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  بسم اهللا الرمحان الرحيم
  مقدمة

  احلمد هللا رب العاملني وصلواته على نبيه حممد وآله أمجعني
هذا كتاب ألفناه ، جامع لعدد ما انتهى إلينا ممن روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الرجال والنساء على 

روف ألف ب ت ث بدأت فيه بالعشرة رضي اهللا عنهم ألن ال يتقدمهم أحد غريهم خرجت عن كل واحد منهم ح
حديثا وحديثني وثالثا وأكثر من ذلك على حسب كثرة روايتهم وقلتها ومن كان من املقلني خرجت حديثه أمجع 

صحابه ممن استشهد مع رسول اهللا ومن مل يكن له رواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان له ذكر من أ
صلى اهللا عليه وسلم أو تقدم موته ذكرته من كتب املغازي وتاريخ العلماء ليوقف على عدد الرواة عن رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم ، وذكر أصحابه رضي اهللا عنهم 
  وسنخرج مسندهم باالستقصاء على ترتيب القبائل بعون اهللا وقوته ان شاء اهللا وحده

  نِْسَبةُ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ
  وامسه رضي اهللا عنه أبو بكر بن عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم بن مرة

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس - ١
َعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن َعاِمرِ بن َعْمرِو بن كَْعبِ بن َسْعِد بن تَْيمِ بن ُمرَّةَ ، شَهَِد َبْدًرا َمعَ : أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق اْسُمُه : 

أُمُّ الْخَْيرِ َسلَْمى بنتُ َصْخرِ بن َعاِمرِ بن َعْمرِو بن : َي اللَُّه َعْنُه َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأُمُّ أَبِي َبكْرٍ َرِض
ِدالُف َوِهي أَُمْيَمةُ بنتُ : كَْعبِ بن َسْعِد بن تَْيمِ بن ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن لَُؤيِّ بن غَاِلبِ بن ِفْهرِ بن َماِلٍك ، َوأُمُّ أُمِّ الَْخْيرِ 

أُمُّ أَبِي قَُحافَةَ أَمِيَنةُ بنُت عَْبِد الُْعزَّى بن حُْرثَانَ بن َعْوِف بن ُعَبْيِد بن : ُخَزاِعيِّ ، َوَجدَّةُ أَبِي َبكْرٍ ُعَبْيِد بن النَّاِقِد الْ
  .ُعَوْيجِ بن َعِديِّ بن كَْعبٍ

أُمُّ أَبِي َبكْرٍ : ٍد ، َعنِ الَْهْيثَمِ بن َعِديٍّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا دَاُوُد بن ُرَشْي - ٢
أُمُّ الَْخْيرِ بنتُ َصْخرِ بن َعاِمرٍ ، َوَهلََك أَُبو َبكْرٍ فََورِثَُه أَبََواُه َجِميًعا ، َوكَاَنا قَْد أَْسلََما ، : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُيقَالُ لََها 
  .أَبِيِه  َوَماَتْت أُمُّ أَبِي َبكْرٍ قَْبلَ

يُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن ُمحَمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َشبِيبٍ الَْمدَنِ - ٣
َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد  َيحَْيى بن َهانِي الشََّجرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َخازِمِ بن الُْحَسْينِ ،

أَْسلََمْت أُمُّ أَبِي َبكْرٍ ، َوأُمُّ ُعثَْمانَ ، َوأُمُّ طَلَْحةَ ، : اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 
َعِتيُق بن ُعثَْمانَ ، َوإِنَّما : رِ ، َوأُمُّ َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َوأُمُّ َعمَّارِ بن َياِسرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ، َوُيقَالُ َوأُمُّ الزَُّبْي

  .ُسمَِّي َعِتيقًا ِلُحْسنِ َوْجهِِه
خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َضمَْرةُ بن رَبِيَعةَ ، َعنِ اللَّْيِث بن َسْعٍد ، قَالَ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن - ٤
  .إِنََّما ُسمِّيَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعِتيقًا لََجَمالِ َوْجهِِه ، َواْسُمُه َعْبدُ اللَِّه بن ُعثَْمانَ: 
كَانَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَّهُ : َسِمْعُت أََبا حَفْصٍ َعْمَرو بن َعِليٍّ ، َيقُولُ : لَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ ، قَا - ٥



وِقَْد ُروَِي ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ  َعْنُه َمْعُروَق الَْوْجِه ، وَإِنََّما ُسمَِّي َعِتيقًا لَِعَتاقَِة َوْجهِِه ، َوكَانَ اْسُمُه َعْبَد اللَِّه بن ُعثَْمانَ ،
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسمَّاُه َعِتيقًا ِمَن النَّارِ 

قَْيسٍ الُْبخَارِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن أَبِي  - ٦
: دَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن سَِعيٍد ، َح

إِنَّ أَبَا : يٌق ، فَقَالَْت َعِت: إِنَُّهْم َيقُولُونَ : َعْبدُ اللَِّه ، فَقُلُْت : َسأَلُْت عَاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َعنِ اْسمِ أَبِي َبكْرٍ ، فَقَالَْت 
  .فََسمَّى وَاِحًدا َعِتيقًا ، َوُمَعْيِتقًا ، َوُمْعتَقًا : قَُحافَةَ كَانَ لَُه ثَالثَةٌ 

، َعْن زِيَاِد بن  ْيَنةََحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا َحاِمدُ بن َيْحَيى الَْبلِْخيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَي - ٧
َعْبدَ اللَِّه بن ُعثَْمانَ فََسمَّاُه َرسُولُ : كَانَ اْسُم أَبِي َبكْرٍ : َسْعٍد ، َعْن َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِتيقًا ِمَن النَّارِ
ْن َعْمرِو بن لِْمقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َحبِيبُ بن رَزْيقٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ اَألْسلَِميُّ ، َعَحدَّثََنا ا - ٨

  .َعْبَد اللَِّه بن ُعثَْمانَ : كَانَ اْسُم أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : َسِمْعُت َعْبدَ اللَِّه بن الزَُّبْيرِ ، َيقُولُ : ُسلَْيمٍ ، قَالَ 

اُق بن َيْحَيى بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمٍَّد الُْعمَرِيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ ، َحدَّثَنِي إِْسَح - ٩
إِنَّ أََبا َبكْرٍ : ةَ أُمِّ الُْمؤِْمنَِني َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، فَقَالَْت َدَخلُْت َعلَى َعاِئَش: طَلَْحةَ ، َعْن َعمِِّه إِْسحَاَق بن طَلَْحةَ ، قَالَ 

  .أَْنَت َعِتيٌق ِمَن النَّارِ فَِمْن َيْوَمِئٍذ ُسمَِّي َعِتيقًا : َدَخلَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ لَُه 
َحدَّثََنا َسعِيُد بن : ِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ ، َوأَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َع -١٠

ةَ أُمِّ اِئَشَمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن ُموَسى الطَّلِْحيُّ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن إِْسحَاَق ، َعْن َعاِئَشةَ بنِت طَلَْحةَ ، َعْن َع
َمْن أَرَاَد أَنْ َينْظَُر إِلَى َعِتيقٍ ِمَن : الُْمْؤِمنَِني ، أَنَّ أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، َمرَّ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ 

  .َعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : أَْهلُُه  وَاْسُمُه الَِّذي َسمَّاُه: النَّارِ ، فَلَْيْنظُْر إِلَى َهذَا ، قَالَْت 

 اللَِّه بن َعْبدِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد -١١
ال َنْعلَمُ أَْرَبَعةً أَْدَركُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بِي َبكْرٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، قَالَ الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ بن ُمَحمَِّد بن أَ

َعِتيقِ بن َعْبدِ أَُبو قَُحافَةَ ، َوأَُبو َبكْرٍ ، َوعَْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكْرٍ ، َوأَُبو : َوَسلََّم َوأَْبَناُؤُهْم ، إِال َهُؤالِء اَألْرَبَعةَ 
  .الرَّْحَمنِ ، َواْسمُ أَبِي َعِتيقٍ ُمَحمٌَّد َرِضَي اللَُّه َعنُْهْم 

اِلِد بن يَزِيَد ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن َسْعٍد ، َعْن َخ -١٢
َسِمْعُت عَْبَد اللَِّه بن : بِي ِهاللٍ ، َعْن َربِيَعةَ بن َسْيٍف ، أَنَُّه َحدَّثَُه أَنَُّه َجلََس َمَع شُفَيٍّ اَألْصَبِحيِّ ، فَقَالَ َعْن َسِعيِد بن أَ
أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيقُ : َر َخِليفَةً َيكُونُ َبْعِدي اثَْنا َعَش: َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : َعْمرٍو ، َيقُولُ 

َمْن ُهَو َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ ، قَالَ : ال َيلَْبثُ بَْعِدي إِال قَِليال ، َوصَاِحُب َرًحى َدارٍَّة َيعِيُش َحِميًدا ، َوَيُموتُ َشهِيًدا ، ِقيلَ 
َوأَْنَت سََيْسأَلَُك النَّاُس أَنْ َتْخلََع قَِميًصا كَسَاَك : ُعثَْمانَ ، فَقَالَ  ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه، ثُمَّ الْتَفََت إِلَى: 

  .مِّ الِْخَياِطاللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، لَِئْن َخلَْعَتُه ، ال َتْدُخلُ الَْجنَّةَ َحتَّى يَِلَج الْجََملُ ِفي َس
  ح. ِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الَْمهَّالِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب -١٣

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َسِعيِد بن ُجْمَهانَ ، َعْن َسِفيَنةَ ، َموْلَى : َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، قَاال 
: الِْخالفَةُ ثَالثُونَ َسَنةً ، ثُمَّ َيكُونُ ُملْكًا ، قَالَ : َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، 



  .أْمَسَك ِثْنَتْينِ أَُبو َبكْرٍ ، َوَعشًْرا ُعَمُر ، َواثْنََتْي َعْشَرةَ ُعثَْمانُ ، َوِستا َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعنُْهْم
َنا ُمَحمَُّد بن ثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َمْنصُورٍ السَّلُوِليُّ ، َحدَّثََحدَّ -١٤

َسِمْعُت َعِليا : ن سَْعٍد ، قَالَ ُسلَْيَمانَ الْعَْبِديُّ ، َعْن َهاُرونَ بن َسْعٍد ، َعْن ِعْمَرانَ بن ظَْبَيانَ ، َعْن أَبِي َيْحَيى َحكِيمِ ب
  .لَلَُّه أَنَْزلَ اْسَم أَبِي َبكْرٍ ِمَن السََّماِء الصِّدِّيُق: َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْحِلُف 

ُمَساوِرِ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َحدَّثََنا ُبْهلُولُ بن إِْسحَاَق بن ُبْهلُولٍ اَألْنبَارِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َعْبِد اَألْعلَى بن أَبِي الْ -١٥
أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَْخُرَج إِلَى : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا أُْسرِيَ بِِه : أَخَْبَرتْنِي أُمُّ َهانٍِئ ، قَالَْت : قَالَ 

  .ُه أَُبو َبكْرٍ فَُسمِّي َيوَْمِئٍذ الصِّدِّيَققَُرْيشٍ فَأُْخبَِرُهْم ، فَأَْخَبَرُهْم فَكَذِّبُوُه ، َوَصدَّقَ
  ِصفَةُ أَبِي َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعنُْه

دَّثََنا الَْحارِثُ بن َحدَّثََنا طَاِهُر بن ِعيَسى بن قَْيرِسٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َح -١٦
ثَالثَةٌ ِمْن قُرَْيشٍ أَصَْبُح قَُرْيشٍ ُوُجوًها ، : زِيَد ، َعْن َعِليِّ بن َرَباحٍ ، أَنَّ َعْبدَ اللَِّه بن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َي

أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق ، َوأَُبو : ْم ُيكَذُِّبوَك َوأَْحَسُنَها أَْخالقًا ، َوأثَْبُتها َحَياًء ، إِنْ َحدَّثُوكَ لَْم َيكِْذُبوَك ، َوإِنْ َحدَّثَْتُهمْ لَ
  .ُعَبْيَدةَ بن الَْجرَّاحِ ، َوُعثَْمانُ بن َعفَّانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم

بٍِت ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد ، َعْن ثَا -١٧
  .َتَعالَى َعْنُه ، أَنَّ أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َخَضَب بِالْحِنَّاِء َوالْكََتمِ

ٍت ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أنا َمْعَمٌر ، َعْن قََتاَدةَ ، َوثَابِ -١٨
َخَضَب بِالْحِنَّاِء فَْرًدا ، َحدَّثََنا  ، أَنَّ أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َخَضَب ِلْحَيَتهُ بِالِْحنَّاِء وَالْكََتمِ ، َوأَنَّ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه

ا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ ، َحدَّثََن
  .أََنسٍ ِمثْلَُه

ْن أََنسٍ ، أَنَّ أََبا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َع -١٩
  .الِْحنَّاِء َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه كَانَ َيْخِضُب بِالْحِنَّاِء َوالْكََتمِ ، َوأَنَّ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه كَانَ َيْخِضبُ بِ

ي إِبَْراِهيمُ بن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثَنِي الَْواِقِديُّ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعلَيُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، َحدَّثَنِ -٢٠
، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَّهُ  ُشَعْيُب بن طَلَْحةَ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيُق َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن أَبِيِه

صِِفي : َما رَأَْيُت َرُجال أَْشَبهَ بِأَبِي َبكْرٍ ِمْن َهذَا ، فَِقيلَ لََها : ُجال مَارا ، َوِهي ِفي َهوَْدجَِها ، فَقَالَْت َعْنَها ، أَنََّها رَأَْت َر
َتْسَتْرِخي َعْن ِحقَْوْيِه ، كَانَ َرُجال أَبَْيَض َنِحيفًا َخِفيَف الَْعارَِضْينِ ، أْحَنا ال َتْستَْمِسُك أََزرَُّتُه ، : لََنا أََبا َبكْرٍ ، فَقَالَْت 

  .َمْعُروَق الَْوْجِه ، غَاِئَر الَْعْيَنْينِ ، نَاِتئَ الَْجْبَهِة ، َعارَِي األَشاجِعِ ، َهِذهِ ِصفَُتُه
اِد بن أَنَْعَم ، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن زَِي -٢١

َرأَْيُت أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق َوُهَو َخِليفَةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْحَمَر اللِّْحَيِة : بن غَُرابٍ ، َعْن َعمِِّه ، قَالَ 
  .قَانَِيَها
كَانَ أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ : دَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ِمسَْعٌر ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َح -٢٢

  .اللَُّه َعْنُه َيْخِضُب بِالِْحنَّاِء 



أَبِي َعْوٍن ، َعْن َرُجلٍ ِمْن بين أََسٍد ،  َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر ، َعْن -٢٣
َناقٍَة لَُه أَدًَما أَْبَيضَ رَأَْيُت أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي غَْزَوِة ذَاتِ السَّالِسلِ ، َوكَأَنَّ ِلحَْيَتُه لََهبُ الَْعرْفَجِ ، َعلَى : قَالَ 
  .َخِفيفًا
الَْخطَّابِيُّ الَْبْصريُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن  َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّاٍد -٢٤

ُه ، فََرأَْيتُ َدَخلُْت َمَع أَبِي َعلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْن: قَالَ ُمَعاوَِيةُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، قَالَ 
أَبِي َعلَى فََرَسْينِ ، ثُمَّ ُعرِضَْنا أَْسَماَء قَاِئَمةً َعلَى رَأِْسِه بَْيَضاَء ، َورَأَْيُت أََبا َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه أَبَْيَض َنِحيفًا فََحَملَنِي َو

  .َعلَْيِه ، َوأََجاَزَنا
  اللَُّه َعُنُه ِسنُّ أَبِي َبكْرٍ َوُخطَْبُتُه َوَوفَاُتهُ َرِضَي

ُعْرَوةَ ، َعْن حََّدثَنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن  -٢٥
  .لَى َرأْسِ ثَالٍث َوِستَِّنيَعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َماَت َع

  .َوُتُوفِّيَ أَُبو َبكْرٍ َعلَى رَأْسِ ثَالٍث َوِستَِّني : َوقَالَْت َعاِئَشةُ : قَالَ اْبُن ِشهَابٍ  -٢٦
، َحدَّثَنِي َعقِيلٌ ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن َسْعٍد -٢٧

  .ُوفَِّي َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوسِتَِّني اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُت

ِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َس -٢٨
ا َتذَاكََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِميالَدُهَم: ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت 

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِعْنِدي ، فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَْبَر ِمْن أَبِي َبكْرٍ ، فَُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه 
الٍث َوِستَِّني ِلَسَنَتْينِ وَنِْصِف الَِّتي َعاشَ َبْعَد َرُسولِ اللَّهِ اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني ، َوُتُوفَِّي أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َوُهَو اْبُن ثَ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
 بن َسْعٍد ، َعْن َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َخلَُف بن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعاِمرِ -٢٩

قُبِضَ : كُْنُت َمَع ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم ، فََسِمْعُتُه َيقُولُ : َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه الَْبَجِليِّ ، قَالَ 
و َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني َسَنةً ، َوقُبَِض أَُب

َوَهِذِه ِلي َسبْعٌ : َوقَالَ ُمَعاوَِيةُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : َوقُبَِض ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني ، قَالَ أَُبو إِْسحَاَق 
ي ًوا ِمْن ِعشْرِيَن َسَنةً ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن أَبَِوَخْمُسونَ ، ثُمَّ عَاَش َنْح

  .إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي السَّفَرِ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ، ِمثْلَُه

ِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعاِمرِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب -٣٠
ْبُن ثَالثٍ َماَت أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوُهَو ا: َحدَّثَنِي َجرِيٌر ، َعْن ُمَعاوَِيةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ : َسْعٍد ، قَالَ 

  .َوِستَِّني 
َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ،  -٣١

ْبُن ثَالٍث َوِستَِّني ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قُبَِض أَُبو َبكْرٍ َوُهَو ا: َعْن ُمَعاوَِيةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
َعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، َعْن َجرِيرٍ ، َعْن ُم

  .ِمثْلَُه 
َد بن أَبِي ِهْنَد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َداُو -٣٢



  .ُتُوفَِّي أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني : َعنِ الشَّْعبِيِّ ، قَالَ 
ِعيٍد ، َعْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َضْمَرةَ ، َعْن َيْحَيى بن َس -٣٣

َسَنةً ، َووَِلَي أَُبو َبكْرٍ َسنََتْينِ ، َوُدِفَن لَْيال ، ُتُوفِّيَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني : الُْمسَيِّبِ ، قَالَ 
  .َوَصلَّى َعلَْيِه ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما

بَّاسٍ ، َعنِ اْبنِ َعَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن أَبِي الُْحوَْيرِِث  -٣٤
أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َماَت َوُهَو اْبُن َخْمسٍ َوِستَِّني َسَنةً ، َو

  .بَِمْنزِلَتِِه
َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َعِديٍّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ،  -٣٥

: لَ لَمَّا أََراَد أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َيْسَتْخِلَف ُعَمَر َبَعثَ إِلَْيِه ، فََدَعاُه ، فَأَتَاُه ، فَقَا: َعنِ اَألغَرِّ أَبِي مَاِلٍك ، قَالَ 
ِقَي آِمٌن َمْحفُوظٌ ، ثُمَّ إِنَّ وَك إِلَى أَْمرٍ ُمْتِعبٍ ِلَمْن َوِلَيُه ، فَاتَّقِ اللََّه َيا ُعَمُر بِطَاَعِتِه ، َوأَِطْعُه بَِتقَْواُه ، فَإِنَّ الُْمتَّإِنِّي أَْدُع

بِالَْباِطلِ ، َوأََمرَ بِالَْمْعرُوِف ، َوَعِملَ بِالْمُْنِكرِ  اَألْمَر َمْعرُوٌض ال َيْستَْوجُِبُه ، إِال َمْن َعِملَ بِِه فََمْن أََمَر بِالَْحقِّ َوَعِملَ
َتطَْعَت أَنْ َتجِفَّ َيُدَك ِمْن ِدَماِئهِمْ ُيوِشُك أَنَّ َتْنقَِطعَ أُْمنِيَُّتُه ، َوأَنْ َيْحَبطَ َعَملُُه ، فَإِنْ أَْنَت ُولِّيَت َعلَْيهِْم أَْمَرُهْم ، فَإِِن اْس

  .ُنَك ِمْن أَْموَالِهِْم ، َوأَنْ َيجِفَّ ِلَساُنَك َعْن أَْعرَاِضهِْم ، فَافَْعلْ ، َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّهَوأَنْ َتْضُمرَ َبطْ

َحَسنِ  ِد اللَِّه بنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن ُموَسى الْفَرْوِيُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َعْب -٣٦
لَمَّا اْحُتِضَر أَُبو َبكْرٍ : بن َحَسنِ بن َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

لََبنَِها ، وَالْجِفَْنةَ الَِّتي كُنَّا َنْصطَبُِح ِفيَها ،  َيا َعاِئَشةُ ، اْنظُرِي اللِّقَْحةَ الَِّتي كُنَّا َنْشَرُب ِمْن: َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
ذَا ِمتُّ ، فَاْردُِديِه إِلَى ُعَمَر ، فَلَمَّا َوالْقَِطيفَةَ الَِّتي كُنَّا َنلَْبُسَها ، فَإِنَّا كُنَّا َنْنَتِفعُ بِذَِلَك ِحَني كُنَّا ِفي أَْمرِ الُْمْسِلِمَني ، فَإِ

َرِضيَ اللَُّه َعْنَك َيا : ِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَْرَسلُْت بِهِ إِلَى ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َماَت أَُبو َبكْرٍ َر
  .أََبا َبكْرٍ لَقَْد أَْتَعْبَت َمْن َجاَء َبْعَدَك

ْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا حَرِيُز بن ُعثَْمانَ ، َعْن ُنَعْيمِ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْح -٣٧
أََما َتْعلَُمونَ أَنَّكُْم تَْغُدونَ َوَترُوُحونَ َألَجلٍ َمْعلُومٍ ، فََمنِ : كَانَ ِفي ُخطَْبةِ أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : َنِمَحةَ ، قَالَ 

َوَجلَّ ، إِنَّ قَْوًما َجَعلُوا أَنْ َيْنقَِضَي اَألَجلُ َوُهَو ِفي َعَملِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فَلَْيفَْعلْ ، َولَْن َتَنالُوا ذَِلَك إِال بِاللَِّه َعزَّ  اْسَتطَاَع
أَْيَن َمْن ] ١٩: احلشر [} يَن َنُسوا اللََّه فَأْنَساُهْمَوال َتكُونُوا كَالَِّذ{: آَجالَُهْم ِلغَْيرِِهْم فََنَهاكُُم اللَُّه أَنْ َتكُوُنوا أْمثَالَُهْم 

َدِة ، أَْيَن الَْجبَّاُرونَ اَألوَّلُونَ َتْعرِفُونَ ِمْن إِْخوَانِكُْم ؟ قَدَُّموا َما قَدَُّموا ِفي أَيَّامِ َسلَِفهِْم ، َوَحلُّوا ِفيِه بِالشِّقَْوِة ، وَالسَّعَا
َحفَفُوها بِالَْحوَاِئِط ؟ قَْد َصارُوا َتْحَت الصَّْخرِ وَاآلَبارِ ، َهذَا ِكتَاُب اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ال َتفَْنى الَِّذيَن بنُوا الَْمدَاِئَن َو

َزكَرِيَّا ، َوأَْهلِ َبْيِتِه ، ثَْنى َعلَى َعَجاِئُبُه فَاْستَْوُصوا بِِه ، ِمْنُه ِلَيْومِ ظُلَْمٍة َوائَْتِضحُوا بَِساِئِه وََبَيانِِه ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَ
، ال َخْيَر ِفي ]  ٩٠: األنبياء [} كَاُنوا ُيَسارُِعونَ ِفي الَْخيَْراِت ، وََيْدُعونََنا َرغًَبا َوَرهًَبا َوكَانُوا لََنا َخاِشعِني{: فَقَالَ 

بِيلِ اللَِّه ، َوال َخْيَر ِفيَمْن َيْغِلُب َجْهلُُه ِحلَْمُه ، َوال َخْيرَ قَْولٍ ال ُيرَاَد بِِه َوْجُه اللَِّه ، َوال َخْيَر ِفي مَالٍ ال ُيْنفَُق ِفي َس
  .ِفيَمْن َيَخاُف ِفي اللَِّه لَْوَمةَ الِئمٍ

ُعْرَوةَ ، َعْن   بنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن ِهَشامِ -٣٨
  .ُتُوفَِّي أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، لَْيلَةَ الثُّالثَاِء ، َوُدِفَن لَْيال: أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت 



َسِمْعُت َجدِّي : دَّثََنا الَْهْيثَمُ بن ِعْمَرانَ ، قَالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َح -٣٩
  .ُتُوفِّيَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوبِِه طََرٌف ِمَن السُّلِ ، َوَوِليَ َسَنَتْينِ وَنِْصفًا: ، َيقُولُ 

اْسُتْخِلَف أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، ِفي : ن ُبكَْيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ب -٤٠
َعْنُه ، ِفي ُجَماَدى اآلِخَرةِ َسَنةَ  الَْيْومِ الَِّذي ُتُوفَِّي ِفيِه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوُتُوفَِّي أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه

لََّم َوُهَو اْبنُ َوِسنُُّه َيْوَم ُتُوفَِّي كََما ذَكََرْت َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ِسنَّ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس ثَالثَ َعْشَرةَ ،
  .ثَالٍث َوِستَِّني

  َوِممَّا أَْسَندَ أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق َرِضَي اللَُّه َعنُْه
  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى

ُوَد الَْبَجِليُّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثَنِي ُعلَْوانُ بن َدا -٤١
، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن  ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف

َدَخلُْت َعلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَُعوُدُه ِفي َمَرِضهِ الَِّذي ُتُوفَِّي ِفيِه ، فََسلَّْمُت َعلَْيِه : َعْوٍف ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
أََما إِنِّي َعلَى َما َتَرى َوجٌِع ، : أَصَْبْحَت بَِحْمِد اللَِّه بَارِئًا ، فَقَالَ : فَاْسَتَوى جَاِلًسا ، فَقُلُْت  َوَسأَلُْتُه كَْيفَ أَْصَبْحَت ؟

َم ِلذَِلَك كُْم َورَِوَجَعلُْتْم ِلي شُُغال َمَع َوَجِعي ، َجَعلُْت لَكُْم َعْهًدا ِمْن بَْعِدي ، وَاْختَْرُت لَكُْم خَْيَركُْم ِفي نَفِْسي فَكُلُّ
تَُنجُِّدونَ ُبُيوَتكُْم بُِسَورِ الْحَرِيرِ ، أَْنفُُه َرَجاَء أَنْ َيكُونَ األَْمُر لَُه ، َوَرأَْيُت الدُّْنَيا قَدْ أَقَْبلَْت َولَمَّا ُتقْبِلْ َوِهَي جَاِئَيةٌ ، َوَس

، كَأَنَّ أََحدَكُْم َعلَى َحَسِك السَّْعَداِن ، َوَواللَِّه َألنْ َيقَْدمَ َوَنضَاِئِد الدِّيبَاجِ ، َوتَأْلَُمونَ َضجَاِئَع الصُّوِف األَذْرِيِّ 
أََما إِنِّي ال آَسى َعلَى َشْيٍء ، : أََحُدكُْم فَُيْضَرَب ُعُنقُُه ، ِفي غَْيرِ َحدٍّ َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيسِيَح ِفي غَْمَرِة الدُّْنَيا ، ثُمَّ قَالَ 

نِّي َسأَلُْت ُتُهنَّ ، َوِدْدُت أَنِّي لَْم أَفَْعلُْهنَّ ، وَثَالثٍ لَْم أفَْعلُْهنَّ َوِدْدتُ أَنِّي فََعلُْتُهنَّ ، َوثَالٍث َوِدْدُت أَإِال َعلَى ثَالٍث فََعلْ
فََوِدْدُت أَنِّي لَْم أَكُْن كََشفْتُ : لُْهنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْنُهنَّ ، فَأَمَّا الثَّالثُ الالِتي َودِْدُت أَنِّي لَْم أَفَْع

  َبْيَت فَاِطَمةَ َوَتَركُْتُه ، َوأَنْ

أَبِي ُعبَْيَدةَ أَوْ : ُجلَْينِ أَغِْلَق َعلَيَّ الْحَْرَب ، َوَوِدْدتُ أَنِّي َيْوَم َسِقيفَةَ بين َساِعَدةَ كُْنُت قَذَفْتُ اَألْمَر ِفي ُعُنقِ أََحِد الرَّ
ْهلِ الرِّدَِّة ، فَكَانَ أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ، َوكُْنُت َوزِيًرا ، َوَوِدْدتُ أَنِّي َحْيثُ كُْنُت َوجَّْهتُ َخاِلَد بن الَْولِيِد إِلَى أَُعَمَر ، 

فََودِْدُت : لالِتي َودِْدُت أَنِّي فََعلُْتَها أَقَْمُت بِِذي الْقَصَِّة فَإِنْ ظَِفَر الُْمْسِلُمونَ ظَِفرُوا ، َوإِال كُْنُت رِْدًءا أَْو َمَدًدا ، َوأَمَّا ا
لَْيِه ، َوَوِدْدتُ أَنِّي َيْوَم أُتِيُت أَنِّي َيْوَم أُتِيُت بِاَألْشَعثِ أَسًِريا ضََرْبُت ُعُنقَُه ، فَإِنَُّه ُيخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَُّه َيكُونُ َشرَّ اِإلطَارِ إِ

 ْحرِقُُه ، َوقََتلُْتُه َسرًِحيا ، أَوْ أطْلَقُْتُه َنجِيًحا ، َوَودِْدُت أَنِّي حَْيثُ َوجَّْهتُ َخاِلَد بن الَْولِيِد إِلَىبِالْفََجاةِ السُّلَِميَّ لَْم أَكُْن أَ
، َوأَمَّا الثَّالثُ لَّ الشَّامِ َوجَّْهُت ُعَمَر إِلَى الِْعرَاقِ ، فَأَكُونُ قَْد َبسَطُْت َيَدْي َيِمينِي َوِشَماِلي ِفي سَبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَج

َعْنُهنَّ ، فََوِدْدُت أَنِّي كُْنُت َسأَلُْتُه ِفيَمْن َهذَا اَألْمُر فَال : الالِتي َودِْدُت أَنِّي سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
رِ ِفي َهذَا اَألْمرِ َسَبٌب ، َوَودِْدُت أَنِّي سَأَلُْتُه َعنِ الَْعمَِّة َوبِْنتِ اَألخِ ُيَنازُِعُه أَْهلُُه ، َوَودِْدُت أَنِّي كُْنتُ َسأَلُْتُه َهلْ ِلألَْنَصا

  .؟ فَإِنَّ ِفي َنفِْسي ِمْنُهَما حَاَجةً

ْبُد الرَّْحَمنِ بن ُحَمْيدٍ حََّدثَنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ النَّْهِديُّ ، َحدَّثََنا َع -٤٢
اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه  الرََّواِسبِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ اَألعَْمُش ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َرَجاٍء ، َعْن ُعَمْيرٍ َمْولَى بن َعبَّاسٍ ، َعنِ

َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ، ِفي ِمَرياثِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ اخَْتَصَم َعِليٌّ وَالَْعبَّاُس إِلَى أَبِي َبكْرٍ : َعْنُهَما ، قَالَ 



  .َما كُْنُت ُألحَوِّلَُه َعْن َمْوِضِعِه الَِّذي َوَضَعهُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: 
، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْجبَّارِ بن َسعِيٍد الَْمَساحِِقيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَحمَِّد بن  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ -٤٣

ْبِد اللَِّه بن َعْمرِو َعبَّاِد بن َهانِئٍ الشََّجرِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َسْعٍد ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن أَبِي قَبِيلٍ ، َعْن َع
كََتَب أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه إِلَى َعْمرِو بن الَْعاصِ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : اصِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ بن الَْع

  .اقَْبلُوا ِمْن ُمْحِسنِهِْم َوَتَجاَوزُوا َعْن ُمِسيِئهِْم: َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِفي األَْنصَارِ 

بن ُمَحمَّدٍ  ثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْجبَّارِ بن َسعِيٍد الَْمَساحِِقيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيىَحدَّ -٤٤
بن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُه ،  الشَّجَرِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َسْعٍد ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن أَبِي قَبِيلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه

َشاَوَر ِفي أَْمرِ  كََتَب أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِلَى َعْمرِو بن الَْعاصِ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ 
  .الْحَْربِ فََعلَْيَك بِِه 

، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا َعطَّاُف بن خَاِلٍد ، َحدَّثَنِي طَلَْحةُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبدِ  َحدَّثََنا أَُبو زَْيٍد الَْحوِْطيُّ -٤٥
: قُلُْت : ولُ َسِمْعتُ أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُ: َسِمْعُت أَبِي ، قَالَ : الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

فَِفيمَ : َبلْ َعلَى أَْمرٍ قَْد فُرِغَ ِمْنُه ، قُلُْت : َيا َرسُولَ اللَِّه ، أََنْعَملُ َعلَى أَْمرٍ قَْد فُرِغَ ِمْنُه أَْم َعلَى أَْمرٍ ُمْؤتََنٍف ؟ ، قَالَ 
  .كُلٌّ ُمَيسٌَّر ِلَما ُخِلَق لَُه: الَْعَملُ َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ ، قَالَ 

  ْسَبةَ ُعَمَر بن الَخطّابِنِ
  َرضى اللَُّه َعْنه

ْبدِ الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن َع -٤٦
قَالَ ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ ألَبِي َبكْرِ بن ُسلَْيَمانَ بن : اْبنِ ِشَهابٍ ، قَالَ ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ 

أَْخبََرتْنِي الشِّفَاُء بنُت َعْبِد اللَِّه َوكَاَنْت ِمَن : ِمْن أَوَّلِ َمْن كََتَب ِمْن َعْبِد اللَِّه أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني ؟ ، فَقَالَ : أَبِي َحثَْمةَ 
ْمَرو بن الَْعاصِ ، فَقَاال اجِرَاِت اُألَولِ أَنَّ لَبِيَد بن رَبِيَعةَ ، َوَعِديَّ بن حَاِتمٍ قَِدَما الَْمِديَنةَ ، وَأََتَيا الَْمْسجَِد فََوَجَدا َعالُْمَه

صَْبُتَما اْسَمُه ، ُهَو اَألِمُري ، وََنْحُن الُْمْؤِمُنونَ ، أَْنُتَما َواللَِّه أَ: َيا اْبَن الَْعاصِ ، اْسَتأِْذنْ لََنا َعلَى أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني ، فَقَالَ : 
أَْنَت اَألِمُري ، : َما َهذَا ؟ ، فَقَالَ : السَّالُم َعلَْيَك َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ، فَقَالَ لَُه ُعَمُر : فََدَخلَ َعمٌرو َعلَى ُعَمَر ، فَقَالَ 
  .تَاُب ِمْن َيْوَمِئٍذَوَنْحُن الُْمْؤِمُنونَ ، فََجَرى الِْك

اللَِّه ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا زَِياُد بن َعْبِد -٤٧
احِ بن َعْبدِ اللَِّه بن قُْرِط بن َرَزاحِ بن َعِديِّ بن ُعَمُر بن الَْخطَّابِ بن ُنفَْيلِ بن َعْبِد الُْعزَّى بن َرَب: إِْسحَاَق ، قَالَ 

امِ بن الُْمِغَريِة بن كَْعبِ بن لَُؤيِّ بن غَاِلبِ بن ِفْهرِ بن َماِلٍك ُيكَنَّى أََبا َحفْصٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوأُمُُّه حَْنَتَمةُ بنُت ِهَش
الشِّفَاُء بنُت َعْبِد قَْيسِ بن َعِديِّ بن َسعِيِد بن سَْهمِ بن َعْمرِو بن : ْنَتَمةَ َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن َمْخُزومٍ ، َوأُمُّ َح

َصاِفيُّ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، ُهَصْيصِ بن كَْعبِ بن لَُؤيٍّ ، َوَحدَّثََنا بِِه أَُبو أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج بن أَبِي َمنِيعٍ الرُّ
  .لَِّه بن زَِياٍد ، َعنِ الزُّْهرِيُِّعَبْيُد ال

  ِصفَةُ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه
، َعنِ اَألْسَودِ بن  أَْخبََرَنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ ، َعنِ الَْحَسنِ -٤٨
 َما َبْينَ كُْنُت أَْنُشُدُه َيعْنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوال أَْعرُِف أَْصحَاَبُه ، َحتَّى َجاَء َرُجلٌ َبعِيٌد: ، قَالَ  َسرِيعٍ



لَُه ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  َواثُكْالُه ، ِمْن َهذَا الَِّذي أَْسكُُت: اْسكُِت اْسكُْت ، فَقُلُْت : الَْمَناِكبِ أَْصلَُع ، فَقِيلَ ِلي 
  .ُعَمُر بن الَْخطَّابِ: َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فَِقيلَ ِلي 

 ، َعْن زِرِّ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد -٤٩
لنَّاسِ خََرَج أَْهلُ الَْمِديَنِة ِفي َمْشَهٍد لَُهْم ، فَإِذَا أََنا بَِرُجلٍ أَْصلََع ، أَْعَسرَ أَْيَسَر ، قَْد أَْشَرَف فَْوقَ ا: قَالَ ُحبَْيشٍ ، 

ُجرُوا ، َوال َيْحِذفَنَّ أََحدُكُمُ َيا أَيَُّها النَّاُس ، َهاجِرُوا ، َوال تَْه: بِِذرَاعٍ َعلَْيِه إِزَاٌر غَِليظٌ َوُبْرُد قَطْرٍ ، َوُهَو َيقُولُ 
ُعَمُر بن الَْخطَّابِ : َمْن َهذَا ؟ قَالُوا : اَألْرَنبَ بَِعَصاهُ أَْو بَِحَجرٍ فََيأْكُلََها ، َولُْيذَِك لَكُُم اَألَسلُ وَالرِّمَاُح َوالنَّْبلُ ، فَقُلُْت 

.  
، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َعْن َيحَْيى بن  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ -٥٠

  .كَانَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَْصلََع َشدِيَد الصَّلَعِ: َسِعيٍد ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ ، قَالَ 
ِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَا -٥١

فَِخذُهُ َرِكَب ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََرًسا فََركََضُه ، فَاْنكََشفَْت : َوَعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 
  .َهذَا الَِّذي َنجُِد ِفي كَِتابَِنا أَنَُّه ُيخْرُِجَنا ِمْن أَْرضَِنا: فََرأَى أَْهلُ َنْجَرانَ َعلَى فَِخِذِه َشاَمةً َسْوَداَء ، فَقَالُوا 

رَأَْيُت َماِلَك بن : ى الطَّبَّاُع ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ِعيَس -٥٢
َحدَّثَنِي زَْيُد بن أَْسلََم ، َعْن َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ ، أَنَّ ُعَمَر : أََنسٍ َواِفَر الشَّارِبِ ، فَسَأَلُْتُه َعْن ذَِلَك ؟ ، فَقَالَ 

  .، َوَنفََخبن الَْخطَّابِ كَانَ إِذَا غَِضَب فََتلَ شَارَِبُه 
ْيِد بن أَْسلََم ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َز -٥٣

  .فِْسِه ، ثُمَّ يَِثُب َعلَى الْفََرسِ كَانَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيأُْخذُ بِأُذُنِِه َيعْنِي بِأُذُِن َن: أَبِيِه ، قَالَ 
بن الَْوِليِد ، َعْن  َحدَّثََنا ُموَسى بن ِعيَسى بن الُْمْنِذرِ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ -٥٤

الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو السُّلَِميُّ ، أَنَّ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعَرَضتْ  َبِحريِ بن َسْعٍد ، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد
  .أَتُرِيُد أَنْ ُتطِْفئَ نُورِي ، كََما أطْفَأَ فُالنٌ نُوَرُه: َعلَْيِه َمْوالةٌ لَُه أَنْ َيْصُبغَ ِلْحَيَتُه ، فَقَالَ 

: ْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِحْمَيرٍ ، َحدَّثََنا ثَابُِت بن َعْجالنَ ، قَالَ َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َع -٥٥
  .رَأَْيُت ُعَمَر ال ُيَغيُِّر ِمْن ِلْحَيِتهِ َشْيئًا: َسِمْعُت أََبا َعاِمرٍ ُسلَْيَم بن َعاِمرٍ ، َيقُولُ 

ْرقٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الُْمَصفَّى ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِع -٥٦
ال ُيَغيُِّر شَْيَبَتُه ،  َحدَّثََنا ثَابُِت بن َعْجالنَ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه كَانَ

َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى : أَال ُتَغيُِّر ، َوقَْد كَانَ أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ُيَغيُِّر ؟ ، قَالَ ُعَمُر ! َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني : ِقيلَ فَ
  .َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوَما أََنا بُِمَغيِّرٍ َشْيبَِتي ِمْن شَاَب َشْيَبةً ِفي اِإلْسالمِ ، كَاَنْت لَُه نُوًرا: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 

كُْنُت : لَ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن زِرٍّ ، قَا -٥٧
  .ٌم ، إِذْ أَْشَرَف َعلَى النَّاسِ ، كَأَنَُّه َعلَى دَابٍَّة ، فَإِذَا ُهَو ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُهبِالَْمِديَنِة فَإِذَا َرُجلٌ آَدُم أَْعَسرُ أَْيَسُر َضْخ

بن ِهاللٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه  -٥٨
  .رَأَْيُت ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َرُجال َضْخًما ، كَأَنَُّه ِمْن رِجَالِ بين َسدُوسٍ: قَالَ 

  ِسنُّ ُعَمَر َوَوفَاُتُه َوِفي ِسنِِّه اخِْتالفٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه



ثََنا اْبُن أَِخي الزُّهْرِيِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َسِعيدِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َحبِيٌب كَاِتُب َماِلٍك ، َحدَّ - ٥٩
قَالَ ِلي جِبْرِيلُ َعلَْيِه : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن الُْمسَيِّبِ ، َعْن أَُبيِّ بن كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  .َعلَى َمْوِت ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهلَِيْبِك اِإلْسالُم : السَّالُم 
، َعْن لَْيٍث ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعمِّي أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس -٦٠

ِليَْبِك َعلَى اِإلْسالمِ َمْن : ِصيَب ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َسِمْعُت صَْوًتا لَمَّا أُ: َمْعُروِف بن أَبِي َمْعُروٍف الَْمْوِصِليِّ ، قَالَ 
  .ْن كَانَ ُيْؤِمُن بِالَْوْعِد كَانَ َباِكًيا فَقَْد أْوَشكُوا َهلْكَى َوَما قَِدَم الَْعْهُد َوأَدَْبَرِت الدُّْنَيا وَأَْدَبرَ َخْيُرَها َوقَْد َملَّها َم

ِه بن ُعَمَر ، ا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، أَْخبََرنِي اللَّْيثُ ، أَْخبََرنِي ُعبَْيُد اللََّحدَّثََن -٦١
  .ْشَر ِسنَِني ، ثُمَّ ُتُوفَِّيَوِلَي ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َع: َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ الِْمسَْورِ بن َمْخَرَمةَ ، قَالَ 

، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن أَبِي الُْحوَْيرِِث  -٦٢
  .َماَت َوُهَو اْبُن ِستٍّ َوِستَِّني َسَنةً َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ ُعَمَر بن الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

، أَنَّ ُعَمَر بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، أنا َداُوُد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ  -٦٣
  .تَِّني الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َماَت َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِس

فَرِ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي السَّ -٦٤
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني َسَنةً ، قُبَِض َرسُولُ اللَِّه َص: َعْن َجرِيرٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  .نيَ َسَنةًَوقُبَِض أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني َسَنةً ، َوقُبَِض ُعَمُر َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستِّ
َنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثَ -٦٥
  .قُِتلَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوُهَو اْبُن إِْحَدى َوِستَِّني َسنَةً: قَالَ 
َماَت ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه : اقِ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّ -٦٦

  .، َعلَى َرأْسِ َخْمسٍ َوَخْمِسَني
اِلمِ بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، أنا َعِليُّ بن زَْيٍد ، َعْن َس -٦٧

  .أَنَّ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قُبَِض َوُهَو اْبُن خَْمسٍ َوَخْمِسَني

ْيدِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُعَب َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ -٦٨
  .ُتُوفَِّي ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َوُهَو اْبُن َخْمسٍ َوَخْمِسَني: اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا جَرِيُر بن َحازِمٍ  -٦٩
  .أَسَْرَع إِلَيَّ الشَّْيُب ِمْن ِقَبلِ أَخَْواِلي بين الُْمِغَريِة: َماَت ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوُهَو اْبُن خَْمسٍ َوَخْمِسَني ، َوقَالَ : 
عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي رِْشِديُن بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسفَ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا  -٧٠

ُدِفَن ُعَمُر : الَْحارِثُ بن يُوُسَف اَألْنَصارِيُّ ، ِمْن بين الَْحارِِث بن الْخَْزَرجِ ، َعْن سَْهلِ بن َسْعدٍ اَألْنصَارِيِّ ، قَالَ 
  .ْربَِعاِء ، َألْرَبعِ لََيالٍ َبِقَني ِمْن ِذي الِْحجَِّة ، َسَنةَ ثَالٍث َوِعشْرِيَنَرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْوَم اَأل

اْسُتْخِلَف ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ِفي َرَجبٍ : َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٧١
مَاَت ِفي آِخرِ َرةَ ، َوقُِتلَ ِفي َعِقبِ ِذي الِْحجَِّة َسَنةَ ثَالٍث َوِعشْرِيَن ، فَأَقَاَم ثَالثَةَ أَيَّامٍ بَْعَد الطَّْعَنِة ، ثُمَّ َسَنةَ ثَالثَ َعْش

َخْمَسِة أَثْوَابٍ ، َوُدِفَن َمَع ِذي الِْحجَِّة ، َوَصلَّى َعلَْيِه ُصَهْيٌب ، َووَِلَي غُْسلَُه اْبُنُه عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َوكَفََّنُه ِفي 



مَاَت ِمْن : الَ َبْعضُ النَّاسِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوطُِعَن َيْوَم اَألْربَِعاِء ِلِتْسعٍ َبِقَني ِمْن ِذي الِْحجَِّة ، َوقَ
ِلَك بن أََنسٍ َيذْكُرُ أَنَُّه َبلَغَ ِسنَّ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ابْنُ َيْوِمِه ، َوكَانَ ِسنُُّه َيْوَم ُتُوفَِّي ِفيَما َسِمْعُت مَا

ثَالٍث َوَخْمِسَني َوَخْمسٍ َوَخْمِسَني ، َوقَالَ : ِلِتْسعٍ َوَخْمِسَني َوبَْعضُُهْم ، َيقُولُ : ثَالٍث َوِستَِّني ، َوبَْعُض النَّاسِ ، َيقُولُ 
  .أَْرَبعٍ َوخَْمِسَني ، َوكَاَنتْ ِخالفَُتُه َعَشَر ِسنَِني وَأَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوأيَّاًما: ْعضُُهْم َب

ُه َعنْهُ قُِتلَ أَِمُري الُْمْؤِمنَِني ُعَمُر َرِضَي اللَّ: َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، َعنِ اللَّْيِث بن َسْعٍد ، قَالَ  -٧٢
  .، َمْصَدرَ الْحَاجِّ ، َوذَِلَك ِفي َسَنِة ثَالٍث َوِعْشرِيَن

قُِتلَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، : ُيقَالُ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َصَدقَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ ، قَالَ  -٧٣
  .، َوالثَّْبُت أَنَُّه كَانَ اْبَن ثََماٍن َوخَْمِسَني َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني

ُتُوفَِّي ُعَمُر َسَنةَ ثَالٍث َوِعشْرِيَن ، َوكَاَنْت ِخالفَُتهُ : َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالَ  -٧٤
  .َعْشَر ِسنَِني

ثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ ، أنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُع -٧٥
َعْنُه طُِعَن ِفي  َر َرِضَي اللَُّهالزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، أَنَّ ُعَم

  .السََّحرِ ، طََعَنُه أَُبو لُْؤلَُؤةَ غُالُم الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ ، َوكَانَ َمُجوِسيا
نِ ْن أَبِيِه ، َعَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن جَابِرِ بن الَْبْحَترِيِّ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر بن شَُعْيبِ بن أَبِي َحمَْزةَ ، َع -٧٦

لَمَّا طُِعَن ُعَمُر أَْرَسلُوا إِلَى طَبِيبٍ ، فََجاَء َرُجلٌ ِمَن : الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 
اْعَهْد َعْهَدَك فََما أََراكَ : ، فَقَالَ لَُه الطَّبِيُب  اَألْنصَارِ فََسقَاُه لََبًنا ، فَخََرَج اللََّبُن أَبَْيَض ِمَن الطَّْعَنِة الَِّتي َتْحَت السُّرَِّة

  .َصَدقَنِي: ُتْمِسي ، فَقَالَ 
 ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َزكَرِيَّا الُْمطَرُِّز ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ -٧٧

َشهِْدُت َمْوَت ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَاْنكََسفَتِ : دَّثَنِي َعمِّي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َيسَارٍ ، قَالَ إِْسحَاَق ، َح
  .الشَّْمُس َيْومَِئٍذ

  َوَما أَسَْنَد ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه
  ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّي اللَّ

ْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َعْن أَيُّوَب ، َع -٧٨
: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَيََناُم أََحُدَنا َوُهَو ُجُنٌب ؟ ، قَالَ ُعَمَر ، َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، أَنَُّه سَأَلَ َرُسولَ اللَِّه َص

  .َنَعْم ، َوَيتََوضَّأُ ُوُضوَءُه ِللصَّالِة
يُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْمَباَرِك الَْعْيِشيُّ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َعْن أَ -٧٩

إِنَّ اللََّه : َوأَبِي ، فَقَالَ : َسِمعَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا أَقُولُ : اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 
  .َعزَّ َوَجلَّ يَْنَهاكُْم أَنْ َتْحِلفُوا بِآبَاِئكُْم

الَةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُعبَْيِد اللَِّه الُْعَمْيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَباَرُك بن فََض -٨٠
اتَّهِمُوا الرَّأَْي َعلَى الدِّينِ ، : َيا أَيَُّها النَّاُس :  ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، أَنَُّه قَالَ

آلُو َعنِ الَْحقِّ ، َوذَِلَك َيْوَم أَبِي  فَلَقَْد َرأَيُْتنِي أَُردُّ أَْمَر َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِرَأْيِي اْجتَِهاًدا ، فَوَاللَِّه َما



اكُْتُبوا بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ ، : ُب َبْيَن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْهلِ َمكَّةَ ، فَقَالَ َجْنَدلٍ ، َوالِْكتَا
للَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ تََراَنا قَْد َصدَّقَْناَك بَِما َتقُولُ ؟ َولَكِنََّك َتكُْتُب بِاْسِمَك اللَُّهمَّ ، فََرِضيَ َرسُولُ ا: فَقَالُوا 

  .فََرِضيُت: تََرانِي أَْرَضى َوتَأَبى أَْنَت ؟ قَالَ : َوأَبَْيُت ، َحتَّى قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ،  -٨١

َمنِ الرَُّجلُ الَِّذي َخلََّصَك ِمَن الُْمْشرِِكَني َيْومَ َضَربُوَك ؟ ، : قُلُْت َألبِي : ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  .ْهِميُّذَاَك الَْعاُص بن وَاِئلٍ السَّ: قَالَ 

َمةَ بن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ثَُما -٨٢
اللَُّهمَّ إِنَّا كُنَّا : الْعَبَّاسِ َمَعُه َيْسَتسِْقي ، فََيقُولُ أََنسٍ ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َخَرجَ َيسَْتْسِقي ، َوَخَرَج بِ

ُم ، َوإِنَّا َنَتَوسَّلُ إِلَْيَك بَِعمِّ َنبِيَِّنا َصلَّى إِذَا قَحَطَْنا َعلَى َعْهِد نَبِيَِّنا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، تََوسَّلَْنا إِلَْيَك بنبِيَِّنا َعلَْيِه السَّال
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرِضَي َعْنُه

ْضرِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي النَّ -٨٣
َمْن أُْعِطَي بِِدْرَهمٍ مِائَةَ : اقِ ِلعَْبِد اللَِّه بن ُعَمَر قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َوُهَو َعلَْيَنا أَِمٌري قَالَ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الِْعَر: ِدينَارٍ ، قَالَ 

قُولُ َعلَى كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َي: ِدْرَهمٍ فَلَْيأُْخذَْها ، فَقَالَ اْبُن َسِمْعُت ُعَمَر بن الَْخطَّابِ ، َيقُولُ 
ِفي َشكٍّ فَاسْأَلْ  الذََّهُب بِالذََّهبِ رًِبا ، إِال مِثْال بِمِثْلِ ، ال زَِياَدةَ فََما زَاَد فَُهَو رًِبا ، قَالَ اْبُن ُعَمَر فَإِنْ كُْنَت: الِْمْنَبرِ 

يَّ ، فَأَخَْبَرُه أَنَُّه َسِمَع ذَِلَك ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ أََبا سَِعيٍد الُْخْدرِيَّ َعْن ذَِلَك ، فَاْنطَلََق فََسأَلَ أََبا سَِعيٍد الُْخْدرِ
  .َهذَا رَأٌْي رَأَْيُتُه:  َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَِقيلَ الْبنِ َعبَّاسٍ َما قَالَ اْبُن ُعَمَر ، َوأَُبو سَِعيٍد ، فَاْسَتْغفََر اْبُن َعبَّاسٍ ، َوقَالَ

لََمةَ ن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي َسَحدَّثََنا َعِليُّ ب -٨٤
َوضَّأَ ، وََمَسَح َعلَى َسافَْرُت َمَع سَْعٍد ، فََبالَ َوَت: قَالَ اْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما : بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، قَالَ 

َنَعْم ، فَاْجَتَمْعَنا ِعْنَد أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني ، فَقَالَ : أََتْرَضى بِأَبِيَك ؟ قُلُْت : ُخفَّْيِه ، ثُمَّ أَمَّ النَّاَس ، فَِعْبُت ذَِلَك َعلَْيِه ، فَقَالَ 
إِنَّ : أَْحَسْنَت وَأَصَْبَت السُّنَّةَ ، قَالَ : ى ُخفِّي ، ثُمَّ َصلَّْيُت ، فَقَالَ إِنِّي ُبلُْت ، ثُمَّ تََوضَّأُْت فََمَسْحُت َعلَ: لَُه َسْعٌد 

  .َيا َسْعُد ، أَْنَت كُْنَت أَكَْبَر ِمْنُه َوأَْعلََم : ابَْنَك َعْبُد اللَِّه َعاَب ذَِلَك َعلَيَّ ، فَقَالَ 
ثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن َعْبِد اللَِّه اُألوَْيِسيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َعْبِد الَْمِلكِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّ -٨٥

أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى  النَّْوفَِليُّ ، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد ، َعْن ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ،
َمُن ثََمُن الْقَْيَنِة ُسْحٌت ، َوِغَناُؤَها حََراٌم ، َوالنَّظَُر إِلَْيَها َحَراٌم ، َوثََمنَُها ِمثْلُ ثََمنِ الْكَلْبِ ، َوثَ: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اللَّ

  .الْكَلْبِ ُسْحٌت ، َوَمْن َنَبَت لَْحُمُه َعلَى السُّْحِت ، فَالنَّاُر أَوْلَى بِِه

، َعْن َيزِيَد بن ثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، أنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َعْبِد الَْمِلِك َحدَّ -٨٦
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََراَد أَنْ ُخَصْيفَةَ ، َعنِ السَّاِئبِ بن يَزِيَد ، َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َص

َيا بنيَّةُ ، إِنَّ فُالًنا قَْد َخطََبِك ، فَإِنْ كَرِْهِتيِه فَقُوِلي ال ، : ُيَزوَِّج اْمَرأَةً ِمْن نَِساِئهِ َيأْتِيَها ِمْن َوَراِء الِْحجَابِ ، فََيقُولَ لََها 
  .ولَ ال ، َوإِنْ أَحَْبْبِت فَإِنَّ ُسكُوَتكِ إِقْرَاٌرفَإِنَُّه ال َيْسَتِحي أََحٌد أَنْ َيقُ

بُ بن َحكِيمِ بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثَنِي الصَّْع -٨٧
ضِفُْت ُعَمَر بن الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، لَْيلَةً فَأَطَْعَمنِي كُُسوًرا : قَالَ َشرِيِك بن َنْملَةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، 



ُه َعلَْيِه َهذَا الزَّْيُت الُْمَباَرُك الَِّذي قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، ِلَنبِيِّهِ َصلَّى اللَّ: ِمْن َرأْسِ بَِعريٍ َبارٍِد ، َوأَطَْعْمَنا َزيًْتا ، َوقَالَ 
  .َوَسلََّم

  نِْسَبةُ ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ
  َرِضَي اللَُّه َعْنُه

ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ بن أَبِي الَْعاصِ بن أَُميَّةَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َشاِهَني ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن َعْبدِ اللَِّه الزُّبَْيرِيُّ ، قَالَ  -٨٨
َمنَاِف بن قَُصيِّ بن ِكالبِ بن ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن لَُؤيِّ بن غَاِلبِ بن ِفْهرٍ ُيكَنَّى أََبا َعْمرٍو ،  بن َعْبِد َشْمسِ بن َعْبِد

أُمُّ : أَْرَوى بنُت كَرِيزِ بن َربِيَعةَ بن َحبِيبِ بن َعْبدِ َشْمسٍ ، َوأُمُّ أَْرَوى : أََبا َعْبِد اللَِّه ، َوأُمُّ ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ : َوُيقَالُ 
فَاِطَمةُ بنُت ُعَمَر بن َعاِئِذ : مٍ َحكِيمٍ الَْبْيَضاُء بنُت َعْبدِ الُْمطَِّلبِ َعمَّةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأُمُّ أُمِّ َحِكي

  .لََّم ِمْن أَبِيِهبن ِعْمَرانَ بن َمْخُزومٍ ، َوِهي َجدَّةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
 الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن ُمَحمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َشبِيبٍ -٨٩

ْينٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن إِبَْراهِيُم بن َيْحَيى الشَّجَرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َخازِمِ بن ُحَس
أَْسلََمْت أُمُّ ُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما ، : ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 

  .أَْرَوى بنُت كَرِيزٍ
  ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َوِسنُُّه َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعنُْه ِصفَةُ

ثََنا أَُبو اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد يُوُسُف بن يَزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّ -٩٠
َرأَْيُت ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َيْوَم الُْجُمَعِة َعلَى الِْمنَْبرِ ، َعلَْيِه إِزَاٌر : لَْهاِد ، قَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاِد بن ا

  .اللِّْحَيِة ، َحَسُن الَْوْجِهيلُ َعَدنِيُّ غَِليظٌ ، ثََمُنُه أَْرَبَعةُ َدَراِهَم أَْو َخْمَسةُ ، َوَرْيطَةٌ كُوِفيَّةٌ ُمَمشَّقَةٌ ، ضَْرُب اللَّْحمِ ، طَوِ
ِه ُموَسى بن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن نَِزارٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َيحَْيى بن طَلَْحةَ ، َعْن َعمِّ -٩١

َوكَّأُ َعلَى َعًصا ، َوكَانَ أَجَْملَ النَّاسِ ، َوَعلَْيِه ثَْوَبانِ كَانَ ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيْوَم الُْجُمَعِة َيَت: طَلَْحةَ ، قَالَ 
  .أَصْفََراِن إِزَاٌر ، َورَِداٌء َحتَّى َيأِْتَي الِْمْنَبَر ، فََيجِْلَس َعلَْيِه

َبْدرٍ ، َعنِ الَْجرِيرِيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن -٩٢
  .َرأَْيُت ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فََما َرأَْيُت قَطُّ ذَكًَرا ، َوال أُنْثَى أَْحَسَن َوجًْها ِمْنُه : َحْزمٍ الْمَازِنِيِّ ، قَالَ 

َعْبِد الْعَزِيزِ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا َداُودُ بن ُرشَْيٍد ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َبِشريٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن  -٩٣
ُه ، أَْبَيضَ َرأَْيُت ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْن: ُحْجُر بن الْحَارِِث الَْغسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْوٍف الْقَارِيُّ ، قَالَ 

  .اللِّْحَيِة 

: َسْعٍد ، قَالَ  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن -٩٤
  .رَأَْيُت ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَْصفََر اللِّْحَيِة 

ٍد ، َحدَّثََنا َموْلًى ِلُعثَْمانَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْي -٩٥
لَى ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، بَِصْحفٍَة ِفيَها لَْحٌم ، َبَعثَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِ: ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، قَالَ 

ُت َمرَّةً أَْنظُُر إِلَى ُرقَيَّةَ ، َوَمرَّةً فََدَخلُْت َعلَْيِه ، َوُرقَيَّةُ َجاِلَسةٌ ، فََما َرأَْيُت اثَْنْينِ أَْحَسَن ِمْنُهَما َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، فََجَعلْ
َهلْ : َنَعْم ، قَالَ : أََدَخلَْت َعلَْيهَِما ؟ ، قُلُْت : ثَْمانَ ، فَلَمَّا َرَجْعُت ، قَالَ ِلي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْنظُُر إِلَى ُع



ُرقَيَّةَ َوَمرَّةً إِلَى ُعثَْمانَ ، قَالَ أَُبو ال َيا َرُسولَ اللَِّه ، لَقَْد َجَعلْتُ أَْنظُُر َمرَّةً إِلَى : رَأَْيَت زَْوًجا أَْحَسَن ِمْنُهَما ، قُلُْت 
  .َوَهذَا كَانَ قَْبلَ ُنُزولِ آَيِة الِْحَجابِ: الْقَاِسمِ َرِحَمُه اللَُّه 

اللَِّه ، وَلَُد قَْيسِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن َعْبدِ  -٩٦
َوَسلََّم َدَخلَ َعلَى اْبَنِتهِ  َمْخَرَمةَ بن الُْمطَِّلبِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُعثَْمانَ الْقَُرِشيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .ا بنيَّةُ ، أْحِسين إِلَى أَبِي َعْبِد اللَِّه فَإِنَُّه أَْشَبهُ أَْصحَابِي بِي ُخلُقًاَي: َوِهي َتْغِسلُ َرأَْس ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، فَقَالَ 
ي َعْبِد الرَِّحيمِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الَْعْسكَرِيُّ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الَْخِليلُ بن َعْمرٍو ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن أَبِ -٩٧

للَُّه َتَعالَى َعْنُه أَبِي أَُنْيَسةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبدِ اللَِّه بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي ا َعْن َزْيِد بن
انَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َوِفي َيِدَها ُمْشطٌ ، َدَخلُْت َعلَى ُرقَيَّةَ بنتِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، امَْرأَِة ُعثَْم: ، قَالَ 
كَْيَف َتجِِديَن أََبا َعْبدِ اللَِّه ؟ : خََرَج ِمْن ِعْنِدي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم آنِفًا َرجَّلُْت َرأَْسُه ، فَقَالَ : فَقَالَْت 
  .إِنَُّه ِمْن أَْشَبهِ أَْصحَابِي بِي ُخلُقًاأَكْرِِميِه فَ: بَِخْيرٍ ، قَالَ : ، قُلُْت 

  ِسنُّ ُعثَْمانَ َوَوفَاُتُه َرِضَي اللَُّه َعنُْه

 بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ التَّيِْميِّ ح ، َوَحدَّثََنا َعِليُّ -٩٨
قُِتلَ ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ : الَ َنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَمانَ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، قََحدَّثَ

  .َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ِفي أَْوَسِط أَيَّامِ التَّْشرِيقِ 
قُِتلَ ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيْوَم : َسِمْعُت الزُّبَْيَر بن َبكَّارٍ ، َيقُولُ : لْعَزِيزِ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد ا -٩٩

مَانَِني َسَنةً ، َوكَانَ  َوثَالُْجُمَعِة ِلثََمانَ َعْشَرةَ َخلَْت ِمْن ِذي الِْحجَِّة ، َسَنةَ ِستٍّ َوثَالِثَني بَْعَد الَْعْصرِ ، َوُهَو اْبُن اثَْنْينِ
  .َيْوَمِئذٍ َصاِئًما 

ْمرٍو ، َعْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيدٍ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َع -١٠٠
  .َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َسَنةَ َخْمسٍ وَثَالِثَني  قُِتلَ ُعثَْمانُ: بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ ، قَالَ 

ِليِد ، َعْن ُعَبْيدِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْو -١٠١
  .قُِتلَ ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َسَنةَ َخْمسٍ وَثَالِثَني : ِد بن َعِقيلٍ ، قَالَ اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَّ

 و ِهاللٍ ، َعْن قََتاَدةََحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُب -١٠٢
  .قُِتلَ ُعثَْمانُ َوُهَو اْبُن ِتْسِعَني أَوْ ثََماٍن َوثََمانَِني : ، قَالَ 

قُِتلَ ُعثَْمانُ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َسَنةَ خَْمسٍ وَثَالِثنيَ : َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالَ  -١٠٣
.  

ن ُعَمَر ، ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بَحدَّثََنا  -١٠٤
  .َعْشَرةَ َسنَةً كَاَنتْ ِخالفَةُ ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ِثْنَتْي: َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعنِ الِْمسَْورِ بن َمْخَرَمةَ ، قَالَ 

كَاَنتِ الشُّوَرى فَاْجَتَمَع النَّاُس َعلَى : َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -١٠٥
يَن ، ثُمَّ قُِتلَ ُعثَْمانُ َيْوَم الُْجُمَعِة ِلثََماِن َعْشَرةَ ُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، لِثَالٍث َبِقَني ِمْن ِذي الِْحجَِّة ، َسَنةَ ثَالٍث َوِعشْرِ

ْحَيَتُه ، َوكَاَنْت وِالَيةُ َخلَْت ِمْن ِذي الِْحجَِّة ، َتَماَم َسَنِة َخْمسٍ َوثَالِثَني ، َوِسنُُّه ثََماٍن َوثََماُنونَ َسَنةً ، َوكَانَ ُيَصفِّرُ ِل
  .اثَْنَتْي َعشَْرةَ َسَنةً  ُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ،



لٍ ، َحدَّثََنا قََتادَةُ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو ِهال -١٠٦
  .أَْو ثََماٍن َوثََمانَِني َسَنةً  ، أَنَّ ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قُِتلَ َوُهَو اْبُن ِتْسِعَني ،

الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد  -١٠٧
قُِتلَ ُعثَْمانُ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فَأَقَاَم َمطُْروًحا َعلَى كَُناَسِة بين :  َسِمْعُت مَاِلكًا ، َيقُولُ: َعْبُد الَْمِلِك الَْماجُِشونُ ، قَالَ 

، َوَحكِيُم بن حَِزامٍ ، فُالٍن ثَالثًا ، فَأَتَاُه اثَْنا َعَشَر َرُجال ، ِفيهِْم َجدِّي َماِلُك بن أَبِي َعاِمرٍ ، َوحَُوْيِطُب بن َعْبِد الُْعزَّى 
َعلَى الزَُّبْيرِ ، َوَعاِئَشةُ بنُت ُعثَْمانَ َمَعُهْم ِمْصبَاٌح ِفي ِحقٍّ ، فََحَملُوُه َعلَى َبابٍ ، َوإِنَّ َرأَْسُه ، َيقُولُ َوَعْبُد اللَِّه بن 

مٍ أَوْ ُحَوْيِطبُ بن َعْبِد الْبَابِ طَْق طَْق َحتَّى أَتَْوا بِِه الَْبِقيَع ، فَاْخَتلَفُوا ِفي الصَّالِة َعلَْيِه ، فََصلَّى َعلَْيِه َحِكيمُ بن ِحَزا
وَاللَِّه لَِئْن َدفَْنُتُموُه َمَع الُْمْسِلِمَني ، : الْعُزَّى َشكَّ َعْبدُ الرَّْحَمنِ ثُمَّ أَرَاُدوا َدفَْنُه ، فَقَاَم َرُجلٌ ِمْن بين َمازٍِن ، فَقَالَ 

كَْوكَبٍ ، فَلَمَّا َدلُّوُه ِفي قَْبرِِه صَاَحْت َعاِئَشةُ بنُت ُعثَْمانَ ، فَقَالَ لََها ُألخْبَِرنَّ النَّاَس ، فََحَملُوُه َحتَّى أَتَْوا بِِه إِلَى َحشِّ 
قَالَ لََها اْبُن  اْسكُِتي فََواللَِّه لَِئْن ُعْدِت َألْضرَِبنَّ الَِّذي ِفيِه َعْينَاِك ، فَلَمَّا َدفَُنوُه َوَسوَّْوا َعلَْيِه التَُّراَب ،: اْبُن الزُّبَْيرِ 

 بُِحشٍّ صِيِحي َما َبَدا لَِك أَنْ َتصِيِحي ، قَالَ َماِلٌك َوكَانَ ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَْبلَ ذَِلَك َيُمرُّ: لزَُّبْيرِ ا
  .انُ الُْبْسَت: الُْحشُّ : لَُيْدفََننَّ َههَُنا َرُجلٌ َصاِلٌح ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ : كَْوكَبٍ ، فََيقُولُ 

ا إِْسَماعِيلُ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََن -١٠٨
فَلَمَّا أَْمَسيَْنا قُلُْت : َد قَْتلَ ُعثَْمانَ ، قَالَ َعيَّاشٍ ، أنا ُمحَمَُّد بن َيزِيَد الرََّحبِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهُم بن ُحبَْيشٍ ، َوكَانَ ِممَّْن َشهِ

ُه ِمْن َجْوِف اللَّْيلِ ، ثُمَّ َحَملَْناهُ لَِئْن َتَركُْتْم صَاحَِبكُْم َحتَّى ُيصْبَِح َمثَّلُوا بِِه ، فَاْنطَِلقُوا بِِه إِلَى َبقِيعِ الَْغْرقَِد ، فَأَْمكَنَّا لَ: 
ال رَْوَع َعلَْيكُْم ، اثُْبتُوا ، فَإِنَّا قَْد جِئَْنا : َخلِْفَنا ، فَهِْبَناُهْم حَتَّى ِكْدَنا أَنَّ َنَتفَرََّق َعْنُه ، فََناَدى ُمنَاٍد َوغَِشَيَنا سََواٌد ِمْن 

  .ُهْم َواللَِّه الَْمالِئكَةُ : ِلَنشَْهَدُه َمَعكُْم ، َوكَانَ اْبُن ُحبَْيشٍ ، َيقُولُ 

 بن و بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمْنِعمِ بن َبِشريٍ األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليَُّحدَّثََنا َعْمُر -١٠٩
بٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، كُنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد َعِليِّ بن أَبِي طَاِل: غَُرابٍ الُْمحَارِبِيُّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسعِيٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َيا أَِمريَ :  ، فَقَالَ َوَعْن َيِمينِِه َعمَّاُر بن َياِسرٍ ، َوَعْن َيسَارِِه ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ ، إِذْ َجاَء غَُراُب بن فُالنٍ الصَّْيَدنِيُّ
َعمَّ َتْسأَلُ ؟ َعْن َرُجلٍ كَفَرَ بِاللَِّه ِمْن َبْعِد إِميَانِِه َوَنافََق ؟ ، :  الُْمْؤِمنَِني ، َما َتقُولُ ِفي ُعثَْمانَ ؟ فََبَدَرُه الرَُّجالِن ، فَقَاال

: لَْستُ أَقُولُ َما قَاال ، فَقَاال لَهُ َجِميًعا : لَْسُت إِيَّاكَُما أَْسأَلُ ، َوال إِلَْيكَُما جِئُْت ، فَقَالَ لَُه َعِلّي : فَقَالَ الرَُّجلُ لَُهَما 
ُجو أَنْ ُولَِّي َعلَْيكُْم فَأََساَء الَْوالَيةَ ِفي آِخرِ أَيَّاِمِه ، َوَجَزعُْتْم ، فَأَسَأُْتُم الْجََزَع ، َواللَِّه إِنِّي َألْر: َناُه إِذًا ؟ قَالَ ِفِلَم قََتلْ

: احلجر [} ِغلٍّ إِخَْواًنا َعلَى ُسُررٍ ُمَتقَابِِلَني َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصدُورِِهْم ِمْن{: أَكُونَ أََنا َوُعثَْمانُ كََما قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
٤٧ .[  

ُمَجاِلُد بن َسعِيٍد ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد ، َحدَّثََنا  -١١٠
َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَُّه َواللَِّه لَِئْن لَْم َيْدُخلِ النَّاَر إِال : َب َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه النَّاَس ، فَقَالَ َخطَ: ُعَمْيرِ بن َزْوِديٍّ ، قَالَ 

َتكَلَّْمتَ : فَلَمَّا َنَزلَ ِقيلَ لَُه :  َمْن قََتلَ ُعثَْمانَ ، ال أَْدَخلَُها ، َولَِئْن لَْم َيْدُخلِ الَْجنَّةَ إِال َمْن قََتلَ ُعثَْمانَ ال أَْدَخلَُها ، قَالَ
أَال إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قََتلَ ُعثَْمانَ َوأََنا َمَعُه ، : َيا أَيَُّها النَّاُس : بِكَِلَمٍة فَرَّقَْت َعلَْيَك بَِها أَْصَحاَبَك ، فََخطَبَُهْم ، فَقَالَ 

: كَِلَمةٌ قَُرِشيَّةٌ لََها َوْجَهاِن ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ : هِيِد ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، قَالَ قَالَ َحمَّاٌد ، َوَحدَّثََنا َحبِيبُ بن الشَّ
  .أَنَّ اللََّه َتَعالَى قََتلَُه َوأََنا َمَعُه َمقُْتولٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما: كَأَنَُّه َيعْنِي 



، َحدَّثََنا َعارٌِم ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد ، َحدَّثََنا ُمجَاِلُد بن سَِعيٍد ، َعْن ُعَمْيرِ بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ -١١١
ِضَي اللَُّه إِنََّما َوهَْنُت َيْوَم قُِتلَ ُعثَْمانُ َر: خَطََبُهْم َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَطَُعوا َعلَْيِه ُخطَْبَتُه ، فَقَالَ : َزْوِديٍّ ، قَالَ 

َض ، َوكَانَ اَألَسدُ إِذَا أََرادَ َعْنُه ، َوَضَرَب لَُهْم مَثَال ، َمثَلَ ثَالثَِة أَثْوَارٍ َوأََسٍد اْجَتَمْعَن ِفي أََجَمٍة أَسَْوَد ، َوأَْحَمَر ، َوأَبَْي
إِنََّما َيفَْضحَُنا ِفي أََجمَِتَنا ، َوُيْشهِرَُنا َهذَا : ِلَألْسَوِد َواَألْحَمرِ  َواِحًدا ِمْنُهنَّ اْجَتَمْعَن َعلَْيِه فَاْمَتَنْعَن َعلَْيِه ، فَقَالَ اَألَسُد

ُد ، فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ قََتلَُه ، اَألْبَيُض ، فََدعَانِي َحتَّى آكُلَُه ، فَلَْوُنكَُما َعلَى لَوْنِي ، َولَوْنِي َعلَى لَوْنِكَُما ، فََحَملَ َعلَْيِه اَألَس
لَْوُنكَ إِنََّما َيفَْضُحَنا َوُيشْهُِرَنا ِفي أََجَمتَِنا َهذَا اَألْحَمُر ، فََدعْنِي حَتَّى آكُلَُه ، فَلَْونِي َعلَى لَْونَِك ، َو: قَالَ ِلَألْسَوِد ثُمَّ 

أَال إِنََّما : نِي أَُصوُِّت ثَالثَةَ أَْصوَاٍت ، فَقَالَ َدْع: إِنِّي آكُلَُك ، قَالَ : َعلَى لَْونِي ، فَحََملَ َعلَْيِه فَقََتلَُه ، ثُمَّ قَالَ ِلَألْسَوِد 
بَْيُض ، أَال إِنََّما َوهَْنُت َيْوَم أُِكلُْت َيْوَم أُِكلَ اَألْبَيُض ، أَال إِنََّما أُِكلُْت َيْوَم أُِكلَ اَألبَْيُض ، أَال إِنََّما أُِكلُْت َيْوَم أُِكلَ اَأل

  .قُِتلَ ُعثَْمانُ

ثََنا ُمجَاِلدٌ َنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر ، َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي َجْعفَرٍ ، َحدََّحدَّثَ -١١٢
أََما وَاللَِّه : َنَعْم ، قَالَ : ، قَالَ قََتلُْتْم ُعثَْمانَ ؟ : لَِقَي َمْسُروقٌ اَألْشَتَر ، فَقَالَ َمْسُروقٌ لَألْشَترِ : ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، قَالَ 

وَاللَِّه : فَاْنطَلََق اَألْشَتُر فَأَْخَبَر َعمَّاًرا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَأََتى َعمَّاٌر َمْسُروقًا ، فَقَالَ : لَقَْد قََتلُْتُموُه صَوَّاًما قَوَّاًما ، قَالَ 
فَوَاللَِّه َما : قََتلُْتُموُه َصوَّاًما قَوَّاًما ، فَقَالَ لَُه َمْسُروٌق : َبا ذَرٍّ ، َولََيْحِمَينَّ الِْحَمى ، َوَتقُولُ لَُيجْلََدنَّ َعمَّاٌر ، َولَُيَسيَِّرنَّ أَ

فَكَأَنََّما ألْقََمُه َحَجًرا : يَن ، قَالَ رِفََعلُْتْم َواِحًدا ِمْن ِثْنَتْينِ ، َما َعاقَْبُتمْ بِِمثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه ، َوَما َصبَْرُتْم فَُهَو خَْيٌر ِللصَّابِ
  .َوَما َولََدْت َهْمدَانِيَّةٌ ِمثْلَ َمْسرُوقٍ: َوقَالَ الشَّْعبِيُّ : ، قَالَ 
َحمَِّد بن َعْمرٍو َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيحَْيى بن ُحَمْيدٍ الطَّوِيلُ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َعْن ُم -١١٣

اْجَتَمْعَنا ِفي َدارِ َمْخَرَمةَ بَْعَدَما قُِتلَ ُعثَْمانُ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه نُرِيُد الَْبْيَعةَ : ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َعلْقََمةَ بن َوقَّاصٍ ، قَالَ 
أَمَّا ِمْن َدمِ : فَإِنَّا ال َنحُولُ ُدونَ ِقَصاصٍ ، فَقَالَ َعمَّاُر بن َياِسرٍ  إِنَّا َمْن بَاَيَعَنا ِمْنكُْم: ، فَقَالَ أَُبو َجْهمِ بن ُحذَْيفَةَ 
 َيا اْبَن ُسَميَّةَ وَاللَِّه لَُتقَاَدنَُّه ِمْن َجلَدَاٍت ُجِلْدَتَها ، َوال ُيقَاُد ِلَدمِ ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه: ُعثَْمانَ فَال ، فَقَالَ أَُبو َجْهمٍ 

  .َرفُوا َيْوَمِئٍذ َعْن غَْيرِ َبْيَعٍةفَاْنَص

يلُ بن إِبَْراِهيَم ، أنا َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِع -١١٤
، َوكَانَ ِممَّْن أَْدَركَُه ِعْتُق ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَكَانَ َيقُوُم َبْيَن  أَْخبََرنِي َوثَّاٌب: اْبُن َعْوٍن ، َعنِ الَْحَسنِ ، قَالَ 

فَطََرْحُت َألِمريِ الُْمْؤِمنِنيَ : فَأَظُنُُّه ، قَالَ : َبعَثَنِي ُعثَْمانُ فََدَعْوُت لَهُ اَألْشَتَر ، فَقَالَ اْبُن َعْوٍن : َيَدْي ُعثَْمانَ ، قَالَ 
َما ُهنَّ ؟ ، : ثَالثًا َما ِمْن إِْحَداُهنِّ ُبدٌّ ، قَالَ : َيا أَْشَتُر ، َما يُرِيدُ النَّاُس مِنِّي ؟ ، قَالَ : َدةً ، َولَُه وَِساَدةٌ ، فَقَالَ وَِسا
وا لَُه َمْن ِشئُْتْم ، َوَبْيَن أَنْ تَقُصَّ ِمْن َنفِْسكَ َهذَا أَْمرُكُْم ، فَاخَْتاُر: ُيَخيُِّروَنَك َبْيَن أَنْ َتْخلََع لَُهْم أَْمَرُهْم ، فََتقُولَ : قَالَ 

أَمَّا أَنْ أَْخلَعَ : َما ِمْن إِْحَداُهنَّ ُبدٌّ ، قَالَ : َما ِمْن إِْحَداُهنَّ ُبدٌّ ؟ ، قَالَ : ، فَإِنْ أََبْيَت َهذَْينِ فَإِنَّ الْقَْوَم قَاِتلُوَك ، قَالَ 
وَاللَِّه َألنْ أُقَدََّم فَُيْضَرَب ُعُنِقي أََحبُّ إِلَيَّ : قَالَ : َوقَالَ الَْحَسُن : َألْخلََع سِْرَباال ُسْربِلُْتُه ، قَالَ لَُهْم أَْمَرُهْم فََما كُْنُت 

َوَهذَا أَْشَبهُ بِكَالمِ ُعثَْمانَ ، : ِمْن أَنْ أَْخلََع أَْمَر أُمَِّة ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَْعُضَها َعلَى بَْعضٍ ، قَالَ اْبُن َعْوٍن 
قُوُم َبَدنِي للِقَصاصِ ، َوأَمَّا أَنْ َوأَمَّا أَنْ أَقُصَّ ِمْن نَفِْسي ، فَوَاللَِّه لَقَْد َعِلْمُت أَنَّ صَاِحَبيْ َبْيَن َيَدْي كَاَنا يَُعاقََباِن ، َوَما َي

  ابُّونَ بَْعِدي أََبًدا ، َوال ُتقَاِتلُونَ َبْعِدي َعُدوا َجِميًعا أََبًدا ، فَقَاَم اَألْشتَُرَتقُْتلُونِي فَوَاللَِّه لَِئْن قََتلُْتُمونِي ال ُتَح



أَبِي لََعلَّ النَّاسَ إِذْ َجاَء َرُجلٌ كَأَنَُّه ذِئٌْب فَاطَّلََع ِمْن َبابٍ ، ثُمَّ َرَجَع ، ثُمَّ َجاَء ُمَحمَُّد بن : فَاْنطَلََق ، فََمكَثَْنا ، فَقُلَْنا 
فَقَالَ بَِها ، َوقَالَ بَِها ، َحتَّى َبكْرٍ ِفي ثَالثَةَ َعَشَر َرُجال َحتَّى انَْتَهْوا إِلَى ُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَأََخذَ بِِلْحَيِتِه ، 

أَْرِسلْ : َك اْبُن َعاِمرٍ ، َما أَغَْنى َعْنَك كُتُُبَك ، قَالَ َسِمْعُت َوقَْع أَْضرَاِسِه ، َوقَالَ َما أَغَْنى عَْنَك ُمَعاوَِيةُ ، َما أَغَْنى َعْن
فَأََنا رَأَْيُتُه اْسَتدَْعى َرُجال ِمَن الْقَْومِ بَِعْينِِه فَقَاَم إِلَْيِه بِِمْشقَصٍ : ِلحَْيِتي َيا اْبَن أَِخي ، أَْرِسلْ ِلحَْيِتي َيا اْبَن أَِخي ، قَالَ 

  .ثُمَّ َتعَاُنوا َعلَْيِه ، َواللَِّه َحتَّى قََتلُوُه: ثُمَّ َمْه ، قَالَ : َرأَْسِه ، قُلُْت َحتَّى َوَجأَُه بِِه ِفي 
اِهيَم ، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْر -١١٥
 ِفي الَْبْحرِ ، فَقَالَ ٍن ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، أَنَّ ُمَحمََّد بن أَبِي ُحذَْيفَةَ بن ُعْتَبةَ بن َربِيَعةَ ، َوكَعًْبا ، َرِكَبا سَِفيَنةًَعْو

َولَِكْن أَجُِد ِفيَها َرُجال أَشْقَى الِْفْتَيةَ ِمْن ال : َيا كَْعُب ، أََما َتجُِد سَِفيَنتََنا َهِذِه ِفي التَّْوَراِة كَْيَف َتجْرِي ؟ فَقَالَ : ُمَحمٌَّد 
  .فََزَعُموا أَنَُّه كَانَ ُهَو: قَُرْيشٍ َيْنُزو ِفي الِْفْتَنِة كََما َيْنُزو الِْحَماُر ، ال َتكُْن أَْنَت ُهَو ، قَالَ اْبُن ِسريِيَن 

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ : ، َوإِْسحَاُق بن َداُوَد الصَّوَّاُف التُّسَْترِيُّ ، قَاال  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َصَدقَةَ الَْبْغَداِديُّ -١١٦
نَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ بن َخاِلِد بن ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا سَلُْم بن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا مَُباَرٌك ، َعنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثَنِي َسيَّاُف ُعثَْما

: َوكَْيَف َعِلْمَت ذَاَك ؟ ، قَالَ : اْرجِعِ اْبَن أَِخي فَلَْستَ بِقَاِتِلي ، قَالَ : األَْنصَارِ َدَخلَ َعلَى ُعثَْمانَ ، فَقَالَ َرُجال ِمَن 
، ثُمَّ َدَخلَ َعلَْيِه َرُجلٌ آَخُر ِمَن  َألنَُّه ، أُِتَي بَِك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َسابِِعَك فَحَنَّكََك ، َوَدَعا لَك بِالَْبَركَِة

َألنَُّه ، أُِتَي بِكَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه : بَِم َتْدرِي ذَِلَك ؟ ، قَالَ : اْرجِعِ اْبَن أَِخي فَلَْسَت بِقَاِتِلي ، قَالَ : اَألْنصَارِ ، فَقَالَ 
أَْنَت قَاتِِلي ، : ثُمَّ َدَخلَ َعلَْيِه ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ ، فَقَالَ : َك بِالَْبَركَِة ، قَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َسابِِعَك فَحَنَّكََك َوَدَعا ل

ُعو لَكَ َألنَُّه أُِتيَ بَِك النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم سَابِِعَك لَُيَحنِّكََك َوَيْد: َوَما ُيْدرِيَك َيا َنعْثَلُ ؟ ، قَالَ : قَالَ 
إِنْ : فََوثََب َعلَى َصْدرِِه َوقََبَض َعلَى ِلْحَيِتِه ، فَقَالَ : بِالَْبَركَِة فَخََرْيَت َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .َمَشاِقَص كَاَنْت ِفي َيِدِهفََوَجأَُه ِفي َنحْرِِه بِ: َتفَْعلْ كَانَ َيِعزُّ َعلَى أَبِيَك أَنْ َتُسوَءُه ، قَالَ 

اَرِك ، َعْن ُيوُنسَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي اَألذَنِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب بن وَاِضحٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْمَب -١١٧
إِنََّها ألَوَّلُ : لَمَّا َضَربَ الرَُّجلُ َيَد ُعثَْمانَ ، قَالَ : ، قَالَ  بن َيزِيَد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ

  .َيٍد خَطَِّت الْمُفَصَّلَ 
ُمَحمَُّد بن  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا -١١٨
: ْعبِ اَألْحبَارِ ، فَقَالَ هَاجِرِ ، َعنِ الَْعبَّاسِ بن سَاِلمٍ ، أَنَّ ُعَمْيَر بن َربِيَعةَ ، َحدَّثَهُ أَنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ أَْرَسلَ إِلَى كَالُْم

أَِمٌري َسدِيٌد ال : ْرنٌ ِمْن َحِديٍد ؟ ، قَالَ َوَما قَ: أَجُِد َنعَْتَك قَْرًنا ِمْن َحِديٍد ، قَالَ : َيا كَْعُب ، كَْيَف َتجُِد نَْعِتي ؟ ، قَالَ 
ثُمَّ : ثُمَّ َمْه ؟ ، قَالَ : ثُمَّ َيكُونُ بَْعَدَك َخِليفَةٌ َتقُْتلُُه ِفئَةٌ ظَاِلَمةٌ ، قَالَ : ثُمَّ َمْه ؟ ، قَالَ : َيأُْخذُُه ِفي اللَِّه لَْوَمةُ الِئمٍ ، قَالَ 

  .َيكُونُ الَْبالُء
بِي خَاِلٍد ، ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أََحدَّثََنا  -١١٩

َعفَّانَ لَكَانَ َمْحقُوقًا أَنْ  وَاللَِّه لَوِ انْقَضَّ أََحٌد ِفيَما فََعلُْتْم بِاْبنِ: َسِمْعُت َسِعيَد بن َزْيٍد ، َيقُولُ : َعْن قَْيسٍ ، قَالَ 
  .َيْنقَضَّ

َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، وَالَْحَسُن بن الْمُثَنَّى الَْعنَْبرِيُّ ، وعلي بن عبد العزيز ، قَالُوا  -١٢٠
خَطََبَنا اْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، : ةُ ، َعْن َزْهَدمٍ الَْجْرِميُّ ، قَالَ النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا الصَّْعُق بن َحْزٍن ، َحدَّثََنا قََتاَد



  .لَْو أَنَّ النَّاَس لَمْ َيطْلُُبوا بَِدمِ ُعثَْمانَ لَُرجِمُوا بِالِْحجَاَرِة ِمَن السََّماِء: فَقَالَ 
ثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّ -١٢١

أُِخذَ الْفَاِسُق ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ ِفي ِشْعبٍ ِمْن ِشعَابِ ِمْصَر ، فَأُْدِخلَ ِفي : َسِمْعُت الَْحَسَن ، َيقُولُ : َخاِلٍد ، قَالَ 
  .مَارٍ فَأُحْرَِق َجْوِف ِح
ُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا اْب -١٢٢

لَقَِد : ُيَحدِّثُ ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  َسمِْعُت أََبا ثَْورٍ النَّهِْميَّ: َيزِيُد بن َعْمرٍو الَْمَعاِفرِيُّ ، قَالَ 
َوَضْعُت َيِمينِي َعلَى فَْرجِي ، اْختََبأُْت ِعْندَ رَبِّي َعْشًرا ، إِنِّي لَرَابُِع أَْرَبَعٍة ِفي اِإلْسالمِ ، َوَما َتعَنَّْيُت ، َوال َتمَنَّْيُت ، َوال 

ا َرقََبةً ، إِال أَنْ ال ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَما َمرَّْت َعلَيَّ ُجُمَعةٌ ُمْنذُ أَْسلَْمُت إِال وَأََنا أَْعِتُق ِفيَهُمْنذُ بَاَيْعُت َر
  .َيكُونَ ِعْنِدي فَأَْعِتقََها َبْعَد ذَِلَك ، َوال َزنَْيُت ِفي َجاِهِليٍَّة َوال إِْسالمٍ

اِئلٍ ، َعْن َنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َحدَّثََنا كُلَْيبُ بن َوَحدَّثَ -١٢٣
أََرأَْيَت ُعثَْمانَ ؟ : َسأَلَُه ، فَقَالَ كُْنُت جَاِلًسا ِعْنَد اْبنِ ُعَمَر ، فَأََتاهُ َرُجلٌ فَ: َحبِيبِ بن أَبِي ُملَْيكَةَ ُيكَنَّى أََبا ثَْورٍ ، قَالَ 

اللَُّهمَّ إِنَّ ُعثَْمانَ ِفي : ال ، أَمَّا َيْوَم َبْدرٍ ، فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ : َهلْ شَهَِد َبْدًرا ؟ ، فَقَالَ 
  .للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسْهِمِهَحاجَِتَك َوحَاَجِة َرُسوِلَك فََضَربَ لَُه َرسُولُ ا

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -١٢٤
يَنِة َعلَى امَْرأَِتهِ بنِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَاَنْت َوجَِعةً َمَعرَّةً ، َتَخلََّف ِفي الَْمِد: قَالَ ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ 

  .َوأَْجُرَك : َوأَْجرِي َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ : فََضَرَب لَُه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسْهِمِه ، قَالَ 

دَّثََنا َعبَّاسُ بن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن يَزِيَد بن َهاُرونَ الَْمكِّيُّ الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َح -١٢٥
: لَِّه بن َراِفعٍ ، َعْن أُمِِّه ، قَالَْت َشْملَةَ ، َعْن ُموَسى بن َيْعقُوَب الزَّْمِعيِّ ، َعْن أَِخيِه ُمَحمَِّد بن َيْعقُوَب ، َعْن َعْبِد ال

ِد اْشَتدَّ َحصُْرُه ، فَلَْو َخَرَجِت الصَّْعَبةُ بنُت الَْحْضَرِميِّ ، فََسِمعَْناَها َتقُولُ البْنَِها طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، إِنَّ ُعثَْمانَ قَ
َحةُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْغِسلُ أََحَد شِقَّْي َرأَْسِه فَلَْم ُيجِبَْها ، فَأَْدَخلَْت َيَديَْها ِفي َوطَلْ: كَلَّْمَت ِفيِه َحتَّى ُيَرفَُّه َعْنُه ، قَالَْت 

َحتَّى  أَْسأَلَُك بَِما َحَملُْتَك وَأْرَضْعُتكَ إِال فََعلَْت ، فَقَاَم َولََوى ِشقَّ َشْعرِ َرأِْسِه: كُمِّ َدْرِعَها فَأَْخَرَجتْ ثَْدَيْيَها ، َوقَالَْت 
الَ طَلَْحةُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعقََدُه َوُهَو َمْغُسولٌ ، ثُمَّ خََرَج حَتَّى أََتى َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوُهَو َجاِلٌس ِفي َجْنبِ دَارِِه ، فَقَ

فََنقََر بِقََدحٍ ِفي َيِدِه ثَالثَ مَرَّاٍت ، : اْشَتدَّ َحصُْرُه ، قَالَ  ، َوَمَعُه أُمُُّه ، َوأُمُّ َعْبِد اللَِّه بن َراِفعٍ لَْو َرفَّْهَت َعْن َهذَا فَقَِد
  .َواللَِّه َما أُِحبُّ ِمْن َهذَا شَْيئًا َتكَْرُهُه : ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه ، فَقَالَ 

  :ِشيُّ ِللَيْلَى اَألْخَيِليَِّة أْنَشَدَنا الَْعبَّاُس بن الْفََرجِ الرِّيَا: َوأَْنَشَدَنا أَُبو َخِليفَةَ ، قَالَ : قَالَ 
  أَبَْعَد ُعثَْمانَ َتْرُجو الَْخْيَر أُمَُّتُه قَْد كَانَ أَفَْضلَ َمْن َيْمِشي َعلَى سَاقِ

  َخِليفَةُ اللَِّه أَْعطَاُهْم َوَخوَّلَُهْم َما كَانَ ِمْن ذََهبٍ ُحلْوٍ َوأَْورَاقِ

  كُوَننَّ َعلَى َشْيٍء بِإِْشفَاقِفَال َتكِْذْب َبوِْعِد اللَِّه وَاّتقه َوال َت
  َوال َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء َسْوفَ أَفَْعلُُه قَْد قَدََّر اللَُّه َما كُلُّ اْمرِئٍ القِ

ُهَو : يَّ ، فَقَالَ أْنَشَدَنا أَُبو ُمَحمٍَّد التُّوزِيُّ ، قَالَ أَُبو َخِليفَةَ َوسَأَلُْت َعْنُه الرِّيَاِش: أَْنَشَدَنا أَُبو َخِليفَةَ ، قَالَ  -١٢٦
  :ِلَحسَّاِن بن ثَابٍِت 



  َوَتَركُْتُم غَْزَو الدُّرُوبِ َوجِئُْتُم ِلِقتَالِ قَْومٍ ِعْنَد قَْبرِ ُمَحمَِّد
  فَلَْيَس َهْدُي الصَّاِلِحَني ُهِديُتُم َولَْيَس ِفْعلَ الَْعابِِد املتََهجِِّد

َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ الرَّاِسبِيُّ ، َعْن قََتاَدةَ ، أَنَّ ُعثَْمانَ بن  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، -١٢٧
  .َوأَْهال  َمْرحًَبا بِالْقَاِئِلَني َعْدال ، َوبِالصَّالِة َمْرَحًبا: َعفَّانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، كَانَ إِذَا َجاَءُه َمْن ُيْؤِذُنهُ بِالصَّالِة ، قَالَ 

ِسريِيَن ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َسالُم بن ِمْسِكنيٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن  -١٢٨
نْ َتقُْتلُوُه أَْو َتْتُركُوُه فَإِنَُّه كَانَ ُيحْيِي اللَّْيلَ كُلَُّه ِفي إِ: قَالَِت امَْرأَةُ ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِحَني أَطَافُوا بِِه يُرِيُدونَ قَْتلَُه : 

  .َركَْعٍة َيجَْمُع ِفيَها الْقُْرآنَ 

َسَن ، َسِمْعُت الَْح: َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْمَباَرُك بن فََضالَةَ ، قَالَ  -١٢٩
َيا أَيَُّها : ُه ، َيقُولُ أَْدَركُْت ُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َوأََنا َيْوَمِئٍذ قَدْ َراَهقْتُ الُْحلَُم ، فََسِمْعُتُه َيْخطُُب ، َوَشهِْدُت: َيقُولُ 

َيا مَْعَشَر النَّاسِ ، اغْدُوا َعلَى : ونَ ِفيِه َخْيًرا ، َيقُولُ َوَما ِمْن َيْومٍ إِال َوُهْم َيقَْتِسُم: النَّاُس ، َما َتْنِقُمونَ َعلَيَّ ؟ ، قَالَ 
َيا َمْعَشَر الُْمْسِلِمَني ، اغُْدوا َعلَى ِكْسوَِتكُْم ، فَُيَجاُء بِالُْحلَلِ فَُتقَْسُم : َعِطيَّاِتكُْم فََيْغُدونَ فََيأُْخذُوَنَها َواِفَرةً ، ثُمَّ ُيقَالُ 

ٌن َوالَْعُدوُّ َمْنِفيُّ ، وَالَْعِطيَّاُت دَارَّةٌ ، َوذَاُت الَْبْينِ َحَسٌن ، َوالَْخْيُر كَِثٌري ، َما َعلَى اَألْرضِ ُمْؤِم: َسُن َبْينَُهْم ، قَالَ الَْح
  .أَنْ َيُسلَّ َعلَْيِه َسْيفًاَيخَاُف ُمْؤِمًنا ، َمْن لَِقَي ِمْن أَيِّ اَألحَْياِء كَانَ فَُهَو أَُخوُه َوَمَودَُّتُه َوُنصَْرُتُه ، وَالِْفْتَنةُ 

، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ،  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحَجبِيُّ ، َحدَّثََنا َحْزُم بن أَبِي َحْزمٍ -١٣٠
َماِء فَأَْنقَِطَع ، أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَكُونَ َشرِكُْت ِفي َدمِ ُعثَْمانَ َرِضيَ َألنْ أَِخرَّ ِمَن السَّ: َسِمْعُت أََبا َبكَْرةَ ، َيقُولُ : قَالَ 

  .اللَُّه َعْنُه

ي ا َحْزٌم ، َعْن أَبَِحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحجَبِيُّ ، َحدَّثََن -١٣١
َوفَْدَنا إِلَى الَْمِديَنِة لََنْنظَُر ِفيَم قُِتلَ ُعثَْمانُ ، فَلَمَّا قَِدْمَنا َمرَّ ِمنَّا : َسِمْعُت طَِليَق بن َخشَّاٍف ، َيقُولُ : اَألْسَوِد ، قَالَ 

إِلَى أُمََّهاتِ الُْمْؤِمنَِني َرِضَي اللَُّه َعْنُهنَّ ،  َبْعٌض إِلَى َعِليٍّ ، َوبَْعٌض إِلَى الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، َوَبْعٌض
ِمْن أَْهلِ الَْبْصَرِة ، : َوَمنِ الرَُّجلُ ؟ ، قُلُْت : فَاْنطَلَقُْت َحتَّى أَتَْيُت َعاِئَشةَ فََسلَّْمُت َعلَْيَها فََردَّتِ السَّالَم ، فَقَالَْت 

ِمْن بين قَْيسِ : ِمْن أَيِّ َبكْرِ بن وَاِئلٍ ؟ ، قُلُْت : ِمْن َبكْرِ بن َواِئلٍ ، قَالَْت : ، قُلُْت  ِمْن أَيِّ أَْهلِ الَْبْصَرِة ؟: فَقَالَْت 
ُه َعْنُه ؟ ، َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني ، ِفيَم قُِتلَ ُعثَْمانُ أَِمُري الُْمْؤِمنِنيَ َرِضَي اللَّ: أَِمْن أَْهلِ فُالٍن ؟ ، فَقُلُْت لََها : بن ثَْعلََبةَ ، قَالَْت 

ُينِ بين َتِميمٍ هََواًنا ِفي َبْيِتِه ، قُِتلَ وَاللَِّه َمظْلُوًما ، لََعَن اللَُّه قََتلََتُه ، أَقَاَد اللَُّه اْبَن أَبِي َبكْرٍ بِِه ، َوسَاَق اللَُّه إِلَى أَْع: قَالَْت 
َق اللَُّه إِلَى اَألْشَترِ َسْهًما ِمْن ِسَهاِمِه ، فََواللَِّه َما ِمَن الْقَْومِ َرُجلٌ إِال َوأَْهرَاَق اللَُّه ِدَماَء بين ُبَدْيلٍ َعلَى َضاللٍَة ، َوسَا

  .أَصَاَبْتُه َدْعوَُتَها
نِ لَهِيَعةَ ، َعْن نِ اْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن زَِياٍد ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك ، َع -١٣٢

  .َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ َعامَّةَ الرَّكْبِ الَِّذيَن َسارُوا إِلَى ُعثَْمانَ ُجنُّوا 

النَّجُوِد ،  بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َحدَّثََنا عَاِصُم -١٣٣
َما ِلي أََراَك قَْد َجفَْوَت أَِمريَ : لَِقَي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف الْوَِليَد بن ُعقَْبةَ ، فَقَالَ : َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ ، قَالَ 

أَُبلُِّغُه أَنِّي لَْم أََتَخلَّْف َعْن َبْدرٍ ، : َي اللَُّه َعْنُه الُْمْؤِمنَِني ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ؟ فَقَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َرِض
ْنُت أُمَرُِّض ُرقَيَّةَ بنَت َرُسولِ اللَِّه فَُخبَِّر بِذَِلَك ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ أَمَّا قَْولُُه إِنِّي لَمْ أََتَخلَّْف َعْن َبْدرٍ ، فَإِنِّي كُ



بَ لَُه َرسُولُ َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى مَاَتْت َولَقَْد ضََرَب ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِسَْهمٍ ، َوَمْن َضَر َصلَّى اللَُّه
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسْهمٍ فَقَْد َشهَِد 

َنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أنا الَْعوَّاُم بن حَْوَشبٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثَ -١٣٤
ونَ َسَنةً ، الِْخالفَةُ َبْعِدي ِفي أُمَِّتي ثَالثُ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِعيُد بن ُجمَْهانَ ، َعْن َسِفيَنةَ ، قَالَ 

  .أَُبو َبكْرٍ َسَنَتْينِ َوُعَمُر َعْشرٍ ، َوُعثَْمانُ اثَْنَتْي َعْشَرةَ ، َوَعِليٌّ ِستٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم: فََحسِْبَنا ، فََوَجْدَنا : قَالَ 

بن كَْعبٍ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي ُموَسى األَْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب -١٣٥
اِعيلَ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن َجابِرٍ ، َوَعْبُد الَْغفَّارِ بن إِْسَماعِيلَ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن إِْسَم

َيا َرُسولَ : قُلُْت : ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ أَبِي َعْبِد اللَِّه اَألشَْعرِيِّ 
ُبو ا لدَّرَْداِء قَْبلَ قَْتلِ ُعثَْمانَ أََجلْ ، وَلَْسَت ِمنُْهْم فَُتُوفَِّي أَ: َسْيكَفُُر قَْوٌم َبْعَد إَِميانِهِْم ، قَالَ : اللَُّه ، َزَعُموا أَنََّك قُلَْت 
  .َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما

ْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َعِليٍّ السِّريِينِيُّ ، َحدَّثََنا َبكَّاُر بن ُمحَمٍَّد السِّريِينِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َع -١٣٦
  .ُعثَْمانُ ذُو النُّوَرْينِ قُِتلَ َمظْلُوًما: سٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو ، قَالَ َعْن ُعقَْبةَ بن أَْو

سَّانَ ، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ بن َح -١٣٧
أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق أََصْبُتْم ، اْسُمُه ُعَمُر : ، َعْن ُعقَْبةَ بن أَْوسٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  بن ِسريِيَن

  .اَألجْرِ قَْرنٌ ِمْن َحِديٍد ، ُعثَْمانُ ذُو النُّوَرْينِ أََصْبُتمُ اْسَمُه ، قُِتلَ َمظْلُوًما أُوِتَي ِكفْلَْينِ ِمَن

، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ  -١٣٨
  .َما أَلَْوَنا َعْن أَْعالَها ذَا فَْوقٍ: انَ ِحَني بُويَِع لُِعثَْم: َسِمْعُت َعْبدَ اللَِّه بن َمْسُعوٍد ، َيقُولُ : ِسَناٍن ، قَالَ 

ن بِْشرٍ ، َعْن إِْسَماعِيلَ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ب -١٣٩
َما أَلَْوَنا َعْن أَْعالَها ذَا : ِحنيَ ُبويِعَ ِلُعثَْمانَ : َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ، َيقُولُ :  بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن َحكِيمِ بن َجابِرٍ ، قَالَ

  .فَْوقٍ 
،  اِلِد بن يَزِيَدَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن َسْعٍد ، َعْن َخ -١٤٠

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن َربِيَعةَ بن َسْيٍف ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو ، قَالَ 
ِليال ، َوصَاِحُب َرَحى َداَرِة الَْعَربِ أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق ال َيلَْبثُ إِال قَ: َيكُونُ بَْعِدي اثَْنا َعَشرَ َخِليفَةً : َوَسلََّم َيقُولُ 

ُعَمُر بن الْخَطَّابِ ثُمَّ الَْتفََت إِلَى ُعثَْمانَ : َمْن ُهَو َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ ، قَالَ : َيِعيشُ َحِميًدا ، َوُيقَْتلُ َشهِيًدا ، فَقَالَ َرُجلٌ 
ِميًصا كََساكَ اللَُّه إِيَّاُه ، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، لَِئْن َخلَْعَتُه ال َتْدُخلُ الَْجنَّةَ َوأَْنتَ َسَيسْأَلَُك النَّاسُ أَنْ َتْخلََع قَ: ، فَقَالَ 

  .َحتَّى يَِلَج الْجََملُ ِفي َسمِّ الِْخيَاِط

ثََنا الَْحَسُن بن زِيَاٍد الُْبْرجُِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َبشَّارُ بن ُموَسى الَْخفَّاُف ، َحدَّ -١٤١
: الَى َعْنُه ، قَالَ إَِماُم َمْسجِِد ُمحَمَِّد بن َواِسعٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ النَّْضرِ بن أََنسٍ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َتَع

لْحََبَشِة َوَمَعُه ُرقَيَّةُ بنُت َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَاْحَتَبسَ َخَرَج ُعثَْمانُ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ُمَهاجًِرا إِلَى أَْرضِ ا
الَ النَّبِيُّ امَْرأَةٌ فَأَْخَبَرْتُه ، فَقَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَبرُُهْم ، َوكَانَ َيْخُرجُ َيَتَوكَُّف َعْنُهمُ الَْخَبَر ، فََجاَءْتُه

  .إِنَّ ُعثَْمانَ أَوَّلُ َمْن َهاَجَر إِلَى اللَِّه بِأَْهِلِه َبْعدَ لُوٍط: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



َنا ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثَ -١٤٢
انَ إِلَى أَْهلِ َمكَّةَ فََباَيَع َعْن إَِياسِ بن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َبَعثَ ُعثَْم

َهنِيئًا َألبِي َعْبدِ اللَِّه َيطُوُف بِالَْبْيتِ : َدْيِه َعلَى اُألْخَرى ، فَقَالَ النَّاُس أَْصحَاَبُه َبْيَعةَ الرِّْضَواِن ، َباَيَع ِلُعثَْمانَ بِإِْحَدى َي
  .لَْو َمكَثَ كَذَا وَكَذَا َما طَاَف حَتَّى أَطُوَف: آِمًنا ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َوَما أَسَْنَد ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ
  اللَُّه َعْنُهَرِضَي 

 بن ثَابِتٍ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبُد الرَّْحَمنِ الُْمقْري ، َحدَّثََنا كَهَْمُس بن الَْحَسنِ ، َعْن ُمْصَعبِ -١٤٣
إِنِّي ُمَحدِّثُكُْم : ُهَو َيْخطُُب َعلَى الِْمْنَبرِ قَالَ ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َو: ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ ، قَالَ 

لضِّنُّ بِكُْم ، َسِمْعُت َرُسولَ بَِحدِيٍث َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيكُْن َيْمَنعُنِي أَنْ أَُحدِّثَكُْم إِال ا
  .حََرُس لَْيلٍَة ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، أَفَْضلُ ِمْن أَلِْف لَْيلٍَة ُيقَاُم لَْيلَُها َوُيَصاُم َنَهارَُها: َيقُولُ  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْعٍد ، قَالَ  بن َسَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َسْهلِ -١٤٤
أََتْعلَُمونَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصِعدَ أُُحًدا ، وَأَُبو َبكْرٍ ، : َناَشَد ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه النَّاَس َيْوًما ، فَقَالَ : 

ُمَحمَّدٌ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، وَأَُبو َبكْرٍ ، َوُعَمُر ، َوُعثَْمانُ َوُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما ، َوأََنا فَارُْتجَّ أُُحٌد َوَعلَْيِه 
  .اثُْبْت أُُحُد َما َعلَْيَك إِال َنبِيُّ َوِصدِّيٌق َوَشهِيَداِن: َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َسُن ، َعْن َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا حَُرْيثُ بن السَّاِئبِ ، َحدَّثََنا الَْحَحدَّثَ -١٤٥
كُلُّ َشْيٍء : َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه : ُحْمَرانَ بن أََبانَ ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

َعْوَرةَ اْبنِ آَدَم ، َوكُلُّ َشْيٍء فَُضلَ َعْن : فَُضلَ َعْن ِظلِّ َبْيٍت ، َوُجْرِف الُْخْبزِ ، َوثَْوبٍ ُيوَارِي َعْوَرةَ الرَُّجلِ ، أَْو قَالَ 
  .ذَا لَمْ َيكُْن الْبنِ آَدَم ِفيِه َحقٌّ

إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ بن الْفُضَْيلِ بن قََتاَدةَ الرََّهاوِيُّ ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن -١٤٦
: َعفَّانَ ، قَالَ َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْمَرةَ اَألْنصَارِيَّ ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعثَْمانَ بن : قَالَ 

َمْن َصلَّى الِْعَشاَء اآلِخَرةَ ِفي َجَماَعٍة فَكَأَنََّما َصلَّى اللَّْيلَ كُلَُّه ، َوَمْن : َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 
  .َصلَّى الَْغَداةَ ِفي َجَماَعٍة فَكَأَنََّما َصلَّى النََّهاَر كُلَُّه

ا بن َيْحَيى َزْحَمَوْيهِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، وَُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَاال َحدَّثََنا َزكَرِيَّ -١٤٧
َسِمْعُت ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، : قَالَ  ، َحدَّثََنا زَِياُد بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسوقَةَ ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن ،

َمْن : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوكَانَ قَِليلَ الَْحِديِث َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
  .َخَرَج ِمْن ذُنُوبِِه كََما َولََدْتُه أُمُُّه َتَوضَّأَ كََما أُِمَر ، َوَصلَّى كََما أُِمَر ،

  نِْسَبةُ َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ
  َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

  َشهَِد َبْدرًا
  بن َماِلٍك رِاْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َهاِشمِ بن َعْبِد َمَناِف بن قَُصيِّ بن ِكالبِ بن ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن لَُؤيِّ بن غَاِلبِ بن ِفْه

  ُيكَْنى أََبا الَْحَسنِ



َعْبُد مََناِف : أَنَّ أََبا طَاِلبٍ اْسُمُه : َبلََغنِي بنو َهاِشمٍ : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ  -١٤٨
َعْمُرو بن َعْبِد َمَناِف بن قَُصيٍّ ، َوقَُصيُّ : بن َهاِشمٍ ، َوَهاِشمُ اْسُمُه شَْيَبةُ : بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، َوَعْبُد الُْمطَِّلبِ اْسُمُه 

  .زَْيٌد: اْسُمُه 

 أُمُّ َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضيَ اللَُّه: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن أَْحَمَد الُْخَزاِعيُّ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا الزُّبَْيُر بن َبكَّارٍ ، قَالَ  -١٤٩
إِنََّها أَوَّلُ هَاِشِميٍَّة َولََدْت لَِهاِشِميٍّ ، َوقَدْ أَْسلََمْت : فَاِطَمةُ بنُت أََسِد بن َهاِشمِ بن َعْبِد َمَناِف بن قَُصيٍّ ، َوُيقَالُ : َعْنُه 

َوَدفََنَها َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،  ، َوَهاَجَرتْ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْمِديَنِة ، َومَاَتْت ،
  .َوأُمَُّها فَاِطَمةُ بنُت َهرِمِ بن رََواَحةَ بن ُحْجرِ بن َعْبِد ُمْعرِضِ بن َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ 

  ِصفَةُ َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
َرأَْيتُ : زِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع -١٥٠

َتُه ، َضْخَم الرَّأْسِ َيا َعْمُرو ، فَاْنظُْر إِلَى أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني فَلَْم أََرُه َخَضَب ِلْحَي: قَالَ ِلي أَبِي : َعِليا َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
.  

رَأَْيُت َعِليا : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، قَالَ  -١٥١
  .اٌء َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَْبَيضَ الرَّأْسِ َواللِّْحَيِة ، َوَعلَْيِه إَِزاٌر َورَِد

اِلٍد الَْخيَّاطُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َحَمُد بن َخ -١٥٢
يا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعلَى الِْمْنَبرِ أَبَْيَض الرَّأْسِ رَأَْيُت َعِل: َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، قَالَ 

  .َواللِّْحَيِة 

خََرْجتُ : أَخَْبرَنِي أَُبو إِْسحَاَق ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن إِْسرَاِئيلَ ، قَالَ  -١٥٣
قُْم أَْي َعْمُرو ، فَقُْمُت : أََنا غُالٌم ، فَلَمَّا َخَرَج َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََصِعَد الْمِْنَبَر ، قَالَ ِلي أَبِي َمَع أَبِي إِلَى الُْجُمَعِة َو

فََما َرأَْيُتهُ : َعلَْيِه قَِميٌص ، قَالَ ، فَإِذَا ُهَو قَاِئٌم َعلَى الْمِْنَبرِ ، فَإِذَا ُهَو أَبَْيُض اللِّْحَيِة وَالرَّأْسِ ، َعلَْيِه إَِزاٌر َورَِداٌء لَْيَس 
  .ال : فََهلْ قََنَت ؟ ، قَالَ : َجلََس َعلَى الِْمنَْبرِ حَتَّى نََزلَ َعْنُه ، قُلَْنا َألبِي إِْسحَاَق 

أَْخَبرَنِي شَرِيٌك ، َعْن : احِ ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َوِكيعِ بن الَْجرَّ -١٥٤
:  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَبِي إِْسحَاَق ، أَنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه لَمَّا َتزَوََّج فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت ِللنَّبِيِّ

لَقَْد َزوَّْجُتِكِه وَإِنَُّه ألَوَّلُ أَْصَحابِي ِسلًْما ، : لَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزوَّجَْتنِيِه أَُعْيِمَش َعظِيَم الَْبطْنِ ، فَقَا
  .َوأَكْثَرُُهْم ِعلًْما ، َوأَْعظَُمُهْم ِحلًْما

  ح. َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسعِيٍد  -١٥٥

َعْن : قَالَ َوِكيٌع : َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : َوَحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، قَاال 
الِْمْنَبرِ أَْبَيضَ اللِّْحَيِة قَْد َمَألْت َما َبْينَ رَأَْيُت َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعلَى : إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، قَالَ 

  .َعلَى َرأِْسِه ُزغَيَْباٌت : َمْنِكَبْيِه ، َزاَد َيحَْيى بن َسعِيٍد ِفي َحِديِثِه 
: ُيقَالُ : ، َعنِ الَْواِقِديِّ ، قَالَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الصَّقْرِ السُّكَّرِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ  - ١٥٦

لَْبطْنِ ، غَِليظَ الْعَْيَنْينِ ، كَانَ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ آَدَم َرْبَعةً ُمْسِمًنا ، َضْخمَ الْمَْنِكَبْينِ ، طَوِيلَ اللِّْحَيِة ، أَْصلََع ، َعِظيمَ ا
  .أَبَْيَض الرَّأْسِ وَاللِّْحَيِة 



ةُ ، قَالَ مَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُشْعَبَحدَّثََنا ُمَح -١٥٧
َوَرأَى أَُبو : أَْو َسَنَتْينِ ، قَالَ الشَّْعبِيُّ أَكَْبُر ِمنِّي بَِسَنٍة ، : َسأَلْتُ أََبا إِْسحَاَق أَْنَت أَكَْبُر ِمَن الشَّعْبِيِّ ؟ ، فَقَالَ ِلي : 

َوكَانَ أَُبو إِْسحَاَق أَكَْبَر ِمْن أَبِي : إِْسحَاَق َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوكَانَ َيِصفُُه لََنا لََنا َعِظيَم الَْبطْنِ أَْجلََح ، قَالَ شُْعَبةُ 
  .َعِليا َولَمْ َيَرُه الَْبْختَرِيِّ ، َولَمْ ُيْدرِْك أَُبو الَْبْخَترِيِّ 

َنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن خَاِلٍد ، َحدَّثَ -١٥٨
أَلَْم َتَر إِلَى رَأِْسْه كالطَّْستِ : ْولَ َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ ذَكَْرُت الْبنِ َمْسُعوٍد قَ: بن ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، قَالَ 

  .، َوإِنََّما حَْولَُه كاِحلفَاِف
، َعْن أَبِي أَبِي َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َحمَّاٍد الَْمْعنِيُّ ، َحدَّثََنا ُوَهْيُب بن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا  -١٥٩

  .َرأَْيُت َعِليا َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، ُمْسِمًنا أَْصلَعَ الشَّْعرِ ، كَأَنَّ بَِجانِبِه إِهَاُب َشاٍة : َرَجاٍء الُْعطَارِِديِّ ، قَالَ 
  ِسنُّ َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َوَوفَاُتُه َرِضَي اللَُّه َعنُْه

 ، ْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، وَاللَّْيثُ بن سَْعٍدَحدَّثََنا أَُبو الزِّ -١٦٠
  .أَْسلََم َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َوُهَو اْبُن ثََماِن ِسنَِني : َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ ، قَالَ 

َحَسنِ ، َوغَْيرِِه ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، أَْخَبرَنِي قََتاَدةُ ، َعنِ الْ -١٦١
  .ْشَرةَ فَكَانَ أَوَّلَ َمْن آَمَن َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َوُهَو اْبُن خَْمَس َعْشَرةَ ، أَوْ ِستَّ َع: قال 
قُِتلَ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َيْوَم الُْجُمَعِة ، َيوْمَ : َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -١٦٢

  .َسْبَعةَ َعَشَر ِمْن َشْهرِ رََمَضانَ ، َسَنةَ أَْرَبِعَني 

ْيدِ زَْيِد بن َهاُرونَ الْقَزَّاُز الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َزَحدَّثََنا أَحَْمُد بن  -١٦٣
  .ِستِّنيَ َسَنةً ُتُوفَِّي َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوُهَو اْبُن ثَالٍث َو: بن َعِليٍّ ، َعْن َجْعفََر بن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

: َعْن أَبِيِه ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن زَْيٍد ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد ،  -١٦٤
  .ُتُوفَِّي َعِليٌّ َوُهَو اْبُن ثََماٍن َوَخْمِسَني 

قَالَ ِهَشاُم بن الْكَلْبِيِّ ، َعْن : بَّاٍد الَْخطَّابِيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُصبَْيحٍ ، قَالَ َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َع -١٦٥
َتاهُ الْعُوَّاُد ، لَمَّا ضََرَب َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُملَْجمٍ َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوُحِملَ إِلَى َمْنزِِلِه ، أَ: َعَواَنةَ بن الَْحكَمِ ، قَالَ 

كُلُّ اْمرِئٍ ُمالقٍ َما َيِفرُّ ِمْنهُ :  فََحِمَد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوأَثَْنى َعلَْيِه ، َوَصلَّى َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ قَالَ
اِتِه كَْم أَطْرَْدُت اَأليَّاَم أَْبَحثَُها َعْن َمكُْنوِن َهذَا اَألْمرِ َوأََبى اللَُّه َعزَّ ِفي ِفَرارِِه ، وَاَألَجلُ ُمسَاُق النَّفْسِ ، َوالَْهَرُب ِمْن آفَ

 بِِه َشْيئًا ، وَُمَحمًَّدا َصلَّىَوَجلَّ ، إِال إِْخفَاَءُه َهْيهَاَت ِعلٌْم َمْخُزونٌ ، أَمَّا َوِصيَِّتي إِيَّاكُْم فَاللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، ال ُتْشرِكُوا 
وا ، َوأُْحِملَ كُلُّ اْمرِئٍ َمْجُهوَدُه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال َتُضيُِّعوا ُسنََّتُه ، أَِقيُموا َهذَْينِ الَْعُموَدْينِ ، َوَخالكُْم ذَمُّ َما لَْم ُيَشرَُّد

ا ِفي رِيَاحٍ َوذَرِيِّ أَغَْصاٍن ، وََتْحَت ِظلِّ غََماَمٍة ، َوُخفَِّف َعنِ الَْجَهلَِة بَِربٍّ َرحِيمٍ ، َوِدينٍ قَوِميٍ َوإَِمامٍ َعِليمٍ ، كُنَّ
 ُجثَّةً خََواًء َساِكَنةً َبْعدَ اضَْمَحلَّ َمرْكَُزَها فََيحُطَُّها َعاٍن ، َجاَورَكُْم ُتدْنِي أَيَّاًما ِتَباًعا ، ثُمَّ َهًوى فََسُتْعقَُبونَ ِمْن بَْعِدِه

ي ، ، إِنَُّه أَْوَعظُ ِللُْمْعَتبِرِيَن ِمْن ُنطْقِ الَْبِليغِ ، وََداِعيكُْم َداِعي مُْرَصٍد ِللتَّالقِ غًَدا َتَرْونَ أَيَّاِم َحَركٍَة كَاِظَمةً ، َبْعدَ ُنطُوقٍ
  َمْوُعوٍد َعلَْيكُُم َوُيكَْشُف َعْن َسَراِئرِي لَْن ُيَحابَِينِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، إِال أَنْ أَتََزلَّفَُه بَِتقًْوى فََيْغِفَر َعْن فََرٍط



ْرَبةٌ ، وَلَكُْم َحَسَنةٌ ، فَاْعفُوا السَّالُم إِلَى َيْومِ اللَِّزامِ إِنْ أَْبَق ، فَأََنا وَِليُّ َدِمي ، وَإِنْ أفَْن فَالْفََناُء ِميَعاِدي ، الَْعفُْو ِلي قُ
ِعْش َما َبَدا لَكَ : ، ثُمَّ قَالَ ]  ٢٢: النور [} لَكُْم ، وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم أَال ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفرَ اللَُّه{َعفَا اللَُّه َعنَّا َوَعْنكُْم 

ا لَْيَت شِْعرِي َما يَُراُد بنا ، قَْصُرَك الْمَْوُت ال ُمَرحِّلٌ َعْنُه ، َوال فَْوٌت بَْيَنا ِغَنى بَْيٍت َوبَْهَجٍة َزالَ الْغَِنى َوَتقَوََّض الَْبْيُت َي
  .ا ُيْجِدي لََنا لَْيُتَولقَلَّ َم

نُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ اَألبَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ َعْمُرو بن ِهَشامٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْما -١٦٦
يثِ اْبنِ ُملَْجمٍ لََعَنُه اللَُّه َوأَْصحَاَبُه ، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ بن كَانَ ِمْن َحِد: الطََّرائِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن رَاِشٍد ، قَالَ 

الهتم ، ُملَْجمٍ ، وَالَْبْركَ بن َعْبِد اللَِّه ، َوَعْمَرو بن َبكْرٍ التَِّميِميَّ ، اجتمعوا مبكة ، فذكروا أمر الناس ، وعابوا عمل و
واهللا ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئا ، إخواننا الذين كانوا دعاة الناس : مث ذكروا أهل النهر فترمحوا عليهم ، فقالوا 

اللَِة فَالَْتَمسَْنا قَْتلَُهْم ، لعبادة رهبم الذين كانوا ال َيَخافُونَ ِفي اللَِّه لَْوَمةَ الِئمٍ ، فَلَْو َشَرْيَنا أَْنفَُسَنا ، فَأََتْيَنا أَِئمَّةَ الضَّ
أََنا أَكْفِيكُْم َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َوقَالَ : َد َوثَأَرَْنا بِهِْم إِخَْواَنَنا ، قَالَ اْبُن ُملَْجمٍ َوكَانَ ِمْن أَْهلِ ِمْصَر فَأََرْحَنا مِْنُهُم الْبِال

أََنا أَكْفِيكُْم َعْمَرو بن الَْعاصِ ، : يُّ الْبَْرُك بن َعْبِد اللَِّه أََنا أَكِْفيكُْم ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ ، َوقَالَ َعْمُرو بن َبكْرٍ التَِّميِم
ُه ، أَوْ َيُموَت ُدوَنُه ، فَأََخذُوا فََتَعاَهُدوا َوتََواثَقُوا بِاللَِّه ، ال يَْنكُُص َرُجلٌ ِمْنُهْم َعْن صَاِحبِِه الَِّذي َتَوجََّه إِلَْيِه َحتَّى َيقُْتلَ

َع َعْشَرةَ ِمْن َشْهرِ َرَمَضانَ أَنْ َيِثَب كُلُّ َرُجلٍ ِمنُْهْم َعلَى صَاِحبِِه الَِّذي تََوجََّه إِلَْيِه ، أَْسَيافَُهْم ، فََسمُّوها وَاتََّعدُوا ِلَسْب
أَْصحَاَبُه بِالْكُوفَةِ اِديُّ ، فَأََتى َوأَقَْبلَ كُلُّ َرُجلٍ ِمْنُهمْ إِلَى الِْمْصرِ الَِّذي ِفيهِ َصاِحُبُه الَِّذي َيطْلُُب ، فَأَمَّا اْبُن الُْملَْجمِ الُْمَر

  َوكَاَتَمُهْم أَْمَرُه كََراِهَيةَ أَنْ ُيظْهُِروا َشْيئًا

َعْنُه ، ِمْنُهْم ِعدَّةً َيْوَم النََّهرِ ،  ِمْن أَْمرِِه ، َوأَنَُّه لَِقَي أَْصَحاًبا لَُه ِمْن َتْيمِ الرََّبابِ َوقَْد قََتلَ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه
َولَِقَي ِمْن َيْوِمِه ذَِلكَ اْمرَأَةً ِمْن َتْيمِ الرََّبابِ يُقَالُ لََها قَطَاُم بنُت الشَّحنِة َوقَدْ : ذَكَُروا قَْتالُهْم فََتَرحَّمُوا َعلَْيهِْم ، قَالَ فَ

لنََّهرِ ، َوكَاَنْت فَاِئقَةَ الَْجمَالِ ، فَلَمَّا َرآَها الْتََبَستْ قََتلَ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه أََباَها ، َوأََخاَها َيْوَم ا
ثَالثَةُ : َوَما َتَشاِئَني ؟ قَالَْت : ال أََتزَوَُّج حَتَّى َتْشَتِفَي ِلي ، قَالَ : بَِعقِْلِه َوَنِسيَ َحاَجَتُه الَِّتي َجاَء لََها ، فََخطََبَها ، فَقَالَْت 

ُهَو َمْهٌر لََك ، فَأَمَّا قَْتلُ َعِليٍّ فََما : قَْيَنةٌ ، َوقَْتلُ َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَقَالَ آالٍف ، َوَعْبٌد ، َو
َسَك َونَفِْسي ، َوَنفََعَك الَْعْيشُ َبلَى ، فَالْتَِمْس غُرََّتُه فَإِنْ أََصْبَتُه َشفَْيَت َنفْ: أََراِك ذَكَْرِتيِه ِلي َوأَْنتِ ُترِيدِيَنُه ؟ قَالَْت 

َما َجاَء بِي إِلَى َهذَا الِْمْصرِ إِال قَْتلُ َعِليٍّ ، قَالَْت : َمِعي ، َوإِنْ قُِتلَْت فََما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوزِْبرِجِ أَْهلَِها ، فَقَالَ 
لَُب لََك َمْن َيُشدُّ ظَْهَرَك ، وَُيَساِعُدَك َعلَى أَْمرَِك ، فََبَعثَْت إِلَى َرُجلٍ ِمْن قَْوِمَها فَإِذَا أََرْدَت ذَِلَك فَأَْخبِرْنِي حَتَّى أَطْ: 

َنْجَدةً  شَبِيُب بن: َورَْدانُ ، فَكَلََّمْتُه ، فَأََجاَبَها ، َوأََتى اْبُن ُملَْجمٍ َرُجال ِمْن أَْشَجَع ُيقَالُ لَُه : ِمْن َتْيمِ الرَّبَابِ ، ُيقَالُ لَُه 
  قَْتلُ َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ: َوَما ذَاَك ؟ قَالَ : َهلْ لََك ِفي َشَرفِ الدُّْنَيا َواآلِخَرِة ؟ قَالَ : ، فَقَالَ لَُه 

ِفي السََّحرِ فَإِذَا خََرَج ِلَصالةِ الَْغَداةِ  أَكُْمُن لَُه: ثَِكلَْتكَ أُمَُّك ، لَقَْد جِئَْت َشْيئًا إِدا ، كَْيَف تَقِْدُر َعلَى قَْتِلِه ؟ قَالَ : 
ْنَد اللَِّه َخْيٌر ِمَن الدُّنَْيا َوزِْبرِجِ أَْهلَِها ، َشدَْدَنا َعلَْيِه فَقََتلَْناُه ، فَإِنْ َنجَْوَنا َشفَيَْنا أَنْفَُسَنا وَأَْدَركَْنا ثَأَْرَنا ، َوإِنْ قُِتلَْنا فََما ِع

لَُّه َعلَْيِه كَانَ غَْيَر َعِليٍّ كَانَ أَْهَونَ َعلَيَّ ، قَْد َعَرفُْت َبالَءُه ِفي اِإلْسالمِ ، َوسَابِقََتُه َمَع النَّبِيِّ َصلَّى الَوْيَحَك لَْو : قَالَ 
فَقَْتلُُه بَِما : َبلَى ، قَالَ : الُْمَصلَِّني ؟ قَالَ  أََما َتْعلَُم أَنَُّه قََتلَ أَْهلَ النََّهرِ الُْعبَّاَد: َوَسلََّم ، َوَما أَجِدُنِي أْنشَرُِح ِلقَْتِلِه ، قَالَ 

قَدْ : ِفيِه ، فَقَالُوا لََها  قََتلَ ِمْن إِْخوَانَِنا ، فَأََجاَبُه فََجاءُوا حَتَّى َدَخلُوا َعلَى قَطَامِ َوِهَي ِفي الَْمْسجِِد اَألْعظَمِ ُمْعَتِكفَةٌ
َهِذِه اللَّْيلَةُ الَِّتي َواَعْدُت ِفيَها َصاِحبِي : فَإِذَا أَرَْدُتْم ذَِلَك فَائْتُونِي ، فََجاَء ، فَقَالَ : ، قَالَْت أَْجَمَع َرأْيَُنا َعلَى قَْتلِ َعِليٍّ 



قَابِلَ السَُّدِة الَِّتي َيخُْرجُ سُوا ُمأَنْ َيقُْتلَ كُلُّ وَاِحٍد ِمنَّا َصاِحَبُه ، فََدَعْت لَُهْم بِالَْحرِيرِ فََعصََّبْتُهْم ، َوأََخذُوا أَْسَيافَُهْم َوَجلَ
الصَّالةَ الصَّالةَ ، فََشدَّ َعلَْيِه َشبِيٌب فََضَرَبهُ : ِمْنَها َعِليٌّ ، فََخَرَج َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِلَصالةِ الَْغَداِة ، فَجََعلَ ُيَناِدي 

طَّاقِ فََشدَّ َعلَْيِه اْبُن ُملَْجمٍ فَضََرَبُه بِالسَّْيِف ِفي قَْرنِِه ، َوَهَرَب َوْرَدانُ بِالسَّْيِف ، فََوقََع السَّْيُف بِِعَضاَدِة الْبَابِ أَْو بِال
  َحتَّى َدَخلَ مَْنزِلَُه ، َوَدَخلَ َعلَْيِه َرُجلٌ ِمْن بين أُمِِّه ، َوُهَو َينْزُِع الَْحرِيَر َوالسَّْيَف َعْن

َحرِيُر ، فَأَْخبََرُه بَِما كَانَ ، فَذََهَب إِلَى َمنْزِِلِه فََجاَء بَِسْيِفِه فَضََرَبُه ، َحتَّى قََتلَهُ َما َهذَا السَّْيُف وَالْ: َصْدرِِه ، فَقَالَ 
لَهُ ُعَوْيِمرٌ َضَربُ رِْج: َوَخَرجَ َشبِيٌب َنْحَو أَْبوَابِ ِكْنَدةَ ، َوَشدَّ َعلَْيِه النَّاُس إِال أَنَّ َرُجال ِمْن َحْضَرَمْوَت ُيقَالُ لَُه 
يبٍ ِفي َيِدِه َخِشَي َعلَى بِالسَّْيِف فََصَرَعُه َوجَثََم َعلَْيِه الَْحْضَرِميُّ ، فَلَمَّا َرأَى النَّاَس قَْد أَقَْبلُوا ِفي طَلَبِِه ، َوَسْيُف َشبِ

: َجمٍ فََشدَّ َعلَْيِه َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َهْمدَانَ ُيكَنَّى َنفِْسِه فََتَركَُه ، فََنَجا بنفِْسِه َوَنَجا َشبِيٌب ِفي ِغَمارِ النَّاسِ ، َوَخَرجَ اْبُن ُملْ
َرةَ بن أَبِي َوْهبٍ ، فََصلَّى أََبا أََدَما فَضََرَب رِْجلَُه َوَصَرَعُه ، َوَتأَخََّر َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوَدفََع ِفي ظَْهرِ َجْعَدةَ بن ُهَبْي

َواللَِّه إِنِّي ُألصَلِّي ِتلْكَ : ِه النَّاُس ِمْن كُلِّ َجانِبٍ ، َوذَكَُروا أَنَّ ُمَحمََّد بن حَُنْيٍف ، قَالَ بِالنَّاسِ الَْغَداةَ ، َوَشدَّ َعلَْي
ا ِفيهِْم إِال ِقَيامٌ لِ الِْمْصرِ َماللَّْيلَةَ الَِّتي ُضرَِب ِفيَها َعِليٌّ ِفي الَْمْسجِدِ اَألْعظَمِ ، قَرِيًبا ِمَن السُّدَِّة ِفي رِجَالٍ كَِثريٍ ِمْن أَْه
ُه ِلَصالِة الَْغدَاِة ، فََجَعلَ َوُركُوٌع َوُسجُوٌد َوَما َيْسأَُمونَ ِمْن أَوَّلِ اللَّْيلِ إِلَى آخِرِِه ، إِذْ َخَرَج َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْن

: لََّم بَِهِذِه الْكَِلمَاِت أَْو َنظَْرُت إِلَى بَرِيقِ السُُّيوِف ، َوَسِمْعُت أَيَُّها النَّاُس ، الصَّالةَ الصَّالةَ ، فََما أَْدرِي أََتكَ: ُيَناِدي 
ال َيفُوُتكُُم الرَُّجلُ : قُولُ الُْحكُْم للَِّه ، ال لََك َيا َعِليُّ َوال َألْصَحابَِك ، فَرَأَْيُت َسْيفًا ، ثُمَّ َرأَْيُت نَاًسا ، َوَسِمْعُت َعِليا َي

  ِه النَّاُس مِْن، َوَشدَّ َعلَْي

ْن َدَخلَ ِمنِ النَّاسِ ، كُلِّ جَانِبٍ ، فَلَْم أَبَْرْح حَتَّى أُِخذَ اْبُن ُملَْجمٍ فَأُْدِخلَ َعلَى َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فََدَخلُْت ِفيَم
قََتلَنِي ، َوإِنْ َبقِيُت رَأَْيُت ِفيِه رَأْيِي ، َولَمَّا أُْدِخلَ اْبُن  النَّفُْس بِالنَّفْسِ ، إِنْ َهلَكُْت فَاقُْتلُوُه كََما: فََسِمْعُت َعِليا َيقُولُ 

فََما : َبلَى ، قَالَ : َيا َعُدوَّ اللَِّه ، أَلَْم أُْحِسْن إِلَْيَك ؟ أَلَْم أَفَْعلْ بَِك ؟ قَالَ : ُملَْجمٍ َعلَى َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
َعالَى َشَحذُْتهُ أَْرَبِعَني صََباًحا ، فَسَأَلُْت اللََّه أَنْ َيقُْتلَ بِِه َشرَّ َخلِْقِه ، قَالَ لَُه َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َت: قَالَ  َحَملََك َعلَى َهذَا ؟

كُْتوفًا َبْيَن َيَديِ الَْحَسنِ ، إِذْ َناَدْتُه َما أَُراكَ إِال َمقْتُوال بِِه ، َوَما أَُراَك إِال ِمْن َشرِّ َخلْقِ اللَِّه ، َوكَانَ اْبُن ُملَْجمٍ َم: َعْنُه 
فََعالَم تَْبِكَني ؟ َواللَِّه : َيا َعُدوَّ اللَِّه ، إِنَُّه ال بَأَْس َعلَى أَبِي ، َواللَُّه ُمْخزِيَك ، قَالَ : أُمُّ كُلْثُومٍ بنُت َعِليٍّ َوِهَي َتْبِكي 
بِأَلٍْف ، َولَْو كَاَنْت َهِذِه الضَّْرَبةُ ِلَجِميعِ أَْهلِ الِْمْصرِ َما َبِقَي ِمنُْهْم أََحٌد َساَعةً ، َوَهذَا  لَقَِد اْشتََرْيُتُه بِأَلٍْف ، َوَسمَّْمُتُه

َهلَكُْت ِمْن  إِنْ َبِقيتُ رَأَْيُت ِفيِه رَأْيِي ، َوإِنْ: أَُبوِك َباِقًيا حَتَّى اآلنَ ، فَقَالَ َعِليٌّ ِللَْحَسنِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما 
َينَْهى َعنِ الُْمثْلَِة َولَْو بِالْكَلْبِ : ضَْرَبِتي َهِذِه فَاضْرِْبُه َضْرَبةً ، َوال ُتَمثِّلْ بِِه ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ، إِنْ فَقَْدنَاَك َوال: لُ بِِه ، فَقَالَ الَْعقُورِ َوذَكََر أَنَّ جُْنُدبَ بن َعْبِد اللَِّه َدَخلَ َعلَى َعِليٍّ َيسْأَ

َما آُمُركُْم ، َوال أَْنَهاكُْم أَْنُتْم أَْبَصُر ، فَلَمَّا قُبَِض َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َبَعثَ الَْحَسُن : َنفْقُُدَك فَُنبَايُِع الَْحَسَن ؟ قَالَ 
َهلْ لََك ِفي َخْصلٍَة ؟ إِنِّي َواللَِّه َما أَْعطَْيتُ : ْنُه إِلَى اْبنِ ُملَْجمٍ ، فَأُْدِخلَ َعلَْيِه ، فَقَالَ لَُه اْبُن ُملَْجمٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َع

أَْو أَُموَت دُوَنُهَما ، فَإِنْ ِشئْتَ َخلَّْيتَ اللََّه َعْهًدا إِال َوفَّْيُت بِِه ، إِنِّي كُْنُت أَْعطَْيُت اللََّه َعْهًدا أَنْ أَقُْتلَ َعِليا ، َوُمَعاوَِيةَ 
: َحَسُن َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َبْينِي َوَبْيَنُه ، وَلََك اللََّه َعلَيَّ إِنْ لَْم أُقُْتلْ أَنْ آتَِيَك حَتَّى أََضَع َيِدي ِفي َيِدَك ، فَقَالَ لَُه الْ

 قَدََّمُه فَقََتلَُه ، ثُمَّ أََخذَُه النَّاُس فَأَْدَرُجوُه ِفي بََوارِي ، ثُمَّ أَْحَرقُوُه بِالنَّارِ ، َوقَْد كَانَ َعِليٌّال َواللَِّه أَْو تَُعايُِن النَّاَر ، فَ
قُِتلَ أَِمُري الُْمْؤِمنَِني ، : َيا بين َعْبِد الُْمطَِّلبِ ال أُلْفَِينَّكُْم َتُخوُضونَ دَِماَء الُْمْسِلِمَني ، َتقُولُونَ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 



ةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََخَرَج ِلَصالةِ قُِتلَ أَِمُري الُْمْؤِمنَِني ، أَال ال ُيقَْتلُ بِي إِال قَاِتِلي ، َوأَمَّا الَْبْرُك بن َعْبدِ اللَِّه فَقََعَد ِلُمَعاوَِي
إِنَّ ِعْنِدي َخبًَرا أَُبشُِّركَ بِِه ، فَإِنْ : اوَِيةُ َهارًِبا ، فََوقََع السَّْيُف ِفي إِلَْيِتِه ، فَقَالَ الَْغَداِة ، فََشدَّ َعلَْيِه بَِسْيِفِه َوأَْدَبَر ُمَع
لَُّه لَْم َيقِْدْر َعلَْيِه فَلََع: إِنَّ أًَخا ِلي قََتلَ َعِليا ِفي َهِذِه اللَّْيلَِة ، قَالَ : َوَما ُهَو ؟ قَالَ : أَخَْبرُْتَك أََنافِِعي ذَِلَك ِعْنَدَك ؟ قَالَ 

  َبلَى ، إِنَّ َعِليا َيخُْرُج لَْيَس َمَعُه أََحٌد َيْحُرُسُه ، فَأََمرَ بِِه ُمَعاوِيَةُ: ؟ قَالَ 

َمْسُموَمةٌ ، فَاْخَتْر ِمنِّي إِْحَدى إِنْ َضرَْبَتَك : َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَقُِتلَ ، فََبَعثَ إِلَى السَّاِعِديِّ َوكَانَ طَبِيًبا ، فََنظََر إِلَْيِه فَقَالَ 
ْبَرأُ ِمنَْها ، فَإِنَّ إِمَّا أَنْ أَحِْمَي َحِديَدةً فَأََضَعَها مَْوِضَع السَّْيِف ، َوإِمَّا أَْسِقَيكَ َشْرَبةً َتقْطَُع ِمْنكَ الَْولََد ، َوَت: َخْصلََتْينِ 

أَمَّا النَّاُر فَال َصْبَر ِلي َعلَْيَها ، َوأَمَّا اْنِقطَاُع الْوَلَِد فَإِنَّ ِفي َيزِيَد ، َوَعْبِد اللَِّه ، : ضََرْبَتَك َمْسُموَمةٌ ، فَقَالَ لَُه ُمَعاوَِيةُ 
ةُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َبْعَد ذَِلكَ أََمَر ُمَعاوَِيَوَولَِدِهَما َما َتقَرُّ بِِه َعْيَنيَّ ، فََسقَاهُ ِتلَْك اللَّْيلَةَ الشَّْرَبةَ ، فََبَرأَ فَلَْم يُولَدْ َبْعُد لَُه ، فَ

أَْي بينَّ أُوِصيكَُما : ُهْم بِالْمَقُْصوَراِت ، َوِقَيامِ الشَُّرِط َعلَى َرأِْسِه ، َوقَالَ َعِليٌّ لِلَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْن
اِء الزَّكَاِة عِْنَد َمِحلَِّها ، َوُحْسنِ الُْوُضوِء ، فَإِنَُّه ال ُيقَْبلُ َصالةٌ إِال بِطَهُورٍ ، بَِتقَْوى اللَِّه ، َوإِقَامِ الصَّالِة ِلَوقِْتَها ، وَإِيَت

ي اَألْمرِ لدِّينِ ، َوالتَّثَبُِّت ِفَوأُوِصيكُْم بَِغفْرِ الذَّْنبِ ، َوكَظْمِ الَْغْيِظ ، َوِصلَِة الرَِّحمِ ، وَالِْحلْمِ َعنِ الَْجْهلِ ، َوالتَّفَقُِّه ِفي ا
ثُمَّ َنظَرَ : َواِحشِ ، قَالَ ، َوَتَعاُهِد الْقُْرآِن ، َوُحْسنِ الْجِوَارِ ، وَاَألْمرِ بِالَْمْعُروِف ، وَالنَّْهيِ َعنِ الُْمْنكَرِ ، َواجِْتَنابِ الْفَ

فَإِنِّي أُوِصيَك بِِمثِْلِه ، : نََعْم ، قَالَ : َك ؟ قَالَ َهلْ َحِفظَْت َما أَْوَصْيتُ بِِه أَخََوْي: إِلَى ُمَحمَِّد بن الَْحَنِفيَِّة ، فَقَالَ 
  ثُمََّوأُوِصيَك بَِتوِقريِ أَخََوْيَك ِلعِظَمِ َحقِّهَِما َعلَْيَك ، وََتْزيِنيِ أَْمرِِهَما ، َوال َتقْطَْع أَْمًرا دُوَنُهَما ، 

ُن أبِيكَُما ، َوقَْد َعِلْمُتَما أَنَّ أََباكَُما كَانَ ُيِحبُُّه ، ثُمَّ أَْوَصى فَكَاَنتْ أُوصِيكَُما بِِه ، فَإِنَُّه َشِقيقُكَُما ، َواْب: قَالَ لَُهَما 
ُه َيْشَهدُ أَنْ ال بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ ، َهذَا َما أَْوَصى بِِه َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَْوَصى أَنَّ: َوِصيَُّتُه 

ُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه ، َه إِال اللََّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َوَرُسولُُه ، أَْرَسلَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِلإِلَ
بِّ الْعَالَِمَني ، ال شَرِيَك لَُه ، َوبِذَِلَك أُِمْرُت وَأََنا َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ ، ثُمَّ إِنَّ َصالِتي وَُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي للَِّه َر

بَِتقَْوى اللَِّه َربِّكُْم ، ِمَن الُْمْسِلِمَني ، ثُمَّ أُوصِيكَُما َيا َحَسُن ، َوَيا ُحَسْيُن ، َوَجِميَع أَْهِلي وََولَِدي ، َوَمْن َبلََغُه ِكَتابِي 
ْيِه ِلُمونَ ، َواْعَتِصمُوا بَِحْبلِ اللَِّه َجِميًعا ، َوال َتفَرَّقُوا ، فَإِنِّي َسِمْعُت أََبا الْقَاِسمِ صَلَّى اللَُّه َعلََوال َتُموُتنَّ إِال َوأَنُْتْم ُمْس

َحاِمكُْم فَِصِلوُهْم ُيَهوِّنُ إِنَّ َصالَح ذَاتِ الَْبْينِ أَعْظَُم ِمْن َعامَِّة الصَّالِة وَالصَِّيامِ َوانْظُُروا إِلَى ذَوِي أَْر: َوَسلََّم ، َيقُولُ 
ِة فَإِنََّها َعُموُد ِدينِكُْم ، وَاللََّه اللَُّه َعلَْيكُُم الِْحسَاَب ، َواللََّه اللََّه ِفي اَألْيَتامِ ال َيِضيُعنَّ بَِحْضرَِتكُْم ، وَاللََّه اللََّه ِفي الصَّال

بِّ َعزَّ َوَجلَّ ، َواللََّه اللََّه ِفي الْفُقََراِء َوالَْمَساِكنيِ فَأَْشرِكُوُهْم ِفي َمَعايِِشكُْم ، اللََّه ِفي الزَّكَاِة فَإِنََّها ُتطِْفيُء غََضبَ الرَّ
  يلِ اللَِّهَواللََّه اللََّه ِفي الْقُْرآِن فَال َيْسبِقَنَّكُمْ بِالْعََملِ بِِه غَْيُركُْم ، َواللََّه اللََّه ِفي الْجَِهاِد ِفي َسبِ

ِل َك لَمْ َتَناظَُروا ، وَاللََّه اللَّهَ كُْم َوأَنْفُِسكُْم ، وَاللََّه اللََّه ِفي َبْيتِ رَبِّكُْم َعزَّ َوَجلَّ ال َيْخلَُونَّ َما َبِقيُتْم ، فَإِنَُّه إِنْ ُترِبِأَْموَا
ظَْهرَانَْيكُْم ، وَاللََّه اللََّه ِفي جَِريانِكُْم فَإِنَُّهْم َوِصيَّةُ نَبِيِّكُْم  ِفي أَْهلِ ِذمَِّة نَبِيِّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَال ُيظْلَُمنَّ َبْيَن

َما َزالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِهِْم َحتَّى ظََنْنُت أَنَُّه َسيَُورِّثُُهْم وَاللََّه اللََّه ِفي أَْصَحابِ نَبِيِّكُْم : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
نِسَائُكُْم ، َوَما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ، فَإِنَّ آِخَر َما : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَإِنَُّه َوِصيٌّ بِهِْم ، وَاللََّه اللََّه ِفي الضَِّعيفَْينِ َصلَّ

النَِّساُء ، َوَما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم الصَّالةَ الصَّالةَ ، ال : أُوِصيكُْم بِالضَِّعيفَْينِ : َتكَلََّم بِهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ، قَالَ 
َمَركُمُ اللَُّه ، َوال تَْتُركُوا َتَخافُنَّ ِفي اللَِّه لَْوَمةَ الِئمٍ ، َيكِْفكُْم َمْن أَرادَكُْم َوبََغى َعلَْيكُْم ، َوقُولُوا ِللنَّاسِ ُحْسًنا كََما أَ

لِ ، ْهَي َعنِ الْمُْنكَرِ ، فَُيوَلَِّي أَْمرَكُْم شَِرارَكُْم ، ثُمَّ َتْدُعونَ فَال ُيسَْتَجابُ لَكُْم ، َعلَْيكُْم بِالتََّواُصاَألْمَر بِالَْمْعُروِف َوالنَّ



، َوال َتَعاَوُنوا َعلَى اإلِثْمِ َوالُْعْدَواِن ، َوالتََّباذُلِ ، َوإِيَّاكُْم وَالتَّقَاطَُع ، َوالتَّدَاُبَر ، وَالتَّفُرََّق ، َوَتَعاَوُنوا َعلَى الْبِرِّ َوالتَّقَْوى 
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َشِديدُ الِْعقَابِ ، َحِفظَكُُم اللَُّه ِمْن أَْهلِ َبْيٍت ، َوَحِفظَ ِفيكُْم َنبِيَّكُْم َص

  السَّالَم ، ثُمَّ لَْم َيْنِطْق إِال بِال إِلََه أَْستَْوِدُعكُمُ اللََّه َوأَقَْرأُ َعلَْيكُُم

بن َجْعفَرٍ ، َوكُفَِّن ِفي  إِال اللََّه َحتَّى قُبَِض ِفي َشْهرِ َرَمَضانَ ، ِفي َسَنِة أَْرَبِعَني َوغَسَّلَُه الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن َوَعْبدُ اللَِّه
َعلَْيِه الَْحَسُن ِتْسَع َتكْبِريَاٍت ، َووَِلَي الَْحَسُن َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعَملَُه ِستَّةَ أَْشُهرٍ ،  ثَالثَِة أَثَْوابٍ لَْيَس ِفيَها قَِميٌص ، َوكَبََّر

ِعْجِليِّ أَبِي َجَر بن َجابِرٍ الَْوكَانَ اْبُن ُملَْجمٍ قَْبلَ أَنْ َيْضرَِب َعِليا قَاِعًدا ِفي بين َبكْرِ بن َواِئلٍ ، إِذْ ُمرَّ َعلَْيِه بِجِنَاَزِة أَْب
بٍ ، أََماَمُهْم شَِقيُق بن َحجَّارٍ ، َوكَانَ َنْصرَانِيا َوالنََّصاَرى َحْولَُه ، َوأُنَاٌس َمَع َحجَّارٍ بَِمنْزِلَِتِه ِفيهِْم ، َيْمُشونَ ِفي جَانِ

لَِئْن كَانَ َحجَّاُر بن أَْبَجَر ُمْسِلًما لَقَْد ُبوِعَدتْ : أَ َيقُولُ َما َهُؤالِء ؟ فَأُْخبَِر ، ثُمَّ أَْنَش: ثَْورٍ السُّلَِميُّ ، فَلَمَّا َرآُهْم قَالَ 
َهذَا إِنَّ ِقسا َوُمْسِلًما َجِميًعا ِمْنُه جَِناَزةُ أَْبَجَر َوإِنْ كَانَ َحجَّاُر بن أَْبَجَر كَاِفًرا فََما ِمثْلُ َهذَا ِمْن كُفُورٍ بُِمْنكَرِ أََتْرَضْونَ 

. وَلَْم أََر مَْهًرا َساقَُه ذُو َسمَاَحٍة كََمْهرِ قَطَامِ َبيًِّنا غَْيَر مُْعَجمِ : ا قُْبَح َمنْظَرِ َوقَالَ اْبُن أَبِي َعيَّاشٍ الُْمرَاِديُّ لََدى نَْعشٍ فََي
َعِليٍّ َوإِنْ غَال َوال قَْتلَ إِال ُدونَ قَْتلِ  ثَالثَةُ آالٍف ، َوَعْبٌد ، َوقَْيَنةٌ َوَضْرُب َعِليٍّ بِالُْحَسامِ الُْمصَمَّمِ َوال َمْهَر أَغْلَى ِمْن

أَال أَْبِلغْ ُمَعاوَِيةَ بن حَْربٍ َوال قَرَّْت ُعُيونُ الشَّاِمِتيَنا أَِفي الشَّْهرِ الْحََرامِ : اْبنِ ُملَْجمِ ، َوقَالَ أَُبو اَألْسَوِد الدَُّؤِليُّ 
  َنا قََتلُْتُم َخْيَر َمْن َرِكَب الَْمطَاَيا َوخَْيَسَها َوَمْن َرِكَب السَّفِيَنا َوَمْن لَبِسَ النَِّعالَفََجْعُتُموَنا بِخَْيرِ النَّاسِ طُرا أَْجَمِعي

ْمُرو بن أَبِي َودِيًنا ، َوأَمَّا َعَوَمْن َحذَاَها َوَمْن قََرأَ الَْمثَانَِي وَالِْمِئيَنا لَقَْد َعِلَمْت قَُرْيٌش حَْيثُ كَاَنتْ بِأَنََّك َخيُْرَها َحَسًبا 
ُرْج َوكَانَ اْشَتكَى َبطَْنُه ، َبكْرٍ فَقََعَد ِلَعْمرِو بن الَْعاصِ َرِحَمُه اللَُّه ِفي ِتلَْك اللَّْيلَِة الَِّتي ضُرَِب ِفيَها ُمَعاوَِيةُ ، فَلَْم َيْخ

َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ ، فَخََرَج ُيَصلِّي بِالنَّاسِ ، فََشدَّ  فَأََمَر َخارَِجةَ بن أَبِي حَبِيبٍ ، َوكَانَ صَاِحَب ُشْرطَِتِه ، َوكَانَ ِمْن بين
مَّا َرآُهْم ُيَسلُِّمونَ َعلَْيِه َعلَْيِه َوُهَو َيَرى أَنَُّه َعْمُرو بن الَْعاصِ فََضَرَبُه بِالسَّْيِف فَقََتلَُه ، فَأُِخذَ َوأُْدِخلَ َعلَى َعْمرٍو ، فَلَ

أََما وَاللَِّه َيا فَاِسُق مَا : َخارَِجةَ ، قَالَ : فََمْن قََتلُْت ؟ قَالُوا : َعْمُرو بن الَْعاصِ ، قَالَ : ؟ قَالُوا َمْن َهذَا : بِاِإلمَْرِة ، قَالَ 
َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، أَرَْدتَنِي ، َواللَُّه أََرادَ َخارَِجةَ ، فَقَدََّمُه فَقََتلَُه ، فََبلَغَ ذَِلَك ُمَعاوَِيةَ : َضمَّْدُت غَْيَرَك ، قَالَ َعْمٌرو 

 َوَصاِحُبُه ُدونَ َوقَْتَك وَأَْسبَاُب اُألمُورِ كَِثَريةٌ َمنِيَّةُ َشْيخٍ ِمْن لَُؤيِّ بن غَاِلبِ فََيا َعْمُرو َمْهال إِنََّما أَْنَت َعمُُّه: فَكََتَب إِلَْيِه 
َسْيفَُه ِمَن اْبنِ أَبِي شَْيخِ اَألبَاِطحِ طَاِلبِ َوَيضْرِبُنِي بِالسَّْيِف آَخُر ِمثْلُُه  الرَِّجالِ اَألقَارِبِ َنجَْوَت َوقَْد َبلَّ الْمَُراِديُّ

بِ ، َوكَانَ الَِّذي ذََهبَ فَكَاَنْت َعلَْيِه ِتلْكَ َضْرَبةَ الزِبِ َوأَْنَت ُتَناِغي كُلَّ َيْومٍ َولَْيلٍَة بِِمْصرَِك بِيًضا كَالظَِّباِء الشَّوَارِ
تَقِْدَمِتِه ِفي  ُسفَْيانُ بن َعْبِد َشْمسِ بن أَبِي َوقَّاصٍ الزُّهْرِيُّ ، َوقَْد كَانَ الَْحَسُن َبَعثَ قَْيَس بن سَْعِد بن ُعَباَدةَ َعلَى بنْعيِِه

  اثَْنْي َعَشَر أَلْفًا ،

َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، حَتَّى نََزلَ ِفي الْقُُصورِ الْبِيضِ  َوَخَرَج ُمَعاوَِيةُ حَتَّى نََزلَ إِيِلَياَء ِفي ذَِلَك الَْعامِ ، َوخََرَج الُْحَسْيُن
: ْيٍد ، َوكَانَ ُيقَالُ لَُه ِفي الَْمَداِئنِ ، َوخََرَج ُمَعاوَِيةُ َحتَّى َنَزلَ َمْسكًَن َوكَانَ َعلَى الَْمَداِئنِ َعمُّ الُْمْخَتارِ الْبنِ أَبِي ُعَب

ُتوِثقُ : َوَما ذَاَك ؟ قَالَ : َهلْ لََك ِفي الِْغَنى وَالشََّرِف ؟ قَالَ : لَ لَُه الُْمْختَاُر َوُهَو َيْومَِئٍذ غُالٌم َسْعُد بن َمْسُعوٍد ، فَقَا
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َعلَْيَك لَْعَنةُ اللَِّه ، أَأَِثُب َعلَى اْبنِ بنِت َرُسولِ: الَْحَسَن وََتْسَتأِْمْن بِِه إِلَى ُمَعاوَِيةَ ، فَقَالَ لَُه سَْعٌد 

َعاوَِيةُ َيطْلُبُ بِئْسَ الرَُّجلُ أَْنَت ، فَلَمَّا َرأَى الَْحَسُن َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َتفَرُّقَ النَّاسِ َعْنُه بََعثَ إِلَْيِه ُم! َوَسلََّم فَأُوِثقُُه ؟ 
ِه بن َعاِمرٍ َوَعْبَد اللَِّه بن َسُمَرةَ بن حَبِيبِ بن َعْبِد شَْمسٍ فَقَِدَما َعلَى الَْحَسنِ الصُّلَْح ، فََبَعثَ إِلَْيِه ُمَعاوَِيةُ َعْبدَ اللَّ

ِممَّا  َيا أَْهلَ الِْعرَاقِ ، إِنَُّه: بِالَْمَداِئنِ ، فَأَْعطََياُه َما أَرَاَد َوصَالََحاُه ، ثُمَّ قَاَم الَْحَسُن َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ِفي النَّاسِ ، َوقَالَ 



قَْتلُكُْم أَبِي ، َوطَْعُنكُْم إِيَّاَي ، َواْنِتهَاُبكُْم َمَتاِعي ، وََدَخلَ ِفي طَاَعِة ُمَعاوَِيةَ َرِحَمُهَما اللَُّه : ُيْسِخئُ بنفِْسي َعْنكُمْ ثَالثٌ 
  .، َوَدَخلَ الْكُوفَةَ فََباَيَعُه النَّاُس

بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا ِفطُْر بن َخِليفَةَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد  -١٦٧
َوقَْد كَانَ َرآهُ َدَعاُهْم َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِلَى الَْبْيَعِة ، فََجاَء ِفيهِْم َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُملَْجمٍ ، : ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، قَالَ 

: َما ُيْحَبسُ أَْشقَاَها ، َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ لََيْخِضَبنَّ َهِذِه ِمْن َهِذِه ، َوَتَمثَّلَ بَِهذَْينِ الَْبْيَتْينِ : قَْبلَ ذَِلَك َمرََّتْينِ ، ثُمَّ قَالَ 
  .ْع ِمَن الَْمْوتِ إِذَا َحلَّ بَِواِديَك اُشُدْد َحيَازَِميَك ِللَْمْوِت فَإِنَّ الَْمْوَت آتَِيَك َوال َتجَْز

بن ُعبَْيٍد ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْدرِيسَ بن َعاِصمٍ الَْجمَّالُ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراهََوْيِه ، أنا َيْعلَى  -١٦٨
إِنَّ إِخَْواَنَك ِمْن أَْهلِ : ْهلِ الَْبْصَرِة إِلَى ُعبَْيِد بن ُعَمْيرٍ ، فَقَالُوا َجاَء رِجَالٌ ِمْن أَ: اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي رَاِشٍد ، قَالَ 

: نََعْم ، قَالَ : َوَما أَقَْدَمكُْم َشْيٌء غَْيُر َهذَا ؟ قَالُوا : الَْبْصَرِة َيسْأَلُوَنَك َعْن َعِليٍّ َوُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، فَقَالَ 
  ]. ١٤١: البقرة [} ةٌ قَْد َخلَْت لََها َما كََسَبْت وَلَكُْم َما كََسْبُتْم َوال ُتسْأَلُونَ َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَِتلْكَ أُمَّ{

بن ُمَحمَِّد بن  لَِّهَحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمْعَبٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد ال -١٦٩
  .قُِتلَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َسَنةَ أَْرَبِعَني : َعِقيلٍ ، قَالَ 

قُِتلَ َعِليٌّ َسَنةَ أَْرَبِعَني ، َوكَاَنْت ِخالفَُتُه خَْمسَ : َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالَ  -١٧٠
  .َوِستَّةَ أَْشُهرٍ ِسنَِني 
ثَنِي اللَّْيثُ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َوُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّ -١٧١

بن أَْسلََم ، أَنَّ أََبا ِسَناٍن الدَُّؤِليَّ َحدَّثَُه ، أَنَُّه َعادَ بن َسْعٍد ، َحدَّثَنِي خَاِلدُ بن َيزِيَد ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن َزْيدِ 
: لَقَْد َتَخوَّفَْنا َعلَْيَك َيا أََبا الَْحَسنِ ِفي َشكْوَِك َهذَا ، فَقَالَ : َعِليا َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ِفي َشكَْوةٍ اشَْتكَاَها ، فَقُلُْت لَُه 

إِنَّكَ : وَّفُْت َعلَى َنفِْسي ِمْنُه ؛ َألنِّي َسِمْعتُ الصَّاِدَق الَْمْصدُوقَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َولَكِنِّي وَاللَِّه َما َتَخ
نَ صَاِحبَُها وََيكُوَسُتْضَربُ َضْرَبةً َههَُنا ، َوضَْرَبةً َهُهَنا ، وَأَشَاَر إِلَى ُصْدغَْيِه فََيسِيلُ َدُمَها َحتَّى َيْخِضَب ِلْحيََتَك ، 

  .أَْشقَاَها كََما كَانَ َعاِقُر النَّاقَِة أَشْقَى ثَُموَد
اجِ ، َعنِ َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َداُوَد ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعنِ الَْحجَّ -١٧٢

َدفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرَّاَيةَ إِلَى َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ : بَّاسٍ ، قَالَ الَْحكَمِ ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َع
  .َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َوُهَو اْبُن ِعْشرِيَن َسنَةً

  َوَما أَسَْنَد َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ
  َرِضَي اللَُّه َعْنُه

 أَيُّوَب ، َعْن الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْنَحدَّثََنا  -١٧٣
َيا َرُسولَ اللَِّه : ُت فَاِطَمةَ ، فَقُلُْت َتَزوَّْج: ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

اْعِطَها : ِعْنِدي ، قَالَ : أَْيَن ِدْرُعَك الُْحطَِميَّةُ ؟ ، قُلُْت : ال ، قَالَ : ِعْنَدَك َشْيٌء ُتْعطِيَها ؟ ، فَقُلُْت : اْبنِنِي ، قَالَ 
  .إِيَّاهَا
َنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ الْقَنَّاُد ، َحدَّثََنا أَْسبَاطُ بن َنْصرٍ ، َعْن ِسَماِك بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثَ -١٧٤

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحْربٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َعِليا َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، كَانَ َيقُولُ ِفي حََياِة َرُسولِ اللَّ



َواللَِّه ال ]  ١٤٤: آل عمران [} أَفَإِنْ مَاَت أَْو قُِتلَ اْنقَلَبُْتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم{: إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، َيقُولُ : َسلََّم َو
لَى َما قَاَتلَ َعلَْيِه َحتَّى أَمُوَت ، َواللَِّه إِنِّي َنْنقَِلُب َعلَى أَْعقَابَِنا َبْعَد إِذْ َهدَاَنا اللَُّه ، َواللَِّه لَِئْن َماتَ أَْو قُِتلَ ُألقَاِتلَنَّ َع

  .َألُخوُه وََوِليُُّه ، َواْبُن َعمِِّه ، َوَوارِثُُه فََمْن أََحقُّ بِِه ِمنِّي ؟

بن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد  -١٧٥
أَال أُْخبِرُكُْم بَِخْيرِ َهِذِه اُألمَِّة َبْعَد َنبِيَِّها : الَْحكَمِ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن أَبِي مُوَسى ، أَنَّ َعِليا َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

أَال أُْخبُِركُمْ بَِخْيرِ َهِذِه اُألمَِّة بَْعَد : أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ثُمَّ قَالَ : َبلَى ، قَالَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ ، قَالُوا 
  .ُعَمُر َولَْو شِئُْت َألخَْبرُْتكُْم بِالثَّاِلِث : َبلَى ، قَالَ : أَبِي َبكْرٍ ؟ قَالُوا 

ُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َسلَْمانَ الْفَرَّاُء ، َمْولَى َعْمرِو بن حَُرْيٍث ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَ -١٧٦
َبكْرٍ َوُعَمَر َرِضَي اللَّهُ  َحدَّثَنِي َعْمُرو بن حَُرْيٍث ، َعْن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه كَانَ قَاِعًدا َعلَى الِْمْنَبرِ فَذَكََر أََبا

أََشاُء أَنْ أَذْكُرَ إِنَّ َخْيَر َهِذِه اُألمَّةِ َبْعَد َنبِيَِّها َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُبو َبكْرٍ ، وَالثَّانِي ُعَمُر ، َولَْو : َما ، فَقَالَ َعْنُه
  .الثَّاِلثَ ذَكَْرُتُه

ِمْنجَاُب بن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ الثَّْعلَبِيُّ ، َعْن زَِياِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا  -١٧٧
َسأَلْتُ رَبِّي : ِه َوَسلََّم قَالَ ِعالقَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ السَُّواِئيِّ ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َهِذِه : َيا َربِّ ، ال ُتْهِلْك أُمَِّتي ُجوًعا ، قَالَ : َوَجلَّ ثَالثَ ِخصَالٍ ُألمَِّتي فَأَْعطَانِي اثَْنَتْينِ ، َوَمَنَعنِي وَاِحَدةً ، قُلُْت َعزَّ 
َيا َربِّ ال : لََك ذَِلَك ، قُلُْت : ُهْم ، قَالَ َيا َربِّ ال ُتَسلِّطْ َعلَْيهِْم َعُدوا ِمْن غَْيرِِهْم َيعْنِي أَْهلَ الشِّْرِك فََيْحتَاُج: ، قُلُْت 

  .َتجَْعلْ بَأْسَُهْم َبْينَُهْم ، فََمَنَعنِي َهِذِه
ٍن ،  اللَِّه ، َعْن َبَياَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن َبْحرٍ الزَّاَهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن َعْبِد -١٧٨

إِذَا كَانَ َيْومُ : ْيِه َوَسلََّم قَالَ َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ ، َعْن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَ
اِطَمةُ بنُت ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتُمرَّ ، َوَعلَْيَها َيا أَْهلَ الَْجْمعِ ، غُضُّوا أَْبصَاَركُمْ َحتَّى َتُمرَّ فَ: الِْقَياَمِة ، قِيلَ 

  .رِيطََتانِ َخضَْراوَاِن َرِضَي اللَُّه َعْنَها

الطُّفَْيلِ ، َعْن َعِليِّ بن َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي  -١٧٩
لََعَن اللَُّه ُسهَْيال ، ثَالثَ مَِرارٍ ، فَإِنَُّه كَانَ يُْعِشرُ : أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

  .النَّاَس ِفي اَألْرضِ فََمَسَخُه اللَُّه ِشَهابًا
َسْيُن بن َزْيدِ بن َنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن سَاِلمٍ الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا ُحَحدَّثَ -١٨٠

ُحَسْينِ ، َعنِ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َعِليٍّ ، َعْن َعِليِّ بن ُعَمَر بن َعِليٍّ ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِليِّ بن الْ
إِنَّ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلفَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  .اللََّه َيْغِضُب ِلَغَضبِِك ، وََيْرَضى لَِرضَاِك
َعْن َعْوِن بن ُمَحمَِّد  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن رَاِشٍد ، -١٨١

: نّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ بن الَْحَنِفيَِّة ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَ
  .َعلَْيكُْم بِاِإلثِْمِد فَإِنَُّه ُمْنبَِتةٌ للشِّْعرِ ُمذِْهَبةٌ ِللِْقذَا ، ُمْصفَاةٌ ِللَْبَصرِ



يُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن رَاِشٍد ، َعْن َعْوِن بن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َمْنصُورٍ الرُّمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ النُّفَْيِل -١٨٢
ال أَْعلَُمَنا إِال َخَرْجَنا ُحجَّاًجا ُمهِلَِّني بِالَْحجِّ ، فَلَمْ : بن الَْحَنِفيَِّة ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 

  .فَا َوالَْمْروَِةَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوال ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه حَتَّى طَافُوا بِالَْبْيِت َيْوَم النَّْحرِ ، َوبِالصََّيِحلَّ َرُسولُ اللَِّه 
ِد اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن إِْسرَائِيلَ ، َعْن َعْب -١٨٣

  .َسَحرٍ إِلَى َسَحرٍ الَْحَنِفيَِّة ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيوَاِصلُ ِمْن
: دَّثََنا الَْحكَُم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُنعَْيمٍ الَْبَجِليُّ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َح -١٨٤

قَالَ أَبِي ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحدَّثَْتنِي فَاِطَمةُ بنُت َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَْت 
  .َنَسَمةً ُمْسِلَمةً أَْو ُمْؤِمَنةً َوقَى اللَُّه بِكُلِّ ُعْضوٍ ِمْنُه ُعْضًوا ِمَن النَّارِ َمْن أَْعَتَق: 

  نِْسَبةُ طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه
  َرِضَي اللَُّه َعْنُه

لَْمِلكِ بن ِهَشامٍ ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ َمْعَمرِ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد ا -١٨٥
 طَلَْحةُ بن ُعبَْيِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن َعاِمرِ بن كَْعبِ بن َسْعِد بن َتْيمِ بن ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن لَُؤيِّ بن غَاِلبِ: الُْمثَنَّى ، قَالَ 

الَْحْضرَِميُّ ؛ َألنَُّه كَانَ بِبِالِد َحْضَرَمْوَت ، قََتلَ بَِها : الَْحْضَرِميِّ ، وَإِنََّما ِقيلَ الصَّْعَبةُ بنتُ : بن ِفْهرِ بن َماِلٍك ، َوأُمُُّه 
َعْبُد اللَِّه بن َعمَّارِ بن : َعْمَرو بن َناِهضٍ الِْحْميَرِيُّ ، ثُمَّ هََرَب إِلَى َمكَّةَ فََحالََف َحْرَب بن أَُميَّةَ ، َواْسُم الَْحْضرَِميِّ 

َدةَ ، بِيَعةَ بن أَكَْبَر بن َعْوِف بن َماِلِك بن ُعَوْيِف بن َخْزَرجِ بن إَِياِد بن الصََّدِف بن َحْضَرمَْوَت بن قَْحطَانَ بن ِكْنَر
  .ةَ بن كَْعبٍَعاِتكَةُ بنُت َوْهبِ بن َعْبِد بن قَُصيِّ بن ِكالبِ بن ُمرَّ: الصَّْعَبةُ أُْخُت الَْعالِء بن الَْحْضرَِميِّ ، َوأُمَُّها 

َنا إِبَْراهِيُم بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن ُمَحمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن شَبِيبٍ ، َحدَّثَ -١٨٦
أَبِي َبكْرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن  َيحَْيى الشََّجرِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َخازِمِ بن ُحَسْينٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن

  .أَْسلََمْت أُمُّ طَلَْحةَ بن ُعَبْيدِ اللَِّه : َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 

، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ  -١٨٧
َم ، َوكَلََّم َرسُولَ قَالَ طَلَْحةُ بن ُعَبْيدِ اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن َعْمرِو بن كَْعبِ بن َسْعِد بن َتْيمِ بن ُمرَّةَ ، كَانَ بِالشَّامِ فَقَِد

َوأَجُْرَك َيعْنِي َيْوَم : َوأَْجرِي َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسْهِمِه ، فَضََرَب لَُه بَِسْهِمِه ، قَالَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  .َبْدرٍ

طَلَْحةُ بن ُعَبْيِد اللَِّه ُيكَنَّى أََبا :  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ -١٨٨
  .ُمَحمٍَّد َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  ِصفَةُ طَلَْحةَ بن ُعبَْيِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُُه
بن الُْمْنِذرِ ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ِعْمَرانَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، َحدَّثَنِي إِبَْراِهيمُ  -١٨٩

كَانَ طَلَْحةُ بن ُعَبْيِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه : ، َحدَّثَنِي إِْسحَاُق بن َيْحَيى بن طَلَْحةَ ، َعْن َعمِِّه ُموَسى بن طَلَْحةَ ، قَالَ 
لَى الِْقَصرِ أَقَْرُب َرْحَب الصَّْدرِ ، َعرِيَض الْمَْنِكَبْينِ ، إِذَا الَْتفَتَ الْتَفََت أَبَْيَض َيْضرُِب إِلَى الُْحْمَرِة ، مَْرُبوًعا ُهَو إِ

  .َجِميًعا َضْخمَ الْقََدَمْينِ 
اللَِّه آَدَم كَِثريَ كَانَ طَلَْحةُ بن ُعَبْيِد : قَالَ الزَُّبْيُر َوَحدَّثَنِي يَْعنِي إِبَْراِهيَم بن الُْمْنِذرِ ، َعنِ الَْواِقِديِّ ، قَالَ  -١٩٠



يِّرُ َشْيَبُه ، قُِتلَ َيْوَم الشَّْعرِ لَْيَس بِالْجَْعِد ، َوال السَّْبِط ، َحَسَن الَْوْجِه ، َدِقيَق الِْعْرنِنيِ ، إِذَا َمَشى أَسَْرَع ، كَانَ ال ُيَغ
  .الَْجَملِ ِفي ُجمَاَدى َسَنةَ ِستٍّ وَثَالِثَني 

غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن -١٩١
  .َسلََّم َيْوَم أُُحٍد َرأَْيُت َيَد طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه َشالَء َوقَى بَِها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: بن أَبِي َحازِمٍ ، قَالَ 

عٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى بن ُسمَْي -١٩٢
  .َبُع طَلَْحةَ بن ُعبَْيِد اللَِّه َشالَء َرِضَي اللَُّه َعْنُه كَاَنْت إِْص: أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، قَالَ 

  ِمْن فََضاِئِلِه َرِضَي اللَُّه َعنُْه
، ، َعنِ الشَّعْبِيِّ  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَجاِلٍد -١٩٣

َما َرأَْيُت َرُجال قَطُّ أَْعطَى ِلجَزِيلٍ ِمَن الَْمالِ ِمْن غَْيرِ َمْسأَلٍَة ِمْن طَلَْحةَ بن ُعبَْيِد اللَِّه ، قَالَ : َعْن قَبِيَصةَ بن َجابِرٍ ، قَالَ 
  .َم َسمَّاُه الْفَيَّاَض إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َوكَانَ أَْهلُُه َيقُولُونَ : ُسفَْيانُ 

بن َيحَْيى ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن طَلَْحةَ  -١٩٤
َما لََك ، لََعلَّ رَاَبَك مِنَّا َشْيءٌ : فَرَأَْيُت ِمْنُه ثِقَال ، فَقُلُْت َدَخلَ َعلَيَّ َيْوًما طَلَْحةُ ، : َجدَِّتِه َوِهي امَْرأَُتُه سُْعَدى ، قَالَْت 

قَالَتْ  ال ، َولَنِْعَم َحِليلَِة الَْمْرِء الُْمْسِلمِ أَْنِت ، وَلَِكنِ اْجتََمَع ِعْنِدي َمالٌ َوال أَْدرِي كَْيَف أَْصَنعُ بِِه ،: فَُنْعِتَبَك ؟ ، قَالَ 
: كَْم قََسَم ؟ قَالَ : َيا غُالُم ، َعلَيَّ قَْوِمي ، فََسأَلْتُ الَْخازِنَ : ِمْنُه ؟ أُْدُع قَْوَمَك فَاقِْسْمُه بَْيَنُهْم ، فَقَالَ َوَما َيُغمَُّك : 

  .أَْرَبَعِمائَِة أَلٍْف
كَاَنِت غَلَّةُ : انُ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُسفَْي -١٩٥

  .طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه كُلَّ َيْومٍ أَلْفًا َواِفًيا 
 بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب بن ُسلَْيَمانَ بن ِعيَسى بن ُموَسى بن طَلَْحةَ -١٩٦

اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ َبْيِد اللَِّه ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن ُموَسى بن طَلَْحةَ ، َعْن أَبِيِه طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه َرِضَي ُع
طَلَْحةَ الْفَيَّاَض ، : َوِفي غَْزَوِة ِذي الَْعِشَريِة طَلَْحةَ الْخَْيرِ ، : َسمَّانِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد : 

  .ِضٌعطَلَْحةَ الُْجوِد ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ بِالسِّنيِ وَالشِّنيِ َجِميًعا ، فَبِالسِّنيِ ِمَن الُْعسَْرِة ، َوبِالشِّنيِ َمْو: َوَيْوَم ُحَنْينٍ 

، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن طَلَْحةَ التَّْيِميُّ ، َعْن إِْسحَاَق بن  َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر -١٩٧
اُهمْ فَأَطَْعَمُهْم َوَسقَ َيحَْيى بن طَلَْحةَ ، َعْن َعمِِّه ُموَسى بن طَلَْحةَ ، أَنَّ طَلَْحةَ ، َنَحَر َجزُوًرا ، َوحَفََر بِئًْرا َيْوَم ِذي قََرَد

  .َيا طَلَْحةُ الْفَيَّاُض ، فَُسمِّي طَلَْحةَ الْفَيَّاَض: ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ِسنُّ طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه َوَوفَاُتُه َرِضَي اللَُّه َعْنُه

َوَحدَّثَنِي إِبَْراِهيمُ بن الْمُْنِذرِ ، َعنِ الَْواِقِديِّ ، قَالَ : ْيُر بن َبكَّارٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّب -١٩٨
كَانَ طَلَْحةُ َيْوَم قُِتلَ اْبَن اثَْنْينِ َوِستَِّني َسَنةً : َحدَّثَنِي إِْسحَاُق بن َيْحَيى بن طَلَْحةَ ، َعْن َعمِِّه ِعيَسى بن طَلَْحةَ ، قَالَ : 

  .َوقُِتلَ َيْوَم الَْجَملِ ِفي ُجمَاَدى َسَنةَ ِستٍّ وَثَالِثَني : الَْواِقِديُّ  ، قَالَ
 ُمَحمَِّد بن قَالَ الَْواِقِديُّ َوَحدَّثَنِي ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن إِْبَراِهيَم بن ُمَحمَِّد بن طَلَْحةَ بن ُعبَْيِد اللَِّه ، َعْن -١٩٩

  .قُِتلَ طَلَْحةُ َوُهَو اْبُن أَْرَبعٍ َوِستَِّني ، َوُدِفَن بِالَْبْصَرِة ِفي َناِحَيةِ ثَِقيٍف : ْنفُذٍ التَّْيِميِّ ، قَالَ زَْيِد بن الُْمهَاجِرِ بن قُ
للَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قُِتلَ طَلَْحةُ بن ُعَبْيِد ا: َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٢٠٠



َسَنةً ، َوالزُّبَْيُر أََسنُّ ِمْنهُ َيْوَم الَْجَملِ ِفي ُجمَاَدى َسَنةَ ِستٍّ وَثَالِثَني ، َوِسنُُّه اثَْنَتاِن َوخَْمُسونَ َسَنةً ، أَْو أَرَْبٌع َوَخْمُسونَ 
  .، َوُيكَنَّى أََبا ُمَحمٍَّد 

َيى بن َحيَّانَ بن خَاِلدٍ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْح -٢٠١
ْهمٍ ، رَأَْيُت َمرَْوانَ بن الَْحكَمِ ِحَني رُِمَي طَلَْحةُ َيْوَمِئذٍ بَِس: إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ 

  .فََوقََع ِفي َعْينِ ُركَْبِتِه ، فََما َزالَ ُيسَبُِّح إِلَى أَنْ َماَت 
للَِّه بن إِْدرِيَس ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ ا -٢٠٢

 َعْن َدابَِّتهِ َحةَ بن ُمَصرٍِّف ، أَنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، اْنَتَهى إِلَى طَلَْحةَ بن ُعَبْيدِ اللَِّه َوقَْد َماَت ، فَنََزلَلَْيٍث ، َعْن طَلْ
لَْيتَنِي ِمتُّ قَْبلَ َهذَا الَْيْومِ بِِعْشرِينَ :  َوأَْجلََسُه ، فَجََعلَ َيْمَسُح الُْغبَاَر َعْن َوْجهِِه وَِلْحَيِتِه ، َوُهَو َيتََرحَُّم َعلَْيِه ، َوَيقُولُ

  .َسَنةً
ُد بن أَبِي َعُروَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َسعِي -٢٠٣

َيا : َسِمْعُت َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْوَم الْجََملِ ، َيقُولُ الْبنِهِ َحَسنٍ : ْيسِ بن َعبَّاٍد ، قَالَ َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن قَ
  .َحَسُن ، َوِدْدتُ أَنِّي كُْنُت ِمتُّ ُمْنذُ ِعْشرِيَن َسَنةً

  َوَما أَسَْنَد طَلَْحةُ بن ُعَبْيدِ اللَِّه
  َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

 بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب بن ُسلَْيَمانَ بن ِعيَسى بن ُموَسى بن طَلَْحةَ -٢٠٤
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : قَالَ ُعَبْيِد اللَِّه ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن ُموَسى بن طَلَْحةَ ، َعْن أَبِيِه طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، 

  .َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا ، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
دِّي ، َعْن ُموَسى بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َج -٢٠٥

إِنَّ ِمَن التَّوَاُضعِ ِللَِّه الرَِّضا بِالدُّونِ : َسِمْعَت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : طَلَْحةَ ، َعْن طَلَْحةَ ، قَالَ 
  .ِمْن َشَرِف الَْمَجاِلسِ

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن ُموَسى بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ،  -٢٠٦
  .النَّاِكُح ِفي قَْوِمِه كَاملُّعِشبِ ِفي دَارِِه: َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه ، َيقُولُ : طَلَْحةَ ، َعْن طَلَْحةَ ، قَالَ 

ى بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن ُموَس -٢٠٧
قَطُّ إِال كَانَ َبْعَدَها  َما كَاَنتْ ُنُبوَّةٌ: َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : طَلَْحةَ ، َعْن طَلَْحةَ ، قَالَ 

  .قَْتلٌ َوَصلٌْب
ى بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن ُموَس -٢٠٨

  .َعْمُرو بن الَْعاصِ ِمْن صَاِلِحي قُرَْيشٍ: َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : طَلَْحةَ ، َعْن طَلَْحةَ ، قَالَ 

 ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن ُموَسى بن طَلَْحةَ -٢٠٩
  .َيا َعْمُرو ، إِنَّكَ لَذُو َرأْيٍ َرشِيٍد ِفي اِإلْسالمِ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه: طَلَْحةَ ، قَالَ 

َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن ُموَسى : َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب ، قَالَ  -٢١٠
َنسِيُت أَنْ أَْسَتأِْمرَكُْم قَْبلَ أَنْ أَتَقَدََّمكُْم أَفَرِِضيُتْم : ، َعْن طَلَْحةَ ، أَنَُّه صَلَّى بِقَْومٍ فَلَمَّا اْنصََرَف ، قَالَ  بن طَلَْحةَ



إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ : َسلََّم ؟ ، قَالَ نََعْم ، َوَمْن َيكَْرُه ذَِلَك َيا َحوَارِيَّ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: بَِصالِتي ؟ ، قَالُوا 
  .أَيَُّما َرُجلٍ أَمَّ قَْوًما َوُهْم لَُه كَارُِهونَ لَْم َتُجْز َصالُتُه أُذَُنُه: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 

أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن ُموَسى بن  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن -٢١١
َمْن أُوِلَي َمْعُروفًا فَلَْيذْكُْرُه فََمْن ذَكََرُه فَقَْد َشكََرهُ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : طَلَْحةَ ، َعْن طَلَْحةَ ، قَالَ 
  .، َوَمْن كََتَمُه فَقَْد كَفََرُه

ى بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن ُموَس -٢١٢
، فَأََتاُه َرُجلٌ َيسْأَلُُه أََحَدُهَما ،  كَاَنْت رِْحلَةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوِطيُبُه إِلَيَّ: طَلَْحةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََسأَلَهُ ذَاَك إِلَى طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، فَأََتانِي فَأَْعلََمنِي فَأََبْيُت َعلَْيِه ، فََعاَد إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ: فَقَالَ 
َك ، تَانِي فَأَْعلََمنِي ، فَأََبْيُت َعلَْيِه ، فََرَجَع إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوقَالَ ِمثْلَ ذَِلفََردَّ َعلَْيِه ِمثْلَ ذَِلَك ، فَأَ

اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َما َبَعثَُه إِلَيَّ إِال َوُهَو ُيِحبُّ أَنْ يَقِْضَي َحاَجَتُه ، َوكَانَ َرسُولُ : فََرَجَع إِلَيَّ ، فَقُلُْت ِفي َنفِْسي 
َألنْ أَِلَي َبَشَرةَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَِليَ : َوَسلََّم ال َيكَاُد َيسْأَلُ َشْيئًا إِال فََعلَُه ، فَقُلُْت 

أَيُّ الرِّْحلََتْينِ : بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسفًَرا ، فَأََمَر أَنْ يَْرَحلَ لَُه فَأََتانِي ، فَقَالَ رِْحلََتُه ، فََدفَْعُتَها إِلَْيِه ، فَأََراَد النَّ
َبَها إِلَْيِه ، فَلَمَّا ثَاَرْت بِهِ الطَّاِئِفيَّةُ فََرحَّلََها لَُه ، ثُمَّ قَرَّ: كَاَنْت أََحبَّ إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ ، فَقُلُْت 

َواللَِّه َما : ُردُّوَها إِلَى طَلَْحةَ ، فَرُدَّْت إِلَيَّ ، قَالَ طَلَْحةُ : فُالنٌ ، فَقَالَ : َمْن َرحَّلَ َهذَا ؟ ، قَالُوا : انكبَّْت ، فَقَالَ 
  .رِْحلَةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غََشْشُت أََحًدا ِفي اِإلْسالمِ غَْيَرُه ِلكَْي تَْرجَِع إِلَيَّ

ى بن طَلْحَةَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن ُموَس -٢١٣
َجَعلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ظَْهرِي حَتَّى اْستَقَلَّ ، َوصَاَر َعلَى  لَمَّا كَانَ َيْوُم أُُحٍد: ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

بََرنِي أَنَُّه َهذَا جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم أَْخ: َهكَذَا َوأَوَْمأَ بَِيِدِه إِلَى َوَراِء ظَْهرِي : الصَّْخَرِة ، َواْسَتَتَر ِمَن الُْمْشرِِكَني ، فَقَالَ 
  .ال َيرَاَك َيْوَم الِْقَياَمِة ِفي َهْولٍ إِال أَْنقَذََك ِمْنُه

ى بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن ُموَس -٢١٤
بِْسمِ اللَِّه ، لَطَاَرتْ : لَْو قُلَْت : ِحسِّ ، فَقَالَ : ا كَانَ َيْوُم أُُحٍد أَصَابَنِي السَّْهُم ، فَقُلُْت لَمَّ: طَلَْحةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .بَِك الَْمالِئكَةُ وَالنَّاُس َيْنظُُرونَ إِلَْيَك
دَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن ُموَسى بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب ، َح -٢١٥

َمْن أََحبَّ أَنْ َيْنظَُر إِلَى َشهِيدٍ َيْمِشي : كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َرآنِي ، قَالَ : طَلَْحةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .بن ُعَبْيِد اللَِّهَعلَى َوْجِه اَألْرضِ ، فَلَْيْنظُْر إِلَى طَلَْحةَ 

ى بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن ُموَس -٢١٦
  .َسلَِفي ِفي الدُّْنَيا َوَسلَِفي ِفي اآلِخرَِة: قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َرآنِي ، : طَلَْحةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

ى بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن ُموَس -٢١٧
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أُُحدٍ َصِعدَ الِْمنَْبَر ، فََحِمَد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ وَأَثَْنى  لَمَّا َرَجَع النَّبِيُّ َصلَّى: طَلَْحةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
: كُلََّها ، فَقَاَم إِلَْيِه َرُجلٌ ، فَقَالَ ]  ٢٣: األحزاب [} رَِجالٌ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه{: َعلَْيِه ثُمَّ قََرأَ َهِذِه اآلَيةَ 

  .أَيَُّها السَّاِئلُ ، َهذَا ِمنُْهْم: ا َرسُولَ اللَِّه ، َمْن َهُؤالِء ؟ فَأَقَْبلُْت َوَعلَيَّ ثَْوَباِن أَْخضََراِن ، فَقَالَ َي



ُموَسى بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن  -٢١٨
طَلَْحةَ الَْخْيرِ ، َوَيْوَم غَْزَوِة ذَاتِ : لَمَّا كَانَ َيْوُم أُُحٍد َسمَّانِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : طَلَْحةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .طَلَْحةَ الْفَيَّاَض ، َوَيْوَم ُحَنْينٍ طَلَْحةَ الْجُوِد: الَْعِشَريِة 
طَلْحَةَ  َدثَنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن ُموَسى بنحَّ -٢١٩

ِفي َيِدِه َسفَْرَجلَةٌ ُيقَلُِّبَها ، فَلَمَّا أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي َجَماَعٍة ِمْن أَْصحَابِِه ، َو: ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
ُدوَنكََها أََبا ُمحَمٍَّد ، فَإِنََّها َتُشدُّ الْقَلَْب ، َوتُطَيُِّب النَّفَْس ، وََتذَْهُب بِطََخاَوِة : َجلَْسُت إِلَْيِه َدَحى بَِها َنْحوِي ، ثُمَّ قَالَ 

  .الصَّْدرِ
  نِْسَبةُ الزَُّبْيرِ بن الَْعوَّامِ
  َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

ن غَاِلبِ بن ِفْهرِ الزَُّبْيُر بن الَْعوَّامِ بن خَُوْيِلِد بن أََسِد بن َعْبدِ الْعُزَّى بن قَُصيِّ بن ِكالبِ بن ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن لَُؤيِّ ب
  ِلبِ َعمَّةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبن َماِلٍك ُيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّه ، َوأُمُّهُ َصِفيَّةُ بنُت َعْبِد الُْمطَّ

: َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٢٢٠
الزَُّبْيُر بن الَْعوَّامِ بن خَُوْيِلِد بن : لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن بين أََسِد بن َعْبِد الُْعزَّى ِفيَمْن َشهَِد َبْدًرا َمَع َرُسولِ ال

  .أََسٍد 
  . كَانَ الزَُّبْيرُ ُيكَنَّى أََبا َعْبِد اللَِّه: َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٢٢١
أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ ، َحدَّثََنا  -٢٢٢

  .َيا أََبا َعْبدِ اللَِّه : وا ِللزَُّبْيرِ لَمَّا كَانَ الَْيْرُموُك ، قَالُ: أَبِي إِْسحَاَق الْفَزَارِيِّ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، قَالَ 
  ِصفَةُ الزُّبَْيرِ بن الْعَوَّامِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

َسمِْعُت َعْبَد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن ُعْرَوةَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، قَالَ  -٢٢٣
  .كَانَ الزُّبَْيُر بن الْعَوَّامِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَبَْيَض طَوِيال ُمَحفَّفًا ، َخِفيَف الَْعارَِضْينِ : الزَُّبْيرِ ، َيقُولُ بن 

ِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو غَزِيَّةَ ، َعْن َعْب -٢٢٤
كَانَ الزَُّبْيرُ بن الْعَوَّامِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه طَوِيال َيُخطُّ رِْجالُه اَألْرَض ، إِذَا َرِكبَ : ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .الدَّابَّةَ أَْشَعَر ، َوُربََّما أََخذُْت بَِشْعرِ كَِتفَْيِه 
يُد بن أَبِي َعُروَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َسِع -٢٢٥

ارِيِّ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ أََنا اْبُن َحَو: َسِمَع اْبُن ُعَمَر َرُجال ، َيقُولُ : َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، قَالَ 
  .إِنْ كُْنَت ِمْن آلِ الزَُّبْيرِ وَإِال فَال: اْبُن ُعَمَر 
اَمةَ ، َعْن ِهَشامِ بن َسَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْبِد اللَِّه اَألوِْديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أُ -٢٢٦

  .أَوَّلُ َمْن َسلَّ َسْيفًا ِفي َسبِيلِ اللَِّه الزَُّبْيُر بن الْعَوَّامِ : ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َبأَ أَْحَمُد بن َيزِيَد الَْورَْتنِيِسيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن الْوَِليِد الَْبَجِليُّ ، أَْن -٢٢٧
قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : لَ ، َحدَّثََنا فُلَْيُح بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َعِقيلٍ ، َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَا

أِْتيَنا بِخََبرِ بين قَُرْيظَةَ ؟ ثُمَّ َندََبُهُم الثَّانَِيةَ ، ثُمَّ َنَدبَُهُم الثَّاِلثَةَ ، فَاْنُتِدَب الزَُّبْيرُ َمْن َي: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الَْخْنَدقِ 



  .ِلكُلِّ َنبِيٍّ َحوَارِيٌّ َوحََوارِيَّ الزَُّبيُْر: ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َسِديُّ دُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َحْمَزةُ بن َعْوٍن الَْمْسعُوِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْقَاِسمِ اَألَحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٢٨

: ِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َوَشرِيٌك ، َوأَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن زِرٍّ ، َعْن َعِليٍّ َر
  .ِلكُلِّ َنبِيٍّ َحوَارِيٌّ َوحََوارِيَّ الزَُّبيُْر: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

يزِ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا حَفْصُ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ِسكُِّني بن َعْبِد الَْعزِ -٢٢٩
َصحِْبُت الزُّبَْيَر بن الْعَوَّامِ ِفي َبْعضِ أَْسفَارِِه ، فَأَصَاَبْتهُ : َحدَّثَنِي شَْيٌخ قَِدَم َعلَْيَنا ِمَن الَْمْوِصلِ ، قَالَ : بن َخاِلٍد ، قَالَ 

َواللَِّه لَقَدْ : ُه ، فَحَاَنْت مِنِّي الِْتفَاَتةٌ إِلَْيِه ، فَرَأَْيُتُه ُمَجدًَّعا بِالسُُّيوِف ، قُلُْت اْستُْرنِي ، فَسََتْرُت: َجَناَبةٌ بِأَْرضٍ قَفْرٍ ، فَقَالَ 
جَِراَحةٌ إِال َمعَ أََما وَاللَِّه َما ِمْنَها : َنَعْم ، قَالَ : َوقَْد رَأَْيَت ذَِلَك ؟ ، قُلُْت : قَالَ ! رَأَْيُت بَِك آثَاًرا َما رَأَْيتَُها بِأََحٍد قَطُّ 

  .َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِفي سَبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
ْرَوةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َعْن ِهَشامِ بن ُع -٢٣٠
  .بِِعَماَمٍة صَفَْراَء َنَزلَ جِبْرِيلُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدرٍ َعلَى ِسيَماِء الزَُّبْيرِ بن الَْعوَّامِ َوُهَو ُمْعَتجٌِر : َوةَ ، قَالَ ُعْر

اِمٌع أَُبو َسلََمةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َج -٢٣١
الزَُّبْيُر بن الْعَوَّامِ َعلَى فََرسٍ َعلَى : كَانَ َيْوَم َبْدرٍ َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَارَِساِن : َعنِ الَْبهِيِّ ، قَالَ 

  .ْسَوِد َعلَى فََرسٍ َعلَى الَْمْيَسَرِة الَْمْيَمَنِة ، وَالِْمقْدَاُد بن اَأل

دَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن زَْيِد بن َهاُرونَ الْقَزَّاُز الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ ، َح -٢٣٢
َسِمْعُت ُعَمَر بن الَْخطَّابِ : َوةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ ُمِطيَع بن اَألْسَوِد ، قَالَ ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن ُعْرَوةَ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْر

بن َواللَِّه لَْو َعهِْدُت َعْهًدا ، أَْو َترَكُْت َترِكَةً ، لَكَانَ أََحبَّ إِلَيَّ َمْن أَنْ أْجَعلََها إِلَْيِه الزُّبَْيُر : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ 
  .عَوَّامِ ، فَإِنَُّه ُركٌْن ِمْن أَْركَاِن الدِّينِالْ

ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن زَْيِد بن َهاُرونَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن -٢٣٣
، أَنَّ َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، لَِقَي الزَُّبْيَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه بِالسُّوقِ ،  ُعْرَوةَ ، عنِ ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه

 َتْسَمُع َما َيقُولُ ِلي أَال: الَ َعِليٌّ فََتَعاَتَبا ِفي َشْيٍء ِمْن أَْمرِ ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ثُمَّ أَغْلَظَ لَُه َعْبُد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ ، فَقَ
  .؟ فََضَرَبُه الزَُّبْيرُ َحتَّى َوقََع 

بن ُمَحمَّدِ بن َيْحَيى َحدَّثََنا أَحَْمُد بن زَْيِد بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه  -٢٣٤
َضَرَب الزَُّبْيُر أَْسَماَء بنَت أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَصَاَحْت بَِعْبِد اللَِّه : َوةَ ، قَالَ بن ُعْرَوةَ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْر

َضةً ِلَيمِينَِك ؟ فَاقَْتَحَم أََتجَْعلُ أُمِّي ُعْر: أُمُُّك طَاِلٌق إِنْ َدَخلَْت ، فَقَالَ لَُه َعْبدُ اللَِّه : بن الزَُّبْيرِ فَأَقَْبلَ فَلَمَّا َرآُه ، قَالَ 
  .َولَقَْد كُْنُت غُالًما ُربََّما أََخذُْت بَِشْعرِ َمْنِكبِيِ الزَُّبْيرِ: َعلَْيِه ، فََخلََّصَها ِمْنُه ، فََباَنْت ِمْنُه ، قَالَ 

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن ُعْرَوةَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن زَْيِد بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ ، -٢٣٥
َيا بينَّ ، ال َتخُْرُجنَّ بناِتكُْم : بن الزَُّبْيرِ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  .َولَُد الزَُّبْيرِ بن الَْعوَّامِ: َيا أََباَنا ، َوَمنِ اَألكْفَاُء ؟ ، قَالَ  :إِال إِلَى اَألكْفَاِء ، قَالُوا 
قُِتلَ الزَُّبْيُر َوُهَو : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٢٣٦

  .ِستَِّني ، َوقُِتلَ َسَنةَ ِستٍّ وَثَالِثَني اْبُن أَْرَبعٍ َو



  ِسنُّ الزَُّبْيرِ بن الَْعوَّامِ َوَوفَاُتُه َوأَخَْباُرُه َرِضَي اللَُّه َعنُْه
: مِ بن ُعْرَوةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشا -٢٣٧

  .أَْسلََم الزَُّبْيُر َوُهَو اْبُن ِستَّةَ َعَشَر ، َوقُِتلَ َوُهَو اْبُن بِْضعٍ َوِستَِّني 

وَّامِ َرِضَي اللَُّه قُِتلَ الزُّبَْيُر بن الَْع: َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٢٣٨
  .َعْنُه َيْوَم الْجََملِ ِفي ُجَماَدى ، ال أَْدرِي اُألولَى أَوِ اآلخَِرِة ، َسَنةَ ِستٍّ َوثَالِثَني 

َعْنُه أَسْلََم َوُهَو اْبنُ  قَالَ َيحَْيى وَأَْخبََرنِي اللَّْيثُ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، أَنَُّه أَْخَبَرُه ُعْرَوةُ ، أَنَّ الزَُّبْيَر َرِضَي اللَُّه -٢٣٩
اَم بَِمكَّةَ ثَالثَ َعْشَرةَ فَُهَو َيْومَ ثََماِن ِسنَِني ، َوكَانَ ُيكَنَّى أََبا َعْبدِ اللَِّه ، فَإِنْ كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَ

  .ْشَر ِسنَِني فَالزَُّبْيرُ اْبُن أَْرَبعٍ َوَخْمِسَني َسَنةً قُِتلَ اْبُن َسْبعٍ َوَخْمِسَني ، َوإِنْ كَانَ أَقَاَم َع
لَّْيثُ بن سَْعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا ال -٢٤٠

زَُّبْيُر بن الَْعوَّامِ َوُهَو اْبُن ثََماِن ِسنَِني ، َوَهاَجَر َوُهَو اْبُن ثََمانَ َعشَْرةَ ، َوكَانَ َعمُّ أَْسلََم ال: َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، قَالَ 
  .ال أَكْفُُر أََبًدا: ُر اْرجِْع إِلَى الْكُفْرِ ، فََيقُولُ الزُّبَْي: الزَُّبْيرِ ُيَعلُِّق الزَُّبْيَر ِفي َحِصريٍ ، َوُيَدخُِّن َعلَْيِه بِالنَّارِ َوُهَو ، َيقُولُ 

َوةَ ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أََنُس بن ِعيَاضٍ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْر -٢٤١
  .َن الدِّيَواِن لَمَّا قُِتلَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َمَحا الزُّبَْيُر اْسَمُه ِم: ، قَالَ 

َهُؤالِء : َسِمْعُت اْبَن َعْوٍن ، َيقُولُ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن قَرِيبٍ اَألْصمَِعيُّ ، قَالَ  -٢٤٢
أُذَكُِّرَك اللََّه ، فَكَفَّ : الزَُّبْيرِ ، فَأَقَْبلَ الزَُّبْيُر َعلَْيِه ، فَقَالَ  قَاِتلُ الزُّبَْيرِ أَقَْبلَ َعلَى: الِْخيَاُر قُِتلُوا قَْتال ، ثُمَّ َبكَى ، فَقَالَ 

  .يَْنَساُه َعْنُه الزَُّبْيُر حَتَّى فََعلَ ذَِلَك ِمرَاًرا ، فَقَالَ الزَُّبْيُر قَاَتلَُه اللَُّه ُيذَكُِّر بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َو
ِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو رَبِيَعةَ فَْهُد بن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب -٢٤٣

نِ َرِضَي اللَُّه َعْنهُ لَمَّا كَانَ َيْوُم الْجََملِ رَأَى َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه الرُّءُوَس َتْنُدُر ، فَأََخذَ بَِيِد الَْحَس: أَبِي َبكَْرةَ ، قَالَ 
  .أَيْ بينَّ ، أَيُّ خَْيرٍ َبْعَد َهذَا ؟: فََوَضَعَها َعلَى َبطْنِِه ، ثُمَّ قَالَ 

اِسمِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْقَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َحْمَزةُ بن َعْوٍن الَْمْسعُوِديُّ ، قَالَ  -٢٤٤
كُْنتُ َجاِلًسا : لَ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َوَشرِيٌك ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد ، َعْن زِرِّ بن حَُبْيشٍ ، قَا

َبشِّْر قَاِتلَ اْبنِ َصِفيَّةَ : قَالَ َعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ِعْنَد َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، فَأُِتَي بِرَأْسِ الزُّبَْيرِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَ
  .إِنَّ ِلكُلِّ َنبِيٍّ حََوارِيا َوحََوارِيَّ الزُّبَْيُر: بِالنَّارِ ، َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 

أَْسلَمَ : ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّ -٢٤٥
قُِتلَ َوُهَو اْبُن ْيِه َوَسلََّم ، َوالزَُّبْيُر َوُهَو اْبُن ِستَّ َعْشَرةَ َسَنةً ، وَلَْم يََتَخلَّْف َعْن غََزاٍة غََزاَها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .بِْضعٍ َوِستَِّني َوُهَو ِمَن الَْبْصَرِة َعلَى َنْحوِ بَرِيٍد 
قُِتلَ الزَُّبْيُر َسَنةَ ِستٍّ وَثَالِثَني ، قََتلَُه اْبُن ُجْرُموزٍ : َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالَ  -٢٤٦
  .النُّْعَمانُ بن زَِمامٍ ، وَأَُبو الَْمضَْرِحيِّ َرُجالِن ِمْن بين َتِميمٍ ، َوقُِتلَ بَِواِدي السِّبَاعِ ، َوُدِفَن بِِه  َوَمَعُه
بن ُعْرَوةَ ُعْرَوةَ ، أَنَّ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم -٢٤٧

ْسَوِد أَْوصُوا إِلَى َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد ، َوُعثَْمانَ ، وَالِْمقَْداَم بن اَألسَْوِد ، َوَعْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َوُمِطيَع بن اَأل
  .الزَُّبْيرِ بن الَْعوَّامِ 



َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر ،  -٢٤٨
كَانَ َعِليٌّ ، َوالزَُّبْيُر ، َوسَْعُد بن أَبِي َوقَّاصٍ ِعذَاَر : إِْسحَاُق بن َيْحَيى بن طَلَْحةَ ، َعْن َعمِِّه ُموَسى بن طَلَْحةَ ، قَالَ 

  .ٍد َعامٍ َواِح
  َوِممَّا أَْسَندَ الزَُّبْيرُ بن الْعَوَّامِ

  َرِضَي اللَُّه َعْنُه
  ح. َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم  -٢٤٩

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِدينَارٍ ، َحدَّثََنا : الُْمقْرِي ، قَاال  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َرْوحُ بن َعْبِد الُْمْؤِمنِ
ال ُتِحرُِّم الَْمصَّةُ َوال : لََّم قَالَ ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعنِ الزَُّبْيرِ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .الَْمصََّتاِن
َحمَِّد بن َعْبِد الَْعزِيزِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ضَِراُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ، َعْن ُم -٢٥٠

ِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الِْمسَْورِ بن َمْخَرَمةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْب
رَأَْيُت هِْنَد بنَت ُعْتَبةَ كَاِشفَةً َعْن َساِقَها َيْوَم أُُحٍد ، : َحدَّثَنِي الزَُّبْيُر بن الَْعوَّامِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ : َعْنُه ، قَالَ 

  .ِهَي ُتحَرُِّض النَّاَسَوكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى َخَدمٍ ِفي َساقَِها ، َو
بن حَفْصِ بن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر -٢٥١

ى بن َعبَّاِد بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ثَابِتِ بن أَسَْعَد بن ُزَراَرةَ اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن َيحَْي
: َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : َجدِِّه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ ، َعنِ الزَُّبْيرِ بن الَْعوَّامِ ، قَالَ 

  .الِْعبَاُد ِعَباُد اللَِّه ، فََحْيثُ َوَجَد أََحُدكُْم َخْيًرا فَلَْيتَّقِ اللََّه َولُْيِقْماَألْرُض أَْرُض اللَِّه ، َو

َألنْ يَأُْخذَ أََحدُكُْم حَْبال فََيْحَتِطَب َعلَى ظَهْرِِه فََيبِيعَ : َوَسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  -٢٥٢
  .َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيْسأَلَ النَّاَس أَْعطَْوهُ أَْو َمَنُعوُهَوَيأْكُلَ ، 
إِلَى قَْوِلهِ } شَهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إِلََه إِال هُو{: َوَسِمْعُت َرسُولَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ ِحنيَ َتال َهِذِه اآلَيةَ  -٢٥٣

  .َوأََنا أَْشَهُد أَنَّكَ ال إِلََه إِال أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم : ، قَالَ ]  ١٨: آل عمران [} الَْعزِيُز الَْحِكيُم{

َحدَّثََنا ُنَمْيُر بن يَزِيدَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد ،  -٢٥٤
َصلَّى بنا َرسُولُ : َحدَّثَنِي الزَُّبْيرُ بن الْعَوَّامِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ : نِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا قَُحافَةُ بن َربِيَعةَ ، قَالَ الْقَْي

أَيُّكُْم َيْتَبعُنِي إِلَى َوفِْد الْجِنِّ : اْنَصَرَف ، قَالَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الصُّْبحِ ِفي َمْسجِِد الَْمدِيَنِة ، فَلَمَّا 
َيِدي فََجَعلُْت أَْمِشي َمَعُه َحتَّى اللَّْيلَةَ ؟ فَأَْسكََت الْقَْوُم فَلَْم َيَتكَلَّْم مِْنُهْم أََحٌد ، قَالَ ذَِلكَ ثَالثًا ، فََمرَّ بِي يَْمِشي فَأََخذَ بِ

بِهِْم ِمنْ َمِديَنِة كُلَُّها ، َوأُقِْصيَنا إِلَى أَْرضٍ قَرَارٍ ، فَإِذَا رِجَالٌ طُوَالٌ كَأَنَُّهُم الرََّماُح ، ُمْسَتْدِفرِي ِثيَاَخَنَسْت َعنَّا جِبَالُ الْ
قِ ، فَلَمَّا َدَنْوَنا ِمنُْهْم َخطَّ َرُسولُ َبْينِ أَْرُجِلهِْم ، فَلَمَّا َرأَْيُتُهْم غَِشَيتْنِي رِْعَدةٌ َشِديَدةٌ َحتَّى َما يُْمِسكُنِي رِْجالَي ِمَن الْفََر

أُقُْعْد ِفي َوَسِطِه فَلَمَّا َجلَْسُت ذََهَب َعنِّي كُلُّ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِإِْبَهامِ رِْجِلِه ِفي اَألْرضِ خَطًّا ، فَقَالَ ِلي 
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَْينِي وََبْينَُهْم فََتال قُْرآًنا رفيًعا حَتَّى طَلََع الْفَْجُر ، ثُمَّ أَقَْبلَ َشْيٍء أَجُِدُه ِمْن رِيَبٍة ، َوَمَضى النَّبِيُّ 

لْ تََرى َحْيثُ الَْتِفْت فَانْظُْر ، َه: إِلَْحْق فََجَعلُْت أَْمِشي َمَعُه ، فََمَضْيَنا غَْيرَ َبِعيٍد ، فَقَالَ ِلي : َحتَّى َمرَّ بِي ، فَقَالَ ِلي 
  َيا َرسُولَ اللَِّه أََرى سََواًدا كَِثًريا ، فَخَفََض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: كَانَ أُولَِئَك ِمْن أََحٍد ؟ ، فَقُلُْت 



َرَشَد أُولَِئَك ِمْن َوفِْد قَْومٍ ُهْم َوفُْد :  َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَْسهُ إِلَى اَألْرضِ ، فََنظََم َعظًْما بَِرْوثٍَة ، ثُمَّ رََمى بِِه إِلَْيهِْم ، َوقَالَ
فَال َيِحلُّ َألَحدٍ أَنْ َيْستَْنجَِي بِعَظْمٍ َوال رَْوثٍَة : َنِصيبَِني ، َسأَلُونِي الزَّاَد فََجَعلْتُ لَُهْم كُلَّ َعظْمٍ َوَرْوثٍَة ، قَالَ الزَُّبْيُر 

  .أََبًدا
  نِْسَبةُ َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف

  َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه
ُعبَْيَدةَ َمْعَمرِ بن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ ، َعْن أَبِي -٢٥٥

  .ن َعْبِد الَْحارِِث بن ُزْهَرةَ بن ِكالبٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوِف بن َعْبِد َعْوِف ب: الُْمثَنَّى ، قَالَ 
يَن ، أَنَّ عَْبَد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ ِسريِ -٢٥٦

: َعْبَد الْكَْعَبِة ، فََسمَّاهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَْجاِهِليَِّة الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه كَانَ اْسُمُه ِفي 
  .َعْبَد الرَّْحَمنِ 

يُّ ، َحدَّثََنا رَِحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي ُعقَْبةُ بن ُمكْرمٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحمَّدٍ الزُّْه -٢٥٧
َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ بن ُعَمَر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، 

  .َعْبَد الرَّْحَمنِ: َعلَْيِه َوَسلََّم  كَانَ اْسِمي َعْبَد َعْمرٍو فََسمَّانِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َعْوٍف ، قَالَ 

ثََنا َيْعقُوُب ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ فُْسُتقَةُ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليِّ بن يَزِيَد الصُّدَاِئيُّ ، َحدَّ -٢٥٨
ن َعْوِف بن َعْبِد َعْوِف بن َعْبِد الْحَارِِث بن زُْهَرةَ وَُيكَنَّى أََبا ُمَحمٍَّد شَهِدَ عَْبُد الرَّْحَمنِ ب: ، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ، قَالَ 

  .َبْدًرا 
 َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ بنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٢٥٩

َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن : رَّةَ الزَُّبْيرِ ، ِفيَمْن َشهِدَ َبْدًرا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن بين ُزْهَرةَ بن ِكالبِ بن ُم
  .َعْوِف بن الَْحارِِث بن ُزْهَرةَ 

قَالَ َرسُولُ : نَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْع -٢٦٠
كَْيَف َصَنْعَت َيا أََبا ُمَحمٍَّد ِفي اسِْتالمِ الرُّكْنِ ؟ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلعَْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  .أََصْبَت: اْسَتلَْمُت وََتَركُْت ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه : الَْحَجَر اَألْسَوَد ، فَقَالَ عَْبُد الرَّْحَمنِ َيْعنِي 
  ِصفَةُ َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه

ْن َمْعَمرٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن قَبِيَصةَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َع -٢٦١
كُْنُت ُمْحرًِما فََرأَْيُت ظَْبًيا فََرَمْيُتُه ، فَأََصْبتُ َخَشَشاُه َيعْنِي أَْصلَ قَْرنِِه ، فََرِكَب َرْدَعُه ، : بن َجابِرٍ اَألَسِديِّ ، قَالَ 

، فَأََتْيُت ُعَمَر بن الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَْسأَلُُه ، فََوَجْدُت إِلَى َجْنبِِه َرُجال أَبَْيضَ فََوقََع ِفي َنفِْسي ِمْن ذَِلكَ َشْيٌء 
فََت إِلَى عَْبِد ى َعْنُه ، فَالَْتَرِقيَق الَْوْجِه ، فَإِذَا ُهَو َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فََسأَلُْت ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَ

إِنَّ : َنَعْم ، فَأََمرَنِي أَنْ أَذَْبَح َشاةً ، فَقُْمَنا ِمْن ِعْنِدِه ، فَقَالَ َصاِحٌب ِلي : َتَرى َشاةً َتكِْفيِه ؟ ، فَقَالَ : الرَّْحَمنِ ، فَقَالَ 
َع ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َبْعَض كَالِمِه ، فََعالُه ُعَمُر بِالدِّرَِّة أَِمَري الُْمْؤِمنِنيَ لَْم ُيْحِسْن ُيفِْتيَك ، َحتَّى َسأَلَ الرَُّجلَ ، فََسِم

ثُمَّ قَالَ : َيا أَِمريَ الُْمْؤِمنَِني ، إِنِّي لَْم أَقُلْ َشْيئًا إِنََّما ُهَو قَالَُه ، فََتَركَنِي ، قَالَ : ضَْرًبا ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَيَّ لَِيضْرَِبنِي ، فَقُلُْت 
ِتْسَعةٌ َحَسَنةٌ ، وََواِحَدةٌ سَيِّئَةٌ : إِنَّ ِفي اإلِْنَساِن َعشََرةَ أَْخالقٍ : رَْدَت أَنْ َتقُْتلَ الَْحَراَم َوَتتََعدَّ الْفُْتَيا ، ثُمَّ قَالَ أَ: 

بن إِْبَراهِيَم ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ  وَإِيَّاَك َوِعشَْرةَ الشَّبَابِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق: ُيفِْسُدَها ذَِلَك السَّيُِّء ، ثُمَّ قَالَ 



قَدِْمَنا َعلَى ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فَذَكََر َنْحَوُه ، : ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ، َعْن ُعَمْيرٍ ، َعْن قَبِيَصةَ بن َجابِرٍ ، قَالَ 
  فَاْجتََنَح إِلَى

  .نَّ َوْجَهُه قَلٌْب َرُجلٍ ، َواللَِّه لَكَأَ
: ْن أَبِيِه ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َضمَْرةُ ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعطَاٍء ، َع -٢٦٢

  .َرابِيَس إِلَى نِْصِف َساِقِه ، َورَِداُؤهُ َيضْرُِب إِلَْيَتُه كَانَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيلَْبُس قَِميًصا ِمْن كَ
اللَِّه ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا زَِياُد بن َعْبِد -٢٦٣

ن َعْوٍف ، كَانَ َساِقطَ الثَّنِيََّتْينِ ، أْهَتمَ أَْعَسَر أَعَْرَج ، كَانَ أُِصيَب َيْوَم أُُحٍد فَهُِتَم ، إِْسحَاَق ، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ ب
  .َوُجرَِح ِعْشرِيَن جَِراَحةً ، أَوْ أَكْثََر ، أَصَاَبُه َبْعُضَها ِفي رِْجِلِه فََعرَِج 

  ِسنُّ َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َوَوفَاُتُه
  اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَرِضَي 
ُوِلُد َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، بَْعَد الْفِيلِ : َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٢٦٤

، َوِسنُُّه َخْمٌس َوَسْبعونَ ، َوَصلَّى َعلَْيِه ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ َرِضَي بَِعْشرِ ِسنَِني ، َوَماَت َسَنةَ إِْحَدى أَْو َسَنةَ اثَْنَتْينِ وَثَالِثَني 
  .اللَُّه َعْنُهَما 

: َعْن َجدِِّه ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن سَْعٍد ، َعْن أَبِيِه ،  -٢٦٥
اذَْهبِ اْبَن َعْوٍف فَقَْد أَْدَركَْت َصفَْوَتها ، : ْعُت َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيْوَم َماَت َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َيقُولُ َسِم

  .َوَسَبقَْت َرْنقََها

: إِْبَراِهيُم بن سَْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا  -٢٦٦
اذَْهْب َعْبدَ الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف : َسِمْعُت َعْمَرو بن الَْعاصِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َيْوَم َماَت َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َيقُولُ 

  .َها بَِشْيٍءفَقَْد ذََهْبَت بِبِطَْنِتَك لَْم تَْنَتِقْص ِمْن
ُبنَانِيِّ ، َعْن أََنسِ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َزاذَانَ ، َعْن ثَابٍِت الْ -٢٦٧

ي َبْيِتَها ، إِذْ َسِمَعْت صَْوًتا ُرجَّْت ِمْنُه الَْمِديَنةُ ، فَقَالَتْ بَْيَنَما َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ِف: بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
ِعٌري قَِدَمْت ِلعَْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ِمَن الشَّامِ ، َوكَاَنْت َسْبَعمِائَِة رَاِحلٍَة ، فَقَالَْت َعاِئَشةُ َرِضيَ : َما َهذَا ؟ ، فَقَالُوا : 

َرأَْيُت عَْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َيْدُخلُ الَْجنَّةَ : نِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ أََما إِ: اللَُّه َعْنَها 
ُدِك أَنََّها بِأَْحمَاِلها َوأَقْتَابَِها ، فَإِنِّي أُشْهِ: َحْبًوا فََبلَغَ ذَِلَك َعْبَد الرَّْحَمنِ فَأََتاَها فََسأَلََها َعمَّا َبلََغُه ، فََحدَّثَْتُه ، قَالَ 

  .َوأَْحالِسَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه

َمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ حََّدثَنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك ، َعْن َمْع -٢٦٨
، ثُمَّ  عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف بَِشطْرِ مَاِلِه َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَبَعةَ آالٍف َتَصدََّق: ، قَالَ 

ِفي سَبِيلِ اللَِّه ، ثُمَّ َحَملَ َعلَى َتَصدََّق بِأَْرَبِعَني أَلًْف ، ثُمَّ َتَصدََّق بِأَْرَبِعَني أَلَْف ِدينَارٍ ، ثُمَّ َحَملَ َعلَى َخْمِسمِائَِة فََرسٍ 
  .أَلٍْف َوخَْمِسِمائَِة َراِحلٍَة ِفي سَبِيلِ اللَِّه ، َوكَانَ َعامَّةُ َماِلِه ِمَن التَِّجاَرِة 

  َوَما أَسَْنَد َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه
  الطَّاُعوِن َوِذكُْر االخِْتالِف ِفي َحِديثِ الزُّْهرِيِّ ِفي



َحدَّثََنا :  ، قَاال َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، َوَحدَّثََنا أَُبو زَْيٍد أَحَْمُد بن يَزِيَد الَْحْوِطيُّ -٢٦٩
ْهرِيُّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَُبو الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد بن َتمِيمٍ ، َحدَّثََنا الزُّ

إِذَا َوقََع الطَّاُعونُ بِأَْرضٍ َوأَْنُتْم بَِها فَال َتخُْرُجوا : َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
َهكَذَا ، رََواُه َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َيزِيدَ بن : َوقََع بِأَْرضٍ وَلَْسُتْم بَِها فَال َتْدُخلُوا َعلَْيِه ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ ِفَراًرا ِمْنُه ، َوإِذَا 

  .َتِميمٍ َوُسفَْيانُ بن ُحَسْينٍ ، َوَخالَفَُهَما اْبُن أَبِي ِذئْبٍ

دَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َساِلمِ َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َح -٢٧٠
َو ِفي طَرِيقِ الشَّامِ لَمَّا بن َعْبِد اللَِّه بن َعاِمرِ بن رَبِيَعةَ ، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، أَْخَبَر ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َوُه

إِنَّ َهذَا الَْوَجَع أَْو َهذَا السَّقََم َعذَاٌب ُعذَِّب بِِه َمْن : َغُه أَنَّ بَِها الطَّاُعونَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ َبلَ
: ذَا كَانَ بِأَْرضٍ وَأَنُْتْم بَِها فَال َتْخُرجُوا ِفَراًرا ِمْنُه ، قَالَ كَانَ قَْبلَكُْم ، فَإِذَا كَانَ بِأَْرضٍ لَْسُتْم بَِها فَال تَْهبِطُوا َعلَْيِه ، َوإِ

  .فََرَجَع ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه بِالنَّاسِ ذَِلَك الَْعاَم 
رِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن زَْيِد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْه -٢٧١

َعْوٍف َرِضَي اللَّهُ  بن الَْخطَّابِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن
إِذَا َسِمعُْتْم بِِه بِأَْرضٍ فَال َتقَْدمُوا َعلَْيِه ، َوإِذَا َوقََع بِأَْرضٍ : َوَسلََّم َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْنُه ، قَالَ 

  .َوأَنُْتْم بَِها فَال َتْخُرجُوا ِفرَاًرا ِمْنُه 
  ح. َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، أنا َماِلٌك  -٢٧٢

ِميِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعْبِد الَْح
اسٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َرِضَي زَْيِد بن الَْخطَّابِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث بن َنوْفَلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّ

إِذَا َسِمعُْتْم بِِه بِأَْرضٍ فَال تَقَْدُموا َعلَْيِه ، َوإِذَا َوقَعَ : َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  .ا ِفَراًرا ِمْنُه بِأَْرضٍ وَأَْنُتمْ بَِها فَال َتْخُرجُو

َراِهيمُ بن َسْعدٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب ، صَاِحُب الَْمَغازِي ، َحدَّثََنا إِْب -٢٧٣
َحِميِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َزْيدِ بن الَْخطَّابِ ، َعْن ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي اْبُن شَِهابٍ الزُّهْرِيُّ ، َعْن َعْبِد الْ

َسِمْعتُ : إِنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، قَالَ : َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ ، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 
إِذَا َسِمْعُتْم بَِهذَا الَْوَباِء بِبَلٍَد فَال َتقْدَُموا َعلَْيِه ، َوإِذَا َوقََع وَأَنُْتْم بِِه فَال : َوَسلََّم َيقُولُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  .َتْخُرجُوا ِفَراًرا ِمْنُه 

ي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي يُوُنُس ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َهاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِ -٢٧٤
للَِّه بن َعبَّاسٍ َحدَّثَ ، ِشَهابٍ ، أَخَْبرَنِي َعْبُد الَْحمِيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، أَنَّ َعْبدَ اللَِّه بن الْحَارِِث ، َحدَّثَُه أَنَّ َعْبَد ا

إِذَا َسِمْعُتمْ بِِه : َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : ، قَالَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
  .ِفي أَْرضٍ فَال تَقَْدُموا َعلَْيِه ، َوإِذَا َوقََع بِأَْرضٍ وَأَْنُتمْ بَِها فَال ُيخْرِجَنَّكُُم الْفَِراُر ِمْنُه 

ٍد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن إِْسَماِعيلَ بن ُمَجمِّعٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمَّ -٢٧٥
ْعُت َرسُولَ َسِم: الَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَ

  .إِذَا َسِمْعُتْم بِِه بِأَْرضٍ فَال تَقَْدُموا َعلَْيِه ، َوإِذَا َوقََع َوأَنُْتْم بِِه فَال َتْخُرجُوا ِفَراًرا ِمْنُه : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 



الرَّزَّاقِ ، أنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أنا عَْبُد  -٢٧٦
إِنَّ َهذَا الْوََباَء رِْجزٌ أَْهلََك اللَُّه بِهِ َبْعَض اُألَممِ ، َوقَدْ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، قَالَ 

، َوإِذَا َسِمْعُتْم بِهِ  َألْرضِ ِمْنُه َشْيٌء َيجِيُء أَْحَياًنا ، َوَيذَْهبُ أَحَْياًنا ، فَإِذَا َوقََع َوأَنُْتْم بِأَْرضٍ فَال َتْخُرجُوا ِمْنَهاَبِقَي ِفي ا
  .ِفي أَْرضٍ فَال تَأُْتوَها

  ح. بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي يُوُنُس  َحدَّثََنا َهاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه -٢٧٧
أَخَْبرَنِي ُيوُنُس ، َعنِ  َوَحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الْخَفَّاُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، أَْخبََرنِي اْبُن َوْهبٍ ،

إِنَّ َهذَا الَْوَجعَ أَوِ : ْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، َع
َمْن َسِمَع بِِه ي اُألخَْرى ، فَالسَّقََم رِْجٌز ُعذِّبَ بِِه َبْعضُ األَُممِ قَْبلَكُْم ، ثُمَّ َبِقيَ َبْعُد ِفي اَألْرضِ ، فََيذَْهُب الَْمرَّةَ ، َوَيأِْت
  .ِديثِ اللَّْيِث بِأَْرضٍ فَال يَقَْدُمونَ َعلَْيِه ، َوَمْن َوقََع بِأَْرضٍ َوُهَو بَِها فَال ُيخْرَِجنَُّه الِْفرَاُر ِمْنُه َواللَّفْظُ ِلَح

خَاِلٌد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق ، َعنِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا  -٢٧٨
ذُِكَر الطَّاُعونُ ِعْندَ : الزُّْهرِيِّ َوُمحَمَُّد بن الْمُْنكَِدرِ ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، قَالَ 

إِنَُّه رِْجٌز أََصاَب َمْن كَانَ قَْبلَكُْم أَْو َعذَابٌ أََصاَب َمْن كَانَ قَْبلَكُْم فَإِذَا : الَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَ
  .َسِمْعُتْم بِِه بَِبلٍَد فَال َتْدُخلُوا َعلَْيِه ، َوإِذَا َوقََع َوأَْنُتْم بِبَلٍَد فَال َتخُْرُجوا ِفرَاًرا ِمْنُه 

نَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَ -٢٧٩
َب بِِه اُألَمُم قَْبلَكُْم إِنَّ َهذَا الَْوَباَء َشْيٌء ُعذِّ: قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعاِمرِ بن َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

ُتْم بَِها فَال َتخُْرُجوا ِمنَْها ، َوإِذَا ، َوقَْد َبِقَيْت ِفي اَألْرضِ ِمْنُه َبِقيَّةٌ ، فََتقَُع أَْحيَاًنا ، وََيذَْهُب أَْحيَاًنا ، فَإِذَا َوقََع بِأَْرضٍ َوأَْن
  .َوقََع بِأَْرضٍ َولَْسُتْم بَِها فَال َتْدُخلُوا َعلَْيِه

، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الَْحَرِشيُّ ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن َورَْدانَ  -٢٨٠
َر الطَّاُعونُ ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه ذُِك: الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

إِنَُّه رِْجسٌ أََصاَب َمْن كَانَ قَْبلَكُْم ، فَإِذَا َسِمعُْتْم بِِه بَِبلٍَد فَال َتْدُخلُوَها َعلَْيِه ، َوإِذَا َوقََع : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ 
  .َوأَنُْتْم بَِبلٍَد فَال َتْخُرجُوا ِفرَاًرا ِمْنُه

  ح.  بن سَْعٍد َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي ِهَشاُم -٢٨١

َنا َجْعفٌَر ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن َعْوٍن ، أََنا َوَحدَّثَنِي َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْسَماِعيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، َحدَّثَ
َي اللَُّه َعْنُه ، ِهَشاُم بن َسْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َرِض

إِذَا َسِمعُْتْم بِِه بِأَْرضٍ فَال َتْدُخلُوا َعلَْيِه ، َوإِذَا َوقََع َوأَْنُتْم بِأَْرضٍ فَال : الَ أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ
  .َتْخُرجُوا ِفَراًرا ِمْنُه 

بن الَْعالِء ،  َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسحَاَق بن إِبَْراهِيَم بن الَْعالِء بن زِْبرِيقٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثَنِي َجدِّي إِبَْراهِيُم -٢٨٢
َسِمْعُت ُمَحمََّد بن الْمُْنكَِدرِ ، ُيَحدِّثُ َعْن : َحدَّثَنِي َعمِّي الَْحارِثُ بن الضَّحَّاِك ، َحدَّثَنِي مَْنُصوُر بن الُْمْعَتِمرِ ، قَالَ 

أَيُّ اللَّْيلِ أَْسَمُع ؟ ، : هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َرسُولُ اللَّ: أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
قَْيدَ ُرْمحٍ ، أَْو َجْوُف اللَّْيلِ اآلِخُر ، ثُمَّ الصَّالةُ َمقُْبولَةٌ حَتَّى ُتَصلَِّي الْفَْجَر ، ثُمَّ ال َصالةَ حَتَّى َتكُونَ الشَّْمُس : قَالَ 



ى ولَةٌ حَتَّى َيقُوَم الظِّلُّ ِقَياَم الرُّْمحِ ، ثُمَّ ال َصالةَ حَتَّى َتزُولَ الشَّْمُس ، ثُمَّ الصَّالةُ َمقُْبولَةٌ َحتَُّرْمَحْينِ ، ثُمَّ الصَّالةُ َمقُْب
  .َتكُونَ الشَّْمُس قَْيَد رُْمحٍ أَْو رُْمَحْينِ ، ثُمَّ ال َصالةَ َحتَّى تَِغيَب الشَّْمُس

اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ أَْعَتَق امَْرأً ُمْسِلًما ، فَُهَو ِفكَاكُُه ِمَن النَّارِ ، ُيْجَزى بِكُلِّ َعظْمٍ ِمْنُه َعظًْما ِمْنُه  أَيَُّما: ثُمَّ قَالَ : قَالَ  -٢٨٣
ا َعظًْما ِمْنَها ، وَأَيَُّما اْمرِئٍ ِمْنَه، َوأَيَُّما امَْرأٍَة ُمْسِلَمٍة أَْعَتقَِت اْمَرأَةً ُمْسِلَمةً ، فَهَِي ِفكَاكَُها ِمَن النَّارِ ، ُيجَْزى بِكُلِّ َعظْمِ 
  .ُمْسِلمٍ أَْعَتَق امَْرأََتْينِ ُمْسِلَمَتْينِ فَُهَما ِفكَاكُُه ِمَن النَّارِ ، ُيْجَزى َعظَْمْينِ ِمْنُهَما َعظًْما ِمْنُه

دَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن سَاِلمٍ ، َموْلَى َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا ذَُؤْيُب بن ِعَماَمةَ السَّْهِميُّ ، َح -٢٨٤
افَْتقََد َرُسولُ اللَِّه : بن َعْوٍف ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

َبلَى ، : أَْيَن كُْنَت ؟ فَإِنِّي لَْم أََرَك ؟ أَلَْم َتْشَهدِ الصَّالةَ ؟ ، قَالَ : ْصحَابِِه ، قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال ِمْن أَ
  .أَْحَسْنَت: َولَكِنِّي جِئُْت َوقَدْ ثََبَت النَّاُس ، َوكَرِْهتُ أَنْ أََتخَطَّى رِقَاَب النَّاسِ ، قَالَ 

َحدَّثََنا ذَُؤْيُب بن ِعَماَمةَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن سَاِلمٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُحمَْيٍد ، َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ،  -٢٨٥
عْطَى الَْحقَّ الَْعاِملُ إِذَا اْسُتْعِملَ فَأََخذَ الَْحقَّ َوأَ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  .كَالُْمَجاِهِد ِفي سَبِيلِ اللَِّه حَتَّى يَْرجَِع إِلَى بَْيِتِه

ْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا ذَُؤْيٌب ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن سَاِلمٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُحَم -٢٨٦
َصالةُ الَْهجِريِ ِمْن َصالِة اللَّْيلِ فَسَأَلُْت َعْبَد الرَّْحَمنِ بن ُحَمْيٍد : سُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َجدِِّه ، أَنّ َر

  .إِذَا زَالَِت الشَّْمُس: َعنِ الَْهجِريِ ، قَالَ 
َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ : َماَمةَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن سَاِلمٍ ، قَالَ َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا ذَُؤْيُب بن ِع -٢٨٧

أََنا : َسِمَع عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه َرُجال ِمْن بين هَاِشمٍ ، َيقُولُ : بن ُحَمْيٍد ، َيذْكُُر َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .غَْيُرُه أَوْلَى بِِه ِمْنَك َولََك َنَسُبُه : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ أَوْلَى النَّاسِ بَِرسُولِ 

الْحَِزاِميُّ ،  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن الْفَْضلِ الَْمْخُزوِميُّ الُْمَؤدُِّب ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد الَْمِلِك بن شَْيَبةَ -٢٨٨
َحدَّثَنِي الَْوِليدُ بن إِبَْراهِيَم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، : ي ُمَحمَُّد بن الَْعالِء بن ُحَسْينٍ النَّبِِقيُّ الُْمطَِّلبِيُّ ، قَالَ َحدَّثَنِ

َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى  اْسُتِعزَّ بِأَُماَمةَ بنِت أَبِي الَْعاصِ ، فََبَعثَتْ َزيَْنُب بنُت: َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 
ِللَِّه َما أََخذَ َولَُه َوَما أَْبقَى : إِنَّ اْبنَِتي قَِد اْسُتِعزَّ بَِها ، فََبَعثَ إِلَى اْبَنِتِه : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َتقُولُ لَُه 

للَِّه َما أََخذَ َولَُه َما أَْبقَى ثُمَّ كَاَنِت الثَّاِلثَةُ ، : إِنَّ اْبنَِتي قَِد اْسُتِعزَّ بَِها ، فََبَعثَ إِلَى اْبَنَتِه : ، فََبَعثَْت إِلَْيِه  َواْستُِعزَِّت الثَّانَِيةُ
ا َنفْسَُها َتقَْعقَُع ِفي َصْدرَِها ، َوَمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه فََجاَءَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَرَجِت الصِّْبَيةَ إِلَْيِه ، فَإِذَ

َما لَكُْم : ظُُرونَ إِلَْيِه ، فَقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم َناٌس ِمْن أَْصَحابِِه ، فَذََرفَْت َعْيَناُه حَتَّى قََبَض َعلَى ِلْحَيِتِه ، فَفَِطَن بِهِْم وَُهْم َيْن
َرْحَمةٌ َيَضُعَها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ حَْيثُ َيَشاُء ، َوإِنََّما يَْرَحمُ اللَّهُ : َيا َرسُولَ اللَِّه ، َرأَْيَناَك َرقَقَْت ، قَالَ : لُوا َتْنظُُرونَ ؟ ، قَا

  .غًَدا ِمْن ِعَباِدِه الرَُّحَماَء

َراُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمَّدٍ الدََّراَورِْديُّ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ِض -٢٨٩
ْحَمنِ بن َعْوٍف َرِضيَ ُمَحمَِّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الِْمسَْورِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد الرَّ

أُلِْقَي َعلَْيَنا : ، قَالَ ]  ١٥٤: آل عمران [} ثُمَّ أَنَْزلَ َعلَْيكُْم ِمْن َبْعِد الَْغمِّ أََمَنةً ُنعَاسًا{: لُُه َعزَّ َوَجلَّ اللَُّه َعْنُه ، قَْو
  .النَّْوُم َيْوَم أُُحٍد



ْبِد اللَِّه بن سَْعٍد الدَّشَْتِكيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َع -٢٩٠
َسلََمةَ بن َعْبِد  َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ بن ُمصَْعبٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َزْيٍد ، َعْن أَبِي

َيِسُري الِْفقْهِ َخْيٌر ِمْن كَِثريِ الِْعَباَدِة َوَخْيرُ : َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ: الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .أَْعَماِلكُْم أَْيَسُرهَا

زَْيٍد ، َعْن ُمْصَعبِ بن  َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي فُدَْيٍك ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن -٢٩١
كَلََّم طَلَْحةُ َعاِمرَ بن فَُهْيَرةَ بَِشْيٍء ، : ُمْصَعبٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .، فَإِنَُّه قَْد شَهَِد َبْدًرا كََما َشهِْدَتُه ، َوَخْيرُكُْم خَْيُركُْم ِلمََواِليِهَمْهال َيا طَلَْحةُ : فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َحدَّثََنا ِعيَسى بن إِْبَراِهيمَ : َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراِهيَم أَُبو ُعَبْيَدةَ الَْعْسكَرِيُّ ، َوُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، قَاال  -٢٩٢
الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َعِفيُف بن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن سَْعٍد الِْمْصرِيُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد  الْبَِرِكيُّ ،

لَْن َيْسلََم ِمنِّي َصاِحُب الْمَالِ ِمْن :  قَالَ الشَّْيطَانُ لََعَنُه اللَُّه: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
أَْخذُُه الَْمالَ ِمْن غَْيرِ ِحلِِّه ، َوإِنْفَاقُُه ِفي غَْيرِ َحقِِّه ، َوأُحَبُِّبُه إِلَْيِه فََيْمَنُعُه : إِْحَدى ثَالٍث ، أَغُْدو َعلَْيِه بِهِنَّ َوأَرُوُح بِهِنَّ 

  .ِمْن َحقِِّه
  ي َوقَّاصٍنِْسَبةُ سَْعِد بن أَبِ
  َرِضَي اللَُّه َعْنُه

  َواْسُم أَبِي َوقَّاصٍ َماِلكُ بن أَُهْيبِ بن َعْبِد َمنَاِف بن ُزْهرَةَ
  َوُيكَْنى أََبا إِْسحَاَق ، َشهَِد َبْدرًا

، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، َعْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ  -٢٩٣
َيا َرسُولَ اللَِّه ، َمْن أََنا ؟ ، :  الُْمسَيِّبِ ، َعْن َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َجاَء إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ

  .َمَناِف بن زُْهَرةَ ، َمْن قَالَ غَْيَر ذَِلَك فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّهَسْعُد بن مَاِلِك بن أَهَْيَب بن َعْبِد : قَالَ 
َمْيرٍ ، َعْن َجابِرِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُع -٢٩٤

  .كَذَاكَ الظَّنُّ بَِك َيا أََبا إِْسَحاَق: ن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ ِلسَْعٍد بن َسُمَرةَ ، أَنَّ ُعَمَر ب

ن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َبكَّارٍ السَّْعِديُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ب -٢٩٥
أَْنَت َسْعدُ بن َماِلِك بن أَْهَيَب بن َعْبِد َمَنافِ بن ُزْهَرةَ : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َمْن أََنا ؟ ، قَالَ : قَالَ سَْعٌد : الزُّْهرِيِّ ، قَالَ 

  .، فََمْن قَالَ غَْيَر ذَِلَك فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه 
: أُمُّ َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ : ِديُّ ، َحدَّثََنا ُمصَْعُب بن َعْبِد اللَِّه الزَُّبْيرِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َشاِهَني الَْبْغَدا -٢٩٦

ِذَميةَ بن َنْصرِ بن َحْمَنةُ بنُت أَبِي ُسفَْيانَ بن أَُميَّةَ بن َعْبِد َشْمسِ بن َعْبِد مََناٍف ، َوأُمَُّها بنُت أَبِي َسْرحِ بن َحبِيبِ بن َج
  .بن َحَسلِ بن َعاِمرِ بن لَُؤيِّ بن غَاِلبٍ  َماِلِك

  ِصفَةُ َسْعدِ بن َماِلكٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه
بن  قَالَ عَْبُد الَْعزِيزِ بن ِعْمَرانَ َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، قَالَ  -٢٩٧

كَانَ َسْعدُ بن أَبِي َوقَّاصٍ َجْعَد الشَّْعرِ ، أَْشَعرَ الَْجَسِد ، آَدَم طَوِيال : َجْعفَرٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمَحمَِّد بن سَْعٍد ، قَالَ 
  .، أَفْطََس 
َنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ ، َعنِ الَْواِقِديِّ ، َعْن ُبكَْيرِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، َحدَّثَ -٢٩٨



كَانَ أَبِي َرُجال قَصًِريا َدْحدَاًحا ، غَِليظًا ذَا َهاَمٍة ، َشثَْن اَألَصابِعِ ، َوقَْد : ِمْسَمارٍ ، َعْن َعاِئَشةَ بنِت َسْعٍد ، قَالَْت 
  .َشهَِد َبْدًرا 

بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا نَُعْيُم بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا أَحَْمُد -٢٩٩
  .ِشَهابٍ ، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ ، أَنَّ سَْعَد بن أَبِي َوقَّاصٍ ، كَانَ َيْخِضبُ بِالسَّوَاِد 

 ْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم بن ُمْسِلمٍ ، َعْن َمْعَمرٍَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َع -٣٠٠
  .، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، أَنَّ سَْعًدا كَانَ َيْخِضُب بِالسََّواِد 

اِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََر -٣٠١
ٌد ، ِفي النَّفْلِ اْشَتَركَْنا َيْوَم َبْدرٍ أََنا َوَعمَّاٌر ، َوسَْع: َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد ، قَالَ 

  .، فَأََصابَ َسْعٌد أَِسَريْينِ ، وَأَْخفَقُْت أََنا َوَعمَّاٌر
بن هَاِشمٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َهاِشمِ -٣٠٢

َما أَسْلََم أََحٌد إِال ِفي الَْيْومِ الَِّذي أَْسلَْمُت ِفيِه ، َولَقَْد َمكَثْتُ َسْبَعةَ : َسِمْعُت سَْعًدا ، َيقُولُ : ، قَالَ  َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ
  .أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ اِإلْسالمِ

  ِسنُّ َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ َوَوفَاُتُه َرِضَي اللَُّه َعنُْه
َسمِْعُت النُّْعَمانَ : ُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َوْهُب بن جَرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َحدَّثََنا َعْب -٣٠٣

  .َي اللَُّه َعْنُهْم كَانَ َسْعٌد آِخَر الُْمهَاجِرِيَن َوفَاةً َرِض: بن َراِشٍد ُيَحدِّثُ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، قَالَ 

ُتوُفَِّي َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوثَمَانَِني ، َوَماَت َعلَى َعشَْرِة أَْميَالٍ ِفي الَْمِديَنِة ، فَُحِملَ َعلَى : قَالَ أَبِي : قَالَ َعْبُد اللَِّه  -٣٠٤
  .َعلَْيَها ، َوأَْسلََم َوُهَو اْبُن ِتْسَع َعْشَرةَ َسَنةً رِقَابِ الرَِّجالِ إِلَى الَْمِديَنِة ، َوكَانَ َمْرَوانُ َيْوَمِئذٍ الَْواِلَي 

مَاَت سَْعٌد ، : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٣٠٥
  .، َوَماَت َسَنةَ خَْمسٍ َوَخْمِسَني  َوَمْرَوانُ وَاِلي الَْمِديَنِة ، فََصلَّى َعلَْيِه

مَاَت َسْعدٌ بِالْعَِقيقِ ِفي قَْصرِِه ، َعلَى َعْشَرِة أَْميَالٍ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، قَالَ  -٣٠٦
  .ُتُوفَِّي َوُهَو اْبُن بِْضعٍ َوَسْبِعَني : ى الَْمدِيَنِة ، َوُيقَالُ ِمَن الَْمِديَنِة ، َوُحِملَ َعلَى رِقَابِ الرِّجَالِ إِلَ

َماَت سَْعُد بن أَبِي َوقَّاصٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه بِالَْعِقيقِ ، َوحُِملَ : َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٣٠٧
أَْسلَْمُت وَأََنا اْبُن ِتْسَع َعشَْرةَ َسَنةً ، َوُتُوفِّيَ َسَنةَ خَْمسٍ : ى َعلَْيِه َمْرَوانُ بن الَْحكَمِ ، َوقَالَ إِلَى الَْمِديَنِة ، َوَصلَّ

  .َوَخْمِسَني 
: َراهِيُم بن سَْعٍد ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا نُوُح بن يَزِيَد ، َحدَّثََنا إِْب -٣٠٨

  .الٍث َوثََمانَِني ُتُوفَِّي سَْعُد بن أَبِي َوقَّاصٍ ِفي َزَمنِ ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َبْعَد َحجَِّتِه اُألولَى ، َوُهَو اْبُن ثَ

: ُموَسى ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ فُْسُتقَةُ ، َحدَّثََنا أَُبو  -٣٠٩
كَانَ َسْعٌد آِخَر الْمَُهاجِرِيَن َوفَاةً َرِضيَ : َسِمْعُت النُّْعَمانَ بن رَاِشٍد ، ُيَحدِّثُ َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، قَالَ 

  .اللَُّه َعْنُهْم 
ْيسٍ ، َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ، َعْن قََحدَّثََنا أَُبو  -٣١٠
: ي ِقَبلََك ، فَقَالَ سَْعٌد أَدِّ الْمَالَ الَِّذ: كَانَ الْبنِ َمْسُعوٍد َعلَى سَْعٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َمالٌ ، فَقَالَ اْبُن َمْسُعوٍد : قَالَ 



َواللَِّه إِنِّي َألَراَك القٍ ِمنِّي َشرا ، َهلْ أَْنتَ إِال : أَدِّ الْمَالَ الَِّذي ِقَبلََك ، فَقَالَ سَْعٌد : َوْيَحَك َما ِلي َومَاِلَك ؟ ، قَالَ 
إِنِّي الْبُن َمْسُعوٍد ، وَإِنََّك الْبُن َحْمَنةَ ، فَقَالَ لَُهَما هَاِشُم بن  أََجلْ ، وَاللَِّه: اْبُن َمْسُعوٍد َوَعْبٌد ِمْن بين ُهذَْيلٍ ؟ ، قَالَ 

ا كَانَ بَِيِدِه ، ثُمَّ َرفََع إِنَّكَُما صَاِحَبا َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيْنظُُر النَّاُس إِلَْيكَُما ، فَطََرَح سَْعٌد ُعوًد: ُعْتَبةَ 
أََما َواللَّهِ : قَْوال ، َوال َتلَْعْن ، فََسكََت ، ثُمَّ قَالَ َسْعٌد : قُلْ : اللَُّهمَّ َربَّ السَّمََواِت ، فَقَالَ لَُه َعْبُد اللَِّه : ، فَقَالَ  َيَدُه

  .لَْوال اتِّقَاُء اللَِّه لََدَعْوُت َعلَْيَك َدْعَوةً ال ُتْخطِئَُك 

أَْنبَأَنِي ُمَحمَُّد بن : الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ -٣١١
يا ، َوطَلَْحةَ ، َوالزُّبَْيَر َبْيَنَما سَْعٌد َيْمِشي ، إِذْ َمرَّ بَِرُجلٍ َوُهَو َيشِْتُم َعِل: ُمَحمَِّد بن اَألْسَوِد ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، قَالَ 

َونَّ اللََّه َعزَّ إِنََّك َتشِْتُم قَْوًما قَْد َسَبَق لَُهُم ِمَن اللَِّه َما َسَبَق ، فََواللَِّه لََتكُفَّنَّ َعْن َشْتِمهِْم ، أَْو َألْدُع: ، فَقَالَ لَُه َسْعٌد 
اللَُّهمَّ إِنَّ َهذَا َيشِْتُم أَقَْواًما َسَبَق لَُهْم ِمْنَك َما َسَبَق ، فَاْجَعلْهُ : بِيٌّ ، فَقَالَ َسْعٌد ُتَخوِّفُنِي كَأَنََّك َن: َوَجلَّ َعلَْيَك ، فَقَالَ 

اْسَتجَاَب اللَُّه لَكَ :  ا ، َوَيقُولُونَالَْيْوَم َنكَاال فََجاَءْت ُبخِْتيَّةٌ فَأَفَْرَج النَّاُس لََها ، فََتَخبَّطَْتُه ، فَرَأَْيُت النَّاَس يَتَّبُِعونَ َسْعًد
  .َيا أََبا إِْسحَاَق 

بن ُعَمْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك  -٣١٢
ْعًدا إِلَى ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فََبَعثَ رَِجاال َيْسأَلُونَ َعْنُه بِالْكُوفَِة ، َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، أَنَّ أَْهلَ الْكُوفَِة ، َشكَْوا َس

 تَّى أَتَْوا َمْسجًِدا ِمْن َمَساجِِدفَكَاُنوا ال يَأُْتونَ َمْسجًِدا ِمْن َمَساجِدِ أَْهلِ الْكُوفَِة إِال أَثَْنْوا َعلَْيِه خَْيًرا ، َوقَالُوا َمْعُروفًا ، َح
أََما إِذْ َناَشْدُتُموَنا ، فَإِنَُّه كَانَ ال َيِسُري بِالسَّرِيَِّة ، َوال يَْعِدلُ ِفي : بين َعْبسٍ ، فَقَاَم َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه أَُبو َسْعَدةَ ، فَقَالَ 

أَْعمِ َبَصَرُه ، وَأَِطلْ فَقَْرُه ، َوعَرِّْضُه ِللِْفَتنِ ، قَالَ اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ كَاِذًبا فَ: الْقَِضيَِّة ، َوال يَقِْسُم بِالسَّوِيَِّة ، فَقَالَ سَْعٌد 
كَبٌِري ضَرِيٌر ، فَِقٌري : فَأََنا رَأَْيُتُه َيتََعرَّضُ ِلإلَِماِء ِفي السِّكَِك ، فَإِذَا سَأَلُوُه كَْيَف أَْنَت أََبا سَْعَدةَ ؟ ، فََيقُولُ : َعْبُد الَْمِلِك 

  .أَُبو سَْعَدةَ ُهَو َجدُّ أَبِي َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ: نِي َدْعَوةُ سَْعٍد ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ َمفُْتونٌ ، أَصَاَبْت

يِد بن َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َسْعِد بن إِْبَراِهيَم ، َعْن َسِع -٣١٣
زِيَرا ، َوَعلَْيَها قَِميٌص َجِديٌد ، فَكََشفَْتَها الرِّيُح ، فََشدَّ َعلَْيَها ُعَمُر : خََرَجْت َجارَِيةٌ ِلسَْعٍد ُيقَالُ لََها : ، قَالَ الُْمسَيِّبِ 

ْدُعو َعلَى ُعَمَر ، فََناَولَُه ُعَمُر الدِّرَّةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه بِالدِّرَِّة ، َوَجاَء سَْعٌد ِلَيْمَنَعُه ، فََتَناَولَُه بِالدِّرَِّة ، فَذََهبَ َسْعٌد َي
  .اقَْتصَّ ، فََعفَا َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما : َوقَالَ 
ُصورٍ ، َعْن َمْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحكِيمِ بن -٣١٤

  :َهَجا َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني سَْعًدا ، فَقَالَ : َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، قَالَ 
  ُنقَاِتلُ حَتَّى ُينْزِلَ اللَُّه َنصَْرُه َوَسْعدٌ بِبَابِ الْقَاِدِسيَِّة مُْعِصُم

  ِفيهِنَّ أَيُِّم فَأُْبَنا َوقَْد آَمْت نَِساٌء كَِثَريةٌ َونِسَْوةُ َسْعدٍ لَْيَس
اللَُّهمَّ اقْطَْع ِلَساَنُه َوَيَدُه عَنِّي بَِما ِشئَْت فَرُِمَي َيْوَم الْقَاِدِسيَِّة ، : فََبلَغَ ذَِلَك سَْعًدا َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََرفََع َيَدُه ، َوقَالَ 

  .َوقُِطَع ِلَساُنُه َوقُِطَعْت َيُدُه ، َوقُِتلَ 

اِئيُّ ، وُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحمََوْيِه ، َحدَّثََنا زَِيادُ بن َعْبِد اللَِّه الَْبكََّحدَّثََنا َمْحُم -٣١٥
أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَنَْزلَ : ِدِسيَِّة قَالَ اْبُن َعمٍّ لََنا َيْوَم الْقَا: َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن قَبِيَصةَ بن َجابِرٍ اَألَسِديِّ ، قَالَ 

أَيُِّم فَلَمَّا َبلَغَ َسْعًدا َرِضَي اللَُّه  َنصَْرُه َوَسْعٌد بَِبابِ الْقَاِدِسيَِّة مُْعِصُم فَأُبَْنا َوقَْد آَمْت نَِساٌء كَِثَريةٌ َونِْسَوةُ َسْعٍد لَْيَس ِفيهِنَّ



، اقْطَْع عَنِّي ِلَساَنُه وََيَدُه ، فََجاَءْت ُنشَّاَبةٌ ، فَأََصاَبْت فَاُه فَخَرَِس ، ثُمَّ قُِطَعْت َيُدُه ِفي الِْقتَالِ  اللَُّهمَّ: َعْنُه ، قَْولُُه قَالَ 
خَْبَر النَّاسَ بُِعذْرِهِ اْحِملُونِي َعلَى بَابٍ فَخُرَِج بِِه َمْحُموال ، ثُمَّ كََشَف َعْن ظَْهرِِه َوبِِه قُُروٌح ِفي ظَْهرِِه ، فَأَ: فَقَالَ َسْعٌد 

  .إِنََّما فََعلُْت َهذَا ِلَما َبلَغَنِي ِمْن قَْوِلَك : فََعذَُروُه ، َوكَانَ سَْعٌد ال َيْجُبُن ، َوقَالَ 
كْرَِمةَ بن َخاِلٍد ، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َجْعفَرِ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِع -٣١٦

َيا بينَّ ، إِنََّك لَْن َتلْقَى أََحًدا ُهَو أَْنَصُح لََك مِنِّي ، إِذَا أََرْدَت أَنْ ُتَصلَِّي فَأَْحِسنْ : َسْعًدا قَالَ الْبنِِه ِحَني َحَضَرُه الَْمْوُت 
، وَإِيَّاَك وَالطََّمَع ، فَإِنَُّه فَقٌْر حَاِضٌر ، َوَعلَْيَك بِالْيَأْسِ فَإِنَّهُ الْغَِنى ، ُوُضوَءَك ، ثُمَّ َصلِّ َصالةً ال َتَرى أَنََّك ُتَصلِّي بَْعَدَها 

  .َوإِيَّاَك َوَما ُيْعَتذَُر ِمْنُه ِمَن الَْعَملِ َوالْقَْولِ ، َواْعَملْ َما َبَدا لََك 

بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ ، َحدَّثَنِي َهاِشُم َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد  -٣١٧
َما أَْسلََم أََحدٌ إِال ِفي الَْيْومِ الَِّذي : قَالَ َسْعدُ بن أَبِي َوقَّاصٍ : َسمِْعُت َسِعيدَ بن الُْمَسيِّبِ ، َيقُولُ : بن َهاِشمٍ ، قَالَ 
  .ْد َمكَثُْت َسْبَعةَ أَيَّامٍ ، وَإِنِّي لَثُلُثُ اِإلْسالمِ أَْسلَْمُت ِفيِه ، َولَقَ

: ، َعْن قَْيسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعْن إِْسَماِعيلَ  -٣١٨
  .إِنِّي ألَوَّلُ َرُجلٍ ُمْسِلمٍ َرَمى بِسَْهمٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: ولُ َسِمْعُت َسْعَد بن أَبِي َوقَّاصٍ ، َيقُ

بن ِمْسمَارٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا حَاِتمُ بن إِْسَماعِيلَ ، َعْن ُبكَْيرِ  -٣١٩
كَانَ َرُجلٌ ِمَن الُْمْشرِِكَني قَْد أَحَْرقَ : ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجَمَع لَُه أَبََوْيِه ، قَالَ  َعاِمرِ بن َسْعٍد

فََنَزْعُت بَِسْهمٍ لَْيَس ِفيِه َنْصلٌ ، : ي ، قَالَ اْرمِ ِفَداَك أَبِي َوأُمِّ: الُْمْسِلِمَني ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلسَْعٍد 
  .ُت إِلَى نََواجِِذِهفَأََصْبُت َجْنَبُه ، فََوقََع َواْنكََشفَْت َعْوَرُتُه ، فََضِحَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى َنظَْر

: َعْبدُ اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َعقِيلٌ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، نا -٣٢٠
كَفِّنُونِي ِفيَها ، فَإِنِّي لَقِيُت ِفيَها : أَنَّ َسْعَد بن أَبِي َوقَّاصٍ ، لَمَّا َحَضَرهُ الَْمْوُت َدَعا بِِخلَقِ ُجبَّةٍ ُصوٍف ، فَقَالَ 

  .ْوَم َبْدرٍ ، َوإِنََّما كُْنُت أَُخبُِّؤَها لَِهذَا الُْمْشرِِكَني َي
َنا ُمْصَعبُ بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسعِيٍد ، َعْن ُموَسى الُْجَهنِيِّ ، َحدَّثَ -٣٢١

ِد َتجَوََّز َوأََتمَّ الرُّكُوَع َوالسُُّجوَد ، َوإِذَا َصلَّى ِفي الَْبْيِت أَطَالَ الرُّكُوَع كَانَ أَبِي إِذَا َصلَّى ِفي الَْمْسجِ: َسْعٍد ، قَالَ 
َيا بينَّ : َيا أَبََتاُه إِذَا َصلَّْيَت ِفي الَْمْسجِِد َجوَّْزَت ، َوإِذَا َخلَْوَت ِفي الَْبْيِت أَطَلَْت ، قَالَ : َوالسُّجُوَد َوالصَّالةَ ، قُلُْت 

  .َنا أَِئمَّةٌ ُيقَْتَدى بنا، إِنَّ
، َحدَّثَنِي الُْمجَاِلدُ  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ -٣٢٢

َيْوَم َبْدرٍ كُْنُت أَْرِمي َبْيَن َيَديِ النَّبِيِّ : صَْبَت الدَّْعَوةَ ؟ قَالَ َمَتى أَ: ِقيلَ ِلَسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ : ، َعْن َعاِمرٍ ، قَالَ 
اللَُّهمَّ َزلْزِلْ أَقَْدامَُهْم ، َوأَْرِعْب قُلُوبَُهْم ، َوافَْعلْ بِهِمْ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََضُع السَّْهَم ِفي كَبِِد الْقَْوسِ ، أَقُولُ 

  .اللَُّهمَّ اسَْتجِْب ِلسَْعٍد: لْ ، فََيقُولُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوافَْع

اكِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الطُّوِسيُّ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيرُ بن َبكَّارٍ ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن ُمَحمَِّد بن الضَّحَّ -٣٢٣
قَْد كُْنُت : قَاَم َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعلَى ِمْنَبرِ الْكُوفَِة ِحَني اْخَتلََف الَْحكََماِن ، فَقَالَ : ، قَالَ  َعْن أَبِيِه

ِه َما نََهْيَتَنا ، وَلَكِنََّك أَمَْرَتَنا َودمَّْرَتَنا ، إِنََّك َواللَّ: َنَهيُْتكُْم َعْن َهِذِه الُْحكُوَمِة فََعَصْيُتمُونِي ، فَقَاَم إِلَْيِه فًَتى آَدُم ، فَقَالَ 
َوَما أَْنَت وََهذَا الْكَالُم قَبََّحَك : فَلَمَّا كَانَ ِفيَها َما َتكَْرُه بَرَّأََت نَفَْسَك ، وََنَحلْتََنا ذَنَْبَك ، فَقَالَ لَُه َعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه 



الَْتفَتَ  اَنتِ الَْجَماَعةُ فَكُْنَت ِفيَها َخاِمال ، فَلَمَّا ظَهََرِت الْفِْتَنةُ َنجَّْمَت ِفيَها ُنُجوَم قَْرِن الَْماِعَزِة ثُمَّاللَُّه ، َواللَِّه لَقَْد كَ
كَانَ ذَْنًبا إِنَُّه لََصِغٌري َمْغفُوٌر ، َولَِئنِ ِللَِّه َمْنزِلٌ َنَزلَُه سَْعُد بن َماِلٍك ، َوَعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َواللَِّه لَِئْن : إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ 

  .كَانَ َحَسًنا إِنَُّه لَعَِظيٌم َمْشكُوٌر
 بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن -٣٢٤
لَمَّا أُِصيَب ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه أََخذَ يُوِصي ألَْهلِ الشُّوَرى إِنْ أََصابَ َسْعًدا فَذَِلَك ، : ثََنا َعْمُرو بن َمْيُموٍن ، قَالَ َحدَّ

  .َوإِال فَلَْيْسَتِعْن بِِه الَِّذي اْسَتْخلََف ، فَإِنِّي لَمْ أَْنزِْعُه ِمْن َعْجزٍ َوال ِخَيانٍة 

َسِمْعُت َعَباَيةَ :  ثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسعِيٍد ، َعْن أَبِي َحيَّانَ التَّيِْميِّ ، قَالََحدَّ -٣٢٥
صَُّوْيُت ، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه اْنقَطََع ال: َبلَغَ ُعَمَر أَنَّ سَْعًدا اتََّخذَ بَاًبا ، ثُمَّ قَالَ : بن رِفَاَعةَ بن َراِفعٍ ، قَالَ 

َهُهَنا اْجِلسْ ِللنَّاسِ ، فَاعَْتذََر إِلَْيِه سَْعٌد َوَحلََف َما َتكَلََّم : ، فََحرَّقَُه ثُمَّ أََخذَ ُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ بَِيِدِه فَأَخَْرَجُه ، َوقَالَ 
  .أَِمَري الُْمْؤِمنَِني بِالْكَِلَمِة الَِّتي َبلََغْت 

ِقيلَ ِلسَْعِد : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، قَالَ  -٣٢٦
ال أُقَاِتلُ حَتَّى تَأُْتونِي : قُّ بَِهذَا األَْمرِ ِمْن غَْيرَِك ، فَقَالَ أَال ُتقَاِتلْ ؟ فَإِنََّك ِمْن أَْهلِ الشُّوَرى ، َوأَْنَت أََح: بن أَبِي َوقَّاصٍ 

  .اَد بَِسْيٍف لَُه َعيَْناِن َوِلَسانٌ َوَشفََتاِن يَْعرُِف الُْمْؤِمَن ِمَن الْكَاِفرِ ، فَقَْد َجاَهْدُت َوأََنا أَْعرُِف الْجَِه
اوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَس -٣٢٧

، فَقَالَ  كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَقَْبلَ َسْعدُ بن أَبِي َوقَّاصٍ: ُمَجاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  .َهذَا خَاِلي فَلُْيرِنِي اْمُرٌؤ َخالَُه: النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َوِممَّا أَْسَندَ َسْعُد بن أَبِي َوقَّاصٍ َرِضَي اللَُّه َعنُْه
  َباُب النَّْهيِ وَالتَّْغِليِظ َعلَى ِسبَابِ الُْمْسِلِمَني

  غَْيرِ ذَِلَكَوِهجَْرانِهِْم َوِقَتالِهِْم َو

َر بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن ُعَم -٣٢٨
قَْتلُ الُْمْسِلمِ كُفٌْر َوسَِباُبُه فُسُوٌق ، : ْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َحدَّثََنا سَْعُد بن أَبِي َوقَّاصٍ ، قَالَ : قَالَ 

  .َوال َيِحلُّ لُِمْسِلمٍ أَنْ يَْهُجرَ أَخَاُه فَْوَق ثَالثَةِ أَيَّامٍ
بِي إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا رَْوُح بن ُمَساِفرٍ ، َعْن أَ -٣٢٩

  .ِسبَاُب الُْمْسِلمِ فُسُوٌق َوِقَتالُُه كُفٌْر : َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : بن َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
بِي ُنعَْيمٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َسْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَ -٣٣٠

إِنَّ أَبِي كَانَ َيِصلُ الرَِّحمَ : َجاَء أَْعرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَأَْيَن أَُبوَك ؟ : ِفي النَّارِ ، فَكَأنَّ اَألْعرَابِيَّ ُوجَِد ِمْن ذَِلَك ، فَقَالَ : انَ َوكَانَ ، فَأَْيَن ُهَو ؟ ، قَالَ ، َوكَ

لَقَْد كَلَّفَنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : بَْعُد ، فَقَالَ  فَأَسْلََم اَألعَْرابِيُّ: َحْيثُ َما َمَرْرَت بِقَْبرِ كَاِفرٍ فََبشِّْرُه بِالنَّارِ ، قَالَ : ، قَالَ 
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَعًبا ، َما مََرْرُت بِقَْبرِ كَاِفرٍ إِال َبشَّْرُتُه بِالنَّارِ

  َباٌب ِفي إِكَْرامِ قُرَْيشٍ َوغَْيرِ ذَِلَك



الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُمَحمَّدِ بن الُْمِغَريِة  -٣٣١
: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الرَّْحَمنِ بن ُمَجبَّرٍ ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .َراَد َهَوانَ قَُرْيشٍ أََهاَنُه اللَُّهَمْن أَ
 بن سَْعٍد ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َبكَّارٍ السَّْعِديُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم -٣٣٢

أَْنَت ِمنِّي : بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلَعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّ
  .بَِمْنزِلَِة هَاُرونَ ِمْن ُموَسى

يُم بن ُعثَْمانَ ، َعنِ َحدَّثََنا َسعِيُد بن الُْمِغَريةِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِه -٣٣٣
: إِنَّ ِمَن السَّعَاَدِة : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَْعبَّاسِ بن ذَرِيحٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
الزَّْوَجةَ السُّوَء ، وَالَْمْسكََن السُّوَء ، : اِلَح ، َوإِنَّ ِمنِ الشَّقَاِء الزَّْوَجةَ الصَّاِلَحةَ ، َوالَْمْسكََن الصَّاِلَح ، َوالَْمْركَبَ الصَّ

  .َوالَْمْركَبَ السُّوَء
  ح. َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا َحبَّانُ بن ِهاللٍ  -٣٣٤

َحدَّثََنا ُسلَْيُم بن َحيَّانَ ، َعْن ِعكْرَِمةَ بن خَاِلٍد ، َعْن : ثََنا ُمْسِلمُ بن إِبَْراِهيَم ، قَاال َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّ
َمْن  رِْجٌز أَصَاَب: ذُِكرَ الطَّاُعونُ ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .قَْبلَكُْم ، إِذَا كَانَ بِأَْرضٍ وَأَنُْتْم بَِها فَال َتْخُرْج ِمنَْها ، َوإِنْ كَانَ بَِها فَال َتْدُخلَْها 
لََمةُ بن َنا َسَحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َسلََمةَ الرَّازِيُّ ، كَاِتُب َسلََمةَ ، َحدَّثَ -٣٣٥

َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمدَانِيِّ ، َعْن ُمْصَعبِ بن سَْعٍد ، َعْن َسْعٍد 
رِ ، َنادَْمُت َرُجال فََعاَرْضُتُه َوَعاَرضَنِي ، نََزلَ َتْحرُِمي الَْخْم: َنزَلَْت ِفيَّ ثَالثُ آيَاٍت ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ : قَالَ 

فََهلْ أَنُْتْم {: إِلَى قَْوِلِه } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ، إِنََّما الَْخْمُر وَالَْمْيسِرِ{: فََعْرَبْدُت َعلَْيِه فََشَجْجُتُه ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َتعَالَ 
: األحقاف [} وََوصَّْيَنا اإلِْنَسانَ بَِواِلَدْيِه إِْحسَاًنا َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرهًا{: َوَنَزلَْت ِفيَّ ، ]  ٩١،  ٩٠: املائدة [} ُمْنَتُهونَ
} ةًَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ، إِذَا نَاَجيُْتُم الرَّسُولَ فَقَدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنجَْواكُمْ َصَدقَ{: إِلَى آِخرِ اآلَيِة ، َونََزلَْت ]  ١٥

: إِنََّك لََزِهيٌد ، فَنََزلَِت اُألْخَرى : فَقَدَّْمُت َشِعَريةً ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ]  ١٢: اجملادلة [
  .اآلَيةُ كُلَُّها]  ١٣: اجملادلة [} أَأَْشفَقُْتْم أَنْ تُقَدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنجَْواكُْم َصَدقَاٍت{

نُت َنابِلٍ ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن ُمَحمٍَّد ُمحَمٍَّد الْفَْروِيُّ ، َحدَّثَْتَنا َعبِيَدةُ ب -٣٣٦
َما َبْيَن َبْيِتي وَُمَصالي : لَْيِه َوَسلََّم قَالَ بنِت سَْعٍد ، َعْن َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َع

  .َرْوَضةٌ ِمْن رَِياضِ الَْجنَِّة
، َعْن َعاِئَشةَ بنتِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن ُمَحمٍَّد الْفَْروِيُّ ، َحدَّثََنا َعبِيَدةُ بنُت َنابِلٍ  -٣٣٧

  .ْعٍد ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْشَرُب قَاِئًماَسْعٍد ، َعْن َس
َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، وَإِبَْراِهيمُ بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، قَاال  -٣٣٨

بن  ، َعْن إِسَْراِئيلَ ، َعْن َحكِيمِ بن ُجبَْيرٍ ، َعْن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ ، َحدَّثَنِي سَِعيُد بن الُْمسَيِّبِ ، أَنَّ َسْعَد َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ
  .لَِة هَاُرونَ ِمْن ُموَسى أَْنَت ِمنِّي بِمَْنزِ: أَبِي َوقَّاصٍ َحدَّثَُه ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلَعِليٍّ 

اَألْعَمشِ ، َعْن سَاِلمِ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َداِهرٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ  -٣٣٩
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : ِمْعُت َسْعًدا َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ َس: بن أَبِي الَْجْعِد ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجَدِليِّ ، قَالَ 



  .أَْنَت مِنِّي بَِمنْزِلَِة َهاُرونَ ِمْن ُموَسى ، إِال أَنَُّه ال َنبِيَّ بَْعِدي : َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَعِليٍّ 
  نِْسَبةُ سَِعيِد بن َزْيٍد
  ُهَرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْن

َسِعيُد بن َزْيدِ بن َعْمرِو بن ُنفَْيلِ بن َعْبدِ : َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َشَبابُ الُْعْصفُرِيُّ ، قَالَ  -٣٤٠
فَاِطَمةُ بنُت نَْعَجةَ بن : رِ ، َوأُمُُّه الْعُزَّى بن َربَاحِ بن َعْبِد اللَِّه بن قُْرِط بن َرَزاحِ بن َعِديِّ بن كَْعبٍ ُيكَنَّى أََبا اَألعَْو

  .أَُميَّةَ بن ُخَويِْلٍد ِمْن ُخَزاَعةَ 
  ِصفَةُ َسعِيِد بن زَْيٍد َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعنُْه

كَانَ : َعنِ الَْواِقِديِّ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمِدينِيِّ فُْسُتقَةُ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن سَِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ ، -٣٤١
  .َسِعيُد بن َزْيٍد طَُواال آَدَم أَْشَعَر 

كَانَ َسعِيُد بن زَْيدٍ : َسِمْعتُ أََبا حَفْصٍ َعْمَرو بن َعِليٍّ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َصَدقَةَ ، قَالَ  -٣٤٢
  .آَدَم طَُواال أَْشَعَر 

ُعْرَوةَ ،  ُمَحمَّدُ بن َعْمَرو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن َحدَّثََنا -٣٤٣
َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َبْدرٍ ، فَكَلَّمَ  َسِعيدُ بن زَْيِد بن َعْمرِو بن ُنفَْيلٍ قَِدَم ِمَن الشَّامِ َبْعَد َما َرَجَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: قَالَ 

  .وَأَْجُرَك : َوأَْجرِي َيا َرسُولَ اللَِّه َزَعُموا ؟ قَالَ : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَضََرَب لَُه بَِسْهِمِه ، قَالَ 

انِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبَه -٣٤٤
قَِدَم َسعِيُد بن زَْيٍد ِمَن الشَّامِ َبْعَد َمقِْدمِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، قَالَ 

فَأَْجرِي َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ ، : َسْهُمَك ، قَالَ : َبْدرٍ ، فَكَلََّم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسْهِمِه ، فَقَالَ لَُه َوَسلََّم ِمْن 
  .َوأَجُْرَك : قَالَ 

  ِسنُّ َسِعيِد بن َزْيٍد َوَوفَاُتُه َرِضَي اللَُّه َعْنُه
ُتُوفَِّي سَِعيُد بن َزْيدِ بن َعْمرِو بن ُنفَْيلٍ : اعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنَب -٣٤٥

أَبِي َوقَّاصٍ ،  هِ َسْعُد بنَسَنةَ إِْحَدى َوخَْمِسَني َوَسَنةَ بِْضعٍ َوَسْبِعَني ، َوُدِفَن بِالَْمِديَنِة ، َوَماتَ بِالْعَِقيقِ ، َوَنَزلَ ِفي قَْبرِ
  .َواْبُن ُعَمَر َوُيكَنَّى أََبا اَألعَْورِ 

ِه بن َجْعفَرٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا نَُعْيُم بن َحمَّاٍد ، أََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، أََنا عَْبُد اللَّ -٣٤٦
  .بن زَْيٍد ، أَنَّ سَْعَد بن أَبِي َوقَّاصٍ غَسَّلَ سَِعيَد بن َزْيٍد بِالسََّجَرِة  زَْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسعِيِد

 بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد ، َعْن ِهَشامِ -٣٤٧
َسَرَق مِنِّي أَْرِضي ، فَأَْدَخلََها ِفي أَْرِضِه ، فَقَالَ : َوى بنَت أَُوْيسٍ اْستََعْدَت َمرَْوانَ َعلَى َسعِيِد بن زَْيٍد ، قَالَْت ، أَنَّ أَْر
َمْن سََرَق ِشبًْرا ِمَن اَألْرضِ : َما كُْنتُ َألسْرَِق ِمْنَها َبْعَدَما َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : َسِعيٌد 

اللَُّهمَّ إِنْ كَاَنْت كَاِذَبةً فَأَذِْهْب َبَصَرَها َواقُْتلَْها : ال أَسْأَلُُك بَْعَد َهذَا ، فَقَالَ َسعِيٌد : طُوَِّق إِلَى َسْبعِ اَألْرِضَني ، فَقَالَ 
  .أَْرِضَها فََماَتْت ِفي أَْرِضَها ، فَذََهبَ َبَصرَُها َوَوقََعْت ِفي ُحفَْرٍة ِفي

مَاَت َسعِيُد بن : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٣٤٨
  .زَْيٍد َسَنةَ إِْحَدى َوَخْمِسَني بِالَْمِديَنِة 



اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَصرُِّف بن َعْمرٍو الَْياِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد  -٣٤٩
َعِقيقِ ، ثُمَّ غَسَّلَ سَْعٌد َسعِيَد بن َزْيٍد بِالْ: اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َعْن أَخيِه ، َعْن َعاِئَشةَ بنِت َسْعٍد ، قَالَْت 

إِنِّي لَْم أَغَْتِسلْ ِمنْ :  َحَملُوُه ، فََجاُءوا بِِه ، فََجاَء سَْعٌد َيْمِشي حَتَّى إِذَا َحاذَى بَِدارِِه َدَخلَ فَاغَْتَسلَ ، ثُمَّ َخَرَج ، فَقَالَ
  .غُْسلِ َسعِيٍد إِنََّما اغَْتَسلُْت ِمَن الَْحرِّ 

َحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا خَاِلٌد ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ ، َعْن ُمَحارِبِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُم -٣٥٠
يَِع الْبنِِه يَزِيدَ َبَعثَ ُمَعاوَِيةُ إِلَى َمرَْوانَ بن الَْحكَمِ بِالَْمِديَنِة ِلُيبَا: بن ِدثَارٍ ، َعْن َسعِيِد بن زَْيِد بن َعْمرِو بن ُنفَْيلٍ ، قَالَ 

حَتَّى َيجِيَء َسعِيُد بن َزْيٍد فَُيبَايَِع ، فَإِنَُّه أَنَْبلُ أَْهلِ الْبَلَِد ، فَإِذَا : َما َيحْبُِسَك ؟ ، قَالَ : ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الشَّامِ 
  .َباَيعَ َباَيَع النَّاُس

عِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َس -٣٥١
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْنُصورٍ ، َعْن ِهاللِ بن َيسَاٍف ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ظَاِلمٍ ، َعْن َسِعيِد بن زَْيٍد ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ال

بَِحْسبِ أَْصحَابِي الْقَْتلُ ، : إِنْ أَْدَركَْنا ذَِلَك َهلَكَْنا ؟ ، قَالَ : َسَيكُونُ َبْعِدي ِفَتٌن َيكُونُ ِفيَها َوَيكُونُ ، فَقُلَْنا : الَ قَ
سَِعيٍد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن 

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِهاللِ بن َيَساٍف ، َعْن فُالِن بن َحيَّانَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ظَاِلمٍ ، َعْن َسعِيِد بن زَْيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ
  .ِمثْلَُه

للَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ِفْردَْوٌس اَألشَْعرِيُّ ، َعْن َمْسُعوِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد ا -٣٥٢
ذَكََر َرسُولُ : ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف ، َعنِ اْبنِ ظَاِلمٍ ، َعْن َسِعيِد بن َزْيٍد ، قَالَ 

  .َحْسُبكُُم الْقَْتلُ : َيا َرسُولَ اللَِّه ، كُلُّ َمفُْتوٍن ِفيَها هَاِلٌك ؟ قَالَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْفَتَن ، فَقُلَْنا اللَِّه 
  ح. َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي  -٣٥٣

َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا ِمسَْعٌر ، َعْن : للَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد ا
ذَكََر ِفْتَنةً َيعْنِي : َعْبِد الَْمِلِك بن مَْيَسَرةَ ، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ظَاِلمٍ ، َعْن َسِعيدِ بن زَْيٍد ، قَالَ 

كُلُُّهْم َهاِلٌك ؟ : َيذَْهُب النَّاُس ِفيَها أَسَْرَع ذََهابٍ ، فَقِيلَ : النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَِقطَعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ ، فَقَالَ 
  .َحسُْبُهُم الْقَْتلُ : قَالَ 

  َي اللَُّه َعْنُهَوِممَّا أَْسَندَ َسِعيدُ بن زَْيٍد َرِض

ِهَشامِ بن َسعِيِد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، أَْنَبأَ الَْمْسُعوِديُّ ، َعْن ُنفَْيلِ بن  -٣٥٤
بن َعْمرٍو َيطْلَُباِن الدِّيَن ، حَتَّى َمرَّا بِالشَّامِ ، فَأَمَّا  خََرَج َوَرقَةُ بن َنْوفَلٍ ، َوزَْيُد: زَْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 
: إِنَّ الَِّذي َتطْلُُب أََماَمَك ، فَاْنطَلََق َحتَّى أََتى الْمَْوِصلَ ، فَإِذَا ُهَو بَِراِهبٍ ، فَقَالَ : َوَرقَةُ فََتَنصََّر ، َوأَمَّا زَْيٌد فَِقيلَ لَُه 

الدِّيَن ، فَعََرَض َعلَْيِه النَّْصرَانِيَّةَ فَأََبى أَنْ : َما َتطْلُُب ؟ ، قَالَ : ِمْن َبْيِت إِْبَراِهيَم ، قَالَ : لَِة ؟ ، قَالَ ِمْن َصاِحُب الَْمْرَح
لَبَّْيكَ َحقًّا ، َتعَبًُّدا : َو َيقُولُ أََما إِنَّ الَِّذي َتطْلُبُ َسَيظَْهرُ بِأَْرِضَك ، فَأَقَْبلَ َوُه: ال حَاَجةَ ِلي ِفيِه ، قَالَ : َيقَْبلَ ، َوقَالَ 

ُعذْتُ بَِما َعاذَ بِِه إِْبَراهِيُم َوُهَو قَاِئٌم ، وَأَْنِفي لََك اللَُّهمَّ َعانٍ : َورِقًّا ، الْبِرَّ أَبِْغي ال الَْحالَ ، وََهلْ ُمَهاجٌِر كََمْن قَالَ 
فََمرَّ زَْيُد بن َعْمرٍو بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : مَّ َيِخرُّ فََيْسُجُد ِللْكَْعَبِة ، قَالَ َراِغمٍ َمْهَما َتَجشََّمنِي ، فَإِنِّي جَاِشٌم ، ثُ

النُُّصبِ ، قَالَ  َيا اْبَن أَِخي ، ال آكُلُ ِممَّا ذُبَِح َعلَى: ، َوَزْيدِ بن َحارِثَةَ َوُهَما َيأْكُالِن ِمْن ُسفَْرٍة لَُهَما ، فََدَعيَاُه ، فَقَالَ 



َوَجاَء َسِعيدُ : ُبِعثَ ، قَالَ فََما ُرؤَِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأْكُلُ ِممَّا ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ ِمْن َيْوِمِه ذَِلَك حَتَّى : 
  َرُسولَ اللَِّه إِنَّ زَْيًدا كَانَ كََما َرأَْيَت أَْو كََما َبلََغَك ،َيا : بن َزْيدٍ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

  .نََعْم ، فَاْسَتغْفََر لَُه ، فَإِنَُّه ُيبَْعثُ َيْوَم الْقَِياَمِة أُمَّةً َوْحَدُه: فَاْسَتْغِفْر لَُه ، قَالَ 
ْيمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالمِ بن حَْربٍ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَع -٣٥٥

اللَُّهمَّ إِنِّي قَدْ : ا ، فَقَالَ َيزِيَد بن ُيحَنََّس ، َعْن َسِعيِد بن زَْيِد بن ُنفَْيلٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْحَتَضَن َحَسًن
  .ُتُه فَأَِحبَُّهأَْحبَْب
ُد بن َمْسرُوقٍ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َجرِيرٍ الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣٥٦

َسِعيِد بن َزْيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  الْكُوِفيُّ ، َعنِ الَْولِيِد بن َعْبِد اللَِّه بن ُجَمْيعٍ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن
  .َمْن قُِتلَ ُدونَ َماِلِه فَُهَو َشهِيٌد: قَالَ 
سَْعِد بن زَْيدِ  بن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي ِهَشاُم -٣٥٧

سَِعيَد بن َزْيدِ بن َعْمرِو  بن الُْمهَاجِرِ ، أَنَُّه أَْخَبَرُه عَاِصُم بن ُعَبْيدِ اللَِّه بن َعاِصمٍ ، َعْن َجدِِّه َعاِصمِ بن ُعَمَر ، أَنَُّه َسِمَع
  .َمْن قَاَتلَ ُدونَ َماِلِه َحتَّى يُقَْتلَ فَُهَو شَهِيٌد : قُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي: بن ُنفَْيلٍ ، َيقُولُ 

َزْيدِ بن الُْمهَاجِرِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن -٣٥٨
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن طَرِيٍف الْمُرِّيَّ ُيْخبُِر ، َعْن َسِعيِد بن َزْيٍد ، قَالَ ، أَنَُّه َسِمَع أََبا غَطَفَانَ 

  .َمْن قُِتلَ ُدونَ َماِلِه فَُهَو شَهِيٌد : َيقُولُ 
دُ بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ ، أَْخبََرنِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعي -٣٥٩

: ن ُنفَْيلٍ ، َيقُولُ الَْعالُء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، أَْخَبرَنِي الَْعبَّاُس بن سَْهلِ بن َسْعٍد ، أَنَُّه َسِمعَ َسِعيدَ بن زَْيِد بن َعْمرِو ب
َمنِ اْنتَقََص ِشبًْرا ِمَن اَألْرضِ ظُلًْما طَوَّقَُه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن سَْبعِ : َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

  .أََرِضَني 
بُِت بن الَْولِيِد بن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الْخَُزاِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُبكَْيرٍ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ثَا -٣٦٠

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن ُجَمْيعٍ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي أَُبو الطُّفَْيلِ ، َعْن َسِعيِد بن َزْيٍد ، قَالَ 
اْسكُْن ِحَراُء فَإِنَُّه لَْيَس َعلَْيَك إِال نَبِيٌّ أَْو ِصدِّيٌق أَْو َشهِيدٌ : ِلِه ، ثُمَّ قَالَ َوَسلََّم َوُهَو َعلَى ِحَراٍء فََتَحرََّك ، فَضََرَب بِرِْج

، ْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َوَهُؤالِء الْقَْوُم َمَعُه أَُبو َبكْرٍ ، َوُعَمُر ، َوُعثَْمانُ ، َوَعِليٌّ ، َوطَلَْحةُ ، َوالزَُّبْيُر ، َوسَْعٌد ، َوَع
  .َوأََنا ، يَْعنِي نَفَْسُه

َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، أََنا شَُعْيُب بن أَبِي َحمَْزةَ ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَّهِ : َحدَّثََنا أَُبو زَْيٍد الَْحوِْطيُّ ، وَأَُبو ُزْرَعةَ ، قَاال  -٣٦١
ُمَساِحقٍ ، َعْن َسِعيِد بن َزْيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُحَسْينٍ ، َحدَّثََنا َنوْفَلُ بن

َم َعَها َحرَّاْسِتطَالَةُ الَْمْرِء ِفي عِْرضِ الُْمْسِلمِ بِغَْيرِ َحقٍّ ، َوإِنَّ َهِذِه الرَِّحَم َشْجَنةٌ ِمَن الرَّْحَمنِ ، َمْن قَطَ: ِمْن أَْرَبى الرَِّبا : 
  .اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ

  نِْسَبةُ أَبِي ُعبَْيَدةَ بن الَْجرَّاحِ
  َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

ثََنا َيْعقُوُب بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ فُْسُتقَةُ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليِّ بن يَزِيَد الصُّدَاِئيُّ ، َحدَّ -٣٦٢



أَُبو ُعَبْيَدةَ بن الَْجرَّاحِ ُهَو َعاِمُر بن َعْبِد اللَِّه بن : َسمِْعُت أَبِي ، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق ، قَالَ : َراهِيَم بن َسْعٍد ، قَالَ إِْب
أُمُّ غَْنمٍ بنُت َجابِرِ بن َعْبِد :  الْجَرَّاحِ بن ِهاللِ بن ُوَهْيبِ بن َضبَّةَ بن الْحَارِِث بن ِفْهرٍ ، لَْم ُيعَقِّْب ، َوأُمُّ أَبِي ُعَبْيَدةَ

  .بن الَْعالِء بن َعاِمرِ بن َعِمَريةَ بن َوِديَعةَ بن الْحَارِِث بن ِفْهرٍ 
  .احِ أَُبو ُعَبْيٍد َعاِمُر بن َعْبِد اللَِّه بن الْجَرَّ: َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالَ  -٣٦٣

  قَْتلُ أَبِي ُعَبْيَدةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه أَبَاُه َيْوَم َبْدرٍ

َجَعلَ أَُبو أَبِي : َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َضمَْرةُ ، َعنِ اْبنِ َشْوذَبٍ ، قَالَ  -٣٦٤
قََتلَُه ، فَأَنَْزلَ اللَّهُ ألَبِي ُعَبْيَدةَ َيْوَم َبْدرٍ ، فَجََعلَ أَُبو ُعبَْيَدةَ َيحِيُد َعْنُه ، فَلَمَّا أَكْثََر ، قََصَدُه أَُبو ُعَبْيَدةَ فَ ُعَبْيَدةَ يََتَصدَّى

  .إِلَى آِخرِ اآلَيِة ]  ٢٢: اجملادلة [} الَْيْومِ اآلخِرِال َتجُِد قَْوًما ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َو{: َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه َهِذِه اآلَيةَ ِحَني قََتلَ أََباُه 
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٣٦٥
  .أَُبو ُعبَْيَدةَ بن الْجَرَّاحِ : ن ِفْهرٍ َشهِدَ َبْدًرا ِمْن بين الْحَارِثِ ب: قَالَ 
، َعْن ِسَماِك بن  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ -٣٦٦

: أََنا ، إِنْ لَْم تَْغَضْب ، قَالَ : َمْن ُيَراِهنُنِي ؟ ، فَقَالَ َشابٌّ : ْيَدةَ قَالَ أَُبو ُعَب: َحْربٍ ، َعْن ِعَياضٍ اَألشَْعرِيِّ ، قَالَ 
  .فََسَبقَُه فَلَقَْد َرأَْيُت َعِقيصََتْي أَبِي ُعَبْيَدةَ َيقِْفَزاِن ، َوُهَو َخلْفَُه َعلَى فََرسٍ عََربِيٍّ 

  ِسنُّ أَبِي ُعبَْيَدةَ َوَوفَاُتهُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
َماَت أَُبو ُعَبْيَدةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ِفي : َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٣٦٧

ُهَو اْبُن إِْحَدى َوأَْرَبِعَني َسَنةً ، طَاُعوِن َعْمَواسٍ ، َسَنةَ ثََمانَ َعْشَرةَ ، َوُهَو اْبُن ثََماٍن َوخَْمِسَني َسَنةً ، َوَشهَِد َبْدًرا َو
  .َوُيقَالُ َصلَّى َعلَْيِه ُمَعاذُ بن جََبلٍ 

ْهرِ بن حَْوَشبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن َبْهَراَم ، َعْن َش -٣٦٨
لَى أَبِي َعِمَريةَ الْحَارِِثيِّ ، أَنَّ ُمَعاذَ بن َجَبلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه طُِعَن ، فََجَعلَ ُيْرِسلُ الَْحارِثَ بن َعِمَريةَ إَِعنِ الْحَارِِث بن 

شَأُْنَها ِفي نَفْسِ الَْحارِِث ، ُعَبْيَدةَ بن الَْجرَّاحِ َيْسأَلُُه كَْيَف ُهَو ؟ فَأََراُه أَُبو ُعَبْيَدةَ طَْعَنةً خََرَجْت ِفي كَفَِّه ، فََتكَابَر 
  .فَفََرَق ِمْنَها ِحنيَ َرآَها ، فَأَقَْسَم لَُه أَُبو ُعَبْيَدةَ بِاللَِّه َما ُيِحبُّ أَنَّ لَُه بَِها ُحُمَر النََّعمِ 

ُن َوْهبٍ ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا اْب -٣٦٩
َعلَى أَبِي ُعبَْيَدةَ بن الَْجرَّاحِ ، َويَزِيَد بن أَبِي ُسفَْيانَ ، فَُتُوفَِّي أَُبو ُعَبْيَدةَ ، : كَاَنِت الشَّاُم َعلَى أَمَِريْينِ : ، قَالَ 

بن ِفْهرٍ ، فَأَقَرَُّه ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، ثُمَّ ُتوُفَِّي ِعَياٌض ، فَأَمََّر َمكَانَهَ  َواسَْتْخلََف خَالُُه ِعَياضُ بن غَْنمٍ أََحَد بين الَْحارِِث
  .َسِعيَد بن َعاِمرِ بن ُجذَْيمٍ ، ثُمَّ ُتُوفَِّي َسعِيُد بن َعاِمرٍ فَأَمََّر َمكَاَنُه ُعَمْيَر بن َسْعٍد 

  َوَما أَسَْنَد أَُبو ُعبَْيَدةَ بن الَْجرَّاحِ
  َرِضَي اللَُّه َعْنُه

  ِفي َتَوقُّعِ الَْمْغِفَرةِ ِلُمَصلِّي َصالِة الصُّْبحِ ِفي الَْجَماَعِة َيْوَم الُْجُمعَِة: َباٌب 

ي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِ: َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ ، وَأَْحَمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ ، قَاال  -٣٧٠
اَمةَ ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ َحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد ، َعنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِي أَُم

ِمَن الصَّلََواتِ َصالةٌ أَفَْضلُ ِمْن َصالِة الْفَْجرِ َيْوَم َما : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن الَْجرَّاحِ ، قَالَ 



  .الُْجُمَعِة ِفي الَْجَماَعِة ، َوَما أَْحَسُب َمْن َشهَِدَها ِمْنكُْم إِال َمْغفُوًرا لَُه
  وجَِما َجاَء ِفي فَسَاِد النَّاسِ ِعْنَد إِظَْهارِ الُْخُمورِ وَاسِْتْحاللِ الَْحرِيرِ َوالْفُُر: َباُب 
َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس ، َحدَّثََنا الْفُضَْيلُ بن ِعَياضٍ ، َعْن لَْيٍث ،  -٣٧١

إِنَّ َهذَا اَألمْرَ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: الرَّْحَمنِ بن َسابٍِط ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ ، َعْن ُمَعاٍذ ، قَاال 
َجَبرِيَّةً ، َوفَسَاًدا ِفي اَألْرضِ َبَدأَ َرْحَمةً َوُنبَوَّةً ، ثُمَّ َيكُونُ َرْحَمةً َوِخالفَةً ، ثُمَّ كَاِئًنا ُملْكًا َعضُوًضا ، ثُمَّ كَاِئًن ُعَتوا َو

  .، َوالُْخُمورَ ُيْرَزقُونَ َعلَى ذَِلَك ، َويُْنَصُرونَ حَتَّى َيلْقَُوا اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيسَْتِحلُّونَ الْحَرِيَر ، وَالْفُرُوَج

ثََنا َمْسُعوُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ِفْردَْوٌس اَألشَْعرِيُّ ، َحدَّ -٣٧٢
لَِقيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : انَ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َرُجلٍ ، ِمْن قُرَْيشٍ ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ ، قَالَ ُسلَْيَم

قَدْ : ى أَبِي ُعبَْيَدةَ بن الَْجرَّاحِ ، ثُمَّ قَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه ، اْدفَْعنِي إِلَى َرُجلٍ َحَسنِ التَّْعِليمِ ، فََدفَعَنِي إِلَ: َوَسلََّم ، فَقُلُْت 
ٍد أَُبو النُّْعَماِن بن َبِشريٍ َدفَْعُتَك إِلَى َرُجلٍ ُيْحِسُن َتْعِليَمَك َوأََدَبَك ، فَأََتْيُت أََبا ُعَبْيَدةَ بن الْجَرَّاحِ َوُهَو وََبِشُري بن سَْع

َيا أََبا ُعَبْيَدةَ ، َواللَِّه َما َهكَذَا َحدَّثَنِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : ا ، فَقُلُْت َيَتَحدَّثَاِن ، فَلَمَّا َرأَيَانِي َسكََت
تَّى ُنَحدِّثََك ، فَقَالَ إِنََّك جِئَْت َوَنْحُن َنَتَحدَّثُ َحِديثًا َسِمْعنَاُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْجِلسِ َح: فَقَالَ 

إِنَّ ِفيكُُم النُُّبوَّةَ ، ثُمَّ َتكُونُ ِخالفَةً َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّةْ ، ثُمَّ َيكُونُ ُملْكًا : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : 
  .َوَجبَرِيَّةً

  اَألِلِف: َباُب 
  َمنِ اْسُمُه أَُسامَةُ

  بن َزْيدِ بن َحارِثَةَ أَُساَمةُ
  ِحبُّ َرُسولِ اللَِّه َصلَّي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ُيكَْنى أََبا ُمَحمٍَّد َوُيقَالُ أَُبو َزْيٍد

، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ  -٣٧٣
مََرْرُت بِالَْمْسجِِد ، فَإِذَا َعِليٌّ َوالَْعبَّاُس َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَاِعَداِن ، : َسلََمةَ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي أَُساَمةُ بن َزْيٍد ، قَالَ 

َيا َرُسولَ اللَِّه ، َهذَا َعِليٌّ ، َوالَْعبَّاُس : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت َيا أَُساَمةُ ، اْسَتأِْذنْ لََنا َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى : فَقَاال 
ال َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه َما أَْدرِي َوَما َجاءَ : َتْدرِي َما َجاَء بِهَِما ؟ ، قُلُْت : بِالَْبابِ ، ُيرِيَداِن الدُُّخولَ َعلَْيَك ، قَالَ 

َيا َرسُولَ اللَِّه ، جِئَْنا : وَلَِكنِّي قَْد َعِلْمُت َما َجاَء بِهَِما ، ائْذَنْ لَُهَما ، فََدَخال َعلَْيِه ، فَقَالَ لَُه َعِليٌّ :  بِهَِما ، قَالَ
َواللَِّه َيا َرسُولَ اللَِّه : ، قَالَ َعِليٌّ فَاِطَمةُ بنُت ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَيُّ أَْهِلَك أََحبُّ إِلَْيَك ؟ ، قَالَ : َنسْأَلَُك 

ثُمَّ َمْن َيا َرُسولَ اللَّهِ : أَُساَمةُ ، قَالَ : فَأََحبُّ أَْهِلي إِلَيَّ َمْن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيِه َوأَْنَعْمُت َعلَْيِه : َما َعْن أَْهِلَك أَْسأَلَُك ، قَالَ 
  .إِنَّ َعِليا َسَبقََك بِالْهِجَْرِة: أََجَعلَْت َعمََّك آِخرَُهْم ؟ ، قَالَ : اُس ثُمَّ أَْنَت ، قَالَ الَْعبَّ: ؟ قَالَ 

َبلََغتِ : ريِيَن ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن َخاِلٍد ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن ِس -٣٧٤
فََعَمَد أَُساَمةُ إِلَى َنْخلٍَة فََنقََرَها وَأَخَْرَج ُجمَّاَرَها ، : َعلَى َعْهِد ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه أَلَْف ِدْرَهمٍ ، قَالَ النَّْخلَةُ 

إِنَّ أُمِّي َسأَلَْتنِيِه ، َوال : َغْت أَلْفًا ؟ فَقَالَ َما َحَملََك َعلَى َهذَا ، وَأَْنَت تََرى النَّْخلَةَ قَْد َبلَ: فَأَطَْعَمها أُمَُّه ، فَقَالُوا لَُه 
  .َتسْأَلُنِي َشْيئًا أَقِْدُر َعلَْيِه إِال أَْعطَيُتهَا



أَُساَمةُ بن كَانَ :  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، قَالَ -٣٧٥
  .َبَعثَهُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ لَمْ َيْنزِْعُه حَتَّى َماَت : زَْيٍد ُيدَْعى بِاإلِْمَرِة ، حَتَّى َماَت ، َيقُولُونَ 

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ،  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، -٣٧٦
  .أَُساَمةُ أََحبُّ النَّاسِ إِلَيَّ: قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  نِْسَبةُ أَُساَمةَ بن َزْيٍد َوِسنُُّه َوَوفَاتُُه
َعْن ُعْرَوةَ بن َنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َحدَّثَ -٣٧٧

امْرِئِ الْقَْيسِ الْكَلْبِيُّ ،  أَُساَمةُ بن َزْيدِ بن َحارِثَةَ بن شََراحِيلَ بن كَْعبِ بن َعْبِد الُْعزَّى بن َيزِيَد بن: الزَُّبْيرِ ، بنَسبِه 
  .َوأَنَْعَم اللَُّه َعلَْيِه ، َوَرسُولُُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

،  ن الْحَْبحَابَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن ُشعَْيبِ ب -٣٧٨
  .ِحبُّ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : كَانَ َنقُْش َخاَتمِ أَُساَمةَ بن زَْيٍد : َسِمْعُت أَْشَياَخَنا ، َيقُولُونَ : قَالَ 
ي زِيَاٍد الْقَطََوانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِ -٣٧٩

رَأَْيُت أُنَاًسا ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُسلَْيَمانَ الرَّازِيُّ ، َعْن أَبِي ِسَناٍن ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، قَالَ 
ذَكََر اْبَن ُعَمَر ، َوزَْيَد بن أَْرقََم ، وَأَُساَمةَ بن زَْيٍد ، وَالْبََراَء بن َعازِبٍ َرِضيَ َوَسلََّم يَأَْتزُِرونَ َعلَى أَْنَصاِف ُسوقِهِْم ، فَ

  .اللَُّه َعْنُهْم 
  َوَما أَسَْنَد أَُساَمةُ بن زَْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه

فَرٍ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْع -٣٨٠
لََّم كََساُه ِقْبِطيَّةً ِممَّا بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

َما لََك ال َتلَْبُس الِْقْبِطيَّةَ ؟ ، : ْحَيةُ الْكَلْبِيُّ ، فَكََسوُْتَها امَْرأَِتي ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْهَداُه لَُه ِد
  .َتِصَف ِعظَاَمَهاُمْرَها أَنْ َتجَْعلَ َتْحَتَها ِغاللَةً ، فَإِنِّي أََخاُف أَنْ : كََسْوُتَها امَْرأَِتي ، قَالَ : قُلُْت 

دَّثَنِي أَبِي ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْبَراِهيَم بن سَْعٍد ، َح -٣٨١
لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ : أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َعْن َسعِيِد بن ُعَبْيِد بن السَّبَّاقِ ، َعْن ُمَحمَِّد بن 

ال َيَتكَلَُّم ، فَجََعلَ َيْرفَعُ َيَدهُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهَبطُْت َوَهَبطَ النَّاسُ إِلَى الَْمِديَنِة ، فََدَخلُْت َعلَْيِه َوقَْد أَْصَمَت َوُهَو 
  .َيصُبَُّها َعلَيَّ فََعَرفُْت أَنَُّه َيْدُعو ِليإِلَى السََّماِء َو

َمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسلَ -٣٨٢
ْيٍط ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ إِْسحَاَق ، َعْن َيزِيدَ بن َعْبِد اللَِّه بن قَُس

كَْبرِيُّ ، َخلْقَُك كََخلِْقي ، َوأَْنَت ِمنِّي ، وَأَْنَت َيا َعِليُّ ، فَِمنِّي وَأَُبو وَلَِدي ، َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْع: قَالَ ِلَجعْفَرٍ 
بن َزْيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى  َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَُساَمةَ

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
َباِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَْخبََرنِي َعطَاٌء ، َمْولَى َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن سَُوْيٍد الشِّ -٣٨٣

  .َمغْرَِب وَالِْعَشاَءِسبَاعٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا أََتى َجْمًعا َصلَّى بَِها الْ



َألْعَمُش ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن ُعَبْيٍد ، أََنا ا -٣٨٤
  .ةً إِلَى الُْحُرقَاِت الَْحِديثَبََعثَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسرِيَّ: ظَْبَيانَ ، َعْن أَُساَمةَ ، قَالَ 

بن ُشرَْيحٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ  -٣٨٥
َجاَء َرُجلٌ إِلَى : ِمَر بن سَْعٍد َحدَّثَُه ، أَنَّ أَُساَمةَ بن َزْيٍد أَْخبََرُه ، قَالَ َعيَّاُش بن َعبَّاسٍ ، أَنَّ أََبا النَّْضرِ ، أَخَْبَرُه أَنَّ َعا

  .إِنِّي أَعْزِلُ َوذَكََر الَْحِديثَ: النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد  -٣٨٦

  .إِنَّ َهذَا الْوََباَء رِْجٌز فَذَكََر الَْحِديثَ: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، قَالَ 
الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرٍو ، َعْن ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ ،  َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ -٣٨٧

  .يثَ إِنَّ َهذَا الْوََباَء رِْجٌز فَذَكََر الَْحِد: َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، َعْن أَُساَمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

لٌ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َعِقي -٣٨٨
َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى  َرِكْبُت: ِشَهابٍ ، أَخَْبرَنِي ُعْرَوةُ بن الزُّبَْيرِ ، أَنَّ أَُساَمةَ بن زَْيٍد أَْخَبَرُه ، قَالَ 

  .ِحَمارٍ َعلَى إِكَاٍف َعلَى قَِطيفٍَة فَذَكََر الَْحدِيثَ بِطُولِِه
َبةَ ، َعْن َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن ُموَسى بن ُعقْ -٣٨٩

َصاَر إِلَى الَْمِضيقِ ، فَأَنَاخَ كَُرْيبٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، أَنَُّه َدفََع َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِشيَّةَ َعَرفَةَ ، فَ
الُْمَصلَّى : َيا َرُسولَ اللَِّه ، الصَّالةَ ، قَالَ : َعلَْيِه ، فَقَالَ  رَاِحلََتُه فَقََضى حَاَجَتُه ، ثُمَّ َجاَء فَجََعلَ َيتََوضَّأُ وَأَُساَمةُ َيُصبُّ

  .أََماَمَك

بٍ ، َعنِ الَْحارِِث بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن يَزِيَد الُْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْ -٣٩٠
َما لََك َيا : َدَخلَْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْكَآَبةُ ، فَقُلُْت : َمنِ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َعْن أَُساَمةَ ، قَالَ َعْبِد الرَّْح

وَإِذَا كَلٌْب ، قَالَ أَُساَمةُ : ذُ ثَالٍث ، قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم َوَعدَنِي أَنْ يَأِْتيَنِي َولَمْ َيأِْتنِي مُْن: َرسُولَ اللَِّه ؟ ، قَالَ 
كَلٌْب ، فَأََمَر بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َما لََك َيا أَُساَمةُ ؟ ، فَقُلُْت : فََوَضْعُت َيِدي َعلَى رَأِْسي فَِصْحُت ، فَقَالَ : 

إِنَّا ال َنْدُخلُ َبْيًتا : َما لََك لَمِ تَأْتِنِي ، َوكُْنَت إِذَا َوَعدَْتنِي لَْم ُتْخِلفْنِي ، فَقَالَ : الَ َوَسلََّم ، فَقُِتلَ ، ثُمَّ أََتاُه جِبْرِيلُ ، فَقَ
  .ِفيِه كَلٌْب َوال َتَصاوِيُر

َعْن ُمَحمَِّد بن ُمَهاجِرٍ ، َعْن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمسِْلمٍ ،  -٣٩١
أَال ُمَشمِّرٌ ِللَْجنَِّة ؟ ِهيَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى ، َحدَّثَنِي كَُرْيٌب ، أَنَّ أَُساَمةَ بن َزْيٍد أَْخبََرُه ، قَالَ 

  .ٌر ُمطَّرٌِد ، َوزَْوَجةٌ َحْسَناُء َجِميلَةٌ ِفي َرْوَضٍة ، َوِحْبَرٍة ِفي إِقَاَمِة اَألَبِدَوَربِّ الْكَْعَبةِ ُنوٌر َيَتْألُأل ، َوَرْيَحاَنةٌ َتْهَتزُّ ، َونََه

َنا ُشَعْيبُ بن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن َناِفعٍ ، أَ -٣٩٢
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزُّبَْيرِ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، قَالَ َحْمَز

َوَجلَّ ، وََيْصبِرُوا َعلَى اَألذَى ، قَالَ اللَُّه َوأَْصحَاُبُه يَأُْخذُونَ الَْعفَْو ِمَن الُْمْشرِِكَني ، َوأَْهلِ الِْكتَابِ كََما أََمَرُهُم اللَُّه َعزَّ 
]  ١٨٦: آل عمران [} َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا أَذًى كَثِريًا{: َعزَّ َوَجلَّ 

َم يََتأَوَّلُ ِفي الَْعفْوِ َما أَمََرُه اللَُّه بِِه َحتَّى أَِذنَ اللَُّه ِفيهِْم ، فَلَمَّا غََزا النَّبِيُّ َصلَّى اآلَيةَ ، َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ



َهذَا : ْن َمَعُه ِمَن الُْمْشرِِكَني  ، َوَماللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْدًرا فَقََتلَ اللَُّه َمْن قََتلَ ِمَن الْكُفَّارِ ِمْن صََنادِيِد قُرَْيشٍ ، قَالَ اْبُن أَُبيٍّ
  .أَْمٌر قَْد َتَوجَّهَ لَُه ، فََبايِعُوا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى اِإلْسالمِ ، فَأَْسلَُموا

ْبُد الَْعزِيزِ بن َيْحَيى الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا أَُبو َعقِيلٍ أََنُس بن َسلْمٍ الَْخْوالنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألصَْبغِ َع -٣٩٣
َخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : بن َسلََمةُ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، قَالَ 

كُْنُت أَْنَهاكَ : ِه بن أَُبيٍّ ِفي مََرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه ، وَأََنا َمَعُه ، فََعَرَف ِفيِه الَْمْوَت ، فَقَالَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُعوُد َعْبَد اللَّ
ْبَد اللَِّه َماَت ، إِنَّ َع: َماَت فَُمُه ؟ فَلَمَّا َماَت أََتاُه اْبُنُه عَْبُد اللَِّه ، فَقَالَ : َعْن ُحبِّ الَْيُهوِد ، قَالَ أَسَْعُد بن ُزرَاَرةَ 

  .فَأَْعِطنِي قَِميَصَك أُكَفِّْنُه ِفيِه ، فَنََزَع قَِميَصُه فَأَلَْبَسُه إِيَّاُه
يِّ بن الُْحَسْينِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعِل -٣٩٤

ال يَرِثُ الْكَاِفُر الُْمْسِلَم ، َوال الُْمْسِلُم الْكَاِفَر ، : َعْن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ ، َعْن أَُساَمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َوال َيَتوَاَرثُ أَْهلُ ِملََّتْينِ

مَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلٌد الْوَاِسِطيُّ ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ ، َعْن أَبِي عَْبِد َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْح -٣٩٥
 ال إِلَهَ إِال اللَُّه ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَْوجَْرُت َرُجال الرُّْمَح َوُهَو ، َيقُولُ : الرَّْحَمنِ ، َعْن أَُساَمةَ ، قَالَ 

  . قَْبلَ تِلَْك السَّاَعِةكَْيَف لََك بِال إِلََه إِال اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة ؟ قَالَ ذَِلَك مَِراًرا حَتَّى َودِْدُت أَنِّي لَمْ أَكُْن أَْسلَْمُت: ُألَساَمةَ 

ا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن َجاِمعِ بن َشدَّاٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََن -٣٩٦
اْسَتأْذَْنُت ألَُناسٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَِذنَ لَُهْم ، : كُلْثُومٍ الْخَُزاِعيِّ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، قَالَ 

لََعَن اللَُّه الَْيهُوَد اتََّخذُوا قُُبورَ أَْنبَِيائِهِمْ : ْرٍد لَُه َمَعاِفرِيٍّ ، فَكََشَف الِْقنَاَع َعْن َرأِْسِه ، ثُمَّ قَالَ فَإِذَا ُهَو ُمقَنٌِّع رَأَْسُه بُِب
  .َمَساجَِد
أَبِي ظَْبَيانَ ، َعْن أَُساَمةَ َبَعثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن  -٣٩٧

  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الُْحُرقَاِت فَذَكََر الَْحِديثَ 
، َعْن أَُساَمةَ ، َسِمْعتُ َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ  -٣٩٨

  .ُيؤَْتى بِالرَُّجلِ فَذَكَرَ الَْحِديثَ : النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 
َعْن أَبِي الشَّْعثَاءِ  ،َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ  -٣٩٩

  .، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَُساَمةَ ، أَنَُّه َرأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ الَْبْيتَ الَْحِديثَ
بِيِه ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن أَُساَمةَ َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد ، َعْن أَ -٤٠٠

  .، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ

: ْن أَُساَمةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َع -٤٠١
  .ُبِعثَ بناُت النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحِديثَ 

كِيمٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو الُْحَصْينِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن ُعثَْمانَ بن َح -٤٠٢
بُّ الْفَاِحشَ ْولَى أَبِي أَيُّوَب ، َعْن أَُساَمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ال ُيِحأَفْلََح ، َم
  .الُْمتَفَحَِّش
بن أَبِي اَألْخَضرِ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك ، َعْن صَاِلحِ  -٤٠٣



  .رَِّقُعْرَوةَ ، َعْن أَُساَمةَ ، أََمرَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَِغَري َعلَى أَبَْناِء ُصبَاحٍ وَأَُح
نِي أَبِي ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن سَْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثَ -٤٠٤

َرَجَع ، فَقَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ اْبُن ضِريِيٍّ ، َمْولَى أَُساَمةَ ، َعْن أَُساَمةَ ، أَنَّ َرُجال قَِدَم ِمْن َبْعضِ اَألْرَياِف ، فَأََخذَُه الَْوَجُع ، فَ
  .إِنِّي َألْرُجو أَنْ ال َيطْلَُع َعلَْيَنا نِقَابَُها َيْعنِي نِقَابَ الَْمِديَنِة: َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه 

 ، َعنِ اَألْعَمشِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن ُعَبْيٍد -٤٠٥
أَْنَت خَْيُر النَّاسِ ، َبْعَد َما َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : أََما إِنِّي ال أَقُولُ ِلَرُجلٍ : َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن أَُساَمةَ ، قَالَ  ،

  .ُيَجاُء بَِرُجلٍ َيْوَم الِْقَياَمةِ الَْحِديثَ : َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 
ابِتٍ ُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَبْيٍد ، َعنِ اَألْجلَحِ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثََحدَّثََنا َعْب -٤٠٦

ذَا الطَّاُعونَ رِْجٌز َوَعذَاٌب ، إِنَّ َه: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعنِ إِْبَراهِيَم بن َسْعٍد ، َعْن أَُساَمةَ ، قَالَ 
  .ا فَال َتْدُخلُوَهاُعذَِّب بِِه َمْن كَانَ قَْبلَكُْم ، فَإِذَا كَانَ بِأَْرضٍ فَال َتخُْرُجوا ِمنَْها ، َوإِذَا َوقََع بِأَْرضٍ وَلَْسُتمْ بَِه

  ح. ا بن َعِديٍّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ الْبَْرَبهَارِيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّ -٤٠٧
ْن ُعثَْمانَ بن َحِكيمٍ ، َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ ، َع

إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ : صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه: َعْن ُمَحمَِّد بن أَفْلََح ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، قَالَ 
  .الْفَاِحشَ الُْمتَفَحَِّش 

: ي أَبِي ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا َوْهبُ بن َجرِيرِ بن َحازِمٍ ، َحدَّثَنِ -٤٠٨
َرأَْيتُ أَُساَمةَ : ُمَحمََّد بن إِْسحَاَق ُيَحدِّثُ ، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، قَالَ َسِمْعُت 

ي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه إِنِّ: بن َزْيٍد عِْنَد ُحْجَرِة َعاِئَشةَ َيْدُعو ، فََجاَء َمْرَوانُ فَأَْسَمَعُه كَالًما ، فَقَالَ أَُساَمةُ 
  .إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيبِْغُض الْفَاِحَش الَْبِذيَء: َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 

نِ اَألْعَمشِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا ُمَحاِضٌر ، َع -٤٠٩
َدَخلَ الَْبْيَت فََمَشى حَتَّى : ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِي الشَّْعثَاِء ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .ِديثََتَوسَّطَ ، فَدََنا إِلَى الَْحاِئِط ، َوَدَخلَ َبْيَن أَُساَمةَ ، وَبِاللٍ الَْح
نِ بن ِمْهَرانَ ، َعْن َحدَّثََنا اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن يَزِيدَ الُْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَم -٤١٠

َدَخلَ الَْبْيَت فََرأَى صَُوًرا فََدَعا بَِماٍء : َعلَْيِه َوَسلََّم ُعَمْيرٍ ، َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه 
  .قَاَتلَ اللَُّه قَْوًما ُيصَوُِّرونَ َما ال َيْخلُقُونَ: ، فََجَعلَ يَْمُحوَها ، َوَيقُولُ 

نَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى الظُّْهَر َوَعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ ، َعْن زِْبَرقَانَ ، َعْن ُزْهَرةَ ، َعْن أَُساَمةَ ، أَنَّ ال -٤١١
  .بِالَْهجِريِ 

ْن ُعَمَر بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ُموَسى بن ُعبَْيَدةَ ، َع -٤١٢
ُتعَْرُض اَألْعَمالُ َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم االثَْنْينِ : َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  الَْحكَمِ ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ،

  .َوالَْخِميسِ ، فََيْغِفُر اللَُّه إِال َما كَانَ ِمْن ُمشَاِحَنْينِ ، أَْو قَاِطعِ َرِحمٍ
بن الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسعُوٍد ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َعْبَدربهِ الرَّازِيُّ ، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد  -٤١٣

َوِمْنُهمْ  فَِمنُْهْم ظَاِلٌم ِلنَفِْسِه{أَبِي قَْيسٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَِخيِه عَْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد 



  .كُلُُّهْم ِمْن َهِذِه اُألمَِّة: قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ ]  ٣٢: فاطر [} ُمقَْتِصٌد
َعْن َجاِمعِ بن  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، أََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن غَُرابٍ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، -٤١٤

:  ِفي مََرِضِه الَِّذي مَاَت ِفيِه َشدَّاٍد ، َعْن كُلْثُومٍ الْخَُزاِعيِّ ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ
  .لََعَن اللَُّه الَْيُهوَد اتََّخذُوا قُُبوَر أَْنبِيَاِئهِْم َمَساجَِد 

  ح. َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ  -٤١٥
  ح. َوَحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ 

  ح.ثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي حَفَْصةَ َوَحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َرْوُح بن ُعَباَدةَ ، َحدَّ

أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ِعْمَرانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا 
  ح. بن َوْرقَاَء الْخَُزاِعيُّ َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ ، َوعَْبُد اللَِّه بن ُبدَْيلِ 

  ح. يلُ بن َخاِلٍد َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َعِق
  ح. نِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي ُيوُنُس بن َيزِيَد َوَحدَّثََنا َهاُرونُ بن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَ

ثَنِي يَزِيُد بن َعْبِد اللَِّه َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن سَْعٍد ، َحدَّ
  ح. بن الْهَاِد 

صَارِيِّ اِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الْوَهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد األَْنَوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َه
  ح. 

  ح. عَزِيزِ ، َعْن ُسفَْيانَ بن ُحَسْينٍ َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن َهاِشمٍ الَْبْعلََبكِّيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َعْبِد الْ

َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن صَاِلحِ بن َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن إِبَْراهِيَم بن َسْعٍد ، 
بن ُحَسْينٍ ، َعْن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ كَْيَسانَ ، كُلُُّهْم َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعِليِّ 

ال َيرِثُ الُْمسِْلُم الْكَاِفَر ، َوال الْكَاِفُر الُْمْسِلَم ، َزاَد َمْعَمٌر ، َوُسفَْيانُ بن ُحَسْينٍ ، َوصَاِلُح بن : َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
  .َوَهلْ َتَرَك لََنا َعِقيلٌ ِمْن َدارٍ ؟ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ : ِفي َحِديِثهِْم  كَْيَسانَ
بن ُحَسْينٍ ، َعْن  يَِّحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن سَُوْيٍد الشَِّباِميُّ ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعِل -٤١٦

َوَهلْ َتَرَك لََنا َعِقيلٌ : َيا َرسُولَ اللَِّه ، أَْيَن َمْنزِلَُنا غًَدا ؟ ، قَالَ : قُلُْت : َعْمرِو بن ُعثَْمانَ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، قَالَ 
  .رَْيٌش َعلَى الْكُفْرِِمْن َدارٍ أَْو رِبَاعٍ ؟ َمْنزِلَُنا بَِخْيفِ بين ِكَناَنةَ َحْيثُ َتقَاَسَمْت قُ

َعْن َعطَاٍء ، َعنِ  َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا َعْبُد الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، -٤١٧
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيِسُري َعلَى َهْيأَِتِه ِحنيَ أَفَاَض ِمنْ لَمْ َيَزلْ َرسُولُ اللَّهِ : اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، قَالَ 

  .َجْمعٍ
  َما َجاَء ِفي الَْمرْأَِة السُّوِء: َباُب 

  َوأَنََّها ِفْتَنةٌ وََمَضرَّةٌ َعلَى زَْوجِهَا

، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ -٤١٨
َما َتَركُْت بَْعِدي ِفْتَنةً ِفي النَّاسِ أََضرَّ َعلَى الرِّجَالِ ِمَن : أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

  .النَِّساِء



َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّيِْميِّ ،  -٤١٩
  .ْعِدي ِفْتَنةً أََضرَّ َعلَى الرِّجَالِ ِمَن النَِّساِء َما َتَركُْت َب: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، قَالَ 

ِميِّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْي -٤٢٠
َما َتَركُْت بَْعِدي ِفْتَنةً أََضرَّ : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : ، قَالَ  النَّْهِديِّ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد

  .َعلَى الرَِّجالِ ِمَن النَِّساِء 
، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن أَُساَمةَ ،  َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُسلَْيَمانَ -٤٢١

  .إِنِّي لَْم أَْتُركْ َبْعِدي ِفْتَنةً أََضرَّ َعلَى الرَِّجالِ ِمَن النَِّساِء : أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

بِي ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َمْعنٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَ -٤٢٢
َما َتَركُْت ِفي النَّاسِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعثَْمانَ ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  .رَّ َعلَى الرَِّجالِ ِمَن النَِّساِء َبْعِدي ِفْتَنةً أََض
َعْن أَبِي ُعثَْمانَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي ُزَهْيٌر ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ، -٤٢٣

َما َتَركُْت بَْعِدي ِفْتَنةً أََضرَّ ِمَن النَِّساءِ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ : النَّْهِديِّ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، قَالَ 
  .َعلَى الرَِّجالِ 

ا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفُرَاِت ،  -٤٢٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى :  َسِعيِد بن َسابِقٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن أَُساَمةَ ، قَالَ

َها الَْمَساِكَني ، َورَأَْيُت أَْصَحابَ الَْجدِّ َمْحبُوِسَني إِال َمنْ قُْمُت َعلَى َبابِ الَْجنَِّة فََرأَْيتُ أَكْثََر أَْهِل: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .كَانَ ِمْن أَْهلِ النَّارِ ، فَإِنَُّه أُِمَر بِهِْم إِلَى النَّارِ

ْن ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمٍ الطَّائِِفيِّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الَْحمَّالُ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ِهاللٍ ، َع -٤٢٥
َمْن َتَرَك ثَالثَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن أَُساَمةَ ، قَالَ 

  .ُجُمَعاٍت ِمْن غَْيرِ ُعذْرٍ كُِتَب ِمَن الْمَُناِفِقَني
  باب
َسِمْعتُ : ْيَمانَ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَ -٤٢٦

ِه َوَسلََّم كَاَنْت ِعْنَدُه أُمُّ َسلََمةَ ، فََجاَء جِْبرِيلُ َعلَْيِه ُنبِّئُْت أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: أَبِي ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َيقُولُ 
: َيا أُمَّ َسلََمةَ ، َمْن َهذَا ؟ ، قَالَْت : السَّالُم فََتَحدَّثَ َما قََضى لَُه ، فَلَمَّا قَاَم ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َبرِ جِْبرِيلَ ألْيُم اللَِّه َما َحِسْبُتُه إِال ِدْحَيةَ ، َحتَّى َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيخْطُُب بَِخو: ِدْحَيةُ ، قَالَْت 
  .ِمْن أَُساَمةَ  :ِممَّْن َسِمْعَتُه ؟ ، قَالَ : قَالَ أَبِي ألَبِي ُعثَْمانَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ُمْعَتِمٌر 

بِي َعرِيبٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن صَاِلحِ بن أَ -٤٢٧
إِنَُّه َحَملَنِي أَنْ أَْمَدَحَك ِفي : ي ، فَقَالَ َدَخلُْت َعلَى أَُساَمةَ بن زَْيٍد فََمَدحَنِي ِفي َوجْهِ: َخالِد بن السَّاِئبِ ، قَالَ 

  .إِذَا ُمِدَح الُْمْؤِمُن ِفي َوْجهِهِ َرَبا اِإلَميانُ ِفي قَلْبِِه: َوْجهِكَ إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 
رِيُّ ، َحدَّثََنا اَألْزَرُق بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَت -٤٢٨

هُ قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: الُْمنِْعمِ بن ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا الُْجَريْرِيُّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، قَالَ 



  .أَْشكَُر النَّاسِ ِللَِّه أَْشكَُرُهمْ ِللنَّاسِ: َعلَْيِه َوَسلََّم 
ن ثَابٍِت ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َناِفعٍ َدَرْخَت ، َحدَّثََنا َعِليُّ ب -٤٢٩

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، قَالَ  الَْوازُِع بن َناِفعٍ ، َعْن
  .َمْن قَالَ َعلَيَّ َما لَْم أَقُلْ فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ: 

ا أَُبو ُمصَْعبٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن زَْيِد بن أَسْلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعطَاِء َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََن -٤٣٠
َدَخلَ دَاَر َحَملٍ ُهوَ بن َيسَارٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َروَاَحةَ ، َوأَُساَمةَ بن زَْيٍد ، أن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .تََوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ: اللٌ ، فَخََرَج إِلَْيهَِما بِاللٌ ، فَأَْخَبَرُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوبِ
  ِفي الصَّْرِف: َباٌب 
َوارِِث ، َعْن َعاِمرٍ اَألحَْولِ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا عَْبُد الْ -٤٣١

  .إِنََّما الرَِّبا ِفي النَِّسيئَِة: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحَمَوْيِه ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى ، َعْن ُمِغَريةَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه  -٤٣٢

ال رًِبا إِال ِفي :   ، قَالَبن زَِياٍد ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .النَِّسيئَِة 
بَاْبلُِتيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ بن أَْحَمَد بن أَبِي شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه الْ -٤٣٣

نِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َحدَّثَنِي أَُساَمةُ بن َزْيٍد ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى األَْوَزاِعيُّ ، َحدَّثَنِي َعطَاُء بن أَبِي َرَباحٍ ، َعنِ اْب
  .إِنََّما الرَِّبا ِفي النَِّسيئَِة : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ثَابٍِت  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَعاٍذ الشَِّعريِيُّ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد -٤٣٤
قَالَ : ُه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ الْعَْبِديُّ ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن قُرَْيرٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد َرِضَي اللَّ

  .ال رًِبا إِال ِفي النَّسِيئَِة : للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى ا
ْسَماِعيلَ الْخَزَّاُز ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْعَمرٍ الَْبحَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن إِ -٤٣٥

َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى  َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْمَُباَرِك ، َعْن
  .ال رًِبا إِال ِفي النَِّسيئَِة : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

الطُّوِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْمُْنِذرِ إِْسَماعِيلُ بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْنصُورٍ -٤٣٦
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ُسلَْيَمانُ الْقَافَالنِيُّ ، َعْن َمْنُصورِ بن َزاذَانَ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َزْيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ

  .إِال ِفي النَِّسيئَِة  ال رًِبا: قَالَ 
ابٍ الدَّاللُ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْخطَّابِ زَِياُد بن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َحمَّاٍد أَُبو َعتَّ -٤٣٧

بن أَبِي َربَاحٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، َعْن  َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ ، َحدَّثََنا كَِثُري بن ِشنِْظريٍ ، َعْن َعطَاِء
  .إِنََّما الرَِّبا ِفي النَّسِيئَِة : أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

  ح. ثَنِي أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّ -٤٣٨
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبكْرٍ الُْبْرسَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن قَْيسٍ : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَاال 

: ةَ بن َزْيٍد ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الَْمازِنِيُّ ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَم



  .لَْيسَ الرَِّبا إِال ِفي النَّسِيئَِة ، أَوِ النَِّظَرِة 
ِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َعْبِد الَْمِلِك ، َعْن َس -٤٣٩

  .ال رًِبا إِال ِفي الدِّينِ: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، قَالَ 
  ح.  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َداُوَد الضَّبِّيُّ -٤٤٠

َحدَّثََنا أَُبو إِسَْرائِيلَ ، َعْن : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن َسِعيٍد أَُبو َعْمرٍو الضَّرِيُر ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس ، قَاال 
دَّثَنِي ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه إِنَّ أَُساَمةَ بن َزْيٍد َح: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ ، َيقُولُ : َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، قَالَ 

  .ال رًِبا إِال ِفي الدِّينِ: َوَسلََّم ، قَالَ 

 َماعِيلَ بن سَاِلمٍَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن ِعيَسى الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن إِْس -٤٤١
 َبْيعِ الذََّهبِ بِالِْفضَّةِ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ذَكَْوانَ ، أَنَّهُ َسأَلَ اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، َعْن

فَسَأَلُْت أََبا َسعِيٍد الُْخْدرِيَّ َعْن ذَِلَك ، فَقَالَ : ُهَو َحاللٌ بِزَِياَدٍة أَوْ ُنقَْصانٍ إِذَا كَانَ َيًدا بَِيٍد ، قَالَ أَُبو َصاِلحٍ : ، فَقَالَ 
الَ أَُبو َسِعيدٍ الُْخْدرِيُّ ، ُهَو َحَراٌم إِال مِثْال بِمِثْلٍ فَأَخَْبْرُت أََبا َسعِيٍد بَِما قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ ، َوأَخَْبْرُت اْبَن َعبَّاسٍ بَِما قَ: 

اْبُن َعبَّاسٍ ، َما َهِذِه الْفُْتَيا الَِّتي ُتفِْتي بَِها النَّاَس ِفي بَْيعِ الذََّهبِ : ابَْتدَأَُه أَُبو َسِعيٍد الُْخْدرِيُّ ، فَقَالَ فَالَْتقََيا وَأََنا َمَعُهَما فَ
َما أََنا بِأَقَْدِمكُْم ُصْحَبةً ِلَرسُولِ اللَّهِ : اسٍ بِالِْفضَِّة ، َتأُْمرَُهْم أَنْ َيْشَترُوُه بِزَِياَدٍة بنقَْصانٍ أَْو زِيَاَدٍة َيًدا بَِيٍد ، فَقَالَ اْبُن َعبَّ

  .َسِمْعَنا النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَهذَا َزْيُد بن أَْرقََم ، وَالْبََراُء بن َعازِبٍ ، َيقُوالِن 
عَزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ -٤٤٢

: َوَسلََّم قَالَ َحدَّثَنِي أَُساَمةُ بن زَْيٍد ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن ذَكَْوانَ أَبِي َصاِلحٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .الرَِّبا ِفي النَِّسيئَِة 

  ح. َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َيْعقُوَب الْقَاِضي ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ  -٤٤٣

و بن دِيَنارٍ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا َعْمُر: َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، قَاال 
  .إِنََّما الرَِّبا ِفي النَِّسيئَِة : َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَخَْبرَنِي أَُساَمةُ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

ْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َح -٤٤٤
إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ : َسِمْعُت أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، َيقُولُ : ِدينَارٍ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 

  .ِفي النَِّسيئَِة : ال رًِبا إِال ِفي الدَّْينِ أَْو قَالَ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َصلَّ
َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ ، -٤٤٥

َما الَِّذي ُبلِّغَ : أََتْيتُ اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقُلُْت : فَْيعٍ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد ، قَالَ الْعَزِيزِ بن ُر
مِ ؟ فَقَالَ َحدَّثََنا أَُساَمةُ بن فََما َتقُولُ ِفي الدََّراِه: قُلُْت : َعْنَك ؟ أَْدَركَْت َما لَْم ُنْدرِكْ أَْو َسِمْعَت َما لَمْ َنْسَمْع ؟ ، قَالَ 

  .ال رًِبا ِفي َيٍد بَِيٍد ، إِنََّما الرَِّبا ِفي الدَّْينِ : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : زَْيٍد ، قَالَ 

ْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ُرفَْيعٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َي -٤٤٦
أََصِحْبَت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما لَمْ : َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد ، أَنَُّه قَالَ الْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما 

الذََّهُب بِالذََّهبِ مِثْال بِمِثْلٍ ، وَالِْفضَّةُ بِالِْفضَِّة ِمثْال بِمِثْلٍ، : ؟ أََنا َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ أَْصَحْبُه 
  .أَنَّ ذَِلَك كَانَ َنَسأً : فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ ، َحدَّثَنِي أَُساَمةُ 



للَِّه بن ُمحََّدمِ بن حَْربٍ الَْعبَّاَدانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اَحدَّثََنا َجْعفَُر  -٤٤٧
  .ال رًِبا إِال ِفي النَِّسيئَِة : بن أَبِي َيزِيَد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

  ح. َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ  -٤٤٨
َحدَّثََنا :  َوثََنا يُوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ ، وَُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ املقدمي ، ونصر بن علي ، قَالُوا

أَْخبََرنِي أَُساَمةُ بن زَْيٍد ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َيزِيَد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ ُسفَْيانُ ، َحدَّ
  .إِنََّما الرَِّبا ِفي النَِّسيئَِة : َوَسلََّم قَالَ 

. انَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ بن فَُضْيلِ بن ِعيَاضٍ ، َحدَّثَنِي َماِلُك بن ُسَعْيرٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّ -٤٤٩
  ح

و َعاِصمٍ ، َجِميًعا َعْن َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن ِمْنَدِه اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُب
: َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ن اَألْسَوِد ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه ُعثَْمانَ ب

  .ال رًِبا إِال ِفي النَِّسيئَِة 
ثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن َعاِصمِ بن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعْبِد الَْوارِِث الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّ -٤٥٠

ال رًِبا : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كُلَْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
  .ِسيئَِة إِال ِفي النَّ
  ح.َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّْيلَحِينِيُّ  -٤٥١

طَاُوسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َعنِ اْبنِ : َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ ، قَاال 
  .ال رًِبا ِفيَما كَانَ َيًدا بَِيٍد: اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

يَّةَ ، أََنا خَاِلٌد ، َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِق -٤٥٢
  .إِنََّما الرَِّبا ِفي النَِّسيئَِة : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

دَّثََنا أَْحَمدُ بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْبَراِهيَم بن سَْعٍد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعنِ َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َح -٤٥٣
ِمعَ ةُ بن َزْيٍد ، أَنَُّه َساْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن َعِليِّ بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن َسِعيٍد بن الُْمَسيَّبِ ، َحدَّثَنِي أَُساَم

  .ال رًِبا إِال ِفي النَِّسيئَِة : النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 
رٍ ، َعْن إِْبَراهِيَم َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن ُعَمْي -٤٥٤
  .كُْنتُ رِْدَف النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعَرفَةَ: ةَ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، قَالَ بن ُعقَْب
ْن َحجَّاجِ بن َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َيزِيَد الطَّحَّانُ ، َحدَّثََنا َعاِئذُ بن حَبِيبٍ ، َع -٤٥٥

كُْنُت رِْدَف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَْرطَأةَ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، قَالَ 
  .َوَسلََّم بَِعَرفَةَ 

  الصَّْرِف َوَنْهيِِه َعْنُه َرِضَي اللَُّه َعنُْه الْبََياِن ِفي َنْسخِ ذَِلَك َوُرُجوعِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ: َباُب 

َع أَبِا الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِدينَارٍ ، أَنَُّه َمس -٤٥٦
لَقَْد بِْعتَُها ِفي : َما أََرى َهذَا َيصْلُُح ، قَالَ : بَِدَراِهَم َبْيَنُهَما فَْضلٌ ، فَقُلُْت بَاَع َشرِيٌك ِلي بِالْكُوفَِة َدَراِهَم : َيقُولُ 

لَْمدِيَنةَ قَِدَم النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ا: السُّوقِ فََما َعاَب ذَِلَك َعلَيَّ أََحٌد ، فَأََتْيتُ الَْبَراَء بن َعازِبٍ فََسأَلُْتُه ، فَقَالَ 



عْظَُم َما كَانَ َيًدا بَِيٍد فَال بَأَْس بِِه ، َوَما كَانَ َنِسيئًا فَال َخْيَر ِفيِه َوأََتْيُت َزْيَد بن أَْرقََم ، فَإِنَُّه أَ: َوِتجَارَُتَنا َهكَذَا ، فَقَالَ 
  .َهذَا مَْنُسوخٌ ال يُأَْخذُ بَِهذَا: بََراُء ، قَالَ الُْحَمْيِديُّ َصَدَق الْ: ِتجَاَرةً مِنِّي فَأََتْيُتُه ، فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه ، فَقَالَ 

 ِمقَْسمٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍْ عَْبِد السَّالمِ بن َحْربٍ ، َعْن ُمِغَريةَ َيعْنِي اْبَن -٤٥٧
نَّهُ نَّ أََبا سَِعيٍد الُْخْدرِيَّ ، لَِقَي اْبَن َعبَّاسٍ ، فََشهَِد َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَالرَّْحَمنِ بن أَبِي ُنْعمٍ ، أَ

أَتُوُب إِلَى اللَِّه َعزَّ : اسٍ الذََّهُب بِالذََّهبِ ، َوالِْفضَّةُ بِالِْفضَِّة مِثْال بِمِثْلٍ ، فََمْن َزاَد فَقَْد أَْرَبى ، فَقَالَ اْبُن َعبَّ: قَالَ 
  .َوَجلَّ ِممَّا كُْنُت أُفِْتي بِِه ، ثُمَّ َرَجَع

قَْبةَ بن أَبِي ثُبَْيٍت َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن ُصبَْيحٍ ، َعْن ُع -٤٥٨
سَأَلُْت اْبَن َعبَّاسٍ َعنِ الصَّْرِف ، َعنِ الدِّرَْهمِ بِالدِّْرَهَمْينِ َيًدا : ، َوغَاِلبٍ الْقَطَّاِن ، َعْن أَبِي الْجَْوَزاِء ، قَالَ  الرَّاِسبِيِّ

  .ْد ، َنَهى َعْنُه ال أََرى بَِما كَانَ َيًدا بَِيٍد بَأًْسا ، ثُمَّ قَِدْمُت َمكَّةَ ِمَن الَْعامِ الُْمقْبِلِ َوقَ: بَِيٍد ، قَالَ 
ثَنَّى بن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا الُْم -٤٥٩

إِنِّي أَتُوُب إِلَْيَك ِمَن الصَّْرِف ، إِنََّما َهذَا ِمْن َرأْيِي َوَهذَا  اللَُّهمَّ: َسِمْعتُ اْبَن َعبَّاسٍ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء ، قَالَ 
  .أَُبو َسعِيٍد الُْخْدرِيُّ َيرْوِيِه َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلًَّم 

وُنَس ، َحدَّثََنا أَُبو ِغفَارٍ الْمُثَنَّى بن َسعِيٍد ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُي -٤٦٠
  .أَْسَتغِْفُر اللََّه وَأَُتوبُ إِلَْيِه ِمَن الصَّْرِف : َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ ، َيقُولُ : َسِمْعُت أََبا الشَّْعثَاِء ، َيقُولُ : 

قَالَ أَُبو َسعِيدٍ : ا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن َمْرزُوقٍ ، َعْن َعِطيَّةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََن -٤٦١
لَ اللَِّه أَلَْم َتعْلَْم أَنَّ َرُسو: أَْسَتْغِفُر اللََّه َوأَتُوُب إِلَْيِه ، قَالَ : ُتْب إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَقَالَ : الْبنِ َعبَّاسٍ َرِحَمُه اللَُّه 

إِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُُم الرَِّبا ؟ ، قُلُْت ِلَعِطيَّةَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنَهى َعنِ الذََّهبِ بِالذََّهبِ ، َوالِْفضَِّة بِالِْفضَِّة ، َوقَالَ 
  .الزَِّياَدةُ َوالْفَْضلُ َبْيَنُهَما : َما الرَِّبا ؟ ، قَالَ : 

َحدَّثََنا سَاِلمُ بن َعْبِد اللَِّه أَُبو ِغَياثٍ : ثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا طَالُوُت بن َعبَّاٍد الصَّْيَرِفيُّ ، قَاال َوَحدَّ -٤٦٢
َمِديَنةِ إِلَى َمكَّةَ َوجِئُْت َمَعُه َسِمْعُت َبكَْر بن َعْبِد اللَِّه الُْمزَنِيَّ ، ُيَحدِّثُ أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ ، َجاَء ِمَن الْ: الْعََتِكيُّ ، قَالَ 

أَيَُّها النَّاُس ، إِنَُّه ال بَأَْس بِالصَّْرِف َما كَانَ ِمْنُه َيًدا بَِيٍد ، إِنََّما الرَِّبا ِفي : فََحِمَد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ 
الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ ، حَتَّى إِذَا اْنقََضى الْمَْوِسُم َدَخلَ َعلَْيِه أَُبو َسِعيدٍ الُْخْدرِيُّ ، فَقَالَ النَِّسيئَِة ، فَطَاَرْت كَِلَمةٌ ِفي أَْهلِ 

: ْيِه َوَسلََّم َنَعْم ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: أََوفََعلُْت ؟ ، قَالَ : َيا اْبَن َعبَّاسٍ ، أَكَلَْت الرَِّبا َوأَطَْعْمَتُه ؟ قَالَ : 
لِْفضَّةُ بِالِْفضَِّة َوزًْنا بَِوْزٍن مِثْال الذََّهُب بِالذََّهبِ َوْزًنا بَِوْزٍن مِثْال بِمِثْلٍ ِتبُْرُه َوَعْيُنُه ، فََمْن َزاَد أَوِ اْسَتزَاَد فَقَْد أْرَبا ، وَا

أْرَبا ، َوالشَِّعُري بِالشَِّعريِ ، وَالتَّْمُر بِالتَّْمرِ ، َوالِْملُْح بِالِْملْحِ مِثْال بِمِثْلٍ فََمْن بِِمثْلٍ ِتْبُرُه َوَعْيُنُه ، فََمْن َزاَد أَوِ اْستََزاَد فَقَْد 
َيا : ْيِه ، ثُمَّ قَالَ للََّه َوأَثَْنى َعلََزاَد أَوِ اسَْتَزاَد فَقَدْ أْرَبا حَتَّى إِذَا كَانَ الَْعاُم الُْمقْبِلُ َجاَء اْبُن َعبَّاسٍ َوجِئُْت َمَعُه ، فََحِمَد ا

لَْيِه ، إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَيَُّها النَّاسُ إِنِّي َتكَلَّْمُت َعاَم أَوَّلٍ بِكَِلَمٍة ِمْن َرأْيِي ، َوإِنِّي أَْسَتْغِفُر اللََّه ِمْنُه َوأَتُوُب إِ
  بَِوْزٍن ِمثْال بِِمثْلٍ ِتْبُرُه َوَعْينُُهالذََّهبُ بِالذََّهبِ َوْزًنا : َوَسلََّم ، قَالَ 

  .فََمْن َزاَد َواْستََزاَد فَقَْد أرَْبا َوأََعاَد َعلَْيهِْم َهِذِه اَألْنوَاَع السِّتَّةَ 
، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمِ بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا أَبِي -٤٦٣

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : قَْيسٍ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 



  .دْ أََحلُّوا بِأَنْفُِسهِْم كَِتاَب اللَِّه َعزَّ َوَجلَّإِذَا ظََهَر الزَِّنا َوالرَِّبا ِفي قَْرَيٍة ، فَقَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َتَماُم َحدِيِث أَُساَمةَ بن زَْيٍد

َملِيحِ ، َعْن أَُساَمةَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي الْ -٤٦٤
  .َما َجَعلَ اللَُّه َمنِيَّةَ َعْبٍد بِأَْرضٍ إِال جََعلَ لَُه ِفيَها َحاجَةً: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ْيٍد ، قَالَ بن َز
َهمَّاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َعْزَرةَ ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا -٤٦٥

فَلَْم َتْرفَْع َراِحلَُتُه رِْجلََها  الشَّْعبِيِّ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد َحدَّثَُه ، أَنَُّه كَانَ َرِديفَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،
  .َعاِدَيةً حَتَّى أََتى َجْمًعا

  بن َشرِيٍك الثَّْعلَبِيُّ َوأَُساَمةُ
  ِمْن بين ثَْعلََبةَ بن َيْربُوعٍ َرِحَمُه اللَُّه

  َباُب َما َجاَء ِفي التََّداوِي َوَتْرِك الِْغيَبِة َوُحْسنِ الُْخلُقِ
  ح. َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم  -٤٦٦
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، َعْن أَُساَمةَ بن : َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ ، قَاال  َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ 
ِه َوَسلََّم بَِعَرفَاٍت فََسلَّْمُت َعلَْيِه ، َوكَأنَ َعلَى ُرُءوسِ أَْصَحابِِه الطَّْيُر ، أََتْيُت النَّبِيَّ َص: َشرِيٍك ، قَالَ  لَّى اللَُّه َعلَْي

؟ َيا َرُسولَ اللَِّه ، َعلَْيَنا َحَرٌج ِفي كَذَا َوكَذَا ؟ َعلَْيَنا َحَرٌج ِفي كَذَا َوكَذَا : فََجاَءْتُه اَألْعَراُب ِمْن َهُهَنا َوَهُهَنا 
ظُلًْما : فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ، َرفََع اللَُّه الَْحَرَج إِال َمنِ اقَْتَرَض ِمَن اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ  ِعَباَد اللَِّه 

زَّ َوَجلَّ لَْم ُيْنزِلْ َداًء إِال َتَداَوْوا فَ: َيا َرُسولَ اللَِّه ، َنَتَداَوى ؟ قَالَ : فَذَِلَك الَِّذي َحَرَج َوَهلََك ، قَالُوا  إِنَّ اللََّه َع
ا أُْعِطَي النَّاُس ؟ فَقَالَ : َوَضَع لَُه َدَواًء إِال الَْهَرَم ، قَالُوا  إِنَّ النَّاَس لَْم ُيْعطَْوا َشْيئًا : َيا َرُسولَ اللَِّه ، فََما َخْيُر َم

  .َخْيًرا ِمْن ُخلُقٍ َحَسنٍ
  ح. َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َمْنُصورٍ  َحدَّثََنا أَُبو -٤٦٧

  ح. َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد 

بن ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن زَِياِد : َوثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َبكَّارٍ ، قَالُوا 
، : كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََجاَءُه اَألْعَراُب : بن َشرِيٍك ، قَالَ  َناٌس كَِثٌري ِمْن َهُهَنا َوَهُهَنا 

ي أَْشَياَء ِمْن أُُمورِ النَّاسِ ال َيا َرُسولَ اللَِّه ، : فَأَْسكََت النَّاُس ال َيَتكَلَُّم غَْيُرُهْم ، فَقَالُوا  أََعلَْيَنا َحَرٌج ِفي كَذَا ؟ ِف
، َوَضَع اللَُّه الَْحَرَج إِال َمنِ اقَْتَرَض اْمَرأً ظُلًْما فَذَِلَك الَِّذي َحَرَج َوَهلََك ، فَقَالُوا : َبأَْس بَِها ، فَقَالَ  َيا : ِعَباَد اللَِّه 

زَّ َوَجلَّ لَْم َيَضْع َداًء إِال َوَضَع لَُه : َرٌج أَنْ َنَتَداَوى ؟ قَالَ َرُسولَ اللَِّه ، أََعلَْيَنا َح َتَداَوْوا ِعَباَد اللَِّه ، فَإِنَّ اللََّه َع
  .الُْخلُُق الَْحَسُن : َيا َرُسولَ اللَِّه َما َخْيُر َما أُْعِطَي الَْمْرُء ؟ ، قَالَ : َدَواًء إِال الَْهَرَم ، قَالُوا 

َر ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء َح -٤٦٨   ح. دَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَم
أََنا َزاِئَدةُ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ : َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَِطَرانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، قَاال 

ِه َوَسلََّم فََجاَءِت اَألْعَراُب فََسأَلُوُه كُْنُت ِعْن: بن َشرِيٍك ، قَالَ  َما َخْيُر َما أُْعِطَي النَّاُس ؟ : َد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، قَالُوا : ، قَالَ  َه: َيا َرُسولَ اللَِّه ، أََنَتَداَوى ؟ ، قَالَ : ُخلٌُق َحَسٌن  َعزَّ َوَجلَّ لَْم  َنَعْم ، ِعَباَد اللَِّه ، َتَداَوْوا فَإِنَّ اللَّ

َو ؟ ، قَالَ : َيَضْع ِفي اَألْرضِ َداًء إِال َوَضَع لَُه ِشفَاًء غَْيَر َداٍء َواِحٍد ، قَالُوا    .الَْهَرُم : َوَما ُه

َر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، أََنا إِْسرَاِئيلُ ، َعْن زِ -٤٦٩ َياِد بن ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَم
َسلََّم َوأََتاُه اَألْعَراُب ، فَقَالُوا : بن َشرِيٍك ، قَالَ  َعلَْيَنا َحَرٌج ِفي كَذَا ، َعلَْيَنا : َشهِْدُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ي أَْشَياَء ِمْن أُُمورِِهْم ال َبأَْس بَِها ؟ ، فَ ِه ، َوَضَع اللَُّه الَْحَرَج إِال ِمْن َرُجلٍ اقَْتَرَض : قَالَ َحَرٌج ِفي كَذَا ؟ ِف ِعَباَد اللَّ
َنَعْم ، َتَداَوْوا : َيا َرُسولَ اللَِّه ، أََنَتَداَوى ؟ ، قَالَ : ِمْن ِعْرضِ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ ، فَذَِلَك الَِّذي َحَرَج َوَهلََك ، قَالُوا 

زَّ َوَجلَّ لَْم َر َداٍء َواِحٍد ، قَالُوا  فَإِنَّ اللََّه َع ا َخْيُر َما أُْعِطَي : ُيْنزِلْ َداًء إِال َوَضَع لَُه ِشفَاًء غَْي َيا َرُسولَ اللَِّه ، َم
ٌر ، َحدَّثََنا ُخلٌُق َحَسٌن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُزَهْي: اِإلْنَسانُ ؟ ، قَالَ 

َم ، فََجاَءِت : زَِياُد بن ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ  كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
، فَقَالُوا    .ذَا ؟ الَْحِديثَ َيا َرُسولَ اللَِّه ، َعلَْيَنا َحَرٌج ِفي كَذَا َوكَ: اَألْعَراُب ِمْن كُلِّ َمكَاٍن 



ن َشرِيٍك ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ ب -٤٧٠
ِه َوَسلََّم :    .ُحْسُن الُْخلُقِ : َضلُ ؟ ، قَالَ َوُسِئلَ أَيُّ اَألْعَمالِ أَفْ: َحَضْرُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن زَِيا -٤٧١ ِد بن ِعالقَةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ 
َم َشهِْدُت اَألْعَراَب َيْسأَلُونَ َرُس: أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ  أََحَرٌج ِفي كَذَا َوكَذَا ؟ : ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ِه ، َوَضَع اللَُّه الَْحَرَج إِال َمنِ اقَْتَرَض ِمْن ِعْرضِ أَِخيِه َشْيئًا ، فَذَِلَك الَِّذي َحَرَج ، َوقَالَ: ، فَقَالَ لَُهْم  :  ِعَباَد اللَّ
ُه ِشفَاًء إِال الَْهَرَم ، قالوا َتَداَوْوا ِعَباَد اللَِّه ، فَ ا أُْعِطَي : إِنَّ اللََّه لَْم َيَضْع َداًء إِال َوَضَع َمَع َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما َخْيُر َم

  .ُخلٌُق َحَسٌن : الَْعْبُد ؟ ، قَالَ 
، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٤٧٢ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ  ثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ 

  .ُخلٌُق َحَسٌن: َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما أَفَْضلُ َما أُْعِطَي الُْمْسِلُم ؟ ، قَالَ : قَالُوا : َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ 

، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس ، َعْن ُعثَْمانَ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ -٤٧٣
َسلََّم كَأَنَّ : َحِكيمٍ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ  كُنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ا َيَت َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَفِْتَنا ِفي كَذَا ، أَفِْتَنا ِفي كَذَا ، : كَلَُّم ِمنَّا ُمَتكَلٌِّم إِذْ َجاَءُه أَُناٌس ، فَقَالُوا َعلَى ُرُءوِسَنا الطَّْيَر ، َم
: لََك ، قالوا َيا أَيَُّها النَّاُس ، َوَضَع اللََّه الَْحَرَج إِال َمنِ اقَْتَرَض ِمْن أَِخيِه قَْرًضا فَذَِلَك الَِّذي َحرَِج َوَه: فَقَالَ 

، قَالَ  زَّ َوَجلَّ لَْم ُيْنزِلْ َداًء إِال أَْنَزلَ لَُه َدَواًء غَْيَر َداٍء َواِحٍد ، قَالُوا : أَفََنَتَداَوى َيا َرُسولَ اللَِّه ؟  : َنَعْم ، إِنَّ اللََّه َع
، قَالَ  ، قَالُوا : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َوَما ُهَو ؟  ، قَالَ فََمْن أَ: الَْهَرُم    .أَْحَسُنُهْم ُخلُقًا : َحبُّ ِعَباِد اللَِّه إِلَى اللَِّه ؟ 

، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْسَباطُ بن ُمَحمٍَّد  -٤٧٤   ح.َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ 
ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، ِكالُهَما َعنِ الشَّْيَبانِيِّ ، َعْن  َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا
َع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحاجا ، فَكَانَ النَّاُس : زَِياِد بن ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ  َخَرْجُت َم

ال َحَرَج إِال : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َسَعْيُت قَْبلَ أَنْ أَطُوَف ، أَْو أَخَّْرُت َشْيئًا ، فَكَانَ َيقُولُ لَُهْم : قَاِئلٌ َيأُْتوَنُه ، فَقَالَ 
َو ظَاِلٌم ، فَذَِلَك الَِّذي َحرَِج َوَهلََك   .َعلَى َرُجلٍ اقَْتَرَض ِمْن ِعْرضِ َرُجلٍ ُمْسِلمٍ َوُه

، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْسَباطٌ ، َعنِ الشَّْيَبانِيِّ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقََحدَّثََنا ُعَبْيُد ب -٤٧٥ ةَ ن غَنَّامٍ 
ال َحَرَج ، : لَ ُسِئلَ َعْن َرُجلٍ َحلََق قَْبلَ أَنْ َيذَْبَح ، قَا: ، َعْن أَُساَمةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .فَلَْيْحِلْق
. عَزِيزِ بن ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْ -٤٧٦
  ح

انُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َجِميًعا َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْم
ِه َوَسلََّم ، فَأََتاُه َناٌس ِمَن : زَِياِد بن ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ  كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َه َعزَّ َوَجلَّ لَْم ُيْنزِلْ َداًء إِال أَنَْزلَ لَُه : َيا َرُسولَ اللَِّه ، أََنَتَداَوى ؟ قَالَ :  اَألْعَرابِ فََسأَلُوُه ، فَقَالُوا َنَعْم ، إِنَّ اللَّ
  .ِشفَاًء 
، َعْن ِمْسَعرٍ ، َولَْيٍث َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس  ٤٧٧



ِه ، ُيقَالُ لَُه  ، َعْن َرُجلٍ ِمْن قَْوِم ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَُساَمةُ بن َشرِيٍك ، قَالَ : ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ 
  .ٌن ُخلٌُق َحَس: َوَسلََّم ِفي َحجَِّتِه َما أَفَْضلُ َما أُوِتَي النَّاُس ، قَالَ 

َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال  ٤٧٨
ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك  َعْمُرو بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ اَألْسلَِميُّ ، َعْن زَِياِد بن

َحلَقُْت قَْبلَ أَنْ أَْنَحَر ، َوَهذَا : َشهِْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالنَّاُس َيسْأَلُوَنُه ، َوَهذَا َيقُولُ : ، قَالَ 
، َيقُولُ فََعلُْت كَذَا َوكَذَا قَْبلُ ، فََجَعلَ َرُسولُ اللَّ: َيقُولُ  ِه َوَسلََّم    .ال َحَرَج ال َحَرَج : ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ثََنا ِسَماُك بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َيْحَيى اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا َحفُْص بن َجِميعٍ ، َحدَّ -٤٧٩

، َع ِه َوَسلََّم : ْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ َحْربٍ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ  َجاَءِت اَألْعَراُب إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َوَضَع اللَُّه الَْحَرَج إِال َعلَى َرُجلٍ اقَْتَرَض ِمْن ِعْرضِ أَِخيِه فَذَِلَك الَِّذي : َعلَْيَنا َحَرٌج ِفي كَذَا ؟ ، فَقَالَ : َيْسأَلُوَنُه 

ا أَْنَزلَ اللَُّه ِمْن َداٍء إِال َوأَْنَزلَ لَُه ِشفَاًء إِال الَْهَرَم : َج َوَهلََك ، َوقَالَ َحرِ   .َم

َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا وَاِصلُ بن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فَُضْي ٤٨٠ لٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن 
ِت اَألْعَراُب إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ اَألْجلَحِ ، َع َجاَء

، أََنَتَداَوى ؟ َيا َرُسولَ اللَّ: أَْحَسُنُهْم ُخلُقًا ، قَالُوا : َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَيُّ النَّاسِ َخْيٌر ؟ ، قَالَ : َوَسلََّم ، فَقَالُوا  ِه 
  .َنَعْم ، َتَداَوْوا فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم ُيْنزِلْ َداًء إِال أَْنَزلَ لَُه الشِّفَاَء: قَالَ 
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َوُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْصبََهانِيُّ اَألْخَرُم ، قَاال  -٤٨١

بن قَْيسٍ الُْمالِئيِّ ، َعْن َعلْقََمةَ بن َم ْرثٍَد ، َعْن زَِياِد َحْربٍ النَّسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َشبِيبٍ الُْمْسِليُّ ، َعْن َعْمرِو 
، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، فَقَالَ  َسلََّم ، فَقَالُوا  أََتى اَألْعَراُب َرُسولَ اللَِّه: بن ِعالقَةَ  َيا َرُسولَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ال َحَرَج َوَضَع اللَُّه الَْحَرَج إِال اْمرٌِئ اقَْتَرَض ِمْن ِعْرضِ : اللَِّه ، َعلَْيَنا َحَرٌج ِفي كَذَا ؟ َعلَْيَنا َحَرٌج ِفي كَذَا ؟ قَالَ 
َه َعزَّ َوَجلَّ لَْم ُيْنزِلْ َداًء أَال : لَ اللَِّه ، أََنَتَداَوى ؟ ، قَالَ َيا َرُسو: أَِخيِه فَذَِلَك الَْحَرُج ، قَالُوا  َتَداَوْوا ، فَإِنَّ اللَّ

، قَالَ : َوقَْد أَْنَزلَ لَُه ِشفَاًء إِال الَْهَرَم ، قَالُوا    .الُْخلُُق الَْحَسُن : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما َخْيُر َما أُْعِطَي اِإلْنَسانُ ؟ 

َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َسْهلٍ اَألْهَوازِيُّ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َوأَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَُّد بن َحنِيفَةَ ، قَاال  -٤٨٢
، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ  أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه : قَالَ  َعاِمُر بن ُمْدرٍِك 
ْوٌم ِمَن اَألْعَرابِ ُمَتقَلِِّدي السُُّيوِف ، فَأَكَبُّوا َعلَْيِه َيْسأَلُوَنُه ، فَأَْشفَقَْنا َعلَى َسلََّم قَ ِه  َعلَْيِه َو النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

لَ : ْم َيقُولُونَ َوَسِمْعُتُه: َوَسلََّم ، فََدَنْوَنا ِمْنُهْم ، قَالَ  َهلْ َعلَْيَنا َحَرٌج ِفي كَذَا ؟ َهلْ َعلَْيَنا َحَرٌج ِفي كَذَا ؟ فَقَا
َيا أَيَُّها النَّاُس ، َوَضَع اللَُّه الْحََرَج إِال َرُجلٌ اقْتََرَض ِمْن ِعْرضِ أَِخيِه ُمْسِلًما : َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

لَ : لَِّذي َحرَِج َوَهلََك ، قَالُوا فَذَِلَك ا َتَداَوْوا فَإِنَّ اللََّه : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َنَتَداَوى ِمْن كَذَا ؟ َنَتَداَوى ِمْن كَذَا ؟ قَا
ُر َما أُْعِطَي الَْعْبُد الُْمْسِلُم ِفي َيا َرُسولَ اللَِّه َما َخْي: َعزَّ َوَجلَّ لَْم ُيْنزِلْ َداًء إِال أَْنَزلَ لَُه َدَواًء إِال الَْهَرَم ، قَالُوا 

  .الُْخلُُق الَْحَسُن : الدُّْنَيا ؟ قَالَ 
، َعْن زَِيا -٤٨٣ ِد بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغَياٍث ، َعْن أَْشَعثَ 



أَْعَرابِيٌّ : اَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ ِعالقَةَ الثَّْعلَبِيِّ ، َعْن أَُس ، قَالَ : قَالَ  : َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَْخبِْرنِي َما ِللَْمْرِء الُْمْسِلمِ ؟ 
  .الُْخلُُق الَْحَسُن 

اِهيَم ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمٍَّد الَْحمَّالُ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َعاِمرِ بن إِْبَر -٤٨٤
ةَ بن َشرِيٍك ، النُّْعَمانُ بن َعْبِد السَّالمِ ، َعْن َماِلِك بن ِمْغَولٍ ، َوغَْيرِ َواِحٍد ، َحدَّثََنا زَِياُد بن ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَم

، فَأََتاُه َن: قَالَ  ِه ، َوَعْن َيَسارِِه َشهِْدُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َيا َرُسولَ : اٌس ِمَن اَألْعَرابِ َيْسأَلُوَنُه َعْن َيِمينِ
، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َه َعزَّ َوَجلَّ َوَضَع : اللَِّه ، َهلْ َعلَْيَنا َحَرٌج ِفي كَذَا َوكَذَا ؟ َمرََّتْينِ  إِنَّ اللَّ

، أَْو قَالَ الْحََرَج إِ ظُلًْما  َك ، قَالُوا : ال َمنِ اقَْتَرَض اْمَرأً ُمْسِلًما  َيا َرُسولَ اللَِّه ، أََنَتَداَوى : بِظُلْمٍ فَذَِلَك َحرَِج َوَهلَ
، قَالَ  زَّ َوَجلَّ لَْم ُيْنزِلْ َداًء إِ: ِمْن كَذَا َوكَذَا ؟ َمرََّتْينِ  ، َتَداَوْوا فَإِنَّ اللََّه َع ال أَْنَزلَ لَُه ِشفَاًء غَْيَر َداٍء َواِحٍد ، َنَعْم 

  .ُخلٌُق َحَسٌن : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما َخْيُر َما أُْعِطَي النَّاُس ؟ قَالَ : الَْهَرُم ، قَالُوا 

، َح -٤٨٥ دَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ 
كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا َشْيَبانُ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ 

َيا َرُسولَ اللَِّه ، أََنَتَداَوى ؟ ، : ْيِه ، َوَسكََت النَّاُس ، فََناَدْوا َوَسلََّم ، فََجاَء اَألْعَراُب ِمْن كُلِّ َنْحوٍ َحتَّى كَثُُروا َعلَ
َر َواِحٍد ، قَالُوا : قَالَ  زَّ َوَجلَّ لَْم َيَضْع َداًء إِال َوَضَع لَُه ِشفَاًء غَْي َما ُهَو َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ ، قَالَ : َنَعْم ، فَإِنَّ اللََّه َع

ا أُْعِطَي ِلِإلْنَسانُ ؟ ، قَالَ : ا الَْهَرُم ، قَالُو:  ، فََناَدْوا : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما َخْيُر َم َيا َرُسولَ اللَِّه ، : ُخلٌُق َحَسٌن 
َد اللَِّه ، َوَضَع اللَُّه الَْحَرَج إِال َم: َعلَْيَنا َحَرٌج ِفي كَذَا َوكَذَا ؟ ِممَّا َيكُونُ ِمَن النَّاسِ ، قَالَ  نِ اقَْتَرَض ِمْن َيا ِعَبا

  .ِعْرضٍ اْمرِئٍ فَذَِلَك الَِّذي َحرَِج َوَهلََك 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ ، قَاال  -٤٨٦
ثََنا أَُبو الَْعوَّامِ ِعْمَرانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُجَحاَدةَ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعاِصمٍ ، َحدَّ

َسلََّم ِفي َحجَِّة الَْوَداعِ ، َوُهَو َيقُولُ : بن َشرِيٍك ، قَالَ   أُمََّك َوأََباَك ،: َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
لَ : فََجاَء قَْوٌم ، فَقَالُوا : َوأُْخَتَك َوأََخاَك ، ثُمَّ أَدَْناَك ، قَالَ  ا بنو َيْرُبوعٍ ؟ ، فَقَا ال َتْجنِي : َيا َرُسولَ اللَِّه ، قََتلََن

َيا : َحَرَج ، ثُمَّ أََتاُه آَخُر ، فَقَالَ اْرمِ َوال : ثُمَّ َسأَلَُه َرُجلٌ َنِسَي أَنْ َيْرِمَي الْجَِماَر ، قَالَ : َنفٌْس َعلَى أُْخَرى ، قَالَ 
اذَْبْح َوال : َحلََق قَْبلَ أَنْ َيذَْبَح ، قَالَ : طُْف َوال َحَرَج ، ثُمَّ أََتاُه آَخُر : َرُسولَ اللَِّه ، َنِسيُت الطََّواَف ، فَقَالَ 

لَ  :فََما َسأَلُوُه َيْوَمِئٍذ َعْن َشْيٍء ، إِال قَالَ : َحَرَج ، قَالَ  أَذَْهَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الَْحَرَج : ال َحَرَج َوال َحَرَج ، ثُمَّ قَا
َما أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َداًء إِال أَْنَزلَ لَُه َدَواًء إِال : إِال َرُجلٌ اقَْتَرَض ُمْسِلًما فَذَِلَك الَِّذي َحرَِج َوَهلََك ، َوقَالَ 

  .الَْهَرَم

لَ إِبَْراِهيُم بن ُمَحمٍَّد السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ اَألْحَمِسيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن إِْسَماِعي َحدَّثََنا -٤٨٧
، َعْن قُطَْبةَ ، قَالَ  وا إِلَى النَّبِيِّ كَانَ اَألْعَراُب إِذَا َجاُء: اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن قَْيسٍ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ 

ِه َوَسلََّم اغَْتَنْمَناُهْم ِلَجفَاِئهِْم ، فََجاُءوا ، فَقَالُوا  ال : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َعلَْيَنا َحَرٌج ِفي كَذَا ؟ ، قَالَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َيا : ِه بِظُلْمٍ فَذَِلَك الَِّذي َحرَِج َوَهلََك ، قَالُوا َحَرَج ، ُوِضَع الَْحَرُج ِعَباَد اللَِّه ، إِال َمنِ اقَْتَرَض ِمْن ِعْرضِ أَِخي



، قَالَ  بن إِْسَماِعيلَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن : َرُسولَ اللَِّه ، َما َخْيُر َما أُْعِطَي اِإلْنَسانُ ؟  ُخلٌُق َحَسٌن ، َهكَذَا َرَواُه َوْهُب 
ِه ، َوالصََّواُب َعْن أَُساَمةَ بن َش   .رِيٍك قَْيسٍ َوِهَم ِفي

، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ الَْمْسُعوِديِّ ، َعْن -٤٨٨  زَِياِد بن ِعالقَةَ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ 
ِه َوَسلََّم ، فَ: ، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ    .إِذَا أَْصَحاُبُه كَأَنَّ َعلَى ُرُءوِسهُِم الطَّْيَر أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِة: َباُب    َما َجاَء ِفي لُُزومِ الَْجَماَع
  َوالنَّْهيِ َعْن ُمفَاَرقَِتَها َوغَْيرِ ذَِلَك

اِء بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ -٤٨٩ َنا َجرِيٌر ، َعْن َزْيِد بن َعطَ
، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ  ِه َوَسلََّم : السَّاِئبِ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ  ُه َعلَْي أَيَُّما َرُجلٍ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

، َخَرَج ُيفَرُِّق َبْيَن أُمَِّتي فَاْضرُِبوا ُعُنقَُه ، َهكَذَا َر َواُه َزْيُد بن َعطَاِء بن السَّاِئبِ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ 
، َوكَذَِلَك َرَواُه ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ ، َعْن ُمَجاِلٍد   .َوالصََّواُب َعْن َعْرفََجةَ 

، َحدَّثََنا أَُبو َبكُْر بن أَبِي َشْيَبةَ ،  -٤٩٠ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعْن زَِياِد بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ 
َسلََّم : ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ  َمْن فَرََّق َبْيَن أُمَِّتي َوُهْم َجِميٌع : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .فَاْضرُِبوا رَأَْسُه كَاِئًنا َمْن كَانَ
ُمَساوِرِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن أَبِي الْ -٤٩١

َس: زَِياِد بن ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ  َيُد اللَِّه َعلَى الَْجَماَعِة ، : لََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .فَإِذَا َشذَّ الشَّاذُّ ِمْنُهُم اْخَتطَفَُه الشَّْيطَانُ كََما َيْخَتِطُف الذِّئُْب الشَّاةَ ِمَن الَْغَنمِ

ثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٤٩٢
ِه : اَألْعلَى بن أَبِي الُْمَساوِرِ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ثُمَّ ُوزِنَ ُوزِنَ أَْصَحابِي اللَّْيلَةَ فَُوزِنَ أَُب: َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ  و َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ثُمَّ ُوزِنَ ُعَم
ُه َهكَذَا ، َرَواُه َيزِيُد بن َهاُرونَ ، َوَرَواُه َسْعَدَوْيِه ، َعْن َعْبِد اَألْعلَى بن أَبِ ي الُْمَساوِرِ ، َعْن ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َعْن

بن َماِلٍك ، َعْن َعْرفََجةَزَِياِد بن ِعالقَ   .ةَ ، َعْن قُطَْبةَ 
اِد بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُسَرْيُج بن ُيوُنَس ، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن زَِياٍد ، َعْن زَِي -٤٩٣

ِفي الَْحبَِّة السَّْوَداِء ِشفَاٌء ِمْن كُلِّ َداٍء إِال : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى: ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ 
  .السَّاَم
بن ُمَحارِبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َزْنَجلَةَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الصَّبَّاُح  -٤٩٤

ب ، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍكَعْن ُعَمَر  ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َوَعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ  ِه بن َيْعلَى بن ُمرَّةَ  ، أَنّ  ن َعْبِد اللَّ
ِه َوَسلََّم ، قَالَ ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ    .يمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌِللُْمَساِفرِ ثَالثَةٌ ، َوِللُْمِق: النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه بن َصاِلحٍ الدَّهَّانُ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُم -٤٩٥ فَضَّلُ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد اللَّ
، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، قَالَ  َسلََّم َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ ال: َصاِلحٍ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ  َما : لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

، َوال أََنا إِال أَنْ َيَتَغمََّدنِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : َوال أَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ ، قَالَ : ِمْن أََحٍد َيْدُخلُ الَْجنَّةَ بَِعَملٍ ، قُلَْنا  ال 



  .َرأِْسِهبَِرْحَمٍة ِمْنُه ، َوَوَضَع َيَدُه َعلَى 
َم َيقُولُ : َوبِإِْسَناِدِه ، قَالَ  -٤٩٦ َما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِال َوَمَعُه َشْيطَانٌ ، : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

زَّ َوَجلَّ أَ: َوأَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ ، قَالَ : قُلَْنا    .َعاَننِي َعلَْيِه فَأَْسلََمَوأََنا ، إِال أَنَّ اللََّه َع
ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن ُمْدرٍِك ، َحدَّثََنا  -٤٩٧

رِ ، َحدَّثَنِي أَُساَمةُ بن َشرِ ِه : يٍك الثَّْعلَبِيُّ ، قَالَ اللَِّه ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن اَألقَْم إِنِّي لََمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، فَقَالَ  ا ِمَراًرا َحتَّى : َوَسلََّم إِذْ قُرَِّبْت إِلَْيِه جَِناَزةٌ ِلُيَصلَِّي َعلَْيَها ، فَالَْتفََت فََبُصَر بِاْمَرأٍَة ُمقْبِلٍَة  ا فََردُّوَه ُردُّوَه

  .فَلَمَّا َرآَها َتَواَرْت كَبََّر َعلَْيَها َتَواَرْت ،
  أَُساَمةُ بن ُعَمْيرٍ الُْهذَِليِّ

  اْبنِ َعاِمرِ بن اَألْشَترِ ِمْن ُهذَْيلِ بن َمْدَركَةَ بن إِلَْياَس بن ُمَضرٍ
  ثُمَّ ِمْن بين لَْحَيانَ

  الرُّْخَصِة ِفي إِقَاَمِة الصَّالِة ِفي الرََّواِحلِ: َباُب 
  رِ ِفي الَْيْومِ الَْمِطرِِفي السَّفَ

َعْن أَبِي ِقالَبةَ َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ،  -٤٩٨
: َرِة َوُمِطْرَنا ، ثُمَّ جِئُْت أَْسَتفِْتُح ، فَقَالَ ِلي أَبِي أَُساَمةُ َصلَّْيَنا الِْعَشاَء بِالَْبْص: ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ بن أَُساَمةَ ، قَالَ 

ْم َتُبلَّ السََّماُء أَْسفَلَ نَِعاِلَنا  ِه َوَسلََّم َوُمِطْرَنا فَلَ ، فََناَدى ُمَناِدي َرُسولِ اللَِّه َرأَْيتَُنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَ   .َصلُّوا ِفي رَِحاِلكُْم: ْي

  ح. َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى  -٤٩٩
  ح. َوثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ 

يُّ بن الَْجْعِد ، قَالُوا َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا َع َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى : ِل
  ح. الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الَْحْوِضيُّ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم 

  ح.ا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ َحدَّثََن: َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َوأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال 
  ح. ْحَمنِ َوَحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ِعلي الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ بن َعْبِد الرَّ

  ح. َحمَّاُد بن َسلََمةَ  َحدَّثََنا: َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، قَاال 

، كُلُُّهْم َعْن قََتاَدةَ ،  َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزرَْيعٍ ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروَبةَ
َع َرُسولِ اللَِّه : َعْن أَبِي الَْمِليحِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َر ُمَناِدًيا ، فََناَدى كُنَّا َم َم ِفي َيْومٍ َمِطريٍ ، فَأََم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .إِنَّ الصَّالةَ ِفي الرِّحَالِ : 
ِليحِ الُْهذَِليِّ الَْمَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َزْربِيٍّ ، َعْن أَبِي  -٥٠٠

َع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََخَرْجَنا إِلَى ُحَنْينٍ ِلَسْبَع َعْشَرةَ َخلَْت ِمْن : ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  غََزْوُت َم
، فَأََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه ٍة َيْوٌم َمِطٌري  ي النَّاسِ  َرَمَضانَ ، فََوافَقََنا َيْوُم ُجُمَع ِه َوَسلََّم بِالال فََناَدى ِف إِنَّ الصَّالةَ ِفي : َعلَْي

  .الرِّحَالِ 
َر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا أَُبو  -٥٠١ أَُساَمةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَم



ِه َوَسلََّم ُحَنْيًنا : َباِهِليِّ ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َعاِمرِ بن ُعَبْيَدةَ الْ َشهِْدُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َسلََّم  ِه َمْن َشاَء : ، فَأََصاَبَنا َبْغٌش َيْعنِي َمطًَرا ، فََناَدى ُمَناِدي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو أَنْ ُيَصلَِّي ِفي َرْحِل

  .فَلُْيَصلِّ 

، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِْبَراِهيَم ، َعْن  -٥٠٢ َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ 
ا َرَجْعُت اْسَتفَْتْحُت ، فَقَالَ  َخَرْجُت: َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ ، قَالَ  ٍة َمِطَريٍة إِلَى الَْمْسجِِد ، فَلَمَّ ذَاَت لَْيلَ

ْوَم الُْحَدْيبَِيِة ، فَأََصاَبَنا َسَماٌء لَْم : ِلي أَبِي  َتُبلَّ أََساِفلَ نَِعاِلَنا ، لَقَْد َرأَْيُتَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي
ِه َوَسلََّم    .أَنْ َصلُّوا ِفي رَِحاِلكُْم : فَإِذَا ُمَناِدي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

السَّكَنِ ،  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن غَاِلبٍ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن -٥٠٣
، َوزَِياِد بن أَبِي الَْمِليحِ ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ ، َعْن أَُساَمةَ بن ُعَمْيرٍ ، قََحدَّثََنا ِع : الَ ْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن قََتاَدةَ 

، َيْوَم ُجُمَعٍة أََمَر ُمَناِدًيا فََناَدى    .أَنْ َصلُّوا ِفي رَِحاِلكُْم  :َشهِْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َيْومٍ َمِطريٍ 
يَما َبْيَنُه َوَبْيَنُه: َباٌب  ْنُه ِف ِه َوَعفْوِِه َع   ِفي َتَجاُوزِ اللَِّه ِلَعْبِدِه الُْمْؤِمنِ بَِصالِة الُْمْسِلِمَني َعلَْي

السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َسَواَدةُ بن أَبِي اَألْسَوِد ،  َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الَْحجَّاجِ -٥٠٤
، َعْن  َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َحدَّثََنا صَاِلُح بن ِهاللٍ ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ بن أَُساَمةَ الُْهذَِليِّ ، َحدَّثَنِي أَبِي َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

َسلََّم قَالَ  َصدََّق : أُمَّةٌ ِمَن اُألَممِ َوُهْم أَْرَبُعونَ فََصاِعًدا أََجاَز اللَُّه َشَهاَدَتُهْم ، أَْو قَالَ  إِذَا َشهَِدْت: َعلَْيِه َو
  .َشَهاَدَتُهْم
بن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُش -٥٠٥ يٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا َخلَُف  ةُ ، َحدَّثَنَا ْعَبَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِل

َم قَالَ  ا ِمْن َرُجلٍ ُيَصلِّي َعلَْيِه : ُمَبشُِّر بن أَبِي الَْمِليحِ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ َم
  .ِمائَةٌ إِال غُِفَر لَُه

  َباٌب
  ح. اِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْمَباَرِك الَْعْيِشيُّ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَ -٥٠٦

، َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ بن فََضالَةَ َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َحيَّانَ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو قَُتْيَبةَ 
ِه َوَسلََّم : َبْيِد اللَِّه بن َساِلمٍ ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ ، َعْن َساِلمِ بن ُع : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .ُصوُموا ِمْن َوَضحٍ إِلَى َوَضحٍ
، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد  -٥٠٧   ح. َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ 

  ح. َحدَّثََنا أَُبو َزْيٍد الْقََراِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى َو

الَْمِليحِ ، َعْن أَبِيِه ، َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ اْبَنا ُشْعَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي 
ْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ ال: قَالَ    .ال َيقَْبلُ اللَُّه َصالةً بَِغْيرِ طُُهورٍ ، َوال َصَدقَةً ِمْن غُلُولٍ: لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  ح. َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر  -٥٠٨

  ح. ثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ َوثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّ
، َعْن أَبِي الَْمِليحِ : َوَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن َسِعيٍد ، قَالُوا  َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن قََتاَدةَ 



َم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  ال َيقَْبلُ اللَُّه َصالةً بَِغْيرِ طُُهورٍ ، َوال َصَدقَةً ِمنِ غُلُولٍ : ُه َعلَْيِه َوَسلَّ
.  

َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الَْحْوِضيُّ ، َوَهانِي بن َيْحَيى ، قَاال  -٥٠٩
قَُه ، ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َرُجال أَْعَتَق ِشقًْصا ِمْن َمْملُوٍك ، فَأََجاَز النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعقََتاَدةَ  لَْيِه َوَسلََّم ِعْت
  .لَْيَس ِللَِّه َشرِيٌك: َوقَالَ 
  َما َجاَء ِفي النَّْهيِ ِفي افِْتَراشِ ُجلُوِد السَِّباعِ: َباُب 
  ح. َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُنَعْيُم بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن َسِعيٍد  -٥١٠

ِه بن الُْمَباَرِك ، َعْن َسِعيٍد َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، َوَعْبُد اللَّ
  ح. 

، َعْن أَبِي َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروَبةَ  ، َعْن قََتاَدةَ 
ُجلُوِد السَِّباعِ ، َزاَد َيزِيُد بن َهاُرونَ الَْمِليحِ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ أَنْ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن 

  .ُتفَْتَرَش
ةَ ، َعْن قََتاَدةَ -٥١١ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن ُشْعَب

َسلََّم َنَهى أَنْ ُتفَْتَرَش ُجلُوُد السَِّباعِ  الَْمِليحِ ،   .َعْن أَبِيِه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ْن ا َمْعَمٌر ، َعَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أََن -٥١٢

ِه َوَسلََّم َنَهى أَ   .نْ ُتفَْتَرَش ُجلُوُد السَِّباعِ َيزِيَد الرِّْشِك ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ ، أَُراُه َعْن أَبِيِه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِد اللَِّه الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْب -٥١٣

ْيِه َوَسلََّم  إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .َنَهى أَنْ ُتفَْتَرَش ُجلُوُد السِّبَاعِ 

  ِفيَما ُيقَالُ ِعْنَد الَْوْسَوَسِة: ٌب َبا

طَّانُ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َعْنَبَسةَ الْقَ -٥١٤
، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َرُجال ، أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ الُْمَهاجُِر بن الُْمنِيبِ ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ بن أَُساَمةَ 

عٍ َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنِّي أَْشكُو إِلَْيَك َوْسَوَسةً أَجُِدَها ِفي َصْدرِي ، إِنِّي أَْدُخلُ ِفي َصالِتي فََما أَْدرِي َع:  لَى َشفْ
ِه َوَسلََّم أْنفَِتلُ ، أَْم َعلَى وِ ُه َعلَْي فَإِذَا َوَجْدَت ذَِلَك فَاْرفَْع إِْصَبَعَك السَّبَّاَبةَ الُْيْمَنى : ْترٍ ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .بِْسمِ اللَِّه ، فَإِنََّها ِسكُِّني الشَّْيطَاِن: فَاطَْعْنُه ِفي فَِخِذَك الُْيْسَرى ، َوقُلْ 
  ِفي الدِّيَِة: َباٌب 

، َعْن أَيُّ -٥١٥ وَب َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ 
، قَالَ َسِمْعُت أََبا الَْمِليحِ ، َعْن أَبِيِه ، َوكَانَ قَْد َصِحَب َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ: السَّْخِتَيانِيِّ ، قَالَ  : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ي َبطْنَِها فَقََضى النَّبِ ِه كَاَنْت ِفيَها اْمَرأََتاِن َضَرَبْت إِْحَداُهَما اُألْخَرى بَِعُموٍد فَقََتلََها َوقََتلَْت َما ِف يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ٍة ، أَْو بِفََرسٍ ، أَْو َبِعَريْينِ ِمَن اِإلبِلِ ، أَْو كَذَا َوكَذَا ِمَن َع: َوَسلََّم ِفي الَْمْرأَِة بِالَْعقْلِ ، َوِفي الَْجنِنيِ بُِغرٍَّة  ْبٍد ، أَْو أََم



كَْيَف َنْعِقلُ َيا َرُسولَ اللَِّه َمْن ال أَكَلَ ، َوال َشرَِب ، َوال َصاَح فَاْسَتَهلَّ ؟ : الَْغَنمِ ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن َرْهِط الْقَاِتلَِة 
ِه َوَسلََّم  فَِمثْلُ ذَِلَك أََسجَّاَعةٌ أَْنَت ؟ َوقََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُيطَلُّ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .أَنَّ ِمَرياثَ الَْمْرأَِة ِلَزْوجَِها َوَولَِدَها ، َوأَنَّ الَْعقْلَ َعلَى َعَصَبِة الْقَاِتلَِة: َوَسلََّم 

، َعْن َسلََمةَ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َسِعيٍد الُْمرِّيُّ ، َحدَّثََنا الِْمْنَهالُ بن َخِليفَةَ  -٥١٦
ُه اْمَرأََتاِن إِْحَداُهَما  َحَملُ بن: ِفيَنا َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه : َتمَّامٍ ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ الُْهذَِليِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َماِلٍك ، لَ

أَلْقَْت َجنِيًنا َميًِّتا ، فَاْنطَلََق ُهذَلَيَّةٌ ، َواُألْخَرى َعاِمَريَّةٌ ، فََضَرَبِت الُْهذَِليَّةُ َبطَْن الَْعاِمرِيَِّة بَِعُموِد ِخَباٍء أَْو فُْسطَاٍط فَ
َسلََّم َوَمَعَها أٌَخ لََها ُيقَالُ لَُه بِالضَّارَِبِة إِلَى َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَّ رٍ ، فَلَمَّا قَصُّوا َعلَى َرُسولِ : ُه َعلَْيِه َو ِعْمَرانُ بن ُعَوْيِم

لَ  ِه َوَسلََّم الِْقصَّةَ ، قَا ، فَقَالَ ِعْمَرانُ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ، َيا َنبِيَّ اللَِّه ، أََنِدي َمْن ال أَكَلَ ، َو: ُدوُه  ال َشرَِب 
ِه َوَسلََّم  َدْعنِي ِمْن رِْجزِ اَألْعَرابِ ، ِفيِه : َوال َصاَح فَاْسَتَهلَّ ؟ ِمثْلُ َهذَا ُيطَلُّ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

،: غُرَّةٌ  ، أَْو ِعْشُرونَ َوِمئَةُ َشاٍة  َخْمُسِمائٍَة أَْو فََرٌس  ْو أََمةٌ ، أَْو  َيا َنبِيَّ اللَِّه ، إِنَّ لََها اْبَنْينِ ُهَما َساَدةُ : فَقَالَ  َعْبٌد أَ
َما ِلي َشْيٌء : أَْنَت أََحقُّ أَنْ َتْعِقلَ َعْن أُْخِتَك ِمْن َولَِدَها ، قَالَ : الَْحيِّ ، َوُهْم أََحقُّ أَنْ َيْعِقلُوا َعْن أُمِّهِْم ، قَالَ 

َو َيْوَمِئٍذ َعلَى َصَدقَاِت ُهذَْيلٍ ، َوُهَو َزْوُج الَْمْرأََتْينِ ، َوأَُبو الَْجنِنيِ َيا َحَملُ ب: أَْعِقلُ ِفيِه ، قَالَ  ن َماِلٍك ، َوُه
، فَفََعلَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم بن  الَْمقُْتولِ ، اقْبِْض ِمْن َتْحِت َيِدَك ِمْن َصَدقَاِت ُهذَْيلٍ ِعْشرِيَن َوِمئَةَ َشاٍة 

  الَْعسَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ َشبِيبٍ

أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ  بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ ، َعْن
ِه َوَسلََّم َنْحَوُه   .َصلَّى اللَُّه َعلَْي

رِ ذَِلَك: ُب َبا   َما َجاَء ِفي ِلْبسِ الَْعَماِئمِ َوالدَُّعاِء َوغَْي
َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َوَزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ ، وحممد بن عبد اهللا احلضرمي ، وعبد اهللا بن أمحد  -٥١٧

ُمَحمَُّد بن ُحْمَرانَ ، َحدَّثََنا َخاِلٌد الَْحذَّاُء ، َعْن أَبِي َتِميَمةَ  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا: بن حنبل ، قَالُوا 
، فََعثََر َبِعُريَنا : الُْهَجْيِميِّ ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ ، َعْن أَبِيِه أَُساَمةَ ، قَالَ  كُْنُت َرِديَف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِه َوَسلََّم َت: ، فَقُلُْت  ُه َعلَْي َتِعَس الشَّْيطَانُ ، فَإِنَُّه َيْعظُُم َحتَّى : ال َتقُلْ : ِعَس الشَّْيطَانُ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  .بِْسمِ اللَِّه ، فَإِنَُّه َيِصُري ِمثْلَ الذَُّبابِ: بِقُوَِّتي ، قُلْ : َيِصَري ِمثْلَ الَْبْيِت ، َوَيقُولَ 

َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الصَّبَّاحِ الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمْنِذرِ : َحدَّثََنا ُعَبْيٌد الِْعْجلُي ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَاال  -٥١٨
َر ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن أَبِي إِْسَحاَق ، َحدَّثَنِي ابْنِي ِعيَسى ، َعْن ُعَبْيِد ال لَِّه بن أَبِي ُحَمْيٍد ، َعْن أَبِي إِْسَماِعيلُ بن ُعَم

  .أَْعِتُموا َتْزَداُدوا ِحلًْما: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَْمِليحِ بن أَُساَمةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َخاِلٍد السَّْمِتيُّ ، َحدَّثََنا الصَّلُْت َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ  -٥١٩
َنَزلَِت الَْمالِئكَةُ َيْوَم َبْدرٍ َوَعلَْيَها الَْعَماِئُم ، َوكَاَنْت َعلَى الزَُّبْيرِ : بن ِديَنارٍ ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .َيْوَمِئٍذ ِعَماَمةٌ َصفَْراُء
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َوُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَاال  -٥٢٠

ا َعبَّاُد بن َسِعيٍد ، َعْن ُمَبشِّرِ ُسَميْنةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن ِعيَسى التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَبِي َزكَرِيَّا ، َحدَّثََن



ِه َوَسلََّم قَالَ ال َيْشكُُر اللَُّه َمْن ال :  بن أَبِي الَْمِليحِ ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ ، َعْن أَبِيِه أَُساَمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َيْشكُُر النَّاَس

وَّاُف التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الُْمْسَتِمرُّ الُْعُروِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن َداُوَد الصَّ -٥٢١
أَبِيِه ، الَْمِليحِ ، َعْن بن ِعيَسى ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي َزكَرِيَّا الَْغسَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي َعبَّاُد بن َسِعيٍد ، َعْن ُمَبشِّرِ بن أَبِي 

ِه َوَسلََّم َركَْعَتيِ الْفَْجرِ ،  رٍ ، أَنَُّه َصلَّى َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي فََصلَّى قَرِيًبا ِمْنُه ، فََصلَّى َعْن َجدِِّه أَُساَمةَ بن ُعَمْي
، َيقُولُ  يكَاِئيلَ ، َوإِْسَراِفيلَ ، َوُمَحمٍَّد أَُعوذُ بَِك ِمَن النَّارِ اللَُّهمَّ َربَّ جِْبرِيلَ ، َوِم: َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِ فََسِمْعُتُه 

  .ثَالثَ َمرَّاٍت

دَّثََنا َسعِيُد َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ أَْحَمُد بن َسْهلٍ السُّكَّرِيُّ اَألْهوَازِيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َحِكيمٍ الَْعْسكَرِيُّ ، َح -٥٢٢
لَ بن َمْسلََمةَ ، َعْن لَْي ، َعْن زَِياِد بن أَبِي الَْمِليحِ ، َعْن أَبِيِه أَبِي الَْمِليحِ ، َعْن أَبِيِه ، قَا قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ٍث 

ارِ ، فَقَالَ لَُه َألْنَصاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَصاِحبِ الُْبقَْعِة الَِّتي زِيَدْت ِفي َمْسجِِد الَْمِديَنِة ، َوكَانَ َصاِحُبَها َرُجال ِمَن ا
ِه َوَسلََّم  ي الَْجنَِّة ، فَقَالَ : النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي ثَْمانُ ، فَقَالَ لَُه : لََك بَِها َبْيٌت ِف لََك بَِها َعْشَرةُ : ال ، فََجاَء ُع

، فَقَالَ آالٍف فَاْشَتَراَها ِمْنُه ، ثُمَّ َجاَء ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِلَى النَّ َيا َرُسولَ اللَِّه ، : بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
إِنِّي اْشَتَرْيُتَها :  ُعثَْمانُ اْشَترِ ِمنِّي الُْبقَْعةَ الَِّتي اْشَترَْيُتَها ِمَن اَألْنَصارِيِّ ، فَاْشَتَراَها ِمْنُه بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة ، فَقَالَ

َضَع لَبَِنةً ، ثُمَّ َهمٍ ، فََوَضَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَبَِنةً ، ثُمَّ َدَعا أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فََوبَِعَشَرِة آالِف ِدْر
، فََوَضَع لَبَِنةً ، ثُمَّ َجاَء ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فََوَض َضُعوا : َع لَبَِنةً ، ثُمَّ قَالَ ِللنَّاسِ َدَعا ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  .فََوَضُعوا
، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ  -٥٢٣ اْسُم أَبِي : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ 

  .الَْمِليحِ َعاِمُر بن أَُساَمةَ 
  أَُساَمةُ بن أَْخَدرِيٍّ

  ح. َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد  -٥٢٤

َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ ، َعْن : َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَِطَرانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الَْحَرِشيُّ ، قَاال 
ِه أَُساَم ةَ ُيقَالُ لَُه َبِشريِ بن َمْيُموٍن ، َعْن َعمِّ أَْصَرُم كَانَ ِفي النَّفَرِ الَِّذيَن أََتْوا : ةَ بن أَْخَدرِّي ، أَنَّ َرُجال ِمْن بين َشقَْر

ولَ اللَِّه ، َيا َرُس: فَأََتاُه بُِغالمٍ لَُه َحَبِشيٍّ اْشَتَراُه بِِتلَْك الْبِالِد ، فَقَالَ : َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
لَ : اْشَتَرْيُت َهذَا فَأَْحَبْبُت أَنْ ُتَسمَِّيُه َوَتْدُعَو لَُه بِالَْبَركَِة ، قَالَ  ا اْسُمَك أَْنَت ؟ قَا َبلِ أَْنَت : أَْصَرُم ، قَالَ : قَالَ : َم

َو َعاِص: أُرِيُدُه َراِعًيا ، قَالَ : فََما ُترِيُدُه ؟ قَالَ : ُزْرَعةُ ، قَالَ    .ٌم َوقََبَض النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَفَُّهفَُه
  َمنِ اْسُمُه أَُبيٌّ: َباُب 

  نِْسَبةُ أَُبيِّ بن كَْعبٍ
  َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

هِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَ -٥٢٥
  .النَّجَّارِ  ُعْرَوةَ ، ِفيَمْن َشهَِد َبْدًرا ، أَُبيُّ بن كَْعبِ بن قَْيسِ بن ُعَبْيِد بن َزْيِد بن ُمَعاوَِيةَ بن َعْمرِو بن َماِلِك بن

ُه   ِصفَةُ أُبِيِّ بن كَْعبٍ َوكُْنَيُتُه َرِضَي اللَُّه َعْن



،  َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن ُيوُنَس ، َوُمَباَرٍك ، َعنِ الَْحَسنَِحدَّثََنا  -٥٢٦
ُه أَْبَيَض الرَّأْسِ َواللِّْحَيِة َما َيْخِض: أََنا ُعَتيُّ الَّعْسِديُّ ، قَالَ    .ُب َرأَْيُت أَُبيَّ بن كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْن

 ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا الثَّْورِيُّ ، َعْن َسِعيٍد الَْجرِيرِيِّ -٥٢٧
ِه بن َرَباحٍ ، َعْن أَُبيِّ بن كَْعبٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ ِه َوَسلََّم قَالَ السَِّليلِ ، َعْن َعْبِد اللَّ ِلَيْهنَِك الِْعلُْم أََبا : ْي

  .الُْمْنِذرِ
ُد بن كَُناَسةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن إِْشكَيَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٥٢٨

  .كَاَنْت ِفي أَُبيٍّ َشَراَسةٌ : رِّ بن ُحَبْيشٍ ، قَالَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن زِ
الشَّْعبِيِّ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َصاِلحٍ ، َعْن ُمطَرٍِّف ، َعنِ -٥٢٩

، قَالَ  ْيِه َوَسلََّم ِستَّةٌ كَانَ أَْصَحاُب الْقََضاِء : َعْن َمْسُروقٍ  ، : ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ ُعَمُر ، َوَعِليٌّ 
  .َوَعْبُد اللَِّه ، َوأَُبيٌّ ، َوَزْيٌد ، َوأَُبو ُموَسى 
ُه   ِسنُّ أَُبيِّ بن كَْعبٍ َوَوفَاُتُه َرِضَي اللَُّه َعْن

ُه ، : ن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوُح ب -٥٣٠ ُتُوفَِّي أَُبيُّ بن كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْن
  .َعْنُه َسَنةَ ثَالِثَني ِفي ِخالفَِة ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه : ُيكَنَّى أََبا الُْمْنِذرِ بِالَْمِديَنِة َسَنةَ ِثْنَتْينِ َوِعْشرِيَن ، َوقَاِئلٌ َيقُولُ 

رٍ ، قَالَ  -٥٣١ بن َحفْصِ بن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْي َماَت أَُبيُّ بن : َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامِ 
ةَ اثَْنَتْينِ َوِعْشرِيَن ، قَالَ اْبُن ُنَمْيرٍ  ، ِفي ِخالفَِة ُعَمَر َسَن ِفي ِخالفَِة ُعثَْمانَ : َيقُولُ َبْعُضُهْم َو: كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  .َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم 
  َوِممَّا أَْسَنَد أَُبيُّ بن كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

ْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَب -٥٣٢
لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعَتيٍّ ، َعْن أَُبيِّ بن كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  َم اْبنِ آَدَم قَْد : قَا إِنَّ َمطَْع

ُه َوَملََّحُه قَْد َعِلَم إِلَى َما َيِصُريُضرَِب ِللدُّْنَيا َمثَال ، فَاْنظُْر َما َيْخُرُج ِمَن اْبنِ آَدَم َوإِ   .نْ قَزََّح
 ، َعْن أَُبيِّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْهْيثَمِ ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُعَتيٍّ -٥٣٣

ُه ، قَالَ  ِه َوَسلََّم قَالَ َرُس: بن كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْن إِذَا َرأَْيُتُم الرَُّجلَ َيَتَعزَّى بَِعَزاِء الَْجاِهِليَِّة : ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .فَأَِعضُّوُه َوال ُتكَنُّوا

يِّ بن َزْيٍد ، َعْن ُيوُسَف بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َع -٥٣٤ ِل
ُه ، قَالَ  ِه : ِمْهَرانَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُبيِّ بن كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْن ٍة َنَزلَْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي آِخُر آَي

  .إِلَى آِخرِ اآلَيِة]  ١٢٨: التوبة [} لَقَْد َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمَن أَْنفُِسكُْم{: َوَسلََّم 

، َعْن ُموَسى بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ بن َيْعلَى الثَّقَِفيُّ  -٥٣٥
، قَالَ إِْسحَاَق بن َيْحَيى اَألْنَصارِيِّ ، َعْن ُعَباَدةَ بن الصَّاِمِت ، َعْن أَُبيِّ بن كَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ْعبٍ 

َسلََّم  ُه ، َوُيْعِط َمْن َحَرَم: َعلَْيِه َو ظَلََم ُه ، َمْن َسرَُّه أَنْ ُيْشَرَف لَُه بنَيانٌ ، َوأَنْ ُتْرفََع لَُه َدَرَجاٌت ، فَلَْيْعُف َعمَّْن 
َعُه   .َوَيِصلْ َمْن قَطَ



ِه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ِمْهَرانَ السَّبَّاُك ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوارِِث بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ -٥٣٦
ِد بن ُجَحاَدةَ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَُبيِّ بن كَ ، أَنَّ َعْن ُمَحمَّ ْعبٍ 

ِه َوَسلََّم  ، فَقَالَ : جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي َيا ُمَحمَُّد ، إِنَّ اللََّه َعزَّ : َوُهَو بِأََضاِة بين ِغفَارٍ 
َحْرفَْينِ َحتَّى اْنَتَهى إِلَى َسْبَعِة أَْحُرٍف ، َعلَى : َوَجلَّ َيأُْمُرَك أَنْ ُتقْرَِئ أُمََّتَك الْقُْرآنَ َعلَى َحْرٍف َواِحٍد ، ثُمَّ قَالَ 

ا فَُهَو كََما قَالَ   .فََمْن قََرأَ َحْرفًا ِمْنَه
، َعْن -٥٣٧ َزَعةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َحبِيبٍ  ،  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي الَْحَسُن بن قَ ُشْعَبةَ 
، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الطُّفَْيلِ بن أَُبيٍّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعْن ثَُوْي ِه َوَسلََّم َيقُولُ رِ بن أَبِي فَاِخَتةَ  : َعلَْي

  .ال إِلََه إِال اللَُّه: ، قَالَ ]  ٢٦: الفتح [} َوأَلَْزَمُهْم كَِلَمةَ التَّقَْوى{

ْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيَم بن زِْبرِيقٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْحارِِث ، َعْن َحدَّثََنا َع -٥٣٨
أَُبيِّ بن كَْعبٍ   ، َعْنَعْبِد اللَِّه بن َساِلمٍ ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَْخَبَرنِي إِْسحَاُق ، َمْولَى الُْمِغَريِة بن َنْوفَلٍ

ال َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى َيْخُسَر الْفَُراُت َعْن : اَألْنصَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
، َيقَْتِتلُ ِتْسَعةُ أَْعَشارِِهْم   .َجَبلٍ ِمْن ذََهبٍ 

رَّْحَمنِ بن ُمْسِلمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِمْهَرانَ الَْجمَّالُ ، َحدَّثََنا ُمَبشُِّر بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد ال -٥٣٩
ِد بن ُمطَرٍِّف أَبِي غَسَّانَ ، َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد ، َحدَّثَنِي أَُبيُّ بن كَْعبٍ َرِضَي َعْنُه ،  اللَُّه َعْن ُمَحمَّ

َسلََّم ِفي : أَنَّ الْفُْتَيا الَِّتي كَاُنوا ُيفُْتونَ  ، كَاَنْت ُرْخَصةً َتَرَخصََّها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو أَنَّ الَْماَء ِمَن الَْماِء 
  .أَوَّلِ الزََّماِن ، ثُمَّ أََمَرَنا بِاالغِْتسَالِ َبْعُد

ن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ُمَحمَِّد بن أَُبيِّ بن َحدَّثََنا أَْحَمُد ب -٥٤٠
: َوَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: كَْعبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن أَُبيِّ بن كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

، : َيا أََبا الُْمْنِذرِ ، إِنِّي أُِمْرُت أَنْ أَْعرَِض َعلَْيَك الْقُْرآنَ ، فَقَالَ  ، َوِمْنَك َتَعلَّْمُت  بِاللَِّه آَمْنُت ، َوَعلَى َيِدَك أَْسلَْمُت 
َنَعْم بِاْسِمَك َوَنَسبَِك : للَِّه ، َوذُِكْرُت ُهَناَك ؟ ، قَالَ َيا َرُسولَ ا: فََردَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْقَْولَ : قَالَ 

  .فَاقَْرأْ إِذًا َيا َرُسولَ اللَِّه: ِفي الَْمِأل اَألْعلَى ، قَالَ 
ِذ بن أَُبيِّ  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن -٥٤١ ُمَحمَِّد بن ُمَعا

ُه ، أَنَُّه قَالَ  ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن أَُبيِّ بن كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْن ، َما َجَزاُء الُْحمَّى ؟ : بن كَْعبٍ  َيا َرُسولَ اللَِّه 
ِه ِعْرٌق ، قَالَ أَُبيٌّ َتْجرِي الَْحَسَناُت َعلَى َصاِحبَِها َما اْخُتِلَج َعلَْيِه قَ: ، قَالَ  ْو ُضرَِب َعلَْي اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلُكَ : َدٌم أَ

فَلَْم ُيْمسِ أَُبيٌّ قَطُّ إِال : ُحمَّى ال َتْمَنُعنِي ُخُروًجا ِفي َسبِيِلَك ، َوال ُخُروًجا إِلَى َبْيِتَك ، َوال َمْسجِِد َنبِيَِّك ، قَالَ 
  .َوبِِه ُحمَّى 

بن ا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد ، َعْن َيْحَيى َحدَّثََن -٥٤٢
ْن َتْمرٍ ، فَكَانَ  ِمأَبِي كَِثريٍ ، َعنِ الَْحْضَرِميِّ بن الِحقٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَُبيِّ بن كَْعبٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه كَانَ لَُه ُجْرنٌ

، فََردَّ  َو بَِدابٍَّة ِشْبِه الُْغالمِ الُْمْحَتِلمِ ، فََسلََّم َعلَْيِه  ِه السَّالَم ، فَقَالَ َيْنقُُص ، فََحَرَسُه ذَاَت لَْيلٍَة ، فَإِذَا ُه ا : َعلَْي َم
اوِلْنِي َيَدَك ، فََناَولَُه َيَدُه ، فَإِذَا َيُدُه َيُد كَلْبٍ ، َوَشْعُرُه َشْعُر فََن: ال َبلْ جِنِّيٌّ ، قَالَ : أَْنَت ، جِنِّيٌّ أَْم إِْنِسيٌّ ؟ ، قَالَ 



فََما َجاَء بَِك ؟ قَالَ : قَْد َعِلَمِت الْجِنُّ أَنَّ َما ِفيهِْم َرُجلٌ أََشدُّ ِمنِّي ، قَالَ : َهكَذَا َخلُْق الْجِنِّ ، قَالَ : كَلْبٍ ، قَالَ 
لَ َبلََغَنا أَنََّك :  اِمَك ، قَا َهِذِه اآلَيةُ الَِّتي ِفي : فََما ُيْنجِيَنا ِمْنكُْم ؟ قَالَ : ُتِحبُّ الصََّدقَةَ ، فَجِئَْنا ُنِصيُب ِمْن طََع

ا َحتَّى ُيْصبَِح ، َمْن قَالََها ِحَني ُيْمِسي أُجَِري ِمنَّ]  ٢٥٥: البقرة [} اللَُّه ال إِلََه إِال ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم{: ُسوَرِة الَْبقََرِة 
ا أَْصَبَح أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ، َوَمْن قَالََها ِحَني ُيْصبُِح أُجَِري ِمنَّا َحتَّى ُيْمِسَي ، فَلَمَّ َسلََّم فَذَكََر ذَِلَك لَُه  ِه َو

  .َصَدَق الْخَبِيثُ: فَقَالَ 

، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمْر -٥٤٣ َوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َسْعِد بن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ بن َواِقٍد 
اِء بن السَّاِئبِ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْن : ُه ، قَالَ َعْن َجدِّي الُْحَسْينِ بن َواِقٍد ، َعْن َعطَ

َسلََّم َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَّ لَْو كَانَ ِلِإلْنَساِن َواِدَياِن ِمَن الَْمالِ اللَْتَمَس الثَّاِلثَ ، َوال َيْمُأل : ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .َبطَْن اِإلْنَساِن إِال التَُّراُب ، ثُمَّ َيُتوُب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َمْن َتاَب

ْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعْنَبرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َع -٥٤٤
ةَ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّ ، َعْن أَُبيِّ بن اسٍ َحدَّثََنا أَُبو الْجَارَِيِة الْعَْبِديُّ ، َعْن ُشْعَب

َم قََرأَ    .ُمثَقَّلَةً ]  ٧٦: الكهف [} قَْد َبلَْغَت ِمْن لَُدنِّي{: كَْعبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  أَُبيُّ بن َماِلٍك الْقَُشْيرِيُّ
  َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

  ح. ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ  -٥٤٥
يُّ بن الَْجْعِد    ح. َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا َعِل

ُزَراَرةَ بن أَْوفَى َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن : َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، قَالُوا 
ِه َوَسلََّم قَالَ  َمْن أَْدَرَك َواِلَدْيِه أَْو أََحَدُهَما فََدَخلَ النَّاَر فَأَْبَعَدُه : ، َعْن أَُبيِّ بن َماِلٍك ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .اللَُّه
  أَُبيُّ بن ِعَماَرةَ اَألْنَصارِيُّ

  َرِضَي اللَُّه َعْنُه

ْحَمنِ ثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّْيلَحِينِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب ، َعْن َعْبِد الرََّحدَّ -٥٤٦
ْنَصارِيِّ ، َوكَانَ بن َرزِينٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد ، َعْن أَيُّوَب بن قَطَنٍ الِْكْنِديِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَماَرةَ اَأل

َجِميًعا ، قَالَ : َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَْمَسُح َعلَى : قُلُْت : قَْد َصلَّى ِفي َبْيِتِه الِْقْبلََتْينِ 
ا ، قُلُْت : الُْخفَّْينِ ؟ ، قَالَ  ، َو: َنَعْم َيْوًم ، قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه  ، : َنَعْم َوثَالثَةً ، قُلُْت : َيْوَمْينِ ؟  َيا َرُسولَ اللَِّه 
  .َنَعْم ، َوَما ِشئَْت: َوثَالثَةً ؟ ، قَالَ 

ْحَمنِ الرَّ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن غُلَْيبٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب ، َعْن َعْبِد -٥٤٧
، َعْن ُعَباَدةَ بن ُنَسيٍّ ، َعْن أَُبيِّ  بن ُعَماَرةَ بن َرزِينٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد ، َعْن أَيُّوَب بن قَطَنٍ 

ِه َوَسلََّم َصلَّى ِفي َبْيِتِه ، فَقُلُْت  ُسولَ اللَِّه ، أَْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ ؟ َيا َر: اَألْنصَارِيِّ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َنَعْم ، َوَما َبَدا لََك: َوثَالثٌ َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ : قُلُْت : َنَعْم ، َوَيْوَمْينِ ، قَالَ : َيْوٌم ؟ قَالَ : َنَعْم ، قُلُْت : قَالَ 
  َمنِ اْسُمُه أَُسْيٌد: َباُب 



  نِْسَبةُ أَُسْيِد بن ُحَضيْرٍ
  َعقَبِيٌّ َبْدرِيٌّ

ُه   ُيكَْني أََباَعِتيٍك َوُيقَالُ أَُبو َيحَْيى َرِضَي اللَُّه َعْن

َوِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٥٤٨
أَُسْيُد بن ُحَضْيرِ بن ِسَماِك بن ُعَبْيِد بن َراِفعِ بن اْمرِئِ الْقَْيسِ بن َزْيِد بن َعْبِد : الَْعقََبةَ ُعْرَوةَ ، ِفيَمْن َشهَِد 
  .اَألْشَهلِ َوُهَو َنِقيٌب 

َي أَُسْيُد بن ُحَضْيرٍ ، ُتُوفِّ: َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوُح بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٥٤٩
ُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َبْيَن َعُموَديِ السَّرِيرِ َحتَّى َوَض ُه ُعَم َعُه بِالَْبِقيعِ َوَصلَّى َوُيكَنَّى أََبا َيْحَيى َسَنةَ ِعْشرِيَن ، َوَحَملَ

  .َعلَْيِه 
ُوفَِّي أَُسْيُد : َراِهيُم بن َسِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ ، َعنِ الَْواِقِديِّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا إِْب -٥٥٠ ُت

  .بن ُحَضْيرٍ َسَنةَ ِعْشرِيَن ِفي َشْعَبانَ 
دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َح -٥٥١

ةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن  بين َعْبِد اَألْشَهلِ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْب
  .أَُسْيُد بن ُحَضْيرٍ َوُهَو َنِقيٌب : 

ُه َوِممَّا أَْسَنَد أَُسْيُد بن ُحَضْيرٍ َرِضَي   اللَُّه َعْن
  ح. َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ  -٥٥٢

، قَاال  َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن : َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن قَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ 
: إِنَّكُْم َسَتَرْونَ َبْعِدي أَثََرةً ، قَالُوا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : سٍ ، َعْن أَُسْيِد بن ُحَضْيرٍ ، قَالَ أََن

، قَالَ  .٢(اْصبُِروا َحتَّى َتلْقَْونِي َعلَى الَْحْوضِ : فََما َتأُْمُرَنا ؟   (  
 بن َزْيِد بن الَْحرِيشِ اَألْهوَازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْعَمرٍ الَْبْحَرانِيُّ َحَرِميُّ بن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََناَحدَّثََنا أَْحَمُد  -٥٥٣

، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَُسْيِد بن ُحَضْيرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  ِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا: ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ  للَُّه َعلَْي
.٣(ا َعْن ُمِسيِئهِْم اَألْنَصاُر كَرِِشي َوَعْيَبِتي ، َوإِنَّ النَّاَس ُيكِْثُرونَ َوُهْم ُيِقلُّونَ فَاقَْبلُوا ِمْن ُمْحِسنِهِْم ، َوَتَجاَوُزو:   (  

  ح. َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ : قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َوأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ،  -٥٥٤

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو ، َعْن : َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر ، قَاال 
إِذَا قَِدَم ِمْن َسفَرٍ : كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْنَها ، قَالَْت  أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه

كَى ،  بَِمْوِت اْمَرأَِتِه فََبَنَزلَ ذَا احلُلَْيفَةَ ، فََخَرَج إِلَْيهُِم الصِّبَْيانُ فَُيْخبُِروَنُهْم َعْن أَْهِلهِْم ، فَأُْخبَِر أَُسْيُد بن ُحَضْيرٍ
لَ : فَِقيلَ لَُه  ِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : أََتْبِكي ؟ ، فَقَا َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي إِنَّ : َوَما ِلي ال أَْبِكي ، َوقَْد 

.٤(الَْعْرَش اْهَتزَّ أَْعَواُدُه ِلَمْوِت َسْعِد بن ُمَعاٍذ   (  
، َح -٥٥٥ دَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ 



، َعْن أَُسْيِد بن ُحَضْيرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  ِه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َعاِئَشةَ  ْي
  .اْهَتزَّ الَْعْرُش ِلَمْوِت َسْعِد بن ُمَعاٍذ: َوَسلََّم 

، َواْبُن  َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب -٥٥٦
ةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ ، َعْن أُمِِّه فَاِطَمةَ بنِت ُحَسْينٍ َحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن غَزِيَّ: لَهِيَعةَ ، قَاال 

كَانَ أَُسْيُد بن ُحَضْيرٍ ِمْن أَفَاِضلِ النَّاسِ ، َوكَانَ : َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنََّها قَالَْت 
ِحَني : لَْو أَكُونُ كََما أَكُونُ َعلَى َحالٍ ِمْن أَْحَوالٍ ثَالٍث ، لَكُْنُت ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة ، َوَما َشكَكُْت ِفي ذَِلَك : قُولُ َي

، َوإِذَا َشهِْدُت جَِناَزةً أَقَْرأُ الْقُْرآنَ ، أَْو ِحَني أَْسَتِمُعُه ُيقَْرأُ ، َوإِذَا َسِمْعُت بُِخطَْبِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع ِه َوَسلََّم  لَْي
  .، َوَما َشهِْدُت جَِناَزةً قَطُّ ، فََحدَّثُْت َنفِْسي ِسَوى َما ُهَو َمفُْعولٌ بَِها ، َوَما ِهَي َصاِئَرةٌ إِلَْيِه

ا اْبُن ُجَرْيجٍ ، َحدَّثَنِي ِعكْرَِمةُ بن َخاِلٍد ، أَنَّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ ، َحدَّثََن -٥٥٧
إِذَا ُسرِقَ : كََتَب ُمَعاوَِيةُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، إِلَى َمْرَوانَ بن الَْحكَمِ : أَُسْيَد بن ُحَضْيرِ بن ِسَماٍك َحدَّثَُه ، قَالَ 

َو أََحقُّ بِ ، فَكََتْبُت إِلَى الرَُّجلُ فََوَجَد َسرِقََتُه فَُه َها إِذَا َوَجَدَها ، فَكََتَب إِلَيَّ َمْرَوانُ بِذَِلَك ، َوأََنا َعاِملُُه َعلَى الَْيَماَمِة 
َشاَء َسيُِّدَها  قََضى أَنْ إِذَا َوَجْدَت ِعْنَد الرَُّجلِ غَْيَر الُْمتََّهمِ ، فَإِنْ: َمْرَوانَ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

انُ َرِض ُر َوُعثَْم اَء اتََّبَع َسارِقَُه ثُمَّ قََضى بِذَِلَك َبْعَدُه أَُبو َبكْرٍ ، َوُعَم َي اللَُّه َعْنُهْم ، فََبَعثَ أََخذََها بِالثََّمنِ ، َوإِنْ َش
ا ُولِّيُت ، : َمْرَوانُ بِِكَتابِي إِلَى ُمَعاوَِيةَ ، فََبَعثَ ُمَعاوَِيةُ إِلَى َمْرَوانَ  إِنََّك لَْسَت أَْنَت ، َوال أَُسْيٌد َيقِْضَياِن َعلَيَّ ِفيَم

ال أَقِْضي بِِه أََبًدا :  َولَِكنِّي أَقِْضي َعلَْيكَُما ، فَأَْنِفذْ َما أََمْرُتَك بِِه ، فََبَعثَ َمْرَوانُ بِِكَتابِ ُمَعاوَِيةَ إِلَيَّ ، فَقُلُْت َواللَِّه 
)٢. (  

َنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلٌد ، َعْن ُحَصْينِ بن َعْبِد َحدَّثَ -٥٥٨
ى اللَُّه َعلَْيِه َبْيَنَما ُهَو ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّ: الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَُسْيِد بن ُحَضْيرٍ ، قَالَ 

َم ِفي َخاِصَرِتِه ، فَقَالَ َوَسلََّم ، َوكَانَ ِفيِه ِمَزاٌح ُيَحدِّثُ الْقَْوَم ِلُيْضِحكَُهْم ، فَطََعَنُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس لَّ
ِه إِنَّ َعلَْيَك قَِميًصا ، َولَْي: اْصطَبِْر ، فَقَالَ : أَْصبِْرنِي ، فَقَالَ :  َس َعلَيَّ قَِميٌص ، فََرفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ) .٣(إِنََّما أََرْدُت َهذَا َيا َرُسولَ اللَِّه : َوَسلََّم قَِميَصُه فَاْحَتَضَنُه ، َوَجَعلَ ُيقَبِّلُ كَْشَحُه ، َوَيقُولُ 
دَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الِْمْهرِقَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ ، َح -٥٥٩

ْيِد بن ُحَضْيرٍ ، أَنَّ الدَّْشَتِكيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ ، َعْن ُحَصْينٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَُس
َسلََّم  َرُجال كَانَ ِه َوَسلََّم بِإِْصَبِعِه ِفي : ُيْضِحُك ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو إِذْ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

لَ : قََتلَْتنِي َيا َرُسولَ اللَِّه ، قَالَ : َخاِصَرِتِه ، قَالَ  َع إِنَّ َعلَْيَك قَِميًصا َولَْم : اقَْتصَّ ، قَا َيكُْن َعلَيَّ قَِميٌص فََرفَ
بِأَبِي َوأُمِّي : ، َوَيقُولُ  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَِميَصُه َحتَّى َبَدا كَْشُحُه فَاْحَتَضَنُه ، َوَجَعلَ ُيقَبِّلُ كَْشَحُه

  .َهذَا أََرْدُت 

َبلٍ ، َحدَّثََنا َهِديَّةُ بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعنِ الَْحجَّاجِ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْن -٥٦٠
، أَنّ َرُسولَ اللَِّه  َسلََّمَعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَُسْيِد بن ُحَضْيرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



  .َتَوضَّأُوا ِمْن لُُحومِ اِإلبِلِ الَْحِديثَ: ، قَالَ 
دَّثََنا َعبَّاُد بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الْقَِطيِعيُّ إِْسَماِعيلُ بن إِْبَراِهيَم ، َح -٥٦١

ْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه الرَّازِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَُسْيِد الَْعوَّامِ ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ ، َع
،  َصلُّوا ِفي َمَرابِضِ الَْغَنمِ ، َوال َتَوضَّئُوا ِمْن أَلَْبانَِها: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ُحَضْيرٍ ، قَالَ 

َترِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َوال ُتَصلُّوا ِفي َمَعاِطنِ اِإلبِلِ ، َوَتَوضَّئُوا ِمْن أَلَْبانَِها ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُوَد الصَّوَّاُف التُّْس
، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج بن أَْرطَاةَ ، َعْن َعْبِد الْقُدُّوسِ بن ُمَحمٍَّد الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْعوَّامِ 

َم ِمثْلَُهاللَِّه بن َعْبِد اللَِّه قَاِضي الرِّيِّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَُسْيِد بن ُحَضْيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ   .ُه َعلَْيِه َوَسلَّ

، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ الَْهاِد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْب -٥٦٢ ةَ 
،  َبقََرِة َوفََرُسُه َمْرُبوطَةٌَعْن َعْبِد اللَِّه بن َخبَّابٍ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، َعْن أَُسْيِد بن ُحَضْيرٍ ، أَنَُّه َبْيَنَما ُهَو َيقَْرأُ ُسوَرةَ الْ
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ 

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم التَّْيِميُّ ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد ، أَنَّ أَُسْي َد بن ُحَضْيرٍ كَانَ ِمْن أَْحَسنِ النَّاسِ َعْمرٍو 
فََرُس ِفي رَِباِطِه ، فَقََرأَ فَأََداَر َصْوًتا بِالْقُْرآِن ، فَقََرأَ لَْيلَةً ، َوفََرُسُه َمْرُبوطَةٌ ِعْنَدُه ، َواْبُنُه َناِئٌم إِلَى َجْنبِِه ، فَأََداَر الْ

الْفََرُس ِفي رَِباِطِه ، فَاْنَصَرَف ، فَأََخذَ اْبَنُه َوَخِشَي أَنْ َيطَأَُه الْفََرُس ، فَأَْصَبَح فَذَكََر  الْفََرُس ِفي رَِباِطِه ، فَقََرأَ فَأََداَر
ِه َوَسلََّم  ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي الَْمالِئكَةَ لَمْ  اقَْرأْ أَُسْيُد فَإِنَّ: ذَِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ْو قََرأَْت أَْصَبَحْت ظُلَّةٌ َبْيَن السََّماِء َواَألْرِضَني ، َيَتَراَياَها النَّاُس ِف   .يَها الَْمالِئكَةَُتَزلْ َيْسَتِمُعونَ َصْوَتَك ، فَلَ

رٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َوَيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن  -٥٦٣ َمْعَم
إِذْ غَِشَيْتنِي ِمثْلُ السََّحاَبِة ِفيَها ِمثْلُ : َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َبْيَنَما أَُسْيُد بن ُحَضْيرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ُيَصلِّي بِاللَّْيلِ ، قَالَ 

ةٌ إِلَى جَْنبِي َوِهي َحاِملٌ ، َوالْفََرُس َمْرُبوطٌ ِفي الدَّارِ ، فََخِشيُت أَنْ َيْنِفَر الْفََرُس ، فََتفَْزَع الَْمَصابِيحِ ، َوالَْمْرأَةُ َناِئَم
َبْحُت ، فَقَالَ َم ِحَني أَْصالَْمْرأَةُ ، فَُتلِْقَي َولََدَها ، فَاْنَصَرفُْت ِمْن َصالِتي ، فَذَكَْرُت ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .اقَْرأُْه َيا أَُسْيُد فَإِنَّ ذَِلَك َملٌَك اْسَتَمَع الْقُْرآنَ : 
، َعْن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ  -٥٦٤

َم ، فَقَالَ َعْن زِرٍّ ، َعْن أَُس َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنِّي كُْنُت أَقَْرأُ : ْيِد بن ُحَضْيرٍ ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ِتلَْك السَِّكيَنةُ : َسلََّم الَْبارَِحةَ ُسوَرةَ الْكَْهِف ، فََجاَء َشْيٌء َحتَّى غَطَّى فَِمي ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .َجاَءْت َتْسَتِمُع الْقُْرآنَ

ِعَياضٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َسِعيٍد اَألْيِليُّ ، َحدَّثََنا أََنُس بن  -٥٦٥
، َعْن َزْيِد بن أَْسلَ كُْنُت أَُصلِّي ِفي لَْيلٍَة قَِمَرٍة ، َوقَْد : َم ، َعْن أَُسْيِد بن ُحَضْيرٍ ، قَالَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر 

زِْعُت ، ثُمَّ َجالَْت أُْخَرى ، فََرفَْعُت َرأِْسي ، َوإِذَا ظُلَّةٌ قَْد غَِش َيْتنِي ، َوإِذَا ِهَي أَْوثَقُْت فََرِسي ، فََجالَْت َجْولَةً ، فَفَ
ِه َوَسلََّم َوَبْيَن الْقََمرِ ، فَفَزِْعُت ، فََدَخلُْت الَْبْيَت ، فَلَمَّا أَْصَبْحُت ذَكَْرُت ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي قَْد َحالَْت َبْينِي

  .َن الصَّْوِتِتلَْك الَْمالِئكَةُ َجاَءْت َتْسَتِمُع قُْرآَنَك آِخَر اللَّْيلِ ُسوَرةَ الَْبقََرِة َوكَانَ أَُسْيُد َحَس: فَقَالَ 



ابٍِت ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن ثَ -٥٦٦
ِه ، َبْيَنَما أََنا أَقَْرأُ ُسوَرةَ الَْبقََرِة ، إِذْ َيا َرُسولَ اللَّ: َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَُسْيِد بن ُحَضْيرٍ ، أَنَُّه قَالَ 

َسلََّم اقَْرأُْه َيا أََبا َعِتيٍك :  َسِمْعُت َوْجَبةً ِمْن َخلِْفي ، فَظََنْنُت أَنَّ فََرِسي أُطِْلَق ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
، فَإِذَا الَْمَص: ، قَالَ  َم ، َيقُولُ فَالَْتفَتُّ  : ابِيُح ُمَدالةٌ َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ ، َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

وَرِة ِتلَْك الَْمالِئكَةُ َنَزلَْت ِلِقَراَءِة ُس: َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما اْسَتطَْعُت أَنَّ أَْمِضَي ، قَالَ : اقَْرأُْه َيا أََبا َعِتيٍك فَقَالَ 
اَهَوْيِه ، أََنا ُمَعاذُ بن الَْبقََرِة ، أََما إِنََّك لَْو َمَضْيَت لَرَأَْيَت الَْعجَاِئَب ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َر

، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن أُ َسْيِد بن ُحَضْيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه ِهَشامٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن قََتاَدةَ 
ُه  َسلََّم ِمثْلَ   .َعلَْيِه َو

  ح. َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا َبشَّاُر بن ُموَسى الَْخفَّاُف  -٥٦٧

َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، : وُق بن الَْمْرُزَباِن ، قَاال َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا َمْسُر
بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو بن َسْعِد بن ُمَعاٍذ ، َعْن َمْحُموِد بن لَ بِيٍد ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق ، َعْن ُحَصْينِ 

، قَالَ اْبنِ َشِفيعٍ ، َوكَانَ طَبِيًب أََتانِي أَْهلُ : قَطَْعُت ِمْن أَُسْيِد بن ُحَضْيرٍ ِعْرَق النََّسا ، فََحدَّثَنِي َحِديثَْينِ ، قَالَ : ا 
ِه َوَسلََّم ، َيقِْسُم لََنا ِمْن َهذَا التَّْمرِ: َبْيَتْينِ ِمْن قَْوِمي ، فَقَالُوا  ْم لََنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ،  كَلِّ كَلََّمْتُه  ، فَأََتْيُتُه فَ

: َجَزاَك اللَُّه َعنَّا َخْيًرا ، قَالَ : َنَعْم َنقِْسُم ِلكُلِّ أَْهلِ َبْيٍت َشطًْرا ، َوإِنْ َعاَد اللَُّه َعلَْيَنا ُعْدَنا َعلَْيهِْم ، فَقُلُْت : فَقَالَ 
ْيًرا ، فَإِنَّكُْم َما َعِلْمُت أَِعفَّةٌ ُصُبٌر ، أََما إِنَّكُمِ َسَتلْقَْونَ َبْعِدي أَثََرةً ، َوأَْنُتْم فََجَزاكُُم اللَُّه َعنِّي َمَعاِشَر اَألْنَصارِ َخ

  .فَاْصبُِروا َحتَّى َتلْقَْونِي
  أَُسْيُد بن ظَُهْيرٍَرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

رِ بن َربِيَعةَ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َيْعقُوَب  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْقَْرَمِطيُّ الَْبْغَداِديُّ -٥٦٨ ، ِمْن َولَِد َعاِم
  ح. الُْعثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ التَّْيِميُّ ، َحدَّثََنا َبِشُري بن ثَابِِت بن أَُسْيِد بن ظَُهْيرٍ 

ْن أَبِيهَِما ثَابٍِت ، َعْن َجدِِّهَما أَُسْيِد بن ظَُهْيرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َوَحدَّثَنِي أَْيًضا َعْن أُْخِتِه ُسْعَدى بنِت ثَابٍِت ، َع
ِه َوَسلََّم َراِفَع بن َخِديجٍ َيْوَم أُُحٍد ، فَقَالَ لَُه َعمُُّه ظَُهْيٌر: ، قَالَ  ُه اللَُّه اْسَتْصَغَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َيا :  َرِحَم
، فَأََصاَبُه َسْهٌم ِفي لََرُس بَِّتِه ، فََجاَء بِِه َعمُُّه إِلَى ولَ اللَِّه ، إِنَُّه َرُجلٌ َرامٍ ، فَأََجاَزُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِه َوَسلََّم ، فَقَالَ  َسلََّم إِنَّ اْبَن أَِخي أََصاَبُه َسْهٌم : النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي إِنْ : ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ِه َماَت َشهِيًدا   .أَْحَبْبَت أَنْ ُتْخرَِجُه أَْخَرْجَناُه ، َوإِنْ أَْحَبْبَت أَنْ َتَدَعُه ، فَإِنَُّه إِنْ َماَت َوُهَو ِفي

، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -٥٦٩   بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ 
َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال 

َع أَُسْيَد بن ظَُهْيرٍ اَألْنَصارِيَّ ُيَحدِّثُ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْبَرِد َمْولَى بين َخطَْمةَ ، أَنَُّه َسِم
َسلََّم قَالَ  ُعْمَرٍة: َعلَْيِه َو   .َصالةٌ ِفي َمْسجِِد قَُباَء كَ

، َحدَّثََنا َخاِلُد بن الْحَارِِث ،  َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا الصَّلُْت بن َمْسُعوٍد الَْجْحَدرِيُّ -٥٧٠
أَْخَبَرنِي أَبِي ، َعْن َراِفعِ بن أَُسْيِد بن ظَُهْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن َجْعفَرٍ ، قَالَ 

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن ِكَرى اَألْرضِ



  بن َيْرُبوَع اَألْنصَارِيُّ أَُسْيُد
ُه   اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة َرِضَي اللَُّه َعْن

َوِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٥٧١
ِة َمْن قُ ِة ِمَن اَألْنَصارِ ِمْن بين َساِعَدةَ ُعْرَوةَ ِفي َتْسِمَي   .أَُسْيُد بن َيْرُبوعٍ : ِتلَ َيْوَم الَْيَماَم

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٥٧٢
ةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة ِمَن اَألْنَصارِ ِمْن بين َساِعَدةَ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَس : ى بن ُعقَْب
  .أَُسْيُد بن َيْرُبوعٍ 

  أَُسْيُد بن َماِلٍك أَُبو َعْمَرةَ اَألْنَصارِيُّ
ُه َيْوَم َوُيقَالُ َبِشُري بن َعْمرِو بن ِمْحَصنٍ ِمْن بين َمازِ ِن بن النَّجَّارِ َوُيقَالُ إِنَّ أََبا َعْمَرةَ أَْعطَى َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْن

  ِصفَِّني ِمائَةَ أَلِْف ِدْرَهمٍ أََعاَنُه بَِها َيْوَم الَْجَملِ َوقُِتلَ َيْوَم ِصفَِّني
َوِفيَها : َنا إِْبَراِهيُم بن َسِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ ، َعنِ الَْواِقِديِّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ فُْسُتقَةُ ، َحدَّثَ -٥٧٣

  .ُتُوفَِّي أَُبو َعْمَرةَ الَْمازِنِيُّ َسَنةَ َسْبعٍ َوثَالِثَني 
َم: َباٌب  ِه َوَسلَّ   ِمْن َدالِئلِ ُنُبوَِّة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
 اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسِعيِد بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُيوُسَف الِْفْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيَُّحدَّثََنا َعْبُد  -٥٧٤

  ح. 

َعالِء بن َزْبرٍ الِْحْمِصيُّ ، َوَحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الَْمِلِك أَْحَمُد بن إِْبَراِهيَم الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َعْبِد اللَِّه بن الْ
َحدَّثََنا الُْمطَِّلُب بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ ، : َحدَّثَنِي أَبِي َعْبِد اللَِّه بن الَْعالِء ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َواَألْوَزاِعيِّ ، قَاال 

َسلََّم ِفي : ي أَبِي ، قَالَ َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْمَرةَ اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثَنِ َع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو كُنَّا َم
ِه َوَسلََّم  ، فَأََصاَب النَّاَس َمْخَمَصةٌ ، فَاْسَتأْذَنَ النَّاُس َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ِفي َنْحرِ َبْعضِ غَْزَوٍة غََزاَها 

ُر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْن ظُُهورِِهْم ، فََهمَّ َرُسولُ َم أَنْ َيأْذَنَ لَُهْم ِفي ذَِلَك ، فَقَالَ ُعَم ُه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى أََرأَْيَت َيا َرسُولَ اللَِّه إِذَا َنْحُن َنحَْرَنا ظَْهَرَنا ، ثُمَّ لَِقيَنا َعُدوََّنا غًَدا َوَنْحُن جَِياٌع رَِجالٌ ، : 

َتْدُعو النَّاَس بَِبقَاَيا أَْزَواِدِهْم ، ثُمَّ َتْدُعو لََنا ِفيَها بِالَْبَركَِة ، فَإِنَّ اللََّه : فََما َتَرى َيا ُعَمُر ؟ ، قَالَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
، قَالَ َعزَّ َوَجلَّ َسُيَبلُِّغَنا بَِدْعَوِتَك إِنْ َشاَء اللَّ فَكَأَنََّما كَانَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِغطَاٌء ، : ُه 

ِه ، فَُبِسطَ ، ثُمَّ َدَعا النَّاَس بَِبقَاَيا أَْزَوادِِهْم ، فََجاُءوا بَِما كَانَ  ، فَأََمَر بِ ِعْنَدُهْم ، فَِمَن النَّاسِ فَكُِشَف فََدَعا بِثَْوبٍ 
َر بِِه َرُسولُ اللَّ َمْن َسلََّم َجاَء بِالَْجفَْنِة ِمَن الطََّعامِ أَوِ الِْحفَْنِة ، َوِمْنُهْم َمْن َجاَء بِِمثْلِ الَْبْيَضِة ، فَأََم ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  ، فَُوِضَع َعلَى ذَِلَك

َء اللَُّه أَنْ َيَتكَلََّم ، ثُمَّ َناَدى ِفي الَْجْيشِ ، فََجاُءوا ، ثُمَّ أََمَرُهْم فَأَكَلُوا الثَّْوبِ ، ثُمَّ َدَعا ِفيِه بِالَْبَركَِة ، َوَتكَلََّم بَِما َشا
ا بَِركَْوٍة فَُوِضَعْت َبْيَن َيَدْيِه ، ثُمَّ َدَعا بِ ، ثُمَّ، َوطَِعُموا ، َوَمُألوا أَْوِعَيَتُهْم ، َوَمَزاوَِدُهْم ، ثُمَّ َدَع  َماٍء ، فََصبَُّه ِفيَها 

ا َشاَء اللَُّه أَنْ َيَتكَلََّم ، ثُمَّ أَْدَخلَ ِخْنَصَرُه ِفيَها ، فَأَقَْسَم بِاللَِّه لَقَ ْد َرأَْيُت أَصَابَِع َرُسولِ اللَِّه َمجَّ ِفيَها ، فََتكَلََّم بَِم
ِه َوَسلََّم َتفَجَُّر َيَنابِيَع ِمَن الَْماِء ، ثُمَّ أََمَر النَّا َس فََشرُِبوا ، َوَسقَْوا ، َوَمُألوا ِقَرَبُهْم ، َوأََداوَِيُهْم ، ثُمَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم َحتَّى َبَدْت َنَواجِذُُه ، ثُمَّ قَالَ  أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه : َضِحَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي



َه بِهَِما أََحٌد َيْوَم الِْقَياَمِة ، إِال َدَخلَ الَْجنَّةَ َعلَى َما كَانَ، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْب   .ُدُه َوَرُسولُُه ، ال َيلْقَى اللَّ
يبٍ أَبِي َحبِ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن غُلَْيبٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد بن -٥٧٥

َصارِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ ، َعْن َبْيَهسٍ الثَّقَِفيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْمَرةَ اَألْن
، أَنَُّه ِقيلَ لَُه  ِه َوَسلََّم  َيا َرُسولَ اللَِّه ، أََرأَْيَت َمْن آَمَن بَِك َولَْم : ال أَْعلَُم ذَِلَك إِال َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

لَ    .طُوَبى لَُهْم َمرََّتْينِ ، أُولَِئَك ِمنَّا ، أُولَِئَك َمَعَنا: َيَرَك ، َوَصدَّقََك َولَْم َيَرَك ، َماذَا لَُهْم ؟ ، قَا
  أَُسْيُر بن َعْمرٍو أَُبو َسِليٍط اَألْنَصارِيُّ

بن غُْنمِ بن َعِديِّ بن النَّجَّارِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَبْدرِيٌّ َوُيقَالُ    أُسَْيَرةُ بن َماِلِك بن َعِديِّ بن َعاِمرِ 
َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٥٧٦
ةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ فُلَْي أَُبو َسِليٍط أَُسْيُر بن َعْمرٍو : حٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْب
.  

  ِفي َتْحرِميِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة: َباٌب 
، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َيْحَيى اُألُرزِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َهاُرونَ  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد اللَِّه الَْبزَّاُز التُّْسَترِيُّ -٥٧٧

لَِّه بن أيب ُسلَْيٍط بن أَبِي ِعيَسى ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ضمرةَ الْفََزارِيُّ ، َعْن َعْبِد ال
، قَالَ ، َعْن أَبِيِه أيب َس َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَكْلِ لُُحومِ الُْحُمرِ اِإلْنِسيَِّة ، َوالْقُُدورُ : ِليٍط 

  .َتفُوُر فَكَفَأَْناَها َعلَى ُوُجوِهَها
  ح. ونُ بن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َهاُر -٥٧٨

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُمَحمَِّد بن : َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَاال 
ِه بن أَبِي َسِليٍط اَألْنَصارِيُّ اْبُن َعْمرٍو ، قَالَ  أََصاَب النَّاَس ِفي غَْزَوِة َخْيَبَر َمْخَمَصةٌ َشِديَدةٌ ، : َمْرَوانَ بن َعْبِد اللَّ

، ثُمَّ طََرُحوَها ِف َي فَقَاُموا إِلَى ُحُمرِِهْم ِفي َمْحَضرٍ ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََجَزُروَها  ي الْقُُدورِ ، فََبْيَنَما ِه
ِه َوَسلََّم َتفُوُر َنَزلَ َتحْرُِميَها َعلَى  ُه َعلَْي َم ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ َنَزلَ َتْحرُِمي : النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .الُْحُمرِ الَِّتي َتطُْبُخونَ فَكُبَِّت الْقُُدوُر َعلَى ُوُجوِهَها
، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -٥٧٩ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ 

 ، َوكَانَ َبْدرِيا ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْمرِو بن َضْمَرةَ الْفََزارِيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َسِليٍط ، َعْن أَبِيِه أَبِي َسِليٍط
ِه َوَسلََّم َعْن أَكْلِ لُُحومِ الُْحُمرِ ، َوإِنَّ الْقُُدوَر لََتفُوُر لَقَْد أَ: قَالَ  بَِها فَكَفَأَْناَها َتاَنا َنْهُي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َعلَى ُوُجوِهَها 
ٌس: َباُب    َمنِ اْسُمُه أَْو

  ِممَّا أَْسَنَد أَْوُس بن أَْوسٍ الثَّقَِفيُّ
  َعالَى َعْنُهَرِضَي اللَُّه َت

  ِفي الُْغْسلِ َيْوَم الُْجُمَعِة َوالتَّْبِكريِ ِللرََّواحِ: َباٌب 



رٍ ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، -٥٨٠ َعْن أَبِي  َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَم
، قَالَ  ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الصَّْنعَانِيِّ ، َعْن أَْوسِ بن أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

ُخطَْوٍة َيْخطُوَها  َمْن غَسَّلَ َواغَْتَسلَ َيْوَم الُْجُمَعِة ، َوَبكََّر َواْبَتكََر ، َوَدَنا ِمَن اِإلَمامِ فَأَْنَصَت ، كَانَ لَُه بِكُلِّ: َوَسلََّم 
، َوذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري   .، ِصَياُم َسَنٍة َوِقَياُمَها 

ثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسِعيِد بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُيوُسَف الِْفْرَيابِيُّ ، َحدَّ -٥٨١
قَالَ : ِعيَسى ، َعْن َيْحَيى بن الَْحارِِث ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث ، َعْن أَْوسِ بن أَْوسٍ الثَّقَِفيِّ ، قَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن 

، فَاْسَتَمَع َوأَْن: َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َصَت ، كَانَ َمْن غَسَّلَ َوغََدا فَاْبَتكََر ، ثُمَّ َجلََس قَرِيًبا ِمَن اِإلَمامِ 
  .لَُه بِكُلِّ ُخطَْوٍة َيْخطُوَها أَْجُر َسَنٍة ، ِصَياُمَها َوِقَياُمَها 

رَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد ال -٥٨٢
، َعْن َيْحَيى بن الَْحارِِث ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث الصَّْنَعانِيِّ ، َع، َعْن أَبِي  ِه بن ِعيَسى  ْن الَْحكَمِ اَألْعَرجِ ، َعْن َعْبِد اللَّ

ِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة  سَّلَ َواغَْتَسلَ َوَبكََّر ، َمْن غَ: أَْوسِ بن أَْوسٍ الثَّقَِفيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .اُمَها َوَدَنا فَاْسَتَمَع ، كَانَ لَُه بِكُلِّ ُخطَْوٍة َيْخطُوَها ِمْن َبْيِتِه إِلَى الَْمْسجِِد أَْجُر َسَنٍة ، ِصَياُمَها َوِقَي

َسِمْعُت أََبا : يُد بن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اْبنِ َجابِرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا الْوَِل -٥٨٣
َسلََّم ، أَنَُّه قَالَ : اَألْشَعِث الصَّْنعَانِيَّ ، َيقُولُ  َسِمْعُت أَْوَس بن أَْوسٍ الثَّقَِفيَّ ُيْخبُِر َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ُجُمَعِة ، ثُمَّ غََدا ، َواْبَتكََر ، َوَمَشى َولَْم َيْركَْب ، َولَْم َيلْغُ كُِتَب لَُه بِِه َعَملُ َسَنٍة ، قَالَ َمْن غَسَّلَ َواغَْتَسلَ َيْوَم الْ: 
بِِه ، َعْن أََنا َسِمْعُت أََبا اَألْشَعِث ُيَحدِّثُ : فََحدَّثُْت بَِهذَا الَْحِديِث َيْحَيى بن الْحَارِِث الذَِّمارِيَّ ، فَقَالَ : اْبُن َجابِرٍ 

، ثُمَّ قَالَ  ، : أَْوسِ بن أَْوسٍ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ٍة ، ِصَياُمَها َوِقَياُمَها  لَُه بِكُلِّ قََدمٍ َعَملُ َسَن
ثََبَت : ي َعْمرٍو اَألْوَزاِعيِّ ، فَقَالَ فَذَكَْرُت ذَِلَك َألبِ: فََحِفظَ َيْحَيى َوَنِسيُت ، قَالَ الَْوِليُد : قَالَ اْبُن َجابِرٍ 

  .الَْحِديثُ أَنَّ لَُه بِكُلِّ قََدمٍ َعَملَ َسَنٍة 

، قَاال  -٥٨٤ يٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، َوُعَبْيُد بن غَنَّامٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبنُ : َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِل
، َحدَّثَنِي أَُبو اَألْشَعِث الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثَنِي الُْمَباَر أَْوُس بن أَْوسٍ ، ِك ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثَنِي َحسَّانُ بن َعِطيَّةَ 
ْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : قَالَ  ُجُمَعِة ، ثُمَّ َبكََّر َواْبَتكََر ، َمْن غَسَّلَ َواغَْتَسلَ َيْوَم الْ: َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

، ِصَياُم ُه بِكُلِّ ُخطَْوٍة َيْخطُوَها َعَملُ َسَنٍة  ، كَانَ لَ   .َها َوِقَياُمَها َوَمَشى َولَْم َيْركَْب ، َوَدَنا َواْسَتَمَع ، َولَْم َيلْغُ 
ِحمٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُيوُسَف ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َمْنُصوُر بن أَبِي ُمَزا -٥٨٥

اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ،  َيزِيَد بن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث الصَّْنعَانِيِّ ، َعْن أَبِي أَْسَماَء الرََّحبِيِّ ، َعْن أَْوسِ بن أَْوسٍ َرِضَي
ِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا: قَالَ  َمْن غَسَّلَ َواغَْتَسلَ َوغََدا ، َواْبَتكََر َوَمَشى َولَْم َيْركَْب ، َوَدَنا ِمَن : للَُّه َعلَْي

  .اِإلَمامِ ، َولَْم َيلْغُ كَانَ لَُه أَْجُر َسَنٍة ، ِصَياُمَها َوِقَياُمَها 

َر بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َسِعيِد َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َع -٥٨٦ ْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ ، َعْن ُعَم
ِه َوَس بن َسِعيٍد اَألَسِديِّ ، َعْن أَْوسِ بن أَْوسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي إِذَا : لََّم قَالَ بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن ُمَحمَِّد 

 َسلَ أََحُدكُْم َرأَْسُه َواغَْتَسلَ ، ثُمَّ غََدا َوابَْتكََر ، َوَدَنا َواْسَتَمَع َوأَْنَصَت ، كَانَ لَُه بِكُلِّ ُخطَْوٍةكَانَ َيْوُم الُْجُمَعِة فََغ



  .َيْخطُوَها ِصَياُم َسَنٍة ، َوِقَياُم َسَنٍة 
  ح. بن أَبِي َمْرَيَم  َحدَّثََنا أَُبو َحبِيبٍ َيْحَيى بن َناِفعٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد -٥٨٧

َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث ، أَنَّ : َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِديَن ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، قَاال 
، َعْن ُعَباَدةَ بن ُنَسيٍّ ، َعْن أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ  َسِعيَد بن أَبِي ِهاللٍ َحدَّثَُه ، َعْن ُمَحمَِّد بن َسِعيٍد 

ِه َوَسلََّم قَالَ  ، ثُمَّ غََدا ، أَْو َراَح ، أَوِ اْبَتكََر ، ثُمَّ َدَنا َوأَْنَصتَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْي َمْن غَسَّلَ َواغَْتَسلَ َيْوَم الُْجُمَعِة 
ٍة َواْسَتَمَع ، كَانَ لَُه بِقَْدرِ كُلِّ ُخطْ ٍة َيْخطُوَها كَأَْجرِ ِقَيامِ َسَنٍة ، َوِصَيامِ َسَن   .َو

  فَْصلِ الُْجُمَعِة: َباُب 
  ح. َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي  -٥٨٨

بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ ، َعْن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَ: َوَحدَّثَنِي الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال 
ُه قَالَ :  ، قَالَ َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث الصَّْنعَانِيِّ ، َعْن أَْوسِ بن أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه َعْن

ِه الصَّْعقَةُ ، : َم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ ِه ُخِلَق آَدُم ، َوِفيِه النَّفَْخةُ ، َوِفي إِنَّ أَفَْضلَ أَيَّاِمكُْم َيْوُم الُْجُمَعِة ، ِفي
ُتَنا َعلَْيَك كَْيَف ُتْعَرُض َصال! َيا َرُسولَ اللَِّه : فَأَكِْثُروا َعلَيَّ ِفيِه ِمَن الصَّالِة ، إِنَّ َصالَتكُْم َمْعُروَضةٌ َعلَيَّ ، فَقَالُوا 

، قَالَ  َه َعزَّ َوَجلَّ َحرََّم َعلَى اَألْرضِ أَنْ َتأْكُلَ أَْجَساَد اَألْنبَِياِء: َبِليَت ، قَالَ : َيقُولُ : َوقَْد أَرِْمَت ؟    .إِنَّ اللَّ
  َباٌب
  ح. ُعَماَرةَ  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن -٥٨٩

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُعَبْيَدةَ ، َعْن : َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َخاِلٍد ، قَاال 
ِه : َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  أَبِي اَألْشَعِث الصَّْنَعانِيِّ ، َعْن أَْوسِ بن أَْوسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َيْنزِلُ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َعلَْي

  .السَّالُم ِعْنَد الَْمَناَرِة الَْبْيَضاِء َشْرِقيَّ ِدَمْشَق

نِي َعْبُد َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَ -٥٩٠
، قَالَ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحْيرِيزٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَْوسِ بن أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

، أَْو َعلَى َواِل: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ، أَْو َعلَى َعْيَنْيِه    .َدْيِه ، لَْم ُيَرْح َراِئَحةَ الَْجنَِّةَمْن كَذََب َعلَى َنبِيِِّه 
  ِفي َتْعِظيمِ قَْولِ ال إِلََه إِال اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه: َباٌب 
رٍ الرَّازِيُّ ، قَاال  -٥٩١ ، َوُمَحمَُّد بن َجْعفَ ِد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْع: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ 

َم : َسِمْعُت أَْوَس بن أَْوسٍ الثَّقَِفيَّ ، َيقُولُ : ُشْعَبةُ ، َعنِ النُّْعَماِن بن َساِلمٍ ، قَالَ  أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
إِال النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َناِئٌم ، إِذْ أََتاُه َرُجلٌ َوكُْنُت ِفي أَْسفَلِ الِْقْبلَِة لَْيَس ِفيَها أََحٌد : ِفي َوفِْد ثَِقيٍف ، قَالَ 

، ثُمَّ قَالَ : فََسارَُّه ، ثُمَّ قَالَ  اقُْتلُْه  أَلَْيَس َيْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، َوَيْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه ؟ ، : اذَْهْب فَ
يَّ ِدَماُؤُهْم ، : إِنِّي أُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس َحتَّى َيقُولُوا : الَ َبلَى ، قَ: قَالَ  ال إِلََه إِال اللَُّه ، فَإِذَا قَالُوا ، ُحرَِّمْت َعلَ

  .َوأَْمَوالُُهْم ، إِال بَِحقَِّها

ي ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َحدَّثََنا ِسَماُك بن َحْربٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِ -٥٩٢
َدَخلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن ِفي قُبٍَّة ِفي َمْسجِِد : النُّْعَماِن بن َساِلمٍ ، َعْن أَْوسٍ ، قَالَ 



: ِة ، فَأََتاُه بَِشْيٍء ِمَن الْقُبَِّة ، فَأََتاُه َرُجلٌ فََسارَُّه بَِشْيٍء ال ُيْدَرى َما َيقُولُ ، فَقَالَ الَْمِديَنِة ، فَأََخذَ بَِشْيٍء ِمَن الْقُبَّ
ُه ، ثُمَّ قَالَ : اذَْهْب ، فَقُلْ لَُهْم  : لَُهْم  اذَْهْب فَقُلْ: َنَعْم ، قَالَ : لََعلَُّه َيْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ؟ قَالَ : َيقُْتلُو

ال إِلََه إِال اللَُّه ، فَإِذَا قَالُوَها ُحرَِّمْت َعلَيَّ ِدَمائُُهْم ، : ُيْرِسلُوُه ، فَإِنِّي أُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس ، َحتَّى َيقُولُوا 
  .َوأَْمَوالُُهْم ، إِال بِأَْمرٍ َحقٍّ ، َوكَانَ ِحَساُبُهْم َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 

ْن ِسَماٍك ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحيَّانَ الَْمازِنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َع -٥٩٣
َسلََّم: النُّْعَماِن بن َساِلمٍ ، َعْن أَْوسٍ ، قَالَ  ُيَسارُُّه َوأََنا أَْسَمُع ، فَقَالَ لَُه  َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
، فَقَالَ : اذَْهْب إِلَْيهِْم ، فَقُلْ لَُهُم : َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ُه ، فََرَجَع إِلَْيِه َبْعَدَما ذََهَب  اقُْتلُوُه ، ثُمَّ َدَعا

ُيْرِسلُوُه فَإِنَُّه أُوِحَي إِلَيَّ أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس ، َحتَّى : فَقُلْ لَُهْم : َنَعْم ، قَالَ : الَ ال إِلََه إِال اللَُّه ؟ قَ: لََعلَُّه َيقُولُ : 
، إِال بَِحقَِّها ، َوَحقُُّهْم : َيقُولُوا  ِه َعلَى الال إِلََه إِال اللَُّه ، فَإِذَا قَالُوَها ، ُحرَِّمْت َعلَيَّ أَْمَوالُُهْم ، َوِدَماُؤُهْم    .لَّ

، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َبكْرٍ السَّْهِميُّ -٥٩٤  ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ 
ِك بن َحْربٍ ، َعنِ النُّْعَماِن بن َساِلمٍ ، أَنَّ َعْمَرو بن أَ ْوسٍ أَْخَبَرُه ، أَنَّ أََباُه أَْوًسا أَْخَبَرُه ، أَبِي َصِغَريةَ ، َعْن ِسَما

َتاُه َرُجلٌ فََسارَُّه ، فَقَالَ إِنَّا لَقُُعوٌد ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوُهَو َيقُصُّ َعلَْيَنا ، َوُيذَكُِّرَنا إِذْ أَ: قَالَ 
ا َولَّى الرَُّجلُ ، َدَعاُه ، فَقَالَ : ْيِه َوَسلََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ اقُْتلُوُه فَلَمَّ َيْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ؟ : اذَْهُبوا فَ

، فَإِنََّما أُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس َحتَّى َيقُولُوا : َنَعْم ، قَالَ : قَالَ  َعلُوا ال إِ: اذَْهُبوا بِِه فََخلُّوا َسبِيلَُه  لََه إِال اللَُّه ، فَإِذَا فَ
ِه  يَّ ِدَماُؤُهْم ، َوأَْمَوالُُهْم بَِحقَِّها ، َوكَانَ ِحَساُبُهْم َعلَى اللَّ   َباٌب. ذَِلَك ، ُحرَِّم َعلَ

، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن  َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ -٥٩٥
أَقَْمَنا ِعْنَد النَّبِيِّ :  ُعَمْيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن الُْمِغَريِة الطَّاِئِفيِّ ، َعْن أَْوسِ بن أَْوسٍ الثَّقَِفيِّ ، قَالَ

ِه َوَسلََّم نِْصَف َشْهرٍ ، فََرأَْي ، َوَرأَْيُتُه َيْنفَِتلُ َعْن َيَسارِِه ، َوَرأَْيُت َنْعلَاِه ، لَُه ِقَباالِنَصلَّى اللَُّه َعلَْي   .ُتُه َيْنفَِتلُ َعْن َيِمينِِه 

يُّ ، أَْخَبَرَنا َيحَْيى الِْحمَّانِ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َوُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَاال  -٥٩٦
اِئِفيِّ ، َعْن أَْوسِ بن َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن ُعَمْيرِ بن َعْبِد اللَِّه الَْخثَْعِميِّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن الُْمِغَريِة الطَّ

، فََر: أَْوسٍ ، قَالَ  ِه َوَسلََّم نِْصَف َشْهرٍ  أَْيُتُه ُيَصلِّي ، َوَعلَْيِه نَِعاالِن ُمقَابِلََتاِن ، أَقَْمُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، َوَعْن ِشَماِلِه    .َوَرأَْيُتُه َيبُْزُق َعْن َيِمينِِه 

ُه ِفي الَْجنَِّة: َباٌب    ِفيَما أََعدَّ اللَُّه ِلُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْن

َترِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن َوْهبٍ الَْعالُف ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َسوَّارٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْس -٥٩٧
ْن أَْوسِ بن أَْوسٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َمْرثَِد بن َعْبِد اللَِّه الَْيَزنِيِّ ، َع

َم ، : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الثَّقَِفيِّ ، قَالَ  َبْيَنا أََنا َجاِلٌس إِذْ َجاَءنِي جِْبرِيلُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
فَلَقَِت التُّفَّاَحةُ بنْصفَْينِ ، فََحَملَنِي فَأَْدَخلَنِي َجنَّةَ َربِّي َعزَّ َوَجلَّ ، فََبْيَنا أََنا َجاِلٌس إِذْ ُجِعلَْت ِفي َيِدي ُتفَّاَحةٌ  ، فَاْن

ًحا لَْم َيْسَمعِ اَألوَّلُونَ فََخَرَجْت ِمْنَها َجارَِيةٌ لَْم أََر جَارَِيةً أَْحَسَن ِمْنَها ُحْسًنا ، َوال أَْجَملَ ِمْنَها َجَماال ، ُتَسبُِّح َتْسبِي
ِه : َيةُ ؟ قَالَْت َمْن أَْنِت َيا َجارِ: َواآلِخُرونَ بِِمثِْلِه ، فَقُلُْت  أََنا ِمَن الُْحورِ الِْعنيِ َخلَقَنِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْن ُنورِ َعْرِش



، قَالَْت : ، فَقُلُْت  بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : ِلَمْن أَْنِت ؟    .ِللَْخِليفَِة الَْمظْلُومِ ُعثَْمانَ 
  أَْوُس بن ُحذَْيفَةَ الثَّقَِفيُّ

  لَُّه َعْنُهَرِضَي ال
  َباٌب ِفي فَْضلِ ِقَراَءِة الْقُْرآِن

  ح. لطَّاِئِفيُّ َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ا -٥٩٨
  ح. ، َحدَّثََنا قُرَّانُ بن َتمَّامٍ  َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن إِْسَحاُق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، قَاال 
انَ بن َع قَِدْمَنا : ْبِد اللَِّه بن أَْوسٍ الثَّقَِفيُّ ، َعْن َجدِِّه أَْوسِ بن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ الرَّْحَمنِ بن َيْعلَى الطَّاِئِفيُّ ، َعْن ُعثَْم

، فََنَزلَ إِ ي قُبٍَّة لَُه  ْخَواُنَنا ِمَن اَألْحالِف َعلَى َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوفَْد ثَِقيٍف ، فَأُْنزِلَْنا َعلَْيِه ِف
َوكَانَ أَكْثَُر َحِديِثِه َتْشِكَيةَ  ِغَريِة بن ُشْعَبةَ ، فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأِْتيَنا َبْعَد الِْعَشاِء فَُيَحدِّثَُنا ،الُْم

ا أََتْيَنا الَْمِديَنةَ كَاَنِت الَْحْرُب ِسَجاال َعلَْيَنا َولََنا َوال َسَواٌء كُنَّا بَِمكَّةَ ُمْسَتذَلََّني ُمْسَتْضَعِفَني ، فَلَمَّ: قَُرْيشٍ ، َوَيقُولُ 
، فَقُلَْنا  ٍة ، فَأَطَْولَ  إِنَُّه طََرأَ َعلَيَّ ِحْزبِي ِمَن الْقُْرآِن ، : لَقَْد أَْبطَأَْت ، فَقَالَ ! َيا َرُسولَ اللَِّه : فَأَْبطَأَ َعلَْيَنا ذَاَت لَْيلَ

ِه َوَسلََّم فَكَرِْهُت أَنْ أَْخُر انَ َرُسولُ اللَِّه : َج َحتَّى أَقِْضَيُه ، فََسأَلَْنا أَْصَحاَب َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي كَْيَف كَ
ِه َوَسلََّم ُيَحزُِّب الْقُْرآنَ ؟ فَقَالُوا  ، َوإِْحَدى َعْشَرةَ ،  كَانَ ُيَحزُِّبُه ثَالثًا ، َوَخْمًسا ، َوَسْبًعا ، َوِتْسًعا: َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َوثَالثَ َعْشَرةَ ، َوِحْزَب الُْمفَصَّلِ

أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا  -٥٩٩
ثَْمانَ بن َعْبِد اللَّ لَ ُسفَْيانُ ، َعْن ُع ، َعْن أَْوسِ بن ُحذَْيفَةَ ، قَا ِه : ِه  قَِدْمَنا َعلَى َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم َيأِْتيَنا كُلَّ لَْيلٍَة فَُيَحدِّثَُنا ، فَأَْبطَأَ َع ، فَقُلَْوَسلََّم ، فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ا َشأُْنَك ؟ : َنا لَُه لَْيَنا لَْيلَةً  َم
ْزٌء ِمَن الْقُْرآِن ، فَأَْحَبْبُت أَنْ ال أَْخُرَج َحتَّى أَقِْضَيُه : ، فَقَالَ    .قُرِأَ َعلَيَّ ُج
  ح. َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي  -٦٠٠

، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيِد بن َعْوٍن الَْمكِّيُّ ، َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُد َحْيٌم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ 
ِه بن أَْوسٍ الثَّقَِفيِّ ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ  ِه َوَسلََّم : َعْن ُعثَْمانَ بن َعْبِد اللَّ َءةُ ِقَرا: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ُه ِفي الُْمْصَحِف ُيَضاَعُف َعلَى ذَِلَك إِلَى أَلْ   .فَْي َدَرَجٍةالرَُّجلِ الْقُْرآنَ ِفي غَْيرِ الُْمْصَحِف أَلُْف َدَرَجٍة ، َوِقَراَءُت
  أَْوُس بن أَبِي أَْوسٍ

  ِممَّا أَْسَنَد
  َباُب الُْوُضوِء ثَالثًا َوالصَّالِة ِفي النَّْعلَْينِ

، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ النُّْعَماِن بن َساِلمٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُع -٦٠١ : َمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ 
ِه َوَسلََّم َتَوضَّأَ فَاْسَتْوكََف ثَالثًا ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي لَ ُشْعَبةُ َوكَانَ ، قَا َسِمْعُت ُعَمَر بن أَْوسٍ 

، قَالَ : فَقُلُْت لَُه : َرُجال َعَربِيا    .غََسلَ َيَدْيِه ثَالثًا: َما اْسَتْوكََف ؟ 



،  ْعلَى بن َعطَاٍءَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن َي -٦٠٢
ةً َيْعنِي َمطَْهَرةً فََتَوضَّأَ : َعْن أَبِيِه ، َعْن أَْوسِ بن أَبِي أَْوسٍ ، قَالَ  َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى ِكظَاَم

  .َوَمَسَح َعلَى قََدَمْيِه
  ح. انُ بن َحْربٍ َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَِطَرانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَم -٦٠٣

َسِمْعُت َرُجال َجدُُّه أَْوُس بن : َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ النُّْعَماِن بن َساِلمٍ ، قَالَ 
ي َنْعلَْيِه ، : الَ إِذَا قَاَم إِلَى الصَّالِة ، قَ: أَْوسٍ ، َعْن َجدِِّه أَْوسِ بن أَْوسٍ ، قَالَ  َناوِلْنِي َنْعِلي ، فََيْنَتِعلُ َوُيَصلِّي ِف

َسلََّم ُيَصلِّي ِفي َنْعلَْيِه: َوَيقُولُ    .َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َحدَّثَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َوأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٦٠٤

أََتْمَسُح : َرأَْيُت أَبِي َيْمَسُح َعلَى النَّْعلَْينِ فَقُلُْت : َسلََمةَ ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء ، َعْن أَْوسِ بن أَبِي أَْوسٍ ، قَالَ 
ِه َوَسلََّم َيفَْعلُُهَرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعلَْيَها ؟ فَقَالَ    .ْي

اٍء ،  -٦٠٥ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َيْعلَى بن َعطَ َعْن أَْوسِ بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ 
ْعلَْيِه ،  َمَرْرَنا َعلَى َماٍء ِمْن ِمَياِه اَألْعَرابِ: أَبِي أَْوسٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  اَم أَُبيٌّ فََبالَ ثُمَّ َتَوضَّأَ ، َوَمَسَح َعلَى َن ، فَقَ

، قَالَ : قُلُْت  َعلُُه: أَال َتْخلَُعُهَما ؟  ِه َوَسلََّم َيفْ   .ال أَزِيُدَك َعلَى َما َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ْعلَى بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََن -٦٠٦ ةَ ، َعْن َي ا َزْيُد بن الَْحرِيشِ ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن ُشْعَب

ُه ، قَالَ  ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَْوسِ بن أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه َعْن َتَوضَّأَ : َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعطَاٍء 
ِه َوَمَسَح َعلَى َن   .ْعلَْي

ةَ ، َعْن َيْعلَى بن َع -٦٠٧ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن ُشْعَب طَاٍء 
ِه َوَسلََّم: أَبِيِه ، َعْن أَْوسِ بن أَبِي أَْوسٍ ، قَالَ  اَم إِلَى  َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي ِه ، َوقَ َتَوضَّأَ ، َوَمَسَح َعلَى َنْعلَْي

  .الصَّالِة 
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َوِكي -٦٠٨ ، َعْن ُشْعَبةَ  ٌع 

، َعنِ اْبنِ أَ ِه َوَسلََّم َصلَّى ِفي َنْعلَْيِه َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء    .بِي أَْوسٍ ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َوِكي -٦٠٩ ، َعْن ُشْعَبةَ  ٌع 
بن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي أَْوسٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َع ِه : نِ النُّْعَماِن  َسلََّم ُيَصلِّي ِفي َنْعلَْي   .َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  أَْوُس بن َعْبِداللَِّه بن ُحْجرٍ اَألْسلَِميُّ
  َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

  بِلِ َوأَْيُن َمْوِضُعُه ِمْنَهاِسَمِة اِإل: َباُب 

ِك بن إَِياسِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْيُض بن الَْوِثيقِ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثَنِي َصْخُر بن َماِل -٦١٠
ْهلِ الَْعْرجِ ، أَْخَبَرنِي أَبِي َماِلُك بن إِيَاَس ، أَنَّ أََباُه بن َماِلِك بن أَْوسِ بن َعْبِد اللَِّه بن َحَجرٍ اَألْسلَِميُّ ، َشْيٌخ ِمْن أَ

رَّ : اَألْسلَِميَّ ، قَالَ  إَِياَس بن َماِلٍك أَْخبََرُه ، أَنَّ أََباُه َماِلَك بن أَْوسٍ أَْخَبَرُه ، أَنَّ أََباَه أَْوَس بن َعْبِد اللَِّه بن َحَجرٍ َم
ُه أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه بَِخذََواَت َبْيَن الُْجْحفَِة ، َوَهْرَشا ، َوُهَما َعلَبِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال َم َوَمَع ى لَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ



ُهَما غُالًما لَُه ُيقَالُ لَُه َمَعَجَملٍ َواِحٍد ، َوُهَما ُمَتَوجَِّهاِن إِلَى الَْمِديَنِة ، فََحَملَُهَما َعلَى فَْحلِ إِبِِلِه اْبُن الرَِّداِء ، َوَبَعثَ 
ا َحْيثُ َتْعلَُم ِمْن َمَخاَزمِ الطُُّرقِ ، َوال ُتفَارِقُْهَما َحتَّى َيقِْضَيا َحاَجَتُهَما ِمْنَك ، : َمْسُعوٌد ، فَقَالَ لَُه :  اْسلُْك بِهَِم

ا ثَنِيَّةَ الْكُوَبِة ، ثُمَّ قَبِلَ بِهَِما أَْحَياَء ، ثُمَّ َسلََك بِهَِما ثَنِيَّةَ َوِمْن َجَمِلَك ، فََسلََك بِهَِما ثَنِيَّةَ الزَّْمَحاِء ، ثُمَّ َسلََك بِهِ َم
، ثُمَّ َسلََك بِهَِما الُْمْدلََجةَ ، ثُمَّ َسلََك بِهَِما الِْع َشالَةَ ، ثُمَّ َسلََك بِهَِما الُْمرَِّة ، ثُمَّ أََتى بِهَِما ِمْن ُشْعَبِة ذَاِت كَْشٍط 

ِه ، ثُمَّ َرجََّع َرُسولُ ال ثَنِيَّةَ َجَمِل ِه الُْمرَِّة ، ثُمَّ أَْدَخلَُهَما الَْمِديَنةَ ، َوقَْد قََضَيا َحاَجَتُهَما ِمْنُه َوِمْن  لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، فَأََمَرُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َوَسلََّم َمْسُعوًدا إِلَى َسيِِّدِه أَْوسِ بن َعْبِد اللَِّه ، َوكَانَ ُمَغفَّال ال َيِسُم اِإلبِلَ

  َوَسلََّم أَنْ َيأُْمَر أَْوًسا أَنْ

ِه َسْمُتَنا الَْيْوَم ، َوقَْيُد الْفََرسِ ِفيَما أََرى َحلُْق : َيِسَمَها ِفي أَْعَناِقَها قَْيَد الْفََرسِ ، قَالَ َصْخُر بن َماِلٍك  َوُهَو َواللَّ
  .َوَمدُّ َبْيَنُهَما َمدا َحلْقََتْينِ ،

  أَْوُس بن الَْحَدثَاِن النَّْصرِيُّ أَُبو َماِلِك بن أَْوسٍ
  َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

ْهَمانَ بن َنْصرِ بن ُمَعاوَِيةَ    بن َبكْرٍَوُهَو أَْوُس بن الَْحَدثَاِن بن َعْوِف بن َربِيَعةُ بن َسْعِد بن َيْرُبوعِ بن َواِثلَةَ بن َد
ْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعِليٍّ الَْبْرَبَهارِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسابِقٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ ، َع -٦١١

ِه َوَسلََّم  ُه َعلَْي َبَعثَُه َوأَْوَس بن الَْحَدثَاِن ِفي أَيَّامِ َعنِ اْبنِ كَْعبِ بن َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  .ال َيْدُخلَ الَْجنَّةَ إِال ُمْؤِمٌن ، َوأَيَّاُم ِمًنى أَيَّاُم أَكْلٍ َوُشْربٍ: التَّشْرِيقِ ، فََناَدَيا أَنْ 

  ح. َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َشْعثَُم بن أَِصيلٍ  -٦١٢
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ الُْبْرَسانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن : َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن أَْخَزَم ، قَاال 

ِه َوَسلََّم قَالَ  أَْصَبَهانَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َماِلِك بن أَْوسِ بن الَْحَدثَاِن ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ : النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
طََعاُمَنا َيْوَمِئٍذ الُْبرَّ َوالتَّْمَر َوالزَّبِيَب ، َهذَا لَ ، َوكَانَ  طََعامٍ  فْظُ َزْيِد بن أَْخَزَم ، أَْخرُِجوا َصَدقَةَ الِْفطْرِ َصاًعا ِمْن 

  .التَّْمَر َوالزَّبِيَب َواَألِقطََوكَانَ طََعاُمَنا َيْوَمِئٍذ : َوقَالَ َشْعثٌَم 
  أَْوُس بن الصَّاِمِت األَْنَصارِيُّ

ُه   أَُخو ُعَباَدةَ بن الصَّاِمِت َبْدرِيٌّ َرِضَي اللَُّه َعْن

اَألْسَوِد ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي -٦١٣
ِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن أَْصَرَم بن ِفْهرِ بن غَْنمِ بن َعْوِف بن الَْحارِِث :  بن الْخَْزَرجِ ُعْرَوةَ ِفي َتْسِمَي

  .أَْوُس بن الصَّاِمِت ، َوأَُخوُه ُعَباَدةُ 
انَ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَم -٦١٤

ةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين  َعْوِف بن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْب
  .الصَّاِمِت  الْخَْزَرجِ أَْوُس بن

  ِفي كَفَّاَرِة الظَِّهارِ: َباٌب 
  ح. َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي  -٦١٥



، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ،  َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ
ِه بن َسالمٍ ، َحدَّ ِد بن إِْسَحاقِ ، َعْن َمْعَمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنظَلَةَ ، َعْن ُيوُسَف بن َعْبِد اللَّ ثَْتنِي ُخَوْيلَةُ َعْن ُمَحمَّ

، َوكَلََّمنِي : بن الصَّاِمِت ، قَالَْت بنُت ثَْعلََبةَ ، َوكَاَنْت ِعْنَد أَْوسِ بن الصَّاِمِت أَِخي ُعَباَدةَ  َدَخلَ َعلَيَّ ذَاَت َيْومٍ 
ِه ، ثُمَّ : بَِشْيٍء ، َوُهَو ِفيِه كَالضِّجِرِ ، فََراَدْدُتُه ، فَقَالَ  أَْنِت َعلَيَّ كَظَْهرِ أُمِّي ، ثُمَّ َخَرَج فََجلََس ِفي َناِدي قَْوِم

ْغِلُب بِِه الَْمْرأَةُ الرَُّجلَ الضَِّعيَف ، َرَجَع إِلَيَّ ، فَأََراَدنِي َعلَى َنفْ َغلَْبُتُه بَِما َت ِسي ، فَاْمَتَنْعُت ِمْنُه فشاددين فََشاَدْدُتُه ، فَ
أََتْيُت َرُسولَ كَال َوالَِّذي َنفُْس ُخَوْيلَةَ بَِيِدِه ، ال َتِصلُ إِلَْيَها َحتَّى َيْحكَُم اللَُّه ِفيَّ َوِفيَك ُحكَْمُه ، فَأََتْيُت فَ: فَقُلُْت 

ُه ، فَقَالَ  ِه َوَسلََّم أَْشكُو إِلَْيِه َما لَِقيُت ِمْن َزْوُجِك ، َواْبُن َعمِِّك فَاتَِّقي اللََّه َوأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، َحتَّى َبلَغَ الْكَفَّاَرةَ ، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ]  ١: دلة اجملا[} قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجاِدلَُك ِفي َزْوجَِها{: َوَجلَّ 

ِه َوَسلََّم  ةً ، قَالَْت : َصلَّى اللَُّه َعلَْي ِتْق َرقََب ِه فَلَْيْع ، قَالَ : ُمرِي فَلَْيُصْم : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َواللَِّه َما ِعْنَدُه َرقََبةٌ َيْعِتقَُها 
ا بِِه ِمْن ِصَيامٍ ، قَالَ : ْينِ ، قَالَْت َشْهَرْينِ ُمَتَتابَِع فَلُْيطِْعْم ِستَِّني ِمْسِكيًنا ، : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َشْيٌخ كَبٌِري ، َواللَِّه َم

ا: قَالَْت    َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه َما ِعْنَدُه َم

أَْحَسْنِت ، : َوأََنا أُِعيُنُه بَِعَرقٍ آَخَر ، قَالَ : َسُع ثَالِثَني َصاًعا ، قُلُْت َسُنِعيُنُه بَِعَرقٍ ِمْن َتْمرٍ َوالَْعَرُق َي: ُيطِْعُم ، قَالَ 
  .ُمرِيِه فَلَْيَتَصدَّْق بِِه
  أَْوٌس األَْنَصارِيُّ
  غَْيُر َمْنُسوبٍ

ْوَم الِْفطْرِ ِمَن الْكََراَمِة: َباٌب    ِفيَما أََعدَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِللُْمْؤِمنَِني َي
ْيرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َخاِلٍد الرَّاِسبِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َجْعفَرٍ الْكَْرَمانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَ -٦١٦

، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َسِعيِد بن أَْوسٍ اَألْنَصارِيِّ ، َعْن أَبِ قَالَ َرُسولُ اللَِّه : يِه ، قَالَ َعْمُرو بن ِشْمرٍ 
ِه َوَسلََّم  اغُْدوا َيا َمْعَشَر : إِذَا كَانَ َيْوُم الِْفطْرِ َوقَفَِت الَْمالِئكَةُ َعلَى أَْبَوابِ الطُُّرقِ ، فََناَدْوا : َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َعلَْيِه الَْجزِيلَ ، لَقَْد أُمِْرُتْم بِِقَيامِ اللَّْيلِ فَقُْمُتْم ، َوأُِمْرُتْم بِِصَيامِ  الُْمْسِلِمَني إِلَى َربٍّ كَرِميٍ َيُمنُّ بِالَْخْيرِ ، ثُمَّ ُيِثيُب
َر لَكُْم ، : النََّهارِ فَُصْمُتْم ، َوأَطَْعُتْم َربَّكُْم ، فَاقْبُِضوا َجَواِئَزكُْم ، فَإِذَا َصلَّْوا ، َناَدى ُمَناٍد  أَال إِنَّ َربَّكُْم قَْد غَفَ

  .َزِةجُِعوا َراِشِديَن إِلَى رِحَاِلكُْم ، فَُهَو َيْوُم الَْجاِئَزِة ، َوُيَسمَّى ذَِلَك الَْيْوُم ِفي السََّماِء َيْوَم الَْجاِئفَاْر

دَّثََنا َسِعيُد بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن َساِلمٍ ، َح -٦١٧
ِه َوَسلََّم : الْجَبَّارِ ، َعْن َتْوَبةَ ، َعْن َسِعيِد بن أَْوسٍ اَألْنَصارِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  إِذَا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َيا َمْعَشَر الُْمْسِلِمَني اغُْدوا إِلَى َربٍّ َرِحيمٍ َيُمنُّ : ، فََناَدْوا  كَانَ غََداةُ الِْفطْرِ ، َوقَفَِت الَْمالِئكَةُ ِفي أَفَْواِه الطُُّرقِ
وا َجَواِئَزكُْم ، فَإِذَا َصلَُّوا بِالَْخْيرِ ، َوُيِثيُب َعلَْيِه الَْجزِيلَ ، أُِمْرُتْم بِِصَيامِ النََّهارِ فَُصْمُتْم ، َوأَطَْعُتْم َربَّكُْم ، فَاقْبُِض

، َوُيَسمَّى ذَِلَك الَْيْوُم ِفي : ُمَناٍد ِمَن السََّماِء  الِْعيَد َناَدى اْرجُِعوا إِلَى َمَنازِِلكُْم َراِشِديَن ، قَْد غَفَْرُت ذُُنوَبكُْم كُلََّها 
  .السََّماِء َيْوَم الَْجاِئَزِة 
  أَْوُس بن ُشَرْحبِيلَ
  أََحُد بين الُْمَجمِّعِ

  لُْعقُوَبِة أَْوُس بن ُشَرْحبِيلَ أََحُد بين الُْمَجمِّعِ َباٌب ِلَمْن أََعانَ ظَاِلًما ِمَن الُْعقُوَبِةِلَمْن أََعانَ ظَاِلًما ِمَن ا: َباٌب 



ِث ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيَم بن زِْبرِيقٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْحارِ -٦١٨
، أَنَّ أَْوَس بن  ِه بن َساِلمٍ ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ ، َحدَّثََنا َعيَّاُش بن ُمْؤنِسٍ ، أَنَّ أََبا الَْحَسنِ نِْمَرانَ بن ِمْخَمرٍ َحدَّثَُهَعْبِد اللَّ

َع ظَاِلمٍ ِلُيِعيَنُه : َم َيقُولُ ُشَرْحبِيلَ أََحَد بين الُْمَجمِّعِ َحدَّثَُه ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ َمْن َمَشى َم
  .َوُهَو َيْعلَُم أَنَُّه ظَاِلٌم ، فَقَْد َخَرَج ِمَن اِإلْسالمِ

َحرِيزُ َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن َناِفعٍ ، َوَعِليُّ بن َعيَّاَش ، قَاال  -٦١٩
، َعْن ُشَرْحبِيلَ بن أَْوسٍ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو َمْن : َسلََّم قَالَ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا نِْمَرانُ بن ِمْخَمرٍ 

  .َشرَِب الَْخْمَر فَاْجِلُدوُه ، فَإِنْ َعاَد قَالََها ثَالثًا ِفي الرَّابَِعِة فَاقُْتلُوُه
  ن ُمَعاِذ بن أَْوسٍ اَألْنَصارِيُّأَْوُس ب

  َبْدرِيٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
َوِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٦٢٠

ِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم   .بِئْرِ َمُعوَنةَ أَْوُس بن ُمَعاِذ بن أَْوسٍ اَألْنَصارِيُّ  ُعْرَوةَ ِفي َتْسِمَي
َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٦٢١

ةَ ، َعنِ اْب أَْوُس بن ُمَعاِذ بن أَْوسٍ ال : نِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْب
  .َعِقَب لَُه 

  أَْوُس بن ثَابٍِت اَألْنَصارِيُّ
  َعقَبِيٌّ َبْدرِيٌّ

ا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََن -٦٢٢
ِة َمْن َشهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْمرِو بن َماِلِك بن النَّجَّارِ ، َوَشهَِد أَْوُس بن :  َبْدًرا ُعْرَوةَ ِفي َتْسِمَي

  .ثَابِِت بن الُْمْنِذرِ َبْدرِيٌّ 

بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن -٦٢٣
َب أَْوُس بن ثَابِِت بن الُْمْنِذرِ ال َعِق: َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ 

  .لَُه 
  أَْوُس بن الُْمْنِذرِ اَألْنَصارِيُّ

َوِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٦٢٤
ِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم أُُحٍد ِمَن اَألْنَص   .أَْوُس بن الُْمْنِذرِ : ارِ ، ثُمَّ ِمْن بين النَّجَّارِ ُعْرَوةَ ِفي َتْسِمَي

  أَْوُس بن َخْوِليٍّ اَألْنَصارِيُّ
  ُيكَنَّى أََبا لَْيلَى بدري

لَْيحٍ ، فُ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -٦٢٥
: لَْخْزَرجِ َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْوِف بن ا

  .أَْوُس بن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َخْوِليٍّ
ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ ، أََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن ُحَسْينِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا -٦٢٦



، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  ِه َوَسلََّم : بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن ِعكْرَِمةَ  كَانَ الَِّذيَن َنَزلُوا قَْبَر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، َوأَْوُس بن َخْوِليٍّ الْفَْضلُ ، َوقُثَ   .ُم ، َوُشقَْرانُ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

، َحدَّثََنا َعلَيُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرِ بن َحازِ -٦٢٧ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِليُّ  مٍ 
ةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَبِي ، ، َعْن ِعكْرَِم : قَالَ  َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َعْن ُحَسْينِ بن َعْبِد اللَِّه 

ِه َوَسلََّم َعلَيُّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َوالْفَْضلُ ، َوقُثَُم ا ْبَنا الَْعبَّاسِ ، َوُشقَْرانُ َنَزلَ ِفي ُحفَْرِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
: بٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ أَُبو لَْيلَى أَْوُس بن َخْوِليٍّ ِلَعِليِّ بن أَبِي طَاِل

ُه أَْنُشُدَك اللََّه َوَحظََّنا ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع ، فَقَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْن   .اْنزِلْ ، فََنَزلَ : لَْيِه َوَسلََّم 
َم: َباٌب  ِه َوَسلَّ   ِفي َوفَاِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّي اللَُّه َعلَْي

دَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َسيَّارٍ الَْمْرَوزِيُّ ، َح -٦٢٨
نَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه أَبِي َحْمَزةَ السُّكَّرِيِّ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَ

َسلََّم لَمَّا ثَقُلَ َوِعْنَدُه َعاِئَشةُ ، َو ُه َرفََع َرأَْسُه ، ثُمَّ قَالَ َعلَْيِه َو ُه ، فَلَمَّا َرآ ، إِذْ َدَخلَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْن : َحفَْصةُ 
ا قََض ِه َوَسلََّم ، فَلَمَّ اَم َعِليٌّ َرِضَي اللَّاْدنُ ِمنِّي فَاْسَتَنَد إِلَْيِه ، فَلَْم َيَزلْ ِعْنَدُه َحتَّى ُتُوفَِّي َصلَّى اللَُّه َعلَْي ، ى قَ ُه َعْنُه 

، فََجَعلَ َعِليٌّ َرِضَي  َوأَغْلََق الَْباَب ، فََجاَء الَْعبَّاُس َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوَمَعُه بنو َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، فَقَاُموا َعلَى الَْبابِ
، فَقَالَ َعِليٌّ َرِضَي  بِأَبِي أَْنَت طَيًِّبا َحيا ، َوطَيًِّبا َميًِّتا ، َوَسطََعْت: اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ  رِيٌح طَيَِّبةٌ لَْم َيجُِدوا ِمثْلََها قَطُّ 

َنَشْدَناكُْم بِاللَِّه ِفي َنِصيبَِنا ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : أَْدِخلُوا َعلَيَّ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ ، فَقَالَِت اَألْنَصاُر : اللَُّه َعْنُه 
َسلََّم ، فَأَ أَْوُس بن َخْوِليٍّ َيْحِملُ َجرَّةً بِإِْحَدى َيَدْيِه ، فََسِمُعوا َصْوًتا ِفي الَْبْيِت : ْدَخلُوا َرُجال ِمْنُهْم ُيقَالُ لَُه َعلَْيِه َو

ا ُهَو ِفي قَِميِصِه ، فََغسَّلَُه َعِل:  ُه كََم ، َواغِْسلُو ُه ، ال ُتَجرُِّدوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  يٌّ َرِضَي اللَُّه َعْن
يٍّ َرِضَي اللَُّه  ُيْدِخلُ َيَدُه َتْحَت الْقَِميصِ ، َوالْفَْضلُ ُيْمِسُك الثَّْوَب َعْنُه ، َواَألْنَصارِيُّ َيْنقُلُ الَْماَء ، َوَعلَى َيِد َعِل

  َعْنُه ِخْرقَةٌ َوُيْدِخلُ

  .َيَدُه
  أَْوُس بن أَْرقََم اَألْنصَارِيُّ

ُمَحمَُّد بن ثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّ -٦٢٩
ةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم أُُحٍد ِمَن اَألْنَصارِ ثُمَّ ِمْن بين الَْحارِثِ  فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْب

ِه َوَسلََّم ِمْن َدْوسٍ ، : أَْوُس بن أَْرقََم ، َوُيقَالُ : بن الَْخْزَرجِ  ُسلَْيُم أَُبو كَْبَشةَ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .ذَكََرُه ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق ِفيَمْن َشهَِد َبْدًرا 

  َم األَْنَصارِيُّأَْوُس بن َيزِيَد بن أَْصَر
  َعقَبِيٌّ
فُلَْيحٍ ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -٦٣٠

أَْوُس بن َيزِيدَ : َن اَألْنَصارِ ثُمَّ ِمْن بين النَّجَّارِ َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد الَْعقََبةَ ِم
  .بن أَْصَرَم 



  أَْوُس بن ثَابٍِت اَألْنَصارِيُّ َعقَبِيٌّ
َو أَُبو َشدَّاِد بن أَْوسٍ   َوُهَو أَُخو َحسَّانَ بن ثَابٌِت َوُه

ُد بن إِْسَحاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٦٣١
أَْوُس بن : ارِ َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين النَّجَّ

  .ثَابٍِت 
  َباُب َمنِ اْسُمُه أََبانُ

  بن َسِعيِد بن الَْعاصِ بن أَُميَّةَ الْقَُرِشيُّ أََبانُ
  قُِتلَ َيْوَم أَْجَناِديَن

َوِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٦٣٢
ِة َمْن قُِتلَ  أََبانُ بن َسِعيِد بن الَْعاصِ : بِأَْجَناِديَن ِمْن قَُرْيشٍ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْبِد َشْمسِ بن َعْبِد َمَناٍف ُعْرَوةَ ِفي َتْسِمَي

.  
أََتشٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثَنِي زَْيُد بن الُْمَباَرِك ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن -٦٣٣
اصِ ، أَنَُّه ْنعَانِيُّ ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن َوْهبٍ الَْجَنِديُّ ، َعنِ النُّْعَماِن بن ُبُزْرَج ، َعْن أََبانَ بن َسِعيِد بن الَْعالصَّ

انَ ِفي الَْجاِهِل: َخطََب ، فَقَالَ  َدمٍ كَ َسلََّم قَْد َوَضَع كُلَّ    .يَِّةإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  أََبانُ الُْمحَارِبِيُّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعنُْه

رٍ ، َعْن أََبانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُسْيُد بن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َعاِم -٦٣٤
نَ الُْمحَارِبِيِّ ، َعْن أََبانَ الُْمَحارِبِيِّ ، َوكَانَ ِمَن الَْوفِْد الَِّذيَن َوفَُدوا َعلَى َرُسولِ بن أَبِي َعيَّاشٍ ، َعنِ الَْحكَمِ بن َحيَّا

ِه َوَسلََّم ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَا ا ِمْن َعْبٍد َي: لَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي قُولُ إِذَا َم
ُه َحتَّى ُيْمِسَي ، َوإِنْ الَْحْمُد ِللَِّه َربِّي ال أُْشرُِك بِِه َشْيئًا ، َوأَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، إِال ظَلَّ ُيْغفَُر لَُه ذُُنوُب: أَْصَبَح 

  .قَالََها إِذَا أَْمَسى َباَت ُيْغفَُر لَُه ذُُنوُبُه َحتَّى ُيْصبَِح
  نِ اْسُمُه اَألْشَعثَُم: َباُب 

  اَألْشَعثُ بن قَْيسٍ الِْكْنِديُّ
  َوُيكَنَّى أََبا ُمَحمٍَّد

، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسالمٍ الَْمنِيِحيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس -٦٣٥
، َعنِ الشَّْعبِيِّ ،  ، كَانَ َبْيَنُه َوَبْيَن َرُجلٍ ُخُصوَمةٌ َعْوٍن  ، َعنِ اَألْشَعِث بن قَْيسٍ ، أَنَّ َمْعَدانَ  َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه 

، فَقَا َسلََّم ، فَقََضى بِالَْيِمنيِ َعلَى أََحِدِهَما  َيذَْهُب بِأَْرِضي : لَ اآلَخُر ِفي أَْرضٍ ، فَاْرَتفََعا إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
لَ    .فَقَالَ قَْوال َشِديًدا: فَإِنَُّه إِنْ َحلََف بِاللَِّه كَاِذًبا ، قَالَ اْبُن َعْوٍن : ؟ ، قَا

لَ ُمْسِلمٍ أَْو َحلََف َعلَْيِه بَِي: َباٌب  ٍةِفيَما أََعدَّ اللَُّه ِمْن ِعقَابِِه َوغََضبِِه َيْوَم الِْقَياَمِة ِلَمنِ اغَْتَصَب َما   ِمنيٍ كَاِذَب

الْكِْنِديُّ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ الْفَْضلُ بن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن ُسلَْيمٍ -٦٣٦
، َوَرُجال ِمْن َحْضَرَمْوَت ، اْخَتَصَما َحدَّثََنا كُْرُدوٌس التَّْغِلبِيُّ ، َعنِ اَألْشَعِث بن قَْيسٍ الِْكْنِديِّ ، أَنَّ َرُجال ِم ْن ِكْنَدةَ 



َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَْرِضي اغَْتَصَبَها أَُبو َهذَا ، : إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْرضٍ بِالَْيَمنِ ، فَقَالَ الَْحْضَرِميُّ 
َهلْ لََك ِمْن َبيَِّنٍة : إِنَّ أَْرِضي ِفي َيِدي َورِثُْتَها ِمْن أَبِي ، فَقَالَ ِللَْحْضَرِميِّ : أَقُولُ : َما َتقُولُ ؟ قَالَ : فَقَالَ ِللِْكْنِديِّ 

، َما َيْعلَُم أَنََّها أَْرِضي اغَْتَصَبَها: ؟ قَالَ  ، فََتَهيَّأَ أَُبوُه  ال ، َولَِكْن َيْحِلُف َيا َرُسولَ اللَِّه بِالَِّذي ال إِلََه إِال اللَُّه ُهَو 
َسلََّم  إِنَُّه ال َيقَْتِطُع َرُجلٌ َماال إِال لَِقَي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم : الْكِْنِديُّ ِللَْيِمنيِ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .الِْقَياَمِة َوُهَو أَْجذَُم فََردََّها الِْكْنِديُّ
  ح. بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٦٣٧

َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعنِ : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ ، قَاال 
، الَْحفِْشيُش إِلَى النَّبِيِّ : َخاَصَم َرُجلٌ ِمَن الَْحْضَرِميَِّني َرُجال ِمنَّا ، ُيقَالُ لَُه : قَالَ  الشَّْعبِيِّ ، َعنِ اَألْشَعِث بن قَْيسٍ 

ِه َوَسلََّم ِفي أَْرضٍ لَُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْحْضَرِميِّ  ، جِئْ بُِشُهوِدَك َعلَى َح: َصلَّى اللَُّه َعلَْي قَِّك 
ُه  ِه َوَسلََّم : َوإِال َحلََف لََك ، قَالَ لَ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي : أَْرِضي أَْعظَُم َشأًْنا ِمْن أَنْ ال َيْحِلَف َعلَْيَها 

ا ُهَو أَْعظَُم ِمْن ذَِلَك فَاْنطَلََق ِلَيْحِلَف ، فَ ِه َوَسلََّم إِنَّ َيِمَني الُْمْسِلمِ ِمْن َوَراِء َم إِنْ ُهَو : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُه َعزَّ َوَجلَّ النَّاَر ، فَاْنطَلََق اَألْشَعثُ فَأَْخَبَرُه ، فَقَالَ    .أَْصِلْح َبْينِي َوَبْيَنُه ، فَأَْصلََح َبْيَنُهَما: َحلََف كَاِذًبا ، أَْدَخلَُه اللَّ

ةَ ، َعْبِد اللَِّه الَْبزَّاُر التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيزِيَد اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن ُهَبْيَرَحدَّثََنا أَْحَمُد بن  -٦٣٨
َرْيُت َيِمينِي لَقَِد اْشَت: َحدَّثََنا ِعيَسى بن الُْمَسيَّبِ الَْبَجِليُّ الْقَاِضي ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعنِ اَألْشَعِث بن قَْيسٍ ، قَالَ 

ْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  َمنِ اقَْتطََع َحقَّ ُمْسِلمٍ بَِيِمنيٍ لَِقَي : َمرَّةً بَِسْبِعَني أَلْفًا ، َوذَِلَك أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ

يفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن أَبِي ُسَوْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َخِل -٦٣٩
َصلَّى اللَُّه  ِفيَّ أُْنزِلَْت َهِذِه اآلَيةُ ، كَاَنْت ِلي أَْرٌض ِفي َيِد َعمٍّ ِلي ، فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه: اَألْشَعِث بن قَْيسٍ ، قَالَ 

َسلََّم ، فَقَالَ  ِه َوَسلََّم : َبيَِّنُتَك أَْو َيِميُنُه ، قُلُْت : َعلَْيِه َو َيْحِلُف إِذًا َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
مٍ ،:  َحلََف َعلَى َيِمنيٍ َصْبرٍ َيقَْتِطُع بَِها َمالَ اْمرِئٍ ُمْسِل ِه غَْضَبانُ  َمْن  َو َعلَْي زَّ َوَجلَّ َوُه َو ِفيَها فَاجٌِر ، لَِقَي اللََّه َع َوُه

إِلَى آِخرِ ]  ٧٧: آل عمران [} إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيَمانِهِْم ثََمًنا قَِليال{: ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ اآلَيةَ 
  .اآلَيِة
ا ُيوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعنِ َحدَّثََن -٦٤٠

ِه َوَسلََّم: اَألْشَعِث بن قَْيسٍ ، قَالَ  ، فََنَزلَْت  َنَزلَْت ِفيَّ َهِذِه اآلَيةُ ، َخاَصْمُت َرُجال إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
. ٧٧: آل عمران [} إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيَمانِهِْم ثََمًنا قَِليال{:   [  

، َعْن أَبِ -٦٤١ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ  ، َعْن ي َواِئلٍ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ 
مٍ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْبِد اللَِّه ، قَالَ  َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ َصْبرٍ ِلَيقَْتِطَع بِِه َمالَ اْمرِئٍ ُمْسِل

ِه غَْضَبانُ ، فََدَخلَ اَألْشَعثُ ، فَقَالَ  ا َحدَّثَكَُم: ، لَِقَي اللََّه َوُهَو َعلَْي بِكَذَا َوكَذَا ، : ا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ ؟ فَقُلَْنا َم
َسلََّم ، فَلَْم ِفيَّ َنَزلَْت كَانَ َبْينِي َوَبْيَن َرُجلٍ ُخُصوَمةٌ ِفي أَْرضٍ لََنا َخاَصْمُت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: فَقَالَ 

َسلََّم : ؟ فَقُلُْت أَُحلِّفُُه : َيكُْن ِلي َبيَِّنةٌ ، فَقَالَ  : َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِذًا َيْحِلُف ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



َو َعلَْي زَّ َوَجلَّ َوُه َو ِفيَها فَاجٌِر ، لَِقَي اللََّه َع إِنَّ {: لَْت ِه غَْضَبانُ َوَنَزَمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ ِلَيقَْتِطَع بَِها َمالَ اْمرِئٍ َوُه
  .إِلَى آِخرِ اآلَيِة ]  ٧٧: آل عمران [} الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيَمانِهِْم ثََمًنا قَِليال

، َعنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن َشِقيقٍ -٦٤٢
ِفيَّ َنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ ، كَانَ َبْينِي َوَبْيَن َرُجلٍ َتدَارٍ ِفي َمالٍ أَْو أَْرضٍ فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه : اَألْشَعِث بن قَْيسٍ ، قَالَ 

لَ  ِه َوَسلََّم ، فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه ، فَقَا ، فَقُلُْت: َصلَّى اللَُّه َعلَْي فََسُيْسَتْحلَُف َصاِحُبَك ، قَالَ : ال ، قَالَ :  لََك َبيَِّنةٌ ؟ 
إِلَى ]  ٧٧: آل عمرتن [} إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيَمانِهِْم ثََمًنا قَِليال{: إِذًا َيْحِلُف ، فََنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ : 

  .آِخرِ اآلَيِة 
، أَْخَبَرنِي َعْمُرو بن  َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َناِئلَةَ -٦٤٣ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ 

، قَ : الَ ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن َسِعيِد بن الَْعاصِ ، أَْخَبَرنِي قَْيُس بن ُمَحمَِّد بن اَألْشَعِث ، أَنَّ اَألْشَعثَ بن قَْيسٍ 
ْسِلمٍ ، لَِقَي اللََّه : بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِمْعُت النَّ َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ َصْبرٍ َيقَْتِطُع بَِها َمالَ اْمرِئٍ ُم

اقََبُه  ُه ، أَْو َع ا َعْن ِه غَْضَبانُ ، َعفَ َو َعلَْي   .َعزَّ َوَجلَّ َوُه
  باب

َسلََمةَ ، َحدَّثََنا : َعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َوَعارٌِم ، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ -٦٤٤ َحدَّثََنا َحمَّاُد بن 
بن َهْيَضمٍ ، َعنِ اَألْشَعِث بن قَْيسٍ ، قَالَ  ، َعْن ُمْسِلمِ  َم  أََتْيَنا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعِقيلُ بن طَلَْحةَ السُّلَِميُّ  َوَسلَّ

ال ، َنْحُن بنو النَّْضرِ : َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّا َنْزُعُم أَنََّك ِمنَّا ، قَالَ : ِفي َرْهٍط ِمْن ِكْنَدةَ ال َيَرْونِي بِأَفَْضِلهِْم ، فَقُلُْت 
َيا َنبِيَّ اللَِّه ، ال أَْسَمُع أََحًدا َنفَى قَُرْيًشا ِمْن : ْيسٍ بن ِكَناَنةَ ال َنقْفُوا أُمََّنا ، َوال َنْنَتِفي ِمْن أَبِيَنا ، قَالَ اَألْشَعثُ بن قَ

  .ِكَناَنةَ إِال َجلَْدُتُه
َعنِ الشَّْعبِيِّ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن ُمَجاِلٍد ، -٦٤٥

ُه النَّ، َعنِ اَأل ِه َوَسلََّم ِفي َوفِْد ِكْنَدةَ ، فَقَالَ لَ ، أَنَُّه قَِدَم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ْشَعِث بن قَْيسٍ 
، إِال َمْولُوٌد ُوِلَد ِلي َمْخَرجِي إِلَْيَك ، َولَ: َهلْ لََك ِمْن َولٍَد ؟ قَالَ : َوَسلََّم  َوِدْدُت أَنَّ ِلي َمكَاَنُه َشبَِع الْقَْوُم ، ال 

َم  إِنَّ ِفيهِْم قُرَّةَ أَْعُينٍ َوأَْجًرا إِذَا قُبُِضوا ، َولَِئْن قُلَْت ذَِلَك ، : فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ ال َتقُلْ ذَاَك ، فَ
  .لَةٌفَإِنَُّهْم لََمْجَبَنةٌ ، َوَمْحَزَنةٌ ، َوَمْبَخ

، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعنِ الَْحارِِث بن َيزِيَد  -٦٤٦
ِه َوَسلََّم : بن َرَباحٍ ، َعنِ اَألْشَعِث بن قَْيسٍ ، قَالَ  ُه َعلَْي بن َوِليَعةَ ُو: قُلُْت ِللنَّبِيُّ َصلَّى اللَّ ِلَد ِلي ِمْن بنِت َجْمِد 

، َمْحَزَنةٌ : الْكِْنِديِّ ، َوِدْدُت لَْو كَانَ لََنا بِِه قَْصَعةُ ثَرِيٍد ، فَقَالَ    .أََما إِنَّ اَألْوالَد َمْبَخلَةٌ ، َمْجَبَنةٌ 
  ح. ْيَمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُسلَ -٦٤٧

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن : َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ، قَاال : َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َوأَُبو َخِليفَةَ ، قَاال 
قَالَ : يِّ ، َعنِ اَألْشَعِث بن قَْيسٍ ، قَالَ طَلَْحةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشرِيٍك ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعِديٍّ الِْكْنِد

زَّ َوَجلَّ أَْشكَُركُْم ِللنَّاسِ: َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم    .أَْشكَُركُْم ِللَِّه َع
  َوِمْن أَْخَبارِ اَألْشَعِث بن قَْيسٍ



َحدَّثََنا َعْبُد الُْمْؤِمنِ بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، -٦٤٨
ا قُِدَم بِاَألْشَعِث بن قَْيسٍ أَِسًريا َعلَى أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ : إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ ، قَالَ  لَمَّ

ُه َوَزوََّجُه أُْخَتُه ، فَاْخَتَرطَ َسْيفَُه ، َوَدَخلَ ُسوَق اِإلبِلِ ، فََجَعلَ ال َيَرى َجَمال َوال َنَرِضَي اللَُّه َعْن اقَةً إِال ُه أَطْلََق وِثَاقَ
ُه َوقَالَ : َعْرقََبُه ، َوَصاَح النَّاُس  ا فََرغَ ، طََرَح َسْيفَ ، َولَِكْن َزوََّجنِي إِنِّي َواللَِّه َما كَ: كَفََر اَألْشَعثُ ، فَلَمَّ فَْرُت 

، َيا أَْهلَ الَْمِديَنِة ، اْنَح ُروا َوكُلُوا ، َوَيا أَْصَحابَ َهذَا الرَُّجلُ أُْخَتُه ، َولَْو كُنَّا ِفي بِالِدَنا كَاَنْت لََنا َوِليَمةٌ غَْيَر َهِذِه 
  .اِإلبِلِ ، َتَعالَْوا ُخذُوا َشْرَواَها 

ن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َعْمرٍو اَألْشَعِثيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب -٦٤٩
لَْيِه كَانَ ِلي َعلَى َرُجلٍ ِمْن ِكْنَدةَ َدْيٌن ، َوكُْنُت أَْخَتِلُف إِ: َعْن أَبِي إِْسَراِئيلَ الُْمالِئيِّ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، قَالَ 

ا َسلََّم اِإلَماُم َوَضَع قُدَّ ، بِاَألْسَحارِ ، فَأَْدَركَْتنِي َصالةُ الْفَْجرِ ِفي َمْسجِِد اَألْشَعِث فََصلَّْيُت ، فَلَمَّ اَم كُلِّ إِْنَساٍن ُحلَّةً 
َوإِنْ كُْنَت لَْسَت ِمْن أَْهلِ الَْمْسجِِد ، : إِنِّي لَْسُت ِمْن أَْهلِ الَْمْسجِِد ، قَالَ : َوَنْعال ، َوَخْمَسِمائَِة ِدْرَهمٍ ، قُلُْت 

  .قَِدَم اَألْشَعثُ بن قَْيسٍ ِمْن َمكَّةَ : َما َهِذِه ؟ ، قَالُوا : قُلُْت 

، َعنِ ا -٦٥٠ َألْجلَحِ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُموَسى السُّدِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ 
يٍّ َرِضَي : َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن أُمِّ َحِكيمٍ بنِت َعْمرِو بن ِسَناٍن الَْجَدِليَِّة ، قَالَْت  اْسَتأْذَنَ اَألْشَعثُ بن قَْيسٍ َعلَى َعِل

، فَقَالَ  ، فَأَْدَمى أَْنفَُه ، فََخَرَج َعِليٌّ  ُه َيا أَْشَعثُ ؟ أَْم َواللَِّه لَْو بَِعْبِد ثَِقيٍف َما لََك َوَم: اللَُّه َعْنُه ، فََردَُّه قَْنَبٌر  ا لَ
، قَالَ : ِقيلَ لَُه ! َتَمرَّْسَت ، اقَْشَعرَّْت ُشَعْيَراُت اْسِتَك  ، َوَمْن َعْبُد ثَِقيٍف ؟  غُالٌم َيِليهِْم ال َيْبقَى : َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني 

، قَالَ : ْم ذُال ِقيلَ أَْهلُ َبْيٍت ِمَن الَْعَربِ إِال أَْدَخلَُه   .ِعْشرِيَن إِنْ َبلَغَ: كَْم َيْمِلُك ؟ 
ِه : قَالَ ُمَحمَُّد بن َسالمٍ : َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، قَالَ  -٦٥١ إِنََّما ُيَعدُّ الشَُّرُف َما كَانَ قَُبْيلَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

: ْيِه السَّالُم ، َواتََّصلَ ِفي اِإلْسالمِ ، فََبْيُت الَْيَمنِ الَِّذي ِفي الصُّفَِّة ِعْنَد الِْعزِّ ِفي ِكْنَدةَ َوَسلََّم ، إِلَى َعْهِد النَّبِيِّ َعلَ
ي بين ُزَبْيٍد  ِد يكَرَِب ، َوَشاِعُرَها اْمُرُؤ الْقَْيسِ ِمْن ِكْنَدةَ ال ُيْخَت: اَألْشَعثُ بن قَْيسٍ ، َوفَارُِسَها ِف لَُف َعْمُرو بن َمْع

  .ِفي َهذَا 

، َح -٦٥٢ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن ُعقَْبةَ  دَّثَنِي ُمَحمَُّد َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َشبَّةَ 
ا اْسَتأْذَنَ اَألْشَعثُ َعلَى ُم: بن َحْربٍ الْهِالِليُّ ، َعْن ِعيَسى بن َيزِيَد ، قَالَ  ُه اللَُّه بِالْكُوفَِة ، فََحَجَبُه َمِلي َعاوَِيةَ َرِحَم

ُهَما ، فَقَالَ  أََعْن َهذَْينِ َحَجْبَتنِي َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ؟ َتْعلَُم : ، َوِعْنَدُه اْبُن َعبَّاسٍ ، َوالَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْن
ا ُسبَّ : أَُتَرانِي أَُسبَُّك بِاْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ؟ ، قَالَ : كَِذًبا َيْعنِي َعِليا ، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ  أَنَّ َصاِحَبُهَما َجاَءَنا فََمَألَنا َم

َعَن ِفي اْسِت أَبِيَك ، فَقَالَ : َعَربِيُّ َخْيٌر ِمنِّي ، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ  ا َيقُولُ أَال َتْسَمُع َم: َعْبُد َمْهَرةَ قََتلَ َجدََّك ، َوطَ
، قَالَ    .أَْنَت َبَدأَْت : ِلي أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ؟ 

  َمنِ اْسُمُه أََنٌس: َباُب 
  أََنُس بن َماِلٍك األَْنَصارِيُّ

ِه َوَسلََّم ُيكَْني أََبا َحْمَزةَ   َخاِدُم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن إِْسحَاَق الَْهْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْ -٦٥٣

  .كَنَّانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَبِي َحْمَزةَ: ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي َنْصرٍ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، قَالَ 



ن ُمْسِلمٍ ، دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُموَسى اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بَح -٦٥٤
  .َيا أََبا َحْمَزةَ : لُْت َسأَلُْت أََنَس بن َماِلٍك ، فَقُ: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا َمكُْحولٌ ، قَالَ 

الَْعْنقَزِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َجنَّاٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُمَحمٍَّد  -٦٥٥
َسلََّم َوأََنا غُالٌم ، قَالَ : ُسفَْيانُ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي َنْصرٍ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ  : كَنَّانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .َوكَنَّانِي بَِبقْلٍَة كُْنُت أَْجَتنُِبَها
  ِصفَةُ أََنسِ بن َماِلٍك َوَهْيأَُتُه َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

َرأَْيُت : َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ ، َحدَّثََنا ثَابُِت بن قَْيسٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنَعانِيُّ ، -٦٥٦
  .أََنَس بن َماِلٍك أَْبَيَض الرَّأْسِ َواللِّْحَيِة ، َيْصُبغُ رَأَْسُه بِالِْحنَّاِء 

رٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُم -٦٥٧ َرأَْيُت : َعاوَِيةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن أَبِي َخاِلٍد ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْي
  .أََنَس بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْخِضُب بِالِْحنَّاِء 

ي ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن ُعقَْبةَ بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَبِ -٦٥٨
  .كَانَ أََنُس بن َماِلٍك ُيَصفُِّر ِلْحَيَتُه بِالَْوْرسِ : أَبِي َخاِلٍد ، قَالَ 

َنا بن ُموَسى ، َحدَّثََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه  -٦٥٩
  .َرأَْيُت أََنَس بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْخِضُب بِالُْحْمَرٍة : َشْيَبانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، قَالَ 

يٍد ، ى بن َسِعَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َيْحَي -٦٦٠
ُزْرُت َضرَّةً كَاَنْت ِلي فََتَزوََّجَها أََنُس بن َماِلٍك ، فََرأَْيُت أََنًسا ُمَخلَّقًا بَِخلُوقٍ ، َوكَانَ بِِه : َحدَّثَتْنِي أُمِّي ، قَالَْت 

َسلََّم َدَعا ِلي : َبَياٌض ، َوقَالَ    .إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ُموٍن ، َنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث بن َعْبِد الصََّمِد ، َحدَّثََنا َحْرُب بن َمْيَحدَّثَ -٦٦١

َيا ذَا : ْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعنِ النَّْضرِ بن أََنسٍ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  .اُألذَُنْينِ 
اَألْحَولِ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َعاِصمٍ -٦٦٢

، قَالَ  ، َيقُولُ ِلي كَانَ النَّبِيُّ : َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه  ِه َوَسلََّم    .َيا ذَا اُألذَُنْينِ: َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم  -٦٦٣

َرأَْيُت أََنَس بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَْد َمسَّ ِذَراَعْيِه بَِخلُوقٍ ِمْن َبَياضٍ كَانَ : لَ َساَسانَ ، َعْن فَُضْيلِ بن كَِثريٍ ، قَا
  .بِِه 

: لَ َتِكيُّ ، قَاَحدَّثََنا َيحَْيى بن ُمَحمٍَّد الِْحنَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا طَالُوُت بن َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا َساِلُم بن َعْبِد اللَِّه الَْع -٦٦٤
، لَُه ذَُؤ ، َوِعَماَمُتُه َسْوَداُء  ، َوِمطَْرُف َخزٍّ أَْدكَُن  ِه ، َيْخِضُب َرأَْيُت أََنَس بن َماِلٍك َعلَْيِه ُجبَّةُ َخزٍّ َدكَْناُء  اَبةٌ ِمْن َخلِْف

  .بِالصُّفَْرِة 
اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد  -٦٦٥

  .َرأَْيُت َعلَى أََنسِ بن َماِلٍك َخزا أَْصفََر : َساَسانَ ، َعْن فَُضْيلِ بن كَِثريٍ ، قَالَ 



ُم بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيزِيَد بن َهاُرونَ الْقَزَّاُز الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهي -٦٦٦
َرأَْيُت أََنَس بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيطُوُف بِِه بنوُه َحْولَ الَْبْيِت َعلَى َسَواِعِدِهْم ، َوقَْد : َسْعَدانَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .َشدُّوا أَْسنَاَنُه بِذََهبٍ 
ثَنِي حَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن ُسَوْيٍد ، َحدََّحدَّثََنا َي -٦٦٧

اللَِّه بن ُعَمَر ، َوَسلََمةَ ُعثَْمانُ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن َراِفعٍ ، أَنَُّه َرأَى أََبا َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ ، َوَجابَِر بن َعْبِد اللٍَّه ، َوَعْبَد 
 ِمَن الشََّوارِبِ بن اَألكَْوعِ ، َوأََبا أَُسْيٍد الَْبْدرِيَّ ، َوَراِفَع بن َخِديجٍ ، َوأََنَس بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َيأُْخذُونَ

  .كَأَْخِذ الَْحلْقِ ، َوُيْعفُونَ اللَِّحى ، َوَيْنِتفُونَ اآلَباطَ 

َنا َنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمَساُر ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا َسلُْم بن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََحدَّثَ -٦٦٨
  .بَّةُ ِفضٍَّة َرأَْيُت أََنَس بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيَتَوكَّأُ َعلَى َعًصا َعلَى َرأِْسَها َض: َمْرَوانُ بن النُّْعَماِن ، قَالَ 

لَِّه بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد ال -٦٦٩
  .ةً فََما َرأَْيُتُه َيْشَرُب َنبِيذًا قَطُّ َصِحْبُت َجدِّي أََنَس بن َماِلٍك ثَالِثَني َسَن: َحدَّثَنِي َعمِّي ثَُماَمةُ ، قَالَ 

النَّجَّارِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن  -٦٧٠
كَانَ َنبِيذُ أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُحلًْوا َتلَْصُق ِمْنُه : َحةَ ، قَالَ قَاِضي الَْيَماَمِة ، َعْن إِْسَحاَق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي طَلْ

  .الشَّفََتاِن 
:  ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا َسْعُد بن ُشْعَبةَ بن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه -٦٧١

  .ن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْشَرُب الطِّالَء َرأَْيُت أََنَس ب
ِعيٍد الَْعطَّارُ َحدَّثََنا ُموَسى بن ُجْمُهورٍ السِّْمَساُر التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َتِقيٍّ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َس -٦٧٢

، : الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َراِشُد بن َراِشٍد ، قَالَ  كَانَ َألَنسِ بن َماِلٍك غُالٌم َيْعَملُ لَُه النَّقَانَِق ، َوَيطُْبُخ لَُه لَْوَنْينِ طََعاًما 
  .َوَيْخبُِز لَُه الَْحَوارِيَّ ، َوَيْعجُِنُه بَِسْمنٍ 

ثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمَساُر ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ ، َحدَّ -٦٧٣
ا لَُهْم  ُه َوَولََدُه ، فََدَع   .ثَابٍِت ، أَنَّ أََنَس بن َماِلٍك ، كَانَ إِذَا َخَتَم الْقُْرآنَ َجَمَع أَْهلَ

ْسُتوَاِئيُّ ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ ، أَنَّ أََنًسا َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّ -٦٧٤
أَفْطََر ، َوأَطَْعَم كُلَّ َيْومٍ ِمْسِكيًنا  ا ، فَ   .َرِضَي اللَُّه َعْنُه َضُعَف َعَن الصَّْومِ قَْبلَ َمْوِتِه َعاًم

، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن ُسَوْيٍد ، َحدَّثََنا ِهاللُ بن َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َمْرَيَم  -٦٧٥
  .َحَجْجُت َمَع أََنسِ بن َماِلٍك فََرأَْيُتُه قَطََع التَّلْبَِيةَ ِحَني َهَبطَ ِمَن الثَّنِيَِّة ِحَني َرأَى ُبُيوَت َمكَّةَ : َيَسارِ بن َبْوال ، قَالَ 

، أَنَّ َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الْ -٦٧٦ قَاِضي ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِشَهابٍ ، َعْن ُحَمْيٍد 
  .أََنًسا ، كَانَ ُيَعجِّلُ اِإلفْطَاَر ، َوال َيْنَتِظُر الُْمَؤذِّنَ 

ثَْمانَ الَْبتِّيِّ ،  َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، -٦٧٧ ، َوُع َحدَّثََنا أَُبو ِشَهابٍ ، َعْن ُحَمْيٍد 
]  ١: األعلى [} َسبَّحِ اْسَم َربَِّك اَألْعلَى{: َصلَّْيَنا َخلَْف أََنسِ بن َماِلٍك الظُّْهَر ، َوالَْعْصَر ، فََسِمْعَناُه َيقَْرأُ : قَاال 

.  



انَ : ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ثَُماَمةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ -٦٧٨ كَ
ْيِه ، َوَيْرِمي َولََدُه َبْيَن َيَدْيِه ، فََخ ا َوَنْحُن َرَج َعلَْيَنا َيْوًمأََنٌس َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْجِلُس ، َوُيطَْرُح لَُه ِفَراٌش َيْجِلُس َعلَ

ا أَْخطَأَ الِْقْرطَاَس : َنْرِمي ، فَقَالَ  ، بِئَْس َما َتْرُمونَ ، ثُمَّ أََخذَ فََرَمى ، فََم   .َيا بينَّ 
  ح. َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ  -٦٧٩

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا أََنُس بن : ِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُيوُنَس ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَر
َبلَْنا َمَع أََنسٍ ِمَن الْكُوفَِة ، َحتَّى إِذَا كُنَّا بِأَطٍَّط أَْصَبْحَنا َواَألْرُض ِطٌني َوَماٌء ، فََصلَّى الَْم: ِسريِيَن ، قَالَ   كُْتوَبةَأَقْ

ا َصلَّْيُت الَْمكُْتوَبةَ قَطُّ َعلَى َدابَِّتي قَْبلَ الَْيْومِ : َعلَى َدابَِّتِه ، ثُمَّ قَالَ    .َم
  ح.َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ  -٦٨٠

  ح. الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد 
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا أََنُس بن : َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُيوُنَس ، قَاال 

َع أََنسٍ إِلَى أَْر: ِسريِيَن ، قَالَ  ضِ َبْيثََق ِسريِيَن ، َحتَّى إِذَا كُنَّا بِِدْجلَةَ َحَضَرِت الظُّْهُر ، فَأَمََّنا قَاِعًدا َعلَى َخَرْجُت َم
  .بَِساٍط ِفي السَِّفيَنِة ، َوإِنَّ السَِّفيَنةَ لََتُجرُّ بنا َجرا 

اُد بن َزْيٍد ، َعْن أََنسِ بن ِسريِيَن ، َعنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارٌِم ، َحدَّثََنا َحمَّ -٦٨١
  .سٍ بنْيَساُبوَر َسَنَتْينِ ، فَكَانَ ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ أَنَُّه قَاَم َمَع أََن

ْحَوصِ بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن بِْشرٍ الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا سَُرْيُج بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اَأل -٦٨٢
ِحَمارٍ َحِكيمٍ ، أَنَُّه َرأَى أََنَس بن َماِلٍك َيطُوُف َبْي   .َن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة َعلَى 

ا قََتاَدةُ ، أَنَّ أََنَس َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْسُتوَاِئيُّ ، َحدَّثََن -٦٨٣
ْوَم    .الِْعيِد أَْرَبًعا قَْبلَ أَنْ ُيَصلَِّي اِإلَماُم بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه كَانَ ُيَصلِّي َي

ُعقُّ  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ ، أَنَّ أََنَس بن -٦٨٤ َماِلٍك كَانَ َي
  .َعْن بنيِه الَْجُزوَر 

ِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ ، أَنَّ أََنًسا كَانَ َيْمَسُح َعلَى َحدَّثََنا أَُبو ُمْس -٦٨٥
  .الَْجْوَرَبْينِ 

: أَنَّ أََنًسا َدفََن اْبًنا لَُه ، فَقَالَ  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ ، -٦٨٦
  .اللَُّهمَّ َجاِف اَألْرَض َعْن َجْنبِِه ، َوافَْتْح أَْبَواَب السََّماِء ِلُروِحِه ، َوأَْبِدلُْه دَاًرا َخْيًرا ِمْن َدارِِه

َرأَْيُت : ُيوُنَس ، َحدَّثََنا كَِثُري بن ُسلَْيمٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن -٦٨٧
  .أََنَس بن َماِلٍك َيْسُجُد َعلَى ِعَماَمِتِه 

، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َسِعيِد بن َبِش -٦٨٨ ريٍ 
  .ةَ ، أَنَّ أََنًسا َجَهَر ِفي الظُّْهرِ أَوِ الَْعْصرِ فَلَْم َيْسُجْد قََتاَد

، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغَياٍث -٦٨٩
  .َماِلٍك َيَتطَوَُّع ِفي السَّفَرِ  َرأَْيُت أََنَس بن: الَْيَماِن ، قَالَ 

  ح. َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمٍَّد الْخَُزاِعيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ  -٦٩٠



، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ بن فَرُّوخٍ 
َك اللَُّه َما : ِسريِيَن ، أَنَّ أََنَس بن َماِلٍك ، َدَخلَ َعلَى الَْبَراِء بن َماِلٍك َوُهَو َيقُولُ الشِّْعَر ، فَقَالَ لَُه  أَِخي ، أََما َعلََّم

، َزاَد ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ أََتْخَشى َعلَيَّ أَنْ أَُموَت َعلَى : فَقَالَ لَُه الَْبَراُء : ِفي َحِديِثِه  ُهَو َخْيٌر لََك ِمْن َهذَا ؟ 
َتلُْت ِمائَةً ِمَن الُْمْشرِِكَني ، ِمْنُهْم َمْن  ، َوِمْنُهْم ِفَراِشي ، َواللَِّه ال َيكُونُ ذَِلَك َبالَء اللَِّه إِيَّاَي ، فَقَْد قَ َتفَرَّْدُت بِقَْتِلِه 

  .ِفيِهَمْن َشاَركُْت 

رٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ ِسريِ -٦٩١ يَن ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَم
: ، ثُمَّ َتَرنََّم ، فَقَالَ لَُه أََنٌس اْسَتلْقَى الَْبَراُء بن َماِلٍك َعلَى ظَْهرِِه : أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

َتلُْت ِمائَةً ِمَن ! أَْي أََنُس : اذْكُرِ اللََّه أَْي أَِخي ، فَاْسَتَوى َجاِلًسا ، َوقَالَ  أَُتَرانِي أَُموُت َعلَى ِفَراِشي ، َوقَْد قَ
ْتِلِه    .الُْمْشرِِكَني ُمَباَرَزةً ، ِسَوى َمْن َشاَركُْت ِفي قَ

ْرقٍَد الَحدَّ -٦٩٢ طَّحَّانُ ، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا غَاِلُب بن فَ
  .كُْنُت ِعْنَد أََنسِ بن َماِلٍك َشْهَرْينِ ، فَلَْم َيقُْنْت ِفي َصالِة الَْغَداِة : قَالَ 
ْرقٍَد ، أَنَّ أََنَس بنَحدَّثََنا َعْبُد ال -٦٩٣  لَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا غَاِلُب بن فَ

، َوَعْن َيَسارِِه    .السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه : َماِلٍك كَانَ ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه 
َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمَساُر ، أَْنَبأَ َخاِلُد بن ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا َسلُْم بن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -٦٩٤

  .َسقَْيُت أََنَس بن َماِلٍك َدَواَء الَْمْشيِ : بن النُّْعَماِن ، َعْن َوْهبِ بن ُجَشمٍ ، قَالَ 
الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَعاوَِيةَ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثَْتَنا أُمُّ َنَهارٍ بنُت الدِّفَاعِ ،  َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َهاِشمٍ -٦٩٥
رُّ بنا َوكُنَّ نِْسَوةً فَلَْم ُيَسلِّْم َعلَْيَنا : قَالَْت    .كَانَ أََنُس بن َماِلٍك َيُم

: اُر الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَْعَيُن الَْجَراِميزِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّ -٦٩٦
، قُلُْت  ، فََسلَّْمُت َعلَْيِه  ال ُيْسَتأْذَنُ ِفيِه : أَأَْدُخلُ ؟ ، قَالَ : أََتْيُت أََنَس بن َماِلٍك َوُهَو ِفي ِدْهِليزِِه    .َهذَا َمكَانٌ 

، َعنِ اْبنِ ِسريِيَحدَّ -٦٩٧ َن ، َعْن أََنسٍ ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن 
، ثُمَّ َجاَء بِِه  ، أَنَُّه كَانَ َعاِمال َعلَى َنْيَساُبوَر ، َوأََتاُه ِدْهقَانٌ بَِخبِيصٍ ِفي إَِناٍء ِمْن ِفضٍَّة ، فَكَرَِهُه ، فََردَّ إِلَْيِه ، فََحوَّلَُه 

  .فَأَكَلَُه 
، قَالَ -٦٩٨ كُنَّا َمَع :  َحدَّثََنا ُيوُسٌف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِشَهابٍ ، َعْن ُحَمْيٍد 

ا كُ: أََنسِ بن َماِلٍك ، فَقَالَ  ُه ، َولَِكْن لَْم َواللَِّه َم ا ُنَحدِّثُكُْم َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمْعَناُه ِمْن لُّ َم
  .َيكُْن َيكِْذُب َبْعُضَنا َبْعًضا

ْبُد اللَِّه بن الُْمثَنَّى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمَساُر ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا َع -٦٩٩
  .قَيُِّدوا الِْعلَْم بِالِْكَتابِ: قَالَ لََنا أََنٌس َرِضَي اللَُّه َعْنُه : اَألْنصَارِيُّ ، َحدَّثَنِي َعمِّي ثَُماَمةُ ، قَالَ 

َخاِلِد بن ِخَداشٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد اللَِّه الَْبزَّاُز التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -٧٠٠
، أَنَّ أَكَّاًرا َألَنسِ بن َماِلٍك كَانَ َيْعَملُ َعلَى ُزْر ُنوقٍ ، َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن ِهَشامٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن 

ٍة َعلَى ِستٍَّة فَاْسَتْعَدْت َعلَْيِه اْمَرأَُتُه أََنًسا أَنَُّه ال َيَدُعَها لَْيال    .َوال َنَهاًرا ، فَأَْصلََح أََنٌس َبْينَُهْم ِفي كُلِّ َيْومٍ َولَْيلَ



ا َعْبُد َربِِّه َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى الرَّاَمُهْرُمزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َحدَّثََن -٧٠١
رِ ، َحدَّثَْتنِي َرْيطَةُ أُمُّ َولَِد أََنسِ بن َماِلٍك ، أَنَّ أََنَس بن َماِلٍك كَانَ َيكَْرُه أَنْ َيْغَتِسلَ بنْصِف النَّهَابن أَبِي َناِفعٍ ، 
  .َوِعْنَد الَْعَتَمِة 

بن ُيوُنَس ،  َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيِد اللَِّه الْقَاِضي الرَّاَمُهْرُمزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َخوَّاِت -٧٠٢ بن ُشْعَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر 
، َعْن إِْسَحاَق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، قَالَ  َدَخلُْت َداَر أَبِي : َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ 

ُهَو َيْض َو ُمْغِلُق الَْبابِ َعلَى أُمِّ ُسلَْيمٍ َو رُِبَها ، َوِهَي أُمُّ أََنسٍ ، فََناَدْيُت ِمْن َوَراِء الَْبابِ َما ُترِيُد إِلَى َهِذِه طَلَْحةَ ، َوُه
  .الَْعُجوُز ، َعجََّز اللَُّه ُركَْنَك : َتقُولُ ِلَي : الَْعُجوزِ َتْضرُِبَها ، فََناَدْتنِي ِمْن َوَراِء الَْبابِ ، فَقَالَْت 

، َعْن َعِليِّ بن َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َها -٧٠٣ ِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا قَطَُن بن ُنَسْيرٍ الذِّرَاُع ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ 
ي الْقَْصرِ َمَع الَْحجَّاجِ ، َوُهَو َيْعرُِض النَّاَس ِمْن أَْجلِ اْبنِ اَألْشَعِث ، فََجاَء أََنُس بن َماِلٍك : َزْيٍد ، قَالَ  كُْنُت ِف

َع َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َوَمرَّةً َمَع اْبنِ الزَُّبْيرِ ، : تَّى َدَنا ، فَقَالَ لَُه الَْحجَّاُج َح ِهيِه َيا ِخْبثَةُ ، َجوَّالٌ ِفي الِْفْتَنِة َمرَّةً َم
ْسَتأَْصلُ الصَّْمَغةُ ، َوُألَجرَِّدنََّك كََما ُيَجرَُّد َوَمرَّةً َمَع اْبنِ اَألْشَعِث ، أََما َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َألْسَتأِْصلَنََّك كََما ُت

إِيَّاَك أَْعنِي ، أََصمَّ اللَُّه َسْمَعَك ، فَاْسَتْرَجَع أََنٌس : َمْن َيْعنِي اَألِمُري أَْصلََحُه اللَُّه ؟ ، قَالَ الَْحجَّاُج : الضَّبُّ ، فَقَالَ 
، فَقَالَ إِنَّا ِل: َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ  لَْوال أَنِّي ذَكَْرُت َولَِدي : لَِّه ، َوإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ ، ثُمَّ َخَرَج ِمْن ِعْنِدِه 

اِمي بِكَالمٍ ال َيْسَتجِيُبنِي بَْعَدُه أََبًدا ُه ِفي َمقَ   .فََخِشيُتُه َعلَْيهِْم ، لَكَلَّْمُت
ُه ِسنُّ أََنسِ بن َماِلٍك َوَوفَاُتُه َرِضَي اللَُّه   َعْن

، َعنِ َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْي -٧٠٤ انُ بن ُعَيْيَنةَ 
ِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  ُه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ َوأََنا اْبُن َعْشرِ ِسنَِني ، قَ

  .َوُتُوفَِّي َوأََنا اْبُن ِعْشرِيَن

َوَحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ  -٧٠٥
، قَالَ َحدَّ َخَدْمُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ثََنا أَُبو َخالََدةَ ، َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  .َوَسلََّم َعْشَر ِسنَِني
ةُ بن ُمَغلِّسٍ ، َحدَّثََنا َشبِيُب بن َشْيَبةَ ، َعْن َعِليِّ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُجبَاَر -٧٠٦

لَ  ِه َوَسلََّم َعْشَر ِسنَِني : َزْيٍد ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، قَا   .َخَدْمُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
و كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُب -٧٠٧

ِه َوَسلََّم َعْشَر ِسنَِني : َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، قَالَ    .َخَدْمُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َمْنُصورٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ب -٧٠٨

ِه َوَسلََّم َسْبَع ِسنَِني : ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، قَالَ    .َخَدْمُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن ُعثَْمانَ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا َمْخلَُد بن الُْحَسْينِ ، َعْن  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْرَيابِيُّ -٧٠٩
لَ  ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، قَا ، َعْن َحفَْصةَ بنِت ِسريِيَن  َيا َرُسولَ اللَِّه ، اْدُع : قَالَْت أُمُّ ُسلَْيمٍ : ِهَشامِ بن َحسَّانَ 

ِه ، قَالَ أََنٌس : فَقَالَ  اللََّه َألَنسٍ ، فَلَقَْد َدفَْنُت ِمْن ُصلْبِي ِسَوى َولَِد َولَِدي : اللَُّهمَّ أَكِْثْر َمالَُه َوَولََدُه ، َوَبارِْك لَُه ِفي



، َوإِنَّ أَْرِضي لَُيثِْمُر ِفي السََّنِة َمرََّتْينِ ، َوَما ِفي الَْبلَِد َشْيٌء    .ُيثِْمُر َمرََّتْينِ غَْيَرَهاَخْمًسا َوِعْشرِيَن َوِمائَةً 
، َعْن -٧١٠ ِهَشامِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ِمْنجَاُب بن الَْحارِِث ، أََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ 

، َوإِنََّما َوَما ِعلُْم أَبِي َسِعيٍد ، َوأََنسٍ بِأََح: قَالَْت َعاِئَشةُ : ُعْرَوةَ ، قَالَ  اِديِث َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .كَاَنا غُالَمْينِ َصِغَريْينِ

ُحَبابِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي زَِياٍد ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الْ -٧١١
ِه ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ َمْي َسلََّم : ُمونٌ أَُبو َعْبِد اللَّ كَاَنْت ِلي ذَُؤاَبةٌ ، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .َيُمدَُّها َوَيأُْخذُ بَِها

ْيُن بن ُمَحمَِّد بن َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا الُْحَس -٧١٢
َخَدْمُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا : َسِمْعُت أََنَس بن َماِلٍك ، َيقُولُ : َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد الثَّقَِفيُّ ، قَالَ 

  .ُدلَّنِي َعلَى َهذَا الشَّْيخِ َحمَّاِد بن َسلََمةَ : يُد اْبُن ثََماِن ِسنَِني ، قَالَ َيزِ
اِصمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الَْوِليِد الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َشرِيُك َعْن َع -٧١٣

ا َبلَْغُت َعْوَرَتُه ، قُلُْت ِلَبنِيِه  غَسَّلُْت: اَألْحَولِ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، قَالَ  أَْنُتْم أََحقُّ : أََنَس بن َماِلٍك ، فَلَمَّ
ا ثَْوٌب ، ثُمَّ ، فََجَعلَ الَِّذي َيْغِسلَُها َعلَى َيِدِه ِخْرقَةً َوَعلَْيَه غََسلَ الَْعْوَرةَ ِمْن  بَِغْسلِ َعْوَرِتِه ، ُدوَنكُْم فَاغِْسلُوَها 

  .َتْحِت الثَّْوبِ 
ٍد ، قَالَ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّْيلَحِينِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب ، َعْن ُحَمْي -٧١٤

ا ِمْن َعَرقِ َرُسولِ ا:  ، أَْو ُسكٌّ َوِمْسكَةٌ ِفيَه للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُتُوفَِّي أََنُس بن َماِلٍك فَُجِعلَ ِفي َحُنوِطِه ُسكَّةٌ 
  .َوَسلََّم 
، َعْن قََتاَدةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى الْقَزَّاُز الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َهانِي بن َيْحَيى بن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ -٧١٥
ِه َوَس: ، قَالَ  أََنُس بن : َعْبُد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى ، َوبِالَْبْصَرِة : لََّم َمْوًتا بِالْكُوفَِة آِخُر أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َماِلٍك 

َماَت أََنُس : َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ بن َيحَْيى ، قَالَ  -٧١٦
  .ثَالٍث َوِتْسِعَني  بن َماِلٍك َسَنةَ

اُد بن َزْيٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن إِْبَراِهيَم الَْمْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا َحمَّ -٧١٧
  .َسَنةَ ِتْسِعَني : بن َماِلٍك ؟ ، فَقَالَ  َمَتى َماَت أََنُس: قُلُْت ِلُشَعْيبِ بن الَْحْبَحابِ : َجرِيرِ بن َحازِمٍ ، قَالَ 

، َحدَّثََنا ُنوُح بن قَْيسٍ ، َعْن أَِخ -٧١٨ يِه َخاِلِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ 
، قَالَ  : ذََهَب الَْيْوَم نِْصُف الِْعلْمِ ، فَِقيلَ : ، قَالَ ُمَورٌِّق الِْعْجِليُّ لَمَّا َماَت أََنُس بن َماِلٍك : قَْيسٍ ، َعْن قََتاَدةَ 

كَانَ الرَُّجلُ ِمْن أَْهلِ اَألْهَواِء إِذَا َخالَفََنا ِفي الَْحِديِث َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : َوكَْيَف ذَاَك َيا أََبا الُْمْعَتِمرِ ؟ ، فَقَالَ 
ُه ِمْنُه : َم ، قُلَْنا لَُه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ   .َتَعالَ إِلَى َمْن َسِمَع

  َوِممَّا أَْسَنَد أََنُس بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعنُْه



 ْنَحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َع -٧١٩
، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ قَالَ :  ِعيَسى بن ُموَسى بن إَِياسِ بن الُْبكَْيرِ ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ 

َعلُوا الَْخْيَر َدْهَركُْم ، َوَتَعرَُّضوا ِلَنفََحاِت َرْحَمِة: َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ِه َنفََحاٍت ِمْن  افْ اللَِّه ، فَإِنَّ ِللَّ
، َوَسلُوا اللََّه أَنْ َيْسُتَر َعْوَراِتكُْم ، َوأَنْ ُيَؤمَِّن َرْوَع   .اِتكُْمَرْحَمِتِه ُيِصيُب بَِها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه 

بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن ُسَوْيٍد ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد  -٧٢٠
ِه َوَسلََّم : ِهاللُ بن َزْيِد بن َيَسارٍ ، قَالَ  َوقََّت َألْهلِ : َحدَّثََنا أََنُس بن َماِلٍك ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .الُْجْحفَةَ: ذَا الُْحلَْيفَِة ، َوَألْهلِ الشَّامِ : ذَاَت ِعْرقٍ ، َوَألْهلِ الَْمِديَنِة : لِ الَْبْصَرِة الَْعِقيَق ، َوَألْه: الَْمدَاِئنِ 
 لُ بن َيَسارٍ ،َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُسَوْيٍد ، َحدَّثََنا ِهال -٧٢١

ِه َوَسلََّم    .ُعْمَرةٌ ِفي َرَمَضانَ كََحجٍَّة َمِعي: أَْخَبرَنِي أََنُس بن َماِلٍك ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

دَّثََنا ِهاللُ بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُسَوْيٍد ، َح -٧٢٢
ي إِلَى الرُّكْنِ َرأَْيُت أََنَس بن َماِلٍك ِفي السَّْعيِ َحْولَ الَْبْيِت ِفي الطََّواِف الثَّالثَِة ، َيْمِشي َما َبْيَن الرُّكْنِ الَْيَمانِ: قَالَ 

َهكَذَا َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيقُولُ اَألْسَوِد ِفي الَْحجِّ َوالُْعْمَرِة ، ثُمَّ َسِمْعُت أََنَس بن َماِلٍك ، 
  .َيْصَنُع
، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف ، َوَعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َمْرَيَم  -٧٢٣

رَُه ِعيُّ ، أَْخَبَرنِي أَُبو الُْحَوْيرِِث ، أَْخبََرنِي ُنَعْيُم بن َعْبِد اللَِّه الُْمَجمُِّر ، أَنَّ أََنَس بن َماِلٍك أَْخَبُموَسى بن َيْعقُوَب الزَّْم
ْيِه َوَسلََّم قَالَ  ْن كَانَ ال َشْيَء أََحبُّ َم: ثَالثٌ َمْن كُنَّ ِفيِه فَقَْد ذَاَق طَْعَم اِإلَمياِن : ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

، َوَمْن كَانَ َمْن كَانَ أَنْ ُيْحَرَق بِالنَّارِ أََحبُّ إِلَْيِه ِمْن أَنْ َيْرَتدَّ َعْن ِدينِِه    . ُيِحبُّ ِللَِّه َوُيْبِغُض ِللَِّهإِلَْيِه ِمَن اللَِّه ، َو

ُد بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن فَرُّوخٍ ، َحدَّثَنِي اْبُن َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َسِعي -٧٢٤
ي : ُجَرْيجٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، قَالَ  َجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن ِف

اَم َعلَى الَْبابِ ، َبْيٍت ، فَكُلُّ إِْنَساٍن ِمنَّ َسلََّم ، فَقَ ا َتأَخََّر َعْن َمْجِلِسِه ِلَيْجِلَس إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َعلُوا ثَالثًا : فَقَالَ  ، َوإِِن إِنْ َحكَُموا َعَدلُوا ، َوإِنْ َعاَهُدو: اَألِئمَّةُ ِمْن قَُرْيشٍ ، َولَُهْم َحقٌّ ، َوِلي َحقٌّ َما فَ ا َوفَّْوا 

َعلَْيهِْم لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْمالِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَم   .ِعَنياْسُتْرِحُموا َرِحُموا ، فََمْن لَْم َيفَْعلْ ذَِلَك ِمْنُهْم فَ
ُد اللَِّه بن فَرُّوخٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا َعْب -٧٢٥

اٍء ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، قَالَ    .كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخفَّ النَّاسِ َصالةً ِفي إِْتَمامٍ: ُجَرْيجٍ ، َعْن َعطَ
َع َر: َوبِإِْسَناِدِه َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، قَالَ  -٧٢٦ َسلََّم َوكَانَ َساَعةً ُيَسلُِّم َصلَّْيُت َم ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .َيقُوُم ثُمَّ َصلَّْيُت َمَع أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَكَانَ إِذَا َسلََّم َوثََب كَأَنَُّه َيقُوُم َعْن َرْضفٍَة

ُزغَْبةَ ، قَاال  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوُح بن الْفََرجِ -٧٢٧ ، َحدَّثَنِي : ، َوأَْحَمُد بن َحمَّاِد بن  َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُعفَْيرٍ 
ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َص ِه ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن  ُه َعلَْي لَّى اللَّ

 ْيَن الُْمَهاجِرِيَن ، َواَألْنَصارِ ، آَخى َبْيَن َسْعِد بن الرَّبِيعِ ، َوَبْيَن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، فَقَالَ لَُهَوَسلََّم آَخى َب
لِّقََها ، فَإِذَا َخلَْت إِنَّ ِلي َماال فَُهَو َبْينِي َوَبْيَنَك َشطَْراِن ، َوِلَي اْمَرأََتاِن ، فَاْنظُْر أَيََّتُهَما أَْحَبْبَت َحتَّى أُطَ: َسْعٌد 



َضلَُه ، : فََتَزوَّْجَها ، قَالَ  َك ، ُدلَّنِي َعلَى السُّوقِ ، فَذََهَب ثُمَّ َرَجَع بَِتْمرٍ َوأَِقٍط قَْد أَفْ ال َحاَجةَ ِلي بَِماِلَك َوأَْهِل
ِه َوَسلََّم َوبِِه أَثَُر ُصفَْرٍة  لَ : ، فَقَالَ فََجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي َتَزوَّْجُت اْمَرأَةً ِمَن اَألْنَصارِ ، قَالَ : َمْيَهْم ؟ ، قَا

، قَالَ :  ذََهبٍ أَْو َنَواةً ِمْن ذََهبٍ ، قَالَ : َما ُسقَْت إِلَْيَها ؟    .أَْوِلْم َولَْو بَِشاٍة: َوْزنَ َنَواٍة ِمْن 
ِه َوَسلََّم َوِليَمةً لَْيَس ِفيَها ُخْبٌز َوال لَْحٌم ، قُلُْت َحَضْرُت ِلَرُسولِ اللَّ: َوبِإِْسَناِدِه ، قَالَ  -٧٢٨ : ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، قَالَ  َو َيا أََبا َحْمَزةَ ؟    .َسوِيٌق َوَتْمٌر: فَأَيُّ َشْيٍء ُه

ِديٍّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن الُْمْخَتارِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َع -٧٢٩
رٍ ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  َم طَاِئٌر ، : َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْي أُْهِدَي ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

أََحبِّ َخلِْقَك إِلَْيَك َيأْكُلُ َمِعي ، فََجاَء َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، اللَُّهمَّ ائِْتنِي بِ: فََوَضَع َبْيَن َيَدْيِه ، فَقَالَ 
النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َحاَجٍة ، فََرَجَع ثَالثَ : أََنا َعِليٌّ ، فَقُلُْت : ذَا ؟ ، فَقَالَ : فََدقَّ الَْباَب ، فَقُلُْت 

َم : ارٍ ، كُلُّ ذَِلَك َيجِيُء ، قَالَ ِمَر َما َحَبَسَك : فََضَرَب الَْباَب بِرِْجِلِه ، فََدَخلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
لَ  ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَْد جِئُْت ثَالثَ َمرَّاٍت ، كُلُّ ذَِلَك َيقُولُ : ؟ ، قَا َعلَى َحاَجٍة 

ا َحَملََك َعلَى ذَِلَك ؟ قُلُْت : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم    .كُْنُت أََرْدُت أَنْ َيكُونَ َرُجلٌ ِمْن قَْوِمي: َم

أََبانُ بن َيزِيَد الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا  -٧٣٠
ِه أَبِي كَِثريٍ ، َعْن إِْسَحاَق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، أَنَّ أَْعَرابِيا أََتى النَّ بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ُه ُخصا ، فََبُص ، أَْو َحِديَدٍة ِلَيفْقَأَ بَِها َعْيَنُه ، َوَسلََّم ، فَأَلْقَْم َعْيَن ، فََتَوخَّاُه بُِعوٍد  ِه َوَسلََّم  َر بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َو ا أَْبَصَر النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْنقََمَع ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي أََما إِنََّك لَْو ثََبتَّ لَفَقَأُْت  :َسلََّم فَلَمَّ

  .َعْيَنَك
ِه َوَسلََّم قَالَ  -٧٣١ َتْرُجُف الَْمِديَنةُ ثَالثَ َرَجفَاٍت فََيْخُرُج ِمْنَها كُلُّ : َوبِإِْسَناِدِه ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .ُمَناِفقٍ َوكَاِفرٍ
لَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسِعيِد بن اَألْصَبهَانِيِّ ، َعنِ الَْعبَّاسِ بن ذَرِيحٍ ، َعْن َعاِمرٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد ا -٧٣٢

، قَالَ  ْو َدمٍ ال َيْرقَأُ: الشَّْعبِيِّ ، َعْن أََنسٍ ، َرفََعُه  ةَ إِال ِمْن َعْينٍ ، أَْو ُحمٍَّة ، أَ   .ال ُرقَْي
ِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ أَُبو َداُوَد ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب -٧٣٣

  .كَانَ أََحبُّ الرَّْيَحاِن إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْفَاِغَيةَ: قَُداَمةَ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ 

َعْمرٍو أَُبو َسْهلٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن َيْحَيى الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -٧٣٤
، قَالَ  َسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه  : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .ِناللَُّهمَّ اغِْفْر ِلَألْنصَارِ ، َوَألْبَناِء اَألْنصَارِ ، َوَألْبَناِء أَْبَناِء اَألْنَصارِ ، َوِللْكََناِئنِ َوالْجَِريا
َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد النَّْضُر بن  -٧٣٥

قَالَ َرُسولُ :  ، قَالَ َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي الْخَْيرِ َمْرثَِد بن َعْبِد اللَِّه الَْيَزنِيِّ ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ
ِه َوَسلََّم  َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَفََرأَْيَت الَْحْمَو ؟ : ْدُخلُوا َعلَى النَِّساِء َوإِنْ كُنَّ كََناِئَن ، قُلَْنا ال َت: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َحْمُوُهنَّ الَْمْوُت: قَالَ 



الَْعوَّامِ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن  -٧٣٦
َسلََّم ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو ِد بن ِسريِيَن   أََمَر بِالْقُُدورِ َيْوَم َخْيَبرٍ َعْن ُمَحمَّ

  .، فَأُكِْفئَْت ِمْن لُُحومِ الُْحُمرِ

 ُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماِعيلَ ، َعْنَحدَّثََنا َعْب -٧٣٧
، َعْن َيزِيَد بن أََبانَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ  َعلَْيِه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َشرِيٍك ، َعنِ اَألْعَمشِ 

  .الْقُْرآنُ غَنِيٌّ ال فَقَْر َبْعَدُه ، َوال ِغًنى ُدوَنُه : َوَسلََّم 
َمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْي -٧٣٨

ِه َوَسلََّم كَانَ ُيِسرُّ بِبِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ ، َوأَ َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُبو َبكْرٍ أََنسٍ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما   .، َوُعَم

بن َحاجِبٍ اَألْنطَاِكيُّ الُْمَؤدِّبِ ،  -٧٣٩ َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ الْفَرَّاُء ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَحاقَ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ 
، قَالَ الْفَزَارِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسَحاَق ، َعنِ الَْحَسنِ الَْبْصرِيِّ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َع : ْنُه 

، قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَْخ: قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ  َيا أُمَّ َسلََمةَ ، إِنَُّه لَْم ُيكَْتْب َعلَى النَِّساِء : َرُج َمَعَك إِلَى الَْغْزوِ ؟ 
  .فََنَعْم إِذًا: أَُداوِي الَْجْرَحى ، َوأَُعاِلُج الَْعْيَن ، َوأَْسقَى الَْماَء ، قَالَ : الْجِهَاُد ، قَالَْت 

كِّيُّ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن َمْيَسَرةَ اَألَدِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا الَْعوَّاُم بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْم -٧٤٠
ِه َوَسلََّم قَالَ  الصَّْبرُ : أَْرَبٌع ال ُيَصْبَن إِال بَِعَجبٍ : ُجَوْيرَِيةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أََنسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َوُهَو أَوَّلُ الِْعَباَدِة ، َوالتََّواُضُع ، َوِذكُْر اللَِّه ، َوِقلَّةُ الشَّْيِء
رِِّميُّ ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن ِشْبلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الُْمَخ -٧٤١

َصالةُ الْقَاِعِد : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ُمَحمَِّد بن َسْعٍد ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، قَالَ  إِْسَماِعيلَ
  .َعلَى ِمثْلِ نِْصِف َصالِة الْقَاِئمِ

َنا ُمَحمَُّد بن ُيوُسَف الِْفْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسِعيِد بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثَ -٧٤٢
ِه َوَسلََّم : َسِمْعُت أََنَس بن َماِلٍك ، َيقُولُ : ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، قَالَ  : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .ُبِعثُْت أََنا َوالسَّاَعةُ كََهاَتْينِ
، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد ، َعْن َعْمرِو  -٧٤٣ بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ 

، َعْن َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى ا أَنَّ : للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْحَارِِث ، َعْن َعْبِد َربِِّه بن َسِعيٍد ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
ا ، ثُمَّ كََبَسَها ِحكَْمةَ َوُنوًرا أَْو ، فََغَسلََه   . ِحكَْمةً َوِعلًْماجِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم أَْخَرَج َحشَْوَتُه ِفي طَْسٍت ِمْن ذََهبٍ 

ُر بن أَبِي الرُّطَْيلِ ، َحدَّثََنا َحبِيُب بن َخاِلٍد اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَم -٧٤٤
ِة ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  ْيَمانَ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الُْمِغَري ُتُوفَِّيْت َزْيَنُب بنُت َرُسولِ : َعْن ُسلَ

ِه َوَسلَّ ا َشِديَد الُْحْزِن ، فََجَعاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي لَْنا َم ، فََخَرْجَنا َمَعُه ، فََرأَْيَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْهَتم
ِه َوَسلََّم ، َوقََعْدَنا ال ُنكَلُِّمُه َحتَّى اْنَتَهْيَنا إِلَى الْقَْبرِ ، فَإِذَا ُهَو لَْم َيفُْرغْ ِمْن لَْحِدِه ، فَقََعَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّ ى اللَُّه َعلَْي

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحْولَُه ، فََحدَّثَ َنفَْسُه ُهَنْيَهةً َوَجَعلَ َيْنظُُر إِلَى السََّماِء ، ثُمَّ فََرغَ ِمَن الْقَْبرِ ، فََنَزلَ َرُسولُ 



، فََرأَْيُتُه َيْزَداُد ُحْزًنا ، ثُمَّ ِه َوَسلََّم ، فَقُلَْنا  َوَسلََّم ِفيِه  َيا : إِنَُّه فََرغَ فََخَرَج ، فََرأَْيُتُه ُسرَِّي َعْنُه َوَتَبسََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْي
لَ ذَاَك ؟ ، قََرُسولَ اللَِّه ، َرأَْيَناَك ُمْهَتما َحزِيًنا لَْم َنْسَتِطْع أَنْ ُنكَلَِّمَك ، ثُمَّ َرأَْيَناَك ُسرَِّي َعْنَك فَِلَم  كُْنُت أَذْكُُر : ا

زَّ َوَجلَّ أَنُ ُيَخفَِّف يَّ ، فََدَعْوُت اللََّه َع  َعْنَها فَفََعلَ ، َولَقَْد ِضيَق الْقَْبرِ َوغَمِِّه َوَضْعَف َزْيَنَب ، فَكَانَ ذَِلَك َيُشقُّ َعلَ
  .َسَضَغطََها َضْغطَةً َسِمَعَها َمْن َبْيَن الَْخاِفقَْينِ إِال الْجِنَّ َواِإلْن

َسْعِد بن َحدَّثََنا َصاِلُح بن ُشَعْيبٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمَحمٍَّد الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن  -٧٤٥
، قَالَ  ُسلَْيمٍ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه  ، َعْن َصفَْوانَ بن  ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه قَالَ َر: َعمَّارِ بن َسْعٍد 

َسلََّم    .إِذَا أُذِّنَ ِفي قَْرَيٍة أَمََّنَها اللَُّه ِمْن َعذَابِِه ذَِلَك الَْيْوَم: َعلَْيِه َو
يَعةَ ، َعْن ُموَسى َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِ -٧٤٦

، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  اْبَتُغوا السَّاَعةَ الَِّتي ُتْرَجى : بن َوْرَدانَ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
  .قَْبَضةٌ: قَْدُر َهذَا َيقُولُ ِفي الُْجُمَعِة َبْيَن َصالِة الَْعْصرِ إِلَى غَْيُبوَبِة الشَّْمسِ ، َوِهَي 

دَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ بن الْفَُضْيلِ بن ِعَياضٍ ، َح -٧٤٧
َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ َصلَّى  َسِعيٍد َمْولَى بين َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َراِشٍد ، َعْن ثَابٍِت ،

أََرأَْيَت إِنْ كَانَ َعلَى أَبِيَك َدْيٌن فَقََضْيَتُه ، : إِنَّ أَبِي َماَت َولَْم َيُحجَّ أَفَأَُحجُّ َعْنُه ؟ ، قَالَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ 
  .فَُحجَّ َعْن أَبِيَك: َنَعْم ، قَالَ : لَ أَقُِضَي َعْنُه ؟ ، قَا

بن َمْرَوانَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َع -٧٤٨ ْن َعاِصمٍ َحدَّثََنا َخْيُر بن َعَرفَةَ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعْرَوةُ 
ِه َوَسلََّم  قَالَ َرُسولُ: اَألْحَولِ ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  اَعِتي َألْهلِ الْكََباِئرِ ِمْن : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َشفَ

  .أُمَِّتي
َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َوُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن ُسوَرةَ الَْبْغَداِديُّ ، قَاال  -٧٤٩
فَاِطَمةَ َرِضَي  ا أَُبو َهاِشمٍ ، َصاِحُب الزَّْعفََراِن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه ، أَنَّ أََنَس بن َماِلٍك َحدَّثَُه ، أَنَّ، َحدَّثََن

َسلََّم ، فَقَالَ  ْرٌص َخَبْزُتُه ، فَلَْم َتِطْب : الَْت َما َهذَا ؟ ، قَ: اللَُّه َعْنَها َجاَءْت بِكَْسَرٍة إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو قُ
َم أَبِيِك ُمْنذُ ثَالثَِة أَيَّامٍ: َنفِْسي َحتَّى آِتَيَك بَِهِذِه الِْكسَْرِة ، قَالَ    .أََما إِنَُّه أَوَّلُ طََعامٍ َدَخلَ فَ

اَألثَْرُم ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َحدَّثََنا ثَابٌِت الُْبنَانِيُّ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسِعيٍد -٧٥٠
َسلََّم : َحدَّثََنا أََنُس بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  َما آَمَن بِي َمْن َباَت َشْبَعاًنا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .ِه َوُهَو َيْعلَُم بِِهَوَجاُرُه َجاِئٌع إِلَى َجْنبِ

٧٥١-  ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الُْخَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ 
ال َتقُوُم السَّاَعةُ : ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َر: أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أََنسٍ ، َوَعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ 

  .َحتَّى َيَتَباَهى النَّاُس بِالَْمَساجِِد
، َعْن قََتاَدةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ الرَّاِسبِيُّ ، َعْن  -٧٥٢

ِه َوَسلََّم : أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ    .َمْن أََهانَ قَُرْيًشا أََهاَنُه اللَُّه قَْبلَ َمْوِتِه: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
بَّارِ ، َحدَّثََنا ُنوُح بن َعبَّاٍد الْقَُرِشيُّ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد النَّْضُر بن َعْبِد الَْج -٧٥٣



ِه َوَسلََّم قَالَ ُه َعلَْي إِنَّ الَْعْبَد لََيْبلُغُ :  الَْبْصرِيُّ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
َوَشَرَف الَْمَنازِلِ ، َوإِنَُّه لََضِعيُف الِْعَباَدِة ، َوإِنَُّه لََيْبلُغُ بُِسوِء ُخلُِقِه أَْسفَلَ بُِحْسنِ ُخلُِقِه َعِظيَم َدَرَجاِت اآلِخَرِة ، 

  .َدَرَجٍة ِفي َجَهنََّم
َمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن ُصَبْيحٍ الَْيْحِمِديُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلَ -٧٥٤

َسلََّم : َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ  إِذَا اغَْتَسلَِت الَْمْرأَةُ ِمْن َحْيِضَها : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ُه بَِخطِْميٍّ َوأُْشَناٍن ، َوإِذَا اغَْتَسلَْت    .ِمْن َجَناَبٍة َصبَّْت َعلَى َرأِْسَها الَْماَء َوَعَصَرْتُهَنقََضْت َشْعَرَها َوغََسلَْت

، َعْن ثَابٍِت ،  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ -٧٥٥
َسلََّم قَالَ َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّ   .إِنَّ ِمَن الَْبَياِن ِسْحًرا ، َوإِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ِحكَْمةً: بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

،  ، َعْن أََنسٍَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َجرِيرٍ الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْجَماِهرِ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َبِشريٍ ، َعْن قََتاَدةَ  -٧٥٦
َم َيأُْمُر بِالَْهِديَِّة ِصلَةً َبْيَن النَّاسِ ، َوَيقُولُ : قَالَ  لَْو قَْد أَْسلََم النَّاُس َتَهاَدْوا ِمْن : كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .غَْيرِ ُجوعٍ
ْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ ، َحدَّثََنا أَُبو زَْيٍد أَْحَمُد بن َعْبِد الرَِّحيمِ بن َيزِيَد الَْح -٧٥٧

، كَانَ َيقُولُ  َيأِْتينِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه : َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َوكَانَ ِدْحَيةُ َرُجال َجِميال أَْبَيَض: ِدْحَيةَ الْكَلْبِيِّ ، قَالَ أََنٌس  السَّالُم َعلَى ُصوَرِة

َنا قَْيُس بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم الَْعسَّالُ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثَ -٧٥٨
ِه َوَسلََّم كَانَ َيْدُعو  الرَّبِيعِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َيا : َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، ثَبِّْت قَلْبِي َعلَى ِدينَِك   .ُمقَلَِّب الْقُلُوبِ 

الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ ، َعنِ اْبنِ َشْوذَبٍ ، َعْن  َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َزْيٍد -٧٥٩
ِه َوَسلََّم : أَبِي التَّيَّاحِ ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  أَدِّ اَألَماَنةَ إِلَى َمنِ ائَْتَمَنَك : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .، َوال َتُخْن َمْن َخاَنَك
ْيَمانَ بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َع -٧٦٠ ْن ُسلَ

ِه َوَسلََّم ، ُموَسى الدَِّمْشِقيِّ ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ ، أَنَّ أََنَس بن َماِلٍك َحدَّثَُه ، أَنَّ أَُناًسا أََت ُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم : فَقَالُوا  إِنَّ غَالَء أَْسَعارِكُْم َوُرْخِصَها : َسعِّْر لََنا أَْسَعاًرا َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .أَنْ أَلْقَى اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، َولَْيَس َألَحٍد ِمْنكُْم ِقَبِلي َمظْلََمةٌ ِفي َمالٍ َوال َدمٍبَِيِد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، إِنِّي َألْرُجو 
  أََنُس بن َماِلٍك الْقَُشْيرِيُّ ُيكَْني أََبا أَُميَّةَ َوُيقَالُ أَُبو َميَّةَ كَانَ َيْنزِلُ الَْبْصرَةَ

لَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيْحَيى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه ا -٧٦١
رٍ : بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي أَُميَّةَ ، قَالَ  ِه َوَسلََّم ِمْن َسفَ ، فَقَالَ ِلَي قَِدْمُت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم  ، فَقُلُْت : النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي أَال أُْخبُِرَك َعنِ الُْمَساِفرِ ، إِنَّ اللََّه َوَضَع َعْنُه : إِنِّي َصاِئٌم ، َوقَالَ : َتَغدَّ 
  .الصَّْوَم ، َونِْصَف الصَّالِة



رٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِ -٧٦٢ يُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَم
أََنُس بن َماِلٍك َحدَّثَُه ، أَنَُّه قَِدَم الَْمِديَنةَ ، فََدَخلَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : َرُجلٍ ، ِمْن بين َعاِمرٍ ، أَنَّ َرُجال ُيقَالُ لَُه 

لَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى ال َعلَْيِه َسلََّم ِلَحاَجٍة لَُه ، فََوَجَد النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأْكُلُ ، فَقَا َسلََّم َو اْدنُ ، : لَُّه َعلَْيِه َو
ِه َوَسلََّم : فَقَالَ الرَُّجلُ  ، َوَشطَْر إِ: إِنِّي صَاِئٌم ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي نَّ الُْمَساِفَر قَْد َوَضَع اللَُّه َعْنُه الصَّْوَم 

  .الصَّالِة ، َوَعنِ الَْحاِملِ َوالُْمْرِضعِ 

 َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا: َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال  -٧٦٣
ُهَو َحيٌّ فَالْقَُه ، : َحمَّاٌد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن َرُجلٍ ، ِمْن بين َعاِمرٍ ، قَالَ أَيُّوُب قَالَ ِلي أَُبو ِقالَبةَ 

َم ، َبَعثَ َخْيال فَلَِقيُت الَْعاِمرِيَّ فََحدَّثَنِي ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه : َواْسَمْع ِمْنُه الَْحِديثَ ، قَالَ أَيُّوُب  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
لَ : أَبِي ، َوإِما قَالَ : فَأَغَاَرْت َعلَى إِبِلِ َجارٍ لََنا ، فَذََهَبْت بَِها ، فَاْنطَلََق ِفي ذَِلَك ، إِما قَالَ  قََراَبةٌ : َعمِّي ، أَْو قَا

ي ذَاَك ، قَالَ قَرِيَبةٌ ِمْنُه ، فَأََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا ِه َوَسلََّم ِف َو َيأْكُلُ ، فَقَالَ : للَُّه َعلَْي َهلُمَّ الَْغَداَء ، : فَأََتْيُتُه َوُه
َه َعزَّ َوَجلَّ َوَضَع َعنِ الُْمَساِفرِ الصَِّياَم ، َوَشطَْر : إِنِّي َصاِئٌم ، قَالَ : فَقُلُْت  َهلُمَّ أَُحدِّثُُك َعْن ذَِلَك ، إِنَّ اللَّ
الُْمْرِضعِ ، َوأََمَر بِاِإلبِلِ فَُردَّْت ، فَكَانَ إِذَا َحدَّثَ بَِهذَا الَْحِديِث َتلَهََّف ، : الِة ، َوَعنِ الُْحْبلَى ، أَْو قَالَ الصَّ

ِه َوَسلََّم : َوَيقُولُ  ُه َعلَْي   .أَال كُْنُت أَكَلُْت ِمْن طََعامِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  ح. َضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ َحدَّثََنا فُ -٧٦٤

  ح. َوَحدَّثََنا الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ 

َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ ، : وا َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا كَاِملُ بن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ ، َوُهْدَبةُ بن َخاِلٍد ، قَالُ
، قَالَ  أَغَاَرْت َعلَْيَنا َخْيلٌ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى : َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسَواَدةَ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، َرُجلٍ ِمْن بين كَْعبٍ 

َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي : اْجِلْس فَأَِصْب ِمْن طََعاِمَنا َهذَا ، فَقُلُْت  :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَاْنَتَهْيُت إِلَْيِه َوُهَو َيأْكُلُ ، فَقَالَ 
َه َوَضَع َشطَْر ، أَْو نِْصَف الصَّالِة َعنِ الُْمَساِفرِ: َصاِئٌم ، قَالَ   اْجِلْس أَُحدِّثَْك َعنِ الصَّالِة ، َوَعنِ الصَّْومِ ، إِنَّ اللَّ

اَم َعنِ الُْمَساِفرِ ، َوالَْمرِيضِ ، َوالَْحاِملِ ، َواللَِّه لَقَْد قَالََها َجِميًعا ، أَْو إِْحَداَها ، فَلُْمُت ، َوَوَضَع الصَّْوَم أَوِ الصَِّي
  .َنفِْسي أَال أَكُونَ أَكَلُْت ِمْن طََعامِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن  َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ -٧٦٥
أَغَاَرْت َعلَْيَنا َخْيلٌ : ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَْشَعثَ ، َعنِ اْبنِ َسَواَدةَ الْقَُشْيرِيِّ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

ِه َوَسلََّم َوُهَو َيأْكُلُ ِلَرُسولِ اللَّ َسلََّم ، فَاْنطَلَقُْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي اْجِلْس : ، فَقَالَ ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
اِمَنا ، فَقُلُْت  الصَِّيامِ ، إِنَّ اللََّه َوَضَع اْجِلْس أَُحدِّثَْك َعنِ الصَّالِة ، َوَعنِ : إِنِّي َصاِئٌم ، فَقَالَ : فَأَِصْب ِمْن طََع

نَ أَكَلُْت ِمْن َشطَْر الصَّالِة َعنِ الُْمَساِفرِ ، َوَوَضَع الصَِّياَم َعنِ الُْمَساِفرِ ، َوَعنِ الُْمْرِضعِ ، فَلُْمُت َنفِْسي أَال أَكُو
َسلََّم    .طََعامِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

بن مَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َهنَّاُد بن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبثَُر بن الْقَاِسمِ ، َعْن أَْشَعثََحدَّثََنا ُمَح -٧٦٦  
ِه َوَسلََّم  َسوَّارٍ ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، َعْن ُزَراَرةَ بن أَْوفَى ، َعْن َرُجلٍ ِمْنُهْم ، أَنَُّه َدَخلَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

مَّ ، فَقَالَ : َوُهَو َيأْكُلُ ، فَقَالَ  َهلُمَّ أَُحدِّثَْك ، إِنَّ اللََّه َوَضَع َعنِ الُْمَساِفرِ الصَِّياَم ، : إِنِّي َصاِئٌم ، فَقَالَ : َهلُ



  .َوَشطَْر الصَّالِة
  أََنُس بن النَّْضرِ اَألْنصَارِيُّ

  ِضَي اللَُّه َعْنُهَعمِّ أََنسِ بن َماِلٍك َر

َنسِ بن َماِلٍك ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد ، َعْن أَ -٧٦٧
، أَنَّ الرَُّبيَِّع بنَت النَّْضرِ ، َعمََّتُه لَطََمْت َجارَِيةً َوكََسَرْت ِسنََّها ،  فََعَرُضوا َعلَْيهُِم اَألْرَش ، فَأََبْوا ، فَطَلَُبوا الَْعفَْو 

، فَأََمَرُهْم بِالِْقَصاصِ ، فََجاَء أَُخوَها أََنُس بن ا َيا َرُسولَ : لنَّْضرِ ، فَقَالَ فَأََبْوا ، فَأََتُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َيا أََنُس ، ِكَتاُب اللَِّه الِْقَصاُص ، : َبيِّعِ ؟ ال ، َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ ، ال ُتكَْسُر ِسنَُّها ، فَقَالَ اللَِّه ، أَُتكَْسُر ِسنُّ الرُّ

ِه َوَسلََّم  ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ْو أَقَْسَم َعلَى : فََعفَا الْقَْوُم  ِه َألَبرَُّهإِنَّ ِمْن ِعَباِد اللَِّه َمْن لَ   .اللَّ

ن طَلَْحةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الَْوِليِد الِْكْنِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب -٧٦٨
ِغْبُت َعْن أَوَّلِ : َعْن ِقَتالِ َبْدرٍ ، فَقَالَ  ُمَصرٍِّف ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، أَنَّ َعمَُّه أََنَس بن النَّْضرِ غَاَب

، لَِئْن أَْشَهَدنِي اللَُّه َمَع َرُسولِ اللَِّه َص ِه َوَسلََّم الُْمْشرِِكَني  ِه َوَسلََّم لََيَرَينَّ ِقَتالِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي لَّى اللَُّه َعلَْي
زَِم النَّاُس ، فَقَالَ اللَُّه َما أَْصَنُع ، فَلَمَّا كَ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْعَتِذُر إِلَْيَك ِممَّا َصَنَع : انَ َيْوُم أُُحٍد لَِقَي الُْمْشرِِكَني ، َوُه

ٍذ ،  فَلَِقَهُؤالِء َيْعنِي الُْمْسِلِمَني َوأَْبَرأُ إِلَْيَك ِممَّا َجاَء بِِه َهُؤالِء َيْعنِي الُْمْشرِِكَني ، ثُمَّ أََخذَ السَّْيَف َي َسْعَد بن ُمَعا
ُه أُْخُتُه ِمْن ُح: فَقَالَ  ْسنِ بنانِِه ، أَْي َسْعُد إِنِّي َألجُِد رِيَح الَْجنَِّة ُدونَ أُُحٍد ، فََمَضى فَقُِتلَ ، فََما ُعرَِف َحتَّى َعَرفَْت

ٍة بُِرْمحٍ ، َوَضْرَبٍة بَِسْيٍف ، َو   .َرْمَيٍة بَِسْهمٍَوإِذَا بِِه بِْضٌع َوثََماُنونَ ِمْن طَْعَن
  أََنُس بن ُمَعاِذ بن أَْوسٍ اَألْنَصارِيُّ

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٧٦٩
ةَ ، َعنِ اْبنِ أََنُس بن ُمَعاِذ : ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد ِمَن اَألْنَصارِ َيْوَم الَْخْنَدقِ  فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْب

  .بن أَْوسِ بن َعْبِد َعْمرٍو 
  أََنُس بن أَْوسٍ األَْنَصارِيُّ

  َرِضَي اللَُّه َعْنُه

بن إِْسَحاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٧٧٠
ِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم الْجِْسرِ ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْبِد  َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَي

  .أََنُس بن أَْوسٍ : اَألْشَهلِ 
  أَُنْيٌس َمنِ اْسُمُه: َباُب 

  أََنُس بن أَبِي ِمْرثٍَد الَْغَنوِيُّ
  َوُيقَالُ أَُنْيٌس ُيكَْني أََبا َزْيٍد

َسالمٍ ، َعْن َزْيِد  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبَدةَ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو تَْوَبةَ الرَّبِيُع بن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن -٧٧١
َحدَّثَنِي السَّلُوِليُّ ، أَنَُّه َحدَّثَُه َسْهلُ بن الَْحْنظَِليَِّة ، أَنَُّهْم َساُروا َمَع َرُسولِ : ُه َسِمَع أََبا َسالمٍ ، َيقُولُ بن َسالمٍ ، أَنَّ

ِه َوَسلََّم َيْوَم َخْيَبَر ، َوذَكََر الَْحِديثَ ، َيكُْتُب َتَماَمُه ِمْن َبابِ ال   .سِّنيِ ، َسْهلُ بن الَْحْنظَِليَِّة اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي



  ُيكَْتُب ِمْن َبابِ الزَّايِ ، َزْيُد بن َراِفعٍ ِقصَّةُ الرَّْجمِ
  أَُنْيُس بن ُجَناَدةَ الِْغفَارِيُّ

  أَُخو أَبِي ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعاِئٍد ، َحدَّثََنا الَْوِليُد بن ُمْسِلمٍ ،  َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الَْمِلِك أَْحَمُد بن إِْبَراِهيَم الْقَُرِشيُّ -٧٧٢
َحدَّثَنِي َعاِمُر بن لَُدْينٍ : َسِمْعُت ُعْرَوةَ بن ُرَوْيمٍ اللَّْخِميَّ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا أَُبو طََرفَةَ َعبَّاُد بن الرَّيَّاِن اللَّْخِميُّ ، قَالَ 

، قَالَ ، قَاِضي النَّاسِ َمَع  إِنَّ : َحدَّثَنِي أَُبو ذَرٍّ ، قَالَ : َسِمْعُت أََبا لَْيلَى اَألْشَعرِيَّ ، َيقُولُ : َعْبِد الَْمِلِك بن َمْرَوانَ 
ُه أَُنْيًسا إِلَى كَاأَوَّلَ َما َدَعانِي إِلَى اِإلْسالمِ أَنَّا كُنَّا قَْوًما ُعُرًبا فَأََصاَبْتَنا السََّنةُ ، فََحَملُْت أُمِّي َوأَِخي ، َو نَ اْسُم

ا َرأَى ذَِلَك َرُجلٌ ِمَن الَْحيِّ َمَشى  َتْعلَُم : إِلَى َخاِلي ، فَقَالَ أَْصَهارٍ لََنا بِأَْعلَى َنْجٍد ، فَلَمَّا َحلَلَْنا بِهِْم أَكَْرُموَنا ، فَلَمَّ
ِه ، فَ ِة إِبِِلي ، فََوَجْدُتُه كَِئيًبا َيْبِكي ، فَقُلُْت أَنَّ أَُنْيًسا ُيَخاِلفَُك إِلَى أَْهِلَك ؟ فََحزَّ ِفي قَلْبِ َما : اْنَصَرَف ِمْن َرِعيَّ

َحَجَز اللَُّه ِمْن ذَِلَك ، إِنَّا َنَعاُف الْفَاِحَشةَ ، َوإِنْ كَانَ الزََّمانُ قَْد أََحلَّ : ُبكَاُؤَك َيا َخالُ ؟ فَأَْعلََمنِي الَْخَبَر ، فَقُلُْت 
ا اْبَتَدأَْنا بِِه ، َوال َسبِيلَ إِلَى اْجِتَماعٍ ، فَاْحَتَملُْت أُمِّي َوأَِخي َحتَّى َنَزلَْنا بِبنا ، َولَقَْد كَدَّ َحْضَرةِ ْرَت َعلَْيَنا َصفَْو َم

افََع ُدَرْيَد بن الصِّمَِّة ال َتفَْعلْ ، فََخَرَج بِِه اللَّجَّاُج َحتَّى َد:إِنِّي ُمَداِفٌع َرُجال َشاِعًرا ، فَقُلُْت : َمكَّةَ ، فَقَالَ أَِخي 
ضَّلَْت أَِخي َعلَى ُدَرْيٍد ِصْرَمَتُه إِلَى ِصْرَمِتِه ، َواْيُم اللَِّه لَُدَرْيٌد َيْومَِئٍذ أَْشَعُر ِمْن أَِخي ، فََتقَاَضَيا إِلَى َخْنَساَء ، فَفَ

  َوذَاَك أَنَّ ُدَرْيًدا َخطََبَها إِلَى أَبِيَها ،

،َشْيٌخ كَبِ: فَقَالَْت  ِه ، فََحقََدْت ذَِلَك َعلَْيِه ، فََضَمْمَنا ِصْرَمَتُه إِلَى ِصْرَمِتَنا ، فَكَاَنْت لََنا َهْجَمةٌ   ٌري ال َحاَجةَ ِلي ِفي
ئًا ، أَْو َمْجُنوًنا ، أَْو ثُمَّ أََتْيُت َمكَّةَ فَاْبَتَدأُْت بِالصَّفَا فَإِذَا َعلَْيَها رَِجاالُت قَُرْيشٍ ، َوقَْد َبلََغنِي أَنَّ بَِها َصابِ: قَالَ 

َو ذَاَك َحْيثُ َتَرى ، فَاْنقَلَْبُت إِلَْيِه فََواللَِّه َما : أَْيَن َهذَا الَِّذي َتْزُعُموَنُه ؟ ، قَالُوا : َشاِعًرا ، أَْو َساِحًرا ، فَقُلُْت  ا ُه َه
لِّ َعظْمٍ َوَحَج رٍ َوَمَدرٍ ، فََضرَُّجونِي بَِدِمي ، فَأََتْيُت الَْبْيَت فََدَخلُْت َبْيَن ُجْزُت َعْنُهْم قَْيَس َحَجرٍ َحتَّى أَكَبُّو َعلَى كُ

ِه ثَالِثَني َيْوًما ال آكُلُ َوال أَْشَرُب إِال ِمْن َماِء َزْمَزَم ، َحتَّى إِذَا  كَاَنْت لَْيلَةٌ قَْمَراُء السُُّتورِ وَالْبَِناِء ، َوَصوِّْمُت ِفي
ُهَما َوثََناِن كَاُنوا َيْعُبُدأُْضحَِيانُ ، أَقَْبلَِت اْم وَنُهَما َرأََتاِن ِمْن ُخَزاَعةَ ، فَطَافََتا بِالَْبْيِت ، ثُمَّ ذَكََرَتا إَِساَف ، َوَناِئلَةَ ، َو

، ثُمَّ أَْم: ، فَأَْخَرْجُت َرأِْسي ِمْن َتْحِت السُُّتورِ ، فَقُلُْت  َواللَِّه لَْو كَاَنْت  اْحِمال أََحَدُهَما َعلَى َصاِحبِِه ، فََغِضَبَتا 
ِه َوَسلََّم رَِجالَُنا ُحضُوًرا َما َتكَلَّْمَت بَِهذَا ، ثُمَّ َولََّتا ، فََخَرْجُت أَقْفُوا آثَاَرُهَما َحتَّى لَِقَيَتا َرُسولَ اللَّ ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِمْن أَْيَن جِ: ، فَقَالَ  ِمْن أَْيَن أَْنُتَما ، َو ا أَْنُتَما ، َو ا َجاَء بِكَُما فَأَْخَبَرَتاُه الَْخَبَر ، فَقَالَ َم ا ، َوَم أَْيَن َتَركُْتَما : ئُْتَم
َنَعْم ، كَِلَمةً َتْمُأل الْفََم ، : َهلْ قَالَ لَكَُما َشْيئًا ؟ قَالََتا : َتَركَْناُه َبْيَن السُُّتورِ َوالْبَِناِء ، فَقَالَ لَُهَما : الصَّابِئَ ؟ فَقَالََتا 

  َبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّهفََت

، ثُمَّ َسلَّْم َسلََّم ، ثُمَّ اْنَسلََّتا ، َوأَقَْبلُْت َحْيثُ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ِه ِعْنَد ذَِلَك ، فَقَالَ َعلَْيِه َو : ُت َعلَْي
ُه الَْخَبَر ، فَقَالَ  َمْن أَْنَت ، َوِممَّْن أَْنَت ، َوِمْن أَْيَن أَْنَت ، َوَما َجاَء بَِك ؟ فَأَْنَشأُْت أُْعِلُم ِمْن أَْيَن جِئَْت  ِمْن أَْيَن : ، َو

َمَعُه أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَا: ِمْن َماِء َزْمَزَم ، فَقَالَ : كُْنَت َتأْكُلُ َوَتْشَرُب ؟ فَقُلُْت  اُم طُْعمٍ َو : لَ أََما إِنَُّه طََع
، َوأََخذَ أَُبو : َيا َرُسولَ اللَِّه ، ائْذَنْ ِلي أَنْ أَُعشَِّيَه ، قَالَ  َنَعْم ، ثُمَّ َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمِشي 

َسلََّم بَِبابِ أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، ثُمَّ َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه بَِيِدي َحتَّى َوقََف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



ُن َنأْكُلُ ِمْنُه َحتَّى َتَمْألَنا َدَخلَ أَُبو َبكْرٍ بَْيَتُه ، ثُمَّ أََتى بَِزبِيبٍ ِمْن َزبِيبِ الطَّاِئِف ، فََجَعلَ ُيلِْقيِه لََنا قَْبًضا قَْبًضا َوَنْح
ِه َوَسلََّم ِمْنُه ، فَقَالَ ِلي َرُس أََما إِنَُّه قَْد ُرِفَعْت ِلي : لَبَّْيَك ، فَقَالَ : ، فَقُلُْت ! َيا أََبا ذَرٍّ : ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

فََخَرْجُت َحتَّى : الَ أَْرٌض َوِهَي ذَاُت َماٍء ال أَْحَسُبَها إِال ِتَهاَمةَ ، فَاْخُرْج إِلَى قَْوِمَك فَاْدُعُهْم إِلَى َما َدَخلَْت ِفيِه ، قَ
ا ، ثُمَّ َخَرْجَنا َحتَّى : أََتْيُت أُمِّي َوأَِخي فَأَْعلَْمُتُهَما الَْخَبَر ، فَقَاال  ا بنا َرغَْبةٌ َعنِ الدِّينِ الَِّذي َدَخلَْت ِفيِه فَأَْسلََم َم

، فَقَالُوا  ا قَِدْمَنا إِنَّا قَْد َصدَّقْ: أََتْيَنا الَْمِديَنةَ فَأَْعلَْمُت قَْوِمي  َناَك ، َولَِكْن َنلْقَى ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّ
ى   َعلَ

ُه ِغفَاٌر  ا أَْعلَْمَتُه ،: َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَِقيَناُه ، فَقَالَْت لَ َوقَْد  َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّ أََبا ذَرٍّ أَْعلََمَنا َم
 ، ِه َوَسلََّم ، ثُمَّ َتقَدََّمْت أَْسلَُم َوُخَزاَعةُ  َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّا : فَقَالُوا أَْسلَْمَنا َوَشهِْدَنا أَنََّك َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه إِْخَواُنَنا َوُحلَفَاُؤَنا ، فَقَا يَما َدَخلَ ِفي َم قَْد َرِغْبَنا َوَدَخلَْنا ِف أَْسلَُم َسالََمَها اللَُّه ، : لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َر اللَُّه لََها ، ثُمَّ أََخذَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه بَِيِدي ، فَقَالَ  لَبَّْيَك َيا أََبا َبكْرٍ ، فَقَالَ : َيا أََبا ذَرٍّ ، فَقُلُْت : َوِغفَاٌر غَفَ

، قُلُْت َه:  َنَعْم ، لَقَْد َرأَْيُتنِي أَقُوُم ِعْنَد الشَّْمسِ َوال أََزالُ ُمَصلًِّيا َحتَّى ُيْؤِذَينِي : لْ كُْنَت َتأْلَُه ِفي َجاِهلَيَِّتَك ؟ 
، فَقَالَ ِلي  ، قُلُْت : َحرَُّها ، فَأَِخرَّ كَأَنِّي ِخفَاٌء  زَّ َوَجلَّ ال أَْدرِي إِال : فَأَْيَن كُْنَت َتَوجَُّه ؟  َحْيثُ َوجََّهنِي اللَُّه َع

  .َحتَّى أَْدَخلَ اللَُّه َعلَيَّ اِإلْسالَم
  أَُنْيُس بن َعِتيِك بن َعاِمرٍ اَألْنَصارِيُّ

  َوُيقَالُ أَْوٌس
، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ -٧٧٣

أَُنْيُس بن َعِتيِك بن : ِفي َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم جِْسرِ الَْمَداِئنِ ِمَن اَألْنَصارِ ، ِمْن بين َعْبِد اَألْشَهلِ ثُمَّ بين َزُعوَراَء 
  .َعاِمرٍ 

، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاقَ  َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا -٧٧٤ أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ 
أَْوُس بن َعِتيِك بن : ِفي َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم الْجِْسرِ ِمَن اَألْنَصارِ ثُمَّ ِمْن بين َعْبِد اَألْشَهلِ ، ثُمَّ ِمْن بين َزُعوَراَء 

  .َعاِمرٍ 
  ُس بن ُمَعاِذ بن قَْيسٍ اَألْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّأَُنْي

َوِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٧٧٥
ِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ِمْن بين َعْمرِو بن َماِلِك بن النَّجَّارِ ، ثُمَّ ِمْن بين قَْيسِ بن ُعَبْيِد بن َزْيِد  ُعْرَوةَ ِفي َتْسِمَي

  .أَُنْيُس بن ُمَعاِذ بن قَْيسٍ : بن ُمَعاوَِيةَ بن َعْمرِو بن َماِلٍك 
  أَُنْيُس بن قََتاَدةَ اَألْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ

اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ -٧٧٦
ةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم أُُحٍد ِمَن اَألْنَصارِ ثُمَّ  : ِمْن بين ُزَرْيقٍ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْب

  .اَدةَ أَُنْيُس بن قََت
َم   أََنَسةُ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َم َشهَِد َبْدرًا   َوكَانَ آذَنَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ



، َيْعنِي َرُسولَ كَا: َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َشَباٌب الُْعْصفُرِيُّ ، قَالَ  -٧٧٧ نَ َيأْذَنُ َعلَْيِه َمْوالُه 
ِه َوَسلََّم    .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َوِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٧٧٨
ِة ِه َوَسلََّم : َمْن َشهَِد َبْدًرا  ُعْرَوةَ ِفي َتْسِمَي   .أََنَسةَ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٧٧٩
ةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا  فُلَْيحٍ ، َعْن أََنَسةُ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُموَسى بن ُعقَْب

  .َوَسلََّم 
  َمنِ اْسُمُه إَِياٌس: َباُب 

  إَِياُس بن َعْبِد الُْمَزنِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
  ح. وَسى ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُم -٧٨٠

  ح. َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌّ 
  ح. َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ 
رِو بن ِديَنارٍ ، َعْن أَبِي َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َبشَّا رٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْم

، أَ ِه الِْمْنَهالِ ، َعْن إَِياسِ بن َعْبٍد الُْمَزنِيِّ ، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  نَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َهى َعْن َبْيعِ الَْماِءَوَسلََّم َن

ٍد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد -٧٨١ بن َعْبِد  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن َحمَّا
سِ بن َعْبٍد الُْمَزنِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الرَّْحَمنِ الَْعطَّاُر ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن أَبِي الِْمْنَهالِ ، َعْن إَِيا

  إَِياُس بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ذَُبابٍ. َوَسلََّم َنَهى َعْن َبْيعِ الَْماِء 
الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد  َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعنِ -٧٨٢

ِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  َر ، َعْن إَِياسِ بن َعْبِد اللَّ ِه َوَسلََّم : اللَِّه بن ُعَم ُه َعلَْي ال َتْضرُِبوا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
ُر فَذَِئَر النَِّساُء ، َوَساَء: إَِماَء اللَِّه ، قَالَ  ذَِئَر النَِّساُء ، ! َيا َرُسولَ اللَِّه : ْت أَْخالقُُهنَّ َعلَى أَْزَواجِهِنِّ ، فَقَالَ ُعَم

ِه َو ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي فَاْضرُِبوُهنَّ : َسلََّم َوَساَءْت أَْخالقُُهنَّ َعلَى أَْزَواجِهِنِّ ُمْنذُ َنَهْيَت َعْن َضْربِهِنَّ 
ٌري َيْشَتِكَني الضَّْرَب ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى الفََضَر ِه َوَسلََّم َب النَّاُس النَِّساَء ِتلَْك اللَّْيلَةَ ، فَأََتى نَِساٌء كَِث لَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم اللَّْيلَةَ َسْبُعونَ اْم: ِحَني أَْصَبَح  ُهنُّ َيْشَتِكَني ِمَن الضَّْربِ ، َواْيُم لَقَْد أَطَاَف بِآلِ ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْي َرأَةً كُلُّ
  .اللَِّه ، ال َتجُِدونَ أُولَِئَك ِخَياَركُْم

  ح. َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ  -٧٨٣

أََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ : الرََّماِديُّ ، قَالُوا  َوثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ ، َوإِبَْراِهيُم بن َبشَّارٍ
ِه  ال َتْضرُِبوا : َوَسلََّم قَالَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن إَِياسِ بن َعْبِد اللَِّه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم ، فَقَالَ  إَِماَء اللَِّه فََجاَء ُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي َيا َرُسولَ اللَِّه ، قَْد ذَِئَر النَِّساُء َعلَى : ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْن
ٌري أَْزَواجِهِنِّ ُمْنذُ َنَهْيَت َعْن َضْربِهِنِّ ، فَأَِذنَ لَُهْم ، فََضَرُبوا ، فَأَطَاَف بِآلِ ُمَحمٍَّد َصلَّ ِه َوَسلََّم نَِساٌء كَِث ى اللَُّه َعلَْي



  .َسْبُعونَ اْمَرأَةً ، كُلُُّهنَّ َيْشَتِكي َزْوُجَها ، َوال َتجُِد أُولَِئَك ِخيَاَركُْم 
ُمَباَرِك ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َساِلمٍ الشَّاِشيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن الْ -٧٨٤

ِه بن ُعْتَبةَ ، َعْن إَِياسِ بن أَبِي قَالَ : ذَُبابٍ ، قَالَ  ُمَحمَُّد بن أَبِي َحفَْصةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَّ
ُر ، فَقَالَ ال َتْضرُِبوا إَِماَء اللَِّه : َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َواللَِّه لَقَْد ذَِئَر : ، فََتَركُوا َضْرَبُهنَّ ، فََجاَء ُعَم

ِه َوَسلََّم بَِضْربِهِنَّ ، فَأَطَاَف بِآلِ  ِه النَِّساُء َعلَى أَْزَواجِهِنَّ ، فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْي
لَقَْد طَاَف بِآلِ ُمَحمٍَّد اللَّْيلَةَ َسْبُعونَ اْمَرأَةً كُلُُّهنَّ َيْشَتِكي الضَّْرَب ، َواْيُم : ِثٌري ، فَلَمَّا أَْصَبَح ، قَالَ َوَسلََّم نَِساٌء كَ

  .اللَِّه َما أَْحَسُب أُولَِئَك ِخَياَركُْم 
  إَِياُس بن ُمَعاوَِيةَ الُْمَزنِيُّ

بن َجاِمعٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقِ -٧٨٥
ُه ولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ، أََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث ، َعْن إَِياسِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْمَزنِيِّ ، أَنّ َرُس

َسلََّم قَالَ  َحلَْب َشاٍة ، َوَما كَانَ َبْعَد َصالِة الِْعَشاِء اآلِخَرِة فَُهَو : َعلَْيِه َو ِمَن ال ُبدَّ ِمْن َصالٍة بِلَْيلٍ ، َولَْو َناقَةً ، َولَْو 
  .اللَّْيلِ

  إَِياُس بن ثَْعلََبةَ أَُبو أَُماَمةَ الَْبلَوِيُّ
َحدَّثََنا َسِعيُد بن : لطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َوَيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف ، قَاال َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي ا -٧٨٦

ةَ ، أَْخَبَرنِي أَبِ ِه بن أَبِي أَُماَمةَ بن ثَْعلََب  اْنَصَرفُْت ِمَن: ي ، قَالَ أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمنِيبِ بن َعْبِد اللَّ
أَْخَبَرنِي َجدَُّك أَُبو أَُماَمةَ بن ثَْعلََبةَ ، َعْن : الَْمْسجِِد فَإِذَا بَِرُجلٍ َعلَْيِه ِثَياٌب بِيٌض ، َوقَِميٌص َورَِداٌء ، فَقَالَ ِلي 

  .اذَةَ ِمَن اِإلَمياِن ، إِنَّ الَْبذَاذَةَ ِمَن اِإلَمياِنإِنَّ الَْبذَاذَةَ ِمَن اِإلَمياِن ، إِنَّ الَْبذَ: َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

اِعيلُ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السََّمْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمَباَرِك الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَم -٧٨٧
 ، بن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، أَنَّ أََبا الُْمنِيبِ بن أَبِي َعيَّاشٍ ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُعَبْيِد اللَِّه  ِه بن ُعَبْيِد اللَِّه  َعْن َعْبِد اللَّ

ا ِفي َمْجِلسٍ َنَتذَاكَُر ِفيِه الدُّْنَيا ، : أَُماَمةَ أَْخَبَرُه ، أَنَُّه لَِقَي َعْبَد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك ، َحدَّثَنِي أَُبوَك ، قَالَ  كُنَّ
َسلََّم فَقَالَ فََخ   .الَْبذَاذَةُ ِمَن اِإلَمياِن ثَالثَ َمرَّاٍت : َرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

مِ ، َحدَّثَنِي َساَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، أََنا َسِعيُد بن َسلََمةَ بن أَبِي الُْح -٧٨٨
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :  َصاِلُح بن كَْيَسانَ ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن أَبِي أَُماَمةَ بن ثَْعلََبةَ َحدَّثَُه ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه كَانَ َيقُولُ

  .ِمَن اِإلَمياِن  إِنَّ الَْبذَاذَةَ ِمَن اِإلَمياِن ، إِنَّ الَْبذَاذَةَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعاِصمِ بن َعْنَبَسةَ الَْعبَّاَدانِيُّ ، َحدَّ -٧٨٩

، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك ، قَالَ ُحْمَرانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن َجْعفَرٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ثَْع : لََبةَ 
َم ، َيقُولُ : َسِمْعُت أََباَك ، َيقُولُ  إِنَّ الَْبذَاذَةَ ِمَن اِإلَمياِن ، َيْعنِي التَّقَشُّفَ : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

.  

بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه  -٧٩٠
، أَنَّ َرُسولَ ى اللَُّه َعلَْيِه اللَِّه َصلَّ الُْمنِيبِ الَْمدَنِيُّ ، َعْن َجدِِّه َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَُماَمةَ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن ثَْعلََبةَ 



أَِقْم َعلَى أُمَِّك َيا اْبَن : ارٍ َوَسلََّم أَْخَبَرُهْم بِالُْخُروجِ إِلَى َبْدرٍ ، َوأَْجَمَع الُْخُروَج َمَعُه ، فَقَالَ لَُه َخالُُه أَُبو ُبْرَدةَ بن نَِي
َر أََبا أَُماَمةَ َبلْ أَْنَت أَِقْم َعلَى أُْخِتَك ، فَ: أُْخٍت ، فَقَالَ أَُبو أَُماَمةَ  َم ، فَأََم ذُِكَر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ْيِه َوَسلََّم َوقَْد ُتُوفِّ ِه ، َوَخَرَج بِأَبِي ُبْرَدةَ ، فَقَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ   .َيْت ، فََصلَّى َعلَْيَهابِالُْمقَامِ َعلَى أُمِّ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى : ْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ ، َوأَْحَمُد بن َعْبِد اللَِّه الَْبزَّاُز التُّْسَترِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا أَ -٧٩١

َر اَألْسلَِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمنِيبِ بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَُماَمةَ الَْبلَوِيُّ ، َوكَانَ  اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَم
، َعْن َجدِِّه َعْبِد اللَِّه بن  ِه َوَسلََّم  أَبِي أَُماَمةَ ، َعْن أَبِيِه ، اْسُمُه إَِياَس بن ثَْعلََبةَ قَْد َصِحَب َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه : قَالَ    .َوَسلََّم أَنْ َنَتَوضَّأَ ِمَن الَْغْمرِ ، َوال ُيْؤِذي َبْعُضَنا َبْعًضاأََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد اللَِّه الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَم -٧٩٢ َر 
لَ اللَِّه بن الُْمنِيبِ ، َع كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْجِلُس الْقُْرفَُصاَء : ْن َجدِِّه ، َعْن أَبِيِه أَبِي أَُماَمةَ ، قَا

.  
بن الُْمنِيبِ ،  َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه -٧٩٣

ِه بن َعِطيَّةَ بن َعْبِد اللَِّه بن أَُنْيسٍ ، أَنَُّه قَالَ  أَْخَبَرَنا أَُبو أَُماَمةَ بن ثَْعلََبةَ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه : َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َعْبِد اللَّ
ِه َوَسلََّم قَالَ  ِه َوالَْمالِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني ، ال ُيقَْبلُ ِمْنُه َصْرٌف  َمْن َتَولَّى غَْيَر َمَواِليِه: َصلَّى اللَُّه َعلَْي َعلَْيِه لَْعَنةُ اللَّ فَ

َمْن َحلََف ِعْنَد ِمْنَبرِي َهذَا بَِيِمنيٍ كَاِذَبٍة َيْسَتِحلُّ بَِها َمالَ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ بَِغْيرِ َحقٍّ ، َوال َعْدلٌ ، َو َعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه  ، فَ  
َمْن أَْحَدثَ ِفي َمِديَنِتي َهِذِه َح َدثًا آَوى ُمْحِدثًا َوالَْمالِئكَِة ، َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني ، ال ُيقَْبلُ ِمْنُه َصْرٌف ، َوال َعْدلٌ ، َو

 ، ِه لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْمالِئكَِة ، َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني ، ال َيقَْبلُ اللَُّه ِمْنُه َصْرفًا    .َوال َعْدال، فََعلَْي

ُحَسامِ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َزكَرِيَّا الَْغالبِيُّ ، أَْنَبأَ َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، أََنا َسِعيُد بن َسلََمةَ بن أَبِي الْ -٧٩٤
ِه بن كَْعبِ بن َماِلٍك ، أَنَُّه َسِمَع الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، أَنَّ َمْعَبَد بن كَْعبِ بن َماِلٍك أَْخَبَرُه ، َعْن أَِخيِه َع ْبِد اللَّ

ِه َوَسلََّم فَقَالَ : أََبا أَُماَمةَ بن ثَْعلََبةَ ، َيقُولُ  ُه َعلَْي ِه : كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ َع َمالَ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ بَِيِمينِ َمنِ اقَْتطَ
َوإِنْ َشْيٌء َيِسٌري َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه : َوَحرََّم َعلَْيِه الَْجنَّةَ ، فَقَالَ َرُجلٌ  ، فَقَْد أَْوَجَب اللَُّه لَُه النَّاَر

ِه َوَسلََّم    .َوإِنْ قَِضيًبا ِمْن أََراٍك: َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، أََنا َماِلٌك ، َعنِ الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ -٧٩٥

، أَنّ  َرُسولَ اللَِّه َعْن َمْعَبِد بن كَْعبٍ ، َعْن أَِخيِه َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
ِه قَالَ  ِه الَْجنَّةَ ، َوأَْوَجَب لَُه النَّاَر ، قَالُوا  :َصلَّى اللَُّه َعلَْي ُه َعلَْي ِه ، َحرََّم اللَّ َع َمالَ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ بَِيِمينِ َوإِنْ : َمنِ اقَْتطَ

  .َوإِنْ كَانَ قَِضيًبا ِمْن أََراٍك قَالََها ثَالثَ َمرَّاٍت : كَانَ َشْيئًا َيِسًريا َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ ، قَالَ 

لََمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َعُروَبةَ الُْحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمَعافَى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َس -٧٩٦
كَْعبٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبٍ  َعْبِد الرَِّحيمِ ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ ، َعنِ الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َمْعَبِد بن

ْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  َحقَّ : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ َمنِ اقَْتطََع بَِيِمينِِه 
َوإِنْ َشْيئًا َيِسًريا ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى : ْوَجَب لَُه النَّاَر فَقَاَم َرُجلٌ ، فَقَالَ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ ، َوأَ

  .َوإِنْ قَِضيًبا ِمْن أََراٍك : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



ثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعنِ الَْوِليِد بن كَِثريٍ ، أَنَّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّ -٧٩٧
 بن ثَْعلََبةَ الَْحارِِثيَّ ُمَحمََّد بن كَْعبِ بن َماِلٍك َحدَّثَُه ، أَنَُّه َسِمَع أََخاُه َعْبَد اللَِّه بن كَْعبٍ ، ُيَحدِّثُ ، أَنَّ أََبا أَُماَمةَ

ِه َوَسلََّم َيقُولُ َحدَّثَُه ، أَنَُّه َسِمَع ِمْن َرُسولِ ال ِه إِال َحرََّم : لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ال َيقَْتِطُع َرُجلٌ َحقَّ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ بَِيِمينِ
َوإِنْ كَانَ : الَ َوإِنْ كَانَ َيِسًريا َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ فَقَ: اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ ، َوأَْوَجَب لَُه النَّاَر ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ 

  .ِسَواكًا ِمْن أََراٍك 

الَمةُ بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعزِيزٍ اَألْيِليُّ ، َحدَّثََنا َس -٧٩٨
، أَنَّ أََخاُه َعْبَد ا للَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك َحدَّثَُه ، أَنَُّه َسِمَع أََبا أَُماَمةَ َرْوحٍ ، َعْن َعِقيلٍ ، َعْن َمْعَبِد بن كَْعبٍ 

ِه َوَسلََّم َيقُولُ : الْحَارِِثيَّ ، َيقُولُ  ْسِلمٍ بَِيِمينِِه إِال : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ال َيقَْتِطُع َرُجلٌ َحقَّ اْمرِئٍ ُم
ِه الَْج َوإِنْ : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َوإِنْ َشْيئًا َيِسًريا ؟ ، قَالَ : نَّةَ َوأَْوَجَب لَُه النَّاَر ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ َحرََّم اللَُّه َعلَْي

  .كَانَ ِسَواكًا ِمْن أََراٍك 
َعْنَبَسةَ الَْعبَّاَدانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعاِصمِ بن  -٧٩٩

ةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َما بن ثَْعلََب ، َعْن َعْبِد اللَِّه  : ِلٍك ، أَنَُّه قَالَ ُحْمَرانَ ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد بن َجْعفَرٍ 
َم َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ ال: َسِمْعُت أََباَك ، َيقُولُ  َمنِ اقَْتطََع َمالَ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ بَِيِمنيٍ : لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ال ُيَغيُِّرَها َشْيٌء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة    .كَاِذَبٍة كَاَنِت ُنكَْتةً َسْوَداَء ِفي قَلْبِِه ، 
  إَِياُس بن أَْوسٍ اَألْنَصارِيُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

َوِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٨٠٠
ِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم أُُحٍد ِمَن اَألْنَصارِ ثُمَّ ِمْن بين ُمَعاوَِيةَ بن َعْوٍف    .اُس بن أَْوسٍ إَِي: ُعْرَوةَ ِفي َتْسِمَي

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٨٠١
ةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْو : َم أُُحٍد ِمَن اَألْنَصارِ ثُمَّ ِمْن بين النَّبِيِت فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْب

  .إَِياُس بن أَْوسٍ 
  إَِياُس بن َوذَقَةَ اَألْنَصارِيُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

مَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَح -٨٠٢
ةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة ِمَن اَألْنَصارِ ثُمَّ ِمْن بين َس : اِلمِ بن َعْوٍف ُموَسى بن ُعقَْب

  .إَِياُس بن َوذَقَةَ 

ثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْبَراِهيَم بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامِ بن أَبِي الدَُّمْيِك ، َحدَّ -٨٠٣
ٍذ ، أَُخو ب ين َعْبِد َحدَّثَنِي أَبِي ، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثَنِي ُحَصْيُن بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو بن َسْعِد بن ُمَعا

َعُه : ، أَِخي بين َعْبِد اَألْشَهلِ ، قَالَ  اَألْشَهلِ ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد ِدَم أَُبو الَْحْيَسرِ أََنُس بن َراِفعٍ َمكَّةَ ، َوَم لَمَّا قَ
بِهِْم الَْخْزَرجِ ، َسِمَع ِفْتَيةٌ ِمْن بين َعْبِد اَألْشَهلِ ِفيهِْم إَِياُس بن ُمَعاٍذ ، َيلَْتِمُسونَ الِْحلَْف ِمْن قَُرْيشٍ َعلَى قَْوِمهِْم ِمَن 

: َهلْ لَكُْم إِلَى َخْيرٍ ِممَّا جِئُْتْم لَُه ؟ قَالُوا : َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََتاُهْم فََجلََس إِلَْيهِْم ، فَقَالَ لَُهْم 
، قَالَ  َسلََّم ، َبَعثَ: َوَما ذَاَك ؟  نِي إِلَى الِْعَباِد أَْدُعوُهْم إِلَى أَنْ َيْعُبُدوُه َوال ُيْشرِكُوا أََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



لَ إِ َياُس بن ُمَعاٍذ َوكَانَ غُالًما بِِه َشْيئًا ، َوأَْنَزلَ اللَُّه َعلَيَّ الِْكَتاَب ثُمَّ َشَرَع لَُهُم اِإلْسالَم َوَتال َعلَْيهُِم الْقُْرآنَ ، فَقَا
فَأََخذَ أَُبو الَْحْيَسرِ أََنُس بن َراِفعٍ ِحفَْنةً ِمَن الَْبطَْحاِء ، : ذَا َواللَِّه َخْيٌر ِممَّا جِئُْتْم لَُه ، قَالَ أَْي قَْوِمي ، َه: َحَدثًا 

ٌس ، َوقَاَم َعْنُهْم فََصَمَت إَِيا: َدْعَنا ِمْنَك فَلََعْمرِي ، لَقَْد جِئَْنا ِلَغْيرِ َهذَا ، قَالَ : فََضَرَب بَِها ِفي َوْجِه إَِياسٍ ، َوقَالَ 
ْوسِ َوالَْخْزَرجِ ، ثُمَّ لَمْ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َواْنَصَرفُوا إِلَى الَْمِديَنِة ، فَكَاَنْت َوقَْعةُ ُبَعاثَ َبْيَن اَأل

َك ، قَالَ َمْحُموُد بن لَبِيٍد    :َيلَْبثْ إَِياُس بن ُمَعاٍذ أَنْ َهلَ

ِه ِعْنَد َمْوِتِه أَنَُّهْم لَْم َيَزالُوا َيْسَمُعوَنُه ُيَهلِّلُ اللََّه ، َوُيكَبُِّرُه فَأَْخ ، َوَيْحَمُدُه ، َوُيَسبُِّحُه َحتَّى َبَرنِي َمْن َحَضَرُه ِمْن قَْوِم
ا ، لَقَْد كَانَ اْسَتْشَعَر اِإلْسال ا كَاُنوا َيُشكُّونَ أَنْ قَْد َماَت ُمْسِلًم َم ِفي ذَِلَك الَْمْجِلسِ ِحَني َسِمَع ِمْن َماَت ، فََم

  .َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َسِمَع
  أَْبَيُض بن َحمَّالٍ الَْمازِنِيُّ السَّبَِئيُّ

َدنِيُّ ، َحدَّثََنا فََرُج بن َسِعيِد بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْع -٨٠٤
ن َحمَّالٍ ، أَنَّ َعلْقََمةَ بن َسِعيِد بن أَْبَيَض بن َحمَّالٍ الَْمازِنِيُّ السََّبِئيُّ ، َحدَّثَنِي َعمِّي ثَابُِت بن َسِعيِد بن أَْبَيَض ب

َحمَّالٍ ، أَنَُّه كَلََّم َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسِعيَد بن أَْبَيَض بن َحمَّالٍ َحدَّثَُه ، َعْن أَبِيِه أَْبَيَض بن 
، قَالَ : الصََّدقَِة ِحَني َوِفَد َعلَْيِه الَْمِديَنةَ ، فَقَالَ  إِنََّما َزَرْعَنا الْقُطَْن َيا َرُسولَ اللَِّه ، : َيا أََخا َسَبٍأ ، ال ُبدَّ ِمْن َصَدقٍَة 

ِه َوَسلََّم أَْبَيقَْد َتَبدََّد َض بن َحمَّالٍ َعلَى ْت َسَبأٌ َولَْم َيْبَق ِمْنُهْم إِال قَِليلٌ بَِمأْرَِب ، فََصالََح َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِة َبزِّ الَْمَعاِفرِ كُلَّ َسَنٍة َعمَّْن َبِقَي ِمْن َسَبٍأ بَِمأْرَِب  ، فَلَْم َيَزالُوا ُيَؤدُّوَنَها َحتَّى قُبَِض َرُسولُ َسْبِعَني ُحلَّةً ِمْن أَْوفَى ِقيَم

ِه َوَسلََّم    .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

بن َسِعيٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا فََرُج  -٨٠٥
، َعْن أَبِيِه َسِعيٍد ، َعْن أَْبَيَض بن َحمَّالٍ ، أَنَُّه أَْسلََم َعلَى ثَالثَِة َنفَرٍ إِْخَوٍة ِمْن ِكَعمِِّه ثَ ْنَدةَ كَاُنوا ابِِت بن َسِعيٍد 

، فَكَلََّم الَْخاِدُم أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه  َعبِيًدا لَُه ِفي الَْجاِهِليَِّة ، فََوفََد إِلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوأََحُدُهْم َمَعُه َيْخُدُمُه
ةَ ا أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَْبَيَض بن َحمَّالٍ فَطَلََب ِمْنُه أَنْ َيْعِتَق َرقََب ، فََدَع  الَِّذي َيْخُدُمُه ، َوَيْشَترَِي َعْنُه ِفي ِخالفَِتِه 

ُه ِمْنُه أََخَوْينِ اللَّذَْينِ بَِمأْرَِب بِ ِستٍَّة ِمْن ُعلُوجِ َسْبيِ الْقَاِدِسيَِّة ، فَفََعلَ ذَِلَك أَْبَيُض بن َحمَّالٍ ، فَأَْعَتَق الَِّذي كَانَ َمَع
رٍ الصِّدِّيقِ َوكَاَنْت وِفَاَدةُ أَْبَيَض بن َحمَّالٍ إِلَى أَبِي َبكْ: َوأََخذَ َمكَانَ أََخَوْيِه ِستَّةً ِمْن ُعلُوجِ َسْبيِ الْقَاِدِسيَِّة ، قَالَ 

ِه َوَسلََّم يَما َصالََح أَْبَيُض بن َحمَّالٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ الُْعمَّالَ اْنَتقَُضوا َعلَْيهِْم لَمَّا قُبَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي  ِف
فَأَقَرَّ ذَِلَك أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعلَى َما َوَضَعُه َرُسولُ اللَِّه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالُْحلَلِ السَّْبِعَني ، 

ِه َوَسلََّم َحتَّى َماَت أَُبو َبكْرٍ ، فَلَمَّا َماَت أَُبو َبكْرٍ اْنُتِقَض ذَِلَك َوَصاَر َعلَى الصَّ   .َدقَِةَصلَّى اللَُّه َعلَْي

الَْخاللُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا فََرُج بن َسِعيِد بن َعلْقََمةَ بن َسِعيِد  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو -٨٠٦
نَُّه اْسَتقْطََع بن أَْبَيَض بن َحمَّالٍ ، َحدَّثَنِي َعمِّي ثَابُِت بن َسِعيٍد ، َعْن أَبِيِه َسِعيٍد ، َعْن أَبِيِه أَْبَيَض بن َحمَّالٍ ، أَ

ُه ، ثُمَّ إِنَّ اَألقَْرَع بن َحابِسٍ : َح ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذي ُيقَالُ لَُه الِْملْ َشذَّا بَِمأْرَِب ، فَقَطََعُه لَ
ُه: التَِّميِميَّ ، قَالَ  ُهَو ِمثْلُ َيا َنبِيَّ اللَِّه ، إِنِّي قَْد َوَرْدُت الِْملَْح ِفي الَْجاِهِليَِّة ، َو َو بِأَْرضٍ ، فََمْن َوَرَدُه أََخذَُه ، َو

ِه ، فَقَالَ أَْبَيُض : الَْماِء الِْعدِّ ، قَالَ  ْد أَقَلُْتُه ِمْنُه : فَاْسَتقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبَيَض بن َحمَّالٍ ِفي قَِطيَعِت قَ



َو ِمْنَك َصَدقَةٌ ، َوُهَو ِمثْلُ الَْماِء الِْعدِّ ، : قَةً ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَنْ َيْجَعلَُه ِمنِّي َصَد ُه
ِه َوَسلََّم أَْرًضا َوُعْشًبا بِالَْجْرِف َجْر: فََمْن َوَرَدُه أََخذَُه ، قَالَ  ِف ُمَراٍد َمكَاَنُه ِحَني فَقَطََع لَُه َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَقَالَُه ِمْنُه ، َوأَنَُّه َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ِحَمى اَألَراِك ، فَقَالَ َرُسولُ 
َيْعنِي أَْبَيَض : ال ِحَمى ِفي اَألَراِك ، قَالَ فََرٌج : فَقَالَ أََراكَةٌ ِفي خطَارِي ، : ال ِحَمى ِفي اَألَراِك ، فَقَالَ : َوَسلََّم 

  .ِفي ِحظَارِي اَألْرضِ الَِّتي ِفيَها الزَّْرُع الُْمَحاطُ َعلَْيِه

ْحَيى بن قَْيسٍ الَْمأْرِبِيُّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو التَّنُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َي -٨٠٧
، أَنَُّه  ُشَمْيرٍ ، َعْن أَْبَيَض بن َحمَّالٍ  َوفََد إِلَى النَّبِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُسَميِّ بن قَْيسٍ ، َعْن ثَُماَمةَ بن َشَراِحيلَ ، َعْن 

، فَأَقْطََعُه إِ ِه َوَسلََّم َيْسَتقِْطُعُه الِْملَْح  ُه َرُجلٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْي َيا َرُسولَ اللَِّه ، َتْدرِي َما أَقْطَْعَتُه الَْماَء : يَّاُه ، فَقَالَ لَ
ا لَْم َتْبلُْغُه أَْخفَاُف اِإلبِلِ : الِْعدَّ فَأَْرَجَعُه ِمْنُه ، َوَسأَلُْتُه َما ُيْحَمى ِمَن اَألَراِك ؟ قَالَ    .َم

  ح. ، َحدَّثََنا ُنَعْيُم بن َحمَّاٍد  َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ -٨٠٨
ُد بن َيْحَيى بن َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن ُحَبابٍ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن َحفْصٍ الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ

رِ بن َعْبِد الَْمَداِن ، َعْن أَْبَيَض بن َحمَّالٍ ، أَنَُّه قَْيسٍ الَْمأْرِبِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ثَُماَمةَ بن َشَراِحيلَ  ، َعْن ُشَمْي
َعُه الِْملَْح ، فَلَمَّا أَْدَبَر ، قَالَ َرُجلٌ  ِه َوَسلََّم َوأَقْطَ َيا َرُسولَ اللَِّه ، أََتْدرِي َما أَقْطَْعَتُه ، : َوفََد إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه ، قَالَ : طَْعَتُه الَْماَء الِْعدَّ ، قَالَ إِنََّما أَقْ ا ُيْحَمى ِمَن اَألَراِك ؟ قَالَ : فََرَجَع ِفي ُه أَْخفَاُف اِإلبِلِ : َوَسأَلُْتُه َعمَّ َما لَْم َتَنلْ
.  

رِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب ، َحدَّثََنا سَُرْيُج بن النُّْعَماِن الَْجْوَه -٨٠٩
لٍ ، : قَْيسٍ الَْمأْرِبِيُّ ، قَالَ  ةَ بن َشَراِحيلَ ، َعْن ُسَميِّ بن قَْيسٍ ، َعْن أَْبَيَض بن َحمَّا َسِمْعُت أَبِي َيذْكُُر ، َعْن ثَُماَم

َم  ُه ، فَقَالَ َرُجلٌ أَنَُّه َوفََد إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ َتْدرِي : فَاْسَتقْطََعُه الِْملَْح الَِّذي بَِمأْرَِب ، فَأَقْطََعُه لَ
ُه ؟ قَطَْعَت لَُه الَْماَء الِْعدَّ ، قَالَ  ، قَالَ : َيا َرُسولَ اللَِّه َما قَطَْعَت لَ ِه َوَسلََّم ِمنِّي  ُه َعلَْي : فَرََّجَعُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

َسلََّم َما ُيْحَمى ِمَن اَألَراِك ؟ ، قَالَ َوَس   .ُيْحَمى َما لَْم َتَنلُْه أَْخفَاُف اِإلبِلِ : أَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َر الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا فََرُج بن َس -٨١٠ ِعيٍد ، َحدَّثَنِي َعمِّي َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَم

، فََدَعاُه ثَابُِت بن َسِعيٍد ، َعْن أَبِيِه َسِعيِد بن أَْبَيَض بن َحمَّالٍ ، أَنَُّه كَانَ بَِوْجهِِه َحَزاَزةٌ َيْعنِي الْقُوَباَء فَ َنقَْمُت أَْنفَُه 
  .، فَلَْم ُيَمسَّ ذَِلَك الَْيْوَم َوِفيِه أَثٌَر  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََمَسَح َعلَى َوْجهِِه

  أَْحَمُر بن َجْزٍء السَُّدوِسيُّ
  ح. َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ  -٨١١

  ح. َوَحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ 

: أََنا َعبَّاُد بن َراِشٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، قَالَ : َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َبكَّاُر بن ُمَحمٍَّد السِّرِينِيُّ ، قَالُوا 
ِه َوَسلََّم قَالَ  كُنَّا لََنأْوِي ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  إِنْ: َحدَّثََنا أَْحَمُر بن َجْزٍء ، َصاِحُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ا ُيَجاِفي َيَدُه َعْن َجْنَبْيِه إِذَا َسَجَد َسلََّم ِممَّ   .َعلَْيِه َو
الَْواِحِد ،  ِدَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ بنَداٌر ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن َعْب -٨١٢



، َعْن أُمَِّها ُسَوْيَدةَ بنِت َجابِرٍ ، َعْن أُمَِّها ُعقَْيلَةَ بنِت أَْسَمَر ب ن ُمَضرِّسٍ ، َعْن أَبِيَها َحدَّثَتْنِي أُمُّ َجُنوبٍ بنُت ُشَمْيلَةَ 
ِه َوَسلََّم فَ: أَْسَمَر بن ُمَضرِّسٍ ، قَالَ  ، فَقَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي َمْن َسَبَق إِلَى َما لَْم َيْسبِْق إِلَْيِه ُمْسِلٌم : َباَيْعُتُه 

  .فَُهَو لَُه فََخَرَج النَّاُس َيَتَعادُّونَ َيَتَخاطُّونَ
  اَألْسَوُد بن َخلٍَف الُْخَزاِعيُّ

َمْخلٍَد ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ ، أَْخَبَرنِي َعْبُد اللَِّه بن  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ الضَّحَّاُك بن -٨١٣
َم ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، أَنَّ ُمَحمََّد بن اَألْسَوِد بن َخلٍَف أَْخَبَرُه ، أَنَّ أََباُه اَألْسَوَد ، َحَضَر النَّبِيَّ َصلَّ ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ُهَو الَِّذي َما أَقَْبلَ ِمْنُه َعلَى َدارِ : قَلَةَ ، قَالَ ُيَبايُِع النَّاَس ِعْنَد قَْرِن َمْس ا َيِلي ُبُيوَت أَبِي ثَُماَمةَ ، َو َوقَْرنُ َمْسقَلَةَ ِممَّ
ا َحْولََها ، قَالَ اَألْسَوُد  للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَبايُِع فََرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى ا: اْبنِ َعاِمرٍ ، َوَما أَْدَبَر ِمْنُه َعلَى َدارِ اْبنِ َسُمَرةَ َوَم

َوَما الشََّهاَدةُ ؟ : النَّاَس ، فََجاَءُه الرَِّجالُ َوالنَِّساُء َوالصَّغَاُر َوالْكَِباُر فََباَيُعوُه َعلَى اِإلْسالمِ َوالشََّهاَدِة ، قُلُْت 
  .إِلََه إِال اللَُّه ، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َعلَى َشَهاَدِة أَنْ ال : فَأَْخَبَرنِي ُمَحمَُّد بن اَألْسَوِد ، قَالَ 

َحدَّثََنا َعْبُد  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُمَعاٍذ الَْعقَِديُّ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُسلَْيَمانَ ، -٨١٤
ِه َوَسلََّم أََمَرُه أَنْ  اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي بن اَألْسَوِد بن َخلٍَف 

  .ُيَجدَِّد أَْنَصاَب الَْحَرمِ َعاَم الْفَْتحِ
  أَْسَوُد بن أَْصَرَم الُْمَحارِبِيُّ

  ح.انِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الَْحرَّ -٨١٥

َحدَّثََنا أَُبو الُْمَعافَى ُمَحمَُّد بن : َوَحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ أََنُس بن َسلْمٍ الَْخْوالنِيُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال 
، َعْن أَبِي َعْبِد الرَِّحيمِ ، َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ بن ُبْخٍت ، َعْن َوْهبِ بن أَبِي كَرَِميةَ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّ ثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ 

قَْحلٍ ى الَْمِديَنِة ِفي َزَمنٍ ُسلَْيَمانَ بن َحبِيبٍ الُْمَحارِبِيِّ ، َعْن أَْسَوَد بن أَْصَرَم الُْمَحارِبِيِّ ، أَنَُّه قَِدَم بِإِبِلٍ لَُه ِسَماٍن إِلَ
ُت ذَِلَك ِللرَُّسولِ َصلَّى  ِسَمنَِها ، فَذَكَْر ِه َوَسلََّم َوَجُدوبٍ ِمَن اَألْرضِ ، فَلَمَّا َرآَها أَْهلُ الَْمِديَنِة َعجُِبوا ِمْن  اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم فَأُِتَي بَِها ، فََخَرَج ِلَم َجلَْبَت إِبِلََك : إِلَْيَها ، فََنظََر إِلَْيَها ، فَقَالَ  ، فَأَْرَسلَ إِلَْيَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َسلََّم : َهِذِه ؟ قَالَ  َمْن ِعْنَدَه َخاِدٌم ؟ فَقَالَ ُعثَْمانُ بن : أََرْدُت بَِها َخاِدًما ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ا أَْسَوُد ، قَالَ : َيا َرُسولَ اللَِّه ، قَالَ  ِعْنِدي: َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  ِمثْلََها : فَائِْت بَِها فََجاَء بَِها ُعثَْمانُ فَلَمَّا َرآَه
لَ أَ: أُرِيُد ، فَقَالَ  ُه ، فَقَا َيا : ْسَوُد ِعْنَدَك فَُخذَْها ، فَأََخذََها أَْسَوُد َوقََبَض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِبِلَ

لَ : َهلْ َتْمِلُك ِلَساَنَك ؟ قَالَ : َرُسولَ اللَِّه ، أَْوِصنِي ، قَالَ  ُك إِذَا لَْم أَْمِلكُْه ؟ قَا : أَفََتْمِلُك َيَدَك ؟ قَالَ : فََما أَْمِل
  .، َوال َتْبُسطْ َيَدَك إِال إِلَى َخْيرٍفَال َتقُلْ بِِلَسانَِك إِال َمْعُروفًا : فََماذَا أَْمِلُك إِذَا لَْم أَْمِلْك َيِدي ؟ قَالَ 

ِه -٨١٦  ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمْسُعوٍد الَْمقِْدِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َعْبِد اللَّ
ُسلَْيَمانَ بن َحبِيبٍ الُْمَح يٍّ الْقَُرِشيِّ ، َعْن  َيا : قُلُْت : ارِبِيِّ ، َحدَّثَنِي أَْسَوُد بن أَْصَرَم الُْمحَارِبِيُّ ، قَالَ اللَِّه بن َعِل

ُك إِذَا لَْم أَْمِلْك َيِدي ؟ ، قَالَ : َتْمِلُك َيَدَك ؟ ، قُلُْت : َرُسولَ اللَِّه ، أَْوِصنِي ، قَالَ  ُك ِلَساَنَك ؟ : فََماذَا أَْمِل َتْمِل
  .ال َتْبُسطْ َيَدَك إِال إِلَى َخْيرٍ ، َوال َتقُلْ بِِلَسانَِك إِال َمْعُروفًا : ذَا لَْم أَْمِلْك ِلَسانِي ؟ ، قَالَ فََماذَا أَْمِلُك إِ: ، قَالَ 

  اَألْسَوُد بن َسرِيعٍ الُْمجَاِشِعيُّ



ُك بن فََضالَةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَباَر -٨١٧
ِه َوَسلََّم ، َوال أَْعرُِف أَْصَحاَبُه َحتَّى َجاَء َرُجلٌ : اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، قَالَ  كُْنُت أُْنِشُدُه َيْعنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َواثُكْالُه ، َمْن َهذَا الَِّذي أَْسكُُت لَُه ِعْنَد : ، اْسكُْت ، فَقُلُْت  اْسكُِت: َبِعيُد َما َبْيَن الَْمَناِكبِ ، أَْصلَُع ، فَِقيلَ ِلي 
ِه َوَسلََّم ، فَِقيلَ  ْو َسِمَعنِي أَنْ : النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي ِه َبْعُد أَنَُّه كَانَ َيُهونُ َعلَْيِه لَ إِنَُّه ُعَمُر بن الَْخطَّابِ ، فََعَرفُْت َواللَّ

  .َمنِي َحتَّى َيأُْخذَ بِرِْجِلي فََيْسحََبنِي إِلَى الَْبِقيعِال ُيكَلِّ

، َعنِ -٨١٨ الَْحَسنِ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَباَرُك بن فََضالَةَ 
، فَقُلُْت كُْنُت َرُج: َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، قَالَ  َيا َرُسولَ اللَِّه ، : ال َشاِعًرا ، فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .أََما إِنَّ َربََّك ُيِحبُّ الَْمَحاِمَد فََما اْسَتَزادَنِي : أَال أُْنِشُدُك َمَحاِمَد َحِمْدُت بَِها َربِّي َعزَّ َوَجلَّ ؟ ، قَالَ 
  ح. ا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ َحدَّثََن -٨١٩

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َبكْرٍ الُْمَزنِيُّ ، َعنِ : َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َسوَّارٍ الَْعْنَبرِيُّ ، قَاال 
إِنَّ َربََّك ُيِحبُّ الَْحْمَد ، : أَال أُْنِشُدَك َمَحاِمَد َحِمْدُت بَِها رَبِّي ؟ قَالَ : ْسَوُد بن َسرِيعٍ قَالَ اَأل: الَْحَسنِ ، قَالَ 

  .َولَْم َيْسَتزِْدُه َعلَى ذَِلَك 
ُبو اَألْشَهبِ ، َعنِ الَْحَسنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُنوحِ بن َحْربٍ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا أَ -٨٢٠
: َيا َنبِيَّ اللَِّه ، أَال أُْسِمُعَك َمَحاِمَد َحِمْدُت بَِها َربِّي ؟ قَالَ : كَانَ اَألْسَوُد بن َسرِيعٍ َرُجال َشاِعًرا ، فَقَالَ : ، قَالَ 

  .ُد ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أََما إِنَّ َربََّك ُيِحبُّ الَْحْمَد أَْو َما َشْيٌء أََحبُّ إِلَْيِه الَْحْم

َحْربٍ ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن  -٨٢١
إِنِّي قَْد : ى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َعْمرِو بن ُعَبْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، أَنَُّه أََت

  .أََما إِنَّ َربََّك ُيِحبُّ الَْحْمَد َولَْم َيْسَتْنِشْدُه : َحِمْدُت َربِّي بَِمَحاِمَد ، فَقَالَ 
أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنَا  َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -٨٢٢

َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَال أُْنِشُدَك َمَحاِمَد َحِمْدُت بَِها َربِّي َعزَّ : ُيوُنُس ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، قَالَ 
  .ِحبُّ الَْحْمَد َوَما اْسَتَزاَدنِي أََما إِنَّ َربََّك ُي: َوَجلَّ ؟ ، قَالَ 

دَّثََنا َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه ، أََنا َعْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ ، َح -٨٢٣
، فَقَالَ ُيوُنُس ، َوآَخُر َسمَّاُه ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، أَ ِه َوَسلََّم  : نَُّه أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ أَنْ ُيْحَمَد َولَْم َيْسَتْنِشْدُه : َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنِّي َحِمْدُتَك بَِمَحاِمَد ، فَقَالَ 

ْعلَى ، َحدَّثََنا ُمَباَرُك بن فََضالَةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََن -٨٢٤ ا َيْعلَى بن َعبَّاِد بن َي
، فََبلَغَ ِمْن قَْتِلهِْم أَنْ قَ ، َتلُوا الذُّرِّيَّةَ ِمَن الُْمْشرِِكَنياَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ َسرِيَّةً   

َتلُوا الذُّرِّيَّةَ ِمَن الُْمْشرِِكَني ، : فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ  ْتِلهِْم أَنْ قَ َما َبالُ أَقَْوامٍ َبلَغَ ِمْن قَ
ِخَياُركُْم أَْوالَد الُْمْشرِِكَني ، َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َما أََولَْيَس : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َوذَكََر كَِلَمةً َبْعَدَها ، فَقَالَ : فَقَالُوا 

  .َمْولُوٌد ُيولَُد إِال َعلَى الِْفطَْرِة َحتَّى َيكُونَ أََبَواُه ُيَهوِّدَانِِه َوُيَنصِّرَانِِه
َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َعنِ : ، قَاال  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ ، َوَحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ -٨٢٥



 َشاِعًرا ، السَّرِيِّ بن َيْحَيى أَبِي الَْهْيثَمِ ، َوكَانَ َعاِقال ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، َوكَانَ َرُجال
ى َبْيَنُهُم الْقَْتلُ أَنْ قََتلُوا الذُّرِّيَّةَ ، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه أَفَْض: َوكَانَ أَوَّلَ َمْن قَصَّ ِفي َهذَا الَْمْسجِِد ، قَالَ 

َسلََّم فَقَالَ  أََولَْيَس ِخَياُركُْم أَْوالَد الُْمْشرِِكَني ؟ َما ِمْن َمْولُوٍد ُيولَُد إِال َعلَى ِفطَْرِة اِإلْسالمِ ، َحتَّى ُيْعرَِب : َعلَْيِه َو
  .َواُه ُيَهوَِّدانِِه ، أَْو ُيَنصِّرَانِِه ، أَْو ُيَمجَِّسانِِه فَأََب

َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَاال  -٨٢٦
كُلُّ َمْولُوٍد : ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  َحْمَزةَ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا الَْحَسُن

  .ُيولَُد َعلَى الِْفطَْرِة َحتَّى ُيْعرَِب َعْنُه ِلَساُنُه ، فَأََبَواُه ُيَهوَِّدانِِه ، َوُيَنصَِّرانِِه 
ى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّ -٨٢٧

ِه َوَسلََّم فَفََتَح لَُهْم ، فََتَناَولَ َبْعُض النَّاسِ قَْتلَ الْ: بن َسرِيعٍ ، قَالَ  ُه َعلَْي وِلَْداِن ، غََزْوُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
: َما َبالُ أَقَْوامٍ َجاَوَز بِهُِم الْقَْتلُ َحتَّى قََتلُوا الذُّرِّيَّةَ ، فَقَالَ َرُجلٌ : فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

اُركُْم أَْبَناُء الُْمْشرِِكَني ، أَال ال ُتقَْتلُ الذُّرِّيَّةُ ، كُلُّ َنَسَمٍة ِخَي: َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنََّما ُهْم أَْبَناُء الُْمْشرِِكَني ، فَقَالَ 
  .ُتولَُد َعلَى الِْفطَْرِة َحتَّى ُيْعرَِب َعْنَها ِلَساُنَها ، فَأََبَواَها ُيَهوَِّدانَِها َويَُنصَِّرانَِها 

ثََنا إِْسَحاُق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُشَمْيلٍ ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْرَيابِيُّ ، َحدَّ -٨٢٨
  ح. بن َعْبِد الَْمِلِك 

، ِعيُد بن َعاِمرٍ َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َناِئلَةَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َس ، َعْن أَْشَعثَ 
أَفَْضى بِهُِم الْقَْتلُ إِلَى : َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، قَالَ  َزْوَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَ غَ

ا َبالُ أَقَْوامٍ أَفَْضى بِهُِم الْقَْتلُ إِلَى أَنْ قََتلُوا : لََّم ، فَقَالَ أَنْ قََتلُوا الذُّرِّيَّةَ ، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس َم
أََولَْيَس ِخَياُركُْم أَْوالَد الُْمْشرِِكَني ، كُلُّ َمْولُوٍد ُيولَُد : أََولَْيُسوا أَْوالَد الُْمْشرِِكَني ؟ ، فَقَالَ : الذُّرِّيَّةَ ، فَقَالَ َرُجلٌ 

  .ِة َحتَّى َيكُونَ أََبَواُه ُيَهوَِّدانِِه ، َوُيَنصَِّرانِِه ، َوُيَمجَِّسانِِه َواللَّفْظُ ِلَحِديِث الُْمقَدَِّميِّ َعلَى الِْفطَْر
ثََنا َحسَّانُ َحدََّحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا َرْوُح بن َحاِتمٍ الُْجذُوِعيُّ ، َحدَّثََنا اَألْزَرُق بن َعِليٍّ ،  -٨٢٩

رِيعٍ ، أَنَُّهْم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، َحدَّثَنِي ُعَماَرةُ بن أَبِي َحفَْصةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد بن َس
َتلُوا َح تَّى أَفَْضْوا إِلَى الذُّرِّيَِّة ، فََسأَلُوا النَّبِيَّ َصلَّى غََزْوا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَقُوا الَْعُدوَّ ، فَقَ

  .كُلُّ َمْولُوٍد َعلَى الِْفطَْرِة َحتَّى َيكُونَ أََبَواُه ُيَهوَِّدانِِه َوُيَنصِّرَانِِه : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ 

َنا ُعثَْمانُ بن َحفْصٍ التُّوَمنِيُّ ، َحدَّثََنا َسالٌم ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثَ -٨٣٠
ُه : َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َوُيوُنَس ، َوِهَشامٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، قَالَ  َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

َسلََّم َسرِ ِه َوَسلََّعلَْيِه َو َما َبالُ : َم يَّةً ، فَأَفَْضى بَِها الْقَْتلُ َحتَّى قََتلُوا الْوِلَْدانَ ، فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َم َيا َرُسولَ اللَِّه ، أََولَْيُسوا ِمْن آَباِئهِْم ؟ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : الْوِلَْداِن ؟ ، قَالُوا  أََولَْيَس : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ٍة ُيولَُد َعلَى الِْفطَْرِة َحتَّى ُيْعرَِب َعْنَها ِلَساُنَها    .ِخَياُركُْم أَْوالَد الُْمْشرِِكَني ، إِنَّ كُلَّ َنَسَم
ْشكَيَب ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن إِ -٨٣١



ِه َوَسلََّم َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ال ُه َعلَْي لَّ
  .إِال َعلَى الِْفطَْرِة َحتَّى ُيْعرَِب َعْنَها ِلَساُنَها َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َما ِمْن َنَسَمٍة ُتولَُد : قَالَ 

، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَِطَرانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد بن ِحَسابٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد  -٨٣٢
َسلََّم َسرِيَّةً : ن َسرِيعٍ ، قَالَ الُْمَعلَّى بن زَِياٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد ب َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ا َرَجَعِت السَّرِيَّةُ َرقَى ذَِلَك إِلَ ي الْقَْتلِ ، َحتَّى أَفَْضْوا إِلَى الْوِلَْداِن ، فَلَمَّ ِه فَلَقُوا فََتَتاَبُعوا ِف ى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
أََولَْيَس ِخَياُركُْم أَْوالَد الُْمْشرِِكَني ثُمَّ : إِنََّما ُهْم أَْوالُد الُْمْشرِِكَني ، فَقَالَ : أَلَْم أَْنَهكُْم ؟ ، فَقَالُوا : َم ، فَقَالَ َوَسلَّ

  .أَال إِنَّ كُلَّ َمْولُوٍد ُيولَُد َعلَى الِْفطَْرِة : أََمَر ُمَناِدًيا فََناَدى 
 و َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسالمٍ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابَِحدَّثََنا أَُب -٨٣٣

َم أَْسَرُعوا  ْيِه، َعْن َعْنَبَسةَ الَْغَنوِيِّ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، أَنَّ أَْصَحاَب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ َوَسلَّ
ْيِه َوَسلََّم  كُلُّ َمْولُوٍد ُيولَُد َعلَى الِْفطَْرِة : ِفي الْقَْتلِ َحتَّى َبلَغَ بِهِْم قَْتلُ الْوِلَْداِن ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .َحتَّى َيكُونَ أََبَواُه ُيَهوَِّدانِِه َوُيَنصَِّرانِِه 

َعْن أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا  -٨٣٤
ِه َو: ُمَباَرِك بن فََضالَةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، قَالَ  ُه َعلَْي لَْيَس : َسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

ِه َعزَّ َوَجلَّ   .أََحٌد أََحبَّ إِلَْيِه الَْمْدُح ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوال أََحٌد أَكْثََر َمَعاِذيَر ِمَن اللَّ
الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َمْعَمُر َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َواِقٍد  -٨٣٥

، فَلَمَّا : بن َيزِيَد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، قَالَ  لَمَّا َماَت ُعثَْمانُ بن َمظُْعوٍن أَْشفََق الُْمْسِلُمونَ َعلَْيِه 
ِه َوَسلََّم    .أُلِْحَق بَِسلَِفَنا الصَّاِلحِ ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن: قَالَ َماَت إِْبَراِهيُم اْبُن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

 ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعقَْبةَ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا َسالُم بن ُسلَْيَمانَ -٨٣٦
ي الَْجنَِّة ؟ : ِقيلَ : لَْحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، قَالَ ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ ا َيا َرُسولَ اللَِّه ، َمْن ِف

  .النَّبِيُّ ِفي الَْجنَِّة ، َوالشَّهِيُد ِفي الَْجنَِّة ، َوالَْمْولُوُد ِفي الَْجنَِّة: ، قَالَ 
، َحدَّثََنا أَُبو َب -٨٣٧   ح. كْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمْصَعبٍ : َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َرْوُح بن َعْبِد الُْمْؤِمنِ ، قَاال 
جِيَء : َحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، قَالَ الْقَْرقََسانِيُّ ، َحدَّثََنا َسالُم بن ِمْسِكنيٍ ، َوُمَباَرُك بن فََضالَةَ ، َعنِ الْ

ِه َوَسلََّم ، فَقَالَ  َعَرَف : أَُتوُب إِلَى اللَِّه ، َوال أَُتوُب إِلَى ُمَحمٍَّد ، فَقَالَ : بِأَِسريٍ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .الَْحقَّ َألْهِلِه

، َعْن َسالمِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِ -٨٣٨ ْسَحاَق ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمْصَعبٍ 
ِه َوَسلََّم أُِتَي بِأَِسريٍ  اللَُّهمَّ إِنِّي : ، فَقَالَ ِمْسِكنيٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َم    .َعَرَف الَْحقَّ َألْهِلِه : أَُتوُب إِلَْيَك ، َوال أَُتوُب إِلَى ُمَحمٍَّد ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  اَألْحَنُف بن قَْيسٍ َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ



بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق -٨٣٩
َم قَالَ  أَْرَبَعةٌ َيْوَم الِْقَياَمِة : قََتاَدةَ ، َعنِ اَألْحَنِف بن قَْيسٍ ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َيا : َصمُّ ال َيْسَمُع ، َوَرُجلٌ أَْحَمُق ، َوَرُجلٌ َهَرٌم ، َوَمْن َماَت ِفي الْفَْتَرِة ، فَأَمَّا اَألَصمُّ ، فََيقُولُ أَ: ُيْدلُونَ بُِحجٍَّة 
،: َربِّ ، َجاَء َوالصِّْبَيانُ َيقِْذفُونِي بِالَْبْعرِ ، َوأَمَّا الَْهَرُم ، فََيقُولُ  َوأَمَّا الَِّذي َماَت ِفي  لَقَْد َجاَء اِإلْسالُم َوَما أَْعِقلُ 

: َر ، قَالَ َربِّ َما أََتانِي َرُسولَُك ، فََيأُْخذَ َمَواِثيقَُهْم لَُيِطيَعنَُّه ، فَُيْرِسلَ إِلَيْهِْم َرُسوال أَِن اْدُخلُوا النَّا: الْفَْتَرِة ، فََيقُولُ 
عٍ. َبْرًدا َوَسالًما فََوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَْو َدَخلُوَها لَكَاَنْت َعلَْيهِْم   َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكَْرةَ َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِي

ْيٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن َعِليِّ بن َز -٨٤٠
َيا َرُسولَ اللَِّه ، َمَدْحُت اللََّه بَِمْدَحٍة ، : قُلُْت : كَْرةَ ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، قَالَ َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َب

:  َهاِت َواْبَدأْ بَِمْدَحِة اللَِّه ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َوأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال: َوَمَدْحُتَك بَِمْدَحٍة ، قَالَ 
ي َبكَْرةَ ، َعنِ َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِ

َر َنْحَوُه: قُلُْت : اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ ، قَالَ    .َيا َرُسولَ اللَِّه فَذَكَ

َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َبكَّارٍ السَّْعِديُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َسْعٍد ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -٨٤١
لَِّه َصلَّى قَِدْمُت َعلَى َنبِيِّ ال: الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكَْرةَ ، َعنِ اَألْسَوِد بن َسرِيعٍ التَِّميِميِّ ، قَالَ 

زَّ َوَجلَّ َوَمَدْحُتَك ، قَالَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت  أَمَّا َما : َيا َنبِيَّ اللَِّه ، إِنِّي قُلُْت ِشْعًرا أَثَْنْيُت ِفيِه َعلَى اللَِّه َع
ُه ، فََجَعلُْت أَْمِسْك : أُْنِشُدُه ، فََدَخلَ َرُجلٌ طَُوالٌ أَقَْنى ، فَقَالَ ِلي  أَثَْنْيَت َعلَى اللَِّه فََهاِتِه ، َوَما َمَدْحَتنِي بِِه فََدْع

ا َخَرَج ، قَالَ  لَ ِلي : فَلَمَّ َد ، فَقَا َهاِت ، : أَْمِسْك فَلَمَّا َخَرَج ، قَالَ : َهاِت ، فََجَعلُْت أُْنِشُدُه ، فَلَْم أَلَْبثْ أَنْ َعا
ُر بن : َهاِت ؟ ، قَالَ : أَْمِسْك ، َوإِذَا َخَرَج قُلَْت : الَِّذي َدَخلَ ، قُلَْت  َمْن َهذَا َيا َنبِيَّ اللَِّه: فَقُلُْت  َهذَا ُعَم

  .الَْخطَّابِ ، َولَْيَس ِمَن الَْباِطلِ ِفي َشْيٍء 
  أَْسَوُد بن َزْيٍد األَْنَصارِيُّ بدري

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبَهانِيُّ -٨٤٢
ةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمَن الَْخ ْزَرجِ ِمْن بين فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْب

  .ْعلََبةَ بن غَْنمٍ أَْسَوُد بن َزْيِد بن ثَ: َسلََمةَ 
  أَْيَمُن اْبُن أُمِّ أَْيَمَن
  اْسُتْشهَِد َيْوَم ُحَنْينٍ

  َوُهَوأَْيَمُن بن ُعَبْيٍد أَُخو بين َعْوِف بن الَْخْزَرجِ
  .َوُهَو أَُخو أَُساَمةَ بن َزْيٍد ُألمِِّه 

، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاقَ  َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ -٨٤٣ النُّفَْيِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ 
  .أَْيَمُن بن ُعَبْيٍد : ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم ُحَنْينٍ 

َحمَُّد بن َعبَّاِد بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُم -٨٤٤
قَالَ َسْعٌد ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى : َزاِئَدةَ ، َعْن َيْحَيى بن َزكَرِيَّا ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي َمْيَسَرةَ ، قَالَ 

َو فَا: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ي َوْجِه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَقَْد َرأَْيُت أَْيَمَن َوُه َرفُْت ِف رٌّ ِمَن الِْقَتالِ ، فََع



َما َرأَْيُت ُخطَْبةً أَْبَعَد ِمْن كُلِّ َخْيرٍ ثُمَّ إِنَُّهُم اْحَتَضرُوا الِْقَتالَ بَْعَد ذَِلَك ، فَقَالَ : فَقُلُْت : الْكََراِهَيةَ ، قَالَ َسْعٌد 
، قَالَ : َسْعٌد  ِه َوَسلََّم  َوقَالَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ : لَقَْد َرأَْيُت أَْيَمَن أَْعَتَك الْقَْوَم ، فَأَْعَجَب ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

إِنِّي َألْرُجو أَنْ أَقُوَم َمقَاًما ُيِحبُُّه اللَُّه : لَ لَقَْد ُحدِّثُْت أَنََّك ال َتقُوُم َبْيَن الصَّفَّْينِ ُجْبًنا ، فَقَا: َرِضَي اللَُّه َعْنُه َألْيَمَن 
  .إِنََّك لََخِليٌق أَنْ َتفَْعلَ: َوَرُسولُُه ، فَقَالَ ُعَمُر 

يَّا بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعبَّاِد بن َزكَرِ -٨٤٥
كَانَ أَْيَمُن َعلَى َمطَْهَرِة النَّبِيِّ : َزاِئَدةَ ، َعْن َيْحَيى بن َزكَرِيَّا ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي َمْيَسَرةَ ، قَالَ 

ِه ، َوُيَعاِطيِه َحاَجَتُه  ِه َوَسلََّم َوَنْعلَْي   .َصلَّى اللَُّه َعلَْي
 َمْنُصورٍ ا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْنَحدَّثََن -٨٤٦

، َعْن أَْيَمَن الَْحَبِشيِّ ، قَالَ  ِه َوَسلَّ: ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َوَعطَاٍء  ُه َعلَْي أَْدَنى َما ُيقْطَُع ِفيِه : َم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  .َوقَْد كَانَ ُيقَوَُّم ِديَناًرا: السَّارُِق ثََمُن الِْمَجنِّ ، قَالَ 

، َعْن -٨٤٧  أَبِي َعَواَنةَ َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد الَْباِقيِ اَألْدَنى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َحفْصٍ 
ِد َرُسولِ اللَِّه : َعْن َمْنُصورٍ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن أَْيَمَن الَْحَبِشيِّ ، قَالَ  ، كَاَنِت اَألْيِدي ُتقْطَُع َعلَى َعْه

ِه َوَسلََّم ِفي ثََمنِ الِْمَجنِّ    .َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  أَْيَمُن بن ُخَرْيمِ بن فَاِتٍك اَألَسِديُّ

َيْحَيى بن أَبِي َنا َبكُْر بن ُمَحمٍَّد الْقَزَّاُز الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َيْعقُوَب الْكَْرَمانِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثَ -٨٤٨
: ثَنِي ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، قَالَ ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن ُمطَرٍِّف ، فَلَِقيُت ُمطَرِّفًا فََحدَّ

إِنَّ أَبِي َوَعمِّي َشهَِدا َمَع َرُسولِ اللَِّه : أَال ُتقَاِتلُ َمَعَنا ؟ ، فَقَالَ : قَالَ َعْبُد الَْمِلِك بن َمْرَوانَ َألْيَمَن بن ُخَرْيمٍ 
ِه َوَسلََّم ، َوأََمَرانِي أَنْ ال أُقَاِتلَ ، ثُ   :مَّ أَْنَشَد َيقُولُ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  َولَْسُت بِقَاِتلٍ َرُجال ُيَصلِّي َعلَى ُسلْطَاِن آَخَر ِمْن قَُرْيشِ
  لَُه ُسلْطَاُنُه َوَعلَيَّ ُجْرِمي َمَعاذَ اللَِّه ِمْن فََشلٍ َوطَْيشِ

ا ِعْشُت َعْيِشي رِ ُجْرم فَلَْيَس بناِفِعي َم   .أَأَقُْتلُ ُمْسِلًما ِفي غَْي
اِعيلَ بن ا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أََبانَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن إِْسَمَحدَّثََن -٨٤٩

بن الَْحكَمِ ُيقَاِتلُ الضَّحَّاَك بن قَْيسٍ ، فَقَا: أَبِي َخاِلٍد ، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ ، قَالَ  انَ َمْرَوانُ  لَ ِلَرُجلٍ ِمْن بين أََسٍد كَ
، فَقَالَ : أَْيَمُن بن ُخَرْيمٍ : ُيقَالُ لَُه  ال ، إِنَّ أَبِي َوَعمِّي َشهَِدا َبْدًرا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : أَال ُتقَاِتلُ َمَعَنا ؟ 

َسلََّم ، َوَعهَِدا إِلَيَّ أَنْ ال أُقَاِتلَ أََحًدا َشهَِد أَنْ ،  َعلَْيِه َو ال إِلََه إِال اللَُّه ، فَإِنْ أََتْيَتنِي بَِبَراَءٍة ِمَن النَّارِ قَاَتلُْت َمَعَك 
  :اذَْهْب ، فَال َحاَجةَ لََنا ِفيَك ، فَقَالَ أَْيَمُن : فَقَالَ 

  َولَْسُت بِقَاِتلٍ َرُجال ُيَصلِّي َعلَى ُسلْطَاِن آَخَر ِمْن قَُرْيش
  .ثِْمي َمَعاذَ اللَِّه ِمْن َجْهلٍ َوطَْيشِ لَُه ُسلْطَاُنُه َوَعلَيَّ إِ

  َمنِ اْسُمُه أَُميَّةُ: َباُب 
  أَُميَّةُ بن لَْوذَانَ اَألْنَصارِيُّ بدري



َعْن َوِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٨٥٠
ِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ثُمَّ ِمْن بين قََرُبوسِ بن غَْنمِ بن َساِلمٍ  أَُميَّةُ بن لَْوذَانَ بن َساِلمِ بن : ُعْرَوةَ ِفي َتْسِمَي

  .ثَابِِت بن َهزَّالِ بن َعْمرِو بن قََرُبوسِ بن غَْنمٍ
  أَُميَّةُ بن َمْخِشيٍّ الْخَُزاِعيُّ

الُْمثَنَّى  ا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َحدَّثَنِي جَابُِر بن ُصَبْيحٍ ، َحدَّثَنِيَحدَّثََن -٨٥١
بِْسمِ : لُقَْمٍة ، قَالَ  بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْخَزاِعيُّ ، َوَصِحْبُتُه إِلَى وَاِسٍط فَكَانَ إِذَا أَكَلَ َسمَّى ، فَإِذَا َصاَر ِفي آِخرِ

لَ  إِنَّ َجدِّي أَُميَّةُ بن َمْخِشّي َحدَّثَنِي ، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ : اللَِّه أَوَّلَُه َوآِخَرُه ، فَقُلُْت لَُه ِفي ذَِلَك ، فَقَا
ِه َوَسلََّم ، أَنَّ َرُجال كَانَ َيأْكُلُ ِعْنَد النَّبِيِّ َسلََّم فَلَْم ُيَسمِّ ، فَلَمَّا كَانَ ِفي آِخرِ لُقَْمٍة  َصلَّى اللَُّه َعلَْي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ا َزالَ الشَّْيطَانُ َيأْكُلُ َمَعُه َحتَّى ، قَالَ : بِْسمِ اللَِّه أَوَّلَُه َوآِخَرُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ  : َم
  .َوآِخَرُه ، فَقَاَء الشَّْيطَانُ كُلَّ َشْيٍء أَكَلَُهأَوَّلَُه 

َرَجاُء بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا -٨٥٢
، َعْن َعمِّ انَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُصَبحٍ ، َعنِ الُْمثَنَّى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ  ِه أَُميَّةَ بن َمْخِشيٍّ ، َوكَ

ِه َوَسلََّم َجاِلًسا ، َوَرُجلٌ َيأْكُلُ فَلَْم ُيَسمِّ َحتَّى لَْم َيْبَق ِمْن طَ: قَالَ  ُه َعلَْي َعاِمِه إِال لُقَْمةٌ ، كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
َما َزالَ الشَّْيطَانُ َيأْكُلُ : بِْسمِ اللَِّه أَوَّلَُه َوآِخَرُه ، فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ قَالَ : فَقَالَ 

ِه  ذَكَْرَت اْسَم اللَِّه اْسَتقَاَء َما ِفي َبطْنِ   .َمَعَك ، فَلَمَّا 
  الِْكَنانِيُّ أَُميَّةُ بن َعْمرٍو الضَّْمرِيُّ

َنا َجْعفَُر بن َعْوٍن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن ُشَعْيبٍ الرََّجاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْعَمرٍ الَْبْحَرانِيُّ ، َحدَّثَ -٨٥٣
ي َجْعفَُر بن َعْمرِو بن أَُميَّةَ الضَّْمرِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن إِْسَماِعيلَ بن ُمَجمِّعٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَْخَبَرنِ

ُه َعْيًنا إِلَى قَُرْيشٍ ، فَجِئُْت إِلَى َخَشَب ِه َوَسلََّم َبَعثَ ِة ُخَبْيبٍ ، َوأََنا أََتَخوَُّف َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، فََوقََع إِلَى اَألْرضِ ، فَأَْسَنْدُت غَْيَر َبِعيٍد ، ثُمَّ الَْتفَتُّ فَلَْم أََر َخَشَبةَ ُخَبْيبٍ ، الُْعُيونَ ، فََرِقيُت ِفيَها  ، فََحلَلُْت 

  .َوكَأَنََّما اْبَتلََعْتُه اَألْرُض ، فَلَْم ُيذْكَْر ِلُخَبْيبٍ أَثٌَر َحتَّى السَّاَعِة
  ِعيصِ بن أَُميَّةَأَُميَّةُ بن َخاِلِد بن أَُسْيِد بن أَبِي الْ

أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن  -٨٥٤
ِه بن َخاِلِد بن أَُسْيٍد ، قَالَ  بن َعْبِد اللَّ انَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال: َعْن أَُميَّةَ  َيْسَتفِْتُح بَِصَعاِليكِ : لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَ

  .الُْمَهاجِرِيَن
يُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِ -٨٥٥

 ، ِه َوَسلََّم : َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَُميَّةَ بن َخاِلٍد ، قَالَ بن َسِعيٍد ، َعْن ُسفَْيانَ  كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َيْسَتفِْتُح بَِصعَاِليِك الُْمَهاجِرِيَن 

، َحدَّثََنا طَلُْق بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا قَْيُس  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُعثَْمانَ بن َحِكيمٍ -٨٥٦
ِه : بن الرَّبِيعِ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعنِ الُْمَهلَّبِ بن أَبِي ُصفَْرةَ ، َعْن أَُميَّةَ بن َخاِلٍد ، قَالَ  كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .الُْمْسِلِمَني  َيْسَتفِْتُح َيْسَتْنِصُر بَِصعَاِليِك: َوَسلََّم 



َجدِّي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن  -٨٥٧
نِ السُّوَرَتْينِ إِنَّا َنْسَتعِيُنَك َوَنْسَتْغِفُرَك ، فَذَكََر أَمََّنا أَُميَّةُ بن َعْبِد اللَِّه بن َخاِلِد بن أَُسْيٍد بُِخَراَسانَ فَقََرأَ بَِهاَتْي: قَالَ 

  .الَْحِديثَ 
  أَْوفَى بن َمَولَةَ الَْعَنزِيُّ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن : َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ ، َوأَْحَمُد بن َبْهَراَم اَألْيذَجِيُّ ، قَاال  -٨٥٨
يِه ، َعْن َجدِِّه وقٍ ، َحدَّثَنِي َعْبُد الَْغفَّارِ بن ُمْنِقِذ بن ُحَسْينِ بن َجْحَوانَ بن أَبِي أَْوفَى بن َمَولَةَ الَْعَنزِيُّ ، َعْن أَبَِمْرُز

ِميَم َوَشَرطَ َعلَيَّ ، َواْبنِ السَّبِيلِ أَوَّلَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَقْطََعنِي الَْغ: ، َعْن أَْوفَى بن َمَولَةَ ، قَالَ 
الَْجُعونِيَّةُ ، َوِهَي بِئٌْر ُيَخبَّأُ ِفيَها الَْماُء ، َولَْيَس الَْماَء الَْعذَْب : َريَّانَ ، َوأَقْطََع َساِعَدةَ َرُجال ِمنَّا بِئًْرا بِالْفَالِة ُيقَالُ لََها 

 ِفي الَْعَنزِيَّ الَْجابَِيةَ َوِهَي ُدونَ الَْيَماَمِة ، َوكُنَّا أََتْيَناُه َجِميًعا ، َوكََتَب ِلكُلِّ َواِحٍد ِمنَّا بِذَِلَك، َوأَقْطََع إَِياَس بن قََتاَدةَ 
  .أَِدميٍ

  أُْهَبانُ بن َصْيِفيٍّ الِْغفَارِيُّ
  َماَت بِالَْبْصرَِة

َمانُ بن الَْهْيثَمِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَبْيٍد ، َعْن ُعَدْيَسةَ بنِت أُْهَبانَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعثْ -٨٥٩
، فََحْيثُ قُبَِض َوغُسِّلَ أَْرَسلُوا إِلَيَّ أَنْ : َحْيثُ َحَضَر أَبِي الَْوفَاةُ ، قَالَ : ، قَالَْت  ال ُتكَفُِّنونِي ِفي ثَْوبٍ َمِخيٍط 

إِنَّ أَبِي قَْد َنَهانِي أَنْ أُكَفَِّنُه ِفي قَِميصٍ َمِخيٍط : قَِميٌص ، قُلُْت : ، فَأَْرَسلُْت إِلَْيهِْم بِالْكَفَنِ ، قَالُوا أَْرِسِلي الْكَفََن 
ابِي َوَتبِْعُتُه ، َوَرَجْعُت ، فَأَْرَسلُْت إِلَى الْقَصَّارِ ، َوَألبِي قَِميٌص ِفي الْقَصَّارِ ، فَأُِتَي بِِه فَأُلْبَِس َوذُِهَب بِِه ، فَأَغْلَقُْت َب

ُه ِفي قَِميصٍ ؟ ، قَالُوا : َوالْقَِميُص ِفي الَْبْيِت فَأَْرَسلُْت إِلَى الَِّذيَن غَسَّلُوا أَبِي ، فَقُلُْت  ، قُلُْت : كَفَّْنُتُمو ُهَو : َنَعْم 
  .َنَعْم: َهذَا ؟ ، قَالُوا 

َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْهْيثَمِ الُْمَؤذِّنُ ، َحدَّثَنِي َعْبُد : َوأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، -٨٦٠
ِدَم َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ الَْبْصَرةَ ، َجاَء إِلَى أَبِ: اللَِّه بن ُعَبْيٍد ، َعْن ُعَدْيَسةَ بنِت أُْهَبانَ بن َصْيِفيٍّ ، قَالَْت  ي َحْيثُ قَ

ِه ، قَالَ : ، فَقَاَم َعلَى الَْبابِ ، فَقَالَ  َبلَى : أَال َتْخُرُج فَُتِعيَننِي َعلَى َهُؤالِء الْقَْومِ ؟ قَالَ : السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَّ
ي ِحْجرِ إِنَّ َخِليِلي َواْبَن : ِه ، ثُمَّ اْسَتلَُّه ، قَالَ ، إِنْ ِشئَْت ، َيا َجارَِيةُ َناوِِلينِي السَّْيَف ، فََناَولَْتُه السَّْيَف فََوَضَعُه ِف

، أَِن اتَِّخ ِه َوَسلََّم أََمَرنِي إِذَا كَانَ ِقَتالٌ َبْيَن قَبِيلََتْينِ ِمَن الُْمْسِلِمَني  ذَ َسْيفًا ِمْن َخَشبٍ ، فَاْسَتلَّ َعمَِّك َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ي ِحْجرِِه ، فَقَالَ    .ال َحاَجةَ ِلي ِفيَك: إِنْ ِشئَْت َخَرْجُت َمَعَك بَِهذَا ، قَالَ : َبْعَضُه َوُهَو ِف

، َعْن أَبِي َعْمرٍو الْقَ -٨٦١ ْسَمِليِّ ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ 
، أَنَّ َعِليَّ بن أَبِي َك ِمَن اتَِّباِعي ؟ ، فَقَالَ : طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أََتى أُْهَبانَ ، فَقَالَ  َعْن بنِت أُْهَبانَ  : َما َيْمَنُع

انَ ذَِلَك فَ: أَْوَصانِي َخِليِلي ، َيْعنِي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  اكِْسْر إِنََّها َسَتكُونُ ِفْتَنةٌ َوفُْرقَةٌ ، فَإِذَا كَ
ُه ِحَني ثَقُلَ أَنْ ُيكَفُِّنوُه ، َوال ُيلْبُِسوُه قَِميًصا ، فَ ، َسْيفََك ، َواتَِّخذْ َسْيفًا ِمْن َخَشبٍ ، َوأََمَر أَْهلَ أَلَْبْسَناُه قَِميًصا 

  .فَأَْصَبْحَنا َوالْقَِميُص َعلَى الِْمْشَجبِ 



َبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن َيِعيَش ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن َصاِلحِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْي -٨٦٢
، َعْن ُعَدْيَسةَ بنِت أُْهَبانَ بن َصْيِفيٍّ الِْغفَارِيِّ ، َعْن أَبِيَها ، قَالَ ِه بن ُعَبْيٍد  َسِمْعُت َرُسولَ :  ُرْسُتَم ، َعْن َعْبِد اللَّ

ِه َوَسلََّم َيقُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ إِذَا َرأَْيَت َرُجلَْينِ ِمْن أُمَِّتي َيقَْتِتالِن َعلَى الَْمالِ ، فَأَِعدَّ ِعْنَد ذَِلَك َسْيفًا ِمْن : ُه َعلَْي
  .َخَشبٍ 
عٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَبْيٍد َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنَهالِ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزَرْي -٨٦٣

لَمَّا قَِدَم َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه الَْبْصَرةَ َجاَءَنا : ُمَؤذِّنُ َمْسجِِد َجَراَدانَ ، َعْن ُعَدْيَسةَ بنِت أُْهَبانَ بن َصْيِفيٍّ ، قَالَْت 
، فَقُ: إِلَى الَْمنْزِلِ ، فَقَالَ  مٍ ؟  أَال ُتِعيُنَنا َعلَى َهذَا اَألْمرِ ؟ ، : َنَعْم ، فََخَرَج إِلَْيِه ، فَقَالَ لَُه َعِليٌّ : لَْنا َهُهَنا أَُبو ُمْسِل

، فَقَالَ : قَالَ  ، فَإِذَا َسْيٌف ِمْن َخَشبٍ  لَُه أَُبو ُمْسِلمٍ َنَعْم ، َيا َجارَِيةُ ، ائِْتينِي بِذَاَك السَّْيِف ، فََجاَءْت بَِسْيِفِه فََسلَُّه 
إِذَا كَاَنْت ِفْتَنةٌ َبْيَن الُْمْسِلِمَني أَنْ أَتَِّخذَ َسْيفًا ِمْن : إِنَّ اْبَن َعمَِّك ، َيْعنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعهَِد إِلَيَّ  :

، فَقَالَ  يٌّ غَْضَبانَ  ، َوال ِفي َسْي: َخَشبٍ ، فََولَّى َعلَ ، قَالَ َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ لَْيَس لََنا ِفيَك َحاَجةٌ  فََحدَّثَنِي : ِفَك 
  .ُيوُنُس بن ُعَبْيٍد بَِهذَا الَْحِديثَ ، َعْن َهذَا الشَّْيخِ قَْبلَ أَنْ أَلْقَاُه 

بن َزْيٍد ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّاٍد الَْخطَّابِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن ، َحدَّثََنا َحمَّاُد -٨٦٤
َحدَّثَْتنِي ُعَدْيَسةُ بنُت أُْهَبانَ بن َصْيِفيٍّ ، أَنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه أََتى أََباَها ، فَقَاَم َعلَى : الْكَبِريِ الِْغفَارِيِّ ، قَالَ 

َك أَنْ: الَْبابِ فَاْسَتأْذَنَ ، َوقَالَ  َيْمَنُعنِي ِمْن : َتجِدَّ ِفي َهذَا اَألْمرِ َوَتأُْخذَ ِمْنُه بنِصيبَِك ؟ قَالَ  َيا أََبا ُمْسِلمٍ ، َما َيْمَنُع
الِْفْتَنةُ أَنْ أَتَِّخذَ َسْيفًا ِمْن ذَِلَك َعْهٌد َعهَِدُه إِلَيَّ َخِليِلي َواْبُن َعمَِّك َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم أََمَرنِي إِذَا َوقََعِت 

إِنْ ِشئَْت قَاَتلُْت بِِه َخَشبٍ    .فََها ُهَو ذَا ِعْنِدي ، فَ

نِي أَبِي ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزْهَدمِ بن الَْحارِِث الِْغفَارِيُّ ، َحدَّثَ -٨٦٥
َم قَالَ ِلي َرُس: قَالَ ِلي أُْهَبانُ بن َصْيِفيٍّ : قَالَ  َيا أُْهَبانُ ، أََما إِنََّك إِنْ َبِقيَت َبْعِدي : ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

فََجَعلُْت َسْيِفي : فََسَتَرى ِفي أَْصَحابِي اْخِتالفًا ، فَإِنْ َبِقيَت إِلَى ذَِلَك الَْيْومِ ، فَاْجَعلْ َسْيفََك ِمْن َعَراجَِني ، قَالَ 
ُه ، فَأََخذَ بِِعَضاَدَتيِ الَْبابِ ، ثُمَّ َسلََّم ، فَقَالَ  ِمْن َعَراجَِني َيا أُْهَبانُ ، أَال َتْخُرُج ؟ ، : ، فَأََتانِي َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْن

ِه َوَسلََّم أَْو أَ: فَقُلُْت  َمَرنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه بِأَبِي َوأُمِّي َيا أََبا الَْحَسنِ ، قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم ، أَْو َتقَدََّم إِلَيَّ َرُسولُ اللَّ َسلََّم ، أَْو أَْوَصانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشكَّ َعلَْيِه َو

ي أَْصَحابِي اْخِتالفًا ، فَإِنْ َبِقيَت إِلَى ذَِلَك الَْيْومِ  َيا أُْهَبانُ ، أََما: اْبُن َزْهَدمٍ ، فَقَالَ  إِنََّك إِنْ َبِقيَت َبْعِدي فََسَتَرى ِف
  .، فَاْجَعلْ َسْيفََك ِمْن َعَراجَِني ، فَأَْخَرْجُت إِلَْيِه َسْيِفي فََولَّى َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

  أَْسَماُء بن َحارِثَةَ اَألْسلَِميُّ
ْسِلمٍ  -٨٦٦   ح. َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحْمَدَوْيِه الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُم

  ح. َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ 

، َحدَّثَنِي َيحَْيى َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّ ارٍ ، َحدَّثََنا َوْهٌب ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحْرَملَةَ 
ِه أَْسَماَء بن َحارِثَةَ ، قَالَ  ، : بن ِهْنَد بن َحارِثَةَ ، َعْن َعمِّ ْوَم َعاُشوَراَء  َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي

َك فَُمْرُهْم أَنْ َيُصوُموا َهذَا الَْيْوَم ، قَالَ ا: فَقَالَ  : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما أَُرانِي آِتيهِْم َحتَّى َيطَْعُموا ، قَالَ : ئِْت قَْوَم



  .ُمْر َمْن طَِعَم ِمْنُهْم أَنْ َيُصوَم َبِقيَّةَ َيْوِمِه
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن  َحدَّثََنا َسِعيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْسَترِيُّ -٨٦٧

: ْسَماَء بن َحارِثَةَ ، قَالَ غَْيالنَ ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا أَُبوَك غَْيالنُ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه أَ
  .لنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواِضًعا َيَدُه أُرَاُه َعلَى فَِخِذِه ، ُيِشُري بِأُْصُبِعِه ِفي التََّشهُِّد َرأَْيُت ا
ِشَماِلِه إِلَى َمْنزِِل: َوبِإِْسَناِدِه ، قَالَ  - ٨٦٨   .ِه إِذَا َسلََّمَرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنَصرُِف َعْن 

  أَكْثَُم بن أَبِي الَْجْوِن

ةُ بن َربِيَعةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن َعِليٍّ اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا َضْمَر -٨٦٩
، َعْن أَبِي َنهِيٍك ، َعْن ِش : قُلَْنا : ْبلِ بن ُخلَْيٍد الُْمَزنِيِّ ، َعْن أَكْثََم بن أَبِي الَْجْوٍن ، قَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشْوذَبٍ 

َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِذَا كَانَ فُالنٌ ِفي : قُلَْنا : ُهَو ِفي النَّارِ ، قَالَ : َيا َرُسولَ اللَِّه ، فُالنٌ َيْجرِي ِفي الِْقَتالِ ؟ ، قَالَ 
، قَالَ ِعَباَدِتِه َواْجِتَهاِد : إِنََّما ذَِلَك إِْخَباُت النِّفَاقِ ، َوُهَو ِفي النَّارِ ، قَالَ : ِه َوِلنيِ َجانِبِِه ِفي النَّارِ ، فَأَْيَن َنْحُن ؟ 

رُّ بِِه فَارٌِس ، َوال َراجِلٌ إِال َوثََب َعلَْيِه ، فَكَثَُر  ِه ِفي الِْقَتالِ ، كَانَ ال َيُم ِه جَِراُحُه ، فَأََتْيَنا النَّبِيَّ كُنَّا َنَتَحفَّظُ َعلَْي َعلَْي
ِه َوَسلََّم ، فَقُلَْنا  ا اْشَتدَّ بِِه أَلَُم الْجَِراحِ : َيا َرُسولَ اللَِّه ، اْسُتْشهَِد فُالنٌ ، قَالَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْي ي النَّارِ ، فَلَمَّ ُهَو ِف

ِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت  أََخذَ َسْيفَُه فََوَضَعُه َبْيَن ثَْدَيْيِه ، ثُمَّ ، فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي : اتَّكَأَ َعلَْيِه َحتَّى َخَرَج ِمْن ظَْهرِِه 
ْيِه َوَسلََّم  الَْجنَِّة ، َوإِنَُّه ِلَمْن إِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ : أَْشَهُد أَنََّك َرُسولُ اللَِّه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

َوةُ أَوِ السََّعاَدةُ ِعْنَد ُخُروجِ أَْهلِ النَّارِ ، َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ ، َوإِنَُّه ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة ُتْدرِكُُه الشِّقْ
  .َنفِْسِه ، فَُيْخَتُم لَُه بَِها
  ْحَمنِ اللَّْيِثيُّأُذَْيَنةُ أَُبو َعْبِد الرَّ

رِ بن لَْيٍث   َوُهَو أُذَْنَيُه بن الَْحارِِث بن َيْعُمَر بن َعْوِف بن كَْعبِ بن َعاِم

  ح. َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسِعيِد بن اَألْصَبَهانِيُّ  -٨٧٠
  ح. ُموَسى َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسُد بن 

  ح. َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد 
َعلَّى ب   ح. ن َمْهِديٍّ َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ ، َوَسِعيُد بن َمْنُصورٍ ، َوُم

َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َعْبِد : ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّ
َسلََّم : الرَّْحَمنِ بن أُذَْيَنةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  ا  َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ فََرأَى: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو غَْيَرَه

  .َخْيًرا ِمْنَها فَلَْيأِْت الَِّذي ُهَو َخْيٌر ، َولُْيكَفِّْر َعْن َيِمينِِه
  أَْصرَُم
َر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّ -٨٧١ ثََنا َبِشُري بن َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَم
َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنِّي اْشَتَرْيُت َعْبًدا فَاْدُع اللََّه لَُه : قُلُْت : ، َعْن أَُساَمةَ بن أَْخَدرِيٍّ ، َعْن أَْصَرَم ، قَالَ  َمْيُموٍن

ا ُت: َبلْ أَْنَت ُزْرَعةُ ، قَالَ : أَْصَرُم ، قَالَ : َما اْسُمَك ؟ ، قَالَ : بِالَْبَركَِة َوَسمِِّه ، فَقَالَ  َزرَّاًعا ، : رِيُدُه ؟ ، قَالَ فََم
َو َعاِصٌم : قَالَ    .فَُه



  اَألْسلَُع بن َشرِيٍك اَألْشَجِعيُّ
  ح. َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّْيلَحِينِيُّ  -٨٧٢

َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن َبْدرٍ ، : َنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوُح بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثَ
كُْنُت أَْخُدُم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اَألْسلَُع ، قَالَ : َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َرُجلٍ ِمنَّا ، ُيقَالُ لَُه 

: َيا َرُسولَ اللَِّه ، أََصاَبْتنِي َجَناَبةٌ ، قَالَ : َيا أَْسلَُع ، قُْم فَاْرَحلْ ، فَقُلُْت : الَ ِلي ذَاَت لَْيلٍَة َوأَْرَحلُ لَُه ، فَقَ
، فَأََتاُه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم بِآَيِة الصَّعِيِد ، فَقَ ِه َوَسلََّم  ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه الَ َرُسفََسكََت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َسلََّم  ْم َيا أَْسلَُع فََتَيمَّْم ، قَالَ : َعلَْيِه َو ، فَقَالَ ِلي : قُ ، ثُمَّ َرَحلُْت لَُه ، فََساَر َحتَّى َمرَّ بَِماٍء  َيا : فَقُْمُت ، فََتَيمَّْمُت 
ضَْرَبةٌ ِللَْوْجِه ، َوَضْرَبةٌ ِللَْيَدْينِ إِلَى : التََّيمَُّم كََما أََراُه أَُبوُه  َوأََرانِي أَبِي: أَْسلَُع ِمسَّ أَْو أَِمسَّ َهذَا جِلَْدَك ، قَالَ 

  .الِْمْرفَقَْينِ

َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال  -٨٧٣
كُْنُت أَْخُدُم : َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن َبْدرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ اَألْسلَعِ َرُجلٍ ِمْن بين اَألْعَرجِ بن كَْعبٍ ، قَالَ 

ِه َوَسلََّم ، فَقَالَ ِلي  ،: النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي َيا َرُسولَ اللَِّه ، : قُلُْت  َيا أَْسلَُع ، قُْم أَرِنِي كَْيَف كَذَا َوكَذَا ؟ 
ِه السَّالُم بِالصَِّعيِد التََّيمُّمِ ، قَ َيمَّْم : الَ أََصاَبْتنِي َجَناَبةٌ ، فََسكََت َعنِّي َساَعةً ، َحتَّى َجاَءُه جِْبرِيلُ َعلَْي قُْم َيا أَْسلَُع فََت

ُه َرُسولُ ال: ، قَالَ  َسلََّم التََّيمَُّم ، قَالَ ثُمَّ أََرانِي اَألْسلََع كَْيَف َعلََّم َضَرَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ا إِلَى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِكَفَّْيِه اَألْرَض ، ثُمَّ َنفََضُهَما ، ثُمَّ َمَسَح بِهَِما َوْجَهُه َحتَّى أََمرَّ َعلَى ِلْح َيِتِه ، ثُمَّ أََعاَدُهَم

  .َرُهَما َوَباِطَنُهَماْرضِ ، فََمَسَح بِكَفَّْيِه اَألْرَض ، فََدلََك إِْحَداُهَما بِاُألْخَرى ، ثُمَّ َنفََضُهَما ، ثُمَّ َمَسَح ِذَراَعْيِه ظَاِهاَأل

َنا الَْعالُء بن الْفَْضلِ بن أَبِي َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى ِشَريانُ الرَّاَمُهْرُمزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْرُزوقٍ ، َحدَّثَ -٨٧٤
ائَةً َوَسْبَع َعْشَرةَ َسوِيَّةَ الِْمْنقَرِيُّ ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن ُرَزْيقٍ الَْماِلِكيُّ ، ِمْن بين َماِلِك بن كَْعبِ بن َسْعٍد ، َعاَش ِم

َسلََّم ، فَأََصاَبْتنِي كُْنُت أَُر: َسَنةً ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اَألْسلَعِ بن َشرِيٍك ، قَالَ  حِّلُ َناقَةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
، َوكَرِْهُت أَنْ  أَْرَحلَ َناقََتُه ، َوأََنا ُجُنٌب ، َجَناَبةٌ ِفي لَْيلٍَة َبارَِدٍة ، َوأََراَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرِّْحلَةَ 

ْحَجاًرا ، نْ أَغَْتِسلَ بِالَْماِء الَْبارِِد فَأَُموَت أَْو أَُمرَِّض ، فَأََمْرُت َرُجال ِمَن اَألْنَصارِ فََرَحلََّها ، َوَوَضْعُت أََوَخِشيُت أَ
ْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحابِ َيا أَْسلَُع ، َما ِلي : ِه ، فَقَالَ فَأَْسَخْنُت بَِها َماًء فَاغَْتَسلُْت ، ثُمَّ لَِحقُْت بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

َوِلَم ؟ ، فَقُلُْت : َيا َرُسولَ اللَِّه ، لَْم أَْرَحلَْها ، َرَحلََها َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ ، قَالَ : أََرى رِْحلََتَك َتَغيََّرْت ؟ ، فَقُلُْت 
أََمْرُتُه أَنْ َيْرَحلََها ، َوَوَضْعُت أَْحَجاًرا فَأَْسَخْنُت َماًء َواغَْتَسلُْت إِنِّي أَصَاَبْتنِي َجنَاَبةٌ فََخِشيُت الْقُرَّ َعلَى َنفِْسي ، فَ: 

} إِنَّ اللََّه كَانَ َعفُوا غَفُوًرا{إِلَى } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتقَْرُبوا الصَّالةَ َوأَنُْتْم ُسكَاَرى{: بِِه ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى 
  ]. ٤٣: النساء [

  اَألقَْرُع بن َحابِسٍ التَِّميِميُّ الُْمَجاِشِعيُّ

، َحدَّثََنا ُموَسى بن -٨٧٥ ةَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َوْهٌب  ُعقَْب
، َعنِ اَألقَْر ِه َوَسلََّم ِمْن َوَراِء أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ  عِ بن َحابِسٍ ، أَنَُّه َناَدى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي



لَ : الُْحُجَراِت ، فَقَالَ  ، َوإِنَّ ذَمِّي َشْيٌن ، فَقَا زَّ َوَجلَّ: َيا ُمَحمَُّد ، إِنَّ َحْمِدي َزْيٌن    .ذَاكُُم اللَُّه َع
  اَألغَرُّ الُْمَزنِيُّ

نَ بن ثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ ، َحدَّثَنِي أَِخي ، َعْن ُسلَْيَماَحدَّ -٨٧٦
ُهَو َرُجلٌ ِمْن ُمَزْي ، أَنَّ اْبَن ُعَمَر أَْخَبَرُه ، أَنَّ اَألغَرَّ َو ، َعْن َناِفعٍ  َنةَ ، كَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ َمَع بِاللٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َعِتيقٍ 

ُه أَْوُسٌق ِمْن َتْمرٍ َعلَى َرُجلٍ ِمْن بين َعْمرِو بن َعْوٍف فَاْخَتلََف إِلَْيِه  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، كَاَنْت لَ
َسلََّم ، : ِمَراًرا ، قَالَ  لَ فَجِئُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو َوكُلُّ : فَأَْرَسلَ َمِعي أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَا

، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  أَال أََرى النَّاَس َيْبَدأُوَنَك بِالسَّالمِ فََيكُونَ لَُهُم اَألْجُر ، : َمْن لَِقيَنا َسلَُّموا َعلَْيَنا 
  .المِ َيكُْن لََك اَألْجُرفَاْبَدأُْهْم بِالسَّ

ُزَهْيرٍ َعْبُد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشَعْيبٍ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلََمةَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو  -٨٧٧
، َعنِ اْب ، أََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق ، َعْن َناِفعٍ  رِّ ُمَزْيَنةَ ، قَالَ الرَّْحَمنِ بن َمْغَراَء  كَانَ : نِ ُعَمَر ، َعنِ اَألغَرِّ ، أَغَ

بِِه ، فَكَلَّْمُت َرُسولَ اللَِّه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر ِلي بُِجْزٍء ِمْن َتْمرٍ ِعْنَد َرُجلٍ ِمَن اَألْنَصارِ فََمطَلَنِي 
ِه َوَسلََّم اغُْد َمَعُه َيا أََبا َبكْرٍ فَُخذْ لَُه َتْمَرُه ، فََوَعَدنِي أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه الَْمْسجَِد إِذَا : ، فَقَالَ  َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، فَكُلََّما َرأَى أََبا َبكْرٍ َرُجلٌ ِمْن َبِعيٍد َس لَ أَُبو َبكْرٍ َصلَّْيَنا الصُّْبَح ، فََوَجْدُتُه َحْيثُ َوَعَدنِي ، فَاْنطَلَقَْنا  ِه ، فَقَا لََّم َعلَْي
ُجلُ َباَدْرنَاُه أََما َتَرى َما ُيِصيُب الْقَْوُم َعلَْيَك ِمَن الْفَْضلِ ، ال َيْسبِقَْك إِلَى السَّالمِ أََحٌد ، فَكُنَّا إِذَا طَلََع الرَّ: 

ا    .بِالسَّالمِ قَْبلَ أَنْ ُيَسلَِّم َعلَْيَن
َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َخلٍَف ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن -٨٧٨

ِه ، َعْن َشبِيبٍ أَبِي َرْوحٍ ، َعنِ اَألغَرِّ ، ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي : الَ َوَسلََّم قَ َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ 
، َوقََرأَ ُسوَرةَ  ِه َوَسلََّم    .الرُّومِ: َصلَّْيُت َخلَْف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، قَاال  -٨٧٩
، قَالَ َع ِه َوَسلََّم ، : ْمرِو بن ُمرَّةَ  َسِمْعُت أََبا ُبْرَدةَ ُيَحدِّثُ ، َعنِ اَألغَرِّ ، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .إِنِّي َألْسَتْغِفُر اللََّه ِفي الَْيْومِ ِمائَةَ َمرٍَّة: أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ ، َيقُولُ 
بن َمْخلٍَد الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن َحدَّ -٨٨٠ َعْوٍن ، ثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ 

، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ، َعنِ اَألغَرِّ ، قَالَ  ِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: َحدَّثََنا ِمْسَعٌر ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ  : ى اللَُّه َعلَْي
َنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ أَيَُّها النَّاُس ، ُتوُبوا إِلَى َربِّكُْم ، فََواللَِّه إِنِّي َألُتوُب إِلَى َربِّي ِفي الَْيْومِ ِمائَةَ َمرٍَّة ، َحدَّثَ

، َعْن َعْبِد السَّالمِ بن َحْربٍ ، َعْن أَبِي َخاِلٍد الدَّاالنِيِّ ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، َعْن  ، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمْؤِمنِ بن َعِليٍّ 
، َنْحَوُه   .أَبِي ُبْرَدةَ ، َعنِ اَألغَرِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمِغَريِة ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ ، َح -٨٨١ دَّثََنا َعفَّانُ بن ُم
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : َجلَْسُت إِلَى َرُجلٍ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن ، فَقَالَ : ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ، قَالَ 

  .ا أَيَُّها النَّاُس ، ُتوُبوا إِلَى اللَِّه َواْسَتْغِفُروا ، فَإِنِّي أَُتوُب إِلَْيِه ِفي الَْيْومِ ِمائَةَ َمرٍَّة َي: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 



َسِمْعُت أَيُّوَب : َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َوأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٨٨٢
َع َرُسولَ اللَّ ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُيَحدِّثَُنا ، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ، َعْن َرُجلٍ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن ، أَنَُّه َسِم

، فَإِنِّي أَْسَتْغِفُر َوأَُتوُب إِلَْيِه ِفي الَْيْومِ ، أَْو كُلَّ َيْومٍ ِمائَةَ  َيا أَيَُّها النَّاُس ، اْسَتْغِفُروا اللََّه َوُتوُبوا إِلَْيِه: َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  .َمرٍَّة ، أَْو أَكْثََر ِمْن َمرٍَّة 

  ح. َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد  -٨٨٣
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : اجِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َشبِيبٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّ

رِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ِه َوَسلَّ َسلََمةَ ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد ، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ، َعنِ اَألغَ َم اللَُّه َعلَْي
  .إِنَُّه لَُيَغانُ َعلَى قَلْبِي َحتَّى أَْسَتْغِفَر ِفي الَْيْومِ ِمائَةَ َمرٍَّة : قَالَ 
  ح. َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد  -٨٨٤

، َعْن : َنا َعْبُد الَْواِحِد بن ِغَياٍث ، قَاال َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحمَّاِد بن فََضالَةَ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثَ َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ 
رِّ الُْمَزنِيِّ ، َوكَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ ، قَالَ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ثَابٍِت الْبَُنانِيِّ ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ، َعنِ اَألغَ

، َوإِنِّي َألْسَتْغِفُر اللََّه كُلَّ َيْومٍ ِمائَةَ َمرٍَّة إِنَّ: َوَسلََّم    .ُه لَُيَغانُ َعلَى قَلْبِي 

اَرةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َبْحرٍ الَْبْيُروِذيُّ ، َحدَّثََنا َعْونُ بن ُعَم -٨٨٥
، قَالَ ِهَشاُم بن َحسَّ ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ، َعنِ اَألغَرِّ  َسلََّم : انَ  : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِع َسِمْعُت الَْعبَّاَس : يُّ الْقَاِضي ، قَالَ إِنَُّه لَُيَغانُ َعلَى قَلْبِي َوأَْسَتْغِفُر اللََّه ِمائَةَ َمرٍَّة 
، فَلَْم ُيفَسِّْر: بن الَْوِليِد النَّْرِسيَّ ، َيقُولُ  ُه َسأَلُْت أََبا ُعَبْيَدةَ َمْعَمَر بن الُْمثَنَّى ، َعْن َتفِْسريِ قَْوِلِه إِنَُّه لَُيَغانُ َعلَى قَلْبِي 

  .ْم ُيفَسِّْرُه ِلي ، َوَسأَلُْت اَألْصَمِعيَّ َعْنُه فَلَ
بِي كَرَِميةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن أَ -٨٨٦

رِّ الُْمَزنِيِّ ، أَنَّ َرُجال أََتى َرُسولَ  َيا َنبِيَّ اللَِّه ، : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن قُرَّةَ ، َعنِ اَألغَ
  .فَأَْوِتْر: َيا َنبِيَّ اللَِّه ، إِنِّي أَْصَبْحُت َولَْم أُوِتْر ، قَالَ : إِنََّما الْوِْتُر بِاللَّْيلِ ، قَالَ : إِنِّي أَْصَبْحُت َولَْم أُوِتْر ، فَقَالَ 

ُدَمنِ اْسُم: َباُب    ُه أَْسَع
  أَْسَعُد بن َحارِثَةَ بن لَْوذَانَ اَألْنَصارِيُّ

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٨٨٧
ةَ ، َعنِ اْب نِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم الْجِْسرِ ِمَن اَألْنَصارِ ثُمَّ ِمْن بين َساِعَدةَ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْب

  .أَْسَعُد بن َحارِثَةَ بن لَْوذَانَ : 

  أَْسَعُد بن َزْيٍد اَألْنَصارِيُّ
يَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق الُْمَس -٨٨٨

أَْسَعُد بن َزْيِد بن الْفَاِكِه بن َزْيِد : ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ثُمَّ ِمْن بين رَزْيقٍ 
  .بن َخلَْدةَ بن َعاِمرِ بن َعْجالنَ 

  بن ُزَراَرةَ اَألْنصَارِيُّ أَْسَعُد
  ِمْن بين النَّجَّارِ



ِة إِْحَدى ِمَن الْ   هِْجَرِةَوُيكَْنى أََبا أَُماَمةَ ُتُوفَِّي َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسَن
ا َشَباٌب الُْعْصفُرِيُّ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا بِذَِلَك ُموَسى بن َزكَرِيَّا التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََن -٨٨٩

َك أَُبو أَُماَمةَ أَْسَعُد بن ُزَراَرةَ : إِْسحَاَق ، َوَوْهُب بن َجرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ، قَالَ  ِفي َسَنِة إِْحَدى َهلَ
  .ْسجُِد ُيبَْنىأََخذَْتُه الذُّْبَحةُ ، َوالَْم

بن َصاِلحٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َزْمَعةَ -٨٩٠
  .نَ أََحَد النُّقََباِء لَْيلَةَ الَْعقََبِة َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف ، أَنَّ أَْسَعَد بن ُزَراَرةَ كَا

َعَد بن َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَْس -٨٩١
ُيَسمِّيِه أَْهلُ الَْمِديَنِة الذُّْبَح ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُزَراَرةَ ، َحدَّثََنا َعمِّي ، أَنَّ أََبا أَُماَمةَ أََصاَبُه َوَجٌع 

فَكََواُه بَِيِدِه فََماَت ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُألْبِلَينَّ أَْو َألْبلَُغنَّ ِفي أَبِي أَُماَمةَ ُعذًْرا ، قَالَ : َوَسلََّم 
، َتقُولُ : َم َوَسلَّ ِه َشْيئًا: َمنِيَّةُ ُسوٍء ِللَْيُهوِد    .أَال ُرِفَع َعْن َصاِحبِِه ، َوَما أَْمِلُك لَُه َوال ِلَنفِْسي ِمَن اللَّ
َعْن ُموَسى  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، -٨٩٢

ي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنَصارِ ثُمَّ ِمْن بين النَّجَّارِ  ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِف أَُبو أَُماَمةَ أَْسَعُد بن ُزَراَرةَ ، : بن ُعقَْبةَ 
  .َوُهَو َنِقيٌب 

ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا -٨٩٣
، أَنَّ أَْسَعَد بن ُزَر ِة بن ُشْعَبةَ  َر بن َوِثيَمةَ النَّْصرِيِّ ، َعنِ الُْمِغَري اَرةَ ، قَالَ ِلُعَمَر بن َعْبِد اللَِّه الشَُّعْيِثيُّ ، َعْن ُزفَ

ِه َوَسلََّم كََتَب إِلَى الضَّحَّاِك بن قَْيسٍ أَنْ : ُه َعْنُه الَْخطَّابِ َرِضَي اللَّ ُيَورِّثَ اْمَرأَةَ أَْشَيَم : إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .الضَّبَابِيِّ ِمْن ِدَيِة َزْوجَِها

َيى بن َحِكيمٍ الُْمقَوُِّم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن ُشَعْيبٍ الرَّجَّانِي ، َحدَّثََنا َيْح -٨٩٤
قَالَ َرُسولُ : اَرةَ ، قَالَ الُْبْرسَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن أَْسَعَد بن ُزَر

ِه َوَسلَّ ْو ِلَيَضْع َعْنُه: َم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ُه َيْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلُُّه ، فَلُْيَيسِّْر َعلَى ُمْعِسرٍ أَ   .َمْن َسرَُّه أَنْ ُيِظلَُّه اللَّ
ِد بن مََّحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن ُمَح -٨٩٥

: ِلٍك ، قَالَ إِْسحَاَق ، َحدَّثََني ُمَحمَُّد بن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َما
َيا : ةَ أَْسَعَد بن ُزَراَرةَ ، فَقُلُْت كُْنُت قَاِئَد أَبِي ِحَني كفَّ َبَصُرُه ، فَإِذَا َخَرْجُت بِِه إِلَى الُْجُمَعِة اْسَتْغفََر َألبِي أَُماَم

، إِنَّ أَْسَعَد أَوَّلُ َمْن : أََبَتاُه ، أََرأَْيَت اْسِتْغفَاَرَك َألْسَعَد بن ُزَراَرةَ كُلََّما َسِمْعَت اَألذَانَ َيْوَم الُْجُمَعِة ؟ ، فَقَالَ  َيا بينَّ 
ْزمِ ِمْن َحرَِّة بين َبَياَضةَ ِفي َنِقيعِ الَْهضَباِت ، قُلُْت  َجَمَع بنا بِالَْمِديَنِة قَْبلَ َمقِْدمِ النَّبِيِّ َسلََّم ِفي َه : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

، قَالَ    .أَْرَبِعَني َرُجال: َوكَْم كُْنُتْم َيْوَمِئٍذ ؟ 
  أَْسَعُد بن َسالَمةَ اَألْنصَارِيُّ

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ  -٨٩٦
 بين َعْبِد اَألْشَهلِ َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن

  .َمةَ أَْسَعُد بن َسال: 



  أَْسَعُد بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف
  أَُبو أَُماَمةَ لَُه ُرْؤَيةٌ

، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ  -٨٩٧ َماَت أَُبو : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ 
  . أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف َسَنةَ ِمائٍَة

 بن َسْعٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َبكَّارٍ السَّْعِديُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم -٨٩٨
أَْصحَابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه أَوَّلُ َمْن َصلَّى الضَُّحى َرُجلٌ ِمْن : أَبِيِه ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف ، قَالَ 

َسلََّم ُيكَنَّى بِأَبِي الزََّواِئِد   .َعلَْيِه َو
َرُم: َباُب    َمنِ اْسُمُه أَقْ

  َواِحٌد أَقَْرُم أَُبو َعْبِد اللَِّه الُْخَزاِعيُّ
الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمثَنَّى ُسلَْيَمانُ بن َيزِيَد  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد -٨٩٩

َرَم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ  ةَ ، : الْكَْعبِيُّ ، َعْن َداُوَد بن قَْيسٍ ، َعنِ اْبنِ أَقْ كُْنُت أَْرَعى غََنًما بِالْقَاعِ ِمْن َنِمَر
َعلَْيِه َوَسلََّم َنَزلََها ، فَأَقَاَم الصَّالةَ ، فََصلَّى بِأَْصَحابِِه فََصلَّْيُت َمَعُهْم كَأَنِّي أََرى َعفَْرةَ  فََرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

َو َساجٌِد َسلََّم َوُه   .َما َتْحَت َمْنِكَبْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  َبْدرِيٌّ اَألْرقَُم بن أَبِي اَألْرقَمِ الَْمْخُزوِميُّ
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعنِ أَبِي اَألْس -٩٠٠

اَألْرقَُم بن أَبِي اَألْرقَمِ ، : ةَ بن كَْعبٍ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمْن قَُرْيشٍ ثُمَّ ِمْن بين َمْخُزومِ بن ُنقْطَةَ بن ُمرَّ
  .َواْسُم أَبِي اَألْرقَمِ َعْبُد َمَناٍف ، َوُيكَنَّى أََبا ِخْنِدِف بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن َمْخُزومٍ 

يَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق الُْمَس -٩٠١
  .اَألْرقَُم بن أَبِي اَألْرقَمِ : َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا 

ثََنا َعطَّاُف بن َخاِلٍد ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُعفَْيرٍ ، َحدَّ -٩٠٢
ِه َوَسلَّ َم آَوى ِفي َدارِِه ِعْنَد اللَِّه بن اَألْرقَمِ ، َعْن َجدِِّه اَألْرقَمِ ، َوكَانَ َبْدرِيا ، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَلَمَّا كَاُنوا الصَّفَا َحتَّى َتكَاَملُوا أَْرَبِعَني َرُجال ُم ْسِلِمَني ، َوكَانَ آِخُرُهمِ إِْسالًما ُعَم
ُه َوأََرْدُت الُْخُروَج إِلَى : أَْرَبِعَني َخَرُجوا إِلَى الُْمْشرِِكَني ، قَالَ  جِئُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُألَودَِّع

َوَما : أُرِيُد َبْيَت الَْمقِْدسِ ، قَالَ : أَْيَن ُترِيُد ؟، قُلُْت : ِت الَْمقِْدسِ ، فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْي
، فَقَالَ َرُسولُ اللَّ: ُيْخرُِجُك إِلَْيِه ، أَِفي ِتَجاَرٍة ؟ ، قُلُْت  َصالةٌ : ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال ، َولَِكنِّي أَُصلِّي ِفيِه 

  .َهُهَنا َخْيٌر ِمْن أَلِْف َصالٍة ثَمَّ
جي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َوُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، وحممد بن عبد الرحيم الدنبا -٩٠٣

مَُّد بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َعبَّاٍد الُْمَهلَّبِيُّ ، َعْن ِهَشامِ بن زَِياٍد ، َعْن َعمَّارِ بن َحدَّثََنا ُمَح: التستري ، قَالُوا 
لَُّه نَّبِيِّ َصلَّى الَسْعٍد ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَْرقََم بن أَبِي اَألْرقَمِ الَْمْخُزوِميِّ ، َعْن أَبِيِه اَألْرقَمِ ، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ ال

َسلََّم ، قَالَ  ِه َوَسلََّم : َعلَْيِه َو إِنَّ الَِّذي َيَتَخطَّى رِقَاَب النَّاسِ َيْوَم الُْجُمَعِة َوُيفَرِّقُ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َبْيَنُهْم ، كَالْجَارِّ قُْصَبُه ِفي النَّارِ
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َمانَ بن اَألْرقَمِ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْجَْعِد الَْوشَّاُء ، َحدَّثََنا أَُبو ُمصَْعبٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ِعْمَرانَ ، َعْن َجدِِّه ُعثْ -٩٠٤
  .َضُعوا َما كَانَ مََعكُْم ِمَن اَألْنفَالِ: لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدرٍ قَالَ َرسُولُ ال: َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  َمنِ اْسُمُه إِبَْراِهيُم: َباُب 
  أَُبو َراِفعٍ َمْولَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  إِبَْراهِيُم َوُيقَالُ اْسُمُه أَْسلَُم
َماتَ أَْسلَُم َموْلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ فُْسُتقَةُ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َعْبدِ اللَِّه ، قَالَ َحدَّ -٩٠٥

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد قَْتلِ ُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َسَنةَ َخْمسٍ َوثَالِثَني 
أَبِي َراِفعٍ  ُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة ، أَنّ اْسَمَحدَّثََنا ُعَبْي -٩٠٦

  .أَسْلَُم : َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  عَالَى َعْنُه َعْن أَبِي َرافِعٍَوَما َرَوى اْبُن َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َت

َسِمْعتُ :  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا َوْهُب بن جَرِيرٍ ، َحدَّثََني أَبِي ، قَالَ -٩٠٧
كْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ َموْلَى َرسُولِ َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن ِع: ُمَحمََّد بن إِْسَحاَق ، َيقُولُ 

كُْنُت غُالًما ِللَْعبَّاسِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، َوكُْنُت قَْد أَْسلَْمُت ، َوأَْسلََمْت أُمُّ الْفَْضلِ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
بن َوكَانَ َيكُْتمُ إِْسالَمُه َمَخافَةَ قَْوِمِه ، َوكَانَ أَُبو لََهبٍ قَْد َتَخلََّف َعْن َبْدرٍ َوبََعثَ َمكَاَنُه الَْعاَص  ، َوأَْسلََم الَْعبَّاُس ،

لَمَّا َجاَء الَْخَبُر ، َوكََبتَ اكِْفنِي َهذَا الَْغْزَو ، وَأَْتُركُ لََك َما َعلَْيَك ، فَفََعلَ ، فَ: ِهَشامٍ ، َوكَانَ لَُه َعلَْيِه َدْيٌن ، فَقَالَ لَُه 
َجاِلٌس ِفي الُْحْجَرةِ اللَُّه أََبا لََهبٍ ، َوكُْنُت َرُجال ضَِعيفًا أَْنِحُت َهِذِه اَألقَْداَح ِفي ُحجَْرٍة ، َوَمرَّ بِي ، فَوَاللَِّه إِنِّي لَ

حَتَّى َجلََس ِعْنَد طُُنبِ الُْحجَْرِة ، : َهبٍ َيُجرُّ رِْجلَْيِه أُرَاُه ، قَالَ أَْنِحُت أَقْدَاِحي َوِعْنِدي أُمُّ الْفَْضلِ ، إِِذ الْفَاِسُق أَُبو لَ
َهلُمَّ إِلَيَّ َيا اْبَن أَِخي ، فََجاَء : َهذَا أَُبو ُسفَْيانَ بن الَْحارِِث ، فَقَالَ أَُبو لََهبٍ : فَكَانَ ظَْهُرُه إِلَى ظَْهرِي ، فَقَالَ النَّاُس 

ال : َيا اْبَن أَِخي كَْيَف كَانَ أَْمُر النَّاسِ ؟ قَالَ : تَّى َجلََس ِعْنَدُه ، فََجاَء النَّاُس ، فَقَاُموا َعلَْيهَِما ، فَقَالَ أَُبو ُسفَْيانَ َح
وَنَنا كَْيَف َشاءُوا َواْيُم اللَِّه ، لََما َشْيَء ، َواللَِّه َما ُهَو إِال أَنْ لَِقيَناُهْم فََمَنْحَناُهْم أَكَْتافََنا يَقِْتلُوَنَنا كَْيَف َشاُءوا ، َويَأِْسُر

  :َوِلَم ؟ ، فَقَالَ : لُْمُت النَّاَس ، قَالَ 

: فََرفَْعُت طُُنَب الُْحْجَرِة ، فَقُلُْت : رَأَْيُت رَِجاال بِيًضا َعلَى َخْيلٍ ُبلْقٍ ال وَاللَِّه َما َتِليُق َشْيئًا َوال َيقُوُم لََها َشْيٌء ، قَالَ 
َض حَتَّى نََزلَ َعلَيَّ ، َواللَِّه الَْمالِئكَةُ ، فََرفََع أَُبو لََهبٍ َيَدُه فَلَطََم َوْجهِي ، وَثَاَوْرُتُه فَاْحَتَملَنِي ، فَضََرَب بَِي اَألْر ِتلَْك

، فَفَلَقُْت ِفي رَأِْسُه َشجَّةً ُمْنكََرةً ،  فَقَاَمْت أُمُّ الْفَْضلِ فَاحَْتجََزْت ، فَأََخذُْت َعُموًدا ِمْن ُعُمِد الُْحْجَرِة فَضََرْبُتُه بِِه
سَْبَع لَيَالٍ حَتَّى َضَرَبهُ  أَْي َعُدوَّ اللَِّه ، أسَْتْضَعفَْتُه إِنْ رَأَْيَت سَيَِّدُه غَاِئًبا َعْنُه ؟ فَقَاَم ذَِليال ، فََواللَِّه َما َعاَش إِال: َوقَالَْت 

أَال : ِه فَلَقَْد َتَركَُه اْبنَاُه لَْيلََتْينِ أَْو ثَالثَةً َما َيْدفَِناُه حَتَّى أَْنَتَن ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن قَُرْيشٍ الْبَنْياللَُّه بِالَْعَدَسِة ، فَقََتلَْتُه ، 
ْيٌش َيتَّقُونَ الَْعَدَسةَ كََما ُيتَّقى إِنَّا َنْخَشى َهِذِه الْقُْرَحةَ ، َوكَاَنْت قَُر: َتسَْتِحَياِن ، إِنَّ أَبَاكَُما قَْد أَْنَتَن ِفي َبْيِتِه ؟ فَقَاال 

فََواللَِّه َما غَسَّلُوُه إِال قَذْفًا بِالَْماِء َعلَْيِه ِمْن َبِعيٍد ، ثُمَّ اْحَتَملُوهُ : اْنطَِلقَا فَأََنا مََعكَُما ، قَالَ : الطَّاُعونُ ، فَقَالَ َرُجلٌ 
  .قَذَفُوا َعلَْيِه الِْحَجارَةَفَقَذَفُوُه ِفي أَْعلَى َمكَّةَ إِلَى جِدَارٍ ، َو



  َعطَاُء بن َيَسارٍ َعْن أَبِي َرافِعٍ
  ح. َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف ، أََنا مَاِلٌك  -٩٠٨

ْيدِ بن أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن َز
اْسَتْسلََف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبكًْرا ، فََجاَءْتُه إِبِلُ : َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

ي فَأَمََرنِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنْ أَقِْضَي الرَُّجلَ َبكَْرُه ، فَقُْمُت ، فَلَْم أَجِْد ِف:  الصََّدقَِة ، قَالَ أَُبو َراِفعٍ
فَإِنَّ ِخيَاَر الُْمْسِلِمَني أَْحَسنُُهْم  أَْعِطِه إِيَّاُه ،: اِإلبِلِ إِال جِمَاال ِخيَاًرا َرَباِعيا ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .قََضاًء
لََم ، َعْن َعطَاِء َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن أَْس -٩٠٩

اسَْتْسلََف النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن : هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ بن َيسَارٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ َموْلَى َرسُولِ اللَّ
َنظَرَ اقْضِ َهذَا َبكَْرُه ، فَ: إِذَا َجاَءِت الصََّدقَةُ قََضْيَناَك ، فَلَمَّا َجاَءِت الصََّدقَةُ ، قَالَ ألَبِي َراِفعٍ : َرُجلٍ َبكًْرا ، َوقَالَ 

أَْعِطِه ، فَإِنَّ َخْيَر النَّاسِ : فَقَالَ ِفيَها فَلَْم َيجِْد إِال َرَباِعًيا فََصاِعًدا ، فََرَجَع إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخبََرُه ، 
  .أَْحَسُنُهْم قََضاًء 

  ُسلَْيَمانُ بن َيسَارٍ َعْن أَبِي َرافِعٍ
  ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َوعَارٌِم ، حَحدَّثََن -٩١٠

  ح. َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد 

  ح. َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ : َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي ، َوُموَسى بن َهاُرونَ ، قَاال 
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ ، : ثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا َخلَُف بن ِهَشامٍ ، قَالُوا َوَحدَّ

َعلَْيِه َوَسلََّم َتَزوََّج َمْيمُوَنةَ َحالال ،  َحدَّثََنا َربِيَعةُ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
  .َوَبَنى بَِها َحالال ، َوكُْنُت الرَّسُولَ َبيَْنُهَما

ن ِمعَ ُسلَْيَمانَ بَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن كَْيَسانَ ، أَنَُّه َس -٩١١
لَْم َيأْمُْرنِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَنْزِلَ ثَمَّ يَْعنِي اَألبْطََح وَلَِكْن أََنا : َيسَارٍ ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 

ُيَحدِّثُ بَِهذَا الَْحِديِث ، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ ، فَلَمَّا َوكَانَ َعْمُرو بن ِدينَارٍ : ضََرْبُت قُبََّتُه فََجاَء فََنَزلَ ، قَالَ ُسفَْيانُ 
  .اذَْهبُوا إِلَى َهذَا فََسلُوُه َعْن َهذَا الَْحِديِث: قَِدَم َعلَْيَنا ، قَالَ لََنا َعْمُرو بن ِديَنارٍ 

  َعِليُّ بن الُْحَسْينِ َعْن أَبِي َرافِعٍ
  ح. اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َداُوَد الضَّبِّيُّ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ -٩١٢

َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َعِقيلٍ ، َعْن : َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ ، قَاال 
َيا َرسُولَ اللَِّه ، أَال أَُعقُّ : لَمَّا وَلََدْت فَاِطَمةُ َحَسًنا َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَْت : عٍ ، قَالَ َعِليِّ بن ُحَسْينٍ ، َعْن أَبِي َراِف

، فَلَمَّا َولََدتْ ِفضَّةً َعلَى الَْمَساِكنيِ : ال ، َولَِكنِ اْحِلِقي َرأَْسُه َوَتَصدَِّقي بَِوْزِن َشْعرِِه َورِقًا أَْو قَالَ : َعنِ اْبنِي ؟ ، قَالَ 
  .َعلَى اَألْوفَاضِ وَالَْمَساِكنيِ: ُحَسيًْنا فََعلَْت بِِه ِمثْلَ ذَِلَك ، َوقَالَ ُموَسى بن َداُوَد ِفي َحِديِثِه 

َسِعيدُ بن أَبِي الرَّبِيعِ  َحدَّثََنا: َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُرْسَتةَ اَألصَْبَهانِيُّ ، قَاال  -٩١٣
بن الُْحَسْينِ ، َعْن  السَّمَّانُ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َسلََمةَ بن أَبِي الُْحَسامٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعقِيلٍ ، َعْن َعِليِّ



ُه فَاِطَمةُ أََراَدْت أَنْ َتُعقَّ َعْنُه بِكَْبشٍ َعِظيمٍ ، فَأََتْت َرسُولَ أَبِي َراِفعٍ ، أَنَّ الَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِحَني َولََدْت
ال َتعُقِّي َعْنُه بَِشْيٍء ، َولَِكنِ اْحِلِقي َشْعَر َرأَْسِه ، ثُمَّ َتَصدَِّقي بَِوْزنِِه ِمَن الَْورِقِ ِفي : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ 

َصنََعْت بِِه كَذَِلكَ ِه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى اَألْوفَاضِ ، ثُمَّ َولََدِت الُْحَسْيَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمَن الَْعامِ الُْمقْبِلِ فََسبِيلِ اللَّ
.  

اَرةَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُزَر -٩١٤
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َعِقيلٍ ، َعْن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َص

  .ذَْيِه َدَخلَ الَْجنَّةََمْن َحِفظَ َما َبْيَن فَقَْمْيِه َوفَِخ: قَالَ 
َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي الرَّبِيعٍ السَّمَّانُ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن : َحدَّثََنا َعْبَدانُ ، وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُرْسَتةَ ، قَاال  -٩١٥

لُْحَسْينِ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ ، َعْن َعِليِّ بن ا
ى أََتى بِأََحِدِهَما َوُهَو قَاِئمٌ َوَسلََّم كَانَ إِذَا َضحَّى اشَْتَرى كَْبَشْينِ َسِميَنْينِ أَقْرََنْينِ أَْملََحْينِ ، حَتَّى إِذَا َخطَبَ النَّاَس َوَصلَّ

َهذَا َعْن أُمَِّتي َجِميًعا ، َمْن َشهِدَ لََك بِالتَّْوِحيِد ، َوَشهِدَ ِلي بِالَْبالغِ ، : فَذََبَحُه بنفِْسِه بِالُْمْدَيِة ، ثُمَّ َيقُولُ ِفي ُمَصالُه ، 
مٍَّد فَُيْعِطيهِْم َجِميًعا الَْمَساِكَني ، اللَُّهمَّ َهذَا َعْن ُمَحمٍَّد ، َوآلِ ُمَح: ثُمَّ يُْؤَتى بِاآلَخرِ فََيذَْبُحُه ُهَو بنفِْسِه ، ثُمَّ َيقُولُ 

  .َوأَكَلَ ُهَو َوأَْهلُُه ِمْنُهَما
  ح. َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ  -٩١٦

َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمحَمَِّد : يٍّ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصمُ بن َعِل
إِذَا َضحَّى أََتى : َم كَانَ بن َعِقيلٍ ، َعْن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ ، أَنَّ أََبا َراِفعٍ َحدَّثَُه ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ٌم ِفي ُمَصالهُ ْينِ أَقَْرَنْينِ أَمْلََحْينِ ُموجَِبْينِ ، حَتَّى إِذَا َخطَبَ النَّاَس َوسَلََّم َوفََرغَ أََتى بِأََحِدِهَما َوُهَو قَاِئبِكَْبَشْينِ َسِميَن
لَْبالغِ ، ثُمَّ ُيؤَْتى بِاآلَخرِ فََيذَْبُحُه ُهَو اللَُّهمَّ َهذَا َعْن أُمَِّتي ، َمْن َشهَِد لََك بِالتَّْوِحيِد ، َوِلي بِا: فَذََبَحُه بنفِْسِه ، ثُمَّ َيقُولُ 

نيِ ، اللَُّهمَّ َهذَا َعْن ُمَحمٍَّد ، وَآلِ ُمَحمٍَّد وََيأْكُلُ ُهَو َوأَْهلُُه ِمْنُهَما ، َوُيطِْعُمُهَما َجِميًعا ِللَْمَساِك: بنفِْسِه ، ثُمَّ َيقُولُ 
  .ُجلٌ ُيَضحِّي قَْد كَفَاُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الُْمْؤَنةَ بَِرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََمكَثَْنا ِسنَِني لَْيَس ِمْن بين َهاِشمٍ َر

  ح.َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْسحَاَق الَْخشَّاُب الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجعْفَرٍ الرَّقِّيُّ  -٩١٧

َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن : بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا جَْنَدلُ بن وَاِلقٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد 
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََراَد أَنْ كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ ، َعْن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 

اللَُّهمَّ : َبَحُه ، ثُمَّ قَالَ ُيَضحِّيَ اشَْتَرى كَْبَشْينِ أَقَْرَنْينِ أَمْلََحْينِ ، فَإِذَا صَلَّى َوَخطََب َدَعا بِأََحِدِهَما َوُهَو ِفي ُمَصالُه فَذَ
اللَُّهمَّ َهذَا َعْن : ِحيِد ، َوَشهَِد ِلي بِالَْبالغِ ثُمَّ أََتى اآلَخَر فَذََبَحُه ، ثُمَّ قَالَ َهذَا َعْن أُمَِّتي َجِميًعا َمْن َشهَِد لََك بِالتَّْو

  .ُمَحمٍَّد َوأَْهلِ بَْيِتِه 
ِه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا زَُهْيُر بن ُمحَمَِّد بن َعْبِد اللَّ -٩١٨

  .لََحْينِ أَقَْرَنْينِ َعْن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضحَّى بِكَْبَشْينِ أَْم
بن َيحَْيى َزْحمََوْيِه ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَبْيدِ  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا -٩١٩

ذَّنَ الُْمَؤذِّنُ ، قَالَ كََما َيقُولُ اللَِّه ، َعْن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا أَ
  .ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه: َحيَّ َعلَى الصَّالِة ، قَالَ  :، فَإِذَا قَالَ 



ٌك ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َميْفَُع بن الصَّبَّاحِ الَْهْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا شَرِي -٩٢٠
َمِديَنةِ َعِليِّ بن الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمرَ أَنْ ال ُيَدَع ِفي الْ ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ ، َعْن

  .َدْيٌن غَْيَر َدْينِ اِإلْسالمِ إِال أُخْرَِج 
  ح. ا َعْونُ بن َسالمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََن -٩٢١

بٍ ، َعْن َعاِصمِ بن ُعبَْيِد َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا َحمَّادُ بن ُشَعْي
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَذَّنَ ِفي أُذُنِ الَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ َرِضَي  اللَِّه ، َعْن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ

  .اللَُّه َعْنُهَما ِحَني وُِلَدا ، َوأََمَر بِِه، وَاللَّفْظُ ِللِْحمَّانِيِّ
  َساِلُم بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر َعْن أَبِي َرافِعٍ

  ح. زِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع -٩٢٢

َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمحَمَِّد بن طَْحالَء ، : َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الْمَُباَركِ الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ ، قَاال 
َبَعثَنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقُْتلُ : أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ َعْن أَبِي الرِّجَالِ ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن 

 قُْتلَُه ، فََناَدتْنِي امَْرأَةٌ ِمَنالِْكالَب ، فَخََرْجُت أَقُْتلُ كُلََّما لَِقيُت حَتَّى جِئُْت الَْعِصيَّةَ ، فَإِذَا كَلٌْب حَْولَ بَْيٍت ، فَأََرغُْتُه َأل
اْرجِْع إِلَى : َبَعثَنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقُْتلُ الِْكالَب ، فَقَالَْت : َما تُرِيُد ؟ قُلُْت : الْبَْيِت ، فَقَالَْت 

، َوإِنَّهُ ُيْؤذُِننِي بِاآلِتي ، َوَيطُْرُد َعنِّي السَُّبَع ،  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَخْبِْرُه أَنِّي امَْرأَةٌ قَْد ذََهبَ َبصَرِي
  .اْرجِْع فَاقُْتلُْه فََرَجْعُت فَقََتلُْتُه: فََرَجْعُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَْخبَْرُتُه ، فَقَالَ 

  أَبِي َرافِعٍَعْبُد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث بن ِهَشامٍ َعْن 
  ح. نِيُّ َحدَّثََنا أَُبو َعقِيلٍ أََنُس بن َسلْمٍ الَْخْوالنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألصَْبغِ َعْبُد الَْعزِيزِ بن َعِليٍّ الَْحرَّا -٩٢٣

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد : ، قَاال َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َبكَّارٍ الْحَرَّانِيُّ 
َشامٍ ، َعْن أَبِيِه ، بن إِْسحَاَق ، َعْن َشْيَبةَ بن َنصَّاحٍ َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِه

إِنِّي : اٌب ِفيِه اْسِتفْتَاُح َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، كَانَ إِذَا كَبََّر ، قَالَ َوقََع إِلَيَّ ِكَت: َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 
َماِتي ي َوَمْحَياَي َوَمَوجَّْهُت َوْجهَِي ِللَِّذي فَطََر السََّمَواِت َواَألْرضَ َحنِيفًا ، َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني ، إِنَّ َصالِتي وَُنُسِك

ُك ال إِلَهَ إِال أَْنَت ُسْبَحاَنَك ، ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني ، ال َشرِيَك لَُه ، وَبِذَِلَك أُمِْرُت َوأََنا أَوَّلُ الُْمْسِلِمَني ، اللَُّهمَّ أَْنَت الَْمِل
ْعَتَرفُْت بِذَْنبِي ، فَاغِْفْر ِلي ذُُنوبِي َجِميًعا ، فَإِنَّهُ ال َوبِحَْمِدَك أَْنَت َربِّي وَأََنا َعْبُدَك ، ال شَرِيَك لََك ، ظَلَْمُت َنفِْسي َوا

ْيَك ، أَْسَتغِْفُرَك وَأَُتوبُ َيْغِفُر الذُّنُوَب إِال أَْنَت ، لَبَّْيَك َوسَْعدَْيَك َوالْخَْيُر ِفي َيَدْيَك ، ال مَلَْجأَ َوال مَْنَجا ِمْنكَ إِال إِلَ
  .إِلَْيَك ، ثُمَّ َيقْرَأُ

  ِليُّ بن َرَباحٍ اللَّْخِميُّ َعْن أَبِي َرافِعٍَع

يُّوَب ، َعْن َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َملُولٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد الُْمقْرِي ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي أَ -٩٢٤
: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ْعتُ أََبا َراِفعٍ ، َيقُولُ َسِم: ُشَرْحبِيلَ بن َشرِيٍك ، َعْن َعِليِّ بن َرَباحٍ ، قَالَ 

َحتَّى  فَكَأَنََّما أَْسكََنُه َمْسكًَنا َمرَّةً َمْن غَسَّلَ َميًِّتا ، فَكََتَم َعلَْيِه غُِفَر لَُه أَْرَبِعَني كَبَِريةً ، َوَمْن َحفََر َألِخيِه قَبًْرا َحتَّى َيُجنَُّه
  .ُيْبَعثَ

  َيزِيُد بن زَِياٍد َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن أَبِي َراِفعٍ َرِضيَ اللَُّه َعنُْه



َحْربٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن  -٩٢٥
َألنْ : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ٍد الدَّاالنِيِّ ، َعْن َزْيدِ بن أَْسلََم ، َعْن َيزِيَد بن زَِياٍد ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ َخاِل

  .ُس َوغََرَبْتَيْهِدَي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َيدَْيَك َرُجال َخْيٌر لََك ِممَّا طَلََعْت َعلَْيِه الشَّْم
  ُعَبْيُد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِيِه

  ح. َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ  -٩٢٦
انُ ، َعْن َعاِصمِ بن ُعبَْيِد اللَِّه ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْي

ُه فَاِطَمةُ رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَذَّنَ ِفي أُذُِن الَْحَسنِ بن َعِليٍّ بِالصَّالةِ ِحَني َولََدْت: ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .ُه َعْنُهَما َرِضَي اللَّ

أَبِي َراِفعٍ ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعنِ اْبنِ -٩٢٧
ثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال ِمْن بين َبَع: أَبِيِه ، َوكَانَ َموْلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

حَتَّى آِتَي َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : اْصَحبْنِي كَْيَما ُتِصيَب ِمْنَها ، قُلُْت : َمْخُزومٍ َعلَى الصََّدقَِة ، فَقَالَ 
  .إِنَّ َموْلَى الْقَْومِ ِمْن أَْنفُسِهِْم ، َوإِنَّا ال َتِحلُّ لََنا الصََّدقَةُ:  فَأََتْيُتُه فَسَأَلُْتُه ، فَقَالَ

َحدَّثََنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َوزَكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، قَاال  -٩٢٨
ى اللَُّه ا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّالَْمْسُروِقيُّ ، َحدَّثََن

لَْيَس ِفيَما ُدونَ : ِه َوَسلََّم َعلَْيِه َوَسلََّم ، َبَعثَ َرُجال ِمْن بين َمْخُزومٍ َعلَى الصََّدقَِة ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َخْمَسِة أَْوَساقٍ َصَدقَةٌ ، َوال ِفيَما ُدونَ خَْمسِ ذَْوٍد َصَدقَةٌ ، َولَْيَس ِفيَما ُدونَ َخْمسِ أََواقٍ َصَدقَةٌ

  ح. َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي  -٩٢٩

َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا َساِلٌم أَُبو النَّْضرِ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي : ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، قَاال  َوَحدَّثََنا بِْشُر بن
تَِّكئًا َعلَى أَرِيكَِتِه َيأِْتيِه اَألْمُر ِممَّا ال أُلِْفَينَّ أََحدَكُْم ُم: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

ال َنْدرِي ، َما َوَجْدَنا ِفي كَِتابِ اللَِّه اتَّبَْعَناُه ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ : أََمْرُت بِهِ أَْو َنهَْيُت َعْنُه ، فََيقُولُ 
 انُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمْنكَِدرِ ، َوَساِلٌم أَُبو النضر ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ،بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا سُفَْي

ْنهَالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن الِْم َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن
للَِّه بن قَْيسٍ ، َعْن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َعْن َساِلمٍ الَْمكِّيِّ ، َعْن ُموَسى بن َعْبِد اللَِّه بن قَْيسٍ ، َعْن ُعَبْيِد ا

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنْحَوُه ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى
  ح. َحدَّثََنا الْقَعَْنبِيُّ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َوُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، قَاال  -٩٣٠

يزِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْمرِو بن أَبِي َعْمرٍو ، َعْن َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِ
َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَوضَّأَ ثَالثًا ثَالثًا ، َزادَ : ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 

  .نِ َوَمرَّةًَومَرََّتْي: الْقَْعنَبِيُّ ِفي َحِديِثِه 

َنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمَِّد بن َماِلٍك الْفَزَارِيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َيْعقُوَب اَألَسِديُّ ، َحدَّثَ -٩٣١
: ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ  إِبَْراهِيَم بن الُْحَسْينِ بن َعِليِّ بن الَْحَسنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن

َرأَْيتُ رَبِّي ِفي : قَالَ َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمشْرَِق اللَّْوِن ، فَُعرَِف السُُّروُر ِفي َوْجهِِه ، فَ



: َيا َربِّ ، ِفي الْكَفَّارَاِت ، قَالَ : ُمَحمَُّد ، أََتْدرِي فِيَم َيْخَتِصُم الَْمُأل اَألْعلَى ؟ ، فَقُلُْت َيا : أَْحَسنِ ُصوَرٍة ، فَقَالَ ِلي 
وَاْنِتظَارُ إِْبالغُ الُْوُضوِء أََماِكَنُه َعلَى الْكََراِهيَّاِت ، َوالَْمْشُي َعلَى اَألقَْدامِ إِلَى الصَّلََواِت ، : َوَما الْكَفَّاَراُت ؟ ، قُلُْت 

  .الصَّالِة َبْعَد الصَّالِة
  ح. َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ  -٩٣٢

َحمَِّد بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َحدَّثََنا ِحبَّانُ بن َعِليٍّ ، َعْن ُم: َوَحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد الَْباِقي ، َحدَّثََنا لَُوْيٌن ، قَاال 
  .كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيكَْتِحلُ بِاِإلثِْمِد َوُهَو َصاِئٌم: َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

بِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا ِحبَّانُ بن َعِليٍّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعَبْيدِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّ -٩٣٣
  .ًبا َوُهَو ُيَصلِّياللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََتلَ َعقَْر

 بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألوِْديُّ ، َحدَّثََنا ِحبَّانُ بن َعِليٍّ ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٩٣٤
أُُحدٍ أَْصحَاَب اَأللْوَِيِة ، قَالَ  لَمَّا قََتلَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْوَم: بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

إِنَُّه مِنِّي َوأََنا ِمْنُه ، : َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنَّ َهِذِه لَهَِي الُْمَواَساةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم 
  .ُسولَ اللَِّهوَأََنا مِْنكَُما َيا َر: قَالَ جِبْرِيلُ 

 ُمَحمَِّد بن ُعَبْيِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ ، َعْن -٩٣٥
  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيُصوُم االثَْنْينِ َوالَْخمِيَس اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ

غَْيرِ أَذَاٍن ، َوال إِقَاَمٍة ، ثُمَّ َوبِإِْسنَاِدِه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْخُرجُ إِلَى الْعِيَدْينِ مَاِشًيا وَُيَصلِّي بِ -٩٣٦
  .رِيقٍ آَخَر َيْرجُِع َماِشًيا ِفي طَ

 ذََبحَْنا ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعَناقًا فَأَكَلَ ، َولَْم َيَتَوضَّأْ ، َولَمْ َيَمسَّ َماًء ، َولَْم: َوبِإِْسنَاِدِه ، قَالَ  -٩٣٧
  .َيَتَمْضَمْض 

َنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثَ -٩٣٨
ذََبْحُت لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشاةً تِشظَاٍظ : بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  .، فَأَكَلَ َولَْم َيَتَمْضَمْض ، وَلَْم َيتََوضَّأْ  َوَشَوْيُتُه
ى بن َيعْلَى ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الَْعبَّاسِ الْمُرِّيُّ الْقَنْطَرِيُّ ، َحدَّثََنا حَْرُب بن الَْحَسنِ الطَّحَّانُ ، َحدَّثََنا َيْحَي -٩٣٩

ْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ َعِليا َمْبَعثًا ، فَلَمَّا ُمَحمَِّد بن ُعَبْيدِ اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َع
  .ُضونَاللَُّه َوَرسُولُُه ، َوجِبْرِيلُ َعلَيْهُِم السَّالُم َعْنَك رَا: قَِدَم قَالَ لَُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َمْن أََحبَُّه فَقَْد أََحبَّنِي ، َوَمْن أََحبَّنِي فَقَدْ أََحبَّهُ : َوبِإِْسنَاِدِه ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلَعِليٍّ  -٩٤٠
  .اللََّه اللَُّه ، َوَمْن أَْبَغَضُه فَقَدْ أَبَْغَضنِي ، َوَمْن أَبَْغضَنِي فَقَْد أَبَْغَض

أَْنَت َوِشيَعُتكَ َترُِدونَ َعلَيَّ الْحَْوَض رَُواًء َمْروِيَِّني ، : َوبِإِْسنَاِدِه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلَعِليٍّ  -٩٤١
  .ُمَبيََّضةً ُوُجوُهكُْم ، َوإِنَّ َعدُوََّك َيرُِدونَ َعلَيَّ ِظَماًء ُمقَبَِّحَني

  .أََما تَْرَضى أَنََّك أَِخي َوأََنا أَخُوَك ؟ : َوبِإِْسنَاِدِه ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلَعِليٍّ  -٩٤٢

وَّلَ أَْرَبَعةٍ َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ أََنا وَأَْنتَ إِنَّ أَ: َوبِإِْسنَاِدِه ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلَعِليٍّ  -٩٤٣
  .ا َوَعْن َشَماِئِلَنا َوالَْحَسُن وَالُْحَسْيُن ، َوذََرارِيَنا َخلَْف ظُُهورَِنا ، َوأَزَْواُجَنا َخلَْف ذََرارِيَنا ، َوِشيَعُتَنا َعْن إِميَانَِن



وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، لَْوال أَنْ َيقُولَ ِفيكَ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلَعِليٍّ َوبِإِْسنَاِدِه ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ -٩٤٤
 أََخذَ ٍد ِمَن الُْمْسِلِمَني إِالطََواِئُف ِمْن أُمَِّتي َما قَالَِت النََّصاَرى ِفي عِيَسى اْبنِ َمرَْيَم ، لَقُلُْت ِفيَك الَْيْوَم َمقَاال ال تَُمرُّ بِأََح

  .التُّرَاَب ِمْن أَثَرِ قََدمَْيَك ، َيطْلُُبونَ بِِه الَْبَركَةَ 
ُمَحمَِّد بن ُعَبْيدِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن -٩٤٥

صَلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غََداةَ االثَْنْينِ ، َوَصلَّْت َخِدَجيةُ : َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، 
صَلِّي ُمسَْتْخِفًيا َسْبَع ِسنِنيَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َيْوَم االثَْنْينِ ِمْن آِخرِ النَّهَارِ ، َوَصلَّى َعِليٌّ َيْوَم الثُّالثَاِء ، فََمكَثَ َعِليٌّ ُي

  .َوأَشُْهًرا قَْبلَ أَنَ ُيصَلَِّي أََحٌد
ُمَحمَِّد بن ُعبَْيِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َيْعلَى ، َعْن  -٩٤٦

نِْعَم : َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َمْوِضعٍ ، فَقَالَ : َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ  اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ،
  .َمْوِضُع الَْحمَّامِ َهذَا ، فَُبنِي ِفيِه َحمَّاٌم

َراُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعبَْيِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ِض -٩٤٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَعمَّارِ بن َياِسرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  .لِْفئَةُ الَْباِغَيةَُتقُْتلَُك ا: 
مٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن الَْحَسنِ بن فُرَاٍت ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِش -٩٤٨

: بِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ ُمَحمَِّد بن ُعَبْيدِ اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َحدَّثََنا َعْونُ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَ
انِبِ الْبَْيِت ، فَكَرِْهُت أَنْ َدَخلُْت َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َناِئٌم أَوْ ُيوَحى إِلَْيِه ، َوإِذَا َحيَّةٌ ِفي َج

إِنََّما {: طَجَْعُت َبْيَنُه وََبْيَن الَْحيَِّة ، فَإِنْ كَانَ َشْيٌء كَانَ بِي ُدوَنُه ، فَاْسَتْيقَظَ َوُهَو َيْتلُو َهِذِه اآلَيةَ أَقُْتلََها فَأُوِقظَُه ، فَاْض
َما أَْضجََعَك : ِه ، فَقَالَ الْحَْمُد ِللَِّه ، فََرآنِي إِلَى َجانِبِ: ، قَالَ ]  ٥٥: املائدة [} َوِليُّكُُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا

َيا أََبا َراِفعٍ : قُمْ إِلَْيَها فَاقُْتلَْها فَقََتلُْتَها ، فََحِمَد اللََّه ، ثُمَّ أََخذَ بَِيِدي ، فَقَالَ : ِلَمكَاِن َهِذِه الَْحيَِّة ، قَالَ : َهُهَنا ؟ ، قُلُْت 
قًّا َعلَى اللَِّه جَِهادُُهْم فََمْن لَْم َيْستَِطْع جَِهادَُهْم بَِيِدِه فَبِِلسَانِِه ، فََمْن لَْم َيْستَِطْع ، َسَيكُونُ بَْعِدي قَْوٌم ُيقَاِتلُونَ َعِليا ، َح
  .بِِلَسانِِه فَبِقَلْبِِه ، لَْيَس َوَراَء ذَِلكَ َشْيٌء

اِلِد بن َحْرَملَةَ الَْعْبِديُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُعَبْيدِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َخ -٩٤٩
عٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َمْولَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه أَبِي َراِف

  .نَ إِذَا تََوضَّأَ ُوُضوَءهُ ِللصَّالِة حَرََّك َخاَتَمُه ِفي إِْصَبعَِهَوَسلََّم كَا
َماَرةَ بن غَزِيَّةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب ، َعْن ُع -٩٥٠

: ذََبحَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَْبًشا ، ثُمَّ قَالَ : بِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ َحدَّثََني الُْمْعَتِمُر بن أَ
  .َهذَا َعنِّي َوَعْن أُمَِّتي 

انِيُّ ، َحدَّثََنا ِحبَّانُ بن َعِليٍّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعَبْيدِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْر -٩٥١
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : الَ اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَِخيِه َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَ

  .ذَكََر اللَُّه بِخَْيرٍ َمْن ذَكََرنِي: إِذَا طَنَّْت أُذُنُ أََحِدكُْم فَلَْيذْكُْرنِي ، وَلُْيَصلِّ َعلَيَّ ، َولْيَقُلْ :  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  الُْمِغَريةُ بن أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِيِه



بِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَ -٩٥٢
َرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : بن أَبِي َعْمرٍو ، أَْخبََرنِي الُْمِغَريةُ بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، أَنَُّه قَالَ 

  .وَلَْم َيَمسَّ َماًء أَكَلَ كَِتَف َشاٍة ، ثُمَّ َصلَّى
و بن أَبِي َعْمرٍو ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد ، َعْن َعْمرِ -٩٥٣

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي بِكَِتٍف فَأَكَلََها ، ثُمَّ َصلَّى ، َولَمْ َيَمسَّ َرأَْيُت النَّبِيَّ َص: الُْمِغَريِة بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .قَطَْرةَ َماٍء 

  َصاِلُح بن ُعبَْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ َعْن َجدِِّه
ي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن إِْبَراهِيَم بن َجْبرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِ -٩٥٤

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرَج ِفي َعْن َرَباحِ بن َصاِلحِ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
أُفٍّ ، أُفٍّ : الَْبِقيعِ َوَمَعُه أَُبو َراِفعٍ ، فََدَعا بَِما َشاَء اللَُّه ، ثُمَّ اْنَصَرَف ُمقْبِال ، فََمرَّ َعلَى قَْبرٍ ، فَقَالَ َجْوِف اللَّْيلِ َيْدُعو بِ

نِّي أَفَّفَْت ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى َيا نَبِيَّ اللَِّه ، بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي ، َما َمَعكَ أََحٌد غَْيرِي فَِم: ، أُفٍّ ، فَقَالَ لَُه أَُبو َراِفعٍ 
  .ال ، َولَِكنِّي أَفَّفُْت ِمْن َصاِحبِ َهذَا الْقَْبرِ الَِّذي سُِئلَ َعنِّي فََشكَّ ِفيَّ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  الْفَْضلُ بن ُعبَْيِد اللَِّه بن أَبِي َرافِعٍ

اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الْفََزارِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ  -٩٥٥
بِيُّ كَانَ النَّ: ، قَالَ  َحدَّثََني َمْنبُوذٌ َرُجلٌ ِمْن آلِ أَبِي َراِفعٍ ، َعنِ الْفَْضلِ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ
، َوُربََّما َيَتَحدَّثُ إِلَى َصالةِ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َصلَّى الَْعْصرَ ُربََّما ذََهبَ إِلَى بين َعْبِد اَألشَْهلِ فَيََتَحدَّثُ ِعْندَُهْم

َسلََّم إِلَى َصالِة الَْمْغرِبِ َوُهَو ُيسْرُِع ، فََمَرْرَنا بِالْبَِقيعِ ، الَْمغْرِبِ ، فََبْيَنَما أََنا أَْمِشي َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَْحَدثْتُ َشْيئًا ؟ : اْمشِ ، َما لََك ؟ ، فَقُلُْت : أُفٍّ ، أُفٍّ لََك ، فَظََنْنُت أَنَُّه يُرِيُدنِي ، فَقَالَ ِلي : فَقَالَ 
ال ، َولَِكْن َهذَا قَْبُر فُالٍن ، فََبَعثُْتُه َساِعًيا َعلَى بين : أَفَّفَْت ِمنِّي َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ ، فَقَالَ : فَقُلُْت  َوَما ذَاَك ؟ ،: ، قَالَ 

  .فُالٍن فََغلَّ ِدْرًعا فَُدرَِّع اآلنَ ِمثْلََها ِمَن النَّارِ 
  الَْحَسُن بن َعِليِّ بن أَبِي َراِفعٍ َعْن َجدِِّه

  ح. ثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجٍ َحدَّ -٩٥٦

َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َعْن َعْمرِو بن : َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن الَْحكَمٍ ، قَاال 
َبلَ بِِكتَابٍ بن اَألَشجِّ َحدَّثَُه ، أَنَّ الَْحَسَن بن َعِليِّ بن أَبِي َراِفعٍ َحدَّثَُه ، أَنَّ أََبا َراِفعٍ أَْخَبَرُه ، أَنَُّه أَقْالَْحارِِث ، أَنَّ ُبكَْيرَ 

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُلِْقَي ِفي قَلْبِي  فَلَمَّا َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى: ِمْن قَُرْيشٍ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
إِنِّي ال : َم َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنِّي َواللَِّه ال أَْرجُِع إِلَْيهِمْ أََبًدا ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: اِإلْسالُم ، فَقُلُْت 

ُرَد ، َولَِكنِ اْرجِْع ، فَإِنْ كَانَ ِفي قَلْبَِك الَِّذي ِفي قَلْبَِك اآلنَ فَاْرجِْع ، فََرجَْعُت إِلَْيهِمْ أَخِيُس بِالَْعْهِد ، َوال أَْحبُِس الُْب
  .ثُمَّ أَقَْبلُْت إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَْسلَْمُت

َمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث ، أَنَّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، َحدَّثََنا أَْح -٩٥٧
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُبكَْيًرا َحدَّثَُه ، أَنَّ الَْحَسَن بن َعِليِّ بن أَبِي َراِفعٍ َحدَّثَُه ، أَنَّ أََبا َراِفعٍ أَْخَبَرُه ، قَالَ 

َيا َنبِيَّ اللَِّه : َناوِلْنِي الذَِّراَع ، فَقُلُْت : َناوِلْنِي الذَِّراَع ، فََناَولُْتُه ، ثُمَّ قَالَ : َناوِلْنِي الذَِّراَع ، فََناَولُْتُه ، ثُمَّ قَالَ : لََّم َوَس
  .لَْو َناَولَْتنِي َما زِلَْت تَُناوِلُنِي: َسلََّم ، َوِللشَّاِة غَْيُر ِذَراَعْينِ ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



ِه بن اَألَشجِّ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَّ -٩٥٨
قَالَ ِلَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَّهُ : ، أَنَّ أََبا َراِفعٍ َحدَّثَُه ، أَنَُّه صَاِحُب الذِّرَاعِ ، قَالَ َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليِّ بن أَبِي َراِفعٍ َحدَّثَُه 

َيا : َع ، فَقُلُْت َناوِلْنِي الذِّرَا: َناوِلْنِي الذِّرَاَع ، فََناَولُْتُه ، ثُمَّ قَالَ : َناوِلْنِي الذِّرَاَع ، فََناَولُْتُه ، ثُمَّ قَالَ : َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .لَْو َناَولْتَنِي َما زِلَْت ُتنَاوِلُنِي : َنبِيَّ اللَِّه ، َوِللشَّاِة غَْيُر ِذَراَعْينِ ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ُعَبْيُد اللَِّه بن َعِليِّ بن أَبِي َراِفعٍ َعْن َجدِِّه
َعْن ُعَبْيِد بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َحدَّثََنا فَايٌِد َموْلَى ُعَبْيِد اللَِّه بن َعِليِّ بن أَبِي َراِفعٍ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ -٩٥٩

فَأَكَلَ ِمْنُه ، ثُمَّ َصلَّى الِْعَشاءَ  طََبْخُت لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبطَْن َشاٍة: اللَِّه بن َعِليٍّ ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 
  .َولَْم َيتََوضَّأْ

َيا َرسُولَ اللَِّه ، : ذََبْحتُ َشاةً بَِوَتٍد ، فَجِئُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت : َوبِإِْسنَاِدِه ، قَالَ  -٩٦٠
  .كُلُوَها: إِنِّي ذََبْحُت شَاةً بِوََتٍد ، قَالَ 

مٍَّد ، َعنِ اْبنِ الَْهادِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَح -٩٦١
َبْيَنَما النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمِشي : ، قَالَ  ، َعْن َعَباِدلَ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َراِفعٍ

ال ُهِديَت ال ُهِديتَ ثَالثًا ، قَالَ أَُبو : ِفي َبِقيعِ الَْغْرقَِد ، وَأََنا أَْمِشي َخلْفَُه ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
لَْيَس إِيَّاَك أُرِيُد ، إِنََّما أُرِيُد صَاِحَب َهذَا الْقَْبرِ ، ُيسْأَلُ َعنِّي ، فََيْزُعمُ : ُسولَ اللَِّه ، َما ِلي ؟ ، قَالَ َيا َر: قُلُْت : َراِفعٍ 

  .أَنَُّه ال يَْعرِفُنِي فَإِذَا ُهَو قَْبٌر قَْد ُرشَّ َعلَْيِه الَْماُء ِحَني ُدِفَن صَاِحُبُه
اِدلَ ُن بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن فَاِئٍد ، َمْولَى َعَبَحدَّثََنا الُْحَسْي -٩٦٢

أَنْ أُْصِلَي لَُه َشاةً ، فََصلَْيُتَها  أََمرَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 
َناوِلْنِي الذِّرَاَع ، : َناوِلْنِي الذِّرَاَع ، فََناَولُْتُه الذِّرَاَع ، ثُمَّ قَالَ : َناوِلْنِي الذِّرَاَع ، فََناَولُْتُه الذِّرَاَع ، ثُمَّ قَالَ : لَُه ، فَقَالَ 

  .أََما لَْو َسكَتَّ لََوَجْدَتَها َما َدَعوُْتَك : ا ِمْن ِذرَاعٍ ؟ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه ، كَْم لََه: فَقُلُْت 
  َسلَْمى أُمُّ بين َراِفعٍ َعْن أَبِي َرافِعٍ

لرَّْحَمنِ بن أَبِي ِد اَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َعْن َعْب -٩٦٣
َدَخلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِعْندََنا َشاةٌ َمطْبُوَخةٌ ، : َراِفعٍ ، َعْن َعمَِّتِه َسلَْمى ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 

َناوِلْنِي : َناوِلْنِي الذِّرَاَع ، فََناَولُْتُه فَأَكَلََها ، ثُمَّ قَالَ : لََها ، ثُمَّ قَالَ َيا أََبا َراِفعٍ ، َناوِلْنِي الذِّرَاَع ، فََناوَلُْتُه فَأَكَ: فَقَالَ 
لَْو َسكَتَّ : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َوَهلْ ِللشَّاِة إِال ِذَراَعاِن ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الذَِّراَع ، فَقُلُْت 

  .ْعطَْيتَنِي أَذُْرًعا َما َدعَْوُتَها َأل
ثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّ -٩٦٤

َجاَء نَاٌس إِلَى : اعِ بن َحكِيمٍ ، َعْن َسلَْمى ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ ، َعْن أََبانَ بن صَاِلحٍ ، َعنِ الْقَْعقَ
، َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما َيِحلُّ لََنا ِمْن َهِذِه اُألمَِّة الَِّتي أَمَْرَت بِقَْتِلَها ؟ َيعْنِي الِْكالَب : النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالُوا 

  ] . ٤: املائدة [} َيْسأَلُوَنَك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم{: ْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ فَأَ
  ح. َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحبَابِ  -٩٦٥



َحدَّثََنا : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، قَاال : ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَالَ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ 
اءَ َج: َراِفعٍ ، قَالَ  ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثََني أََبانُ بن صَاِلحٍ ، َعنِ الْقَعْقَاعِ بن َحكِيمٍ ، َعْن َسلَْمى أُمِّ َراِفعٍ ، َعْن أَبِي

ذَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه جِبْرِيلُ َيْسَتأِْذنُ َعلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَِذنَ لَُه ، فَأَْبطَأَ َعلَْيِه ، َوأََخ
أََجلْ َيا َرُسولَ : قَْد أِذنَّا ، فَقَالَ : للَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم رَِداَءُه ، فَقَاَم إِلَْيِه َوُهَو قَاِئمٌ بِالَْبابِ ، فَقَالَ َرسُولُ ا

فَأََمَرنِي ِحَني : َراِفعٍ اللَِّه ، َولَِكنَّا ال َنْدُخلُ بَْيًتا ِفيِه كَلٌْب َوال ُصوَرةٌ ، فََوَجدُوا َجرًْوا ِفي َبْعضِ ُبُيوتُِهْم ، قَالَ أَُبو 
فََتَركُْتُه َوجِئُْت ،  أََدعْ بِالَْمِديَنِة كَلًْبا إِال قََتلُْتُه ، فَإِذَا بِاْمَرأٍَة قَاِصَيٍة لََها كَلٌْب َينَْبُح َعلَْيَها ، فََرِحْمُتَها أَْصَبْحُت فَلَْم

لُّ لََنا ِمْن َهِذِه اُألمَّةِ الَِّتي أَمَْرَت بِقَْتِلَها ؟ َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما َيِح: فَأََمَرنِي ، فََرجَْعُت إِلَى الْكَلْبِ فَقََتلُْتُه ، فَقَالَ النَّاُس 
  ]. ٤: املائدة [} َيْسأَلُوَنَك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطَّيِّبَاُت{: فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

  ح. َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ : اال َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َويُوُسُف الْقَاِضي ، قَ -٩٦٦

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ : َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، قَاال 
ْن أَبِي َراِفعٍ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَاَف َعلَى نِسَاِئِه َجَمَع ، بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن َعمَِّتِه َسلَْمى ، َع

  .ُبَهذَا أَزْكَى َوأَطَْي: َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَال َجَعلَْتُه غُْسال َواِحًدا ؟ قَالَ : فَاغَْتَسلَ ِعْنَد كُلِّ امَْرأٍَة ِمْنُهنَّ غُْسال ، فَقُلُْت 
َهاِد ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ الْ -٩٦٧

َما أََنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َبْيَن: َعَباِدلَ ، َعْن َجدَِّتهِ اْمرَأَِة ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 
فَالَْتفَتُّ فَلَْم أََر أََحًدا ، فَقُلُْت : ال ُهِديَت ، ال ُهدِيَت ، قَالَ أَُبو َراِفعٍ : َوَسلََّم ِفي َبِقيعِ الَْغرْقَِد أَْمِشي َخلْفَُه ، إِذْ قَالَ 

لَْسُت إِيَّاَك أُرِيُد ، وَلَِكْن أُرِيدُ َصاِحَب الْقَْبرِ ، ُيْسأَلُ َعنِّي فََيزُْعُم أَنَّهُ ال َيْعرِفُنِي : لَ َيا َرسُولَ اللَِّه ، َما َشأْنِي ؟ ، قَا: 
  .، فَإِذَا قَْبٌر َمْرشُوٌش َعلَْيِه ِحَني ُدِفَن َصاِحُبُه 
  ُموَسى بن َعْبِد اللَِّه بن قَْيسٍ َعْن أَبِي َرافِعٍ

 ُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََني اللَّْيثُ ، َعْن أَبِي النَّْضرِ ، َعْن ُموَسىَحدَّثََنا ُمطَِّل -٩٦٨
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ َرُسولُ: بن َعْبِد اللَِّه بن قَْيسٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ َموْلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

َما َوَجدَْنا ِفي ِكَتابِ : ال أَْعرِفَنَّ أََحَدكُْم يَأِْتيِه اَألْمُر ِمْن أَْمرِي َوُهَو مُتَِّكئٌ َعلَى أَرِيكَِتِه ، َيقُولُ : َوَسلََّم َوالنَّاُس َحْولَُه 
  .اللَِّه َعِملَْنا بِِه 

  افِعٍَعْمُرو بن الشَّرِيِد َعْن أَبِي َر
، َعْن َعْمرِو بن الشَّرِيدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعنِ إِْبَراِهيَم بن مَْيَسَرةَ  -٩٦٩

  .َجارُ أََحقُّ بَِسقَبِِه الْ: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 
  ح. َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ  -٩٧٠

  ح. َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ 

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َمْيَسَرةَ ، قَالَ : ا َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ ، قَالُو
اْنطَِلْق بنا إِلَى سَْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ ، : أََخذَ الِْمْسَوُر بن َمْخَرَمةَ بَِيِدي ، فَقَالَ : َسِمْعُت َعْمَرو بن الشَّرِيِد ، قَالَ : 

أَال َتأُْمُر َهذَا َيعْنِي َسْعًدا َيْشرِي مِنِّي َبيَْتيَّ : أََحِد مَْنِكبِيَّ ، فََجاَء أَُبو َراِفعٍ ، فَقَالَ ِللِْمسَْورِ  فََخَرْجُت َمَعُه َوإِنَّ َيَدهُ لََعلَى
مَُنجََّمةً ، فَقَالَ أَُبو : ْو قَالَ ُمقَطََّعةً ، أَ: اللَّذَْينِ ِفي َدارِِه ؟ فَقَالَ َسْعٌد ال وَاللَِّه أَزِيُدُك َعلَى أَْرَبِعِمئَِة ِدينَارٍ ، إِمَّا قَالَ 



:  َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ وَاللَِّه ، إِنْ كُْنُت َألبِيُعَها بَِخْمِسمِائَِة دِيَنارٍ نَقًْدا ، َولَْوال أَنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َراِفعٍ 
  .فْظُ لِلَْحِميِديِّالَْجارُ أََحقُّ بَِسقَبِِه َما بِعُْتَك ، َواللَّ

قَاِسمِ ، َعنِ إِْبَراهِيَم َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثَنِي رَْوُح بن الْ -٩٧١
الَْجارُ : ْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َسِم: بن َمْيَسَرةَ ، َعْن َعْمرِو بن الشَّرِيِد ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 

  .أََحقُّ بِسَقَبِِه 
  أَُبو غَطَفَانَ بن طَرِيفٍ الُْمرِّيِّ َعْن أَبِي َرافِعٍ

َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُمْسِلمِ بن بَانٍِك ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ،  -٩٧٢
ِفعٍ َموْلَى َرُسولِ اللَِّه َعَباِدلَ بن َعِليِّ بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن ُعَمَر بن أََبانَ ، َعْن أَبِي غَطَفَانَ بن طَرِيٍف الُْمرِّيِّ ، َعْن أَبِي َرا

ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْحًما ، َوأَكَلَ ِمْنُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َشَوى ِلَرُس
  .َوَسلََّم ، ثُمَّ َصلَّى ، وَلَْم َيتََوضَّأْ 

َم ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْي -٩٧٣
: اِفعٍ ، قَالَ ُمَحمَُّد بن َعْجالنَ ، َعْن َعَباِدلَ ِمْن َولَِد أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِي غَطَفَانَ بن طَرِيٍف الُْمرِّيِّ ، َعْن أَبِي َر

، فَأَمََرنِي فََجَعلْتُ لَُه ِمْن ُبطُونَِها فَأَكَلَ ِمْنُه ، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى َولَمْ َيتََوضَّأْ  ذََبْحُت لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشاةً
.  

  ح. َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ  -٩٧٤
َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث ، : أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا 

أَشَْهدُ : اِفعٍ ، قَالَ َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِي غَطَفَانَ ، َعْن أَبِي َر
  . وِي ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبطَْن الشَّاِة ، فََيأْكُلُ ِمْنُه ، ثُمَّ ُيَصلِّي َوال َيَتَوضَّأُلَكُْنُت أَْش

  ُمَحمَُّد بن الُْمْنكَِدرِ َعْن أَبِي َرافِعٍ

، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا رَْوُح بن الْقَاِسمٍ ، َعْن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ اَألبَّاُر ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ -٩٧٥
  .َولَمْ َيتََوضَّأْ  ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَلَ ِمْن لَْحمِ شَاٍة

  افِعٍُشَرْحبِيلُ بن َسْعٍد َعْن أَبِي َر
ْربٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمْؤِمنِ بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن َح -٩٧٦

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَلَ لَْحًما ، ثُمَّ َصلَّى َخاِلٍد الدَّاالنِيِّ ، َعْن ُشَرحْبِيلَ بن سَْعٍد ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّ
  .َولَْم َيتََوضَّأْ 

َمانَ ، َعْن ِسَماِك َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ثُمَْيلٍ الَْخاللُ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُسلَْي -٩٧٧
َشوَْيُت ِللنَّبِيِّ : يلَ بن َسْعٍد ، َعْن أَبِي َراِفعٍ مَْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ بن َحْربٍ ، َعْن ُشَرْحبِ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبطَْن َشاٍة ، فَأَكَلَ ِمنَْها ، فََصلَّى َولَمْ َيتََوضَّأْ 
دَّثََنا اِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعَراَدةَ ، َحَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َن -٩٧٨

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، كُْنُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّ: ُسلَْيَمانُ بن أَبِي َداُوَد ، َعْن شَُرْحبِيلَ بن َسْعٍد ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 
  . ، ثُمَّ َصلَّى وَلَْم َيتََوضَّأْ فََمرَّ بِِقْدرٍ ِلبَْعضِ أَْهِلِه ِفيَها لَْحٌم ُيطَْبُخ ، فََناَولَُه بَْعضُُهْم ِمْنَها كَِتفًا ، فَأَكَلَُه َوُهَو قَاِئٌم



ثََنا أَُبو الُْمَعافَى الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّ -٩٧٩
أُْهِدَيْت ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الرَّحِيمِ ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ ، َعْن ُشَرْحبِيلَ بن َسْعٍد ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 

  .َشاةٌ ، فَشََوْيُت ِمْنَها ، فَأَكَلَ ِمْنُه ، فَقَاَم فََصلَّى َولَْم َيَمسَّ َماًء  َوَسلََّم
  َسِعيُد بن أَبِي َسِعيٍد مَْولَى أَبِي َبكْرِ بن َحْزمٍ َعْن أَبِي َرافِعٍ

ا زَْيُد بن الْحَُبابِ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََن -٩٨٠
َيا : َسلََّم ، قَالَ ِللَْعبَّاسِ َسِعيِد بن أَبِي َسِعيٍد مَْولَى أَبِي َبكْرِ بن َحْزمٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ُتَصلِّي َيا َعمُّ أَْرَبَع َركَعَاٍت ، َتقَْرأُ ِفي : َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه ، قَالَ : ْحُبوَك ، أَال أَْنفَُعَك ؟ قَالَ َعمُّ ، أَال أَِصلَُك ، أَال أَ
، َوسُْبَحانَ اللَِّه ، َوال إِلَهَ اللَُّه أَكَْبُر ، وَالَْحْمُد ِللَِّه : كُلِّ َركَْعٍة بِفَاِتَحِة الِْكتَابِ َوُسوَرٍة ، فَإِذَا اْنقََضِت الِْقَراَءةُ ، فَقُلِ 

َها َعْشًرا ، ثُمَّ اْسُجْد فَقُلَْها إِال اللَُّه َخْمَس َعْشَرةَ مَرَّةً قَْبلَ أَنْ َتْركََع ، ثُمَّ ارْكَْع فَقُلَْها َعْشًرا ، ثُمَّ اْرفَْع رَأَْسَك ، فَقُلْ
اْسُجْد ، فَقُلَْها َعْشًرا ، ثُمَّ اْرفَْع رَأَْسَك ، فَقُلَْها َعْشًرا ، ثُمَّ قُْم فَِتلْكَ  َعْشًرا ، ثُمَّ اْرفَعْ رَأَْسَك فَقُلَْها َعْشًرا ، ثُمَّ

َبْحرِ غَفََر اللَُّه لََك ، َخْمٌس َوَسْبُعونَ ِفي كُلِّ َركَْعٍة َوِهَي ثَالثُِمائٍَة ِفي أَرَْبعِ َركََعاٍت ، فَلَْو كَاَنْت ذُُنوُبَك ِمثْلَ زََبِد الْ
فَإِنْ لَْم َتْسَتِطْع أَنْ ُتَصلِّيََها ِفي َيْومٍ فََصلَِّها ِفي : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َوَمْن َيْسَتِطيعُ أَنْ َيقُولََها ِفي كُلِّ َيْومٍ ؟ قَالَ :  قَالَ

  .َصلَِّها ِفي َسَنٍة: َصلَِّها ِفي شَْهرٍ ، حَتَّى قَالَ : ُجُمَعٍة ، َحتَّى قَالَ 
  ْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ َعْن أَبِي َرافِعٍالُْمطَِّلُب بن َع

 ، َعنِ َحدَّثََنا الْمُقَدَُّم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماعِيلَ ، َعْن كَِثريِ بن َزْيٍد -٩٨١
َمرَّ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  الُْمطَِّلبِ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ َموْلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

صَاِحُب َهِذِه : بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي ، قَالَ : أُفٍّ ، أُفٍّ ، أُفٍّ ، وَلَْيَس َمَعُه أََحٌد غَْيرِي ، فََراَعنِي ، فَقُلُْت : بِالْبَِقيعِ ، فَقَالَ 
  .َتْعَملُْتُه َعلَى بين فُالٍن ، فََخانَ ُبْرَدةً ، فَأُرِيتَُها َعلَْيِه َتلَْتَهُب الُْحفَْرِة اْس

  َيزِيُد بن َعْبِد اللَِّه بن قَُسْيٍط َعْن أَبِي َرافِعٍ
ُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْب -٩٨٢

أََضاَف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضيْفًا ، : بن ُعَبْيَدةَ ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن قَُسْيٍط ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 
َوَسلََّم َما ُيصِْلُحُه ، فَأَْرَسلَ إِلَى َرُجلٍ ِمَن الَْيُهوِد ، َيقُولُ لََك ُمَحمَّدٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  فَلَْم َيلَْق ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َم ، فَأَْخبَْرُتُه ، ال إِال بَِرْهنٍ ، فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: أَْسلَفَنِي َدِقيقًا إِلَى ِهاللِ َرَجبٍ ، قَالَ : َوَسلََّم 
، فَلَمَّا َخَرْجُت ِمْن  أَْم َواللَِّه ، إِنِّي َألِمٌني ِفي السََّماِء أَِمٌني ِفي اَألْرضِ ، َولَوْ أَْسلَفَنِي ، أَْو َباعَنِي ألَدَّْيُت إِلَْيِه: فَقَالَ 

إِلَى آِخرِ ، َألنَّهُ ُيَعزِّيِه َعنِ ]  ١٣١: طه [} ا َمتَّْعَنا بِهِ أَزَْواًجا مِْنُهْمَوال َتُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َم{: ِعْنِدِه نََزلَْت َهِذهِ اآلَيةُ 
  .الدُّْنيَا

  أَُبو َسعِيٍد الطَّائِِفيُّ َعْن أَبِي َرافِعٍ
ُمَخوَّلِ بن رَاِشٍد ، َعْن َرُجلٍ ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن -٩٨٣

  .َنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيَصلَِّي الرَُّجلُ َوَرأُْسُه َمْعقُوٌص : أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 
حَْيى اُألْشنَانِيُّ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن ُمَخوَّلٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن َي -٩٨٤

َمرَّ بِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا سَاجٌِد قَْد َعقَْصتُ َشْعرِي فََحلَُّه ، َونََهانِي : َسِعيٍد ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 



  .َعْن ذَِلَك 
: ٍد ، قَالَ ثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن ُمَخوَّلِ بن رَاِشَحدَّ -٩٨٥

َعِليٍّ سَاجًِدا قَْد َعقََص َشعَْرُه ، َحدَّثَنِي َشْيٌخ ِمْن أَْهلِ الطَّاِئِف ُيكَنَّى أََبا َسعِيٍد ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، أَنَّهُ َرأَى الُْحَسْيَن بن 
  .ال ُيَصلَِّينَّ أََحدُكُْم َوُهَو َعاِقٌص َشْعَرُه: َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : فَقَالَ أَُبو َراِفعٍ 

زَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، أَْخبََرنِي ِعْمَرانُ بن ُموَسى ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّ -٩٨٦
َم َمرَّ بُِحَسْينِ بن َعِليٍّ ، َسِعيِد بن أَبِي َسِعيٍد ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َرأَى أََبا َراِفعٍ َموْلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

أَقْبِلْ :  ، َوقَْد غََرزَ َضفَْرَتُه ِفي قَفَاُه ، فََحلََّها أَُبو َراِفعٍ ، فَالْتَفََت الُْحَسْيُن ُمْغَضًبا ، فَقَالَ أَُبو َراِفعٍ َوُحَسْيٌن ُيَصلِّي قَاِئًما
: فْلُ الشَّيْطَاِن ، َيقُولُ ذَِلَك ِك: َعلَى َصالِتَك َوال َتْغَضْب ، فَإِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 

  .َمقَْعُد الشَّْيطَاِن ، يَْعنِي َمغَْرَز َضفَْرِتِه
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه َموْلَى َعِليٍّ َعْن أَبِي َرافِعٍ

َحدَّثََنا َيحَْيى : َترِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ الْقَاِضي ، وَالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْس -٩٨٧
نِ بن َعْبِد اللَِّه ، َموْلَى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن َيزِيَد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَم

َبَعثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليا إِلَى الَْيَمنِ ، فََعقََد لَُه ِلَواًء ، فَلَمَّا : َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 
بِأَْشَياَء ، فَقَالَ ُه َيا أََبا َراِفعٍ ، الَْحقُْه َوال َتَدْعُه ِمْن َخلْفَِه ، َولَْيقَْف َوال َيلَْتِفْت حَتَّى أَجِيئَُه ، وَأََتاُه فَأَْوَصا: َمَضى ، قَالَ 

  .َيا َعِليُّ ، َألنْ َيْهِدَي اللَُّه َعلَى َيِدَك َرُجال َخْيٌر لََك ِممَّا طَلََعْت َعلَْيِه الشَّْمُس: 
  أَُبو أَْسَماَء َمْولَى آلِ َجْعفرٍ َعْن أَبِي َرافِعٍ

بن قََزَعةَ ، َحدَّثََنا الْفَُضْيلُ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن -٩٨٨
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيحَْيى اَألْسلَِميِّ ، َعْن أَبِي أَْسَماَء ، َموْلَى آلِ َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 

: َنَعْم ، قَالَ : أََنا َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ : َسَيكُونُ َبْيَنَك َوَبْيَن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَْمٌر ، قَالَ : ُه َعْنُه ِلَعِليٍّ َرِضَي اللَّ
  .ِلَك فَارُْدْدَها إِلَى َمأْمَنَِهاال ، َولَِكْن إِذَا كَانَ ذَ: فَأََنا أَْشقَاُهْم ؟ قَالَ : َنَعْم ، قَالَ : أََنا ِمْن َبْينِ أَْصَحابِي ؟ قَالَ 

  إِبَْراهِيُم بن َخالِد بن ُسوَْيٍد الَْخْزَرجِيُّ
نِ اْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َع -٩٨٩
َرجِيِّ أَِخي ِه بن أَبِي لَبِيٍد ، َعْن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َعْبدِ اللَِّه بن َحْنطَبٍ ، َعنِ إِْبَراهِيَم بن َخالِد بن سَُوْيٍد الَْخْزَعْبِد اللَّ

  .َحمَُّد ، كُْن َعجَّاًجا ثَجَّاجًاَيا ُم: أََتى جِْبرِيلُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : َبلْحَارِِث بن الَْخْزَرجِ ، قَالَ 
ا عَْبُد اللَِّه بن ُمْسِلمِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمابَْهَراَم اَألْيذَجِيُّ ، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََن -٩٩٠

الطَّاِئِف ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَُّه َسِمعَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  بن ُهْرُمَز ، َحدَّثَنِي َعطَاُء بن إِْبَراِهيَم َرُجلٌ ِمَن
  .قَابِلُوا النَِّعالَ: بِِمًنى ُيكَلُِّم النَّاَس ، َيقُولُ لَُهْم 

  أَْرطَأَةُ بن الْمُْنِذرِ السَّكُونِيُّ

  َوُيقَالُ لَِقيطُ بن أْرطَأَةَ
، َعنِ اْبنِ  ا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعلْقََمةََحدَّثََن -٩٩١

َيشَْرُب الَْخْمَر ، َويَأِْتي الْقَبِيَح ، إِنَّ لََنا جَاًرا : َعاِئٍذ ، َعْن أَِخيِه أَْرطَاةَ بن الْمُْنِذرِ السَّكُونِيِّ ، أَنَّ آتًِيا أََتاُه ، فَقَالَ 



لَقَْد قََتلُْت َبْيَن َيَديْ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتْسَعةً َوِتْسِعَني ِمنَ : فَأُْنهَِي أَْمُرُه إِلَى السُّلْطَاِن ؟ ، قَالَ 
  .ْم ، َوأَنِّي كََشفُْت ِقنَاَع ُمْسِلمٍالُْمْشرِِكَني ، َما َيسُرُّنِي أَنِّي قََتلُْت َمثَلُُه

  اَألْسقَُع الَْبكْرِيُّ
ٍد ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن أَبِي َعبَّادٍ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن خَاِل -٩٩٢

ى نَّ َمْولَى اْبنِ اَألْسقَعِ َرُجلُ ِصْدقٍ أَخَْبَرُه ، َعنِ اَألْسقَعِ الَْبكْرِيِّ أَنَُّه َسِمَعُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّأَخَْبرَنِي ُعَمُر بن َعطَاٍء ، أَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَءُهْم ِفي ِصفَِة الْمَُهاجِرِيَن ، فََسأَلَُه إِْنَسانٌ أَيُّ آَيٍة ِفي الْقُْرآِن أَعْظَُم ؟ 

  ]. ٢٥٥: البقرة [} اللَُّه ال إِلََه إِال ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم ال تَأُْخذُُه ِسَنةٌ َوال َنْوٌم{: َوَسلََّم 
  أَْسلَُم بن َبجَْرةَ اَألْنَصارِيُّ ثُمَّ الَْخْزَرجِيُّ

ْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َسوَّاٍد السَّْرِحيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي اْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّ -٩٩٣
ارِيِّ ، أَخَْبَرُه َعْن َعيَّاشٍ ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ ، َعنِ ابَْراهِيَم بن ُمَحمَّدِ بن أَْسلَمَ بن َبجَْرةَ اَألْنَص

قَُرْيظَةَ ، فَكَانَ َينْظُُر إِلَى بِيِه ، َعْن أَْسلَمَ بن َبْجَرةَ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه َجَعلَُه َعلَى أَُساَرى أَ
  .ْنبِْت فََجَعلَُه ِفي َمَغانِمِ الُْمْسِلِمَنيفَْرجِ الُْغالمِ ، فَإِذَا َرآُه قَدْ أَنَْبَت الشَّْعرَ َضَرَب ُعُنقَُه ، وَأََخذَ َمْن لَمْ ُي

  أََسُد بن كُْرزٍ الَْبَجِليُّ ثُمَّ الْقَُشيْرِيُّ
دَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم النَّْحوِيُّ الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ال -٩٩٤

قَالَ ِلي َرسُولُ :  ، قَالَ َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد ، َعْن أَْرطَأَةَ بن الُْمْنِذرِ ، َعنِ الُْمهَاِصرِ بن حَبِيبٍ الزَُّبْيِديِّ ، َعْن أََسِد بن كُْرزٍ
َوال أَْنَت َيا َرسُولَ : وَلَِكْن بَِرْحَمِة اللَِّه ، قُلُْت َيا أََسُد بن كُْرزٍ ، ال َتْدُخلُ الَْجنَّةَ بَِعَملٍ ، : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .َوال أََنا ، إِال أَنْ يََتالفَانِي اللَُّه أَْو َيَتَغمَّدَنِي اللَُّه ِمْنُه بَِرْحَمٍة: اللَِّه ؟ قَالَ 
  ح.بن ُمكَْرمٍ الَْعمِّيُّ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ -٩٩٥

  ح. َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ 

بن أَبِي  َحدَّثََنا َسلُْم بن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا يُوُنُس: َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن صُوَرانَ ، قَالُوا 
َع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَْوَسطَ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َجدِِّه أََسدِ بن كُْرزٍ ، َسِم

  .الشََّجرِإِنَّ الْمََرَض لَُيذِْهُب الَْخطَاَيا كََما يََتحَاتُّ َوَرُق : َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 
  أَْزَهُر أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الزُّهْرِيُّ

َوَجْدُت ِفي ِكَتابِ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ ، قَالَ  -٩٩٦
ُه ، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ بن أَْزَهَر الزُّْهرِيَّ أَخَْبَرُه ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َخاِلي ، َعْن َعِقيلٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ أَْخَبَر

هِْم ، َوبَِما َبُه ، فَضََرُبوُه بنَعاِلَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتيَ بِشَارِبٍ َوُهَو بِخَْيَبَر ، فَحَثَى ِفي َوْجهِِه التَُّراَب ، ثُمَّ أََمَر أَْصحَا
اْرفَُعوُه ، فََرفَُعوا ، فَُتُوفَِّي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِتلْكَ ُسنَُّتُه ، ثُمَّ َجلَدَ : كَانَ ِفي أَْيِديهِْم ، حَتَّى قَالَ لَُهْم 

ُه َعْنُه أَْرَبِعنيَ َصْدًرا ِمْن إَِماَرِتِه ، ثُمَّ َجلََد ثَمَانَِني ِفي آِخرِ ِخالفَِتِه ، أَُبو َبكْرٍ ِفي الَْخْمرِ أَْرَبِعَني ، ثُمَّ َجلََد ُعَمُر َرِضَي اللَّ
  .ثُمَّ َجلََد ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه الَْحدَّ أَْرَبِعَني ، ثُمَّ ُمَعاوَِيةُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ثََمانَِني

َألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن َجْعفَرِ بن َربِيَعةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ ا -٩٩٧
َوَسلََّم ،  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَبكْرِ بن سََواَدةَ ، َعْن ُمْسِلمِ بن َمْحِشيٍّ ، َعنِ اْبنِ الْفَِراِسيِّ ، أَنَّ أََباُه الِْفرَاِسيَّ ، أََتى النَّبِيَّ 



  .ال ، َوإِنْ كُْنَت ال ُبدَّ سَاِئال ، فََسلِ الصَّاِلِحَني: َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَسْأَلُ ؟ قَالَ : فَقَالَ 
  الَْباِء: َباُب 

  بِاللُ بن رََباحٍ
  ُمَؤذِّنُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  اللَِّهَشهَِد َبْدًرا ُيكَْنى أََبا عَْبِد 
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ِفي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٩٩٨

  .َموْلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا 
ُد بن الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمََّحدَّثََنا  -٩٩٩

  .َي اللَُّه َعْنُهَما بِاللٌ َموْلَى أَبِي َبكْرٍ َرِض: فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا 
إِنَّهُ : ُتُوفَِّي بِاللٌ َمْولَى أَبِي َبكْرٍ ، َوُيقَالُ : َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -١٠٠٠

ُدِفَن ِعْنَد َبابِ الصَِّغريِ ، َوُيكَنَّى أََبا َعْبِد اللَِّه ِفي َسَنِة سَْبعٍ ، أَوْ ِتْرُب أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه بِِدَمْشَق ِفي الطَّاُعوِن ، َو
  .بِاللٌ ، ُيكَنَّى أََبا َعْمرٍو : ثََمانَ َعْشَرةَ ، َوُهَو ِمْن ُمَولَِّدي السََّراِة ، َويُقَالُ 

بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ،  َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -١٠٠١
  .ْيَرةَ أَْعَتَق أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َسْبَعةً ِممَّْن كَانَ ُيَعذَُّب ِفي اللَِّه ، ِمنُْهْم بِاللٌ ، َوَعاِمُر بن فَُه: قَالَ 

ُر بن َهانِئٍ ُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسهِرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَهاجِرٍ اَألْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمْيَحدَّثََنا أَ -١٠٠٢
  .َسيِّئَاِتي َواْعذُرْنِي بِِعالِتياللَُّهمَّ َتَجاَوْز َعْن : كَانَ بِاللٌ إِذَا أََخذَ َمْضَجَعُه ، قَالَ : ، َعْن ِهْنٍد اْمَرأَِة بِاللٍ ، قَالَْت 

ي َخاِلٍد ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِ -١٠٠٣
إِنْ : َي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ بِاللٌ َألبِي َبكْرٍ ِحَني ُتُوفِّ: قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ 

  .كُْنَت اشَْتَريَْتنِي ِلَنفِْسَك فَأَْمِسكْنِي ، َوإِنْ أَْعتَقَْتنِي ِللَِّه فَذَرْنِي أَْعَملْ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن  -١٠٠٤
يَا : َجاَء بِاللٌ إِلَى ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َوُهَو بِالشَّامِ ، َوَحْولَُه أَُمَراُء اَألجَْناِد ُجلُوٌس ، فَقَالَ : قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ 

إِنََّك َبْيَن اللَِّه َوَبْيَن َهُؤالِء ، َولَْيَس َبيَْنَك َوَبْيَن اللَِّه أََحٌد ، فَاْنظُْر َعْن َيِمينَِك ، َوَعْن : ُعَمُر ، َها أََنا ُعَمُر ، فَقَالَ بِاللٌ 
َصَدقَْت ، َواللَّهِ : نْ َيأْكُلُوا إِال لُُحوَم الطَّْيرِ ، فَقَالَ ِشَماِلَك ، َوَبْيَن َيَدْيَك ، َوِمْن َخلِْفَك ، إِنَّ هَُؤالِء الَِّذيَن حَْولََك إِ

َهذَا : الَْخلِّ ، فَقَالُوا ال أَقُوُم ِمْن َمْجِلِسي َهذَا حَتَّى ُتكَلِّفُونَ ِلكُلِّ َرُجلٍ ِمَن الُْمْسِلِمَني طََعاَمُه ، َوَحظَُّه ِمَن الزَّْيِت َو
  .َني ، فَقَْد أَْوَسَع اللَُّه َعلَْيَنا ِفي الرِّْزقِ ، َوأَكْثََر ِمَن الْخَْيرِ إِلَْيَك َيا أَِمريَ الُْمْؤِمنِ

َسْيُن بن َواِقٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الْحَُبابِ ، َحدَّثَنِي ُح -١٠٠٥
َسِمْعُت َخْشفَةً أََماِمي ِحَني َدَخلُْت الَْجنَّةَ : لَِّه بن ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد ال

َيا َرسُولَ اللَِّه ، َما أَْحَدثُْت إِال : قَالَ بَِم َتْسبِقُنِي إِلَى الَْجنَِّة ؟ فَ: بِاللٌ ، فَأَْخَبَرُه ، فَقَالَ : َمْن َهذَا ؟ قَالُوا : ، فَقُلُْت 
  .َتَوضَّأُْت ، َوال تََوضَّأُْت إِال َصلَّْيُت َعلَى أَثَرِ الُْوُضوِء َركَْعَتْينِ

ْبُد الرَّْحَمنِ بن َسْعدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َع -١٠٠٦
َجاَء بِاللٌ إِلَى أَبِي َبكْرٍ : ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد ، َوُعَمُر ، َوَعمَّاٌر أيب حفص ، َعْن آَبائِهِْم ، َعْن أَْجَدادِِهْم ، قَالُوا 



إِنَّ أَفَْضلَ َعَملِ : ُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َيا َخِليفَةَ َرسُولِ اللَِّه ، إِنِّي َسِمْع: َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ 
أََنا أَْنُشُدَك : أَُبو َبكْرٍ  الُْمْؤِمنِ الْجِهَاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوقَْد أَرَْدُت أَنْ أَْربِطَ َنفِْسي ِفي َسبِيلِ اللَِّه َحتَّى أَمُوَت ، فَقَالَ

فَلَمَّا ُتُوفَِّي أَُبو بِاللُ ، َوُحْرمَِتي َوحَقِّي لَقَْد كَبَِرْت ِسنِّي ، َوَضُعفَْت قُوَِّتي ، َواقَْتَرَب أََجِلي ، فَأَقَاَم بِاللٌ َمَعُه ،  بِاللَِّه َيا
فََمْن َيا : لَْيِه ، فَقَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َجاَء ُعَمُر ، فَقَالَ لَُه ِمثْلَ َما قَالَ أَُبو َبكْرٍ ، فَأََبى بِاللٌ َع

ُر اَألذَانَ إِلَى إِلَى َسْعٍد ، فَإِنَُّه قَدْ أَذَّنَ بِقَُباَء َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََجَعلَ ُعَم: بِاللُ ؟ ، فَقَالَ 
  .َسْعٍد ، َوُعقَْبةَ 

َسِمْعُت إِْسَماعِيلَ ، ذَكََرُه َعْن : دَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن بِْشرٍ ، قَالَ َح -١٠٠٧
َما َيحْبُِسكَ : اِة ، قُلُْت َمَرْرتُ بِبِاللٍ َوُهَو جَاِلسٌ ِحَني َصالِة الَْغَد: قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن ُمْدرِِك بن َعْوٍف ، قَالَ 

  .أَْنَتِظُر طُلُوعَ الشَّْمسِ : َيا أََبا َعْبِد اللَِّه ؟ ، قَالَ 

، َعْن ُمَحمَِّد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ فُْسُتقَةُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ -١٠٠٨
  .أَُبو َبكْرٍ َسيُِّدَنا ، َوأَْعَتَق سَيِّدََنا َيْعنِي بِالال: قَالَ ُعَمُر : ْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ الُْم

  أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َعْن بِاللٍ
ن الَْيَماٍن ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َسيَّارٍ ، َعنِ اْبنِ الْمُْنكَِدرِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم ب -١٠٠٩

َيا بِاللُ ، : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ 
  .هُ َخْيٌر لَكُْمأَْصبِحُوا بِالصُّْبحِ ، فَإِنَّ

  ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َعْن بِاللٍ

بِي َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن أَ -١٠١٠
كَانَ لَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بِ ، َعْن ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّ

َما َهذَا َيا بِاللُ : ِه ِمْنُه ، قَالَ لَْيَوَسلََّم ِعْنِدي َتْمٌر ، فََتغَيََّر ، فَأَْخَرْجُتُه إِلَى السُّوقِ ، فَبِْعُتُه َصاَعْينِ بِصَاعٍ ، فَلَمَّا قَرَّْبُت إِ
 َرسُولُ اللَِّه مَْهال ، اْرُدِد الَْبْيَع ، ثُمَّ بِعْ َتْمًرا بِذََهبٍ أَْو ِفضَّةٍ أَْو ِحْنطٍَة ، ثُمَّ اْشَترِ بِِه َتمًْرا ، ثُمَّ قَالَ: ؟ فَأَْخَبْرُتُه ، قَالَ 

بِالتَّْمرِ مِثْال بِمِثْلٍ ، وَالْحِْنطَةُ بِالِْحْنطَِة مِثْال بِمِثْلٍ ، وَالذََّهبُ بِالذََّهبِ َوْزًنا بَِوْزٍن ،  التَّْمُر: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َوالِْفضَّةُ بِالِْفضَِّة َوْزًنا بَِوْزٍن ، فَإِذَا اْخَتلََف النَّْوَعاِن فَال بَأَْس وَاِحٌد بَِعَشَرٍة 

  اللَُّه َتعَالَى َعنُْه ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضَي

ورٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن َمْنُص -١٠١١
ٌر ُدونٌ ، فَاْبَتْعتُ بِِه ِمَن السُّوقِ َتمًْرا أَجَْوَد ِمْنُه كَانَ ِعْنِدي َتْم: َحْمَزةَ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ 

َما َرأَْيتُ الَْيْوَم َتمًْرا أَْجَوَد ِمْن َهذَا ، ِمْن أَْيَن لََك َهذَا : بنْصِف كَْيِلِه ، فَقَدَّْمُتُه إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
اْنطَِلْق فَُردَُّه َعلَى صَاِحبِِه َوُخذْ َتْمَرَك ، فَبِْعُه بِِحْنطٍَة ، أَْو َشِعريٍ ، ثُمَّ : فََحدَّثُْتُه بَِما َصَنْعُت ، قَالَ : لَ َيا بِاللُ ؟ ، قَا

التَّْمُر بِالتَّْمرِ مِثْال بِِمثْلٍ : َعلَْيِه َوَسلََّم  فَفََعلُْت ، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: اشَْترِ بِِه َهذَا التَّْمَر ، ثُمَّ ائْتِنِي بِِه ، قَالَ 
ِمثْلٍ ، وَالذََّهُب بِالذََّهبِ مِثْال ، َوالِْحْنطَةُ بِالِْحْنطَِة مِثْال بِِمثْلٍ ، َوالشَِّعُري بِالشَِّعريِ مِثْال بِمِثْلٍ ، َوالْمِلُْح بِالْمِلْحِ ِمثْال بِ

  .الِْفضَّةُ بِالِْفضَِّة مِثْال بِمِثْلٍ َوْزًنا بَِوْزٍن ، فََما كَانَ ِمْن فَْضلٍ فَُهَو رًِبابِِمثْلٍ َوْزًنا بَِوْزٍن ، َو
  َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َعْن بِاللٍ



لَْحَسُن بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ، َعْن لَْيثِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ا -١٠١٢
َزَعَم بِاللٌ ، أَنَّ : بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ُشرَْيحِ بن َهانِي ، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  .انَ َيْمَسُح َعلَى الُْموقَْينِ وَالِْخمَارَِرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، كَ

  َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهمَا
  ح. َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ  -١٠١٣

أََنا قَْيُس بن : َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ ، قَاال : ِديُّ ، َوُعَمُر بن َحفْصٍ السَّدُوِسيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن النَّْضرِ اَألْز
 َدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: الرَّبِيعِ ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ ، َعْن َيْحَيى بن وَثَّابٍ ، َعْن َمْسرُوقٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 

َيا َرسُولَ اللَِّه ، ذََخْرُتهُ لََك وَِلِضيفَانَِك ، : َما َهذَا َيا بِاللُ ؟ ، قَالَ : َوَسلََّم َعلَى بِاللٍ َوِعْنَدهُ ُصْبٌر ِمْن َتْمرٍ ، فَقَالَ 
  .َ ِذي الْعَْرشِ إِقْالالأََما َتْخَشى أَنْ يفوَز لََها ُبَخاٌر ِمْن َجهَنََّم ؟ أَْنِفْق َيا بِاللُ َوال َتْخَش ِمْن : قَالَ 

  أَُبو َسعِيٍد الُْخْدرِيُّ َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما
نُ بن أََبانَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا ِعْمَرا -١٠١٤
: َعْنُهَما ، قَالَ بن زَْيٍد ، َعْن َيزِيَد بن ِسَناٍن ، َعْن أَبِي الُْمبَاَرِك ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه  طَلَْحةُ

َما : َوكَْيَف بِذَاَك ؟ قَالَ : ا ، قُلُْت َيا بِاللُ ، ُمْت فَِقًريا ، َوال َتُمْت غَنِي: قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .ُهَو ذَاَك أَوِ النَّاُر: َيا َرسُولَ اللَِّه ، كَْيَف ِلي بِذَاَك ؟ فَقَالَ : ُرزِقَْت فَال َتخَْبأْ ، َوَما ُسِئلََت فَال َتمَْنْع ، فَقُلُْت 

َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِعْنِدي َشْيٌء  :َوبِإِْسنَاِدِه ، َعْن أَبِي سَِعيٍد ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ  -١٠١٥
  .أََما َتخَاُف أَنْ تََرى لَُه ُبَخاًرا ِفي جََهنََّم : ادََّخْرنَاُه ِلِشَتائَِنا ، فَقَالَ : َما َهذَا ؟ ، فَقُلُْت : ِمْن َتْمرٍ ، فَقَالَ 

  لٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهمَاالْبََراُء بن َعازِبٍ َعْن بِال
َعنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ،  -١٠١٦

اللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى ، َعنِ الَْبَراِء بن َعازِبٍ ، َعْن بِ
  .كَانَ َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ 

  أَُبو ُهرَْيَرةَ َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهمَا
رِينِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َبكَّاُر بن ُمحَمٍَّد السِّ -١٠١٧

َد ِعْنَدهُ ُصبًْرا ِمْن َتْمرٍ ، أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَى بِاللٍ ، فََوَج
وَْيَحَك َيا بِاللُ ، أََوَما َتَخافُ أَنْ َيكُونَ لَُه ُبَخاٌر ِفي النَّارِ ؟ : َتْمٌر أَدَِّخُرُه ، قَالَ : اللُ ؟ ، فَقَالَ َما َهذَا َيا بِ: فَقَالَ 

  .أَْنِفْق َيا بِاللُ ، َوال َتْخَش ِمْن ِذي الْعَْرشِ إِقْالال 

ا بِْشُر بن سَْيَحانَ ، َحدَّثََنا حَْرُب بن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََن -١٠١٨
ال ، فَأَْخَرَج لَهُ ُصبًْرا ِمْن َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَد بِال

أََما َتْخَش أَنْ ُيجَْعلَ لََك ُبَخاٌر ِفي َنارِ : ادََّخْرُتهُ لََك َيا َرسُولَ اللَِّه ، قَالَ : َما َهذَا َيا بِاللُ ؟ ، قَالَ : َتْمرٍ ، فَقَالَ 
دُ بن إِْسحَاَق الصَّاغَانِيُّ َجهَنََّم ، أَْنِفْق بِاللُ ، َوال َتْخَش ِمْن ِذي الْعَْرشِ إِقْالال ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ

َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن ، 
  .َخلَ َعلَى بِاللٍ ، فَذَكََر َنْحَوُه َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َد



  َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهمَا
، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َعْن ِهَشامِ بن َسْعٍد ، َعْن َناِفعٍ  -١٠١٩

لُْت َخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َمْسجِِد قَُباَء ، فََجاَء األَْنَصارُ ُيَسلُِّمونَ َعلَْيِه ، فَقُ: َي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َرِض
  .َهكَذَا ُيِشُري بَِيِدِه: قَالَ كَْيَف كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُردُّ َعلَْيهِْم ؟ ، : ِلبِاللٍ 

اِسمِ بن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن الْقَ -١٠٢٠
كُْنتُ َجاِلًسا ِعْنَد اْبنِ ُعَمَر ، فَذَكََر اْبُن ُعَمَر ، أَنَّ بِالال َحدَّثَُه ، :  َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن غَْزَوانَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُدْهقَابةَ ، قَالَ

ى ْمرٍ ، فَأَْعَجبَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّأَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَءُه َضْيٌف ، فَأََمَرهُ أَنْ يَأِْتَيُه بِطََعامٍ ، فَأََتاهُ بَِت
ُردَّ َعلَْيَنا : أَْبَدلْتُ َصاًعا بَِصاَعْينِ ، فَقَالَ : ِمْن أَْيَن لََك َهذَا التَّْمُر ؟ ، فَقَالَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَِلَك التَّْمُر ، فَقَالَ 

  .َتْمَرَنا فََردَُّه 
َعْن إِْسرَاِئيلَ ، أَخَْبرَنِي أَشَْعثُ بن أَبِي الشَّْعثَاِء ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ،  -١٠٢١

َجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمِشي َبْيَن أَُساَمةَ وَبِاللٍ حَتَّى َدَخال الْكَْعَبةَ َوِفيَها : َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ : قَالَ 
تََرَك ِمَن الَْخَشَبِة ثُلُثَْيَها َعْن َيِمينِِه َوَصلَّى ِفي الثُّلُثِ : كَْيَف َصَنَع ، قَالَ : رَِضةٌ ، فَلَمَّا َخَرَج بِاللٌ سَأَلُْتُه َخَشَبةٌ ُمْعَت

  .لَْم أَسْأَلْ بِالال َعْنَها : كَْم َصلَّى ؟ قَالَ : الَْباِقي ، قُلُْت 

َمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْح -١٠٢٢
َوَسلََّم ِفي  اللَُّه َعلَْيِهُخَصْيٍف ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما ، أَنَّهُ َسأَلَ بِالال َعْن َصالةِ النَّبِيِّ َصلَّى 

لَْمقَاَم أَنَّهُ َصلَّى َركْعََتْينِ ِفي َوَسِط الَْبْيِت ، َوجََعلَ اُألْسطََواَنةَ َعْن َيِمينِِه ، َوَتقَدََّم قَِليال ، َوَجَعلَ ا: الْبَْيِت ، فَأَْخبََرُه 
  .َخلَْف ظَْهرِِه

ثََنا َتِميمُ بن الُْمنَْتِصرِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّ -١٠٢٣
َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْكَْعَبةَ ، : ُخَصْيٍف ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 

َنَعْم َركَْعَتْينِ : فََسأَلُْت بِالال أََصلَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ ، قَالَ : لَى الْبَابِ، قَالَ اْبُن ُعَمَر َوقَاَم بِاللٌ َع
  .َوَسطَ الَْبْيِت 

ُجرَْيجٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ -١٠٢٤
  .ُعَمَر ، أَنَُّه أَخَْبَر َعْن بِاللٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى ِفيِه َركَْعَتْينِ

اُد بن زَْيٍد ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َحمَّ -١٠٢٥
  .بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صَلَّى ِفي َجْوِف الْكَْعَبِة 

  ح. ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمَِّد بن حَْربٍ الَْعبَّاَدانِيُّ -١٠٢٦
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ : َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، قَاال 

  .لنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى ِفي الْبَْيِت ُعَمَر ، َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ، أَنَّ ا
َسِمْعتُ اْبَن أَبِي ُملَْيكَةَ : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، قَالَ  -١٠٢٧

أَقَْبلَ : قَالَ عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما : ، يَزِيدُ َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ ، قَالَ َوغَْيَرُه ، ُيَحدِّثُونَ َهذَا الَْحِديثَ 
لَْيِه َوَسلََّم ، َوَمَعُه يِّ َصلَّى اللَُّه َعالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ َعلَى َبِعريٍ ُألَساَمةَ بن زَْيٍد ، َوأَُساَمةُ رِْدفُ النَّبِ



بن طَلَْحةَ ، وَبِاللٌ ، بِاللٌ َوُعثَْمانُ بن طَلَْحةَ ، فََدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأَُساَمةُ بن زَْيٍد ، َوُعثَْمانُ 
النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَابَْتَدرُوا الْبَاَب فََسَبقَُهْم َعْبُد فََمكَثُوا ِفي الَْبْيِت طَوِيال َوأَغْلَقُوا َعلَْيهُِم الَْباَب ، فََخَرجَ 

أَْيَن صَلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََراُه َحْيثُ : اللَِّه بن ُعَمَر َوآَخُر َمَعُه ، فََسأَلَ َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بِالال ، فَقَالَ 
  .َصلَّى وَلَْم َيْسأَلُْه كَمْ َصلَّى 

  ح. َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ  -١٠٢٨

َحدَّثََنا : ، أَخَْبرَنِي أَُبو عَاِصمٍ ، قَاال  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن َمْنَدِه اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ
لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى ِفي الَْبْيتِ ُعثَْمانُ بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن بِاللٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع

  .َعةً ، ثُمَّ اْنَصَرَف قَُبالَ َوْجهِِه ، ثُمَّ قَاَم فََدَعا َسا
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -١٠٢٩

َمَر ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعنِ السَّاِئبِ بن ُع: َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 
أَْيَن َصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َدَخلَ الْكَْعَبةَ ؟ ، : سَأَلُْت بِالال : َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .َبْيَن السَّارَِيَتْينِ: قَالَ 
يُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِ -١٠٣٠

َبْينَ : أَْيَن َصلَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ َيْعنِي ِفي الَْبْيِت ، قَالَ : قُلُْت ِلبِاللٍ : َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 
  .الَْعُموَدْينِ الُْمقَدََّمْينِ ، َصلَّى َركْعََتْينِ 

ْن َناِفعٍ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َع -١٠٣١
َم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنَزلَ بِفَِناِء الْكَْعَبِة ، ثُمَّ أَْرَسلَ إِلَى ُعثَْمانَ قَِد: اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 

بن طَلَْحةَ ، فَلَمَّا  ، َوُعثَْمانُ بن طَلَْحةَ ، فََجاَء بِالِْمفَْتاحِ ، فََدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوبِاللٌ ، َوأَُساَمةُ بن زَْيٍد
نََعْم ، َبْينَ : أََصلَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْبْيِت ؟ ، قَالَ : َخَرجُوا اْبَتَدَرُهُم النَّاُس ، فَقُلُْت لِبِاللٍ 

  .الَْعُموَدْينِ ِتلْقَاَء َوْجهِِه
، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الُْحبَابٍ  -١٠٣٢

  .َبْيَن الَْعُموَدْينِ : أَْيَن صَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ : قُلُْت ِلبِاللٍ : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

اللَُّه َعْنُهَما ، أَنَّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي  -١٠٣٣
َمانُ بن طَلَْحةَ الَْحَجبِيُّ ، وَبِاللٌ ، فَأَغْلَقََها َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ الْكَْعَبةَ ُهَو وَأَُساَمةُ بن َزْيٍد ، َوُعثْ

َماذَا َصَنَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : فََسأَلُْت بِالال ِحنيَ َخَرَج : َعلَْيهِْم ، فََمكَثَ ِفيَها ، قَالَ َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر 
رِِه ، َوَعُموَدْينِ َعْن َيِمينِِه ، َوثَالثَةَ أَْعِمَدٍة َوَراَءُه ، َوكَانَ الَْبْيتُ َيْوَمِئٍذ َعلَى ِستَِّة َجَعلَ َعُموًدا َعْن َيسَا: َوَسلََّم ؟ قَالَ 

  .أَْعِمَدٍة ، ثُمَّ َصلَّى

إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراِهيَم بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن أَبِي َعبَّادٍ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا  -١٠٣٤
قٍَة ُألَساَمةَ بن َزْيٍد ، وَأَُساَمةُ َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَْبلَ َيْوَم الْفَْتحِ َعلَى َنا

َوَسلََّم ، َوَمَعُه بِاللٌ َوُعثَْمانُ بن طَلَْحةَ ، فَلَمَّا َجاَء الَْبْيَت أَْرَسلَ ُعثَْمانَ بن طَلَْحةَ ، َرِديفُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
وَبِاللٌ فََمكَثُوا انُ بن طَلَْحةَ ، فََجاَءُه بِِمفْتَاحِ الَْبْيِت فَفََتَحُه ، فََدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُساَمةُ ، َوُعثَْم



فَابَْتَدرَ النَّاُس الْبَْيَت ، ِفي الْبَْيِت طَوِيال ، َوأَغْلَقُوا َعلَْيهُِم الْبَْيَت ، ثُمَّ َخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، 
أَْيَن صَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ : بن ُعَمَر بِالال  فََسَبقَُهْم َعْبدُ اللَِّه بن ُعَمَر َوآَخُر َمَعُه ، فََسأَلَ َعْبُد اللَِّه

  .فَأََراُه بِاللٌ َحْيثُ َصلَّى فَلَْم َيْسأَلْ كَمْ َصلَّى 

: ْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى بن ُمَعاذٍ الْعَْنَبرِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َع -١٠٣٥
لَيْهُِم الَْباَب ، فَجِئُْت فَقََعْدتُ َدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْكَْعَبةَ َوَمَعُه بِاللٌ ، َوأَُساَمةُ ، َوُعثَْمانُ َوقَْد أََجاَف َع

: َخَرَج َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرِقيُت الدََّرَج ، فََدَخلُْت الْبَْيَت ، فَقُلُْت بِاَألْرضِ ، فََمكَثُوا ِفيِه َمِليا ، فَلَمَّا 
  .َهُهَنا َوَنِسيُت أَنْ أَْسأَلَ كَْم َصلَّى : أَْيَن َصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالُوا 

ِه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ -١٠٣٦
لَْيِه َوَسلََّم ِحَني َسأَلُْت بِالال أَْيَن صَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .َبْيَن َهذَْينِ الَْعُموَدْينِ اللََّتْينِ َيِلَياِن الْبَاَب : َدَخلَ الَْبْيَت ؟ ، فَقَالَ 

ريِ بن ْن كَِثَحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َع -١٠٣٧
َوَسلََّم َدَخلَ الْكَْعَبةَ ،  فَْرقٍَد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

، ثُمَّ خََرَج ، فََدَخلَ َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر َعلَى  َوأَُساَمةُ بن َزْيٍد ، َوبِاللٌ ، َوُعثَْمانُ بن طَلَْحةَ ، فََمكَثَ ِفي الَْبْيِت فَأَطَالَ
َبْيَن الَْعُموَدْينِ الْمُقَدََّمْينِ : أَْيَن َصلَّى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ ، قَالَ : أَثَرِهِ أَوَّلَ النَّاسِ ، فَسَأَلَ بِالال 

  .ى َوَنسِيُت أَنْ أَْسأَلَُه كَمْ َصلَّ
بن فَضَالَةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َيْحَيى كَاِتُب الْعَُمرِيِّ ، َحدَّثََنا مُفَضَّلُ  -١٠٣٨

، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْبِد اللَِّه بن ُسلَْيَمانَ الطَّوِيلِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما 
 خََرَج فََدَخلَ َعْبدُ َدَخلَ الْكَْعَبةَ ُهَو َوأَُساَمةُ بن زَْيٍد ، َوُعثَْمانُ بن طَلَْحةَ ، وَبِاللٌ ، فََمكَثَ ِفي الْبَْيِت ، فَأَطَالَ ، ثُمَّ

  .َبْيَن الَْعُموَدْينِ : أَْيَن َصلَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ ، فَقَالَ : لَ بِالال اللَِّه َعلَى أَثَرِِه أَوَّلَ النَّاسِ ، فَسَأَ

َحدَّثََنا اِعيِّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْواِحِد ، َعنِ اَألْوَز -١٠٣٩
َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه : لَ َحسَّانُ بن َعِطيَّةَ ، َحدَّثَنِي َناِفٌع ، َموْلَى اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَا

بن طَلَْحةَ بن َشْيَبةَ فَأَغْلَقُوا َعلَْيهِْم ِمْن دَاِخلٍ ، فَلَمَّا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ الْكَْعَبةَ َوَمَعُه بِاللٌ ، َوُعثَْمانُ
َعلَ أَْيَن صَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فَأَْخَبَرنِي أَنَّهُ َصلَّى َعلَى َوْجهِِه ِحَني َدَخلَ َج: َخَرجُوا سَأَلُْت بِالال 
 ثُمَّ لُْمُت نَفِْسي أَنْ ال أَكُونَ سَأَلُْتُه كَمْ َصلَّى ، َحدَّثََنا ُعَبْيٌد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ: ِه ، قَالَ الَْعُموَدْينِ َعْن َيِمينِ

َر ، َعْن بِاللٍ ، َع نِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم
  .َنحَْوُه 

بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ الْقَاِسُم بن اللَّْيِث الرَّاسِبِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا فُلَْيُح  -١٠٤٠
َبلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْرِدٌف أَُساَمةَ َعلَى الَْعْضَباِء َوَمَعُه بِاللٌ ، أَقْ: َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

َح لَهُ الَْباَب ، فََدَخلَ ائِْتَنا بِالِْمفْتَاحِ ، فََجاَءُه بِالِْمفْتَاحِ ، فَفََت: َوُعثَْمانُ بن طَلَْحةَ َحتَّى أَنَاَخ ِعْنَد الَْبْيِت ، فَقَالَ ِلُعثَْمانَ 
مُ الَْبْيَت ، فََمكَثُوا ِفيِه طَوِيال َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَُساَمةُ ، وَبِاللٌ ، َوُعثَْمانُ بن طَلَْحةَ ، ثُمَّ أَغْلَقُوا َعلَْيهِ

أَْيَن َصلَّى َرُسولُ اللَِّه : ْم ، فََوَجْدُت بِالال قَاِئًما َوَراَء النَّاسِ ، فَقُلُْت ، ثُمَّ خََرَج ، فَابَْتَدَر النَّاُس الدُُّخولَ فََسَبقْتُُه



َصلَّى َبْيَن الَْعُموَدْينِ الْمُقَدََّمْينِ ، َوَجَعلَ النَّاَس ِمْن َخلِْف ظَْهرِِه ، َواْستَقَْبلَ بَِوْجهِهِ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ ، قَالَ 
  .ِذي ُمْسِتقْبِلَُك الَّ

  ح. َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبرَاِهيَم اَألْزَرُق  -١٠٤١

اْبُن َعْوٍن ، َعْن َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج ، َو: َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصمُ بن َعِليٍّ ، قَاال 
أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، َوالْفَْضلُ : َرأَْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ الْبَْيَت َوَمَعُه َرْهطُ : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

قُْمُت َعلَى الَْبابِ ، فَلَمَّا خََرَج َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن َعبَّاسٍ ، َوُعثَْمانُ بن طَلَْحةَ ، وَبِاللٌ ، فَأََجاَف الْبَاَب ، فَ
َبْيَن : أَْينَ َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ : َوَسلََّم ، فَكُْنُت أَوَّلَ َمنِ اْستَقَْبلَنِي بِاللٌ ، فَقُلُْت 

  .اُألْسطَوَاَنَتْينِ 
  ح. َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ  -١٠٤٢

َحدَّثََنا جَُويْرَِيةُ بن أَْسَماَء ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ : َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن أَْسَماَء ، قَاال 
، َوُعثَْمانُ بن طَلَْحةَ ، َوبِاللٌ ،  نِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ الْكَْعَبةَ وَأَُساَمةُ بن َزْيٍداْب

أَْيَن َصلَّى َرسُولُ : للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت ِلبِاللٍ فََمكَثَ بَِها ، فَأَطَالَ َوكُْنُت أَوَّلَ النَّاسِ َدَخلَ أَثَرَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى ا
  .َركَْعَتْينِ َبْيَن الَْعُموَدْينِ الُْمقَدََّمْينِ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ 

لَِّه بن ِعْمَرانَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيَماٍن ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ ال -١٠٤٣
أَْيَن َصلَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : سَأَلُْت بِالال : ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 

  .َركَْعَتْينِ َبْيَن الَْعُموَدْينِ :  َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ
اَق ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ بن إِْسَح -١٠٤٤

لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْكَْعَبةَ َوَمَعُه أَُساَمةُ بن زَْيدٍ َدَخ: َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 
ْن َدَخلَ ، فََوَجْدُت بِالال ، َوبِاللٌ َوَمَعُه َحاجُِب الْكَْعَبِة ، فَلَمَّا َخَرَج َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُْنُت أَوَّلَ َم

  .َبْيَن الَْعُموَدْينِ الُْمقَدََّمْينِ : أَْيَن صَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ ، قَالَ : لْبَابِ ، فََسأَلُْتُه َعلَى ا

ُمْسِلُم بن خَاِلٍد ، َعْن إِْسَماعِيلَ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن أَبِي َعبَّادٍ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا  -١٠٤٥
َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْبَْيَت ، َوَدَخلَ َمَعُه الْفَْضلُ بن : بن أَُميَّةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

طَلَْحةَ ، فَأَطَالَ الُْمكْثَ ، ثُمَّ خََرَج ، فَابَْتَدْرُت النَّاَس ، فَكُْنُت ِفي  َعبَّاسٍ ، وَأَُساَمةُ بن َزْيٍد ، وَبِاللٌ ، َوُعثَْمانُ بن
َبْيَن اُألْسطَوَاَنَتْينِ : أَْيَن َصلَّى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ ، قَالَ : أَوَّلِ َمْن َدَخلَ ، فَلَِقيُت بِالال ، فَقُلُْت 

  .َوَنسِيُت أَنْ أَْسأَلَُه كَْم َصلَّى : ْينِ ، قَالَ اْبُن ُعَمَر الُْمقَدََّمَت
بٍ ، َعْن َساِلمٍ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعنِ اْبنِ ِشهَا -١٠٤٦

ُهَما ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ الْبَْيَت ُهَو َوأَُساَمةُ بن َزْيٍد ، َوبِاللٌ ، ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْن
َصلَّى ِفيِه :  لُْت لَُهَوُعثَْمانُ بن طَلَْحةَ ، فَأَغْلَقُوا َعلَْيهِْم ، فَلَمَّا فََتُحوا كُْنُت ِفي أَوَّلِ َمْن وَلََج ، فَلَِقيُت بِالال ، فَقُ

  .َنَعْم ، َصلَّى َبْيَن الَْعُموَدْينِ الَْيَمانَِيْينِ : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ ، قَالَ 

بن َجْعفَرٍ ، أَْخبََرنِي  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٠٤٧
أَْينَ َصلَّى : كُْنُت َمَع أَبِي فَأَقَْبلَ فَلَِقَيَنا َعْبدَ اللَِّه بن ُعَمَر ، فََسأَلَُه أَبِي وَأََنا أَْسَمُع : الَْعالُء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَالَ 



َدَخلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن أَُساَمةَ : َت ؟ ، فَقَالَ اْبُن ُعَمَر َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َدَخلَ الْبَْي
  .َعلَى جَِهِتِه: أَْيَن َصلَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَاال : ، َوبِاللٍ ، فَلَمَّا َخَرَجا سَأَلُْتُهَما 

رِ ْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي َحجَّاُج بن يُوُسَف الشَّاِعُر ، َحدَّثََنا أَُبو الْجَوَّابِ ، َعْن َعمَّاَحدَّثََنا َع -١٠٤٨
ْن َعْبِد اللَِّه بن َع بن ُرَزْيقٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن ِعكْرَِمةَ بن َخاِلٍد ، َعْن َيحَْيى بن جَْعَدةَ ،

أََصلَّى : قُلُْت َبلََغنِي أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ الْكَْعَبةَ فَاْنطَلَقُْت َسرِيًعا ، فَلَِقيُت بِالال ، فَ: ُعَمَر ، قَالَ 
نََعْم َصلَّى َركَْعَتْينِ َبْيَن اُألْسطََوانََتْينِ ، َوَجَعلَ اُألسْطَوَاَنةَ الُْيمَْنى  :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْبْيِت ؟ قَالَ 

  .َعْن َيِمينِِه 

دِ ْمرِو بن َسِعيَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َسعِيِد بن َع -١٠٤٩
ْنُه َسمِْعُت ِعكْرَِمةَ بن خَاِلٍد ، َوُجَبْيَر بن شَْيَبةَ بن ُعثَْمانَ بن َعْبِد الدَّارِ ، أَنَّ ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َع: بن الَْعاصٍ ، قَالَ 

َما : َوَسلََّم ِحَني َدَخلَ الْبَْيَت ؟ فَقَالَ اْبُن ُعَمَر أَْيَن َصلَّى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسأَلَ اْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما 
  .فَأَْخبََرنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صَلَّى َبْيَن َعُموَدْينِ : أَْدرَكُْتُه َوُهَو ُيَصلِّي جِئُْت حَْيثُ فََرغَ ، فَسَأَلُْت بِالال 

َيْحَيى بن َمْنَدِه اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َناِفعِ بن ُعَمَر ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن -١٠٥٠
َوَسلََّم غُالٌم اْسُمهُ كَانَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعنُْهْم ، قَالَ 

  .َربَاٌح
  كَْعُب بن َعْجَزةَ َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -١٠٥١
  ح. َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسعِيٍد اَألْصَبهَانِيُّ 

أَْنَبأَ أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الَْحكَمِ ، : َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، قَالُوا 
َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ ، َعْن بِاللٍ َرِضَي

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َعلَى الُْموقَْينِ َوالِْخَمارِ 

  ح.  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي -١٠٥٢
  ح. َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس 

ْيلٍ ، كلهم َعنِ اَألْعَمشِ ، َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، وَُمَحمَُّد بن فَُض
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : نِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ َع

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ َوالِْخَمارِ 
أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيعْلَى ، َعْن لَْيٍث ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا  -١٠٥٣

َم كَانَ َيْمَسُح َعلَى َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ ، َعْن بِاللٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .ْينِ َوالِْخمَارِالُْخفَّ

أَبِي زَِياٍد ، َعنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن أَْحَمَد بن ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن فُضَْيلٍ ، َعْن َيزِيدَ بن  -١٠٥٤
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح : قَالَ  اْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ ، َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ،

  .َعلَى الْخُفَّْينِ َوالَْجْوَرَبْينِ
  أَُساَمةُ بن َزْيٍد َوعَْبُد اللَِّه بن رََواَحةَ َعْن بِاللٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم



َعبٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن زَْيِد بن أَسْلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعطَاِء َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْص -١٠٥٥
َدَخلَ دَاَر َحَملٍ ُهوَ بن َيسَارٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، َوَعْبِد اللَِّه بن َروَاَحةَ ، أن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .فَّْينِ َج إِلَْيهَِما بِاللٌ ، فَأَْخَبَرُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم تََوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى الُْخَوبِاللٌ ، فَخََر
ِه بن َناِفعٍ ، َعْن َداُوَد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ التِّْرِمِذيُّ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَّ -١٠٥٦

بِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَْيسٍ الْفَرَّاِء ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، َعْن بِاللٍ ، أَنَّ النَّ
  .َوَسلََّم تََوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ

  اللَِّه َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْمَجابِرُ بن َعْبِد 
َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوبُ : َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، وَالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ ، قَاال  -١٠٥٧

أَذَّْنُت ِفي لَْيلٍَة َبارَِدٍة فَلَْم َيأِْت أََحدٌ : ابِرٍ ، َحدَّثَنِي بِاللٌ الُْمَؤذِّنُ ، قَالَ بن َيسَارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمْنكَِدرِ ، َعْن َج
ُم الَْبْرُد ، َمَنَعُه: َما لَُهْم ؟ فَقُلُْت : ، ثُمَّ نَاَدْيُت فَلَْم يَأِْت أََحٌد ، ثَالثَ َمرَّاٍت ، فَقَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .فَأَْشَهدُ أَنِّي رَأَْيتُُهْم يََتَروَُّحونَ ِفي الصُّْبحِ ِمَن الْحَرِّ: اللَُّهمَّ اْحُسْر َعنُْهُم الَْبْرَد ، فَقَالَ بِاللٌ : فَقَالَ 

دَّثََنا أَيُّوُب بن سَيَّارٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن َيَماٍن ، َح -١٠٥٨
َيا بِاللُ ، أَصْبُِحوا بِالصُّْبحِ : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الْمُْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  .فَإِنَُّه َخْيٌر لَكُْم
  ارٍ الَْغطَفَانِيُّ َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعنُْهُنَعْيُم بن َهمَّ
لٌ ، أَنَّ ُنعَْيمَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن ُمَحمَِّد بن رَاِشٍد ، أَْخبََرنِي َمكْحُو -١٠٥٩

اْمَسحُوا َعلَى الُْخفَّْينِ ، َوَعلَى الِْخمَارِ : أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ بن َهمَّارٍ أَخَْبَرُه ، أَنَّ بِالال أَْخَبَرُه ، 
.  

نِ مٍَّد ، َعَحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َيْعقُوَب الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ُمَح -١٠٦٠
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَسَح َعلَى األَْوَزاِعيِّ ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن ُنَعْيمِ بن َهمَّارٍ ، َعْن بِاللٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ

  .الُْخفَّْينِ َوالِْخمَارِ 
  طَارُِق بن ِشهَابٍ َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

قِ بن ثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحكَّامٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ ، َعْن طَارَِحدَّ -١٠٦١
َبْيَن قَْرَنيْ َشْيطَاٍن أَْو َعلَى لَْم ُنْنَه َعنِ الصَّالِة ِفي ِحنيٍ إِال ِحَني َتطْلُُع الشَّْمُس ، فَإِنََّها َتطْلُعُ : قَالَ بِاللٌ : ِشَهابٍ ، قَالَ 
  .قَْرَنْي َشيْطَاٍن

  َسْعٌد الْقََرظُ َعْن بِاللٍ َرِضيَ اللَُّه َعنُْه

 ْحَمنِ بن َسْعِدَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ -١٠٦٢
ِهْم ، َعْن بِاللٍ بن َعمَّارِ بن َسْعٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد ، َوُعَمَر ، َوَعمَّارٍ ، ابين حفص ، َعْن آَبائِهِْم ، َعْن أَْجَداِد

: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْجَعلَ َمكَاَنَها َحيَّ َعلَى َخْيرِ الَْعَملِ ، فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َص: ، أَنَُّه كَانَ ُيَؤذِّنُ بِالصُّْبحِ ، فََيقُولُ 
  .الصَّالةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِ ، َوَتَرَك َحيَّ َعلَى َخْيرِ الَْعَملِ

لْ إِْصَبَعَك ِفي أُذُنَْيَك ، إِذَا أَذَّْنَت فَاْجَع: َوبِإِْسنَاِدِه ، َعْن بِاللٍ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  -١٠٦٣
  .فَإِنَُّه أَْرفَُع ِلَصوِْتَك



اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ، أَشَْهُد أَنْ ال : َوَعْن بِاللٍ ، أَنَُّه كَانَ ُيَؤذِّنُ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ ُيَؤذِّنُ  -١٠٦٤
أَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َرُسولُ اللَِّه أَْشَهدُ أَنَّ : أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، ثُمَّ يَْنَحرُِف َعْن َيِمنيِ الِْقْبلَِة ، فََيقُولُ إِلََه إِال اللَُّه أَشَْهُد 

ِة َحيَّ َعلَى الصَّالِة ، ثُمَّ يَْنَحرِفُ َحيَّ َعلَى الصَّال: ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه ، ثُمَّ يَْنحَرُِف فََيْسَتقْبِلُ َخلَْف الِْقْبلَِة ، فََيقُولُ 
اللَُّه أَكَْبرُ اللَُّه أَكَْبُر ، ال إِلَهَ : َحيَّ َعلَى الْفَالحِ َحيَّ َعلَى الْفَالحِ ، ثُمَّ َيْسَتقْبِلُ الِْقْبلَةَ ، فََيقُولُ : َعْن َيَسارِِه ، فََيقُولُ 

اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَُيفْرُِد اِإلقَاَمةَ ، فََيقُولُ إِال اللَُّه ، َوكَانَ ُيِقيُم ِللنَّبِيِّ َصلَّ
الةُ ، اللَُّه أَكَْبرُ اللَُّه أَكَْبرُ اللَُّه ، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه ، َحيَّ َعلَى الصَّالِة ، َحيَّ َعلَى الْفَالحِ ، قَْد قَاَمِت الصَّ

  .، ال إِلََه إِال اللَُّه
نُ ، َعْن ِعْمَرانَ بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َسِعيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيا -١٠٦٥

  .ال إِلََه إِال اللَُّه ، وَاللَُّه أَكَْبُر: كَانَ آِخُر أَذَاِن بِاللٍ : ةَ ، قَالَ ُمْسِلمٍ ، َعْن ُسَوْيِد بن غَفَلَ

، َحدَّثََنا َعْبدُ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن َمْنُصورٍ -١٠٦٦
 ، أَنَُّه كَانَ مَّارٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعمَّارِ بن َسْعٍد ، َحدَّثَُه َعْن أَبِيِه َسْعٍد ُمَؤذِِّن ُعَمَر ، َعْن بِاللٍالرَّْحَمنِ بن َع

  .صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الْمِْنَبرِ ُيَؤذِّنُ لَِرُسولِ اللَِّه َيْوَم الُْجُمَعِة ، إِذَا كَانَ الْفَْيُء قَْدَر الشَِّراِك ، إِذَا قََعَد النَّبِيُّ
نِ بن سَْعِد بن َعمَّارٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِْسَماعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَم -١٠٦٧

َسِمْعُت : ٍد ، َوَعمَّارٍ ، َوُعَمَر ، ابين حفص بن عمر ، َعْن آَباِئهِْم ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ الُْمَؤذِّنُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمحَمَّ
  .إِنَّ أَفَْضلَ َعَملِ الُْمْؤِمنِ الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه: َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 

  َرِضيَ اللَُّه َعنُْه غَُضْيُف بن الْحَارِِث َعْن بِاللٍ
  ح. َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي  -١٠٦٨

  ح. َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن بِْشرٍ 
دَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْمِلِك األَْوصَابِيُّ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِحمَْيرٍ ، َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َمتْوِيَِّه اَألصَْبَهانِيُّ ، َح

: ُه َعْنُه ، قَالَ َجِميًعا َعْن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي مَْرَيَم َعْن َحبِيبِ بن ُعَبْيٍد ، َعْن غَُضْيِف بن الَْحارِِث ، َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَّ
  .إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ جََعلَ الَْحقَّ َعلَى ِلَساِن ُعَمَر َوقَلْبِِه: سُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َر

  َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
لرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمسَيِّبِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد ا -١٠٦٩

الصَّالةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِ ، : إِنَّهُ َناِئٌم ، فََناَدى : أَنَّ بِالال ، أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيؤِْذُنُه بِالصَّالِة َمرَّةً ، فَقِيلَ 
  .ِقرَّْت ِفي َصالِة الْفَْجرِفَأُ

لنُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ أَُبو َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد بن ا -١٠٧٠
كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الُْمَسيِّبِ ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ  أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن َسِعيِد بن

  .ثُمَّ َصلُّوا الَْغدَاةَ َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ ، فََنامُوا َحتَّى طَلََعتِ الشَّْمُس ، فَأََمَر بِالال فَأَذَّنَ ، ثُمَّ َصلُّوا َركْعََتيِ الْفَْجرِ ،
  بٍ الْخَُزاِعيُّ َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهقَبِيَصةُ بن ذَُؤْي

  ح. َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسحَاَق بن إِبَْراهِيَم بن زِْبرِيقٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي  -١٠٧١



ْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْحارِِث ، َعْن َوَحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيمَ بن زِبْرِيقٍ الِْح
ُهْم ، أَنَّ قَبِيَصةَ بن ذُؤَْيبٍ َعْبِد اللَِّه بن سَاِلمٍ ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِعْمَرانَ ُمَحمَُّد بن أَبِي سُفَْيانَ الثَّقَِفيُّ َحدَّثَ

َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّ النَّاَس يَتَّجُِرونَ وََيتَّبُِعونُ َمَعايَِشُهْم ، َوال َنْسَتِطيُع أَنْ َنفَْعلَ : ُه قَالَ الْخَُزاِعيَّ َحدَّثَُه ، َعْن بِاللٍ ، أَنَّ
  .أَال َتْرَضى أَنَّ الُْمَؤذِّنَِني أَطَْولُ النَّاسِ أَعَْناقًا َيْوَم الْقَِياَمِة: ذَِلَك ، فَقَالَ 

  قََرِظ َعْن بِاللٍَحفُْص بن ُعَمَر بن َسْعٍد الْ
بٍ ، َعْن ُيوُنسَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َوْه -١٠٧٢

نَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيؤِْذُنُه بِالصُّْبحِ ، بن َيزِيَد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحفْصِ بن ُعَمَر ، َعْن بِاللٍ ، أَنَُّه أََتى ال
َما أَْحَسَن َهذَا َيا بِاللُ اْجَعلُْه : الصَّالةُ خَْيٌر ِمَن النَّْومِ َمرََّتْينِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : فََوَجَدُه َراِقًدا ، فَقَالَ 

  .ِفي أَذَانَِك 
  ْبُد اللَِّه بن َمْعِقلِ بن ُمقَرٍِّن الُْمزَنِيُّ َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَع

بَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الَْحَسنِ الصُّوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َخْيثََمةُ ُزَهْيرُ بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَحَْمَد الزُّ -١٠٧٣
أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعِقلٍ ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ  إِسَْراِئيلُ ،

  .ِة ، فَصَلَّى بناأُوِذُنُه بِالصَّالِة َوُهَو ُيرِيُد الصَِّياَم ، فََشرَِب ، ثُمَّ َناَولَنِي فََشرِْبُت ، ثُمَّ خََرَج إِلَى الصَّال
ثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ الدِّيَباجِيُّ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َبْحرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّ -١٠٧٤

أََتْيتُ : ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعِقلٍ ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ الَْحَسنِ الُْمزَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق 
 ، ثُمَّ نَاَولَنِي ، فََشرِْبُت ، ثُمَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُوِذُنُه بِالصَّالِة َوُهَو ُيرِيُد الصَِّياَم ، فََدَعا بِإَِناٍء فََشرَِب

  . َخَرَج إِلَى الصَّالِة
  قَْيُس بن أَبِي حَازِمٍ َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعنُْه

ا الُْحَسْيُن بن حَفْصٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ الَْجارُوِديُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َداُوَد َسْنِديلَةَ ، َحدَّثََن -١٠٧٥
ْشرٍ ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن بِاللٍ ، َيْرفَُعُه إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َعْن أَبِي ُيوُسَف ، َعْن َبَياِن بن بِ

  .سُْبَحانَ اللَِّه الَِّذي يُْرِسلُ َعلَيْهُِم الْفَقْرَ إِْرَسالَ الْقَطْرِ : َرفََع َبَصَرُه إِلَى السََّماِء ، فَقَالَ : َوَسلََّم ، قَالَ 
  ح. َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن أَْحَمَد بن ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي  -١٠٧٦

َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم ، : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ ، قَاال 
مُّ لُ بن ُمَهلَْهلٍ ، َعْن َبَياٍن ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن بِاللٍ ، أَنَُّه رَأَى َرُجال ُيِسيُء الصَّالةَ ال يُِتَحدَّثََنا ُمفَضَّ

  .لَْو ُمتَّ اآلنَ لَُمتَّ َعلَى غَْيرِ ِملَِّة ِعيَسى َعلَْيِه السَّالُم : ُركُوَعَها ، َوال ُسُجوَدَها ، فَقَالَ 
  ْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعنُْهَعْبُد الرَّ
كَمِ بن ُعَتْيَبةَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الَْح -١٠٧٧

كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ ، : َعْن بِاللٍ ، قَالَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى ، 
  .َوَعلَى الِْخمَارِ 

ْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َوأَبَانَ بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ ا -١٠٧٨
َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َتْغِلَب ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ 

  .َتَوضَّأَ وََمَسَح َعلَى الُْموقَْينِ ، َوالِْخَمارِ 



  ح. ا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا آَدُم َحدَّثََن -١٠٧٩
  ح. َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصمُ بن َعِليٍّ 

  ح. َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد 

َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن : بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيعُ بن َيْحَيى اُألْشَنانِيُّ ، قَالُوا  َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس
  .َعلَى ُخفَّْيِه ، وَالِْعَماَمِة  َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن بِاللٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم تََوضَّأَ َوَمَسَح

مِ بن ُعَتْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمحَرَّرٍ ، َعنِ الَْحكَ -١٠٨٠
  .ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ ، َوَعلَى الِْخمَارِ رَأَْيُت َرُسولَ اللَّ: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ 

ِليٍّ ، َعْن َزاِئَدةَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َع -١٠٨١
َوَسلََّم َمَسَح  ورٍ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه، َعْن َمْنُص

  .َعلَى الْخُفَّْينِ ، َوالِْخَمارِ 
بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن الزِّْبرِقَاِن ،  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٠٨٢

َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َعلَى : َحدَّثََنا َمْيُمونٌ أَُبو ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ 
  .الُْخفَّْينِ 

َعْبِد ثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُعَماَرةَ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َحدَّ -١٠٨٣
، وََنَهانِي أَنْ أُثَوَِّب ِفي  أَمََرنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أُثَوَِّب ِفي الْفَْجرِ: الرَّْحَمنِ ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ 

  .الِْعَشاِء
أَبِي إِْسرَائِيلَ ، َعنِ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ ، َعْن -١٠٨٤

أَمََرنِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أُثَوَِّب ِفي : ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ  الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى
  .الْفَْجرِ ، َونََهانِي أَنْ أُثَوَِّب ِفي الِْعَشاِء 

ادٌ الَْبكَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن أَبِي زِيَاٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ النَّاِقُد ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا زَِي -١٠٨٥
إِنَّ الشَّْمَس َوالْقََمرَ : َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : َحدَّثَنِي بِاللٌ ، قَالَ : َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَالَ 

  .َرأَيُْتْم ذَِلَك ، فَافَْزُعوا إِلَى الصَّالِة آَيَتاِن ِمْن آَياِت اللَِّه ، فَإِذَا
  ُسوَْيُد بن غَفَلَةَ َعْن بِاللٍ

َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َجابِرٍ ، َعْن ِعْمَرانَ : َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -١٠٨٦
َمَسَح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الُْخفَّْينِ ، َوالِْخمَارِ : َوْيِد بن غَفَلَةَ ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ بن ُمْسِلمٍ ، َعْن ُس

.  
  ُشرَْيُح بن َهانِيٍ َعْن بِاللٍ

َنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر ، َعْن لَْيٍث ، َعنِ الَْحكَمِ َحدَّثَ: َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -١٠٨٧
 َمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ ، َوَحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن ُشَرْيحِ بن َهانِي ، َعْن بِاللٍ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .، َوالِْخَمارِ 
  ْجَدعِ َعْن بِاللٍَمْسرُوُق بن اَأل



َنا إِسَْرائِيلُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر ، َحدَّثَ -١٠٨٨
َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََوَجْدُت َما كَانَ ِعْنِدي َتْمٌر ِل: َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َمْسرُوقٍ ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ 

أََخذُْت : َما َهذَا ؟ ، فَقُلُْت :  ُهَو َخْيٌر ِمْنُه َصاًعا بَِصاَعْينِ ، فَاشَْتَرْيُتُه َوأَتَْيُت بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ
  .ُردَّ َعلَْيَنا َتمَْرَنا : لَ َصاًعا بَِصاَعْينِ ، فَقَا

َنا إِسَْرائِيلُ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثَ -١٠٨٩
أَطِْعْمَنا َيا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :  َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َمْسرُوقِ بن اَألْجَدعِ ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ

لَمْ َيْبَق َشْيٌء إِال َشْيٌء ادَّخَْرُتُه ِللنَّبِيِّ : زِْدَنا َيا بِاللُ ، فَزِْدُتُه ثَالثًا ، فَقُلُْت : بِاللُ َتمًْرا ، فَقََبْضُت لَُه قََبَضاٍت ، فَقَالَ 
  .أَْنِفْق َيا بِاللُ َوال َتْخَش ِمْن ِذي الْعَْرشِ إِقْالال : َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه 

  أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه َعْن بِاللٍ

دَّثَنِي أَُبو َبكْرِ بن َحفْصِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيحٍ ، َح -١٠٩٠
كَْيَف َمَسَح َرسُولُ :  ُعَمَر ، أَْخَبرَنِي أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه ، أَنَُّه َسِمَع عَْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َسأَلَ بِالال

َتبَرََّز ، ثُمَّ َدَعا بِِمطَْهَرٍة بِإَِداَوٍة ، فََغَسلَ َوْجَهُه وََيَدْيِه ، ثُمَّ َمَسحَ :  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الُْخفَّْينِ ؟ ، فَقَالَ
  .َعلَى ُخفَّْيِه ، َوَعلَى ِخَمارِِه ِللِْعَماَمِة 

  ح. َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ  -١٠٩١
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َحفْصٍ ، َحدَّثَنِي َشْيٌخ ِمنْ : ْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، قَاال وثنا أَُبو ُم

َعْوٍف فََمرَّ بِاللٌ ، فَسَأَلُوُه َعْن كُْنُت َمَع َعْبِد الرَّْحَمنِ بن : بين َتْيمٍ ُيكَنَّى أََبا َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَالَ 
كَانَ َيقِْضي الْحَاَجةَ ، فََيجِيُء فََيَتَوضَّأُ َويَْمَسُح َعلَى الِْخَمارِ : ُوُضوِء َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

ُبو الْوَِليِد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َحفْصٍ ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َوالُْموقَْينِ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَ
  .َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن بِاللٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنحَْوُه 

  الصَُّنابِِحيُّ َعْن بِاللٍ

، َعْن  ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن كَِثريٍ النَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ َحدَّثََنا أَُبو -١٠٩٢
  .الْقَْدرِ لَْيلَةُ أَْرَبعٍ َوِعشْرِيَنلَْيلَةُ : أَبِي الَْخْيرِ ، َعنِ الصُّنَابِِحيِّ ، َعْن بِاللٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

  أَُبو جَْنَدلِ بن ُسهَْيلِ بن َعْمرٍو َوالَْحارِثُ بن ُمَعاوَِيةَ َعْن بِاللٍ
 ، َعنَِحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد ، َحدَّثََنا اْبُن ثَْوَبانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َمكْحُولٍ  -١٠٩٣

اْمَسحُوا َعلَى الُْخُمرِ َوالْمُوقِ : الَْحارِِث بن ُمَعاوَِيةَ ، َوُسهَْيلِ بن أَبِي جَْنَدلٍ ، أَنَُّهَما َسأَال بِالال َعنِ الَْمْسحِ ، فَقَالَ 
  .َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

زِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد ، َحدَّثََنا اْبُن ثَْوَبانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ الرَّا -١٠٩٤
ُه َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ: الَْحارِِث بن ُمَعاوَِيةَ ، َوُسهَْيلِ بن أَبِي جَْنَدلٍ ، أَنَُّهَما َسأَال بِالال َعنِ الَْمْسحِ ، فَقَالَ 

  .اْمَسحُوا َعلَى الُْخُمرِ وَالُْموقِ : َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 
أَبِي َوْهبٍ ،  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ بن ُحَمْيٍد ، َعْن -١٠٩٥

كَانَ َرسُولُ اللَّهِ : َعاوَِيةَ ، َعْن أَبِي جَْنَدلٍ الْقَُرِشيِّ ، َعْن بِاللٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َعْن َمكُْحولٍ ، َعنِ الَْحارِِث بن ُم
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َعلَى الُْموقَْينِ َوالِْخَمارِ 



َحدَّثََنا : َنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، وََيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثَ -١٠٩٦
سَأَلَْنا بِالال : ، قَالَ  إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَبْيٍد الْكَالِعيِّ ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعنِ الْحَارِثِ بن ُمَعاوَِيةَ ،

اْمَسُحوا َعلَى الُْخفَّْينِ ، : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : خُفَّْينِ ، فَقَالَ بِاللٌ َعنِ الَْمْسحِ َعلَى الْ
  .َوالْمُوقِ 
  ح. َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ  -١٠٩٧
إِْسَحاقَ بن َعْبِد ا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن حَْربٍ ، َعْن َوَحدَّثََن

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ، قَالَ  اللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعنِ الْحَارِثِ بن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ ، وَالِْخمَارِ 

 الَْعالِء بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ بن ُحَمْيٍد ، َعنِ -١٠٩٨
كَانَ ُهَو َوَرُجلٌ ِمْن قُرَْيشٍ َيتََوضَّآنِ : الَْحارِِث ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعنِ الَْحارِِث بن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ الِْكنَانِيِّ ، قَالَ 

بِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َعلَى كَانَ النَّ: ِمْن َمطَْهَرِة الَْمْسجِِد ، فَتََناَزَعا ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ ، فَقَالَ بِاللٌ 
  .الُْموقَْينِ ، َوالِْخَمارِ 

َعالِء بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحْمَزةَ ، َعنِ الْ -١٠٩٩
، َعنِ الَْحارِِث بن ُمَعاوَِيةَ ، ، َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  الَْحارِِث ، َعْن َمكْحُولٍ

  .َمَسَح َعلَى الْخُفَّْينِ ، َوالِْخَمارِ 
َيى بن َحْمَزةَ ، َعنِ النُّْعَمانِ بن الْمُْنِذرِ ، َعْن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف ، َحدَّثََنا َيْح -١١٠٠

أَنَُّه أَقَْبلَ ِمنَ : َوَسلََّم  َمكْحُولٍ ، أَنَّ بِالال ، مَْولَى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَْخَبَر ، َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  .فََدَعا بَِوُضوٍء فََمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ الْغَاِئِط َيْوَم غَْزَوِة َتُبوَك ، 

  ح. َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َخلٍَف  -١١٠١
وحٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعاِمرٍ ، َعْن َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ الَْمْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا سَاِلمُ بن ُن

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسحُ : قََتاَدةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، َعْن أَبِي جَْنَدلٍ ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ 
  .َعلَى الُْموقَْينِ ، َوالِْخَمارِ 

  لٍأَُبو إِْدرِيَس َعْن بِال
َب ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن أَيُّو -١١٠٢

  .لََّم َيْمَسُح َعلَى الِْعَماَمِة وَالُْموقَْينِ ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس ، َعْن بِاللٍ ، أَنَُّه رَأَى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

: َبةَ ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ِقال -١١٠٣
رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ ، : قَالَ َما َهذَا ؟ : َمَسَح بِاللٌ َعلَى ُموقَْيِه ، فَِقيلَ لَُه 

  .أََبا إِْدرِيَس ، َوكَذَِلَك ، رََواُه َيحَْيى بن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ : َوالِْخَمارِ ، لَْم َيذْكُْر َمْعَمٌر ِفي َحِديِثِه 
َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن : ا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، وَُمَحمَُّد بن ُمحَمٍَّد التَّمَّاُر ، قَاال َحدَّثََن -١١٠٤

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَسَح َعلَى َيحَْيى بن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ
  .الُْخفَّْينِ ، َوالِْخمَارِ 

ْيٍد الطَّوِيلِ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َعْن ُحَم -١١٠٥



لَّى ْدرِيَس ، أَنَُّه كَانَ قَاِعًدا بِِدَمْشَق ِفي َيْومٍ بَارٍِد َيتََوضَّأُ ، فََمرَّ بِِه بِاللٌ ُمَؤذِّنُ َرسُولِ اللَّهِ َصأَبِي َرَجاٍء ، َعْن َعمِِّه أَبِي إِ
َيْمَسُح َعلَى : ؟ ، قَالَ  َيا بِاللُ ، كَْيَف كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيتََوضَّأُ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

  .الُْخفَّْينِ ، َوالِْخمَارِ 

ي ، َعْن ُحَمْيدٍ َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َيْعقُوَب الُْمقْرُي الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن خَاِلِد بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا أَبِ -١١٠٦
ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس ، َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ الطَّوِيلِ ، َعْن أَبِي َرَجاٍء ، َموْلَى أَبِي 

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَوضَّأَ وََمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ ، َوالِْخَمارِ 
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ،  -١١٠٧

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُحَمْيٍد ، َعْن أَبِي الُْمَتوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ 
  .ُح َعلَى الُْخفَّْينِ ، َوالِْخمَارِ َيْمَس

  أَُبو اَألشَْعِث الصَّْنعَانِيُّ َعْن بِاللٍ
َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ ، : َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد الطََّبرَانِيُّ ، َوَوْرُد بن أَحَْمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيُّ ، قَاال  -١١٠٨

 ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َبِشريٍ ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ الَْجرِْميِّ ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث َحدَّثََنا الَْولِيُد بن
ْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ ، كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي: الصَّْنَعانِيِّ ، َعْن بِاللٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

  .َوالِْخَمارِ 
  َعْبُد اللَِّه بن لَُحيٍّ الْهَْوزَنِيُّ َعْن بِاللٍ

المٍ ، َعْن َزْيِد بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َس -١١٠٩
لَِقيتُ بِالال ُمَؤذِّنَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه الْهَْوزَنِيُّ ، قَالَ : ، أَنَُّه َسِمَع أََبا َسالمٍ ، قَالَ َسالمٍ 

َما كَانَ لَُه َشْيٌء ، : َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فَقَالَ  َيا بِاللُ ، َحدِّثْنِي كَْيَف كَاَنْت َنفَقَةُ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َوَسلََّم ، فَقُلُْت 
ْنَسانُ الُْمْسِلُم ، فََرآُه َعارًِيا ، كُْنُت أََنا الَِّذي أَِلي ذَاَك ِمْنُه ُمْنذُ بََعثَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، حَتَّى ُتُوفَِّي ، َوكَانَ إِذَا أََتاُه اِإل

:  فَأَْسَتقْرُِض ، فَأَشَْترِي الُْبرَْدةَ ، فَأَكُْسوُه وَأُطِْعُمُه ، َحتَّى اعَْتَرَضنِي َرُجلٌ ِمَن الُْمْشرِِكَني ، فَقَالَ َيأُْمرُنِي بِِه ، فَأَْنطَِلُق ،
أُْت ، ثُمَّ قُْمُت ُألَؤذِّنَ ضََّيا بِاللُ ، إِنَّ عِْنِدي َسَعةً ، فَال َتْسَتقْرِْض ِمْن أََحٍد إِال ِمنِّي ، فَفََعلُْت ، فَلَمَّا كَانَ ذَاَت َيْومٍ َتَو

َيا لَبَّْيَك ، فََتَجهََّمنِي ، : َيا حََبِشيُّ ، قُلُْت : بِالصَّالِة ، فَإِذَا الُْمشْرُِك قَْد أَقَْبلَ ِفي ِعَصاَبٍة ِمَن التُّجَّارِ ، فَلَمَّا َرآنِي قَالَ 
إِنََّما َبيَْنَك َوبَْيَنُه أَْرَبٌع ، َوآُخذُكَ : قَرِيٌب ، قَالَ : َك َوَبْيَن الشَّْهرِ ، قُلُْت أََتْدرِي كَْم َبْيَن: َوقَالَ ِلي قَْوال َعِظيًما ، فَقَالَ 

لَِكْن إِنََّما أَْعطَيُْتكَ بِالَِّذي ِلي َعلَْيَك ، فَإِنِّي لَْم أُْعِطكَ الَِّذي أَْعطَيُْتَك ِمْن كََرامَِتَك ، َوال كََراَمةِ َصاِحبَِك َعلَيَّ ، َو
  ْنفُسِ النَّاسِ ،ألَتَِّخذََك ِلي َعْبًدا ، فَأَرُدَُّك َتْرَعى الْغََنَم كََما كُْنَت قَْبلَ ذَِلَك ، فَأََخذَ ِفي َنفِْسي َما يَأُْخذُ ِفي أَ

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى أَْهِلِه ، فَاْستَأْذَْنتُ فَاْنطَلَقُْت ، ثُمَّ أَذَّْنتُ بِالصَّالِة حَتَّى إِذَا َصلَّْيتُ الَْعَتَمةَ ، َرَجَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا
َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّ الُْمْشرِكَ الَِّذي كُْنُت ادَّْنُت ِمْنُه ، قَالَ ِلي كَذَا َوكَذَا ، َولَْيَس ِعْنَدَك َما : َعلَْيِه فَأَِذنَ ِلي ، فَقُلُْت 

فَاِضِحي ، فَائْذَنْ ِلي أَنْ آَبَق إِلَى بَْعضِ َهُؤالِء اَألحَْياِء الَِّذيَن قَْد أَْسلَُموا حَتَّى يَْرُزقَ  َتقِْضي َعنِّي ، َولَْيَس ِعْنِدي ، َوُهَو
َوِمَجنِّي يِْفي َوجَِرابِي اللَُّه َرسُولَُه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما يَقِْضي َعنِّي ، فََخَرْجتُ َحتَّى أَتَْيُت َمْنزِِلي ، فََجَعلُْت َس
يَّ لَْيال نِْمُت ، َحتَّى َيْنَشقَّ َوَنْعِلي ِعْنَد َرأِْسي ، َواْسَتقَْبلُْت بَِوْجهِي اُألفَُق ، فَكُلََّما نِْمُت َساَعةً اْنَتَبْهُت ، فَإِذَا رَأَْيُت َعلَ

َيا بِاللُ ، أَجِْب َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ى َيْدُعو َعُموُد الصُّْبحِ اَألوَّلِ ، فَأََرْدُت أَنْ أَْنطَِلَق ، فَإِذَا إِْنَسانٌ َيسَْع



ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم ، فَاْنطَلَقُْت حَتَّى أََتْيُتُه فَإِذَا أَْرَبُع َركَاِئَب ُمنَاَخاٌت َعلَْيهِنِّ أَْحَمالُُهنُّ ، فَأَتَْيُت َرُس
أَْبِشْر ، فَقَْد َجاَءَك اللَُّه بِقَضَاِئَك فََحِمْدتُ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، : ُت ، فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْسَتأْذَْن
رِقَاَبُهنَّ ، َوَما َعلَْيهِنَّ ِكْسَوةٌ َوطََعاٌم  إِنَّ لََك: َبلَى ، قَالَ : أَلَْم َتُمرَّ َعلَى الرَّكَاِئبِ الُْمنَاخَاِت اَألرَْبعِ ؟ قُلُْت : َوقَالَ 

  ، ثُمَّ َعقَلُْتُهنَّ ،أَْهَداُهنَّ إِلَيَّ َعِظيُم فََدَك ، فَاقْبِْضُهنَّ ثُمَّ اقْضِ َديَْنَك ، فَفََعلُْت ، فََحطَطُْت َعْنُهنَّ أَْحَمالَُهنَّ 

إِذَا َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرْجُت إِلَى الَْبِقيعِ ، فََجَعلُْت  ثُمَّ قُْمُت إِلَى َتأِْذينِي َصالةَ الصُّْبحِ َحتَّى
ا زِلْتُ َمْن كَانَ َيطْلُُب َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِدْينٍ ، فَلَْيْحُضْر ، فََم: إِْصَبَعيَّ ِفي أُذُنِيَّ ، فَنَاَدْيُت ، فَقُلُْت 

لَ ِفي َيِدي أُوِقيََّتاِن أَوْ أَبِيُع َوأَقِْضي َحتَّى لَْم َيْبَق َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدْيٌن ِفي اَألْرضِ ، حَتَّى فََض
رِ ، َوإِذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِعًدا ِفي أُوِقيَّةٌ َونِْصٌف ، ثُمَّ اْنطَلَقُْت إِلَى الَْمْسجِِد َوقَْد ذََهَب َعامَّةُ النَّهَا

قَْد قََضى اللَُّه كُلَّ َشْيٍء كَانَ َعلَى َرسُولِ اللَّهِ : َما فََعلَ َما ِقَبلََك ؟ قُلُْت : الَْمْسجِِد َوْحَدُه ، فََسلَّْمُت َعلَْيِه ، فَقَالَ ِلي 
اْنظُرْ أَنْ ُترِحيَنِي ِمْنَها ، فَإِنِّي لَْسُت : َنَعْم ، قَالَ : أَفَْضلُ َشْيٍء ، فَقُلُْت : َسلََّم فَلَْم َيْبَق َشْيٌء ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َداِخال َعلَى أََحٍد ِمْن أَْهِلي حَتَّى ُترَِحينِي ِمْنُه ، فَلَْم َيأِْتَنا أََحٌد َحتَّى أَْمَسْيَنا ، فَلَمَّا َصلَّ
ُهَو َمِعي لَْم َيأِْتَنا أََحٌد ، فََباَت ِفي الَْمْسجِِد َحتَّى : َما فََعلَ الَِّذي ِقَبلََك ؟ قُلُْت : َوَسلََّم الَْعَتَمةَ َدَعانِي ، فَقَالَ ِلي 

رِ النََّهارِ َجاَء َراكَِباِن ، فَاْنطَلَقُْت بِهَِما وَأَطَْعْمُتُهَما َوكَسَْوُتُهَما ، حَتَّى إِذَا أَْصَبَح ، فَظَلَّ الَْيْوَم الثَّانَِي َحتَّى كَانَ ِفي آِخ
  اللََّهقَْد أَرَاَحَك اللَُّه ِمْنُه َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَكَبََّر َوَحِمدَ : َما فََعلَ الَِّذي ِقَبلََك ؟ فَقُلُْت : َصلَّى الَْعَتَمةَ َدَعانِي ، فَقَالَ 

َم َعلَى اْمَرأَةٍ اْمرَأٍَة حَتَّى أََتى َعزَّ َوَجلَّ َشفَقًا ِمْن أَنْ ُيْدرِكَُه الَْمْوُت َوِعْنَدُه ذَِلَك ، ثُمَّ اتََّبْعُتهُ َحتَّى َجاَء أَزَْواُجُه ، فََسلَّ
ِد بن ِعْرقٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفًّى ، َحدَّثََنا َمبِيَتُه ، فَُهَو الَِّذي سَأَلْتَنِي َعْنُه ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن ُمَحمَّ

نِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َسالمٍ ، َحدَّثَنِي اْبُن َسالمٍ ، َعْن غَْيالنَ الثَّقَِفيِّ ، َعْن بِاللٍ ، َع
  .ُهَعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَ

  َشدَّاٌد َموْلَى ِعَياضٍ َعْن بِاللٍ
، َعْن َشدَّاٍد ،  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن َجْعفَرِ بن ُبْرقَانَ -١١١٠

ال ُتؤَذِّنْ َحتَّى َتَرى الْفَْجرَ : لَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَا: َمْولَى ِعيَاضٍ ، َعْن بِاللٍ َرِضي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  .َهكَذَا َوأَشَاَر بَِيِدِه ، ثُمَّ فََتَحَها
  َشْهُر بن حَْوَشبٍ َعْن بِاللٍ

ثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا أَيُّوبُ بن الَْعالُء ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -١١١١
  .أَفْطََر الَْحاجُِم وَالَْمْحُجوُم: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قََتاَدةَ ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ 

  نِْمَرانُ الَْيْحِصبِيُّ َعْن بِاللٍ

، َحدَّثََنا الْمِْنَهالُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعمَّارٍ الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن الَْيَماِن  -١١١٢
قَالَ : نِْمَرانَ الَْيْحِصبِيِّ ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ بن َخِليفَةَ ، َعْن أَبِي ُعَبْيِد اللَِّه الشَّاِميِّ ، َعْن أَبِي ُملَْيكَةَ الذَِّمارِيِّ ، َعْن 

ال إِلََه إِال اللَُّه قَْبلَ َمْوِتهِ بَِسَنٍة َدَخلَ الَْجنَّةَ ، : َيا بِاللُ ، َناِد ِفي النَّاسِ ، َمْن قَالَ : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َوإِنِ اتَّكَلُوا: إِذًا يَتَِّكلُوا ، قَالَ : َيْومٍ ، أَْو َساَعٍة ، قَالَ  أَْو َشْهرٍ ، أَوْ ُجُمَعٍة ، أَْو

  أَُبو ُعثَْمانَ النَّْهِديُّ



 ثَْمانَ ، أَنََّحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي ُع -١١١٣
  .ال َتْسبِقْنِي بِآمَِني: بِالال ، قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َحدَّثََنا الْقَاِسُم َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن َمْنَدِه اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َسِعيٍد ،  -١١١٤
  .ال َتْسبِقْنِي بِآِمَني : ْن َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن بِاللٍ ، أَنَُّه قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بن َمِعنيٍ ، َع

  فَاِطَمةُ بنُت الُْحَسْينِ َعْن بِاللٍ

َعْبِد اللَِّه اُألُرزِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ َيحَْيى بن وَاِضحٍ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن -١١١٥
قَالَ : ُه َعْنُه ، قَالَ أَخَْبرَنِي بِْشرُ بن ُمَحمٍَّد اُألَموِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَّ

  .كُلُّ َمْعُروفٍ َصَدقَةٌ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى 
  بِاللُ بن الْحَارِثِ الْمَُزنِيُّ يكين أبا عبدالرمحن

َماَت بِاللُ بن الْحَارِِث الْمَُزنِيُّ َسَنةَ : َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -١١١٦
  .تَِّني َوِسنُُّه ثَمَاُنونَ َسَنةً ِس

بِاللُ بن الَْحارِِث ُيكَنَّى أََبا عَْبِد : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ فُْسُتقَةُ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َعْبدِ اللَِّه الَْحمَّالُ ، قَالَ  -١١١٧
  .الرَّْحَمنِ 
ا يَزِيُد بن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََن -١١١٨

ضَْوانِ إِنَّ الرَُّجلَ لَيََتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمْن رِ: ، َعْن بِاللِ بن الَْحارِِث الْمَُزنِيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
الرَُّجلَ لََيَتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمْن َسَخطِ  اللَِّه ال َيظُنُّ أَنْ َتْبلُغَ َما َبلََغْت ، فََيكُْتُب اللَُّه لَُه بَِها رِْضوَاَنُه إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ، َوإِنَّ

  .َها َسَخطَُه إِلَى َيْومِ َيلْقَاُهاللَِّه ال يََرى أَنْ َتْبلُغَ َما َبلََغْت ، فََيكُْتُب اللَُّه لَُه بِ

رٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبرَاِهيَم اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َجْعفَ -١١١٩
لِ بن الْحَارِِث الُْمزَنِيِّ ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن بِال

َيْومِ لَُه رِضَْواَنهُ إِلَى  إِنَّ أََحَدكُمْ لَيََتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمْن رِضَْواِن اللَِّه َما َيظُنُّ أَنْ َتْبلُغَ َما َبلََغْت ، َيكُْتُب اللَُّه: َوَسلََّم َيقُولُ 
ُتُب اللَُّه َعلَْيِه بَِها َسَخطَُه إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ، َوإِنَّ أََحَدكُمْ لَيََتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمْن َسَخِط اللَِّه َما َيظُنُّ أَنْ َتْبلُغَ َما َبلََغْت َيكْ

  .الِْقَياَمِة 
رِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن إِْبَراِهيَم الْبِرَِكيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الرَّبِيعِ بن َشاِهَني الَْبْص -١١٢٠

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن بِاللِ بن الْحَارِِث الُْمزَنِيِّ ، قَالَ 
لَُّه لَُه بَِها إِنَّ الرَُّجلَ يََتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمْن رِضَْواِن اللَِّه ، َوَما َيَرى أَنََّها َبلََغْت َما َبلََغْت ، فََيكُْتُب ال: ِه َوَسلََّم اللَُّه َعلَْي

ِه ، فََما َيَرى أَنََّها َتْبلُغُ َما َتْبلُغُ ، فََيكُْتُب اللَُّه َعلَْيِه رِضَاُه إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ، َوإِنَّ الرَُّجلَ لَيََتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمْن َسَخِط اللَّ
  .بَِها َسَخطَُه إِلَى َيْومِ يلقاِه 

ْمرٍو ، َعْن ِد بن َعَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد ، َعْن ُمَحمَّ -١١٢١
إِنَّ أََحدَكُْم : لََّم َيقُولُ أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن بِاللِ بن الَْحارِِث الْمَُزنِيِّ ، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

لََغتْ َيكُْتُب اللَُّه لَُه بَِها رِْضوَاَنُه إِلَى َيْومِ َيلْقَاُه ، َوإِنَّ أََحَدكُمْ أَيظُنُّ أَنْ َتْبلُغَ َما َب) لََيَتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمْن رِضَْواِن اللَِّه َما
  .ى َيْومِ َيلْقَاُه لََيَتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمْن َسَخِط اللَِّه َما َيظُنُّ أَنْ َتْبلُغَ َما َبلََغْت َيكُْتُب اللَُّه َعلَْيِه َسَخطَُه إِلَ



انُ ُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َجدِّي أَْحَمُد بن أَبِي شَُعْيبٍ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن أَْعَيَن ، َحدَّثََنا ُسفَْيَحدَّثََنا أَ -١١٢٢
الَ َرُسولُ اللَّهِ قَ: الثَّْورِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن بِاللِ بن الَْحارِِث ، قَالَ 

إِلَى إِنَّ الرَُّجلَ لَيََتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمْن َسَخِط اللَِّه ال يََرى أَنْ َتْبلُغَ َما َبلََغْت فَُيكَْتَب لَُه َسَخطُُه : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ْن رِضَْواِن اللَِّه ال َيَرى أَنْ َتْبلُغَ َما َبلََغْت ، فَُيكَْتَب لَُه رِْضوَاُنُه إِلَى َيْومِ َيْومِ الِْقَياَمِة ، َوإِنَّ الرَُّجلَ لَيََتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِم

دُ اللَِّه النَّْضرِ ، َحدَّثََنا ُعَبْي َيلْقَاٌه ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي النَّْضرِ ، َحدَّثََنا أَُبو
ارِِث ، َعنِ النَّبِيِّ اَألْشجَِعيُّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن بِاللِ بن الَْح

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنْحَوُه 

، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد بن َعْجالنَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ  -١١٢٣
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو ، َعْن أَبِيِه َعْمرِو بن َعلْقََمةَ ، َعْن بِاللِ بن الَْحارِِث ، قَالَ 

 لَُه بَِها رِْضوَاَنهُ إِنَّ الرَُّجلَ لََيَتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمْن رِْضَوانِ اللَِّه َما َيظُنُّ أَنََّها َتْبلُغُ َما َبلََغتْ َيكُْتُب اللَُّه: َم َيقُولُ َعلَْيِه َوَسلَّ
ا َيظُنُّ أَنْ َتْبلُغَ َما َبلََغْت ، فََيكُْتبُ اللَُّه بَِها َعلَْيِه َسَخطَهُ إِلَى َيْومِ َيلْقَاُه ، َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيَتكَلَّمُ بِالْكَِلَمِة ِمْن َسَخِط اللَِّه َم

  .إِلَى َيْومِ َيلْقَاُه 
  ح. َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك  -١١٢٤

  ح. بن يُوُسَف ، أََنا َماِلٌك  َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه

َحمَِّد بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ ، َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي الَْحكَمِ ، أََنا َماِلُك بن أََنسٍ ، َعْن ُم
إِنَّ الرَُّجلَ لَيََتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمْن : سُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن أَبِيِه ، َعْن بِاللِ بن الَْحارِِث الُْمزَنِيِّ ، أَنّ َر

ُم بِالْكَِلَمِة ِمْن نَّ الرَُّجلَ لَيََتكَلَّرِضَْواِن اللَِّه َما كَانَ َيظُنُّ أَنْ َتْبلُغَ َما َبلََغْت َيكُْتُب اللَُّه لَُه رِْضوَاَنُه إِلَى َيْومِ َيلْقَاُه ، َوإِ
أَْسقَطَ َماِلٌك ، : لَ أَُبو الْقَاِسمِ َسَخِط اللَِّه َما كَانَ َيظُنُّ أَنْ َتْبلُغَ َما َبلََغْت َيكُْتبُ اللَُّه لَُه بَِها َسَخطَُه إِلَى َيْومِ َيلْقَاُه ، قَا

َجدَّ ُمَحمَّدِ بن َعْمرٍو ، َوَرَواُه َحمَّاُد بن َسلََمةَ فَخَالََف النَّاَس  َوُمَحمَُّد بن َعْجالنَ ِمَن اِإلْسَناِد ، َعلْقََمةَ بن َوقَّاصٍ ،
  .ِفيِه 

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -١١٢٥
مَِّد بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعلْقََمةَ بن َوقَّاصٍ ، َعْن بِاللِ بن الْحَارِِث ، َسلََمةَ ، َعْن ُمَح

ْدرِي َما َبلََغْت ، فََيكُْتبُ إِنَّ الرَُّجلَ لَيََتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمْن َسَخِط اللَِّه ال َي: أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
َيْدرِي َما َبلََغْت ، فََيكُْتبُ اللَُّه لَهُ اللَُّه لَُه بَِها َسَخطَُه إِلَى َيْومِ َيلْقَاُه ، َوإِنَّ الرَُّجلَ لَيََتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمْن رِضَْواِن اللَِّه ال 

  .بَِها رَِضاهُ إِلَى َيْومِ َيلْقَاُه 

ن الُْمبَاَرِك ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َشْهَريَاَر الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن سَيَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ب -١١٢٦
ْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسِم: ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن َعلْقََمةَ بن َوقَّاصٍ اللَّْيِثيِّ ، َعْن بِاللِ بن الْحَارِِث ، قَالَ 

لَى َيْومِ َيلْقَاُه ، َوإِنَّ إِنَّ الرَُّجلَ لَيََتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمَن الَْخْيرِ َما َيْعلَُم َمْبلََغَها َيكُْتُب اللَُّه لَُه بَِها رِضَْواَنهُ إِ: َوَسلََّم َيقُولُ 
  .َمِة ِمَن الشَّرِّ َما َيْعلَُم َمْبلََغَها َيكُْتُب اللَُّه َعلَْيِه بَِها َسَخطَُه إِلَى َيْومِ َيلْقَاُه الرَُّجلَ لَيََتكَلَُّم بِالْكَِل

، َعْن ِد بن َعْمرٍو َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد ، َعْن ُمَحمَّ -١١٢٧
الُْمْسِلُم َمْن َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن : أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن بِاللِ بن الَْحارِِث ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 



  .ِلسَانِِه َوَيِدِه
ُج بن النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا ُسرَْي -١١٢٨

َيا َرسُولَ اللَِّه ، : قُلُْت : َحدَّثَنِي َربِيَعةُ بن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ الْحَارِثِ بن بِاللِ بن الَْحارِِث ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .َبلْ لََنا خَاصَّةً : ةً ، أَْم ِللنَّاسِ َعامَّةً ؟ ، قَالَ فَْسُخ الَْحجِّ لََنا خَاصَّ

َنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َخلٍَف ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الَْوزِيرِ ، َحدَّثَ -١١٢٩
 لْحَارِِث بن بِاللِ بن الْحَارِِث ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى بِالَْيِمنيِ َمَعُمَحمٍَّد ، َعْن َربِيَعةَ ، َعنِ ا

  .الشَّاِهِد
  ح. َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَبِي  -١١٣٠

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْحَسنِ بن َزبَالَةَ ، : ثََنا هَاُرونُ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّ
سُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َحدَّثَنِي َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َربِيَعةَ ، َعنِ الَْحارِِث بن بِاللِ بن الَْحارِِث ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َر

  .َوَسلََّم أَقْطََع لَُه الْعَِقيَق كُلَُّهَعلَْيِه 
ُحَمْيُد بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ ، َحدَّثَنِي  -١١٣١

ْن أَبِيهَِما ، َعْن َجدِِّهَما بِاللِ بن الَْحارِِث ، أَنَّ َصاِلحٍ ، َعْن ُعَماَرةَ ، وَبِاللٍ ، ابين حيىي بن بالل بن احلارث ، َع
بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ َهذَا َما أَعْطَى ُمَحمَّدٌ : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقْطََعُه َهِذهِ الْقَِطيَعةَ َوكََتَب لَُه 

ُصبِ َعلَْيِه َوَسلََّم بِاللَ بن الْحَارِِث ، أَْعطَاُه َمعَاِدنَ الْقَبِيلَِة غَْورِيََّها َوَجلِْسيََّها غََشَيةَ ، َوذَاَت النَُّرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه 
  .، َوَحْيثُ صَلَُح الزَّْرُع ِمْن قُْدسٍ ، إِنْ كَانَ َصاِدقًا َوكََتَب ُمَعاوَِيةُ

َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َعْبِد الْعَِظيمِ : ِه الَْحْضرَِميُّ ، َوَزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَّ -١١٣٢
يِه ، َعْن َزنِيِّ ، َعْن أَبِالَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ ، َعْن كَِثريِ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن َعْوٍف الُْم

  .كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ذََهبَ ِلَحاَجِتهِ أَبَْعَد: َجدِِّه ، َعْن بِاللِ بن الَْحارِِث ، قَالَ 

ا كَِثُري بن َعْبدِ اللَِّه بن َعْمرِو َحدَّثََنا خَاِلُد بن النَّْضرِ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسِعيدٍ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََن -١١٣٣
َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن َعْوٍف الُْمزَنِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن بِاللِ بن الْحَارِِث ، قَالَ 

َخَرجَ ِلَحاَجِتهِ ُيْبِعُد ، فَأََتْيُتُه بِإَِداَوٍة ِمْن َماٍء ، فَاْنطَلََق ، فََسِمْعُت ِعْنَدُه ِفي َبْعضِ أَْسفَارِِه ، فَخََرَج ِلَحاَجِتِه َوكَانَ إِذَا 
َنَعْم ، : أَمََعَك َماٌء ؟ قُلُْت : بِاللُ ، قَالَ : بِاللُ ، فَقُلُْت : ُخُصوَمةَ رَِجالٍ ، َولََغطًا لَْم أَْسَمْع ِمثْلََها ، فََجاَء ، فَقَالَ 

َيا َرسُولَ اللَِّه ، َسِمْعُت ِعْنَدَك ُخُصوَمةَ رَِجالٍ َولَغَطًا َما َسِمْعُت أََحدَّ : أََصْبَت ، فَأََخذَُه ِمنِّي ، فَتََوضَّأَ ، قُلُْت : قَالَ 
أَنْ أُْسكَِنُهْم ، فَأَْسكَْنتُ اخَْتَصَم ِعْنِدي الْجِنُّ الُْمْسِلُمونَ َوالْجِنُّ الُْمْشرِكُونَ ، سَأَلُونِي : ِمْن أَلِْسنَِتهِْم ، قَالَ 

َما الْجَلَُس ، َوَما الْغَْوُر ؟ ، : قُلُْت لَكَِثريٍ : الُْمْسِلِمَني الْجَلََس ، َوأَْسكَْنُت الُْمْشرِِكنيَ الْغَْوَر ، قَالَ َعْبُد اللَِّه بن كَِثريٍ 
َما َرأَيَْنا أََحًدا أُِصيَب بِالْجَلَسِ إِال َسِلمَ : جِبَالِ َوالْبِحَارِ ، قَالَ كَِثٌري الَْجلَُس الْقَُرى َوالْجِبَالُ ، َوالَْغْوُر َما َبْيَن الْ: قَالَ 

  .، َوال أُِصيَب أََحٌد بِالْغَْورِ إِال لَْم َيكَْد َيْسلَُم

لُْمَخرِِّميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن كَِثريِ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َنْصرٍ الطُّوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَيُّوَب ا -١١٣٤
َرَمَضانُ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن بِاللِ بن الْحَارِِث ، قَالَ 

اَها ِمَن الُْبلَْداِن ، َوُجُمَعةٌ بِالَْمدِيَنِة َخْيٌر ِمْن أَلِْف ُجُمَعٍة ِفيَما ِسَواَها ِمَن بِالَْمِديَنِة َخْيٌر ِمْن أَلِْف رََمَضانَ ِفيَما ِسَو



  .الُْبلَْداِن
  ُبرَْيَدةُ بن الُْحَصْيبِ اَألْسلَِميُّ

  ُيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّه
َماَت ُبرَْيَدةُ بن : َنا َهارُونُ بن َعْبِد اللَِّه أَُبو ُموَسى ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ فُْسُتقَةُ ، َحدَّثَ -١١٣٥

َوبَُرْيَدةُ بن ُحصَْيبٍ :  الُْحَصْيبِ اَألْسلَِميُّ بِخَُراَسانَ ِفي ِخالفَِة َيزِيَد بن ُمَعاوَِيةَ َسَنةَ اثَْنَتْينِ َوِستَِّني ، قَالَ أَُبو ُموَسى
  .ُيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّه 

ةُ بن ُحجْرٍ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َسْهلِ بن ُحرَْيٍث الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الطََّرسُوِسيُّ ، َحدَّثََنا َسمَُر -١١٣٦
َيا : لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ ال: ، َحدَّثََنا ُحَساُم بن ِمَصكٍّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن بَُرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

لََها ُسوٌء ، َألنَّ ذَا الْقَْرَنْينِ ُبرَْيَدةُ سََتكُونُ ُبعُوثٌ ، فََعلَْيَك بَِبْعثِ ُخرَاَسانَ ، ثُمَّ َعلَْيَك بَِمِديَنِة ُمُروٍ ، فَإِنَُّه ال ُيِصيبُ أَْه
  .بناَها 

ِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعْن َعطَاٍء الْخَُراسَانِيِّ ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَّهِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْرا -١١٣٧
اَرِة الْقُبُورِ ، فَُزوُروَها ، إِنِّي كُْنتُ َنَهيُْتكُْم َعْن زَِي: قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

 ، َونََهْيُتكُْم َعْن أَكْلِ لُُحومِ فَإِنََّها ُتذَكُِّر اآلخَِرةَ ، َوَنهَْيُتكُْم َعنِ الَْجرِّ ، فَاْنتَبِذُوا ِفي كُلِّ وَِعاٍء ، َواْجَتنِبُوا كُلَّ ُمْسِكرٍ
  .ُروااَألضَاِحيِّ بَْعَد ثَالٍث ، فَكُلُوا َوَتَزوَّدُوا َوادَِّخ

الرَُّواِسيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ النَّْهِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُحَمْيٍد  -١١٣٨
ِعْنَدكَ : ِمَن األَْنَصارِ ِلعَِليٍّ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه قَالَ َنفٌَر : َعْبُد الْكَرِميِ بن َسِليٍط ، َعنِ اْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َيا َرسُولَ : َما َحاَجةُ اْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ؟ قَالَ : فَاِطَمةُ ، فَأََتى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََسلََّم َعلَْيِه ، فَقَالَ 
َمْرَحًبا ، َوأَْهال ، لَْم يَزِْد َعلَْيَها ، خََرَج َعِليُّ بن : َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ  اللَِّه ذَكَْرُت فَاِطَمةَ بنَت

َما أَْدرِي ، : ؟ قَالَ  َوَما ذَاَك: أَبِي طَاِلبٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َعلَى أُولَِئَك الرَّْهِط ِمَن األَْنصَارِ َيْنَتِظرُوَنُه ، قَالُوا 
َيكْفِيَك ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، إِْحَداُهَما أَْعطَاَك اَألْهلَ : َمْرَحًبا ، َوأَْهال ، فَقَالُوا : غَْيَر أَنَُّه قَالَ ِلي 

عِْنِدي كَْبشٌ : َيا َعِليُّ إِنَُّه ال ُبدَّ ِللَْعرُوسِ ِمْن َوِليَمٍة ، قَالَ َسْعٌد : لَ َوالْمَْرَحَب ، فَلَمَّا كَانَ َبْعَد ذَِلَك َبْعَدَما َزوََّجُه ، قَا
ال ُتْحِدثْ َشْيئًا َحتَّى َتلْقَانِي ، فََدَعا : ، َوَجَمَع لَُه َرْهطٌ ِمَن اَألْنصَارِ أَُصوًعا ِمْن ذَُرٍة ، فَلَمَّا كَانَ لَْيلَةَ الْبَِناِء ، قَالَ 

اللَُّهمَّ بَارِْك ِفيهَِما ، َوبَارِْك لَُهَما ِفي : اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِماٍء ، فََتَوضَّأَ ِمْنهُ ثُمَّ أَفَْرغَُه َعلَى َعِليٍّ ، فَقَالَ  َرسُولُ
  .بناِئهما

َحَسُن بن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر ، َحدَّثََنا الْ -١١٣٩
الْقُضَاةُ ثَالثَةٌ قَاِضَياِن ِفي : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسْعِد بن ُعَبْيَدةَ ، َعنِ اْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

ِة ، قَاضٍ قََضى بِغَْيرِ َحقٍّ َوُهَو َيْعلَُم ، فَذَاَك ِفي النَّارِ ، َوقَاضٍ قََضى ، َوُهَو ال َيْعلَُم ، فَأَْهلَكَ النَّارِ ، َوقَاضٍ ِفي الَْجنَّ
  .ُحقُوَق النَّاسِ ، فَذَِلَك ِفي النَّارِ ، َوقَاضٍ قََضى بِالَْحقِّ ، فَذَاَك ِفي الَْجنَِّة

اللَِّه بن أَيُّوَب الَْمْخرَِميُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُمَحمٍَّد الَْجْرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ َيْحَيى َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َعْبِد  -١١٤٠
لَْف َرسُولِ اللَّهِ َصلَّْيَنا الظُّْهرَ َخ: بن َواِضحٍ َعْن ُرَمْيحِ بن ِهاللٍ الطَّاِئيِّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َع الَْعوَاِتَق ، ِفي أَجَْوافِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّا اْنفََتلَ ِمْن َصالِتِه أَقَْبلَ َعلَْيَنا غَْضبَاًنا ، فََناَدى بَِصْوتٍ أَْسَم



ِفي قَلْبِِه ، ال َتذُمُّوا الُْمْسِلِمَني ، ال َتطْلُُبوا َعْوَراتِهِْم ، فَإِنَّهُ  َيا َمْعَشَر َمْن أَْسلََم ، وَلَْم َيْدُخلِ اِإلَميانُ: الُْخدُورِ ، فَقَالَ 
  .َمْن َيطْلُُب َعْوَرةَ أَِخيِه الُْمْسِلمِ ، هََتَك اللَُّه ِسْتَرُه ، وأَْبَدا َعْوَرَتُه ، َولَْو كَانَ ِفي ِسْترِ َبْيِتِه

بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن زَِيادٍ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الَّبِيعِ ، َعْن َعلْقََمةَ بن  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد -١١٤١
َياِن ِفي النَّارِ ، الْقَُضاةُ ثَالثَةٌ قَاِض: َمْرثٍَد ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بَُرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

 َوُهَو ال َيْعلَُم ، فَُهَو ِفي َوقَاضٍ ِفي الَْجنَِّة ، قَاضٍ قََضى بَِغْيرِ الَْحقِّ َوُهَو َيْعلَُم ، فَُهَو ِفي النَّارِ ، َوقَاضٍ قََضى بَِغْيرِ الَْحقِّ
َخالََف عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد َرِحَمُه اللَُّه النَّاسَ : ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ  النَّارِ ، َوقَاضٍ قََضى بِالَْحقِّ َوُهَو َيْعلَُم ، فَُهَو ِفي الَْجنَِّة

: َوَحدَّثََنا َعْنُه الُْمطَيَُّن ، وَُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ َوالتِّْرِمِذيُّ ، َوغَْيرُهْم ، فَقَالُوا : ِفي َهذَا الرَُّجلِ ، فَقَالَ َعبَّاٌد 
  .اَدةُ بن زَِياٍد ُعَب

انَ ، َعْن َعلْقََمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أََب -١١٤٢
كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا : َعْنُه ، قَالَ  بن َمْرثٍَد ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيهِ َرِضي اللَُّه َتَعالَى

اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمْن َخْيرِ َهذَا السُّوقِ ، َوَخْيرِ َما ِفيَها ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرَِّها ، َوَشرِّ َما : َخَرَج إِلَى السُّوقِ ، قَالَ 
َصفْقَةً َخاِسَرةًِفيَها ، اللَُّهمَّ إِ   .نِّي أَُعوذُ بَِك أَنْ أُِصيَب ِفيَها َيِميًنا فَاجَِرةً ، أَوْ 

نَ ، َعْن َعلْقََمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبا -١١٤٣
إِنَّ الَْحَجَر لََيزِنُ َسْبعَ َخِلفَاتٍ : ُسلَْيَمانَ بن ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ بن َمْرثٍَد ، َعْن 

  .ُيْرَمى بِِه ِفي َجهَنََّم ، فََيْهوِي َسْبِعنيَ َخرِيفًا ، َما َيْبلُغُ قَْعَرَها
بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اللَِّه ، َصاِحُب الصََّدقَِة ،  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس -١١٤٤

ْيِه َوَسلََّم ِفي َمِسريٍ لَُه ، إِذْ بَْيَنَما النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: َحدَّثََنا َعلْقََمةُ بن َمْرثٍَد ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
َيا َنفْسُ َنْوٌم بِاللَّْيلِ ، َوَباِطلٌ بِالنََّهارِ ، وُتَرجَِّني أَنْ َتْدُخِلي : أََتى َعلَى َرُجلٍ َيَتقَلَُّب ِفي الرَّْمَضاِء ظَْهًرا ِلَبطْنٍ ، َوَيقُولُ 

اللَُّهمَّ : اْدعُ اللََّه لََنا َيْرحَْمَك اللَُّه ، قَالَ : ُدوَنكُمْ أَُخوكُْم ، قُلَْنا : لَْيَنا ، فَقَالَ الَْجنَّةَ ؟ فَلَمَّا قََضى ذَاَت نَفِْسِه أَقَْبلَ إِ
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  زِْدَنا ، فَقَالَ النَّبِيُّ: اللَُّهمَّ اجَْعلِ التَّقَْوى َزاَدُهْم ، قُلَْنا : زِْدَنا ، قَالَ : اْجَمْع َعلَى الُْهَدى أَْمَرُهْم ، قُلَْنا 

  .اللَُّهمَّ اجَْعلِ الَْجنَّةَ َمآبَُهْم: زِدُْهمِ اللَُّهمَّ ، َوفِّقُْه ، قَالَ : َوَسلََّم 
: أَبِيِه ، قَالَ َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن أَبِي َجَنابٍ ، َعنِ اْبنِ ُبرَْيَدةَ ،  -١١٤٥

  .أََتيَْنا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِّي فَأَشَاَر إِلَْيَنا بَِيِدهِ أَِن اجِْلُسوا

َحيَّانُ بن ُعَبْيِد اللَِّه أَُبو َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا  -١١٤٦
َوَحدَّثََنا اْبُن ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ رَاَيةَ َرسُولِ اللَِّه : ُزَهْيرٍ الَْعدَوِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِمْجلَزٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ َحيَّانُ 

  .كَاَنْت َسوَْداَء وِلَواُؤُه أَْبَيُض
ْن َصاِلحِ ا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرٍو الرُّوِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ قَاِئُد اَألْعَمشِ َعَحدَّثََن -١١٤٧

  .الصََّمُد الَِّذي ال َجْوَف لَُه: بن َحيَّانَ ، َعنِ اْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َرفََعُه ، قَالَ 
بٍ ، َعْن َنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء َعِليُّ بن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن غُرَاَحدَّثَ -١١٤٨

َم ، أَنَّ ُيَسمَّى كَلٌْب ، أَوْ َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َصاِلحِ بن َحيَّانَ ، َعنِ اْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .كُلَْيٌب



لَِّه بن َسْعدٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َراِفعٍ أَُبو ُحْجرٍ الْقَزْوِينِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ ال -١١٤٩
فَْضلُ نَِساِء : ةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ الدَّشَْتِكيُّ ، َعْن َيزِيَد النَّْحوِيِّ ، َعنِ اْبنِ بَُرْيَد

ِلِه ا ِمَن الُْمَجاِهِديَن ِفي أَْهالُْمَجاِهِديَن َعلَى الْقَاِعِديَن ِفي الُْحْرَمِة ، كَأُمََّهاتِهِْم ، َوَما ِمْن أََحٌد ِمَن الْقَاِعِديَن َيْخلُُف أََحًد
  .إِنَّ َهذَا خَاَنَك ِفي أَْهِلَك فَُخذْ ِمْن َعَمِلِه َما ِشئَْت: ، وَيخُوُنُه ِفيهِْم ، إِال َوقََف لَُه َيْوَم الْقَِياَمِة ، فَِقيلَ لَُه 

  َبَراُء بن َعازِبٍ اَألْنَصارِيُّ

  َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه
: دَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الْبََراِء ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َح -١١٥٠

  .اسُْتْصغِْرُت أََنا ، َواْبُن ُعَمَر َيْوَم َبْدرٍ
ْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس ، َعْن ُمطَرٍِّف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَنِي َعمِّي أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َع -١١٥١

ُعرِْضُت أََنا ، َواْبُن ُعَمَر َيْوَم َبْدرٍ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فاسُْتْصغِْرَنا : َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْبَراِء ، قَالَ 
  .َوَشهِْدَنا أُُحًدا 

 نُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الْعَبَّاسِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْنَحدَّثََنا َعْبَدا -١١٥٢
  .اْسُتْصغِْرُت أََنا ، َواْبُن ُعَمَر َيْوَم َبْدرٍ : أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الْبََراِء ، قَالَ 

َمَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن َسِعيٍد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْح -١١٥٣
  .اْسُتصِْغْرُت أََنا ، وَاْبُن ُعَمَر َيْوَم َبْدرٍ فَلَْم َنْشَهدْها : َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْبَراِء ، قَالَ 

يُد بن الْبََراِء ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َجنَابٍ الْكَلْبِيُّ ، َحدَّثَنِي يَزِ -١١٥٤
إِنَّ : َم اَألْضَحى ، فََجاَء فََسلََّم َعلَى النَّاسِ ، َوقَالَ كُنَّا ُجلُوًسا ، َنْنَتِظُر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْو: ، قَالَ 

ْوَم بَِوْجهِِه ، ثُمَّ أُعِْطَي قَْوًسا ، أَوَّلَ َمْنَسِك َيوِْمكُْم َهذَا الصَّالةُ ، فََتقَدََّم فََصلَّى بِالنَّاسِ َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َسلََّم فَاْستَقَْبلَ الْقَ
  .َعلَْيَها ، فََحِمَد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، وَأَثَْنى َعلَْيِه ، َوأََمرَُهْم ، َوَنَهاُهْم أَْو َعًصا فَاتَّكَأَ

ائِيلَ الُْمالِئيُّ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعزِيزٍ الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَر -١١٥٥
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لَْحةَ بن ُمَصرٍِّف ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوَسَجةَ ، َعنِ الَْبَراِء بن َعازِبٍ ، قَالَ طَ

لََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، اللَُّهمَّ صَْبْحَناوَأَصَْبَح الُْملْكُ ِللَِّه ، َوالَْحْمُد ِللَِّه ال إِ: َوَسلََّم ، َيقُولُ إِذَا أَْصَبَح َوأَْمَسى 
ْعَدُه ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن إِنَّا َنسْأَلَُك َخْيَر َهذَا الَْيْومِ ، َوَخْيَر َما بَْعَدُه ، َوَنُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َهذَا الَْيْومِ ، َوَشرِّ َما َب

  .، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َعذَابِ النَّارِ الْكََسلِ ، َوُسوِء الِْكْبرِ

نَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبا -١١٥٦
بٍ ، أَنَّ َرُجال اشَْتكَى إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدْرَمُك بن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْبَراِء بن َعازِ

ُسْبَحانَ الَْمِلِك الْقُدُّوسِ ، َربِّ الَْمالِئكَِة ، وَالرُّوحِ ، َجلَّلَْت السََّماوَاِت ، َواَألْرَض بِالِْعزَِّة ، : قُلْ : الَْوْحَشةَ ، فَقَالَ 
  .الََها الرَُّجلُ فَأَذَْهَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْنُه الَْوْحَشةََوالَْجَبرُوِت ، فَقَ

ريٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َمِط -١١٥٧
إِذَا : أَال أَُعلُِّمَك ُدَعاًء َعلََّمنِيِه َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ : اُء بن َعازِبٍ قَالَ ِلي الَْبَر: إِْسحَاَق ، قَالَ 

ِفي األَْمرِ ، َوأَْسأَلَُك ثَّبَاَت رَأَْيَت النَّاَس قَْد َتَنافَُسوا الذََّهَب ، َوالِْفضَّةَ ، فَاْدعُ بَِهِذِه الدََّعوَاِت ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ال



ِئَك ، وَأَْسأَلَُك قَلًْبا َعزَِميةَ الرُّْشِد ، َوأَسْأَلُكَ ُشكْرَ نِْعَمِتَك ، وَالصَّْبَر َعلَى َبالِئَك ، َوُحْسَن ِعَباَدِتَك ، وَالرَِّضا بِقََضا
  .أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما َتْعلَُم ، وأَْسَتغِْفُرَك ِلَما َتْعلَُمَسِليًما ، َوِلسَاًنا َصاِدقًا ، وَأَْسأَلَُك ِمْن َخْيرِ َما َتْعلَُم ، َو

بِي إِْسحَاَق ، َعنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُشَعْيبٍ النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َنْصرٍ ، أََنا َعْبُد الْكَبِريِ بن ِدينَارٍ ، َعْن أَ -١١٥٨
  .َبلْ أَْنَت َعْبُد اللَِّه: ُنْعٌم ، قَالَ : َما اسُْمَك ؟ قَالَ : بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلَرُجلٍ الْبََراِء بن َعازِبٍ ، أَنّ النَّ

يُّ بن اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن الُْحَسْينِ السَّلُوِليُّ ، َحدَّثََنا الصَّبِ -١١٥٩
ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ ، وَلََياِليهِنَّ ، َوِللُْمِقيمِ : َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْبَراِء ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .َيْوٌم ، َولَْيلَةٌ ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ
َرْيٍث ، َعنِ ثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعَبْيٍد الُْمحَارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن ُحَحدَّ -١١٦٠

ومُوا ِلرُْؤَيِتِه ، َوأَفِْطرُوا ِلرُْؤَيِتِه ، ُص: قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الشَّْعبِيِّ ، َعْن َمْسرُوقٍ ، َوالَْبَراِء ، قَاال 
  .الشَّْهُر َهكَذَا ، َوَهكَذَا َيعْنِي ِتسًْعا َوِعْشرِيَن: فَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم فَأَِتمُّوا ثَالِثَني ، َوقَالَ بَِيِدِه 

بن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعبَّاِد بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم -١١٦١
، َعنِ الَْبَراِء بن َعازِبٍ  ِدينَارٍ الْحََرِشيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن قَْيسٍ الْكِْنِديُّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ

أَنَُّه نََهى َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ ، َوَمْهرِ الْبَِغيِّ ، َوكَْسبِ الَْحجَّامِ ، َوُحلَْواِن الْكَاِهنِ ، : َعلَْيِه َوَسلََّم  ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه
  .َوَعْسبِ الْفَْحلِ ، َوكَانَ ِللَْبَراِء َتْيٌس يَطُْرقُُه َمْن طَلََبُه ال َيْمَنُعُه أََحًدا َوال ُيعْطَى أَْجَر الْفَْحلِ

  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِي ، ح -١١٦٢

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا ُحَمْيدُ بن : َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، قَاال 
كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُعبَْيٍد ، َعنِ الَْبَراِء بن َعازِبٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ  ِهاللٍ ،

فََنَزلَ ِمنَّا ِستَّةٌ أََنا : لَةُ الَْماِء ، قَالَ الْقَِلي: وَالذَّمَّةُ : َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمِسريٍ ، فَأََتْيَنا َعلَى رَِكيٍّ ذَمٍَّة ، قَالَ ُسلَْيَمانُ 
فأَْدلَْينا َدلًْوا ، : الَِّذيَن َيقَْدُحونَ الَْماَء ، قَالَ : الَْماَحةُ : َساِدُسُهْم ، أَوْ َسْبَعةٌ ، أََنا سَابُِعُهْم مَاَحةً ، قَالَ ُسلَْيَمانُ 

ِقرَاَب ثُلُثَيَْها ، أَْو َنْحَو ذَِلَك ، : َم َعلَى َشفَِة الرَِّكيَِّة ، فََجَعلَْنا ِفيَها نِْصفََها ، أَْو قَالَ َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ُه ِفي َحلِْقي فََما فِكدْدُت بِإِناِئي ، َهلْ أَجُِد َشْيئًا أَْجَعلُ: فََرفَْعُت إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ الْبََراُء 

َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيقُولَ ، : فََرفَْعُت إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََغَمَس َيَدُه ِفيَها ، فَقَالَ : َوَجْدُت ، قَالَ 
أَْيُت أََحَدَنا أُخْرَِج بِثَْوبٍ َرْهَبةَ الْغََرقِ ، ثُمَّ َساَحْت ، أَْو قَالَ فَلَقَْد َر: فأُِعيَدْت إِلَْيَها الدَّلُْو ، َوَما ِفيَها ِمَن الَْماِء ، قَالَ 

  .َساَخْت َواللَّفْظُ ِلَحِديِث الُْمقْرِي: 
  َبَراُء بن َماِلٍك أَُخو أََنسِ بن َماِلٍك

ْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َع -١١٦٣
أَْي أَِخي ، فَاْستََوى : اْسَتلْقَى الْبََراُء بن َماِلٍك َعلَى ظَهْرِِه ، ثُمَّ َترَنََّم ، فَقَالَ لَُه أََنٌس : َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، قَالَ 

َعلَى ِفَراِشي ، َوقَْد قََتلُْت ِمائَةً ِمَن الُْمْشرِِكَني ُمَباَرَزةً ، ِسَوى َمْن شَاَركُْت ِفي  أَيْ أََنَس أَُترَانِي أَمُوُت: َجاِلًسا ، َوقَالَ 
  .قَْتِلِه ؟

دَّثََنا أَبُو اعِيلَ ، َحَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الْخَُزاِعيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َسَنةَ ِتْسِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَم -١١٦٤
َيا أَِخي قَدْ : َدَخلَ أََنٌس َعلَى الَْبَراِء بن َماِلٍك َوُهَو َيقُولُ الشِّْعَر ، فَقَالَ : ِهاللٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِسريِيَن ، قَالَ 



َشى أَنْ أَمُوَت َعلَى ِفَراِشي ؟ ، َواللَِّه ال َيكُونُ أََتْخ: بَلَى ، فَقَالَ لَُه الْبََراُء : َعلََّمَك اللَُّه َما ُهَو َخْيٌر لََك ِمْنُه ، قَالَ 
  .اَركُْت ِفيِه ذَِلَك َبالَء اللَِّه إِيَّاَي ، فَقَْد قََتلُْت ِمائَةً ِمَن الُْمْشرِِكَني ، َما تَفَرَّْدتُ بِقَْتِلِه ، َوِمْنُهْم َمْن َش

: ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ  -١١٦٥
كَ َسلَُبُه ثَالِثَني أَلْفًا ، فََبلَغَ ذَِلَباَرَز الَْبَراُء بن مَاِلٍك أَُخو أََنسِ بن َماِلٍك َمْرُزَبانَ الزَّاَرةَ ، فَقََتلَُه ، ثُمَّ أََخذَ َسلََبُه ، فََبلَغَ 

إِنَّا كُنَّا ال ُنَخمُِّس السَّلََب ، َوإِنَّ َسلََب الْبََراِء قَْد َبلَغَ َماال كَِثًريا ، فََما أَُراَنا : ُعَمَر بن الَْخطَّابِ ، فَقَالَ َألبِي طَلَْحةَ 
  .إِال َخاِمِسيِه

: اقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّ -١١٦٦
: َرُجلٌ طُوَالٌ ِفي َيِدِه َسْيٌف أَبَْيُض ، قَالَ : ِحَمارُ الَْيَماَمةَ ، قَالَ : لَِقَي الْبََراُء بن َماِلكٍ َيْوَم ُمَسْيِلَمةَ َرُجال ُيقَالُ لَُه 

فَأََخذْتُ َسْيفَُه ، : ا فَضََرَب الَْبَراُء رِْجلَْيِه بِالسَّْيِف ، فَكَأَنََّما أَْخطَأَُه ، فََوقََع َعلَى قَفَاُه ، قَالَ َوكَانَ الْبََراُء َرُجال قَصًِري
  .وأَغَْمْدُت َسْيِفي فََما ضََرْبُت إِال ضَْرَبةً وَاِحَدةً ، َحتَّى اْنقَطََع فَأَلْقَْيُتُه ، وَأََخذُْت َسيِْفي

ي كَِثريٍ َنا ُمَحمَّدُ بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق الُْمسَيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َجْعفَرِ بن أَبَِحدَّثَ -١١٦٧
حَاَق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ، أَُخو إِْسَماِعيلَ بن َجعْفَرٍ ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َسلََمةَ الَْماجُِشونَ ، َعْن إِْس

كَاللِيَب َبْيَنَما أََنُس بن َماِلٍك ، َوأَخُوُه الَْبَراُء بن َماِلٍك ِعْنَد ِحْصنٍ ِمْن ُحُصوِن الَْعُدوِّ ، وَالَْعُدوُّ ُيلْقُونَ : طَلَْحةَ ، قَالَ 
ْيهِْم ، فََعِلَق َبْعُض ِتلَْك الْكَالِليبِ ، بِأََنسِ بن َماِلٍك ، فََرفَُعوُه َحتَّى ِفي َسالِسلَ ُمْحَماٍة ، فََتْعلَُق بِاِإلْنَساِن فََيْرفَُعوَنهُ إِلَ

أَْدرِْك أََخاَك ، َوُهَو ُيقَاِتلُ بِالنَّاسِ فَأَقَْبلَ َيسَْعى حَتَّى نََزا ِفي : أَقَلُّوُه ِمنَّا اَألْرَض ، فَأََتى أَُخوُه الْبََراُء بن َماِلٍك ، فَقِيلَ 
طََع الَْحْبلَ ، ثُمَّ َنظَرَ إِلَى َدارِ ، ثُمَّ قََبَض بَِيِدِه َعلَى السِّلِْسلَِة َوِهي ُتَداُر ، فََما َبرِحَ َيُجرُُّهْم وََيدَاُه ُتَدخَِّناِن ، َحتَّى قَالْجِ

  .ُه َعزَّ َوَجلَّ أََنَس بن َماِلٍك بِذَاَكَيَدْيِه ، فَإِذَا ِعظَاُمَها َتلُوُح قَْد ذََهَب َما َعلَْيَها ِمَن اللَّْحمِ ، وأَْنَجى اللَّ
  َبَراُء بن َمْعُرورٌ اَألْنصَارِيُّ ثُمَّ السُّلَِميُّ

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -١١٦٨
صَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َسِلَمةَ بن ْسِمَيِة أَْصَحابِ الَْعقََبةِ الَِّذيَن بَاَيُعوا َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْعقََبِة ِمَن اَألْنِفي َت

لُ َمْن أَْوَصى بِثُلُِث مَاِلِه ، فَأَجَاَزُه َرُسولُ َيزِيَد بن ُجَشمٍ الْبََراُء بن َمْعُرورِ بن َصْخرِ بن َخْنَساَء ، َوُهَو َنقِيٌب َوُهَو أَوَّ
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -١١٦٩
ِفيَمْن َشهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َسلََمةَ الْبََراُء بن َمْعُرورٍ ، : ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ  فُلَْيحٍ

  .َوُهَو أَوَّلُ َمْن أَْوَصى بِثُلُِث مَاِلِه ، َواْستَقَْبلَ الْكَْعَبةَ َوُهَو بِبِالِدِه ، َوكَانَ نَِقيًبا 
ُمَحمَّدُ بن َمْعَبٍد أَوْ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا  -١١٧٠

بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثُلُِث َماِلِه ، َيَضُعُه أَُبو ُمحَمَِّد بن َمْعَبٍد ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، أَنَّ الْبََراَء بن َمْعُرورٍ أَْوَصى النَّ
  .َحْيثُ َشاَء ، فََردَّهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َولَِدِه 

اللَِّه بن إِْدرِيَس ، َعنِ اَألْعَمشِ ،  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد -١١٧١
: ةَ الْبََراِء بن َمْعُرورٍ ، فَقَالَْت َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن جَابِرٍ ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخطََب امَْرأَ

  .إِنَّ َهذَا ال َيصْلُُح: بَْعَدُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  إِنِّي َشرَطُْت ِلزَْوجِي ، أَنْ ال أََتزَوَُّج



  ُبَدْيلُ بن َوْرقَاَء الُْخَزاِعيُّ
ِلمٍ ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْس -١١٧٢

أَْخبَرَنِي َجدِّي عَْبِد اللَِّه بن : بن ُموَسى ، أَنَّ ُبدَْيلَ بن بِْشرِ بن َعْبِد اللَِّه بن َسلََمةَ بن ُبدَْيلِ بن َوْرقَاَء ، أَْخَبَرُه ، قَالَ 
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ ِفي َحفْلٍَة َيْوَم الُْحَديْبَِيِة خَُزاَعةَ ،  َسلََمةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُبَدْيلِ بن َوْرقَاَء ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه

فَإِنِّي أَْحَمُد إِلَْيكُمِ اللََّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو ، َسالٌم َعلَْيكُْم : َوكََتَب إِلَْيهِْم ، وَإِلَى ُبَدْيلِ بن َوْرقَاَء وَسَروَاِت بين َعْمرٍو 
ُتْم َوَمْن َتبَِعكُْم ِمَن الُْمطَيَّبَِني ، مَّا َبْعُد ، فَإِنِّي لَْم أَِثْم بَالَكُْم ، َولَمْ أََضْع ِفي َجنْبِكُْم ، َوإِنَّ أَكَْرَم أَْهلِ ِتَهاَمِة َعِليَّ َألْن، أَ

َر بِأَْرِضِه غَْيَر َساِكنٍ َمكَّةَ ، وإِنَّكُُم غَْيُر َخائِِفَني ِمْن َوقَْد أََخذُْت ِلَمْن َهاَجَر مِْنكُْم مِثْلَ َما أََخذُْت ِلَنفِْسي ، َولَْو هَاَج
  .ِقَبِلي ، َوال ُمَخوَِّفَني ، َهذَا أَْو َنْحُوُه 

ْحَمنِ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن أَبِي َيحَْيى الَْحْضَرِميُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمَّدِ بن َعْبِد الرَّ -١١٧٣
، َعْن ، أَبِيِه َعْبدِ  ُمَحمَِّد بن بِْشرِ بن َعْبِد اللَِّه بن َسلََمةَ بن ُبدَْيلِ بن َوْرقَاَء ، َحدَّثَنِي أَبِي ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ

، أَبِيِه َعْبِد اللَِّه بن َسلََمةَ ، َعْن أَبِيِه َسلََمةَ بن الرَّْحَمنِ ، َعْن ، أَبِيِه ُمَحمَِّد بن بِْشرٍ ، َعْن أَبِيِه بِْشرِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن 
َيا بينَّ َهذَا ِكتَابُ : َدفََع إِلَيَّ أَبِي ُبدَْيلُ بن َوْرقَاَء َهذَا الِْكتَاَب ، َوقَالَ : ُبَدْيلٍ ، َعْن أَبِيِه ُبدَْيلِ بن َوْرقَاَء ، قَالَ َسلََمةُ 

بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ ، ِمْن ُمَحمَّدٍ : ِه َوَسلََّم فَاْستَْوصُوا بِِه ، َولَْن تََزالُوا بَِخْيرٍ َما َداَم ِفيكُْم النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي
ال إِلََه إِال ُهَو ، أَمَّا َبْعُد ، فَإِنِّي  َرسُولِ اللَِّه إِلَى ُبدَْيلِ بن َوْرقَاَء وَُبْسُر وَسرََواتُ بين َعْمرٍو فَإِنِّي أَْحَمُد إِلَْيكُُم اللََّه الَِّذي
نِّي َرِحًما ، َوَمْن َتبَِعكُْم ِمَن لَْم أَِثْم َبالَكُْم ، وَلَْم أََضْع ِفي جَْنبِكُْم َوإِنَّ أَكَْرَم أَهِْلي ِمْن ُتَهاَمةَ َعِليَّ أَنُْتْم ، وأَقَْرُبُه ِم

ْن َهاَجَر ِمْنكُْم ِمثْلَ َما أََخذُْت ِلَنفِْسي ، َولَْو َهاَجرَ بِأَْرِضِه غَْيَر َساِكنٍ َمكَّةَ إِال ُمْعَتمًِرا ، الُْمطَيَّبَِني ، فَإِنِّي قَْد أََخذُْت ِلَم
ُد ، فَإِنَُّه قَْد أَسْلََم أَمَّا بَْعأَْو َحاجا ، َوإِنِّي لَْم أََضْع ِفيكُمْ إِذْ َسلَّْمُت ، وَإِنَّكُْم غَْيُر َخاِئِفَني ِمْن ِقَبِلي ، َوال ُمَحصِّريَن ، 
  ْم ِمْنكُْم ِمثْلَ َما أََخذََعلْقََمةُ بن ُعالثَةَ ، َواْبَنا َهْوذَةَ وباَيَعا ، وهَاجَرا َعلَى َمْن َتبَِعُهْم ِمْن ِعكْرَِمةَ َوأََخذَ ِلَمْن َتبِعَُه

َسِمْعُت أَْشَياَخَنا َيقُولُونَ : َوَحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : مِ ، قَالَ أَُبو ُمَحمٍَّد ِلَنفِْسِه ، َوإِنَّ َبْعًضا ِمْن بَْعضٍ أََبًدا ِفي الِْحلِّ َوالَْحَر
  .ُهَو َخطُّ َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه

َهرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن رَاِشٍد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َسعِيٍد الَْجْو -١١٧٤
 اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعْبلَةَ ، َعنِ اْبنِ ُبدَْيلِ بن َوْرقَاَء ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ

  .سََّباَيا َواَألمَْوالَ بِالْجِعَْراَنِة ، َحتَّى يَقَْدَم َعلَْيِه فَُحبَِسْتَوَسلََّم أََمَر ُبدَْيال أَنْ َيْحبَِس ال
  ُبنَّةُ الْجَُهنِيُّ َعْن َرسُولِ اللَِّه

  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، أَْخبََرنِي َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي  -١١٧٥

 بِقَْومٍ ِفي َمْسجٍِد ، َسلُّوا ِفيِه َسْيفًا َجابِرُ بن َعْبِد اللَِّه ، أَنَّ بنةَ الْجَُهنِيَّ أَْخبََرُه ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ
لََعَن اللَُّه َمْن فََعلَ َهذَا ، أََولَْم أَنَْهكُْم َعْنُه ؟ فَإِذَا َسلَّ أََحُدكُمِ السَّْيَف ، فَلُْيْغِمْدُه ثُمَّ : ُهْم ، فَقَالَ فَُهْم َيَتَعاطَْوَنُه بَْيَن

  .ِلُيْعِطِه صَاِحَبُه كَذَِلَك
  ُبْسُر أَُبو َعْبِد اللَِّه الْمَازِنِيُّ

  بَْراهِيَم بن زِْبرِيقٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ،حَحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسحَاَق بن إِ -١١٧٦



َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْحارِِث ، : وثنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيمَ بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ ، قَالَ 
، َحدَّثََنا الْفُضَْيلُ بن فَضَالَةَ ، أَنَّ خَاِلَد بن َمْعَدانَ ، َحدَّثَُه أَنَّ َعْبدَ اللَِّه بن ُبْسرٍ  َعْن َعْبِد اللَِّه بن َساِلمٍ ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ
إِنْ لَمْ : ِت ، فَقَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن صَِيامِ َيْومِ السَّْب: َحدَّثَُه أَنَُّه ، َسِمعَ أَبَاُه ُبْسًرا ، َيقُولُ 

إِنْ َشكَكُْتْم فََسلُوا أُخِْتي ، قَالَ : َيجِْد أََحُدكُمْ إِال أَنْ َيْمَضغَ لََحى َشَجَرٍة ، فَال َيُصْم َيْومَِئٍذ ، َوقَالَ َعْبُد اللَِّه بن ُبْسرٍ 
  .اللَِّه فََحدَّثَْتُه بِذَِلَك فََمَشى إِلَْيَها خَاِلُد بن َمْعَدانَ ، فَسَأَلََها َعمَّا ذَكََر َعْبُد: 

لَِّه بن ُبْسرٍ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ ، َعنِ اْبنِ َعْبِد ال -١١٧٧
اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتاُهْم ، َوُهَو َراِكٌب َعلَى َبْغلٍَة ، كُنَّا  َعْن أَبِيِه َعْبِد اللَِّه بن ُبْسرٍ ، َعْن أَبِيِه ُبْسرٍ ، أَنّ َرُسولَ

ْت أُمِّي ، فََوَضَعْت لَِرُسولِ َنْدُعوها ِحمَاَرةً َشاِميَّةً ، فََدَخلَ َعلَْيهِْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصحَاُبُه ، فَقَاَم
َها َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَِطيفَةً َعلَى َحِصريٍ ِفي الَْبْيِت ، َجَعلَْت ُتْؤِثرُها لَُه ، فَلَمَّا َجلََس َعلَْياللَّ

ُبْسرٌ أَبِي َتْمًرا ِلَيْشَغلَُهْم بِِه ، َوأََمرَ أُمِّي فََصنََعْت  فَقَدََّم لَُهْم: َعلَْيِه َوَسلََّم ، لَطَْيُت بِالَْحِصريِ ، قَالَ َعْبدُ اللَِّه بن ُبْسرٍ 
كُْنُت أََنا الْخَاِدَم ِفيَما َبْيَن أَبِي َوأُمِّي ، َوكَانَ أَبِي الْقَاِئَم َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : لَُهْم َجشِيًشا ، قَالَ َعْبُد اللَِّه 

قَاُهمْ ابِِه ، فَلَمَّا فََرغَْت أُمِّي ِمَن الَْجِشيشِ جِئُْت أَْحِملُُه َحتَّى َوَضْعُتُه َبْيَن أَْيِديهِْم فَأَكَلُوا ، ثُمَّ َسَعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَح
قََدَح حَتَّى َنِفَد َما ِفيِه ، فَِضيًخا ، فََشرَِب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَسقَى الَِّذي َعْن َيِمينِِه ، ثُمَّ أََخذُْت الْ

أَْعِطِه الَِّذي اْنتََهى إِلَْيِه الْقََدُح ، فَلَمَّا فََرغَ َرُسولُ : فََمْألُت ، فَجِئْتُ بِِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  اللَُّهمَّ اْرَحْمُهْم ، َواغِْفرْ لَُهْم ، َوَبارِْك لَُهْم ِفي: ، َدَعا لََنا ، فَقَالَ  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الطََّعامِ

  .رِْزقُِهْم ، فََما زِلَْنا َنتََعرَُّف ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، السََّعةَ ِفي الرِّْزقِ
  ُبْسُر بن َجحَّاشٍ الْقَُرِشيُّ

  بِشٌْر: َوُيقَالُ 
قَاال و زَْيٍد أَحَْمُد بن َعْبِد الرَّحِيمِ بن يَزِيدَ الَْحوِْطيُّ ، َوأَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُب -١١٧٨

بن َمْيَسَرةَ ، َعْن ُجَبْيرِ بن  َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة عَْبُد الْقُدُّوسِ بن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا َحرِيزُ بن ُعثَْمانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ: 
ِه ، فََوَضَع َعلَْيَها إِْصَبَعُه ، ثُمَّ ُنفَْيرٍ ، َعْن ُبْسرِ بن َجحَّاشٍ الْقَُرِشيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَصَق َيْوًما َعلَى كَفِّ

لَْن تُْعجِزَنِي ، َوقَْد َخلَقُْتَك ِمْن ِمثْلِ َهِذِه حَتَّى إِذَا سَوَّْيُتَك ، َوَعدَّلُْتَك ، : ، َيقُولُ َيا اْبَن آَدَم إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ : قَالَ 
ّنى أََوانُ أََتَصدَُّق َوأَ: َت َمَشْيَت َبْيَن ُبْرَدْينِ ، وَِلَألْرضِ مِْنَك ، َوئِيٌد فََجَمْعَت َوَصَنْعَت ، حَتَّى إِذَا َبلََغِت ، التََّراِقَي ، قُلْ

  .الصََّدقَِة ؟
  ُبْسُر بن َجحَّاشٍ الْقَُرِشيُّ

  بِشٌْر: َوُيقَالُ 

بن َيزِيدَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي ثَْوُر  -١١٧٩
نِ بن َمْيَسَرةَ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ ، َعْن ُبْسرِ بن َجحَّاشٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الرَّحَبِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَم

إِنَّما َخلَقُْتَك ِمْن ِمثْلِ كَْيَف تُْعجِزُنِي اْبَن آَدَم ، َو: إِنَّ اللََّه ، َيقُولُ : َوَسلََّم أَْخَرَج َيَدُه فََبَصَق ِفيَها فََنظََر إِلَيَْها ، ثُمَّ قَالَ 
تَّى إِذَا َبلََغِت التََّراِقَي ، َهِذِه ، فََسوَّيُْتَك ، َوَعدَّلُْتَك ، َوَمشَْيَت َبْيَن بُْرَدْينِ ، وَِلَألْرضِ مِْنَك َوئِيٌد ، فََجَمْعَت َوَمَنْعَت َح

  .أََتَصدَُّق ، اآلنَ وَأَنَّى أََوانُ الصََّدقَِة ؟ : قُلَْت 



  ْسُر بن أَبِي أَرْطَاةَ الْقَُرِشيُُّب
َؤيِّ بن غَاِلبِ بن َواْسُم أَبِي أَْرطَأَةَ ُعَمْيُر بن ُعَوْيِمرِ بن ِعْمَرانَ بن الِْحلْبِسِ بن ِسَنانَ بن نِزَارِ بن ُمَعْيصِ بن َعاِمرِ بن لُ

  ِفْهرِ بن َماِلٍك
َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َعيَّاُش بن َعبَّاسٍ ،  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ ، -١١٨٠

: اسِ للَّذَْينِ َسَرقَا ِمْن غََناِئمِ النََّعْن ُشَيْيمِ بن َبيَْتانَ ، َعْن ُجَناَدةَ بن أَبِي أَُميَّةَ ، أَنَُّه قَالَ َعلَى الِْمْنَبرِ ِحنيَ َجلََد الرَُّجلَْينِ ا
َنهَاَنا : قْطَْع َيَدُه ، َوقَالَ أَنَُّه لَْم َيْمَنعْنِي ِمْن قَطِْعهَما إِال ُبْسرُ بن أَرْطَاةَ َوَجَد َرُجال َيسْرُِق ِفي الَْغْزوِ فََجلََدُه ، َولَْم َي

  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْقَطْعِ ِفي الَْغْزوِ

:  ، قَالَ دَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ بن َخارَِجةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَيُّوَب بن مَْيَسَرةَ بن َحلَْبسٍَح -١١٨١
أَْحِسْن عاِقَبِتي ِفي اُألمُورِ  اللَُّهمَّ: َسِمْعُت أَبِي ، َسِمَع ُبْسَر بن أَْرطَاةَ ، َسِمعَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  .كُلَِّها ، َوأَجِْرنِي ِمْن ِخْزيِ الدُّْنَيا ، َوَعذَابِ اآلِخَرِة
ْن َيزِيدَ بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن خَارَِجةَ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعالقٍ ، َع -١١٨٢
اللَُّهمَّ أَْحِسنْ : َسِمْعتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ةَ ، َعْن َمْولًى آللِ ُبْسرٍ ، َعْن ُبْسرِ بن أَْرطَاةَ ، قَالَ ُعَبْيَد

َمْن كَانَ ذَِلَك ُدَعاَءُه مَاَت قَْبلَ أَنْ :  َعاِقَبِتي ِفي اُألمُورِ كُلَِّها ، َوأَجِرْنِي ِمْن ِخْزيِ الدُّْنَيا ، َوَعذَابِ اآلِخَرِة ، َوقَالَ
  .ُيِصيَبهُ الَْبالُء 

اهِيُم بن أَبِي سنانَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَُّمْيِدعِ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَر -١١٨٣
اللَُّهمَّ : الُْمهَاجِرِ ، َعْن َيزِيَد َموْلَى ُبْسرِ بن أَْرطَاةَ َعْن ُبْسرِ بن أَبِي أَْرطَاةَ ، أَنَُّه كَانَ َيْدُعو ، َعْن َيزِيَد بن ُعَبْيَدةَ بن 

  .أَْحِسْن َعاِقَبَتَنا ِفي اُألمُورِ كُلَِّها َوأَجِْرَنا ِمْن خِْزيِ الدُّْنَيا َوَعذَابِ اآلِخرَِة
  َباُب َمنِ اْسُمُه بِشٌْر

  بن الْبََراِء بن َمْعُرورٍ األَْنصَارِيُّ بِْشُر
  َعقَبِيٌّ َبْدرِيٌّ

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -١١٨٤
 ِذيَن بَاَيُعوا َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْعقََبِة ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َسِلَمةَ بنِفي َتْسِمَيِة أَْصَحابِ الَْعقََبةِ الَّ

  .َيزِيَد بن ُجَشمِ بِْشُر بن الْبََراِء بن َمْعُرورٍ ، َوقَْد شَهَِد َبْدًرا 
نَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَما -١١٨٥

ِفيَمْن َشهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنصَارِ ثُمَّ ِمْن بين َسلََمةَ بِْشُر بن الْبََراِء بن : فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 
  . ، َوُهَو الَِّذي أَكَلَ َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، الشَّاةَ الَِّتي ُسمَّ ِفيَها َيْوَم َخْيَبَر َمْعُرورٍ
ن ُعقَْبةَ ، َعنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى ب -١١٨٦

  .ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ثُمَّ ِمْن بين ُعَبْيدِ بن َعِديٍّ بِْشُر بن الَْبَراِء بن َمْعُرورٍ : اْبنِ ِشهَابٍ 

يُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُمَحمٍَّد الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجْوهَرِ -١١٨٧
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َشاةً َمْصِليَّةً ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َيُهوِديَّةَ أَْهَدْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

َما َحَملَِك َعلَى َما : َبرَْتنِي أَنََّها َمْسُموَمةٌ ، فََماَت بِْشُر بن الْبََراِء ِمْنَها فَأَْرَسلَ إِلَيَْها ، فَقَالَ أَْخ: فَأَكَلَ ِمْنَها ، ثُمَّ قَالَ 



  .، فَأََمَر بَِها فَقُِتلَْت أَرَْدُت أَنْ أَْعلََم إِنْ كُْنتَ َنبِيا لَْم َيُضرََّك ، َوإِنْ كُْنَت َمِلكًا أََرْحُت النَّاَس مِْنَك: َصَنْعِت ؟ ، قَالَْت 
مٍَّد الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجْوهَرِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُمَح -١١٨٨

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، قَالَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َر
فَأَيُّ َداٍء أَْدَوأُ ِمَن الُْبْخلِ ، َبلْ : الَْجدُّ بن قَْيسٍ َعلَى أَنَّ ِفيِه ُبْخال ، قَالَ : َمْن َسيِّدُكُْم َيا بين ُعبَْيٍد ؟ ، قَالُوا : َوَسلََّم 

  .ْشُر بن الَْبَراِء بن َمْعرُورٍَسيِّدُكُْم بِ

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -١١٨٩
للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقََتلَ َمْن قََتلَ ِمْنُهْم ، أَْهَدْت َزْيَنبُ بنتُ لَمَّا فََتَح اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ خَْيَبَر َعلَى َرسُولِ ا: قَالَ 

رَاعِ ، ِحَني أُْخبَِرْت الَْحارِِث الَْيُهوِديَّةُ َوِهي بنُت أَِخي مَْرَحبٍ شَاةً َمْصِليَّةً ، وَسمَّْتُه ِفيَها َوأَكْثََرْت ِفي الْكَِتِف ، َوالذِّ
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه أََحبُّ أَْعَضاِء الشَّاِة إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّا َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى ا أَنََّها

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتَناَولَ الْكَِتَف ، وَالذِّرَاعَ بِْشُر بن الْبََراِء بن َمْعُرورٍ أَُخو بين َسِلَمةَ ، قَدََّمْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى ا
َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَْدغََم بِْشٌر َما فَاْنتََهَس ِمْنَها ، َوتََناَولَ بِْشُر َعظًْما آَخَر فَاْنتََهَس ِمْنُه ، فَلَمَّا أَْدغََم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

اْرفَعُوا أَْيدَِيكُْم فَإِنَّ كَِتَف الشَّاِة ُتْخبُِرنِي ، أَنْ قَْد بُِغَيْت ِفيَها ، : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ِفي ِفيِه ، فَقَالَ َرُسولُ
نِي أَنْ أَلْفُظَها إِال أَنِّي َوالَِّذي أَكَْرَمَك ، لَقَْد َوَجْدُت ذَِلَك ِفي أُكْلَِتي الَِّتي أَكَلُْت ، فَإِنْ َمَنَع: فَقَالَ بِْشرُ بن الَْبَراِء 

َيكُونَ أَْدغَْمُتها ، كَرِْهُت أَنْ أُنَغَِّص طََعاَمَك ، فَلَمَّا أَكَلَْت َما ِفي ِفيَك لَْم أَرْغَْب بنفِْسي َعْن َنفِْسَك ، َوَرجَْوُت أَنْ ال 
ُه كالطَّْيلَساِن ، وماطَلَُه َوَجُعُه ِمْنُه ، َحتَّى كَانَ َما َيَتحَوَّلُ إِال َما َوِفيَها َبْغٌي ، فَلَْم َيقُمْ بِْشٌر ِمْن َمكَانِِه ، حَتَّى َعاَد لَْوُن

  ُحوِّلَ

  . ، َوَبِقَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َبْعَد ثَالِث ِسنَِني َحتَّى كَانَ َوَجُعهُ الَِّذي َماَت ِفيِه
  بِْشُر بن ُسحَْيمٍ الِْغفَارِيُّ

ابٍِت ، َعْن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَ -١١٩٠
: لَْيِه َوَسلََّم أَيَّاَم التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ خَطََبَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َناِفعِ بن ُجبَْيرٍ ، َعْن بِْشرِ بن ُسَحْيمٍ الِْغفَارِيِّ ، قَالَ 

  .َهِذِه أَيَّاُم أَكْلٍ َوُشْربٍ
الُْمَعاذُ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َودرانُ بن ُسفَْيانَ بن ُمَعاوَِيةَ الْقَطَّانُ ، َوالْفَْضلُ بن الُْحبَابِ ، َو -١١٩١

ن ْنَبأَ ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن بِْشرِ بأَ: الُْمثَنَّى ، قَالُوا 
يَّاُم ِمَنى أَيَّاُم أَكْلٍ ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِال نَفٌْس ُمْؤِمَنةٌ ، وَأَ: قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُسَحْيمٍ ، قَالَ 

  .َوُشْربٍ
َعْن َحبِيبِ بن أَبِي َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن َيحَْيى اَألْشنَانِيُّ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ،  -١١٩٢

أَيَّاُم ِمًنى أَيَّاُم أَكْلٍ َوُشْربٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ : الَ ثَابٍِت ، َعْن َناِفعِ بن جَُبْيرٍ ، َعْن بِْشرِ بن ُسحَْيمٍ ، قَ
 َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُعقَْبةَ ، َعْن َحْمَزةَ الزَّيَّاِت ، َعْن

  .بَْيرٍ ، َعْن بِْشرِ بن ُسَحْيمٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، بنحْوِِه َناِفعِ بن ُج

ْنَتَرةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك بن َهارُونَ بن َع -١١٩٣
َخطََبَنا َرُسولُ : َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن بِْشرِ بن ُسحَْيمٍ ، قَالَ أَبِيِه ، 



  .َهِذِه اَأليَّاَم أَيَّاُم أَكْلٍ َوشُْربٍ  ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِال ُمْؤِمٌن ، َوإِنَّ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَيَّاَم التَّْشرِيقِ ، فَقَالَ 
ْن َحبِيبِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن ُشعَْيبٍ ، َع -١١٩٤

خَطََبَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيَّاَم التَّْشرِيقِ ، فَقَالَ : مٍ ، قَالَ أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن بِْشرِ بن ُسحَْي
  .ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِال َنفٌْس ُمْؤِمَنةٌ ، َوإِنَّ َهِذِه أَيَّاُم أَكْلٍ َوشُْربٍ : 

َنا إِْسَحاقُ بن ُبْهلُولٍ األَْنَبارِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّاٍد الَْخطَّابِيُّ ، َحدَّثَ -١١٩٥
قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِمْسَعٌر ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َناِفعِ بن ُجبَْيرٍ ، َعْن بِْشرِ بن ُسحَْيمٍ ، قَالَ 

  .إِنَُّه ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِال ُمْؤِمٌن ، َوإِنَّ َهِذِه أَيَّاُم أَكْلٍ َوشُْربٍ َوال َتُصوُموها : َم ِمًنى ، فَقَالَ َوَسلََّم أَيَّا
  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن الُْمِغَريِة ، ح -١١٩٦

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن : َمْعَدانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َسعِيٍد الَْهْمدَانِيُّ ، قَاال  َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن
قَالَ : مٍ ، قَالَ ْيالُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا ِمْسَعُر بن ِكَدامٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َناِفعِ بن ُجبَْيرٍ ، َعْن بِْشرِ بن ُسَح

  .ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِال ُمْؤِمٌن ، َوَهِذِه أَيَّاُم أَكْلٍ ، َوشُْربٍ ، أَيَّاُم ِمًنى : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح -١١٩٧

  ِه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ ، حَوَحدَّثََنا َعْبُد اللَّ
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن َعْمرِو بن : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، قَالُوا 

ُينَاِدَي أَيَّاَم التَّشْرِيقِ  ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن بِْشرِ بن ُسحَْيمٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرُه ، أَنِْدينَارٍ 
  .إِنَّ الَْجنَّةَ ال َيْدُخلَُها إِال ُمْؤِمٌن ، وَإِنََّها أَيَّاُم أَكْلٍ ، َوشُْربٍ : 

َناِفعِ بن  دَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْنَح -١١٩٨
ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِال ُمْؤِمٌن : التَّشْرِيقِ  ُجَبْيرٍ ، َعْن بِْشرِ بن ُسَحْيمٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمََرُه أَنْ ُينَاِدَي أَيَّاَم

  .، إِنََّها أَيَّاُم أَكْلٍ ، َوشُْربٍ 

َمةَ ، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى بن َحمَّادٍ النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلَ -١١٩٩
رٍ ، َعْن ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن بِْشرِ بن ُسحَْيمٍ ، وَالَْحجَّاُج ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َناِفعِ بن جَُبْي بن ِدينَارٍ

ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِال َنفْسٌ : رِيقِ بِْشرِ بن ُسحَْيمٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أََمَرُه فََناَدى بِِمًنى أَيَّاَم التَّْش
  .َمْسلََمةٌ ، َوإِنََّها أَيَّاُم أَكْلٍ ، َوشُْربٍ 

  بِْشٌر الَْغَنوِيُّ
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، ح -١٢٠٠

َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحبَاَب ، َعنِ الْوَِليِد بن : ثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّ
َسلََّم ، للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوالُْمِغَريِة الَْمَعاِفرِيِّ ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن بِْشرٍ الَْغنَوِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ ا

ْسلََمةُ بن َعْبِد الَْمِلكِ لَتُفَْتَحنَّ الْقُسْطَْنِطينِيَّةُ ، وَلَنِْعَم اَألِمُري أَِمريَُها ، َولَنِْعمَ الْجَْيُش ذَِلَك الْجَْيُش ، فََدَعانِي َم: َيقُولُ 
  .فََسأَلَنِي ، َعْن َهذَا الَْحِديِث فََحدَّثُْتُه بِِه ، فََغَزا تِلَْك السََّنةَ

  بِْشُر بن ِعْصمَةَ



الْقَاِسمِ ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا جَرِيُر بن -١٢٠١
ِعْصَمةَ ، َصاِحبِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َحدَّثََنا َمَجاَعةُ بن ِمْحَصنٍ الْعَْبِديُّ ، َعْن ُعَبْيِد بن ُحَصْينٍ ، َعْن بِْشرِ بن

اَألْزُد ِمنِّي ، وَأََنا ِمنُْهْم ، أَغَْضبُ لَُهْم إِذَا غَضُِبوا ، وَأَْرَضى لَُهْم إِذَا : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ 
أَفَأَكِْذُب َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : إِنََّما قَالَ ذَِلَك ِلقُرَْيشٍ ، فَقَالَ بِْشٌر : ِحَمُه اللَُّه َرضُوا ، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ َر

  .َوَسلََّم ؟ لَْو كَذَْبُت َعلَْيِه َجَعلُْتَها ِلقَْوِمي
  بِْشٌر أَُبو َخِليفَةَ

ْعلََبكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ الَْبَراُء ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْب -١٢٠٢
رِ أَنَّهُ َحدَّثَنِي َخِليفَةُ بن بِْشرٍ ، َعْن أَبِيهِ بِْش: َحدَّثَْتنِي فَاِطَمةُ بنُت ُمْسِلمٍ ، قَالَْت : َحدَّثَْتنِي النَّوَّارُ بنُت ُعَمَر ، قَالَْت 

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََرآُه ُهَو َواْبَنُه طَلْقًا أَْسلََم ، فََردَّ َعلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمالَُه َوَولََدُه ، ثُمَّ لَِقَيُه النَّبِيُّ َصلَّ
َحلَفُْت لَِئْن َردَّ اللَُّه َعِليَّ َماِلي َوَولَِدي ، َألُحجَّنَّ بَْيَت اللَِّه َمقُْروًنا : ؟ ، قَالَ  َما َهذَا َيا بِْشُر: َمقُْروَنْينِ بِالَْحَبلِ ، فَقَالَ 

  .ُحجَّا فَإِنَّ َهذَا ِمَن الشَّْيطَاِن: ، فَأََخذَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، الْحَْبلَ فَقَطََعُه ، َوقَالَ لَُهَما 
  ن عَاِصمٍبِْشُر ب

َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن َخاِلٍد الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن  -١٢٠٣
الَْخطَّابِ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، اْسَتْعَملَ بِْشرَ َحدَّثََنا سَيَّاُر أَُبو الَْحكَمِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ َشِقيقِ بن َسلََمةَ ، أَنَّ ُعَمَر بن 

َبلَى : َما َخلَّفََك أََما لََنا َعلَْيَك َسْمٌع َوطَاَعةٌ ؟ قَالَ : بن َعاِصمٍ َعلَى َصَدقَاِت هََوازِنَ فََتَخلََّف بِْشٌر فَلَِقَيُه ُعَمُر ، فَقَالَ 
َمْن َوِليَ َشْيئًا ِمْن أَْمرِ الُْمْسِلِمَني أُِتَي بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة ، : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ ، َولَِكْن َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّ

ِفيِه َسْبِعَني َهَوى َحتَّى ُيوقََف َعلَى جِْسرِ جََهنََّم ، فَإِنْ كَانَ ُمْحِسًنا َتَجاَوَز ، َوإِنْ كَانَ ُمسِيئًا اْنخََرَق بِهِ الْجِْسُر ، فَ
  .َخرِيفًا

مَاِلي أَرَاَك كَِئيًبا َحزِيًنا ؟ قَالَ : فََخَرَج ُعَمُر َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، كَِئيًبا َحزِيًنا فَلَِقَيُه أَُبو ذَرٍّ ، فَقَالَ : قَالَ  -١٢٠٤
َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن َعاِصمٍ ، َيقُولُ َما َيْمَنُعنِي أَنْ أَكُونَ كَِئيًبا َحزِيًنا ، َوقَْد َسِمْعُت بِْشَر : 

نْ كَانَ ُمْحسًِنا َمْن َوِلَي َشْيئًا ِمْن أَْمرِ الُْمْسِلِمَني أُِتَي بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة ، حَتَّى ُيوقََف َعلَى جِْسرِ َجهَنََّم ، فَإِ: ، َيقُولُ 
َوَما َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : كَانَ ُمِسيئًا اْنَخَرقَ بِِه الْجِْسُر فََهَوى ِفيِه َسْبِعَني خَرِيفًا ، قَالَ أَُبو ذَرٍّ  َتَجاَوَز ، َوإِنْ

َمْن َوِلَي أََحًدا ِمَن : َوَسلََّم ، َيقُولُ أَشَْهُد أَنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ال ، قَالَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ 
كَانَ ُمِسيئًا اْنخََرَق بِِه النَّاسِ أُِتيَ بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة ، حَتَّى ُيوقََف َعلَى جِْسرِ َجهَنََّم ، فَإِنْ كَانَ ُمْحِسًنا َتَجاَوَز ، َوإِنْ 

ِكالُهَما قَْد أََوَجعَ : وَْداُء ُمظِْلَمةٌ ، فَأَيُّ الَْحِديثَْينِ أََوَجعُ ِلقَلْبَِك ؟ قَالَ الْجِْسُر ، فََهَوى ِفيِه َسْبِعَني خَرِيفًا ، َوِهي َس
 َخيًْرا ، َمْن َسلََت اللَُّه أَْنفَُه ، َوأَلَْصَق َخدَُّه بِاَألْرضِ ، أََما إِنَّا ال َنعْلَُم إِال: قَلْبِي ، فََمْن َيأُْخذَُها بَِما ِفيَها ؟ َوقَالَ أَُبو ذَرٍّ 

  .َوَعَسى إِنْ َولَّيَتَها َمْن ال يَْعِدلُ ِفيَها أَنْ ال تَْنُجَو ِمْن إِثِْمها 
  َباُب َمنِ اْسُمُه َبشٌِري

  َبِشُري بن سَْعٍد األَْنَصارِيُّ أَُبو النُّْعَماِن
  َعقَبِيٌّ َبْدرِيٌّ



، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ -١٢٠٥
  .هِدَ َبْدًرا ِفي َتْسِمَيِة أَْصَحابِ الَْعقََبِة ِمَن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين الْحَارِِث بن الَْخْزَرجِ َبِشُري بن َسْعٍد ، َوقَدْ َش

بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٢٠٦
ْزَرجِ َبِشُري الَْخِفيَمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ِمْن بين زَْيِد بن َماِلِك بن ثَْعلََبةَ بن كَْعبِ بن الَْخْزَرجِ بن الْحَارِِث بن 

  .بن َسْعِد بن ثَْعلََبةَ بن جِالسٍ
َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -١٢٠٧

ي َتْسِمَيِة أَْصحَابِ الَْعقََبِة ِمَن اَألْنصَارِ ثُمَّ ِمْن بين الَْحارِِث بن الَْخْزَرجِ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِف
  .َبِشُري بن سَْعٍد أَُبو النُّْعَماِن

عَْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُوَد الصَّوَّاُف التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُموَسى الَْحَرِشيُّ ، َحدَّثََنا  -١٢٠٨
ولِ اللَِّه َصلَّى ، َحدَّثََنا أَُبو ُسهَْيلٍ َناِفعُ بن َماِلٍك ، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ ، َعْن َبِشريِ بن َسْعٍد ، صَاِحبِ َرُس

َمْنزِلَةُ الُْمْؤِمنِ ِمَن الُْمْؤِمنِ ، َمْنزِلَةُ الرَّأْسِ ِمَن الَْجَسدِ : َسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .، َمَتى َما اْشَتكَى الَْجَسُد اْشَتكَى لَُه الرَّأُْس ، َومََتى َما اْشَتكَى الرَّأُْس اْشَتكَى سَاِئُر الَْجَسِد

ضَِّراُب اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَيُّوَب الُْمَخرِِّميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الَْحَسُن ال -١٢٠٩
لَّى بِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصبن كَِثريٍ الْكُوِفيِّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعنِ النُّْعَماِن بن َبِشريٍ ، َعْن أَ

ْن َرِحَم اللَُّه َعْبًدا َسِمَع َمقَالَِتي فََحِفظَها ، فَُربَّ َحاِملِ ِفقٍْه غَْيُر فَِقيٍه ، َوُربَّ َحاِملِ ِفقٍْه إِلَى َم: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .ُهَو أَفْقَُه ِمْنُه
الَْعَملِ ِللَِّه ، َوُمَناَصَحةُ ُوالةِ الُْمْسِلِمَني ، َولُُزوُم َجَماَعةِ إِْخالُص : ثَالثٌ ال يَِغلُّ َعلَْيهِنَّ قَلُْب ُمْؤِمنٍ  -١٢١٠

  .الُْمْسِلِمَني 
  َبِشُري اَألْسلَِميُّ أَُبو بِشْرٍ

  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ، ح -١٢١١
  بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن إِْسَحاقَ الصِّينِيُّ ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد

َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن بِْشرِ بن َبِشريٍ : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا 
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن أَبِيِه ، َوكَاَنْت لَهُ ُصْحَبةٌ َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  اَألْسلَِميِّ

  .َمْن أَكَلَ ِمْن َهِذِه الَْبقْلَِة فَال َيقَْرَبنَّ َمْسجِدَِنا ، َيعْنِي الثُّوَم: َوَسلََّم 

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه : ثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ السَِّراُج ، وَأَْحَمُد بن ُمَحمٍَّد الْبَزَّاُر اَألْصَبهَانِيُّ ، قَاال َحدَّ -١٢١٢
َساوِرِ الْجِرَارِ َعْن أَبِي َسلََمةَ بِْشرِ بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا الُْمَحارِبِيُّ ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد يَْعنِي َعْبَد اَألْعلَى بن أَبِي الُْم

لَمَّا قَِدَم الُْمهَاجُِرونَ الَْمِديَنةَ اْستَْنكَُروا الَْماَء ، َوكَاَنتْ ِلَرُجلٍ ِمْن بين ِغفَارٍ َعْيٌن : بن َبِشريٍ اَألْسلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
بِْعنِيها بَِعْينٍ ِفي الَْجنَِّة ، : الْقِْرَبةَ بُِمدٍّ ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ُروَمةٌ ، َوكَانَ يَبِيُع ِمْنَها: ُيقَالُ لََها 

َتعَالَى َعْنهُ  َيا َرُسولَ اللَِّه لَْيَس ِلي ، َوال ِلِعَيايل غَْيُرَها ، ال أَْستَِطيُع ذَِلَك ، فََبلَغَ ذَِلَك ُعثَْمانَ َرِضي اللَُّه: فَقَالَ 
َيا َرُسولَ اللَِّه أََتجَْعلُ ِلي ِمثْلَ : فَاْشَتَراَها بَِخْمَسٍة وَثَالِثنيَ أَلَْف ِدْرَهمٍ ، ثُمَّ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

  .قَِد اْشتََرْيُتَها ، َوَجَعلُْتَها ِللُْمْسِلِمَني: َنَعْم ، قَالَ : لَ الَِّذي َجَعلَْتُه لَُه َعْيًنا ِفي الَْجنَِّة إِِن اْشتََرْيتَُها ؟ قَا



  َبِشُري بن َعقَْرَبةَ الُْجهَنِيُّ
  َوُيكَْنى أََبا الَْيَماِن

ورٍ ، َحدَّثََنا ُحْجُر بن َحدَّثََنا سَِعيُد بن َمْنُص: َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َوَعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، قَاال  -١٢١٣
الرَّْملَِة أَنَُّه َشهَِد َعْبدَ  الَْحارِِث الَْغسَّانِيُّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْوٍف الْكَِنانِيِّ ، َوكَانَ َعاِمال ِلُعَمَر بن َعْبدِ الْعَزِيزِ َعلَى

َيا أََبا الَْيَماِن إِنِّي قَدِ احَْتْجتُ إِلَى : ْوَم قُِتلَ َعْمُرو بن َسِعيٍد الَْمِلِك بن َمْرَوانَ ، قَالَ ِلَبِشريِ بن َعقَْرَبةَ الُْجَهنِيِّ َي
َمْن قَاَم بُِخطَْبٍة ، ال َيلَْتِمُس بِهَا : إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : كَالِمَك فََتكَلَّْم ، فَقَالَ َبِشٌري 

  .ًء ، َوُسْمَعةً ، َوقَفَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َمْوِقَف رَِياٍء ، َوُسْمَعٍةإِال رَِيا
اعِيلُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَم -١٢١٤

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى : ةَ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد ، َعْن َبِشريِ بن َعقَْرَبةَ الُْجهَنِيِّ ، قَالَ َعيَّاشٍ ، َعْن َضْمَضمَ بن ُزْرَع
َمْوِقَف رَِياٍء ،  َمْن قَاَم بُِخطَْبٍة ، ال َيلَْتِمُس بَِها إِال رَِياًء ، َوُسْمَعةٌ ، َوقَفَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  .َوُسْمَعٍة 
  َبِشُري السُّلَِميُّ

ا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ُمحَمَِّد بن َعبَّاٍد الُْمَهلَّبِيُّ ، َحدَّثََن -١٢١٥
ِعيَسى بن َعِليٍّ األَْنَصارِيُّ ، َعْن َراِفعِ بن َبْشرٍ السُّلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى  َعْبُد الَْحِميدِ بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا

 النََّهاَر ، ُيوِشُك أَنْ َتخُْرَج نَاًرا ُتِضيُء أَعَْناقَ اِإلبِلِ بُِبصَْرى ، َتِسريُ َسْيَر بَِطيئَِة اإلِبِلِ َتِسُري: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
أَيَُّها النَّاُس فَِقيلوا َراَحْت ، أَيَُّها : غََدتِ النَّاُر أَيَُّها النَّاُس فَاغُْدو ، قَالَِت النَّاُر : َوُتِقيُم اللَّْيلَ ، َتْغُدو وََتُروُح ، يُقَالُ 
  .النَّاُس فَُروحُوا ، َمْن أَْدرَكُْتُه أَكَلُْتُه

لسَُّدوِسيُّ َوُهَو َبِشُري بن َمْعَبِد بن شَُراِحيلَ بن َسُبعِ بن َصبَّارٍ َسدُوِسيُّ َوكَانَ اْسَمُه ِفي الَْجاِهِليَّةِ َبِشُري بن الَْخصَاِصَيِة ا
  َزْحٌم فََسمَّاُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبشِريًا

  َحدَّثََنا الَْحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، ح: ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو  -١٢١٦
  َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم ، ح

َنا اَألسَْوُد بن َشْيَبانَ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن ُسَمْيرٍ ، َحدَّثَ: َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َبكَّارٍ ، قَالُوا 
انَ اْسُمُه ِفي الَْجاِهِليَّةِ َحدَّثََنا َبِشُري بن َنهِيٍك ، َعْن َبِشريِ بن الَْخصَاِصَيِة ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَ

بَْيَنَما أََنا أَُماِشي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبشًِريا ، قَالَ َزْحًما فََهاَجَر فََسمَّاُه َرُسو
لَى اللَِّه ِمْن َشْيٍء ، َما أَصَْبْحُت أَْنقُُم َع: َيا اْبَن الَْخصَاِصَيِة َما أَصَْبْحَت َتْنِقُم َعلَى اللَِّه ؟ قَالَ : َوَسلََّم ، إِذْ قَالَ ِلي 

لَقَْد أَْدَرَك هَُؤالِء َخيًْرا كَِثًريا ، قَالََها ثَالثَ مَرَّاٍت ، : ثُمَّ أََتى َعلَى قُُبورِ الُْمْسِلِمَني ، فَقَالَ : كُلٌّ َخْيرٌ ُصنَِع بِي ، قَالَ 
ِء َخيًْرا كَِثًريا ، قَالََها ثَالثَ مَرَّاٍت ، ثُمَّ حَاَنْت ِمْن َرسُولِ اللَّهِ لَقَْد فَاَت هَُؤال: ثُمَّ أََتى َعلَى قُُبورِ الُْمْشرِِكَني ، فَقَالَ 

َيا :  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنظَْرةٌ ، فَإِذَا َرُجلٌ َيْمِشي َعلَى الْقُبُورِ َعلَْيِه َنْعالِن ، فََناَداُه النَّبِيُّ
لََع الرَُّجلُ َنْعلَْيِه فََرَمى َب السِّبِْتيََّتْينِ اْخلَْع َنْعلَْيَك ، فََنظََر الرَُّجلُ فَإِذَا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََخَصاِح

  .بِهَِما ، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث ُمْسِلمٍ
  َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد ، ح: ُد بن ُمَحمَّدٍ التَّمَّاُر ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َوُمحَمَّ -١٢١٧



َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن إَِياِد بن لَِقيٍط ، َعْن أَبِيِه ، َعْن : َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصمُ بن َعِليٍّ ، قَاال 
إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنهَانِي : كُْنُت أَُصوُم فَأَُواِصلُ ، فََنَهانِي َبِشٌري ، َوقَالَ : ، قَالَْت لَْيلَى امَْرأَِة َبِشريٍ 
أَِتمِّي الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ ، فَإِذَا  إِنََّما َيفَْعلُ ذَِلَك النَّصَاَرى ، وَلَِكْن َصوِْمي كََما أََمَر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، ثُمَّ: َعْن َهذَا ، قَالَ 

  .كَانَ اللَّْيلُ فَأَفِْطرِي 
  َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، ح -١٢١٨

َسمِْعُت لَْيلَى : َنا ُعَبْيُد اللَِّه بن إَِياِد بن لَِقيٍط ، قَالَ َحدَّثَ: َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد ، قَاال 
أَُصوُم َيْوَم الُْجُمَعِة َوال أُكَلُِّم : أَْخَبرَنِي َبِشٌري ، أَنَّهُ َسأَلَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ : اْمَرأَةَ َبِشريٍ ، قَالَْت 

ال َتُصْم َيْوَم الُْجُمَعِة ، إِال ِفي أَيَّامٍ ُهَو آِخُرَها ، َوأَمَّا ال ُتكَلُِّم أََحًدا فَلََعْمرِي ، َألنْ َتكَلَّمَ : أََحًدا ، قَالَ ذَِلَك الَْيْوَم 
  .فَتأُْمَر بَِمْعُروٍف ، َوتَْنَهى َعْن ُمْنكَرٍ ، خَْيٌر ِمْن أَنْ َتْسكَُت

َق بن الَْخشَّابِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َجعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْسحَا -١٢١٩
: دُوِسيِّ ، قَالَ ِة السَّ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ ، َعْن َجَبلَةَ بن ُسَحْيمٍ ، َعْن أَبِي الْمُثَنَّى الْعَْبِديِّ ، َعنِ اْبنِ الَْخَصاِصَي

ُه ، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َوَرُسولُُه ، أَتَْيُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُبَايُِعُه فَاْشَتَرطَ َعلَيَّ َتشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَّ
َيا َرُسولَ اللَِّه : ةَ ، وََتُحجَّ الْبَْيَت ، وُتَجاِهَد ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، فَقُلُْت َوُتَصلِّي الَْخْمَس ، وََتُصوُم َرَمضَانَ ، َوُتَؤدَِّي الزَّكَا

هُ َوأَمَّا الْجَِهاُد ، فََيْزُعُمونَ أَنَّ أَمَّا اثَْنَتاِن فَال أُِطيقُُهَما ، الزَّكَاةُ فََواللَِّه َماِلي إِال َعْشُر ذَْوٍد ُهنَّ ُرُسلُ أَْهِلي َوَحمُولَتُُهْم ،
، فَقََبَض َرُسولُ َمْن َولَّى فَقَْد َباَء بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه ، فَأََخاُف إِذَا َحضََرنِي ِقَتالٌ ، َخَشَعتْ َنفِْسي ، َوكَرِْهُت الَْمْوَت 

ْدُخلُ الَْجنَّةَ ؟ فََباَيْعُتُه َعلَْيهِنَّ كُلِّهِنَّ ، ال َصَدقَةَ ، َوال جَِهاَد ، َت: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه فَحرَّكَها ، ثُمَّ قَالَ 
ن ُسحَْيمٍ ، َعْن ُمْؤِثرِ َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن َجَبلَةَ ب

: اْبُن الَْخصَاِصَيِة ، فََحدَّثََنا اْبُن الَْخصَاِصَيِة ، قَالَ : ُجلٍ ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ ، يُقَالُ لَُه نََزلُْت ِفي بَْيِت َر: بن َعفَاَرةَ ، قَالَ 
  .قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َعالَم أَُبايُِعَك ؟ ، فَذَكََر الَْحِديثَ

  اُش بن الَْولِيِد الرَّقَّاُم ، حَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعيَّ -١٢٢٠
َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُجَريِّ بن : َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ ، َحدَّثََنا أَْزَهُر بن َمرَْوانَ الرَّقَاِشيُّ ، قَاال 

َنا أَْصحَاُبَنا ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َوَحدَّثَ: كُلَْيبٍ ، َعْن َبِشريِ بن الَْخصَاِصَيِة ، قَالَ 
الصَّْوُم ُجنَّةٌ ، َيُجنُّ بَِها َعْبِدي ِمَن النَّارِ ، َوالصَّْوُم ِلي ، َوأََنا أَْجزِي بِِه ، َيَدُع طََعاَمُه ، : َيْروِي َعْن َربِِّه َتعَالَى : 
ِة ، أَطَْيُب ِمْن رِيحِ ْهَوَتُه ِمْن أَجِْلي ، َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه لَُخلُوُف فَمِ الصَّاِئمِ ، ِعْنَد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم الِْقَياَمَوَش

  .الِْمْسِك
َنا الصَّلُْت بن َمْسُعودٍ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثَ: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َوُعَبْيدٌ الِْعْجلُي ، قَاال  -١٢٢١

: ريِ بن الَْخصَاِصَيِة ، قَالَ ُعقَْبةُ بن الُْمِغَريِة الشَّيَْبانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن أَبِي إِْسَحاقَ الشَّْيبَانِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َبِش
السَّالُم َعلَى أَْهلِ الدَِّيارِ ِمَن الُْمْؤِمنَِني ، َواْنقَطَعَ : َوَسلََّم فَلَِحقُْتُه بِالْبَِقيعِ ، فََسِمْعُتُه َيقُولُ  أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .أَنِْعْش قََدَمَك ؟: ِشسِْعي ، فَقَالَ ِلي 
َيا َبِشُري أَال َتْحَمُد الَِّذي أََخذَ بناصَِيِتَك ، : ي قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه طَالَْت ُعزُوَبِتي وَنأَْيُت َعْن َدارِ قَْوِم: قُلُْت  -١٢٢٢

  .ِمْن َبْينِ َربِيَعةَ قَْومٍ َيَرْونَ لَْوالُهُم اْنكَفَتِ اَألْرضُ بَِمْن َعلَْيَها 
  َبِشٌري الُْمَحارِبِيُّ



بن أَْحَزَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ الْبُْرَسانِيُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َبكُْر بن أَحَْمَد بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا زَْيُد -١٢٢٣
كَاَنتْ : بِيِه ، قَالَ ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن ُصهَْبانَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َمْعَمرٍ ، َعْن أَيُّوَب بن َبِشريٍ ، َعْن أَ

ال َدَرْيَت ، فَِقيلَ : فَذََهَب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْصِلحُ َبْينَُهْم ، فَالَْتفَتَ إِلَى قَْبرٍ ، فَقَالَ ثَائَِرةٌ ِفي بين ُمَعاوَِيةَ ، 
  .ال أَْدرِي: إِنَّ َهذَا ُيسْأَلُ َعنِّي ، فَقَالَ : لَُه ، فَقَالَ 

  َبِشُري بن َيزِيَد الضُّبَِعيُّ
و ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ الشَّاذَكُونِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسَواٍء ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُب -١٢٢٤

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ َرُسولُ: اَألْشَهُب الضَُّبِعيُّ ، َحدَّثَنِي َبِشُري بن يَزِيَد الضَُّبِعيُّ ، َوكَانَ ، قَْد أَْدَرَك الَْجاِهِليَّةَ قَالَ 
  .َهذَا أَوَّلُ َيْومٍ انَْتَصفَْت ِفيِه الَْعَرُب ، ِمَن الَْعَجمِ: َوَسلََّم َيْوَم ِذي قارٍ 

  َبِشُري بن َعْبِد اللَِّه اَألْنَصارِيُّ
  اسُْتْشهِدَ َيْوَم الَْيَمامَِة

انِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّ -١٢٢٥
  .اللَِّه  ِفي َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم الَْيَماَمِة ، ِمَن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين احلَارِِث بن الَْخْزَرجِ َبِشُري بن َعْبِد

  َنِفيَُّبكُْر بن َحبِيبٍ الَْح
  لَْم َيخُْرْج

  َبْيَحَرةُ بن َعامِرٍ

، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َراِشٍد -١٢٢٦
أََتْيَنا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َسِمَع أََباهُ بَْيَحَرةُ بن َعاِمرٍ ، قَالَ الرَّحَّالُ بن الْمُْنِذرِ الُْعَمرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي أَنَُّه 

إِنَّكُْم إِنْ َشاَء : َصالةُ الَْعَتَمِة ، فَقُلَْنا إِنَّا ُنشَْغلُ بَِحلْبِ إِبِِلَنا ، قَالَ : ، فَأَْسلَْمَنا ، َوَسأَلَْناُه أَنْ َيَضَع َعنَّا الَْعَتَمةَ ، قَالَ 
  .اللَُّه ، سََتْحِلُبونَ ، وَُتَصلُّونَ

  ُبَهْيُر بن الْهَْيثَمِ األَْنصَارِيُّ َعقَبِيٌّ
َوةَ َوِد ، َعْن ُعْرَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -١٢٢٧

  .ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ الَْعقََبةَ ، ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َحارِثَةَ بن الَْحارِِث ُبهَْيُر بن الَْهْيثَمِ 
  َبهٌْز

َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ  :َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ ، وَإِبَْراِهيمُ بن َمتَُّوْيِه اَألْصَبَهانِيُّ ، قَاال  -١٢٢٨
عِيٍد ، َعْن َسِعيِد بن الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا الَْيَمانُ بن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا ثَُبْيُت بن كَِثريٍ الَْبْصرِيُّ الضَّبِّيُّ ، َعْن َيحَْيى بن َس

ْيِه َوَسلََّم َيْستَاُك َعْرًضا ، َوَيشَْرُب َمصا ، وَيَتَنفَّسُ ثَالثًا ، َوَيقُولُ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: الُْمسَيِّبِ ، َعْن َبْهزٍ ، قَالَ 
  .ُهَو أَْهَنأُ ، َوأَمَْرأُ ، َوأَبَْرأُ: 

  َبصَْرةُ بن أَبِي َبْصَرةَ الِْغفَارِيُّ
  َنضَْرةُ َوالصَّوَاُب َبْصرَةُ: َوُيقَالُ لَُه 

اَد التُّوزِيُّ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيزَْد -١٢٢٩
َتزَوَّْجُت اْمَرأَةً بِكًْرا ِفي ِخْدرَِها ، : ُجرَْيجٍ ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن َبْصَرةَ ، قَالَ 

أَمَّا الَْولَُد فََعْبدٌ لََك ، فَإِذَا َولََدْت فَاْجِلُدوَها مِائَةً ، َولََها الَْمْهرُ : فََوَجدُْتَها ُحْبلَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



  .بَِما اسَْتَحلَّ ِمْن فَْرجَِها
  َبسَْبٌس الُْجَهنِيُّ

  بن الَْخْزَرجِ اَألْنَصارِيَُّبْدرِيٌّ َحِليُف بين طَرِيِف 
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -١٢٣٠

  .ِف بن الَْخْزَرجِ ، َبْسَبٌس الُْجهَنِيُّ َحِليفُُهْم ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين طَرِي
َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -١٢٣١

ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ِمْن بين َساِعَدةَ بن كَْعبِ بن : ابٍ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَه
  .الْخَْزَرجِ َبسَْبٌس الُْجهَنِيُّ َحِليٌف لَُهْم 
  ُبجَْيُر بن أَبِي ُبَجْيرٍ اَألْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ

ثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّ -١٢٣٢
ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ِدينَارِ بن النَّجَّارِ ُبَجْيُر بن ُبَجيْرٍ : ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ 

  .ْم َحِليٌف لَُه

  َباُب التَّاِء
  َتِميُم بن أَْوسٍ الدَّارِيُّ

 بن الدَّارِ اْبُن قَْيسٍ ُيكَْنى أََبا ُرقَْيةَ َوُهَو َعمُّ َتِميمِ بن أَْوسِ بن خَارَِجةَ بن َسَواِد بن ُجذَْيَمةَ بن ِدرَاعِ بن َعِديِّ: َوُيقَالُ 
  بن لَْخمِ بن َحبِيبِ بن ُنَماَرةَ بن لَْخمٍ

ِد بن إِيَاسٍ ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َعْن َخاِلَحدَّ -١٢٣٣
  .ي الَْمْسجِِد َتمِيٌم الدَّارِيُّأَوَّلُ َمْن أَسَْرَج ِف: َعْن َسِعيٍد الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 

قََتاَدةَ ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن َهمَّامٍ ، َعْن -١٢٣٤
  .فَكَانَ ُيَصلِّي ِفيِه  أَنَّ َتِميًما الدَّارِيَّ ، اْشَتَرى رَِداًء بِأَلٍْف: ِسريِيَن 
َعْن َعْمرِو بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، -١٢٣٥

نْ يَأْذَنَ لَُه ، ثُمَّ اْسَتأْذََنُه فَأََبى أَنْ َيأْذَنَ لَُه ، ثُمَّ اْسَتأْذََنُه ، ِدينَارٍ ، أَنَّ َتِميًما الدَّارِيَّ اسَْتأْذَنَ ُعَمَر ِفي الْقََصصِ ، فَأََبى أَ
  .إِنْ ِشئَْت َوأَشَاَر بَِيِدِه ، َيعْنِي الذَّْبَح : فَقَالَ 

، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ َعْمرِو بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ -١٢٣٦
َهذَا َمقَاُم أَِخيكَ َتِميمٍ الدَّارِّي لَقَدْ رَأَْيُتُه : قَالَ ِلي َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ : ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن َمْسرُوقٍ ، قَالَ 

أَْم {نْ ُيْصبَِح يَقَْرأُ آَيةً ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فََيرْكَُع ، َوَيْسُجُد ، َوَيْبِكي قَاَم لَْيلَةً ، َحتَّى أَصَْبَح ، أَْو كَرَِب ، أَ
ءَ اُهْم ، َوَمَماُتُهْم َساَحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرحُوا السَّيِّئَاِت ، أَنْ َنْجَعلَُهْم كَالَِّذيَن آَمُنوا ، َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ، سََواٌء َمحَْي

  ] . ٢١: اجلاثية [} َما َيْحكُُمونَ
ثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َحدَّ -١٢٣٧

أَْم َحِسَب الَِّذيَن {الدَّارِيَّ ، َردََّد َهِذهِ اآلَيةَ حَتَّى أَصَْبَح ،  اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن َمْسُروقٍ أَنَّ َتِميًما
  .اآلَيةَ ]  ٢١: اجلاثية [} اجَْتَرحُوا السَّيِّئَاِت

  َما أَسَْنَد َتِميمٌ الدَّارِيُّ



َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن ُحَمْيٍد ، أَْخبََرنِي زَْيُد بن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ،  -١٢٣٨
: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َواِقٍد ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى ، َعْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .كُِتَب لَُه قُُنوُت لَْيلٍَة َمْن قََرأَ ِمائَةَ آَيٍة ِفي لَْيلٍَة ،

َعيَّاشٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُموَسى بن َخازِمٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُبكَْيرٍ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن  -١٢٣٩
، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد ، َوَتِميمٍ الدَّارِيِّ ، عن النَّبِيِّ َصلَّى  َيحَْيى بن الَْحارِِث الذِّمَارِيِّ ، َعنِ الْقَاِسمِ أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ

كَانَ  َمْن قََرأَ َعْشَر آَياٍت ِفي لَْيلٍَة ، كُِتَب لَُه ِقْنطَاٌر ، وَالِْقْنطَاُر خَْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها ، فَإِذَا: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
اقَْرأْ َواْرَق ِلكُلِّ آَيٍة َدَرَجةً ، َحتَّى َيْنتَهَِي إِلَى آِخرِ آَيٍة َمَعُه ، َيقُولُ َربَُّك َعزَّ َوَجلَّ : ِقَياَمِة ، َيقُولُ َربَُّك َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم الْ
  .ِه الُْخلَْد ، َوبَِهِذِه النَّعِيَماقْبِْض ، فََيقُولُ الَْعْبُد بَِيِدهِ َيا َربُّ أَْنَت أَْعلَُم ، فََيقُولُ بَِهِذ: ِللَْعْبِد 
بن ُمْسِلمٍ ، َعنِ ابْنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْسحَاَق الَْخشَّاُب الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن جَنَّاٍد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َعطَاُء  -١٢٤٠

َدَخلُْت َعلَى َتِميمٍ الدَّارِيِّ َوُهَو أَِمٌري َعلَى َبْيتِ : ن زِْنبَاعٍ ، قَالَ َشْوذَبٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم بن أَبِي َعْبلَةَ ، َعْن َرْوحِ ب
ال إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ : أَيَُّها اَألِمُري أََما كَانَ لََك َمْن َيكْفِيَك َهذَا ؟ ، قَالَ : الَْمقِْدسِ َوُهَو ُينَقِّي ِلفََرِسِه َشعًِريا ، فَقُلُْت 

َمْن َنقَّى ِلفََرِسهِ َشِعًريا ، ثُمَّ قَاَم بِِه حَتَّى ُيَعلِّقُُه ، َعلَْيِه كََتَب اللَُّه بِكُلِّ َشِعَريةٍ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  اللَِّه َصلَّى
  .َحَسَنةً

َنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْنٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، َحدَّثَ -١٢٤١
أَوَّلُ َما ُيَحاَسُب بِِه الَْعْبُد ، : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن ُزَراَرةَ بن أَْوفَى ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ 

  .الصَّالةُ ، ثُمَّ َساِئرُ اَألْعَمالِ
ثََنا َحمَّاُد بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن أَْحَمَد بن ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّ -١٢٤٢

: الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ: َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت الُْبنَّانِيِّ ، َعْن ُزرَاَرةَ بن أَْوفَى ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ 
  .أَوَّلُ َما ُيحَاَسُب بِِه الْعَْبُد الصَّالةُ ، ثُمَّ َساِئُر اَألْعمَالِ 

َحكَمِ ، َعْن ِضرَارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن طَلَْحةَ ، َعنِ الْ -١٢٤٣
الُْجُمَعةُ وَاجَِبةٌ ، إِال َعلَى : َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الشَّاِميِّ ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  . اْمَرأٍَة ، أَْو صَبِيٍّ ، أَْو مَرِيضٍ ، أَْو َعْبٍد ، أَْو ُمَساِفرٍ

َحكَمِ أَبِي َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ النَّْهِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ ، َعنِ الْ -١٢٤٤
َحقُّ : النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َعْن ِضَرارِ بن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َعْبدِ اللَِّه الشَّاِميِّ ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، َعنِ

ُرَج إِال بِإِذْنِِه ، َوأَنْ ال الزَّْوجِ َعلَى الزَّْوَجِة ، أَنْ ال تَْهُجَر ِفرَاَشُه ، َوأَنْ َتَبرَّ قََسَمُه ، َوأَنْ ُتِطيَع أَمَْرُه ، َوأَنْ ال َتْخ
  .ُتْدِخلَ َعلَْيِه َمْن َيكَْرُه

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َوَعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ ، وعلي بن جبلة األصبهاين ، قَالُوا  -١٢٤٥
َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، أَنّ َرسُولَ  إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعْبِد اللَِّه بن ُضمَْيَرةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن

  .كُلُّ ُمْشِكلٍ َحَراٌم ، َولَْيَس ِفي الدِّينِ إِْشكَالٌ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
ْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن َعطَاِء بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو النَِّعيمِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ُسَه -١٢٤٦



إِنََّما الدِّيُن النَّصِيَحةُ ، إِنََّما الدِّينُ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيزِيَد اللَّْيِثيِّ ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ 
  .ِللَِّه ، َوِلِكَتابِِه ، َوأَِئمَِّة الُْمْؤِمنَِني ، َوَعامَِّتهِْم: َيا َرُسولَ اللَِّه ِلَمْن ؟ قَالَ : يلَ النَّصِيَحةُ ، إِنََّما الدِّيُن النَِّصيَحةُ ، ِق

بن َسعِيدٍ ي َيْحَيى َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن َسْعٍد ، َحدَّثَنِ -١٢٤٧
ولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ السَّمَّاِن ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد ، ِمْن بين لَْيٍث َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، َعْن َرُس

ِللَِّه ، : ِلَمْن َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ : النَّصِيَحةُ ، قَالُوا  الدِّيُن النَّصِيَحةُ ، الدِّيُن النَّصِيَحةُ ، الدِّيُن: َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ 
  .َوِلِكتَابِِه ، َولَِرُسوِلِه ، َوَألِئمَِّة الُْمْسِلِمَني ، َوالُْمْؤِمنَِني ، َوَعامَّتِهِْم 

: ، أََنا ُوَهْيٌب ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ ، قَالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن الُْمَتوَكِّلِ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ  -١٢٤٨
الدِّيُن النَّصِيَحةُ ثَالثًا ، : َسِمْعُت َعطَاَء بن َيزِيَد ، ُيَحدِّثُ َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .ِللَِّه ، َوِلِكتَابِِه ، َولَِرُسوِلِه ، َوَألِئمَِّة الُْمْسِلِمَني ، َوَعامَّتِهِْم : قَالَ  ِلَمْن َيا َرُسولَ اللَِّه ؟: قُلُْت 

كَانَ : ْيَنةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِْسَماعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَي -١٢٤٩
فَلَِقيُت اْبَنهُ :  ُرو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََناُه ، َعنِ الْقَْعقَاعِ بن َحِكيمٍ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد ، قَالَ ُسفَْيانَُعْم

: َحكِيمٍ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، قَالَ  ُسهَْيال ، فَقُلُْت َسِمْعُت ِمْن أَبِيكَ َحِديثًا ، َحدَّثََناُه َعْمُرو بن ِدينَارٍ ، َعنِ الْقَْعقَاعِ بن
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : ، قَالَ  َسِمْعُتُه ِمَن الَِّذيِ َحدَّثَ أَبِي َعْنُه ، َسِمْعُت َعطَاَء بن َيزِيَد اللَّْيِثيَّ ، ُيَحدِّثُ َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ

ِللَِّه ، َوِلِكَتابِِه ، وَِلَنبِيِِّه ، َوَألِئمَِّة : ِلَمْن َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ : ، ثَالثًا ، قَالُوا الدِّيُن النَّصِيَحةُ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .الُْمْسِلِمَني ، َوَعامَِّتهِْم 

بن َجْعفَرٍ ، أَنَّ سَُهْيلَ بن أَبِي  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٢٥٠
إِنَّ الدِّيَن : لََّم ، قَالَ َصاِلحٍ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد اللَّيِْثيِّ ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

ِللَِّه ، َوِلِكَتابِِه ، َوِلَرسُوِلِه ، : ِلَمْن َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ : لنَّصِيَحةُ ، قَالُوا النَّصِيَحةُ ، إِنَّ الدِّيَن النَّصِيَحةُ ، إِنَّ الدِّيَن ا
  .َوَألِئمَِّة الُْمْسِلِمَني ، وَجَماَعِتهْم 

َماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، أََنا أَُبو ُعَبْيٍد الْقَاِسُم بن َسالمٍ ، َحدَّثََنا إِْس -١٢٥١
الدِّيُن النَِّصيَحةُ ، : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َصاِلحٍ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ 

  .ِلِكتَابِِه ، َولَِرُسوِلِه ، َوَألِئمَِّة الُْمْسِلِمَني ، َوَعامَِّتهِْم ِللَِّه َو: ِلَمْن َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ : قَالُوا 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ح -١٢٥٢

َنا ُزهَْيُر أَُبو َخْيثََمةَ ، َحدَّثََنا ُسهَْيلُ بن أَبِي َحدَّثَ: َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصمُ بن َعِليٍّ ، قَاال 
إِنَّ الدِّيَن : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِمْعُت َتِميًما الدَّارِيَّ ، قَالَ : َصاِلحٍ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد ، قَالَ 

  .ِللَِّه َوِكَتابِِه ، َولَِرُسوِلِه ، َوأَِئمَِّة الُْمْؤِمنَِني ، َوَعامَِّتهِْم : ْن َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ ِلَم: النَّصِيَحةُ ثَالثًا ، قَالُوا 
ن َيزِيَد ، طَاِء بَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َخاِلُد ، َحدَّثََنا ُسهَْيلُ بن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن َع -١٢٥٣

ِلَمْن َيا : إِنَّ الدِّيَن النَّصِيَحةُ ثَالثَ مَرَّاٍت ، قَالُوا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ 
  .ُمْؤِمنَِني أَوِ الُْمْسِلِمَني ، َوَعامَِّتهِْم ِللَِّه ، َوَمالِئكََتُه ، وَِلَرسُوِلِه ، َوَألِئمَِّة الْ: َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ 

ثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي إِْسَماعِيلُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُزرَاَرةَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّ -١٢٥٤
قَالَ : لِ بن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد اللَّيِْثيِّ ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُعثَْمانَ ، َعْن ُسَهْي



للَِّه ؟ ِلَمْن َيا َرسُولَ ا: الدِّيُن النَّصِيَحةُ ، الدِّيُن النَّصِيَحةُ ، الدِّيُن النَّصِيَحةُ ، قَالُوا : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .ِللَِّه ، َوِلَرسُوِلِه ، َوِلِكَتابِِه ، َوَألِئمَِّة الُْمْؤِمنَِني ، َوِللُْمْؤِمنَِني َعامَّةً : قَالَ 

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، ح -١٢٥٥
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّلِْت ، : ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ عَْبُد اللَِّه بن أَُساَمةَ الْكَلْبِيُّ ، قَاال  َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ

اللَِّه صَلَّى  قَالَ َرسُولُ: َحدَّثََنا ُعَمُر بن َيزِيَد الَْهْمَدانِيُّ ، َعْن َجدِِّه ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ 
 أََبًدا ، إِنَّ ِطيَبةَ الَْمِديَنِة ، َوَما َنقٌَب ِمْن نِقَابَِها ، إِال َعلَْيِه َملٌَك َشاِهٌر َسْيفَُه ، ال َيْدُخلَُها الدَّجَّالُ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .أَُبو كَُرْيبٍ ُعثَْمانُ بن زَْيٍد: َوقَالَ 

ارِِث بن إِبَْراِهيَم أَُبو ُعَبْيَدةَ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا َسْيُف بن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألشَْهبِ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الَْو -١٢٥٦
الصَّالةَ : يَُناِدي َسِمْعُت ُمَناِدَي َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ ، قَالَْت 

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ َجاِمَعةً ، فَخََرْجُت ِفي نِْسَوٍة ِمَن اَألْنصَارِ حَتَّى أََتْيَنا الَْمْسجَِد ، فََصلَّى بنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
أَْي وَاللَِّه َما َجَمْعُتكُْم ِلَرغَْبٍة َحدَثَْت ، َوال ِلرَْهَبٍة إِال : قَالَ  الظُّْهرِ ، ثُمَّ َصِعَد الِْمْنَبَر ، فَاْسَتقَْبلََنا بَِوْجهِهِ َضاِحكًا ، ثُمَّ

ال ، ِمْن لَْخمٍ ، َوُجذَامٍ ، َوُهَما ِلَحدِيٍث َحدَّثَنِي بِِه َتِميمٌ الدَّارِيُّ أََتانِي فَأَْسلََم وََباَيَع ، فَأَْخَبرَنِي أَنَُّه َرِكَب ِفي ثَالِثَني َرُج
، ثُمَّ قَذَفَُهْم قَرِيًبا ِمْن  ِن ِمْن أَحَْياِء الْعََربِ ، ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ ، َصاَدفُوا الَْبْحَر ِحَني اغَْتلََم ، فَلَِعَب بِهُِم الْمَْوُج َشهًْراَحيَّا

ال يُْعَرُف قُُبلَُها ، ِمْن ُدُبرَِها ، قُلَْنا َما أَْنتِ  غُُروبِ الشَّْمسِ ، إِلَى َجزِيَرٍة ِمْن َجزَاِئرِ الَْبْحرِ ، فَإِذَا َنْحُن بِدَابٍَّة أَْهلََب
إِلَْيكُْم : َوَما الَْجسَّاَسةُ ؟ قَالَْت : أََنا الَْجسَّاَسةُ ، قُلَْنا : أَيَّتَُها الدَّابَِّة ؟ فَكَلََّمْتَنا بِإِذِْن اللَِّه بِِلَساٍن ذَلْقٍ طَلْقٍ ، فَقَالَْت 

ا َنْحُن الدَّْيرِ ِفي أَقَْصى الْجَزِيَرِة ، فَإِنَّ ِفيِه َرُجال ُهَو إِلَى خََبرِكُْم بِاَألْشوَاقِ ، فَأََتيَْنا الدَّْيَر ، فَإِذَ َعنِّي َعلَْيكُْم بِذَاَك
  كَأَنَّ َعْيَنُه ُنَخاَمةٌ ِفيبَِرُجلٍ أَْعظَمَ َرُجلٍ رَأَْيُتُه قَطُّ َخلْقًا ، وأَْجَسَمُه جِْسًما ، َوإِذَا ُهَو َمْمسُوُح الَْعْينِ الُْيمَْنى ، 

: ِه ، إِلَى قََدَمْيِه ، فَقُلَْنا لَُه جَِدارٍ ُمَجصَّصٍ ، َوإِذَا َيَداُه َمْغلُولتاِن إِلَى ُعُنِقِه ، َوإِذَا رِْجالُه َمْشُدودََتاِن بِالْكُبُولِ ِمْن ُركَْبَتْي
ْد قََدرُْتْم َعلَْيِه ، َولَِكْن أَْخبُِرونِي َعْن َخَبرِكُْم ، َما أَْوقََعكُْم َهِذِه الْجَزِيَرةَ ؟ أَمَّا َخَبرِي فَقَ: َما أَْنَت أَيَُّها الرَُّجلُ ؟ قَالَ 

: ؟ قُلَْنا لَُه  أَْخبِرُونِي َعْن ُبَحْيَرِة الطَّبَرِيَِّة َما فََعلَْت: َوَهِذِه الْجَزِيَرةُ لَْم َيِصلْ إِلَْيَها آَدِميٌّ مُْنذُ صِْرُت إِلَْيَها ، فَقَالَ لََنا 
إِنَّهُ َسَيكُونُ ، ثُمَّ : ال ، قَالَ : َهلْ َنَضَب َماُؤَها ؟ َوَهلْ َبَدأَ ِفيَها ِمَن الَْعجَاِئبِ ؟ قُلَْنا لَُه : َعْن أَيِّ أَْمرَِها َتْسأَلُ ؟ قَالَ 

َهلْ َيْحتَرِثُ َعلَْيَها أَْهلَُها ؟ : قُلَْنا لَُه َعْن أَيِّ أَْمرَِها ؟ قَالَ  أَْخبِرُونِي َعْن َعْينِ ُزغََر َما فََعلَْت ؟ ،: َسكََت َمِليا ، ثُمَّ قَالَ 
: أََما إِنَُّه َسْوفَ َيُغوُر َعلَْيَها َماُؤَها ، َوال َيحَْترِثُ َعلَْيَها أَْهلَُها ، ثُمَّ َسكََت َمِليا ، ثُمَّ قَالَ : َنَعْم ، قَالَ : ، قُلَْنا لَُه 
أََما إِنَّهُ : َنَعْم ، قَالَ : َهلْ ُيثِْمُر ؟ قُلَْنا لَُه : َعْن أَيِّ أَْمرِِه َتْسأَلُ ؟ قَالَ : َعْن َنْخلِ َبْيَسانَ َما فََعلَ ؟ ، قُلَْنا لَُه أَخْبُِرونِي 

َهلْ : َعْن أَيِّ أَْمرِِه َتسْأَلُ ؟ قَالَ : قُلَْنا لَُه أَخْبُِرونِي َعنِ النَّبِيِّ األُمِّيِّ َما فََعلَ ؟ ، : ال ُيثِْمُر ، ثُمَّ َسكََت َمِليا ، فَقَالَ 
إِنَُّه َمنْ : ِمْنُهْم َمْن قَاَتلَُه ، َوِمْنُهْم َمْن َصدَّقَُه ، فَقَالَ : فََما َصنََعْت َمَعُه الْعََرُب ؟ قُلَْنا : َنَعْم ، قَالَ : ظََهَر َبْعُد ؟ قُلَْنا 

  أََما َتْعرِفُونِي ؟: أَْخبِْرَنا َخبََرَك أَيَُّها الرَُّجلُ ، فَقَالَ : ثًا ، فَقُلَْنا َصدَّقَُه فَُهَو َخْيرٌ لَُه ثَال

أََنا الدَّجَّالُ ، يُوِشكُ أَنْ ُيْؤذَنَ ِلي ِفي الْخُُروجِ ، فَإِذَا َخَرْجُت َوِطئُْت َجزَاِئرَ : لَْو َعَرفَْناَك َما َسأَلْنَاَك ، قَالَ : قُلَْنا 
: قَالَ أَُبو اَألْشَهبِ َها غَْيَر َمكَّةَ ، َوطَْيَبةَ ، كُلََّما أََرْدُتهما ، اْسَتقَْبلَنِي َملٌَك َمَعُه السَّْيُف َصلًْتا فََردَّنِي َعنَْها ، الْعََربِ كُلِّ
: ا َيَدْيِه حَتَّى َرأَْيتُ َبيَاَض إِبْطَْيِه ، ثُمَّ قَالَ فََرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َراِفًع: قَالَْت فَاِطَمةُ : قَالَ َعاِمٌر 

أَال أُْخبِرُكُْم إِنَُّه ِفي َنْحوِ الشَّامِ ، ثُمَّ أُغِْمَي َعلَْيِه َساَعةً ، ثُمَّ ارَْتجَّ ثُمَّ : أَال أُْخبِرُكُْم إِنَّ َهِذِه طَْيَبةُ ، ثَالثًا ، ثُمَّ قَالَ 



َبلْ ُهَو ِفي : َبلْ ُهَو ِفي الَْيَمنِ ، ثَالثًا ، ثُمَّ أُغِْمَي َعلَْيِه َساَعةً ، َوارَْتجَّ ، ثُمَّ ُسرَِّي َعْنُه ، فَقَالَ : الَ ُسرَِّي َعْنُه ، ثُمَّ قَ
أَصَْبَهانُ : َدٍة ، ُيقَالُ لََها َنْحوِ الْعَِراقِ ، َبلْ ُهَو ِفي َنْحوِ الِْعرَاقِ ، َبلْ ُهَو ِفي َنْحوِ الِْعرَاقِ ، َيْخُرجُ ِحَني َيْخُرُج ِمْن َبلْ

َرْستَقَْباذُ َيخُْرُج ِحَني َيخُْرُج َعلَى ُمقَدَِّمِتِه َسْبُعونَ أَلْفًا َعلَْيهِمُ السِّيَجانُ ، َمَعُه َنهَْراِن ، : ِمْن قَْرَيٍة ِمْن قَُراَها ُيقَالُ لََها 
اْدُخلِ الَْماَء فَال َيْدُخلُْه فَإِنَُّه نَاٌر ، َوإِذَا ِقيلَ لَهُ اْدُخلِ : ذَِلَك مِْنكُْم ، فَقِيلَ لَُه  َنَهٌر ِمْن َماٍء ، َوَنَهٌر ِمْن َنارٍ ، فََمْن أَْدَرَك

َسى بن ُيوُنَس ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ِعي: النَّاَر فَلَْيْدُخلْها فَإِنَُّه َماٌء ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ 
  ُه َعلَْيِهَحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْنُصورٍ الِْمْشَرِقيُّ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ

  .، َوذَكََر الَْحِديثَِمْن َنْحوِ الِْعرَاقِ َما ُهَو ِمْن َنْحوِ الشَّامِ َما ُهَو : َوَسلََّم ذَكََر الدَّجَّالَ ، قَالَ 
نِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َع -١٢٥٧

أَْنَت أََحقُّ النَّاسِ ، : َعلَى َيَديَّ فََيُموُت ، قَالَ  َيا َرسُولَ اللَِّه الرَُّجلُ ُيْسِلُم: قُلُْت : َمْوَهبٍ ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ 
  .بَِمْحيَاُه ، َوَمَماِتِه 

َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُعَماَرةَ ، : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، وَأَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، قَاال  -١٢٥٨
َسِمْعُت عَْبَد اللَِّه بن َمْوَهبٍ ، ُيَحدِّثُ : ْمَزةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، قَالَ َحدَّثََنا َيحَْيى بن َح

لسُّنَّةُ ، ِفي َرُجلٍ ِمْن َيا َرسُولَ اللَِّه َما ا: قُلُْت : ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن قَبِيَصةَ بن ذَُؤْيبٍ ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ 
  .ُهَو أَْولَى النَّاسِ بَِمْحَياُه ، َوَمَماتِِه: أَْهلِ الْكُفْرِ ، ُيْسِلُم َعلَى َيَدْي َرُجلٍ ِمَن الُْمْسِلِمَني ؟ قَالَ 

نِ الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَم -١٢٥٩
َيا َرُسولَ اللَِّه : قُلُْت : َحدَّثََنا يُوُنُس بن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْوَهبٍ ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ 

  .ُهَو أَْولَى النَّاسِ بَِمْحيَاُه ، َوَمَماِتِه : لَى َيَدْي َرُجلٍ ِمَن الُْمْسِلِمَني ؟ قَالَ الرَُّجلُ ِمَن الُْمْشرِِكَني ، ُيْسِلُم َع

ثََنا َعْبدُ الَْحِميِد بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّ -١٢٦٠
ي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى َجْعفَرٍ ، َحدَّثَنِي َشْهرُ بن َحْوَشبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، أَنَُّه كَانَ يُْهِد

َراوَِيةً ، فََضِحَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلَّ َعامٍ َراوَِيةَ َخْمرٍ ، فَلَمَّا كَانَ َعاُم ُحرَِّمْت ، أَْهَدى لَُه 
  .إِنَّهُ َحَراٌم ِشَراُؤَها ، َوثََمُنَها: فَأَبِيُعها ؟ قَالَ : إِنََّها قَْد ُحرَِّمْت ، قَالَ : ، فَقَالَ 
الَْحرِيشِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي َبكْرٍ الُْهذَِليِّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن  -١٢٦١

إِنَّ قَْوًما َيُجبُّونَ أَْسنَِمةَ اِإلبِلِ ، : ِقيلَ ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ 
  .كُلُّ َما قُِطَع ِمَن الَْحيِّ ، فَُهَو َميٌِّت: لْغََنمِ ، قَالَ َوَيقْطَُعونَ أَذَْناَب ا

ا أَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََن -١٢٦٢
َيا َرسُولَ اللَِّه إِنَّ أَُناًسا َيُجبُّونَ أَْسنَِمةَ اإلِبِلِ ، َوأَذْنَاَب الَْغَنمِ : قَالُوا : ْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ ، َع

  .ةٌ فَُهَو َمْيَتةٌ َما قُِطَع ِمَن الَْبهِيَمِة ، َوِهي َحيَّ: ، َوِهي أَحَْياُء ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

 الَْخلِيلِ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َحمَّادٍ ُزغَْبةُ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ بن سَْعٍد ، َعنِ -١٢٦٣
َمْن َشهَِد : نّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ُمرَّةَ ، َعنِ اَألْزَهرِ بن َعْبدِ اللَِّه الْحِْمِصيِّ ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، أَ

أََحٌد ، َعْشَر مَرَّاٍت كََتَب أَنَّ ال إِلَهَ إِال اللَُّه ، َواِحًدا أََحًدا صََمًدا لَْم يَتَِّخذْ صَاِحَبةً ، َوال وَلًَدا ، َولَْم َيكُْن لَُه كُفًُوا 
  .أَلَْف َحَسَنةً اللَُّه لَُه أَْرَبِعَني



ن الَْعالِء ، َعنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َما َبهَْراَم اِإليذَجِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ الدِّْرَهِميُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ب -١٢٦٤
اْسَتقْطَْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،  :اَألْشَعِث بن َسوَّارٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ 

إِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : أَْرًضا بِالشَّامِ قَْبلَ أَنْ ُتفَْتَح ، فَأَْعطَانِيَها فَفََتَحَها ُعَمُر ِفي َزَمانِِه فَأَتَْيُتُه ، فَقُلُْت 
  .ها ، َوثُلُثًا لََناا ، ِمْن كَذَا إِلَى كَذَا ، فَجََعلَ ُعَمُر َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ثُلُثََها الْبنِ السَّبِيلِ ، َوثُلُثًا ِلِعمَارَِتأَْعطَانِي أَْرًض

، َحدَّثَنِي َجدِّي ، َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، أَخَْبرَنِي ُمَحمَّدُ بن أَيُّوَب بن َعاِفَيةَ بن أَيُّوَب -١٢٦٥
 َسِمعَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ ، أنَّ أََبا َيْحَيى ُسلَْيَم بن َعاِمرٍ الَْخَباِئرِيَّ َحدَّثَُه ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، أَنَُّه

يُن َما َبلَغَ اللَّْيلُ ، َحتَّى َيْدُخلَ َبْيَت الَْمَدرِ ، َوَبْيَت الْوََبرِ ، َحتَّى ُيِعزَّ اللَُّه بِِه لََيْبلَُغنَّ َهذَا الدِّ: َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
شََّرُف ، قَْد َعَرفُْت ذَِلَك ِفي أَْهلِ َبيِْتي قَْد أََصاَب َمْن أَسْلََم ِمْنُهمُ الَْخْيُر ، وَال: اِإلْسالَم ، وَُيِذلَّ الْكُفَّاَر ، قَالَ َتمِيٌم 

  .َوالِْعزُّ ، وَأَصَاَب َمْن ثََبَت ِمنُْهْم َعلَى الْكُفْرِ الذُّلُّ ، َوالصَّغَاُر ، َوالْجِْزَيةُ

َوِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن أَبِي اَألْس -١٢٦٦
بن  أَْخَبرَ َتِميٌم الدَّارِيُّ ، أَْو أُْخبِْرُت َعْنُه ، أَنَّ َتِميًما الدَّارِيَّ ، رَكََع َركَْعَتْينِ بَْعَد نَْهيِ ُعَمَر: ْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ ، قَالَ ُع

َبهُ بِالدِّرَِّة ، فَأََشارَ إِلَْيهِ َتِميٌم أَِن اْجِلْس ، َوُهَو ِفي الَْخطَّابِ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َعنِ الصَّالِة بَْعَد الَْعْصرِ ، فَأَتَاُه فََضَر
ألَنََّك َركَْعَت هَاَتْينِ الرَّكَْعَتْينِ َوقَْد نََهْيُت َعْنُهَما : ِلمَ َضرَْبَتنِي قَالَ : َصالِتِه فَجَلََس ُعَمُر َحتَّى فََرغَ َتِميٌم ، فَقَالَ ِلُعَمَر 

اللَُّه َتَعالَى ْد َصلَّْيُتُهَما َمَع َمْن ُهَو َخْيٌر ِمْنَك َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ ُعَمُر َرِضي فَإِنِّي قَ: ، قَالَ 
َصلُّونَ َما َبْيَن الَْعْصرِ إِلَى الَْمغْرِبِ ، إِنِّي لَْيَس بِي إِيَّاكُمْ أَيَُّها الرَّْهطُ ، َولَكِنِّي أََخاُف أَنْ َيأِْتَي َبْعدَكُْم قَْوٌم ، ُي: َعْنُه 

َصلُوا َبْيَن الظُّْهرِ ، َوالَْعْصرِ َحتَّى َيمُرُّوا بِالسَّاعِة ، الَِّتي نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيصَلَّى ِفيَها ، كََما َو
  .، وَفُالنَ ُيَصلُّونَ بَْعَد الَْعْصرِ  قَْد رَأَْيَنا فُالنَ: ، ثُمَّ َيقُولُونَ 

  أَُبو رِفَاَعةَ الَْعَدوِيُّ
  َواْسُمُه َتمِيُم بن أُسَْيٍد

 بن الُْمِغَريِة ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْحِميِد الَْمْعنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ -١٢٦٧
أَْحسُِنوا الُْوُضوَء ِمْن َهذَا ، فََسأُْحِسُن ِمْن : كَانَ أَُبو رِفَاَعةَ ُيَسخُِّن الَْماَء َألْصحَابِِه ، ثُمَّ َيقُولُ : ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، قَالَ 

  .َهذَا فََيتََوضَّأُ ، بِالَْماِء الَْبارِِد
اَدانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ظُفَُر َعْبدُ السَّالمِ بن ُمطَهَّرٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمَِّد بن حَْربٍ الَْعبَّ -١٢٦٨

أُِصيَب أَُبو رِفَاَعةَ ، َوكُنَّا ِفي غََزاٍة فََرأَْيُت كَأَنِّي أََرى أََبا : قَالَ ِصلَةُ بن أَشَْيمٍ : الُْمِغَريِة ، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، قَالَ 
ُعُه الصَّْوَت ، ثُمَّ ةَ َعلَى َناقٍَة َسرِيَعٍة ، وَأََنا َعلَى َجَملٍ قَطُوٍف ، وَأََنا َعلَى أَثَرِِه فَُيَعرِّجُها ، حَتَّى أَقُولَ اآلنَ أُْسِمرِفَاَع

  .أََنا أَكَدُّ الَْعَملَ بَْعَدُه كَدا ُيسَرُِّحها فََتْنطَِلُق ، َوأَْتَبُعُه ، فَأُوِّلَْت رُْؤَياي أَنَُّه طَرِيُق أَبِي رِفَاَعةَ آُخذُُه ، َو

ْيِد بن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمِغَريِة ، َعْن ُحَم -١٢٦٩
َيا : سُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْخطُُب ، فَقُلُْت اْنَتَهْيتُ إِلَى َر: قَالَ أَُبو رِفَاَعةَ الَْعدَوِيُّ : ِهاللٍ ، قَالَ 

فََجاَء َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : َرسُولَ اللَِّه َرُجلٌ غَرِيٌب َجاَء َيْسأَلُ َعْن ِدينِِه ، ال َيْدرِي َما دِيُنُه ؟ قَالَ 
ُيَعلِّمُنِي ِممَّا  ، ثُمَّ أََتى بِكُْرِسيٍّ ِخلُْت قََواِئَمُه َحدِيًدا ، فَصَِعَد َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََجَعلََوَتَرَك خُطَْبَتُه 

  .َعلََّمُه اللَُّه ، ثُمَّ أََتى ُخطَْبَتُه فَأََتمََّها



  َتِميُم بن َزْيٍد
  الْمَازِنِيُّ أَُبو َعبَّاٍد األَْنصَارِيُّ ثُمَّ

َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ، َعْن َعبَّاِد : َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا اَألَسُد بن ُموَسى ، قَالَ  -١٢٧٠
َوَسلََّم َيتََوضَّأُ فََبَدأَ فََغَسلَ َوْجَهُه ، وَِذَراَعْيِه ، ثُمَّ َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن َتِميمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .َتَمْضَمَض ، وَاْستَْنَشَق ، ثُمَّ َمَسَح بِرَأِْسِه
أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َملُولٍ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي -١٢٧١

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم تََوضَّأَ ، َوَمَسَح بِالَْماِء : أَُبو اَألسَْوِد ، َعْن َعبَّاِد بن َتِميمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .َعلَى ِلْحَيِتِه ، َورِْجلَْيِه

  يَُّتِميُم بن ُحْجرٍ أَُبو أَْوسٍ السُّلَِم
  َجدُّ بَُرْيَدةَ بن ُسفَْيانَ لَُه ُصْحَبةٌ لَْم ُيَخرَّجْ َحِديثُُه

  َتِميُم بن َعْبٍد َعْمُرو أَُبو الَْحَسنِ الَْمازِنِيُّ
  َوكَانَ َعاِمال ِلَعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعلَى الَْمِديَنِة ِحنيَ َخَرجَ إِلَْيهِ َسْهلُ بن ُحَنْيٍف

لَِّه ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه الَْبرِْقيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا زَِياُد بن َعْبِد ال -١٢٧٢
ْسَتْعَملَُه َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َعلَى إِْسحَاَق ، قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الَْمازِنِيُّ َجدُّ َعْمرِو بن َيْحَيى اْسُمُه َتمِيُم بن َعْمرٍو ا

  .الَْمِديَنِة ِحَني َخَرَج إِلَى الْعِرَاقِ ِحَني خََرَج إِلَْيِه سَْهلُ بن حَُنْيٍف 
  َتِميُم بن ُيعَارٍ األَْنَصارِيُّ

  ثُمَّ الُْخْدرِيُّ َبْدرِيٌّ
، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ -١٢٧٣

بن ُيعَارٍ بن قَْيسِ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُخْدَرةَ بن َعْوِف بن الْحَارِِث بن الَْخْزَرجِ َتمِيُم 
  .بن َعِديٍّ 
ا ُمَحمَُّد بن دَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنَح -١٢٧٤

ِمْن بين الَْحارِِث بن  ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ: فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 
  .الْخَْزَرجِ َتمِيُم بن ُيعَارِ بن قَْيسِ بن َعِديِّ بن أَُميَّةَ 

  َتِميٌم َموْلَى بين غَْنمِ بن السَّلَمِ بن َماِلكِ بن األَْوسِ بن حَارِثَةَ َبْدرِيٌّ

أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي  -١٢٧٥
  .ثَةَ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، َتمِيٌم َمْولَى بين غَْنمِ بن السَّلَمِ بن مَاِلِك بن األَْوسِ بن َحارِ

انَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَم -١٢٧٦
ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ، ِمَن األَْنصَارِ ، َتِميٌم َموْلَى بين غَْنمِ بن : فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 

  .َماِلِك بن األَْوسِ  السَّلَمِ بن
  َتِميٌم َموْلَى خَِراشِ بن الصِّمَِّة اَألْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -١٢٧٧
  .َشهِدَ َبْدًرا ، ِمَن اَألْنصَارِ ، َتمِيٌم َمْولَى ِخرَاشِ بن الصِّمَِّة  ِفي َتْسِمَيِة َمْن



َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -١٢٧٨
ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ، ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمَن الْخَْزَرجِ ، ثُمَّ ِمْن : َبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقْ

  .بين َسلََمةَ ، َتِميٌم َموْلَى خَِراشِ بن الصِّمَِّة 
  َتِميُم بن الَْحارِِث بن قَْيسٍ

  يَنالْقَُرِشيُّ السَّْهِميُّ قُِتلَ َيْوَم أَْجنَاِد

َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، قَالَ  -١٢٧٩
ْيشٍ ثُمَّ ِمْن بين َسْهمِ بن ُهَصْيصٍ َتِميُم بن ُعْرَوةَ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد َيْوَم أَْجَناِديَن ، ِمَن الُْمْسِلِمَني ، ثُمَّ ِمْن قَُر

  .الَْحارِِث بن قَْيسٍ 
فُلَْيحٍ ، َعْن  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -١٢٨٠

ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتشْهَِد َيْوَم أَْجَناِديَن ، ِمْن قَُرْيشٍ ثُمَّ ِمْن بين َسْهمٍ َتمِيُم بن : ابٍ ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَه
  .الَْحارِِث بن قَْيسٍ 

  َتِلبُّ بَِتْشدِيِد الْباِء: َتِلُب بن َتْغِلَب الَْعْنَبرِيُّ َوُيقَالُ 
ثََنا َحرَِميُّ بن حَفْصٍ الْقَْسَمِليُّ ، َحدَّثَنِي غَاِلُب بن ُحجَْرةَ ، َحدَّثَتْنِي أُمُّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّ -١٢٨١

، وَيِكيلُ ْيِه َوَسلََّم ، فَكَانَ ُيطِْعُم َعْبِد اللَِّه بنُت ِملْقَامٍ ، َعْن أَبِيَها ، َعْن أَبِيِه التَِّلبِّ ، أَنَُّه كَانَ ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
: وَأََتى التَِّلبُّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : ِلي ُمدا ، فَأَْرفَُعُه ، َوآكُلُ َمَع النَّاسِ ، حَتَّى كَانَ طََعاًما ، قَالَ 

اْسَتقَْرَضُه ِمْنُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَانَ لَُه ِمْنهُ فَ: أَطَْعْمتَنِي ُمدا َيْوَم كَذَا ، َوكَذَا فََجَمْعُتُه إِلَى الَْيْومِ ، قَالَ 
  .الَِّذي كَانَ َيِكيلُ لَُه قَْبلَ ذَِلَك

  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ ، ح -١٢٨٢

َحدَّثََنا غَاِلبُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ ، قَاال : الَْعزِيزِ ، َوأَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد
تُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسِمْع: بن ُحجَْرةَ ، َحدَّثَتْنِي أُمُّ َعْبِد اللَِّه بنُت ِملْقَامٍ ، َعْن أَبِيَها ، َعْن أَبِيِه التَِّلبِّ ، قَالَ 

  .الضَِّيافَةُ ثَالثَةُ أَيَّامٍ ، َحقٌّ الزٌِم ، فََما كَانَ َبْعَد ذَِلَك فََصَدقَةٌ: َوَسلََّم ، َيقُولُ 
بن ُحْجَرةَ ، َحدَّثَنِي ِملْقَاُم بن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا غَاِلُب -١٢٨٣

إِذَا أُِذنَ : َيا َرسُولَ اللَِّه اْسَتْغِفرْ ِلي ، فَقَالَ : التَِّلبِّ ، أَنَّ التَِّلبَّ َحدَّثَُه أَنَُّه ، أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
اللَُّهمَّ اغِْفْر لِلتَِّلبٍ ، : فََغبََّر َما َشاَء اللَُّه ، ثُمَّ َدَعاُه ، فََمَسَح َيَدُه َعلَى َوْجهِِه ، َوقَالَ  :لََك ، أَْو َحتَّى يُْؤذَنَ لََك ، قَالَ 

  .َواْرَحْمُه ثَالثًا
َسِمْعُت ِملْقَاَم : َرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا غَاِلُب بن ُحْج -١٢٨٤

  .َصِحْبُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم أَْسَمْع ِلَحَشرَاِت اَألْرضِ َتحْرًِميا: بن التَِّلبِّ ، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

ا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َجَبلَةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََن -١٢٨٥
ْعَتَق شَْيئًا لَُه ِمْن َمْملُوٍك ، فَلَْم ُشْعَبةُ ، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي بِْشرٍ الَْعْنبَرِيِّ ، َعنِ اْبنِ التَِّلبِّ ، َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُجال أَ

  .مِّْنُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَض
  َتمَّاُم بن الَْعبَّاسِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ



قَلِ ، َعْن َجْعفَرٍ َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي َعِليٍّ الصَّْي -١٢٨٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : يَّاعِ اَألْنَماِط ، َعْن َجْعفَرِ بن َتِميمِ بن الْعَبَّاسِ ، أَوِ اْبنِ َتمَّامِ بن الَْعبَّاسِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َب

لَى أُمَِّتي ، لَفََرْضُت َعلَْيهُِم السَِّواَك ، كََما فُرَِضتْ َما ِلي أََراكُمْ َتأْتُونِي قُلًْحا اسَْتاكُوا ، فَلَْوال أَنْ أَُشقَّ َع: َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َعلَْيهُِم الصَّالةُ

ثََنا َشْيَبانُ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َحدَّ -١٢٨٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : أَبِي َعِليٍّ الصَّْيقَلِ مَْولَى بين أََسٍد َعْن َجْعفَرِ بن َتمَّامِ بن َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َمْنُصورٍ ، َعْن

، َألمَْرتُُهْم بِالسَِّواِك ، ِعْنَد كُلِّ  َما لَكُْم َتْدُخلُونَ َعلَيَّ قُلًْحا اسَْتاكُوا ، فَلَْوال أَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .طُُهورٍ 

يٍّ الصَّيْقَلِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن أَبِي َعِل -١٢٨٨
َما لَكُْم َتْدُخلُونَ َعلَيَّ قُلًْحا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : يِه ، قَالَ َعْن َجْعفَرِ بن َتمَّامِ بن الَْعبَّاسِ ، َعْن أَبِ

  .َتَسوَّكُوا ، فَلَْوال أَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي ، َألَمرُْتُهْم أَنْ َيَتَسوَّكوا ، ِعْنَد كُلِّ َصالٍة 
  التَّْيَهانُ
قَالَ اْبنُ : دُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َهنَّاُد بن السَُّرى ، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٢٨٩

، أَنَّهُ َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى  يِهإِْسحَاَق َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم بن الْحَارِِث التَّيِْميِّ ، َعْن أَبِي الْهَْيثَمِ بن التَّيَْهاِن ، َعْن أَبِ
ُخذْ لََنا ِمْن َهَناِتَك ، :  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ ِفي َمِسريِِه إِلَى خَْيَبَر ، ِلَعاِمرِ بن اَألكَْوعِ ، َوكَانَ اْسُم اَألكَْوعِ ِسَنانَ

  .َسلََّمفََنَزلَ يَْرَتجُِز لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  َمنِ اْسُمُه ثَابٌِت: َباُب الثَّاِء 

  ثَابِتُ بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ اَألْنَصارِيُّ
: َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -١٢٩٠
  . َيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم الَْيَماَمِة ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين الَْحارِِث بن الْخَْزَرجِ ثَابِتُ بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍِفي َتْسِم
سِ بن َشمَّاسٍ ، اْسُتشْهَِد ثَابُِت بن قَْي: َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -١٢٩١

  .َيْوَمِئٍذ َسَنةَ اثَْنَتْي َعْشَرةَ 

  َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، ح: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمً الْكَشِّيُّ ، قَاال  -١٢٩٢
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ ثَابِتَ : ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا َعفَّانُ 

مَّا اللَُّهمَّ إِنِّي أَْبَرأُ إِلَْيَك ِممَّا َجاَء بِِه َهُؤالِء ، َوأَعَْتِذُر ِم: بن قَْيسٍ ، َجاَء َيْوَم الَْيَماَمِة ، َوقَْد َتَحنَّطَ َوَنَشَر أَكْفَاَنُه ، فَقَالَ 
إِنَّ ِدرِْعي ِفي ِقْدرٍ َتْحتَ : َصَنَع هَُؤالِء فَقُِتلَ ، َوكَاَنْت لَُه ِدْرٌع فَُسرِقَْت ، فََرآُه َرُجلٌ ِفيَما َيَرى النَّاِئُم ، فَقَالَ 
  .َوأَنْفَذُوا الَْوَصايَاالْكَاُنوِن ، ِفي َمكَاِن كَذَا ، وَكَذَا ، َوأَْوَصاهُ بَِوَصاَيا ، فَطَلَُبوا الدِّْرَع فََوَجُدوَها ، 

َعْن ثَابٍِت ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا قَطَُن بن ُنسَْيرٍ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ ،  -١٢٩٣
  .كَانَ ثَابُِت بن قَْيسٍ َخطِيَب اَألْنَصارِ : أََنسِ بن َماِلٍك ، قَالَ 

:  َعْوٍن ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا أَْزَهُر بن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ -١٢٩٤
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَابَِت بن قَْيسِ بن فَقََد النَّبِيُّ َصلَّى ا: أَْنبَأَنِي ثَُماَمةُ بن َعْبِد اللَِّه بن أََنسٍ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، قَالَ 



ِسِه يَْبِكي أََنا أَْعلَُم َخبََرُه َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََتاُه فََوَجَدُه ِفي بَْيٍت ُمَنكِّبَ رَأْ: َشمَّاسٍ ، فَقَالَ َرُجلٌ 
َصوِْتي فَْوقَ َصْوِت َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، افَْتقََدَك ، فَقَالَ إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ا: ، فَقَالَ  َرفَْعتُ 

ْرجِْع إِلَْيِه ، َوأَْعِلْمُه ا: َم ، فَقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَْد َحبِطَ َعَمِلي ، َوأََنا ِمْن أَْهلِ النَّارِ ، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .أَنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهلِ النَّارِ ، وَأَنَُّه ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة

 رِ ، َعنِ الزُّهْرِيَِّحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُحَمْيدٍ الطَّوِيلُ ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن أَبِي اَألْخَض -١٢٩٥
َيا َرسُولَ : َوَسلََّم ، فَقَالَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ثَابٍِت ، َعْن ثَابِِت بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ ، أَنَّ ثَابًِتا ، أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

ُنْحَمَد بَِما لَْم َنفَْعلْ ، َوإِنِّي َرُجلٌ أُِحبُّ  َنهَاَنا اللَُّه أَنْ: ِلَم ؟ قَالَ : اللَِّه ، قَْد َخِشيُت أَنْ أَكُونَ قَْد َهلَكُْت ، قَالَ 
َيالِء ، َوأََنا َرُجلٌ أُِحبُّ الَْحْمَد ، َونََهاَنا أَنْ َنْرفََع أَصَْواَتَنا ، فَْوَق صَْوِتَك ، وَأََنا َرُجلٌ َجهُِري الصَّْوِت ، َوَنهَاَنا َعنِ الُْخ

  .ِحبُّ أَنْ َتعِيَش َحِميًدا ، وُتقَْتلَ شَهِيًدا ؟ فَقُِتلَ َيْوَم الَْيَماَمِة َيا ثَابُِت أََما ُت: الَْجَمالَ ، فَقَالَ 

ْمرٍو َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي أَُبو َع -١٢٩٦
قُلُْت َيا : ، َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد بن ثَابٍِت األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثَنِي ثَابُِت بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ ، قَالَ األَْوَزاِعيُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ 

ْم َيفَْعلْ ، َنَهى اللَُّه الَْمْرَء أَنْ ُيْحَمَد بَِما لَ: بَِم ؟ ، قُلُْت : َرسُولَ اللَِّه ، وَاللَِّه لَقَْد َخِشيُت أَنْ أَكُونَ قَْد َهلَكُْت ، قَالَ 
فََع أَصْوَاَتَنا فَْوقَ َصوِْتَك َوأَجِدُنِي أُِحبُّ الَْحْمَد ، وََنَهى اللَُّه َعنِ الُْخَيالِء ، وَأَجُِدنِي أُِحبُّ الْخَُيالَء ، َوَنَهى اللَُّه أَنْ َنْر

أَال تَْرَضى أَنْ َتِعيشَ َحِميًدا ، وُتقَْتلَ َشهِيًدا ، : ْيِه َوَسلََّم ، َوأََنا اْمُرٌؤ َجهُِري الصَّْوِت ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه ، فََعاشَ َحِميًدا ، َوقُِتلَ َشهِيًدا َيْوَم ُمَسْيِلَمةَ : َوَتْدُخلَ الَْجنَّةَ ؟ قَالَ 

ثََنا َسعِيُد بن ُعفَْيرٍ ، َعْن َماِلِك بن أََنسٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّ -١٢٩٧
َيا َرُسولَ اللَِّه لَقَْد َخِشيتُ أَنْ : إِْسَماعِيلَ بن ُمَحمَِّد بن ثَابِتٍ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن ثَابِِت بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ ، أَنَُّه قَالَ 

إِنَّ اللََّه َينَْهاَنا أَنْ ُنحَْمَد بَِما لَْم َنفَْعلْ ، َوأَجِدُنِي أُِحبُّ الَْحْمَد ، َوَنَهاَنا َعنِ : بَِم ؟ قَالَ :  أَكُونَ قَْد َهلَكُْت ، قَالَ
الصَّْوِت ، فَقَالَ لَهُ  هُِريالْخَُيالِء ، َوأََنا اْمُرٌؤ أُِحبُّ الَْجمَالَ ، َوَنهَاَنا أَنْ َنْرفََع أَْصوَاَتَنا فَْوقَ َصوِْتَك ، وَأََنا اْمُرؤٌ َج

َيا ثَابِتُ بن قَْيسٍ ، أََما َتْرَضى أَنْ َتعِيَش َحمِيًدا ، وتُقَْتلَ َشهِيًدا ، وََتْدُخلَ الَْجنَّةَ ؟ : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
.  

ُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي الْهِقْلُ بن زِيَاٍد ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْب -١٢٩٨
َيا َرُسولَ اللَِّه لَقَْد :  َيحَْيى ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، أَْخَبرَنِي ُمحَمَُّد بن ثَابٍِت اَألْنَصارِيُّ ، أَنَّ ثَابَِت بن قَْيسٍ األَْنَصارِيَّ ، قَالَ

نََهى اللَُّه الَْمْرَء أَنْ ُيِحبَّ أَنْ ُيْحَمدَ بَِما لَمْ َيفَْعلْ ، وَأَجُِدنِي : ِلَم ؟ قَالَ : ْد َهلَكُْت ، فَقَالَ لَُه َخشِيُت أَنْ أَكُونَ قَ
صَْوِتَك ، وَإِنِّي اْمُرٌؤ  َقأُِحبُّ الَْحْمَد ، َونََهاَنا َعنِ الْخَُيالِء ، َوأَجِدُنِي أُِحبُّ الَْجمَالَ ، َونََهاَنا أَنْ َنْرفََع أَْصوَاَتَنا فَْو

َيا ثَابُِت أََما تَْرَضى أَنْ َتِعيشَ َحِميًدا ، وُتقَْتلُ َشهِيًدا ، : َجهُِري الصَّْوِت ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .ًدا ، َوقُِتلَ َيْوَم ُمَسْيِلَمةَ َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه ، فََعاَش َحمِي: َوَتْدُخلَ الَْجنَّةَ ؟ ، قَالَ 

ُيوُنَس ، َعنِ  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعنَْبَسةُ ، َعْن -١٢٩٩
َيا َرسُولَ اللَِّه لَقَْد َخِشيُت أَنْ أَكُونَ قَدْ : سٍ األَْنصَارِيَّ ، قَالَ اْبنِ ِشهَابٍ ، أَْخَبَر إِْسَماِعيلُ بن ثَابٍِت ، أَنَّ ثَابَِت بن قَْي

نِ نََهاَنا اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعنِ الَْحْمِد ، أَنْ ُنحَْمَد بَِما لَمْ َنفَْعلْ ، وَإِنِّي أُِحبُّ الَْحْمَد ، وََنَهاَنا َع: ِلَم ؟ قَالَ : َهلَكُْت ، قَالَ 



قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ، َوأََنا أُِحبُّ الَْجَمالَ ، وََنَهاَنا أَنْ َنْرفَعَ أَصَْواَتَنا فَْوَق صَْوِتَك ، َوأََنا اْمُرٌؤ َجهِريُ الصَّْوِت ، فَالْخَُيالِء 
َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه ، : لَ الَْجنَّةَ ؟ ، قَالَ َيا ثَابُِت أَال تَْرَضى أَنْ َتعِيَش َحمِيًدا ، وُتقَْتلَ شَهِيًدا ، َوَتْدُخ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .فََعاَش َحِميًدا ، َوقُِتلَ َشهِيًدا َيْوَم ُمَسْيِلَمةَ الْكَذَّابِ 

دَّثَنِي َخاِلي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْبَراهِيَم بن َمْخِشيٍّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َسعِيِد بن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َح -١٣٠٠
بن ُعَمَر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، الُْمِغَريةُ بن الَْحَسنِ بن رَاِشٍد الَْهاِشِميُّ ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه بن سَاِلمٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه 

َيا َرسُولَ اللَِّه لَقَدْ : نَّ ثَابَِت بن قَْيسٍ ، قَالَ َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمحَمَِّد بن ثَابِِت بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ األَْنَصارِيِّ ، أَ
َيْمَنُع اللَُّه الَْمْرَء ، أَنْ ُيْحَمَد بَِما لَْم َيفَْعلْ ، وَأَجُِدنِي أُِحبُّ الَْحْمَد ، : ِلَم ؟ قَالَ : َخشِيُت أَنْ أَكُونَ قَْد َهلَكُْت ، قَالَ 

أُِحبُّ الَْجَمالَ ، َويَْنَهى اللَُّه أَنْ َنْرفَعَ أَصَْواَتَنا فَْوقَ َصوِْتَك ، َوأََنا َجهُِري الصَّْوِت ، فَقَالَ  َوَينَْهى َعنِ الْخَُيالِء ، وَأَجُِدنِي
  .الَْجنَّةَ ؟  َيا ثَابِتُ أَلَْيَس تَْرَضى أَنْ َتعِيَش َحمِيًدا ، وتُقَْتلَ َشهِيًدا ، وََتْدُخلَ: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َنا أَُبو ثَابِتِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحبَابِ ، َحدَّثَ -١٣٠١
ال َتْرفَُعوا {لَمَّا َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ : بِيِه ، قَالَ ثَابِتِ بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ثَابُِت بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ ، َعْن أَ

، قََعَد ثَابٌِت ِفي الطَّرِيقِ يَْبِكي ، فََمرَّ بِِه َعاِصُم بن َعِديٍّ ، ]  ٢: احلجرات [} أَصَْواَتكُْم ، فَْوقَ َصْوتِ صَْوِت النَّبِيِّ
ْيُع الصَّْوِت وأََتَخوَُّف أَنْ َتكُونَ َهِذِه اآلَيةُ نََزلَْت ِفيَّ ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَّهِ أََنا ُرفَ: َما ُيْبكِيَك َيا ثَابُِت ؟ قَالَ : قَالَ 

َرى َرضِيُت بُِبْش: َيا بينَّ أََما َتْرَضى أَنْ تَِعيَش َحمِيًدا ، َوُتقَْتلَ َشهِيًدا ، وََتْدُخلَ الَْجنَّةَ ؟ فَقَالَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
} إِنَّ الَِّذيَن َيُغضُّونَ أَصَْواتَُهْم{اللَِّه َوَرسُوِلِه ، ال أَْرفَُع صَْوِتي أََبًدا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََنَزلَْت 

  .اآلَيةَ ]  ٣: احلجرات [
ثَنِي أَبِي ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن ِعيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى ، َحدَّ -١٣٠٢

إِنَّ اللََّه ال : ذُِكَر الِْكْبُر ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََشدََّد ِفيِه ، فَقَالَ : أَبِي لَْيلَى ، َعْن ثَابِِت بن قَْيسٍ ، قَالَ 
َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي ألَغِْسلُ ِثَيابِي ، فَُيْعجُِبنِي َبيَاُضها ، : ُمْخَتالٍ فَخُورٍ ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ  ُيِحبُّ كُلَّ

  .َه الَْحقَّ ، وَتغِْمَص النَّاَسلَْيَس ذَِلَك الْكِْبَر ، إِنََّما الِْكْبُر أَنْ ُتَسفِّ: َوُيْعجُِبنِي ِشَراكُ َنْعِلي ، وَعالقَةُ َسوِْطي ، فَقَالَ 

سَابِقٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمِ بن وَاَرَت ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسعِيِد بن  -١٣٠٣
ى ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى ، َعْن ثَابِِت بن قَْيسِ َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَِخيِه ِعيَس

إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ كُلَّ {كُْنُت ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقََرأَ َهِذِه اآلَيةَ : بن َشمَّاسٍ األَْنصَارِيِّ ، قَالَ 
فَذَكََر الِْكْبَر فََعظََّمُه ، فََبكَى ثَابِتُ بن قَْيسٍ ، فَقَالَ لَُه نَبِيُّ اللَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ]  ١٨: لقمان } {ُمْختَالٍ فَُخورٍ

فَأَْنتَ : اُك َنعِْلي ، قَالَ َيا نَبِيَّ اللَِّه ، إِنِّي أُِحبُّ الَْجَمالَ ، َحتَّى إِنِّي لَيُْعجِبُنِي أَنْ َيْحُسَن شَِر: َما ُيْبكِيَك ؟ ، فَقَالَ : 
  .لَْحقَّ ، َوغََمَص النَّاَس ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة ، إِنَُّه لَْيَس الْكِْبُر بِأَنْ ُتْحِسَن رَاِحلََتَك ، وَرْحلََك ، وَلَِكنَّ الِْكْبَر َمْن َسِفَه ا

َحمَُّد بن ُمصَفَّى ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد ، َعنِ الْجَرَّاحِ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُم -١٣٠٤
: ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  الِْمْنهَالِ ، َعنِ اْبنِ َعطَاِء بن أَبِي ُمسِْلمٍ الْخَُرسَانِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ثَابِِت بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ

لَْتفََت إِلَيَّ ، لنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الصَّالِة ، فَلَمَّا َسلََّم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، اأَتَْيُت الَْمْسجَِد ، َوا
أَلَْم ُتَصلِّ َمَعَنا ؟ قُلُْت : فَلَمَّا فََرغُْت ، قَالَ  َوأََنا أَُصلِّي ، فََجَعلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيْنظُرُ إِلَيَّ ، َوأََنا أَُصلِّي ،



َيا َرسُولَ اللَِّه َركَْعَتيِ الْفَْجرِ ، خََرْجُت ِمْن َمْنزِِلي ، َولَْم أَكُْن َصلَّْيُتُهَما ، : فََما َهِذِه الصَّالةُ ؟ قُلُْت : َنَعْم ، قَالَ : 
  .هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَيَّفَلَْم َيِعْب ذَِلَك َرسُولُ اللَّ: قَالَ 

ْسِلمٍ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُم -١٣٠٥
قَِدْمُت الَْمدِيَنةَ ، فََسأَلُْت َعمَّْن ُيَحدِّثُنِي بَِحِديثِ ثَابِِت : خَُراَسانِيِّ ، قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن جَابِرٍ ، َعْن َعطَاٍء الْ

لَمَّا أُْنزِلَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ ، فَأَْرَشُدونِي إِلَى اْبَنِتِه ، فَسَأَلُْتَها ، فَقَالَْت َسِمْعُت أَبِي ، َيقُولُ 
اشَْتدَّْت َعلَى ثَابٍِت ، َوغَلََّق َعلَْيِه َباَبُه ، ]  ١٨: لقمان [} إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ كُلَّ ُمخَْتالٍ فَخُورٍ{لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال

أََنا : لَُه فَأَْخَبَرهُ بَِما كَُبَر َعلَْيِه ِمْنَها ، َوقَالَ َوطَِفَق َيْبِكي ، فَأُْخبَِر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه ، فََسأَ
لَْسَت ِمْنُهْم ، َبلْ تَِعيُش بِخَْيرٍ ، وَتُموُت بِخَْيرٍ ، وُيْدِخلَُك اللَُّه : َرُجلٌ أُِحبُّ الَْجمَالَ ، َوأَنْ أَسُوَد قَْوِمي ، فَقَالَ 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْرفَعُوا أَْصوَاَتكُْم فَْوقَ {َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  فَلَمَّا أَنَْزلَ اللَُّه: الَْجنَّةَ، قَالَ 
ْيِه َوَسلََّم ، فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك ، فَأُْخبِرَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ]  ٢: احلجرات [} َصْوتِ النَّبِيِّ ، َوال َتجَْهُروا لَهُ بِالْقَْولِ

َملُُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ فَأَْرَسلَ إِلَْيِه بَِما كَُبَر َعلَْيِه ، َوأَنَُّه جَهُِري الصَّْوِت ، َوأَنَُّه يََتَخوَّفُ أَنْ َيكُونَ ِممَّْن َحبِطَ َع
وُتقَْتلُ َشهِيًدا ، وُيْدِخلَُك اللَُّه الَْجنَّةَ ، فَلَمَّا اسَْتْنفََر أَُبو َبكْرٍ َرِضي إِنَّكَ لَْسَت ِمنُْهْم َبلْ َتعِيُش َحمِيًدا ، : َعلَْيِه َوَسلََّم 

  اللَُّه

وا ِفيَمْن َساَر ، فَلَمَّا لَقُ َتَعالَى َعْنُه الُْمْسِلِمَني إِلَى أَْهلِ الرِّدَِّة ، َوالَْيَماَمِة ، وُمَسْيلََمةَ الْكَذَّابِ ، سَاَر ثَابُِت بن قَْيسٍ
َما َهكَذَا كُنَّا نُقَاِتلُ : ةَ ُمَسْيِلَمةَ ، َوَبنِي َحنِيفَةَ َهَزُموا الُْمْسِلِمَني ثَالثَ مَرَّاٍت ، فَقَالَ ثَابٌِت ، َوَساِلٌم َموْلَى أَبِي ُحذَْيفَ

وَأُرَِي َرُجال : َخال ِفيَها فَقَاَتال َحتَّى قُِتال ، قَالَْت َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَجََعال َألْنفُِسهما حُفَْرةً ، فََد
إِنِّي لَمَّا قُِتلُْت بِاَألْمسِ ، َمرَّ بِي َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني ، فَاْنتََزَع ِمنِّي : ِمَن الُْمْسِلِمَني ثَابِتَ بن قَْيسٍ ِفي َمَناِمِه ، فَقَالَ 

َعلَ ِفي أَقَْصى الُْمَعْسكَرِ ، َوِعْنَد َمنْزِِلِه فََرسٌ َيْسَتنُّ ِفي طُوِلِه ، َوقَْد أَكْفَأَ َعلَى الدِّْرعِ ُبْرَمةً ، َوَجِدْرًعا َنفِيَسةً ، َوَمْنزِلُُه 
ى َخِليفَِة َرسُولِ اللَِّه َصلَّى فَْوَق الُْبْرَمِة َرْحال ، وَائِْت َخاِلَد بن الَْوِليِد ، فَلَْيْبَعثْ إِلَى ِدْرِعي فَلَْيأُْخذَْها ، فَإِذَا قَدِْمَت َعلَ
يِقي َعِتيٌق ، وَإِيَّاَك أَنْ َتقُولَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَْعِلْمُه أَنَّ َعلَيَّ ِمَن الدَّْينِ كَذَا وَِلي ، ِمَن الَْمالِ كَذَا ، َوفُالنُ ِمْن َرِق

الَْولِيِد فََوجَُّه إِلَى الدِّْرعِ فََوَجَدَها كََما ذَكََر ، َوقَِدَم َعلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضي اللَُّه فَأََتى خَاِلَد بن : َهذَا ُحلٌْم فَُتَضيَِّعُه ، قَالَ 
ْت َوِصيَُّتهُ َبْعدَ لَُم أَنَّ أََحًدا جَاَزَتَعالَى َعْنُه فَأَْخَبَرُه ، فَأَنْفَذَ أَُبو َبكْرٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َوصِيََّتُه َبْعَد َمْوِتِه ، فَال َنْع

  .َمْوِتِه ، إِال ثَابِتَ بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 

، َحدَّثََنا اْبنُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى ، َحدَّثَنِي أَبِي -١٣٠٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : لَْيلَى ، َعْن أَِخيِه ِعيَسى َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن ثَابِِت بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ ، قَالَ  أَبِي

  .َتْسَمُعونَ ، َوُيْسَمُع مِْنكُْم ، وَُيْسَمُع ِممَّْن َيْسَمُع ِمْنكُْم: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ةَ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن زَكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَد -١٣٠٧

َيْرُموِك ، َوقَْد َحَسَر َعْن اْنتََهْيُت إِلَى ثَابِِت بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ َيْوَم الْ: َعْوٍن ، َعْن ُموَسى بن أََنسٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
ِتلُ َمعَ َهكَذَا َعْن ُوُجوِهَنا ، ُنَضارُِب الَْعُدوَّ ، ولَبِئَْس َما َعوَّدُْتْم أَقْرَاَنكُْم ، وَاللَِّه َما َهكَذَا كُنَّا ُنقَا: فَِخذَْيِه ، َوقَالَ 

  .َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ ، حَحدَّثََن -١٣٠٨



َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي َداُوُد بن َعْبِد : َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َسعِيٍد الَْهْمدَانِيُّ ، قَاال 
ْمرِو بن َيْحَيى ، َعْن ُيوُسَف بن ُمَحمَّدِ بن ثَابِتِ بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ الرَّْحَمنِ ، َعْن َع

َشمَّاسٍ ، ثُمَّ  اكِْشِف الْبَأَْس َربَّ النَّاسِ ، َعْن ثَابِِت بن قَْيسِ بن: النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َدَخلَ َعلَْيِه ، فَقَالَ 
  .أََخذَ ُترَاًبا ، ِمْن بَطَْحاَء ِفي قََدحٍ ِفيِه َماٌء ، فََصبَُّه َعلَْيِه

  ثَابِتُ بن الضَّحَّاِك بن َخِليفَةَ األَْنَصارِيُّ

  ُيكَْنى أََبا زَْيٍد
، أََنا َمْعَمٌر ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أَخَْبَرَنا عَْبُد الرَّزَّاقِ -١٣٠٩

َمْن قََتلَ َنفَْسُه بُِسمٍّ ُعذَِّب بِِه ، َوَمْن َشهَِد َعلَى : ثَابِتِ بن الضَّحَّاِك ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
كُفْرٍ ، فَُهَو كَقَْتِلِه ، َوَمْن لََعَنُه فَُهَو كَقَْتِلِه ، َوَمْن َحلََف َعلَى ِملٍَّة غَْيرِ اِإلْسالمِ ، كَاِذًبا ُمْسِلمٍ ، أَْو قَالَ َعلَى ُمْؤِمنٍ بِ

  .فَُهَو كََما َحلََف
، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ بن ِحسَابٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد  -١٣١٠

َمْن َحلََف : َولَْو قُلَْت إِنَُّه َمْرفُوعٌ لَْم أُبَالِ ، قَالَ : ِقالَبةَ ، َعْن ثَابِتِ بن الضَّحَّاِك ، َوكَاَنْت ، له صحبة ، قَالَ َحمَّاٌد 
  .بِِملٍَّة ِسَوى اِإلْسالمِ ، كَاِذًبا فَُهَو كََما قَالَ 

أَبِي مَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا ُوَهْيبُ بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن َحدَّثََنا ُمَح -١٣١١
ْيرِ اِإلْسالمِ ، كَاِذًبا فَُهوَ َمْن َحلََف بِِملٍَّة غَ: ِقالَبةَ ، َعْن ثَابِتِ بن الضَّحَّاِك ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

ى ُمْؤِمًنا بِكُفْرٍ ، فَُهَو كَقَْتِلِه كََما قَالَ ، َوَمْن قََتلَ َنفَْسُه بَِشْيٍء ُعذَِّب بِِه ِفي َنارِ َجَهنََّم ، َولَْعُن الُْمْؤِمنِ كَقَْتِلِه ، َوَمْن َرَم
.  

ْبُد الْوَارِثِ بن َعْبِد الصََّمِد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َع -١٣١٢
َمْن َحلََف بِِملٍَّة ِسَوى اِإلْسالمِ ، : أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن ثَابِِت بن الضَّحَّاِك ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .اِذًبا فَُهَو كََما قَالَ ، َوَمْن ذََبحَ َنفَْسُه بَِشْيٍء ، ذُبَِح بِهِ َيْوَم الْقَِياَمِة كَ
، َعْن أَبِي ِقالَبةَ  َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَيُّوَب -١٣١٣
َمْن قََتلَ َنفَْسهُ بَِشْيٍء ِفي الدُّْنَيا ، ُعذَِّب بِهِ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ثَابِِت بن الضَّحَّاِك ، قَالَ  ، َعْن

  .َيْوَم الِْقَياَمِة 
َجاُب بن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ِمْن -١٣١٤

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن ثَابِتِ بن الضَّحَّاِك ، َوكَاَنْت ، له صحبة ، قَالَ 
ُه بَِشْيٍء ُمَتَعمًِّدا ، ُعذَِّب بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة ِفي نَارِ جََهنََّم ، َوَمْن َحلََف بِِملٍَّة غَْيرِ َمْن قََتلَ َنفَْس: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .قَْتِلِه ْؤِمًنا فَُهَو كَاِإلْسالمِ ، كَاِذًبا ُمَتَعمًِّدا فَُهَو كََما قَالَ ، َوَمْن َرَمى ُمْؤِمًنا ، بِكُفْرٍ فَُهَو كَقَْتِلِه ، َوَمْن لََعَن ُم

ن بَزِيغٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر الصَّفَّاُر التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن غَْيالنَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه ب -١٣١٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : ألَْنصَارِيِّ ، قَالَ َرْوُح بن الْقَاِسمِ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن ثَابِِت بن الضَّحَّاِك ا

 غَْيرِ اِإلْسالمِ ، لَْعُن الُْمْؤِمنِ كَقَْتِلِه ، َوَمْن قَذََف ُمْؤِمًنا ، أَْو ُمْؤِمَنةً بِكُفْرٍ فَُهَو كَقَْتِلِه ، َوَمْن َحلََف بِِملٍَّة: َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .قََتلَ َنفَْسُه ، بَِشْيٍء ُعذَِّب بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة ، َولَْيَس ِللْعَْبِد َنذٌْر ِفيَما ال َيْمِلُك فَُهَو كََما قَالَ ، َوَمْن



الَبةَ ، ، َعْن أَبِي ِق َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ -١٣١٦
ال َنذَْر ِفيَما ال َيْمِلُك ، َولَْعُن الُْمْؤِمنِ كَقَْتِلِه ، َوَمْن قََتلَ : َعْن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

ٍة غَْيرِ اِإلْسالمِ ، كَاِذًبا فَُهَو كََما قَالَ ، َوَمْن قَالَ ِلُمْؤِمنٍ َنفَْسُه بَِشْيٍء ِفي الدُّْنَيا ُعذَِّب بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوَمْن َحلََف بِِملَّ
  .َيا كَاِفُر فَُهَو كَقَْتِلِه 

ريٍ ، بن أَبِي كَِث َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم الدَّْستَُواِئيُّ ، َعْن َيحَْيى -١٣١٧
لَْيَس َعلَى َرُجلٍ َنذٌْر ِفيَما ال : َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن ثَابِِت بن الضَّحَّاِك ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

ذَِّب بِهِ َيْوَم الْقَِياَمِة ، َوَمْن َحلََف بِِملٍَّة ِسَوى َيْمِلُك ، َولَُعُن الُْمْؤِمنِ كَقَْتِلِه ، َوَمْن قََتلَ َنفَْسُه بَِشْيٍء ِفي الدُّْنَيا ، ُع
  .اِإلْسالمِ ، كَاِذًبا فَُهَو كََما قَالَ ، َوَمْن قَذََف ُمْؤِمًنا بِكُفْرٍ فَُهَو كَقَْتِلِه 

يرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َسالمٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن بِْشرٍ الَْحرِ -١٣١٨
 اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، أَنَّ أََبا ِقالَبةَ أَْخَبَرُه ، أَنَّ ثَابَِت بن الضَّحَّاٍك أَْخبََرُه أَنَُّه ، َباَيَع َرسُولَ

َمْن َحلََف بِِملٍَّة غَْيرِ اِإلْسالمِ كَاذًِبا ، فَُهَو كََما قَالَ ، : اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َتْحَت الشََّجَرِة ، َوأَنَّ َرُسولَ
  .َوَمْن قََتلَ َنفَْسُه بَِشْيٍء ، ُعذَِّب بِهِ َيْوَم الِْقَياَمِة ، َولَْيَس َعلَى َرُجلٍ َنذٌْر ِفيَما ال َيْمِلكُُه 

بِي كَِثريٍ ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، أََنا َحْرُب بن َشدَّاٍد ، َعْن َيْحَيى بن أََحدَّ -١٣١٩
َمْن َحلََف بِِملٍَّة غَْيرِ : ِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َحدَّثَنِي أَُبو ِقالَبةَ ، َحدَّثَنِي ثَابُِت بن الضَّحَّاِك ، قَالَ 

ى الرَُّجلِ َنذٌْر ِفيَما ال اِإلْسالمِ كَاِذًبا ، فَُهَو كََما قَالَ ، َوَمْن قََتلَ َنفَْسُه بَِشْيٍء ، ُعذَِّب بِهِ َيْوَم الْقَِياَمِة ، َولَْيَس َعلَ
  .ُمْؤِمًنا بِكُفْرٍ فَُهَو كَقَْتِلِه  َيْمِلُك ، َولَْعُن الُْمْؤِمنِ كَقَْتِلِه ، َوَمْن َرَمى

ن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ب -١٣٢٠
َمْن َحلََف َعلَى ِملٍَّة غَْيرِ : أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن ثَابِِت بن الضَّحَّاِك األَْنَصارِيِّ ، 

ِفي الدُّْنَيا ، ُعذِّبَ بِِه  اِإلْسالمِ كَاِذًبا فَُهَو كََما قَالَ ، َولَْيَس َعلَى الرَُّجلِ َنذٌْر ِفيَما ال َيْمِلُك ، َوَمْن قََتلَ َنفَْسُه بَِشْيٍء
  .ي اآلِخَرِة ِف

األَْوَزاِعيُّ ،  َحدَّثََنا أََنُس بن َسلْمٍ الَْخْوالنِيُّ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا -١٣٢١
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ  َحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو ِقالَبةَ ، َعْن ثَابِِت بن الضَّحَّاِك

بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة ،  َمْن َحلََف بِِملٍَّة ِسَوى اِإلْسالمِ كَاِذًبا فَُهَو كََما قَالَ ، َوَمْن قََتلَ َنفَْسهُ بَِشْيٍء ِفي الدُّنَْيا ، ُعذَِّب: 
  .يَما ال َيْمِلُك َولَْيَس َعلَى الرَُّجلِ َنذٌْر ِف

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ،ح -١٣٢٢
ثََنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك ، َعْن َحدَّ: َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر ، قَاال 

نَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو ِقالَبةَ ، أَنَّ ثَابَِت بن الضَّحَّاِك ِمْن أَْصَحابِ الشَّجََرِة َحدَّثَُه ، أَ
ٍة غَْي: َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  رِ اِإلْسالمِ ، فَُهَو كََما قَالَ ، َولَْيَس َعلَى اْبنِ آَدَم َنذٌْر ِفيَما ال َيْمِلَك ، َوَمْن َمْن َحلََف َعلَى ِملَّ

ُهَو كَقَْتِلِه ْن قَذََف ُمْؤِمًنا بِكُفْرٍ ، فَقََتلَ َنفَْسُه بَِشْيٍء ِفي الدُّْنَيا ، ُعذَِّب بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوَمْن لََعَن ُمْؤِمًنا فَُهَو كَقَْتِلِه ، َوَم
.  

َحدَّثََنا َخاِلدٌ : َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن الُْمفَضَّلِ ، َويَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ ، قَاال  -١٣٢٣



َمْن َحلََف بِِملٍَّة غَْيرِ اِإلْسالمِ كَاِذًبا ُمَتَعمًِّدا : لُ اللَِّه قَالَ َرسُو: الَْحذَّاُء ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن ثَابِِت بن الضَّحَّاِك ، قَالَ 
  .، فَُهَو كََما قَالَ ، َوَمْن قََتلَ َنفَْسُه بَِشْيٍء ، َعذََّبُه اللَُّه بِِه ِفي َنارِ َجَهنََّم 

ا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي َعْمُرو بن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََن -١٣٢٤
قَالَ : الضَّحَّاِك ، قَالَ ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ قَاِئدُ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن ثَابِِت بن 

ال َيِمَني ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه ، َوال ِفيَما ال َيْمِلُك اْبُن آَدَم ، َوَمْن لََعَن ُمْسِلًما كَانَ : لَْيِه َوَسلََّم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع
ٍة غَْيرِ اِإلْسالمِ ، كَاِذًبا ُمَت ، فَُهَو كََما قَالَ ،  َعمًِّداكَقَْتِلِه ، َوَمْن َسمَّى ُمْسِلًما كَاِفًرا ، فَقَْد كَفََر ، َوَمْن َحلََف َعلَى ِملَّ

  .َوَمْن قََتلَ َنفَْسُه بَِشْيٍء ، َيُموُت بِِه فَُهَو ِفي النَّارِ 
نِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َع -١٣٢٥
لَْعُن الُْمْؤِمنِ كَقَْتِلِه : اللَِّه ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن ثَابِتِ بن الضَّحَّاِك ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َعْبِد

خَاِلٌد الَْحذَّاُء َوَخاِلٌد لَهُ : ِد اللَِّه َهذَا ُيقَالُ لَُه أَُبو عَْب: ، َوَمْن أَكْفََر ُمْسِلًما ، فَقَْد َباَء بَِها أََحُدُهَما ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ 
  .كُْنَيَتاِن أَُبو ُمَنازِلٍ وَأَُبو َعْبِد اللَِّه 

ْوَزاِعيِّ ، اَألَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي َداُوُد بن ُرشَْيٍد ، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن إِْسَحاَق ، َعنِ  -١٣٢٦
َنذَرَ َرُجلٌ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه : َحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو ِقالَبةَ ، َحدَّثَنِي ثَابُِت بن الضَّحَّاِك ، قَالَ 

إِنِّي َنذَْرُت أَنْ أَْنَحَر بُِبوَاَنةَ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنْ يْنَحَر بِبَُواَنةَ ، فَأََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّ
فََهلْ : ال ، قَالَ : َهلْ كَانَ ِفيَها ، َوثٌَن ِمْن أَْوثَاِن الَْجاِهِليَّةِ ُيْعَبُد ؟ قَالَ : ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

أَْوِف بنذْرَِك ، فَإِنَُّه ال َوفَاَء لَِنذْرٍ : ال ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِعيٌد ، ِمْن أَْعَياِدِهْم ؟ قَالَ  كَانَ ِفيَها
  .، ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه ، َوال ِفي قَِطيَعِة َرِحمٍ ، َوال ِفيَما ال َيْمِلكُ اْبُن آَدَم

ثََنا ُسلَْيَمانُ َنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زَِياٍد ، َحدََّحدَّثَ -١٣٢٧
زَاَرَعِة ، فَقَالَ َحدَّثََنا ثَابِتُ بن َسأَلُْت َعْبَد اللَِّه بن َمْعِقلٍ َعنِ الُْم: الشَّْيبَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن السَّاِئبِ ، قَالَ 

  .أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعنِ الُْمزَاَرَعِة: الضَّحَّاِك 
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -١٣٢٨

َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن : َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، قَاال َوَحدَّثََنا 
نِي ثَابُِت بن الضَّحَّاِك ، أَنّ َرُسولَ َسأَلُْت عَْبَد اللَِّه بن َمْعِقلٍ َعنِ الْمَُزاَرَعِة ، فَقَالَ َحدَّثَ: َعْبِد اللَِّه بن السَّاِئبِ ، قَالَ 

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعنِ الُْمزَاَرَعِة 
  ثَابِتُ بن الصَّاِمِت األَْنصَارِيُّ

ثَنِي إِْبَراِهيُم بن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّ -١٣٢٩
أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : َحبِيَبةَ اَألْشَهِليُّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَابِِت بن َصاِمٍت ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه 

  .ْبدِ اَألْشَهلِ ، َوَعلَْيِه ِكَساٌء ُملَْتفٌّ بِِه ، َيَضُع َيَدُه َعلَْيِه ، َيِقيِه َبْرَد الَْحصَْباِءَعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم ُيَصلِّي ِفي َمْسجِِد بين َع
  ثَابِتُ بن أَقَْرَم اَألْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ

لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن  -١٣٣٠
  .ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثَابُِت بن أَقَْرَم بن ثَْعلََبةَ بن َعِديِّ بن الَْعْجالِن 



دُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٣٣١
ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين الَْعْجالِن ، ثَابِتُ : فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 

  .بن أَقَْرَم 

: رِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْم -١٣٣٢
فَأُصِيَب ِفيَها ثَابُِت بن  بن أَقَْرَمأَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ سَرِيَّةً قَْبلَ الُْعْمَرِة ، ِمْن َنْجٍد أَِمريُُهْم ثَابُِت 

  .أَقَْرَم 
  ثَابِتُ بن الْمُْنِذرِ األَْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -١٣٣٣
َرامِ بن ْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعِديِّ بن َماِلِك بن النَّجَّارِ بن أَْوسٍ ، ثَابُِت بن الُْمْنِذرِ بن َحِفي َتْسِمَيِة َم

  .َعْمرِو بن َزْيِد َمَناةَ بن َعِديِّ بن َعْمرٍو 
  ثَابِتُ بن َخاِلِد بن النُّْعَماِن بن خَْنَساَء اَألْنَصارِيُّ

  قُِتلَ َيْوَم الَْيَمامَِة َبْدرِيٌّ
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -١٣٣٤

ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َماِلكِ بن َتْيمِ اللَِّه ، ثَابُِت بن خَاِلِد بن  ِفي َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم الَْيَماَمِة ِمَن الُْمْسِلِمَني ، ثُمَّ
  .النُّْعَماِن بن َخْنَساَء 

ُد بن َنا ُمَحمََّحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -١٣٣٥
ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة ، ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين النَّجَّارِ : فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 

  .ثَابِتُ بن َخاِلِد بن النُّْعَماِن 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



لكبري: كتاب  ملعجم ا   ا
لطرباين: املؤلف  بن أيوب ا بن أمحد      سليمان 

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -١٣٣٦
ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين النَّجَّارِ ثَابِتُ بن : ْبنِ ِشَهابٍ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ ا

  .َخاِلِد بن النُّْعَماِن بن خَْنَساَء 
  َعشْرَةَ ثَابِتُ بن َعِتيٍك األَْنَصارِيُّ قُِتلَ َيْوَم جِْسرِ الَْمدَاِئنِ َمَع َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ َسَنةَ َخْمَس

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -١٣٣٧
: َن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْمرِو بن َمْبذُولٍ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد َيْوَم جِْسرِ الَْمدَاِئنِ ، َمَع َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ ِم

  .ثَابِتُ بن َعِتيٍك 
َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -١٣٣٨

  .ِفي َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم الْجِْسرِ ِمَن األَْنَصارِ ، ثَابِتُ بن َعِتيٍك : ةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْب
إِْسحَاَق ِفي ُمَحمَِّد بن  َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيَب الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن -١٣٣٩

  .َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد َيْوَم الْجِْسرِ ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْمرِو بن َمْبذُولٍ ثَابُِت بن َعِتيٍك 
  ثَابِتُ بن أَْجَدعَ اَألْنصَارِيُّ َعقَبِيٌّ

ثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّ -١٣٤٠
  .ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنصَارِ ثَابُِت بن أَْجَدَع : فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 

  ثَابِتُ بن ثَْعلََبةَ اَألْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ
  اسُْتْشهِدَ َيْوَم الطَّاِئِف

فُلَْيحٍ ، َعْن  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -١٣٤١
َن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين الْخَْزَرجِ ، ثُمَّ ِمْن بين َسلََمةَ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِم: ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ 

  .ثُمَّ ِمْن بين حََرامٍ ثَابُِت بن ثَْعلََبةَ بن زَْيِد بن الْحَارِِث بن َحَرامٍ 
فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  -١٣٤٢

لََبةُ الَِّذي ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم الطَّاِئِف ، ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َسلََمةَ ، ثَابُِت بن ثَْعلََبةَ َوثَْع: اْبنِ ِشهَابٍ 
  .الْجِذُْع : ُيقَالُ لَُه 
ي الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ِف َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيَب -١٣٤٣

  .َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد َيْوَم الطَّاِئِف ِمَن اَألْنصَارِ ، ثَابُِت بن الْجِذْعِ 
  يٌّثَابِتُ بن َهزَّالٍ اَألْنصَارِيُّ َبْدرِ

 ُموَسى بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن -١٣٤٤
بن الْخَْزَرجِ ، ثُمَّ ِمْن بين َبلُْحبْلَى  ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ، ِمَن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْوِف: ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 

  .ثَابِتُ بن َهزَّالِ بن َعْمرٍو : 
  ثَابِتُ بن َربِيَعةَ اَألْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ



ثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّ -١٣٤٥
ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْوِف بن الْخَْزَرجِ : فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 

  .، ثُمَّ ِمْن بين َبلُْحْبلَى ثَابُِت بن َربِيَعةَ 
  ْدرِيٌّثَابِتُ بن َعْمرٍو األَْنَصارِيُّ َب

ن فُلَْيحٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب -١٣٤٦
مَّ ِمْن بين النَّجَّارِ ، ثَابِِت بن َعْمرِو بن ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنَصارِ ، ثُ: ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ 

  .زَْيِد بن َعِديٍّ 
  ثَابِتُ بن َحسَّانَ بن َعْمرٍو األَْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ

 ُموَسى بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن -١٣٤٧
ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعِديِّ بن النَّجَّارِ ، ثَابُِت بن َحسَّانَ بن : ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 

  .َعْمرٍو ال َعِقَب لَُه 
  ثَابِتُ بن َوِديَعةَ األَْنَصارِيُّ

  َوِديَعةَ بن َخذَامٍثَابِتُ بن َيزِيَد بن : َوُيقَالُ 

  ثَابِتُ بن زَْيٍد ُيكَْنى أََبا سَْعٍد: َوُيقَالُ 
ْيِد بن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َز -١٣٤٨

أُمَّةٌ ُمِسَخْت ، : ابِِت بن َوِديَعةَ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أُِتيَ بَِضبٍّ ، فَقَالَ َعنِ الَْبَراِء بن َعازِبٍ ، َعْن ثَ
، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن  َنا شُْعَبةَُواللَُّه أَْعلَُم ، ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّارُ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ ، َحدَّثَ

  .زَْيِد بن َوْهبٍ ، َعنِ الَْبَراِء بن َعازِبٍ ، َعْن ثَابِِت بن وَِديَعةَ ، َعنِ النَّبِيِّ ِمثْلَُه
بن َوْهبٍ ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن زَْيِد -١٣٤٩

َتَرَشَها ، فَجََعلَ ُيقَلُِّب ضَبا ثَابِتِ بن َوِديَعةَ ، أَنَّ َرُجال ِمْن بين فََزاَرةَ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، بِِضبَابٍ قَِد اْح
  .َما أَْدرِي َما فََعلَْت ، َوَما أَْدرِي لََعلَّ َهذَا ِمْنَها: ، أَنَُّه قَالَ  أُمَّةٌ ُمِسَخْت ، َوأَكَْبُر ِعلِْمي: ِمْنَها َبْيَن َيَدْيِه ، فَقَالَ 

ْعَبةَ ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن متويِه اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيَمانُ بن سَِعيٍد الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ بن ُش -١٣٥٠
َصْينٍ ، َعْن َزْيِد بن َوْهبٍ ، َعْن ثَابِِت بن زَْيٍد اَألْنصَارِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوْرقَاَء بن ُعَمَر ، َعْن ُح

أُمَّةٌ ِمْن بين إِسَْراِئيلَ : الَ مَّ قَأُِتَي بَِضبٍّ قَْد ُشوَِي ، فَأََخذَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُعوًدا ، فََجَعلَ يَُعدُّ أَصَابَِعُه ، ثُ
  .ُمِسَخْت َدوَابَّ ِفي اَألْرضِ ، َوإِنِّي ال أَْدرِي ، أَيَّ َدوَابَّ ِهَي ، فَلَْم َيأْكُلْ ِمْنُه ، َولَْم َيْنُه َعْنُه 

َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ ، َعْن ُحَصيْنٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي -١٣٥١
كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَصَابَ : ، َعْن َزْيِد بن َوْهبٍ ، َعْن ثَابِِت بن َزْيٍد األَْنصَارِيِّ ، قَالَ 

فَأَصَْبُت ِمْنَها َضبا فََشوَْيُتُه ، ثُمَّ أَتَْيُت بِِه النَّبِيَّ ، فَأََخذَ َجرِيَدةً فَجََعلَ َيُعدُّ بَِها  النَّاسُ ِضبَاًبا فاشََّوْوَها ، فَأَكَلُوَها ،
إِنَّ النَّاَس قَْد  :إِنَّ أُمَّةً ِمْن بين إِسَْرائِيلَ ُمِسَخْت دََوابَّ ِفي اَألْرضِ ، وَإِنِّي أََراَها لََعلََّها ِهَي ، فَقُلُْت : أَصَابَِعُه ، فَقَالَ 

  .َشَوْوَها ، وأَكَلُوها ، فَلَْم َيأْكُلْ َولَْم َيْنَه
  ثَابِتُ بن الْحَارِِث األَْنصَارِيُّ



حَارِثِ  ، َعنِ الَْحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ -١٣٥٢
ُهَو : إِنْ أُْهِلَك لَُهمْ َصبِيٌّ َصِغٌري ، قَالُوا : كَاَنْت َيُهوُد ، َتقُولُ : بن َيزِيَد ، َعْن ثَابِِت بن الَْحارِِث اَألْنَصارِيِّ ، قَالَ 

َما ِمْن َنَسَمٍة َيْخلُقَُها اللَُّه ، ِفي َبطْنِ أُمِِّه إِال أَنَّهُ  كَذََبْت َيهُوُد: ِصدِّيٌق ، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
ُهَو أَْعلَُم بِكُمْ إِذْ أَْنَشأَكُْم ِمَن اَألْرضِ َوإِذْ أَْنُتْم أََجنَّةٌ ِفي {َشِقيٌّ ، َوَسعِيٌد ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَد ذَِلَك َهِذهِ اآلَيةَ 

  .اآلَيةَ كُلََّها ]  ٣٢: النجم [} اِتكُْمُبطُوِن أُمََّه
نِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َع -١٣٥٣

قََسمَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : حَارِِث األَْنصَارِيِّ ، قَالَ الَْحارِِث بن يَزِيدَ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن ثَابِِت بن الْ
  .َيْوَم َخْيَبَر ِلَسْهلَةَ بنِت َعاِصمِ بن َعِديٍّ َوالْبَنٍة لََها ُوِلَدْت

  ثَابِتُ بن َعْمرٍو اَألْشَجِعيُّ
  َبْدرِيٌّ َحِليُف األَْنَصارِ

ةَ دُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوَحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٣٥٤
  .ُهْم ، ِمْن أَْشَجَع ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ثَابِتُ بن َعْمرِو بن َزْيِد بن َعِديِّ بن سَوَّاِد بن ُعَصْيَمةَ أَْو ُعَصيَّةَ َحِليٌف لَ

  َباُب َمنِ اْسُمُه ثَْعلَبَةُ
  ثَْعلََبةُ بن الَْحكَمِ اللَّْيِثيُّ

ْن ثَْعلََبةَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن إِْسرَائِيلَ ، أََنا ِسَماُك بن حَْربٍ ، َع -١٣٥٥
: ْم َتْغِلي ، فَقَالَ أََصْبَنا َيْوَم َخْيَبَر غََنًما ، فَانَْتَهَبَها النَّاُس فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوقُُدوُرُه:  الَْحكَمِ ، قَالَ

  .فَكَفَئُوا َما بَِقَي ِفيَها أكِْفئُوها فَإِنَّ النُّْهَبةَ ال َتِحلُّ: نُْهَبةٌ َيا َرُسولَ اللَِّه ، قَالَ : َما َهذَا ؟ ، فَقَالُوا 
  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، ح -١٣٥٦

  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس ، ح
َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َحدَّثََنا ِسَماُك بن حَْربٍ ، أَْنبَأَنِي ثَْعلََبةُ : انِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي قَالُوا َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّ

َتَهُبوها ، ا لَْحُم غَْنمٍ اْنبن الَْحكَمِ ، أَُخو بين لَْيثٍ أَنَُّه َرأَى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َمرَّ َعلَى قُُدورٍ ، ِفيَه
  .إِنَّ النُّْهَبةَ ال َتِحلُّ : فَأََمَر بَِها فَأُكِْفئَْت ، َوقَالَ 

َن -١٣٥٧ ةَ ، َعْن ِسَماِك َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ بن ِحسَابٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَا
  .أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعنِ النُّْهَبِة : َبةَ بن الَْحكَمِ بن َحْربٍ ، َعْن ثَْعلَ

  َزاِئَدةَ ، ح َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا عِيَسى بن يُوُنَس ، َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي -١٣٥٨

أَخَْبرَنِي أَبِي ، :  َنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ ، قَالََوَحدَّثَ
َهْبَناَها فََجاَء َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه أََصْبَنا َيْوَم َخْيَبَر غََنًما ، فَانَْت: َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن ثَْعلََبةَ بن الَْحكَمِ ، قَالَ 

  .أَكِْفئُوا الْقُدُوَر ، فَإِنَُّه ال َتِحلُّ النُّْهَبةُ : إِنََّها ُنْهَبةٌ ، فَقَالَ : َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوقُُدوُرُهْم َتغِْلي ، فَقَالُوا 
، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن إِْبَراهِيَم الُْجدِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ  -١٣٥٩

  ح
: و َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ِعْمَرانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُب

أََسرَنِي أَْصَحاُب َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن ثَْعلََبةَ بن الَْحكَمِ ، قَالَ 



ِة ، َوأََمَر بِالْقُُدورِ فَأُكِْفئَْت ِمْن لَْحمِ الُْحُمرِ اَألْهِليَّةِ ، َوأََنا َيوَْمِئٍذ َشابٌّ ، فََسِمْعُتُه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَْنَهى َعنِ النُّْهَب
.  

ن ُموَسى ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعثمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ب -١٣٦٠
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : َسِمْعُت ثَْعلََبةَ بن الَْحكَمِ ، َيقُولُ : ِك بن َحْربٍ ، قَالَ َحَسنِ بن صَاِلحٍ ، َعْن ِسَما

َها النَّبِيُّ صَلَّى َما َهِذهِ النُّْهَبةُ الَِّتي َنَهى َعْن: إِنَّا ال َنأْكُلُ النُّْهَبةَ ، فَإِنََّها ال َتِحلُّ ، قُلُْت ِلِسَماٍك : َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
: ِهي غََنٌم اْنَتَهُبوها َيْوَم َخْيَبَر قَْبلَ أَنْ يُقَْسَم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ثَْعلََبةُ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ 

  .أَكِْفئُوا الْقُدُوَر 
ى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن سُفَْيانَ الُْجْنِديسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الْجَْهمِ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْي -١٣٦١

 َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعْن َعْمرِو بن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن ثَْعلََبةَ بن الَْحكَمِ ، قَالَ 
أَكِْفئُوا الْقُدُورَ :  إِنَّ النُّْهَبةَ ال َتِحلُّ ، فَاْنتََهَب قَْوٌم غََنًما فَأَْخَبُروُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  .َوَما ِفيَها 
  أَبِي َشْيَبةَ ، ح أَْخبََرَنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن -١٣٦٢

َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ِسَماِك بن : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ِمْنَجاُب بن الَْحارِِث ، قَاال 
ْبَناَها فََنَصْبَنا قُدُوَرَنا ، فََمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَصَْبَنا غََنًما ِللَْعُدوِّ فَانَْتَه: َحْربٍ ، َعْن ثَْعلََبةَ بن الَْحكَمِ ، قَالَ 

  .إِنَّ النُّْهَبةَ ال َتِحلُّ : بِالْقُُدورِ ، فَأََمَر بَِها فَأُكِْفئَْت ، ثُمَّ قَالَ 
وُد بن غَْيالنَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك الُْجدِّيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َمْحُم -١٣٦٣

أَْرَسلَنِي أَْصَحابُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسِمْعُتُه يَْنَهى : ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن ثَْعلََبةَ بن الَْحكَمِ ، قَالَ 
ْسحَاَق ، بِالْقُُدورِ فَأُكِْفئَْت ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي إِ َعنِ النُّْهَبِة ، َوأََمَر

  .َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن ثَْعلََبةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 
، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَركِ دَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن َمْسلََمةَ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم الطَّالْقَانِيُّ َح -١٣٦٤

َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا: ، َعْن ُسفَْيانَ بن َحْربٍ ، َعْن ثَْعلََبةَ بن الَْحكَمِ ، قَالَ 
إِنِّي لَْم أَْجَعلْ ِعلِْمي ، وُحكِْمي ِفيكُْم ، إِال وَأََنا أُرِيُد أَنْ : ِللُْعلََماِء َيْوَم الِْقَياَمِة ، إِذَا قََعَد َعلَى كُْرِسيِِّه لِقََضاِء ِعَباِدِه 

  .ِفيكُْم ، َوال أُبَاِلي أَغِْفَر لَكُْم ، َعلَى َما كَانَ

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، ح -١٣٦٥
ن أَبِي زَِياٍد ، َعْن ثَْعلََبةَ يَد بَوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن يَزِ

  .إِنَّ النُّْهَبةَ ال َتِحلُّ : بن الَْحكَمِ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  ثَْعلََبةُ أَُبو َعْبدِ اللَِّه األَْنَصارِيُّ

ِه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحجَبِيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ -١٣٦٦
َسِمْعُت أََباكَ : َسِمْعُت َعْبدَ الرَّْحَمنِ بن كَْعبٍ ، َيقُولُ : َعْبُد الَْحِميدِ بن َجْعفَرٍ ، أَْخبََرنِي َعْبُد اللَِّه بن ثَْعلََبةَ ، قَالَ 

أَيَُّما اْمرِئٍ اقَْتطَعَ َحقَّ اْمرِئٍ بَِيِمنيٍ كَاِذَبٍة ، كَاَنْت : َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ :  ثَْعلََبةَ ، َيقُولُ
  .ُنكَْتةً سَْوَداَء ِمْن نِفَاقٍ ِفي قَلْبِِه ، ال ُيَغيُِّرَها َشْيٌء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة



  َزْهَدمٍ الَْحْنظَِليُّثَْعلََبةُ بن 
  َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ ، ح -١٣٦٧

انُ ، َعْن َحدَّثََنا ُسفَْي: ال َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن سَِعيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ ، قَا
َجاَء إِْنَسانٌ ِمْن بين ثَْعلََبةَ بن : أَْشَعثَ بن أَبِي الشَّْعثَاِء ، َعنِ اَألسَْوِد بن ِهاللٍ ، َعْن ثَْعلََبةَ بن زَْهَدمٍ الَْحْنظَِليِّ ، قَالَ 

َيُد الُْمْعِطي ِهي الُْعلَْيا ، أُمََّك ، َوأََباَك ، وَأُْخَتكَ : ولُ َيْربُوَع ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْخطُُب ، َوُهَو َيقُ
َيا َرُسولَ اللَِّه َهُؤالِء بنو ثَْعلََبةَ بن َيْربُوَع ، أَصَاُبوا فُالنًا : ، َوأََخاَك ، ثُمَّ أَْدنَاَك أَدَْناَك ، فَقَاَم َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ ، فَقَالَ 

  .ال َتْجنِي َنفٌْس َعلَى أُْخَرى: فََهَتَف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ِفي الَْجاِهِليَِّة ،
  ثَْعلََبةُ أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ اَألْنصَارِيُّ

َنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َحدَّثََنا أَُبو َحبِيبٍ َيْحَيى بن َناِفعٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثَ -١٣٦٨
سٍ َجاَء إِلَى َرسُولِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَْعلََبةَ األَْنَصارِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َعْمَرو بن َحبِيبِ بن َعْبِد َشْم

لَ اللَِّه إِنِّي َسرَقُْت َجَمال ِلَبنِي فُالٍن ، فَأَْرَسلَ إِلَيْهُِم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َيا َرُسو: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
أََنا اْنظُُر إِلَْيهِ : ةُ إِنَّا افْتَقَدَْنا َجَمال لََنا ، فَأََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُِطَعْت َيُدُه ، قَالَ ثَْعلََب: َوَسلََّم ، فَقَالُوا 

  .الَْحْمدُ للَِّه الَِّذي طَهِّْرنِي بَِك ، أََرْدتُ أَنْ ُتْدِخلَ َجَسِدي النَّاَر: ِحَني َوقََعْت َيُدُه ، َوُهَو َيقُولُ 

  ثَْعلََبةُ بن أَبِي َماِلٍك الْقَُرِظيُّ
دَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّحِيمِ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َح -١٣٦٩

اخَْتَصمَ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِفي : إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي مَاِلِك بن ثَْعلََبةَ بن أَبِي مَاِلٍك َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
إِال  فَقََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبيَْنُهْم ، َعلَى أَنَّ الَْماَء إِلَى الْكَْعَبْينِ ، ال ُيحَْبُس: ةَ َمْهزُوٌر َسْيلِ بين قَُرْيظَ
  .َعلَى اَألسْفَلِ

ْيِد بن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَم -١٣٧٠
ال َضَرَر ، َوال : َسلََّم ، قَالَ َمْولَى ُمزَْيَنةَ َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ ، َعْن ثَْعلََبةَ بن أَبِي َماِلٍك ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .ضَِراَر
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قََضى ِفي َمَشارِبِ النَّْخلِ بِالسَّْيلِ اَألْعلَى ، َعلَى اَألْسفَلِ ، َيشَْربُ َوأَنَّ َرُسولَ اللَِّه َص -١٣٧١

  .فَْنى الَْماُءحََواِئطُ ، وَياَألْعلَى ، وََيُدوُر الَْماُء إِلَى الْكَِثريِ ، ثُمَّ َيسَْرُح الَْماُء إِلَى اَألسْفَلِ ، َوكَذَِلَك َحتَّى َيْنقَِضَي الْ
  ثَْعلََبةُ بن َسْعيَةَ

اَق ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَح -١٣٧٢
َسعِيُد بن جَُبْيرٍ ، أَْو ِعكْرَِمةُ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنهَما ُمَحمَُّد بن أَبِي ُمَحمٍَّد َموْلَى زَْيِد بن ثَابٍِت ، َحدَّثَنِي 

آَمُنوا ، َوَصدَّقُوا ، لَمَّا أَْسلََم عَْبُد اللَِّه بن َسالمٍ ، َوثَْعلََبةُ بن َسْعَيةَ ، وَأََسدُ بن ُعَبْيٍد ، َوَمْن أَْسلََم ِمْن َيُهوَد ، فَ: ، قَالَ 
َما آَمَن بُِمَحمٍَّد ، َوال َتبَِعُه إِال ِشرَارُنا ، َولَْو كَانُوا ِمْن ِخَيارَِنا ، : ُبوا ِفي اِإلْسالمِ ، قَالَْت أَْحبَاُر َيهُوَد أَْهلُ الْكُفْرِ َوَرِغ

ِمنَ {: إِلَى قَْوِلِه } ا سََواًء ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِلَْيُسو{: َما َتَركُوا ِديَن آَبائِهِْم ، فَأنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي ذَِلَك ِمْن قَْوِلهِْم 
  ]. ١١٤،  ١١٣: آل عمران [} الصَّاِلحَِني

  ثَْعلََبةُ بن ُصَعْيرٍ الُْعذْرِيُّ



ا َعْمُرو بن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََن -١٣٧٣
أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه : ِه َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن َبكْرِ بن َواِئلٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ثَْعلََبةَ بن ُصَعْيرٍ ، َعْن أَبِي

ى الصَِّغريِ ، وَالْكَبِريِ ، َوالُْحرِّ ، َوالْعَْبِد َصاعُ َتْمرٍ ، أَْو صَاُع َشِعريٍ ، َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَاَم َخِطيًبا فَأََمَر بَِصَدقَِة الِْفطْرِ ، َعلَ
  .َعْن كُلِّ َواِحٍد ، أَْو َعْن كُلِّ َرأْسٍ ، َوصَاُع قَْمحٍ ، َبْيَن اثَْنْينِ

  ثَْعلََبةُ بن قَْيِظيٍّ اَألْنَصارِيُّ

ثَْعلََبةُ بن قَْيِظيِّ بن َصْخرِ بن َسلََمةَ : الَْحْضَرِميُّ ، ِفي َحِديِث اْبنِ أَبِي َراِفعٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه ١٣٧٤ -
  .َبْدرِيٌّ 

  ثَْعلََبةُ بن َحاِطبٍ اَألْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ
ْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِ -١٣٧٥

ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ِمَن األَْوسِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْمرِو : فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 
  .ةُ بن َحاِطبٍ بن الَْعْوِف ، ثُمَّ ِمْن بين أَُميَّةَ بن َزْيٍد ثَْعلََب

  اْبُن َسْعدٍ اَألْنصَارِيُّ: ثَْعلََبةُ بن َساِعَدةَ َوُيقَالُ 
  اسُْتْشهِدَ َيْوَم أُُحٍد

ةَ َوِد ، َعْن ُعْرَوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس ١٣٧٦ -
ثَْعلََبةُ بن َساِعَدةَ بن َماِلكِ بن َخاِلِد بن ثَْعلََبةَ بن : ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد َيْوَم أُُحٍد ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ بين َساِعَدةَ 

  .َحارِثَةَ بن َعْمرِو بن الَْخْزَرجِ 
ا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََن -١٣٧٧

ثَْعلََبةُ بن : ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتشْهَِد َيْوَم أُُحٍد ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َساِعَدةَ : ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ 
  .َسْعِد بن َماِلٍك 

  لََبةُ بن َعْمرٍو األَْنَصارِيُّثَْع
  َبْدرِيٌّ قُِتلَ َيْوَم جِْسرِ الَْمدَاِئنِ َسَنةَ خَْمَس َعْشرَةَ

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس ١٣٧٨ -
  .ثَْعلََبةُ بن ِمْحَصنِ بن َعْمرِو بن ُعَبْيٍد : الزَُّبْيرِ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا بن 
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس ١٣٧٩ -

ْبذُولٍ ، ثَْعلََبِة بن ْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم جِْسرِ الَْمدَاِئنِ َمَع َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْمرِو بن َمِفي َت
  .َعْمرِو بن ِمْحَصنٍ 

بِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّ -١٣٨٠
  .ثَْعلََبةُ بن َعْمرِو بن ِمْحَصنٍ : ِفي َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم الْجِْسرِ َسَنةَ َخْمَس َعْشَرةَ : ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 

  ثَْعلََبةُ الُْجذُِعيُّ اَألْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ
، َعْن ُعْرَوةَ ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد َحدَّ ١٣٨١ -

  .الْجِذُْع : الُ لَُه ثَْعلََبةُ الَِّذي ُيقَ: ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُجَشمِ بن الْخَْزَرجِ 
ن فُلَْيحٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب ١٣٨٢ -



األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين الَْخْزَرجِ ، ثُمَّ ِمْن بين ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن : َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 
  .الْجِذَْع : ثَْعلََبةُ الَِّذي ُيدَْعى : َسلََمةَ ، ثُمَّ ِمْن بين َحَرامٍ 

بِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَ -١٣٨٣
: ثَْعلََبةُ الَِّذي ُيقَالُ لَُه : ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد َيْوَم الطَّاِئِف ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َساِلمٍ ، ثُمَّ ِمْن بين َحَرامٍ 

  .الْجِذُْع 
  ْدرِيٌّثَْعلََبةُ بن َسْعٍد السَّاِعِديُّ أَُخو سَْهلِ بن سَْعٍد َب

يِه ، َعْن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ َعْبدُ الُْمَهْيِمنِ بن َعبَّاسِ بن سَْهلِ بن َسْعٍد ، َعْن أَبِ -١٣٨٤
  .َشهِدَ أَِخي ثَْعلََبةُ بن َسْعدٍ َبْدًرا َوقُِتلَ َيْوَم أُُحٍد َولَمْ ُيَعقِّْب : َجدِِّه ، قَالَ 

  لََبةُ بن َعَنَمةَ األَْنَصارِيُّثَْع
  َبْدرِيٌّ َعقَبِيٌّ اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْخْنَدقِ

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -١٣٨٥
  .ثَْعلََبةُ بن َعَنَمةَ بن َعِديٍّ : َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ  ِفي َتْسِمَيِة َمْن

 ُموَسى بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن فُلَْيحٍ ، َعْن ١٣٨٦ -
  .ثَْعلََبةُ بن َعَنَمةَ بن َعِديٍّ : َيِة َمْن شَهَِد الَْعقََبةَ ِمَن األَْنصَارِ ِفي َتْسِم: ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 

ُموَسى  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن ١٣٨٧ -
  .ثَْعلََبةُ بن َعَنَمةَ : ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْخْنَدقِ ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َسلََمةَ :  بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ

  ثَُماَمةُ الْقَُرِشيُّ َوُهَو ثَُماَمةُ بن َعِديٍّ َوشَهَِد َبْدرًا
ا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، أَنَّ َرُجال َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ ، أََن ١٣٨٨ -

 ثَُماَمةُ كَانَ َعلَى َصْنَعاَء ، فَلَمَّا قُِتلَ ُعثَْمانُ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، خَطََب فََبكَى ُبكَاًء َشدِيًدا ،: ِمْن قَُرْيشٍ ُيقَالُ لَُه 
َم ، َوصَاَرْت ُملْكًا ، فَاَق ، واْسَتفَاَق ، قَالَ الَْيْوَم اْنُتزَِعتْ ِخالفَةُ النُُّبوَِّة ِمْن أُمَِّة ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّفَلَمَّا أَ

  .وَجبْرِيَّةً َمْن أََخذَ َشْيئًا غَلََب َعلَْيِه
ِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف اَألْنبَارِيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن الُْمَحبَّرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَر -١٣٨٩

كَانَ أَِمٌري َعلَى َصْنَعاَء ، قَالَ أَُبو قَْحذَمٍ ، ُيقَالُ : َحدَّثََنا أَُبو قَْحذَمٍ ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث الصَّْنَعانِيُّ ، قَالَ 
َهذَا ِحنيَ : قَالَ ثَُماَمةُ بن َعِديٍّ ، َوكَاَنتْ لَُه ُصْحَبةٌ ، فَلَمَّا َجاَء َنِعيُّ فُالنَ ، َبكَى ُبكَاًء َشدِيًدا ، فَلَمَّا أَفَاَق ، : ُه لَ

  .اْنُتزَِعْت ِخالفَةُ النُّبُوَِّة ، َوصَاَر ُملْكًا ، وجَْبرِيَّةً ، َمْن غَلََب َعلَى َشْيٍء ُملِّكَُه 
  ثَْوَبانُ َموْلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ِمْن غََراِئبِ ُمسَْنِد ثَوَْبانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
َم َوُيقَالُ أَصَاَبُه سَْبيٌ َوَسلَُّيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّه َوُيقَالُ ُهَو ِمَن الَْيَمنِ ِمْن ِحْمَيَر َموْلَى آلِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  سَِنيفَاْشَترَاُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْعَتقَُه كَانَ َيْسكُُن ِحْمَص مَاَت َسَنةَ أَرَْبعٍ َوَخْم

َنا ُبكَْيُر بن أَبِي السَُّمْيِط ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا َحفْصُ بن َعْمرٍو الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثَ -١٣٩٠
أَفْطََر : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد ، َعْن َمْعَدانَ بن أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 



  .الَْحاجُِم ، وَالَْمْحُجوُم
ْن َسِعيٍد ، َعْن َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ ، َعَحدَّثَ -١٣٩١

َمْن َسأَلَ : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه َص: قََتاَدةَ ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد ، َعْن َمْعَدانَ ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 
  .َولَُه َما ُيْغنِيِه ، ِشَني ِفي َوْجهِِه َيْوَم الِْقَياَمِة

َتانِ َيْتَبُعُه ، َمْن َتَرَك كَنًْزا ُمثِّلَ لَُه َيْوَم الْقَِياَمِة ُشجَاٌع أَقَْرُع لَُه زَبِيَب: َوبِإِْسنَاِدِه ، قَالَ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  -١٣٩٢
  .سَاِئَر َجَسِدِه أََنا كَْنُزَك الَِّذي َتَركَْتُه بَْعَدَك ، فََما َيزَالُ يَْتَبُعُه َحتَّى ُيلِْقَمُه َيَدُه فََيْمُضغَُها ثُمَّ ُيْتبُِعُه: فََيقُولُ 
َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ ، َعْن ُعْتَبةَ أَبِي أَُميَّةَ  َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن -١٣٩٣

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَوضَّأَ فََمَسَح َعلَى : الدَِّمشِْقيُّ ، َعْن أَبِي َسالمٍ اَألْسَوِد ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 
  .مَارِ ، َيعْنِي الِْعَماَمةَالُْخفَّْينِ ، َوالِْخ

ْيٍد ، َعْن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَب -١٣٩٤
كُنَّا َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ ، :  َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ

  .كَاَنَتا لَُه إِنَّ َهذَا السَّفََر جُْهٌد ، َوثِقَلٌ ، فَإِذَا أَْوَتَر أََحدُكُْم فَلَْيْركَْع َركَْعَتْينِ ، فَإِِن اْسَتْيقَظَ ، وَإِال: فَقَالَ 
سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي الزَّاهِرِيَِّة ُحَدْيرِ بن َحدَّثََنا َبكُْر بن  -١٣٩٥

أَصِْلُحوا لََنا ِمْنَها ، : الَ أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذََبَح أُْضِحيََّتُه ، فَقَ: كَُرْيبٍ ، َعْن ُجَبْيرِ بن نُفَْيرٍ ، َعْن ثَْوَبانَ 
  .فَأَْصلَحَْنا لَُه ، فََما زِلُْت أُطِْعُمُه ِمْنَها ، حَتَّى قَِدْمَنا الَْمِديَنةَ

بن ُعَبْيدِ  عَزِيزَِحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َعْبِد الْ -١٣٩٦
: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اللَِّه ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 

  .ِلكُلِّ َسْهوٍ َسْجَدَتاِن ، بَْعَد التَّْسلِيمِ

اَق بن زِبْرِيقٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسَماعِيلَ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَح -١٣٩٧
ُه َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َضْمَضَم بن ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِي أَْسَماَء الرََّحبِيِّ ، َعْن ثَوَْبانَ ، قَالَ 

  .اإِنَّ َربِّي َعزَّ َوَجلَّ ، َوَعدَنِي ِمْن أُمَِّتي َسْبِعَني أَلْفًا ، ال ُيَحاَسُبونَ َمَع كُلِّ أَلِْف ، َسْبِعَني أَلْفً: َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َسالمٍ ، َعْن َزْيِد بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن  -١٣٩٨
: َحدَّثَنِي أَُبو أَْسَماَء ، أَنَّ ثَْوَبانَ ، َموْلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ : َسالمٍ ، ،أَنَُّه َسِمَع أََبا َسالمٍ ، قَالَ 

السَّالُم َعلَْيَك َيا ُمَحمَُّد ، : لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََجاَء حَْبٌر ِمْن أَْحبَارِ الَْيُهوِد ، فَقَالَ كُْنُت قَاِعًدا ِعْنَد َرُسولِ ال
إِنََّما : ِه ؟ فَقَالَ الَْيُهوِديُّ أََوال َتقُولُ َيا َرُسولَ اللَّ: ِلَم َتْدفَُعنِي ؟ فَقُلُْت : فََدفَْعُتُه َدفَْعةً ، كَاَد أَنْ ُيصَْرَع ِمْنَها ، فَقَالَ 

إِنَّ اْسِمي ُمَحمٌَّد الَِّذي َسمَّانِي بِِه أَهِْلي ، : َنْدُعوُه بِاْسِمِه الَِّذي َسمَّاُه أَْهلُُه ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
أَْسَمُع : َيْنفَُعَك َشْيٌء إِنْ َحدَّثُْتَك ؟ قَالَ : ُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جِئُْت أَْسأَلَُك ، فَقَالَ لَ: فَقَالَ الَْيُهوِديُّ 

اَواُت ؟ أْيَن النَّاُس ، َيْوَم ُتَبدَّلُ اَألْرُض غَْيَر اَألْرضِ ، وَالسََّم: َسلْ ، قَالَ الَْيُهوِديُّ : بِأُذُنِي ، فََنكَتَ بُِعوٍد َمَعُه ، فَقَالَ 
فُقََراُء : فََمْن أَوَّلُ النَّاسِ إِجَاَزةً ؟ قَالَ : ُهْم ِفي الظُّلَْمِة ُدونَ الْجِْسرِ ، قَالَ : فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

فََما ِغذَاُؤُهْم َعلَى : زَِياَدةُ كَبِِد الْحُوِت ، قَالَ : ةَ ؟ قَالَ فََما َتِحيَّتُُهْم ِحَني َيْدُخلُونَ الَْجنَّ: الُْمهَاجِرِيَن ، فَقَالَ الَْيُهوِديُّ 
  ِمْن: فََما شََرابُُهْم َعلَْيِه ؟ قَالَ : يُْنَحرُ لَُهمْ ثَْوُر الَْجنَِّة الَِّذي َيأْكُلُ ، ِمْن أَطَْراِفَها ، قَالَ : أَثَرَِها ؟ قَالَ 



َصَدقَْت ، َوجِئُْت أَسْأَلَُك َعْن َشْيٍء ، ال َيْعلَُمُه أََحٌد ِمْن أَْهلِ اَألْرضِ ، إِال نَبِيٌّ ، أَوْ : َعْينٍ ُتَسمَّى َسلْسَبِيال ، قَالَ 
 َماُء: جِئُْت أَسْأَلَُك َعنِ الَْولَِد ، قَالَ : أَْسَمُع بِأُذُنِي ، قَالَ : َيْنفَُعكَ إِنْ َحدَّثُْتَك ؟ قَالَ : َرُجلٌ ، أَْو َرُجالِن ، قَالَ 

بِإِذْنِ اللَِّه ، َوإِذَا َعال َمنِيُّ  الرَُّجلِ أَبَْيُض ، َوَماُء الْمَْرأَِة أَْصفَُر ، فَإِذَا اْجَتَمَعا فََعال َمنِيُّ الرَُّجلِ مَنِيَّ الْمَْرأَِة ، ذَكًَرا
َصَدقَْت ، وَإِنَّكَ َنبِيٌّ ثُمَّ اْنَصَرَف فَذََهَب ، فَقَالَ َرسُولُ  لَقَْد: الْمَْرأَِة َمنِيَّ الرَُّجلِ ، أُنْثَى بِإِذْنِ اللَِّه ، فَقَالَ الَْيُهوِديُّ 

 لَقَدْ َسأَلَنِي َهذَا َعنِ الَِّذيِ َيسْأَلُنِي َعْنُه ، َوَماِلي بَِشْيٍء ِمْنُه َعِلٌم ، حَتَّى أَْنَبأَنَِي اللَُّه َعزَّ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َوَجلَّ

  َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَذَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع ، ح -١٣٩٩
  َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسعِيٍد اَألْصَبهَانِيُّ ، ح

َحدَّثََنا َيْحَيى بن زَكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن لَْيثِ بن أَبِي : ، قَالُوا  َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ
لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُسلَْيمٍ ، َعْن أَبِي الَْخطَّابِ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 

  .مُْرَتِشَي وَالَْمْرِشيَّ َوالرَّاِئَشَوَسلََّم ، الْ

انَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد الَْحمِيِد الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَم -١٤٠٠
إِنَّكُْم َتْعَملُونَ : َعْن ثَْوَبانَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َعْبِد اللَِّه الشَّاِميِّ ، َعْن َعاِئِذ اللَِّه أَبِي إِْدرِيَس ،

  .أَْعَماال ال ُتعَْرُف ، َوُيوِشُك الَْعازُِب أَنْ يثُوَب إِلَى أَْهِلِه ، فََمْسرُوٌر ، وَمكْظُوٌم
َزةَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْم -١٤٠١

نَ َمرَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، بَِرُجلٍ َيْحَتجُِم ِفي َرَمَضا: بن َربِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 
  .أَفْطََر الَْحاجُِم َوالَْمْحُجوُم : ، َوُهَو ُيقْرُِض َرُجال ، فَقَالَ 

زِيُد بن َربِيَعةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا َي -١٤٠٢
التََّختَُّم بِالذََّهبِ ، : َحرََّم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِمْعتُ ثَْوَبانَ ، َيقُولُ : ، قَالَ  ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث

  .َوالْقَسِّيِّ ، َوثَِيابِ الُْمَعْصفَرِ الُْمقَدَّمِ ، وَالنُُّمورِ 

َزةَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َربِيَعةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْم -١٤٠٣
،  إِنِّي كُْنُت َنهَْيُتكُْم َعْن زَِياَرِة الْقُُبورِ: ، أََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َعْن ثَْوَبانَ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

َألضَاِحيِّ ، َبْعَد ثَالٍث فَُزوُروَها ، َواْجَعلُوا زَِياَرَتكْم لََها َصالةً ، َعلَْيهِْم واْسِتْغفَاًرا لَُهْم ، َونََهْيُتكُْم َعْن أَكْلِ لُُحومِ ا
  .ُمقَيَّرِ ، فَانَْتبِذُوا َواْنَتِفُعوا بَِهافَكُلُوا ِمْنَها َوادَِّخرُوا ، َوَنهَْيُتكُْم َعمَّا ُيْنَبذُ ِفي الدَُّباِء ، َوالْحَْنَتمِ ، وَالْ

زِيُد بن َربِيَعةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا َي -١٤٠٤
الشِّْرُك بِاللَِّه : ثَالثَةٌ ال َينْفَُع َمَعُهنَّ َعَملٌ : بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َعْن ثَْوَبانَ ، َعنِ النَّ
  .، َوُعقُوُق الَْواِلَدْينِ ، وَالِْفرَاُر ِمَن الزَّْحِف

ن إِبَْراهِيَم أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َربِيَعةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ب -١٤٠٥
ُيقْبِلُ الَْجبَّاُر َتَعالَى َيْوَم الِْقَياَمِة ، فََيثْنِي : ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َعْن ثَْوَبانَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

َوِعزَِّتي َوَجالِلي ، ال ُيَجاوُِزنِي ظَاِلٌم ، فََيْنِصُف الَْخلَْق بَْعَضُهْم ِمْن بَْعضٍ ، َحتَّى إِنَّهُ : ْسرِ ، فََيقُولُ رِْجلَُه َعلَى الْجِ
  .لََيْنِصُف الشَّاةَ الَْجمَّاَء ، ِمَن الَْعْضَباِء بنطَْحةٍ َنطََحها



َزةَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َربِيَعةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْم -١٤٠٦
: ى الَْحجَّاَم أَْجَرُه ، َوقَالَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َعْن ثَْوَبانَ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، احَْتَجَم ، َوأَعْطَ

  .اْعِلفُوُه النَّاِضَح
زِيُد بن َربِيَعةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا َي -١٤٠٧

ال ِمَن الصََّحاَبِة ، َيْنظُُرونَ ِفي الْقََدرِ ، َوالَْجْبرِ ، ِفيهِمْ اْجَتَمَع أَْرَبُعونَ َرُج: ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 
َيا ُمَحمَّدُ : لََّم ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ ، َوُعَمُر َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنهَما ، فََنَزلَ الرُّوُح اَألِمُني ، جِبْرِيلُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

َوَخَرجَ  ، فَقَدْ أَْحَدثُوا ، فَخََرَج َعلَْيهِْم ِفي َساَعٍة ، لَمْ َيكُْن َيخُْرُج َعلَْيهِْم ِفيَها ، فَأَْنكَُروا ذَِلَك ِمْنُه ،اخُْرْج َعلَى أُمَِّتَك 
ُضوا إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعلَْيهِْم ُملَْتِمًعا لَْوُنُه ، ُمَتَورَِّدةً َوْجنََتاُه ، كَأَنََّما َتفَقَّأَ بَِحبِّ الرُّمَّاِن الَْحاِمضِ ، فَنََه

أَْولَى لَكُْم إِنْ ِكْدُتمْ : ُتْبَنا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه ، فَقَالَ : َوَسلََّم ، حَاِسرِيَن أَذُْرعَُهْم َتْرَعدُ أَكُفُُّهْم ، وأَذُْرعُهْم ، فَقَالُوا 
  .اْخُرْج َعلَى أُمَِّتَك ، َيا ُمَحمَُّد فَقَْد أَْحَدثَْت: ، فَقَالَ لَُتوجُِبونَ ، أَتَانِي الرُّوُح اَألِمُني 

زِيُد بن َربِيَعةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا َي -١٤٠٨
إِنَّ ِلَبنِي الْعَبَّاسِ رَاَيَتْينِ ، أَْعالَها : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ْن ثَْوَبانَ ، قَالَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َع

  .كُفٌْر ، َوَمْركَُزها َضاللَةٌ ، فَإِنْ أَْدَركْتََها فَال َتِضلَّ
َزةَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َربِيَعةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْم -١٤٠٩

أُرِيُت بين َمْرَوانَ َيَتَعاَوُرونَ مِْنَبرِي : ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َعْن ثَْوَبانَ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .َساَءنِي ذَِلَك ، َوَرأَْيُت بين الَْعبَّاسِ َيَتَعاَوُرونَ ِمْنبَرِي ، فََسرَّنِي ذَِلَكفَ

، َحدَّثََنا يَزِيدُ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم أَُبو النَّْضرِ -١٤١٠
َما ِلي ، َوِلبَنِي الَْعبَّاسِ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ  بن َربِيَعةَ

  .لنَّارَِشيَُّعوا أُمَِّتي ، َوسَفَكُوا دَِماَءها ، وأَلَْبُسوها ِثَيابَ السََّواِد ، أَلَْبَسهمُ اللَُّه ِثيَاَب ا

زِيُد بن َربِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا َي -١٤١١
إِذَا ذُِكرَ أَْصحَابِي فَأَْمِسكُوا ، َوإِذَا ذُِكَرتِ : ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َعْن ثَْوَبانَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .النُُّجوُم فَأَْمِسكُوا ، َوإِذَا ذُِكَر الْقََدُر فَأَْمِسكُوا
ن رَبِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَبُو َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا َيزِيُد ب -١٤١٢

اللَُّهمَّ أَِعزَّ اِإلْسالَم بُِعَمَر بن الَْخطَّابِ ، َوقَدْ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اَألْشَعِث ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 
َحتَّى أَظُنَّ أَنَُّه قََتلََها ، ثُمَّ قَاَم ِمَن ]  ١: العلق [} مِ رَبَِّك الَِّذي َخلََقاقَْرأْ بِاْس{: ضََرَب أُْخَتهُ أَوَّلَ اللَّْيلِ ، وَِهي َتقَْرأُ 

َواللَِّه َما َهذَا بِِشْعرٍ ، َوال : ، فَقَالَ ]  ١: العلق [} اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك الَِّذي َخلََق{: السََّحرِ فََسِمعَ َصوَْتَها ، َتقَْرأُ 
: الَ بِاللٌ َب َحتَّى أََتى َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََوَجَد بِالال ، َعلَى الَْبابِ فََدفََع الْبَاَب ، فَقََهْمَهَمٍة ، فَذََه

: َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ بِاللٌ  حَتَّى أَْسَتأِْذنَ لََك َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: ُعَمُر بن الَْخطَّابِ ، فَقَالَ : َمْن َهذَا ؟ فَقَالَ 
إِنْ ُيرِدِ اللَُّه بُِعَمَر خَْيًرا ، أَْدَخلَُه ِفي الدِّينِ ، : َيا َرسُولَ اللَِّه ُعَمُر بِالْبَابِ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، بَِضْبَعْيِه فََهزَُّه ،افَْتْح وَأََخذَ َرسُولُ اللَِّه : فَقَالَ لِبِاللٍ 



َتشَْهُد أَنَّ ال إِلََه إِال : اعْرِْض َعلَيَّ الَِّذي َتْدُعو إِلَْيِه ، قَالَ : َما الَِّذي تُرِيُد ، َوَما الَِّذي جِئَْت ؟ ، فَقَالَ لَُه ُعَمُر : فَقَالَ 
  .اْخُرْج: َوأَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه ، فَأَْسلََم ُعَمُر َمكَاَنُه ، َوقَالَ اللَُّه َوْحَدُه ال شَرِيكَ لَُه ، 

زِيُد بن َربِيَعةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا َي -١٤١٣
: أَال إِنَّ َرَحى اِإلْسالمِ دَاِئَرةٌ ، قَالَ : ُبو اَألْشَعِث ، َعْن ثَْوَبانَ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ، َحدَّثََنا أَ

  .ِمنِّي ، َوأََنا قُلُْتُه اْعرِضُوا َحِديِثي َعلَى الِْكتَابِ ، فََما َوافَقَُه فَُهَو: فَكَْيَف َنصَْنُع َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ 
زِيُد بن َربِيَعةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا َي -١٤١٤

: إِنَّ اللََّه َتَجاَوَز َعْن أُمَِّتي ثَالثَةً : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َعْن ثَْوَبانَ ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى 
  .الَْخطَأَ ، وَالنِّْسَيانُ ، َوَما أُكْرِهُوا َعلَْيِه

َيزِيُد بن رَبِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَبُو َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا  -١٤١٥
سََيكُونُ أَقَْواٌم ِمْن أُمَِّتي َيَتَعاطَْونَ ، فُقََهاؤُُهْم : اَألْشَعِث ، َعْن ثَْوَبانَ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .ُعُضلَ الَْمسَاِئلِ ، أُولَِئَك شَِراُر أُمَِّتي

 ، َحدَّثََنا أَبُو دَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن رَبِيَعةََح -١٤١٦
  .الرَّضَاعِ ، َما َيْحُرُم ِمَن النََّسبَِيْحُرُم ِمَن : اَألْشَعِث ، َعْن ثَْوَبانَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

ا ُشْعَبةُ ، َعْن َعاِصمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََن -١٤١٧
َمْن : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، قَالَ اَألْحَولِ ، َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة ، َعْن ثَْوَبانَ َرِض

ثََنا أَحَْمُد أََنا فَكَانَ ثَْوَبانُ ال َيْسأَلُ أََحًدا َشْيئًا ، َحدَّ: َيَتكَفَّلُ ِلي أَنْ ال َيْسأَلَ النَّاَس ، وَأََتكَفَّلُ لَهُ بِالَْجنَِّة ؟ فَقَالَ ثَْوَبانُ 
، َعْن ثَْوَبانَ ، َعنِ النَّبِيِّ  بن َمْسُعوٍد الْمَقِْدِسيُّ ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َجمِيلٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه

ِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا عَْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْب -١٤١٨
: ، قَالَ  ، َعْن ثَْوَبانَ إِْسحَاَق ، َعنِ الَْعبَّاسِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِميَنا اَألْشجَِعيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن ُمَعاوَِيةَ

ال : أََنا َيا َرسُولَ اللَِّه ، قَالَ : َمْن َيْضَمُن ِلي َخلَّةً ، فَأَْضَمَن لَُه الَْجنَّةَ ؟ قُلُْت : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ُهَو َعلَى َبِعريِِه ، فََيذَْهُب الرَُّجلُ يَُناوِلُُه ، فَُينِيُخ َبعَِريُه ، فَإِنْ كَانَ ثَْوَبانُ لََيْسقُطُ سَْوطُُه ، َو: َتسْأَلِ النَّاَس َشْيئًا ، قَالَ 

  .فََيأُْخذُ سَْوطَُه 
 ُحمَْيٍد ، َعْن َراِشِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبَدةَ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن -١٤١٩

إِنَّا ُمْدِلُجونَ ، فَال : قَالَ بن َداُوَد ، َعْن أَبِي أَْسَماَء ، َعْن ثَْوَبانَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِفي َمِسريٍ ، فَ
َرَعْتُه ، فَاْنَدقَّْت فَِخذُُه ، فََماَت ، فَأََمَر النَّبِيُّ َيْدُخلَنَّ َمَعَنا ُمْضِعٌف ، َوال ُمْصِعٌب ، فَاْرَتَحلَ َرُجلٌ َعلَى َناقٍَة ، َصْعَبٍة فََص

  .ثًاَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالصَّالِة َعلَْيِه ، ثُمَّ أََمَر بِالال فََناَدى إِنَّ الَْجنَّةَ ال َتِحلُّ ِلَعاصٍ ثَال

أَُبو ُمْسهِرٍ َعْبدُ اَألْعلَى بن ُمسْهِرٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد ، َعْن زَْيِد بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا  -١٤٢٠
َحْوِضي َما : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َواِقٍد ، َعْن أَبِي َسالمٍ اَألْسَوِد ، َعْن ثَوَْبانَ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

ِه فُقََراُء الُْمهَاجِرِيَن ، ِقيلَ ْيَن َعْدٍن ، إِلَى ُعَمانَ ، َماُؤُه أََشدُّ َبيَاًضا ِمَن الثَّلْجِ ، وَأَْحلَى ِمَن الَْعَسلِ ، َوأَكْثَُر ُوُروًدا َعلَْيَب
ُس ِثيَاًبا ، الَِّذيَن ال يَْنِكُحونَ الُْمَتَمنِّعاِت ، َوال الشُّْعثُ ُرُءوًسا ، الدََّن: َيا َرسُولَ اللَِّه َوَمْن فُقََراُء الُْمَهاجِرِيَن ؟ قَالَ : 



  .ُيفَْتحُ لَُهمْ َبابُ السَُّدِد ، الَِّذيَن ُيْعطُونَ الَْحقَّ الَِّذي َعلَْيهِْم ، َوال ُيْعطُونَ الَِّذي لَُهْم
بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن َخاِلدِ بن َيزِيَد ، َعْن  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه -١٤٢١

: قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ ، َعنِ اْبنِ ُخَصْيفَةَ ، َعنِ اْبنِ َعِديٍّ ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 
  .الِْحَجاُم ، َوالْقَْيُء ، َواالحِْتالُم ، َوال َيَتقَيَّأُ الصَّاِئُم ُمَتَعمًِّدا: ثَالثٌ ال َيْمَنَعَن الصَِّياَم 

دٍ الُْمَحارِبِيُّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن سَْهلٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمَّ -١٤٢٢
َمرَّ النَّبِيُّ : َسِمْعُت ثَْوَبانَ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َيقُولُ : ن َحِكيمٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ الْكَالِعيِّ ، قَالَ ، َعنِ اَألْحَوصِ ب

ِمَن الَْواِهَنِة ، : ا ؟ قَالَ َما َبالُ َهذَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، بَِرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِِه ، َوِفي َيِدِه َخاَتٌم ِمْن ُنَحاسٍ ، فَقَالَ 
  .اْنزِْعُه َعْنَك: قَالَ 

، َعْن َبلْجٍ الْمَْهرِيِّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي الْجُوِديِّ  -١٤٢٣
َرأَْيُت : َيا ثَوَْبانُ َحدِّثَْنا ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ : قُلَْنا : ْن ثَْوَبانَ ، قَالَ ، َعْن أَبِي َشْيَبةَ الَْمهْرِيِّ ، َع

  .َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَء فَأَفْطََر
َنا ُشجَاُع بن الْوَِليِد ، َعْن أَبِي َسْعٍد الَْبقَّالِ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثَ -١٤٢٤

 أَْشَهدُ أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه ،: َمْن َتَوضَّأَ ، فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ثَْوَبانَ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، قَالَ 
  .َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه ، فُِتَحْت لَهُ أَبَْواُب الثََّمانَِيِة ِمَن الَْجنَِّة ، َيْدُخلُ ِمْن أَيَِّها َيَشاُء

، َعْن َعْبِد اللَِّه بن  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِعيَسى -١٤٢٥
ال َيُردُّ الْقََدَر إِال الدَُّعاُء ، َوال يَزِيُد ِفي الُْعُمرِ إِال : أَبِي الَْجْعِد ، َعْن ثَوَْبانَ ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .صِيُبُهالْبِرُّ ، َوإِنَّ الرَُّجلَ لَُيْحَرُم الرِّْزَق ، بِالذَّْنبِ ُي
ُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْي -١٤٢٦

قَالَ َرسُولُ : َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ  َعْن إِْسحَاَق بن َراِشٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ ، َعْن ثَْوَبانَ
إِنَّ حَْوِضي َما َبْيَن َعْدٍن ، إِلَى ُعَمانَ ، أَكَْواُبُه َعَددُ النُُّجومِ ، َوَماُؤُه أََشدُّ َبيَاًضا ِمَن الثَّلْجِ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ُشْعثُ الرُّءُوسِ ، : َيا َرسُولَ اللَّهِ ِصفُْهْم لََنا ، قَالَ : لُ َمْن َيرُِدُه فُقََراُء الُْمهَاجِرِيَن ، قُلَْنا ، َوأَْحلَى ِمَن الَْعَسلِ ، أَوَّ

لَْيهِْم ، َوال ُيْعطُونَ نَ َما َعَدَنسُ الثَِّيابِ ، الَِّذيَن ال يَْنِكُحونَ الُْمَتَمنَِّعاِت ، َوال تُفَْتحُ لَُهمْ أَبَْواُب السَُّدِد ، الَِّذيَن ُيْعطُو
  .َما لَُهْم 

ْبنِ ثَْوَبانَ ، َعْن َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ ، َعنِ ا -١٤٢٧
اْسَتِقيُموا ، َولَنْ : ثَْوَبانَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َحسَّانَ بن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي كَْبَشةَ السَّلُوِليِّ ، َعْن

  .ُتْحُصوا ، َواْعلَُموا أَنَّ ِمْن أَفَْضلِ أَْعَماِلكُمُ الصَّالةُ ، َوال ُيَحاِفظُ َعلَى الُْوُضوِء إِال ُمْؤِمٌن
اُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا َعاِصٌم اَألحَْولُ ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّ -١٤٢٨

َزلْ َمْن َعاَد َمرِيًضا ، لَْم َي: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اَألْشَعِث ، َعْن أَبِي أَْسَماَء الرَّحَبِيِّ ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 
  .َجَناَها : َوَما ُخْرفَةُ الَْجنَِّة ؟ قَالَ : ِفي ُخْرفَِة الَْجنَِّة ، ِقيلَ 

َبةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ اْبَنا شُْعَبةَ ، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقال -١٤٢٩



َمْن َعاَد َمرِيًضا ، لَْم يََزلْ ِفي : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َبانَ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ أَْسَماَء ، َعْن ثَْو
  .ُخْرفَِة الَْجنَِّة َحتَّى َيْرجَِع

ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْسُتوَاِئيُّ ، َعْن َيحَْيى بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َصاِلحٍ الشَِّريازِيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن  -١٤٣٠
أَفْطََر الْحَاجِمُ : َم ، قَالَ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي أَْسَماَء ، َعْن ثَْوَبانَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َجاَءْت بنُت ُهَبْيَرةَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوِفي َيِدَها فََتٌخ ِمْن ذََهبٍ ، : ، قَالَ  َوالَْمْحُجوُم ، َوَعْن ثَْوَبانَ
  .فَذَكََر الَْحِديثَ 

، َعْن َعبَّاِد بن َمْنُصورٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا رَْيَحانُ بن َسعِيٍد -١٤٣١
إِنَّ الرَُّجلَ إِذَا نََزَع ِمَن : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَيُّوَب َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي أَْسَماَء ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 

  .الَْجنَِّة َعاَدْت َمكَاَنَها أُْخَرى
ْن َسعِيٍد َنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا رَْوُح بن ُعَباَدةَ ، َعْن َمْرزُوقٍ أَبِي َعْبِد اللَِّه الشَّاِميِّ ، َعَحدَّثَ -١٤٣٢

اَبْت أََحَدكُْم ، فَإِنَّ الُْحمَّى إِذَا أََص: قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسمِْعُت ثَْوَبانَ ، َيقُولُ : الشَّاِميِّ ، قَالَ 
يَقُلِ اللَُّهمَّ َصدِّْق َرُسولََك ، َواْشفِ ِقطَْعةٌ ِمْن َنارِ َجَهنََّم ، فَلُْيطِْفئَْها َعْنُه بِالَْماِء الَْبارِِد جَارًِيا ، ُمْسَتقْبِلَ َجْرَيةَ الَْماِء ، َولْ

ْمسِ ، ولَْيْغِمْس ِفيِه ثَالثَ غََمسَاٍت ، فَإِنْ لَْم َيْبَرأْ ِفي َخْمسٍ ، فَِفي سَْبعٍ ، َوإِنْ لَمْ َعْبَدَك ، َبْعدَ الْفَْجرِ قَْبلَ طُلُوعِ الشَّ
  .َيْبَرأْ ِفي َسْبعٍ ، فَِفي ِتْسعٍ ، فَإِنََّها ال َتكَاُد أَنْ ُتَجاوَِز التِّْسَع بِإِذِْن اللَِّه

ثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ ، َعْن ثَْورِ بن يَزِيَد ، َعْن َيْحَيى َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّ -١٤٣٣
َمْن َصاَم : َسلََّم ، قَالَ بن الَْحارِِث الذِّمَارِيِّ ، َعْن أَبِي أَْسَماَء الرََّحبِيِّ ، َعْن ثَْوَبانَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .َضانَ ، ثُمَّ أَْتَبَعُه بِِستٍّ ِمْن َشوَّالٍ ، فَإِنَّ ذَِلكَ ِصَياُم َسَنٍة َرَم
َمْرُزوقٍ أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ ، َعْن -١٤٣٤

يُوِشُك أَنْ َتَتَداعى : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن أَبِي أَْسَماَء الرَّحَبِيِّ ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ  َعْبِد اللَِّه الشَّاِميِّ
  .َعلَْيكُُم األَُمُم ، فَذَكََر الَْحِديثَ

  ْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ ، حَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َع -١٤٣٥

ُجَحاَدةَ ، َحدَّثََنا ُحَمْيدٌ وثنا حَفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الُْمقَْعُد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ، َعْن ُمَحمَّدِ بن 
كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، إِذَا َسافََر فآِخُر َعْهِدِه : الَ الشَّاِميُّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ الُْمنَبِّهِيِّ ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَ

ةُ قَدْ فَقَِدَم ِمْن غََزاٍة لَُه ، أَوْ َسفَرٍ ، فَإِذَا فَاِطَم: بِإِْنَساٍن ِمْن أَْهلِ َبْيِتِه فَاِطَمةُ ، فَإِذَا َرَجَع فَأَوَّلُ َمْن َيْدُخلُ َعلَْيَها ، قَالَ 
َرَجَع ِمْن أَْجلِ َما َرأَى َعلَّقَْت َمْسًحا َعلَى َبابَِها ، َوَحلَِّت الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن قَلَْبْينِ ِمْن ِفضٍَّة ، فََرَجَع ، فَظَنَّْت إِنََّما 

َعْتُه إِلَْيهَِما ، فَأََتَيا النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوُهَما فََنَزَعِت السِّْتَر ، َوَنَزَعتِ الْقَلَْبْينِ ، َعنِ الصَّبِيَّْينِ ، فَقَطََعْتُه ، فََدفَ
ُمْحتَاجَِني ، فَإِنَّ َهُؤالِء : َيا ثَْوَبانُ ُخذْ َهذَْينِ ، فَاذَْهْب بِهَِما إِلَى أَْهلِ بَْيٍت بِالَْمدِيَنِة ، فَأَْحَسُبُه قَالَ : َيْبكَِياِن ، فَقَالَ 

َيا ثَْوَبانُ ، اْشَترِ لِفَاِطَمةَ ِقالَدةً ِمْن َعَصبٍ ، : ْيِتي ، وَإِنِّي أَكَْرُه ، أَنْ يأْكُلُوا طَيَِّباتِهِْم ِفي حََياتِهُِم الدُّْنَيا ، ثُمَّ قَالَ أَْهلُ َب
  .َوِسوَاَرْينِ ِمْن َعاجٍ

  ثَْوَبانُ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ



ْصرِ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ِهاللٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِحْمَيرٍ ، َعْن َعبَّاِد َحدَّثََنا أَحَْمُد بن النَّ -١٤٣٦
َسِمْعتُ : َبانَ ، قَالَ بن كَِثريٍ ، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَْوَبانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ثَْو

فَضَّ اللَُّه فَاَك ، ثَالثَ : َمْن َرأَْيُتُموهُ َيْنُشُد ِشعًْرا ِفي الَْمْسجِِد ، فَقُولُوا : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
َها ، ثَالثَ َمرَّاٍت ، َوَمْن َرأَْيُتُموُه َيبِيُع ، وَيْبتَاعُ ال َوَجْدَت: َمرَّاٍت ، َوَمْن رَأَْيُتُموُه َيْنُشُد ضَالَّةً ِفي الَْمْسجِِد ، فَقُولُوا 

  .ال أَرَْبَح اللَُّه ِتَجاَرَتَك ، كَذَِلَك قَالَ لََنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِفي الَْمْسجِِد ، فَقُولُوا 
  ثَْوَرةُ السُّلَِميُّ ُيكَْنى أََبا أَُمامَةَ

  ْعنِ بن َيزِيَدَجدُّ َم
ْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َع -١٤٣٧

لِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَفْلََجنِي َخاَصْمتُ إِلَى َرسُو: َسِمْعُت َمْعَن بن َيزِيَد ، َيقُولُ : الُْجوَْيرَِيِة الَْجْرِميِّ ، قَالَ 
  .، َوَخطََب َعلَيَّ ، وأَْنكََحنِي ، وََباَيْعُتُه أََنا ، َوَجدِّي

  ثَِقُف بن َعْمرٍو اَألَسِديُّ َحِليُف بين عَْبِد َشْمسِ بن َعْبِد مََناٍف
رَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْح -١٤٣٨

  .ثَِقُف بن َعْمرٍو ، َحِليٌف لَُهْم ِمْن بين أََسدِ بن َجزَِميةَ : َوقُِتلَ َيْوَم َخيَْبَر ِمْن قَُرْيشٍ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْبِد َمَناٍف : قَالَ 

  بن أَبِي طَاِلبٍ الطَّيَّاُر ِفي الَْجنَِّة َرِضَي اللَُّه َعنُْه َجْعفَُر
  ُيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّه َوأُمُُّه فَاِطَمةُ بنُت أََسِد بن هَاِشمٍ

دَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َح -١٤٣٩
َبَعثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َجْعفَرِ بن الزُّبَْيرِ ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ ، قَالَ 

  .َجْعفًَرا إِلَى مُْؤَتةَ ، ِفي ُجَماَدى َسَنةَ ثََماٍن 
ُن بن ِعيَسى الْقَزَّازُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا طَاِهُر بن أَبِي أَْحَمَد الزَُّبْيِديُّ ، َحدَّثََنا َمْع -١٤٤٠

  .طَاِلبٍ ، َتخَتََّم ِفي َيِمينِِه ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن سَْعٍد ، َعْن َجْعفَرِ بن َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ أَنَّ َجْعفََر بن أَبِي 
َعْن أََنسِ بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ُحَمْيٍد ، -١٤٤١

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَْصَحاَب ُمْؤَتةَ َعلَى الِْمْنَبرِ ، َرُجال َرُجال َنَعى َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: َماِلٍك َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، قَالَ 
فَأََخذَ اللَِّواَء َخاِلُد بن : لَ ، َبَدأَ بِزَْيِد بن حَارِثَةَ ، ثُمَّ َجْعفَرِ بن أَبِي طَاِلبٍ ، ثُمَّ َعْبدِ اللَِّه بن رََواَحةَ َرِحَمُهُم اللَُّه ، قَا

  .، َوُهَو َسْيٌف ِمْن ُسيُوِف اللَِّه الَْوِليِد
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ ، ح -١٤٤٢

ٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن ُحَمْيِد بن َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْي: َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، قَاال 
َنَعى َزْيًدا ، َوصَاِحَبْيِه ، قَْبلَ : ِهاللٍ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .أَنْ يأِْتَيُه الْخََبُر ، َوَعْيَناُه َتذْرِفَاِن 
مَِّد بن َعْبِد َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُمَح -١٤٤٣

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ َر: اللَِّه بن أَبِي َيْعقُوَب ، َعنِ الَْحَسنِ بن َسْعٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ ، قَالَ 
فَإِنْ قُِتلَ ، َواسُْتشْهَِد فَأَِمُريكُْم َجْعفَرُ بن أَبِي طَاِلبٍ ، فَإِنْ قُِتلَ ، َواسُْتشْهَِد : ، َجْيًشا َواْسَتعَْملَ َعلَْيهِْم َزْيَد بن حَارِثَةَ 

طَلَقُوا فَلَقُوا الَْعُدوَّ ، فَأََخذَ الرَّاَيةَ َزْيدُ بن َحارِثَةَ ، فَقَاَتلَ حَتَّى قُِتلَ ، ثُمَّ أََخذَ الرَّاَيةَ فَأَِمُريكُْم َعْبُد اللَِّه بن َرَواَحةَ ، فَاْن



، ثُمَّ أََخذَ الرَّاَيةَ َخاِلُد قُِتلَ َجْعفَُر بن أَبِي طَاِلبٍ ، فَقَاَتلَ حَتَّى قُِتلَ ، ثُمَّ أََخذَ الرَّاَيةَ َعْبُد اللَِّه بن َروَاَحةَ ، فَقَاَتلَ َحتَّى 
َرَج فََحِمَد اللََّه ، َوأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ بن الْوَِليِد ، فَفََتَح اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيِه ، فَأََتى َخَبرُُهُم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََخ

لَقُوا الَْعُدوَّ ، فَأََخذَ الرَّاَيةَ زَْيُد بن حَارِثَةَ ، فَقَاَتلَ حَتَّى قُِتلَ ، أَوِ اسُْتْشهَِد ، ثُمَّ أََخذَ  أَمَّا بَْعُد ، فَإِنَّ إِْخوَاَنكُْم: قَالَ 
  الرَّاَيةَ َجعْفٌَر ، فَقَاَتلَ َحتَّى قُِتلَ ، أَوِ اْسُتْشهَِد ، ثُمَّ أََخذَ

ى قُِتلَ ، أَوِ اسُْتْشهَِد ، ثُمَّ أََخذَ الرَّاَيةَ َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف اللَِّه َخاِلُد بن الَْولِيِد ، الرَّاَيةَ َعْبدُ اللَِّه بن رََواَحةَ ، فَقَاَتلَ حَتَّ
اْدُعوا : ، ثُمَّ قَالَ  ال تَْبكُوا َعلَْيِه بَْعَد الَْيْومِ: فَفََتَح اللَُّه َعلَْيِه ، ثُمَّ أَْمَهلَ آلَ َجْعفَرٍ ثَالثًا ، أَنْ يَأِْتيَُهْم ثُمَّ أََتاُهْم ، فَقَالَ 

أَمَّا ُمَحمٌَّد فَشَبِيُه َعمَِّنا : اْدُعوا ِلي الَْحالَق ، فَأََمَرُه فََحلََق ُرُءوَسَنا ، ثُمَّ قَالَ : بين أَِخي ، فَجِيَء بنا كَأَنَّا أَفُْرٌخ ، فَقَالَ 
اللَُّهمَّ أَْخِلْف َجْعفًَرا ِفي أَْهِلِه ، : أََخذَ بَِيِدي فََشالَها ، فَقَالَ أَبِي طَاِلبٍ ، َوأَمَّا َعْونُ فََشبِيُه َخلِْقي ، َوُخلُِقي ، ثُمَّ 

فََجاَءتْ أُمَُّنا فَذَكََرْت ُيْتمََنا ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : َوَبارِكْ ِلَعْبدِ اللَِّه ِفي َصفْقَةِ َيِمينِِه ، قَالََها ثَالثَ َمرَّاٍت ، قَالَ 
  .الَْعْيلَةَ َتَخاِفَني َعلَْيهِْم ، وَأََنا وَِليُُّهْم ِفي الدُّْنَيا ، َواآلِخَرِة: ِه َوَسلََّم اللَُّه َعلَْي
، ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق  َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن -١٤٤٤

دَّثَنِي أَبِي الَِّذي أَْرضََعنِي ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َعبَّاِد بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ ، َعْن أَبِيِه َعبَّاِد بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ ، َح
أَنِّي أَنْظُُر إِلَى َجْعفَرِ بن أَبِي طَاِلبٍ ِحَني اقَْتَحمَ وَاللَِّه لَكَ: َوكَانَ أََحدَ بين ُمرَّةَ بن َعْوٍف ، َوكَانَ ِفي غََزاِة ُمْؤَتةَ ، قَالَ 

  .َعْن فََرسٍ لَُه َشقَْراَء ، ثُمَّ قَاَتلَ الْقَْوَم حَتَّى قُِتلَ

ْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا الُْمغَِريةُ بن َع -١٤٤٥
أَمََّر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْبِد اللَِّه بن َسعِيِد بن أَبِي ِهْنٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، قَالَ 

قُِتلَ َزْيٌد فََجْعفٌَر ، فَإِنْ قُِتلَ َجْعفٌَر فََعْبدُ اللَِّه بن َروَاَحةَ ، قَالَ َعْبدُ إِنْ : َوَسلََّم ، ِفي غَْزَوِة ُمْؤَتةَ َزْيَد بن حَارِثَةَ ، َوقَالَ 
  .َيٍة َبْيَن طَْعَنٍة ، َوَرْمفَكُْنُت َمعَُهْم ِفي ِتلَْك الَْغْزَوِة ، فَالَْتَمْسَنا َجعْفًَرا ، فََوَجْدَنا َما قَبِلَ ِمْن جِْسِمِه بِْضًعا َوِتْسِعَني: اللَِّه 

 ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الْكَرِميِ الزَّْعفََرانِيُّ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن الَْخطَّابِ السِّجِْستَانِيُّ -١٤٤٦
فَقَْدَنا َجْعفَرَ : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  إِْسَماعِيلُ بن أََبانَ الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو أُوَْيسٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن

بَِسْيٍف ، َوطَْعَنٍة بِرُْمحٍ َوَرْمَيةٍ  بن أَبِي طَاِلبٍ ، فَطَلَْبَناُه ، فََوَجدَْناُه ِفي الْقَْتلَى ، َوَوَجْدَنا بِِه َنيِّفًا ، وَِتْسِعَني َما َبْيَن َضْرَبٍة
  .قَْبلَ ِمْنُه، َوَوَجدَْنا ذَِلَك ِفيَما أَ

رِو بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن سَْعٍد ، َعْن َعْم -١٤٤٧
َوقََف َعلَى َجْعفَرٍ : ن ُعَمَر أَْخَبَرهُ أَنَُّه الَْحارِِث ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن َناِفعٍ َموْلَى اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه ب

  .فََعَدْدُت ِفيِه َخْمِسنيَ َبْيَن طَْعَنٍة ، َوَضْرَبٍة لَْيَس ِفيَها َشْيٌء ِمْن ُدُبرِِه: َيْوَمِئٍذ ، َوُهَو قَِتيلٌ ، قَالَ 

لَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ا -١٤٤٨
 َتعَالَى َعْنُهَما ، قَالَ الَْمجِيِد ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ بن َصاِلحٍ ، َعْن َسلََمةَ بن َوْهَرامٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه

  .َدَخلْتُ الَْجنَّةَ الْبَارَِحةَ ، فََنظَْرُت ِفيَها ، َوإِذَا َجْعفٌَر ، يَِطُري َمَع الَْمالِئكَِة : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َص: 
ْيَبةَ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُجَباَرةُ بن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا أَُبو َش -١٤٤٩

رَأَْيُت َجْعفَرَ بن أَبِي : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، قَالَ 
  .بِهَِما ، َحْيثُ َيَشاُء َمقْصُوَصةٌ قََواِدُمُه بِالدَِّماِء  طَاِلبٍ ، َملَكًا َيِطُري ِفي الَْجنَِّة ، ذَا َجنَاَحْينِ َيِطُري



َبةَ بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعمِّي أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم ، َعْن قُطْ -١٤٥٠
أُرَِيَهمُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : بن ثَابٍِت ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد ، قَالَ  الْعَزِيزِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعِديِّ

  .ِفي النَّْومِ ، فََرأَى َجْعفًَرا َملَكًا ذَا جََناَحْينِ ، ُمَضرًَّجا بِالدَِّماِء ، َوزَْيٌد ُمقَابِلُُه َعلَى السَّرِيرِ 

، َعنِ ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعمِّي أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، َعنِ اَألجْلَحِ  َحدَّثََنا -١٤٥١
قَْد قَِدَم َجْعفٌَر ِمْن ِعْنِد النَّجَاِشيِّ : لَمَّا أََتى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِحَني فََتَح خَْيَبَر ِقيلَ لَُه : الشَّْعبِيِّ ، قَالَ 

ال أَْدرِي بِأَيِّهَِما أََنا أََشدُّ فََرًحا بِقُُدومِ َجْعفَرٍ ، أَْو فَْتحِ َخيَْبَر ، فَقَبَّلَ َما َبْيَن َعْيَنْيهِ : ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
.  

َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َعْبِد الَْمِلِك بن ُمسَرِّحٍ أَُبو َوْهبٍ ، : خَاِلِد بن ُمسَرِّحٍ الَْحرَّانِيُّ ، قَالَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن -١٤٥٢
ٌر ِمْن ِهْجَرةِ لَمَّا قَِدَم َجْعفَ: َحدَّثََنا َمْخلَُد بن يَزِيَد ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ : قَالَ 

َما أَْدرِي بِأَيِّهَِما أََنا أََسرُّ ، بِفَْتحِ :  الَْحَبَشِة ، َتلَقَّاُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعاَنقَُه ، َوقَبَّلَ َما َبْيَن َعْيَنْيِه ، َوقَالَ
  .َخْيَبَر ، أَوْ بِقُُدومِ َجْعفَرٍ

َمانَ ، دُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٤٥٣
ْت َوفَاةُ َجْعفَرٍ ، َعَرفَْنا لَمَّا أََت: َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .ِفي َوْجِه َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، الُْحْزنَ

ْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َجْعفَرِ بن خَاِلٍد ، َعْن أَبِيِه ، َع -١٤٥٤
اْجَعلُوا آللِ َجْعفَرٍ طََعاًما ، فَإِنَُّه قَْد : لَمَّا َجاَء نَِعيُّ َجْعفَرٍ ، قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ن َجْعفَرٍ ، قَالَ ب

  .أََتاُهْم َما ُيْشِغلُُهْم
ثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم ، َعْن قُطَْبةَ بن َعْبِد الَْعزِيزِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّ -١٤٥٥

أُرَِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي : ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد ، قَالَ 
  .َب مُْؤَتةَ ، فََرأَى َجعْفًَرا َملَكًا ذَا َجنَاَحْينِ ، ُمضَرََّجْينِ بِالدَِّماِء ، َيعْنِي َمْصُبوغَْينِ النَّْومِ ، أَْصَحا

َنا َهاُرونَ ، أَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، أََنا يَزِيدُ بن -١٤٥٦
َعْبدِ اللَِّه بن َجْعفَرٍ ، قَالَ  إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، أَنَُّه كَانَ إِذَا َسلََّم َعلَى

  .السَّالُم َعلَْيَك َيا اْبَن ِذي الَْجَناَحْينِ : 
بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ -١٤٥٧

  .زَاِئَدةَ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ أَنَّ َجْعفََر بن أَبِي طَاِلبٍ ، قُِتلَ َيْوَم ُمْؤَتةَ ، بِالَْبلْقَاِء 

ى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّ -١٤٥٨
َحقِّ َجْعفَرٍ ، فَإِذَا بِ: كُْنُت أَْسأَلُ َعِليا َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه الشَّْيَء فَيَأَْبى َعلَيَّ ، فَأَقُولِ : َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ ، قَالَ 
  .قُلُْت بَِحقِّ َجْعفَرٍ أَْعطَانِي 

اِعيلُ بن إِبَْراِهيمَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْسَعَد الِْكْنِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسَم -١٤٥٩
هُ ةَ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق إِْبَراِهيُم الَْمْخُزوِميُّ ، َعْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضي اللَّالتَّيِْميُّ تَْيُم اللَِّه بن ثَْعلََب

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه كَانَ َجْعفٌَر ُيِحبُّ الَْمَساِكَني ، َيجِْلُس إِلَْيهِْم ُيَحدِّثُُهْم ، وُيَحدِّثُوُه ، َوكَانَ َر: َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 



  .َعلَْيِه َوَسلََّم ، ُيَسمِّيِه أَُبو الَْمَساِكَني
  َما أَسَْنَد َجْعفٌَر َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعنُْه

  يُّ ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ الدِّيَباجِيُّ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن آَدَم الِْمصِّيِص -١٤٦٠

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، قَاال : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، قَاال 
بََعثَتْ : َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  أََسُد بن َعْمرٍو الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمَجاِلُد بن َسعِيٍد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن

قَدْ : ُه ، وََنْحُن ِعْنَدُه قَُرْيٌش َعْمَرو بن الْعَاصِ ، َوُعَماَرةَ بن الَْولِيِد بَِهِديٍَّة ِمْن أَبِي ُسفَْيانَ ، إِلَى النَّجَاِشيِّ ، فَقَالُوا لَ
َما : ال ، َحتَّى أَْسَمَع كَالَمُهْم ، فََبَعثَ إِلَيَْنا ، َوقَالَ : ِتَنا ، وُسفََهاِئهِْم فَاْدفَعُْهْم إِلَْيَنا ، قَالَ َبَعثُوا إِلَْيَك أَُناًسا ِمْن َسفَلَ

ا بِِه ، َوَصدَّقَْناُه ، فَقَالَ لَُهمُ إِنَّ قَْوَمَنا َيْعُبُدونَ اَألوْثَانَ ، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َبَعثَ إِلَيَْنا َرسُوال فَآَمنَّ: َتقُولُونَ ؟ فَقُلَْنا 
فََخلُّوا َسبِيلَُهْم فََخَرْجَنا ِمْن : ال ، قَالَ : فَلَكُْم َعلَْيهِْم َدْيٌن ؟ قَالُوا : ال ، قَالَ : َعبِيًدا ُهمْ لَكُْم ؟ قَالُوا : النَّجَاِشيُّ 

إِنْ لَمْ َيقُولُوا ِفي ِعيَسى ، : ونَ ِفي ِعيَسى ، غَْيَر َما َتقُولُونَ ، قَالَ إِنَّ هَُؤالِء َيقُولُ: ِعْنِدِه ، فَقَالَ َعْمُرو بن الَْعاصِ 
فَأَْرَسلَ إِلَْيَنا ، فَكَاَنتِ الدَّْعَوةُ الثَّانَِيةُ أََشدَّ َعلَْيَنا ِمَن اُألولَى : ِمثْلَ َما أَقُولُ لَْم أََدعُْهْم ِفي أَْرِضي َساَعةً ِمْن َنهَارٍ ، قَالَ 

ُهَو ُروُح اللَِّه ، َوكَِلَمُتُه أَلْقَاَها إِلَى الَْعذَْراِء : ُهَو َيقُولُ : َما َيقُولُ َصاحُِبكُْم ِفي عِيَسى اْبنِ َمرَْيَم ؟ فَقُلَْنا : الَ ، فَقَ
َما َتقُولُونَ ِفي ِعيَسى : اٌس ِمْنُهْم ، فَقَالَ اْدُعوا فُالًنا الْقَسَّ ، وَفُالًنا الرَّاِهَب ، فَأَتَاُه َن: فَأَْرَسلَ ، فَقَالَ : الَْبتُولِ ، قَالَ 
  اْبنِ َمرَْيَم ؟

َهكَذَا عِيَسى َما َزاَد َعلَى َما : فَأََخذَ َشْيئًا ِمَن اَألْرضِ ، ثُمَّ قَالَ : أَْنَت أَْعلَُمَنا ، فََما َتقُولُ ؟ قَالَ النَّجَاِشيُّ : فَقَالُوا 
َمْن آذَى أََحًدا ِمْنُهْم ، : نََعْم ، فَأََمَر ُمَناِدًيا فََناَدى : أَُيؤِْذيكْم أََحٌد ؟ قَالُوا : قَالَ لَُهْم  قَالَ َهُؤالِء ِمثْلَ َهذَا ، ثُمَّ

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ال ، فَأَْضَعفَها ، فَلَمَّا َهاَجَر َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ: َيكِْفيكُْم ؟ فَقُلَْنا : فَأَغْرُِموُه أَْرَبَعةَ َدَراِهَم ، ثُّم قَالَ 
إِنَّ َصاحَِبَنا قَْد خََرَج إِلَى الَْمِديَنِة ، َوظََهَر بَِها ، َوَهاَجَر ، َوقََتلَ الَِّذيَن كُنَّا َحدَّثَْناكَ : الَْمِديَنِة ، َوظََهرَ بَِها ، قُلَْنا لَُه 

أَْخبِرْ َصاحَِبَك ، َما : َنَعْم ، فََحمَّلََنا ، َوزَوََّدَنا ، وأَْعطَانا ، ثُمَّ قَالَ : ا ، قَالَ َعْنُهْم ، َوقَْد أََرْدَنا الرَّحِيلَ إِلَْيِه ، فََزوِّْدَن
قَالَ  قُلْ لَُه َيْسَتْغِفُر ِلي ،َصَنْعُت إِلَْيكُْم ، َوَهذَا َرُسوِلي َمَعَك ، وَأََنا أَْشَهُد أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه ، َوأَنَُّه َرُسولُ اللَِّه ، فَ

َما أَْدرِي أََنا بِفَْتحِ : ، فَقَالَ فَخََرْجَنا َحتَّى أََتْيَنا الَْمِديَنةَ ، فََتلَقَّانِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَاْعَتَنقَنِي : َجْعفٌَر 
ُهَو ذَا َجعْفٌَر ، فََسلُْه َما َصَنَع بِهِ َصاِحُبَنا ، : لُ النََّجاِشيِّ ، فَقَالَ َخْيَبَر أَفَْرُح ، أَْو بِقُُدومِ َجْعفَرٍ ، ثُمَّ َجلََس ، فَقَاَم َرسُو

: َرُسولُ اللَِّه ، َوقَالَ َنَعْم ، قَْد فََعلَ بنا كَذَا ، َوَحمَّلََنا ، َوَزوََّدَنا ، وَنَصرََنا ، َوشَهَِد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، َوأَنََّك : فَقُلُْت 
  :لَُه َيْسَتغِْفُر ِلي ، فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََتَوضَّأَ ثُمَّ َدَعا ثَالثَ مَرَّاٍت قُلْ 

ْر َصاحَِبَك َما رَأَْيَت ، اْنطَِلْق ، فَأَْخبِ: فَقُلُْت ِللرَُّسولِ : الُْمْسِلُمونَ آِمَني ، قَالَ َجْعفٌَر : اللَُّهمَّ اغِْفْر ِللنََّجاِشيِّ ، فَقَالَ 
  .ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث ُمحَمَِّد بن آَدَم

َيادُ بن َعْبِد اللَّهِ زِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيِّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا -١٤٦١
  الَْبكَّاِئيُّ ، ح

َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َبِشريٍ ،  َوَحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُمَحمٍَّد الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا
، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن  ِكالُهَما َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ

ُبِعثَ ِفيَنا َرسُولٌ َنعْرُِف ِلَساَنُه ، : َجْعفَرِ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، أَنَّ النََّجاِشيَّ سَأَلَُه َما دِيُنكُْم ؟ قَالَ 



ا ، َوغَْيرُهْم ِمْن َوفَاَءُه ، فََدَعاَنا إِلَى أَنْ َنعُْبَد اللََّه ، َوْحَدُه ال ُنْشرِكُ بِِه َشْيئًا ، َوَخلََع َما كَانَ َيْعُبُد قَْوُمَنَوِصْدقَُه ، َو
، َوالصََّدقَِة ، َوِصلَِة الرَِّحمِ ، فََدَعاَنا إِلَى  ُدونِِه ، َيأْمُُرَنا بِالَْمْعُروِف ، وََيْنهَاَنا َعنِ الُْمْنكَرِ ، َوأََمرََنا بِالصَّالِة ، وَالصَِّيامِ

ِه ، َوَعَرفَْنا أَنَّ َما َجاَء بِِه َحقٌّ َما َنْعرُِف ، َوقََرأَ َعلَْيَنا تَْنزِيال َجاَء ِمْن ِعْنِد اللَِّه ، ال ُيْشبُِهُه غَيُْرُه ، فََصدَّقْنَاُه ، َوآَمنَّا بِ
نْ َنمَْتنِعَ قَنا ِعْنَد ذَِلَك قَْوُمَنا ، فَآذَوَْنا ، وقََهُرونا ، فَلَمَّا أَنْ َبلَُغوا ِمنَّا َما َنكَْرُه ، وَلَْم نَقِْدْر َعلَى أَِمْن ِعْنِد اللَِّه ، فَفَاَر

ُتْم ُسُيوٌم بِأَْرِضي ، َيقُولُ آِمُنونَ اذَْهبُوا ، فَأَْن: ِمْنُهْم ، خََرْجَنا إِلَى َبلَِدَك ، وَاْختَْرَناَك َعلَى َمْن ِسوَاَك ، فَقَالَ النََّجاِشيُّ 
  .َمْن َسبَّكُْم غَرَِم

  ُجَبْيُر بن ُمطِْعمِ بن َعِديِّ بن َنْوفَلِ بن َعْبِد َمنَاٍف
  أََبا َعِديٍّ: ُيكَْنى أََبا ُمَحمٍَّد َوُيقَالُ 

ُدوِد بن َنْضرِ بن َماِلِك بن ِحْسلِ بن َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ َوأُمَُّها َوأُمُُّه أُمُّ َحبِيبٍ بنِت شُْعَبةَ بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي قَْيسِ بن َعْب
  ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍبنُت الَْعاصِ بن أَُميَّةَ بن َعْبِد َشْمسِ بن َعْبِد َمنَاٍف ُتُوفَِّي َسَنةَ ِتْسعٍ َوَخْمِسَني ُسلَْيَمانُ بن ُصَرٍد َعْن 

َم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهي -١٤٦٢
اَبِة ، ذَكَرُوا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، الُْغْسلَ ِمَن الَْجَن: ُصَرٍد الُْخَزاِعيُّ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ 

  .أَمَّا أََنا ، فَأُِفيُض َعلَى رَأِْسي ثَالثًا ، ثُمَّ أََشاَر بَِيِدِه ، كَأَنَُّه ُيفِيُض بِهَِما ، َعلَى الرَّأْسِ: فَقَالَ 
ثََنا َعْمُرو بن َحدَّ: َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َيْعقُوَب الْقَاِضي ، وَُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم بن ُبكَْيرٍ الطَّيَاِلِسيُّ ، قَاال  -١٤٦٣

ذُِكَر ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه : َمْرزُوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُصَرٍد ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ 
  .فْرِغُ َعلَى رَأِْسي ثَالثًا أَمَّا أََنا فَأُ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْغْسلُ ِمَن الَْجنَاَبِة ، فَقَالَ 

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، ح -١٤٦٤

أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن  َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ، َعْن: َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن َيْحَيى اَألْشنَانِيُّ ، قَاال 
َتذَاكَْرَنا ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، غُْسلَ الَْجنَاَبِة ، فَقَالَ : ُسلَْيَمانَ بن ُصَرٍد ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ 

  .َرأِْسي َمرَّاٍت ِمَن الَْماِء ، فَأَغِْسلُ َرأِْسي ِمَن الَْجنَاَبِة  أَمَّا أََنا فَأُِفيُض َعلَى: النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ثََنا إِسَْراِئيلُ ، حَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّ -١٤٦٥

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاَء ، أَْنَبأَ إِْسرَائِيلُ ، َعْن أَبِي : الَْعزِيزِ ، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، قَاال  َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد
بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َتذَاكَرَْنا غُْسلَ الَْجنَاَبِة ، ِعْنَد النَّ: إِْسحَاَق ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُصَرٍد ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ 

أَمَّا أََنا ، فَآُخذُ ِملَْء كَفِّي ، فَأُِفيُض َعلَى : كَْيَف َنفَْعلُ ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوَسلََّم ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمنَّا 
  .رَأِْسي ، ثُمَّ أُِفيضُ َبْعُد َعلَى سَاِئرِ َجَسِدي 

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، ح -١٤٦٦
  َوَحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ ، ح
  ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي

َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ : وثنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَطَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، قَالُوا 
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، الُْغْسلَ ِمَن الَْجنَاَبِة ، فَقَالَ  بن ُصَرٍد الُْخَزاِعيُّ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، أَنَُّهْم ذَكَُروا ِعْندَ النَّبِيِّ

  .أَمَّا أََنا فَأُِفيُض َعلَى َرأِْسي ثَالثًا ، َوأَشَاَر بَِيَدْيِه ِكلَْتْيهَِما : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



يُّ ، َحدَّثََنا َعمَّارُ بن َمطَرٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّ -١٤٦٧
ِه َتَماَرْيَنا ِفي الُْغْسلِ ، ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َرُسولُ اللَّ: ُصَرٍد ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ 

  .أَمَّا أََنا ، فَأَُصبُّ َعلَى َرأِْسي ثَالثَةَ أَكُفٍّ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، : َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َويُوُسُف الْقَاِضي ، قَاال  -١٤٦٨
َتمَاَرْوا ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِفي الُْغْسلِ ِمَن : َمانَ بن ُصَرٍد ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ َعْن ُسلَْي

  .ثَالثًا  أَمَّا أََنا ، فَأُِفيُض َعلَى رَأِْسي: الَْجنَاَبِة ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َحدَّثََنا سَْهلُ بن : َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمُن بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َوعَْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألصَْبَهانِيُّ ، قَاال  -١٤٦٩
بِي إِْسحَاَق ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُصَرٍد ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَ

أَمَّا أََنا ، فَإِنَُّه َيكِْفينِي أَنْ أَُصبَّ َعلَى َرأِْسي : ذُِكَر الُْغْسلُ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : ُمطِْعمٍ ، قَالَ 
  .ِمَن الَْجنَاَبِة  ثَالثَ َمرَّاٍت ، ِملَْء كَفِّي

َنا أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن يَزِيَد الُْمقْرُِئ ، َحدَّثَ -١٤٧٠
ذَكَرَْنا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُمطِْعمٍ ، قَالَ  َوْرقَاُء ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُصَرٍد ، َعْن ُجَبْيرِ بن
أَمَّا أََنا ، فَأَتََوضَّأُ ، ُوُضوِئي ِللصَّالِة ، ثُمَّ آُخذُ ِملَْء : َوَسلََّم ، الُْغْسلَ ِمَن الَْجَناَبِة ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .َمرَّاٍت ، فَأَُصبُُّه َعلَى َرأِْسي ، ثُمَّ أغَْتِسلُ  كَفِّي ، ثَالثَ
النَّْحوِيُّ الْفَْضلُ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الَْخِضرِ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبَدةَ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاٍذ  -١٤٧١

كَّرِيُّ ، َعْن َرقََبةَ بن َمْصقَلَةَ ، َعْن َعْمرِو بن َعْبِد اللَِّه الْهَْمدَانِيِّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُصَرٍد ، َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َحمَْزةَ السُّ
َنا ، فَإِنِّي أَُصبُّ َعلَى أَمَّا أَ: ذُِكَر غُْسلُ الَْجنَاَبِة ، ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ 

  .رَأِْسي ثَالثًا 

  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَْزَهَر ، َعْن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس ، ح -١٤٧٢

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي : َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ ، قَاال : صٍ السَّدُوِسيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َوُعَمُر بن َحفْ
بن ُمطِْعمٍ ، أَنّ ِذئْبٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن طَلَْحةَ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْوٍف ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَْزَهَر ، َعْن ُجَبْيرِ 

ِللْقَُرِشيِّ قُوَّةُ َرُجلَْينِ ، ِمْن غَْيرِ قَُرْيشٍ ، فََسأَلَ اْبَن ِشهَابٍ سَاِئلٌ ، َما يَْعنِي : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى
  .ُنْبلُ الرَّأْيِ: بِذَاَك ؟ قَالَ 

  َباُب ُمَحمَِّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه
بن ُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ َحدَّثََنا إِْسحَا -١٤٧٣

  .َيقَْرأُ ِفي الَْمغْرِبِ ، بِالطُّورِ: َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
َبْيرِ بن ُمطِْعمٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ُج -١٤٧٤

  .ِفي الَْمْغرِبِ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ بِالطُّورِ ، : ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

ِد بن َعْمرٍو َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَّ -١٤٧٥
تُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِفي ِفَداءِ أََتْي: ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 



  ] . ٢،  ١: الطور [} وَالطُّورِ َوكَِتابٍ َمْسطُورٍ{فََسِمْعُتُه يَقَْرأُ ِفي الَْمْغرِبِ : أَْهلِ َبْدرٍ 
  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، ح -١٤٧٦
  و ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َوإِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ ، حَوَحدَّثََنا أَُب

  َوَحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ، ح
َسِمْعتُ الزُّْهرِيَّ ، ُيَحدِّثُ َعْن ُمَحمَّدِ : َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، قَالَ : وا وثنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَالُ

  .َمْيِديِّ بِالطُّورِ ، َواللَّفْظُ لِلُْح بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َسِمعَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الَْمْغرِبِ
 اللَِّه بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْسحَاَق الَْخشَّاُب الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن قُْسٍط ُهَو الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد -١٤٧٧

ْن أَبِيِه ، أَنَُّه َسِمعَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن إِْسحَاَق بن َراِشٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َع
  .َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الَْمغْرِبِ بِالطُّورِ 

ِفعِ بن َيزِيَد وُنَس ، َوَناَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُي -١٤٧٨
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن َعِقيلٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .َوَسلََّم قََرأَ بِالطُّورِ ، ِفي الَْمغْرِبِ 
ِمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد ، َعْن قُرَّةَ ، َوُعقَْيلٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الْ -١٤٧٩

َم َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ، َوُيوُنَس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .َيقَْرأُ ِفي الَْمْغرِبِ بِالطُّورِ َوِكتَابٍ َمْسطُورٍ 

اَمةُ بن َزْيدٍ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي أَُس -١٤٨٠
: مَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َجاَء ِفي ِفَداِء أَُساَرى أَْهلِ َبْدرٍ ، قَالَ ، أَنَّ اْبَن شَِهابٍ ، أَْخبََرُه ، َعْن ُمَح

} وَالطُّورِ َوكَِتابٍ َمْسطُورٍ ِفي َرقٍّ َمْنشُورٍ{فََوافَقُْت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقَْرأُ ِفي َصالِة الَْمغْرِبِ 
  .فَأََخذَنِي ِمْن ِقَراَءِتِه كَالْكَْربِ ، فَكَانَ ذَِلكَ أَوَّلَ َما َسِمْعُت ِمْن أَْمرِ اِإلْسالمِ : ، قَالَ ]  ٣ـ  ١: الطور [

َسْينٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُح -١٤٨١
: طِْعمٍ ، قَالَ َوال أَظُنُّنِي إِال قَْد َسِمْعُتُه ِمَن الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه جَُبْيرِ بن ُم: قَالَ ُهَشْيٌم 

ِفي أَُساَرى َبْدرٍ ، فََوافَقُْتُه ، َوُهَو ُيَصلِّي بِأَْصحَابِِه الَْمْغرَِب ، أَوِ الِْعَشاَء ،  أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ُألكَلَِّمُه
 ٧: الطور [} إِنَّ َعذَاَب َربِّكَ لََواِقٌع َما لَُه ِمْن َدافِعٍ{فََسِمْعُتُه ، َوُهَو َيقُولُ ، أَْو َيقَْرأُ ، َوقَْد خََرَج صَْوُتُه ِمَن الَْمْسجِدِ 

  .فَكَأَنََّما ُصِدُع قَلْبِي] 
َنا ُبْردُ بن ِسَنانَ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمدَ اَألهَْوازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر ، َحدَّثَ -١٤٨٢

َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الَْمْغرِبِ بِالطُّورِ :  ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن جَُبْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ
.  

بن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َوْهبُ  -١٤٨٣
َسِمْعتُ النَّبِيَّ : ، َعنِ النُّْعَماِن بن رَاِشٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َحدَّثَنِي أَبِي

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الَْمْغرِبِ بِالطُّورِ 



انِيُّ ، َحدَّثََنا ُعْرَوةُ بن سَِعيٍد ، َعْن ُعْرَوةَ الرَّْبِعيِّ الِْمصْرِيِّ ، َحدَّثََنا ُهَشْيُم بن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن غَْيالنَ الُْعَم -١٤٨٤
َوَسلََّم َوُهَو  أََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َبِشريٍ ، أََنا إِْبَراِهيُم بن ُمَحمَِّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

إِنَّ َعذَابَ رَبَِّك لََواِقعٌ {ِد ُيَصلِّي بِأَْصحَابِِه الِْعَشاَء ، أَوِ الَْمْغرَِب ، فََسِمْعُتُه ، َوُهَو َيقَْرأُ ، َوقَْد خََرَج صَْوُتُه ِمَن الَْمْسجِ
  .فَكَأَنََّما ُصِدَع َعْن قَلْبِي ]  ٨،  ٧: الطور [} َما لَُه ِمْن َداِفعٍ

ذَكَرَ َزْمَعةُ بن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبِ بن الَْحجَّاجِ الزَُّبْيِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو قُرَّةَ ، قَالَ  -١٤٨٥
قَدِْمُت َعلَى َرسُولِ : يِه ، قَالَ َصاِلحٍ ، َعْن َيْعقُوَب بن َعطَاٍء ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِ

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِفي أَُساَرى َبْدرٍ فََصلَّى بِالنَّاسِ الَْمْغرَِب ، فَقََرأَ ِفيَها بِالطُّورِ 
ْعَمرٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َم -١٤٨٦

لَْو كَانَ الُْمطِْعمُ بن َعِديٍّ َحيا ، فَكَلََّمنِي ِفي هَُؤالِء : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُألسَاَرى َبْدرٍ : ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .النَّْتَنى لََتَركْتُُهْم لَُه

  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، ح -١٤٨٧

َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن : َوَحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ، قَاال 
لَْو كَانَ ُمطِْعُم بن َعِديٍّ حَيا ، ثُمَّ كَلََّمنِي ِفي : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ 

  .َهُؤالِء النَّْتَنى ، أَْو ِفي هَُؤالِء اُألَساَرى َألطْلَقْتُُهْم ، َيعْنِي أَُساَرى َبْدرٍ 
،  بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُحَسْينٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َحدَّثََنا َعِليُّ -١٤٨٨

ُألكَلَِّمُه ِفي أَُساَرى َبْدرٍ ، أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
َوكَاَنتْ لَُه ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لَْو أََتاَنا ِفيهِْم ، َشفَّْعنَاُه ، َيْعنِي أَبَاُه الُْمطِْعَم بن َعِديٍّ ، قَالَ ُهشَْيٌم : فَقَالَ 

  .َوَسلََّم َيٌد 
ى الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعبَّاِد بن الْعَوَّامِ ، َعْن ُسفَْيانَ بن ُحَسْينٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَي -١٤٨٩

لَْو أَتَانِي : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .ِفي َهُؤالِء النَّْتَنى لََشفَّْعُتُه ، َيعْنِي الُْمطِْعَم بن َعِديٍّ ، فَأَسْلََم ِعْنَد ذَِلَك ُجبَْيٌر 

ذَكََر َزْمَعةُ : الَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبٍ الزَُّبْيِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَمةَ ُمحَمَُّد بن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا أَُبو قُرَّةَ ، قَ -١٤٩٠
قَدِْمُت َعلَى : بن َصاِلحٍ ، َعْن َيْعقُوَب بن َعطَاٍء ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

لَْو كَانَ ُمطِْعُم بن َعِديٍّ ِعْنِدي ، ثُمَّ : ْمُتُه ، قَالَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِفي ِفَداِء أَْهلِ َبْدرٍ ، فَلَمَّا كَلَّ
  .َوَسلََّم َيٌد  كَلََّمنِي ِفي َهُؤالِء َألطْلَقُْتُهمْ لَُه ، َوكَانَ ِلَمطَْعمِ بن َعِديٍّ ، ِعْندَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  َباٌب
الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم -١٤٩١

  .ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ قَاِطٌع: َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
نِي ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي َعِقيلٌ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، أَْخبََر َحدَّثََنا -١٤٩٢

ال : لَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ ُمَحمَُّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، أَنَّ ُجَبْيَر بن ُمطِْعمٍ ، أَخَْبَرُه أَنَُّه ، َسِمَع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
  .َيْدُخلُ الَْجنَّةَ قَاِطٌع 

  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، ح -١٤٩٣



ُمَحمَُّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ،  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا الزُّهْرِيُّ ، َحدَّثَنِي: َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَاال 
تَفِْسُريُه قَاِطُع َرِحمٍ ، : ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ قَاِطٌع ، قَالَ ُسفَْيانُ : َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َسِمعَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  .َواللَّفْظُ ِللُْحمَْيِديِّ 
َعْن ذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن ُسفَْيانَ بن ُحَسْينٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا ُمَعا -١٤٩٤

  .َجنَّةَ قَاِطٌع ال َيْدُخلُ الْ: ُمَحمَِّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن الُْمفَضَّلِ ، ح -١٤٩٥

  حَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، : َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َوُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَاال 
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ ، َجِميًعا ، َعْن : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 
قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن أَبِيِه ، قَالَ َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، 

  .ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ قَاِطٌع : َوَسلََّم 
  َبِقيَّةُ ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َحَناٍن الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا  -١٤٩٦

َحدَّثََنا الزُّبَْيِديُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، : نا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَْربٍ ، قَاال وث
ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ قَاِطٌع ، َزاَد َبِقيَّةُ ِفي : َم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .َرِحمٍ : َحِديِثِه 
َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، : َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، قَاال  -١٤٩٧

قَالَ : ْينٍ ، َوُمحَمَِّد بن إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َعْن ُسفَْيانَ بن ُحَس
  .ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ قَاِطٌع : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

بن ُنَمْيرٍ الصََّدِفيُّ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعدٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ -١٤٩٨
 ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه ، َعْن قُرَّةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوُعقَْيلٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه

  .ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ قَاِطٌع : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َص
َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، أَخَْبَرَنا : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، وثنا ُموَسى بن ِعيَسى بن الُْمْنِذرِ الْحِْمِصيُّ ، قَاال  -١٤٩٩

ال :  َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُشَعْيُب بن أَبِي َحمَْزةَ ، 
  .َيْدُخلُ الَْجنَّةَ قَاِطٌع 

َنا ُجَويْرَِيةُ ، َعْن َماِلٍك ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن أَْسَماَء ، َحدَّثَ -١٥٠٠
ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ : َم ، قَالَ ُمَحمََّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ أَْخبََرُه ، أَنَّ أََباُه أَْخَبَرُه ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .قَاِطٌع 
ذَكََر َزْمَعةُ بن : فَضَّلُ بن ُمَحمٍَّد الَْجَنِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن زَِياٍد اللَّْحجِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو قُرَّةَ ، قَالَ َحدَّثََنا الُْم -١٥٠١

ِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َس: َصاِلحٍ ، َعْن زِيَاِد بن َسْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ قَاِطٌع : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  َباٌب
بن  مَِّد بن ُجَبْيرَِحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُمَح -١٥٠٢

أََنا أَْحَمُد ، َوأََنا ُمَحمَّدٌ : إِنَّ ِلي أَْسَماًء : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 



قُلُْت : ُر النَّاُس َعلَى قََدِمي ، َوأََنا الَْعاِقُب ، قَالَ ، َوأََنا الَْماِحي ، الَِّذي َيْمُحو بَِي الْكُفَْر ، وَأََنا الَْحاِشُر ، الَِّذي ُيْحَش
  .الَِّذي لَْيَس بَْعَدُه نَبِيٌّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَما الَْعاِقُب ؟ قَالَ : ِللزُّْهرِيِّ 

َنا بِْشُر بن ُشعَْيبِ بن أَبِي َحْمَزةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن جَابِرٍ الَْبْخَترِيُّ الطَّاِئيُّ ، َحدَّثَ -١٥٠٣
إِنَّ ِلي : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : الزُّْهرِيِّ ، أَْخَبرَنِي ُمحَمَُّد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

وَأََنا ُمحَمٌَّد ، َوأََنا الْمَاِحي ، الَِّذي َيْمُحو اللَُّه بَِي الْكُفَْر ، وَأََنا الَْحاِشُر ، الَِّذي ُيْحَشرُ  أََنا أَْحَمُد ،: َخْمَسةَ أَْسَماٍء 
  .النَّاُس َعلَى قََدِمي ، َوأََنا الَْعاِقُب 

  ن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، حَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ ، وَإِبَْراِهيمُ ب -١٥٠٤
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن ُجَبْيرِ بن : َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، قَالُوا 

أََنا ُمَحمٌَّد ، َوأََنا أَْحَمُد ، وَأََنا : إِنَّ ِلي أَْسَماًء : لَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .، الَِّذي ال نَبِيَّ بَْعَدُه الَْماِحي الَِّذي ُيْمَحى بِيَ الْكُفُْر ، وَأََنا الْحَاِشُر ، الَِّذي ُيْحَشرُ النَّاُس َعلَى قََدِمي ، َوأََنا الَْعاِقُب 

نِ اْبنِ َنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َعِقيلٌ ، َعَحدَّثَ -١٥٠٥
: َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ  ِشَهابٍ ، أَخَْبرَنِي ُمَحمَّدُ بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

ي ُيْحَشرُ أََنا ُمَحمٌَّد ، وَأََنا أَْحَمُد ، وَأََنا الَْماِحي ، الَِّذي يَْمُحو اللَُّه بَِي الْكُفَْر ، َوأََنا الْحَاِشُر ، الَِّذ: إِنَّ ِلي أَْسَماًء 
  .يَّ َبْعِدي النَّاُس َعلَى قََدِمي ، َوأََنا الَْعاِقُب ، الَِّذي ال نَبِ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ : َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َوأَحَْمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، قَاال  -١٥٠٦
: إِنَّ ِلي أَْسَماًء : صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ

َس َعلَى قَدَِمي ، َوأََنا الَْعاِقبُ أََنا ُمَحمٌَّد ، وَأََنا أَْحَمُد ، َوأََنا الْمَاِحي الَِّذي أَْمُحو الْكُفَْر ، وَأََنا الَْحاِشُر الَِّذي أَْحُشُر النَّا
  .ِدي ، الَِّذي ال نَبِيَّ بَْع

ْخَبرَنِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَ -١٥٠٧
: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ُيوُنُس ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َص

النَّاسُ  أََنا ُمَحمٌَّد ، وَأََنا أَْحَمُد ، وَأََنا الَْماِحي ، الَِّذي يُْمَحى بَِي الْكُفُْر ، َوأََنا الْحَاِشُر الَِّذي ُيْحَشُر: إِنَّ ِلي أَْسَماًء 
  .ي لَْيَس َبْعَدُه أََحٌد ، َوقَْد َسمَّاُه اللَُّه َرُءوفًا َرِحيًما َعلَى قََدِمي ، َوأََنا الَْعاِقُب ، وَالَْعاِقُب الَِّذ

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -١٥٠٨
ثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا سُفَْيانُ بن ُحَسْينٍ َحدَّ: وثنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 

إِنَّ ِلي : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
ُد ، وَأََنا الَْماِحي ، َيْمُحو اللَُّه بَِي الْكُفَْر ، وَالَْحاِشرُ ُيْحَشُر النَّاُس َعلَى قََدِمي ، أََنا ُمَحمٌَّد ، وَأََنا أَْحَم: أَْسَماًء 

  .آِخُر اَألْنبَِياِء : َوالَْعاِقُب فَسَأَلُْت سُفَْيانَ َما الَْعاِقُب ؟ قَالَ 

َنا أَُبو الَْيَماِن ، أََنا شَُعْيُب بن أَبِي َحمَْزةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َحدَّثََنا ُموَسى بن ِعيَسى بن الُْمْنِذرِ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثَ -١٥٠٩
إِنَّ ِلي : َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ، أَْخبََرنِي ُمَحمَُّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

ُس َعلَى ٌد ، وَأَْحَمُد ، وَأََنا الَْماِحي ، الَِّذي يَْمُحو اللَُّه بَِي الْكُفَّاَر ، وَأََنا الَْحاِشُر ، الَِّذي ُيْحَشُر النَّاأََنا ُمَحمَّ: أَْسَماًء 
  .قََدِمي ، َوأََنا الَْعاِقُب 



َنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم النَّْحوِيُّ الصُّورِيُّ ، َحدَّثَ -١٥١٠
أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، 

أََنا ُمَحمٌَّد ، وَأََنا أَْحَمُد ، وَأََنا الَْماِحي ، الَِّذي يَْمُحو اللَُّه بَِي الْكُفَّاَر ، وَأََنا : ِلي أَْسَماًء  إِنَّ: َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .الَْحاِشُر ، الَِّذي ُيْحَشُر النَّاُس َعلَى قََدِمي ، وَأََنا الَْعاِقُب 

ْنعَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَّحِيمِ بن َشرُّوسٍ ، َحدَّثََنا َماِلُك بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَْحَمدَ بن الطِّيُب الصَّ -١٥١١
إِنَّ : ْيِه َوَسلََّم ، قَالَ أََنسٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

ي ُيْحَشرُ أََنا ُمحَمٌَّد ، َوأََنا أَْحَمُد ، َوأََنا الَْماِحي ، الَِّذي َيْمُحو اللَُّه بَِي الْكُفَْر ، َوأََنا الْحَاِشُر ، الَِّذ: َسةَ أَْسَماٍء ِلي َخْم
قَرَأُْت َعلَى : ثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، قَالَ النَّاُس َعلَى قََدِمي ، َوأََنا الَْعاِقُب ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف ، َحدَّ

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْبِد اللَِّه بن َناِفعٍ ، َعْن َماِلٍك ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ 
  .َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 

يُّ ، دُ بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَباَدةَ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحمَّدِ الزُّْهرَِحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٥١٢
رِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِعْمَرانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َصاِلحٍ التَّمَّاُر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْي

، إِنَّكُْم قَْد فََعلُْتمْ بُِمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َما فََعلُْتْم ، فَكُوُنوا أَكَفَّ النَّاسِ َعْنُه : قَالَ الُْمطِْعُم بن َعِدّي : قَالَ 
َواللَِّه ال يََزالُ أَْمرُ : كُنُْتْم َعلَْيِه ، فَقَالَ الَْحارِثُ بن َعاِمرِ بن َنْوفَلٍ َبلْ كُونُوا أََشدَّ َما : فَقَالَ أَُبو َجْهلِ بن ِهَشامٍ 

  .قُِتلَ الَْحارِثُ ، َيْوَم َبْدرٍ كَافًِرا: ُمَحمٍَّد ظَاهًِرا ِفيَما َباَدأَكُْم ، أَوْ أََسرَّ مِْنكُْم ، قَالَ أَُبو يُوُسَف 

َوَجْدُت ِفي ِكَتابِ : دِ بن َناِفعٍ الِْمْصرِيُّ الطَّحَّانُ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّ -١٥١٣
نِ بن ُعَمَر بن َعْبِد الرَّْحَمبِالَْمِديَنِة ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديِّ ، وَإِبَْراِهيمَ بن ُمَحمَِّد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ بن 

قَالَ أَُبو : قَالَ  َعْوٍف ، َعْن ُمَحمَِّد بن َصاِلحٍ التَّمَّاُر ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ،
ًدا قَْد نََزلَ َيثْرَِب ، وَأَْرَسلَ طَالِئَعُه ، َيا َمْعَشَر قَُرْيشٍ إِنَّ ُمَحمَّ: َجْهلِ بن ِهَشامٍ ِحَني قَِدَم َمكَّةَ ، ُمْنَصَرفُُه َعْن َحْمَزةَ 

َألَسدِ الضَّارِي ، إِنَّهُ َحَنَق َوإِنََّما يُرِيدُ أَنْ ُيِصيَب ِمْنكُْم شَْيئًا ، فَاْحذَُروا أَنْ َتُمرُّوا طَرِيقَُه ، َوأَنْ تُقَارُِبوُه ، فَإِنَُّه كَا
 ِن َعلَى الَْمنَاِسمِ ، َواللَِّه إِنَّ لَُه لََسَحَرةً ، َما َرأَْيُتُه قَطُّ ، َوال أََحٌد ِمْن أَْصَحابِِه ، إِال َرأَْيَتَعلَْيكُْم َنفَْيُتُموُه ، َنفَْي الِْقرَْدا

َيا أََبا : ُه ُمطِْعُم بن َعِديٍّ لَ لََمَعُهُم الشَّيَاِطَني ، َوإِنَّكُْم قَْد َعَرفُْتْم َعَداَوةَ ابَْنْي قَْيلَةَ ، فَُهَو َعُدوٌّ اْسَتَعانَ بَِعُدوٍّ ، فَقَا
فَإِذْ فََعلُْتْم ، الَِّذي الَْحكَمِ ، َواللَِّه َما َرأَْيُت أََحًدا ، أَْصَدقَ ِلسَاًنا ، َوال أَْصَدَق َمْوِعًدا ِمْن أَخِيكُْم ، الَِّذي طَرَْدُتْم 

كُونُوا أََشدَّ َما كُنُْتْم َعلَْيِه ، فَإِنَّ اْبَنْي قَْيلَةَ إِنَّ : انَ بن الْحَارِِث فََعلُْتْم ، فَكُوُنوا أَكَفَّ النَّاسِ َعْنُه ، فَقَالَ أَُبو ُسفَْي
 وْ ُيْخرِجُوا ُمَحمًَّدا صَلَّى اللَُّهظَِفُروا بِكُْم ، لَْم َيْرقُبُوا ِفيكُْم إِال َوال ِذمَّةً ، َوإِنْ أَطَْعْمُتُموَننِي أَلَْحْمُتُموهْم خََبَر ِكَناَنةَ ، أَ

  َعلَْيِه َوَسلََّم ،

ِفي الَْمذَلَِّة ، إِال َسَواٌء ،  ِمْن َبْينِ أَظُْهرِِهْم فََيكُونَ َوحِيًدا َمطُْروًدا ، َوأَمَّا اْبَنا قَْيلَةَ ، فََواللَِّه َما ُهَما ، َوأَْهلُ َدهِْلَك
َعلَى َما كَانَ ِمْن قُْربٍ َوُبْعٍد رِجَالُ الْخَْزَرجِيَّةِ أَْهلُ ذُلٍّ إِذَا َما  َسأَمَْنُح جَانًِبا مِنِّي غَِليظًا: َوَسأَكِْفيكُْم َحدَُّهْم ، َوقَالَ 

 َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه ، َألقُْتلَنَُّهْم ، َوُألَصلِّبَنَُّهْم: كَانَ َهْزلٌ َبْعدَ َجدٍّ فََبلَغَ ذَِلَك َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
هَِر اللَُّه ِديَنُه ، ِلي َخْمَسةُ ، َوَألْهدَِينَُّهْم ، وَُهْم كَارُِهونَ ، إِنِّي َرْحَمةٌ ، َبَعثَنِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوال َيَتَوفَّانِي َحتَّى ُيظْ

لْكُفَْر ، َوأََنا الْحَاِشُر ُيْحَشُر النَّاُس َعلَى َيَديَّ ، أََنا ُمَحمٌَّد ، وَأَْحَمُد ، وَأََنا الَْماِحي ، الَِّذي يَْمُحو اللَُّه بَِي ا: أَْسَماٍء 



  .أَْرُجو أَنْ َيكُونَ الَْحِديثُ َصِحيحًا: َوأََنا الَْعاِقُب ، قَالَ أَْحَمُد بن َصاِلحٍ 
، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َمْنصُورٍ الِْكَساِئيُّ -١٥١٤

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َألْصحَابِِه : الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .َحيٌّ ِمَن األَْنَصارِ ، َوكَانَ الَْبِصُري َضرِيرَ الَْبَصرِ:  ، قَالَ سُفَْيانُ اذَْهُبوا بنا إِلَى بين َواِقٍف ، َنُزورُ الَْبِصَري: 

 بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُنَس الَْجمَّالُ الُْمَخرِِّميُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -١٥١٥
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َألْصَحابِهِ : ارٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َعْمرِو بن ِديَن

  .ُجوَب الَْبَصرِ َحيٌّ ِمَن األَْنَصارِ ، َوكَانَ َمْح: اذَْهُبوا بنا إِلَى بين َواِقٍف ، َنُزورُ الَْبِصَري ، قَالَ سُفَْيانُ : 
ُمَحمٍَّد ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن إِبَْراهِيَم الَْعاِمرِيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ِضرَاُر بن صَُرٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن -١٥١٦

أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمْ : ْن أَبِيِه أَِخي الزُّْهرِيِّ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َع
  .ِقيُمَيكُْن ُيَؤذَّنُ لَُه ِفي َشْيٍء ِمْن َصالِة السَّفَرِ ، إِال بِاِإلقَاَمِة ، إِال الصُّْبَح فَإِنَُّه كَانَ ُيَؤذِّنُ ، َوُي

َحدَّثََنا ُعَمُر بن ِهَشامٍ أَُبو أَُميَّةَ : ، وَالُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُشَعْيبٍ النََّساِئيُّ -١٥١٧
َوَجْدُت ِفي ِكَتابِ َعتَّابِ بن بِِشريٍ ، َعْن إِْسَحاَق بن َراِشٍد ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن : الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ 

: إِلَْيِه ِمفْتَاَح الْكَْعَبِة ، َعْن أَبِيِه ُجبَْيرٍ ، َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ لُِعثَْمانَ بن طَلَْحةَ ِحَني َدفََع ُمطِْعمٍ 
  .فَِلذَِلَك ُيَغيَّبُ الِْمفْتَاُح: َهاُؤْم غَيِّْبُه ، قَالَ 

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْدرِيَس بن ُعَمَر َورَّاٌق الُْحَمْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَمَر بن  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ -١٥١٨
َبْيرٍ ، عِيِد بن ُمَحمَّدِ بن ُجإِبَْراهِيَم ِمْن َولَِد ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َحدَّثَتْنِي أُمُّ ُعثَْمانَ بنتُ َسِعيٍد ، َوِهي َجدَِّتي ، َعْن أَبِيَها َس

خََرْجُت تَاجًِرا إِلَى الشَّامِ ِفي الَْجاِهِليَِّة ، فَلَمَّا : َعْن أَبِيِه ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيهِ ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ 
َهلْ َتْعرِفُ : َنَعْم ، قَالَ : كُمْ َرُجلٌ تنَبَّأَ ؟ قُلُْت َهلْ ِعْنَد: كُْنُت بِأَْدَنى الشَّامِ ، لَِقَينِي َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ ، فَقَالَ 

َنا َنَعْم ، فَأَْدَخلَنِي بَْيًتا ِفيِه صَُوٌر ، فَلَْم أََر صُوَرةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََبْيَنا أَ: ُصوَرَتُه إِذَا رَأَْيتََها ؟ قُلُْت 
ِفيَم أَنُْتْم ؟ فَأَْخَبْرنَاُه فَذََهَب بنا إِلَى َمْنزِِلِه ، فََساعةَ َما َدَخلُْت َنظَْرُت إِلَى : ُجلٌ مِْنُهْم َعلَْيَنا ، فَقَالَ كَذَِلَك ، إِذْ َدَخلَ َر

َمْن َهذَا الرَُّجلُ الْقَاِئُم : ِه َوَسلََّم قُلُْت ُصوَرِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوإِذَا َرُجلٌ آِخذٌ بِعَِقبِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ْعَدُه ، وَإِذَا ِصفَةُ إِنَُّه لَْم َيكُْن َنبِيٌّ ، إِال كَانَ َبْعَدُه نَبِيٌّ إِال َهذَا ، فَإِنَُّه ال َنبِيَّ َبْعَدُه ، َوَهذَا الَْخِليفَةُ َب: َعلَى َعِقبِِه ؟ قَالَ 

  .َتَعالَى َعْنُهأَبِي َبكْرٍ َرِضي اللَُّه 

أَْخَبرَنِي قُرَّةُ بن : َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْقَاِهرِ بن رِْشِديَن ، َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ  -١٥١٩
، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحْيوِيلٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ 

  .ال َيقُولُ أََحُدكُمْ َخُبثَتْ َنفِْسي ، َولَِكْن لَقََسْت نَفِْسي: َوَسلََّم ، قَالَ 
ا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَباَدةَ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ ، َحدَّثََن -١٥٢٠

كُنَّا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : الزَُّرِقيُّ ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
أَلَْيَس َتشَْهُدونَ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، َوأَنِّي َرُسولُ اللَِّه ، َوأَنَّ الْقُْرآنَ َجاَء ِمْن ِعْنِد :  ، بِالُْجْحفَِة فَخََرَج َعلَْيَنا ، فَقَالَ

كُوا بِِه ، َوال ُتْهلَكُوا بَْعَدهُ فَأَْبِشرُوا فَإِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ طََرفُُه بَِيِد اللَِّه ، َوطََرفُُه بِأَْيدِيكُْم ، فََتَمسَّ: َنَعْم ، قَالَ : اللَِّه ؟ قُلَْنا 
  .أََبًدا



ْن إِبَْراِهيمَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن َمْنَدَه اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َع -١٥٢١
َمشَْيُت أََنا ، َوفُالنُ ، إىل إىل : ِد بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ إِْسَماعِيلَ بن ُمَجمِّعٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُمَحمَّ

َيا َرسُولَ اللَِّه أَْعطَْيَت بين الُْمطَِّلبِ ، َوَتَركْتََنا ، َوإِنََّما َنْحُن ، َوُهْم إِلَْيَك : النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت 
  .بنو َهاِشمٍ ، َوَبُنو الُْمطَِّلبِ َشْيٌء وَاِحٌد: لٍَة وَاِحَدٍة ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمْنزِ

ن ُيوُنَس ، بَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّلْتِ أَُبو َيْعلَى التُّوزِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى  -١٥٢٢
َسِمْعُت َرُسولَ اللَّهِ : َوَعْبَدةُ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

ا َسِمَع َمقَالَِتي فََحفِظَها َوَوَعاَها َوَبلََّغَها َمْن لَمْ َنضََّر اللَُّه َعْبًد: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ بِالَْخْيِف َخْيِف مًِنى 
:  َعلَْيهِنَّ قَلُْب ُمْؤِمنٍ َيْسَمْعَها فَُربَّ َحاِملِ ِفقٍْه ال ِفقَْه لَُه َوُربُّ َحاِملِ ِفقٍْه ، إِلَى َمْن ُهَو أَفْقَُه ِمْنُه ، ثَالثٌ ال يَِغلُّ

عْفَُر ِصيَحةُ َألِئمَِّة الُْمْسِلِمَني ، َولُُزوُم َجَماَعِتهِْم ، فَإِنَّ َدْعَوتَُهْم ، ُتِحيطُ َمْن َوَراءَُهْم ، َحدَّثََنا َجإِْخالُص الَْعَملِ ِللَِّه وَالنَّ
  بن ُمَحمٍَّد الِْفرَْيابِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، ح

اَق ، َعْن َعْبِد ُد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعمِّي أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َعنِ اْبنِ إِْسَحَوَحدَّثََنا ُمحَمَّ
اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ قَاَم َرسُولُ : السَّالمِ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .بِالَْخْيِف ِمْن ِمًنى ، فَذَكَرَ َنحَْوُه
دَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َح -١٥٢٣

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعْمرِو بن أَبِي َعْمرٍو ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ إِْسحَاَق ، َعْن 
، َمْن لَْم َيْسَمعَْها فَُربَّ َحاِملِ َنضَّرَ اللَُّه َعْبًدا ، َسِمَع َمقَالَِتي ، فََحِفظَها ثُمَّ أَدَّاَها إِلَى : َعلَْيِه َوَسلََّم بَِخْيِف مًِنى ، َيقُولُ 

إِْخالُص الَْعَملِ ِللَِّه ، :  ِفقٍْه ال ِفقَْه لَُه ، َوُربُّ َحاِملِ ِفقٍْه إِلَى َمْن ُهَو أَفْقَُه ِمْنُه ، ثَالثٌ ال يَِغلُّ َعلَْيهِنَّ قَلُْب ُمْؤِمنٍ
  .َدْعَوَتُهمْ َتكُونُ ِمْن َورَائِهِْم  َوطَاَعةُ ذَوِي اَألْمرِ ، َولُُزوُم الَْجَماَعِة ، فَإِنَّ

حِ بن كَْيَسانَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسْعٍد ، َعْن صَاِل -١٥٢٤
: قَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْخْيِف ، قَالَ : أَبِيِه ، قَالَ  ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن

 ِفقَْه لَُه ، َوُربُّ َحاِملِ ِفقٍْه َنضََّر اللَُّه َعْبًدا ، َسِمَع َمقَالَِتي ، فََوَعاَها ، وأَدَّاها ، إِلَى َمْن لَْم َيْسَمْعَها فَُربُّ َحاِملِ ، ِفقٍْه ال
إِْخالُص الْعََملِ ِللَِّه ، َوالطَّاَعةُ ِلذَوِي اَألْمرِ ، َولُُزوُم : ، إِلَى َمْن ُهَو أَفْقَُه ِمْنُه ، ثَالثٌ ال يَِغلُّ َعلَْيهِنَّ قَلُْب ُمْؤِمنٍ 

  .َجَماَعِة الُْمْسِلِمَني ؛ فَإِنَّ َدْعَوَتُهمْ ُتِحيطُ َمْن َوَراَءُهْم 

َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن  َحدَّثََنا ُعَمُر بن -١٥٢٥
َعلَْيِه  يَّ َصلَّى اللَُّهُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيهِ ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ أَنَّ َرُجال ، أََتى النَّبِ

أَيُّ الْبِالدِ شَرٌّ : ال أَْدرِي ، فَلَمَّا أََتى جِْبرِيلُ َرُسولَ اللَِّه َعلَْيهَِما السَّالُم ، قَالَ : أَيُّ الْبِالِد َشرٌّ ؟ فَقَالَ : َوَسلََّم ، فَقَالَ 
َيا ُمَحمَُّد إِنَّكَ : سَّالُم ، فََمكَثَ َما َشاَء اللَُّه ، فَقَالَ ال أَْدرِي ، َحتَّى أَسْأَلَ رَبِّي ، فَاْنطَلََق جِبْرِيلُ َعلَْيِه ال: ؟ قَالَ 

أَْسَواقَُها ، َحدَّثََنا : أَيُّ الْبِالِد َشرٌّ ؟ قَالَ : ال أَْدرِي ، َوإِنِّي َسأَلُْت رَبِّي ، فَقُلُْت : َسأَلَْتنِي أَيُّ الْبِالِد َشرٌّ ؟ فَقُلُْت 
دِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا ُزهَْيُر بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ ، َعْن ُمَحمََّحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ 

  .بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه



  ا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ ، حَحدَّثََنا َزكَرِيَّ -١٥٢٦
  وثنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َمِعنيٍ ، ح

َسِمْعُت ُمحَمََّد : ْهُب بن َجرِيرٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ َحدَّثََنا َو: وثنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، قَالُوا 
:  َجدِِّه ، قَالَ بن إِْسحَاَق ، ُيَحدِّثُ َعْن َيْعقُوَب بن ُعْتَبةَ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمَحمَّدِ بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن

َيا َرسُولَ اللَِّه جَهَِدتِ اَألْنفُُس ، َوضَاَع الِْعَيالُ ، َوَهلَكَتِ : َسلََّم أَْعَرابِيٌّ ، فَقَالَ َجاَء َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َعلَْيَك ، فَقَالَ  َنسَْتْشِفُع بِاللَِّهاَألمَْوالُ ، َونََهكَِت اَألنَْعاُم ، فَاْسَتْسقِ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لََنا ، فَإِنَّا َنْسَتشِْفُع بَِك َعلَى اللَِّه ، َو

وَْيَحكَ َتْدرِي َما َتقُولُ ؟ ، فَسَبََّح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََما َزالَ : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحَك ال ُيسَْتْشفَُع بِاللَِّه َعلَى أََحٍد ، ِمْن َخلِْقِه ، َشأْنُ اللَِّه وَْي: ُيسَبُِّح ، حَتَّى َعَرَف ذَِلَك ِفي ُوُجوهِ أَْصحَابِِه ، ثُمَّ قَالَ 

مِثْلُ : َوقَالَ بِإِْصَبَعْيِه أَْعظَُم ِمْن ذَِلَك ، وَْيَحَك َتْدرِي َما اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ؟ إِنَّ َعْرَشُه َعلَى َسَماوَاِتِه ، وَأَْرِضِه َهكَذَا ، 
  .لََيِئطُّ بِِه أَِطيطَ الرَّْحلِ بِالرَّاِكبِ الْقُبَِّة ، وَإِنَُّه

نِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي َيْعقُوُب بن َعْبِد الرَّْحَم -١٥٢٧
قَالَ َرُسولُ : ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َعْمرِو بن أَبِي َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْحَُويْرِِث

  .إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْبتَِلي َعْبَدُه ، بِالَّسقَمِ ، حَتَّى ُيكَفَِّر َعْنُه كُلَّ ذَْنبٍ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ الْحَارِِث بن َعْبدِ  َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن -١٥٢٨

يقِ َمكَّةَ ، كُنَّا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِطَرِ: الرَّْحَمنِ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
َيا َرسُولَ اللَِّه إِال َنْحُن ، : أََتاكُْم أَْهلُ الَْيَمنِ ِمثْلَ السََّحابِ ِخَياُر َمْن ِفي اَألْرضِ ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ : قَالَ 

  .أَْنُتْم إِال: فََسكََت ، ثُمَّ أََعاَدَها ، فََسكََت ، ثُمَّ أََعاَدَها ، فَقَالَ كَِلَمةً َخِفيَّةً 
بن َيزِيدَ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعنِ الْحَارِثِ  -١٥٢٩

، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  الَْحْضَرِميِّ ، َعنِ الَْحارِِث بن أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه
أََتاكُْم أَْهلُ الَْيَمنِ كَِقطَعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ ، َوُهْم َخْيُر أَْهلِ اَألْرضِ ، فَقَالَ َرُجلٌ : َوَسلََّم ، َرفََع َرأَْسُه إِلَى السََّماِء ، فَقَالَ 

  .إِال أَنُْتْم : كَِلَمةً َخِفيَّةً : ِه ، فَقَالَ َوِمنَّا َيا َرسُولَ اللَّ: ِممَّْن ِعْنَدُه 
  َباٌب

َر بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُعَم -١٥٣٠
َبْيَنا ُهَو َيِسُري َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَمَعُه النَّاسُ : أََباُه ، أَخَْبَرُه أَنَُّه ُمَحمَِّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، أَنَّ 

ُه اَألْعَرابُ َيسْأَلُوَنُه ، فَاْضطَرُّوُه إِلَى َسُمَرٍة فََخِطفَتْ رَِداَءُه ، َوُهَو  ى َراِحلَِتِه فََوقََف ، فَقَالَ َعلََمقْفَلَُه ، ِمْن ُحَنْينٍ ، َعِلقَ
ُتهُ َبيَْنكُْم ، ثُمَّ ال َتجِدُونِي ُردُّوا َعِليَّ رَِداِئي ، أََتْخَشْونَ َعِليَّ الُْبْخلَ ، فََواللَِّه لَْو كَانَ َعَدُد َهِذِه الِْعَضاهِ َنَعًما لَقَسَّْم: 

  .َبخِيال ، َوال َجبَاًنا ، َوال كَذَّابًا
نِ بن ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَم َحدَّثََنا -١٥٣١

أَْخبََرنِي : قَالَ  َخاِلِد بن ُمَساِفرٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعَمَر بن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، أَنَّ ُمَحمََّد بن ُجَبْيرٍ ،
قْفَلَُه إِلَى ُحَنْينٍ ، َعِلقَْت َرُسولَ ُجَبْيُر بن ُمطِْعمٍ ، أَنَُّه َبْيَنَما َيِسُري َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَمَعُه النَّاُس َم

ُه ، َحتَّى اْضطَرُّوُه إِلَى َسُمَرةَ ، فََخِطفَْت رَِداَءُه ، فََوقََف َرُسولُ اللَِّه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، اَألعَْرابُ َيسْأَلُوَن



أَْعطُونِي رِدَاِئي ، لَْو كَانَ ِلي َعَدُد َهِذِه الِْعضَاِه َنَعًما لَقَسَّْمُتهُ َبيَْنكُْم ، ثُمَّ ال َتجِدُونِي : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  .يال ، َوال كَذَّاًبا ، َوال جََباًنا َبِخ

ِلٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعنَْبَسةُ بن َخا -١٥٣٢
أَْخبََرنِي : بَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، أَنَّ ُمَحمََّد بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ ُيوُنُس ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، أَخَْبرَنِي ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن ُج

 ُحَنْينٍ ، َعِلقَِت اَألْعَراُب َرسُولَ ُجَبْيُر بن ُمطِْعمٍ ، أَنَُّه َبْيَنَما ُهَو َيِسُري َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمقْفَلَُه ، ِمْن
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوقََف ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسأَلُوَنُه ، َحتَّى اضْطَرُّوُه بِِسْدَرةَ ، َخِطفَتْ رَِداَء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

ُتها َبْيَنكُْم ، َولَمْ َتجُِدونِي َبخِيال ، َوال َجَباًنا ، ِللَِّه أَْعطُونِي رِدَاِئي ، لَْو كَانَ َعَدُد َهِذِه الِْعَضاِه َنَعًما لَقَسَّْم: ، فَقَالَ 
  .َوال كَذَّاًبا 

ْيَمانَ بن بِاللٍ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي أَِخي ، َعْن ُسلَ -١٥٣٣
ِتيقٍ ، َوُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، أَْخبََرنِي ُعَمُر بن ُمحَمَِّد بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، أَنَّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي َع

َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَمعَ  أَْخبََرنِي ُجَبْيرُ بن ُمطِْعمٍ ، أَنَُّه َبْيَنَما ُهَو َيِسُري َمعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه: ُمَحمََّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ 
اْضطَرُّوُه إِلَى َسُمَرةَ ، فََخِطفَْت النَّاسِ َمقْفَلَُه ِمْن ُحَنْينٍ ، َعِلقَِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اَألعَْرابُ َيسْأَلُوَنُه ، َحتَّى 

أَْعطُونِي رِدَاِئي ، لَْو كَانَ ِلي َعَدُد َهِذِه الِْعَضاهِ َنَعًما لَقَسَّْمُتهُ : َم ، فَقَالَ رَِداَءُه ، فََوقََف النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .َبْيَنكُْم ، ثُمَّ ال َتجِدُونِي َبِخيال ، َوال كَذَّاًبا ، َوال َجَباًنا 

الَْيَماِن ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب بن أَبِي َحْمَزةَ ، َعنِ  َحدَّثََنا ُموَسى بن ِعيَسى بن الُْمْنِذرِ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو -١٥٣٤
أَْخبَرَنِي ُجَبْيرُ بن ُمطِْعمٍ : الزُّْهرِيِّ ، أَْخَبرَنِي ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، أَنَّ ُمَحمََّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ 

ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَمَعُه النَّاُس َمقْفَلَُه ِمْن ُحَنْينٍ ، َعِلقَِت اَألْعرَاُب َرُسولَ ، أَنَُّه بَْيَنَما ُهَو َيِسُري َمَع َرُس
يُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ النَّبِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسأَلُوَنُه ، َحتَّى اضْطَرُّوُه إِلَى َسمَُرةَ ، فََخِطفَْت رَِداَءُه ، فََوقََف

ال كَذُوًبا ، َوال أَْعطُونِي رِدَاِئي ، لَْو كَانَ َعَدُد َهِذِه الِْعَضاِه َنَعًما لَقَسَّْمُتُه َبيَْنكُْم ، ثُمَّ ال َتجُِدونِي َبخِيال ، َو: ، فَقَالَ 
  .َجَباًنا 
  مَْيِديُّ ، حَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْح -١٥٣٥

  ثََنا َحجَّاُج بن اَألْزَرقِ ، حَوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ح ، َوَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّ

ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِديَنارٍ ، أَخَْبرَنِي ُمَحمَّدُ بن ُجَبْيرِ بن َحدَّثََنا : َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَالُوا 
ِه أَْضلَلُْت َبِعًريا ِلي َيْوَم َعَرفَةَ ، فََخَرْجُت ِلطَلَبِِه بَِعَرفَةَ ، فَرَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َواَألْحَمُس الشَّدِيُد َعلَى : َهذَا ِمَن الْحُْمسِ ، فََما َشأُْنُه َهُهَنا ؟ ، قَالَ ُسفَْيانُ : اِقفًا َمَع النَّاسِ بَِعَرفَةَ، فَقُلُْت َوَسلََّم َو
كُْم إِنْ َعظَّْمُتْم غَْيَر َحَرِمكُُم إِنَّ: ِدينِِه ، فَكَاَنْت قُرَْيٌش ُتسَمِّي الُْحْمَس ، َوكَانَ الشَّْيطَانُ قَِد اْسَتهَْواهْم ، فَقَالَ لَُهْم 

  .اسَْتَخفَّ النَّاُس بَِحرَِمكُْم ، َوكَاُنوا ال َيْخُرُجونَ ِمَن الَْحَرمِ
مَِّد بن َعْن ُمَحَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن سَْعٍد ، َعْن أَبِيِه ،  -١٥٣٦

أََتِت امَْرأَةٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَلََّمْتُه بَِشْيٍء ، فَأََمَرَها أَنْ َتْرجَِع إِلَْيِه ، : ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .إِنْ لَْم َتجِِدينِي فَائِْتي أََبا َبكْرٍ: مَْوَت ، قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنْ جِئُْت ، َولَمْ أَجِْدَك ، َتعْنِي الْ: فَقَالَْت 
رَّْحَمنِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن ُنمَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن َعْبِد ال -١٥٣٧



َصالةٌ ِفي َمْسجِِدي َهذَا أَفَْضلُ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ  ُمَحمَِّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه
  .ِمْن أَلِْف َصالٍة ِفي غَْيرِِه ِمَن الَْمَساجِِد ، إِال الَْمْسجَِد الْحََراَم

، َعْن ُحَصْينٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ  -١٥٣٨
  .اْنَشقَّ الْقََمُر َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ 

َمْسعُوٍد الرَّازِيُّ ، أََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو  -١٥٣٩
ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن الدَّشَْتِكيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ ، َعْن ُحَصْينِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمَحمَِّد بن 

  .َشقَّ الْقََمُر ، وََنْحُن َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْن: ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ 
فُضَْيلٍ ، َعْن ُحَصيْنٍ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمْنِذرِ الطَّرِيِقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  -١٥٤٠

اْنَشقَّ الْقََمُر ، وََنْحُن َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : بن أَبِي الَْجْعِد ، َعْن ُمَحمَِّد بن جَُبْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ ، َعْن َساِلمِ 
  .َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َناِفُع بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه
  الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليِّ بن غَُرابٍ الْكُوِفيُّ ، حَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ  -١٥٤١

َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن ُعَمْيرٍ ، َعْن : َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 
َصالةٌ ِفي َمْسجِِدي َهذَا أَفَْضلُ ِمْن أَلْفِ : ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َناِفعِ بن ُجبَْيرِ بن 

  .َصالٍة ، ِفيَما ِسَواهُ إِال الَْمْسجِدَ الْحََراَم 

  َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، ح: كَشِّيُّ ، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْ -١٥٤٢
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َجْعفَرِ بن أَبِي : َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، قَاال 

أََنا : َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ِعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َوْحِشيَّةَ ، َعْن َناِفعِ بن ُجبَْيرِ بن ُمطْ
  .ُمَحمٌَّد ، وَأَْحَمُد ، وَالَْحاِشُر ، َوالْمَاِحي ، وَالَْخاَتُم ، َوالَْعاِقُب 

يُم بن َعْبِد اللَِّه بن َخاِلٍد الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َصَدقَةَ ، َحدَّثََنا إِْبَراِه -١٥٤٣
َبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ُمحَمَُّد بن ُمطَرٍِّف ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ ، َعْن أَبِي الْحَُويْرِِث ، َعْن َناِفعِ بن ُج

  .أََنا ُمَحمٌَّد ، وَأَْحَمُد ، وَالَْعاِقُب ، وَالَْحاِشُر ، َوالْمَاِحي : ُه َسِمعَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ أَبِيِه ُجَبْيرٍ ، أَنَّ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، وَاْبُن َعاِئَشةَ ح -١٥٤٤

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن : ِه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، قَالُوا وثنا َعْبُد اللَّ
َمْن َيكُْألَنا : فَرٍ لَُه ، فَقَالَ َناِفعِ بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، كَانَ ِفي َس

أََنا ، فَاْسَتقَْبلَ َمطِْلَع الشَّْمسِ ، فَضََرَب َعلَى آذَانِهِْم ، َحتَّى : بِاللٌ : اللَّْيلَةَ ، ال َنرْقُُد َعْن َصالِة الْفَْجرِ ؟ فَقَالَ 
ثُمَّ َتَوضَّئُوا ، وَأَذَّنَ بِاللٌ ، ثُمَّ َصلَّْوا َركَْعَتيِ الْفَْجرِ ، ثُمَّ َصلَُّوا أَْيقَظَُهْم َحرُّ الشَّْمسِ ، ثُمَّ قَامُوا ، فَقَاُدوا رِكَابَُهْم ، 

  .الْفَْجَر
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، ح -١٥٤٥

: َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ ، قَاال : ، َوُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ التَّمَّاُر ، قَالُوا َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، وَأَُبو َخِليفَةَ 
لََّم ، لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسَحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن َناِفعِ بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َص



َهلْ ِمْن َساِئلٍ فَأُْعِطَيُه ؟ َهلْ ِمْن ُمْسَتْغِفرٍ فَأَغِْفَر لَُه : َينْزِلُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، كُلَّ لَْيلٍَة إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا ، فََيقُولُ : قَالَ 
  .؟

ْمرٍو الْوَِكيِعيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َع -١٥٤٦
َيا بين عَْبِد : قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .نَّهَارَِهذَا األَْمَر َيْوًما ، فَال َتْمَنُعوا طَاِئفًا َيطُوفُ بَِهذَا الَْبْيِت ، أَيَّ َساَعٍة ِمْن َساَعاتِ اللَّْيلِ ، أَوِ ال َمَناٍف ، إِنْ ُولِّيُتْم
َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن  -١٥٤٧

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ ِفي : َعْن َرُجلٍ ِمْن َعَنَزةَ ، َعنِ اْبنِ ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
وَالْحَْمُد ِللَِّه كَِثًريا ، ثَالثَ َمرَّاٍت ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن اللَُّه أَكَْبُر كَبًِريا ، ثَالثَ َمرَّاٍت ، : َصالٍة ، فَقَالَ 

  .الشِّْعُر: الُْموَتةُ ، َوَنفْثُُه : الِْكْبُر ، َوَهْمُزُه : َنفُْخُه : الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ ، ِمْن نَفِْخِه ، َوَنفِْثِه ، َوَهْمزِِه ، قَالَ َعْمُرو 

رٍ ، َعْن ا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، وَُمَحمَُّد بن بِْشَحدَّثََن -١٥٤٨
نِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ِمْسَعرٍ ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن َعَنَزةَ ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َع

اللَُّه أَكَْبُر كَبًِريا ثَالثًا ، وَالَْحْمُد ِللَِّه كَِثًريا ثَالثًا ، َوسُْبَحانَ اللَِّه ُبكَْرةً وَأَصِيال : َوَسلََّم ، أَنَُّه َدَخلَ ِفي الصَّالِة ، فَقَالَ 
  .ْيطَانِ الرَّجِيمِ ، ِمْن َهْمزِِه ، َوَنفِْخِه ، َوَنفِْثِه ثَالثًا ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بَِك ِمَن الشَّ

نٍ ، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس ، َعْن ُحَصْي -١٥٤٩
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ن َعاِصمٍ ، َعْن َناِفعِ بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َحدَّثَنِي َعمَّارُ ب: بن ُمرَّةَ ، قَالَ 

، َوسُْبَحانَ اللَِّه اللَُّه أَكَْبُر كَبًِريا ، ثَالثَ مَرَّاٍت ، وَالَْحْمُد ِللَِّه كَِثًريا ، ثَالثَ َمرَّاٍت : َوَسلََّم ، إِذَا افْتََتَح الصَّالةَ ، قَالَ 
: اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الشَّيْطَاِن ، ِمْن َهْمزِِه ، َوَنفِْثِه ، َوَنفِْخِه ، َوَيقُولُ : ُبكَْرةً ، َوأَِصيال ثَالثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ َيقُولُ 

  .َبالِئِه  َنفْثُُه الشِّْعُر ، َونَفُْخُه الِْكْبُر ، َوَهْمُزُه الَِّذي َيمُوُت ِفي
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، ح -١٥٥٠

َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن ُحَصْينٍ ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، : َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 
َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي  ثَنِي َعمَّاُر بن عَاِصمٍ ، َحدَّثَنِي َناِفعُ بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه أَنَّهُ َرأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّهَحدَّ

  .الضَُّحى 
ثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم النَّْحوِيُّ الصُّورِيُّ ، َحدَّ -١٥٥١

أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ  إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َناِفعِ بن جَُبْيرٍ ، َعْن
  .َحانَ َربَِّي الَْعظِيمِ ، َوِفي ُسجُوِدِه سُْبَحانَ رَبَِّي اَألْعلَى: ِفي ُركُوِعِه : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ: 

َعْبِد الرَّْحَمنِ  ْنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا فَْردُوُس بن اَألشَْعرِيِّ ، َع -١٥٥٢
قَالَ : بِيِه ، قَالَ بن أَبِي َبكْرٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُحَسْينٍ ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَ

َعاِت ، كَفَّارَاٌت ِللذُُّنوبِ ، وَإِْسبَاغُ الُْوُضوِء ، ِفي الَْمْشُي َعلَى اَألقَْدامِ إِلَى الُْجُم: النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .السَُّبرَاِت ، وَاْنِتظَاُر الصَّالِة بَْعَد الصَّلَوَاِت

ُبو َبكْرِ بن ا أََحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا ثَابِتُ بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََن -١٥٥٣
قَسََّم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعيَّاشٍ ، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 



ُردُّوا َعلَيَّ ِثيَابِي ، : َشجََرٍة ، فَأََخذَْت بِثَِيابِِه ، فَقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَْسًما ِفي َنفَرٍ ِمَن النَّاسِ ، َوَتبَِعُه النَّاُس فََمرَّ بِ
  .أََتَخافُونَ َعلَيَّ ؟ ، فََواللَِّه لَْو كَانَ ِلي َمالٌ لَقَسَّْمُتُه 

َعرِيِّ ، َعْن َمْسُعوِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن َمْنَدْه ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ ، َحدَّثََنا فَْردُوُس بن اَألْش -١٥٥٤
َوُهَو : ِه َوَسلََّم ، قَالَ ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .الَْتفََت إِلَيَْنا ، َوَوْجُهُه مِثْلُ ُشقَِّة الْقَمَرِ ِعْنَد ثَنِيَِّة اَألَراكَِة ، َوُهَو ُيْعِطي ِحَني فََرغَ ِمْن ُحَنْينٍ
َعْن َحاِتمِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن َمْنَدَه اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َعِديٍّ ، -١٥٥٥

قَالَ النَّبِيُّ : َمنِ ، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ إِْسَماعِيلَ ، َعنِ الُْجعَْيِد بن َعْبِد الرَّْح
  .اْبُن أُْخِت الْقَْومِ ِمنُْهْم: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي عَْبُد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُيوُن -١٥٥٦
ْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ ُهَو اْبُن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َناِفعِ بن ُجَب

قًا ، َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوُهَو َيِقُف َعلَى َبِعريٍ لَُه بَِعَرفَاٍت ، ِمْن َبْينِ قَْوِمِه ، َحتَّى َيْدفََع بَْعَدُهمْ َتْوِفي َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه: 
  .ِمَن اللَِّه لَُه 
طَِعيُّ ، َحدَّثََنا َوْهبُ بن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن اَألْحَمرِ بن النَّاِقِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقُ -١٥٥٧

َعْن َعمِِّه َناِفعِ بن َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، 
َنْحُن الْحُْمُس ، : كَاَنْت قَُرْيٌش إِنََّما َتْدفَُع ِمَن الُْمزَْدِلفَِة ، َيقُولُونَ : ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ 

لََّم ، َيِقُف َمَع النَّاسِ فَال َنْخُرُج ِمَن الَْحَرمِ ، وََتَركُوا الَْمْوِقَف َعلَى َعَرفَةَ ، فََرأَْيُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  . إِذَا َدفَُعواَعلَى َجَملٍ لَُه ، وََيْدفَُع َمَعُهْم ، َحتَّى ُيصْبَِح َمَع قَْوِمِه بِالُْمزَْدِلفَِة ، فََيقََع َمَعُهْم ، ثُمَّ َيْدفَُع بَِعَرفَةَ

، َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ اَألْزَرُق -١٥٥٨
إِنِّي قَدْ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َسْعِد بن إِبَْراِهيَم ، َعْن َناِفعِ بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .ِة ، َوالرُّكُوعِ ، َوالسُّجُوِدَبدَّْنُت ، فَال تَُباِدُروين بِالْقَِيامِ ِفي الصَّال
، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن سَاِلمٍ الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ اَألْزَرُق  -١٥٥٩

ال : ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ بن أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن َسْعدِ بن إِبَْراهِيَم ، َعْن َناِفعِ بن 
  .ِحلَْف ِفي اِإلْسالمِ ، وَأَيَُّما ِحلٍْف كَانَ ِفي الَْجاِهِليَِّة ، فَإِنَّ اِإلْسالَم لَْم َيزِْدُه ، إِال ِشدَّةً

  اِمعٍ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْمْرَوزِيُّ ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُرَزْيقِ بن َج -١٥٦٠
 ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ِكالبِ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن َمْنَدَه اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَبِيِه

رَأَْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : حِيِديِّ ، ِمْن بين َعاِمرٍ ، َعنِ اْبنِ ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ بن َعِليٍّ الَْو
جِّ ، إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ، ال َدَخلَِت الُْعمَْرةُ ِفي الَْح: َعلَى الَْمْرَوِة ِفي ُعْمَرِتِه ، َوُهَو ُيقَصُِّر ِمْن َشْعرِِه ، َوُهَو َيقُولُ 

  .َصرُوَرةَ

، َحدَّثََنا قَْيسُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن َمْنَدْه ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن قَُتْيَبةَ  -١٥٦١
َرأَْيُت النَّبِيَّ : بن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  بن الرَّبِيعِ ، َعْن ُمْدرِكِ بن َعِليٍّ ، َعْن َمْنُصورِ

  .َدَخلَِت الُْعمَْرةُ ِفي الَْحجِّ ، إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَصََّر َعلَى الَْمْرَوِة بِِمْشقَصٍ ، َوقَالَ 



دُ بن َعْبِد َنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا زَُهْيُر بن َعبَّاٍد الرُّوَاِسيُّ ، َحدَّثََنا سَُوْيَحدَّثَ -١٥٦٢
، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  الْعَزِيزِ ، َعْن َسِعيِد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى ، َعْن َناِفعِ بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِيِه

كُلُّ أَيَّامِ كُلُّ َعَرفَةَ َمْوِقٌف ، َواْرفَُعوا َعْن ُعَرَنةَ ، َوكُلُّ ُمزَْدِلفَةَ ، َمْوِقٌف ، َواْرفَُعوا َعْن َبطْنِ ُمَحسِّرِ ، َو: َوَسلََّم ، قَالَ 
  .َحٌرالتَّْشرِيقِ ذَْبٌح ، وَكُلُّ ِفجَاجِ َمكَّةَ ، مَْن

اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِعَماٍد الْبَْرَبرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسالمٍ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن دَاَب ، َعنِ  -١٥٦٣
هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعاَد َسعِيَد بن َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّ: َعْن ُمَحمَِّد بن َناِفعِ بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  .الَْعاصِ ، فَرَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيكَمُِّدُه بِِخْرقٍَة

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْعَمرٍ : جَاِئيُّ ، قَاال َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َوَعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن ُشَعْيبٍ الرَّ -١٥٦٤
ي َبكْرِ بن ُمحَمَِّد بن َعْمرِو بن الَْبحَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الَْعقَِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر السَّدُوِسيُّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِ

قَِدْمتُ الَْمِديَنةَ ، إِذْ قَدِْمُتَها ، : ْيَمانَ ، َعْن َناِفعِ بن ُجبَْيرٍ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ َحْزمٍ ، أَخَْبرَنِي ُنْعَمانُ بن أَبِي ُسلَ
َرُسولِ اللَِّه  ُت بِقَِراَءِةَوأََنا غَْيُر ، ُمسِْلمٍ َيْوَمِئٍذ ، فَأَقَْدُم ، َوقَْد أَصَاَبنِي كًَرى َشِديٌد ، فَنِْمُت ِفي الَْمْسجِِد ، َحتَّى فَزِْع

، فاْسَتْرجَْعُت ، َحتَّى َخَرْجُت ]  ٢،  ١: الطور [} َوالطُّورِ ، َوِكَتابٍ َمْسطُورٍ{: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوُهَو َيقَْرأُ 
  .ِمَن الَْمْسجِِد ، َوكَانَ أَوَّلُ َما َدَخلَ قَلْبِي اِإلْسالَم 

َنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثَنِي اْبُن َعْجالنَ ، ن َحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْجبَّارِ بن الَْعالِء ، َحدَّثََحدَّثََنا الَْعبَّاُس ب -١٥٦٥
: َمْن قَالَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن ُمْسِلمِ بن أَبِي مَْرَيَم ، َعْن َناِفعِ بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

وَبَِحْمِدَك ، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال أَْنَت ، أَْسَتْغِفُرَك َوأَتُوُب إِلَْيَك ، فَقَالََها ِفي  سُْبَحانَ اللَِّه ، وَبَِحْمِدِه ، سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ
  .َمْجِلسِ ِذكْرٍ كَانَ كالطَّاَبعِ ُيطَْبُع َعلَْيِه ، َوَمْن قَالََها ِفي َمْجِلسِ لَْغوٍ ، كَاَنْت كَفَّاَرةً لَُه

  ْبدُ اللَِّه بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ ، حَحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ َع -١٥٦٦

َحدَّثََنا خَاِلدُ بن َيزِيَد الُْعمَرِيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن قَْيسٍ ، َعْن َناِفعِ بن جَُبْيرِ : َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن أَيُّوَب اَألْهوَازِيُّ ، قَاال 
كَفَّاَرةُ الَْمجِْلسِ أَنْ ال َيقُوَم ، حَتَّى َيقُولَ سُْبحَاَنكَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى

اَرةً ِلَس لََغٍط ، كَاَنْت كَفَّاللَُّهمَّ َوبِحَْمِدَك ، ال إِلََه إِال أَْنَت ، ُتْب َعلَيَّ ، َواغِْفْر ِلي َيقُولَُها ثَالثَ مَرَّاٍت ، فَإِنْ كَانَ َمْج
  .لَُه ، َوإِنْ كَانَ َمْجِلَس ذِكْرٍ ، كَاَنْت طَاَبًعا َعلَْيِه

ثََنا بِْشُر بن السَّرِيِّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب الصَُّرْيِفينِيُّ ، َحدَّ -١٥٦٧
: قَالَ الْفَرَّاِء ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،  ، َعْن َداُوَد بن قَْيسٍ

  .إِذَا َصلَّى أََحدُكُْم إِلَى سُْتَرٍة ، فَلَْيْدنُ ِمْنَها ، ال يَُمرُّ الشَّْيطَانُ َبْيَنُه ، َوَبيَْنَها

بِْشرِ  َنا أَحَْمُد بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ِهاللٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِحْمَيرٍ ، َعْنَحدَّثَ -١٥٦٨
قَالَ َرسُولُ اللَِّه :  بن َجَبلَةَ ، َعْن أَبِي الَْحَسنِ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ

ال ُتَسلُّ السُُّيوُف ، َوال ُتنْثَُر النَّْبلُ ِفي الَْمسَاجِِد ، َوال ُيْحلَُف بِاللَِّه ِفي الَْمْسجِِد ، َوال ُيْمَنُع : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
التََّصاوِيرِ ، َوال تَُزيَُّن بِالْقََوارِيرِ ، فَإِنََّما بنَيْت بِاَألمَاَنِة ، وُشرِّفَتْ الْقَاِئلَةُ ِفي الَْمَساجِِد ُمِقيًما ، َوال َضيْفًا ، َوال ُتبَْنى بِ

  .بِالْكََرامَِة
َر حَمَُّد بن ُعَمَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه الْبَزَّارُ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُم -١٥٦٩



قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن حَازِمٍ ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .ال ُتقَاُم الُْحُدوُد ، ِفي الَْمسَاجِِد: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ َرِضيَ اللَُّه َعنُْهَسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ ، َع

اَق ، َعنِ َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَح -١٥٧٠
لَمَّا كََتَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، سَْهَم : ِعمٍ ، قَالَ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطْ

َيا َرُسولَ اللَِّه َهُؤالِء ، بنو هَاِشمٍ ، : ِذي الْقُْرَبى ، َوَبنِي هَاِشمٍ ، َوَبنِي الُْمطَِّلبِ ، أََتْيُتُه أََنا َوُعثَْمانُ بن َعفَّانَ ، فَقُلَْنا 
َنْعَتَنا ، وَإِنََّما فَْضلُُهْم ، لَِمكَانَِك الَِّذي َجَعلََك اللَُّه ، ِمنُْهْم أَرَأَْيَت أَْعطَْيَت إِخَْواَنَنا ، ِمْن بين الُْمطَِّلبِ ، َوَم ال ُيْنكَُر

مٍ ، َوإِنََّما بنو هَاِشمٍ ، َوَبُنو الُْمطَِّلبِ َشْيٌء إِنَُّهْم لَْم ُيفَارِقُونِي ِفي َجاِهِليٍَّة ، َوال إِْسال: َنْحُن َوُهْم مِْنَك ، بَِمنْزِلٍَة ، قَالَ 
ٌم ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاقَ َواِحٌد ، َوَشبَّكَ َبْيَن أََصابِِعِه ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن ، أََنا ُهشَْي

  .لُْمسَيِّبِ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنْحَوُه، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد بن ا

 ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َهاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس -١٥٧١
َرِضي اللَُّه َتَعالَى ، أَخَْبرَنِي َسعِيُد بن الُْمَسيِّبِ ، أَنَّ ُجَبْيَر بن ُمطِْعمٍ ، أَْخبََرُه أَنَُّه ، َجاَء ُهَو َوُعثَْمانُ بن َعفَّانَ  ِشَهابٍ

سِ َخيَْبَر َبْيَن بين هَاِشمٍ ، َوبَنِي الُْمطَِّلبِ ، َعْنُه ، إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ُيكَلِّمَانِِه ، ِفيَما قََسَم ِمْن ُخْم
ثْلُ قَرَاَبتِهِْم ، فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه قََسْمَت ، ِإلخَْوانَِنا بين الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد َمَناٍف ، وَلَْم ُتْعِطَنا َشْيئًا ، َوقَرَاَبُتَنا ِم: فَقَاال 

َولَمْ َيقِْسْم : إِنََّما أََرى َهاِشًما ، َوالُْمطَِّلَب َشيْئًا َواِحًدا ، قَالَ ُجَبْيرُ بن ُمطِْعمٍ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم لَُهَما َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
ئًا ، كََما قََسَم لَِبنِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َوَسلََّم لَِبنِي َعْبِد شَْمسٍ ، َوال لَِبنِي َنوْفَلٍ ، ِمْن ذَِلَك الُْخْمسِ شَْي

  .َهاِشمٍ ، وََبنِي الُْمطَِّلبِ 
بِي ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرِ بن َحازِمٍ ، َحدَّثَنِي أَ -١٥٧٢

ِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، أَنَّ ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ ، َسأَلَ النَّبِيَّ النُّْعَماِن بن َراِشٍد ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َس
ين عَْبِد َشْمسٍ ، َوال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِحَني أَْعطَى بين هَاِشمٍ ، َوبَنِي الُْمطَِّلبِ ، ِمْن ُخْمسِ َخْيَبَر ، َولَْم ُيْعِط ب

  .إِنَّ بين َهاِشمٍ ، َوَبنِي الُْمطَِّلبِ َشْيٌء َواِحٌد : ْبِد َمَناٍف ، فَقَالَ بين َع
  إِبَْراهِيُم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ

بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثَنِي بَْعُض إِْخوَِتي َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َسْعِد  -١٥٧٣
ْسجَِد ، َوَرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ، َعْن أَبِي ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، أَنَُّه أََتى الَْمدِيَنةَ ِفي ِفَداٍء َوُهَو َيْوَمِئٍذ ُمْشرٌِك ، فََدَخلَ الَْم

  .بِالطُّورِ ، فَكَأَنََّما َصَدَع قَلْبِي ِقَراَءةُ الْقُْرآِن : قََرأَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ُيَصلِّي الَْمغْرَِب فَ
بِيِه ، َعْن ُجَبْيرِ بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َسْعِد بن إِبَْراهِيَم ، َعْن أَ -١٥٧٤

َسمِْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوُهَو ُيصَلِّي الَْمغْرَِب ، فَكَأَنََّما َصُدَع أَوْ ُصِدَع قَلْبِي ِحَني ،  أََتى: ُمطِْعمٍ ، أَنَُّه 
  .الْقُْرآنَ 
  َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد الَْحمِيِد ، َحدَّثََنا أَبِي ، ح -١٥٧٥

ْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، وَأَُبو ثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ ، َوَعَو
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ  أَُساَمةَ ، كلهم ، َعْن َزكَرِيَّا ، َعْن َسْعِد بن إِْبَراهِيَم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُجَبْيرِ



  .ال ِحلَْف ِفي اِإلْسالمِ ، وَأَيَُّما ِحلٍْف كَانَ ِفي الَْجاِهِليَِّة ، لَْم َيزِْدُه اِإلْسالُم إِال ِشدَّةً : َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُجرَْيجٍ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ

ِصمٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْبرَاِهيَم الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعا -١٥٧٦
طَلَقُْت أَطْلُُبُه ، فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه أَْضلَلُْت ِحَماًرا َيْوَم َعَرفَةَ ، فَاْن: ُجرَْيجٍ ، أَْخبََرنِي أَبِي ، َعْن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ 

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َبِعريِِه ، َواِقٌف ، َوذَاَك بَْعَد َما أُْنزِلَ َعلَْيِه 
  َعْبُد اللَِّه بن بَاَبْيِه ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ

، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا اْبُن جَُرْيجٍ ، أَْخبََرنِي أَُبو الزَُّبْيرِ ، أَنَُّه َسِمَع َعْبدَ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ -١٥٧٧
ا بين َعْبدِ َيا بين َعْبِد َمنَاٍف ، َي: اللَِّه بن بَاَبْيِه ُيْخبُِر ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  . ِمْن لَْيلٍ ، أَْو َنَهارٍ الُْمطَِّلبِ ، َألْعرِفَنَّ َما َمَنْعُتْم أََحًدا ِمَن النَّاسِ ، أَنْ ُيَصلَِّي ِعْنَد َهذَا الْبَْيِت ، أَيَّ َساَعٍة َشاَء
َحدَّثََنا أَُبو الزُّبَْيرِ ، ،أَنَُّه َسِمَع َعْبَد اللَِّه بن َباَباُه َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ،  -١٥٧٨

َيا بين َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، َوَيا بين عَْبِد َمَناٍف ، إِنْ : ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .ْمرِ َشيْئًا ، فَال َتْمَنُعوا أََحًدا ، طَاَف بَِهذَا الَْبْيِت ، ُيَصلِّي أَيَّ َساَعٍة ِمْن لَْيلٍ ، أَْو َنهَارٍ ُولِّيُتْم ِمْن َهذَا اَأل

 و بنَحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُر -١٥٧٩
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْحارِِث ، أَنَّ أََبا الزَُّبْيرِ ، َحدَّثَُه ، َعنِ اْبنِ بَاَبْيِه أَنَُّه َسِمَع جَُبْيَر بن ُمطِْعمٍ ، َيقُولُ 

  .لَْبْيتِ َساَعةً ِمْن لَْيلٍ ، أَوْ َنهَارٍ َيا بين َعْبِد َمنَاٍف ، ال َتْمَنُعوا أََحًدا ، طَاَف بَِهذَا ا: َوَسلََّم ، َيقُولُ 
 ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَبْيٍد -١٥٨٠

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : َعْن َعْبِد اللَِّه بن َباَبْيِه ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َنجِيحٍ ، 
 َألْعرِفَنَّكُْم َيا بين َعْبِد َمَناٍف ، َما َمَنعُْتْم طَاِئفًا ، َيطُوُف بَِهذَا الَْبْيِت َساَعةَ لَْيلٍ ، أَْو: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  .َنَهارٍ 
  ُمَجاِهدُ بن َجْبرٍ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ

لَْحَسنِ بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن قُرَّةَ بن أَِخي ا -١٥٨١
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : ، َعْن ُمَجاِهٍد أَبِي الَْحجَّاجِ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ  أَبِي َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا َرَجاُء َصاِحُب الرَِّكيِّ

ةٍ َيا بين َعْبِد َمَناٍف ، َيا بين َعْبِد الدَّارِ ، ال َتْمَنُعوا أََحًدا ، طَافَ بَِهذَا الَْبْيِت ، َوَصلَّى أَيَّةَ َساَع: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .ِمْن لَْيلٍ ، أَْو نََهارٍ 

  ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ بن َيزِيَد بن ُركَاَنةَ ،
  َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ

 نٍ ، َعْن ُمَحمَِّدَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ ، َعْن ُحَصْي -١٥٨٢
َصالةٌ ِفي َمْسجِِدي أَفَْضلُ ، ِمْن أَلِْف : بن ُركَاَنةَ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .َصالٍة ، ِفيَما ِسَواهُ إِال الَْمْسجِدَ الْحََراَم 
ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثَنِي ُحَصْيُن بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا  -١٥٨٣

َصالةٌ ِفي َمْسجِِدي أَفَْضلُ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُمَحمَِّد بن طَلَْحةَ ، َعْن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ 



  .ِف َصالٍة ، ِفيَما ِسوَاُه إِال الَْمْسجِدَ الْحََراَم ِمْن أَلْ
ْينٍ ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن ُحَص -١٥٨٤

: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بِيِّ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ ُمَحمَِّد بن طَلَْحةَ بن َيزِيَد بن ُركَاَنةَ الُْمطَِّل
  .َصالةٌ ِفي َمْسجِِدي أَفَْضلُ ِمْن أَلِْف َصالٍة ، ِفيَما سَِواُه إِال الَْمْسجَِد الْحََراَم 

َنا إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمْسِلمٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثَ -١٥٨٥
َصالةٌ ِفي : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُحَصْينٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن طَلَْحةَ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ 

  .َعلَى سَِواُه ، ِمَن الَْمَساجِِد أَلْفَ َصالٍة ، غَْيَر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ  َمْسجِِدي تَزِيُد

  َعطَاُء بن أَبِي َرَباحٍ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
اَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََر -١٥٨٦

كُْنُت َمَع قَُرْيشٍ ِفي مَْنزِلَُهْم ، ُدونَ َعَرفَةَ ، فَأَْضلَلُْت : ُعثَْمانَ بن اَألْسَوِد ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ 
  .ِذيَن بَِعَرفَةَ ، فََوَجْدُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعَرفَةَ ِحَماًرا ، فَاْنطَلَقُْت أَْبَتِغيِه ، ِفي النَّاسِ الَّ

  َعِليُّ بن َرَباحٍ اللَّْخِميُّ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ

الَْجبَّارِ ، أََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد بن  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد النَّْضُر بن َعْبِد -١٥٨٧
كُْنُت أَكَْرُه أَذَى قُرَْيشٍ ، : أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َعاِمرِ بن َيْحَيى ، َعْن َعِليِّ بن َربَاحٍ ، َحدَّثَُه ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، قَالَ 

فَلَمَّا ظََنْنُت أَنَُّهْم َسَيقُْتلُوُه ، خََرْجُت ، حَتَّى لَِحقُْت بِدَْيرٍ ِمَن الدَّيَْراِت ، فَذََهبَ  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،
ْم َيذَْهْب ، لَهُ َحقُُّه الَِّذي َيْنَبِغي لَهُ ثَالثًا ، فَلَمَّا َمرَّْت ثَالثٌ َرأَْوُه ، لَ: أَْهلُ الدَّْيرِ ، إِلَى َرأِْسهِْم ، فَأَْخَبُروُه ، فَقَالَ 
قُولُوا لَُه قَْد ، أَقَْمَنا لََك َحقََّك الَِّذي َيْنبَِغي لََك ، فَإِنْ كُْنَت َوِصيا ، فَقَدْ : فَاْنطَلَقُوا إِلَى َصاحِبِهِْم ، فَأَخَْبُروُه ، فَقَالَ 

ْن َتِصلُ ، َوإِنْ كُْنَت َتاجًِرا ، فَقَْد نَالََك أَنْ َتْخُرجَ ذََهَب َوِصيَُّتَك ، َوإِنْ كُْنَت َواِصال ، فَقَْد نَالَكَ أَنْ َتذَْهَب إِلَى َم
إِنَّ لَُه لَشَأًْنا ، : َما كُْنُت َواِصال ، َوال َتاجًِرا ، َوَما أََنا بنِصيبٍ ، فَذََهبُوا إِلَْيِه ، فَأَْخَبرُوُه ، فَقَالَ : إِلَى ِتَجاَرِتَك ، فَقَالَ 
ال ، َواللَِّه إِال أَنِّي ِفي قَْرَيِة إِبَْراِهيَم ، َواْبُن َعمِّي ، َيْزُعُم أَنَُّه نَبِيٌّ : فَأَتَْوُه ، فََسأَلُوُه ، فَقَالَ :  فََسلُوُه َما َشأُْنُه ، قَالَ

احِبِهِْم ، فَأَْخَبُروُه بِقَْوِلي ، فَذََهبُوا إِلَى َص: فَآذَْوُه قَْوُمُه ، َوَتَخوَّفُْت أَنْ َيقُْتلُوُه ، فَخََرْجُت َألنْ ال أَشَْهَد ذَِلَك ، قَالَ 
َوَتْعرِفُ َشَبَهُه لَوْ َترَاُه : َنَعْم ، قَالَ : َتَخافُ أَنْ َيقُْتلُوُه ؟ قُلُْت : َهلُمُّوا ، فَأََتْيُتُه فَقََصْصُت َعلَْيِه قََصِصي ، َوقَالَ : قَالَ 

  ُمَصوًَّرا ؟ ،

أََتعْرُِف ؟ فَأَقُولُ : بٍ ، فَأََراُه صَُوًرا ُمَغطَّاةً ، فََجَعلَ َيكِْشفُ ُصوَرةً صُوَرةً ، ثُمَّ َيقُولُ َنَعْم ، َعْهِدي بِِه ُمْنذُ قَرِي: قُلُْت 
َبْعدَ َما َرأَْيُت أَْشَبَه َشْيٍء ِمْن َهِذِه الصُّوَرِة بِِه ، كَأَنَُّه طُولُُه ، وجِْسُمُه ، َو: ال ، َحتَّى كََشَف صُوَرةً ُمَغطَّاةً ، فَقُلُْت : 

وَاللَِّه ال َيقُْتلُوُه ، َولَيَقُْتلَنَّ َمْن : أَظُنُُّهْم قَْد فََرغُوا ِمْنُه ، قَالَ : فََتَخافُ أَنْ َيقُْتلُوُه ؟ قَالَ : قَالَ : َما َبيََّن َمْنِكَبْيِه ، قَالَ 
: قَْد َوَجَب َحقُُّه َعلَْيَنا ، فَاْمكُثْ َما َبَدا لََك وَاْدُع بَِما ِشئَْت ، قَالَ ُيرِيُد قَْتلَُه ، َوإِنَُّه ِلنَبِيٌّ ، ولَيُظْهَِرنَّهُ اللَُّه ، وَلَِكْن 

لَْو أَطَْعتُُهْم ، فَقَِدْمُت َمكَّةَ ، فََوَجْدتُُهْم قَْد أَْخَرجُوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : فََمكَثُْت ِعْنَدُهْم ِحيًنا ، ثُمَّ قُلُْت 
قَْد َتَبيََّن لََنا أَْمُرَك ، َوَعَرفَْنا َشأَْنَك ، فََهلُمَّ أَْموَالَ : إِلَى الَْمدِيَنِة ، فَلَمَّا قَِدْمُت ، قَاَمْت إِلَيَّ قُرَْيٌش ، فَقَالُوا َوَسلََّم 

ى تُفَرِّقُوا َبْيَن َرأِْسي ، وَجَسِدي ، وَلَِكْن َما كُْنُت َألفَْعلُ َهذَا َحتَّ: الصِّْبَيِة الَِّتي عِْنَدَك أَْسَتْوَدَعكََها أَُبوَك ؟ ، فَقُلُْت 
فَقَِدْمُت الَْمِديَنةَ : إِنَّ َعلَْيَك عَْهَد اللَِّه َوِميثَاقَُه ، أَنْ ال َتأْكُلَ ِمْن طََعاِمِه ، قَالَ : َدُعونِي أَذِْهُب فأَْدفَُعها إِلَيْهِْم ، فَقَالُوا 



إِنِّي َألرَاَك جَاِئًعا ، َهلُمُّوا : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْخَبُر ، فََدَخلُْت َعلَْيِه ، فَقَالَ ِلي ِفيَما َيقُولُ  ، َوقَْد َبلَغَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى
  :يَّ ، قَالَ فََحدَّثُْتُه بَِما أََخذُوا َعلَ: ال آكُلُ َحتَّى أُخْبَِرَك ، فَإِنْ رَأَْيَت أَنْ آكُلَ أَكَلُْت ، قَالَ : طََعاًما ، قُلُْت 

  .فَأَْوِف بَِعْهِد اللَِّه ، َوال َتأْكُلْ ِمْن طََعاِمَنا ، َوال َتشَْرْب ِمْن َشَرابَِنا
  ُجَبْيُر بن إِيَاسٍ األَْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ

يَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِ ١٥٨٨ -
  .ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، جَُبْيُر بن إِيَاسِ بن َخاِلِد بن َمخْلَِد بن ُزَرْيقٍ 

ْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِ -١٥٨٩
ِفي َتْسمَِيِتِه َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُزَرْيقٍ ، ُجَبْيُر بن : فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 

  .َخاِلِد بن َمْخلَدِ بن إِيَاسٍ 
  بن الْمُْنِذرُِجَبْيُر بن ُحَبابِ 

َوِفي َحِديِث ُعَبْيدِ اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َمعَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ  ١٥٩٠ -
  . َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، ُجَبْيُر بن حَُبابِ بن الُْمْنِذرِ

  ُجَبْيُر بن مَاِلٍك النَّْوفَِليُّ قُِتلَ َيْوَم الَْيَمامَِة
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس ١٥٩١ -

َيَماَمِة ِمَن الُْمْسِلِمَني ، ثُمَّ ِمْن بين قُرَْيشٍ ، ُجبَْيُر بن َماِلٍك ، َوُهَو اْبُن ُبَحْيَنةَ ، َوُهَو ِمْن بين ِفي َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم الْ
  .َنْوفَلِ بن َعْبِد َمَناٍف 

  ُجَبْيُر بن َنوْفَلٍ غَْيُر َمْنسُوبٍ

ثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّ -١٥٩٢
َما : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن لَْيٍث ، َعْن ِعيَسى ، َعْن َزْيِد بن أَرْطَأَةَ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ ، قَالَ 

َصالٍة ، َوَما َعْبٌد  َعْبٍد ِفي َشْيٍء أَفَْضلَ ِمْن َركَْعَتْينِ ، أَْو أَكْثََر ، َوالْبِرُّ َيَتنَاثَُر فَْوقَ رَأْسِ الَْعْبِد ، َما كَانَ ِفيأَِذنَ اللَُّه ِل
  .إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، بِأَفَْضلَ ِممَّا َخَرَج ِمْنُه ، يَْعنِي الْقُْرآنَ

  ُبو ذَرٍّ الِْغفَارِيُّ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعنُْهُجْنُدُب بن ُجنَاَدةَ أَ
اةَ بن ِكنَاَنةَ بن َوُهَو ُجْنَدُب بن ُجَناَدةَ بن ُسفَْيانَ بن ُعبَْيِد بن حََرامِ بن ِغفَارِ بن ُملَّْيلِ بن َضْمَرةَ بن َبكْرِ بن َعْبِد َمَن

  بن َمَعدِّ بن َعْدَنانَ ُخَزْيَمةَ بن َمْدَركَةَ بن إِلْيَاَس بن ُمَضرِ بن نَِزارِ
اْسُم أَبِي ذَرٍّ ، : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -١٥٩٣

  .بَرِيٌر : ُجْنُدُب بن ُجنَاَدةَ ، َوُيقَالُ اْسُم أَبِي ذَرٍّ 
زِيَد ، َعْن ا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن َخاِلِد بن َيَحدَّثََن -١٥٩٤

كَْيَف أَْنَت َيا بَرِيُر ؟ ، ِفي : رٍّ َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن زَْيِد بن أَْسلََم ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ألَبِي ذَ
  .َحِديٍث اْخَتْصَرَناُه 

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الرُّوِميِّ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َوالَْحَسُن بن َعلَُّوْيِه الْقَطَّانُ ، قَاال  -١٥٩٥
ن ُمحَمَِّد الْجَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزمَْيلٍ ، َعْن َماِلِك بن َمرْثٍَد ، َعْن الَْيَماِميُّ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ب



َنا الرَّابُِع ، أََتْيتُ كُْنتُ َرْبعَ اِإلْسالمِ أَْسلََم ، قَْبِلي ثَالثَةُ َنفَرٍ ، وَأَ: أَبِيِه ، َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 
السَّالُم َعلَْيَك َيا َرسُولَ اللَِّه ، أْشَهدُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، َوأَنَّ ُمحَمًَّدا : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت 

أََنا جُْنُدبٌ : َمْن أَْنَت ؟ فَقُلُْت : للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َعْبُدُه َوَرُسولُُه ، فَرَأَْيُت االسِْتْبشَاَر ِفي َوْجِه َرُسولِ ا
ي الَِّتي أََنا مِْنُهْم ، وَذَاَك أَنِّ َرُجلٌ ِمْن بين ِغفَارٍ ، فَكَأَنَّهُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ارَْتَدَع َوَودَّ أَنِّي كُْنُت ِمْن قَبِيلٍَة غَْيرِ

  .كُْنُت ِمْن قَبِيلٍَة َيْسرِقُونَ الْحَاجَّ ، بَِمحَاجَِن لَُهْم
ِه ، َعْن َنْصرِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َسِعيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َصَدقَةَ بن َعْبِد اللَّ -١٥٩٦

لَقَْد َرأَيُْتنِي َرْبَع اِإلْسالمِ ، : كَانَ أَُبو ذَرٍّ ، َيقُولُ : نِ َعاِئٍذ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ ، قَالَ بن َعلْقََمةَ ، َعْن أَِخيِه ، َعنِ اْب
  .َعْنُهَما لَْم ُيْسِلْم قَْبِلي ، إِال النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأَُبو َبكْرٍ ، وَبِاللٌ َرِضي اللَُّه تََعالَى 

أَُبو ذَرٍّ ، : َسِمْعُت ُمَحمَّدَ بن َعْبِد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ  ١٥٩٧ -
  .ُجْنُدُب بن ُجنَاَدةَ 

َماَت أَُبو ذَرٍّ ، بِالرََّبذَِة َسَنةَ ِثْنَتْينِ : ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ -١٥٩٨
  .َوثَالِثَني ، َواْسُمُه ُجْنُدُب بن ُجنَاَدةَ 

ا زَِيادُ  ، َحدَّثََنَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَّدُوِسيُّ -١٥٩٩
وٍد أَقَْبلَ ِفي َركْبِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َعْن ُبرَْيَدةَ بن ُسفَْيانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ ، أَنَّ اْبَن َمْسُع

ُه فَوَاَرْوُه ، َوكَانَ أَُبو ذَرٍّ َدَخلَ ِمْصَر ، واْخَتطَّ ِغَمارٍ ، فََمرَّ بِجِنَاَزِة أَبِي ذَرٍّ ، َعلَى ظَْهرِ الطَّرِيقِ ، فََنَزلَ ُهَو ، وَأَْصَحاُب
  .بَِها دَاًرا 
َوكَانَ : قَالَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ ،  -١٦٠٠

  .ْتَح َمَع َعْمرِو بن الَْعاصِ أَُبو ذَرٍّ ، َمْن شَهَِد الْفَ
 بن َبهَْراَم ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مَْنُصورُ بن أَبِي ُمَزاِحمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد -١٦٠١

أََبا ذَر الِْغفَارِيَّ ، كَانَ َيْخُدُم َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َحدَّثَْتنِي أَْسَماُء بنتُ َيزِيَد أَنَّ: َشْهرِ بن حَْوَشبٍ ، قَالَ 
  .، فَإِذَا فََرغَ ِمْن ِخدَْمِتِه أََوى إِلَى الَْمْسجِِد ، فَاضْطََجَع ِفيِه ، فَكَانَ ُهَو َبْيَتُه 

، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َسعِيٍد الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ -١٦٠٢
قَالَ أَُبو ذَرٍّ َما َتَركَ : الَْحكَمِ الُْعرَنِيُّ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن مَْرُزوقٍ ، َحدَّثَتْنِي َجَبلَةُ بنتُ الُْمصْفَحِ ، َعْن َحاِطبٍ ، قَالَ 

 قَْد َصبَُّه ِفي صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم شَْيئًا ِممَّا َصبَُّه جِْبرِيلُ ، َوِميكَائِيلُ َعلَْيهَِما السَّالُم ، ِفي َصْدرِِه ، إِالَرسُولُ اللَِّه 
  .ةََصْدرِي ، َوَما َترَكُْت َشيْئًا ِممَّا َصبَُّه ، ِفي َصْدرِي ، إِال قَدْ َصَبْبُتُه ِفي َصْدرِ َماِلِك بن َضْمَر

، َعْن إِبَْراهِيَم َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُجْمُهوُر بن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر بن ُمَحمٍَّد  -١٦٠٣
إِنَّ : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَ الَْهجَرِيِّ ، َرفََع الَْحِديثَ إِلَى َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَ

  .أََبا ذَر لَيَُبارِي عِيَسى اْبَن َمْرَيَم ، ِفي ِعبَاَدِتِه
لَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: َوَعْن إِْبَراِهيمَ الَْهجَرِيِّ ، َرفََع الَْحدِيثَ إِلَى َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد ، قَالَ  -١٦٠٤
  .ُه َتعَالَى َعْنُهَمْن َسرَُّه أَنْ َيْنظَُر إِلَى شَبِيِه ِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم َخلْقًا ، وُخلُقًا ، فَلَْيْنظُْر إِلَى أَبِي ذَرٍّ َرِضي اللَّ: َوَسلََّم 



ُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َهيَّاُج بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَ -١٦٠٥
إِنِّي َألقَْرُبكُْم ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : بِْسطَامٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو ، َعْن ِعَراِك بن َماِلٍك ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 

ا مِْنكُْم ِمْن اَمِة ، َخَرَج ِمَن الدُّْنَيا كََهْيئَِة َما أَْتُركُُه ِفيَها ، وَإِنِّي َواللَِّه ، َما أَْحدَثُْت َبْعَدُه َشْيئًا ، َوَمَعلَْيِه َوَسلََّم ، َيْوَم الِْقَي
  .أََحٍد إِال َوقَْد َتَشبَّثَ مِْنَها بَِشْيٍء

ثََنا لَْيثُ بن َهاُرونَ الُْعكِْليُّ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الْحَُبابِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّ -١٦٠٦
َسِمْعتُ : قَالَ أَُبو ذَرٍّ : ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن الَْوِليِد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، قَالَ 

إِنَّ أََحبَّكُْم إِلَيَّ ، َوأَقَْرَبكُْم ِمنِّي ، الَِّذي َيلَْحقُنِي َعلَى الَْعْهِد الَِّذي ، : لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى ال
  .فَاَرقَنِي َعلَْيِه

يُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ُموَسى بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أََسٍد الَْبَجِل -١٦٠٧
رَأَْيُت أََبا ذَر بِالرََّبذَِة ِفي ظُلٍَّة لَُه َسوَْداَء ، َوَتْحَتُه امَْرأَةٌ لَُه سَْمَحاُء ، َوُهَو : ُعَبْيَدةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن خَِراشٍ ، قَالَ 

الَْحْمُد ِللَُّه الَِّذي َيأُْخذُُهْم ، ِفي : َيا أََبا ذَر ، إِنَّكَ اْمُرٌؤ َما َيبْقَى لََك َولٌَد ، فَقَالَ : لَ لَُه َجاِلٌس َعلَى ِقطَْعِة َجَواِلَق ، فَِقي
أََتزَوََّج امَْرأَةً َتَضعُنِي  َألنْ: َيا أََبا ذَر لَوِ اتََّخذَْت امَْرأَةً غَْيَر َهِذِه ؟ قَالَ : الِْفَناِء ، وََيدَِّخُرهْم ِفي َدارِ الَْبقَاِء ، قَالُوا 

  .اللَُّهمَّ غَفًْرا ُخذْ َما خَوَّلَْت َما َبَدا لََك: لَوِ اتََّخذْتَ بِسَاطًا أَلَْيَن ِمْن َهذَا ؟ قَالَ : أََحبُّ إِلَيَّ ِمنِ اْمَرأٍَة َتْرفَُعنِي ، قَالُوا 
، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن ُيوُنَس ، َحدَّثَنِي أَبِي ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ -١٦٠٨

َبلَغَ الَْحارِثَ َرُجلٌ كَانَ بِالشَّامِ ِمْن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، قَالَ 
َما َوَجَد َعْبًدا ِللَِّه ُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه ِمنِّي ، َسِمْعُت : ا ذَر كَانَ بِِه َعَوٌز ، فََبَعثَ إِلَْيِه ثَالثَ مِائَِة ِدينَارٍ ، فَقَالَ قَُرْيشٍ أَنَّ أََب

َحَف ، وآللِ أَبِي ذَرٍّ أَْرَبُعونَ ِدْرَهًما ، َمْن َسأَلَ ، َولَُه أَْرَبُعونَ فَقَدْ أَلْ: َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  .َيعْنِي َخادَِمْينِ: َوأَْرَبُعونَ َشاةً ، وَماهَِنْينِ ، قَالَ أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ 

: دُّهْنِيِّ ، َعْن أَبِي شُْعَبةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َعمَّارٍ ال -١٦٠٩
ِعْنَدَنا أَْعُنُز َنْحَتلُِبها ، َوُحُمٌر َتنْقُلُ ، وُمَحرََّرةٌ َتْخُدُمنا ، : َجاَء َرُجلٌ إِلَى أَبِي ذَرٍّ َيعْرُِض َعلَْيِه َنفَقَةً ، فَقَالَ أَُبو ذَرٍّ 

  .أَنْ أَُحاَسَب َعلَى الْفَْضلِ َوفَْضلُ َعَباَءٍة َعْن ِكْسَوِتنا ، إِنِّي َألخَاُف
  َباُب َوِمْن غََراِئبِ ُمسَْنِد أَبِي ذَرٍّ َرِحَمُه اللَُّه

َعانَ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعْن َعِليِّ بن َزْيِد بن ُجْد -١٦١٠
فَقُلُْت : وَالَْمرْأَةُ الْحَاِئُض ، قَالَ : َيقْطَُع الصَّالةَ الْكَلُْب اَألسَْوُد ، أَْحِسُبُه قَالَ : ن الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ اللَِّه ب

: للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن ذَِلَك ، فَقَالَ أََما إِنِّي قَْد َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا: َما بَالُ الْكَلْبِ اَألْسَوِد ؟ ، قَالَ : ألَبِي ذَرٍّ 
  .إِنَُّه َشيْطَانٌ
َحدَّثَنِي َعْبدُ  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَباَرُك بن فََضالَةَ ، َعْن أَبِي َنَعاَمةَ ، -١٦١١

َيا أََبا ذَر إِنََّها : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ذَر َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ  اللَِّه بن الصَّاِمِت ، أَنَّ أََبا
  .وا َصالَتكُْم َمَعُهْم َناِفلَةًَسَتكُونُ َعلَْيكُْم أَِئمَّةٌ ، ُيمِيُتونَ الصَّالةَ ، فَإِنْ أَْدرَكُْتُموُهْم ، فََصلُّوا الصَّالةَ ِلَوقِْتَها ، وَاْجَعلُ

تَاَدةُ ، َعْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َحدَّثََنا قَ -١٦١٢
أَيَُّما : إِنَّ َخِليِلي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعهَِد إِلَيَّ أَنَُّه : ذَرٍّ ، قَالَ أَبِي الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي 



  .ذََهبٍ ، أَْو ِفضٍَّة أُوِكَي َعلَْيِه ، فَُهَو َجْمٌر َعلَى صَاِحبِِه ، حَتَّى ُيْنِفقَُه ِفي َسبِيلِ اللَِّه
ْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك الَْعْيِشيُّ ، َحدَّثََنا ُسوَْيٌد أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَأل -١٦١٣

ى َعْنُه ، َرِضي اللَُّه َتعَالََحدَّثََنا قََتاَدةُ ، َوَمطٌَر الَْورَّاُق ، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ 
َيا َرسُولَ اللَِّه َما َبالُ : َيقْطَُع الصَّالةَ الْكَلُْب اَألسَْوُد ، َوالْمَْرأَةُ ، قُلُْت : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 

نٌ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ إِنَّ اَألْسَوَد َشْيطَا: اَألْسَوِد ، ِمَن األَْبَيضِ ، ِمَن اَألْحَمرِ ؟ قَالَ 
ْن َعْبِد اللَِّه بن الصَّاِمِت الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْجَماِهرِ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َبِشريٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، َع

  .الَى َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه ، َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضي اللَُّه َتَع

يُّ ، َحدَّثَنِي يَزِيدُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا اَألسَْوُد بن َشْيَبانَ السَّدُوِس -١٦١٤
: قُلُْت : كَانَ َيْبلُُغنِي ، َعْن أَبِي ذَرٍّ َحدِيثٌ فَكُْنُت أَْشتَهِي ِلقَاَءُه قَالَ : شِّخِّريِ ، َعْن ُمطَرٍِّف ، قَالَ بن َعْبِد اللَِّه بن ال

ثَالثَةً ، وَُيْبِغُض ثَالثَةً ، قَالَ  إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ: َحِديثًا َبلَغَنِي أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثََك ، قَالَ 
َمْن َهُؤالِء الثَّالثَةُ الَِّذيَن ُيِحبُُّهُم اللَُّه َعزَّ : فَقُلُْت : فَال أَخَالُنِي أَكْذَُب َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ : 

ِه َصابًِرا ، ُمحَْتِسًبا ، فَقَاَتلَ َحتَّى قُِتلَ ، َوأَنُْتْم َتجِدُوَنُه ِعْنَدكُْم ِفي كَِتابِ اللَِّه َرُجلٌ غََزا ِفي َسبِيلِ اللَّ: َوَجلَّ ؟ ، قَالَ 
 ٤: ف الص[} إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن يُقَاِتلُونَ ِفي َسبِيِلهِ َصفًّا ، كَأَنَُّهْم بنَيانٌ مَْرُصوٌص{: َعزَّ َوَجلَّ ، ثُمَّ َتال َهِذِه اآلَيةَ 

ٍت ، َرُجلٌ كَانَ لَُه جَاُر ُسوٍء ، ُيؤِْذيِه ، فََصَبَر َعلَى أَذَاُه ، حَتَّى َيكِْفَيُه اللَُّه إِيَّاُه بَِحَياٍة ، أَْو مَْو: َوَمْن ؟ قَالَ : ، قُلُْت ] 
ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ َوقََع َعلَْيهُِم الْكََرى ، أَوِ النُّعَاسُ  َرُجلٌ َسافََر َمَع قَْومٍ ، فَارَْتَحلُوا ، َحتَّى إِذَا كَانَ: َوَمْن ؟ ، قَالَ : قُلُْت 

َوَما الثَّالثَةُ : َما ِعْنَدُه ، قُلُْت ، فََنَزلُوا ، فَضََرُبوا بُِرُءوسِهْم ، ثُمَّ قَاَم ، فََتطَهََّر ، َوَصلَّى َرغَْبةً ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوَرغَْبةً ِفي
  إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ كُلَّ{الَْبخِيلُ الْفَخُوُر ، َوُهَو ِفي ِكَتابِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ : اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ؟ قَالَ  الَِّذيَن ُيبِْغُضُهُم

َعزَّ َوَجلَّ ، أَْنُتْم َتجُِدوَنُه ِفي ِكتَابِ اللَِّه : َوَما الُْمخَْتالُ الْفَُخوُر ؟ قَالَ : ، قُلُْت ]  ١٨: لقمان [} ُمْختَالٍ فَُخورٍ
ال أَْدرِي أَيَُّهَما ، قَالَ أَُبو ذَرٍّ ، : التَّاجِرُ الَْحالُف أَوِ الْبَاِئُع الَْحالُف ، قَالَ : َوَمْن ؟ قَالَ : الَْبخِيلَ الُْمْختَالَ ، قُلُْت 

أََبا ذَر ، لَْيَس َعْن َهذَا أَسْأَلَُك ، إِنََّما أَْسأَلَُك َعْن َيا : فََرٌق لََنا َوذَْوٌد ، قُلُْت : َيا أََبا ذَر َما الْمَالُ ؟ ، قَالَ : قُلُْت 
: َما لََك وَألْخوَانَِك ِمْن قُرَْيشٍ ؟ ، قَالَ : َما أَْصَبحَ ال أَْمَسى ، َوَما أَْمَسى ال أَصَْبَح ، قُلُْت : َصاِمِت الَْمالِ ، قَالَ 

  .أَْسأَلُُهْم دُْنَيا حَتَّى أَلْقَى اللََّه َوَرسُولَُه ، قَالََها ثَالثَ َمرَّاٍتَواللَِّه ال أَْسَتفْتِيهِْم َعْن ِدينٍ ، َوال 
يِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر ، َعْن َسِعيٍد الُْجَريْرِ -١٦١٥

إِنَّ أَْحَسَن َما غَيََّر َهذَا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ بن ُبرَْيَدةَ 
بن َعثَّامِ بن َعِليٍّ ، قَالَ َعْبُد اللَِّه بن  ذَكََر َعِليُّ: الشَّْعَر الْحِنَّاُء ، َوالْكَُتُم ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ ، قَالَ 

ي َنْصرٍ َوُهَو ُحَمْيدُ بن أَْحَمَد َوقَْد َرأَْيُت َعِليَّ بن َعثَّامٍ أَنَّ أََباُه ، َحدَّثَُه ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، َعْن أَبِ
ي ذَرٍّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِفي إِْسالمِ أَبِي ذَرٍّ ، فَذَكََر ِهاللٍ َعْن َعْبِد اللَِّه بن الصَّاِمِت ، َعْن أَبِ

  .الَْحِديثَ

تَارِ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن الُْمْخ: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، قَالَ  -١٦١٦
: َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ  َحدَّثََنا خَاِلدٌ الَْحذَّاُء ، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضي اللَُّه

  .ُمَباَركَةٌ إِنََّها طََعاُم طُْعمٍ إِنََّها: َوذَكََر َزْمَزَم ، فَقَالَ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ أَبِي بَِخطِِّه ، َحدَّثََنا ُمْسَتِلمُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ  -١٦١٧
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : اللَِّه بن الصَّاِمِت ، أَنَّ أََبا ذَر ، قَالَ  بن َسِعيٍد ، َعْن َمْنُصورِ بن َزاذَانَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد

َمْن أُوِكَي َعلَى ذََهبٍ ، أَْو ِفضٍَّة ، وَلَْم ُيْنِفقُْه ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، كَانَ َجمًْرا َيْوَم الِْقَياَمِة : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  .، ُيكَْوى بِِه 

ْبدِ اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي إِْسَماِعيلُ بن َع -١٦١٨
ى ُعَمَر بن الْخَطَّابِ ، ،أَنَُّه َسِمَع أََبا َخاِلِد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن ُنَعْيمِ بن َعْبدِ اللَِّه َمْولَ

َيا أََبا ذَر : قَالَ ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسمِْعُت أََبا ذَر ، َيقُولُ : َزيَْنَب َمْولَى َحازِمٍ الِْغفَارِيِّ ، َيقُولُ 
  .قُلْ ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه: َنَعْم ، بِأَبِي َوأُمِّي ، قَالَ : َجنَِّة ؟ ، قُلُْت أَال أَُدلَُّك َعلَى كَِلَمٍة ِمْن كَْنزِ الْ

خَاِلِد بن سَِعيدِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْبدِ اللَِّه بن -١٦١٩
أََبا َزْيَنَب َموْلَى حَازِمٍ بِي مَْرَيَم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن ُنَعْيمِ بن َعْبِد اللَِّه َمْولَى ُعَمَر بن الَْخطَّابِ ، ،أَنَُّه َسِمَع بن أَ

َيا أََبا ذَر َتقُولُ كَثَْرةُ الْمَالِ الِْغَنى : ْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َسِمْعُت أََبا ذَر ، َيقُولُ : الِْغفَارِيِّ ، َيقُولُ 
َنَعْم ، قَالَ ذَِلَك ثَالثًا ، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َتقُولُ ِقلَّةُ الَْمالِ الْفَقُْر ؟ قُلُْت : َنَعْم ، قَالَ : ؟ ، قُلُْت 

 الْفَقْرُ قَلْبِ ، َوالْفَقُْر ِفي الْقَلْبِ ، َمْن كَانَ الِْغَنى ِفي قَلْبِِه ال َيُضرُُّه ، َما لَِقَي ِمَن الدُّْنَيا ، َوَمْن كَانَالِْغَنى ِفي الْ: َوَسلََّم 
  .ِفي قَلْبِِه ، فَال ُيْغنِيِه َما أَكْثََر لَُه ِفي الدُّْنَيا ، َوإِنََّما َيُضرُّ نَفَْسُه ُشحُّها

َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َرَجاَء ، أََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، : َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  َحدَّثََنا -١٦٢٠
لَْيِه ُمزَاَدَتاِن ِفي ُعُنقِ الَْبِعريِ ِقْرَبةٌ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َصْعَصَعةَ بن ُمَعاوَِيةَ ، أَنَّهُ لَِقَي أََبا ذَر بِالرََّبذَِة َيُسوقُ َبِعًريا لَُه ، َع

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : َحدِّثْنِي َرِحَمكَ اللَُّه ، قَالَ : قُلُْت : ِلي َعَمِلي ، قَالَ : َيا أََبا ذَر مَالََك ؟ قَالَ : فَقَالَ 
نِ َيُموُت َبْيَنُهَما ثَالثَةٌ ، لَمْ َيْبلُُغوا الِْحْنثَ ، إِال غَفََر اللَُّه لَُهَما بِفَْضلِ َرْحَمِتهِ َما ِمْن ُمْسِلَمْي: َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  .إِيَّاُهْم

َمْن أَْنفََق :  َنَعْم ، َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ: قُلُْت زِْدنِي َرِحَمَك اللَُّه ، قَالَ : قَالَ  -١٦٢١
إِنْ : َزْوَجْينِ َماذَا ؟ قَالَ : لُْت ِمْن َماِلِه َزْوَجْينِ ِفي سَبِيلِ اللَِّه اْسَتقَْبلَْتُه َحَجَبةُ الَْجنَِّة ، كُلُُّهْم َيْدُعوهُ إِلَى َما ِعْنَدُه ، قُ

  .ِحَب بَقَرٍ فََبقََرَتْينِ ، حَتَّى َعدَّ أَْصنَاَف َهذَا الضَّْربِكَانَ َصاِحَب خَْيلٍ فَفََرَسْينِ ، َوَصاِحبَ إِبِلٍ فََبِعَريْينِ ، َوصَا
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ثَابِتٍ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن زَْيٍد اَألْهوَازِيُّ ، َوُمحَمَُّد بن ُيوُنَس الُْعْصفُرِيُّ الَْبصْرِيُّ ، قَاال  -١٦٢٢

الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َوَحبِيبٍ ، َويُوُنَس ، َوُحَمْيٍد ، َعنِ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ 
: َوَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: الَْحَسنِ ، َعْن َصْعَصَعةَ بن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

  .ْينِ ِدْرَهَمْينِ ، ُخفَّْينِ َنْعلَْينِ َمْن أَْنفََق َزْوَجْينِ ِمْن َماِلِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، ابَْتَدَرْتُه َحَجَبةُ الَْجنَِّة ، َبعَِريْينِ فََرَسْينِ ، َشاَت

عِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن يَزِيَد بن َحدَّثََنا طَاِهُر بن ِعيَسى بن قَْيَرسٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َس -١٦٢٣
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َسِمْعتُ أََبا ذَر الْغِفَارِيَّ َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ ، َيقُولُ : َعْمرٍو ، َعْن زَِياِد بن ُنَعْيمٍ ، قَالَ 

لَْيهِ َباًعا ، َمْن َتقَرََّب إِلَى اللَِّه شِْبًرا ، َتقَرََّب إِلَْيِه ِذَراًعا ، َوَمْن َتقَرََّب إِلَْيِه ِذَراًعا ، تَقَرََّب اللَُّه إِ:  َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ
اللَُّه أَْعلَى َوأََجلُّ ، وَاللَُّه أَْعلَى َوأََجلُّ ، وَاللَُّه َوَمْن أَقَْبلَ إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َماشًِيا ، أَقَْبلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِه ُمهَْروِال ، َو

  .أَْعلَى َوأََجلُّ



ثََنا ُسفَْيانُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن يَزِيَد الُْمقْرُِئ ، َحدَّ -١٦٢٤
َتَركَْنا َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَما طَاِئٌر ُيقَلُِّب : طْرٍ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ ُعَيْيَنةَ ، َعْن ِف

َما َبِقَي َشْيٌء ُيقَرُِّب ِمَن الَْجنَّةِ : ِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْي: فَقَالَ : َجَناَحْيِه ِفي الَْهَواِء ، إِال َوُهَو ُيذَكُِّرَنا ِمْنُه ِعلًْما ، قَالَ 
  .، وُيَباِعُد ِمَن النَّارِ ، إِال َوقَْد ُبيَِّن لَكُْم

رِيَّا أَبِي َزكََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَْربٍ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن  -١٦٢٥
صَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ الَْغسَّانِيُّ أَُبو َمرَْوانَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن ُبدَْيلِ بن َمْيَسَرةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ال

َم ، أَنْ أَِصلَ َرِحِمي ، َوإِنْ أَدَْبْرُت ، َوأَنْ أَقُولَ أََمرَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 
سَُهْم ، َوأَنْ أَْنظَُر إِلَى َمْن الَْحقَّ ، َوإِنْ كَانَ ُمرا ، َوأَنْ ال َتأُْخذَنِي ِفي اللَِّه لَْوَمةُ الِئمٍ ، َوأَنْ أُِحبَّ الَْمَساِكَني ، وَأُجَاِل

  .لَى َمْن ُهَو فَْوِقي ، َوأَنْ أُكِْثَر ِمْن قَْولِ ، ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّهُهَو َتحِْتي ، َوال أَْنظُُر إِ
دُ بن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٦٢٦

: َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ  َماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن َعاِمرٍ ، َوُربََّما قَالَ إِْسَماِعيلَ َبْعُض أَْصحَابَِنا ، َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضي اللَُّهإِْس
ِمْنُهْم ، َوأَنْ أَْنظُرَ إِلَى َمْن ُهَو أَْسفَلُ مِنِّي ،  أَْوصَانِي َخِليِلي صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسْبعٍ ، بُِحبِّ الَْمَساِكنيِ ، َوأَنْ أَْدُنَو

ال بِاللَِّه ، َوأَنْ أََتكَلَّمَ َوال أَنْظُُر إِلَى َمْن ُهَو فَْوِقي ، َوأَنْ أَِصلَ َرِحِمي َوإِنْ َجفَانِي ، َوأَنْ أُكِْثَر ِمْن ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِ
  .ي ِفي اللَِّه لَْوَمةُ الِئمٍ ، َوأَنْ ال أَْسأَلَ النَّاَس شَْيئًا بُِمرِّ الَْحقِّ ، َوال تَأُْخذُنِ

ةُ بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ُموَسى بن َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا ِعكْرَِم -١٦٢٧
َيا َرُسولَ اللَِّه َماذَا يَُنجِّي الْعَْبَد ِمَن النَّارِ ؟ : قَالَ أَُبو ذَرٍّ قُلُْت : َمرْثٍَد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َعْن أَبِي ُزمَْيلٍ ، َعْن َماِلِك بن

َيا َرسُولَ اللَّهِ : ، قُلُْت  ُيْرَضُخ ِممَّا َرَزقَُه اللَُّه: َيا َنبِيَّ اللَِّه ، إِنَّ َمَع اِإلَمياِن َعِملٌ ، قَالَ : اِإلَميانُ بِاللَِّه ، قُلُْت : قَالَ 
َيا َرسُولَ اللَِّه ، : َيأُْمرُ بِالَْمْعرُوِف ، َوَينَْهى َعنِ الُْمْنكَرِ ، قُلُْت : أََرأَْيَت إِنْ كَانَ فَِقًريا ، ال َيجُِد َما ُيْرَضُخ بِِه ؟ قَالَ 

أََرأَْيَت إِنْ : َيْصَنُع َألخَْرَق ، قُلُْت : ْعُروِف ، َوال َينَْهى َعنِ الُْمْنكَرِ ؟ قَالَ أََرأَْيَت إِنْ كَانَ َعيِيا ال َيْسَتِطيُع أَنْ َيأُْمَر بِالَْم
ُيِعُني َمْغلُوًبا ، قُلُْت أَرَأَْيَت إِنْ كَانَ َضِعيفًا ، ال َيْستَِطيُع أَنْ ُيِعنيَ : كَانَ أَخَْرَق ال َيْسَتطِيُع أَنْ َيْصَنَع شَْيئًا ؟ قَالَ 

َيا َرُسولَ اللَِّه إِذَا : َما ُترِيُد أَنْ َتْتُرَك ِفي َصاحِبَِك ، ِمْن َخْيرٍ تُْمِسُك اَألذَى ، َعنِ النَّاسِ ، فَقُلُْت : ا ؟ فَقَالَ َمظْلُوًم
  .حَتَّى ُتْدِخلَُه الَْجنَّةَ َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيفَْعلُ َخْصلَةً ِمْن َهُؤالِء ، إِال أََخذَْت بَِيِدِه: فََعلَ ذَِلَك َدَخلَ الَْجنَّةَ ؟ قَالَ 

نِيُّ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن أََنسِ بن َماِلٍك الدَِّمشِْقيُّ الُْمقْرُِي ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ِهَشامِ بن َيحَْيى الَْغسَّا -١٦٢٨
أُوِصيكَ : َيا َرُسولَ اللَِّه أَْوِصنِي ، قَالَ : قُلُْت : ، قَالَ  أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الَْخْوالنِيِّ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ

َعلَْيَك بِِتالَوِة الْقُْرآِن َوِذكْرِ اللَِّه فَإِنَّ ذَِلَك لَكَ ُنورٌ : َيا َرُسولَ اللَِّه زِْدنِي ، قَالَ : بَِتقَْوى اللَِّه فَإِنََّها رَأُْس أَْمرَِك ، قُلُْت 
ال ُتكِْثرِ الضَِّحِك فَإِنَُّه ُيمِيُت الْقَلَْب َوُيذِْهبُ : َيا َرُسولَ اللَِّه زِْدنِي ، قَالَ : َوَنوٌر ِفي اَألْرضِ ، قُلُْت  ِفي السََّماَواِت

َيا َرسُولَ اللَِّه زِدْنِي ، : لُْت َعلَْيَك بِالْجِهَاِد فَإِنَُّه َرْهبَانِيَّةُ أُمَِّتي ، قُ: َيا َرُسولَ اللَِّه زِْدنِي ، قَالَ : ُنوَر الَْوْجِه ، قُلُْت 
َيا َرسُولَ اللَِّه زِدْنِي : َعلَْيَك بِالصَّْمِت إِال ِمْن َخْيرٍ فَإِنَُّه َمَردَّةٌ ِللشَّْيطَاِن َعْنَك َوَعْونٌ لََك َعلَى أَْمرِ ِدينَِك ، قُلُْت : قَالَ 

َيا : لَى َمْن ُهَو فَْوقََك فَإِنَُّه أَْجَدُر أَنْ ال َتْزَدرِي نِْعَمةَ اللَِّه ِعْنَدَك ، قُلُْت اْنظُرْ إِلَى َمْن ُهَو ُدوَنَك َوال َتنْظُْر إِ: ، قَالَ 
 ال َتَخْف ِفي اللَِّه لَْوَمةَ الِئمٍ: َيا َرُسولَ اللَِّه زِدْنِي ، قَالَ : ِصلْ قََراَبَتَك َوإِنْ قَطَُعوَك ، قُلُْت : َرسُولَ اللَِّه زِْدنِي ، قَالَ 



َيا أََبا : ُتِحبُّ ِللنَّاسِ َما ُتِحبُّ ِلنَفِْسَك ، ثُمَّ َضَرَب بَِيِدِه َعلَى َصْدرِي ، فَقَالَ : َيا َرُسولَ اللَِّه زِْدنِي ، قَالَ : ، قُلُْت 
  .ذَر ال َعقْلَ كَالتَّْدبِريِ َوال َوَرَع كَالْكَفِّ َوال َحَسَب كَُحْسرِ الُْخلُقِ

ُجْنَدُب بن ُسفَْيانَ َوُيقَالُ : اللَِّه بن ُسفَْيانُ الَْبَجِليُّ ثُمَّ الَْعلَِقيُّ َحيٌّ ِمْن ُبَجْيلَةَ ُيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّه َوُيقَالُ ُجْنُدُب بن َعْبِد 
  ُجْنَدُب بن خَاِلِد بن سُفَْيانَ: 

ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َحمَّاِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا  -١٦٢٩
كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وََنْحُن ِفْتَيانٌ : َنجِيحٍ ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ الْجَْونِيِّ ، َعْن ُجْنُدبٍ الَْبَجِليِّ ، قَالَ 

  .َحَزاوُِر 
ْخبََرَنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا جَابُِر بن كُرِْديٍّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أَ ١٦٣٠ -

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن أََنسِ بن سِريِيَن ، َعْن ُجْنُدبِ بن َعْبِد اللَِّه الَْبجَِليِّ َوكَانَ قَْد أَْدَرَك النَّبِيَّ
  َما َرَوى الَْحَسُن الَْبْصرِيُّ ، َعْن جُْنَدبِ بن َعْبِد اللَِّه

َحَسنِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ ، َعنِ الْ -١٦٣١
َمْن َصلَّى َصالةَ الصُّْبحِ كَانَ ِفي ِذمَِّة اللَِّه ، : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ ُجْنُد

  .فَاْنظُْر ال ُيطَالُِبَك اللَُّه بَِشْيٍء ِمْن ِذمَِّتِه
َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا َداُوُد بن أَبِي ِهْنٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن  َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، -١٦٣٢

َمْن َصلَّى الصُّْبَح فَُهَو ِفي ِذمَِّة اللَِّه ، َوال َيطْلَُبنََّك اللَُّه بَِشْيٍء ِمْن : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُجْنُدبٍ ، قَالَ 
  .ِتِه ِذمَّ

مٍ ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِل -١٦٣٣
َح فَُهَو ِفي ِذمَِّة اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَال َمْن َصلَّى الصُّْب: الَْحَسنِ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .َيطْلَُبنَّكُُم اللَُّه بَِشْيٍء ِفي ِذمَِّتِه 
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُيوُسَف ،ح -١٦٣٤

َنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ، ِكالُهَما ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُجْنُدبٍ َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثَ
أَنْ َيطْلَُبكَ اللَّهُ  َمْن َصلَّى الَْغَداةَ فَُهَو ِفي ِذمَِّة اللَِّه ، َوإِيَّاكَ اْبَن آَدَم: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ 

  .بَِشْيٍء ِمْن ِذمَِّتِه 
 َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحفْصٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ ، َعنِ -١٦٣٥

َمْن : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُدبٍ ، قَالَ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُجْن
  .َصلَّى الَْغَداةَ فَُهَو ِفي ِذمَِّة اللَِّه ، فَال َيطْلَُبنَّكُُم اللَُّه بَِشْيٍء ِمْن ِذمَِّتِه 

مَِّد بن أَبِي ُعَمُر ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْمرِو بن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللِ الَْمكِّيِّ ، َحدَّثََنا ُمَح -١٦٣٦
أَال َمْن َصلَّى َصالةَ الصُّْبحِ : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ 

  .طْلَُبنَّكَ اللَُّه بَِشْيٍء ِمْن ِذمَِّتِه فَُهَو ِفي ِذمَِّة اللَِّه ، فَال َي

مٍ ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِل -١٦٣٧
إِنَّ َهُؤالِء الْقَْوَم قَْد َولَغوا ِفي ِدمَائِهُِم : الُْمصَْعبِ ، فَقَالَ َجلَْستُ إِلَْيِه ِفي إَِماَرةِ : الَْحَسنِ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ 



 َحتَّى َيكُونَ الْجََملُ الضَّابِطُ وَتحَالَفَْوا َعلَى الدُّْنَيا وَتطَاَولَْوا ِفي الْبَِناِء ، وَإِنِّي أُقِْسُم بِاللَِّه ، ال يَأِْتي َعلَْيكُْم إِال َيِسٌري
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم الْقََتُب أََحبُّ إِلَى أََحدِكُْم ِمَن الدَّْسكََرِة الَْعِظيَمِة ، َتْعلَُمونَ أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللََّوالْحَْبالنُ َو

اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ أَْهَراقَُه بِغَْيرِ ِحلِِّه ، أَال َمْن  ال َيحُولَنَّ َبْيَن أََحِدكُْم َوَبْيَن الَْجنَِّة َوُهَو يََرى بَاَبَها ِملُْء كَفٍّ ِمْن َدمِ: ، َيقُولُ 
  .َصلَّى َصالةَ الصُّْبحِ فَُهَو ِفي ِذمَِّة اللَِّه ، فَال َيطْلُبَنَّكُمُ اللَُّه ِمْن ِذمَِّتِه بَِشْيٍء

بن عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ الَْجارُوِديُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُسْيُد -١٦٣٨
َسِمْعتُ : قَالَ َيْعقُوُب الْقُمِّيُّ ، َعْن َعْنَبَسةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُجْنُدبِ بن َعْبِد اللَِّه ، 

َيا أَيَُّها النَّاُس ال َيحُولَنَّ َبْيَن أََحِدكُْم َوَبْيَن الَْجنَِّة ِملُْء كَفٍّ ِمْن َدمٍ أَْهَراقَُه : َيقُولُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، 
  .ِه ظُلًْما ، َمْن َصلَّى الَْغَداةَ فَُهَو ِفي ِذمَِّة اللَِّه ، َيا اْبَن آَدَم فَال َيطْلُبَنََّك اللَُّه بَِشْيٍء ِمْن ِذمَِّت

َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ، َوُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر ، وعبد اهللا بن أمحد بن  -١٦٣٩
بِ بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُجْنُد: حنبل ، قَالُوا 

َمنِ اْسَتطَاَع أَنْ ال َيُحولَنَّ َبْيَنُه َوَبْيَن الَْجنَِّة ِملُْء كَفٍّ ِمْن َدمٍ ُيْهرِيقُُه ، : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 
ْبوَابِ الَْجنَِّة حَالَ َبْيَنُه َوَبْيَنُه ، َمنِ اْستَطَاَع مِْنكُْم أَنْ ال ُيْدِخلَ َبطَْنُه إِال كَأَنََّما َيذَْبُح َدجَاَجةً ، كُلََّما َتقَدََّم ِلبَابٍ ِمْن أَ

  .طَيًِّبا ، فَإِنَّ أَوَّلَ َما َيْنِتُن ِمَن اإلِْنَساِن َبطُْنُه 
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -١٦٤٠

  َسلََمةَ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، ح

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، يِّ َصَوَحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َعْن َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َعنِ النَّبِ
أَْنَت آَدُم الَِّذي َخلَقََك اللَُّه بَِيِدِه وَأَْسكََنَك َجنََّتُه وَأَْسَجدَ : لَِقَي آَدُم ُموَسى َصلَّى اللَُّه َعلَْيهَِما ، فَقَالَ ُموَسى : قَالَ 

أَْنَت ُموَسى الَِّذي اْصطَفَاكَ : َتَك ِمَن الَْجنَِّة ؟ قَالَ آَدُم َعلَْيِه السَّالُم لََك َمالِئكََتُه ، ثُمَّ فََعلَْت َما فََعلَْت فَأَْخَرْجَت ذُرِّيَّ
ُه َبلِ الذِّكُْر ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: نََعْم ، فَأََنا أَقَْدُم أَمِ الذِّكُْر ؟ قَالَ : اللَُّه بِرَِسالَِتِه َوكَلََّمَك َوقَرََّبَك َنجِيا ؟ قَالَ 

  .فََحجَّ آَدُم ُموَسى ، فََحجَّ آَدُم ُموَسى ، فََحجَّ آَدُم ُموَسى: َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحَسُن ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، َحدَّثََنا جَرِيُر بن حَازِمٍ ، َحدَّثََنا الْ -١٦٤١
ُجرَِح َرُجلٌ ِفيَمْن كَانَ قَْبلَكُْم جَِراًحا : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ن َعْبِد اللَِّه الَْبَجِليُّ ، قَالَ ُجْنُدُب ب

عَْبِدي َباَدرَنِي نَفَْسُه ، : ُه َعزَّ َوَجلَّ فَجَزَِع ِمْنُه فَأََخذَ ِسكِّيًنا فََحزَّ بَِها َيَدُه فََما َرقَأَ َعْنُه الدََّم حَتَّى َماَت ، فَقَالَ اللَّ
  .َحرَّْمُت َعلَْيَك الَْجنَّةَ

، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ  -١٦٤٢
  .َحدُّ السَّاِحرِ َضْرَبةٌ بِالسَّْيِف: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسنِ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ ُمْسِلمٍ ، َعنِ الَْح

ُد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف التُّرِْكيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن َسيَّارٍ ، َحدَّثََنا َخاِلٌد الَْعْب -١٦٤٣
  .َحدُّ السَّاِحرِ ضَْرَبةٌ بِالسَّْيِف : َعْن ُجْنُدبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  أَُبو َعْبِد اللَِّه الُْجَشِميُّ ، َعْن َجنِدبِ
، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ بن َعْبِد الَْوارِِث ،  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ اَألصَْبَهانِيُّ -١٦٤٤

َجاَء أَْعرَابِيٌّ فَأََناخَ رَاِحلََتُه ، ثُمَّ : َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي الْجَُرْيرِيُّ ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الُْجَشِميِّ ، َحدَّثََنا جُْنُدٌب ، قَالَ 



ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أََتى قَلََها ، ثُمَّ َصلَّى َخلَْف َخلَْف َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّا َسلََّم َرسُولُ اللَِّه صَلََّع
ُمَحمًَّدا َوال ُتْشرِْك ِفي َرْحَمِتَنا أََحًدا ، فَقَالَ َرُسولُ اللَُّهمَّ اْرَحْمنِي َو: رَاِحلََتُه فَأَطْلََق ِعقَالََها ، ثُمَّ رَِكَبَها ، ثُمَّ َناَدى 

َما َتقُولُونَ ؟ ُهَو أََضلُّ أَْم َبعُِريُه ؟ لَقَْد َحظََر َرْحَمةً َواِسَعةً ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َخلََق ِمائَةَ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َتقُولُونَ ُهَو أََضلُّ َزلَ ِمْنَها َرْحَمةً َتعَاطََف بَِها الَْخالِئُق جِنَُّها ، َوإِْنُسَها ، وََبَهاِئمَُها ، َوِعْنَدُه ِتْسَعةٌ َوِتْسُعونَ أََرْحَمٍة ثُمَّ أَْن
  .أَْم َبِعُريُه ؟

  أَُبو السَّوَّارِ الَْعدَوِيُّ ، َعْن ُجْنَدبٍ

اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن ُعَبْيَدةَ التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمرُ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ،  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ -١٦٤٥
َمْن َصلَّى : َم ، قَالَ َوَسلَّ َعنِ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن أَبِي السَّوَّارِ ، َعْن ُجْنُدبِ بن َعْبِد اللَِّه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .الَْغَداةَ فلَُه ِذمَّةُ اللَِّه 
َمْن ُيْخِفْر ِذمَِّتي كُْنُت َخْصُمُه ، َوَمْن : َوَبلََغنِي أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ : أَْو كََما قَالَ  -١٦٤٦

  .َخاَصْمُتهُ َخَصْمُتُه
َعنِ  َراهِيُم بن نَاِئلَةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن ُعَبْيَدةَ التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ،َحدَّثََنا إِْب -١٦٤٧

ْن َصلَّى َصالتََنا ، َم: الَْحْضَرِميِّ ، َعْن أَبِي السَّوَّارِ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .َواْسَتقَْبلَ ِقْبلََتَنا ، َوأَكَلَ ذَبِيَحَتَنا ، فَذَاَك الُْمْسِلُم لَُه ِذمَّةُ اللَِّه َوِذمَّةُ َرسُوِلِه

بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ،  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر -١٦٤٨
 َوَسلََّم أَنَّهُ َبَعثَ َرْهطًا َحدَّثَنِي الَْحْضَرِميُّ ، َعْن أَبِي السَّوَّارِ ، َعْن ُجْنُدبِ بن َعْبدِ اللَِّه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َدةَ ، فَلَمَّا ذََهَب ِلَيْنطَِلَق َبكَى ُصَباَبةُ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَبَعثَ َعلَْيهِْم أََبا ُعَبْيَدةَ بن الْجَرَّاحِ أَْو ُعبَْي
كَانَ كَذَا ابَ َحتَّى َيْبلُغَ َم، فََجلََس فََبَعثَ َعلَْيهِْم َعْبَد اللَِّه بن َجْحشٍ َمكَاَنُه ، َوكََتَب لَُه ِكتَاًبا َوأََمَرُه أَنْ ال َيقَْرأَ الِْكَت

َسْمٌع : ال ُتكْرَِهنَّ أََحًدا ِمْن أَْصحَابَِك َعلَى الَْمِسريِ َمَعَك ، فَلَمَّا قََرأَ الِْكتَاَب اْسَتْرَجَع ، ثُمَّ قَالَ : َوكَذَا ، َوقَالَ 
َع َرُجالِن َوَمَضى َبِقيَُّتُهْم ، فَلَقُوا اْبَن الَْحْضَرِميِّ َوطَاَعةٌ ِللَِّه َوَرُسوِلِه ، فََخبَّرَُهُم الْخََبَر َوقََرأَ َعلَْيهُِم الْكَِتاَب ، فََرَج

قََتلُْتْم ِفي الشَّْهرِ الْحََرامِ ، : فَقََتلُوُه ، َولَْم َيْدُروا أَنَّ ذَِلَك الَْيْوَم ِمْن َرَجبٍ أَْو ُجَماَدى ، فَقَالَ الُْمْشرِكُونَ ِللُْمْسِلِمَني 
إِنْ لَمْ َيكُوُنوا : ، فَقَالَ بَْعُضُهْم ]  ٢١٧: البقرة [} َيْسأَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامِ ِقتَالٍ ِفيِه{:  فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

ي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا وَالَِّذيَن َهاَجرُوا َوَجاَهُدوا ِف{: أَصَاُبوا وِْزًرا فَلَْيَس لَُهْم أَْجٌر فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
  ]. ٢١٨: البفرة [} َيْرُجونَ َرْحَمةَ اللَِّه َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم

  أَُبو ِمْجلَزٍ الِحُق بن ُحمَْيٍد ، َعْن ُجْنَدبٍ

دَِّميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ُسلَْيَمانُ بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَ -١٦٤٩
  َداُوَد ح

ا ، َعْن ِعْمَرانَ الْقَطَّاِن ، َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ ، ِكالُهَم
َمْن قُِتلَ : ، َعْن ُجْنُدبٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ

  .َتْحَت رَاَيِة ُعمِّيٍَّة َيْنُصُر َعَصبِيَّةً َويَْغَضُب ِللَْعَصبِيَِّة فَِقْتلَةٌ َجاِهِليَّةٌ
  َعْن ُجْنَدبٍ أَُبو ِعْمَرانَ الَْجوْنِيُّ ،



َحدَّثََنا سَُرْيجُ بن النُّْعَماِن ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َوالَْحَسُن بن الُْمَتوَكِّلِ الْبَْغدَاِديُّ ، قَاال  -١٦٥٠
: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بٍ ، قَالَ َحدَّثََنا سَُهْيلُ بن أَبِي َحْزمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ِعْمَرانَ الْجَوْنِيُّ ، َعْن ُجْنُد

  .َمْن قَالَ ِفي الْقُْرآِن بَِرأْيِِه فَأََصاَب فَقَدْ أَْخطَأَ
  دَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، حَح: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارُِم أَُبو النُّْعَماِن ، َوعَاِصمُ بن َعِليٍّ ، قَاال  -١٦٥١

  َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن ُعَبْيٍد ، ح: َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم ، َوَسعِيُد بن َمْنصُورٍ ، قَاال 

، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا َسالُم بن أَبِي ُمطِيعٍ ، كُلُُّهْم ،  َوَحدَّثََنا َعِليٌّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ الَْمْوِصِليُّ
اْجَتِمعُوا َعلَى الْقُْرآِن َما ائَْتلَفُْتْم َعلَْيِه فَإِذَا : َعْن أَبِي ِعْمَرانَ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .َتلَفُْتْم ِفيِه فَقُوُموااْخ
 ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلمُ بن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن ُموَسى النَّْحوِيُّ -١٦٥٢

اقَْرُءوا الْقُْرآنَ َما ائَْتلَفَْت َعلَْيِه : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اللَِّه: ِعْمَرانَ ، َعْن ُجْنُدبِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 
  .قُلُوُبكُْم فَإِذَا اْخَتلَفْت فَقُوُموا 

انَ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعمَّارٍ الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ِعْمَر -١٦٥٣
: ْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الْفَُراِفَصِة ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ الْجَْونِيِّ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .فَقُوُموا اْجَتِمعُوا َعلَى الْقُْرآِن َما ائَْتلَفُْتْم َعلَْيِه فَإِذَا اْخَتلَفُْتْم 
: انَ ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َجْعفَرِ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي ِعْمَر -١٦٥٤

ُرهْم ِمْن قَْرَيٍة إِلَى قَْرَيٍة َيُدلُّونا َعلَى الطَّرِيقِ كُنَّا ُنَسخِّ: َسأَلْتُ ُجْنُدَب بن َعْبِد اللَِّه ، َهلْ كُْنُتمْ ُتَسخُِّرونَ الَْعَجَم ؟ قَالَ 
  .ثُمَّ ُنَخلِّيهِْم
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، ح -١٦٥٥

: َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ الَْجوْنِيِّ ، قَالَ : َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َعاِئَشةَ ، قَاال 
لََعلََّك َتقُولُ أَفْتَانِي ُجْنُدٌب وأَقَْتِدي : قُلُْت ِلُجْنُدبِ بن َعْبِد اللَِّه إِنِّي بَاَيْعُت اْبَن الزَُّبْيرِ َعلَى أَنْ أُقَاِتلَ أَْهلَ الشَّامِ ، قَالَ 

ال ُيقَْبلُ مِنِّي ، قَالَ : افَْتِد بِمَاِلَك ، قُلُْت : فَقَالَ : َما أُرِيُد ذَِلَك َولَكِنِّي أَْسَتفْتِيَك ِلُتفِْتَينِي ، قَالَ : لُْت قُ: ، قَالَ 
ا أَْخَبرَنِي أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه كُْنُت َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غُالًما َحزَوًَّرا َوأَنَّ فُالًن: ُجْنُدٌب 

: ِفيَم قََتلُْتْم َهذَا ؟ فََيقُولُ : َيجِيُء الَْمقْتُولُ َيْوَم الِْقَياَمِة بِقَاِتِلِه ، ُمَتَعلِّقٍ بِِه ، فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .َتكُونُ ذَِلَك الرَُّجلَ ِفي ُملِْك فُالٍن ، فَاتَّقِ ال

ٌع ، َعْن َحمَّاِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َوِكي -١٦٥٦
  َنجِيحٍ ، ح

الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َنجِيحٍ ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ ، َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َصَدقَةَ ، َحدَّثََنا بِْسطَاُم بن 
آنَ ، ثُمَّ َتَعلَّْمَنا َم الْقُْركُنَّا َمَع َنبِيَِّنا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفْتَياًنا َحَزاوَِرةَ فََتَعلَّْمَنا اِإلَميانَ قَْبلَ أَنْ َنَتَعلَّ: َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ 

  .الْقُْرآنَ فََنزَْداُد بِهِ إِميَاًنا ، فَإِنَّكُُم الَْيْوَم َتَعلَُّمونَ الْقُْرآنَ قَْبلَ اِإلَمياِن

َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر  :َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن حَاِتمِ بن َوْرَدانَ ، َوهَُرْيُم بن َعْبدِ اَألْعلَى ، قَاال  -١٦٥٧
قَالَ َرُجلٌ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ 



لَِّذي َيَتأَلَّى َعلَيَّ أَنْ ال أَغِْفَر لِفُالٍن فَإِنِّي قَْد غَفَْرُت لِفُالنٍ َمْن ذَا ا: َواللَِّه ال َيْغِفرُ اللَُّه لِفُالٍن ، فَقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
  .َوأَْحبَطُْت َعَملََك

ْنُدبٍ ْمَرانَ ، َعْن ُجَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِع -١٦٥٨
ِه َوَسلََّم ، أَْو إِلَى نَبِيٍّ أَنََّها بَِمنْزِلَةِ أَنَّ َرُجال آلَى ، أَنْ ال َيْغِفرَ اللَُّه لِفُالٍن ، فَأَْوَحى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَى َنبِيِّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .الَْخِطيئَِة فَلَْيْستَقْبِلِ الَْعَملَ 
  يُّ ، َعْن ُجْنَدبٍأَُبو َتِميَمةَ الُْهَجْيِم

َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، َوالَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، قَاال  -١٦٥٩
َعْن ُجْنُدبِ بن َعْبِد اللَِّه اَألْزِديِّ َصاِحبِ النَّبِيِّ َصلَّى َعِليُّ بن ُسلَْيَمانَ الْكَلْبِيُّ ، َحدَّثَنِي اَألعَْمُش ، َعْن أَبِي َتِميَمةَ ، 

َبْيتُ الِْمْسِكنيِ ، َوُهَو ِمَن الَْبْصَرةِ : اْنطَلَقْتُ أََنا َوُهَو إِلَى الَْبْصَرِة َحتَّى أََتْيَنا َمكَاًنا ُيقَالُ لَُه : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
فَإِذَا أَتَْيَنا الَْبْصَرةَ فآِتنِي بِهِمْ : َنَعْم ، قَالَ : َهلْ كُْنتَ ُتَدارُِس أََحًدا الْقُْرآنَ ؟ فَقُلُْت : ِمَن الْكُوفَِة ، فَقَالَ  ِمثْلُ الثَّوِيَِّة

مَِئٍذ ِمْن أَفَاِضلِ أَْهلِ الَْبصَْرِة فَأَْنَشأَ فَأََتْيُتُه بَِصاِلحِ بن ُمَسرِّحٍ َوبِأَبِي بِاللٍ وََنْجَدةَ َوَناِفعِ بن اَألْزَرقِ َوُهْم ِفي َنفِْسي َيْو
َمثَلُ الَْعاِلمِ : َعلَْيِه َوَسلََّم  ُيَحدِّثُنِي َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ جُْنُدٌب ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

  .ْنَسى َنفَْسُه كَمَثَلِ السِّرَاجِ ُيِضيُء ِللنَّاسِ وُيحْرُِق نَفَْسُهالَِّذي ُيَعلُِّم النَّاَس الَْخْيَر وَي
ال َيُحولَنَّ َبْينِ أََحِدكُْم وََبْيَن الَْجنَِّة َوُهَو َينْظُُر إِلَى أَبَْوابَِها ِملْءُ : َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  -١٦٦٠

فََتكَلََّم الْقَْوُم فَذَكَرُوا األَْمَر بِالَْمْعُروِف وَالنَّْهَي َعنِ الُْمْنكَرِ َوُهَو سَاِكٌت : مٍ أَْهَراقَُه ظُلًْما ، قَالَ كَفٍّ ِمْن َدمِ ُمْسِل
  .لَمْ أََر كَالَْيْومِ قَطُّ قَْوًما أََحقَّ بِالنَّجَاِة إِنْ كَانُوا صَاِدِقَني: َيْسَتِمُع ِمنُْهْم ، ثُمَّ قَالَ 

، َعْن طَرِيفٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َشاِهَني ، َحدَّثََنا َخاِلٌد ، َعنِ الُْجرَْيرِيِّ  -١٦٦١
َصفَْوانَ َوُجْنَدًبا وَأَْصَحاَبُه َوُهَو يُوِصيهِْم ، فَقَالُوا لَُه : أَبِي َتِميَمةَ ، قَالَ  َت ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ َسِمْع: شَهِْدتُ 

َوَمْن شاقََق َيُشقُّ اللَُّه َعلَْيِه َيْوَم : َمْن َسمََّع اللَُّه بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة ، وَأَْحِسُبُه قَالَ : َسِمْعُتُه َيقُولُ : َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ 
  .الِْقَيامَِة

  أََنُس بن ِسريِيَن ، َعْن ُجْنَدبٍ
، َعْن أََنسِ بن  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا َخاِلٌد الَْحذَّاُء -١٦٦٢

َمْن َصلَّى َصالةَ : ِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َسِمْعُت ُجْنُدَب بن َعْبِد اللَِّه ، َيقُولُ : ِسريِيَن ، قَالَ 
لُُبُه بَِشْيٍء ِمْن ِذمَِّتِه ُيْدرِكُُه فََيكُبُُّه ِفي الصُّْبحِ فَُهَو ِفي ِذمَِّة اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَال َيطْلَُبنَّكُُم اللَُّه بَِشْيٍء ِمْن ِذمَِّتِه فَإِنَُّه َمْن َيطْ

بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا جَابُِر بن كُْرِديٍّ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َنارِ َجَهنََّم ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد 
  .ُهَعْن أََنسِ بن سِريِيَن ، َعْن ُجْنُدبٍ ، َوكَانَ قَْد أَْدَرَك النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَذَكََر ِمثْلَ

  فَْوانُ بن ُمْحرِزٍ الْمَازِنِيُّ ، َعْن ُجْنَدبٍَص

َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ ، : َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ ، َوُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن الَْبَراِء ، قَاال  -١٦٦٣
انَ بن ُمحْرِزٍ ، َعْن ُجْنُدبِ بن َعْبِد اللَِّه ، أَنَُّه َمرَّ بِقَْومٍ َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن ، َعْن لَْيٍث ، َعْن َصفَْو

ِء الْقُْرآِن ائْتِنِي بنفَرٍ ِمْن قُرَّا: ال َيغُرَّنََّك َهُؤالِء إِنَُّهْم َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ الَْيْوَم ويََتَجالَُدونَ بِالسُّيُوِف غًَدا ، ثُمَّ قَالَ : فَقَالَ 
ْو ثَمَانَِيٍة ، فَلَمَّا أَنْ َدَخلَْنا َعلَى ولَْيكُونوا ُشُيوًخا فَأََتْيُتُه بناِفعِ بن اَألْزَرقِ وأََتْيُتهُ بِِمْردَاسٍ أَبِي بِاللٍ ، َوبِنَفَرٍ َمَعُهَما ِستٍَّة أَ



َمثَلُ َمْن ُيَعلُِّم النَّاَس الَْخْيَر ويَْنَسى نَفَْسهُ : ْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ إِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ: ُجْنُدبٍ ، قَالَ 
ْوَم الِْقَياَمِة ، َوَمْن َسمََّع كََمثَلِ الِْمْصبَاحِ الَِّذي ُيِضيُء ِللنَّاسِ وََيحْرُِق نَفَْسُه ، َوَمْن َراَءى النَّاَس بِِعلِْمِه َراَءى اللَُّه بِِه َي

  .بَِعَمِلِه َسمََّع اللَُّه بِِه  النَّاَس
اْستَطَاَع مِْنكُمْ أَنْ ال  فَاْعلَُموا أَنَُّه أَوَّلُ َما ُيْنِتُن ِمْن أََحِدكُمْ إِذَا مَاَت َبطُْنُه ، فَال ُيْدِخلْ بَطَْنُه إِال طَيًِّبا ، َوَمنِ -١٦٦٤

  .لَْيفَْعلْ َيحُولَ َبْيَنُه َوَبْيَن الَْجنَِّة ِملُْء كَفٍّ ِمْن َدمٍ فَ
  َعْبُد اللَِّه بن الَْحارِِث ، َعْن ُجْنَدبٍ

دَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ َعْبدُ اللَِّه بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ، َح -١٦٦٥
َسةَ ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا جُْنُدٌب ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َعْمرٍو ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْي

ى اللَِّه أَنْ َيكُونَ ِلي قَْد كَانَ ِلي مِْنكُْم إِْخَوةٌ وأَْصِدقَاُء َوإِنِّي أَْبَرأُ إِلَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبلَ َمْوِتِه بَِخْمسٍ ، َيقُولُ 
لَّ قَِد اتََّخذَنِي َخلِيال كََما ِمْنكُْم َخلِيلٌ ، َولَْو كُْنُت مُتَِّخذًا َخلِيال ِمْن أُمَِّتي التََّخذُْت أََبا َبكْرٍ َخلِيال ، َوإِنَّ َربِّي َعزَّ َوَج

اُنوا يَتَِّخذُونَ قُُبوَر أَْنبِيَائِهِْم َوصَاِلِحيهِْم َمَساجَِد فَال َتتَِّخذُوا الْقُبُورَ اتََّخذَ إِبَْراِهيمَ َخِليال ، أَال َوإِنَّ َمْن كَانَ قَْبلَكُْم كَ
  .َمَساجَِد فَإِنِّي أَنَْهاكُْم ، َعْن ذَِلَك
  الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ ، َعْن ُجْنَدبٍ

ثََنا الَْعبَّاُس بن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َشَباَبةُ بن َسوَّارٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الَْجمَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّ -١٦٦٦
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : الُْمِغَريةُ بن ُمْسِلمٍ ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد ، َعنِ الَْولِيِد بن ُمْسِلمٍ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ 

  .إِذَا اْسَتأْذَنَ أََحدُكُْم ثَالثًا َولَْم ُيْؤذَنْ لَُه فَلَْيْرجِْع:  َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ
  َعْبُد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن ُجْنَدبٍ

بن ِهَشامٍ ، َعْن  وَِيةَُحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَعا -١٦٦٧
أََنا : قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُسفَْيانَ ، َوَوِكيعٍ ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ 

  .فََرطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ
دَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحيَّاةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َح -١٦٦٨

  .أََنا فَرَطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ : َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ُجْنُدبٍ ، قَالَ 
َسِمْعُت : َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ،  -١٦٦٩

  .أََنا فَرَطُكُْم َعلَى الَْحْوضِ : النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  ، َحدَّثََنا زَُهْيُر بن َعبَّاسٍ ، حَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف  -١٦٧٠

َحدَّثََنا َيزِيُد بن َعطَاٍء ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن : َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 
  .أََنا فََرطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ : يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِمْعُت النَّبِ: ُجْنُدبِ بن ُسفَْيانَ الَْبَجِليِّ ، قَالَ 

يِد بن الَْحَسنِ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َزكَرِيَّا الَْعْبَدِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِم -١٦٧١
  .أََنا فَرَطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ : بن ُعَمْيرٍ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َعْبِد الَْمِلِك

للَِّه بن ُموَسى ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ا -١٦٧٢
: َسِمْعتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : أَبِي َيْعقُوَب الثَّقَِفيُّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ 



  .أََنا فَرَطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ 
َسِمْعتُ : ثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّ -١٦٧٣

  .أَال إِنِّي فَرَطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُجْنُدًبا ، َيقُولُ 
  بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، ح َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٦٧٤

  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا جَْنَدلُ بن وَاِلقٍ ، ح
  َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َحفْصٍ النُّفَيِْليُّ ، ح

َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، : َحدَّثََنا أَْحَمُد بن إِْسَحاقَ الَْخشَّاُب الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالُوا َو
إِنَّ أَفَْضلَ الصَّالِة : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َعْن َعْبِد الَْمِلِك ، َعْن ُجْنُدبِ بن ُسفَْيانَ ، قَالَ 

  .ُعوَنُه الُْمَحرََّمَبْعَد الَْمفْرُوَضِة ، الصَّالةُ ِفي َجْوِف اللَّْيلِ ، َوأَفَْضلَ الصَِّيامِ بَْعَد َرَمَضانَ ، َشْهُر اللَِّه الَِّذي َتْد
  َسلََمةُ بن كَُهْيلٍ ، َعْن ُجْنَدبٍ

َسِمْعُت جُْنُدًبا : َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، قَالَ َحدَّثَ -١٦٧٥
: سُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َر: َولَمْ أَْسَمْع أََحًدا ، َيقُولُ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َيقُولُ 

َمْن ُيَسمِّْع ُيَسمِّعِ اللَُّه بِِه ، َوَمْن : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : فََدنَْوُت ِمْنُه ، فََسِمْعُتُه َيقُولُ : غَْيُرُه ، قَالَ 
  .ُيرَاِئي ُيرَاِئي اللَُّه بِِه 

ْنُصورٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن ِعيَسى الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحكِيمِ بن َم -١٦٧٦
َمْن : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ُمَحمَِّد بن ُجَحاَدةَ ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َعْن ُجْنُدبِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
اللَُّه لَُه ِلَساَنْينِ ِمْن َنارٍ َيْومَ  ُيَسمِّْع ُيَسمِّعِ اللَُّه بِِه ، َوَمْن يَُراِئي يَُراِئي اللَُّه بِِه ، َوَمْن كَانَ ذَا ِلسَاَنْينِ ِفي الدُّنَْيا َجَعلَ

  .الِْقَياَمِة 
  رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َحاِمُد بن َيْحَيى ، ح َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ -١٦٧٧

  َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، ح: َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، قَاال 
  َعنِ الْوَِليِد بن َحْربٍ ،حَوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، 

انُ ، َحدَّثََنا الصَُّدوقُ اَألِمنيُ َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َعْمرٍو الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْي
َما َسِمْعُت ِمْن أََحدٍ َسِمَع ِمَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َيقُولُ َسمِْعُت َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، : الَْوِليُد بن َحْربٍ ، قَالَ 

َمْن ُيَسمِّْع ُيَسمِّعِ اللَُّه بِِه ، َوَمْن يَُراِئي يَُراِئي : َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : إِال جُْندًُبا ، َيقُولُ 
  .للَُّه بِِه ا

بن ُموَسى ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه -١٦٧٨
ْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِم: إِبَْراهِيُم بن إِْسَماعِيلَ ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ 

  .َمْن َراَءى َراَءى اللَُّه بِِه ، َوَمْن َسمََّع َسمََّع اللَُّه بِِه : 
َبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي َنْصرُ بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن قَُتْي -١٦٧٩

َمْن َسمََّع َسمَّعَ : َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : الَْعبَّاسِ ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ 
  .اللَُّه بِِه ، َوَمْن َراَءى َراَءى اللَُّه بِِه 



َمةَ ثََنا َسلََمةُ بن إِبَْراهِيَم بن إِْسَماعِيلَ بن َيْحَيى بن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن َسلََحدَّ -١٦٨٠
  .أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََعَن آِكلَ الرَِّبا َوُموِكلَُه: بن كَُهْيلٍ ، َعْن ُجْنُدبٍ 

ْن ثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َحاِمُد بن آَدَم الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى ، َعَحدَّ -١٦٨١
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرُسولُ : ُمَحمَِّد بن ُعَبْيدِ اللَِّه الَْعْرزَِميِّ ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َعْن ُجْنُدبِ بن سُفَْيانَ ، قَالَ 

  .َما أََسرَّ َعْبٌد سَرِيَرةً إِال أَلَْبَسهُ اللَُّه رَِداَءها إِنْ خَْيًرا فََخْيٌر َوإِنْ َشرا فَشَرٌّ: َوَسلََّم 
  اَألْسَوُد بن قَْيسٍ ، َعْن ُجْنَدبٍ

َسِمْعُت جُْندًُبا : َعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعنِ اَألْسَودِ بن قَْيسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُن -١٦٨٢
َهلْ أَْنِت إِال إِصَْبٌع :  بَْيَنَما النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمِشي إِذْ أََصاَبهُ َحَجٌر فََعثََر فَُدِمَيْت إِْصَبُعُه ، فَقَالَ: ، َيقُولُ 

  .يِت َوِفي َسبِيلِ اللَِّه َما لَِقيِتُدِم
 ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ اَألْسَوِد بن قَْيسٍ -١٦٨٣

: فَدُِمَيْت ، فَقَالَ : َوَسلََّم َيْمِشي إِذْ أَصَاَب إِْصَبَعُه َحَجٌر ، قَالَ  َبْيَنَما النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: ُجْنُدبِ بن ُسفَْيانَ ، قَالَ 
  .َما أَْنِت إِال إِْصَبٌع دُِميِت َوِفي َسبِيلِ اللَِّه َما لَِقيِت 

  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، ح -١٦٨٤

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ : ةُ بن سَْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ ، قَاال َوثََنا َمسَْعَد
َهلْ : رٍ فَُنِكَبتْ إِْصَبُعُه ، فَقَالَ كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَا: اَألْسَوِد بن قَْيسٍ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ 

  .أَْنِت إِال إِْصَبٌع دُِميِت َوِفي سَبِيلِ اللَِّه َما لَِقيِت 
َنا َعِليُّ بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َداُوَد ، َحدَّثَ -١٦٨٥

: َم فَُدِمَيْت ، فَقَالَ اِلحٍ ، َعنِ اَألْسَوِد بن قَْيسٍ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، أَنَّ َحجًَرا ، أََصابَ إِْصَبَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّص
  .َهلْ أَْنِت إِال إِْصَبٌع ُدِميِت َوِفي َسبِيلِ اللَِّه َما لَقِيِت 

ْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَه -١٦٨٦
، فَقَالَ أَصَاَب رِْجلَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحَجٌر فَُدِمَيْت : َحَسنِ بن صَاِلحٍ ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ 

  .َهلْ أَْنِت إِال إِصَْبٌع ُدِميِت َوِفي َسبِيلِ اللَِّه َما لَِقيِت : 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الرَّبِيعِ بن َشاِهَني الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ،ح -١٦٨٧

ُدِمَيتْ : َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعنِ اَألسَْوِد بن قَْيسٍ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ : ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد 
َما أَْنِت إِال إِْصَبٌع ُدِميِت َوِفي َسبِيلِ اللَِّه َما : إِْصَبُع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ الَْمَشاِهِد ، فَقَالَ 

  .ِقيِت لَ

َسِمْعُت جُْندًُبا :  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعنِ اَألْسَودِ بن قَْيسٍ ، قَالَ -١٦٨٨
َيا ُمحَمَُّد َما رَأَى : أَْو لَْيلََتْينِ ، فَأََتْتُه امَْرأَةٌ ، فَقَالَْت اْشَتكَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيقُْم لَْيلَةً : ، َيقُولُ 

: الضحى [} وَالضَُّحى َواللَّْيلِ إِذَا َسَجى َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَلَى{: َشْيطَاُنَك إِال قَْد َترَكََك ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
  ] .٣ـ١

َسِمْعتُ : بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ اَألسَْوِد ، قَالَ  َحدَّثََنا ُعَمُر -١٦٨٩



ْن ُجْنُدبِ بن بن قَْيسٍ ، َع ُجْنُدًبا ، َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ اَألْسَوِد
َما أََرى صَاِحَبكَ إِال قَدْ : اْحتََبَس جِبْرِيلُ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َبْعُض بناِت َعمِِّه : ُسفَْيانَ ، قَالَ 
َواللَّفْظُ ِلَحِديثِ ]  ٣ـ١: الضحى [} َوَما قَلَى وَالضَُّحى َواللَّْيلِ إِذَا َسَجى َما َودََّعَك رَبَُّك{فََنزَلَْت : قَالَك ، قَالَ 

  .َعْمرِو بن َمْرُزوقٍ 

َعْن ُجْنُدبِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َحدَّثََنا اَألْسَوُد ،  -١٦٩٠
َيا ُمَحمَُّد إِنِّي : لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيقُْم لَْيلََتْينِ أَْو ثَالثًا ، فَقَالَِت امَْرأَةٌ اْشَتكَى َرُسو: ُسفَْيانَ ، قَالَ 

وَالضَُّحى َواللَّْيلِ {: زَّ َوَجلَّ َألْرُجو أَنْ َيكُونَ َشْيطَاُنَك قَْد َتَركََك ، لَْم نََرُه قَُرَبَك مُْنذُ لَْيلََتْينِ أَْو ثَالٍث ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َع
  ] . ٣ـ١: الضحى [} إِذَا َسَجى َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى

بن قَْيسٍ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا اَألسَْوُد -١٦٩١
قَْد وُدَِّع ُمحَمٌَّد فَأَنَْزلَ اللَّهُ : أَْبطَأَ جِبْرِيلُ َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ الُْمْشرِكُونَ : بٍ ، قَالَ ُجْنُد

ى َولَآلِخَرةُ َخْيٌر لََك ِمَن األُولَى وَلََسْوفَ َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَلَ{: َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َرسُوِلِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ] . ٥ـ٣: الضحى [} ُيْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى

  َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، ح: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، وَأَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَطَْرانِيُّ ، قَاال  -١٦٩٢
  اُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الطََّياِلِسيُّ ، َوَعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، حَوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َد

َسِمْعتُ : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ اَألْسَوِد ، قَالَ : َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصمُ بن َعِليٍّ ، قَالُوا 
َمْن كَانَ ذََبَح قَْبلَ أَنْ ُيَصلَِّي فَلَْيذَْبحْ : شَهِْدُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ َخطََب ، فَقَالَ : لُ ُجْنُدًبا ، َيقُو

  .َولُْيْبِدلْ َمكَاَنَها ، َوَمْن لَمْ َيكُْن ذََبَح ، فَلَْيذَْبْح بِاْسمِ اللَِّه
رِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َعنِ اَألسَْوِد بن قَْيسٍ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْم -١٦٩٣

ْن َصالتِهِ َشهِْدُت اَألْضَحى َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم ُيِعْد أَنْ صَلَّى َوفََرغَ ِم: ُجْنُدُب بن ُسفَْيانَ ، قَالَ 
َمْن كَانَ : ْيِه َوَسلََّم إِذَا ُهَو يََرى لَْحَم أَْضًحى قَْد ذُبَِحْت قَْبلَ أَنْ َيفُْرغَ ِمْن َصالِتِه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .، فَلَْيذَْبْح بِاْسمِ اللَِّه ذََبَح أُْضحِيََّتُه قَْبلَ أَنْ ُيَصلَِّي فَلَْيذَْبْح َمكَاَنَها ، َوَمْن لَْم َيذَْبْح 
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح -١٦٩٤

 َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َحدَّثََنا اَألْسَوُد بن قَْيسٍ ، َعْن: َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال 
َشهِْدُت أَْضًحى َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََصلَّى بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا قََضى َرسُولُ : ُجْنُدبِ بن ُسفَْيانَ ، قَالَ 

َبَح قَْبلَ الصَّالةَ فَلَْيذَْبحْ َشاةً َمكَاَنَها ، َمْن كَانَ ذَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّالةَ َرأَى غََنًما قَْد ذُبَِحْت ، فَقَالَ 
  .َوَمْن لَْم َيكُْن ذََبَح فَلَْيذَْبحْ بِاْسمِ اللَِّه 

بن  ٌك ، وََيزِيُدَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َوشَرِي -١٦٩٥
شَهِْدتُ اَألْضَحى َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرأَى : َعطَاٍء ، َعنِ اَألْسَوِد بن قَْيسٍ ، َعْن ُجْنُدبِ بن ُسفَْيانَ ، قَالَ 

ْبَح ، َوَمْن لَمْ َيكُْن ذََبَح فَلَْيذَْبْح َعلَى اْسمِ َمْن كَانَ ذََبَح قَْبلَ الصَّالِة فَلُْيِعِد الذَّ: َناًسا قَْد ذََبُحوا قَْبلَ الصَّالِة ، فَقَالَ 
  .اللَِّه 

شَهِْدتُ : بٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ اَألْسَوُد ، َعْن ُجْنُد -١٦٩٦



َمْن كَانَ : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعِلَم أَنَّ َناًسا قَْد ذََبُحوا قَْبلَ الصَّالِة فََخطََب النَّاَس ، فَقَالَ الْعِيَد َمَع َرسُولِ اللَِّه َص
  .ذََبَح قَْبلَ الصَّالِة فَلُْيِعْد ذَبِيَحَتُه ، َوَمْن ال فَلَْيذَْبْح َعلَى اْسمِ اللَِّه 

ى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن سُفَْيانَ الُْجْنِديسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الْجَْهمِ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْي -١٦٩٧
ْن َم: صَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : َعْن َعْمرِو بن أَبِي قَْيسٍ ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ 

  .ْه كَانَ ذََبحَ أُْضحِيََّتُه قَْبلَ الصَّالِة فَلَْيذَْبْح َمكَاَنَها أُْخَرى ، َوَمْن لَْم َيذَْبْح فَلَْيذَْبْح بِاْسمِ اللَّ

َياٍد األَلَْهانِيُّ ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن زِ -١٦٩٨
َهلْ ِهيَ : أََصاَبْت إِْصَبَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشَجَرةٌ فَُدمَِيْت ، فَقَالَ : اَألْسَوِد بن قَْيسٍ ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ 

  إِال إِْصَبٌع دُِميِت َوِفي سَبِيلِ اللَِّه َما لَِقَيْت
رِيطُ َع َعلَى َسرِيرٍ َمْرمُولٍ بُِخوصٍ أَْو شَرِيٍط َوُوِضَع َتْحَت َرأِْسِه ِمْرفَقَُه ِمْن أََدمٍ َحْشوَُها ِليٌف فَأَثَّرَ الشَّفَُحِملَ فَُوِض، 

قَْيَصُر َيْجِلُسونَ َيا َرُسولَ اللَِّه ِكْسَرى َو: َما ُيْبِكيَك ؟ فَقَالَ : ِفي َجْنبِِه ، فََجاَء ُعَمُر بن الَْخطَّابِ ، فََبكَى ، فَقَالَ 
  .أََما َتْرَضْونَ أَنَّ لَُهُم الدُّْنَيا َولَكُُم اآلخَِرةَ: َعلَى َسرِيرِ الذََّهبِ ، َوَيلَْبُسونَ الدِّيبَاَج ، وَاِإلسَْتبَْرَق ، قَالَ 

رِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعنِ اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَع -١٦٩٩
  .كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يُْعجُِبُه التََّهجُُّد ِمَن اللَّْيلِ: َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ 

  أَُبو سَْهلٍ الْفََزارِيُّ ، َعْن ُجْنَدبٍ
ن َيزِيَد السَّاِميُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد اللَِّه الُْغدَانِيُّ ، َحدَّثََنا النَّْضرُ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُموَسى ب -١٧٠٠

ا لَِقيَ إِذَ: كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َمْنُصورٍ ، َعْن سَْهلٍ الْفَزَارِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ 
  .أَْصحَاَبُه لَمْ ُيَصاِفحُْهْم حَتَّى ُيسَلَِّم َعلَْيهِْم

ْضُر بن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُموَسى بن َيزِيَد السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُعبَْيِد اللَِّه الُْغَدانِيُّ ، َحدَّثََنا النَّ -١٧٠١
َسافَْرَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َسفًَرا فَأََتاُه قَْوٌم ، : بِيِه ، َعْن ُجْنُدبٍ ، قَالَ َعْن َسْهلٍ الْفَزَارِيِّ ، َعْن أَ

: ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َرسُولَ اللَِّه َسهَْوَنا َعنِ الصَّالِة فَلَْم َنِصلِّ حَتَّى طَلََعِت الشَّْمُس ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّ: فَقَالُوا 
إِنَّ َهذَا لَْيَس بِالسَّْهوِ إِنَّ َهذَا ِمَن الشَّْيطَاِن ، إِذَا أََخذَ أََحُدكُْم َمْضَجَعُه ِمَن اللَّْيلِ فَلَْيقُلْ : َتَوضَّئُوا َوَصلُّوا ، ثُمَّ قَالَ 

  .بِْسمِ اللَِّه أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ
  َشْهُر بن حَْوَشبٍ ، َعْن ُجْنَدبٍ

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ ، ح -١٧٠٢

: ْهرُ بن َحْوَشبٍ ، قَالَ َش َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد بن َبْهَراَم ، َحدَّثََنا
إِنِّي لَِعْنَد َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َجاَءُه َبِشُري ِمنْ : َحدَّثَنِي ُجْنُدُب بن ُسفَْيانَ َرُجلٌ ِمْن َبجِيلَةَ ، قَالَ 

َيا َرسُولَ اللَِّه َبْيَنَما َنْحُن َنطْلُُب : َوبِفَْتحِ اللَِّه الَِّذي فََتَح لَُهْم ، َوقَالَ  َسرِيَِّتِه فَأَْخَبَرهُ بِالنَّْصرِ الَِّذي َنَصَر اللَُّه َسرِيَِّتِه
ي إِنِّ: ُهَو َيسَْعى ، َوَيقُولُ الْقَْوَم َوقَْد َهَزَمُهمُ اللَُّه َتعَالَى ، إِذْ لَِحقُْت َرُجال بِالسَّْيِف فَلَمَّا َحسَّ أَنَّ السَّْيَف ُمَواِقُعُه َو

فََهال َشقَقَْت َعْن قَلْبِِه فََنظَْرَت أََصاِدٌق ُهوَ : َيا َرُسولَ اللَِّه إِنََّما َتَعوَّذَ ، قَالَ : فَقََتلُْتُه ؟ فَقَالَ : ُمْسِلٌم إِنِّي ُمْسِلٌم ، قَالَ 
ال َما ِفي قَلْبِِه َتْعلَُم َوال : ُبْضَعةٌ ِمْن لَْحمٍ ؟ قَالَ  لَْو َشقَقُْت َعْن قَلْبِِه َما كَانَ ِعلِْمي َهلْ قَلُْبُه إِال: أَْم كَاِذٌب ؟ قَالَ 

فََماَت ذَِلَك الرَُّجلُ فََدفَُنوُه ، فَأَصَْبَح : ال أَْسَتْغِفُر لََك ، قَالَ : َيا َرُسولَ اللَِّه اْسَتْغِفْر ِلي ، قَالَ : ِلسَانِِه َصدَّقَْت ، قَالَ 



ُنوُه ، فَأَْصَبَح َعلَى َوْجهِ اَألْرضِ ، ثَالثَ َمرَّاٍت ، فَلَمَّا َرأَْوا ذَِلَك اسَْتْحيَْوا َوَخزَْوا ِممَّا لَِقيَ َعلَى َوْجِه اَألْرضِ ، ثُمَّ َدفَ
  .فَاْحَتَملُوُه فَأَلْقَْوُه ِفي ِشْعبٍ ِمْن ِتلَْك الشَِّعابِ

  يدُ بن ُسلَْيَمانَ ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسِع -١٧٠٣

َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن بَْهَراَم ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ ، َحدَّثَنِي جُْنُدبُ : َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد ، قَاال 
سََيكُونُ َبْعِدي ِفَتٌن كَِقطَعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ ُيصْبُِح الرَُّجلُ : َم قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: بن ُسفَْيانَ ، قَالَ 

فَكَْيَف َنْصَنُع ِعْنَد ذَِلَك َيا : ِفيَها ُمْؤِمًنا َوُيْمِسي كَاِفًرا َوُيْمِسي كَاِفًرا َوُيصْبُِح ُمْؤِمًنا ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمنيِ 
أََرأَْيَت إِنْ ُدِخلَ َعلَى أََحِدَنا َبْيَتُه ؟ فَقَالَ َرُسولُ : اْدُخلُوا ُبيُوَتكُْم َواْحِملُوا ذِكْرِكُْم ، فَقَالَ َرُجلٌ :  َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ

اللَِّه الْقَاِتلَ ، فَإِنَّ الرَُّجلَ َيكُونُ  ِلُيْمِسْك بَِيِدِه َولَْيكُْن َعْبَد اللَِّه الَْمقْتُولَ ، َوال َيكُْن َعْبَد: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .النَّاُر ِفي ِفئَِة اِإلْسالمِ ، فََيأْكُلُ مَالَ أَِخيِه ، َوَيسِْفُك َدَمُه ، وَيْعِصي َربَُّه ، َوَيكْفُُر بَِخاِلِقِه وَتجِبُ لَُه

  ُجْنُدُب بن كَْعبٍ اَألْزِديُّ
  َوقَِد اْخُتِلَف ِفي ُصحَْبتِِه

ثََنا ُهَشْيٌم ، أََنا ثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم أَُبو َمْعَمرٍ الْقَِطيِعيُّ ، َحدََّحدَّ -١٧٠٤
بن ُعقَْبةَ فَكَانَ يَأُْخذُ السَّْيَف وََيذَْبُح نَفَْسُه  َخاِلٌد الَْحذَّاُء ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ أَنَّ َساحًِرا ، كَانَ َيلَْعُب ِعْنَد الْوَِليِد

} أَفََتأُْتونَ السِّْحَر َوأَْنُتْم تُْبِصُرونَ{: َوَيْعَملُ كَذَا َوال َيُضرُُّه ، فَقَاَم ُجْنُدٌب إِلَى السَّْيِف فَأََخذَُه فََضَرَب ُعُنقَُه ، ثُمَّ قََرأَ 
  ] . ٣: األنبياء [

  يثٍ الُْجهَنِيُُّجْنُدُب بن َمِك

ْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الُْمقَْعُد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث بن َسعِيٍد ، َع ٢ -١٧٠٥
  إِْسحَاَق ، ح

فَْيِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي َوَحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّ
  َيْعقُوُب بن ُعْتَبةَ ، َعْن ُمْسِلمِ بن َعْبِد اللَِّه الُْجهَنِيِّ ، َعْن ُجْنُدبِ بن َعْبدِ اللَِّه الُْجَهنِيِّ ، ح

َبلٍ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ِمهَْرانَ السَّبَّاُك ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحْن
َرُسولُ  َبَعثَ: قَالَ بن إِْسحَاَق ، َعْن َيْعقُوَب بن ُعْتَبةَ ، َعْن ُمْسِلمِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُجْنُدبِ بن َعْبِد اللَِّه الُْجَهنِيِّ ، 

ِفيهِْم ، فَأََمَرُه أَنْ َيِشنَّ  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَاِلَب بن َعْبِد اللَِّه الْكَلْبِيَّ كَلَْب َعْوِف بن لَْيٍث ِفي َسرِيٍَّة كُْنُت
ا بِقُدَْيٍد لَِقيَنا الْحَارِثَ بن بَْرَصاَء اللَّيِْثيَّ فَأََخذَْناُه ، قَالَ فَخََرْجَنا حَتَّى إِذَا كُنَّ: الْغَاَرةَ َعلَى بين الُْملَوِّحِ بِالْكَدِيِد ، قَالَ 

قُلَْنا إِنْ َتكُْن ُمْسِلًما فَلَْن َيُضرَّكَ : إِنََّما جِئُْت ُألسِْلَم ، إِنََّما َخَرْجتُ أُرِيُد َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ : 
أَسَْوَد كَانَ َمَعَنا ، فَقُلَْنا لَُه  لٍَة ، َوإِنْ َتكُْن غَْيَر ذَِلَك فََسنُوِثُق ِمْنَك ، فَأَْوثَقَْناُه رَِباطًا ، ثُمَّ َخلَّفَْنا َعلَْيِه ُروَْيجِال لََنارَِباطُ لَْي

َوكُنَّا ِفي َناِحَيٍة ِمَن الْوَاِديِ َوَبَعثَنِي أَْصَحابِي َربِيئَةً لَُهمْ  إِنْ َنازََعَك فَاْحَتزَّ رَأَْسُه ، ثُمَّ أََتيَْنا الْكَِديَد َمَع َمغْرِبِ الشَّْمسِ: 
فَأَْسَنْدُت ِفيِه حَتَّى إِذَا كُْنُت َعلَى ظَْهرِِه َونَظَْرُت إِلَى الْقَْومِ اْنبَطََحُت ، فََواللَّهِ : إِلَى َتلٍّ ُمْشرٍِف َعلَى الْحَاِضرِ ، قَالَ 

َواللَِّه إِنِّي َألَرى سََواًدا َما رَأَْيُتُه ِفي أَوَّلِ النَّهَارِ ، فَاْنظُرِي : ظُُر إِذْ َخَرَج َرُجلٌ ِمْن خَِباِئِه ، فَقَالَ الْمرَأَِتِه إِنِّي لََعلَْيِه أَْن
  ِمْن فَوَاللَِّه َما أَفِْقُد: ِفي أَْوِعَيِتِك ال َيكُونُ الِْكالُب اْجَترَّتْ َبْعضََها ، فََنظَْرُت ، قَالَْت 



: فََرَمى بِسَْهمٍ فََواللَِّه َما أَْخطَأَ َجنْبِي ، قَالَ : أَْعطِينِي قَْوِسي فَأَْعطَْتُه قَْوًسا َوَسْهَمْينِ َمَعَها ، قَالَ : أَْوِعَيِتي َشْيئًا ، قَالَ 
لَْو كَاَنْت َزاِئلٍَة لَقَْد َتَحرَّكَ : َزْعُتُه َوثََبتُّ ، فَقَالَ المَْرأَِتِه فَاْنَتَزْعُتُه َوثََبتُّ ، قَالَ ثُمَّ َرَمى بِاآلَخرِ فََوَضَعُه ِفي مَْنِكبِي فَاْنَت

ثُمَّ َدَخلَ حَتَّى إِذَا :  َبْعُد ، لَقَْد خَالَطَُه َسْهَماي فَإِذَا أَْنِت أَصَْبْحِت فَاْبتَِغيهَِما فَُخِذيهَِما ، ال ُتَضيُِّعُهما الِْكالُب ، قَالَ
اْسَتقَْنا الَْغَنَم ، ثُمَّ النَّاسِ ِمْن إِبِِلهِْم َوغََنمِهِْم قَِد اْحَتلَبُوا َوغَبِطُوا وَاطَْمأَنُّوا َشنَنَّا َعلَْيهُِم الَْغاَرةَ فَقََتلَْنا َو رَاَحْت َراِئَحةُ

بَِنا َحتَّى مََررَْنا بِاْبنِ الْبَْرَصاِء فَاْنطَلَقَْنا بِِه َوجَّْهَناَها ، َوَخَرجَ صَرِيخُ الْقَْومِ ِفي قَْوِمهِْم ، فََجاءَُهُم الدَّْهُم فََجاُءوا ِفي طَلَ
فَأَْدَركََنا الْقَْوُم حَتَّى َنظَْرَنا إِلَيْهِْم َما َبيَْنَنا َوبَْيَنُهمْ إِال الْوَاِدي َعلَى َناِحَيِتِه ُمَوجِّهِنيَ : َمَعَنا وبِصَاِحبَِنا الَِّذي َخلَّفْنَاُه ، قَالَ 

َعلَى أَنْ ُيجِيَزُه ، ِة اُألخَْرى ِفي طَلَبَِنا إِذْ َجاَء اللَُّه بِِه ِمْن َحْيثُ َشاَء َما رَأَْيَنا قَْبلَ ذَِلَك َمطًَرا َما َيقِْدُر أََحٌد َوِمْن َناِحَي
لَ إِلَْيَنا ، َحتَّى إِذَا َعَرْجَناها َما أَْنَسى قَْولَ لَقَْد َرأَيُْتُهْم ُوقُوفًا َيْنظُُرونَ إِلَْيَنا وََنْحُن َنْحُدوها َما يَقِْدرُ َرُجلٌ ِمْنُهمْ أَنْ َيِص

أََبى أَُبو الْقَاِسمِ أَنْ تََعرَّ بِي ِفي َخطَلٍ َنَباُتُه ُمْغلَوْلَبِ ُصفْرٌ أََعاِليِه كَلَْوِن : رَاجِزٍ ِمَن الُْمْسِلِمنيِ َوُهَو َيْحُدوها ِفي أَْعقَابِها 
  .الَْمذَْهبِ

  ُجْنُدُب بن نَاجِيَةَ

َنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن ُشعَْيبٍ الرَّجَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْعَمرٍ الَْبحَْرانِيُّ ، َحدَّثَ -١٧٠٦
: بن نَاجَِيةَ ، أَوْ َناجَِيِة بن ُجْنُدبٍ ، قَالَ  ُموَسى ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه شَْيخٍ ِمْن أَْسلََم ، َعْن جُْنُدبِ

اِلَد بن الَْولِيِد ِفي جَرِيَدِة َخْيلٍ لَمَّا كُنَّا بِالَْغِميمِ لَِقَي َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَبٌر ِمْن قَُرْيشٍ أَنََّها َبَعثَْت َخ
ا ، لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَكَرَِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنْ َيلْقَاُه َوكَانَ بِهِْم َرِحيًمَيَتلَقَّى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ال

َها جَرًِبا فََداِفُد وُعقَابٌ أََنا بِأَبِي أَْنَت ، فَأََخذَُهْم ِفي طَرِيقٍ قَْد كَانَ بِ: َمْن َرُجلٌ يَْعِدلُ لََنا َعنِ الطَّرِيقِ ؟ فَقُلُْت : فَقَالَ 
َناَنِتِه ، ثُمَّ َبَصَق ِفيَها ، ثُمَّ فَاْسَتَوْت بنا اَألْرُض حَتَّى أَْنَزلَُه َعلَى الُْحدَْيبَِيِة َوِهَي َنَزٌح فَأَكْفَأَ ِفيَها َسْهًما أَْو َسْهَمُه ِمْن ِك

  .لَوْ ِشئَْنا الغَْتَرفَْنا بِأَْيِديَنا: َنقُولُ َدَعا ، فََغاَرْت ُعُيونَُها َحتَّى إِنِّي ، َألقُولُ أَوْ 
  ُجْنُدُب بن ُحَمَمةَ الدَّْوِسيُّ

  قُِتلَ َيْوَم أَْجَناِديَن
ُعْرَوةَ َوِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس ١٧٠٧ -

  .ةَ بن َعْبِد َشْمسٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد ِمَن الُْمْسِلِمنيِ َيْوَم أَجَْناِديَن ُجْنُدُب بن ُحَمَمةَ الدَّْوِسيُّ َحِليُف بين أَُميَّ

ْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِ -١٧٠٨
رِو ُحَمَمةُ الدَّْوِسيِّ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم أَْجنَاِديَن جُْنُدُب بن َعْم

  .َحِليُف بين أَُميَّةَ بن َعْبدِ َشْمسٍ
  ُمُه َجابٌِرَباُب َمنِ اْس

  َجابِرُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن َحَرامِ بن ثَْعلََبةَ اَألْنصَارِيُّ
  أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ: ُيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّه َوُيقَالُ 

" ُن لَهِيَعةَ ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْب -١٧٠٩
ِد اللَِّه بن َحَرامِ بن كَْعبِ ِفي َتْسِمَيِة أَْصَحابِ الَْعقََبِة َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمَن اَألْنصَارِ جَابُِر بن َعْب

  " .بن غَْنمِ بن كَْعبِ بن َسلََمةَ 
ُمَحمَُّد بن ثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّ ١٧١٠ -



ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد الَْعقََبةَ َمَع َرُسولِ اللَّ: " فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 
  " .ِمَن األَْنَصارِ َجابِرُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو 

ُتُوفَِّي َجابِرُ بن َعْبِد اللَِّه َسَنةَ ثََماٍن : " َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -١٧١١
  " .َني َوِسنُُّه خَْمٌس َوثَمَاُنونَ َوُيكَْنى أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ َوَسْبِع

، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ِهَشامِ بن َبهَْراَم الَْمَداِئنِيُّ -١٧١٢
: " َوَحدَّثَنِي خَارَِجةُ بن الْحَارِِث ، قَالَ : َماَت جَابُِر بن َعْبدِ اللَِّه َسَنةَ ثََماٍن َوَسْبِعَني ، قَالَ : الَ ُعَمَر الَْواِقِديُّ ، قَ

َوُهَو اْبُن أَْرَبعٍ  اللَِّهرَأَْيُت َعلَى َسرِيرِِه بُْرًدا َوَصلَّى َعلَْيِه أََبانُ بن ُعثَْمانَ َوُهَو َواِلي الَْمدِيَنِة َوَماَت جَابُِر بن َعْبدِ 
  " .َوِتْسِعَني َوكَانَ ُيكَْنى أََبا عَْبِد اللَِّه َوكَانَ قَْد ذََهَب َبَصُرهُ َرِحَمُه اللَُّه 

َجابِرُ بن  َهلََك: " َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرَشْيٍد ، َعنِ الْهَْيثَمِ بن َعِديٍّ ، قَالَ  -١٧١٣
  " .َعْبِد اللَِّه َسَنةَ أَْرَبعٍ َوَسْبِعَني 

َماتَ َجابُِر بن : " الَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو زَْيِد بن ُعَمَر بن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، قَ -١٧١٤
  " .َعْبِد اللَِّه َسَنةَ ِتْسعٍ َوَسْبِعَني 

ُتُوفَِّي جَابُِر بن َعْبدِ : " َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى األَْنصَارِيُّ ، َعْن َمْعنِ بن ِعيَسى ، قَالَ  -١٧١٥
  " .اللَِّه َسَنةَ ِستَِّني 

مَاَت جَابِرُ : " َحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ َسِمْعُت ُم: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -١٧١٦
  " .بن َعْبِد اللَِّه َسَنةَ ثََماٍن َوِتْسِعَني َوقَْد ذََهبَ َبصَُرُه 

ْنظَلَةُ بن َعْمرٍو األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َح -١٧١٧
َهلََك َجابُِر بن َعْبِد اللَِّه فََحضَْرنا بَاَبُه ِفي بين َسِلَمةَ ، فَلَمَّا َخَرَج سَرِيُرُه ِمْن ُحْجَرِتهِ إِذَا : " َعْن أَبِي الْحَُويْرِِث ، قَالَ 

جَّاجُ بن ُيوُسَف أَنْ َيْخُرَج ِمْن َبْينِ الَْعُموَدْينِ فََتأَبَّى َعلَْيهِْم حَتَّى َحَسُن بن َحَسنٍ َبْيَن َعُموَديِ السَّرِيرِ فَأََمَر بِهِ الَْح
َع فََصلَّى َعلَْيِه ، ثُمَّ َجاءَ َتَعاطَْوُه ، فَسَأَلَُه بنو َجابِرٍ إِال َخَرَج فََخَرَج َوَجاَء الَْحجَّاُج َحتَّى َوقََف َبْيَن الَْعُموَدْينِ حَتَّى َوَض

بِاللَِّه فَخََرجَ : رٍ لْقَْبرِ فَإِذَا َحَسُن بن َحَسنِ قَْد نََزلَ ِفي قَْبرِِه فَأََمَر بِِه الَْحجَّاُج أَنْ َيْخُرَج ، فَأََبى ، قَالَ بنو َجابِإِلَى ا
  " .فَاقَْتَحَم الَْحجَّاُج الُْحفَْرةَ َحتَّى فََرغَ ِمْنُه 

الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماِعيلَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه  -١٧١٨
  " .أََتْيَنا جَابَِر بن َعْبدِ اللَِّه َبْعَد َما كُفَّ َبَصُرُه : " َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

للَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمحَمَِّد بن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد ا -١٧١٩
  " .َرأَْيُت جَابَِر بن َعْبِد اللَِّه ُيَخضُِّب بِالصُّفَْرِة َوَشهَِد الَْعقََبةَ : " طَْهَمانَ ، َعْن ُعثَْمانَ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، قَالَ 

ُسفَْيانَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َعْن  -١٧٢٠
َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُنَّا : " َجابِرٍ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

  ".َوأَخْرِجْنِي خَاِلي وَأََنا ال أَْستَِطيُع أَنْ أَْرِمَي بَِحَجرٍ : " ، قَالَ َجابٌِر " لَْيلَةَ الَْعقََبِة 
َسنِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن الَْح -١٧٢١

غَزَْوُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالثَ َعْشَرةَ : " َعْن َياِسَني الزَّيَّاِت ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 



  " .غَْزَوةً 
  يِث َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْهَوِمْن غََراِئبِ َحِد

ارٍ ، أَْخبََرنِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَن -١٧٢٢
َناوِلُونِي : " اٌس َناًرا ِفي َمقَْبَرٍة فَأََتْوَها فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َرأَى َن: َجابِرُ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 

  .، َوإِذَا ُهَو الرَُّجلُ الَِّذي كَانَ َيْرفَعُ َصْوَتهُ بِالذِّكْرِ" َصاِحَبكُْم 
رِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َعِقيلٍ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّب -١٧٢٣

ِة إِقَاَمةَ إِنَّ ِمْن َتَمامِ الصَّال: " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 
  ".الصَّفِّ 

ن أَبِي الَْجْعدِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َساِلمِ ب -١٧٢٤
  ".َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسَجَد َجافَى حَتَّى يَُرى َبيَاُض إِْبطَْيِه كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه : " ، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 

 بن َعاِمرٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن َعْبِد اللَِّه التِّْرِمِذيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ -١٧٢٥
أُمِْرُت أَنْ أُقَاِتلَ : " َعْن َجابِرِ بن َعْبدِ اللَِّه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ اْبنِ طَاُوسٍ ، َعْن أَبِيِه ، 

ا َوِحسَابُُهْم َعلَى اللَِّه ال إِلََه إِال اللَُّه ، فَإِذَا قَالُوَها َعَصُموا مِنِّي ِدَماَءُهْم ، َوأَمَْوالَُهْم إِال بَِحقَِّه: النَّاسِ ، َحتَّى َيقُولُوا 
  ".َعزَّ َوَجلَّ 
ْن َيْعقُوَب بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َع -١٧٢٦

  ".َمْن أَْعَمَر ُعْمَرى فَهَِي لَُه َوِلَعِقبِِه : " اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ َرسُولُ: َعطَاٍء ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

َعْن أَبِيِه ِفيَما َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعنِ اْبنِ َعطَاٍء ،  -١٧٢٧
َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ الرُّطَبِ بِالتَّْمرِ ، وَالِْعَنبِ بِالزَّبِيبِ : " ُبو َبكْرٍ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ َيَرى أَ

ِمْن أَْهلِ بَْيِتِه فََيأُْمُر لَُه بِالنَّْخلَِة أَوِ النَّْخلََتْينِ  ، َوَرخََّص ِفي الْعََراَيا ، َوالَْعرَاَيا َيجِيُء اَألْعرَابِيُّ إِلَى اْبنِ َعمٍّ لَُه أَوْ َرُجلٍ
  ".َولَْم َتْبلُغْ َوُهَو ُيرِيُد الُْخرُوَج فَال َبأَْس أَنْ َيبِيعََها بِالتَّْمرِ 

عَِثيُّ ، َحدَّثََنا َعبْثَُر ، َعْن ُمطَرٍِّف ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َعْمرٍو اَألْش -١٧٢٨
: " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : إِْسَماعِيلَ بن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َجابِرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 

  ".نِْعَم اِإلَداُم الَْخلُّ 
 َعْبِد اللَِّه َخْيرُ بن َعَرفَةَ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعْرَوةُ بن َمْرَوانَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َحدَّثََنا -١٧٢٩

: " للَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ ا: بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ ، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، قَالَ 
ْمُحو اللَُّه بَِي الْكُفَْر ، فَإِذَا أََنا أَْحَمُد وَأََنا ُمَحمٌَّد وَأََنا الْحَاِشُر ، الَِّذي أَْحُشُر النَّاَس َعلَى قََدِمي ، وَأََنا الَْماِحي ، الَِّذي َي

  ".ِعي ، َوكُْنُت إَِماَم الُْمْرَسِلَني َوَصاِحُب َشفَاَعتِهِْم كَانَ َيْوُم الِْقَياَمةِ ِلَواُء الْحَْمِد َم

رِميِ بن َماِلٍك ، َحدَّثََنا َخْيرُ بن َعَرفَةَ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعْرَوةُ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد الْكَ -١٧٣٠
َما ِفي السََّماَواتِ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : رِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ ، َعْن َجابِ

ُم الِْقَياَمةِ فَإِذَا كَانَ َيْوالسَّْبعِ َمْوِضُع قَِدمٍ ، َوال ِشْبرٍ ، َوال كَفٍّ ، إِال َوِفيِه َملٌَك قَاِئٌم أَْو َملَكٌ َراِكعٌ أَْو َملٌَك َساجٌِد ، 
  ".َجِميًعا ُسْبَحاَنَك َما َعَبدَْناَك َحقَّ ِعَبادَِتَك ، إِال أَنَّا لَْم ُنْشرِكْ بَِك َشْيئًا : ، قَالُوا 



اِقٍد ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد الْخَاِلقِ بن زَْيِد بن َو -١٧٣١
إِذَا : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِمْعُت ُبْسَر بن َعْبِد اللَِّه ، َيذْكُُر َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ : قَالَ 

ا كَثَُر الزَِّنا كَثَُر السَِّباُء ، َوإِذَا كَثَُر اللُّوِطيَّةُ َرفََع اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيَدهُ ظُِلَم أَْهلُ الذِّمَِّة كَاَنِت الدَّْولَةُ َدْولَةَ الَْعُدوِّ ، َوإِذَ
  ".َعنِ الَْخلْقِ فَال ُيبَاِلي ِفي أَيِّ َواٍد َهلَكُوا 

ثَنِي اْبُن َوْهبٍ ، َعْن َماِلِك بن أََنسٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّ -١٧٣٢
أَْبصََرْت َعْيَناي َوَسِمَعتْ أُذَُناي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

: َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقْبُِضَها ِللنَّاسِ فَُيْعِطيهِْم ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ  َوَسلََّم ، بِالْجِْعرَاَنِة َوِفي ثَْوبِ بِاللٍ فَصَّةٌ
فَقَالَ ، " َوْيلََك فََمْن َيْعِدلُ إِذَا لَْم أَْعِدلْ ؟ لَقَْد خِْبَت َوَخِسْرَت إِنْ لَْم أَكُْن أَْعَدلُ : " َيا َرسُولَ اللَِّه اْعِدلْ ، قَالَ 

َدْعنِي َيا َرُسولَ اللَِّه فََألقُْتلْ َهذَا الُْمَناِفَق ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 
إِنَّ َهذَا َوأَْصحَاَبُه َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ ال ُيَجاوُِز ُحلُوقَُهمْ أَْو  َمَعاذَ اللَِّه أَنْ يََتَحدَّثَ النَّاُس أَنِّي أَقُْتلُ أَْصحَابِي ،: " َوَسلََّم 

  ".َحَناجَِرُهْم َيْمُرقُونَ ِمَن الدِّينِ ُمرُوَق السَّْهمِ ِمَن الرَِّميَِّة 
دَّثََنا الْفَْضلُ بن الُْمْخَتارِ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َمخْلٍَد ، َح -١٧٣٣

قَالَ النَّبِيُّ : ْنُه ، قَالَ ُمْسِلمٍ الطَّائِِفيُّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َجابِرِ بن َعْبدِ اللَِّه َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َع
ُمَعاذُ إِنِّي ُمْرسِلَُك إِلَى قَْومٍ أَْهلِ ِكتَابٍ ، فَإِذَا سَأَلَْت َعنِ الَْمَجرَِّة الَِّتي ِفي السََّماِء ، فَقُلْ َيا : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ".ِهَي لَُعابُ َحيٍَّة َتْحَت الْعَْرشِ : 

َعِديٍّ ، َحدَّثََنا الُْمَحارِبِيُّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ذَرٍّ َهاُرونُ بن ُسلَْيَمانَ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن  -١٧٣٤
إِذَا أََراَد اللَُّه بَِعْبدٍ َشرا : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن جَابِرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 

  ".نِ وَالطِّنيِ حَتَّى َيبْنَِي َخضَّرَ لَُه ِفي اللَّبِ
مَُّد بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن الَْحَسنِ بن فُرَاٍت الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَح -١٧٣٥

لَمَّا كَانَ َيْوُم غَْزَوِة الطَّاِئِف قَاَم النَّبِيُّ : ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ َحفْصٍ الَْعطَّاُر ، َعْن سَاِلمِ بن أَبِي حَفْصٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ 
َيا : كْرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَع َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َمِليا ِمَن النََّهارِ ، فَقَالَ لَهُ أَُبو َب

َما أََنا اْنَتَجْيُتُه وَلَِكنَّ اللَُّه : " اللَِّه لَقَْد طَالَْت ُمَناجَاُتَك َعِليا مُْنذُ الَْيْومِ ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َرسُولَ
  ".انَْتَجاُه 

بن أَبِي لَْيلَى ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َعمَّارٍ الدُّْهنِيُّ ، َعْن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ  -١٧٣٦
َحَملَنِي َخاِلي َجدُّ بن قَْيسٍ ِفي َسْبِعنيَ َراِكًبا الَِّذينَ : أَبِيِه ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 

َم َوَمَعُه اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن األَْنصَارِ ، فَخََرَج إِلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ َوفَُدوا َعلَى َعلَى َرُسولِ
َيا ُمَحمَُّد َسلْ لَِربِّكَ : ونَ ، فَقَالَ لَهُ السَّْبُع" َيا َعمُّ ُخذْ َعلَى أَْخوَاِلَك : " َعمُُّه الَْعبَّاسُ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، فَقَالَ 

أَمَّا الَِّذي أَسْأَلُكُْم لَِربِّي فََتعُْبُدوُه َوال ُتْشرِكُوا بِِه َشيْئًا ، َوأَمَّا الَِّذي أَسْأَلُكُْم ِلنَفِْسي : " َوِلَنفِْسَك َما ِشئَْت ، قَالَ 
  ".فََتْمَنُعونِي ِممَّا َتْمَنُعونَ ِمْنُه أَْنفَُسكُْم 

بِي الزُّبَْيرِ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن َعمَّارٍ الدُّْهنِيِّ ، َعْن أَ -١٧٣٧
  " .أَنَّ َراَيةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنتْ َسْوَداَء " َعْن َجابِرٍ 



، َعنِ ثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن ُشَعْيَب السِّْمسَاُر ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَ َحدَّ -١٧٣٨
ُهَو الطَُّهوُر َماُؤهُ : " ْحرِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِفي الَْب

  ".الَْحاللُ َمْيَتُتُه 

ْيَمانَ بن بِاللٍ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي أَِخي ، َعْن ُسلَ -١٧٣٩
َبَعثََنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : " َبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن أَبِي الزُّ

ْعِطيَنا َحفَْنةً حَفَْنةً َتْمرٍ احِ ،َ كَانَ ُيَوَسلََّم ِفي سَرِيٍَّة َولَْيَس َمَعَنا َزاٌد إِال ِمْزَوٌد ِمْن َتْمرٍ َواْسَتعَْملَ َعلَْيَنا أََبا ُعَبْيَدةَ بن الَْجرَّ
بَْيَدةَ أََمَر بِالضِّلْعِ فَحََنى ، ثُمَّ أََمَر َحتَّى نَْغُدَو ، كَانَ ُيْعطِيَنا َتْمَرةً َتمَْرةً فََضَربَ الَْبْحرَ بَِدابٍَّة فَأَكَلَْنا ِمْنَها ، ثُمَّ إِنَّ أََبا ُع

  ".ى الَْبِعريِ َرُجال فََرِكَب َبعًِريا فََمرَّ َراِكًبا َعلَ
ُمحَارِبِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ ، َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ ، َعْن  -١٧٤٠

  . "التَّْمُر َوالُْبْسُر َخْمٌر : " ِدثَارٍ ، َعْن جَابِرِ بن َعْبِد اللَِّه ، َيْرفَُعُه ، قالَ 
  َجابِرُ بن َخاِلٍد األَْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -١٧٤١
ثُمَّ ِمْن بين ِدينَارِ بن النَّجَّارِ َجابُِر بن َخاِلِد بن َعْبِد اَألشَْهلِ بن حَارِثَةَ بن  ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ ،" 

  " .ِدينَارٍ 

 فُلَْيحٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ١٧٤٢ -
ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ِدينَارِ بن النَّجَّارِ َجابِرُ بن : " ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ 
  " .َخاِلِد بن َعْبِد اَألشَْهلِ ال َعِقَب لَُه 

  يُّ َبْدرِيٌَّجابِرُ بن َعْبِد اللَِّه بن خَاِلدِ بن رِيَابٍ األَْنَصارِ
" َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -١٧٤٣

جَابُِر بن َعْبِد اللَِّه بن رِيَابِ بن ُنْعَمانَ بن : ْزَرجِ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين الْحَارِِث بن الَْخ
  " .ِسَناٍن 

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ ١٧٤٤ -
ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ بين ُعبَْيِد بن َعِديٍّ جَابِرُ : " ةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْب

  " .بن َعْبِد اللَِّه بن زَِياِد بن ُنْعَمانَ 

: ِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْب -١٧٤٥
ِدِه ، خََرجَ فَلَمَّا أََراَد اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِظَْهاَر ِدينِِه وإِعزاَز َنبِيِِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، وإِجناَز َوْع: " قَالَ اْبُن إِْسَحاَق 
ةٌ ِفيهِْم جَابِرُ للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِفي الَْمْوِسمِ الَِّذي لَِقَيُه ِفيِه النَّفُْر ِمَن اَألْنَصارِ ، َوُهْم ِفيَما َيْزُعُمونَ ِستََّرسُولُ اللَِّه صَلَّى ا

  " .بن َعْبِد اللَِّه بن رَِيابٍ 
  َوَما أَسَْنَد جَابُِر بن َعْبِد اللَِّه بن رِيَابٍ

بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن أَبِي َسِميَنةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ثَابِتٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٧٤٦
َمرَّ : " لََّم ، قَالَ لَْيِه َوَسالْجََزرِيُّ ، َعنِ الْوَازِعِ بن َناِفعٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َجابِرِ بن رِيَابٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع



  ".بِي جِْبرِيلُ وَأََنا أَُصلِّي فََضِحَك إِلَيَّ فَتََبسَّْمُت إِلَْيِه 
 بن ثَابِتٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن أَبِي َسِميَنةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ -١٧٤٧

َم ، قَالَ ِلَخِدَجيةَ ، َعنِ الْوَازِعِ بن َناِفعٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َجابِرِ بن رِيَابٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّالْجََزرِيُّ 
  ".َب َبشِّْر َخِدَجيةَ بَِبْيٍت ِمْن قََصبٍ ال َصَخَب ِفيِه ، َوال َنَص: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي ، فَقَالَ : " 

  جَبٌْر: َجابِرُ بن َعِتيٍك األَْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ َويُقَالُ 

" َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -١٧٤٨
َجْبُر بن َعِتيِك بن : ا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُمَعاوَِيةَ بن َماِلِك بن َعْوِف بن َعْمرِو بن َعْوٍف ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًر

اْبنِ : اْبُن ُحَبيَِّشةَ ، َوقَالَ ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق : ، َهكَذَا قَالَ ُعْرَوةُ " الَْحارِِث بن قَْيسِ بن َحَبِشيَّةَ بن الَْحارِِث بن أَُميَّةَ 
  .َهْيَشةَ 
فُلَْيحٍ ، َعْن  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -١٧٤٩

َصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُمَعاوَِيةَ بن َماِلِك بن َعْوٍف ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْن: " ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ 
  " .َجْبُر بن َعِتيكِ بن الْحَارِِث 

ُتُوفَِّي َجابِرُ بن َعِتيٍك َسَنةَ إِْحَدى : " َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -١٧٥٠
  " .إِْحَدى َوَسْبِعَني  َوِستَِّني ِسنُُّه

  َوَما أَسَْنَد جَابُِر بن َعِتيٍك

حَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا أََبانُ بن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َي -١٧٥١
نِ َجابِرِ بن َعتِيٍك ، َعْن َجابِرِ بن َعِتيٍك ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، كَانَ َيقُولُ َعْن ُمَحمَِّد بن إِبَْراِهيَم ، َعنِ اْب

ْيَرةُ ِفي الرِّيَبِة ، َوأَمَّا الْغَْيَرةُ ُه فَالَْغِمَن الَْغْيَرِة َما ُيِحبُّ اللَُّه ، َوِمَن الَْغْيَرِة َما ُيْبِغضُ اللَُّه ، فَأَمَّا الَْغْيَرةُ الَِّتي ُيِحبَُّها اللَّ: " 
ِغُض اللَُّه ، فَأَمَّا الْخَُيالُء الَِّتي ُيِحبُّ الَِّتي ُيبِْغُضَها اللَُّه فَالَْغْيَرةُ ِفي غَْيرِ رِيَبٍة ، َوإِنَّ ِمَن الُْخَيالِء َما ُيِحبُّ اللَُّه َوِمْنَها َما ُيْب

  ".ورِ فَْسُه ِعْنَد الصََّدقَِة َوالْقَِتالِ ، َوأَمَّا الْخَُيالُء الَِّتي ُيْبِغُض اللَُّه فَاْخِتيَالُُه ِفي الَْبْغيِ َوالْفُُجاللَُّه فَاْختَِيالُ الرَُّجلِ َن

بن أَبِي كَِثريٍ ،  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، أََنا حَْرُب بن َشدَّاٍد ، َعْن َيْحَيى -١٧٥٢
ْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثَنِي اْبُن َعِتيٍك ، أَنَّ أََباهُ َحدَّثَُه َوكَانَ أَُبوُه ِمْن أَ

ِمَن الَْغْيَرِة َما ُيِحبُّ اللَُّه َوِمْنَها َما ُيْبِغُض اللَُّه ، َوِمَن الْخَُيالِء : " ، قَالَ  َوَسلََّم ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُض اللَُّه الَْغيَْرةُ ِفي ، وَالَْغْيَرةُ الَِّتي ُيبِْغَما ُيِحبُّ اللَُّه َوِمْنَها َما ُيْبِغُض اللَُّه ، فَأَمَّا الْغَْيَرةُ الَِّتي ُيِحبُّ اللَُّه الَْغْيَرةُ ِفي الرِّيَبِة 

 الَِّتي ُيبِْغُض اللَُّه الْخَُيالُء ِفي غَْيرِ رِيَبٍة ، وَالْخَُيالُء الَِّتي ُيِحبُّ اللَُّه اخِْتَيالُ الرَُّجلِ بنفِْسهِ ِللَِّه ِعْنَد الْقَِتالِ ، وَالْخَُيالُء
  " .الْبَْغيِ أَْو ِفي الْفُجُورِ 

،  لَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيَُّحدَّثََنا َعْبُد ال -١٧٥٣
ُسولُ اللَِّه صَلَّى قَالَ َر: َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِبَْراهِيَم ، َعنِ اْبنِ َجابِرِ بن َعِتيٍك ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

يَْرةُ ِفي الرِّيَبِة ، ِمَن الَْغْيَرِة َما ُيِحبُّ اللَُّه ، َوِمْنَها َما ُيْبِغُض اللَُّه ، فَأَمَّا َما ُيِحبُّ اللَُّه ِمَن الْغَْيَرِة فَالَْغ: " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َرةُ ِفي غَْيرِ رِيَبٍة ، َوأَمَّا الْخَُيالُء الَِّتي ُيِحبُّ اللَُّه فَاْخِتيَالُ الرَُّجلِ بنفِْسِه ِعْنَد الِْقتَالِ ، َوأَمَّا الَْغْيَرةُ الَِّتي ُيبِْغُض اللَُّه فَالْغَْي

ْوالنِيُّ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ، َحدَّثََنا أََنسُ بن َسلْمٍ الَْخ" َوأَمَّا الْخَُيالُء الَِّتي ُيْبِغضُ اللَُّه فَاْختَِيالُ الرَُّجلِ ِفي الْبَْغيِ َوالْفُجُورِ 



ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم ،  بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثَنِي
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، بنحْوِِه ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثَنِي اْبُن جَابِرِ بن َعِتيٍك ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ 

  َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح
، َحدَّثََنا َحجَّاجُ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ: َوثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 

َعْن أَبِيِه ، َعنِ  الصَّوَّاُف ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِبَْراهِيَم ، َعنِ اْبنِ َجابِرِ بن َعِتيٍك األَْنَصارِيِّ ،
  النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه ،

انُ ، رٍ التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثََنا شَْيَبَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزهَْي
يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِبَْراهِيَم ، َعنِ اْبنِ َجابِرِ بن َعِتيٍك ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِ

  .َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 
  َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، ح -١٧٥٤

ا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد بن َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ ، أََن
َمْن : " َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : إِبَْراهِيَم ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعِتيٍك ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َوأَْيَن الُْمَجاِهُدونَ ؟ ، فََخرَّ َعْن َدابَِّتهِ : " َبْيَن أََصابِِعهِ الثَّالِث ، ثُمَّ قَالَ  ، ثُمَّ َجَمَع" َخَرَج ُمَجاِهًدا ِفي سَبِيلِ اللَِّه 
آبَ ْعًصا فَقَِد اْسَتْوَجَب الَْمفََماَت فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلَى اللَِّه أَْو َماَت َحْتفَ أَْنِفِه فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلَى اللَِّه ، وَمْن قُِتلَ قَ

."  

جَابِرِ بن َعتِيٍك ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن -١٧٥٥
ِه أُمِِّه أَنَُّه أَْخَبَرُه ، أَنَّ َجابِرَ بن َعِتيٍك أَْخَبَرُه ، َعْن َعِتيِك بن الَْحارِِث بن َعِتيٍك َوُهَو َجدُّ َعْبِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه أَُبو أُمِّ

احَ بِِه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَء َيُعوُد َعْبَد اللَِّه بن ثَابٍِت ، فََوَجَدُه قَْد غُِلَب فََص
، فَصَاَح " غُِلْبَنا َعلَْيَك َيا أََبا الرَّبِيعِ : " فَلَْم ُيجِْبُه فَاسَْتْرَجعَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم ، 

َدْعُهنَّ ، فَإِذَا َوَجَبْت فَال : " َوَسلََّم  النِّْسَوةُ وََبكَْيَن فَجََعلَ اْبُن َعِتيكٍ ُيَسكُِّتُهنَّ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
َواللَِّه إِنْ كُْنتُ َألْرُجو أَنْ : ، قَالَتِ ابَْنُتُه " إِذَا َماَت : " َوَما الُْوُجوُب َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ : ، قَالُوا " َتْبِكَينَّ َباِكَيةٌ 

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَدْ أَْوقََع : " جَِهاَزَك ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتكُونَ َشهِيًدا ، فَإِنََّك قَْد كُْنَت قََضْيَت 
قَْتلِ ِفي َسبِيلِ الشََّهاَدةُ سَْبٌع ِسَوى الْ: " الْقَْتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، قَالَ : قَالُوا " أَجَْرُه َعلَى نِيَِّتِه ، َوَما َتُعدُّونَ الشََّهاَدةَ ؟ 

الَْحرِيقِ َشهِيدٌ  اللَِّه ، الَْمطُْعونُ َشهِيٌد ، َوالْغَرُِق َشهِيٌد ، َوَصاِحُب ذَاِت الْجَْنبِ َشهِيٌد ، وَالَْمْبطُونُ َشهِيٌد ، َوصَاِحُب
  ".، َوالَِّذي َيُموُت َتْحتَ الَْهْدمِ َشهِيٌد ، وَالَْمْرأَةُ َتُموُت بُِجَمعٍ شَهِيٌد 

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -١٧٥٦
  َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، ح: َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، وَالُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ ، قَاال 

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن أَبِي الُْعَمْيسِ ، َعْن َعْبِد : ْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّ
لََّم َعاَدُه ِفي مََرِضِه ، فَقَالَ اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن َجْبرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َجْبرٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

إِنَّ ُشَهَداَء : " لََّم إِنْ كُنَّ لَنَْرُجو أَنْ َيكُونَ َوفَاُتُه قَْتال ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: قَاِئلٌ 
َشهِيٌد ، َوالَْمْبطُونُ َشهِيٌد ، َوالَْمطُْعونُ شَهِيٌد ، وَالْغَرِيُق َشهِيٌد ، َوالْحَرِقُ أُمَِّتي إِذًا لَقَلِيلٌ ، الْقَتِيلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه 



  ".َشهِيٌد ، َوالَْمْجُنوبُ َشهِيٌد 
َعْن َشْيَبانَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، -١٧٥٧

َسأَلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : " َجابِرٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن جَْبرٍ ، َعْن َمْعَبِد بن َجْبرٍ ، َعْن َجْبرِ بن َعِتيٍك ، قَالَ 
َتْينِ َوَمَنَعُه َواِحَدةً ، سَأَلَُه أَنْ ال ُيْهِلَك أُمََّتُه ُجوًعا َوال ُيظْهِرَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِفي َمْسجِِد بين ُمَعاوَِيةَ ثَالثًا فَأُْعِطَي اثَْن

  ".َعلَْيهِْم َعُدوا فَأُْعِطَيَها ، َوسَأَلَُه أَنْ ال َيجَْعلَ بَأْسَُهْم َبيَْنُهْم فَُمنَِعَها 

بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا َناِفُع بن يَزِيَد ، َحدَّثَنِي أَُبو ُسفَْيانُ  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد -١٧٥٨
َمنِ اقَْتطََع َمالَ اْمرِئٍ ُمسِْلمٍ : " بن َجابِرِ بن َعِتيٍك ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  ".َوإِنْ كَانَ سَِواكًا : " َيا َرُسولَ اللَِّه َوإِنْ َشْيٌء َيِسٌري ؟ قَالَ : ، ِقيلَ " اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ َوأَْوَجَب لَُه النَّاَر  بَِيِمينِِه َحرََّم
ِلي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُرَزْيقٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ ، َحدَّثَنِي َخا -١٧٥٩

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  الَْحِميِد بن َساِلمٍ ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرِ بن َعِتيٍك ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ
َيا َرُسولَ اللَِّه َوإِنْ َشْيٌء : ، قَالُوا " َيِمينِهِ َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ َمنِ اقَْتطََع َمالَ اْمرِئٍ ُمسِْلمٍ بِ: " َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

، ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، " َوإِنْ قَِضيبُ أََراٍك : " َيِسٌري ؟ قَالَ 
 َوَسلََّم ، ِمثْلَُه ، ي َناِفُع بن يَزِيَد ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن جَابِرِ بن َعِتيٍك ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهأَخَْبرَنِ

  " .َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ " َوانَْتَهى َحدِيثُ اْبنِ َوْهبٍ إِلَى 
  صَارِيَُّجابِرُ بن ُعَمْيرٍ األَْن

  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه ، ح -١٧٦٠

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسلََمةَ ، : ال َوثََنا َجْعفَرُ بن ُمَحمٍَّد الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْصَبغِ َعْبدُ الْعَزِيزِ بن َيحَْيى الْحَرَّانِيُّ ، قَا
رَأَْيُت جَابَِر بن َعْبدِ اللَِّه َوجَابِرَ : أَبِي َعْبِد الرَِّحيمِ ، َعْن َعْبِد الْوَهَّابِ بن ُبْخٍت ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ ، قَالَ  َعْن

ِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه كَِسلَْت ، َس: بن ُعَمْيرٍ األَْنَصارِيَّ يَْرَتِمَياِن فََملَّ أََحُدُهَما فََجلََس ، فَقَالَ لَُه اآلَخُر 
َمْشُي الرَُّجلِ َبْيَن : كُلُّ َشْيٍء لَْيَس ِمْن ِذكْرِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فَُهَو لَُهٌو أَْو َسْهٌو إِال أَْرَبَع ِخَصالٍ : " َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  ".ِلِه ، َوَتَعلُّمُ السَِّباَحِة الْغََرَضْينِ ، َوتَأِْديُبُه فََرَسُه ، وُمالَعَبةُ أَْه
  َجابِرُ بن أَُساَمةَ الُْجهَنِيُّ

ْبُد اللَِّه بن ُموَسى َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َع -١٧٦١
لَِقيتُ النَّبِيَّ : ن َزْيٍد ، َعْن ُمَعاِذ بن َعْبِد اللَِّه بن خَُبْيبٍ ، َعْن َجابِرِ بن أَُساَمةَ الُْجهَنِيِّ ، قَالَ التَّيِْميُّ ، َعْن أَُساَمةَ ب

ِلقَوِْمَك َمْسجًِدا ،  َيُخطُّ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْصحَابِِه بِالسُّوقِ فََسأَلُْت أَْصَحاَب َرُسولِ اللَِّه أَْيَن ُيرِيُد ؟ قَالُوا 
َخطَّ لََنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْسجًِدا ، وغََرَز ِفي : " َما لَكُْم ؟ قَالُوا : فََرَجْعُت فَإِذَا قَْوِمي ِقَياٌم ، فَقُلُْت 

  ".الِْقْبلَِة َخَشَبةً أَقَاَمَها ِفيَها 

ْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زِيَاٍد الْقَطََوانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َع -١٧٦٢
ْبِد اللَِّه بن ُموَسى بن َعبن ُمَحمٍَّد الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُموَسى التَّْيِميُّ ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ بن زَْيٍد ، َعْن ُمَعاِذ 

ذَهَْبُت : نِيِّ ، قَالَ التَّيِْميِّ ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ بن َزْيٍد ، َعْن ُمَعاِذ بن َعْبِد اللَِّه بن ُخَبْيبٍ ، َعْن َجابِرِ بن أَُساَمةَ الُْجَه
َيُخطُّ ِلقَْوِمَك َمْسجًِدا فََرجَْعُت : أَْيَن يُرِيُد ؟ فَقَالُوا : سَأَلْتُُهْم السُّوَق فَلَِقيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْصحَابِِه فَ



َخطَّ لََنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْسجًِدا بِرِْجِلِه : " َما شَأُْنكُْم ؟ فَقَالُوا : فََوَجْدُت قَْوِمي ِقَياًما ، فَقُلُْت 
  " .ْبلَِة َخَشَبةً غََرزََها ِفيِه وغََرَز ِفي الِْق

  َجابِرُ بن َسُمَرةَ السَُّواِئيُّ
  أَُبو َعْبِد اللَِّه: ُيكَْنى أََبا خَاِلٍد َويُقَالُ 

  نِْسَبتُُه
جَابُِر بن : " َيقُولُ َسِمْعُت أَبِي ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َسلُْم بن ُجنَاَدةَ ، قَالَ  -١٧٦٣

للَِّه ، َوأُمُّ َجابِرِ َسُمَرةَ بن ُجنَاَدةَ بن جُْنُدبِ بن ُحجَْيرِ بن رَِيابِ بن ُخَبْيبِ بن سََواَءةَ بن َعاِمرٍ وكُْنَيةُ جَابِرٍ أَُبو َعْبِد ا
  " .خَاِلَدةُ بنُت أَبِي َوقَّاصٍ أُْخُت سَْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ : بن َسُمَرةَ 

  ْن أَْخَبارِِهَوِم
  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحمَُوْيِه ، ح -١٧٦٤

ِسَماِك بن  َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن: َوثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُموَسى السُّدِّيُّ ، قَاال 
  ".َجالَْسُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثََر ِمْن ِمائَِة َمرٍَّة : " َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  ِذكُْر َوفَاِتِه َوَمْن َصلَّى َعلَْيِه
ُتُوفَِّي جَابُِر بن : " َسِمْعُت أَبِي ، قَالَ : ثََنا َسلُْم بن ُجنَاَدةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّ -١٧٦٥

  " .َسُمَرةَ ، فََصلَّى َعلَْيِه َعْمُرو بن ُحَرْيٍث 
  َباُب َمنِ اْسُمُه َجابِرُ بن َسُمرَةَ

  َباٌب َباُب َعاِمرٍ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمرَةَ
  ِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، حَحدَّثََنا َع -١٧٦٦

 َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجابِرِ َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ ، ِكالُهَما ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ،
ال َيزَالُ َهذَا الدِّيُن َعزِيًزا َمنِيًعا إِلَى اثَْنْي َعَشرَ : " َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  ".كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " َوَسلََّم ؟ قَالَ  َما قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: فَقُلُْت َألبِي : ، فَقَالَ كَِلَمةً " َخِليفَةً 

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -١٧٦٧
ال َيزَالُ اِإلْسالُم : " ، َعْن َجابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َسلََمةَ ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ

، َعْن َداُودَ  ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ" َعزِيًزا إِلَى اثَْنَتْي َعشَْرةَ َخِليفَةً 
  .بن أَبِي هِْنٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجابِرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 

حَمَُّد بن َسَواٍء ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعالُف ، َحدَّثََنا ُم -١٧٦٨
كُْنُت َمَع أَبِي ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : َسِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ 

، ثُمَّ َهَمَس َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِكَِلَمٍة لَمْ " رُُّهْم َمْن َخذَلَُهْم َيكُونُ لَِهِذِه اُألمَِّة اثَْنا َعَشَر قَيًِّما ال َيُض: " 
  " . كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ: " َما الْكَِلَمةُ الَِّتي َهَمَس بَِها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ : أَْسَمْعَها ، فَقُلُْت ألَبِي 

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ ، ح -١٧٦٩



زَْيٍد ، َحدَّثََنا ُمجَاِلٌد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، قَاال 
لَْن َيزَالَ َهذَا : " َخطََبَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما ، فََسِمْعُتُه َيقُولُ : َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن جَابِرٍ ، قَالَ 

: ، ثُمَّ لََغطَ النَّاُس وََتكَلَُّموا فَلَْم أَفَْهْم قَْولَُه بَْعَد " ِلَك اثَْنا َعَشَر كُلُُّهْم الدِّيُن َعزِيًزا َمنِيًعا ظَاِهًرا َعلَى َمْن َناَوأَهُ َحتَّى َيْم
  " .كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " كُلُُّهْم ؟ قَالَ : َيا أَبََتاُه ، َما َبْعَد قَْوِلِه : كُلُُّهْم ، فَقُلُْت َألبِي 

امٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّ -١٧٧٠
ظَاهًِرا َعلَى َمْن ال َيزَالُ َهذَا األَْمُر : " َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَّةِ الْوَدَاعِ ، َيقُولُ : َجابِرٍ ، قَالَ 

  " .َناَوأَهُ ال َيُضرَُّه ُمَخاِلٌف َوال َمفَارِقٌ َحتَّى َيْمِضيَ اثَْنا َعَشَر َخِليفَةً ِمْن قَُرْيشٍ 
لشَّعْبِيِّ ، َعْن َجابِرٍ َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعنِ الُْمِغَريِة ، َعنِ ا -١٧٧١
ال َيزَالُ أَْمُر َهِذِه اُألمَِّة ظَاِهًرا َحتَّى َيقُومَ : " كُْنُت ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََسِمْعُتُه َيقُولُ : ، قَالَ 

كُلُُّهْم ِمْن : " َما قَالَ ؟ قَالَ : دَْنى إِلَْيِه َمجِْلًسا ِمنِّي ، فَقُلُْت ، َوقَالَ كَِلَمةً َخِفَيْت َعلَيَّ ، َوكَانَ أَبِي أَ" اثَْنا َعَشَر 
  " .قَُرْيشٍ 

ثََنا ُحَصْيُن بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن قََزَعةَ ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّ -١٧٧٢
اْنَتهَْيُت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَع أَبِي ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه : ْحَمنِ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ َعْبِد الرَّ

، ثُمَّ قَالَ كَِلَمةً َخِفيَّةً ، " اثَْنا َعَشَر َخِليفَةً  ال َيزَالُ َهِذهِ اُألمَّةُ ُمْستَِقيٌم أَْمُرَها حَتَّى َيكُونَ: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  " .كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " َما قَالَ ؟ قَالَ : فَقُلُْت َألبِي 

  بن َعْبِد اللَِّه ، ح َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْحِليمِ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَبشُِّر -١٧٧٣
ْبِد اللَِّه بن َرزِينٍ ، ِكالُهمَا َوَحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُمَحمٍَّد النَّْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُسَف السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َع

جِئْتُ : نِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ السُّوَاِئيِّ ، قَالَ ، َعْن ُسفَْيانَ بن ُحَسْينٍ ، َعْن َسِعيِد بن َعْمرِو بن أَشَْوَع ، َع
، " َيكُونُ ِمْن َبْعِدي اثَْنا َعَشَر َخِليفَةً : " َمَع أَبِي إِلَى الَْمْسجِِد وَالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب ، فََسِمْعُتُه َيقُولُ 

  ".كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " َما َيقُولُ ؟ قَالَ : فَلَْم أَْدرِ َما يَقُولُ ، فَقُلُْت ألَبِي  ثُمَّ خَفََض صَْوَتُه

 ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َحبِيبٍ زَْيُد بن الُْمهَْتِدي الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحْشَرمٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى بن يُوُنَس -١٧٧٤
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ ، : َمانَ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ ِعْمَرانَ بن ُسلَْي

، ثُمَّ َتكَلََّم بِكَِلَمٍة لَمْ " ًريا ال َيزَالُ أَْمُر َهِذِه اُألمَِّة َهاِدئًا َعلَى َمْن َناَوأَها َحتَّى َيكُونَ َعلَْيكُمِ اثَْنا َعَشَر أَِم: " َيقُولُ 
  " .كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " قَالَ : َما قَالَ ؟ قَالَ : أَْسَمْعَها فَسَأَلُْت أَبِي ، َوكَانَ أَقَْرَب إِلَْيِه ِمنِّي 

ن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ ب -١٧٧٥
كُنَّا عِْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : َسِمْعَنا جَابَِر بن َسمَُرةَ ، َيقُولُ : َداُوَد اَألْوِديِّ ، َعْن َعاِمرٍ ، َوَعْن أَبِيِه ، قَاال 

فَلَمَّا : َوقَصَّرَ بِكَِلَمٍة لَْم أَْسَمْعَها ، قَالَ : ، قَالَ " ْمُر قَاِئًما حَتَّى َيْمِضَي اثَْنا َعَشَر أَِمًريا ال يََزالُ َهذَا اَأل: " فَقَالَ 
  " .ُهْم ِمْن قَُرْيشٍ كُلُّ: " َما الْكَِلَمةُ الَِّتي قَصََّر بَِها ؟ قَالَ : َسكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قُلُْت ألَبِي َسُمَرةَ 

  َعاِمُر بن َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمُرَةَ
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -١٧٧٦



َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماعِيلَ ، َعنِ الُْمهَاجِرِ : طَّالْقَانِيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْسَماعِيلَ ال
َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : بن ِمْسَمارٍ ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  ".اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َعْبٍد فَلَْيْبَدأْ بنفِْسِه َوأَْهلِ َبْيِتِه إِذَا أَْنَعَم : " َيقُولُ 
بٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن خَاِلٍد ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْ -١٧٧٧

َسأَلُْت جَابَِر بن َسُمَرةَ ، َعْن َحِديِث َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : رِ بن َسْعٍد ، قَالَ الُْمهَاجِرِ بن ِمْسمَارٍ ، َعْن َعاِم
  " .ْهِلِه إِذَا أَْعطَى اللَُّه أََحَدكُْم َخْيًرا فَلَْيْبَدأْ بنفِْسِه َوأَ: " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوَسلََّم ، فَقَالَ 

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -١٧٧٨
جِرِ َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماعِيلَ ، َعنِ الُْمهَا: َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْسَماعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، قَاال 
َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : بن ِمْسَمارٍ ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

ِكْسَرى ؟ قَالَ : ، قُلُْت " الْبَْيَت اَألبَْيَض  ُعْصَبةٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني َيفَْتُحونَ: " َعِشيَّةَ ُجُمَعٍة َرَجَم َماِعًزا اَألْسلَِميَّ ، َيقُولُ 
  ".ِكْسَرى : " 

ي ِذئْبٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِ -١٧٧٩
َتْسَتْخرُِجونَ : " ن َسْعٍد ، َعْن َجابِرٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ الُْمهَاجِرِ بن ِمْسمَارٍ ، َعْن َعاِمرِ ب

  ".كَْنَز اَألْبَيضِ ِكْسَرى َوآلِ ِكْسَرى 
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -١٧٨٠

َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، : بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْسَماعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، قَاال  َوَحدَّثََنا َعِليُّ
لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمْعُت َرُسولَ ال: َعنِ الُْمَهاجِرِ بن ِمْسمَارٍ ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  ".أََنا الْفََرطُ َعلَى الْحَْوضِ : " ، َيقُولُ 
بٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن خَاِلٍد ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْ -١٧٨١

أََنا فَرَطُكُمْ : " ، َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  الُْمهَاجِرِ ، َعْن َعاِمرٍ
  " .َعلَى الْحَْوضِ 

اِلٍد ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َخ -١٧٨٢
ال : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الُْمهَاجِرِ بن ِمْسمَارٍ ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  ".ْن قَُرْيشٍ ، ثُمَّ َيْخُرُج كَذَّاُبونَ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة َيزَالُ الدِّيُن قَاِئًما َحتَّى َيكُونَ اثَْنا َعَشرَ َخِليفَةً ِم

هَاجِرِ ، َعْن َعاِمرٍ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماِعيلَ ، َعنِ الُْم -١٧٨٣
ال يََزالُ الدِّيُن قَاِئًما حَتَّى َتقُومَ : " َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : لَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَا

  " .السَّاَعةُ ، أَْو َيكُونَ اثَْنا َعَشَر َخِليفَةً كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ 
  ةََتِميُم بن طََرفَةَ الطَّاِئيُّ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُر

َسيَّبِ بن َرافِعٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الُْم -١٧٨٤
أَال : " ُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َر: ، َعْن َتِميمٍ الطَّاِئيِّ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 

ُيِتمُّونَ : " َوكَْيَف َتُصفُّ الَْمالِئكَةُ ِعْنَد َربِّهِْم ؟ قَالَ : قَالُوا " َتُصفُّونَ َخلِْفي كََما َتُصفُّ الَْمالِئكَةُ ِعْندَ َربِّهِْم ؟ 
  ".فِّ الصُّفُوَف الُْمقَدََّمةَ َويََترَاصُّونَ ِفي الصَّ



َعنِ الُْمسَيَّبِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ،  -١٧٨٥
َنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َدَخلَ َعلَْيَنا َعلَْي: بن َراِفعٍ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ 

َيا َرسُولَ اللَِّه كَْيَف َتُصفُّ الَْمالِئكَةُ عِْنَد رَبِّهِْم ؟ : فَقَالُوا " أَال َتُصفُّونَ كََما َتُصفُّ الَْمالِئكَةُ ِعْنَد رَبِّهِْم ؟ : " فَقَالَ 
  " .ةَ وََيَترَاصُّونَ ِفي الصَّفِّ ُيِتمُّونَ الصُّفُوَف الُْمقَدََّم: " قَالَ 
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ِميمِ بن طََرفَةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َت -١٧٨٦
أَال َتُصفُّونَ كََما َتُصفُّ الَْمالِئكَةُ ِعْندَ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَ الطَّاِئيِّ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَ

ةَ َويََترَاصُّونَ ِفي ُيِتمُّونَ الصُّفُوَف الُْمقَدََّم: " َيا َرُسولَ اللَِّه َوكَْيَف َتُصفُّ الَْمالِئكَةُ ِعْنَد َربِّهِمِ ؟ قَالَ : قَالُوا " َربِّهِْم ؟ 
  " .الصَّفِّ 
 ، َعْن َتِميمِ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الُْمسَيَّبِ بن َراِفعٍ -١٧٨٧

أَال َتُصفُّونَ كََما َتُصفُّ الَْمالِئكَةُ : " لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه َص: بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
ُيِقيُمونَ الصُّفُوَف اُألولَى وَيتََرصُّونَ : " َوكَْيَف َتُصفُّ الَْمالِئكَةُ الَِّذيَن ِعْنَد َربِّهِْم ؟ قَالَ : قَالُوا " الَِّذيَن ِعْنَد َربِّهِْم ؟ 

  " .ِفي الصَّفِّ 

ثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ بن رَاِشٍد السُّلَِميُّ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن حَفْصٍ ، َحدَّ -١٧٨٨
ن َراِفعٍ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ ، َعْن ُعَمَر بن َسِعيٍد ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ ، َعنِ الُْمسَيَّبِ ب

: قَالُوا " أَال َتُصفُّونَ كََما َتُصفُّ الَْمالِئكَةُ ِعْنَد َربِّهِْم ؟ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
، َحدَّثََنا " ُيِتمُّونَ الصَّفَّ الُْمقَدََّم َويََترَاصُّونَ ِفي الصَّفِّ : " بِّهِْم ؟ قَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه َوكَْيَف َتُصفُّ الَْمالِئكَةُ عِْنَد َر

 َسيَّبِ بن َراِفعٍ ، َعْن َتِميمُِعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الُْم
  .بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 

  ْشَعثَ ، حَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا اْبُن فَُضْيلٍ ، والُْمَحارِبِيُّ ، َعْن أَ -١٧٨٩

ارٍ ، َعْن َعِليِّ َنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا وَاِصلُ بن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ ، َعْن أَْشَعثَ بن سَوََّوَحدَّثَ
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْوَمأَ إِلَيَْنا َصلَّْيَنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َص: بن ُمْدرٍِك ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

َوكَْيَف َيُصفُّونَ : قَالُوا " َما َيْمَنُعكُْم أَنْ َتُصفُّوا كََما َتُصفُّ الَْمالِئكَةُ ِعْندَ الرَّْحَمنِ ؟ : " أَِن اْجِلسُوا فََجلَْسَنا ، فَقَالَ 
  " .وَف األُولَى ويَْرُصفُونَ ِفي الصُّفُوِف َرْصفًا ، أَْو يَُرصُّوها َرصا ُيِتمُّونَ الصُّفُ: " َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ 

  َباٌب
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، ح -١٧٩٠

َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الُْمَسيَّبِ بن : اٍء ، قَاال َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَج
لََينَْتهَِينَّ أَقَْواٌم َيْرفَُعونَ : " َراِفعٍ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  ".ي الصَّالِة إِلَى السََّماِء أَوْ ال تَْرجُِع إِلَْيهِْم أَْبَصارَُهْم ِف
لُْمسَيَّبِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ ا -١٧٩١

َدَخلَ َعلَْيهِْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهْم َراِفُعونَ : بن َسمَُرةَ ، قَالَ  َراِفعٍ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ
  " .لَيَْنَتهَِينَّ أَقَْواٌم َعْن َرفِْعهِْم أَْبَصارَُهْم إِلَى السََّماِء ِفي الصَّالِة أَْو ال َتْرجُِع إِلَْيهِْم : " أَْبَصارَُهْم ، فَقَالَ 



  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -١٧٩٢
َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الُْمسَيَّبِ بن َراِفعٍ ، َعْن َتِميمِ بن : َوثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَاال 

لََينَْتهَِينَّ أَقَْواٌم َيْرفَُعونَ أَْبصَاَرُهمْ إِلَى السََّماِء ِفي الصَّالةِ : " قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َجابِرٍ ، قَالَ  طََرفَةَ ،
  " .أَْو ال تَْرجُِع إِلَيْهِْم 

، َحدَّثَنِي َجدِّي ألُمِّي َخطَّاُب بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن  َحدَّثََنا َسلََمةُ بن أَْحَمدَ الْفَْوزِيُّ الْحِْمِصيُّ -١٧٩٣
بِرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َعيَّاشٍ ، َعْن َجْعفَرِ بن الْحَارِِث ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الُْمَسيَّبِ بن َراِفعٍ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َجا

  " .لََيْنتَهَِينَّ أَقَْواٌم َيْرفَُعونَ أَْبصَاَرُهمْ إِلَى السََّماِء ِفي الصَّالِة أَْو ال َتْرجِعُ إِلَْيهِْم : " لََّم ، قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
َعْبثَُر بن الْقَاِسمِ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا  -١٧٩٤

 اللَُّه َتَعالَى اَألْعَمشِ ، َعنِ الُْمَسيَّبِ بن َراِفعٍ ، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ َرِضَي
َتهَِينَّ أَقَْواٌم َعْن َرفِْعهِْم أَْبَصارَُهْم ِفي الصَّالِة أَْو ال َتْرجِعُ لَيَْن: " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْنُه ، قَالَ 

  " .إِلَيْهِْم 

َمشِ ، َعنِ َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اَألْع -١٧٩٥
َدَخلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، الَْمْسجِدَ : َراِفعٍ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ  الُْمسَيَّبِ بن

  ".نُوا ِفي الصَّالِة َما لَُهْم َرافِِعي أَْيدِيهِْم كَأَنََّها أَذْنَاُب خَْيلٍ ُشُمسٍ ؟ اْسكُ: " قَالَ . فََرآُهْم َراِفِعي أَْيِديهِْم 
بِ بن َراِفعٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الُْمَسيَّ -١٧٩٦

َما ِلي أََراكُْم ِعزِيَن : " ْيِه َوَسلََّم َوأَْصحَاُبُه ُجلُوٌس ، فَقَالَ َجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  .َيْعنِي ِحلٌَق ُمَتفَرِِّقَني : قَالَ ُسفَْيانُ " ؟ 

  َباُب
، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْعقُوَب بن سَْوَرةَ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ -١٧٩٧

َم ، َرأَى قَْوًما قَْد َرفَُعوا الُْمسَيَّبِ بن َراِفعٍ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  " .أَنََّها أَذَْنابُ خَْيلٍ ُشُمسٍ اْسكُُنوا ِفي الصَّالِة قَْد َرفَُعوا أَْيِديَُهْم كَ: " أَْيِديَُهْم ِفي الصَّالِة ، فَقَالَ 

َعنِ الُْمسَيَّبِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ،  -١٧٩٨
َدَخلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، الَْمْسجَِد فََرآُهمْ : ابِرٍ ، قَالَ بن َراِفعٍ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َج

الةِ َما ِلي أََراُهمْ َراِفِعي أَْيِديهِْم كَأَنََّها أَذَْنابُ الْخَْيلِ الشُُّمسِ ؟ اْسكُنُوا ِفي الصَّ: " َراِفِعي أَْيِديهِْم ِفي الصَّالِة ، فَقَالَ 
."  

لُْمسَيَّبِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ ا -١٧٩٩
َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرجَ إِلَْيهِْم ، أُرَاُه قَالَ ِفي َراِفعٍ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

َما ِلي أََراكُْم َرافِِعي أَْيدِيكُْم كَأَنََّها أَذْنَاُب خَْيلٍ ُشُمسٍ ؟ ، اْسكُنُوا ِفي : " الَْمْسجِِد َوُهْم َراِفعُوا أَْيدِيهِْم ، َوقَالَ 
  ".الصَّالِة 
زِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ بن ُيوُنَس ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع -١٨٠٠

فََدَخلَ َخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الُْمسَيَّبِ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 



َما ِلي أََرى النَّاَس َراِفِعي أَْيِديهِْم كَأَنََّها أَذْنَاُب الَْخْيلِ الشُُّمسِ ؟ : " الَْمْسجَِد فََرأَى النَّاَس َراِفِعي أَْيِديهِْم ، فَقَالَ 
  " .اْسكُُنوا ِفي الصَّالِة 

ثََنا َيْحَيى ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الُْمسَيَّبِ بن َراِفعٍ ، َعْن َتِميمِ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّ -١٨٠١
كَأَنََّها أَذْنَابُ : " َيُهْم ، فَقَالَ بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى قَْوًما قَْد َرفَُعوا أَْيِد

، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ " ُمسٍ اْسكُنُوا ِفي الصَّالِة َخْيلٍ ُش
النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َخَرَج : اَألْعَمشِ ، َعنِ الُْمَسيَّبِ بن َراِفعٍ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  .َوَسلََّم ، فَذَكََر ِمثْلَُه 
َعنِ الُْمسَيَّبِ  َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، -١٨٠٢

خََرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمْسجِِد فََرآُهمْ : َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ  بن َراِفعٍ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ،
  ".َما ِلي أََراكُْم عِزِيَن ؟ : " ِحلَقًا ُجلُوًسا ، فَقَالَ 

ْحَيى ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الُْمسَيَّبِ بن َراِفعٍ ، َعْن َتِميمِ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َي -١٨٠٣
َما : " َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْسجَِد َوُهْم ُجلُوٌس ، فَقَالَ : بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

َنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ ، َحدَّثَ" ِلي أََراكُْم ِعزِيَن ؟ 
  .ِمثْلَُه  َم ،الُْمسَيَّبِ بن َراِفعٍ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  َباٌب
انَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَم -١٨٠٤

أَصَاَب الَْعُدوُّ َناقَةَ َرُجلٍ ِمْن بين : ، قَالَ ُسفَْيانُ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ 
فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه " َسلََّم ، ُسلَْيمٍ ، ثُمَّ اْشَتَراَها َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني فََعَرفََها صَاِحبَُها ، فَأََتى النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  ".ُخذََها بِالثََّمنِ الَِّذي اْشتََراَها بِِه ِمَن الَْعُدوِّ وَإِال َخلَّى َبْيَنَها وََبْيَنُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيأْ

َحفْصٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُسلَْيَمانَ بن ُيوُسفَ الُْعقَيِْليُّ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن  -١٨٠٥
أَنَّ َرُجلَْينِ اْخَتَصَما إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى " يَّاِت ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرٍ َياِسَني الزَّ

  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبِعريٍ ، َوأَقَاَم كُلُّ وَاِحٍد ِمْنُهَما َبيَِّنةً أَنَُّه لَُه فَقََضى َبْيَنُهَما 
 الْعَزِيزِ ، َعنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َعْبِد -١٨٠٦

، أَنَّ َرُجلَْينِ ، اخَْتَصَما إِلَى الَْحجَّاجِ بن أَْرطَأَةَ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ 
فََجَعلَُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ " النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبِعريٍ فَأَقَاَم كُلُّ وَاِحٍد ِمْنُهَما َشاِهَدْينِ أَنَُّه لَُه 

  " .َبْيَنُهَما 
  يَِّة ، َعْن َجابِرِ بن َسُمرَةَُعَبْيُد اللَِّه بن الِْقْبِط

َسِمْعتُ : يَِّة ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ِمسَْعٌر ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن الِْقبِْط -١٨٠٧
السَّالُم َعلَْيكُمِ السَّالُم َعلَْيكُمْ : نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قُلَْنا كُنَّا إِذَا َصلَّْيَنا َخلَْف ال: َجابِرَ بن َسُمَرةَ ، َيقُولُ 

، أََما َما بَالُ َهُؤالِء َيْرفَُعونَ أَْيِديَُهْم كَأَنََّها أَذَْناُب الَْخْيلِ الشُُّمسِ : " َوأَشَاَر ِمْسَعٌر بَِيِدِه َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه ، فَقَالَ 
  ".َوِشَماِلِه َيكِْفي أََحَدكُْم ، أَوْ أََحَدُهْم ، أَنْ َيَضعَ َيَدُه َعلَى فَِخِذِه ، ثُمَّ ُيَسلُِّم َعلَى أَِخيِه ِمْن َعْن َيِمينِِه 



َعْن ِمْسَعرٍ ، َعنِ اْبنِ الِْقْبِطيَِّة ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ،  -١٨٠٨
السَّالُم َعلَْيكُُم ، : كُنَّا ُنَصلِّي َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََنقُولُ بِأَْيِديَنا : َسِمْعُت َجابَِر بن َسُمَرةَ ، َيقُولُ : 

قَْوامٍ ُيلْقُونَ أَْيِديَُهْم كَأَنََّها أَذَْنابُ خَْيلٍ ُشُمسٍ ، أَال َيكِْفي أََحدَكُْم ، أَْو إِنََّما َيكِْفي َما َبالُ أَ: " السَّالُم َعلَْيكُْم ، فَقَالَ 
امٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّ" أََحَدكُْم أَنْ َيَضَع َيَدُه َعلَى فَِخِذِه ، ثُمَّ ُيَسلُِّم َعلَى أَِخيِه َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه 

َرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن الِْقْبِطيَِّة ، َعْن َجابِرِ بن َسُم
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنْحَوُه 

الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن إِْدرِيسَ الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَبِي َهْوذَةَ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى -١٨٠٩
بِي ، َعلَى َدَخلُْت أََنا وَأَ: َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن فَُراٍت الْقَزَّازِ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ 

َما : " مَاال ، فَأَْبَصَرُهْم ، فَقَالَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى بنا فَلَمَّا َسلََّم أَْوَمأَ النَّاُس بِأَْيِديهِمْ َيِميًنا َوِش
، إِذَا َسلََّم أََحدُكُْم فَلُْيَسلِّْم َعلَى َمْن َعْن َيِمينِِه ، َوَعلَى َمْن َعْن َشأُْنكُْم ُتقَلُِّبونَ أَْيدَِيكُْم كَأَنََّها أَذْنَاُب الْخَْيلِ الشُُّمسِ 

  .، فَلَمَّا َصلَّْوا َمَعُه أَْيًضا لَْم َيفَْعلُوا ذَِلَك " َيسَارِِه 

َنا ُمْصَعُب بن الِْمقَْدامِ ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثَ -١٨١٠
َصلَّْيُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : فَُراٍت الْقَزَّازِ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن الِْقْبِطيَِّة ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

َما شَأُْنكُْم : " ا بِأَْيدِيَنا السَّالُم َعلَْيكُْم ، فََنظََر إِلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ ، فَكُنَّا إِذَا َسلَّْمَنا أََشْرَن
  " .، َوال ُيوِمئْ بَِيِدِه  ُتِشُريونَ بِأَْيدِيكُْم ، كَأَنََّها أَذْنَاُب خَْيلٍ ُشُمسٍ ، إِذَا سَلََّم أََحُدكُْم فَلَْيلَْتِفْت إِلَى أَْصحَابِِه

ن أَبِي َهْوذَةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن إِْدرِيسَ الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ب -١٨١١
َدَخلُْت َمَع أَبِي َعلَى : اللَِّه ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن فَُراٍت الْقَزَّازِ ، َعْن ُعَبْيِد
ال َيزَالُ اِإلْسالُم ظَاهًِرا حَتَّى َيكُونَ اثَْنا َعَشَر أَِمًريا أَْو : " َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجلَْسَنا ِعْنَدُه ، فَقَالَ 

  " .قَُرْيشٍ  َخِليفَةً كُلُُّهْم ِمْن
  أَُبو إِْسَحاقَ السَّبِيِعيُّ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمرَةَ

حَارِبِيُّ ، َعْن أَْشَعثَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد الُْم -١٨١٢
َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي لَْيلٍَة إِْضحَِياٍن : " ْسَحاَق ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ بن َسوَّارٍ ، َعْن أَبِي إِ
  .رِفََجَعلُْت أَْنظُرُ إِلَْيِه وَإِلَى الْقََمرِ فَلَُهَو أَْحَسُن ِفي َعْينِي ِمَن الْقََم: ، قَالَ " َوَعلَْيِه ُحلَّةٌ َحْمَراُء 

  أَُبو خَاِلدٍ الَْوالِبِيُّ ، َعْن َجابِرٍ اْسُمُه َهَرُم بن ُهْرمُزٍ
: َحدَّثَنِي أَُبو َخاِلٍد الْوَاِلبِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ِفطٌْر ، قَالَ  -١٨١٣

، " ُبِعثُْت أََنا وَالسَّاَعةُ كََهِذِه ِمْن َهِذِه : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َيقُولُ  َسِمْعُت َجابَِر بن َسُمَرةَ
  .إِْصَبَعْيِه الُْوسْطَى َوالسَّبَّاَبِة

ثَّاُم بن َعِليٍّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َع -١٨١٤
  " .ُبِعثُْت أََنا وَالسَّاَعةُ كَهَاَتْينِ : " َجابِرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  -١٨١٥
ُبِعثْتُ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : إِسَْراِئيلُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  " .َهاَتْينِ أََنا وَالسَّاَعةُ كَ



  َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد الدَّاللُ ، َحدَّثََنا ُمَخوَّلُ بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ،ح -١٨١٦
َمْهِديٍّ ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعْن  َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي َرِحَمُه اللَُّه ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن

ُبِعثْتُ أََنا َوالسَّاَعةُ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َمْنُصورٍ ، َعْن أَبِي خَاِلٍد الْوَالِبِيِّ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  " .كََهاَتْينِ 
بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو الْجَوَّابِ ، َعْن َعمَّارِ بن ُرَزْيقٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد  -١٨١٧

ُبعِثُْت أََنا : " رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوُهَو َيقُولُ : اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  " .اَعةُ كََهِذِه ِمْن َهِذِه َوالسَّ

، َعْن أَبِي خَاِلٍد ،  َحدَّثََنا الْقَاِسُم الدَّاللُ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمخَوَّلُ بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ ، َعْن َمْنصُورٍ -١٨١٨
  " .ُبعِثُْت أََنا َوالسَّاَعةُ كََهاَتْينِ : " يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َعنِ النَّبِ

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف ، ح -١٨١٩

َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُحَمْيٍد ، َعنِ اْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، َعْن أَبِيهِ : َنا ِشَهابُ بن َعبَّاٍد ، قَاال َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثَ
وَم اثَْنا َعشَرَ ال َيزَالُ َهذَا الدِّيُن قَاِئًما حَتَّى َيقُ: " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

كُلُُّهْم َتْجَتِمُع َعلَْيِه اُألمَّةُ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ : أَظُنُّ ظَنا أَنَّ أَبِي ، قَالَ : ، قَالَ إِْسَماعِيلُ " َخِليفَةً 
ي خَاِلٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِ

َيةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َوَسلََّم ، ِمثْلَُه ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوِ
  .اِلٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه َخ

بن َسُمَرةَ ، َسِمْعُت َجابِرَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ِفطٌْر ، أََنا أَُبو َخاِلٍد ، قَالَ  -١٨٢٠
ال َيُضرُّ َهذَا الدِّيُن َمْن َناوَأَُه حَتَّى َيقُوَم اثَْنا َعَشَر َخِليفَةً كُلُُّهْم ِمْن : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيقُولُ 
  " .قَُرْيشٍ 
  بن أَبِي َشْيَبةَ ، حَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -١٨٢١

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْقَاِسمِ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 
: " َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : قَالَ  ِفطٌْر ، َعْن أَبِي َخاِلٍد الْوَاِلبِيِّ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ،

  ".اْسِتْسقَاٌء بِاَألنَْواِء ، َوَحْيُف السُّلْطَاِن ، وََتكِْذيٌب بِالْقََدرِ : ثَالثٌ أََخاُف َعلَى أُمَِّتي 
ا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َخاِلٍد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََن -١٨٢٢

  ".أَوَّلُ َمْن رََمى بِسَْهمٍ ِفي سَبِيلِ اللَِّه َسْعٌد : " الَْوالِبِيِّ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 
َعنِ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد  -١٨٢٣

  " .للَِّه َسْعٌد أَوَّلُ َمْن َرَمى بِسَْهمٍ ِفي َسبِيلِ ا: " اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َخاِلٍد الْوَاِلبِيِّ ، َعْن جَابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، ح -١٨٢٤

، َعنِ اَألعَْمشِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَاال 
َبَعثََنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي سَرِيٍَّة فَُهزِْمَنا فَاتََّبعَ : " ، َعْن أَبِي خَاِلٍد الْوَالِبِيِّ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

، " رَِجةً ِمَن الَْغْرزِ فََرمَاُه بَِسْهمٍ ، فَرَأَْيُت الدََّم َيِسيلُ كَأَنَُّه شَِراٌك فَأَنَاَخ َسْعٌد َراِكًبا ِمنُْهْم ، فَالَْتفَتَ إِلَْيِه فََرأَى َساقَُه خَا



ي ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبَِحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن الُْمِغَريِة الصَّيَّاُد ، َحدَّثََنا عِيَسى بن يُوُنَس 
  .خََرْجَنا ِفي سَرِيٍَّة ، فَذَكََر َنْحوَُه: َخاِلٍد ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ 

أَبِي خَاِلدٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصِ بن ِغَياٍث ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن  -١٨٢٥
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، أَْو َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  الَْوالِبِيِّ ، َعْن

َخِدَجيةَ ، فَلَمَّا قََضُوا السَّفََر بَِقَي  َوَسلََّم َيْرَعى غََنًما فاْسَتْعلَى الَْغَنَم ، فَكَانَ ِفي اِإلبِلِ ُهَو وشَرِيكٌ لَُه ، فَأَكَْرَيا أُْخَت
: " اْنطَِلْق ، فََيقُولُ : َم لَُهْم َعلَْيَها َشْيٌء ، فََجَعلَ َشرِيكُُه يَأِْتيُهْم وَيَتقَاَضاُهْم َوَيقُولُ ِلُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

قَْد قُلُْت لَُه فََزَعَم أَنَّهُ : فَأَْيَن ُمحَمٌَّد ال َيجِيُء َمَعَك ؟ قَالَ : رَّةً َوأََتاُهْم ، فَقَالَْت َم" اذَْهْب أَْنَت فَإِنِّي أَْسَتْحيِي 
:  لَِتَما َرأَْيتُ َرُجال أََشدَّ َحَياًء َوال أََعفَّ َوالًء ، فََوقََع ِفي َنفْسِ أُْخِتَها َخِدَجيةَ فََبَعثَتْ إِلَْيِه ، فَقَا: َيسَْتحْيِي ، فَقَالَْت 

اْنطَِلْق فَالْقَُه َوكَلِّْمُه ، ثُمَّ أََنا : ، قَالَْت " أَبُوِك َرُجلٌ كَِثُري الَْمالِ َوُهَو ال َيفَْعلُ : " ائِْت أَبِي فَاْخِطبْنِي إِلَْيِه ، فَقَالَ 
قَْد أَْحسَْنَت َزوَّْجَت : ِفي الَْمجِْلسِ ، فَِقيلَ لَُه  أَكِْفيَك وَائِْت ِعْندَ ُسكْرِِه فَفََعلَ ، فَأََتاُه فَزَوََّجُه ، فَلَمَّا أَصَْبَح َجلََس

إِنِّي قَدْ َزوَّْجُت ُمَحمًَّدا َوَما : إِنَّ النَّاَس َيقُولُونَ : َنَعْم ، فَقَاَم فََدَخلَ َعلَْيَها ، فَقَالَ : أََو فََعلُْت ؟ قَالُوا : ُمَحمًَّدا ، قَالَ 
إِلَى  نَّ َرأَْيَك ، فَإِنَّ ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَذَا ، فَلَْم تََزلْ بِِه حَتَّى َرِضَي ، ثُمَّ بََعثَْتفَال ُتَسفَِّه: فََعلُْت ، قَالَْت 
  ُمَحمَّدٍ َصلَّى

  .ِلي وكَْبًشا َوكَذَا َوكَذَا فَفََعلَاْشَترِ ُحلَّةً فَاْهدِها : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِوِقََّتْينِ ِمْن ِفضٍَّة أَْو ذََهبٍ ، َوقَالَْت 
  َجْعفَُر بن أَبِي ثَْورٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمرَةَ

ْربٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعْن ِسَماِك بن َح -١٨٢٦
َيا َرسُولَ : أََتى َرُجلٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا ِعْنَدُه ، فَقَالَ : رٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ َجْعفَرِ بن أَبِي ثَْو

: " لِّي ِفي َمرَابِضِ الَْغَنمِ ؟ قَالَ فَأَُص: ، قَالَ " إِنْ ِشئَْت فََتطَهَّْر َوإِنْ ِشئَْت فََدْع : " اللَِّه أَتَطَهَُّر ِمْن لُُحومِ الْغََنمِ ؟ قَالَ 
  ".ال : " أَفَأُصَلِّي ِفي َمَبارِِك اِإلبِلِ ؟ قَالَ : ، قَالَ " َنَعْم : " أَفَأََتطَهَُّر ِمْن لُُحومِ اِإلبِلِ ؟ قَالَ : ، قَالَ " َنَعْم 

َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ ،  -١٨٢٧
إِنْ : " َيا َرسُولَ اللَِّه ، أَتََوضَّأُ ِمْن لُُحومِ الْغََنمِ ؟ قَالَ : َجْعفَرِ بن أَبِي ثَْورٍ ، َعْن َجدِِّه جَابِرِ بن َسُمَرةَ أَنَّ َرُجال ، قَالَ 

َيا َرسُولَ اللَِّه أَُصلِّي ِفي : ، قَالَ " َنَعْم : " أََتَوضَّأُ ِمْن لُُحومِ اإلِبِلِ ؟ قَالَ : ، قَالَ " َتفَْعلْ ِشئَْت فََعلَْت َوإِنْ ِشئْتَ لَْم 
  " .ال : " أَُصلِّي ِفي َمَباتِ اِإلبِلِ ؟ قَالَ : ، قَالَ " نََعْم : " َمَباِت الَْغَنمِ ؟ قَالَ 

  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، -١٨٢٨

َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 
قَالَ َرُجلٌ ِللنَّبِيِّ صَلَّى : ، َعْن َجْعفَرِ بن أَبِي ثَْورٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ  بن أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ

ِفي َبْيتِ فَأَُصلِّي : ، قَالَ " إِنْ شِئَْت فََتَوضَّأْ َوإِنْ ِشئَْت فَال َتَوضَّأْ : " أَُيتََوضَّأُ ِمْن لُُحومِ الَْغَنمِ ؟ قَالَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  " .َنَعْم : " الْغََنمِ ؟ قَالَ 

بن ُموَسى ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه -١٨٢٩
َمرَّ َرُجلٌ َعلَى َرسُولِ : فَُر بن أَبِي ثَْورٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ َحدَّثَنِي َجْع: َحَسُن بن صَاِلحٍ ، َعْن ِسَماٍك ، قَالَ 

: ، قَالَ " َنَعْم : " أَتَطَهَُّر ِمْن لُُحومِ اإلِبِلِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 



إِنْ : " أَفَأََتطَهَُّر َعْن لُُحومِ الْغََنمِ ؟ قَالَ : ، قَالَ " ال : " َصلِّي ِفي َمبَارِِك اإلِبِلِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأُ
  " .َنَعْم : " ؟ قَالَ  أَفَأَُصلِّي ِفي مََرابِضِ الَْغَنمِ: ، قَالَ " ِشئَْت فََتطَهَّْر َوإِنْ ِشئَْت فَال َتطَهَّْر 

، َعْن ِسَماِك بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا رَْوُح بن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ  -١٨٣٠
ابِرِ بن َسُمَرةَ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحْربٍ ، وَأَْشَعثَ بن أَبِي الشَّْعثَاِء ، َعْن َجْعفَرِ بن أَبِي ثَْورٍ ، َعْن َج

فَُيصَلَّى ِفي : ، قَالَ " َنَعْم : " أَُيتََوضَّأُ ِمْن لُُحوِمَها ؟ قَالَ : ، ِقيلَ " ال : " َوَسلََّم سُِئلَ أَُيَصلَّى ِفي أَْعطَانِ اِإلبِلِ ؟ قَالَ 
  " .ال : " ُيتََوضَّأُ ِمْن لُُحوِمَها ؟ قَالَ : ، قِيلَ "  َنَعْم: " َمَرابِضِ الَْغَنمِ ؟ قَالَ 

عْثَاِء ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُموَسى اَألْشَيُب ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ ، َعْن أَْشَعثَ بن أَبِي الشَّ -١٨٣١
أَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنْ َنتََوضَّأَ ِمْن لُُحومِ : " ةَ ، قَالَ َعْن َجْعفَرِ بن أَبِي ثَْورٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُر

  " .بِلِ اِإلبِلِ ، َوال َنتََوضَّأُ ِمْن لُُحومِ الَْغَنمِ ، َوأَنْ ُنصَلَِّي ِفي ِدْبنِ الَْغَنمِ ، َوال ُنَصلِّي ِفي أَْعطَانِ اِإل
َعثَ ، َعْن ا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الْخَُزاِعيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن أَْشَحدَّثََن -١٨٣٢

َتَوضَّأَ ِمْن لُُحومِ اإلِبِلِ ، َوال أََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َن: " َجْعفَرِ بن أَبِي ثَْورٍ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  " .َنتََوضَّأُ ِمْن لُُحومِ الَْغَنمِ ، َوأَنْ ُنَصلَِّي ِفي مََرابِضِ الَْغَنمِ ، َوال ُنصَلِّي ِفي أَْعطَاِن اإلِبِلِ 

  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح -١٨٣٣
  ةَ اَألذَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع ، حَوَحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّ

َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْوَهبٍ ، : َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا 
أََنَتَوضَّأُ ِمْن : كُْنُت َجاِلًسا ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَسُِئلَ : ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ  َعْن َجْعفَرِ بن أَبِي ثَْورٍ
: ، قَالُوا " ال : " ؟ قَالَ  أَُنَصلِّي ِفي َمبَارِِك اإلِبِلِ: ، فَقَالُوا " َنَعْم ، فَتََوضَّئُوا ِمْن لُُحومِ اِإلبِلِ : " لُُحومِ اإلِبِلِ ؟ فَقَالَ 

أَُنَصلِّي ِفي مََرابِضِ الَْغَنمِ ؟ قَالَ : ، قَالُوا " إِنْ ِشئَْت فَتََوضَّأْ ، َوإِنْ ِشئَْت فَال تََوضَّأْ : " أََنتََوضَّأُ ِمْن لُُحومِ الْغََنمِ ؟ قَالَ 
  " .َنَعْم : " 

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َعْن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ -١٨٣٤
كُْنتُ : َرةَ ، قَالَ َشْيَبانَ ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْوَهبٍ ، َعْن َجْعفَرِ بن أَبِي ثَْورٍ ، أَْخبََرنِي َجدِّي َجابُِر بن َسُم

إِنْ ِشئْتَ : " َيا َرسُولَ اللَِّه أََنتََوضَّأُ ِمْن لُُحومِ الْغََنمِ ؟ قَالَ : َع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََتاُه َرُجلٌ ، فَقَالَ قَاِعًدا َم
أَُصلِّي ِفي مََبارِكِ اِإلبِلِ ؟ : ، قَالَ " َنَعْم : " أَتََوضَّأُ ِمْن لُُحومِ اإلِبِلِ ؟ قَالَ : ، قَالَ " فََتَوضَّأْ ، َوإِنْ ِشئَْت فَال تََوضَّأْ 

  " .َنَعْم : " أَفَأَُصلِّي ِفي َمرَابِضِ الْغََنمِ ؟ قَالَ : ، قَالَ " ال : " قَالَ 

يٌع ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن قَْيسٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُموَسى اُألبُلِّيُّ ، َحدَّثََنا َجمِيلُ بن الَْحَسنِ الَْعَتِكيُّ ، َحدَّثََنا َوِك -١٨٣٥
كُنَّا ُنَصلِّي ِفي مََرابِضِ الَْغَنمِ ، َوال ُنصَلِّي ِفي َمَبارِكِ اِإلبِلِ " اَألَسِديُّ ، َعْن َجْعفَرٍ السَُّواِئيُّ ، َعْن َجدِِّه جَابِرِ بن َسُمَرةَ 

  " .أُ ِمْن لُُحومِ الَْغَنمِ ، َوكُنَّا َنتََوضَّأُ ِمْن لُُحومِ اإلِبِلِ ، َوال َنتََوضَّ
عْثَاِء ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُموَسى اَألْشَيُب ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ ، َعْن أَْشَعثَ بن أَبِي الشَّ -١٨٣٦

َيأُْمرَُنا بِِصَيامِ : " ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َرسُولُ اللَّ: َعْن َجْعفَرِ بن أَبِي ثَْورٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ 
  ".، َولَْم َيَتَعاَهْدَنا ِعْنَدُه َعاُشوَراَء َوَيحُثَُّنا َوَيتََعاَهُدَنا ِعْنَدُه ، فَلَمَّا فُرَِض رََمَضانُ لَمْ َيأْمُْرَنا بِِه وَلَْم َينَْهَنا َعْنُه 

  َعْن َجابِرِ بن َسمُرَةََعْبُد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، 



ُعَمْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن  -١٨٣٧
  " .إِذَا َهلََك ِكْسَرى فَال ِكْسَرى بَْعَدُه : "  قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ،ح: َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، قَاال  -١٨٣٨

َعَواَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو : َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَاال 
إِذَا َهلََك قَْيَصُر فَال قَْيَصَر بَْعَدُه ، وَإِذَا َهلََك ِكسَْرى فَال ِكسَْرى : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 

  ".َيِدِه لَُتْنفَقَنَّ كُُنوُزُهَما ِفي سَبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َبْعَدُه ، وَالَِّذي َنفِْسي بِ
لَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َعْبِد ا -١٨٣٩

إِذَا َهلََك ِكْسَرى فَال ِكْسَرى َبْعَدُه ، وَإِذَا َهلَكَ : " لَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَا
  " .قَْيَصُر فَال قَْيَصرَ َبْعَدُه 

بِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُمَحمَِّد بن فُضَْيلٍ الرَّاِس -١٨٤٠
رٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، أَْعَيَن ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن يَزِيَد بن ِمْردَانَِبةَ ، َعْن َرقََبةَ بن َمْصقَلَةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْي

إِذَا َهلََك ِكسَْرى فَال ِكْسَرى َبْعَدُه ، َوإِذَا َهلََك قَْيَصُر فَال : " لََّم ، َيقُولُ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: قَالَ 
  " .قَْيَصَر َبْعَدُه ، َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه لَُتْنِفقَنَّ كُُنوُزُهَما ِفي َسبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ -١٨٤١
: لََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َشْيَبانُ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

ْنِفقَنَّ كُُنوُزُهَما ِفي إِذَا ذََهَب قَْيَصُر فَال قَْيَصَر َبْعَدُه ، َوإِذَا ذََهَب ِكْسَرى فَال ِكْسَرى َبْعَدُه ، َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَُت" 
  " .َسبِيلِ اللَِّه 
، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن َجابِرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنهُ  َحدَّثََنا بِْشُر ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -١٨٤٢
، ثُمَّ قَالَ كَِلَمةً لَْم أَفَْهْمَها فَسَأَلْتُ " َيكُونُ بَْعِدي اثَْنا َعَشَر أَمًِريا : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ 

  " .كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " اذَا قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ َم: أَبِي 
ْن َعْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َع -١٨٤٣

ال يََزالُ َهذَا اَألْمُر قَاِئًما َحتَّى َيكُونَ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعَمْيرٍ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ الَْمِلِك بن 
  " .اثَْنا َعَشَر َخِليفَةً 

ا َرْوُح بن َعطَاِء بن أَبِي َمْيُموَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ ، َحدَّثََن -١٨٤٤
َيا َرسُولَ اللَِّه : أََتى أَعَْرابِيٌّ أَعَْرابِيٌّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : بن ُعَمْيرٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

ُمِسَخْت أُمَّةٌ ِمْن بين إِسَْرائِيلَ ال أَْدرِي أَيَّ الدََّوابِّ ُمِسَخْت ، َوال آُمُر بِِه َوال أَْنَهى : " الَ َما َتقُولُ ِفي الضبِ ؟ فَقَ
  " .َعْنُه 

َعْن ِسَماٍك ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُموَسى اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا قَْيٌس ،  -١٨٤٥
لََيفَْتَحنَّ : " َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َوَعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ 

  " .أَبَْيَض آلِ ِكسَْرى ِعَصاَبةٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني 
: ْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ الْكُوِفيُّ ، وَالُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َع -١٨٤٦



ن َسُمَرةَ ، ْن َجابِرِ بَحدَّثََنا َهاُرونُ بن أَبِي ُبرَْدةَ ، َحدَّثَنِي أَِخي ُحَسْيُن بن أَبِي ُبرَْدةَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ، َع
  ".الُْمْسَتشَاُر ُمْؤَتَمٌن : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوغَْيرِِه قَالَ 

ُبو َبكْرِ بن ا أََحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُسلَْيَمانَ بن ُيوُسفَ الُْعقَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الشَّاذَكُونِيُّ ، َحدَّثََن -١٨٤٧
: َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َعيَّاشٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ 

  " .َحًدا إِال اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لََتْخُرَجنَّ الظَِّعيَنةُ ِمَن الَْمِديَنةِ َحتَّى َتْدُخلَ الِْحَريةَ ، ال َتخَاُف أَ" 
  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْجبَّارِ بن َعاِصمٍ ، ح -١٨٤٨

ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا : َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ُعَبْيِد اللَِّه الَْحلَبِيُّ ، قَاال 
َيا َرسُولَ اللَِّه أَُصلِّي ِفي الثَّْوبِ : الَْمِلِك ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، أَنَّ َرُجال ، َسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

  ".َتَرى ِفيِه َشْيئًا فََتْغِسلَُه  َنَعْم ، إِال أَنْ: " الَِّذي أَُجاِمُع ِفيِه ؟ قَالَ 
  َمْعَبُد الَْجدَِليُّ ، َعْن َجابِرِ بن َسمُرَةَ

ي ، َحدَّثََنا ِفطٌْر َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي عَاِصمُ بن ُعَمَر بن َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثَنِي أَبِ -١٨٤٩
ال يََزالُ : " قَالَ  ِلٍد الْوَالِبِيِّ ، َوَمْعَبٍد الَْجدَِليِّ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،، َعْن أَبِي خَا

  " .َهذَا األْمُر ظَاهًِرا ال َيُضرُُّه َمْن َناَوأَُه 
  الُْمسَيَُّب بن َراِفعٍ ، َعْن جَابِرِ بن َسُمرَةَ

  َحدَّثََنا أَُبو زَْيٍد الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، ح -١٨٥٠

 ، َعْن َجْعفَرِ بن الْحَارِِث َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعنِ الَْعوَّامِ بن َحْوَشبٍ ، َعنِ الُْمَسيَّبِ بن َراِفعٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ 

  " .أَِمًريا كُلُُّهْم ِمْن قُرَْيشٍ  إِنَّ َهذَا األَْمَر ال يََزالُ ظَاِهًرا ال َيضُرُُّه َمْن َخالَفَُه حَتَّى َيقُوَم اثَْنا َعَشَر: " َوَسلََّم 
  ِسَماُك بن جَابِرِ بن َسُمَرةَ ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن ِسَماٍك

  َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، ح -١٨٥١
َسمِْعُت َجابَِر بن َسُمَرةَ ، : الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، قَالَ  َوَحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم ، َعْن َعْبِد

َيْجِلُس َبْيَن الُْخطْبََتْينِ َيْوَم الُْجُمَعِة ، َوَيخْطُُب قَاِئًما ، َوكَاَنتْ َصالُتهُ " كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : قَالَ 
  ".قَْصًدا َوُخطَْبُتُه قَْصًدا ، َوَيقَْرأُ آيَاٍت ِمَن الْقُْرآِن َعلَى الْمِْنَبرِ 

كَانَ النَّبِيُّ : الَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَ -١٨٥٢
  ".َيْجِلُس ِفي ُمَصالُه إِذَا طَلََع الْفَْجُر َحتَّى َتطْلُعَ الشَّْمُس َحْسَناَء " لَْيِه َوَسلََّم ، َصلَّى اللَُّه َع

  ُشْعَبةُ بن الَْحجَّاجِ ، َعْن ِسَماٍك

َسأَلْتُ : ِسَماِك بن َحْربٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن -١٨٥٣
  " .كَانَ َيْخطُُب قَاِئًما ، ثُمَّ َيقُْعُد قَْعَدةً ثُمَّ َيقُوُم : " َجابِرَ بن َسُمَرةَ ، َعْن ِخطَْبِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

: َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَْرانِيُّ ، -١٨٥٤
  " .َيْخطُُب قَاِئًما ، ثُمَّ َيقُْعُد قَْعَدةً ثُمَّ َيقُوُم " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : َسِمْعُت َجابَِر بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

َسأَلْتُ : لَ ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، قَاَحدَّ -١٨٥٥



كَانَ َيْجِلُس ِفي َمْجِلِسِه حَتَّى : "  َجابِرَ بن َسُمَرةَ ، َما كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيصَْنُع إِذَا َصلَّى الصُّْبَح ؟ قَالَ
  " .َتطْلَُع الشَّْمُس 

َبةُ ، َعْن ِسَماِك بن َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُشْع -١٨٥٦
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي دَارِ أَبِي أَيُّوَب ، فَكَانَ إِذَا أُِتيَ : قَالَ َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، 

إِلَى أَبِي أَيُّوَب فَلَْم  ُه ، َوأَْرَسلَ بِِهبِالطََّعامِ فَأَكَلَ ِمْنهُ أَْرَسلَ بِفَْضِلِه إِلَى أَبِي أَيُّوَب ، فَأُِتَي بِطََعامٍ َوِفيِه ثُوٌم فَلَْم َيأْكُلْ ِمْن
َيا َرسُولَ اللَِّه أَحََراٌم : أَلَُه َعْنُه ، فَقَالَ َيأْكُلْ ِمْنُه أَُبو أَيُّوَب ، إِذْ لَمْ َيَر ِفيِه أَثَرَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ أََتاُه فََس

  .فَإِنِّي أَكَْرُه َما كَرِْهَت: ، قَالَ " أَْجلِ الرِّيحِ  ال َولَِكْن كَرِْهُتُه ِمْن: " ُهَو ؟ قَالَ 
َبةُ ، َعْن ِسَماِك بن َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا شُْع -١٨٥٧

كَاَنْت شَْيُب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسرََّح ِلحَْيَتُه ، أَظُنُُّه قَالَ ودََهَنَها : " لَ َحْربٍ ، َسِمعَ َجابَِر بن َسُمَرةَ ، قَا
  ".، لَْم يََتَبيَّْن ، َوإِذَا َتَركََها َتَبيََّن 

بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماٍك ،  َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه -١٨٥٨
ال يَْبَرُح َهذَا الدِّيُن قَاِئًما ُيقَاِتلُ َعلَْيِه : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِمَع جَابَِر بن َسُمَرةَ ، َيقُولُ : قَالَ 

  ".ِمَني حَتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ ِعَصاَبةٌ ِمَن الُْمْسِل

  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسعِيٍد ، َعْن ُشْعَبةَ ، ح -١٨٥٩
َسِمْعُت َجابِرَ : َنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماٍك ، قَالَ َوَحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثَ

  ".ُسمِّيَ الَْمِديَنةُ طَاَبةَ : " َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : بن َسُمَرةَ ، َيقُولُ 
ثََنا أَُبو الَْخطَّابِ زَِياُد بن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّ -١٨٦٠

َواللَّْيلِ إِذَا {َيقَْرأُ ِفي الظُّْهرِ " كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  ".َوَنْحوَِها َوَيقَْرأُ ِفي الصُّْبحِ بِأَطَْولَ ِمْن ذَِلَك ]  ١: الشمس [} َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها{، ]  ١: الليل [} َيْغَشى
، َسِمَع  ِسَماٍكَحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن  -١٨٦١

إِذَا َدَحَضِت الشَّْمسُ َصلَّى الظُّْهَر َوقََرأَ بنْحوٍ ِمَن " كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َجابِرَ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
  " .الصُّْبَح فَإِنَُّه ُيِطيلَُها ، َوالَْعْصرِ كَذَِلَك ، َوالصَّلََواُت كَذَِلَك ، إِال ]  ١: الليل [} اللَّْيلِ إِذَا يَْغَشى{

كَانَ : قَالَ  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، -١٨٦٢
َتْدَحُض الشَّْمُس ، َيْعنِي ِحَني َتزُولُ ، َوُيصَلِّي الَْعْصَر َنحًْوا ِمْن  ُيَصلِّي الظُّْهَر ِحَني" َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ".َصالِتكُْم 
ثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َحدَّ -١٨٦٣
، ثُمَّ " َيكُونُ اثَْنا َعَشَر أَِمًريا : " َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ ِسَماٍك 

  " .كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " قَالَ : قَالَ كَِلَمةً لَْم أَفَْهْمَها ، فَقَالَ الْقَْوُم 
ْربٍ ، لَْيَمانُ بن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماِك بن َحَحدَّثََنا ُس -١٨٦٤

ِصريٍ ِذي َعَضالٍت أَقَرَّ بِالزَِّنا ، أُِتَي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِرُجلٍ أَْشَعَر قَ: أَنَُّه َسِمَع َجابِرَ بن َسُمَرةَ ، َيقُولُ 



أَكُلََّما َنفَْرَنا غَازِيَن ِفي َسبِيلِ اللَِّه َيَتَخلَُّف أََحدُكُْم يَنِبُّ َنبِيَب التَّْيسِ َيمَْنحُ : " فََردَُّه َمرََّتْينِ ، ثُمَّ أََمَر بِِه فَُرجَِم ، َوقَالَ 
  .إِال َنكَّلْتُُه: ، َوُربََّما قَالَ ِسَماٌك " ْن أُوِتَي بِأََحٍد ِمْنكُْم فََعلَ َهذَا إِال َجَعلُْتُه َنكَاال إِْحَداُهنَّ الْكُثَْبةَ ، أََما إِنِّي لَ

، قَالَ  ن َسُمَرةََحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ ب -١٨٦٥
  ".إِنَّ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة كَذَّابَِني : " َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : 

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ ،ح -١٨٦٦
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماٍك ، َسِمَع َجابِرَ : ثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَاال َوَحدَّ

وََنْحُن ُشُهوٌد ، ثُمَّ أََتى بِفََرسٍ فََعقَلَ  صَلَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى اْبنِ الدَّْحدَاحِ: بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : َحتَّى رَِكَبُه فَجََعلَ َيَتَوقَُّص بِِه َوَنْحُن َنْسَعى َحْولَُه ، فَقَالَ َرُجلٌ ِعْنَد جَابِرِ بن َسُمَرةَ 

  ".ْحَداحِ ُمَعلَّقٍ ِفي الَْجنَِّة كَْم ِمْن ِعذْقٍ الْبنِ الدَّ: " قَالَ 
ثََنا شُْعَبةُ ، َعْن ِسَماِك َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّ -١٨٦٧

َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َجَناَزِة اْبنِ الدَّْحَداحِ َوُهَو َعلَى  َرأَْيُت: " بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
  ".فََرسٍ َوُهَو َيَتَهوَّدُ بِِه 

َنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماٍك ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اَألْسَوُد بن َعاِمرٍ ، َحدَّثَ -١٨٦٨
  " .كَْم ِمْن ِعذْقٍ الْبنِ الدَّْحدَاحِ ِفي الَْجنَِّة : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

دَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماٍك ، َسِمَع َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، َح -١٨٦٩
الَِّذي ِفي : لََتفَْتَحنَّ كَْنَز آلِ ِكسَْرى اَألبَْيضِ ، أَْو قَالَ : " َجابِرَ بن َسُمَرةَ ، َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  " .ِلِمَني اَألْبَيضِ ، ِعصَاَبةٌ ِمَن الُْمْس
َدانُ بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْحَسنِ بن َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا َعْب -١٨٧٠

كَانَ : " اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ َرِضيَ 
َباذَامٌ : َما أَْشكَلُ الْعَْيَنْينِ ؟ قَالَ : قُلُْت ِلِسمَاٍك : ، قَالَ ُشْعَبةُ " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَْشكَلَ الَْعْيَنْينِ 

  .ُجْشٌم 
َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، : بن َحْنَبلٍ ، َوُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ ، قَاال َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد  -١٨٧١

كَانَ " : َسأَلْتُ َجابِرَ بن َسُمَرةَ ، َعْن ِصفَِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماٍك ، قَالَ 
  ".أَْشكَلَ الَْعيَْنْينِ َضِليَع الْفَمِ َمْنهُوَس الَْعِقبِ 

، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ  -١٨٧٢
]  ١: األعلى [} سَّبحِ اْسَم رَبََّك اَألْعلَى{كَانَ َيقَْرأُ ِفي الظُّْهرِ بِ : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ، َعْن َجابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ

  ".َوِفي الصُّْبحِ بِأَطَْولَ ِمْن ذَِلَك 
َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ أَبِي بَِخطِِّه ، : َبةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْي -١٨٧٣

اطْلُبُوا : " قَالَ  َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،: قَالَ 
  ".ْن َرَمَضانَ لَْيلَةَ الْقَْدرِ ِفي الَْعْشرِ األََواِخرِ ِم

يٍد ، َعْن ُشْعَبةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الَْمِعيبِيُّ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الْحَرِيشِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسِع -١٨٧٤



إِنِّي َألْعرِفُ : " النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ: ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 
  ".َحَجًرا كَانَ ُيَسلُِّم َعلَيَّ قَْبلَ أَنْ أُْبَعثَ إِنِّي ألَْعرِفُُه 

لٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن ِسَماِك َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن أََسٍد ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُشمَْي -١٨٧٥
َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَبْيَن كَِتفَْيِه ِمثْلُ َبْيَضِة الَْحَماَمِة ، : بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  ".خاَتُم النُُّبوَِّة 

َسى بن شَْيَبةَ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َسيَّارٍ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِعي -١٨٧٦
َوَسلََّم ، فَِمْنُهْم َمْن  كَانَ الصِّْبَيانُ َيُمرُّونَ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: " أََنا أَبِي ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

فَكَانَ الَْخدُّ الَِّذي َمَسَحُه النَّبِيُّ َصلَّى : َيْمَسْح َخدَُّه ، َومِْنُهْم َمْن َيْمَسْح َخدَّْيِه ، فََمَرْرتُ بِِه ، فََمَسَح َخدِّي ، قَالَ 
  " .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْحَسَن ِمَن الَْخدِّ اآلَخرِ 

انَ ، َحدَّثََنا َنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن سَْهلِ بن َعِليٍّ الَْباهِِليُّ ، َحدَّثََنا ِصلَةُ بن ُسلَْيَمَحدَّثَ -١٨٧٧
َوَسلََّم َيَتنَاَشُدونَ الشِّْعَر  كَانَ أَْصحَاُب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: " ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  " .َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَمُع 
  إسَْراِئيلُ بن يُوُنَس ، َعْن ِسَماٍك

َسِمْعُت َجابَِر بن : ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن إِْسرَائِيلَ ، َعْن ِسَماٍك  -١٨٧٨
َيخْطُُب َيْوَم الُْجُمَعِة قَاِئًما ، ثُمَّ َيقُْعُد فَال يََتكَلَُّم ، ثُمَّ َيقُوُم " رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسُمَرةَ ، َيقُولُ 

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخطََب قَاِعًدا فَقَْد كَذََب  ، فََمْن َحدَّثَكَ أَنَّ َرسُولَ" فََيْخطُُب ِخطَْبةً أُخَْرى 

بن َسُمَرةَ ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن إِْسرَائِيلَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ -١٨٧٩
ُه َعلَْيِه للَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ُيَؤذِّنُ ثُمَّ ُيمْهِلُ فَال يُِقيُم ، حَتَّى إِذَا َرأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَّكَانَ ُمَؤذِّنُ َرسُولِ ا: " قَالَ 

  ".َوَسلََّم قَْد خََرَج أَقَاَم الصَّالةَ ِحَني َيَراُه 
َسِمْعتُ َجابَِر بن َسُمَرةَ ، : اقِ ، َعْن إِْسرَاِئيلَ ، َعْن ِسَماٍك ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّ -١٨٨٠

  " .إِذَا صَلَّى ِلَغَداٍة قََعَد ِفي َمجِْلِسِه حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس " كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 
اِهيَم ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن إِْسرَاِئيلَ ، َعْن ِسَماٍك ، أَنَُّه َسِمَع جَابَِر بن َسمَُرةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْر -١٨٨١
لَِكنَّهُ ُيَصلِّي الصَّلََواِت كََنْحوٍ ِمْن َصالِتكُمُ الَِّتي ُتَصلُّونَ الَْيْوَم ، َو" كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيقُولُ 

  ".َوَنْحوََها ِمَن السَُّورِ } الَْواِقَعةَ{كَانَ ُيَخفُِّف ، كَاَنْت َصالُتُه أََخفَّ ِمْن َصالِتكُْم ، كَانَ َيقَْرأُ ِفي الْفَْجرِ 
ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن  َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن -١٨٨٢

  " .لََيفَْتَحنَّ َرْهطٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني كُُنوَز ِكْسَرى : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسُمَرةَ ، قَالَ 

َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن ِسَماكِ  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ ، -١٨٨٣
  " .كَثَّ الشَّْعرِ وَاللِّْحَيِة " كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

َسِمْعتُ َجابَِر بن َسُمَرةَ ، : ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن إِْسرَاِئيلَ ، َعْن ِسَماٍك ، قَالَ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم -١٨٨٤
َوَما ، فَكَلََّمُه ،  أُِتَي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِماِعزِ بن َماِلٍك َرُجلٍ قَِصريٍ ِفي إَِزارٍ َما َعلَْيِه رَِداٌء: َيقُولُ 

، فَكَلََّمُه َوأََنا أَْسَمُع " ُردُّوُه : " ، ثُمَّ قَالَ " اذَْهبُوا بِِه : " أَْدرِي َما ُيكَلُِّمُه َوأََنا َبِعيٌد ِمْنُه ، َوَبيْنِي َوَبْيَنُه الْقَْوُم ، فَقَالَ 



، ثُمَّ قَاَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََخطََب وَأََنا " ُجُموُه اذَْهبُوا بِِه فَاْر: " غَْيَر أَنَّ َبيْنِي َوَبْيَنهُ الْقَْوَم ، ثُمَّ قَالَ 
،  ِمَن اللََّبنِكُلََّما َنفَْرَنا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َخلََّف أََحدُُهْم لَُه نَبِيٌب كََنبِيبِ التَّْيسِ َيْمَنُح إِْحَداُهنَّ الْكُثَْبةَ : " أَْسَمُعُه ، فَقَالَ 

  " .َواللَِّه ال أَقُْدُم َعلَى أََحٍد ِمنُْهْم إِال َنكَّلُْت بِِه 
َنا إِْسرَاِئيلُ ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثَ -١٨٨٥

  " .َرأَْيُت الْخَاَتَم ِعْنَد كَِتِفِه مِثْلَ بَْيَضِة الَْحَماَمةِ ُيْشبُِه جِلَْدُه : " رٍ ، قَالَ ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َجابِ

أَنَُّهْم َدَخلُوا َعلَى " َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن إِْسرَاِئيلَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ  -١٨٨٦
  " .صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمتَِّكئٌ َعلَى وَِساَدٍة َعْن َيسَارِِه  النَّبِيِّ

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، ح -١٨٨٧
َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، أَنَُّه َسِمَع جَابَِر بن َسُمَرةَ ،  َوثََنا يُوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، َعْن إِسَْراِئيلَ ،

َيا َرسُولَ اللَِّه قَْد َماَت فُالنٌ ، : َماتَ َرُجلٌ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََتاُه َرُجلٌ ، فَقَالَ : َيقُولُ 
َنحَرَ : قَالَ " كَْيَف َماَت ؟ : " اُه الثَّانَِيةَ ثُمَّ الثَّاِلثَةَ ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ أََت" لَْم َيُمْت : " قَالَ 

  .َنفَْسُه بِِمشْقَصٍ كَانَ ِعْنَدُه فَلَْم ُيَصلِّ َعلَْيِه
َما : " يِد ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َخلَُف بن الَْوِل -١٨٨٨

 ، إِذَا سَرََّح ِلْحَيَتُه وَدَهنَ كَانَ ِفي رَأْسِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِلْحَيِتِه ِمَن الشَّْيبِ إِال َشعََراٍت ِفي َمفْرِقِ َرأِْسِه
  " .ا َتَركََها لَْم َيَتَبيَّْن َتَبيََّن ، َوإِذَ
رِ بن َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َخلَُف بن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َجابِ -١٨٨٩

َرُح َهذَا الدِّيُن قَاِئًما يُقَاِتلُ َعلَْيِه ِعَصاَبةٌ ِمَن الُْمْسِلِمنيَ ال َيْب: " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسُمَرةَ ، قَالَ 
  ".َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ 

َسمِْعُت :  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َخلَُف بن الَْولِيَد ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ -١٨٩٠
، ثُمَّ َتكَلََّم بَِشْيٍء لَْم أَفَْهْمُه فََسأَلُْت الْقَوْمَ " َيكُونُ بَْعِدي اثَْنا َعَشَر أَِمًريا : " اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  َرسُولَ

  " .كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " ، فَقَالُوا 
مَاَت َجَملٌ : " لٌَف ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َخ -١٨٩١

  " . بِالَْحرَِّة َوإِلَى َجْنبِِه قَْوٌم ُمْحتَاُجونَ ، فََرخََّص لَُهُم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَكِْلِه
صَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصُّْبَح فََجَعلَ َيْنَتهِرُ َشْيئًا قُدَّاَمُه ، :  َوَعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ -١٨٩٢

ذُْتُه لَنِيطَ إِلَى ذَاَك َشْيطَانٌ أَلْقَى َعلَى قَدَِمي شََرًرا ِمَن النَّارِ ِلَيفِْتنَنِي َعنِ الصَّالِة َولَْو أََخ: " فَلَمَّا اْنَصَرَف َسأَلَْناُه ، فَقَالَ 
  " .َسارَِيٍة ِمْن َسَوارِي الَْمْسجِِد حَتَّى َيِطيفَ بِِه وِلَْدانُ أَْهلِ الَْمِديَنِة 

ِسَماكِ  اِئيلَ ، َعْنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمَحمَّدٍ الطََّناِفِسيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِسَْر -١٨٩٣
ال َبلْ مِثْلَ : " أَكَانَ َوْجُه َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَ السَّْيِف ؟ قَالَ : قِيلَ ِلَجابِرٍ : بن َحْربٍ ، قَالَ 
  ".الشَّْمسِ وَالْقََمرِ 

  زَاِئَدةُ بن قَُداَمةَ ، َعْن ِسَماٍك
  رِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْض -١٨٩٤



َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َحدَّثََنا ِسَماُك بن حَْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ : َوثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد ، قَاال 
  " .إِذَا صَلَّى الْفَْجَر َيقُْعُد ِفي َمجِْلِسِه حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى: ، قَالَ 
:  بن حَْربٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َحدَّثََنا ِسَماُك -١٨٩٥

  " .كَاَنْت َصالةُ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُخطَْبُتُه قَْصًدا " قَالَ َجابُِر بن َسُمَرةَ 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، ح -١٨٩٦

  َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ، ح: بن إِبَْراهِيَم الطََّياِلِسيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َوُمحَمَُّد 
كَانَ : رِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ َوَحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِ

َوكَاَنْت َصالُتُه بَْعدَ ]  ١: ق [} ق َوالْقُْرآِن الَْمجِيِد{َيقَْرأُ ِفي َصالِة الْفَْجرِ بِ " ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُس
  ".َتْخفِيٍف 

و ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َحدَّثََنا ِسَماُك بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍ -١٨٩٧
َما َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب قَطُّ ِفي الُْجُمَعِة إِال قَاِئًما ، : َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
َيْخطُُب ثُمَّ َيقُْعُد ثُمَّ " جَابٌِر كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : هُ لَْم َيفَْعلْ ، قَالَ فََمْن َحدَّثََك أَنَُّه َجلََس فَكَذِّْبُه ، فَإِنَّ

  " .َيقُوُم فََيْخطُُب ، َوكَانَ َيْخطُُب خُطَْبَتْينِ َيقُْعُد َبْيَنُهَما 
بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجعِْفيُّ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -١٨٩٨

لَْن يَْبَرَح َهذَا الدِّيُن قَاِئًما ُيقَاِتلُ َعلَْيِه ِعَصاَبةٌ : " ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  " .َن الُْمْسِلِمَني َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ ِم

  ُزَهْيُر بن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ِسَماٍك
  َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، ح -١٨٩٩

َحدَّثََنا زَُهْيُر بن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا ِسَماُك بن َحْربٍ ، : َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس ، قَاال 
: مَرَِض َرُجلٌ فَصِيَح َعلَْيِه ، فََجاَء َجاُرُه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : َحدَّثَنِي َجابِرُ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

إِنَُّه لَْم : " أََنا َرأَْيُتهُ َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ " َما ُيْدرِيَك ؟ "  :إِنَُّه قَْد َماَت ، فَقَالَ 
َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخبِْرُه ، فَقَالَ  اْنطَِلْق إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: ، فََرَجَع الرَُّجلُ فَصِيَح َعلَْيِه ، فَقَالَِت امَْرأَُتُه " َيُمْت 

ثُمَّ اْنطَلََق الرَُّجلُ فََراُه قَْد َنَحَر نَفَْسُه بَِمَشاِقصٍ َمَعُه ، فَاْنطَلََق إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : اللَُّهمَّ الَْعْنُه ، قَالَ : الرَُّجلُ 
أَْنَت َرأَْيَتُه ؟ : " َرأَْيُتُه َنَحرَ َنفَْسُه بَِمَشاِقصٍ َمَعُه ، قَالَ : قَالَ " َما ُيْدرِيَك ؟ : " َماَت ، قَالَ  َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرُه أَنَُّه قَْد

  " .إِذًا ال أَُصلِّي َعلَْيِه : " َنَعْم ، قَالَ : قَالَ " 
  َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ ، ح َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ -١٩٠٠

  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن ُيوُنَس ، ح

: َعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا ِسَماٌك ، قَالَ َحدَّثََنا زَُهْيُر بن ُم: َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالُوا 
ال َيقُوُم ِمْن " َنَعْم كَِثًريا ، كَانَ : أَكُْنَت ُتَجاِلُس َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ : قُلُْت ِلَجابِرِ بن َسُمَرةَ 

ذَا طَلََعْت قَاَم َوكَانَ ُيِطيلُ الصَّْمَت ، َوكَاُنوا َيَتَحدَّثُونَ فَيَأُْخذُونَ ِفي ُمَصالُه الَِّذي ُيَصلِّي ِفيِه حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ، فَإِ
  ".أَْمرِ الَْجاِهِليَِّة فََيْضَحكُونَ ويَْبَتِسُم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َحدَّثََنا ِسَماٌك ، َعْن َجابِرِ بن َسُمرَةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ -١٩٠١
، فََمْن َنبَّأََك أَنَّهُ َيخْطُُب " كَانَ َيْخطُُب قَاِئًما ثُمَّ َيْجِلسُ ثُمَّ َيقُوُم فََيخْطُُب قَاِئًما " أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : 
  .اِلًسا أَْو قَاِعًدا فَقَْد كَذََب ، فَقَْد وَاللَِّه َصلَّْيُت َمَعُه أَكْثََر ِمْن أَلْفَْي مَرَّةً َج

َسِمْعتُ : لَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َحدَّثََنا ِسَماٌك ، قَا -١٩٠٢
، قُلُْت " إِنَّ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة كَذَّابَِني : " َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : بن َسُمَرةَ ، َيقُولُ  َجابَِر

  .أََنا َسِمْعُتُه : أَْنَت َسِمْعَتُه ؟ قَالَ : ِلجَابِرٍ 

َسِمْعتُ : ِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َحدَّثََنا ِسَماٌك ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخا -١٩٠٣
، ثُمَّ " َيكُونُ َبْعِدي اثَْنا َعَشَر أَمًِريا : " َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َجابِرَ بن َسُمَرةَ ، َيقُولُ 

  " .كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " قَالَ : كَلََّم بَِشْيٍء لَْم أَفَْهْمُه ، فََسأَلُْت الْقَْوَم كُلَُّهْم ، فَقَالُوا َت
أَلُْت َجابِرَ َس: لَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َحدَّثََنا ِسَماٌك ، قَا -١٩٠٤

  ".كَانَ َيِخفُّ بِهِْم َوال ُيَصلِّي َصالةَ َهُؤالِء : " بن َسُمَرةَ ، َعْن َصالةِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
زَُهْيٌر ، َحدَّثََنا ِسَماٌك ، َحدَّثَنِي جَابُِر بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا  -١٩٠٥
" وََنْحوَِها ]  ١: ق [} ق َوالْقُْرآنِ الَْمجِيِد{كَانَ َيقَْرأُ ِفي الْفَْجرِ بِ " أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسُمَرةَ 

.  

َسِمْعتُ : الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َحدَّثََنا ِسَماٌك ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد  -١٩٠٦
 َصلَّى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الصُّْبحِ ، فََجَعلَ َيْنتَهُِر َشْيئًا قُدَّاَمُه ، فَلَمَّا: َجابِرَ بن َسُمَرةَ ، َيقُولُ 

َوقَدِ انَْتَهْرُتهُ : " ، قَالَ " ذَاكَ َشْيطَانٌ ألْقَى َعلَى قََدِمي َشَرًرا ِمْن َنارٍ ِلَيفِْتنَنِي َعنِ الصَّالِة : " َصَرَف سَأَلْنَاُه ، فَقَالَ اْن
  ".لِ الَْمِديَنِة َولَْو أََخذُْتُه لَنِيطَ إِلَى َسارَِيٍة ِمْن َسَوارِي الَْمْسجِِد حَتَّى َيِطيَف بِِه وِلَْدانُ أَْه

ثَنِي جَابُِر بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َحدَّثََنا ِسَماٌك ، َحدَّ -١٩٠٧
ِقصَاُع َوُهَو ِفي دَارِ أَبِي أَيُّوَب ، فَكَانَ َيْبَعثُ إِلَْيهِ كَانَ يُْهَدى لَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْ: َسُمَرةَ ، قَالَ 

ْهِلِه ال َتأْكُلُوا َحتَّى أَْعلََم ِلمَ فَْضلَ َما َيأْكُلُ ، فَأََتْتُه قَْصَعةٌ فَأَْرَسلَ بَِها كََما ِهَي لَْم َينْقُْص ِمْنَها َشْيٌء ، فَقَالَ أَُبو أَيُّوَب َأل
لَْم َيكُْن َيأِْتيَنا ِمْن ِعْنِدَك َشْيٌء إِال أَكَلَْت ِمْنُه غَْيَر َهِذِه الْقَْصَعِة ال أَْدرِي : فَاْستَأْذَنَ َعلَْيِه فََدَخلَ ، فَقَالَ : َتَركََها ؟ قَالَ 

فَإِنِّي أَكَْرُه َما : ، قَالَ " ي كَرِْهُت رَِحيُه كَأَنَّ ِفيَها ثُوٌم فَكَرِْهُت رَِحيُه ، أََما إِنَُّه ال َبأْسَ بِِه ، إِال أَنِّ: " َما َشأْنَُها ؟ قَالَ 
  " .فَأَْنَت أَْبَصُر : " َتكَْرُه إِذًا ، قَالَ 

  أَْسبَاطُ بن َنْصرٍ الَْهْمدَانِيُّ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ

لْقَنَّاُد ، َحدَّثََنا أَْسبَاطُ بن َنْصرٍ ، َعْن ِسَماِك َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ ا -١٩٠٨
  " .اطْلُبُوا لَْيلَةَ الْقَْدرِ ِفي الَْعْشرِ اَألوَاِخرِ : " بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

عَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ الْقَنَّاُد ، َحدَّثََنا أَْسبَاطُ بن َنْصرٍ ، َعْن ِسَماٍك َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ -١٩٠٩
  ."أَنَُّه َصلَّى ِفي َيْومِ ِعيدٍ بِال أَذَاٍن َوال إِقَاَمٍة " َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ 

لَمَّا : " ، قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَسَْباطُ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ -١٩١٠
َن َوفََرغَ ِمْنُه ، أُِتَي بِفََرسٍ فََرِكَبُه فََرَجَع َعلَْيِه َماَت اْبُن الدَّْحَداحِ َتبَِع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جِنَاَزَتُه ، فَلَمَّا ُدِف



  " .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ْصرٍ ، َعْن ِسَماٍك َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ الْقَنَّاُد ، َحدَّثََنا أَْسبَاطُ بن َن -١٩١١

َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم األُولَى ثُمَّ خََرَج إِلَى أَْهِلِه ، َوخََرْجتُ : " ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
َوأَمَّا فََمَسَح َخدِّي فََوَجْدتُ ِلَيِدِه َبرْدًا : قَالَ  َمَعُه فَاْسَتقَْبلَُه وِلَْدانُ الَْمِديَنِة فََجَعلَ يَْمَسحُ َخدَّيْ أََحِدِهْم وَاِحًدا وَاِحًدا ،

  ".ورًِحيا كَأَنََّما أَخَْرَجَها ِمْن ُجوَنِة َعطَّارٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ثََنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن أَبِي َحسَّانَ ، َحدَّ -١٩١٢
َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : الْقَنَّاُد ، َحدَّثََنا أَْسبَاطُ بن َنْصرٍ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

َوَعلَْيكُُم السَّالُم َوَعلَْيكُمُ : " ثُمَّ قَاَم فََدَخلَ َبْيَتُه فََتَوضَّأَ ثُمَّ َخَرجَ إِلَيَّ ، فَقَالَ  َوُهَو َيُبولُ فََسلَّْمُت َعلَْيِه فَلَْم َيُردَّ َعلَيَّ ،
  ".السَّالُم 

  َشرِيُك بن َعْبِد اللَِّه النَّخَِعيُّ ، َعْن ِسَماٍك
  ْيَبةَ ، حَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َش -١٩١٣

  َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت ، َحدَّثََنا ِمْنجَاُب بن الَْحارِِث ، ح
  َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا اْبُن اَألصَْبَهانِيِّ ، ح

  بن َيحَْيى َزْحُمَوْيِه ، ح َوَحدَّثََنا َمْحُمودُ بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا
َماَتْت َناقَةٌ : َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ : َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا 

فََرخََّص لَُهُم النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَكِْلَها ، " ْحتَاُجونَ بِالَْحرَّةِ إِلَى َجنْبَِها أَْهلُ َبْيٍت ِمْن بين ُسلَْيمٍ ُمحَْتاُجونَ ُم
  .، وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث اْبنِ اَألْصَبهَانِيِّ " فَكَاُنوا َيأْكُلُونَ ِمْنَها شَِتاَءُهْم فَأَذَاُبوُه 

ثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّ -١٩١٤
  ".كَانَ بِاللٌ ُيَؤذِّنُ الظُّْهرَ إِذَا َدَحَضِت الشَّْمُس ، َوكَانَ ُربََّما أَخََّر اِإلقَاَمةَ ، َوال ُيَؤخُِّر اَألذَانَ : " قَالَ 

  ٍد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحمَُوْيِه ، حَحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمَّ -١٩١٥
َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن : َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثََر ِمْن ِمائَِة َمرٍَّة ، فَكَانَ أَْصَحاُبهُ َيَتنَاَشُدونَ الشِّْعرَ  جَالَْستُ النَّبِيَّ: " َسُمَرةَ ، قَالَ 
  " .َوَيَتذَاكَُرونَ أَْشَياَء ِمْن أَْمرِ الَْجاِهِليَِّة فَُربََّما تََبسََّم َمعَُهْم 

َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ،  َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا -١٩١٦
  " .كَاَنتْ َصالةُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْصًدا َوخُطَْبُتُه قَْصًدا : " قَالَ 

ثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّ -١٩١٧
  " .قَْعَدةً جَالَْستُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمائَةَ َمرٍَّة فََما كَانَ َيْخطُبُ إِال قَاِئًما ، َوكَانَ َيقُْعُد : " َسُمَرةَ ، قَالَ 

  َنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث ، حَحدَّثَ -١٩١٨
  َوَحدَّثََنا َمْحُمودُ بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َيحَْيى ، ح

َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ : َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا 
  ".كُنَّا إِذَا أََتيَْنا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيجِْلُس أََحُدَنا َحْيثُ َيْنتَهِي : " 



  ا بن َيحَْيى ، حَحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّ -١٩١٩
َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ : َوَحدَّثََنا أَُبو الُْحَصْينِ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 

  " .فَلَْم ُيَؤذِّنْ لَُه وَلَْم ُيِقْم َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َيْومِ ِعيٍد ، : " 
قُلُْت : لَ َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، قَا -١٩٢٠
  " .َنَعْم ، كَانَ طَوِيلَ الصَّْمِت : " َم ؟ قَالَ أَكُْنَت ُتجَاِلُس النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ِلجَابِرٍ 
  ، ح َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألوِْديُّ ، َوِمْنَجاُب بن الَْحارِِث -١٩٢١

  بن ُسلَْيَمانَ ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد
  َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن شَْيَبةَ الُْجدِّيُّ ، ح

  َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح
َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، أَنّ : ا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََن

  ".َرَجَم َيُهودِيا َوَيُهوِديَّةً " النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا -١٩٢٢
  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد ، ح
ةَ ، قَالَ َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُر: َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا 

  " .قََتلَ َرُجلٌ نَفَْسُه ، فَلَْم ُيَصلِّ َعلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : " 
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -١٩٢٣

َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن : ثََنا ِمْنجَاُب بن الَْحارِِث ، قَاال َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت ، َحدَّ
قَْرٍن لَُه ِفي َسْيِفهِ  أَنَّ َرُجال ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَصَاَبْتُه جَِراٌح ، فَآلََمْت بِِه ، فََدبَّ إِلَى" َسُمَرةَ 

  " .أََخذَ ِمشْقًَصا فَقََتلَ نَفَْسُه فَلَْم ُيَصلِّ َعلَْيِه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ
عَْبُد  ْيمٍ النََّخِعيَُّحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الَْعبَّاِديُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُع -١٩٢٤

كَانَ بِاللٌ يَُؤذِّنُ ثُمَّ َيْستَأِْذنُ : " الرَّْحَمنِ بن هانِي ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ 
  " .َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ِدِسيُّ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َجِميلٍ ، حَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمْسُعوٍد الَْمقْ -١٩٢٥

َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ : َوثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 
وَالسََّماِء {، ]  ١: الشمس [} َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها{َصلَّى بِهُِم الْفَْجَر فَقََرأَ " أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : 

  ] . ١: الطارق " [} َوالطَّارِقِ
النَّبِيَّ  أَنّ: َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ  -١٩٢٦

  " .كَانَ ُيَؤخِّرُ َصالةَ الِْعَشاِء اآلِخَرِة " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
حَْربٍ ، َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن ِسَماِك بن -١٩٢٧

إِذَا َصلَّى الْفَْجَر لَْم َيقُْم ِمْن َمْجِلِسهِ الَِّذي صَلَّى ِفيِه َحتَّى " كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َرةَ ، قَالَ َجابِرِ بن َسُم
  " .َتطْلَُع الشَّْمُس 

وَسى السُّدِّيُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن ِسَماِك بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمَِّد بن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُم -١٩٢٨



إِنِّي َألعْرُِف َحَجًرا بَِمكَّةَ كَانَ ُيسَلُِّم َعلَيَّ : " قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
  " .لََياِلَي ُبعِثُْت 

اِك َحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َخالُد بن يَزِيَد ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن ِسَمَحدَّثََنا ُم -١٩٢٩
ِفي الَْعْشرِ األََواِخرِ ،  أُرِيُت لَْيلَةَ الْقَْدرِ فَأُْنسِيُتَها فَاطْلُُبوَها: " بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، َيْرفَعُ الَْحِديثَ ، قَالَ 

  ".َوِهَي لَْيلَةُ رِيحٍ َوَمطَرٍ وَرْعٍد : َوقَالَ 

  َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن ِسَماٍك
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، ح -١٩٣٠

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ : انُ بن حَْربٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَم
َرأِْسهِ  َما كَانَ ِفي رَأْسِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِفي ِلْحَيِتِه ِمَن الشَّْيبِ إِال َشعََراٍت ِفي َمفْرِقِ: " بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  ".إِذَا ادََّهَن َواَراُهنَّ الدُّْهُن 
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، ح -١٩٣١

دَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َح: َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُعثَْمانَ الالحِِقيُّ ، قَاال : َوثََنا إِْبَراِهيُم بن أَْحَمَد بن َعْمرٍو الْوَِكيِعيُّ ، قَالَ 
: َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيْخطُُب َوُهَو َيقُولُ : َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ 

َما قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : مَّ قَالَ كَِلَمةً لَْم أَفَْهْمَها ، فَقُلُْت ، ثُ" إِنَّ اِإلْسالَم ال َيزَالُ َعزِيًزا إِلَى اثَْنْي َعَشَر َخِليفَةً " 
  " .كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فَقَالَ 

ْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َع -١٩٣٢
  " .َيْخطُُب قَاِئًما " كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 

ْن ِسَماِك بن َحْربٍ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َع -١٩٣٣
كَانَ َيقَْرأُ ِفي الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ وَالسََّماِء ذَاِت الُْبرُوجِ ، َوالسََّماِء " أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن َجابِرٍ 

  ".َوالطَّارِقِ َوَنحْوِِهَما 
لَْيَمانُ بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُس -١٩٣٤

  ".َرَجَم َماِعًزا وَلَْم َيذْكُْر َجلًْدا " أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسُمَرةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 
قَاِضي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْ -١٩٣٥
  " .أَنَّ بِالال كَانَ ُيَؤذِّنُ الظُّْهَر إِذَا َدَحَضتِ الشَّْمُس " َسُمَرةَ 
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َعْن : كَشِّيُّ ، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْ -١٩٣٦

  " .إِنَّ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة كَذَّابَِني : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، ح: ِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب -١٩٣٧

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْعبَّاسٍ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن ، قَاال 
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ : " الَْمِديَنةُ وَيثْرُِب ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : كَانُوا َيقُولُونَ : ْن َجابِرٍ ، قَالَ ، َع

  " .َسمَّاَها طَاَبةَ 
  يُر ، حَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِ -١٩٣٨



َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن ِسَماِك بن : َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، قَاال 
َرأَةٌ لَُه ، فَأََضلَّ َرُجلٌ َبعًِريا لَُه فََوَجَدُه الرَُّجلُ الَِّذي َحْربٍ ، أَنَُّه َسِمَع َجابِرَ بن َسُمَرةَ ، أَنَّ َرُجال كَانَ بِالْحَرَِّة َوَمَعُه اْم

لَْو ذََبْحَتُه وقَدَْدَنا لَْحَمُه وَشْحَمُه فأَكَلَْناها ، فَأََبى َعلَْيَها : بِالَْحرَِّة ، فََحَبَسُه عِْنَدُه َومَرَِض الْبَِعُري ، فَقَالَْت لَُه اْمرَأَُتُه 
أَْو قَالَ " َهلْ لَكُمُ َشْيٌء ُيعِيُشكُْم غَْيَر ذَِلَك ؟ : " َتى َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَخَْبَرُه ، فَقَالَ َحتَّى مَاَت فَأَ

، َوَجاَء صَاِحبُ " كُلُوُه فَقَدُِّدوا َشْحَمُه وَلَْحَمُه َو: " ال ، قَالَ : ، قَالَ " َهلْ ِعْنَدَك َشْيٌء ُيِعيُشَك غَْيَر ذَِلَك ؟ : " 
  .اسَْتْحيَْيُت ِمْنَك : َهال كُْنَت َنحَْرَتُه ؟ فَقَالَ : الَْبِعريِ َبْعَد ذَِلَك ، فَقَالَ 

  َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، ح: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -١٩٣٩

َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ِسَماُك بن حَْربٍ ، َعْن : ثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ ، قَاال َوَحدَّ
كَلَ ِمْنُه بََعثَ بِفَْضِلِه إِلَى أَبِي أَيُّوَب ، َوكَانَ أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا أُِتَي بِطََعامٍ فَأَ: َجابِرِ بن َسُمَرةَ 

لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأُِتيَ أَُبو أَيُّوَب َيَتَتبَّعُ أََصابِعَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَضُع أَصَابَِعُه َحْيثُ َيَرى أَصَابَِع ا
بَِها إِلَى أَبِي صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ بَِصفَْحٍة ، فََوَجَد ِفيَها رِيحَ ثُومٍ ، فَلَْم َيأْكُلْ ِمْنَها ، َوَبَعثَ  َرسُولُ اللَِّه

َيا َرُسولَ اللَِّه لَْم أََر ِفيَها أَثََر أَصَابِِعَك ، : لَ أَيُّوَب فَلَْم َيَر أَُبو أَيُّوَب ِفيَها أَثََر أََصابِعِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَا
  " .إِنَُّه يَأِْتينِي الَْملَُك : " َبعَثَْت إِلَيَّ بَِما ال َتأْكُلُُه ، فَقَالَ : ، فَقَالَ " إِنِّي َوَجْدُت ِفيَها أَثََر ثُومٍ : " فَقَالَ 

  الَْوضَّاُح أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن ِسَماٍك
بن َسُمَرةَ ،  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ -١٩٤٠

يََتكَلَُّم ، ثُمَّ َيقُوُم فََيْخطُُب خُطَْبةً َيخْطُُب قَاِئًما ثُمَّ َيقُْعُد قَْعَدةً ال " رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 
  " .، فََمْن َحدَّثََك أَنَُّه َراُه َيْخطُُب قَاِعًدا فَال ُتَصدِّقُْه " أُخَْرى َعلَى ِمْنَبرِِه 

  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ، ح -١٩٤١

َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَاال َو
ْم ، َوُيَؤخِّرُ الَْعَتَمةَ بَْعَد َصالِتكُمْ َشْيئًا ، ُيصَلِّي الصَّلَوَاِت َنْحًوا ِمْن َصالِتكُ" كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : 

  " .َوكَانَ َيِخفُّ الصَّالةَ 
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح -١٩٤٢

َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ : قَاال َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، 
لََيفَْتَحنَّ ِعصَاَبةٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني ، أَْو ِمَن الُْمْؤِمنَِني كَْنزَ : " َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ، قَالَ 

  " .َيضِ آلِ ِكْسَرى الَِّذي ِفي اَألْب
َيعْنِي : َسِمْعُتُه : َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ  -١٩٤٣

  " .َسمَّى الَْمِديَنةَ طَاَبا : " النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ، حَحدَّثََن -١٩٤٤

َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ : َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَاال 
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َبْغلٌ عِْنَد َرُجلٍ فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَتفِْتيِه ، فََزَعَم جَابٌِر أَنَّ َرُسولَ اللَّ َماَت: 

  " .فَكُلَْها اذَْهْب : " ال ، قَالَ : قَالَ " أََما لََك َما يُْغنِيَك َعْنَها ؟ : " قَالَ ِلصَاِحبِِه 



بن َسُمَرةَ ،  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ -١٩٤٥
  " .السَّاَعِة كَذَّابَِني إِنَّ َبْيَن َيَديِ : " َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : قَالَ 

رَأَْيتُ : ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرٍ -١٩٤٦
قَِصٌري أَْعَضلُ ، فََشهَِد َعلَى نَفِْسِه أَْرَبعَ َشَهاَداٍت أَنَُّه قَْد َزَنى ، َماِعًزا ِحَني جِيَء بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ 

ال َواللَِّه إِنَُّه قَْد زََنى اآلَخُر ، فََرَجَمُه ، ثُمَّ خَطََب ، فَقَالَ : ، قَالَ " فَلََعلََّك : " فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
أََما إِنَّ اللََّه ُيَمكِنِّي ِمْن . كُلََّما َنفَْرَنا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َخلََّف أََحدُُهْم لَُه نَبِيٌب كََنبِيبِ التَّْيسِ َيْمَنحُ إِْحَداُهنَّ الْكُثَْبةَ  أَال: " 

  " .أََحٍد ِمْنُهْم إِال َنكَّلُْتُه َعْنُهنَّ 
ْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَأل -١٩٤٧

  " .َرَجَم َماعًِزا وَلَْم َيذْكُْر َجلًْدا " أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َجابِرٍ 
  ِسَماٍك أَُبو اَألْحَوصِ َسالُم بن ُسلَْيمٍ ، َعْن

  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ، ح -١٩٤٨
  َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح

َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، : ، قَالُوا  َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد
  " .ال إِقَاَمٍة َصلَّْيُت الِْعيَد َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، غَْيَر َمرٍَّة ، َوال َمرََّتْينِ ، بَِغْيرِ أَذَاٍن َو: " قَالَ 

  دَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، حَح -١٩٤٩
كَانَ النَّبِيُّ : َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ : َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَاال 

  " .إِذَا َصلَّى الْفَْجَر قََعَد ِفي ُمَصالُه حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس " َوَسلََّم  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -١٩٥٠

: و اَألْحَوصِ ، َحدَّثََنا ِسَماٌك ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُب: َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَاال 
  ".يَُؤخُِّر َصالةَ الِْعَشاِء اآلِخَر " كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -١٩٥١
كُْنتُ أُصَلِّي : َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َحدَّثََنا ِسَماٌك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَاال َو

  " . فَكَاَنْت َصالُتُه قَْصًدا َوُخطَْبُتُه قَْصًدا" َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -١٩٥٢

كَاَنتْ : " َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َحدَّثََنا ِسَماٌك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ : َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَاال 
  ".لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُخطَْبَتاِن ، َيْجِلُس َبْيَنُهَما ، يَقَْرأُ الْقُْرآنَ ، وَُيذْكَُر النَّاَس ِلَرسُولِ ال
كَانَ : لَ قَاَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َحدَّثََنا ِسَماٌك ، َعْن جَابِرٍ ،  -١٩٥٣

بِي أَيُّوَب ، فَأُْهِديَ لَُه طََعاٌم ِفيِه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أُْهِدَي لَُه طََعاٌم أَصَاَب ِمْنُه ثُمَّ َبَعثَ بِفَْضِلِه إِلَى أَ
لَمَّا لَْم َيَر أَُبو أَيُّوَب أَثََر النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الطََّعامِ ثُوٌم ، فََبَعثَ بِِه إِلَى أَبِي أَيُّوَب وَلَْم يََنلْ ِمْنُه َشيْئًا ، فَ

كُْتُه ِمْن إِنََّما َتَر: " ِه َوَسلََّم أََتى َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَُه َعْن ذَِلَك ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .وَأََنا أَكَْرُه َما َتكَْرُه : ، قَالَ أَُبو أَيُّوَب " أَْجلِ رِِحيِه 
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -١٩٥٤



: َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ :  َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ ، قَاال
، َوقَالَ أَُبو " إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَمََرنِي أَنْ أُسَمَِّي الَْمِديَنةَ طَاَبا : " َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  .طَاَبةَ : َبكْرٍ 
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -١٩٥٥

َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 
أَْنَت : ، قُلُْت " إِنَّ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة كَذَّابَِني : " َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ، قَالَ  َجابِرِ بن َسُمَرةَ

  .َنَعْم : َسِمْعَت َهذَا ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ 
صِ ، دُ بن إِبَْراهِيَم الَْعسَّالُ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوَحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٩٥٦

إِذَا قََضى َصالَتُه  بَِحْسبِ أََحدِكُْم: " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  " .َعْن ِشَماِلِه ِمثْلَ ذَِلَك ، أَنْ َيَضعَ َيَدُه َعلَى فَِخِذِه ، وَُيَسلَِّم َعلَى أَِخيِه ، َعْن َيِمينِِه السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه ، َو

  َسِعيُد بن ِسمَاِك بن حَْربٍ ، َعْن أَبِيِه
قَاِسمِ الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن َعْبِد َربِِّه الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن السَِّماكِ بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْ -١٩٥٧

ٍة ِفي الَْمْسجِِد َيْجِلسُ َجالَْسُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثََر ِمْن ِمائَِة َمرَّ: " َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
  " .َعلَْيِه َوَسلََّم َمَعُهْم  أَْصحَاُبُه َيتََناَشُدونَ الشِّْعَر ، َوُربََّما َتذَاكَرُوا أَْمَر الَْجاِهِليَِّة ، فََيْبَتِسُم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه

  َداُوُد بن أَبِي هِْنٍد ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ

يُّ بن مَّدُ بن أَْحَمدَ بن أَبِي َخْيثََمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َوْرِد بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعِدَحدَّثََنا ُمَح -١٩٥٨
كَانَ " ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ: الْفَْضلِ ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ 

  " .َيخْطُُب ُخطَْبَتْينِ َيْجِلسُ َبْيَنُهَما 
  َماِلُك بن ِمْغَولٍ ، َعْن ِسَماٍك

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، ح -١٩٥٩
َحدَّثََنا َماِلكُ بن ِمْغَولٍ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن : يُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا َعِل

مَّا َرَجَع ، أُِتيَ بِفََرسٍ خََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى جَِناَزِة اْبنِ الدَّْحَداحِ ، فَلَ: " َسُمَرةَ ، قَالَ 
  " .ُمْعَرْوًرى ، فََرِكَبُه َوَمشَْيَنا 

َعْن ِسَماٍك ، َعْن  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن َماِلِك بن ِمْغَولٍ ، -١٩٦٠
 َرفَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن جَِناَزِة اْبنِ الدَّْحدَاحِ ، أُِتَي بِفََرسٍ ُمْعرَْوًرى ، فََرِكَبُهلَمَّا اْنَص: " َجابِرٍ ، قَالَ 

  ".َوَنْحُن َنْمِشي حَْولَُه 
  ُنصَْيُر بن أَبِي اَألْشَعِث

صَْبغِ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا عِيَسى بن يُوُنَس ، َعْن ُنصَْيرِ بن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ اَألبَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو اَأل -١٩٦١
َمَشى َمَع جِنَاَزةٍ " َرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اَألْشَعِث ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  " .يا لَْيَس َعلَْيِه إِال ِلَجاُمُه َوَرِكَب ِحَني أَقَْبلَ فََرًسا عَرِ
  إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ ، َعْن ِسَماٍك



َعْن َجابِرٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ ، َعْن ِسَماٍك ، -١٩٦٢
  " .إِنِّي َألْعلَمُ َحَجًرا بَِمكَّةَ كَانَ ُيَسلُِّم َعلَيَّ ِحنيَ ُبِعثُْت : " هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّ: 

حَْيى بن أَبِي َنا َيَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َيْحَيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثَ -١٩٦٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن طَْهَمانَ ، َحدَّثَنِي ِسَماُك بن حَْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ 

  " .ِمَن الُْمْسِلِمَني حَتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ  ال َيزَالُ َهذَا الدِّيُن قَاِئًما ، ُيقَاِتلُ َعلَْيِه ِعَصاَبةٌ: " َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َعْنَبَسةُ بن اَألْزَهرِ ، َعْن ِسَماٍك

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن َيعِيَش ، ح -١٩٦٤

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، قَاال : بن أَحَْمَد ، قَاال  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َوَعْبَدانُ
كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى َشْعرِ : " ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن َعْنَبَسةَ بن اَألْزَهرِ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن جَابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  ". صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوُجمَِّتِه َيضْرُِب َهذَا الَْمكَانَ ، َوضََرَب بَِيِدِه َعلَى َصْدرِِه فَْوَق ثَْدَيْيِه َرسُولِ اللَِّه
ن الُْمْختَارِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا فَْرَوةُ بن أَبِي الَْمغَْراِء ، أََنا إِبَْراهِيُم ب -١٩٦٥

، " ُبِعثُْت أََنا وَالسَّاَعةُ كَهَاَتْينِ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْنَبَسةُ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  .َوأَشَاَر بِإِْصَبَعْيهِ السَّبَّاَبِة َوالُْوْسطَى 

ْيَمانَ ، َحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُسلََحدَّثََنا ُم -١٩٦٦
ُيطِيلُ الصَّْمَت ، " َم كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ بن َسِعيٍد ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  " .فََيَتَحدَّثُونَ بِأَْمرِ الَْجاِهِليَِّة ، فََيْضَحكُونَ وَيبَْتِسُم َمعَُهْم 

  أَُبو اَألْشَهبِ َجْعفَُر بن الَْحارِِث ، َعْن ِسَماٍك
نَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحسَّانَ الْبُْرُج -١٩٦٧

" كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ َجابِرُ بن َسُمَرةَ : َجْعفَُر بن الْحَارِِث ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، قَالَ 
  " .} ق{َيقَْرأُ ِفي َصالِة الْفَْجرِ بِ 

دَّثََنا ا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحسَّانَ الْبُْرُجنَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن يَزِيَد ، َحَحدَّثََن -١٩٦٨
لَْيِه َوَسلََّم َيخْطُُب َما َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: " َجْعفَُر بن الْحَارِِث ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  " .طَْبَتْينِ َبيَْنُهَما قَْعَدةٌ قَطُّ إِال قَاِئًما ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة ، فَكَانَ َيْخطُُب ، ثُمَّ َيقُْعُد ثُمَّ ، َيقُوُم فََيْخطُُب ، كَانَ َيْخطُُب ُخ
  زَِيادُ بن َخْيثََمةَ ، َعْن ِسَماٍك

َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُشَجاعٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي : ْعفَرٍ الرَّازِيُّ ، َوُمحَمَُّد بن َيزَْداَد التَّوَّزِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َج -١٩٦٩
: " َوَسلََّم قَالَ  َعلَْيِه، َحدَّثََنا زَِياُد بن خُثَْيَمةَ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

َصْنَعاَء وَأَْيلَةَ كَأَنَّ األََبارِيَق   ". ِفيِه النُُّجوُم أََنا فَرَطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ َوإِنَّ ُبْعَد َما َبْيَن طََرفَْيِه ، كََما َبْينَ 
  َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئدَةَ

اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ -١٩٧٠
َيقُوُم " كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : زَاِئَدةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  " .ِمْنَبرِ فََيْخطُُب ، ثُمَّ َيْجِلُس ، ثُمَّ َيقُوُم ، فََيْخطُُب َيْجِلسُ َبْيَن الُْخطَْبَتْينِ َعلَى الْ



 دَّثَنِي أَبِي ، َعْنَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا ، َح -١٩٧١
إِذَا َخطََب َيْوَم الُْجُمَعِة َيقَْرأُ ِمْن ِكَتابِ اللَِّه وَُيذَكِّرُ " كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  " .النَّاَس 
  ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ ، َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، حَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ  -١٩٧٢

ي ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا ، َحدَّثَنِي أَبِ
  " .َوكَاَنْت َصالُتُه قَْصًدا َوُخطَْبُتُه قَْصًدا " ي َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّلََواِت كُْنُت أَُصلِّ: ، قَالَ 
َزكَرِيَّا بن  ، َعْنَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن بِْشرٍ  -١٩٧٣

كَانَ إِذَا َصلَّى الْفَْجَر ، " أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ 
  " .قََعَد ِفي ُمَصالهُ َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس 

، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ ، َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ  -١٩٧٤
، " َر أَمًِريا إِنَُّه سيقوُم بَْعِدي اثَْنا َعَش: " َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  " .كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " ثُمَّ قَالَ كَِلَمةً فََسأَلُْت أَبِي ، فَقَالَ 
  الَْحَسُن بن َصاِلحِ بن َحيٍّ ، َعْن ِسَماٍك

ْيدُ اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَب -١٩٧٥
َما َماتَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : " َحَسُن بن صَاِلحٍ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  ".َحتَّى َصلَّى قَاِعًدا 
  َبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحكِيمٍ األَْوِديُّ ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْي -١٩٧٦

  َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، قَاال : بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ 

رَأَْيُت الَْخاَتَم ِفي ظَْهرِ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : " َحَسُن بن صَاِلحٍ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  " .َحَماَمِة َوَسلََّم ِمثْلَ َبْيَضِة الْ

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -١٩٧٧
َسُن َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، أََنا الَْح: َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 

َصلَّْيَنا َعلَى اْبنِ الدَّْحدَاحِ َرُجلٍ ِمَن اَألْنصَارِ ، : " بن َصاِلحٍ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َحدَّثَنِي جَابُِر بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
  " .، فََرِكَبُه ِحَني َرَجَع ِمَن الْجِنَاَزِة فَلَمَّا فََرغَْنا ِمْنُه ، أََتى َرُجلٌ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِفََرسٍ َحَصاٍن 

بن ُموَسى ، َعْن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه -١٩٧٨
: َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : رُ بن َسُمَرةَ ، قَالَ َحدَّثَنِي َجابِ: َحَسنِ بن صَاِلحٍ ، َعْن ِسَماٍك ، قَالَ 

  " .لَْن َيزَالَ َهذَا اَألْمُر قَاِئًما ُيقَاِتلُ َعلَْيِه ِعَصاَبةٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ " 
رِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَت -١٩٧٩

لَْم َيكُْن َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : " َسِمْعُت َجابَِر بن َسُمَرةَ ، قَالَ : َحَسنِ بن صَاِلحٍ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، قَالَ 
  " .َيْخطُُب َوُهَو َجاِلٌس إِال َوُهَو قَاِئٌم  َعلَْيِه َوَسلََّم

  َعْنَبَسةُ بن َسعِيٍد ، َعْن ِسَماٍك



َبَسةَ بن َسعِيٍد َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َحكَّاُم بن َسلْمٍ ، َعْن َعْن -١٩٨٠
لَْم أََر َرسُولَ اللَِّه َيْوًما َيقُوُم ِمْن َمكَانِِه الَِّذي ُيصَلِّي ِفيِه الْفَْجَر ، حَتَّى : " ْربٍ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ ، َعْن ِسَماِك بن َح

  " .َتطْلَُع الشَّْمُس ، ثُمَّ َيقُوُم 
َنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثَ -١٩٨١

َهلْ كُْنُتمْ َتذْكُُرونَ الشِّْعَر ِعْنَد َرُسولِ : " قُلُْت ِلجَابِرِ بن َسُمَرةَ : ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْنَبَسةَ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، قَالَ 
  " .َنَعْم ، كُنَّا َنذْكُُر ِعْنَدهُ اَألْشَعاَر فََنْضَحُك ويَْبَتِسُم : َم ؟ قَالَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  َشْيَبانُ أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ِسَماٍك
بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم بن َحسَّانَ اَألْنمَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد -١٩٨٢

ال ُيِطيلُ الَْمْوِعظَةَ َيْوَم " كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َشْيَبانُ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ 
  " .الُْجُمَعِة ، إِنََّما ِهَي كَِلَماتٌ َيسَِرياٌت 

  اَألَسِديُّ ، َعْن ِسَماٍك قَْيُس بن الرَّبِيعِ
بن حَْربٍ ، َعْن  َحدَّثََنا الْفُضَْيلُ بن ُمَحمَّدٍ الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن ِسَماِك -١٩٨٣

ُيَصلِّي الَْعْصَر َنْحًوا ِمْن َصالِتكُْم ، َوكَانَ ُيَصلِّي " لََّم كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
حَتَّى َتْدَحضَ الشَّْمسُ  الَْمغْرَِب َنْحًوا ِمْن َصالِتكُْم ، َوكَانَ يَُؤخُِّر الِْعَشاَء َعْن َصالِتكُْم َشْيئًا َوكَانَ بِاللٌ ُيَؤخُِّر الظُّْهَر

  " .، فَأَمَّا اِإلقَاَمةُ فَُربََّما َخَرجَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعجَّلَ َوُربََّما أَخََّر  ، ال َيْخرُِم َعْن َوقٍْت َواِحٍد
  َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، ح -١٩٨٤

َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ ، َحدَّثَنِي ِسمَاُك بن حَْربٍ ، : ثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد ، قَاال َوثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ ، َحدَّ
 َنَعْم ، َوكَانَ طَوِيلَ الصَّْمِت: " أَكُْنَت ُتجَاِلسُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ : قُلُْت لَُه : َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

. "  

َيبَْتِسُم َمعَُهْم َوكَانَ أَْصَحاُبهُ َيَتنَاِشُدونَ الشِّْعَر ِعْنَدُه وََيذْكُُرونَ أَْشَياَء ِمْن أَْمرِ الَْجاِهِليَِّة ، َوَيْضَحكُونَ ، و"  -١٩٨٥
  " .إِذَا َضَحكُوا 

َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، : مَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، قَالُوا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْعقُوَب بن سَْوَرةَ ، وَأَُبو َخِليفَةَ ، َوُمَح -١٩٨٦
َرَجَع ِمْن جَِناَزِة اْبنِ " َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  " .ْريٍ الدَّْحدَاحِ َعلَى فََرسٍ ُع
َعْن َجابِرٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ ، َحدَّثََنا قَْيٌس ، َعْن ِسَماٍك ، -١٩٨٧
  " .أَنَُّه كَانَ ُيَصلِّي الْفَْجَر ، ثُمَّ َيقُْعُد إِلَى طُلُوعِ الشَّْمسِ : " َيْرفَُعُه 
، َعْن ِسَماٍك  دَّثََنا َمْحُموُد بن َعِليٍّ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن حَبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا قَْيٌسَح -١٩٨٨

بَْيُض ِكسَْرى َعلَى طَاِئفٍَة ِمَن لَُيفَْتَحنَّ أَ: " َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  " .الُْمْسِلِمَني 
كَْيَف كَاَنتْ َصالةُ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قُلُْت ِلجَابِرِ بن َسمَُرةَ : َوَعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، قَالَ  -١٩٨٩

  " . كَاَنْت ُخطَْبُتُه قَْصًدا َوَصالُتُه قَْصًدا: " َوَسلََّم ؟ قَالَ 



أََبانَ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن -١٩٩٠
آِمَني آِمَني آِمَني : " ْيِه َوَسلََّم الِْمْنَبَر ، فَقَالَ صَِعَد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

َيا ُمَحمَُّد َمْن أَْدَرَك أََحَد وَاِلَدْيِه ، فََماَت ، فََدَخلَ النَّاَر ، فَأَْبَعَدهُ اللَُّه ، : أَتَانِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، فَقَالَ : " ، قَالَ " 
َيا ُمَحمَُّد َمْن أَْدَرَك شَْهَر َرَمَضانَ ، فََماَت ، فَلَْم ُيْغفَْر لَُه ، فَأُْدِخلَ النَّاَر ، فَأَبَْعَدهُ : َني ، قَالَ آِم: قُلْ آِمَني ، فَقُلُْت 

، فَأَْبَعَدهُ اللَُّه ، قُلْ  َوَمْن ذُِكْرُت ِعْنَدُه فَلَْم ُيَصلِّ َعلَْيَك ، فََماَت فََدَخلَ النَّاَر: آِمَني ، قَالَ : اللَُّه ، قُلْ آِمَني ، فَقُلُْت 
  ".آِمَني : آِمَني ، فَقُلُْت 

َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ الُْجْنِديسَاُبورِيُّ ، -١٩٩١
َمَسَح َعلَى " أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َجابِرٍ بِاللٍ اَألْشعَرِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيٌس ، َع

  ".الُْخفَّْينِ 
  َحجَّاُج بن أَْرطَأَةَ ، َعْن ِسَماٍك

  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى َزْحُمَوْيِه ، ح -١٩٩٢
  ثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، حَوَحدَّ

َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الَْعوَّامِ ، َعنِ : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُعَبْيِد اللَِّه الَْحلَبِيُّ ، قَالُوا 
كَانَ ِفي َساقَْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحُموَشةٌ ، َوكَانَ ال : " اٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ الَْحجَّاجِ ، َعْن ِسَم

َعْبِد الرَّْحَمنِ بن  ، وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث" َيْضَحكُ إِال تََبسًُّما ، َوكُْنُت إِذَا نَظَْرُت إِلَْيِه قُلُْت أَكَْحلُ الَْعْيَنْينِ وَلَْيَس بِأَكَْحلَ 
  .ُعَبْيِد اللَِّه
اَألْحَمُر ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعْبِد األَوَّلِ ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد -١٩٩٣

  " .ال َيْنَبِعثُ ِفي الضَِّحِك " نَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَا: َحجَّاجٍ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
ِسَماِك بن َحْربٍ  َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن -١٩٩٤

  " .َخطََب قَاِئًما ثُمَّ قََعَد " أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَر
  ُسلَْيَمانُ بن ُمَعاٍذ الضَّبِّيُّ ، َعْن ِسَماٍك

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، ح -١٩٩٥
َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُمَعاٍذ : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن طَالُوَت ، قَاال َو

الْتَِمُسوا لَْيلَةَ الْقَْدرِ ِفي : " َسلََّم ، قَالَ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  " .الَْعْشرِ األََواِخرِ 

اُوَد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َد -١٩٩٦
إِنَّ بَِمكَّةَ َحجًَرا ُيسَلُِّم َعلَيَّ إِنِّي : " أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ : ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ُسلَْيَمانُ بن ُمَعاٍذ 
  " .َألْعرِفُُه إِذَا َرأَْيُتُه 

  َناِصٌح أَُبو َعْبِد اللَِّه ، َعْن ِسَماٍك
شِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا َناِصٌح أَُبو َعْبِد اللَِّه ، َعْن ِسَماِك بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَ -١٩٩٧

: " الَ كَانَ َشابٌّ َيْخُدُم النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَُيِخفُّ ِفي حََواِئجِِه ، فَقَ: َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
نََعْم وَلَِكْن أَِعنِّي بِكَثَْرةِ : " فََرفََع رَأَْسُه فََتَنفََّس ، َوقَالَ : اْدُع اللََّه َتَعالَى ِلي بِالَْجنَِّة ، قَالَ : ، فَقَالَ " َسلْنِي حَاَجةً 



  ".السُّجُوِد 
بن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا َناِصٌح أَُبو َعْبِد اللَِّه ، َعْن ِسَماِك بن  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ -١٩٩٨

َمْن َدفََن ثَالثَةً ِمَن الَْولَِد ، فََصَبرَ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
َوَمْن َدفََن اثَْنْينِ ، فََصَبَر َعلَْيهَِما ، : " أَوِ اثَْنْينِ ؟ قَالَ : ، فَقَالَْت أُمُّ أَْيَمَن " ، َوجََبْت لَُه الَْجنَّةُ َعلَْيهِْم ، واحَْتَسبَُهْم 

َسِمْعُت أُمَّ أَْيَمَن : فَقَالَ  فََسكََت أَوْ أَْمَسَك ،: أَْو َواِحَدةٌ ؟ قَالَ : ، فَقَالَْت أُمُّ أَْيَمَن " واحَْتَسَبُهما ، َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ 
  ".َمْن َدفََن َواِحًدا ، فََصَبَر َواحَْتَسَب كَاَنْت لَُه الَْجنَّةُ : " 

بن ، َعْن ِسَماِك َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا نَاِصٌح  -١٩٩٩
أََمَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسدِّ أَبَْوابِ الَْمْسجِِد كُلَِّها غَْيَر َبابِ : " َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

َما أُِمْرتُ : " ُخلُ أََنا َوْحِدي وَأَْخَرُج ، قَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه قَْدَر َما أْد: ، فَقَالَ الَْعبَّاُس " َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 
  .، فََسدََّها كُلََّها غَْيَر بَابِ َعِليٍّ َوُربََّما َمرَّ َوُهَو ُجُنٌب" بَِشْيٍء ِمْن ذَِلَك 

، َحدَّثََنا نَاِصٌح ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الَْخطَّابِ -٢٠٠٠
َألنْ ُيَؤدِّبَ أََحُدكُْم وَلََدُه َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ يََتَصدََّق كُلَّ َيْومٍ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َجابِرٍ ، قَالَ 

  ".بنْصفِ صَاعٍ َعلَى َمَساِكَني 

َنا َحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُصبَْيحٍ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيْعلَى ، َحدَّثََحدَّثََنا ُم -٢٠٠١
َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْبنِيَ لَمَّا سَأَلَ أَْهلُ قَُباٍء النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه : َناِصٌح ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ 

، فَقَاَم أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَّهُ " ِلَيقُوَم بَْعُضكُْم فََيْركََب النَّاقَةَ : " لَُهْم َمْسجًِدا ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ِعثْ ، فََرَجَع فَقََعَد فَقَاَم ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فََرِكَبَها ، فََحرَّكَها ، فَلَْم َتَعالَى َعْنُه ، فََرِكَبَها ، فََحرَّكَها ، فَلَْم َتْنَب

، فَقَاَم " اقَةَ ِلَيقُوَم َبْعُضكُْم فََيرْكََب النَّ: " َتْنَبِعثْ ، فََرَجَع فَقََعَد ، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألْصحَابِِه 
: ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَلَمَّا َوَضَع رِْجلَُه ِفي غََرزِ الرِّكَابِ ، وَثَبََّت بِِه ، قَالَ َرُسولُ اللَّ

  ".ُموَرةٌ َيا َعِليُّ إِْرخِ زَِماَمَها َواْبنُوا َعلَى َمدَارِها فَإِنََّها َمأْ" 
ِسَماِك بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا نَاِصٌح ، َعْن  -٢٠٠٢

أََتانِي : " ، فَقَالَ " آِمَني آِمَني آِمَني : "  َحْربٍ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصِعدَ الِْمنَْبَر ، فَقَالَ
  .، فَذَكََر الَْحِديثَ " َيا ُمَحمَُّد َمْن أَْدَرَك أََحَد َواِلَدْيِه : جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، فَقَالَ 

يلُ بن أََبانَ ، َحدَّثََنا نَاِصٌح ، َعْن ِسَماٍك َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْسَماِع -٢٠٠٣
أَْنَت ِمنِّي بَِمْنزِلَِة هَاُرونَ ِمْن : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه : ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  ".ي ُموَسى إِال أَنَّهُ ال نَبِيَّ َبْعِد
ْن ِسَماٍك َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أََبانَ ، َحدَّثََنا نَاِصٌح ، َع -٢٠٠٤

َمْن ُيْحِسُن أَنْ َيْحِملََها إِال َمْن "  :َيا َرسُولَ اللَِّه َمْن َيْحِملُ َراَيَتَك َيْوَم الِْقَياَمِة ؟ قَالَ : قَالُوا : ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  ".َحَملََها ِفي الدُّنَْيا َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 

َنا نَاِصٌح ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمدَ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أََبانَ ، َحدَّثَ -٢٠٠٥
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه : َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 



قَاتِلَُك : " اللَُّه أَْعلَُم ، قَالَ : قَالَ " ْن أََشقَى َهِذهِ اُألمَّةَ ؟ فََم: " َمْن َعقََر النَّاقَةَ ، قَالَ : ؟ قَالَ " َمْن أَْشقَى ثَُموَد : " 
."  

َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ بن اَألْخَرمِ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّادُ بن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن -٢٠٠٦
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَعِليٍّ َرِضَي اللَُّه : ، َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، قَالَ  َناِصٌح ، َعْن ِسَماٍك

  .ُه ِمْن َرأْسِِه، ِلْحَيُت" إِنََّك اْمُرٌؤ ُمسَْتْخلٌَف ، وَإِنََّك َمقْتُولٌ ، َوَهِذِه َمْخضُوَبةٌ ِمْن َهِذِه : " َتَعالَى َعْنُه 
بن َصاِلحٍ الِْعجِْليُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه  -٢٠٠٧

ال يَْغُدو َيْوَم الِْفطْرِ حَتَّى " بِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ النَّ: َحدَّثََنا نَاِصٌح ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
  ".َيأْكُلَ َسْبَع َتمََراٍت 

  الْجَرَّاُح بن الضَّحَّاكِ الِْكْنِديُّ ، َعْن ِسَماٍك
إِْسَحاقُ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح ، َعْن َحدَّثََنا َعْبَدانُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن حَْربٍ الْجُْندِيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا  -٢٠٠٨

  " .لَْم َيكُْن يَُؤذَّنُ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوال ُيقَاُم ِفي الِْعيَدْينِ : " ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  َماٍكُعَمُر بن ُعَبْيِد الطََّناِفِسيُّ ، َعْن ِس

ِسَماٍك ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أََسٍد ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُعَبْيٍد ، َعْن  -٢٠٠٩
  " .َيَديِ السَّاَعِة كَذَّابَِني إِنَّ َبْيَن : " َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َجابِرٍ ، قَالَ 

حَْربٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُعَبْيٍد ، َعْن ِسَماِك بن -٢٠١٠
  " .لَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب إِال قَاِئًما َما ُرؤِيَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع: " َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن ِسَماٍك
ِه الدَّْشَتِكيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َسعِيٍد الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَّ -٢٠١١

َجاَء َرُجلٌ ِمْن بين ُسلَْيمٍ كَانَ ِفي الْحَرَِّة ُهَو َوَولَُدُه ، : ن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْمُرو ب
: ةٌ ، فَقَالَْت لَهُ اْمرَأَُتُه َناقَ َوكَانَ َيْغَشى َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمِديَنِة ، فَإِذَا أَْمَسى أََتى أَْهلَُه فََماَتْت

ال َواللَِّه حَتَّى أُْعِلَم َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََتاُه ، فَأَخَْبَرُه الَْخَبَر ، : أَطِْعْمَنا لَْحَمَها فَإِنَّا ُمْضطَرُّونَ ، قَالَ 
، " اذَْهْب فَكُلَْها : " ال ، قَالَ : قَالَ " َهلْ لََك َما يُْغنِيَك َعْنَها ؟ : " ِه َوَسلََّم فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .فَاْسَتذَابُوا َوَدكََها واْسَتعَاُنوا بِلَْحِمَها بَِقيَّةَ َسنَِتهِْم 

الُْجْنِديسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الْجَْهمِ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن سُفَْيانَ  -٢٠١٢
َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : َعْن َعْمرِو بن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  " .كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " ، ثُمَّ َتكَلَّمَ بَِشْيٍء لَْم أَْسَمْعُه فََزَعَم الْقَْوُم ، أَنَُّه قَالَ  "َيكُونُ اثَْنا َعَشَر أَمًِريا : " َيقُولُ 
،  ِه بن الْجَْهمَِحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن سُفَْيانَ الُْجْنِديسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَّ -٢٠١٣

ال َيقُوُم ِمْن َمكَانِِه الَِّذي ُيصَلِّي ِفيِه " َعْن َعْمرٍو ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ 
  " .َحتَّى َتطْلُعَ الشَّْمُس 

َبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألْص -٢٠١٤
بِيِّ َصلَّى اللَّهُ َسِعيِد بن َسابِقٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ َرُجال ، قَالَ ِللنَّ



، ثَالثًا َيقُولَُها ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن " لَمْ َيُمْت : " إِنَّ فُالًنا مَاَت ، قَالَ  :َعلَْيِه َوَسلََّم 
" بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتيَ النَّ: ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْجْهمِ ، َعْن َعْمرٍو ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  .، فَذَكََر الَْحِديثَ " بِقَْصَعٍة ِفيَها ثُوٌم ، فََبَعثَ بَِها إِلَى أَبِي أَيُّوَب 

نِ بن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَم -٢٠١٥
قَاَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي : " الدَّشَْتِكيُّ ، َعْن َعْمرٍو ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  .، فَذَكََر الَْحِديثَ " الَْغَداةَ فَأَْهَوى بَِيِدِه 
  ْن ِسَماٍكالَْوِليُد بن أَبِي ثَْورٍ ، َع

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ ، ح -٢٠١٦
َعْن ِسَماِك َحدَّثََنا الَْولِيُد بن أَبِي ثَْورٍ ، : َوَحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد الَْباِقي األَذَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن ، قَاال 

جِيَء بَِماِعزٍ َرُجلٍ قَِصريٍ ُمتَّزِرٍ إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَانَ : بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
ِتَي بِِه اْجتََنَح الْوِسَاَدةَ فَكَلََّمُه فَاْحَمرَّ َوْجُه َرسُولِ اللَِّه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمتَِّكئًا َعلَى وَِساَدٍة ، فَلَمَّا أُ

:  ِفي أَثَرِِه َوكَلََّمُه قَِليال ، ثُمَّ قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعَرَف أَنَُّه قَْد أَغَْضَبُه فَأَْوَمأَ بَِيِدِه أَِن اْرُجُموُه ، ثُمَّ أَْرَسلَ َرُجال
ِه ، ثُمَّ ، فَثَاَر الْقَْوُم فَصَِعَد َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْمْنَبَر ، فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْي" اذَْهُبوا بِِه فَاْرُجُموُه " 

َنبِيٌب كَنَبِيبِ التَّْيسِ ، َيمَْنُح إِْحَداُهنَّ َشْيئًا أََما لَِئْن  أََما َبْعُد كُلََّما َنفَْرَنا ِفي سَبِيلِ اللَِّه َتَخلََّف أََحُدُهْم لَُه: " قَالَ 
  " .أَْمكَنَنِي اللَُّه ِمْن أََحدِِهْم ألَُنكِّلَنَّ بِِه 

  ُعَمُر بن ُموَسى بن َوجِيٍه ، َعْن ِسَماٍك

دَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َسْعٍد ، َح -٢٠١٧
َخَرجَ " َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعَمُر بن ُموَسى ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

فََنَزلَ : َوُهَو َعلَى فََرسٍ أَغَرَّ ُمَحجَّلٍ لَْيَس َعلَْيِه َشْيٌء َوَمَعُه النَّاُس َوُهْم حَْولَُه ، قَالَ  ِفي َجَناَزِة ثَابِِت بن الدَّْحَداحِ
  ".طَلََق َيِسُري َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ َجلََس َحتَّى فََرغَ ، ثُمَّ قَاَم فَقََعَد َعلَى فََرِسِه ثُمَّ اْن

  َعْمُرو بن ثَابٍِت ، َعْن ِسَماٍك

ثَنِي ِسَماُك بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ثَابٍِت ، َحدَّ -٢٠١٨
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، كَانَ َيْخطُُب َعلَى الْمِْنَبرِ النَّاَس جَاِلًسا َمْن َحدَّثََك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َص: َحْربٍ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

: ، قَالَ " أَنَُّه كَانَ َيْخطُُب قَاِئًما ، ثُمَّ َيْجِلُس ، ثُمَّ َيقُوُم ، فََيْخطُبُ ِخطَْبةَ اآلخَِرِة " َوأََنا َشاِهٌد : ، فَكَذِّْبُه ، قَالَ َجابٌِر 
كَالًما َيِعظُ بِِه النَّاَس ، َوَيقَْرأُ آَياٍت ِمْن ِكَتابِ اللَِّه ، َوكَاَنْت قَْصًدا ، َوكَاَنتْ : " كَْيَف كَاَنْت ُخطَْبُتُه ؟ قَالَ : فَقُلُْت 

الةَ إِال َص]  ١: الطارق [} وَالسََّماِء وَالطَّارِقِ{، ]  ١: الشمس [} الشَّْمسِ َوُضَحاَها{َصالُتُه قَْصًدا بنْحوٍ ِمَن 
ِليال ، َوُربََّما َعجَّلََها ، فَأَمَّا الَْغَداِة ، َوَصالةَ الظُّْهرِ ، فَإِنَّ بِالال كَانَ ُيَؤذِّنُ ِحَني َتْدَحضُ الشَّْمُس ، َوُربََّما أَخََّر اِإلقَاَمةَ قَ

َمْغرَِب َنحًْوا ِممَّا ُتَصلُّونَ ، وَالِْعَشاَء اآلخَِرةَ ُيَؤخُِّرَها األَذَانُ فَال َيْخرُِم َعنِ الَْوقِْت ، وَالَْعْصرَ َنحًْوا ِممَّا ُتَصلُّونَ ، وَالْ
  " .َعْن َصالِتكُْم قَِليال 

  َيزِيُد بن َعطَاٍء ، َعْن ِسَماٍك
  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، ح -٢٠١٩



: الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َعْن يَزِيَد بن َعطَاٍء ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ  َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ
ِحَني َتُزولُ  ُيَصلِّي الظُّْهَر" رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي الصَّلََواِت كََنْحوٍ ِمْن َصالِتكُْم ، كَانَ 

  " .وََنْحوِ ذَِلَك ]  ١: يس [} يس{، َو ]  ١: ق [} ق وَالْقُْرآِن الَْمجِيِد{الشَّْمُس َوكَانَ َيقَْرأُ ِفي َصالِة الْفَْجرِ بِ 
  ُمفَضَّلُ بن َصاِلحٍ ، َعْن ِسَماٍك

ن ُبدَْيلٍ ، َحدَّثََنا مُفَضَّلُ بن َصاِلحٍ ، َعْن ِسَماِك بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن فََضاَء الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ب -٢٠٢٠
َصلَّْيَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةً َمكُْتوَبةً فََضمَّ َيَدْيِه ِفي الصَّالةِ : َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

ال إِال أَنَّ الشَّْيطَانَ أََراَد أَنْ َيُمرَّ َبْيَن : " َيا َرُسولَ اللَِّه أََحَدثَ ِفي الصَّالِة َشْيٌء ؟ قَالَ : َنا ، فَلَمَّا قََضى الصَّالةَ ، قُلْ
انُ لَنِيطَ إِلَى َسارَِيِة ِمْن ُسلَْيَمَيَديَّ ، فََخَنقُْتُه حَتَّى َوَجْدُت َبْرَد ِلَسانِِه َعلَى َيَديَّ ، وَأَْيُم اللَِّه لَْوال َما َسَبقَنِي إِلَْيِه أَِخي 

  " .َسوَارِي الَْمْسجِِد حَتَّى َيِطيفَ بِِه وِلَْدانُ أَْهلِ الَْمِديَنِة 
  أَيُّوُب بن َجابِرٍ ، َعْن ِسَماٍك

ابِرٍ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َواِقٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َج -٢٠٢١
  .، َوذَكََر الَْحِديثَ" جرمقانيا أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم " َعْن َجابِرٍ ، أَنّ 

ا أَيُّوبُ بن َجابِرٍ ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََن -٢٠٢٢
ُيصَلِّي الصَّالةَ الَْمكْتُوَبةَ َصالةَ َوَسطٍ ال ُيطِيلُ " كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِسَماٍك ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  " .ِفيَها ، َوال َيِخفُّ َوكَانَ ُيَؤخُِّر الَْعَتَمةَ 
مَّدُ بن أَْحَمدَ بن ُخَزْيَمةَ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َحدَّثََنا ُمَح -٢٠٢٣

َسلََّم ، فَإِذَا ُهَو َرأَْيتُ َخاَتَم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: " َجابِرٍ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
  " .ِعْنَد كَِتِفِه كََبْيَضِة الَْحَماَمِة 

  َحازُِم بن إِْبَراِهيَم الُْبَجِليُّ لَْم ُيخَرَّْج ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ بن َعِطيَّةَ ، َعْن ِسَماٍك
ٍد اَألَدِميُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ِمهَْرانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن رَاِش -٢٠٢٤

َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ : " بن الْفَْضلِ بن َعِطيَّةَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
  ".ةً الَْحيََواِن بِالَْحيََواِن َنِسيئَ

  َعاِئذُ بن َنِصيبٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمرَةَ
  َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، ح -٢٠٢٥

  ،حَوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن سَِعيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ 

َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن َعاِئِذ بن َنصِيبٍ ، : َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصمُ بن َعِليٍّ ، قَالُوا 
َم ُيِشُري بِإِْصَبِعِه َوُهَو ِفي الصَّالِة ، فَلَمَّا َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َسِمْعُت جَابَِر بن َسُمَرةَ ، َيقُولُ : قَالَ 

لِِّه َما اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمَن الَْخْيرِ كُلِِّه َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما لَْم أَْعلَْم ، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن الشَّرِّ كُ: " َسلََّم ، َسِمْعُتُه َيقُولُ 
  " .ْم َعِلْمُت ِمْنُه َوَما لَْم أَْعلَ

  اَألْسَوُد بن َسعِيٍد الَْهْمدَانِيُّ ، َعْن جَابِرِ بن َسُمرَةَ
  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ ،ح -٢٠٢٦

َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َحدَّثََنا زَِياُد بن َخْيثََمةَ ، َعنِ اَألْسَودِ : دَّثَنِي أَبِي ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ ، َح



ال تََزالُ َهِذِه اُألمَّةُ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن َسِعيٍد الَْهْمَدانِيُّ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
، فَلَمَّا َرَجَع إِلَى مَْنزِِلهِ " ِقيمٌ أَْمُرَها ظَاِهَرةٌ َعلَى َعُدوَِّها ، حَتَّى َيْمِضَي ِمْنُهمُ اثَْنا َعَشَر َخِليفَةً ، كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ ُمْسَت

  " .ثُمَّ َيكُونُ الَْهْرُج : " ثُمَّ َيكُونُ َماذَا ؟ قَالَ : أََتْتُه قُرَْيٌش ، قَالُوا 
  ُر بن َصاِلحٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسمُرَةَالنَّْض

ْن َعْبِد الَْمِلكِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق ، َع -٢٠٢٧
كُْنُت َمَع أَبِي َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن َسُمَرةَ ، قَالَ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعنِ النَّْضرِ بن صَاِلحٍ ، َعْن جَابِرِ 

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : ، قُلُْت َألبِي " ال َتْبَرُحونَ بَِخْيرٍ َما قَاَم َعلَْيكُمِ اثَْنا َعَشَر أَمًِريا : " َوَسلََّم َيْخطُُب ، فَقَالَ 
  " .كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " قَْد قَالَ : لََّم ، َيقُولُ آنِفًا كَذَِلَك ؟ قَالَ أَبِي اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  زَِيادُ بن ِعالقَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمرَةَ
ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن -٢٠٢٨

ال َتزَالُ أُمَِّتي َعلَى الَْحقِّ : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : زَِيادِ بن ِعالقَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
  " .ُهْم ِمْن قَُرْيشٍ ظَاِهرِيَن حَتَّى َيكُونَ َعلَْيهِمِ اثَْنا َعَشَر أَِمًريا ، كُلُّ

ا إِْبَراِهيُم بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليِّ بن الَْجارُوِد اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن سَِعيٍد الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََن -٢٠٢٩
ْبَد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، ُيَحدِّثَاِن ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، َسِمْعُت زَِياَد بن ِعالقَةَ ، َوَع: ُمَحمَِّد بن َماِلٍك الَْهْمَدانِيُّ ، قَالَ 

، ثُمَّ أَخْفَى " َيكُونُ بَْعِدي اثَْنا َعَشَر أَِمًريا : " كُْنُت َمَع أَبِي ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََسِمْعُتُه َيقُولُ : قَالَ 
، فََما " َيكُونُ بَْعِدي اثَْنا َعَشرَ أَِمًريا : " قَْد َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : بِي َصْوَتُه ، فَقُلُْت َأل

  " .كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " الَِّذي أَخْفَى صَْوَتُه ؟ قَالَ 
بن الَْجْعِد ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َعْن ِسَماٍك ، َوزَِياِد بن ِعالقَةَ ، َوُحَصْينٍ َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ  -٢٠٣٠

، ثُمَّ " َيكُونُ ِمْن َبْعِدي اثَْنا َعَشَر أَمًِريا : " َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  " .كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " لَْم أَْسَمْعُه ، فََسأَلُْت أَبِي َما قَالَ ؟ فَقَالَ  َتكَلََّم بَِشْيٍء

لَْهْمدَانِيُّ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا سَلُْم بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمٍَّد ا -٢٠٣١
  قَةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، حزَِيادِ بن ِعال

نِ َوثََنا َعْبدُ الرَّحِيمِ ، َعْن َياِسُني الزَّيَّاُت ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َتِميمٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، َع: قَالَ سَْهلٌ 
أَصَاَب الَْعُدوُّ َناقَةَ َرُجلٍ ِمَن الُْمْسِلِمَني فَاْشَترَاَها َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني فََعَرفََها : َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه

لََّم أَنْ َيأُْخذََها بِالثََّمنِ الَِّذي اْشتََراَها بِهِ فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس" َصاِحُبَها ، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  " .ِمَن الَْعُدوِّ ، وَإِال َخلَّى َبْيَنُه َوَبيَْنَها 

  ُحَصْيُن بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمرَةَ
ِه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن سَْهلٍ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَّ -٢٠٣٢

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ ، َحدَّثَنِي َجابِرُ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
أَْهلَ الدََّرجَاِت الْعُلَى يََراُهْم َمْن ُهَو أَسْفَلُ ِمْنُهْم كََما يَُرى الْكَْوكَُب الدُّرِّيُّ ِفي أُفُقِ  إِنَّ: " َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  ".السََّماِء وَأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر ِمْنُهْم وَأَْنِعَما 



ن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُحَصْيٌن ، َعْن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحمَّاِد ب -٢٠٣٣
أََتْيُت النَّبِيَّ ِمْن َخلِْفِه َألْنظَُر إِلَى مَْوِضعِ الَْخاَتمِ ، فَلَمَّا َنظََر إِلَيَّ : " ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُحَصْيٌن ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  ".فََنظَْرُت إِلَْيِه  أَلْقَى رَِداَءُه
  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن ، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، ح -٢٠٣٤

ْن ُحَصْينٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َع
، ثُمَّ َتكَلََّم بَِشْيٍء لَْم " َيقُوُم ِمْن َبْعِدي اثَْنا َعَشَر أَِمًريا : " َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ، قَالَ 

  " .كُلُُّهْم ِمْن قُرَْيشٍ : " الَ ؟ َوكَانَ أَقَْرَب إِلَْيِه ِمنِّي ، فَقَالَ أَْسَمْعُه فََسأَلُْت الْقَْوَم َوَسأَلْتُ أَبِي َما قَ
َيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلَُّوْيِه الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِحْم -٢٠٣٥

َدَخلُْت َمعَ : َجْعفَرِ بن الَْحارِِث ، َعْن ُحَصْينِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ  إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ ، َعْن
ِضَي اثَْنا َعَشرَ إِنَّ َهذَا اَألْمَر لَْن َيْمِضَي َولَْن َينْقَِضَي ، َحتَّى َيْنقَ: " أَبِي َعلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

  "كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " َما الَِّذي قَالَ ؟ قَالَ : ، ثُمَّ َتكَلََّم بَِشْيٍء لَْم أَفَْهْمُه ، قُلُْت ألَبِي "َخِليفَةً 
، َعْن ُحَصْينِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ 

  .َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 
  أَُبو َبكْرِ بن أَبِي ُموَسى ، َعْن َجابِرِ بن َسمُرَةَ

َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن : زَُهْيرٍ التُّْسَترِيُّ ، قَاال  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن اللَّْيِث الَْجْوَهرِيُّ ، وَأَْحَمُد بن -٢٠٣٦
َيكُونُ : " َسِمْعتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ُعَبْيٍد ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ " كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ : " ، ثُمَّ َتكَلََّم فَخَِفَي َعلَيَّ ، فََسأَلُْت الَِّذي َيِليَنِي ، فَقَالَ " ًريا َبْعِدي اثَْنا َعَشَر أَِم
، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِي َبكْرِ  َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُعَبْيٍد: بن اللَّْيِث ، وَأَْحَمُد بن زَُهْيرٍ التُّسَْترِيُّ ، قَاال 

  .بن أَبِي مُوَسى َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 
  َعِليُّ بن ُعَماَرةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمرَةَ

  رِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، حَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٢٠٣٧
َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َوعَْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَاال 

كُْنُت ِفي : ْن َعِليِّ بن ُعَماَرةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ أَُساَمةَ َعمُّ زَكَرِيَّا بن ِسَياٍه ، َحدَّثَنِي ِعْمَرانُ بن َربَاحٍ ، َع
إِنَّ الْفُْحَش َوالتَّفَحَُّش لَْيَسا ِمَن اِإلْسالمِ ِفي : " َمْجِلسِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسُمَرةُ ، وَأَُبو أَُماَمةَ ، فَقَالَ 

  ".النَّاسِ إِْسالًما أَحَاِسنُُهْم أَْخالقًا َشْيٍء ، َوإِنَّ أَْحَسَن 
  َعطَاُء بن أَبِي َمْيُموَنةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمرَةَ

َعطَاِء بن  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ ، َحدَّثََنا َرْوُح بن َعطَاِء بن أَبِي َمْيُموَنةَ ، َعْن -٢٠٣٨
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْخطُُب َعلَى الِْمْنَبرِ ، : وَنةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسمَُرةَ ، قَالَ أَبِي َمْيُم
لِْفي ، فَإِذَا أََنا بُِعَمرِ بن فَالَْتفََت َخ: ، قَالَ " اثَْنا َعَشَر قَيًِّما ِمْن قَُرْيشٍ ال َيُضرُُّهْم َعَداَوةُ َمْن َعاَداهْم : " َوَيقُولُ 

  .الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َوأَبِي ِفي نَاسٍ ، فَأَثْبَُتوا ِلَي الَْحِديثَ كََما َسِمْعُت 
  َمْيَسَرةُ َموْلَى جَابِرِ بن َسمَُرةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمرَةَ



َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َماِلٍك الُْغَبرِيُّ ، َحدَّثََنا : َحْضرَِميُّ ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الْ -٢٠٣٩
 َحْربِ بن َخاِلٍد ، َعْن َيْعقُوُب بن إِْبَراِهيَم بن سَْعٍد ، َحدَّثَنِي أَُبو ُمَحمٍَّد السَُّواِئيُّ ِمْن َولَِد َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، َعْن َعمِِّه

لََعَن اللَُّه َمْن : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َمْيَسَرةَ َموْلَى جَابِرِ بن َسمَُرةَ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 
ِهجَْرٍة ، إِال ِفي ِفْتَنٍة ، فَإِنَّ الَْبْدُو َخْيٌر ِمَن الَْمقَامِ  َبَدا َبْعَد ِهْجَرٍة ، لََعَن اللَُّه َمْن َبَدا بَْعَد ِهْجَرٍة ، لََعَن اللَُّه َمْن َبَدا بَْعَد

  ".ِفي الِْفْتَنِة 
  أَُبو َتِميَمةَ الُْهَجْيِميُّ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمرَةَ

يُد بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو َجنَابٍ ، َحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َتِميُم بن الُْمنَْتِصرِ ، َحدَّثََنا َيزِ -٢٠٤٠
أَال َتُصفُّونَ كََما : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن أَبِي َتِميَمةَ الُْهَجْيِميِّ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، قَالَ 

ُيِتمُّونَ الصُّفُوفَ : " َرسُولَ اللَِّه َوكَْيَف َتُصفُّ الَْمالِئكَةُ ِعْندَ َربِّهِْم ؟ قَالَ  َيا: قَالُوا " َتُصفُّ الَْمالِئكَةُ عِْنَد َربِّهِْم ؟ 
  " .الُْمقَدََّمةَ ، وََيَترَاصُّونَ ِفي الصَّفِّ 

  َجابرُ بن أَُساَمةَ الُْجهَنِيُّ
إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسى  َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا -٢٠٤١

ذَهَْبُت إِلَى : نِيِّ ، قَالَ التَّيِْميُّ ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ بن َزْيٍد ، َعْن ُمَعاِذ بن َعْبِد اللَِّه بن ُخَبْيبٍ ، َعْن َجابِرِ بن أَُساَمةَ الُْجَه
َيُخطُّ ِلقَْوِمَك َمْسجًِدا ، : يُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْصحَابِِه ، سَأَلْتُُهْم أَْيَن ُيرِيُد ؟ فَقَالُوا السُّوقِ ، فَلَِق

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْسجًِدا َخطَّ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: " َما َبالُكُْم ؟ فَقَالُوا : فََرَجْعُت فََوَجْدُت قَْوِمي ِقَياًما ، فَقُلُْت 
  ".بِرِْجِلِه ، َوأَقَاَم ِفي الِْقْبلَِة َخَشَبةً غََرَزَها ِفيِه 

  َجابِرُ أَُبو َعْبدِ اللَِّه الَْعْبِديُّ َرِحَمُه اللَُّه
  مٍ ، حَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيٍد الْقَاِسُم بن َسال -٢٠٤٢

  َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ح

َحدَّثََنا أَُبو مُرَّةَ الْحَارِثُ بن ُمرَّةَ بن َمَجاَعةَ الَْيَماِميُّ ، : َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحنَْبلٍ ، قَاال 
كُْنُت ِفي الَْوفِْد الَِّذيَن أَنَْزلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن َعْبِد اللَِّه بن جَابِرٍ َيعْنِي الَْعْبِديَّ ، قَالَ َحدَّثََنا َنفِيٌس ، 

صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ  فََنَهى َرُسولُ اللَِّه: " َوَسلََّم ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ وَلَْسُت ِمنُْهْم ، َوإِنََّما كُْنُت َمعَ أَبِي قَالَ 
  ".الشُّْربِ ِفي الدُّبَّاِء وَالَْحْنَتمِ َوالنَِّقريِ َوالُْمَزفَِّت 

  َجابِرُ بن طَارِقٍ أَُبو َحِكيمٍ اَألحَْمِسيُّ
َجابُِر بن أَبِي : اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ  َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٢٠٤٣

  .كَذَا قَالَ اْبُن ُنَمْيرٍ جَابُِر بن أَبِي طَارِقٍ " طَارِقٍ َرَوى ، َعْنُه اْبُنُه َحِديثًا ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحبَابِ ، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َزاِئدَةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ -٢٠٤٤
  " .رَأَْيُت َحِكيَم بن َجابِرٍ ُيَخضُِّب بِالصُّفَْرِة : " ، قَالَ 
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ ، ح -٢٠٤٥
َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، : ثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال َوَحدَّ

َما َتْصَنُعونَ ؟ : َسلََّم َوِعْنَدُه ُدبَّاٌء ، فَقُلُْت َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َعْن َحِكيمِ بن جَابِرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  ".ُنكِْثُر بِِه طََعاَمَنا : " قَالَ 



ِكيمِ بن َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن َح -٢٠٤٦
َما َهذَا : ُت عِْنَدُه الدُّبَّاَء ، فَقُلُْت َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََرأَْي: َجابِرٍ اَألْحَمِسيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  " .ُنكِْثُر بِِه طََعاَم أَْهلَِنا : " َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ 
، َعْن َخاِلٍد  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي -٢٠٤٧

أَيُّ َشْيءٍ : َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه َهذَا الدُّبَّاُء ، فَقُلُْت : َحكِيمِ بن جَابِرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  " .َهذَا الدُّبَّاُء ، َهذَا الْقَْرعُ ُنكِْثُر بِِه طََعاَمَنا : " َهذَا ؟ فَقَالَ 

دُ بن بِْشرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٠٤٨
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْرًعا ، َرأَْيُت ِعْنَد َرُسولِ اللَّ: إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن َحكِيمِ بن جَابِرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  " .ُنكِْثُر بِِه طََعاَمَنا : " َما َهذَا ؟ قَالَ : فَقُلُْت 

ِعيلُ بن أَبِي ثََنا إِْسَماَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الْفََرحِ الْهَاِشِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّ -٢٠٤٩
قَْد َرأَْيُت َهذَا : كَانَ أَْهلَُنا َيْصَنُعونَ الْقَْرَع ، فَقَالَ ِلي جَابُِر بن طَارِقٍ : َخاِلٍد ، َعْن َحِكيمِ بن َجابِرِ بن طَارِقٍ ، قَالَ 

  " .َشْيٌء ُنكِْثرُ بِِه طََعاَمَنا : " َهذَا ؟ قَالَ  َيا َرُسولَ اللَِّه َما: ِعْنَد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت 
اِعيلَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمحُْبوبٍ ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ِغَياٍث ، َعْن إِْسَم -٢٠٥٠

َرأَْيتُ َبْيَن َيَدْي َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْرًعا َمقْطُوًعا ، : الَ أَبِي َخاِلٍد ، َعْن َحكِيمِ بن َجابِرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَ
  " .ُنكِْثُر بِِه طََعاَمَنا : " َما َتْصَنُع بَِهذَا ؟ قَالَ : فَقُلُْت 

  َجْبُر بن أََنسٍ َبْدرِيٌّ
ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َمعَ " يُّ ، قَالَ ِفي ِكَتابِ ُعبَْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِم ٢٠٥١ -

  " .َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، وَجَبُر بن أََنسٍ َبْدرِيٌّ ِمْن بين ُزَرْيقٍ 
  َجارَِيةُ بن ظُفَُر أَُبو نِْمَرانَ الَْحنَِفيُّ

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، ح -٢٠٥٢

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َدهْثَُم بن قُرَّاٍن ، َحدَّثََنا : َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، قَاال 
اْخَتَصَم إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْوٌم ِفي ُخصٍّ ، فََبَعثَ : " انُ بن جَارَِيةَ الَْحنَِفيُّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ نِْمَر

، فَلَمَّا َرَجَع إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى " هُِم الِْقْمطُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحذَْيفَةَ يَقِْضي َبْينَُهْم ، فَقََضى لِلَِّذي َيِلي
  ".أََصْبَت ، أَْو أَْحَسْنَت : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخبََّرُه ، فَقَالَ 

ثََنا َدهْثَُم بن قُرَّاٍن ، َعْن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّ -٢٠٥٣
أَنَّ أََخَوْينِ كَانَ َبْيَنُهَما ِحظَاٌر َوَسطَ َدارٍ فََماَتا َوَتَرَك كُلُّ " َعِقيلِ بن ِدينَارٍ َموْلَى جَارَِيةَ بن ظُفَُر ، َعْن َجارَِيةَ بن ظُفَُر ، 

ُهَما أَنَّ الِْحظَاَر لَُه ُدونَ صَاِحبِِه ، فَاْخَتَصَما إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َواِحٍد ِمْنُهَما َعِقًبا ، فَادََّعى َعِقُب كُلِّ وَاِحٍد ِمْن
لَّى ، ثُمَّ َرَجَع إِلَى النَّبِيِّ َص" َوَسلََّم فَأَْرَسلَ َمَعُهَما ُحذَْيفَةَ بن الَْيَماِن ، فَقََضى بِالِْحظَارِ ِلَمْن َوَجَد َمَعاِقَد الِْقْمِط َتِليِه 

  " .أَصَْبَت ، أَْو أَْحسَْنَت : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرهُ بِذَِلَك ، فَقَالَ 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، ح -٢٠٥٤



ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َدهْثَُم بن قُرَّاٍن ، َحدَّثََنا نِْمَرانُ  َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسُد بن
يَّ َضَربَ َرُجلٌ َرُجال بِالسَّْيِف َعلَى َساِعِدِه َعلَى غَْيرِ َمفِْصلٍ ، فَاْستَْعَدى َعلَْيِه النَّبِ: بن َجارَِيةَ الَْحنَِفيُّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َباَركَ اللَّهُ : " لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقََضى لَُه بِالدَِّيِة وَأََرادَ الَْمْضُروُب الِْقَصاَص ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى ال
  .، وَلَْم يَقْضِ لَُه بِالِْقَصاصِ" لََك ِفيَها 
ِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْب -٢٠٥٥

َمُه إِلَى َرسُولِ فََخاَصَدْهثَمِ بن قُرَّاٍن ، َعْن نِْمَرانَ بن َجارَِيةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َرُجال قَطََع َيَد َرُجلٍ ِمْن نِْصِف الذَِّراعِ ، 
  " .ُخذَْها بُورَِك لََك ِفيَها : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقََضى لَهُ بِخَْمَسِة آالِف ِدرَْهمٍ ، َوقَالَ 

َحدَّثََنا أََسُد بن َعْمرٍو ، َعْن َدْهثَمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ،  -٢٠٥٦
  ".ُخذُوا ِللرَّأْسِ َماًء َجدِيًدا : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن نِْمَرانَ بن َجارَِيةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  َجارَِيةُ بن ُمَجمِّعِ بن َجارَِيةَ اَألْنَصارِيُّ

َنا ُمَحمَُّد بن ثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن ُعثَْمانَ الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََحدَّ -٢٠٥٧
ْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َجَمَع الْقُْرآنَ َعلَى َع: " فَُضْيلٍ ، َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن َعاِمرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ 

َزْيُد بن ثَابٍِت ، َوأَُبو َزْيٍد ، َوُمَعاذُ بن َجَبلٍ ، َوأَُبو الدَّرَْداِء ، َوَسْعُد بن ُعَباَدةَ ، َوأَُبيُّ بن : َوَسلََّم ِستَّةٌ ِمَن اَألْنَصارِ 
  " .ةُ بن ُمَجمِّعِ بن َجارَِيةَ قَْد قََرأَهُ إِال سُوَرةً أَوْ ُسوَرَتْينِ َوكَانَ جَارَِي: " ، َوِفي َحدِيِث َزكَرِيَّا " كَْعبٍ 

  َجارَِيةُ بن قَُداَمةَ السَّْعِديُّ التَِّميِميُّ
  أَُخو أَبِيِه َولَِكنَُّه كَانَ َيْدُعوُه َعمَُّه َعلَى َسبِيلِ اِإلْعظَامِ بَاٌب، َعمُّ اَألْحَنِف بن قَْيسٍ َولَْيَس بَِعمِِّه 

، َعْن  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ -٢٠٥٨
َيا َرسُولَ اللَِّه ، قُلْ ِلي ِفي : ُعْرَوةَ ، َعنِ اَألْحَنِف بن قَْيسٍ ، َعْن َعمِِّه ، أَْو غَْيرِِه ذَكََر َجارَِيةَ بن قَُداَمةَ ، أَنَُّه قَالَ 

  ".ال َتْغَضْب : " اِإلْسالمِ قَْوال لََعلِّي أَْعِقلُُه َوأَقِْللْ ، قَالَ 
 أَبِيِه ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن -٢٠٥٩

: َيا َرُسولَ اللَِّه ، قُلْ ِلي قَْوال َيْنفَُعنِي َواقِْللْ لََعلِّي أَِعيِه ، قَالَ : قُلُْت : اَألْحَنِف بن قَْيسٍ ، َعْن َجارَِيةَ بن قَُداَمةَ ، قَالَ 
  " .ال تَْغَضْب : " ، فَأََعاَدَها َعلَْيِه ِمرَاًرا ، يَقُولُ " ال َتْغَضْب " 

بن َعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اَألْحَنِف َحدَّثََنا ُم -٢٠٦٠
: " قِْللْ لَعَلِّي أَْعِقلُُه ، قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُلْ ِلي قَْوال َوا: قَْيسٍ ، َعْن َجارَِيةَ بن قَُداَمةَ ، أَنَّ َرُجال ، قَالَ 

  " .ال َتْغَضْب : " ، فَأََعاَدَها َعلَْيِه ، قَالَ " ال َتْغَضْب 
و بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُر -٢٠٦١

َيا َرسُولَ اللَِّه ، : ْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اَألْحَنِف بن قَْيسٍ ، َعْن َجارَِيةَ بن قَُداَمةَ ، أَنَُّه قَالَ الَْحارِِث ، َع
يَْرجُِع إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى  ، فََعاَد لَُه ِمرَاًرا كُلَّ ذَِلَك" ال تَْغَضْب : " قُلْ ِلي قَْوال َيْنفَُعنِي َواقِْللْ لََعلِّي أَْعِقلُُه ، قَالَ 

  " .ال َتْغَضْب " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َعْن ِهَشامِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، -٢٠٦٢
َيا :  ، فَقَالَ ِه ، َعنِ اَألْحَنِف بن قَْيسٍ ، َعْن َجارَِيةَ بن قَُداَمةَ ، أَنَّ َعمَُّه أََتىالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُعْرَوةَ ، َعْن أَبِي



َراًرا كُلَّ ذَِلَك ، َيقُولُهُ لَُه َرسُولُ ، فَأََعاَد َعلَْيِه ِم" ال تَْغَضْب : " َرسُولَ اللَِّه ، قُلْ ِلي قَْوال َوأَقِْللْ ؛ لََعلِّي أَِعيِه ، قَالَ 
، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، " ال تَْغَضْب : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .ْن َجارَِيةَ بن قَُداَمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َع
َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُحْمَرانَ الَْحَنِفيُّ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْزَهُر بن َجمِيلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن  -٢٠٦٣

، َعنِ  ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن طَلَْحةَ بن قَْيسٍ ، َعنِ اَألْحَنفِ بن قَْيسٍ ، َعْن َجارَِيةَ بن قَُداَمةَالطُّفَاوِيُّ 
، فَأََعْدُت َعلَْيِه فَلَْم "  ال تَْغَضْب: " َيا َرسُولَ اللَِّه ، َعلِّْمنِي ِفي اِإلْسالمِ َشْيئًا َيْنفَعُنِي ، قَالَ : قُلُْت : ا َعمٍّ ، لَُه قَالَ 

  .َيزِْدنِي َعلَى ذَِلَك 

بِيِه ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَ -٢٠٦٤
: َيا َرسُولَ اللَِّه ، قُلْ ِلي قَْوال َواقِْللْ لَعَلِّي أَْعِقلُُه قَالَ : قُلُْت : َعنِ ا َعمٍّ ، لَُه قَالَ بن الزَُّبْيرِ ، َعنِ اَألْحَنِف بن قَْيسٍ ، 

  " .ال تَْغَضْب : " فَُعْدُت لَُه مَِراًرا كُلَّ ذَِلَك َيقُولُ ِلي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم " ال َتْغَضْب " 

رٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ ثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلََمةَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزَهْيَحدَّ -٢٠٦٥
دِّثُ َعمَُّه ، َوَعمُُّه َجارَِيةُ بن شَهِْدُت اَألْحَنَف بن قَْيسٍ ُيَح: بن َمْغَراٍء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كُرَْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

، ثُمَّ " ال َتْغَضْب : " َيا َرسُولَ اللَِّه ، قُلْ ِلي قَْوال َيْنفَعُنِي َواقِْللْ لَعَلِّي أَْعِقلُُه ، قَالَ : قدامة وهو عند ابن عباس ، قَالَ 
لَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد ال" ال َتْغَضْب : " َعاَد ، فَقَالَ 

َجارَِيةَ بن قَُداَمةَ ،  بن ُنَمْيرٍ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اَألْحَنِف بن قَْيسٍ ، َعنِ ا َعمٍّ لَُه ِمْن بين َتِميمٍ ، َعْن
ثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ َيا َرسُولَ اللَِّه ، قُلْ ِلي قَْوال ، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَُه ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّ:  أَنَُّه قَالَ

بن قَْيسٍ ، َعْن َعمٍّ لَُه ِمْن بين َتِميمٍ ُيقَالُ لَهُ  ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اَألْحَنِف
قُلْ ِلي قَْوال َواقِْللْ ، فَذَكََر ِمثْلَُه ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد : َجارَِيةُ بن قَُداَمةَ ، أَنَُّه سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : 

 ، يُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا عَْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِهبن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِم
لَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه ، َعنِ اَألْحَنِف بن قَْيسٍ ، َعْن َعمٍّ لَُه ِمْن بين َتِميمٍ ، َعْن َجارَِيةَ بن قَُداَمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َع

  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد

، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اَألْحَنفِ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ ، َحدَّثََنا عَْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ 
لَُه ِمْن بين َتمِيمٍ ، َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ، ِمثْلَُه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  ، َعْن َجارَِيةَ بن قَُداَمةَ ، َعنِ اْبنِ َعمٍّ

َوةَ ، َعْن أَبِيِه ، امِ بن ُعْربن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َسعِيٍد الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَش
قُلُْت َيا َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : َحدَّثَنِي اَألْحَنُف بن قَْيسٍ ، َعنِ ا َعمٍّ لَُه ُيدَْعى َجارَِيةَ بن قَُداَمةَ ، قَالَ 

ِمثْلَُه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى  قُلْ ِلي ِفي اِإلْسالمِ قَْوال َواقِْللْ لَعَلِّي أَْعِقلُ وأَِعيِه ، فَذَكََر
 جَارَِيةَ بن قَُداَمةَ ، الِْحمَّانِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعنِ اَألْحَنِف بن قَْيسٍ ، َعْن

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه َعنِ النَّبِيِّ 
  الَْجارُوُد بن َعْمرِو بن الُْمَعلَّى الَْعْبِديُّ ُيكَْنى أََبا الُْمْنِذرِ

، َحدَّثََنا أَبِي ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث بن َعْبِد الصََّمدِ بن َعْبِد الَْوارِِث -٢٠٦٦



لَمَّا قَِدَم أَْهلُ الَْبْحَرْينِ َوقَِدَم الْجَاُروُد َواِفًدا َعلَى َرُسولِ : " َحدَّثََنا َزرْبِيُّ بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا أََنُس بن مَاِلٍك ، قَالَ 
  ".اُه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَرَِح بِِه فَقَرََّبُه وأَْدَن

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِّي ، وعبدان بن أمحد ، قَالُوا  -٢٠٦٧
قََتاَدةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َباَبْيِه ، َعْن  أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو مَْعَشرٍ الْبََراُء ، َحدَّثََنا الُْمثَنَّى بن َسِعيٍد ، َعْن

: لَْيِه َوَسلََّم َعنِ الضَّوَالِّ ، فَقَالَ َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو ، أَنَّ الْجَاُروَد أََبا الُْمْنِذرِ ، أَْخَبَرُه أَنَُّه سَأَلَ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
  ".لنَّارِ َضالَّةُ الُْمسِْلمِ حَْرُق ا" 

َعْن َيزِيَد بن َعْبدِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ،  -٢٠٦٨
: " فََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ اللَِّه بن الشِّخِّريِ ، َعْن ُمطَرِِّف بن الشِّخِّريِ ، َعنِ الْجَاُروِد الَْعْبِديِّ ، َر

  " .َضالَّةُ الُْمسِْلمِ حَْرُق النَّارِ ، فَال َتقَْرَبنََّها 
اِء ، َعْن َيزِيَد بن َعْبدِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن خَاِلٍد الَْحذَّ -٢٠٦٩

الٍّ ُتَردُّ َعلَْيِه ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه ، َعنِ الَْجاُرودِ الْعَْبِديِّ ، أَنَُّه سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن إِبِلٍ ُعجَابٍ ضََو
  " .ِمنِ حَْرُق النَّارِ ضَالَّةُ الُْمْؤ: " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

 ، َعْن َيزِيَد بن َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا رَْوُح بن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء -٢٠٧٠
ضَالَّةُ الُْمْسِلمِ حَْرقُ : " بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ الَْجذِْميِّ ، َعنِ الْجَاُروِد ، أَنّ النَّ

  ".النَّارِ 
  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، ح -٢٠٧١

َحدَّثََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن : ، قَاال  َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ
ضَالَّةُ : " َوَسلََّم ، قَالَ  ُمطَرِِّف بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ ، َعنِ الَْجارُوِد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  " .ُق النَّارِ الُْمْسِلمِ حَْر
 ، َعْن َيزِيَد ، أَِخي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا أََبانُ بن يَزِيَد ، َعْن قََتاَدةَ -٢٠٧٢

َضالَّةُ الُْمسِْلمِ حَْرقُ : " لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ُمطَرٍِّف ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ الَْجذِْميِّ ، َعنِ الَْجاُروِد ، َعنِ النَّبِيِّ َص
  " .النَّارِ 

َحدَّثََنا َحفُْص بن َعْمرٍو الْحَْوِضيُّ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز ، قَاال  -٢٠٧٣
ْيِه َوَسلََّم ةَ ، َعْن َيزِيَد أَِخي ُمطَرٍِّف ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ الَْجذِْميِّ ، َعنِ الَْجاُروِد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلََهمَّاٌم ، َعْن قََتاَد

  " .َضالَّةُ الُْمسِْلمِ حَْرُق النَّارِ : " ، قَالَ 

ثََنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا الُْمثَنَّى بن َسعِيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َصاِلحٍ الشَِّريازِيُّ ، َحدَّ -٢٠٧٤
: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه الشِّخِّريِ ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ الَْجذِْميِّ ، َعنِ الَْجاُروِد ، قَالَ 

  " .ةُ الُْمسِْلمِ حَْرُق النَّارِ َضالَّ" 
َعطَاٍء ، َعْن َسِعيٍد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ بن  -٢٠٧٥

ضَالَّةُ الُْمْسِلمِ : " وِد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ الَْجذِْميِّ ، َعنِ الَْجاُر
  .، وَلَْم َيذْكُْر َسعِيٌد يَزِيَد بن َعْبدِ اللَِّه " حَْرُق النَّارِ 



  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارُِم أَُبو النُّْعَماِن ، ح -٢٠٧٦
  ثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، حَوَحدَّ

  َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح
اُد بن َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َحمَّ: َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمَساُر ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن ِخدَاشٍ ، قَالُوا 

ضَالَّةُ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن أَبِي الَْعالِء ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ الَْجذِْميِّ ، َعنِ الْجَاُروِد ، قَالَ 
  " .الُْمْسِلمِ حَْرُق النَّارِ 

عَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َعْبِد اللَِّه الَْهَروِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ -٢٠٧٧
: جَاُروُد ، قَالَ َحدَّثََنا الْالْجَُرْيرِيُّ ، َعْن أَبِي الَْعالِء ، َعْن ُمطَرٍِّف ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الَْجذِْميُّ َجِذَميةُ َعْبُد الْقَْيسِ ، 

  " .َضالَّةُ الُْمْسِلمِ حَْرُق النَّارِ ، فَال َتقْرََبنََّها : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َعْبُد الْوَارِِث ، َحدَّثََنا سَِعيدٌ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا -٢٠٧٨

َحدِيثَاِن َحدَّثُْتُهَما قَْد ُحِفظَا ِلي ، َحدَّثَنِي أَُبو ُمسِْلمٍ الَْجذِْميُّ ، َعنِ : الْجَُرْيرِيُّ ، َعْن أَبِي الَْعالِء ، َعْن ُمطَرٍِّف ، قَالَ 
َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ َوِفي الظُّْهرِ ِقلَّةٌ ، فََتذَاكَرَ الْقَْوُم الظُّْهَر بَْيَنُهْم ، فَقُلْتُ كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : الَْجارُوِد ، قَالَ 

َحْرقُ النَّارِ  ال ، َضالَّةُ الُْمْسِلمِ: " َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنَّا َنُمرُّ بِذَْوٍد ِمَن الظُّْهرِ ِفي جُُرٍف فََنْسَتْمِتعُ بِظُُهورِِهنَّ ؟ قَالَ : أََنا 
وَاللُّقَطَةُ َتجُِدَها فَاْنُشدَْها ثُمَّ ال َتكُْتْم َوال : " ، ثَالثًا ، قَالَ " ، َضالَّةُ الُْمسِْلمِ حَْرُق النَّارِ ، ضَالَّةُ الُْمْسِلمِ حَْرُق النَّارِ 

  ".اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ يَُوجُِّهُه إِلَى َمْن َيَشاُء  ُتَغيِّْب فَإِنْ َوَجْدَت َربََّها فَأَدَِّها ، وَإِال فَإِنََّما ُهَو َمالُ

ْن أَبِي الَْعالِء ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا الْجَُرْيرِيُّ ، َع -٢٠٧٩
َضالَّةُ الُْمْسِلمِ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ذِْميُّ ، َعنِ الَْجاُروِد ، قَالَ ُمطَرٍِّف ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الَْج

نْ َعَرفَْت فَأَدَِّها ، الضَّالَّةُ وَاللُّقَطَةُ َتجُِدَها فَاْنُشْدَها َوال َتكُْتْم َوال ُتَغيِّْب ، فَإِ: " ، َوقَالَ " حَْرُق النَّارِ ، فَال َتقْرََبنََّها 
  " .َوإِال فََمالُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء 

بن َحقٍّ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْزَهرَ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َمْيُموٍن الْعََتِكيُّ ، َحدَّثََنا ِهاللُ -٢٠٨٠
:  َعْن أَبِي الَْعالِء ، َعْن أَِخيِه ُمطَرِّفِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ الَْجذِْميِّ ، َعنِ الْجَاُروِد ، قَالَ َمْسُعوٍد الْجَُرْيرِيِّ ،

ذَْوٌد َنأِْتي : ا ِمَن الظُّْهرِ ، قُلَْنا َنكُنَّا َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ َوِفي الظُّْهرِ ِقلَّةٌ ، فََتذَاكَْرَنا َما َيكْفِي
ضَالَّةُ الُْمْسِلمِ َحْرقُ النَّارِ ، ثَالثَ : " َعلَْيهِْم بُِجُرٍف فََنْسَتمِْتُع بِظُهُورِِهْم ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  " .َمرَّاٍت ، فَال َتقْرََبنََّها 
ِفي الضَّالَّةِ َتجُِدَها فَال تَُغيِّْب َوال َتكُْتْم ، فَإِنْ َعَرفَْت فَأَدَِّها ، َوإِال " يُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ َنبِ -٢٠٨١

  " .فََمالُ اللَِّه ُيؤِْتيِه َمْن َيَشاُء 

َمْحُموُد بن غَْيالنَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبكْرٍ الُْبْرسَانِيُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا -٢٠٨٢
أَنَّهُ َسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الشُّْربِ " َسِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي ُمسِْلمٍ الَْجذِْميِّ ، َعنِ الَْجارُوِد ، 

  ".َنَهاُه قَاِئًما ؟ فَ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِْسَماعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، ح -٢٠٨٣

ُد بن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا خَاِل: َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك ، قَاال : َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، وَالَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ ، قَاال 



َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي ُمسِْلمٍ الَْجذِْميِّ ، َعنِ الْجَاُروِد بن الُْمَعلَّى ،
َنا َمْحُموُد بن ُمَحمَّدٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن بَِقيَّةَ ، َحدَّثََنا ، َحدَّثَ" نََهى أَنْ َيْشَربَ الرَُّجلُ قَاِئًما " َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه 

ْيِه َوَسلََّم ، بِِمثْلِ َحِديثِ َخاِلٌد ، َعنِ الُْجَريْرِيِّ ، َعْن أَبِي الَْعالِء ، َعْن ُمطَرٍِّف ، َعنِ الَْجاُروِد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .َحقٍّ  ِهاللِ بن

بن َسوَّارٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، َعْن أَشَْعثَ  -٢٠٨٤
إِنَّ ِلي ِديًنا فَِلي إِنْ : " َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت  أََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه: ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َعنِ الْجَاُروِد الْعَْبِديِّ ، قَالَ 

، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ ، َوُمَحمَُّد بن َعْبدِ " نََعْم : َتَركُْت ِدينِي وََدَخلُْت ِديَنَك ، أَنْ ال ُيَعذَِّبنِي اللَُّه ِفي اآلِخَرِة ؟ قَالَ 
دَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن أَْشَعثَ ، َح: اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَاال 

  .َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، َعنِ الْجَاُروِد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه
َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ ، َحدَّثََنا َنْصُر بن خَاِلٍد النَّْحوِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن  -٢٠٨٥

: " َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َهدَّاٌب ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الضُّرَْيسِ ، َعنِ الَْهيْثَمِ ، َعنِ الَْجارُوِد ، قَالَ 
  ".َمْن طَلََب الدُّْنَيا بَِعَملِ اآلِخَرِة ، طُِمَس َوْجُهُه ، وُمِحَق ِذكُْرُه ، َوأُثْبَِت اْسُمُه ِفي النَّارِ 

  َجْزٌء السُّلَِميُّ

: ْصُن بن َعْبِد اللَِّه بن َعيَّاشٍ السُّلَِميُّ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ِح -٢٠٨٦
أَنَْبأَنِي ِحبَّانُ بن َجْزٍء ، َعْن ُجْزٍء ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى : َسِمْعُت ُمطَرَِّف بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن َجْزٍء ، َيقُولُ 

انَ ِعْنَدُه ِمْن َصَحاَبةِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، كَانُوا أََسُروُه َوُهْم ُمْشرِكُونَ ، ثُمَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَِسريٍ كَ
اْدُخلْ : " ٌء ِعْنَدُه ، ثُمَّ قَالَ ُجْز أَْسلَُموا ، فَأَتَُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِذَاَك اَألِسريِ ، فَكََسا ُجْزًءا ُبرَْدْينِ َوأَْسلََم

أَْي َنضََّركِ اللَّهُ : ، فََدَخلَ َعلَى َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني ، فَقَالَ " َعلَى َعاِئَشةَ ُتْعطِيَك ِمَن األَْبُرِد الَِّتي ِعْندََها ُبرَْدْينِ 
: نِ ، فَإِنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََسانِي ِمْنَها ُبْرَدْينِ ، فَقَالَْت اْختَارِي ِلي ِمْن َهِذِه اَألبُْرِد الَِّتي ِعْنَدَك ُبرَْدْي

  .وَمدَّْت سَِواكًا ِمْن أََراٍك طَوِيال ، فَقَالَْت ُخذْ َهذَا َوُخذْ َهذَا ، َوكَاَنْت نَِساُء الَْعَربِ ِحينَِئٍذ ال يَُرْيَن
  َجْزٌء غَْيُر َمْنُسوبٍ

اَعةَ ، َحدَّثَُه َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ ، أَنَّ أََسدَ بن َوَد -٢٠٨٧
سُولَ اللَِّه إِنَّ أَْهِلي يُْغِضُبونِي فَبَِم أَُعاقُِبُهْم ؟ َيا َر: ُجْزٌء ، أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : أَنَّ َرُجال ُيقَالُ لَُه 

  ".فَإِنْ َعاقَْبَت فََعاِقْب بِقَْدرِ الذَّْنبِ وَاتَّقِ الَْوْجَه : " الثَّانَِيةَ َحتَّى قَالََها ثَالثًا ، قَالَ : ، ثُمَّ قَالَ " َتْعفُو : " فَقَالَ 
  ارِيُّ اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْيَمامَِةَجْزُء بن َماِلكِ بن َعاِمرٍ اَألْنَص

" َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٢٠٨٨
  " .، ثُمَّ ِمْن بين َجْحَجَبا َجْزُء بن مَاِلِك بن َعاِمرِ بن ُحَدْيرٍ  ِفي َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم الَْيَماَمِة ِمَن األَْنصَارِ

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ ٢٠٨٩ -
ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمَن األَْوسِ ، : " ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ  فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ

  " .ثُمَّ ِمْن بين َعْمرِو بن َعْوٍف ُجْزُء بن َماِلٍك 
  ُجَبارُ بن َصْخرٍ األَْنَصارِيُّ َعِقبِيٌّ َبْدرِيٌّ



بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  ٢٠٩٠ -
بن الَْخْزَرجِ ِف ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ ثُمَّ ِمْن بين ُخنَاسِ بن ِسَنانِ بن ُعَبْيِد بن َعِديِّ بن غَْنمِ بن َعْو" 

  " .ُجَبارُ بن َصْخرِ بن أَُميَّةَ بن َخْنَساَء بن ُعبَْيِد بن َعِديِّ بن غَْنمٍ 
ُموَسى بن  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن -٢٠٩١

  " .ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد الَْعقََبةَ ِمَن األَْنصَارِ ُجبَاُر بن َصْخرٍ : " نِ ِشَهابٍ ُعقَْبةَ ، َعنِ اْب
ُتُوفَِّي ُجَبارُ بن َصْخرٍ بِالَْمدِيَنِة َسَنةَ : " َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٢٠٩٢
  " .َوِسنُُّه ِثْنَتْينِ َوِستِّنيَ َسَنةً  ثَالِثَني ،
َعْن ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َهنَّاُد بن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ ،  -٢٠٩٣

إِنََّما َخَرَص َعْبُد اللَِّه بن َروَاَحةَ َعلَى : " ِد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ ، قَالَ إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرِ بن ُمَحمَّ
ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَْهلِ َخْيَبَر َعاًما وَاِحًدا فَأُصِيَب َيْوَم ُمْؤَتةَ ، ثُمَّ إِنَّ جَابَِر بن َصْخرِ بن َخْنَساَء ، كَانَ َيبَْعثُُه َرُس

  " .َم َبْعدَ اْبنِ رََواَحةَ ، فََيْخُرُص َعلَْيهِْم َوَسلَّ
  َما أَسَْنَد ُجبَاُر بن َصخْرٍ

ُن بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسِعيدٍ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْي -٢٠٩٤
َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : " سٍ ، َحدَّثََنا شَُرْحبِيلُ بن َسْعٍد ، َعْن ُجبَارِ بن َصْخرٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو أُوَْي

  ".فَأَقَاَمنِي َعْن َيِمينِِه 
  َجْرَهُد اَألْسلَِميُّ

دَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، َعْن َحدَّثََنا َحفْصُ بن َعْمرِو بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ، َح -٢٠٩٥
غَطِّ فَْخذََك ، فَإِنَّ : " ُزْرَعةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َجرَْهٍد ، َعْن َجْرَهٍد ، أَنّ النِّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ لَُه 

  ". الْفَْخذَ َعْوَرةٌ
نِ َجْرَهٍد ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اْب -٢٠٩٦

: " ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم " ي َمرَّ بِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا كَاِشٌف فَِخِذ: " أَبِيِه ، قَالَ 
  " .غَطَِّها فَإِنََّها ِمَن الْعَْوَرِة 

ي َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِ: َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، وََيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف ، قَاال  -٢٠٩٧
  الزَِّناِد ، ح

لَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي ُزْرَعةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َجْرَهٍد اَألْسلَِميُّ ، َعْن َجدِّهِ َجْرَهٍد ، أَنّ َرسُو
  " .غَطِّ فَْخذََك َيا َجْرَهُد ، فَإِنَّ الْفَْخذَ َعْوَرةٌ " : َوَسلََّم ، َمرَّ َعلَْيِه َوفَِخذُُه َمكُْشوفَةٌ ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه 

ٍء ، َعْن َرْوحِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سََوا -٢٠٩٨
اْبنِ َجْرَهٍد ، َعْن َجْرَهٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه رَاُه َوقَِد اْنكََشفَ بن الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ 

  " .غَطَِّها فَإِنَّ الْفَْخذَ َعْوَرةٌ : " فَْخذُُه ، فَقَالَ 
َحدَّثََنا َشَباَبةُ ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ ، َحدَّثََنا رِْزقُ اللَِّه بن ُموَسى ، -٢٠٩٩

غَطَِّها فَإِنََّها : " ، فَقَالَ " َمرَّ بِِه َوُهَو كَاِشٌف َعْن فَِخذِْه " اْبنِ َجرَْهٍد ، َعْن َجْرَهٍد ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ." ِمَن الَْعْوَرِة 



َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن أَبِي النَّْضرِ ، َعْن ُزْرَعةَ بن  -٢١٠٠
للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْندََنا ، َجلََس َرُسولُ ا: كَانَ َجْرَهٌد ِمْن أَْصَحابِ الصُّفَِّة ، قَالَ : َجْرَهٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  " .أََما َعِلْمَت أَنَّ الْفَْخذَ َعْوَرةٌ ؟ : " َوفَِخذْي مُْنكَِشفَةٌ ، فَقَالَ 

َعلَى َعْبِد اللَِّه بن قََرأُْت : َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، قَالَ  -٢١٠١
، َعْن َجدِِّه ، أَنّ النَّبِيَّ  َناِفعٍ ، أََنا َماِلٌك ، َعْن أَبِي النَّْضرِ ، َعْن ُزْرَعةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َجْرَهدٍ اَألْسلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه

الصُّفَِّة ، فََرأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَِخذَُه َمكُْشوفَةً ،  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجلََس إِلَْيِه ، َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ
  " .َخمِّْر فَِخذََك فَإِنَّ الْفَْخذَ َعْوَرةٌ : " فَقَالَ 

بِي النَّْضرِ ، َعْن ُزْرَعةَ بن َعْبِد َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َيحَْيى ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَ -٢١٠٢
جَلََس َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَدَنا : الرَّْحَمنِ بن َجْرَهٍد ، َعْن أَبِيِه ، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ الصُّفَِّة ، أَنَُّه قَالَ 

  " .لَْيَك ، أََما َعِلْمَت أَنَّ الْفَْخذَ َعْوَرةٌ ؟ َخمِّْر َع: " َيْوًما ، َوفَِخِذي َمكُْشوفَةٌ ، فَقَالَ 
نِي ُزْرَعةُ بن َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا سَاِلمٌ أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثَ -٢١٠٣

َمرَّ بَِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأََنا ِفي الَْمْسجِِد َوَعلَيَّ بُْرَدةٌ ، قَدِ  :ُمْسِلمِ بن َجرَْهٍد ، َعْن َجدِِّه َجرَْهٍد ، قَالَ 
  " .غَطِّ فَِخذَكَ َيا َجرَْهُد ، فَإِنَّ الْفَْخذَ َعْوَرةٌ : " اْنكََشفَْت فَِخِذي ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َحدَّثََنا سَِعيدُ دَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن سَْهلٍ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ثَْعلََبةَ بن َسَواٍء ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َح -٢١٠٤
" النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  بن أَبِي َعرُوَبةَ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َجْرَهٍد ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ

  " .غَطَِّها فَإِنََّها ِمَن الْعَْوَرِة : " ، فَقَالَ " َمرَّ بِِه َوُهَو كَاِشٌف فَِخذَُه 
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنسَ : قَاال  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َوَعِليُّ بن إِبَْراهِيَم الَْعاِمرِيُّ الْكُوِفيُّ ، -٢١٠٥

يِه ، َعنِ النَّبِيِّ ، َحدَّثََنا َحَسُن بن َصاِلحٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َعِقيلٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َجْرَهٍد ، َعْن أَبِ
  " .الْعَْوَرِة فَْخذُ الرَُّجلِ ِمَن : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

 َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن ُمَحمٍَّد ، َعْن -٢١٠٦
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اُه ، يَقُولُ ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َجْرَهٍد اَألْسلَِميِّ ، أَنَُّه َسِمَع أََب

  " .فَْخذُ الَْمْرِء الُْمسِْلمِ ِمْن َعْوَرِتِه : " َوَسلََّم ، َيقُولُ 
َسِمْعتُ : ْسِلمٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُم -٢١٠٧

  " .الْفَْخذُ ِفي الَْمْسجِِد َعْوَرةٌ ، َوِفي الَْحمَّامِ لَْيَسْت بَِعْوَرٍة : " األَْوَزاِعيَّ ، َيقُولُ 

َرنِي َعْمُرو بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَب -٢١٠٨
النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الَْحارِِث أَنَّ ُبكَيًْرا ، َحدَّثَُه َعْن ُسفَْيانَ بن فَْرَوةَ ، َعْن َبْعضِ بين َجْرَهٍد ، َعْن َجْرَهٍد ، أَنَُّه أََتى 

: ، فَقَالَ " كُلْ بِالَْيِمنيِ : " أْكُلَ ، َوكَاَنتِ الُْيمَْنى ُمصَاَبةً ، فَقَالَ َوَسلََّم َوَبْيَن َيَدْيِه طََعاٌم ، فَأَدَْنى َجرَْهٌد َيَدُه الشِّمَالَ ِلَي
  .تَّى مَاَتَيا َرسُولَ اللَِّه إِنََّها ُمَصاَبةٌ ، فََنفَثَ َعلَْيَها َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََما َشكَى َح

  جَْهَجاٌه الِْغفَارِيُّ
  دَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، حَح -٢١٠٩

  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، ح



َحدَّثََنا َزْيُد بن الُْحَبابِ ، َحدَّثَنِي مُوَسى : ةَ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَب
ِدَم ِفي َنفَرٍ ِمْن قَْوِمِه بن ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثَنِي ُعَبْيدُ بن َسلَْمانَ اَألغَرُّ ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن َجْهَجاٍه الْغِفَارِيِّ أَنَُّه قَ

َيأُْخذُ كُلُّ َرُجلٍ بَِيدِ : " وا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمغْرَِب ، فَلَمَّا َسلََّم ، قَالَ ُيرِيُدونَ اِإلْسالَم ، فََحَضُر
يًما طَوِيال ال يُقَدَُّم َعلَيَّ ، فَلَْم َيْبَق ِفي الَْمْسجِِد غَْيُر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوغَْيرِي ، َوكُْنُت َعِظ" َجِليِسِه 

َعلَْيَها حَتَّى َحلََب ِلي َسْبعَ أََحٌد ، فَذََهَب بِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َمنْزِِلِه ، فََحلََب ِلي َعْنًزا ، فَأََتْيُت 
أجَاَع اللَُّه َمْن أجَاَع َرسُولَ اللَِّه َهِذهِ : َمٍة ، فَأَتَْيُت َعلَْيَها ، َوقَالَْت أُمُّ أَْيَمَن أَْعُنزٍ ، فَأََتْيُت َعلَْيَها ، ثُمَّ أُِتيُت بَِصنِيعِ ُبْر

ُه ، فَجََعلَ ، فَأَصَْبُحوا فََغدَْوا ، فَاْجَتَمَع ُهَو وَأَْصَحاُب" َمْه َيا أُمَّ أَْيَمَن أَكَلَ رِْزقَُه ، َورِْزقَُنا َعلَى اللَِّه : " اللَّْيلَةَ ، قَالَ 
ُحِلَبتْ ِلي سَْبُع أَْعُنزٍ ، فَأََتْيُت َعلَْيَها َوصَنِيُع ُبْرَمٍة فَأََتْيُت َعلَْيَها ، فََصلَّْوا : الرَُّجلُ ُيْخبُِر بَِما أُِتَي إِلَْيِه ، فَقَالَ جَْهَجاٌه 

، فَلَْم َيْبَق ِفي الَْمْسجِِد غَْيرُ " ِلَيأُْخذْ كُلُّ َرُجلٍ بَِيدِ َجِليِسِه : " لَ َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْغرَِب ، فَقَا
  بِي َرُسولَُرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوغَْيرِي ، َوكُْنُت َعِظيًما طَوِيال ال ُيقَدَُّم َعلَيَّ أََحٌد فَذََهَب 

َيا َرُسولَ اللَِّه أَلَْيسَ : َوَسلََّم إِلَى َمنْزِِلِه ، فََحلََب ِلي َعنًْزا ، فَُروِّيُت َوَشبِْعُت ، فَقَالَتْ أُمُّ أَْيَمَن  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
ى ُمْؤِمنٍ اللَّْيلَةَ ، َوأَكَلَ قَْبلَ إِنَّهُ أَكَلَ ِفي ِمَع: " ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم " َبلَى : " َهذَا َضْيفََنا ؟ قَالَ 

  ".ذَِلَك ِفي ِمَعى كَاِفرٍ ، الْكَاِفُر َيأْكُلُ ِفي َسْبَعِة أَمَْعاٍء ، َوالُْمْؤِمُن َيأْكُلُ ِفي ِمًعى وَاِحٍد 
  ُجلَْيَحةُ بن َعْبدِ اللَِّه اللَّْيِثيُّ اسُْتْشهِدَ َيْوَم الطَّاِئِف

" َق ْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَحدَّثََنا أَُبو ُشَع -٢١١٠
  ." ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد َيْوَم الطَّاِئِف ُجلَْيَحةُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُمحَارِبِ بن َناِشبِ بن َسْعِد بن لَْيٍث 

  َجدُّ بن قَْيسٍ األَْنصَارِيُّ السُّلَِميُّ
ةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحِميِد ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُعَماَر -٢١١١

لَمَّا أَرَاَد أََراَد َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : ِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، قَالَ َرْوقٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َر
ائْذَنْ ِلي َوال َتفْتِنِّي ، فَأَنَْزلَ : ، فَقَالَ " َهلْ لََك ِفي بناِت اَألْصفَرِ : " َعلَْيِه َوَسلََّم غَْزَوةَ َتُبوَك ، قَالَ ِلَجدِّ بن قَْيسٍ 

  ]. ٤٩: التوبة [} َوِمنُْهْم َمْن َيقُولُ ائْذَنْ ِلي َوال َتفِْتنِّي{: َعزَّ َوَجلَّ اللَُّه 
  َجْهٌم الَْبلَوِيُّ

َنا اِسِطيُّ ، َحدَّثََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َخالٍد أَُبو أَُميَّةَ الَْو -٢١١٢
ْهمٍ الَْبلَوِيِّ ، َعْن أَبِيهِ َيْعقُوُب بن ُمحَمَِّد الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ِعْمَرانَ ، َعْن َجْهمِ بن ُمِطيعٍ ، َعْن َعِليِّ بن َج

َنْحُن بنو َعْبِد مََناٍف ، فَقَالَ : َسأَلََنا َمْن َنْحُن ؟ فَقُلَْنا َوافَْيَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيْوَم الُْجُمَعِة فَ: ، قَالَ 
  ".أَنْتْم بنو َعْبدِ اللَِّه : " 

  اْبُن ُجوَدانَ: ُجوَدانُ َوُيقَالُ 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، ح -٢١١٣

، َعنِ الَْعبَّاسِ بن َعْبِد  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َمِليُح بن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍَو
َمنِ اْعَتذََر إِلَى أَِخيِه َمْعِذَرةً فَلَْم : " َسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: الُْمطَِّلبِ ، َعْن ِميَنا ، َعْن ُجوَدانَ ، قَالَ 

  ".َيقَْبلَْها ، فَإِنَُّه َعلَْيِه ِمثْلُ َخطِيئَِة صَاِحبِ َمكْسٍ 
  َحمِيلٌ: َجِميلُ بن َبْصَرةَ أَُبو َبْصَرةَ الِْغفَارِيُّ َوُيقَالُ 



  َخمِيلٌ وَالصََّوابُ َجِميلٌ: َوُيقَالُ 
ْرِديُّ ْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوَحدَّثََنا َع -٢١١٤

َي َجمِيلَ بن َبْصَرةَ الِْغفَارِيَّ ، ، َعْن َزْيِد بن أَسْلََم ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَُّه أَقَْبلَ ِمَن الطُّورِ ، فَلَِق
  .، فَذَكََر الَْحِديثَ" لَْو لَِقيُتَك قَْبلَ أَنْ َتأِْتَي الطُّوَر لَْم تَأِْتِه : " فَقَالَ لَُه َجمِيلٌ 

َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمجَبَّرٍ ، َعْن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن -٢١١٥
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : زَْيِد بن أَْسلََم ، َعْن َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعْن َجِميلٍ الِْغفَارِيِّ ، قَالَ 

َمْسجِِد الَْحَرامِ ، َوَمْسجِِدي َهذَا ، وََمْسجِِد بَْيِت : لَى ثَالثَِة َمَساجَِد ال ُتْضَربُ الَْمطَاَيا إِال إِ: " َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  " .الَْمقِْدسِ 
ْوحِ بن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َعْن َر -٢١١٦

هَُرْيَرةَ َوُهَو ُمقْبِلٌ ِمنَ ْن َزْيِد بن أَسْلََم ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، أَنَّ أََبا َبْصَرةَ َجِميلَ بن َبْصَرةَ لَِقَي أََبا َع
إِنََّما ُتْضَربُ : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  لَْو لَقِيُتَك قَْبلَ أَنْ َتأِْتَيُه ، إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى: الطُّورِ ، فَقَالَ 

  " .الَْمْسجِدِ الْحََرامِ ، َوَمْسجِِدي َهذَا ، وَالَْمْسجِِد اَألقَْصى : أَكَْباُد الَْمِطيِّ إِلَى ثَالثَِة َمسَاجَِد 
ى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعَواَنةُ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَي -٢١١٧

ال : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن ُعَمَر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ ، َعْن أَبِي َبصَْرةَ قَالَ 
  " .الَْمْسجِِد الْحََرامِ ، َوَمْسجِِد الرَُّسولِ ، َوَمْسجِدِ اَألقَْصى : لَى ثَالثَِة َمسَاجَِد ُتَشدُّ الرِّحَالُ إِال إِ

ثَنِي أَبِي ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْبَراِهيَم بن سَْعٍد ، َحدَّ -٢١١٨
بن َعْبِد اللَّهِ  إِْسحَاَق ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ ، َعْن َمْرثَِد بن َعْبِد اللَِّه الَْيزَنِيِّ ، َعْن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن ِمْرثَِداْبنِ 

َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،  إِنِّي َسِمْعُت: لَقِيُت أََبا هَُرْيَرةَ ، فَقُلُْت : الْيَزَنِيِّ ، َعْن أَبِي َبْصَرةَ الِْغفَارِيِّ ، قَالَ 
  " .َمْسجِِدي ، َوَمْسجِِد الَْحَرامِ ، َوَمْسجِِد األَقَْصى : ال ُتَشدُّ الَْمِطيُّ إِال إِلَى ثَالثَِة َمسَاجَِد : " َيقُولُ 
  َباٌب

، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ -٢١١٩
إِنِّي أَْركَبُ : " َسلََّم ، قَالَ لَُهْم َمْرثَِد بن َعْبدِ اللَِّه الْيََزنِيِّ ، َعْن أَبِي َبصَْرةَ الْغِفَارِيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

، فَلَمَّا جِئَْناُهْم َسلَُّموا " َوَعلَْيكُْم : َد ، فََمنِ اْنطَلََق َمِعي ِمْنكُْم فَال تَْبَدُءوُهُم السَّالَم ، فَإِنْ َسلَُّموا ، فَقُولُوا إِلَى َيُهو
  .َوَعلَْيكُْم: َعلَْيَنا ، فَقُلَْنا 

، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى  -٢١٢٠
إِنَّا ذَاِهُبونَ غًَدا : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَْخْيرِ مَْرثَِد بن َعْبدِ اللَِّه الَْيزَنِيِّ ، َعْن أَبِي َبصَْرةَ ، قَالَ 

  .َوَعلَْيكُْم : ، فَلَِقيَناُهْم َوَسلَُّموا َعلَْيَنا ، فَقُلَْنا " َوَعلَْيكُْم : ، فَإِذَا لَِقيُتُموُهْم فََسلَُّموا َعلَْيكُْم ، فَقُولُوا  إِلَى الَْيُهوِد

ثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّ -٢١٢١
قَالَ َرُسولُ :  ، قَالَ بن إِْسحَاَق ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َمرْثَِد بن َعْبِد اللَِّه الْيََزنِيِّ ، َعْن أَبِي َبْصَرةَ الِْغفَارِيِّ

: ِلٌق غًَدا إِلَى َيهُوَد ، فَال تَْبَدُءوُهْم بِالسَّالمِ ، فَإِنْ َسلَُّموا َعلَْيكُْم ، فَقُولُوا إِنِّي ُمْنطَ: " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  " .َوَعلَْيكُْم 



  َباُب
ُد بن أَبِي َحبِيبٍ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي يَزِي -٢١٢٢

فَارِيِّ َرِضي اللَُّه َعْنُه أَنَّ ، َعْن َخْيرِ بن ُنَعْيمٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُهَبيَْرةَ ، َعْن أَبِي َتمِيمٍ الْجَْيشَانِيِّ ، َعْن أَبِي َبصَْرةَ الِْغ
َهِذِه الصَّالةُ ُعرَِضْت : " َعْصرِ بِالُْمخَمَّصِ ثُمَّ اْنَصَرَف ، فَقَالَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صَلَّى َيْوًما َصالةَ الْ

ال َصالةَ بَْعَدَها َحتَّى َعلَى َمْن كَانَ قَْبلَكُْم فََتَواَنْوا َعْنَها وََتَركُوَها ، فََمْن َصالَها مِْنكُمْ ُضعَِّف لَُه أَْجُرَها ِضْعفَْينِ ، َو
  .َوقَدْ َسِمْعُتُه ِمْن َخْيرِ بن ُنعَْيمٍ بَِهذَا اِإلْسَناِد: قَالَ اللَّْيثُ ، " َيطْلَُع الشَّاِهُد 

  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، ح -٢١٢٣

اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُهَبْيَرةَ ، أَنَّ أََبا َتمِيمٍ  َحدَّثََنا: َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، قَاال 
َصلَّى لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْجْيَشانِيُّ َعْبُد اللَِّه بن َماِلٍك َحدَّثَُه ، أَنَُّه َسِمعَ أََبا َبْصَرةَ الِْغفَارِيَّ ، َيقُولُ 

إِنَّ َهِذِه الصَّالةَ عُرَِضْت َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُمْ : " الُْمَخمَّصِ َواٍد ِمْن بَْعضِ أَوِْدَيتِهِْم ، ثُمَّ قَالَ َوَسلََّم ، الَْعْصَر بِ
  . َوُهَو النَّْجُم" فََتَركُوَها ، أَال َوَمْن َصالَها ُضعَِّف لَُه أَْجُرَها ، َوال َصالةَ َبْعدََها ، َحتَّى َتَرُوا الشَّاِهَد 

  َباُب
أَنَّ أََبا َتمِيمٍ  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثَنِي اْبُن ُهبَْيَرةَ ، -٢١٢٤

أَخَْبرَنِي َرُجلٌ ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ اللَِّه : قُولُ الَْجْيَشانِيَّ َعْبَد اللَِّه بن َماِلٍك أَْخبََرُه ، ، أَنَُّه َسِمَع َعْمَرو بن الَْعاصِ ، َي
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد َزاَدكُْم َصالةً ، : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  .، أَال وَإِنَُّه أَُبو َبْصَرةَ الِْغفَارِيُّ" ِة الِْعَشاِء إِلَى َصالةِ الصُّْبحِ الْوِْتَر الْوِْتَر فََصلُّوَها ِفيَما َبْيَن َصال

ِعْندَ  فَكُْنُت أََنا وَأَُبو ذَرٍّ قَاِعَدْيَن فَأََخذَ بَِيِدي أَُبو ذَرٍّ ، فَاْنطَلَقَْنا إِلَى أَبِي َبْصَرةَ ، فََوَجْدنَاُه: قَالَ أَُبو َتمِيٌم  -٢١٢٥
: َيا أََبا َبْصَرةَ أَْنَت َسِمْعتَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : الْبَابِ الَِّذي عِْنَد دَارِ َعْمرٍو ، فَقَالَ لَُه أَُبو ذَرٍّ 

أَْنتَ : َنَعْم ، قَالَ : ، قَالَ " َصالةِ الصُّْبحِ الْوِْتَر الْوِْتَر إِنَّ اللََّه قَْد َزاَدكُمْ َصالةً ، فََصلُّوَها ِفيَما َبْيَن الِْعَشاِء إِلَى " 
  .َنَعْم : َسِمْعَت ؟ ، قَالَ 

َسِعيِد بن يَزِيَد ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن -٢١٢٦
إِنَّ اللََّه َعزَّ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُهَبْيَرةَ ، َعْن أَبِي َتمِيمٍ ، َعْن أَبِي َبصَْرةَ ، قَالَ 

  " .َشاِء إِلَى الْفَْجرِ َوِهي الْوِْتُر َوَجلَّ َزادَكُْم َصالةً ، فََحاِفظُوا َعلَْيَها ، َوَجَعلَ َوقْتََها ِفيَما َبْيَن الِْع
َحدَّثَنِي : الَ َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َملُولٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي أَيُّوَب ، قَ -٢١٢٧

رَِكْبُت َمَع أَبِي َبْصَرةَ َصاِحبِ النَّبِيِّ َصلَّى : نَّ ُعَبْيدَ بن َجْبرٍ ، قَالَ َيزِيُد بن أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ كُلَْيَب بن ذُْهلٍ ، َحدَّثَُه أَ
أَلَْيَس َنْحُن ِفي الُْبُيوِت ؟ : ، فَقُلُْت " اقَْترِْب : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َسِفيَنةً ِمَن الْفُْسطَاطِ ثُمَّ قَرََّب غََداَءُه ، ثُمَّ قَالَ ِلي 

  ".أََرِغْبَت َعْن ُسنَِّة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ : " أَُبو َبْصَرةَ  فَقَالَ

  َحدَّثََنا الُْمطَِّلُب بن شَُعْيبٍ اَألزِْديُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، ح -٢١٢٨
، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ بن سَْعٍد ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن كُلَْيبِ بن َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد 

َن الْفُْسطَاطِ َسافََر َمَع أَبِي َبْصَرةَ الِْغفَارِيِّ ِفي رََمَضانَ ، فَلَمَّا َدفَُعوا ِم: ذُْهلٍ الَْحْضرَِميِّ ، َعْن ُعَبْيِد بن َجْبرٍ جَْبرٍأَنَُّه 
: " َتأْكُلُ َولَْو ُنرِيُد أَنْ َنْنظَُر إِلَى الْفُسْطَاِط َنظَْرَنا إِلَْيِه ؟ فَقَالَ : َدَعا بِطََعامٍ َوَنْحُن َنْنظُُر إِلَى الْفُْسطَاِط ، فَقُلُْت لَُه 



  " .ابِِه ؟ فَأَفْطََر َتْرغَُب َعْن ُسنَِّة َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَح
الَْخْوالنِيِّ ،  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن أَبِي هانِي -٢١٢٩

سَأَلُْت َربِّي أَْربًَعا ، فَأَْعطَانِي ثَالثًا ، : " ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعمَّْن َحدَّثَُه ، َعْن أَبِي َبْصَرةَ الِْغفَارِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
ْم بِالسِّنَِني كََما أَْهلََك اُألَممَ َوَمَنَعنِي وَاِحَدةً ، َسأَلُْتُه أَنْ ال ُيْجِمَع أُمَِّتي َعلَى َضاللٍَة فَأَْعطَانِيَها ، َوَسأَلُْتهُ أَنْ ال ُيْهِلكَُه

ال َيلْبِسَُهْم ِشيًَعا َوال ُيِذيَق ُهْم فَأَْعطَانِيَها ، َوَسأَلُْتهُ أَنْ ال ُيظْهَِر َعلَْيهِْم َعُدوا ِمْن غَْيرِِهْم فَأَْعطَانِيَها ، َوسَأَلُْتُه أَنْ قَْبلَ
  ".َبْعضَُهْم بَأَْس بَْعضٍ فََمَنَعنِيَها 

  ُجَعْيلٌ اَألْشجَِعيُّ

نِي َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا َراِفعُ بن َسلََمةَ بن زَِياٍد ، َحدَّثَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن -٢١٣٠
ِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ غَزََواتِهِ غََزْوُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َعْبُد اللَِّه بن أَبِي الَْجْعِد ، َعْن ُجَعْيلٍ اَألْشجَِعيِّ ، قَالَ 

َضِعيفَةً ، فَكُْنُت ِفي آِخرِ النَّاسِ فَلَِحقَنِي ، فَقَالَ  : ، فَقُلُْت " ِسْر َيا َصاِحَب الْفََرسِ : " ، َوأََنا َعلَى فََرسٍ ِلي َعْجفَاءَ 
: " للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْخفَقَةً كَاَنْت َمَعُه فََضَربََها بَِها ، َوقَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه َعْجفَاُء َضِعيفَةٌ ، فََرفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا

َولَقَْد بِْعُت ِمْن َبطْنَِها بِاثَْنْي َعَشرَ : فَلَقَْد رَأَْيتُنِي أَْمِسُك َرأَْسَها أَنْ تَقَدََّم النَّاَس ، قَالَ : ، قَالَ " اللَُّهمَّ َبارِْك لَُه ِفيَها 
  .أَلْفًا

  ُجَناَدةُ بن أَبِي أَُميَّةَ اَألْزِديُّ
  َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، ح -٢١٣١

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق ، : َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن خَاِلدٍ الَْوهْبِيُّ ، قَاال 
َدَخلُْت : ْزِديِّ ، قَالَ َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َمْرثَِد بن َعْبدِ اللَِّه الْيََزنِيِّ ، َعْن ُحذَافَةَ اَألْزِديِّ ، َعْن ُجَناَدةَ اَأل

ِمَن اَألْزِد َيْوَم الُْجُمَعِة ، فََدعَاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى  َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنفَرٍ
لَ ال ، قَا: قُلَْنا " فََتُصوُمونَ غًَدا ؟ : " ال ، قَالَ : قُلَْنا " ُصمُْتْم أَْمسِ ؟ : " إِنَّا ِصَياٌم ، فَقَالَ : طََعامٍ َبْيَن َيَدْيِه ، فَقُلَْنا 

، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، " ال َتُصومُوا َيْوَم الُْجُمَعِة ُمفَْرًدا : " ، ثُمَّ قَالَ " فَأَفِْطُروا : " 
َحبِيبٍ ، َعْن َمْرثَِد بن َعْبدِ اللَِّه الْيََزنِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي 

  .ُحذَافَةَ اَألْزِديِّ ، َعْن ُجَناَدةَ اَألْزِديِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه

بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي يَزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيَب اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه  -٢١٣٢
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِي الْخَْيرِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ اَألْزِديِّ ، َعْن ُجَناَدةَ اَألْزِديِّ ، أَنَُّهْم َولَجُوا َعلَى َرسُولِ اللَّهِ 

، " كُلْ : " ُهَو ثَاِمنُُهْم َيْوَم الُْجُمَعِة ، فََدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِطََعامٍ ، فَقَالَ لَِرُجلٍ  َوُهْم ثََمانَِيةُ َرْهٍط
ال ، : فَقَالُوا " ْمسِ ؟ ُصْمُتْم أَ: " صَاِئٌم ، َحتَّى سَأَلَُهْم َجِميًعا ، فَقَالَ : ، فَقَالَ " كُلْ : " صَاِئٌم ، قَالَ آلَخَر : فَقَالَ 
  " .فَأََمرَُهْم أَنْ ُيفِْطرُوا " ال : قَالُوا " أَُصيَّاٌم غًَدا ؟ : " فَقَالَ 

َبا بِيبٍ ، أَنَّ أََحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن أَبِي َح -٢١٣٣
نَُّهْم َدَخلُوا َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى الَْخْيرِ َحدَّثَُه ، أَنَّ ُحذَْيفَةَ الْبَارِِقيَّ َحدَّثَُه ، أَنَّ ُجَناَدةَ بن أَبِي أَُميَّةَ اَألزِْدّي َحدَّثَُه ، أَ

: هِْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طََعاًما ِفي َيْومِ ُجُمَعٍة ، فَقَالَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثََمانَِيةَ َنفَرٍ ُهَو ثَامُِنُهْم ، فَقَرََّب إِلَْي



ال ، : قَالُوا " أَفََصاِئُمونَ أَْنُتْم غًَدا ؟ : " ال ، قَالَ : ، قَالُوا " أَُصمُْتْم أَْمسِ ؟ : " صَِياٌم ، فَقَالَ : ، فَقَالُوا " كُلُوا " 
  " .ِطُروا فَأَفْ: " قَالَ 

الَْيَسعِ ، َحدَّثََنا أَُبو َحبِيبٍ َيْحَيى بن َناِفعٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن  -٢١٣٤
َعانِيِّ ، أَنَّ ُجنَاَدةَ اَألزِْديَّ أَمَّ قَْوًما ، فَلَمَّا َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الصَّْن

إِنِّي : نََعْم ، ثُمَّ فََعلَ مِثْلَ ذَِلَك َعْن َيسَارِِه ، ثُّم قَالَ : أَتَْرَضْونَ ؟ قَالُوا : قَاَم إِلَى الصَّالِة الَْتفََت َعْن َيِمينِِه ، فَقَالَ 
  ".َمْن أَمَّ قَْوًما َوُهْم لَُه كَارُِهونَ فَإِنَّ َصالَتُه ال ُتَجاوُِز َتْرقَُوَتُه : " لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ال

  ُجَناَدةُ بن َماِلٍك
الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َوُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َو -٢١٣٥

مِ بن الَْولِيِد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألزِْديُّ ، َعْن ُعَبْيَدةَ بن اَألْسَوِد ، َعْن قَاِس
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َجدِِّه جَُناَدةَ بن َماِلٍك ، قَالَ ُمْصَعبِ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُجَناَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن 

َسبِ ، َوالنِّيَاَحةُ َعلَى ثَالثٌ ِمْن ِفْعلِ أَْهلِ الَْجاِهِليَِّة ال َيَدُعُهنَّ أَْهلُ اِإلْسالمِ ، اْسِتْسقَاٌء بِالْكََواِكبِ ، َوطَْعٌن ِفي النَّ: " 
  ".يِِّت الَْم

  ُجَناَدةُ بن َجرَاٍد الَْغْيالنِيُّ

رَْيعٍ أََحُد بين َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْونُ بن الَْحكَمِ بن َسْعٍد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا زَِياُد بن قُ -٢١٣٦
أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َدةَ أََحِد بين غَْيالنَ بن َجاَوةَ ، قَالَ غَْيالنَ بن َجاَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُجَناَدةَ بن جََرا

 ِفي َيا ُجَناَدةُ َما َوَجْدُت ِفيَها ُعْضًوا َتِسُمُه إِال: " َوَسلََّم بِإِبِلٍ قَْد َوَسمُْتها ِفي أَْنِفها ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
، " ائِْتنِي بَِشْيٍء لَْيَس َعلَْيِه َوْسٌم : " أُِمرَُّها إِلَْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَقَالَ : ، فَقَالَ " الَْوْجِه ، أََما إِنَّ أََماَمَك الِْقَصاُص 

، َحتَّى َبلَغَ الْفَِخذَ ، فَقَالَ َرسُولُ " أَخِّرْ أَخِّْر : " قُولُ فَأََتْيُتُه بِاْبنِ لَُبوٍن َوِحقٍَّة فََوَضْعُت الِْميَسَم ِفي الُْعُنقِ فَلَْم يََزلْ ، َي
  .، فََوَسْمُتها ِفي أَفَْخاذِها َوكَاَنتْ َصَدقَتَُها ِحقََّتاِن َوكَاَنْت ِتْسِعَني" ِسْم َعلَى َبَركَةِ اللَِّه : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ُجْرُموٌز الُْهَجيِْميُّ
َعْبِد الْوَارِثِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي ، أنا إِْبَراهِيُم بن ُمَحمَّدِ بن َعْرَعَرةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد بن -٢١٣٧

أُوصِيَك أَنْ : " ولَ اللَِّه ، أَْوِصنِي ، قَالَ َيا َرُس: قُلُْت : ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َهْوذَةَ ، َعْن ُجْرُموزٍ الُْهَجْيِميِّ ، َيقُولُ 
  " .ال َتكُونَ لَعَّاًنا 

، َحدَّثَنِي أَبِي ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث بن َعْبِد الصََّمدِ بن َعْبِد الَْوارِِث -٢١٣٨
َيا َرُسولَ اللَّهِ : قُلُْت : َحدَّثَنِي َرُجلٌ ، أَنَّهُ َسِمَع ُجْرمُوَز الُْهَجْيِميَّ ، َيقُولُ : بن َهْوذَةَ الْقَُرْيِعيُّ ، قَالَ َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه 
َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن  ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ،" أُوصِيَك أَنْ ال َتكُونَ لَعَّاًنا : " ، أَْوصِنِي ، قَالَ 

ِعيِّ ، َعْن َشْيخٍ ، َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ الصَّْيَرِفيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحبِيبِ بن ُنْدَبةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َهْوذَةَ الْقَُرْي
  .ُجْرُموزٍ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه

  َجْعَدةُ الُْجَشِميُّ
ين ُجَشمِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد ، أنا ُشْعَبةُ ، أَْخبََرنِي أَُبو إِْسرَائِيلَ َمْولَى ب -٢١٣٩

َجاءُوا بَِرُجلٍ إِلَى النَّبِيِّ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َسِمْعُت جَْعَدةَ َرُجال مِْنُهْم ُيَحدِّثُ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّ: ُمَعاوَِيةَ ، قَالَ 



لَْم ُتَرْع لَْم تَُرْع لَوْ أَرَْدَت ذَِلَك لَْم ُتَسلَّطْ َعلَيَّ : " إِنَّ َهذَا أََراَد أَنْ َيقُْتلََك ، فَقَالَ لَُه : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالُوا 
."  

، َحدَّثََنا أَُبو  دَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، أنا َوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةََح -٢١٤٠
ِه َوَسلََّم ، َرأَى لَُه َرُجلٌ رُْؤَيا ، فََبَعثَ َجْعَدةُ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: إِسَْراِئيلَ الُْجَشِميُّ ، َعْن شَْيخٍ لَُهْم ُيقَالُ لَُه 

لَْو كَانَ َهذَا ِفي غَْيرِ َهذَا لَكَانَ َخيًْرا لَكَ : " إِلَْيِه فََجاَء ، فَقَصََّها َعلَْيِه ، َوكَانَ َعِظيَم الَْبطْنِ ، فَقَالَ بِإِْصَبِعِه ِفي َبطْنِِه 
."  

بن َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق -٢١٤١
بِإِْصَبِعهِ  َجْعَدةُ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َرُجال َعِظيَم الَْبطْنِ ، فَقَالَ: إِسَْراِئيلَ ، َعْن َشْيخٍ لَُهمْ ُيقَالُ لَُه 

  " .لَْو كَانَ َهذَا ِفي غَْيرِ َهذَا لَكَانَ َخْيًرا لََك : " ِفي َبطْنِِه ، َوقَالَ 
  َجْعَدةُ بن ُهبَْيرَةَ

، َعْن َجْعَدةَ  ٍدَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُمَجاِه -٢١٤٢
ال ُيفِْطُر ، ذُِكَر ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْولًى ِلبَنِي َعْبِد الُْمطَِّلبِ ُيصَلِّي َوال َيَناُم ، وََيُصوُم َو: بن ُهَبْيَرةَ ، قَالَ 

لٍ ِشرَّةٌ ، وَِلكُلِّ ِشرٍَّة فَْتَرةٌ ، فََمْن َيكُْن فَْتَرُتُه إِلَى السُّنَِّة ، فَقَِد أََنا أَُصلِّي َوأََناُم ، وَأَُصوُم َوأُفِْطُر ، وَِلكُلِّ َعِم: " فَقَالَ 
  ".اْهَتَدى ، َوَمْن َيُك إِلَى غَْيرِ ذَِلَك ، فَقَْد َضلَّ 

ةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس ، َعْن أَبِيهِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَب -٢١٤٣
َخْيُر النَّاسِ قَْرنِي ، ثُمَّ الَِّذيَن : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َجْعَدةَ بن ُهَبْيَرةَ ، قَالَ 

  ".َ ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم ، ثُمَّ اآلَخُرونَ أَرْذَلُ  َيلُوَنُهْم ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم
ْن َجدِِّه ، َعْن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َزكَرِيَّا الُْمطَرُِّز ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْدرِيَس ، َعْن أَبِيِه ، َع -٢١٤٤

َخْيرُ النَّاسِ قَْرنِي ، ثُمَّ الَِّذي : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : لَى َعْنُه ، قَالَ َجْعَدةَ بن ُهبَْيَرةَ َرِضي اللَُّه َتعَا
  " .َيِليِه ، ثُمَّ اآلَخُرونَ أَْرذَلُ 

لَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َرْوحُ بن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد ال -٢١٤٥
نََهانِي َرسُولُ : " لَى َعْنُه ، قَالَ اْبُن جَُرْيجٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو الزَُّبْيرِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، أَنَُّه َحدَّثَهُ َجْعَدةُ بن ُهبَْيَرةَ َرِضي اللَُّه َتعَا

  ".أَنْ أََتخَتََّم بِالذََّهبِ َولُْبسِ الِْقِسيِّ َوَعنِ الِْميثََرِة : ْيِه َوَسلََّم َعْن ثَالٍث اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  َجفْشِيٌش الْكِْنِديُّ

بن َصاِلحٍ ، َعْن  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن -٢١٤٦
أَْنَت مِنَّا ، : َجاَء قَْوٌم ِمْن ِكْنَدةَ إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالُوا : أَبِيِه ، َعنِ الَْجفِْشيشِ الِْكْنِديِّ ، قَالَ 

  ".يَنا ، َنْحُن َولَدُ النَّْضرِ بن ِكنَاَنةَ ال َنقْفُوا أُمََّنا ، َوال نَْنَتِفي ِمْن أَبِ: " فَادََّعْوُه ، فَقَالَ 
ي َعِليُّ بن َحيٍّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َحيَّانُ بن بِْشرٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم ، َحدَّثَنِ -٢١٤٧

: قُلُْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَْنَت ِممَّْن َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ : الَ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا الْجَفْشِيُش الْكِْنِديُّ ، قَ
  " .َنْحُن بنو النَّْضرِ بن ِكنَاَنةَ ، ال َنقْفُو أُمََّنا ، َوال نَْنَتِفي ِمْن أَبِيَنا " 

  ةََجَبلَةُ بن َحارِثَةَ الْكَلْبِيُّ أَُخو َزْيدِ بن َحارِثَ



َحدَّثََنا ِمْنَجاُب بن الَْحارِِث : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َوُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال  -٢١٤٨
قَِدْمتُ : َحدَّثَنِي َجَبلَةُ بن َحارِثَةَ ، قَالَ ، أنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيبَانِيِّ ، 

ُهَو ذَاَك فَإِِن اْنطَلََق : " َيا َرسُولَ اللَِّه أَْرِسلْ َمِعي أَِخي زَْيًدا ، قَالَ : َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت 
فََرأَْيُت رَأَْي أَِخي أَفَْضلَ ِمْن رَأْيِي : ِه َيا َرسُولَ اللَِّه ال أَْخَتاُر َعلَْيَك أََحًدا أََبًدا ، قَالَ ال وَاللَّ: ، فَقَالَ " َمَعَك لَْم أَْمَنْعُه 

َماعِيلُ بن أَبِي رِ ، أنا إِْس، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َعْمرِو بن ِسكِّنيٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن النَّْض
  .أَتَْيُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَذَكََر ِمثْلَُه: َخاِلٍد ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن َجَبلَةَ بن َحارِثَةَ ، قَالَ 

  ْصبََهانِيِّ ، حَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسعِيِد بن اَأل -٢١٤٩
  َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الطُّفَْيلِ ، ح

، َعْن  ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق: َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا 
إِذَا لَْم يَْغُز أَْعطَى ِسالَحُه َعِليا ، أَْو أَُساَمةَ ، َرِضي اللَّهُ " كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َجَبلَةَ بن َحارِثَةَ ، قَالَ 

  ".َتَعالَى َعْنُهَما 

ا ُمَحمَُّد بن الطُّفَْيلِ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َجَبلَةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َحدَّثََن -٢١٥٠
الكافرون [} قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{إِذَا أََوْيتَ إِلَى ِفَراِشَك فَاقَْرأْ : " بن َحارِثَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  ".َحتَّى َتُمرَّ بِآِخرَِها ، فَإِنََّها َبَراَءةٌ ِمَن الشِّْرِك  ،]  ١: 
  َجَبلَةُ بن اَألْزَرقِ

ٍد ، َعْن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ ، َعْن َراِشِد بن سَْع -٢١٥١
َم َصلَّى كَانَ ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّجَبلَةَ بن اَألْزَرقِ َو

َعقَْرٌب ، فَلََدغَْتُه فَُغِشيَ  إِلَى َجْنبِ جِدَارٍ كَِثريِ اَألْحجَِرِة ، َصلَّى ظَْهًرا ، أَْو َعْصًرا ، فَلَمَّا َجلََس ِفي الرَّكَْعَتْينِ خََرَجْت
  ".اللَُّه َشفَانِي َولَْيسَ بُِرقْيَِتكُْم : " َعلَْيِه ، فََرقَاُه النَّاُس فَلَمَّا أَفَاَق ، قَالَ 

  َجَبلَةُ بن َعْمرٍو أَُخو أَبِي َمْسُعوٍد
ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ " َحِديِث ُعبَْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ َوِفي : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٢١٥٢

  " .َمَع َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َجَبلَةُ بن َعْمرٍو َوِمْن بين َبَياَضةَ َبْدرِيٌّ 
  َجَبلَةُ بن ثَْعلََبةَ اَألْنصَارِيُّ ِمْن بين بََياَضةَ َبْدرِيٌّ

ِفي َتْسمَِيِتِه َمْن َشهَِد َمَع َعِليِّ بن أَبِي " َوِفي َحِديِث ُعَبْيدِ اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ : َحدَّثََنا الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ  -٢١٥٣
  " .طَاِلبٍ ، َجَبلَةُ ِمْن بين َبَياَضةَ َبْدرِيٌّ 

  َجْحٌش الُْجَهنِيُّ

: الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد اَألْعلَى الُْمحَارِبِيُّ ، َوَهنَّاُد بن السَّرِيِّ ، قَاال  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه -٢١٥٤
ِد الَْحارِِث ، َعْن َعْبَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد الُْمحَارِبِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْبَراِهيَم بن 

َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنَّ ِلي َباِدَيةً أُصَلِّي ِفيَها ، فَُمْرنِي بِلَْيلٍَة أَْنزِلَُها إِلَى : قُلُْت : اللَِّه بن َجْحشٍ ، َعْن أَبِيهِ الُْجهَنِيِّ ، قَالَ 
  ".انْزِلْ لَْيلَةَ ثَالٍث َوِعْشرِيَن : "  الَْمْسجِِد فَأَُصلَِّي ِفيِه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َجْهٌر أَُبو َعْبِد اللَِّه
ِمنْقَرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراهِيَم الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى بن َخالٍد الْ -٢١٥٥



بِيهِ وِسيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمدَنِيُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َجْهرٍ ، َعْن أَالَْحَسُن بن ُعَمَر السَُّد
  ".ِمْع َربََّك َوال ُتْسِمعْنِي َيا َجْهرُ أْس: " قَرَأُْت َخلَْف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّا اْنَصَرَف ، قَالَ : َجْهرٍ ، قَالَ 

  ُجفَْينَةُ

نَ بن أَبِي إِْسحَاقَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الدَّاِهرِيُّ ، َعْن ُسفَْيا -٢١٥٦
: نَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، كََتَب إِلَْيِه ِكَتاًبا فََرقََع بِِه َدلَْوُه ، فَقَالَْت لَُه اْبَنُتُه ، َعْن ُعَرْيَنةَ الُْعرَنِيِّ ، َعْن ُجفَْيَنةَ ، أَنّ ال

َبْعُد ُمْسِلًما ،  مَّ َجاَءَعَمْدُت إِلَى ِكَتابِ َسيِّدِ الْعََربِ ، فََرقَْعَت بِِه َدلَْوَك ، فََهَرَب وَأََخذَ كُلَّ قَِليلٍ َوكَِثريٍ ُهَو لَُه ، ثُ
  ".اْنظُْر َما َوَجْدَت ِمْن َمَتاِعَك قَْبلَ ِقْسَمِة السَِّهامِ فَُخذُْه : " فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َجاِهَمةُ أَُبو ُمَعاوَِيةَ السُّلَِميُّ
، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك الَْعْيِشيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ -٢١٥٧

أََتْيتُ : ْن أَبِيِه ، قَالَ َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن طَلَْحةَ بن َيزِيَد بن ُركَاَنةَ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َجاِهَمةَ ، َع
قُلُْت " أَلََك َواِلَداِن ؟ : " ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْسَتشُِريُه ِفي الْجَِهاِد ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرسُولَ اللَّ

  ".الَْزْمُهَما فَإِنَّ الَْجنَّةَ َتْحَت أَْرُجِلهَِما : " َنَعْم ، قَالَ : 
  جَِداٌر

  ا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى الَْهَروِيُّ ، حَحدَّثََن -٢١٥٨

َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن :  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا َسْعُد بن َعْبدِ الَْحِميدِ بن َجْعفَرٍ اَألْنَصارِيُّ ، قَاال
ارٍ ارِيُّ ، َحدَّثَنِي الْقَاِسُم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ األَْنَصارِيُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َيزِيَد بن َشَجَرةَ ، َعْن جَِدالْفَْضلِ األَْنَص

لَْيِه َوَسلََّم فَلَِقَيَنا َعُدوَُّنا ، غََزْوَنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
أَيَُّها النَّاُس إِنَّكُْم قَْد أَصَْبحُْتْم َبْيَن أَْخَضَر َوأصفَر َوأَْحَمَر َوِفي الرِّحَالِ َما : " فَقَاَم فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ 

ُدًما فَإِنَُّه لَْيَس أََحٌد َيحِْملُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه إِال اْبَتَدَرتْ إِلَْيهِ ِثْنَتاِن ِمَن الْحُورِ الِْعنيِ ، ِفيَها ، فَإِذَا لَِقيُتْم َعُدوَّكُْم فَقُدًُما قُ
ُغبَاَر َعْن َوْجهِِه ، َتقُوالنِ َحاِن الْفَإِذَا اْسُتشْهَِد فَإِنَّ أَوَّلَ قَطَْرٍة تَقَُع ِمْن َدِمِه ُيكَفُِّر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْنُه كُلَّ ذَْنبٍ ، َوَتْمَس

  ".قَْد أََنا لََك ، َوَيقُولُ قَْد أََنا لَكَُما 
  ُجَنْيدُ بن َسبُعٍ

  َحبِيُب بن ِسَباعٍ َوُهَو أَُبو ُجُمَعةَ قَْد خَرَّْجُت َحدِيثَُه ِفي بَابِ الَْحاِء: َوُيقَالُ 

، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعبَّادٍ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ  -٢١٥٩
َسِمْعُت ُجنَْيَد : َسِمْعُت عَْبَد اللَِّه بن َعْوٍف ، َيقُولُ : اللَِّه أَُبو َسِعيٍد مَْولَى بين هَاِشمٍ ، َحدَّثََنا ُحْجُر بن َخلٍَف ، قَالَ 

، " ُمْسِلًما  قَاَتلُْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَوَّلَ النَّهَارِ كَاِفًرا ، َوقَاَتلُْت َمَعُه آِخَر النََّهارِ: " عٍ ، َيقُولُ بن َسْب
  .نَّا ِتْسَعةَ َنفَرٍ َسْبَعةَ رِجَالٍ َوامَْرأََتْينِكُ: ، قَالَ ]  ٢٥: الفتح [} وَلَْوال رَِجالٌ ُمْؤِمُنونَ َونَِساٌء ُمْؤِمنَاٌت{: َوَنزَلَْت ِفيَنا 

  َجرِيُر بن َعْبِد اللَِّه الَْبَجِليُّ
  أبو عمرو: ُيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّه َوُيقَالُ 

َشْيَبانَ ، َحدَّثََنا زَِياُد بن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا اَألسَْوُد بن  -٢١٦٠
  " .غََدا أَُبو َعْبدِ اللَِّه َيعْنِي جَرِيًرا إِلَى الْكُنَاَسِة ِليَْبتَاَع ِمْنَها دَابَّةً : " ُسفَْيانَ الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن جَرِيرٍ ، قَالَ 



َحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا جَرِيُر بن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الْ -٢١٦١
  " .َيا أََبا َعْمرٍو : قُلُْت ِلجَرِيرٍ : " َحدَّثَنِي َشْيٌخ ِمْن بين ُسلَْيمٍ ، قَالَ 

دَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َح -٢١٦٢
  " .رَأَْيُت جَرِيًرا ُيصَفُِّر ِلْحَيَتُه : " قَالَ 

َسِمْعُت عَْبَد : ُمحَارِبِيُّ قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َهنَّاُد بن السَّرِيُّ ، َحدَّثََنا الْ -٢١٦٣
  " .رَأَْيُت َجرِيًرا ُيَخضُِّب بِالصُّفَْرِة َوالزَّْعفََراِن : " الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، قَالَ 

ثَنِي ُسلَْيمٌ أَُبو الُْهذَْيلِ َحدَّ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْنُصورٍ الْكَلْبِيُّ ، قَالَ  -٢١٦٤
  " .رَأَْيُت جَرِيَر بن َعْبِد اللَِّه ُيَخضِّبُ رَأَْسُه وَِلْحَيَتُه بِالسََّواِد : " ، قَالَ 

  ِمْن أَْخَبارِِه
َيةُ بن ِهَشامٍ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوِ -٢١٦٥

طَلََع َجرِيرُ بن َعْبِد اللَِّه ، فَقَالَ : ُمَحمَِّد بن السَّاِئبِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، قَالَ 
  .، فَطَلََع َجرِيُر بن َعْبِد اللَِّه" َعلَْيكُمْ َخْيُر ِذي ُيْمنٍ ، َعلَْيِه َمْسَحةُ َملٍَك َيطْلُُع : " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

اهِيَم بن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن إِْبَر -٢١٦٦
قَالَ : قَالَ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه : انَ بن َعْبِد اللَِّه الَْبَجِليِّ ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َحفْصٍ ، قَالَ َعْن أََب

  .َها ثَالثًا، قَالَ" جَرِيٌر ِمنَّا أَْهلَ الَْبْيِت ظَْهًرا ِلَبطْنٍ : " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

تَّلِّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمَّدِ بن الَْحَسنِ الَْمْعُروُف بِاْبنِ ال -٢١٦٧
ُه َتَعالَى َعْنُه ، َباَرَز ِمهَْرانَ فَقََتلَُه فَقُوَِّمْت ِمْنطَقَُتُه أَْحَمُد بن بِْشرٍ ، َعنِ اْبنِ شُْبُرَمةَ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ جَرِيًرا َرِضي اللَّ

لَْيَس َهذَا : " ْنُه ، فَقَالَ ُعَمُر ثَالِثَني أَلْفًا ، َوكَانَ َمْن َباَرزَ َرُجال فَقََتلَُه فَلَُه َسلَُبُه ، فَكََتُبوا إِلَى ُعَمَر َرِضي اللَُّه تََعالَى َع
  " .لَِّذي ُيْعطَى ، لَْيَس ِمَن السِّالحِ ، َوال ِمَن الْكَُراعِ ، َولَْم ُيَنفِّلُْه َوَجَعلَُه َمْغَنًما ِمَن السَّلَبِ ا

 رِيرٍ أَنَّ ُعَمَرَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َحدَّثََنا َعاِمٌر ، َعْن َج -٢١٦٨
َعَزْمُت َعلَى َصاِحبِ َهذَا إِال تََوضَّأَ َوأَعَاَد : " َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َصلَّى بِالنَّاسِ ، فََخَرَج ِمْن إِْنَساٍن َشْيٌء ، فَقَالَ 

َجَزاكَ : " نِِعمَّا ، قُلُْت : ، قَالَ " الصَّالةَ  أَوَ َتْعزُِم َعلَى كُلِّ َمْن َسِمَعَها أَنْ َيتََوضَّأَ َوأَنْ ُيِعيَد: " ، فَقَالَ َجرِيٌر " َصالَتُه 
  .فَأََمَرُهْم بِذَِلَك" اللَُّه َخيًْرا 
ن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْنُصورٍ الْكَلْبِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ب -٢١٦٩
كُْنتُ َرفًّا َعلَى َبابِ َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، َوكَانَ َيخُْرُج ، فََيْركَُب َبْغلَةً لَُه ، وََيْحِملُ غُالَمُه : " أَُبو الُْهذَْيلِ ، قَالَ  ُسلَْيٌم
  " .َخلْفَُه 

َعْن َعبَّاِد بن الَْعوَّامِ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ،  -٢١٧٠
  ".إِنَّ الرَُّجلَ لََيكَْتِسي َوُهَو َعارٍ ، َيعْنِي الثِّيَاَب الرِّقَاَق : " َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

يُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألوِْديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِم -٢١٧١
اْجتََمَع َجرِيٌر ، َواَألْشَعثُ بن قَْيسٍ ِفي جِنَاَزٍة ، فَقَدََّم : " إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ 

  " .فََصلَّى َعلَْيَها اَألْشَعثُ جَرِيًرا ، 



َخَرَج : ِغريٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن ُم -٢١٧٢
ال ُنِقيُم ِفي َبلَْدٍة ُيْشَتُم ِفيَها ُعثَْمانُ : " ِقْرِقيِسَيا ، َوقَالُوا ِمَن الْكُوفَِة جَرِيٌر ، َوَعِديُّ بن َحاِتمٍ ، َوَحْنظَلَةُ الْكَاِتُب إِلَى 

  " .َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 
  أََنُس بن َماِلٍك َعْن جَرِيرٍ

وُنَس بن ُعَبْيٍد ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْرَعَرةَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُي -٢١٧٣
  .، َوكَانَ أَكَْبَر ِمْن أََنسٍ" َصِحْبتُ َجرِيًرا فَكَانَ َيْخُدمُنِي : " ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، قَالَ 

ْيِه َوَسلََّم ، َشْيئًا ال أََرى أََحًدا ِمنُْهْم إِال إِنِّي رَأَْيُت األَْنصَاَر َيْصنَُعونَ بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ" َوقَالَ َجرِيٌر  -٢١٧٤
  " .أَكَْرْمُتُه 

  قَْيُس بن أَبِي حَازِمٍ َعْن َجرِيرٍ

خَاِلٍد ،  عِيلُ بن أَبِيَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َحدَّثََنا إِْسَما -٢١٧٥
َما َحَجبَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْنذُ : " َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َجرِيرٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 

  ".أَْسلَْمُت ، َوال رَآنِي إِال تََبسََّم 
إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا -٢١٧٦

قَطُّ ،  َما رَآنِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: " َسِمْعُت جَرِيَر بن َعْبِد اللَِّه ، َيقُولُ : قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ 
  " .إِال تََبسََّم ِفي َوْجهِي 

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٢١٧٧
و أَُساَمةَ ، َعْن َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َوأَُب: َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 

َما َحَجَبنِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْنذُ أَْسلَْمُت ، َوال رَآنِي : " إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  " .ٍ قَطُّ ، إِال َتَبسََّم ِفي َوجْهِي 

اُر ، َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ السِّجِْسَتانِيُّ النَّْحوِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجابِرٍ ُمَحمَُّد بن َعْبدِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّ -٢١٧٨
 رِيرِ بن َعْبِد اللَِّهالَْمِلِك ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُهَشْيمٍ ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َج

  " .َما َحجََبنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْنذُ أَْسلَْمُت ، َوال َرآنِي إِال تََبسََّم : " الَْبَجِليِّ ، قَالَ 

ُعَبْيٍد ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسعُوٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -٢١٧٩
َما َحَجَبنِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْنذُ أَْسلَْمُت ، َوال : " قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه الَْبَجِليِّ ، قَالَ 

  " .َرآنِي إِال َتَبسََّم 
  اللِ بُِرْؤَيِة الرَّبِّ َعزَّ َوَجلَّ ِفي الِْقَيامَِةَباُب َبَياِن كُفْرِ الَْجْهِميَِّة الضُّ

  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح -٢١٨٠
عِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا إِْسَما: َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَاال 

إِنَّكُمْ : " كُنَّا ُجلُوًسا ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ الَْبْدرِ ، فَقَالَ : قَالَ ِلي َجرِيٌر : َحدَّثََنا قَْيٌس ، قَالَ 
ي ُرؤَْيِتِه ، فَإِِن اْسَتطَعُْتْم أَنْ ال ُتْغلَبُوا َعلَى َصالَتْينِ ، قَْبلَ طُلُوعِ َسَتَرْونَ َربَّكُْم كََما َتَرْونَ َهذَا الْقََمرَ ال ُتَضاُمونَ ِف

: الذريات [} َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها{: ، ثُمَّ َتال َهِذِه اآلَيةَ " الشَّْمسِ ، َوقَْبلَ غُُروبَِها 
٣٩ .[  



ْن إِْسَماعِيلَ ثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعَحدَّ -٢١٨١
اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ : َسِمْعُت قَْيَس بن أَبِي حَازِمٍ ُيَحدِّثُ َعْن جَرِيرٍ ، قَالَ : بن أَبِي َخاِلٍد ، قَالَ 

ا إِنَّكُْم َسَتَرْونَ رَبَّكُْم كََما َتَرْونَ الْقََمَر ال ُتَضاُمونَ ِفي رُْؤَيِتِه ، فَإِِن اْسَتطَْعُتمْ أَنْ ال ُتْغلَُبو: " َوَسلََّم لَْيلَةَ الَْبْدرِ ، فَقَالَ 
َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ {: ، ثُمَّ َتال َهِذِه اآلَيةَ " غُُروبَِها  َعلَى َصالَتْينِ ، قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ ، َوقَْبلَ

  ] . ٣٩: الذريات [} َوقَْبلَ غُُروبِهَا
أَُساَمةَ ، َوَوِكيٌع ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َوأَُبو  -٢١٨٢

كُنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
َما إِنَّكُمْ َسُتعَْرُضونَ َعلَى رَبِّكُْم فََترَْوَنُه كََما َتَرْونَ َهذَا الْقََمرَ ال أَ: " َوَسلََّم ، َوُهَو َيْنظُُر إِلَى الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ ، فَقَالَ 

َوسَبِّْح {: ، ثُمَّ قََرأَ " ا ُتَضاُمونَ ِفي رُْؤَيِتِه ، فَإِِن اْسَتطَعُْتْم أَنْ ال ُتْغلَبُوا َعلَى َصالٍة ، قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُرُوبَِه
  ] .٣٩: الذاريات [} ِد رَبَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ الُْغرُوبِبِحَْم

، وََيحَْيى بن  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن أَُساَمةَ -٢١٨٣
كُنَّا ُجلُوًسا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى : َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ : َوِكيٌع ، قَالُوا َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، َو

َرْونَ َهذَا ال ُتَضاُمونَ ِفي إِنَّكُْم َسَتَرْونَ َربَّكُْم كََما َت: " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََنظََر إِلَى الْقََمرِ لَْيلَةَ أَْرَبَع َعْشَرةَ ، فَقَالَ 
: ، ثُمَّ قََرأَ َهِذِه اآلَيةَ "  ُرْؤَيِتِه ، فَإِِن اْسَتطَعُْتْم أَنْ ال ُتْغلَبُوا َعْن َصالٍة ، قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ ، َوقَْبلَ غُُروبَِها فَافَْعلُوا

َحدَّثََنا الَْحَسُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ . ، ]  ٣٩: الذاريات [} وبِهَاَوسَبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُر{
يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِ

  .، َنْحَوُه 

َعْن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعطَاٍء الُْخَزاِعيُّ ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ،  -٢١٨٤
رَبَّكُْم ، كََما َتَرْونَ الْقََمَر ، ال َتَرْونَ : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

ُنسَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن ، َحدَّثََنا عِيَسى بن يُو" ُتَضاُمونَ ِفي رُْؤَيِتِه 
النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنحَْوُه ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَْحَمَد بن ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ 

دٍ َنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي خَاِلَحنَْبلٍ ، َحدَّثَنِي عَْبُد الْوَهَّابِ بن َعْبدِ الَْحكَمِ الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد اُألمَوِيُّ ، َحدَّثَ
  .، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنْحَوُه 

ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َوَعْبَدةُ بن  -٢١٨٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : يلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ إِْسَماِع
  ." إِنَّكُمْ َسَتَرْونَ َربَّكُْم ال ُتَضاُمونَ ِفي رُْؤَيِتِه ، كََما َتْنظُُرونَ لَْيلَةَ الَْبْدرِ : " َوَسلََّم 

اعِيلَ بن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َخلَُف بن ِهَشامٍ الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو شَِهابٍ الَْخيَّاطُ ، َعْن إِْسَم -٢١٨٦
ِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ ، فََنظََر إِلَى كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

إِنَّكُْم سََتَرْونَ رَبَّكُمْ َيْوَم الِْقَياَمِة ِعيَاًنا كََما َتَرْونَ َهذَا ، ال ُتَضاُمونَ ِفي رُْؤَيِتِه ، فَإِِن : " الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ ، فَقَالَ 
َوسَبِّْح بَِحْمِد َربِّكَ {: ، ثُمَّ قََرأَ " لَ طُلُوعِ الشَّْمسِ ، َوقَْبلَ الُْغرُوبِ ، فَافَْعلُوا اْسَتطَعُْتْم أَنْ ال ُتْغلَُبوا َعْن َصالٍة ، قَْب
: ِفي َهذَا الَْحِديِث زَِياَدةُ لَفْظَِة قَْوِلِه : ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ ]  ٣٩: الذاريات [} قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ الُْغُروبِ



  .َتفَرََّد بِِه أَُبو ِشهَابٍ َوُهَو َحافَظٌ ُمْتِقٌن ِمْن ِثقَاِت الُْمْسِلِمَني  ِعَياًنا ،
  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، ح -٢١٨٧

انُ بن ُمَعاوَِيةَ الْفَزَارِيُّ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن وثنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َوَمْرَو
: " كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ أَْرَبَع َعْشَرةَ ِمْن َشْهرٍ ، فَقَالَ : أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

َبنَّ كُمْ َسَتَرْونَ َربَّكُْم كََما َتَرْونَ َهذَا الْقََمرَ ال ُتَضاُمونَ ِفي ُرؤَْيِتِه ، فََمنِ اْسَتطَاَع مِْنكُْم فَال ُيْغلَأََتَرْونَ َهذَا الْقََمَر ؟ فَإِنَّ
  " .َعلَى َصالٍة ، قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ ، َوقَْبلَ غُُروبَِها 

ْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الِْقلَّْورِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن كَِثريٍ أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَأل -٢١٨٨
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن : غَسَّانَ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َوَعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ ، قَاال 

كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت لَْيلٍَة ، فَُشخَِّصتْ أَْبَصاُرَنا ، : يرِ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ َجرِ
إِلَى رَبِّكُْم كََما َتنْظُُرونَ إِلَى َهذَا ال ُتَضاُمونَ ِفي ُرؤَْيِتِه أََما إِنَّكُْم َتْنظُُرونَ : " فََجَعلَْنا َنْنظُرُ إِلَى الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ ، فَقَالَ 

  " .ُروبَِها ، فَإِِن اْسَتطَعُْتْم أَنْ ال ُتْغلَبُوا َعلَى َصالَتْينِ ، فَافَْعلُوا َصالةً قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ ، َوَصالةً قَْبلَ غُ
: اجِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّ -٢١٨٩

 كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ: َسِمْعُت إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلدٍ ُيَحدِّثُ ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبدِ اللَِّه ، قَالَ 
إِنَّكُْم سََتَرْونَ رَبَّكُْم كََما َتَرْونَ َهذَا ال ُتَضاُمونَ : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََنظََر إِلَى الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ ، فَقَالَ لََنا 

  " .ِفي ُرْؤَيِتِه 

انِيُّ ، َحدَّثََنا أَُسْيُد بن عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ الَْجارُوِديُّ اَألْصَبَه -٢١٩٠
كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َيْعقُوُب الْقُمِّيُّ ، َعْن َعْنَبَسةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  " .لََتْنظُُرونَ إِلَى َربِّكُْم ال ُتَضاُمونَ ِفي رُْؤَيِتِه ، كََما َتْنظُُرونَ إِلَى الْقََمرِ : " َع الْقََمُر ، فَقَالَ َوَسلََّم فَطَلَ
  َباٌب

خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسعِيٍد ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي -٢١٩١
َمْن ال َيْرَحمِ النَّاَس ال َيْرَحُمهُ : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 

  ".اللَُّه 
َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َوَمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن  -٢١٩٢

  " .َمْن ال َيْرَحمِ النَّاَس ال يَْرَحُمُه اللَُّه : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
ْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَس -٢١٩٣

  " .اَس ال يَْرَحمُ اللَُّه َمْن ال َيْرَحُم النَّ: " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

لِْمقَْدامِ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُشَعْيبٍ النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َراِفعٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن ا -٢١٩٤
َمْن ال َيْرَحمِ : " ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّ: َداُوَد الطَّاِئيِّ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  " .النَّاَس ال َيْرَحُمُه اللَُّه 
ْبِد الَْمِلِك بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمِطيعٍ الشَّْيبَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َع -٢١٩٥
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ  أَبِي غَنِيَّةَ



  " .َمْن ال يَْرَحمِ النَّاَس ال َيْرَحُمُه اللَُّه : " َيقُولُ 
بَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْع -٢١٩٦

مِ َمْن ال َيْرَح: " ، قَالَ ، َوَيْعلَى بن ُعَبْيٍد ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  " .النَّاَس ال َيْرَحُمُه اللَُّه 

لُ بن أَبِي خَاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِي -٢١٩٧
َباَيْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى إِقَامِ : " ولُ َسِمْعُت جَرِيًرا ، َيقُ: َسِمَع قَْيَس بن أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ 

  ".الصَّالِة ، َوإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َوالنُّْصحِ ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ 

َنا جَرِيٌر ، َوَعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ -٢١٩٨
َباَيْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : " َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  " .ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ  َعلَى إِقَامِ الصَّالِة ، وَإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َوالنُّْصحِ
: "  ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ -٢١٩٩

  " .إِيَتاِء الزَّكَاِة ، وَالنُّْصحِ ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ َباَيْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى إِقَامِ الصَّالِة ، َو
ْيسٍ ، َعْن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َعطَاٍء ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن قَ -٢٢٠٠

  " .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى إِقَامِ الصَّالِة ، وَإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َوالنُّْصحِ ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ َبايَْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ: " َجرِيرٍ ، قَالَ 
ثََنا اْبُن أَبِي َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، َحدَّ -٢٢٠١

بَاَيْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى إِقَامِ الصَّالِة ، وَإِيَتاِء الزَّكَاِة ، : " َخاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  " .َوالنُّْصحِ ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ 

بن َخاِلِد بن ُخلِّي الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َسلََمةُ الَْعْوِصيُّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َصَدقَةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٢٢٠٢
أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َجرِيرِ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ الْهَْمدَانِيُّ َوُهَو َعِليُّ بن صَاِلحٍ ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن 

لِّ بَاَيْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى إِقَامِ الصَّالِة ، َوإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َوالنُّْصحِ ِلكُ: " ِه ، قَالَ بن َعْبِد اللَّ
  " .ُمْسِلمٍ 
، َحدَّثَنِي إِْسَماِعيلُ بن ُمَجاِلٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُجْمُهوُر بن مَْنُصورٍ  -٢٢٠٣

بَاَيْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعلَى السَّْمعِ َوالطَّاَعِة : " إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
اسِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّ" 

  .ِمثْلَُه َوَيْعلَى بن ُعَبْيٍد ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، 
  َباٌب

َعْن َجرِيرٍ  ثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ ،َحدَّ -٢٢٠٤
كَانَ َبيًْتا ِفي َخثَْعمٍ ُيَسمَّى كَْعبَةَ ، َو" أَال ُترِحيُنِي ِمْن ِذي الُْخلََّصِة ؟ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ 

َعلَى الْخَْيلِ ، فَضََرَب  الَْيمَانَِيِة ، فَاْنطَلَقُْت ِفي ِستَِّني َوِمئِة فَارِسٍ ِمْن أَْحَمَس ، َوكَانُوا أَْصَحاَب َخْيلٍ ، َوكُْنتُ ال أَثُْبُت
، فَاْنطَلََق إِلَْيَها فَكََسَرَها " اللَُّهمَّ ثَبِّْتُه َواْجَعلُْه َهاِدًيا مَْهِديا : " َوقَالَ َصْدرِي َحتَّى َرأَْيُت أَثَرَ أََصابِِعِه ِفي َصْدرِي ، 

جِئُْتكَ َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ َما : َوَحرَّقََها ، َوَبَعثَ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيخْبُِرُه ، فَقَالَ َرُسولُ َجرِيرٍ 



َمَس ، َورِجَاِلَها ، خَْمسَ َحتَّى َتَركُْتَها كَأَنََّها ُجَملٌ أَْجَرُب ، فَبَاَرَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َخْيلِ أَْح
  .َمرَّاٍت

َحدَّثََنا : ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َوَمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ ، قَاال  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ -٢٢٠٥
: " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد ، َسِمَع قَْيَس بن أَبِي حَازِمٍ ، َسِمَع جَرِيًرا ، قَالَ 

: " َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي َرُجلٌ ال أَثُْبُت َعلَى الْخَْيلِ ، فََصكَّ ِفي َصْدرِي ، َوقَالَ : فَقُلُْت " ِة ؟ أَال َتكِْفينِي ذَا الُْخلََّص
إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى  فَخََرْجُت إِلَيَْها ِفي َخْمِسَني ِمْن قَْوِمي ، فََحرَّقُْتها بِالنَّارِ ، فََرجَْعُت: ، قَالَ " اللَُّهمَّ اْجَعلُْه َهاِدًيا َمْهِديا 
ا َيا َرسُولَ اللَِّه َما أََتيُْتَك حَتَّى َتَركْتَُها ِمثْلَ الُْجَملِ اَألْجَرِد ، فََدَعا َألحَْمَس َخْيِلَها ، َورِجَاِلَه: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت 

  .، ثَالثًا 
رَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْض -٢٢٠٦

كُْنتُ ال أَثُْبُت َعلَى الْخَْيلِ ، فَذَكَْرُت ذَِلكَ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
، فََما " اللَُّهمَّ ثَبِّْتُه وَاْجَعلُْه َهاِدًيا مَْهِديا : " َسلََّم ، فََضَربَ َيَدُه َعلَى َصْدرِي حَتَّى َرأَْيتُ أَثََر َيِدِه ِفي َصْدرِي ، فَقَالَ َو

  .َسقَطُْت َعْن فََرسٍ َبْعُد 

َنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َوَوِكيٌع ، َعْن إِْسَماعِيلَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثَ -٢٢٠٧
َيا َجرِيُر أَال ُترُِحينِي ِمْن ِذي الْخُلََّصِة ؟ : " قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

ْيلِ ، َم ُيدَْعى كَْعَبةَ الَْيَمانَِيِة ، فََنفَْرُت ِفي َخْمِسَني َوِمئِة فَارِسٍ ِمْن أَحَْمَس ، َوكُْنُت ال أَثُْبُت َعلَى الَْخَبْيٍت ِلَخثَْع" 
ثَبِّْتُه وَاْجَعلُْه َهاِدًيا اللَُّهمَّ : " فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه ، فَضََرَب ِفي َصْدرِي حَتَّى رَأَْيُت أَثََر أَصَابِِعِه ِفي َصْدرِي ، ثُمَّ قَالَ 

إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ، فَاْنطَلَقُْت فَظََهَرُت َعلَْيهِْم َوَحرَّقُْتها بِالنَّارِ ، فََبَعثَ جَرِيٌر َرُجال ُيكَْنى أََبا أَْرطَأَةَ ، َبشًِريا " َمْهِديا 
بِالَْحقِّ َما جِئُْتَك حَتَّى رَأَْيُتَها كَأَنََّها ُجَملٌ أَْجَرُب ، فَبَرََّك َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َوالَِّذي بََعثََك : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

ثََنا أَُبو الَْعبَّاسِ ، َحدَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َخْيلِ أَْحَمَس ، َورَِجالِ أَْحَمَس ، ثَالثَ َمرَّاٍت ، ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن
بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َمْسُعوٍد أَحَْمُد بن الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا َيعْلَى بن ُعَبْيٍد ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّ

  .َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ،  -٢٢٠٨
لَمْ َيْبَق ِمْن : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  " .ِهِليَِّة إِال ذُو الُْخلََّصِة طََواِغيِت الَْجا
أَبِي َخاِلٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن  -٢٢٠٩

َيْدُخلُ َعلَْيكُْم ِمَن الْبَابِ : " بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، أَنّ النَّ
  .، فََدَخلَ جَرِيٌر" َرُجلٌ ِمْن َخْيرِ ِذي ُيْمنٍ َعلَى َوْجهِِه َمْسَحةُ َملٍَك 

َنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن قَْيسٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثَ -٢٢١٠
كُْنُت بِالَْيَمنِ ، َوَمِعي ذُو كَالعٍ ، َوذُو َعْمرٍو ، فَأَقَْبلُْت أُْخبِرُُهْم ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : " ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

َيا َجرِيرُ إِنْ َيكُ َصاِحُبَك كََما َتذْكُُر ، لَقَْد أََتى َعلَى أََجِلِه ُمْنذُ ثَالٍث ، فََرفََع لََنا َرُجلٌ : َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ ذُو َعْمرٍو 
ُه َتَعالَى َعْنُه قُبَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َواسُْتْخِلَف أَُبو َبكْرٍ َرِضي اللَّ: َما الْخََبُر ؟ ، قَالُوا : ، فَقُلَْنا 



َيا جَرِيُر إِنَّكُْم لَْن تََزالُوا صَاِلَحَني ، : َوالنَّاسُ َصاِلُحونَ ، ثُمَّ َرَجْعَنا ، فَقَاال أَقْرِْئ صَاحَِبَك السَّالَم ، ثُمَّ قَالَ ذُو َعْمرٍو 
  ".لُوكًا َتْرَضْونَ رَِضا الُْملُوِك ، َوتَْغَضُبونَ غََضَب الُْملُوِك َما إِذَا َهلََك أَِمٌري ، قَاَم أَِمٌري ، فَإِذَا َما كَانَ ُسُيوفًا كُْنُتْم ُم

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ ، ح -٢٢١١
  بن ُموَسى السُّدِّيُّ ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ

َحدَّثََنا َسْيُف بن َهاُرونَ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن : َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن الْقَاِسمِ الَْجوَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ ، قَاال 
َمْن َماَت : " ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ِمثْلِ َما بَاَيَع َعلَْيِه النَِّساَء بَاَيْعَنا النَّبِيَّ صَلَّ: قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

، َعلَْيِه الَْحدُّ ، فَُهَو كَفَّاَرُتُه  ِمنَّا َولَْم َيأِْت بَِشْيٍء ِمْنُهنَّ َضِمَن لَُه الَْجنَّةَ ، َوَمْن َماَت َوقَْد أََتى شَْيئًا ِمْنُهنَّ ، َوقَْد أُِقيَم
  ".َوَمْن َماَت ِمنَّا َوأََتى َشْيئًا مِْنُهنَّ ، فَُسِتَر َعلَْيِه فََعلَى اللَِّه ِحسَاُبُه 

  َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، ح: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٢٢١٢
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعنِ الَْحجَّاجِ : حَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَ

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه الَْبَجِليِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّ
  ".َمْن أَقَاَم َمَع الُْمْشرِِكَني ، فَقَْد بَرِئَْت ِمْنُه الذِّمَّةُ : " قَالَ 

ى َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َيْحَي: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، وَُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، قَاال  -٢٢١٣
لَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن اُألُرزِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن بِاللٍ ، َعْن ِعْمَرانَ الْقَطَّاِن ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَأَةَ ، َعْن إِْسَماِعي

  " .َم َمَع الُْمْشرِِكَني ِفي ِدَيارِِهْم َبرِئَِت الذِّمَّةُ ِممَّْن أَقَا: " َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن ُعَمَر ،  -٢٢١٤
َمْن : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ  إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َجرِيرٍ ،

  ".َسلَْبُتُه كَرِميََتْيِه َعوَّْضُتُه ِمْنُهَما الَْجنَّةَ 
ا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ السَِّراُج ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََن -٢٢١٥

بََعثَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسرِيَّةً إِلَى َخثَْعمٍ ، : إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََمَر لَُهْم بنْصِف الْعَقْلِ  فَاْعَتَصَم نَاٌس ِمنُْهْم بِالسُُّجوِد ، فَأَْسَرعَ إِلَْيهُِم الْقَْتلَ ،

ال : " َيا َرسُولَ اللَِّه ، وَِلَم ؟ قَالَ : ، قَالُوا " إِنِّي َبرِيٌء ِمْن كُلِّ ُمْسِلمٍ يُِقيُم َبْيَن ظَْهرَاَنيِ الُْمْشرِِكَني : " ، َوقَالَ 
  ".اَرُهَما َتَراَءى ن
ِلُح بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد الدَّاللُ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا صَا -٢٢١٦

لَْيِه َوَسلََّم جَْيًشا إِلَى َخثَْعمٍ ، فَلَمَّا َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع: َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
َعلَْيِه َوَسلََّم نِْصَف الْعَقْلِ غَِشَيْتُهمُ الْخَْيلُ ، اْعَتَصمُوا بِالصَّالِة ، فَقُِتلَ َرُجلٌ ِمْنُهْم ، فََجَعلَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه 

  " .ْن كُلِّ ُمْسِلمٍ َمَع ُمشْرٍِك إِنِّي َبرِيٌء ِم: " بَِصالِتهِْم ، َوقَالَ 

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمقَاِتلٍ الَْمرَْوزِيُّ ، ح -٢٢١٧
َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن ُعَمَر ، َعْن : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي َخلٍَف ، قَاال 

لَمَّا بُِعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتْيُتهُ : إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
فََدَعانِي إِلَى َشَهاَدِة أَنْ ال : " جِئُْت ُألْسِلَم َعلَى َيدَْيَك ، قَالَ : قُلُْت "  َأليِّ َشْيٍء جِئْتَ َيا جَرِيُر ؟: " ُألبَايَِعُه ، فَقَالَ 



، " ُتْؤِمُن بِالْقََدرِ َخْيرِِه َوَشرِِّه إِلََه إِال اللَُّه وَأَنِّي َرسُولُ اللَِّه ، َوُتقِيُم الصَّالةَ الَْمكْتُوَبةَ ، َوُتؤَدِّي الزَّكَاةَ الَْمفْرُوَضةَ ، َو
، َواللَّفْظُ ِلَحِديثِ " إِذَا َجاَءكُْم كَرُِمي قَْومٍ فَأَكْرُِموُه : " فَأَلْقَى إِلَيَّ ِكَساَءُه ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى أَْصَحابِِه ، فَقَالَ : قَالَ 

  .الَْحْضَرِميِّ
ِتلٍ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن ُعَمَر اَألْحَمِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمقَا -٢٢١٨

إِنَّ إِْبِليَس قَدْ َيِئسَ أَنْ ُيعَْبَد : " َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ".ِفي أَْرضِ الَْعَربِ 

َعْبِد الَْمِلِك بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمِطيعٍ الشَّْيبَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن -٢٢١٩
ى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َدَخلَ ُعَيْيَنةُ بن ِحْصنٍ َعلَ: أَبِي غَنِيَّةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

الَْحَياُء وَاِإلَميانُ أُوُتوُهَما : " َما َهذَا ؟ قَالَ : َوِعْنَدُه َرُجلٌ ، فَاسَْتْسقَى ، فَأُِتَي بَِماٍء ، فََستََرُه فََشرَِب ، فَقَالَ 
  ".َوُمنِْعُتُموُهما 

ازِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُمِطيعٍ الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبدِ الَْمِلِك بن أَبِي غَنِيَّةَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّ -٢٢٢٠
َدُه َعاِئَشةُ ، َوَسلََّم َوِعْن، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، أَنَّ ُعَيْيَنةَ بن ِحْصنٍ َدَخلَ َعلَىالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

أفَال أَْنَزلُ لََك َعْن َخْيرٍ ِمْنَها ؟ َيعْنِي امَْرأََتُه ، فَقَالَ : ، قَالَ " َعاِئَشةُ : " َمْن َهِذِه الْجَاِلَسةُ إِلَى َجانِبَِك ؟ قَالَ : فَقَالَ 
إِنََّها َيِمٌني : ، قَالَ " اْخُرْج فَاْسَتأِْذنْ : " ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّ" ال : " النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ".َهذَا أَْحَمُق ُمتََّبٌع : " َمْن َهذَا ؟ ، قَالَ : َعلَيَّ أَنْ ال أَسَْتأِْذنَ َعلَى ُمَضرِيٍّ ، فَقَالَْت َعاِئَشةُ َرِحَمَها اللَُّه 
ْحَمَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن يَزِيَد ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَ -٢٢٢١

بٍ ال َيْخَشُع ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن ُدَعاٍء ال ُيْسَمُع ، َوقَلَ: " َجرِيرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْدُعو 
  " .َوَنفَسٍ ال َتشَْبُع 

ن أَبِي َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ب -٢٢٢٢
  ".َمْن ُيَتَزوَّْد ِفي الدُّنَْيا َيْنفَْعُه ِفي اآلخَِرِة : " ِه َوَسلََّم ، قَالَ َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

رٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن َخلٍَف الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َعاِم -٢٢٢٣
ُه َرفَعَ كَُهْيلٍ ، َعْن َبَيانَ ، وَإِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َيحَْيى بن َسلََمةَ بن

  ".؟  سُْبَحانَ اللَِّه َماذَا ُيْرَسلُ َعلَْيهِْم ِمَن الِْفَتنِ إِْرسَالَ الْقَطْرِ: " َبصََرُه إِلَى السََّماِء ، فَقَالَ 
  َباٌب

  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي النَّْضرِ ، ح -٢٢٢٤
َحدَّثََنا َخلَُف بن َتمِيمٍ ، َعْن : وثنا ُمحَمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السِّرَاُج ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الصَّبَّاحِ الْبَزَّاُر ، قَاال 

َسِمْعُت إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، ُيَحدِّثُ َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن : يلَ بن إِْبَراهِيَم بن الْمَُهاجِرِ ، قَالَ إِْسَماِع
  ".إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَُيْعِطي َعلَى الرِّفْقِ َما ال ُيْعِطي َعلَى الُْعْنِف : " َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 

  َباٌب

َحدَّثََنا َخلَُف بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمحَمَِّد بن أَبِي الَْمضَّاِء الِْمصِّيِصيُّ ، -٢٢٢٥
بِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َسِمْعُت إِْسَماِعيلَ بن أَ: َتِميمٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن إِبَْراهِيَم بن ُمَهاجِرٍ ، قَالَ 



إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَُيْعِطي َعلَى الرِّفْقِ َما ال ُيْعِطي َعلَى : " َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  ".ا أَْعطَاُه الرِّفَْق ، َما ِمْن أَْهلِ بَْيٍت ُيْحَرُمونَ الرِّفَْق إِال قَْد ُحرِمُوا الْخُْرقِ ، َوإِذَا أََحبَّ اللَُّه َعْبًد

ُعَمُر بن َعِليٍّ  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامِ بن أَبِي َخْيَرةَ السَّدُوِسيُّ ، َحدَّثََنا -٢٢٢٦
الُْمْعَتِدي ِفي : " ِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ، َعْن إِْسَما

  ".الصََّدقَِة كََمانِِعَها 
ثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْوِكيِعيُّ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمْنصُورٍ اَألهَْوازِيُّ ، َحدَّ -٢٢٢٧

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : إِبَْراهِيَم بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
قُولُوا ال إِلََه إِال اللَُّه ، فَإِذَا قَالُوَها َعَصُموا ِمنِّي ِدَماءَُهْم َوأَْموَالَُهْم إِال بِحَقَِّها ، أُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاسِ حَتَّى َي: " 

  ".َوِحسَاُبُهْم َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 
  ، ح َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن زَِياٍد الرَُّصاِفيُّ -٢٢٢٨

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ِمْنَدِه اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ بن أَبِي السَّفَرِ ، قَاال 
، ثُمَّ " اْستَْنِصِت النَّاَس : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه : َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  ".ال تَْرجُِعوا بَْعِدي كُفَّاًرا ، َيْضرِبُ َبْعُضكُْم رِقَاَب بَْعضٍ : " قَالَ 
بن الَْعوَّامِ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعبَّاِد  -٢٢٢٩

أَْهلَ الَْميِِّت بَْعَدَما ُيْدفَُن ؟ : يَُعدُِّدونَ الَْميَِّت أَْو قَالَ " قَالَ َجرِيُر بن َعْبِد اللَِّه : َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ ، قَالَ 
  " .نَّا َنُعدَُّها النَِّياَحةَ كُ: " َنَعْم ، قَالَ : َشكَّ إِْسَماِعيلُ ، قُلُْت " 

 َجرِيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمنِيعٍ َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن -٢٢٣٠
  ".امِ ، ِمَن النِّيَاَحِة كَاُنوا َيَرْونَ أَنَّ اْجِتمَاَع أَْهلِ الَْميِِّت َوَصْنَعةَ الطََّع: " 

ِد الَْمِلِك بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا زَِيادُ بن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْب -٢٢٣١
النَّظَْرةُ األُولَى ال َيْمِلكَُها الرَُّجلُ ، " كَانَ يُقَالُ : ، قَالَ غَنِيَّةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ 

  " .َولَِكنَّ الَِّذي ُيْدِمُن النَّظََر َدسا 

َنا ُعبَْيُد بن ثََحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَُّد بن َحنِيفَةَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألشَْعِث أَحَْمُد بن الِْمقَْدامِ ، َحدَّ -٢٢٣٢
وََما كَانَ رَبَُّك ِلُيهِْلَك الْقَُرى {: لَمَّا نََزلَْت : الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  ".ْم بَْعًضا َوأَْهلَُها ُيْنِصفُ َبْعضُُه: " ، قَالَ ]  ١١٧: هود [} بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها ُمصِْلُحونَ
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َوعَْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َوزَكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، قَالُوا  -٢٢٣٣

سَأَلَ َرُجلٌ جَرِيًرا َعنِ : قَْيسٍ ، قَالَ  الَْحَسُن بن قََزَعةَ ، َحدَّثََنا ُبْهلُولُ بن ُعَبْيٍد ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن
أَقَْبلَ ُنُزولِ : ، قُلَْنا " كُنَّا َنْمَسُح َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : " الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ ، فَقَالَ 

  .إِنََّما أَْسلَْمُت َبْعدَ ُنُزولِ الْمَاِئدَِة: الَْماِئَدِة أَوْ َبْعَد ُنُزولِ الَْماِئَدِة ؟ قَالَ 
الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َنْصرٍ الْقَطَّانُ الْهَْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد -٢٢٣٤

بِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِفي قَْوِلِه َداُوُد بن الزِّْبرِقَاِن ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَ
طُلُوُع الشَّْمسِ َصالةُ : " ، قَالَ ]  ٣٩: الذاريات [} َوسَبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبِهَا{: 

  ".لَ غُُروبَِها َصالةُ الَْعْصرِ الصُّْبحِ ، َوقَْب



َحدَّثََنا قَْيُس بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن إِْسحَاَق الَْوزِيُر اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِطيَّةَ ، -٢٢٣٥
الُْمهَاجُِرونَ وَاألَْنصَاُر : " قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الرَّبِيعِ َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

ْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ ِفي الدُّْنَيا َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ ِفي الدُّنَْيا َواآلِخَرِة ، وَالطُّلَقَاُء ِمْن قَُرْيشٍ ، وَالُْعَتقَاُء ِمْن ثَِقيٍف َبْعُضُه
  ".ِة َواآلِخَر
الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماعِيلَ اَألْحَمِسيُّ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن  -٢٢٣٦

َمْن َماَت ال ُيشْرُِك بِاللَِّه َشْيئًا لَْم َيتََندَّ : " ، قَالَ إِْسَماعِيلُ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ".بَِدمٍ حََرامٍ ، أُْدِخلَ ِمْن أَيِّ أَْبوَابِ الَْجنَّةِ َشاَء 

  َبَيانُ بن بِْشرٍ َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ
بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َحدَّثََنا َبَيانُ ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ -٢٢٣٧

  " .َما َحَجَبنِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْنذُ أَْسلَْمُت ، َوال رَآنِي إِال َضِحَك : " َحازِمٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  يُوُسُف بن يَزِيَد الْقَرَاِطيسيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنُصورٍ ، ح َحدَّثََنا أَُبو َيزِيُد -٢٢٣٨

  َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح

: ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا خَاِلٌد ، َعْن َبَيانَ: َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا 
  " .َما َحجََبنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْنذُ أَْسلَْمُت ، َوال َرآنِي إِال َضِحَك " 

نَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجعِْفيُّ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبا -٢٢٣٩
خََرَج َعلَْيَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ الَْبْدرِ : ، َعْن َزاِئَدةَ ، َحدَّثََنا بََيانُ الَْبجَِليُّ َعْن قَْيسٍ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، قَالَ 

  " .ْونَ رَبَّكُمْ َيْوَم الْقَِياَمِة كََما َتَرْونَ َهذَا الْقََمَر ، ال ُتَضاُمونَ ِفي ُرْؤَيِتِه إِنَّكُْم سََتَر: " ، فَقَالَ 
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح -٢٢٤٠

  َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ ، َحدَّثََنا َوْهبُ بن َبِقيَّةَ ، ح
َحدَّثََنا َخاِلٌد ، َعْن َبَيانَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ : إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا  َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن

ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  الْكَْعَبةُ الَْيمَانَِيةُ ، فَقَالَ: ذَا الْخُلََّصِة ، كَانَ ُيقَالُ لَُه : كَانَ ِفي الَْجاِهِليَِّة َبْيتٌ ُيقَالُ لَُه : 
فََمَرْرُت إِلَْيِه بَِخْمِسَني َوِمئِة فَارِسٍ ِمْن أَْحَمَس فَكَسَْرُتُه ، َوقََتلَْنا : قَالَ " َهلْ أَْنَت ُمرِِحيي ِمْن ِذي الُْخلََّصِة ؟ : " َوَسلََّم 

  .ُتُه ، فََدَعا لََنا وَِلَألْحَمِسيَِّني َمْن َوَجْدَناُه عِْنَدُه ، فَأََتْيُتُه ، فَأَْخبَْر

رٍ الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن َخلٍَف الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َعاِم -٢٢٤١
بن أَبِي خَاِلٍد ، وََبَيانَ َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َعْن إِْسَماعِيلَ 

  " .سُْبَحانَ اللَِّه َماذَا يُْرَسلُ َعلَْيهِْم ِمَن الِْفَتنِ ، إِْرسَالَ الْقَطْرِ ؟ : " َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َرفََع َبَصَرهُ إِلَى السََّماِء ، فَقَالَ 
اِن بن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َتِميُم بن الُْمنَْتِصرِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن عَاِصمٍ ، َعْن َبَي -٢٢٤٢

  " .َمْن ال َيْرَحُم ال يَْرَحُمُه اللَُّه  : "قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 
  ُمَجاِلُد بن َسعِيٍد َعْن قَْيسٍ

َحدَّثََنا ُعَمُر بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثَنِي : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َوأَحَْمُد بن َعِليٍّ اَألبَّاُر ، قَاال  -٢٢٤٣
َخَرَج إِلَْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : ْسَماعِيلَ ، َوُمجَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ أَبِي ، َعْن َبَيانَ ، َوإِ

َما َتْنظُُرونَ إِلَى َهذَا الْقََمرِ ال َتْنظُُرونَ إِلَى َربِّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة كَ: " َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ الَْبْدرِ فََنظََر إِلَى الْقََمرِ ، فَقَالَ 



  " .ُتَضاُمونَ ِفي رُْؤَيِتِه 
  إِبَْراهِيُم بن َجرِيرٍ َعْن قَْيسٍ َعْن َجرِيرٍ

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، ح -٢٢٤٤

َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن إِْبَراهِيَم بن جَرِيرٍ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن : الِْحمَّانِيُّ ، قَاال  َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى
  ".َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َبالَ فَتََوضَّأَ ، َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه : " ، قَالَ  ٩٣َجرِيرٍ 

  َجرِيرٍ إِبَْراهِيُم بن َجرِيرٍ َعْن
َخَرْجتُ : لَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َداُوَد بن َعْبِد الْجَبَّارِ ، قَا -٢٢٤٥

َجْت َحيَّةٌ ، فَقَالَ إِْبَراهِيُم َحدَّثَنِي أَبِي ، أَنَُّه َمَع إِبَْراِهيمَ بن َجرِيرٍ ِفي جِنَاَزٍة ، َوكَانَ َراِكًبا ، فَلَمَّا َبلَْغَنا الَْمقْبََرةَ خََر
  ".َمْن َرأَى َحيَّةً فَلَْم َيقُْتلَْها َخْوفًا ِمْنَها فَلَْيَس مِنِّي : " َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُمحَمٍَّد الَْجرِْميُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْبدِ الَْجبَّارِ ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ -٢٢٤٦
 ُخذْ َحقََّك ِفي َعفَاٍف َوافٍ أَْو: " إِبَْراهِيَم بن َجرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلَصاِحبِ الَْحقِّ 

  ".غَْيرِ َواٍف 
  طَارُِق بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َجرِيرٍ

يمِ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن سَْهلٍ الَْخيَّاطُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّح -٢٢٤٧
قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : نِ بن ُعَماَرةَ ، َعْن طَارِقِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ َعنِ الَْحَس

فَقَالَ " َتِدُب ِللَِّه َولَِرُسوِلِه ؟ لَْم َيْبَق ِمْن طََواِغيِت الَْجاِهِليَِّة ، إِال َبْيُت ِذي الُْخلََّصِة ، فََمْن َيْن: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
وا َوخَرَُّبوا الْبَْيَت ، أََنا فَاْنَتَدَب َمَعُه َسْبَع مِائٍَة كُلُُّهْم ِمْن أَْحَمَس ، فَلَْم يَفَْجِأ الْقَْوُم إِال بنوَاِصي الْخَْيلِ ، فَقََتلُ: َجرِيٌر 

ْيِه َوَسلََّم بِبَِشاَرٍة ، َوأَْخَبَرُه أَنَُّه لَْم َيْبَق ِمْنُه إِال كَالَْبِعريِ الُْمهَنَّى ، أَْو كَالْبَِعريِ َوكََتُبوا إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ
  " .َها َورَِجاِلَها اللَُّهمَّ َبارِكْ َألْحَمَس ِفي َخْيِل: " اَألْجَربِ ، فََخرَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َساجًِدا ، ثُمَّ قَالَ 

  زَْيُد بن َوْهبٍ الُْجهَنِيُّ ، َعْن َجرِيرٍ
َعْن َزْيدِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ،  -٢٢٤٨

  " .َمْن ال َيْرَحمِ النَّاَس ال يَْرَحُمُه اللَُّه : " ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َوْهبٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ

ضٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن أَبِي َعبَّادٍ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ِعَيا -٢٢٤٩
َمْن ال َيْرَحمِ النَّاَس ال : " ْيِد بن َوْهبٍ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ، َعْن َز

  " .َيْرَحُمُه اللَُّه 
َجرِيٌر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َزْيِد بن َوْهبٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا  -٢٢٥٠

  " .َمْن ال َيْرَحمِ النَّاسَ ال يَْرَحُمُه اللَُّه : " َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
َنا إِبَْراهِيُم بن أَبِي ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعنِ اَألعَْمشِ َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ الْقَاِضي ، َحدَّثَ -٢٢٥١

َمْن ال َيْرَحمِ النَّاَس ال َيْرَحُمُه اللَُّه : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن َزْيِد بن َوْهبٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
. "  

ْن أَبِيهِ َحمَّدُ بن قََضاَء الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسِلمٍ الطُّوِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، َعَحدَّثََنا ُم -٢٢٥٢



َمْن : " لََّم ، َيقُولُ َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َزْيِد بن َوْهبٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  " .َيْرَحُم النَّاَس يَْرَحُمُه اللَُّه 
  أَُبو وَاِئلٍ َشِقيُق بن َسلََمةَ

  َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه َسلََمةُ بن كَُهْيلٍ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ

ثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّ -٢٢٥٣
الُْمهَاجُِرونَ بَْعضُُهْم أَْولَِياُء َبْعضٍ ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة ، : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َجرِيرٍ ، قَالَ 

  " .وَالُْعَتقَاُء ِمْن ثَِقيٍف َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ ِفي الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة  َوالطُّلَقَاُء ِمْن قَُرْيشٍ ،
هِ بن َسِعيٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َعْبِد َربِّ -٢٢٥٤

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : " َهْيلٍ ، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ َسلََمةَ بن كُ
للَِّه ، َوإِقَامِ الصَّالِة ، َوإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َباَيَع ، َباَيَع َعلَى َشَهاَدِة أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ ا

  " .َوالسَّْمعِ ، َوالطَّاَعِة ِللَِّه وَِلَرسُوِلِه ، َوالنُّْصحِ ِلكُلِّ ُمسِْلمٍ 
َعْبِد َربِِّه بن سَِعيٍد ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن -٢٢٥٥

بِْسمِ اللَِّه َوِفي : " كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َبَعثَ سَرِيَّةً ، قَالَ : َسلََمةَ ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  ".ال َتْغِدُروا ، َوال ُتَمثِّلُوا َوال تَقُْتلُوا الْوِلَْدانَ َسبِيلِ اللَِّه َوَعلَى ِملَِّة َرُسولِ اللَِّه ، ال َتُغلُّوا َو

ِليُّ بن ثَابِتٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ أَُبو َيْحَيى َصاِعقَةَ ، َحدَّثََنا َع -٢٢٥٦
كَانَ َرُسولُ : ْبُد الَْغفَّارِ بن الْقَاِسمِ ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ الدَّهَّانُ ، َحدَّثََنا أَُبو مَْرَيَم َع

ِه ال َتُغلُّوا ، َوال بِْسمِ اللَِّه َوِفي َسبِيلِ اللَِّه َوَعلَى ِملَِّة َرُسولِ اللَّ: " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َبَعثَ ُجُيوَشُه ، قَالَ 
  " .ُتَمثِّلُوا ، َوال َتقُْتلُوا َولِيًدا 

  َعاِصُم بن َبْهَدلَةَ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن جَرِيرٍ
َشِقيقٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن -٢٢٥٧

أُبَايُِعَك َعلَى أَنْ َتعُْبَد اللََّه ال : " َيا َرسُولَ اللَِّه اْشتَرِطْ َعلَيَّ فَأَْنَت أَْعلَُم بِالشَّْرِط ِمنِّي ، قَالَ : قُلُْت : َجرِيرٍ ، قَالَ 
  " .ْسِلَم ، َوتُفَارَِق الُْمْشرَِك ُتشْرَِك بِِه َشيْئًا ، َوُتِقيمَ الصَّالةَ ، َوُتؤِْتَي الزَّكَاةَ َوَتْنَصَح الُْم

ْن أَبِي وَاِئلٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َع -٢٢٥٨
اْعُبِد اللََّه ال ُتْشرِْك بِِه َشْيئًا ، َوُتقِيمُ : " فَإِنََّك أَْعلَُم ، قَالَ  َيا َرسُولَ اللَِّه اْشتَرِطْ َعلَيَّ: قُلُْت : َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  " .الصَّالةَ ، َوُتؤِْتي الزَّكَاةَ ، وََتْنَصُح الُْمْسِلَم ، َوتَْبَرأُ ِمَن الْكَاِفرِ 

انُ بن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا َشْيَب -٢٢٥٩
َيا َرُسولَ اللَِّه اْشَترِطْ َعلَيَّ فَأَْنتَ أَْعلَُم : أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت : َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

َتعُْبُد اللََّه ال ُتشْرُِك بِِه شَْيئًا ، َوُتقِيُم الصَّالةَ ، َوتُْؤِتي الزَّكَاةَ ، : " ي ، ثُمَّ اْبُسطْ َيَدَك فَأَُبايَِعَك ، قَالَ بِالشَّْرِط مِنِّ
َنا ُمْسِلُم بن َسالْم ، َحدَّثََنا أَُبو ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثَ" َوَتْنَصُح الُْمْسِلَم ، َوتُفَارُِق الُْمْشرَِك 

  .ْحَوُهَبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َن
لِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ا -٢٢٦٠



الُْمهَاجُِرونَ بَْعُضُهمْ أَْولَِياُء َبْعضٍ ِفي : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  " .قَاُء ِمْن قَُرْيشٍ ، َوالُْعَتقَاُء ِمْن ثَِقيٍف َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ ِفي الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة الدُّْنَيا َواآلِخَرِة ، وَالطُّلَ

َحمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفُرَاِت ،  -٢٢٦١
قَالَ النَّبِيُّ : الَ َسِعيِد بن َسابِقٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن َعاِصمِ بن بَْهَدلَةَ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَ

ِفي الدُّنَْيا َواآلِخَرِة ، َوالطُّلَقَاُء ِمْن قَُرْيشٍ ،  الُْمهَاجُِرونَ وَاألَْنَصارُ َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  " .َوالُْعَتقَاُء ِمْن ثَِقيٍف بَْعضُُهْم أَوِْلَياُء َبْعضٍ 

  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح -٢٢٦٢

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن أَبِي النَُّجوِد ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، : ، قَاال  َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ
بِيُّ فََحثَّ النََّجاَء قَْوٌم ِمْن أَْهلِ الَْباِدَيةِ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْجتَابِي النِّمَارِ ، فََسأَلُوُه : َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّاَس َعلَى الصََّدقَِة فَأَْبطَئُوا بَِها حَتَّى ُعرَِف ذَِلَك ِفي َوْجِه َرُسولِ اللَّ
ي الصََّدقَِة َحتَّى ُعرِفَ السُُّروُر ِفي َوْجِه َرسُولِ اللَِّه َصلَّى فََجاَء َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ بِِقطَْعِة تِْبرٍ فَأَلْقَاَها فََتتَاَبَع النَّاُس ِف

َمْن َسنَّ ُسنَّةً َحَسَنةً فَُعِملَ بَِها بَْعَدُه ، كَانَ لَُه ِمثْلُ أَْجرَِها ، َوأَْجرِ َمْن َعِملَ بَِها ، ِمْن غَْيرِ : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوقَالَ 
ِمْن غَْيرِ أَنْ  ْن أُُجورِِهْم َشْيٌء ، َوَمْن َسنَّ ُسنَّةً سَيِّئَةً فَُعِملَ بَِها كَانَ َعلَْيِه وِْزرَُها ، َووِْزُر َمْن َعِملَ بَِها ،أَنْ ُيْنقََص ِم

  ".ُيْنقََص ِمْن أَْوَزارِِهْم َشْيٌء 

ى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَي -٢٢٦٣
َسأَلَ َرُجلٌ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََحثَّ النَّاَس َعلَى الصََّدقَِة حَتَّى : َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

اللَُّه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََجاَء َرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ بِذََهَبٍة فََنَبذََها ، إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى  ُرؤَِي ذَِلَك ِفي َوْجِه َرُسولِ
َسنَّ ُسنَّةً َحَسَنةً ِفي اِإلْسالمِ َمْن : " َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَُرؤَِي السُُّروُر ِفي َوْجِه َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

َوَمْن َسنَّ ُسنَّةً َسيِّئَةً ِفي  فَُعِملَ بَِها ِمْن َبْعِدِه ، كَانَ لَُه أَْجُرَها َومَثَلُ أَْجرِ َمْن َعِملَ بَِها ، ال ُيْنقَُص ِمْن أُجُورِِهمْ َشْيٌء ،
  " .َها َوَمثَلُ وِْزرِ َمْن َعِملَ بَِها ، ال ُيْنقَُص ِمْن أَْوَزارِِهْم َشْيٌء اِإلْسالمِ فَُعِملَ بَِها َبْعَدُه ، كَانَ َعلَْيِه وِْزُر

  الَْحكَُم بن ُعَتْيَبةَ َعْن أَبِي َواِئلٍ
، َعْن َحجَّاجٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي  -٢٢٦٤

: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ َشِقيقِ بن َسلََمةَ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 
  " .بَْعضٍ ِفي الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة  الطُّلَقَاُء ِمْن قَُرْيشٍ ، وَالُْعَتقَاُء ِمْن ثَِقيٍف َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء" 

  ُسلَْيَمانُ اَألْعَمُش َعْن أَبِي َواِئلٍ َعْن َجرِيرٍ

 اَألْعَمشِ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ِشَهابٍ ، َعنِ -٢٢٦٥
َيا َرسُولَ اللَِّه بَايِعْنِي َواْشَترِطْ َعلَيَّ ، فَأَْنَت أَْعلَُم ، فََبَسطَ َيَدُه فَبَاَيَعُه ، : قُلُْت : لٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ َعْن أَبِي َواِئ

  " .ُتفَارُِق الْكَاِفَر ال ُتْشرِْك بِاللَِّه َشْيئًا ، َوتُِقيُم الصَّالةَ ، َوُتؤِْتي الزَّكَاةَ ، َوتَْنَصُح الُْمْسِلَم ، َو: " فَقَالَ 
ْعقُوَب الْقُمِّيِّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ الَْجارُوِديُّ ، َحدَّثََنا أَُسْيُد بن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن إِبَْراهِيَم ، َعْن َي -٢٢٦٦

: أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت : رٍ ، قَالَ َعْن أَبِي رِبِْعيٍّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ ، َعْن َجرِي
أَُبايُِعَك َعلَى أَنْ ال ُتْشرَِك بِاللَِّه : " َيا َرسُولَ اللَِّه اْبُسطْ َيَدَك أُبَايِْعَك ، َوُخذْ َعلَيَّ فَأَْنَت أَْعلَمُ بِالشَّْرِط مِنِّي ، قَالَ 



  " .الصَّالةَ ، َوتُؤِْتَي الزَّكَاةَ ، َوتَْنَصَح الُْمْسِلَم ، َوُتفَارِقَ الُْمْشرَِك  َشْيئًا ، َوتُِقيَم
  َمْنُصوُر بن الُْمْعَتِمرِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َجرِيرٍ

ٍد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن سَِعي -٢٢٦٧
َبايَْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َومَْنُصورٍ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  " .َرُك بِِه شَْيئًا ، َوالنَّْصَح ِلكُلِّ ُمسِْلمٍ أَنْ أَعُْبَد اللََّه ال أَْش" فَاْشَتَرطَ َعلَيَّ 
  أَُبو ُنَخْيلَةَ الَْبَجِليُّ ، َعْن َجرِيرٍ

  َحدَّثََنا ُمَعاذُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، ح -٢٢٦٨
  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ح

َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، : تُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَالُوا وثنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق ال
َيا َرسُولَ : النَّاَس ، فَقُلُْت  أََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيبَايُِع: قَالَ جَرِيٌر : َعْن أَبِي ُنَخْيلَةَ الَْبجَِليِّ ، قَالَ 

أُبَايُِعَك َعلَى أَنْ َتعُْبَد اللََّه ، َوُتِقيمَ الصَّالةَ ، َوُتؤِْتَي : " كَْيَف ُتبَايِعُنِي ؟ فَقَالَ : اللَِّه اْبُسطْ َيَدَك حَتَّى أَُبايَِعَك ، فَقَالَ 
  " .رَِك الزَّكَاةَ ، َوُتنَاِصَح الُْمْسِلَم ، َوُتفَارَِق الُْمْش

  َزاذَانُ أَُبو ُعَمَر ، َعْن َجرِيرٍ َباٌب
ْحَمنِ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّ -٢٢٦٩

  " .اللَّْحُد لََنا وَالشَّقُّ لَِغْيرَِنا : " لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َص: َزاذَانَ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
انَ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن أَبِي الَْيقْظَاِن ، َعْن َزاذَ -٢٢٧٠

  " .اللَّْحُد لََنا وَالشَّقُّ لَِغْيرَِنا : " للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى ا

ُحَسْيُن بن َعِليٍّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ ، َحدَّثََنا  -٢٢٧١
لََّم ، ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن أَبِي الَْيقْظَاِن ، َعْن َزاذَانَ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن 

  ".اللَّْحُد لََنا َوالشَّقُّ ِلَغيْرَِنا : " قَالَ 
َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ  َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم الصُّورِيُّ ، -٢٢٧٢

النَّبِيِّ صَلَّى  بن َعيَّاشٍ ، َعْن َداُوَد بن ِعيَسى ، َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ ، َعْن أَبِي الَْيقْظَاِن ، َعْن َزاذَانَ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ
  " .اللَّْحُد لََنا وَالشَّقُّ ِلغَْيرَِنا : " ، قَالَ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

شٍ ، َعْن َداُوَد بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّا -٢٢٧٣
أَبِي الَْيقْظَاِن ، َعْن َزاذَانَ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،  ِعيَسى ، َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ ، َعْن ُعثَْمانَ

  ".اللَّْحُد لََنا َوالشَّقُّ ِلَغيْرَِنا : " قَالَ 
  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُموَسى السُّدِّيُّ ، ح -٢٢٧٤
َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن أَبِي الَْيقْظَاِن ، َعْن َزاذَانَ ، َعْن َجرِيرٍ ، : ُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال وثنا أَ

  ".اللَّْحُد لََنا َوالشَّقُّ ِلَغيْرَِنا : " َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٢٢٧٥



َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن أَبِي الَْيقْظَاِن ، َعْن َزاذَانَ ، َعْن : وثنا أَُبو ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 
  " .اللَّْحُد لََنا َوالشَّقُّ ِلَغيْرَِنا : " يرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َجرِ

 زَِياٍد ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد بن -٢٢٧٦
اللَّْحُد لََنا : " َوَسلََّم ، قَالَ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَأَةَ ، َعْن أَبِي الَْيقْظَاِن ، َعْن َزاذَانَ ، َعْن َجرِيرٍ ، أَنّ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  " .َوالشَّقُّ ِلَغْيرَِنا 
ثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّ -٢٢٧٧

َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : الَْحجَّاجِ بن أَْرطَأَةَ ، َعْن أَبِي الَْيقْظَاِن ، َعْن َزاذَانَ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
َتْشَهدُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوأَنَّ ُمحَمًَّدا َرُسولُ اللَِّه ، َوُتقِيُم الصَّالةَ ، َوتُْؤِتي الزَّكَاةَ ، : " ِإلْسالمِ ، فَقَالَ فََسأَلَُه َعنِ ا

  ".َتكَْرُه ِلَنفِْسَك  َوَتُصوُم رََمَضانَ ، وََتُحجُّ الَْبْيَت ، وَُتِحبُّ ِللنَّاسِ َما ُتِحبُّ ِلَنفِْسَك ، َوَتكَْرُه ِللنَّاسِ َما
ْمَزةَ الَْيقْظَاِن ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي َح -٢٢٧٨

  " .اللَّْحُد لََنا َوالشَّقُّ ِلَغيْرَِنا : " ، قَالَ  َعْن َزاذَانَ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ى ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عالنُ بن َعْبِد الصََّمِد َماغَمةُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعَمَر الْهياجي ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَس -٢٢٧٩
َخَرجَْنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى : ْن أَبِي الَْيقْظَاِن ، َعْن َزاذَانَ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ أَُبو َحمَْزةَ الثُّمَاِليُّ ثَابُِت بن َسعِيٍد ، َع

َعامِ َهذَا َرُجلٌ ال عَْهَد لَُه بِالطَّ: " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َرَواِحلَِنا ِمَن الَْمِديَنِة َوِهي آِكلَةُ النََّوى فََرفََع لَُه َشَخٌص ، فَقَالَ 
ْت َشفََتاُه ِمْن أَكْلِ ِلَحى ، فَأَْسَرعَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم السَّْيَر َوأَْسَرْعَنا َمَعُه ، فَإِذَا فًَتى َشابٌّ قَِد اْسَتلْقَ" 

فَأََنا ُمَحمٌَّد ، أََنا : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُألَبايَِعُه ، قَالَ  أُرِيُد ُمَحمًَّدا صَلَّى: فَقَالَ " ِمْن أَْيَن أَقَْبلََت ؟ : " الشََّجرِ فََسأَلُْتُه 
َتشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه وَأَنِّي : " السَّالُم َعلَْيَك ُدلَّنِي َعلَى اِإلْسالمِ َيا َرسُولَ اللَِّه ، قَالَ : ، فَقَالَ " َرسُولُ اللَِّه 

: " أَقَْرْرُت ، قَالَ : ، قَالَ " َوتُِقيُم الصَّالةَ : " أَقَْرْرُت ، قَالَ : ، قَالَ " رُّ بَِما َجاَء ِمْن ِعْنِد اللَِّه َرسُولُ اللَِّه ، َوُتِق
َصلَّى اللَُّه  أَقَْرْرُت ، ثُمَّ اْنَصَرَف َرُسولُ اللَِّه: ، قَالَ " وََتُحجُّ الَْبْيَت : " أَقَْرْرُت ، قَالَ : ، قَالَ " َوَتُصوُم رََمَضانَ 

 َوازَْدَحْمَنا َعلَْيِه ِحَني أَْنَشأَ َيِصُف لَُه اِإلْسالَم َننْظُُر إِلَى أَيِّ َشْيٍء َينَْتهِي ِصفَُتُه ، ثُمَّ اْنَصَرَف: َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َجرِيٌر 
: َدقَّْت ُعُنقُُه ، فَالَْتفَتَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َواْنَصَرفَْنا ، فََوقََعْت َيُد َبكْرِِه ِفي أََخاِفيقِ الْجِْرذَاِن فَاْن

  ،" َعلَيَّ الرَُّجلُ " 

: َض َعْنُه بَِوْجهِِه ، فَقَالَ ِه ثُمَّ أَعَْرفََوَجْدنَاُه قَِد اْنثََنْت ُعُنقُُه ، فََماَت ، فَأََتاُه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنظََر إِلَْي
اْحفُُروا لَُه َوالِْحُدوا لَْحًدا فَإِنَّ اللَّْحدَ لََنا وَالشَّقَّ : " ، فََغسَّلَْناُه َوكَفَّنَّاُه َوَحنَّطَْناُه ، ثُمَّ قَالَ " اْحِملُوُه إِلَى الَْماِء " 

أَال أَُحدِّثُكُْم بَِحِديِث َهذَا الرَُّجلِ ؟ َهذَا ِممَّْن َعِملَ قَِليال : " َشْيٍء ، ثُمَّ قَالَ ، َوَجلََس َعلَى قَْبرِِه ال ُيَحدِّثَُنا بِ" ِلَغْيرَِنا 
ُه إِنِّي أَعَْرْضُت َعْن]  ٨٢: األنعام [} الَِّذيَن آَمُنوا َولَمْ َيلْبُِسوا إِميَانَُهْم بِظُلْمٍ{: َوأُجَِر كَثًِريا ، ِممَّْن قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

  ".َوَملَكَاِن َيُدسَّاِن ِفي فَِمِه ِثَماَر الَْجنَِّة 
اجِ بن أَْرطَأَةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعنِ الَْحجَّ -٢٢٨٠

ْن َجرِيرٍ ، أَنَّ َرُجال َدَخلَ ِفي اِإلْسالمِ فَكَانَ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، َعْن َزاذَانَ ، َع
َسلََّم ، اللَُّه َعلَْيِه َو ِفي َمِسريٍ لَُه ، فََدَخلَ ُخفَّ َبعِريِِه ِفي ُحْجرِ يَْربُوعٍ فََوقََصُه فََماَت ، فَأََتى َعلَْيِه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى

  ".اللَّْحُد لََنا وَالشَّقُّ لَِغْيرَِنا : " ، َوقَالَ " َعِملَ قَِليال َوأُجَِر كَثًِريا : " فَقَالَ 



  َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ َعْن َجرِيرٍ
  َمْنُصوُر بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الُْغدَانِيُّ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ

اِضي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أنا ُشْعَبةُ ، َعْن َمْنُصورِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َيْعقُوَب الْقَ -٢٢٨١
ال ُتقَْبلُ لَهُ َصالةٌ حَتَّى : " الُْغدَانِيِّ ، َسِمَع الشَّْعبِيَّ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الْعَْبِد اآلبِقِ 

  ".ْرجَِع إِلَى َمَواِليِه َي
تَارِ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن الُْمْخ -٢٢٨٢

، قَالَ " أَيَُّما َعْبدٍ أََبَق ِمْن َمَواِليِه فَقَْد كَفََر َحتَّى َيْرجِعَ إِلَْيهِْم : " ولُ َحدَّثَنِي الشَّْعبِيُّ ، أَنَُّه َسِمَع َجرِيرَ بن َعْبِد اللَِّه ، َيقُ
  " .قَْد وَاللَِّه قَالَُه َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َولَِكْن ال أُرِيُد أَنْ ُيْرَوى َعنِّي : َمْنُصوٌر 

  نِ الشعيبَداُوُد بن أَبِي هِْنَد ، َع
ْعبِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َداُودُ بن أَبِي ِهْنَد ، َعنِ الشَّ -٢٢٨٣

  ".ُق َوُهَو َعْنكُمْ رَاضٍ ِلَيْرجِعِ الُْمَصدِّ: " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َجرِيرٍ ، قَالَ 
بن أَبِي هِْنَد ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َحدَّثََنا َداُوُد -٢٢٨٤

ِليَْرجِعِ الُْمَصدُِّق َوُهَو َعْنكُْم : " ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَّ: َحدَّثَنِي َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  " .رَاضٍ 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ح -٢٢٨٥
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َحدَّثََنا ُزهَْيُر بن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن أَبِي : وثنا أَُبو ُشَعْيبٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َجدِّي أَْحَمُد بن أَبِي ُشَعْيبٍ ، قَاال 
ِليَْرجِعِ الُْمَصدُِّق َوُهَو َعْنكُْم رَاضٍ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َجرِيرٍ ، قَالَ ِهْنَد ، َحدَّثََنا َعاِمٌر ، َعْن 

. "  
أَبِي هِْنَد ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َعْن َداُوَد بن -٢٢٨٦

إِذَا أََتاكُُم الُْمَصدُِّق فَال َيْصُدْر َعْنكُْم إِال َوُهوَ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعاِمرٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  " .َعْنكُْم رَاضٍ 

ثََنا إِْبَراِهيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َداُودَ بن أَبِي َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ الْجَُمِحيُّ ، َحدَّ -٢٢٨٧
 إِذَا أََتاكُُم الُْمَصدُِّق فَال َيْصُدْر: " ِهْنَد ، َوُمجَاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن جَرِيرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  " .إِال َعْن رًِضى 
اَألْحَمُر ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغيَاٍث ، َوأَُبو َخاِلٍد  -٢٢٨٨

ِلَيْرجِعِ الُْمَصدُِّق ِحنيَ : " هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّ: َداُوَد بن أَبِي هِْنَد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  " .َيْرجُِع َوُهَو رَاضٍ 

ةَ ، َوَعْبُد الرَِّحيمِ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّ -٢٢٨٩
إِذَا : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنَد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  " .َجاَءكُُم الُْمَصدُِّق فَلَْيْصُدْر َعْنكُْم َوُهَو َعْنكُمْ رَاضٍ 
َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن َعلْقََمةَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن -٢٢٩٠

الُْمَصدُِّق عَْنكُْم َوهُوَ  ِلَيْصُدرِ: " ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنَد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  " .رَاضٍ 
نِ الشَّْعبِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ ، َعْن َداُوَد ، َع -٢٢٩١

  " .لَِيْرجِعِ الُْمَصدُِّق ِمْن ِعْنِدكُْم َوُهَو َعْنكُمْ رَاضٍ : " لََّم ، قَالَ َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ اللَّهُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
ن َزكَرِيَّا ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ب -٢٢٩٢

َبايَْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى إِقَامِ الصَّالِة ، وَإِيَتاِء الزَّكَاةِ : " ْعبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ َداُوَد ، َعنِ الشَّ
  .ِفيَما اْسَتطَْعُت َيا َرُسولَ اللَِّه : َوكَانَ َجرِيٌر فَِطًنا ، فَقُلُْت : ، قَالَ الشَّْعبِيُّ " ، َوالنُّْصحِ ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ 

َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَبِي زَِياٍد الْقَطَوَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن : َحدَّثََنا ُعَبْيٌد الِْعْجِليُّ ، َوالَْحْضَرِميُّ ، قَاال  -٢٢٩٣
، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  الرَّبِيعِ الُْعصْفُرِيُّ ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنَد ، َعْن َعاِمرٍ الشَّعْبِيِّ

 َيْوَم الِْقَياَمةِ َما ِمْن ِذي َرِحمٍ َيأِْتي َرِحَمُه ، فََيْسأَلُُه فَْضال أَْعطَاهُ اللَُّه إِيَّاُه فَيَْبَخلُ َعلَْيِه ، إِال أُخْرَِج لَُه: " َوَسلََّم ، قَالَ 
  ".ُشجَاٌع ، َيَتلَمَّظُ فَُيطَوَُّق بِِه : نََّم َحيَّةٌ ُيقَالُ لََها ِمْن َجَه

  أَُبو إِْسَحاقَ السَّبِيِعيُّ
  َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن جَرِيرٍ



كِيمٍ اَألْوِديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َح -٢٢٩٤
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ :  ُحَمْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الرَُّواِسيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ

  ".ُدوِّ فَقَْد َحلَّ َدُمُه إِذَا لَِحَق الَْعْبُد بِأَْرضِ الَْع: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
يٍّ ، َعْن إِْسرَائِيلَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِد -٢٢٩٥

إِذَا أََبَق الَْعْبدُ إِلَى الَْعُدوِّ : " يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِ
  ".فَقَْد َبرِئَْت ِمْنهُ الذِّمَّةُ 

، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَحَْمَد الزُّبَْيرِيُّ -٢٢٩٦
إِنَّ أََخاكُُم النَّجَاِشيَّ قَْد َماتَ : " َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  " .فََصلُّوا َعلَْيِه 
  نِ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َداُودَ الضَّبِّيُّ ، حَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْحَسْي -٢٢٩٧

َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ : َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، قَاال 
  ".إِنَّ أََخاكُُم النَّجَاِشيَّ َماَت فَاْسَتْغِفرُوا لَُه : " نّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، أَ

َشرِيٍك ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َعْمرٍو الْكَلْبِيُّ ، َعْن  -٢٢٩٨
  " .اْسَتْغِفرُوا ِللنَّجَاِشيِّ : " قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعاِمرٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  أَُبو إِْسَحاقَ الشَّْيبَانِيُّ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن جَرِيرٍ
ن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الشَّيَْبانِيِّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ب -٢٢٩٩

أَْرضِ الَْعُدوِّ فَقَدْ َبرِئَْت  إِذَا أََبَق الْعَْبُد إِلَى: " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن جَرِيرٍ ، قَالَ 
  " .ِمْنُه الذِّمَّةُ 

َنا شَرِيٌك ، َعنِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ بن ثَْعلََبةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثَ -٢٣٠٠
إِنَّ أََخاكُمُ النَّجَاِشيَّ قَْد مَاَت : " قَالَ لَُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : رٍ ، قَالَ الشَّْيبَانِيِّ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجرِي

  " .فَاْسَتْغِفُروا لَُه 
  إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ

ابِ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَب -٢٣٠١
اَدِة بَاَيْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعلَى َشَه: " بن أَبِي َخاِلٍد ، َوُمَجاِلٌد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

اِء الزَّكَاِة ، وَالنُّْصحِ ِلكُلِّ أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه َوأَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه ، َوالسَّْمعِ وَالطَّاَعِة ، َوإِقَامِ الصَّالِة ، َوإِيَت
  " .ُمْسِلمٍ 
بن حَبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن َعِليٍّ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس -٢٣٠٢

إِذَا أََتاكُمُ : " الَ إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَ
  " .إِال َوُهَو رَاضٍ  الُْمَصدُِّق فَال َيْصُدَرنَّ َعْنكُْم

يلَ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيْحَيى بن َخلٍَف ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعِليٍّ ، َعْن إِْسَماِع -٢٣٠٣
  " .إِنََّما َيْرَحُم اللَُّه ِمْن ِعَباِدِه الرَُّحَماَء : " َم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 



  َسيَّارُ أَُبو الَْحكَمِ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ
: يرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن َسيَّارٍ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجرِ -٢٣٠٤

َعلَى السَّْمعِ َوالطَّاَعِة ، فَلَقََّننِي ِفيَما اْسَتطَْعُت ، وَالنُّْصحِ ِلكُلِّ : " َباَيْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت 
  " .ُمْسِلمٍ 

  ُمِغَريةُ بن ِمقَْسمٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ
َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، : َق التُّْسَترِيُّ ، َوَجعْفَُر بن ُمَحمٍَّد الْفِْرَيابِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَا -٢٣٠٥

ال : " ولُ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُ: َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  " .َيْصُدُر الُْمَصدِّقُونَ إِال َعْن رًِضى 

وَاِئلٍ ، وَالشَّْعبِيِّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعْن أَبِي  -٢٣٠٦
أُبَايُِعَك َعلَى السَّْمعِ وَالطَّاَعِة ِفيَما أَحَْبْبُت َوكَرِْهتُ : صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت  رَأَْيُت النَّبِيَّ: قَالَ جَرِيٌر : ، قَاال 

: قُلُْت : ، قَالَ "  أََتْستَِطيُع ذَِلَك َيا َجرِيُر ؟ أَْو تُِطيُق ذَِلَك ؟ قُلْ َما اْسَتطَْعُت: " ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .فََباَيعَنِي ، َوَعلَى النُّْصحِ ِللُْمْسِلمِ: َما اْسَتطَْعُت ، قَالَ 

كَانَ :  ، قَالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعْن َعاِمرٍ -٢٣٠٧
، " إِذَا أََبَق الَْعْبُد لَْم ُتقَْبلْ لَهُ َصالةٌ ، َوإِنْ َماَت مَاَت كَاِفًرا : " دِّثُ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َجرِيٌر ُيَح

  .َولَِحَق بِدَارِ الْحَْربِ َمْعنَاُه أَنَُّه كَفََر: فَأََبَق غُالٌم ِلجَرِيرٍ فَأََخذَُه فَضََرَب ُعُنقَُه ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ 
  ِفَراُس بن َيحَْيى ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ

َعْن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َخاِلٌد ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُعَماَرةَ ، َعْن ِفَراسٍ ،  -٢٣٠٨
  " .إِذَا أََتاكُْم كَرُِمي قَْومٍ فَأَكْرُِموُه : " لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَا: َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  ُمَجاِلُد بن َسعِيٍد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ
الَْواِحِد بن زَِياٍد ، َعْن ُمَجاِلٍد ،  َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد -٢٣٠٩

" إِذَا أََبَق الْعَْبُد فَقَْد بَرِئَْت ِمْنُه ِذمَّةُ اللَِّه َوَرُسولُُه : " َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن جَرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
.  

َق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَا -٢٣١٠
  " .الذِّمَّةُ إِذَا أََبَق الَْعْبُد فَقَْد َبرِئَْت ِمْنهُ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

: َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعْن َعاِمرٍ الشَّعْبِيِّ ،  -٢٣١١
  " .الُْمَصدُِّق ، فَال ُيفَارِقْكُْم إِال َوُهَو َراضٍ  إِذَا َجاَءكُُم: " َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

َجاِلٍد ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك ، َعْن ُم -٢٣١٢
  " .ال يَْرجِعِ الُْمَصدُِّق َعْنكُْم إِال َوُهَو رَاضٍ : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ : الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  َعْبُد اللَِّه بن حَبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ الشَّْعبِيِّ
ِد بن حَاِتمٍ ، َحدَّثََنا َسْوَرةُ بن الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َحدَّثَنِي أَُبو أَُساَمةَ الدَّقَّاُق الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمحَمَّ -٢٣١٣

قَالَ َرسُولُ اللَِّه : ، قَالَ  َعْبُد اللَِّه بن حَبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه
َشَهاَدةِ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوأَنِّي َرُسولُ اللَِّه ، َوإِقَامِ الصَّالِة ، : بَين اِإلْسالُم َعلَى َخْمسٍ : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



  ".َوإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َوَحجِّ الَْبْيِت ، َوَصْومِ رََمَضاِن 
  َداُوُد بن يَزِيدَ اَألوِْديُّ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ

ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسى  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ الدِّيَباجِيُّ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا -٢٣١٤
ُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِمْعُت َر: ، َحدَّثََنا َداُوُد بن يَزِيَد اَألْوِديُّ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن جَرِيرٍ ، قَالَ 

َشَهاَدِة أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، َوإِقَامِ الصَّالِة ، وَإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َوَحجِّ الْبَْيِت ، َوَصْومِ : بَين اِإلْسالُم َعلَى َخْمسٍ : " 
  ".َرَمَضاِن 
ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا َمكِّيُّ بن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا َداُوُد بن  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن -٢٣١٥

، " َمدَّ َيَدَك َيا جَرِيُر : " ، فَقَالَ َيزِيَد األَْوِديُّ ، َعْن َعاِمرٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لُِيَبايَِعُه 
، فَأَْدَركََها جَرِيٌر َوكَانَ َرُجال َعاِقال ، " َعلَى أَنْ ُتْسِلَم َوْجَهَك ِللَِّه ، وَالنَِّصيَحةِ ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ : " َعلَى َمْه ؟ قَالَ : فَقَالَ 
  .ةً ِللنَّاسِ َبْعَدُه ِفيَما اْسَتطَْعُت ، فَكَاَنْت ُرْخَص: َيا َرُسولَ اللَِّه : فَقَالَ 

، َحدَّثََنا َداُودُ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن سَْهلٍ اَألْعَرُج ، َحدَّثََنا َمكِّيُّ بن إِبَْراهِيَم  -٢٣١٦
إِذَا أََبَق الْعَْبُد فَلَِحَق بِالَْعُدوِّ فََماَت َوُهَو : " َعلَْيِه َوَسلََّم  اَألوِْديُّ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه

  " .كَاِفٌر 
  َجابِرِ بن َيزِيُد الُْجعِْفيِّ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ

َعْن َجابِرٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ َحدَّثََنا فَُضْيلِ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ،  -٢٣١٧
  " .أَْرضُوا ُسعَاَتكُْم َوُمَصدِِّقيكُْم : " َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ، قَالَ 
ثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ، َعْن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليلٍ الْغَزِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ ، َحدَّ -٢٣١٨

َشَهاَدِة أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه ، َوإِقَامِ الصَّالِة ، َوإِيَتاِء الزَّكَاةِ : بَين اِإلْسالُم َعلَى َخْمسٍ : " َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن جَرِيرٍ ، قَالَ 
  " .َيامِ َرَمَضاِن ، َوَحجِّ الْبَْيِت ، َوِص

  الَْحَسُن بن َعْمرٍو الْفُقَيِْميُّ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ
الَْحَسنِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن سباَبةَ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَِخي  -٢٣١٩

لَمَّا َرآنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال أَْمِسكُ : الَْحَسُن بن َعْمرٍو الْفُقَْيِميُّ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ  َعْمرٍو ، َحدَّثَنِي
  ".اَألْمرِ ُمدَّةً  َيا جَرِيُر ال َعلَْيَك أَنْ ُتْمِسَك َعلَْيَك مَالََك ، فَإِنَّ لَِهذَا: " َشْيئًا إِنََّما أََنا أُْنِفقُُه ، قَالَ 

  َعْبُد اللَِّه بن أَبِي الُْهذَْيلِ ، َعْن َجرِيرٍ

ي الُْمِغَريِة ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ ، َعْن َجْعفَرِ بن أَبِ -٢٣٢٠
َما َخلَْصُت ِمَن : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : ْيلِ ، َعْن جَرِيرٍ ، قَالَ اللَِّه بن أَبِي الُْهذَ

  " .َجاَءَها َما قُدَِّر لََها : " الُْمْشرِِكَني إِال بِقَْيَنٍة أُرِيُد بَِها السُّوَق ، وَأََنا أَعْزِلُ َعْنَها ، قَالَ 
 َجْعفَرِ بن أَبِي دَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب الْقُمِّيُّ ، َعْنَح -٢٣٢١

َيا : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ : الُْمِغَريِة ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الُْهذَْيلِ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
: نَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرسُولَ اللَِّه َما َخلَْصُت ِمَن الُْمْشرِِكَني إِال بِقَْيَنٍة َوأََنا أَْعزِلُ َعنَْها أُرِيُد بَِها السُّوَق ، فَقَالَ ال

  ".َجاَءَها َما قُدَِّر لََها " 



  َرَوى َولَدُ َجرِيرٍ ، َعْن َجرِيرٍَما 
  ِمْنُهُم الُْمْنِذُر بن جَرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، ح -٢٣٢٢
  َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَبِيبٍ ، ح

  َنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، حَوَحدَّثَ
  َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، ح

َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْوِن بن أَبِي : وا وثنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ ، قَالُ
كُنَّا ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي : َسِمْعُت ُمْنِذَر بن جَرِيرٍ ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ : ُجَحْيفَةَ ، قَالَ 

َعامَُّتُهْم ِمْن ُمَضَر : اةً ُعَراةً ُمْجتَابِي النِّمَارِ َعلَْيهُِم السُّيُوُف َوالْعَِباُء ، فَقُلُْت َصْدرِ النَّهَارِ ، فََجاَء نَاٌس ِمَن اَألعَْرابِ حُفَ
أََمرَ بِالال   ، فَقَاَم فََدَخلَ ثُمََّبلْ كُلُُّهْم ِمْن ُمَضَر ، فَرَأَْيُت َوْجهَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتغَيََّر لَمَّا َرأَى بِهِْم

: النساء [} َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحدٍَة{: فَأَذَّنَ َوأَقَاَم ، ثُمَّ خََرَج فََصلَّى الظُّْهَر َوخَطََب 
َتَصدََّق اْمُرٌؤ ِمْن ِدْرَهِمِه ، َتَصدََّق اْمرُؤٌ ] "  ١٨: احلشر [} وَلَْتْنظُْر نَفٌْس َما قَدََّمْت لَِغٍد{: اآلَيةَ قََرأََها إِلَى قَْوِلِه ]  ١

، َحتَّى ذَكََر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشقَّ " ِمْن ِديَنارِِه ، ِمْن صَاعِ َتمْرِِه ِمْن صَاعِ َشِعريِِه ِمْن كَذَا ِمْن كَذَا 
َوَتَتاَبَع النَّاُس حَتَّى رَأَْيُت كَْوَمْينِ ِمْن طََعامٍ : رٍَّة قَْد كَاَدْت كَفُُّه تَْعجُِز أَْو قَْد َعَجَزْت ، قَالَ َتْمَرٍة ، فََجاَء َرُجلٌ بُِص

ْن َسنَّ ِفي اِإلْسالمِ ُسنَّةً َم: " َوِثَيابٍ ، فََرأَْيُت َوْجَه َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَهلَّلُ كَأَنَُّه ُمذَْهَبةٌ ، فَقَالَ 
ِهْم َشْيٌء ، َوَمْن َسنَّ ِفي َصاِلَحةً كَانَ لَهُ أَْجرَُها ، َوأَْجُر َمْن َعِملَ بَِها ِمْن بَْعِدِه إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ، ال ُيْنقَُص ِمْن أُُجورِ

  اِإلْسالمِ ُسنَّةً

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن " ْن َعِملَ بَِها بَْعَدُه إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ، ال ُيْنقَُص ِمْن أَْوزَارِِهْم َشْيٌء َسيِّئَةً كَانَ َعلَْيِه وِْزُرَها ، َووِْزُر َم
ِذرِ بن جَرِيرٍ ، َعنِ الُْمْنالَْحَسنِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ ، 

  .كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َصْدرِ النَّهَارِ ، َوذَكََر الَْحِديثَ بِطُوِلِه: َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َحدَّثََنا َعْبدُ : َيحَْيى السَّاجِيُّ ، قَالُوا  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد ، َوزَكَرِيَّا بن -٢٣٢٣
ُمْنِذرِ بن جَرِيرٍ ، َعْن الَْواِحِد بن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن َرقََبةَ بن َمْصقَلَةَ ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ ، َعنِ الْ

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَض النَّهَارِ إِذْ َجاَء نَاٌس َوَعامَُّتُهْم ِمْن ُمَضرَ َبلْ كُْنُت جَاِلًسا عِْنَد َرسُولِ اللَّ: َجرِيرٍ ، قَالَ 
غَيَُّر لَمَّا ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتكُلُُّهْم ِمْن ُمَضَر ، ُمْجتَابِي النِّمَارِ ُمَتقَلِِّدي السُُّيوِف ، فَلَقَْد رَأَْيُت َوْجَه َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ

، فَلَمَّا َصلَّى قََعَد قَْعَدةً ، فََحِمَد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ وَأَثَْنى َعلَْيِه ، " َيا بِاللُ َعجِّلِ الصَّالةَ : " َرأَى بِهِْم ِمَن الضُّرِّ ، ثُمَّ قَالَ 
َرِحمَ اللَُّه َرُجال َتَصدََّق ِمْن ِديَنارِهِ " } اللََّه كَانَ َعلَْيكُْم َرِقيًبا اتَّقُوا اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه وَاَألْرَحاَم إِنَّ{: ثُمَّ قَالَ 

، َحتَّى َردَّ الصََّدقَةَ إِلَى َشقِّ التَّمَْرِة ، َوكَانَ ِممَّْن قَاَم َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ بُِصرٍَّة كَاَدْت كَفُّهُ " َوِدْرَهِمِه َوصَاعِ َتْمرِِه 
ِمْن طََعامٍ  َها ، َبلْ َعَجَزْت َعنَْها ال َيْدرِي أَذََهٌب أَْم ِفضَّةٌ ، ثُمَّ َتتَاَبَع النَّاُس حَتَّى َجَمُعوا كَْوَمْينِ َضْخَمْينَِتْعجُِز َعْن

ةٌ ، فَلَمَّا انَْتَهِت الصََّدقَةُ ، قَالَ َرسُولُ َوِثَيابٍ ، فَلَقَْد َرأَْيُت َوْجَه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَهلَّلُ كَأَنَُّه ُمذَْهَب
  إِنَُّه لَْيَس أََحٌد ِمْن أُمَِّتي َيْسَتنُّ ُسنَّةً َحَسَنةً ، فَُيْعَملُ بَِها َبْعَدُه إِال كَانَ لَهُ أَجُْرُه ،: " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



ُسنَِّتِه ، ِمْن غَْيرِ أَنْ ُينْقََص ِمْن أُُجورِِهْم َشْيٌء ، َوَمْن َسنَّ ِفي اِإلْسالمِ ُسنَّةً سَيِّئَةً فَُعِملَ بَِها َوَمثَلُ أَْجرِ الَِّذيَن اْسَتنَّْوا بِ
  " .زَارِِهْم َشْيٌء ْن أَْوَبْعَدُه ، إِال كَانَ َعلَْيِه وِْزُرُه ، َومِثْلُ أَْوَزارِ الَِّذيَن اْسَتنَّْوا بُِسنَِّتِه ، ِمْن غَْيرِ أَنْ ُيْنقََص ِم

ُعَمْيرٍ ، َعنِ  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن -٢٣٢٤
ِعْندَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَتَاُه قَْوٌم ُمْجَتابِي كُْنُت : الْمُْنِذرِ بن جَرِيرِ بن َعْبدِ اللَِّه الَْبجَِليِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

 ِمْن ُمَضَر ، فَلَمَّا َرأَى النِّمَارِ ُمَتقَلِِّدي السُُّيوِف َولَْيَس َعلَْيهِْم آُزٌر ، َوال َشْيَء غَْيَرَها َعامَُّتُهْم ِمْن ُمَضَر ، َبلْ كُلُُّهْم
اَح إِلَى ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما بِهِْم ِمَن الَْجْهِد َوالْعَُرى َوالْجُوعِ َتغَيََّر َوْجُهُه ، وََدَخلَ َبْيَتُه ، ثُمَّ َرَرسُولُ اللَِّه صَلَّ

أَمَّا َبْعُد فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ : " الَْمْسجِِد فََصلَّى الظُّْهَر ، ثُمَّ صَِعَد ِمْنبًَرا َصغًِريا ، فََحِمَد اللََّه ، َوأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ 
َيا أَيَُّها {إِلَى آِخرِ اآلَيِة ]  ١: النساء [} َيا أَيَُّها النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ وَاِحَدٍة{: أَنَْزلَ ِفي ِكَتابِِه 

، َتَصدَّقُوا قَْبلَ أَنْ ]  ٢٠ـ١٨احلشر [} ُهُم الْفَاِئُزونَ{إِلَى قَْوِلهِ } ٌس َما قَدََّمْت ِلَغٍدالَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َولَْتنْظُْر نَفْ
َق َرُجلٌ ِمْن َتْمرِِه ، ال َتَصدَّقُوا ، َتَصدََّق َرُجلٌ ِمْن ِديَنارِِه ، َتَصدَّقَ َرُجلٌ ِمْن ِدْرَهِمِه ، َتَصدَّقَ َرُجلٌ ِمْن ُبرِِّه ، َتَصدَّ

  ْن َشِعريِِه ، الِم

، فَقَاَم َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ ِفي كَفِِّه صُرَّةٌ ، فََناَولََها َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه " َتحِْقَرنَّ َشْيئًا ِمَن الصََّدقَِة ، َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة 
َمْن َسنَّ ُسنَّةً َحَسَنةً فَُعِملَ بَِها ، كَانَ : " ُروُر ِفي َوْجهِِه ، ثُمَّ قَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ ، فَقََبَضَها فَُعرِفَ السُّ

ِملَ بَِها ، كَانَ َعلَْيِه وِْزُرَها لَُه أَْجرَُها ، َوِمثْلُ أَْجرِ َمْن َعِملَ بَِها ، ال ُيْنقَُص ِمْن أُجُورِِهمْ َشْيٌء ، َوَمْن َسنَّ ُسنَّةً سَيِّئَةً فَُع
، فَقَاَم النَّاُس فََتفَرَّقُوا فَِمْن ذَا ِدينَاٌر ، َوِمْن ذَا ِدْرَهٌم ، " وِْزُر َمْن َعِملَ بَِها بَْعَدُه ، ال ُيْنقَُص ِمْن أَْوَزارِِهْم َشْيٌء ، َو

  .فَاْجَتَمَع فَقََسَمُه َبْينَُهْم 
دَّثََنا َيْحَيى ، َعْن أَبِي َحيَّانَ التَّيِْميِّ ، َحدَّثََنا الضَّحَّاُك ، خَالُ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َح -٢٣٢٥

ال : " َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : الْمُْنِذرِ بن جَرِيرٍ ، َعنِ الْمُْنِذرِ بن َجرِيرٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  ".ةَ إِال ضَالٌّ ُيْؤوِي الضَّالَّ

َمْيرٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ِشهَاُب بن َعبَّاٍد الَْعْبِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُن -٢٣٢٦
كُْنُت َمَع أَبِي بِالْبََوارِيجِ فََراَحتِ الْبَقَُر فََرأَى : ، قَالَ  َحيَّانَ التَّْيِميِّ ، َحدَّثََنا الضَّحَّاكُ بن الْمُْنِذرِ ، َعْن ُمْنِذرِ بن َجرِيرٍ

َهِذِه َبقََرةٌ لَحِِقْت بِالَْبقَرِ ال ُيْدَرى ِلَمْن ِهي ، فَأََمَر بَِها ، فَطُرَِدْت حَتَّى : َما َهِذِه ؟ قَالُوا : َبقََرةً أَْنكَرََها ، فَقَالَ ِللرَّاِعي 
، َحدَّثََنا " ال ُيؤْوِي الضَّالَّةَ إِال ضَالٌّ : " َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ثُمَّ قَالَ َتوَاَرْت َعْنُه ، 

  الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن الْمَُباَرِك ، ح
تَّْيِميِّ ، َعنِ الضَّحَّاكِ ثََنا الُْحَسْيُن ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن ُعَبْيٍد ، َجِميًعا َعْن أَبِي َحيَّانَ الَوَحدَّ

  .َوَسلََّم ، ِمثْلَُه  بن الُْمْنِذرِ ، َعنِ الُْمْنِذرِ بن جَرِيرٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أنا شَرِيٌك ، ح -٢٣٢٧

، أنا َشرِيٌك ، َعْن  اُرونََوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَحَْمَد بن أََبى خَْيثََمةَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن سَْهلٍ األَْعَرُج ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َه
َما ِمْن قَْومٍ ُيْعَملُ َبْيَن : " أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الُْمْنِذرِ بن جَرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  ".وا إِال أََصابَُهُم اللَُّه ِمْنُه بِِعقَابٍ أَظُْهرِِهْم بِالَْمَعاِصيِ ُهْم أََعزُّ مِْنُهْم ، َوأَمَْنُع لَمْ ُيَغيُِّر



  ُعَبْيُد اللَِّه بن َجرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه
ِد اللَِّه بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أنا َمْعَمٌر ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُعَبْي -٢٣٢٨

َما ِمْن قَْومٍ َيكُونُ َبْيَن أَظُْهرِِهْم َرُجلٌ َيْعَملُ بِالَْمعَاِصيِ : " يِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َجرِيرٍ ، َعْن أَبِ
  " .ُهْم أَْمَنُع ِمْنُه ، َوأََعزُّ ال ُيَغيُِّرونَ َعلَْيِه إِال أََصابَُهُم اللَُّه بِِعقَابٍ 

ي إِْسَحاقَ ا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبَِحدَّثََن -٢٣٢٩
َما ِمْن قَْومٍ ُيْعَملُ َبْيَنُهمْ  : "، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َجرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  ".بِالَْمعَاِصيِ ، ُهْم أََعزُّ َوأَكْثَُر ِممَّْن َيْعَملُُه لَْم ُيَغيُِّروا إِال أَصَابَُهُم اللَُّه بِِعقَابِِه 
  َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، ح: َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، وَأَُبو َخِليفَةَ ، قَاال  -٢٣٣٠

َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن جَرِيرٍ ، : َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَاال 
ِمْن َرُجلٍ َيكُونُ ِفي قَْومٍ َيْعَملُ ِفيهِْم  َما: " َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  " .وُتوا بِالَْمعَاِصيِ ، َيقِْدُرونَ أَنْ ُيغَيُِّروا َعلَْيِه َوال ُيَغيُِّرونَ ، إِال أَصَابَُهُم اللَُّه بِِعقَابٍ قَْبلَ أَنْ َيُم

ْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َي -٢٣٣١
َما ِمْن قَْومٍ َيكُونُ ِفيهِْم َرُجلٌ َيْعَملُ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعَبْيِد اللَِّه بن َجرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  " .ُرونَ أَنْ ُيغَيُِّروا َعلَْيِه َوال ُيَغيُِّرونَ ، إِال َعمَُّهُم اللَُّه بِِعقَابٍ قَْبلَ أَنْ َيُموتُوا بِالَْمعَاِصيِ ، َيقِْد
َعْن َعْبِد  حَارِبِيُّ ،َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد الُْم -٢٣٣٢

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : الَْمجِيِد بن أَبِي َجْعفَرٍ الْفَرَّاِء ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن جَرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
ْيَن ظَْهرَاَنيْهِْم بِالَْمعَاِصيِ َوال َيأُْخذُونَ َعلَى َيَدْيِه ، إِال َما ِمْن َرُجلٍ ُيَجاوُِر قَْوًما فََيْعَملُ َب: " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  " .أَْوَشَك أَنْ َيُعمَُّهُم اللَُّه ِمْنُه بِِعقَابِِه 
هِيَم ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا اَألْزَرُق بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِْبَرا -٢٣٣٣

: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن جَرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
ثَُر ِمْنُه َوأََعزُّ ، فََيْدُهُنونَ َوَيْسكُُتونَ ، فَال ُيَغيُِّرونَ إِال أَصَاَبتُْهْم ِفيِه َما ِمْن قَْومٍ َيكُونُ ِفيهِْم َمْن َيْعَملُ بِالَْمعَاِصيِ ُهمْ أَكْ" 

  " .ُعقُوَبةٌ 

ُعَبْيدِ ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعاِمرُ بن ُمْدرٍِك ، َحدَّثََنا  -٢٣٣٤
َواِقفًا " َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اللَِّه ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن جَرِيرٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  ".َتاُه ُتْرَعَداِن بَِعَرفَةَ ُمَتأَبِّطًا رَِداَءهُ َراِفًعا َيَدْيِه ال ُيَجاوَِزاِن رَأَْسُه ، َوَعَضلَ
يلَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم َعْن إِْسَماِع -٢٣٣٥

َمْن ال َيْرَحُم النَّاَس لَْم : " للَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ ا: إِْسحَاَق ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن جَرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  " .َيْرَحْمُه اللَُّه 
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٢٣٣٦

َيحَْيى الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن 
َمْن ال َيْرَحمْ ال : "  ، قَالَ َيزِيِد بن أَبِي زَِياٍد ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َجرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  " . ُيْرَحْم



ا أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِثِ بن َعْبِد الصََّمِد بن َعْبِد الْوَارِِث ، َحدَّثََن -٢٣٣٧
َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَبِيِه ، قَالَ َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َجرِيرٍ ، َعْن 

  " .إِنَّ اللََّه ال َيْرَحُم َمْن ال َيْرَحُم النَّاَس : " َوَسلََّم ، َيقُولُ 

َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن  -٢٣٣٨
إِنَّ اللََّه َعزَّ : " َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ُعَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َجرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  " .َوَجلَّ ال َيْرَحُم َمْن ال َيْرَحُم النَّاَس 
  يلُ بن جَرِيرٍ ، َعْن أَبِيِهإِْسَماِع
أَُبو ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َيْحَيى اللَّخِْميُّ ، َعنِ َوُهَو  -٢٣٣٩

رِيرٍ ، َعْن جَرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الَْحَسنِ الَْبَجِليِّ َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َج
َس َعشَْرةَ َمْن َصاَم ِمَن الشَّْهرِ ثَالثَةَ أَيَّامٍ ، فَلَْيُصمِ اللَّيَاِلَي الْبِيَض ثَالثَ َعْشَرةَ ، َوأَْرَبَع َعشَْرةَ ، َوَخْم: " َوَسلََّم ، قَالَ 

. "  
  بن َجرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه إِبَْراهِيُم
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، ح -٢٣٤٠

َعْبِد اللَِّه الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َجرِيرٍ ، َعْن َوَحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ُمَحمَّدٍ الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا أََبانُ بن 
إِنَّ أَِمَري : َبَعثَ إِلَيَّ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، وَاَألشَْعثُ بن قَْيسٍ ، وَأََنا بِِقْرقِيِسَيا ، فَقَاال : َجرِيرٍ ، قَالَ 

نِْعَم َما أََراَك اللَُّه ِمْن ُمفَاَرقَِتَك ُمَعاوَِيةَ وَإِنِّي أُنْزِلَُك مِنِّي بَِمنْزِلَِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : ، َوَيقُولُ  الُْمْؤِمنَِني ُيقْرِئَُك السَّالَم
لََّم َبَعثَنِي إِلَى الَْيَمنِ أُقَاِتلُُهْم ، إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّتي أَْنزَلَكَها ، فَقَالَ جَرِيٌر 

ال إِلَهَ إِال : ال إِلَهُ إِال اللَُّه ، فَإِذَا قَالُوَها ُحرَِّمْت ِدَماؤُُهْم َوأَْموَالُُهْم ، َوال أُقَاِتلُ أََحًدا ، َيقُولُ : َوأَْدُعوهْم ، أَنْ َيقُولُوا 
  .، فََرَجْعَنا َعلَى ذَِلَك" اللَُّه 

ثََنا إِبَْراِهيمُ بن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا أََبانُ بن َعْبِد اللَِّه الَْبجَِليُّ ، َحدَّ -٢٣٤١
ى حَاَجَتُه فَأََتاُه جَرِيٌر بِإَِداَوٍة ِمْن َماٍء فَاْستَْنَجى ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ نَبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ الَْغْيَضةَ فَقََض

َيا نَبِيَّ اللَِّه قََدَمْيَك ، : َوَمَسَح َيَدُه بِالتُّرَابِ ، ثُمَّ غََسلَ َوْجَهُه وَِذَراَعْيِه ، َوَمَسَح َعلَى َرأِْسِه ، َوَعلَى ُخفَّْيِه ، فَقُلُْت 
  ".َما طَاهَِرَتْينِ إِنِّي أَْدَخلُْتُه: " قَالَ 

ِلمٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َسيَّارٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن ، أنا َحفُْص بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن قَْيسِ بن ُمْس -٢٣٤٢
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم تََوضَّأَ ، َوَمَسَح َعلَى  رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه: " َعْن إِْبَراهِيَم بن جَرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  " .ُخفَّْيِه ، َوال يَْنزُِعُهَما ، ثُمَّ ُيَصلِّي ِفيهَِما 
ا زَِياُد بن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا اَألسَْوُد بن َشْيَبانَ ، َحدَّثََن -٢٣٤٣

غََدا أَُبو َعْبدِ اللَِّه إِلَى الْكَُناَسِة ِلَيْبتَاَع ِمنَْها َدابَّةً ، َوغََدا : ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن جَرِيرٍ الَْبَجِليُّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
اْنطَِلْق فَاْشَترِ : َتُمرُّ َعلَْيِه ، فََمرَّ بِِه فََرٌس فَأَْعَجَبُه ، فَقَالَ ِلمَْوالُه  َمْولًى لَُه فََوقََف ِفي َناِحَيِة السُّوقِ ، فََجَعلَِت الدَّوَابُّ

نْ فََماكََسُه ، فَأََبى َصاِحُبهُ أَذَِلَك الْفََرَس ، فَاْنطَلََق َمْوالُه ، فَأَْعطَى َصاِحَبهُ بِِه ثَالثَمِائَِة ِدرَْهمٍ ، فَأََبى َصاِحُبُه أَنْ َيبِيَعُه 
أَنِّي : ال أُبَاِلي ، فَاْنطَلَقَا إِلَْيِه ، فَقَالَ لَُه َمْوالُه : َهلْ لََك أَنْ َتْنطَِلَق إِلَى صَاِحبٍ لََنا َناِحَيةَ السُّوقِ ؟ قَالَ : َيبِيَعُه ، فَقَالَ 



َصَدَق أَصْلََحَك اللَُّه : ْن ذَِلَك ، قَالَ َصاِحُب الْفََرسِ أَْعطَْيُت َهذَا بِفََرِسهِ ثَالثَِمائَِة ِدْرَهمٍ فَأََبى ، َوذَكََر أَنَُّه خَْيٌر ِم
 ال ، فََرُسكَ َخْيٌر ِمْن ذَِلكَ َتبِيُعُه بَِخْمِسمئةٍ َحتَّى َبلَغَ َسْبَعِمائَِة ِدْرَهمٍ أَْو ثََماَنمئٍة ، فَلَمَّا أَنْ: فََتَرى ذَِلكَ ثََمًنا ؟ ، قَالَ 
  وَْيَحكَ اْنطَلَقَْت لَِتْبتَاَع ِلي دَابَّةً ،: ى َمْوالُه ، فَقَالَ لَُه ذََهَب الرَُّجلُ أَقَْبلَ َعلَ

َما َتَرى ، َما تََرى ؟ ، : ولُ فَأَْعَجَبتْنِي دَابَّةُ َرُجلٍ ، فَأَْرَسلُْتَك َتْشتَرِيَها ، فَجِئَْت بَِرُجلٍ ِمَن الُْمْسِلِمَني َيقُوُدُه ، َوُهَو َيقُ
  " .ولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى النُّْصحِ ِلكُلِّ ُمسِْلمٍ َباَيْعتُ َرُس" َوقَْد 

ارِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْبدِ الَْجبَّ -٢٣٤٤
اقُْتلُوا الَْحيَّاِت كُلََّها ، َمْن َتَركََها َخْشَيةَ : " ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ إِبَْراهِيُم بن َجرِيرٍ 
  " .ثَأْرِها فَلَْيَس مِنَّا 

  َخاِلُد بن جَرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه
َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن َعاِصمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الصَّبَّاُح بن ُمحَارِبٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، -٢٣٤٥

قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحدَّثََنا َداُوُد األَْوِديُّ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َخاِلِد بن َجرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد " وُه ْن َشرَِب الَْخْمَر فَاجِْلُدوُه ، فَإِنْ َعاَد فَاْجِلُدوُه ، فَإِنْ َعاَد فَاْجِلُدوُه ، فَإِنْ َعاَد الرَّابَِعةَ فَاقُْتلَُم: " 

إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا َداُوُد اَألْوِديُّ ، َعْن ِسَماكِ بن َصاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َمكِّيُّ بن 
  .بن َحْربٍ ، َعْن َخاِلِد بن جَرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 

دَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َح -٢٣٤٦
سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْمْسحِ : اَألْنصَارِيُّ ، َعْن أَيُّوبَ بن َجرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  " .ثَالثَةُ أَيَّامٍ ِللُْمَساِفرِ ، َوَيْوٌم َولَْيلَةٌ ِللُْمِقيمِ : " قَالَ َعلَى الْخُفَّْينِ ، فَ
  َعْبُد اللَِّه بن جَرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه

ِعْجِليُّ ، الْ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن سَْهلٍ اَألْعَرُج ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ -٢٣٤٧
" أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحدَّثََنا نَاِصٌح أَُبو الَْعالِء ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َجرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه 

  " .َتَوضَّأَ وََمَسَح َعلَى خُفَّْيِه 
  َجدِِّه أَُبو ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ ، َعْن

َبالَ َجرِيٌر ، : قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُبكَْيرُ بن َعاِمرٍ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ،  -٢٣٤٨
َما أَْسلَْمُت إِال بَْعَد َما أُْنزِلَتِ : " الَْماِئَدِة ، قَالَ إِنَّ َهذَا كَانَ قَْبلَ : َوَمَسَح َعلَى الْخُفَّْينِ فََعاَب َعلَْيِه قَْوٌم ، فَقَالُوا 

  " .الَْماِئَدةُ ، َوَما َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسحُ إِال بَْعَد َما نََزلَْت 
  َمانُ بن َحْربٍ ، حَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْي -٢٣٤٩

َسِمْعتُ أََبا ُزْرَعةَ بن َعْمرِو : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعِليِّ بن ُمْدرٍِك ، قَالَ : َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد ، قَاال 
، " اْسَتْنَصَت النَّاَس : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَّةِ الْوَدَاعِ  قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى: بن َجرِيرٍ ، َعْن َجدِِّه جَرِيرٍ قَالَ 

  " .ال َتْرجِعُوا َبْعِدي كُفَّاًرا َيْضرُِب بَْعُضكُْم رِقَاَب َبْعضٍ : " ثُمَّ قَالَ 
ا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََن -٢٣٥٠

َسأَلُْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : " َعِليِّ بن ُمْدرٍِك ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، قَالَ 



  . "اْصرِْف : " فَقَالَ " َعنِ النَّظَْرِة ؟ 
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، ح -٢٣٥١

: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، قَاال : َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي ، َوُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ التَّمَّاُر ، َوأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَالُوا 
: ، َعْن ُيوُنَس بن ُعبَْيٍد ، َعْن َعْمرِو بن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ

  ".فَأََمَرنِي أَنْ أَْصرَِف َبَصرِي " َسأَلْتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َنظَْرِة الْفَُجاَءِة ؟ 

 بن ُعبَْيٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َوَعْبدُ الَْوارِِث ، َعْن ُيوُنَس -٢٣٥٢
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن سَأَلُْت َرُسولَ اللَّ: َعْمرِو بن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أنا خَاِلٌد ، َعْن " فَأََمَرنِي أَنْ أَْصرَِف َبَصرِي " َنظَْرِة الْفَْجأَِة ؟ 
  .ْرَعةَ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنْحَوُه ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد ، َعْن َعْمرِو بن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُز

، َعْن  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن ُيوُنسَ بن ُعَبْيٍد -٢٣٥٣
رَةِ ي ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ جَرِيًرا َسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َنظَْعْمرِو بن َسِعيٍد ، َعْن أَبِ

ْبدُ السَّالمِ بن حَْربٍ ، ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َع" اْصرِفْ َبصََرَك : " الْفَُجاَءِة ، فَقَالَ 
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد ، َعْن َعْمرِو بن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ ، َعْن جَرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ

  .َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن : َحمٍَّد التَّمَّاُر ، قَاال َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َوُمَحمَّدُ بن ُم -٢٣٥٤
رَأَْيُت َرُسولَ اللَّهِ : ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد ، َعْن َعْمرِو بن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

الَْخْيُر َمْعقُوٌد ِفي نََواِصي الَْخْيلِ إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة ، : " َوَسلََّم َيلْوِي نَاِصَيةَ فََرسٍ َبْيَن إِْصَبَعْيِه ، َوقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  ".الَْغنِيَمةُ وَاَألْجُر 

  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح -٢٣٥٥
َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد ، َعْن َعْمرِو : لْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ ، قَالَ َوَحدَّثََنا يُوُسُف ا

لَْيِه َوَسلََّم َعلَى َباَيْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع: " بن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن جَرِيرٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  " .السَّْمعِ َوالطَّاَعِة ، وَالنُّْصحِ ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ 

  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح -٢٣٥٦

ُزَرْيعٍ ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد ، َعْن َعْمرِو  َحدَّثََنا َيزِيُد بن: َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ ، قَاال 
الَْخْيلُ َمْعقُودٌ : " الَ بن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن جَرِيرٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَ

، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَحمَِّد بن َسْهلٍ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو " ، اَألْجُر وَالَْغنِيَمةُ  ِفي َنوَاِصيَها الَْخْيرُ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة
و أَبِي ُزْرَعةَ بن َعْمرِكَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زِيَاٍد ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد ، َعْن َعْمرِو بن َسِعيٍد ، َعْن 

ِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ بن َجرِيرٍ ، َعْن جَرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه ، َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَا
ْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد ، َعْن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي ُز

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 



،  َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث ، َعْن ُيوُنَس بن ُعبَْيٍد: َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، وَأَُبو َخِليفَةَ ، قَاال  -٢٣٥٧
بَاَيْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : " َعْن َعْمرِو بن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

اْعلَْم أَنَّ َما : ْو َباَعُه ، قَالَ ِلصَاِحبِِه ، فَكَانَ إِذَا اشَْتَرى َشيْئًا أَ" َوَسلََّم َعلَى السَّْمعِ َوالطَّاَعِة ، َوالنُّْصحِ ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ 
ا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أنا خَاِلٌد ، آُخذُ ِمْنكَ أََحبُّ إِلَْيَنا ِممَّا أَْعطَْيَناَك فَاْخَتْر ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََن

ن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد ، َعْن َعْمرِو ب
ٍد ، َعْن ْن َعْمرِو بن َسِعيَحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َعْن ُيوُنسَ بن ُعَبْيٍد ، َع

  .أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 
 ِعيَسى بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن حَُرْيٍث ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى ، َعْن -٢٣٥٨
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َعْن غَْيالنَ بن َعْبِد اللَِّه الَْعاِمرِيِّ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ  ُعَبْيٍد

ي َداُر ِهجَْرِتَك الَْمِديَنةَ ، أَوِ الَْبحَْرْينِ ، أَْو فَهِ: إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَْوَحى إِلَيَّ أَيَّ َهُؤالِء الثَّالِث َنَزلَْت : " َوَسلََّم ، قَالَ 
  ".قَْنَسرِيَن 

 بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن زَِياٍد الزَّيَّاُت ، َحدَّثَنِي أَُبو ُزْرَعةَ -٢٣٥٩
اْنطَِلقُوا بنا إِلَى أَْهلِ قَُباَء : " مَّا قَِدَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ ، قَالَ َألْصحَابِِه لَ: ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

، " ونِي بِأَْحجَارٍ ِمْن َهِذِه الَْحرَِّة َيا أَْهلَ قَُباَء إِيُت: " ، فَأََتاُهْم فََسلََّم َعلَْيهِْم َوَرحَُّبوا بِِه ، ثُمَّ قَالَ " فَُنَسلَِّم َعلَْيهِْم 
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  فَُجِمَعْت ِعْنَدُه أَْحَجاٌر كَثَِريةٌ َوَمَعُه َعَنَزةٌ لَُه ، فََخطَّ ِقْبلََتُهْم ، فَأََخذَ َحجًَرا ، فََوَضَعُه َرسُولُ

َيا ُعَمُر ُخذْ َحَجًرا فََضْعهُ إِلَى َجْنبِ َحَجرِ ، : " ، ثُمَّ قَالَ " ًرا ، فََضْعُه إِلَى ِحْجرِي َيا أََبا َبكْرٍ ُخذْ َحَج: " ، ثُمَّ قَالَ 
ٍة ، ، ثُمَّ الَْتفَتَ إِلَى النَّاسِ بِآِخَر" َيا ُعثَْمانُ ُخذْ َحجًَرا فََضْعُه إِلَى َجْنبِ َحَجرِ ُعَمَر : " ، ثُمَّ الَْتفََت ، فَقَالَ " أَبِي َبكْرٍ 

  ".َوَضَع َرُجلٌ َحَجَرُه حَْيثُ أََحبَّ َعلَى ِذي الَْخطِّ : " فَقَالَ 
ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ السَّرَّاجُ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا  -٢٣٦٠

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : سَاِلمٍ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ  الزِّْبرِقَاِن ، َعْن َمْرَوانَ بن
أَْهلِ ذَِلكَ  ِحَني َيْدُخلُ َمنْزِلَُه َنفَتِ الْفَقَْر َعْن]  ١: اإلخالص [} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{َمْن قََرأَ : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ".الَْمنْزِلِ ، َوالْجِرياِن 

ُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمْنصُورٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َعْمرٍو ا -٢٣٦١
كَانَ إِذَا قَِدَمْت َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْوفُودُ : " ، قَالَ  َماِلُك بن ِمْغَولٍ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن َجرِيرٍ

  ".َدَعاُهْم فََباَهاُهمْ بِي 
  َباٌب

  َهمَّاُم بن الْحَارِِث ، َعْن جَرِيرٍ
، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ -٢٣٦٢

رَأَْيُت َرسُولَ : " ، فَقِيلَ لَُه ، فَقَالَ " بَالَ ثُمَّ َمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه " رَأَْيُت جَرِيَر بن َعْبدِ اللَِّه ، : َهمَّامِ بن الْحَارِِث ، قَالَ 
فَكَاُنوا َيَرْونَ الَْمْسَح كَانَ بَْعَد ُنزُولِ الَْماِئَدِة ، َألنَّ َجرِيًرا : ، قَالَ إِْبَراهِيُم " َسلََّم فََعلَ ذَِلَك اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .كَانَ ِمْن آِخرِِهْم إِْسالًما 
  ُعَيْيَنةَ ، حَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ  -٢٣٦٣



ةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراهِيَم َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَن
، فَِقيلَ " تََوضَّأَ ِمْن ِمطَْهَرِة الَْمْسجِِد ، فََمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه "  رَأَْيُت َجرِيرَ بن َعْبِد اللَِّه: ، َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث ، قَالَ 

  " .َوَما َيْمَنُعنِي ، َوقَْد َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُُه : " لَُه ِفي ذَِلَك ، فَقَالَ 

ِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْز -٢٣٦٤
قَالَ ، فََعاَب ذَِلَك َعلَْيِه َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ ، فَ" بَالَ جَرِيٌر ، فََتَوضَّأَ وََمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ : " َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث ، قَالَ 

  " .إِنْ أَفَْعلَ فَقَْد َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعلَ َهذَا : " َجرِيٌر 
، َعْن  بَْراِهيَمَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِ -٢٣٦٥

: ، قَالَ إِبَْراهِيُم " َيْمَسُح َعلَى ُخفَّْيِه " َرأَْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َهمَّامِ بن الْحَارِِث ، َعْن جَرِيرٍ ، قَالَ 
  .ولِ الْمَاِئَدِة كَانَ إِْسالُمُه بَْعَد ُنُز: فَكَانَ أَْصحَاُبَنا َيْعَجُبونَ بَِحِديِث جَرِيرٍ ، َيقُولُونَ 

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٢٣٦٦
، فَِقيلَ لَُه ، فَقَالَ " بَالَ فََتَوضَّأَ ، َوَمَسَح َعلَى خُفَّْيِه " َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن َهمَّامِ بن الْحَارِِث أَنَّ َجرِيًرا 

  " .َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُُه : " 
رٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَ -٢٣٦٧

رَأَْيُت َرُسولَ اللَّهِ : " ، َوقَالَ " بَالَ ثُمَّ َتَوضَّأَ ، َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه " َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن َهمَّامِ بن الْحَارِِث ، أَنَّ َجرِيًرا 
  " .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُُه 

لِْمقَْدامِ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُشَعْيبٍ النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َراِفعٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن ا -٢٣٦٨
ُه رَأَى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َداُوَد الطَّاِئيِّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث ، َعْن َجرِيرٍ ، أَنَّ

  " .تََوضَّأَ ، َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه : " َوَسلََّم 
 زِيَد الْوَاِسِطيُّ ،َحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحسَّانَ الْبُْرُجنَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َي -٢٣٦٩

بَالَ جَرِيٌر ثُمَّ تََوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى : َعْن َجْعفَرِ بن الَْحارِِث ، َعْن ُسلَْيَمانَ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث ، قَالَ 
بَالَ ثُمَّ َتَوضَّأَ ، " صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِنِّي رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه : أََتفَْعلُ َهذَا َوقَْد ُبلَْت ؟ قَالَ : ُخفَّْيِه ، فَقُلُْت لَُه 

  " .َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه 
نُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْنصُورٍ الطُّوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الصََّمِد بن ال -٢٣٧٠
بَالَ جَرِيٌر فََتَوضَّأَ ، َوَمَسَح َعلَى خُفَّْيِه : " يَّاُت ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث ، قَالَ َحْمَزةُ الزَّ

  " .َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُُه : " ، َوقَالَ " 
ْن َصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعَحدَّثََنا أَُبو ُح -٢٣٧١

" َوضَّأَ ، َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه َت: " َهمَّامِ بن الْحَارِِث ، َعْن جَرِيرٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
.  

ن اَألْسَوِد ، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن َعْمرِو بن أََبانَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ ب -٢٣٧٢
إِْبَراهِيَم التَّْيِميِّ ، َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ  الْقَاِسُم بن الْوَِليِد ، َعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف ، َعْن

  " .ِللُْمَساِفرِ ثَالثٌ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم ِفي الَْمْسحِ َعلَى الْخُفَّْينِ : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 



َمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسالمٍ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْح -٢٣٧٣
  " .َعلَى ُخفَّْيِه  أَنَُّه تََوضَّأَ َوَمَسَح: " إِبَْراهِيَم ، َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َدةَ ، َعْن ُشْعَبةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا َحبِيُب بن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َمسَْع -٢٣٧٤
بَالَ ، َوَمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ ، " َجرِيرَ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث ، أَنَُّه َرأَى 

  " .رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َعلَْيهَِما : " ، فَسُِئلَ َعْن ذَِلَك ؟ فَقَالَ " َوَصلَّى 
َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن َبِشريٍ ، َعْن َعْمرِو بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، -٢٣٧٥

، فَِقيلَ لَُه ، فَقَالَ " أَنَُّه تََوضَّأَ ، َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه " قَْيسٍ الُْمالِئيِّ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن َهمَّامٍ ، َعْن َجرِيرٍ 
  " .ُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح فََمَسْحُت َرأَْي: " 

َيزِيَد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا صَاِلُح بن أَحَْمَد بن أَبِي ُمقَاِتلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحسَّانَ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن  -٢٣٧٦
رَأَْيتُ : " ، َوقَالَ " َبالَ جَرِيٌر َوتََوضَّأَ ، َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه : " ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن َهمَّامٍ ، قَالَ ُشْعَبةُ ، َعْن َمْنُصورٍ 

  " .َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعلَ مِثْلَ ذَِلَك 
ْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن الَْحَسنِ بن َعْنَبَسةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَأل -٢٣٧٧

بَالَ ثُمَّ تََوضَّأَ ، " َسِمْعتُ إِبَْراهِيَم ، ُيَحدِّثُ َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث ، أَنَّ جَرِيًرا : ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ ، قَالَ 
  " .َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُ مِثْلَ َهذَا : " ، ثُمَّ قَالَ " َسَح َعلَى ُخفَّْيِه َوَم

  أَُبو الضَُّحى ُمْسِلُم بن ُصبَْيحٍ ، َعْن َجرِيرٍ
ثََنا ُمَحمَُّد بن قَْيسٍ اَألَسِديُّ ، َعْن ُمْسِلمِ بن صَُبْيحٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّ -٢٣٧٨

ْيِه ، فََسِمْعُت َيقُولُ َسِمْعُت جَرِيَر بن َعْبِد اللَِّه َوُهَو َيْخطُبُ النَّاَس ، َوكَانَ ِممَّا َيفَْعلُ يَأِْتي الِْمْنَبرَ َحتَّى َيقُوَم َعلَ: قَالَ 
َمْن َسنَّ ِفي اِإلْسالمِ ُسنَّةً َحَسَنةً ، فَلَُه ِمثْلُ أَْجرِ َمْن َعِملَ بَِها ، ِفي أَنْ ال : " ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّ: 

، ِفي أَنَّهُ ال ُينْقَُص ِمْن  ُيْنقََص ِمْن أُجُورِِهمْ َشْيٌء ، َوَمْن َسنَّ ِفي اِإلْسالمِ ُسنَّةً َسيِّئَةً فََعلَْيِه ِمثْلُ وِْزرِ َمْن َعِملَ بَِها
  " .أَْوَزارِِهْم َشْيٌء 

  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ِهاللٍ الْعَْبِسيُّ ، َعْن جَرِيرٍ
  َباٌب

َعْن ُموَسى بن  شِ ،َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن سَُوْيٍد الشَِّباِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعنِ اَألْعَم -٢٣٧٩
: " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْبِد اللَِّه بن يَزِيَد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِهاللٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
طُّلَقَاُء ِمْن قَُرْيشٍ ، وَالُْعَتقَاُء ِمْن ثَِقيٍف بَْعُضُهمْ الُْمهَاجُِرونَ وَاألَْنصَاُر َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ ِفي الدُّْنَيا َواآلخَِرِة ، َوال

  " .أَْوِلَياُء بَْعضٍ ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة 

بن ْحَمنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أنا َمْعَمٌر ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، َعْن َعْبِد الرَّ -٢٣٨٠
َوَسلََّم بُِصرٍَّة ِمْن ذََهبٍ َيْمألُ  ِهاللٍ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه الَْبَجِليِّ ، أَنَّ َرُجال ِمَن اَألْنصَارِ َجاَء النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، ثُمَّ قَاَم ُعَمُر َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه  َهِذِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، ثُمَّ قَاَم أَُبو َبكْرٍ: َما َبْيَن أََصابِِعِه ، فَقَالَ 
ْيِه َوَسلََّم َحتَّى رَأَْيَنا اِإلشْرَاَق ، فَأَْعطَاُه ، ثُمَّ قَاَم الُْمهَاجُِرونَ وَاألَْنَصاُر ، فَأَْعطَْوا فَأَشَْرَق َوْجُه َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

َمنِ اْسَتنَّ ُسنَّةً َصاِلَحةً ِفي اِإلْسالمِ ، فَُعِملَ بَِها بَْعَدُه كَانَ لَُه مِثْلُ : " َوْجَنِتِه ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي 



مِ ُسنَّةً سَيِّئَةً فَُعِملَ بَِها بَْعَدُه كَانَ َعلَْيِه ِمثْلُ أُجُورِِهْم ، ِمْن غَْيرِ أَنْ ُينْقََص ِمْن أُُجورِِهْم َشْيٌء ، َوَمْن َسنَّ ِفي اِإلْسال
، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ثَْعلََبةَ بن " أَْوَزارِِهْم ، ِمْن غَْيرِ أَنْ ُيْنقََص ِمْن أَْوَزارِِهْم َشْيٌء 

َحمَُّد بن سََواٍء ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، َعْن َعْبِد َسَواٍء ، َحدَّثََنا َعمِّي ُم
  .الرَّْحَمنِ بن ِهاللٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنحَْوُه 

  ى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسعِيٍد ، حَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّ -٢٣٨١

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي إِْسَماِعيلَ ، : َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، قَاال 
ال : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ َجرِيُر بن َعْبِد اللَِّه : ِهاللٍ الْعَْبِسيُّ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن

جُورِِهْم َشْيٌء ، َوال َيْسَتنُّ  أَُيُسنُّ الَْعْبُد ُسنَّةً صَاِلَحةً ُيْعَملُ بَِها بَْعَدُه إِال كَانَ لَُه ِمثْلُ أَْجرِ َمْن َيْعَملُ بَِها ال ُينْقَُص ِمْن
  " .َزارِِهْم َشْيٌء َعْبٌد ُسنَّةً سَيِّئَةً ُيْعَملُ بَِها بَْعَدُه إِال كَانَ َعلَْيِه ِمثْلُ وِْزرِ َمْن َيْعَملُ بَِها ، ال ُينْقَُص ِمْن أَْو

  " .أَْرضُوا ُمَصدِّقِيكُْم : " فََيظِْلُموَنَنا ، قَالَ  َيأْتِيَنا ُمَصدِّقُوَك: َوأََتى َناٌس ِمَن اَألْعرَابِ ، فَقَالُوا  -٢٣٨٢

ثَنِي الَْحَسُن بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّ -٢٣٨٣
: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اللٍ الْعَْبِسيِّ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِه

ِمْن َبْعِدِه ، ِمْن ِملَ بَِها َما ِمْن أََحٍد َيُسنُّ ُسنَّةً َحَسَنةً ِفي اِإلْسالمِ ، فَُيْعَملُ بَِها ِمْن َبْعِدهِ إِال كَانَ لَُه مِثْلُ أَْجرِ َمْن َع" 
إِال كَانَ َعلَْيِه ِمثْلُ أَْوزَارِ  غَْيرِ أَنْ ُيْنقََص ِمْن أُُجورِِهْم َشْيٌء ، َوَمْن َسنَّ ُسنَّةً سَيِّئَةً ِفي اِإلْسالمِ ، فَُيْعَملُ بَِها ِمْن َبْعِدِه

، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الَْجارُوِد اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا "ْن أَْوَزارِِهْم َشْيٌء الَِّذيَن َيْعَملُونَ بَِها ِمْن َبْعِدِه ، ِمْن غَْيرِ أَنْ ُيْنقََص ِم
نِ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعنِ أَْحَمُد بن ُمَعاوَِيةَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن حَفْصٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ ، َعنِ الَْحَس

َما ِمْن : " َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : اللٍ الَْعْبِسيِّ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ اْبنِ ِه
َناٍن ، َحدَّثََنا سَلُْم بن ُجَناَدةَ ، ، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَُه ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن ِس" َرُجلٍ َيْسَتنُّ ِفي اِإلْسالمِ ُسنَّةً َحَسَنةً 

يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعنِ اْبنِ ِهاللٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِ
  .، ِمثْلَُه 

اَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَح -٢٣٨٤
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُموَسى بن َعْبِد اللَِّه بن يَزِيَد ، ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِهاللٍ ، َعْن جَرِيرٍ ، قَالَ 

قَُص ِمْن أَْجرِ َمْن َمْن َسنَّ ِفي اِإلْسالمِ ُسنَّةً َحَسَنةً فَُيْعَملُ بَِها بَْعَدُه ، كُِتَب لَُه مِثْلُ أَْجرِ َمْن َعِملَ بَِها ، َوال ُيْن: " َم َوَسلَّ
َعلَْيِه ِمثْلُ وِْزرِ َمْن َعِملَ بَِها ، َوال ُينْقَُص ِمْن َعِملَ بَِها َشْيٌء ، َوَمْن َسنَّ ِفي اِإلْسالمِ ُسنَّةً سَيِّئَةً فَُعِملَ بَِها بَْعَدُه كُِتَب 

  " .أَْوَزارِِهْم َشْيٌء 

َحدَّثََنا شَْيَبانُ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسى ،  -٢٣٨٥
يرٍ ، ، َعْن ُمْسِلمِ بن ُصبَْيحٍ ، َوَعْن أَبِي يَزِيدَ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِهاللٍ الَْعْبِسيِّ ، َعْن َجرِ َعنِ اَألْعَمشِ

َجْهَد ، فََخطَبَ النَّاَس فََحِمدَ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْوٌم ِمَن اَألْعَرابِ فَأَْبَصَر َعلَْيهُِم الَْخصَاَصةَ وَالْ: قَالَ 
أَْبطَئُوا َعلَْيِه َحتَّى رُؤَِي ذَِلَك ِفي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ وَأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ أََمرَُهْم بِالصََّدقَِة ، َوَحضَُّهْم َعلَْيَها ، َوَرغَّبَُهْم ِفيَها ، فَ

فَأَْعطَاَها إِيَّاُه ، ثُمَّ َجاَء آَخُر حَتَّى َتتَاَبَع النَّاُس بِالصََّدقَِة حَتَّى ُرؤَِي ِفي َوْجهِ  َوْجهِِه ، فََجاَء َرُجلٌ بِقَْبَضٍة ِمْن َورِقٍ ،
لَهُ  َمْن َسنَّ ِفي اِإلْسالمِ ُسنَّةً َحَسَنةً ، فَُعِملَ بَِها بَْعَدُه كَانَ: " َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم السُّرُوُر ، فَقَالَ 



نَّةً َسيِّئَةً ، فَُعِملَ بَِها أَْجُرَها ، َوأَْجُر َمْن َعِملَ بَِها ، ِمْن غَْيرِ أَنْ يُْنَتقََص ِمْن أُجُورِِهمْ َشْيٌء ، َوَمْن َسنَّ ِفي اِإلْسالمِ ُس
، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، " َص ِمْن أَْوزَارِِهْم َشْيٌء ِمْن َبْعِدِه كَانَ َعلَْيِه وِْزُرَها َووِْزُر َمْن َعِملَ بَِها ، ِمْن غَْيرِ أَنْ ُيْنقَ

  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ ، ح

مِ بن ُصَبْيحٍ َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمْسِل: َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 
َجاَء َناٌس ِمَن اَألْعرَابِ إِلَى إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِهاللٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  .فَذَكََر ِمثْلَُه 
ا أَْحَمُد بن إِْبَراِهيَم النَّْرمَِقيُّ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََن -٢٣٨٦

اقَْرأْ َعلَْيِه : أَْرَسلَنِي أَبِي إِلَى َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ : َمْغَراَء ، َحدَّثَنِي ُمجَاِلٌد ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ِهاللٍ ، قَالَ 
َمْن َسنَّ ُسنَّةً صَاِلَحةً ، فَاتُّبَِع ِفيَها ، َوُعِملَ : " كَْيَف َسِمْعتَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : الَم ، َوقُلْ لَُه السَّ
َها ، ِمْن غَْيرِ أَنْ َيْنقَُص ِمْن أُجُورِِهمْ َشْيٌء ، َوَمْن لَُه مِثْلُ أَْجرِ كُلِّ َرُجلٍ َعِملَ بِ: " فَأََتْيُتُه َوَسأَلُْتُه ؟ فَقَالَ : ؟ قَالَ " بَِها 

  " .أَنْ ُينْقََص ِمْن إِثِْمهِْم َشْيٌء  َسنَّ ُسنَّةً َسيِّئَةً فَاتُّبَِع ِفيَها َوُعِملَ بَِها كَانَ َعلَْيِه ِمثْلُ إِثْمِ كُلِّ َرُجلٍ َعِملَ بَِها ، ِمْن غَْيرِ
نُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أنا ُشْعَبةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َتِميمِ بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُعثَْما -٢٣٨٧

  ".ُيْحَرمِ الَْخْيَر  َمْن ُيْحَرمِ الرِّفَْق: " َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِهاللٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

ْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َحفٌْص ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َتِميمِ بن َسلََمةَ ، َع -٢٣٨٨
َمْن ُيْحَرمِ الرِّفَْق ُيْحَرمِ : " ْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: الرَّْحَمنِ بن ِهاللٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  " .الَْخْيَر 
يمٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َتِم -٢٣٨٩

َمْن ُيْحَرمِ الرِّفَْق ُيْحَرمِ : " َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َجرِيرٍ ، قَالَ الرَّْحَمنِ بن ِهاللٍ ، َعْن 
  " .الَْخْيَر 
، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر -٢٣٩٠

: َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َتِميمِ بن َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِهاللٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  ".َمْن ُيْحَرمِ الرِّفَْق ُيْحَرمِ الَْخْيَر " 

الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ -٢٣٩١
َمْن ُيْحَرمِ الرِّفَْق "  :قَالَ َتِميمِ بن َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِهاللٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، 

  " .ُيْحَرمِ الَْخْيَر 
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ِمْنَجاُب بن الَْحارِِث ، ح -٢٣٩٢

ٌك ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي إِْسَماعِيلَ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َشرِي: َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 
  " .َمْن ُيْحَرمِ الرِّفَْق ُيْحَرمِ الَْخْيَر كُلَُّه : " الرَّْحَمنِ بن ِهاللٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي إِْسَماِعيلَ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا -٢٣٩٣
" َر َمْن ُيْحَرمِ الرِّفَْق ُيْحَرمِ الَْخْي: " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِهاللٍ ، َعْن جَرِيرٍ ، قَالَ 

.  



رِيٍك ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيحَْيى الصُّوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َش -٢٣٩٤
، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َتِميمِ بن َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِهاللٍ ، َعْن َجرِيرٍ 

  " .الطُّلَقَاُء ِمْن قَُرْيشٍ ، وَالُْعَتقَاُء ِمْن ثَِقيٍف ، َوالْمَُهاجُِرونَ َواَألْنصَاُر بَْعُضُهمْ أَْولَِياُء َبْعضٍ : " قَالَ 
  الُْمسَْتِظلُّ بن ُحَصْينٍ ، َعْن َجرِيرٍ

بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، أنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن َشبِيبِ بن غَْرقََدةَ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ -٢٣٩٥
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بَاَيْعُت َرُسولَ اللَّ: َسِمْعُت جَرِيَر بن َعْبدِ اللَِّه َوكَانَ أَِمًريا َعلَْيَنا ، َيقُولُ : الُْمثَنَّى الُْمْستَِظلِّ ، قَالَ 

  " .ال أَقَْبلُ ِمْنَك حَتَّى تَُبايَِع َوالنُّْصَح ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ ، فَبَاَيْعُتُه : " َوَسلََّم ، ثُمَّ إِنِّي َرجَْعُت فََدَعانِي ، فَقَالَ 

  أَُبو بُْرَدةَ بن أَبِي ُموَسى ، َعْن َجرِيرٍ
الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن سَْهلٍ اَألْعَرُج ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو  -٢٣٩٦

الرِّفُْق " : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : بن ثَابٍِت ، َعْن َعمِِّه ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  ".ِفيِه الزَِّياَدةُ ، وَالَْبَركَةُ ، َوَمْن ُيْحَرمِ الرِّفَْق ُيْحَرمِ الَْخْيَر 

  َعْبُد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن َجرِيرٍ
رَِيةَ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن سَاِلمٍ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ ، َحدَّثََنا ِحبَّانُ بن َناِفعِ بن َصْخرِ بن جَُوْي -٢٣٩٧

: ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ الْقَدَّاُح ، َعْن َمْعَمرِ بن الَْحَسنِ ، َعْن َبكْرِ بن ُخَنْيسٍ ، َعْن أَبِي شَْيَبةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ 
إِنِّي قَارٌِئ َعلَْيكُْم آَياٍت ِمْن آِخرِ الزَُّمرِ ، فََمْن َبكَى ِمْنكُْم : " ْن أَْصحَابِِه قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَنفَرٍ ِم

إِلَى آِخرِ السُّوَرِة ، فَِمنَّا َمْن ]  ٩١: األنعام [} َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه{: ، فَقََرأََها ِمْن ِعْنِد " َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ 
إِنِّي : " َيا َرُسولَ اللَِّه لَقَْد َجهِْدَنا أَنْ َنْبِكَي فَلَْم َنْبِك ، فَقَالَ : َوِمنَّا َمْن لَْم يَْبِك ، فَقَالَ الَِّذيَن لَْم يَْبكُوا َبكَى ، 

  ".َسأَقَْرُؤها َعلَْيكُْم فََمْن لَْم َيْبِك فَلَْيَتَباَك 

يُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن قَْهَزاٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي رِْزَمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمْرَوزِ -٢٣٩٨
قَالَ َرأَْيُت جَرِيًرا َمَسَح َعلَى الْخُفَّْينِ ، فَ: َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراِهيمَ بن ُمَهاجِرٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن ُعَمْيرٍ ، قَالَ 

" إِنََّما أَْسلَْمُت الَْماِئَدِة ، َولَقَْد رَأَْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : إِنََّما كَانَ َهذَا قَْبلَ الْمَاِئَدِة ، فَقَالَ جَرِيٌر : النَّاُس 
  " .َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ 

مَُّد بن ُعثَْمانَ بن َسِعيدٍ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر ُمَح -٢٣٩٩
" بَاَيْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى اِإلْسالمِ : ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  " .َتَرطَ َعلَيَّ النُّْصَح ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ ، َوإِنِّي لَنَاِصٌح لَكُْم أَْجَمِعَني َواْش
َعْن َعْبِد الَْمِلكِ  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن أَبِي ثَْورٍ ، -٢٤٠٠

 بَاَيْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى اِإلْسالمِ ، وَالنُّْصحِ ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ ، وَإِنِّي لَكُْم: " ، قَالَ ، َعْن َجرِيرٍ 
  " .َناِصٌح أَْجَمِعَني 

  زَِيادُ بن ِعالقَةَ ، َعْن َجرِيرٍ

َسِمْعتُ َجرِيَر بن : أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا  -٢٤٠١
" مٍ َباَيْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَاشَْتَرطَ َعلَيَّ َوالنُّْصَح ِلكُلِّ ُمْسِل: " َعْبِد اللَِّه َعلَى الْمِْنَبرِ ، َوُهَو َيقُولُ 



.  
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح -٢٤٠٢

  َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ ، ح
َسِمْعتُ : و َعوَاَنةَ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُب: َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا 

َيا َرسُولَ اللَِّه أَُبايُِعَك َعلَى الْهِْجَرِة ، : " إِنِّي أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت : َجرِيًرا ، َيقُولُ 
  " .َعلَْيِه َوَسلََّم ، َواْشَتَرطَ َعلَيَّ وَالنُّْصحَ ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ ، فََبايَْعُتُه َعلَى َهذَا  فََباَيَعنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه

ةَ ، أَنَُّه سَِمَع َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، أنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن زِيَاِد بن ِعالقَ -٢٤٠٣
، فََوَربِّ الْكَْعَبِة " بَاَيْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَاْشَتَرطَ َعلَيَّ وَالنُّْصَح ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ : " رِيًرا ، َيقُولُ َج

  .إِنِّي لَكُْم نَاِصٌح أَْجَمِعَني 

: ن ُموَسى ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، قَالَ َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ ب -٢٤٠٤
بَاَيْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيَديَّ َهِذِه َعلَى اِإلْسالمِ ، َوَشَرطَ َعلَيَّ النُّْصحَ : " َسِمْعُت جَرِيًرا ، َيقُولُ 

  .، فََوَربِّ الْكَْعَبِة إِنِّي لََناِصٌح لَكُمْ أَْجَمِعَني " مٍ ِلكُلِّ ُمْسِل
َسِمْعُت جَرِيرَ : الَ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا زِيَاُد بن ِعالقَةَ ، قَ -٢٤٠٥

  " .يَْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى النُّْصحِ ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ َبا: " بن َعْبِد اللَِّه ، َيقُولُ 
قَةَ ، َعْن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن زَِياِد بن ِعال -٢٤٠٦

، وَإِنِّي " لِّ ُمْسِلمٍ َبايَْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى إِقَامِ الصَّالِة ، وَإِيَتاِء الزَّكَاِة ، وَالنُّْصحِ ِلكُ" : قَالَ 
  .لَكُْم نَاِصٌح 

ارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن زَكَرِيَّا ، َعْن َعاِصمٍ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّ -٢٤٠٧
بَاَيْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى إِقَامِ : " َسِمْعُت جَرِيًرا ، َيقُولُ : اَألْحَولِ ، َعْن زَِيادِ بن ِعالقَةَ ، قَالَ 

  .، َوإِنِّي نَاِصٌح ِلَجِميِعكُْم " ْصحِ ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ الصَّالِة ، َوإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َوالنُّ

ِعالقَةَ ، َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن زَِيادِ بن -٢٤٠٨
  " .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى النُّْصحِ ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ َبايَْعُت َرسُولَ اللَِّه َص: " َجرِيرٍ ، قَالَ 

َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أنا شُْعَبةُ ، َعْن زَِيادِ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َويُوُسُف الْقَاِضي ، قَاال  -٢٤٠٩
أُوصِيكُْم بَِتقَْوى اللَِّه ، : َسِمْعُتُه َيْوَم ُتُوفَِّي الُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَ ، َيقُولُ : ، قَالَ  بن ِعالقَةَ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه

نَُّه كَانَ ُيِحبُّ اْسَتْغِفرُوا لَُه َعفَا اللَُّه َعْنكُْم ، فَإِ: ثُمَّ ذَكََر الُْمِغَريةَ ، فَقَالَ : َواْسَمُعوا َوأَِطيعُوا حَتَّى َيأِْتَيكُْم أَِمٌري ، قَالَ 
َوالنُّْصَح : " أَمَّا َبْعُد فَإِنِّي أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ألَُبايَِعُه َعلَى اِإلْسالمِ ، فَقَالَ : الَْعاِفَيةَ ، ثُمَّ قَالَ 

  " .ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ 
ِطيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحمَُوْيِه ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِس -٢٤١٠

كُلِّ َباَيعََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى السَّْمعِ وَالطَّاَعِة ، وَالنَِّصيَحةِ ِل: " َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 
  .، فََباَيْعُتُه َعلَى اِإلْسالمِ َوالنُّْصحِ ِلكُلِّ ُمسِْلمٍ " ُمْسِلمٍ 



:  بن ِعالقَةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن أََبانَ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن زَِياِد -٢٤١١
َبايَْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى السَّْمعِ وَالطَّاَعِة ، َوالنَّصِيَحِة ِلكُلِّ : " َعْبِد اللَِّه ، قَالَ َسِمْعُت جَرِيَر بن 

  " .ُمْسِلمٍ 
انُ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، َعْن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ ، َحدَّثََنا َشيَْب -٢٤١٢

  " .َمْن ال َيْرَحمْ ال يُْرَحْم : " َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
بن أَبِي ثَْورٍ ، َعْن زَِياٍد ، أَنَّ  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا الَْولِيُد -٢٤١٣

  ".َمْن ال َيْرَحْم ال ُيْرَحْم ، َوَمْن ال َيْغِفْر ال ُيْغفَرْ لَُه : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َجرِيًرا ، قَالَ 
ِد بن أَبِي الزَّْرقَاِء ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا الْمُفَضَّلُ بن َصَدقَةَ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن زَْي -٢٤١٤

َمْن ال : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِمْعُت جَرِيًرا ، َيقُولُ : أَُبو َحمَّادٍ الْكُوِفيُّ ، َعْن زَِياٍد ، قَالَ 
  ".َوَمْن ال َيغِْفْر ال ُيْغفَْر لَُه ، َوَمْن ال َيُتْب ال يَُتْب َعلَْيِه َيْرَحْم ال يُْرَحْم ، 

َحدَّثََنا قَْيُس بن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن الرَّبِيعِ ، -٢٤١٥
َمْن ال َيْرَحْم ال ُيْرَحْم ، : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ِعالقَةَ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ الرَّبِيعِ ، َعْن زِيَاِد 

  " .َوَمْن ال َيُتْب ال يَُتْب َعلَْيِه 
ُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، َعْن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْحَصْينِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا قَْي -٢٤١٦

  " .ال َيغِْفُر اللَُّه ِلَمْن ال َيْغِفُر ، َوال يَْرَحُم اللَُّه َمْن ال َيْرَحُم : " َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : قَالَ 
  أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد َموْلَى بين َهاِشمٍ ، حَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن  -٢٤١٧

َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، : ، قَاال َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا بِْشُر بن آَدَم ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ الَْحْضَرِميُّ 
فََماتَ : " إِنْ كَانَ صَاِحُبكُْم نَبِيا ، فَقَْد َماَت ، قَالَ : قَالَ ِلي حَْبٌر بِالَْيَمنِ : َياِد بن ِعالقَةَ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ َعْن زِ

  ".النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم االثَْنْينِ 
، َحدَّثََنا ِعَصاُم بن رَوَّاِد بن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن أَبِي َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ  -٢٤١٨

َما رَآنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : " َسِمْعُت جَرِيَر بن َعْبدِ اللَِّه ، َيقُولُ : ُسفَْيانُ ُهَو اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن زِيَاِد بن ِعالقَةَ ، قَالَ 
  " .لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال َتَبسََّم ال

  الُْمِغَريةُ بن ُشَبْيلِ بن َعْوٍف ، َعْن َجرِيرٍ

َعنِ الُْمِغَريِة بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ،  -٢٤١٩
  " .أَيَُّما َعْبٌد أََبَق فَقَْد َبرِئَْت ِمْنهُ الذِّمَّةُ : " َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  ُشبَْيلٍ ،
َنا َعْمُرو بن ِديَنارٍ ، َعْن َحبِيبِ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثَ -٢٤٢٠

إِذَا أََبَق الَْعْبُد فَقَْد َبرِئَْت ِمْنهُ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 
  .ُشَبْيلٍ  ، َولَْم َيذْكُرِ الُْمِغَريةَ بن" ِذمَّةُ اللَِّه 

ِة بن شَُبْيلٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الُْمِغَري -٢٤٢١
ُت َعْيبَِتي ، فَلَبِْسُت ُحلَِّتي ، فََدَخلُْت َعلَى َرسُولِ لَمَّا أَنْ َدنَْوُت ِمَن الَْمِديَنِة أََنْخُت َراِحلَِتي ، ثُمَّ َحلَلْ: َجرِيرٍ ، قَالَ 

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيخْطُُب ، فََسلَّْمُت َعلَى 



َيا َعْبَد اللَِّه َهلْ ذَكََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَْمرِي َشْيئًا ؟ : الَْحَدقِ ، فَقُلُْت ِلَجلِيِسي ، فََرَمانِي النَّاُس بِ
: " ذْ عََرَض لَُه ِفي ُخطَْبِتِه ، فَقَالَ َنَعْم ذَكََرَك بِأَْحَسنِ الذِّكْرِ َبْيَنَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب ، إِ: قَالَ 

: ، قَالَ " هِِه َمْسَحةَ َملٍَك إِنَُّه سََيْدُخلُ َعلَْيكُْم ِمْن َهذَا الْفَجِّ ، أَْو ِمْن َهذَا الَْبابِ ِمْن َخْيرِ ِذي ُيْمنٍ ، أَال َوإِنَّ َعلَى َوْج
  .فََحِمْدتُ اللََّه َعلَى َما أَْبالنِي 

  بن َعِمَريةَ ، َعْن َجرِيرٍ َعْبُد اللَِّه
بن َحْربٍ ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُحمَْيٍد الطَّوِيلُ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن ِسَماِك -٢٤٢٢

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُبايُِعُه َعلَى اِإلْسالمِ ، فَقََبَض َيَدُه َوالنُّْصحَ أََتْيُت النَّبِيَّ َص: " َعْبِد اللَِّه بن َعِمَريةَ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  " .ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ 

اللَِّه بن َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُحمَْيٍد الطَّوِيلُ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ َعْن ِسَماٍك ، -٢٤٢٣
  " .َمْن ال َيْرَحمِ النَّاَس ال َيْرَحُمُه اللَُّه : " قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعِمَريةَ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  طَارٌِق التَّْيِميُّ ، َعْن َجرِيرٍ

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن : بن َعْوٍن ، َوُمَحمَُّد بن أَبِي ُنعَْيمٍ ، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو  -٢٤٢٤
" َمرَّ َعلَى نِْسَوٍة فََسلََّم َعلَْيهِنَّ : " ُشْعَبةَ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن طَارِقٍ التَّْيِميِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

.  
  بن َسْعٍد الَْبَجِليُّ ، َعْن َجرِيرٍَعاِمُر 

أَخَْبرَنِي َيْحَيى َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمَحمٍَّد األَْنَصَناوِيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ،  -٢٤٢٥
اللَِّه بن َعِليٍّ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد الَْبَجِليِّ ،  بن َعْبِد اللَِّه بن سَاِلمٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن َعْبِد

  " .َمْن ال َيْرَحْم ال يُْرَحْم : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  رِيرٍَعْبُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه السَّبِيِعيُّ ، َعْن َج

َعْن أَبِيِه ، َعْن  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، أنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، -٢٤٢٦
  " .يَْرَحمِ النَّاَس ال َيْرَحُمُه اللَُّه  َمْن ال: " َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َجرِيرٍ ، قَالَ 

َق ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َصاِلحٍ الشَِّريازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحكَّامٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي إِْسحَا -٢٤٢٧
  " .َمْن ال يَْرَحمِ النَّاسَ ال يَْرَحُمُه اللَُّه : " ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

  رِبِْعيُّ بن ِحرَاشٍ ، َعْن َجرِيرٍ
نَ ، َعْن رِْبِعيِّ اَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َياِسَني ، َعْن َحمَّاِد بن أَبِي ُسلَْيَم -٢٤٢٨

َوضَّأُْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََمَسَح َعلَى ُخفَّْيهِ َبْعَدَما : " بن ِحرَاشٍ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 
  " .أُنْزِلَْت سُوَرةُ الَْماِئَدِة 

  ، َعْن َجرِيرٍ أَُبو ظَبَْيانَ الْجَْنبِيُّ ُحَصْيُن بن جُْنُدبٍ
ْن أَبِي ظَْبَيانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَبْيٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َع -٢٤٢٩

  " .ْرَحْم ال يُْرَحْم َمْن ال َي: " َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
ْهبٍ ، مسعا َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغَياٍث ، َعنِ اَألعَْمشِ ، َعْن َزْيِد بن َو -٢٤٣٠

  " .َمْن ال َيْرَحمِ النَّاَس ال يَْرَحُمُه اللَُّه : " لَ جرير بن عبد اهللا ، ُيَحدِّثُ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَا



 ، َعْن َزْيِد بن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، أنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ -٢٤٣١
  " .َمْن ال َيْرَحمِ النَّاسَ ال يَْرَحُمُه اللَُّه : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ َرُسولُ: َوْهبٍ ، ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

انَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ظَبَْي -٢٤٣٢
  " .َمْن ال َيْرَحمِ النَّاسَ ال يَْرَحُمُه اللَُّه : " النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َجرِيرٍ ، َعنِ
الْبَلِْخيُّ أَُبو ُمِطيعٍ  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يَزِيَد الَْبكْرِيُّ الُْجوَزَجانِيُّ ، َحدَّثََنا -٢٤٣٣

: للَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ الَْحكَُم بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألعَْمشِ ، َعْن أَبِي ظَبَْيانَ ، َعْن َجرِيرٍ َرِضي ا
  " .ال َيْرَحُمُه اللَُّه  َمْن ال َيْرَحمِ النَّاَس: " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

إِنَّ اللََّه كََتَب ِفي أُمِّ الِْكتَابِ قَْبلَ أَنْ َيْخلَُق السََّماوَاتِ : " َوقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ  -٢٤٣٤
قُْت لََها اْسًما ِمْن أَْسَماِئي ، فََمْن َوَصلََها َوَصلُْتُه ، َوَمْن إِنِّي أََنا الرَّْحَمُن الرَّحِيُم َخلَقُْت الرَِّحَم ، َوَشقَ: َواَألْرَض 

  ".قَطََعَها قَطَْعُتُه 

َنا أَُبو َوكِيعٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َسعِيٍد ، َحدَّثَ -٢٤٣٥
َمْن ال َيْرَحْم َمْن ِفي : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي ظَْبَيانَ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ أَبِ

  " .اَألْرضِ ال َيْرَحُمُه َمْن ِفي السََّماِء 
أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن سَِعيٍد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َعْمرٍو َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا  -٢٤٣٦

كَانَ َرُسولُ : رِيرٍ ، قَالَ الْكَلْبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُدْيَنةَ َيحَْيى بن الُْمَهلَّبِ ، َعْن قَاُبوسِ بن أَبِي ظَبَْيانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َج
قَْد َجاَءكُْم ِمْن َخْيرِ ِذي ُيْمنٍ َمْن َعلَى َوْجهِِه َمْسَحةُ : " ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب ِفي النَّاسِ َيْوًما ، فَقَالَ اللَِّه َصلَّ

  .، َيْعنِينِي " َملٍَك 
  أَُبو إِْسَحاقَ السَّبِيِعيُّ ، َعْن َجرِيرٍ

بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجْنَدلُ بن وَاِلقٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َزْيِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَ -٢٤٣٧
لِّ َشْهرٍ ِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُ: " أَبِي أُنَْيَسةَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َجرِيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ الطََّياِلِسيُّ ، " ثَالثَ َعشَْرةَ ، َوأَْرَبَع َعشَْرةَ ، َوَخْمَس َعشَْرةَ : ِصَياُم الدَّْهرِ ، أَيَّاُم الْبِيضِ 
  .ْسَناِدِه ِمثْلَُه َحدَّثََنا َمخْلَُد بن الَْحَسنِ بن أَبِي ُزمَْيلٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه ، بِإِ

، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم  -٢٤٣٨
َمْن لَْم َيْشكُرِ النَّاَس لَْم َيْشكُرِ اللََّه : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 

. "  
: ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َجرِيرٍ  -٢٤٣٩

  " .اْرَحْم َمْن ِفي اَألْرضِ يَْرَحْمَك َمْن ِفي السََّماِء : " ى اللَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّ
  ُمَجاِهٌد ، َعْن جَرِيرٍ

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي النَّْضرِ ، ح -٢٤٤٠
َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثَنِي زَِياُد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعالثَةَ ، َعْن : ِه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَاال وثنا َعْبُد اللَّ

بَْعَدَما أُْنزِلَِت الْمَاِئَدةُ ، َوإِنََّما إِنََّما أَْسلَْمُت : " َعْبِد الْكَرِميِ الَْجَزرِيِّ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبدِ اللَِّه ، قَالَ 
  " .رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َبْعدََما أَْسلَْمُت 



  َناِفُع بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن َجرِيرٍ
الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِديَنارٍ ، َعْن َناِفعِ بن  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ -٢٤٤١

َمْن ال يَْرَحمِ النَّاسَ ال : " َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن جَرِيرٍ ، قَالَ 
  " . َيْرَحُمُه اللَُّه

  بِْشُر بن َحْربٍ ، َعْن َجرِيرٍ

َعْوٍن أَُبو َعْوٍن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن صَاِلحِ بن ُرَزْيقٍ الْعَطَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن -٢٤٤٢
َشهِْدَنا الَْمْوِسَم ِفي َحجٍَّة َمعَ َرسُولِ اللَّهِ : بٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ الزَِّياِديُّ ، َحدَّثََنا َحْرُب بن سُرَْيجٍ ، َعْن بِْشرِ بن حَْر

الصَّالةُ َجاِمَعةً ، فَاْجَتَمعَْنا : غَِديرُ ُخمٍّ فََناَدى : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهي َحجَّةُ الْوَدَاعِ فََبلَْغَنا َمكَاًنا ، ُيقَالُ لَُه 
: قَالُوا " أَيَُّها النَّاسِ بَِم َتْشَهُدونَ ؟ : " وَاألَْنصَاُر ، فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوْسطََنا ، فَقَالَ  الُْمهَاجُِرونَ

: قَالُوا " فََمْن َوِليُّكُْم ؟ : " ولُُه ، قَالَ َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُس: قَالُوا " ثُمَّ َمْه ؟ : " َنشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، قَالَ 
ثُمَّ َضَرَب بَِيِدِه َعلَى َعُضِد َعِليٍّ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، فَأَقَاَمُه فََنَزَع " َمْن َوِليُّكُْم ؟ : " اللَُّه َوَرسُولُُه َمْوالَنا ، قَالَ 

َمْن َيكُنِ اللَُّه َوَرُسولُُه َمْولََياُه ، فَإِنَّ َهذَا َمْوالُه ، اللَُّهمَّ وَالِ َمْن َواالُه َوَعاِد َمْن "  :َعُضَدُه ، فَأََخذَ بِِذَراَعْيِه ، فَقَالَ 
جُِد أََحًدا أَْسَتْوِدُعُه ِفي  إِنِّي ال أََعاَداُه ، اللَُّهمَّ َمْن أََحبَُّه ِمَن النَّاسِ فَكُْن لَُه َحبِيًبا ، َوَمْن أَبَْغَضُه فَكُْن لَُه ُمْبِغًضا ، اللَُّهمَّ

َمْن َهذَْينِ الْعَْبَدْينِ الصَّاِلَحْينِ ؟ : قُلُْت : ، قَالَ بِْشٌر " اَألْرضِ بَْعَد الَْعْبَدْينِ الصَّاِلَحْينِ غَْيَرَك ، فَاقْضِ ِفيِه بِالُْحْسَنى 
  .ال أَْدرِي: قَالَ 

  للَِّهُمَحمَُّد بن سِريِيَن ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد ا

رِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ ، َحدَّثََنا حَْرُب بن سَُرْيجٍ الِْمْنقَ -٢٤٤٣
َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي  كُنَّا: َخاِلٌد الَْحذَّاُء ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 

  " .فََتَبرََّز فََتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه " َحجَِّة الْوَدَاعِ ، فَذََهَب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ِعيَسى بن جَارَِيةَ اَألْنصَارِيُّ ، َعْن َجرِيرٍ

، َعْن َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ  َحدَّثََنا -٢٤٤٤
َرسُولَ اللَِّه َصلَّى  َرأَْيُت: َسِعيِد بن ُمَحمٍَّد األَْنَصارِيِّ ، َعْن ِعيَسى بن َجارَِيةَ األَْنَصارِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ الَْبَجِليِّ ، قَالَ 

َوَهلْ أَْسلَْمُت إِال َبْعَد َما : بَْعَد َما أُْنزِلَْت ُسوَرةُ الْمَاِئَدِة ؟ فَقَالَ : ، فَِقيلَ لَُه " َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .أُنْزِلَْت سُوَرةُ الَْماِئَدِة 

  ةَ ، َعْن َجرِيرٍأَُبو َبكْرِ بن َعْمرِو بن ُعْتَب
كْرٍ ، َعْن َجرِيرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ ، َعْن أَبِي َب -٢٤٤٥
  " .مِ فَكَفَّ َيَدُه ، ِلَيْشَترِطَ َعلَيَّ النُّْصَح ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ َباَيْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى اِإلْسال: " ، قَالَ 

  ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم بن الَْحارِِث التَّْيِميُّ ، َعْن َجرِيرٍ

اُق بن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُمَحمَّدِ بن السَّكَنِ ، َحدَّثََنا إِْسَح -٢٤٤٦
ا ِمْن ُعَرْيَنةَ أَغَارُوا َبكَّاُر بن أَِخي ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ ، َعْن ُموَسى بن ُعبَْيَدةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْبَراهِيَم ، َعْن َجرِيرٍ أَنَّ نَاًس

َر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُتقَطََّع أَْيدِيهِْم وَأَْرُجلُُهْم ، َوأَنْ فَأََم" َعلَى ِلقَاحِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



  ".ُتَسمََّر أَْعيُُنُهْم 
  َعْونُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد ، َعْن َجرِيرٍ

َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َداُوَد الُْمْنكَِدرِيُّ ، : ْيِه اَألْصَبهَانِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َوإِبَْراهِيُم بن َمتَُّو -٢٤٤٧
  َحدَّثََنا َبكُْر بن َصَدقَةَ ، ح

الُهَما ، َعنِ ْسَعَدةَ ، ِكَوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن شَُعْيبٍ الدَُّجانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َم
َبصََّر ُعُيوَبَها ثُمَّ خَيََّرُه ،  اْبنِ َعْجالنَ ، َعْن َعْوِن بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن َجرِيرٍ الَْبَجِليِّ ، أَنَُّه كَانَ إِذَا أَقَاَم ِسلَْعةً

: " ُمكَ اللَُّه إِنََّك إِذَا فََعلَْت َهذَا لَْم َينْفُذْ لَكَ الَْبْيُع ، فَقَالَ َيْرَح: إِنْ ِشئَْت فَُخذْ ، َوإِنْ ِشئَْت فَاتُْرْك ، فَِقيلَ لَُه : فَقَالَ 
  " .إِنَّا َباَيعَْنا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى النُّْصحِ ألَْهلِ اِإلْسالمِ 

  َشْهُر بن حَْوَشبٍ ، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه
  َنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، حَحدَّثَ -٢٤٤٨

  بن الْوَِليِد ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ
َحدَّثََنا : قَاال  دَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا حَاجُِب بن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا أَُبو َحْيَوةَ شُرَْيُح بن يَزِيَد الِْحْمِصيُّ ،َوَح

ُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه رَأَْي: إِبَْراهِيُم بن أَْدَهَم ، َعْن ُمقَاِتلِ بن َحيَّانَ ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  " .تََوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه " َوَسلََّم 

  َضْمَرةُ بن حَبِيبٍ ، َعْن َجرِيرٍ
حَُبابِ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الْ -٢٤٤٩

قَِدْمُت َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد ُنزُولِ : بن َصاِلحٍ ، َعْن َضْمَرةَ بن َحبِيبٍ ، َعْن َجرِيرٍ ، قَالَ 
  " .يَْمَسُح َعلَى الْخُفَّْينِ " الَْماِئَدِة فَرَأَْيُتُه 
  نَةََجْنَدَرةُ بن خَْيَش
  أَُبو قِْرَصافَةَ اللَّيِْثيُّ

  َمْولَى بين لَْيِث بن َبكْرِ بن َعْبِد َمَناةَ بن ِكَنانَةَ

زِيَاُد بن َسيَّارٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َعِليِّ بن الَْهْيَصمِ ، َحدَّثََنا -٢٤٥٠
َسِمْعُت َجدِّي أََبا ِقْرَصافَةَ صَاِحَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ثَْتنِي َعزَّةُ بنُت ِعيَاضِ بن أَبِي قِْرَصافَةَ ، قَالَْت َحدَّ

َمْيِلي إِلَى خَالَِتي ، َوكُْنتُ أَْرَعى كَانَ َبْدُء إِْسالِمي أَنِّي كُْنُت َيِتيًما َبْيَن أُمِّي َوخَالَِتي ، فَكَانَ أَكْثَُر : َوَسلََّم ، َيقُولُ 
َيا بينَّ ، ال َتُمرَّ إِلَى َهذَا الرَُّجلِ َتعْنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُشَوْيهَاٍت ِلي ، َوكَاَنتْ َخالَِتي كَثًِريا ِممَّا َتقُولُ ِلي 

ى آِتيَ الَْمرَْعى ، فَأَْتُرَك شَُوْيهَاِتي ، ثُمَّ آِتَي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَال فَُيْغوَِيَك وُيِضلََّك ، فَكُْنتُ أَخُْرُج حَتَّ
رُوعِ ؟ َما ِلَغنَِمَك َيابِسَاِت الضُّ: أََزالُ ِعْنَدهُ أَْسَمُع ِمْنُه ، ثُمَّ أَُروُح بَِغَنِمي ُضمًْرا يَابِسَاِت الضُّرُوعِ ، َوقَالَْت ِلي َخالَِتي 

أَيَُّها النَّاُس ، : " ُه ، َيقُولُ َما أَْدرِي ، ثُمَّ ُعْدُت إِلَْيِه الَْيْوَم الثَّانَِي ، فَفََعلَ كََما فََعلَ الَْيْوَم اَألوَّلَ ، غَْيرَ أَنِّي َسِمْعُت: قُلُْت 
، ثُمَّ إِنِّي َرَجْعُت بَِغنَمي كََما َرَجْعُت الَْيْومَ " ا َداَم الْجَِهاُد َهاجِرُوا َوَتَمسَّكُوا بِاِإلْسالمِ ، فَإِنَّ الْهِْجَرةَ ال َتْنقَِطُع َم

 أَْسَمُع ِمْنُه حَتَّى أَْسلَْمُت َوبَاَيْعُتهُ األَوَّلَ ، ثُمَّ ُعْدُت إِلَْيِه ِفي الَْيْومِ الثَّاِلِث ، فَلَْم أََزلْ ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  جِئْين: " َوَسلََّم  افَْحُتُه بَِيِدي ، وَشكَْوُت إِلَْيِه أَْمَر َخالَِتي َوأَْمَر غََنِمي ، فَقَالَ ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهوص



اْمَتَألْت َشْحًما َولَبًَنا ، فَلَمَّا َدَخلُْت ، فَجِئُْتُه بِهِنَّ ، فََمَسَح ظُُهوَرُهنَّ وُضُروَعُهنَّ ، َوَدَعا ِفيهِنَّ بِالَْبَركَِة ، فَ" بِالشِّياِه 
َيا خَالَةُ ، َما َرَعْيُت إِال َحْيثُ كُْنُت أَرَْعى كُلَّ َيْومٍ ، وَلَِكْن : َيا بينَّ ، َهكَذَا فَاْرَع ، قُلُْت : َعلَى َخالَِتي بِهِنَّ ، قَالَْت 

َوإِتْيانِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأَْخبَْرُتَها بِسَِريِتِه َوبِكَالِمِه ، فَقَالَْت ِلي أُمِّي أُخْبُِرِك بِِقصَّيت ، فَأَْخبَْرُتَها بِالِْقصَِّة ، 
، َوَما " ْيِه َوَسلََّم اذَْهْب بنا إِلَْيِه ، فَذَهَْبُت أََنا َوأُمِّي َوَخالَِتي ، فَأَْسلَْمَن وباَيْعَن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َوَخالَِتي 

َوكَانَ أَُبو : ، قَالَ زَِياٌد  َصافَْحَن ، فََهذَا َما كَانَ ِمْن إِْسالمِ أَبِي ِقْرَصافَةَ وَِهْجَرِتهِ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ِقْرَصافَةَ َيْسكُُن أَْرَض ِتَهاَمةَ

َسنِ بن قَُتْيَبةَ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َعِليِّ بن الَْهْيَصمِ ، َحدَّثََنا زِيَاُد بن َسيَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْح -٢٤٥١
َهلْ لَكَ : "  قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِمْعتُ أََبا قِْرَصافَةَ ، َيقُولُ : َعْن َعزَّةَ بنِت ِعَياضٍ ، قَالَْت 

، فََرفَقُْت بِأَِخي َوكَانَ غُالًما َصغًِريا حَتَّى َجاَء َمِعي ، فَلَمَّا َدَنا ِمَن " فَجِئْ بِِه : " ِلي أٌَخ ، قَالَ : قُلُْت ، " َعِقٌب ؟ 
ِه ، ثُمَّ جِئُْت بِِه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهَرَب ، فَأََخذُْتُه فََضَمْمُت َيَدْيِه َورِْجلَْي

َما اْسُمُه َيا أََبا : " لَْيِه َوَسلََّم َوَباَيَعُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَانَ اْسُمُه مِيَسًما ، فَقَالَ ِلي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع
  .ُمْسِلٌم َمَعَك َيا َرُسولَ اللَِّه: ، فَقُلُْت " َبلِ اْسُمُه ُمسِْلٌم : " اْسُمُه ِميَسٌم ، قَالَ : قُلُْت " ؟  ِقْرَصافَةَ
َعزَّةَ ،  ارٍ ، َعْنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َعِليِّ بن الَْهْيَصمِ ، َحدَّثََنا زِيَاُد بن َسيَّ -٢٤٥٢

ُمْسَتلِْقًيا َعلَى قَفَاُه ، َواضًِعا إِْحَدى رِْجلَْيِه َعلَى اُألْخَرى : " َعْن أَبِي ِقْرَصافَةَ ، أَنَُّه َرأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
."  

َعِليِّ بن الَْهْيَصمِ ، َحدَّثََنا زِيَاُد بن َسيَّارٍ ، َعْن َعزَّةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن  -٢٤٥٣
َحدِّثُوا َعنِّي بَِما َتْسَمُعونَ ، َوال َيِحلُّ : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِمْعُت أََبا ِقْرَصافَةَ ، قَالَ : قَالَْت 

  ".َعلَيَّ غَْيَر َما قُلُْت ، بَين لَُه َبْيٌت ِفي َجَهنََّم َيْرَتُع ِفيِه : يَّ ، فََمْن كَذََب َعلَيَّ ، َوقَالَ ِلَرُجلٍ أَنْ َيكِْذَب َعلَ
ْن َعزَّةَ ارٍ ، َعَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َعِليِّ بن الَْهْيَصمِ ، َحدَّثََنا زِيَاُد بن َسيَّ -٢٤٥٤

ِغفَاُر غَفََر اللَُّه لََها ، : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِمْعُت أََبا قِْرَصافَةَ ، َيقُولُ : بنِت ِعيَاضٍ ، قَالَْت 
  ".َوأَْسلَُم َسالََمَها اللَُّه 

َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َعِليِّ بن الَْهْيَصمِ ، َحدَّثََنا زِيَاُد بن َسيَّارٍ ، َعْن َعزَّةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ ،  -٢٤٥٥
لَمَّا َبايَْعَنا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََنا َوأُمِّي َوخَالَِتي ، : َسِمْعُت أََبا قِْرَصافَةَ ، َيقُولُ : قَالَْت ، بنِت ِعيَاضٍ 

َيا بينَّ ، َما رَأَْيَنا مِثْلَ َهذَا الرَُّجلِ أَْحَسَن ِمْنُه َوْجًها ، َوال أَنْقَى : " َرَجْعَنا ِمْن ِعْنِدِه مُْنَصرِِفَني ، قَالَْت ِلي أُمِّي َوخَالَِتي َو
  ".ثَْوًبا ، َوال أَلَْيَن كَالًما ، َورَأَْيَنا كَأَنَّ النُّوَر َيخُْرُج ِمْن ِفيِه 

َسِمْعتُ أََبا : دَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن زَِياٍد ، َعْن َعزَّةَ بنِت ِعيَاضٍ ، قَالَْت َح -٢٤٥٦
  ".ُزْمَرتِهِْم  َمْن أََحبَّ قَْوًما َحَشَرُه اللَُّه ِفي: " قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِقْرَصافَةَ ، قَالَ 

َسِمْعُت أَبَا : ْت َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َحدَّثََنا زَِياٌد ، َعْن َعزَّةَ بنِت ِعَياضٍ ، قَالَ -٢٤٥٧
  ".الَْبْسُه : ُنًسا ، َوقَالَ كَسَانِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُْر: " ِقْرَصافَةَ ، قَالَ 

ةَ بنِت ِعَياضٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا زَِيادُ بن َسيَّارٍ ، َعْن َعزَّ -٢٤٥٨
اْبنُوا الَْمسَاجَِد وَأَخْرُِجوا الْقَُماَمةَ ِمْنَها : " ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِمْعُت أََبا ِقْرَصافَةَ ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ: قَالَْت 



َيا َرسُولَ اللَِّه ، َوَهِذِه الَْمَساجُِد الَِّتي ُتْبَنى ِفي : ، قَالَ َرُجلٌ " ، فََمْن بىن ِللَِّه َمْسجًِدا بىن اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة 
  ".َنَعْم ، َوإِْخرَاُج الْقَُماَمِة مِْنَها ُمُهوُر حُورِ الِْعنيِ : " ؟ قَالَ  الطَّرِيقِ
ن َمرْثَدٍ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي يُوُنُس بن َعْبدِ الرَّحِيمِ الَْعْسقَالنِيُّ ، َحدَّثَنِي َعيَّاُش ب -٢٤٥٩

َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : َسِمْعُت أََبا ِقْرَصافَةَ ، َيقُولُ : ي َعِطيَّةُ بن َسِعيٍد ، قَالَ الِْكَنانِيُّ ، َحدَّثَنِي َعمِّ
  " .اللَُّهمَّ ال ُتْخزِنِي َيْوَم الَْبأْسِ ، َوال ُتْخزِنِي َيْوَم الِْقَياَمِة : " َيقُولُ 

َزرِ الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َعِليِّ بن الَْهْيَصمِ ، َحدَّثََنا زِيَاُد بن َسيَّارٍ ، َحدَّثَْتنِي َعزَّةُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْخ -٢٤٦٠
َوقُْت كُلِّ َصالةٍ أََسَر الرُّوُم اْبًنا ألَبِي ِقْرَصافَةَ ، فَكَانَ أَُبو ِقْرَصافَةَ إِذَا كَانَ : " بنُت ِعيَاضِ بن أَبِي ِقْرَصافَةَ ، قَالَْت 

  " .َيا فُالنُ الصَّالةَ ، فََسِمَعُه َوُهَو ِفي َبلَِد الرُّومِ : َصِعَد ُسَوَر َعسْقَالنَ ، َوَناَدى 
الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا ن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحِميِد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ب -٢٤٦١

: " َصلَّْيُت َخلَْف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََسِمْعُتُه َيقُولُ : َيحَْيى بن َحسَّانَ ، َحدَّثَنِي شَْيٌخ ِمْن بين ِكَناَنةَ ، قَالَ 
  ".أْسِ اللَُّهمَّ ال ُتْخزِنِي َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوال ُتخْزِنِي َيْوَم الَْب

  َباُب الْحاِء
  َحَسُن بن َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعنُْه

  ُيكَْنى أََبا ُمَحمٍَّد ذِكُْر َمْوِلدِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ ، َوِصفَِتِه ، َوَوفَاِتِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه
الَْحَسُن بن : " َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ -٢٤٦٢

  " .َعِليٍّ ُيكَنَّى أََبا ُمَحمٍَّد 

ِسَماِك بن َحْربٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َسِعيدٍ الُْمرِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن صَاِلحٍ ، َعْن -٢٤٦٣
َجاَءْت أُمُّ الْفَْضلِ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : ، َعْن قَاُبوَس بن الُْمَخارِقِ الشَّْيَبانِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

: ، قَالَ " ، تَِلُد فَاِطَمةُ غُالًما ، وتُْرِضِعيَنهُ بِلََبنِ قُثََم  نِْعَم َما رَأَْيِت: " إِنِّي َرأَْيتُ َبْعَض جِْسِمَك ِفيَّ ، فَقَالَ : فَقَالَْت 
ْتُه بَِيِدَها ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى فََجاَءْت بِِه َتْحِملُُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََوَضَعْتُه ِفي ِحْجرِِه ، فَبَالَ ، فَلَطََم

إِنََّما يُْغَسلُ َبْولُ : " َهاِت إِزَاَرَك حَتَّى نَْغِسلَُه ، قَالَ : ، قَالَْت " أَْوَجْعتِ ابْنِي َرِحَمِك اللَُّه : " ِه َوَسلََّم اللَُّه َعلَْي
  ".الَْجارَِيِة ، َويُْنَضُح َبْولُ الُْغالمِ 

عَْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زِيَاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو زَِياٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا  -٢٤٦٤
إِنِّي لََمعَ : ِث ، قَالَ أَُبو َداُوَد الَْحفْرِيُّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُعَمَر بن َسِعيٍد ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن ُعقَْبةَ بن الَْحارِ

: " قَالَ اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ِحَني َمرَّ َعلَى الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فََوَضَعُه َعلَى ُعُنِقِه ، َو أَبِي َبكْرٍ َرِضَي
َيْضَحُك َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهمْ  َوَعِليٌّ َمَعُه ، فََجَعلَ: ، قَالَ " بِأَبِي ِشْبُه النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال شَبِيُه َعِليٍّ 

ْيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َسِعيدِ بن أَْجَمِعَني ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّب
  .خََرْجُت َمَع أَبِي َبكْرٍ ، فَذَكََر ِمثْلَُه: ، َعْن ُعقَْبةَ بن الَْحارِِث ، قَالَ  أَبِي ُحَسْينٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ

اِحِد بن زَِياٍد ، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحْمدََوْيِه الصَّفَّاُر الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْو -٢٤٦٥
إِنَُّه كَانَ : " ذُِكَر الَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ِعْندَ اْبنِ َعبَّاسٍ ، فَقَالَ : كُلَْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َعاِصمِ بن 

  ".ُيْشبُِه َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



َحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث بن َعْبِد الصََّمدِ بن َعْبِد الَْوارِِث ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الْ -٢٤٦٦
َعْنهُ  َرأَى الَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى: َحدَّثََنا ُمْحَتِسبٌ أَُبو َعاِئٍذ ، َحدَّثَنِي ُشجَاُع بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الرَّْحَمنِ أَنَُّه 

  " .َيضْرُِب َشْعُرُه مَْنِكَبْيِه : " 
لَِّه بن أَبِي ُزهَْيرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَباَدةُ بن زَِياٍد ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َعْبِد ال -٢٤٦٧

، " َيْخِضُب بِالَْوْسَمِة " ، رَأَْيُت الَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : ْنُه ، قَالَ َمْولَى الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َع
  .َموْلَى الَْحَسنِ ، َوإِنََّما ُهَو َمْولَى الُْحَسْينِ : َهكَذَا قَالَ ُعَباَدةُ : قَالَ الَْحْضَرِميُّ 

ْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ُزَهْيرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْح -٢٤٦٨
  " .َيْخِضُب بِالسََّواِد " رَأَْيُت الَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه : النَّخَِعيِّ ، قَالَ 

ْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن خَاِلدٍ الرِّيَاِحيُّ ، َعْن َزاذَانَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَ -٢٤٦٩
  " .َيْخِضُب بِالِْحنَّاِء وَالْكََتمِ " رَأَْيُت الَْحَسَن بن َعِليٍّ : أَبِي َمْنصُورٍ ، قَالَ 

بن َعاِمرِ بن إِبَْراهِيَم اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي َعاِمرٍ ، َعْن َيْعقُوبَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم  -٢٤٧٠
كَانَ ِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه الْقُمِّيِّ ، َعْن َعْنَبَسةَ بن َسعِيٍد ، َعْن إِْبَراِهيَم بن ُمهَاجِرٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، أَنَّ الَْحَسَن بن َعِليٍّ َر

  " .َيْخِضُب بِالسََّواِد " 
ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َعْن  -٢٤٧١

َيْخِضبُ " َحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه كَانَ إِْسَماعِيلَ بن َرَجاٍء ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمحَمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ الْ
  " .بِالسََّواِد 
َحدَّثََنا ُمْحَتِسبٌ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث بن َعْبِد الصََّمِد ، َحدَّثََنا أَبِي ، -٢٤٧٢

َمْخُضوًبا بِالسَّوَاِد َعلَى " أَنَّهُ َرأَى الَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، دَّثَنِي ُشجَاُع بن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَُبو َعاِئٍذ ، َح
  " .فََرسٍ ذَنُوبٍ 

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َربِيَعةَ ، َعْن ُمْسَتقِيمِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُجْمُهوُر بن مَْنُصورٍ ،  -٢٤٧٣
  " .َرأَْيُت الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما شَاَبا َوَما َيْخضَِباِن : بن َعْبِد الَْمِلِك ، قَالَ 

و كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن الصَّلِْت ، َعْن أَبِي ِشهَابٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُب -٢٤٧٤
" ، فَلَقَْد َرأَْيُت الَْحَسَن " ِفي رَأْسِ الَْحَسنِ قُْزَعةً " رَأَْيُت : ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َعنِ الَْحَسنِ بن َزْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  " .َيجْبِذَُها َحتَّى ُيدْنَِيَها 

َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا طَاِهُر بن أَبِي أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َمْعُن بن ِعيَسى ،  -٢٤٧٥
  " .الَْحَسُن يََتخَتَُّم ِفي َيَسارِِه " كَانَ : بن بِاللٍ ، َعْن َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه قَالَ 

َحاِتُم بن إِْسَماِعيلَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ اللَِّه الُْمحَارِبِيُّ ، َحدَّثََنا -٢٤٧٦
  " .َيَتَختَُّم ِفي َيَسارِِه " َعْنُه  كَانَ الَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى: َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

يٌك ، َعْن ِسَماِك َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحمِيِد الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا شَرِ -٢٤٧٧
َيا َرُسولَ اللَِّه ، رَأَْيُت ِفي الَْمَنامِ كَأَنَّ ُعْضًوا : قُلُْت : قَالَْت  بن َحْربٍ ، َعْن قَاُبوسَ بن الُْمَخارِقِ ، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ ،

: ، قَالَْت " َتِلُد فَاِطَمةُ غُالًما إِنْ َشاَء اللَُّه فََتكْفُِليَنُه : " ِفي ُحجَْرِتي ، فَقَالَ : ِمْن أَْعَضاِئَك ِفي َبيِْتي ، أَْو قَالَْت 
فَجِئْتُ بِِه َيْوًما إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ا ، فََدفََعُه إِلَْيَها فَأَْرَضَعْتهُ بِلََبنِ قُثََم بن الْعَبَّاسِ ، قَالَْت فََولََدْت فَاِطَمةُ َحَسًن



َمْهال َيْرحَُمِك اللَُّه أَْوَجْعتِ : " لََّم َوَسلََّم ، فََبالَ َعلَى َصْدرِِه ، فََدَحْيُت ِفي ظَْهرِِه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
ال ، صُبِّي َعلَْيِه الَْماَء ، فَإِنَُّه ُيَصبُّ َعلَى َبْولِ الُْغالمِ ، َوُيْغَسلُ : " اْدفَْع إِلَيَّ إَِزاَرَك فَأَغِْسلَُه ، فَقَالَ : ، فَقُلُْت " ابْنِي 

  " .َبْولُ الَْجارَِيِة 

دُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ِضرَاُر بن صَُرَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٤٧٨
َحَضرَ  كُْنُت ِفيَمْن: َعِليِّ بن ُمَيسِّرٍ ، َعْن ُعَمَر بن ُعَمْيرٍ ، َعْن ُعْرَوةَ بن فَْيُروَز ، َعْن ُسوَرةَ بنِت ِمْشَرحٍ ، قَالَْت 

كَْيَف : " ْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ فَاِطَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنَها ِحَني ضََرَبَها الَْمخَاُض ِفي نِسَْوٍة ، فَأََتاَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
فََوَضَعتْ : ، قَالَْت " َضَعْت فَال َتْسبِِقينِي ِفيِه بَِشْيٍء فَإِذَا ِهَي َو: " إِنََّها لََمْجهُوَدةٌ َيا َرسُولَ اللَِّه ، قَالَ : قُلُْت " ِهَي ؟ 

قَْد : قُلُْت ، " َما فََعلَْت ؟ : " ، فََسرُّوُه ولَفُّوُه ِفي ِخْرقٍَة َصفَْراَء ، فََجاَء َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َمْعِصَيِة اللَِّه َوِمْن غََضبِ : ، قَالَْت " َعصَْيِتنِي : " ُتُه ِفي ِخْرقٍَة ، قَالَ َولََدْت غُالًما ، وسََرْرُتُه ولفَفْ

ِفيِه ، وأَلَْبأَهُ  ، فَأََتْيُتُه بِِه ، فَأَلْقَى الِْخْرقَةَ الصَّفَْراَء ، ولَفَُّه ِفي ِخْرقٍَة بَْيَضاَء ، َوَتفَلَ ِفي" ائِْتينِي بِِه : " َرسُوِلِه ، قَالَ 
: َسمَّْيُتُه َجْعفًَرا َيا َرُسولَ اللَِّه ، قَالَ : قَالَ " َما َسمَّْيَتهُ َيا َعِليُّ ؟ : " بِرِيِقِه ، فََجاَء َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَقَالَ 

  ".لَْخْيرِ ال ، َولَِكْن َحَسٌن ، َوَبْعَدُه ُحَسْيٌن ، وَأَْنَت أَُبو َحَسنِ ا" 

َرِضَي اللَُّه  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسٍ -٢٤٧٩
  " .الَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه  كَانَ أَشَْبَهُهمْ بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: " َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

ي ُجَحْيفَةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن أَبِ -٢٤٨٠
  ".ِه َوَسلََّم ، َوكَانَ الَْحَسُن بن َعِليٍّ ُيْشبُِهُه َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: " 

َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفُرَاِت ،  -٢٤٨١
َتذَاكَْرَنا ِشْبَه : ْن َعْمرِو بن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َمرَْيَم ، َعنِ الْبَهِيِّ ، قَالَ قَْيسٍ ، َعْن َهاُرونَ بن الُْمِغَريِة ، َع

فَاْنظُرُوا إِلَى الَْحسَنِ  إِنْ أَرَْدُتْم أَنْ َتْنظُرُوا إِلَى ِشْبِه النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: " النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  " .بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم 

دُ بن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٤٨٢
قَدْ رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَانَ الَْحَسُن بن َعِليٍّ ُيْشبُِههُ : " قَالَ ِلي أَُبو ُجَحْيفَةَ :  إِْسَماعِيلُ ، قَالَ

. "  

ُد بن َعْبدِ اللَِّه ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َشاِهَني ، َحدَّثََنا خَاِل -٢٤٨٣
  " .َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَانَ الَْحَسُن بن َعِليٍّ ُيْشبُِهُه : " إِْسَماعِيلَ ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ ، قَالَ 

َسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا الَْح -٢٤٨٤
َنَعْم ، َوأَْشَبهُ : " قَالَ " َرأَْيَت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ : " قُلُْت ألَبِي ُجَحْيفَةَ : إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، قَالَ 

  " .َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم النَّاسِ بِهِ الَْحَسُن بن 
ْسَماعِيلَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس ، َعْن إِ -٢٤٨٥

  " .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَانَ الَْحَسُن بن َعِليٍّ ُيْشبُِهُه رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ: " ُجَحْيفَةَ ، قَالَ 
َهلََك الَْحَسُن بن : " َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ فُْسُتقَةُ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرشَْيٍد ، َعنِ الْهَْيثَمِ بن َعِديٍّ ، قَالَ  -٢٤٨٦



  .، َهكَذَا قَالَ الَْهْيثَمُ بن َعِديٍّ ، َوُخوِلَف " أَْرَبعٍ وَأَْرَبِعَني  َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َسَنةَ
َماتَ الَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه : " َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالَ  -٢٤٨٧

  " .َني َسَنةَ ثََماٍن وَأَْرَبِع

، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َحدَّثََنا ُعَبْيٌد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ  -٢٤٨٨
  " .َسَنةَ ثََماٍن وَأَْرَبِعَني  ُتوُفَِّي َسْعٌد ، وَالَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم: " َحفْصٍ ، قَالَ 

، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َحدَّثََنا ُعَبْيٌد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ  -٢٤٨٩
  " .َما َمَضى ِمْن إِْمَرِة ُمَعاوَِيةَ َعْشُر ِسنَِني َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُهْم ُتوُفَِّي َسْعٌد ، وَالَْحَسُن بن َعِليٍّ َبْعَد : " َحفْصٍ ، قَالَ 

مَاَت : " َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٢٤٩٠
  " .للَُّه َتَعالَى َعْنُه َوُهَو اْبُن سَْبعٍ َوأَْرَبِعَني الَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضَي ا

مَاَت : " َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٢٤٩١
  " .الَْحَسُن بن َعِليٍّ َسَنةَ ثََماٍن َوأَْرَبِعَني 

ُتُوفَِّي الَْحَسُن بن َعِليٍّ َسَنةَ ِتْسعٍ َوأَْرَبِعَني ، َوصَلَّى : " َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٢٤٩٢
  " .َوُيكَْنى أََبا ُمَحمٍَّد َعلَْيِه َسِعيُد بن الَْعاصِ ، َوكَانَ َمْوُتُه بِالَْمدِيَنِة َوِسنُُّه ِستٌّ أَْو َسْبٌع َوأَْرَبُعونَ ، 

لَِّه بن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمْعَبٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد ال -٢٤٩٣
ِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ِمْن ذَِلَك أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ ، َوكَاَنِت كَاَنتِ الِْفْتَنةُ َخْمَس ِسنَِني ، ِللَْحَسنِ بن َع: " َعِقيلٍ ، قَالَ 

  " .الَْجَماَعةُ َعلَى ُمَعاوَِيةَ َسَنةَ أَْرَبِعَني 
مَاَت الَْحَسُن " َوِفيَها : الَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو زَْيٍد ُعَمُر بن َشبَّةَ ، َعْن أَبِي نَُعْيمٍ ، قَ -٢٤٩٤

  ".بن َعِليٍّ ، َوَسْعُد بن أَبِي َوقَّاصٍ َسَنةَ ثََماٍن َوخَْمِسَني 

َشهِْدُت : ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ُمجَاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ  -٢٤٩٥
إِذَا كَانَ : فَقَالَ لَُه ُمَعاوَِيةُ َحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه بِالنَِّخيلَِة ِحَني صَالََحُه ُمَعاوَِيةُ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، الْ

أَْخبِرِ النَّاسَ بَِهذَا اَألْمرِ الَِّذي : ُربََّما قَالَ ُسفَْيانُ ذَا فَقُْم فََتكَلَّْم ، وَأَْخبِرِ النَّاَس أَنََّك قَدْ َسلَّْمَت َهذَا اَألْمَر ِلي ، َو
أَمَّا بَْعُد ، فَإِنَّ : " وَأََنا أَْسَمُع ، ثُمَّ قَالَ : َتَركَْتُه ِلي ، فَقَاَم فََخطََب َعلَى الِْمْنَبرِ ، فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه ، قَالَ الشَّْعبِيُّ 

إِمَّا كَانَ َحقًّا ِلي ْيسِ التُّقَى ، َوإِنَّ أَْحَمَق الُْحْمقِ الْفُُجوُر ، َوإِنَّ َهذَا اَألْمَر الَِّذي اْخَتلَفُْت ِفيِه أََنا َوُمَعاوَِيةُ أَكَْيسَ الْكَ
نَ المْرِئٍ أََحقَّ بِِه مِنِّي ، فَفََعلُْت ذَِلَك ، َتَركُْتُه ِلُمَعاوَِيةَ إَِراَدةَ َصالحِ َهِذِه اُألمَِّة ، َوَحقْنِ ِدَمائِهِْم ، أَْو َيكُونُ َحقًّا كَا

  ] ". ١١١: األنبياء [} َوإِنْ أَْدرِي لََعلَُّه ِفْتَنةٌ لَكُْم َومََتاعٌ إِلَى ِحنيٍ{

ثََنا أَْسَباطُ بن ُمحَمٍَّد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرِ بن أَْعَيَن الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ ، َحدَّ -٢٤٩٦
َدَخلُْت َعلَى الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما َوُهَو : ُمطَرٍِّف ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َعْمرِو بن اَألَصمِّ ، قَالَ 

، " أَنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َيْرجُِع قَْبلَ َيْومِ الِْقَياَمِة إِنَّ َناًسا َيْزُعُمونَ : " ِفي َدارِ َعْمرِو بن حَُرْيٍث ، فَقُلُْت 
  ".سُْبَحانَ اللَِّه ، لَْو َعِلْمَنا ذَِلَك َما زَوَّْجَنا نَِساَءُه ، َوال َساَهْمَنا ِمريَاثَُه : " فََضِحَك ، َوقَالَ 

َبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدَّ -٢٤٩٧
لْفًا َمتََّع الَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه اْمرَأََتْينِ بِِعْشرِيَن أَ: " " أَبِيِه ، َعنِ الَْحَسنِ بن سَْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 



  " .مََتاٌع قَِليلٌ ِمْن َحبِيبٍ ُمفَارِقٍ : َوزِقَاقٍ ِمْن َعَسلٍ ، فَقَالَْت إِْحَداُهَما ، َوأَُراَها َحَنِفيَّةَ 
  َبِقيَّةُ أَْخَبارِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا

: " َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن إِْسرَائِيلَ بن ُيوُنَس ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، قَالَ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، -٢٤٩٨
: ، فَلَمَّا أُتَِيْت بَِها وَُوِضَعْت َبْيَن َيدَْيَها ، قَالَْت " َمتََّع الَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما اْمَرأَةً بِِعشْرِيَن أَلْفًا " 
  " .َتاٌع قَِليلٌ ِمْن َحبِيبٍ ُمفَارِقٍ َم

، َحدَّثََنا َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُموَسى ِشَريانُ الرَّاَمُهرُْمزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ  -٢٤٩٩
َخطََب الَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما إِلَى َمْنظُورِ بن  :قَُرْيُش بن أََنسٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َعْن ُمَحمٍَّد ، قَالَ 

َواللَِّه إِنِّي ألُْنِكُحَك وَإِنِّي َألْعلَمُ أَنََّك غَِلٌق طَِلٌق َمِلٌق ، غَْيَر أَنََّك أَكَْرُم الْعََربِ : " َسيَّارِ بن َريَّانَ الْفََزارِيِّ اْبَنَتُه ، فَقَالَ 
  " .ْيًتا ، وأَكَْرُمُه َنَسًبا َب

َحسَّانَ ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن ِهَشامِ بن  -٢٥٠٠
  " .َسلَ لََها بِِمائَةِ َجارَِيٍة ، َمَع كُلِّ َجارَِيٍة أَلُْف ِدْرَهمٍ َتَزوَّجَ الَْحَسُن بن َعِليٍّ امَْرأَةً ، فَأَْر: " " اْبنِ سِريِيَن ، قَالَ 

  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، ح: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ َوُمَحمَُّد بن ُنَصْيرٍ اَألْصبََهانِيَّاِن ، قَاال  -٢٥٠١
َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن َوسِيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َشدَّاٍد ، : اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد

َتْركَبُ بِْضَعةً : اال كُْنُت أُالِعبُ الَْحَسَن وَالُْحَسْيَن بِالَْمَداِحي ، فَإِذَا َماَدَحانِي َركَِبانِي ، َوإِذَا َماَدحُْتُهَما ، قَ: " قَالَ 
  !.؟ " ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َساِلمٍ أَبِي َعْبدِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ ، َعْن -٢٥٠٢
قَْد َحَملَُه َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى : " أَْحِملُ ِمْن َماِء َزْمَزَم ؟ فَقَالَ : َسأَلُْت َعطَاًء : بِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، قَالَ اللَِّه ، َعْن َح

  " .، َوَحَملَُه الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
رَِمةَ ، َعنِ ِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الُْمقَْعُد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ِعكَْحدَّثََنا َع -٢٥٠٣

لَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعقَّ َعنِ ا: " أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما 
  ".َعْنُهَما 
 َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحفْصٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ ، َعنِ -٢٥٠٤

َعقَّ َرُسولُ اللَِّه : " َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، قَالَ  الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ،
  " .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ 

َحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن اَألْجلَحِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدٍ الُْم -٢٥٠٥
  " .ُعقَّ َعنِ الَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما : " َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

دَّثََنا الُْمَحارِبِيُّ ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الِْكْنِديُّ ، َح -٢٥٠٦
  " .َحَسًنا َوُحَسْيًنا ُعقَّ َعْنُهَما " َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، أَنّ 

بن أَْحَمدَ الْعَْرَزِميُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد -٢٥٠٧
" قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه : قَالَ ، َعْمرِو بن قَْيسٍ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 

سٌِّن فَإِنََّما َسمَّاُهمْ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَعقَّ َعْنُهْم ، َوَحلََق ُرُءوسَُهْم ، أَمَّا َحَسٌن َوُحَسْيٌن وُمَح



  ".َوَتَصدَّقَ َبَوْزنَِها ، َوأََمرَ بِهِْم فَُسرُّوا َوُخِتُنوا 
دَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَابِرٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َبْعضِ أَْصَحابِِه ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َح -٢٥٠٨

َعقَّ َعنِ الَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى : " َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ."َعْنُهَما 
الُْحلَْوانِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن زَْنَجلَةَ الرَّازِيُّ ، َوالَْحَسُن بن َعِليٍّ  -٢٥٠٩

َعقَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : " َجابِرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا شََباَبةُ بن سَوَّارٍ ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُمسِْلمٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن : 
  ".َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما 

بن الَْحَسنِ بن شَِقيقٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ -٢٥١٠
َعقَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ : " َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َواِقٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  ".الَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما 
َعْن ُعَماَرةَ بن ثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّ -٢٥١١

، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه غَزِيَّةَ ، َعْن َربِيَعةَ بن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أََنسِ بن َماِلكٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 
ا فَُحِلَق ، ثُمَّ أََمَر بِرَأَْسيِ الَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ اْبَنْي َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم َيْوَم سَابِِعهَِم: " َوَسلََّم 

  ".ا َتَصدََّق بَِوْزنِِه ِفضَّةً ، َولَْم َيجِْد ذِْبًح
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َداُوَد الضَّبِّيُّ ، ح -٢٥١٢

َعِليِّ َحمَّدِ بن َعِقيلٍ ، َعْن َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُم
َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَال أَُعقُّ : لَمَّا َولََدْت فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها َحَسًنا ، قَالَْت : بن الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 

، فَلَمَّا " ِفضَّةً ، َعلَى الَْمَساِكنيِ : َورِقًا ، أَْو قَالَ ال ، َولَِكنِ اْحِلِقي َرأَْسُه ، َوَتَصدَِّقي بَِوْزِن َشْعرِِه : " َعنِ اْبنِي ؟ قَالَ 
َعلَى اَألْوفَاضِ : َولََدْت ُحسَْيًنا َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه فََعلَْت بِِه ِمثْلَ ذَِلَك ، َوقَالَ ُموَسى بن َداُوَد ِفي َحِديِثِه 

  ".ْوفَاُض الْفُقََراُء ، وَاَألْوقَاُص َما َبْيَن الْفَرِيَضَتْينِ اَأل: " َوالَْمَساِكنيِ ، َوقَالَ أَُبو الْقَاِسمِ 
ي الُْحَسامِ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َسلََمةَ بن أَبِ -٢٥١٣

أَنَّ الَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى ، يلٍ ، َعْن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِق
ى اللَُّه َعلَْيِه  َرُسولَ اللَِّه َصلََّعْنُهَما ِحَني َولََدْتُه فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها أََراَدْت أَنْ َتُعقَّ َعْنُه بِكَْبشٍ َعظِيمٍ ، فَأََتْت

ِه ، أَوْ ال َتعُقِّي َعْنُه بَِشْيٍء ، َولَِكنِ اْحِلِقي َشَعَر َرأِْسِه ، ثُمَّ َتَصدَِّقي بَِوْزنِِه ِمَن الَْورِقِ ِفي َسبِيلِ اللَّ: " َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  " .ْنُه ِمَن الَْعامِ الُْمقْبِلِ ، فََصَنَعْت بِِه كَذَِلَك ثُمَّ وَلََدِت الُْحَسْيَن َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َع" ، " َعلَى اَألْوفَاضِ 

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، ح -٢٥١٤
انُ ، َعْن َعاِصمِ بن ُعبَْيِد اللَِّه ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْي

أَذَّنَ ِفي أُذُنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ بِالصَّالِة ِحَني َولََدْتُه : " رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  ".للَُّه َتعَالَى َعْنُهَما فَاِطَمةُ َرِضيَ ا

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ َوُجبَاَرةُ بن ُمَغلِّسٍ ، قَاال  -٢٥١٥
أَذَّنَ : " أَبِي َراِفعٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ُشَعْيبٍ ، َعْن َعاِصمِ بن ُعبَْيِد اللَِّه ، َعْن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ ، َعْن



  " .ِفي أُذُِن الَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ ِحَني ُوِلَدا ، َوأََمَر بِِه 
بن إِْسحَاَق ، أَنَّ أََبا ُهرَْيَرةَ لَِقيَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن ُعَمْيرِ  -٢٥١٦

اْرفَْع ثَْوَبكَ َحتَّى أُقَبِّلَ َحْيثُ َرأَْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : " الَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم ، فَقَالَ 
  .َيَدُه َعلَى سُرَِّتِه ، فََرفََع َعْن َبطْنِِه ، َوَوَضعَ " ُيقَبِّلُ 

أَبِي زَِياٍد ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالمِ بن حَْربٍ ، َعْن َيزِيَد بن -٢٥١٧
اللَُّهمَّ إِنِّي قَدْ : احَْتَضَن َحَسًنا ، ثُمَّ قَالَ : " َعلَْيِه َوَسلََّم َيزِيَد بن َيحَْنَس ، َعْن َسِعيِد بن زَْيٍد ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه 

  ".أَْحبَْبُتُه فَأَِحبَُّه 

َعِديَّ  َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ أَنَّ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٢٥١٨
رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوالَْحَسُن بن َعِليٍّ : َسِمْعُت الَْبَراَء بن َعازِبٍ ، َيقُولُ : بن ثَابٍِت ، قَالَ 

  ".اللَُّهمَّ إِنِّي أُِحبُُّه فَأَِحبَُّه : " َعلَى َعاِتِقِه ، َوُهَو َيقُولُ 
بََراِء ِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن َمْرزُوقٍ ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعنِ الَْحدَّثََنا َع -٢٥١٩

اللَُّهمَّ إِنِّي قَْد : " َعْنُه  قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى: بن َعازِبٍ ، قَالَ 
  " .أَْحبَْبُتُه فَأَِحبَُّه وَأَِحبَّ َمْن أََحبَُّه 

ارٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الطُّفَْيلِ ، َحدَّثََنا َشرِيُك بن أَشَْعثَ بن َسوَّ -٢٥٢٠
َرأَْيُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحاِمال الَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضيَ : الْبََراِء بن َعازِبٍ ، قَالَ  َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعنِ

  " .اللَُّهمَّ إِنِّي أُِحبُّ َحَسًنا فَأَِحبَُّه : " اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم َعلَى َعاِتِقِه ، َوُهَو َيقُولُ 

يُم بن أَبِي ا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن ُمحَمَِّد بن َحيَّانَ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهَحدَّثََن -٢٥٢١
َتعَالَى َعْنَها ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه الَْوزِيرِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي الْكَنَّاِت ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه 

  ".اللَُّهمَّ إِنَّ َهذَا اْبنِي فَأَِحبَُّه ، َوأَِحبَّ َمْن ُيِحبُُّه : " َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيأُْخذُ َحسًَنا فََيُضمُُّه إِلَْيِه ، فََيقُولُ 
للَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ ، َعْن َراِشِد بن سَْعٍد ، َعْن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ ا -٢٥٢٢

َتَعالَى  كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَُدِعيَنا إِلَى طََعامٍ ، فَإِذَا الُْحَسْيُن َرِضَي اللَُّه: َيْعلَى بن ُمرَّةَ ، قَالَ 
فََجَعلَ ُحَسْيٌن َيُمرُّ َمرَّةً  َيلَْعُب ِفي الطَّرِيقِ ، فَأَسَْرَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََماَم الْقَْومِ ، ثُمَّ َبَسطَ َيَدْيِه ، َعْنُه

نِِه ، َواُألْخَرى َبْيَن رَأِْسِه َوأُذَُنْيِه ، ثُمَّ اْعَتَنقَهُ َهاُهَنا َوَمرَّةً َهاُهَنا ، فَُيضاِحكُُه حَتَّى أََخذَُه ، فَجََعلَ إِْحَدى َيَدْيِه ِفي ذَقْ
ُحَسْيٌن ِمنِّي وَأََنا ِمْنُه ، أََحبَّ اللَُّه َمْن أََحبَُّه ، الَْحَسُن َوالُْحَسْيُن : " فَقَبَّلَُه ، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ".ْسَباِط ِسْبطَاِن ِمَن اَأل

ثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيمٍ ، َحدَّ -٢٥٢٣
َسًنا َوُحَسيًْنا أَقَْبال َيْمِشَيانِ إِلَى َرسُولِ اللَِّه أَنَّ َح، ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي رَاِشٍد ، َعْن َيْعلَى بن ُمرَّةَ 

ُه اُألْخَرى ِفي ُعُنِقِه ، فَقَبَّلَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّا َجاَء أََحُدُهَما جََعلَ َيَدُه ِفي ُعُنِقِه ، ثُمَّ َجاَء اآلَخُر فََجَعلَ َيَد
  ".اللَُّهمَّ إِنِّي أُِحبُُّهَما فَأَحِبَُّهَما ، أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ الْوَلََد َمْبَخلَةٌ َمْجَبَنةٌ : " مَّ قَالَ َهذَا ، ثُمَّ قَبَّلَ َهذَا ، ثُ

، َعْن َعِليِّ بن  َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم َوعَارٌِم ، قَاال  -٢٥٢٤
َبْيَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب إِذْ َصِعَد إِلَْيِه الَْحَسُن بن َعِليٍّ : زَْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ ، قَالَ 



إِنَّ اْبنِي َهذَا َسيٌِّد ، َولََعلَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ : " َوَسلََّم ، فَقَالَ  َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فََضمَُّه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  ".ُيْصِلحَ بِِه َبْيَن ِفئََتْينِ ِمَن الُْمْسِلِمَني 

َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن خَاِلٍد ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الْقَوَّاُش ،  -٢٥٢٥
أَنَُّهْم َخَرجُوا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى : َخْيثَمٍ ، َعْن َسعِيِد بن أَبِي َراِشٍد ، َعْن َيْعلَى بن ُمرَّةَ الَْعامِرِيِّ 

اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َيلَْعُب َمَع صِْبَياٍن ، فَاْسَتقَْبلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،  طََعامٍ ُدُعوا إِلَْيِه ، فَإِذَا ُحَسْيٌن َرِضَي
َخذَُه ، فَجََعلَ َم حَتَّى أَفََبَسطَ َيَدُه ، فََجَعلَ الُْغالُم َيِفرُّ َهاُهَنا َوَهاهَُنا ، فَُيضاِحكُُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ُحَسْيٌن ِمنِّي َوأََنا ِمْن ُحَسْينٍ ، أََحبَّ : " إِْحَدى َيَدْيِه ِفي ُعُنِقِه ، َواُألْخَرى ِفي فَأْسِ َرأِْسِه ، ثُمَّ اْعَتَنقَُه فَقَبَّلَُه ، ثُمَّ قَالَ 
  " .اللَُّه َمْن أََحبَّ ُحَسيًْنا ، ُحَسْيٌن ِسْبطٌ ِمَن اَألْسَباِط 

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ح -٢٥٢٦

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن إِْسرَائِيلَ أَبِي ُموَسى : َحدَّثََنا إِْبرَاِهيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، قَاال : َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَالَ 
َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْمْنَبرِ ، وَالَْحَسُن بن : َحدَّثَنِي أَُبو َبكَْرةَ ، قَالَ : قَالَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، 

َوَسلََّم َنظَْرةً ، َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه إِلَى َجْنبِِه ، َوُهَو َيْنظُرُ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  " .إِنَّ ابْنِي َهذَا َسيٌِّد ، َولََعلَّ اللََّه أَنْ ُيْصِلَح بِِه َبْيَن ِفئََتْينِ ِمَن الُْمْسِلِمَني : " َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنظُُر إِلَْيِه َنظَْرةً ، َوَيقُولُ 

َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن : َحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ َوأَُبو َخِليفَةَ ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُم -٢٥٢٧
انَ الَْحَسُن َيجِيُء َوُهوَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ، فَكَ: فََضالَةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ ، قَالَ 

َيْرفَُع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه صَبِيُّ َصِغٌري ، فَكَانَ كُلََّما َسَجَد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوثََب َعلَى َرقََبِتِه وَظَْهرِِه ، فَ
" َيا َرُسولَ اللَِّه إِنََّك لََتصَْنُع بَِهذَا الُْغالمِ َشْيئًا َما َرأَيَْناَك َتْصَنُعُه ، إِنَُّه : الُوا َوَسلََّم رَأَْسُه َرفًَعا َرِفيقًا َحتَّى َيَضَعُه ، فَقَ

  ".ِلِمَني رَْيَحاَنِتي ِمَن الدُّْنَيا ، إِنَّ اْبنِي َهذَا َسيٌِّد ، َوَعَسى أَنْ ُيْصِلَح اللَُّه بِِه َبْيَن ِفئََتْينِ ِمَن الُْمْس

ْيَبةَ الُْجدِّيُّ ، دَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َشَح -٢٥٢٨
ولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَْيتُ َرُس: َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن ُيوُنَس َومَْنُصورٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ ، قَالَ 

إِنَّ اْبنِي َهذَا َسيٌِّد ، َوإِنَّ اللََّه سَُيْصِلُح َعلَى َيَدْيِه َبْينَ : " َوَمَعُه الَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َوُهَو َيقُولُ 
  " .ِفئََتْينِ ِمَن الُْمْسِلِمَني َعِظيَمَتْينِ 

األَْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه -٢٥٢٩
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْحَسنِ بن َعِليٍّ قَالَ َرُسولُ اللَّ: أَْشَعثُ بن َعْبدِ الَْمِلِك ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ ، قَالَ 

  " .إِنَّ ابْنِي َهذَا سَيٌِّد ، َوإِنِّي أَْرُجو أَنْ ُيْصِلحَ اللَُّه بِِه َبْيَن ِفئََتْينِ ِمْن أُمَِّتي : " َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 

زِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّا -٢٥٣٠
صَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َوَمَعُه َحَسٌن َوُحَسْيٌن ، فَلَمَّا : ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ ، قَالَ 

ْنصََرَف أََخذَ بَِيِدِه ، َجَد أََتى الَْحَسُن فََوثََب َعلَى ظَْهرِِه ، فَكَانَ إِذَا َرفََع رَأَْسُه َحرَّفَُه كََراِهَيةَ أَنْ َيْسقُطَ ، فَلَمَّا اَس
ِفي الدُّنَْيا ، َوأَْرُجو أَنْ ُيْصِلَح اللَُّه بِِه َبْيَن ِفئََتْينِ إِنَّ اْبنِي َهذَا سَيٌِّد ، وَإِنَُّه رَْيحَاَنِتي : " فَأَْجلََسُه ِفي ِحْجرِِه فَقَبَّلَُه ، فَقَالَ 

  " .ِمَن الُْمْسِلِمَني َعِظيَمَتْينِ 
ُد بن َعْبِد دَّثََنا ُمحَمََّحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه الْبَزَّارُ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن يُوُسَف الْجَُبْيرِيُّ ، َح -٢٥٣١



قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : اللَِّه اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألشَْهبِ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ ، قَالَ 
  " .، وَإِنِّي َألْرُجو أَنْ ُيْصِلَح اللَُّه بِِه َبْيَن ِفئََتْينِ ِمْن أُمَِّتي إِنَّ اْبنِي َهذَا َسيٌِّد : " ِللَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 

 ، َحدَّثََنا زَْيُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زِيَاٍد الْقَطََوانِيُّ -٢٥٣٢
كُنَّا َمعَ أَبِي : ثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحٍ التَّمَّارُ الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثَنِي ُمسِْلُم بن أَبِي َمرَْيَم ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ ، قَالَ الُْحبَابِ ، َحدَّ

الْقَْوُم َوَمَضى َوأَُبو هَُرْيَرةَ ال َيْعلَُم ،  ُهَرْيَرةَ ، فََجاَء الَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم فََسلََّم َعلَْيِه ، فََردَّ َعلَْيِه
أَشَْهُد : َتقُولُ َيا َسيِِّدي ؟ فَقَالَ : َوَعلَْيكَ َيا سَيِِّدي ، فَِقيلَ لَُه : َهذَا َحَسُن بن َعِليٍّ ُيَسلُِّم ، فَلَِحقَُه ، فَقَالَ : فَِقيلَ لَُه 

  ".إِنَُّه سَيٌِّد : " َسلََّم ، قَالَ أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
 الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن عَاِصمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٢٥٣٣

إِنَّ اْبنِي َيْعنِي : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَ َمْغَراَء ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، قَ
  ".الَْحَسَن سَيٌِّد ، ولَُيْصِلَحنَّ اللَُّه بِِه َبْيَن ِفئََتْينِ ِمَن الُْمْسِلِمَني 

ِث أَحَْمُد بن الْمِقَْدامِ ، َحدَّثََنا أَُبو سَُمْيرٍ َحِكيُم بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْوٍن السَِّرياِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألشَْع -٢٥٣٤
ابِ َرِضَي اللَُّه تََعالَى ِخذَامٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراهِيَم التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُشرَْيحٍ الْقَاِضي ، َعْن ُعَمَر بن الَْخطَّ

  ".الَْحَسُن َوالُْحَسْيُن َسيَِّدا شََبابِ أَْهلِ الَْجنَِّة : " ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ

اَق ، َعنِ الْحَارِثِ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسَح -٢٥٣٥
الَْحَسُن َوالُْحَسْيُن سَيَِّدا َشَبابِ : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ  ، َعْن

  ".أَْهلِ الَْجنَِّة 
اعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َمْوَهبٍ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا َمْسرُوٌح أَُبو ِشَهابٍ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنَب -٢٥٣٦

لَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْحارِِث َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 
  " .الَْحَسُن َوالُْحَسْيُن َسيَِّدا َشبَابِ أَْهلِ الَْجنَِّة : " َوَسلََّم 
ي اَألْسَوِد ، َعْن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد الدَّاللُ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمخَوَّلُ بن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا مَْنُصورُ بن أَبِ -٢٥٣٧
: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعنِ الَْحارِِث ، َعْن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ  لَْيٍث

دَّاللُ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن إِْسحَاقَ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد ال" الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن سَيَِّدا َشبَابِ أَْهلِ الَْجنَِّة " 
 َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، الصِّينِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ ، َعْن أَبِي َجَنابٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن زَْيِد بن ُيثَْيعٍ ، َعْن َعِليٍّ

  .ِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َعِليُّ بن ثَابٍِت ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُعثَْمانَ بن َحِكيمٍ اَألوِْديُّ ، َحدَّثََنا  -٢٥٣٨
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : ى ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ َحدَّثََنا أَْسَباطُ بن َنْصرٍ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيْحَي

وَاللَِّه َما ِمْن َنبِيٍّ إِال َوَولََد األَْنبَِياَء غَْيرِي ، َوإِنَّ اْبنَْيِك سَيَِّدا : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلفَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنَها 
  ".َبابِ أَْهلِ الَْجنَِّة ، إِال اْبَنيِ الَْخالَِة َيحَْيى َوِعيَسى َش

نِي أَُبو َحازِمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْرَوانَ الذُّْهِليُّ ، َحدَّثَ -٢٥٣٩
إِنَّ َملَكًا ِمَن السََّماِء لَْم َيكُنْ : " اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، أَنَّ الرَُّسولَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َحدَّثَنِي أَُبو ُهرَْيَرةَ َرِضَي

  ".أَْهلِ الَْجنَِّة زَارَنِي ، فَاْسَتأْذَنَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي زِيَارَِتي ، فََبشََّرنِي أَنَّ الَْحَسَن وَالُْحَسْيَن سَيَِّدا َشبَابِ 



َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُجْمُهوُر بن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن ُمَحمٍَّد ، -٢٥٤٠
أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي الَْجحَّاِف ، َوحَبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن 

  " .الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن سَيَِّدا َشبَابِ أَْهلِ الَْجنَِّة : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ ، َحدَّثَنِي مَْيَسَرةُ بن حَبِيبٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ ،  -٢٥٤١
َهذَا َملٌَك ِمَن : " لَ َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، أَنَّ الرَّسُولَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَا

 َسلَِّم َعلَيَّ وَيزُورَنِي ، لَْم َيْهبِطْ إِلَى اَألْرضِ قَْبلََها ، فََبشََّرنِي أَنَّ َحسًَنا َوُحَسْيًنا َسيَِّدا َشبَابِالَْمالِئكَِة اسَْتأْذَنَ َربَُّه لُِي
ُسَف الِْفرَْيابِيُّ ، َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن َيْعقُوَب أَُبو اَألصَْبغِ الْقَْيصََرانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُو" أَْهلِ الَْجنَِّة 

نَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ إِسَْراِئيلُ ، َعْن َمْيَسَرةَ بن َحبِيبٍ ، َعنِ الِْمْنهَالِ بن َعْمرٍو ، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، َعنِ ال
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 

َد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن خَارَِجةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد َعْبدُ اللَِّه بن َعاِمرٍ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَم -٢٥٤٢
لَُّه َعلَْيِه َرأَْيَنا ِفي َوْجِه َرسُولِ اللَِّه َصلَّى ال: الْهَاِشِميُّ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن زِرٍّ ، َعْن ُحذَْيفَةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 

َوكَْيَف ال أَُسرُّ : " َيا َرسُولَ اللَِّه لَقَْد َرأَيَْنا ِفي َوجْهِِك َتبَاِشَري السُّرُورِ ، قَالَ : َوَسلََّم السُّرُوَر َيْوًما ِمَن اَأليَّامِ ، فَقُلَْنا 
  " .ْيًنا َسيَِّدا َشبَابِ أَْهلِ الَْجنَِّة ، َوأَُبوُهَما أَفَْضلُ ِمْنُهَما َوقَْد أَتَانِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم فََبشَّرَنِي أَنَّ َحَسًنا َوُحَس

ِلمٍ الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن َجَناٍد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َعطَاُء بن ُمْس -٢٥٤٣
َألْشَجِعيُّ ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن الَْيَماِن َرِضَي اللَُّه َحدَّثَنِي أَُبو َعْمَرةَ ا
َيا ُحذَْيفَةُ َهلْ رَأَْيتَ : بِتُّ ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَرَأَْيُت ِعْنَدُه َشْخًصا ، فَقَالَ ِلي : َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

َهذَا َملٌَك لَْم َيْهبِطْ إِلَيَّ مُْنذُ ُبِعثُْت ، أَتَانِي اللَّْيلَةَ فََبشَّرَنِي أَنَّ الَْحَسَن وَالُْحَسْينَ : " َنَعْم َيا َرسُولَ اللَِّه ، قَالَ : ؟ قُلُْت 
  ".َسيَِّدا َشبَابِ أَْهلِ الَْجنَِّة 

 ، َحدَّثَنِي يُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي نُْعمٍ الَْبجَِليَُّحدَّثََنا َعِل -٢٥٤٤
الَْحَسنُ : " ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: قَالَ ، أَبِي ، َعْن أَبِي َسعِيِد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 

  ".َوالُْحَسْيُن َسيَِّدا َشبَابِ أَْهلِ الَْجنَِّة ، إِال ابَْنيِ الْخَالَِة ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم وََيحَْيى بن َزكَرِيَّا 
ن َمْردَاُنَبةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُنْعمٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ب -٢٥٤٥

  " .الَْحَسُن َوالُْحَسْيُن سَيَِّدا َشَبابِ أَْهلِ الَْجنَِّة : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ ُعقَْبةَ بن قَبِيَصةَ َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َحْمَزةَ : ْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َع -٢٥٤٦
لُ اللَِّه قَالَ َرُسو: لَ الزَّيَّاِت ، َعْن يَزِيَد بن أَبِي زَِياٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي نُْعمٍ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَا

  " .َحَسٌن َوُحَسْيٌن َسيَِّدا َشبَابِ أَْهلِ الَْجنَِّة : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
انُ ، َحدَّثََنا سُفَْي َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُمَعاوَِيةَ بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن قَاِدمٍ -٢٥٤٧

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : قَالَ ، ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد ، َعنِ اْبنِ أَبِي نُْعمٍ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 
  " .َحَسٌن َوُحَسْيٌن َسيَِّدا َشبَابِ أَْهلِ الَْجنَِّة : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

يزِ بن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َحْربُ بن الَْحَسنِ الطَّحَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِ -٢٥٤٨
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ: الدََّراَورِْديُّ ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، قَالَ 



  " .الَْحَسُن َوالُْحَسْيُن َسيَِّدا َشبَابِ أَْهلِ الَْجنَِّة : " َوَسلََّم 
َمشِ ، َعْن اَألْعَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ  -٢٥٤٩

" الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن سَيَِّدا َشَبابِ أَْهلِ الَْجنَِّة : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ 
.  

الطُّفَْيلِ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن َعْبِد  َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -٢٥٥٠
َحَسٌن َوُحَسْيٌن َسيَِّدا : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الرَّْحَمنِ بن َسابٍِط ، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 

  ".َشَبابِ أَْهلِ الَْجنَِّة 
ْبِد ثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِمْنجَاُب بن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ ، َعْن َعَحدَّ -٢٥٥١

الَْحَسُن : " ِه َوَسلََّم الرَّْحَمنِ بن زَِيادِ بن أَنَْعَم ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".َوالُْحَسْيُن َسيَِّدا َشبَابِ أَْهلِ الَْجنَِّة ، َوأَُبوُهَما َخْيٌر ِمْنُهَما 

، َعْن بن ُعلَيَّةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه اُألْرزِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ -٢٥٥٢
: " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : زَِيادٍ الَْجصَّاصِ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، قَالَ 
  ".ِحبَُّهَما الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن سَيَِّدا َشبَابِ أَْهلِ الَْجنَِّة ، اللَُّهمَّ إِنِّي أُحِبُُّهَما فَأَ

َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماِعيلَ ، : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، قَاال  -٢٥٥٣
َزْيِد بن أَْرقََم ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َحدَّثََنا أَْسَباطُ بن َنْصرٍ ، َعنِ السُّدِّيِّ ، َعْن صَُبْيحٍ مَْولَى أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن

  ".أََنا ِسلٌْم ِلَمْن سَالَْمُتْم ، َوَحْربٌ ِلَمْن َحارَْبُتْم : " ، قَالَ ِلَعِليٍّ َوفَاِطَمةَ َوَحَسنٍ وَالُْحَسْينٍ 

بن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن رَاِشٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم -٢٥٥٤
 َتَعالَى َعْنَها ، َعْن بن قَْرمٍ ، َعْن أَبِي الَْجحَّاِف ، َعْن إِْبَراِهيَم بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن ُصبَْيحٍ َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه

َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َبْيٍت ِفيِه فَاِطَمةُ َوَعِليٌّ َوَحَسٌن َوُحَسْيٌن َرِضيَ : ْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ َجدِِّه ، َعْن َز
  " .أََنا َحْربٌ ِلَمْن َحاَرْبُتْم ، َوِسلٌْم ِلَمْن َسالَمُْتْم : " اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم ، فَقَالَ 

اِف ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َتلِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي الَْجحَّ -٢٥٥٥
َوَسلََّم إِلَى َعِليٍّ َوالَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ  َنظََر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َحازِمٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

  ".أََنا حَْرٌب ِلَمْن َحاَرَبكُْم ، َوِسلٌْم ِلَمْن سَالََمكُْم : " َوفَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم ، َوقَالَ 

لَِّه بن ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ ال -٢٥٥٦
زَاَرَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه : ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي فَاِخَتةَ ، قَالَ 

ٍة لََنا َسُن وَالُْحَسْيُن نَاِئَماِن ، فَاسَْتْسقَى الَْحَسُن فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ِقْرَبَوَباَت ِعْنَدَنا وَالَْح
َنَعُه َوَبَدأَ بِالَْحَسنِ ، فَقَالَتْ فََجَعلَ يَْعِصُرَها ِفي الْقََدحِ ، ثُمَّ َجاَء َيْسِقيِه ، فََناَولَ الَْحَسَن ، فََتَناَولَ الُْحَسْيُن ِلَيْشَرَب فََم

، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه " إِنَُّه اْسَتسْقَى أَوَّلَ مَرٍَّة : " َيا َرسُولَ اللَِّه كَأَنَّهُ أَحَبُُّهَما إِلَْيَك ، قَالَ : فَاِطَمةُ 
  ".َوَهذَا الرَّاِقَد ، يَْعنِي َعِليا ، َيْوَم الِْقَياَمِة ِفي َمكَاٍن وَاِحٍد : قَالَ  إِنِّي َوَهذَْينِ ، َوأَْحَسُبُه ،: " َوَسلََّم 

يَسى بن َعْبدِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى بن ضَُرْيسٍ الْفَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ِع -٢٥٥٧
النَّبِيِّ  دِ بن ُعَمَر بن َعِليٍّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َعنِاللَِّه بن ُمَحمَّ



ْوَم الْقَِياَمِة ، َنأْكُلُ َوَنشَْرُب حَتَّى أََنا َوفَاِطَمةُ َوَحَسٌن َوُحَسْيٌن ُمْجَتِمُعونَ َوَمْن أََحبََّنا َي: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
كَْيَف بِالْعَْرضِ وَالِْحسَابِ ؟ فَقُلُْت لَُه : ، فََبلَغَ ذَِلَك َرُجال ِمَن النَّاسِ ، فََسأَلَ َعْنُه فَأَْخبَْرُتُه ، فَقَالَ " ُيفَرََّق َبْيَن الِْعَباِد 

  .ِخلَ الَْجنَّةَ ِمْن َساَعِتِه ؟كَْيَف كَانَ ِلصَاِحبِ يس بِذَِلكَ ِحَني أُْد: 
بن َيْعلَى ، َعْن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الُْمرِّيُّ الْقَنْطَرِيُّ ، َحدَّثََنا َحْربُ بن الَْحَسنِ الطَّحَّانُ ، َحدَّثََنا َيْحَيى -٢٥٥٨

ِه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلَعِليٍّ َرِضَي اللَُّه ُمَحمَِّد بن ُعَبْيدِ اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِّ
 أََنا وَأَْنَت وَالَْحَسُن َوالُْحَسْيُن ، َوذََرارِيَُّنا َخلَْف ظُهُورَِنا ، َوأَزَْواجَُنا: إِنَّ أَوَّلَ أَْرَبَعةٍ َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ : " َتَعالَى َعْنُه 

  ".َخلَْف ذَرَارِيَِّنا ، َوِشيعَُتَنا َعْن أْيَمانَِنا َوَعْن َشَماِئِلَنا 

الَْحْضرَِميُّ ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َوَعْبدُ اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َوُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه -٢٥٥٩
ْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِغَياٍث ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن زِرٍّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا أَُبو كَُر: قَالُوا 
أَْدَخلََها بِإِْحَصانِ إِنَّ فَاِطَمةَ َحصََّنْت فَْرَجَها ، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 

  ".فَْرجَِها َوذُرِّيَّتََها الَْجنَّةَ 
دَّثََنا إِْبَراِهيمُ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعِليٍّ الَْجاُروِديُّ النَّْيسَابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحفْصٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َح -٢٥٦٠

: اَق ، َعْن زَْيِد بن أَبِي الَْعتَّابِ ، َعْن ُعَبْيِد بن جُرَْيجٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، قَالَ بن طَْهَمانَ ، َعْن َعبَّاِد بن إِْسَح
لَى َعْنُه ِفي  َرِضَي اللَُّه َتعَارَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْمْنَبرِ َيخْطُُب النَّاَس ، فََخَرجَ الَْحَسُن بن َعِليٍّ
لََّم َعنِ الِْمْنَبرِ ُيرِيُدُه ، فَلَمَّا ُعُنِقِه ِخْرقَةٌ َيُجرَُّها ، فََعثََر ِفيَها فََسقَطَ َعلَى َوْجهِِه ، فََنَزلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

قَاَتلَ اللَُّه الشَّْيطَانَ ، إِنَّ الَْولََد ِفْتَنةٌ ، وَاللَِّه َما َعِلْمُت أَنِّي : " لَ َرآُه النَّاُس أََخذُوا الصَّبِيَّ فَأَتَْوُه بِِه ، فََحَملَُه ، فَقَا
  ".َنزَلُْت َعنِ الِْمْنَبرِ حَتَّى أُوِتيُت بِِه 

َألَسِديُّ ، َحدَّثََنا َناِفُع بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم بن َصاِلحٍ ا -٢٥٦١
بَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َراِقٌد ِفي َبْعضِ ُبُيوِتهِ : ُهْرُمَز ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 

َعلَى َصْدرِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ َبالَ َعلَى َصْدرِِه ، فَجِئْتُ  َعلَى قَفَاُه ، إِذْ َجاَء الَْحَسُن َيْدُرُج حَتَّى قََعَد
نَّ َمْن َدعِ اْبنِي َوثَمََرةَ فَُؤاِدي ، فَإِ! وَْيَحكَ َيا أََنُس : " أُِميطُُه َعْنُه ، فَاْسَتْنَبَه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

، ثُمَّ َدَعا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِماٍء فََصبَُّه َعلَى " آذَى َهذَا فَقَْد آذَانِي ، َوَمْن آذَانِي فَقَْد آذَى اللََّه 
  ". ُيَصبُّ َعلَى َبْولِ الُْغالمِ ، َوُيْغَسلُ َبْولُ الْجَارَِيِة: " الْبَْولِ صَبا ، فَقَالَ 

ةُ بن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن شُرَْيحٍ ، َحدَّثََنا بَِقيَّ -٢٥٦٢
ْمُرو بن اَألْسَوِد إِلَى ِقنَّسْرِيَن ، فَقَالَ َوفََد الْمِقَْداُم بن َمْعِديكَرَِب َوَع: َعْن َبِحريِ بن َسْعٍد ، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ ، قَالَ 

أَُتَراَها ُمِصيَبةً : أََعِلْمَت أَنَّ الَْحَسَن بن َعِليٍّ ُتُوفَِّي ؟ فَاْسَتْرَجَع الْمِقَْداُم ، فَقَالَ لَُه ُمَعاوَِيةُ : ُمَعاوَِيةُ َرِحَمُه اللَُّه ِللِْمقَْدامِ 
َهذَا مِنِّي ، َوُحَسْيٌن : " ةً َوقَْد َوَضَعهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِحْجرِِه ، فَقَالَ ِلَم ال أَُراَها ُمِصيَب: ؟ فَقَالَ 

  ".ِمْن َعِليٍّ 

وَب ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّ -٢٥٦٣
: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

َوافُوا ِمْن َيْوِمهِمُ الَْمْحَشَر ، وَُيْبَعثُ َصاِلٌح َعلَى َناقَِتِه ، وَأُْبَعثُ أََنا َعلَى ُيْحَشُر اَألنْبَِياُء َيْوَم الْقَِياَمِة َعلَى الدَّوَابِّ ِلُي" 



  ".الْبُرَاقِ ، َوُيْبَعثُ ابَْناَي الَْحَسُن َوالُْحَسْيُن َعلَى َناقََتْينِ ِمْن ُنوقِ الَْجنَِّة 
، َحدَّثََنا ُعَباَدةُ بن زَِياٍد اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن الَْعالِء الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ  -٢٥٦٤

: " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 
ِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َجَعلَ ذُرِّيَّةَ كُلِّ نَبِيٍّ ِفي ُصلْبِِه ، َوإِنَّ اللََّه َتَعالَى جََعلَ ذُرِّيَِّتي ِفي ُصلْبِ َع إِنَّ

  ".َتَعالَى َعْنُه 
ُر بن ِمْهَرانَ ، َحدَّثََنا شَرِيكُ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َشبِيبِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َزكَرِيَّا الَْغالبِيُّ ، َحدَّثََنا بِْش -٢٥٦٥

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : غَْرقََدةَ ، َعنِ الُْمْستَِظلِّ بن ُحَصْينٍ ، َعْن ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 
  ".أُنْثَى فَإِنَّ َعَصَبتَُهْم ألَبِيهِْم ، َما َخال َولََد فَاِطَمةَ فَإِنِّي أََنا َعَصَبتَُهْم ، َوأََنا أَُبوُهْم كُلُّ بين : " ، َيقُولُ 

بن َنَعاَمةَ ،  ْيَبةََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن َش -٢٥٦٦
كُلُّ بين أُمٍّ يَْنَتُمونَ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن فَاِطَمةَ بنِت ُحَسْينٍ ، َعْن فَاِطَمةَ الْكُْبَرى ، قَالَْت 
  ".إِلَى َعَصَبٍة إِال َولََد فَاِطَمةَ ، فَأََنا وَِليُُّهْم َوأََنا َعَصَبتُُهْم 

يُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمَِّد بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ الَْمدِينِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِ -٢٥٦٧
َمُر بن الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َعِليَّ َدَعا ُع: الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن َزْيدِ بن أَْسلََم ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َرُهْم ِفي َتْزوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ بن أَبِي طَاِلبٍ فََسارَُّه ، ثُمَّ قَاَم َعِليٌّ فََجاَء الصُّفَّةَ ، فََوَجَد الَْعبَّاَس َوَعِقيال َوالُْحَسْيَن ، فََشاَو
َيا َعِليُّ َما َتزِيُدَك األَيَّاُم َوالشُّهوُر َوالسُِّنونَ إِال الَْعَمى ِفي أَْمرَِك ، وَاللَِّه لَِئْن فََعلَْت :  ُعَمَر ، فََغِضَب َعِقيلٌ ، َوقَالَ

َنِصيَحةٌ ، َولَِكنَّ ِدرَّةَ  َواللَِّه َما ذَاَك ِمْنُه: لََيكُوَننَّ َولََيكُوَننَّ َألْشَياَء َعَدُدَها ، َوَمَضى َيُجرُّ ثَْوَبُه ، فَقَالَ َعلَيٌّ ِللَْعبَّاسِ 
بن الْخَطَّابِ َرِضَي اللَّهُ  ُعَمَر أَْخَرَجْتُه إِلَى َما َتَرى ، أََما َواللَِّه َما ذَاَك َرغَْبةً ِفيَك َيا َعِقيلُ ، وَلَِكْن قَْد أَخَْبرَنِي ُعَمُر

كُلُّ سََببٍ َوَنَسبٍ ُمْنقَِطٌع َيْوَم الِْقَياَمِة إِال َسبَبِي : " ِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َتَعالَى َعْنُه ، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي
  وَْيَح: ، فََضِحَك ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َوقَالَ " وَنَسيب 

  .َعِقيلٍ ، َسفيٌه أَْحَمُق
َحدَّثََنا ُعَباَدةُ بن زِيَاٍد اَألَسِديُّ ، َحدَّثَنا يُوُنُس بن أَيب َيْعفُورٍ ، َعْن أَبِيِه َحدَّثَنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ،  -٢٥٦٨

َسِمْعُت َرسُولَ : َسِمْعُت ُعَمَر بن الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، يقَولَ : ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  " .كُلُّ َسَببٍ َوَنَسبٍ َيْوَم الِْقَياَمِة ُمْنقَِطٌع إِال َسَببِي وَنَسيب : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  اللَِّه َصلَّى
ةَ ، َعْن ْيَنَحدَّثَنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اِهللا الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن سَْهلٍ الْحَنَّاطُ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَي -٢٥٦٩

َسِمْعتُ َرسُولَ : َسِمْعُت ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ : َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  " .َنَسبٍ إِال َسبَبِي وَنَسبِي َيْنقَِطُع َيْوَم الِْقَياَمِة كُلُّ َسَببٍ َو: " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

ثَنا َعليُّ بن زَْيدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي َجْعفَرٍ ، َحدَّ -٢٥٧٠
: " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  بن ُجْدَعانَ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضَي

ِفي آِخرِ الزَّماِن فَكَأَنََّما  َمثَلُ أَْهلِ َبيِْتي َمثَلُ َسِفيَنِة نُوحٍ ، َمْن َرِكَب ِفيَها َنَجا ، َوَمْن َتَخلََّف َعْنَها غَرَِق ، َوَمْن قَاَتلََنا
  " .الَْمسيحِ الدَّجَّالِ  قَاَتلَ َمَع



ُد اللَِّه بن َعْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن أَحَْمَد بن َمْنُصورٍ َسجَّاَدةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َداِهرٍ الرَّازيُّ ، َحدَّثََنا َعْب -٢٥٧١
َرأَْيُت أََبا ذَرٍّ أََخذَ بِِعَضاَدَتيْ َبابِ الْكَْعَبِة : ْعَتِمرِ ، قَالَ الْقُدُّوسِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحَنشِ بن الُْم

اللَُّه َعلَْيِه  َمْن َعَرفَنِي فَقَْد َعَرفَنِي ، َوَمْن لَْم َيْعرِفْنِي فَأََنا أَُبو ذَرٍّ الِْغفَارِيُّ ، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى: ، َوُهَو َيقُولُ 
 مَثَلُ أَْهلِ َبيِْتي ِفيكُْم كََمثَلِ َسفِيَنِة ُنوحٍ ، َمْن َرِكَب ِفيَها َنَجا ، َوَمْن َتَخلََّف َعْنَها َهلََك ، َوَمثَلُ: " ولُ َوَسلََّم ، َيقُ

  ".َبابِ ِحطٍَّة ِفي بين إِْسرَاِئيلَ 
، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِي الصَّهَْباِء ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم -٢٥٧٢

َمثَلُ أَْهلِ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 
  ".ُنوحٍ ، َمْن َرِكَب ِفيَها َنَجا ، َوَمْن َتَخلََّف َعْنَها غَرَِق  َبْيِتي مَثَلُ َسفِيَنِة

ِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن يُوُسَف ، َعْن َعْب -٢٥٧٣
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ِد بن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليِّ ، َعْن ُمَحمَّ

  ".ِلحُبِّي  أَِحبُّوا اللََّه ِلَما يَْغُدوكُْم ِمْن نَِعِمِه ، َوأَِحبُّونِي ِلُحبِّ اللَِّه ، َوأَِحبُّوا أَْهلَ َبيِْتي: " َعلَْيِه َوَسلََّم 

ْجِليُّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َجْنَدلُ بن َواِلقٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحبِيبٍ الِْع -٢٥٧٤
: " لَْعْبِديِّ ، َعْن ُعلَْيمٍ ، َعْن َسلَْمانَ ، قَالَ إِبَْراهِيَم بن الَْحَسنِ ، َعْن زِيَاِد بن الْمُْنِذرِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َمْسُعوٍد ا

َن الرَّأْسِ ، فَإِنَّ الَْجَسَد ال يَْهَتِدي أَنْزِلُوا آلَ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمْنزِلَِة الرَّأْسِ ِمَن الَْجَسِد ، َوبِمَْنزِلَِة الَْعْينِ ِم
  ".الرَّأَْس ال َيْهَتِدي إِال بِالْعَْيَنْينِ إِال بِالرَّأْسِ ، َوإِنَّ 

قَْيسِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا حَْرُب بن الَْحَسنِ الطَّحَّانُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن اَألشْقَُر ، َعْن  -٢٥٧٥
قُلْ ال {: لَمَّا َنَزلَْت : " َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، قَالَ  الرَّبِيعِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنٍ

َيا َرسُولَ اللَِّه ، َوَمْن قََرابَُتَك َهُؤالِء الَِّذيَن : ، قَالُوا ]  ٢٣: الشورى [} أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجًْرا إِال الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى
  ".َعِليٌّ َوفَاِطَمةُ َواْبَناُهَما : دَُّتُهْم ؟ قَالَ َوَجَبْت َعلَْيَنا َمَو

ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ ، َعْن أَبِي -٢٥٧٦
َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْخذُنِي َوالُْحَسْيَن ، فََيقُْعُد أََحُدَنا َعلَى فَِخِذهِ كَانَ : َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، قَالَ 

  ".اللَُّهمَّ إِنِّي أُِحبُُّهَما فَأَحِبَُّهَما : " الُْيمَْنى َواآلَخُر َعلَى فَِخِذِه الُْيْسَرى ، َوَيقُولُ 

َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَفْصِ بن رَاِشدٍ الْهِالِليُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن  -٢٥٧٧
لَ َرُسولُ قَا: ُه ، قَالَ َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء بن ُعَمَر ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْحارِِث ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْن

  ".َمْن أََحبَّ َهذَا فَقَْد أَحَبَّنِي : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللُْحَسْينِ بن َعِليٍّ 
كْرِ بن َعيَّاشٍ ، و َبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن صَاِلحٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا أَُب -٢٥٧٨

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي وَالَْحَسُن َوالُْحَسْيُن َعلَى ظَْهرِِه ، : َعْن َعاِصمٍ ، َعْن زِرٍّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 
  " .َدُعوُهَما بِأَبِي ُهَما َوأُمِّي َمْن أََحبَّنِي فَلُْيِحبَّ َهذَْينِ : " َم فَباَعَدُهَما النَّاُس ، َوقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َساِلمِ بن أَبِي  َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َسلٌْم الَْحذَّاُء ، َعنِ الَْحَسنِ بن -٢٥٧٩
َمْن أََحبَّ : " ُت أََبا َحازِمٍ ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َسِمْع: الَْجْعِد ، قَالَ 

  " .الَْحَسَن وَالُْحَسْيَن فَقَْد أََحبَّنِي ، َوَمْن أَْبَغَضُهَما فَقَْد أَبَْغَضنِي 



يَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا الثَّْورِيُّ ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي َحفَْصةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِه -٢٥٨٠
َمْن  : "َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َحازِمٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 
  .الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن : ، َيعْنِي " أَحَبَُّهَما فَقَْد أَحَبَّنِي ، َوَمْن أَبَْغَضُهَما فَقَْد أَْبَغضَنِي 

، َعْن أَبِي  ازِمٍَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، أََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي الَْجحَّاِف ، َعْن أَبِي َح -٢٥٨١
َمْن أََحبَُّهَما فَقَْد أََحبَّنِي ، َوَمْن : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، قَالَ 

  .الَْحَسَن وَالُْحَسْيَن: ، َيعْنِي " أَبَْغَضُهَما فَقَْد أَبَْغضَنِي 
َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، : َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َوأَُبو غَسَّانَ مَاِلُك بن إِْسَماعِيلَ ، قَاال َحدَّثَ -٢٥٨٢

َسِمْعُت َرُسولَ : ، َيقُولُ َسِمْعتُ أََبا هَُرْيَرةَ : َيقُولُ ، َسِمْعُت أََبا حَازِمٍ : َسِمْعُت سَاِلَم بن أَبِي حَفَْصةَ ، َيقُولُ : قَالَ 
  " .َمْن أََحبَّ الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن فَقَْد أََحبَّنِي ، َوَمْن أَبَْغَضُهَما فَقَْد أَْبَغضَنِي : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

ا ُجْمُهوُر بن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َسْيُف بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميِّ ، َحدَّثََن -٢٥٨٣
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، قَالَ 

  " .َمْن أََحبَُّهَما فَبِحُبِّي ، َوَمْن أَْبَغَضُهَما فَبُِبْغِضي : " َم َيقُولُ ِفي الَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َوُمَحمَّدُ بن ُعَمَر الَْهيَّاجِيُّ ، ح -٢٥٨٤
َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْرحَبِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ بن : ِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا َع

َسِمْعتُ : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ  اَألْسَوِد ، َعنِ الْقَاِسمِ بن الَْولِيِد الطَّاِئيِّ ، َعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف ، َعْن أَبِي َحازِمٍ ،
  .الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن : ، َيعْنِي " َمْن أََحبَّنِي فَقَْد أََحبَُّهَما : " َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

َراهِيُم بن ُمَحمَّدِ بن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعابِسٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْب -٢٥٨٥
َمرَّ الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن إىل َرسُولِ اللَّهِ : َساِلمِ بن أَبِي حَفَْصةَ َوكَِثريٍ النَّوَّاِء ، َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  " .اللَُّهمَّ إِنِّي أُِحبُُّهَما فَأَِحبَُّهَما َوأَبِْغْض َمْن أَْبَغَضُهَما : " لََّم ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

 ، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن الَْحَسنِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الَْولِيِد بن بُْرٍد اَألْنطَاِكيُّ -٢٥٨٦
َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، ي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا الُْمَتَوكِّلُ بن ُموَسى ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمسْرِعٍ ، َعْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَبِ

َج إِلَْيِه الَْحَسُن أَوِ الُْحَسْيُن ، فَقَالَ لَهُ َوقََف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َبْيِت فَاِطَمةَ فََسلََّم ، فَخََر: قَالَ 
، َوأََخذَ بِأُْصُبَعْيِه ، فََرقَى َعلَى َعاِتِقِه ، ثُمَّ خََرجَ " اْرَق بِأَبِيَك أَْنَت َعْيُن َبقٍَّة : " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َمْرحًَبا بَِك ، اْرَق : " ِفَعةً إِْحَدى َعْيَنْيِه ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اآلَخُر الَْحَسُن أَوِ الُْحَسْيُن ُمْرَت

َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ، وَأََخذَ بِأُْصُبَعْيِه فَاْسَتَوى َعلَى َعاِتِقِه اآلَخرِ ، وَأََخذَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه" بِأَبِيَك أَْنَت َعْيُن الَْبقَِّة 
  ".اللَُّهمَّ إِنِّي أُِحبُُّهَما فَأَِحبَُّهَما وَأَِحبَّ َمْن ُيِحبُُّهَما : " بِأَقِْفَيِتهَِما َحتَّى َوَضَع أَفَْواَهُهَما َعلَى ِفيِه ، ثُمَّ قَالَ 

َسِعيٍد ، َحدَّثََنا حَاِتُم بن إِْسَماعِيلَ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن -٢٥٨٧
َسِمَعْت أُذَُناَي هَاَتاِن ، وَأَْبصََرْت َعْيَناَي هَاَتاِن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُمَزرٍِّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

: " ُهَو َيقُولُ بِكَفَّْيِه َجِميًعا َحسًَنا أَْو ُحَسْيًنا َوقََدمَاُه َعلَى قََدَمْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َو َوَسلََّم َوُهَو آِخذٌ
لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ قَالَ ، فََيْرقى الُْغالُم َحتَّى َيَضَع قََدَمْيِه َعلَى َصْدرِ َرسُولِ ال" ُحُزقَّةُ ُحُزقَّةُ اْرَق َعْيَن َبقٍَّة 

  ".اللَُّهمَّ أَِحبَُّه فَإِنِّي أُِحبُُّه : " ثُمَّ قَبَّلَُه ، ثُمَّ قَالَ : ، قَالَ " افَْتْح : " لَُه 



ِليُّ بن َجْعفَرِ بن ُمحَمٍَّد ، َعْن أَِخيِه ُموَسى َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َع -٢٥٨٨
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذَ بن َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِليٍّ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّ

  ".َمْن أََحبَّ َهذَْينِ وَأََباُهَما َوأُمَُّهَما كَانَ َمِعي ِفي َدَرَجِتي َيْوَم الِْقَياَمِة : " بَِيِد الَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ ، فَقَالَ 

ْن ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َع -٢٥٨٩
َمْن أََحبَُّهَما : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ : ، َعْن َزاذَانَ ، َعْن َسلَْمانَ ، قَالَ  ُرسُْتَم

مِ ، َوَمْن أَبَْغَضُهَما أَوْ َبَغى َعلَْيهَِما أَبَْغْضُتُه ، َوَمْن أَْحبَْبُتُه ، َوَمْن أَْحبَْبُتُه أََحبَّهُ اللَُّه ، َوَمْن أََحبَُّه اللَُّه أَْدَخلَُه َجنَّاِت النَِّعي
  ".أَبَْغْضُتُه أَبَْغَضُه اللَُّه ، َوَمْن أَْبَغَضُه اللَُّه أَْدَخلَُه َعذَاَب َجَهنََّم َولَُه َعذَاٌب ُمِقيٌم 

ُيوُسُف بن َسلَْمانَ الْمَازِنِيُّ ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا  -٢٥٩٠
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َحدَّثََنا سَْعُد بن إِْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعجَْرةَ ، َعْن إِْسَحاقَ بن أَبِي َحبِيَبةَ مَْولَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ

َما : َوانَ بن الَْحكَمِ أََتى أََبا ُهرَْيَرةَ ِفي مََرِضِه الَِّذي مَاَت ِفيِه ، فَقَالَ َمْرَوانُ َألبِي هَُرْيَرةَ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ َمْر
: َس ، فَقَالَ فََتَحفََّز أَُبو ُهرَْيَرةَ فََجلَ: َوَجْدُت َعلَْيَك ِفي َشْيٍء ُمْنذُ اصْطَحَْبَنا إِال ِفي ُحبِّكَ ِللَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ ، قَالَ 

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَشَْهُد لَخََرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َحتَّى إِذَا كُنَّا بِبَْعضِ الطَّرِيقِ َسِمَع 
َما : " مِّهَِما ، فَأَسَْرَع السَّْيرَ َحتَّى أََتاُهَما ، فََسِمْعُتُه َيقُولُ لََها َوَسلََّم صَْوَت الَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ َوُهَما َيْبِكيَاِن َوُهَما َمَع أُ

فَأَْخلََف َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َشنٍَّة َيْبتَِغي ِفيَها َماًء ، َوكَانَ : الَْعطَُش ، قَالَ : فَقَالَِت " َشأْنُ اْبَنيَّ ؟ 
فَلَْم َيْبَق أََحٌد إِال أَْخلََف بَِيِدهِ إِلَى " َهلْ أََحٌد مِْنكُْم َمَعُه َماٌء ؟ : " َيْومَِئٍذ أَغَْداًرا ، َوالنَّاُس يُرِيُدونَ الَْماَء ، فََناَدى الَْماُء 

َناوِِلينِي أََحَدُهَما : " اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  كُالبِِه َيْبَتِغي الَْماَء ِفي َشنٍَّة ، فَلَْم َيجِدْ أََحٌد ِمْنُهْم قَطَْرةً ، فَقَالَ َرسُولُ
ى َصْدرِِه َوُهَو َيطُْغو َما ، فََناَولَْتُه إِيَّاُه ِمْن َتْحِت الِْخْدرِ ، فَرَأَْيُت َبَياَض ِذَراعَْيَها ِحَني َناَولَْتُه ، فَأََخذَُه فََضمَُّه إِلَ" 

  َيْسكُُت ،

: " كُُت ، فَقَالَ ِلسَاَنُه فََجَعلَ َيُمصُُّه حَتَّى َهَدأَ أَْو َسكََن ، فَلَْم أَْسَمْع لَُه ُبكَاًء ، َواآلَخُر يَْبِكي كََما ُهَو َما َيْسفَأَْدلََع لَُه 
، فََصَدعْنا َيِميًنا " ِسُريوا : " ، ثُمَّ قَالَ  ، فََناَولَْتُه إِيَّاُه فَفََعلَ بِِه كَذَِلَك ، فََسكََتا فََما أَْسَمُع لَُهَما َصوًْتا" َناوِلِينِي اآلَخَر 

ْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َوِشَماال َعنِ الظَّعاِئنِ َحتَّى لَِقيَناُه َعلَى قَارَِعِة الطَّرِيقِ ، فَأََنا ال أُِحبُّ َهذَْينِ َوقَْد رَأَْيُت َهذَا ِم
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ؟

دُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٥٩١
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَء الُْحَسْيُن َوَرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: " َهاِشمٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعنِ أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ 

  " .ِسكََها َحتَّى رَكََع ُيَصلِّي ، فَالَْتَزَم ُعُنَق النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَم بِِه َوأََخذَ بَِيِدِه ، فَلَْم َيَزلْ ُمْم
الُْعرَنِيُّ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن قَاُبوَس بن أَبِي ظَبَْيانَ  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َيزِيَد -٢٥٩٢

فَرََّج َما َبْيَن : " رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : /، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، قَالَ 
  ".لَ َزبِيَبَتُه فَِخذَيِ الُْحَسْينِ َوقَبَّ

ِء ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا كَاِملٌ أَُبو الَْعال -٢٥٩٣
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْعَشاَء ، فَكَانَ إِذَا َسَجدَ َبْيَنَما َنْحُن ُنَصلِّي َمَع َرُسولِ اللَِّه : َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

َيِدهِ أَْخذًا َرِقيقًا َحتَّى َوثََب الَْحَسُن َوالُْحَسْيُن َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما َعلَى ظَْهرِِه ، فَإِذَا أََراَد أَنْ َيْركََع أََخذَُهَما بِ



: إِذَا َعاَد َعاَدا ، حَتَّى قََضى َصالَتُه وَاْنصََرَف َوَوَضَعُهَما َعلَى فَِخذَْيِه ، قَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ َيَضَعُهَما َعلَى اَألْرضِ ، فَ
، فَلَْم َيزَاال " الَْحقَا بِأُمِّكَُما : " ، فََبَرقَْت َبْرقَةٌ ، فَقَالَ " ال : " َيا َرسُولَ اللَِّه أَذَْهُب بِهَِما ؟ قَالَ : فَقُْمُت إِلَْيِه ، فَقُلَْت 
  .ِفي َضوِْئَها حَتَّى َدَخال

ا ُموَسى بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َنْصرِ بن ُحَمْيٍد الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َصاِلحٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََن -٢٥٩٤
كَانَ الُْحَسْيُن : " َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ  ُعثَْمانَ الَْحْضرَِميُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ،

: أَذَْهُب إِلَى أُمِّي ، فَقُلُْت :  َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ ُيِحبُّهُ ُحبا َشدِيًدا ، فَقَالَ
  ".َمَعُه ، فََجاَءتْ َبْرقَةٌ ِمَن السََّماِء فََمَشى ِفي َضْوئَِها حَتَّى َبلَغَ  أَذَْهُب

َحدَّثََنا يَزِيُد بن َمْوَهبٍ الرَّْمِليُّ ، : َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َوَجعْفَُر بن ُمَحمَّدٍ الْفِْرَيابِيُّ ، قَاال  -٢٥٩٥
َدَخلُْت :  ٌح أَُبو ِشهَابٍ ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالََحدَّثََنا َمْسرُو

لُْحَسْيُن َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما َعلَى َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْمِشي َعلَى أَْرَبَعٍة َوَعلَى ظَْهرِهِ الَْحَسُن وَا
  ".نِْعمَ الَْجَملُ َجَملُكَُما ، َونِْعَم الِْعْدالِن أَْنُتَما : " ، َوُهَو َيقُولُ 

يَّةُ الَْعْوِفيُّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا َعِط -٢٥٩٦
إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعْنكُمُ الرِّْجسَ أَْهلَ {: َنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ ِفي بَْيِتي : َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت 

َيا َيا َرُسولَ اللَِّه أَلَْسُت ِمْن أَْهلِ : َسةٌ َعلَى الْبَابِ ، فَقُلُْت ، َوِهَي جَاِل]  ٣٣: األحزاب [} الْبَْيِت َوُيطَهِّرَكُْم َتطْهِريًا
  " .أَْنِت إِلَى َخْيرٍ : " الْبَْيِت ؟ قَالَ 

ٍك ، َحدَّثََنا ُموَسى َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَساِفرٍ التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْي -٢٥٩٧
َرُسولَ اللَّهِ َصلَّى بن َيْعقُوَب الزَّْمِعيُّ ، َعْن َهاِشمِ بن َهاِشمٍ ، َعْن َوْهبِ بن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنّ 

اللَُّهمَّ : " الَى َعنُْهْم ، ثُمَّ أَْدَخلَُهْم َتْحَت ثَْوبِِه ، ثُمَّ قَالَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجَمَع فَاِطَمةَ َوَحسًَنا َوُحَسْيًنا َرِضَي اللَُّه َتَع
  ".إِنَِّك ِمْن أَْهِلي : " َيا َرُسولَ اللَِّه أَْدِخلْنِي َمعَُهْم ، قَالَ : قُلُْت : ، قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ " َهُؤالِء أَْهلُ َبْيِتي 

عَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ بن َزْيِد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ -٢٥٩٨
ي ائِْتينِ: " فَاِطَمةَ ُجْدَعانَ ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِل

ْيهِْم ، ثُمَّ ، فََجاَءْت بِهِْم ، فَأَلْقَى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِكَساًء فََدِكيا ، ثُمَّ َوَضَع َيَدُه َعلَ" بَِزْوجِِك وَاْبَنْيِه 
َعلْ َصلَوَاِتَك وََبَركَاِتَك َعلَى آلِ ُمَحمٍَّد فَإِنََّك َحمِيٌد اللَُّهمَّ إِنَّ َهُؤالِء آلُ ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْج: " قَالَ 

  ".إِنَِّك َعلَى َخْيرٍ : " فََرفَْعُت الِْكَساَء ألَْدُخلَ َمعَُهْم ، فََجذََبُه ِمْن َيِدي ، َوقَالَ : ، قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ " َمجِيٌد 

يَم أَُبو ُعَبْيَدةَ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا َحوْثََرةُ بن أَْشَرسَ الِْمْنقَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراِه -٢٥٩٩
: " فَاِطَمةَ َسلََّم ، قَالَ ِلَعْبِد اللَِّه الرِّفَاِعيُّ ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

اللَُّهمَّ : " ، فََجاَءْت بِهِْم ، فَأَلْقَى َعلَْيهِْم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِكَساًء ، ثُمَّ قَالَ " ائْتِينِي بَِزْوجِِك َواْبَنْيِك 
  " .كََما َجَعلَْتَها َعلَى إِْبَراِهيَم إِنَّكَ َحِميٌد َمجِيٌد  َهُؤالِء آلُ ُمَحمٍَّد فَاجَْعلْ َصلََواِتَك َوَبَركَاِتَك َعلَى آلِ ُمَحمٍَّد

  َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، ح: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٢٦٠٠

َحدَّثََنا َعْبدُ الَْحِميدِ بن َبهَْراَم : يُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الْحَُبابِ الُْجَمِح
َبقٍ َجاَءْت فَاِطَمةُ ُعدََّيةً بِثَرِيٍد لََها َتْحِملَُها ِفي طَ: َسِمْعُت أُمَّ َسلََمةَ ، َتقُولُ : الْفََزارِيُّ ، َحدَّثََنا َشْهُر بن حَْوَشبٍ ، قَالَ 



اذَْهبِي فَاْدِعيِه وائِْتينِي : " ُهَو ِفي الَْبْيِت ، قَالَ : قَالَْت " وَأَْيَن اْبُن َعمِِّك ؟ " لََها حَتَّى َوضََعْتَها َبْيَن َيَدْيِه ، فَقَالَ لََها 
ِشي ِفي أَثَرِِهَما ، َحتَّى َدَخلُوا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ، فََجاَءْت َتقُوُد اْبَنيَْها كُلُّ وَاِحٍد ِمْنُهَما ِفي َيٍد ، َوَعِليٌّ َيْم" بِابَْنيَّ 

ُه َتعَالَى َعْنَها ِفي َيسَارِهِ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَْجلََسُهَما ِفي ِحجْرِِه ، َوَجلََس َعِليٌّ َعْن َيِمينِِه ، َوَجلََسْت فَاِطَمةُ َرِضَي اللَّ
لنَّبِيُّ أََخذَْت ِمْن َتحِْتي ِكَساًء كَانَ بَِساطََنا َعلَى الَْمَناَمِة ِفي الَْبْيتِ بُِبْرَمٍة ِفيَها َخزِيَرةٌ ، فَقَالَ لََها افَ: ، قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ 

ا َجِميًعا َيأْكُلُونَ ِمْن ِتلَْك ، فََدَعْتُهْم فََجلَسُو" اْدِعي ِلي َبْعلَِك وَاْبنَْيِك الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
إِنََّما يُرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيتِ {: وَأََنا أَُصلِّي ِفي ِتلْكَ الُْحْجَرِة ، فََنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ : الُْبْرَمِة ، قَالَْت 

ْضلَ الِْكَساِء فََغشَّاُهْم ، ثُمَّ أَْخَرَج َيَدُه الُْيْمَنى ِمَن الِْكَساِء َوأَلَْوى بَِها فَأََخذَ فَ]  ٣٣: األحزاب [} َوُيطَهِّرَكُْم َتطْهًِريا
  ، قَالَْت أُمُّ" اللَُّهمَّ هَُؤالِء أَْهلُ َبْيِتي َوَحامَِتي فَأَذِْهْب َعْنُهُم الرِّْجَس َوطَهِّْرُهْم تَطْهًِريا : " إِلَى السََّماِء ، ثُمَّ قَالَ 

  .مَرََّتْينِ" أَْنِت َعلَى َخْيرٍ : " َيا َرسُولَ اللَِّه ، وَأََنا َمَعكُْم ؟ قَالَ : فَأَْدَخلُْت رَأِْسَي الْبَْيَت ، فَقُلُْت : ةَ َسلََم
ِطيَّةَ أَبِي الُْمَعذِّلِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، َعْن َع -٢٦٠١

اْعَتَنَق َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليا َوفَاِطَمةَ بَِيٍد ، َوَحسًَنا َوُحَسْيًنا بَِيٍد ، : أَبِيِه ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت 
اللَُّهمَّ إِلَْيكَ : " قَبَّلَ َعِليا َوقَبَّلَ فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، ثُمَّ قَالَ وَعطََف َعلَْيهِْم َخِميَصةً كَاَنْت َعلَْيِه َسوَْداَء ، َو

  ".َوأَْنِت : " َوأََنا ؟ قَالَ : قُلُْت : ، قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ " ال إِلَى النَّارِ أََنا َوأَْهلُ َبْيِتي 
ن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َجْعفٌَر اَألْحَمُر ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر ب -٢٦٠٢

َعلَى َمَناَمٍة  ى أَبِيَها َوُهَوَعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنَّ فَاِطَمةَ َجاَءْت بِطَُعيمٍ لََها إِلَ
: " ، فََجاُءوا فََجلَّلَُهمْ بِِكَساٍء ، ثُمَّ قَالَ " اذَْهبِي فَادِْعي اْبَنيَّ وَاْبَن َعمِِّك : " قَالَ : لَُه ِفي َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت 

َوأََنا َمعَُهْم َيا َرُسولَ اللَّهِ : ، قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ " مْ َتطْهًِريا اللَُّهمَّ هَُؤالِء أَْهلُ َبْيِتي َوَحامَِتي فَأَذِْهْب َعْنُهمُ الرِّْجَس وَطَهِّْرُه
  " .أَْنِت زَْوُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِلَى ، أَْو َعلَى ، َخْيرٍ : " ؟ قَالَ 

مٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالمِ بن حَْربٍ ، َعْن كُلْثُومِ بن زَِياٍد ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْي -٢٦٠٣
: ، قَالَ  إِنِّي لََجاِلٌس ِعْنَد وَاِثلَةَ بن اَألْسقَعِ ، إِذْ ذَكَُروا َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََشَتُموُه ، فَلَمَّا قَاُموا: َعمَّارٍ ، قَالَ 
 َعِليٌّ َوفَاِطَمةُ ْخبَِرَك َعْن َهذَا الَِّذي َشَتُموا ، إِنِّي ِعْندَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ إِذْ َجاَءاْجِلسْ َحتَّى أُ

اللَُّهمَّ َهُؤالِء أَْهلُ َبيِْتي ، اللَُّهمَّ : " َوالَْحَسُن وَالُْحَسْيُن َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم ، فَأَلْقَى َعلَيْهِْم ِكَساًء لَُه ، ثُمَّ قَالَ 
فََواللَِّه إِنََّها ألَْوثَُق : ، قَالَ " َوأَْنَت : " َيا َرسُولَ اللَِّه وَأََنا ؟ قَالَ : ، فَقُلُْت " أَذِْهْب َعنُْهُم الرِّْجَس َوطَهِّرُْهْم َتطْهًِريا 

  .َعَملٍ ِفي َنفِْسي

أَُبو  دُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََناَحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٦٠٤
اللَّهِ  قَالَ وَاِثلَةُ بن اَألْسقَعِ اللَّْيِثيُّ كنت أريد عليا فلم أجد ، فقالت فاطمة انطلق إىل َرُسولِ: َعمَّارٍ َشدَّاٌد ، قَالَ 

فََجاَء َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَجاَء ، فََدَخلُْت َمَعُهَما ، : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعوُه حَتَّى يَأِْتَي ، قَالَ 
لََس كُلَّ وَاِحٍد مِْنُهَما َعلَى فَِخِذِه ، وَأَدَْنى فَاِطَمةَ ِمْن فََدَعا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحَسًنا َوُحَسْيًنا ، فَأَْج

إِنََّما يُرِيُد اللَُّه لُِيذِْهُب َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُمْ {: ِحْجرِِه ، ثُمَّ لَفَّ َعلَْيهِْم ثَْوَبُه َوأََنا ُمْستَنٌِد ، ثُمَّ قَالَ 
: َيا َرسُولَ اللَِّه وَأََنا ِمْن أَْهِلَك ؟ قَالَ : قُلُْت : ، قَالَ وَاِثلَةُ " َهُؤالِء أَْهِلي : " ، ثُمَّ قَالَ ]  ٣٣: اب األحز[} َتطْهِريًا

  .إِنَّهُ َألْرَجى َما أَْرُجوُه : ، قَالَ وَاِثلَةُ " َوأَْنَت ِمْن أَْهِلي " 



َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ : ُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ وَأَ -٢٦٠٥
ةَ َيُمرُّ بَِبْيِت فَاِطَم ، َعْن َعِليِّ بن َزْيِد بن ُجْدَعانَ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ

إِنََّما يُرِيُد اللَُّه {َيا أَْهلَ الَْبْيتِ الصَّالةَ ، : " َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها ِستَّةَ أَْشُهرٍ إِذَا َخَرَج ِمْن َصالةِ الْفَْجرِ ، َيقُولُ 
  ] ". ٣٣: األحزاب [} ِلُيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجسَ أَْهلَ الْبَْيِت َوُيطَهِّرَكُْم َتطْهِريًا

َسِمْعُت مَْنُصوَر بن أَبِي اَألْسَوِد ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ  -٢٦٠٦
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأِْتي َبابَ َرأَْيُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّ: َسِمْعُت أََبا الَْحمَْراِء ، َيقُولُ : َسِمْعُت أََبا َداُوَد ، َيقُولُ : َيقُولُ 

: األحزاب [} إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه لُِيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َويُطَهَِّركُمْ َتطْهًِريا{: " فَاِطَمةَ ِستَّةَ أَشُْهرٍ ، فََيقُولُ 
٣٣ ." [  

َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّدِ بن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعابِسٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي  -٢٦٠٧
: نََزلَْت َهِذهِ اآلَيةُ : " أَبِي الَْجحَّاِف ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، َوَعنِ اَألعَْمشِ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، قَالَ 

ِفي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ]  ٣٣: األحزاب [} َما يُرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعْنكُمُ الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم تَطْهِريًاإِنَّ{
  ".َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعِليٍّ َوفَاِطَمةَ َوالَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُهْم 

ْيُس بن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحِميِد الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا قَ -٢٦٠٨
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :  َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعَباَيةَ بن رِْبِعيٍّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، قَالَ

} وَأَْصَحاُب الَْيمِنيِ{: إِنَّ اللََّه َتَعالَى قَسََّم الَْخلَْق ِقْسَمْينِ ، فََجَعلَنِي ِفي َخْيرَِها ِقْسًما ، فَذَِلَك قَْولُُه : " َوَسلََّم 
، فَأََنا ِمْن أَْصحَابِ الَْيِمنيِ ، َوأََنا ِمْن خَْيرِ أَْصَحابِ ]  ٤١: الواقعة [} َوأَْصحَاُب الشِّمَالِ{، ]  ٢٧: الواقعة [

فَأَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة َما أَْصَحاُب الَْمْيَمَنةِ {: الَْيِمنيِ ، ثُمَّ َجَعلَ الِْقْسَمْينِ ُبُيوًتا ، فََجَعلَنِي ِفي َخْيرِِهَما بَْيًتا ، فَذَِلَك قَْولُُه 
، فَأََنا ِمْن َخْيرِ السَّابِِقَني ، ثُمَّ ]  ١٠ـ٨: الواقعة [} ِة َما أَْصَحاُب الَْمْشئََمِة وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونََوأَْصحَاُب الَْمْشئََم

َنا أَْتقَى َولَدِ ، فَأَ]  ٣: احلجرات [} ُشُعوًبا َوقَبَاِئلَ{: َجَعلَ الُْبيُوَت قََباِئلَ ، فََجَعلَنِي ِفي َخْيرَِها قَبِيلَةً ، فَذَِلَك قَْولُُه 
إِنََّما {: بَْيًتا ، فَذَِلَك قَْولُُه  آَدَم َوأَكَْرُمُهْم َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوال فَْخَر ، ثُمَّ جََعلَ الْقَبَاِئلَ ُبُيوًتا ، فََجَعلَنِي ِفي خَْيرَِها

  ] ". ٣٣: األحزاب [} رَكُْم َتطْهًِرياُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب عَْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهِّ

َنةَ ، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن حَبِيبٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْي -٢٦٠٩
لُْت َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َشكَاِتِه الَِّتي قُبَِض ِفيَها َدَخ: بن َعِليٍّ الَْمكِّيِّ الْهِالِليِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

ْيِه فََبكَْت حَتَّى اْرَتفَعَ َصوُْتَها ، فََرفََع َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ: ، فَإِذَا فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها ِعْنَد َرأِْسِه ، قَالَ 
َيا : " أَْخَشى الضَّْيَعةَ ِمْن َبْعِدَك ، فَقَالَ : فَقَالَْت " َحبِيبَِتي فَاِطَمةُ َما الَِّذي يُْبكِيِك ؟ : " َوَسلََّم طَْرفَُه إِلَْيَها ، فَقَالَ 

َتاَر مِْنَها أََباِك فَُبِعثَ بِرِسَالَِتِه ، ثُمَّ اطَّلََع اطِّالَعةً َحبِيبَِتي ، أََما َعِلْمِت أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اطَّلََع إِلَى اَألْرضِ اطِّالَعةً فَاْخ
اللَُّه َسْبَع ِخَصالٍ لَْم ُيْعطَ أََحدٌ  فَاْخَتاَر مِْنَها َبْعلَِك َوأَْوَحى إِلَيَّ أَنْ أُْنِكَحكِ إِيَّاُه ، َيا فَاِطَمةُ وََنْحُن أَْهلُ َبْيٍت قَْد أَْعطَاَنا

إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، وَأََنا   ُيْعطَى أََحٌد بَْعدََنا ، أََنا َخاَتُم النَّبِيَِّني ، َوأَكَْرُم النَّبِيَِّني َعلَى اللَِّه ، وَأََحبُّ الَْمْخلُوِقَنيقَْبِلَنا ، َوال
هِيُدنا َخْيُر الشَُّهَداِء وَأََحبُُّهْم إِلَى اللَِّه ، َوُهَو َعمُِّك أَُبوِك ، وََوِصيِّي َخْيُر األَْوِصَياِء وَأََحبُُّهُم إِلَى اللَِّه ، َوُهَو َبْعلُِك ، وَش

ِفي الَْجنَِّة َمَع الَْمالِئكَةِ  َحْمَزةُ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، َوُهَو َعمُّ أَبِيِك ، َوَعمُّ َبْعِلِك ، َوِمنَّا َمْن لَُه َجنَاَحاِن أَْخَضَراِن َيِطُري
  اْبُن َعمِّ أَبِيِك وَأَُخو َبْعِلِك ، َومِنَّا ِسْبطَا َهِذِه اُألمَِّة ، َوُهَما اْبَناِك َحْيثُ َيَشاُء ، َوُهَو



ُهَما ، َيا فَاِطَمةُ َوالَِّذي الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن ، َوُهَما سَيَِّدا َشَبابِ أَْهلِ الَْجنَِّة ، َوأَُبوُهَما َوالَِّذي َبعَثَنِي بِالَْحقِّ َخْيٌر ِمْن
ُن ، َوَتقَطََّعِت السُُّبلُ ، ثَنِي بِالَْحقِّ إِنَّ ِمْنُهَما مَْهِديَّ َهِذهِ اُألمَِّة إِذَا َصاَرِت الدُّْنَيا َهْرًجا َوَمْرًجا ، َوَتظَاهََرِت الِْفَتَبَع

ا ، فََيْبَعثُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ عِْنَد ذَِلَك ِمْنُهَما َوأَغَاَر بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ ، فَال كَبَِري َيْرَحُم َصغًِريا ، َوال َصِغريَ ُيَوقُِّر كَبًِري
لِ الزََّماِن ، َويَْمُأل الدُّْنَيا َمْن َيفَْتِتُح ُحُصونَ الضَّاللَِة ، َوقُلُوًبا غُلْفًا ، َيقُوُم بِالدِّينِ ِفي آِخرِ الزََّماِن كََما قُْمُت بِِه ِفي أَوَّ

َيا فَاِطَمةُ ال َتْحَزين َوال َتْبِكي ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَْرَحُم بِِك وَأَْرأَُف َعلَْيِك مِنِّي ، َوذَِلَك َعْدال كََما ُمِلئَْت َجْوًرا ، 
َمْنِصًبا ، ُمُهْم ِلَمكَانِِك ِمنِّي ، ومَْوِضِعِك ِمْن قَلْبِي ، وَزوََّجِك اللَُّه َزْوَجِك َوُهَو أَشَْرُف أَْهلِ َبيِْتِك َحَسًبا ، َوأَكَْر

لَّ أَنْ َتكُونِي أَوَّلَ َمْن َيلَْحقُنِي وأَْرَحُمُهْم بِالرَِّعيَِّة ، َوأَْعَدلُُهْم بِالسَّوِيَِّة ، وأَْبَصرُهْم بِالْقَِضيَِّة ، َوقَدْ َسأَلُْت رَبِّي َعزَّ َوَج
مَّا قُبَِض النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َتْبَق فَاِطَمةُ َرِضَي اللَّهُ فَلَ: ، قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه " ِمْن أَْهلِ َبيِْتي 

  .َتَعالَى َعْنَها بَْعَدُه إِال َخْمَسةً َوَسْبِعنيَ َيْوًما حَتَّى أَلْحَقََها اللَُّه بِهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

دَ بن الْبََراِء ، َحدَّثََنا عَْبُد الُْمنِْعمِ بن إِْدرِيَس بن ِسَناٍن ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َوْهبِ بن ُمَنبٍِّه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَم -٢٦١٠
، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه ، َوَعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ ، يف قول اهللا عز وجل إذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت الناس 

لَمَّا نََزلَْت ، قَالَ ُمَحمَّدٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أفواجا فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا ، قَالَ يدخلون يف دين اهللا 
كَ اآلِخَرةُ َخْيٌر لََك ِمَن األُولَى ، ولََسْوَف ُيْعطِي: ، قَالَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم " َيا جِْبرِيلُ نَفِْسي قَْد نُِعَيْت " َوَسلََّم 

فَاْجَتَمعَ الُْمهَاجُِرونَ رَبَُّك فََتْرَضى ، فَأََمَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالال أَنْ يَُناِدَي بِالصَّالِة َجاِمَعةً ، 
َبَر ، فََحِمدَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ َواَألْنصَاُر إِلَى َمْسجِدِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ صَِعَد الْمِْن

َجزَاَك اللَّهُ : فَقَالُوا " أَيَُّها النَّاُس أَيُّ نَبِيٍّ كُْنُت لَكُْم ؟ : " َخطََب ُخطَْبةً َوجِلَْت مِْنَها الْقُلُوُب وََبكَِت الُْعُيونُ ، ثُمَّ قَالَ 
 كُْنَت بنا كَاَألبِ الرَّحِيمِ ، َوكَاَألخِ النَّاِصحِ الُْمْشِفقِ ، أَدَّْيَت رَِساالِت اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ وأَْبلَْغَتَنا ِمْن َنبِيٍّ َخيًْرا ، فَلَقَْد

اَزى نَبِيا َعْن أُمَِّتِه ، فَقَالَ َج َوَحَيُه ، َوَدَعْوَت إِلَى َسبِيلِ رَبِِّك بِالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة ، فََجَزاكَ اللَُّه َعنَّا أَفَْضلَ َما
، فَلَْم "  فَلَْيقَْتصَّ ِمنِّي َمعَاِشَر الُْمْسِلِمَني ، أََنا أَْنُشُدكُمْ بِاللَِّه وبَِحقِّي َعلَْيكُْم ، َمْن كَاَنْت لَُه ِقَبِلي َمظْلََمةٌ فَلَْيقُْم: " لَُهْم 

  َيةَ ، فَلَْم يَقُْمَيقُْم إِلَْيِه أََحٌد ، فَنَاَشدَُهُم الثَّانِ

َمَعاِشَر الُْمْسِلِمَني أَْنُشدُكُْم بِاللَِّه وبَِحقِّي َعلَْيكُْم َمْن كَاَنْت لَُه ِقَبِلي َمظْلََمةٌ فَلَْيقُْم : " إِلَْيِه أََحٌد ، فَنَاَشدَُهُم الثَّاِلثَةَ 
ُعكَّاَشةُ ، فََتَخطَّى الُْمْسِلِمَني : ْن َبْينِ الُْمْسِلِمَني َشْيٌخ كَبِريٌ ُيقَالُ لَُه فَقَاَم ِم" فَلَْيقَْتصَّ ِمنِّي قَْبلَ الِْقَصاصِ ِفي الِْقَياَمِة ، 

َرى ِفَداكَ أَبِي َوأُمِّي ، لَْوال أَنََّك ناَشْدتََنا َمرَّةً َبْعدَ أُْخ: َحتَّى َوقََف َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
ْيَنا وََنَصَر َنبِيَُّه َصلَّى اللَّهُ َما كُْنُت بِالَِّذي يُقِْدُم َعلَى َشْيٍء ِمْن َهذَا ، كُْنُت َمَعَك ِفي غََزاٍة ، فَلَمَّا فََتَح اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَ

النَّاقَِة ، َوَدنَْوُت ِمْنكَ ُألقَبِّلَ فَِخذََك ، فََرفَْعَت الْقَضِيَب َعلَْيِه َوَسلََّم كُنَّا ِفي االْنصَِراِف حَاذَْت َناقَِتي َناقََتَك فََنزَلُْت َعنِ 
: ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََضَرْبتَ خَاِصرَِتي ، َوال أَْدرِي أَكَانَ َعْمًدا ِمْنَك ، أَْم أَرَْدَت ضَْرَب النَّاقَِة ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ

ِطَمةَ َوائِْتنِي ِه أَنْ َيَتَعمََّدَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالضَّْربِ ، َيا بِاللُ اْنطَِلْق إِلَى َمنْزِلِ فَاأُِعيذَُك بِجِاللِ اللَّ" 
َهذَا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ  :، فَخََرَج بِاللٌ ِمَن الَْمْسجِِد وََيُدُه َعلَى أُمِّ رَأِْسِه ، َوُهَو ُيَناِدي " بِالْقَِضيبِ الَْمْمشُوقِ 

َيا بنَت َرُسولِ اللَِّه َناوِِلينِي الْقَِضيبَ : َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْعِطي الِْقَصاَص ِمْن َنفِْسِه ، فَقََرَع الْبَاَب َعلَى فَاِطَمةَ ، فَقَالَ 
  يَا: الْقَِضيبِ َولَْيَس َهذَا َيْوَم َحجٍّ َوال َيْوَم غََزاٍة ؟ فَقَالَ َيا بِاللُ َوَما َيْصَنُع أَبِي بِ: الَْمْمشُوَق ، فَقَالَْت فَاِطَمةُ 



ُيفَارِقُ الدُّنَْيا ، َوُيْعِطي الِْقَصاَص فَاِطَمةُ َما أَغْفَلَِك َعمَّا ِفيِه أَُبوِك ، إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيوَدُِّع الدِّيَن َو
َيا بِاللُ َوَمْن ذَا الَِّذي تَِطيُب نَفُْسُه أَنْ َيقَْتصَّ ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى : ِه ، فَقَالَْت فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها ِمْن َنفِْس

َيقَْتصُّ ِمْنُهَما ، َوال َيَدعانِِه يَقَْتصُّ ِمْن اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ َيا بِاللُ فَقُلْ لِلَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ َيقُوَماِن إِلَى َهذَا الرَُّجلِ فَ
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََدَخلَ بِاللٌ الَْمْسجَِد ، َوَدفََع الْقَِضيبَ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َص

ْيِه َوَسلََّم الْقَضِيَب إِلَى ُعكَّاَشةَ ، فَلَمَّا َنظََر أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما إِلَى َوَدفََع َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا ُعكَّاَشةُ َهذَاِن َنْحُن َبْيَن َيدَْيَك فَاقَْتصَّ ِمنَّا ، َوال تَقَْتصَّ ِمْن َرسُولِ اللَِّه َص: ذَِلَك ، قَاَما ، فَقَاال 

اْمضِ َيا أََبا َبكْرٍ َوأَْنتَ َيا ُعَمُر ، فَاْمضِ فَقَْد َعَرَف اللَُّه َمكَاَنكَُما : " ، فَقَالَ لَُهَما النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
اَشةُ أََنا ِفي الَْحَياِة َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َيا ُعكَّ: ، فَقَاَم َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، فَقَالَ " وَمقاَمكَُما 

ِمنِّي بَِيِدَك َواْجِلْدين  ، َوال َتِطيُب نَفِْسي أَنْ ُيْضَرَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََهذَا ظَْهرِي َوبَطْنِي ، اقَْتصَّ
  يَا: " َوال َتقَْتصَّ ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ِمائَةً ،

َيا : َتعَالَى َعْنُهَما ، فَقَاال  ، َوقَاَم الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن َرِضيَ اللَُّه" َعِليُّ اقُْعْد فَقَْد َعَرَف اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َمقَاَمَك ونِيََّتَك 
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ ُعكَّاَشةُ أَلَْيَس َتْعلَُم أََنا ِسبْطَا َرسُولِ اللَِّه ؟ فَالِْقَصاُص ِمنَّا كَالِْقَصاصِ ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ

، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه " رَّةَ َعْينِي ، ال َنِسَي اللَُّه لَكَُما َهذَا الُْمقَاَم اقُْعَدا َيا قُ: " لَُهَما َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ْن َيا َرُسولَ اللَِّه ، َضَرْبَتين َوأََنا حاِسٌر َعْن َبطْنِي ، فَكََشَف َع: ، فَقَالَ " َيا ُعكَّاَشةُ اْضرِبْ إِنْ كُْنَت ضارًِبا : " َوَسلََّم 

أَتَُرى ُعكَّاَشةُ ضَارٌِب َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َبطْنِِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوصَاَح الُْمْسِلُمونَ بِالُْبكَاِء ، َوقَالُوا 
َعلَْيِه َوَسلََّم كَأَنَُّه الْقَبَاِطيُّ ، لَْم َيْمِلْك أَنْ كَبَّ َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فَلَمَّا َنظََر ُعكَّاَشةُ إِلَى َبيَاضِ َبطْنِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

 ِفَداٌء لَكَ أَبِي َوأُمِّي ، َوَمْن ُتِطيُق نَفُْسُه أَنْ َيقَْتصَّ ِمْنَك ؟ فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َوقَبَّلَ َبطَْنُه ، َوُهَو َيقُولُ 
قَْد َعفَْوُت َعْنَك َرَجاَء أَنْ َيْعفَُو اللَُّه َعنِّي ِفي الْقَِياَمِة ، فَقَالَ النَّبِيُّ : ، فَقَالَ " إِمَّا أَنْ َتضْرَِب ، َوإِمَّا أَنْ َتْعفَُو  : "َوَسلََّم 

، فَقَاَم الُْمْسِلُمونَ ، " َيْنظُْر إِلَى َهذَا الشَّْيخِ َمْن أََراَد أَنْ َيْنظَُر إِلَى َرِفيِقي ِفي الَْجنَِّة فَلْ: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  طُوباَك ، نِلَْت الدََّرجَاِت الُْعلَى َوُمَرافَقَةَ َرُسولِ: فََجَعلُوا ُيقَبِّلُونَ َما َبْيَن َعْيَنْي ُعكَّاَشةَ ، َوَيقُولُونَ 

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َيْوِمِه ، فَكَانَ َمرِيًضا ثََمانَِيةَ َعَشَر َيْوًما اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََمرَِض َرُسولُ ال
ا كَانَ ِفي بَِض َيْوَم االثَْنْينِ ، فَلَمََّيُعوُدُه النَّاُس ، َوكَانَ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وُِلَد َيْوَم االثَْنْينِ ، َوُبِعثَ َيْوَم االثَْنْينِ ، َوقُ

السَّالُم َعلَْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه َوَرْحَمةُ اللَِّه ، : َيْومِ اَألَحِد ثَقُلَ ِفي مََرِضِه ، فَأَذَّنَ بِاللٌ بِاألَذَاِن ، ثُمَّ َوقََف بِالْبَابِ فََناَدى 
: َوَسلََّم صَْوَت بِاللٍ ، فَقَالَْت فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنَْها الصَّالةَ َرحَِمَك اللَُّه ، فََسِمَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

، فَلَمَّا أَْسفََر الصُّْبُح ، قَالَ  َيا بِاللُ إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْيْوَم َمْشُغولٌ بنفِْسِه ، فََدَخلَ بِاللٌ الَْمْسجَِد
السَّالُم َعلَْيَك َيا : اَدى ال أُِقيُمَها أَْو أَسَْتأِْذنَ سَيِِّدي َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََرَجَع فَقَاَم بِالَْبابِ َوَنَواللَِّه : 

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصْوتَ بِاللٍ ، َرسُولَ اللَِّه َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه ، الصَّالةَ َيْرحَُمَك اللَُّه ، فََسِمَع َرُسولُ ال
، فََخَرجَ " لنَّاسِ اْدُخلْ َيا بِاللُ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْشُغولٌ بنفِْسِه ، ُمْر أََبا َبكْرٍ ُيَصلِّ بِا: " فَقَالَ 

َواغَْوثَا بِاللَِّه ، وَاْنِقطَاعَ َرجَاِئِه ، وَاْنِقصاَم ظَْهرِي ، لَيَْتنِي لَْم َتِلْدنِي أُمِّي ، َوإِذْ : ولُ َوَيُدُه َعلَى أُمِّ َرأِْسِه ، َوُهَو َيقُ
  َيا أََبا َبكْرٍ ، أَال: َولََدْتنِي لَْم أَْشَهْد ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَا الَْيْوَم ، ثُمَّ قَالَ 



لَُّه َتعَالَى َعْنُه ِللنَّاسِ ، َوكَانَ نَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرَك أَنْ ُتَصلَِّي بِالنَّاسِ ، فََتقَدََّم أَُبو َبكْرٍ َرِضَي الإِ
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيَتَمالَْك أَنْ َخرَّ َمْغِشيا َعلَْيِه ، َرُجال َرِقيقًا ، فَلَمَّا َنظََر إِلَى َخلَْوِة الَْمكَاِن ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى 

" َما َهِذِه الضَّجَّةُ ؟ : " َوصَاَح الُْمْسِلُمونَ بِالُْبكَاِء ، فََسِمَع َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضجِيجَ النَّاسِ ، فَقَالَ 
َن َعبَّاسٍ ِلِمَني ِلفَقِْدَك َيا َرُسولَ اللَِّه ، فََدَعا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، وَاْبَضجَّةُ الُْمْس: قَالُوا 

ْينِ خَِفيفََتْينِ ، ثُمَّ أَقَْبلَ بَِوْجهِهِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، فَاتَّكَأَ َعلَْيهَِما ، فَخََرَج إِلَى الَْمْسجِِد ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ َركَْعَت
كُْم ، َيا َمْعَشرَ الُْمْسِلِمَني ، أَْسَتْوِدُعكُم اللََّه ، أَنُْتْم ِفي َرَجاِء اللَِّه َوأَمَانِِه ، َواللَُّه ِخلْفَِتي َعلَْي: " الَْمِليحِ َعلَيْهِْم ، فَقَالَ 

تِّقَاِء اللَِّه َوِحفِْظ طَاَعِتِه ِمْن بَْعِدي ، فَإِنِّي ُمفَارٌِق الدُّْنَيا ، َهذَا أَوَّلُ َيْومٍ ِمَن اآلِخَرِة ، َمَعاِشَر الُْمْسِلِمَني ، َعلَْيكُْم بِا
إِلَى َملَِك الَْمْوتِ َصلَّى اللَُّه ، فَلَمَّا كَانَ َيْوُم االثَْنْينِ اشَْتدَّ بِِه اَألْمُر ، َوأَْوَحى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ " َوآِخُر َيْومٍ ِمْن أَيَّامِ الدُّْنَيا 

واْرفُْق بِِه ِفي قَْبضِ رُوِحِه ، َعلَْيِه َوَسلََّم أَِن اْهبِطْ إِلَى َحبِيبِي َوَصفِيِّي ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْحَسنِ ُصوَرٍة ، 
  :، فََوقََف بِالَْبابِ ِشْبَه أَْعرَابِيٍّ ، ثُمَّ قَالَ  فََهَبطَ َملَُك الَْمْوتِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لَْت َعاِئَشةُ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى السَّالُم َعلَْيكُمْ َيا أَْهلَ َبْيتِ النُُّبوَِّة ، َوَمْعِدنَ الرَِّسالَِة ، وَُمْخَتلََف الَْمالِئكَِة ، أَْدُخلُ ؟ فَقَا
آَجَرَك اللَُّه ِفي َمْمَشاَك َيا عَْبَد اللَِّه ، إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َمْشغُولٌ بنفِْسِه ، : لرَُّجلَ ، فَقَالَْت فَاِطَمةُ أَجِيبِي ا: َعْنَها ِلفَاِطَمةَ 

كَ َيا َعْبَد اللَِّه ، إِنَّ آجََرَك اللَُّه ِفي َمْمَشا: َيا فَاِطَمةُ أَجِيبِي الرَُّجلَ ، فَقَالَْت فَاِطَمةُ : فََدَعا الثَّانَِيةَ ، فَقَالَْت عَاِئَشةُ 
السَّالُم َعلَْيكُْم َيا أَْهلَ النُُّبوَِّة ، َوَمْعِدنَ الرَِّسالَِة ، وَُمْخَتلََف الَْمالِئكَِة ، : َرسُولَ اللَِّه َمْشغُولٌ بنفِْسِه ، ثُمَّ َدَعا الثَّاِلثَةَ 

للَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َصْوَت َملَِك الَْمْوِت صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَأَْدُخلُ ؟ فَال ُبدَّ ِمَن الدُُّخولِ ، فََسِمعَ َرسُولُ ا
بَْعَد َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّ َرُجال بِالَْبابِ َيْسَتأِْذنُ ِفي الدُّخُولِ ، فَأََجبْناُه َمرَّةً : فَقَالَْت " َيا فَاِطَمةُ َمْن بِالْبَابِ ؟ : " فَقَالَ 

َيا : " لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُخَْرى ، فََناَدى ِفي الثَّاِلثَِة صَْوًتا اقْشََعرَّ ِمْنُه جِلِْدي ، واْرتََعَدْت فََراِئِصي ، فَقَالَ لََها النَّبِيُّ َص
َجَماعَاِت ، َهذَا ُمَرمِّلُ اَألزَْواجِ ، ومُوِتُم اَألْوالِد ، َهذَا فَاِطَمةُ ، أََتْدرِيَن َمْن بِالَْبابِ ؟ َهذَا هَاِدُم اللَّذَّاِت ، وُمفَرُِّق الْ

، " ُه َيا َملََك الَْمْوِت ُمخَرُِّب الدُّورِ ، َوَعاِمُر الْقُبُورِ ، َهذَا َملَُك الَْمْوتِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، اْدُخلْ َرحَِمَك اللَّ
  يَا: " َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَخلَ َملَكُ الَْمْوِت َعلَى 

ْدُخلَ َعلَْيكَ إِال جِئُْتَك َزاِئًرا َوقَابًِضا ، َوأَمََرنِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ ال أَ: قَالَ " َملََك الَْمْوِت ، جِئْتَنِي زَائًِرا أَْم قَابًِضا ؟ 
ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه بِإِذْنَِك ، َوال أَقْبَِض رُوُحَك إِال بِإِذْنَِك ، فَإِنْ أَِذْنَت َوإِال َرَجْعُت إِلَى رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ، فَقَالَ َرُس

َخلَّفُْتُه ِفي السََّماِء الدُّنَْيا َوالَْمالِئكَةُ ُيَعزُّوَنُه ِفيَك ، : قَالَ " ؟  َيا َملََك الَْمْوِت ، أَْيَن َخلَّفَْت َحبِيبِي جِْبرِيلَ: " َوَسلََّم 
َيا : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََما كَانَ بِأَسَْرعِ أَنْ أََتاُه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، فَقََعَد ِعْنَد َرأِْسِه ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى 

أَُبشُِّرَك َيا حَبِيَب اللَِّه أَنِّي قَْد َتَركُْت أَْبوَابَ : قَالَ " ، َهذَا الرَّحِيلُ ِمَن الدُّنَْيا ، فََبشِّْرنِي َما ِلي ِعْنَد اللَِّه ؟  جِبْرِيلُ
ِلَوْجهِ : " َحيُّونَ رُوَحَك َيا ُمَحمَُّد ، فَقَالَ السََّماِء قَْد فُِتَحْت ، وَالَْمالِئكَةَ قَْد قَاُموا ُصفُوفًا ُصفُوفًا بِالتَِّحيَِّة وَالرَّْيَحاِن ُي

أَُبشُِّرَك أَنَّ أَبَْواَب الْجَِناِن قَْد فُِتَحْت ، َوأَْنَهارََها قَِد اطَّرََدْت ، وأَْشَجاَرَها : ، قَالَ " رَبَِّي الَْحْمُد ، وََبشِّْرنِي َيا جِبْرِيلُ 
: ، قَالَ " لَِوْجِه رَبِّي الْحَْمُد ، فََبشِّْرنِي َيا جِبْرِيلُ : " ْت لِقُُدومِ ُروِحِك َيا ُمَحمَُّد ، قَالَ قَْد َتدَلَّْت ، وُحورََها قَْد تََزيََّن

َتْسأَلُنِي ؟ قَالَ َيا َحبِيبِي ، َعمَّ : ، قَالَ جِبْرِيلُ " ِلَوْجهِ رَبَِّي الَْحْمُد : " أَْنَت أَوَّلُ َشاِفعٍ َوأَوَّلُ ُمشَفَّعٍ ِفي الِْقَياَمِة ، قَالَ 
حلَاجِّ َبْيِت اللَِّه  أَسْأَلَُك َعْن غَمِّي َوَهمِّي ، َمْن ِلقُرَّاِء الْقُْرآِن ِمْن َبْعِدي ؟ َمْن ِلَصومِ َشْهرِ رََمَضانَ ِمْن َبْعِدي ؟ َمْن: 

  الْحََرامِ



قَْد ُحرَِّمتِ : " َيا حَبِيَب اللَِّه ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، َيقُولُ  أَْبِشْر: ِمْن َبْعِدي ؟ َمْن ُألمَِّتي الُْمْصفَاِة ِمْن َبْعِدي ؟ قَالَ 
اآلنَ طَاَبْت َنفِْسي ، إِذَنْ َيا َملََك : " ، قَالَ " الَْجنَّةُ َعلَى َجِميعِ األَْنبَِياِء وَاُألَممِ حَتَّى ُتدَاِخلََها أَْنَت َوأُمَُّتَك َيا ُمَحمَُّد 

َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِذَا أَْنَت قُبِْضَت فََمْن ُيَغسِّلَُك ؟ : ، فَقَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه " َتِه إِلَى َما أُمِْرَت الَْمْوِت فَاْن
َيا َعِليُّ أَمَّا الُْغْسلُ : " ْيِه َوَسلََّم َوِفيَم ُنكَفُِّنَك ؟ َوَمْن ُيَصلَّى َعلَْيَك ؟ َوَمْن َيْدُخلُ الْقَْبَر ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

ا أَنُْتْم فََرغُْتْم ِمْن غُْسِلي فاغِْسلْنِي أَْنَت ، َوالْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ َيُصبُّ َعلَْيَك الَْماَء ، َوجِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ثَالِثُكَُما ، فَإِذَ
جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َيأِْتينِي بَِحُنوٍط ِمَن الَْجنَِّة ، فَإِذَا أَنُْتْم َوضَْعُتُمونِي َعلَى السَّرِيرِ فَكَفُِّنونِي ِفي ثَالثَِة أَثْوَابٍ ُجُدٍد ، َو

جِْبرِيلُ َعلَْيِه ِشِه ، ثُمَّ فََضُعونِي ِفي الَْمْسجِِد َواْخُرجُوا َعنِّي ، فَإِنَّ أَوَّلَ َمْن ُيصَلِّي َعلَيَّ الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن فَْوقِ َعْر
وا ، فَقُوُموا ُصفُوفًا ال َيتَقَدَُّم السَّالُم ، ثُمَّ ِميكَائِيلُ ، ثُمَّ إِسَْراِفيلُ َعلَْيهَِما السَّالُم ، ثُمَّ الَْمالِئكَةُ ُزمًَرا ُزمًَرا ، ثُمَّ اْدُخلُ

َيا بنيَّةُ ، َتلْقَْينَنِي َيْومَ : " الَْيْوَم الْفِرَاُق ، فََمَتى أَلْقَاَك ؟ فَقَالَ لََها  :، فَقَالَْت فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنَها " َعلَيَّ أََحٌد 
  فَإِنْ لَْم أَلْقَكَ َيا َرُسولَ اللَِّه ؟: ، قَالَْت " الِْقَياَمِة عِْنَد الْحَْوضِ وَأََنا أَْسِقي َمْن َيرُِد َعلَى الْحَْوضِ ِمْن أُمَِّتي 

َتلْقَْينَنِي ِعْندَ : " فَإِنْ لَْم أَلْقََك َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ : ، قَالَْت " قَْيَننِي عِْنَد الْمِيَزاِن وَأََنا أَْشفَُع ألُمَِّتي َتلْ: " قَالَ 
لَْيِه َوَسلََّم ُيَعاِلُج قَْبَض َرُسولِ اللَِّه ، فََدَنا َملَُك الَْمْوتِ َصلَّى اللَُّه َع" الصِّرَاِط َوأََنا أُنَاِدي َربِّي سَلِّْم أُمَِّتي ِمَن النَّارِ 

، فَلَمَّا َبلَغَ " أَْوِه : " َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّا َبلَغَ الرُّوُح الرُّكْبََتْينِ ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
كَرْبِي َيا أََبتَاُه ، فَلَمَّا : ، فَقَالَْت فَاِطَمةُ َعلَْيَها السَّالُم " َواكَْرَباُه : " لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرُّوُح السُّرَّةَ َناَدى النَّبِيُّ َص

، فََولَّى جِبْرِيلُ َعلَْيِه " الَْمْوِت  َيا جِْبرِيلُ ، َما أََشدَّ َمرَاَرةَ: " َبلَغَ الرُّوُح إِلَى الثُّْنُدَؤِة َناَدى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َيا جِبْرِيلُ ، كَرِْهتَ : " َسلََّم السَّالُم َوْجَهُه َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َيا َحبِيبِي ، َوَمْن ُتِطيُق َنفُْسُه أَنْ َيْنظَُر إِلَْيَك َوأَْنَت ُتَعاِلُج َسكََراتِ : لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ جِبْرِيلُ َصلَّى ال" النَّظََر إِلَيَّ ؟ 
َعلَْيِه الَْماَء ،  ، فََغسَّلَُه َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، وَاْبُن َعبَّاسٍ َيُصبُّ" الَْمْوِت ؟ فَقُبَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

الَْمْسجَِد ، وََوَضُعوُه ِفي  َوجِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َمَعُهَما ، َوكُفَِّن بِثَالثَةِ أَثَْوابٍ ُجُدٍد ، َوحُِملَ َعلَى َسرِيرٍ ، ثُمَّ أَْدَخلُوُه
  تََعالَى ِمْن فَْوقِ َعْرِشِه ، ثُمَّ جِْبرِيلُ الَْمْسجِِد ، َوَخَرجَ النَّاُس َعْنُه ، فَأَوَّلُ َمْن َصلَّى َعلَْيِه الرَّبُّ

لَقَْد َسِمْعَنا ِفي الَْمْسجِِد :  ، ثُمَّ ِميكَائِيلُ ، ثُمَّ إِْسَرافِيلُ ، ثُمَّ الَْمالِئكَةُ ُزمًَرا ُزمًَرا ، قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه
اْدُخلُوا َرِحَمكُمُ اللَُّه فََصلُّوا َعلَى َنبِيِّكُمْ َصلَّى اللَُّه : ِمْعَنا هاِتفًا َيْهِتُف ، َوَيقُولُ َهْمَهَمةً ، َولَْم َنَر لَُهْم َشْخًصا ، فََس

بَِتكْبِريِ جِْبرِيلَ َم ، فَكَبَّْرَنا َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََدَخلَْنا ، َوقُْمَنا ُصفُوفًا ُصفُوفًا كََما أَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ُم ، َما تَقَدََّم ِمنَّا أََحٌد َعلَى َعلَْيِه السَّالُم ، َوَصلَّْيَنا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِصالِة جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّال

أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق ، َوَعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َواْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَدَخلَ الْقَْبَر
ةُ ِلَعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َتَعالَى َعْنُهْم ، َوُدِفَن َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّا اْنَصَرَف النَّاُس ، قَالَْت فَاِطَم

: َنَعْم ، قَالَْت فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها : َيا أََبا الَْحَسنِ ، َدفَنُْتْم َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ : ُه َعْن
َوَسلََّم ؟ أََما كَانَ ِفي ُصُدورِكُْم لَِرُسولِ اللَِّه  كَْيَف طَاَبْت أَْنفُُسكُمْ أَنْ َتْحثُوا التُّرَاَب َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َبلَى َيا فَاِطَمةُ ، َولَِكْن أَْمُر اللَِّه الَِّذي ال َمَردَّ لَُه ، : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرَّْحَمةُ ، أََما كَانَ ُمَعلَِّم الْخَْيرِ ؟ قَالَ 
  َيا أََبَتاُه ، اآلنَ اْنقَطََع جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، َوكَانَ جِبْرِيلُ َيأِْتينَا: َي َتقُولُ فََجَعلَْت َتْبِكي وتَْنُدُب ، وَِه



  .بِالَْوْحيِ ِمَن السََّماِء
هِالِليُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد الَْحنَّاطُ الرَّاَمُهرُْمزِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُرْشِد بن َخيْثَمٍ الْ -٢٦١١

كُنَّا َحْولَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َسلَْمانَ ، قَالَ ، َسِعيُد بن َخْيثَمٍ ، َحدَّثََنا ُمْسِلمٌ الُْمالِئيُّ ، َعْن َحبَّةَ الْعَُرنِيِّ 
اْرِتفَاَع : وَذَِلَك َرادَّ النَّهَارِ ، َيقُولُ : ِه لَقَدْ َضلَّ الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن ، قَالَ َيا َرُسولَ اللَّ: ، فََجاَءْت أُمُّ أَْيَمَن ، فَقَالَْت 

، َوأََخذَ كُلُّ َرُجلٍ ُتَجاَه َوْجهِِه : ، قَالَ " قُوُموا فَاطْلُُبوا ابَْنيَّ : " النََّهارِ ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
وَالُْحَسْيُن َرِضَي اللَُّه َتعَالَى  َوأََخذُْت َنْحَو النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَْم َيَزلْ َحتَّى أََتى َسفْحَ َجَبلٍ ، َوإِذَا الَْحَسُن

بِِه ، َيخُْرُج ِمْن ِفيِه ِشْبُه النَّارِ ، فَأَسَْرَع إِلَْيِه َرُسولُ َعْنُهَما ُملَْتزٌِق كُلُّ وَاِحٍد مِْنُهَما صَاِحَبُه ، َوإِذَا ُشجَاٌع قَاِئٌم َعلَى ذََن
اْنَساَب فََدَخلَ بَْعَض اَألْحجَِرِة ،  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَالَْتفََت ُمخاطًِبا لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ

، ثُمَّ َحَملَ أََحَدُهَما َعلَى " بِأَبِي َوأُمِّي أَْنُتَما َما أَكَرََمكَُما َعلَى اللَِّه : " فَأَفَْرقَ َبْيَنُهَما َوَمَسَح َوْجَهُهَما ، َوقَالَ  ثُمَّ أََتاُهَما
ةُ َمِطيَُّتكَُما ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه طُوَباكَُما ، نِْعَم الَْمِطيَّ: َعاِتِقِه اَألْيَمنِ ، َواآلَخَر َعلَى َعاِتِقِه اَألْيَسرِ ، فَقُلُْت 

  ".َونِْعَم الرَّاكِباِن ُهَما ، َوأَُبوُهَما َخْيٌر ِمْنُهَما : " َعلَْيِه َوَسلََّم 

َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا  -٢٦١٢
قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ ، الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 

ِكَتابَ اللَّهِ : إِنْ أََخذُْتْم بِهِ لَْن َتِضلُّوا بَْعِدي أَْمَرْينِ ، أََحُدُهَما أَكَْبُر ِمَن اآلَخرِ  أَيَُّها النَّاُس إِنِّي تَارٌِك ِفيكُْم َما: " َوَسلََّم 
  ".ا َعلَيَّ الْحَْوَض ، َحَبلٌ َمْمدُوٌد َما َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ ، َوِعْترَِتي أَْهلَ َبيِْتي ، َوإِنَُّهَما لَْن َيفَْترِقَا حَتَّى يَرَِد

ي اَألسَْوِد ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن أَبِ -٢٦١٣
ِكَتاَب : قَلَْينِ  ُت فَإِنِّي تَارٌِك ِفيكُُم الثَّكَأَنِّي قَْد ُدِعيُت فَأََجْب: " اَألْعَمشِ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، َرفََعُه ، قَالَ 

رَِدا َعلَيَّ الْحَْوَض ، فَاْنظُرُوا اللَِّه ، حَْبلٌ َمْمُدوٌد َبْيَن السََّماِء وَاَألْرضِ ، َوِعتَْرِتي أَْهلَ بَْيِتي ، وَإِنَُّهَما لَْن َيفَْترِقَا حَتَّى َي
  ".كَْيَف َتْخلُفُونِي ِفيهَِما ؟ 

ُد بن الَْحَسنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َنْصرُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْوشَّاُء ، َحدَّثََنا زَْي -٢٦١٤
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّتهِ َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّ: اَألْنَماِطيُّ ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمحَمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

أَيَُّها النَّاُس ، قَْد َترَكُْت ِفيكُْم َما إِنْ أََخذُْتْم بِهِ : " َيْوَم َعَرفَةَ َوُهَو َعلَى َناقَِتِه الْقَْصَواِء ، فَخَطََب ، فََسِمْعُتُه َوُهَو َيقُولُ 
  ".لَ بَْيِتي ِكتَاَب اللَِّه َوِعْتَرِتي أَْه: لَْن َتِضلُّوا 
رٍ الَْغَنوِيُّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُبكَْي -٢٦١٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : عَالَى َعْنُه ، قَالَ َحكِيمِ بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم َرِضيَ اللَُّه َت
الْكََواِكبِ ِمْن إِنِّي لَكُْم فََرطٌ ، وَإِنَّكُْم َوارُِدونَ َعلَيَّ الْحَْوَض ، َعْرُضُه َما َبْينَ َصْنَعاَء إِلَى ُبْصَرى ، ِفيِه َعَدُد : " َوَسلََّم 

َيا َرسُولَ اللَِّه ، َوَما الثَّقَالِن ؟ : فَقَاَم َرُجلٌ ، فَقَالَ " ِة ، فَاْنظُرُوا كَْيَف َتْخلُفُونِي ِفي الثَّقَلَْينِ ؟ ِقْدَحاِن الذََّهبِ َوالِْفضَّ
َرفُُه بِأَْيدِيكُْم ، فََتَمسَّكُوا بِهِ اَألكَْبُر ِكتَاُب اللَِّه ، َسَبٌب طََرفُُه بَِيِد اللَِّه ، َوطَ: " فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َوَسأَلُْت لَُهَما ذَاَك رَبِّي ، فَال  لَْن َتزَالُوا ، َولَْن َتِضلُّوا ، وَاَألْصَغُر ِعْترَِتي ، َوإِنَُّهَما لَْن َيفَْترِقَا َحتَّى َيرَِدا َعلَيَّ الَْحْوَض ،
  ".ا ، فَإِنَُّهَما أَْعلَُم مِْنكُْم َتقُْدُموُهَما فََتْهِلكُوا ، َوال ُتَعلُِّموُهَم



ْبدُ الرَّزَّاقِ ، أََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْرسٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمٍَّد الَْيَماِميُّ ، َحدَّثََنا َع -٢٦١٦
صَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، قَالَ َمْعَمٌر ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ 

هُ ْهرِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللََّعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الَْعْصرِ ، فَلَمَّا كَانَ ِفي الرَّابَِعِة أَقَْبلَ الَْحَسُن َوالُْحَسْيُن َحتَّى َرِكَبا َعلَى ظَ
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحَسَن َعلَى َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّا َسلََّم َوَضَعُهَما َبْيَن َيَدْيِه ، َوأَقَْبلَ الُْحَسْيُن ، فََحَملَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 

َها النَّاُس ، أَال أُخْبُِركُْم بِخَْيرِ النَّاسِ َجدا َوَجدَّةً ؟ أَال أَيُّ: " َعاِتِقِه اَألْيَمنِ ، َوالُْحَسْيَن َعلَى َعاِتِقِه األَْيَسرِ ، ثُمَّ قَالَ 
ْيرِ النَّاسِ أًَبا َوأَمَّا ؟ ُهَما أُخْبُِركُْم بَِخْيرِ النَّاسِ َعمَّا َوَعمَّةً ؟ أَال أُْخبِرُكُْم بَِخْيرِ النَّاسِ َخاال َوَخالَةً ؟ أَال أُخْبُِركُْم بَِخ

ا فَاِطَمةُ بنتُ َسْيُن ، َجدُُّهَما َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَجدَُّتُهَما َخِدَجيةُ بنُت خَُوْيِلٍد ، َوأُمُُّهَمالَْحَسُن وَالُْح
ى َعْنُه ، َوَعمُُّهَما َجْعفَُر بن أَبِي طَاِلبٍ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، وَأَُبوُهَما َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَ

َم ، َوَخاالُتُهَما َزْيَنُب ، ، َوَعمَُّتُهَما أُمُّ َهانٍِئ بنُت أَبِي طَاِلبٍ ، َوخَالُُهَما الْقَاِسُم بن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َجدُُّهَما ِفي الَْجنَِّة ، وَأَُبوُهَما ِفي الَْجنَِّة ،َوُرقَيَّةُ ، َوأُمُّ كُلْثُومٍ بناُت َرُسولِ اللَّ

  ".أََحبَُّهَما ِفي الَْجنَِّة  َوَعمُُّهَما ِفي الَْجنَِّة ، َوَعمَُّتُهَما ِفي الَْجنَِّة ، َوخَاالُتُهَما ِفي الَْجنَِّة ، َوُهَما ِفي الَْجنَِّة ، َوَمْن
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ ، ح -٢٦١٧

َحدَّثََنا َنْصُر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْوشَّاُء ، : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َوَزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، قَاال 
سَْيٍد الْغِفَارِيِّ ، أَنّ ثََنا َزْيُد بن الَْحَسنِ اَألْنَماِطيُّ ، َحدَّثََنا َمْعرُوُف بن خَرَُّبوذَ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن أَُحدَّ

، َوارُِدونَ َعلَيَّ الَْحْوَض ، حَْوٌض أَعَْرُض َما  أَيَُّها النَّاُس ، إِنِّي فََرطٌ لَكُْم: " َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
 الثَّقَلَْينِ ، فَاْنظُُروا َبْيَن َصْنَعاَء وَُبْصَرى ، ِفيِه َعَددُ النُُّجومِ ِقْدحانٌ ِمْن ِفضٍَّة ، وَإِنِّي َساِئلُكُْم ِحَني تَرُِدونَ َعلَيَّ َعنِ

َبُر ِكتَاُب اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، سََبٌب طََرفُُه بَِيدِ اللَِّه ، َوطََرفُُه بِأَْيِديكُْم ، فاْسَتْمِسكُوا كَْيَف َتْخلُفُونِي ِفيهَِما ؟ السََّبُب اَألكْ
ا َحتَّى َيرَِدا َعلَيَّ َما لَْن َينْقَِضَيبِِه ، َوال َتِضلُّوا َوال تَُبدِّلُوا ، َوِعْترَِتي أَْهلُ َبيِْتي ، فَإِنَُّه قَْد َنبَّأَنَِي اللَِّطيُف الَْخبُِري أَنَُّه

  ".الْحَْوَض 
ْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَحاَدةَ ، َع -٢٦١٨

ُرِفعَ الِْكَتاُب ، َوَجفَّ الْقَلَُم ، َوأُُمورٌ ُيقَْضى : " اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ السَّوَّارِ الضَُّبِعيِّ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي 
  ".ِفي ِكَتابٍ قَْد َخال 

" أَنَّ : ِتِه َجدَّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َعِليِّ بن الَْحَسنِ ، َعْن -٢٦١٩
  " .الَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه كَانَ َيعْزِلُ َعْنَها ، َوكَاَنتْ َسرِيََّتُه 

ةَ ، َعنِ ن قُرََّحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َجْحشٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ب -٢٦٢٠
  ".َضعِ السِّكَِّني ، َوَسمِّ وَكُلْ : " سُِئلَ َعنِ الُْجْبنِ ؟ فَقَالَ : الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َعِلّي أَنَُّه 

: أَبِي ُشْعَبةَ ، قَالَ  َعْنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو النَُّعْيمِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ،  -٢٦٢١
  " .الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما طَافَا َبْعدَ الَْعْصرِ َوَصلََّيا َركَْعَتْينِ " رَأَْيُت 

، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َسعِيٍد الزَّيَّاُت ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمْنِذرِ الطَّرِيِقيُّ -٢٦٢٢
أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْحارِِث ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه أَُبو َرَجاٍء الَْحبَِطيُّ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ بن الَْحجَّاجِ ، َعْن 

َيا : َسأَلَ اْبَنُه الَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َعْن أَْشَياَء ِمْن أَْمرِ الُْمُروَءِة ، فَقَالَ أَنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 



اُع الَْعِشَريِة ، اصِْطن: فََما الشََّرُف ؟ قَالَ : َيا أََبْه ، السََّداُد َدفُْع الُْمْنكَرِ بِالَْمْعرُوِف ، قَالَ : بينَّ ، َما السََّداُد ؟ قَالَ 
الَْعفَاُف ، وَإِْصالُح الَْمالِ ، قَالَ : فََما الُْمُروَءةُ ؟ قَالَ : َوَحْملُ الَْجرِيَرِة ، وُموافَقَةُ اِإلْخواِن ، َوِحفْظُ الْجَِرياِن ، قَالَ 

إِْحرَاُز الَْمْرِء َنفَْسُه ، وَبذْلُُه عُْرَسُه ، : َما اللَّوُم ؟ قَالَ فَ: النَّظَُر ِفي الَْيِسريِ ، َوَمْنُع الَْحِقريِ ، قَالَ : فََما الدِّقَّةُ ؟ قَالَ : 
فََما : أَنْ َتَرى َما أَْنفَقَْتُه َتلَفًا ، قَالَ : فََما الشُّحُّ ؟ قَالَ : الَْبذْلُ ِمَن الَْعِسريِ وَالَْيِسريِ ، قَالَ : فََما السَّمَاَحةُ ؟ قَالَ : قَالَ 

الُْجْرأَةُ َعلَى الصَِّديقِ ، وَالنُّكُولُ َعنِ الَْعُدوِّ : فََما الُْجْبُن ؟ قَالَ : الُْموَاَساةُ ِفي الشِّدَِّة وَالرََّخاِء ، قَالَ :  اِإلَخاُء ؟ قَالَ
: فََما الِْحلُْم ؟ قَالَ : الَْبارَِدةُ ، قَالَ  الرَّغَْبةُ ِفي التَّقَْوى ، َوالزََّهاَدةُ ِفي الدُّْنَيا ِهيَ الْغَنِيَمةُ: فََما الَْغنِيَمةُ ؟ قَالَ : ، قَالَ 

  رَِضى النَّفْسِ بَِما قََسَم اللَُّه َتَعالَى لََها َوإِنْ قَلَّ ، وَإِنَّمَا: فََما الْغَِنى ؟ قَالَ : كَظُْم الَْغْيِظ ، َوِملْكُ النَّفْسِ ، قَالَ 

ِشدَّةُ الَْبأْسِ ، : فََما الَْمَنَعةُ ؟ قَالَ : شََرُه النَّفْسِ ِفي كُلِّ َشْيٍء ، قَالَ : فََما الْفَقُْر ؟ قَالَ : الْغَِنى غىن النفس ، قَالَ 
الْعََبثُ بِاللِّْحَيِة ، : فََما الِْعيُّ ؟ قَالَ : الْفََزُع ِعْنَد الَْمْصُدوقَِة ، قَالَ : فََما الذُّلُّ ؟ قَالَ : وُمناَزَعةُ أَِعزَّاِء النَّاسِ ، قَالَ 

كَالُمُك ِفيَما ال : فََما الْكُلْفَةُ ؟ قَالَ : ُمَوافَقَةُ اَألقَْراِن ، قَالَ : فََما الْجُْرأَةُ ؟ قَالَ : ثَْرةُ الْبَْزقِ ِعْنَد الُْمخاطََبِة ، قَالَ َوكَ
ِحفْظُ الْقَلْبِ : فََما الْعَقْلُ ؟ قَالَ : مِ ، قَالَ أَنْ ُتْعِطَي ِفي الُْغْرمِ ، َوَتْعفَُو َعنِ الُْجْر: فََما الَْمْجُد ؟ قَالَ : َيْعنِيَك ، قَالَ 

فََما ُحْسُن الثََّناِء ؟ قَالَ : ُمَعازَُتَك إَِماَمَك ، وَرفُْعَك َعلَْيِه كَالَمَك ، قَالَ : فََما الْخُْرُق ؟ قَالَ : كُلََّما اْسَتْوَعْيَتُه ، قَالَ 
: فََما السَّفَُه ؟ قَالَ : طُولُ األََناِة ، َوالرِّفُْق بِالُْوالِة ، قَالَ : فََما الَْحْزُم ؟ قَالَ : قَالَ ، َوَتْرُك الْقَبِيحِ ، إِْتَيانُ الَْجمِيلِ : 

فََما  :َتْركَُك الَْمْسجَِد ، وَطَاَعُتَك الُْمفِْسَد ، قَالَ : فََما الَْغفْلَةُ ؟ قَالَ : اتِّبَاُع الدَّناَءِة ، َوُمصاَحَبةُ الُْغوَاِة ، قَالَ 
اَألْحَمُق ِفي َماِلِه ، الْمَُتَهاوِنُ ِفي : فََما الُْمفِْسُد ؟ قَالَ : َترْكَُك حَظََّك َوقَْد ُعرَِض َعلَْيَك ، قَالَ : الِْحْرَمانُ ؟ قَالَ 

ال فَقَْر أََشدُّ ِمَن الْجَْهلِ ، َوال َمالَ " : َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ِعْرِضِه ، ثُمَّ قَالَ َعِليٌّ 
كَالتَّْدبِريِ ، َوال  أَْعَوُد ِمَن الَْعقْلِ ، َوال َوْحَدةَ أَْوَحُش ِمَن الُْعْجبِ ، َوال اْسِتظْهاَر أَْوفَُق ِمَن الُْمَشاَوَرِة ، َوال َعقْلَ

  َبادَةََحَسَب كَُحْسنِ الَْخلْقِ ، َوال َوَرَع كَالْكَفِّ ، َوال ِع

ةُ الِْحلْمِ السَّفَُه ، َوآفَةُ كالتَّفَكُّرِ ، َوال إَِميانَ كَالَْحَياِء وَالصَّْبرِ ، َوآفَةُ الَْحِديِث الْكَِذُب ، َوآفَةُ الِْعلْمِ النِّْسَيانُ ، َوآفَ
َوآفَةُ السَّمَاَحِة الَْمنُّ ، َوآفَةُ الَْجَمالِ الْخَُيالُء ، َوآفَةُ  الِْعبَاَدِة الْفَْتَرةُ ، َوآفَةُ الظَّْرِف الصَّلَُف ، َوآفَةُ الشََّجاَعِة الْبَْغُي ،

نَ ِمثْلَكَ ، َيا بينَّ ، ال َتسَْتِخفَّنَّ بَِرُجلٍ تََراُه أََبًدا ، فَإِنْ كَانَ َخيًْرا ِمْنَك فَاْحَسْب أَنَُّه أَبُوَك ، َوإِنْ كَا" الَْحَسبِ الْفَْخُر 
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُشْعَبةَ ، إِال ُمَحمَّدُ : كَانَ أَْصَغَر مِْنَك فَاْحَسْب أَنَّهُ ابُْنَك ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ  فَُهَو أَُخوَك ، َوإِنْ

َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، إِال  بن َعْبِد اللَِّه أَُبو َرَجاٍء الَْحبَِطيُّ ، َتفَرََّد بِِه ُعثَْمانُ بن َسعِيٍد الزَّيَّاُت ، َوال ُيْرَوى َعْن َعِليٍّ
  .بَِهذَا اِإلْسنَاِد

 ُمْسِلمِ بن ِعَياضٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن ُنَسْيرِ بن ذُْعلُوقٍ ، َعْن -٢٦٢٣
  ".ُهَما قَاِضَيَتاِن َعمَّا ِسَواُهَما : َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َعْن َركَْعَتيِ الُْجُمَعِة ؟ فَقَالَ  َسأَلْتُ الَْحَسَن بن َعِليٍّ: " ، قَالَ 
: الَ الَْحَسنِ ، قََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن ُيوُنَس بن ُعبَْيٍد ، َعنِ  -٢٦٢٤

:  َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَقَالَ كَانَ زَِيادٌ َيَتتَبَُّع ِشيَعةَ َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه فََيقَْتلُُهْم ، فََبلَغَ ذَِلَك الَْحَسَن بن َعِليٍّ
  ".اللَُّهمَّ َتفَرَّْد بِمَْوِتِه ، فَإِنَّ الْقَْتلَ كَفَّاَرةٌ " 

أَُساَمةَ ، َعْن  ثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زِيَاٍد ، َحدَّثََنا أَُبوَحدَّ -٢٦٢٥
خََرْجُت َمَع الَْحَسنِ ، : ، قَالَ  ُسفَْيانَ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن اَألَصمِّ ، َعْن َعمِِّه َيزِيَد بن اَألَصمِّ



َيا َجارَِيةُ َهاتِ الِْمْخَضَب ، فََصبَّ ِفيِه : َوَجارَِيةٌ َتُحتُّ شَْيئًا ِمَن الِْحنَّاِء َعْن أَظْفَارِِه ، فََجاَءْتُه إِضْباَرةٌ ِمْن كُُتبٍ ، فَقَالَ 
َيا أََبا ُمَحمٍَّد ، ِممَّْن َهِذِه الْكُُتُب ؟ قَالَ : ِمْنَها َشْيئًا ، َولَْم َينْظُْر إِلَْيِه ، فَقُلُْت َماًء ، َوأَلْقَى الْكُُتَب ِفي الَْماِء ، فَلَْم َيفَْتْح 

ي ، َعلَى َنفِْسأَْهلِ الْعِرَاقِ ، ِمْن قَْومٍ ال َيْرجُِعونَ إِلَى َحقٍّ ، َوال يُقِْصُرونَ َعْن َباِطلٍ ، أََما إِنِّي لَْسُت أَْخَشاُهْم " ِمْن : 
  ".ولَكِنِّي أَْخَشاُهْم َعلَى ذَِلَك ، َوأَشَاَر إِلَى الُْحَسْينِ 

َعْن ُسفَْيانَ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، -٢٦٢٦
أَخْرُِجونِي إِلَى الصَّحَْراِء : لَمَّا ُحِضَر الَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ : قَلَةَ ، قَالَ ُعَيْيَنةَ ، َعْن َرقََبةَ بن َمْص

نَفِْسي ِعْنَدَك ، فَإِنََّها اللَُّهمَّ إِنِّي أَحَْتِسُب " لََعِليِّ أَنْظُُر ِفي َملَكُوِت السََّماَواِت ، يَْعنِي اآلَياِت ، فَلَمَّا أُخْرَِج بِِه ، قَالَ 
  ".أََعزُّ اَألْنفُسِ َعلَيَّ ، َوكَانَ ِممَّا صََنَع اللَُّه لَُه أَنَُّه اْحَتَسَب َنفَْسُه 

ُتُوفِّيَ  : "َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٢٦٢٧
  " .الَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َوُهَو اْبُن سَْبعٍ َوأَْرَبِعَني 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٢٦٢٨
َسْعًدا وَالَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما َماَتا ِفي َزَمنِ " ْيرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن حَفْصٍ ، أَنّ ُبكَ

  " .ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فََيَرْونَ أَنَّهُ َسمَُّه 
ُتُوفِّيَ : " َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : ْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َع -٢٦٢٩

  " .الَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َسَنةَ ِتْسعٍ وَأَْرَبِعَني ِفي َشْهرِ َربِيعٍ اَألوَّلِ 
ُتوُفَِّي الَْحَسُن بن َعِليِّ بن : " اعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنَب -٢٦٣٠

ِديَنِة َوِسنُُّه ِستٌّ ْوُتُه بِالَْمأَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َسَنةَ ِتْسعٍ وَأَْرَبِعَني ، َوَصلَّى َعلَْيِه َسِعيُد بن الَْعاصِ ، َوكَانَ َم
  " .أَْو َسْبٌع وَأَْرَبُعونَ 

َمَد الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْنُصورٍ الطُّوِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْح -٢٦٣١
كُْنُت َمَع الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َوأُْخرِجَ : ثَنِي شَُرْحبِيلُ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن َعَدوِيَّةَ ، َحدَّ

أَنْ َيْمَنَعهُ بنو ِه َوَسلََّم ، فََخاَف بِسَرِيرِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، وأََراَد أَنْ َيْدِفَنُه َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
إِنْ : " إِنِّي َسِمْعُتُه ، َيقُولُ : أَُميَّةَ ، فَلَمَّا اْنَتهَْوا بِِه إِلَى الَْمْسجِِد قَاَمْت بنو أَُميَّةَ ، فَقَاَم َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ ، فَقَالَ 

  ".َمَنُعوكُْم فَاْدِفُنونِي َمَع أُمِّي 

حَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ بندَاٌر ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك بن الصَّبَّاحِ الِْمْسَمِعيُّ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َي -٢٦٣٢
إِنَّ : َعاوَِيةَ قَالَ َعْمُرو بن الْعَاصِ َوالُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَ ِلُم: ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن ُحَدْيرٍ ، أَظُنُُّه َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ ، قَالَ 

ال :  َيجُِد كَالًما ، فَقَالَ الَْحَسَن بن َعِليٍّ َعيِيُّ ، َوإِنَّ لَُه كَالًما َوَرأًَيا ، َوإِنَُّه قَْد َعِلْمَنا كَالَمُه ، فََيَتكَلَُّم كَالًما فَال
ا َوَوقََع ِفيِه ، ثُمَّ صَِعَد الُْمغَِريةُ بن ُشْعَبةَ ، فََحِمدَ اللََّه وَأَثَْنى َتفَْعلُوا ، فَأََبْوا َعلَْيِه ، فََصِعَد َعْمٌرو الْمِْنَبَر ، فَذَكََر َعِلي

ال أَصَْعُد َوال أََتكَلَُّم َحتَّى : اصَْعْد ، فَقَالَ : َعلَْيِه ، ثُمَّ َوقََع ِفي َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، ثُمَّ قِيلَ ِللَْحَسنِ بن َعِليٍّ 
حَِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيهِ ي إِنْ قُلُْت َحقًّا أَنْ ُتَصدِّقُونِي ، َوإِنْ قُلُْت َباِطال أَنْ ُتكَذُِّبونِي ، فَأَْعطَْوُه ، فََصِعَد الِْمْنَبَر ، فَُتْعطُونِ

لََعَن اللَُّه السَّاِئقَ : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ بِاللَِّه َيا َعْمُرو وَأَْنَت َيا ُمِغَريةُ َتْعلََماِن أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى : ، فَقَالَ 
أَْنُشُدكَ اللََّه َيا ُمَعاوَِيةُ َوَيا ُمِغَريةُ ، أََتْعلََماِن أَنَّ َرسُولَ اللَِّه : اللَُّهمَّ نََعْم َبلَى ، قَالَ : ، أََحُدُهَما فُالنٌ ؟ قَاال " َوالرَّاِكَب 



أَْنُشُدكَ اللََّه َيا َعْمُرو َوأَْنَت َيا : اللَُّهمَّ َبلَى ، قَالَ : ؟ قَاال " لََعَن َعْمًرا بِكُلِّ قَاِفَيٍة قَالََها لَْعَنةً " َوَسلََّم  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  :قَْوَم َهذَا ؟ قَاال  ُمَعاوَِيةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ ، أََتْعلََماِن أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََعَن

  .فَإِنِّي أَْحَمُد اللََّه الَِّذي َوقَْعُتْم ِفيَمْن َتبَرَّأَ ِمْن َهذَا ، َوذَكََر الَْحِديثَ : َبلَى ، قَالَ الَْحَسُن 
ثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ ، أََنا َحرِيُز بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْوٍن السَِّرياِفيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّ -٢٦٣٣

إِنَّ الَْحَسَن : قَالَ َعْمُرو بن الَْعاصِ ، وَأَُبو اَألعَْورِ السُّلَِميُّ ِلُمَعاوَِيةَ : ُعثَْمانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْوٍف ، قَالَ 
، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ال َتقُوال ذَِلَك ، فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى  بن َعِليِّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما َرُجلٌ َعيِيٌّ

للَُّه َتعَالَى َسُن بن َعِليٍّ َرِضيَ االلَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َتفَلَ ِفي ِفيِه ، َوَمْن َتفَلَ َرُسولُ اللَِّه ِفي ِفيِه فَلَْيَس بَِعيِيٍّ ، فَقَالَ الَْح
َورِ ، فَإِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى أَمَّا أَْنتَ َيا َعْمُرو فَإِنَُّه َتنَاَزَع فِيَك َرُجالِن ، فَاْنظُرْ أَيُُّهَما أَُبوَك ، َوأَمَّا أَْنَت َيا أََبا اَألْع: َعْنُه 

  " .ن ُسفَْيانَ لََعَن رِْعال َوذَكْوانَ َوَعْمَرو ب: " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ُهمَاَوَما أَسَْنَد الَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما َعاِئَشةُ ، َعنِ الَْحَسنِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْن

  ،ح َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيِد بن َبِشريٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َداُوَد الُْمْنكَِدرِيُّ -٢٦٣٤

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي : قِّيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َشهَْرَياَر الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُزرَاَرةَ الرَّ
ِه ُموَسى  بن ُعقَْبةَ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن فَُدْيٍك ، َحدَّثَنِي إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراهِيَم بن ُعقَْبةَ ، َعْن َعمِّ

َعلََّمنِي َرُسولُ اللَّهِ : أَْخَبرَنِي الَْحَسُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ : َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنَها ، قَالَْت 
اللَُّهمَّ اْهِدَنا ِفيَمْن َهدَْيَت ، َوَعاِفَنا ِفيَمَن َعافَْيَت ، وَتَولََّنا ِفيَمْن : " الْقُُنوِت ِفي الْوِْترِ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُدَعاَء

لُّ َمْن َوالَْيَت ، ُه ال َيِذَتَولَّْيَت ، َوَبارِْك لََنا ِفيَما أَْعطَْيَت ، َوِقَنا َشرَّ َما قََضْيَت ، إِنَّكَ َتقِْضي َوال يُقَْضى َعلَْيَك ، وَإِنَّ
  ".َتَبارَكَْت َوَتعَالَْيَت 

  أَُبو الْحَْوَراِء ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعنُْه

ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْسحَاَق بن وَاِضحٍ الَْعسَّالُ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا  -٢٦٣٥
بن َعِليٍّ َرِضيَ  ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُبَرْيدِ بن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن أَبِي الْحَْوَراِء ، َعنِ الَْحَسنِ

اللَُّهمَّ اْهِدنِي ِفيَمْن َهَدْيَت ، : " َم أَنْ أَقُولَ ِفي الْوِْترِ َعلََّمنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 
 ، إِنََّك َتقِْضي َوال يُقَْضى َوَعاِفنِي ِفيَمْن َعافَْيَت ، َوَتَولَّنِي ِفيَمْن َتَولَّْيَت ، َوَبارِْك ِلي ِفيَما أَْعطَْيَت ، َوِقنِي َشرَّ َما قَضَْيَت

  " .ِذلُّ َمْن َوالَْيَت ، َوال يَِعزُّ َمْن َعاَدْيَت ، َتبَاَركَْت َوتََعالَْيَت َعلَْيَك ، إِنَُّه ال َي
َعْن بَُرْيدِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ،  ٢٥ -٢٦٣٦

أَيَّ َشْيٍء َحفِظَْت ِمْن ِمْن : ِقيلَ ِللَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما : أَبِي الْحَْوَراِء ، قَالَ  بن أَبِي مَْرَيَم ، َعْن
ُهمَّ اْهِدنِي ِفيَمْن َهَدْيتَ اللَّ: " َما َحِفظُْت ِمْنُه إِال كَِلَماٍت أَقُولُُهنَّ ِفي الْوِْترِ : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ 

َت ، إِنََّك َتقِْضي َوال ، َوَعاِفنِي ِفيَمْن َعافَْيَت ، َوَتَولَّنِي ِفيَمْن َتَولَّْيَت ، َوَبارِْك ِلي ِفيَما أَْعطَْيَت ، َوِقنِي َشرَّ َما قَضَْي
  " .ُيقَْضى َعلَْيَك ، َتبَاَركَْت َربََّنا َوَتعَالَْيَت 

  َنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألْوِديُّ ، حَحدَّثَ -٢٦٣٧

َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن :  ، قَالُوا َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، وََيحَْيى الِْحمَّانِيُّ
َعلََّمنِي : ى َعْنُه ، قَالَ أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُبرَْيِد بن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن أَبِي الَْحْوَراِء ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَ



لَُّهمَّ اْهدِنِي ِفيَمْن َهَدْيَت ، َوَعاِفنِي ِفيَمْن ال: " َجدِّي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَِلَماٍت أَقُولُُهنَّ ِفي الْوِْترِ 
َيِذلُّ َمْن َوالَْيَت ،  َعافَْيَت ، َوَبارِكْ ِلي ِفيَما أَْعطَْيَت ، َوِقنِي َشرَّ َما قََضْيَت ، إِنَّكَ َتقِْضي َوال يُقَْضى َعلَْيَك ، إِنَُّه ال

  " .ا َوَتعَالَْيَت َوال َيِعزُّ َمْن َعاَدْيَت ، َتَبارَكَْت َربََّن
َق ، َعْن ُبَرْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَا -٢٦٣٨

َعلََّمنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ُه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ َعْن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن أَبِي الَْحْوَراِء ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَّ
َضْيَت ، اللَُّهمَّ اْهدِنِي ِفيَمْن َهَدْيَت ، َوَعاِفنِي ِفيَمْن َعافَْيَت ، َوَتَولَّنِي ِفيَمْن َتَولَّْيَت ، َوقِنِي َشرَّ َما قَ: " َعلَْيِه َوَسلََّم 

  " .ى َعلَْيَك ، ال َيِذلِّ َمْن َوالَْيَت ، َوال َيِعزُّ َمْن َعاَدْيَت تََباَركَْت َوَتَعالَْيَت إِنََّك َتقِْضي َوال يُقَْض

أَبِي إِْسحَاَق ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الُْمَتوَكِّلِ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن -٢٦٣٩
َعلََّمنِي َرُسولُ اللَّهِ : َرْيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َعْن أَبِي الْحَْوَراِء ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ َعْن ُب

ْن َهَدْيَت ، َوَعاِفنِي ِفيَمْن َعافَْيَت ، اللَُّهمَّ اْهِدنِي ِفيَم: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَِلَماٍت أَقُولُُهنُّ ِفي قُُنوِت الْوِْترِ 
ى َعلَْيَك ، إِنَُّه ال َيِذلُّ َوَتَولَّنِي ِفيَمْن َتَولَّْيَت ، وََبارِكْ ِلي ِفيَما أَْعطَْيَت ، َوِقنِي َشرَّ َما قََضْيَت ، إِنَّكَ َتقِْضي َوال يُقَْض

  " .كَْت َربََّنا َوَتَعالَْيَت َمْن َوالَْيَت ، َوال يَِعزُّ َمْن َعاَدْيَت ، َتبَاَر
 ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ الْفَرَّاُء ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَحاقَ الْفَزازِيُّ -٢٦٤٠

َعلََّمنِي : َحْوَراِء ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُبرَْيِد بن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن أَبِي الْ
اللَُّهمَّ اْهِدنِي ِفيَمْن َهدَْيَت ، َوَعاِفنِي ِفيَمْن : " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَقُولَ َهُؤالِء الْكَِلَماِت ِفي الْوِْترِ 

يُقَْضى َعلَْيَك ، َوال  ْيَت ، َوَتَولَّنِي ِفيَمْن َتَولَّْيَت ، َوبَارِْك ِلي ِفيَما أَْعطَْيَت ، َوِقنِي َشرَّ َما قََضْيَت ، إِنَّكَ َتقِْضي َوالَعافَ
  " .َيِذلُّ َمْن َوالَْيَت ، َتَبارَكَْت رَبََّنا َوَتعَالَْيَت 

تَّمَّاُر ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُبرَْيِد بن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد ال -٢٦٤١
َسلََّم َعلََّمنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َسِمْعُت الَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، َيقُولُ : الَْحْوَراِء ، قَالَ 

 اللَُّهمَّ اْهِدنِي ِفيَمْن َهَدْيَت ، َوَتَولَّنِي ِفيَمْن َتَولَّْيَت ، َوَعافِنِي ِفيَمْن َعافَْيَت ، َوَبارِْك ِلي ِفيَما: " أَنْ أَقُولَ ِفي الْوِْترِ 
ال َيِذلُّ َمْن َوالَْيَت ، َوال َيِعزُّ َمْن َعاَدْيَت ، أَْعطَْيَت ، َوِقنِي َشرَّ َما قََضْيَت ، إِنََّك تَقِْضي َوال ُيقَْضى َعلَْيَك ، إِنَّهُ 

  " .َتَبارَكَْت َوَتعَالَْيَت 

يُّ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ الْفَرَّاُء ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَحاقَ الْفََزارِ -٢٦٤٢
ِمثْلُ : قُلُْت ِللَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما : ِه ، َعْن ُبرَْيِد بن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن أَبِي الَْحْوَراِء ، قَالَ ُعَبْيِد اللَّ

: " لُْت َعْنُه أَنِّي َسِمْعُتُه ، َيقُولُ َعقَ: َمْن كُْنَت ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ َوَما َعقَلَْت َعْنُه ؟ قَالَ 
، َوَعقَلُْت َعْنُه الصَّلَوَاِت الَْخْمَس ، وكَِلماتٍ " َدْع َما يَرِيُبَك إِلَى َما ال يَرِيُبَك ، فَإِنَّ الشَّرَّ رِيَبةٌ ، َوالْخَْيَر طَُمأْنِيَنةٌ 

ُهمَّ اْهدِنِي ِفيَمَن َهَدْيَت ، َوَعاِفنِي ِفيَمْن َعافَْيَت ، َوَتَولَّنِي ِفيَمْن َتَولَّْيَت ، اللَّ: قُلِ : " أَقُولُُهنَّ ِعْنَد اْنِقضاِئهِنَّ ، قَالَ 
َنا  وَالَْيَت ، تََباَركْتَ َربََّوَبارِكْ ِلي ِفيَما أَْعطَْيَت ، َوقِنِي َشرَّ َما قََضْيَت ، إِنََّك َتقِْضي َوال يُقَْضى َعلَْيَك ، إِنَُّه ال َيِذلُّ َمْن

فََدَخلُْت َعلَى ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ ِفي الشِّْعبِ ، فََحدَّثُْتُه بَِهذَا الَْحِديِث ، َعْن أَبِي : قَالَ بَُرْيُد بن أَبِي مَْرَيَم ، " َوَتَعالَْيَت 
كَِلَماٌت َعلََّمَناُهنَّ أَنْ َنقُولَُهنَّ ِفي الْقُنُوتِ  َصَدَق ، ُهنَّ: الَْحْوَراِء ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَقَالَ 

.  



زَُّبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُمَحمٍَّد النَّاِقُد ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ال -٢٦٤٣
َما : قُلُْت ِللَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه : بن أَبِي مَْرَيَم ، َعْن أَبِي الْحَْوَراِء ، قَالَ  الَْعالُء بن صَاِلحٍ ، َعْن بَُرْيِد

  " .الصَّلََواتِ الَْخْمَس : " َحِفظَْت ِمَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فَقَالَ 
ِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُبَرْيدِ بن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَا -٢٦٤٤

أَذْكُُر ِمْن : لَ َما َتذْكُُر ِمْن ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَا: قُلُْت ِللَْحَسنِ بن َعِليٍّ : أَبِي الْحَْوَراِء ، قَالَ 
 ، فََنَزَعَها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّنِي أََخذُْت َتمَْرةً ِمْن َتْمرِ الصََّدقَِة ، فََجَعلُْتَها ِفي ِفيَّ

: َيا َرسُولَ اللَِّه ، َما َعلَْيَك ِمْن َهِذِه التَّْمَرِة ِلَهذَا الصَّبِيِّ ؟ فَقَالَ : يلَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِلَُعابَِها ، فََجَعلََها ِفي التَّْمرِ ، فَِق
  ".إِنَّا آلَ ُمَحمٍَّد ال َتِحلُّ لََنا الصََّدقَةُ " 

َماَرةَ ، َحدَّثَنِي بَُرْيُد بن أَبِي مَْرَيمَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُع -٢٦٤٥
مِثْلَ َما كُْنَت َيْوَم َماَت َماتَ النَّبِيُّ َصلَّى : قُلُْت ِللَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه : ، َعْن أَبِي الْحَْوَراِء ، قَالَ 

َدْع َما يَرِيُبكُ إِلَى َما : " قَلُْت َعْنُه أَنَّ َرُجال َجاَءهُ َيْوًما ، فََسأَلَُه َعْن َشْيٍء ، فَقَالَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ َوَما َتْعِقلُ ِمْنُه ؟ َع
  ".ال َيرِيُبُك ، فَإِنَّ الشَّرَّ رِيَبةٌ ، َوإِنَّ الَْخْيَر طُمَأْنِيَنةٌ 
ُجْرٍن ِمْن جَِراِن َتْمرِ الصََّدقَِة ، فَأََخذْتُ َتْمَرةً فَطََرحُْتها ِفي ِفيَّ ، فَأََخذَ  َوَعقَلُْت َعْنُه أَنِّي َمَرْرُت بِِه َيْوًما َوَبْيَن َيَدْيِه ِفي

كَلََها لَْو َتَركَْت الُْغالَم فَأَ: اُبُه بِقَفَاَي ، ثُمَّ أَْدَخلَ َيَدُه ِفي ِفيَّ فَانَْتَزَعَها بِلُعَابَِها ، ثُمَّ طََرَحَها ِفي الُْجْرِن ، فَقَالَ لَُه أَْصَح
  " .إِنَّ الصََّدقَةَ ال َتِحلُّ آللِ ُمَحمٍَّد : " ؟ فَقَالَ 

اللَُّهمَّ اْهِدنِي ِفيَمْن َهَدْيَت ، َوَتَولَّنِي ِفيَمْن َتَولَّْيَت ، َوَعاِفنِي : " َوَعلََّمنِي كَِلَماٍت أَْدُعو بِهِنَّ ِفي آِخرِ الْقُُنوِت : قَالَ 
ِلي ِفيَما أَْعطَْيَت ، َوقِنِي َشرَّ َما قَضَْيَت ، إِنََّك َتقِْضي َوال يُقَْضى َعلَْيَك ، َوإِنَُّه ال َيِذلُّ َمنْ  ِفيَمْن َعافَْيَت ، َوَبارِْك

  " .َوالَْيَت ، َتبَاَركَْت َوَتعَالَْيَت 

ثََنا ُسفَْيانُ بن َوِكيعِ بن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن النُّْعَماِن الْقَزَّاُز الَْبْصرِيُّ ، َحدَّ -٢٦٤٦
َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه  َعْن ُيوُنَس بن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن بَُرْيِد بن أَبِي مَْرَيَم السَّلُوِليِّ ، َعْن أَبِي الْحَْوَراِء ، َعنِ الَْحَسنِ بن

اللَُّهمَّ اْهدِنِي ِفيَمْن : " اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَِلَماٍت أَقُولُُهنَّ ِفي قُُنوتِ الْوِْترِ  َعلََّمنِي َرُسولُ: َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 
، فَإِنََّك تَقِْضي  َما قَضَْيَتَهَدْيَت ، َوَعاِفنِي ِفيَمْن َعافَْيَت ، َوَتوَلَّنِي ِفيَمْن َتَولَّْيَت ، َوَبارِْك ِلي ِفيَما أَْعطَْيَت ، َوقِنِي َشرَّ 

  " .َوال ُيقَْضى َعلَْيَك ، إِنَّهُ ال َيِذلُّ ِمْن َوالَْيَت ، َتبَاَركَْت َوَتعَالَْيَت 
ُبو  بن َسْهلٍ أََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعبَْيٍد الُْمحَارِبِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع -٢٦٤٧

لَقِيُت الَْحَسَن بن َعِليٍّ : ، قَالَ إِبَْراهِيَم الْفََزارِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيعُ بن الرُّكَْينِ ، َعْن أَبِي يَزِيَد الزَّرَّاِد ، َعْن أَبِي الْحَْوَراِء 
: ْن أَبِيَك ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فَقَالَ بنفِْسي أَْنَت َما َحفِظَْت َع: َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه بِالَْبْصَرِة ، فَقُلُْت 

اللَُّهمَّ اْهدِنِي ِفيَمْن َهَدْيَت ، َوَعاِفنِي ِفيَمْن َعافَْيَت ، : " َما ِهَي ؟ قَالَ : َعلََّمنِي كَِلَماٍت أَقُولُُهنَّ ِفي الْوِْترِ ، قُلُْت 
  " .ارِكْ ِلي ِفيَما أَْعطَْيَت ، َوِقنِي َشرَّ َما قََضْيَت ، إِنَّكَ َتقِْضي َوال يُقَْضى َعلَْيَك َوَتَولَّنِي ِفيَمْن َتَولَّْيَت ، وََب

كُْنُت أَْمِشي َمَعُه ِفي حَاِئِط الصََّدقَِة ، فَأََخذُْت َتمَْرةً ، فَأَْدَخلُْتَها ِفي : بنفِْسي َما َحفِظَْت َعْنُه غَْيَر َهذَا ؟ قَالَ : قُلُْت 
  " .أََما َعِلْمَت أَنَّا أَْهلُ َبْيٍت ال َتِحلُّ لََنا الصََّدقَةُ ؟ " أَْي بينَّ ، : ، فَأَْدَخلَ َيَدُه َحتَّى أَخَْرَجَها ، َوقَالَ  ِفيَّ

دَّثََنا الَْعالُء بن َصاِلحٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا طَاِهُر بن أَبِي أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ ، َح -٢٦٤٨



َما َعقَلَْت َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : كُنَّا ِعْنَد الَْحَسنِ بن َعِليٍّ فَُسِئلَ : ُبرَْيِد بن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن أَبِي الَْحْوَراِء ، قَالَ 
، فََمرَّ َعلَى َجرِينٍ ِمْن َتْمرِ الصََّدقَِة ، فََوَجْدُت تَْمَرةً ، فَأَلْقَيُْتَها ِفي ِفيَّ ،  كُْنُت أَْمِشي َمَعُه َيْوًما: َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فَقَالَ 

لصََّدقَةُ إِنَّا آلَ ُمحَمٍَّد ال َتِحلُّ لََنا ا: " َما َعلَْيَك َيا َرسُولَ اللَِّه لَْو َتَركَْتَها ؟ قَالَ : فَأَْخَرجََها بِلَُعابِي ، فَقَالَ بَْعُض الْقَْومِ 
. "  

  أَُبو وَاِئلٍ َشِقيُق بن َسلََمةَ
  َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه عنه

، َعْن أَبِي إِْسَحاقَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُحدَْيُج بن ُمَعاوَِيةَ  -٢٦٤٩
َجاَءِت امَْرأَةٌ إِلَى إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى : ِقيقِ بن َسلََمةَ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ ، َعْن َش

اِحٍد ِمْنُهَما َتمَْرةً ، فَأَكَال َتمَْرَتْيهَِما ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعَها اْبَناِن لََها ، فَأَْعطَاَها ثَالثَ َتمََراٍت ، فَأَْعطَِت اْبَنْيَها كُلَّ َو
قَْد َرِحمََها : " ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ جََعال َينْظَُراِن إِلَى أُمِّهَِما ، فََشقَّْت َتمَْرَتَها بنْصفَْينِ َبْيَنُهَما ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ

  ".اللَُّه بَِرْحَمِتَها اْبنَْيَها 
  َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا

أَحَْمُد بن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ ، َحدَّثََنا  -٢٦٥٠
ِه َوَسلََّم َمرَّ بِِه ٌد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيَحدَّثََنا ُمَجاِل

َسلََّم ، فََنَهَس ِمْنُه نَْهَسةً أَْو نَْهَسَتْينِ ، ثُمَّ فََتَناَولَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: " َوِفي َيِدِه عَْرٌق َيَتعَرَُّق ِمْنُه ، قَالَ 
  " .َصلَّى وَلَْم َيتََوضَّأْ 

  ُهَبْيَرةُ بن َيرَِمي ، َعنِ الَْحَسنِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

َنا َيزِيُد بن َعطَاٍء ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحينِيُّ ، َحدَّثَ -٢٦٥١
َيا أَيَُّها النَّاُس ، لَقَْد فَقَدُْتْم : " َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي ، أَنَّ الَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َخطََب النَّاَس ، فَقَالَ 

كُُه اآلِخُرونَ ، إِنْ كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََيْبَعثُُه ِفي السَّرِيَِّة ، َوإِنَّ َرُجال لَمْ َيْسبِقْهُ األَوَّلُونَ ، َوال ُيْدرِ
  ".ي ثََمنِ َخاِدمٍ ِدْرَهمٍ ِفجِبْرِيلَ َعْن َيِمينِِه ، َوِميكَائِيلَ َعْن َيَسارِِه ، َواللَِّه َما تََرَك بَْيَضاَء َوال َصفَْراَء إِال ثََماِن ِمائَِة 

بِي إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحكِيمٍ األَْوِديُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن أَ -٢٦٥٢
َيْبَعثُهُ بِالسَّرِيَِّة ، َيْعنِي َعِليا " لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َرُسولُ اللَِّه َص: َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ ، قَالَ 

  " .َيفَْتَح اللَُّه َعلَْيِه  َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فَُيقَاِتلُ ، جِْبرِيلُ َعْن َيِمينِِه ، َوِميكَائِيلُ َعْن َيَسارِِه ، َوال يَْرجُِع حَتَّى

ُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ الُْمزَنِيُّ ، َعْن َحدَّثََنا َمْح -٢٦٥٣
ُه َتعَالَى َعْنهُ َسِمْعُت الَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَّ: إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي ، قَالَ 

، َيا أَيَُّها النَّاُس ، لَقَْد فَاَرقَكُْم بِاألَْمسِ َرُجلٌ َما َسَبقَُه األَوَّلُونَ بِِعلْمٍ ، َوال ُيْدرِكُُه اآلِخُرونَ : " َيخْطُُب النَّاَس ، فَقَالَ 
بَْعثَ فَُيْعِطيِه الرَّاَيةَ ، فََما َيْرجُِع َحتَّى يَفَْتحَ اللَُّه َعلَْيِه ، إِنَّ جِبْرِيلَ إِنْ كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْبَعثُُه الَْم

َصفَْراَء َوال بَْيَضاَء إِال َسْبَع ِمائَِة ِدْرَهمٍ ، أَرَاَد أَ   " .نْ َيْشَترِيَ بَِها خَاِدًما َعْن َيِمينِِه ، َوِميكَائِيلَ َعْن َيسَارِِه ، َما َتَركَ 
ْسَماِعيلَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرَد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيْعلَى ، َعْن إِ -٢٦٥٤

َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه كَانَ : أَبِي َخاِلٍد ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ ، قَالَ 



  ".ال َيبَْعثُ َعِليا َمْبَعثًا إِال أَْعطَاُه الرَّاَيةَ " َوَسلََّم 
ي قَةَ بن أَبَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن َصَد -٢٦٥٥

َما َبَعثَ النَّبِيُّ : " الَ ِعْمَرانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَ
  " .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليا َمْبَعثًا إِال أَْعطَاهُ الرَّاَيةَ 

َحدَّثََنا ِعيَسى بن َساِلمٍ الشَّاِشيُّ ، َحدَّثََنا : ُموَسى بن َهاُرونَ ، َوُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، قَاال  َحدَّثََنا -٢٦٥٦
ن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َسنِ بُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي ، َعنِ الَْح

انَ لَقَْد فَارَقَكُْم َرُجلٌ لَْم َيْسبِقُْه أََحٌد ِمَن األَوَِّلَني بِِعلْمٍ ، َوال ُيْدرِكُُه أََحٌد ِمَن اآلِخرِيَن ، َمْن كَ: " َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 
اَيةَ ، ثُمَّ َيخُْرُج َوال َيْرجِعُ َحتَّى َيفَْتَح اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيِه ، جِْبرِيلُ َعْن النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيبَْعثُُه فَُيْعِطيِه الرَّ

َهمٍ ِقيَمُتُه َسْبُع ِمائَِة ِدْر َيِمينِِه ، َوِميكَائِيلُ َعْن َيَسارِِه ُيقَاِتلُونَ َمَعُه ، َماَت وَلَْم يَْتُرْك دِيَناًرا َوال ِدْرَهًما ، إِال ُحلِيا
  " .فََضلَْت َعْن َعطَاِئِه 

بن َيرَِمي ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُهَبْيَرةَ  -٢٦٥٧
َصفَْراَء َوال بَْيَضاَء إِال َسْبَع ِمائَِة ِدْرَهمٍ َعْن لَقَْد فَا: " الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ  َرقَكُمْ َرُجلُ َما َتَركَ 

  .، َيْعنِي َعِليا َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه"َعطَاِئِه أََراَد أَنْ َيْبتَاَع بَِها َخاِدًما 

كَرِيَّا الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعابِسٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َز -٢٦٥٨
لَقَْد فَاَرقَكُْم بِاَألْمسِ َرُجلٌ َما َسَبقَُه اَألوَّلُونَ بِِعلْمٍ َوال ُيْدرِكُهُ : " َخطََب الَْحَسُن ، فَقَالَ : َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي ، قَالَ 

، َوِميكَائِيلُ َعْن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََيْبَعثُهُ الَْمْبَعثَ فَُيْعِطيهِ الرَّاَيةَ ، جِْبرِيلُ َعْن َيِمينِِه  اآلِخُرونَ ، إِنْ كَانَ
  " .َيسَارِِه ، فََما َيْرجُِع حَتَّى َيفَْتَح اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَُه 

ْيبٍ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا َبكَّاُر بن َزكَرِيَّا ، َعنِ اَألْجلَحِ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن غُلَ -٢٦٥٩
َعِليٍّ َعلَى الِْمْنَبرِ  قَاَم الَْحَسُن بن أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيِّ ، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي ، أَنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه لَمَّا ُتُوفَِّي

انَ َرسُولُ اللَِّه أَيَُّها النَّاُس ، قَْد قُبَِض ِفيكُُم اللَّْيلَةَ َرُجلٌ لَْم َيْسبِقُْه األَوَّلُونَ ، َوال ُيْدرِكُُه اآلِخُرونَ ، قَْد كَ: " ، فَقَالَ 
فُُه جِبْرِيلُ َعْن َيِمينِِه ، َوِميكَائِيلُ َعْن َيسَارِِه ، ال يَْنثَنِي َحتَّى ُيفَْتَح لَُهْم ، َما َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْبَعثُُه الَْمْبَعثَ ، فََيكَْتنِ

ْيلَِة َسْبعٍ ا ِعيَسى بن َمرَْيَم ، لََتَرَك إِال َسْبَع مِائَِة ِدرَْهمٍ أََرادَ أَنْ َيْبتَاَع بَِها َخادًِما ، َوقَْد قُبَِض ِفي اللَّْيلَِة الَِّتي َعَرَج ِفيَه
  " .َوِعْشرِيَن ِمْن َرَمَضانَ 

  ُمَعاوَِيةُ بن ُحدَْيجٍ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه

مَِّد بن َيزِيَد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْمرٍو الَْواِقِفيُّ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ُمَح -٢٦٦٠
أَْرَسلَنِي ُمَعاوَِيةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ َرِحَمُه اللَُّه إِلَى الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْهمْ : ُمَعاوَِيةَ بن ُحدَْيجٍ ، قَالَ 

إِنَّا قَْوٌم ال ُتزَوَُّج نَِساُؤَنا َحتَّى َنْسَتأِْمَرُهنَّ ، : لَُه يَزِيَد ، فَقَالَ  أَْخطُُب َعلَى يَزِيدَ بنًتا لَُه أَْو أُْخًتا لَُه ، فَأَتَْيُتُه فَذَكَْرُت
َواللَِّه ال َيكُونُ ذَاكَ َحتَّى َيِسَري ِفيَنا صَاِحُبَك كََما سَاَر ِفْرَعْونُ ِفي بين : فَائِْتَها ، فَأَتَْيُتَها فَذَكَْرُت لََها يَزِيَد ، فَقَالَْت 

أَْرَسلْتَنِي إِلَى ِفلْقٍَة ِمَن الْفَلَقِ ُتَسمِّي : يلَ ، َيذَْبُح أَْبَناَءُهْم ، َوَيسَْتحْيِي نَِساَءُهْم ، فََرَجْعتُ إِلَى الَْحَسنِ ، فَقُلُْت إِسَْراِئ
ال ُيبِْغُضَنا : " ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َيا ُمَعاوَِيةُ إِيَّاَك وبُْغَضَنا ، فَإِنَّ َرسُولَ اللَّ: أَِمَري الُْمْؤمنيَِن ِفْرَعْونَ ، فَقَالَ 

  ".َوال َيْحُسُدَنا أََحدٌ إِال زِيدَ َيْوَم الِْقَياَمةِ بِسِياٍط ِمْن َنارٍ 



  أَُبو كَبِريٍ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهمَا
  َمَد بن َحْنَبلٍ ، حَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْح -٢٦٦١

َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َيْعقُوبَ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعابِسٍ ، َعْن َبْدرِ بن : َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، قَاال 
ْنَد الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فََجاَءُه َرُجلٌ ، كُْنتُ َجاِلًسا ِع: الَْخِليلِ أَبِي الَْخلِيلِ ، َعْن أَبِي كَبِريٍ ، قَالَ 

ُمَعاوَِيةُ ، َيْعنِي اْبَن ُحدَْيجٍ ، : لَقَْد َسبَّ ِعْنَد ُمَعاوَِيةَ َعِليا َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما َسبا قَبِيًحا َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه : فَقَالَ 
أَْنَت : فََرآُه ِعْنَد دَارِ َعْمرِو بن ُحَرْيٍث ، فَأََراهُ إِيَّاُه ، قَالَ : إِذَا َرأَْيَتُه فَائِْتنِي بِِه ، قَالَ : َنَعْم ، قَالَ : الَ َتْعرِفُُه ؟ قَ

اْبنِ آِكلَِة اَألكْباِد ، أََما لَِئْن َورَْدَت  أَْنَت السَّبَّاُب َعِليا ِعْنَد: " ُمَعاوَِيةُ بن ُحدَْيجٍ ؟ فََسكََت فَلَْم ُيجِْبُه ثَالثًا ، ثُمَّ قَالَ 
َني َعْن َحْوضِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى َعلَْيِه الْحَْوَض ، َوَما أََراكَ َترُِدُه ، لََتجَِدنَُّه ُمَشمًِّرا َحاسًِرا ِذَراَعْيِه َيذُوُد الْكُفَّاَر َوالْمَُناِفِق

  ".غَرِيَبةُ اإلِبِلِ َعْن َصاِحبَِها ، قَْولُ الصَّاِدقِ الَْمْصدُوقِ أَبِي الْقَاِسمِ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، كََما ُتذَاُد
  الُْمسَيَُّب بن َنَجَبةَ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعنُْه

َحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الَْحَسنِ التَّْغلِبِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُبكَْيرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الْ -٢٦٦٢
ْنهُ ِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعالَْغنَوِيُّ ، َعْن َحِكيمِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس ، َعنِ الُْمَسيِّبِ بن َنَجَبةَ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َر

  ".الَْحْربُ َخْدَعةٌ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ 
  َحَسُن بن َحَسنِ بن َعِليٍّ ،

  َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعنُْه
ْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َجْعفَرٍ ، أَْخبََرنِي ُحمَْيدُ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي َم -٢٦٦٣

: الَ َعْن َحَسنِ بن َحَسنِ بن َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَ، بن أَبِي َزيَْنَب 
  ".، فَإِنَّ َصالَتكُْم َتْبلُغُنِي َحْيثَُما كُنُْتْم فََصلُّوا َعلَيَّ " 

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الرَّقَاِشيُّ ، -٢٦٦٤
الْقَْوُم َيأُْتونَ الدَّاَر فََيْسَتأِْذنُ " َيا َيا َرُسولَ اللَِّه ، : ِقيلَ : قَالَ  بن َحَسنِ بن َحَسنِ بن َعِليٍّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ،

َنَعمْ : فََيُردُّ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ ، أَُيْجزُِئ َعنِ الَْجِميعِ ؟ قَالَ : " ، قِيلَ " َنَعْم : َواِحٌد ِمْنُهْم ، أَُيْجزُِئ َعنُْهْم َجِميًعا ؟ قَالَ 
فََيُردُّ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ ، : " ، ِقيلَ " نََعْم : الْقَْوُم َيُمرُّونَ فَُيسَلُِّم َواِحٌد ِمْنُهْم ، أَُيْجزُِئ َعنِ الَْجِميعِ ؟ قَالَ : " ، ِقيلَ " 

  ".نََعْم : أَُيْجزُِئ َعنِ الَْجِميعِ ؟ قَالَ 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَباَدةَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َيعْقُوُب بن ُمحَمٍَّد ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، -٢٦٦٥
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َحدَّثََنا جَْهُم بن ُعثَْمانَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحَسنِ بن َحَسنٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  ".إِنَّ ِمْن ُموجَِباِت الَْمْغِفَرِة إِْدخَالَ السُّرُورِ َعلَى أَخِيَك الُْمْسِلمِ : " َعلَْيِه َوَسلََّم 
ِديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا قَْيُس بن ُمَحمٍَّد الْكِْن ٢ -٦٦٦

: " الَ ِملٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِهَشامٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحَسنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه ، قَطَلَْحةُ بن كَا
  ".الَْمْغُبونُ ال َمْحُموٌد َوال َمأْجُوٌر 

ْحَيى ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َي -٢٦٦٧



َمْن قََرأَ آَيةَ الْكُْرِسيِّ ِفي : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن َحَسنِ بن َحَسنٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 
  ".كْتُوَبِة كَانَ ِفي ِذمَِّة اللَِّه إِلَى الصَّالِة اُألْخَرى ُدُبرِ الصَّالِة الَْم

ْحَمنِ بن ُمحَمَِّد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَصرُِّف بن َعْمرٍو الَْياِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ -٢٦٦٨
 الزَّيَّاِت أَبِي ُمَعاٍذ ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْمكِّيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحَسنِ بن الَْحَسنِ ، بن طَلَْحةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َياِسَني

َن َيَدْيِه بِغَْيرِ ُستَْرٍة َصلَّى وَالرَِّجالُ وَالنَِّساُء َيطُوفُونَ َبْي: " َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ".ِممَّا َيِلي الَْحَجَر اَألْسَوَد 

َحدَّثََنا فَضَالَةُ بن َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراهِيَم الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجاِمعٍ الَْعطَّاُر ،  -٢٦٦٩
أَْهلِ الَْمِديَنِة ُيكَنَّى أََبا َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثَنِي َعْبدُ اللَِّه بن َحَسنِ بن َحَسنِ بن َعِليِّ بن أَبِي ُحَصْينٍ ، َحدَّثَنِي َرُجلٌ ِمْن 

: َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: طَاِلبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِّهِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم ، قَالَ 
  ".النَّْخلُ َوالشََّجُر َبَركَةٌ َعلَى أَْهِلِه ، َوَعلَى َعِقبِهِْم بَْعَدُهْم ، إِذَا كَاُنوا ِللَِّه َشاِكرِيَن " 

َجْنبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُودَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ النَّخَِعيُّ الْقَاِضي الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر بن أَبِي َماِلٍك الْ -٢٦٧٠
: " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : النَّخَِعيُّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحَسنِ بن َحَسنٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  ".، كَاَنْت لَُه ِحجَاًبا ِمَن النَّارِ  َمْن َضحَّى طَيَِّبةً بَِها َنفُْسُه ، ُمْحَتِسًبا ُألْضِحيَِّتِه

َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن النُّْعَماِن الْفَرَّاُء الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا -٢٦٧١
: بن ُمَحمٍَّد الُْجهَنِيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحَسنِ بن َعِليٍّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  ُعثَْمانَ الَْحاطِبِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه

النَّاُس ،  أَيَُّها: " ْيِه ، ثُمَّ قَالَ َصِعَد َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْمْنَبَر َيْوَم غَْزَوِة َتُبوَك ، فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَ
أَْجِملُوا ِفي الطَّلَبِ ، فََوالَِّذي إِنِّي َواللَِّه َما آُمُركُْم إِال بَِما أََمَركُُم اللَُّه بِِه ، َوال أَْنَهاكُْم إِال َعمَّا َنَهاكُُم اللَُّه َعْنُه ، فَ

طْلُُبُه أََجلُُه ، فَإِنْ َتَعسََّر َعلَْيكُمْ َشْيٌء ِمْنُه فَاطْلُُبوُه بِطَاَعِة اللَِّه َعزَّ َنفُْس أَبِي الْقَاِسمِ بَِيِدهِ إِنَّ أََحَدكُمْ لََيطْلُُبُه رِْزقُُه كََما َي
  ".َوَجلَّ 
ي جَْهُم بن َحدَّثََنا ُموَسى بن ُجْمُهورٍ التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفًّى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َحدَّثَنِ -٢٦٧٢

إِنَّ ِمْن : " لََّم ، قَالَ ثَْمانَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحَسنِ بن َحَسنٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسُع
  " .َواجِبِ الَْمْغِفَرِة إِْدخَالَكَ السُُّروَر َعلَى أَخِيَك الُْمْسِلمِ 

  الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْهزَْيُد بن َعِليٍّ ، َعنِ 

ُن بن زَْيِد بن َعِليٍّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن سَاِلمٍ ، َحدَّثََنا ُحَسْي -٢٦٧٣
الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َزْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ 

  ".إِذَا تََوضَّأَ فَضَّلَ َماًء حَتَّى ُيِسيلَُه َعلَى َمْوِضعِ ُسُجوِدِه " كَانَ 
  ُه َتَعالَى َعنُْهأَُبو َيحَْيى اَألعَْرُج ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَّ

  َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ اَألْنَماِطيُّ ، ح: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٢٦٧٤
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َعطَاِء : لسَّاِميُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ ا

كُْنُت َبْيَن الَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ َوَمْرَوانَ َيَتسابَّاِن ، فَجََعلَ الَْحَسُن ُيْسِكُت الُْحَسْينَ : بن السَّاِئبِ ، َعْن أَبِي َيحَْيى ، قَالَ 
قُلَْت أَْهلُ َبْيٍت َملُْعوُنونَ ، فَوَاللَِّه لَقَْد لَعََنَك اللَُّه : " لُْعوُنونَ ، فََغِضَب الَْحَسُن ، َوقَالَ أَْهلُ َبْيٍت َم: ، فَقَالَ َمْرَوانُ 



  ".َعلَى ِلَساِن نَبِيِِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْنَت ِفي ُصلْبِ أَبِيَك 
  َربِيَعةُ بن َشْيَبانَ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع َوأَُبو أَُساَمةَ ،ح -٢٦٧٥

بن ُعَماَرةَ ، َعْن َربِيَعةَ بِِت َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ثَا
َما َتْعِقلُ َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ : قُلُْت ِللَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه : بن َشْيَبانَ ، قَالَ 

أَلِْقَها ، فَإِنَّا ال َتِحلُّ لََنا : " كُْتَها ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصِعْدُت َمَعُه غُْرفَةَ الصََّدقَِة ، فَأََخذُْت َتْمَرةً فَلُ: 
  " .الصََّدقَةُ 

  إِْسحَاُق بن َيَسارٍ أَُبو ُمحَمَِّد بن إِْسحَاَق ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ
َداِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْمرِو بن أََبانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ الَْبْغ -٢٦٧٦

لَ َعلَى َرسُولِ اللَِّه فَُضْيلٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه أَنَُّه َدَخ
أَال : ُه ، فَقَالَْت ِه َوَسلََّم َبْيَت فَاِطَمةَ ، فََناَولَْتُه كَِتَف َشاٍة َمطُْبوَخٍة فَأَكَلََها ، ثُمَّ قَاَم ُيَصلِّي ، فَأََخذَتْ ِثَياَبَصلَّى اللَُّه َعلَْي

إِنَّ أَطَْهَر طََعاِمكُمْ لََما َمسَّتْهُ : " نَّاُر ، قَالَ قَْد أَكَلَْت ِممَّا َمسَّْتهُ ال: قَالَْت " ِممَّ َيا بنيَّةُ ؟ : " َتَوضَّأُ َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ 
  ".النَّاُر 

  ُمَحمَُّد بن سِريِيَن َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه

أَيُّوَب ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، أَنَّ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن -٢٦٧٧
الَْحَسَن بن َعِليٍّ ، َواْبَن َعبَّاسٍ رضي اهللا تعاىل عنهما كانا جالسني ، فمرت جنازة ، فقام أحدمها ومل يقم اآلخر ، 

  ".َبلَى ، ثُمَّ قََعَد : " اآلَخُر فَقَالَ " أَلَْم َيقُمْ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ : " فقال أحدمها 
َب ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد ، َعْن أَيُّو -٢٦٧٨

بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، فَقَاَم الَْحَسُن ، َوقََعَد اْبُن َعبَّاسٍ ، َمرَّتْ جِنَاَزةٌ بِاْبنِ َعبَّاسٍ وَالَْحَسنِ : ِسريِيَن ، قَالَ 
: " سٍ فَقَالَ اْبُن َعبَّا" أَلَْيَس قَْد قَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلجِنَاَزِة َيهُوِديٍّ أَْو يَُهوِديٍَّة مَرَّْت بِِه ؟ " فَقَالَ الَْحَسُن 
  " .َبلَى ، َوَجلََس 

َعْن ُمَحمٍَّد ، أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحمَّاٍد الشَُّعْيِثيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ،  -٢٦٧٩
ُه َتَعالَى َعْنُهَما ، فَقَاَم أََحُدُهَما ، َوقََعَد اآلَخُر ، فَقَالَ الْقَاِئُم جَِناَزةً َمرَّْت َعلَى اْبنِ َعبَّاسٍ ، وَالَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَّ

  " .َبلَى ، ثُمَّ قََعَد : " قَالَ " أَلَْيَس قَْد قَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ : " ِللْقَاِعِد 

َعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن َعْبدِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الْ -٢٦٨٠
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سِريِيَن : السَّالمِ ، َعْن َسْعِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوَيزِيَد بن إِبَْراهِيَم التُّسَْترِيِّ ، وأيب بكر اهلذيل ، قَالُوا 

ُنبِّئْتُ أَنَّ الَْحَسَن بن َعِليٍّ ، وَاْبَن َعبَّاسٍ مرت عليهما جنازة ، فقام احلسن ، وجلس ابن عباس ، فقال : قَالَ ، 
  " .ْد َجلََس َبلَى ، َوقَ: " قَالَ " أَلَْم َترَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّْت بِِه جَِناَزةٌ فَقَاَم ؟ : " احلسن البن عباس 

ُبو َبْحرٍ الَْبكَْراوِيُّ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن ُشعَْيبٍ الرَّجَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحِكيمٍ الُْمقَوُِّم ، َحدَّثََنا أَ -٢٦٨١
يٍّ رضي اهللا تعاىل عنهما كانا جالسني ، فمرت هبما ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ ، َعْن ُمَحمٍَّد ، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ ، وَالَْحَسَن بن َعِل

أََما َعِلْمَت أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد قَاَم َوَجلََس ؟ : " جنازة ، فقام احلسن ، وقعد ابن عباس ، فقال 



. "  
َنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعْن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ سِريِيَن ، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َحدَّثَ -٢٦٨٢

لَْو َنظَْرُتْم َما َبْيَن َجاَبْرسَ إِلَى جَاَبلَْق َما َوَجدُْتْم َرُجال َجدُُّه َنبِيٌّ غَْيرِي : " الَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 
، ] "  ١١١: األنبياء [} َوإِنْ أَْدرِي لََعلَُّه ِفْتَنةٌ لَكُْم َوَمتَاٌع إِلَى حِنيٍ{ي ، َوإِنِّي أََرى أَنْ َتْجَتِمُعوا َعلَى ُمَعاوَِيةَ ، َوأَِخ

  ".الَْمْشرُِق َوالَْمغْرُِب : َجابَْرُس َوجَاَبلُْق : " قَالَ َمْعَمٌر 

  َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه أَُبو لَيْلَى ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ
الرَّبِيعِ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن إِْسحَاَق الصِّينِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن -٢٦٨٣

يَا : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعالَى َعْنُه ، قَالَ لَْيٍث ، َعْن أَبِي لَْيلَى ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َت
: أَلَْسَت سَيَِّد الَْعَربِ ؟ قَالَ : ، َيْعنِي َعِليا ، فَقَالَْت عَاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنَْها " أََنُس اْنطَِلْق فَاْدعُ ِلي َسيَِّد الْعََربِ 

، فَلَمَّا َجاَء َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه أَْرَسلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه " َسيُِّد وَلَِد آَدَم ، َوَعِليٌّ َسيُِّد الْعََربِ  أََنا" 
" كُْم َعلَى َما إِنْ َتَمسَّكُْتْم بِهِ لَْن َتِضلُّوا َبْعَدُه ؟ َيا َمْعَشَر اَألْنَصارِ ، أَال أَُدلُّ: " َوَسلََّم إِلَى األَْنَصارِ فَأََتْوُه ، فَقَالَ لَُهْم 

َهذَا َعِليٌّ فَأَِحبُّوُه بُِحبِّي ، َوكَرُِّموهُ ِلكََراَميت ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه الَسَّالُم أََمرَنِي : " َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه ، قَالَ : قَالُوا 
  ".نِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ بِالَِّذي قُلُْت لَكُْم َع

  ُعَمْيُر بن َمأُْموٍن ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعنُْه

ْن َسْعِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ ، َع -٢٦٨٤
َسِمْعتُ َجدِّي َرسُولَ : َسِمْعُت الَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َيقُولُ : يٍف ، َعْن ُعَمْيرِ بن َمأُْموٍن ، قَالَ طَرِ

ْسَتفَاًدا ِفي اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َمْن أَْدَمَن االخِْتالفَ إِلَى الَْمْسجِِد أَصَاَب أًَخا ُم: " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
َياًء أَوْ َخْشَيةً ، َونِْعَمةً َوِعلًْما ُمْسَتطَْرفًا ، َوكَِلَمةً َتَدُعوُه إِلَى الُْهَدى ، َوكَِلَمةً َتْصرِفُُه َعنِ الرََّدى ، َوَيتُْرُك الذُّنُوَب َح

  ".أَْو َرْحَمةً ُمْنَتظََرةً 
بن َعْبِد الَْوارِِث ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َسْعِد بن طَرِيٍف ،  َحدَّثََنا الْقَاِسُم -٢٦٨٥

: " ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َعْن ُعَمْيرِ بن َمأُْموٍن ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 
  ".ُتْحفَةُ الصَّاِئمِ الدُّْهُن َوالُْمْجَمُر 

  َحبِيُب بن أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى
دَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َحدَّثََنا َعالنُ بن َعْبِد الصََّمِد َما غَمَُّه ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمحَمَِّد بن الَْحَسنِ ، َح -٢٦٨٦

كُال قَْد فََعلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : " ُشَعْيبٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ ، قَالَ 
  ".َو بِالْبَْيَداِء بِاَألْرضِ قَْبلَ أَنْ َتْستَوَِي بِِه َراِحلَُتُه قَْد أََهلَّ ِحنيَ اْستََوْت بِِه َراِحلَُتُه ، َوقَْد أََهلَّ َوُه

  أُمُّ أُنَْيسٍ بنتُ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ ، َعْن أَبِيهَا

َيزِيُد بن َهاُرونَ ،  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب بن َعْبِد الَْحِميِد الطَّحَّانُ ، َحدَّثََنا -٢٦٨٧
َتعَالَى َعْنُهَما ، َعْن  أََنا َشْيَبانُ ، َعنِ الَْحكَمِ بن َعْبِد اللَِّه بن َخطَّاٍف ، َعْن أُمِّ أُنَْيسٍ بنتِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه

: األحزاب [} إِنَّ اللََّه َوَمالِئكََتهُ ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ{: َوَجلَّ َيا َرُسولَ اللَِّه أََرأَْيَت قَْولَ اللَِّه َعزَّ : قَالُوا : أَبِيَها ، قَالَ 
لَ بِي َملَكَْينِ ، إِنَّ َهذَا لَِمْن َمكُْتومٍ ، َولَْوال أَنَّكُْم سَأَلُْتُمونِي َعْنُه َما أَْخبَْرُتكُْم ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوكَّ: " ؟ قَالَ ]  ٥٦



غَفََر اللَُّه لََك ، َوقَالَ اللَُّه َوَمالِئكَُتُه َجوَاًبا لَذَيْنِكَ : ْنَد عَْبٍد ُمْسِلمٍ فَُيَصلِّي َعلَيَّ إِال قَالَ ذَانَِك الَْملَكاِن ال أُذْكَُر ِع
َوقَالَ اللَُّه َوَمالِئكَُتُه جََواًبا لَذَْينِكَ  غَفََر اللَُّه لََك ،: آِمَني ، َوال ُيصَلِّي َعلَيَّ أََحُد إِال قَالَ ذَانَِك الَْملَكَاِن : الَْملَكَْينِ 
  ".آِمَني : الَْملَكَْينِ 

  ُيوُسُف بن َمازِنٍ الرَّاِسبِيُّ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى

َحدَّثََنا َزْيدُ بن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا أَُبو َداوُدَ : قَاال َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َوالَْعبَّاُس بن حَْمَدانَ الَْحَنِفيُّ ،  -٢٦٨٨
َسوَّْدتَ : قَاَم َرُجلٌ إِلَى الَْحَسنِ بن َعِليٍّ ، فَقَالَ : ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن الْفَْضلِ ، َعْن ُيوُسَف بن َمازٍِن الرَّاسِبِيِّ ، قَالَ 

 ؤَنِّْبنِي َرِحَمكَ اللَُّه ، فَإِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أُرَِي بين أَُميَّةَ َيْخطُُبونَال ُت: " ُوُجوَه الُْمؤِْمنَِني ، فَقَالَ 
َنَهٌر ِفي الَْجنَِّة ،  ] ١: الكوثر [} إِنَّا أَْعطَيَْناَك الْكَْوثََر{: َعلَى ِمْنَبرِِه َرُجال فََرُجال ، فََساَءُه ذَِلَك ، فَنََزلَْت َهِذهِ اآلَيةُ 

، ]  ٣ـ١: القدر [} رٍإِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ َوَما أَْدرَاَك َما لَْيلَةُ الْقَْدرِ لَْيلَةُ الْقَْدرِ َخْيٌر ِمْن أَلِْف َشْه{: َوَنزَلَْت 
  .إِذَا ُهَو أَلْفٌ ال يَزِيُد َوال َيْنقُُصفََحَسبَْنا ذَِلَك ، فَ: ، قَالَ الْقَاِسُم " َتْمِلكُُه بنو أَُميَّةَ 

  َعطَاُء بن أَبِي َرَباحٍ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ

الَْحَسنِ الْمَُزنِيُّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  -٢٦٨٩
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : َسِعيِد بن الْمَْرُزَبانِ أَبِي َسْعٍد ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ  ، َعْن

َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَكَْيَف َيَرى َبْعضَُنا : رَأَةٌ ، فَقَالَتِ اْم" ُيْحَشُر النَّاُس َيْوَم الِْقَياَمِة ُحفَاةً ُعَراةً : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َيا َرسُولَ اللَِّه ، اْدعُ اللََّه أَنْ َيْستُرَ : ، فََرفََع َبصََرُه إِلَى السََّماِء ، فَقَالَْت " إِنَّ األَْبَصارَ َيْوَمِئذٍ َشاِخَصةٌ : " َبْعًضا ؟ قَالَ 

  ".ْر َعْوَرتََها اللَُّهمَّ اسُْت: " َعْوَرِتي ، قَالَ 
  إِْسحَاُق بن بُُزْرَج ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْه

اُق بن بُُزْرَج ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي إِْسَح -٢٦٩٠
أَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنلَْبَس أَجَْوَد َما َنجُِد ، : " َحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ َعنِ الْ

ْن َسْبَعٍة ، وَالَْجُزوُر َعْن َعَشَرٍة ، َوأَنْ نُظْهِرَ َوأَنْ َنَتطَيَّبَ بِأَجَْوِد َما َنجُِد ، َوأَنْ ُنَضحَِّي بِأَْسَمنِ َما َنجُِد ، الَْبقََرةُ َع
  ".التَّكْبَِري َوَعلَْيَنا السَِّكيَنةُ وَالَْوقَاُر 

  ُسوَْيُد بن غَفَلَةَ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ

، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد الرَّازِيُّ -٢٦٩١
كَاَنْت َعاِئَشةُ بنُت َخِليفَةَ الَْخثَْعِميَّةُ ِعْندَ : أَبِي قَْيسٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم بن َعْبدِ اَألْعلَى ، َعْن ُسَوْيدِ بن غَفَلَةَ ، قَالَ 

ُه ، فَلَمَّا أُِصيَب َعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َوبُويَِع لِلَْحَسنِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنهُ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْن
ي فَأَْنِت طَاِلٌق أَُتظْهِرِيَن الشَّمَاَتةَ بِقَْتلِ َعِليٍّ ، اْنطَلِِق: ِلتُْهنَِك الِْخالفَةُ ، فَقَالَ لََها : بِالِْخالفَِة ، َدَخلَ َعلَْيَها ، فَقَالَْت 

أََما وَاللَِّه َما أَرَْدُت َما ذََهْبتَ إِلَْيِه ، فَأَقاَمْت َحتَّى : ثَالثًا ، فََتقَنََّعْت بَِساجٍ لََها ، َوجَلََسْت ِفي نَاِحَيِة الَْبْيِت ، َوقَالَْت 
ٍة َبقَِيْت لََها ِمْن َصَداِقَها َعلَْيِه ، وبُِمْتَعٍة َعَشَرِة آالٍف ، فَلَمَّا َجاَءَها انْقََضْت ِعدَُّتَها ، ثُمَّ َتحَوَّلَْت َعْنُه ، فََبَعثَ إِلَْيَها بَِبِقيَّ

َمتَاٌع قَِليلٌ ِمْن َحبِيبٍ َمفَارِقٍ ، فَلَمَّا َرَجَع الرَّسُولُ إِلَى الَْحَسنِ فَأَْخبََرُه بَِما قَالَْت ، َبكَى : قَالَْت ، الرَُّسولُ بِذَِلَك 
لَْوال أَنِّي َسِمْعُت َجدِّي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَْو : ن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َوقَالَ الَْحَسُن ب

َراِء ، أَْو طَلَّقََها ثَالثًا مُْبَهَمةً ، لَمْ إِذَا طَلََّق الرَُّجلُ اْمرَأََتُه ثَالثًا ِعْندَ اَألقْ: " َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ ، َعْن َجدِّي ، أَنَُّه قَالَ 



  .، لَراَجعُْتَها" َتِحلَّ لَُه َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا غَْيَرُه 
  َعِليُّ بن أَبِي طَلَْحةَ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْه

َهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُموَسى السَّدُوِسيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َخيْثَمٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن إِْسحَاَق الَْوزِيُر اَألصَْب -٢٦٩٢
َحجَّ ُمَعاوَِيةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ : الْهِالِليُّ ، َعنِ الْوَِليِد بن َيسَارٍ الْهَْمدَانِيِّ ، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَلَْحةَ َموْلَى بين أَُميَّةَ ، قَالَ 

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه جَّ َمَعُه ُمَعاوَِيةُ بن ُحَدْيجٍ ، َوكَانَ ِمْن أََسبِّ النَّاسِ ِلَعِليٍّ ، فََمرَّ ِفي الَْمِديَنِة ِفي َمْسجِِد َرسُولِ َوَح
اوَِيةُ بن ُحَدْيجٍ السَّابُّ ِلعَِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َهذَا ُمَع: َوَسلََّم ، َوالَْحَسُن بن َعِليٍّ َجاِلٌس ِفي َنفَرٍ ِمْن أَْصحَابِِه ، فَِقيلَ لَُه 

الَْحَسُن بن َعِليٍّ َيْدُعوَك ، فَأَتَاُه فََسلَّمَ : َمْن ؟ قَالَ : أَجِْب ، قَالَ : َعلَيَّ بِالرَُّجلِ ، فَأََتاُه الرَّسُولُ ، فَقَالَ : ، فَقَالَ 
َنَعْم ، فََردَّ َعلَْيِه ثَالثًا ، : قَالَ " أَْنَت ُمَعاوَِيةُ بن ُحدَْيجٍ ؟ : " َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه  َعلَْيِه ، فَقَالَ لَُه الَْحَسُن بن َعِليٍّ

وَاللَِّه لَِئْن َورَْدَت أَْم : " فَكَأَنَُّه اْسَتْحَيى ، فَقَالَ لَهُ الَْحَسُن َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه " السَّابُّ ِلعَِليٍّ ؟ : " فَقَالَ لَُه الَْحَسُن 
َد غَرِيَبةِ اِإلبِلِ ، قَْولُ الصَّاِدقِ َعلَْيِه الْحَْوَض ، َوَما أَُراكَ أَنْ َترَِدُه ، لََتجَِدنَُّه ُمَشمَِّر اِإلَزارِ َعلَى سَاقٍ َيذُوُد الُْمَناِفِقَني ذَْو

  " .نِ افْتََرى الَْمْصدُوقِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوقَْد َخاَب َم
  فُلْفُلَةُ الُْجْعِفيُّ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعنُْه
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ُمَحمٍَّد الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن رَاِشٍد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن  -٢٦٩٣
َسِمْعُت الَْحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي : دَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة الذُّهِْليُّ ، َحدَّثَنِي فُلْفُلَةُ الُْجْعِفيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن غَْزَوانَ ، َح

، َوَرأَْيتُ أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَّهُ  رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمَنامِ ُمَتَعلِّقًا بِالْعَْرشِ: " اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َيقُولُ 
ْنُه أََخذَ بَِحقَْوْي أَبِي َبكْرٍ َرِضَي َتَعالَى َعْنُه أََخذَ بَِحقَْويِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َورَأَْيُت ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َع

َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه أََخذَ بَِحقَْوْي ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َوَرأَْيتُ الدََّم َيْنَصبُّ  اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َوَرأَْيُت ُعثَْمانَ
َعِليا ؟ فَقَالَ َوَما َرأَْيَت : ، فََحدَّثَ الَْحَسُن بَِهذَا الَْحِديِث َوِعْنَدُه قَْوٌم ِمَن الشِّيَعِة ، فَقَالُوا " ِمَن السََّماِء إِلَى اَألْرضِ 

لَِكنََّها ُرْؤَيا رَأَْيُتَها َما كَانَ أََحٌد أََحبَّ إِلَيَّ أَنْ أََراُه أََخذَ بَِحقَْويِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َعِليٍّ ، َو: " الَْحَسُن 
."  

  ُه َتعَالَى َعنُْهاَألْصَبغُ بن ُنَباَتةَ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَّ

ْن َسْعِد بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َسْيٍف ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُسلَْيَمانَ ، َع -٢٦٩٤
َي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه إِلَى الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َدَخلُْت َمَع َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِض: طَرِيٍف ، َعنِ اَألْصَبغِ بن ُنَباَتةَ ، قَالَ 

أَصَْبْحُت بَِحْمِد اللَِّه بَارِئًا : كَْيَف أَصَْبْحَت َيا اْبَن اْبَن َرسُولِ اللَِّه ؟ قَالَ : َنُعوُدُه ، فَقَالَ لَُه َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 
أَْسنُِدوين ، فَأَْسَنَدُه َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه : ثُمَّ قَالَ الَْحَسُن َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه  كَذَِلَك إِنْ َشاَء اللَُّه ،: ، قَالَ 

: ةً يُقَالُ لََها إِنَّ ِفي الَْجنَِّة َشَجَر: " َسِمْعُت َجدِّي َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : إِلَى َصْدرِِه ، فَقَالَ 
يَزانٌ ، ُيَصبُّ َعلَْيهُِم اَألْجُر َشَجَرةُ الَْبلَْوى ، ُيؤَْتى بِأَْهلِ الَْبالِء َيْوَم الِْقَياَمةَ ، فَال ُيْرفَُع لَُهْم ِديَوانٌ ، َوال ُيْنَصبُ لَُهْم ِم

  ]. ١٠: الزمر [} ِحسَابٍ إِنََّما ُيَوفَّى الصَّابُِرونَ أَْجرَُهْم بِغَْيرِ{: ، َوقََرأَ " َصبا 
  أَُبو َجِميلَةَ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهمَا

َجِميلَةَ ، أَنَّ  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا خَاِلٌد ، َعْن ُحَصْينٍ ، َعْن أَبِي -٢٦٩٥
ا ُهَو ُيَصلِّي بِالنَّاسِ إِذْ َحَسَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ِحَني قُِتلَ َعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه اسُْتْخِلَف ، فََبْيَنَمالْ

َيا أَْهلَ : " قَاَم َعلَى الِْمْنَبرِ َيْخطُُب ، فَقَالَ  َوثََب َعلَْيِه َرُجلٌ ، فَطََعَنُه بِخِْنَجرٍ ِفي َورِِكِه ، فََتَمرََّض ِمْنَها أَشُْهًرا ، ثُمَّ
إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه {: َعزَّ َوَجلَّ الْعِرَاقِ اتَّقُوا اللََّه ِفيَنا ، فَإِنَّا أُمََراُؤكُْم َوِضيفَاُنكُْم ، َوَنْحُن أَْهلُ الَْبْيتِ الَِّذي قَالَ اللَُّه 

، فََما َزالَ َيوَْمِئٍذ َيَتكَلَُّم َحتَّى َما ُيَرى ِفي ] "  ٣٣: األحزاب [} أَْهلَ الْبَْيِت َوُيطَهِّرَكُْم َتطْهِريًاِلُيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجسَ 
  .الَْمْسجِِد إِال َباِكًيا

  طَلَْحةُ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى
ن َحمُّوَيِه أَُبو َسيَّارٍ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُمَعاٍذ الَْعقَِديُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد َحدَّثََنا أَحَْمُد ب -٢٦٩٦

قَالَ : ْنُه ، قَالَ  َتعَالَى َعالَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن الَْعالِء ، َعْن طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه
  ".َمْن أََتْتُه َهِديَّةٌ َوِعْنَدُه قَْوٌم ُجلُوٌس فَُهْم ُشَركَاُؤُه ِفيَها : " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



ا كَاِملٌ أَُبو الَْعالِء ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد الدَّاللُ ، َحدَّثََنا ُمَخوَّلُ بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََن -٢٦٩٧
أَطِْعمُوا : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُسلَْيَمانَ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 

  ".الطََّعاَم ، َوأَطْيُِبوا الْكَالَم 
  حَاَق ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَاُعَمُر بن إِْس
ا ُهرَْيَرةَ َرِضيَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن ُعَمْيرِ بن إِْسحَاَق ، أَنَّ أََب -٢٦٩٨

اْرفَْع ثَْوَبَك َحتَّى أُقَبِّلَ حَْيثُ رَأَْيُت النَّبِيَّ : " َسَن بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، فَقَالَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه لَِقَي الَْح
ْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا اْبنُ ، فََرفََع َعْن َبطْنِِه ، َوَوَضعَ َيَدُه َعلَى سُرَِّتِه ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َع" َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقَبِّلُ 

َن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَّهُ اَألْصَبهَانِيِّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن ُعَمْيرِ بن إِْسحَاَق ، أَنَّ أََبا هَُرْيَرةَ لَِقَي الَْحَس
  .َتَعالَى َعْنُهَما ، فَذَكََر َنْحَوُه 

  أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْه الُْحَسْيُن بن َعِليِّ بن
  َوَعْن أَبِيِه َوأُمِِّه ُيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّه ِذكُْر َمْوِلِدِه ، َوِصفَِتِه ، َوَهيْأَِتِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَرََّم اللَُّه َوْجَهُه ،

، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َس عِيٍد الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغيَاٍث ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ -٢٦٩٩
  " .لَمْ َيكُْن َبْيَن الَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ إِال طُْهٌر : " َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

يُّ ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرَد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ بن َيْعفُورٍ الُْجعِْفيُّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِم -٢٧٠٠
كُْنُت َمَع أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، فََرأَى الُْحَسْيَن بن : َجابِرٍ ، َعْن أَبِي الشَّْعثَاِء ، َعْن بِْشرِ بن غَاِلبٍ ، قَالَ 

َيا أََبا َعْبِد اللَِّه ، لَقَْد َرأَيُْتَك َعلَى َيَدْي َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد : يٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، فَقَالَ َعِل
ْد تَفَلَ ِفي ِفيَك ، َوَتكَلََّم بِكَالمٍ َما أَْدرِي َما َهَو َخضَّْبَتَها َدًما ِحنيَ أََتى بِكَ ِحَني ُوِلْدَت ، فََسرََّك ولَفََّك ِفي ِخْرقٍَة ، َولَقَ

ال َتْسبِِقينِي بِهَا : " ُه ، فَقَالَ ، َولَقَْد كَاَنْت فَاِطَمةُ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها َسبَقَْتُه بِقَطْعِ سُرَِّة الَْحَسنِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْن
."  

 ، دُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن سَاِلمٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن يُوُسَف ، َعْن أَبِيِهَحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٧٠١
َينْظَُر إِلَى أَْشَبِه النَّاسِ َمْن َسرَُّه أَنْ : " َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

 ، َوَمْن َسرَُّه أَنْ َيْنظَُر إِلَى أَْشَبهِ بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َبْيَن ُعُنِقِه إِلَى َوْجهِِه فَلَْيْنظُْر إِلَى الَْحَسنِ بن َعِليٍّ
  " .َوَسلََّم َما َبْيَن ُعُنِقِه إِلَى كَْعبِِه َخلْقًا ولَْوًنا فَلَْيْنظُْر إِلَى الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ  النَّاسِ بَِرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

 َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ ُعقَْبةَ بن قَبِيَصةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َحْمَزةَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٢٧٠٢
َمْن أََراَد أَنْ َيْنظُرَ إِلَى َوْجِه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : " الزَّيَّاِت ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 
أَنْ َيْنظُرَ إِلَى َما لَُدنْ ُعُنِقِه فَلَْيْنظُْر إِلَى الُْحَسْينِ ،  َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َرأَْسِه إِلَى ُعُنِقِه فَلَْيْنظُْر إِلَى الَْحَسنِ ، َوَمْن أََراَد

  " .اقَْتَسَماُه 
أَبِي إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ ، َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ ، َعْن  -٢٧٠٣

كَانَ الَْحَسُن أَْشَبَه النَّاسِ بَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : " بن َيرَِمي ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ َعْن ُهَبْيَرةَ 
  .فَذَكََر ِمثْلَُه ، " َوَسلََّم ِمَن النَّْحرِ فََصاِعًدا 

رَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعبَّاِد بن أَبِي زَاِئَدةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْض -٢٧٠٤



،  ِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي ، َعْن َعِليٍّ َر
  ".أَْشَبهُ النَّاسِ بَِرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َبْيَن َرأِْسهِ إِلَى َنْحرِِه الَْحَسُن : " قَالَ 

ْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن خَاِلٍد الَْوهْبِيُّ ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َع -٢٧٠٥
" الَْحَسُن أَْشَبُه النَّاسِ بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َبْيَن الرَّأْسِ إِلَى النَّْحرِ : " ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 

.  
ا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، أََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َهانِي بن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََن -٢٧٠٦

لَمَّا ُوِلَد الَْحَسُن مسيته حربا ، فجاء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َهانِي ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 
، فَلَمَّا ُوِلَد الُْحَسْيُن َسمَّْيناهُ َحرًْبا ، " َبلْ ُهَو َحَسٌن : " َحْرًبا ، فَقَالَ : فَقُلُْت " أَرُونِي ابْنِي َما َسمَّْيُتُموُه ؟ " : ، فَقَالَ 

َبلْ ُهوَ : " َحْرًبا ، فَقَالَ : فَقُلُْت  "ائُْتونِي اْبنِي َما َسمَّْيُتُموُه ؟ : " فَأََتى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
أَُرونِي اْبنِي َما : " ، فَلَمَّا ُوِلَد الثَّاِلثُ َسمَّْيُتُه َحْرًبا ، فََجاَء َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ " ُحَسْيٌن 

إِنِّي َسمَّيُْتُهْم بِأَْسَماِء َولَِد هَاُرونَ شََبَر َوُشبَْيَر : " ، ثُمَّ قَالَ " َو ُمَحسٌِّن َبلْ ُه: " َحْرًبا ، فَقَالَ : فَقُلُْت " َسمَّْيُتُموُه ؟ 
  ".َوُمَشبَِّر 

ا ن َزكَرِيََّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن سَْهلِ بن ُمَحمٍَّد الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ب -٢٧٠٧
لَمَّا ُوِلدَ :  ، قَالَ بن أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َهانِي بن َهانِي ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه

" أَُرونِي اْبنِي َما َسمَّْيُتُموُه ؟ "  :الَْحَسُن بن علي رضي اهللا تعاىل عنه جاء َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
، فَلَمَّا ُوِلَد الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َجاَء ، فَقَالَ مِثْلَ " َبلْ ُهَو َحَسٌن : " َسمَّْيُتُه َحْرًبا ، قَالَ : قُلُْت 

َسمَّْيُتهُ : ، فَلَمَّا َولََدِت الثَّاِلثَ َجاَء ، فَقَالَ ِمثْلَ قَْوِلِه ، فَقُلُْت " ُهَو ُحَسْيٌن  َبلْ: " َسمَّْيُتُه َحْرًبا ، فَقَالَ : قَْوِلِه ، فَقُلُْت 
  " .َسمَّْيتُُهْم بِوَلَِد َهاُرونَ َشَبَر َوشَُبْيَر َوُمشَبَِّر : " ، ثُمَّ قَالَ " َبلْ ُهَو ُمَحسٌِّن : " َحْرًبا ، فَقَالَ 

ي دُ بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن أَبَِحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٧٠٨
ي حَْربٍ ، فَلَمَّا ُوِلَد كُْنُت أُِحبُّ أَنْ أَكَْتنِيَ بِأَبِ: إِْسحَاَق ، َعْن َهانِي بن َهانِي ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

: " َسمَّْيُتُه َحرًْبا ، فَقَالَ : فَقُلُْت " َما َسمَّْيُتْم ؟ : " الَْحَسُن َسمَّْيُتهُ َحرًْبا ، فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  " .ُهَو الَْحَسُن 

الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُيوُسَف ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه  -٢٧٠٩
لَمَّا وُِلَد الَْحَسُن مسيته حربا ، فقال يل َرسُولُ : إِْسحَاَق ، َعْن َهانِي بن َهانِي ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

، ثُمَّ وُِلَد الُْحَسْيُن ، " ال ، وَلَِكْن َسمِِّه َحَسًنا : " َحْرًبا ، فَقَالَ : فَقُلُْت " بَِم َسمَّْيَتُه ؟ : " ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَّ
َبلْ َسمِِّه ُحَسْيًنا : " َحْرًبا ، قَالَ : فَقُلُْت " َتُه ؟ َما َسمَّْي: " فََسمَّْيُتُه َحرًْبا ، فَقَالَ ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َسمِِّه ُمَحسًِّنا : " َحْرًبا ، قَالَ : قُلُْت " َما َسمَّْيَتُه ؟ : " ، ثُمَّ وُِلَد آَخُر ، فََسمَّْيُتُه َحْرًبا ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم " 
. "  

 بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ِعيَسى الرَّْمِليُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٢٧١٠
كُْنُت َرُجال أُِحبُّ  :قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه : التَِّميِميُّ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد ، قَالَ 

َوَسلََّم الَْحَسَن ، فَلَمَّا ُوِلدَ الْحَْرَب ، فَلَمَّا ُوِلَد الَْحَسُن َهَمْمُت أَنْ أَُسمَِّيُه َحرًْبا ، فََسمَّاُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 



: ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْحَسْيَن ، َوقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْحَسْيُن َهَمْمُت أَنْ أَُسمَِّيُه حَْرًبا ، فََسمَّاُه َرُسولُ اللَّ
  " .إِنِّي َسمَّْيُت اْبَنيَّ َهذَْينِ بِاْسمِ ابَْنْي َهاُرونَ َشَبَر َوشَُبْيَر " 

اِلُك بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُحَرْيٍث ، َحدَّثََنا بَْرذََعةُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َم -٢٧١١
َسمَّْيُتُهَما ، َيْعنِي : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي الَْخلِيلِ ، َعْن َسلَْمانَ ، قَالَ 

  " .ْيَن ، بِاْسمِ ابَْنْي َهاُرونَ َشَبَر َوشَُبْيَر الَْحَسَن وَالُْحَس
ْيُن بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّحِيمِ أَُبو َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُحَس -٢٧١٢

  ".َيْخِضُب بِالَْوْسَمِة : " سِريِيَن ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ الُْحَسْيَن بن َعِليٍّ كَانَ َحدَّثََنا جَرِيُر بن َحازِمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن 
َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُزرَاَرةَ الرَّقِّيُّ ،  -٢٧١٣

َسمَّى اْبَنهُ اَألكَْبَر َحْمَزةَ " أَنَُّه ، رٍو ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعِقيلٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َعْم
  ".ْيِه َوَسلََّم َحَسًنا َوُحسَْيًنا ، َوَسمَّى ُحَسْيًنا َجعْفًَرا بِاْسمِ َعمِِّه ، فََسمَّاُهَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

: ن أََبانَ ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ب -٢٧١٤
الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن َرِضَي اللَُّه َتَعالَى " رَأَْيُت : ارِ بن ُحَرْيٍث ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْعيَْز

  " .َعْنُهَما َيْخِضباِن بِالِْحنَّاِء وَالْكََتمِ 

بن ُرفَْيعٍ ، َعْن قَْيسٍ َمْولَى  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ -٢٧١٥
  " .الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما َيْخِضَباِن بِالسََّواِد " رَأَْيُت : َخبَّابٍ ، قَالَ 

ُحَسْيُن بن َعِليٍّ َيْوَم َعاُشوَراَء ِفي َسَنةِ قُِتلَ الْ: " َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالَ  -٢٧١٦
  " .إِْحَدى َوِستَِّني ، َوُهَو اْبُن ثََماٍن َوَخْمِسَني َسَنةً ، َوكَانَ َيْخِضُب بِالِْحنَّاِء وَالْكََتمِ 

قُِتلَ : " فَرِ بن ُمحَمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َجْع -٢٧١٧
َماَت لََها ُمحَمَُّد بن َعِليِّ َعِليٌّ َوُهَو اْبُن اثَْنْينِ َوخَْمِسَني ، َولََها قُِتلَ الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ ، َوَماَت لََها َعِليُّ بن الُْحَسْينِ ، َو

  " .بن الُْحَسْينِ 
: بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجعِْفيُّ ، َعْن ُسفَْيانَ بن ُعَيْيَنةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد -٢٧١٨

  " .ْيُن بن َعِليٍّ ثََماٍن َوَخْمُسونَ ، وَلََها قُِتلَ الُْحَس: كَانَ ِلَعِليٍّ ِحَني قُِتلَ ؟ قَالَ " كَْم : َسِمْعُت الْمَْهِديَّ سَأَلَ َجْعفًَرا 
َوصِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َجوَّاسٍ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْح -٢٧١٩

  " .َيْخِضُب بِالسََّواِد  "رَأَْيُت الُْحَسْيَن بن َعِليٍّ : إِْسحَاَق ، َعنِ الَْعيَْزارِ بن ُحَرْيٍث ، قَالَ 

يَعةَ ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا كَاِملُ بن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِ -٢٧٢٠
لَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ابَْنْي فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها الَْحَسَن وَالُْحَسْيَن َرِضيَ ال" َرأَْيُت : الرَّْحَمنِ بن ُبُزْرَج ، قَالَ 

  " .َيْخِضَباِن بِالسََّواِد ، َوكَانَ الُْحَسْيُن َيَدُع الَْعْنفَقَةَ 
يٌك ، َعْن إِْبَراهِيَم بن ُمهَاجِرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أََسٍد ، َحدَّثََنا َشرِ -٢٧٢١

  " .َخَضَب بِالسََّواِد " َدَخلُْت َعلَى الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه َوقَْد : َوِفَراسٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، قَالَ 
َعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَماعِيلَ ، َعْن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُم -٢٧٢٢

  " .َيْخِضُب بِالسََّواِد : " َعْن أَبِيِه ، أَنَّ الُْحَسْيَن بن َعِليٍّ كَانَ 



َبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َمْعُن بن ِعيَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا طَاِهُر بن أَبِي أَْحَمَد الزُّ -٢٧٢٣
  " .َيْخِضُب بِالسََّواِد " َرأَْيُت الُْحَسْيَن بن َعِليٍّ : أَخَْبرَنِي أَُبو َمْعَشرٍ ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، قَالَ 

بن ُعَمَر بن أََبانَ ، أََنا ُسلَْيُم بن ُمْسِلمٍ ، َعْن َمْعَمرٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه -٢٧٢٤
  " .َيْخِضُب بِالسََّواِد : " َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ ، أَنَّ الُْحَسْيَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه كَانَ 

ِه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم بن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَّ -٢٧٢٥
اللَُّه َتَعالَى  رَأَْيَنا الُْحَسْيَن بن َعِليٍّ َرِضَي: ُجرَْيجٍ ، َعْن ُعَمَر بن َعطَاِء بن أَبِي الُْخوَارِ ، َوُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي يَزِيَد ، قَاال 

  " .َيْخِضُب بِالَْوْسَمِة : " َعْنُه 
 بن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َحفُْص -٢٧٢٦

أَْجَعلُُه : قُلُْت : ِذي قَطََع الُْحَسْيَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه قَِميًصا ، قَالَ َحدَّثَنِي الْخَيَّاطُ الَّ: َحدَّثََنا لَْيثٌ ، قَالَ 
  ".َما أَْسفَلَ ِمَن الْكَْعَبْينِ ِفي النَّارِ : " فَأَْجَعلُُه أَْسفَلَ ِمَن الْكَْعَبْينِ ؟ فَقَالَ : ، قُلُْت " ال : " َعلَى ظَْهرِ الْقََدمِ ؟ قَالَ 

بن َعْبِد الَْمِلِك ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن ُمَحمٍَّد الْهِالِليُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا ُمْسَتقِيُم  - ٢٧٢ ٧
َيْركََباِن الْبََراِذيَن " ، ورَأَْيُتُهَما " َمْنصُوبٍ  الَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما َجوَارَِب َخزٍّ" رَأَْيُت َعلَى : قَالَ 

  " .التِّجَارِيَّةَ 
أَبِي إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َجوَّاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن  -٢٧٢٨

  " .َعلَى الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ ِكَساَء َخزٍّ أَْحَمَر " َرأَْيُت : ، قَالَ  َعنِ الَْعْيزَارِ بن حَُرْيٍث

 بن َيزِيدَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحِميِد الِْحمَّانِيُّ ، َوالُْحَسْيُن -٢٧٢٩
رَأَْيُت الُْحَسْيَن بن َعِليٍّ َوَعلَْيِه ِعَماَمةُ َخزٍّ قَْد َخَرجَ : " لُْمطَِّلُب بن زَِياٍد ، َعنِ السُّدِّيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا ا: الطَّحَّانُ ، قَاال 

  " .َشْعُرُه ِمْن َتْحِت الِْعَماَمِة 
َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن إِْبَراهِيَم بن ُمهَاجِرٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أََسٍد ، -٢٧٣٠

  " .َدَخلُْت َعلَى الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما َو َعلَْيِه ثَْوبُ َخزٍّ : " َوِفَراسٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، قَالَ 
، َحدَّثََنا طَاِهرُ بن أَبِي أَحَْمَد الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َمْعُن بن ِعيَسى ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ - ٢٧٣١

يََتخَتَُّم : " عَالَى َعْنُه كَانَ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ الُْحَسْيَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َت
  " .َيَسارِ ِفي الْ

 الْكُوِفيِّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق -٢٧٣٢
  " .َق ُسْنُدسٍ َرأَْيُت َعلَى الُْحَسْينِ َيْوَم قُِتلَ َيلَْم: " َعْن أَبِي ُعكَّاَشةَ الْهَْمدَانِيِّ ، قَالَ 

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَُّد بن َحنِيفَةَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َعْمرِو بن الْبََراِء الَْغَنوِيُّ ،  -٢٧٣٣
َيطُوُف بِالَْبْيِت ، فَأََراَد أَنْ َيْسَتِلَم الَْحَجَر ، فَأَْوَسعَ : " كَانَ الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه : الْهَْيثَمِ ، قَالَ 

َهذَا الَِّذي : َيا أََبا ِفرَاسٍ ، َمْن َهذَا ؟ فَقَالَ الْفََرزَْدُق : ، َوالْفََرزَْدُق بن غَاِلبٍ َيْنظُُر إِلَْيِه ، فَقَالَ َرُجلٌ " النَّاُس لَُه 
  َتُه َوالَْبْيُت َيْعرِفُُه وَالِْحلُّ وَالَْحرَُمَتْعرُِف الْبَطَْحاُء َوطْأَ

  َهذَا اْبُن َخْيرِ ِعَبادِ اللَِّه كُلِّهُِم َهذَا التَِّقيُّ النَِّقيُّ الطَّاِهُر الْعَلَُم
  َيكَادُ ُيْمِسكُُه ِعْرفَانَ َراَحِتِه ُركُْن الَْحطِيمِ لََدْيِه ِحَني َيْسَتِلُم



  قَاِئلَُها إِلَى َمكارِمِ َهذَا َيْنتَهِي الْكَرُْم إِذَا َرأَْتُه قَُرْيٌش قَالَ
  ُيْغِضي َحَياًء ويُْغَضى ِمْن َمهاَبِتِه فََما ُيكَلَُّم إِال ِحَني يَْبَتِسُم
  ِفي كَفِِّه َخْيُزَرانٌ رُِحيُه َعَبٌق بِكَفِّ أَرَْوَع ِفي ِعْرنِينِهِ َشَمُم

  طَاَبْت َعناصُِرُه َوالْخَْيُم وَالشَِّيُمُمْشَتقَّةٌ ِمْن َرُسولِ اللَِّه َنبَْعُتُه 
  ال َيْستَِطيُع جََواٌد بَْعَد غَاَيتِهِْم َوال ُيدانِيهُِم قَْوٌم َوإِنْ كَُرُموا

  .أَيُّ الَْعشاِئرِ لَْيَسْت ِفي رِقَابِهُِم َألوَِّليَِّة َهذَا أَوْ لَُه نَِعُم 

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ،  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ -٢٧٣٤
قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه : َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا الُْمَسيِّبُ بن َنَجَبةَ ، قَالَ 

أَمَّا َحَسٌن فََصاِحُب َجفَْنٍة َوخَُواٍن ، : " َبلَى ، قَالَ : قُلَْنا " أَال أَُحدِّثُكُْم َعْن َخاصَِّة نَفِْسي َوأَْهلِ َبْيِتي ؟ : " الَى َعْنُه َتَع
بَالَةَ ُعْصفُورٍ ، َوأَمَّا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ وفًَتى ِمَن الِْفْتَياِن ، َولَْو قَِد الْتَقَْت َحلْقََتا الْبِطَاِن لَْم ُيْغنِ َعنكُْم ِفي الْحَْربِ ِح

نَّا ِمْنكُْم وَأَْنُتْم ِمنَّا ، َواللَِّه لَقَْد فََصاِحُب لَْهوٍ َوِظلٍّ َوَباِطلٍ ، َوال َيغُرَّنَّكُُم اْبَنا َعبَّاسٍ ، َوأَمَّا أََنا َوُحَسْيٌن فَأََنا َوُحَسْيٌن ، فَإِ
كُْم ، ُؤالِء الْقَْوُم َعلَْيكُمْ بَِصالِحهِْم ِفي أَْرِضهِْم ، َوفَساِدِكْم ِفي أَْرِضكُْم ، َوبِأََداِئهُِم اَألَماَنةَ وِخيانِِتَخشِيُت أَنْ ُيَدالَ َه

َحتَّى َتطُولَ دَْولَتُُهْم ، حَتَّى  وبِطََواِعيَِتهِْم إَِماَمُهْم وَمْعِصَيِتكُْم لَُه ، وَاْجِتَماعِهِْم َعلَى َباِطِلهِْم ، وَتفَرُِّقكُْم َعلَى َحقِّكُْم ،
نَ أََحدُكُْم تَابًِعا لَُهْم ، َوحَتَّى ال َيَدعُوا ِللَِّه ُمَحرًَّما إِال اسَْتَحلُّوُه ، َوال َيبْقَى َمَدٌر َوال َوَبٌر إِال َدَخلَُه ظُلُْمُهْم ، َوَحتَّى َيكُو

ْبِد ِمْن سَيِِّدِه ، إِذَا شَهَِد أَطَاَعُه ، وَإِذَا غَاَب َعْنُه َسبَُّه ، َوَحتَّى َيكُونَ أَْعظَُمكُمْ َيكُونَ ُنْصَرةُ أََحِدكُْم ِمنُْهْم كَُنصَْرِة الَْع
  ةَا ، فَإِنَّ الَْعاِقَبِفيَها ِغًنى أَْحسََنكُْم بِاللَِّه ظَنا ، فَإِنْ أََتاكُُم اللَُّه بِعاِفَيٍة فَاقَْبلُوا ، فَإِِن اْبُتلِيُتْم فَاْصبُِرو

  ".ِللُْمتَِّقَني 
رِيُّ ، َعْن ِفطْرِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الَْحفْ -٢٧٣٥

كُنَّا ُجلُوًسا عِْنَد َعِليٍّ : بن َنَجَبةَ الْفََزارِيِّ ، قَالَ  بن َخِليفَةَ ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس ، َعنِ الُْمَسيِّبِ
أَمَّا الَْحَسُن فَال ُيغْنِي َعْنكُْم ِفي الْحَْربِ " َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فَذَكَُروا أَْهلَ بَْيِتِه ، فَقَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 

  " .أَمَّا عَْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ فََصاِحُب ِظلٍّ َوخَُواٍن ، َوأَمَّا ُحَسْيٌن فَإِنَُّه ِمْنكُْم وَأَْنُتْم ِمْنُه ِحَبالَةَ ُعْصفُورٍ ، َو

وُفَِّي ُمَعاوَِيةُ ُت: " َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن َسْعٍد ، قَالَ  -٢٧٣٦
ْحَدى َوِستَِّني قُِتلَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ِفي َرَجبٍ َألْرَبعِ لَيَالٍ َخلَْت ِمْنُه ، وَاسُْتْخِلَف َيزِيُد سََنَتْينِ ، َوِفي َسَنِة إِ

َخلَْونَ ِمَن الُْمَحرَّمِ َيْوَم َعاشُوَراَء ، َوقُِتلَ الَْعبَّاُس بن  الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ وَأَْصَحاُبهُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم لَِعْشرِ لََيالٍ
 بن َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َوأُمُُّه أُمُّ الَْبنَِني َعامِرِيَّةٌ ، َوَجْعفَُر بن َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َوَعْبُد اللَِّه

أَبِي طَاِلبٍ ، َوأَُبو َبكْرِ بن َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َوأُمُّهُ لَْيلَى بنُت َمْسُعوٍد َنْهَشِليَّةٌ ، َوَعِليُّ بن  َوُعثَْمانُ بن َعِليِّ بن
َبابُ بنُت امْرِئِ الْقَْيسِ ُه الرَّالُْحَسْينِ بن َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ اَألكَْبُر ، َوأُمُّهُ لَْيلَى ثَقَِفيَّةٌ ، َوعَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ ، َوأُمُّ
ِه بن َجْعفَرِ بن أَبِي طَاِلبٍ ، كَلْبِيَّةٌ ، َوأَُبو َبكْرِ بن الُْحَسْينِ ُألمِّ َولٍَد ، َوالْقَاِسمُ بن الَْحَسنِ ُألمِّ وَلٍَد ، َوَعْونُ بن َعْبِد اللَّ

أَبِي طَاِلبٍ ، َوُسلَْيَمانُ َموْلَى الُْحَسْينِ ، َوَعْبُد اللَِّه َرِضيُع  َوَجْعفَُر بن َعِقيلِ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َوُمسِْلُم بن َعِقيلِ بن
  " .ِسَني الُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُهْم ، َوقُِتلَ الُْحَسْيُن َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه َوُهَو اْبُن ثََماٍن َوَخْم



ِه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحسَّانَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َجْعفَرِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَّ -٢٧٣٧
  " .قُِتلَ الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َوُهَو اْبُن ثََماٍن َوَخْمِسَني : " ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

ْيسٍ ، ا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن عَاِصمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ضَُرَحدَّثََن -٢٧٣٨
ى َعْنُه ِعْنَد ُمَحمَِّد بن الَْحَنِفيَّةِ كَانَ إِذَا ذُِكَر قَْتلُ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَ: َعْن ِفطْرٍ ، َعْن ُمْنِذرٍ الثَّْورِيِّ ، قَالَ 

  " .لَقَْد قُِتلَ َمَعُه َسْبَعةَ َعَشَر ِممَّنِ ارَْتكََض ِفي َرِحمِ فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم : " ، قَالَ 
أََبى الُْحَسْيُن : ى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَي -٢٧٣٩

الَِّذيَن قَاَتلُوا ِمْنهُ بَِمكَاٍن ُيقَالُ لَهُ  بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما أَنْ ُيسَْتأَْسَر ، فَقاَتلُوُه فَقََتلُوُه ، َوقََتلُوا اْبَنْيِه وَأَْصحَاَبُه
َوَعِليٌّ اْنطُِلَق بَِعِليِّ بن ُحَسْينٍ ، َوفَاِطَمةَ بنِت ُحَسْينٍ ، َوُسكَْيَنةَ بنِت ُحَسْينٍ إِلَى ُعَبْيدِ اللَِّه بن زَِياٍد ، الطَّفُّ ، َو: 

َسرِيرِِه لِئَال تََرى رَأَْس أَبِيَها َوذَوِي َيْوَمِئٍذ غُالٌم قَْد َبلَغَ ، فََبَعثَ بِهِْم إِلَى َيزِيَد بن ُمَعاوَِيةَ ، فَأََمَر بُِسكَْيَنةَ فََجَعلََها َخلَْف 
َتيِ الُْحَسْينِ َرِضَي اللَّهُ قَراَبتَِها ، َوَعِليُّ بن الُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما ِفي غُلٍّ ، فََوَضَع َرأَْسُه ، فَضََرَب َعلَى ثَنِيَّ

  :َتَعالَى َعْنُه ، فَقَالَ 

  رَِجالٍ أَِحبٍَّة إِلَْيَنا وَُهْم كَاُنوا أََعقَّ َوأَظْلََماُنفَلُِّق َهاًما ِمْن 
َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اَألْرضِ َوال ِفي أَنْفُِسكُْم إِال ِفي ِكَتابٍ ِمْن {: فَقَالَ َعِليُّ بن الُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 

، فَثَقُلَ َعلَى َيزِيَد أَنْ َيَتَمثَّلَ بَِبْيِت شِْعرٍ ، وََتال َعِليٌّ آَيةً ِمْن ] ٢٢: احلديد [} لَِّه َيسٌِريقَْبِلأَنْ َنْبَرأََها إِنَّ ذَِلَك َعلَى ال
أََما : " الَى َعْنُه َبلْ بَِما كََسَبْت أَْيِديكُْم وَيْعفُو َعْن كَِثريٍ ، فَقَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه تََع: ِكَتابِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَقَالَ َيزِيُد 

َصَدقَْت ، فََخلُّوُهْم ِمَن : ، قَالَ "  َواللَِّه لَْو رَآَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْغلُوِلَني َألَحبَّ أَنْ ُيَخلَِّيَنا ِمَن الُْغلِّ
َصَدقَْت ، : ، قَالَ " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ُبْعٍد َألَحبَّ أَنْ يُقَرِّبََنا  َولَْو َوقَفَْنا َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه: " الُْغلِّ ، قَالَ 

ا رَأْسَ ي َمْجِلِسهِ ِلَيْسُتَر َعْنُهَمفَقَرُِّبوُهْم ، فََجَعلَْت فَاِطَمةُ َوُسكَْيَنةُ َيَتطَاَوالِن ِلَترََيا رَأَْس أَبِيهَِما ، َوَجَعلَ َيزِيُد َيَتطَاَولُ ِف
  .أَبِيهَِما ، ثُمَّ أََمَر بِهِْم فَُجهِّزُوا ، فَأَصْلََح إِلَْيهِْم ، وَأُخْرُِجوا إِلَى الَْمِديَنِة 

، َحدَّثََنا بن أََبانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيحَْيى الصُّوِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ  -٢٧٤٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ِحبَّانُ بن َعِليٍّ ، َعْن َسْعِد بن طَرِيٍف ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت 

  ".لَى رَأْسِ ِستَِّني ِمْن ُمَهاَجرَِتي ُيقَْتلُ ُحَسْيُن بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َع: " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
بن أََبانَ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيحَْيى الصُّوِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ  -٢٧٤١

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ْعفَرٍ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت ِحبَّانُ بن َعِليٍّ ، َعْن َسْعِد بن طَرِيٍف ، َعْن أَبِي َج
َبْصرِيُّ الشَّْيُب ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن َعبَّاٍد الَْخطَّابِيُّ الْ: الْقَِتُري : ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ " ُيقَْتلُ الُْحَسْيُن ِحنيَ َيْعلُوُه الْقَِتُري : " 

لَمَّا َضَرَب َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن : قَالَ ِهَشاُم بن الْكَلْبِيِّ ، َعْن َعَواَنةَ بن الَْحكَمِ ، قَالَ : ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُصبَْيحٍ ، قَالَ 
  .ُملَْجمٍ َعِليا َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َوذَكََر الَْحدِيثَ 

َعِليا " أَنّ ، ُق بن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن أَبِي ُعَيْيَنةَ ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا إِْسحَا -٢٧٤٢
َوُهَو اْبُن ثََماٍن َوخَْمِسَني ، َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه قُِتلَ َوُهَو اْبُن ثََماٍن َوخَْمِسَني ، َوقُِتلَ الُْحَسْيُن َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 

  " .َوُتُوفَِّي َعِليُّ بن الُْحَسْينِ َوُهَو اْبُن ثََماٍن َوَخْمِسَني 



ي بَْيٍد ، َحدَّثَنَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُع -٢٧٤٣
لَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فَلَمَّا َحاذَى ُشَرْحبِيلُ بن ُمْدرِكٍ الُْجْعِفيُّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُنَجيٍّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّهُ َسافََر َمَع َعِليٍّ َرِضَي ال

َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : َوَما ذَاَك ؟ قَالَ : َصبًْرا أََبا َعْبِد اللَِّه ، َصبًْرا بَِشطِّ الْفَُراِت ، قُلُْت : نِيَنَوى ، قَالَ 
َهلْ أَغْضََبَك أََحٌد َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ َماِلي أََرى َعْينَْيَك ُمِفيَضَتْينِ ؟ قَالَ : َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ َوَعْيَناهُ َتِفيَضاِن ، فَقُلُْت 

َهلْ لََك أَنْ أُرَِيَك ِمْن تُْرَبِتهِ : يلُ َعلَْيِه السَّالُم ، فَأَْخبََرنِي أَنَّ أُمَِّتي تَقُْتلُ الُْحَسْيَن ابْنِي ، ثُمَّ قَالَ قَاَم ِمْن ِعْنِدي جِْبرِ: " 
  ".َنَعْم ، فََمدَّ َيَدُه فَقََبَض ، فَلَمَّا َرأَْيتَُها لَمْ أَْمِلْك َعْيَنيَّ أَنْ فَاَضَتا : ؟ قُلُْت 
كَِثريِ  ثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيِد بن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َحمَْزةَ ، َعْنَحدَّ -٢٧٤٤

ا اْسُم َهِذِه اَألْرضِ ؟ َم: لَمَّا أُِحيطَ بِالُْحَسْينِ بن َعِليٍّ ، قَالَ : بن َزْيٍد ، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن َعْبدِ اللَِّه بن َحْنطَبٍ ، قَالَ 
  ".إِنََّها أَْرُض كَْربٍ وََبالٍء : " َصَدقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : كَرَْبالُء ، فَقَالَ : ِقيلَ 

  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد بن َحسَّانَ الَْمرَْوزِيُّ ، ح -٢٧٤٥

َحدَّثََنا : الُوا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َوُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَ َوَحدَّثََنا
: الْبَُنانِيُّ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا ثَابٌِت : َحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َزاذَانَ الصَّْيَدالنِيُّ ، قَاال : َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ ، قَاال 

، فََجاَءُه َوُهَو ِفي بَْيِت أُمِّ َسلََمةَ ، اْستَأْذَنَ َملَُك الْقَطْرِ َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ َيُزوَر النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَِذنَ لَُه 
، فََبْيَنَما ُهْم َعلَى الْبَابِ إِذْ َجاَء الُْحَسْيُن فَفََتحَ " ِظي َعلَْيَنا الَْباَب ، ال َيْدُخلْ َعلَْيَنا أََحٌد َيا أُمَّ َسلََمةَ اْحفَ: " فَقَالَ 

لََّم َيلَْتِئُمُه َوُيقَبِّلُُه ، فَقَالَ لَهُ ِه َوَسالْبَاَب ، فَجََعلَ َيَتقَفَُّز َعلَى ظَْهرِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي
أََما إِنَّ أُمََّتَك َسَتقُْتلُُه ، َوإِنْ ِشئْتَ أَنْ أُرَِيَك ِمْن تُْرَبِة الَْمكَاِن الَِّذي : ، قَالَ " نََعْم : " ُتِحبُُّه َيا ُمَحمَُّد ؟ قَالَ : الَْملَُك 

َها ِمَن الَْمكَاِن الَِّذي يُقَْتلُ ِفيِه ، فَأََتاهُ بَِسْهلٍَة َحمَْراَء ، فَأََخذَْتُه أُمُّ َسلََمةَ فََجَعلَْتُه ِفي ثَْوبِ فَقََبَض قَْبَضةً: ُيقَْتلُ ِفيَها ، قَالَ 
  ".إِنََّها كَرَْبالُء : كُنَّا َنقُولُ : " ، قَالَ ثَابٌِت 

ْمُرو بن خَاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َع -٢٧٤٦
َدَخلَ الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َعلَى : َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنَها ، قَالَْت 

َوُهَو ُمْنكَبٌّ ، َولَِعبَ  ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيوَحى إِلَْيِه ، فََنَزا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولِ اللَّ
َيا جِْبرِيلُ ، َوَما ِلي ال أُِحبُّ : " َيا ُمَحمَُّد ؟ قَالَ  أَُتِحبُُّه: َعلَى ظَْهرِِه ، فَقَالَ جِْبرِيلُ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِفي َهِذهِ : فَقَالَ  فَإِنَّ أُمََّتكَ َسَتقُْتلُُه ِمْن َبْعِدَك ، فََمدَّ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َيَدُه ، فَأََتاهُ بِتُْرَبٍة َبْيَضاَء ،: ، قَالَ " ابْنِي 
للَّهُ َهذَا َيا ُمحَمَُّد ، َواْسمَُها الطَّفُّ ، فَلَمَّا ذََهَب جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ِمْن ِعْنِد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى ااَألْرضِ يُقَْتلُ ابُْنَك 

َيا َعاِئَشةُ ، إِنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه  : "َعلَْيِه َوَسلََّم ، َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالتُّْرَبةُ ِفي َيِدهِ َيْبِكي ، فَقَالَ 
، ثُمَّ خََرَج إِلَى أَْصحَابِِه ِفيهِمْ " السَّالُم أَْخبََرنِي أَنَّ الُْحَسْيَن ابْنِي َمقُْتولٌ ِفي أَْرضِ الطَّفِّ ، َوأَنَّ أُمَِّتي َسُتفَْتَتُن َبْعِدي 

َما يُْبكِيَك َيا : َعمَّاٌر ، وَأَُبو ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم َوُهَو يَْبِكي ، فَقَالُوا َعِليٌّ ، َوأَُبو َبكْرٍ ، َوُعَمُر ، َوُحذَْيفَةُ ، َو
  أَخَْبرَنِي جِبْرِيلُ أَنَّ اْبنِي الُْحَسْيَن يُقَْتلُ بَْعِدي بِأَْرضِ الطَّفِّ ، َوَجاءَنِي بَِهذِِه: " َرسُولَ اللَِّه ؟ فَقَالَ 

  ".أَْخبََرنِي أَنَّ ِفيَها َمْضَجَعُه التُّْرَبِة ، َو
َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُحَرْيٍث ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى ، -٢٧٤٧

َعِليٍّ َدَخلَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ  اللَِّه بن َسعِيٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ الُْحَسْيَن بن



إِنَّ : َيا َعاِئَشةُ ، أَال أَُعجُِّبِك ؟ لَقَْد َدَخلَ َعلَيَّ َملٌَك آنِفًا َما َدَخلَ َعلَيَّ قَطُّ ، فَقَالَ : " النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
، َحدَّثََنا َعْبدُ " إِنْ ِشئَْت أََريُْتَك تُْرَبةً ُيقَْتلُ ِفيَها ، فََتَناَولَ الَْملَكُ بَِيِدِه ، فَأَرَانِي ُتْرَبةً َحمَْراَء : ا َمقْتُولٌ ، َوقَالَ ابْنِي َهذَ

: ِليِّ بن َزْيٍد ، َعْن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ ، قَالَ اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َع
  .إِنَّ بين إِسَْرائِيلَ كَانَ لَُهْم َمِلٌك ، َوذَكََر الَْحدِيثَ : قَالَ ِلي الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ قَْبلَ قَْتِلِه بَِيْومٍ 

اُد بن زِيَاٍد اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ثَابٍِت ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي َعبَّ -٢٧٤٨
كَانَ الَْحَسُن َوالُْحَسْيُن رضي اهللا تعاىل عنهما : اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ َشِقيقِ بن َسلََمةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت 

َيا ُمَحمَُّد ، إِنَّ أُمََّتَك تَقُْتلُ : َسلََّم ِفي َبيِْتي ، فََنَزلَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، فَقَالَ يلعبان بني يدي النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ى َصْدرِِه ، ثُمَّ  ، َوَضمَُّه إِلَابَْنَك َهذَا ِمْن بَْعِدَك ، فَأَْومأَ بَِيِدِه إِلَى الُْحَسْينِ ، فََبكَى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، فََشمََّها َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، " َوِديَعةٌ ِعْنَدِك َهِذهِ التُّْرَبةُ : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َيا أُمَّ َسلََمةَ إِذَا َتَحوَّلَْت َهِذِه : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه: ، قَالَْت " َوْيَح كَْربٍ وََبالٍء : " َوقَالَ 

فََجَعلَْتَها أُمُّ َسلََمةَ ِفي قَاُروَرٍة ، ثُمَّ َجَعلَْت َتْنظُُر إِلَيَْها كُلَّ َيْومٍ ، َوَتقُولُ : ، قَالَ " التُّْرَبةُ َدًما فَاْعلَِمي أَنَّ اْبنِي قَْد قُِتلَ 
  .إِنَّ َيْوًما َتَحوَِّلَني دًَما لََيْوٌم َعِظيٌم: 

  َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، ح: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٢٧٤٩

َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن بَْهَراَم ، َعْن َشْهرِ : يدِ الطَّيَاِلِسيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الْحَُبابِ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِل
 َسِمْعُت أُمَّ َسلََمةَ ِحَني َجاَء َنْعيُ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه لَعََنْت أَْهلَ الِْعرَاقِ ،: بن َحْوَشبٍ ، قَالَ 

  ".ُه قََتلَُهُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، غَرُّوُه وَذَلُّوُه ، لَعََنُهُم اللَُّه قََتلُو: " َوقَالَْت 

ْيَمانُ بن بِاللٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحمِيِد الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَ -٢٧٥٠
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ، َعْن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت َعْن كَِثريِ بن َزْيٍد 

ْيُن َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى ، فَاْنَتظَْرُت فََدَخلَ الُْحَس" ال َيْدُخلْ َعلَيَّ أََحٌد : " َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلًسا ذَاَت َيْومٍ ِفي َبيِْتي ، فَقَالَ 
رِِه ، وَالنَّبِيُّ َصلَّى اللَّهُ َعْنُه ، فََسِمْعُت َنشِيَج َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْبِكي ، فَاطَّلَْعُت فَإِذَا ُحَسْيٌن ِفي ِحْج

إِنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم كَانَ : " وَاللَِّه َما َعِلْمُت ِحَني َدَخلَ ، فَقَالَ : َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسحُ َجبِيَنُه َوُهَو يَْبِكي ، فَقُلُْت 
"  كَرَْبالُء: إِنَّ أُمََّتكَ َسَتقُْتلُ َهذَا بِأَْرضٍ ُيقَالُ لََها : أَمَّا ِمَن الدُّْنَيا فََنَعْم ، قَالَ : ُتِحبُُّه ؟ قُلُْت : َمَعَنا ِفي الَْبْيِت ، فَقَالَ 

: ا أُِحيطَ بُِحَسنيٍ ِحَني قُِتلَ ، قَالَ ، فََتَناَولَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ِمْن ُتْربَِتَها ، فَأََراَها النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّ
  .ُه ، أَْرُض كَْربٍ َوَبالٍءَصَدَق اللَُّه َوَرُسولُ: كَرَْبالُء ، قَالَ : َما اْسُم َهِذِه اَألْرضِ ؟ قَالُوا 

  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن يُوُنَس ، ح -٢٧٥١

َحدَّثََنا مُوَسى بن َصاِلحٍ الُْجَهنِيُّ ، : بَْيٍد ، قَاال َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن ُع
: " قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َصاِلحِ بن أَْرَبَد ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنَها ، قَالَْت 

، فَقُْمُت بِالَْبابِ ، إِذْ َجاَء الُْحَسْيُن َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَذََهْبتُ أََتَناَولُُه ، " يَّ أََحٌد اْجِلِسي بِالْبَابِ ، َوال َيِلَجنَّ َعلَ
َعلَْيَك أََحٌد ، َوإِنَّ  َيا نَبِيَّ اللَِّه ، َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَك ، أَمَْرتَنِي أَنْ ال يَِلَج: فََسَبقَنِي الُْغالُم ، فََدَخلَ َعلَى َجدِِّه ، فَقُلُْت 

ُب بِكَفَّْيَك َشْيئًا َوُدُموُعكَ ابَْنَك َجاَء ، فَذََهْبتُ أََتنَاَولُُه فََسَبقَنِي ، فَلَمَّا طَالَ ذَِلَك َتطَلَّْعُت ِمَن الْبَابِ ، فََوَجْدُتكَ ُتقَلِّ



جِْبرِيلُ ، فَأَْخبََرنِي أَنَّ أُمَِّتي َيقُْتلُوَنُه ، وَأَتَانِي بِالتُّْرَبِة الَِّتي ُيقَْتلُ َنَعْم ، أَتَانِي : " َتسِيلُ ، َوالصَّبِيُّ َعلَى َبطْنَِك ، قَالَ 
  " .َعلَْيَها ، فَهَِي الَِّتي أُقَلُِّب بِكَفَّيَّ 

ثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا ُموَسى َحدَّثَنِي َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّمَْياِطيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُمَساِفرٍ التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّ -٢٧٥٢
ةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، بن َيْعقُوَب الزَّْمِعيُّ ، َعْن َهاِشمِ بن َهاِشمِ بن ُعْتَبةَ بن أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَع

اضْطََجَع ذَاَت َيْومٍ ، فَاسَْتْيقَظَ َوُهَو َخاِثُر النَّفْسِ ، َوِفي َيِدِه تُْرَبةٌ َحمَْراُء ُيقَلُِّبَها ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َراقِ ، ِللُْحَسْينِ ، أَخَْبرَنِي جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم أَنَّ َهذَا ُيقَْتلُ بِأَْرضِ الِْع: " َما َهِذِه التُّْرَبةُ َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ فَقَالَ : فَقُلُْت 

  ".أَرِنِي ُتْرَبةَ اَألْرضِ الَِّتي ُيقَْتلُ بَِها ، فََهِذِه تُْرَبُتَها : فَقُلُْت ِلجِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم 
  ،حَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ  -٢٧٥٣

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ ، َعنِ : َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، قَاال 
ى النَّاِئُم بنْصِف النََّهارِ أَْشَعثَ أَغَْبَر ، بَِيِدِه قَاُروَرةٌ رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَما َيَر: اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
َدُم الُْحَسْينِ َوأَْصحَابِِه ، لَْم أََزلْ أَلَْتِقطُُه ُمْنذُ : " بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما َهذَا ؟ فَقَالَ : ِفيَها َدٌم ، فَقُلُْت 

  .ذَِلَك الَْيْوُم ، فَُوجَِد قَْد قُِتلَ َيْوَمِئٍذ، فَأُْحِصَي " الَْيْومِ 

لَْيَمانَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َسْعُد بن َوْهبٍ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُس -٢٧٥٤
ْبُت َعِليا َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه حَتَّى أََتى الْكُوفَةَ ، فََصِعدَ الِْمنَْبَر ، فََحِمدَ َصِح: ُشبَْيلِ بن َعَزَرةَ ، َعْن أَبِي ِحَبَرةَ ، قَالَ 

للََّه ِفيهِمْ َبالءً إِذًا ُنبِْلَي ا: قَالُوا " كَْيَف أَنُْتْم إِذَا نََزلَ بِذُرِّيَّةِ َنبِيِّكُْم َبْيَن ظَْهرَاَنْيكُْم ؟ : " اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ 
ُهمُ : ، ثُمَّ أَقَْبلَ َيقُولُ " َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ لََينْزِلُنَّ َبْيَن ظَهَْرانَْيكُْم ، ولََتْخُرُجنَّ إِلَيْهِْم فَلََتقُْتلُنَُّهْم : " َحَسًنا ، فَقَالَ 

  .َوال ُعذَْرا أَْوَرُدوُهْم بِالُْغرُورِ َوَعرَُّدوا أََحبُّوا َنَجاةً ال َنجَاةَ
بن َيْحَيى الصُّوِفيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زِيَاٍد ، َوأَحَْمُد  -٢٧٥٥
اَق ، َعْن َهانِي بن َهانِي ، َعْن َعِليٍّ َرِضي اللَُّه َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسى ، َعْن إِْسرَائِيلَ ، َعْن أَبِي إِْسَح: ، قَاال 

  ".لَُيقَْتلَنَّ الُْحَسْيُن قَْتال ، وَإِنِّي َألعْرُِف التُّْرَبةَ الَِّتي ُيقَْتلُ ِفيَها قَرِيًبا ِمَن النَّْهَرْينِ : " َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

ْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْعَمشِ ، َعْن َسالمٍ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْح -٢٧٥٦
 كُْنُت َمَع َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه بنْهَرْي كَْرَبالَء ، فََمرَّ بَِشجََرٍة َتْحَتَها بَْعُر: ُشَرْحبِيلَ ، َعْن أَبِي َهْرثََمةَ ، قَالَ 

  ".ُيْحَشُر ِمْن َهذَا الظَّْهرِ َسْبُعونَ أَلْفًا َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ بَِغْيرِ ِحَسابٍ : " ِغْزالٍن ، فَأََخذَ ِمْنُه قَْبَضةً فََشمََّها ، ثُمَّ قَالَ 
بِي ُسَميَنةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن أَ -٢٧٥٧

: قَالَ ، ُعثَْمانِيا ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ ، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ ، َعْن َشْيَبانَ بن َمْخَرمٍ ، َوكَانَ 
يُقَْتلُ ِفي َهذَا الَْمْوِضعِ ُشَهَداُء لَْيَس ِمثْلَُهْم ُشَهَداُء إِال : " أََتى كَْرَبالَء ، فَقَالَ  إِنِّي لََمَع َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه إِذْ

ِفي ُخذْ رِْجلَ َهذَا الِْحمَارِ فَأَْوِتدَْها : َبْعُض ِكذَْباِتِه ، وَثَمَّ رِْجلُ ِحمَارٍ َميٍِّت ، فَقُلُْت ِلُغالمي : ، فَقُلُْت " ُشَهَداُء َبْدرٍ 
ا ، اْنطَلَقُْت َومَِعي أَْصَحابٌ َمقَْعِدِه َوغَيِّْبَها ، فَضََرَب الدَّْهرُ ضَْرَبةً ، فَلَمَّا قُِتلَ الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَم

  .َك الِْحَمارِ ، وَإِذَا أَْصحَاُبُه رِْبَضةٌ حَْولَُهِلي ، فَإِذَا ُجثَّةُ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َعلَى رِْجلِ ذَا

َمانُ بن كَِثريٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ الَْعْبِديُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْي -٢٧٥٨
كُنَّا َنْسَمُع أَنَُّه ُيقَْتلُ : " بن أَبِي َعاِئَشةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َرأْسِ الَْجالُوِت ، قَالَ  ُحَصْينِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ الَْعالِء



ذَِلكَ   َجَعلُْت أَِسريُ َبْعَدبِكَرَْبالَء اْبُن نَبِيٍّ ، فَكُْنُت إِذَا َدَخلُْتَها رَكَّْضُت فََرِسي حَتَّى أَجُوَز َعْنَها ، فَلَمَّا قُِتلَ الُْحَسْيُن
  " .َعلَى َهْيأَِتي 
َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا فَُراُت بن َمْحُبوبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، -٢٧٥٩

َنسٍ قَاِتلُ الُْحَسْينِ ، فَإِذَا شَْيٌخ آَدُم ِفيِه ِحنَّاٌء ، َدَخلُْت َعلَى الَْحجَّاجِ ، فََدَخلَ ِسَنانُ بن أَ: أَْسلَُم الِْمْنقَرِيُّ ، قَالَ 
قَالَ " أَْنَت قََتلَْت الُْحَسْيَن ؟ : " طَوِيلُ اَألْنِف ِفي َوْجهِِه َبَرٌش ، فَأُوِقَف بِِحيَالِ الَْحجَّاجِ ، فََنظََر إِلَْيهِ الَْحجَّاُج ، فَقَالَ 

أََما إِنَّكَُما : " َدَعْمُتُه بِالرُّْمحِ ، َوَهبَْرُتُه بِالسَّْيِف َهْبًرا ، فَقَالَ لَُه الَْحجَّاُج : قَالَ " َت بِِه ؟ َوكَْيَف َصَنْع: " َنَعْم ، قَالَ : 
  " .لَْن َتْجَتِمَعا ِفي َدارٍ 

ةَ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُخثَْيمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَب -٢٧٦٠
لَْو كُْنُت ِفيَمْن قََتلَ الُْحَسْيَن بن َعِليٍّ ، ثُمَّ غُِفَر ِلي ، ثُمَّ أُْدِخلْتُ الَْجنَّةَ ، : " َخاِلٍد الضَّبِّيِّ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، قَالَ 
  " .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََيْنظَُر ِفي َوجْهِي اسَْتْحيَْيُت أَنْ أَُمرَّ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّ

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َخلٍَف ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ،ح -٢٧٦١
بن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الَْعقَِديُّ ، ِكالُهَما ،  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم

ال َتُسبُّوا َعِليا َوال أَْهلَ َهذَا الَْبْيِت ، فَإِنَّ َجاًرا لََنا : " َسِمْعُت أََبا َرَجاٍء الُْعطَارِِديَّ ، َيقُولُ : َعْن قُرَّةَ بن َخاِلٍد ، قَالَ 
ِه ، فَطََمَس أَلَْم َترَْوا إِلَى َهذَا الْفَاِسقِ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ قََتلَُه اللَُّه ، فََرَماُه اللَُّه بِكَوْكََبْينِ ِفي َعْيَنْي: مِ ، قَالَ ِمْن َبلُْهَجْي

  " .اللَُّه َبَصَرُه 
بن َيحَْيى الصُّوِفيُّ ، نا أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ  -٢٧٦٢

َدَخلُْت الْقَْصَر َخلَْف ُعَبْيِد اللَِّه : " بن َحْربٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن كُْرُدوسٍ ، َعْن َحاجِبِ ُعَبْيِد اللَِّه بن زِيَاٍد ، قَالَ 
َنَعْم : َهلْ َرأَْيَت ؟ قُلُْت : فَاضْطََرَم ِفي َوْجهِِه نَاٌر ، فَقَالَ َهكَذَا بِكُمِِّه َعلَى َوْجهِِه ، فَقَالَ بن زَِيادٍ ِحَني قُِتلَ الُْحَسْيُن ، 

  " .، فَأََمَرنِي أَنْ أَكُْتَم ذَِلَك 

بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه -٢٧٦٣
لَمَّا جِيَء بِرَأْسِ ُعَبْيِد اللَِّه بن زِيَاٍد وَأَْصَحابِِه ، ُنِصَبْت ِفي الرََّحَبِة ، : " اَألْعَمشِ ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ ، قَالَ 

قَْد َجاَءْت ، فَإِذَا َحيَّةٌ قَْد َجاَءْت َتَخلَّلُ الرُّؤُوَس حَتَّى َدَخلَْت ِفي مَْنَخرِ  قَْد َجاَءْت: فَاْنَتَهْيتُ إِلَْيهِْم ، َوُهمْ َيقُولُونَ 
  " .قَْد َجاَءْت فَفََعلَْت ذَِلَك َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا : ُعَبْيِد اللَِّه ، فََمكَثَْت هَُنْيَهةً ، ثُمَّ َخَرَجْت فَذََهَبْت ، ثُمَّ قَالُوا 

ٍد ، َعنِ ا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َسلُْم بن ُجنَاَدةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َبِشريٍ ، َعْن ُمجَاِلَحدَّثََن -٢٧٦٤
قََتلَةَ الُْحَسْينِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َرأَْيُت ِفي النَّْومِ كَأَنَّ رِجَاال نََزلُوا ِمَن السََّماِء َمَعُهْم ِحراٌب َيَتَتبَُّعونَ : " الشَّْعبِيِّ ، قَالَ 

  " .َعْنُه ، فََما لَبِثَْت أَنْ نََزلَ الُْمْختَاُر فَقََتلَُهْم 
َعْن  بن ُمَحمٍَّد ،َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ِمْهَرانَ أَُبو َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَْسبَاطُ  -٢٧٦٥

لَمَّا قُِتلَ الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه لَمْ ُيْرفَْع َحَجٌر بَِبْيتِ " " أَبِي َبكْرٍ الُْهذَِليِّ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ 
  " .الَْمقِْدسِ إِال ُوجَِد َتْحَتُه َدٌم َعبِيطٌ 

جِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا الضَّحَّاُك بن َمْخلٍَد ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّا -٢٧٦٦
  " .َما ُرِفعَ بِالشَّامِ َحَجٌر َيْوَم قُِتلَ الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ إِال َعْن َدمٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه : " َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، قَالَ 



َحدَّثَْتنِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، -٢٧٦٧
  " .َماُء أَيَّاًما مِثْلَ الَْعلَقَِة قُِتلَ الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َوأََنا َيْومَِئٍذ ُجَويْرَِيةٌ ، فََمكَثَِت السَّ: " َجدَِّتي أُمُّ َحِكيمٍ ، قَالَْت 

لْكَاِهِليُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َيحَْيى بن الرَّبِيعِ بن أَبِي رَاِشدٍ ا -٢٧٦٨
، " لَمَّا قُِتلَ الُْحَسْيُن اْحمَرَِّت السََّماُء : " اشٍ ، َعْن َجِميلِ بن زَْيٍد ، قَالَ َمْنُصوُر بن أَبِي ُنَويَْرةَ ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعيَّ

  " .إِنَّ الْكَذَّاَب ُمَناِفٌق ، إِنَّ السََّماَء اْحمَرَّْت ِحَني قُِتلَ : " أَيَّ َشْيٍء َتقُولُ ؟ فَقَالَ : قُلُْت 
لَمَّا : " خَارِيُّ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي قَبِيلٍ ، قَالَ َحدَّثََنا قَْيُس بن أَبِي قَْيسٍ الُْب -٢٧٦٩

ى ظََننَّا النَّهَارِ ، حَتَّ قُِتلَ الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه اْنكََسفَِت الشَّْمُس كَْسفَةً حَتَّى َبَدِت الْكََواِكُب نِْصَف
  " .أَنََّها ِهَي 

ي ، َعْن ِعيَسى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّ -٢٧٧٠
ُه َتَعالَى َعْنُه َمكَثَْنا َسْبَعةَ أَيَّامٍ إِذَا َصلَّْيَنا الَْعْصَر َنظَْرَنا إِلَى لَمَّا قُِتلَ الُْحَسْيُن َرِضَي اللَّ: " بن الَْحارِِث الْكِْنِديِّ ، قَالَ 

  " .َها بَْعًضا الشَّْمسِ َعلَى أَطَْراِف الِْحيطَاِن كَأَنََّها الَْمالِحُف الْمَُعْصفََرةُ ، َونَظَْرَنا إِلَى الْكََواِكبِ َيضْرُِب بَْعُض
بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد ، َعْن ِهَشامِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٢٧٧١

  " .لَمْ َيكُْن ِفي السََّماِء ُحْمَرةٌ َحتَّى قُِتلَ الُْحَسْيُن : " َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، قَالَ 
ا َعْبدُ َحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيحَْيى الصُّوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنَحدَّثََنا ُم -٢٧٧٢

، " ال أَرَْواَك اللَُّه " : رََمى َرُجلٌ الُْحَسْيَن َوُهَو َيْشَرُب ، فَُشلَّ ِشْدقُُه ، فَقَالَ : السَّالمِ بن حَْربٍ ، َعنِ الْكَلْبِيِّ ، قَالَ 
  " .فََشرَِب َحتَّى َتفَطََّر : " قَالَ 

لَمَّا َنَزلَ ُعَمُر بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْحَسنِ ، قَالَ  -٢٧٧٣
قَْد َنَزلَ : " ْم قَاِتلُوُه ، َوقَاَم ِفي أَْصَحابِِه َخِطيًبا ، فَحَِمَد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ َسْعٍد بُِحسنيٍ ، َوأَْيقََن أَنَُّه

َيْبَق ِمنَْها إِال كَُصَباَبةِ اِإلَناِء إِال  َما َتَرْونَ ِمَن اَألْمرِ ، َوإِنَّ الدُّْنَيا َتَغيََّرْت َوتََنكََّرْت َوأَدَْبَر َمْعُروفَُها ، واْسَتَمرَّْت َحتَّى لَْم
بِ الُْمْؤِمُن ِفي ِلقَاِء اللَِّه ، َخسِيُس َعْيشٍ كَاملَْرَعى الَْوبِيلِ ، أَال َتَرْونَ الَْحقَّ ال ُيعَْملُ بِِه ، َوالَْباِطلَ ال يَُتَناَهى َعْنُه ، لَِيْرغَ

قُِتلَ الُْحَسْيُن َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َيْومَ " ، َو " َوالَْحَياةَ َمعَ الظَّاِلِمَني إِال ُبْرًما َوإِنِّي ال أََرى الْمَْوَت إِال َسَعاَدةً ، 
ِستٍّ  َواِد ، َوُهَو اْبُنَعاُشوَراَء ، َسَنةَ إِْحَدى َوِستَِّني بِالطَّفِّ بِكَرَْبالَء ، َوَعلَْيِه ُجبَّةُ َخزٍّ َدكَْناُء ، َوُهَو صَابِغٌ بِالسَّ

  ".َوَخْمِسَني 
الدََّراَوْرِديِّ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ، َحدَّثَنِي أَحَْمُد بن َسلَْمانَ ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ  -٢٧٧٤

ِه َوَسلََّم َباَيَع الَْحَسَن ، وَالُْحَسْيَن ، َوَعْبَد اللَِّه بن َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي" َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، 
  " .وَلَْم ُيبَايِعْ َصِغًريا إِال ِمنَّا : " ، قَالَ " َوَعْبَد اللَِّه بن َجْعفَرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم َوُهمْ ِصغَاٌر لَمْ َيْبلُُغوا 

َحجَّ الُْحَسْيُن َرِضَي اللَُّه " َوَحدَّثَنِي َعمِّي ُمْصَعُب بن َعْبدِ اللَِّه ، قَالَ : َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ، قَالَ  َحدَّثََنا َعِليٌّ ، -٢٧٧٥
  " .َتَعالَى َعْنُه َخْمًسا َوِعشْرِيَن َحجَّةً َماِشًيا 

كَّارٍ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن الضَّحَّاِك بن ُعثَْمانَ الِْحَزاِميُّ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َب -٢٧٧٦
  " .كَانَ َجَسدُ الُْحَسْينِ ِشْبَه َجَسِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : " 

ارٍ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن الضَّحَّاِك بن ُعثَْمانَ الِْحَزاِميُّ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّ -٢٧٧٧



فَكََتبَ  َخَرَج الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما إِلَى الْكُوفَِة َساِخطًا ِلوِالَيِة يَزِيَد بن ُمَعاوَِيةَ ،: " أَبِيِه ، قَالَ 
إِنَُّه قَْد َبلََغنِي أَنَّ ُحسَْيًنا قَْد سَاَر إِلَى الْكُوفَِة ، َوقَدِ : لَى ُعبَْيِد اللَِّه بن زَِياٍد َوُهَو وَاِليِه َعلَى الِْعرَاقِ َيزِيُد بن ُمَعاوَِيةَ إِ

ْينِ الُْعمَّالِ ، َوِعْندََها ُيْعَتُق أَْو َيعُوُد َعْبًدا اْبُتِليَ بِِه َزمَاُنَك ِمْن َبْينِ اَألْزماِن ، َوبَلَُدَك ِمْن َبْينِ الْبُلَْداِن ، واْبُتِليَت بِِه ِمْن َب
الُْحَسْينِ بن ، فَقََتلَُه ُعَبْيُد اللَِّه بن زَِياٍد ، َوبََعثَ بِرَأِْسِه إِلَْيِه ، فَلَمَّا ُوِضَع َبْيَن َيَدْيِه َتمَثَّلَ بِقَْولِ " كََما ُيْعَتَبُد الَْعبِيُد 

  :الُْحَمامِ 
  .اًما ِمْن رَِجالٍ أَِحبٍَّة إِلَْيَنا وَُهْم كَاُنوا أََعقَّ َوأَظْلََما ُنفَلُِّق َه

أَبِي زَِياٍد ، قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالمِ بن حَْربٍ ، َعْن َيزِيَد بن -٢٧٧٨
َسْيًنا اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َبْيِت َعاِئَشةَ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنَها ، فََمرَّ َعلَى َبْيِت فَاِطَمةَ ، فََسِمَع ُحَخَرَج النَّبِيُّ صَلَّى : 

  " .أَلَْم َتْعلَِمي أَنَّ ُبكاَءهُ ُيْؤذِينِي ؟ : " َيْبِكي َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَقَالَ 
لَمَّا أُْدِخلَ ثِقَلُ : يُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ الَْمْخُزوِميُّ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِل -٢٧٧٩

  :َبكَى يَزِيُد ، َوقَالَ  الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َعلَى يَزِيَد بن ُمَعاوَِيةَ ، وَُوِضَع َرأُْسهُ َبْيَن َيَدْيِه ،
  ُنفَلُِّق َهاًما ِمْن رَِجالٍ أَِحبٍَّة إِلَْيَنا وَُهْم كَاُنوا أََعقَّ َوأَظْلََما

َن أُمِّ ؟ كَْيَف َيا اْب: ، فَقَالَ " لَْيَس َهكَذَا : " أََما َواللَِّه لَْو كُْنُت أََنا صَاِحَبَك َما قََتلُْتكَ أََبًدا ، قَالَ َعِليُّ بن الُْحَسْينِ 
} ى اللَِّه َيسٌِريَما أَصَاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اَألْرضِ َوال ِفي أَْنفُِسكُْم إِال ِفي ِكتَابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ َنبَْرأََها إِنَّ ذَِلَك َعلَ{: فَقَالَ 

  :َمنِ ، َوِعْنَدُه َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أُمِّ الَْحكَمِ ، فَقَالَ َعْبُد الرَّْح]  ٢٢: احلديد [
  لََهاٌم بَِجْنبِ الطَّفِّ أَْدَنى قََراَبةً ِمنِ اْبنِ زَِياِد الْعَْبِد ِذي النََّسبِ الْوَغْلِ
  ُسَميَّةُ أَْمَسى َنْسلَُها َعَدَد الَْحَصى َوبِْنُت َرُسولِ اللَِّه لَْيَس لََها َنْسلُ

  .اْسكُْت : َوقَالَ  فََرفََع َيزِيدُ َيَدُه ، فََضَربَ َصْدَر َعْبِد الرَّْحَمنِ ،

اِء بن السَّاِئبِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسِعيدِ بن اَألْصبََهانِيِّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َعطَ -٢٧٨٠
َنَعْم ، فَقَالَ : أَِفيكُْم ُحَسْيٌن ؟ قَالُوا : قَاَم َرُجلٌ ، فَقَالَ : ، َعنِ اْبنِ َواِئلٍ ، أَْو َواِئلِ بن َعلْقََمةَ أَنَُّه َشهَِد َما ُهنَاَك ، قَالَ 

أََنا اْبُن جَُوْيَزةَ ، أَوْ ُحَويْزَةَ : قَالَ " َمْن أَْنَت ؟ : " ، قَالَ " أَْبِشْر بَِربٍّ َرِحيمٍ ، َوَشِفيعٍ ُمطاعٍ : " أَْبِشرِ بِالنَّارِ ، فَقَالَ : 
فََواللَِّه َما بَِقَي َعلَْيَها : ، فََنفََرْت بِِه الدَّابَّةُ ، فََتَعلَّقَْت رِْجلُُه ِفي الرِّكَابِ ، قَالَ " اللَُّهمَّ ُحْزهُ إِلَى النَّارِ : " فَقَالَ : ، قَالَ 

  .ِمْنُه إِال رِْجلُُه
لطَّالْقَانِيُّ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِْسَماعِيلَ ا -٢٧٨١

ائْتُونِي ثَْوًبا ال َيْرغَُب ِفيِه أََحٌد أَْجَعلُْه َتْحتَ : " قَالَ ُحَسْيُن بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ِحَني أََحسَّ بِالْقَْتلِ : قَالَ 
، فَأََخذَ ثَْوًبا فََمزَّقَُه ، فََجَعلَُه " ال ، ذَِلِك لَِباُس َمْن ُضرَِبْت َعلَْيِه الذِّلَّةُ : " ُتبَّانٌ ؟ فَقَالَ : لَُه ، فَقِيلَ " ِثَيابِي ال أَُجرَُّد 

  .َتْحَت ِثيَاَبِه ، فَلَمَّا أَنْ قُِتلَ َجرَُّدوُه

: ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْجبَّارِ بن الَْعبَّاسِ ، َعْن َعمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ  -٢٧٨٢
ُيقَْتلُ ِمْن َولَِد َهذَا الرَُّجلِ َرُجلٌ ِفي ِعصَاَبٍة ، ال َيجِفُّ َعَرقُ : " َمرَّ َعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َعلَى كَْعبٍ ، فَقَالَ 

َهذَا َيا أََبا : رُِدوا َعلَى ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََمرَّ َحَسٌن َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فَقَالُوا ُخُيوِلهِْم حَتَّى َي
  " .َنَعْم : َهذَا ؟ قَالَ : ال ، فََمرَّ ُحَسْيٌن ، فَقَالُوا : إِْسحَاقِ ؟ قَالَ 



وُِلَد الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه : " عَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ -٢٧٨٣
مِ َسَنةَ إِْحَدى َوِستِّنيَ ي الُْمَحرَِّلخَْمسِ لَيَالٍ َخلَْونَ ِمْن َشْعَبانَ َسَنةَ أَْرَبعٍ ِمَن الْهِْجَرِة ، َوقُِتلَ َيْوَم الُْجُمَعِة َيْوَم َعاشُوَراَء ِف

زَّ رَأَْسُه وَأََتى بِِه ُعبَْيَد اللَّهِ ، َوقََتلَُه ِسَنانُ بن أَبِي أََنسٍ النَّخَِعيُّ ، وأَْجَهَز َعلَْيِه َخوِْليُّ بن يَزِيَد اَألصَْبِحيُّ ِمْن ِحْمَيَر ، َوَح
  :، فَقَالَ ِسَنانُ بن أََنسٍ " بن زَِياٍد 
  ي ِفضَّةً َوذََهَبا أََنا قََتلُْت الَْمِلَك الُْمَحجَّبَاأَْوِقْر رِكَابِ

  .قََتلُْت َخْيَر النَّاسِ أُما وَأََبا 
َخَرَجْت زَْيَنُب الصُّغَْرى : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ، َعْن َعمِِّه ُمْصَعبِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ  -٢٧٨٤

  :ُت َعِقيلِ بن أَبِي طَاِلبٍ َعلَى النَّاسِ بِالَْبقِيعِ تَْبِكي قَْتالَها بِالطَّفِّ ، َوِهَي َتقُولُ بن
  َماذَا َتقُولُونُ إِنْ قَالَ النَّبِيُّ لَكُْم َماذَا فََعلُْتْم َوكُْنُتْم آِخَر األَُممِ" 

  ى وقَْتلَى ُضرِّجُوا بِدَمِبِأَْهلِ َبيِْتي َوأَْنَصارِي َوذُرِّيَِّتي مِْنُهْم أُسَاَر
  "َما كَانَ ذَاَك جََزاِئي إِذْ َنَصْحُت لَكُْم أَنْ َتْخلُفُونِي بُِسوٍء ِفي ذَوِي َرِحِمي 

  :لدُّؤَِليُّ ، ثُمَّ قَالَ أَُبو اَألْسَودِ ا]  ٢٣: األعراف [} َربََّنا ظَلَْمَنا أَْنفَُسَنا{: َنقُولُ : " فَقَالَ أَُبو اَألسَْوِد الدُّؤَِليُّ ، 
  أَقُولُ َوَزادَنِي َجَزًعا َوغَْيظًا أَزَالَ اللَُّه ُملَْك بين زِيَاِد

  َوأَبَْعَدُهْم كََما غََدرُوا وخَاُنوا كََما بَِعَدْت ثَُموُد َوقَْوُم َعاِد
  " .َوال َرجََعْت رِكَاُبُهُم إِلَيْهِْم إِذَا قَفَّْت إِلَى َيْومِ التََّناِد 

َعْن أَبِي  ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِْسَماعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ،َحدَّثََن -٢٧٨٥
ُجال ِمْن أَْهلِ َبْيِتِه ، وَاللَِّه قُِتلَ َمَع الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ِستَّةَ َعَشَر َر: " ُموَسى ، َعنِ الَْحَسنِ ، قَالَ 

  " .َوَمْن َيُشكُّ ِفي َهذَا ؟ : " ، قَالَ سُفَْيانُ " َما َعلَى ظَْهرِ اَألْرضِ َيْوَمِئذٍ أَْهلُ َبْيٍت ُيْشبُِهونَ 
كُنَّا إِذَا : ِليفَةَ ، َعْن ُمْنِذرٍ الثَّْورِيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ِفطُْر بن َخ -٢٧٨٦

قُِتلَ َمَعُه َسْبَعةَ َعَشَر َشابا ، كُلُُّهمُ : " قَالَ ُمحَمَُّد بن الَْحنَِفيَِّة ، ذَكَْرَنا ُحَسيًْنا َوَمْن قُِتلَ َمَعُه َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم 
  " .ِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها اْرَتكََض ِفي َرِحمِ فَاِطَمةَ َر

ا أَُبو َمْعَشرٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َعْبِد اللَِّه الَْهَروِيُّ ، أََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََن -٢٧٨٧
أَيُّ وَاِحٍد أَْنَت إِنْ : قَالَ ِلي َعْبُد الَْمِلِك بن َمْرَوانَ : يِّ ، قَالَ ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن َسعِيِد بن الَْعاصِ ، َعنِ الزُّْهرِ

لَْم ُتْرفَْع َحَصاةٌ بَِبْيِت الَْمقِْدسِ إِال ُوجِدَ َتْحَتَها : " قُلُْت : أَخَْبْرتَنِي أَيُّ َعالَمٍة كَاَنْت َيْوَم قُِتلَ الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ ؟ قَالَ 
  .إِنِّي وَإِيَّاَك ِفي َهذَا الَْحدِيِث لَقَرِيَناِن : ، فَقَالَ َعْبُد الَْمِلِك " َدٌم َعبِيطٌ 
: أُمُّ أَبِي ، قَالَْت  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثَتْنِي َجدَِّتي -٢٧٨٨

َوأَمَّا أََحُدُهَما فَطَالَ ذَكَُرُه َحتَّى كَانَ َيلُفُُّه ، َوأَمَّا : " ، قَالَْت " ِن ِمَن الُْجْعِفيَِّني قَْتلَ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َشهَِد َرُجال" 
وَلََد أََحِدِهَما كَأَنَّ لَُه خَْبال ، َوكَأَنَُّه رَأَْيُت : " ، قَالَ ُسفَْيانُ " اآلَخُر فَكَانَ َيْسَتقْبِلُ الرَّاوَِيةَ بِِفيِه َحتَّى َيأِْتَي َعلَى آِخرَِها 

  " .َمْجُنونٌ 
: أُمُّ أَبِي ، قَالَْت  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثَتْنِي َجدَِّتي -٢٧٨٩

  " .ذَ ِمْن َعْسكَرِ الُْحَسْينِ صَاَر ِمثْلَ الرَّمَاِد َرأَْيُت الَْوْرَس الَِّذي أُِخ" 



:  طَاُوسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن إِْبَراهِيَم بن َمْيَسَرةَ ، َعْن -٢٧٩٠
لَْوال أَنْ ُيْزرَِي ذَِلَك بِي أَْو بَِك لَشََبكُْت بَِيِدي ِفي َرأِْسَك ، : ي الُْخُروجِ ، فَقُلُْت اْسَتأْذََننِي ُحَسْيٌن ِف: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ 

َرُسوِلهِ َألنْ أُقَْتلَ بَِمكَاِن كَذَا َوكَذَا أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ ُيسَْتَحلَّ بِي َحَرُم اللَِّه َو: " فَكَانَ الَِّذي َردَّ َعلَيَّ ، أَنْ قَالَ : قَالَ 
  .فَذَِلَك الَِّذي َسلَى بنفِْسي َعْنُه: ، قَالَ "

: " ْعَمشِ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيمَ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعنِ اَأل -٢٧٩١
فَأََصابَ أَْهلَ ذَِلَك الْبَْيِت خَْبلٌ : " ، قَالَ " َسْينِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه َخرَِئ َرُجلٌ ِمْن بين أََسٍد َعلَى قَْبرِ ُح

  ".وُجُنونٌ َوُجذَاٌم َومََرٌض وفَقٌْر 
  أَبِي ، ح َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم بن َمْنصُورِ بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا -٢٧٩٢

 ، َحدَّثََنا ُمجَاِشُع بن َعْمرٍو َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيحَْيى بن خَاِلِد بن حَيَّانَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُبكَْيرِ بن َبكَّارٍ الْقَعَْنبِيُّ
َعْبدُ اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ ، أَنَّ ُمَعاذَ بن َجَبلٍ أَخَْبَرُه ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي قَبِيلٍ ، َحدَّثَنِي : ، قَاال 

أََنا ُمَحمٌَّد ، أُوتِيُت فََواِتَح الْكَالمِ : " َخَرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَتَغيَِّر اللَّْوِن ، فَقَالَ : قَالَ 
، َوَحرِّمُوا  يُعونِي َما دُْمُت َبْيَن أَظُْهرِكُْم ، فَإِذَا ذُِهَب بِي فََعلَْيكُْم بِِكتَابِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، أَِحلُّوا َحاللَُهَوَخوَاِتَمُه ، فَأَِط

الُْمظِْلمِ ، كُلََّما ذََهَب ُرُسلٌ َجاءَ  َحَراَمُه ، أَتَْتكُْم بِالرَّْوحِ وَالرَّاَحِة ، ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق ، أَتَْتكُْم ِفَتٌن كَِقطَعِ اللَّْيلِ
َها ، أَْمِسْك َيا ُمَعاذُ ُرُسلٌ ، َتنَاَسَخِت النُُّبوَّةُ فَصَاَرْت ُملْكًا ، َرِحَم اللَُّه َمْن أََخذََها بَِحقَِّها ، َوَخَرَج مِْنَها كََما َدَخلَ

، ثُمَّ ذََرفَْت َعيَْناُه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم " َيزِيُد ال يَُبارِكُ اللَُّه ِفي يَزِيَد " : فَلَمَّا َبلَْغُت َخْمَسةً ، قَالَ : ، قَالَ " َوأَْحصِ 
ْي قَْومٍ ال هَْراَننُِعَي إِلَيَّ ُحَسْيٌن ، َوأُِتيُت بُِتْرَبِتِه ، وَأُْخبِْرُت بِقَاِتِلِه ، َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ ال ُيقَْتلُ َبْيَن ظَ: " ، ثُمَّ قَالَ 

َواًها ِلِفرَاخِ : " ، ثُمَّ قَالَ " َيْمَنُعوُه إِال َخالَفَ اللَُّه َبْينَ ُصدُورِِهْم َوقُلُوبُِهْم ، َوَسلَّطَ َعلَْيهِْم شَِرارَُهْم ، وأَلَْبسَُهْم ِشَيًعا 
  ،"َرٍف ، َيقُْتلُ َخلَِفي َوَخلََف الَْخلَِف ، أَْمِسْك َيا ُمَعاذُ آلِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َخِليفٍَة ُمْسَتْخلٍَف ُمْت

 الْوَِليُد اْسُم ِفْرَعْونَ َهاِدمِ شََراِئعِ اِإلْسالمِ َبْيَن َيَدْيِه ، َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َبْيٍت َيُسلُّ اللَُّه َسْيفَُه: " فَلَمَّا َبلَْغُت َعَشَرةً ، قَالَ 
بَْعَد الِْعشْرِيَن َوِمئٍَة َمْوٌت َسرِيٌع ، : " ، َوَشبََّك َبْيَن أََصابِِعِه ، ثُمَّ قَالَ " اْخَتلََف النَّاُس فَكَاُنوا َهكَذَا فَال ِغَماَد لَُه ، َو

  ".َوقَْتلٌ ذَرِيٌع ، فَِفيِه َهالكُُهْم ، َوْيِلي َعلَْيهِْم َرُجلٌ ِمْن َولَِد الَْعبَّاسِ 
ْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َع -٢٧٩٣

  ".ُه َتعَالَى َعْنُه َسِمْعُت الْجِنَّ َتُنوُح َعلَى الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَّ: " َعْن أُمِّ َسلََمةَ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنَها ، قَالَْت 
 ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيحَْيى الصُّوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ -٢٧٩٤

كُْنُت ِفي ُخَزاَعةَ ، فََجاءُوا بَِشْيٍء ِمْن َترِكَِة الُْحَسْينِ " : ُنَمْيرٍ َعمُّ الَْحَسنِ بن ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِي ُحَمْيٍد الطَّحَّاِن ، قَالَ 
  " .فََجلََس َعلَى جَفَْنٍة ، فَلَمَّا ُوِضَعْت فَاَرْت َناًرا : " ، قَالَ " اْنَحُروا : نَْنَحُر أَْو َنبِيُع فََنقِْسُم ، قَالَ : ، فَِقيلَ لَُهْم 

ى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُموَسى السُّدِّيُّ ، َحدَّثََنا ذَُوْيٌد الُْجْعِفيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْي -٢٧٩٥
  " .فَُؤوَها  فَأَكْلَمَّا قُِتلَ الُْحَسْيُن َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه اُنُتهَِب َجُزوٌر ِمْن َعْسكَرِِه ، فَلَمَّا طُبَِخْت إِذَا ِهَي َدٌم: " قَالَ 

نِ أَُبو َحفْصٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن يُوُنَس ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الرَّْحَم -٢٧٩٦
ُسِمَع ِمَن الْجِنِّ َيْبكُونَ َعلَى الُْحَسْينِ بن : " اَألبَّاُر ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألزِْديِّ ، َعْن أَبِي جََنابٍ ، قَالَ 

  :َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 



  " .َمَسَح الرَُّسولُ َجبِيَنُه فَلَُه َبرِيٌق ِفي الُْخُدوِد أََبوَاُه ِمْن ُعلَْيا قَُرْيشٍ َجدُُّه َخْيُر الُْجُدوِد 
ْيٍد دُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجْنَدلُ بن وَاِلقٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الطُّفَْيلِ ، َعْن أَبِي َزَحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٧٩٧

إِلَى الَْجبَّاَنِة ِعْنَد َمقَْتلِ  كُنَّا إِذَا خََرْجَنا بِاللَّْيلِ: " الْفُقَيْنِيِّ ، َعْن أَبِي َجنَابٍ الْكَلْبِيِّ ، َحدَّثَنِي الَْجصَّاُصونَ ، قَالُوا 
  :الُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، َسِمَعَنا الْجِنَّ َينُوُحونَ َعلَْيِه ، َوَيقُولُونَ 

  . "َمَسَح الرَُّسولُ َجبِيَنُه فَلَُه َبرِيٌق ِفي الُْخُدوِد أََبوَاُه ِمْن ُعلَْيا قَُرْيشٍ َجدُُّه َخْيُر الُْجُدوِد 
مَّارِ بن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َع -٢٧٩٨

  " .َعالَى َعْنُه ُسِمَعِت الْجِنَّ َتنُوُح َعلَى الُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه َت: " َعمَّارٍ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت 
: ْيُموَنةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َعمَّارٍ ، َعْن َم -٢٧٩٩

  ".ُسِمَعِت الْجِنَّ َتنُوُح َعلَى الُْحَسْينِ " 

: قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ : اٍد الَْخطَّابِيُّ ، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ثَابٍِت ، قَالَ َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّ -٢٨٠٠
، َتعْنِي الُْحَسيَْن " ْد قُِتلَ إِال قَ َما ُسِمَعْت َنْوَح الْجِنِّ ُمْنذُ قُبَِض النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال اللَّْيلَةَ ، َوَما أََرى اْبنِي" 

  :، فَأُْخبَِرْت أَنَُّه قَْد قُِتلَ ، َوإِذَا جِنِّيَّةٌ َتُنوُح " اخُْرجِي فَسَِلي : " َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فَقَالَْت ِلَجارَِيتَِها 
  ِديأَال َيا َعْيُن فَاْحَتفِلي بَِجْهِد َوَمْن يَْبِكي َعلَى الشَُّهَداِء بَْع

  َعلَى َرْهٍط َتقُوُدُهُم الَْمنَاَيا إِلَى مَُتَحيِّرٍ ِفي ُملِْك َعْبدِ 
أَُبو الَْجَواِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زِيَاٍد ، َحدَّثََنا  -٢٨٠١

أَوَّلُ ذُلٍّ َدَخلَ َعلَى الْعََربِ قَْتلُ : " إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعْمرِو بن َبْعَجةَ ، قَالَ َحدَّثََنا يُوُنُس بن أَبِي 
  " .الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َوادَِّعاُء زَِياٍد 

، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيحَْيى الصُّوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا ُنوحُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ  -٢٨٠٢
قُِتلَ الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َرِضَي : " بن َدرَّاجٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َعْن ُعَمَر بن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  " .ُه َوَعلَْيِه َدْيٌن كَِثٌري ، فََباَع ِفيَها َعِليُّ بن ُحَسْينٍ َعْيَن كَذَا َوَعْيَن كَذَا اللَُّه َتعَالَى َعْن

ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ ، َحدَّثََنا  - ٢٨٠٣
ال : " أََمَر الُْحَسْيُن ُمَناِدًيا ، فََناَدى : ثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ أَبِي الَْجحَّاِف ، َعْن ُموَسى بن ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ ، َحدَّ

َوَما : " ِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه إِنَّ امَْرأَِتي َضمَِنْت َديْنِي ، فَقَالَ ُحَسْيٌن َر: ، فَقَالَ َرُجلٌ " ُيقْبِلْ َمَعَنا َرُجلٌ َعلَْيِه َدْيٌن 
  ".َضَمانُ امْرأٍَة ؟ 

السَّرِيُّ بن  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن صَاِلحٍ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا -٢٨٠٤
لَمَّا قُِتلَ الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى : " لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي قَبِيلٍ ، قَالَ  َمْنُصورِ بن َعمَّارٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ

َحدِيٍد ِمْن  َج َعلَْيهِْم قَلٌَم ِمْنَعْنُهَما ، اْحَتزُّوا َرأَْسُه ، َوقََعدُوا ِفي أَوَّلِ مَْرَحلٍَة َيشَْرُبونَ النَّبِيذَ يََتَحيَّْونَ بِالرَّأْسِ ، فَخََر
  :َحاِئٍط ، فَكََتَب بِسَطْرِ َدمٍ 

  أَتَْرُجو أُمَّةٌ قََتلَْت ُحَسْيًنا َشفَاَعةَ َجدِِّه َيْوَم الِْحسَابِ
  " .فََهَرُبوا َوَتَركُوا الرَّأَْس ، ثُمَّ َرَجُعوا 

بن غُوَرٍك ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد التَّْغِلبِيُّ ، َعْن َيحَْيى بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٢٨٠٥
غََزُوا الرُّوَم ، فََنَزلُوا ِفي كَنِيَسٍة ِمْن كََناِئِسهِْم ، فَقََرؤُوا ِفي َحَجرٍ : " َيَماٍن ، َعْن إَِمامٍ ِلَبنِي ُسلَْيمٍ ، َعْن أَْشيَاخٍ لَُه 



  :َمكُْتوبٍ 
  قََتلُوا ُحَسيًْنا َشفَاَعةَ َجدِِّه َيْوَم الِْحَسابِ أَيَْرُجو َمْعَشٌر

، قَالَ أَُبو َجْعفَرٍ الَْحْضرَِميُّ " قَْبلَ أَنْ ُيْبَعثَ َنبِيُّكُْم بِثَالِث ِمائَِة َسَنٍة : ُمْنذُ كَمْ بنَيْت َهِذِه الْكَنِيَسةُ ؟ قَالُوا : فََسأَلَْناُهْم 
  .ُمَحمَِّد بن غُوَرٍك ، ثُمَّ َسِمْعُتُه ِمْن ُمَحمَِّد بن غُوَرٍك  َوثنا جَْنَدلُ بن َواِلقٍ ، َعْن: 

َسِمْعُت أَْحَمَد بن ُمَحمَِّد بن ُحمَْيٍد الَْجهِْميَّ ، ِمْن َولَِد أَبِي جَْهمِ : َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، قَالَ  -٢٨٠٦
  :ْينِ ، َوقَالَ َهذَا الشِّْعرَ ِلزَْيَنَب بنِت َعِقيلِ بن أَبِي طَاِلبٍ بن ُحذَْيفَةَ ، ُيْنِشُد ِفي قَْتلِ الُْحَس

  َماذَا َتقُولُونَ إِنْ قَالَ الرَُّسولُ لَكُْم َماذَا فََعلُْتْم وَأَْنُتْم آِخُر األَُممِ" 
  بِأَْهلِ َبيِْتي َوأَْنَصارِي َوذُرِّيَِّتي مِْنُهْم أُسَاَرى وقَْتلَى ُضرِّجُوا بِدَمِ

: " فَقَالَ أَُبو اَألسَْوِد الدُّؤَِليُّ ، ، " ا كَانَ ذَاَك جََزاِئي إِذْ َنَصْحُت لَكُْم أَنْ َتْخلُفُونِي بُِسوٍء ِفي ذَوِي َرِحمِ َرِحمِ َم
  ] " . ٢٣: ف األعرا[} ظَلَْمَنا أَنْفَُسَنا َوإِنْ لَْم َتغِْفْر لََنا وَتْرَحْمَنا لََنكُوَننَّ ِمَن الَْخاسِرِيَن{: َنقُولُ 
ِعيَسى بن َعْبِد  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُحَمْيٍد الَْجْهِميُّ ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ ، َعْن -٢٨٠٧

  " .الَى َعْنُه أَوَّلُ َرأْسٍ ُحِملَ ِفي اِإلْسالمِ رَأُْس الُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه َتَع: " الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ 

ُد بن ُسوَْيٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن إِْسَماعِيلَ الَْهبَّارِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِي -٢٨٠٨
َعلَى ُعَبْيدِ اللَِّه بن زَِياٍد ، َوإِذَا َرأْسُ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنهُ  َدَخلُْت: " َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، قَالَ 

تُْرسٍ ، اللَِّه بن زِيَاٍد َعلَى قُدَّاَمُه َعلَى تُْرسٍ ، فََواللَِّه َما لَبِثُْت إِال قَلِيال َحتَّى َدَخلُْت َعلَى الُْمْختَارِ ، فَإِذَا رَأُْس ُعَبْيِد 
، فَوَاللَِّه َما لَبِثُْت إِال قَِليال فََواللَِّه َما لَبِثْتُ إِال قَِليال َحتَّى َدَخلُْت َعلَى ُمْصَعبِ بن الزُّبَْيرِ َوإِذَا رَأُْس الُْمْخَتارِ َعلَى ُتْرسٍ 

  " .بَْيرِ َعلَى تُْرسٍ َحتَّى َدَخلُْت َعلَى َعْبِد الَْمِلكِ بن َمْرَوانَ َوإِذَا رَأُْس ُمصَْعبِ بن الزُّ
َزْيٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ بن  -٢٨٠٩

ِد اللَِّه بن زَِياٍد ، َجَعلَ َيْنكُتُ بِقَضِيبٍ ِفي َيِدِه ، لَمَّا أُِتَي بِرَأْسِ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ إِلَى ُعبَْي: أََنسِ بن َماِلٍك ، قَالَ 
رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقَبِّلُ " َواللَِّه َألُسوءَنََّك ، لَقَْد : إِنْ كَانَ لََحَسَن الثَّْغرِ ، فَقُلُْت : َوَيقُولُ 

  ".َمْوِضَع قَضِيبَِك ِمْن ِفيِه 

لنَّْضُر بن ُشمَْيلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُعَبْيِد اللَِّه الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ا -٢٨١٠
نِ زَِياٍد ِحَني أُِتَي بِرَأْسِ الُْحَسْينِ ، كُْنُت ِعْنَد اْب: َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َحسَّانَ ، َعْن َحفَْصةَ بنِت ِسريِيَن ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ 

أََما إِنَُّه كَانَ ِمْن أَْشبَهِهِْم بَِرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : " َما رَأَْيُت مِثْلَ َهذَا ُحسًْنا ، فَقُلُْت : فََجَعلَ َيقُولُ بِقَِضيبٍ ِفي أَْنِفِه 
  " .َعلَْيِه َوَسلََّم 
بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشرِيٍك ، َعْن بِْشرِ بن َحدَّثََنا بِْشُر  -٢٨١١

اجُِر ، َوَمْن أَحَبََّنا ِللَِّه كُنَّا َمْن أََحبََّنا ِللدُّْنَيا فَإِنَّ صَاِحَب الدُّْنَيا ُيِحبُُّه الَْبرُّ َوالْفَ: " غَاِلبٍ ، َعنِ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ ، قَالَ 
  .، َوأَشَاَر بِالسَّبَّاَبِة وَالُْوسْطَى" َنْحُن َوُهَو َيْوَم الِْقَياَمِة كَهَاَتْينِ 

: َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َوُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، وأمحد بن رشدين املصريون ، قَالُوا  -٢٨١٢
بِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َحمَّاِد بن أَبِي حَازِمٍ الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن الُْمَسيِّ

إِنَّ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه : قَالَ ، ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 



ُحْرَمةَ : اللَُّه لَُه َشْيئًا ُحُرَماتٍ ثَالٍث ، َمْن َحِفظَُهنَّ َحِفظَ اللَُّه لَُه أَْمَر دِينِِه َوُدنَْياُه ، َوَمْن لَْم َيْحفَظُْهنَّ لَْم َيْحفَِظ 
  ".ةَ َرِحِمي اِإلْسالمِ ، َوُحْرَميت ، َوُحْرَم

ْخَتارِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن الُْم -٢٨١٣
ُت َعلَى َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َدَخلْ: َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ، َعْن أََنسِ بن َماِلكٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

َنْهٌر ِفي الَْجنَِّة ، َعْرُضُه َوطُولُُه َما : " َيا َرسُولَ اللَِّه ، َوَما الْكَْوثَُر ؟ قَالَ : ، قُلُْت " قَْد أُْعِطيُت الْكَْوثََر : " ، فَقَالَ 
 َيْشَرُب ِمْنهُ أََحٌد فََيظَْمأُ ، َوال َيتََوضَّأُ ِمْنُه أََحٌد فََيْشَعثُ ، ال َيْشَرُبُه إِْنَسانٌ َخفََر ِذمَِّتي ، َبْيَن الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ ، َوال

  ".َوال قََتلَ أَْهلَ َبيِْتي 
بِي الَْموَالِ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُشَعْيبٍ النََّساِئيُّ ، أََنا قَُتْيَبةُ بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَ -٢٨١٤

: " ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ الرَّْحَمنِ بن َمْوَهبٍ ، َعْن َعِمَريةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنَها ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
الزَّاِئُد ِفي ِكتَابِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوالُْمكَذُِّب بِقََدرِ اللَِّه ، َوالُْمسَْتِحلُّ َمحَارَِم اللَِّه ، : ِستَّةٌ لََعنُْتُهْم ، َوكُلُّ َنبِيٍّ ُمجَاٌب 

  ".َوالُْمْسَتِحلُّ ِمْن ِعْتَرِتي َما َحرََّم اللَُّه ، وَالتَّارُِك ِللسُّنَِّة 

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا مَْهِديُّ بن : و ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُب -٢٨١٥
كُْنُت عِْنَد اْبنِ ُعَمَر ، فََسأَلَُه َرُجلٌ َعْن : َمْيُموٍن ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َيْعقُوَب ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُنْعمٍ ، قَالَ 

اْنظُرُوا إِلَى َهذَا ، َيسْأَلُنِي َعْن َدمِ الَْبُعوضِ ، َوقَدْ : ِمْن أَْهلِ الِْعرَاقِ ، قَالَ : ِممَّْن أَْنَت ؟ قَالَ : عُوضِ ، فَقَالَ َدمِ الَْب
ُهَما : " للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ قََتلُوا اْبَن اْبَن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوقَْد َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا

  ".رَْيَحاَنَتاَي ِمَن الدُّْنَيا 
  َوَما أَسَْنَد الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُهمَا
  َعِليُّ بن الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم

َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، : ِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْب -٢٨١٦
قَالَ : ، قَالَ  ، َعْن َجدِِّه َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ ، َعْن ُعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِيِه

  ".الَْبِخيلُ َمْن ذُكِْرُت ِعْنَدُه فَلَْم ُيَصلِّ َعلَيَّ : " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
اللَِّه بن ُعَمَر ، َعنِ  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َداُوَد ، َحدَّثََنا َعْبُد -٢٨١٧

ِمْن ُحْسنِ إِْسالمِ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  ".الَْمْرِء َتْركُُه َما ال َيْعنِيِه 

يُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبِشريٍ الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ بن ُحَمْيٍد ، َحدَّثَنِي ِفطُْر َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن الَْحكَمِ الضَّبِّ -٢٨١٨
هِ قَالَ َرُسولُ اللَّ:  بن َخِليفَةَ ، َعنِ أَبِي َجْعفَرٍ ُمَحمَِّد بن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ُحَسْينِ بن َعِليٍّ ، قَالَ

  ".َمْن ذُِكْرُت ِعْنَدُه فَخَِطئَ الصَّالةَ َعلَيَّ ، َخِطئَ طَرِيَق الَْجنَِّة : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ثََنا َعنَْبَسةُ ، دََّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا الْهَيَّاُج بن بِْسطَامٍ ، َح -٢٨١٩

اْعِتكَافُ : " لََّم ، قَالَ َعْن ُمَحمَِّد بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  ".َعْشرٍ ِفي َرَمَضانَ كََحجََّتْينِ َوُعْمَرَتْينِ 

بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الصُّوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن قَاِدمٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن  -٢٨٢٠



نَّ أَِحبُّوَنا بُِحبِّ اِإلْسالمِ ، فَإِ: السَّالمِ بن حَْربٍ ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
ال َتْرفَُعونِي فَْوَق َحقِّي ، فَإِنَّ اللََّه َتَعالَى اتََّخذَنِي َعْبًدا قَْبلَ أَنْ يَتَِّخذَنِي : " َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  ".َرسُوال 

َحدَّثََنا عَْبُد : بَّاسُ بن َحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ اَألصَْبَهانِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُمَحمٍَّد الْحَرَّاجِيُّ الَْمكِّيُّ ، َوالَْع -٢٨٢١
ِه ، َعْن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ ، الَْجبَّارِ بن الَْعالِء ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َمْيُموٍن الْقَدَّاُح ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِي

َعلَْيِه  لَمَّا كَانَ قَْبلَ َوفَاِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثَالثَِة أَيَّامٍ ، َهَبطَ َعلَْيِه جِْبرِيلُ: ي ، َيقُولُ َسِمْعُت أَبِ: قَالَ 
َوتَفْضِيال لََك ، َوخَاصَّةً لََك ، أَسْأَلُكَ َيا ُمَحمَُّد ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَْرَسلَنِي إِلَْيكَ إِكَْراًما لََك ، : " السَّالُم ، فَقَالَ 

أَجُِدنِي َيا جِبْرِيلُ َمْغُموًما ، : كَْيَف َتجُِدَك ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعمَّا ُهَو أَْعلَُم بِِه ِمْنَك ، َيقُولُ 
ا كَانَ الَْيْوُم الثَّاِلثُ َهَبطَ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، َوَهَبطَ َملَُك الَْمْوِت َعلَْيهَِما فَلَمَّ: َوأَجِدُنِي َيا جِْبرِيلُ َمكْرُوًبا ، قَالَ 

ِعنيَ إِْسَماِعيلُ َعلَى َسبِْعَني أَلَْف َملٍَك ، لَْيَس ِفيهِْم َملٌَك إِال َعلَى َسْب: السَّالُم ، َوَهَبطَ َمَعُهَما َملٌَك ِفي الَْهَواِء ُيقَالُ لَُه 
َيا ُمحَمَُّد ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَْرَسلَنِي إِلَْيَك إِكَْراًما لََك ، َوتَفْضِيال : أَلَْف َملٍَك ، ُيَشيِّعُُهْم جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، فَقَالَ 

: فَ َتجُِدُك ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَْي: لََك ، َوخَاصَّةً لََك ، أَْسأَلَُك َعمَّا ُهَو أَْعلَُم بِِه ِمْنَك ، َيقُولُ 
فَاْسَتأْذَنَ َملَُك الَْمْوِت صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى : أَجِدُنِي َيا جِْبرِيلُ َمْغُموًما ، َوأَجِدُنِي َيا جِْبرِيلُ َمكْرُوًبا ، قَالَ 

  الْبَابِ ،

َيا ُمَحمَُّد ، َهذَا َملَُك الَْمْوِت َيْسَتأِْذنُ َعلَْيَك ، َما اْستَأْذَنَ َعلَى آَدِميٍّ قَْبلََك ، َوال َيْسَتأْذِنُ : لُ َعلَْيِه السَّالُم فَقَالَ جِبْرِي
َيا : ، فَأَقَْبلَ حَتَّى َوقََف َبْيَن َيَدْيِه ، فَقَالَ ائْذَنْ لَُه ، فَأَِذنَ لَُه جِْبرِيلُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعلَى آَدِميٍّ َبْعَدَك ، فَقَالَ 

ْرتَنِي أَنْ أَقْبَِض َنفَْسَك قََبْضتَُها ، ُمَحمَُّد ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَْرَسلَنِي إِلَْيَك ، َوأََمرَنِي أَنْ أُِطيَعَك ِفيَما أَمَْرتَنِي بِِه ، إِنْ أََم
نََعْم ، َوبِذَِلكَ : أََتفَْعلُ َيا َملََك الَْمْوِت ؟ قَالَ : ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َوإِنْ كَرِْهَت َتَركُْتَها

ِد اْشتَاَق إِلَى لِقَاِئَك ، فَقَالَ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَ: أُِمْرُت أَنْ أُِطيَعَك ِفيَما أََمرَْتنِي بِِه ، فَقَالَ لَُه جِبْرِيلُ ؟ َعلَْيِه السَّالُم 
َهذَا آِخُر َوطْأَِتي اَألْرَض ، إِنََّما كَاَنْت : اْمضِ ِلَما أُمِْرَت بِِه ، فَقَالَ لَهُ جِْبرِيلُ : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَجاَءِت التَّعْزَِيةُ ، َجاَء آٍت ، َيْسَمُعونَ ِحسَُّه َوال َحاجَِتي ِفي الدُّْنَيا ، فَلَمَّا ُتُوفَِّي َرسُولُ اللَِّه َص
، ]  ١٨٥: آل عمران [} كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت{السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه ، : َيَرْونَ َشْخَصُه ، فَقَالَ 

 فَاْرُجوا ، فَإِنَّ َزاًء ِمْن كُلِّ ُمِصيَبٍة ، َوَخلَفًا ِمْن كُلِّ َهاِلٍك ، وََدَركًا ِمْن كُلِّ َما فَاَت ، فَبِاللَِّه فَِثقُوا ، وَإِيَّاُهإِنَّ ِفي اللَِّه َع
  ".الُْمَصاَب َمْن ُحرَِم الثَّوَاَب ، َوالسَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه 

ا ن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ب -٢٨٢٢
ِه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه دَِّشْيَبانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي َجعْفَرٍ ُمَحمَّدِ بن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َج

أَْوَصى أَنْ ُيْنفَذَ َجْيشُ أَُساَمةَ ، َوال َيْسكَُن َمَعُه الَْمِديَنةَ إِال أَْهلُ : أَْوَصى ِعْنَد َمْوِتِه بِثَالٍث : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .وََنِسيُت الثَّاِلثَةَ : ، قَالَ ُمَحمٌَّد "ِدينِِه 

 ، َحدَّثَنَا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْمَازِنِيُّ ، َحدَّثََنا أَرْطَأَةُ بن اَألْشَعثِ الَْعَدوِيُّ َحدَّثََنا -٢٨٢٣
: ْينٍ َوِعْنَدُه اْبُنُه ، فَقَالَ َدَخلُْت َعلَى ُمَحمَِّد بن َعِليِّ بن ُحَس: بِْشُر بن َعْبدِ اللَِّه بن َعْمرِو بن َسِعيٍد الَْخثَْعِميُّ ، قَالَ 

َيا اْبَن َرسُولِ اللَِّه ، َوَما : إِنَُّه هِْنِدَباُء ، قُلُْت : قَْد َتَغدَّْيُت َيا اْبَن اْبَن َرُسولِ اللَِّه ، فَقَالَ ِلي : َهلُمَّ إِلَى الَْغَداِء ، فَقُلُْت 



َما ِمْن َوَرقٍَة ِمْن َوَرقِ : " َجدِّي ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن: ِفي الْهِْندَِباِء ؟ قَالَ 
  ".الْهِْندَِباِء إِال َوَعلَْيَها قَطَْرةٌ ِمْن َماِء الَْجنَِّة 

َوَما : إِنَُّه بنفَْسٌج ، قُلُْت : ْبَن اْبَن َرسُولِ اللَِّه ، قَالَ قَِد ادََّهْنُت َيا ا: ادَِّهْن ، فَقُلُْت : ثُمَّ أََتى بُِدْهنٍ ، فَقَالَ  -٢٨٢٤
إِنَّ فَْضلَ الَْبنَفَْسجِ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، قَالَ : ِفي الَْبنَفَْسجِ ؟ قَالَ 

ْضلِ وَلَِد َعْبِد الُْمطَِّلبِ َعلَى َساِئرِ قَُرْيشٍ ، َوإِنَّ فَْضلَ ُدْهنِ الَْبَنفَْسجِ كَفَْضلِ اِإلْسالمِ َعلَى َعلَى َساِئرِ اَألَدْهاِن كَفَ
  ".َساِئرِ األَْدَياِن 

  فَاِطَمةُ بنُت الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِيَها َرِضَي اللَُّه َعْنهَا
دَّثََنا ُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثَنِي ُمْصَعُب بن ُمحَمٍَّد ، َعْن َيْعلَى َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َح -٢٨٢٥

 ِللسَّاِئلِ َحقٌّ: " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن أَبِي َيْحَيى ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِيَها ، قَالَ 
  ".َوإِنْ َجاَء َعلَى فََرسٍ 

ِد اللَِّه بن َعْمرِو بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن إِلَْياَس ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْب -٢٨٢٦
إِنَّ اللََّه : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : يٍّ ، قَالَ ُعثَْمانَ ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْحَسْينِ ، َعْن ُحَسْينِ بن َعِل

  ".ُيِحبُّ َمَعاِليَ اُألمُورِ وأَْشَرافََها ، َوَيكَْرُه َسفَاسِفََها 

َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ : الَْبغَوِيُّ ، قَاال  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ الْجَُمِحيُّ ، وَإِبَْراِهيمُ بن َهاِشمٍ -٢٨٢٧
َي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، أَنَّ بن َسالمٍ الْجَُمِحيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم أَُبو الِْمقَْدامِ ، َعْن أُمِِّه فَاِطَمةَ بنِت الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِيَها َرِض

إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ ، َجدَّدَ اللَُّه لَهُ : َمْن أََصاَبْتُه ُمِصيَبةٌ ، فَقَالَ إِذَا ذَكَرََها : " َم ، قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".ِمْن أَْجرَِها ِمثْلَ َما كَانَ َيْوَم أَصَاَبْتُه 

ثََنا مُوَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْبكْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّ -٢٨٢٨
ولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه الرَّْحَمنِ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثَْتَنا َعاِئَشةُ بنُت طَلَْحةَ ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِيَها ، أَنّ َرُس

  ".ال َتطُْرقُوا الطَّْيَر ِفي أَْوكَارَِها ، فَإِنَّ اللَّْيلَ لَُه أََمانٌ : " قَالَ َوَسلََّم ، 
الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعنِ -٢٨٢٩
قَالَ : ُه ، قَالَ َتَعالَى َعْنُه ، َعْن أُمِِّه فَاِطَمةَ بنِت الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِيَها الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْن َرِضَي اللَُّه

  ".ال ُتِدميُوا النَّظََر إِلَى الَْمْجذُوِمَني : " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

 ، َعْن ُعَماَرةَ ثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد بن ُسلَْيَمانََحدَّ -٢٨٣٠
لنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ بن غَزِيَّةَ ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِيَها ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعْمرٍو َجاَء إِلَى ا

فَِمَن الِْكْبرِ أَنْ أَرْكََب النَّاقَةَ النَّجِيَبةَ ؟ : ، قَالَ " ال : " أَِمَن الِْكْبرِ أَنْ أَلَْبَس الُْحلَّةَ الَْحَسَنةَ ؟ قَالَ ، َيا َرسُولَ اللَِّه : 
" ال : " رِ أَنْ أَْصَنَع طََعاًما فَأَْدُعَو قَْوًما َيأْكُلُونَ ِعْنِدي ، َوَيْمُشونَ َخلَْف َعِقبِي ؟ قَالَ أَفَِمَن الِْكْب: ، قَالَ " ال : " قَالَ 

  ".أَنْ ُتَسفَِّه الَْحقَّ ، وَتغِْمَص النَّاَس : " فََما الْكِْبُر ؟ قَالَ : ، قَالَ 
  ُسكَْيَنةُ بنُت الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِيهَا

بن إِبَْراهِيَم ا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ َحدَّثََن -٢٨٣١
ٌد َمْولَى ُعبَْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َمْولَى ُجمَْيعِ بن َحارِثَةَ األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َماَهانَ اَألْزِديُّ ، َحدَّثَنِي فَايِ



َحَملَةُ الْقُْرآنِ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحدَّثَْتنِي ُسكَْيَنةُ بنتُ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ ، َعْن أَبِيَها ، قَالَ 
  ".ُعَرفَاُء أَْهلِ الَْجنَِّة َيْوَم الِْقَياَمِة 

  ُعَبْيُد اللَِّه بن أَبِي َيزِيَد ، َعنِ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم

: ْيَنةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُمَحمٍَّد النَّاِقُد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَي -٢٨٣٢
َهلْ : َنَعْم ، رَأَْيُتُه َجاِلًسا ِفي حَْوضِ َزْمَزَم ، قُلُْت : َرأَْيتَ الُْحَسْيَن بن َعِليٍّ ، قَالَ : للَِّه بن أَبِي َيزِيَد َسأَلُْت ُعبَْيَد ا

ُه ، َوأَسْفَلُ ِمْن ذَِلَك َبيَاٌض ، ِلْحَيُتهُ َسْوَداُء إِلَى َهذَا الَْمْوِضعِ ، َيعْنِي َعْنفَقََت" ال إِال أَنِّي َرأَْيُتُه َو : رَأَْيَتُه صََبغَ ، قَالَ 
  " .َوذَكََر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشاَب ذَِلكَ الْمَْوِضُع ِمْنُه ، َوكَانَ يََتَشبَُّه بِِه 

  ُعَبْيُد اللَِّه بن الَْحرِ ، َعنِ الُْحَسْينِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا
، بِيبٍ َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن َعْمرِو بن َحَحدَّثَ -٢٨٣٣

كَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أََعهَِد إِلَْي: " َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن الُْحرِّ ، أَنَُّه سَأَلَ الُْحَسْيَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه 
  ".ال : َوَسلََّم ِفي َمِسريَِك َهذَا شَْيئًا ؟ قَالَ 

  الُْمطَِّلُب بن َعْبِد اللَِّه ، َعنِ الُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعنُْه
ْيٍد ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن َحْمَزةَ ، َعْن كَِثريِ بن زَْيٍد ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَم -٢٨٣٤

َما اْسُم َهذَا الْمَْوِضعِ ؟ قَالُوا : لَمَّا أُِحيطَ بِالُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ : الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 
  ".َصَدَق َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِهَي كَْرٌب وََبالٌء " : كَْرَبالُء ، قَالَ : 

  طَلَْحةُ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعنِ الُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعنُْه
دَّثََنا َيْحَيى بن َسعِيٍد الَْعطَّاُر ، َعْن َيْحَيى َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْحَسنِ الصُّوِفيُّ ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ بن َخارَِجةَ ، َح -٢٨٣٥

 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، بن الَْعالِء ، َعْن طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعنِ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ
  ".ةُ أََماَم الْحَاَجِة نِْعَم الشَّْيُء الَْهِديَّ: " قَالَ 

  بِْشُر بن غَاِلبٍ ، َعنِ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ ، ح -٢٨٣٦

َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن : دَّثََنا ُسفَْيانُ بن َوِكيعٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن النُّْعَماِن الْقَزَّاُز الَْبْصرِيُّ ، َح
رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : زَِيادِ بن الْمُْنِذرِ ، َعْن بِْشرِ بن غَاِلبٍ ، َعْن ُحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، قَالَ 

  ".َرُب َوُهَو قَاِئٌم َيْش: " َوَسلََّم 
  الْبَْهزِيُّ ، َعنِ الُْحَسيْنِ

  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن صَاِلحٍ اَألْزِديُّ ،ح -٢٨٣٧

َحدَّثََنا َعْمُرو بن َهاِشمٍ ، َعْن َعْبِد : لصَّْيرَِفيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن يُوُسَف ا
َعْن َتشَهُِّد َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى ، سَأَلُْت الُْحَسْيَن بن َعِليٍّ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه : اللَِّه بن َعطَاٍء ، َعنِ الَْبْهزِيِّ ، قَالَ 

إِنَّ َرُسولَ اللَِّه : فََتَشهُُّد َعْبِد اللَِّه ؟ فَقَالَ : هُُّد َتشَهُُّد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قُلُْت ُهَو َتَش: َعْنُه ، فَقَالَ 
َتشَهُِّد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه كَْيَف َتشَهََّد َعِليٌّ بِ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيِحبُّ أَنْ ُيَخفَِّف َعلَى أُمَِّتِه ، فَقُلُْت 



  ".التَِّحيَّاُت ِللَِّه ، َوالصَّلَوَاُت َوالطَّيِّبَاُت الَْغادَِياُت الرَّاِئحاتُ الزَّاِكيَاُت الطَّاهَِراُت ِللَِّه : " َوَسلََّم ؟ قَالَ 
  يٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعنُْهأَُبو َسعِيٍد التَّْيِميُّ َعقِيَصا ، َعنِ الُْحَسْينِ بن َعِل

ا ُحمَْيُد بن َعْبِد َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن النُّْعَماِن الْقَزَّاُز الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َوِكيعٍ ، َحدَّثََن -٢٨٣٨
َسِمْعُت الَْحَسَن ، َوالُْحَسْيَن َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما : ِميِّ ، قَالَ الرَّْحَمنِ ، َعْن فَُضْيلِ بن َمْرزُوقٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد التَّْي

، " َمْن لَبَِس َمْشُهوًرا ِمَن الثِّيَابِ أَعَْرَض اللَُّه َعْنُه َيْوَم الِْقَياَمِة : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َيقُوالِن 
 الَْورَّاُق ، َعْن زَِيادِ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن النُّْعَماِن الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أََبانَ َحدَّثََنا

  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنحَْوُه بن الُْمْنِذرِ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ التَّْيِميِّ ، َعنِ الَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ ، عن النَّبِيِّ َصلَّ
  ِسَنانُ بن أَبِي ِسَناٍن ، َعنِ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى عنهما

اِن بن أَبِي ِسَنانٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ِسَن -٢٨٣٩
لََّم َخبَّأَ الْبنِ صَاِئٍد ُدَخاًنا ، ، أَنَُّه َسِمَع ُحَسْيَن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ُيَحدِّثُ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

: ، فَلَمَّا َولَّى ، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم " فَلَْن َتْعُدَو قَْدَرَك اْخَسأْ : " ُدْخ ، فَقَالَ : فََسأَلَُه َعمَّا َخبَّأَ لَُه ، فَقَالَ 
قَِد : " ُزْخ ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َبلْ قَالَ : ُدْخ ، َوقَالَ بَْعُضُهْم : ، فَقَالَ َبْعُضُهْم " َما قَالَ ؟ " 

  ".فُْتْم َوأََنا َبْيَن أَظُْهرِكُْم ، فَأَْنُتْم بَْعِدي أََشدُّ اخِْتالفًا اْخَتلَ

لٌ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي ُعقَْي -٢٨٤٠
 ِسَناٍن ، َعنِ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِشَهابٍ ، َعْن ِسَنانِ بن أَبِي 

، فَلَمَّا َولَّى َرُسولُ اللَّهِ "  اْخَسأْ فَلَْن َتْعُدَو أََجلََك: " ُدْخ ، فَقَالَ : لَمَّا َخبَّأَ الْبنِ صَاِئٍد ُدَخاًنا سَأَلَُه َعمَّا َخبَّأَ لَُه ، فَقَالَ 
َبلْ ُزْخ ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : ُدُخ ، َوقَالَ َبْعضُُهْم : َماذَا قَالَ ؟ قَالَ َبْعضُُهْم : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ الْقَْوُم 

  " .ِلفونَ ، فَأَنُْتْم َبْعِدي أََشدُّ اخِْتالفًا َهذَا وَأَنُْتْم َمِعي َتْخَت: " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َعَباَيةُ بن رِفَاَعةَ ، َعنِ الُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْه

اَنةَ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَو -٢٨٤١
َجاَء َرُجلٌ إِلَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى :بن إِْسحَاَق ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعنِ الُْحَسْينِ بن َعِلي َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 

  ".َهلُمَّ إِلَى جِهَاٍد ال َشْوكَةَ ِفيِه ، الَْحجُّ : " قَالَ  إِنِّي َجبَانٌ ، َوإِنِّي َضِعيٌف ،: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  َحبِيُب بن أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ الُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْه

اللُ ، أََنا َعْمُرو بن ثَابٍِت ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َحدَّثََنا زَِيادُ بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َعتَّابٍ الدَّ -٢٨٤٢
َصنََعِت امَْرأَةٌ ِمْن نَِساِء الُْحَسْينِ طََعاًما ِفي بَْعضِ أَْرِضِه ، فَطَِعمَ ثُمَّ ُرِفَع الطََّعاُم ، : َحدَّثَنِي َحبِيُب بن أَبِي ثَابٍِت ، قَالَ 

أَكَلَْنا قُبَْيلُ ِعْنَد ُعَبْيِد اللَِّه بن : ِلَم ؟ قَالَ : ا َعْبِد اللَِّه ال أُرِيُدُه ، قَالَ َيا أََب: فََجاَء َمْولًى لَُه ، فََدَعا بِالطََّعامِ ، فَقَالَ 
َيا بين عَْبِد : " إِنَّ أََباَه كَانَ َسيَِّد قُرَْيشٍ ، إِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ : َعبَّاسٍ ، فَقَالَ الُْحَسْيُن 

  ".الُْمطَِّلبِ أَطِْعمُوا الطََّعاَم ، وَأَِطيبُوا الْكَالَم 
  أَُبو حَازِمٍ اَألْشَجِعيُّ ، َعنِ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعنُْه

َعْن َساِلمٍ ، َيْعنِي اْبَن أَبِي حَفَْصةَ ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا الثَّْورِيُّ ، -٢٨٤٣
فَا َشهِْدُت ُحَسْيًنا َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ِحَني مَاَت الَْحَسُن َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َوُهَو َيْدفَُع ِفي قَ: أَبِي َحازِمٍ ، قَالَ 



، َوَسعِيٌد أَِمٌري َعلَى الَْمدِيَنِة " الشَّْيَبةُ ، َما قَدَّمُْتَك : ، فَلَْوال أَنََّها السُّنَّةُ ، َيقُولُ َتقَدَّْم : " َسِعيِد بن الَْعاصِ ، َوُهَو َيقُولُ 
  .َيْوَمِئٍذ

ُحَسْيٌن الُْجْعِفيُّ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ ، َحدَّثََنا -٢٨٤٤
َرأَْيتُ الُْحَسْيَن بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَّهُ : " ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي حَفَْصةَ ، َعْن أَبِي َحازِمٍ ، قَالَ 

  " .اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َتَعالَى َعْنُه قَدََّم َسِعيَد بن الَْعاصِ ِفي جَِناَزةِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضَي 
  َباُب َمنِ اْسُمُه َحمْزَةُ

  َحْمَزةُ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد َمَناٍف
َرُسولِ  هَالَةُ بنتُ أَُهْيبِ بن َعْبِد َمنَاِف بن ُزْهَرةَ ، َشهِدَ َبْدًرا َمَع: َعمُّ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأُمُّ َحْمَزةَ 

  أَُبو َيْعلَى: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوُيكَْنى أََبا ِعَماَرةَ ، َويُقَالُ 
حَمٍَّد ا َيعْقُوُب بن ُمَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن أَْحَمَد الَْجوَارِبِيُّ ، َحدَّثََن -٢٨٤٥

َمْولَى الِْمسَْورِ بن َمْخَرَمةَ  الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ِعْمَرانَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الَْمْخرَِميِّ ، َعْن أَبِي َعْوٍن
نتَ أَُهْيبِ بن َعْبِد َمنَاِف بن ُزْهَرةَ ، فَوَلََدْت لَهُ َتَزوََّج عَْبُد الُْمطَِّلبِ هَالَةَ ب: " ، َعْن أَبِي َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  " .َحْمَزةَ ، َوَصِفيَّةَ 
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٢٨٤٦

  " .َحْمَزةُ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ : َشهِدَ َبْدًرا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم " َمْن  ِفي َتْسِمَيِة

مَُّد بن َنا ُمَحَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصْفََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٢٨٤٧
: شَهِِد َبْدًرا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم " فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن 

  " .َحْمَزةُ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد َمَناٍف 
الَْحَنِفيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن أَْحَمدَ الَْجوَارِبِيُّ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب  َحدَّثَنِي الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ -٢٨٤٨

َمْولَى الِْمْسَورِ أَبِي َعْوٍن  بن ُمَحمٍَّد الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ِعْمَرانَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الَْمْخَرِميِّ ، َعْن
خََرْجُت إِلَى الَْيَمنِ ِفي إِْحَدى : " قَالَ عَْبُد الُْمطَِّلبِ : بن َمْخَرَمةَ ، َعنِ الِْمسَْورِ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

أَتَأْذَنُ : لِ الدُّيُورِ ، فََنَسبَنِي فَانَْتَسْبُت لَُه ، فَقَالَ رِْحلََتيِ اِإليالِف ، فََنَزلُْت َعلَى َرُجلٍ ِمَن الَْيُهوِد ، فََرآنِي َرُجلٌ ِمْن أَْه
: َنَعْم ، َما لَْم َتكُْن َعْوَرةً ، فَفََتَح إِْحَدى مَْنخََريَّ فََنظََر ، ثُمَّ نَظََر ِفي اآلَخرِ ، فَقَالَ : ِلي أَنْ أَْنظَُر إِلَى َبْعِضَك ؟ قُلُْت 

ال : َدْيَك ُملْكًا ، َوِفي اُألْخَرى ُنبُوَّةً ، َوإِنَّا لََنجُِد ذَِلَك ِفي بين ُزْهَرةَ ، فَكَْيَف ذَِلَك ؟ قُلُْت أَشَْهُد أَنَّ ِفي إِْحَدى َي
ا َرجَْعَت فَإِذَ: أَمَّا الَْيْوَم فَال ، قَالَ : َزْوَجةٌ ، قُلُْت : َوَما الشَّاَعةُ ؟ قَالَ : َهلْ لََك ِمْن َشاَعٍة ؟ قُلُْت : أَْدرِي ، قَالَ 

  ، فََولََدْت لَُه َحْمزَةَ فََتَزوَّْج ِفي بين ُزهَْرةَ ، فََرَجَع َعْبدُ الُْمطَِّلبِ ، فََتَزوََّج هَالَةَ بنَت ُوهَْيبِ بن َعْبِد َمَناِف بن زُْهَرةَ

َتَج َعْبدُ الُْمطَِّلبِ َعلَى اْبنِِه ، فَوَلََدتْ لَُه َرسُولَ اللَِّه َن: َوَصِفيَّةَ ، َوزَوََّج َعْبَد اللَِّه اْبَنُه آِمَنةَ بنَت َوْهبٍ ، فَقَالَْت قُرَْيٌش 
ْيِه َوَسلََّم ِمَن الرََّضاَعِة ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَكَانَ َحْمَزةُ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه أََخا َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

  " .َبةُ َمْوالةُ أَبِي لََهبٍ ، َوكَانَ أََسنَّ ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَضَعْتُهَما ثَُوْي
ْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، َع -٢٨٤٩
أَال أَُدلَُّك َعلَى أَْحَسنِ فََتاةِ : قُلُْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : يِّبِ ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ الُْمَس



  ".َضاَعِة إِنََّها اْبَنةُ أَِخي ِمَن الرَّ: " بنُت َحْمَزةَ ، قَالَ : قَالَ ، " َمْن ِهَي ؟ " قَُرْيشٍ ؟ قَالَ 
َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعِليِّ بن : َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َويُوُسُف الْقَاِضي ، قَاال  -٢٨٥٠

ا َرسُولَ اللَِّه َهلْ لََك ِفي بنِت َعمِِّك أَجَْملِ َي: قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه : زَْيٍد ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، قَالَ 
  " .أََما َعِلْمَت أَنَّ َحْمَزةَ أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة ؟ : " فََتاٍة ِفي قَُرْيشٍ ؟ قَالَ 

َعْن أَبِي صَاِلحٍ الَْحنَِفيِّ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي َعْوٍن ،  -٢٨٥١
: " ذَكَْرُت بنَت َحْمَزةَ ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَيَتزَوََّجها ، فَقَالَ : َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، قَالَ 

  " .ِهَي اْبَنةُ أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة 
 فُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََناَحدَّثََنا ُيوُس -٢٨٥٢

: تََعالَى َعْنُه ، قَالَ  لَُّهُسفَْيانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َسْعِد بن ُعَبْيَدةَ ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي ال
َنَعْم ، بنُت َحْمَزةَ ، قَالَ : قُلُْت " ِعْنَدَك َشْيٌء ؟ : " َيا َرُسولَ اللَِّه ، َماِلي أََراَك َتُتوُق ِفي قَُرْيشٍ وََتَدُعَنا ؟ قَالَ : قُلُْت 
  " .إِنََّها اْبَنةُ أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة : " 

 َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َجابِرِ بن زَْيٍد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن -٢٨٥٣
إِنََّها ال َتِحلُّ : " َزةَ ، فَقَالَ ْم، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُرِيَد َعلَى بنِت َح

  ".ِلي ، إِنََّها اْبَنةُ أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة ، َوَيْحُرُم ِمَن الرََّضاَعِة َما َيْحُرُم ِمَن النََّسبِ 

َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، -٢٨٥٤
إِنََّها بنُت أَِخي ِمَن : " الَ َجابِرِ بن زَْيٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُرِيَد َعلَى بنِت َحْمَزةَ ، فَقَ

  " .الرََّضاعِ َما ُيَحرُِّم ِمَن النََّسبِ  الرََّضاَعِة ، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيَحرُِّم ِمَن
َرَمةُ بن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َمْخ -٢٨٥٥

َسِمْعُت ُحمَْيَد بن : َسِمْعُت ُمحَمََّد بن ُمْسِلمٍ ، َيقُولُ : ، َيقُولُ  َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن ُمْسِلمٍ: ُبكَْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
أَال : َيا َياَرُسولَ اللَِّه ، أَْيَن أَْنَت ِمْن بنِت حَْمَزةَ ؟ أَْو ِقيلَ : ِقيلَ : َسِمْعتُ أُمَّ َسلََمةَ ، َتقُولُ : َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َيقُولُ 
  ".َحْمَزةُ أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة : " الَ َتخْطُُب بنَت َحمَْزةَ ؟ قَ

ْخَبرَنِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَ -٢٨٥٦
كَانَ إِْسالُم َحْمَزةَ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َرِحَمهُ : الْقُرَِظيَّ ، َيقُولُ  َسِمْعُت ُمَحمََّد بن كَْعبٍ: أَُساَمةُ بن َزْيدٍ اللَّيِْثيُّ ، قَالَ 

رَْيشٍ ، َوكَانُوا َيْجِلُسونَ اللَُّه َحِميَّةً ، َوكَانَ َرُجال َراِمًيا ، َوكَانَ َيْخُرُج ِمَن الَْحَرمِ فََيْصطَاُد ، فَإِذَا َرَجَع َمرَّ بَِمْجِلسِ قُ
َرَمْيُت كَذَا ، َوَصَنَعُت كَذَا َوكَذَا ، ثُمَّ َيْنطَِلُق إِلَى مَْنزِِلِه ، َوأَقَْبلَ ِمْن َرْميِِه : وَالَْمْرَوِة ، فََيُمرُّ بِهِْم ، فََيقُولُ ِعْنَد الصَّفَا 

ْن أَبِي جَْهلِ بن ِهَشامٍ ؟ َوَتَناَولَُه َوفََعلَ بِهِ َيا أََبا ُعَماَرةَ ، َماذَا لَِقَي اْبُن أَِخيَك ِم: ذَاَت َيْومٍ ، فَلَِقَيْتُه امَْرأَةٌ ، فَقَالَْت 
إِي َواللَِّه لَقَْد َرآُه نَاٌس ، فَأَقَْبلَ َحتَّى انَْتَهى إِلَى ذَِلَك الَْمجِْلسِ ِعْندَ : قَالَْت " َهلْ َرآُه أََحٌد ؟ : : " َوفََعلَ ، فَقَالَ 

، ثُمَّ " َرمَْيُت كَذَا َوفََعلُْت كَذَا : " أَُبو جَْهلٍ ِفيهِْم ، فَاتَّكَأَ َعلَى قَْوِسِه ، فَقَالَ الصَّفَا َوالَْمرَْوِة ، فَإِذَا ُهمْ ُجلُوٌس َو
ِف ، ُخذَْها بِالْقَْوسِ ، َوأُْخَرى بِالسَّْي: " َجَمَع َيَدهُ بِالْقَْوسِ ، فَضََرَب بَِها َبْيَن أُذَُنْي أَبِي جَْهلٍ ، فََدقَّ ِسَيَتَها ، ثُمَّ قَالَ 
َيا أََبا ُعَماَرةَ ، إِنَُّه َسبَّ آِلَهتََنا : ، قَالُوا " أَشَْهُد أَنَّهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأَنَُّه َجاَء بِالَْحقِّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه 

  .اَك ، َوَما كُْنَت َيا أََبا ُعَماَرةَ فَاِحًشا ، َولَْو كُْنَت أَْنَت ، َوأَْنَت أَفَْضلُ ِمْنُه ، َما أَقَْرْرَناَك وَذَ



دُ بن َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َيْعقُوَب الْجُوَزجَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْي -٢٨٥٧
، َعْن َيْعقُوَب بن ُعْتَبةَ بن الُْمِغَريِة بن اَألخَْنسِ بن شَرِيقٍ َحِليِف بين  َحدَّثََنا جَرِيُر بن َحازِمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق

َزةُ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ُزْهَرةَ ، أَنَّ أََبا َجْهلٍ اعَْتَرضَ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالصَّفَا فَآذَاُه ، َوكَانَ َحْم
قَالَْت لَُه امَْرأَُتُه ، َوكَاَنْت قَْد َرأَْت َما َصَنَع أَُبو جَْهلٍ ، ْنصٍ َوَصْيٍد ، َوكَانَ َيوَْمِئٍذ ِفي قَْنِصِه ، فَلَمَّا َرَجَع َصاِحَب قَ

ا جَْهلٍ ، بِاْبنِ أَِخيَك ؟ فََغِضَب َحْمَزةُ َيا أََبا ُعَماَرةَ ، لَْو َرأَْيَت َما َصَنَع ، تَْعنِي أََب: ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َد أََبا جَْهلٍ ِفي َمْجِلسٍ ، َوَمَضى كََما ُهَو قَْبل أَنْ َيْدُخلَ َبْيَتُه ، َوُهَو ُمَعلٌِّق قَْوَسُه ِفي ُعُنِقِه َحتَّى َدَخلَ الَْمْسجَِد ، فََوَج

 رَأَْسُه بِقَْوِسِه فََشجَُّه ، فَقَاَم رِجَالٌ ِمْن قَُرْيشٍ إِلَى َحمَْزةَ ُيْمِسكُوَنُه َعْنُه ، ِمْن َمَجاِلسِ قَُرْيشٍ ، فَلَْم ُيكَلِّْمُه َحتَّى َعال
ُتمْ إِنْ كُْندِينِي ِديُن ُمَحمٍَّد ، أَْشَهدُ أَنَُّه َرُسولُ اللَِّه ، فََواللَِّه ال أَْنثَنِي َعْن ذَِلَك ، فَاْمَنُعونِي َعْن ذَِلَك : " فَقَالَ َحْمَزةُ 

بَْعُض أَْمرِِهْم وهاَبْتُه ، فَلَمَّا أَْسلََم َحْمَزةُ َعزَّ بِهِ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَالُْمْسِلُمونَ ، َوثََبَت لَُهْم " َصاِدِقَني 
  .قَُرْيٌش ، َوَعِلُموا أَنَّ َحْمَزةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه َسَيْمَنُعُه 

  آَخى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن َحْمَزةَ وََبْيَن زَْيِد بن حَارِثَةََو

ُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُن -٢٨٥٨
َيا َرُسولَ اللَِّه ، آَخْيَت َبْينِي : " وُنَس بن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الَْبَراِء بن َعازِبٍ ، أَنَّ َزْيَد بن حَارِثَةَ ، قَالَ ُي

  ".َوَبْيَن َحْمَزةَ 
بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد الَْمِلكِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه  -٢٨٥٩

آَخى : " الَى َعْنُه ، قَالَ أَبِي غَنِيَّةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ َعِليٍّ ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَع
  " .ِه َوَسلََّم َبْيَن َحمَْزةَ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ وََبْيَن زَْيِد بن حَارِثَةَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي

  َواسُْتشْهَِد َحْمَزةُ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َيْوَم أُُحٍد
ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا  -٢٨٦٠

ِمْن أُُحٍد ،  َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الُْجُمَعِة ِحنيَ َصلَّى الُْجُمَعةَ ، فَأَْصَبحَ بِالشِّْعبِ" َو : قَالَ 
  " .شَوَّالٍ َسَنةَ ثَالٍث فَالَْتقَْوا َيْوَم السَّْبِت ِفي النِّْصِف ِمْن 

ُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُن -٢٨٦١
  ". كَاَنْت أُُحٌد ِفي َشوَّالٍ َسَنةَ ثَالٍث: " ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، قَالَ 

اَق ، ِفي َتْسِمَيةِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَح -٢٨٦٢
  " .طَِّلبِ َحْمَزةُ بن َعْبِد الُْم: اْسُتشْهَِد ِمَن الُْمْسِلِمَني َيْوَم أُُحٍد ِمَن الُْمهَاجِرِيَن " َمنِ 

اللَِّه بن ُنمَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد  -٢٨٦٣
لَمَّا َجرََّد َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ "  :َعْن أَبِي َحمَّاِد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َعِقيلٍ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  ".َحْمَزةَ َبكَى ، فَلَمَّا َرأَى ُمثَالَُه َشهَِق 
دُِّب ، َعْن ُمَؤَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مَْنُصورُ بن أَبِي ُمَزاِحمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد الْ -٢٨٦٤

  " .أُِصيبَ َحْمَزةُ َيْوَم أُُحٍد : " َساِلمٍ اَألفْطَسِ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، قَالَ 
: ُجَبْيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن َسِعيدِ بن  -٢٨٦٥

  " .أُصِيَب َحْمَزةُ َيْوَم أُُحٍد " 



، َعْن َيزِيَد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ  -٢٨٦٦
لَمَّا قُِتلَ َحْمَزةُ َيْوَم أُُحٍد أَقَْبلَتْ َصِفيَّةُ َتطْلُُبُه ال : " الَى َعْنُه ، قَالَ أَبِي زِيَاٍد ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َتَع

ِتَك ، اذْكُرْ أَْنتَ ِلَعمَّ: اذْكُرْ ُألمَِّك ، َوقَالَ الزَُّبْيرُ ِلَعِليٍّ : َتْدرِي َما صََنَع ، فَلَِقَيْت َعِليا َوالزَُّبْيَر ، فَقَالَ َعِليٌّ ِللزَُّبْيرِ 
إِنِّي أََخاُف َعلَى َعقِْلَها :  َما فََعلَ َحْمَزةُ ؟ فَأََرَياَها أَنَُّهَما ال َيْدرَِياِن ، فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ: فَقَالََت 

لَْوال َجَزعُ : ، ثُمَّ َجاَء فَقَاَم َعلَْيِه َوقَْد ُمثِّلَ بِِه ، فَقَالَ  ، فََوَضَع َيَدُه َعلَى َصْدرَِها ، َوَدَعا لََها ، فَاْستَْرَجَعْت وََبكَْت
ُيَصلِّي َعلَْيهِْم ، فََيَضعُ ِتْسَعةً النَِّساِء لََترَكُْتُه حَتَّى ُيْحَشَر ِمْن َحوَاِصلِ الطَّْيرِ َوُبطُونِ السِّبَاعِ ، ثُمَّ أََمَر بِالْقَْتلَى ، فَجََعلَ 

هِْم سَْبَع َتكْبِريَاٍت ، فَُيكَبُِّر َعلَيْهِْم َسْبعَ َتكْبَِرياٍت ، ثُمَّ ُيْرفَُعونَ َوُيْتَرُك حَْمَزةُ ، ثُمَّ َدَعا بِِتْسَعٍة ، فَكَبََّر َعلَْيَوَحْمَزةَ ، 
  ".َحتَّى فََرغَ ِمْنُهْم 

ا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد ، َعْن ِمقَْسمٍ َحدَّثََنا الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ِمْهَرانَ ، َحدَّثََن -٢٨٦٧
ُيَصلِّي َعلَى شَُهَداِء أُُحٍد ِتْسَعةً َوَحْمَزةُ عَاِشُرُهمْ : " كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  " .، َحتَّى فََرغَ ِمْنُهْم 

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ ، ح -٢٨٦٨
َحدَّثََنا صَاِلٌح الْمُرِّيُّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ ، : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، قَاال 

إِلَى َحْمَزةَ َوقَْد قُِتلَ َومُثِّلَ بِهِ  أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد َنظََر َعْن
َرْحَمةُ اللَِّه َعلَْيَك ، فَقَْد كُْنَت َوُصوال ِللرَِّحمِ ، : " ، فَقَالَ  ، فََرأَى َمْنظًَرا لَْم َيَر َمْنظًَرا قَطُّ أََوَجَع ِلقَلْبِِه ِمْنِه َوال أَْوَجلَ

، ثُمَّ َحلََف َوُهوَ " فَُعوال ِللَْخيْراِت ، َولَْوال ُحْزنُ َمْن َبْعَدَك َعلَْيَك لََسرَّنِي أَنْ أََدَعَك حَتَّى َتجِيَء ِمْن أَفْوَاجٍ شَتَّى 
َوإِنْ {: ، فََنَزلَ الْقُْرآنُ َوُهَو َواِقٌف ِفي َمكَانِهِ لَْم َيْبَرحْ َبْعُد " ِه ُألَمثِّلَنَّ بَِسْبِعَني مِْنُهْم َمكَاَنَك وَاللَّ: " َواِقٌف َمكَاَنُه 

َصبَْرُتْم لَُهَو َخْيرٌ ِللصَّابِرِيَن ى ُتْخَتَم السُّوَرةُ ، فَكَفَّرَ َحتَّ]  ١٢٦: النحل [} َعاقَْبُتْم فََعاِقُبوا بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه َولَِئنْ 
  ".َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأَْمَسَك َعمَّا أََراَد 

َنا ِعيَسى بن ، َحدَّثَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَْحَمَد الَْجْرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ -٢٨٦٩
أُِصيبَ َيْوَم أُُحٍد ِمَن : قَالَ  ُعَبْيٍد الْكِْنِديُّ ، َعنِ الرَّبِيعِ بن أََنسٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو الَْعاِلَيِة ، َعْن أَُبيِّ بن كَْعبٍ َرِحَمُه اللَُّه ،

َحمَْزةُ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فََمثَّلُوا بِقَْتالُهْم ، فَقَالَتِ  اَألْنصَارِ أَْرَبَعةٌ َوِستُّونَ ، َوأُِصيَب ِمَن الُْمهَاجِرِيَن ِستَّةٌ ِفيهِْم
ال : ْعَرُف ، َيقُولُ لَِئْن أََصبَْنا ِمْنُهْم َيوًْما ِمَن الدَّْهرِ لَنُْربَِينَّ َعلَْيهِْم ، فَلَمَّا كَانَ فَْتُح َمكَّةَ َناَدى َرُجلٌ ال ُي: اَألْنصَاُر 
َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقبُوا بِِمثْلِ َما ُعوِقبُْتْم بِِه {: الَْيْومِ ، َوأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َنبِيِّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَُرْيَش بَْعَد

  ".كُفُّوا َعنِ الْقَْومِ : " ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَِّه َصلَّ]  ١٢٦: النحل [} َولَِئْن َصبَْرُتمْ لَُهَو خَْيٌر ِللصَّابِرِيَن

، َحدَّثََنا أَُساَمةُ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الُْحبَابِ -٢٨٧٠
أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعلَى َحْمَزةَ َبْعدَ  بن َزْيٍد ، َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ ، َعْن

، ثُمَّ " ى ُيْحَشَر ِمْن ُبطُونَِها لَْوال أَنْ َتجَِد َصِفيَّةُ ِفي َنفِْسَها لََتَركُْتهُ َحتَّى َتأْكُلَُه الَْعاِفَيةُ َحتَّ: " أُُحٍد َوقَْد ُمثِّلَ بِِه ، فَقَالَ 
أُْسُه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َدَعا بنِمَرٍة ، فَكَاَنْت إِذَا ُمدَّْت َعلَى َرأِْسهِ َبَدْت رِْجالُه ، َوإِذَا ُمدََّت َعلَى رِْجلَْيهِ الثَِّياُب َبَدا َر

، َوقَلَِّت الثِّيَاُب َوكَثَُرتِ الْقَتْلَى ، َوكَانَ الرَُّجلُ َوالرَُّجالِن وَالثَّالثَةُ " ِسِه ُمدُّوَها َعلَى رَأْ: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



لِْقْبلَِة ، قُْرآًنا فَيُقَدُِّمُه إِلَى ا ُيكَفَُّنونَ ِفي الثَّْوبِ الَْواِحِد ، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيسْأَلُ أَيُُّهمْ أَكْثَُر
  .فَُدِفُنوا َولَمْ ُيَصلِّ َعلَْيهِْم

يَد بن زَْيٍد ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن صَاِلحٍ التَّمَّاُر ، َعْن َيزِ -٢٨٧١
ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى قَْبرِ َحْمَزةَ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، فََجَعلُوا َيُجرُّونَ أََنا َمَع َرُس: أُسَْيٍد السَّاِعِديِّ ، قَالَ 

اللَُّه َعلَْيِه  اللَِّه َصلَّى النَّمَِرةَ َعلَى َوْجهِِه ، فََيْنكَِشُف قََدَماُه ، وَيُجرُّوَنَها َعلَى قََدَمْيِه فََيْنكَِشُف َوْجُهُه ، فَقَالَ َرسُولُ
فََرفََع َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، قَالَ " اْجَعلُوَها َعلَى َوْجهِِه ، َواْجَعلُوا َعلَى قََدَمْيِه ِمْن َهذَا الشََّجرِ : " َوَسلََّم 

إِنَُّه يَأِْتي َعلَى النَّاسِ زََمانٌ َيْخُرُجونَ : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم رَأَْسُه ، فَإِذَا أَْصحَاُبُه يَْبكُونَ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 
إِال كُْنُت لَُه َشِفيًعا أَْو َشهِيدًا  إِلَى اَألْريَاِف ، َوالَْمِديَنةُ َخْيٌر لَُهْم لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ ، ال َيْصبُِر َعلَى ألَْواِئَها َوِشدَِّتَها أََحٌد

  " .لِْقَياَمِة َيْوَم ا
  أَبِيِه ، ح َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن -٢٨٧٢

َنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثَ
لَقَْد رَأَْيُت َحمَْزةَ َوَما َوَجْدَنا لَُه ثَْوًبا ُنكَفُِّنهُ : " زَاِئَدةَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ بن ُمضَرِّبٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

عَْنا ْيَنا بَِها رِْجلَْيهِ َخَرَج رَأُْسُه ، َوإِذَا غَطَّيَْنا بَِها َرأَْسهُ َخَرَجْت رِْجالُه ، فََغطَّيَْنا رَأَْسُه ، َوَوَضِفيِه غَْيَر ُبْرَدٍة ، إِذَا غَطَّ
  " .َعلَى رِْجلَْيِه ِمَن اإلِذِْخرِ 

بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َسْعُد بن الصَّلِْت ، َعْن َحجَّاجٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَ -٢٨٧٣
أَنَّ َحْمَزةَ كَاَنْت َعلَْيِه َنِمَرةٌ ، فَإِذَا غُطِّيَ " ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما َعْنُهَما 

ِعلَ إِذَا غُطَِّيْت رِْجالُه خََرَج رَأُْسُه ، فَأََمَر بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُغطِّي رَأُْسُه ، َوُجبَِها َرأُْسُه َبَدتْ رِْجالُه ، َو
  " .َعلَى رِْجلَْيِه َشَجَرةٌ َوِحجَاَرةٌ 

ْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُر -٢٨٧٤
، قَالَ " كَفََّن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحْمَزةَ ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد : " بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  ".َنِمَرةٌ ذَِلكَ الثَّْوُب : " َجابٌِر 

أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ ، َحدَّثََنا  -٢٨٧٥
َرَجعَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد ، : قَالَ  أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ،

، فَجِئَْن نَِساُء اَألْنصَاُر يَْبكِنيَ " لَِكنَّ َحْمَزةَ ال بََواِكيَ لَُه : " فََسِمَع نَِساَء بين َعْبدِ اَألْشَهلِ َيْبِكَني َعلَى َهلْكَاُهنَّ ، فَقَالَ 
َيا َوْيَحُهنَّ ، إِنَُّهنَّ َهاُهَنا َحتَّى اآلنَ ، ُمْرُهنَّ فَلَْيْرجِْعَن َوال يَْبِكنيَ : " َدُه ، فَاسَْتْيقَظَ َوُهنَّ َيْبِكَني ، فَقَالَ َعلَى َحْمَزةَ ِعْن

  ".َعلَى َهاِلٍك بَْعَد الَْيْومِ 
َحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا الْ -٢٨٧٦

ُه َتعَالَى َعْنُهَما ، قَالَ الَْمجِيِد ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ بن َصاِلحٍ ، َعْن َسلََمةَ بن َوْهَراَم ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَّ
  ".َدَخلْتُ الَْبارَِحةَ الَْجنَّةَ ، فََنظَْرُت ِفيَها فَإِذَا َحمَْزةُ ُمتَِّكئٌ َعلَى َسرِيرٍ : " ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّ: 

اِلمٍ اَألفْطَسِ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر بن ُمزَاِحمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد َمْولَى بين َهاِشمٍ ، َعْن َس -٢٨٧٧
لَْيَت أَنَّ َمْن َخلْفََنا َعِلُموا َما أَْعطَاَنا اللَُّه ِمَن : لَمَّا أُِصيَب َحْمَزةُ َوأَْصحَاُبُه َيْوَم أُُحٍد ، قَالُوا : " َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، قَالَ 



َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا {: َنا أُْعِلُمُهْم ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعالَى أَ: الثََّوابِ ِلَيكُونَ أَجًْرا لَُهْم ، فَقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
  ] " . ١٦٩: آل عمران [} ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَمَْواتًا

ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن -٢٨٧٨
ن أَُميَّةَ الضَّمْرِيِّ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْفَْضلِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ ، َعْن َحفْصِ بن َعْمرِو ب

بن الِْخيَارِ ، فَأََدَرْبَنا ، يَْعنِي َدْرَب الرُّومِ ، ثُمَّ َمَرْرَنا بِِحْمَص َوبَِها َوْحِشيٌّ ،  َخَرْجُت أََنا َوُعَبْيُد اللَِّه بن َعِديِّ: ، قَالَ 
: َنسْأَلُ َعْنُه ، فَقَالَ لَِقَيَنا َرُجلٌ وََنْحُن فَقُلُْت لَْو أََتْينَاُه فََسأَلَْناُه َعْن قَْتِلِه َحْمَزةَ َرِحَمُه اللَُّه كَْيَف قََتلَُه ؟ فَأَقَْبلَْنا َنْحَوُه ، فَ

َما ِشئُْتَما ِمْن َحِديٍث ، َوإِنْ إِنَُّه َرُجلٌ قَْد غَلََبْت َعلَْيِه َهذَا الَْخْمُر ، فَإِنْ َتجِداهُ صَاِحًيا َتجِداُه َرُجال َعَربِيا ، ُيَحدِّثُكَُما 
اْبُن َعِديِّ بن : َوَجْدَناُه بِِفَناِئِه ، فََنظََر إِلَى ُعبَْيِد اللَِّه بن َعِديٍّ ، فَقَالَ َتجِدَاُه َعلَى غَْيرِ ذَِلَك فَاْنَصرِفَا َعْنُه ، فَأََتيَْناُه فَ

َما َرأَيُْتَك ُمْنذُ َناوَلَْتنِيكَ أُمَُّك السَّْعِديَّةُ بِعُْرَضِتَك ، َوَما ُهَو إِال أَنْ لََمَعْت ِلي قََدَماكَ : َنَعْم ، قَالَ : الِْخيَارِ ؟ قَالَ 
كُْنُت َعْبًدا ِلُجَبريِ بن ُمطِْعمٍ ، : إِنَّا جِئَْناَك ِلُتْخبِرََنا َعْن قََتِلَك َحْمَزةَ كَْيَف قََتلَْتُه ؟ قَالَ : قُلُْت لَُه : فََعَرفُْتَك ، قَالَ 

ٍد بَِعمِّي فَأَْنَت ُحرٌّ ، فََخَرْجتُ َيْوَم أُُحٍد ِفي إِنْ قََتلَْت َعمَّ ُمَحمَّ: َوكَانَ َعمُُّه طَُعْيَمةُ بن َعِديٍّ قُِتلَ َيْوَم َبْدرٍ ، فَقَالَ 
  ي إِلَْيِه سَبَّاعُ بن َعْبِدالنَّاسِ َمَع َحْربَِتي ، وَإِنََّما َهمِّي أَنْ أُْعَتَق ، فََجَعلُْت َحْمَزةَ ِمْن شَأْنِي ، فََعَمْدتُ لَُه ، َوَتقَدََّمنِ

: ُو َيُهدُّ النَّاَس بَِسْيِفِه َهدا ، كَأَنَُّه جََملٌ أَْوَرُق ، فَلَمَّا َتقَدَّمَنِي إِلَْيِه َسبَّاٌع ، قَالَ َحمَْزةُ َوَصَدْرُت َعْنِه َوُه: الْعُزَّى ، قَالَ 
، َهَزْزتُ َحْربَِتي حَتَّى إِذَا  فََدَنا إِلَْيِه فَضََرَبُه ، فَكَأَنََّما أَْخطَأَُه ، َواسَْتَتْرتُ بَِشْيٍء: َهلُمَّ َيا اْبَن ُمقَطَِّعِة الُْبظُورِ ، قَالَ 

َوذََهَب لَِيُنوَء فَُغِلَب ، َواْعَتَزلُْت َوَرَجْعُت ِفي النَّاسِ إِلَى َمكَّةَ ، : َرِضيُت ِمْنَها َدفَْعتَُها ، فََوقََعْت ِفي ثُنَِّتِه ، قَالَ 
َمكَّةَ خََرْجُت إِلَى الطَّاِئِف ، فَأَقَْمُت بَِها ، فَلَمَّا أَْجَمَع أَْهلُ الطَّاِئِف  َوَعَتقُْت ، فَلَمَّا فََتَح النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إِذْ  أَذَْهُب ؟ فََبْيَنا أََنا ِفي َهمِّي َعلَى ُمَصالََحِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَعيَّْت َعلَيَّ الَْمذَاِهُب ، فََجَعلُْت أََتذَكَُّر أَْيَن
َهذَا الرَُّجلُ قَْد َبلَْغُت ِمْن َعمِِّه ، َوقَْد أََرى َهُؤالِء الْقَْوَم قَْد : َماِلي أََراَك َهكَذَا ؟ قُلُْت : َعَرَض ِلي َرُجلٌ ، فَقَالَ 

ا أََتاُه َوَشهِدَ َشَهاَدَتُه ، فَخََرْجُت كََما أََنا ، فََواللَِّه َما َيقُْتلُ أََحًد: أَْجَمُعوا َعلَى ُمصَالََحِتِه ، فََما أَْدرِي أَْيَن أَذَْهُب ؟ قَالَ 
َوْحِشيٌّ ، : قُلُْت " َوْحِشيٌّ ؟ : " فََواللَِّه َما َشَعْرتُ َحتَّى قُْمُت َعلَى رَأِْسِه بِالَْمدِيَنِة ، فََرفََع رَأَْسُه ، فََنظََر إِلَيَّ ، فَقَالَ 

فَأَْخَبْرُتُه وَاللَِّه كََما أَْخبَْرُتكَُما ، " ْيَحَك ، أَْخبِْرنِي َعْن قََتِلَك َحْمَزةَ ، كَْيَف قََتلَْتُه ؟ َو: " َوَشهِْدُت بَِشَهاَدِتِه ، فَقَالَ 
  ِضي اللَُّه َتَعالَى، فَكُْنتُ أََتَجنَُّبهُ َحتَّى قََبَضهُ اللَُّه َتعَالَى ، فَلَمَّا َبَعثَ أَُبو َبكْرٍ َر" َوْيَحَك ، غَيِّْب َعنِّي َوجَْهَك : " فَقَالَ 

َوَرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ َوَمِعي  َعْنُه الَْجْيَش إِلَى الَْيَماَمةِ َخَرْجُت َمَع النَّاسِ ، فََجَعلُْت ُمَسْيِلَمةَ ِمْن َشأْنِي ، فََحَملُْت َعلَْيِه أََنا
َبِة ، َوَحَملَ َعلَْيِه اَألْنَصارِيُّ ، فََربَُّك أَْعلَُم أَيَُّنا قََتلَُه ، فَإِنْ أَُك قََتلُْتُه فَقَذَفُْتهُ بِالْحَْر: َحرَْبِتي الَِّتي قََتلُْت بَِها َحْمَزةَ ، قَالَ 
  .فَقَْد قََتلُْت َخْيَر النَّاسِ َوَشرَّ النَّاسِ 

لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن -٢٨٧٩
َحْمَزةُ بن َعْبدِ : قُِتلَ َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد ِمَن الُْمْسِلِمَني ، ثُمَّ ِمْن بين َهاِشمٍ " َو : قَالَ 

َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ، " ةَ بن غَْزَوانَ الُْمطَِّلبِ ، قََتلَُه َوْحِشيٌّ مَْولَى ُعْتَب
ْعفَرِ بن بن َيَسارٍ ، َعْن َجَخاِلٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ الَْماجُِشونُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْفَْضلِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ 

خََرْجُت أََنا َوُعَبْيدُ اللَِّه بن َعِديِّ بن الِْخَيارِ فَأَْدرَْبَنا ، ثُمَّ مََررَْنا بِِحْمَص َوبَِها َوْحِشيٌّ : َعْمرِو بن أَُميَّةَ الضَّمْرِيِّ ، قَالَ 
َمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُشَعْيبِ بن ، فَذَكََر ِمثْلَ َحدِيِث اْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ الدِّ



رٍ ، َعْن َجْعفَرِ بن َشابُوَر ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن جَابِرٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْفَْضلِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسا
  ُد اللَِّه بن َعِديِّ بن الِْخَيارِ َزَمَن ُمَعاوَِيةَ فَأَْدَرْبَنا ، فَلَمَّاَخَرْجُت أََنا َوُعبَْي: َعْمرٍو ، قَالَ 

  .قَفَلَْنا َمَرْرَنا بِِحْمَص ، َوكَانَ بَِها َوْحِشيُّ بن َحْربٍ ، فَذَكََر َنْحَو َحدِيِث اْبنِ إِْسحَاَق 
ْبُد الَْواِحِد بن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ بن َزْيدٍ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا َع -٢٨٨٠

: " َيَرى النَّاِئُم ، قَالَ  ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى ِفيَما
َسيِْفي قَْتلَ ي ُمْرِدٌف كَْبًشا ، َوكَأَنَّ ظَُبةَ َسيِْفي اْنكََسَرْت ، فَأَوَّلُْت أَنِّي أَقُْتلُ كَْبشَ الْقَْومِ ، وأَوَّلُْت ظَُبةَ رَأَْيُت كَأَنِّ

  ".، َوكَانَ َصاِحبَ اللَِّواِء  فَقُِتلَ َحمَْزةُ ، َوقََتلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَلَْحةَ" ، " َرُجلٍ ِمْن ِعْتَرِتي 
اِعيلَ ، َعْن َيْحَيى َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمْنِذرٍ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا حَاِتُم بن إِْسَم -٢٨٨١

َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ إِنَّهُ : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَبِيَبةَ ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ َرُسولَ
  ".َحْمَزةُ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ أََسُد اللَِّه َوأََسُد َرُسوِلِه : لََمكْتُوٌب ِعْنَد اللَِّه ِفي السََّماِء السَّابَِعِة 

لَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن ُعَمْيرِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد ال -٢٨٨٢
: " ْينِ ، َوَيقُولُ كَانَ َحْمَزةُ بن َعْبدِ الُْمطَِّلبِ ُيقَاِتلُ َبْيَن َيَدْي َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسيفَ: إِْسحَاَق ، قَالَ 

  ".أََنا أََسدُ اللَِّه وَأََسُد َرُسوِلِه 

انِيِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي َهاِشمٍ الرُّمَّ -٢٨٨٣
َهذَاِن َخْصَماِن {: أُقِْسُم بِاللَِّه أُنْزِلَْت َهِذهِ اآلَيةُ : " َسِمْعُت أََبا ذَرٍّ ، َيقُولُ : لَ ِمْجلَزٍ ، َعْن قَْيسِ بن َعبَّاٍد ، قَا

َحْمَزةَ ، َوُعبَْيَدةَ ، َوَعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى : ِفي َهُؤالِء السِّتَِّة ]  ١٩: احلج [} اخَْتَصُموا ِفي َربِّهِْم
  ".، َوُعْتَبةَ ، َوَشْيَبةَ ابَْنْي رَبِيَعةَ ، َوالَْولِيِد بن ُعْتَبةَ ، َوكَاُنوا َتباَرزُوا َيْوَم َبْدرٍ  َعْنُهْم

ْيسٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َعْن زَْيِد بن الْحَرِيشِ ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن اَألْشقَُر ، َعْن قَ -٢٨٨٤
أُِعْنُت أََنا َوَحْمَزةُ َوُعبَْيَدةُ بن : " السُّدِّيِّ ، َعْن َعْبِد َخْيرٍ ، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

  ".بِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيِغْب ذَِلَك َعلَى النَّ: الَْحارِِث َيْوَم َبْدرٍ َعلَى الَْولِيِد بن ُعْتَبةَ ، أَظُنُُّه قَالَ 

يُّ ، َعْن ُمجَاِلدٍ َحدَّثََنا َمْحُموٌد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ِعيَسى الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا َرْحَمةُ بن ُمْصَعبٍ الَْباِهِل -٢٨٨٥
" َيا َهْوذَةُ ، َهلْ َشهِْدَت َبْدًرا ؟ : " َهْوذَةُ ، فَقَالَ لَُه ُمَعاوَِيةُ : ُيقَالُ لَُه  قَِدَم َعلَى ُمَعاوَِيةَ َرُجلٌ: ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، قَالَ 

 أََنا َيوَْمِئٍذ قُُمدٌّ قُْمُدوٌد ِمثْلُ الصَّفَاِة: " قَالَ " فَكَْم أََتى َعلَْيَك ؟ : " َنَعْم َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ، َعلَيَّ ال ِلي ، قَالَ : قَالَ 
ْم كَُشعَاعِ الشَّْمسِ ِمْن َخلَلِ الُْجلُْموِد ، كَأَنِّي أَْنظُرُ إِلَْيهِْم َوقَدْ َصفُّوا لََنا َصفًّا طَوِيال ، َوكَأَنِّي أَْنظُرُ إِلَى بَرِيقِ ُسُيوِفهِ

بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه لَيْثًا ِعفْرِيا  السَّحَابِ ، فََما اْسَتفَقُْت حَتَّى غَِشَيْتَنا َعاِدَيةُ الْقَْومِ ، ِفي أََواِئلُِهْم َعِليُّ
طَِّلبِ ، لَْن َتأْكُلُوا التَّْمَر بَِبطْنِ َمكَّةَ ، لَْن َتأْكُلُوا التَّْمَر بَِبطْنِ َمكَّةَ ، يَْتَبُعُه َحْمَزةُ بن َعْبِد الُْم: َيفْرِي الْفَرِيَّا ، َوُهَو َيقُولُ 

َيعْنِي أََخا ُمَعاوَِيةَ رِيَشةٌ َبْيَضاُء قَْد أُْعِلَم بَِها كَأَنَّهُ َجَملٌ َيْحِطمُ َيبِيًسا ، فَُرْعُت ِمْنُهَما ، َوأََحاال َعلَى َحْنظَلَةَ ،  ِفي َصْدرِِه
َواللَِّه : قَالَ " ْعرِي َمَتى أََرْحَت َيا َهوْذَةُ ؟ َعْنَك َوال كُفَْرانَ ِللَِّه زِلَْت فَلَْيَت ِش: " ، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 

: لَْيَت ِشعْرِي َما فََعلَ َحْنظَلَةُ ، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ : َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني َما أََرْحُت َحتَّى نَظَْرُت إِلَى الَْهَضبَاِت ِمْن أَرْثََد ، فَقُلُْت 
  " .رِ الْغَنِيِّ أَخَاُه الْفَِقَري ، فَإِنَُّه ال َيكَاُد َيذْكُُر إِال َوْسنَاًنا أَْو ُمتََواِسًنا أَْنَت بِِذكْرِكَ َحْنظَلَةَ كَِذكْ" 



ةَ َنا ُمحَمَُّد بن طَلَْحَحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْبَراهِيَم بن َعْنَبرٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثَ -٢٨٨٦
كَانَ َحْمَزةُ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َيْوَم َبْدرٍ ُمَعلًَّما بِرِيَشِة : " التَّيِْميُّ ، َحدَّثَنِي ُموَسى بن الْحَارِِث التَّيِْميُّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

ذَاكَ : َحْمَزةُ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، فَقَالَ : ؟ فَِقيلَ  َمْن َرُجلٌ أُْعِلَم بِرِيَشِة نََعاَمٍة: " ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الُْمْشرِِكَني " َنَعاَمٍة 
  " .الَِّذي فََعلَ بنا الْفَِعلَ 

بِي لَيْلَى ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ الْكَلْبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَ -٢٨٨٧
َألصَْبغُ بن ُنبَاَتةَ ، قَالَ مَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن اَألْصَبهَانِيِّ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الشَّْيَبانِيِّ ، َعْن َعِليِّ بن الَْحَزوَّرِ ، َحدَّثََنا اُمَح
سَيُِّد الشَُّهَداِء َحْمَزةُ بن َعْبدِ : " َم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َسِمْعُت َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َيقُولُ : 

  ".الُْمطَِّلبِ 
  ما أَسَْنَد َحْمَزةُ بن َعْبدِ الُْمطَِّلبِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْه

َحدَّثََنا ُسلَْمى بن : ةَ ، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َخالٍد الَْباِهِليُّ ، َوُعَمُر بن َشبَّ -٢٨٨٨
ِث َجدِِّه أَبِي ِعَياضِ بن ُمْنِقذِ بن ُسلَْمى بن َماِلٍك ، َحدَّثَنِي َجدِّي ُمنِْقذُ بن ُسلَْمى ، َعْن َحدِيِث َجدِِّه َماِلٍك ، َعْن َحِدي

ِليفَُه َما أَبََّس عَْبٌد بِلَقُوحٍ ، َوَما نَاَدى غُالٌم أََباُه ، َوَما َمْرثٍَد ، َعْن َحِديِث َحِليِفِه َحمَْزةَ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، َوكَانَ َح
اللَُّهمَّ إِنِّي : الَْزمُوا َهذَا الدَُّعاَء : " أَقَاَم أََحٌد َمكَاَنُه ، َحدَّثَُه َحِديثًا ُمْسَنًدا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

، َيقُولَُها ُسلَْمى مَِراًرا ، فَإِنَُّه اْسٌم ِمْن أَْسَماِء اللَِّه َتَعالَى ، وَلَْم أََزلْ " بِاْسِمكَ اَألْعظَمِ ، َورِضَْوانَِك اَألكَْبرِ  أَسْأَلَُك
َمةَ بنِت أَبِي َمرْثٍَد كَنَّازِ بن ُحَصْينِ َوُهَو َماِلُك بنُ فَاِط: أَْسَمُع أَنَّ َجدَّ بين َعاِمرٍ َصْخَرةٌ َيْرفَعَُها الَْماُء ال َتْرُسُب ، قَالَ 

  .بن َنفَرِ بن يَْرُبوعٍ 

رِ بن أَبِي كَِثريٍ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَ -٢٨٨٩
ثَْمانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَخَْبرَنِي حََراُم بن ُع: ، قَالَ 

خََرجَ : ، فَقَالَْت  النَّجَّارَِوَسلََّم أََتى َحْمَزةَ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َيوًْما َولَْم َيجِْدُه ، فَسَأَلَ امَْرأََتُه ِعَنَبةَ ، َوكَاَنْت ِمْن بين 
ُسولَ اللَِّه ؟ فََدَخلَ ، فَقَدََّمتْ بِأَبِي أَْنَت آنِفًا َعاِمًدا َنْحَوَك ، فَأَظُنُُّه أَْخطَأََك ِفي بَْعضِ أَزِقَِّة بين النَّجَّارِ ، أَفَال َتْدُخلُ َيا َر

نِيئًا لََك َومَرِيئًا ، لَقَْد جِئَْت َوأََنا أُرِيدُ أَنْ آِتَيكَ أَُهنِّئَُك وأُمَرِّئَُك ، َيا َرسُولَ اللَِّه ، َه: لَُه َحْيًسا ، فَأَكَلَ ِمْنُه ، فَقَالَْت 
أََجلْ ، َوعَْرَصُتُه َياقُوٌت وَمْرجانٌ َوَزبَْرَجدُ : أَنََّك أُْعِطيَت َنْهًرا ِفي الَْجنَِّة ُيْدَعى الْكَْوثََر ، قَالَ " أَخَْبرَنِي أَُبو ُعَماَرةَ 

ُهَو َما َبْيَن أَْيلَةَ َوَصْنَعاَء ، ِفيِه أََبارِيُق : " أَحَْبْبُت أَنْ َتِصَف ِلي َحْوَضَك بِِصفٍَة أَْسَمعَُها ِمْنَك ، فَقَالَ : ، قَالَْت " ٌؤ ولُْؤلُ
  .، َيعْنِي اَألْنصَاَر" ِمثْلُ َعَدِد النُُّجومِ ، َوأََحبُّ َوارِدَِها َعلَيَّ قَْوُمِك َيا بنَت قَْهٍد 

  َحْمَزةُ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميُّ
  أَُبو ُمَحمٍَّد: ُيكَْنى أََبا صَاِلحٍ ، َوُيقَالُ 

ثََنا َيْعقُوبُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َخالٍد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّ -٢٨٩٠
أَنَّ " رِيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن َحْمَزةَ ، َعْن كَِثريِ بن زَْيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحْمَزةَ بن َعْمرٍو ، َعْن أَبِيِه ، ُمَحمٍَّد الزُّْه

  " .َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَنَّاهُ أََبا َصاِلحٍ 
  َحْمَزةَ بن َعْمرٍو َعاِئَشةُ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنَها ، َعْن

الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمصَْعُب بن َعْبِد اللَِّه الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد  -٢٨٩١



ْمرٍو اَألْسلَِميِّ ، أَنَُّه قَالَ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعْن َحْمَزةَ بن َع
  " .إِنْ ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ ِشئَْت فَأَفِْطْر : " إِنِّي َرُجلٌ أَْسُردُ الصَّْوَم ، أَفَأَُصوُم ِفي السَّفَرِ ؟ قَالَ : َوَسلََّم 
الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه -٢٨٩٢

إِنِّي : َسلََّم لَُّه َعلَْيِه َوِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعْن َحْمَزةَ اَألْسلَِميِّ ، أَنَُّه قَالَ ِلَرسُولِ اللَِّه صَلَّى ال
  " .إِنْ ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ ِشئَْت فَأَفِْطْر : " َرُجلٌ أَُصوُم ، أَفَأَُصوُم ِفي السَّفَرِ ؟ قَالَ 

  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، أََنا َماِلٌك ، ح -٢٨٩٣

 ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَّهُ َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه
أَُصوُم ِفي السَّفَرِ ؟ َوكَانَ كَِثريَ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَعالَى َعْنَها ، أَنَّ َحمَْزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميَّ ، قَالَ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  ".إِنْ ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ شِئَْت فَأَفِْطْر : " الصَِّيامِ ، فَقَالََ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ ،  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٢٨٩٤

سَأَلََ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الصَِّيامِ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميَّ 
  " .إِنْ ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ شِئَْت فَأَفِْطْر : " لَ ِفي السَّفَرِ ؟ فَقَا

، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ  -٢٨٩٥
لنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الصَِّيامِ ِفي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه سَأَلََ ا، أَنَّ َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميَّ 

  " .إِنْ شِئَْت فَُصْم ، َوإِنْ ِشئَْت فَأَفِْطْر : " َوَسلََّم 

: ةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِي -٢٨٩٦
َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنِّي : ، فَقَالَ أَخَْبرَنِي ُعْرَوةُ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َحْمَزةَ اَألْسلَِميَّ أََتى َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  " .إِنْ ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ ِشئَْت فَأَفِْطْر : " َساِفُر ، فَأَُصوُم ِفي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ َرُجلٌ كُْنُت أُ
امِ بن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ِهَش -٢٨٩٧
إِنِّي َرُجلٌ : َسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ ، يِه ، أَنَّ َعاِئَشةَ أَخَْبَرْتُه ، أَنَّ َحمَْزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميَّ َعْن أَبِ

  " .إِنْ ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ شِئَْت فَأَفِْطْر : " َم كُْنُت أَُساِفُر ، فَأَُصوُم ِفي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن -٢٨٩٨

إِنِّي َرُجلٌ أَُصوُم ، فَأَُصوُم ِفي السَّفَرِ ؟ : ، قَالَ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ، أَنَّ َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميَّ
  " .إِنْ ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ شِئَْت فَأَفِْطْر : " فَقَالَ 

  َسدٌَّد ، حَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى بن ُمَعاذٍ الْعَنَبرِيُّ ، َحدَّثََنا ُم -٢٨٩٩

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد ، َعْن ِهَشامِ بن : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، قَاال 
سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، ةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميَّ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنَها ، أَنَّ َحْمَز

ُصْم إِنْ ِشئَْت ، َوأَفِْطرْ إِنْ : " َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنِّي َرُجلٌ أَسُْرُد الصَّْوَم ، أَفَأَُصوُم ِفي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  " .ِشئَْت 
قَاِسُم بن ُمَحمٍَّد الدَّاللُ ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا الْ -٢٩٠٠

إِنْ : " ي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الصَّْومِ ِف، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َحْمَزةَ اَألْسلَِميَّ 



  " .ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ ِشئَْت فَأَفِْطْر 
ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن النَّْضرِ ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج ، َعْن -٢٩٠١

َسأَلََ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الصَّْومِ ِفي السَّفَرِ ؟ ، َشةَ ، أَنَّ َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميَّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئ
  " .إِنْ ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ شِئَْت فَأَفِْطْر : " فَقَالَ 

يُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسَماعِيلَ الُْبخَارِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُوَد الصَّوَّاُف التُّسَْترِ -٢٩٠٢
بِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي أَِخي ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَ

إِنْ : " َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّ بِي قُوَّةً ِفي السَّفَرِ ، أَفَأَُصوُم ؟ قَالَ : ى َعْنَها ، أَنَّ َحْمَزةَ اَألْسلَِميَّ ، قَالَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَ
  " .ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ ِشئَْت فَأَفِْطْر 

َحمَّدُ بن َعبَّاِد بن آَدَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َعْن أَيُّوَب َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َخالٍد الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا ُم -٢٩٠٣
َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنِّي أَْسُردُ الصَّْوَم : ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َحْمَزةَ ، َرُجلٌ ِمْن أَْسلََم ، قَالَ 

  " .إِنْ ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ شِئَْت فَأَفِْطْر : " ُصوُم ِفي السَّفَرِ ؟ قَالَ فَال أُفِْطُر ، أَفَأَ
، َعْن ِهَشامِ  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن سَِناٍن الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ ، أََنا ُشْعَبةُ -٢٩٠٤

َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الصَّْومِ ِفي ، ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميَّ  بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه
  " .إِنْ ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ شِئَْت فَأَفِْطْر : " السَّفَرِ ؟ فَقَالَ 

َنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسعِيٍد ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثَ -٢٩٠٥
إِنْ ِشئْتَ : " َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنِّي كُْنُت أَْسُرُد الصَّْوَم ، فَأَُصوُم ِفي السَّفَرِ ؟ قَالَ : َعاِئَشةَ ، أَنَّ َحمَْزةَ بن َعْمرٍو ، قَالَ 

  " .ْم ، َوإِنْ شِئَْت فَأَفِْطْر فَُص
بَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الْكَبِريِ بن ُعَمَر الْخَطَّابِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمْدرٍِك الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َمكِّيُّ بن إِ -٢٩٠٦

َسأَلَ ، ْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميَّ َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه بن َساِلمٍ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َع
  " .إِنْ ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ ِشئَْت فَأَفِْطْر : " ََرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الصَّْومِ ِفي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ 

ْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن بَرَّاٍد اَألشَْعرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َع -٢٩٠٧
الصَّْومِ ِفي السَّفَرِ ؟   َعنَِعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحْمَزةَ بن َعْمرٍو أَنَُّه َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".إِنْ ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ شِئَْت فَأَفِْطْر : " فَقَالَ 
 بن ُشمَْيلٍ ، أََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمْنُصورٍ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا النَّْضُر -٢٩٠٨

 ْمرِو بن َعلْقََمةَ ، َعْن َيْحَيى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحاِطبٍ ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ ، َعْن َحْمَزةَ بن َعْمرٍوُمَحمَُّد بن َع
  " .إِنْ قَوِيَت فَأَْنَت وَذَاَك : " َيا َيا َرُسولَ ، إِنِّي أَقَْوى َعلَى الصَِّيامِ ، قَالَ : قُلُْت : اَألْسلَِميِّ ، قَالَ 

ثََنا َعْمُرو بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْقُدُّوسِ بن ُمَحمٍَّد الَْعطَّارُ الْحَْبحَابِيُّ ، َحدَّ -٢٩٠٩
ْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ ، أَنَّ َحْمَزةَ بن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِبَْراِهيَم ، َع

ُصْم إِنْ شِئَْت ، َوأَفِْطْر إِنْ : " سَأَلََ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الصَّْومِ ِفي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ ، َعْمرٍو اَألْسلَِميَّ 
  ".ِشئَْت 
دَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، َح -٢٩١٠



َيا َرسُولَ اللَِّه ، : ُه قَالَ ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِي ُمَراوِحٍ ، َعْن َحْمَزةَ اَألْسلَِميِّ ، أَنَّ
ِهَي ُرْخَصةٌ ِمَن اللَِّه َعزَّ : " َم إِنَّ بِي قُوَّةً ِللصِّيامِ ِفي السَّفَرِ ، فََهلْ َعلَيَّ جَُناٌح ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".ْيِه َوَجلَّ ، َمْن َشاَء أََخذَ ِمْنَها فََحَسٌن ، َوَمْن أََحبَّ أَنْ َيُصوَم فَال ُجَناَح َعلَ
  ُسلَْيَمانُ بن َيسَارٍ ، َعْن َحْمَزةَ

اَدةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيُم ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْسُتوَاِئيُّ ، َعْن قََت -٢٩١١
إِنْ : " سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الصَّْومِ ِفي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ ،  بن َيسَارٍ ، أَنَّ َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميَّ

  " .ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ ِشئَْت فَأَفِْطْر 

كِيٌع ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َسلُْم بن ُجنَاَدةَ ، َحدَّثََنا َو -٢٩١٢
أَنَّهُ َسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الصَّْومِ ِفي السَّفَرِ ، َّعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ ، َعْن َحْمَزةَ اَألْسلَِميِّ 

  " .ِشئْتَ ُصْم ، َوإِنْ ِشئَْت فَأَفِْطْر أَْنَت بِالِْخَيارِ ، إِنْ : " ؟ فَقَالَ 
، َحدَّثََنا سَِعيٌد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن بِْشرٍ  -٢٩١٣

َسأَلََ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الصَّْومِ ِفي ، ةَ اَألْسلَِميَّ َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ ، أَنَّ َحْمَز
  ".إِنْ ِشئْتَ ُصْمَت ، َوإِنْ شِئَْت أَفْطَْرَت : " السَّفَرِ ؟ فَقَالَ 

  َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ بن َيْحَيى ، ح -٢٩١٤
  َحدَّثََنا اللَّْيثُ ، ح: َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، قَاال 

، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ ، أَنَّ  َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن َسْعٍد ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه
َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنِّي أَجُِد قُوَّةً َعلَى الصَِّيامِ ِفي السَّفَرِ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحْمَزةَ اَألْسلَِميَّ ، قَالَ 

  " . إِنْ شِئَْت فَُصْم ، َوإِنْ ِشئَْت فَأَفِْطْر: " َوَسلََّم 

َعْبِد الَْحمِيِد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُمَباَرٍك ، َعْن -٢٩١٥
أَنَُّه سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه ، ةَ اَألْسلَِميِّ َسِمْعُت ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ ، َعْن َحْمَز: َجْعفَرٍ ، َعْن ِعْمَرانَ بن أَبِي أََنسٍ ، قَالَ 

  " .إِنْ ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ شِئَْت فَأَفِْطْر : " َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الصَّْومِ ِفي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ 
بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن بِْشرٍ ، َعْن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَ -٢٩١٦

: "  لَُه آَدَم ، َيقُولُ َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ ، َعْن َحْمَزةَ اَألْسلَِميِّ ، أَنَُّه َرأَى َرُجال بِِمًنى َيطُوُف َعلَى َجَملٍ
  .، َوَرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن أَظُْهرِِهْم" َها أَيَّاُم أَكْلٍ َوُشْربٍ ال َتُصومُوا َهِذِه األَيَّاَم ، فَإِنَّ

  أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحْمَزةَ بن َعْمرٍو
رٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن يَزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْي -٢٩١٧

أَنَُّه َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َعْن ِعْمَرانَ بن أَبِي أََنسٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميِّ 
  " .أَيُّ ذَِلَك أَْيَسُر َعلَْيَك فَافَْعلْ : " ؟ فَقَالَ  َوَسلََّم َعنِ الصَِّيامِ ِفي السَّفَرِ

كْرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن يَزِيدَ الَْب -٢٩١٨
أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ُسلَْيَمانُ بن رَاِشٍد النَّْصرِيُّ ، َعْن 
لَّى اللَّهُ ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َص" اْرمُوا َيا بين إِْسَماعِيلَ ، فَإِنَّ أََباكُْم كَانَ َراِمًيا : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلَألْسلَِميَِّني 



َمْن كُْنَت َمَعُه فَقَْد غَلََب : قَالُوا " َما لَكُْم ؟ : " ، فَأَْمَسَك الْقَْوُم ، قَالَ " َوأََنا َمَع ِمْحَجنِ بن اَألذَْرعِ : " َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ".فَاْرُموا وَأََنا َمَعكُْم كُلِّكُْم : " ، قَالَ 

  ْسلَِميُّ ، َعْن أَبِيِهُمَحمَُّد بن َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَأل
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ ، ح -٢٩١٩

  َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الْوَهَّابِ الَْحَجبِيُّ ، ح
َحدَّثََنا الُْمغَِريةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ : ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالُوا  َوَحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم الْقَطَّانُ الِْمْصرِيُّ

َعلَْيِه  َرُه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّهالْحَِزاِميُّ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، أَنَّ ُمَحمََّد بن َحمَْزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميَّ أَخَْبَرُه ، أَنَّ أََباُه أَْخَب
، فَلَمَّا َولَّْيُت نَادَانِي ، " إِنْ أََخذُْتْم فُالًنا فَأَْحرِقُوهُ بِالنَّارِ : " فََخَرْجُت ِفيَها ، فَقَالَ : َوَسلََّم أَمََّرُه َعلَى َسرِيٍَّة ، قَالَ 

  .، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث َسعِيِد بن َمْنصُورٍ" َربُّ النَّارِ  إِنْ أََخذُْتُموُه فَاقُْتلُوُه ، فَإِنَُّه ال يَُعذِّبُ بِالنَّارِ إِال: " فَقَالَ 

  َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ح -٢٩٢٠
نُ بن َحمَْزةَ ، َعْن كَِثريِ بن َزْيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيا

أُنِْفَر بنا وََنْحُن ِفي َسفَرٍ َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي لَْيلَةٍ : " َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  ".َصابِِعي حَتَّى َجَمُعوا َعلَْيَها ظَهَْرَهْم َوَما َسقَطَ ِمْن َمَتاِعهِْم ، َوإِنَّ أََصابِِعي لَُتنُِري ظَلَْماَء َدِحَسٍة ، فَأََضاَءتْ أَ

  َزةَ ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َحْم -٢٩٢١

ُسفَْيانُ بن َحْمَزةَ ، ثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَْزةُ بن َماِلكِ بن َحْمَزةَ الَْمدِينِيُّ ، َحدَّثَنِي َعمِّي َوَحدَّ
كَانَ طََعاُم أَْصَحابِ : ْمرٍو ، قَالَ َعْن كَِثريِ بن َزْيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه َحْمَزةَ بن َع

فََداَر َعلَيَّ لَْيلَةً ، فََصَنْعتُ : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُدوُر َعلَى َيَدْي أَْصَحابِِه َهذَا لَْيلَةً َوَهذَا لَْيلَةً ، قَالَ 
ْيِه َوَسلََّم ، َوَتَركُْت النِّْحَي وَلَْم أُوِكِه ، َوذَهََبُت بِالطََّعامِ إِلَْيِه ، فََتَحرََّك فَأُهْرِيَق طََعاَم أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

ُه َعلَْيِه َوَسلَّمَ أَْعلَى َيِدي أُْهرِيَق طََعاُم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: َما ِفيِه ، فَقُلُْت 
َمْه ، قَْد : قَْب قَْب ، فَقُلُْت : ال أَْسَتِطيُع َيا َرسُولَ اللَِّه ، فََرجَْعُت َمكَانِي ، فَإِذَا النِّْحُي َيقُولُ : ، فَقُلُْت " أَْدنِِه : " 

ِلئَ إِلَى ثَْدَيْيِه ، فَاجَْتذَْبُتُه ، َوجِئُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ أُْهرِيقَْت فَْضلَةٌ فََضلَْت ِفيِه ، فَجِئُْت أَنْظُُر ِفيِه فََوَجْدُتُه قَْد ُم
  ".أَال إِنََّك لَوْ َتَركَْتُه لَُمِلئَ إِلَى ِفيِه ثُمَّ أُوِكئَ : " َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبْرُتُه ، فَقَالَ 

، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َيْحَيى بن َيزِيَد أَُبو خَاِلٍد الُْخَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ -٢٩٢٢
َخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى : بن ُمَحمَِّد بن َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  ِة َتُبوَك ، َوكُْنُت َعلَى ِخْدَمِتِه ذَِلَك السَّفََر ، فََنظَْرُت إِلَى نِْحيِ السَّْمنِ قَْد قَلَّ َما ِفيِه ، وَهيَّأُْتغَْزَو
نِّْحيِ ، فَقُْمُت فَأََخذُْت بَِرأِْسهِ بَِيِدي ، َعلَْيِه َوَسلََّم طََعاًما ، فََوَضْعُت النِّْحَي ِفي الشَّْمسِ َونِْمُت ، فَانَْتَبْهُت بِخَرِيرِ ال

  ".لَوْ َتَركَْتُه لَسالَ َوادًِيا َسْمًنا : " فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرآنِي 
حٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي أَُساَمةُ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِل -٢٩٢٣

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : زَْيٍد ، أَنَّ ُمَحمَّدَ بن َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميَّ َحدَّثَُه ، أَنَّهُ َسِمَع أََباُه َحْمَزةَ ، َيقُولُ 
  ".ريٍ َشْيطَانٌ ، فَإِذَا َرِكْبُتُموَها فََسمُّوا اللََّه ، ثُمَّ ال تُقَصُِّروا َعْن حَاَجِتكُْم ِفي ظَْهرِ كُلِّ َبِع: " َوَسلََّم 



: قَالَ  الَْمجِيِد الَْمَدنِيُّ ،َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد  -٢٩٢٤
َيا َرسُولَ اللَِّه : قُلُْت : َسِمْعُت َحْمَزةَ بن ُمحَمَِّد بن َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميَّ َيذْكُُر أَنَّ أََباُه أَْخبََرُه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

َدفَنِي َهذَا الشَّْهُر ، َيْعنِي رََمَضانَ ، وَأََنا أَجِدُ الْقُوَّةَ َوأََنا ، إِنِّي صَاِحُب ظَْهرٍ أَُعاِلُجُه أَُساِفُر َعلَْيِه َوأَكْرِيِه ، وَإِنَُّه ُربََّما َصا
ُصوُم َيا َرسُولَ اللَِّه أَْعظَُم َشابٌّ ، فَأَجُِد أَنْ أَُصوَم َيا َرُسولَ اللَِّه أَْهَونُ َعلَيَّ ِمْن أَنْ أَُؤخَِّرُه ، فََيكُونَ دَْيًنا َعلَيَّ ، أَفَأَ

  " .أَيَّ ذَِلَك ِشئْتَ َيا َحْمَزةُ : " فِْطُر ؟ فَقَالَ َألجْرِي أَْم أُ
ْخبََرنِي َحْنظَلَةُ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، أَ -٢٩٢٥

ْسلَِميَّ َصاِحبَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثَُه ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ اَألْسلَِميُّ ، أَنَّ َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَأل
، فَاْنطَلَقُوا ، " ُه بِالنَّارِ إِنْ قََدرُْتْم َعلَى فُالٍن فَأَْحرِقُو: " َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَُه َوَرْهطًا َمَعُه سَرِيَّةً إِلَى َرُجلٍ ِمْن َعُدوِِّه ، فَقَالَ 

إِنْ أَْنُتْم قََدرُْتْم َعلَْيِه فَاقُْتلُوُه ، َوال ُتْحرِقُوهُ : " َحتَّى إِذَا تََوارَْوا ِمْنُه نَاَداُهْم ، فَأَْرَسلَ ِفي آثَارِِهْم فََردُّوُهْم ، ثُمَّ قَالَ 
  " .النَّارِ  بِالنَّارِ ، فَإِنَُّه ال ُيَعذُِّب بِالنَّارِ إِال َربُّ

  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن ُموَسى األَْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ ، ح -٢٩٢٦

ْبُد الرَّْحَمنِ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن سَاِلمٍ ، َحدَّثََنا َع
َسأَلُْتُه َعنِ الصَِّيامِ ِفي السَّفَرِ ؟ : أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ ، َعْن أَبِي اَألْشَعثِ الَْعطَّارِ ، َعْن َحْمَزةَ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميِّ ، قَالَ 

  ".ى الصَّاِئمِ ، َوال الصَّاِئُم َعلَى الُْمفِْطرِ كُنَّا َنُصوُم َوُنفِْطُر ، َوال َيِعيبُ الُْمفِْطُر َعلَ: " قَالَ 
 بن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ِهَشامِ -٢٩٢٧

كُلْ بَِيِمينَِك ، : " ُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طََعاًما ، فَقَالَ أَكَلْ: َعْن أَبِيِه ، َعْن َحْمَزةَ بن َعْمرٍو ، قَالَ 
َهذَا َخطَأٌ أَْخطَأَ ِفيِه : َسِمْعُت مِْنجَاَب بن الْحَارِِث ، َيقُولُ : ، قَالَ الَْحْضَرِميُّ " َوكُلْ ِممَّا َيِليَك ، َواذْكُرِ اْسَم اللَِّه 

بِيِّ َصلَّى اللَّهُ ، أَْخَبرََنا بِِه َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ ، َعنِ النََّشرِيٌك 
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه ، َحْمَزةُ بن َعْمرٍو ، َولَْيَس بَِصحِيحٍ ، أَْخطَأَ ِفيِه شَرِيٌك

  بن الَْيَماِن ، ُيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّه الْعَْبِسيَُّحذَْيفَةُ 
هَْيٌر ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ ، َحدَّثََنا ُز -٢٩٢٨

  " .  َيا أََبا عَْبِد اللَّهِ : أََتْيُت أََنا َوَصاِحٌب ِلي ُحذَْيفَةَ بن الَْيَماِن ، فَقُلَْنا : "  إِْسحَاَق ، َعْن َجاِمعٍ اَألْرَحبِيِّ ، قَالَ

يَّا بن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َزكَرِ -٢٩٢٩
ُحذَْيفَةَ كَانَ أََحَد بين َعْبسٍ ، َوكَانَ ِعَداُدُه ِفي األَْنصَارِ " دَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَنّ َح

. "  
ِه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَّ - ٢٩٣٠

أََخذَ ُحذَْيفَةَ وَأََباُه الُْمْشرِكُونَ قبل بدر ، فأرادوا أَنْ َيقُْتلُوُهْم ، : َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُمْصَعبِ بن سَْعٍد ، قَالَ 
إِنَّا : َعلَْيَنا ، فَأَْرَسلُوُهما ، فَأَتََيا فَأََتَيا النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَاال  أَنْ ال ُيِعينُوا، َوأََخذُوا َعلَْيهِْم َعْهًدا َوِميثَاقًا 

َبلْ َنِفي لَُهْم ، : "  لَْيِه َوَسلََّمقَْد َجَعلَْنا لَُهْم أَنْ ال ُنِعَني َعلَْيهِْم ، فَإِنْ شِئَْت قَاَتلَْنا َمَعَك ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع
  " .َوَنْسَتِعُني اللََّه َعلَْيهِْم 



َمْسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُعثَْمانَ بن َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا شُرَْيُح بن  -٢٩٣١
، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، أَنَُّه أَقَْبلَ ُحذَْيفَةُ َوأَُبوُه َيْوَم َبْدرٍ ، فَلَِقيَُهْم  َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن يُوُسَف ، َعْن أَبِيِه

ال ُنِعَني َعلَْيهِْم ،  فَأََخذَ َعلَْيَنا أَنْ: ال ، قَالَ : قُلَْنا : لََعلَّكُما تُرِيَداِن ُمحَمًَّدا ، قَاال : أَُبو جَْهلٍ وَأَْصحَاُبُه ، فَقَالُوا لَُهَما 
َيا نَبِيَّ اللَِّه ، إِنَّ الْقَْوَم قَْد أََخذُوا َعلَْيَنا ، َوإِنْ أََمرَْتَنا أَنْ ُنقَاِتلَ : فَلَمَّا أََتْيَنا النَّبِيَّ َعلَْيِه السَّالُم ذَكَرَْنا ذَِلَك لَُه ، َوقُلَْنا 

  " .اللََّه َوَنِفي لَُهْم  َبلْ َنْسَتِعُني: " َمَعَك فََعلَْنا ، فَقَالَ 
 َسِعيِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن -٢٩٣٢

َبَعثَُه َيْوَم : " ذَْيفَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْمَْرُزَباِن أَبِي َسْعٍد ، َعْن إِبَْراهِيَم التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُح
  " .اَألْحزَابِ سَرِيَّةً َوْحَدُه 

اجِ ، َعْن الَْحجََّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َبزِيغٍ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن  -٢٩٣٣
َما ِمْن َيْومٍ أَقَرَّ ِلَعيْنِي َوال أََحبَّ ِلنَفِْسي ِمْن َيْومٍ : أَبِي َمْعَمرٍ التَّيِْميِّ ، َعْن َساِعَدةَ بن ُحذَْيفَةَ ، أَنَّ ُحذَْيفَةَ ، كَانَ َيقُولُ 

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : قَِليلٍ َوال كَِثريٍ ، َوقَالَ  َما َنقِْدُر َعلَى: آِتي أَْهِلي فَال أَجُِد ِعْندَُهْم طََعاًما ، َوَيقُولُونَ 
 أََشدُّ إِنَّ اللََّه أََشدُّ َحِميَّةً ِللُْمْؤِمنِ ِمَن الدُّْنَيا ِمَن الْمَرِيضِ أَْهلُُه ِمَن الطََّعامِ ، وَاللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: " َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  ".لُْمْؤِمنِ بِالَْبالِء ِمَن الَْواِلِد ِلوَلَِدِه بِالَْخْيرِ َتَعاُهًدا ِل
 َشْيَبانَ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َعْن -٢٩٣٤

وَاللَِّه لَْو شِئُْت لََحدَّثُْتكُْم أَلَْف كَِلَمٍة ُتِحبُّونِي َعلَْيهَا : " لَةَ الُْجْعِفيِّ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ اَألْعَمشِ ، َعْن َخْيثََمةَ ، َعْن فُلْفُ
ْيَها وَُتَجانُِبونِي َوُتكَذِّبُونِي ي َعلَأَْو ُتتَابُِعوين َوُتَصدِّقُونِي بِرا ِمَن اللَِّه َوَرسُوِلِه ، َولَْو شِئُْت لََحدَّثُْتكُْم أَلَْف كَِلَمٍة ُتْبِغُضونِ

."  

ُحَسْيُن بن َعِليٍّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ ، َحدَّثََنا  -٢٩٣٥
َبَعثَ ُحذَْيفَةُ َمْن : ْن أَبِي إِْسحَاَق السَّبِيِعيِّ ، َعْن ِصلَةَ بن ُزفََر ، قَالَ الُْجْعِفيُّ ، َعْن زَاِئَدةَ ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َع

 لَْيَس أُرِيُد َهذَا ، َولَِكنِ اْبَتاُعوا َرْيطََتْينِ َبْيَضاَوْينِ: " َيْبتَاُع لَُه كَفًَنا ، فَاْبَتاُعوا لَُه كَفًَنا بِثَالثَِة َدَراِهَم ، فَقَالَ ُحذَْيفَةُ 
  " .َحَسنََتْينِ 
زَاِئَدةَ ، َعْن أَبِيِه  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن زَكَرِيَّا بن أَبِي -٢٩٣٦

َبَعثَنِي َوأََبا َمْسُعوٍد ، فَاْبتَْعَنا : لَْيَماِن كُفَِّن ِفي ثَوَْبْينِ ، قَالَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، أَنَّ ِصلَةَ بن ُزفََر َحدَّثَُه ، أَنَّ ُحذَْيفَةَ بن ا
َما َهذَا ِلي بِكَفَنٍ ، إِنََّما : " ، فَأََرْيَناُه ، فَقَالَ " أَرِيَانِي َما اْبَتْعُتما ِلي : " لَُه كَفًَنا ُحلَّةَ َعْصبٍ بِثَالِث ِمائَِة ِدرَْهمٍ ، فَقَالَ 

، فاْبَتْعَنا " وْ َشرا ِمْنُهَما ينِي َرْيطََتاِن َبْيَضاَواِن لَْيَس َمَعُهَما قَِميٌص ، َوإِنِّي ال أَْتُركُ إِال قَِليال َحتَّى أَنَالَ َخيًْرا ِمْنُهَما أََيكِْف
  .لَُه َرْيطََتْينِ َبْيَضاَوْينِ

، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث بن َعْبِد الصََّمدِ بن َعْبِد الَْوارِِث ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ  -٢٩٣٧
سَأَلَْنا أََبا َمْسعُوٍد َما قَالَ ُحذَْيفَةُ : َسِمْعُت النَّزَّالَ بن سَْبَرةَ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن َمْيَسَرةَ ، قَالَ 

ْن أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َصبَاحٍ إِلَى النَّارِ ، اْشَتُروا ِلي ثَْوَبْينِ أَْبَيَضْينِ فَكَفُِّنونِي ِفيهَِما ، فَإِنَُّهَما لَ: " قَالَ : الْمَْوِت ؟ قَالَ  ِعْنَد
  " .رِيًعا ُيْتَركَا َعلَيَّ إِال َيسًِريا حَتَّى أُكَْسى َخْيًرا مِْنُهَما ، أَْو أُْسلََبُهَما َسلًْبا َس



بن ُجَمْيعٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ ، َعنِ الَْولِيِد بن َعْبِد اللَِّه  -٢٩٣٨
  .، فَذَكَرَ الَْحِديثَ" الُْمْشرِِكَني أََخذُوا َعلَْيَنا  َما َمَنَعنِي أَنْ أَشَْهَد َبْدًرا إِال أَنَّ: " أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ 

 بن أَسَْوَد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ -٢٩٣٩
قَْد : كَْيَف أََصابَ ُحذَْيفَةُ َما لَْم ُيِصْب أَُبو َبكْرٍ َوال ُعَمُر ؟ قَالَ ِصلَةُ بن ُزفََر : َنا قُلْ: ُمَجاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، قَالَ 

لٍَة ، كُْنُت أَْمِشي َمَع َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمِسريٍ ذَاَت لَْي: َواللَِّه سَأَلَْنا ُحذَْيفَةَ َعْن ذَِلَك ، فَقَالَ 
لَْو َدفَْعَناُه السَّاَعةَ فََوقََع فَاْنَدقَّْت : فَأَْدلَْجَنا دُلَْجةً ، فََنَعسَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى رَاِحلَِتِه ، فَقَالَ أُنَاٌس 

تُ َبْيَنُه وََبْينَُهْم ، فََجَعلُْت أَقَْرأُ ُسوَرةً ِمَن الْقُْرآِن ، فَاْسَتْيقَظَ َرسُولُ ُعُنقُُه اْستََرْحَنا ِمْنُه ، فَلَمَّا َسِمْعُتُهْم تَقَدَّْمتُُهْم ، فَِسْر
: ، فََدَنْوُت ، فَقَالَ " اْدنُ : " ُحذَْيفَةُ َيا َرسُولَ اللَِّه ، قَالَ : قُلُْت " َمْن َهذَا ؟ : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

أََما إِنَُّهمْ : " َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه ، َوِلذَِلكَ ِسْرتُ َبيَْنَك َوَبيَْنُهْم ، قَالَ : قُلُْت " ا َسِمْعَت َهُؤالِء َخلْفََك َما قَالُوا ؟ َم" 
  " .ُمناِفقُونَ ، فُالنٌ َوفُالنٌ َوفُالنٌ 

َعْن َعِليِّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، انِيُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الْخَُزاِعيُّ اَألْصَبَه -٢٩٤٠
َخيََّرنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْهِْجَرةَ : " َعْن ُحذَْيفَةَ بن الَْيَماِن ، قَالَ ، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ ، بن َزْيٍد 

  ".نَّْصَرةَ فَاْخَتْرتُ النَّْصَرةَ َوال

اجِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعنِ الَْحجَّ -٢٩٤١
ي أَنْ ال ُنِعَني النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَذَكَْرَنا ذَِلَك ِللنَّبِيِّ أََخذَنِ: إِْسحَاَق ، َعْن ِصلَةَ بن ُزفََر ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ 

  " .فُوا لَُهْم ، وََنْسَتِعُني اللََّه َعلَْيهِْم : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
ُتُوفِّيَ ُحذَْيفَةُ : " صْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْم -٢٩٤٢

  " .بن الَْيَماِن َسَنةَ ِستٍّ وَثَالِثَني 
  " .َسَنةَ ِستٍّ وَثَالِثَني َماتَ ُحذَْيفَةُ : " َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، قَالَ  -٢٩٤٣

ةَ ، َحدَّثََنا ُمَجاِلٌد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَصرُِّف بن َعْمرٍو الَْياِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَم -٢٩٤٤
كَْيَف َعَرفَْت أَْمَر الْمَُناِفِقَني ، َولَْم يَْعرِفُْه أََحٌد ِمْن أَْصَحابِ :  قُلَْنا ِلُحذَْيفَةَ: ، َعْن َعاِمرٍ ، َعْن ِصلَةَ بن ُزفََر ، قَالَ 

إِنِّي كُْنُت أَِسُري َخلَْف َرُسولِ اللَِّه : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُبو َبكْرٍ َوال ُعَمُر َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم ؟ قَالَ 
لَْو طََرحَْناُه َعْن َراِحلَِتِه فَاْنَدقَّْت ُعُنقُُه ، : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََناَم َعلَى َراِحلَِتِه ، فََسِمْعُت نَاًسا ِمْنُهمْ َيقُولُونَ َصلَّى اللَّ

َصوِْتي ، فَاْنَت َمْن : " َبهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ فاْسَتَرْحَنا ِمْنُه ، فَِسْرتُ َبْينَُهْم َوبَْيَنُه ، َوَجَعلُْت أَقَْرأُ َوأَْرفَعُ 
أََوَسِمْعَت َما قَالُوا ؟ : " فُالنٌ َوفُالنٌ ، َحتَّى َعَددُْتُهْم ، قَالَ : قُلُْت " َمْن َهُؤالِء ؟ : " ُحذَْيفَةُ ، قَالَ : فَقُلُْت " َهذَا ؟ 

فَإِنَّ َهُؤالِء فُالًنا َوفُالًنا ، َحتَّى َعدَّ أَْسَماَءُهْم ، ُمناِفقُونَ ، ال : " ْيَنَك وََبْينَُهْم ، قَالَ َنَعْم ، َوِلذَِلَك سِْرُت َب: قُلُْت " 
  ".ُتخْبَِرنَّ أََحًدا 

  َتْسِمَيةُ أَْصَحابِ الَْعقَبَِة

ْبِد اللَِّه الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن َع -٢٩٤٥
كَانَ َبْيَن َعمَّارِ : ، قَالَ الَْواِقِديُّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي حَبِيَبةَ ، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َجابِرٍ ، َعْن أَبِيِه 

إِنََّما أَْنَت َعْبدُ أَبِي ُحذَْيفَةَ بن الُْمغَِريِة ، َما أَْعَتقََك بَْعُد ، قَالَ : ٌم ، فَقَالَ َوِديَعةُ ِلَعمَّارٍ بن َياِسرٍ ووَِديَعةَ بن ثَابٍِت كَال



ِديَعةُ ، فَقَالَ ، فََسكََت َو" أَْخبِرْنِي َعْن ِعلِْمَك : " اللَُّه أَْعلَُم ، قَالَ : فَقَالَ ، " كَْم كَانَ أَْصحَاُب الْعَقََبِة ؟ : " َعمَّاٌر 
كُنَّا نََتَحدَّثُ أَنَُّهْم أَْرَبَعةَ َعَشَر : أَْخبِْرُه َعمَّا سَأَلََك ، وَإِنََّما أََراَد َعمَّارٌ أَنْ ُيْخبَِرُه أَنَُّه كَانَ ِفيهِْم ، فَقَالَ : َمْن َحَضَرُه 

مَْهال َيا أََبا الَْيقْظَانِ أَْنُشُدكَ اللََّه أَنْ : ، فَقَالَ َوِديَعةُ " َسةَ َعَشَر فَإِنْ كُْنَت ِفيهِْم فَإِنَُّهْم َخْم: " َرُجال ، فَقَالَ َعمَّاٌر 
َواللَِّه َما َسمَّْيتُ أََحًدا َوال أَُسمِّيِه أََبًدا ، َولَِكنِّي أَشَْهُد أَنَّ الْخَْمَسةَ َعَشَر َرُجال اثَْنا َعَشَر : " َتفَْضحَنِي ، فَقَالَ َعمَّاٌر 

  ".حَْرٌب ِللَِّه َولَِرُسوِلِه ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوَيْوَم َيقُوُم اَألْشهَاُد  ِمْنُهْم

ُمْعِتبُ بن قَُشْيرِ بن : َتْسِمَيةُ أَْصَحابِ الَْعقََبِة : " َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، قَالَ  -٢٩٤٦
َيِعُدَنا ُمَحمٌَّد كُنُوَز ِكسَْرى َوقَْيَصَر ، وَأََحُدَنا ال َيأَْمُن : ْن بين َعْمرِو بن َعْوٍف ، َشهَِد َبْدًرا ، َوُهَو الَِّذي قَالَ ِم: ُملَْيلٍ 

َوُهَو الَِّذي شَهَِد َعلَْيِه : " بَْيُر ، قَالَ الزُّ" لَْو كَانَ لََنا ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء َما قُِتلَْنا َهاُهَنا : َعلَى َخالِئِه ، َوُهَو الَِّذي قَالَ 
إِنََّما كُنَّا َنخُوُض وَنلَْعُب ، َوُهَو الَِّذي : َوُهَو الَِّذي قَالَ : الزَُّبْيُر بَِهذَا الْكَالمِ ، َوِديَعةُ بن ثَابِِت بن َعْمرِو بن َعْوٍف 

ِمْن بين : أَْجبََنَنا ِعْنَد اللِّقَاِء ، َوجِدُّ بن َعْبِد اللَِّه بن َنبِيلِ بن الْحَارِِث َماِلي أََرى قُرَّاَءَنا َهُؤالِء أَْرغََبَنا ُبطُوًنا و: قَالَ 
َيا ُمَحمَُّد ، َمْن َهذَا اَألسَْوُد كَِثٌري َشْعُرُه ، َعْينَاُه كَأَنَُّهَما : َعْمرِو بن َعْوٍف ، َوُهَو الَِّذي قَالَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم 

َترُّ بِخُْرِئِه ؟ ِمْن ُصفْرٍ ، َيْنظُُر بَِعْيَنيْ َشْيطَاٍن ، َوكَبُِدُه كَبُِد ِحمَارٍ ، ُيْخبُِر الُْمَناِفِقَني بَِخبَرَِك ، َوُهَو الُْمْجِقْدَراِن 
الَِّذي نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى  َوالَْحارِثُ بن يَزِيدَ الطَّاِئيُّ ، َحِليٌف ِلبَنِي َعْمرِو بن َعْوٍف ، َوُهَو الَِّذي َسَبَق إِلَى الَْوَشلِ

إِنَّ ُبيُوَتَنا : َوُهَو ِمْن بين حَارِثَةَ ، َوُهَو الَِّذي قَالَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيَمسَُّه أََحٌد ، فَاْسَتقَى ِمْنُه ، َوأَْوُس بن قَْيِظيٍّ 
َوالَْجالُس بن ُسوَْيِد بن الصَّاِمِت ، َوُهَو ِمْن بين َعْمرِو بن َعْوٍف ، َوَبلََغَنا َعْوَرةٌ ، َوُهَو َجدُّ َيحَْيى بن َسعِيِد بن قَْيسٍ ، 

  مِْن: أَنَُّه تَاَب بَْعَد ذَِلَك ، َوَسْعُد بن ُزرَاَرةَ 

كَانَ أَْصَغرَُهْم ِسنا َوأَخَْبثَُهْم ، َوقَْيُس بين َماِلكِ بن النَّجَّارِ ، َوُهَو الُْمَدخُِّن َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َو
َوُهَما ِمْن بين َبلُْحْبلى ، َوُهَما ِممََّن َجهََّز اْبُن أَُبيٍّ ِفي َتُبوكَ : ِمْن بين َماِلِك بن النَّجَّارِ ، َوُسوَْيٌد ، َوَداِعٌس : بن قَْهٍد 

َوكَانَ ِمْن َيُهوِد قَْيُنقَاَع ، فَأَظَْهَر إِْسالَمُه ، َوِفيهِ : ، َوَزْيُد بن اللَّصِيِت ُيَخذِّالِن النَّاَس ، َوقَْيسُ بن َعْمرِو بن َسْهلٍ 
  " .ِمْن بين قَْيُنقَاَع ، فَأَظَْهَر اِإلْسالَم : ِغشُّ الَْيُهوِد ، َونِفَاُق َمْن َنافََق ، َوَسالَمةُ بن الُْحَمامِ 

  َتعَالَى َعنُْهَوِمْن ُمْسَنِد ُحذَْيفَةَ َرِضيَ اللَُّه 
َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصِ بن ِغَياٍث ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، -٢٩٤٧

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ ُسلَْيَمانَ بن َمْيَسَرةَ ، َعْن طَارِقِ بن شَِهابٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، 
  " .َمكُْتوٌب َبْيَن َعْيَنْيِه كَاِفٌر ، َيقَْرُؤُه كُلُّ ُمْسِلمٍ : " َوَسلََّم ، َوذَكََر الدَّجَّالَ 

َنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن زِرٍّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثَ -٢٩٤٨
  ".أُْنزِلَ الْقُْرآنُ َعلَى َسْبَعِة أَْحُرٍف : " ، َعْن ُحذَْيفَةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  يزِ ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُعبَْيِد اللَِّه الُْعَمْيرِيُّ ، حَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ -٢٩٤٩

َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ ، َعْن َخاِلدِ : َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوهَرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، قَاال 
قَالَ : الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن رِْبِعيِّ بن حِرَاشٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ بن أَبِي الصَّلِْت ، َعْن َعْبِد 

َوأََعاَنُهْم َعلَى  إِنََّها سََتكُونُ َعلَْيكُمْ أَُمَراُء َيكِْذُبونَ ، فََمْن َصدَّقَُهمْ بِكَِذبِهِْم ،: " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
فَُهَو ِمنِّي وَأََنا ِمْنُه ، َوسََيرِدُ ظُلِْمهِْم ، فَلَْيَس ِمنِّي وَلَْسُت ِمْنُه ، َوَمْن لَْم ُيَصدِّقُْهْم بِكَذِبِهِْم ، وَلَْم ُيعِْنُهْم َعلَى ظُلِْمهِْم ، 



  ".َعلَيَّ الْحَْوَض غًَدا إِنْ َشاَء اللَُّه 
اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو قَطَنٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد -٢٩٥٠

  ".ُخلُ الَْجنَّةَ قَتَّاٌت ال َيْد: " إِبَْراهِيَم ، َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

ْيبَانِيُّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا َسْعٌد أَُبو غَْيالنَ الشَّ -٢٩٥١
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ َحمَّاِد بن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن ِصلَةَ بن ُزفََر ، َع

َيِدِه لََيْدُخلَنَّ الَْجنَّةَ َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لََيْدُخلَنَّ الَْجنَّةَ الْفَاجُِر ِفي ِدينِِه ، اَألْحَمُق ِفي َمِعيَشِتِه ، َوالَِّذي َنفِْسي بِ: " 
َها إِْبِليسُ َرَجاَء أَنْ ُتِصيَبهُ َحَشْتُه النَّاُر بِذََنبِِه ، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لََيغِْفَرنَّ اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َمْغِفَرةً َيَتطَاَولُ لَالَِّذي قَْد َم

."  
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، ح -٢٩٥٢

َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن ، َعْن لَْيٍث ، َعْن أَبِي : دَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َجدِّي أَْحَمُد بن أَبِي ُشَعْيبٍ ، قَاال َوَح
إِنَّ قَذَْف الُْمْحَصَنِة يَْهِدُم َعَملَ : " ، قَالَ  إِْسحَاَق ، َعْن ِصلَةَ بن ُزفََر ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".ِمائَِة َسَنٍة 

ٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُجْمُهوُر بن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُمَجاِل -٢٩٥٣
َحَجْجُت َمَع ُحذَْيفَةَ ، فَقََعدَ إِلَى ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَّهُ : ْن رِْبِعيِّ بن ِحرَاشٍ ، قَالَ ُمَجاِلٌد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َع
ِفْتَنةَ ؟ فَقَالَ َيا أَْصَحاَب ُمَحمٍَّد ، أَيُّكُمْ َسِمَع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيذْكُرُ الْ: َتَعالَى َعْنُهَما ، فَقَالَ ُعَمُر 

: فَكَْيَف َسِمْعَتُه ؟ قَالَ : أَجَْرأُ ِمنِّي َمْن كََتَم ِعلًْما ، قَالَ ُعَمُر : إِنََّك لَجَرِيٌء ، قَالَ : أََنا ، فَقَالَ ُعَمُر : ُحذَْيفَةُ 
، فَقَالَ " الرَُّجلِ ِفْتَنةً ، َوِفي َزْوَجِتِه ِفْتَنةً َووَلَِدِه  إِنَّ ِفي َمالِ: " َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

َيأِْتيكُْم : " َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : لَْم أَسْأَلْ َعْن ِفْتَنِتِه الْخَاصَِّة ، فَقَالَ ُحذَْيفَةُ : ُعَمُر 
َيا أَِمَري : اللَُّهمَّ ال ُتْدرِكْنِي ، فَقَالَ ُحذَْيفَةُ : ، فََرفََع َيَدُه ، فَقَالَ " لَْبْحرِ َيْدفَعُ َبْعضَُها َبْعًضا َبْعِدي ِفَتٌن كََمْوجِ ا

كَسًْرا ، ثُمَّ : ا ؟ قَالَ ُحذَْيفَةُ أفَْتًحا يُفَْتحُ الْبَاُب أَْو كَْسًر: الُْمْؤِمنَِني ال َتَخْف ، إِنَّ َبيَْنَك َوَبيَْنَها بَاًبا ُمْغلَقًا ، فَقَالَ ُعَمُر 
  .ذَاَك َشرٌّ َعلَى َهِذهِ اُألمَِّة : ال ُيْغلَُق إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة ، فَقَالَ ُعَمُر 

ْؤِمنِ بن َعِليٍّ الزَّْعفََرانِيُّ َحدَّثََنا َعْبُد الُْم: َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ ، َوَعِليُّ بن سَِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَاال  -٢٩٥٤
بن ِحرَاشٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن حَْربٍ ، َعْن أَبِي َخاِلٍد الدَّاالنِيِّ ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ُبْرَدةَ ، َعْن رِبِْعيِّ 

  ".أُْعِطيتُ َخوَاِتَم سُوَرِة الَْبقََرِة ِمْن كَْنزٍ َتْحتَ الْعَْرشِ : " َم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ، قَالَ 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، ح -٢٩٥٥

َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن َعْرَعَرةَ ، قَاال : مٍَّد الَْجذُوِعيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ ، وَُمَحمَُّد بن ُمَح
قَرَأُْت ِفي ِكتَابِ أَبِي بَِخطِِّه وَلَْم أَْسَمْعُه ِمْنُه َعْن قََتاَدةَ بن أَبِي َمْعَشرٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم ، : َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ ، قَالَ : 

َيكُونُ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : امِ بن الَْحارِِث ، َعْن ُحذَْيفَةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ َعْن َهمَّ
  ".نَّبِيَِّني ، ال نَبِيَّ بَْعِدي ِفي أُمَِّتي َدجَّالُونَ كَذَّاُبونَ َسْبَعةٌ َوِعْشُرونَ ، مِْنُهْم أَْرَبَعةُ نِْسَوٍة ، وَأََنا خَاَتمُ ال

 َيْعقُوَب بن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا َعمِّي َسعِيُد بن ِعيَسى بن َتِليٍد ، َحدَّثََنا ُمفَضَّلُ بن فََضالَةَ ، َعْن -٢٩٥٦
َعْيبٍ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن الَْيَماِن ، ُيوُسَف الَْمكِّيِّ ، َعنِ الُْمثَنَّى بن الصَّبَّاحِ ، َعْن َعْمرِو بن ُش



للَّهِ َصلَّى اللَُّه يََتَحدَّثُونَ ِفي الَْعْزلِ ، فََسِمعَُهْم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََخَرَج َعلَْيهِمْ َرسُولُ ا" أَنَُّهْم كَانُوا 
أََولَمْ َتْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم َيْخلُْق َنَسَمةً ُهَو َبارِيَها : َنَعْم ، قَالَ : إِنَّكُْم َتفَْعلُوَنُه ؟ قَالُوا : " ، فَقَالَ  َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".إِال َوِهَي كَاِئَنةٌ ؟ 
  ُحذَْيفَةُ بن أُسَْيٍد أَُبو َسرَِحيةَ الِْغفَارِيُّ

أُسَْيٍد بن اَألعَْوسِ بن حََرامِ بن ِغفَارِ بن ُملَّْيلِ بن َضمَْرةَ بن َبكْرِ بن َمَناةَ بن ِكنَاَنةَ بن خَُزْيَمةَ بن َوُهَو ُحذَْيقَةُ بن 
  ٍدبن أَُسْي َمْدَركَةَ بن إِلْيَاَس بن ُمَضرِ بن نِزَارِ بن َمَعدِّ بن َعدَْنانَ أَُبو الطُّفَْيلِ َعاِمُر بن وَاِثلَةَ ، َعْن ُحذَْيفَةَ

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، ح -٢٩٥٧
  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، ح

  ، حَوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ 

َنا شُْعَبةُ ، َوقَالَ َعْمُرو َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن َحبِيبٍ ، قَالَ ُمْسِلٌم ، وَاْبُن كَِثريٍ ، وقرة َحدَّثَ
أَْشَرَف َعلَْيَنا َعلَْيَنا َرسُولُ : ةَ بن أُسَْيٍد ، قَالَ بن َمْرُزوقٍ أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن فَُراٍت الْقَزَّازِ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن ُحذَْيفَ

أََما إِنََّها لَْن َتقُومَ : " السَّاَعةَ ، فَقَالَ : َماذَا َتقُولُونَ ؟ َما َتذْكُُرونَ ؟ قُلَْنا : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن غُْرفٍَة ، فَقَالَ 
َخْسفٌ بِالَْمشْرِقِ ، َوَخْسفٌ بِالَْمغْرِبِ ، َوَخْسفٌ بَِجزِيَرِة الَْعَربِ ، َوُخُروُج َيأْجُوَج : اٍت َحتَّى َتَرْونَ َعْشَر آَي

َعَدنَ  َتخُْرُج ِمْن قَْعرِ َوَمأُْجوَج ، وَالدَّجَّالُ ، َوالدَّابَّةُ ، َوطُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها ، وَُنُزولُ ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم ، وََناٌر
  ". ُتَرحِّلُ النَّاَس ، َتقِيلُ َمَعُهْم َحْيثُ قَالُوا ، َوتُرِيُح َمعَُهْم َحْيثُ رَاُحوا ، وَبِريحٍ ُتلِْقيهِْم ِفي الَْبْحرِ

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، ح -٢٩٥٨

َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ ، َعْن فَُراٍت الْقَزَّازِ ، َعْن أَبِي : يُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َجْعفَرٍ السَُّدوِس
: لسَّاَعةَ ، فَقَالَ اطَّلََع َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وََنْحُن َنَتذَاكَُر ا: الطُّفَْيلِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن أُسَْيٍد ، قَالَ 

طُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها ، وَالدَُّخانُ ، َوالدَّجَّالُ ، وَالدَّابَّةُ ، َوثَالثَةُ : إِنَّ السَّاَعةَ ال َتقُوُم حَتَّى َيكُونَ َعْشُر آيَاٍت " 
ةِ الْعََربِ ، َوُنزُولُ ِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم ، َوفَْتحُ َخْسٌف بِالَْمشْرِقِ ، َوَخْسٌف بِالَْمْغرِبِ ، َوَخْسٌف ِفي جَزِيَر: ُخُسوٍف 

  " .َيأْجُوَج َوَمأْجُوَج ، َونَاٌر َتْخُرُج ِمْن قَْعرِ َعَدنَ َتسُوُق النَّاَس إِلَى الَْمْحَشرِ 

ثََنا فُرَاٌت الْقَزَّاُز ، َعْن َعاِمرِ بن َواِثلَةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َحدَّ -٢٩٥٩
كُنَّا قُُعوًدا َنَتَحدَّثُ ِفي ِظلِّ غُْرفٍَة لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَذَكَْرَنا : َعْن ُحذَْيفَةَ بن أَُسْيٍد الِْغفَارِيِّ ، قَالَ 

َعمَّ َتَتساَءلونَ : ُتَنا ، فَأَْشَرَف َعلَْيَنا َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن غُْرفَِتِه ، فَقَالَ السَّاَعةَ ، فَاْرَتفََعتْ أَصَْوا
لَْن َتقُوَم : " ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَكَْرَنا السَّاَعةَ ، فَاْرَتفََعْت أَْصوَاُتَنا ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّ: ؟ أَْو َعمَّا َتَتَحدَّثُونَ ؟ قُلَْنا 

طُلُوعُ الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها ، َوُخُروجُ الدَّابَِّة ، َوُخرُوُج َيأْجُوَج َوَمأْجُوَج ، : السَّاَعةُ َحتَّى َيكُونَ قَْبلََها َعْشُر آَياٍت 
َخْسٌف بِالَْمشْرِقِ ، َوَخْسٌف بِالَْمْغرِبِ ، َوَخْسفٌ : الثَةُ ُخُسوٍف َوالدَّجَّالُ ، َوِعيَسى اْبُن َمرَْيَم ، وَالدَُّخانُ ، وَثَ

  " .بَِجزِيَرِة الْعََربِ ، َوآِخُر ذَِلكَ َناٌر َتخُْرُج ِمَن الَْيَمنِ ِمْن قَْعرِ َعَدنَ َتسُوُق النَّاسَ إِلَى الَْمْحَشرِ 
  ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، ح َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ -٢٩٦٠

  َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح



ْن فَُراتٍ َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َع: َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَالُوا 
اطَّلََع َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن غُْرفٍَة ، َوَنْحُن : الْقَزَّازِ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن أَُسْيٍد ، قَالَ 

الدَّجَّالُ ، َوالدَُّخانُ ، َوطُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن : اٍت ال َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى َيكُونَ َعْشُر آَي: " َنَتذَاكَُر السَّاَعةَ ، فَقَالَ 
َخْسٌف بِالَْمشْرِقِ ، َوَخْسفٌ بِالَْمغْرِبِ ، َوَخْسٌف : َمْغرِبَِها ، وََدابَّةُ اَألْرضِ ، َويَأْجُوُج َوَمأُْجوُج ، َوثَالثَةُ ُخُسوٍف 

َدِن أَْبَيَن َتسُوُق النَّاَس إِلَى الَْمْحَشرِ ، تَْنزِلُ َمعَُهْم إِذَا نََزلُوا ، َوَتقِيلُ َمعَُهْم إِذَا بَِجزِيَرِة الْعََربِ ، َونَاٌر َتخُْرُج ِمْن قَْعرِ َع
  " .قَالُوا 

ِصمٍ ، َعنِ اَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َع -٢٩٦١
َسِمْعتُ أََبا الطُّفَْيلِ ، َحدَّثَنِي ُحذَْيفَةُ بن أَُسْيدٍ صَاِحُب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْحَسنِ بن الْفُرَاِت ، َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ 

: ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِتلَْك الُْغْرفَِة ، فَقَالَ كُنَّا نََتَحدَّثُ ِفي ِظلِّ غُْرفٍَة ، فَأَْشَرَف َعلَْيَنا َرُس: َوَسلََّم ، قَالَ 
طُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن : ال َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى َيخُْرَج َعْشُر آيَاٍت : " َنَتَحدَّثُ َعنِ السَّاَعِة ، قَالَ : َما َتَحدَّثُونَ ؟ قُلَْنا 
َخْسٌف بِالَْمشْرِقِ ، َوَخْسفٌ بِالَْمغْرِبِ ، َوَخْسٌف : ، َوالدُّخَانُ ، َوَدابَّةُ اَألْرضِ ، َوثَالثَةُ ُخُسوٍف َمْغرِبَِها ، وَالدَّجَّالُ 

َتُسوقُهمْ إِلَى  لَّفُها أََحٌدِفي َجزِيَرِة الَْعَربِ ، وََيخُْرُج يَأُْجوُج َومَأُْجوُج ، وََتخُْرُج نَاٌر ِمْن قَْعرِ َعَدنَ ُتِحيطُ بِالنَّاسِ ال يََتَخ
َوَسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : ، قَالَ " أَْرضِ الَْمْحَشرِ ، فَُتِقيُم َحتَّى يَقُْضوا َحوَاِئَجُهْم ، ثُمَّ َتَحرَُّك بِهِْم فَتَُرحِّلُُهْم 

  " .ُروَمانَ أَْو َركُوَبةَ ُيِضيُء ِمْنَها أَْعناُق اإلِبِلِ بُِبْصَرى ال َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى َتخُْرَج نَاٌر ِمْن : " َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

الطُّفَْيلِ َعاِمرِ بن َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا فُرَاٌت الْقَزَّاُز ، َعْن أَبِي  -٢٩٦٢
أَْشَرَف َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِعلِّيٍَّة ، : أُسَْيٍد أَبِي َسرَِحيةَ الِْغفَارِيِّ ، قَالَ  َواِثلَةَ ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن

، َوالدَّابَّةَ ، َويَأُْجوَج َومَأُْجوجَ  الدَُّخانَ ، وَالدَّجَّالَ: إِنَّكُْم َسَتَرْونَ قَْبلََها َعْشَر آَياٍت : " َوَنْحُن نََتذَاكَُر السَّاَعةَ ، فَقَالَ 
َخْسفًا بِالَْمشْرِقِ ، َوَخْسفًا بِالَْمْغرِبِ ، : ، َوُنُزولَ ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم ، َوطُلُوَع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها ، وَثَالثَةَ ُخُسوٍف 

  " .الَْيَمنِ أَْو َنْحَو َعَدنَ َتطُْرُد النَّاَس إِلَى َمْحَشرِِهْم  َوَخْسفًا بِجَزِيَرةِ الْعََربِ ، َوآِخُر ذَِلَك َناٌر َتخُْرُج ِمَن
ثََنا َسعِيُد بن َبِشريٍ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُمَحمٍَّد الَْوزَّانُ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن الْوَِليِد ، َحدَّ -٢٩٦٣

ال َتقُوُم : " ي الطُّفَْيلِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن أُسَْيٍد ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِ
: ٌف ثَالثٌ طُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها ، َوالدَُّخانُ ، َوالدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ ، َوُخُسو: السَّاَعةُ َحتَّى َيْخُرَج َعْشُر آَياِت 

 َومَأُْجوُج ، َخْسٌف بِالَْمْغرِبِ ، َوَخْسٌف بِالَْمْشرِقِ ، َوَخْسٌف بِجَزِيَرةَ الْعََربِ ، َوُنزُولُ ِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم ، َويَأُْجوُج
  .، َيْعنِي ِفي َحوَاِئجِهِْم " ا ، ُتقِيُم لَُهْم َوَناٌر َتخُْرُج ِمْن قَْعرِ َعَدنَ ُتَرحِّلُ النَّاُس إِلَى الَْمْحَشرِ ، ال ُتَخلُِّف َخلْفََها أََحًد

لُ بن الَْعالِء َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْض -٢٩٦٤
ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن أَبِي َسرَِحيةَ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه  ، َحدَّثَنِي طَلَْحةُ بن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن

فََتْخُرُج َخْرَجةً ِفي أَقَْصى الَْيَمنِ حَتَّى : الدَّابَّةُ َيكُونُ لََها ثَالثُ َخَرَجاٍت ِمَن الدَّْهرِ : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
 َتْخُرجُ أُخَْرى قَرِيًبا ِذكُْرَها ِفي أَْهلِ الْبَاِدَيِة ، َوال َيْدُخلُ ِذكْرَُها الْقَْرَيةَ ، ثُمَّ َتكُْمُن َزمَاًنا طَوِيال َبْعَد ذَِلَك ، ثُمَّ َيفُْشَو

كُْمُن َزمَاًنا طَوِيال ، ثُمَّ َبيَْنا النَّاُس َيْوًما بِأَعْظَمِ ِمْن َمكَّةَ ، فََيفُْشو ِذكُْرَها ِفي أَْهلِ الْبَاِدَيِة ، َويَفُْشو ِذكُْرَها بَِمكَّةَ ، ثُمَّ َت
َناِحَيةَ الَْمْسجِِد تَْرُبو َما  الَْمسَاجِِد َعلَى اللَِّه ُحْرَمةً ، َوخَْيرَِها َوأَكْرَِمَها َعلَى اللَِّه ، الَْمْسجِِد الَْحَرامِ ، لَْم َيُرعُْهْم إِال

هَا إِلَى بَابِ بين َمْخُزومٍ َعلَى َيِمنيِ الَْخارِجِ ِمَن الَْمْسجِِد ، فَاْنفَضَّ النَّاُس َعْنَها َشتَّى وَمًعا ، وَثََبَت لَ َبْيَن الرُّكْنِ وَالَْمقَامِ



التُّرَاَب ، فََبَدْت لَُهْم ، ِعَصاَبةٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني ، َوَعَرفُوا أَنَُّهمْ لَْن ُيْعجُِزوا اللََّه ، فََخَرَجْت َعلَْيهِْم َتنْفُُض َعْن َرأِْسَها 
اِلٌب َوال يُْعجُِزَها هَارٌِب ، فََحلَّْت ُوُجوهَُهْم َحتَّى َتَركَتَْها كَأَنََّها الْكََواِكُب الدُّرِّيَّةُ ، ثُمَّ َولَّْت ِفي اَألْرضِ ال ُيْدرِكَُها طَ

أَْي فُالنُ ، اآلنَ ُتَصلِّي ؟ فَُيقْبِلُ َعلَْيَها بَِوْجهِِه ، فََتِسُمُه ِفي : فَتَأِْتيِه فََتقُولُ َحتَّى إِنَّ الرَُّجلَ لََيقُوُم َيَتَعوَّذُ مِْنَها بِالصَّالِة ، 
  َوْجهِِه

، َحتَّى  ُر ِمَن الُْمْؤِمنِثُمَّ َتذَْهُب ، َويََتحاَوُر النَّاُس ِفي ُدورِِهْم ِفي أَسْفَارِِهْم ، وَيْشَترِكُونَ ِفي اَألْموَالِ ، َوُيْعَرفُ الْكَاِف
  ".َيا ُمْؤِمُن ، اقْضِنِي حَقِّي : َيا كَاِفُر ، اقْضِنِي حَقِّي ، َوَحتَّى إِنَّ الْكَاِفَر ، َيقُولُ : إِنَّ الُْمْؤِمَن لََيقُولُ ِللْكَاِفرِ 

َيْعقُوبَ الْكَْرمَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمَحمَّدٍ الْقَزَّاُز الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي  -٢٩٦٥
َحدَّثَنِي ِعكْرَِمةُ بن خَاِلٍد ، أَنَّ أََبا الطُّفَْيلِ َحدَّثَُه ، أَنَُّه : ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا زَُهْيُر بن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعطَاٍء ، قَالَ 

الشَِّقيُّ َمْن َشِقَي ِفي َبطْنِ أُمِِّه ، وَالسَِّعيُد َمْن ُوِعظَ بَِغْيرِِه ، : ٍد َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َيقُولُ َسِمَع َعْبَد اللَِّه بن َمْسعُو
: ، فَتََعجَّْبُت ، فَقَالَ  فََخَرْجُت ِمْن ِعْنِدِه أَتََعجَُّب ِممَّا َسِمْعُت َحتَّى َدَخلُْت َعلَى أَبِي َسرَِحيةَ ُحذَْيفَةَ بن أُسَْيٍد الِْغفَارِيِّ

َسِمْعُت أَخَاَك اْبَن َمْسعُوٍد َيْزُعمُ أَنَّ الشَِّقيَّ َمْن َشِقَي ِفي َبطْنِ أُمِِّه ، َوأَنَّ السَّعِيَد َمْن ُوِعظَ : ِممَّا َتَعجَّْبَت ؟ فَقُلُْت 
َسِمْعُت : َحٌد بَِغْيرِ َعَملٍ ؟ فَأَْهَوى بَِيِدِه إِلَى أُذَُنْيِه ، َوقَالَ أََيْشقَى أَ: ِمْن أَيِّ ذَِلَك َعجِْبَت ؟ قُلُْت : ِلَغْيرِِه ، فَقَالَ 

 َتقَُع النُّطْفَةُ ِفي الرَِّحمِ أَْرَبِعَني لَْيلَةً ، ثُمَّ يََتَصوَُّر َعلَْيَها: " َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأُذَُنيَّ َهاَتْينِ ، َوُهَو َيقُولُ 
َيا َربِّ : َيا َربِّ أَذَكٌَر أَْم أُْنثَى ؟ فََيْجَعلَُها ذَكًَرا أَْو أُنْثَى ، فََيقُولُ : الَِّذي َيْخلُقََها ، فََيقُولُ : الَْملَُك ، َحِسْبُتُه قَالَ 

  أََسوِيٌّ أَْم

َيا َربِّ أَشَِقيٌّ : َيا َربِّ َما أََجلُُه ؟ َما َخلْقُُه ؟ فََيقُولُ : فََيقُولُ  غَْيُر َسوِيٍّ ؟ فََيْجَعلُُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َسوِيا أَْو غَْيَر َسوِيٍّ ،
  ".أَْم َسِعيٌد ؟ فََيْجَعلُُه اللَُّه َتَعالَى َشِقيا أَْو َسِعيًدا 

، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فُضَْيلٍ ، َعْن أَْشَعثَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن إِْسحَاَق الَْعطَّاُر -٢٩٦٦
قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : الَ بن َسوَّارٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َمْيَسَرةَ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن أَبِي َسرَِحيةَ ُحذَْيفَةَ بن أُسَْيٍد ، قَ

يُح الَِّذي يَقْبُِض اللَُّه ِفيَها َنفَْس كُلِّ ُمْؤِمنٍ ، ثُمَّ طُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها ، َوِهيَ َيجِيُء الرِّ: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  " .اآلَيةُ الَِّتي ذَكََرَها اللَُّه ِفي ِكَتابِِه 

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ، الْقَْعَنبِيُّ ، ح -٢٩٦٧

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمٍ الطَّائِِفيُّ ، َعْن َعْمرِو : َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، قَاال َوَحدَّثََنا 
إِنَّ : للَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َيقُولُ َسِمْعُت َعْبدَ اللَِّه بن َمْسُعودٍ َرِضَي ا: بن ِدينَارٍ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ َعاِمرِ بن َواِثلَةَ ، قَالَ 

أَال تَْعَجُب ِمْن قَْولِ : قُلُْت الشَِّقيَّ َمْن َشِقَي ِفي َبطْنِ أُمِِّه ، َوإِنَّ السَِّعيَد َمْن ُوِعظَ بَِغْيرِِه ، فَأََتْيُت ُحذَْيفَةَ بن أُسَْيٍد ، فَ
: الشَِّقيَّ َمْن شَِقَي ِفي َبطْنِ أُمِِّه ، َوإِنَّ السَّعِيَد َمْن ُوِعظَ بَِغْيرِِه ، قَالَ ُحذَْيفَةُ إِنَّ : َوَما قَالَ ؟ قَالَ : اْبنِ َمْسُعوٍد ؟ قَالَ 

: لَْملَُك إِذَا َمَضْت َعلَى النُّطْفَِة َخْمٌس َوأَْرَبُعونَ لَْيلَةً ، قَالَ ا: " أََنا َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
أَشَِقيٌّ أَْم َسعِيٌد ؟ فََيقِْضي اللَُّه وََيكُْتبُ الَْملَكُ : أَذَكٌَر أَْم أُْنثَى ؟ فََيقِْضي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوَيكُْتُب الَْملَُك ، فََيقُولُ الَْملَُك 

ثُمَّ ُتطَْوى الصَِّحيفَةُ ، فَال يَُزاُد ِفيهَا : وََيكُْتبُ الَْملَُك ، قَالَ  فََيقِْضي اللَُّه: رِْزقُُه وَأََجلُُه َوَعَملُُه ؟ قَالَ : فََيقُولُ : ، قَالَ 
  " .، َوال ُيْنقَُص مِْنَها 



ْن الطُّفَْيلِ ، َعَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِدينَارٍ ، َعْن أَبِي  -٢٩٦٨
َيْدُخلُ الَْملَُك َعلَى النُّطْفَِة بَْعَدَما َتْسَتِقرُّ ِفي الرَِّحمِ : " ُحذَْيفَةَ بن أُسَْيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

يٌد ؟ فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ وََيكُْتباِن ، أَذَكٌَر أَْم أُْنثَى ؟ أَيْ َربِّ ، أََشِقيٌّ أَْم َسِع: أَْرَبِعَني أَْو َخْمًسا َوأَْرَبِعَني لَْيلَةً ، فََيقُولُ 
  ".ا أَْو ُينْقَُص ِمْنَها فََيقُولُ اللَُّه وََيكُْتَباِن ُمِصيَبَتُه وَأَثََرُه َورِْزقَُه وَأََجلَُه ، ثُمَّ ُتطَْوى الصَِّحيفَةُ ، فَال يَُزاُد ِفيَه

ن بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، َحدَّثََنا رَبِيَعةُ بن كُلْثُومٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي كُلْثُوُم بَحدَّثََنا َعِليُّ  -٢٩٦٩
ِقيُّ َمْن َشِقَي ِفي َبطْنِ الشَّ: كَانَ اْبُن َمْسُعودٍ إِذَا َخطََبَنا بِالْكُوفَِة ، قَالَ : ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ َعاِمرِ بن وَاِثلَةَ ، قَالَ 
فَأََتْيتُ ُحذَْيفَةَ بن أَُسْيٍد ِمْن أَْصحَابِ أَْصَحابِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : أُمِِّه ، َوالسَِّعيُد َمْن سَِعَد ِفي َبطْنِ أُمِِّه ، قَالَ 

َوَما يُْعجُِبكُ : فَقَالَ ِلي ُحذَْيفَةُ : قَالَ ! لشَِّقيُّ َمْن َشِقَي ِفي َبطْنِ أُمِِّه ا: َعَجًبا ِلَرفْعِ اْبنِ أُمِّ َعْبٍد : َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت 
ْيلَةً إِنَّ َملَكًا ُموَكَّلٌ بِالرَِّحمِ بِْضًعا وَأَْرَبِعَني لَ: " ِمْن ذَِلَك َيا أََبا الطُّفَْيلِ ؟ أَفَال أُْخبُِرَك ِمْن َهذَا بِالشَّقَاِء ؟ َوَرفََع الَْحِديثَ 

أَْي َربِّ ، أَذَكٌَر أَْم أُْنثَى ؟ فََيقِْضي رَبَُّك وََيكُْتُب الَْملَُك ، ثُمَّ : إِذَا أَرَاَد اللَُّه أَنْ َيْخلَُق َما َشاَء بِإِذِْن اللَِّه ، فََيقُولُ 
أَيْ َربِّ ، أََجلُُه ؟ فََيقِْضي رَبُّكَ : ، ثُمَّ يَقُولُ أَيْ َربِّ ، أََشِقيٌّ أَْم َسِعيٌد ؟ فََيقِْضي رَبَُّك َوَيكُْتُب الَْملَُك : َيقُولُ 

  " .َوَيكُْتُب الَْملَُك ، ثُمَّ ُيطَْوى ، َما َزاَد َوال َنقََص 
  َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعْزَرةُ بن ثَابٍِت ، ح -٢٩٧٠

بن ثَابٍِت ، َعْن َيْعقُوَب ، ا َزكَرِيَّا السَّاجيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْونُ بن ُعَماَرةَ ، َحدَّثَنِي َعْزَرةُ َوَحدَّثََن
الشَِّقيُّ َمْن َشِقَي ِفي َبطْنِ : ِة ، َيقُولُ َسِمْعُت اْبَن َمْسُعوٍد ُيَحدِّثُ النَّاَس ِفي َمْسجِدِ الْكُوفَ: َعْن َعاِمرِ بن َواِثلَةَ ، قَالَ 

أََتَعجَُّب ِمنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ، ُيَحدِّثُ أَنَّ الشَِّقيَّ َمْن : أُمِِّه ، َوالسَِّعيُد َمْن ُوِعظَ بَِغْيرِِه ، فَأََتْيُت ُحذَْيفَةَ بن أُسَْيٍد ، فَقُلُْت 
َوَما أَْنكَْرَت ِمْن ذَِلَك ؟ : َمْن ُوِعظَ بَِغْيرِِه ، فََما ذَْنُب َهذَا الطِّفْلِ ؟ فَقَالَ ُحذَْيفَةُ  َوأنَّ السَِّعيَد، َشِقَي ِفي َبطْنِ أُمِِّه 

لََها أَْرَبُعونَ  إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا اْستَقَرَّْت ِفي الرَِّحمِ فََمَضى: " َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ ِمرَاًرا ذََواِت َعَدٍد 
 َوَدَمُه َوَشْعَرُه َوَبشََرُه َيْوًما ، َوقَالَ بَْعُض أَْصَحابِي ثََمانَِيةً َوأَْرَبِعَني َيْوًما ، َجاَء َملَُك الرَِّحمِ ، فَصَوََّر َعظَْمُه َولَْحَمُه

، أَشَِقيٌّ أَْم َسعِيٌد ؟ فََيقِْضي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َما َشاَء وََيكُْتبُ  َيا َربِّ ، أَذَكَرٌ أَْم أُنْثَى ؟ َيا َربِّ: َوَسْمَعُه َوَبصََرُه ، فََيقُولُ 
ى َيْومِ الِْقَياَمةِ أَْي َربِّ أَيُّ َشْيٍء رِْزقُُه ؟ فََيقِْضي اللَُّه َما َشاَء فََيكُْتُب ، ثُمَّ ُيطَْوى بِالصَِّحيفَِة ، فَال ُتْنَشُر إِلَ: ، ثُمَّ َيقُولُ 

َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن : ثََنا إِْسَحاُق بن أَبِي َحسَّانَ اَألْنَماِطيُّ ، َوعَْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَاال َحدَّ، " 
  َسِمْعُت أََبا الطُّفَْيلِ َعاِمرَ بن َواِثلَةَ ،: أَْعَيَن ، َحدَّثََنا َعْزَرةُ بن ثَابِتٍ اَألْنصَارِيُّ ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن ُعقَْيلٍ الَْمكِّيُّ ، قَالَ 

إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا َوقََعتْ : " َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : أََتْيُت ُحذَْيفَةَ بن أُسَْيٍد ، فَقَالَ : َيقُولُ 
  .ثُمَّ ذَكََر َنْحَوُه " ِفي الرَِّحمِ ، 

ن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد ب -٢٩٧١
إِنَّ الشَِّقيَّ َمْن َشِقَي ِفي : اْبَن َمْسُعوٍد ، َيقُولُ  ُعَبْيِد بن أَبِي طَلَْحةَ الَْمكِّيِّ ، أَنَّ أََبا الطُّفَْيلِ الَْبكْرِيَّ أَخَْبَرُه ، أَنَُّه َسِمَع

كَْيَف َيشْقَى َمْن لَْم َيعَْملْ ؟ فَلَِقيُت ُحذَْيفَةَ بن أَُسْيٍد ، فَأَْخبَْرُتُه بَِما : َبطْنِ أُمِِّه ، َوالسَِّعيَد َمْن ُوِعظَ بَِغْيرِِه ، فَقُلُْت لَُه 
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِذَا أَرَاَد أَنْ َيْخلَُق الْعَْبَد ، : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِلي  قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد ، فَقَالَ

َيا َربِّ ، أََشِقيٌّ أَمْ : الَْملَُك  َيا َربِّ ، أَذَكٌَر أَْم أُْنثَى ؟ فََيقُولُ الرَّبُّ َما َشاَء ، فََيكُْتُب الَْملَُك ، ثُمَّ َيقُولُ: قَالَ الَْملَُك 
َيا َربِّ ، َما ُهَو القٍ ؟ فََيقُولُ الرَّبُّ َما َشاَء َوَيكُْتُب الَْملَُك : َسِعيٌد ؟ فََيقُولُ الرَّبُّ َما َشاَء َوَيكُْتُب الَْملَُك ، ثُمَّ َيقُولُ 



َيا َربِّ َما أََجلُُه ؟ فََيقُولُ الرَّبُّ َما َشاءَ : َما َشاَء وََيكُْتُب الَْملَُك ، ثُمَّ َيقُولُ  َما رِْزقُُه ؟ فََيقُولُ اللَُّه: ، ثُمَّ َيقُولُ الَْملَُك 
  .َوَيكُْتُب الَْملَُك 

ارِِث ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الَْح -٢٩٧٢
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : أَبِي الزَُّبْيرِ ، أَنَّ َعاِمَر بن َواِثلَةَ َحدَّثَُه ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن أُسَْيٍد ، قَالَ 

إِلَيَْها َملَكًا ، فََصوََّرَها َوَخلََق َسْمَعَها َوَبصََرَها َوجِلَْدَها َولَْحمََها  إِذَا َمرَّ بِالنُّطْفَِة ثِْنَتاِن وَأَْرَبُعونَ لَْيلَةً َبَعثَ اللَُّه: " َيقُولُ 
رِْزقُُه ؟ فََيقِْضي رَبُّكَ : َيا َربِّ ، أَذَكٌَر أَْم أُْنثَى ؟ فََيقِْضي رَبَُّك َما َشاَء وََيكُْتُب الَْملَُك ، ثُمَّ َيقُولُ : َوَعظَْمَها ، َوقَالَ 

  ".َيكُْتُب الَْملَُك ، وَالصَِّحيفَةُ ِفي َيِدِه ، فَال يَزِيُد َعلَى َما أُِمَر َوال ُيْنِقُص َما َشاَء َو
بِي الطُّفَْيلِ ، أَنَّهُ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى بن َحمَّادٍ النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا ُوهَْيُب بن ُخثَْيمٍ ، َعْن أَ -٢٩٧٣

، فَأََتْيتُ ُحذَْيفَةَ ، فَأَْخبَْرُتُه " الشَِّقيُّ َمْن َشِقَي ِفي َبطْنِ أُمِِّه ، وَالسَّعِيُد َمْن ُوِعظَ بَِغْيرِِه : " ِمَع اْبَن َمْسُعوٍد ، َيقُولُ َس
  .سُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُُه َوَما يُْنكَُر َهذَا َيا اْبَن َواِثلَةَ ، وَأََنا َسِمْعتُ َر: بِقَْولِ اْبنِ َمْسُعوٍد ، فَقَالَ 

: ، قَالُوا  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َوُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن سَْوَرةَ الَْبْغَداِديُّ ، َوأَُبو َخِليفَةَ -٢٩٧٤
خََرَج : ثََنا الُْمثَنَّى بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّ

َوَمْن ُهَو : وا ، قَالُ" َصلُّوا َعلَى أَخٍ لَكُْم َماتَ بَِغْيرِ أَْرِضكُْم : " َعلَْيَنا َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  .، فََصلَّْوا َعلَْيِه ، َوكَانَ قَْد أَْحَسَن إِلَى َمْن َهَرَب إِلَْيِه ِمَن الُْمْسِلِمَني" النََّجاِشيُّ : " ؟ قَالَ 
ْسحَاَق ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب بن إِ -٢٩٧٥

ِه َوَسلََّم لَمَّا أُْخبَِر بِمَْوِت َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن أُسَْيٍد ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  " .غَْيرِ َبلَدِكُْم َصلُّوا َعلَى أَخٍ لَكُْم َماَت بِ: " النَّجَاِشيِّ ، قَالَ 

  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ ، ح -٢٩٧٦

َرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن َنا ِعْمَوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن خَاِلٍد الرَّاسِبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَهلَّبُ بن الَْعالِء ، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َبَياٍن ، َحدَّثَ
َمْوُت النَّجَاِشيِّ ، فَقَالَ َألْصحَابِهِ  قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن أَُسْيٍد ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبلََغُه

، فََتَوجََّه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه " أَنْ ُيَصلَِّي َعلَْيِه فَلُْيَصلِّ َعلَْيِه  إِنَّ أََخاكُُم النََّجاِشيَّ قَْد َماَت ، فََمْن أَرَاَد: " 
  .َوَسلََّم َنْحَو الْحََبَشِة ، فَكَبََّر َعلَْيِه أَْرَبًعا

ُد بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َسلََمةَ بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَّ -٢٩٧٧
َمْن : " لَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ كَُهْيلٍ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، أَْو ُحذَْيفَةَ بن أَُسْيٍد ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع

  ".كُْنُت َمْوالُه فََعلَيٌّ َمْوالُه 
  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن يَزِيَد اَألسْفَاِطيُّ ، ح -٢٩٧٨

َنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن خَاِلٍد الرَّاسِبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَهلَّبُ بن الَْعالِء ، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َبَياٍن ، َحدَّثَ
َمْن آذَى الُْمْسِلِمَني ِفي : " ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن أَُسْيٍد ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  قََتاَدةَ

  ".طُُرِقهِْم َوجََبْت َعلَْيِه لَْعَنتُُهْم 

َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َعْن َمْهِديِّ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، -٢٩٧٩
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن َمْيُموٍن ، َعْن ُعثَْمانَ بن ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن أَُسْيٍد ، قَالَ 



الرُّْؤَيا الصَّاِلَحةُ يََراَها : " َوَما الْمَُبشَِّراُت ؟ قَالَ : ، ِقيلَ " ذََهَبِت النُّبُوَّةُ ، فَال ُنُبوَّةَ َبْعِدي إِال الُْمَبشِّرَاُت : " َوَسلََّم 
  ".الرَُّجلُ أَْو ُتَرى لَُه 

َحدَّثََنا َنْصُر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ : لَِّه الَْحْضرَِميُّ قَاال َحدَّثََنا َوَزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجيُّ ، ُمحَمَُّد بن َعْبِد ال -٢٩٨٠
  الَْوشَّاُء ، ح

َحدَّثََنا زَْيُد بن الَْحَسنِ : َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوهَرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ ، قَاال 
لَمَّا َصَدَر َصَدرَ : َحدَّثََنا َمْعُروُف بن َخرَُّبوذَ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن أَُسْيٍد الِْغفَارِيِّ ، قَالَ  اَألْنَماِطيُّ ،

ُمَتقَارَِباٍت أَنْ َينْزِلُوا َتحَْتُهنَّ ،  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َحجَّةِ الْوَدَاعِ نََهى أَْصحَاَبُه َعْن َشجََراتٍ بِالَْبطَْحاِء
َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنِّي قَدْ : " الَ ثُمَّ َبَعثَ إِلَْيهِنَّ فَقُمَّ َما َتحَْتُهنَّ ِمَن الشَّْوِك ، َوَعَمَد إِلَْيهِنَّ فََصلَّى َتْحَتُهنَّ ، ثُمَّ قَاَم فَقَ

أُجِيَب ، ُه لَْم ُيَعمَّْر َنبِيٌّ إِال نِْصَف ُعْمرِ الَِّذي َيِليِه ِمْن قَْبِلِه ، َوإِنِّي َألظُنُّ أَنِّي يُوِشكُ أَنْ أُْدَعى فََنبَّأَنَِي اللَِّطيُف الَْخبِريُ أَنَّ
َوَجاَهْدَت وََنَصْحَت ، فَجََزاكَ  َنْشَهُد أَنََّك قَْد َبلَّْغَت: قَالُوا " َوإِنِّي َمْسئُولٌ ، َوإِنَّكُْم َمْسئُولونَ ، فََماذَا أَنُْتْم قَاِئلُونَ ؟ 

  .اللَُّه َخيًْرا
َحقٌّ ، َوأَنَّ أَلَْيَس َتشَْهُدونَ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ، َوأَنَّ َجنََّتهُ َحقٌّ َوَناَرهُ : : " فَقَالَ  -٢٩٨١

قَالُوا " الَْمْوتِ َحقٌّ ، َوأَنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ ال َرْيَب ِفيَها ، َوأَنَّ اللََّه َيبَْعثُ َمْن ِفي الْقُبُورِ ؟  الَْمْوتَ َحقٌّ ، َوأَنَّ الْبَْعثَ َبْعَد
  " .اللَُّهمَّ اْشَهْد : " َبلَى ، َنْشَهُد بِذَِلَك ، قَالَ : 

َنا َموْلَى الُْمْؤِمنَِني ، وَأََنا أَْولَى بِهِْم ِمْن أَنْفُسِهِْم ، فََمْن كُْنُت أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ اللََّه َمْوالَي ، وَأَ: " ثُمَّ قَالَ  -٢٩٨٢
  " .َمْوالُه فََهذَا مَْوالُه ، َيعْنِي َعِليا ، اللَُّهمَّ َوالِ َمْن وَاالُه ، َوَعاِد َمْن َعاَداُه 

َوإِنَّكُْم وارُِدونَ َعلَيَّ الْحَْوَض ، حَْوٌض أَعَْرُض َما َبْيَن ُبْصَرى  َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنِّي فَرَطُكُْم ،: " ثُمَّ قَالَ  -٢٩٨٣
 ، فَاْنظُرُوا كَْيَف َتْخلُفُونِي َوَصْنَعاَء ، ِفيِه َعَدُد النُُّجومِ ِقْدَحانٌ ِمْن ِفضٍَّة ، َوإِنِّي سَاِئلُكُْم ِحَني َترُِدونَ َعلَيَّ َعنِ الثَّقَلَْينِ

 ال َتِضلُّوا َوال لُ األَكَْبُر ِكتَاُب اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َسَبٌب طََرفُُه بَِيِد اللَِّه ، َوطََرفُُه بِأَْيدِيكُْم ، فَاْسَتْمِسكُوا بِِهِفيهَِما ، الثَّقَ
  ".َيا حَتَّى َيرَِدا َعلَيَّ الْحَْوَض َتَبدَّلُوا ، َوِعتَْرِتي أَْهلُ بَْيِتي ، فَإِنَّهُ َنبَّأَنَِي اللَِّطيُف الَْخبِريُ أَنَُّهَما لَْن َيْنقَِض

ُسلَْيَمانَ الْكُوزِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُموَسى اُألبُلِّيُّ الُْمفَسُِّر ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َيحَْيى اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن  -٢٩٨٤
ذَْيفَةَ بن أَُسْيٍد ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا نَظََر إِلَى ، َعْن َزْيِد بن أَسْلََم ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن ُح

  ".اللَُّهمَّ زِدْ َبيَْتَك َهذَا َتشْرِيفًا َوَتْعِظيًما وَتكْرًِميا وَبِرا َوَمهَاَبةً : " الْبَْيِت ، قَالَ 

بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن زَِياِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَ -٢٩٨٥
لَيَّ أُمَِّتي ُعرَِضْت َع: " قَالَ  الْمُْنِذرِ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن أُسَْيٍد ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،

َيا َرُسولَ : ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ " الْبَارَِحةَ لَُدنْ َهِذِه الُْحْجَرِة ، َحتَّى َألَنا أَعَْرُف بِالرَُّجلِ ِمنُْهْم ِمْن أََحدِكُْم بَِصاِحبِِه 
ُصوُِّروا ِلي ، فََوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه َألَنا : " لَْق ؟ فَقَالَ اللَِّه ، َهذَا عُرَِض َعلَْيَك َمْن ُخِلَق ِمْنُهْم ، أََرأَْيَت َمْن لَْم ُيْخ

  ".أَْعَرُف بِاإلِْنَساِن ِمنُْهْم ِمَن الرَُّجلِ بِصَاِحبِِه 
ِفيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَن -٢٩٨٦

ُعرَِضْت َعلَيَّ أُمَِّتي : "  الَْجارُوِد ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن أُسَْيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه ، َهذَا ُعرَِض َعلَْيَك َمْن ُخِلَق ، فَكَْيَف : فَقَالَ َرُجلٌ ، " الْبَارَِحةَ لََدى َهِذِه الُْحجَْرِة أَوَّلَُها إِلَى آِخرَِها 



" ُصوُِّروا ِلي ِفي الطِّنيِ ، حَتَّى ألََنا أَْعَرُف بِاِإلْنَساِن ِمنُْهْم ِمْن أََحِدكُْم بِصَاِحبِِه : " ُعرَِض َعلَْيَك َمْن لَْم ُيْخلَْق ؟ فَقَالَ 
.  

  ْن ُحذَْيفَةَ بن أَُسْيٍدالشَّْعبِيُّ ، َع

َحيةَ ، أَْو أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َبَياٍن ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َسرِ -٢٩٨٧
فَاِء َبْعَد َما َعِلْمُت ِمَن السُّنَِّة ، كَانَ أَْهلُ الَْبْيِت ُيَضحُّونَ َحَملَنِي أَْهِلي َعلَى الَْج: " َسرَِحيةَ ، َشكَّ عَْبُد الرَّزَّاقِ ، قَالَ 

  ".بِالشَّاِة أَوِ الشَّاَتيِنِ ، فَاآلنَ يَُبخِّلَُنا جَِرياُنَنا 
الَْمِلِك ، َعْن َبَياِن بن بِْشرٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا عَْبُد -٢٩٨٨

كُنَّا ُنَضحِّي اُألْضِحيَّةَ الَْواِحَدةَ ، فََزَعُموا أَنََّما َيْمَنُعنا ِمْن ذَِلَك : " َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن أَُسْيٍد الِْغفَارِيِّ ، قَالَ 
  " .أَنْ َعَرفَْناَها الشُّحُّ ، فََحَملُوَنا َعلَى َتْرِك السُّنَّةِ َبْعَد 

َعْن ُمطَرٍِّف ، َعنِ  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الزُّهْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، -٢٩٨٩
َمَر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما َوَما ُيَضحَِّياِن َمَخافَةَ أَنْ ُيْسَتنَّ َرأَْيُت أََبا َبكْرٍ َوُع: " الشَّْعبِيِّ ، َعْن ُحذَْيفَةَ بن أَُسْيٍد ، قَالَ 

  " .بِهَِما ، فََحَملَنِي أَهِْلي َعلَى الَْجفَاِء َبْعدَ أَنْ َعِلْمُت ِمَن السُّنَِّة ، حَتَّى إِنِّي ُألَضحِّي َعْن كُلٍّ 

لرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعاِصمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َنْصرِ بن َحاجِبٍ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ ا -٢٩٩٠
، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقَرُِّب كَْبَشْينِ أَمْلََحْينِ : ، َعنِ اْبنِ ُشْبُرَمةَ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ 

اللَُّهمَّ َهذَا َعْن أُمَِّتي : " ، َوقَرََّب اآلَخَر ، فَقَالَ " اللَُّهمَّ َهذَا َعْن ُمَحمٍَّد َوَعْن آلِ ُمَحمٍَّد : " فََيذَْبُح أََحَدُهَما ، فََيقُولُ 
  ".ِلَمْن َشهَِد لََك بِالتَّْوِحيِد ، َوَشهَِد ِلي بِالَْبالغِ 

  ارِيُّ ، َعْن ُحذَْيفَةَالرَّبِيُع بن ُعَمْيلَةَ الْفََز
َعنِ اْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى ، َحدَّثَنِي أَبِي ، -٢٩٩١

: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : لْغِفَارِيِّ ، قَالَ لَْيلَى ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعنِ الرَّبِيعِ بن ُعَمْيلَةَ ، َعْن أَبِي َسرَِحيةَ ا
َخْسٌف بِالَْمشْرِقِ ، َوَخْسفٌ بِالَْمغْرِبِ ، َوَخْسٌف بِِحَجازِ الْعََربِ ، َوَيأْجُوُج َوَمأْجُوُج ، َورِيحٌ : َعْشٌر قَْبلَ السَّاَعِة " 

ْحرِ ، َوطُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها ، َوالدَُّخانُ ، َوالدَّجَّالُ ، وَالدَّابَّةُ ، وَُنُزولُ ِعيَسى اْبنِ َمْرَيمَ ُتْسِفيهِْم فََتطَْرُحُهْم بِالَْب
. "  

  َحبِيُب بن أَبِي َجمَّازٍ ، َعْن أَبِي َسرِحيَةَ

ِحيمِ أَُبو َيْحَيى َصاِعقَةُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ثَابِتٍ الدَّهَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَّ -٢٩٩٢
بن أَبِي ظَهِريٍ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َمرَْيَم ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث ، َعْن َحبِيبِ بن َحمَّازٍ ، َوِهاللِ

َما : قَالَ " َما أَْعَدْدَت لََها ؟ : " لَ َرُجلٌ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ السَّاَعِة ؟ فَقَالَ سَأَ: أَبِي َسرَِحيةَ ، قَالَ 
  ".فَأَْنَت َمَع َمْن أَْحبَْبَت : " أَْعدَْدُت لََها كَبًِريا إِال أَنِّي أُِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه ، قَالَ 

  لَْتعَةََحاِطُب بن أَبِي َب
  َبْدرِيٌّ ، ُيكَْنى أََبا ُمَحمٍَّد ، َوُهَو َحِليٌف ِلبَنِي أَُسْيدِ بن َعْبِد الْعُزَّى

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٢٩٩٣
  " .حَاِطُب بن أَبِي َبلَْتَعةَ : َشهِدَ َبْدًرا " ي َتْسِمَيِة َمْن ِف



َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٢٩٩٤
حَاِطُب بن : شَهَِد َبْدًرا ِمْن بين أََسدِ بن َعْبِد الُْعزَّى " نِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َع

  " .أَبِي َبلَْتَعةَ ، َحِليٌف لَُهْم 

َحدَّثََنا أَُبو الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ بن سَْعٍد ، -٢٩٩٥
َيا َنبِيَّ اللَِّه ، لََيْدُخلَنَّ َحاِطبٌ النَّاَر ، : ، أَنَّ َعْبًدا ِلحَاِطبٍ َجاَء نَبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْشكُو َحاطًِبا ، فَقَالَ 

  ".كَذَْبَت ال َيْدُخلَُها ، إِنَُّه قَْد َشهَِد َبْدًرا وَالُْحدَْيبَِيةَ : " ِه َوَسلََّم فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُتُوفَِّي َحاِطُب بن أَبِي َبلَْتَعةَ َسَنةَ ثَالِثنيَ : " َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٢٩٩٦
  " .ى أََبا ُمَحمٍَّد ، ِسنُُّه َخْمٌس َوِستُّونَ ، َصلَّى َعلَْيِه اْبُن َعفَّانَ بِالَْمِديَنِة ، ُيكَْن

  َوَما أَسَْنَد َحاِطٌب

ِشٍد ، رَا َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا هَاِشمُ بن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن إِْسحَاَق بن -٢٩٩٧
نَّ أََباُه كََتَب إِلَى كُفَّارِ َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحاِطبِ بن أَبِي َبلَْتَعةَ أَنَّهُ َحدَّثَ ، أَ

َد َبْدًرا ، فََدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليا قَُرْيشٍ ِكتَاًبا َوُهَو َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َشهِ
أَْعطِيَنا الْكَِتابَ : ، فَاْنطَلَقَا َحتَّى لَِقَياَها ، فَقَاال " اْنطَِلقَا حَتَّى ُتْدرِكَا اْمَرأَةً َمعََها ِكَتاٌب فَائِْتيَانِي بِِه : " َوالزَُّبْيَر ، فَقَالَ 

: أَلَْسُتَما َرُجلَْينِ ُمْسِلَمْينِ ؟ قَاال : ي َمَعِك ، وَأَْخبََراَها أَنَُّهَما غَْيُر ُمْنَصرِفَْينِ َحتَّى َيْنزَِعا كُلَّ ثَْوبٍ َعلَْيَها ، فَقَالَْت الَِّذ
ًبا ، فَلَمَّا أَْيقََنْت أَنََّها غَْيُر ُمْنفَِلَتٍة ِمْنُهَما َحلَّتِ َبلَى ، َولَِكنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثََنا أَنَّ َمَعِك ِكتَا

ا َحتَّى قََرأَ َعلَْيِه الْكَِتاَب ، فَقَالَ الِْكَتاَب ِمْن َرأْسَِها فََدفََعْتُه إِلَْيهَِما ، فََدَعا فََدَعا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحاِطًب
ُهَناَك وَلَِدي َوذُو قَرَاَبِتي ، َوكُْنتُ : قَالَ " فََما َحَملََك َعلَى ذَِلَك ؟ : " نََعْم ، قَالَ : قَالَ " ُف َهذَا الِْكَتاَب ؟ أََتْعرِ: " 

: " لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ائْذَنْ ِلي ِفي قَْتلِ َحاِطبٍ ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َص: اْمَرأً غَرِيًبا ِفيكُْم َمْعَشَر قُرَْيشٍ ، فَقَالَ ُعَمُر 
  اْعَملُوا َما شِئُْتْم: ال ، ِإلنَُّه قَْد َشهَِد َبْدًرا ، وَإِنََّك ال َتْدرِي لََعلَّ اللََّه قَِد اطَّلََع َعلَى أَْهلِ َبْدرٍ ، فَقَالَ 

  " .إِنِّي غَاِفٌر لَكُْم 
  بِ بن ُحذَافَةَ بن ُجَمحٍَحاِطُب بن الَْحارِِث بن َمْعَمرِ بن َحبِيبِ بن َوْه

الُْعزَّى بن أَبِي قَْيسٍ  َهاَجَر ُهَو َوامَْرأَُتُه فَاِطَمةُ بنُت الُْمَجلَّلِ َوَمَعُهَما الَْحارِثُ َوُمحَمٌَّد ابَْنا َحاِطبٍ ُحَويِْطُب بن َعْبِد
رِ بن َماِلِك بن ِحْسلِ بن َعاِمرِ بن لَُؤيِّ بن غَاِلبِ بن َوُهَو ُحَوْيِطُب بن َعْبِد الُْعزَّى بن أَبِي قَْيسِ بن َعْبِد ُودِّ بن َنْض

  ِفْهرِ بن َماِلِك
ُتُوفَِّي حَُوْيِطُب بن َعْبدِ الْعُزَّى ، : " َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٢٩٩٨

  " .ْرَبعٍ َوَخْمِسَني ، ِسنُُّه ِعْشُرونَ َومِائَةُ َسَنٍة َوُيكَْنى أََبا ُمَحمَّدٍ َسَنةَ أَ
الرَّْحَمنِ الَْعطَّاُر ،  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن أَبِي َعبَّادٍ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َداُودُ بن َعْبِد -٢٩٩٩

كُنَّا ُجلُوًسا بِِفَناِء الْكَْعَبِة ِفي : " بِي َنجِيحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُحَوْيِطبِ بن َعْبدِ الْعُزَّى ، قَالَ َوُمْسِلُم بن خَاِلٍد ، َعنِ اْبنِ أَ
  ".ُتُه ِفي اِإلْسالمِ َوإِنَّهُ َألَشلُّ قَْد رَأَْيالَْجاِهِليَِّة ، فَأََتِت اْمَرأَةٌ الَْبْيَت َتُعوذُ بِِه ِمْن َزْوجَِها ، فََمدَّ َيَدُه إِلَْيَها فَيَبَِسْت َيَدُه ، فَلَ

  َحكِيُم بن حَِزامِ بن ُخَوْيِلدِ بن أََسِد بن َعْبِد الُْعزَّى بن قَُصيِّ بن ِكالبٍ



وَإِْسالُمُه َيْوَم الْفَْتحِ ، رِ ، ُيكَْنى أََبا خَاِلٍد ، َوأُمُّهُ َصِفيَُّه بنُت ُزَهْيرِ بن أََسٍد ، َوأُمَُّها َسلَْمى بنُت َعْبِد َمنَاِف بن َعْبِد الدَّا
  َوكَانَ ِمَن الُْمَؤلَّفَِة أَْعطَاُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمئَةَ َبِعريٍ ِمْن غََناِئمِ ُحَنيْنٍ

َحكِيُم بن : " ِه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَّ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٣٠٠٠
  " .ِحَزامٍ أَُبو خَاِلٍد 

ُتُوفَِّي َحكِيُم بن حَِزامٍ ، َوُيكَْنى أََبا : " َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٣٠٠١
َسَنةَ ثََماٍن َوخَْمِسَني ، َوِسنُُّه ِعْشُرونَ َومِائَةُ َسَنٍة ، عَاَش ِفي الَْجاِهِليَِّة ِستَِّني : قَاِئلٌ َيقُولُ َخاِلٍد َسَنةَ أَرَْبعٍ َوَخْمِسَني ، َو

  " .، َوِفي اِإلْسالمِ ِستَِّني 
َحدَّثَنِي َيْعقُوُب بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ،  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، -٣٠٠٢

ا َعاَش َحِكيمُ بن ِحَزامٍ ِعشْرِيَن َوِمائَةَ َسَنٍة ، ِستَِّني ِفي اِإلْسالمِ ، َوِستَِّني ِفي الَْجاِهِليَِّة ، َوكَانَ إِذَ: " َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ 
َعلَى َحكِيمٍ أَنْ َيكُونَ قَِتيال َيْوَم ال أَفَْعلُ كَذَا َوكَذَا ، َوال َيفَْعلُُه ، َوُيكَْنى أََبا  َوالَِّذي أَْنَعَم: اْسَتْغلَظَ ِفي الَْيِمنيِ ، قَالَ 

  " .َخاِلٍد 
ْحَمنِ ، َعْن دِ الرََّحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد بن أَبِي الِْغْمرِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن َعْب -٣٠٠٣

َباَع َحِكيُم بن ِحَزامٍ دَاًرا لَُه بَِمكَّةَ ِمْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ ، ال أَْعلَُمُه إِال قَالَ : ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن ُعْرَوةَ ، قَالَ 
َواللَِّه إِنْ أََخذُْتَها ِفي الَْجاِهِليَِّة إِال َبزِقٍّ ِمْن َخْمرٍ ، : "  أَبِْعَت دَارَِك ِمْنُه بِمِائَِة أَلٍْف ؟ قَالَ: بِِمائَِة أَلٍْف ، فَِقيلَ لَُه : 

  " .َواشَْهُدوا أَنَّ ثََمَنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه 

َنا ُسفَْيانُ بن َحْمَزةَ ، َعْن َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثَ -٣٠٠٤
أَنَّهُ بَاَع دَاَرُه ِمْن ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى ، كَِثريِ بن زَْيٍد ، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ 

َما أََخذُْتَها ِفي الَْجاِهِليَّةِ إِال َبزِقِّ َخْمرٍ ، أُشْهِدُكُْم أَنََّها ِفي : " اوَِيةُ ، فَقَالَ غَبََنَك وَاللَِّه ُمَع: َعْنُه بِِستَِّني أَلْفًا ، فَقَالُوا 
  ".َسبِيلِ اللَِّه وَالَْمَساِكنيِ وَالرِّقَابِ ، َوأَيَُّنا الَْمْغُبونُ ؟ 

للَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َيْحَيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ ا -٣٠٠٥
َما كَانَ بِالَْمِديَنِة أََحٌد َسِمْعَنا بِِه كَانَ أَكْثََر حَْمال ِفي : ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْحِميِد بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ 

قَِدَم أَعَْرابِيَّاِن الَْمِديَنةَ َيسْأَالِن َعمَّْن َيْحِملُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، فَُدال َعلَى " لَقَْد : ْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، قَال َسبِيلِ اللَِّه ِم
: ْعَجال حَتَّى أَْخُرَج إِلَْيكَُما ، قَالَ ال َت: َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، فَأََتَياُه ِفي أَْهِلِه ، فَسَأَلَُهَما َما يُرِيَداِن ، فَأَْخبََراُه ، فَقَالَ لَُهَما 

َيأُْخذُ َعًصا ِفي َيِدِه ، وَُيخْرُِج َوكَانَ َحكِيُم بن حَِزامٍ َيلَْبُس ِثَياًبا ُيؤَْتى بَِها ِمْن ِمْصَر كَأَنََّها الشَِّباُك ثََمُن أَْرَبَعِة َدَراِهَم ، َو
أَْو قَُماَمٍة فََرأَى ِفيِه ِخْرقَةً َتْصلُُح ِفي جَِهازِ اِإلبِلِ الَِّتي َيْحِملُ َعلَْيَها ِفي سَبِيلِ اللَِّه  َمَعُه غُالًما لَُه ، َوكُلََّما َمرَّ بِِكًبا

َوُهَو َيصَْنُع  أَْمِسكا َتْسَتِعيَناِن بَِها ِفي جَِهازِكَُما ، فَقَالَ اَألعْرابِيَّاِن: أََخذََها بِطََرِف َعَصاُه فََنفَضََها ، ثُمَّ قَالَ ِلُغالَمْيِه 
وَْيَحَك ال َتْعَجلْ : وَْيَحَك اْنُج بنا ، فََواللَِّه َما ِعْنَد َهذَا إِال لَقْطُ الْقَْشعِ ، َوقَالَ لَهُ صَاِحُبُه : ذَِلَك أََحُدُهَما ِلصَاِحبِِه 

ى َناقََتْينِ َجِليلََتْينِ َسِمينََتْينِ َخِلفََتْينِ ، َوابَْتاَعُهَما َواْبَتاعَ َحتَّى َنْنظَُر ، فَخََرَج بِهَِما َحتَّى َجاَء بِهَِما إِلَى السُّوقِ ، فََنظََر إِلَ
  ُرمَّا بَِهِذِه الْخَِرقِ َما َيْنبَِغي لَُه الَْمَرمَّةُ ِمْن جَِهازِِهَما ، ثُمَّ أَْوقََرُهَما طََعاًما َوُبرا: جَِهاَزُهَما ، ثُمَّ قَالَ لُِغالَمْيِه 

َواللَِّه َما رَأَْيُت ِمْن الِقِط قَْشعٍ خَْيرٍ : َيقُولُ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِه : ، قَالَ " ْعطَاُهَما َنفَقَةً ، ثُمَّ أَْعطَاُهَما النَّاقََتْينِ َوَوَدكًا َوأَ
  .ِمَن الَْيْومِ 



: ى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َيحَْي -٣٠٠٦
وَاللَِّه لَقَْد َبلَغَنِي أَنَّ َحِكيمَ بن ِحَزامٍ َحَضَر َيْوَم َعَرفَةَ َمَعُه ِمائَةُ َرقََبٍة ، َوِمائَةُ َبَدَنٍة ، : َسِمْعُت ُمْصَعَب بن ثَابٍِت ، َيقُولُ 

  .، فَأَْعَتَق الرِّقَاَب ، َوأََمَر بِذَِلَك فَُنِحَر " َهذَا كُلُُّه ِللَِّه " : َوِمائَةُ َشاٍة ، فَقَالَ 
 ، َعْن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ -٣٠٠٧

: " َيا َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنِّي أَْعَتقُْت أَْرَبِعَني ُمحَرًَّرا ِفي الَْجاِهِليَِّة ، قَالَ : قُلُْت : بن حَِزامٍ ، قَالَ ُعْرَوةَ ، َعْن َحِكيمِ 
  ".أَْسلَْمَت َعلَى َما َسَبَق لََك 

ارِِث ، أََنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ ، َعْن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الَْح -٣٠٠٨
أَْوَصى إِلَى َعْبدِ اللَِّه بن الزُّبَْيرِ َعاِئَشةُ ، َوَحكِيُم بن حَِزامٍ ، َوَشْيَبةُ بن ُعثَْمانَ ، َوَعْبُد اللَِّه : " ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .بن َعاِمرٍ 
  َوَما أَسَْنَد َحِكيُم بن ِحَزامٍ

  َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ

 بن الُْمسَيِّبِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد -٣٠٠٩
أَْعطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحِكيمَ بن ِحَزامٍ َيْومَ : َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َوُعْرَوِة بن الزَُّبْيرِ ، َوعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ،

لَّى اللَّهُ ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َص" اُألولَى : " َيا َرسُولَ اللَِّه ، أَيُّ َعِطيَِّتَك خَْيٌر ؟ قَالَ : ُحَنْينٍ َعطَاًء فَاْسَتقَلَُه ، فََزاَدُه ، فَقَالَ 
إِنَّ َهذَا َخضَِرةٌ ُحلَْوةٌ ، فََمْن أََخذََها بَِسَخاَوِة نَفْسٍ َوُحْسنِ أَكْلٍَة ُبورِكَ لَُه ِفيِه ، " َيا َحكِيُم بن حَِزامٍ ، : َعلَْيِه َوَسلََّم 

لَِّذي َيأْكُلُ َوال َيْشَبُع ، َوالَْيُد الُْعلَْيا َخْيٌر ِمَن الَْيدِ َوَمْن أََخذَُه بِاسِْتشَْراِف نَفْسٍ َوُسوِء أَكْلٍَة لَمْ ُيَباَرْك لَُه ، َوكَانَ كَا
فََوالَِّذي بََعثََك بِالَْحقِّ ال أَْرَزأُ َبْعَدكَ أََحًدا َشْيئًا أََبًدا ، : ، قَالَ " َوِمنِّي : " َوِمْنَك َيا َرسُولَ ؟ قَالَ : ، قَالَ " السُّفْلَى 

اللَُّهمَّ إِنِّي : وَاًنا َوال َعطَاًء َحتَّى مَاَت ، فَكَانَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َيقُولُ فَلَْم َيقَْبلْ ِدي: قَالَ 
أَْرزَُؤَك َوال غَْيَرَك شَْيئًا إِنِّي َواللَِّه ال : أُشْهُِدَك َعلَى َحِكيمِ بن ِحَزامٍ أَنِّي أَْدُعوُه لَِحقِِّه ِمْن َهذَا الْمَالِ َوُهَو يَأَْبى ، فَقَالَ 

  .، فََماَت ِحَني َماَت وَإِنَُّه ِلِمْن أَكْثَرِ قُرَْيشٍ َماال 

ةُ بن الزُّبَْيرِ ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ ، أَخَْبرَنِي ُعْرَو -٣٠١٠
َسأَلْتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْعطَانِي ، ثُمَّ : أهنما مسعا حكيم بن حزام ، َيقُولُ ، ُد بن الُْمسَيِّبِ َوَسِعي

كَ لَُه ِفيِه ، َوَمْن أََخذَُه بِإِشَْرافِ إِنَّ َهذَا الْمَالَ َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ ، فََمْن أََخذَُه بِطِيبِ َنفْسٍ ُبورِ: " َسأَلُْتُه فَأَْعطَانِي ، ثُمَّ قَالَ 
  ".لَى َنفْسٍ لَْم ُيبَاَرْك لَُه ِفيِه ، َوكَانَ كَالَِّذي َيأْكُلُ َوال َيشَْبُع ، َوالَْيُد الُْعلَْيا خَْيٌر ِمَن الَْيدِ السُّفْ

ن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي يُوُنُس ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َهاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ب -٣٠١١
سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِشَهابٍ ، أَخَْبرَنِي ُعْرَوةُ بن الزُّبَْيرِ ، َواْبُن الُْمَسيِّبِ ، أَنَّ َحِكيَم بن ِحَزامٍ ، قَالَ 

إِنَّ َهذَا الَْمالَ َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ ، فََمْن " َيا َحكِيُم ، : لُْتُه فَأَْعطَانِي ، ثُمَّ َسأَلُْتُه فَأَْعطَانِي ، ثُمَّ قَالَ َوَسلََّم فَأَْعطَانِي ، ثُمَّ سَأَ
أْكُلُ َوال َيشَْبُع ، َوالَْيُد الُْعلَْيا أََخذَُه بَِسَخاَوِة َنفْسٍ ُبورِكَ لَُه ِفيِه ، َوَمْن أََخذَُه بِإِشَْراِف نَفْسٍ لَْم ُيبَاَرْك لَُه ِفيِه ، كَالَِّذي َي

َيا َرُسولَ اللَِّه ، َوالَِّذي بََعثََك بِالَْحقِّ ال أَْرَزأُ أََحًدا بَْعَدَك َشْيئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنَْيا ، : ، فَقُلُْت " َخْيٌر ِمَن الَْيِد السُّفْلَى 
ْنُه َيْدُعو َحِكيًما إِلَى الَْعطَاِء ، فََيأَْبى أَنْ َيقَْبلَُه ِمْنُه ، ثُمَّ إِنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضَي فَكَانَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َع

ُمْسِلِمَني َعلَى َحكِيمِ بن إِنِّي أُشْهُِدكُْم َيا َمْعَشَر الْ: اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َدَعاُه ِلُيعِْطَيُه ، فَأََبى أَنْ َيقَْبلَ ِمْنُه َشْيئًا ، فَقَالَ ُعَمُر 



أْ َحِكيمٌ أََحًدا ِمَن النَّاسِ َبْعدَ ِحَزامٍ ، إِنِّي أَعْرُِض َعلَْيِه َحقَُّه الَِّذي قُِسَم لَُه ِمْن َهذَا الْفَْيِء فَيَأَْبى أَنْ َيأُْخذَُه ، فَلَْم َيْرَز
  .ى ُتُوفَِّي َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم شَْيئًا حَتَّ

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، ح -٣٠١٢

بن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ َحدَّثََنا فُلَْيُح : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا َسْعُد بن َعْبدِ الَْحِميدِ بن َجْعفَرٍ ، قَاال 
سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، َوُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ 

إِنَّ َهذَا الْمَالَ ! " َما أَْنكََر َمْسأَلََتَك َيا َحكِيُم : انِي ، فَقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الَْمالِ فَأَلَْحْحُت فَأَْعطَانِي ، ثُمَّ سَأَلُْتُه فَأَْعطَ
ا بِإِشَْراِف نَفْسٍ لَْم ُيبَاَركْ َخضَِرةٌ ُحلَْوةٌ ، َوإِنََّها أَْوَساُخ أَْيِدي النَّاسِ ، فََمْن أََخذََها بَِسَخاَوٍة بُورَِك لَُه ِفيَها ، َوَمْن أََخذََه

ْعطَى أَْسفَلُ كَانَ كَاآلِكلِ َوال َيشَْبُع ، َيُد اللَِّه فَْوَق َيِد الُْمعِْطي ، َوَيُد الُْمْعِطي فَْوقَ َيِد الُْمْعطَى ، وََيُد الُْملَُه ِفيِه ، َو
  " .اَألْيِدي 

ي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِ -٣٠١٣
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َخاِلِد بن ُمَساِفرٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ ، أَنَّ َحكِيَم بن حَِزامٍ َسأَلَ َرسُولَ اللَِّه َص

" َيا َحِكيُم بن ِحَزامٍ ، : ائَةً فَأَْعطَاُه ، ثُمَّ قَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمائَةً ِمَن اإلِبِلِ فَأَْعطَاُه ، ثُمَّ َسأَلَُه ِم
َباَرْك لَُه ِفيِه ، َنفْسٍ لَْم ُيإِنَّ َهذَا الَْمالَ َخضَِرةٌ ُحلَْوةٌ ، فََمْن أََخذَُه بَِسَخاَوِة نَفْسٍ بُورَِك لَُه ِفيِه ، َوَمْن أََخذَُه بِإِْشرَاِف 

، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِديَن ، " َوكَانَ كَالَِّذي َيأْكُلُ َوال َيْشَبُع ، وَالَْيُد الُْعلَْيا َخْيٌر ِمَن الَْيِد السُّفْلَى ، وَاْبَدأْ بَِمْن َتُعولُ 
ُرو بن الْحَارِِث ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، أَنَّ ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ َحدَّثَهُ َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َعْم

  .سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْعطَانِي ، فَذَكَرَ َنحَْوُه : ، َعْن َحِكيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ 
  َزامٍُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ ، َعْن َحكِيمِ بن ِح

 ، أَنَُّه َسِمعَ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه -٣٠١٤
أَْرَبِعَني ُمَحرًَّرا ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنِّي أَْعَتقُْت ِفي الَْجاِهِليَِّة : قُلُْت : َحكِيَم بن حَِزامٍ ، َيقُولُ 

  " .أَْسلَْمَت َعلَى َما َسَبَق لََك ِمَن الَْخْيرِ : " َعلَْيِه َوَسلََّم 

ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِهَشامِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن -٣٠١٥
َيا َيا َرُسولَ اللَِّه ، أََرأَْيَت أَْشَياَء كُْنُت أَْصَنُعَها ِفي الَْجاِهِليَّةِ : قُلُْت : بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحِكيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ 
َوكَانَ أَْعَتَق : ، قَالَ ِهَشاٌم " أَْسلَْمَت َعلَى َما َسلََف ِمْن َخْيرٍ : " َسلََّم أََتبَرَُّر بَِها ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .ِفي الَْجاِهِليَِّة 
يمِ ةَ ، َعْن َحِكَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَو -٣٠١٦

 َيا َرُسولَ اللَِّه ، أََرأَْيتَ أُُموًرا كُْنُت أََتَحنَّثُ ِفيَها ِفي الَْجاِهِليَِّة ِمْن َعَتاقٍَة َوِصلَِة َرِحمٍ ، َهلْ: قُلُْت : بن ِحَزامٍ ، قَالَ 
  " .ى َما َسلََف لََك ِمْن خَْيرٍ أَْسلَْمَت َعلَ: " ِلي ِفيَها ِمْن أَْجرٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

 ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َهاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي يُوُنُس -٣٠١٧
أَرَأَْيتَ : ْخَبَرُه ، ،أَنَُّه قَالَ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِشَهابٍ ، أَخَْبرَنِي ُعْرَوةُ بن الزُّبَْيرِ ، أَنَّ َحِكيَم بن ِحَزامٍ أَ

أَْسلَْمتَ : " ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أُُموًرا كُْنُت أََتحَنَّثُ بَِها ِفي الَْجاِهِليَِّة ، َهلْ ِلي ِمْنَها ِمْن َشْيٍء ؟ قَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  " .لَى َما أَْسلَفَْت ِمْن َخْيرٍ َع



 الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َعْبُد -٣٠١٨
يَم بن ِحَزامٍ أَْخَبَرُه ، ،أَنَُّه قَالَ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُمَساِفرٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزُّبَْيرِ ، أَنَّ َحِك

؟ قَالَ َحكِيُم بن أََرأَْيَت أُُموًرا كُْنُت أََتَحنَّثُ بَِها ِفي الَْجاِهِليَِّة ِمْن ِصلٍَة َوَعَتاقٍَة َوَصَدقٍَة ، َهلْ ِلي ِفيَها أَْجٌر : َوَسلََّم 
  ".أَْسلَْمَت َعلَى َما َسلَّفَْت ِمْن َخْيرٍ : " الَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَ: ِحَزامٍ 
ٍد ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخْيثََمةَ ُزَهْيرُ بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْبَراهِيمِ بن َسْع -٣٠١٩

َيا : ُه ، ،أَنَُّه قَالَ بِي ، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، أَْخبََرنِي ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ ، أَنَّ َحكِيَم بن حَِزامٍ أَخَْبَرأَ
َتاقٍَة أَْو ِصلَِة َرِحمٍ ، أَفِيَها أَْجٌر ؟ فَقَالَ َرسُولَ اللَِّه ، أَرَأَْيَت أُمُوًرا كُْنتُ أََتَحنَّثُ بَِها ِفي الَْجاِهِليَِّة ِمْن َصَدقٍَة أَْو َع

  " .أَْسلَْمَت َعلَى َما أَْسلَفَْت ِمْن َخْيرٍ : " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ثََنا َصاِلُح بن أَبِي اَألْخَضرِ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُحَمْيدٍ الطَّوِيلُ ، َحدَّ -٣٠٢٠

َيا َرُسولَ اللَِّه ، ُرقًى كُنَّا َنسَْتْرِقي بَِها ، َوأَدْوَِيةٌ كُنَّا نََتَداَوى بَِها ، َهلْ : ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، ،أَنَُّه قَالَ 
  ".ِهَي ِمْن قََدرِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ : " الَ َتُردُّ ِمْن قََدرِ اللَِّه َشْيئًا ؟ قَ

انَ ، َعْن ِهَشامِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَم -٣٠٢١
الَْيُد الُْعلَْيا َخْيٌر ِمَن الَْيدِ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحِكيمِ بن حَِزامٍ ، قَ

َيْسَتْغنِ ِعفَُّه اللَُّه ، َوَمْن السُّفْلَى ، َولْيَْبَدأْ أََحُدكُْم بَِمْن َيعُولُ ، َخْيُر الصََّدقَِة َما كَانَ َعْن ظَْهرِ ِغًنى ، َوَمْن َيْسَتْعِفْف ُي
  ".ُيْغنِِه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

بََرنِي َسِعيدُ بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َسِعيدٍ الْهَْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخ -٣٠٢٢
بن َساِلمٍ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحِكيمِ بن حَِزامٍ ، ،أَنَّهُ  َعْبِد الرَّْحَمنِ الْجَُمِحيُّ ، وََيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه

الَْيُد الُْعلَْيا خَْيٌر ِمَن الَْيِد السُّفْلَى ، َولَْيْبَدأْ أََحُدكُمْ بَِمْن َيُعولُ ، : " َسِمَع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  " .زَّ َوَجلَّ َخْيُر الصََّدقَِة َما كَانَ َعْن ظَْهرِ ِغًنى ، َوَمْن َيْسَتْعِفْف ُيِعفَُّه اللَُّه ، َوَمْن َيْسَتْغنِ ُيْغنِِه اللَُّه َعَو

َرأُْت َعلَى أََنسِ بن قَ: َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، قَالَ  -٣٠٢٣
هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ِعَياضٍ ، َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامِ بن ُخَوْيِلٍد ، ،أَنَُّه سَِمَع َرسُولَ اللَّ

يَْبَدأْ أََحدُكُْم بَِمْن َيُعولُ ، َوَخْيُر الصََّدقَِة َعْن ظَْهرِ ِغًنى ، َوَمْن الَْيُد الُْعلَْيا َخْيٌر ِمَن الَْيِد السُّفْلَى ، َولْ: " َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  " .َيْسَتْعِفْف ُيِعفَّهُ اللَُّه ، َوَمنِ اْسَتغَْنى أَغْنَاُه اللَُّه 

ِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحمَّدٍ الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَباَدةَ الْوَا -٣٠٢٤
َخَرْجتُ : َزامٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َحِكيمِ بن ِح

 نَ ، فَأَْهَدْيتَُها إِلَى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الُْمدَِّة الَِّتي كَاَنْت بَْيَنُه َوَبْيَنإِلَى الَْيَمنِ ، فَاْبتَْعُت ُحلَّةَ ِذي َيَز
أَْصحَابِِه َوِهَي َعلَْيِه ، فََما ، فََردََّها ، فَبِْعُتها فَاشَْتَراَها فَلَبِسََها ، ثُمَّ َخَرجَ إِلَى " ال أَقَْبلُ َهِديَّةَ ُمشْرٍِك : " قَُرْيشٍ ، فَقَالَ 

َما َيْنظُُر الُْحكَّاُم بِالْفَْضلِ بَْعَدَما : رَأَْيُت َشيْئًا ِفي َشْيٍء أَْحَسَن ِمْنُه ِفيَها َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََما َملَكُْت أَنْ قُلُْت 
ْجدَ أْرَبا َعلَْيهُِم بُِمْسَتفَْرغٍ َماِء الذِّنَابِ َسجِيلِ فََسِمَعُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى َبَدا وَاِضٌح ذُو غُرٍَّة َوُحجُولِ إِذَا قَاَيسُوُه الَْم

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَالَْتفََت إِلَيَّ َيبَْتِسُم ، ثُمَّ َدَخلَ َوكََساَها أَُساَمةَ بن زَْيٍد
  ُمْسِلُم بن جُْنُدبٍ ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ



ُجْنُدبٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن ُمْسِلمِ بن  -٣٠٢٥
! َما أَْنكََر َمْسأَلََتَك َيا َحكِيُم :  سَأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَلَْحْحُت َعلَْيِه ، فَقَالَ: َعْن َحِكيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ 

َيِد الُْمْعِطي ، وََيُد الُْمْعِطي  إِنَّ َهذَا الَْمالَ َخضَِرةٌ ُحلَْوةٌ ، َوإِنََّما ُهَو َمَع ذَِلَك أَْوسَاُخ أَْيِدي النَّاسِ ، َوإِنَّ َيَد اللَِّه فَْوَق" 
  ".ُد الُْمْعطَى فَْوَق َيِد الُْمْعطَى ، وَأَسْفَلُ اَألْيِدي َي

  َعْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َصيِْفيٍّ ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ
بن َمْوَهبٍ ،  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، أَْخَبرَنِي َعطَاٌء ، َعْن َصفَْوانَ -٣٠٢٦

أَلَمْ أُنَبَّأْ ، أَْو أَلَمْ : " مَِّد بن َصْيِفيٍّ ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَح
فَإِذَا اْبَتْعَت طََعاًما فَال َتبِْعُه حَتَّى : "  َبلَى ، قَالَ: قُلُْت " أُخَْبْر ، أَْو أَلَْم َيْبلُغْنِي ، أَْو كََما َشاَء اللَُّه أَنَّكَ َتبِيعُ الطََّعاَم ؟ 

  ".َتْسَتْوِفَيُه 
  ُيوُسُف بن َماَهَك ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ

،  ن َماَهَكَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، أََنا شُْعَبةُ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َعْن ُيوُسَف ب -٣٠٢٧
َيا َرسُولَ اللَِّه ، الرَُّجلُ َيطْلُُب مِنِّي الَْبْيَع َولَْيَس عِْنِدي ، أَفَأَْبَتاُعُه ؟ فَقَالَ َرسُولُ : قُلُْت : َعْن َحِكيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ 
  ".ال َتبِْع َما لَْيَس عِْنَدَك : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

اذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َعْن ُيوُسَف بن َماَهَك ، َعْن َحدَّثََنا ُمَع -٣٠٢٨
أَْبَتاُعُه لَُه ِمَن السُّوقِ َيا َرسُولَ اللَِّه ، الرَُّجلُ يَأِْتينِي فَُيرِيُد ِمنِّي الْبَْيَع َولَْيَس ِعْنِدي ، أَفَ: قُلُْت : َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ 

  " .ال َتبِْع َما لَْيَس ِعْنَدَك : " ؟ فَقَالَ 
وُسَف بن َماَهكَ َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيِّ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن أَبِي بِْشرِ ، َعْن ُي -٣٠٢٩

َيا َرسُولَ اللَِّه ، َيأِْتينِي الرَُّجلُ َيْسأَلُنِي الْبَْيَع لَْيَس ِعْنِدي أَبِيُعُه ِمْنُه أََتكَلَّفُُه لَُه ِمَن : قُلُْت : قَالَ ، َعْن َحِكيمِ بن حَِزامٍ ، 
  " .ال تَبِْع َما لَْيَس ِعْنَدَك : " السُّوقِ ؟ فَقَالَ 

ن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ُيوُسَف بن َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ب -٣٠٣٠
  " .َنَهانِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَبِيَع َما لَْيَس ِعْنِدي : " َماَهَك ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، قَالَ 

َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ : بن ُمَساِفرٍ الَْجوَْهرِيُّ ، وَالَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفَسَوِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ  -٣٠٣١
ْن ُيوُسَف بن َماَهكَ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد ، َعْن َيْحَيى بن َعِتيقٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، َعْن أَيُّوَب السَّْختَِيانِيِّ ، َع

  " .َنهَانِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَبِيَع َما لَْيَس عِْنِدي : " ْن َحِكيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ ، َع

، َعْن ُيوُسفَ  َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد بن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن أَيُّوَب -٣٠٣٢
  " .ال َتبِْع َما لَْيَس عِْنَدَك : " بن َماَهَك ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلَحكِيمِ بن حَِزامٍ 

ن َسلََمةَ ، َعْن أَيُّوَب السَّخِْتَيانِيِّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ب -٣٠٣٣
" ال تَبِْع َما لَْيَس ِعْنَدَك : " َعْن ُيوُسَف بن َماَهَك ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

.  
َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا ُوهَْيٌب ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ُيوُسفَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ،  -٣٠٣٤

  " .َنَهانِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَبِيَع َما لَْيَس ِعْنِدي : " بن َماَهَك ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، قَالَ 
اذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ُيوُسَف بن َماَهَك ، َعْن َحدَّثََنا ُمَع -٣٠٣٥



  " .َنهَانِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَبِيَع َما لَْيَس ِعْنِدي : " َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ 
ُشْعَبةَ ، َعْن أَبِي  دَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْنَح -٣٠٣٦

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ال أَِخرَّ إِال بَاَيْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ: " بِْشرٍ ، َعْن ُيوُسَف بن َماَهَك ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، قَالَ 
  ".قَاِئًما 

  َعْبُد اللَِّه بن ِعْصَمةَ ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ

بن ثََنا ُعَمُر َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعمَّارٍ الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا َساِلُم بن نُوحٍ ، َحدَّ -٣٠٣٧
َيا َرُسولَ : الَ َعاِمرٍ ، َعْن َعاِمرٍ اَألْحَولِ ، َعْن ُيوُسَف بن َماَهَك ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِعْصَمةَ ، أَنَّ َحكِيَم بن حَِزامٍ ، قَ

  " .ال َتبِيَعنَّ َما لَْم َتقْبِْض : " اللَِّه ، إِنِّي أَبِيُع ُبُيوًعا كَِثَريةً ، فََما َيِحلُّ ِلي مِْنَها ِممَّا َيْحُرُم َعلَيَّ ؟ فَقَالَ 
بن ُموَسى ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه -٣٠٣٨

مٍ ، َعْن ُيوُسفَ بن َماَهَك ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِعْصَمةَ ، َعْن َحِكيمِ َشْيَبانُ ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َيْعلَى بن َحِكي
َعلَيَّ  َيا َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنِّي َرُجلٌ أَبَْتاُع َهِذِه الُْبيُوَع َوأَبِيُعَها ، فََما َيِحلُّ ِلي ِمْنَها ، َوَما َيْحُرُم: قُلُْت : بن ِحَزامٍ ، قَالَ 

  " .ال َتبِيَعنَّ شَْيئًا حَتَّى َتقْبَِضُه : "  ِمْنَها ؟ قَالَ
  ِحَزاُم بن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، َعْن أَبِيِه

ثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن َجْعفَرٍ الَْوِكيِعيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن َجنَاٍد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّ -٣٠٣٩
َخطَبَ النَّبِيُّ : رٍو ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ ، َعْن َزْيِد بن ُرفَْيعٍ ، َعْن ِحَزامِ بن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َعْم

: " اَعِة َألْزوَاجِهِنِّ َوأَنْ يََتَصدَّقَْن ، َوقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَِّساَء ذَاَت َيْومٍ ، فََوَعظَُهنَّ َوأََمَرُهنَّ بَِتقَْوى اللَِّه وَالطَّ
وَِلمَ : ، فَفَرََّق َبْيَن أَصَابِِعِه ، فَقَالَِت امَْرأَةٌ " َوُجلُّكُنَّ َحطَُب َجَهنََّم " ، َوَجَمَع أَصَابَِعُه ، " َوإِنَّ ِمْنكُنَّ َمْن َيْدُخلُ الَْجنَّةَ 

  ".َألنَّكُنَّ ُتكِْثْرنَ اللَّْعَن ، َوَتكْفُْرنَ الَْعِشَري ، َوُتَسوِّفَْن الْخَْيَر : " َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ 
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح -٣٠٤٠

َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن :  َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال
اْشَترَْيُت طََعاًما ِمْن طََعامِ الصََّدقَِة ِمْن ِمْن َرُسولِ : ُرفَْيعٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن ِحَزامِ بن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

ال أَبِيُعُه َحتَّى أَسْأَلَ َعْنُه َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : بِْحُت ِفيِه قَْبلَ أَنْ أَْسَتوِفَيُه ، فَقُلُْت اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََر
  ".ال َتبِْعُه حَتَّى َتقْبَِضُه : " َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

َعْمُرو بن ِهَشامٍ أَُبو أَُميَّةَ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبدِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا  -٣٠٤١
ْن أَبِيِه ، َعنِ الرَّْحَمنِ ، َعْن َصَدقَةَ ، َعْن َزْيِد بن َواِقٍد ، َعنِ الَْعالِء بن الْحَارِِث ، َعْن ِحَزامِ بن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، َع

إِنَّكُْم قَْد أَصَْبْحُتْم ِفي َزَماٍن كَِثريٍ فُقََهاُؤُه ، قَِليلٍ ُخطََباُؤُه ، كَِثريٍ ُمْعطُوُه ، قَِليلٍ : " ْيِه َوَسلََّم ، قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَ
كَِثٌري ُسؤَّالُُه ، قَِليلٌ ُمْعطُوُه ، الْعِلُْم ُسؤَّالُُه ، الْعََملُ ِفيِه َخْيٌر ِمَن الِْعلْمِ ، َوَسَيأِْتي َزَمانٌ قَِليلٌ فُقََهاُؤُه ، كَِثٌري ُخطََباُؤُه ، 

  ".ِفيِه َخْيٌر ِمَن الَْعَملِ 
  الضَّحَّاُك بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن خَاِلدِ بن ِحَزامٍ ، َعْن َحكِيمِ بن حزام

  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، ح -٣٠٤٢
  َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َيْحَيى ، حَو



ْيثُ ، َوقَالَ أَُبو الَْولِيِد َحدَّثََنا َوَحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ُمَحمَُّد بن ُمحَمٍَّد التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، قَالَ ُشَعْيٌب َحدَّثََنا اللَّ
ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعنِ الضَّحَّاكِ بن َعْبِد اللَِّه بن خَاِلِد بن ِحَزامٍ ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، أَنَّهُ  لَْيثُ بن سَْعٍد ، َعْن

ِه ، إِنَّ فََرَسيَّ قَْد أُصِيَبا ، َيا َرسُولَ اللَّ: أََعانَ بِفََرَسْينِ َيْوَم ُحَنْينٍ فَأُِصيَبا ، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
إِنَّ َهذَا الْمَالَ : " ِه َوَسلََّم فَعوِّْضنِي ، فَأَْعطَاُه ، فَاسَْتَزاَدُه فََزاَدُه ، ثُمَّ اْستََزاَدُه فََزاَدُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي

  " .َوالسَّاِئلُ كَاآلِكلِ ال َيشَْبُع  َخضَِرةٌ ُحلَْوةٌ ، فََمْن َسأَلَ النَّاسَ أَْعطَْوُه ،
ْمُرو بن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ِمقْالصٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َع -٣٠٤٣

بن َعْبِد اللَِّه بن َخاِلِد بن ِحَزامٍ ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ،  الَْحارِِث ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعبِِد اللَِّه بن اَألَشجِّ ، َعنِ الضَّحَّاِك
أُِصيَب فََرَساَي فَُعضْنِي ، فَأَْعطَاُه ، : أَنَُّه أََعانَ بِفََرَسْينِ َيْوَم ُحَنْينٍ فَأُِصيَبا ، فَأََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

إِنَّ َهذَا الَْمالَ َخضَِرةٌ ُحلَْوةٌ ، َمْن َسأَلَ النَّاَس أَْعطَْوُه ، " َيا َحِكيُم ، : زَاَدُه ، ثُمَّ اْسَتزَاَدُه ، ثُمَّ قَالَ ثُمَّ اْستََزاَدُه فَ
  " .َوالسَّاِئلُ ِفيَها كَاآلِكلِ ال َيْشَبُع 

بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد -٣٠٤٤
لَُه َرُسولُ اللَِّه الَْحارِِث ، َعْن ُبكَْيرٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َخاِلِد بن حَِزامٍ ، أَنَّ َحكِيَم بن حَِزامٍ ، قَالَ 

" ا الَْمالَ َخضَِرةٌ ُحلَْوةٌ ، َوَمْن َسأَلَ النَّاَس أَْعطَْوُه ، وَالسَّاِئلُ ِمْنَها كَاآلِكلِ َوال َيشَْبُع إِنَّ َهذَ: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
.  

  َعْبُد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ
  لَْولِيُد الطََّياِلِسيُّ ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو ا -٣٠٤٥

  َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َمْرُزوقٍ ، ح
يِد ، َوالْحَْوِضيُّ َحدَّثََنا َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ ، قَالَ أَُبو الَْوِل

، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ْعَبةُ ، َوقَالَ َعْمٌرو أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َصاِلحٍ أَبِي الَْخلِيلِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث ُش
َيَتفَرَّقَا ، فَإِنْ َصَدقَا َوبَيََّنا ُبورَِك لَُهَما ِفي  الَْبيَِّعانِ بِالْخَِيارِ َما لَْم: " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ 

  ".َبْيِعهَِما ، َوإِنْ كََتَما َوكَذََبا ُمحِقَْت َبَركَةُ َبْيِعهَِما 

الْحَْوِضيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز ، قَاال  -٣٠٤٦
أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َهمَّاُم بن َيْحَيى ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي الَْخِليلِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، 

َوَجْدُت ِفي ِكتَابِي َيْخَتاُر ثَالثَ ِمرَارٍ ، : ، قَالَ َهمَّاٌم " تَفَرَّقَا الَْبيَِّعاِن بِالِْخَيارِ َما لَْم َي: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  " .ا َبَركَةَ َبْيِعهَِما فَإِنْ َصَدقَا َوبَيََّنا ُبورَِك لَُهَما ِفي َبْيِعهَِما ، َوإِنْ كَذََبا َوكََتَما فََعَسى أَنْ َيرَْبَحا رِْبًحا َويُْمَحقَ" 

  مَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، حَحدَّثََنا ُمَح -٣٠٤٧
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي الَْخِليلِ : َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْواِحِد بن ِغَياٍث ، قَاال 

الَْبيَِّعاِن بِالِْخيَارِ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، قَالَ  ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث
  " .َما لَْم َيتَفَرَّقَا 

  ثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُعلَيَّةَ ، حَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٣٠٤٨



َحدَّثََنا َسعِيدُ : بن ُزَرْيعٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن َخالََوْيِه الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْوِليدِ النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد 
قَالَ َرسُولُ : لِيلِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ بن أَبِي َعرُوَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي الَْخ

ا ُمِحقَتْ الَْبيَِّعاِن بِالِْخيَارِ َما لَْم َيَتفَرَّقَا ، فَإِنْ َصَدقَا َوَبيََّنا بُورَِك لَُهَما ، َوإِنْ كَذََبا َوكََتَم: " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن ُمَحمَِّد بن سَيَّارٍ الشَِّريازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُثَنَّى الَْباهِِليُّ ،، " َبَركَةُ َبْيِعهَِما 

ْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، َساِلُم بن ُنوحٍ ، َعْن ُعَمَر بن َعاِمرٍ ، َعْن قََتاَدةَ بن أَبِي الَْخلِيلِ ، َع
  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 
  ُموَسى بن طَلَْحةَ ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ

َسِمْعُت ُموَسى : ْمُرو بن ُعثَْمانَ بن َمْوَهبٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا َع -٣٠٤٩
َخْيرُ الصََّدقَِة َعْن ظَْهرِ ِغًنى : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن طَلَْحةَ َيذْكُُر ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، قَالَ 

  ".لسُّفْلَى ، َواْبَدأْ بَِمْن َتعُولُ ، َوالَْيُد الُْعلَْيا َخْيٌر ِمَن الَْيِد ا
  الُْمِغَريةُ بن َعْبدِ اللَِّه ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ

ْحَمنِ بن آِمَني ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َعْبِد الرَّ -٣٠٥٠
أُِتيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : امِ بن َحِكيمٍ الْقَُرِشيِّ ، َعنِ الُْمِغَريِة بن َعْبدِ اللَِّه ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، قَالَ َعْن ِهَش

ْن أَْصحَابِِه ، َوُهَو أََسنُّ ِمْنُه ، فَلَمَّا قََضى َوَسلََّم بِإَِناٍء ِفيِه لََبٌن ، َوَعْن َيِمينِِه َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْباِدَيِة ، َوَعْن َيَسارِهِ َرُجلٌ ِم
ُهَو ِلي ؟ : قَالَ " َيا فََتى ، َهذَا لََك ، فََتأْذَنُ ِلي فَأَْسِقيِه ؟ : " النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَاَجَتُه ِمَن الشََّرابِ ، قَالَ 

  .َنِصيبِي ِمْن ُسْؤرَِك أََحًدا ، فََناَولَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََشرَِب  لَْن أُعِْطَي: ، قَالَ " َنَعْم : " قَالَ 
  َصفَْوانُ بن ُمْحرِزٍ الْمَازِنِيُّ ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ

  جِ ، حَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفََر -٣٠٥١
َحدَّثََنا َعْبُد الْوَهَّابِ بن َعطَاٍء ، : َوَحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن سَْهلٍ السُّكَّرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه اَألْزِديُّ ، قَاال 

َبْيَنَما َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َصفَْوانَ بن ُمْحرِزٍ ، َعْن
إِنِّي : " َما َنْسَمُع ِمْن َشْيٍء ، قَالَ : قَالُوا " َتْسَمُعونَ َما أَْسَمُع ؟ : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْصحَابِِه ، إِذْ قَالَ لَُهْم 

  ".أَنْ َتِئطَّ ، َوَما ِفيَها َمْوِضُع ِشْبرٍ إِال َوَعلَْيِه َملٌَك َساجٌِد أَْو قَاِئٌم  َألْسَمُع أَِطيطَ السََّماِء ، َوَما ُتالُم

  أَُبو َبكْرِ بن حَفْصِ بن َعْمرِو بن َسْعٍد ، َعْن َحكِيمِ بن حزام
َنا ُعثَْمانُ بن َسعِيٍد ، َعْن َيزِيَد بن َعطَاٍء ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثَ -٣٠٥٢

َسأَلُْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن ُحَرْيِث بن أَبِي َمطَرٍ ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َحفْصٍ ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ 
ُصمْ ثَالثَةَ : " إِنِّي أُِطيُق حَتَّى َناَزلَنِي ، ثُمَّ قَالَ : ، قُلُْت " امٍ ِمْن كُلِّ شَْهرٍ ُصْم ثَالثَةَ أَيَّ: " َوَسلََّم َعنِ الصَّْومِ ، فَقَالَ 

  " .ُصْم ِصَياَم َداُوَد ، ُصْم َيوًْما َوأَفِْطْر َيْوًما : " إِنِّي أُِطيُق َحتَّى نَازَلَنِي ، ثُمَّ قَالَ : ، قُلُْت " أَيَّامٍ ِمَن الشَّْهرِ 
  ِلُب بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍالُْمطَّ

َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيدِ بن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن  -٣٠٥٣
أََتْيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اللَِّه بن َحنْطَبٍ ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، قَالَ َعْن كَِثريِ بن َزْيٍد ، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد 

ِمَن الَْيِد  إِنَّ َمْن َيْسأَلُ النَّاَس فَُيْعطَى َيكُونُ كَالَِّذي َيأْكُلُ َوال َيْنفَُعُه َما أَكَلَ ، الَْيُد الُْعلَْيا خَْيٌر: " َوَسلََّم َألْسأَلَُه ، فَقَالَ 
َيا َرُسولَ اللَِّه ، َوالَِّذي : فَقُلُْت : ، قَالَ َحِكيٌم " السُّفْلَى ، َوَخْيرُ الصََّدقَِة َما كَانَ َعْن ظَْهرِ ِغًنى ، َواْبَدأْ بَِمْن َتُعولُ 



  .أَكَْرَمكَ ال آُخذُ ِمْن أََحٍد َشيْئًا أََبًدا 
  امٍِعَراُك بن َماِلٍك ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَز

 اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َعْبُد -٣٠٥٤
َعلَْيِه َوَسلََّم أََحبَّ َرُجلٍ ِمَن النَّاسِ كَانَ ُمحَمٌَّد َصلَّى اللَُّه : الُْمِغَريِة ، َعْن ِعَراِك بن َماِلٍك ، أَنَّ َحِكيمَ بن ِحَزامٍ ، قَالَ 

لَْمْوِسَم َوُهَو كَاِفٌر ، فََوَجَد ُحلَّةٌ إِلَيَّ ِفي الَْجاِهِليَِّة ، فَلَمَّا ُنبِّئَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَخَرَج إِلَى الَْمِديَنِة َشهَِد َحِكيمٌ ا
ْبِضَها يُْهِديََها لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَِدَم بَِها َعلَْيِه الَْمِديَنةَ ، فَأََراَدُه َعلَى قَِلِذي َيَزنَ ُتبَاُع ، فَاشَْتَراَها ِل

، فَأَْعطَْيُتُه إِيَّاَها ِحنيَ " الثََّمنِ إِنَّا ال َنقَْبلُ ِمَن الُْمْشرِِكَني َشْيئًا ، َولَِكْن إِنْ ِشئَْت أََخذُْتَها ِمْنكَ بِ: " َهِديَّةً فَأََبى ، فَقَالَ 
ِئٍذ ، ثُمَّ أَْعطَاَها أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، أََبى َعلَيَّ الَْهِديَّةَ فَلَبِسََها ، فََرأَيُْتَها َعلَْيِه َعلَى الِْمْنَبرِ ، فَلَْم أَرَ َشْيئًا أَْحَسَن ِمْنُه َيْوَم

َنَعْم ، وَاللَِّه َألَنا َخْيٌر ِمْن ِذي َيَزنَ ، : َيا أَُساَمةُ ، أَْنَت َتلَْبُس ُحلَّةَ ِذي َيَزنَ ؟ فَقَالَ : الَ فََرآَها َحكِيٌم َعلَى أَُساَمةَ ، فَقَ
  .فَاْنطَلَقْتُ إِلَى أَْهلِ َمكَّةَ أَُعجُِّبُهمْ بِقَْولِ أَُساَمةَ : َوألَبِي َخْيٌر ِمْن أَبِيِه ، قَالَ َحِكيٌم 

  ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ أَيُّوُب بن َبِشريٍ
  َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، ح -٣٠٥٥

َحدَّثََنا َحجَّاٌج : ا َعْبدُ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََن
َيا َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَيُّ الصََّدقَِة أَفَْضلُ ؟ : ِقيلَ : ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن أَيُّوَب بن َبِشريٍ ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ 

  ".حِ الصََّدقَةُ َعلَى ِذي الرَِّحمِ الْكَاِش: " قَالَ 
  أبو َبكُْر بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَ ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ

بِي َشْملَةَ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس بن أَ -٣٠٥٦
: " َعْن َيزِيدَ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَ َعْن َحكِيمِ بن ِحَزامٍ ، قَالَ  ُموَسى بن َيْعقُوَب ،

لَْيِه َوَسلَّمَ اللَُّه َعَسِمْعَنا صَْوًتا ِمَن السََّماِء َوقََع إِلَى اَألْرضِ كَأَنَُّه صَْوُت َحَصاٍة ِفي طَْسٍت ، َوَرَمى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى 
  ".بِِتلَْك الَْحَصاِة فَاْنَهَزْمَنا 

بن َيحَْيى الشََّجرِيُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمابَْهَراَم اَألْيذَجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يَزِيَد اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ  -٣٠٥٧
قُوبَ الزَّمِْعيُّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن يَزِيَد َموْلَى اَألْسَودِ بن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َيْع

فَأََخذَ  لَمَّا كَانَ َيْوُم َبْدرٍ أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،: ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَ َعْن َحكِيمِ بن ِحَزامٍ ، قَالَ 
وََما {: ، فَاْنَهَزْمَنا ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ " شَاَهِت الُْوُجوُه : " كَفًّا ِمَن الَْحْصَباِء فَاْسَتقَْبلََنا بِِه ، فََرَماَنا بَِها ، َوقَالَ 

  ] . ١٧: األنفال [} َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت وَلَِكنَّ اللََّه رََمى
  لَى َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، َعْن َحِكيمٍأَُبو َصاِلحٍ َمْو

  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، ح -٣٠٥٨
، َحدَّثََنا لَْيثُ بن سَْعٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِي  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس

أَيُّ الصََّدقَِة أَفَْضلُ ؟ : َصاِلحٍ َموْلَى َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، ،أَنَّهُ َسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  " .، َوالصََّدقَةُ َعْن ظَْهرِ ِغًنى  اْبَدأْ بَِمْن َتعُولُ: " قَالَ 

  ُزفَُر بن َوِثيَمةَ ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ



َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َخاِلٍد ، َحدَّثَ -٣٠٥٩
نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ : " ْيِثيُّ ، َعْن ُزفََر بن َوِثيَمةَ ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، قَالَ َعْبِد اللَِّه الشَُّع

  ".ُيْسَتقَاَد ِفي الَْمَساجِِد ، أَْو تُْنَشَد ِفيَها اَألْشعَاُر ، أَْو ُتقَاَم ِفيَها الُْحُدوُد 
  الرَّْحَمنِ ، َعْن َحِكيمٍ الَْعبَّاُس بن َعْبِد

 ُمَحمَِّد َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيدِ بن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن -٣٠٦٠
، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  بن َعْبِد اللَِّه الشُّعَْيِثيِّ ، َعنِ الَْعبَّاسِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الَْمَدنِيِّ

  " .ال ُتقَاُم الُْحُدوُد ِفي الَْمَساجِِد ، َوال ُيْسَتقَاُد ِفيِه : " َوَسلََّم ، قَالَ 
  َعطَاُء بن أَبِي َرَباحٍ ، َعْن َحكِيمٍ

َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا َخاِلٌد ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ ،  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا -٣٠٦١
كُْنُت أَْشَترِي الطََّعاَم وَأَبِيُعُه ، فََنهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَبِيَع َما لَْيسَ : " َعْن َحِكيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ 

  " .ِعْنِدي 
  َحبِيُب بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ

ْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم الشَّهِيُدي ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َع -٣٠٦٢
يمِ بن ِحَزامٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَُه َيْشتَرِي لَُه أُْضِحيَّةً ُحَصْينٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َحِك

ْيِه َوَسلََّم فََدَعا لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ" بِِديَنارٍ ، فَاْشتََراَها ثُمَّ َباَعَها بِدِيَناَرْينِ ، فَاْشَتَرى َشاةً بِِديَنارٍ َوَجاَء بِِدينَارٍ ، 
  ".بِالَْبَركَِة ، َوأََمَرهُ أَنْ يََتَصدََّق بِالدِّينَارِ 

ي ُحَصْينٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِ -٣٠٦٣
، ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَُه َيْشتَرِي لَُه أُْضِحيَّةً بِِدينَارٍ  َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الَْمدِيَنِة

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْبَركَِة ، فََدَعا لَهُ النَّبِيُّ َصلَّى " فَاْشَتَراَها ثُمَّ َباَعَها بِِديَناَرْينِ ، فَاْشَتَرى َشاةً بِِديَنارٍ َوَجاَء بِدِيَنارٍ ، 
  " .َوأََمَرُه أَنْ َيَتَصدَّقَ بِالدِّيَنارِ 

  َحسَّانُ بن بِاللٍ الْمَُزنِيُّ ، َعْن َحِكيمِ بن حَِزامٍ
َسِمْعُت أَبِي ، َحدَّثََنا : ، قَالَ  َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراِهيمَ َصاِحُب الْقُوِهيِّ -٣٠٦٤

لَمَّا َبعَثَنِي َرُسولُ اللَِّه : ُسوَْيٌد أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا َمطٌَر الَْورَّاُق ، َعْن َحسَّانَ بن بِاللٍ ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ 
  ".َمسَّ الْقُْرآنَ إِال َوأَْنَت طَاِهٌر ال َت: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْيَمنِ ، قَالَ 

  ُمَحمَُّد بن سِريِيَن ، َعْن َحِكيمٍ

َحدَّثََنا َعِليُّ بن : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، وَالَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحَنِفيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، قَاال  -٣٠٦٥
َجاَء َمالٌ : مَّدُ بن فَُضْيلٍ ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ الْمُْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَح

َنَعْم ، فََحفََن لَُه ، ثُمَّ  :قَالَ " أَزِيُدَك ؟ : " ِمَن الَْبْحَرْينِ ، فََدَعا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْعَبَّاَس فََحفََن لَُه ، فَقَالَ 
" أَزِيُدَك ؟ : " نََعْم ، فََحفََن لَُه ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ " أَزِيُدَك ؟ : " نََعْم ، فََحفََن لَُه ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ " أَزِيُدُك ؟ : " قَالَ 
: " َيا َرسُولَ اللَِّه ، خَْيٌر ِلي أَْو َشرٌّ ِلي ؟ قَالَ : َن ِلي ، فَقُلُْت ، ثُمَّ َدَعانِي فََحفَ" أَْبقِ ِلَمْن َبْعَدَك : " َنَعْم ، قَالَ : قَالَ 

ال وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ال أَقَْبلُ ِمْن أََحٍد َعِطيَّةً َبْعَدَك ، قَالَ : ، فََرَدْدُت َعلَْيِه َما أَْعطَانِي ، ثُمَّ قُلُْت " ال َبلْ َشرٌّ لََك 
  ".اللَُّهمَّ َبارِْك ِفي َصفْقَِة َيِدِه : " َيا َرسُولَ اللَِّه ، اْدُع اللََّه أَنْ ُيبَارَِك ِلي ، قَالَ : فَقُلُْت : كِيٌم قَالَ َح: ُمَحمٌَّد 



بن سِريِيَن ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، َعْن ُمَحمَِّد  -٣٠٦٦
  " .َنهَانِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَبِيَع َما لَْيَس ِعْنِدي : " َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ 

يَد ، َحدَّثَنِي أَبِو ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْحَسْينِ اَألْنصَارِيُّ اَألْصفَهَانِيُّ ، َحدَّثََنا رَْوُح بن ِعَصامِ بن َيزِ -٣٠٦٧
نََهانِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ َما لَْيسَ : " َعْن َعْوٍف ، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، قَالَ 

  " .ِعْنِدي 
ا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحمَّاٍد الشَُّعْيِثيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َعْن ُمَحمٍَّد أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََن -٣٠٦٨

  " .َنهَانِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَبِيَع َما لَْيَس ِعْنِدي : " َحكِيَم بن حَِزامٍ ، قَالَ 
: َنا َحجَّاٌج ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد ، قَاال َحدَّثََنا َعِليٌّ ، َحدَّثَ -٣٠٦٩

ِه َنهَانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: " َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن ُصبَْيحٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، َعْن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ 
  " .َوَسلََّم أَنْ أَبِيَع َما لَْيَس ِعْنِدي 

بن سِريِيَن ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا طَالُوُت بن َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ ، َعْن ُمَحمَِّد  -٣٠٧٠
  " .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ َما لَْيَس ِعْنِدي َنهَانِي َرسُولُ اللَّهِ َص: " َعْن َحِكيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ 

أَبِي هِْنٍد ، َعْن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َتمَّامٍ ، َعْن َداُوَد بن  -٣٠٧١
إِنَُّه قَْد بُورَِك ِلي ِفي التِّجَاَرِة ، : " قُلُْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ِحَزامٍ ، قَالَ ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َعْن َحِكيمِ 

  ".ال : فَأَبِيُع الَْبْيعَ ثُمَّ أَْشتَرِيِه ؟ قَالَ 

َرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن َخاِلدِ بن ِدينَارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كُ -٣٠٧٢
ال تَبِيَعنَّ َما لَْيسَ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن سِريِيَن ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، قَالَ 

  " .ِعْنَدَك 
 ْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن يُوُنَس الرَّمِْليُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُسوَْيٍد ، َحدَّثَنِي ُسفَْيانَُحدَّثََنا َي -٣٠٧٣

هِ َصلَّى اللَّهُ َنهَانِي َرسُولُ اللَّ: " الثَّْورِيُّ ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َعْن َحِكيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ 
  " .َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَبِيَع َما لَْيَس عِْنِدي 

ثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّ -٣٠٧٤
َنَهانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ : " َحمَِّد بن ِسريِيَن ، َعْن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، قَالَ ِهَشامِ بن َحسَّانَ ، َعْن ُم

  " .أَبِيَع َما لَْيَس عِْنِدي 
اسِِطيُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسَماعِيلَ بن َسالمٍ الَْو -٣٠٧٥

َحكِيمِ بن حَِزامٍ ،  إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن َخاِلٍد الْوَاِسِطيُّ ، َعْن َمْنُصورِ بن َزاذَانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، َعْن
َعْن َسلٍَف َوَبْيعٍ ، َوَشْرطَْينِ ِفي َبْيعٍ ، : َبعِ ِخصَالٍ ِفي الَْبْيعِ َنهَانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَْر: " قَالَ 

  ".َوَبْيعِ َما لَْيَس ِعْنَدَك ، َورِْبحِ َما لَمْ َتْضَمْن 
  َحكِيُم بن ُمَعاوَِيةَ النَُّميْرِيُّ

ثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ ، َعنِ السَّفَرِ بن ُنَسْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّ -٣٠٧٦
َيا َرسُولَ اللَِّه ، بَِم أَْرَسلََك َربَُّنا ؟ قَالَ َرُسولُ اللَِّه : َحكِيمِ بن ُمَعاوَِيةَ ، ،أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 



مٍ أَنْ َتْعُبدَ اللََّه َوال ُتْشرَِك بِهِ َشْيئًا ، َوتُِقيَم الصَّالةَ ، َوُتؤِْتَي الزَّكَاةَ ، َوكُلُّ ُمسِْلمٍ ِمْن ُمْسِل: " ِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".َحَراٌم ، َيا َحكِيُم بن ُمَعاوَِيةَ ، َهذَا دِيُنَك ، أَْيَنَما َتكُْن َيكِْفَك 

شٍ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحِميِد الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -٣٠٧٧
َسِمْعتُ : الَ ، قَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُسلَْيمٍ ، َعْن َيْحَيى بن َجابِرٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َحِكيمٍ ، َعْن َعمِِّه َحِكيمِ بن ُمَعاوَِيةَ 

  ".ال ُشْؤَم ، َوقَْد َيكُونُ الُْيْمُن ِفي الدَّارِ وَالَْمرْأَِة : " النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  َحكِيُم بن َحْزٍن الَْمْخُزوِميُّ ، قُِتلَ َيْوَم الَْيَمامَِة

َحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْ -٣٠٧٨
 َحكِيُم بن َحْزِن بن أَبِي َوْهبِ: قُِتلَ َيْوَم الَْيَماَمِة ِمَن الُْمْسِلِمَني ، ثُمَّ ِمْن قَُرْيشٍ ، ثُمَّ ِمْن بين َمْخُزومٍ " ِفي َتْسِمَيِة َمْن 

  " .بن َعْمرِو بن َعاِئٍذ 
ارِِث بن ثَْعلََبةَ بن الَْحكَُم بن َعْمرٍو الِْغفَارِيُّ ، كَانَ يَْنزِلُ الَْبْصَرةَ ، َوُهَو الَْحكَُم بن َعْمرِو بن ِمْخَدعِ بن ُحذَْيمِ بن الَْح

  ُملَّْيلِ بن َضْمَرةَ بن َبكْرِ بن َمنَاةَ بن ِكَنانَةَ

َداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمِغَريِة ، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، َعْن َحدَّثََنا الْمِقْ -٣٠٧٩
َعلَْيِه َوَسلََّم  أََسِمْعَت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: قَالَ ِعْمَرانُ بن الُْحَصْينِ ِللَْحكَمِ بن َعْمرٍو : َعْبِد اللَِّه بن الصَّاِمِت ، قَالَ 

  .نََعْم: ؟ قَالَ الَْحكَُم " ال طَاَعةَ َألَحٍد ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه : " ، َيقُولُ 
َعْن   بن الُْمغَِريِة ،َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ التَّيِْميِّ ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ -٣٠٨٠

َصلَّى الَْحكَُم بن َعْمرٍو الِْغفَارِيُّ بِالنَّاَس ِفي َسفَرٍ َوَبْيَن َيَدْيِه سُْترَةٌ : ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الصَّاِمِت ، قَالَ 
َد أَنْ َيْصَنَع كََما َصَنَع الْوَِليُد بن ُعقَْبةَ إِذْ َصلَّى أََرا: ، فََمرَّْت َحِمٌري َبْيَن َيَدْي أَْصحَابِِه ، فَأََعاَد بِهُِم الصَّالةَ ، فَقَالُوا 

: " أَزِيُدكُْم ؟ فَلَِحقُْت بِالُْحكْمِ فَذَكَْرُت ذَِلكَ لَُه ، فََوقََف َحتَّى َتالَحَق الْقَْوُم ، فَقَالَ : بِأَْصحَابِِه الَْغَداةَ أَْرَبًعا ، ثُمَّ قَالَ 
أَلُ اللَّهَ ةَ ِمْن أَْجلِ الَْحِمريِ الَِّتي َمرَّْت َبْيَن أَْيِديكُْم ، فَضََرْبُتُمونِي َمثَال الْبنِ أَبِي ُمَعْيٍط ، وَإِنِّي أَْسإِنِّي أََعْدُت بِكُُم الصَّال

، فََمُضوا فَلَْم َيرَْوا " َبْيَنكُْم أَنْ ُيْحِسَن سَِريَتكُْم ، َوُيْحِسَن َبالغَكُْم ، َوأَنْ يَْنُصَركُْم َعلَى َعُدوِّكُْم ، َوأَنْ ُيفَرَِّق بَْينِي َو
  .ِفي َوْجهِهِْم ذَِلكَ إِال َما ُيَسرُّونَ بِِه ، فَلَمَّا أَنْ فََرغُوا َماَت 

  َما أَسَْنَد الَْحكَُم بن َعْمروٍ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، ح -٣٠٨١

َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن َعاِصمِ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، قَاال َو
َنَهى َرُسولُ اللَّهِ : " لَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َسَواَدةَ بن َعاِصمٍ ، َعنِ الَْحكَمِ الِْغفَارِيِّ ، َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع

  ".َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الدُّبَّاِء وَالَْحنَْتمِ َوالُْمَزفَِّت َوالنَِّقريِ 
  اَرِك ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ ، حَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَب -٣٠٨٢

َتِميَمةَ السُّلَِميِّ ، َعْن دُلَْجةَ بن  َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َيحَْيى ، َعنِ التَّيِْميِّ ، َعْن أَبِي
َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ النَِّقريِ وَالُْمقَيَّرِ ، " أََتذْكُُر َيْوَم : ارِيِّ قَْيسٍ ، أَنَّ َرُجال قَالَ ِللَْحكَمِ الِْغفَ

  .َوأََنا أَشَْهُد َعلَى ذَِلَك: َنَعْم ، قَالَ اآلَخُر : ؟ قَالَ " َوَعنِ الدُّبَّاِء وَالَْحنَْتمِ 
ى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا التَّْيِميُّ ، َعْن أَبِي حَاجِبٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّ -٣٠٨٣

ى َعنِ النَِّقريِ نََه"  َوَسلََّم َرُجلٍ ِمْن بين ِغفَارٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه



  ".َوالُْمقَيَّرِ وَالدُّبَّاِء وَالَْحْنَتَمِة ، َونََهى أَنْ َيتَطَهََّر الرَُّجلُ بِفَْضلِ طَهُورِ الَْمْرأَِة 
  ، حَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ  -٣٠٨٤

َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن َعاِصمِ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن : َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، قَاال 
  " .َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ُسْؤرِ الْمَْرأَِة  نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: " َسَواَدةَ بن َعاِصمٍ ، َعنِ الَْحكَمِ الِْغفَارِيِّ ، قَالَ 

َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن َيحَْيى اَألْشنَانِيُّ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ،  -٣٠٨٥
نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيتََوضَّأَ بِفَْضلِ : " ِغفَارِيِّ ، قَالَ ، َعْن أَبِي حَاجِبٍ ، َعنِ الَْحكَمِ بن َعْمرٍو الْ

  ".الْمَْرأَِة 
ْيَمانَ التَّْيِميِّ  ُسلََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن -٣٠٨٦

نََهى َعْن " ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِي حَاجِبٍ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ
  " .ُسْؤرِ الَْمرْأَِة أَنْ ُيتََوضَّأَ بِِه 

ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن  -٣٠٨٧
يِّ ، ِحَني كُْنُت ِعْنَد الَْحكَمِ بن َعْمرٍو الِْغفَارِ: َحدَّثَنِي َجدِّي ، قَالَ : َحدَّثَنِي اْبُن الَْحكَمِ بن َعْمرٍو الْغِفَارِيِّ ، قَالَ 

إِنََّك أََحقُّ َمْن : إِنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َيقُولُ : َجاَءُه َرسُولُ َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَقَالَ 
إِذَا كَانَ اَألْمُر َهكَذَا : " َك صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ إِنِّي َسِمْعتُ َخِليِلي اْبَن َعمِّ: أََعاَنَنا َعلَى َهذَا اَألْمرِ ، فَقَالَ 

  .، فَقَِد اتََّخذْتُ َسْيفًا ِمْن َخَشبٍ" أَْو ِمثْلَ َهذَا أَنْ أَتَِّخذَ َسيْفًا ِمْن َخَشبٍ 
الِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد ، َويُوُنُس ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْه -٣٠٨٨

 بن ُحَصْينٍ ِفي دَارِ َوَحبِيٌب ، َعنِ الَْحَسنِ ، أَنَّ زَِياًدا اْسَتْعَملَ الَْحكََم بن َعْمرٍو الِْغفَارِيَّ َعلَى جَْيشٍ ، فَلَِقَيُه ِعْمَرانُ
 َهلْ َتْدرِي ِفيَما جِئُْتَك ؟ أََما َتذْكُرُ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َبلََغُه الَِّذي: فَقَالَ  اِإلمَاَرِة َبْيَن الْبَاَبْينِ ،

لَوْ : " لنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُْم فَقَْع ِفي النَّارِ ، فَقَاَم الرَُّجلُ ِليَقََع ِفيَها ، فَأُْدرَِك فَأُْمِسَك ، فَقَالَ ا: قَالَ لَُه أَِمُريُه 
  .فَإِنََّما أََرْدُت أَنْ أُذَكَِّرَك َهذَا الَْحِديثَ: َبلَى ، قَالَ : ؟ قَالَ " َوقََع ِفيَها لََدَخلَ النَّاَر ، ال طَاَعةَ ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه 

ارُ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الشَّهِيِديُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه الْبَزَّ -٣٠٨٩
فَارِيَّ ، أو أحدمها ، ُسلَْيَمانَ ، َعْن َسلْمِ بن أَبِي الذَّيَّالِ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، أَنَّ ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ ، وَالَْحكَمَ الِْغ

: ، قَالَ " ال طَاَعةَ ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه : " ان كان ُيَحدِّثُ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ويظنه عمر
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِحنيَ َسِمْعَت َرسُولَ اللَِّه َص: َوكَانَ َيَتَمنَّى أَنْ َيلْقَى اآلَخَر ِمْن أَْجلِ الَْحِديِث ، وَإِنَُّه لَِقَيُه ، فَقَالَ 

  .اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ، أَْو كََما قَالَ : َنَعْم ، قَالَ : ؟ قَالَ اآلَخُر " ال طَاَعةَ ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه : " قَالَ 
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ : اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَاال َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، وَُمَحمَُّد بن َعْبدِ  -٣٠٩٠

قَالَ : يِّ ، قَالَ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن رُدَْيحٍ ، َحدَّثََنا حَْوَشٌب ، َعنِ الَْحَسَن ، َعنِ الَْحكَمِ بن َعْمرٍو الِْغفَارِ
  ".َيقْطَعُ الصَّالةَ الْكَلُْب َوالِْحمَاُر َوالْمَْرأَةُ : " َوَسلََّم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

لُ بن ُعَبْيٍد الطَّاِئيُّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَعاوَِيةَ الْجَُمِحيُّ ، َحدَّثََنا َجمِي -٣٠٩١
بِمَ َتقُولُ َهذَا : َيا طَاُعونُ ُخذْنِي إِلَْيَك ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ : قَالَ الَْحكَُم الِْغفَارِيُّ : لَّى ، قَالَ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمَع

قَْد َسِمْعُت َما : قَالَ ، ؟ " ْوَت أَال ال َيَتَمنََّينَّ أََحدُكُُم الَْم: " ، َوقَْد َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 



َبْيعَ الُْحكْمِ ، َوكَثَْرةَ الشَّْرِط ، َوإِمَاَرةَ الصِّْبَياِن ، َوسَفَْك الدَِّماِء ، َوقَِطيَعةَ الرَِّحمِ ، : َسِمْعُتْم ، وَلَِكنِّي أُباِدُر ِستا 
  .مََزاِمَري َوَنْشئًا َيكُونُ ِفي آِخرِ الزََّماِن يَتَِّخذُونَ الْقُْرآنَ

ْعفَرٍ الُْمَخرِِّميُّ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن ِشْبلٍ الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َج -٣٠٩٢
أُرَاُه الِْغفَارِيَّ ، وَأََنا آكُلُ َوأََنا : الَْحكَُم ، قَالَ النُّْعَمانُ  َرآنِي: َعْبِد الْكَرِميِ بن ُصَهْيبٍ ، َعْن َجْعفَرِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 

َيا بّين ال َتأْكُلْ َهكَذَا ، َهكَذَا َيأْكُلُ الشَّيْطَانُ ، إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : غُالٌم ِمْن َهاُهَنا َوَهاُهَنا ، فَقَالَ 
  ".َوَضَع َيَدُه ِفي الْقَْصَعِة أَْو ِفي اإلَِناِء لَْم ُتَجاوِْز أََصابُِعُه مَْوِضَع كَفِِّه  إِذَا" كَانَ 

قُلُْت ِلَجابِرِ بن : َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِدينَارٍ ، قَالَ  -٣٠٩٣
قَْد كَانَ : ، فَقَالَ " نََهى َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة : " نَُّهْم َيْزُعُمونَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِ: زَْيٍد 

، َولَِكْن أََبى ذَِلَك الَْبْحُر ، َيعْنِي اْبَن  َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َيقُولُ ِعْنَدَنا الَْحكَمُ بن َعْمرٍو الِْغفَارِيُّ 
  ] . ١٤٥: األنعام [} قُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرًَّما{: َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما َوقََرأَ 

  الَْحكَُم بن َحْزٍن الْكُلِْفيُّ
  الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن خَاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، حَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن  -٣٠٩٤

َحدَّثََنا ِشهَاُب بن خَِراشِ بن : َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن مَْنُصورٍ ، وَالَْهيْثَُم بن خَارَِجةَ ، قَالُوا 
َجلَْسُت إِلَى َرُجلٍ لَهُ ُصْحَبةٌ َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : ن ُزَرْيقٍ الطَّاِئيُّ ، قَالَ َحْوَشبٍ ، َحدَّثَنِي شَُعْيُب ب

َوَسلََّم سَابَِع َسْبَعٍة  َوفَْدُت إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: الَْحكَُم بن َحْزٍن الْكُلِْفيُّ ، فَأَْنَشأَ ُيَحدِّثُ ، قَالَ : ُيقَالُ لَُه 
َيا َرسُولَ اللَِّه ، ُزرَْناَك لَِتْدُعَو لََنا بِخَْيرٍ ، فََدَعا لََنا بِخَْيرٍ ، َوأََمرَ : أَْو َتاِسَع ِتْسَعٍة ، فَاْسُتْؤِذنَ لََنا ، فََدَخلَْنا َعلَْيِه ، فَقُلَْنا 

رٍ ، َوالشَّأْنُ إِذْ ذَاَك ُدونٌ ، فَلَبِثَْنا بَِها أَيَّاًما ، َشهِْدَنا بَِها الُْجُمَعةَ َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه بنا فَأُنْزِلَْنا ، َوأََمَر لََنا بَِشْيٍء ِمْن َتْم
يفَاٍت طَيِّبَاٍت ُمَبارَكَاٍت ، ٍت َخِفَعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَاَم ُمَتَوكِّئًا َعلَى قَْوسٍ أَْو َعًصا ، فََحِمَد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوأَثَْنى َعلَْيِه كَِلَما

  ".أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّكُْم لَْن ُتِطيقُوا َولَْن َتفَْعلُوا كََما أُمِْرُتمْ بِِه ، َولَِكْن َسدُِّدوا َوأَْبِشُروا : " ثُمَّ قَالَ 
  الَْحكَُم بن أَبِي الَْعاصِ بن أَُميَّةَ بن َعْبدِ َشْمسِ بن َعْبِد مناف
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َعْن َداُوَد بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن قََزَعةَ ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن َعلْقََمةَ ، -٣٠٩٥
َما رَأَْيُت قَْوًما كَانُوا : قُلُْت ِلَجدِّي الَْحكَمِ ، قَالَْت بنُت الَْحكَمِ : سِ بن ُجَبْيرٍ ، قَالَ أَبِي ِهْنٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن قَْي

نيَّةُ ، إِنِّي ال ال َتلُوِميَنا َيا ب: " أَْعَجَز َوال أَسَْوأَ ِفي أَْمرِ أَْمرَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنكُْم َيا بين أَُميَّةَ ، قَالَ 
َواللَِّه َما َنزَالُ َنْسَمُع قُرَْيًشا ُتعِْلي َهذَا الصَّابِئَ ِفي َمْسجِِدَنا ، تََواَعُدوا لَُه : أَُحدِّثُِك إِال َما َرأَْيُت بَِعيَْنيَّ َهاَتْينِ ، قُلَْنا 

َنا َصوًْتا ظََننَّا أَنَُّه َما بَِقَي بِِتَهاَمةَ َجَبلٌ إِال تَفَتََّت َعلَْيَنا ، فََما َعقَلَْنا َحتَّى َحتَّى َنأُْخذَُه ، فََتَواَعْدَنا إِلَْيِه ، فَلَمَّا َرأَْيَناُه َسِمْع
ةَ الْتَقََتا إِْحَداُهَما الصَّفَا َوالَْمْرَو قََضى َصالَتُه َوَرَجَع إِلَى أَْهِلِه ، ثُمَّ َتَواَعْدَنا لَْيلَةً أُْخَرى ، فَلَمَّا َجاَء نََهْضَنا إِلَْيِه ، فَرَأَْيُت

  " .بِاُألْخَرى ، فََحالََتا َبْينََنا َوَبْيَنُه ، فَوَاللَِّه َما َنفََعَنا ذَِلَك 

ن ْسَماعِيلَ بَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرَد ، َحدَّثََنا َعاِئذُ بن َحبِيبٍ ، َعْن إِ -٣٠٩٦
الَْحكَُم بن أَبِي الَْعاصِ َيْجِلُس ِعْندَ " كَانَ : أَبِي َخاِلٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه الَْمدَنِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكْرٍ ، قَالَ 

َسلََّم اْخَتلََج أَوَّال ، فََبُصرَ بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَإِذَا َتكَلََّم النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .، فََما َيزَالُ َيْخَتِلُج َحتَّى مَاَت " أَْنَت كَذَاَك : َوَسلََّم ، فَقَالَ 

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن ِعيَسى ، َعْن بِاللِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعبَّادُ بن َيْعقُوَب ،  -٣٠٩٧
لَمَّا قُبَِض النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواسُْتْخِلَف أَُبو َبكْرٍ ، ِقيلَ لَُه ِفي الَْحكَمِ بن أَبِي : َيحَْيى ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ 

  ".َعقََدَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َما كُْنتُ َألُحلَّ ُعقَْدةً: " الَْعاصِ ، فَقَالَ 
  الَْحكَُم بن َسعِيِد بن الَْعاصِ ، قُِتلَ َيْوَم َبْدرٍ شَهِيدًا

يَّةَ بن َيْعلَى الطَّاِئِفيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َزكَرِيَّا الَْعْبَدِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُم -٣٠٩٨
َما : " أََتْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُألَبايَِعُه ، فَقَالَ : َحدَّثَنِي َجدِّي ، َعْن َعمِِّه الَْحكَمِ بن سَِعيٍد ، قَالَ 

  ". َبلْ أَْنَت عَْبُد اللَِّه: " الَْحكَُم ، قَالَ : قُلُْت " اْسُمَك ؟ 
  الَْحكَُم بن الْحَارِثِ السُّلَِميُّ

  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ ، ح -٣٠٩٩

َرانَ ، َحدَّثََنا َعِطيَّةُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحْم: َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَبْيِد بن ِحَسابٍ ، قَاال 
َبَعثَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي السَّلَبِ ، فََمرَّ بِي : " الرَّعَّاُء ، َعنِ الَْحكَمِ بن الْحَارِِث السُّلَِميِّ ، قَالَ 
، َوقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه " ال َتضْرِْبَها : اقَِتي َوأََنا أَْضرُِبَها ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد ُحلَّْت ِلي َن

  .، فَقَاَمْت فَسَاَرْت َمعَ النَّاسِ" َحلْ : " َوَسلََّم 
  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد بن َمْسَعَدةَ ، ح -٣١٠٠

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُحْمَرانَ ، َعْن َعِطيَّةَ : ِلٍد الرَّاسِبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعبَْيِد بن ِحسَابٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن خَا
: الثَ غََزَواٍت ، قَالَ َم ثَالرَّعَّاِء ، َعنِ الَْحكَمِ بن الْحَارِِث السُّلَِميِّ ، ،أَنَُّه غََزا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".إِذَا َدفَْنُتُمونِي وَرَششُْتْم َعلَى قَْبرِي الَْماَء ، فَقُوُموا َعلَى قَْبرِي َواْسَتقْبِلُوا الِْقْبلَةَ وَاْدُعوا ِلي : " قَالَ لََنا 
، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُحْمَرانَ ، َحدَّثََنا َعِطيَّةُ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعقَْبةَ السَّدُوِسيُّ  -٣١٠١



َمْن أََخذَ ِمْن طَرِيقِ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الرَّعَّاُء ، َعنِ الَْحكَمِ بن الْحَارِِث السُّلَِميِّ ، قَالَ 
  ".ْن َسْبعِ أََرِضَني الُْمْسِلِمَني ِشبًْرا َجاَء بِهِ َيْحِملُُه ِم

  الَْحكَُم بن كَْيَسانَ الَْمْخُزوِميُّ ، قُِتلَ َيْوَم بِئْرِ َمعُونَةَ

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٣١٠٢
" الَْحكَُم بن كَْيَسانَ الَْمْخُزوِميُّ : قُِتلَ َيْوَم بِئْرِ َمعُوَنةَ ِمْن أَْصَحابِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم " ْسِمَيِة َمْن ِفي َت

.  
  الَْحكَُم بن ُسفَْيانَ الثَّقَِفيُّ

َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َوالثَّْورِيِّ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن  -٣١٠٣
إِذَا تََوضَّأَ أََخذَ كَفًّا ِمنْ " انَ َعْن ُسفَْيانَ بن الَْحكَمِ ، أَوِ الَْحكَمِ بن سُفَْيانَ الثَّقَِفيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَ

  ".اٍء فََنَضَح بِِه فَْرَجُه َم
رِ ، َعْن ُمَجاِهٍد َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َسالُم بن أَبِي ُمِطيعٍ ، َعْن َمْنصُورِ بن الُْمْعَتِم -٣١٠٤

بَالَ فَأََخذَ َحفَْنةً ِمْن َماٍء فََنَضَح بَِها فَْرَجُه " ُه َعلَْيِه َوَسلََّم رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ: ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُسفَْيانَ ، قَالَ 
. "  

َعْن ُمَجاِهٍد ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، أَْخبََرنِي مَْنُصوٌر ، -٣١٠٥
إِذَا تََوضَّأَ َيْنَضُح ِحَيالَ " أَبِي الَْحكَمِ الثَّقَِفيِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ  َعنِ الَْحكَمِ أَْو
  " .فَْرجِِه بِالَْماِء 

َنا شُْعَبةُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َرُجلٍ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، َحدَّثَ -٣١٠٦
َتَوضَّأَ ، ثُمَّ أََخذَ كَفًّا ِمْن َماٍء " الَْحكَُم ، أَْو أَُبو الَْحكَمِ أَنَُّه َرأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِمْن ثَِقيٍف ، ُيقَالُ لَُه 

  " .فََنَضَح بِهِ ِثيَاَبُه 
ٍد ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُمَجاِه -٣١٠٧

  " .، فََتَوضَّأَ وَأََخذَ َماًء فََنَضَح بِِه بَالَ " رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَْحكَمِ بن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
ْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َع -٣١٠٨

  " .َبالَ ، فََتَوضَّأَ َوَنَضَح فَْرَجُه : " اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  الَْحكَمِ ، أَْو أَبِي الَْحكَمِ بن َسَناٍن ، أَنّ َرسُولَ
بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى  -٣١٠٩

: " َعلَْيِه َوَسلََّم دَّثَنِي أَبِي ، َعْن َمْنصُورٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُسفَْيانَ الثَّقَِفيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه زَاِئَدةَ ، َح
  " .َتَوضَّأَ ، َوأََخذَ كَفًّا ِمْن َماٍء فََنَضَح بِِه فَْرَجُه 

الَْوِكيِعيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم ، َعْن ُمفَضَّلِ بن ُمَهلَْهلٍ ، َعْن  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن أَْحَمَد -٣١١٠
تََوضَّأَ " ِه َوَسلََّم َمْنُصورٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُسفَْيانَ ، أَْو سُفَْيانَ بن الَْحكَمِ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

رٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْش، " َضَح فَْرَجُه َوَن
يِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُسفَْيانَ الثَّقَِف

  .ِمثْلَُه 



، َعْن ُمَجاِهٍد ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ بن ُمَغلِّسٍ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن َمْنُصورٍ -٣١١١
  " .تََوضَّأَ وََنَضحَ الَْماَء َعلَى فَْرجِِه : " رَأَْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :  َعنِ الَْحكَمِ بن ُسفَْيانَ ، قَالَ

ْنُصورٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن َم -٣١١٢
َبالَ ، ثُمَّ َدَعا بَِماءٍ : " رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َجاِهٍد ، َعنِ الَْحكَمِ ، أَوْ أَبِي الَْحكَمِ الثَّقَِفيِّ ، قَالَ ُم

  " .فََتَوضَّأَ وََنَضَح فَْرَجُه 
  الَْحكَُم بن ُعَمْيرٍ الثُّمَاِليُّ

هِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الْخََبائِرِيُّ ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَرا -٣١١٣
لَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: ِعيَسى بن إِْبَراِهيَم ، َعْن ُموَسى بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَمْيرٍ ، قَالَ 

  ".إِذَا اغَْتَسلَ أََحُدكُْم ثُمَّ ظََهَر ِمْن ذَكَرِهِ َشْيٌء فَلَْيَتَوضَّأْ : " 
بَِقيَّةُ ، َعْن  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الْخََبائِرِيُّ ، َحدَّثََنا -٣١١٤
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ى بن إِْبَراِهيَم ، َعْن ُموَسى بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَمْيرٍ ، قَالَ ِعيَس
  ".بٍ الصَّْبُر وَاالحِْتسَاُب ُهنَّ ِعْتُق الرِّقَابِ ، وَُيْدِخلُ اللَّهُ َصاِحَبُهنَّ الَْجنَّةَ بَِغْيرِ ِحَسا: " 

بَِقيَّةُ ، َعْن  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الْخََبائِرِيُّ ، َحدَّثََنا -٣١١٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِعيَسى بن إِْبَراِهيَم ، َعْن ُموَسى بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َعمِِّه الَْحكَمِ بن ُعَمْيرٍ ، قَالَ 

َف َعْنُه كَْرًبا أََحبُّ اَألْعمَالِ إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َمْن أَطَْعَم ِمْسِكيًنا ِمْن ُجوعٍ ، أَْو َدفََع َعْنُه َمْغَرًما ، أَْو كََش: " َوَسلََّم 
."  

قٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الْخََبائِرِيُّ ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْر -٣١١٦
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : قَاال ، ِعيَسى بن إِْبَراِهيَم ، َعْن ُموَسى بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَمْيرٍ ، َوَعاِئِذ بن قُْرٍظ 

  ".ال ُتَمثِّلُوا بَِشْيٍء ِمْن َخلْقِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه الرُّوُح : " ْيِه َوَسلََّم اللَُّه َعلَ
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْدرِيسَ بن ُمطَيَّبٍ الِْمصِّيِصيُّ ، وَالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال  -٣١١٧
ْيرٍ ، قَالَ فَرَّاُء الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيْعلَى اَألْسلَِميُّ ، َعْن ُموَسى بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَمالنُّْعَماِن الْ

  ".ْم َتجُِدوا فَاْدُعوا لَُه َمْن أََتى إِلَْيكُْم َمْعُروفًا فَكَاِفئُوُه ، فَإِنْ لَ: " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : 
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن النُّْعَماِن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْدرِيسَ الِْمصِّيِصيُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال  -٣١١٨

كَاِن : ُموَسى بن أَبِي حَبِيبٍ ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَمْيرٍ ، قَالَ الْفَرَّاُء الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيْعلَى اَألْسلَِميُّ ، َعْن 
: إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فَاْرفَعُوا أَْيدَِيكُْم ، َوال ُتَخاِلْف آذاَنكُْم ، ثُمَّ قُولُوا : " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا 

َعلَى التَّكْبِريِ  سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وَبَِحْمِدَك ، َوَتبَاَرَك اْسُمَك ، َوَتعَالَى َجدَُّك ، َوال إِلََه غَْيُرَك ، َوإِنْ لَْم َتزِيُدوااللَُّه أَكَْبُر ، 
  ".أَجَْزأَْتكُْم 

الْفَرَّاُء ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيعْلَى ، َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن النُّْعَماِن -٣١١٩
كُنَّا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي طََعامٍ ، فََتَناَولَ : ُموَسى بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَمْيرٍ ، قَالَ 

ال : " يال ، فََتَناَولَُه ثَْوَبُه فََمَسَح بِِه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ َخاِدَم أَْهلِ الَْبْيِت مَْنِد
  ".َتَتَمْنَدلْ بِثَْوبِ َمْن لَْم َتكُْس 



ا َبِقيَّةُ ، َعْن ِعيَسى بن إِْبَراِهيَم ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي اَألذَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفًّى ، َحدَّثََن -٣١٢٠
اسَْتْحيُوا ِمَن اللَِّه َحقَّ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُموَسى بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَمْيرٍ ، قَالَ 

طَْن َوَما َوَعى ، َواذْكُرُوا الْمَْوَت َوالْبِلَى ، فََمْن فََعلَ ذَِلَك كَانَ ثَوَاُبُه َجنَّةَ الَْحَياِء ، اْحفَظُوا الرَّأَْس َوَما َحَوى ، َوالَْب
  ".الَْمأَْوى 
ن ْن ِعيَسى بَحدَّثََنا َعْبدُوُس بن َدْيزََوْيِه الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد ، َع -٣١٢١

َينْزِلُ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : إِبَْراهِيَم ، َعْن ُموَسى بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَمْيرٍ ، قَالَ 
  ".الْقُْرآنُ ، فَُهَو كَالُم اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 

َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن إِْبَراهِيَم ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن -٣١٢٢
اَألْمرُ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن ُموَسى بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَمْيرٍ الثَُّماِليِّ ، قَالَ 

  ".ُمفِْظُع ، وَالْحَْملُ الُْمْضِلُع ، َوالشَّرُّ الَِّذي ال َيْنقَِطُع ، إِظَْهاُر الْبَِدعِ الْ
  ".قُصُّوا الشَّارَِب َمَع الشِّفَاِه : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوبَِهذَا اِإلْسَناِد ، قَالَ  -٣١٢٣

  لَِميَُّحجَّاُج بن ِعالطٍ السُّ

ْن أََنسِ بن َماِلٍك َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ ، َع -٣١٢٤
َيا َرُسولُ اللَِّه ، إِنَّ ِلي بَِمكَّةَ : َحجَّاجُ بن ِعالٍط لَمَّا افْتََتَح َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيَبَر ، قَالَ الْ: ، قَالَ 

فَأَِذنَ لَُه َرُسولُ اللَِّه " ْيئًا ، َماال ، َوإِنَّ ِلي بَِها أَْهال ، وَإِنِّي أُرِيُد أَنْ آِتَيُهْم ، فَأََنا ِفي ِحلٍّ إِنْ أََنا نِلُْت ِمْنكَ أَْو قُلُْت َش
اْجَمِعي َما كَانَ ِعْنَدِك ، فَإِنِّي أُرِيدُ : فَأََتى امَْرأََتهُ ِحَني قَِدَم ، فَقَالَ : ، قَالَ " َسلََّم أَنْ َيقُولَ َما َشاَء َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ا ذَِلَك بَِمكَّةَ ، فَاْنقََمعَ أَنْ أَشَْترَِي ِمْن غََناِئمِ ُمَحمٍَّد وَأَْصحَابِِه ، فَإِنَُّهْم قَدِ اسُْتبِيُحوا وَأُصِيَبْت أَمَْوالُُهْم ، َوفََش
َوَبلَغَ الَْخَبُر الَْعبَّاَس بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، فََعِقَر َوَجَعلَ ال : الُْمْسِلُمونَ ، َوأَظَْهَر الُْمْشرِكُونَ فََرًحا َوُسُروًرا ، قَالَ 
َوْيلََك َماذَا جِئَْت بِِه ؟ َوَماذَا َتقُولُ ؟ فََما َوَعَد اللَُّه َعزَّ : ٍط َيْسَتطِيُع أَنْ َيقُوَم ، ثُمَّ أَْرَسلَ غُالًما إِلَى الَْحجَّاجِ بن ِعال

اقَْرأَ َعلَى أَبِي الْفَْضلِ السَّالَم ، َوقُلْ لَُه فَلُْيَخلَّ ِلي ِفي َبْعضِ ُبُيوِتهِ : فَقَالَ الَْحجَّاُج : َوَجلُّ َخْيٌر ِممَّا جِئَْت بِِه ، قَالَ 
فََوثَبَ : أَْبِشرْ َيا أََبا الْفَْضلِ ، قَالَ : فََجاَء غُالُمُه ، فَلَمَّا َبلَغَ الْبَاَب ، قَالَ : الَْخَبَر َعلَى َما َيسُرُُّه ، قَالَ  آلِتَيُه ، فَإِنَّ

أَنَّ َرُسولَ " ثُمَّ َجاَءُه الَْحجَّاُج فَأَْخبََرُه :  الَْعبَّاُس فََرًحا حَتَّى قَبَّلَ َبْيَن َعْيَنْيِه ، فَأَْخَبَرُه َما قَالَ الَْحجَّاُج ، فَأَْعَتقَُه ، قَالَ
  اللَِّه

، وَاْصطَفَى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَِد افَْتَتحَ َخْيَبَر َوغَنَِم أَْموَالَُهْم ، َوَجَرتْ ِسَهاُم اللَِّه ِفي أَْموَاِلهِْم
أَْهِلَها ، ِفيَّةَ بنَت حَُييٍّ ، وَاتََّخذََها ِلَنفِْسِه ، َوخَيََّرَها َبْيَن أَنْ ُيْعِتقََها وََيكُونَ زَْوَجَها ، أَوْ َتلَْحَق بِاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َص

فَاْسَتأْذَْنتُ " َمَعُه فَأَذَْهبَ بِِه ، ، َولَِكنِّي جِئُْت ِلَما كَانَ ِلي َهاُهَنا ، أََرْدتُ أَنْ أَْج" فَاْخَتاَرْت أَنْ يُْعِتقََها وََتكُونَ زَْوَجَتُه 
: ، قَالَ " ذْكُْر َما َبَدا لََك َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَِذنَ ِلي أَنْ أَقُولَ َما ِشئُْت ، فَأَْخِف َعلَيَّ ثَالثًا ، ثُمَّ ا

أَْو مََتاعٍ فََدفََعْتُه إِلَْيِه ، ثُمَّ اْنَشَمَر بِِه ، فَلَمَّا كَانَ َبْعَد ثَالثٍ أََتى الَْعبَّاُس امَْرأَةَ  فََجَمَعِت امَْرأَُتُه َما كَانَ ِعْنَدَها ِمْن ُحِليٍّ
َيا أََبا الْفَْضلِ ،  ال ُيحْزِْنَك اللَُّه: َما فََعلَ زَْوُجِك ؟ فَأَْخَبَرْتُه أَنَُّه قَْد ذََهَب َيْوَم كَذَا َوكَذَا ، َوقَالَْت : الَْحجَّاجِ ، فَقَالَ 

فََتَح اللَُّه خَْيَبَر َعلَى " أََجلْ ، ال ُيحْزِنُنِي اللَُّه ، وَلَْم َيكُْن بِحَْمِد اللَِّه إِال َما أَْحَبْبَنا ، : لَقَْد َشقَّ َعلَْيَنا الَِّذي َبلََغَك ، قَالَ 
، فَإِنْ كَانَ لَكِ َحاَجةٌ ِفي " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصِفيَّةَ ِلَنفِْسِه  َرسُوِلِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َواْصطَفَى َرُسولُ



ثُمَّ : فَإِنِّي وَاللَِّه َصاِدٌق ، وَاَألْمُر َعلَى َما أَخَْبرُْتِك ، قَالَ : أَظُنَُّك َواللَّهِ َصاِدقًا ، قَالَ : َزْوجِِك فَالْحَِقي بِِه ، قَالَْت 
  ال ُيِصيُبَك إِال َخْيرٌ َيا أََبا الْفَْضلِ ،: َهَب حَتَّى أََتى َمجَاِلَس قَُرْيشٍ ، َوُهمْ َيقُولُونَ إِذَا َمرَّ بِهِْم ذَ

لَى َرسُوِلِه َصلَّى اللَُّه أَنَّ َخْيَبَر فََتَحَها اللَُّه َع" لَْم ُيِصبْنِي إِال َخْيٌر بَِحْمدِ اللَِّه ، لَقَْد أَْخَبرَنِي الَْحجَّاُج بن ِعالٍط : قَالَ 
، َوقَْد َسأَلَنِي أَنْ أُخِْفَي " ِسِه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَجَرْت ِسَهاُم اللَِّه ، وَاْصطَفَى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َصِفيَّةَ ِلنَفْ

انَ لَُه ِمْن َشْيٍء َهاُهَنا ثُمَّ َيذَْهَب ، فََردَّ اللَُّه الْكَآَبةَ الَِّتي كَاَنتْ بِالُْمْسِلِمنيَ َعْنُه ثَالثًا ، َوإِنََّما َجاَء ِليَأُْخذَ مَالَُه َوَما كَ
لُْمْسِلُمونَ ، ُم الَْخَبَر ، فَُسرَّ اَعلَى الُْمْشرِِكَني ، َوَخَرَج الُْمْسِلُمونَ َمْن كَانَ َدَخلَ َبْيَتُه ُمكْتَِئًبا حَتَّى أََتُوا الَْعبَّاَس فَأَخَْبَرُه

  .َوَردَّ اللَُّه َما كَانَ ِمْن كَآَبٍة أَْو غَْيٍظ أَوْ ُحْزٍن َعلَى الُْمْشرِِكَني
إِْبَراِهيَم بن  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ ، َعْن -٣١٢٥
أَنَّ الَْحجَّاَج بن ِعالٍط أَْهَدى ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه " ِن أَبِي َشْيَبِة ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ُعثَْما

  " .َعلَْيِه َوَسلََّم َسْيفَُه ذَا الْفَقَارِ ، وَِدْحَيةَ الْكَلْبِيَّ أَْهَدى لَُه َبْغلََتُه الشَّْهَباَء 
  َحجَّاُج بن َعْبِد اللَِّه النَّصْرِيُّ

 ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ -٣١٢٦
النَّفَلُ َحقٌّ ، نَفَلَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : " جَّاُج بن َعْبِد اللَِّه النَّصْرِيُّ ، قَالَ بن َيزِيَد بن جَابِرٍ ، َعْن َمكْحُولٍ ، َحدَّثََنا الَْح

  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َحجَّاُج بن َماِلٍك اَألْسلَِميُّ

أََنا : رٍ ، َواْبنِ ُجرَْيجٍ ، والثوري ، قَالُوا َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَم -٣١٢٧
َيا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : قُلُْت : ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ اَألْسلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  ".غُرَّةٌ ، َعْبٌد أَْو َولِيَدةٌ : " رَّضَاعِ ؟ قَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم ، َما ُيذِْهُب َعنِّي َمذَمَّةَ ال
ُعْرَوةَ ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن  -٣١٢٨

غُرَّةٌ ، َعْبٌد أَوْ : " َما ُيذِْهُب َعنِّي َمذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َسأَلْتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى: الَْحجَّاجِ ، قَالَ 
  " .أََمةٌ 

امِ بن ْن ِهَشَحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َع -٣١٢٩
َيا َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما ُيذِْهُب َعنِّي : قُلُْت : ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ اَألْسلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  " .غُرَّةٌ ، َعْبٌد أَْو أََمةٌ : " َمذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ 

 ْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ ، َعْن ِهَشامَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َع -٣١٣٠
ِهُب َعنِّي َمذَمَّةَ َيا َيا َرسُولَ اللَِّه ، َما ُيذْ: قُلُْت : بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا " َعْبٌد أَْو أََمةٌ ِعْندَ الِْفطَامِ : " الرَّضَاعِ ؟ قَالَ 
بِيِه ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَ

ثََنا حَفُْص بن َمْيَسَرةَ ، َعْن َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن سَِعيٍد ، َحدَّ
َما : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ أنَّ أََباُه أََبا َحْدَردٍ َسأَلَ َسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ ِهَشامِ

  .ُيذِْهُب عَنِّي َمذَمَّةَ الرََّضاعِ ؟ فَذَكََر ِمثْلَُه 



يزِ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الَْهاشِِميُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َوِهَشامِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ -٣١٣١
َما ُيذِْهبُ : َوَسلََّم أَنَّهُ َسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َعْن أَبِيِه ، بن ُعْرَوةَ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن َماِلكٍ اَألْسلَِميِّ 
  " .غُرَّةٌ ، َعْبٌد أَْو أََمةٌ : " َعنِّي َمذَمَّةَ الرََّضاعِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُع -٣١٣٢
الُْغرَّةُ ، الَْعْبدُ : " َيا َرسُولَ اللَِّه ، َما ُيذِْهُب َعنِّي َمذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : قُلُْت : الَْحجَّاجِ اَألْسلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  " .أَوِ اَألَمةُ 
و الَْوِكيِعيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُعثَْمانَ الالِحِقيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن أَْحَمَد بن َعْمرٍ -٣١٣٣

َيا َيا َرسُولَ اللَِّه ، َما : قُلُْت : َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ اَألْسلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  " .غُرَّةٌ ، َعْبٌد أَْو أََمةٌ : " ُب عَنِّي َمذَمَّةَ الرََّضاعِ ؟ قَالَ ُيذِْه

ِث ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِ -٣١٣٤
، وابن مسعان ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ ، َعْن  َوَسِعيُد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الُْجَمِحيُّ

  " .الُْغرَّةُ ، الَْعْبُد أَوِ اَألَمةُ : " َيا َرسُولَ اللَِّه ، َما ُيذِْهُب َعنِّي َمذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : أَبِيِه ، أَنَُّه قَالَ 
أَنَّهُ : :  أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، أََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألسَْوِدَحدَّثََنا  -٣١٣٥

َما : هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمَع ُعْرَوةَ ُيْخبُِر ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ اَألْسلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه قَالَ ِلَرسُولِ اللَّ
  " .َعْبٌد أَْو َوِليَدةٌ : " ُيذِْهُب عَنِّي َمذَمَّةَ الرََّضاعِ َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ 

  َحجَّاُج بن َعْمرِو بن غَزِيَّةَ اَألْنَصارِيُّ

ا ضَِراُر بن ُصَرَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََن -٣١٣٦
الَْحجَّاجُ بن َعْمرِو بن غَزِيَّةَ ، َوُهَو الَِّذي كَانَ َيقُولُ : اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َمَع َعِليٍّ 

َربََّنا إِنَّا أَطَْعَنا َسادََتَنا َوكُبَراَءَنا فَأََضلُّوَنا {: مَْعَشَر األَْنَصارِ ، أَتُرِيُدونَ أَنْ َنقُولَ ِلَربَِّنا إِذَا لَِقينَاُه  َيا: " ِعْنَد الْقَِتالِ 
  ] " . ٦٧: األحزاب [} السَّبِيال
  ُرونَ ، حَحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َها -٣١٣٧

 بن ُعلَيَّةَ ، كلهم ، َعْن َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َوإِْسَماعِيلُ
: َحدَّثَنِي الَْحجَّاُج بن َعْمرٍو األَْنصَارِيُّ ، قَالَ َحجَّاجِ بن أَبِي ُعثَْمانَ ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثَنِي ِعكْرَِمةُ ، 

: ، قَالَ " َمْن كُِسَر أَْو َعَرَج فَقَْد َحلَّ ، َوَعلَْيِه َحجَّةٌ أُخَْرى : " َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  .َصَدَق: ْيَرةَ ، فَقَاال فََحدَّثُْت بِِه اْبَن َعبَّاسٍ ، وَأََبا ُهَر

َحجَّاجِ الصَّوَّاِف ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن الُْمْخَتارِ ، َوَيْحَيى ، َعنِ الْ -٣١٣٨
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : اَج بن َعْمرٍو اَألْنَصارِيَّ ، قَالَ َسِمْعُت الَْحجَّ: َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، قَالَ 

  .َصَدَق : ، فَسَأَلُْت أََبا ُهَريَْرةَ ، َواْبَن َعبَّاسٍ ، فَقَاال " َمْن كُِسَر أَْو َعَرَج فَقَْد َحلَّ ، َوَعلَْيِه َحجَّةٌ : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِثريٍ للَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كََحدَّثََنا َعْبُد ا -٣١٣٩
رِّي َعْن َحَبسِ الُْمْحرِمِ سَأَلُْت الَْحجَّاَج بن َعْمرٍو األَْنصَا: ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َراِفعٍ َموْلَى أُمِّ َسلََمِة ، قَالَ 

، "َمْن كُِسَر أَْو َعَرَج أَْو َمرَِض فَقَدْ َحلَّ ، َوَعلَْيِه الَْحجُّ ِمْن قَابِلٍ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، فَقَالَ 



  .َصَدَق الَْحجَّاُج : اسٍ ، فَقَاال فََسأَلُْت َعْنُه أََبا هَُرْيَرةَ ، وَاْبَن َعبَّ: قَالَ ِعكْرَِمةُ 
ْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، َع -٣١٤٠

َسأَلُْت الَْحجَّاَج بن : اللَِّه بن َراِفعٍ َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَ ُيوُسَف ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، أَنَّ َعْبَد 
َمْن َعَرَج أَْو كُِسَر أَوْ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْمرٍو األَْنَصارِيَّ َعمَّْن ُحبَِس َوُهَو ُمْحرٌِم ، فَقَالَ 

  .َصَدَق : فََحدَّثُْت اْبَن َعبَّاسٍ ، وَأََبا ُهرَْيَرةَ ، فَقَاال : ، قَالَ ِعكْرَِمةُ " تَِّحْد ِمثْلََها َوقَْد َحلَّ َمرَِض أَْو ُحبَِس فَلَْي
بِيَعةَ ، َعْن َر َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن َجْعفَرِ بن -٣١٤١

كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألعَْرجِ ، َعْن كَِثريِ بن الَْعبَّاسِ ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن َعْمرٍو الْمَازِنِيِّ ، قَالَ 
  ".جََّد َيَتَهجَُّد بَْعَد َنْوِمِه ، َوكَانَ َيْسَتنُّ قَْبلَ أَنْ يََتَه: " َعلَْيِه َوَسلََّم 

، َعْن َجْعفَرِ بن  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ -٣١٤٢
زِيَّةَ َصاِحبِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َربِيَعةَ ، َعنِ اْبنِ ُهْرُمَز ، َعْن كَِثريِ بن الَْعبَّاسِ ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن َعْمرِو بن غَ

الَْمْرُء ُيَصلِّي : التََّهجُُّد " بَِحْسبِ أََحِدكُْم إِذَا قَاَم ِمَن اللَّْيلِ ُيَصلِّي َحتَّى ُيصْبَِح أَنَُّه قَْد تََهجََّد ، إِنََّما : َوَسلََّم ، قَالَ 
  ".الةَ بَْعَد َرقَْدٍة ، َوتِلَْك كَاَنتْ َصالةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّالةَ َبْعَد رَقَْدٍة ، ثُمَّ الصَّ
  َحجَّاُج بن َعاِمرٍ الثَُّماِليُّ

َدانَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعْن ثَْورٍ ، َعْن َخاِلِد بن َمْع -٣١٤٣
َعاِمرٍ الثَُّماِليِّ ، َوكَانَ  َعاِمرٍ الثُّمَاِليِّ ، َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَعنِ الَْحجَّاجِ بن

: َصلََّيا َمَع ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه الصُّْبَح ، فَقََرأَ " ُهَما ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَّ
  " .فََسَجَد ِفيَها ]  ١: االنشقاق [} إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{

، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن ُشَرْحبِيلَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي  -٣١٤٤
ُهْم رَأَْيُت خَْمَسةً ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُمُّونَ َشَوارِبَُهْم َوُيْعفُونَ ِلَحا: " بن ُمْسِلمٍ ، قَالَ 

، وَالَْحجَّاَج بن َعاِمرٍ الثَُّماِليَّ ، َوالْمِقَْداَم بن َمْعدِيكَرَِب ، َوَعْبَد اللَِّه بن ُبْسرٍ الَْمازِنِيَّ ،  أََبا أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ: َوَيُصرُّوَنَها 
  " .َوُعْتَبةَ بن َعْبٍد السُّلَِميَّ ، كَاُنوا َيقُمُّونَ َمَع طََرِف الشَّفَِة 

  السَّْهِميُّ ، قُِتلَ َيْوَم أَجَْناِديَنَحجَّاُج بن الَْحارِِث بن قَْيسٍ الْقَُرِشيُّ ثُمَّ 
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٣١٤٥

  " .َحجَّاُج بن الَْحارِِث بن قَْيسٍ : ِلِمَني ، ثُمَّ ِمْن قَُرْيشٍ ، ثُمَّ ِمْن بين َسْهمٍ قُِتلَ َيْوَم أَْجَناِديَن ِمَن الُْمْس" ِفي َتْسِمَيِة َمْن 
َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٣١٤٦
: اسُْتْشهِدَ َيْوَم أَجَْناِديَن ِمْن قَُرْيشٍ ، ثُمَّ ِمْن بين سَْهمٍ " ْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َمنِ فُلَْيحٍ ، َع

  " .َحجَّاُج بن الَْحارِِث بن قَْيسٍ 
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ،  َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، -٣١٤٧

  " .َحجَّاجُ بن الْحَارِثُ : اسُْتشْهَِد َيْوَم أَجَْناِديَن ِمْن قَُرْيشٍ ، ثُمَّ ِمْن بين سَْهمٍ " ِفي َتْسِمَيِة َمنِ 
  َحجَّاٌج الَْباِهِليُّ



لَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه ا -٣١٤٨
 ابِ النَّبِيَِّسِمْعُت الَْحجَّاَج بن الَْحجَّاجِ الَْباِهِلّي ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِيِه ، َوكَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَح: قَالَ 

أََمَرُهمْ بِاِإلبَْراِد بِالظُّْهرِ بِأَنَّ الَْحرَّ : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُرَاُه َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ".ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم 

  َباُب َمنِ اْسُمُه الَْحارِثُ
  ْعَماِن اَألْنَصارِيُّ ، َبْدرِيٌَّحارِثَةُ بن النُّ

زَِيادُ بن َعْبِد اللَّهِ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا -٣١٤٩
حَارِثَةُ بن النُّْعَماِن بن َزْيدِ بن ُعَبْيِد بن ثَْعلََبةَ بن غَْنمِ : َشهَِد َبْدًرا " َمْن الَْبكَّاِئيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاقِ ، ِفي َتْسِمَيِة 

  " .بن َماِلِك بن النَّجَّارِ 
بن فُلَْيحٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  -٣١٥٠

حَارِثَةُ بن النُّْعَماِن ، : شَهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين النَّجَّارِ " ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن 
  " .َع جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم ِعْنَد الَْمقَاِعِد َوُهَو الَِّذي َمرَّ بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َم

َعْن ِمقَْسمٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى ، َعنِ الَْحكَمِ ، -٣١٥١
ْعَماِن َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم يَُناجِيهِ َمرَّ حَارِثَةُ بن النُّ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

أََما إِنَُّه ِمنَ : الَ َما َمَنَعُه أَنْ ُيَسلَِّم ؟ إِنَُّه لَْو سَلََّم لَرََدْدُت َعلَْيِه ، ثُمَّ قَ: ، فَلَْم ُيَسلِّْم ، فَقَالَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم 
َيِفرُّ النَّاُس َعْنَك غَْيَر ثََمانَِني ، فََيِصُريونَ : قَالَ " َوَما الثَّمَاُنونَ ؟ : " الثَّمَانَِني ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
نَِّة ، فَلَمَّا َرَجَع َحارِثَةُ َسلََّم ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َمَعَك ، رِْزقُُهْم َورِْزُق أَْوالدِِهْم َعلَى اللَِّه ِفي الَْج

" فََرأَْيَتُه ؟ : " َرأَْيُت َمَعَك إِْنسَاًنا ، فَكَرِْهتُ أَنْ أَقْطََع َحِديثََك ، قَالَ : قَالَ " أَال َسلَّْمَت ِحَني َمَرْرَت ؟ : " َوَسلََّم 
  .، َوقَْد قَالَ ، فَأَْخبََرُه بَِما قَالَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم" ذَاَك جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم : " َعْم ، قَالَ َن: قَالَ 

ي عَْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَْخبََرنِ -٣١٥٢
َمَرْرُت َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه جِبْرِيلُ َعلَْيِه : َعاِمرِ بن َربِيَعةَ ، َعْن َحارِثَةَ بن النُّْعَماِن ، قَالَ 

: " ا اْنَصَرفُْت َوَرَجعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلي السَّالُم جَاِلٌس ِفي الَْمقَاِعِد فََسلَّْمُت َعلَْيِه ثُمَّ أَجَْزُت ، فَلَمَّ
  ".فَإِنَُّه جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، َوقَْد َردَّ َعلَْيَك السَّالَم : " َنَعْم ، قَالَ : قُلُْت " َهلْ رَأَْيَت الَِّذي كَانَ َمِعي ؟ 

بن  ن َعْبِد اللَِّه الْقُْرُمِطيُّ الَْعَدوِيُّ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َعْبِد الْوَهَّابِ الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلَُحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ب -٣١٥٣
: بن النُّْعَماِن ، قَالَ  قَْيسٍ اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ُمَحمَِّد بن أَبِي الرَِّجالِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه حَارِثَةَ

: ، فَقَالَ َرُجلٌ " الطَِّيَرةُ ، وَالَْحَسُد ، َوُسوُء الظَّنِّ : ثَالثٌ الزِمَاٌت ُألمَِّتي : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحَسْدَت فَاْسَتْغفَرِ اللََّه ، وَإِذَا ظََنْنَت فَال ُتَحقِّْق ، َوإِذَا َتطَيَّْرتَ إِذَا : " َما ُيذِْهُبُهنَّ َيا َرسُولَ اللَِّه ِممَّْن ُهَو ِفيِه ؟ قَالَ 

  ".فَاْمضِ 
  َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ،ح -٣١٥٤

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعثَْمانَ ، َعْن : ثََنا هَاِشُم بن الَْولِيِد الَْهَروِيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُعَبْيدٌ الِْعْجلُ ، َحدَّ
َع ِعْنَدُه ِمكَْتال كَانَ َحارِثَةُ بن النُّْعَماِن قَْد ذََهَب َبَصُرُه ، فَاتََّخذَ َخْيطًا ِفي ُمَصالُه إِلَى َبابِ ُحْجَرِتِه ، وََوَض: أَبِيِه ، قَالَ 



لَْخْيِط َحتَّى ُيَناوِلَُه ، َوكَانَ ِفيِه َتْمٌر َوغَْيُرُه ، فَكَانَ إِذَا َجاَء الِْمْسِكُني فََسلَّمَ أََخذَ ِمْن ذَِلَك الِْمكَْتلِ ، ثُمَّ أََخذَ بِطََرفِ ا
ُمَناَولَةُ الِْمْسِكنيِ َتِقي : " للَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِمْعتُ َرسُولَ ا: َنْحُن َنكِْفيَك ، فَقَالَ : أَْهلُُه ، َيقُولُونُ 

  ".ِميَتةَ السُّوِء 
ةَ ، لَِّه َمْولَى غُفَْرَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد ال -٣١٥٥

َيخُْرُج الرَُّجلُ ِفي : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن ثَْعلََبةَ بن أَبِي َماِلٍك ، َعْن َحارِثَةَ بن النُّْعَماِن ، قَالَ 
: ى إِذَا أَكَلَ َما حَْولَُه َوَتَعذََّرْت َعلَْيِه اَألْرُض ، قَالَ غََنِمِه إِلَى حَاِشَيِة الْقَْرَيِة فََيشَْهُد الصَّلَوَاِت وَيُؤوبُ إِلَى أَْهِلِه ، َحتَّ

ُمَعةَ ، َحتَّى إِذَا أَكَلَ َما لَوِ اْرَتفَْعُت إِلَى َرْدَهٍة ِهَي أَْعفَا كًَأل ِمْن َهِذِه ، فََيْرَتِفُع َحتَّى ال َيشَْهَد ِمَن الصَّلََواِت إِال الُْج
لَوِ اْرَتفَْعُت إِلَى َرْدَهٍة ِهَي أَْعال كًَأل ِمْن َهِذِه ، فََيْرتَِفُع حَتَّى ال َيْشَهدَ ُجُمَعةً ، : ْيِه اَألْرُض ، قَالَ َحْولَُه َوتََعذََّرْت َعلَ

  ".َوال َيْدرِي َما َيْوُم الُْجُمَعِة َحتَّى يُطَْبَع َعلَى قَلْبِِه 

  دَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن ُعَمَر َمْولَى غُفَْرةَ ، حَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َح -٣١٥٦
َحدَّثََنا : سَْعٍد ، قَاال  َوَحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم ، أََنا َناِفُع بن َيزِيَد ، وَاللَّْيثُ بن

َسِمْعُت حَارِثَةَ بن : ْولَى غُفَْرةَ ، أَنَّ ثَْعلََبةَ بن أَبِي َماِلٍك ، َوكَانَ كَبًِريا َوكَانَ إَِماَم بين قَُرْيظَةَ حَتَّى َماَت ، قَالَ ُعَمُر َم
رَُّجلُ ِفي غََنِمِه فََيكُونُ ِفي َحاِشَيةِ الْقَْرَيةِ َيخُْرُج ال: " إِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ : النُّْعَماِن ، أَنَُّه قَالَ 

لَوِ اْنَتقَلُْت إِلَى َرْدَهةٍ : ، َوَيشَْهُد الصَّلَوَاِت وَيُؤوبُ إِلَى أَْهِلِه ، حَتَّى إِذَا أَكَلَ َما حَْولَُه َوتََعذََّرْت َعلَْيِه اَألْرُض ، قَالَ 
ِقلُ حَتَّى ال َيْشَهَد ِمَن الصَّلَوَاِت شَْيئًا إِال الُْجُمَعةَ ، حَتَّى إِذَا أَكَلَ َما َحْولَُه َوتََعذََّرْت َعلَْيِه ِهَي أَْعفَا كًَأل ِمْن َهِذِه ، فََيْنَت

ال َيْدرِي َما الُْجُمَعةُ ، لَوِ اْنَتقَلُْت إِلَى َرْدَهٍة ِهيَ أَْعفَا كًَأل ِمْن َهِذِه ، فََيْنتَِقلُ حَتَّى ال َيْشَهدَ الُْجُمَعةَ َو: اَألْرُض ، قَالَ 
َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن سَْعٍد ، َعْن ، " فَُيطَْبَع َعلَى قَلْبِِه 

فَْرةَ ، َعْن ثَْعلََبةَ بن أَبِي مَاِلٍك ، َعْن َحارِثَةَ بن النُّْعَماِن ، َخاِلِد بن يَزِيَد ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن ُعَمَر َمْولَى غُ
، فَذَكَرَ " إِنَّ الرَُّجلَ لََيكُونُ لَهُ الْغَُنْيَمةُ ِفي َحاِشَيةِ الْقَْرَيِة : " َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : قَالَ 

  َنحَْوُه ،

الرِّجَالِ ، َعْن ُعَمَر َمْولَى  دَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِيَح
  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه غُفَْرةَ ، َعْن ثَْعلََبةَ بن أَبِي َماِلٍك ، َعْن َحارِثَةَ بن النُّْعَماِن ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّ

، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُرْسَتةَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمِ بن مَْرُزوقٍ الرَّازِيُّ  -٣١٥٧
َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َعْن َحارِثَةَ بن النُّْعَماِن ، قَالَ فَُدْيٍك ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعثَْمانَ ، َعْن أَبِيِه ، 

  " .ُمَناَولَةُ الِْمْسِكنيِ َتِقي ِميَتةَ السُّوِء : " 
  َحارِثَةُ اْبُن الرَُّبيِّعِ األَْنصَارِيُّ ، َوُهَو َحارِثَةُ بن سَُراقَةَ

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : ِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال َحدَّثََنا َع -٣١٥٨
أََصاَبُه َسْهٌم غَْرٌب فََوقََع فََسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ حَارِثَةَ اْبَن الرَُّبيِّعِ َجاَء َنظَّاًرا َيْوَم أُُحٍد ، َوكَانَ غُالًما ، 

َيا َياَرُسولَ اللَِّه ، قَْد َعِلْمَت َمكَانَ َحارِثَةَ ِمنِّي ، فَإِنْ َيكُْن ِمْن : ِفي ثُْغَرِة َنْحرِِه فَقََتلَُه ، فََجاَءتْ أُمُُّه الرُّبَيُِّع ، فَقَالَْت 
َيا أُمَّ َحارِثَةَ ، إِنََّها لَْيَسْت بَِجنٍَّة وَاِحَدٍة ، َولَِكنََّها جَِنانٌ كَِثَريةٌ ، : " َنُع ، قَالَ أَْهلِ الَْجنَِّة فَسَأَْصبُِر ، وَإِال فََستََرى َما أَْص

  .فَسَأَْصبُِر: ، قَالْت " َوُهَو ِفي الِْفْردَْوسِ اَألْعلَى 



، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي َعُروَبةَ ،  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَالِ -٣١٥٩
َيا أُمَّ َحارِثَةَ ، إِنََّها َجنَّةٌ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

  " .، َوإِنَّ َحارِثَةَ ِفي الْفِْردَْوسِ اَألْعلَى ، فَإِذَا سَأَلُْتُم اللََّه َعزَّ َوَجلَّ فََسلُوُه الِْفْردَْوَس  ِفي جَِناٍن
الْعَزِيزِ بن  ْبُدَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحِميِد الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َع -٣١٦٠

َهلََك حَارِثَةُ َيْوَم أُُحٍد ، أَصَاَبُه سَْهٌم ، فَأََتتْ : ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 
لَِّه ، إِنْ كَانَ ِفي الَْجنَّةِ لَْم أَْبِك َعلَْيِه ، َوإِنْ كَانَ ِفي النَّارِ َيا َرُسولَ ال: أُمُُّه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَْت 

  " .إِنََّها جَِنانٌ ، وَإِنَُّه لَِفي الِْفْردَْوسِ اَألْعلَى : " فََسَيَرى اللَُّه َما أَْصَنُع ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ْيٍد األَْنَصارِيُّ ، بدريَحارِثَةُ بن َز
َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٣١٦١

شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين الَْحارِِث بن " فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن 
  " .حَارِثَةُ بن زَْيِد بن أَبِي ُزَهْيرِ بن اْمرِئِ الْقَْيسِ : الْخَْزَرجِ 

  َحارِثَةُ بن َماِلِك بن غَِضبِ بن ُجَشَم األَْنَصارِيُّ ، ِمْن بين َبيَاَضةَ ، َعقَبِيٌّ

، بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -٣١٦٢
  " .َحارِثَةُ بن َماِلِك بن غَِضبِ بن ُجَشَم : أَْصَحابِ الَْعقََبِة ِمَن األَْنَصارِ ِمْن بين بََياَضةَ " ِفي َتْسِمَيِة 

  ةُ بن الُْحَميِّرِ اَألْشجَِعيُّ ، بدريَحارِثَ
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٣١٦٣

حَارِثَةُ بن الُْحَميِّرِ ، : ِمْن بين ُعَبْيِد بن َعِديِّ بن غَْنمِ بن كَْعبِ بن َسلََمةَ َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ " ِفي َتْسِمَيِة َمْن 
  " .َحِليٌف لَُهْم ِمْن أَْشَجَع ِمْن بين َدْهَمانَ 

يَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَس -٣١٦٤
: شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُعَبْيِد بن َعِديٍّ " فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن 

  " .َحارِثَةُ بن الُْحَميِّرِ اَألْشجَِعيُّ َحِليٌف لَُهْم 
  بن َوْهبٍ الْخَُزاِعيُّ أَُبو إِْسَحاَق ، َعْن َحارِثَةََحارِثَةُ 
، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َصاِلحٍ -٣١٦٥

صَلَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمًنى َركْعََتْينِ ، َوالنَّاسُ : " الَ إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ بن َوْهبٍ الْخَُزاِعيِّ ، قَ
  ".أَكْثَُر َما كَانُوا 

ثَةَ بن َوْهبٍ َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َحارِ -٣١٦٦
: " ، قَالَ " َصلَّى َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم آَمَن َما كَانَ النَّاُس َوأَكْثََرُه بِِمًنى َركَْعَتْينِ " أَنَُّه ، الْخَُزاِعيِّ 

أََنا َيْومَِئٍذ أَبْرِي النَّْبلَ : " ِمثْلُ َمْن كُْنَت َيوَْمِئٍذ ؟ قَالَ : ُه ِقيلَ لَ: ، قَالَ أَُبو إِْسحَاَق " َوَصلَّْيُت َمَعُه بِاَألبْطَحِ َركْعََتْينِ 
  " .َوأَرِيُشُه 
َق ، َحدَّثََنا َحارِثَةُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَا -٣١٦٧

َصلَّْيُت َخلَْف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : " بن َوْهبٍ الُْخَزاِعيُّ ، َوكَاَنتْ أُمُُّه َتْحَت ُعَمَر فََولََدْت ُعبَْيَد اللَِّه ، قَالَ 
  " .َوَسلََّم بِِمًنى ، َوالنَّاسُ أَكْثَُر َما كَانُوا ، َركْعََتْينِ بَِحجَِّة الَْودَاعِ 



  اشٍ ، حثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َوأَُبو َبكْرِ بن َعيََّحدَّ -٣١٦٨
: " ارِثَةَ بن َوْهبٍ ، قَالَ َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َح
  " .َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمًنى آَمَن َما كَانَ النَّاُس َوأَكْثََرهُ َركَْعَتْينِ 

: بِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ بن َوْهبٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَ -٣١٦٩
  " .نِ َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَصلَّى بنا بِمًِنى وََنْحُن أَْوفَُر َما كُنَّا َركَْعَتْي" 

َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، وَأَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا  -٣١٧٠
َصلَّى بنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِمًِنى َركَْعَتْينِ آَمَن : " أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ بن َوْهبٍ الْخَُزاِعيِّ ، قَالَ 

  " .َوأَكْثََرُه َما كَانَ النَّاُس 
  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، ح -٣١٧١

َحدَّثََنا َيزِيُد بن َعطَاٍء ، َعْن : َوَحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الْخَفَّاُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُزهَْيُر بن َعبَّاٍد الرُّوَاِسيُّ ، قَاال 
َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِمًِنى أَكْثََر َما كَانَ النَّاُس َوآَمَنُه ، : " إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ ، قَالَ  أَبِي

  " .فََصلَّى َركَْعَتْينِ 
ُد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣١٧٢

َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمًنى َركَْعَتْينِ آَمَن : " لَْيلَى ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ بن َوْهبٍ ، قَالَ 
  " .َما كَانَ النَّاُس 

ي إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا خَاِلٌد ، َعنِ اَألْجلَحِ ، َعْن أَبِ -٣١٧٣
نِ ، َوَمَع أَبِي َبكْرٍ َركَْعَتْينِ ، َوَمعَ َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمًنى َركْعََتْي: " َعْن َحارِثَةَ بن َوْهبٍ ، قَالَ 

  " .ُعَمَر َركَْعَتْينِ ، َوَمَع ُعثَْمانَ أَْرَبعَ َركََعاٍت 
ن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن حَْربٍ الْجُْنِد يَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ب -٣١٧٤

َصلَّْيُت َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّهُ : " لرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن الضَّحَّاِك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ بن َوْهبٍ ، قَالَ ا
  " .َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمًنى أَكْثََر َما كَانَ النَّاُس َوآَمَنُه َركَْعَتْينِ 

أَْشَعثَ َمُد بن َعْمرٍو الزِّئَْبِقيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ الدِّْرهَِميُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الَْعالِء ، َعْن َحدَّثََنا أَْح -٣١٧٥
لِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َصلَّْيُت َمَع َرُسو: " بن َسوَّارٍ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َحارِثَةَ بن َوْهبٍ ، أَْو َوْهبِ بن حَارِثَةَ ، قَالَ 

ُعثَْمانَ َصْدًرا ِمْن ِخالفَِتهِ َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمكَّةَ َوبِِمًنى َركَْعَتْينِ ، َوَمَع أَبِي َبكْرٍ َركْعََتْينِ ، َوَمَع ُعَمَر َركَْعَتْينِ ، َوَمَع 
  " .َركَْعَتْينِ 
، َحدَّثََنا َمْخلَُد بن َماِلٍك ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َعْبدِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ  -٣١٧٦

َصلَّى َخلَْف َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ " الرَّحِيمِ ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َحارِثَةَ بن َوْهبٍ أَنَُّه 
  " .بِِمًنى َركْعََتْينِ  َعلَْيِه َوَسلََّم

النَّْحوِيُّ الْفَْضلُ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الَْخِضرِ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبَدةَ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاٍذ  -٣١٧٧
َصلَّْيُت مَعَ : " ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ بن َوْهبٍ ، قَالَ  َخاِلٍد ، َعْن أَبِي َحمَْزةَ السُّكَّرِيِّ ، َعْن َرقََبةَ بن َمْصقَلَةَ

  " .َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِمًِنى َركَْعَتْينِ أَكْثََر َما كَانَ النَّاُس َوآَمَنُه 



  ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ،حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّ -٣١٧٨
َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثَنِي أَبِي ، قَاال 

  " .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الظُّْهرَ بِِمًنى آَمَن َما كَانَ النَّاُس َوأَكْثََرُه َركَْعَتْينِ َصلَّى بنا َرسُولُ اللَِّه : " بن َوْهبٍ ، قَالَ 
  َمْعَبُد بن خَاِلٍد الَْجَدِليُّ ، َعْن َحارِثَةَ

َسِمْعُت حَارِثَةَ : َعْن َمْعَبِد بن َخاِلٍد ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ،  -٣١٧٩
أَال أُخْبُِركُْم بِأَْهلِ الَْجنَِّة ؟ كُلُّ َضِعيٍف مَُتَضعٍِّف لَوْ : " َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : بن َوْهبٍ ، قَالَ 

  " .ْخبِرُكُْم بِأَْهلِ النَّارِ ؟ كُلُّ ُعُتلٍّ َجوَّاٍظ ُمَتكَبِّرٍ أَقَْسَم َعلَى اللَِّه َألبَرَُّه ، أَال أُ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن إِْبَراهِيَم شَاذَانُ ، َحدَّثََنا أَبِي ، ح -٣١٨٠

انُ ، َحدَّثََنا َسْعُد بن الصَّلِْت ، َحدَّثََنا اَألْعَمشُ َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن الَْجاُرودِ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم َشاذَ
أَال أُنَبِّئُكُْم بِأَْهلِ الَْجنَّةِ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن َمْعَبِد بن َخاِلٍد ، َعْن َحارِثَةَ بن َوْهبٍ ، قَالَ 

َبلَى ، : قَالُوا " َرُجلٌ َضِعيٌف ُمَتَضعِّفٌ لَْو أَقَْسَم َعلَى اللَِّه ألََبرَُّه ، أَال أُنَبِّئُكُْم بِأَْهلِ النَّارِ ؟ : " َبلَى ، قَالَ : قَالُوا " ؟ 
  " .كُلُّ ُعُتلٍّ جَوَّاٍظ ُمَتكَبِّرٍ : " قَالَ 

  ثََنا النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّ -٣١٨١
  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، ح

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َبكَّارٍ ، قَاال : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ الَْجذُوعيُّ الْقَاِضي ، قَاال 
أَال أُْخبِرُكُْم بِأَْهلِ : " قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن َمْعَبِد بن َخاِلٍد ، َعْن َحارِثَةَ بن َوْهبٍ ، قَالَ  ُشْعَبةُ

  ".لٍّ ُمسَْتكْبِرٍ جَوَّاٍظ الَْجنَِّة ؟ كُلُّ َضعِيٍف ُمَتَضعٍِّف لَْو أَقَْسَم َعلَى اللَِّه َألَبرَُّه ، َوأَْهلُ النَّارِ كُلُّ عُُت

َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ َجدِّي بَِخطِِّه َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أََبانَ ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن أَبِي َخْيثََمةَ ، قَالَ  -٣١٨٢
أَال أُْخبِرُكُْم : " قَالَ : قَاال ، الُْمْسَتْورِِد الِْفْهرِيِّ ، َحدَّثَنِي ِمسَْعٌر ، َحدَّثََنا َمعَْبُد بن خَاِلٍد ، َعْن َحارِثَةَ بن َوْهبٍ ، َو

  " .؟ كُلُّ ُعُتلٍّ َجوَّاٍظ ُمسَْتكْبِرٍ بِأَْهلِ الَْجنَِّة ؟ كُلُّ ضَِعيٍف ُمَتَضعٍِّف لَْو أَقَْسَم َعلَى اللَِّه َألبَرَُّه ، أَال أُْخبِرُكُْم بِأَْهلِ النَّارِ 
  ُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا آَدُم ، حَحدَّثََنا أَ -٣١٨٣

: َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، أَخَْبرَنِي َمْعَبُد بن َخاِلٍد ، قَالَ : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد ، قَاال 
َتَصدَّقُوا ، فََسَيأِْتي َعلَْيكُمْ َزَمانٌ : " َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ن َوْهبٍ ، َيقُولُ َسِمْعُت َحارِثَةَ ب

  ". َحاَجةَ ِلي ِفيَها لَْو جِئَْت بَِها بِاألَْمسِ لَقَبِلُْتَها ، فَأَمَّا الَْيْوَم فَال: َيْمِشي الرَُّجلُ بَِصَدقَِتِه ، فََيقُولُ الرَُّجلُ 
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن الُْمفَضَّلِ ، ح -٣١٨٤

َبةُ ، َعْن َمْعَبِد بن خَاِلدٍ َحدَّثََنا ُشْع: َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا النَّْضرُ بن ُشَمْيلٍ ، قَاال 
َتَصدَّقُوا ، فََسيَأِْتي َعلَْيكُْم َزَمانٌ َيْمِشي : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن َحارِثَةَ بن َوْهبٍ ، قَالَ 

  " .الرَُّجلُ بَِصَدقَِتِه ال َيجُِد َمْن َيقَْبلَُها 

َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ َجدِّي بَِخطِِّه َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أََبانَ ، : َحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن أَبِي َخْيثََمةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُم -٣١٨٥
َتَصدَّقُوا : " لََّم قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: قَاال ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن َمْعَبِد بن َخاِلٍد ، َعْن َحارِثَةَ بن َوْهبٍ ، َوالُْمْسَتْورِِد 

  " .، فَإِنَُّه َسيَأِْتي َيْوٌم ال يُقَْبلُ ِفيِه الصََّدقَةُ 



  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، ح -٣١٨٦
  ُر بن َبكَّارٍ ،حأََنا ُمَحمَُّد بن مَْرُزوقٍ ، َحدَّثََنا َبكْ: َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ الَْجُزوِعيُّ ، قَاال 

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن بَُزْيغٍ ، َحدَّثََنا اْبنُ : َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر ، َوَزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجيُّ ، قَاال 
: " َوْهبٍ ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َمْعَبِد بن َخاِلٍد ، َعْن حَارِثَةَ بن

ِفيِه " اَألوَانِي ، فَقَالَ الُْمْستَْورُِد ، : أَوَلَْم َتْسَمْعُه ؟ قَالَ : ، فَقَالَ لَُه الُْمْسَتْورُِد " َحْوِضي َما َبْيَن الَْمدِيَنِة َوَصنَْعاَء 
  .، وَاللَّفْظُ ِلَحِديِث َزكَرِيَّا السَّاجِيِّ" الْكََواِكبِ  اآلنَِيةُ ِمثْلُ
، َعنِ الَْحارِِث  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعنِ الصَّلِْت بن بَْهَراَم -٣١٨٧

ال َتزَالُ أُمَِّتي َعلَى ِمْسكٍَة ِمْن ِدينَِها َما لَْم َيِكلُوا الَْجنَاِئَز إِلَى : " ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ النَّبِيُّ َصلَّ: بن َوْهبٍ ، قَالَ 
  ".أَْهِلَها 

الصَّلِْت بن بَْهَرامَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َوضَّاُح بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ ، َعنِ -٣١٨٨
لَْن تََزالَ أُمَِّتي َعلَى اِإلْسالمِ َما لَمْ : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعنِ الْحَارِِث بن َوْهبٍ ، قَالَ 

يَُعجِّلُوا الْفَْجَر ُمَضاَهاةَ النََّصاَرى ، َوَما لَْم َيِكلُوا  ُيَؤخِّرُوا الَْمْغرَِب َحتَّى َيْشتَبَِك النُُّجوُم ُمَضاَهاةَ الَْيهُوِد ، َوَما لَْم
  ".الَْجنَاِئَز إِلَى أَْهلَِها 

  الَْحارِثُ بن َنوْفَلِ بن الْحَارِِث بن َعْبدِ الُْمطَِّلبِ بن َهاِشمٍ
َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، :  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، وَُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز ، قَاال -٣١٨٩

لنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثََنا لَْيثُ بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن َعلْقََمةَ بن َمْرثٍَد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ ا
اللَُّهمَّ اغِْفْر َألْحياِئَنا َوأَْمواِتَنا ، َوأَصِْلْح ذَاَت َبيَْنَنا ، وَأَلِّْف َبْيَن قُلُوبَِنا ، اللَُّهمَّ : " ةَ َعلَى الَْميِِّت َوَسلََّم َعلََّمُهُم الصَّال

: فَقُلُْت لَُه َوأََنا أَْصَغرُ الْقَْومِ : ، قَالَ  "إِنَّ َهذَا َعْبُدَك فُالنُ بن فُالٍن ال َنْعلَُم إِال َخيًْرا ، َوأَْنَت أَْعلَُم بِِه ، فَاغِْفْر لََنا َولَُه 
  ".فَال تَقُلْ إِال َما َتعْلَُم : " فَإِنْ لَْم أَْعلَْم خَْيًرا ؟ قَالَ 

ُرونُ بن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُجْمُهورٍ السِّْمَساُر التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َها -٣١٩٠
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا سَِمَع : َعْن َعْنَبَسةَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  ".ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه : " َعلَى الْفَالحِ ، قَالَ  َحيَّ َعلَى الصَّالِة َحيَّ: الُْمَؤذِّنَ قَالَ كََما َيقُولُ ، فَإِذَا قَالَ 
 ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زِيَاٍد الْقَطََوانِيُّ -٣١٩١

أََتْيُت َحلْقَةَ بين َعْبِد الُْمطَِّلبِ فََسأَلُْت أَْشَياَخُهْم ِفي كَْم كُفَِّن َرسُولُ : ئِيلَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، قَالَ بن ُموَسى بن إِْسرَا
  " .ِفي ثَوَْبْينِ أَْحمََرْينِ لَْيَس ِفيهَِما قَِميٌص : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالُوا 

َعاوَِيةَ ، َنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم ، َعْن ُزَهْيرِ بن ُمَحدَّثَ -٣١٩٢
أَيِّ َشْيٍء كُفَِّن كُفَِّن َرُسولُ  ِفي: َسأَلُْت آلَ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِفيهُِم اْبُن َنوْفَلٍ : َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، قَالَ 

ِفي ُحلٍَّة َحْمَراَء لَْيَس ِفيَها قَِميٌص ، َوجُِعلَ ِفي لَْحِدِه َسْحُق قَِطيفٍَة كَاَنْت لَُهمْ : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فَقَالُوا 
."  

ثُمَّ السُّلَِميُّ ، َوكَانَ أَُبو قَتَاَدةَ أََحُد فُْرَساِن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحارِثُ بن رِْبِعيٍّ أَُبو قََتاَدةَ اَألْنصَارِيُّ ، 
  َوَرِضَي َعنُْه



أَُبو قََتاَدةَ : "  َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٣١٩٣
  " .الَْحارِثُ بن رِْبِعيٍّ ، َوكَانَ أَُبو قََتاَدةَ أََحَد فُْرَساِن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

كْرَِمةُ بن َعمَّارٍ ، َعْن إَِياسِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الرَّبِيعِ بن َشاِهَني ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ِع -٣١٩٤
، َوَدَعا " َخْيُر فُْرسَانَِنا الَْيْوَم أَُبو قََتاَدةَ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .َم َيْوَم الِْميَضأَِةلَُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

 بن رََباحٍ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن قََتاَدةَ بن َعْبِد اللَِّه -٣١٩٥
ِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ أَْسفَارِِه إِذْ َماَد َعنِ الرَّاِحلَِة ، فََدَعْمُتُه بَِيِدي كُنَّا َمَع َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: أَبِي قََتاَدةَ ، قَالَ 

اللَُّهمَّ اْحفَظْ أََبا قََتاَدةَ كََما َحِفظَنِي مُْنذُ اللَّْيلَِة ، َما : " َحتَّى اْسَتْيقَظَ ، ثُمَّ َماَد فََدَعْمُتُه بَِيِدي َحتَّى اْسَتْيقَظَ ، فَقَالَ 
  .، َوكَانَ أَُبو قََتاَدةَ َيْخِضُب بِالصُّفَْرِة" َنا إِال قَْد َشقَقَْنا َعلَْيَك أَُرا

َعْبِد اللَِّه  َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن ُعثَْمانَ بن -٣١٩٦
ِفي الْكُتَّابِ  َرأَْيتُ أََبا قَتَاَدةَ ، َوأََبا ُهَريَْرةَ ، َواْبَن ُعَمَر ، َوأََبا أُسَْيٍد السَّاِعِديَّ َيُمرُّونَ َعلَْيَنا وََنْحُن : "بن ُسَراقَةَ ، قَالَ 

  " .َنجُِد ِمْنُهمْ رِيَح الَْعبِريِ وُيِصفُِّرونَ ِلَحاُهْم 
َحدَّثََنا زَْيُد بن أَْخَرَم ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ُيوُنَس ،  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، -٣١٩٧

رَأَْيُت َزْيدَ بن ثَابٍِت ، َواْبَن َعبَّاسٍ ، َوأََبا هَُرْيَرةَ ، َوأََبا قََتاَدةَ ، َيلَْبُسونَ َمطَارِفَ : " َعْن َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ ، قَالَ 
  " .َخزِّ الْ

ُتُوفَِّي أَُبو قََتاَدةَ ، وَاْسُمُه الْحَارِثُ بن : " َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٣١٩٨
  " .رِبِْعيٍّ َسَنةَ أَْرَبعٍ َوَخْمِسَني َوِسنُّهُ َسْبُعونَ َسَنةً 

: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، قَالَ : ُد بن غَنَّامٍ ، َوُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَاال َحدَّثََنا ُعَبْي -٣١٩٩
  " .َماَت أَُبو قَتَاَدةَ الْحَارِثُ بن رِبِْعيٍّ َسَنةَ أَرَْبعٍ َوَخْمِسَني " 

  َوَما أَسَْنَد أَُبو قَتَادَةَ
ْيرِ ، َعْن َجابِرٍ َنا أَحَْمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي الزَُّبَحدَّثَ -٣٢٠٠

  ". الِْقْبلَةَ رَأَى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُبولُ ُمْسَتقْبِال" أَنَُّه ، ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ 

ُبو ِهاللٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن َداُودَ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَ -٣٢٠١
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : أَبِي قََتاَدةَ ، قَالَ  إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ ، أَْحَسُبُه ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، َعْن

  " .فَلَْيْنظُْر ُمْعِسًرا أَْو ِلَيَضْع َعْنُه ، َمْن َسرَّهُ أَنْ َيأَْمَن ِمْن غَمِّ َيْومِ الِْقَياَمِة : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُعَبْيِد : َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف ، َوُشَعْيُب بن َيحَْيى ، قَاال َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا  -٣٢٠٢

ْن قََعَد َم: " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اللَِّه بن أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  ".َعلَى ِفَراشِ ُمِغيَبٍة قُيِّضَ لَُه ثُْعَبانٌ َيْوَم الِْقَياَمِة 

ُمَحمَّدُ بن َمْعَبٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا  -٣٢٠٣
لُِث َماِلهِ َيَضُعهُ بن َمْعَبٍد ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، أَنَّ الَْبَراَء بن َمْعُرورٍ أَْوَصى ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثُ أَْو أَُبو ُمَحمَِّد
  ".فََردَُّه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َولَِدِه " َحْيثَ َشاَء ، 



 ، َعْن لْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمَضَر ، َعْن َجْعفَرِ بن َربِيَعةََحدَّثََنا ا -٣٢٠٤
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :  أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ ، َعْن َعْمرِو بن ُسلَْيمٍ ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، قَالَ

  ".إِذَا َدَخلَ أََحُدكُُم الَْمْسجَِد فَال َيْجِلْس حَتَّى ُيَصلَِّي َركْعََتْينِ : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ثُ ، َحدَّثَنِي خَاِلُد بن يَزِيَد ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْي -٣٢٠٥

َعْن أَبِي قََتاَدةَ َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن ُعَمَر بن ُصْهَبانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن حِبَّانَ ، َعْن َعْمرِو بن ُسلَْيمٍ ، 
َما ُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ يَقُصُّ َعلَى النَّاسِ أَقَْبلَ َرُجلٌ َحتَّى َجلََس ، فََمدَّ ، َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه َبْيَن

فََما : " ال ، قَالَ : قَالَ " َيا فُالنُ أََركَْعَت َركَْعَتْينِ قَْبلَ أَنْ َتجِْلَس ؟ : " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه ، فَقَالَ 
إِذَا َدَخلَ أََحُدكُمُ الَْمْسجَِد : " َيا َرسُولَ اللَِّه كَرِْهُت أَنْ أَْشَخَص وَأَْنَت قَاِئٌم ، فَأَقَْبلَ َعلَْيَنا ، فَقَالَ : قَالَ " َك ؟ َمَنَع

  ".فَلَْيْبَدأْ فَلَْيْركَْع َركْعََتْينِ قَْبلَ أَنْ َيْجِلَس 

ِد بن ِحبَّانَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعبَّاٍد الَْعْبَدانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِل -٣٢٠٦
لََّم فََسأَلَهُ َجاَء َرُجلٌ إِلَى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َعْن أَبِي َصْخرٍ ، َعْن َيْحَيى بن النَّْضرِ ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، قَالَ 

ُحبَّ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوَرسُوِلِه : قَالَ " فََماذَا أَْعدَْدَت لََها ؟ : " َعنِ السَّاَعِة ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ".فَأَْنَت َمَع َمْن أَْحبَْبَت : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

َحدَّثََنا الَْحكَُم بن ُموَسى ، : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، وَُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَاال  -٣٢٠٧
قَالَ : ن أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ب

كَْيَف َيْسرِقُ ، َيا َرُسولَ اللَِّه : ، قَالُوا " أَْسَوأُ النَّاسِ َسرِقَةً الَِّذي َيْسرِقُ َصالَتُه : " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ".ُسجُوَدَها ال يُِتمُّ ُركُوَعَها َوال : " َصالَتُه ؟ قَالَ 

  الَْحارِثُ بن َعْوٍف أَُبو َواِقٍد اللَّْيِثيُّ
  الَْحارِثُ بن َعْوٍف: َعْوُف بن َماِلٍك ، َويُقَالُ : الَْحارِثُ بن َماِلٍك ، َوُيقَالُ : َوُيقَالُ 
ُتُوفِّيَ أَُبو َواِقٍد اللَّْيِثيُّ ، وَاْسُمُه : " الَ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَ -٣٢٠٨

  " .الَْحارِثُ بن َماِلٍك َسَنةَ ثََماٍن َوِستَِّني ، ِسنُّهُ َسْبُعونَ َسَنةً 

ُبو َواِقٍد اللَّيِْثيُّ َسَنةَ ثََمانٍ ُتُوفَِّي أَ: " َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ فُْسُتقَةُ ، َحدَّثََنا َهارُونُ الَْحمَّالُ ، قَالَ  -٣٢٠٩
  " .َعْوُف بن َماِلٍك : َوِستَِّني ، َواْسُم أَبِي َواِقٍد الْحَارِثُ بن َماِلٍك ، َويُقَالُ 

مَاَت أَُبو : " قُولُ َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َي: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٣٢١٠
  " .َواِقٍد َسَنةَ ثََماٍن َوِستَِّني 

أَُبو َواِقدٍ : " َسِمْعُت َيحَْيى بن َمِعنيٍ ، َيقُولُ : قَالَ ، أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد بن َصَدقَةَ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمحَمٍَّد  -٣٢١١
  " .َعلَْيِه َوَسلََّم َعْوُف بن الْحَارِِث  اللَّيِْثيُّ صَاِحُب َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

أَُبو : " ، قَالَ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن ُمَحمَِّد بن أَبِي ُمحَمٍَّد الَْيزِيِديُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا الَْواِقِديُّ -٣٢١٢
: الْحَارِثُ بن َعْوٍف ، َوغَْيُرُهَما : َوقَالَ ِهَشاٌم الْكَلْبِيُّ : َحمَُّد بن سَْعٍد َواِقٍد اللَّْيِثيُّ اْسُمُه الْحَارِثُ بن َماِلٍك ، قَالَ ُم

  " .َعْوُف بن الَْحارِِث بن أَُسْيِد بن َجابِرِ بن غَرِيَرةَ بن َعْبِد َمنَاِف بن ُشَجَع بن َعاِمرِ بن لَْيٍث 
أَُبو َواِقٍد : " َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : يُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِم -٣٢١٣

  " .َواْسُمُه الْحَارِثُ بن َماِلٍك 



  َوَما أَسَْنَد أَُبو َواِقٍد اللَّْيِثيُّ ِسَنانُ بن أَبِي ِسَناٍن ،
  َعْن أَبِي َواِقٍد

، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ِسَناِن بن أَبِي ِسَناٍن الدَُّؤِليِّ ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم -٣٢١٤
: ْدَر ِة ، فَقُلُْت خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِقَبلَ حَُنْينٍ ، فََمَرْرَنا بِالسِّ: َعْن أَبِي َواِقٍد اللَّيِْثيِّ ، قَالَ 

ِسالَحُهمْ بِِسْدَرةٍ  أَْي َرُسولَ اللَِّه اجَْعلْ لََنا َهِذِه ذَاَت أَْنَواٍط كََما ِللْكُفَّارِ ذَاُت أَْنوَاٍط ، َوكَانَ الْكُفَّارُ َيُنوطُونَ
اجَْعلْ {: ُه أَكَْبُر ، َهذَا كََما قَالَْت بنو إِسَْرائِيلَ ِلمُوَسى اللَّ: " َوَيْعكُفُونَ حَْولََها ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  " .، إِنَّكُمْ َسَتْركَُبونَ َسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم ]  ١٣٨: األعراف [} لََنا إِلًَها كََما لَُهْم آِلهَةٌ

بِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ِسَناِن بن أَبِي ِسَناٍن الدَُّؤِليِّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعَن -٣٢١٥
خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى حَُنْينٍ َوَنْحُن ُحَدثَاُء َعْهدٍ بِكُفْرٍ ، : ، َعْن أَبِي َواِقٍد اللَّيِْثيِّ ، قَالَ 

فََمَررَْنا بِالسِّْدَرِة ، فَقُلَْنا : ذَاتُ أَنَْواٍط ، قَالَ : ْشرِِكَني ِسْدَرةٌ يَْعكُفُونَ ِعْنَدَها ، وَيُنوطُونَ بَِها أَسِْلَحتَُهْم ُيقَالُ لََها وِللُْم
اللَُّه أَكَْبُر : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  اجَْعلْ لََنا ذَاَت أَْنوَاٍط كََما لَُهْم ذَاتُ أَنَْواٍط ، فَقَالَ َرُسولُ، َيا َرسُولَ اللَِّه : 

 ١٣٨: األعراف [} اجَْعلْ لََنا إِلًَها كََما لَُهْم آِلهَةٌ{: ، إِنََّها السَُّنُن ، قُلُْتْم َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه كََما قَالَتْ بنو إِْسرَائِيلَ 
  " .، لََتْركَُبنَّ َسَنَن َمْن كَانَ قَْبلَكُْم  إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ: ، قَالَ ] 

بِي ِسَناٍن ، َعْن َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ ، َعْن ِسَنانِ بن أَ -٣٢١٦
ذَاتُ أَنَْواٍط ، ُيَعلُِّق : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َخَرجَ إِلَى ُحَنْينٍ َمرَّ بَِشَجَرٍة ُيقَالُ لََها أَبِي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى 
قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى َيا َرسُولَ اللَِّه ، اجَْعلْ لََنا ذَاَت أَْنوَاٍط كََما لَُهْم ذَاُت أَْنوَاٍط ، فَ: الُْمْشرِكُونَ َعلَْيَها أَسِْلَحتَُهْم ، فَقَالُوا 

: األعراف [} اجَْعلْ لََنا إِلًَها كََما لَُهْم آِلهَةٌ{: اللَُّه أَكَْبُر ، َهذَا كََما قَالَتْ بنو إِْسرَائِيلَ ِلُموَسى : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  " .، لََتْركَُبنَّ َسَنَن َمْن كَانَ قَْبلَكُْم ]  ١٣٨

َداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا الْمِقْ -٣٢١٧
خََرْجَنا َمعَ : ، قَالَ  اللَّيِْثيِّإِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ ، َعْن ِسَناِن بن أَبِي ِسَناٍن اللَّْيِثيِّ ، ثُمَّ الُْجْنَدِعيِّ ، َعْن أَبِي َواِقٍد 

شٍ َوَمْن ِسَواُهْم ِمَن الَْعَربِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وََنْحُن َحِديثُوا َعْهٍد بَِجاِهِليٍَّة ، َوقَْد كَاَنْت ِلكُفَّارِ قُرَْي
لَّ َعامٍ ، فَُيَعلِّقُونَ بَِها أَْسِلحََتُهْم ، وُيرُِحيونَ َتْحَتَها ، َويَْعكُفُونَ َعلَْيَها ذَاَت أَنَْواٍط ، َيأْتُوَنَها كُ: َشَجَرةٌ َعِظيَمةٌ ُيقَالُ لََها 

رِيقِ ، فََتَناَدْيَنا ِمْن جََنَباِت الطََّيْوًما ، فََرأَْيَنا وََنْحُن َنِسُري َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِسْدَرةً َخضَْراَء َعِظيَمةً ، 
اللَُّه أَكَْبُر ، قُلُْتْم وَالَِّذي نَفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه كََما قَالَ قَْوُم : " َيا َرُسولَ اللَِّه ، اْجَعلْ لََنا ذَاَت أَْنَواٍط ، فَقَالَ : فَقُلَْنا 

  ".َسَنَن َمْن كَانَ قَْبلَكُْم  ، لََتْركَُبنَّ]  ١٣٨: األعراف [} اجَْعلْ لََنا إِلًَها كََما لَُهْم آِلَهةٌ{: ُموَسى 

َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسْعٍد ،  -٣٢١٨
َخَرْجَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن َحدِيثُو َعْهدٍ :  َعْن ِسَناِن بن أَبِي ِسَناٍن ، َعْن أَبِي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ ، قَالَ

أَسِْلَحتَُهْم َيْعكُفُونَ عِْنَدَها ِفي بِكُفْرٍ ، َوكَاُنوا أَْسلَُموا َيْوَم الْفَْتحِ ، فَاْنَتهَْيَنا إِلَى َشَجَرٍة كَانَ الُْمْشرِكُونَ ُيَعلِّقُونَ َعلَْيَها 
اللَُّه أَكَْبُر ، : " اْجَعلْ لََنا ذَاَت أَْنوَاٍط ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ذَاُت أَْنوَاٍط ، فَقُلَْنا : سََّنِة ، ُيقَالُ لََها ال

إِنَّكُْم سََتْركَُبونَ : " ، ثُمَّ قَالَ ]  ١٣٨:  األعراف" [} اجَْعلْ لََنا إِلًَها كََما لَُهْم آِلَهةٌ{: قُلُْتْم كََما قَالَ قَْوُم ُموَسى 
  " .َسَنَن َمْن كَانَ قَْبلَكُْم 



  َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ ، َعْن أَبِي َواِقٍد
  َيى الِْحمَّانِيُّ ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعْبِد األَوَّلِ ، َحدَّثََنا أَُبو َيْح -٣٢١٩

ُد الرَّْحَمنِ بن آِمَني ، َعْن َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْب
ُخيَِّر َعْبٌد ِمْن َعبِيدِ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :  َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ ، ،أَنَُّه َسِمَع أََبا َواِقٍد اللَّيِْثيَّ ، قَالَ

ِلَنا َبلْ َنفِْديَك َيا َرسُولَ اللَِّه بِأَْموَا: ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ " اللَِّه َبْيَن الدُّْنَيا َوُملِْكَها َوَنِعيِمَها وََبْيَن اآلِخَرِة ، فَاخَْتاَر اآلِخَرةَ 
  .َوأَنْفُِسَنا

  يِد ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعْبِد األَوَّلِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْحِم -٣٢٢٠
ثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن آِمَني ، َعْن َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّ

إِنَّ قََواِئَم مِْنَبرِي رََواِتُب : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ ، أَنَّهُ َسِمَع أََبا َواِقٍد ، َيقُولُ 
  ".ِفي الَْجنَِّة 
آِمَني ، َعْن  َنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بنَحدَّثَ -٣٢٢١

لَْو كُْنُت مُتَِّخذًا : " َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ ، أَنَّهُ َسِمَع أََبا َواِقٍد اللَّْيِثيَّ ، َيقُولُ 
  ".َخِليال التََّخذُْت اْبَن أَبِي قَُحافَةَ َخِليال ، َولَِكنَّ َصاحَِبكُمْ َخِليلُ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 

  ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِي َواِقٍد
َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعنِ أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، -٣٢٢٢

طْرِ َصلَّى بِالنَّاسِ َيْوَم الِْف" لََّم ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
: ، َوِفي الثَّانَِيةِ َخْمًسا َوقََرأَ ]  ١: ق [} ق وَالْقُْرآِن الَْمجِيِد{: َواَألْضَحى ، فَكَبََّر ِفي الرَّكَْعةِ األُولَى َسْبًعا َوقََرأَ 

  ] ". ١: القمر [} اقْتََرَبِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ الْقَمَُر{
  ُموَسى بن طَلَْحةَ ، َعْن أَبِي َواِقٍد

َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ ، قَاال  -٣٢٢٣
وَسى بن طَلَْحةَ ، َحدَّثَنِي أَُبو َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد الَْبكْرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َيحَْيى بن طَلَْحةَ ، َحدَّثَنِي َعمِّي ُم

تَقََم أُذُنَهُ كُْنتُ َجاِلًسا ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَمسُّ ُركْبَِتي ُركَْبَتُه ، فَأََتاُه آٍت ، فَالْ: َواِقٍد اللَّْيِثيُّ ، قَالَ 
َهذَا َرُسولُ َعاِمرِ بن الطُّفَْيلِ : " ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوثَاَر الدَُّم إِلَى أَسَارِيرِِه ، ثُمَّ قَالَ ، فََتَغيََّر َوْجُه َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .َيْعنِي بِاَألْنَصارِ:  ، قَالَ ِهَشاٌم" َيَتَهدَّدُنِي َوَيتََهدَُّد َمْن بِإِزَاِئي ، فَكَفَانِيِه اللَُّه بِالَْبنَِني ِمْن َولَِد إِْسَماِعيلَ بِابَْنْي ِقيلَةَ 
  َعطَاُء بن َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َواِقٍد

ْسلََم ، َعْن َعطَاِء َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ الدَّاللُ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َسْعٍد ، َعْن زَْيِد بن أَ -٣٢٢٤
كُنَّا َنأِْتي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ أُْنزِلَ َعلَْيِه الَْوْحُي فَُيَحدِّثَُنا ، فَقَالَ لََنا : يِْثيِّ ، قَالَ بن َيسَارٍ ، َعْن أَبِي َواِقٍد اللَّ

َيْينِ أََحبَّ أَنْ َيكُونَ الثَّاِلثُ ، َوال يَْمُأل لَوْ أَنَّ الْبنِ آَدَم َواِدًيا َألَحبَّ أَنْ َيكُونَ إِلَْيِه ثَاٍن ، َولَوْ أَنَّ لَُه َواِد: " ذَاَت َيْومٍ 
  " .َجْوَف اْبنِ آَدَم إِال التُّرَاُب ، ثُمَّ َيُتوبُ اللَُّه َعلَى َمْن َتاَب 

ا ِهَشاُم بن َسْعٍد ، َعْن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثََن -٣٢٢٥
انَ إِذَا أُوِحَي إِلَْيِه أََتيَْناُه زَْيِد بن أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َواِقٍد ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَ



إِنَّا أَْنَزلَْنا الْمَالَ ِإلقَامِ الصَّالِة وَإِيَتاِء الزَّكَاِة ، : إِنَّ اللََّه َتعَالَى َيقُولُ : " قَالَ ُيَعلُِّمَنا َما أُوِحَي إِلَْيِه ، فَجِئُْتُه ذَاَت َيْومٍ ، فَ
اِلثُ ، َوال يَْمُأل  إِلَْيهَِما الثََّولَْو أَنَّ الْبنِ آَدَم َواِدًيا َألَحبَّ أَنْ َيكُونَ إِلَْيِه الثَّانِي ، َولَْو كَانَ لَهُ اثَْناِن َألَحبَّ أَنْ َيكُونَ

  ".َجْوَف اْبنِ آَدَم إِال التُّرَاُب ، َوَيتُوُب اللَُّه َعلَى َمْن َتاَب 

َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، وَالَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفَسَوِيُّ ، قَاال  -٣٢٢٦
كُنَّا َنكُونُ : الَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمَحبَّرٍ ، َعْن زَْيِد بن أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َواِقٍد اللَّيِْثيِّ ، قَُمَحمَُّد 

ِه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَإِذَا نََزلَ َعلَْيِه َشْيٌء أَْخَبَرَنا بِ
 اْبتََغى إِلَْيهِ ثَانًِيا ، َنَزلَْت َعلَيَّ آَيةٌ إِنَّا أَنَْزلَْنا الَْمالَ  ِإلقَامِ الصَّالِة وَإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َولَْو كَانَ الْبنِ آَدَم َواٍد: " ذَاَت َيْومٍ 

َوخَالََف َربِيَعةُ بن ، " ا الْبَتَغى إِلَْيِه ثَالِثًا ، َوال َيْمألُ َنفَْس اْبنِ آَدَم إِال التَُّراُب ، وََيُتوُب اللَُّه َعلَى َمْن َتاَب َولَْو كَانَ ثَانًِي
  .ُعثَْمانَ ِهَشاَم بن َسْعٍد ، وَاْبَن ُمَحبَّرٍ ِفي إِْسنَاِد َهذَا الَْحِديِث 

بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، أَْخَبرَنِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ  -٣٢٢٧
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِه َصلَّى الَربِيَعةُ بن ُعثَْمانَ ، َعْن َزْيدِ بن أَْسلََم ، َعْن أَبِي ُمَراوِحٍ ، َعْن أَبِي َواِقدٍ اللَّيِْثيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَّ

لَهُ إِنَّا أَنَْزلَْنا الَْمالَ ِإلقَامِ الصَّالِة َوإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َولَْو كَانَ الْبنِ آَدَم َواٍد َألَحبَّ أَنْ َيكُونَ : قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : " قَالَ 
ونَ لَُه إِلَْيهَِما ثَاِلثٌ ، َوال َيْمألُ َجْوَف اْبنِ آَدَم إِال التُّرَاُب ، َوَيتُوُب اللَُّه َواِدَياِن ، َولَْو كَانَ لَُه َواِدَياِن َألَحبَّ أَنْ َيكُ

  " .َعلَى َمْن َتاَب 

بن ِدينَارٍ ، ِه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَّ -٣٢٢٨
قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ : َعْن َزْيِد بن أَسْلََم ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َواِقٍد اللَّيِْثيِّ ، قَالَ 

َما قُِطَع ِمَن الَْبهِيمَةِ : " الَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالنَّاُس َيُجبُّونَ أَْسنَِمةَ اإلِبِلِ ، َوَيقْطَُعونَ أَلْيَاِت الَْغَنمِ ، فَقَ
  ".َوِهَي َحيَّةٌ فَُهَو َمْيَتةٌ 

  ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن أَبِي َواِقٍد
ِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َماِلٍك ، َواْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َعْن َضْمَرةَ بن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْب -٣٢٢٩

خََرَج ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ِفي َيْومِ ِعيٍد ، فَسَأَلَ أََبا َواِقدٍ : َسِمْعُت ُعَبْيَد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َيقُولُ : قَالَ 
، } ق{ب : " بِأَيِّ َشْيٍء كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الصَّالِة َيْوَم الْعِيِد ؟ قَالَ :  اللَّيِْثيَّ

  " .} َواقْتََرَبْت{
ا فُلَْيحُ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َضْمَرةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن ، َحدَّثََن -٣٢٣٠

َسأَلَنِي ُعَمُر َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه َعمَّا قََرأَ : َسِعيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن أَبِي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ ، قَالَ 
  " .} َواقَْتَرَبتِ السَّاَعةُ{، } ق{ب : " َسلََّم َيْوَم الِْعيِد ، فَقُلُْت َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  ُبْسُر بن سَِعيٍد ، َعْن أَبِي َواِقٍد

 َعبَّاسٍ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن َعيَّاشِ بن -٣٢٣١
إِنَّ َرُسولَ اللَِّه : يِْثيَّ ، قَالَ الُْعتَْبانِيِّ ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ ، أَنَّ ُبْسَر بن َسعِيٍد َحدَّثَُه ، أَنَّ أََبا َواِقدٍ اللَّ

َوكَْيَف َنفَْعلُ َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ : ، قَالُوا " كُونُ ِفْتَنةٌ إِنََّها سََت: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َوَنْحُن ُجلُوٌس َعلَى بِسَاٍط 
  ".َتفَْعلُونَ َهكَذَا : " فََردَّ َيَدُه إِلَى الْبَِساِط فَأَْمَسَك بِِه ، فَقَالَ 



فَلَْم َيْسَمْعُه كَِثٌري ِمَن النَّاسِ ، " كُونُ ِفْتَنةٌ أَنََّها َسَت" َوذَكََر لَُهْم لَُهْم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما  -٣٢٣٢
إِنََّها : " َما قَالَ ؟ قَالَ : أَال َتْسَمُعونَ َما َيقُولُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فَقَالُوا : فَقَالَ ُمَعاذُ بن جََبلٍ 

  " .تَْرجُِعونَ إِلَى أَْمرِكُُم اَألوَّلِ : " َنا َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ َوكَْيَف َنْصَنُع ؟ قَالَ فَكَْيَف لَ: ، فَقَالُوا " َسَتكُونُ ِفْتَنةٌ 
  أَُبو ُمرَّةَ َموْلَى َعِقيلِ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َعْن أَبِي َواِقٍد

، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبدِ اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ ، أَنَّ أََبا  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك -٣٢٣٣
َبْيَنَما ُهَو َجاِلٌس ِفي الَْمْسجِدِ  ُمرَّةَ َمْولَى َعقِيلٍ أَخَْبَرُه ، َعْن أَبِي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

فََوقَفَا َعلَى : لَ أَقَْبلَ نَفٌَر ثَالثَةٌ ، فَأَقَْبلَ اثَْنانِ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوذََهَب َواِحٌد ، قَا َوالنَّاُس َمَعُه ، إِذْ
َجلََس ِفيَها ، َوأَمَّا اآلَخُر فََجلََس َخلْفَُهْم ، َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَمَّا أََحُدُهَما فََرأَى فُْرَجةً ِفي الَْحلْقَِة فَ

أَال أُْخبِرُكُْم َعنِ النَّفْرِ الثَّالثَِة ؟ أَمَّا : " َوأَمَّا الثَّاِلثُ فَأَْدَبَر ذَاِهًبا ، فَلَمَّا فََرغَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
 فَأَْعَرضَ لَِّه َعزَّ َوَجلَّ فَآَواُه اللَُّه ، َوأَمَّا اآلَخُر فَاْسَتْحَيى فَاْسَتحَْيى اللَُّه ِمْنُه ، َوأَمَّا اآلَخُر فَأَعَْرَضأََحُدُهْم فَأََوى إِلَى ال

  ".اللَُّه َعْنُه 

، َحدَّثََنا أََبانُ ، َعْن َيزِيَد ، َعْن َيْحَيى  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن الُْمْنِذرِ الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا مُوَسى بن إِْسَماِعيلَ -٣٢٣٤
َبْيَنا َنْحُن َمَع َمَع َرسُولِ : بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبدِ اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن َمْوالُه أَبِي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ ، قَالَ 

لْقٍَة إِذْ َجاَء ثَالثَةُ َنفَرٍ ، أَمَّا َرُجلٌ فََوَجَد فُْرَجةً ِفي الَْحلْقَِة فَقََعَد ِفيَها ، َوأَمَّا اآلَخُر اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َح
كُْم َعنِ الثَّالثَِة ؟ أَال أُْخبُِر: " فَقََعَد َخلَْف الَْحلْقَِة ، َوأَمَّا َرُجلٌ آَخُر فََمَضى ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ْسَتْحَيى فَاسَْتحَْيى اللَُّه ِمْنُه أَمَّا الَِّذي جَلََس ِفي الَْحلْقَِة فََرُجلٌ أََوى فَآَواُه اللَُّه ، َوأَمَّا الَِّذي جَلََس َخلَْف الَْحلْقَِة فََرُجلٌ ا
  " .، َوأَمَّا الَِّذي أَعَْرَض فَأَعَْرَض اللَُّه َعْنُه 

  سَْرجَِس ، َعْن أَبِي َواِقٍدَناِفُع بن 
ِه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا اْبُن جَُرْيجٍ ، أَْخبََرنِي عَْبُد اللَّ -٣٢٣٥

كَانَ َرسُولُ اللَِّه : " ِثيَّ يف وجعه الذي مات فيه ، فسمعته َيقُولُ ُعْدَنا أََبا َواِقٍد اللَّْي: ، َعْن َناِفعِ بن َسْرجَِس ، قَالَ 
  ".َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخفَّ النَّاسِ َصالةً َعلَى النَّاسِ ، َوأَطَْولَ النَّاسِ َصالةً ِلَنفِْسِه 

وَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، أََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعا -٣٢٣٦
إِنَّ َرُسولَ اللَّهِ : "  ، َحدَّثَنِي َناِفُع بن سَْرجَِس ، أَنَُّه َدَخلَ َعلَى أَبِي َواِقٍد اللَّيِْثيِّ ِفي َمَرِضهِ الَِّذي َماَت ِفيِه ، فَقَالَ

  " .َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ أََخفَّ النَّاسِ َصالةً َعلَى النَّاسِ ، َوأَْدَوَمهُ ِلَنفِْسِه َصلَّى اللَُّه 
لرَّْحَمنِ الَْعطَّاُر َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْبِد ا -٣٢٣٧
كَانَ َرُسولُ : " الَ ْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َحدَّثَنِي َناِفُع بن َسْرجَِس ، أَنَُّه َدَخلَ َعلَى أَبِي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ ، قَ، َعْن َع

  " .ِلنَفِْسِه  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أََخفِّ النَّاسِ َصالةً ِللنَّاسِ ، َوأَطَْولِ النَّاسِ َصالةً
اشٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّ -٣٢٣٨

كَانَ " يِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َعْن َناِفعِ بن َسْرجَِس ، َعْن أَبِي َواِقٍد اللَّيِْث
  " .أََخفَّ النَّاسِ َصالةً ِللنَّاسِ ، َوأَطَْولَ النَّاسِ َصالةً ِلنَفِْسِه 

َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ،  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا ُوهَْيٌب ، َعْن -٣٢٣٩



كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخفَّ النَّاسِ َصالةً : " َعْن َناِفعِ بن َسْرجَِس ، َعْن أَبِي َواِقدٍ اللَّيِْثيِّ ، قَالَ 
  " .بِالنَّاسِ ، وأَْدَوَمَها ِلَنفِْسِه 

  ُمْسِلُم بن ِمْشكَمٍ ، َعْن أَبِي َواِقٍد أَُبو َعْبِد اللَِّه
اِعيُّ ، َعْن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه ، أََنا أَُبو الَْولِيِد بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا األَْوَز -٣٢٤٠

َيا َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنَّا بِأَْرضٍ ُيِصيُبَنا بِهَا : بِي َواِقدٍ اللَّيِْثيِّ ، أَنَُّهْم قَالُوا َحسَّانَ بن َعِطيَّةَ ، َعْن َمْرثٍَد أَْو أَبِي مَْرثٍَد ، َعْن أَ
  ".ا إِذَا لَْم تَْغَتبِقُوا َولَْم َتْصطَبُِحوا َولَْم َتْحتَِفئُوا بَقْال فَشَأَْنكُْم بَِه: " َمْخَمَصةٌ ، فََما َيِحلُّ لََنا ِمَن الَْمْيَتِة ؟ قَالَ 

َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد بن : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، َوأَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ ، قَاال  -٣٢٤١
َحدَّثََنا َحسَّانُ بن َعِطيَّةَ ، َحدَّثَنِي ُمْسِلٌم ، َعْن صُْبحٍ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن كَِثريٍ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، 

َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا بِأَْرضِ ُتِصيُبَنا : كُْنُت جَاِلًسا ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َرُجلٌ : أَبِي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ ، قَالَ 
إِذَا لَْم َتْصطَبُِحوا وَلَْم َتغَْتبِقُوا : " ا َيْصلُُح لََنا ِمَن الَْمْيَتِة ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْخَمَصةُ ، فََماذَ

انَ ، َعْن َمْرثٍَد ، أَوْ أَبِي َمرْثٍَد ، ، َهكَذَا َرَواهُ الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َحسَّ" َولَْم َتْحَتِفئُوا فَشَأَْنكُْم بَِها 
  .َوُهَو َوْهٌم ، َوالصَّوَاُب َما َرَواُه عَْبُد اللَِّه بن كَِثريٍ الْقَارِّيُّ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ 

  َعْبُد الَْمِلِك بن أَبِي َواِقٍد ، َعْن أَبِيِه

ثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ بن زَُبالَةَ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّ -٣٢٤٢
ْبِد الَْمِلكِ َهاُرونُ بن َيْحَيى بن َهاُرونَ بن َيحَْيى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحاِطبٍ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن َعْبِد الَْحِميِد بن َع

َمنِ اْخَتلََف إِلَى : " ْيِثيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن أَبِي َواِقٍد ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ بن أَبِي َواِقٍد اللَّ
  ".َهِذِه الصَّالِة غُِفَر لَُه َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه 

  َواِقُد بن أَبِي َواِقٍد ، َعْن أَبِيِه
َزْيدِ بن  َنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْنَحدَّثَ -٣٢٤٣

: " لِنَِساِئِه ِفي َحجَِّة الْوََداعِ أَْسلََم ، َعْن َواِقِد بن أَبِي َواِقٍد ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
  ".َهِذِه ، ثُمَّ ظُُهوَر الُْحُصرِ 

  الَْحارِثُ بن َعِديِّ بن مَاِلٍك األَْنصَارِيُّ ، اْسُتشْهَِد َيْوَم الْجِْسرِ َسَنةَ َخْمَس َعشْرَةَ
َنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثَ -٣٢٤٤

اْسُتْشهَِد َيْوَم الْجِْسرِ َسَنةَ َخْمَس َعْشَرةَ ِمَن األَْنصَارِ " فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ 
  " .رِثُ بن َعِديِّ بن َماِلٍك الَْحا: ، ثُمَّ ِمْن بين ُمَعاوَِيةَ 

  الَْحارِثُ بن َمْسُعودِ بن َعْبِد بن ُمظَاهِرٍ

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٣٢٤٥
الْحَارِثُ : اْسُتْشهَِد َيْوَم الْجِْسرِ َسَنةَ َخْمَس َعْشَرةَ " َبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقْ

  ".بن َمْسُعوِد بن َعْبِد بن ُمظَاِهرٍ 
ا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََن -٣٢٤٦

  " .الْحَارِثُ بن َمْسُعودِ بن َعْبِد بن ُمظَاِهرٍ : اسُْتشْهَِد َيْوَم الْجِْسرِ ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُمَعاوَِيةَ " ِفي َتْسِمَيِة َمنِ 



  دريالَْحارِثُ بن أََنسِ بن مَاِلٍك األَْنصَارِيُّ ، ب
ا ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََن -٣٢٤٧

صَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين النَّبِيِت ، ثُمَّ ِمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْن" فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبُن ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن 
  " .الْحَارِثُ بن أََنسِ بن َماِلِك بن ُعَبْيِد بن كَْعبٍ : بين َعْبِد اَألشَْهلِ 

  الَْحارِثُ بن أَْوسٍ األَْنَصارِيُّ ، بدري
بِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّ -٣٢٤٨

الْحَارِثُ : شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنَصارِ ِمْن بين النَّبِيِت ، ثُمَّ ِمْن بين َعْبدِ اَألْشَهلِ " ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن 
  " .بن أَْوسٍ 

  كْرِيُّالَْحارِثُ بن َحسَّانَ الَْب

َبَسةَ بن اَألْزَهرِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن َعْن -٣٢٤٩
َوكَانَ الرَُّجلُ إِذْ ذَاَك إِذَا َتزَوَّجَ  َتزَوََّج الَْحارِثُ بن َحسَّانَ ، َوكَاَنْت لَهُ ُصْحَبةٌ ،: ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، قَالَ 

َواللَِّه إِنَّ : " أَتخُْرُج َوإِنََّما بنْيَت بِأَْهِلَك ِفي َهِذِه اللَّْيلَِة ؟ قَالَ : َتَخدََّر أَيَّاًما ، فَال َيْخُرُج ِلَصالِة الَْغَداِة ، فَِقيلَ لَُه 
  ".ي َجِميعٍ المَْرأَةُ َسْوٍء اْمَرأَةً َتْمَنُعنِي ِمْن َصالةِ الَْغَداِة ِف

الٌم أَُبو الُْمْنِذرِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، َوُمحَمَُّد بن َمْخلٍَد الَْحْضرَِميُّ ، أََنا َس -٣٢٥٠
ُمْنقَطٌَع   َمَرْرُت بَِعُجوزٍ بِالزََّبذَ ِة: ، َعنِ الْحَارِِث بن َحسَّانَ ، قَالَ  الْقَارِّيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصُم اْبُن بَْهَدلَةَ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ

فَاْحِملُونِي : ُنرِيُد نُرِيُد َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَْت : أَْيَن تُرِيُدونَ ؟ قُلَْنا : بَِها ِفي بين َتمِيمٍ ، فَقَالَْت 
فََدَخلُْت الَْمْسجَِد وَالَْمْسجُِد غَاصٌّ بِالنَّاسِ ، َوإِذَا َراَيةٌ سَْوَداُء َتْخِفُق ، وَبِاللٌ : فَإِنَّ ِلي إِلَْيهِ َحاَجةً ، قَالَ َمَعكُْم ، 

لَْمْسجِِد ، فَلَمَّا َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى ُمَتقَلٌِّد بِالسَّْيِف قَاِئٌم َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقََعْدُت ِفي ا
َنَعْم َيا َرسُولَ اللَِّه ، فَكَاَنتْ : قُلُْت " َهلْ كَانَ َبيَْنكُْم وََبْيَن َتِميمٍ َشْيٌء ؟ : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَِذنَ ِلي فََدَخلُْت ، فَقَالَ 

إِنَّ ِلي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُت َعلَى َعجُوزٍ ِمْنُهمْ بِالزََّبذَِة ُمْنقَطٌَع بَِها ، فَقَالَْت لََنا الدَّْبَرةُ َعلَْيهِْم ، َوقَْد مََرْر
َوَسلََّم فََدَخلَْت ، فَلَمَّا  فَأَِذنَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َوَسلََّم حَاَجةً ، فََحَملُْتَها ، َوَها ِهَي تِلَْك بِالَْبابِ ، قَالَ 

: َمرَّةً ، قَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه إِنْ رَأَْيَت أَنْ َتجَْعلَ الدَّْهَناَء َبْيَنَنا وََبْيَن َتِميمٍ فَافَْعلْ ، فَإِنََّها كَاَنتْ لََنا : قََعَدْت ، قُلُْت 
  َيا َرسُولَ: قُلُْت : َيا َرسُولَ اللَِّه ، فَأَْيَن َتْضطَرُّ ُمَضَرَك ؟ قَالَ : الَْت فَاْسَتْوفََزِت الَْعُجوُز وَأََخذَْتَها الَْحِميَّةُ ، َوقَ

َبكٌْر َحَملَْت َحتْفًا ، َحَملُْت َهِذِه َوال أَْشُعُر أَنََّها كَاِئَنةٌ ِلي َخْصًما ، أَُعوذُ بِاللَِّه : اللَِّه أََنا َواللَِّه كََما قَالَ اَألوَّلُ 
َعلَى : قُلُْت : قَالَ " َوَما َواِفُد َعاٍد ؟ : " اللَِّه أَنْ أَكُونَ كََواِفِد َعاٍد ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َوبَِرسُولِ

أَُعوذُ : ، َوقَالَ َعفَّانُ " ِعمُنِي الَْحِديثَ إِنَُّه لََيْسَتطْ: " فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَْخبِريِ َسقَطَْت ، قَالَ 
ِهيهِ َيْسَتطِْعُمهُ : " َعلَى الَْخبِريِ َسقَطَْت ، قَالَ : قَالَ " َوَما قَالَ األَوَّلُ ؟ : " بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ كََما قَالَ اَألوَّلُ ، قَالَ 

ثُوا َواِفدَُهْم قَْيال ، فَنََزلَ َعلَى ُمَعاوَِيةَ بن َبكْرٍ َشهًْرا َيْسِقيِه الَْخْمَر َوُتَغنِّيهِ إِنَّ َعاًدا قََحطُوا ، فََبَع: ، فَقَالَ " الَْحِديثَ 
ي لَْم آتِ اللَُّهمَّ إِنَّكَ َتْعلَُم أَنِّ: ثُمَّ َمَضى َحتَّى أََتى جَِبالَ مَْهَرةَ ، فَقَالَ : َيْعنِي الْقَيَْنَتْينِ ، قَالَ : الْجََراَدَتاِن ، قَالَ َسالٌم 

كْرٍ َشْهًرا ، َيْشكُُر لَُه الَْخمْرَ َألِسريٍ فَأُفَاِدَيُه ، َوال ِلَمرِيضٍ فَأَُداوَِيُه ، فَاْسقِ َعْبَدَك َما أَْنَت ُمسِْقيِه َواْسقِ َمَعُه ُمَعاوَِيةَ بن َب
إِنَّ َهِذِه لََسَحاَبةٌ سَْوَداُء ، : َتخَيَّرِ السََّحاَب ، َوقَالَ : ْنَها فََمرَّْت َسَحاَباٌت سُوٌد ، فَُنوِدَي ِم: الَِّتي شَرَِبَها ِعْنَدُه ، قَالَ 



َيا َرسُولَ اللَِّه ، فََبلََغنِي أَنَُّه لَْم يُْرَسلْ : قُلُْت : فَُنوِدَي ِمْنَها أَنْ ُخذَْها رََماًدا رِْمدًِدا ال َتَدُع ِمْن َعاٍد أََحًدا ، قَالَ : قَالَ 
  .َوكَذَِلَك َبلَغََنا: الرِّيحِ إِال كَقَْدرِ َما ُيَرى ِفي الَْخاَتمِ ، قَالَ أَُبو َواِئلٍ َعلَْيهِْم ِمَن 

َعْن َسالمٍ أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن رَاِشٍد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، -٣٢٥١
قَِدْمُت الَْمدِيَنةَ فََرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : " ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعنِ الَْحارِِث بن َحسَّانَ ، قَالَ الْمُْنِذرِ 

  " .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْمَرو بن الَْعاصِ َوَسلََّم َيْخطُُب وَبِاللٌ ُمَتقَلٌِّد السَّْيَف َورايَاٌت سُوٌد َمْركُوَزةٌ ، بََعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ
َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الَْحَسنِ الثَّْعلَبِيُّ ، َوالَْعالُء بن َعْمرٍو : َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَاال  -٣٢٥٢

قَِدْمُت الَْمِديَنةَ فَرَأَْيتُ : " ، َعْن َعاِصمٍ ، َعنِ الْحَارِِث بن َحسَّانَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ : الَْحنَِفيُّ ، قَالُوا 
ا َهِذهِ َم: ، َوإِذَا رَايَاٌت ُسوٌد ، فَقُلُْت  النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِئًما َعلَى الْمِْنَبرِ وَبِاللٌ قَاِئٌم َبْيَن َيَدْيِه َمَتقَلًِّدا َسْيفًا

  " .َعْمُرو بن الَْعاصِ قَِدَم ِمْن غََزاٍة : ؟ قَالُوا 
ُم بن أَبِي النَُّجودِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا عَاِص -٣٢٥٣

قَِدْمَنا الَْمِديَنةَ ، فَإِذَا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْمْنَبرِ : " رِيِّ ، قَالَ ، َعنِ الْحَارِِث بن َحسَّانَ الَْبكْ
َما َهِذِه : وٌد ، فَقُلُْت ا رَايَاٌت ُسَوبِاللٌ قَاِئمٌ َبْيَن َيَدْيِه ُمَتقَلٌِّد السَّْيفَ َبْيَن َيَدْي َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِذَ

  " .َعْمُرو بن الَْعاصِ قَِدَم ِمْن غََزاٍة : الرَّايَاُت ؟ قَالُوا 

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ح -٣٢٥٤
أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن أَبِي النَُّجوِد ، َعنِ  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا

قَِدْمَنا الَْمِديَنةَ ، فَإِذَا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الْمِْنَبرِ وَبِاللٌ قَاِئمٌ : " الَْحارِِث بن َحسَّانَ الَْبكْرِيِّ ، قَالَ 
َما َهِذِه الرَّايَاُت :  َمَتقَلًِّدا بِالسَّْيِف َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَإِذَا َراَياٌت سُوٌد ، َوَسأَلُْتَبْيَن َيَدْيِه 
  " .َعْمُرو بن الَْعاصِ قَِدَم ِمْن غََزاٍة : ؟ فَقَالَ 

  الَْحارِثُ بن َماِلِك بن بَْرَصاَء اللَّْيِثيُّ
  ِد َمنَاةَ بن ِكَنانَةََوُهَو الَْحارِثُ بن ُعَوْيِذ بن َعْبدِ اللَِّه بن جَابِرِ بن َعْبِد َمَناةَ بن ُشَجعِ بن َعاِمرِ بن لَْيِث بن َبكْرِ بن َعْب

ثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا رَْوُح بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْوهَّابِ الرَِّياِحيُّ ، َحدَّ -٣٢٥٥
ارِِث بن الْبَْرَصاِء ، الْقَاِسمِ ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَُميَّةَ ، َعْن ُعَمَر بن َعطَاِء بن أَبِي ُخوَارٍ ، َعْن ُعَبْيِد بن ُجرَْيجٍ ، َعنِ الَْح

َمْن أََخذَ َشْيئًا : " َوَسلََّم َوُهَو َيْمِشي َبْيَن َجمَْرَتْينِ ِمَن الْجَِمارِ ، َوُهَو َيقُولُ  َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: قَالَ 
  ".ِمْن َمالِ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ بَِيِمنيٍ فَاجَِرٍة فَلَْيَتبَوَّأْ َبْيًتا ِفي النَّارِ 

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَُميَّةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي الْخَُوارِ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ،  -٣٢٥٦
ال أَْعلَُمُه إِال : َسِمْعتُ الْحَارِثَ بن الْبَْرَصاِء َوُهَو ِفي الْمَْوِسمِ ُيَناِدي ِفي النَّاسِ ، قَالَ ُسفَْيانُ : َمْولًى لَِبنِي َعاِمرٍ ، قَالَ 

َما ِمْن أََحٍد َيْحِلُف َعلَى َيِمنيٍ كَاِذَبٍة ِلَيقْتَِطَع بَِها َحقَّ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ إِال لَِقيَ : " / النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ: قَالَ 
َدةَ الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الْوَهَّابِ بن َنْج" اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ 

الْحَارِِث بن مَاِلكِ  ُحَميِّرٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُسلَْيمٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ ، َعْن ُعَمَر بن َعطَاِء بن أَبِي الْخَُوارِ ، َعنِ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه بن َبْرَصاَء ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه

نِ الشَّْعبِيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ ، َع -٣٢٥٧



: " َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ  َسِمْعُت: َسِمْعُت الْحَارِثَ بن مَاِلِك بن الْبَْرَصاِء ، َيقُولُ : 
  ".ال ُتْغَزى بَْعَدَها إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة 

ِئ -٣٢٥٨ َدةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَا
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ ، : َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ ، َعنِ الْحَارِِث بن َماِلِك بن الْبَْرَصاِء ، قَالَ 

  " .ال تُْغَزى بَْعَدَها إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة : " َيقُولُ 
لَْجرَّاحِ ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، َوَوِكيُع بن ا -٣٢٥٩

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َيْوَم فَْتحِ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى : َزكَرِيَّا ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعنِ الْحَارِثِ بن َماِلكِ بن بَْرَصاَء ، قَالَ 
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ ، َحدَّثَنَا " ال ُتْغَزى َبْعَد َهذَا الَْيْومِ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة : " َمكَّةَ 

ا ا ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعنِ الَْحارِِث بن َماِلٍك ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه ، َحدَّثََنأَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّ
يَّا ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، رُِمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيٍد ، وَأَْسبَاطُ بن ُمَحمَِّد بن زَكَ

  .َعنِ الْحَارِِث بن مَاِلٍك ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 

الْحَارِِث بن َعنِ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ،  -٣٢٦٠
، " ال ُتْغَزى َبْعَد َهذَا الَْيْومِ أََبًدا : " َسمِْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ ، َيقُولُ : َماِلٍك ، قَالَ 
  .َعلَى الْكُفْرِ : تَفِْسُريُه : قَالَ ُسفَْيانُ 

يُّ اسُْتْشهِدَ َيْوَم الَْيرُْموِك َسَنةَ خَْمَس َعْشَرةَ ، َوُهَو الَْحارِثُ بن ِهَشامِ بن الُْمغَِريِة بن َعْبِد الَْحارِثُ بن ِهَشامٍ الَْمْخُزوِم
بن َدارِمِ بن  بن نَْهَشلِ اللَِّه بن ُعَمَر بن َمْخُزومٍ ، ُيكَْنى أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوأُمُُّه أَْسَماُء بنُت َمْخَرَمةَ بن َجْنَدلِ بن أَِمريِ
فَِّي َسَنةَ ثََماِن َعْشَرةَ َماِلِك بن َحْنظَلَةَ بن َماِلِك بن َزْيِد مََناةَ بن َتِميمٍ ، أَْسلَمَ َيْوَم الْفَْتحِ َوكَانَ ِمَن الُْمَؤلَّفَِة ، َوُتُو

  بِالشَّامِ
ُتُوفَِّي الَْحارِثُ بن ِهَشامٍ بِالشَّامِ َسَنةَ : " ى بن َبكْرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْي -٣٢٦١

  " .ثََماِن َعْشَرةَ 
ثَْمانَ ، َوَمْن ال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن الَْمدِينِيِّ فُْسُتقَةُ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، أَخَْبرَنِي ُمْصَعُب بن ُع -٣٢٦٢

ن َعِليِّ بن َهرَِمةَ َعنِ اْبنِ َهرَِمةَ ، قَالَ الزُّبَْيُر َوَحدَّثَنِي َنْوفَلُ بن َمْيُموٍن ، أَْنَشدَنِي أَُبو مَاِلٍك ُمَحمَُّد بن َماِلِك بأُْحِصي ، 
َد اَألكَْرِمَني سََواِمي َنَواِفُق ِعْندَ فََمْن لَْم ُيرِْد َمْدِحي فَإِنَّ قََصاِئِدي َنَواِفُق ِعْن: " ِلَعمِِّه إِبَْراِهيمَ بن َعِليِّ بن َهرَِمةَ 

  " .الُْمشَْترِي الْحَْمَد بِالنََّدى نِفَاَق بناِت الَْحارِِث بن ِهَشامِ 

َموْلَى آلِ أَبِي  قَالَ اْبُن الْكَْوَسجِ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْبْغَداِديُّ الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، قَالَ  -٣٢٦٣
  " .أََحسِْبَت أَنَّ أََباَك َيْوَم َتُسبُّنِي ِفي السُّوقِ كَانَ الْحَارِثَ بن ِهَشامِ " فَْرَوةَ ِلَرُجلٍ 

، َعْن أَبِي ُيوُنسَ َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َشبَّابٌ الُْعْصفُرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َوْهبٍ السَّْهِميُّ  -٣٢٦٤
أَنَّ الَْحارِثَ بن ِهَشامٍ ، َوِعكْرَِمةَ بن أَبِي َجْهلٍ ، َوَعيَّاَش بن أَبِي َربِيَعةَ أُثْبِتُوا " الْقَُشْيرِيِّ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، 

اْدفَُعوُه إِلَى ِعكْرَِمةَ ، فَُدِفعَ إِلَْيِه ، فََنظََر إِلَْيِه َعيَّاُش : ، فَقَالَ َيْوَم الَْيْرمُوِك ، فََدَعا الْحَارِثُ بِشََرابٍ ، فََنظََر إِلَْيِه ِعكْرَِمةُ 
  " .اْدفَُعوُه إِلَى َعيَّاشٍ ، فََما َوَصلَ إِلَى أََحٍد ِمنُْهْم حَتَّى َماتُوا َجِميًعا َوَما ذَاقُوُه : بن أَبِي َربِيَعةَ ، قَالَ ِعكْرَِمةُ 

 ُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ ، َعْنَحدَّثََنا َعْب -٣٢٦٥



زِلُ َعلَْيَك الَْوْحُي ؟ كَْيَف َيْن: أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعنِ الَْحارِِث بن ِهَشامٍ ، ،أَنَُّه سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
: " ، قَالَ " ِفي ِمثْلِ َصلَْصلَِة الَْجَرسِ ، فَيَفِْصُم َعنِّي َوقَْد َوَعْيُت َما قَالَ : " فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ".فَُيكَلُِّمنِي َما َيقُولُ  َوُهَو أََشدُّ َعلَيَّ ، وَأَْحيَاًنا يَأِْتينِي الَْملَُك فََيَتمَثَّلُ ِلي

َعاِصُم بن ِهاللٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َنْصرِ بن ُحَمْيٍد الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اُألْرزِيُّ ، َحدَّثََنا  -٣٢٦٦
َسأَلْتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : بن ِهَشامٍ ، قَالَ َعْن أَيُّوَب ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الْحَارِِث 

َيأْتِينِي َصلَْصلَةً كََصلَْصلَِة الْجََرسِ ، َويَأِْتينِي أَْحيَاًنا ِفي صُوَرِة َرُجلٍ ُيكَلُِّمنِي كَالًما ، : " كَْيَف َيأْتِيَك الَْوْحُي ؟ قَالَ : 
  " .، فََيفِْصُم َعنِّي َوقَْد َوَعْيُت  َوُهَو أَْهَونُ َعلَيَّ

َشامِ بن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي َماِلٌك ، َعْن ِه -٣٢٦٧
كَْيَف يَأِْتيكَ الَْوْحُي ؟ فَقَالَ : أَلَ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َس، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ الْحَارِثَ بن ِهَشامٍ 

ُت َما أَْحَياًنا يَأِْتينِي ِفي ِمثْلِ َصلَْصلَِة الْجََرسِ ، َوُهُو أََشدُّ َعلَيَّ ، فََيفِْصُم َعنِّي َوقَْد َوَعْي: " النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َولَقَْد َرأَْيُتهُ َينْزِلُ َعلَْيِه ِفي الَْيْومِ : ، قَالَْت َعاِئَشةُ " قَالَ ، َوأَحَْياًنا َيَتَمثَّلُ ِلي الَْملَُك َرُجال فَُيكَلِّمُنِي فَأَِعي َما َيقُولُ 

  .الشَّدِيِد الَْبْرِد ، فَيَفِْصُم َعْنُه َوإِنَّ َجبِيَنُه لََيَتفَصَُّد َعْرقًا 

ن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َيزِيَد الطَّحَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ب -٣٢٦٨
هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَْيَف سَأَلَ الْحَارِثُ بن ِهَشامٍ َرسُولَ اللَّ: ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

ي أَْحَياًنا َيأْتِينِي أَْحيَاًنا ِمثْلَ َصلَْصلَِة الَْجَرسِ ، فَيَفِْصُم َعنِّي َوقَْد َوَعْيُتُه ، َوُهَو أََشدُّ َعلَيَّ ، َويَأِْتينِ: " َيأِْتيهِ الَْوْحُي ، قَالَ 
  " .َما َيقُولُ الَْملَُك ِفي صُوَرِة الرَُّجلِ فَأَِعي 

َهْيُر بن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اَألْسَوُد بن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا ُز -٣٢٦٩
بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى  إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك

  ".َتَزوَّجَ أُمَّ َسلََمةَ ِفي َشوَّالٍ ، َوَجَمَعَها إِلَْيِه ِفي َشوَّالٍ " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
يُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي اْبُن َسْمَعانَ ، أَنَّ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا السَّاجيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الْمَْهرِ -٣٢٧٠

 بن ِهَشامٍ أَْخبََرُه ، أَنَّ اْبَن ِشهَابٍ أَْخَبَرُه ، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ بن َسعِيٍد الُْمقَْعَد أَْخَبَرُه ، أَنَّ َعْبدَ الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث
أَخْبِرْنِي بِأَْمرٍ أَعَْتِصمُ بِِه ، فَقَالَ َرُسولُ : أَْخبََرُه ، أَنَُّه قَالَ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََباهُ الْحَارِثَ بن ِهَشامٍ 

  .، َوأََشاَر إِلَى ِلسَانِِه" اْمِلْك َهذَا : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، : أَْحَمَد بن سَِناٍن الَْواسِِطيُّ ، َوُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَاال َحدَّثََنا َجْعفَُر بن  -٣٢٧١
ارِِث بن نِ بن الَْحَحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد ، َعْن َعِقيلٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن سَْعٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَم

، َوأَشَاَر إِلَى ِلَسانِهِ " اْمِلْك َعلَْيَك َهذَا : " َيا َرسُولَ اللَِّه ، َحدِّثْنِي بِأَْمرٍ أَعَْتِصُم بِِه ، قَالَ : ِهَشامٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه قَالَ 
.  

  الَْحارِثُ بن َعْمرٍو السَّْهِميُّ
  ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، ح َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ -٣٢٧٢

  َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، ح
: ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ ، قَالُوا  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، َوأَُبو َسلََمةَ



َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِِّه الَْحارِِث بن َعْمرٍو ، أَنَُّه لَِقَي : َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُزَراَرةَ بن كَرِميِ بن الْحَارِِث بن َعْمرٍو ، قَالَ 
بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َيا َرسُولَ : قُلُْت : َوُهَو َعلَى َناقَِتِه الَْعضَْباِء ، قَالَ  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ

َيا َرُسولَ اللَِّه : ، ثُمَّ اْسَتَدْرُت ِمَن الشِّقِّ اآلَخرِ َرَجاَء أَنْ َيُخصَّنِي ، فَقُلُْت " غَفََر اللَُّه لَكُْم : " اللَِّه اْسَتْغِفْر ِلي فَقَالَ 
  ".غَفََر اللَُّه لَكُْم : " ْغِفرْ ِلي ، فَقَالَ اْسَت

َمْن َشاَء فَرََّع َوَمْن َشاَء لَْم يُفَرِّْع ، َوَمْن َشاَء َعَترَ : " َيا َيا َرسُولَ اللَِّه الْفَرَاِئُع وَالَْعتَاِئُر ؟ قَالَ : فَقَالَ َرُجلٌ  -٣٢٧٣
أَال إِنَّ ِدَماَءكُْم َوأَْموَالَكُْم َعلَْيكُْم َحَراٌم كَُحْرَمِة َيْوِمكُْم َهذَا : " ، ثُمَّ قَالَ " يَُّتَها َوَمْن َشاَء لَْم َيْعِتْر ، َوِفي الْغََنمِ أُْضِح

  " .ِفي َشْهرِكُْم َهذَا 
، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ بن َعْبِد الَْمِلِك  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الُْمقَْعُد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث -٣٢٧٤

أَتَْيُت َرسُولَ : ، قَالَ السَّْهِميُّ ، َحدَّثَنِي ُزرَاَرةُ بن كَرِميِ بن الْحَارِِث بن َعْمرٍو السَّهِْميُّ ، أَنَّ الَْحارِثَ بن َعْمرٍو َحدَّثَُه 
: َهذَا َوْجٌه ُمبَاَرٌك ، قَالَ : بَِعَرفَاٍت َوَيجِيُء اَألعَْراُب فَإِذَا َرأَْوا َوْجَهُه ، قَالُوا  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بِِمًنى أَْو

ي ، َيا َرسُولَ اللَِّه اْسَتْغِفرْ ِل: فَُدْرُت ، فَقُلُْت : ، قَالَ " اللَُّهمَّ اغِْفْر لََنا : " َيا َرُسولَ اللَِّه اْسَتْغِفْر ِلي ، قَالَ : قُلُْت 
ْولَهُ ، فَذََهَب َيبُْزُق ، فَقَالَ بَِيِدِه فَأََخذَ بَِها بَُزاقَُه فََمَسَح بِِه َنْعلَُه كَرَِه أَنْ ُيصِيَب أََحًدا ِممَّْن َح" اللَُّهمَّ اغِْفْر لََنا : " قَالَ 

َوأَْمَوالَكُْم َعلَْيكُْم حََراٌم ، كَُحْرَمِة َيوِْمكُْم َهذَا ِفي َشْهرِكُمْ َيا أَيَُّها النَّاُس ، أَيُّ َيْومٍ َهذَا ؟ فَإِنَّ ِدَماَءكُْم : " ، ثُمَّ قَالَ 
  ".َهذَا ِفي َبلَدِكُْم َهذَا ، اللَُّهمَّ َهلْ َبلَّْغُت ؟ َولُْيَبلِّغِ الشَّاِهُد الْغَاِئَب 

  " .رِي لََعلَّكُْم ال تََرْونَنِي َبْعدَ َيْوِمي َهذَا َتَصدَّقُوا ، فَإِنِّي ال أَْد: " َوأََمَر بِالصََّدقَِة ، فَقَالَ : قَالَ  -٣٢٧٥

  " .ألَْهلِ الَْمشْرِقِ : " ، أَْو قَالَ "َوَوقََّت َيلَْملََم َألْهلِ الَْيَمنِ أَنْ ُيهِلُّوا ِمْنَها ، وَذَاَت عِْرقٍ َألْهلِ الْعِرَاقِ "  -٣٢٧٦
، " َمْن َشاَء َعَتَر َوَمْن َشاَء لَْم َيْعِتْر ، َوَمْن َشاَء فَرََّع َوَمْن َشاَء لَْم ُيفَرِّْع "  :َوَسأَلَُه َرُجلٌ َعنِ الْعَِتَريِة ، قَالَ  -٣٢٧٧

َوَعطََف بِأََصابِعِ كَفِِّه الُْيمَْنى ، فََصبََّها َعلَى َمفِْصلِ اِإلْصَبعِ الُْوسْطَى وَإِْصَبِعِه السَّبَّاَبِة ، " ِفي الْغََنمِ أُْضِحيَُّتَها : " َوقَالَ 
  .طََرفََها َشيْئًا 

حَاَق الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ الَْعمِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن إِْس -٣٢٧٨
رِميٍ ، َعنِ الْحَارِِث بن َعْمرٍو السَّْهِميِّ ، أَنَُّه أََتى َرُسولَ اللَّهِ َحدَّثَنِي َسْهلُ بن ُحَصْينٍ الَْباِهِليُّ ، َحدَّثَنِي ُزَراَرةُ بن كَ

يًما ، فََنَزلَ إِلَْيِه الَْحارِثُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الْوََداعِ َوُهَو َعلَى َناقَِتِه الَْعْضَباِء ، َوكَانَ الْحَارِثُ َرُجال َجِس
 َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى َحاذَى َوْجَهُه بُِركَْبِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَْهَوى َنبِيُّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه ، فََدَنا ِمْنُه

َيا َنبِيَّ اللَِّه اْدُع اللََّه ِلي ، : ارِثُ َيْمَسُح َوْجَه الْحَارِِث ، فََما َزالَ ُنْضَرةٌ َعلَى َوْجِه الَْحارِِث حَتَّى َهلََك ، فَقَالَ لَُه الَْح
  .، فَذَكََر َنْحوَ َحِديِث َعْبِد الْوَارِِث " اللَُّهمَّ اغِْفْر لََنا : " فَقَالَ 

  الَْحارِثُ بن َعْبِد اللَِّه بن أَْوسٍ الثَّقَِفيُّ
  انُ بن ُمْسِلمٍ ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا َعفَّ -٣٢٧٩

َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء ، َعنِ الَْوِليدِ بن َعْبِد : َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ ، قَاال 
َسأَلُْت ُعَمَر بن الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َعنِ : ، قَالَ الرَّْحَمنِ ، َعنِ الْحَارِِث بن َعْبدِ اللَِّه بن أَْوسٍ الثَّقَِفيِّ 

كَذَِلَك أَفَْتانِي : ، فَقَالَ الْحَارِثُ " لَِيكُْن آِخَر َعْهِدَها الطََّواُف بِالْبَْيِت : " الْمَْرأَِة َتطُوُف بِالَْبْيِت ثُمَّ َتِحيُض ؟ قَالَ 
أَرِْبَت َعلَى َيِدَك ، سَأَلَْتنِي َعْن َشْيٍء قَْد َسأَلَْت َعْنُه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ ُعَمُر َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ



  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَْيَما أُخَاِلُف
  ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعبَّادُ بن الْعَوَّامِ ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن  -٣٢٨٠

ن َعِليٍّ ، ِكالُهَما ، َعنِ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحيَّانَ الْمَازِنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ب
بن الُْمِغَريةِ الطَّاِئِفيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْبْيلََمانِيِّ ، َعْن َعْمرِو بن أَْوسٍ ، َعنِ  الَْحجَّاجِ بن أَْرطَأَةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك
َمَر فَلَْيكُنْ َمْن َحجَّ أَوِ اْعَت: " َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : الَْحارِِث بن َعْبِد اللَِّه الثَّقَِفيِّ ، قَالَ 

أَخْرِْر ِمْن َيِدَك ، َسِمْعَت َهذَا ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ، فَقَالَ ُعَمُر " آِخَر َعْهِدِه أَنْ َيطُوَف بِالْبَْيِت 
، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن  َولَْم ُتْخبِْرنِي ؟ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ

ن الَْبْيلََمانِيِّ ، َعْن َعْمرِو ُسلَْيَمانَ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن الُْمِغَريةِ الطَّاِئِفيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ب
  .بن َعْبدِ اللَِّه بن أَْوسٍ ، َعنِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُهبن أَْوسٍ ، َعنِ الْحَارِِث 

  الَْحارِثُ بن زَِياٍد األَْنصَارِيُّ ، ثُمَّ السَّاِعِديُّ ، بدري

َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، : يُّ ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِ -٣٢٨١
يا ، أَخَْبرَنِي الْحَارِثُ بن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُسلَْيَمانَ اْبنِ الَْغسِيلِ ، َحدَّثَنِي َحْمَزةُ بن أَبِي أُسَْيٍد ، َوكَانَ أَبُوُه َبْدرِ

ْونَ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الَْخْنَدقِ َوُهَو ُيبَايُِع النَّاَس َعلَى الْهِْجَرِة ، فَظََننَّا أَنَُّهمْ ُيْدَع زَِيادٍ السَّاِعِديُّ ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ
طُ بن يَزِيَد ، أَوْ َيزِيُد بن َهذَا اْبُن َعمِّي َحْو: قَالَ " َمْن َهذَا ؟ : " َيا َرُسولَ اللَِّه بَايِْع َهذَا ، قَالَ : إِلَى الَْبْيَعِة ، فَقَالَ 

، " ال أَُبايُِعكُْم ، إِنَّ النَّاَس ُيَهاجُِرونَ إِلَْيكُْم َوال ُتهَاجُِرونَ إِلَيْهِْم : " َحْوٍط ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
صَاَر َرُجلٌ َحتَّى َيلْقَى اللََّه إِال لَِقيَ اللََّه َوُهَو ُيِحبُُّه ، َوال ُيبِْغُض األَْنَصارَ وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، ال ُيِحبُّ اَألْن: " ثُمَّ قَالَ 

  ".َرُجلٌ حَتَّى َيلْقَى اللََّه لَِقَي اللََّه َوُهَو ُيْبِغُضُه 
َنا ُمَحمَّدُ بن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ -٣٢٨٢

: حَابِ َبْدرٍ ، قَالَ َعْن َسِعيِد بن الْمُْنِذرِ ، َعْن َحْمَزةَ بن أَبِي أَُسْيدٍ اَألْنصَارِيِّ ، َعنِ الْحَارِِث بن زَِياٍد ، َوكَانَ ِمْن أَْص
َمْن أََحبَّ اَألْنصَاَر أََحبَُّه اللَُّه َحتَّى َيلْقَاُه ، َوَمْن أَْبَغَض األَْنصَاَر أَبَْغَضُه اللَُّه : " َسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  " .َحتَّى َيلْقَاُه 

رٍو ، َعْن َسِعيِد بن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْم -٣٢٨٣
َمْن : " َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َعْن َحْمَزةَ بن أَبِي أُسَْيٍد ، َعنِ الْحَارِِث بن زِيَاٍد ، قَالَ 

  " .اَألْنصَاَر أَْبَغَضُه اللَُّه ِحَني َيلْقَاُه  أََحبَّ اَألْنصَاَر أََحبَُّه اللَُّه ِحنيَ َيلْقَاُه ، َوَمْن أَْبَغَض
  الَْحارِثُ بن أُقَْيشٍ الُْعكِْليُّ

  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، ح -٣٢٨٤
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َداُوَد : وِيلِ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن ُحَمْيٍد الطَّ

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : َسِمْعتُ الَْحارِثَ بن أُقَْيشٍ ُيَحدِّثُ أََبا ُبرَْدةَ ، قَالَ : بن أَبِي هِْنٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن قَْيسٍ ، قَالَ 
َيا : ، فَقِيلَ " َما ِمْن ُمْسِلَمْينِ َيُموُت لَُهَما أَْرَبَعةٌ فََيْحِتسَِبانِهِْم إِال َدَخال الَْجنَّةَ : " لُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُو
  ".َواثَْناِن : " َواثَْناِن ؟ قَالَ : ، قِيلَ " وَثَالثَةٌ : " َرسُولَ اللَِّه ، وَثَالثَةٌ ؟ قَالَ 



ُعكَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمَعلَّى بن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ ، َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْندٍ َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الْ -٣٢٨٥
ْسِلمٍ َما ِمْن ُم: " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن قَْيسٍ ، َعنِ الْحَارِِث بن أُقَْيشٍ ، قَالَ 

وَثَالثَةٌ : " َيا َرسُولَ اللَِّه وَثَالثَةٌ ؟ قَالَ : ، قَالُوا " َيُموُت لَُه أَْرَبَعةٌ ِمَن الَْولَدِ إِال أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ بِفَْضلِ َرْحَمِتِه إِيَّاُهْم 
َوإِنَّ ِمْن أُمَِّتي لََمْن َيْعظُُم حَتَّى َيكُونَ أََحَد َزوَاَياَها ، : " لَ ، قَا" َواثَْناِن : " َيا َرُسولَ اللَِّه وَاثَْناِن ؟ قَالَ : ، قَالُوا " 

  " .َوإِنَّ ِمْن أُمَِّتي لََمْن َيْدُخلُ ِفي َشفَاَعِتِه أَكْثَُر ِمْن ُمَضَر 
الْجَاُروِديُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا الْمُْنِذرُ بن الَْوِليدِ  -٣٢٨٦

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن قَْيسٍ ، َعنِ الَْحارِِث بن أُقَْيشٍ ، قَالَ 
لُ الَْجنَّةَ ، فََيْشفَعُ َألكْثََر ِمْن ُمَضَر ، َوإِنَّ الرَُّجلَ ِمْن أُمَِّتي لََيعْظُُم ِللنَّارِ حَتَّى َيكُونَ إِنَّ الرَُّجلَ ِمْن أُمَِّتي لََيْدُخ: " َوَسلََّم 

أَْو ثَالثَةً : ، فَقَالُوا " َمِتِه فَْضلِ َرْحأََحَد َزوَاَياَها ، َوَما ِمْن ُمْسِلَمْينِ ُيقَدِّماِن أَْرَبَعةً ِمْن َولَِدِهَما إِال أَْدَخلَُهَما اللَُّه الَْجنَّةَ بِ
  ".أَوِ اثَْنْينِ : " أَوِ اثَْنْينِ ؟ قَالَ : ، قَالُوا " أَْو ثَالثَةً : " ؟ قَالَ 

ْن َداُوَد بن أَبِي ، َعَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الُْمقَْعُد ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث بن َسعِيٍد  -٣٢٨٧
: " َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ِهْنٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن قَْيسٍ ، َعنِ الَْحارِِث بن أُقَْيشٍ ، قَالَ 
  .، فَذَكََر ِمثْلَُه " ُغوا الِْحْنثَ إِال أَْدَخلَُهَما اللَُّه الَْجنَّةَ َما ِمْن ُمْسِلمٍ َوُمْسِلَمٍة َيُموُت لَُهَما أَْرَبَعةٌ ِمَن الَْولَِد لَْم َيْبلُ

يمِ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَِّح -٣٢٨٨
ِمْن : " قَالَ ٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن قَْيسٍ ، َعنِ الَْحارِِث بن أُقَْيشٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َداُوَد بن أَبِي هِْن

ْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا قَطَُن بن ُنَسْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْح، " أُمَِّتي َمْن َيْدُخلُ الَْجنَّةَ بَِشفَاَعِتِه أَكْثَُر ِمْن ُمَضَر 
أُقَْيشٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن أَبِي ِهْنٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن قَْيسٍ ، َعنِ الْحَارِثِ بن 

فَقَالَ لَُه َعْبُد اللَِّه ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجعْفَرٍ الْقَتَّاُت الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا : قَالَ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمثِْلِه ، إِال أَنَُّه
 الَْحارِِث بن ِمْنجَاُب بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن قَْيسٍ ، َعنِ

َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعْبدِ  ْيشٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ،أُقَ
قَْيسٍ ، َعنِ الَْحارِِث بن أُقَْيشٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى األَوَّلِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن 

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 
  الَْحارِثُ بن َماِلٍك األَْنَصارِيُّ

ابِ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحَب -٣٢٨٩
ِلٍك اَألْنَصارِيِّ َخاِلِد بن يَزِيَد السَّكَْسِكيِّ ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي الْجَْهمِ ، َعنِ الَْحارِِث بن َما

أَصَْبْحُت ُمْؤِمًنا حَقًّا ، : قَالَ " كَْيَف أَصَْبْحتَ َيا حَارِثُ ؟ : " فَقَالَ لَُه  ، ،أَنَُّه َمرَّ بَِرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،
قَْد َعَزفَْت َنفِْسي َعنِ الدُّْنَيا ، : فَقَالَ " اْنظُْر َما َتقُولُ ؟ فَإِنَّ ِلكُلِّ َشْيٍء َحِقيقَةً ، فََما َحِقيقَةُ إِميَانَِك ؟ : " فَقَالَ 

َجنَِّة َيتََزاَوُرونَ ِلَك ِلَيِلي ، َواطَْمأَنَّ نََهارِي ، َوكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى عَْرشِ َربِّي َبارًِزا ، َوكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى أَْهلِ الَْوأَسَْهْرُت ِلذَ
  .ثَالثًا، " فَالَْزْم  َيا َحارِثُ َعَرفَْت: " ِفيَها ، َوكَأَنِّي أَْنظُرُ إِلَى أَْهلِ النَّارِ يََتَضاغَْونَ ِفيَها ، فَقَالَ 

  الَْحارِثُ بن َبَدلٍ التَِّميِميُّ



نَّاِئيُّ ، َوُمَحمَّدُ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعمِّي ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، ح َوَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَحمٍَّد الِْح -٣٢٩٠
َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الشُّعَْيِثيُّ ، َعنِ  :بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَاال 

أَْجَمُعونَ إِال َشهِْدُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُحَنْينٍ ، فَاْنَهَزَم أَْصحَاُبُه : " الَْحارِِث بن َبَدلٍ ، قَالَ 
َم ُوُجوهََنا بِقَْبَضٍة ِمنَ الَْعبَّاَس بن َعْبدِ الُْمطَِّلبِ ، وَأََبا ُسفَْيانَ بن الْحَارِِث ، فََرَمى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".َوُهَو ِفي آثَارَِنا اَألْرضِ فَاْنَهَزْمَنا ، فََما ُيخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ َشَجَرةً َوال َحَجًرا إِال 
  الَْحارِثُ بن سَوَّاٍد األَْنَصارِيُّ ، بدري

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٣٢٩١
  " .الَْحارِثُ بن َسوَّاٍد : ًرا َشهِدَ َبْد" ِفي َتْسِمَيِة َمْن 

  حَارِثَةُ بن ُسَراقَةَ األَْنَصارِيُّ ، َبْدرِيٌّ ، اْسُتْشهَِد َيْوَم َبْدرٍ: الَْحارِثُ ، َوُيقَالُ 
بِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَ -٣٢٩٢

الَْحارِثُ بن : اسُْتشْهَِد َيْوَم َبْدرٍ ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين النَّجَّارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعِديِّ بن النَّجَّارِ " ِفي َتْسِمَيِة َمنِ 
  " .ُسَراقَةَ بن الَْحارِِث 

ْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ اَأل - ٣٢٩٣
ن َحارِثَةُ ب: اْسُتشْهَِد َيْوَم َبْدرٍ ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين النَّجَّارِ " ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ 

  " .ُسَراقَةَ 
  الَْحارِثُ بن الَْحارِِث الَْغاِمِديُّ

يُم بن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْحَسنِ التِّرِْمِذيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِه -٣٢٩٤
: يٍّ ، َعْن َعِديِّ بن ِهاللٍ السُّلَِميِّ ، َعنِ الْحَارِثِ بن الَْحارِِث ، قَالَ َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُموَسى ، َعْن ُعَباَدةَ بن َنِس

اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد ، أَطَْعْمَت َوأَسْقَْيتَ : " َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِعْنَد فََراِغِه ِمْن طََعاِمِه 
  " .رَْوْيَت ، لََك الَْحْمُد غَْيَر َمكْفُورٍ َوال ُموَدَّعٍ َوال ُمْسَتغًْنى َعْنَك رَبََّنا َوأَْشبَْعَت َوأَ

َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ ، قَاال  -٣٢٩٥
َمنِ الْجَُرِشيُّ ، يُد بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْغفَّارِ بن إِْسَماعِيلَ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن َعْبدِ الرَّْحَحدَّثََنا الَْوِل

ُؤالِء الْقَْوُم قَِد اْجَتَمُعوا َعلَى َه: َما َهِذِه الَْجَماَعةُ ؟ قَالَ : قُلُْت ألَبِي : َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن الْحَارِِث الَْغاِمِديُّ ، قَالَ 
وَاِإلَميانِ بِِه ، فََنزَلَْنا فَإِذَا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعو النَّاسَ إِلَى َتْوِحيِد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ : َصابٍِئ لَُهْم ، قَالَ 

تَّى اْنَتَصَف النَّهَاُر وَاْنَصَدَع َعْنُه النَّاُس ، َوأَقَْبلَِت اْمَرأَةٌ قَدْ َبَدا َنْحُرَها َتْحِملُ قََدًحا َوُهْم َيُردُّونَ َعلَْيِه َوُيْؤذُوَنُه ، َح
 َتَخاِفي َعلَى َيا بنيَّةُ َخمِّرِي َعلَْيِك َنْحَرِك ، َوال: " َوِمْندِيال ، فََتَناَولَُه ِمْنَها َوشَرَِب َوتََوضَّأَ ، ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه ، َوقَالَ 

  .َزْيَنبُ بنُتُه: َمْن َهِذِه ؟ قَالُوا : ، قُلَْنا " أَبِيِك 
  الَْحارِثُ بن الَْحارِِث بن قَْيسٍ الْقَُرِشيُّ ، ثُمَّ السَّْهِميُّ ، قُِتلَ َيْوَم أَجَْناِديَن

بِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَ -٣٢٩٦
" الْحَارِثُ بن الَْحارِِث بن قَْيسٍ : قُِتلَ َيْوَم أَْجَناِديَن ِمَن الُْمْسِلِمَني ، ثُمَّ ِمْن قَُرْيشٍ ، ثُمَّ ِمْن بين َسْهمٍ " ِفي َتْسِمَيِة َمْن 

.  



ُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَس -٣٢٩٧
: ِمْن بين َسْهمٍ  اْسُتْشهَِد َيْوَم أَْجَناِديَن ِمْن قَُرْيشٍ ، ثُمَّ" فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبٍة ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ 

  " .الَْحارِثُ بن أَبِي قَارِبٍ 
ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ،  َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن -٣٢٩٨

  " .الْحَارِثُ بن الْحَارِِث : اِديَن ِمْن قَُرْيشٍ ، ثُمَّ ِمْن بين سَْهمٍ اسُْتشْهَِد َيْوَم أَجَْن" ِفي َتْسِمَيِة َمنِ 
  الَْحارِثُ بن قَْيسِ بن َمْخلٍَد األَْنَصارِيُّ ، ثُمَّ الزَُّرِقيُّ ، َعقَبِيٌّ ، َبْدرِيٌّ ، ُيكَْنى أََبا خَاِلٍد

، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ -٣٢٩٩
الْحَارِثُ بن قَْيسِ بن َمْخلٍَد ، َوقَْد شَهَِد َبْدًرا ، َوُهَو : أَْصَحابِ الَْعقََبِة ِمَن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُزَرْيقٍ " ِفي َتْسِمَيِة 
  " .أَُبو خَاِلٍد 
َنا ُمَحمَّدُ بن َحدَّثَنِي الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٣٣٠٠

: األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُزَرْيقٍ  شَهَِد الَْعقََبةَ ِمَن" فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن 
  " .الَْحارِثُ بن قَْيسِ بن َخاِلِد بن َمْخلٍَد ، َشهَِد َبْدًرا 

  الَْحارِثُ بن ُمَعاِذ بن النُّْعَماِن ، أَُخو َسْعدِ بن ُمَعاٍذ اَألْنصَارِيُّ ، َبْدرِيٌّ

يُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، ِفي َتْسِمَيةِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِ -٣٣٠١
  " .الْحَارِثُ بن ُمَعاذِ بن النُّْعَماِن : َشهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمَن األَْوسِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْبِد اَألشَْهلِ " َمْن 

  ِة األَْنَصارِيُّ ، َبْدرِيٌّ ، قُِتلَ َيْوَم بِئْرِ َمُعونَةَالَْحارِثُ بن الصِّمَّ
َوِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس ٢٥ -٣٣٠٢

ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعاِمرِ بن َماِلِك بن النَّجَّارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعاِمرِ بن َمْبذُولٍ  َشهَِد َبْدًرا" ُعْرَوةَ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن 
  " .الَْحارِثُ بن الصِّمَِّة بن ُعَبْيدِ بن َعاِمرٍ : 

لَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد ال -٣٣٠٣
الْحَارِثُ بن الصِّمَِّة بن َعْمرِو : َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ِمْن بين َعاِمرِ بن َماِلٍك " ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن 

  " .ْوَحاِء ، فَضََرَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسْهِمِه بن ُعَبْيِد بن َعْمرِو بن َمْبذُولٍ ، كُِسَر بِالرَّ

بن فُلَْيحٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  -٣٣٠٤
شَهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعاِمرِ بن َماِلكِ بن النَّجَّارِ ، " َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، 
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه الْحَارِثُ بن الصِّمَِّة بن َعْمرِو بن َعِتيٍك ، كُِسَر بِالرَّْوَحاِء فَضََرَب لَُه َرُسولُ اللَِّه : ثُمَّ ِمْن بين َمْبذُولٍ 

  " .َوَسلََّم بَِسْهِمِه 
، َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٣٣٠٥

  " .الْحَارِثُ بن الصِّمَِّة : َم بِئْرِ َمُعوَنةَ قُِتلَ ِمَن الُْمْسِلِمَني َيْو" ِفي َتْسِمَيِة َمْن 
َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٣٣٠٦

الَْحارِثُ بن : اْسُتْشهَِد ِمَن الُْمْسِلِمَني َيْوَم بِئْرِ َمُعوَنةَ " ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 
  " .الصِّمَِّة 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَباَدةَ الْوَاِسِطيُّ ،ح -٣٣٠٧



َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا : ِه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ِسَناٍن الْوَاسِِطيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَّ
: يٍد ، قَالَ بن لَبِ َعْبُد الْعَزِيزِ بن ِعْمَرانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َصاِلحِ بن دِيَنارٍ ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد

َهلْ َرأَْيَت عَْبَد : " سَأَلَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد َوُهَو ِفي الشِّْعبِ : قَالَ الْحَارِثُ بن الصِّمَِّة 
جََبلِ ، َوَعلَْيِه َعكٌَر ِمَن الُْمْشرِِكَني ، فَهََرْبُت إِلَْيهِ َنَعْم َيا َرُسولَ اللَِّه ، رَأَْيُتُه إِلَى َحرِّ الْ: قُلُْت " الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ؟ 

: ، قَالَ الَْحارِثُ " أََما إِنَّ الَْمالِئكَةَ ُتقَاِتلُ َمَعُه : " َألْمَنَعُه ، فََرأَْيُتَك فََعَدلُْت إِلَْيَك ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
أَمَّا : ظَفَِرْت َيِميُنَك ، أَكُلَّ هَُؤالِء قََتلَْت ؟ قَالَ : ى َعْبِد الرَّْحَمنِ فَأَجُِدُه َبْيَن َنفَرٍ َسْبَعةٍ َصْرَعى ، فَقُلُْت لَُه فََرَجْعُت إِلَ

  .َصَدَق اللَُّه َوَرسُولُُه: ُه ، قُلُْت َهذَا َألْرطاةَ بن ُشَرْحبِيلَ ، وََهذَا فَأََنا قََتلُْتُهَما ، َوأَمَّا َهُؤالِء فَقََتلَُهْم َمْن لَْم أََر
  الَْحارِثُ بن أَْوسِ بن النُّْعَماِن األَْنَصارِيُّ

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٣٣٠٨
شَْرِف ، فَلَمَّا َسْعَد بن ُمَعاذٍ َبَعثَ الْحَارِثَ بن أَْوسِ بن النُّْعَمانِ أََخا بين َحارِثَةَ َمَع ُمحَمَِّد بن َمْسلََمةَ إِلَى اْبنِ اَألأَنَّ " 

  " .ضََرَب اْبَن اَألشَْرِف أََصابَ رِْجلَ الْحَارِِث ذُبَاُب السَّْيِف ، فََحَملَُه أَْصَحاُبُه 

  أَْوسِ بن َراِفعٍ اَألْنَصارِيُّ ،الَْحارِثُ بن 
  اسُْتْشهِدَ َيْوَم أُُحٍد

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٣٣٠٩
  " .الَْحارِثُ بن أَْوسِ بن َراِفعٍ : أُُحٍد ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْمرِو بن َعْوٍف اسُْتشْهَِد َيْوَم " ِفي َتْسِمَيِة َمنِ 

وَسى بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َعْن ُم -٣٣١٠
الْحَارِثُ بن أَْوسِ بن : اْسُتْشهَِد َيْوَم أُُحٍد ِمَن اَألْنَصارِ ، ِمْن بين النَّبِيِت " نِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ ُعقَْبةَ ، َعنِ اْب

  " .َراِفعٍ 
  الَْحارِثُ بن أَْشَيمَ بن َراِفعِ بن اْمرِئِ الْقَْيسِ اَألْنصَارِيُّ ، ثُمَّ اَألْشَهِليُّ ، بدري

ْرَوةَ ، َحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعَحدَّثََنا ُم -٣٣١١
ثُ بن أَْشَيمَ بن َراِفعِ بن الَْحارِ: َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمَن األَْوسِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْبِد اَألْشَهلِ " ِفي َتْسِمَيِة َمْن 

  " .اْمرِئِ الْقَْيسِ بن زَْيِد بن َعْبِد اَألشَْهلِ 
  الَْحارِثُ بن غَزِيَّةَ

  ةَ ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مَْنُصورُ بن أَبِي ُمَزاِحمٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحمَْز -٣٣١٢

 إِْسحَاَق بن َعْبدِ ا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، ِكالُهَما ، َعْنَوَحدَّثََن
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : لَ اللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ ، َحدَّثَنِي ُعَبْيُد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعنِ الْحَارِثِ بن غَزِيَّةَ ، قَا

  " .ال ِهجَْرةَ َبْعدَ الْفَْتحِ ، إِنََّما ُهَو اِإلَميانُ وَالنِّيَّةُ : " َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ َيقُولُ 
أَبِي ُمَزاِحمٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحمَْزةَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مَْنُصورُ بن -٣٣١٣

َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َراِفعٍ أَْخَبَرُه ، َعنِ الْحَارِِث بن غَزِيَّةَ ، قَالَ 
  .ثَالثَ مَرَّاٍت، " ُمْتَعةُ النَِّساِء َحَراٌم : "  َوَسلََّم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ ، َيقُولُ

  الَْحارِثُ بن النُّْعَماِن األَْنَصارِيُّ ، بدري
 َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ،َحدَّثََنا ُمَحمَّدِ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٣٣١٤



  " .الْحَارِثُ بن النُّْعَماِن : َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ثَْعلََبةَ بن َعْمرِو بن َعْوٍف " ِفي َتْسِمَيِة َمْن 
يُّ ، َعْن ُموَسى بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِ -٣٣١٥

شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمَن األَْوسِ ، ثُمَّ ِمْن بين ثَْعلََبةَ بن َعْمرِو بن " ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن 
  " .الَْحارِثُ بن النُّْعَماِن : َعْوٍف 

بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَ -٣٣١٦
الْحَارِثُ بن النُّْعَماِن ، : َشهَِد َمَع َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه " ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن 

  " .يٌّ َبْدرِ
  الَْحارِثُ بن ِضرَارٍ الْخَُزاِعيُّ

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َعتَّابٍ أَُبو َبكْرٍ اَألْعَيُن ، ح -٣٣١٧
  الَْحكَمِ بن أَبِي زَِياٍد الْقَطَوَانِيُّ ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن

أََنا ُمَحمَُّد بن َسابِقٍ ، َحدَّثََنا : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَحَْمَد الَْحمَّالُ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الزَّجَّاُج ، قَالُوا 
قَِدْمُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه : " ي ، أَنَّهُ َسِمَع الْحَارِثَ بن ضَِرارٍ الُْخَزاِعيَّ ، َيقُولُ ِعيَسى بن دِيَنارٍ الُْمْؤِمُن ، َحدَّثَنِي أَبِ

: لُْت اِة ، فَأَقَْرْرُت بَِها ، فَقَُصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَعانِي إِلَى اِإلْسالمِ ، فََدَخلُْت ِفيِه َوأَقَْرْرُت بِِه ، َوَدَعانِي إِلَى الزَّكَ
ُهْم َجَمْعتُ َزكَاَتُه ، َيا َرسُولَ اللَِّه ، أَْرجُِع إِلَى قَْوِمي فَأَْدُعوُهْم إِلَى اِإلْسالمِ وَأََداِء الزَّكَاِة ، فََمنِ اسَْتجَاَب ِلي مِْن

اِة ، فَلَمَّا َجَمَع الَْحارِثُ الزَّكَاةَ ِممَّنِ فَُتْرِسلُ َيا َرُسولَ اللَِّه َرسُوال إلِبَّاِن كَذَا وَكَذَا يَأْتِيَك َما َجَمْعُت ِمَن الزَّكَ
، اْحتََبَس َعلَْيِه الرَُّسولُ فَلَْم يَأِْتِه اسَْتجَاَب لَُه َوَبلَغَ اإلِبَّانَ الَِّذي أََرادَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْبَعثَ إِلَْيِه 

 ْد َحَدثَ ِفيِه َسَخطٌ ِمَن اللَِّه َوِمْن َرُسوِلهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََدَعا َسَروَاِت قَْوِمِه ، فَقَالَ، فَظَنَّ الْحَارِثُ أَنَُّه قَ
َما كَانَ ِعْنِدي ِمَن الزَّكَاِة ، إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َوقََّت ِلي َوقًْتا ُيْرِسلُ إِلَيَّ َرُسولَهُ ِلَيقْبَِض : لَُهْم 

ْت ، فَاْنطَِلقُوا فَنَأِْتيَ َولَْيَس ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْخلُْف ، ال أََرى حَْبَس َرُسوِلِه إِال ِمْن َسْخطٍَة كَاَن
ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْولِيَد بن ُعقَْبةَ إِلَى الَْحارِِث ِلَيقْبَِض َما َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَبَعثَ َرُس

  كَانَ

َصلَّى اللَّهُ أََتى َرسُولَ اللَّهِ ِعْنَدُه ِممَّا َجَمَع ِمَن الزَّكَاِة ، فَلَمَّا أَنْ َساَر الَْولِيُد حَتَّى َبلَغَ بَْعَض الطَّرِيقِ ، فَرَِق فََرَجَع ، فَ
 َوَسلَّمَ َيا َرسُولَ اللَِّه إِنَّ الْحَارِثَ َمَنعَنِي الزَّكَاةَ َوأََراَد قَْتِلي ، فََضَربَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

: ذَا اْستَقَْبلَ الَْبْعثُ َوفََصلَ ِمَن الَْمِديَنِة لَِقَيُهمُ الْحَارِثُ ، قَالُوا الْبَْعثَ إِلَى الْحَارِِث ، وأَقَْبلَ الَْحارِثُ بِأَْصَحابِهِ َحتَّى إِ
إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : وَِلَم ؟ قَالَ : إِلَْيَك ، قَالَ : إِلَى َمْن ُبِعثُْتْم ؟ قَالُوا : َهذَا الَْحارِثُ ، فَلَمَّا غَِشَيُهْم ، قَالَ لَُهْم 

ال وَالَِّذي َبَعثَ :  ِه َوَسلََّم كَانَ َبَعثَ الَْولِيَد بن ُعقَْبةَ ، فََرَجَع فََزَعَم أَنََّك َمَنْعتَ الزَّكَاةَ وَأََرَدْت قَْتلَُه ، فَقَالَاللَُّه َعلَْي
 ِحنيَ احَْتَبَس َعلَيَّ َرُسوال َخْشَيةَ أَنْ َيكُونَ ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْحقِّ َما َرأَْيُتُه َوال أَتَانِي ، َوَما أَقَْبلْتُ إِال

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بنَبٍأ فََتَبيَّنُوا أَنْ {: فََنزَلَِت الُْحجَُراُت " َسْخطَةً ِمَن اللَِّه َوِمْن َرسُوِلِه َعلَْيِه السَّالُم 
فَْضال ِمَن اللَِّه َونِْعَمةً َواللَُّه َعِليمٌ {: إِلَى َهذَا الَْمكَاِن } صْبُِحوا َعلَى َما فََعلُْتْم َناِدمَِنيُتِصيُبوا قَْوًما بَِجهَالٍَة فَُت

  ]. ٨ـ٦: احلجرات [}َحكِيٌم
  الَْحارِثُ بن النُّْعَماِن األَْنَصارِيُّ ، قُِتلَ َيْوَم ُمْؤتَةَ



ٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِل -٣٣١٨
  " .الْحَارِثُ بن النُّْعَمانِ بن َيَسافِ بن َنْضلَةَ بن َعْبِد َعْوِف بن غَْنمٍ : قُِتلَ َيْوَم ُمْؤَتةَ ِمَن اَألْنصَارِ " ِفي َتْسِمَيِة َمْن 

  َحارِثُ بن َخْزَمةَ بن أَبِي غَْنمٍ األَْنَصارِيُّ ، بدريالْ
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٣٣١٩

الَْحارِثُ بن َخْزَمةَ بن أَبِي غَْنمِ بن َساِلمِ بن َعْوِف بن الْحَارِِث بن الَْخْزَرجِ : َألْنصَارِ َشهِدَ َبْدًرا ِمَن ا" ِفي َتْسِمَيِة َمْن 
. "  

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٣٣٢٠
َن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين النَّبِيِت ، ثُمَّ ِمْن شَهَِد َبْدًرا ِم" لَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن فُ

  " .الْحَارِثُ بن َخْزَمةَ بن َعِديٍّ ، َحِليٌف لَُهْم ِمْن بين سَاِلمٍ : بين َعْبِد اَألشَْهلِ 
  الَْحارِثُ بن غُطَْيٍف الْكِْنِديُّ

ُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ ، َعْن ُيوُنَس بن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْب -٣٣٢١
  َسْيٍف ، ح

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الُْحبَابِ : َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َوُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَاال 
الْكِْنِديِّ ،  َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َصاِلحٍ ، َعْن ُيوُنَس بن َسْيٍف الَْعْنِسيِّ ، َعنِ الْحَارِِث بن غُطَْيٍف ، أَْو غُطَْيِف بن الَْحارِِث، 

ُع َيَدُه الُْيْمَنى َعلَى الُْيْسَرى ِفي َيَض" َمْهَما َنسِيُت فَإِنِّي لَْم أََنَس ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ : قَالَ 
  .، لَْم ُيذْكَْر أَُبو َراِشٍد" الصَّالِة 
، َعْن  َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ِمقْالصٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َصاِلحٍ -٣٣٢٢

َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : " اِشٍد الُْحبَْرانِيِّ ، َعنِ الْحَارِِث بن غُطَْيٍف ، قَالَ ُيوُنَس بن َسْيٍف ، َعْن أَبِي َر
  " .َوَسلََّم وَاِضًعا َيِميَنُه َعلَى ِشمَاِلِه ِفي الصَّالِة 

  الَْحارِثُ بن حَاِطبٍ األَْنَصارِيُّ ، بدري
ونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُر -٣٣٢٣

بن شَهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمَن األَْوسِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْمرِو " ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن 
  " .الَْحارِثُ بن َحاِطبٍ : َعْوٍف ، ثُمَّ ِمْن بين أَُميَّةَ بن َزْيٍد 

مَّدِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن ُمَح -٣٣٢٤
الْحَارِثُ بن َحاِطبٍ : َشهَِد َمَع َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه " أَبِيِه ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن  ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن

  " .اَألْنصَارِيُّ ، ِمْن بين حَارِثَةَ ، َرَجَع ِمَن الرَّْوَحاِء 
بن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ ، َعْن ُعثَْمانَ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َهنَّاُد -٣٣٢٥

َضَربَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَنفَرٍ ِمَن الُْمهَاجِرِيَن وَاألَْنصَارِ : " َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، قَالَ 
ارِثُ ، َوكَانُوا غُيًَّبا َعْنَها لُِعذْرٍ كَانَ لَُهْم ، ِمنُْهْم ِمَن اَألْنصَارِ أَُبو لُبَاَبةَ بن َعْبِد الُْمْنِذرِ ، َوالَْح بِِسَهاِمهِْم َيْوَم َبْدرٍ كَاِملَةً

  " .بن َحاِطبٍ 
  الَْحارِثُ بن َعْمرٍو ، َعمِّ الَْبَراِء بن َعازِبٍ ، َبْدرِيٌّ

الدََّبرِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَْشَعثَ ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم  -٣٣٢٦



َعلَْيِه َبَعثَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه " أَْيَن تُرِيُد ؟ : لَِقيُت َعمِّي َوَمَعُه رَاَيةٌ ، فَقُلُْت : َيزِيَد بن الَْبَراِء ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  ".َوَسلََّم إِلَى َرُجلٍ َتَزوََّج اْمَرأَةَ أَبِيِه ، َوأََمرَنِي أَنْ أَقُْتلَُه 

  َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، ح -٣٣٢٧

يعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، أََنا أَشَْعثُ بن َسوَّارٍ ، َعْن َعِديِّ َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو الرَّبِ
َمرَّ بِي الْحَارِثُ بن َعْمرٍو َوقَْد َعقََد لَُه َرُسولُ اللَِّه : بن ثَابٍِت ، َعْن يَزِيَد بن الْبََراِء ، َعنِ الَْبَراِء بن َعازِبٍ ، قَالَ 

َبَعثَنِي إِلَى َرُجلٍ َتَزوَّجَ : " إِلَى أَْيَن َبَعثََك َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فَقَالَ : َوَسلََّم ، فَقُلُْت َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  " .اْمَرأَةَ أَبِيهِ َبْعَدهُ أَنْ أَْضرَِب ُعُنقَُه 

يُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن َجنَاٍد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن َجْعفَرٍ الَْوِكيِع -٣٣٢٨
لَِقيُت َعمِّي َوقَِد اْعتَقَدَ : َعْمرٍو ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن يَزِيَد بن الْبََراِء ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َبَعثَنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َرُجلٍ َنكََح امَْرأَةَ أَبِيِه أَضْرُِب ُعُنقَُه َوآُخذُ " أَْيَن ُترِيُد ؟ : ، فَقُلُْت  رَاَيةً
ثَابٍِت ، َعْن يَزِيَد بن الْبََراِء ، َعْن أَبِيِه ،  ، َوَهكَذَا رََواُه أَْشَعثُ بن سَوَّارٍ ، َوَزْيُد بن أَبِي أُنَْيَسةَ ، َعْن َعِديِّ بن" َمالَُه 
لَِقيتُ َخاِلي ، َوخَالُُه أَُبو : لَِقيُت َعمِّي ، َوخَالَفَُهَما السُّدِّيُّ ، فََرَواُه َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعنِ الْبََراِء ، قَالَ : قَالَ 

  .َوالَْبَراِء يَزِيَد  ُبْرَدةَ بن نَِيارٍ ، َولَْم ُيْدِخلْ َبْيَن َعِديٍّ

، َعنِ السُّدِّيِّ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َصاِلحٍ -٣٣٢٩
أَْرَسلَنِي َرُسولُ " أَْيَن َتذَْهُب ؟ : َمَعُه َراَيةٌ ، فَقُلُْت لَِقيُت خَاِلي َو: ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعنِ الْبََراِء بن َعازِبٍ ، قَالَ 

  " .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َرُجلٍ َنكََح امَْرأَةَ أَبِيِه ِمْن َبْعِدِه أَضْرُِب ُعُنقَُه َوأَقُْتلُُه 
  الَْحارِثُ بن حَاِطبٍ الْجَُمِحيُّ

اِطبِ بن الْحَارِثِ بن َمْعَمرِ بن َحبِيبِ بن َوْهبِ بن ُحذَافَةَ بن جَُمحٍ ، َوأُمُُّه فَاِطَمةُ بنُت الُْمجَلَّلِ َوُهَو الَْحارِثُ بن َح
اِطبِ َع زَْوجَِها َحبن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي قَْيسِ بن َعْبِد ُودِّ بن َنْضرِ بن َماِلكِ بن ِحْسلٍ ، َهاجََرْت بِِه إِلَى أَْرضِ الْحََبَشِة َم

  بن الَْحارِِث
  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ الِْعْجِليُّ ، ح -٣٣٣٠

  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ الْوَاسِِطيُّ ، ح
  َجذُوِعيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ،حَوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ الْ

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن ُيوُسَف بن َسْعٍد ، : َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن هَاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، قَالُوا 
َيا َرسُولَ : ، فَقَالُوا " اقُْتلُوُه : " بٍ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتي بِِلصٍّ ، فَقَالَ َعنِ الْحَارِِث بن َحاِط
ثُمَّ سََرَق فَقُِطَعْت  ،" اقْطَُعوا َيَدُه : " َيا َرسُولَ اللَِّه إِنََّما َسَرَق ، قَالَ : ، قَالُوا " اقُْتلُوُه : " اللَِّه إِنََّما سََرَق ، قَالَ 

َسَرقَ الَْخاِمَسةَ ، فَقَالَ أَُبو  رِْجلُُه ، ثُمَّ سََرَق َعلَى َعْهِد أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه حَتَّى قُِطَعْت قََواِئُمُه كُلَُّها ، ثُمَّ
  ".اقُْتلُوُه : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعلََم بَِهذَا ِحَني قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه 

 ، َعْن ُيوُسَف َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا خَاِلٌد ، َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء -٣٣٣١
طَالََما َحَرَص َعلَى اِإلمَاَرِة ، : اِطبٍ ، أَنَّ الَْحارِثَ بن َحاِطبٍ ذَكََر اْبَن الزَُّبْيرِ ، فَقَالَ بن َيْعقُوَب ، َعْن ُمَحمَِّد بن َح

: " َق ، فَقَالَ إِنَُّه َسَر: أُِتيَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِلصٍّ َوأََمَر بِقَْتِلِه ، فَِقيلَ لَُه : َوَما ذَاَك ؟ قَالَ : قُلَْنا 



َما : ُه َتَعالَى َعْنُه ، ثُمَّ أُِتيَ بِِه َبْعُد إِلَى أَبِي َبكْرٍ َوقَْد سََرَق ، َوقَْد قُِطَعْت قََواِئُمُه ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَّ" اقْطَُعوُه 
ْيِه َوَسلََّم َيْوَم أََمَر بِقَْتِلَك ، فَإِنَُّه كَانَ أَْعلَمَ بَِك ، ثُمَّ أََمَر بِقَْتِلِه أَجُِد لََك َشْيئًا إِال َما قََضى ِفيكَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .أَمُِّرونِي َعلَْيَنا ، ثُمَّ اْنطَلَقَْنا بِِه ، فَذَكَرَ الَْحِديثَ: أُغَْيِلَمةً ِمْن أَْبَناِء الُْمهَاجِرِيَن أََنا ِفيهِْم ، فَقَالَ اْبُن الزَُّبْيرِ 

  الَْحارِثُ أَُبو َماِلٍك اَألْشَعرِيُّ َربِيَعةُ الْجَُرِشيُّ ، َعْن أَبِي مَاِلٍك
: َهاوِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ بن الْفُضَْيلِ الرَّ -٣٣٣٢

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َغازِ ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ أََبا مَاِلٍك ، قَالَ َسِمْعُت ِهَشاَم بن الْ
بِاتِّخاِذِهمُ "  :ِفيَم َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ : ، قُلَْنا " َيكُونُ ِفي أُمَِّتي الَْخْسُف وَالَْمْسُخ َوالْقَذُْف : " َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  " .الْقَيَْناِت ، َوُشْربِهُِم الُْخمُوَر 
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشعَرِيِّ

َحْوَشبٍ ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َشْهرِ بن -٣٣٣٣
اْجَتِمُعوا أَُصلِّي بِكُمْ َصالةَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : " َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ ، أَنَّ أََبا َماِلٍك اَألْشَعرِيَّ ، قَالَ ِلقَْوِمِه 

اْبُن أُْختِ الْقَْومِ : ال إِال اْبَن أُْخٍت لََنا ، قَالَ : قَالُوا  َهلْ ِفيكُْم أََحٌد ِمْن غَْيرِكُْم ؟: ، فَلَمَّا َجَمَعُهْم ، قَالَ " َوَسلََّم 
ثًا ، َوَمَسَح فََدَعا بَِجفَْنٍة ِفيَها َماٌء ، فََغَسلَ َيَدْيِه َوَمْضَمَض وَاْستَْنَشَق ، َوغََسلَ َوْجَهُه ثَالثًا ، وَِذَراَعْيِه ثَال" ِمْنُهْم ، 

عَ رَأَْسُه ، ثُمَّ َصلَّى بِهُِم الظُّْهَر ، فَكَبََّر ِفيَها اثَْنَتْينِ َوِعْشرِيَن َتكْبَِريةً ، ُيكَبُِّر إِذَا َسَجَد ، وَإِذَا َرفَ بِرَأِْسِه ، َوغََسلَ قََدَمْيِه
  ".ِمَن السُُّجوِد ، َوقََرأَ ِفي الرَّكْعََتْينِ األُولََيْينِ بِفَاِتَحةِ الِْكتَابِ ، َوُيْسِمُع َمْن َيِليِه 

ةُ ، َحدَّثََنا َشْهُر بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد ، َحدَّثََنا قَتَاَد -٣٣٣٤
َهلْ أَُصلِّي بِكُمْ َصالةَ : " اَبُه ، فَقَالَ َحْوَشبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ ، َعْن أَبِي مَاِلٍك اَألشَْعرِيِّ ، أَنَُّه َجَمَع أَْصَح

فََدَعا بَِجفَْنٍة ِمْن َماٍء ، فََغَسلَ َيَدْيِه ثَالثًا ، " َوكَانَ َرُجال ِمَن اَألشَْعرِيَِّني ، " َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ 
ثَالثًا َوِذَراَعْيِه ، َوَمَسَح بِرَأِْسِه َوأُذَُنْيِه ، َوَمَسَح قََدَمْيِه ، َوَصلَّى الظُّْهَر ،  َوَمْضَمَض وَاْستَْنَشَق ثَالثًا ، َوغََسلَ َوْجَهُه

  " .فََصلَّى ِفيَها بِفَاِتَحةِ الِْكَتابِ ، َوكَبََّر ِثنَْتْينِ َوِعْشرِيَن َتكْبَِريةً 

، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد  -٣٣٣٥
اْجَتِمُعوا أَُصلِّي بِكُمْ : " َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ ، َعْن أَبِي مَاِلٍك اَألشَْعرِيِّ ، أَنَُّه قَالَ ِلقَْوِمِه 

ال ، إِال اْبَن أُْخٍت لََنا ، قَالَ : َهلْ فِيكُْم أََحٌد ؟ فَقَالُوا : ، فَاْجَتَمُعوا ، فَقَالَ " ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ َرُس
َتْنَشَق ثَالثًا ، َوغََسلَ َوْجَهُه ثَالثًا فََدَعا بَِجفَْنٍة ِفيَها َماٌء ، فََتَوضَّأَ َوُهْم ُشهُوٌد ، فََمْضَمَض َواْس" فَذَِلَك ِمَن الْقَْومِ ، : 

َوِعْشرِيَن َتكْبَِريةً ، ُيكَبُِّر إِذَا  َوِذَراَعْيِه ثَالثًا ، َوَمَسَح بَِرأِْسِه وَظَْهرِ قََدَمْيِه ، ثُمَّ َصلَّى بِهِمُ الظُّْهَر ، فَكَبََّر ِفيَها ِثْنَتْينِ
  " .بِهِْم ِفي الرَّكَْعَتْينِ األُولََيْينِ ، وَأَْسَمَع َمْن َيِليِه َسَجَد َوإِذَا َرفََع َرأَْسُه ، َوقََرأَ 

ْحَمنِ ، َعْن َحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن ِعيَسى الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ بن َعْبِد الرَّ -٣٣٣٦
اْجَتِمُعوا أُصَلِّي : " َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ ، َعْن أَبِي َماِلكٍ اَألْشَعرِيِّ ، ،أَنَُّه قَالَ قََتاَدةَ ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ ، 

 اْبنَ ال إِال: أَفِيكُمْ أََحٌد ِمْن غَْيرِكُْم ؟ قَالُوا : ، فَاْجَتَمُعوا ، فَقَالَ " بِكُْم َصالةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
فََدَعا بِجَفَْنٍة فََتَوضَّأَ ِمنَْها ، فََمْضَمَض َواْسَتْنَشَق ، َوغََسلَ َوْجَهُه ثَالثًا ، " اْبُن أُْختِ الْقَْومِ ِمنُْهْم ، : أُْخٍت لََنا ، قَالَ 

  " .ظُّْهَر ، فَقََرأَ بِفَاِتَحِة الْكَِتابِ ُيْسِمُع َمْن َيِليِه َوَيَدْيِه ثَالثًا ، َوَمَسَح بِرَأِْسِه َوظَْهرِ قََدَمْيِه ، َوتَقَدََّم فََصلَّى بِهُِم ال



ْنٍد ، َعْن َشْهرِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا خَاِلٌد ، َعْن َداُودَ بن أَبِي ِه -٣٣٣٧
َتعَالَْوا َحتَّى أُرَِيكُْم كَْيَف كَانَ َرُسولُ : " بن غَْنمٍ ، َعْن أَبِي مَاِلٍك اَألشَْعرِيِّ ، أَنَُّه قَالَ  بن َحْوَشبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ

  " .الرَّكَْعَتْينِ كَبََّر ُجلُوسِ َبْعَد اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيصَلِّي ؟ فَقَاَم فَكَبََّر إِذَا َركََع َوإِذَا َسَجَد ، فَلَمَّا َنَهَض ِمَن الْ

لَى ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعيَّاُش بن الَْولِيِد الرَّقَّاُم ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْع -٣٣٣٨
ُألَصلَِّينَّ بِكُْم َصالةَ : " قَالَ أَُبو مَاِلٍك اَألشَْعرِيُّ : ْوَشبٍ ، قَالَ َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُبَدْيلُ بن مَْيَسَرةَ ، َحدَّثََنا َشْهرُ بن َح

جَالَ َوَصفَّ َخلْفَُهمُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََدَعا بَِوُضوٍء فََتَوضَّأَ ، ثُمَّ قَاَم إِلَى الصَّالِة ، فََصفَّ الرِّ
، َولَمْ " َماِلِه لَ ُيكَبُِّر إِذَا َسَجَد وَإِذَا َرفَعَ رَأَْسُه َوإِذَا قَاَم ِمَن الرَّكَْعَتْينِ ، ثُمَّ سَلََّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشالِْغلَْمانَ ، فََجَع

  .ُيذْكَْر َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ 
ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا اْبُن  َحدَّثََنا ُموَسى بن َسْهلٍ الَْجوْنِيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا -٣٣٣٩

أَْو أَُبو مَاِلكٍ اَألْشَعرِيُّ ، َجابِرٍ ، َحدَّثََنا َعِطيَّةُ بن قَْيسٍ الِْكالبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو َعاِمرٍ ، 
لََيكُوَننَّ ِفي أُمَِّتي أَقَْواٌم َيْسَتِحلُّونَ الَْحرِيرَ : " ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  َواللَِّه َما كَذََبنِي

: ، فَيَأِْتيهِْم َرُجلٌ ِلحَاَجِتِه ، فََيقُولُونَ لَُه  َوالَْخْمَر وَالَْمَعازَِف ، وَلََينْزِلَنَّ أَقَْواٌم إِلَى جَْنبِ َعلَمٍ َيُروُح َعلَْيهِمْ بِسَارَِحةٍ لَُهْم
  ".َخنَازِيَر إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة اْرجِْع إِلَْيَنا غًَدا ، فَُيَبيِّتُُهُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ فََيَضُع الَْعلََم َعلَْيهِْم َويَْمَسُخ آَخرِيَن ِقَرَدةً َو

ةَ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َحيَْوةُ بن شَُرْيحٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد ، َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ ، َحدَّثََنا َخْيرُ بن َعَرفَ -٣٣٤٠
َسِمْعتُ َرسُولَ : الَ  ، قََعْن أَبِيِه ، َيُردَّهُ إِلَى َمكُْحولٍ ، إِلَى َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ اَألْشَعرِيِّ ، أَنَّ أََبا مَاِلكٍ اَألْشَعرِيَّ

َمنِ اْنَتَدَب خَارًِجا ِفي َسبِيِلي غَازًِيا اْبتَِغاَء َوْجهِي ، : إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
َعزَّ َوَجلَّ ، إِمَّا َيَتَوفَّاُه ِفي الْجَْيشِ بِأَيِّ َحْتٍف َشاَء فَُيْدِخلُُه  َوَتْصِديَق َوَعِدي ، وَإَِمياًنا بُِرُسِلي ، فَُهَو َضاِمٌن َعلَى اللَِّه

  ". َما نَالَ ِمْن أَْجرٍ َوغَنِيَمٍة الَْجنَّةَ ، َوإِمَّا َيسِيُح ِفي َضَمانِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوإِنْ طَالَْت غَْيَبُتُه حَتَّى َيرُدَُّه إِلَى أَْهِلِه َمَع
مَاتَ  َمْن فََصلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََماَت أَْو قُِتلَ ، أَْو َوقََصُه فََرُسُه أَْو َبِعُريُه ، أَْو لََدغَْتُه َهامَّةٌ ، أَْو: " َوقَالَ  -٣٣٤١

  " .َعلَى ِفَراِشِه بِأَيِّ َحْتٍف َشاَء اللَُّه ، فَإِنَُّه َشهِيٌد 

َنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ ، َعْن َحاِتمِ بن حَُرْيٍث ، َعْن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثَ -٣٣٤٢
َنا ِه ِعصَاَبةٌ ِمنَّا ، فَذَكَْرَماِلِك بن أَبِي مَْرَيمَ الَْحكَِميِّ ، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ اَألشَْعرِيَّ قَِدَم ِدَمْشَق ، فَاْجَتَمَع إِلَْي

إِنِّي َسِمْعُت أََبا َماِلٍك اَألْشعَرِيَّ صَاِحبَ : الطِّالَء ، فَِمنَّا الُْمَرخُِّص ِفيِه َوِمنَّا الْكَارُِه لَُه ، فَأَتَْيُتُه َبْعدََما ُخْضَنا ِفيِه ، فَقَالَ 
لََيْشَرَبنَّ أُنَاٌس ِمْن أُمَِّتي : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَحدِّثُ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى

ُم اَألْرَض ، وََيْجَعلُ الَْخْمَر ُيَسمُّوَنَها بَِغْيرِ اْسِمَها ، وَُيْضَرُب َعلَى ُرءُوِسهِْم بِالَْمعَازِِف وَالْقَْينَاِت ، َيْخِسُف اللَُّه بِهِ
  ".َوالَْخنَازِيَر ِمْنُهُم الِْقَرَدةَ 

لَهِيَعةَ ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن -٣٣٤٣
ن َنِسيٍّ ، َعنِ اْبنِ غَْنمٍ ، َعْن أَبِي مَاِلكٍ اَألْشَعرِيِّ ، قَالَ الرَّْحَمنِ بن زَِيادِ بن أَنَْعَم ، َعْن ُعْتَبةَ بن ُحَمْيٍد ، َعْن ُعَباَدةَ ب

  ".أَنْ َتْعَملَ ِفي السِّرِّ َعَملَ الَْعالنَِيِة : " َيا َيا َرسُولَ اللَِّه ، َما َتَماُم الْبِرِّ ؟ قَالَ : قُلُْت : 

َياِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َزكَرِيَّا اِإل -٣٣٤٤
ي َماِلٍك اَألْشَعرِيِّ َحسَّانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن بَْهَراَم ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ ، َعْن أَبِ



  " .ى بنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه أَقَْبلَ َعلَى النَّاسِ بَِوْجهِِه َصلَّ: " ، قَالَ 
ى بن َحسَّانَ ، َيَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِمْسِكنيٍ الَْيَماِميُّ ، َحدَّثََنا َيْح -٣٣٤٥

اَألْشعَرِيِّ ، أَنّ َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن َبْهَراَم ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ ، َعْن أَبِي َماِلٍك 
  .ثَالثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه " نَ اللَِّه وَبَِحْمِدِه ُسْبَحا: " َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صَلَّى ، فَلَمَّا َركََع ، قَالَ 

  أَُبو َسالمٍ اَألْسَوُد ، َعنِ الْحَارِِث اَألشَْعرِيِّ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، ح -٣٣٤٦

َحدَّثََنا أََبانُ بن يَزِيَد ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ : ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ ، قَاال  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى الْقَزَّاُز
: " لََّم ، قَالَ ُه َعلَْيِه َوَس، أَنَّ زَْيَد بن َسالمٍ َحدَّثَُه ، َعْن أَبِي َسالمٍ ، َعْن أَبِي مَاِلٍك اَألشَْعرِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

ْيَن السََّماوَاِت وَاَألْرضِ ، الطَّهُوُر نِْصُف اِإلَمياِن ، وَالْحَْمُد ِللَِّه َيْمألُ الِْميَزانَ ، َوسُْبَحانَ اللَِّه َواللَُّه أَكَْبُر َيْمُأل َما َب
ُحجَّةٌ لَكَ أَْو َعلَْيَك ، َوكُلُّ إِْنَساٍن يَْغُدو فَُمْبتَاٌع َنفَْسهُ  َوالصَّالةُ ُنوٌر ، وَالصََّدقَةُ ُبْرَهانٌ ، َوالصَّْبرُ ِضياٌء ، َوالْقُْرآنُ

ال إِلََه إِال اللَّهُ : " ، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ ، َوقَالَ ُمسِْلٌم ِفي َحِديِثِه " فَُمْعِتقَُها ، أَْو َباِئٌع َنفَْسُه فَُموبِقَُها 
  ".َيْمُأل َما َبْيَن السََّماِء وَاَألْرضِ َواللَُّه أَكَْبرُ 
َيةُ بن َسالمٍ ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبٍ ، أَْخبََرنِي ُمَعاوِ -٣٣٤٧

َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ ، َعْن أَبِي مَاِلٍك اَألشَْعرِيِّ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه  أَِخيِه َزْيدِ بن َسالمٍ ، َعْن َجدِّهِ أَبِي َسالمٍ ، َعْن
ا الطَّهُوُر َشطُْر اِإلَمياِن ، َوالَْحْمدُ ِللَِّه َيْمُأل الِْميَزانَ ، َوسُْبَحانَ اللَِّه َواللَُّه أَكَْبرُ َيْمُأل َم: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  " .َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ ، َوالصَّالةُ ُنوٌر ، َوالصََّدقَةُ ُبْرهَانٌ ، َوالصَّْبرُ ِضياٌء 
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الُْخَزاِعيُّ ، ح -٣٣٤٨

  ثََنا َخلَُف بن ُموَسى بن َخلٍَف ، َحدَّثََنا أَبِي ، حَوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّ
َحدَّثََنا ُموَسى بن َخلٍَف الَْعمِّيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، قَاال 

َعْن َجدِِّه َمْمطُورٍ ، َعْن أَبِي مَاِلٍك اَألشَْعرِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َزْيِد بن َسالمٍ ، 
ْنَسابِ ، الْفَْخُر بِاَألْحَسابِ ، َوالطَّْعُن ِفي اَأل: أَْرَبٌع َبِقَني ِفي أُمَِّتي ِمْن أَْمرِ الَْجاِهِليَِّة لَْيُسوا بَِتارِِكيَها : " َوَسلََّم ، قَالَ 

قَِياَمِة َعلَْيَها ِسرَْبالٌ ِمْن قَِطَراٍن َواالْسِتْسقَاُء بِالنُُّجومِ ، وَالنِّيَاَحةُ ، َوإِنَّ النَّاِئَحةَ إِذَا لَْم تَُتْب قَْبلَ أَنْ َتمُوَت َجاَءتْ َيْوَم الْ
َتَركَْنا النِّيَاَحةَ ِحَني َتَركَْنا الالتَ : " َي اللَُّه تََعالَى َعْنُه فَقَالَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِض: ، قَالَ " َوِدْرٌع ِمْن لََهبِ النَّارِ 

َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد ، َحدَّثََنا " َوالْعُزَّى 
ُه ، غَْيَر أَنَُّه قَالَ بن َسالمٍ ، َعْن أَبِي َسالمٍ ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشعَرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنحَْوَعْن َزْيِد 

  .، لَمْ َيذْكُْر ُمْسِلٌم ِفي َحِديِثِه كَالَم ُعَمَر" َوِدْرٌع ِمْن جََربٍ : " 

بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، نا َخلَُف بن ُموَسى بن َخلٍَف ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن زَْيِد  َحدَّثََنا َعِليُّ -٣٣٤٩
إِنَّ اللََّه َعزَّ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن َسالمٍ ، َعْن َجدِِّه َمْمطُورٍ ، َعنِ الْحَارِِث اَألشَْعرِيِّ ، قَالَ 

َملُوا بِهِنَّ ، فَكَاَد أَنْ ُيبِْطئَ ، َوَجلَّ أََمَر َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بِخَْمسِ كَِلَماٍت أَنْ َيْعَملَ بِهِنَّ ، َوَيأُْمرَ بِهِنَّ بين إِْسرَائِيلَ أَنْ َيْع
عَْملَ بِهِنَّ َوَتأُْمرَ بِهِنَّ بين إِْسرَائِيلَ أَنْ َيْعَملُوا بِهِنَّ ، فَإِمَّا أَنْ إِنََّك قَْد أُِمْرتَ بِخَْمسِ كَِلَماٍت أَنْ َت: فَقَالَ لَُه ِعيَسى 

ال َتفَْعلْ َيا أَِخي ، فَإِنِّي أَْخَشى إِنْ َسَبقَْتنِي إِلَيْهِْم أَنْ أَُعذََّب أَْو ُيْخَسَف بِي ، : َتأُْمَرُهْم ، َوإِمَّا أَنْ آُمُرُهْم ، فَقَالَ 



إِنَّ : ُهْم ، فَقَالَ لنَّاَس ِفي َبْيِت الَْمقِْدسِ حَتَّى امَْتَأل ، َوقََعَد َعلَى الشََّرِف ، فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ َوَعظَفََجَمَع ا
أَنْ َتعُْبُدوا اللََّه َوال : بِهِنَّ ، أَوَّلُُهنَّ  اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أََمرَنِي بَِخْمسِ كَِلَماٍت َوأَنْ أَعَْملَ بِهِنَّ َوأَنْ آُمَركُمْ أَنْ َتْعَملُوا

َهِذِه َدارِي : فَقَالَ ُتْشرِكُوا بِِه شَْيئًا ، َوإِنَّ مَثَلَ ذَِلَك كََمثَلِ َرُجلٍ اْشتََرى َعْبًدا ِمْن خَاِلصِ مَاِلِه بِذََهبٍ أَْو َورِقٍ ، 
فََجَعلَ َيعَْملُ َوُيؤَدِّي َعَملَُه إِلَى غَْيرِ سَيِِّدِه ، فَأَيُّكُْم َيُسرُُّه أَنْ َيكُونَ َعْبُدُه كَذَِلكَ  َوَهذَا َعَمِلي فَاْعَملْ َوأَدِّ إِلَيَّ َعَملََك ،

  ْم بِالصَّالِة ، فَإِذَاا ، َوأََمرَكَُيْعَملُ َوُيؤَدِّي َعَملَُه إِلَى غَْيرِِه ؟ َوإِنَّ اللََّه َخلَقَكُْم َوَرَزقَكُْم فَاْعُبُدوُه َوال ُتْشرِكُوا بِِه شَْيئً

َركُْم بِالصَِّيامِ ، َوإِنَّ َمثَلَ ذَِلكَ َصلَّْيُتْم فَال َتلَْتِفتُوا ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْنِصُب َوْجَهُه لَِوْجِه َعْبِدِه َما لَْم َيلَْتِفْت ، َوأََم
، فَكُلُُّهْم ُيِحبُّ أَنْ َيجَِد رِحيََها ، َوإِنَّ فََم الصَّاِئمِ أَطَْيُب ِعْندَ اللَِّه ِمْن كََمثَلِ َرُجلٍ َمَعُه ِعَصاَبةٌ ِفيَها ُصرَّةٌ ِمْن ِمْسٍك 

وا ُعُنقَهُ ُعُنِقِه َوقَرَُّبوُه ِلَيضْرُِب رِيحِ الِْمْسِك ، َوأََمَركُْم بِالصََّدقَِة ، َوإِنَّ مَثَلَ ذَِلَك كََمثَلِ َمْن أَسََرُه الَْعُدوُّ فََشدُّوا َيَدُه إِلَى
بِذِكْرِ اللَِّه كَثًِريا ، أََنا أَفَْتِدي نَفِْسي مِْنكُْم ، فََجَعلَ ُيعِْطي الْقَِليلَ وَالْكَِثَري حَتَّى افَْتكَّ َنفَْسُه ِمنُْهْم ، َوأََمرَكُْم : ، فَقَالَ 

ِسَراًعا ِفي أَثَرِِه ، فَأََتى ِحْصًنا َحِصيًنا ، فَأَْحَرَز نَفَْسُه ِفيِه ، َوإِنَّ  َوإِنَّ َمثَلَ ِذكْرِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ كَمَثَلِ َرُجلٍ طَلََبُه الَْعُدوُّ
  ".أَْحَصَن َما َيكُونُ الَْعْبُد ِمَن الشَّْيطَاِن إِذَا كَانَ ِفي ذِكْرِ اللَِّه َتعَالَى 

: وَأََنا آُمُركُمْ بِخَْمسٍ اللَُّه أََمرَنِي بِهِنَّ : " َد ذَِلَك َوقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْن: قَالَ  -٣٣٥٠
ْيَد ِشْبرٍ فَقَْد َخلَعَ رِْبقَةَ الَْجَماَعِة ، َوالسَّْمعِ ، َوالطَّاَعِة ، َوالْهِجَْرِة ، َوالْجِهَاِد ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، فََمْن فَاَرَق الَْجَماَعةَ قَ

َيا َرُسولَ اللَِّه َوإِنْ : ، قَالَ َرُجلٌ " ال أَنْ َيْرجَِع ، َوَمْن َدَعا َدْعَوى الَْجاِهِليَِّة فَُهَو ِمْن ُجثَاِء جََهنََّم اِإلْسالمِ ِمْن ُعُنِقِه إِ
اعِيلَ ، َحدَّثََنا أََبانُ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَم" َوإِنْ َصاَم َوَصلَّى : " َصاَم َوَصلَّى ؟ قَالَ 

َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى  بن َيزِيَد ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َزْيِد بن َسالمٍ ، َعْن َجدِِّه َمْمطُورٍ ، َعنِ الَْحارِِث اَألْشعَرِيِّ ،
َيى بن َزكَرِيَّا بَِخْمسِ كَِلَماتٍ َيْعَملُ بِهِنَّ وََيأُْمُر بين إِْسرَائِيلَ أَنْ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أََمَر َيْح: " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

ْحَيى ، ثُمَّ ذَكََر َنْحَو َحِديِث مُوَسى بن َخلٍَف ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ُمحَمَُّد بن الُْحَسْينِ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َي"َيْعَملُوا بِهِنَّ 
ْن َجدِّهِ دِ الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َزْيِد بن َسالمٍ ، َعبن َعْبِد الَْحِمي

  .َمْمطُورٍ ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَعرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 

مٍ ، َعْن زَْيِد بن ثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبَدةَ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َسالَحدَّ -٣٣٥١
إِنَّ اللََّه َعزَّ : " ِه َوَسلََّم ، قَالَ َسالمٍ ، َعْن أَبِي َسالمٍ ، َحدَّثَنِي الَْحارِثُ اَألْشعَرِيُّ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، فَكَانَ ُيبِْطئُ ، فَقَالَ لَهُ َوَجلَّ أََمَر َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بِخَْمسِ كَِلَماٍت َيْعَملُ بِهِنَّ َوَيأُْمُر بين إِسَْراِئيلَ أَنْ َيْعَملُوا بِهِنَّ 
بِهِنَّ وََتأُْمُر بين إِسَْرائِيلَ أَنْ َيْعلَُموا بِهِنَّ ، فَإِمَّا َتأُْمُرُهمْ بِهِنَّ ، َوإِمَّا أَنْ أَقُوَم  إِنََّك أُِمْرَت بَِخْمسِ كَِلَماتٍ َتْعَملُ: ِعيَسى 

ِئيلَ ِفي َبْيتِ إِنََّك إِنْ َسَبقْتَنِي بِهِنَّ خِفُْت أَنْ أَُعذََّب أَْو ُيْخَسفَ بِي ، فََجَمعَ بين إِْسرَا: أََنا فآُمرَُهْم بِهِنَّ ، قَالَ َيحَْيى 
إِنَّ اللََّه أَمََرنِي بِخَْمسِ : الَْمقِْدسِ حَتَّى امَْتَأل الَْمْسجُِد َوَحتَّى َجلََس النَّاُس َعلَى الشُُّرفَاِت ، فََوَعظَ النَّاَس ، ثُمَّ قَالَ 

نْ ال ُتْشرِكُوا بِاللَِّه َشْيئًا ، فَإِنَّ َمْن أَْشَركَ بِاللَِّه شَْيئًا فََمثَلُُه أَ: كَِلَماٍت أَنْ أَْعَملَ بِهِنَّ َوآُمَركُمْ أَنْ َتْعَملُوا بِهِنَّ ، أَوَّلُُهنَّ 
َهِذِه َدارِي َوَعَمِلي فَأَدِّ َعَملََك ، فََجَعلَ َيعَْملُ : كََمثَلِ َرُجلٍ اْشَتَرى عَْبًدا ِمْن خَاِلصِ َماِلهِ بِذََهبٍ أَْو َورِقٍ ، فَقَالَ 

نَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَى غَْيرِ َسيِِّدِه ، فَأَيُّكُْم ُيِحبُّ أَنْ َيكُونَ لَُه َعْبٌد كَذَِلكَ ُيَؤدِّي َعَملَُه إِلَى غَْيرِ َسيِِّدِه ، َوإِ َوُيَؤدِّي َعَملَُه
  ، فَإِذَا َنَصبُْتْم ُوُجوَهكُْم فَال َتلْتَِفُتوا ُهَو َخلَقَكُْم َوَرَزقَكُْم فَال ُتْشرِكُوا بِاللَِّه َشيْئًا ، َوإِنَّ اللََّه أََمَركُْم بِالصَّالِة



ى َيكُونَ الْعَْبُد ُهَو َيْصرُِف ، ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يَْنِصُب َوْجَهُه ِلَوْجِه عَْبِدِه إِذَا قَاَم ُيَصلِّي ، فَال َيصْرُِف َوْجَهُه َعْنُه حَتَّ
الصَّاِئمِ َمثَلُ َرُجلٍ َمَعهُ ُصرَّةُ ِمْسٍك فَُهَو ِفي ِعَصاَبٍة لَْيَس َمَع أََحٍد مِْنُهْم ِمْسٌك غَْيَرُه ،  َوأََمَركُْم بِالصَِّيامِ ، فَإِنَّ َمثَلَ

قَِة ، فَإِنَّ َمثَلََها رَكُْم بِالصََّدكُلُُّهْم َيشَْتهِي أَنْ َيجَِد رِحيََها ، َوإِنَّ رِيَح فَمِ الصَّاِئمِ أَطَْيُب ِعْنَد اللَِّه ِمْن رِيحِ الِْمْسِك ، َوأََم
ال َتقُْتلُونِي ، فَإِنِّي أَفِْدي : كََمثَلِ َرُجلٍ أََخذَهُ الَْعُدوُّ فَأََسُروُه فََشدُّوا َيَدُه إِلَى ُعُنِقِه فَقَدَُّموهُ ِلَيْضرِبُوا ُعُنقَُه ، فَقَالَ 

َعلَ َيْجَمُع لَُهْم حَتَّى فََدى نَفَْسُه ، فَكَذَِلَك الصََّدقَةُ َيفَْتِدي بَِها َنفِْسي مِْنكُمْ بِكَذَا َوكَذَا ِمَن الْمَالِ ، فَأَْرَسلُوُه ، فََج
َمُه الَْعُدوُّ فَاْنطَلَقُوا ِفي طَلَبِِه الْعَْبُد َنفَْسُه ِمْن َعذَابِ اللَِّه ، َوأََمَركُْم بِكَثَْرِة ِذكْرِ اللَِّه ، َوإِنَّ َمثَلَ ذَِلَك كََمثَلِ َرُجلٍ ظَلَ

َباُد أَْنفَُسُهْم ِمْنُه إِال اًعا ، وَاْنطَلََق َحتَّى أََتى ِحْصًنا َحِصيًنا فَأَْحَرَز نَفَْسُه ِفيِه ، َوكَذَِلَك َمثَلُ الشَّْيطَاِن ال ُيحْرُِز الِْعِسَر
  " .بِِذكْرِ اللَِّه 

الَْجَماَعِة ، : كُْم بَِخْمسِ كَِلَماٍت أََمرَنِي اللَُّه بِهِنَّ َوأََنا آُمُر: " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  -٣٣٥٢
فَقَْد َخلََع رِْبقَةَ اِإلْسالمِ  َوالسَّْمعِ ، َوالطَّاَعِة ، وَالْهِْجَرِة ، َوالْجِهَاِد ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، فََمْن َخَرَج ِمَن الَْجَماَعِة قَْيَد شِْبرٍ

َيا َرسُولَ اللَِّه ، َوإِنْ َصلَّى َوَصاَم ؟ : ، ِقيلَ " اجَِع ، َوَمْن َدَعا َدْعَوةَ َجاِهِليٍَّة فَإِنَُّه ِمْن ُجثَاِء جََهنََّم ِمْن ُعُنِقِه إِال أَنْ ُيَر
  " .َباَد اللَِّه َنَعْم ، َوإِنْ َصلَّى َوَصاَم ، فَاْدُعوا بَِدْعَوى اللَِّه الَِّتي َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني الُْمْؤِمنَِني ِع: " قَالَ 

يُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن كَِثريٍ الَْعْنبَرِ -٣٣٥٣
دِِّه ، َحدَّثَنِي الَْحارِثُ اَألْشعَرِيُّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى بن الُْمبَاَرِك ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َزْيدِ بن َسالمٍ ، َعْن َج

أَال آُمرُكُْم بَِخْمسِ كَِلَماٍت أََمرَنِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِهِنَّ ؟ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْنُه ، قَالَ 
اَعِة ، َوالْهِجَْرِة ، َوالْجِهَاِد ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، فََمْن َخَرَج ِمَن الَْجَماَعِة قَْيَد ِشْبرٍ فَقَْد َخلَعَ الَْجَماَعِة ، َوالسَّْمعِ ، َوالطَّ

َيا َرسُولَ اللَّهِ : َرُجلٌ  ، قَالَ"  رِْبقَةَ اِإلْسالمِ ِمْن َرأِْسهِ إِال أَنْ َيْرجَِع ، َوَمْن َدَعا بَِدْعَوى الَْجاِهِليَِّة فَإِنَُّه ِمْن ُجثَاِء َجهَنََّم
  " .َوإِنْ َصاَم َوصَلَّى ، اْدُعوا بَِدْعَوى اللَِّه الَِّذي َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني الُْمْؤِمنَِني ِعَباَد اللَِّه : " َوإِنْ َصاَم َوصَلَّى ؟ قَالَ 

  إِبَْراهِيُم بن ِمقَْسمٍ َموْلَى ُهذَْيلٍ ، َعْن أَبِي َماِلٍك
هِيَعةَ ، َعْن ثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا اْبُن لََحدَّ -٣٣٥٤

قَِدَم ُهَو وَأَْصَحاُبُه ِفي َسِفيَنةٍ  َعيَّاشِ بن َعبَّاسٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم بن ِمقَْسمٍ َمْولَى ُهذَْيلٍ ، َعْن أَبِي مَاِلٍك اَألشَْعرِيِّ ، أَنَُّه
ْم أَُبو مَاِلٍك أَنْ يَْنَحُروا مِْنَها َوَمَعُه فََرٌس أَْبلَُق ، فَلَمَّا أُْرِسلُوا َوَجُدوا إِبِال كَِثَريةً ِمْن إِبِلِ الُْمْشرِِكَني فَأََخذُوَها ، فَأََمرَُه

ى قََدَمْيِه َحتَّى قَِدَم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَْخَبَرهُ َبَسفَرِِه وَأَْصحَابِهِ َبِعًريا فََيْسَتِعينُوا بَِها ، ثُمَّ َمَضى َعلَ
أَْعِطَنا َيا َرسُولَ :  ِه َوَسلََّمَواِإلبِلِ الَِّذي أََصابُوا ، ثُمَّ َرَجعَ إِلَى أَْصَحابِِه ، فَقَالَ الَِّذيَن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ُخْمًسا بََعثَ بِِه إِلَى َرُسولِ اللَّهِ : ، فَلَمَّا أََتْوُه قَسََّمَها أَْخَماًسا " اذَْهبُوا إِلَى أَبِي مَاِلٍك : " اللَِّه ِمْن َهِذِه اِإلبِلِ ، فَقَالَ 
لْخُُمسِ فَقََسَمُه َبْيَن أَْصحَابِِه ، وَالثُّلُثَْينِ الَْباِقَيْينِ َبْيَن الُْمْسِلِمَني فَقُِسمَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأََخذَ ثُلُثَ الَْباِقي بَْعَد ا

َنمِ ، فَقَالَ َما رَأَْيَنا مِثْلَ َما صََنَع أَُبو مَاِلكٍ بَِهذَا الَْمْغ: َبْينَُهْم ، فََجاُءوا إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالُوا 
  ".لَْو كُْنُت أََنا َما َصَنْعُت إِال كََما َصَنَع : " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َشْهُر بن حَْوَشبٍ ، َعْن أَبِي مَاِلكٍ اَألْشَعرِيِّ

، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ ، َعْن َشْهرِ بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ -٣٣٥٥
ال َتْسأَلُوا {: كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ : َحْوَشبٍ ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَعرِيِّ ، قَالَ 



إِنَّ ِللَِّه ِعَباًدا لَْيُسوا بِأَْنبَِياَء َوال : " فََنْحُن َنْسأَلُُه ، إِذْ قَالَ : ، قَالَ ]  ١٠١املائدة [} ُسْؤكُْمَعْن أَْشَياَء إِنْ تُْبَد لَكُْم َت
  ".ُشَهَداَء َيْغبِطُُهُم النَّبِيُّونَ وَالشَُّهَداُء بِقُرْبِهْم وَمقَْعدِِهْم ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة 

َحدِّثَْنا َيا َرسُولَ اللَِّه َعنُْهْم َمْن ُهْم ؟ : َوِفي َناِحَيِة الْقَْومِ أَعَْرابِيٌّ ، فَقَاَم فََجثَا َعلَى ُركَْبَتْيِه َوَرَمى بَِيَدْيِه ، ثُمَّ قَالَ :  قَالَ
ِعَباٌد ِمْن ِعَباِد اللَِّه ِمْن : " لَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرأَْيُت َوْجَه النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنَتِشُر ، فَقَا: قَالَ 

ِه ، ال ُدنَْيا َيتََباَدلُونَ بَِها ، ُبلَْداٍن َشتَّى َوقَبَاِئلَ ِمْن ُشُعوبِ أَْرَحامِ الْقََباِئلِ ، لَمْ َيكُْن بَْيَنُهمْ أَْرَحاٌم َيتََواَصلُونَ بَِها ِللَّ
 الرَّْحَمنِ َتَعالَى ، َيفَْزُع ابُّونَ بُِروحِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َيجَْعلُ اللَُّه ُوُجوَهُهْم نُوًرا ، َيجَْعلُ لَُهْم َمَنابَِر ِمْن لُْؤلُؤٍ قُدَّاَمَيَتَح

  " .النَّاُس َوال َيفَْزُعونَ ، وََيَخاُف النَّاُس َوال َيَخافُونَ 

بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الزُّهْرِيُّ ، َحدَّثََنا مَاِلُك بن سَُعْيرٍ ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن  -٣٣٥٦
قَالَ :  ْنُه قَالَاَألْعَمشِ ، َعْن َشِمرِ بن َعِطيَّةَ ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ ، َعْن أَبِي َماِلكٍ اَألْشَعرِيِّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َع

ِعَباٌد ِللَِّه تُوَضُع لَُهْم َمنَابُِر ِمْن ُنورٍ َيْوَم الِْقَياَمِة ، لَْيسُوا بِأَْنبَِياَء َوال ُشَهَداَء ، : " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  " .الُْمَتحَابُّونَ ِفي اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ " : فََمْن ُهْم ؟ قَالَ : ، قَالُوا " َيْغبِطُُهُم النَّبِيُّونَ وَالشَُّهَداُء 

الِ ، َعْن َشْهرِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، َعْن أَبِي الِْمْنَه -٣٣٥٧
َماِلٌك ، أَْو أَُبو َماِلٍك ، : ُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقَالُ لَُه كَانَ َرُجلٌ ِمنَّا قَْد صَاَحَب َر: بن َحْوَشبٍ ، قَالَ 

لَقَْد َعِلْمُت أَقَْواًما َما ُهْم بِأَْنبَِياَء َوال ُشَهَداَء َيْغبِطُُهُم : " َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : قَالَ 
  " .ْنبَِياُء وَالشَُّهَداُء كَأَنَُّهْم ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، أَقَْواٌم ِمْن قََباِئلَ َشتَّى يََتَحابُّونَ ِفي اللَِّه اَأل

ْن لَْيٍث ، َعْن َشْهرِ بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس ، َع -٣٣٥٨
أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى ، فَأَقَاَم الرَِّجالَ َيلُوَنُه ، َوأَقَاَم الصِّبَْيانَ " َحْوَشبٍ ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَعرِيِّ ، 

  " .َخلَْف ذَِلَك ، َوأَقَاَم النَِّساَء َخلَْف ذَِلَك 

، َعْن َشْهرِ ثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ ، َعْن لَْيٍث َحدَّ -٣٣٥٩
، َيْعنِي اَألْرَبَع ِمَن " ِفي كُلِّهِنَّ  أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقَْرأُ" بن َحْوَشبٍ ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَعرِيِّ ، 

  .الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ
  ُشرَْيُح بن ُعَبْيدٍ الَْحْضَرِميُّ ، َعْن أَبِي َماِلٍك

ِة ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، وَأَُبو َزْيٍد الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمغَِري -٣٣٦٠
: " َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ : بن َعْمرٍو ، َعْن ُشَرْيحِ بن ُعَبْيٍد ، أَنَّ أََبا مَاِلٍك اَألشَْعرِيَّ ، قَالَ 

  ".ْنَيا ُحلَْوةُ الدُّنَْيا ُمرَّةُ اآلخَِرِة ، َوُمرَّةُ اآلِخَرةِ ُحلَْوةُ الدُّ
نِي َضْمَضُم بن َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَ -٣٣٦١

ثَالثَةُ َنفَرٍ ، : " هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّ: ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِي َماِلكٍ اَألْشَعرِيِّ ، قَالَ 
أُوِقيٍَّة ، َوآَخُر كَانَ لَُه مِائَةُ كَانَ َألَحدِِهْم َعَشَرةُ َدنَانَِري فََتَصدََّق ِمنَْها بِِدينَارٍ ، َوكَانَ آلَخَر َعَشَرةُ أَوَاقٍ فََتَصدََّق ِمْنَها بِ

ُهْم ِفي اَألْجرِ سََواٌء ، كُلٌّ قَْد َتَصدََّق : " ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم " ِة أَوَاقٍ أُوِقيٍَّة فََتَصدََّق بَِعَشَر
  ]. ٧: الطالق [} ِلُيْنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه{: ، قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ " بُِعْشرِ مَاِلِه 



بن َمرْثٍَد الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي َضْمَضُم بن َحدَّثََنا َهاِشُم  -٣٣٦٢
إِنَّ اللََّه َعزَّ : " الَ َم ، قَُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِي َماِلكٍ اَألْشَعرِيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

أَنْ ال َيْدُعَو َعلَْيكُْم َنبِيُّكُْم فََتْهِلكُوا َجِميًعا ، َوأَنْ ال َيظَْهَر أَْهلُ الَْباِطلِ َعلَى أَْهلِ : َوَجلَّ أَجَاَركُْم ِمْن ثَالِث ِخاللٍ 
الدَُّخانَ ، َيأُْخذُ الُْمْؤِمَن : اللَُّه ِمْنُهنَّ ، وَربُّكُْم أَْنذََركُْم ثَالثًا  الَْحقِّ ، َوأَنْ ال َتْجَتِمُعوا َعلَى َضاللٍَة ، فََهُؤالِء أََجارَكُُم

  ".، وَالثَّاِلثَةُ الدَّجَّالُ ِمْنُه كَالزَّكَْمِة ، َويَأُْخذُ الْكَاِفَر فََيْنَتِفُخ َوَيْخُرُج ِمْن كُلِّ َمْسَمعٍ ِمْنُه ، وَالثَّانَِيةُ الدَّابَّةُ 
َضْمَضُم بن ثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي َحدَّ -٣٣٦٣

إِذَا َعطَسَ : " َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِي َماِلكٍ اَألْشَعرِيِّ ، قَالَ 
يَْهدِيكُمُ اللَُّه : َيْرَحُمكَ اللَُّه ، َولْيَقُلْ ُهَو ِلَمْن َحْولَُه : الَْحْمُد ِللَِّه َعلَى كُلِّ حَالٍ ، َولْيَقُلْ َمْن َحْولَُه : الرَُّجلُ فَلَْيقُلِ 

  ".َوُيصِْلُح َبالَكُْم 

ثٍَد الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي َضْمَضُم بن َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمْر -٣٣٦٤
ال : " َيقُولُ  ِه َوَسلََّم ،ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِي َماِلكٍ اَألْشَعرِيِّ ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

أَنْ ُيكْثََر لَُهْم ِمَن الْمَالِ فََيَتَحاَسُدوا فََيقَْتِتلُوا ، َوأَنْ ُيفَْتَح لَُهُم الْكُُتُب يَأُْخذُ : أََخاُف َعلَى أُمَِّتي إِال ثَالثَ ِخاللٍ 
اِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ َيقُولُونَ آَمنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َربََّنا ، َوَما الُْمْؤِمُن َيْبتَِغي َتأْوِيلَُه ، َولَْيسَ َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِال اللَُّه ، َوالرَّ

  ".َيذَّكَُّر إِال أُولُو اَأللْبَابِ ، َوأَنْ َيَرْوا ذَا ِعلِْمهِْم فَُيَضيُِّعوُه َوال ُيَبالُونَ َعلَْيِه 
َنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي َضْمَضُم بن َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثَ -٣٣٦٥

َمْن لَمْ : " َم ، قَالَ ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِي َماِلكٍ اَألْشَعرِيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
، َوَسِمَع َشْيئًا بَْعَد إِذْ آَمَن بِِه ، َوأَقَاَم الصَّالةَ الَْمكْتُوَبةَ ، َوأَدَّى الزَّكَاةَ الَْمفْرُوَضةَ ، َوَصاَم َرَمَضانَ ُيشْرِْك بِاللَِّه 

  ".َوأَطَاَع ، فََماَت َعلَى ذَِلَك ، َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ 

دَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي َضْمَضُم بن َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد الطََّبرَانِيُّ ، َح -٣٣٦٦
َم قَالَ ِفي َحجَِّة الْوََداعِ ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِي َماِلكٍ اَألْشَعرِيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

فَإِنَّ ُحْرَمةَ َما َبْيَنكُْم إِلَى : " َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه ، قَالَ : قَالُوا " أَلَْيَس َهذَا الَْيْوَم الْحََراَم ؟ : " اَألَضاِحيِّ ِللنَّاسِ  أَيَّاَم
َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلسَانِِه َوَيِدِه ، َوأَُحدِّثُكُْم مَنِ َيْومِ الِْقَياَمِة كَُحْرَمِة َهذَا الَْيْومِ ، َوأَُحدِّثُكُْم َمنِ الُْمْسِلُم ؟ الُْمسِْلُم َمْن 

َر السَّيِّئَاِت ، وَالُْمْؤِمُن َحَرامٌ الُْمْؤِمُن ؟ َمْن أَِمَنُه الُْمْسِلُمونَ َعلَى أَْنفُِسهِْم َوأَمَْواِلهِْم ، وَأَُحدِّثُكُْم َمنِ الُْمهَاجُِر ؟ َمْن َهَج
 َيْخرِقَُه ، َوَوْجُههُ ْرَمِة َهذَا الَْيْومِ ، لَْحُمُه َعلَْيِه َحَراٌم أَنْ َيأْكُلَُه بِالِْغيَبِة َيغَْتاُبُه ، َوعِْرُضُه َعلَْيِه َحَراٌم أَنَْعلَى الُْمْؤِمنِ كَُح

أَنْ َيظِْلَمُه ، وأَذَاُه َعلَْيِه حََراٌم ، َوُهَو َعلَْيِه  َعلَْيِه َحَراٌم أَنْ َيلِْطَمُه ، َوَدُمُه َعلَْيِه َحَراٌم أَنْ َيسِْفكَُه ، َوَمالُُه َعلَْيِه حََراٌم
  ".َحَراٌم أَنْ َيْدفََعُه َدفًْعا 

نِي َضْمَضُم بن َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَ -٣٣٦٧
لَْيَس َعُدوَّكَ : " لَ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِي َماِلكٍ اَألْشَعرِيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَاُزْرَعةَ 

َك وَلَُدَك الَِّذي خََرَج ِمْن ُصلْبَِك ، ثُمَّ الَِّذي إِنْ قََتلَْتُه كَانَ لََك نُوًرا ، َوإِنْ قََتلََك َدَخلَْت الَْجنَّةَ ، َولَِكنَّ أَْعَدى َعُدوِّ
  ".أَْعَدى َعُدوٍّ لََك َمالَُك الَِّذي َملَكَتْ َيِميُنَك 

نِي َضْمَضُم بن َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَ -٣٣٦٨



إِنَّ الِْفْتَنةَ : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِي َماِلكٍ اَألْشَعرِيِّ ، قَالَ 
  ".َسْوَداَء ، َوَمنِ اتََّبَع الصَّْبَر كَاَنْت ِقْتلَُتُه بَْيَضاَء  ُتْرَسلُ ، َويُْرَسلُ َمعََها الَْهَوى وَالصَّْبُر ، فََمنِ اتََّبَع الَْهَوى كَاَنْت ِقْتلَُتُه

ُزْرَعةَ ،  َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي ضَْمَضُم بن -٣٣٦٩
ثَالثُ ِخاللٍ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِلٍك اَألْشعَرِيِّ ، قَالَ َعْن ُشَرْيحِ بن ُعبَْيٍد ، َعْن أَبِي َما

َخلِْقي لَْو كََشفُْت ِغطَائي فََرآنِي َحتَّى َيْسَتْيِقَن َوَيْعلََم كَْيفَ أَفَْعلُ بِ: غَيَّْبُتُهنَّ َعْن ِعَباِدي ، لَْو َرآُهنَّ َما َعِملَ ُسوًءا أََبًدا 
أََنا الَْمِلُك ، َمْن ذَا الَِّذي لَُه الُْملْكُ : إِذَا أََمتُُّهْم َوقََبْضُت السََّماَواِت بَِيِدي ، ثُمَّ قََبْضُت اَألْرَض َواَألَرِضَني ، ثُمَّ قُلُْت 

َتْيِقُنوَنَها ، وأُرِيهُِم النَّاَر َوَما أَْعَدْدتُ لَُهْم ِمْن كُلِّ َشرٍّ ُدونِي ؟ ثُمَّ أُرِيهِمُ الَْجنَّةَ َوَما أَْعَدْدُت لَُهْم ِفيَها ِمْن كُلِّ َخْيرٍ فََيْس
  ".فََيْسَتْيِقنُوَنَها ، وَلَِكْن َعْمًدا غَيَّْبُت ذَِلَك َعْنُهْم ، َألْعلََم كَْيَف َيْعَملُونَ َوقَْد َبيَّْنُتُه لَُهْم 

إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي َضْمَضُم بن ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيدٍ َحدَّثََنا َهاِشٌم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  -٣٣٧٠
َما ِمْن َرُجلٍ َيْسَتْيِقظُ ِمَن اللَّْيلِ فَُيوِقظُ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَعرِيِّ ، قَالَ 

َعزَّ َوَجلَّ َساَعةً ِمَن اللَّْيلِ إِال  رَأََتُه ، فَإِنْ غَلََبَها النَّْوُم َنَضَح ِفي َوْجهَِها ِمَن الَْماِء ، فََيقُوَماِن ِفي َبْيِتهَِما فََيذْكَُراِن اللََّهاْم
  ".غُِفَر لَُهَما 

ثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي َضْمَضُم بن ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيدٍ َحدَّثََنا َهاِشٌم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّ -٣٣٧١
إِنَّ أَْوفَى كَِلَمٍة ِعْنَد اللَِّه أَنْ َيقُولَ الَْعْبدُ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَعرِيِّ ، قَالَ 

  ".فَاغِْفْر ِلي  ْنتَ رَبِّي َوأََنا َعْبُدَك ، ظَلَْمُت َنفِْسي ، َواْعَتَرفْتُ بِذَْنبِي ، َوال َيْغِفُر الذُُّنوَب إِال أَْنَت ، أَيْ َربِّاللَُّهمَّ أَ: 
ةَ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيدٍ َحدَّثََنا َهاِشٌم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي َضْمَضُم بن ُزْرَع -٣٣٧٢

أََمَرَنا أَنْ َنقُولَ إِذَا أَصَْبحَْنا َوإِذَا أَْمسَْيَنا َوإِذَا " ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَعرِيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َواَألْرضِ ، َعاِلَم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة ، أَْنَت َربُّ كُلِّ َشْيٍء ، َوالَْمالِئكَةُ  اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماَواِت: اضْطََجْعنا َعلَى فُُرِشَنا 

ى مِ َوِشْرِكِه ، َوأَنْ نَقَْترَِف َعلََيشَْهُدونَ أَنََّك ال إِلََه إِال أَْنَت ، فَإِنَّا َنُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ أَْنفُسَِنا ، َوِمْن َشرِّ الشَّْيطَاِن الرَّجِي
  ".أَْنفُِسَنا ُسوًءا أَْو َنُجرَُّه إِلَى ُمسِْلمٍ 

ُزْرَعةَ ،  َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي ضَْمَضُم بن -٣٣٧٣
إِذَا َناَم اْبُن آَدَم قَالَ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ  َعْن ُشَرْيحِ بن ُعبَْيٍد ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشعَرِيِّ

أْعطِنِي َصِحيفََتَك ، فَُيْعِطيِه إِيَّاَها ، فََما َوَجَد ِفي َصِحيفَِتِه ِمْن َحَسَنٍة َمَحا بَِها َعْشرَ َسيِّئَاٍت ِمْن : الَْملَُك ِللشَّْيطَاِن 
بَِريةً ، وَُيحَمِّْد أَْرَبًعا وَثَالِثنيَ ِحيفَِة الشَّْيطَاِن َوكََتَبُهنَّ َحَسَناٍت ، فَإِذَا أََراَد أََحدُكُْم أَنْ يََناَم فَلُْيكَبِّْر ثَالثًا َوثَالِثَني َتكَْص

  ".َتْحمِيَدةً ، وَُيسَبِّْح ثَالثًا َوثَالِثَني َتْسبِيَحةً ، فَِتلَْك ِمائَةٌ 
بن ُعَبْيدٍ دَّثََنا َهاِشٌم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي َضْمَضُم بن ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ َح -٣٣٧٤

مَّ إِنِّي أَْسأَلَُك خَْيَر الْمَْوِلجِ اللَُّه: إِذَا وَلََج الرَُّجلُ بَْيَتُه فَلَْيقُلْ : " كَانَ َرسُولُ اللَِّه ، َيقُولُ : ، َعْن أَبِي َماِلٍك ، قَالَ 
  ".ُيسَلُِّم َعلَى َنفِْسِه  َوَخْيَر الَْمْخَرجِ ، بِاْسمِ اللَِّه وَلَْجَنا ، وَباْسمِ اللَِّه خََرْجَنا ، َوَعلَى اللَِّه َربَِّنا َتَوكَّلَْنا ، ثُمَّ

يلَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي َضْمَضُم بن ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيدٍ َحدَّثََنا َهاِشٌم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِع -٣٣٧٥
أَصَْبْحَنا : إِذَا أَصَْبَح أََحدُكُْم فَلَْيقُلْ : " ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَعرِيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

َتُه َوُهدَاُه ، َوأَُعوذُ بَِك لُْك ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك َخْيَر َهذَا الَْيْومِ فَْتَحُه َوَنْصَرُه َونُوَرُه َوَبرَكََوأَْصَبَح الُْم



  ".مِثْلَ ذَِلَك  ِمْن َشرِّ َما ِفيِه َوِمْن َشرِّ َما قَْبلَُه َوَشرِّ َما َبْعَدُه ، ثُمَّ إِذَا أَْمَسى فَلَْيقُلْ
ُزْرَعةَ ،  َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي ضَْمَضُم بن -٣٣٧٦

ِليَقُلْ أََحُدكُْم ِحَني : " لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: َعْن ُشَرْيحِ بن ُعبَْيٍد ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشعَرِيِّ ، قَالَ 
ْن طَوَارِقِ آَمْنُت بِاللَِّه َوكَفَْرُت بِالطَّاغُوِت ، َوْعُد اللَِّه َحقٌّ َوَصَدَق الُْمْرَسلُونَ ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِم: ُيرِيُد أَنْ يََناَم 

  ".طُْرُق بَِخْيرٍ َهذَا اللَّْيلِ إِال طَارِقًا َي
قَالَ : لَ َحدَّثََنا َهاِشٌم ، َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي ضَْمَضٌم ، َعْن ُشرَْيحٍ ، َعْن أَبِي َماِلٍك ، قَا -٣٣٧٧

لَُيْبَعثَنَّ مِْنكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة إِلَى الَْجنَِّة مِثْلُ اللَّْيلِ  أََما وَالَِّذي نَفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه: " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  " .لََما َجاَء َمَع ُمَحمَّدٍ أَكْثَُر ِممَّا َجاَء َمَع اَألنْبَِياِء : اَألْسَوِد ُزمَْرةٌ َجِميُعَها ُيِحيطُونَ اَألْرَض ، َتقُولُ الَْمالِئكَةُ 

قَالَ : دَّثََنا ُمَحمٌَّد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي ضَْمَضٌم ، َعْن ُشرَْيحٍ ، َعْن أَبِي َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا َهاِشٌم ، َح -٣٣٧٨
إِلَى أَْموَاِلكُْم ،  إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ال َيْنظُُر إِلَى أَْجَساِمكُْم َوال إِلَى أَْحسَابِكُْم َوال: " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ".َدَم وأََحبُّكُْم إِلَيَّ أَْتقَاكُْم َولَِكْن َيْنظُرُ إِلَى قُلُوبِكُْم ، فََمْن كَانَ لَُه قَلٌْب َصاِلٌح َتَحنََّن اللَُّه َعلَْيِه ، َوإِنََّما أَنُْتْم بنو آ
دَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي َضْمَضُم بن ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيدٍ َحدَّثََنا َهاِشٌم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ ، َح -٣٣٧٩

اللَُّهمَّ َحبِّبِ الَْمْوَت إِلَى َمْن َيْعلَُم أَنِّي : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَعرِيِّ ، قَالَ 
  ".َرسُولَُك 
ُزْرَعةَ ،  َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي ضَْمَضُم بن -٣٣٨٠

الَْيْوُم الَْمْوُعوُد َيْوُم : " َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن ُشَرْيحِ بن ُعبَْيٍد ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشعَرِيِّ ، قَالَ 
للَُّه لََنا ، َوَصالةُ الُْوْسطَى َصالةُ الِْقَياَمِة ، َوإِنَّ الشَّاِهَد َيْوُم الُْجُمَعِة ، َوإِنَّ الَْمْشُهودَ َيْوُم َعَرفَةَ ، َوَيْوُم الُْجُمَعِة ذََخَرُه ا

  ".الَْعْصرِ 

قَالَ : ثََنا ُمَحمٌَّد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي ضَْمَضٌم ، َعْن ُشرَْيحٍ ، َعْن أَبِي َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا َهاِشٌم ، َحدَّ -٣٣٨١
الثَِة أَيَّامٍ ، َوذَِلَك بِأَنَّ الُْجُمَعةُ كَفَّاَرةٌ ِلَما بَْيَنَها َوَبْيَن الُْجُمَعِة الَِّتي قَْبلََها َوزَِياَدةُ ثَ: " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ] ". ١٦٠: األنعام [} َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلهَا{: اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ 
ي ضَْمَضُم بن ُزْرَعةَ ، َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِ -٣٣٨٢

الصَّلََواُت كَفَّارَاتٌ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن ُشَرْيحِ بن ُعبَْيٍد ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشعَرِيِّ ، قَالَ 
  ] ". ١١٤: هود [} ِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِتإِنَّ الَْحسََنا{: ِلَما َبْيَنُهنَّ ، َألنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ 

َماِعيلُ بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ُعْرَوةَ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ بن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْس -٣٣٨٣
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَعرِيِّ ، قَالَ َعيَّاشٍ ، َعْن َضْمَضمِ بن ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد ، 

  ".إِنَّكُْم أُمَّةٌ َمْرُحوَمةٌ ُمَعافَاةٌ ، فَاْسَتِقيُموا َوُخذُوا طَاقَةَ األَْمرِ : " َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َخاِلُد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن أَبِي مَاِلٍك

دِ اللَِّه بن دَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي إِْسَماِعيلُ بن َعْبَح -٣٣٨٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : َيقُولُ َسِمْعتُ أََبا مَاِلٍك اَألشَْعرِيَّ ، : َخاِلِد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

َبلَى َيا : قَالُوا " أَلَْيَس َهذَا الَْيْوَم الْحََراَم ؟ : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الْوََداعِ ِفي أَْوَسِط أَيَّامِ اَألْضَحى 



أَال أَُنبِّئُكُْم َمنِ الُْمسِْلُم ؟ : " ، ثُمَّ قَالَ " ِقَياَمِة كَُحْرَمِة َهذَا الَْيْومِ فَإِنَّ ُحْرَمةَ َبْينِكُْم إِلَى َيْومِ الْ: " َرسُولَ اللَِّه ، قَالَ 
نِ  َوِدمَائِهِْم ، وأُنَبِّئُكُْم َمَمْن َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلسَانِِه ، َوأُنَبِّئُكُْم َمنِ الُْمْؤِمُن ؟ َمْن أَِمَنُه الُْمْؤِمُنونَ َعلَى أَْنفُِسهِْم

ا الَْيْومِ ، لَْحُمُه َعلَْيِه َحَرامٌ الُْمهَاجُِر ؟ َمْن َهَجَر السَّيِّئَاِت وََهَجَر َما َحرََّم اللَُّه ، الُْمْؤِمُن َحَراٌم َعلَى الُْمْؤِمنِ كَُحْرَمِة َهذَ
، َوَوْجُهُه َعلَْيِه حََراٌم أَنْ َيلِْطَمُه ، َوَحَراٌم َعلَْيِه أَنْ َيْدفََعُه أَنْ َيأْكُلَُه َوَيْغتَاَبُه بِالَْغْيبِ ، َوعِْرُضُه َعلَْيِه َحَراٌم أَنْ َيْخرِقَُه 

  " .َدفَْعةً ُتَعنُِّتُه 
  َعطَاُء بن َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َماِلكٍ اَألْشَعرِيِّ

  َحدَّثََنا َحفْصٌ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، ح -٣٣٨٥

 َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، ِكالُهَما ، َعْنَو
إِنَّ أَْعظََم الُْغلُولِ " ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ نَبِيُّ اللَّ: َعِقيلٍ ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشعَرِيِّ ، قَالَ 

ِشْبٌر ، َيْسرِقَُها الرَُّجلُ َوالْجَاُر ، أَنْ َيكُونَ َبْيَنُهَما اَألْرُض ، فََيْسرِقَها : ِعْنَد اللَِّه َيْوَم الِْقَياَمِة ِذرَاُع أَْرضٍ ، أَْو قَالَ 
  ".ُه ِمْن َسْبعِ أََرِضَني أََحُدُهَما صَاِحَب ، فَُيطَوَّقَ

  ُمَعانٌِق ، أَْو أَُبو ُمعَانِقٍ ، أَوِ اْبُن ُمعَانِقٍ
  َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَعرِيِّ

  َهكَذَا ُيْرَوى اْسُمُه بِالشَّكِّ

، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِقَرياٍط الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ  -٣٣٨٦
ِلٍك اَألْشَعرِيِّ ، أَنّ َسِعيِد بن يُوُسَف ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسالمٍ ، َعنِ اْبنِ ُمَعانِقٍ الدَِّمْشِقيِّ ، َعْن أَبِي َما

َوَماَت َيعُْبُد اللََّه ال ُيشْرُِك بِِه شَْيئًا ، ، َوآَتى الزَّكَاةَ ، َمْن أَقَاَم الصَّالةَ " : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
ثُْت بَِها َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنْ َحدَّ: ، فَقَالَ َرُجلٌ " فَإِنَّ َحقًّا َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ ُيْدِخلَُه الَْجنَّةَ َهاَجَر أَْو قََعَد ِفي َمْوِلِدِه 

إِنَّ اللََّه أََعدَّ ِللُْمَجاِهِديَن ِفي َسبِيِلِه ِمائَةَ َدَرَجٍة ، َبْيَن : " النَّاَس َيطْمَِئنُّوا إِلَيَْها ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ِعْنِدي َما أََتقَوَّى بِِه َوأُقَوِّي الُْمْسِلِمَني ، أَْو بِأَْيِديهِْم َما ُيْنِفقُونَ بِِه ،  كُلِّ َدَرَجَتْينِ كََما َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ ، فَلَْو كَانَ

َي أََحٌد ِفيِه خَْيٌر إِال َما اْنطَلَقَْت سَرِيَّةٌ إِال كُْنُت صَاِحبََها ، َولَِكْن لَْيَس ذَاَك بَِيِدي َوال بِأَْيِديهِْم ، َولَْو َخَرْجُت َما َبِق
  ".أُْحَيى فَأُقَْتلَ  طَلََق َمِعي ، َوذَِلَك َيُشقُّ َعلَيَّ ، فَلََوِدْدُت أَنْ أَغُْزَو فَأُقَْتلَ ثُمَّ أُحَْيى ثُمَّ أَغُْزَو فَأُقَْتلَ ثُمَّاْن

دَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِقَرياٍط الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َح -٣٣٨٧
ِلٍك اَألْشَعرِيِّ ، َسِعيِد بن يُوُسَف ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسالمٍ ، َعنِ اْبنِ ُمَعانِقٍ الدَِّمْشِقيِّ ، َعْن أَبِي َما

ْن َسأَلَ اللََّه الْقَْتلَ ِفي َسبِيِلِه َصاِدقًا َعْن َنفِْسِه ، ثُمَّ مَاَت أَْو قُِتلَ فَلَُه َم: " َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
َزرِ َما كَاَنْت ، لَْوُنَها أَْجُر َشهِيٍد ، َوَمْن جُرَِح جُْرًحا ِفي سَبِيلِ اللَِّه أَْو ُنِكَب َنكَْبةً فَإِنََّها َتأِْتي َيْوَم الِْقَياَمِة كَأَغْ

  ".زَّْعفَرَاِن َورُِحيَها رِيُح الِْمْسِك ، َوَمْن خََرَج بِِه جَِراٌح ِفي َسبِيلِ اللَِّه كَانَ َعلَْيِه طَاَبُع الشَُّهَداِء كَال
، َعْن ُمَعانِقٍ ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ -٣٣٨٨

إِنَّ ِفي الَْجنَِّة غُْرفَةً ُيَرى ظَاِهُرَها ِمْن : " قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَْو أَبِي ُمَعانِقٍ ، َعْن أَبِي مَاِلٍك ، قَالَ 
الطََّعاَم ، َوأَالنَ الْكَالَم ، َوتَاَبَع الصَّالةَ ، َوقَاَم بِاللَّْيلِ وَالنَّاُس نَِياٌم  َباِطنَِها َوَباِطُنَها ِمْن ظَاِهرَِها ، أََعدََّها اللَُّه ِلَمْن أَطَْعَم



."  
  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ اَألبَّاُر الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ ، ح -٣٣٨٩

َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َسالمٍ ، َعْن َزْيدِ : بن َعمَّارٍ ، قَاال  َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم
اللَّهُ  َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى بن َسالمٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو َسالمٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو ُمَعانِقٍ اَألشَْعرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَُبو َماِلكٍ اَألْشَعرِيُّ ، أَنّ

َوبَاِطُنَها ِمْن ظَاِهرَِها ، أََعدََّها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلَمْن ، إِنَّ ِفي الَْجنَِّة غَُرفًا َيَرى ظَاِهُرَها ِمْن َباطِنَِها : " َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  " .ٌم أَطَْعَم الطََّعاَم ، َوأََداَم الصَِّياَم ، َوصَلَّى بِاللَّْيلِ وَالنَّاُس نَِيا

  َعطَاٌء الْخَُراَسانِيُّ ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشعَرِيِّ
ِليِد ، َعْن بِْشرِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْو -٣٣٩٠

إِنَّ اللََّه : " انِيِّ ، َعْن أَبِي مَاِلكٍ اَألْشَعرِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ بن َجَبلَةَ ، َعْن َعطَاٍء الُْخرَاَس
فََمْن فَاَرَق الَْجَماَعةَ َعلَْيكُْم بِالْجَِهاِد ، وَالسَّْمعِ ، وَالطَّاَعِة ، َوالْهِْجَرِة ، : َعزَّ َوَجلَّ أَمََرنِي أَنْ آُمَركُْم بَِخْمسِ كَِلَماٍت 

  " .قَْيَد قَْوسٍ لَمْ ُتقَْبلْ ِمْنهُ َصالةٌ َوال ِصَياٌم ، َوأُولَِئَك ُهْم َوقُوُد النَّارِ 
  ُحرَْيثُ بن غَانِمٍ الشَّْيبَانِيُّ

بن َعْمرٍو الَْمازِنِيُّ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َمْعَمرِ  -٣٣٩١
خََرْجُت أُرِيُد الصََّحاَبةَ إِلَى : " اللَِّه بن َحسَّانَ الَْعْنَبرِيُّ ، َحدَّثَْتنِي َجدََّتاَي ، َعْن َجدَِّتهَِما قَْيلَةَ بنِت َمْخَرَمةَ ، قَالَْت 

َسلََّم ، فََغَدْوتُ إِلَى حَُرْيِث بن غَانِمٍ ، فََسأَلُْتهُ الصَّحَاَبةَ ، فَأَنَْعَم ، فََصِحْبُتُه ، فََوَردَْنا َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  " .َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيصَلِّي الَْغدَاةَ ، َوالنُُّجوُم شَابِكَةٌ ِفي السََّماِء 

  و َعْمرٍو الَْمْخُزوِميُّ َوُهَو حَُرْيثُ بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن َمْخُزومٍُحرَْيثٌ أَُب
َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث ، َحدَّثََنا َعطَاُء بن السَّاِئبِ ،  -٣٣٩٢

  ".الْكَْمأَةُ ِمَن الَْمنِّ ، َوَماُؤَها ِشفَاٌء ِللَْعْينِ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُحرَْيٍث ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  ُحرَْيثُ بن زَْيِد بن ثَْعلََبةَ األَْنَصارِيُّ ، بدري

ٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِل -٣٣٩٣
  " .حَُرْيثُ بن َزْيِد بن ثَْعلََبةَ : َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُجَشَم بن الْحَارِِث بن الَْخْزَرجِ " ِفي َتْسِمَيِة َمْن 

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٣٣٩٤
رِ ، ثُمَّ ِمْن بين الَْحارِِث بن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَا" فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن 

  " .حَُرْيثُ بن َزْيدِ بن ثَْعلََبةَ بن َعْبِد الرَّبِّ : الْخَْزَرجِ 
  َحْرَملَةُ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميُّ

َحْرَملَةَ ، َعْن َيحَْيى بن ِهْنٍد ،  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا اْبُن -٣٣٩٥
َحَجْجُت َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحجَّةَ الَْودَاعِ وَأََنا غُالٌم ُمْرِدِفي َعمِّي ، فَرَأَْيتُ : َعْن َحْرَملَةَ بن َعْمرٍو ، قَالَ 

: " َيقُولُ : َما َيقُولُ ؟ قَالَ : ا إِْحَدى أُْصُبَعْيِه َعلَى اُألْخَرى ، فَقُلُْت ِلَعمِّي َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَاِضًع
  ".اْرمُوا الْجَِمارَ بِِمثْلِ َحَصى الَْخذِْف 

ى بن أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي َعْبدُ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم ، أََنا َيْحَي -٣٣٩٦



رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : الرَّْحَمنِ بن َحْرَملَةَ ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن ِهْنٍد ، َعْن َواِلِدي َحْرَملَةَ بن َعْمرٍو ، أَنَُّه قَالَ 
سُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو وَاِضٌع أُْصُبَعْيهِ إِْحَداُهَما َعلَى َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعَرفَةَ َوَعمِّي ُمْرِدِفي ، فََنظَْرُت إِلَى َر

  " .اْرُموا بِِمثْلِ َحَصى الَْخذِْف : " َيقُولُ : َماذَا َيقُولُ ؟ قَالَ : قُلُْت : اُألْخَرى ، قَالَ 
  َحْرَملَةُ بن زَْيٍد اَألْنَصارِيُّ

زِيَد بن مَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ بن َخارَِجةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيَحدَّثََنا ُمَح -٣٣٩٧
كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى : َجابِرٍ ، َعْن أَبِي ذُْبَحةَ ، عنِ َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

َيا َرسُولَ اللَّهِ : فََجلََس َبْيَن َيَديْ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َجاَءهُ َحْرَملَةُ بن زَْيٍد 
، وَالنِّفَاُق َههَُنا ، َوأَشَاَر بَِيِدِه إِلَى َصْدرِِه َوال َيذْكُرُ اللََّه إِال قَلِيال ، فََسكََت َعْنهُ ، اِإلَميانُ َهُهَنا وَأَشَاَر بَِيِدِه إِلَى ِلَسانِِه 

لََّم بِطََرِف ِلَساِن للَُّه َعلَْيِه َوَسالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََردََّد ذَِلَك َعلَْيِه ، َوَسكَتَ َحْرَملَةُ ، فَأََخذَ النَّبِيُّ صَلَّى ا
ُه إِلَى اللَُّهمَّ اجَْعلْ لَُه ِلسَاًنا صَاِدقًا ، َوقَلًْبا َشاِكًرا ، َواْرُزقُْه ُحبِّي َوُحبَّ َمْن ُيحِبُّنِي ، َوَصيِّْر أَْمَر: " َحْرَملَةَ ، فَقَالَ 

اًنا ُمَناِفِقَني كُْنُت ِفيهِْم َرأًْسا أَفَال أَدُلَُّك َعلَْيهِْم ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّ ِلي إِخَْو: ، فَقَالَ َحْرَملَةُ " الَْخْيرِ 
لَى بِِه ، ْوال ، َمْن َجاَءَنا كََما جِئَْتَنا اْسَتْغفَرَْنا لَُه كََما اْسَتغْفَْرَنا لََك ، َوَمْن أََصرَّ َعلَى ذَْنبِِه فَاللَُّه أَ: " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ".َوال َتخْرِْق َعلَى أََحدٍ َستًْرا 
  َحْرَملَةُ أَُبو ُعلَْيَبةَ الَْعْنبَرِيُّ

َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن َخاِلٍد ، : َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا أَبِي ، َوَعمِّي ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، قَاال  -٣٣٩٨
اْنطَلَقُْت ِفي َوفْدِ الَْحيِّ إىل َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ثََنا ِضْرغَاَمةُ بن ُعلَْيَبةَ بن َحْرَملَةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َحدَّ

الَِّذي إِلَى َجنْبِي فََما أَكَاُد أَنْ أَْعرِفَُه ِمَن الَْغلَسِ َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى بنا َصالةَ الصُّْبحِ ، فَلَمَّا َسلََّم َجَعلُْت أَْنظُرُ إِلَى َوْجِه 
اتَّقِ اللََّه ، َوإِنْ كُْنَت ِفي الْقَْومِ فََسِمْعتَُهْم َيقُولُونَ لََك َما يُْعجُِبَك فَائِْتِه ، : " َيا َرُسولَ اللَِّه أَْوِصنِي ، قَالَ : ، فَقُلُْت 

  ".َك َما َتكَْرُه فََدْعُه إِنْ َسِمْعَتُهمْ َيقُولُونَ لَ
  ِحذَْيٌم أَُبو َحْنظَلَةَ الَْحَنِفيُّ

ثَْمانَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُع -٣٣٩٩
إِنِّي ذُو بنَني وََهذَا أَْصَغُر بينَّ ، َيا َرُسولَ اللَِّه : قَالَ أَُبوُه ِحذَْيٌم : ُت َجدِّي ، َيقُولُ َسِمْع: ذَيَّالُ بن ُعَبْيٍد ، قَالَ 
َرأَْيُت فَ: ، قَالَ " َباَرَك اللَُّه لََك ِفيِه : " ، فَأََخذَ بَِيَديَّ َوَمَسَح رَأِْسي ، َوقَالَ " َتَعالَ َيا غُالُم : " فََشمِّْت َعلَْيِه ، فَقَالَ 

  .بِْسمِ اللَِّه ، فََيذَْهُب الَْوَرُم: َحْنظَلَةَ ُيؤَْتى بِاإلِْنَساِن الَْورِمِ فََيْمَسُح َيَدُه َعلَْيِه ، َوَيقُولُ 
  ِحذَْيُم بن َعْمرٍو السَّْعِديِّ

  ، أََنا َجرِيٌر ، ح َحدَّثََنا َعبَّاُد بن ُمحَمٍَّد الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه -٣٤٠٠
  َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِْسحَاَق الطَّلْقَانِيُّ ، ح

  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح
َحدَّثََنا َجرِيرُ بن : َحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َوُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْس

ِه ِحذَْيمِ بن َعْمرٍو َعْبِد الَْحِميِد ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعْن ُموَسى بن زَِياِد بن ِحذَْيمِ بن َعْمرٍو السَّْعِديِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِّ
أَال إِنَّ ِدَماَءكُْم َوأَمَْوالَكُْم َعلَْيكُْم حََراٌم : " أَنَُّه شَهَِد َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ ، فَقَالَ 



، وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث " اللَُّهمَّ اْشَهْد : " َنَعْم ، قَالَ : قَالُوا ، " ؟ كَُحْرَمِة َيوِْمكُْم َهذَا ، ِفي َبلَدِكُْم َهذَا ، أَال َهلْ َبلَّْغُت 
  .أَبِي الرَّبِيعِ

  َحبَّةُ َوَسَواٌء اْبَنا َخاِلٍد ِمْن بين َعْمرِو بن َعاِمرِ بن َربِيَعةَ اْبُن َعاِمرِ بن َصْعَصعَةَ
، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا جَرِيُر بن حَازِمٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ،  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ -٣٤٠١

َدَخلَْنا َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَعاِلجُ : َعْن َسالمِ أَبِي ُشَرْحبِيلَ ، َعْن َحبَّةَ ، َوَسَواٍء ابين خالد ، قَاال 
ٌر ثُمَّ ال َتيْأَْس ِمَن الرِّْزقِ َما َتَهْزهََزْت ُرءُوُسكَُما ، فَإِنَّ اِإلْنَسانَ َتِلُدُه أُمُّهُ أَْحَمَر لَْيَس َعلَْيِه ِقْش: " نَّاُه ، فَقَالَ َشْيئًا فَأََع

  ".َيْرُزقُُه اللَُّه 
  ةَ ، حَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَب -٣٤٠٢

َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألعَْمشِ ، َعْن : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 
ال : " نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َدَخلَْنا َعلَى ال: َسالمِ أَبِي ُشَرحْبِيلَ ، َعْن َحبَّةَ ، َوسََواٍء ابين خالد ، قَاال 

  " .ثُمَّ َيْرُزقُُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  َتْيأََسا ِمَن الرِّْزقِ َما َتَهْزهََزْت ُرُءوُسكَُما ، فَإِنَّ اِإلْنَسانَ تَِلُدُه أُمُُّه أَْحَمَر لَْيَس َعلَْيِه ِقْشٌر
  نِيُّ يُقَالُ إِنَُّه قَْد رَأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَحبَّةُ بن ُجَوْينٍ الْعَُر

َعْن أَبِي الْمِقَْدامِ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ ، -٣٤٠٣
َيا َعِليُّ أُوِصيَك بِالْعََربِ : " قَالَ ِلَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ َعْن َحبَّةَ ، َعْن 

  ".َخيًْرا ، أُوِصيَك بِالْعََربِ خَْيًرا 
  َحَملُ بن َماِلِك بن النَّابَِغةِ الُْهذَِليُّ

بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن ِديَنارٍ ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق -٣٤٠٤
أُذَكُِّر : ، فَقَالَ  قَاَم ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َعلَى الِْمنَْبرِ: طَاُوسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، قَالَ 

: النَّابَِغِة الُْهذَِليُّ ، فَقَالَ اللََّه امَْرأً َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى ِفي الَْجنِنيِ ، فَقَاَم َحَملُ بن َماِلِك بن 
ْينِ ، فَجََرَحْت أَوْ َضرََبْت إِْحَداُهَما اُألْخَرى بَِعُموِد ظُّلَِّتها ، فَقََتلَْتَها َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ، كُْنُت َبْيَن َجارَِتْينِ َيْعنِي ضَرََّت

َبرُ لَْو اللَُّه أَكْ: ، فَقَالَ ُعَمُر " ِفي الَْجنِنيِ بُِغرَِّة َعْبدٍ أَْو أََمٍة " َوقََتلَْت َما ِفي َبطْنَِها ، فَقََضى النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .لَْم َنْسَمْع بَِهذَا َما قَضَْيَنا بَِغيْرِِه

، َعنِ اْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى ، َحدَّثَنِي أَبِي -٣٤٠٥
أَنَُّه كَاَنْت ِعْنَدهُ اْمرَأَةٌ فََتَزوََّج َعلَْيَها أُْخَرى ، فََتغَاَيرََتا فََضرََبِت ، الُْهذَِليِّ  لَْيلَى ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ

، " ُدوُه : " َم لَُّه َعلَْيِه َوَسلَّالْهِالِليَّةُ الَْعاِمرِيَّةَ بُِعوِد فُْسطَاطٍ ِلي ، فَطََرَحْت َولًَدا َميًِّتا ، فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى ال
نََعمْ ! َرَجزُ اَألعَْرابِ : " أََنِدي َمْن ال أَكَلَ ، َوال شَرَِب ، َوال اْستََهلَّ ، فَِمثْلُ ذَِلَك ُيطَلُّ ، فَقَالَ : فََجاَء َوِليَُّها ، فَقَالَ 

  " .ُدوُه ِفيِه غُرَّةُ َعْبٍد أَْو َولِيَدةٌ 

يِّ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا زَِياُد بن ُعَبْيدِ اللَِّه الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الزُّْهرِ -٣٤٠٦
ْحيَانِيَّةٌ َوُمَعاوِيَّةٌ ِمْن بين اِن ِلَعبَّاُد بن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْملِيحِ الُْهذَِليُّ ، َعْن َحَملِ بن النَّابَِغِة أَنَُّه كَاَنْت لَهُ اْمرَأََت
انِيَّةَ وَِهي ُحْبلَى ، َوقَْد َبلََغْت ، ُمَعاوَِيةَ بن زَْيٍد ، وَأَنَُّهَما اْجَتَمَعَتا فََتَغاَيَرَتا ، فََرفََعِت الُْمَعاوِيَّةُ َحجًَرا فََرَمْت بِِه اللِّحَْي



أَدِّ إِلَيَّ َعقْلَ اْمرَأَِتي ، فَاْرَتفََعا إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى : ن َماِلٍك ِلِعمَْرانَ بن ُعَوْيِمرٍ فَقََتلَْتَها فَأَلْقَْت غُالًما ، فَقَالَ َحَملُ ب
  " .الْعَقْلُ َعلَى الَْعَصَبِة َوِفي السِّقِْط غُرَّةُ َعْبدٍ أَْو أََمةٌ : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

 ، ن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةََحدَّثََنا ُمَعاذُ ب -٣٤٠٧
ِفيٍف فََرَمْت إِْحَداُهَما كَاَنْت َتْحَتُه َضرََّتاِن ُملَْيكَةُ َوأُمُّ َع، َعْن أَبِي الَْملِيحِ بن أَُساَمةَ ، أَنَّ حََملَ بن َماِلكِ بن النَّابَِغِة 

فََجَعلَ " ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصاِحَبَتَها بَِحَجرٍ فَأَصَاَبْت قُُبلََها ، فَأَلْفَْت جَنِيًنا َميًِّتا َومَاَتْت ، فَُرِفَع ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ َصلَّ
َواللَّهِ : ، فَقَالَ َوِليَُّها " غُرَّةَ َعْبٍد أَْو أََمةً أَْو ِعْشرِيَن ِمَن اِإلبِلِ أَْو مِائَةَ َشاٍة ِدَيَتَها َعلَى قَْومِ الْقَاِتلَِة ، َوَجَعلَ ِفي َجنِينَِها 

لَْسَنا : " لََّم اللَُّه َعلَْيِه َوَسَيا نَبِيَّ اللَِّه َما أَكَلَ ، َوال شَرَِب ، َوال َصاَح فَاْستََهلَّ ، فَِمثْلُ ذَِلَك ُيطَلُّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى 
  " .ِمْن أََساجِيعِ الَْجاِهِليَِّة ِفي َشْيٍء 

  َحْنظَلَةُ بن أَبِي َعاِمرِ بن الرَّاِهبِ ، األَْنصَارِيُّ ، ثُمَّ األَْوِسيُّ ، غَِسيلُ الَْمالِئكَِة
  اسُْتْشهِدَ َيْوَم أُُحٍد

، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ -٣٤٠٨
َحْنظَلَةُ بن أَبِي َعاِمرِ بن َصيِْفيِّ بن ُنْعَمانَ ، : َمنِ اسُْتشْهَِد َيْوَم أُُحٍد َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم " ِفي َتْسِمَيِة 

  " .لُ الَْمالِئكَِة غَِسي

ُمحَمَُّد بن  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الِْميبِيُّ ، َحدَّثََنا -٣٤٠٩
: َيْوَم أُُحٍد ِمَن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُزَرْيقٍ َمنِ اْسُتْشهَِد " فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة 

  " .َحْنظَلَةُ بن أَبِي َعاِمرٍ ، َوُهَو الَِّذي غَسَّلَْتُه الَْمالِئكَةُ 
بن َعطَاٍء ، َعْن َسِعيِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ  -٣٤١٠

: األَْوُس ِمنَّا أَْرَبَعةٌ ، َوقَالَ : افَْتَخَر الَْحيَّاِن اَألْوُس َوالْخَْزَرُج ، فَقَالَ : بن أَبِي َعرُوَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ 
الرَّْحَمنِ سَْعُد بن ُمَعاٍذ ، َوِمنَّا َمْن َعَدلَْت شََهاَدُتهُ بِشََهاَدةِ : ُه عَْرُش ِمنَّا َمنِ اْهَتزَّ لَ: " الْخَْزَرُج ِمنَّا أَْرَبَعةٌ ، قَالَ األَْوُس 

َعاِصُم بن : َحْنظَلَةُ بن الرَّاِهبِ ، َوِمنَّا َمْن َحَمى لَْحَمُه الدَّْبُر : خَُزْيَمةُ بن ثَابٍِت ، َوِمنَّا َمْن غَسَّلَْتُه الَْمالِئكَةُ : َرُجلَْينِ 
ِمنَّا أَْرَبَعةٌ َجَمُعوا الْقُْرآنَ َعلَى َعْهِد َرسُولِ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيْجَمْعُه : " ، َوقَالَ الْخَْزَرُج " بن اَألفْلَحِ  ثَابِِت

أََحدُ : َمْن أَُبو َزْيٍد ؟ قَالَ : َنسٍ ، قُلُْت َأل" أَُبيُّ بن كَْعبٍ ، َوُمَعاذُ بن جََبلٍ ، َوَزْيُد بن ثَابٍِت ، َوأَُبو َزْيٍد : غَْيُرُهْم 
  .ُعُموَمِتي 

  َحْنظَلَةُ بن الرَّبِيعِ اُألَسيِِّديُّ الْكَاِتُب

ُع بن ثََنا الُْمَرقََّحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َحدَّ -٣٤١١
غََزوَْنا َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََمَرْرَنا بِاْمَرأٍَة قَْد قُِتلَْت لََها َخلٌْق : َصيِْفيٍّ ، َعْن َحْنظَلَةَ الْكَاِتبِ ، قَالَ 

اذَْهْب فَالَْحْق : " ، ثُمَّ قَالَ " َما كَاَنْت َهِذِه ِلُتقَاِتلُ : " قَالَ َوالنَّاُس َعلَْيَها ، فَفَرَّجُوا ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَ
  ".ال َتقُْتلْ ذُرِّيَّةً َوال َعِسيفًا : َخاِلَد بن الَْولِيِد ، فَقُلْ 

ْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َعنِ الْهَْيثَمِ بن َحدَّثَنِي َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َع -٣٤١٢
كُنَّا ِعْندَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر الَْجنَّةَ وَالنَّاَر ، فَكُنَّا َرأَْي َعْينٍ : َحَنشٍ ، َعْن َحْنظَلَةَ الْكَاِتبِ ، قَالَ 
إِنِّي َنافَقُْت ، : ُهْم ، فََوقََع ِفي َنفِْسي َشْيٌء فَلَِقيُت أََبا َبكْرٍ َرِحَمُه اللَُّه ، فَقُلُْت فََخَرْجُت فَأََتْيُت أَهِْلي فََضِحكُْت َمَع



َرأُْي َعْينٍ ،  كُنَّا ِعْنَد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر الَْجنَّةَ وَالنَّاَر ، َوكُنَّا كَأَنَّا: َوَما ذَِلَك ؟ فَقُلُْت : قَالَ 
إِنَّا لََنفَْعلُ ذَِلَك ، فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكَْرُت ذَِلَك لَهُ : فَأََتْيُت أَْهِلي فََضِحكُْت َمَعُهْم ، قَالَ أَُبو َبكْرٍ 

ُنونَ ِعْنِدي لََصافَحَْتكُمُ الَْمالِئكَةُ َعلَى فُُرِشكُْم َوِفي الطَّرِيقِ ، َيا َيا َحْنظَلَةُ لَْو كُنُْتْم ِعْنَد أَْهلِيكُْم كََما َتكُو: " ، قَالَ 
  " .َحْنظَلَةُ َساَعةٌ َوَساَعةٌ 

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، ح -٣٤١٣
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َسِعيدٍ الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، : ا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، قَاال َوَحدَّثََن

لَْيِه َوَسلََّم فَذَكَْرَنا الَْجنَّةَ وَالنَّارَ َحتَّى كَأَنَّا َرأْيُ كُنَّا عِْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َعْن َحْنظَلَةَ الْكَاِتبِ اُألسَيِِّديِّ ، قَالَ 
ا َبكْرٍ َرِضيَ اللَّهُ َعْينٍ ، فَقُْمُت إِلَى أَْهِلي َووَلَِدي ، فََضِحكُْت َولَِعْبُت فَذَكَْرُت الَِّذي كُنَّا ِفيِه ، فََخَرْجُت فَلَِقيُت أََب

أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه إِنَّا لََنفَْعلُُه ، فَذََهَب َحْنظَلَةُ فَذَكََر ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : فَقُْت ، فَقَالَ َنا: َتَعالَى َعْنُه ، فَقُلُْت 
َعلَى فُُرِشكُْم أَْو طُرُِقكُْم أَوْ َنْحوِ  َيا َحْنظَلَةُ لَْو كُنُْتْم كََما َتكُوُنونَ ِعْنِدي لََصافََحْتكُُم الَْمالِئكَةُ: " َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ ، وَإِْبَراِهيُم بن هَاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا الصَّلُْت بن ، " ذَا ، َيا َحْنظَلَةُ َساَعةٌ َوَساَعةٌ 
َعْن َسِعيٍد الُْجرَْيرِيِّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن َحْنظَلَةَ الْكَاِتبِ ، َعنِ النَّبِيِّ َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ ، 

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه

قٍ ، أََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْسَماعِيلَ الَْعَدوِيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُو -٣٤١٤
لَْو أَنَّكُمْ : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ ، َعْن َحْنظَلَةَ اُألسَيِِّديِّ ، قَالَ 

  ".ْتكُُم الَْمالِئكَةُ بِأَجْنَِحِتَها َتكُوُنونَ كََما أَنُْتْم ِعْنِدي َألظَلَّ
  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح: َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َوُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَاال  -٣٤١٥

نُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْما
أَنَّ َرُسولَ اللَّهِ ، كَاِتُب َحْنظَلَةَ اُألَسيِِّديِّ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َوكَانَ ُيقَالُ لَُه 

َمْن َحافَظَ َعلَى الصَّلَوَاِت الَْخْمسِ ، أَوِ الصَّالِة الَْمكْتُوَبِة َعلَى ُوُضوِئَها ، َوَعلَى : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َصلَّى 
ا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْحَسْينِ الصَّاُبونِيُّ َحدَّثََن، " َمَواِقيِتَها ، َوُركُوعَِها ، َوُسُجوِدَها ، يََراُه َحقٌّ َعلَْيِه َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه النَّاَر 

َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ  التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َيْحَيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ ،
  .ظَلَةَ اُألَسيِِّديِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َحْن

َعَتِكيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن الُْمَخلَِّد ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن َحمَّاٍد الْ -٣٤١٦
بِ ، أَن َر اُألَسيِِّديُّ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ُنَويَْرةَ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِمكَْنٍف ، َعْن َحْنظَلَةَ الْكَاِتَسْيُف بن ُعَم

ُه َتَعالَى َعْنُهَما إِلَى الَْيَمنِ ، َّرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َوَخاِلَد بن الَْولِيِد َرِضَي اللَّ
، َوكََتَب َخاِلُد بن الَْولِيِد إِلَى النَّبِيِّ " إِذَا اْجَتَمْعُتَما فََعلَيٌّ اَألِمُري َوإِذَا َتفَرَّقُْتَما فَكُلُّ َواِحٍد ِمْنكَُما َعلَى َعَمِلِه : " َوقَالَ 

ِسِه وَلَْم يُْنِكْر ذَِلَك َعلَْيِه ، َوكََتَب َعِليٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرِضي َعْنُه ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََبَدأَ بنفْ
  .فََبَدأَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

رِيَّا بن َيْحَيى الِْكسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أََبانَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزكَ -٣٤١٧
أَْهَدى الُْمقَْوقَسُ : " ، قَالَ أَُبو َحمَّادٍ الَْحنَِفيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُنوَْيَرةَ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن َحْنظَلَةَ بن الرَّبِيعِ الْكَاِتبِ 



  ".َم إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهِديَّةً َوَبْغلَةً َشهَْباَء ، فَقَبِلََها َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ َمِلُك الِْقْبِط
  َحْنظَلَةُ بن ِحذَْيمِ بن ُجُمَعةَ الَْماِلِكيُّ

ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا -٣٤١٨
أََتْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَرَأَْيُتهُ : َسِمْعُت َجدِّي َحْنظَلَةَ ، قَالَ : َحدَّثََنا ذَيَّالُ بن ُعبَْيِد بن َحْنظَلَةَ ، قَالَ 

  ".ُمتََربًِّعا  َجاِلًسا" 
مَُّد بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُمَح -٣٤١٩

: " كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَ َسِمْعُت َجدِّي َحْنظَلَةَ ، قَ: َحدَّثََنا ذَيَّالُ بن ُعبَْيِد بن َحْنظَلَةَ ، قَالَ 
  ".ُيْعجُِبهُ أَنْ َيْدُعَو الرَُّجلَ بِأََحبِّ أَْسمَاِئِه إِلَْيِه َوأََحبِّ كَُناُه 

ُمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الْ -٣٤٢٠
َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّ ِفي ِحْجرِي َيِتيمٌ : قُلُْت : َسِمْعُت َجدِّي َحْنظَلَةَ ، قَالَ : َحدَّثََنا ذَيَّالُ بن ُعبَْيِد بن َحْنظَلَةَ ، قَالَ 
ال ، إِنََّما الصََّدقَةُ َخْمٌس ، وَإِال فََعْشٌر ، : " َرأَْيتُ الَْغَضَب ِفي َوْجهِِه ، َوقَالَ َوقَْد َتَصدَّقُْت َعلَْيِه بِِمئٍَة ِمَن اِإلبِلِ ، فَ

  ".َوإِال فَخَْمَس َعْشَرةَ ، حَتَّى َيْبلُغَ أَْرَبِعَني 

يُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّم -٣٤٢١
َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنِّي ذُو بنَني وََهذَا أَْصَغُر بينَّ : قَالَ أَُبوُه ِحذَْيٌم : َسِمْعُت َجدِّي ، َيقُولُ : ذَيَّالُ بن ُعَبْيٍد ، قَالَ 
فَرَأَْيتُ : ، قَالَ " َباَرَك اللَُّه ِفيِه : " فَأََخذَ بَِيَديَّ َوَمَسَح رَأِْسي ، َوقَالَ ، " َتَعالَ َيا غُالُم : " فََشمِّْت َعلَْيِه ، فَقَالَ 

  .بِْسمِ اللَِّه فََيذَْهُب الَْوَرُم : َحْنظَلَةَ ُيؤَْتى بِاإلِْنَساِن الَْورِمِ فََيْمَسُح َيَدُه َعلَْيِه ، َوَيقُولُ 
لَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َسلُْم بن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد ال -٣٤٢٢

يُْتَم بَْعَد احِْتالمٍ ، ال : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِمْعُت َجدِّي َحْنظَلَةَ ، َيقُولُ : ذَيَّالُ بن ُعَبْيٍد ، قَالَ 
  ".َوال ُيْتَم َعلَى َجارَِيٍة إِذَا ِهَي حَاَضْت 

  َحْنظَلَةُ بن النُّْعَماِن
مَّدِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن ُمَح -٣٤٢٣
: َشهَِد َمَع َعِليٍّ ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم " ِه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ِفي َتْسِمَيِة َمْن ُعَبْيِد اللَّ

  " .َحْنظَلَةُ بن النُّْعَماِن 
  َحَبِشيُّ بن ُجنَاَدةَ السَّلُوِليُّ

  دَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، حَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َح -٣٤٢٤

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعنِ : َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا اْبُن اَألصَْبَهانِيِّ ، قَاال 
ْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َواِقٌف بَِعَرفَةَ ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ َسِم: الشَّْعبِيِّ ، َعْن َحَبِشيِّ بن ُجنَاَدةَ ، قَالَ 

ولُ اللَِّه صَلَّى الَْمْسأَلَةُ ، قَالَ َرُسَوأََتى أَْعرَابِيٌّ فَأََخذَ بِطََرِف رَِداِئِه َوَسأَلَُه إِيَّاُه فَأَْعطَاُه ، فَذََهبَ بِِه ، فَِعْنَد ذَِلَك ُحرَِّمتِ 
َمْن : " ، َوقَالَ " ال َتِحلُّ الصََّدقَةُ ِلغَنِيٍّ َوال ِلِذي ِمرٍَّة سَوِيٍّ ، إِال ِفي فَقْرٍ ُمْدِقعٍ ، أَْو غُْرمٍ ُمفِْظعٍ : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ".أْكُلُُه ِمْن َجهَنََّم ، فََمْن َشاَء فَلُْيِقلَّ ، َوَمْن َشاَء فَلُْيكِْثْر َسأَلَ النَّاَس ِلُيثْرَِي مَالَُه كَانَ ُخُموًشا ِفي َوْجهِِه َوَرْضفًا َي
أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْحَسنِ بن َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا  -٣٤٢٥



َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : شَّعْبِيِّ ، َعْن َحَبِشيِّ بن ُجَناَدةَ السَّلُوِليِّ ، قَالَ أَُبو َحمَْزةَ ، َعنِ ال
  ".َمْن َسأَلَ النَّاَس ِفي غَْيرِ ُمِصيَبِة َحاَجِتِه فَكَأَنََّما َيلْتَِقُم الرَّْضفَةَ : " 

 بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ مَاِلُك بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَقَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -٣٤٢٦
غَْيرِ فَقْرٍ فَكَأَنََّما َمْن َسأَلَ ِمْن : " َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ، َعْن َحَبِشيِّ بن جَُناَدةَ ، قَالَ 

  " .َيأْكُلُ الَْجْمَر 

  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن الَْخطَّابِ ، ح -٣٤٢٧
  َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َناِئلَةَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، ح

َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا َو
َمْن َسأَلَ ِمْن غَْيرِ فَقْرٍ فَكَأَنََّما َيأْكُلُ ِمْن َجْمرٍ  : "قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َحَبِشيِّ بن جَُناَدةَ ، قَالَ 

. "  
دَّثََنا غُْصُن بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن الُْحَسْينِ أَُبو الُْحَسْينِ السَّلُوِليُّ ، َح -٣٤٢٨

: " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحَبِشيِّ بن ُجَناَدةَ ، قَالَ َحمَّاٍد ، َعْن إِْسرَائِيلَ ، َعْن 
َس بن ُهَو غُْصُن بن ُمَحمَّدِ بن ُيوُن: ، قَالَ الَْحْضَرِميُّ غُْصُن بن َحمَّاٍد " َمْن َسأَلَ ِمْن غَْيرِ فَقْرٍ فَكَأَنََّما َيأْكُلُ َجْمًرا 

  .إِْسحَاَق 
َعْن َحَبِشيِّ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ،  -٣٤٢٩

َيا َرسُولَ اللَِّه وَالُْمقَصِّرِيَن : ، ِقيلَ " اغِْفْر ِللُْمَحلِِّقَني  اللَُّهمَّ: " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُجَناَدةَ ، قَالَ 
  ".َوِللُْمقَصِّرِيَن : " ، قَالَ ِفي الثَّاِلثَِة أوَالرَّابَِعِة " اللَُّهمَّ اغِْفْر ِللُْمَحلِِّقَني : " ؟ قَالَ 
  الَْعزِيزِ بن الَْخطَّابِ ، ح َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٣٤٣٠

  َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َناِئلَةَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الْبِلْجِيُّ ، ح
َنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاقَ َحدَّثَ: َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشعَرِيُّ ، قَالُوا 

َوالْمُقَصِّرِيَن ؟ : ، ِقيلَ " اللَُّهمَّ اغِْفْر ِللُْمَحلِِّقَني : " ، َعْن َحَبِشيِّ بن جَُناَدةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
: " ، قَالَ ِفي الرَّابَِعِة " اللَُّهمَّ اغِْفْر ِللُْمَحلِِّقَني : " وَالُْمقَصِّرِيَن ؟ قَالَ : ، ِقيلَ "  اللَُّهمَّ اغِْفْر ِللُْمَحلِِّقَني: " قَالَ 

  ".َوالُْمقَصِّرِيَن 
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٣٤٣١

  دَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ، حَوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن النَّْضرِ ، َح
  َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الطُّفَْيلِ ح

وََيحَْيى  السُّدِّيُّ ،َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِمي ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحكِيمٍ األَْوِديُّ ، وَإِْسَماِعيلُ بن ُموَسى 
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َحَبِشيِّ بن جَُناَدةَ ، قَالَ : الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا 

، َزاَد أَُبو بن أَبِي شَْيَبةَ ِفي َحِديِثِه ، قَالَ " َعِليٌّ َعِليٌّ ِمنِّي وَأََنا ِمْنُه َوال ُيؤَدِّي َعنِّي إِال أََنا َو: " َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  .َوقََف َعلَْيَنا ِفي َمْجِلِسَنا فََحدَّثََنا بِِه : َيا أََبا إِْسحَاَق َرأَْيَتُه ؟ فَقَالَ : قُلُْت : َشرِيٌك 
  َيى الِْحمَّانِيُّ ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْح -٣٤٣٢



َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن أَبِي : َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َناِئلَةَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، قَاال 
  " .ال َيقِْضي َديْنِي غَْيرِي أَْو َعِليٌّ : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اللَِّه: إِْسحَاَق ، َعْن َحَبِشيِّ بن ُجَناَدةَ ، قَالَ 

ْن أَبِي إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َع -٣٤٣٣
َعِليٌّ ِمنِّي َوأََنا ِمْنُه َوال ُيؤَدِّي : " َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : اَدةَ ، قَالَ َعْن َحَبِشيِّ بن جَُن

  ".َعنِّي إِال أََنا َوَعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 
دَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ ، َعْن َسلَْمانَ بن قَْرمٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َح -٣٤٣٤

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت َحَبِشيَّ بن ُجنَاَدةَ ، َيقُولُ : الضَّبِّيِّ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيِّ ، قَالَ 
اللَُّهمَّ َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعلَيٌّ َمْوالُه ، اللَُّهمَّ َوالِ َمْن َواالُه ، َوَعاِد َمْن َعاَداُه ، َواْنُصرْ : " قُولُ َيْوَم غَِديرِ ُخمٍّ َوَسلََّم َي

  ".َمْن َنَصَرُه ، وأَِعْن ُمْن أََعاَنُه 

، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْبِد اللَِّه اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن َمْنَدِه اَألصَْبَهانِيُّ -٣٤٣٥
، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه بن أََبانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْرَيَم عَْبُد الْغَفَّارِ بن الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحَبِشيِّ بن ُجَناَدةَ 

  ".أَْنَت مِنِّي بَِمنْزِلَِة َهاُرونَ ِمْن ُموَسى : " َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ ِلَعِليٍّ  َعلَْيِه
كُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ِحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُموَسى بن ُعَبْيدٍ الْحَارِِثيُّ الْ -٣٤٣٦
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى : للَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحَبِشيِّ بن ُجنَاَدةَ ، قَالَ ُعَبْيُد ا

  ".الَْمْعُك طََرٌف ِمَن الظُّلْمِ : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  رِيَُّمنِ اْسُمُه َحبِيُب بن َمْسلََمةَ الِْفْه

َوأُمُُّه ِفهْرِيَّةٌ ، ُيكَْنى أََبا . َوُهَو َحبِيُب بن َمْسلََمةَ بن َماِلِك بن َوْهبِ بن َعْمرِو بن َشْيبانَ ُمحَارِبِ بن ِفْهرِ بن َماِلٍك 
  َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوكَانَ ُيْدَعى َحبِيبَ الرُّومِ لُِمَجاَهَدِتِه الرُّوَم

ُتُوفَِّي َحبِيُب بن َمْسلََمةَ َسَنةَ اثْنََتْينِ " ْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الزِّ -٣٤٣٧
  " .َوأَْرَبِعَني ، َوِسنُُّه َخْمُسونَ َسَنةً 

ْن َسِعيِد بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، أَنَّ َمكُْحوال َحدَّثَُه ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّازَّقِ ، َع -٣٤٣٨
  " .َنفَلَ الثُّلُثَ بَْعَد الرُُّبعِ : " زَِيادِ بن َجارَِيةَ ، َعْن َحبِيبِ بن َمْسلََمةَ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

دََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َيزِيَد بن َيزِيَد بن َجابِرٍ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم ال -٣٤٣٩
 َنفَلَ الثُّلُثَ َبْعدَ الُْخُمسِ: " َمكْحُولٍ ، َعْن زَِياِد بن َجارَِيةَ ، َعْن َحبِيبِ بن َمْسلََمةَ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

."  
ْزِديُّ ، َعْن َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َيزِيَد بن جَابِرٍ اَأل -٣٤٤٠

" لَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم شَهِْدتُ َرسُو: َمكْحُولٍ ، َعْن زَِياِد بن َجارَِيةَ ، َعْن َحبِيبِ بن َمْسلََمةَ الْفِْهرِيِّ ، قَالَ 
  ".ُيَنفِّلُ الثُّلُثَ ِفي َبدْأَِتِه 

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َمْحفُوظُ بن َبْحرٍ اَألنْطَاِكيُّ ،ح -٣٤٤١
ُمحَمَِّد بن الَْحَسنِ الِْمقْسَِميُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُمحَمٍَّد ، َعنِ اْبنِ  َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن

: ْسلََمةَ ، قَالَ ُجرَْيجٍ ، َعْن زَِيادِ بن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد بن جَابِرٍ ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعْن زَِياِد بن جَارَِيةَ ، َعْن َحبِيبِ بن َم
  " .ُيَنفِّلُ الثُّلُثَ : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشهِْدُت َرُسولَ اللَِّه 



اَرِك ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن أَْسَماَء ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الْمَُب -٣٤٤٢
  حالرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن جَابِرٍ ، 

َمنِ بن َيزِيَد ، َعْن َيزِيدَ َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْح
ُيَنفِّلُ ِفي الَْبْدأَةِ " اللَّهِ َصلَّى اللَُّه  كَانَ َرسُولُ: ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن زَِيادِ بن َجارَِيةَ ، َعْن َحبِيبِ بن َمْسلََمةَ ، قَالَ 

  " .الرُُّبَع َوِفي الرَّْجَعةِ الثُّلُثَ 
ي أَُبو َوْهبٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِِسيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن يُوُسَف ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحْمَزةَ ، َحدَّثَنِ -٣٤٤٣
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ أَنَُّه َحدَّثَُهْم ، أَنَّ زَِياَد بن جَارَِيةَ َحدَّثَُهْم ، أَنَّ َحبِيبَ بن َمْسلََمةَ َحدَّثَُه ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه  َمكْحُولٍ

  ".َنفَلَ الرُُّبَع َوالثُّلُثَ : " 
َحدَّثََنا : ِهيمَ الْقَُرِشيُّ الدَِّمشِْقيُّ ، َوَجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد الَْمِلِك أَْحَمُد بن إِبَْرا -٣٤٤٤

ولٍ ، َحدَّثَنِي زَِياُد بن ُمَحمَُّد بن َعاِئٍذ ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن ُحمَْيٍد ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن الْحَارِِث ، َوأَُبو َوْهبٍ ، َعْن َمكُْح
َنفَلَ الرُُّبَع ِممَّا َيأِْتي بِِه الْقَْوُم ِفي الَْبدْأَِة ، َوِفي : " ةَ ، َعْن َحبِيبِ بن َمْسلََمةَ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجارَِي

  ".الرَّْجَعِة الثُّلُثَ َبْعدَ الُْخُمسِ 

دَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، أَْخبََرنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ ، َعنِ الَْعالِء بن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َح -٣٤٤٥
: لَْيِه َوَسلََّم كَانَ الَْحارِِث ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعْن زَِياِد بن جَارَِيةَ ، َعْن َحبِيبِ بن َمْسلََمةَ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع

  " .ذَا فََصلَ ِفي الَْغْزوِ الرُُّبَع َبْعَد الُْخُمسِ ، وُينَفِّلُ إِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ بَْعَد الْخُُمسِ ُيَنفِّلُ إِ" 
يِه ، َعْن انَ ، َعْن أَبَِحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعزِيزٍ الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا اْبُن ثَوَْب -٣٤٤٦

  " .َنفَلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الثُّلُثَ : " َمكْحُولٍ ، َعْن زَِياِد بن َجارَِيةَ ، َعْن َحبِيبِ بن َمْسلََمةَ ، قَالَ 
ن زَِياٍد ، َحدَّثََنا الَْحجَّاجُ بن أَرْطَأَةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد ب -٣٤٤٧

َنفَلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْبْدأَِة الرُُّبَع ، : " َمكْحُولٍ ، َعنِ اْبنِ َجارَِيةَ ، َعْن َحبِيبِ بن َمْسلََمةَ ، قَالَ 
  " .َوِفي الرَّْجَعِة الثُّلُثَ 

أََسُد بن ثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا َحدَّ -٣٤٤٨
بِيبِ بن َمْسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى الدَِّمشِْقيُّ ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعْن زَِياِد بن جَارَِيةَ ، َعْن َح: ُموَسى ، قَاال 

  " .ُيَنفِّلَُنا ِفي َبْدِئَنا الرُُّبَع ، َوِفي الرَّْجَعِة الثُّلُثَ " كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 

دَّثََنا َضمَْرةُ بن رَبِيَعةَ ، َعْن َرَجاِء بن أَبِي َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ ، َح -٣٤٤٩
ال نَفْلَ : َسِمْعُت ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى ، َوَعْمَرو بن ُشَعْيبٍ َتذَاكََرا النَّفَلَ ِفي َمْسجِِد الَْحَرامِ ، قَالَ َعْمُرو : َسلََمةَ ، قَالَ 

َحدَّثََنا َمكْحُولٌ ، َعْن زَِيادِ ، " َشَغلَكَ أَْهلُ الزَّبِيبِ بِالطَّاِئِف : " ، فَقَالَ لَُه ُسلَْيَمانُ " َبْعَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ْجَعِة الثُّلُثَ َنفَلَ ِفي الَْبْدأَِة الرُُّبَع ، َوِفي الرَّ" بن َجارَِيةَ ، َعْن َحبِيبِ بن َمْسلََمةَ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

. "  
َسِعيِد بن َعْبدِ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراهََوْيِه ، أََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمِ ، َعْن  -٣٤٥٠

َشهِْدُت َرُسولَ : ، َعْن َحبِيبِ بن َمْسلََمةَ ، قَالَ  الْعَزِيزِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعْن زَِياِد بن جَارَِيةَ
  " .َنفَلَ ِفي الَْبدْأَِة الرُُّبَع ، َوِفي الرَّْجَعِة الثُّلُثَ " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



ن َعْبِد الصََّمِد بن ُشَعْيبِ بن إِْسحَاَق الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن رَاِشٍد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ب -٣٤٥١
 ، َعْن َحبِيبِ بن َمْسلََمةَ َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن الْمُْنِذرِ ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعْن زَِيادِ بن َجارَِيةَ

  " .َنفَلَ ِفي الَْبْدأَِة الرُُّبَع ، َوِفي الرَّْجَعِة الثُّلُثَ : " ْيِه َوَسلََّم أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ

 ، َحدَّثََنا َسِعيدُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمْعَبِد بن نُوحٍ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن َيْحَيى بن ُعَبْيٍد -٣٤٥٢
شَهِْدتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّهُ : زِيزِ ، َعْن َعِطيَّةَ بن قَْيسٍ ، َعْن زَِياِد بن جَارَِيةَ ، َعْن َحبِيبِ بن َمْسلََمةَ ، قَالَ بن َعْبِد الَْع

  " .َنفَلَ ِفي َبدْأَِتِه الرُُّبَع ، َوِفي َرْجَعِتِه الثُّلُثَ ِفي غَْزَوٍة " َعلَْيِه َوَسلََّم ، 
: الُوا َمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ ، َوَجْعفَرُ بن ُمَحمٍَّد الْفِْرَيابِيُّ ، قََحدَّثََنا أَْح -٣٤٥٣

اَدةَ بن أَبِي أَُميَّةَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َواِقٍد ، َحدَّثَنِي ُموَسى بن َيسَارٍ ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن ُجَن
َج يُرِيُد بِطَرِيقِ َنزَلَْنا دَابَِق َوَعلَْيَنا أَُبو ُعبَْيَدةَ بن الْجَرَّاحِ فََبلَغَ َحبِيَب بن َمْسلََمةَ أَنَّ بنهُ صَاِحَب قُبُْرَس خََر: قَالَ 

فَقََتلَُه َوَجاَء بَِما َمَعُه ، فَأََراَد أَُبو ُعَبْيَدةَ أَنْ ُيخَمَِّسُه ، ، ي خَْيلٍ أَذْرِبِيجانَ َوَمَعُه ُزُمرٌُّد َوَياقُوٌت َولُْؤلٌُؤ َوذََهٌب وِديبَاٌج ِف
َعاذٌ قَاِتلِ ، فَقَالَ ُمال َتْحرِمْنِي رِْزقًا َرَزقَنِيِه اللَُّه ، فَإِنََّ  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجَعلَ السَّلََب ِللْ: فَقَالَ َحبِيٌب 

  ".إِنََّما ِللَْمْرِء َما طَاَبتْ بِِه َنفْسُ إَِماِمِه : " َيا َحبِيُب ، إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : 

ُئ ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َملُولٍ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِ -٣٤٥٤
لَِقَي قَْيسَ ، َمةَ الْقَُرِشيَّ الْعَزِيزِ بن َعْبِد الَْمِلِك بن ُملَْيلٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي أَُميَّةَ الضَّمْرِيِّ ، أَنَّ َحبِيَب بن َمْسلَ

ارْكَْب ، فَقَالَ قَْيُس بن : فَتَأَخََّر حَبِيُب بن َمْسلََمةَ َعنِ السُُّرجِ ، َوقَالَ ِلقَْيسٍ بن َسْعِد بن ُعَباَدةَ َوُهَو َعلَى فََرسٍ ، 
إِنِّي : ، فَقَالَ حَبِيٌب " صَاِحُب الدَّابَّةِ أََحقُّ بَِصْدرَِها : " إِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َسْعٍد 

  .ال أَجَْهلُ َما قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَلَِكنِّي أََخاُف َعلَْيَك
ةَ ، ْيَمانُ بن أَبِي كَرَِميَحدَّثََنا أَزَْهُر بن ُزفََر الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَسْلََم ُمَحمَّدُ بن َمْخلٍَد الرَُّعيْنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَ -٣٤٥٥

ُزْر ِغبا : " قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن قََزَعةَ بن َيْحَيى ، َعْن َحبِيبِ بن َمْسلََمةَ ، قَالَ 
  ".َتْزَدْد ُحبا 

رُِئ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثَنِي اْبُن ُهَبيَْرةَ ، َعْن َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْ -٣٤٥٦
: لَْعُدوَّ ، قَالَ ِللنَّاسِ َحبِيبِ بن َمْسلََمةَ الِْفْهرِيُّ َوكَانَ ُمْسَتَجاًبا أَنَُّه أُمَِّر َعلَى َجْيشٍ فََدرََّب الدُّرُوَب ، فَلَمَّا لَِقَي ا

" ال َيْجَتِمُع َمٌأل فََيْدُعو َبْعُضُهْم َوُيَؤمُِّن َساِئرُُهْم إِال أَجَابَُهُم اللَُّه : " ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّ
الشَُّهَداِء ، فََبْيَنا ُهْم َعلَى ذَِلَك إِذْ اللَُّهمَّ اْحِقْن ِدَماَءَنا َواجَْعلْ أُُجوَرَنا أُُجورَ : ، ثُمَّ إِنَُّه َحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه ، فَقَالَ 

  .الْهِْنَباطُ بِالرُّوِميَّةِ صَاِحُب الَْجْيشِ: َنَزلَ الْهِْنَباطُ أَِمريُ الَْعُدوِّ ، فََدَخلَ َعلَى َحبِيبٍ ُسرَاِدقَُه ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ 
  جَُنْيُد بن سَبْعٍ: الُ َحبِيُب بن ِسبَاعٍ أَُبو ُجُمَعةَ اَألْنصَارِيُّ ، َوُيقَ

َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، وَأَُبو َزْيٍد الَْحْوِطيُّ ، قَاال  -٣٤٥٧
َتَغدَّْيَنا َمَع َرُسولِ : ِلُح بن ُجبَْيرٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو ُجُمَعةَ ، قَالَ األَْوَزاِعيُّ ، َحدَّثَنِي أُسَْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثَنِي صَا

: َيا َرسُولَ اللَِّه ، أََحٌد َخْيٌر ِمنَّا أَْسلَْمَنا َمَعَك ؟ قَالَ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعَنا أَُبو ُعَبْيَدةَ بن الَْجرَّاحِ ، فَقَالَ 
  " .، قَْوٌم َيكُوُنونَ ِمْن بَْعِدكُْم ُيؤِْمُنونَ بِي َولَْم َيرَوْنِي  َنَعْم" 

  َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، ح: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، وَأَُبو َزْيٍد الَْحْوِطيُّ ، قَاال  -٣٤٥٨



َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َحدَّثَنِي أُسَْيُد بن َعْبدِ : انِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الَْباَبلُتِّيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الْحَرَّ
َتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى قُلُْت َألبِي ُجُمَعةَ َحدِّثَْنا َحِديثًا َسِمْع: الرَّْحَمنِ ، َعْن َخاِلِد بن ُدَرْيٍك ، َعْن أَبِي ُمحَْيرِيزٍ ، قَالَ 

ُعبَْيَدةَ بن َنَعمْ أَُحدِّثُكُْم َحدِيثًا جَيًِّدا ، تََغدَّْيَنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعَنا أَُبو : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
قَْوٌم َيجِيئُونَ ِمْن َبْعدِكُْم ُيْؤِمُنونَ : " أََحدٌ َخْيٌر ِمنَّا آَمنَّا بَِك َوَجاَهدَْنا َمَعَك ؟ قَالَ  َيا َرسُولَ اللَِّه ،: الْجَرَّاحِ ، فَقَالَ 
  ".بِي وَلَْم َيرَْونِي 

َنا األَْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثَ -٣٤٥٩
غََزوَْنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعَنا أَُبو ُعبَْيَدةَ بن : ُعَبْيٍد ، َعْن َصاِلحِ بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِي ُجُمَعةَ ، قَالَ 

نََعْم ، قَْوٌم َيكُوُنونَ : " ُسولَ اللَِّه ، أَْسلَْمَنا وهَاَجرَْنا َوَجاَهْدَنا َمَعَك ؟ فَقَالَ َما أََحٌد َخْيًرا مِنَّا َيا َر: الْجَرَّاحِ ، فَقَالَ 
  " .ِمْن َبْعِدي آَمُنوا بِي وَلَْم َيرَْونِي 

قَِدَم : ، َعْن ُجَبْيرٍ ، أَنَُّه قَالَ  َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ -٣٤٦٠
لَِّي ِفيِه َوَمَعَنا َرَجاُء بن َحيَْوةَ َعلَْيَنا أَُبو ُجُمَعةَ األَْنَصارِيُّ صَاِحُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِبَْيِت الْمَقِْدسِ ِلُيَص

إِنَّ لَكُْم َعلَيَّ َجائَِزةً وَحقًّا أَنْ أَُحدِّثَكُمْ : ِلُنَشيَِّعُه ، فَلَمَّا أَرَْدَنا االْنصَِراَف ، قَالَ  َيْوَمِئٍذ ، فَلَمَّا اْنَصَرَف َخَرجَْنا َمَعُه
َرسُولِ اللَِّه َصلَّى  كُنَّا َمَع: َهاِت يَْرَحُمَك اللَُّه ، فَقَالَ : بَِحدِيٍث َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلَْنا 

َيا َرسُولَ اللَِّه ، َهلْ ِمْن قَْومٍ أَْعظَُم ِمنَّا أَْجًرا آَمنَّا بِكَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَعَنا ُمَعاذُ بن جََبلٍ َعاِشَر َعَشَرٍة ، فَقُلَْنا 
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َبْيَن أَظُْهرِكُمْ َيأْتِيكُمُ الَْوْحُي ِمَن السََّماِء َما َيْمَنُعكُْم ِمْن ذَِلَك َوَرُسولُ اللَّ: " َواتََّبعَْناَك ؟ قَالَ 

أَْجًرا ،  ًرا ، أُولَِئكَ أَْعظَُم ِمْنكُْم، قَْوٌم َيأِْتيهِْم كَِتاٌب َبْيَن لَْوَحْينِ فَُيْؤِمُنونَ بِِه َوَيْعَملُونَ بَِما ِفيِه ، أُولَِئَك أَعْظَُم ِمْنكُْم أَْج
  ".أُولَِئَك أَْعظَُم مِْنكُْم أَجًْرا 

َمْرُزوقِ بن َنافِعٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر بن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ بن َربِيَعةَ ، َعْن -٣٤٦١
قَْوٌم : " َيا َرسُولَ اللَِّه ، َهلْ أََحٌد َخْيٌر ِمنَّا ؟ قَالَ : قُلَْنا : نَانِيِّ ، قَالَ ، َعْن َصاِلحِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي ُجُمَعةَ الِْك

  " .َيجِيئُونَ ِمْن َبْعِدكُْم ، َيجُِدونَ ِكتَاًبا َبْيَن لَْوَحْينِ ، ُيْؤِمُنونَ بِِه َوُيَصدِّقُونَ ، ُهْم َخْيٌر مِْنكُْم 
اِد بن ُزغَْبةَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحمَّ -٣٤٦٢

ِه سُولِ اللََّعْن ُمَحمَِّد بن َيزِيَد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْوٍف ، َعْن أَبِي ُجُمَعةَ َحبِيبِ بن ِسبَاعٍ ، َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ َر
َهلْ : " ْصَر ، فَقَالَ َألْصَحابِِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى الَْمغْرَِب وََنِسَي الَْع

الُْمَؤذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ " لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال َيا َرسُولَ اللَِّه ، فَأََمَر َرُسو: قَالُوا ، " رَأَْيُتُمونِي َصلَّْيُت الَْعْصَر ؟ 
  ".أَقَاَم فََصلَّى الَْعْصَر َونَقََص األُولَى ثُمَّ َصلَّى الَْمْغرَِب 

َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيدٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن السَّرِيِّ بن ِمهَْرانَ الدَّقَّاُق الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن -٣٤٦٣
َسِمْعُت أََبا ُجُمَعةَ األَْنَصارِيَّ ُجنَْيَد بن : َمْولَى بين هَاِشمٍ ، َعْن ُحْجرٍ أَبِي َخلٍَف ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْوٍف ، قَالَ 

ِه َوَسلََّم أَوَّلَ النََّهارِ كَافًِرا ، وقَاَتلُْت َمَعُه آِخَر النَّهَارِ ُمْسِلًما ، َوكُنَّا ثَالثَ قَاَتلُْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي: " َسُبعٍ ، قَالَ 
  ] ".٢٥: الفتح [} َولَْوال رِجَالٌ ُمْؤِمُنونَ وَنَِساٌء ُمْؤِمَناٌت{: رِجَالٍ َوِتْسَع نِسَْوٍة َوِفيَنا نََزلَْت 
  رٍو الَْمازِنِيَُّحبِيُب بن َزْيدِ بن َعاِصمِ بن َعْم

: ُس بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُن -٣٤٦٤



: " ، قَالَ اْبُن ُنَمْيرٍ " ُنَسْيَبةَ : صَارِ ، ثُمَّ بين النَّجَّارِ شَهَِد الْعَقََبةَ ِمَن األَْن" قَالَ ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق ِفي َتْسِمَيِة َمْن 
ُنَسْيَبةُ ، وَأُْخُتَها ابَْنَتا كَْعبِ بن َعْمرٍو ، َوَزْوُجَها زَْيُد بن َعاِصمٍ ، وابَناَها َعْبُد اللَِّه بن زَْيٍد ، : َوالنَّاُس َيقُولُونَ 

  " .ُمَسْيِلَمةُ َوَحبِيُب بن َزْيدٍ الَِّذي أََخذَُه 
  ُخَبْيٌب: َحبِيُب بن إِْسحَاَق اَألْنَصارِيُّ أَُخو بَلَْحارِِث بن الَْخْزَرجِ ، َوُيقَالُ 

، اْبنِ إِْسحَاَق َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َشَبابُ الُْعْصفُرِيُّ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ  -٣٤٦٥
نََزلَ أَُبو َبكْرٍ َعلَى َحبِيبِ بن إَِساٍف أَِخي َبلْحَارِثِ بن : " َوَوْهبِ بن َجرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق ، قَالَ 

  " .بن الَْخْزَرجِ  َبلْ نََزلَ َعلَى خَارَِجةَ بن َزْيِد بن أَبِي ُزَهْيرٍ أَِخي بين الْحَارِِث: " ، َوُيقَالُ " الْخَْزَرجِ بِالسُّْنحِ 
  َحبِيُب بن فُرَْيٍك

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٣٤٦٦
ْشرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِ: َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 

 َحدَّثََها ، أَنَّ أََباُه بن ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثَنِي َرُجلٌ ِمْن َسالَمانَ بن َسْعٍد ، َعْن أُمِِّه ، أَنَّ خَالَها َحبِيَب بن فُرَْيٍك
: قَالَ " َما أَصَاَبُه ؟ : " َوَعْيَناُه ُمْبَيضََّتاِن ال ُيْبِصرُ بِهَِما َشيْئًا ، فََسأَلَُه  َخَرَج بِهِ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

فََنفَثَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي " كُْنُت أَْمرِي جََمال ِلي فََوقََعْت رِْجلَيَّ َعلَى بَْيضِ َحيٍَّة فَأُِصيَب َبَصرِي ، 
  .، فَرَأَْيُتُه ُيْدِخلُ الَْخْيطَ ِفي اِإلْبَرِة وَإِنَُّه الْبنِ ثََمانَِني َوإِنَّ َعيَْنْيِه لَُمبَْيضَّتاِن" نِِه فَأَْبَصَر َعْي

  َحبِيُب بن ِخرَاشٍ الَْعصَرِيُّ

َنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو بن َجَبلَةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراهِيَم الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثَ -٣٤٦٧
َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َحبِيبِ بن خِرَاشٍ الَْعصَرِيَّ ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه سَِمَع َرسُولَ اللَّهِ : ُعَبْيُد بن ُحَنْينٍ الطَّاِئيُّ ، قَالَ 
  " .الُْمْسِلُمونَ إِْخَوةٌ ال فَْضلَ َألَحٍد َعلَى أََحٍد إِال بِالتَّقَْوى : "  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ

  َمنِ اْسُمُه ُحَصيٌْن
  ُحَصْيُن بن َعْوٍف الَْخثْعَِميُّ

لَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّحِيمِ بن ُس -٣٤٦٨
إِنَّ أَبِي شَْيخٌ : َحدَّثَنِي ُحَصْيُن بن َعْوٍف أَنَُّه َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : كَُرْيبٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

ُحجَّ َعْن : " فََصَمَت ، ثُمَّ قَالَ : َسافََر إِال َمْعرُوًضا أَفَأَُحجُّ َعْنُه ؟ قَالَ كَبٌِري َوَعلَْيِه َحجَّةُ اِإلْسالمِ ، َوال َيْسَتِطيُع أَنْ ُي
  ".أَبِيَك 
،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر: َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَاال  -٣٤٦٩

َيا َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ أَبِي : قُلُْت : َعْن ُمَحمَِّد بن كَُرْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثَنِي ُحَصْيُن بن َعْوٍف ، قَالَ 
  ".ُحجَّ َعْن أَبِيَك : " الَ فََصَمَت َساَعةً ، ثُمَّ قَ: أَْدَركَُه الَْحجُّ ال َيْسَتِطيُع أَنْ َيُحجَّ إِال ُمْعتَرًِضا ، قَالَ 

  َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا رَْوُح بن ُعَباَدةَ ، ح -٣٤٧٠

  َورِّقٍ ، حْهلُولُ بن ُمَوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن َعْبِد اللَِّه الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا ُب
بن َعْبِد اللَِّه الرََّبِذيُّ ،  َوثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّبَّاحِ الَْجْرجََراِئيُّ ، َحدَّثََنا َبكَّاُر

َيا َرسُولَ اللَّهِ : قُلُْت : َعْن ُحَصْينِ بن َعْوٍف ، قَالَ َحدَّثَنِي َعمِّي ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ ، َعْن أَِخيِه َعْبِد اللَِّه بن ُعبَْيَدةَ ، 



 أَفَأَُحجُّ َعْن أَبِي ؟ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَْيٌخ كَبٌِري ضَِعيٌف َوقَْد َعِملَ شََراِئعَ اِإلْسالمِ كُلََّها غَْيَر الَْحجِّ َوال َيْستَْمِسُك َعلَى َبِعريٍ
  " .فََدْيُن اللَِّه أََحقُّ أَنْ يُقَْضى : " َنَعْم ، قَالَ : قُلُْت ، " بِيَك َدْيٌن أَكُْنَت قَاِضَيُه ؟ أَرَأَْيَت لَْو كَانَ َعلَى أَ: " 

،  مَاَت َعلَى كُفْرِِه: ُحَصْيُن بن ُعْتَبةَ أَُبو ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ الْخَُزاِعيُّ َوقَِد اْخُتِلَف ِفي إِْسالِمِه قِيلَ أَْسلََم ، َوُيقَالُ 
  َوالصَِّحيُح أَنَُّه أَْسلََم

َحدَّثََنا شَبِيُب بن شَْيَبةَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، -٣٤٧١
  ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ ، ح

َعْن رِْبِعيِّ بن خَِراشٍ ، أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، أََنا شَْيَبانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َمْنُصورٍ ،  َوثََنا
  ح

: َنا جَرِيٌر ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن رِبِْعيٍّ ، قَالَ َوثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ
يَا : " َجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْشرٌِك ، قَالَ ، ُحدِّثُْت أَنَّ الُْحَصْيَن أََبا ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ الُْخَزاِعيَّ 

  .، فَذَكََر َنْحَو َحِديِث َشْيَبانَ " نَ َخيًْرا ِلقَْوِمِه ِمْنَك َعْبُد الُْمطَِّلبِ كَا! ُمَحمَُّد 
 َداُوَد بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن -٣٤٧٢

َجاَء ُحَصْيٌن إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : لرَّْحَمنِ ، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ ، قَالَ ِهْنٍد ، َعنِ الَْعبَّاسِ بن َعْبِد ا
إِنَّ : " َسلََّم َو أََرأَْيتَ َرُجال كَانَ َيِصلُ الرَِّحَم َويَقْرِي الضَّْيَف مَاَت قَْبلََك ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: قَالَ 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ، ، فََما َمَضْت ِعْشُرونَ لَْيلَةً حَتَّى َماَت ُمْشرِكًا " أَبِي َوأَبَاَك ِفي النَّارِ 
ٍد ، َعنِ الَْعبَّاسِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُسوَْيُد بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، َعْن َداُودَ بن أَبِي هِْن

  .أَرَأَْيَت َرُجال َيقْرِي الضَّْيَف ، فَذَكََر ِمثْلَُه: ُحَصْينٍ أَنَّ أََباهُ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ ُمْشرِكًا ، فَقَالَ 
  رِيُُّحَصْيُن بن َوحَْوحٍ األَْنَصا

ُعثَْمانَ َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُزرَاَرةَ الَْحدَِثيُّ ، َحدَّثََنا عِيَسى بن يُوُنَس ، َعْن َسعِيِد بن  -٣٤٧٣
َحةَ بن الَْبَراِء لَمَّا لَِقَي النَّبِيَّ َصلَّى الَْبلَوِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ بن َسِعيدٍ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُحَصْينِ بن َوحَْوحٍ ، أَنَّ طَلْ

ِه َيا َرُسولَ اللَِّه ، ُمرْنِي بَِما أَْحَبْبَت َوال أَْعِصي لََك أَْمًرا ، فََعجَِب ِلذَِلكَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
: " فََخَرَج ُموَلًِّيا ِلَيفَْعلَ ، فََدَعاُه ، فَقَالَ لَُه : ، قَالَ " اذَْهْب فَاقُْتلْ أََباَك : " ِعْنَد ذَِلَك َوَسلََّم َوُهَو غُالٌم ، فَقَالَ لَُه 

َم َيُعوُدُه ِفي الشَِّتاِء ِفي ، فََمرَِض طَلَْحةُ َبْعَد ذَِلَك فَأََتاُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ" أَقْبِلْ فَإِنِّي لَمْ أُْبَعثْ بِقَِطيَعِة َرِحمٍ 
ال أََرى طَلَْحةَ إِال قَدْ َحَدثَ ِفيِه الَْمْوُت فَآِذنُونِي بِِه َحتَّى أَشَْهَدُه وَأَُصلِّيَ : " َبْرٍد وغَْيمٍ ، فَلَمَّا اْنَصَرَف ، قَالَ َألْهِلِه 

َعلَْيِه َوَسلََّم بين سَاِلمِ بن َعْوٍف حَتَّى ُتُوفَِّي ، وَجنَّ َعلَْيِه اللَّْيلُ ، فَكَانَ ، فَلَْم َيْبلُغِ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه " َعلَْيِه وَعجِّلُوُه 
أََخافُ اْدِفُنونِي وَأَلِْحقُونِي بِرَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ، َوال َتْدعُوا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِنِّي : ِفيَما قَالَ طَلَْحةُ 

قََف َعلَى قَْبرِِه ، فََصفَّ يَُهوَد أَنْ ُيَصاَب ِفي َسبَبِي ، فَأُْخبَِر النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني أَصَْبَح ، فََجاَء َحتَّى َوالْ
  ."اللَُّهمَّ الَْق طَلَْحةَ وََيْضَحُك إِلَْيَك : " النَّاُس َمَعُه ، ثُمَّ َرفََع َيَدْيِه ، فَقَالَ 

  ُحَصْيٌن الِْحمَّانِيُّ ، َوُهَو ُحَصْيُن بن ُمْشِمِت بن َشدَّاِد بن النَِّمرِ بن ُمرَّةَ بن ِحبَّانَ
  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبَدةَ الضَّبِّيُّ ، ح -٣٤٧٤

َحدَّثََنا ُمحْرُِز بن وِْزرِ بن ِعْمَرانَ بن ُشَعْيثِ : ن ُموَسى الَْحَرِشيُّ ، قَاال َوثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ب



انَ َحدَّثَُه ، أَنَّ أََباُه بن َعاِصمِ بن ُحَصْينِ بن ُمْشِمِت بن َشدَّاِد بن النَِّمرِ بن ُمرَّةَ بن ِحبَّانَ ، َحدَّثَنِي وِْزُر ، أَنَّ أََباُه ِعْمَر
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََباَيَعهُ ثَُه ، أَنَّ أَبَاُه َعاِصًما َحدَّثَُه ، أَنَّ أَبَاُه َحِصيًنا َحدَّثَُه ، أَنَُّه َوفََد إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّشَعْيثًا َحدَّ

َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَياَه َعدَّةَ بِالَْمرُوِث وَإِْسَنادَ َجرَاٍد ِمْنَها  َبْيَعةَ اِإلْسالمِ َوَصَدَق إِلَْيهِ َصَدقَةَ َماِلِه ، وأَقْطََعُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه
َوشََرطَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ُحَصْينِ ، أَُصْيهٌِب َوِمْنَها الَْماِغَرةُ َومِْنَها أَهَْواُء َوِمْنَها الثَِّماُد َوِمْنَها السَّدِيَرةُ 

، َوَشَرطَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ُحَصْينِ بن " أَنْ ال ُيقَْعَر َمْرَعاُه َوال ُيبَاُع َماُؤُه " ٍت ِممَّا قَطََع بن ُمْشِم
إِنَّ بِالِدي لَْم َتكُْن أَْمالَسا  :، فَقَالَ زَُهْيُر بن َعاِصمِ بن ُحَصْينٍ َشَعًرا " ال يَبِيَع َماَءُه ، َوال َيْمَنَع فَْضلَُه " ُمْشِمٍت أَنْ 

  ) .ا(بِهِنَّ َخطَّ الْقَلَُم اَألْنقَاَسا ِمَن النَّبِيِّ حَْيثُ أَْعطَى النَّاَسا فَلَْم َيَدْع لَْبًسا َوال الِْتبَاَس
  ُحَصْيُن بن الَْحارِِث بن الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد َمنَاٍف ، َبْدرِيٌّ

َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن -٣٤٧٥
  " .ُحَصْيُن بن الَْحارِِث بن َعْبِد َمَناٍف : َشهِدَ َبْدًرا " ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ِفي َتْسِمَيِة َمْن 

بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٣٤٧٦
ُه كُلَّ ُحَصْيُن بن الْحَارِِث ، َبْدرِيٌّ ، شَهَِد َمَع: َشهَِد َمَع َعِليٍّ " ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ِفي َتْسِمَيِة َمْن 

  " .َمَشاِهِدِه ِمْن بين الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد َمَناٍف 
  اْبُن قَْيسٍ النَّْهشَِليُّ: ُحَصْيُن بن يَزِيدَ الْكَلْبِيُّ ، لَْم ُيخَرِّْج ُحَصْيُن بن أَْوسٍ ، َويُقَالُ 

إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن اَألغَرِّ النَّْهشَِليُّ ،  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن -٣٤٧٧
َيا َرُسولَ اللَِّه ، ُمْر أَْهلَ : الَ َحدَّثَنِي زَِيادُ بن ُحَصْينٍ النَّْهَشِليُّ ، َعْن أَبِيِه ُحَصْينِ بن أَْوسٍ ، أَنَُّه قَِدَم الَْمِديَنةَ بِإِبِلٍ ، فَقَ

فَأََمَرُهْم ، فَقَامُوا َمَعُه فَأَْحَسنُوا ُمخَالَطََتُه ، ثُمَّ َدَعاُه فََمَسحَ َيَدُه َعلَى َوْجهِِه " ي وُيْحِسُنوا ُمَخالَطَِتي الَْواِدي أَنْ يُِعيُنونِ
  " .َوَدَعا لَُه 
  ُبو َسْهلٍ الَْبْصرِيُّ ، حَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ الَْجارُوِديُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن سَْهلٍ أَ -٣٤٧٨

َحدَّثََنا أَُبو الْهَْيثَمِ َخلَُف بن : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم الصَّوَّاُف ، قَاال 
لنَّْهَشِليُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي زَِياُد بن ُحَصْينٍ ، َعْن أَبِيِه ُحَصْينِ بن قَْيٍسأَنَّهُ الْهَْيثَمِ النَّْهَشِليُّ الْقَصَّاُر ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن اَألغَرِّ ا

ا قَْمًح: قَالَ ، " َماذَا َتْحِملُ َيا أَعَْرابِيُّ ؟ : " َحَملَ طََعاًما إِلَى الَْمِديَنِة فَلَِقَي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
" أَْحِسُنوا ُمبَاَيَعةَ اَألْعرَابِيِّ : " أَرَْدُت َبْيَعُه ، فََمَسحَ رَأِْسي ، َوقَالَ : قَالَ ، " َما أَرَْدَت بِِه ، أَْو َما تُرِيدُ بِِه ؟ : " ، قَالَ 

.  
َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن ُحَصْينٍ السَُّدوِسيُّ ،  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمَعاوَِيةَ الُْجَمِحيُّ ، -٣٤٧٩

َيا َرُسولَ اللَِّه : أتينا املدينة وَالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِها َوَمِعي إِبِلٌ ىل ، فَقُلُْت : َحدَّثَنِي َعمِّي ، َعْن َجدِّي ، قَالَ 
فَقَاُموا َمِعي ، فَلَمَّا بِْعُت إِبِِلي أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : طَِتي َوأَنْ ُيعِيُنونِي ، قَالَ ، ُمْر أَْهلَ الَْغاِئطِ أَنْ ُيْحِسنُوا ُمَخالَ

  ".اْدُنُه ، فََمَسَح َيَدُه َعلَى نَاِصيَِتي ، َوَدَعا ِلي ثَالثَ َمرَّاٍت : " َوَسلََّم ، فَقَالَ ِلي 
  ِميَُّحابٌِس أَُبو َحيَّةَ التَِّمي

ْحَيى بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا حَْرُب بن َشدَّاٍد ، َعْن َي -٣٤٨٠
ال : " اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  كَِثريٍ ، َحدَّثَنِي َحيَّةُ بن حَابِسٍ التَِّميِميُّ ، أَنَّ أَبَاُه أَْخَبَرُه ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ



  ".َشْيَء ِفي الَْهامِ َوالَْعْيُن َحقٌّ َوأَْصَدُق الطَّْيرِ الْفَأْلُ 
رِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ الَْعْنَب -٣٤٨١

 النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الُْمبَاَرِك ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثَنِي َحيَّةُ بن َحابِسٍ التَِّميِميُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، أَنَُّه َسِمَع
  " .ْصَدُق الطَّْيرِ الْفَأْلُ ال َشْيَء ِفي الَْهامِ وَالَْعْيُن َحقٌّ وَأَ: " َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  َحابُِس بن رَبِيَعةَ الَْيَمانِيُّ
ا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَبِي زَِيادٍ الْقَطََوانِيُّ ، َحدَّثََن -٣٤٨٢

َمرَّ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضيَ : زِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ الْمَاجُِشونَ ، َعْن َعْبِد الْوَاِحِد بن أَبِي َعْوٍن ، قَالَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْع
َيا أَِمريَ : الَ اَألشَْتُر فَقَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َيْوَم ِصفَِّني َوُهَو ُمتَِّكئٌ َعلَى اَألْشَترِ ، فََمرَّ حَابٌِس َوكَانَ َحابٌِس ِمَن الِْعبَاِد ،

  " .فَُهَو الَْيْوَم ُمْؤِمٌن : " الُْمْؤِمنَِني حَابٌِس َمَعُهْم َعْهِدي بِِه َواللَِّه ُمْؤِمٌن ، فَقَالَ َعِليٌّ 
  َحابُِس بن َسْعدٍ الطَّاِئيُّ

َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن : و َزْيٍد الَْحْوِطيُّ ، قَاال َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، وَأَُب -٣٤٨٣
َدَخلَ َحابُِس بن َسْعدٍ الطَّاِئيُّ الَْمْسجَِد ِمَن : َناِفعٍ ، َحدَّثََنا َحرِيُز بن ُعثَْمانَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن غَابِرٍ اَأللْهَانِيِّ ، قَالَ 

الْمَُراُؤونَ َوَربِّ الْكَْعَبةِ : النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَناًسا ُيَصلُّونَ ِفي َصْدرِ الَْمْسجِِد ، فَقَالَ السََّحرِ َوقَدْ أَْدَرَكَ  
  " .َحرِ ِفي ُمقَدَّمِ الَْمْسجِِد إِنَّ الَْمالِئكَةَ ُتَصلِّي ِمَن السَّ: " أَْرِعُبوُهْم ، فََمْن َرعََّبُهْم فَقَْد أَطَاَع اللََّه َوَرسُولَُه ، فَقَالَ 

  َحازُِم بن َحْرَملَةَ الِْغفَارِيُّ
  َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ح -٣٤٨٤

  لزَُّبْيرِيُّ ، حَوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َحْمَزةَ ا
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْعنِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن : َوَحدَّثََنا َمسَْعَدةُ الَْعطَّارُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، قَالُوا 

َمَرْرتُ َيْوًما فََدَعانِي : َحْرَملَةَ ، َحدَّثَنِي َحازُِم بن َحْرَملَةَ ، قَالَ  َخاِلِد بن َسعِيٍد الْمَُزنِيِّ ، َعْن أَبِي زَْيَنَب َموْلَى حَازِمِ بن
 أَكِْثرُوا ِمْن قَْولِ ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه ، فَإِنََّها ِمْن كُُنوزِ: " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَقَْبلُْت إِلَْيِه ، فَقَالَ 

  ".الَْجنَِّة 
  َحْرُب بن الَْحارِِث الُْمحَارِبِيُّ

: لُْمَحارِبِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن الْحَارِثِ ا -٣٤٨٥
َسِمْعُت النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْمنَْبرِ ِفي َيْومِ : الْحَارِِث ، قَالَ  َسِمْعُت الرَّبِيَع بن زِيَاٍد ، َعْن َحْربِ بن

ْن نَاسٍ ِمْن قَْد أَمَْرَنا ِللنَِّساِء بَِوْرسٍ وإَِبرٍ ، فأَمَّا الَْوْرُس فَأََتاُهنَّ ِمَن الَْيَمنِ ، َوأَمَّا اِإلَبُر فَأُِخذَ ِم: " الُْجُمَعِة ، َوُهَو َيقُولُ 
  .َنَعْم: أَْو َسِمَعُه الرَّبِيُع مُن حَْربٍ ؟ قَالَ : ، فَقُلُْت ِللرَّبِيعِ أَْو ِقيلَ لَُه " أَْهلِ الذِّمَِّة ِممَّا َعلَْيهِْم ِمَن الْجِْزَيِة 

  ِحْسلٌ أَُخو بين َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ
اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َماِلٍك الرَّاسِبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُرْسَتةَ -٣٤٨٦

أَبِي ، َعْن َجدِّي ِحْسلٍ ُسلَْيَمانَ بن َمْسُمولٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َسْبَرةَ ، أَْخبََرنِي الْقَاِسمُ بن أَبِي أَْشَمطَ ، َحدَّثَنِي 
َمرَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّتِه وََنْحُن َمَعُه َعلَى َرُجلٍ قَْد فََرغَ ِمْن : ِمرِ بن لَُؤيٍّ ، قَالَ أََحِد بين َعا

  ".َعَملَ ائَْتنِِف الْ: " َنَعْم َيا َرُسولَ اللَِّه ، قَالَ : قَالَ ، " أََسِلمَ لََك َحجَُّك ؟ : " َحجِِّه ، فَقَالَ لَُه 
  ُحسَْيلُ بن خَارَِجةَ اَألْشجَِعيُّ



ن ُمَحمٍَّد الزُّهْرِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ِسَنانَ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ب -٣٤٨٧
ْبَراِهيَم بن حَُويَِّصةَ الْحَارِِثيِّ ، َعْن َمْعنِ بن ُجَوْيرَِيةَ ، َعْن ُحَسْيلِ بن َخارَِجةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ِعْمَرانَ ، َعْن إِ

أَْجَعلُ لَكَ : " قَِدْمُت الَْمِديَنةَ ِفي َجلَبٍ أَبِيُعُه ، فَأُِتَي بِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : اَألْشجَِعيِّ ، قَالَ 
، فَفََعلُْت ، فَلَمَّا قَِدَم َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه " ْشرِيَن َصاًعا ِمْن َتْمرٍ َعلَى أَنْ َتُدلَّ أَْصحَابِي َهُؤالِء َعلَى طَرِيقِ َخْيَبَر ِع

  ".فَأَْعطَانِي الِْعْشرِيَن ثُمَّ أَْسلَْمُت " َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيَبَر َوفََتَحَها جِئُْت ، 
  بن َعِديٍّ الْكِْنِديُّ ُحْجُر

 ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زِيَاٍد الْقَطََوانِيُّ -٣٤٨٨
َهِذهِ : " ُت ُحْجَر بن َعِديٍّ ِحَني أََخذَُه ُمَعاوَِيةُ ، َوُهَو َيقُولُ رَأَْي: بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، قَالَ 

  " .َبْيَعِتي ال أَِقيلَُها َوال أَْسَتِقيلَُها َسمَاَع اللَِّه وَالنَّاسِ 
  ُهَو ُحْجُر بن َعْنَبسٍ الِْكْنِديُّ: ُحْجُر بن قَْيسٍ ، َوقَْد ِقيلَ 

رٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا َزْيُد بن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن دَاُوَد ، َعْن ُموَسى بن قَْيسٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْم -٣٤٨٩
اللَُّه َعلَْيِه لَِّه َصلَّى ُحْجرِ بن قَْيسٍ َوكَانَ قَْد أَْدَرَك الَْجاِهِليَّةَ ، قَالَ َخطََب َعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه إِلَى َرُسولِ ال

  " .ِهي لََك َعلَى أَنْ ُتْحِسَن ُصحَْبَتَها : " َوَسلََّم فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها ، فَقَالَ 
َسِمْعُت ُحْجرَ بن  :َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن قَْيسٍ الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٣٤٩٠

خَطََب أَُبو : فَِّني ، فَقَالَ َعْنَبسٍ َوقَْد كَانَ أَكَلَ الدََّم ِفي الَْجاِهِليَِّة ، َوَشهَِد َمَع َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه الْجََملَ َوِص
ِهَي لََك َيا : " الَى َعْنَها ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبكْرٍ َوُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَع

  ".َعِليُّ 
  ُحَجْيٌر أَُبو َمْخِشيِّ

نَّْضرُ بن ُمَحمٍَّد ، الَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َعْبِد الَْعِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا  -٣٤٩١
 َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم َخطَبَ َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ ، َحدَّثَنِي َمْخِشيُّ بن ُحَجْيرٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

: قَالُوا " فَأَيُّ َشْهرٍ َهذَا ؟ : " َبلٌَد حََراٌم ، قَالَ : قَالُوا ، " َهذَا ؟  َيا أَيَُّها النَّاُس أَيُّ َبلٍَد: " ِفي َحجَِّة الْوََداعِ ، فَقَالَ 
أَال إِنَّ ِدَماَءكُْم َوأَْموَالَكُْم َوأَْعرَاَضكُْم َعلَْيكُْم : " َيْوٌم َحَراٌم ، قَالَ : قَالُوا ، " فَأَيُّ َيْومٍ َهذَا ؟ : " َشْهٌر حََراٌم ، قَالَ 

بَْعِدي كُفَّاًرا َمِة َيْوِمكُْم َهذَا كََشْهرِكُْم َهذَا كَُحْرَمةِ َبلَِدكُْم َهذَا ، فَلُْيَبلِّغْ َشاِهُدكُْم غَائَِبكُْم ، ال تَْرجُِعوا َحَراٌم كَُحْر
  ".َيضْرُِب بَْعُضكُْم رِقَاَب بَْعضٍ 
  َحيَّانُ أَُبو ِعْمَرانَ اَألْنَصارِيُّ

  َحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، حَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُد -٣٤٩٢

َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْمرٍو اَألشَْعِثيُّ ، قَاال 
َخطََب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : يَّانَ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ ُحَمْيِد بن َعِليٍّ الرَّقَاِشيِّ ، َعْن ِعْمَرانَ بن َح

نْ َرِة أَفََنَهاُهْم أَنْ ُيبَاَع سَْهٌم ِمْن َمْغَنمٍ حَتَّى ُيقَْسَم ، َوأَنْ يُوطَئَْن الَْحبَالَى َحتَّى َيَضْعَن ، َوَعنِ الثََّم" َوَسلََّم َيْوَم َخيَْبَر ، 
وَأََحلَّ لَُهْم ثَالثَةَ أَْشَياَء كَانَ َنَهاُهْم َعْنَها : " ، َزاَد ُدحَْيٌم ِفي َحِديِثِه " ُتبَاَع حَتَّى يَْبُدَو َصالُحَها ، َوُيْؤَمُن َعلَْيَها الَْعاَهةَ 

  ".أََحلَّ لَُهْم لُُحوَم اَألَضاِحيِّ ، وزَِياَرةَ الْقُُبورِ ، وَاَألْوِعَيةَ : 



  انُ بن ُمْنِقذٍ اَألْنصَارِيَُّحبَّ
ْن قُرَّةَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد ، َع -٣٤٩٣

، ى بن َحبَّانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِّهِ َحبَّانَ بن ُمْنِقٍذ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحْيوِيلَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيْحَي
َنَعمْ : " الثُّلُثَْينِ ؟ قَالَ : ، قَالَ " َنَعْم إِنْ ِشئَْت : " َيا َرسُولَ اللَِّه ، أَْجَعلُ ثُلُثَ َصالِتي َعلَْيَك ؟ قَالَ : أَنَّ َرُجال ، قَالَ 

إِذَنْ َيكِْفيَك اللَُّه َما أََهمََّك ِمْن أَْمرِ ُدنَْياكَ : " الَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصالِتي كُلََّها ؟ قَ: ، قَالَ " 
  ".َوآِخرَِتَك 

  َحيَّانُ بن ُبحٍّ الصُّدَاِئيُّ

وَسى اَألْشَيُب ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُم -٣٤٩٤
: َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َبكُْر بن سََواَدةَ ، َعْن زَِياِد بن ُنعَْيمٍ ، َعْن َحيَّانَ بن ُبحٍّ الصَُّداِئيِّ صَاِحبِ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه 

إِنَّ قَْوِمي َعلَى اِإلْسالمِ ، : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجهََّز إِلَيْهِْم جَْيًشا ، فَأََتْيُتُه ، فَقُلُْت  كَفََر قَْوِمي ، فَأُْخبِْرتُ أَنَّ النَّبِيَّ
صَْبْحتُ أَْعطَانِي إَِناًء فَأَْتَبْعُتُه لَْيلَِتي إِلَى الصَّبَّاحِ ، فَأَذِْنُت بِالصَّالِة ، فَلَمَّا أَ: َنَعْم ، قَالَ : قُلُْت ، " كَذَِلَك ؟ : " قَالَ 

َمْن أََراَد مِْنكُْم أَنْ َيتََوضَّأَ : " الَ فََتَوضَّأُْت ِفيِه ، فَجََعلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََصابَِعُه ِفي اإلَِناِء فََنَبَع ُعُيونٌ ، فَقَ
  ".ي َعلَْيهِْم َوأَْعطَانِي َصَدقََتُهْم فَلَْيَتَوضَّأْ ، فََتَوضَّأُْت َوَصلَّْيُت ، َوأَمََرنِ

: إِنَّ فُالًنا ظَلََمنِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : فَقَاَم َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ  -٣٤٩٥
  ." ال َخْيَر ِفي اِإلمَاَرِة لَِرُجلٍ ُمْسِلمٍ " 

إِنَّ الصََّدقَةَ ُصدَاٌع َوحَرِيٌق ِفي : " ثُمَّ َجاَء َرُجلٌ َيسْأَلُ َصَدقَةً ،َ  فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  -٣٤٩٦
َصِحيفَةَ إِْمرَِتي َوَصَدقَِتي ، فَقَالَ " الَْبطْنِ َوَداٌء  كَْيَف أَقَْبلَُها َوقَْد َسِمْعُت ِمْنَك : لُْت فَقُ، " َما َشأُْنَك ؟ : " ، فَأَْعطَْيُتهُ 

  " .ُهَو َما َسِمْعَت : " َما َسِمْعُت ؟ فَقَالَ 
  ُصْحبَةٌ: َحيَّانُ بن أَْبَجَر الِْكنَانِيُّ ، يُقَالُ لَُه 

عِيٍد اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َيحَْيى بن َس -٣٤٩٧
  ".َدعِ الدََّواَء َما اْحتََملَ َجَسُدَك الدَّاَء : " َسِمْعتُ َحيَّانَ َجدَّ بن أَْبَجَر األَكَْبَر ، َيقُولُ : اَألْعَمشِ ، قَالَ 

ونُ بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعْن َجابِرِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا هَاُر -٣٤٩٨
  " .َنقََر َعْن َبطْنِ اْمَرأَةٍ ِثيَاَبَها َحتَّى َعالََجها " ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيحَْيى الَْحْضرَِميِّ ، أَنَّ َحيَّانَ بن أَْبَجَر الْكَِنانِيَّ ، 

  َجرِيُر أَْو أَُبو جَرِيرٍ: ، َوُيقَالُ َحرِيُز أَْو أَُبو َحرِيزٍ 
  َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، ح -٣٤٩٩

، َعْن ُعثَْمانَ بن الُْمِغَريةِ َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 
لَمَّا اْنتََهْيُت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثَنِي َربُّ َهذَا الدَّارِ حَرِيُز أَْو أَُبو حَرِيزٍ ، قَالَ : ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، قَالَ 

  " .ثََرِة َرْحِلِه فََوَجْدُتُه ِمْن جِلِْد َشاٍة ضَاِئَنٍة فََوَضْعتُ َيَديَّ َعلَى ِمي" ، َوَسلََّم َوُهَو َيخْطُُب
  َحسَّانُ بن ثَابِتٍ اَألْنصَارِيُّ ، ُيكَْنى أََبا الَْوِليِد

  َوُهَو َحسَّانُ بن ثَابِِت بن َعْمرِو بن زَْيِد بن َعِديِّ بن النَّجَّارِ بن ثَْعلََبةَ بن َعْمرِو بن الَْخْزَرجِ



ْبدِ اللَِّه ْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا زَِياُد بن َعَحدَّثََنا أَ - ٣٥٠٠
  . "ُتُوفَِّي َحسَّانُ بن ثَابٍِت َسَنةَ أَرَْبعٍ َوَخْمِسَني : " الَْبكَّاِئيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، قَالَ 

َروِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َواِقٍد الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َعْبِد اللَِّه الَْه -٣٥٠١
ا ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيَضُع الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَه

اللَُّهمَّ : " َوقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِلَحسَّانَ بن ثَابٍِت ِمنَْبًرا ِفي الَْمْسجِِد َيْنُشُد َعلَْيِه اَألْشعَاَر ، قَالَْت 
  ".قُُدسِ َما َنافََح َعْن َنبِيَِّك أَيِّْدُه بِرُوحِ الْ

اِلٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِهَشامِ بن الدَُّمْيِك ، َحدَّثََنا إِْبرَاِهيُم بن زَِيادٍ سََبالنُ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُمَج -٣٥٠٢
َوَضَع ِلَحسَّانَ ِمنَْبًرا َيْنُشُد َعلَْيِه ِهَجاَء " ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِهاللٍ الَْوزَّاِن ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّ

  " .الُْمْشرِِكَني 

ُد بن يَزِيَد ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي خَاِل -٣٥٠٣
َمنِ ، َعْن َعاِئَشةَ َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن ُعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِبَْراِهيَم ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْح َعْن
، فَأَْرَسلَ إِلَى اْبنِ " َعلَْيهِْم ِمْن َرْشقِ النَّْبلِ  اْهجُوا قَُرْيًشا ، فَإِنَُّه أََشدُّ: " أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ، 

فََهَجاُهْم فَلَْم َيْرَض ، فَأَْرَسلَ إِلَى كَْعبِ بن َماِلٍك ، ثُمَّ أَْرَسلَ إِلَى َحسَّانَ بن ثَابٍِت ، فَلَمَّا " اْهُجُهْم : " َروَاَحةَ ، فَقَالَ 
: أَنْ ُتْرِسلُوا إِلَى َهذَا اَألَسِد الضَّارِبِ بِذََنبِِه ، ثُمَّ دَلََع ِلسَاَنُه فَجََعلَ ُيَحرِّكُُه ، قَالَ قَْد آنَ لَكُْم : َدَخلَ َحسَّانُ ، قَالَ 

إِنَّ أََبا َبكْرٍ أَْعلَمُ ال تَْعَجلْ فَ: " َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ َألفْرَِينَُّهْم فَْرَي اَألِدميِ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َيا َرُسولَ اللَِّه قَْد : ، فَأََتاُه َحسَّانٌ ثُمَّ َرَجَع ، فَقَالَ " قَُرْيشٍ بِأَْنَسابَِها ، َوإِنَّ ِلي ِفيهِْم َنَسًبا َحتَّى َيْخلَُص لََك َنَسبِي 

فََسِمْعتُ : ْم كََما ُتَسلُّ الشََّعَرةُ ِمَن الَْعجِنيِ ، قَالَْت َعاِئَشةُ َخلََص ِلي َنسَُبَك ، وَالَِّذي َبَعثَكَ بِالَْحقِّ َألُسلَّنََّك ِمنُْه
" إِنَّ ُروَح الْقُُدسِ ال َيزَالُ يَُؤيُِّدَك َما َنافَْحَت َعنِ اللَِّه َوَرُسوِلِه : " َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ ِلَحسَّانَ 

: ، قَالَ َحسَّانُ " َهجَاُهْم َحسَّانُ فََشفَى َواْشتَفَى : " ِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ فََس: ، قَالَْت 
  َهَجْوَت ُمَحمًَّدا فَأََجْبُت

ِشيَمُتُه الَْوفَاُء فَإِنَّ أَبِي َووَاِلَدُه َوعِْرِضي ِلعِْرضِ  َعْنُه َوِعْنَد اللَِّه ِفي ذَاكَ الْجََزاُء َهَجْوَت ُمَحمًَّدا بَرا َحنِيفًا َرسُولُ اللَِّه
نَّةَ ُمْصِعَداٍت َعلَى أَكَْتاِفَها اُألُسلُ ُمَحمٍَّد ِمْنكُْم وِقَاُء ثَِكلُْت بنيَِّتي إِنْ لَمْ َتَرْوَها ُتِثُري النَّقَْع ِمْن كَِتفَْي كََداُء ُيَنازِعَْنيِ اَألِع

ْنكََشَف الْغِطَاُء َوإِال جَِياُدَنا ُمَتَمطَِّراٍت ُتلَطُِّمُهنَّ بِالُْخُمرِ النَِّساُء فَإِنْ أَعَْرْضُتُم َعنَّا اْعَتمَْرَنا َوكَانَ الْفَْتُح وَا الظَِّماُء تَظَلُّ
ا َيقُولُ الَْحقَّ لَْيَس بِِه َخفَاُء َوقَالَ اللَُّه قَْد فَاْصبِرُوا ِلِضرَابِ َيْومٍ ُيِعزُّ اللَُّه ِفيِه َمْن َيَشاُء َوقَالَ اللَُّه قَْد أَْرَسلُْت َعْبًد

 فََمْن َيْهُجو َرسُولَ اللَِّه مِْنكُمْ َيسَّْرُت جُْنًدا ُهمُ اَألْنصَاُر ُعْرَضُتَها اللِّقَاُء ُتالِقي ِمْن َمَعدٍّ كُلَّ َيْومٍ َسبَاَيا أَْو ِقتَاال أَْو ِهَجاُء
  .اُء َوجِْبرِيلٌ َرُسولُ اللَِّه ِفيَنا َورُوُح الْقُُدسِ لَْيَس لَُه ِكفَاُءَوَيْمَدُحُه َوَيْنُصُرُه سََو

بن متويه  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ ، َوإِْسحَاُق بن أَْحَمَد الُْخَزاِعيُّ املكي ، وإبراهيم -٣٥٠٤
بَْيُر بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو غَزِيَّةَ ُمَحمَّدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمْصَعبٍ ، َعْن َحدَّثََنا الزُّ: األصبهاين ، قَالُوا 

امِ َرِضَي اللَّهُ َمرَّ الزَُّبْيُر بن الَْعوَّ: ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ ، َعْن َجدَّتَِها أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ ، قَالَْت 
ِشْعرِِه َوُهْم غَْيُر نشاٍط ِلَما َتَعالَى َعْنُه ، بَِمْجِلسٍ ِمْن أَْصَحابِِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، سَّانُ بن ثَابِتٍْ ِشدُُهْم ِمْن 

اكُْم غَْيَر أَِذنَِني ِلَما َتْسَمُعونَ ِمْن ِشْعرِ اْبنِ الْفَُرْيَعِة ، فَلَقَْد كَانَ َما ِلي أََر: َيْسَمُعونَ ِمْنُه ، فََجلََس الزَُّبْيُر َمعَُهْم ، َوقَالَ 



، فَقَالَ " فَُيْحِسُن اْسِتَماَعُه وََيجْزِلُ َعلَْيِه ثََواَبُه ، َوال ُيشَْغلُ َعْنُه بَِشْيٍء " َيعْرُِض بِِه لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ُيوَاِلي وَِليَّ الَْحقِّ وَالَْحقُّ  أَقَاَم َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َوَهْديِهِ َحوَارِيُُّه وَالْقَْولُ بِالْفِْعلِ يُْعَدلُ أَقَاَم َعلَى ِمْنهَاجِِه وطَرِيِقِه: َحسَّانُ 

َيْوٌم ُمَحجَّلُ إِذَا كََشفَْت َعْن َساِقَها الَْحْربُ َحشََّها أَْعَدلُ ُهَو الْفَارُِس الَْمْشهُوُر وَالْبَطَلُ الَِّذي َيُصولُ إِذَا َما كَانَ 
  .بِأَبَْيَض سَبَّاقٍ إِلَى الْمَْوِت َيْرفُلُ َوإِنَّ امَْرأً كَاَنتْ َصِفيَّةُ أُمَُّه َوِمْن أََسٍد ِفي بَْيِتَها لَُمؤَمَّلُ

  َما أَسَْنَد َحسَّانُ بن ثَابٍِت َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْه

الُْمَسيِّبِ ، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ اْبنِ  -٣٥٠٥
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  أَْنُشُدَك اللََّه َيا: َحسَّانَ بن ثَابٍِت كَانَ ِفي َحلْقٍَة ِفيهِْم أَُبو هَُرْيَرةَ ، فَقَالَ لَُه  أََبا هَُرْيَرةَ ، أََسِمْعتََ 

  .اللَُّهمَّ َنَعْم: ؟ قَالَ " أَجِْب َعنِّي أَيََّدكَ اللَُّه بِرُوحِ الْقُُدسِ : " َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
قِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ اْبنِ الُْمَسيِّبِ ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّا -٣٥٠٦

أَِفي الَْمْسجِِد ؟ أَِفي الَْمْسجِِد ؟ : فََمرَّ بِِه ُعَمُر َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه فَلََحظَُه ، فَقَالَ ، أْنَشَد َحسَّانُ ِفي الَْمْسجِِد : 
، فََخِشَي أَنْ َيْرِمَيُه بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَجَاَز " َشْدُت ِفيِه َمْن ُهَو َخْيٌر ِمْنَك َواللَِّه لَقَدْ أَْن: " فَقَالَ 
  َوَتَركَُه

ثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َوإِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّ، 
َمرَّ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، بَِحسَّانَ َوُهَو يَْنُشُد ِفي الَْمْسجِِد فَلََحظَ إِلَْيِه ، ثُمَّ ذَكَرَ : َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، قَالَ 

  .َنحَْوُه

الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُحَمْيدٍ الطَّوِيلُ ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن أَبِي اَألْخَضرِ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ -٣٥٠٧
اللَُّه َتَعالَى أََتى ُعَمُر َعلَى َحسَّانَ بن ثَابِتٍ َرِضَي : ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 

، فَوَلَّى ُعَمُر " قَْد كُْنُت أَْنُشُد ِفيِه َمْن ُهَو َخْيٌر ِمْنَك : " َهُهَنا ؟ فَقَالَ : َعْنُهَما ، َوُهَو َيْنُشُد ِفي الَْمْسجِِد ، فَقَالَ 
: ِه َوَسلََّم ، ثُمَّ أَقَْبلَ َحسَّانُ َعلَى أَبِي هَُرْيَرةَ ، فَقَالَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َخْشَيةَ أَنْ َيقُولَ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي
اللَُّهمَّ أَيِّْدُه بُِروحِ " َيا َحسَّانُ أَجِْب َعْن َرُسولِ اللَِّه ، ، أَْنُشُدَك اللََّه أََتعْلَُم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .َنَعْم : قَالَ ، " الْقُُدسِ ؟ 
  َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، ح: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٣٥٠٨

َحجَّاُج ، َوُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، َوَعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، قَالَ 
: أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلَحسَّانَ ، َوقَالَ َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ أََنا شُْعَبةُ ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعنِ الَْبَراِء 

  ."اْهجُُهْم أَْو هَاجِهِْم َوجِبْرِيلُ َمَعَك " 
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دَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن بَزِيغٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َح -٣٥٠٩
قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِمْعتُ َحسَّانَ بن ثَابٍِت ، َيقُولُ : َراُء ، قَالَ َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َحدَّثَنِي الَْب

  " .اْهجُُهْم أَْو هَاجِهِمْ َيْعنِي الُْمْشرِِكَني فَإِنَّ جِْبرِيلَ َمَعَك : " 
ا أَُبو ُنَعْيمٍ ح ، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََن -٣٥١٠

قَالَ َرسُولُ اللَِّه : َحدَّثََنا عِيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ ، َحدَّثَنِي َعِديُّ بن ثَابٍِت ، َعنِ الْبََراِء ، قَالَ : ُيوُنَس ، قَاال 
  .َيْعنِي الُْمْشرِِكَني " إِنَّ رُوَح الْقُُدسِ َمَعَك َما َهاَجْيتَُهْم : " لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَحسَّانَ َص

ِد بن أَبِي عِيَحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ ح ، َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َس -٣٥١١
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َعْن َعْبِد : َمْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْرَيابِيُّ ، قَاال 

لََعنَ : " نّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرَّْحَمنِ بن َبْهَمانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحسَّانَ بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، أَ
  ".َزوَّارَاِت الْقُُبورِ 

َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َوُحَسْيُن بن َعْبِد األَوَّلِ ، قَاال  -٣٥١٢
ْبِد الرَّْحَمنِ يُّ ، َحدَّثََنا الثَّْورِيُّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َبْهَمانَ ، َعْن َعَسِعيٍد الْقَُرِش

  " .لْقُبُورِ لََعَن َزوَّاَراتِ ا: " بن َحسَّانَ بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

رِيَّ ِمْن أَْهلِ الَْجارِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن ُمَحمَّدٍ َيْعنِي الْجَا -٣٥١٣
َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اَألْعَرجِ ،  ِمْن َساِحلِ الَْمِديَنِة ، َحدَّثَنِي إِْسَحاقُ بن ُمَحمٍَّد الُْمَسيَّبِيُّ ، َعْن
َبَدْت لََنا َمْعَشَر األَْنصَارِ إِلَى الْوَاِليِ َحاَجةٌ َوكَانَ : َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحسَّانَ ، َعْن أَبِيِه َحسَّان بن ثَابٍِت ، قَالَ 

لَّى اللَُّه صَْعًبا ، فََمَشْيَنا إِلَْيِه بِرِجَالٍ ِمْن قَُرْيشٍ َوغَْيرِِهْم فَكَلَُّموُه َوذَكَُروا لَُه َوِصيَّةَ َرُسولِ اللَِّه َص الَِّذي طَلََبَنا إِلَْيِه أَمًْرا
اسٍ ، فََواللَِّه َما َوَجدَ ُبدا ِمْن قََضاِء َعلَْيِه َوَسلََّم بنا ، فَذَكََر ُصعُوَبةَ اَألْمرِ ، فََعذََرُه الْقَْوُم َوَخَرجُوا ، َوأَلَحَّ َعلَْيِه اْبُن َعبَّ

إِنَُّه وَاللَِّه كَانَ " فََضِحكُْت وَأََنا أَْسَمَعُهْم : َحاجَِتَنا ، فَخََرْجَنا َحتَّى َدَخلَْنا الَْمْسجَِد فَإِذَا الْقَْوُم أَْنِدَيةٌ ، قَالَ َحسَّانُ 
، "  ةُ النُّبُوَِّة َووِرَاثَةُ أَْحَمَد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، وتَْهِذيبُ أَْعَراِقِه وَاْنتَِزاعُ ِشْبِه طَباِئِعِهأَْوالكُْم بَِها ، إِنََّها َواللَِّه صَُباَب

َي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم ، َصَدقُوا فَأَْنَشأَ َحسَّانُ َيْمَدُح اْبَن َعبَّاسٍ َرِض: أَْجِملْ َيا َحسَّانُ ، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ : فَقَالَ الْقَْوُم 
اِئلٍ بُِملَْتقَطَاٍت ال إِذَا َما اْبُن َعبَّاسٍ َبَدا لََك َوْجُهُه َرأَْيتَ لَُه ِفي كُلِّ َمْجَمَعٍة فَْضال إِذَا قَالَ لَْم َيتُْرْك َمقَاال ِلقَ: فَقَالَ 

  َدْع ِلِذي أَْرَبٍة ِفي الْقَْولِ جِدا َوال هَْزال َسَمْوتُ إِلَىَتَرى بَْيَنَها فَْضال كَفَى َوشفَى َما ِفي النُّفُوسِ فَلَْم َي

لَْم ُتْخلَْق كََهاًما َوال خَْبال ، الُْعلَْيا بَِغْيرِ َمَشقٍَّة فَنِلَْت ذَُراَها ال َجَباًنا َوال َوغْال ُخِلقَْت َحِليفًا ِللُْمُروَءِة َوالنََّدى َبلِيًجا َو
  .ِه َما أََرادَ بِالْكََهامِ الَْخْبلِ غَيْرِي َواللَُّه بَْينِي وََبْيَنُه َواللَّ: فَقَالَ الَْواِلي 

  َحسَّانُ بن َشدَّاٍد الطَُّهوِيُّ ِمْن بين طَُهيَّةَ
يُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ الَْجارُوِديُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن سَْهلٍ أَُبو َسْهلٍ الَْبْصرِ -٣٥١٤

أَبِي َعضِيَدةُ ،  بن َعِضيَدةَ بن َعفَّاسِ بن َحسَّانَ بن َشدَّاِد بن شَِهابِ بن زَُهْيرِ بن رَبِيَعةَ بن أَبِي ُسودٍ الطُّهَوِيُّ ، َحدَّثَنِي



َيا َرُسولَ : لَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَْت َعْن أَبِيِه َعفَّاسٍ ، َعْن َجدِِّه َحسَّانَ بن َشدَّاٍد ، أَنَّ أُمَُّه َوفََدْت إِ
ِثًريا طَيًِّبا ، فََتَوضَّأَ ِمْن فَْضلِ اللَِّه إِنِّي قَْد َوفَْدتُ إِلَْيَك لَِتْدُعَو ِلبَنِيَّ َهذَا أَنْ َيْجَعلَ اللَُّه لَي ِفيِه َبَركَةً َوأَنْ َيْجَعلَُه كَ

  ".اللَُّهمَّ بَارِْك لََها ِفيِه َواْجَعلُْه كَِثًريا طَيًِّبا : " َسَح َوْجَهُه ، َوقَالَ َوُضوِئِه وََم
  َحسَّانُ بن أَبِي َجابِرٍ السُّلَِميُّ

َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن  َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرَشْيٍد ،: َحدَّثََنا الَْحْضَرِميُّ ، َوثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ ، قَاال  -٣٥١٥
كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه : َسِمْعُت َحسَّانَ بن أَبِي َجابِرٍ السُّلَِميَّ ، قَالَ : َسِعيِد بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثَنِي أَُبو يُوُسَف ، قَالَ 

مَْرَحًبا : " قَْد َحمَّرُوا ِلَحاُهْم َوَصفَّرُوا ِلَحاُهْم ، فَقَالَ  فَرَأَى رَِجاال ِمْن أَْصحَابِِه، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالطَّاِئِف
  ".بِالُْمَصفِّرِيَن وَالُْمَحمِّرِيَن 

  ُحَبابُ بن َعْمرٍو األَْنَصارِيُّ أَُخو أَبِي الَْيسَرِ
ثََنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد ، َحدَّ -٣٥١٦

كُْنُت ِللُْحَبابِ بن َعْمرٍو فََماَت َوِلي ِمْنُه َولٌَد ، : َعنِ الَْخطَّابِ بن صَاِلحٍ ، َعْن أُمِِّه ، َعْن َسالَمةَ بنِت َمْعِقلٍ ، قَالَْت 
َوَمْن : " ِه ، فَأَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه ، فَقَالَ اآلنَ تَُباِعَني ِفي َدْينِ: فَقَالَِت امَْرأَُتُه 

: " قَالَ كَْعُب بن َعْمرٍو ، فََدَعاُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَ: فَقَالَ أَُخوُه أَُبو الَْيَسرِ ، " َصاِحُب َترِكَِة الُْحبَابِ ؟ 
، فَفََعلُوا َما اْخَتلَفُوا ِفيَما َبْينَُهْم َبْعَد َوفَاةِ " ال َتبِيُعوَها َوأَْعِتقُوَها َوإِذَا َسِمعُْتْم بَِرِقيقٍ قَْد َجاءَنِي فَأْتُونِي أُعَوِّْضكُْم 

لُوكَةٌ لَْوال ذَِلَك لَْم ُيعَوِّضُْهُم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أُمُّ الَْولَِد َمْم: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالُوا 
  .ِهَي ُحرَّةٌ قَْد أَْعَتقََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوقَالَ َبْعضُُهْم 

  ُحَبابُ بن الْمُْنِذرِ األَْنصَارِيُّ
بَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَْخبََرنِي ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِ -٣٥١٧

  " .أََنا ُجذَْيلَُها الُْمَحكَُّك َوُعذَْيقَُها الْمَُرجَُّب حَُباُب بن الُْمْنِذرِ : " ، أَنَّ الَِّذي قَالَ 
  اَألْنصَارِيُّ ُحَبابُ أَُبو َعِقيلٍ

  اْبُن أَبِي َعِقيلٍ َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن ثَْعلَبَةَ: َوُيقَالُ 

نِي خَاِلدُ بن َيسَارٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحبَابِ ، َحدَّثَ -٣٥١٨
فَاْنقَلََب بِأََحِدِهَما إِلَى ، َباَت َيُجرُّ الْجَرِيَر َعلَى ظَْهرِِه َعلَى َصاَعْينِ ِمْن َتْمرٍ : نِ اْبنِ أَبِي َعِقيلٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه ، َع

بِهِ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرهُ َوَجاَء بِاآلَخرِ َيتَقَرَُّب بِهِ إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَأََتى ، أَْهِلِه َيْنَتِفُعونَ بِِه 
َما كَانَ : ، فَقَالَ ِفيِه الُْمَناِفقُونَ وَسِخُروا ِمْنُه " اْنثُْرُه ِفي الصََّدقَِة : " ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

الَِّذيَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْمْؤِمنَِني ِفي {: رََّب إِلَى اللَِّه بَِصاعٍ ِمْن َتْمرٍ ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَغَْنى َهذَا أَنْ َيتَقَ
  .إِلَى آِخرِ اآلَيَتْينِ]  ٧٩: التوبة [} الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن ال َيجُِدونَ إِال ُجْهدَُهْم

  ُحَماُم اَألْسلَِميُّ

ِه بن الْمَُباَرِك ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َعْبِد اللَّ -٣٥١٩
ُعَبْيدُ بن ُعَوْيِمرٍ َوقََع َعلَى : ُيقَالُ لَُه  َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن يَزِيَد بن ُنعَْيمٍ ، أَنَّ َرُجال ِمْن أَْسلََم

ُحَماٌم ، َوذَِلَك ِفي الَْجاِهِليَِّة ، فَأََتى َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوِليَدِتِه ، فََحَملَْت فََولََدْت لَُه غُالًما يُقَالُ لَُه 



، فَاْنطَلََق فَأََخذَ اْبَنُه ، "َتَسلَّمِ اْبَنَك َما اْسَتطَْعَت : " لَُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعمِّي َوكَلََّمُه ِفي اْبنِِه ، فَقَالَ
َعلَْيِه َوَسلََّم فََعَرَض َعلَْيِه  ُهفََجاَء بِِه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَجاَء َمْولَى الُْغالمِ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .، فَأََخذَ غُالًما وََتَرَك لَُه اْبَنُه " ُخذْ أََحَدُهَما وََدْع ِللرَُّجلِ اْبَنُه : " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غُالَمْينِ ، فَقَالَ 
  َحْزنُ بن أَبِي َوْهبٍ الَْمْخُزوِميُّ

يِد بن ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َسِع َحدَّثََنا -٣٥٢٠
َحْزنٌ ، فَأَرَاَد أَنْ ُيغَيَِّر اْسَمهُ :  قَالَ، " َما اْسُمَك ؟ : " الُْمسَيِّبِ ، أَنَّ َجدِِّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ لَُه 

  .َسِعيٌد ، فَِتلَْك الُْحُزوَنةُ ِفيَنا َحتَّى السَّاَعِة : َما كُْنُت ُألغَيُِّر اْسًما َسمَّانِي بِِه أَبِي ، قَالَ : ، فَقَالَ 
  َحْوطُ بن يَزِيَد األَْنصَارِيُّ

َحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحِميِد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الَْغسِيلِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الْ -٣٥٢١
الَْخْنَدقِ  ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَمَحدَّثََنا َحْمَزةُ بن أَبِي أَُسْيٍد ، َحدَّثَنِي الَْحارِثُ بن زَِياٍد السَّاِعِديُّ ، أَنَّهُ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ

اْبُن َعمِّي : َوَمْن َهذَا ؟ قَالَ : َيا َرسُولَ اللَِّه ، َبايِْع َهذَا َعلَى الْهِْجَرِة ، قَالَ : َوُهَو ُيَبايِعُ النَّاَس َعلَى الْهِْجَرِة ، فَقَالَ 
ال أُبَايُِعكُْم ، إِنَّ النَّاَس ُيهَاجُِرونَ إِلَْيكُمْ : " ْيِه َوَسلََّم َحْوطُ بن يَزِيَد أَوْ َيزِيُد بن َحْوٍط ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ

  " .َوأَنُْتْم ال تَُهاجُِرونَ إِلَْيهِْم 
  ُحَمْيُد بن ثَْورٍ الْهِالِليُّ

ثََنا َيْعلَى بن اَألْشَدقِ بن َجرَاٍد ، َحدَّثََنا أََنُس بن َسلَمٍ الَْخْوالنِيُّ ، َحدَّثََنا َهاِشُم بن الْقَاِسمِ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّ -٣٥٢٢
  : "َدُه َحدَّثَنِي ُحمَْيُد بن ثَْورٍ الْهِالِليُّ أَنَُّه ِحنيَ أَْسلََم أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْنَش

  أَْصَبَح قَلْبِي ِمْن ُسلَْيَمى ُمقََصدَا
  إِنْ َخطَأً ِمْنَها َوإِنْ َتَعمُّدَا

  ِمْن َساَعٍة لَْم َتكُ إِال َمقَْعدَا
  فََحمَّلَ الَْهمَّ كََناًزا َجلَْعدَا

  َتَرى الدُّال ِفي َعلَْيَها ُمَؤكَّدَا
  ُدًمى بِسَقْيَِها ِخَدٌب َما َعدَا
  إِذَا السَّرَاُب بِالْفَالِة اطََّردَا
  َوأَْبَحَر الَْماُء الَِّذي تََورَّدَا

  الْمَْرَصدَا َتَورَُّد السَّيِِّد أَرَاَد
  َما َوَرقٍ ُمَصدِّرٍِمْن أَْورََد

  َما َيْشتَِفي ِمْنكُْم طَبِيٌب أََبدًا
  الَْجدُّ ِفيَما يَْنَبِغي َوأَْوَجدَا

  َحتَّى أََتْيتُ الُْمْصطَفَى ُمحَمَّدا
  " .َيْتلُو ِمَن اللَِّه ِكَتاًبا مُْرِشَدا 

َحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الْ -٣٥٢٣
َعْن : ٍد ، قَالَ َعطَاِء بن السَّاِئبِ ، َعْن َماِلِك بن الَْحارِِث ، َعْن َرُجلٍ ، قَالَ الَْحْضرَِميُّ ِفي ِكتَابِ أَبِي كُرَْيبٍ َعْن ُحَمْي



كَْيَف : " ُه اْسَتْعَملَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال َعلَى سَرِيٍَّة ، فَلَمَّا َمَضى َوَرَجَع إِلَْيِه ، قَالَ لَ: الَ َرُجلٍ ، فَقَ
ُت نََزلُوا ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ كُْنُت كََبْعضِ الْقَْومِ ، كُْنُت إِذَا َركِْبُت َرِكبُوا َوإِذَا نََزلَ: فَقَالَ ، " َوَجْدَت اِإلمَاَرةَ ؟ 

َواللَِّه : ، فَقَالَ الرَُّجلُ " إِنَّ صَاِحَب السُّلْطَاِن َعلَى بَابِ َعَنٍت إِال َمْن َعَصَم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َبَدْت َنوَاجِذُُه  ال أَْعَملُ لََك َوال ِلغَْيرَِك أََبًدا ، فََضِحَك النَّبِيُّ

َبَعثَ النَّبِيُّ : لَ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ِمْنَجاُب بن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ ، َعْن َخْيثََمةَ ، قَا
  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال َعلَى َسرِيٍَّة ، فَذَكََر َنْحَوُه َصلَّ

  ُحبَْيُش بن َخاِلٍد الُْخَزاِعيُّ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، ح -٣٥٢٤

َحدَّثََنا ُمكَْرُم بن : حَْيى السَّاجِيُّ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ الَْحمَّالُ ، َوَعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ ، َوَزكَرِيَّا بن َي
مِ بن حََبِشيَّةَ بن ُمحْرِزِ بن َمْهِديِّ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو بن ُخَوْيِلِد بن َحِليِف بن ُمْنِقذِ بن َربِيَعةَ بن َمنَْبشِ بن حََرا

أَُبو الْقَاِسمِ الْخَُزاِعيُّ ، ثُمَّ الرَّْبِعيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ُمحْرُِز بن َمْهِديٍّ ، َعْن  كَْعبِ بن َعْمرِو بن َحارِثَةَ بن ثَْعلََبةَ بن اَألْزِد
لَّى اللَُّه َعلَْيِه ِحَزامِ بن ِهَشامِ بن َخاِلٍد ، َعْن أَبِيِه ِهَشامِ بن ُحبَْيشٍ ، َعْن أَبِيِه ُحَبْيش بن َخاِلٍد صَاِحبِ َرسُولِ اللَِّه َص

ِديَنِة َوُهَو وَأَُبو َبكْرٍ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني خََرَج ِمْن َمكَّةَ ، َوَخَرَج مِْنَها ُمَهاجًِرا إِلَى الَْم َوَسلََّم
ى َعْنُه ، وَدِليلُُهَما اللَّيِْثيُّ َعْبُد اللَِّه بن اُألَرْيِقطِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َوَمْولَى أَبِي َبكْرٍ َعاِمُر بن فَُهيَْرةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَ

َتسِْقي َوُتطِْعُم ، فََسأَلُوَها لَْحًما َمرُّوا َعلَى َخْيَمَتيْ أُمِّ َمْعَبٍد الُْخَزاِعيَِّة ، َوكَاَنْت بَْرَزةً َجلَْدةَ َتْحتَبِي بِِفَناِء الْقُبَِّة ، ثُمَّ 
للَِّه َصلَّى اللَُّه وُه ِمْنَها ، فَلَْم ُيِصيُبوا عِْنَدَها شَْيئًا ِمْن ذَِلَك ، َوكَانَ الْقَْوُم ُمْرِمِلَني ُمْسنِِتَني ، فََنظََر َرُسولُ اَوَتْمًرا لَِيْشَتُر

َخلَّفََها الَْجْهُد َعنِ الْغََنمِ ، قَالَ : قَالَْت "  َما َهِذهِ الشَّاةُ َيا أُمَّ َمْعَبٍد ؟: " َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َشاٍة ِفي ِكْسرِ الَْخْيَمِة ، فَقَالَ 
َبلَى بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي : قَالَْت ، " أََتأْذَنِنيَ أَنْ أَْحلَُبَها ؟ : " ِهي أَْجَهُد ِمْن ذَِلَك ، قَالَ : قَالَْت ، " فََهلْ بَِها ِمْن لََبنٍ ؟ : " 
،  

فََمَسَح بَِيِدِه َضْرَعَها َوَسمَّى اللََّه َعزَّ " ْحلُْبَها ، فََدَعا بَِها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنَعْم إِنْ َرأَْيَت بَِها َحلًْبا فَا
 ِفيَها ثَجا حَتَّى َعالهُ َوَجلَّ َوَدَعا لََها ِفي شَاِتها ، فََتفَاَحْت َعلَْيِه َوَدرَّْت واْجتَرَّْت ، َوَدَعا بِإَِناٍء يُْربُِض الرَّْهطَ فََحلََب
َوَسلََّم ، ثُمَّ أَرَاضُوا ثُمَّ  الْبََهاُء ، ثُمَّ سَقَاَها حَتَّى ُروَِيْت ، َوَسقَى أَْصحَاَبُه حَتَّى َروَْوا ، َوَشرَِب آِخَرُهمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

، فَقَلََّما لَبِثَْت حَتَّى َجاَء زَْوُجهَا " غَاَدَرُه ِعْنَدَها ثُمَّ َباَيعََها وارَْتَحلُوا َعْنَها  َحلََب ِفيَها ثَانًِيا بَْعَد َبْدٍء َحتَّى َمَأل اِإلَناَء ، ثُمَّ
ِمْن : َبَن َعجَِب ، َوقَالَ أَُبو َمْعَبدٍ َيسُوُق أَْعنًُزا ِعَجافًا َيَتَساَوكَْن هُْزال ُضًحى ، ُمخُُّهنَّ قَِليلٌ ، فَلَمَّا َرأَى أَُبو َمْعَبٍد اللَّ

ال َواللَِّه إِال أَنَُّه َمرَّ بنا َرُجلٌ : أَْيَن لََك َهذَا اللََّبُن َيا أُمَّ َمْعَبٍد ؟ وَالشَّاةُ َعازٌِب ِحَيالٌ ، َوال َحلُوبةَ ِفي الَْبْيِت ؟ قَالَْت 
رَأَْيُت َرُجال ظَاَهَر الَْوَضاَءِة أَبْلََج الَْوْجِه َحَسَن : ِصِفيِه ِلي َيا أُمَّ َمْعَبٍد ، قَالَْت : ُمَباَرٌك ِمْن حَاِلِه كَذَا وَكَذَا ، قَالَ 

ِفي َصْوِتهِ َصَهلٌ ، َوِفي الَْخلْقِ لَْم َتِعْبهُ ثُْحلَةٌ وَلَْم تُْزرِ بِِه َصْعلَةٌ ، َوِسيٌم ، ِفي َعْيَنْيِه دََعٌج ، َوِفي أَْشفَارِِه َوطٌَف ، َو
اسِ ثَاثَةٌ ، أََزجُّ أَقَْرنُ ، إِنْ َصَمَت فََعلَْيِه الَْوقَاُر ، َوإِنْ َتكَلَّمَ َسَماُه َوَعالُه الْبََهاُء ، أَْجَملُ النَُّعُنِقِه َسطٌَع ، َوِفي ِلْحَيِتِه كَ

  ْنِطقَُه َخَرَزاٌتَمَوأََبهَاُه ِمْن َبِعيٍد ، وأَْحالُه وَأَْحَسُنُه ِمْن قَرِيبٍ ، ُحلُْو الِْمْنطَقِ ، فَْصلٌ ال َهِذٌر َوال َتزٌِر ، كَأَنَّ 

ْنَضُر الثَّالثَِة َمنْظًَرا ، َنظٌْم يََتَحدَّْرنَ ، َرْبٌع ال يَأَْس ِمْن طُولٍ ، َوال َتقَْتِحُمُه َعْيٌن ِمْن ِقَصرٍ ، غُْصٌن َبْيَن غُْصَنْينِ فَُهَو أَ
ِلقَْوِلِه ، َوإِنْ أََمرَ َتَباَدُروا إِلَى أَْمرِِه ، َمْحفُوٌد َمْحُشوٌد ال عَابِسٌ  َوأَْحَسنُُهْم قَْدًرا ، لَُه ُرفَقَاُء َيُحفُّونَ بِِه ، إِنْ قَالَ أَْنَصُتوا



ُهَو وَاللَِّه صَاِحُب قُرَْيشٍ الَِّذي ذُِكرَ لََنا أَمُْرُه َما ذُِكُر بَِمكَّةَ ، َولَقَْد َهَمْمُت أَنْ أَْصَحَبُه : َوال ُمفَنٌَّد ، قَالَ أَُبو َمْعَبٍد 
ِحُبُه ، َوُهَو لَنَّ إِنْ َوَجْدُت إِلَى ذَِلكَ َسبِيال ، فَأَصَْبحَ َصْوٌت بَِمكَّةَ َعِليا َيْسَمُعونَ الصَّْوَت َوال َيْدُرونَ َمْن صَاَوَألفَْع
بِالُْهَدى َواْهَتَدْت بِِه فَقَْد فَاَز َمْن جََزى اللَُّه َربُّ النَّاسِ َخْيرَ َجزَاِئِه َرِفيقَْينِ قَاال َخْيَمَتْي أُمِّ َمعَْبِد ُهَما َنَزالها : َيقُولُ 

ْعبٍ َمكَانُ فََتاتِهِمْ أَْمَسى َرِفيَق ُمَحمَِّد فََيا لِقَُصيٍّ َما زََوى اللَُّه َعْنكُُم بِِه ِمْن فََعالٍ ال ُتجَاَرى َوُسؤَْدِد ِلَيهِْن بين كَ
ْن َشاِتَها وَإِنَاِئَها فَإِنَّكُْم إِنْ َتسْأَلُوا الشَّاةَ َتْشَهِد َدَعاَها بِشَاٍة حَاِئلٍ فََتَحلََّبتْ َوَمقَْعُدَها ِللُْمْؤِمنَِني بِمَْرَصِد َسلُوا أُْخَتكُْم َع

سَّانُ بن ثَابِتٍ ، فَلَمَّا َسِمَع َح َعلَْيِه َصرًِحيا ضَرَّةُ الشَّاِة مُْزبِِد فََغاَدَرَها َرهًْنا لََدْيَها ِلحَاِلبٍ ُيَردُِّدَها ِفي َمْصَدرٍ ثُمَّ َمْورِِد
لَقَْد خَاَب قَْوٌم َزالَ َعنُْهْم نَبِيُّهِْم َوقُدَِّس َمْن َيسْرِي إِلَْيهِْم َوَيْغَتِدي تََرحَّلَ : بِذَِلَك شَبََّب ُيجِيُب الْهاِتَف ، َوُهَو َيقُولُ 

  بِِه بَْعَد الضَّاللَِة َربُُّهْم َوأَْرَشدَُهْم َمْن َيْتَبعِ الَْحقَّ ُيْرَشِد َعْن قَْومٍ فََضلَّْت ُعقُولُُهْم َوَحلَّ َعلَى قَْومٍ بنورٍ ُمَجدَِّد َهَداُهْم

بَ رِكَاُب ُهًدى َحلَّتْ َوَهلْ َيْسَتوِي ُضاللُ قَْومٍ َتَسفَُّهوا ِعَمايََتُهْم َهادٍ بِِه كُلَّ ُمهَْتِد َوقَْد نََزلَْت ِمْنُه َعلَى أَْهلِ َيثْرِ
ِئبٍ بِيٌّ يََرى َما ال َيَرى النَّاسُ َحْولَُه وََيْتلُو ِكَتاَب اللَِّه ِفي كُلِّ َمْسجِِد َوإِنْ قَالَ ِفي َيْومٍ َمقَالَةَ غَاَعلَْيهِْم بِأَسُْعِد َن

َيْسَعِد ِلَيْهنِ بين كَْعبٍ َمكَانُ  فََتْصِديقَُها ِفي الَْيْومِ أَْو ِفي ُضَحى الَْغِد لَِيْهنِ أََبا َبكْرٍ سََعاَدةُ َجدِِّه بُِصْحَبِتِه َمْن ُيسِْعِد اللَُّه
َوَحدَّثََناُه ُمَجاِهُد بن ُموَسى ، َعْن ُمكَْرمٍ ، : فََتاِتهِْم َوَمقَْعُدَها ِللُْمْؤِمنَِني بِمَْرَصدِ َزاَد مُوَسى بن َهاُرونَ ِفي َحِديِثِه ، قَالَ 

ِصَغُر : ِكَبُر الَْبطْنِ ، وَالصَّْعلَةُ : ، وَالصََّواُب ثََجلَةٌ َوَصَعلَةٌ الثَّْجلَةُ " لَةٌ لَْم ُتِعْبُه ثُْحلَةٌ وَلَْم ُتْزرِ بِِه َصقَ: " فَقَالَ لََنا 
ِه َعطٌَف ِفي أَْشفَارِ: " لََنا ُمكَْرٌم الرَّأْسِ ، ُيرِيُد أَنَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمْ َيكُْن كَبَِري الَْبطْنِ َوال َصِغريَ الرَّأْسِ ، َوقَالَ 

: ، وَالصََّواُب َوطٌَف " ِفي أَْشفَارِِه َوطٌَف ِفي َصْوِتهِ َصَحلٌ : " ، َوقَالَ لََنا ُمَجاِهٌد ، َعْن ُمكَْرمٍ " َوِفي َصْوِتهِ ضََهلٌ 
ال يََتَشنَّا ِمْن " ، َوالصَّوَاُب " ال يَأَْس ِمْن طُولٍ : " وَِهي الَْبحَّةُ ، َوقَالَ لََنا ُمكَْرٌم : َوُهَو الطُّولُ ، وَالصَّوَاُب َصَحلٌ 

: ، َيعْنِي " ال َعابٌِس َوال ُمفَنٌَّد : " ، َوقَالَ لََنا ُمَجاِهٌد ، َعْن ُمكَْرمٍ " َوال َعابٌِس َوال ُمْعَتٍد : " ، َوقَالَ لََنا ُمكَْرٌم " طُولٍ 
  .ال َعابٌِس َوال ُمكَذٌَّب

  َحَراُم بن ِملَْحانَ اَألْنصَارِيُّ

 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لُ أََنسِ بن َماِلكٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، اسُْتْشهَِد َمعَ الْقُرَّاِء السَّْبِعَني الَِّذيَن َبَعثَُهْم َرسُولُ اللَِّهَخا
  لَْيمٍإِلَى الْمُْنِذرِ بن َعْمرِو بن َساوِيٍّ لَمَّا أُِصيَب خَُبْيٌب وَأَْصَحاُبُه قََتلَُهْم بنو ُس

ْن ثَابٍِت ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الصَّقْرِ السُّكَّرِيُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمِغَريِة ، َع -٣٥٢٥
لِّمٍ بِالَْمِديَنِة فَيَبِيُتونَ َيْدُرُسونَ الْقُْرآنَ ، فَإِذَا أََنسٍ أَنَُّه ذَكََر َسْبِعَني ِمَن اَألْنصَارِ كَانُوا إِذَا جَنَُّهُم اللَّْيلُ آَوْوا إِلَى ُمَع

 أَصَاُبوا الشَّاةَ أَْصَبحُوا فََمْن كَاَنْت ِعْنَدُه قُوَّةٌ أََصاَب ِمَن الْحَطَبِ َواْسَتْعذََب ِمَن الَْماِء ، َوَمْن كَاَنْت ِعْنَدُه َسَعةٌ
قَةً بَِحَجرِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّا أُصِيَب ُخبَْيٌب َبَعثَُهْم َرسُولُ اللَِّه فَأَْصلَُحوها ، فَكَاَنتْ ُتصْبُِح ُمَعلَّ

ال أُخْبُِر َهُؤالِء أَنَّا أَ: ريِِهْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ ِفيهِْم خَاِلي َحَراٌم ، َوأَتَْوا حَيا ِمْن بين ُسلَْيمٍ ، فَقَالَ َحَراٌم َألِم
فَأََتاُهْم فَقَالَ لَُهْم ذَاَك ، فَاْستَقَْبلَُه َرُجلٌ ِمْنُهمْ بِرُْمحٍ فَأَْنفَذَهُ بِِه ، فَلَمَّا َوَجَد : لَْسَنا إِيَّاُهْم نُرِيُد فَُيَخلُّوا ُوُجوهََنا ؟ قَالَ 

كَْبُر فُْزُت َوَربِّ الْكَْعَبِة ، فَأَْبطَئُوا َعلَيْهِْم فََما َبِقَي ِمْنُهْم ُمْخبٌِر ، فََما َرأَْيتُ اللَُّه أَ: َحَراٌم َمسَّ الرُّْمحِ ِفي َجْوِفِه ، قَالَ 
ى اللَُّه َعلَْيِه لَقَْد رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّ: َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَجَد َعلَى َسرِيٍَّة َوْجَدُه َعلَْيهِْم ، قَالَ أََنٌس 

  َصلَّى الَْغدَاةَ" َوَسلََّم كُلََّما 



َمالَُه فََعلَ : َهلْ لََك ِفي قَاَتلِ حََرامٍ ؟ قُلُْت : ، فَلَمَّا كَانَ َبْعَد ذَِلَك أََتاُه أَُبو طَلَْحةَ ، فَقَالَ ِلي " َرفََع َيَدْيِه َيْدُعو َعلَْيهِْم 
  .ال َتفَْعلْ فَقَْد أَْسلََم: و طَلَْحةَ اللَُّه بِِه َوفََعلَ ، فَقَالَ أَُب

لَِّه األَْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْرُزوقٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد ال -٣٥٢٦
سٍ ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ َناًسا ِمْن قَْيسٍ أََتُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَسَأَلُوهُ َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ثَُماَمةَ بن َعْبِد اللَِّه بن أََن
" الُ أََنسٍ فََبَعثَ َمَعُهْم َسْبِعنيَ َرُجال ِمَن اَألْنصَارِ ، ِمْنُهمْ َحَراُم بن ِملَْحانَ َخ" أَنْ َيْبَعثَ َمعَُهْم نَاًسا ُيَعلُِّمونَُهُم الْقُْرآنَ ، 

اُه وََيْرفَُعُه إِلَى السََّماِء ، فََغَدُروا بِهِْم فَقََتلُوُهْم ، فَكَانَ َحَراٌم أَوَّلَ َمْن طُِعَن بَِعَنَزٍة ، َوكَانَ الدَُّم َيْخُرُج ِمْنُه ، فََتلَقَّ، 
  .َعنَّا أَنَّا لَِقيَنا َربََّنا فََرِضَي َعنَّا وَأَْرَضانَاَبلُِّغوا : فُْزُت َوَربِّ الْكَْعَبِة ، فَنََزلَ ِفيهِْم قُْرآنٌ : َوَيقُولُ 

  َحشَْرٌج َولَمْ ُيْنَسْب
ا إِْسحَاُق أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم التَّْرُجَمانِيُّ ، َحدَّثََن -٣٥٢٧

" أََخذَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَضَعُه ِفي ِحْجرِِه َوَمَسَح بِرَأِْسِه َوَدَعا لَُه " َرأَْيُت َحشَْرَج َرُجال  :الَْحارِِث ، قَالَ 
.  

  ُحوَيَِّصةُ بن َمْسُعوٍد لَْم ُيَخرَّجْ َحنِيفَةُ الرَّقَاِشيُّ َعمُّ أَبِي ُحرَّةَ

 َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن -٣٥٢٨
لِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه كُْنُت آُخذُ بِزَِمامِ َناقَِة َرُسو: " َعِليِّ بن َزْيِد بن ُجْدَعانَ ، َعْن أَبِي ُحرَّةَ الرَّقَاِشيِّ ، َعْن َعمِِّه ، قَالَ 

  .، َوذَكََر الَْحدِيثَ " َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْوَسِط أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ِفي َحجَّةِ الْوَدَاعِ 
  ُحَمَمةُ الدَّْوِسيُّ

  َعلَى بَابِ َمِديَنِة أَْصبََهانَ َوقَْد رَأَْيُتُه أَنَا اسُْتْشهِدَ بِأَْصَبَهانَ َمعَ أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، َوقَْبُرُه َمْعُروٌف
ِديِّ ، َعْن ُحَمْيِد بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن َداُوَد بن َعْبِد اللَِّه اَألْو -٣٥٢٩

ُحَمَمةُ ِمْن أَْصحَابِ ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج غَازًِيا إِلَى : َرُجال كَانَ ُيقَالُ لَُه  َعْبِد الرَّْحَمنِ الِْحْميَرِيِّ ، أَنَّ
َيْزُعُم أَنَُّه ُيِحبُّ اللَُّهمَّ إِنَّ ُحَمَمةَ : " أَْصَبَهانَ ِفي ِخالفَِة ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َوفُِتَحْت أَْصبََهانُ ، فَقَالَ ُحَمَمةُ 

فََماَت " رَِه ، فَأََخذَُه الَْبطُْن ِلقَاَك ، فَإِنْ كَانَ َصاِدقًا فَاْعزِْم لَُه َعلَْيِه بَِصَدقٍَة ، َوإِنْ كَانَ كَاِذًبا فَاْعزِْم لَُه َعلَْيِه ، َوإِنْ كَ
ا وَاللَِّه َما َسِمْعَنا ِفيَما َسِمْعَنا ِمْن َنبِيِّكُْم صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَما َبلَغَ َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ: بأَْصَبَهانَ ، فَقَالَ أَُبو ُموَسى 
  .ِعلُْمَنا إِال َوأَنَّ ُحَمَمةَ َشهِيٌد 

  َباُب الَْخاِء
  َخبَّابُ بن اَألَرتِّ َبْدرِيٌّ

َموْلَى بين زُْهَرةَ : بن ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن لَُؤيِّ بن غَاِلبِ بن ِفْهرٍ ، َوُيقَالُ ُيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّه َحِليُف بين ُزْهَرةَ بن ِكالبِ 
  .َضرٍ اْخُتِلَف ِفي َنَسبِِه ، فََمْن َنَسَبُه إِلَى الَْعَربِ َزَعَم أَنَُّه ِمْن َتِميمِ بن ُمرِّ بن طَاِلَحةَ بن إِلْيَاَس بن ُم

و بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِ -٣٥٣٠
  " .خَبَّاُب بن اَألَرتِّ بن خَُوْيِلِد بن َسْعدِ بن َجِذَميةَ بن كَْعبِ بن َسْعٍد : َشهِدَ َبْدًرا " بن الزَُّبْيرِ ِفيَمْن 

يِّ ، َعنِ ا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحْمَزةَ ، َعنِ الزَُّبْيِدَحدَّثََن -٣٥٣١
ُتُوفِّيَ َسَنةَ سَْبعٍ وَثَالِثنيَ َخبَّاُب بن اَألَرتِّ َمْولَى بين ُزْهَرةَ َشهَِد َبْدًرا ُيكَْنى أََبا عَْبِد اللَِّه ، " كَانَ : الزُّْهرِيِّ ، قَالَ 

ْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ُمْنَصَرَف َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ِمْن ِصفَِّني إِلَى الْكُوفَِة ، َوُهَو أَوَّلُ َمْن قُبَِر بِالْكُوفَِة ِم



  " . َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَانَ إِْسالُم َخبَّابٍ بَِمكَّةَ
: بِيِه ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلِ بن غَْزَوانَ ، َعْن أَ -٣٥٣٢

  " .إِنَّ َخبَّاًبا أَسْلََم َساِدَس ِستٍَّة كَانَ ُسُدَس اِإلْسالمِ : " َسِمْعُت كُْرُدوًسا ، َيقُولُ 

ى بن آَدَم ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْي -٣٥٣٣
بن َمْسُعوٍد َنْسأَلُُه َعْن طسم الشُّعََراِء ،  أََتْيَنا َعْبُد اللَِّه: َوِكيٌع ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َمْعِدي كَرَِب ، قَالَ 

ْبِد اللَِّه َخبَّابِ بن لَْيَسْت َمِعي وَلَِكْن َعلَْيكُْم َمْن أََخذََها ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيكُْم بِأَبِي َع: " قَالَ 
  ".اَألَرتِّ 
ْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن إِْدرِيَس َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َع -٣٥٣٤

ثَمَاُنونَ أَلْفًا  ِفي َهذَا التَّابُوِت: " َدَخلُْت َعلَى َخبَّابٍ ، فَقَالَ : اَألوِْديِّ ، َعنِ الِْمْنَهالِ بن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، قَالَ 
  ".َبْعًرا أَْو غَْيَرُه : " ، إِمَّا قَالَ " لَْم ُيَشدَّ لَُه وِكَاٌء ، وَلَْم ُيْمَنْع ِمْن سَاِئلٍ َولََوِدْدتُ أَنََّها كَذَا وَكَذَا 

َنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثَ -٣٥٣٥
َعاَد َخبَّاًبا َبقَاَيا ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ ، قَالَ 

إِنَّ أُولَِئَك َمَضْوا بِأُجُورِِهْم َوإِنِّي أََخافُ : " اُنكَ َتقَْدُم َعلَْيهِْم غًَدا فََبكَى ، ثُمَّ قَالَ أَْبِشرْ َيا أََبا َعْبِد اللَِّه ، إِْخَو: فَقَالُوا 
  ".أَنْ َيكُونَ ثََوابِي ِلتِلَْك اَألْعمَالِ َما أُوتِيَنا بَْعَدُهْم 

ا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا طَلُْق بن غَنَّامٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََن -٣٥٣٦
  " .أَْوَصى أَنْ ُيْدفََن ِفي ظَْهرِ أَْهلِ الْكُوفَِة : " ُيوُنَس بن ِعكْرَِمةَ ، أَنَّ خَبَّاًبا 

مَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَح -٣٥٣٧
ِسْرَنا َمَعُه َيعْنِي َعِليا ِحَني َرَجَع : الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر بن أَبِي اَألسَْوِد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َزْيِد بن َوْهبٍ ، قَالَ 

، " َما َهِذِه الْقُبُوُر ؟ : " ِعْندَ َبابِ الْكُوفَِة ، إِذَا َنْحُن بِقُبُورٍ َسْبَعٍة َعْن أَْيمَانَِنا ، فَقَالَ َعِلّي  ِمْن ِصفَِّني َحتَّى إِذَا كَانَ
ْدفََن ِفي ظَْهرِ الْكُوفَِة ، َيا أَِمَري الُْمْؤِمنِنيَ إِنَّ َخبَّاَب بن اَألَرتِّ ُتُوفَِّي بَْعَد َمخَْرجِكَ إِلَى ِصفَِّني ، َوأَْوَصى أَنْ ُي: فَقَالُوا 

أَْوَصى أَنْ ُيْدفََن بِالظَّْهرِ َدفْنَ  َوكَانَ النَّاُس إِنََّما َيْدِفُنونَ َمْوَتاُهْم ِفي أَفْنَِيتِهِْم َوَعلَى أَبَْوابِ دُورِِهْم ، فَلَمَّا َرأَْوا َخبَّاًبا
لَقَْد أَْسلَمَ َراِغًبا ، َوهَاَجَر طَاِئًعا ، َوَعاَش ُمَجاِهًدا ، واْبُتِلَي ِفي جِْسِمِه َرِحَم اللَُّه َخبَّاًبا ، : " النَّاسِ ، فَقَالَ َعِليٌّ 

السَّالُم َعلَْيكُمْ َيا أَْهلَ الدِّيَارِ ِمَن : " ، ثُمَّ َدَنا ِمَن الْقُُبورِ ، فَقَالَ " أَحَْواال ، َولَْن ُيَضيَِّع اللَُّه أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمال 
 لََنا َولَُهْم ، َوَتَجاَوزْ ْؤِمنَِني وَالُْمْسِلِمَني ، أَنُْتْم لََنا َسلٌَف فَارِطٌ ، وََنْحُن لَكُْم تََبٌع َعمَّا قَِليلٍ الِحٌق ، اللَُّهمَّ اغِْفْرالُْم

  بَِعفْوَِك َعنَّا َوَعْنُهْم ، طُوَبى ِلَمْن ذَكََر الَْمَعاَد َوَعِملَ لِلِْحسَابِ

  " .فَاِف َوَرِضَي َعنِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوقََنَع بِالْكَ
  َما أَسَْنَد َخبَّاُب بن اَألَرتِّ أَُبو أَُماَمةَ الَْباِهِليُّ ، َعْن َخبَّابِ بن اَألَرتِّ

يُّوَب ، َعْن ُعَبْيِد اللَّهِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ ، أََنا َيحَْيى بن أَ -٣٥٣٨
َدَخلُْت ، أََنا َوَنفٌَر مَِعي َعلَى َخبَّابِ بن اَألَرتِّ : بن َزْحَر ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد ، َعنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، قَالَ 

: نََعْم ، َسِمْعتُ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : لَ اكَْتَوْيُت ؟ قَا: َرِحَمُه اللَُّه َوقَِد اكَْتَوى ِفي جَْنبِِه ، فَقُلَْنا 
  ".َعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبُعونَ أَلْفًا بَِغْيرِ ِحسَابٍ ال َيْرقُونَ ، َوال َيْسَتْرقُونَ ، َوال َيكَْتُوونَ ، َو" 



ِد اللَّهِ ثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ ، أََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َعْن ُعَبْيَحدَّ -٣٥٣٩
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َسِمْعُت َرُسولَ: بن َزْحَر ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد ، َعنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

  ".َما أَْنفََق الُْمْؤِمُن ِمْن َنفَقٍَة إِال أُجَِر ِفيَها ، إِال النَّفَقَةَ ِفي َهذَا التُّرَابِ : " َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  َعْبُد اللَِّه خَبَّاٌب ، َعْن أَبِيِه

  َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا شَُعْيٌب ، ح: ال َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ ، َوُموَسى بن ِعيَسى ، قَا -٣٥٤٠

ثََنا ُشعَْيُب بن أَبِي َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن َحْمَزةَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعيَّاشٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّ
أَنَُّه ، ِه بن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث بن َنْوفَلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َخبَّابٍ ، َعْن أَبِيِه َحْمَزةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد اللَّ

ُتَك اللَّْيلَةَ َيا َرُسولَ اللَِّه ، رَأَْي: َراقََب َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةً ، فََصلَّى حَتَّى إِذَا كَانَ َمَع الْفَْجرِ ، قَالَ 
أََجلْ ، إِنََّها ، َصالةُ َرغَبٍ َوَرَهبٍ ، َسأَلْتُ رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ثَالثَ : " َصلَّْيَت َصالةً َما رَأَْيُتكَ َصلَّْيَت ِمثْلََها ؟ قَالَ 

َما أَْهلََك بِِه اُألَمَم ، فَأَْعطَانِي ذَِلَك ، َوسَأَلُْتُه أَنْ ال ِخصَالٍ ، فَأَْعطَانِي اثَْنَتْينِ َوَمَنَعنِي وَاِحَدةً ، سَأَلُْتُه أَنْ ال ُيْهِلكََنا بِ
  ".ي ُيَسلِّطَ َعلَْيَنا َعُدوا فَُيْهِلكُونا ، فَأَْعطَانِي ذَِلَك ، َوَسأَلُْتُه أَنْ ال َيلْبَِس أُمَِّتي ِشَيًعا ، فََمَنعَنِ

لٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْبَراِهيَم بن سَْعٍد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَب -٣٥٤١
ِد اللَِّه بن خَبَّابِ َصاِلحِ بن كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، أَْخَبرَنِي َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ ، َعْن َعْب

َرَمقُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َصالةٍ َصالَها حَتَّى كَانَ َمَع الْفَْجرِ ، فَلَمَّا : ، أَنَّ َخبَّاًبا ، قَالَ  بن اَألَرتِّ
لَ اللَِّه بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي لَقَدْ َصلَّْيَت َيا َرسُو: َسلََّم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َصالِتِه قَاَم َخبَّاٌب ، فَقَالَ 

إِنََّها َصالةُ َرغَبٍ َوَرَهبٍ ، سَأَلُْت ِفيَها رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ثَالثَ ، أََجلْ : " اللَّْيلَةَ َصالةً َما َرأَيُْتَك َصلَّْيَت َنْحَوَها ؟ قَالَ 
َدةً ، سَأَلُْتُه أَنْ ال ُيْهِلكََنا بَِما أَْهلََك بِِه اُألَمَم قَْبلََنا ، فَأَْعطَانِيَها ، َوسَأَلُْتُه أَنْ ال ِخصَالٍ ، فَأَْعطَانِي اثَْنَتْينِ َوَمَنَعنِي وَاِح

  " .ُيظْهَِر َعلَْيَنا َعُدوا ِمْن غَْيرِِهْم ، فَأَْعطَانِيَها ، َوسَأَلُْتُه أَنْ ال َيلْبِسََنا ِشَيًعا ، فََمَنَعنِيَها 

يرٍ ، َحدَّثَنِي ثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن جَرَِحدَّ -٣٥٤٢
ِه بن الْحَارِِث ، َعْن َعْبِد اللَّهِ َسِمْعُت النُّْعَمانَ بن رَاِشدٍ ُيَحدِّثُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد اللَّ: أَبِي ، قَالَ 

َيا َرُسولَ : َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةً فَأَطَالََها ، فَقَالُوا : بن َخبَّابِ بن اَألَرتِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
إِنََّها َصالةُ َرغَبٍ َوَرَهبٍ ، َوإِنِّي َسأَلُْت رَبِّي ِفيَها ثَالثًا فَأَْعطَانِي ، َجلْ أَ: " اللَِّه َصلَّْيتَ َصالةً لَْم َتكُْن ُتَصلِّيَها ؟ قَالَ 

رِِهْم ، َسلِّطَ َعلَْيهِْم َعُدوا ِمْن غَْياثْنََتْينِ َوَمَنَعنِي وَاِحَدةً ، َسأَلُْتُه أَنْ ال ُيْهِلَك أُمَِّتي بُِسنٍَّة ، فَأَْعطَانِيَها ، َوَسأَلُْتُه أنْ ال ُي
  " .فَأَْعطَانِيَها ، َوَسأَلُْتُه أَنْ ال ُيِذيَق َبْعَضُهْم َبأْسَ َبْعضٍ فََمَنَعنِيَها 

رِيِّ ا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِليُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أََن -٣٥٤٣
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َخبَّابٍ ، َعْن أَبِيِه ، فَقَالَ  َرَمقْتُُ 

َوَسلََّم فََصلَّى ، فَلَمَّا اْنَصَرَف جِئُْت ِمْن َبْينِ َيَدْيِه ، َألْنظَُرنَّ كَْيفَ َصالةُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َوَسلََّم ، فَقُلُْت 
إِنََّها َصالةُ رََهبٍ َوَرغَبٍ ، : " َيا َرُسولَ اللَِّه ، لَقَدْ َصلَّْيَت اللَّْيلَةَ َصالةً َما َرأَيُْتَك َصلَّْيَت ِمثْلََها ، فَقَالَ : فَقُلُْت 

طَانِيَها ، أَْعطَانِي اثْنََتْينِ َوَمَنَعنِي وَاِحَدةً ، َسأَلُْتُه أَنْ ال ُيهِْلكََنا بَِما أَْهلََك بِِه اُألَمَم قَْبلََنا ، فَأَْعَسأَلْتُ رَبِّي ِفيَها ثَالثًا ، فَ
َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاقَ بن ، " َعنِيَها َوَسأَلُْتهُ أَنْ ال ُيَسلِّطَ َعلَْيَنا َعُدوا ، فَأَْعطَانِيَها ، َوَسأَلُْتُه أَنْ ال َيلْبَِسَنا ِشيًَعا ، فََمَن

مٍ ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ ، َعْن الَْعالِء بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن سَاِل



َنوْفَلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َخبَّابٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،  َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث بن
بٍ ، َعْن َعْبدِ ، َعنِ اْبنِ ِشَهاِمثْلَُه ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ بن الْفَْضلِ اَألسْفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا أَبِي 

  اللَُّه َعلَْيِه اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َخبَّابٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى

  .َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 
  َعاٍذ ، حَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُم -٣٥٤٤

َحدَّثََنا خَاِلدُ بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا أَُبو : َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُعَبْيِد اللَِّه الُْغدَانِيُّ ، قَاال 
كُنَّا قُُعوًدا : َعْبِد اللَِّه بن َخبَّابٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  ُيوُنَس الْقَُشيْرِيُّ ، َحاِتُم بن أَبِي َصِغَريةَ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن

قَْد َسِمْعَنا َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا ، : قُلَْنا ، " أََتْسَمُعونَ ؟ : " َعلَى َبابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَخََرَج َعلَْيَنا ، فَقَالَ 
بِكَذِبِهِمْ  كُونُ َعلَْيكُمْ أَُمَراُء فَال ُتَصدِّقُوُهْم بِكَِذبِهِْم ، َوال ُتِعيُنوُهْم َعلَى ظُلِْمهِْم ، فَإِنَُّه َمْن َصدَّقَُهْمإِنَُّه َسَي: " فَقَالَ 

َرانُ بن َبكَّارٍ الَْبرَّاُد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا ِعْم، " َعلَى ظُلِْمهِْم فَلَْيَس َيرُِد َعلَيَّ الْحَْوَض 
 بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن رَْوحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحْربٍ األَْبَرُش ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ ، َعْن َعِديِّ

ِه بن َخبَّابٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، الطَّاِئيِّ ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد ، َعْن َحْربٍ ، َعْن َعْبِد اللَّ
  .َنْحَو َحدِيِث حَاِتمِ بن أَبِي َصِغَريةَ

  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، ح -٣٥٤٥

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمِغَريِة ، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َشْيَبانُ ، قَاال َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، 
تُ َصِحْبُت أَْصحَاَب النََّهرِ ، فَكُْنُت ِفيهِْم ، ثُمَّ كَرِْه: َرُجلٌ ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ كَانَ ُيَجاِلُسَنا ِفي الَْمْسجِِد الَْجاِمعِ ، قَالَ 

ْيَن الْقَْرَيِة نََهٌر إِذْ َخَرَج َرُجلٌ ِمنَ أَْمَرُهْم َخِشيتُ أَنْ َيقُْتلُونِي ، فََبْيَنا أََنا َمَع طَاِئفٍَة ِمْنُهمْ إِذْ أََتْيَنا َعلَى قَْرَيٍة وََبْيَنَنا وََب
َواللَِّه َيْعرِفُوُه َولَْم أَْعرِفُْه ، : ال َرْوعَ لََك ، فَقُلُْت : ، قَالُوا  أََجلْ: كَأَنَّا َروَّعَْناَك ؟ قَالَ : الْقَْرَيِة ُمَروًَّعا ، فَقَالُوا لَُه 

َهلْ َسِمْعَت ِمْن أَبِيكَ : َنَعْم ، فَقَالُوا : أَْنَت اْبُن َخبَّابٍ صَاِحُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ : فَقَالُوا 
َنَعْم ، َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ َحِديثًا ُتَحدِّثَُنا َع

لْمَاِشيِ ، وَالَْماِشي ِفيَها خَْيٌر ِمَن الْقَاِعُد ِفيَها َخْيٌر ِمَن الْقَاِئمِ ، وَالْقَاِئُم ِفيَها َخْيٌر ِمَن ا: ذَكََر ِفْتَنةً ، فَقَالَ " َوَسلََّم 
فَقَرَُّبوهُ إِلَى َشطِّ النََّهرِ فَذََبُحوُه ، فََرأَْيُت َدَمُه َيِسيلُ ِفي : ، قَالَ " السَّاِعيِ ، فَإِنْ أَْدَركَْتَك فَكُْن َعْبَد اللَِّه الَْمقْتُولَ 

أََخذُوا أُمَّ وَلَِدِه فَقََتلُوها َوكَاَنْت ُحْبلَى فََبقَُروا بَطَْنَها ، لَْم أَْصَحْب قَْوًما ُهْم فَ: الَْماِء ِمثْلَ الشَِّراِك َما اْبذَقَرَّ ، قَالَ 
  .أَبَْغُض إِلَيَّ ُصْحَبةً ِمنُْهْم حَتَّى َوَجْدُت َخلَْوةً فَاْنفَلَتُّ

ْسلََمةَ بن قَْعَنبٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي َمْسلََمةُ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َم -٣٥٤٦
أَْنَت َعْبدُ اللَّهِ : كُْنُت َمَع الْخََوارِجِ فَأَتَْيَنا َعلَى َرُجلٍ ، فَقَالُوا : ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، َعْن َرُجلٍ ، ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ ، قَالَ 

فََهلْ أَْنَت ُمَحدِّثُنا ، َعْن أَبِيَك ، َعْن : َنَعْم ، قَالُوا : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ بن َخبَّابٍ صَاِحبِ َرُسولِ 
: ِه َوَسلََّم ، قَالَ َنَعْم ، َسِمْعتُ أَبِي ُيَحدِّثُ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ 

يَها أَفَْضلُ ِمَن السَّاِعيِ ، َتكُونُ ِفْتَنةٌ ، الْقَاِعُد ِفيَها أَفَْضلُ ِمَن الْقَاِئمِ ، َوالْقَاِئُم ِفيَها أَفَْضلُ ِمَن الَْماِشيِ ، وَالَْماِشي ِف" 
فَقَدَُّموُه إِلَى َضفَّةِ النََّهرِ : فَكُْن أَْنَت َعْبَد اللَِّه الَْمقْتُولَ ، قَالَ :  ، فَقَالُوا لَُه" فَإِذَا كَانَ ذَِلَك فَكُْن َعْبَد اللَِّه الَْمقُْتولَ 



ذَِلكَ ا ِفي َبطْنَِها ، فَلَمَّا رَأَْيُت فََضَربُوا ُعُنقَُه فََجَرى َدُمُه كَأَنَّهُ ِشرَاُك َنْعلٍ ، َما اْبذَقَرَّ ، ثُمَّ قَرَّبُوا أُمَّ وَلَِدِه فََبقَُروها َعمَّ
  .فَاَرقُْتُهْم 

دَّثََنا سَِعيُد بن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْحَسْينِ الصَّاُبونِيُّ التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى اَألزِْديُّ ، َح -٣٥٤٧
لَمَّا َتفَرََّق النَّاُس َصِحْبُت قَْوًما : ْبِد الْقَْيسِ ، قَالَ َعاِمرٍ ، َعْن َصاِلحِ بن ُرسُْتمٍ ، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن َع

 َرُجلٌ ، فَلَمَّا َنظََر إِلَى لَْم أَْصَحْب قَْوًما أََحبَّ إِلَيَّ ُصْحَبةً مِْنُهْم ، فَسِْرَنا َعلَى َشطِّ نََهرٍ ، فَُرِفَع لََنا َمْسجٌِد فَإِذَا ِفيِه
فَإِذَا ُهَو َعْبدُ اللَِّه بن : قَْد ُرْعُتُمونِي ، قَالَ : ِلَم ُتَرُع ؟ فَقَالَ : ًعا َيُجرُّ ثَْوَبُه ، فَقَالَ لَُه أَِمريَُنا َنوَاِصي الْخَْيلِ خََرَج فَزِ

فََحدَّثَ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َخبَّابٍ ، قَالَ لَُه أَمُِريَنا َحدِّثَْنا َحِديثًا َسِمْعَتُه ِمْن أَبِيَك ُيَحدِّثُُه ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّ
ذَكََر ِفْتَنةً الْقَاِعُد ِفيَها َخْيٌر ِمَن الْقَاِئمِ ، َوالْقَاِئُم ِفيَها َخْيٌر ِمنَ " ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

فَقَرَُّبوُه إِلَى َشطِّ النََّهرِ : ، قَالَ " اِعيِ ، فَإِنْ أَْدَركَْتَك فَكُْن َعْبَد اللَِّه الَْمقْتُولَ الَْماِشيِ ، وَالَْماِشي ِفيَها خَْيٌر ِمَن السَّ
َنْت ُحْبلَى ثُمَّ أََخذُوا أُمَّ وَلَِدِه فَقََتلُوها ، َوكَا: فَذََبُحوُه ، فََرأَْيُت َدَمُه َيِسيلُ ِفي الَْماِء ِمثْلَ الشَِّراِك َما اْبذَقَرَّ ، قَالَ 

  .فََبقَُروا َبطْنََها فَلَْم أَْصَحْب قَْوًما أَْبَغَض إِلَيَّ مِْنُهْم َحتَّى َوَجْدتُ َخلَْوةً فَاْنفَلَتُّ 
  قَْيُس بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َخبَّابٍ إِْسَماِعيلُ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ

ثََنا َعِليُّ بن َمْعَبٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ ، َعْن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّ - ٣٥٤٨
َدَخلُْت َعلَى َخبَّابٍ أَُعوُدُه َوقَدِ اكَْتَوى ِفي بَطْنِِه َسْبًعا ، : إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ 

لََدَعْوُت بِِه ، أَال إِنَّ أَْصحَاَبَنا َمضَْوا ، " َنَهى أَنْ َنْدُعَو بِالَْمْوِت " لَْوال أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَ َخبَّاٌب فَقَ
َنجِْد لَُه َمْوضًِعا إِال ِفي التُّرَابِ ، إِنَّ الَْمْرَء يُْؤَجُر ِفي  َولَْم ُيِصيبُوا ِمَن الدُّْنَيا َشْيئًا ، أَال وَإِنَّا قَْد أََصْبَنا َبْعدَُهْم حَتَّى لَْم

  .َوُهَو َيوَْمِئٍذ َيْبنِي َحاِئطًا لَُه : َنفَقَِتِه كُلَِّها ، إِال ِفي َشْيٍء َيْجَعلُُه ِفي َهذَا التَُّرابِ ، قَالَ 
، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ -٣٥٤٩

َنَهى " لَْوال أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أََتيَْنا َخبَّاًبا َنُعوُدُه َوقَِد اكَْتَوى ِفي َبطْنِِه َسْبًعا ، فَقَالَ : أَبِي َحازِمٍ ، قَالَ 
نَّا َبقِيَنا لََدَعْوُت بِِه ، ثُمَّ ذَكََر َمْن َمَضى ِمْن أَْصَحابِهِ أَنَُّهْم َمضَْوا َولَمْ َيأْكُلُوا ِمْن أُجُورِِهْم َشْيئًا ، وَإِ" نْ َنْدُعَو بِالَْمْوِت أَ

 أَنْ ُيْنِفقَُه ِفي التُّرَابِ ، َوإِنَّ الُْمْسِلَم لَُيْؤَجُر ِفي كُلِّ َبْعدَُهْم َحتَّى نِلَْنا ِمَن الدُّْنَيا َما ال َيْدرِي أََحُدَنا ، َما َيْصَنُع بِِه إِال
  .َشْيٍء أَْنفَقَهُ إِال َما أَْنفَقَُه ِفي التُّرَابِ

َتْيُت َخبَّاًبا َوقَدِ أَ: َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن إِْسَماِعيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، قَالَ  -٣٥٥٠
  .لََدَعْوتُ بِِه " َنَهى أَنْ َنْدُعَو بِالَْمْوِت " لَْوال َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اكَْتَوى ِفي َبطْنِهِ َسْبًعا ، فَقَالَ 

: ْعِد ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْج -٣٥٥١
إِنَّ أَْصَحاَبَنا الَِّذيَن َسلَفُوا َمَضْوا ، َوذََهُبوا لَْم َتنْقُْصُهمُ : َدَخلَْنا َعلَى َخبَّابٍ َنُعوُدُه َوقَدِ اكَْتَوى َسْبَع كَيَّاٍت ، فَقَالَ 

ثُمَّ أََتيَْنا َبْعَد ذَِلَك نَُعوُدُه َوُهَو َيبْنِي حَاِئطًا لَهُ : ْبَنا بَْعَدُهْم َما ال َنجُِد لَُه َمْوضًِعا إِال التَُّراَب ، قَالَ الدُّْنَيا َشْيئًا ، وَإِنَّا أََص
" ال أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ الُْمْسِلَم ُيْؤَجُر ِفي كُلِّ َشْيٍء ُيْنِفقُُه إِال َشيْئًا َيْجَعلُُه ِفي التَُّرابِ ، َولَْو: ، فَقَالَ 

  .لََدعَْوُت بِِه " َنَهى أَوْ َنهَاَنا أَنْ َنْدُعَو بِالْمَْوِت 
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٣٥٥٢



َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن إِْدرِيَس ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلدٍ : ا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََن
اللَِّه لَْوال أَنَّ َرسُولَ : َدَخلَْنا َعلَى خَبَّابٍ َوقَِد اكَْتَوى سَْبَع كَيَّاٍت ِفي بَطْنِِه ، فَقَالَ : ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ 

َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، ، لََدَعْوتُ بِِه " َنَهاَنا أَنْ َنْدُعَو بِالَْمْوِت " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َخبَّابٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك ، َوَوِكيٌع ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن 

َخبَّابِ بن اَألَرتِّ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا قَْيٌس ، َعْن  -٣٥٥٣
أَال َتْسَتْنِصُر لََنا أَال : بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمَتَوسِّدٌ ُبْرَدةً لَُه ِفي ِظلِّ الْكَْعَبِة ، فَقُلَْنا َشكَْوَنا إِلَى النَّ: ، قَالَ 

لَْحِمِه َوَعظِْمِه ، فََما ُيَصدُّ  قَْد كَانَ َمْن قَْبلَكُْم ُيْؤَخذُ الرَُّجلُ فَُيْمَشطُ بِأَْمَشاطِ الَْحِديِد َما ُدونَ: " َتْدُعو لََنا ؟ فَقَالَ 
خَاُف إِال اللََّه أَوِ الذِّئْبَ ذَِلَك َعْن ِدينِِه ، وَاللَِّه لَُيَتمَّنَّ َهذَا اَألْمرُ َحتَّى َيِسَري الرَّاِكُب ِمْن َصْنَعاَء إِلَى َحْضَرمَْوَت ال َي

  ".َعلَى غََنِمِه َولَِكنَّكُمْ َتْستَْعجِلُونَ 

سٍ ، َعْن ثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا خَاِلٌد ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيَحدَّ -٣٥٥٤
أَال َتسَْتْنِصرُ : َبِة فََشكَْوَنا إِلَْيِه ، فَقُلَْنا أَتَْيَنا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمَتَوسٌِّد رَِداَءُه ِفي ِظلِّ الْكَْع: َخبَّابٍ ، قَالَ 

قَْد كَانَ َمْن قَْبلَكُْم ُيْؤَخذُ الرَُّجلُ فَُيحْفَُر لَُه ِفي اَألْرضِ ، : " فََجلََس ُمْحَمارٌّ لَْوُنُه ، فَقَالَ : لََنا أَال َتْدُعو اللََّه لََنا ؟ قَالَ 
ى َيِسريَ َعلُ َعلَى رَأِْسِه فَُيجَْعلُ ِفلْقََتْينِ َما َيْصرِفُُه َعْن ِدينِِه ، وَاللَِّه لَُيِتمَّنَّ اللَُّه َهذَا األَْمَر حَتَّثُمَّ ُيَجاُء بِالِْمْنَشارِ فَُيْج

  " . الرَّاِكُب ِمْن َصْنَعاَء إِلَى َحْضَرمَْوَت ال َيْخَشى إِال اللََّه َوالذِّئَْب َعلَى غََنِمِه َولَكِنَّكُمْ َتْعَجلُونَ

اعِيلَ بن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن إِْسَم -٣٥٥٥
َوَسلََّم َوُهَو ُمَتَوسٌِّد ُبْرَدةً لَُه ِفي ِظلِّ  َدَخلَْنا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َخاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

قَْد كَانَ َمْن قَْبلَكُْم ُيْؤَخذُ الرَُّجلُ فَُيْحفَرُ لَُه ِفي : " أَال َتْدُعو لََنا ؟ فََجلََس ُمْحَمرا َوْجُهُه ، فَقَالَ : الْكَْعَبِة ، فَقُلَْنا 
َعلُ فَْوَق َرأِْسِه َما َيْصرِفُُه َعْن ِدينِِه َويُْمَشطُ بِأَْمَشاِط الَْحدِيِد َما ُدونَ َعظِْمِه ِمْن لَْحمٍ اَألْرضِ ، ثُمَّ ُيَجاُء بِالِْمْنشَارِ فَُيْج

َيْخَشى إِال  ى َحْضَرَمْوَت الَوَعَصبٍ ، َوال َيْصرِفُُه َعْن ِدينِِه ، َولَُيِتمَّنُّ اللَِّه َهذَا األَْمُر حَتَّى َيِسريُ الرَّاِكُب ِمْن َصنَْعاَء إِلَ
  " .اللََّه َوالذِّئَْب َعلَى غََنِمِه َولَِكنَّكُْم تَْعَجلُونَ 

ْسَماعِيلَ ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس ، َعْن إِ -٣٥٥٦
َيا : ا أََتْيَنا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمَتَوسٌِّد بِرَِداٍء لَُه ِفي ِظلِّ الْكَْعَبِة ، فَقُلَْن: الَ قَْيسٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَ

لَقَْد كَانَ َمْن قَْبلَكُْم َوإِنَّ  : "َرسُولَ اللَِّه ، أَال َتْدُعو اللََّه أَال َتْستَْنِصُر ؟ فََجلََس ُمْحَمرا َوْجُهُه غَْضبَاًنا ، ثُمَّ قَالَ 
ْمَشاِط الَْحدِيِد َما ُدونَ َعظِْمِه أََحَدُهْم لَُتْحفَرُ لَُه الُْحفَْرةُ ، ثُمَّ ُيوَضُع ِفيَها ثُمَّ ُيوَضُع الْمِْنشَاُر َعلَى َرأِْسِه ، ثُمَّ يُْمَشطُ بِأَ

تَْعَجلُونَ ، وَاللَِّه لَُيَتمَّنَّ َهذَا اَألْمُر َحتَّى َيِسَري الرَّاِكُب ِمْن َصْنَعاَء إِلَى ، فََما َيْصرِفُُه ذَِلَك َعْن ِدينِِه ، وَلَكِنَّكُْم 
  " .َحْضَرمَْوَت ال َيَخافُ إِال اللََّه َوالذِّئَْب َعلَى غََنِمِه 

َمهْرِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي إِْسَماِعيلُ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ الْ -٣٥٥٧
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : بن َعيَّاشٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َخبَّابِ بن اَألَرتِّ قَالَ 

  " .لُّ َنفَقَةٍ ُيْنِفقَُها الْعَْبُد ُيْؤَجُر ِفيَها إِال الُْبْنَيانُ كُ: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أََبانَ ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َوَمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، قَاال  -٣٥٥٨
َيَضعُ الْعََنَزةَ لَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى " كَانَ َخبَّاٌب : ْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َعطَاٍء ، َعْن إِ



  " .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن َعْمرِو بن : ، قَاال َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ِحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ اَألصَْبَهانِيُّ ، َوُمحَمَُّد بن ُزَهْيرٍ اُألُبلِّيُّ  -٣٥٥٩

كُْنُت أََضعُ : " ُسكَْينٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن النَّْضرِ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 
  ".الَْعنََزةَ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  يَسى بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن قَْيسٍِع
ن أَبِي َحازِمٍ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن قَْيسِ ب -٣٥٦٠

ال : " ي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ لَْوال أَنِّ: َدَخلَْنا َعلَى َخبَّابٍ َوقَِد اكْتََوى ، فَقَالَ : قَالَ 
  .لََتَمنَّْيُتُه " َيَتَمنََّينَّ أََحُدكُمُ الَْمْوَت 

ثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ِعيَسى َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّ -٣٥٦١
لَْوال أَنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى : َدَخلَْنا َعلَى َخبَّابٍ َوقَِد اكَْتَوى َسْبًعا ، َوقَالَ : بن الُْمسَيِّبِ ، َعْن قَْيسٍ ، قَالَ 

  .لََتمَنَّْيُتُه " ال َيَتَمنََّينَّ أََحدُكُُم الَْمْوَت : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  َبَيانُ بن بِْشرٍ ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ

، وَاْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن إِْسَماعِيلَ بن ُمجَاِلٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َبَياِن بن بِْشرٍ -٣٥٦٢
" َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ : ا َعلَى َخبَّابٍ َنُعوُدُه َوقَدِ اكَْتَوى ، فَقَالَ َدَخلَْن: َخاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ ، قَالَ 

  .َولَْوال ذَِلَك لََدعَْوُت ، َوُهَو ُيَعاِلُج حَاِئطًا لَُه " َنْدُعَو بِالَْمْوِت 
إِنَّ الُْمْسِلمَ ُيْؤَجُر ِفي َنفَقَِتِه كُلَِّها إِال َما َيْجَعلُُه ِفي : " ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ إِنََّّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ: فَقَالَ  -٣٥٦٣
  " .التُّرَابِ 
بِي َخاِلٍد ، َوَبَيانِ أََحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن  -٣٥٦٤

أََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمَتَوسٌِّد ُبرَْدةً ِفي ِظلِّ الْكَْعَبِة ، َوقَْد : بن بِْشرٍ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 
إِنَّ َمْن : " أَال َتْدُعو اللََّه لََنا ؟ فََجلََس مُْغَضًبا ُمْحَمرا َوْجُهُه ، َوقَالَ  َيا َرسُولَ اللَِّه: لَِقيَنا ِمَن الُْمْشرِِكَني ِشدَّةً ، فَقُلُْت 

 ُه ذَِلَك َعْن ِدينِِه ، َوإِنْ كَانَكَانَ قَْبلَكُْم لُِيْسأَلُ الْكَِلَمةَ فََما ُيْعِطيَها فَيُوَضُع َعلَْيِه الْمِْنَشاُر فَُيَشقُّ بِاثَْنَتْينِ َما َيْصرِفُ
َولَِكنَّكُْم تَْعَجلُونَ ،  أََحُدُهْم لَيُْمَشطُ َما ُدونَ ِعظَاِمِه ِمْن لَْحمٍ ، أَْو َعَصبٍ بِأَْمَشاِط الَْحِديِد َما َيْصرِفُُه ذَِلَك َعْن ِدينِِه

أَوِ الذِّئْبَ " ، َوزَاَد ِفيِه َبَيانُ " َيخَاُف إِال اللََّه  َولَُيِتمَّنَّ اللَُّه َهذَا األَْمَر حَتَّى َيِسريَ الرَّاِكُب ِمْن َصنَْعاَء إِلَى َحْضَرمَْوَت ال
.َعلَى غََنِمِه   "  

  ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن يُوُسَف ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ  -٣٥٦٥
: ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، وََبَيانَ ، َعْن قَْيسٍ ، قَالَ  َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي

نيَ ِشدَّةً َوَبلَُغوا ِمنَّا ِمَن الُْمْشرِِكَسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمَتَوسٌِّد بُْرَدةً ِفي ِظلِّ الْكَْعَبِة َوقَْد لَقِيَنا 
قَْد كَانَ َمْن كَانَ قَْبلَكُْم ُيْؤَخذُ الرَُّجلُ فَُيْمَشطُ الَْحِديَد َما ُدونَ لَْحِمِه : " أَال َتْدُعو لََنا ؟ فَقَالَ : الْجَْهَد ، فَقُلُْت 

  " .َوَعظِْمِه َما َيُصدُُّه ذَِلَك َعْن ِدينِِه 
  ِه الَْيْشكُرِيُّ ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍالُْمِغَريةُ بن َعْبدِ اللَّ



َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن أَْحَمَد الَْوِكيِعيُّ ، َحدَّثََنا اَألْزَرقُ بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِبَْراهِيَم ،  -٣٥٦٦
أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِة ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الُْمِغَري

 َيا َرسُولَ اللَِّه أَال َتْدُعو اللََّه َعلَى َهُؤالِء الْقَْومِ الَِّذيَن: َوُهَو ُمْضطَجِعٌ َتْحَت َشَجَرٍة وَاِضٌع َيَدُه َتْحتَ رَأِْسِه ، فَقُلُْت 
فََصَرَف َوْجَهُه َعنِّي ، فََتَحوَّلُْت إِلَْيِه ، فََصَرَف َوْجَهُه َعنِّي ثَالثَ مَرَّاٍت ، كُلُّ : قَْد َخِشيَنا أَنْ يَُردُّونا َعْن ِدينَِنا ؟ قَالَ 

ا النَّاُس اتَّقُوا اللََّه فَوَاللَِّه إِنْ كَانَ الرَُّجلُ ِمَن أَيَُّه: " ذَِلَك أَقُولُ لَُه فََيصْرُِف َوْجَهُه َعنِّي ، فََجلََس ِفي الثَّاِلثَِة ، ثُمَّ قَالَ 
وا اللََّه فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَاِتحٌ الُْمْؤِمنَِني قَْبلَكُمْ لَيُوَضُع الِْمْنشَاُر َعلَى رَأِْسِه فَُيَشقُّ بِاثَْنْينِ ، َوَما يَْرَتدُّ َعْن ِدينِِه ، اتَّقُ

َيى بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َيْح، " ٌع لَكُْم وصَانِ
مٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الُْمِغَريِة بن َعْبِد اللَِّه الَْيْشكُرِيِّ ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 
  َمْسرُوُق بن اَألْجَدعِ ، َعْن َخبَّابٍ

انُ ، َعنِ اَألْعَمشِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْي: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َوأَُبو َخِليفَةَ ، قَاال  -٣٥٦٧
كُْنُت قَْيًنا ِفي الَْجاِهِليَِّة ، فََعِملُْت ِللَْعاصِ بن َواِئلٍ َسْيفًا ، : ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن َمْسرُوقٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

 أَكْفُُر بُِمَحمٍَّد َحتَّى ُيمِيَتَك اللَُّه ، فَذَكَْرُت ذَِلكَ ال: " فَجِئُْت أََتقَاَضاُه ، فَقَالَ ال أُْعِطيَك َحتَّى َتكْفَُر بُِمَحمٍَّد ، فَقُلُْت 
أَفَرَأَْيَت الَِّذي كَفََر بِآيَاِتَنا َوقَالَ ألُوَتَينَّ َماال وََولًَدا أَطَّلَعَ {: ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

  .ُمَوثَّقًا: ، قَالَ ] " ٧٨،  ٧٧: مرمي [} اتََّخذَ عِْنَد الرَّْحَمنِ َعْهدًا الْغَْيَب أَمِ
َسِمْعُت أََبا :  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، أََنا شُْعَبةُ ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ ، قَالَ -٣٥٦٨

كُْنُت َرُجال قَْيًنا ِفي الَْجاِهِليَِّة َوكَانَ ِلي َعلَى الَْعاصِ بن وَاِئلٍ : ْسُروقٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ الضَُّحى ُيَحدِّثُ ، َعْن َم
، " ُه ثُمَّ َيبَْعثََك ال أَكْفُُر بُِمَحمٍَّد حَتَّى ُيِميَتَك اللَّ: " َدَراِهُم ، فَأََتْيُتهُ أََتقَاَضاُه ، ال أَقْضِيَك حَتَّى َتكْفَُر بُِمَحمٍَّد ، فَقُلُْت 

أَفََرأَْيَت الَِّذي كَفَرَ {: فَنََزلَْت َهِذهِ اآلَيةُ : َدْعنِي حَتَّى أَمُوَت ثُمَّ أُْبَعثَ فََيِصَري ِلي مَالٌ َوَولٌَد فَأَقِْضَيَك ، قَالَ : فَقَالَ 
  .اآلَيِة  إِلَى آِخرِ] " ٧٧: مرمي [} بِآَياتَِنا َوقَالَ ألُوَتَينَّ َماال َووَلَدًا

ْسُروقٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َحفٌْص ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن َم -٣٥٦٩
نَّكُْم َتْزُعُمونَ أَنَّكُْم تَْرجُِعونَ إِلَى َمالٍ إِ: َعِملُْت ِللَْعاصِ بن َواِئلٍ َعَمال فَأََتْيُتُه أََتقَاَضاُه ، فَقَالَ : " َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

أَفََرأَْيتَ الَِّذي كَفََر {: َجلَّ َوَولٍَد ، وَإِنِّي أَْرجُِع إِلَى َمالٍ وََولٍَد ، فَإِذَا َرَجْعتَ إِلَيَّ ثُمَّ أَْعطَْيُتَك ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َو
  ] . ٧٧: مرمي [} بِآَياتَِنا

 ، َعْن أَبِي َنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َوَوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشَِحدَّثَ -٣٥٧٠
اُه ، فَقَالَ ال أَقِْضيكَ كَانَ ِلي َعلَى الَْعاصِ بن وَاِئلٍ َحقٌّ فَأََتْيُتُه أَتَقَاَض: الضَُّحى ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

إِذَا بُِعثْتُ : ، قَالَ " ال َواللَِّه ال أَكْفُُر بِِه حَتَّى َتُموَت وُتْبَعثَ : " َحتَّى َتكْفَُر بُِمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت 
َحدَّثََنا أَُبو ]  ٧٧: مرمي [} أَفََرأَْيَت الَِّذي كَفََر بِآيَاِتنَا{: َعزَّ َوَجلَّ  َسَيكُونُ ِلي َمالٌ وََولٌَد فَأَقْضِيَك حَقََّك ، فَأَْنَزلَ اللَُّه

شِ ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، ُحَصْينِ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَم
َراهِيُم بن َبشَّارٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِْب َعْن َمْسُروقٍ

كُْنُت قَْيًنا َوكَانَ : بَّاًبا ، قَالَ َسِمْعُت َخ: الرَّمَاِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمْسِلمٍ ، َعْن َمْسُروقٍ ، قَالَ 



  .ِلي َعلَى الَْعاصِ بن َواِئلٍ ، فَذَكََر الَْحِديثَ 
  أَُبو وَاِئلٍ َشِقيُق بن َسلََمةَ ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َخبَّابٍ

حَْولُ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ بن َمْعنٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى اَأل -٣٥٧١
لَمَّا : َسِمْعُت َخبَّاَب بن اَألَرتِّ ، َيقُولُ : الَْمْسعُوِديُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ ، َعْن َمْسُروقٍ ، قَالَ 

َيتُْرْك إِال َنمَِرةً ، َوكَانَ إِذَا غَطَّى بَِها َوْجَهُه َورَأَْسُه َبَدْت رِْجالُه ،  كَانَ َيْوُم أُُحٍد قُِتلَ ُمْصَعُب بن ُعَمْيرٍ َرِحَمُه اللَُّه وَلَْم
ا غَطُّوا بَِها رَأَْسُه َوَضعُوا َعلَى رِْجلَْيِه شَْيئً: " َوإِذَا غَطَّى بَِها رِْجالُه َبَدا َرأُْسُه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ".ِمَن اِإلذِْخرِ 
  أَُبو وَاِئلٍ َشِقيُق بن َسلََمةَ ، َعْن َخبَّابٍ

، َعْن َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ  -٣٥٧٢
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَنْحُن َنْبَتِغي َوْجَه اللَِّه فََوَجَب أَجُْرَنا َعلَى اللَِّه ، فَِمنَّا َهاجَْرَنا َمَع َرُسولِ اللَّ: َخبَّابٍ ، قَالَ 

ا إِذَا غَطَّْيَنا رَأَْسُه َنِمَرةٌ كُنََّمْن ذََهَب لَْم َيأْكُلْ ِمْن أَْجرِِه ، كَانَ ِمنُْهْم ُمْصَعبُ بن ُعَمْيرٍ قُِتلَ َيْوَم أُُحٍد ، َولَمْ َيكُْن لَُه إِال 
غَطُّوا بَِها رَأَْسُه : "  َخَرَجْت رِْجالُه ، وَإِذَا غَطَّْيَنا رِْجلَْيِه خََرَج َرأُْسُه ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن ، لَُه ثََمَرُتُه فَُهَو َيْهِدُبَها ، َوِمنَّا َمْن أَْينََعْت " َواْجَعلُوا َعلَى رِْجلَْيِه ِمَن اإلِذِْخرِ 
هَاَجْرَنا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَعبَّاسٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمحَمٍَّد ، َعلَْيِه َوَسلََّم َنْبَتِغي َوْجَه اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَذَكََر ِمثْلَُه 
ْوٍن ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن َخبَّابٍ الطََّناِفِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمحَمٍَّد الُْمحَارِبِيُّ ، َوَجْعفَُر بن َع

  .َهاجَْرَنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَذَكََر ِمثْلَُه : ، قَالَ 

ْيَنةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُعَي -٣٥٧٣
إِنَّا َهاَجْرَنا َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نَْبَتِغي َوْجهَ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، : َسِمْعُت َخبَّاَب بن اَألَرتِّ ، َيقُولُ : 

ا َمْن َمَضى َولَْم َيأْكُلْ ِمْن َحَسنَاِتِه شَْيئًا ، ِمنُْهْم ُمْصَعُب بن ُعَمْيرٍ قُِتلَ َيْوَم أُُحٍد وََتَركَ فََوَجَب أَْجُرَنا َعلَى اللَِّه ، فَِمنَّ
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، النَّبِيُّ َصلَُّبْرَدةً إِذَا َجَعلَْناَها َعلَى رِْجلَْيِه َبَدا رَأُْسُه ، َوإِذَا َجَعلَْناَها َعلَى رَأِْسِه َبَدْت رِْجالُه ، فَأََمَر 

، َوِمنَّا َمْن أَْيَنَعْت لَهُ ثََمَرُتُه فَُهَو يَْهدُِبَها ، َيعْنِي َيأْكُلَُها " أَنْ َنْجَعلََها َعلَى رَأِْسِه َوَنجَْعلَ َعلَى رِْجلَْيِه َشْيئًا ِمَن اِإلذِْخرِ " 
.  

َسِمْعتُ َشِقيَق بن َسلََمةَ ، : ا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعنِ اَألْعَمشِ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََن -٣٥٧٤
ا َهاَجْرَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نَْبَتِغي َوْجَه اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوَوَجَب أَْجُرَن: َحدَّثََنا َخبَّاٌب ، قَالَ : َيقُولُ 

، فَلَْم َنجِْد شَْيئًا ُنكَفُِّنُه ِفيِه َعلَى اللَِّه ، فَِمنَّا َمْن َمَضى َولَْم َيأْكُلْ ِمْن أَجْرِِه َشيْئًا ِمْنُهْم ُمصَْعُب بن ُعَمْيرٍ قُِتلَ َيْوَم أُُحٍد 
لَْيِه َخَرَج َرأُْسُه ، فَأَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال َنِمَرةً إِذَا غَطَّيَْنا بَِها َرأَْسهُ َخَرَجْت رِْجالُه َوإِذَا غَطَّيَْنا رِْج

  .، َوِمنَّا َمْن أَْينََعْت لَُه ثَمََرُتُه فَُهَو َيْهِدُبَها " أَنْ ُنَغطَِّي َرأَْسُه َوَنجَْعلَ َعلَى رِْجلَْيهِ إِذِْخًرا : " 

ورٍ الرُّمَّانِيُّ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َمْنُص -٣٥٧٥
اللَُّه َعلَْيِه  إِنَّا قَْوٌم َهاجَْرَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى: ُجحَاَدةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 



بن ُعَمْيرٍ قُِتلَ َيْوَم أُُحٍد ،  َوَسلََّم ، فََوَجَب أَْجرَُنا َعلَى اللَِّه ، فَِمنَّا َمْن قُبَِض َولَْم َيأْكُلْ ِمْن أَْجرِهِ َشْيئًا ، ِمنُْهْم ُمْصَعُب
رِْجالُه ، وَإِذَا غُطَِّي بَِها رِْجالهُ َخَرجَ رَأُْسُه ، فَذُِكَر ذَِلَك  َولَْم يُوَجْد لَهُ إِال َنمَِرةٌ ، كَانَ إِذَا غُطَِّي بَِها َرأُْسهُ َخَرَج

، َوِمنَّا َمْن أَْيَنَعْت لَُه ثَمََرُتُه فَُهَو " غَطُّوا بَِها َرأَْسُه وَاْجَعلُوا َعلَْيِه إِذِْخًرا : " ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َها َيْهِدُب

َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ، اللَِّه ، فَذَكََر ِمثْلَُه َهاجَْرَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْبتَِغي َوْجَه : َخبَّابٍ ، قَالَ 
بَّابٍ ، َعنِ النَّبِيِّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َخ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 

َسْيُن بن حَفْصٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ الَْجارُوِديُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى الزَّجَّاُج ، َحدَّثََنا الُْح -٣٥٧٦
لَى الَْعاصِ بن َواِئلٍ َدْينٌ كَانَ ِلي َع: ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن ُشَعْيبٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

ال أَكْفُُر بُِمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : " َوكُْنُت َرُجال قَْيًنا فَأََتْيُتُه أَتَقَاَضاُه ، فَقَالَ ال أُْعطِيَك حَتَّى َتكْفَُر بُِمَحمٍَّد ، فَقُلُْت 
فَإِنَُّه سََيكُونُ ِلي َمالٌ َووَلٌَد ، : نََعْم ، قَالَ : َمْبعُوثٌ َبْعدَ الَْمْوِت ؟ قَالَ َوإِنِّي لَ: َوَسلََّم حَتَّى َتُموَت ثُمَّ ُتبَْعثَ ، قَالَ 

: ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ ] "  ٨٠ـ٧٧: مرمي [} فَْردًا{إِلَى } أَفََرأَْيتَ الَِّذي كَفََر بِآيَاِتنَا{: فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : قَالَ 
َحمَّاُد بن ُشعَْيبٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َوَرَواهُ النَّاُس كما ذكرناه أوال ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن  َهكَذَا َروَاُه

ِديثِ ِمْن َح أَبِي الضَُّحى ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، فَإِنْ كَانَ َحمَّاُد بن ُشَعْيبٍ َضَبطَُه َعنِ اَألْعَمشِ ، فَُهَو غَرِيٌب
  .أَبِي َواِئلٍ وَاِئلٍ 

دَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ السَِّراُج ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراِهيمَ أَُبو ُموَسى الَْهَروِيُّ ، َح -٣٥٧٧
  اللَِّه بن إِْدرِيَس ، َعْن أَبِيِه ح

اَألْخَرمِ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم الدَّْورَِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو السَّرِيِّ سَْهلُ بن َمْحُموٍد ،  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْعبَّاسِ بن
َخلَْنا َعلَى َد: أَبِي َواِئلٍ َشِقيقِ بن َسلََمةَ ، قَالَ / َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الِْمْنهَالِ بن َعْمرٍو ، َعْن 

إِنَّ ِفي َهذَا التَّاُبوِت ثَمَانَِني أَلَْف ِدْرَهمٍ ، َواللَِّه َما َشَدْدُت لََها ِمْن َخْيٍط ، َوال " َخبَّابِ بن اَألَرتِّ ِفي مََرِضِه ، فَقَالَ 
أَْصَحابِي َمضَْوا َولَمْ َتْنقُْصُهُم الدُّْنَيا َشْيئًا ، وَإِنَّا  أَْبِكي إِنَّ: " َما يُْبكِيَك ؟ قَالَ : ، ثُمَّ َبكَى ، فَِقيلَ " َمَنْعُتها ِمْن َساِئلٍ 

  " .َبِقيَنا بَْعَدُهمْ َحتَّى َما َنجُِد لَُه َمْوضًِعا 
أَُساَمةَ ، َعْن إِْدرِيسَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َسعِيٍد الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو  -٣٥٧٨

ِفي َهذَا التَّاُبوتِ : " َدَخلَْنا َعلَى َخبَّابٍ َنُعوُدُه فََبكَى ، َوقَالَ : اَألوِْديِّ ، َعنِ الِْمْنَهالِ بن َعْمرٍو ، َعْن َشِقيقٍ ، قَالَ 
غَْيُرُه : " ، َوإِمَّا قَالَ " َبْعٌر : " ، إِمَّا قَالَ " نََّها كَذَا َوكَذَا َسْبُعونَ أَلْفًا َما ُشدَّ لََها وِكَاٌء َوال ُمنَِع ِمْنَها َساِئلٌ ، َودِْدُت أَ

. "  
  َحارِثَةُ بن ُمضَرِّبٍ ، َعْن َخبَّابٍ

رِثَةَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َحا -٣٥٧٩
ال َيَتَمنََّينَّ أََحدُكُُم : " لَْوال أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ُمَضرِّبٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

  .لََتَمنَّْيُتُه " الَْمْوَت 



وقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ بن ُمضَرِّبٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُز -٣٥٨٠
  .لََتَمنَّْيُتُه " َنَهاَنا أَنْ ُيَتمَنَّى الْمَْوُت : " لَْوال أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

  َحدَّثََنا اْبُن اْبَنةَ السُّدِّيُّ ، ح َحدَّثََنا الَْحْضَرِميُّ ، -٣٥٨١
: َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ ، قَالَ : َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا اْبُن اَألصَْبَهانِيِّ ، قَاال 

لَْوال أَنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : كَيَّاٍت ِفي َبطْنِِه ، فَقَالَ  َدَخلَْنا َعلَى َخبَّابٍ َنُعوُدُه َوقَدِ اكَْتَوى َسْبَع
  .لََتَمنَّْيُتُه " ال َتَمنَُّوا الَْمْوَت : " َوَسلََّم ، َيقُولُ 

ائِيلُ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َحارِثَةَ بن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْسَر -٣٥٨٢
لَْوال أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َدَخلُْت َعلَى َخبَّابِ بن اَألَرتِّ َوقَدِ اكَْتَوى َسْبًعا ، فَقَالَ : ُمَضرِّبٍ ، قَالَ 

  .لََتَمنَّْيُتُه " مَْوَت ال َيَتَمنَّ أََحدُكُُم الْ: " َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ الَْورْكَانِيُّ ، ح -٣٥٨٣

  َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس ، ح

َحدَّثََنا أَُبو شَِهابٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، : ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن َصاِلحٍ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِ
ِمْعتُ لَْوال أَنِّي َس: َدَخلَْنا َعلَى َخبَّابٍ َوقَدِ اكَْتَوى ِفي َبطْنِهِ َسْبَع كَيَّاٍت ، فَقَالَ : َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ ، قَالَ 

  .لََتَمنَّْيُتُه " ال َيَتَمنَّ أََحُدكُمُ الَْمْوَت : " َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
َزكَرِيَّا بن أَبِي  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَْسلََم الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ، َعْن -٣٥٨٤

لَقَْد َرأَيُْتنِي َمَع َرُسولِ اللَِّه : َدَخلَْنا َعلَى خَبَّابٍ ، فَقَالَ : زَاِئَدةَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ بن ُمضَرِّبٍ ، قَالَ 
  " .لْفًا َمْوُضوَعةً َوَما أَْمِلُك ِدْرَهًما ، َوَهِذهِ أَْرَبُعونَ أَ" َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َم ، َعْن إِْسَراِئيلَ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمَحمَّدٍ الطََّناِفِسيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَد -٣٥٨٥
لَقَْد َرأَيُْتنِي َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َخبَّابٍ ، فَقَالَ َدَخلَْنا َعلَى : ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ بن ُمضَرِّبٍ ، قَالَ 

  " .ال أَْمِلُك ِدْرَهًما َوإِنَّ ِفي َجانِبِ َبيِْتي الَْيْوَم َألْرَبِعَني أَلَْف ِدْرَهمٍ " َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َألْصَبهَانِيِّ ، حَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا اْبُن ا -٣٥٨٦

َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ ، : َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الطُّفَْيلِ ، قَاال 
إِنَّ : " ْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِم: َدَخلَْنا َعلَى َخبَّابٍ َوِفي دَارِِه حَاِئطٌ يُْبَنى ، فَقَالَ : قَالَ 

  " .الُْمْؤِمَن لَيُْؤَجُر ِفي َنفَقَِتِه إِال ِفي َشْيٍء َيْجَعلُُه ِفي التَُّرابِ 
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٣٥٨٧
َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن : ا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال َوَحدَّثََن

  ".الرَّْمَضاَء فَلَْم ُيْشِكَنا  َشكَْوَنا إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: " َحارِثَةَ بن ُمضَرِّبٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 
  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، ح - ٣٥٨٨

َمشِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ِعيَسى ، َعنِ اَألْع: َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 
َشكَوَْنا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّالةَ ِفي : " َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

  " .الرَّْمَضاِء فَلَْم ُيْشِكَنا 



مَّانِيُّ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْح -٣٥٨٩
  " .َشكَْوَنا إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّالةَ ِفي الرَّْمَضاِء فَلَْم ُيْشِكَنا : " َخبَّابٍ ، قَالَ 

َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ،  -٣٥٩٠
بَْعَدهُ لَقَْد َخِشيَنا أَنْ ُيذِْهَب بِأُُجورِنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أَصَْبَنا : " َعْن َحارِثَةَ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

  ".ِمَن الدُّْنَيا 
دَّثََنا يُوُنُس بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َح -٣٥٩١

فَِّن َحْمَزةُ ِفي بُْرَدٍة إِذَا غُطَِّي َرأُْسُه َخَرَجتْ رِْجالُه ، كُ: " أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحارِثَةَ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 
  " .َوإِذَا غَطَّْيَت رِْجلَْيِه خََرَج َرأُْسُه 

، َعْن  َمانََحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلَمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّحِيمِ بن ُسلَْي -٣٥٩٢
  َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، ح

يَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َزكَرِ
لَقَْد رَأَْيُت َحمَْزةَ َوَما َوَجْدَنا ثَْوًبا ُنكَفُِّنُه ِفيِه غَْيَر : " ضَرِّبٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ بن ُم

ا َعلَى رِْجلَْيِه ِمَن ا َرأَْسُه وََوَضْعَنُبْرَدٍة إِذَا غَطَّْيَنا بَِها رِْجلَْيِه خََرَج رَأُْسُه ، َوإِذَا غَطَّْيَنا بَِها رَأَْسُه خََرَجَتا رِْجالُه ، فََغطَْيَن
  " .اإلِذِْخرِ 

َم ، َعْن إِْسَراِئيلَ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمَحمَّدٍ الطََّناِفِسيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَد -٣٥٩٣
لَِكنَّ َحمَْزةَ لَمْ : " لَى َخبَّابٍ ثُمَّ أََتى بِكَفَنِِه ، فَلَمَّا َرآُه َبكَى ، ثُمَّ قَالَ َدَخلَْنا َع: ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ ، قَالَ 

قَلََصْت َعلَى َرأِْسِه َحتَّى ُيوَجْد لَُه كَفٌَن إِال بُْرَدةً إِذَا ُجِعلَْت َعلَى رَأِْسِه قَلََصْت َعْن قََدَمْيِه ، َوإِذَا ُجِعلَْت َعلَى قََدَمْيِه 
  ".دَّْت َعلَى رَأِْسِه َوجُِعلَ َعلَى قََدَمْيِه اِإلذِْخُر ُم

  أَُبو َمْعَمرٍّ َعْبُد اللَِّه بن َسْخَبَرةَ ، َعْن َخبَّابٍ
َرةَ بن ُعَمْيرٍ اَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُعَم - ٣٥٩٤

: َيقَْرأُ ِفي الظُّْهرِ وَالَْعْصرِ ؟ فَقَالَ " َهلْ كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسأَلَْنا َخبَّاًبا : ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ ، قَالَ 
  ".ْيِه بِاْضطَِرابِ لَْحَي: " بِأَيِّ َشْيٍء َعَرفَْت ؟ قَالَ : ، قُلَْنا " َنَعْم 

َعْن ُعَماَرةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ،  -٣٥٩٥
َيقَْرأُ ِفي الظُّْهرِ وَالَْعْصرِ ؟ " للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا: َسأَلَْنا َخبَّاًبا : ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ ، قَالَ 

  " .بِاْضِطرَابِ لَْحَيْيِه : " كَْيَف كُْنُتْم َتْعلَُمونَ ذَِلَك ؟ قَالَ : ، فَقُلَْنا " َنَعْم : فَقَالَ 

الَْواِحِد بن زَِياٍد ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن ُعَماَرةَ بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا عَْبُد  -٣٥٩٦
َيقَْرأُ ِفي الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ ؟ " َهلْ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قُلُْت ِلَخبَّابٍ : ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ ، قَالَ 

  " .بِاْضطَِرابِ لَحَْيْيِه : " بَِم كُنُْتْم َتْعرِفُونَ ذَِلَك ؟ قَالَ : ، قُلَْنا " َنَعْم : قَالَ 
 ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن -٣٥٩٧

  " .َشكَْوَنا إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرَّْمَضاَء فَلَْم ُيْشِكَنا : " َخبَّابٍ ، قَالَ  ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ ، َعْن
ْعَمشِ ، َعْن اَأل َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوَوِكيٌع ، َعنِ -٣٥٩٨



بِأَيِّ َشْيٍء كُنُْتْم َتْعرِفُونَ ِقَراَءةَ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قُلَْنا ِلَخبَّابٍ : ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ ، قَالَ 
  " .بِاْضطَِرابِ لَْحَيْيِه : " قَالَ " َوَسلََّم ِفي الظُّْهرِ وَالَْعْصرِ ؟ 

َعْن أَبِي َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُعَماَرةَ ،  -٣٥٩٩
بِأَيِّ َشْيٍء : ، قُلَْنا " َنَعْم : ْهرِ َوالَْعْصرِ ؟ قَالَ َيقَْرأُ ِفي الظُّ" َسأَلَْنا َخبَّاًبا أَكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 

  " .بِاضِْطرَابِ لَْحَيْيِه : " قَالَ ، كُْنُتْم َتْعلَُمونَ ذَِلَك ؟ 

أَُساَمةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ، وَأَُبو -٣٦٠٠
بِأَيِّ َشْيٍء كُنُْتْم َتْعرِفُونَ ِقَراَءةَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قُلَْنا ِلخَبَّابٍ : َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ ، قَالَ 

  " .لَْحَيْيِه  بِاْضطَِرابِ: " َوَسلََّم ِفي الظُّْهرِ وَالَْعْصرِ ؟ قَالَ 
  أَُبو َمْيَسَرةَ َعْمُرو بن ُشَرْحبِيلَ ، َعْن َخبَّابٍ

دَّثََنا ِفطٌْر ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َح -٣٦٠١
لَْوال أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : َدَخلُْت َعلَى َخبَّابٍ أَعُوُدُه ، فَقَالَ : و بن ُشَرْحبِيلَ ، قَالَ َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعْمرِ

  .لََتَمنَّْيُتُه " ال َيَتَمنَّ أََحدُكُُم الْمَْوَت : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  ُهَبْيَرةُ بن َيرَِمي ، َعْن َخبَّابٍ

ن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسِعيدِ بن كََسا الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيُن ، َحدَّثََنا ُحَدْيجُ ب -٣٦٠٢
َيا : " َوَسلََّم ، قَالَ َيْوَم َعاُشوَراَء َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي ، َعْن َخبَّابٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

 َصْوَمُه ، َوَمْن أَكَلَ فَلَْيُصْم أَيَُّها النَّاُس َمْن كَانَ ِمْنكُْم يُرِيُد أَنْ َيُصوَم َهذَا الَْيْوَم فَلَْيُصْمُه ، َوَمْن لَْم َيكُْن أَكَلَ فَلْيُِتمَّ
  ".َبِقيَّةَ َيْوِمِه 

بن بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبكَّارٍ الَْعْيِشيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب  َحدَّثََنا َعْبَدانُ -٣٦٠٣
أَيُّهَا : " الَ َيْوَم َعاُشوَراَء َجابِرٍ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن ُهَبْيَرةَ ، َعْن َخبَّابٍ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَ

  " .النَّاُس َمْن كَانَ ِمْنكُْم أَكَلَ فَال َيأْكُلْ َبِقيَّةَ َيْوِمِه ، َوَمْن َنَوى مِْنكُُم الصَّْوَم فَلَْيُصْمِه 
  أَُبو الْكَنُوِد ، َعْن َخبَّابٍ

  أَبِي َشْيَبةَ ، حَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن  -٣٦٠٤

َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا أَْسَباطُ : َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن ُموَسى الْقَطَّانُ ، قَاال 
َوال {: ُنوِد ، َعْن َخبَّابِ بن اَألَرتِّ ، ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ بن َنْصرٍ ، َعنِ السُّدِّيِّ ، َعْن أَبِي سَْعٍد اَألْزِديِّ ، َعْن أَبِي الْكَ

َجاَء َيعْنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، قَالَ ]  ٥٢األنعام [} َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهمْ بِالَْغدَاِة َوالَْعِشيِّ ُيرِيُدونَ َوْجهَُه
َع بِاللٍ ، ابِسٍ التَِّميِميُّ ، َوُعَيْيَنةُ بن ِحْصنٍ الْفََزارِيُّ فََوَجدُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِعًدا َمَوَسلََّم اَألقَْرُع بن َح

ِء ِمَن الُْمْؤِمنَِني ، فَلَمَّا َوَعمَّارِ بن َياِسرٍ ، َوُصهَْيبٍ ، َوَخبَّابِ بن اَألَرتِّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم ِفي أُنَاسٍ ِمَن الضغفا
إِنَّا ُنِحبُّ أَنْ َتجَْعلَ لََنا مِْنَك َمجِْلًسا َتْعرِفُ بِِه الَْعَرُب فَْضلََنا ، فَإِنَّ : َرأَوُْهْم َحْولَهُ َحقَُروُهْم ، فَأَتَْوُه فََخلَّْوا بِِه ، فَقَالُوا 

ا الَْعَرُب قُُعوًدا َمَع هَُؤالِء الْعَبِيِد ، أَْو إِذَا َنْحُن جِئَْناَك فَأَِقْمُهْم َعنَّا ، َوإِذَا َنْحُن ُوفُوَد الْعََربِ َتأِْتيَك فََنْسَتِحي أَنْ َترَاَن
لَُهْم َوَدَعا  فَاكُْتْب لََنا َعلَْيَك ِكَتاًبا ، فََدَعا بِالصَِّحيفَِة لَِيكُْتَب: ، فَقَالُوا " َنَعْم : " فََرغَْنا فَأَقِْعْدُهْم إِنْ شِئَْت ، فَقَالَ 



َوال َتطُْردِ الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهمْ {: َعِليا ِلَيكُْتَب ، فَلَمَّا أََراَد ذَِلَك وََنْحُن قُُعوٌد ِفي َناِحَيةٍ إِذْ نََزلَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم 
  وَكَذَِلَك فََتنَّا بَْعَضُهمْ بَِبْعضٍ ِلَيقُولُوا{: سٍ َوصَاِحُبُه ، قَالَ ، ثُمَّ ذَكَرَ اَألقَْرُع بن حَابِ]  ٥٢األنعام [} بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ

َوإِذَا َجاَءكَ {: ، ثُمَّ ذَكََرُه ، فَقَالَ ]  ٥٣: األنعام [} أََهُؤالِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمْن َبْينَِنا أَلَْيَس اللَُّه بِأَْعلََم بِالشَّاِكرِيَن
، فََرَمى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ]  ٥٤: األنعام [} نَ بِآَياتَِنا فَقُلْ َسالٌم َعلَْيكُْم كََتَب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَالَِّذيَن ُيْؤِمُنو

ِمْنُه َحتَّى َوَضْعَنا رُكََبَنا َعلَى ُركَْبِتهِ َسالٌم َعلَْيكُْم ، فََدَنْوَنا : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالصَِّحيفَِة ، فََدَعاَنا فَأََتْينَاُه ، َوُهَو َيقُولُ 
: فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْجِلُس َمَعَنا ، فَإِذَا أََراَد أَنْ َيقُوَم قَاَم َوَتَركََنا ،، " 
} يَاونَ رَبَُّهْم بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ يُرِيُدونَ َوْجَهُه َوال تَُعُد َعْيَناَك َعنُْهْم تُرِيُد زِيَنةَ الَْحَياِة الدُّْنوَاْصبِرْ َنفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُع{
} كَانَ أَْمُرُه فُرُطًاَوال ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعْن ِذكْرَِنا َواتََّبَع هََواُه َو{ال ُتجَاِلسِ اَألْشرَاَف : ، َيقُولُ ]  ٢٨: الكهف [
 َرُجلَْينِ ، أََما الَِّذي أُغِْفلَ قَلُْبُه فَُهَو ُعَيْيَنةُ ، َواَألقَْرعُ بن َحابِسٍ ، َوأَمَّا فُُرطًا فََهالكًا ثُمَّ َضَرَب مَثَلَ]  ٢٨: الكهف [

لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَإِذَا َبلَْغَنا السَّاَعةَ الَِّتي كَانَ َيقُومُ فَكُنَّا َبْعَد ذَِلَك َنقُْعُد َمَع ا: َوَمثَلَ الَْحَياِة الدُّْنَيا ، قَالَ 
  ".ِفيَها قُْمَنا َوَتَركَْناُه َحتَّى َيقُوَم وَإِال َصَبَر حَتَّى َنقُوَم 

  الشَّْعبِيُّ ، َعْن َخبَّابٍ

صَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن يُوُسَف السَّْمِتيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن َمْنَدِه اَأل -٣٦٠٦
لَمْ َيكُْن أََحٌد إِال أَْعطَى َما َسأَلُوهُ َيْوَم َعذَّبَُهُم الُْمْشرِكُونَ ، إِال : ُمِغَريةَ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َخبَّابِ بن اَألَرتِّ ، قَالَ 

فَأََتى بِكَفَنِِه فََنَشَر َعلَْيِه قََباِطيَّ بِيًضا : بُ بن اَألَرتِّ ، كَاُنوا ُيْضجُِعوَنُه َعلَى الرَّْضِف فَلَْم َيْسَتِقلُّوا ِمْنُه َشْيئًا ، قَالَ َخبَّا
ذَكَْرتُ : " ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ َما ُيْبِكيَك َيا أََبا عَْبِد اللَِّه ، فَأَْنتَ صَاِحُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّ: فََبكَى ، فَقَالُوا 

، َوكَانَ إِذَا غَطَّْيَنا بَِها رَأَْسهُ ُمْصَعَب بن ُعَمْيرٍ لَْم َيَتَعجَّلُ شَْيئًا ِمْن طَيَِّباِتِه كُفَِّن ِفي بُْرَدٍة ، فَلَْم َيجِْد شَْيئًا ُيكَفَّْن ِفيِه 
  " .ا رِْجلَْيِه خََرَج َرأُْسُه ، َحتَّى َجَعلَْنا َعلَْيِه ِمَن اإلِذِْخرِ َوِمْن َنبَاِت اَألْرضِ َخَرَجْت رِْجالُه ، وَإِذَا غَطَّْيَن
  َيحَْيى بن جَْعَدةَ ، َعْن َخبَّابٍ

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٣٦٠٧
  شِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، حَوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَ

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِدينَارٍ ، َعْن َيْحَيى بن َجْعَدةَ ، : َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا 
أَْبِشرْ أََبا عَْبِد اللَِّه تَرُِد َعلَى ُمَحمَّدٍ : أَْصحَابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالُوا  َعاَد َخبَّاًبا نَاٌس ِمْن: قَالَ 

ِلِه َوقَْد قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى كَْيَف بَِها أَوْ بَِهذَا ؟ َوأَشَاَر إِلَى أَْعلَى َبْيِتِه وَإِلَى أَْسفَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْحَْوَض ، قَالَ 
  ".إِنََّما َيكِْفي أََحَدكُْم َما كَانَ ِفي الدُّْنَيا مِثْلُ زَاِد الرَّاِكبِ : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َعْمُرو بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َخبَّابٍ
انِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْخلِيلِ الُْمَخرِِّميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصبََه -٣٦٠٨

َوثََنا :  َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا كَْيَسانُ أَُبو ُعَمَر الْعَطَّاُر ، َعْن َيزِيَد َيعْنِي اْبَن بِاللٍ ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه
إِذَا ُصمُْتْم فَاسَْتاكُوا : " ْيَسانُ ، َعْن َعْمرِو بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َخبَّابٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ كَ

، لَْم " يِّ إِال كَانَ نُوًرا َبْيَن َعْيَنْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة بِالَْغَداِة َوال َتْسَتاكُوا بِالَْعِشيِّ ، فَإِنَّهُ لَْيَس ِمْن َصاِئمٍ َتيَْبُس َشفَتَاُه بِالَْعِش



  .َيْرفَْعُه َعِليٌّ
  ُمَجاِهٌد ، َعْن َخبَّابٍ

ُمَجاِهٍد ،  يحٍ ، َعْنَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِ -٣٦٠٩
َنوََّخْت َناقَةٌ َبَعثََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسرِيٍَّة فَأََصاَبَنا الْعَطَُش ، َولَْيَس َمَعَنا َماٌء فََت: " َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

  ".ْن لََبنَِها ِلَبْعضَِنا ، َوإِذَا َبْيَن رِْجلَْيَها ِمثْلُ السِّقَاِء فََشرِْبَنا ِم
  َسِعيُد بن َوْهبٍ الَْهْمَدانِيُّ ، َعْن َخبَّابٍ

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، ح -٣٦١٠
  َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، ح

مَُّد بن كَِثريٍ كُلُُّهْم ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َسِعيِد بن َوْهبٍ ، َعْن َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا ُمَح
  " .َهجِريِ ِفي َصالِة الْ: َشكَْوَنا إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرَّْمَضاَء فَلَْم ُيْشكَِنا ، َيقُولُ : " َخبَّابٍ ، قَالَ 

بٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َسِعيِد بن َوْه -٣٦١١
  " .ِء فَلَْم ُيْشِكَنا َشكَْوَنا إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحرَّ الرَّْمَضا: " َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

  َحدَّثََنا أَُبو َمْعنٍ ثَابُِت بن ُنعَْيمٍ الَْهْوجِيُّ ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ ، ح -٣٦١٢
يِد بن َوْهبٍ ، َعْن َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َسِع: َوثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، قَاال 

  " .َشكَْوَنا إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرَّْمَضاَء فََما أَْشكَاَنا : " َخبَّابٍ ، قَالَ 

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ح -٣٦١٣
َحدَّثََنا ُزهَْيرٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َسِعيِد بن : ْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َع

إِذَا : " ْشِكَنا ، قَالَ َشكَْوَنا إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِشدَّةَ الرَّْمَضاِء فَلَْم ُي: َوْهبٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 
  " .زَالَِت الشَّْمُس فََصلُّوا 

ِعيِد بن َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َس -٣٦١٤
  " .اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، الرَّْمَضاَء فَلَْم ُيْشكَِنا  َشكَْوَنا إِلَى َرسُولِ: " َوْهبٍ ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

نَِفيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد َمْعَمرٍ الَْبْحرَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْح -٣٦١٥
َشكَوَْنا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرَّْمَضاءَ : اَق ، َعْن َسِعيِد بن َوْهبٍ ، َحدَّثَنِي خَبَّاٌب ، قَالَ أَبِي إِْسَح

  " .إِذَا َزالَتِ الشَّْمُس فََصلُّوا : " فََما أَْشكَاَنا ، َوقَالَ 
  ُسلَْيَمانُ بن أَبِي ِهْنٍد ، َعْن َخبَّابٍ

، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب  -٣٦١٦
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِشدَّةَ الَْحرِّ ِفي َشكَْوَنا إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى ا: " ُجحَاَدةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي هِْنٍد ، َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

  " .جَِباِهَنا ، َوأَكُفَِّنا فَلَْم ُيْشِكَنا 
  َعْبُد اللَِّه بن أَبِي الُْهذَْيلِ ، َعْن َخبَّابٍ

َحدَّثََنا أَُبو أَحَْمَد : ، قَاال َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ ، َوُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ الْعَْيِشيُّ  - ٣٦١٧
بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الزَُّبيْرِيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعنِ اَألجْلَحِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الُْهذَْيلِ ، َعْن َخبَّابٍ ، َعنِ النَّ



  ".صُّوا إِنَّ بين إِْسرَائِيلَ لَمَّا َهلَكُوا قَ: " ، قَالَ 
ثََنا الثِّقَةُ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد َعْبُد اللَِّه بن َسعِيٍد الِْكْنِديُّ ، َحدَّ -٣٦١٨

لُْت َعلَى َخبَّابٍ ، فَرَأَْيُت ِفي َبْيِتِه َدَراِهَم َمكُْشوفَةً َدَخ: أَبِي أَُساَمةَ ، َعنِ اَألْجلَحِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الُْهذَْيلِ ، قَالَ 
  " .بِْعُت َضْيعَِتي الْفُالنِيَّةَ َوقَْد أَْنفَقُْتها َما أََرى أََحًدا أََحقَّ بِِه ِمنِّي : " َما َهذَا ؟ قَالَ : ، فَقُلُْت 

  ِصلَةُ بن ُزفََر ، َعْن َخبَّابٍ
ن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَخَْبرَنِي َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ب -٣٦١٩

َعلَْيِه َوَسلَّمَ  قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن ِصلَةَ بن ُزفََر ، َعْن َخبَّابِ بن اَألَرتِّ ، قَالَ 
فََما اتُِّخذَ ِفي َسبِيلِ اللَّهِ : الَْخْيلُ ثَالثٌ فَفََرسٌ ِللرَّْحَمنِ ، َوفََرٌس ِلِإلْنَساِن ، َوفََرٌس ِللشَّيْطَاِن ، فَأَمَّا فََرُس الرَّْحَمنِ : " 

فََما ُروِهَن : فََما اْسُتْبِطَن وَُتُحمِّلَ َعلَْيِه ، َوأَمَّا فََرُس الشَّْيطَاِن : ِن وقُوِتلَ َعلَْيِه أَْعَداُء اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوأَمَّا فََرُس اإلِْنَسا
  ".َعلَْيِه وقُوِمَر َعلَْيِه 

  َعبَّاٌد أَُبو اَألْخَضرِ ، َعْن َخبَّابٍ

بن َحِكيمٍ اَألوِْديُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُعثَْمانَ -٣٦٢٠
َعْن َنبِيِّ اللَِّه ، بَّابٍ َشرِيٍك ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َوجَابٌِر الُْجْعِفيُّ ، َعْن َمْعِقلٍ الزُّبَْيِديِّ ، َعْن َعبَّاٍد أَبِي اَألْخَضرِ ، َعْن َخ

  ".َحتَّى َيخِْتَم ]  ١: الكافرون [} قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{: ُه لَْم يَأِْت ِفَراَشُه قَطُّ إِال قََرأَ أَنَّ" َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ُعَباَدةُ بن ُنَسيٍّ ، َعْن َخبَّابٍ

بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمنُِري بن الزُّبَْيرِ  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َجرِيرٍ الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد -٣٦٢١
َبعَثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْبَعثًا ، : ، أَنَُّه َسِمَع ُعَباَدةَ بن َنِسيٍّ ُيَحدِّثُ ، َعْن َخبَّابِ بن اَألَرتِّ ، قَالَ 

أُْصبِحُ : قُلُْت ، " َوَما َبلَغَ ِمْن َشفَقَِتَك َعلَيَّ ؟ : " ثُنِي َبِعيًدا َوأََنا أُْشِفُق َعلَْيَك ، قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنََّك َتبَْع: فَقُلُْت 
فَْعلْ بِهِنَّ َيا َخبَّاُب ، َخْمٌس إِنْ فََعلَْت بِهِنَّ َرأَيَْتنِي ، َوإِنْ لَْم َت: " فَال أَظُنَُّك ُتْمِسي ، َوأُْمِسي فَال أَظُنَُّك ُتصْبُِح ، قَالَ 

َتْعُبُد اللََّه ال ُتشْرُِك بِِه َشيْئًا َوإِنْ قُطِّْعَت َوُحرِّقَْت ، َوُتْؤِمنُ : " َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما ُهنَّ ؟ قَالَ : ، فَقُلُْت " لَْم تََرنِي 
َتْعلَُم أَنَّ َما أَصَاَبَك لَْم َيكُْن ِلُيخِْطئََك ، َوأَنَّ َما : " َيا َرُسولَ اللَِّه ، َوَما اِإلَميانُ بِالْقََدرِ ؟ قَالَ : ، قُلُْت " بِالْقََدرِ 

َها َتْعلُُق الشََّجَر ، وَبِرَّ أَْخطَأَكَ لَْم َيكُْن لُِيِصيَبَك ، َوال َتْشَربِ الَْخْمَر فَإِنَّ َخِطيئََتَها َتقَْرُع الَْخطَاَيا ، كََما أَنَّ َشجََرَت
، إِنَّكَ إِنْ  َك أَنْ َتخُْرَج ِمَن الدُّنَْيا ، وَتْعَتِصْم بِحَْبلِ الَْجَماَعِة ، فَإِنَّ َيدَ اللَِّه َعلَى الَْجَماَعِة ، َيا خَبَّاُبَواِلدَْيَك َوإِنْ أَمََرا

  " .رَأَْيَتنِي َيْوَم الْقَِياَمِة لَمْ ُتفَارِقْنِي 
  َخبَّابٌ أَُبو إِبَْراِهيمَ الْخَُزاِعيُّ

 َحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعْبدِ األَوَّلِ ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الُْحبَابِ ، َعْن قَْيسٍ ،َحدَّثََنا ُم -٣٦٢٢
لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسِمْعتُ َرسُولَ ال: َعْن َمْجَزأَةَ بن ثَْورٍ اَألْسلَِميُّ ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن َخبَّابٍ الْخَُزاِعيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  " .اللَُّهمَّ اسُْتْر َعْورَِتي ، َوآِمْن َرْوَعِتي ، َواقْضِ َعنِّي َديْنِي : " َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  َباُب َمنِ اْسُمُه ُخَزْيمَةُ

  ُخَزْيَمةُ بن ثَابٍِت األَْنصَارِيُّ ذُو الشََّهادََتْينِ
اِكِه بن َعْمرِو بن َعِديِّ بن َواِئلِ بن ُمَنبِِّه بن امْرِئِ الْقَْيسِ بن َحبِيبِ بن َعِديِّ بن ثَْعلََبةَ َوُهَو ُخَزْيَمةُ بن ثَابِِت بن الْفَ



اِمرِ بن َحارِثَةَ بن اْمرِئِ الْقَْيسِ بن َعلْقََمةَ بن ُمَعاوَِيةَ بن ُجَشمِ بن َماِلِك بن اَألْوسِ بن َحارِثَةَ بن ثَْعلََبةَ بن َعْمرِو بن َع
طَانَ بن ن ثَْعلََبةَ بن غَسَّانَ بن اَألْزِد بن الَْغْوِث بن مَاِلِك بن َزْيِد بن كَْهالنَ بن سَيَّارِ بن َيْشُجَب بن َيعُْرَب بن قَْحب

  .ُهوٍد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ُد بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعَماَرةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣٦٢٣

  " .قَاَتلَ خَُزْيَمةُ بن ثَابٍِت َيْوَم ِصفَِّني َحتَّى قُِتلَ : " بن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، قَالَ 
  زَْيُد بن ثَابٍِت ، َعْن ُخَزْيمَةَ

دََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم ال -٣٦٢٤
،  لَمَّا كََتبَْنا الَْمَصاِحَف فَقَْدُت آَيةً كُْنُت أَْسَمُعَها ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: " قَالَ زَْيُد بن ثَابٍِت : قَالَ 

ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ رِجَالٌ َصَدقُوا َما َعاَهدُوا اللََّه َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى َنْحَبهُ {فََوَجدُْتَها ِعْنَد خَُزْيَمةَ بن ثَابٍِت األَْنَصارِيِّ 
  ".ْيَمةُ ُيدَْعى ذُو الشََّهاَدَتْينِ َوكَانَ خَُز: " ، قَالَ ] "  ٢٣: األحزاب [} َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدَّلُوا تَْبدِيال

  َجابِرُ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت
َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ : َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن غَْيالنَ الَْعمَّانِيُّ ، َوالْعَبَّاسُ بن ِحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ ، َوالَْحْضَرِميُّ ، قَالُوا  -٣٦٢٥
ْيرِ ، َعْن َجابِرٍ َنا َبكُْر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ِعيَسى بن الُْمخَْتارِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَبِي الزَُّب، َحدَّثَ

  ".رِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ الَْمْسحِ ِللُْمَساِف: " ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي 
  َعْبُد اللَِّه بن يَزِيدَ الَْخطِْميُّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت

دَّثََنا قَْيُس بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ ، َحدَّثََنا سَْعَدانُ بن يَزِيَد ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َجمِيلٍ ، َح - ٣٦٢٦
: َمةَ بن ثَابٍِت ، قَالَ الرَّبِيعِ ، َعْن غَْيالنَ بن َجاِمعٍ ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن يَزِيدَ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن ُخَزْي

  ".ِحَدٍة َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِجَْمعٍ بِإِقَاَمٍة وَا" 

َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسِعيدٍ الَْجْوَهرِيُّ ، : َحدَّثََنا ُموَسى بن َسْهلٍ الَْجوْنِيُّ ، وَأَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر ، قَاال  -٣٦٢٧
َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َداُوُد بن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا قَْيٌس ، َعْن أَبِي لَيْلَى ، َعْن َجابِرِ بن يَزِيَد ، 

: ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ " َصلَّى بَِجْمعٍ ثَالثًا وَاثَْنَتْينِ " َيزِيَد ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ْنَصارِيُّ ، َوُشْعَبةُ ، َوُزهَْيٌر ، َوغَْيُرُهْم ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َرَوى َهذَا الَْحِديثَ َيحَْيى بن َسعِيٍد اَأل

َعْن خَُزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َوالصَّوَاُب : َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ اَألْنصَارِيِّ ، َوَخالَفَُهْم غَْيالنُ ، َوَجابِرٌ الُْجْعِفيُّ ، فَقَاال 
  . ِديثُ أَبِي أَيُّوَب ، َورََواُه الثَّْورِيُّ ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَبَح

  ُعَماَرةُ بن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه
  ، ح َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيِّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى -٣٦٢٨

َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َيزِيِد بن َعْبِد اللَِّه بن أَُساَمةَ : َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 
إِنَّ اللََّه ال : " سُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َر: بن الْهَاِد ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  ".َيسَْتحْيِي ِمَن الَْحقِّ ال تَأُْتوا النَِّساَء ِفي أَدَْبارِِهنَّ 
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، ح -٣٦٢٩



َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َجعْفَرٍ : بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن ، قَاال  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد
، بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى كَأَنَّهُ َيْسُجُد َعلَى َجْبَهِة النَّ: الَْخطِْميِّ ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيهِ أَنَُّه 

اْجِلْس َواْسُجْد َواْصَنْع كََما رَأَْيتَ : "  فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخبََرُه ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
."  

َحدَّثََنا سَْعُد بن َعْبِد الَْحمِيدِ : قِّيُّ ، وَُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب الَْبْغَداِديُّ ، قَاال َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّ -٣٦٣٠
َرِحَمُه اللَُّه  ُعَبْيِد اللَِّهبن َجْعفَرٍ اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن ِعْمَرانَ بن إِبَْراهِيَم بن ُمَحمَِّد بن طَلَْحةَ بن 
قَالَ : ثَابٍِت ، قَالَ  ، َحدَّثَنِي ُخَزْيَمةُ بن ُمحَمَِّد بن ُعَماَرةَ بن خَُزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن

َوعِزَِّتي : نََّها ُتْحَملُ َعلَى الَْغَمامِ ، َيقُولُ اللَُّه َجلَّ َجاللُُه اتَّقُوا َدْعَوةَ الَْمظْلُومِ فَإِ: " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ".َوَجالِلي ألَْنُصرَنََّك َولَْو بَْعَد ِحنيٍ 

يَعةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُموَسى اَألْشَيُب ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِ -٣٦٣١
: " َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُخَزْيَمةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

اللَُّه ، : َمْن َخلََق اَألْرَض ؟ فََيقُولُ : اللَُّه ، فََيقُولُ : قُولُ َمْن َخلََق السََّماوَاِت ؟ فََي: َيأِْتي الشَّْيطَانُ اِإلْنَسانَ ، فََيقُولُ 
  ".آَمْنُت بِاللَِّه َوُرُسِلِه : َمْن َخلََق اللََّه ؟ فَإِذَا َوَجَد أََحدُكُْم ذَِلَك ، فَلَْيقُلْ : َحتَّى َيقُولَ 
َنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َرَجاٍء الَْعبَّاَدانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو مَْعَشرٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثَ -٣٦٣٢

كَانَ أَبِي كَافًّا ِسالَحُه َيْوَم الْجََملِ َوِصفَِّني ، فَلَمَّا قُِتلَ : َعْن ُمَحمَِّد بن ُعَماَرةَ بن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  ".َتقُْتلُ َعمَّاًرا الِْفئَةُ الَْباِغَيةُ : " َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : اسَْتلَّ َسْيفَُه ، َوقَالَ َعمَّاُر 
ُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْب -٣٦٣٣

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َصاِلحِ بن ُمَحمَِّد بن َزاِئَدةَ ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  ".َوَجلَّ َمْغِفَرَتُه َورِضَْواَنُه واْسَتْعَتقَُه ِمَن النَّارِ  إِذَا فََرغَ ِمْن َتلْبَِيِتِه سَأَلَ اللََّه َعزَّ: " 

ِه بن ِعكْرَِمةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َماِلكٍ الرَّاِسبِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعْبِد اللَّ -٣٦٣٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َعْن َصاِلحِ بن ُمَحمَِّد بن َزاِئَدةَ

  ".اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلألَْنصَارِ َوألَْبَناِء اَألْنَصارِ َوَألْبَناِء أَْبَناِء األَْنَصارِ : " َوَسلََّم 
  ْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، حَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِ -٣٦٣٥

َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن َعْبِد : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَاال 
سُِئلَ : َعْن ُعَماَرةَ بن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، قَالَ  الرَّْحَمنِ بن َسْعٍد ، َعْن َعْمرِو بن ُخَزْيَمةَ ،

  ".ثَالثَةُ أَْحجَارٍ َولَْيَس ِفيهِنَّ َرجِيٌع : " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ االْسِتطَاَبِة ؟ فَقَالَ 
شِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَ -٣٦٣٦

كُْم ثَالثَةُ أَال َيكِْفي أََحَد: " ذُِكَرِت االْسِتطَاَبةُ عِْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
: وَأَْخبََرنِي أَُبو َوْجَزةَ ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، ِقيلَ ِلُسفَْيانَ : ، قَالَ ِهَشاٌم " أَْحَجارٍ لَْيَس ِفيهِنَّ َرجِيٌع ؟ 

  .ال ، إِنََّما ُهَو أَُبو َوْجَزةَ الشَّاِعُر : إِنَُّهْم َيقُولُونَ أَُبو ُخَزْيَمةَ قَالَ 
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٣٦٣٧



أََنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ بن ُعْرَوةَ ، َعْن َعْمرِو بن ُخَزْيَمةَ ، : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَاال 
ِفي االْسِتطَاَبةِ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ن ُخَزْيَمةَ ، َعْن أَبِيِه خَُزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، قَالَ َعْن ِعَماَرةَ ب

  " .ثَالثَةُ أَْحجَارٍ لَْيَس ِفيهِنَّ َرجِيٌع 
اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ ،  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد -٣٦٣٨

: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن ُخَزْيَمةَ ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُخَزْيَمةَ ، َعْن أَبِيِه خَُزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه 
  " .ثَالثَةُ أَْحجَارٍ لَْيَس ِفيهِنَّ َرجِيٌع : " طَاَبِة ؟ فَقَالَ ُسِئلَ َعنِ االْسِت

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، ح -٣٦٣٩
بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِي خَُزْيَمةَ ، َعْن أَبِيِه  َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامِ

  " .االْسِتطَاَبةُ بِثَالثَِة أَْحَجارٍ لَْيَس ِفيهِنَّ َرجِيٌع : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ 
َحدَّثََنا : َيى َزْحَمَوْيِه ، َوُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ ، قَاال َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْح -٣٦٤٠

َمْن : " بِيِه ، قَالَ َرْوُح بن ُعَباَدةَ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن الْمُْنكَِدرِ ، َعنِ اْبنِ ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعْن أَ
  ".لَْيِه َحدُّ ذَِلَك الذَّْنبِ فَُهَو كَفَّاَرُتُه أَصَاَب شَْيئًا أُقِيَم َع

ُعْرَوةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ َعْن ِهَشامِ بن  -٣٦٤١
َمنِ : " َزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعنْ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ أَبِيِه ، َعْن ُعَماَرةَ بن خَُزْيَمةَ ، َعْن أَبِيِه ُخ

  " .اْسَتطَاَب بِثَالثَِة أَْحجَارٍ لَْيَس ِفيهِنَّ َرجِيٌع كُنَّ لَُه طَُهوًرا 
  ، حَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ  -٣٦٤٢

  َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، ح
نِي َحدَّثََنا زَْيُد بن الْحَُبابِ ، َحدَّثَ: َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن َهاُرونَ الُْعكِْليُّ ، قَالُوا 

يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَحمَُّد بن ُزرَاَرةَ بن خَُزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َحدَّثَنِي ُعَماَرةُ بن خَُزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِ
: " ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  اشَْتَرى فََرًسا ِمْن َسَواِء بن الَْحارِِث فََجَحَدُه فََشهَِد لَهُ ُخَزْيَمةُ بن ثَابٍِت

َصدَّقُْتَك لَمَّا جِئَْت بِِه َوَعِلْمُت أَنََّك ال َتقُولُ إِال حَقًّا ، : قَالَ ، " َما َحَملََك َعلَى الشََّهاَدِة وَلَْم َتكُْن َمَعُه َحاِضًرا ؟ 
  ".َمْن َشهَِد لَُه خَُزْيَمةُ أَْو شَهَِد َعلَْيِه فََحْسُبُه : " َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه 

ْخَبرَنِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَ -٣٦٤٣
اللَُّه َحمَّدَ بن الُْمْنكَِدرِ َحدَّثَُه ، أَنَّ اْبَن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت َحدَّثَُه ، َعْن أَبِيِه خَُزْيَمةَ بن ثَابِتٍ َرِضَي أَُساَمةُ بن َزْيٍد ، أَنَّ ُم

ا َنَهى اللَُّه َعْنُه ثُمَّ أُقِيَم َعلَْيِه أَيَُّما َعْبٍد أَصَاَب َشيْئًا ِممَّ: " َتَعالَى َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  " .َحدُُّه كَفََّر َعْنُه ذَِلَك الذَّْنَب 

زِمٍ ، َعْن أَُساَمةَ َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي حَا -٣٦٤٤
:  ، قَالَ ْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن الْمُْنكَِدرِ ، َعنِ اْبنِ ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِهبن َزْيٍد ، َع

  " .َمْن أََصاَب ذَْنًبا أُقِيَم َعلَْيِه َحدُّ ذَِلَك الذَّْنبِ فَُهَو كَفَّاَرُتُه : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه 
  بن َعْبِد اللَِّه الَْخطِْميُّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت َهَرِميُّ
بٍ ، َعْن َهَرِميِّ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َعْمرِو بن ُشَعْي -٣٦٤٥



اْسَتْحُيوا إِنَّ اللََّه ال َيسَْتِحي : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بٍِت ، قَالَ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَا
  " .ِمَن الَْحقِّ ، ال َتأْتُوا النَِّساَء ِفي أَْدبَارِِهنَّ 

َنا ُيوُسفُ بن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّحِيمِ بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثَ -٣٦٤٦
ثَابِتٍ صَاِحبِ ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحجَّاجِ بن أَْرطَأَةَ ، َعْن َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َهَرِميٍّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن 

إِنَّ اللََّه ال َيسَْتِحي ِمَن الَْحقِّ ، ال َتأْتُوا النَِّساَء ِفي : " لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال: الشََّهاَدَتْينِ ، قَالَ 
  " .أَْدبَارِِهنَّ 
، َعْن  ُشَعْيبٍَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ الَْحجَّاجِ ، َعْن َعْمرِو بن  -٣٦٤٧

إِنَّ اللََّه ال َيسَْتْحيِي ِمنَ : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْبِد اللَِّه بن َهَرِميٍّ ، َعْن خَُزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، قَالَ 
  " .الَْحقِّ ، ال تَأُْتوا النَِّساَء ِفي أَْعجَازِِهنَّ 

ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن ُعَمَر َمْولَى غُفَْرةَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن -٣٦٤٨
أَنّ َرسُولَ اللَّهِ ابٍِت ، َعْبِد اللَِّه بن َعِليِّ بن السَّاِئبِ ، َعْن ُعَبْيِد بن ُحَصْينٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َهَرِميٍّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَ

  " .إِنَّ اللََّه ال َيسَْتحْيِي ِمَن الَْحقِّ ، ال َيِحلُّ َألَحٍد أَنْ َيأِْتَي النَِّساَء ِفي أَْدبَارِِهنَّ : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

ثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبِ بن شَاُبورٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر َمْولَى َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّ -٣٦٤٩
ْحَصنٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن غُفَْرةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعِليِّ بن السَّاِئبِ السَّاِئبِ أَنَُّه أَْخَبَرُه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُحَصْينِ بن ِم

إِنَّ اللََّه ال َيسَْتحْيِي : " أَْشَهُد َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ : ن ثَابٍِت ، قَالَ َهَرِميٍّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ ب
  " .ِمَن الَْحقِّ ، ال َتأْتُوا النَِّساَء ِفي أَْدبَارِِهنَّ 

بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث ، َعْن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، َحدَّثََنا أَحَْمُد -٣٦٥٠
ِمْحَصنٍ الَْخطِْميَّ  َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعِليِّ بن السَّاِئبِ أََحَد بين الُْمطَِّلبِ َحدَّثَُه ، أَنَّ ُحَصْيَن بن

ْيِه َوَسلََّم بن َعْمرٍو الَْخطِْميَّ َحدَّثَُه ، أَنَّ خَُزْيَمةَ بن ثَابٍِت َحدَّثَُه ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ َحدَّثَُه ، أَنَّ َهَرِميَّ
  " .إِنَّ اللََّه ال َيْسَتْحيِي ِمَن الَْحقِّ ، ال تَأُْتوا النَِّساَء ِفي أَْدَبارِِهنَّ : " ، َيقُولُ 

وَاْبُن لَهِيَعةَ  ثََنا َهاُرونُ بن َملُولٍ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ ،َحدَّ -٣٦٥١
بن َعِليِّ بن السَّاِئبِ ، َعْن  َحدَّثََنا َحسَّانُ َموْلَى ُمَحمَّدِ بن َسْهلٍ ، َعْن َسعِيِد بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه: ، قَاال 

إِنَّ اللََّه ال َيسَْتحْيِي ِمَن : " َهَرِميِّ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  " .الَْحقِّ ، ال تَأُْتوا النَِّساَء ِفي أَدَْبارِِهنَّ 

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٣٦٥٢
َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، أَْخبََرنِي الْوَِليُد بن كَثِريٍ : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 

 بن َعْبِد اللَِّه ، نِي ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُحَصْينٍ الَْخطِْميُّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن قَْيسٍ الَْخطِْميِّ ، َعْن َهَرِميِّ، َحدَّثَ
إِنَّ اللََّه ال َيسَْتحْيِي : " ، َيقُولُ  َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِمْعُت خَُزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َيقُولُ : قَالَ 

  " .ِمَن الَْحقِّ ، ال َتأْتُوا النَِّساَء ِفي أَْعَجازِِهنَّ 
  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ ، ح -٣٦٥٣



َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمصَْعبٍ الَْمدَنِيُّ ، َعْن َيزِيَد بن : قَاال َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا بنَداٌر ، 
ْيَمةَ بن ثَابٍِت األَْنصَارِيِّ ، الْهَاِد ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن الُْحَصْينِ ، َعْن َهَرِميِّ بن َعْبِد اللَِّه الَْواِقِفيِّ ، َعْن ُخَز

  " .ال تَأُْتوا النَِّساَء ِفي أَْعجَازِِهنَّ : " َع َنبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِم
ازِمٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن َعْبدِ اللَِّه الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َح: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ ، قَالَ  -٣٦٥٤

أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَّهِ َيزِيَد بن الَْهاِد ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن الُْحَصْينِ ، َعْن َهَرِميِّ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، 
  " .ال تَأُْتوا النَِّساَء ِفي أَْعجَازِِهنِّ  ال َيسَْتْحيِي اللَُّه ِمَن الَْحقِّ ،: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

الدََّراَورِْديُّ ،  َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد -٣٦٥٥
اللَِّه بن الُْحَصْينِ الْوَاِئِليِّ ، َعْن َهَرِميِّ بن َعْبِد اللَِّه الَْواقِِفيِّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ  َعْن َيزِيَد بن الَْهاِد ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد

أْتُوا ال َيسَْتحْيِي اللَُّه ِمَن الَْحقِّ ، ال َت: " بن ثَابِتٍ اَألْنصَارِيِّ ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  " .النَِساَء ِفي أَْدَبارِِهنَّ 

  َعْمُرو بن أَُحْيَحةَ بن الُْجالحِ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت
  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الشَّاِفِعيُّ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي إِْبَراِهيُم بن ُمَحمٍَّد ،ح -٣٦٥٦

َسِمْعُت َجدِّي ُمَحمََّد بن َعِليٍّ ، : اِئغُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمٍَّد الشَّاِفِعيُّ ، قَالَ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ الصَّ
ن ثَابٍِت ، َسِمْعُت خَُزْيَمةَ ب: َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َعِليِّ بن السَّاِئبِ ، َعْن َعْمرِو بن أُحَْيَحةَ بن الُْجالحِ ، قَالَ : َيقُولُ 
  " .إِنَّ اللََّه َيْنَهاكُْم أَنْ تَأُْتوا النَِّساَء ِفي أَْدَبارِِهنَّ : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيقُولُ 

  إِبَْراهِيُم بن َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت
نَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابِتٍ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَ -٣٦٥٧

ِه َصلَّى قَالَ َرُسولُ اللَّ: ، َعْن إِْبَراهِيَم بن َسْعٍد ، َعْن َسْعِد بن مَاِلٍك ، َوُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، وَأَُساَمةَ بن َزْيٍد ، قَالُوا 
جُوا ِمْنَها إِنَّ َهذَا الطَّاُعونَ رِْجٌز َوبَِقيَّةُ َعذَابٍ ُعذَِّب بِِه قَْوٌم ، فَإِذَا َوقََع بِأَْرضٍ وَأَنُْتْم بَِها فَال َتْخُر: " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ".، َوإِذَا َوقََع بَِها َولَْسُتْم بَِها فَال َتْدُخلُوَها 
  ارٍ ، َعْن ُخَزْيمَةََعطَاُء بن َيَس

ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َيْعقُوبَ الْكَْرمَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي -٣٦٥٨
قَالَ أَُساَمةُ بن زَْيٍد ، َوَسْعدُ بن َماِلكٍ : بن َيَسارٍ ، قَالَ  َعْبُد الَْغفَّارِ بن الْقَاِسمِ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َعطَاِء

إِنَّ َهذَا الَْوَجَع رِْجٌس َوَبِقيَّةُ َعذَابٍ ُعذَِّب ِفيِه قَْوٌم : " قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َوُخَزْيَمةُ بن ثَابٍِت 
  .، َيْعنِي الطَّاُعونَ " ْرضٍ فَال َتْدُخلُوَها ، وَإِذَا كَانَ بِأَْرضٍ َوأَْنُتْم بَِها فَال َتْدنُوا ِمْنُه قَْبلَكُْم فَإِذَا كَانَ بِأَ

  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن خَُزْيَمةَ
َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن الُْمطَِّلبِ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن سَْعٍد ، َحدَّثَنِي َعمِّي ،  -٣٦٥٩

ةَ بن ثَابٍِت ، أَنّ النَّبِيَّ َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن خَُزْيَم
  " .ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ : الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ " ، قَالَ ِفي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  أَُبو غَطَفَانَ بن طَرِيفٍ الُْمرِّيُّ ، َعْن خَُزْيَمةَ



َحدَّثََنا َيحَْيى : زَْيٍد أَْحَمُد بن يَزِيَد الَْحْوِطيُّ ، قَاال َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ ، وَأَُبو  - ٣٦٦٠
بن َعْمرِو بن َعطَاٍء ، بن َصاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ُعَبْيدِ اللَِّه ، َعْن ُمَحمَِّد 

نِ ، َعْن أَبِي غَطَفَانَ بن طَرِيٍف ، َعْن خَُزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَم
  ".َمْن أَكَلَ ِمْن َهِذِه الَْبقْلَِة فَال َيقَْرَبنَّ َمْسجِِدَنا : " ، قَالَ 

  أَُبو َعْبِد اللَِّه الَْجدَِليُّ َعْن ُخَزْيمَةَ
  دَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، حَح -٣٦٦١

ن َمْيُموٍن َم التَّْيِميِّ ، َعْن َعْمرِو بَوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن إِبَْراهِي
ثَالثَةَ " جََعلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : اَألوِْديِّ ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجدَِليِّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، قَالَ 

  .اِئلُ ِفي َمسْأَلَِتِه لََجَعلََها َخْمًسا ، وَأَْيُم اللَِّه لَْو َمَضى السَّ" أَيَّامٍ ِللُْمَساِفرِ ، َوَيْوًما ِللُْمِقيمِ 
  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، ح -٣٦٦٢

ُعَمَر بن َسِعيِد بن  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن: َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، قَاال 
 ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َمْسرُوقٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن إِْبَراِهيَم التَّْيِميِّ ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجدَِليِّ

ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ ، : " َمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ ؟ فَقَالَ َسأَلَْنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْ: قَالَ 
  .، َولَْو َمَضى السَّاِئلُ ِفي َمْسأَلَِتهِ لَزَاَدُه" َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ 

ا بن َيحَْيى َزْحمََوْيِه ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّ -٣٦٦٣
َمةَ بن ثَابٍِت ، أَعَْرابِيا َمْسرُوقٍ ، َعْن إِْبَراهِيَم التَّْيِميِّ ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجدَِليِّ ، َعْن ُخَزْي

ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولََيالِيهِنَّ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم : " َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ ؟ فَقَالَ َسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه 
  .، َولَوِ اْسَتزَْدَناُه لََجَعلََها خَْمًسا " َولَْيلَةٌ 
  َنا َعْمُرو بن َعْوٍن ، حَحدَّثََنا َسعِيُد بن َسيَّارٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثَ -٣٦٦٤

َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن َسِعيدِ بن َمْسرُوقٍ ، َعْن إِْبَراِهيمَ : َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 
ِد اللَِّه الَْجَدِليِّ ، َعْن خَُزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه التَّيِْميِّ ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن اَألْوِديِّ ، َعْن أَبِي َعْب

  " .الَْمْسُح َعلَى الُْخفَّْينِ ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ : " َوَسلََّم ، قَالَ 
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن َسِعيٍد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، -٣٦٦٥

يِّ أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجدَِل الُْجْعِفيُّ ، َعْن زَاِئَدةَ ، َعْن َسعِيِد بن َمْرزُوقٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم التَّيِْميِّ ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن ، َعْن
  " .ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم وَلَْيلَةٌ : " ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، ح -٣٦٦٦
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِْبَراِهيمَ : ِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْس

َرخََّص لََنا لََنا َرُسولُ اللَِّه :  التَّيِْميِّ ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجَدِليِّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، قَالَ
، َولَوِ " الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ وَلََياِليهِنَّ ِللُْمَساِفرِيَن ، َوِللُْمقِيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي 

  .اسَْتَزْدنَاُه لََزادََنا 
  اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، حَحدَّثََنا َعْبُد  -٣٦٦٧



  َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح
  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، ح

َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن َعْبِد الصََّمِد الْعَمِّيُّ ، : بن الَْمِدينِيِّ ، قَالُوا  َوَحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ
َجَدِليِّ ، َعْن خَُزْيَمةَ بن َحدَّثََنا َمْنصُوٌر ، َعْن إِبَْراِهيمَ التَّْيِميِّ ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن اَألْوِديِّ ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الْ

، َولَوِ اْسَتزَْدَناهُ " اْمَسحُوا َعلَى الِْخفَاِف ثَالثَةَ أَيَّامٍ : " تٍ اَألْنصَارِيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ثَابِ
  .لَزَاَدَنا 
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح -٣٦٦٨

َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِْبَراِهيمَ : ُد بن سَيَّارٍ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن ، قَاال َوَحدَّثََنا َسعِي
ِللُْمَساِفرِ " ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقََّت َرسُولُ اللَِّه َصلَّ: التَّيِْميِّ ، َعْن أَبِي َعْبدِ اللَِّه الَْجدَِليِّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، قَالَ 

أَْسقَطَ أَُبو اَألْحَوصِ ِمَن اِإلسَْنادِ : ، َولَوِ اْسَتزَْدَناُه لََزاَدَنا ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ "أَنْ َيْمَسَح ثَالثًا ، َوِللُْمِقيمِ َيْوًما وَلَْيلَةً 
  .َعْمَرو بن َمْيُموٍن 

  ْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، حَحدَّثََنا الُْحَس -٣٦٦٩

َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم التَّْيِميِّ ، َعْن : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَاال 
َجَعلَ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجدَِليِّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، قَالَ  َعْمرِو بن َمْيُموٍن ،

  .، َولَوِ اْسَتزَْدَناهُ لَزَاَدَنا " أَنْ َنْمَسَح ثَالثًا " َوَسلََّم 
َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء َعِليُّ بن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس ، َعنِ  َحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ ، -٣٦٧٠

بِتٍ ِليِّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَاالَْحَسنِ بن ُعَبْيدِ اللَِّه ، َعْن إِْبَراِهيَم التَّيِْميِّ ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجَد
ثَالثًا ِللُْمَساِفرِ ، َوَيْوٌم : " َجاَء أَْعرَابِيٌّ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَُه َعنِ الُْوُضوِء ؟ فَقَالَ : ، قَالَ 

  .فَّْينِ الَْمْسَح َعلَى الُْخ: ، َولَوِ اْسَتزَاَدُه اَألْعرَابِيُّ لََزاَدُه ، َيْعنِي "ِللْحَاِضرِ 
َنا ُشْعَبةُ ، َعْن َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثَ -٣٦٧١

ْمرِو بن َمْيُموٍن ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، أَن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم التَّيِْميِّ ، َعنِ الْحَارِثِ بن ُسوَْيٍد ، َعْن َع
  " .َولَيَاِليهِنَّ : " أَْحِسُبُه ، قَالَ : ، قَالَ ُشْعَبةُ " َيْمَسُح الُْمَساِفرُ ثَالثَةَ أَيَّامٍ : " َّرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

نَّى ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم التَّيِْميِّ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَ -٣٦٧٢
حِ َعلَى لََّم ِفي الَْمْسالَْحارِِث بن سَُوْيٍد ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  " .ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولََياِليهِنَّ : " الُْخفَّْينِ ، قَالَ 
  َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َداُوَد الضَّبِّيُّ ، ح -٣٦٧٣

َحدَّثََنا ذُؤَاُد بن َعلَْبةَ ، َعْن ُمطَرٍِّف ، َعنِ : ُف بن َعِديٍّ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّنَْباعِ َرْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا يُوُس
 َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسحِ َعلَى الشَّْعبِيِّ ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجَدِليِّ اَألكَْبرِ ، َعْن خَُزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه

  " .ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ َوِللُْمقِيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ : "  الُْخفَّْينِ
اهِيَم ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَر -٣٦٧٤

ثَالثَةَ أَيَّامٍ ِللُْمَساِفرِ ، " جََعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، قَالَ  َعْبِد اللَِّه الَْجدَِليِّ ،
  " .َوَيْوًما ِللُْمِقيمِ 



  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ ، ح -٣٦٧٥
  فْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصمُ بن َعِليٍّ ، حَوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َح

  َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد ، ح
  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السِّرَاُج ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد ، ح

َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َوَحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراهِيَم التَّْيِميِّ ، : َهارِيُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعِليٍّ الَْبرَْب
ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ : " لَ َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجَدِليِّ ، َعْن خَُزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَا

  " .َولََياِليهِنَّ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم وَلَْيلَةٌ 
ا َحمَّاٌد ، َعْن إِْبَراهِيمَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْسُتوَاِئيُّ ، َحدَّثََن -٣٦٧٦

َيْمَسحُ الُْمَساِفُر َعلَى : "  ْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجَدِليِّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ، َع
  " .الُْخفَّْينِ ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولََيالِيهِنَّ ، َوالُْمِقيمُ َيْوًما َولَْيلَةً 

  َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، حَحدَّثَ -٣٦٧٧
  َوَحدَّثََنا ُمحَمٌَّد الَْجذُوِعيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد ، ح

بن َسلََمةَ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن  َحدَّثََنا َحمَّاُد: َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا كَاِملُ بن طَلَْحةَ ، قَالُوا 
ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ : " أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ 

  " .لَْيلَةٌ َولََياِليهِنَّ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َو
َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َوُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال  -٣٦٧٨

  ح

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْهَشِليُّ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن : َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ ، قَاال 
ِللُْمَساِفرِ : " ْيِه َوَسلََّم ، قَالَ إِبَْراهِيَم ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجدَِليِّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

  " .يهِنَّ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم وَلَْيلَةٌ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِل
َعْن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ، َعْن َحمَّاٍد ،  -٣٦٧٩

ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولََيالِيهِنَّ ، : " لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ النَّبِيِّ َصلَّى ال، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه ُخَزْيَمةَ 
  " .َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ 

لَْحكَُم بن أَيُّوَب ، َعْن ُزفََر بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُرْسَتةَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا ا -٣٦٨٠
َمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّهُ الُْهذَْيلِ ، َعْن أَبِي َحنِيفَةَ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن أَبِي عَْبِد اللَِّه الَْجدَِليِّ ، َعْن ُخَزْي

  " .ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ وَلََياِليهِنَّ : " الُْخفَّْينِ َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ ِفي الَْمْسحِ َعلَى 
ْن َعْمرِو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َع -٣٦٨١

، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابِتٍ اَألْنصَارِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ  بن َصاِلحٍ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراِهيَم
  " .ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ ، َوَيْوٌم ِللُْمِقيمِ : " َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِفي الَْمْسحِ 

َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َحسَّانَ ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، -٣٦٨٢
ُه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللََّعْمرِو بن َصاِلحٍ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن أَبِي َعْبدِ اللَِّه الَْجدَِليِّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت 



  " .ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ : " َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
،  اْبنِ ِذي ِحَماَيةَ َحدَّثََنا أَُبو زَْيٍد الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعيَّاشٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َيحَْيى ، َعنِ -٣٦٨٣

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن غَْيالنَ بن َجاِمعٍ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ 
  " .َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ  ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ ،: " ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ ، قَالَ 

ْن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ ، َعْن َحمَّاٍد ، َع -٣٦٨٤
َيْمَسحُ الُْمَساِفُر ثَالثَةَ : " َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجَدِليِّ ، َعْن خَُزْيَمةَ بن ثَابٍِت ،

  ".أَيَّامٍ َولََيالِيهِنَّ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ 

أَُبو َسلََمةَ الْكِْنِديُّ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَحمٍَّد الِْحنَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا -٣٦٨٥
ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ : "  ، قَالَ إِبَْراهِيَم ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َسِعيٍد الِْكْنِديُّ ، ح، "  أَيَّامٍ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ
نَ الرَّازِيُّ ، َعْن أَبِي اُق بن ُسلَْيَماَوَحدَّثََنا َيحَْيى بن ُمَحمَّدٍ الِْحنَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َعْبِد اللَِّه الَْهَروِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَح

بِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ ِسَنانَ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن أَبِي عَْبِد اللَِّه الَْجدَِليِّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّ
  .، ِمثْلَُه 
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد : يُّ ، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِ -٣٦٨٦

ْيَمةَ ِه الَْجدَِليِّ ، َعْن ُخَز، َحدَّثََنا الَْحكَمُ بن َبِشريٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن قَْيسٍ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَّ
  " .بِالَْمْسحِ ِللُْمقِيمِ َيْوًما َولَْيلَةً ، َوِللُْمَساِفرِ ثَالثًا " أََمرََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ثَابٍِت ، قَالَ 

دَّثََنا أَُبو ُمعَاٍذ النَّحْوِيُّ الْفَْضلُ بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الَْخِضرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبَدةَ الَْمرَْوزِيُّ ، َح -٣٦٨٧
َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن أََنا َحمَْزةُ السُّكَّرِيُّ ، َعْن َرقََبةَ بن َمْصقَلَةَ ، َوإِبَْراِهيمَ الصَّاِئغِ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراهِيَم ، 

ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ ، وَلََياِليهِنَّ : " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ  ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ
  " .َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ 

ا َعْبُد الَْمِلكِ بن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا الَْحَسنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََن -٣٦٨٨
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، بن َصاِلحٍ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ

  " .لُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ ِل: " ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ 
َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن سَْهلٍ اَألْعَرُج ، : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، وَُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم األصبهاين ، قَاال  -٣٦٨٩

بن ُخَنْيسٍ ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ ، َعن  َحدَّثََنا خَُنْيُس بن َبكْرِ
  " .نَّ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم وَلَْيلَةٌ الَْمْسُح َعلَى الُْخفَّْينِ ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولََياِليهِ: " ِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوقَالَ 

َنا أَُبو َخاِلدٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن أَْشكَاَب ، َحدَّثََنا ُشجَاُع بن الْوَِليِد ، َحدَّثَ -٣٦٩٠
: " ْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوقَالَ الدَّاالنِيُّ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن أَبِي َع

  " .ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ ، َوِللُْمقِيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ ال يَْنزُِع 
ا َيْحَيى بن صَاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ ، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ ، َعْن َحدَّثََنا ُموَسى ، َعْن َعْبسٍ الْحِْمِصيِّ ، َحدَّثََن -٣٦٩١

ِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسحِ َعلَى َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي



  " .ُمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ ، وَلََيالِيهِنَّ َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ ِللْ: " الُْخفَّْينِ 
: ِميُّ ، قَالُوا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَر -٣٦٩٢

ِه الَْجَدِليِّ ، اِلٍد ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي َمْعَشرٍ ، َعْن إِْبَراهِيَم النََّخِعيِّ ، َعْن أَبِي َعْبِد اللََّحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخ
فَّْينِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ وَلََياِليهِنَّ ِللُْمَساِفرِ ، الَْمْسُح َعلَى الُْخ: " َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  " .َوَيْوٌم َولَْيلَةٌ ِللُْمِقيمِ 

بن أَبِي َعُروَبةَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد -٣٦٩٣
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَّهُ ي َمْعَشرٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجدَِليِّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللََّعْن أَبِ

َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ ، " ُمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ ، َوِللْ: " قَالَ ِفي الَْمْسحِ َعلَى الْخُفَّْينِ 
َحدَّثََنا أَْزَهُر بن َجمِيلٍ ، َحدَّثََنا رَْوُح بن َعطَاِء بن أَبِي َمْيُموَنةَ ، َعْن : التُّْسَترِيُّ ، َوأَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، قَاال 

بِي َمْعَشرٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجَدِليِّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َجْعفَرِ بن أَبِي َوْحِشيَّةَ ، َعْن أَ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 

بن ُعَمَر بن فَارِسٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َحسَّانَ ،  َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ -٣٦٩٤
ْيَمةَ بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َعْن َعِليِّ بن الَْحكَمِ الُْبنَانِيِّ ، َعْن إِبَْراِهيمَ النَّخَِعيِّ ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجدَِليِّ ، َعْن ُخَز

  " .ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ ، َوِللُْمقِيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ : " ، َوقَالَ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

الُْحَسْينِ ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السََّمْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ ، َحدَّثََنا َمْخلَُد بن -٣٦٩٥
، َعنِ النَّبِيِّ امِ بن َحسَّانَ ، َعْن ُشَعْيبِ بن الْحَْبحَابِ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن أَبِي عَْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت َعْن ِهَش

  " .ِليهِنَّ َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم وَلَْيلَةٌ ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ ، َولَيَا: " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ 
ْسحَاَق َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ ، َوعَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ ، وَالُْحَسْيُن بن إِ -٣٦٩٦

اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ بن اَألْسَوُد ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َحدَّثََنا عَْبُد : التُّْسَترِيُّ ، َوعَْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَالُوا 
 ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعن الَْوِليِد ، َعنِ الْحَارِِث الُْعكِْليِّ ، َعْن إِْبَراهِيَم بن يَزِيدَ النَّخَِعيِّ ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجدَِليِّ

  " .ِللُْمَساِفرِ ثَالثًا ، َوِللُْمِقيمِ َيْوًما َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ : " بِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ ِالنَّ
ُد الْوَهَّابِ بن َعطَاٍء ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْعبَّاسِ الَْملْحَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْب -٣٦٩٧

ِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  إِْسَماعِيلَ بن ُمْسِلمٍ ، َعْن َيزِيَد بن الَْولِيِد ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن أَبِي عَْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ ، َعن
  " .ثَالثَةَ أَيَّامٍ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ َيْمَسُح الُْمَساِفُر َعلَى ُخفَّْيِه : " َوَسلََّم ، قَالَ 

ثََنا زَكَرِيَّا أَُبو َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َيْحَيى اُألبُلِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن النُّْعَماِن ، َحدَّ -٣٦٩٨
النََّخِعيُّ ، َعْن أَبِي عَْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،  َيحَْيى الُْبدِّيُّ ، َحدَّثَنِي إِْبَراهِيُم
  " .َيْوٌم َولَْيلَةٌ ِللُْمِقيمِ ، وَثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ ِللُْمَساِفرِ : " قَالَ ِفي الَْمْسحِ َعلَى الْخُفَّْينِ 

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي َرِحَمُه اللَُّه ، ح -٣٦٩٩
َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحمَّاٍد ، َوَمْنُصورٍ ، َعْن : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَاال 

" حِ َعلَى الُْخفَّْينِ يَم ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، يف الَْمْسإِبَْراِه
أََرادَ : َهذَا َخطَأٌ ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ : قَالَ أَبِي  :، قَالَ َعْبُد اللَِّه " ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ َوِللُْمقِيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ 



وَاُب ِمْن َحدِيِث َمْنصُورٍ أَْحَمُد بن َحنَْبلٍ أَنَُّه خَطَّأَ َحِديثَ مَْنُصورٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجدَِليِّ ، َوالصَّ
  .َحِديثُ َعْمرِو بن َمْيُموٍن 

بن أَْرطَأَةَ ،  دَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا الَْحجَّاُجَح -٣٧٠٠
ِللُْمَساِفرِ : " َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه 

  " .ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم وَلَْيلَةٌ 
بن َصَدقَةَ  َراهِيُمَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الَْجوَارِي الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َيْعقُوَب الْجََزرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْب -٣٧٠١

ٍت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُحَسْينٍ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعنِ النََّخِعيِّ ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَابِ
  " .أَيَّامٍ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم وَلَْيلَةٌ ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ : " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِفي الَْمْسحِ َعلَى الْخُفَّْينِ 

، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ -٣٧٠٢
  ُحَسْيُن بن َعِليٍّ ، ح

َترِيُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجعِْفيُّ ، َعْن َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ التُّْس
ِالنَّبِيِّ َصلَّى  ابٍِت ، َعنزَاِئَدةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن أَبِي َعْبدِ اللَِّه ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ثَ

ا َوقََدمَاُه ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ وَلََيالِيهِنَّ َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ ، َيْمَسُح َعلَى ُخفَّْيهِ إِذَا أَْدَخلَُهَم: " اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  ".طَاِهَرَتاِن 

  ثَابٍِت ُشَرْحبِيلُ بن َسْعٍد ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن

بن َمْسُمولٍ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َملٍَك الرَّاِسبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُسلَْيَمانَ -٣٧٠٣
كَانَ رِجَالٌ ِمنَّا إِذَا : " بن ثَابٍِت ، قَالَ  َسِمْعتُ ُخَزْيَمةَ: َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َسْبَرةَ ، َعْن ُشَرحْبِيلَ بن َسْعٍد ، قَالَ 

] ١٠٨: التوبة [} ِفيِه رَِجالٌ ُيِحبُّونَ أَنْ َيَتطَهَّرُوا{َخَرجُوا ِمَن الْغَاِئِط َيْغِسلُونَ أَثََر الَْغاِئِط ، فَنََزلَْت ِفيهِْم َهِذِه اآلَيةُ 
."  

  ُخَزْيَمةُ بن َمْعَمرٍ اَألْنَصارِي
َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، : ا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال َحدَّثََن -٣٧٠٤

ُرجَِمِت امَْرأَةٌ ِفي َعْهدِ : ْن أَبِيِه ، َعْن خَُزْيَمةَ بن َمْعَمرٍ األَْنصَارِيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمْنكَِدرُ بن ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ ، َع
َو كَفَّارَةُ ُه: " َحبِطَ َعِملََها فََبلَغَ ذَِلكَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ النَّاُس 

  ".ذُُنوبِها وَُتْحَشُر َعلَى َما سَِوى ذَِلَك 
  ُخَزْيَمةُ بن جَُزيٍّ السُّلَِميُّ

أَُبو َبْحرٍ الَْبكَْراوِيُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْخَطَّابِ زَِياُد بن َيحَْيى الَْحسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا  -٣٧٠٥
: ْيَمةَ بن ُجَزيٍّ ، قَالَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُمسِْلمٍ ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ أَبِي أَُميَّةَ ، َعْن ِحبَّانَ بن جَُزيٍّ ، َعْن أَِخيِه خَُز

نِّي لَْسُت َتارِكَها َما لَْم َتْنُه َعْنَها ، َوإِ: ، قُلُْت " ال آكُلَُها َوال أَنَْهى َعْنَها : " َيا َرُسولَ اللَِّه ، اَألرَْنُب ؟ قَالَ : قُلُْت 
  " .َوَمْن َيأْكُلُ الضَُّبَع ؟ : " فَالضَُّبُع ؟ قَالَ : ، قُلُْت " َتدَْمى : إِنََّها َتِحيُض ، أَْو قَالَ : " قَالَ 

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو : اال َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َوُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَ -٣٧٠٦
ُجَزيٍّ ، َعْن أَِخيهِ  ُتَمْيلَةَ َيحَْيى بن وَاِضحٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ بن أَبِي الُْمخَارِقِ ، َعْن ِحبَّانَ بن



َيا َرسُولَ اللَِّه جِئُْتكَ َألسْأَلََك َعْن أَْشَياَء ، َعْن أَْحنَاشِ اَألْرضِ َما َتقُولُ ِفي الضَّبِّ ؟ : قُلُْت : ُخَزْيَمةَ بن جَُزيٍّ ، قَالَ 
َن األَُممِ فُِقَدْت أُمَّةٌ ِم: " فَإِنِّي آكُلُ َما لَْم ُتَحرِّْم ، وَِلَم َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ : ، قُلُْت " ال آكُلُُه َوال أَُحرُِّمُه : " قَالَ 

فَإِنِّي آكُلُ : ، قَالَ " ال آكُلُُه َوال أَُحرُِّمُه : " َيا َرسُولَ اللَِّه َما َتقُولُ ِفي اَألْرَنبِ ؟ قَالَ : ، قُلُْت " َورَأَْيُت َخلْقًا َرابَنِي 
: " َيا َرُسولَ اللَِّه َما َتقُولُ ِفي الضَُّبعِ ؟ قَالَ : ، قُلُْت " ُنبِّئُْت أَنََّها َتْدَمى : " َما لَْم ُتَحرِّْم ، وَِلَم َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ 

َيا : قُلُْت ، " َوَمْن َيأْكُلُ الثَّْعلََب ؟ : " َيا َرُسولَ اللَِّه َما َتقُولُ ِفي الثَّْعلَبِ ؟ قَالَ : قُلُْت ، " َوَمْن َيأْكُلُ الضَُّبَع ؟ 
  ".َوَيأْكُلُ الذِّئَْب أََحٌد ِفيِه خَْيٌر ؟ : " بِ ؟ قَالَ َرسُولَ اللَِّه َما َتقُولُ ِفي الذِّئْ

ْيلٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َواِصلُ بن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فَُض -٣٧٠٧
سَأَلْتُ : أَبِي الُْمخَارِقِ ، َعْن ِحبَّانَ بن ُجَزيٍّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ بن ُجَزيٍّ ، قَالَ  إِْسَماعِيلَ بن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ بن

َيا َرسُولَ اللَِّه ، : ، فَقُلُْت " َسلْ َعمَّا ِشئَْت : " َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَْحنَاشِ اَألْرضِ ، فَقَالَ 
، ُحدِّثُْت أَنَّ أُمَّةً ِمْن بين إِسَْرائِيلَ ُمِسَخْت دََوابَّ ِفي اَألْرضِ " ال آكُلُُه َوال أَْنَهى َعْنُه : " الضَّبِّ ؟ فَقَالَ  أَخْبِرْنِي َعنِ

 آكُلَُها َوال أَْنَهى َعنَْها إِنِّي ال: " فَاَألْرَنُب ؟ فَقَالَ : قُلُْت : إِنِّي لَْن أََدَع شَْيئًا لَْم َتْنُه َعْنُه أَنْ آكُلَُه ، قَالَ : ، فَقُلُْت 
فََهلْ َيأْكُلُ : " فَالثَّْعلَُب ؟ قَالَ : ، قُلُْت " إِنِّي لَْم أََدعْ َشْيئًا لَْم َتْنُه َعْنُه أَنْ آكُلَُه : " ، فَقُلُْت " ُنبِّئُْت أَنََّها َتِحيُض 

َوَهلْ َيأْكُلُ : " فَالذِّئُْب ؟ قَالَ : قُلُْت ، " َهلْ َيأْكُلُ الضَُّبَع أََحٌد ؟ َو: " فَالضَُّبُع ؟ قَالَ : قُلُْت ، " الثَّْعلََب أََحٌد ؟ 
  " .الذِّئَْب أََحٌد ِفيِه َخْيٌر ؟ 

  َباُب َمنِ اْسُمُه َخاِلٌد
  َخاِلُد بن الَْولِيِد الَْمْخُزوِميُّ

ِة بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر بن َمْخُزومِ بن َيقَظَةَ بن ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن لَُؤيِّ ُيكَْنى أََبا ُسلَْيَمانَ َوُهَو َخاِلُد بن الَْولِيِد بن الُْمِغَري
َوأُمُُّه لُبَاَبةُ بنُت الْحَارِِث بن َحْزِن بن ُبَجريِ بن ُروَْبَيةَ بن َعْبِد اللَِّه بن ِهاللِ بن َعاِمرِ بن . بن غَاِلبِ بن ِفْهرِ بن َماِلٍك 

  ُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْيفًا ِمْن ُسُيوِف اللَِّهَوَسمَّا. َصْعَصَعةَ 
ثََنا َوْحِشيُّ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمسِْلمٍ ، َحدَّ -٣٧٠٨

لِ الرِّدَّةِ ْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َوجََّه خَاِلدَ بن الَْوِليِد ِفي ِقتَالِ أَْهَحْربِ بن َوْحِشيٍّ ، َع
َوذَكََر خَاِلدَ بن الَْوِليدِ : َم ، َيقُولُ َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: فَأََبى أَنْ َيُردََّه ، َوقَالَ ، ، فَكُلَِّم ِفي ذَِلَك 

  .نِْعَم َعْبُد اللَِّه َوأَُخو الَْعِشَريِة َوَسْيٌف ِمْن ُسيُوِف اللَِّه: 
َحمَِّد بن ُم َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن -٣٧٠٩

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َيْعقُوَب ، َعنِ الَْحَسنِ بن َسْعٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى 
  .اِلُد بن الَْوِليِد فَفََتَح اللَُّه َعلَْيِهثُمَّ أََخذَ الرَّاَيةَ َسْيٌف ِمْن ُسيُوِف اللَِّه َخ: َنَعى أَْهلَ ُمْؤَتةَ ، قَالَ 

  َماِلٍكَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أََنسِ بن  -٣٧١٠

َوُهوَ ، فَأََخذَ اللَِّواَء خَاِلُد بن الْوَِليِد : لَ ُمْؤَتةَ َعلَى الِْمنَْبرِ ، ثُمَّ قَالَ َنَعى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْه: ، قَالَ 
  .َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الرَّبِيعِ بن ثَْعلَبٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ح -٣٧١١
 ِه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن ثَْعلَبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ الُْمؤَدُِّب ، َعْن أَبِي خَاِلٍد ، َعنَِوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَّ



ا خَاِلًدا ، فَإِنَُّه َسْيٌف ِمْن ال ُتْؤذُو: الشَّْعبِيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَوْفَى ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .ُسُيوِف اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َصبَُّه اللَُّه َعلَى الْكُفَّارِ

، عِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َحدَّثََنا إِْسَما -٣٧١٢
فََصَبَرتْ : إِنَُّه اْنَدقَّ بَِيِدِه َيْوَم ُمْؤَتةَ ِتْسَعةُ أَْسَياٍف ، قَالَ : قَالَ خَاِلدُ بن الَْوِليِد بِالِْحَريِة : َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ 

  .بَِيَديَّ َصفِيَحةٌ ِلي َيَمانَِيةٌ
ُبو السُّكَْينِ َزكَرِيَّا بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعمُّ أَبِي َزْحُر بن ِحْصنٍ ، َعْن َجدِِّه َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَ -٣٧١٣

قَالَ خَُرْيُم بن أَْوسٍ لَْم َيكُْن أََحٌد أَْعَدى ِللْعََربِ ِمْن ُهْرُمَز ، فَلَمَّا فََرغَْنا ِمْن ُمَسْيِلَمةَ : ُحَمْيِد بن َمْنَهبٍ ، قَالَ 
ا إِلَى الْبََرازِ ، فَبََرَز لَُه ، أَقَْبلَْنا إِلَى َناِحَيةِ الَْبْصَرِة ، فَلَِقَيَنا ُهْرُمزُ بِكَاِظَمٍة ِفي َجُمعٍ َعِظيمٍ ، فََبَرَز لَهُ َخاِلٌد َوَدَع َوأَْصحَابِِه

  ُهْرُمُز ، فَقََتلَُه َخاِلٌد ، َوكََتبَ بِذَِلَك إِلَى أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي

َها َرُجلٌ َجَعلُوا قَلَْنُسَوةً َتعَالَى َعْنُه ، فََنفَّلَُه َسلََبُه ، قَلَْنُسَوةَ ُهْرُمَز ِمائَةَ أَلِْف ِدرَْهمٍ ، َوكَاَنتِ الْفُْرُس إِذَا َشُرَف ِفي اللَُّه
  .بِِمئَِة أَلِْف ِدْرَهمٍ 

َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن َجْعفَرٍ ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن -٣٧١٤
اطْلُُبوَها ، فََوَجُدوَها : اطْلُُبوَها فَلَْم َيجُِدوها ، فَقَالَ : أَبِيِه ، أَنَّ َخاِلَد بن الَْولِيِد فَقََد قَلَْنُسَوةً لَُه َيْوَم الَْيْرمُوِك ، فَقَالَ 

اْعَتَمَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََحلََق َرأَْسُه ، فَاْبَتَدَر النَّاُس َجوَانِبَ : ي قَلَْنُسَوةٌ َخلَقَةٌ ، فَقَالَ َخاِلٌد فَإِذَا ِه
  .ِقَتاال َوِهَي َمِعي إِال ُرزِقُْت النَّْصَر َشْعرِِه ، فََسَبقُْتُهْم إِلَى نَاِصَيِتِه فََجَعلْتَُها ِفي َهِذِه الْقَلَْنُسَوِة ، فَلَْم أَشَْهْد

:  اللَِّه ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَخارِقِ بن َعْبِد -٣٧١٥
خَاِلدِ بن الَْوِليِد َرُجال ِمنَّا ، فَخَاَصَمُه َعمَُّه إِلَى َخاِلِد بن الَْولِيِد ،  لَطَمَ اْبُن َعمِّ: َسِمْعُت طَارَِق بن شَِهابٍ ، َيقُولُ 

يَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َيا َمْعَشَر قُرَْيشٍ إِنَّ اللََّه َتعَالَى لَْم َيْجَعلْ ِلُوُجوِهكُْم فَْضال َعلَى ُوُجوِهَنا إِال َما فَضَّلَ اللَُّه نَبِ: فَقَالَ 
  .َدْعَها ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ : الِْطْم ، فَلَمَّا َرفََع َيَدُه ، قَالَ : اقَْتصَّ ، فَقَالَ الرَُّجلُ الْبنِ أَِخيِه : َوَسلََّم ، فَقَالَ خَاِلٌد 

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، ح -٣٧١٦
  ْشرٍ الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد ،َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن بِ

كََتَب خَاِلُد بن الْوَِليِد إِلَى أَْهلِ فَارِسَ : َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، قَالَ : قَاال 
الرَِّحيمِ ِمْن َخاِلِد بن الَْولِيِد إِلَى ُرسُْتَم ، وِمْهَرانَ ، وََمِإل فَارَِس َسالٌم َعلَى  بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ: َيْدُعوُهمْ إِلَى اِإلْسالمِ 

نَّ َمِعي َيٍد َوأَنُْتْم َصاِغُرونَ ، فَإَِمنِ اتََّبَع الُْهَدى ، أَمَّا بَْعُد فَإِنَّا َنْدُعوكُْم إِلَى اِإلْسالمِ ، فَإِنْ أََبْيُتْم فَأَْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن 
  .قَْوًما ُيِحبُّونَ الْقَْتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه كََما ُيِحبُّ فَارُِس الَْخْمَر ، َوالسَّالُم َعلَى َمنِ اتََّبَع الُْهَدى 

َسِمْعُت قَْيَس بن أَبِي : ، قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُبكَْيرُ بن َعاِمرٍ الَْبَجِليُّ -٣٧١٧
  .أَمَّ النَّاسَ َخاِلُد بن الَْولِيِد ُمَتَوشًِّحا بِثَْوبٍ: َحازِمٍ ، َيقُولُ 

بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُيوُنسَ  -٣٧١٨
ائُْتونِي بِالسُّمِّ ، فَأُِتيَ بِِه فََجَعلَُه ِفي كَفِِّه ، ثُمَّ : إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ، أَنَّ َخاِلَد بن الَْولِيِد لَمَّا أََتى الِْحَريةَ ، قَالَ 

  .بِْسمِ اللَِّه فَاقَْتَحَمُه فَلَْم َيُضرَُّه : قَالَ 
اللَِّه ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْمرٍو اَألْشعَِثيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد -٣٧١٩

: ، فَقَالَ ُسمٌّ : َما َهذَا ؟ قَالُوا : رَأَْيُت خَاِلَد بن الْوَِليِد أُِتيَ بُِسمٍّ ، فَقَالَ : أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ 



  .بِْسمِ اللَِّه واْزَدَرَدُه 
  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن -٣٧٢٠

بن أَبِي َوَبْيَن َسْعِد َمْرزُوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َيحَْيى بن ُحَصْينٍ ، َعْن طَارِقِ بن شَِهابٍ ، أَنَّ َخاِلَد بن الَْولِيِد كَانَ َبْيَنُه 
  .َمْه فَإِنَّ َما َبْيَنَنا لَْم َيْبلُغْ ِديَننَا: فَقَالَ : َوقَّاصٍ كَالٌم فَذَكََر َخاِلٌد ، َعْن َسْعٍد 

ةَ ، َعْن أَبِي زَاِئَدَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي  -٣٧٢١
كُفَْراَنَك : الِت ، فَقَالَ إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحبِيبٍ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ ، أَنَّ َخاِلَد بن الَْولِيِد َمرَّ َعلَى ال

  .ال سُْبَحاَنَك إِنِّي َرأَْيُت اللََّه قَْد أَهَاَنَك
َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن : َحاِتمٍ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َنْصرٍ ، َوحِبَّانُ بن ُموَسى ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن  -٣٧٢٢

مَّا َحضََرْت لَ:  ، قَالَ الُْمبَاَرِك ، َعْن َحمَّاِد بن زَْيٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الُْمْختَارِ ، َعْن َعاِصمِ بن بَْهَدلَةَ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ
لَقَْد طَلَْبُت الْقَْتلَ فَلَْم ُيقَدَّْر ِلي إِال أَنْ أَُموَت َعلَى ِفرَاِشي ، َوَما ِمْن َعِملٍ أَْرَجى ِمْن ال : َخاِلَد بن الَْولِيِد الَْوفَاةُ ، قَالَ 

  .ْنظُُروا ِسالِحي ، وفََرِسي فَاْجَعلُوُه ِعدَّةً ِفي َسبِيلِ اللَِّهإِذَا أََنا ُمتُّ فَا: إِلََه إِال اللَُّه وَأََنا ُمَتتَرٌِّس بَِها ، ثُمَّ قَالَ 
أَبِي إِْسحَاَق ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َسلَُم بن ُجنَاَدةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُيوُنَس بن -٣٧٢٣

  .نََعْم وَاللَِّه َيْسَتِعُني َعلَى ذَِلَك: إِنَّهُ لَِفي السَّْوقِ ، قَالَ : وَِليِد َيعُوُدوَنُه ، فَقَالَ بَْعضُُهْم َدَخلُوا َعلَى خَاِلِد بن الْ: قَالَ 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه -٣٧٢٤

َت َخاِلُد بن الَْولِيِد بِحِْمصٍ َسَنةَ إِْحَدى َوِعْشرِينَ َما: َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ 
.  

  اْبُن َعبَّاسٍ ، َعْن خَاِلِد بن الَْولِيِد
 أَُماَمةَ بن سَْهلَِحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي  -٣٧٢٥

أُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، بِضَبَّْينِ َمْشوِيَّْينِ : بن ُحَنْيٍف ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، قَالَ 
إِنَُّه َضبٌّ فَأَْمَسَك بَِيِدِه ، فَقَالَ لَُه خَاِلدُ : َيأْكُلَ ، فَِقيلَ َوِعْنَدُه خَاِلُد بن الْوَِليِد ، فَأَْهَوى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِل

فَأَكَلَ َخاِلدٌ : ال ، َولَِكنَُّه ال َيكُونُ بِأَْرضِ قَْوِمي فَأَجُِدنِي أََعافُُه ، قَالَ : أَحََراٌم ُهَو َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ : بن الْوَِليِد 
  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َينْظُُر إِلَْيِهَوَرسُولُ اللَِّه صَلَّ

َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٣٧٢٦
ْن َخاِلِد بن الَْولِيِد ، أَنَُّه َدَخلَ َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَْيَت َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، َع

النِّْسَوِة  بَِيِدِه ، فَقَالَ َبْعُض َمْيُموَنةَ بنِت الَْحارِِث ، فَأُِتَي بَِضبٍّ َمْحنُوٍذ فَأَْهَوى إِلَْيهِ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُهوَ َضبٌّ فََرفََع َيَدُه : أَْخبُِروا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعمَّا ُيرِيُد َيأْكُلُ ِمْنُه ، فَقَالُوا : الالِتي ِفي َبْيِت َمْيمُوَنةَ 

  أََحَراٌم ُهَو َيا َرُسولَ اللَِّه ؟: ، فَقُلُْت 

فَاْجتََرْرُتُه فَأَكَلُْتُه َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْم َيكُْن بِأَْرضِ قَْوِمي فَأَجُِدنِي أََعافُُه ، قَالَ َخاِلٌد ال ، َولَِكنَُّه لَ: قَالَ 
  .َوَسلََّم َيْنظُُر
نِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي يُوُنُس ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َهاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَ -٣٧٢٧

نَّ َخاِلَد بن الَْولِيِد الَِّذي ِشَهابٍ ، أَخَْبرَنِي أَُبو أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيفٍ اَألْنصَارِيُّ ، أَنَّ عَْبَد اللَِّه بن َعبَّاسٍ أَْخَبَرُه ، أَ



َدَخلَ َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َمْيُموَنةَ زَْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َسْيُف اللَِّه أَْخبََرُه ، أَنَُّه: ُيقَالُ لَُه 
لَْحارِِث ِمْن َنْجٍد ، فََوَجَد ِعْنَدَها َضبا َمْحُنوذًا قَدَِمْت بِِه أُْخُتَها ُحفَْيَدةُ بنُت ا، َوَسلََّم َوِهَي خَالَُتُه َوَخالَةُ اْبنِ َعبَّاسٍ 

ُيَحدَّثُ بِِه َوُيسَمَّى لَُه ، فَأَْهَوى  فَقَدََّمِت الضَّبَّ لَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَانَ قَلََّما ُيقَدُِّم َيَدهُ ِلطََعامٍ َحتَّى
أَْخبِْرنَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : الضَّبِّ ، فَقَالَِت امَْرأَةٌ ِمَن النِّْسَوةِ الُْحضُورِ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه إِلَى 

َدُه ، فَقَالَ ُهَو الضَّبُّ َيا َرسُولَ اللَِّه ، فََرفََع َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي: َعلَْيِه َوَسلََّم َما قَدَّْمُتنَّ إِلَْيِه ، قُلَْن 
: ال ، َولَِكنَّهُ لَْم َيكُْن بِأَْرضِ قَْوِمي فَأَجِدُنِي أََعافُُه ، قَالَ خَاِلٌد : أَُتَحرُِّم الضَّبَّ َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ : َخاِلُد بن الَْولِيِد 

  .َيْنظُُر فَلَْم َينَْهنِي  فَاْجَتَرْرُتُه فَأَكَلُْتُه َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
٣٧٢٨-  

نِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن حَْربٍ ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ ، َع
يِد ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أُِتَي بَِضبٍّ َمْشوِيٍّ أَُماَمةَ بن سَْهلٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َخاِلِد بن الَْوِل

 :َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنَُّه لَْحمُ َضبٍّ فََرفََع َيَدُه ، فَقَالَ لَُه َخاِلٌد : فَأَْهَوى إِلَْيِه بَِيِدهِ ِلَيأْكُلَ ِمْنُه ، فَقَالَ لَُه بَْعُض َمْن َحَضَرُه 
  .ال ، َولَِكنَُّه لَْم َيكُْن ِفي أَْرضِ قَْوِمي ، فَأَجُِدنِي أََعافُُه : أَحََراٌم ُهَو َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ 

حَاَق ، َعنِ إِْس َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا خَاِلٌد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن -٣٧٢٩
أَْهَدْت أُمُّ حُفَْيٍد ِلَمْيمُوَنةَ لَْحَم َضبٍّ ، : الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف ، َعْن َخاِلِد بن الَْولِيِد ، قَالَ 

أَْخبِرُوا : َيأْكُلُ طََعاًما حَتَّى َيْعلََم َما ُهَو ؟ فَقَالَِت امَْرأَةٌ فََدَخلَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُدَِّم إِلَْيِه ، َوكَانَ ال 
وََهمَّ أَنْ َيأْكُلَ ِمْنُه ، : إِنَّهُ لَْحُم َضبٍّ أَْهَدْتُه أُمُّ ُحفَْيٍد ِلَمْيُموَنةَ ، قَالَ : النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َهذَا ؟ فَقَالُوا 

فَأَكَلُْتُه َوُهَو : ال ، َولَكِنِّي أَجِدُنِي أََعافُُه َولَْيَس ِمْن طََعامِ قَْوِمي ، قَالَ َخاِلٌد : ، أَحََراٌم ُهَو َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ  فَكَفَّ
  .َجاِلٌس فَلَْم َيِعْب ذَِلَك َعلَيَّ 

رِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعزِيزٍ اَألْيِليُّ ، َحدَّثََنا َسالَمةُ بن َرْوحٍ َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْص -٣٧٣٠
  ، َعْن َعِقيلٍ

ُه َدَخلَ َمَع َرسُولِ اللَِّه ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، أَْخبََرنِي أَُبو أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف ، أَنَّ عَْبَد اللَِّه بن َعبَّاسٍ أَْخَبَرُه ، أَنَّ
لَةُ اْبنِ َعبَّاسٍ فََوَجَد ِعْنَدَها َضبا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َمْيُموَنةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهي خَالَُتُه َوخَا

ِت الضَّبَّ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَانَ َمْحُنوذًا قَِدَمْت بِِه أُْختَُها ُحفَْيَدةُ بنتُ الْحَارِِث ِمْن َنْجٍد ، فَقَدََّم
َوَسلََّم َيَدُه إِلَى الضَّبِّ ، فَقَالَتِ  قَلََّما ُيقَدُِّم َيَدُه ِلطََعامٍ حَتَّى ُيَحدَّثَ بِِه وَُيَسمَّى لَُه ، فَأَْهَوى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ُهَو الضَّبُّ َيا َرسُولَ اللَّهِ : أَْخبِْرنَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما قَدَّْمُتنَّ لَُه ، قُلَْن : َن النِّسَْوِة الُْحُضورِ اْمَرأَةٌ ِم
ال ، : أََحَراٌم الضَّبُّ َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ : ، فََرفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه ، قَالَ خَاِلُد بن الْوَِليِد 

فَاْجَتَرْرُتُه فَأَكَلُْتُه َوَرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيْنظُرُ : َولَِكنَُّه لَْم َيكُْن بِأَْرضِ قَْوِمي فَأَجِدُنِي أََعافُُه ، قَالَ خَاِلٌد 
َحدَّثَنِي أَبِي : ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمدَنِيِّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيمَ بن َسْعٍد ، قَالَ  َحدَّثََنا، َولَْم يَْنَهنِي 

نَّ خَاِلَد بن الْوَِليدِ ، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَ
  الَتُُهأَخَْبَرُه ، ،أَنَُّه َدَخلَ َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َمْيُموَنةَ بنِت الَْحارِِث َوِهي َخ



  .إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْحُم َضبٍّ ، فَذَكََر َنْحَوُه 
خَازِمٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَحَْمَد بن  -٣٧٣١

لَى َعْنُهَما ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن حَُنْيٍف ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَا
أَْخبِرُوا َرسُولَ اللَِّه : ُموَنةُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَى َمْيُموَنةَ ، فَقَدََّمتْ إِلَْيهِ َضبا َمطْبُوًخا بَِتْمرٍ ، فَقَالَْت َمْي

ال ، : أََحَراٌم ُهَو َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ : فَلَمَّا أُْخبَِر بِِه أَْمَسكَ َيَدُه َعْنُه ، فَقَالُوا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبلَ أَنْ َيأْكُلَ ، 
  ،ُر إِلَْيِه َولَِكْن أََعافُُه ، فَاْجتَرَُّه َخاِلُد بن الَْولِيِد فَأَكَلَُه َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َينْظُ

زِيَد ، َعْن َسِعيِد بن َنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي خَاِلدُ بن َيَحدَّثَ
بَّاسٍ ، َعْن خَاِلٍد ، َعنِ النَّبِيِّ أَبِي ِهاللٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن الْمُْنكَِدرِ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف ، َعنِ اْبنِ َع

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 
  َخاِلُد بن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، َعْن َخاِلدِ بن الَْوِليِد

  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، ح -٣٧٣٢
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا : دَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َوإِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َح

  :َعْمُرو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو َنجِيحٍ ، َعْن َخاِلدِ بن َحكِيمِ بن حَِزامٍ ، قَالَ 

أَغَِضَب اَألِمَري ؟ : احِ َرُجال ِمْن أَْهلِ اَألْرضِ بَِشْيٍء ، فَكَلََّمُه ِفيِه َخاِلُد بن الَْولِيِد ، فَِقيلَ لَُه َتَناَولَ أَُبو ُعبَْيَدةَ بن الَْجرَّ
أََشدَّ النَّاسِ َعذَاًبا َيْوَم  إِنَّ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ أَنْ أُغِْضَبُه ، وَلَكِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : فَقَالَ 

  .الِْقَياَمِة ، أََشدُُّهْم ِللنَّاسِ َعذَاًبا ِفي الدُّنَْيا
  َجابِرُ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َخاِلِد بن الَْولِيِد

ى ، َحدَّثََنا َعمِّي الْقَاِسُم بن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مُقَدَُّم بن ُمَحمَِّد بن َيحَْي -٣٧٣٣
َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى : َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن َخاِلِد بن الْوَِليِد ، قَالَ 

  .أَِمٌني ، َوأَِمُني َهِذِه اُألمَِّة أَُبو ُعَبْيَدةَ بن الْجَرَّاحِ ِلكُلِّ أُمٍَّة: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  الِْمقَْداُم بن َمْعِدي كَرَِب ، َعْن خَاِلِد بن الَْولِيِد

يَد ، َعْن صَاِلحِ بن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثَنِي ثَْوُر بن يَزِ -٣٧٣٤
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َيحَْيى بن الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرَِب ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َخاِلِد بن الَْولِيِد ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ

  .الَْحِمريِال َيِحلُّ أَكْلُ لُُحومِ الْخَْيلِ ، وَالْبِغَالِ ، َو: َوَسلََّم ، َيقُولُ 
 ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحْربٍ -٣٧٣٥

  ْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّهَسلََمةَ ُسلَْيَمانَ بن ُسلَْيمٍ ، َعْن َصاِلحِ بن َيحَْيى بن الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرَِب ، َع

غََزْوُت َمعََ  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََتِت الَْيُهوُد َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : ، َعْن َخاِلِد بن الَْولِيِد ، قَالَ 
ظَاِئرِِهْم ، فََبَعثَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََناَدْيُت ِفي َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََشكَْوا إِلَْيِه أَنَّ النَّاَس أَْسَرُعوا ِفي َح

، ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّاسِ إِنَّ الصَّالةَ َجاِمَعةٌ ، َوال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِال ُمْسِلٌم ، فَلَمَّا اْجَتَمَع النَّاُس قَاَم َرسُولُ اللَّ
قَِّها ، َوحََراٌم َعلَْيكُمْ َما َبالُ الَْيهُوِد َشكَْوا أَنَّكُْم أَْسَرْعُتْم ِفي حَظَاِئرِِهْم ؟ أَال ال َيِحلُّ أَمَْوالُ الُْمَعاَهِديَن بَِغْيرِ َح: فَقَالَ 

  .بٍ ِمَن الطَّْيرُِحُمُر اَألْهِليَِّة ، َوَخْيلَُها ، َوكُلُّ ِذي َنابٍ ِمَن السَُّبعِ ، وَكُلُّ ِذي ِمْخلَ
َسِمْعتُ :  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ بن ُعَبْيَدةَ ، قَالَ -٣٧٣٦



ْن َخاِلِد بن الْوَِليِد ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ َسِعيَد بن غَْزَوانَ ُيَحدِّثُ ، َعْن صَاِلحِ بن َيْحَيى بن الِْمقَْدامِ ، َعْن َجدِِّه ، َع
َما َوَجدَْنا ِفي ِكَتابِ اللَِّه ِمْن َحاللٍ أَْحلَلَْناُه ، َوَما َوَجدَْنا : َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه ، أَال ال َيقُولُ َرُجلٌ ُمتَِّكئٌ َعلَى أَرِيكَِتِه 

  .رَّْمنَاُه ، أَال َوإِنِّي أَُحرُِّم َعلَْيكُْم أَْموَالَ الُْمَعاَهِديَن ، الَْحِديثَ ِفي ِكَتابِ اللَِّه ِمْن َحَرامٍ َح
 ، َعْن ثَْورِ بن َحدَّثََنا ُموَسى بن ِعيَسى بن الُْمْنِذرِ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد -٣٧٣٧

  اِلحِ بن َيحَْيى بن الِْمقَْدامِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَُّه َسِمَع خَاِلَدَيزِيَد ، َعْن َص

َيا خَاِلدُ أَذِّنْ ِفي النَّاسِ الصَّالةُ َجاِمَعةٌ ، ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن الْوَِليِد ، َيقُولُ 
َما أُِحلُّ أَمَْوالَ الُْمَعاَهِديَن بَِغْيرِ َحقَِّها ، : ثُمَّ قَاَم ِفي النَّاسِ ، فَقَالَ ، فٌْس َمْسلََمةٌ ، ثُمَّ َخَرَج فََصلَّى بِالَْهاجَِرِة إِال َن

لَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، ِمْن َحاللٍ أَْحلَلَْناُه َوَما َما َوَجْدَنا ِفي كَِتابِ ال: َعَسى الرَُّجلُ ِمْنكُْم أَنْ َيقُولَ َوُهَو ُمتَِّكئٌ َعلَى أَرِيكَِتِه 
  .َوَجْدَنا ِمْن َحَرامٍ َحرَّْمَناُه ، وَإِنِّي أَُحرُِّم َعلَْيكُمْ أَْموَالَ الُْمَعاَهِديَن بَِغْيرِ َحقِّهَا

  َماِلُك بن الَْحارِِث بن اَألشَْترِ ، َعْن َخاِلِد بن الْوَِليِد
بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َمْسُعوُد بن سَْعٍد الُْجعِْفيُّ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ -٣٧٣٩

كَانَ َخاِلُد بن  :، قَالَ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن ُمَحمَِّد بن َشدَّاٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد ، َعنِ اَألشَْترِ 
بََعثَنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي : الَْوِليِد َيضْرُِب النَّاَس َعلَى الصَّالِة َبْعدَ الَْعْصرِ ، قَالَ خَاِلدُ بن الَْوِليِد 

احَْتَجَز َهُؤالِء ِمنَّا بَِتْوحِيِدِهْم ، فَلَْم أَلَْتِفْت إِلَى قَْولِ َعمَّارٍ ،  قَِد: َسرِيٍَّة ، فَأََصْبَنا أَْهلَ َبْيٍت كَانُوا َوحَُّدوا ، فَقَالَ َعمَّاٌر 
يْهِ  َعلَْيِه َوَسلََّم َشكَانِي إِلَأََما ُألْخبَِرنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّا قَِدْمَنا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: فَقَالَ 

  ُه النَّبِيُّ، فَلَمَّا َرأَى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال يَقَْتصُّ مِنِّي ، أَْدَبَر َوَعْيَناُه َتْدَمَعاِن ، فََردَّ

ا َسبَُّه اللَُّه ، َوَمْن ُيبِْغُض َعمَّاًرا أَْبَغَضُه ، َيا خَاِلُد ال َتُسبَّ َعمَّاًرا ، فَإِنَُّه َمْن َسبَّ َعمَّاًر: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
َيا َرُسولَ اللَِّه اْسَتْغِفْر ِلي ، َيا َرُسولَ اللَِّه فََواللَِّه َما َمَنعَنِي أَنْ أُِحبَُّه إِال : َوَمْن َسفََّه َعمَّاًرا َسفََّهُه اللَُّه ، فَقَالَ َخاِلٌد 

  .فََما ِمْن ذُُنوبِي َشْيٌء أَْخَوَف عِْنِدي ِمْن َتْسفِيهي َعمَّاًرا : ِلٌد َتْسِفيهي إِيَّاُه ، قَالَ َخا
َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، أََنا شُْعَبةُ ، َعْن َسلََمةَ بن : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َويُوُسُف الْقَاِضي ، قَاال  -٣٧٤٠

كَانَ َبْيَن َعمَّارٍ َوخَاِلُد بن الْوَِليِد كَالٌم : الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اَألشْترِ ، قَالَ  كَُهْيلٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد
إِنَُّه َمْن ُيَعاِدي : َسلََّم َعلَْيِه َو ، فََشكَاُه َخاِلُد بن الَْوِليدِ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه

  .قَالَ َسلََمةُ َنْحَو َهذَا : َعمَّاًرا ُيَعاِديِه اللَُّه ، َوَمْن ُيَسفُِّه َعمَّاًرا َسفََّههُ اللَُّه ، قَالَ ُشْعَبةُ 
ثََنا َحسَّانُ بن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا اَألْزَرُق بن َعِليٍّ ، َحدَّ -٣٧٤١

َحدَّثَنِي ِعْمَرانُ بن أَبِي الَْجْعِد َيأْثُُرُه ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن : َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َسِمَع أََبا َيْحَيى ، َيقُولُ 
َما َعِملُْت َعَمال أَْخَوَف ِعْنِدي َعلَى أَنْ : َدأََنا َخاِلُد بن الَْولِيِد ِمْن غَْيرِ أَنْ َنسْأَلَُه ، فَقَالَ اْبَت: َيزِيَد ، َعنِ اَألشَْترِ ، قَالَ 

  َيا أََبا ُسلَْيَمانَ َوَما ُهَو ؟: ُيْدِخلَنِي النَّاَر ِمْن َشأِْن َعمَّارٍ ، فَقُلَْنا 

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِفي َناسٍ ِمْن أَْصَحابِِه إِلَى َحيٍّ ِمْن أَْحَياِء الْعََربِ ، فَأََصْبتُُهْم َوِفيهِمْ َبَعثَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: قَالَ 
ُسولَ اللَِّه ال َحتَّى آِتي بِهِْم َر: أَْرِسلُْهْم ، فَقُلُْت : أَْهلُ َبْيٍت ُمْسِلَمْيَن ، فَكَلََّمنِي َعمَّاٌر ِفي أُنَاسٍ ِمْن أَْصَحابِِه ، فَقَالَ 

ولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَإِنْ َشاَء أَْرَسلَُهْم ، َوإِنْ َشاءَ َصَنَع بِهِْم َما أََراَد ، فََدَخلُْت َعلَى َرُس
أَْم وَاللَِّه فَلَْوال : ْم َتَر إِلَى َخاِلٍد فََعلَ َوفََعلَ ، فَقَالَ خَاِلٌد َيا َرسُولَ اللَِّه أَلَ: َوَسلََّم َواْسَتأْذَنَ َعمَّاٌر ، فََدَخلَ ، فَقَالَ 



: اْخُرجْ َيا َعمَّاُر ، فَخََرَج َوُهَو َيْبِكي ، فَقَالَ : َمْجِلُسَك َما َسبَّنِي اْبُن ُسَميَّةَ ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
أَال أََجْبتَ : َم ي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َخاِلٍد ، فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّما َنصََرنِ

َمْن َيْحِقُر َعمَّاًرا : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َرسُولَ اللَِّه َما َمَنَعنِي ِمْنُه إِال َمْحقََرُتُه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: الرَُّجلَ ؟ فَقُلُْت 
ُت فَاتََّبْعُتُه فَكَلَّْمُتُه َحتَّى اْسَتغْفََر َيحِْقُرُه اللَُّه ، َوَمْن َيُسبُّ َعمَّاًرا َيُسبَُّه اللَُّه ، َوَمْن َيْنَتِقُص َعمَّاًرا َيْنتَِقُصُه اللَُّه ، فَخََرْج

ِه ، َعْن ُد بن كَِثريٍ التَّمَّاُر الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسلََمةَ بن كُهَْيلٍ ، َعْن أَبِيَحدَّثََنا ُعَبْي، ِلي 
  َوِليِد مِْنابَْتدَأََنا خَاِلدُ بن الْ: ِعْمَرانَ بن أَبِي الَْجْعِد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد ، َعنِ اَألْشَترِ ، قَالَ 

  .َبعَثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َحيٍّ ِمْن أَْحَياِء الْعََربِ ، ثُمَّ ذَكَرَ َنحَْوُه: غَْيرِ أَنْ َنسْأَلَُه ، قَالَ 
الَْوهَّابِ الْحَارِِثيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ثَابٍِت ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد -٣٧٤٢

َسبَّنِي َعمَّاٌر : َحدَّثَنِي َخاِلُد بن الَْولِيِد ، قَالَ : َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعابِسٍ ، َعْن َعمِِّه َمْخَرَمةَ بن َربِيَعةَ ، َعنِ اَألْشَترِ ، قَالَ 
َيا َرسُولَ اللَِّه لَْوالكَ : لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَجِئُْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت ِفي َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى ال

  .ًرا حَقََّرُه اللَُّه مَْهال َيا َخاِلُد ، َمْن َسبَّ َعمَّاًرا َسبَّهُ اللَُّه ، َوَمْن َحقََّر َعمَّا: َما َسبَّنِي اْبُن ُسَميَّةَ ، فَقَالَ 
  َعلْقََمةُ بن قَْيسٍ ، َعْن َخاِلِد بن الْوَِليِد

ا الَْعوَّاُم بن َحْوَشبٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َحدَّثََن -٣٧٤٣
أََتْيُت الشَّاَم فَلَِقيُت َخاِلَد بن الَْولِيِد َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، : لٍ ، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ ، قَالَ َعْن َسلََمةَ بن كَُهْي

ْمُتُه فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى كَانَ َبْينِي َوَبْيَن َعمَّارِ بن َياِسرٍ َبْعُض َما َيكُونُ َبْيَن النَّاسِ ، فَأَقَْبلُْت فََعذَّ: فََسِمْعُتُه ُيَحدِّثُ ، قَالَ 
َيا َرُسولَ اللَِّه أَال َتَرى إِلَى َما َيقُولُ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْشكُونِي إِلَْيِه ، فَلَمَّا َرأَْيُتُه َيْشكُونِي أَقَْبلَُت أَْيًضا َعلَْيِه ، فَقَالَ 

  قُلْ إِال َخيًْرا ، فَإِنَُّه َمْن ُيْبِغُض َعمَّاًرا ُيبِْغْضُه اللَُّه ،َمْهال َيا َخاِلُد ال َت: َوأَْنتَ َحاِضٌر ؟ فَقَالَ 

ِه َوَسأَلُْت َما كَانَ ِفي َنفِْسِه َعلَيَّ َوَمْن ُيَعاِديهِِ  اللَُّه ، فَلَمَّا َسِمْعُت ذَاَك َجَعلُْت أََتعَرَُّض ِلَعمَّارٍ حَتَّى لَِقيُتُه ، فَاْعَتذَْرتُ إِلَْي
.  

  ن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َخاِلِد بن الَْولِيِدقَْيُس ب
بن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َعْمُري بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ِمقْالصٍ ، َحدَّثََنا يُوُسُف  -٣٧٤٤

َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َخاِلِد بن الْوَِليِد ، أَنّ َرُسولَ اللَّهِ  َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ،
لَُهْم فََوَداُهْم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ خَاِلَد بن الْوَِليِد إِلَى َناسٍ ِمْن َخثَْعمٍ ، فَاْعَتَصُموا بِالسُّجُوِد ، فَقََت

  .أََنا َبرِيٌء ِمْن كُلِّ ُمْسِلمٍ أَقَاَم َمَع الُْمْشرِِكَني ، ال تََراَءى َناَراُهَما: َعلَْيِه َوَسلََّم بنْصِف الدَِّيِة ، ثُمَّ قَالَ  َصلَّى اللَُّه
ْنِذُر بن زَِياٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن صَاِلحِ بن ِمْهَرانَ ، َحدَّثََنا الُْم -٣٧٤٥

رَأَْيُت خَاِلَد بن الَْوِليدِ َيْوَم الَْيْرُموِك َيرِْمي َبْيَن َهَدفَْينِ َوَمَعُه : إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ 
  .أُِمرَْنا أَنْ ُنَعلَِّمُه أَْوالَدَنا الرَّْمَي َوالْقُْرآنَ: َوقَالَ : قَالَ  رِجَالٌ ِمْن أَْصحَابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،

  أَُبو الَْعاِلَيِة ، َعْن َخاِلِد بن الْوَِليِد
نَ ، َحدَّثََنا ُحمَْيٌد َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمَسيُِّب بن وَاِضحٍ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَما -٣٧٤٦

  الطَّوِيلُ ، َعْن َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمزَنِيِّ ، َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ، َعْن َخاِلِد بن الْوَِليِد ،



أَال أَُعلُِّمَك كَِلَماٍت َعلََّمنِيهِنَّ : فَقَالَ إِنِّي أَجُِد فََزًعا بِاللَّْيلِ ، : أَنَُّه َشكَى إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
أَُعوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت الَِّتي ال ُيَجاوُِزُهنَّ َبرٌّ ، : جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، َوزََعَم أَنَّ ِعفْرِيًتا ِمَن الْجِنِّ َيكِيدُنِي ، قَالَ 

ِمَن السََّماِء َوَما َيْعُرُج ِفيَها ، َوِمْن َشرِّ َما ذََرأَ ِفي اَألْرضِ َوَما َيخُْرُج ِمْنَها ، َوِمْن َشرِّ ِفَتنِ  َوال فَاجٌِر ِمْن َشرِّ َما َينْزِلُ
  .اللَّْيلِ َوِفَتنِ النَّهَارِ ، َوِمْن َشرِّ طَوَارِقِ اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ إِال طَارِقًا يَطُْرقُ بِخَْيرٍ َيا َرْحَمانُ

  َسابٍِط ، َعْن َخاِلِد بن الَْولِيِد -اْبُن 
ْن ِمْسَعرٍ ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُزْنبُورٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجابِرٍ ، َع -٣٧٤٧

أَال أَُعلُِّمكَ : اللَّْيلِ ، فَقَالَ ِلَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  كُْنُت آَرُق ِمَن: اْبنِ سَابٍِط ، َعْن َخاِلِد بن الْوَِليِد ، قَالَ 
اللَُّهمَّ َربَّ السََّماَواِت َوَما أَظَلَّْت َوَربَّ اَألَرِضَني َوَما أَقَلَّْت َوَربَّ الشََّياِطنيِ َوَما : كَِلَماٍت إِذَا قُلُْتُهنَّ نِْمَت ؟ قُلِ 

اُرَك َوَجلَّ ثََناُؤَك كُْن ِلي َجاًرا ِمْن َشرِّ َجِميعِ الْجِنِّ َواِإلْنسِ ، وأَنْ ُيفَْرطَ َعلَيَّ أََحٌد ِمنُْهْم أَْو أَنْ ُيْؤذَِينِي َعزَّ َجأََضلَّْت 
  .َوال إِلََه غَْيُرَك

  أَُبو َعْبِد اللَِّه اَألْشَعرِيُّ ، َعْن َخاِلِد بن الَْولِيِد
َحدَّثََنا و َعاِمرٍ ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم النَّْحوِيُّ الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُب -٣٧٤٨

  الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثَنِي َشْيَبةُ بن اَألْحَنِف ،

رِيِّ ، َعْن أَبِي عَْبِد اللَِّه اَألشَْعرِيِّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َعْن أَبِي َسالمٍ اَألْسَوِد ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ اَألْشَع
ِه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َرُجال ال يُِتمَّ ُركُوَعُه َينْقُُر ِفي ُسُجوِدِه َوُهَو ُيَصلِّي ، فَقَالَ َرُسولُ 

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ لَْو َماَت َهذَا َعلَى حَاِلِه َهِذِه مَاَت َعلَى غَْيرِ ِملَِّة ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ قَالَ َر: َوَسلََّم 
لُ الَْجاِئعِ َيأْكُلُ التَّمَْرةَ َوالتَّْمَرَتانِ ال ُيْغنَِياِن َعْنُه َشْيئًا ، َمثَلُ الَِّذي ال ُيِتمُّ رُكُوَعُه وَيْنقُُر ِفي ُسُجوِدِه ، مَثَ: َعلَْيِه َوَسلََّم 

أَُمَراُء اَألْجَنادِ : َمْن َحدَّثََك بَِهذَا َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ : قُلُْت ألَبِي َعْبِد اللَِّه : قَالَ أَُبو َصاِلحٍ 
  .لََّمبن الَْعاصِ ، َوخَاِلُد بن الَْولِيِد ، َوشَُرْحبِيلُ بن َحَسَنةَ َسِمُعوُه ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس َعْمُرو: 

  َخبَّاٌب ، َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ ِمصَْر
  لِيِدُعْزَرةُ بن قَْيسٍ ، َعْن َخاِلِد بن الَْو. َعْن َخاِلِد بن الَْولِيِد لَْم ُيَخرِّْج 

  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، ح -٣٧٤٩
بِي َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن َعاِصمِ بن أَ: َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، قَاال 

كََتَب إِلَى ُعَمَر بن : قَالَ خَاِلدُ بن الَْوِليِد : النَُّجوِد ، َعْن أَبِي َواِئلٍ َشِقيقِ بن َسلََمةَ ، َعْن َعْزَرةَ بن قَْيسٍ ، قَالَ 
  ةًالَْخطَّابِ أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، ِحَني أَلْقَى الشَّاُم بََوانَِيُه بِثَنِيَّ

فَقَاَم َرُجلٌ ، : وَالْهِْنُد ِفي أَنْفُِسَنا َيوَْمِئٍذ الَْبْصَرةُ ، وَأََنا ِلذَِلَك كَارٌِه ، قَالَ : َوَعَسال ، فَأََمرَنِي أَنْ أَِسَري إِلَى الْهِْنِد ، قَالَ 
َواْبُن الَْخطَّابِ َحيٌّ ؟ إِنََّما َيكُونُ بَْعَدُه وَالنَّاسُ : ظَهََرْت ، قَالَ  َيا أََبا ُسلَْيَمانَ اتَّقِ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَإِنَّ الِْفَتَن قَْد: فَقَالَ 

ْنزِلْ بِِه مِثْلَ الَِّذي َنَزلَ بَِمكَانِهِ بِِذي بِلَِّيانَ ، َوِذي بِلَِّيانَ بَِمكَاِن كَذَا َوكَذَا ، فََيْنظُرُ الرَُّجلُ فََيَتفَكَُّر َهلْ َيجُِد َمكَاًنا لَْم َي
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَِّذي ُهَو ِمَن الِْفْتَنِة وَالشَّرِّ ، فَال َيجُِدُه ، قَالَ  َبْيَن : َوأُولَِئَك اَأليَّاُم الَِّتي ذَكَرََ 

  .لَْك األَيَّاُمَيَديِ السَّاَعِة أَيَّاُم الْهَْرجِ ، فََنُعوذُ بِاللَِّه أَنْ َتْدرِكََنا وَإِيَّاكُْم ِت
  الُْمِغَريةُ أَُبو الَْيَسعِ ، َعْن َخاِلِد بن الْوَِليِد

اللَِّه اُألَموِيُّ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد -٣٧٥٠



الضِّيقَ  ُمِغَريِة ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخاِلدِ بن الَْوِليِد ، أَنَُّه َشكَا إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَحدَّثَنِي الَْيَسُع بن الْ
لَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ ا، اْرفَْع إِلَى السََّماِء َوَسلِ اللََّه السََّعةَ : ِفي َمْسكَنِِه ، فَقَالَ 

  .ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َسِعيٍد ، َعنِ الَْيَسعِ بن الُْمِغَريِة ، َعْن َخاِلدِ بن الَْوِليِد ، ِمثْلَُه
  َخاِلُد بن زَْيِد بن كُلَْيبٍ أَُبو أَيُّوَب األَْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ

  َسِمْعُت ُمَحمََّد بن: بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -٣٧٥١

  .خَاِلُد بن َزْيٍد ، أَُبو أَيُّوَب األَْنَصارِيُّ : َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، يَقُولُ 
بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه -٣٧٥٢

أَُبو أَيُّوَب ، َواْسُمهُ : مٍ أَبِي إِْسحَاَق ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِيُّ ، ثُمَّ ِمْن بين ثَْعلََبةَ بن َعْبِد َعْوِف بن غَْن
  .َخاِلُد بن زَْيِد بن كُلَْيبِ بن ثَْعلََبةَ 

َنا َهيَّاُج بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َسعِيٍد ، َحدَّثَ -٣٧٥٣
نََزلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : قَالَ  بِْسطَامٍ ، َعْن َسِعيٍد الُْجرَْيرِيِّ ، َعْن أَبِي الَْوْرِد ، َعْن أَبِي ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ،

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكُْنُت أَوَّلَ َمْن َنَزلَ َعلَْيِه
ا اَألْعَمُش ، ، َحدَّثََن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي -٣٧٥٤

إِذَا أََنا ُمتُّ فَاْحِملُونِي ، وَإِذَا َصافَفُْتمُ : غََزا أَُبو أَيُّوَب الرُّوَم فََمرَِض ، فَلَمَّا َحَضَر ، قَالَ : َعْن أَبِي ظَْبَيانَ ، قَالَ 
  .الَْعُدوَّ فَاْحِملُونِي َتْحتَ أَقَْداِمكُْم

مَاَت أَُبو : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : ِه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَّ -٣٧٥٥
  .اَألْنصَارِيِّ ِفي أَْرضِ الرُّومِ َزَمَن ُمَعاوَِيةَ 

يَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَس -٣٧٥٦
  ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدرًا

  .أَُبو أَيُّوَب َخاِلُد بن زَْيِد بن كُلَْيبٍ ِمْن بين النَّجَّارِ : ِمَن األَْنَصارِ 
بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَّدُوِسيُّ ، َحدَّثََنا زَِيادُ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه -٣٧٥٧

ثُمَّ ِمْن  ْن بين الَْخْزَرجِ ،بن َعْبِد اللَِّه الَْبكَّاِئيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِم
أَُبو أَيُّوَب خَاِلُد بن َزْيدِ بن كُلَْيبِ بن ثَْعلََبةَ بن َعْبِد َعْوِف بن غَْنمِ بن َماِلكِ بن النَّجَّارِ ، َوُتُوفِّي : بين النَّجَّارِ 

  .بِالْقُْسطَْنِطينِيَِّة َمَع يَزِيَد بن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ َسَنةَ إِْحَدى َوخَْمِسَني 
َهلََك أَُبو : لَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ فُْسُتقَةُ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرَشْيٍد ، َعنِ الَْهْيثَمِ بن َعِديٍّ ، قَا -٣٧٥٨

  .أَيُّوَب اَألْنصَارِيُّ َسَنةَ َخْمِسَني بِأَْرضِ الرُّومِ َوُهَو غَازٍ َمَع َيزِيَد 
،  مَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي ِسَنانََحدَّثََنا ُمَح -٣٧٥٩

ِه َدْيًنا ، فَذَكَرَ الَْحِديثَ قَِدَم أَُبو أَيُّوَب َعلَى ُمَعاوَِيةَ َرِحَمُهَما اللَُّه فََشكَى إِلَْيِه أَنَّ َعلَْي: َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، قَالَ 
.  

حَاَق ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن الُْمفَضَّلِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْس -٣٧٦٠
ِد أَبِي فَأَِذنَ أَبِي النَّاَس ، َوكَانَ أَُبو أَيُّوَب ِفيَمْن آذَنَّا َوقَدْ أَعَْرْسُت ِفي َعْه: الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 

  َسَترُوا َبيِْتي بِبَِجادٍ أَْخَضَر ، فَأَقَْبلَ أَُبو أَيُّوَب فََدَخلَ فََرآنِي قَاِئًما ، فَاطَّلََع



واسَْتْحَيى ، غَلَْبَنَنا النَِّساُء َيا أََبا : اللَِّه أََتسُْتُرونَ الُْجُدَر ؟ قَالَ أَبِي  َيا َعْبَد: فََرأَى الَْبْيَت ُمْسَتتًِرا بِبَِجاٍد أَْخَضَر ، فَقَالَ 
ْيًتا ، ال أَطَْعُم لَكُْم طََعاًما َوال أَْدَخلُ لَكُْم َب: َمْن َخِشَي أَنْ َيْغِلَبنَُّه النَِّساُء فَلَْم أَْخَش أَنْ َيْغِلَبنََّك ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّوَب ، قَالَ 

  .ثُمَّ خََرَج َرِحَمُه اللَُّه
  أَُبو أَُماَمةَ الَْباِهِليُّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

ْن ُعَبْيِد اللَّهِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم ، أََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َع - ٣٧٦١
نََزلََ  َعلَيَّ َرُسولُ اللَّهِ : َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد ، َعنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنصَارِيِّ ، قَالَ بن َزْحَر ، 

َما قَالَ ، فَإِنْ كَانَ ِفي َعِملٍ ِمَن الدُّْنَيا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْهًرا ، فََرأَْيُتهُ إِذَا مَالَِت الشَّْمُس أَْو َزالَِت الشَّْمُس أَْو كَ
َركَعَاٍت ُيِتمُُّهنَّ وُيْحسُِنُهنَّ َرفََض بِِه ، َوإِنْ كَانَ َناِئًما فَكَأَنََّما أُوِقظَ ، فََيقُوُم فََيْغَتِسلُ أَْو َيتََوضَّأُ ، ثُمَّ َيْركَُع أَرَْبَع 

َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََرأَيَْتَك إِذَا َمالَِت الشَّْمُس أَوْ : أَنْ َيْنطَِلَق ، قُلُْت وَيَتَمكَُّن ِفيهِنَّ ، فَلَمَّا أََراَد 
ضَّأُ ، ثُمَّ َتْركَعُ أَْرَبعَ ْو َتتََوزَالَْت فَإِنْ كَانَ ِفي َيِدَك َعَملٌ ِمَن الدُّْنَيا َرفَْضَت أَْو كُْنَت نَاِئًما ، فَكَأَنََّما ُتوقَظُ ، فََتْغَتِسلُ أَ

إِنَّ أَْبوَاَب السََّماِء أَْو أَبَْوابَ : َركََعاٍت ُتِتُمهُّنَّ وَتَتَمكَُّن ِفيهِنَّ وُتْحسُِنُهنَّ ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  الَْجنَِّة ُتفَْتْحَن ِفي ِتلْكَ السَّاَعِة فَال

  .َحٌد بَِهِذِه الصَّالِة فَأَحَْبْبُت أَنْ َيْصَعَد مِنِّي إِلَى َربِّي ِفي تِلَْك السَّاَعِة َخيٌْرُيَواِفي أَ
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ ، ح -٣٧٦٢

: َحدَّثََنا َوْهُب بن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَالَ : بن َعِليٍّ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ النَّاِقُد الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َنْصرُ 
بِي أَُماَمةَ ، َعْن أَبِي َسِمْعُت ُمَحمََّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي يَزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َمْرثَدِ بن َعْبِد اللَِّه الْيََزنِيِّ ، َعْن أَ

بِأَبِي َوأُمِّي إِنِّي أَكَْرُه أَنْ أَكُونَ فَْوقََك : ا نََزلَ َعلَيََّ  َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قُلُْت لَمَّ: أَيُّوَب ، قَالَ 
السُّفْلِ ، ِلَمْن َيْغَشاَنا ِمَن  أَِن اْرِفْق بنا أَنْ َنكُونَ ِفي: َوَتكُونَ أَْسفَلَ مِنِّي ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ا مَالََنا ِلَحاٌف غَْيرََها ، ُنَنشِّفُ النَّاسِ ، فَلَقَْد َرأَْيتُ َجرَّةً لََنا اْنكََسَرْت فَأُهْرِيَق َماُؤَها ، فَقُْمُت أََنا َوأُمُّ أَيُّوَب بِقَِطيفَةٍ لََن
لِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنُه َشْيٌء ُيْؤِذيِه ، َوكُنَّا َنصَْنُع طََعاًما ، فَإِذَا َردَّ َما بَِها الَْماَء ، فََرقًا ِمْن أَنْ َيِصلَ إِلَى َرسُو

، َوكُنَّا َجَعلَْنا ِفيِه ثُوًما أَْو  َءُه لَْيلَةًَبِقَي ِمْنُه َتَيمَّْمَنا مََواِضَع أََصابِِعِه ، فَأَكَلَْنا ِمْنَها ُيرِيُد بِذَِلَك الَْبَركَةَ ، فََردَّ َعلَْيَنا َعَشا
إِنِّي : َعاَم وَلَْم َيأْكُلْ ، فَقَالَ َبَصال ، فَلَْم َنَر ِفيِه أَثََر أََصابِِعِه ، فَذَكَْرُت لَُه الَِّذي كُنَّا َنْصَنُع وَالَِّذي رَأَْيَنا ِمْن َردِِّه الطَّ

  ا َرُجلٌ أَُناجِي فَلَْم أََحبَّ أَنْ يُوَجَد مِنِّيَوَجْدُت ِمْنُه رِيُح َهِذهِ الشََّجَرِة ، وَأََن

  .رُِحيُه ، فَأَمَّا أَنُْتْم فَكُلُوُه
  الْبََراُء بن َعازِبٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

َمْرزُوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، قَاال  -٣٧٦٣
أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الَْبَراِء بن َعازِبٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب 

  .َهِذهِ الَْيُهوُد تَُعذَُّب ِفي قُُبورِهَا: شَّْمسِ ، فَقَالَ َسِمَع صَْوًتا ِعْنَد َمْغرِبِ الشَّْمسِ ، أَْو ِعْنَد ُمغَْيرَِباِن ال
ثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسالمٍ أَُبو سَِعيٍد الُْمَعلُِّم ، َحدَّ -٣٧٦٤

بَّارِ بن َعيَّاشٍ الشَِّباِميُّ ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الَْبَراِء بن َعازِبٍ ، َعْن بن أََبانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْج
يبِ ، َوَمِعي خََرْجُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني غََرَبتِ الشَّْمُس أَوِ اْصفَرَّْت ِللَْمِغ: أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 

َيا أََبا أَيُّوبَ أََتْسَمُع َما أَْسَمعُ : كُوٌز ِمْن َماٍء ، فَاْنطَلََق َرُسولُ اللَِّه ِلحَاَجِتِه ، َوقََعْدُت أَْنَتظُِرُه حَتَّى َجاَء فََوضَّأُْتُه ، فَقَالَ 



  .ُهوِد يَُعذَُّبونَ ِفي قُبُورُِهْم أَْسَمُع أَْصوَاَت الَْي: اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم ، قَالَ : قُلُْت ، ؟ 
اِد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َحمَّ -٣٧٦٥

بٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، أَنَّ َصبِيا ُدِفَن ، َعْن ثَُماَمةَ بن َعْبِد اللَِّه بن أََنسٍ ، َعنِ الَْبَراِء بن َعازِ
  فَقَالََ  َرُسولُ اللَِّه

  .لَْو أَفْلََت أََحٌد ِمْن َضمَِّة الْقَْبرِ َألفْلََت َهذَا الصَّبِيُّ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  أَبِي أَيُّوَب الِْمقَْداُم بن َمْعِدي كَرَِب ، َعْن

   ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ -٣٧٦٦
  ْمِصيُّ ، حَوَحدَّثََنا خَْيُر بن َعَرفَةَ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َعْبِد َربِِّه الْجُْرُجِسيُّ الِْح

  َوَحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِْسحَاَق السَّرَّاُج ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيْحَيى النَّْيَسابُورِيُّ ، ح
، َعْن َبِحريِ بن سَْعٍد ، ِكالُهَما َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد 

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : ، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرَِب ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ ، قَالَ 
  .ِكيلُوا طََعاَمكُمْ ُيبَاَرْك لَكُْم ِفيِه: َعلَْيِه َوَسلََّم 
  الُْجَهنِيُّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب زَْيُد بن َخاِلٍد

َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِسْطَامٍ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ اَألبَّاُر ، وَإِبَْراِهيمُ بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ ، قَاال  -٣٧٦٧
َصاِلحٍ ، َعْن َسِعيدِ بن َيسَارٍ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلدٍ الُْجهَنِيِّ ، َعْن أَبِي ُزَرْيعٍ ، َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي 

  .ال َتْدُخلُ الَْمالِئكَةُ َبيًْتا ِفيِه كَلٌْب َوال ُصورَةٌ: أَيُّوَب ، َعنْ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  وَبأََنُس بن َماِلٍك ، َعْن أَبِي أَيُّ

ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيدِ بن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن  -٣٧٦٨
  َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد

ةُ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه فَأَْبطَأَِت األَْنَصاُر َعْن َتلَقِّيِه فَلَْم قَِدَم ُمَعاوَِي: ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 
َسُتِصيُبكُْم أَثََرةٌ فَاْصبِرُوا : َصَدَق اللَُّه َوَرسُولُُه ، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيصَْنْع بِهِمْ َشْيئًا ، فَقَالَ أَُبو أَيُّوَب 

  .َنْصبُِر كََما أُِمرَْنا ، َواللَِّه ال نفيلكها: فَاصْبُِروا إِذَنْ ، فَقَالَ أَُبو أَيُّوَب : َتلْقَْونِي ، قَالَ ُمَعاوَِيةُ  َحتَّى
  َعْبُد اللَِّه بن يَزِيدَ الَْخطِْميُّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

ثََنا ِمْسَعٌر ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن يَزِيَد ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َعْن َخالُد بن َيْحَيى ، َحدَّ -٣٧٦٩
  . َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َصالُهَما بَِجْمعٍ الَْمْغرَِب وَالِْعَشاَء َجْمًعا

  رُِّف بن َعْبدِ اللَِّه ، حَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمطَ -٣٧٧٠
  َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، ح

  َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف ، ح
أَبِي أَُوْيسٍ ، كُلُُّهْم ، َعْن َماِلِك بن أََنسٍ ، َعْن َيحَْيى بن  َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الْمَُباَركِ الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن

أَنَّهُ َصلَّى َمَع َرُسولِ : ُه َسِعيٍد ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن يَزِيَد الَْخطِْميِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ اَألْنصَارِيِّ أَْخبََر
  .ْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ الَْمْغرَِب وَالِْعَشاَء بِالُْمزَْدِلفَِة َجِميًعا ، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث ُمطَرٍِّفاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ -٣٧٧١



َصلَّْيُت : ى بن َسعِيٍد ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيزِيَد الَْخطِْميِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ ، َحدَّثَنِي َيحَْي
  .الَْمغْرَِب َوالِْعَشاَء َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الْوََداعِ بِالْمُْزَدِلفَِة 

، أَْخبََرنِي  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب -٣٧٧٢
َصلَّى مََع : وَب األَْنصَارِيَّ أَْخَبَرهُ أَنَُّه َيحَْيى بن َسعِيٍد ، أَْخبََرنِي َعِديُّ بن ثَابٍِت ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َيزِيَد َحدَّثَُه ، أَنَّ أََبا أَيُّ

  . َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ الَْمْغرَِب َوالِْعَشاَء اآلِخَرةَ بِالُْمزَْدِلفَِة
يُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِ -٣٧٧٣

كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى : زَْيٍد ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن يَزِيدَ الَْخطِْميِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ ، قَالَ 
َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الْخَفَّاُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُزهَْيُر ، بَِجْمعٍ فََجَمَع َبْيَن الَْمْغرِبِ وَالِْعَشاِء  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ٍت ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيزِيَد بن َعبَّاٍد الرَُّؤاِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َيْحَيى بن َسعِيٍد ، َعْن َعِديِّ بن ثَابِ
ا يَزِيدُ َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَذَكََر ِمثْلَُه ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََن: ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 

  بن َهاُرونَ ، ح
  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ،

بِي أَيُّوَب ، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ ، أََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن يَزِيَد ، َعْن أَ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 

َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َعِديِّ : دَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، َوَعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، قَاال َح -٣٧٧٤
َجَمَع َبْيَن الَْمغْرِبِ َوالِْعَشاءِ : َم بن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .بَِجْمعٍ 
 بن ثَابٍِت ، َعْن َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن جَابِرٍ ، َعْن َعِديِّ -٣٧٧٥

َصلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِجْمعِ الَْمغْرِبِ ثَالثًا ، وَالِْعَشاِء : قَالَ  َعْبِد اللَِّه بن يَزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ،
  .َركَْعَتْينِ ، بِإِقَاَمٍة وَاِحَدٍة 

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٣٧٧٦
َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ : ُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، وََيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا الُْحَسْي

َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : لَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَا
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمغْرَِب وَالِْعَشاَء بِالُْمزَْدِلفَِة بِإِقَاَمٍة وَاِحَدِة 

حَاَق الَْحْضرَِميُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن إِْس -٣٧٧٧
  ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن يَزِيَد ،

  .َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ النُّْهَبِة َوالُْمثْلَِة: َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 
ْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَع -٣٧٧٨

للَِّه بن ، أَنَّ َعْبَد اَعْن َيْعقُوَب بن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجبَْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ثَابِِت بن شَُرْحبِيلَ الْقَُرِشيِّ 
َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَّهِ : ، قَالَ َيزِيَد الَْخطِْميَّ َحدَّثَُه ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ اَألْنصَارِيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم َجاَرُه ، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم َضْيفَُه ، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمْن بِاللَِّه وَالْ
  .َن الَْحمَّاَمفَال َيْدُخلِ الَْحمَّاَم إِال بِمِئَْزرٍ ، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ ِمْن نَِساِئكُْم فَال َتْدُخلْ



  ْن أَبِي أَيُّوَبَجابِرُ بن َسُمَرةَ ، َع
  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َخلَُف بن الَْولِيِد ، ح -٣٧٧٩

  َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعِليٍّ الَْبرَْبَهارِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سَابِقٍ ، ح
َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن ِسَماِك بن : بن َصاِلحٍ الِْعجِْليُّ ، قَالُوا  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه
كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أُِتَي بِطََعامٍ أََصابَ : َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ بن َسُمَرةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 

ال تَْعَجِلي ، فَأََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِه إِلَْيَنا ، فَأُتِيَنا بِطََعامٍ لَْم ُيِصْب ِمْنُه َشْيئًا ، فَقُلُْت ِللَْمْرأَِة ِمْنُه ، ثُمَّ َبَعثَ بِ
  َوَسلََّم

فَإِنِّي أَكَْرُه َما كَرِْهَت ِفيِه َيا َرسُولَ اللَِّه : أَُبو أَيُّوَب  إِنَّ َهِذِه الَْبقْلَةَ َوأََنا أَكَْرُه رَِحيَها ، فَقَالَ: فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه ، فَقَالَ 
.  

  َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
َحمَُّد بن الصَّلْتِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن زِيَدانَ الَْبَجِليُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َحْمَزةُ بن َعْوٍن الَْمْسُعوِديُّ ، َحدَّثََنا ُم -٣٧٨٠

َما َصلَّْيُت َوَراءَ : قَالَ  ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ِمْسِكنيٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ،
اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َخطَِئي ، وذُُنوبِي كُلََّها ، : ِمْن َصالِتِه ، َيقُولُ َنبِيِّكُْم صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال َسِمْعُتُه ِحَني َيْنصَرُِف 

ِلَصاِلحَِها َوال َيْصرِفُ اللَُّهمَّ وانِْعْشنِي ، َواجُْبرْنِي ، َواْرُزقْنِي ، َواْهدِنِي ِلَصاِلحِ اَألْعَمالِ ، وَاألْخالقِ ، وَإِنَُّه ال يَْهِدي 
  .َشْيئََها إِال أَْنَت

  ْبُن َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَبا
َحدَّثََنا َمْسُعودُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ِفْردَْوُس بن اَألشَْعرِيِّ ،  -٣٧٨١

بن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه  بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا حَبِيُب بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن ُمَحمَِّد
لََّم نََزلَ َعلَْيِه ِحَني َهاَجَر إِلَى َتَعالَى َعْنُهَما ، أَنَّ أََبا أَيُّوَب بن َزْيٍد األَْنصَارِيَّ الَِّذي كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

ْن غَْزَوِتِه فََمرَّ َعلَْيِه ِة غََزا أَْرَض الرُّومِ ، فََمرَّ َعلَى ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فََجفَاُه فَاْنطَلََق ، ثُمَّ َرَجَع ِمالَْمِديَن
  إِنَّ َرُسولَ: فََجفَاُه وَلَْم َيْرفَْع بِهِ رَأًْسا ، فَقَالَ 

: أَمََرَنا أَنْ َنصْبَِر ، قَالَ : فَبِمَ أََمَركُْم ؟ قَالَ : َسلََّم ، أَْنَبأَنِي أَنَّا َسنََرى َبْعَدُه أَثََرةً ، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َيا أََبا أَيُّوبَ : ى َعْنُهَما َعلَْيَها ، فَقَالَ فَأََتى َعْبُد اللَِّه بن َعبَّاسٍ بِالَْبْصَرِة َوقَْد أََمَرُه َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَ، فَاْصبِرُوا إِذَنْ 

ُه فَخََرُجوا َوأَْعطَاُه كُلَّ أُرِيُد أَنْ أَخُْرَج لََك َعْن َمْسكَنِي كََما خََرْجُت ِلَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََمَر أَْهلَ
َحاَجِتي َعطَاِئي َوثَمَانَِيةُ أَْعُبدٍ َيْعَملُونَ ِفي أَْرِضي : َحاجََتَك ؟ قَالَ : كَانَ اْنِطالقُُه ، قَالَ  َشْيٍء أَغْلََق َعلَْيِه الدَّاَر ، فَلَمَّا

ُد بن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا ُمَحمَّ، َوكَانَ َعطَاُؤُه أَْرَبَعةَ آالٍف فَأَْضَعفََها لَُه َخْمَس مَرَّاٍت فَأَْعطَاُه ِعْشرِيَن أَلْفًا َوأَْرَبِعَني َعْبًدا 
يبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُسلَْيَمانَ الرَّازِيُّ ، َعْن أَبِي سَِنانَ ، َعْن َحبِ

  .َعبَّاسٍ بنْحوِِه
  أَُبو رُْهمٍ السََّماِعيُّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ

ُد بن أَبِي حَبِيبٍ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َيزِي -٣٧٨٢
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََزلَ ِفي َبْيِتهِ  ، َعْن أَبِي الْخَْيرِ ، َعْن أَبِي رُْهمٍ السََّماِعيُّ ، أَنَّ أََبا أَيُّوَب َحدَّثَُه ، أَنَّ َرُسولَ



تَّبُِع الَْماَء َشفَقَةً أَنْ َيْخلَُص إِلَى اَألْسفَلِ ، َوكُْنُت ِفي الُْغْرفَِة فَأُْهرِيَق َماٌء ِفي الُْغْرفَِة ، فَقُْمُت أََنا َوأُمُّ أَيُّوَب بِقَِطيفٍَة لََنا َن
  ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولِ اللَِّه صَلَّ

َيا َرسُولَ اللَِّه لَْيَس يَْنَبِغي أَنْ َنكُونَ فَْوقََك ، : ، فََنَزلَُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأََنا ُمْشِفٌق ، فَقُلُْت 
َيا َرسُولَ اللَِّه كُْنتُ : لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمَتاِعِه فَُنِقلَ ، َوَمَتاُعُه قَِليلٌ ، فَقُلُْت اْنتَِقلْ إِلَى الُْغْرفَِة ، فَأََمَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى ال

ي أَْرَسلَْت بِهِ َهذَا الطََّعاُم الَِّذُتْرِسلُ إِلَْيَنا بِالطََّعامِ فَأُْبِصُر ِفيِه ، فَإِذَا َرأَْيُت أَثََر أََصابِِعَك َوضَْعُت َيَديَّ ِفيِه ، َحتَّى كَانَ 
أََجلْ إِنَّ ِفيِه َبَصال ، َوكَرِْهُت أَنْ : إِلَيَّ ، فََنظَْرُت ِفيِه فَلَْم أََر أَثََر أَصَابِِعَك ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .وُه آكُلَُه ِمْن أَْجلِ الَْملَِك الَِّذي َيأِْتينِي ، َوأَمَّا أَْنُتْم فَكُلُ
يَّاشٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسحَاَق بن إِبَْراهِيَم بن َعالٍء زِْبرِيقٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َع -٣٧٨٣

سََّماِعيِّ أَنَُّه كَانَ ُيَحدِّثُ ، أَنَّ َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َضْمَضمِ بن ُزْرَعةَ ، َعْن ُشَرْيحِ بن ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِي رُْهمٍ السََّماِعيِّ ال
إِنَّ كُلَّ َصالٍة َتُحطُّ َما َبْيَن َيَدْيَها ِمنْ : أََبا أَيُّوبَ اَألْنصَارِيَّ َحدَّثَُه ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، كَانَ َيقُولُ 

  .َخِطيئٍَة
الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، أََنا الَْهيْثَُم بن ُحَمْيٍد ، أَخَْبرَنِي أَُبو ُمعَْيدٍ  َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ -٣٧٨٤

َي اللَّهُ َسِمْعُت َمكُْحوال ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِي ُرْهمٍ السََّماِعيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَيُّوبَ اَألْنصَارِيُّ َرِض: َحفُْص بن غَْيالنَ ، قَالَ 
  قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

  .كُلُّ َصالٍة َتُحطُّ َما َبْيَن َيدَْيَها ِمْن َخِطيئٍَة : 
ن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ثَْوَبانَ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ب -٣٧٨٥

كُلُّ َصالةٍ َتُحطُّ َما َبْيَن : َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن أَبِي ُرْهمٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .َيَدْيَها ِمْن َخِطيئٍَة 

: الَ أَحَْمُد بن َحمَّاِد بن ُزْعَبةَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي قَبِيلٍ ، قَ َحدَّثََنا -٣٧٨٦
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرجَ َسمِْعُت أََبا أَيُّوَب ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َص: َسِمْعُت أََبا ُرْهمٍ ، أَنَُّه َسِمَع َعبَّاَد بن َناشَِرةَ ، َيقُولُ 

لَْحثَْيِة ِعْنَدُه ، إِنَّ رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ، خَيَّرَنِي َبْيَن َسْبِعنيَ أَلْفًا َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َعفًْوا بِغَْيرِ ِحَسابٍ ، َوَبْيَن ا: إِلَيْهِْم ، فَقَالَ 
ِثي لَكَ رَبَُّك ؟ فََدَخلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َخَرجَ إِلَْيهِْم َوُهَو ُيكَبِّرُ َيْح، َيا َرسُولَ اللَِّه : فَقَالَ لَُه َرُجلٌ 

َيا أََبا أَيُّوَب ، َوَما َتظُنُّ أَُبو رُْهمٍ ، : إِنَّ رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ َزاَدنِي َيْتَبُع كُلَّ أَلْفٍ َسْبُعونَ أَلْفًا َوالْحَثَْيةُ ِعْنَدُه ، قَالَ : ، فَقَالَ 
َدُعوا صَاِحَبكُْم ، أُْخبِرُكُْم َعْن َحثَْيِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحثَْيةَ اللَِّه فَأَكَلَُه النَّاُس بِأَفَْواِههِْم ، فَقَالَ أَُبو أَيُّوَب 

َربِّ َمْن َشهَِد أَنْ ال إِلَهَ إِال أَْنَت َوْحَدَك ال : النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنْ َيقُولَ كََما أَظُنُّ َبلْ كَالُْمْسَتْيِقنِ ، حَثَْيةُ 
  َشرِيَك لََك ، َوأَنَّ ُمَحمَّدًا

  .َعْبُدَك َوَرُسولَُك ثُمَّ ُيَصدُِّق قَلُْبُه ِلَساَنُه َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ
  و ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، حَحدَّثََنا أَُب -٣٧٨٧

َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ : ، قَالُوا َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ ، َوالَْهْيثَمُ بن َخارَِجةَ 
َرِضَي اللَُّه يَّاشٍ ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْمرٍو ، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ ، َعْن أَبِي ُرْهمٍ السََّماِعيِّ ، َعْن أَبِي األَْنَصارِيِّ بن َع

إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، لَهُ ال إِلََه : َمْن قَالَ ِحَني ُيصْبُِح : َتَعالَى َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 



قَالََها َعْشرُ َسيِّئَاٍت ، الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد ُيحْيِي َوُيِميُت َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َعْشَر مَرَّاٍت كُِتَب لَُه بِكُلِّ وَاِحَدٍة 
كَِعْتقِ َعْشرِ رِقَابٍ ، َوكُنَّ لَُه َمْسلََحةً ِمْن أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آِخرِِه ، َولَمْ َيْعَملْ َوَرفََعُه اللَُّه بَِها َعْشَر َدَرَجاٍت ، َوكُنَّ لَُه 

  .َيْوَمِئٍذ َعَمال يَقَْهُرُهنَّ ، َوإِنْ قَالََها ِحَني ُيْمِسي فَِمثْلُ ذَِلَك
ن أَبِي َمرَْيَم ح ، َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف ، َحدَّثََنا َسعِيُد ب -٣٧٨٨

َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ بن َيزِيَد ، َعْن َربِيَعةَ بن َمِطريٍ ، َعْن أَبِي : الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَاال 
ال : َمْن قَالَ : َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ ، قَالَ  ُرْهمٍ الُْجْرُهِميِّ

  إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد

صْبُِح َعْشَر مَرَّاٍت كََتَب اللَُّه لَُه َعْشرَ َحسََناٍت ، وََمَحا َعْنُه َعْشَر َسيِّئَاٍت ، َوكُنَّ لَُه َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ِحَني ُي
  .ِعْدلَ َعْشرِ رِقَابٍ وأُجَِري ِمَن الشَّيْطَاِن ، َوَمْن قَالَُهنَّ ِحَني ُيْمِسي كَانَ مِثْلَ ذَِلَك 

  رَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ ، حَحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد ال -٣٧٨٩
َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد ، َعْن َبِحريِ بن َسْعٍد ، َعْن : َوَحدَّثََنا ُموَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَاال 

َما : قَالَ  ثََنا أَُبو ُرْهمٍ السََّماِعيُّ ، أَنَّ أََبا أَيُّوَب َحدَّثَُه ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،َخاِلِد بن َمْعَدانَ ، َحدَّ
الْكََباِئَر ، إِال َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ  أََحٌد ال ُيْشرُِك بِاللَِّه َشْيئًا ، َوُيِقيمُ الصَّالةَ ، َوُيؤِْتي الزَّكَاةَ ، وََيُصوُم َرَمَضانَ ، وََيْجَتنُِب

  .اِإلْشرَاُك بِاللَِّه ، َوقَْتلُ النَّفْسِ الُْمْسِلَمِة ، َوِفَراٌر َيْوَم الزَّْحِف: َما الْكََباِئُر ؟ فَقَالَ : ، َوَسأَلُوُه 
الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ  َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسحَاَق بن إِبَْراهِيَم بن الَْعالِء بن زِْبرِيقٍ -٣٧٩٠

كَانَ أَُبو ُرْهمٍ ُيَحدِّثُ ، أَنَّ أََبا أَيُّوبَ َحدَّثَُه ، أَنَّ : ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َضْمَضمِ بن ُزْرَعةَ ، َعْن ُشَرْيحِ بن ُعبَْيٍد ، قَالَ 
َمْن َجاَء اللََّه َيعُْبُدُه َوال ُيْشرُِك بِهِ َشْيئًا ، َوأَقَاَم الصَّالةَ ، َوآَتى الزَّكَاةَ ، : ْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ

  بِاللَِّه ، َوقَْتلُ اِإلشَْراُك: وَما الْكَبَاِئُر ؟ فَقَالَ : َوَصاَم َرَمَضانَ ، َواْجَتَنَب الْكََباِئَر ، فَإِنَّ لَُه الَْجنَّةَ ، فَسَأَلُوُه 

  .النَّفْسِ الُْمْسِلَمِة ، َوِفَراٌر َيْوَم الزَّْحِف 
َعْن َزْيِد  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ ، -٣٧٩١

َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسالَمةَ ، َعْن أَبِي رُْهمٍ السََّماِعيَّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ ، أَن بن َواِقٍد ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن 
اللَِّه كََما  إِنَّ نَفَْس الُْمْؤِمنِ إِذَا قُبَِضْت َتلَقَّاَها ِمْن أَْهلِ الرَّْحَمِة ِمْن َعَباِد: َّرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

َماذَا : اْنظُرُوا صَاِحَبكُْم َيْستَرِيُح ، فَإِنَُّه قَْد كَانَ ِفي كَْربٍ َشدِيٍد ، ثُمَّ َيسْأَلُوَنُه : َتلْقَْونَ الَْبِشَري ِفي الدُّْنَيا ، فََيقُولُونَ 
أَيَْهاَت قَْد َماَت ذَاكَ : َعنِ الرَُّجلِ قَْد َماَت قَْبلَُه ، فََيقُولُ فََعلَ فُالنٌ ؟ َوَما فََعلَْت فُالَنةُ ؟ َهلْ َتَزوََّجْت ؟ فَإِذَا سَأَلُوُه 

َوإِنَّ : َيةُ ، قَالَ إِنَّا ِللَِّه وَإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ ، ذُهَِبْت بِِه إِلَى أُمِّهِ الْهَاوَِيِة فَبِئَْسِت اُألمُّ وَبِئَْستِ الْمَُربِّ: قَْبِلي ، فََيقُولُونَ 
اللَُّهمَّ َهذَا : َوقَالُوا الَكُْم ُتعَْرُض َعلَى أَقَارِبِكُْم َوَعشَاِئرِكُْم ِمْن أَْهلِ اآلِخَرِة ، فَإِنْ كَانَ خَْيًرا فَرِحُوا وَاْستَْبَشُروا ، أَْعَم

اللَُّهمَّ أَلْهِْمُه َعَمال : لُ الُْمِسيِء ، فََيقُولُونَ فَْضلَُك َوَرْحمَُتَك فَأَْتِمْم نِْعمََتَك َعلَْيِه ، َوأَِمْتُه َعلَْيَها َوُيعَْرُض َعلَْيهِْم َعَم
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيحَْيى بن خَاِلِد بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُسفَْيانَ ، َصاِلًحا تَْرَضى بِِه َعْنُه وتُقَرُِّبُه إِلَْيَك 

  ن ُعلَيٍّ ، َعْن َزْيِد بن َواِقٍد ، َوِهَشامِ بن الَْغازِ ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعْنالَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ ب

  .ِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُهَعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسالَمةَ ، َعْن أَبِي رُْهمٍ السََّماِعيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
و بن إِْسحَاَق بن إِبَْراهِيَم بن الَْعالِء بن زِْبرِيقٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ َحدَّثََنا َعْمُر -٣٧٩٢



ثُ ، أَنَّ أََبا كَانَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسالَمةَ ُيَحدِّ: ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َضْمَضُم بن ُزْرَعةَ ، َعْن ُشَرْيحِ بن ُعَبْيٍد ، قَالَ 
إِنَّ َنفَْس الُْمْؤِمنِ إِذَا مَاَت : أََبا أَيُّوَب َحدَّثَُهْم ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ، ُرْهمٍ َحدَّثَُهْم ، أَنَّ 

انْظُُروا َصاِحَبكُْم َيْسَترِيُح ، فَإِنَُّه كَانَ ِفي : ِشَري ِفي الدُّنَْيا ، فََيقُولُونَ َيَتلَقَّى أَْهلُ الرَّْحَمِة ِمْن َعبَّاِد اللَِّه كََما َيَتلَقَّْونَ الَْب
َما فََعلَ فُالنٌ ؟ َما فََعلَْت فُالَنةُ ؟ َهلْ َتزَوََّجْت ؟ فَإِذَا سَأَلُوُه َعْن أََحٍد قَْد مَاَت قَْبلَُه ، قَالَ : كَْربٍ َشدِيٍد ، ثُمَّ َيسْأَلُوَنُه 

إِنَّا ِللَِّه وَإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ ، ذََهبَ بِِه إِلَى أُمِِّه الَْهاوَِيِة فَبِئَْستِ اُألمُّ َوبِئَْستِ : َهْيَهاَت قَْد مَاَت ذَاَك قَْبِلي ، فََيقُولُونَ : 
  .الْمَُربَِّيةُ 

  َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن الَْعالِء ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٧٩٣

  .أَيُّوَب ال َيكُْن بَِك السُّوُء أََبا: َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب أَنَُّه أََخذَ ، َعنِ النَّبِيِّ َشْيئًا ، فَقَالَ 
  بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُمَحمَِّد بن فُضَْيلٍ الرَّاسِبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٣٧٩٤

أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى  ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َداُوَد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ ، َعْن
  .اِحَدٍة اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َجَمَع َبْيَن َصالةِ الَْمغْرِبِ َوالِْعَشاِء بِالُْمزَْدِلفَِة بِأَذَاٍن َواِحٍد َوإِقَاَمٍة َو

  ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب َرِضيَ اللَُّه َعْنُه
َشامِ بن ُعْرَوةَ دَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلَمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن َخاِلٍد ، َعْن ِهَح -٣٧٩٥

  .رَّكَْعَتْينِ ِمَن الَْمغْرِبِ بِسُوَرِة اَألْنفَالِكَانَ َيقَْرأُ ِفي ال: ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْر -٣٧٩٦

  .نّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قََرأَ ِفي الَْمغْرِبِ بِاَألْعَراِف َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَْو َزْيدِ بن ثَابٍِت ، أَ
ْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الُْمقَْعُد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث بن سَِعيٍد ، َع -٣٧٩٧
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى َيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، أَنَّ ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ أَْخَبَرُه ، أَنَُّه َسِمَع ، َعْن َيْح

  .الَْماُء ِمَن الَْماِء : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  أَبِي أَيُّوَب أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن

 اللَِّه بن أَبِي َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َعْبُد -٣٧٩٨
  َجْعفَرٍ ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ ،

َما ُبِعثَ ِمْن : َسِمْعُت نَبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : بِي أَيُّوَب ، قَالَ َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَ
اَنةٌ ال َتأْلُوُه َخبَاال بِطَاَنةٌ َتأُْمُرهُ بِالَْمْعرُوِف َوَتنَْهاُه َعنِ الُْمْنكَرِ ، َوبِطَ: َنبِيٍّ ، َوال كَانَ َبْعَدهُ َخِليفَةٌ ، إِال كَانَ لَُه بِطَانََتاِن 

  .، فََمْن ُوِقَي بِطَاَنةَ السُّوِء فَقَْد ُوِقَي
زِعِ بن َناِفعٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َمْهِديُّ بن حَفْصٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ثَابٍِت ، َعنِ الَْوا -٣٧٩٩

إِنَّ َهُهَنا قَْوًما ، َيا َرُسولَ اللَِّه : ِقيلَ : َمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ اَألْنصَارِيِّ ، قَالَ الُْعقَْيِليِّ ، َعْن أَبِي َسلَ
  .ُمونَُهْم بِالَْبعْرِأَفَال َتْر: َيْجَهُرونَ بِالِْقَراَءِة ِفي َصالِة النَّهَارِ ، فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َساِلُم بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
ن ِشْمرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َمْحفُوظُ بن َنْصرٍ الَْهْمَدانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ب -٣٨٠٠

يَ اِلَم بن َعْبدِ اللَِّه ، َوأََبانَ بن َحَسنٍ َيذْكُُرونَ ، أَنَّ ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، أُِتَسِمْعُت َس: َجابِرٍ ، قَالَ 



قَْد َتَزوَّجَ : الُوا وَْيَحكُْم أَْيَن الشُُّهوُد أُْحِصَن ؟ قَ: بَِرُجلٍ قَْد فََجرَ بُِغالمٍ ِمْن قَُرْيشٍ َمْعرُوِف النََّسبِ ، فَقَالَ ُعثَْمانُ 
فَأَمَّا إِذْ لَمْ ، لَْو َدَخلَ بَِها لََحلَّ َعلَْيِه الرَّْجُم : بِاْمرَأٍَة َولَمْ َيْدُخلْ بَِها بَْعُد ، فَقَالَ َعِليٌّ ِلُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما 

  :يُّوَب َيْدُخلْ بِأَْهِلِه فَاْجِلْدُه الَْحدَّ ، فَقَالَ أَُبو أَ

بِِه ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى أَشَْهُد إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ الَِّذي ذَكَرَ أَُبو الَْحَسنِ ، فَأََمَر 
  .َعْنُه فََجلََد ِمائَةً

َنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َملُولٍ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثَ -٣٨٠١
  َصْخرٍ ، ح

ِه بن َصْخرٍ ، َعْن َعْبِد اللََّوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو 
لَْيلَةَ أُْسرَِي بِي : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُعَمَر ، َحدَّثَنِي أَُبو أَيُّوَب ، قَالَ 

ُمحَمٌَّد ، فََسلََّم َعلَيَّ َوَرحَّبَ بِي ، : َهذَا َمَعَك ؟ قَالَ َيا جِْبرِيلُ َمْن : َمَرْرُت بِإِبَْراهِيَم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
ال َحْولَ : َوَما غَْرُس الَْجنَِّة ؟ قَالَ : ُمْر أُمََّتكَ أَنْ ُيكِْثُروا ِمْن غَْرسِ الَْجنَِّة ، فَإِنَّ تُْرَبَتَها طَْيَبةٌ َواِسَعةٌ ، فَقُلُْت : َوقَالَ 

  .ِهَوال قُوَّةَ إِال بِاللَّ
  َعْبُد اللَِّه بن سَْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

: قَاال  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ ، وَأَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ الِْمْصرِيُّ ، -٣٨٠٢
ُن أَبِي فَُدْيٍك ، أَْخبََرنِي يُوُنُس بن ُحْمَرانَ ، َعْن َخارَِجةَ بن َعْبِد اللَِّه بن َسْعِد بن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْب

لَْيِه َوَسلََّم أَال أَُعلُِّمَك كَِلَمةً َعلََّمنِيَها َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع: قَالَ ِلي أَُبو أَيُّوَب األَْنَصارِيُّ : َوقَّاصٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  إِنَّ َرُسولَ: َبلَى َيا َعمِّ ، قَالَ : ؟ قُلُْت 

َبلَى َيا : أَال أَُعلُِّمَك َيا أََبا أَيُّوَب كَِلَمةً ِمْن كَْنزِ الَْجنَِّة ؟ قُلُْت : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني نََزلَ َعلَيَّ ، قَالَ 
  .أَكِْثْر ِمْن قَْولِ ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه: أَْنَت َوأُمِّي ، قَالَ َرسُولَ اللَِّه ، بِأَبِي 

  َعاِمُر بن َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٣٨٠٣

َحدَّثََنا َزْيدُ بن الُْحبَابِ ، َحدَّثَنِي كَِثُري بن : إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن 
أََبا أَيُّوَب ، فَقَالَ ِلي لَقِيُت : زَْيٍد ، َحدَّثَنِي الُْمطَِّلُب بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ ، قَالَ 

ال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه فَإِنََّها ِمْن أَال آُمُرَك بَِما أََمرَنِي بِِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ أَنْ أَكِْثْر ِمْن قَْولِ ال َحْولَ ، َو: 
  .كُُنوزِ الَْجنَِّة 

  يِه َرِضَي اللَُّه َعنُْهَخاِلُد بن أَبِي أَيُّوَب ، َعْن أَبِ
بٍ ، أَخَْبرَنِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْه -٣٨٠٤

اِلِد بن أَبِي أَيُّوَب َحدَّثَُه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه أَبِي أَيُّوبَ َحْيَوةُ بن شُرَْيحٍ ، َعنِ الَْولِيِد بن أَبِي الَْولِيِد ، أَنَّ أَيُّوبَ بن َخ
اكُْتمِ الِْخطْيِئَةَ ثُمَّ تََوضَّأْ فَأَْحِسنِ الُْوُضوَء ، ثُمَّ َصلِّ َما كََتبَ : اَألْنصَارِيِّ ، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  اللَُّهمَّ إِنََّك َتقِْدُر َوال أَقِْدُر ، َوَتْعلَُم َوال أَْعلَُم: َك ، ثُمَّ اْحَمْد َربََّك وََمجََّدُه ، ثُمَّ قُلْ اللَُّه لَ



: َها ، أَْو قَالَ  ِلي بَِوأَْنَت َعالُم الُْغيُوبِ ، فَإِنْ رَأَْيَت ِلي ِفي فُالَنةَ سَمَِّها بِاْسِمَها ، خَْيًرا ِفي دُْنَياَي ، َوآخَِرِتي فَاقْضِ
  .فَاقِْدْرَها ِلي

  ُعَمُر بن ثَابٍِت األَْنَصارِيُّ َعْن أَبِي أَيُّوَب
َسْعِد بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ َجرِيحٍ ، َوَداُوَد بن قَْيسٍ ، َعْن -٣٨٠٥

َيى بن َسِعيٍد ، َعْن ُعَمَر بن ثَابِِت بن الَْحجَّاجِ ِمْن بين الْخَْزَرجِ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنصَارِيِّ ، أَن أَبِي َسِعيدٍ أَِخي َيْح
: قُلُْت لَُه : رِ ، قَالَ َمْن َصاَم رََمَضانَ ، وَأَْتَبَعُه ِستا ِمْن شَوَّالٍ فَذَِلكَ ِصَياُم الدَّْه: ّالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .َنَعْم: قَالَ ، كُلُّ َيْومٍ َعْشٌر ؟ 
دَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي َرِحَمُه اللَُّه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َح -٣٨٠٦

َمْن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ٍد ، َعْن ُعَمَر بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ َوْرقَاَء ، َعْن َسْعِد بن َسِعي
  .َصاَم َرَمَضانَ ، َوأَْتَبَعُه بِِستٍّ ِمْن َشوَّالٍ فَُهَو ِصَياُم الدَّْهرِ 

  ثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، حَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّ -٣٨٠٧
  َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َناِئلَةَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ ، ح

اُد بن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َحمَّ: َوَحدَّثََنا أَُبو ُيوُسفَ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد بن ِغَياٍث ، قَالُوا 
  : ، قَالَ َعْن َسْعِد بن َسِعيٍد ، َعْن ُعَمَر بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َنةَ َمْن َصاَم َرَمَضانَ ، َوِستَّةَ أَيَّامٍ ِمْن َشوَّالٍ فَقَْد َصاَم السَّ
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، ح -٣٨٠٨

َحدَّثََنا  :ِه بن ُموَسى ، قَاال َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَّ
قَالَ : الَ الَْحَسُن بن َصاِلحٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو ، َعْن َسْعِد بن َسِعيٍد ، َعْن ُعَمَر بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَ

  .لٍ كَانَ كََمْن َصاَم الدَّْهَر َمْن َصاَم رََمَضانَ ، َوأَْتَبَعُه بِِستٍّ ِمْن َشوَّا: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٣٨٠٩

ِد بن سَِعيٍد ، َعْن َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الْمَُباَرِك ، َعْن َسْع: َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 
َمْن َصاَم َرَمَضانَ ، وَأَْتَبَعُه بِِستٍّ ِمْن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعَمَر بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 

  .َشوَّالٍ فَقَْد َصاَم الدَّْهَر 
َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن : بَْغدَاِديُّ ، َوُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َشبِيبٍ الَْبْصرِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا ُعَمُر بن إِبَْراِهيمَ الْ -٣٨١٠

ثَابٍِت ، َعْن أَبِي  َيْعقُوَب الَْجَزرِيُّ ، َحدَّثََنا َمْخلَُد بن يَزِيَد ، َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ ، َعْن َسْعِد بن َسعِيٍد ، َعْن ُعَمَر بن
َمْن َصاَم رََمَضانَ ، َوسِتا ِمْن َشوَّالٍ فَقَدْ َصاَم : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : وَب ، قَالَ أَيُّ

  .الدَّْهَر 
  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا ابُْن -٣٨١١

ْن ُعَمَر أَْخبََرنِي قُرَّةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوَعْمُرو بن الَْحارِِث ، َوُمَحمَّدُ بن أَبِي محيد ، َعْن َسْعِد بن َسعِيٍد ، َع َوْهبٍ ،
َمْن َصاَم َرَمَضانَ ، ثُمَّ أَْتَبَعُه سِتا : بن ثَابٍِت ، أَنَّ أََبا أَيُّوَب اَألْنَصارِيَّ َحدَّثَُه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .ِمْن َشوَّالٍ كَانَ كَصَِيامِ الدَّْهرِ 
ْعِد بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعِليٍّ ، َعْن َس -٣٨١٢



َمْن َصاَم َرَمَضانَ ، ثُمَّ أَْتَبَعُه ِمْن َشوَّالٍ : ابٍِت ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعْن ُعَمَر بن ثَ
  .فَقَْد َصاَم الدَّْهَر 

ثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَخَْبرَنِي قُرَّةُ بن َعْبِد َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ِعيَسى الِْمْصرِيُّ ، َحدَّ -٣٨١٣
ِعيٍد ، َعْن ُعَمَر الرَّْحَمنِ ، َوَعْمُرو بن الْحَارِِث ، وَُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد ، َوالْقَاِسُم بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َسْعِد بن َس

َمْن َصاَم رََمَضانَ ، َوِستا ِمْن شَوَّالٍ فَكَأَنََّما : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َص
  .َصاَم السََّنةَ 
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، ح -٣٨١٤

َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َسْعِد بن : بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِضرَاُر بن صَُرٍد ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَ
َرسُولُ  قَالَ: قَالَ ،  َسِعيٍد ، َوَصفَْوانُ بن ُسلَْيمٍ ، َعْن ُعَمَر بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ اَألْنصَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه

  :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .َمْن َصاَم َرَمَضانَ ، وَأَْتَبَعُه سِتا ِمْن َشوَّالٍ فَكَأَنََّما َصاَم الدَّْهَر 
َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن : ، قَاال َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن أُسَْيٍد اَألصَْبَهانِيُّ ، وَالْقَاِسُم بن َزكَرِيَّا الُْمطَرُِّز  -٣٨١٥

بٍِت ، َعْن أَبِي ُيوُسَف الصَّْيَرِفيُّ ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ِغَياٍث ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن َسْعِد بن َسِعيٍد ، َعْن ُعَمَر بن ثَا
َصاَم َرَمَضانَ ، وَأَْتَبَعُه بِِستٍّ ِمْن َشوَّالٍ فَكَأَنََّما َصاَم الدَّْهَر ، قَالَ َمْن : أَيُّوَب ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .ثُمَّ لَِقيتُ َسْعًدا فََحدَّثَنِي : َحفٌْص 
لَهِيَعةَ ، َعْن َعْبِد َربِِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا كَاِملُ بن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن  -٣٨١٦

قَالَ َرسُولُ : َسِمْعُت أََبا أَيُّوَب األَْنَصارِيَّ ، َيقُولُ : َسِعيٍد ، َعْن أَِخيهِ َيْحَيى بن َسعِيٍد ، َحدَّثَنِي ُعَمُر بن ثَابٍِت ، قَالَ 
  .َبَعهُ بِِستٍّ فَكَأَنََّما َصاَم السََّنةَ كُلََّها َمْن َصاَم َرَمَضانَ ، َوأَْت: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

 أَبِي َحِكيمٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن أَبِي َحسَّانَ اَألْنمَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َخاِلٍد ، َعْن -٣٨١٧
: كْرٍ ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن ُعَمَر بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ الُْهذَِليِّ ، َحدَّثَنِي َعْبُد الَْمِلِك بن أَبِي َب

َمْن َصاَم َرَمَضانَ ، َوأَْتَبَعُه بِِستٍّ ِمْن َشوَّالٍ كَانَ ذَِلَك كَِصَيامِ : َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  .الدَّْهرِ 
  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن -٣٨١٨

بِي ثَابٍِت ، َعْن أََحْمَزةَ ، َعْن ُعْتَبةَ بن أَبِي َحكِيمٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َبكْرٍ ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن ُعَمَر بن 
َمْن َصاَم رََمَضانَ ، وَأَْتَبَعُه بِِستٍّ ِمْن َشوَّالٍ كَانَ : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : أَيُّوَب ، قَالَ 

  .ذَِلَك كَِصَيامِ الدَّْهرِ 
َعْبدُ اللَِّه بن ِعْمَرانَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ َسلَمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا  -٣٨١٩

لَِّه صَلَّى اللَّهُ ، َعْن َسْعِد بن َسِعيٍد ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن ُعَمَر بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنَُّه َسِمَع َرسُولَ ال
  .َمْن َصاَم َرَمَضانَ ، َوأَْتَبَعُه بِِستٍّ ِمْن شَوَّالٍ فَذَِلكَ ِصَياُم َسَنٍة : َم ، َيقُولُ َعلَْيِه َوَسلَّ
ثََنا إِْسَماعِيلُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ أَُبو َيْحَيى َصاِعقَةُ ، َحدَّ -٣٨٢٠
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َمَر أَُبو الْمُْنِذرِ ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء ، َعْن َسْعيٍد ، َعْن ُعَمَر بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َعنِ النَّبِيِّبن ُع

  .ا َوغَرِّبُواال َتْسَتقْبِلُوا الِْقْبلَةَ ، َوال َتسَْتْدبُِروَها بِغَاِئٍط ، َوال َبْولٍ َشرِّقُو: َوَسلََّم ، قَالَ 



  َعطَاُء بن َيَسارٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
، َعْن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، أََنا َماِلٌك ، َعْن ُيوُسَف بن ِحمَاسٍ  -٣٨٢١

ِفي َحَرمِ : َماًنا قَْد أَلَْجئُوا ثَْعلًَبا إِلَى َزاوَِيٍة ، فَطََرَدُهْم َوال أَْعلَُمُه إِال قَالَ َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنَُّه َوَجَد ِغلْ
  .اللَِّه ُيفَْعلُ َهذَا ؟

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، -٣٨٢٢

َعطَاَء بن َيَسارٍ ، أَْخبََرُه ، أَنَّ أََبا أَيُّوَب األَْنَصارِيَّ أَْخَبَرُه ، قَالَ َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن ُعَماَرةَ بن َصيَّاٍد ، أَنَّ 
  .فَصَاَرْت ُمَباَهاةًكُنَّا ُنَضحِّي بِالشَّاِة الْوَاِحَدِة َيذَْبُحَها الرَُّجلُ َعْنُه َوَعْن أَْهلِ بَْيِتِه ، ثُمَّ َتَباَهى النَّاسُ َبْعُد : 

  لُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، حَحدَّثََنا ا -٣٨٢٣
بِي فُدَْيٍك ، َعنِ الضَّحَّاكِ بن َوَحدَّثََنا َمْحُمودُ بن َعِليٍّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن الُْمِغَريةِ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَ

َسأَلْتُ أََبا أَيُّوبَ اَألْنصَارِيَّ َصاِحَب النَّبِيِّ : ن َصيَّاٍد ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، قَالَ ُعثَْمانَ ، َعْن ُعَماَرةَ بن َعْبِد اللَِّه ب
ُجلُ كَانَ الرَّ: لََّم ؟ قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، كَْيَف كَاَنِت الضَّحَاَيا ِفيكُْم ِفي عَْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

ُيطِْعُمونَ ، ِمْنَها ثُمَّ تََباَهى النَّاسُ ِفي َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ُيَضحِّي بِالشَّاِة َعْنُه َوَعْن أَْهلِ َبْيِتِه ، فََيأْكُلُونَ َو
  .فَكَانَ كََما َتَرى 

  أَيُّوَب َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن جَارَِيةَ ، َعْن أَبِي
  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْرَوانَ الُْعثَْمانِيُّ ، ح -٣٨٢٤

  َوَحدَّثََنا يُوُسُف بن َيْعقُوبَ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن خَاِلٍد الْوَاِسِطيُّ ، ح
َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َسعِيٍد الزُّْهرِيُّ ، : َحنَْبلٍ ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َعْوٍن الَْخرَّاُز ، قَالُوا َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن 

  نََهاَنا َرسُولُ اللَِّه: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد بن َجارَِيةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنصَارِيِّ ، قَالَ 

َمرَاحِيَض ، قَِد اْستُقْبِلَ بَِها َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنْستَقْبِلَ الِْقْبلَةَ بِغَاِئٍط أَْو بَْولٍ ، فَلَمَّا قَِدْمَنا الشَّاَم َوَجْدَنا َمَراِفقَُهْم َصلَّى اللَُّه 
  .الِْقْبلَةَ فََنْحُن َنْنَحرُِف وََنْسَتْغِفُر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ 

  ُعَباَدةَ بن َعْوٍف ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ُعَباَدةُ بن ُعَمْيرِ بن
وَسى بن ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َعْن ُم -٣٨٢٥

َيا أََبا : قَالَ ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَ ِلي أَُبو أَيُّوَب قَ: َعْن ُعَباَدةَ بن ُعَمْيرِ بن ُعَباَدةَ بن َعْوٍف ، قَالَ 
  .َسدُوا أَيُّوَب ، أَال أَدُلَُّك َعلَى َصَدقٍَة ُيحِبَُّها اللَُّه َوَرُسولُُه ؟ ُتْصِلُح َبْيَن النَّاسِ إِذَا َتَباغَضُوا ، وَتفَا

  أَبِي أَيُّوَب َحكِيُم بن َبِشريٍ ، َعْن
  َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، ح -٣٨٢٦

رِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعنِ الزُّْه: َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال 
إِنَّ أَفَْضلَ الصََّدقَِة َصَدقَةٌ َعلَى ِذي الرَِّحمِ : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحكِيمِ بن َبِشريٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 

  .الْكَاِشحِ 
  ُموَسى بن طَلَْحةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

َسِمْعُت ُموَسى : َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ بن َمْوَهبٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن  -٣٨٢٧



ِسريِِه ، فَقَالَ َسلََّم ِفي َمبن طَلَْحةَ َيذْكُُر ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ اَألْنصَارِيِّ ، أَنَّ أَعَْرابِيا َعَرضَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  أَخْبِرْنِي بِمَا

تَْعُبُد اللََّه ال ُتْشرُِك بِِه َشْيئًا ، َوتُِقيُم الصَّالةَ ، َوتُْؤِتي الزَّكَاةَ ، وََتِصلُ : ُيقَرِّبُنِي ِمَن الَْجنَِّة وَُيَباِعُدنِي ِمَن النَّارِ ، قَالَ 
  .الرَِّحَم 
َنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْوَهبٍ ، َعْن ُموَسى َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثَ -٣٨٢٨

َملٍ َحدِّثْنِي بَِع: الَ بن طَلَْحةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ اَألْنصَارِيِّ ، أَنَّ َرُجال أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَ
أََرٌب مَالَُه ، َتعُْبُد اللََّه ال ُتشْرُِك بِِه َشيْئًا ، : َمالَُه َمالَُه ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُيْدِخلُنِي الَْجنَّةَ ، قَالَ الْقَْوُم 

  .َعْنَك َوُتِقيُم الصَّالةَ ، َوُتؤِْتي الزَّكَاةَ ، وََتِصلُ الرَِّحَم ، ذَْرَها 
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٣٨٢٩

  َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، ح: َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز ، َوُمحَمَُّد بن َحيَّانَ الْمَازِنِيُّ ، قَاال 
َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي : َسْيُن بن إِْسَحاقَ بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا الُْح

دُلَّنِي : َوَسلََّم ، فَقَالَ  َجاَء َرُجلٌ إِلَىالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: إِْسحَاَق ، َعْن ُموَسى بن طَلَْحةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 
َتْعُبُد اللََّه َوال ُتْشرُِك بِهِ َشْيئًا ، َوتُِقيُم الصَّالةَ ، وَُتؤِْتي الزَّكَاةَ : َعلَى َعِملٍ ُيْدنِينِي ِمَن الَْجنَِّة وَُيَباِعُدنِي ِمَن النَّارِ ، قَالَ 

  إِنْ تََمسََّك بَِما أُِمَر بِِه َدَخلَ: سُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَتِصلُ الرَِّحَم ، فَأَْدَبَر الرَُّجلُ ، فَقَالَ َر

  .الَْجنَّةَ 
، أََنا َماِلٌك َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ  -٣٨٣٠
ُمَزْيَنةُ َوُجَهْيَنةُ َوأَْشَجعُ : جَِعيُّ ، َعْن ُموَسى بن طَلَْحةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ اَألْش

  .ْوالُهْم َوأَْسلَُم َوِغفَاُر ، َوَمْن كَانَ ِمْن بين كَْعبٍ َمَواِلَي ُدونَ النَّاسِ ، َواللَُّه َوَرُسولُُه َم
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبٍد الْقَارِيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ مَاِلكُ بن إِْسَماعِيلَ ، ح - ٣٨٣١
َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالمِ بن حَْربٍ ، َعْن إِْسحَاَق بن أَبِي فَْرَوةَ : اال َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَ

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد الْقَارِيِ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ
  .َمْن َمسَّ ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ : ِمْن َمسِّ الذَّكَرِ ، َوُربََّما قَالَ  َتتََوضَّأُ: قَالَ 

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ ، قَاال  -٣٨٣٢
 بِي َعِديٍّ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن َيحَْيى بن جَْعَدةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبٍد الْقَارِيِّالُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا اْبُن أَ

  .نَّارُ َتَوضَّأَ أَْخبََرنِي أَُبو أَيُّوَب ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا أَكَلَ ِممَّا غَيََّرِت ال: ، َيقُولُ 
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، -٣٨٣٣

وَب ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَْخبََرنِي أَُبو أَيُّ: أَخَْبرَنِي َمْن َسِمَع َعْبَد اللَِّه بن َعْمرِو بن َعْبٍد الْقَارِيِّ ، َيقُولُ 
  .َتَوضَّئُوا ِممَّا َمسَِّت النَّاُر : قَالَ 

  َمْولَى أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب: َراِفُع بن إِْسَحاقَ بن طَلَْحةَ َموْلَى الشِّفَاِء ، َوُيقَالُ 
اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي َماِلكُ بن أََنسٍ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ - ٣٨٣٤



 وَاللَِّه َما أَْدرِي َما: َسِمْعُت أََبا أَيُّوَب بِِمْصَر ، َيقُولُ : إِْسحَاَق َعْبِد اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن َراِفعِ بن إِْسَحاَق ، قَالَ 
إِذَا ذََهَب أََحدُكُُم الَْغاِئطَ أَوِ الْبَْولَ فَال َيْسَتقْبِلِ : أَْصَنُع بَِهِذِه الْكََرابِيسِ ، َوقَْد قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .الِْقْبلَةَ بِفَْرجِِه 
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : الْكَشِّيُّ ، قَاال  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ -٣٨٣٥

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َسلََمةَ ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َراِفعِ بن إِْسَحاَق ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى ا
  .بِلُوا الِْقْبلَةَ بِفُرُوجِكُْم َوال َتْسَتْدبُِروَها ال َتْسَتقْ: قَالَ 

ِد الْوَاِحِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيزَْداَد التَّْوزِيُّ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُشجَاعٍ ، َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ بن َعْب -٣٨٣٦
ْبِد اللَِّه أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن َراِفعِ بن إِْسحَاَق َرُجلٍ ِمْن قَُدَماِء أَْهلِ الَْمِديَنِة ، أَنَُّه ُمَحمَِّد بن َيْعقُوَب ، َعْن إِْسَحاقَ بن َع

  َنَهاَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه: َسِمَع أََبا أَيُّوَب اَألْنَصارِيَّ ، َيقُولُ 

  .َتدْبَِرَها ، إِذَا ذََهَب أََحُدَنا َيبُولُ أَْو َيَتَغوَّطُ َوَسلََّم أَنْ َنْسَتقْبِلَ الِْقْبلَةَ ، أَْو َنْس
، َحدَّثَنِي إِْسَحاُق بن َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاَبلُتِّيُّ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ  -٣٨٣٧

َسِمْعُت أََبا أَيُّوَب الَِّذي َنَزلَ َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ثَنِي َرُجلٌ ِمنَّا ، قَالَ اللَِّه بن طَلَْحةَ ، َحدَّ
  .ِقْبلَةَ ، َوال َيسَْتْدبِرَْها بِفَْرجِِه إِذَا بَالَ أََحدُكُْم أَْو َتَغوَّطَ فَال َيْستَقْبِلِ الْ: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : 

  َعطَاُء بن َيزِيَد اللَّيِْثيُّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
اللَّْيِثيِّ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد  -٣٨٣٨

إِذَا أََتى أََحُدكُُم الْغَاِئطَ فَال َيْسَتقْبِلِ الِْقْبلَةَ َوال : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ ، قَالَ  أَبِي
  .َيسَْتْدبِرَْها ، َولَِكْن ِلُيشَرِّْق أَْو ِلُيَغرِّْب 

َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َمْرَوانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا : قَةَ ، َوَعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َصَد -٣٨٣٩
أَيُّوَب َد ، َعْن أَبِي ُمَحمَُّد بن ِعيَسى بن ُسَمْيعٍ ، َحدَّثََنا َرْوحُ بن الْقَاِسمِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِي

ال َتْستَقْبِلُوا الِْقْبلَةَ َوال َتْسَتْدبُِروَها ، بِغَاِئٍط َوال بَْولٍ ، َوَشرِّقُوا : ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .َوغَرُِّبوا 
  إِبَْراِهيُمَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ ، َو -٣٨٤٠

  بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، ح
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء بن : َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا 

ال َتْسَتقْبِلُوا الِْقْبلَةَ َوال َتسَْتْدبُِروَها ، بَِبْولٍ َوال : الَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ: َيزِيَد اللَّْيِثيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 
  .غَاِئٍط ، َولَِكْن َشرِّقُوا َوغَرُِّبوا 

لُتِّيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاَب -٣٨٤١
َمْن ذََهَب ِمْنكُمْ إِلَى الْغَاِئِط فَال : َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .لَِّها ظَْهَرُه ، َشرِّقُوا أَْو غَرُِّبوا َيْسَتقْبِلِ الِْقْبلَةَ ، َوال يَُو
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الرَّبِيعِ بن َشاِهَني ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ، ح -٣٨٤٢

لَْيَمانُ بن كَِثريٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُس: َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، قَاال 
ال َتْسَتقْبِلُوا الِْقْبلَةَ بَِغاِئٍط َوال : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعطَاِء بن َيزِيَد اللَّيِْثيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 



  .َبْولٍ ، وَلَِكْن َشرِّقُوا َوغَرِّبُوا 
 الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َعْبُد -٣٨٤٣

َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : الَ َخاِلِد بن ُمَساِفرٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد اللَّْيِثيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَ
  َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ

  .َشرِّقُوا َوغَرُِّبوا : َيْسَتقْبِلَ الِْقْبلَةَ الَِّذي َيذَْهُب إِلَى الْغَاِئِط ، َوقَالَ 
ى ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َيحَْيى الْخَْوالنِيُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن طَاِهرِ بن َحْرَملَةَ بن َيحَْيى ، َحدَّثَنِي َحْرَملَةُ بن َيحَْي -٣٨٤٤

َب ، َعنْ َرُسولِ اللَِّه ، َحدَّثََنا َحيَْوةُ بن شَُرْيحٍ ، َعْن َعِقيلِ بن خَاِلٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّو
  .َج أََحُدكُْم ِللْغَاِئِط فَال َيْسَتقْبِلِ الِْقْبلَةَ َوال َيسَْتدْبِْرَها ، َولُْيشَرِّْق أَْو ُيغَرِّْبإِذَا َخَر: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

نِ يلٍ ، َعنِ اْبَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعزِيزٍ ، َحدَّثََنا َسالَمةُ بن رَْوحٍ ، َعْن َعِق -٣٨٤٥
َمْن : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِشَهابٍ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد اللَّْيِثيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 
  .ْو غَرُِّبوا ذََهَب ِمْنكُمُ الْغَاِئطَ فَال َيْسَتقْبِلِ الِْقْبلَةَ ، َوال ُيوَلَِّها ظَهَْرُه ، َشرِّقُوا أَ

َس ، َوُعقَْيلٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا رِْشِديُن ، َعْن قُرَّةَ ، َوُيوُن -٣٨٤٦
نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ :  ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َحدَّثَنِي َعطَاُء بن َيزِيَد ، أَنَُّه َسِمَع أََبا أَيُّوَب ، َيقُولُ

  .َشرِّقُوا َوغَرِّبُوا : َيْسَتقْبِلَ الَِّذي ُيرِيُد الَْغاِئطَ الِْقْبلَةَ ، َوقَالَ 
ُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي ُيوُنُس ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْب -٣٨٤٧

  اْبنِ ِشهَابٍ ، َحدَّثََنا َعطَاُء بن َيزِيَد ، أَنَُّه َسِمعَ أََبا أَيُّوبَ صَاِحَب

  .قُوا أَْو غَرُِّبوا ، لَْم َيْرفَْعُه َشرِّ:  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَْنَهى أَنْ َيْستَقْبِلَ الَِّذي َيذَْهُب الْغَاِئطَ الِْقْبلَةَ ، َوقَالَ
انَ بن ُحَسْينٍ ، َحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيزِيَد ، َعْن ُسفَْي -٣٨٤٨

إِذَا ذََهَب أََحدُكُْم إِلَى : ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
  .الْغَاِئِط فَال َيْسَتقْبِلِ الِْقْبلَةَ ، َوال َيسَْتدْبِْرَها وَلَِكْن َشرِّقُوا َوغَرِّبُوا 

َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا خَاِلٌد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق ، َعنِ  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا -٣٨٤٩
ال َتْستَقْبِلُوا الِْقْبلَةَ َوال :  الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ

  .رُوَها ، َولَِكْن َشرِّقُوا َوغَرِّبُوا َتسَْتْدبِ
َعنِ النُّْعَماِن بن  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، -٣٨٥٠

: أَبِي أَيُّوبَ اَألْنصَارِيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ رَاِشٍد ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن 
  .ال َتْستَقْبِلُوا الِْقْبلَةَ بَِبْولٍ َوال غَاِئٍط ، وَلَِكْن َشرِّقُوا أَْو غَرُِّبوا 

ُبو َمْرَوانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، َعنِ اْبنِ أَِخي َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا أَ -٣٨٥١
  الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعمِِّه ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ ،

  .َشرِّقُوا أَْو غَرُِّبوا : َيْسَتقْبِلَ الَِّذي َيذَْهبُ الْغَاِئطَ الِْقْبلَةَ ، َوقَالَ َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ : قَالَ 
 بن َيزِيدَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعنِ َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء -٣٨٥٢

ال َيِحلُّ لُِمْسِلمٍ أَنْ : أَبِي أَيُّوبَ اَألْنصَارِيِّ ، ال أَْعلَُمُه إِال َرفََعُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ اللَّيِْثيِّ ، َعْن 



  .ِذي َيْبَدأُ بِالسَّالمِ يَْهُجَر أََخاُه فَْوَق ثَالثَِة أَيَّامٍ ، َيلَْتِقَياِن فََيُصدُّ َهذَا وََيُصدُّ َهذَا ، َوَخْيُرُهَما الَّ
يَد ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِ -٣٨٥٣

  .أَنْ يَْهُجرَ أََخاُه فَْوَق ثَالثَِة أَيَّامٍ  ال َيِحلُّ ِلُمسِْلمٍ: أَيُّوَب اَألْنصَارِيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه ، قَالَ 
َنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْي -٣٨٥٤

ال َيِحلُّ ِلُمْسِلمٍ أَنْ يَْهُجَر أََخاُه فَْوَق ثَالٍث ، : أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، 
  .َيلَْتِقَياِن فََيُصدُّ َهذَا َوَيُصدُّ َهذَا ، َوَخْيُرُهَما الَِّذي َيْبَدأُ بِالسَّالمِ 

يُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبرَاِهيَم اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِس -٣٨٥٥
  ال َيِحلُّ: َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َيْبلُغُ بِِهِ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .السَّالمِ َيْهُجَر أََخاُه فَْوَق ثَالثَِة أَيَّامٍ ، َيلَْتقَِياِن فََيُصدُّ َهذَا وََيُصدُّ َهذَا ، َوَخْيُرُهَما الَِّذي َيْبَدأُ بِ ِلُمْسِلمٍ أَنْ
  ثََنا ُمَسدٌَّد ، حَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ ، َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّ -٣٨٥٦

  َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح
َعْن  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد ،: َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا 

ال َيِحلُّ ِلُمْسِلمٍ أَنْ َيْهُجَر أََخاُه فَْوَق ثَالٍث ، َيلَْتِقَيانِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 
  .فََيُصدُّ َهذَا َوَيُصدُّ َهذَا ، َوَخْيُرُهَما الَِّذي يَْبَدأُ بِالسَّالمِ 

َعْن َعطَاِء  ا أَُبو أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ بن أَبِي َمنِيعٍ الرَُّصاِفيُّ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ،َحدَّثََن -٣٨٥٧
ئٍ ُمْسِلمٍ أَنْ يَْهُجَر أََخاُه فَْوقَ ال َيِحلُّ المْرِ: بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .ثَالِث لَيَالٍ ، َيلَْتِقَياِن فََيُصدُّ َهذَا وََيُصدُّ َهذَا ، َوخَْيُرُهَما الَِّذي يَْبَدأُ بِالسَّالمِ 
لَّْيثُ ، َحدَّثَنِي يُوُنُس ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َهاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي ال -٣٨٥٨

َم أَخَْبَرُه ، أَنَّ َرُسولَ ِشَهابٍ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد الْجُْنَدِعيِّ ، أَنَّ أََبا أَيُّوبَ صَاِحَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ِحلُّ ِلُمْسِلمٍ أَنْ يَْهُجَر أََخاُه فَْوَقال َي: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .ثَالٍث ، َيلَْتِقَياِن فََيُصدُّ َهذَا وََيُصدُّ َهذَا ، َوَخْيُرُهَما الَِّذي يَْبَدأُ بِالسَّالمِ 
، أَخَْبرَنِي ُيوُنُس ، َعنِ  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، أََنا اْبُن َوْهبٍ -٣٨٥٩

ال :  َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد اللَّْيِثيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
  .اِن فََيُصدُّ َهذَا وََيُصدُّ َهذَا ، َوخَْيُرُهَما الَِّذي َيْبَدأُ بِالسَّالمِ َيِحلُّ ِلُمسِْلمٍ أَنْ يَْهُجَر أََخاُه فَْوَق ثَالٍث ، َيلَْتقَِي

قَرَأُْت َعلَى أََنسِ بن ِعَياضٍ ، : َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، قَالَ  -٣٨٦٠
زِيزِ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ اَألْنصَارِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَّهِ َحدَّثَنِي َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْع

ثَالثًا ، فَإِنْ  ال َتَداَبُروا ، َوال تَقَاطَُعوا ، َوكُوُنوا ِعَباَد اللَِّه إِخَْواًنا ، ِهجَْرةُ الُْمْؤِمنَِني: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .َتكَلََّما ، َوإِال أَْعَرضَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْنُهَما َحتَّى َيَتكَلََّما 

  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن الُْمفَضَّلِ ، ح -٣٨٦١
  ْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ ، حَوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّ

الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق ، َعنِ َوَحدَّثََنا َمْحُمودُ بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا َخاِلٌد ، كُلُُّهْم ، َعْن َعْبِد 
  قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: ْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ الزُّ



ا الَِّذي ُهَمال َيِحلُّ ِلُمسِْلمٍ أَنْ يَْهُجَر أََخاُه فَْوَق ثَالِث لََيالٍ ، َيلْتَِقَياِن فَُيعْرُِض َهذَا َويُْعرُِض َهذَا ، َوَخْيُر: َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َيْبَدأُ بِالسَّالمِ 

: ، َعْن َعمِِّه ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن سَْعٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَِخي الزُّْهرِيُّ  -٣٨٦٢
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَخَْبَرُه ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ  َحدَّثَنِي َعطَاُء بن يَزِيَد ، أَنَّ أََبا أَيُّوبَ صَاِحَب َرُسولِ

ال َيِحلُّ المْرِئٍ ُمْسِلمٍ أَنْ يَْهُجَر أََخاُه فَْوَق ثَالِث لَيَالٍ ، َيلَْتِقَياِن فََيُصدُّ َهذَا وََيُصدُّ َهذَا ، : َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .َما الَِّذي َيْبَدأُ بِالسَّالمِ َوَخْيُرُه
َحدَّثََنا َسالَمةُ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرِو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعزِيزٍ اَألْيِليُّ ،  -٣٨٦٣

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : يَزِيَد ، أَنَُّه َسِمَع أَُبيِّ بن كَْعبٍ ، َيقُولُ  بن َرْوحٍ ، َعْن َعِقيلٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، أَْخبََرنِي َعطَاُء بن
ي َيْبَدأُ ال َيِحلُّ ِلُمسِْلمٍ أَنْ يَْهُجرَ أَخَاُه فَْوَق ثَالثَِة أَيَّامٍ ، فََيُصدُّ َهذَا وََيُصدُّ َهذَا ، َوَخْيُرُهَما الَِّذ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .المِ بِالسَّ
  َباٌب

ي الزُّهْرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَُبو ُشَعْيبٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الَْباَبلُتِّيُّ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثَنِ -٣٨٦٤
الْوِْتُر َحقٌّ فََمْن َشاَء أَْوَتَر بَِخْمسٍ ، َوَمْن َشاَء أَوَْتَر : قَالَ  َعطَاٌء ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،

  .بِثَالٍث ، َوَمْن َشاَء أَوَْتَر بِوَاِحَدٍة 
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، -٣٨٦٥

َبكْرِ بن وَاِئلٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا قَُرْيُش بن َحيَّانَ ، َعْن 
الْوِْترُ َحقٌّ فََمْن أََحبَّ أَنْ ُيوِترَ بِخَْمسٍ فَلُْيوِتْر ، َوَمْن أََحبَّ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 
  .ُيوِتْر ، َوَمْن أََحبَّ أَنْ يُوِتَر بَِواِحَدٍة فَلُْيوِتْر أَنْ ُيوِترَ بِثَالٍث فَلْ

  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْمَباَرِك ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن ُنَمْيرٍ ، ح -٣٨٦٦
، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن : يدُ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعبَّادُ بن الَْعوَّامِ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا َسِع

: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ُحَسْينٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد اللَّْيِثيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  .ُر َخْمٌس ، أَْو ثَالثٌ ، أَْو وَاِحَدةٌ ، فَإِنْ لَْم َتْسَتِطْع فَأَْوِمئْ إَِمياًء ، وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث بن ُسلَْيَمانَ الْوِْت

زِمٍ ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَا -٣٨٦٧
الْوِْتُر َواجٌِب َعلَى كُلِّ : َسوَّارٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد اللَّيِْثيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ اَألْنصَارِيِّ ، َرفََعُه ، قَالَ 

لَمْ َيْستَِطْع أَنْ يُوِتَر بَِخْمسٍ فَلُْيوِتْر بِثَالٍث ، َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع أَنْ  ُمْسِلمٍ ، فََمنِ اْسَتطَاَع أَنْ ُيوِتَر بَِخْمسٍ فَلُْيوِتْر ، َوَمْن
  .ُيوِتَر بِثَالٍث فَلُْيوِتْر بَِواِحَدٍة ، َوَمْن لَْم َيْسَتِطعْ أَنْ ُيوِتَر بِوَاِحَدٍة فَلُْيوِمئْ إَِمياًء 

  َحدَّثََنا َيْحَيى بن -٣٨٦٨

َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ ، َحدَّثَنِي ُضبَاَرةُ : ُحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال َعْبِد الَْباِقي ، وَالْ
اُء بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي السُّلَْيِك ، َحدَّثَنِي ُدوَْيُد بن َناِفعٍ ، أَْخبََرنِي اْبُن ِشهَابٍ ، َحدَّثَنِي َعطَ

الْوِْترُ َحقٌّ ، فََمْن َشاَء أَْوَتَر بِسَْبعٍ ، َوَمْن َشاَء أَْوَتَر بَِخْمسٍ ، : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اَألْنصَارِيِّ ، قَالَ 
  .َواِحَدٍة َوَمْن َشاَء أَْوَتَر بِثَالٍث ، َوَمْن َشاَء أَْوَتَر بِ

َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ،  -٣٨٦٩



َتَر بَِسْبعٍ ، َوَمْن َشاَء أَْوَترَ بِخَْمسٍ ، َوَمْن َشاَء أَْوَترَ َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب َبلَغَ بِِه الْوِْتُر َحقٌّ ، فََمْن َشاَء أَْو
  .بِثَالٍث ، َوَمْن َشاَء أَوَْتَر بِوَاِحَدٍة 

، َحدَّثََنا  اللَِّهَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َياِسرٍ ، َحدَّثََنا قَطَُن إِْبَراِهيُم النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا حَفُْص بن َعْبِد  -٣٨٧٠
، َعْن َعطَاِء بن إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي حَفَْصةَ ، َعْن أَبِي حَفَْصةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمٍ الزُّْهرِيُّ 

لْوِْتُر َحقٌّ ، فََمْن َشاَء أَْوَتَر بَِخْمسٍ ، َوَمْن ا: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 
  .َشاَء أَْوَترَ بِثَالٍث ، َوَمْن َشاَء أَوَْتَر بِوَاِحَدٍة ، َوَمْن غُِلَب فَلُْيوِمئْ إَِمياًء 

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ ، ح -٣٨٧١
  مَُّد بن َعْبِد الَْجبَّارَِوَحدَّثََنا ُمَح

أَشَْهُد َعلَى َعطَاِء بن : َسِمْعُت اْبَن ِشهَابٍ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الْعَزِيزِ اللَّيِْثيُّ ، قَالَ : الْكَرَابِيِسيُّ ، قَاال 
َمْن َيْغرِْس غَْرًسا ، : صَارِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َيزِيَد اللَّْيِثيِِّ  أَنَُّه َحدَّثَنِي ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْن

  .كََتَب اللَُّه لَُه ِمَن اَألْجرِ بِقَْدرِ َما َيخُْرُج ِمْن ثََمرِ ذَِلَك الِْغرَاسِ 
ْبدِ اللَِّه الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َع -٣٨٧٢

زِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَن َحدَّثَنِي أَُبو َعْبِد الْعَزِيزِ َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْعزِيزِ اللَّيِْثيُّ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعطَاِء بن َي
أَوَّلُ َمْن َيخَْتِصمُ َيْوَم الْقَِياَمِة الرَُّجلُ َوامَْرأَُتُه ، وَاللَِّه َما َيَتكَلَُّم ِلسَاُنَها ، : صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َّرسُولَ اللَِّه 

اُه َورِْجالهُ بَِما كَانَ ُيولِيها ، ثُمَّ ُيْدَعى َولَِكْن َيَداها ورِْجالها َيْشَهَداِن َعلَْيَها ، بَِما كَاَنْت ُتَغيُِّب ِلَزْوجَِها ، َوَتْشَهُد َيَد
، وَلَِكْن َحسََناُت َهذَا  بِالرَُّجلِ َوَحَرِمِه ، فَِمثْلُ ذَِلَك ، ثُمَّ ُيدَْعى بِأَْهلِ اَألْسوَاقِ ، َوَما يُوَجدُ ثُمَّ دََوانِيُق َوال قَرَايِطُ

أَْورُِدوُهْم : َهذَا الَِّذي ظَلََمُه ، ثُمَّ يُؤَْتى بِالْجَبَّارِيَن ِفي َمقَاِمَع ِمْن َحدِيٍد ، فَُيقَالُ  ُتْدفَُع إِلَى َهذَا الَِّذي ظَلََم ، َوَسيِّئَاُت
َك َحْتًما َمقِْضيا َوإِنْ ِمْنكُْم إِال َوارُِدَها كَانَ َعلَى رَبِّ{: إِلَى النَّارِ ، فَوَاللَِّه َما أَْدرِي َيْدُخلُوَنَها ، أَْو كََما قَالَ اللَُّه َتعَالَى 

  ثُمَّ نَُنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا َوَنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيهَا

  ]٧٢ـ ٧١مرمي [} جِِثيا
.  

، َحدَّثََنا  ُن ُعثَْمانََحدَّثََنا أَُبو َعقِيلٍ أََنُس بن َسلْمٍ الَْخْوالنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َرَجاٍء السَّْخِتَيانِيُّ ، َحدَّثََنا اْب -٣٨٧٣
: قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الزَُّبْيِديُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنصَارِيِّ ، قَالَ 

أَفَْضلُ ِمَن اآلَخرِ إِذَا كَانَ أَفَْضلَُهَما َعقْلًا َوَيْنصَرُِف  قَْد َيَتَوجَُّه الرَُّجالنِ إِلَى الَْمْسجِِد َويَْنَصرِفُ أََحُدُهَما َوَصالُتُه
  اآلَخُر َوَصالُتُه ال َتْعِدلُ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة

.  
لَْيَمانَ ُس َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن -٣٨٧٤

قَالَ َرُسولُ : ، قَالَ الرَّازِيُّ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َيحَْيى ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنصَارِيِّ 
ُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ ، َوإِنْ َوَجَد ِطيًبا فَال َعلَْيِه أَنْ َيَمسَّ َيا َمْعَشرَ الُْمْسِلِمَني َمْن َجاَء ِمْنكُمُ الُْج: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

: فََحدَّثَنِي ، اْبُن َعبَّاسٍ الَِّذي َحدَّثَنِي أَُبو أَيُّوَب ، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه : ِمْنُه ، َوَعلَْيكُْم بَِهذَا السَِّواِك ، قَالَ َعطَاُء بن يَزِيَد 
  ْم َوأَمَّا الطِّيُب فَال أَْدرِيأَمَّا الُْغْسلُ فَنََع

  ُسلَْيَمانُ بن َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي أَيُّوَب



ِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن الَْولِيِد اَألْزرَِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْب -٣٨٧٥
  َما ِمْن: َم ، قَالَ ثَنِي ُسلَْيَمانُ بن َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّحدَّ

  .َيْومٍ إِثَْنْينِ أَوْ َخِميسٍ إِال ُيْرفَُع ِفيهَِما اَألْعَمالُ إِال أَْعمَالَ الُْمتََهاجَِرْيَن 
ِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن الَْولِيِد اَألْزرَِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْب -٣٨٧٦

الُْمَتَحابُّونَ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن َعطَاِء بن َيزِيَد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
  ِفي اللَِّه َعلَى كََراِسيَّ ِمْن َياقُوٍت حَْولَ الْعَْرشِ

َمرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمِ بن وَاَرٍت ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن يَزِيدَ الُْع -٣٨٧٧
َسِمْعتُ ُسلَْيَمانَ بن َعطَاِء بن َيزِيدَ ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ : نِي َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الْعَزِيزِ اللَّْيِثيُّ ، قَالَ َحدَّثَ

كُونُوا ِعَباَد اللَِّه إِخَْواًنا ، ِهْجَرةُ الُْمْؤِمنَِني ثَالثًا ال َتقَاطَُعوا َوال َتَداَبرُوا َو: ، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .فَإِنْ لَْم يََتكَلََّما أَْعَرضَ اللَُّه َعْنُهَما حَتَّى يََتكَلََّما 

  أَُبو اَألْحَوصِ الَْمَدنِيُّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
ثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّ -٣٨٧٨

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 
  .إِذَا أََتى أََحُدكُُم الَْغاِئطَ فَال َيْسَتقْبِلِ الِْقْبلَةَ : لََّم َعلَْيِه َوَس

  َعْبُد اللَِّه بن حَُنْينٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، -٣٨٧٩

َوالِْمسَْوَر بن َمْخَرَمةَ اختلفا ، بن َعْبِد اللَِّه بن ُحَنْينٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ  َعْن َزْيِد بن أَسْلََم ، َعْن إِْبَراِهيَم
إِلَى أَبِي باألبواء ، فقال ابن عباس يغسل احملرم رأسه ، َوقَالَ الِْمْسَوُر ال َيْغِسلُ الُْمْحرُِم َرأَْسُه فَأَْرَسلَُه اْبُن َعبَّاسٍ 

َمْن َهذَا ؟ فَقُلُْت أََنا : فََسلَّْمُت َعلَْيِه ، فَقَالَ : ْنصَارِيِّ فََوَجَدُه َيغَْتِسلُ َبْيَن الْقَْرَنْينِ َوُهَو َيْسَتِترُ بِثَْوبٍ ، قَالَ أَيُّوَب اَأل
سُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْغِسلُ كَْيَف كَانَ َر: َعْبُد اللَِّه بن حَُنْينٍ أَْرَسلَنِي إِلَْيَك عَْبُد اللَِّه بن َعبَّاسٍ أَْسأَلَُك 

اْصُبْب ، فََصبَّ : فََوَضَع أَُبو أَيُّوَب َيَدُه َعلَى الثَّْوبِ فَطَأْطَأَنِي ، ثُمَّ قَالَ ِإلْنَسانٍ َيُصبُّ َعلَْيِه : رَأَْسُه َوُهَو ُمْحرٌِم ؟ قَالَ 
  .َهكَذَا َرأَْيُتُه َيفَْعلُ : َدْيِه فَأَقَْبلَ بِهَِما َوأَْدَبَر ، ثُمَّ قَالَ َعلَى َرأِْسِه ثُمَّ حَرََّك رَأَْسُه بَِي

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٣٨٨٠
  َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن زَْيِد بن أَسْلََم ، َعْن إِْبَراهِيَم بن َعْبدِ : ْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَص
ُمْحرِمِ َرأَْسِه ، فَأَْرَسلُونِي إِلَى َتمَاَرى اْبُن َعبَّاسٍ ، َو الِْمسَْوُر بن َمْخَرَمةَ ، ِفي غَْسلِ الْ: اللَِّه بن ُحَنْينٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

أَْرَسلَنِي اْبُن أَخِيَك اْبنُ :  ، فَقُلُْت أَبِي أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ فَأََتْيُتُه َوُهَو َيغَْتِسلُ َبْيَن قَْرَنيْ بِئْرٍ ، فَلَمَّا َرآنِي َضمَّ الثَّْوَب إِلَْيِه
  َت َرسُولَ اللَِّهكَْيَف َرأَْي: َعبَّاسٍ إِلَْيكَ َيسْأَلَُك 

بَِيِدهِ : َهكَذَا ، َوقَالَ :  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصبُّ الَْماَء َعلَى رَأِْسِه َوُهَو ُمْحرٌِم ؟ فََصبَّ الَْماَء َعلَى رَأِْسِه ، فَقَالَ
  .َعلَى َرأِْسِه أَقَْبلَ بِهَِما َوأَدَْبَر ثَالثَ مَرَّاٍت 

اللٍ لَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي أَِخي ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بَِحدَّثََنا ا -٣٨٨١



بَّاسٍ ، وَالِْمسَْوَر بن ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن إِْبَراهِيَم بن َعْبِد اللَِّه بن ُحَنْينٍ ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َع
اختلفا يف احملرم يغسل رأسه باملاء من غري جنابة فأرسالين إىل أيب أيوب ، وهو يف بعض مياه مكة أسأله َعْن ، َمْخَرَمةَ 

ُتُه فََسأَلُْتُه فَطَأْطَأَ الثَّْوَب بَِيِدهِ َحتَّى َبَدا ذَِلَك فَجِئُْتُه فََوَجْدُت أََبا أَيُّوَب َبْيَن الْقَْرَنْينِ َيْغِسلُ َرأَْسُه قَْد َسَتَر بِثَْوبٍ ، فََسأَلْ
َهكَذَا َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : رَأُْسُه ، ثُمَّ َحرََّك َرأَْسُه َوشَْعَرُه بَِيَدْيِه ، فَأَقَْبلَ بَِيَدْيِه ِفي َشعْرِِه َوأَْدَبَر ، ثُمَّ قَالَ 

  .فََرجَْعُت إِلَْيهِْم فَأَْخبَْرُتُهْم : لُ َوُهَو ُمْحرٌِم ، قَالَ إِْبَراِهيُم َعلَْيِه َوَسلََّم َيْغَتِس
بن َعْبِد اللَِّه بن  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َحدَّثَنِي إِبَْراهِيُم -٣٨٨٢

ُه كُْنُت َمَع اْبنِ َعبَّاسٍ ، وَالِْمسَْورِ بن َمْخَرَمةَ بِاَألْبَواِء فََتَحدَّثَْنا حَتَّى ذَكََرا غَْسلَ الُْمْحرِمِ رَأَْس: يِه ، قَالَ ُحَنْينٍ ، َعْن أَبِ
َرأُ َعلَْيَك اْبُن أَِخيكَ السَّالَم َعْبدَ بَلَى ، فَأَْرَسلَنِي اْبُن َعبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوَب َيقْ: ال ، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ : ، قَالَ الِْمسَْوُر 

  :اللَِّه بن َعبَّاسٍ ، َوَيسْأَلَُك 

ُتُه يَْغَتِسلُ َبْيَن قَرَْنْي بِئْرٍ قَدْ كَْيَف كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيغَْتِسلُ َوَيْغِسلُ رَأَْسُه إِذَا كَانَ ُمْحرًِما ؟ فََوَجْد
ُه ، َوإِْنَسانٌ قَاِئٌم َعلَى الْبِئْرِ َر َعلَْيِه بِثَْوبٍ ، فَلَمَّا انَْتَسْبتُ إِلَْيِه َوَسأَلُْتهُ َضمَّ الثَّْوَب إِلَْيِه حَتَّى َبَدا ِلي َوْجُهُه َورَأُْسَسَت

ال أُمَارِيَك أََبًدا : هَِما َوأَْدَبَر ، فَقَالَ الِْمسَْوُر ، الْبنِ َعبَّاسٍ فَأََمرَّ أَُبو أَيُّوَب َيَدْيِه َعلَى َرأِْسِه فَأَقَْبلَ بِ، َيُصبُّ َعلَْيِه الَْماَء 
  .، َولَْم َيْرفَْعُه اْبُن جَُرْيجٍ 

بِيعِ بن َماِلٍك الرَّ َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعنِ -٣٨٨٣
  .َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْغِسلُ رَأَْسُه َوُهَو ُمْحرٌِم : ، َعنِ اْبنِ ُحَنْينٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَال 

  ُعَماَرةُ بن َعْبِد اللَِّه بن َصيَّاٍد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيمَ َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ  -٣٨٨٤

َنبِيَِّنا َصلَّى اللَُّه َعمَّرَْنا َمَع : ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجبَْيرٍ ، َعْن ُعَماَرةَ بن َعْبِد اللَِّه بن َصيَّاٍد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 
  .اٍة َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْهلُ الَْبْيتِ ُيَضحُّونَ بِالشَّاِة ، ثُمَّ إِنَّ َرُجال َضحَّى بَِشاَتْينِ َو كَاَنْت َبْعَد مَُباَه

  أَفْلََح َمْولَى أَبِي أَيُّوَب ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
  ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، حَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّ -٣٨٨٥

  َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن مَْنُصورٍ ، ح
  َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس

  بن الْفَْضلِ اَألسْفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن ، ح
َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، أََنا مَْنُصورُ بن َزاذَانَ ، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، : َنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثَ

يلَ لَُه ِفي ذَِلَك ، رِْجلَْيِه ، فَِق َعْن أَفْلََح َمْولَى أَبِي أَيُّوَب ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنَُّه كَانَ َيأُْمُر بِالَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ َويَْغِسلُ
ْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ بِئَْس مَاِلي إِنْ كَانَ َمْهَنُؤُه لَكُْم ومَأْثَُمُه َعلَيَّ ، َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي: فَقَالَ 

  .َوَيأُْمُر بِِه وَلَكِنِّي ُحبِّبَ إِلَيَّ الُْوُضوُء 
َسِمْعُت أََبا ُشعَْيبٍ ُيَحدِّثُ ، : َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا الُْمَسيَّبُ بن َواِضحٍ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر ، قَالَ  َحدَّثََنا -٣٨٨٦

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّ: َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، َحدَّثََنا أَفْلَُح ، غُالُم أَبِي أَيُّوَب ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 
  .َتَوضَّأَ وََمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ َوالِْخمَارِ 

 اَألحَْولِ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا ثَابُِت بن َيزِيَد ، َعْن َعاِصمٍ -٣٨٨٧



لَ َعلَْيِه ، فََنَزلَ َحارِِث ، َعْن أَفْلََح َمْولَى أَبِي أَيُّوَب ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََزَعْبِد اللَِّه بن الْ
أََنْمِشي فَْوَق رَأْسِ : و أَيُّوَب لَْيلَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي السُّفْلِ ، َوأَُبو أَيُّوَب ِفي الُْعلُوِّ فَانَْتَبَه أَُب

  السُّفْلُ أَْرفَُق بنا: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فََنَزلَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِطََعامٍ سَأَلَ َعْن َمَواِضعِ أَثَرِ أَصَابِعِ َرُسولِ َوكَانَ أَُبو أَيُّوَب إِذَا بََعثَ إِلَى : ، قَالَ 
ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه فََبَعثَ إِلَْيِه أَُبو أَيُّوبَ بِطََعامٍ ِفيِه ثُوٌم ، فَلَْم َيَر ِفيِه أَثََر مَْوِضعِ أََصابِعِ َرُس، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

إِنِّي أَكَْرُه َما : ال ، َولَِكنِّي أَكَْرُهُه ، فَقَالَ : أَحََراٌم ُهَو ؟ قَالَ : َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .ْيِه َوَسلََّم ُيؤَْتىكَرِْهَت ، أَْو َما َتكَْرُه ، َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

زِيزِ اَألْشَجِعيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعْبِد الَْع -٣٨٨٨
بن َسْعِد بن ُمَعاٍذ ، َعْن أَفْلََح َمْولَى أَبِي أَيُّوبَ  َحدَّثََنا سَْعُد بن إِْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعجَْرةَ ، َعْن َواِقِد بن َعْمرِو

َتذْكُرُ : الَ أََحُدُهَما ِلصَاِحبِِه اَألْنصَارِيِّ ، ، أَنَُّه َمرَّ بَِزْيِد بن ثَابٍِت ، وَأَبِي أَيُّوَب َوُهَما قَاِعَداِن ِعْنَد َمْسجِدِ الَْجنَاِئزِ ، فَقَ
َنَعْم ، َعنِ الَْمِديَنِة َسِمْعُتهُ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َهذَا الَْمْجِلسِ الَِّذي َنْحُن ِفيِه ؟ قَالَ  َحِديثََنا َحدَّثََناُه َرُسولُ

لٌ ُيِصيُبونَ َرَخاًء وَعْيًشا أَنَّهُ َسيَأِْتي َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ يُفَْتُح ِفيِه فََتَحاُت اَألْرضِ ، فََيْخُرجُ إِلَْيَها رَِجا: َوُهَو َيْزُعُم 
قَالَ ، َما ُيِقيُمكُْم ِفي ألَْواِء الَْعْيشِ َوِشدَِّة الُْجوعِ ؟ : َوطََعاًما ، فََيُمرُّونَ َعلَى إِْخَوانٍ لَُهْم ُحجَّاًجا أَْو ُعمَّاًرا ، فََيقُولُونَ 

  اِعٌدفَذَاِهٌب َوقَ: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َحتَّى َيُموَت إِال كُْنُت لَُه َيْومَ َحتَّى قَالََها ِمرَاًرا ، َوالَْمِديَنةُ خَْيٌر لَُهْم ال يُثُْبُت بَِها أََحٌد فََيْصبُِر َعلَى ألَْواِئَها َوِشدَّتَِها ، 
  .الِْقَياَمةِ َشهِيًدا أَوْ َشِفيًعا 

الَْحدَّاُد ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن ُصبَْيحٍ ، َحدَّثَنِي عَْبُد َربِّهِ َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َعْبِد الْكَرِميِ  -٣٨٨٩
ِه َصلَّى قَِدَم َرُسولُ اللَّ:  بن َربِيَعةَ ، َعْن أَبِي الَْوْرِد بن أَبِي ُبْرَدةَ َعْن غُالمِ أَبِي أَيُّوَب ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ ، قَالَ

لََّم السُّفْلَ ، وََنَزلَ أَُبو أَيُّوَب الُْعلُوَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ فَنََزلَ َعلَى أَبِي أَيُّوَب فَأُنْزِلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
َعلَى ظَْهرِ َبْيِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَسْفَلَ ِمْنُه ، َوُهَو  ، فَلَمَّا أَْمَسى َوبَاَت ، فََجَعلَ أَُبو أَيُّوَب َيذْكُُر أَنَُّه

َدا َعلَى النَّبِيِّ فَُيْؤِذَيُه ، فَلَمَّا أَْصَبَح غََبْيَنُه َوَبْيَن الَْوْحيِ ، فَجََعلَ أَُبو أَيُّوَب ال يََناُم ُيحَاِذُر أَنْ َيَتنَاثََر َعلَْيِه الْغَُباُر وَيَتَحرَُّك 
وَِممَّ ذَاكَ َيا أََبا : َيا َرسُولَ اللَِّه َما َجَعلُْت اللَّْيلَةَ ِفيَها غَْمًضا أََنا َوال أُمُّ أَيُّوَب ، قَالَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

فَلَ مِنِّي ، فَأََتَحرَُّك فََيَتنَاثَُر َعلَْيَك الُْغبَاُر ، وُيؤِْذيَك َتحْرِيِكي ، ذَكَْرُت أَنِّي َعلَى ظَْهرِ َبْيٍت أَْنَت أَْس: قَالَ ، أَيُّوَب ؟ 
فَال َتفَْعلْ َيا أََبا أَيُّوَب أَال أَُعلُِّمَك كَِلَماٍت إِذَا قُلَْتُهنَّ بِالَْغَداِة َعْشَر مَرَّاٍت وبِالَْعِشيِّ : َوأََنا َبْيَنَك َوَبْيَن الَْوْحيِ ، قَالَ 

  ْشَر َمرَّاتٍ أُْعِطيَت بِهِنَّ َعْشرُ َحسََناٍت َوكُفَِّر لََكَع

ال إِلَهَ إِال : رِيَن ، َتقُولُ بِهِنَّ َعْشُر َسيِّئَاٍت ، َوُرِفعَ لََك بِهِنَّ َعْشُر َدَرَجاٍت ، َوكُنَّ لَكَ َيْوَم الِْقَياَمِة كَِعْدلِ َعْشرٍ ُمحَرَّ
  .لْحَْمُد ال شَرِيَك لَُه اللَُّه ، لَُه الُْملُْك َولَُه ا

  ُعثَْمانُ بن ُجَبْيرٍ َموْلَى أَبِي أَيُّوَب ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن الْمَُباَركِ الْعَْيِشيُّ ، ح -٣٨٩٠

َحدَّثََنا اْبُن ُخثَْيمٍ ، َحدَّثَنِي ُعثَْمانُ : يُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الْحََرِشيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِ
َيا  :َجاَء َرُجلٌ إِلَىَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : بن ُجَبْيرٍ َموْلَى أَبِي أَيُّوَب ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 



إِذَا قُْمَت ِفي َصالِتَك فََصلِّ َصالةَ ُموَدِّعٍ َوال َتكَلَّمْ بِكَالمٍ َتعَْتِذُر ِمْنُه وَاْجَمعِ : َرسُولَ اللَِّه َعلِّْمنِي َوأَْوجِْز ، قَالَ 
ا َبكُْر بن َخلٍَف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََن، الْيَأَْس ِممَّا ِفي أَْيِدي النَّاسِ 

بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الَْمْخُزوِميُّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َعْن ُعثَْمانَ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َعنِ النَّ
  .َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 

  طَلَْحةُ بن َناِفعٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَبأَُبو ُسفَْيانَ 
  َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، ح: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، َوَجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الِْفْريَابِيُّ ، قَاال  -٣٨٩١

َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحْمَزةَ ، َعْن ُعْتَبةَ بن أَبِي : ثَُم بن خَارَِجةَ ، قَاال َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثَنِي الَْهْي
  َحكِيمٍ ، َحدَّثَنِي طَلَْحةُ بن َناِفعٍ ،

الصَّلَوَاُت الَْخْمُس ، :  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه قَالَ 
غُْسلُ الَْجَناَبِة ، فَإِنَّ َتْحتَ : َما أََداُء اَألمَاَنِة ؟ قَالَ : َوالُْجُمَعةُ إِلَى الُْجُمَعِة ، َوأََداُء األََماَنِة كَفَّاَرةُ َما َبيَْنُهَما ، قُلُْت 

  .كُلِّ َشْعَرةٍ َجَناَبةٌ 
  وَبَمْعَمُر بن َحْزمٍ ، َعْن أَبِي أَيُّ

َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمابَْهَراَم اَألْيذَجِيُّ ، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن َمْخلَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعْنَبَسةَ ،  -٣٨٩٢
نِ الَْحزِْميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن أَبِي َهاِشمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعبَْيِد اللَِّه بن َعِليٍّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَم

َدَخلُْت َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم و الَْحَسُن َوالُْحَسْيُن َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما : أَيُّوَب اَألْنصَارِيِّ ، قَالَ 
َوكَْيَف ال أُِحبُُّهَما َوُهَما رَْيحَاَنَتاَي ِمَن الدُّْنَيا : َيا َرُسولَ اللَِّه أَُتِحبُُّهَما ؟ قَالَ : ْجرِِه ، فَقُلُْت َيلَْعَباِن َبْيَن َيَدْيِه ، َوِفي ِح

  .أَُشمُُّهَما 
  أَُبو ِصْرَمةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ َرِحَمُه اللَُّه

ثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن قَْيسٍ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّ -٣٨٩٣
َسِمْعُت َرُسولَ :  قَاصُّ ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ ، َعْن أَبِي ِصْرَمةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ

  .لَْوال أَنَّكُْم ُتذْنُِبونَ ، لََخلََق اللَُّه َخلْقًا ُيذْنُِبونَ َيْغِفُر لَُهْم : َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  اللَِّه َصلَّى اللَُّه
  ُمَحمَُّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيُّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

  َحدَّثَنَا -٣٨٩٤

بِي ، َحدَّثَنِي َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُعَمَر َمْولَى غُفَْرةَ ، َعْن ُمْصَعُب بن إِْبَراهِيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَ
لَْو لَْم ُتذْنُِبوا لََجاَء اللَُّه : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 

  .ُيذْنُِبونَ َوَيْغِفُر لَُهْم بِقَْومٍ 
 ، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء -٣٨٩٥

لْقَُرِظيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنَُّه كَانَ خَالََف َمْرَوانَ بن الَْحكَمِ ِذئْبٍ ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ ا
إِنِّي َرأَْيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َصالةً إِنْ : َما َيْحِملَُك َعلَى َهذَا ؟ فَقَالَ : ِفي َصالِتِه ، فَقَالَ لَُه َمرَْوانُ 

  .افَقُْتَك ، َوإِنْ َخالَفَْتُه َصلَّْيُت واْنقَلَْبُت إِلَى أَْهِلي َوافَقَْتُه َو
  َعاِصُم بن سُفَْيانَ الثَّقَِفيُّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، ح -٣٨٩٦



ْيرِ ، َعْن ُسفَْيانَ ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن سَْعٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبَوَحدَّثََنا 
: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َص: بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعاِصمِ بن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 

  .َنَعْم : قَالَ َمْن َتَوضَّأَ كََما أُِمَر َوَصلَّى كََما أُِمَر غُِفَر لَُه َما قَدََّم ِمْن َعِملٍ ، أَكَذَِلَك َيا ُعقَْبةُ بن َعاِمرٍ ؟ 
  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، -٣٨٩٧

اهِيَم بن إِْسَماِعيلَ ، أَُبو ثَابٍِت ُمحَمَُّد بن ُعَبْيِد اللَِّه الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعِليِّ بن إِْبَر َحدَّثََنا
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى : أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ  َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َعلْقََمةَ بن ُسفَْيانَ بن َعْبِد اللَِّه الثَّقَِفيِّ الطَّاِئِفيِّ ، َعْن

رٍ ؟ َمْن تََوضَّأَ كََما أُِمَر َوصَلَّى كََما أُِمَر غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذُنُوبِِه ، أَكَذَِلَك َيا ُعقَْبةُ بن َعاِم: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  .َنَعْم : قَالَ 

  ن َوْهبٍ الْخَْوالنِيُّ لَهُ ُصْحَبةٌ ، َعْن أَبِي أَيُّوَبُسفَْيانُ ب
  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ ، ح -٣٨٩٨

و بن الْحَارِِث ، َعْن َبكْرِ َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُر: َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِديَن ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، قَاال 
َم أَْرَسلَ إِلَْيِه بِطََعامٍ َمعَ بن َسَواَدةَ ، أَنَّ ُسفَْيانَ بن َوْهبٍ َحدَّثَُه ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََبى أَنْ َيأْكُلَُه ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى َخضَِرةَ ِفيِه َبَصلٌ أَْو كُرَّاثٌ لَمْ َيَر ِفيِه أَثََر َرُس
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمْ أََر ِفيِه أَثََرَك َيا َرسُولَ اللَِّه ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: قَالَ ، َما َمَنَعَك أَنْ َتأْكُلَ ؟ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .أَسَْتحْيِي ِمْن َمالِئكَِة اللَِّه َولَْيَس بُِمَحرَّمٍ : 
  َيْعقُوُب بن َعِفيِف بن الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

، َعْن َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َعْن  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ -٣٨٩٩
  َعْمرِو بن

أَيُّوَب َصاِحبَ  الَْحارِِث ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألشَْبحِ ، َعْن َيْعقُوَب بن َعِفيِف بن الُْمَسيَّبِ ، أَنَُّه سَأَلَ أََبا
َعنِ الرَُّجلِ ُيَصلِّي ِفي َبْيِتِه ، ثُمَّ يَأِْتي الَْمْسجَِد فَُيْدرُِك تِلَْك الصَّالةَ  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرِضَي َعْنُه ،

َنَعمْ ُيِعيدَُها ذَِلَك لَُه سَْهُم : أَُيعِيُدها َمَع النَّاسِ أَْم ال ؟ قَْد َسأَلَْنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك ، فَقَالَ 
  .َجْمعٍ 
ِث ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِ -٣٩٠٠

دَّثَنِي َرُجلٌ ِمْن أَْسدِ ُخَزْيَمةَ ، أَنَّهُ َح: ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ ، ،أَنَُّه َسِمَع َعِفيَف بن ُعَمَر بن الُْمَسيَّبِ ، َيقُولُ 
أَُصلِّي ِفي مَْنزِِلي الصَّالةَ ثُمَّ آِتي الَْمْسجَِد ، فَُتقَاُم الصَّالةُ فَأَُصلِّي َمَعُهْم فَأَجُِد ِفي : َسأَلَ أََبا أَيُّوبَ اَألْنصَارِيَّ ، قَالَ 
بِذَِلَك لَُه َسْهُم َجْمعٍ ، : سَأَلَْنا َعْن ذَِلكَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : وَب َنفِْسي ِمْن ذَِلَك شَْيئًا ، فَقَالَ أَُبو أَيُّ

َوالصََّواُب َعِفيُف بن َعْمرٍو ، قَْد َرَوى َماِلٌك ، َعْن َعِفيٍف : قَالَ اْبُن َوْهبٍ َعِفيُف بن ُعَمَر : قَالَ أَْحَمدُ بن صَاِلحٍ 
  .لَْم َيْرفَْعُه َماِلٌك : الَْحدِيثَ ، فَقَالَ َعِفيُف بن َعْمرٍو َهذَا 

  الُْمطَِّلُب بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
َعْن كَِثريِ بن زَْيٍد  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماعِيلَ ، -٣٩٠١

  قَالَ أَُبو أَيُّوَب ِلَمْرَوانَ بن: ، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ 



ْيِه إِذَا ال تَْبكُوا َعلَى الدِّينِ إِذَا َولَّْيُتُموُه أَْهلَُه وَلَِكنِ اْبكُوا َعلَ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَْحكَمِ 
  .َولَّْيُتُموُه غَْيَر أَْهِلِه 

  أَُبو إِْسَحاَق مَْولَى بين هَاِشمٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
و بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُر -٣٩٠٢

أَنَُّهْم ذَكَرُوا َيْوًما َما ُيْنتََبذُ ِفيِه ، فََتَناَزُعوا ِفي : ُبكَيًْرا َحدَّثَُه ، أَنَّ أََبا إِْسحَاَق َمْولَى بين َهاِشمٍ َحدَّثَُه  الَْحارِِث ، أَنَّ
َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : وَب الْقَْرعِ ، فََمرَّ بِهِمْ أَُبو أَيُّوبَ اَألْنصَارِيُّ ، فَأَْرَسلُوا إِلَْيِه إِْنسَاًنا ، فَقَالَ أَُبو أَيُّ

  .َينَْهى َعْن كُلِّ ُمَزفٍَّت ُيْنَتَبذُ ِفيِه ، لَْم يَزِْد َعلَْيِه 
  ُعَبْيُد بن ِتْعلَى ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

ِد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثَنِي يَزِيدُ بن أَبِي َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َعْن َعْب -٣٩٠٣
َنَهى النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ : َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَبْيِد بن ِتْعلَى ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 

  .ُتصَبََّر الدَّابَّةُ 
ِث ، أَنَّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِ -٣٩٠٤

بن الَْوِليِد فَأُِتَي بِأَْرَبَعةِ أَْعالجٍ ِمَن غَزَْوَنا َمَع َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َخاِلدِ : ُبكَْيًرا َحدَّثَُه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَبْيِد بن ِتْعلَى ، قَالَ 
  :الَْعُدوِّ ، فَأََمَر بِهِْم فَقُِتلُوا َصبًْرا بِالنَّْبلِ ، فََبلَغَ ذَِلَك أََبا أَيُّوبَ اَألْنصَارِيَّ ، فَقَالَ 
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َسلََّم َيْنَهى َعْن قَْتلِ الصَّْبرِ    .َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
وِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَحمَِّد بن َصاِلحٍ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َسِعيٍد اُألَم -٣٩٠٥

ِه بن اَألَشجِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَبْيِد بن ِتْعلَى ، َعْن أَبِي  : أَيُّوَب ، قَالَ ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَّ
َسلََّم َيْنَهى َعْن َص   .ْبرِ الَْبهِيَمِة َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ِد بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ ، َع -٣٩٠٦ ْن ُمَحمَّ
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : ْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ إِْسحَاَق ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ ، َعْن ُعَبْيِد بن ِتْعلَى ، َع

ِه َوَسلََّم َيْنَهى َعْن َصْبرِ الَْبهِيَمِة    .َصلَّى اللَُّه َعلَْي
اللَِّه بن  ُدَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي ُعَبْي -٣٩٠٧

َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َسِمْعُت أََبا أَيُّوَب ، قَالَ : أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعنِ اْبنِ ِتْعلَى ، قَالَ 
ا َصَبْرُتَها  َسلََّم َعْن َصْبرِ الدَّابَِّة ، فَلَْو كَاَنْت َدَجاَجةٌ َم   .َعلَْيِه َو

  ُد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك اَألْنَصارِيُّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَبَعْب
زِيَد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُيوُنَس بن َي -٣٩٠٨

بن  ِد بن إِْسَحاَق ، َعْن ُمَحمَِّد  ِه بن كَْعبِ بن َماِلٍك ، َعْن ُمَحمَّ إِْبَراِهيَم ، َعْن ِعْمَرانَ بن أَبِي َيْحَيى ، َعْن َعْبِد اللَّ
  َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنَُّه

ْوَم الُْجُمَعِة  ْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َي َدُه َولَبَِس ِمْن َمنِ اغَْتَسلَ َوَمسَّ ِمْن ِطيبٍ إِنْ كَانَ ِعْن: َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
َماُم ، فَلَْم َيَتكَلَّْم غُِفَر أَْحَسنِ ِثَيابِِه ، ثُمَّ َخَرَج َحتَّى يَأِْتَي الَْمْسجَِد فَلَْم َيَتَخطَّ رِقَاَب النَّاسِ ، َوأَْنَصَت إِذَا َخَرَج اِإل

  .لَُه َما َبْيَنُه َوَبْيَن الُْجُمَعِة الَِّتي َتِليَها 
لُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحْمَرانَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا ا -٣٩٠٩

بن إِْبَراِهيَم بن الَْحارِِث ، َعْن ِعْمَرانَ بن أَبِي َيْحَيى ، َعْن َعْبِد ال ِد بن إِْسَحاَق ، َعْن ُمَحمَِّد  ِه بَعْن ُمَحمَّ ن كَْعبِ لَّ
، َيقُولُ : بن َماِلٍك ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنصَارِيِّ ، قَالَ  ِه َوَسلََّم  ُه َعلَْي َمنِ اغَْتَسلَ َيْوَم : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

تَّى َيأِْتَي الَْمْسجَِد فََيْركََع َما َبَدا لَُه َولَْم ُيْؤِذ الُْجُمَعِة َوَمسَّ ِطيًبا إِنْ كَانَ ِعْنَدُه َولَبَِس ِمْن أَْحَسنِ ِثَيابِِه ، ثُمَّ َخَرَج َح
َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ، أََحًدا ، ثُمَّ أَْنِصَت إِذَا خََرَج اِإلَماُم كَاَنْت كَفَّاَرةً لَمَّا َبْيَنَها َوَبْيَن الُْجُمَعِة اُألْخَرى 

ثََنا َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيَم بن َسْعٍد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْبَراِهيَم ، َعْن بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّ
اِحَب َرُسولِ اللَِّه وَب َصِعْمَرانَ بن أَبِي َيْحَيى التَّْيِميِّ ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك السُّلَِميَّ َحدَّثََنا ، أَنَّ أََبا أَيُّ

ِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  ِه َوَسلََّم َحدَّثَُه ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي   َمنِ اغَْتَسلَ َيْوَم الُْجُمَعِة: َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َوَمسَّ ، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَُه 
  أَبِي أَيُّوَب َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن

اِملٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ،  -٣٩١٠ َعْن أَِخيِه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَ



، قَالَ الَْحْمُد ِللَِّه َعلَى : إِذَا َعطََس أََحُدكُْم فَلَْيقُلْ :  ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َيْرَحُمَك اللَُّه ، َوَيُردُّ َعلَْيِه َيْهِديَك اللَُّه َوُيْصِلُح َبالََك : كُلِّ َحالٍ ، َولَْيقُلِ الَِّذي َيْسَمُعُه 

ا يُوُسُف بن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْجْهمِ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََن -٣٩١١
ي لَْيلَى ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْعالِء بن َشْيَبةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَِخيِه ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِ

ِه َوَسلََّم ، قَالَ أَيُّوَب ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّ ةُ الَْجنِنيِ ذَكَاةُ أُمِِّه : ى اللَُّه َعلَْي   .ذَكَا
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ ، ح -٣٩١٢

  رِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، حَوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال 

رَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنصَارِيِّ ، أَنَُّه كَانَ ُسفَْيانُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَِخيِه ، َعْن أَبِيِه َعْبِد ال
ِه َوَسلََّم ، فَ   :إِذَا َرأَْيَتَها فَقُلْ : قَالَ ِفي َسْهَوٍة لَُه ، فَكَاَنِت الُْغولُ َتجِيُء فََتْدُخلُ ، فََشكَاَها إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، فَقَالَ لََها ، فَأََخذََها ، فَقَالَْت بِْسمِ اللَِّه  َسلََّم ، فََجاَءْت  ، فَأَْرَسلََها : أَجِيبِي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو ال أَُعوُد 
َم  ُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ ال أَُعوُد فَأَْرَسلُْتَها ، : َها ، فَقَالَْت أََخذُْت: فَقَالَ ، َما فََعلَ أَِسُريَك ؟ : فََجاَءُه ، فَقَالَ لَ

ال أَُعوُد ، َوَيجِيُء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : إِنََّها َعاِئَدةٌ ، فَأََخذُْتَها َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا كُلُّ ذَِلَك َتقُولُ : فَقَالَ 
قُولُ، َما فََعلَ أَِسُريَك ؟ : فََيقُولُ  : إِنََّها َعاِئَدةٌ ، فَأََخذُْتَها ، فَقَالَْت : ال أَُعوُد ، فََيقُولُ : أََخذُْتَها ، فََتقُولُ :  فََي

َسلََّم فَأَْخأَْرِسلْنِي َوأَُعلُِّمَك َشْيئًا َتقُولُُه َوال َيقَْرُبَك َشْيٌء ، آَيةَ الْكُْرِسيِّ ، فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َبْرُتُه ،  َعلَْيِه َو
  .َصَدقَْت َوِهي كَذُوٌب : فَقَالَ 

صَّلِْت ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الَْجاُروِد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم َشاذَانُ ، َحدَّثََنا َسْعُد بن ال -٣٩١٣
كَانَ : َمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ ، قَالَ َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيَسارٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْح

َم ، فَقَالَ ِلي َنْخلٌ ِفي َسْهَوٍة ِلي ، فََجَعلُْت أََراُه َيْنقُُص ِمْنُه ، فَذَكَْرُت ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس إِنََّك : لَّ
ةً ، فَقُلُْت : فَقُلْ َسَتجُِد ِفيِه غًَدا ِهرَّةً  ، فَلَمَّا كَانَ الَْغُد َوَجْدُت ِفيِه ِهرَّ : أَجِيبِي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِه َوَسلََّم ، فََتَحوَّلَْت َعُجوًزا ، َوقَالَْت  لََما َتَر: أَجِيبِي َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي كَْتنِي ، فَإِنِّي غَْيُر أُذَكُِّرَك اللََّه 
  َعاِئَدٍة ،

ِه َوَسلََّم ، فَقَالَ  ا فََعلَ الرَُّجلُ وأَِسُريُه ؟ : فََتَركُْتَها ، فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي : فَأَْخَبْرُتُه َخَبَرَها ، فَقَالَ ، َم
، فََتَحوَّلَْت َعُجوًزا ، فَقَالَْت أَجِيبِي َرُسولَ اللَّ: كَذََبْت ِهي َعاِئَدةٌ ، فَقُلْ لََها  ِه َوَسلََّم  أُذَكُِّرَك : ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَساللََّه َيا أََبا أَيُّوَب لََما َتَركَْتنِي َهِذِه الَْمرَّةَ ، فَإِنِّي غَْيُر َعاِئَدٍة فََتَركُْتَها ، ثُمَّ أََتْيُت َرُس لََّم ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
أُذَكُِّرَك اللََّه َيا أََبا أَيُّوَب لََما َتَركَْتنِي : فَقَالَ ِلي كََما قَالَ ِلي ، فَقُلُْت ذَِلَك ثَالثَ َمرَّاٍت ، فَقَالَْت ِلي ِفي الثَّاِلثَِة 

َو ؟ فَقَالَْت َما : َحتَّى أَُعلَِّمَك َشْيئًا ال َيْسَمُعُه َشْيطَانٌ فََيْدُخلُ ذَِلَك الَْبْيَت ، فَقُلُْت  آَيةُ الْكُْرِسيِّ ، ال َيْسَمُعَها : ُه
َسلََّم ، فَقَالَ    .َصَدقَْت َوإِنْ كَاَنْت كَذُوًبا : َشْيطَانٌ إِال ذََهَب فَذَكَْرُت ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيزِيَد اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن َعْبِد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُوَد الصَّوَّاُف التُّْسَترِيُّ ، َح -٣٩١٤
لَْيلَى ، َعْن أَبِي  الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن َعمَّارٍ الدُّْهنِيِّ ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعْتَبةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي

َك َشْيئًا إِذَا قُلَْتُه لَْم َيُضرََّك ِمنَّا أََحٌد ، قَالَ : يَّةً ، فَقَالَْت ِلي أََصْبُت جِنِّ: أَيُّوَب ، قَالَ  : َدْعنِي َولََك َعلَيَّ أَنْ أَُعلَِّم



َو ؟ قَالَْت : قُلُْت  ذَِلَك ِللنَّبِيِّ فَذَكَْرُت ] ٢٥٥: البقرة [} اللَُّه ال إِلََه إِال ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم{: آَيةُ الْكُْرِسيِّ : َما ُه
ِه َوَسلََّم ، فَقَالَ    .َصَدقَْت َوِهي كَذُوٌب : َصلَّى اللَُّه َعلَْي

٣٩١٥-  

ريٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن ُمَحمَِّد بن َسابِقٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِث
كُْنُت ُمْؤذًى بَِساِمرِ الَْبْيِت فََشكَْوُت ذَِلَك إِلَى : َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ فَْرَوةَ ، 

ذَا أَْنَت َعاَيْنَت َشْيئًا ، اْرُصْدُه فَإِ: َوكَاَنْت َرْوَزَنةٌ ِفي َبْيٍت لََنا ، فَقَالَ : َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
َم ، قَالَ : فَقُلْ  فََرَصْدُت فَإِذَا َشْيٌء قَْد َتَدلَّى ِمْن َرْوَزَنٍة ، فََوثَْبُت : اْخَس َيْدُعوَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ْيِه َوَسلََّم َوأََخذَْتُه ، فََتَضرََّع إِلَيَّ ، َوقَالَ ِلي اْخَس َيْدُعوَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: إِلَْيِه ، َوقُلُْت  ال أَُعوُد ، : لَ
، فَلَمَّا أَْصَبْحُت غََدْوُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : قَالَ  ، َما فََعلَ أَِسُريَك ؟ : فَأَْرَسلُْتُه 

فَفََعلُْت ذَِلَك ثَالثَ َمرَّاٍت كُلُّ ذَِلَك آُخذُُه َوأُْخبُِر النَّبِيَّ : أََما إِنَُّه َسَيُعوُد ، قَالَ : نَ ، فَقَالَ فَأَْخَبْرُتُه بِالَِّذي كَا
ا كَاَنِت الثَّاِلثَةُ أََخذُْتُه ، ثُمَّ قُلُْت  ِه َوَسلََّم بِالَِّذي كَانَ ، فَلَمَّ ِقي َحتَّى آِتَي بَِك َرُسولَ َما أَْنَت بُِمفَارِ: َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم ، فََناَشَدنِي َوَتَضرََّع إِلَيَّ ، َوقَالَ  أَُعلُِّمَك َشْيئًا إِذَا قُلُْتُه ِمْن لَْيلَِتَك لَْم َيقَْرْبَك َجانٌّ َوال : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، ثُمَّ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ فَأَ: َتقَْرأُ آَيةَ الْكُْرِسيِّ ، قَالَ : ِلصٌّ ، قَالَ  ا فََعلَ أَِسُريَك : ْرَسلُْتُه  َم

  َيا َرُسولَ اللَِّه َناَشَدنِي: قُلُْت ، ؟ 

لَ  َوَتَضرََّع إِلَيَّ َحتَّى َرِحْمُتُه َوَعلََّمنِي َشْيئًا أَقُولُُه إِذَا قُلُْتُه لَْم َيقَْرْبنِي جِنٌّ   .َصَدَق َوإِنْ كَانَ كَذُوًبا : َوال ِلصٌّ ، قَا
ى ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَ -٣٩١٦

ِه َوَسلََّم : قَالَ  الشَّْعبِيِّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َمْن قَالَ ُدُبَر َصالِة : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ، كُنَّ : الَْغَداِة َعْشَر َمرَّاٍت 

  .أَْرَبعِ رِقَابٍ ِمْن َولَِد إِْسَماِعيلَ  لَُه ِعْدلَ
  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن َعْبِد الَْمجِيِد ، ح -٣٩١٧

ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ َجِميًعا ، َعْن َداُوَد َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِ
َم بن أَبِي ِهْنٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َر ال إِلَ: َمْن قَالَ : ، قَالَ  َو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َعْش َه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُه
  .َمرَّاٍت ، كُنَّ لَُه بِِعْدلِ َعَشرٍ ُمَحرَّرِيَن ، أَْو ُمَحرَّرٍ ، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث َعْبِد الَْوهَّابِ 

ن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َوأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ َحدَّثََنا َعِليُّ ب -٣٩١٨
  ، َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْنٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي

َم : قَالَ لَْيلَى ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ ،  ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه : َمْن قَالَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .َحرَّرِيَن ال َشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ، كَانَ لَُه كَِعْدلِ ُمَحرَّرٍ ، أَْو ُم

بن َزْيٍد ، َعْن دَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الصَّبَّاحِ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن ، َحدَّثََنا َحمَّاُد َح -٣٩١٩
ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك :  كُنَّا ِعْنَد الرَّبِيعِ بن ُخثَْيمٍ فََحدَّثَ َيْوَمِئٍذ أَنَُّه َمْن قَالَ: َداُوَد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، قَالَ 



نَ لَُه ذَِلَك َيْعِدلُ َرقََبةً لَُه ، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد ُيْحيِي َوُيِميُت َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َمرَّةً أَْو َعْشَر َمرَّاٍت ، كَا
ِممَّْن َسِمْعَتُه : ِمْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى فَأََتْيُتُه فََحدَّثَ ، فَقُلُْت : قَالَ  ِممَُّن َسِمْعَتُه ؟: أَْو َعَشَر رِقَابٍ ، قُلُْت 

ِه َوَسلََّم : ؟ قَالَ  بن أَبِي  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ، ِمْن أَبِي أَيُّوَب ُيَحدِّثُ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن  أَبِي أَيُّوَب ، َعن َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، َعْن َداُوَد 

ِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه    .ِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ْحَمنِ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن الَْحَسنِ بن َعْنَبَسةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ َحدَّثََنا َسِعيُد بن َعْبِد الرَّ -٣٩٢٠

 لَى ، َعْن أَبِي أَيُّوَب، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي السَّفَرِ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْي
  اَألْنصَارِيِّ

َسلََّم ، قَالَ  ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد : َمْن قَالَ : ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .إِْسَماِعيلَ َعلَْيِه السَّالُم  َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ، كُنَّ لَُه كَِعْدلِ َعَشرِ رِقَابٍ ِمْن َولَِد

ثََنا ُعَمُر بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الَْعقَِديُّ ، َحدَّ -٣٩٢١
ال إِلََه إِال اللَُّه : َمْن قَالَ : يِّ ، َعنِ الرَّبِيعِ بن ُخثَْيمٍ ، قَالَ أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي السَّفَرِ ، َعنِ الشَّْعبِ

أَْعَتَق أَْرَبَعةَ  َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد ُيْحيِي َوُيِميُت َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ، كَانَ كََمْن
لَ : فَقُلُْت ِللرَّبِيعِ بن ُخثَْيمٍ : يلَ ، قَالَ أَْنفُسٍ ِمْن َولَِد إِْسَماِع ِمْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن ، فَأََتْيُت : ِممَّْن َسِمْعَتُه ؟ قَا

ُه ِممَّ: ِمنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، فَأََتْيُت اْبَن أَبِي لَْيلَى ، فَقُلُْت : ِممَّْن َسِمْعَتُه ؟ قَالَ : َعْمَرو بن َمْيُموٍن ، فَقُلُْت  ْن َسِمْعَت
َسلََّم : ؟ قَالَ    .ِمْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ ُيَحدِّثُُه ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
اٍء ، َعْن َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َخلٍَف الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الَْوِليِد الِْكْنِديُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َعطَ -٣٩٢٢

ال إِلَُه : َسِمْعُت الرَّبِيَع بن ُخثَْيمٍ ، َوذَكََر ِعْنَدُهُ  َما ِمْن َرُجلٍ َيقُولُ : إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، قَالَ 
ُه ِعْدلَ أَْرَبعِ رِقَابٍ ، إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْي ٍء قَِديٌر ، إِال كُنَّ لَ

  فَقُلُْت: قَالَ 

يعِ بن َواللَِّه َما ُيْعجُِبنِي ِمْن قَْوِلكُْم ِفيَها َوإِنِّي َألَراها أَفَْضلَ ِمْن أَْرَبعٍ وأَْرَبِعِمائٍَة ، فَقُلُْت ِللرَّبِ: ِللرَّبِيعِ بن ُخثَْيمٍ 
ْيُموٍن ، فَقُلُْت لَُه : َك بَِهذَا ؟ قَالَ َمْن أَْخَبَر: ُخثَْيمٍ  أَْنَت : أَْخَبَرنِي َعْمُرو بن َمْيُموٍن اَألْوِديُّ ، فَأَلْقَى َعْمَرو بن َم

نِ بن أَبِي أَْخَبَرنِي َعْبُد الرَّْحَم: ِممَّْن َسِمْعَت ذَاَك ؟ فَقَالَ : َنَعْم ، فَقُلُْت : أَْخَبْرَت الرَّبِيَع بِكَذَا َوكَذَا ؟ فَقَالَ 
ْيُموٍن أَْخَبَرنِي بِكَذَا َوكَذَا ، قَالَ : لَْيلَى ، فَأَلْقَى َعْبَد الرَّْحَمنِ ، فَقُلُْت  َصَدَق أََنا أَْخَبْرُتُهنَّ إِيَّاُه ، : إِنَّ َعْمَرو بن َم

  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَبِي أَيُّوَب َصاِحبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّ: َعمَّْن َتْروِيِه ؟ قَالَ : قُلُْت 
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِْبَراِهيَم التَّْرُجَمانِيُّ ، ح -٣٩٢٣

، قَاال  َحدَّثََنا ُحَدْيُج بن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن 
رِو بن َمْيُموٍن ، َعنِ الرَّبِيعِ بن ُخثَْيمٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ،  قَالَ : قَالَ أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َعْم

َو  ال إِلََه: َمْن قَالَ : َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُه
ْتقِ أَْرَبَعِة أَْنفُسٍ ِمْن َولَِد إِْسَماِعيلَ    .َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ، ِمثْلُ ِع



َنا َمْسلََمةُ بن َحفْصٍ السَّْعِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُموَسى بن أَبِي ُعثَْمانَ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثَ -٣٩٢٤
  بن فَُضْيلٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ،

} قُلْ ُهَواللَُّه أََحٌد{: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .َتْعِدلُ ثُلُثَ الْقُْرآِن ] ١: اإلخالص [

 بن ُنَصْيرٍ َحدَّثََنا َسِعيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن الَْحَسنِ بن َعْنَبَسةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج -٣٩٢٥
ْحَمنِ بن أَبِي السَّفَرِ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْبِد الرَّ

َسلََّم ، قَالَ  ُه أََحٌد{: ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو   .ثُلُثُ الْقُْرآِن ] ١: اإلخالص [} قُلْ ُهَو اللَّ
مَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ِهاللِ بن َحدَّثََنا ُمَح -٣٩٢٦

رِو بن َمْيُموٍن ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعنِ اْمَرأٍَة ِم ْنَصارِ ، َن اَألَيَساٍف ، َعْن َربِيعِ بن ُخثَْيمٍ ، َعْن َعْم
ِه َوَسلََّم : قَالَ أَُبو أَيُّوَب : قَالَْت  أََيْعجُِز أََحُدكُْم أَنْ َيقَْرأَ ِفي لَْيلٍَة بِثُلُِث الْقُْرآِن ؟ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ا ، َيْعجُِز أََحُدكُْم أَنْ َيقَْرأَ ِفي لَْيلٍَة بِثُلُِث الْقُْرآِن ؟ أَ: فَأَْشفَقَْنا أَنْ َيأُْمَرَنا بِأَْمرٍ َنْعجُِز َعْنُه فََسكَْتَنا ، فَقَالَ ،  فَأَْشفَقَْن
ٍة: أَنْ َيأُْمَرَنا بِأَْمرٍ َنْعجُِز َعْنُه فََسكَْتَنا ، فَقَالَ  :  أََيْعجُِز أََحُدكُْم أَنْ َيقَْرأَ ِفي لَْيلٍَة بِثُلُِث الْقُْرآِن ؟ فَإِنَُّه َمْن قََرأَ ِفي لَْيلَ

  .اللَُّه الَْواِحُد الصََّمُد ، فَقَْد قََرأَ لَْيلََتُه بِثُلُِث الْقُْرآِن 
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَنَا -٣٩٢٧

، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف ، َعنِ الرَّبِ يعِ بن ُخثَْيمٍ ، َعنِ اْمَرأٍَة ِمَن اَألْنَصارِ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ َجرِيٌر ، َعْن َمْنُصورٍ 
َم :  أََيْعجُِز أََحُدكُْم أَنْ َيقَْرأَ ِفي لَْيلٍَة بِثُلُِث الْقُْرآِن ؟ فََسكَْتَنا ، فَقَالَ ثَالثَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ي لَْيلٍَة بِ : ، ثُمَّ قَالَ  َمرَّاٍت َوَسكََت ، ، فَقَْد قََرأَ بِثُلُِث الْقُْرآِن ] ١: اإلخالص [} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{َمْن قََرأَ ِف
َمْنُصورٍ ، َعْن  ، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَِياٍد الزِّيَاِديُّ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ِعَياضٍ

اْمَرأٍَة ِمَن  ِهاللِ بن َيَساٍف ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن ، َعنِ الرَّبِيعِ بن ُخثَْيمٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعنِ
  . اَألْنصَارِ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنْحَوُه

  َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح: َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َوأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٣٩٢٨
ِد يزِ بن َعْبِد الصََّمَوَحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِ

لَْيلَى ، َعنِ  الَْعمِّيُّ ، َحدَّثََنا َمْنُصوٌر ، َعْن رِْبِعيِّ بن ِحَراشٍ ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُمونَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي
ِه َوَسلََّم ِمَن  أَال َتْسَمُعونَ َما َجاَء بِِهِ  َرُسولُ: اْمَرأٍَة ِمَن اَألْنَصارِ ، أَنَّ أََبا أَيُّوَب أََتاُهْم ، فَقَالَ  ُه َعلَْي اللَِّه َصلَّى اللَّ

ِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ : الْخَْيرِ ؟ قَالُوا  ْم ِمْن َخْيرٍ قَْد َجاَء بِ ٍة بِثُلُِث : َوكَ َمْن َيقَْرأُ ِفي لَْيلَ
،، الْقُْرآِن ؟    فَأَْشفَقَْنا ِمْنَها فََسكَْتَنا 

َو أََحٌد{: َمْن قََرأَ : َعاَدَها َعلَْيَنا ثَالثَ َمرَّاٍت ، قَالَ فَأَ   .فَكَأَنََّما َتْعِدلُ ثُلُثَ الْقُْرآِن ] ١: اإلخالص [} قُلْ ُه
  َعلْقََمةُ بن قَْيسٍ ، َواَألْسَوُد بن َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنصَارِيِّ

لرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الْقَطَّانُ الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد ا -٣٩٢٩
، َعْن أَبِي أَيُّوَب  الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َمْنُصوُر بن أَبِي اَألْسَوِد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َواَألْسَوِد



ِه َوَسلََّم :  ، قَالَ ُه َعلَْي   .َتقُْتلُ َعمَّاًرا الِْفئَةُ الَْباِغَيةُ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  قَْرثَُع الضَّبِّيُّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

مَُّد بن فَُضْيلٍ ، َعْن ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُمَح -٣٩٣٠
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن َسْهمِ بن ِمْنَجابٍ ، َعنِ الْقَْرثَعِ الضَّبِّيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 

َسلََّم ُيَصلِّي أَْرَبَع َركََعاٍت قَْبلَ الظُّْهرِ ِحَني َتُز َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما َهِذِه الصَّالةُ ؟ قَالَ : ولُ الشَّْمُس ، فَقُلُْت َعلَْيِه َو
  .ِفيهِنَّ َعَملٌ َصاِلٌح إِنَّ أَْبَواَب السََّماِء ُتفَْتُح ِعْنَد َزَوالِ الشَّْمسِ َحتَّى ُيَصلَّى الظُّْهُر ، َوإِنِّي ُألِحبُّ أَنْ ُيْرفََع ِلي : 

ْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن ُعَبْيَدةَ بن َحدَّثََنا الُْحَس -٣٩٣١
قَْبلَ الظُّْهرِ ْرَبعِ الَِّتي ُمْعَتبٍ الضَّبِّيِّ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن َسْهمِ بن ِمْنَجابٍ ، َعْن قََزَعةَ ، َعنِ الْقَْرثَعِ الضَّبِّيِّ ، ِفي اَأل

  َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما َهِذِه: ، قُلُْت 

َيا أََبا أَيُّوَب إِنَّ أَْبَواَب السََّماِء ُتفَْتُح ِعْنَد َزَوالِ الشَّْمسِ ، فَال : الصَّالةُ الَِّتي أََدْمَت ِحَني َتُزولُ الشَّْمُس ؟ قَالَ 
: َيفِْصلُ َبْيَنُهنَّ بَِسالمٍ ؟ قَالَ : َنَعْم ، قَالَ : َيقَْرأُ ِفيهِنَّ ؟ قَالَ : ى الظُّْهُر ، قَالَ َتْرَتجُّ أَْبَواُب السََّماَواِت َحتَّى ُيَصلَّ

مِ بن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحي، ال 
: ْنصَارِيِّ ، قَالَ ، َعْن ُعَبْيَدةَ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن َسْهمِ بن ِمْنَجابٍ ، َعْن قََزَعةَ ، َعنِ الْقَْرثَعِ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَأل

َم  ، ُزولُ الشَّْمُس ، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَُه ُيِدُمي أَْرَبَع َركََعاٍت قَْبلَ الظُّْهرِ ِحَني َت: كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ُعَبْيَدةَ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى َزْحَمَوْيِه ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن 

َزَعةَ ، َعنِ الْقَْر كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ثَعِ الضَّبِّيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ ، قَالَ َعْن َسْهمِ بن ِمْنَجابٍ ، َعْن قَ
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْدِمُن أَْرَبَع َركََعاٍت ِعْنَد َزَوالِ الشَّْمسِ ، ثُمَّ ذَكََر َنْحَوُه 

َب الُْمَخرِِّميُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْمقَابِرِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َعْبِد اللَِّه بن أَيُّو -٣٩٣٢
 قَْرثَعٍ ، أَوِ اْبنِ َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوُد ، َعْن َعْبِد الَْخاِلقِ ، َعْن إِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ ، َعْن َسْهمِ بن ِمْنَجابٍ ، َعْن

َسلََّم َعلَيَّ َرأَْيُتُه ُيدُِمي: أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ  قَْرثَعٍ ، َعْن   لَمَّا َنَزلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َصلَّى الظُّْهُر ، إِنَُّه إِذَا َزالَِت الشَّْمُس فُِتَحْت أَْبَواُب السََّماِء فَال ُيْغلَُق ِمْنَها َباٌب َحتَّى ُي: أَْرَبًعا قَْبلَ الظُّْهرِ ، َوقَالَ 
  .فَأََنا أُِحبُّ أَنْ ُيْرفََع ِلي ِفي ِتلَْك السَّاَعِة َخْيٌر 

 الدَّهَّانُ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْنُصورٍ الطُّوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ثَابٍِت -٣٩٣٣
، َعنِ الْقَْرثَعِ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ ا : لَْحَنِفيُّ ، َعْن َسِعيِد بن َمْسُروقٍ ، َعنِ الُْمَسيَّبِ بن َراِفعٍ 

ا ُتفَْتُح أَْبَواُب السََّماِء َوال َت: َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما َهِذِه اَألْرَبُع َركََعاٍت ؟ قَالَ : قُلُْت  ْرَتجُّ َحتَّى َهِذِه السَّاَعةُ ِفيَه
  .ُيَصلَّى الظُّْهُر فَأُِحبُّ أَنْ أُقَدَِّم 

، َعْن أَبِي أَيُّوَب   َعِليُّ بن الصَّلِْت 
نِ اَألْعَمشِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الْوَِليِد الِْكْنِديُّ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َع -٣٩٣٤
بن الصَّلِْت ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنَُّه كَانَ ُيَصلِّي قَْبلَ الظُّْهرِ أَْرَبًعا ، َعنِ ، فَِقيلَ لَُه ؟  الُْمَسيَّبِ بن َراِفعٍ ، َعْن َعِليِّ 
إِنََّها َساَعةٌ ُتفَْتُح ِفيَها أَْبَواُب السََّماِء : إِنِّي َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّيَها فََسأَلُْتُه ، فَقَالَ : فَقَالَ 

  .، فَأُِحبُّ أَنْ َيْرَتِفَع ِلي ِفيَها َعَملٌ َصاِلٌح 



 بن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم ، َعنِ الُْمَسيَّبِ -٣٩٣٥
: َما َهِذِه الصَّالةُ ؟ ، قَالَ : َعْن َعِليِّ بن الصَّلِْت ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنَُّه كَانَ ُيَصلِّي قَْبلَ الظُّْهرِ أَْرَبًعا ، فَِقيلَ لَُه 

  َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه

ِه َوَسلََّم ُيَصلِّيَها فََسأَلُْتُه ، فَقَالَ  َساَعةٌ ُتفَْتُح ِفيَها أَْبَواُب السََّماِء ، فَأُِحبُّ أَنْ ُيْرفََع ِلي ِفيَها إِنََّها : َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َعَملٌ َصاِلٌح 

ْعَمشِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ِعيَسى الرَّْمِليُّ ، َعنِ اَأل -٣٩٣٦
ا إِنِّي : َرأَْيُت أََبا أَيُّوَب نََزَع ُخفَّْيِه ، فََنظَُروا إِلَْيِه ، فَقَالَ : بن َراِفعٍ ، َعْن َعِليِّ بن الصَّلِْت ، قَالَ  َعنِ الُْمَسيَّبِ أََم

ا َولَِكنِّي ُحبَِّب إِلَيَّ الُْو َسلََّم َيْمَسُح َعلَْيهَِم   .ُضوُء قَْد َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  َعِليُّ بن ُمْدرٍِك ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

َحدَّثََنا :  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، وَيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال -٣٩٣٧
َرأَْيُت أََبا أَيُّوَب َينْزُِع : بِ بن َراِفعٍ ، َعْن َعِليِّ بن ُمْدرٍِك ، قَالَ ُمَحمَُّد بن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعنِ الُْمَسيَّ

ِه َوَسلََّم َيْمَسُح َعلَْيهَِما َولَِكْن ُحبَِّب إِلَيَّ : ُخفَّْيِه فََنظَُروا إِلَْيِه ، فَقَالَ  أََما إِنِّي َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  . الُْوُضوُء

  أَُبو ظَْبَيانَ الْجَْنبِيُّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
 ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم بن َشبِيبٍ الَْعسَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ -٣٩٣٨

ا ثَقُلَ ، قَالَ : لَ َزاِئَدةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ظَْبَيانَ ، قَا إِذَا أََنا : غََزا أَُبو أَيُّوَب األَْنَصارِيُّ َبلََد الرُّومِ ، فَلَمَّ
  يثًا َسِمْعتُُهُمتُّ فَاْحِملُونِي َمَعكُْم ، فَإِذَا َصافَفُْتُم الَْعُدوَّ فَاْدِفُنونِي َتْحَت أَقَْداِمكُْم ، فَإِنِّي ُمَحدِّثُكُْم َحِد

لَّى اللَُّه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْوال أَنِّي َعلَى َحاِلي َهِذِه َما َحدَّثُْتكُْم بِِه َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َص ِمْن ِمْن َرُسولِ
َسلََّم ، َيقُولُ    .َمْن َماَت َيْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َدَخلَ الَْجنَّةَ : َعلَْيِه َو

 الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْنَحدَّثََنا  -٣٩٣٩
َع أَبِي أَيُّوَب ِفي أَْرضِ الرُّومِ ، فََمرَِض فَأَْوَصاَنا : أَبِي ظَْبَيانَ ، َعْن أَْشَياخٍ لَُهْم ، قَالُوا  لُونِي َحتَّى إِذَا اْحِم: كُنَّا َم

إِنِّي ُمَحدِّثُكُْم َحِديثًا لَْوال أَنِّي َعلَى َهِذِه َما َحدَّثُْتكُُموُه ، : َصافَفُْتُم الَْعُدوَّ اْدِفُنونِي َتْحَت أَقَْداِمكُْم ، ثُمَّ قَالَ 
َسلََّم ، َيقُولُ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ،  ُيْشرُِك بِاللَِّه َشْيئًا َدَخلَ الَْجنَّةَ َمْن َماَت ال: َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

، َعْن أَبِي : َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ السَِّراُج ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، قَالَ  ، َعنِ اَألْعَمشِ  أََنا َيْعلَى بن ُعَبْيٍد 
ُه ظَْبَيانَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َع ، ِمثْلَ َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى ، نِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

النَّبِيِّ َصلَّى وَب ، َعنِ الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ظَْبَيانَ ، َعْن أَْشَياِخهِْم ، َعْن أَبِي أَيُّ
ثْلَُه    .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِم

، َعْن أَبِي ظَْبَيانَ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ  -٣٩٤٠
ُه: الَ ، َعْن أَْشَياِخِه ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَ   َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ



َسلََّم ، َيقُولُ    .َمْن َماَت ال ُيْشرُِك بِاللَِّه َشْيئًا َدَخلَ الَْجنَّةَ : َعلَْيِه َو
  َعَباَيةُ بن رِْبِعيٍّ اَألَسِديُّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْرُزوقٍ ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن اَألْشقَُر ، َحدَّثََنا قَْيٌس َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  -٣٩٤١
َم قَالَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعَباَيةَ بن رِْبِعيٍّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع لَْيِه َوَسلَّ

َع إِلَى أَْهلِ اَألْرضِ فَاْخَتاَر ِمْنُهْم أََباِك ، فََبَعثَُه َنبِيا : اللَُّه َتَعالَى َعْنَها ِلفَاِطَمةَ َرِضَي  َه َعزَّ َوَجلَّ اطَّلَ أََما َعِلْمِت أَنَّ اللَّ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ، ا ؟ ، ثُمَّ اطَّلََع الثَّانَِيةَ فَاْخَتاَر َبْعلَِك فَأَْوَحى إِلَيَّ فَأَْنكَْحُتُه َواتََّخذُْتُه َوِصي

، َعْن َعَباَيةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب  ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعنِ اَألْعَمشِ 
ا َرأَْت َما بَِرُسولِ اللَِّهاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَِض ، فَأََت ٌه ِمْن َمَرِضِه ، فَلَمَّ  ْتُه فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها َتُعوُدُه َوُهَو َناِق

ِه َوَسلََّم ِمَن الَْجْهِد ، فَذَكََر الَْحِديثَ بِطُوِلِه    .َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  َحبِيُب بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

دَّثََنا نَاِئلُ َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْحَسْينِ بن َماَبْهَراَم اَألْيذَجِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ بن ُمَحمٍَّد الَْعطَّاُر ، َح -٣٩٤٢
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى : ارِيِّ ، قَالَ بن َنجِيحٍ ، َحدَّثََنا ِفطُْر بن َخِليفَةَ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنَص

،، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم    َيطُوُف َبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة 

َنَزَع : ِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْي فََسقَطَْت َعلَى ِلْحَيِتِه رِيَشةٌ فَاْبَتَدَر إِلَْيِه أَُبو أَيُّوَب فَأََخذََها ِمْن ِلْحَيِتِه ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ
  .اللَُّه َعْنَك َما َتكَْرُه 

  ِمْحَنُف بن ُسلَْيمٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
ُد بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّبَّاحِ الَْجْرجََراِئيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣٩٤٣
أََتْيَنا أََبا أَيُّوَب اَألْنَصارِيَّ َوُهَو َيْعِلُف : رِِث بن َحِصَريةَ ، َعْن أَبِي َصاِدقٍ ، َعْن ِمْحَنِف بن ُسلَْيمٍ ، قَالَ َعنِ الَْحا

َسلََّم ، أََبا أَيُّوَب قَاَتلُْت الُْمْشرِِكَني َمَعَ  َرُسولِ اللَِّه َص: َخْيال لَُه بصعنىب ، فَقُلَْنا ِعْنَدُه ، فَقُلُْت لَُه  لَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ِه َوَسلََّم أََمَرنِي بِِقَتالِ ثَالثٍَة النَّاِكِثَني ، َوالْقَاِسِطَني : ثُمَّ جِئَْت ُتقَاِتلُ الُْمْسِلِمَني ، قَالَ  إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، َوأََنا ُمقَاِتلٌ إِنْ َشاَء اللَُّه الَْمارِِقَني بِالشُُّعفَاِت بِالطُُّرقَاِت ، َوالَْمارِِقَني ، فَقَْد قَاَتلُْت النَّاِكِثَني ، َوقَ اَتلُْت الْقَاِسِطَني 
  .بِالنَّهَْراواِت ، َوَما أَْدرِي َما ُهْم ؟ 

  ِمْحَنُف َزبِيٌد أَْو ُرَيْيُد بن ُسلَْيمٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
َر الرَّقَّ -٣٩٤٤ اِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َربِيَعةَ فَْهُد بن َعْوٍف ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَم

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َجْعفَرِ بن إَِياسٍ ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن ُمَهاجِرٍ ، َعْن َزبِيٍد أَْو ُرَبْيٍد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 
َسلََّم َع َك ِمنِّي بَِمْنزِلٍَة لَْيَس بَِها أََحٌد ِمْنكُْم َوأَكَْرُه أَنْ َيجَِد ِمنِّي رِيَح َشْيٍء : لَْيِه َو   .إِنَّ الَْملَ

  َحِكيُم بن َبِشريٍ ، َعْن أَبِي

  أَيُّوَب
أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَأَةَ ، َعنِ َحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا  -٣٩٤٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : قَالَ ، الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحِكيمِ بن َبِشريٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 
  .ِة الصََّدقَةُ َعلَى ِذي الرَِّحمِ الْكَاِشحِ إِنَّ أَفَْضلَ الصََّدقَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



  رَِياُح بن الَْحارِِث َعْن أَبِي أَيُّوَب
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٣٩٤٦

َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َحَنشِ بن : أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن 
َبْيَنا َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َجاِلٌس ِفي الرََّحَبِة إِذْ َجاَء َرُجلٌ َوَعلَْيِه : الْحَارِِث ، َعْن رَِياحِ بن الَْحارِِث ، قَالَ 

أَُبو أَيُّوَب : أَُبو أَيُّوَب اَألْنَصارِيُّ ، فَقَالَ : َمْن َهذَا ؟ قَالَ : َك َيا َمْوالَي ، فَِقيلَ السَّالُم َعلَْي: أَثَُر السَّفَرِ ، فَقَالَ 
َسلََّم ، َيقُولُ    .َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعِليٌّ َمْوالُه : َسِمْعتَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألْوِديُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َحَنشِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد  -٣٩٤٧
  الْحَارِِث ، َوَعنِ الَْحَسنِ بن احلكم ، َعْن رَِياحِ بن الَْحارِِث ، ح

ثََنا َشرِيٌك ، َعنِ الَْحَسنِ بن الَْحكَمِ ، َعْن رَِياحِ بن َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّ
  كُنَّا قُُعوًدا َمَع َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فََجاَء َركٌْب ِمَن اَألْنَصارِ َعلَْيهُِم الَْعَماِئُم ،: الْحَارِِث النََّخِعيِّ ، قَالَ 

يٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه أََنا َمْوالكُْم َوأَْنُتْم قَْوٌم َعَرٌب ؟ قَالُوا السَّالُم َعلَْيَك َيا َمْو: فَقَالُوا  لَ َعِل َنَعْم : الَنا ، فَقَا
َم ، َيقُولُ  َوَعاِد َمْن َعاَداُه اللَُّهمَّ َوالِ َمْن َواالُه ، َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعِليٌّ َمْوالُه : َسِمْعَنا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َم ، : ، َوَهذَا أَُبو أَيُّوَب ِفيَنا ، فََحَسَر أَُبو أَيُّوَب الِْعَماَمةَ َعْن َوْجهِِه ، قَالَ  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .ُه َوَعاِد َمْن َعاَداُه َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعِليٌّ َمْوالُه ، اللَُّهمَّ َوالِ َمْن َواال: َيقُولُ 

  َعْبُد اللَِّه بن الَْوِليِد بن ُعَباَدةَ بن الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
أَبِي ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن َسْوَرةَ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُنَس بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثَنِي -٣٩٤٨

نَُّه َجاَء َرُسولَ كَمِ بن أَبِي ُنْعمٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْوِليِد بن ُعَباَدةَ بن الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ ، أَالَْح
ا ثُوٌم ، فََوَجَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ ِه َوَسلََّم بَِمَرقَِة َبقَرٍ ِفيَه َسلََّم رِيَح الثُّومِ ، فَقَالَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي : ُه َعلَْيِه َو

، َولَِكنَّ جِْبرِيلَ ُيَناجِينِي : ِلَم َيا َرُسولَ اللَِّه أََحَراٌم ؟ فَقَالَ : أَْخرِْجَها ، قَالَ    .ال 
  أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحْضَرِميُّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

يُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َهاِشمٍ الَْبْيُروِتيُّ ، َحدَّثََنا الْهِقْلُ بن زَِياٍد ، َعنِ َحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ الدِّْمَياِط -٣٩٤٩
ثَْمانَ بن أَبِي َسْوَدةَ ، َعْن أَبِي ُشَعْيبٍ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ ، قَالَ : قَالَ  اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن ُع

ِهَرُسولُ اللَِّه َصلَّى    اللَُّه َعلَْي

  .إِذَا َتَغوَّطَ أََحُدكُْم فَلَْيَتَمسَّْح بِثَالثَِة أَْحَجارٍ فَإِنَّ ذَِلَك كَاِفيِه : َوَسلََّم 
  أَْسلَُم أَُبو ِعْمَرانَ َمْولَى ُتجِيَب ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن  َحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، -٣٩٥٠
ِه َوَسلََّم َوَنْحُن : أَْسلََم أَبِي ِعْمَرانَ َحدَّثَُه ، أَنَُّه َسِمَع أََبا أَيُّوَب اَألْنَصارِيَّ ، َيقُولُ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، ْرُت َعْن ِعريِ أَبِي ُسفَْيانَ أَنََّها ُمقْبِلَةٌ ، فََهلْ لَكُْم أَنْ ُنْخرَِج ِقَبلَ َهذَا الِْعريِ ؟ لََعلَّ اللَُّه ُيْغإِنِّي أُْخبِ: بِالَْمِديَنِة  نُِمَناَها 
لَ لََنا : فَقُلَْنا  ، فََخَرَج َوَخَرْجَنا ، فَلَمَّا ِسْرَنا َيْوًما أَْو َيْوَمْينِ ، قَا ، فَإِنَُّهْم قَْد أُْخبُِروا  َما َتَرْونَ ِفي: َنَعْم  الْقَْومِ 

َما َتَرْونَ ِفي ِقَتالِ الْقَْومِ ؟ : ال َواللَِّه َمالََنا طَاقَةٌ بِِقَتالِ الَْعُدوِّ ، َولَِكْن أََرْدَنا الِْعَري ، ثُمَّ قَالَ : فَقُلَْنا ، بَِمْخَرجِكُْم ؟ 
ا قَالَ قَْوُم ُموَسى ِلُموَسى : ن َعْمرٍو فَقُلَْنا ِمثْلَ ذَِلَك ، فَقَالَ الِْمقَْداُد ب،  : إِذَنْ ال َنقُولُ لََك َيا َرُسولَ اللَِّه كََم



فََتَمنَّْيَنا َمْعَشَر اَألْنَصارِ لَْو أَنَّا قُلَْنا كََما قَالَ الِْمقَْداُد أََحبُّ : ، قَالَ } اذَْهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاِتال إِنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ{
، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َرُسوِلِه إِ كََما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبْيِتَك بِالَْحقِّ َوإِنَّ {: لَْيَنا ِمْن أَنْ َيكُونَ لََنا َمالٌ َعِظيٌم 

} َما ُيَساقُونَ إِلَى الَْمْوِت َوُهْم َيْنظُُرونَفَرِيقًا ِمَن الُْمْؤِمنَِني لَكَارُِهونَ ُيَجاِدلُوَنَك ِفي الَْحقِّ َبْعَد َما َتَبيََّن كَأَنَّ
مَّ] ٦، ٥: األنفال [   ، ثُ

أَنِّي َمَعكُْم فَثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسأُلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُروا الرُّْعَب فَاْضرُِبوا فَْوَق {: أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
َوإِذْ َيِعُدكُُم اللَُّه إِْحَدى الطَّاِئفََتْينِ أَنََّها لَكُْم {: ، َوقَالَ ] ١٢: األنفال [} ْم كُلَّ بناٍناَألْعَناقِ َواضْرُِبوا ِمْنُه

ا ، َوالشَّْوكَةُ الْقَْوُم َوغَْيُر ذَاِت الشَّْوكَِة الِْعُري ، فَلَمَّ] ٧: األنفال [} َوَتَودُّونَ أَنَّ غَْيَر ذَاِت الشَّْوكَِة َتكُونُ لَكُْم
ِه َوَسلََّم َبَعثَ َرُجال َوَعَدَنا إِْحَدى الطَّاِئفََتْينِ إِمَّا الْقَْوُم َوإِمَّا الِْعُري طَاَبْت أَْنفُُسَنا ، ثُمَّ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ ى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم َرأَْيُت َسَواًدا َوال أَْدرِي ، فَقَالَ : ِلَيْنظَُر َما ِقَبلَ الْقَْومِ ؟ فَقَالَ  ُهْم َهلُمُّوا أَنْ : َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، فَإِذَا َنْحُن ثَالثَ ِمائٍَة َوثَالثَةَ َعَشَر َرُجال ، فَأَْخَبَرَنا َرُسولَ اللَِّه بِِعدَِّتَنا ، فَسََّرُه ذَِلَك فََحِمَد اللََّه ،  َنَتَعاَد ، فَفََعلَْنا 

ظََر َرُسولُ ْصَحابِ طَالُوَت ، ثُمَّ إِنَّا اْجَتَمْعَنا َمَع الْقَْومِ فََصفَفَْنا ، فََبَدَرْت ِمنَّا َباِدَرةٌ أََماَم الصَّفِّ ، فََنِعدَّةُ أَ: َوقَالَ 
ِه َوَسلََّم إِلَْيهِْم ، فَقَالَ  ِه َوَسلََّم ، قَالَ َمِعي ، ثُمَّ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي اللَُّهمَّ إِنِّي : لَْي

ِه َوَسلََّم : أَْنُشُدَك َوْعَدَك ، فَقَالَ اْبُن َرَواَحةَ  َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أُرِيُد أَنْ أُِشَري َعلَْيَك ، َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َيا اْبَن َرَواَحةَ َألْنُشَدنَّ اللََّه َوْعَدُه ، : َجلَّ أَْعظَُم ِمْن أَنْ َتْنُشَدُه َوْعَدُه ، فَقَالَ أَفَْضلُ َمْن ُيِشُري َعلَْيِه إِنَّ اللََّه َعزَّ َو

  فَإِنَّ اللََّه ال ُيْخِلُف

ِه َوَسلََّم ِفي ُو ، فَاْنَهَزُموا فَأَْنَزلَ الِْميَعاَد ، فَأََخذَ قَْبَضةً ِمَن التَُّرابِ فََرَمى بَِها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ُجوِه الْقَْومِ 
ُر َرِضَي اللَُّه ] ١٧: األنفال [} َوَما َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت َولَِكنَّ اللََّه َرَمى{: اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  فَقََتلَْنا َوأََسْرَنا ، فَقَالَ ُعَم

إِنَّمَا : َك أَْسَرى ، فَإِنََّما َنْحُن َداُعونَ ُمَولِّفُونَ ، فَقُلَْنا َمْعَشَر اَألْنَصارِ َيا َرُسولَ اللَِّه َما أََرى أَنْ َيكُونَ لَ: َتَعالَى َعْنُه 
َسلََّم ثُمَّ اْسَتْيقَظَ ، اْدُعوا ِلي : ثُمَّ قَالَ  َيْحِملُ ُعَمُر َعلَى َما قَالَ َحَسًدا لََنا ، فََناَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

، فَقَالَ ُعَمَر  زَّ َوَجلَّ قَْد أَْنَزلَ َعلَيَّ : ، فَُدِعَي لَُه  َما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَرى َحتَّى ُيثِْخَن ِفي : إِنَّ اللََّه َع
  .اَألْرضِ تُرِيُدونَ َعَرَض الدُّْنَيا َواللَُّه ُيرِيُد اآلِخَرةَ َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

َوةُ َهاُرونُ بن َملُولٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َحْي َحدَّثََنا -٣٩٥١
الَْمْغرَِب ِحَني كُنَّا ُنَصلِّي : بن ُشَرْيحٍ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن أَْسلََم أَبِي ِعْمَرانَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 

  .َتجُِب الشَّْمُس 
، َعْن َيزِيَد َحدَّثََنا أَُبو َحبِيبٍ َيحَْيى بن َناِفعٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ  -٣٩٥٢

، َيقُولُ قَالَ أَُبو أَ: بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن أَْسلََم أَبِي ِعْمَرانَ ، قَالَ  ْيِه َوَسلََّم  يُّوَب ، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو، َصلُّوا َصالةَ الَْمْغرِبِ َمَع ُسقُوِط الشَّْمسِ َباِدُروا بَِها طُلُوَع النَّْجمِ : 

كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُموَسى التَّْيِميُّ ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد بن  الَْخاللُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيِد بن
ِه َجْعفَرٍ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َحدَّثَنِي أَْسلَُم أَُبو ِعْمَرانَ ، ،أَنَُّه َسِمَع أََبا أَيُّوَب ، َعنِ النَّبِ يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .ْحَوُه َوَسلََّم ، َن



ْيحٍ ، َواْبُن َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َملُولٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ، َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشَر -٣٩٥٣
قُلَْنا َبْيَنَنا َبْعُضَنا ِلَبْعضٍ ِسرا : ، قَالَ  لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َحدَّثَنِي أَْسلَُم أَُبو ِعْمَرانَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

ْو أَنَّا قُْمَنا ِفيَها ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي ِكَتابِِه : ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  إِنَّ أَْمَوالََنا قَْد َضاَعْت فَلَ
ِة ِفي ] ١٩٥: البقرة [} َوأَْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوال ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلُكَِة{ِه َيُردُّ َعلَْيَنا َما َهَمْمَنا بِ ِفي اِإلقَاَم

  .اَألْمَوالِ َوإِْصالِحَها َوَتْرِك الْجَِهاِد وَالنَّفَقَِة ِفي َسبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 
  ، َعْن أَبِي أَيُّوَب أَُبو َسْوَرةَ بن أَِخي أَبِي أَيُّوَب

ْيَمانَ ،  -٣٩٥٤   حَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُسلَ
، َعْن َواِصلِ بن السَّاِئبِ َوَحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َيْحَيى بن الَْع الِء ، ِكالُهَما 

ِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : ، َعْن أَبِي َسْوَرةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ  َحبَّذَا : َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ا الُْمَتَخلِّلُونَ َيا َرُسولَ اللَّ   ِهالُْمَتَخلِّلُونَ ، قَالُوا َوَم

لَ  ، َوالُْمَتَخلِّلُونَ ِمَن الطََّعامِ ، أَمَّا َتْخِليلُ الُْوُضوِء : ؟ ، قَا ، َواالْسِتْنَشاُق ، : الُْمَتَخلِّلُونَ بِالُْوُضوِء  فَالَْمْضَمَضةُ 
دَّ َعلَى الَْملَكَْينِ ِمْن أَنْ َيَرَيا َبْيَن أَْسَناِن فَِمَن الطََّعامِ ، إِنَُّه لَْيَس َشْيٌء أََش: َوَبْيَن اَألَصابِعِ ، َوأَمَّا َتْخِليلُ الطََّعامِ 

  .َصاِحبِهَِما َشْيئًا َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي 
، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َها -٣٩٥٥ ُرونَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى َمْنَدِه اَألْصفَهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه 

، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ َرَباُح بن َعْمرٍو الْقَْيِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َسْوَرةَ بن أَِخي أَبِي أَيُّوَب 
ي الطََّعامِ ، َوالُْوُضوِء َحبَّذَا الُْمَتَخلِّ: َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ :    .لُونَ ِف

َس ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َجَنابٍ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُن -٣٩٥٦
َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،  :َعْن َواِصلِ بن السَّاِئبِ ، َعْن أَبِي َسْوَرةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 

لَ : قَالَ ، َما ِديُنُه ؟ : إِنَّ ِلي اْبَن أَخٍ ال َيْنَتهِي َعْن َحَرامٍ ، قَالَ : فَقَالَ  فَاْسَتْوِهْب ِمْنُه : ُيَصلِّي وُيَوحُِّد اللََّه ، قَا
َم فَأَْخَبَرُه ِديَنُه ، فَإِنْ أََبى فَاْبَتْعُه ِمْن ، ُه ، فَطَلََب ذَِلَك الرَُّجلُ ِمْنُه ، فَأََبى َعلَْيِه ، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

زَّ َوَجلَّ : فَقَالَ  ُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه َو{: َوَجْدُتُه َشِحيًحا َعلَى ِدينِِه ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َع َيْغِف
.٤٨: النساء [} َيَشاُء  [  

٣٩٥٧-  

ْن َواِصلِ بن السَّاِئبِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َعْنَبَسةَ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َماِلٍك ، َع
َسلََّم ، قَالَ  ، َعْن أَبِي َسْوَرةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب االْسِتئَْناُس أَنْ : َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، أَن َّالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .َتْدُعَو الَْخاِدَم َحتَّى َيْستَأْنَِس أَْهلَ الَْبْيِت الَِّذيَن َتْسَتأِْذنُ َعلَْيهِْم 
َنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َواِصلِ بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثَ -٣٩٥٨

: قَالَ : َيا َرُسولَ اللَِّه َهذَا السَّالُم فََما االْسِتئَْناُس ؟ قَالَ : قُلَْنا : السَّاِئبِ ، َعْن أَبِي َسْوَرةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 
  .ُم الرَُّجلُ َتْسبِيَحةً َوَتكْبَِريةً َوَتْحِميَدةً َوَيتََنْحَنُح ُيْؤِذنُ أَْهلَ الَْبْيِت َيَتكَلَّ

 ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيٍد -٣٩٥٩
ِه َوَسلََّم لسَّاِئبِ ، َعْن أَبِي َسْوَرةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَواِصلُ بن ا لَْي



  .كَانَ َيْسَتاُك ِمَن اللَّْيلِ َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا : 
، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيٍد ، َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ -٣٩٦٠

َم ،  كَانَ إِذَا قَاَم ِمَن َواِصلِ بن السَّاِئبِ ، َعْن أَبِي َسْوَرةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .َع َركََعاٍت ال َيَتكَلَُّم َوال َيأُْمُر بَِشْيٍء ، َوُيَسلُِّم َبْيَن كُلِّ َركَْعَتْينِ اللَّْيلِ َصلَّى أَْرَب

  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن -٣٩٦١

، َعْن أَبِي  ِشيِّإِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َيحَْيى اُألَموِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َواِصلِ بن السَّاِئبِ الرَّقَا
ِه َوَسلََّم إِذَا َتَوضَّأَ اْسَتْنَشَق ثَالثًا َوَتَمْضَمَض : َسْوَرةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ  كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه ، َوكَانَ َيْبلُغُ بَِراَحَتْيِه إِذَا غََسلَ َوْجَهُه َما أَ قَْبلَ ِمْن أُذَُنْيِه ، َوإِذَا َمَسَح َرأَْسُه َمَسَح بِإِْصَبَعْيهِ َوأَْدَخلَ إِْصَبَعْيِه ِفي فَِم
  .َما أَْدَبَر ِمْن أُذَُنْيِه َمَع َرأِْسِه َوَخلَّلَ ِلْحَيَتُه 

اِملٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َجابُِر بن ُنوحٍ ، َع -٣٩٦٢ ْن َواِصلِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَ
إِنَّ أَْهلَ الَْجنَِّة َيَتَزاَوُرونَ َعلَى : السَّاِئبِ ، َعْن أَبِي َسْوَرةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .اِئمِ إِال اإلِبِلُ َوالطَّْيُر النََّجاِئبِ بِيٌض كَأَنَُّهنَّ الَْياقُوُت َولَْيَس ِفي الَْجنَِّة َشْيٌء ِمَن الَْبَه
ْن َواِصلِ بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ ، َع -٣٩٦٣

اِء بن أَبِي َرَباحٍ ، َوَعْن أَبِي َسْوَرةَ ، َعْن َع لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : مِِّه أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ السَّاِئبِ ، َعْن َعطَ قَا
َسلََّم  زَّ َوَجلَّ : َعلَْيِه َو الِء الَِّذيَن قَالَ اللَُّه َع : التوبة [} رَِجالٌ ُيِحبُّونَ أَنْ َيَتطَهَُّروا َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَن{: َمْن َهُؤ

لَ ] ١٠٨ ُه كَاُنوا َيْسَت: ؟ قَا   .ْنُجونَ بِالَْماِء َوكَاُنوا ال َيَناُمونَ اللَّْيلَ كُلَّ
يِّ بن َحبِيبٍ الطََّراِئِفيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُمَحمٍَّد الَْوزَّانُ ، َحدَّثَنَا -٣٩٦٤   َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِل

لَمَّا َماَت إِْبَراِهيُم بن َرُسولِ : َرةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ َسِعيُد بن َمْسلََمةَ ، َعْن َواِصلِ بن السَّاِئبِ ، َعْن أَبِي َسْو
ِه َوَسلََّم َمَشى الُْمْشرِكُونَ َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ ، فَقَالُوا  إِنَّ َهذَا الصَّابِئَ قَْد ُبِتَر اللَّْيلَةَ ، فَأَْنَزلَ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .إِلَى آِخرِ السُّوَرِة ] ١: الكوثر [} إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر{: اللَُّه َتَعالَى 
َسلََّم ُسِئلَ َعنِ التَّْصِعريِ ؟ فقَالَ  -٣٩٦٥   .لَيٌّ ِفي الشِّْدقِ : َوَعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َرفَةَ ، : َيْوَماِن َولَْيلَةٌ : أَنَُّه ُسِئلَ َعنِ الشَّفْعِ َوالَْوْترِ ؟ فَقَالَ : ِه َوَسلََّم َوَعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي -٣٩٦٦ َيْوُم َع

  .لَْيلَةُ النَّْحرِ لَْيلَةُ َجْمعٍ : َوَيْوُم النَّْحرِ ، َوالْوِْتُر 
ِه َوَسلََّم  -٣٩٦٧ زَّ َوَجلَّ  أَنَُّه ُسِئلَ: َوَعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي ؟ ] ٦٤: الرمحن [} ُمْدَهامََّتاِن{: َعْن قَْوِلِه َع

  .َخْضَراَواِن : فَقَالَ 
َواِصلِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن أَبِي ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن  -٣٩٦٨

ِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : َسْوَرةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ السَّاِئبِ ، َعْن أَبِي  إِنِّي أُِحبُّ : أََتى أَْعَرابِيٌٌّّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
اِن ، فَُحِملَْت َعلَْيِه إِذَا َدَخلَْت الَْجنَّةَ أُِتيَت بِفََرسٍ ِمْن َياقُوٍت لَُه َجَناَح: الْخَْيلَ ، َو َهلْ ِفي الَْجنَِّة َخْيلٌ ؟ فَقَالَ 

  .فَطَاَر بَِك ِفي الَْجنَِّة َحْيثُ ِشئَْت 
  زَِياُد بن أَْنُعمٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

  ُعمٍ ،َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن زَِياِد بن أَْن -٣٩٦٩



إِنَُّه َجَمَعُهْم َمْرَسى لَُهْم ِفي الَْبْحرِ َوَمْركََب أَبِي أَيُّوَب اَألْنصَارِيِّ ، قَالَ : َسِمْعُت أَبِي زَِياَد بن أَْنُعمٍ ، َيقُولُ :  قَالَ
ا َحَضَر ِغذَاُؤَنا أَْرَسلَْنا إِلَى أَبِي أَيُّوَب َوإِلَى أَْهلِ َمْركَبِِه ، فَأََتى أَُبو أَيُّ:  َدَعْوُتُمونِي َوأََنا َصاِئٌم ، : وَب ، فَقَالَ كُلََّم

، َيقُولُ  ِه َوَسلََّم  يَّ ِمَن الَْحقِّ أَنْ أُجِيَبكُْم ، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ْسِلمِ َعلَى أَِخيِه : فَكَانَ َعلَ ِللُْم
إِذَا َدَعاُه أَنْ ُيجِيَبُه ، َوإِذَا لَِقَيُه أَنْ : ِمْنَها فَقَْد َتَرَك َحقًّا َواجًِبا َألِخيِه الُْمْسِلمِ ِستُّ ِخَصالٍ َواجَِبٍة فََمْن َتَرَك َخْصلَةً 

ُه ، َوإِذَا َمرَِض أَنْ َيُعوَدُه ، َوإِذَا َماَت أَنْ َيْتَبَع جَِناَزَتُه ، َوإِذَا َعطََس أَنْ ُيَشمَِّت   ، َوإِذَا اْستَْنَصَحُه أَنُْيَسلَِّم َعلَْيِه 
: َوكَانَ ِفيَنا َرُجلٌ َمزَّاٌح ، َوكَانَ َعلَى َنفَقَاِتَنا َرُجلٌ ، فَكَانَ الَْمزَّاُح َيقُولُ ِللَِّذي َيِلي الطََّعاَم : َيْنَصَحُه ، قَالَ أَبِي 

، فَقَالَ الْ َيا أََبا أَيُّوَب كَْيَف َتَرى ِفي َرُجلٍ : َمزَّاُح َجَزاَك اللَُّه َخْيًرا َوبِرا ، فَلَمَّا أَكْثََر َعلَْيِه َجَعلَ َيْغَضُب َيْشُتُمُه 
َمْن لَْم ُيْصِلْحُه الَْخْيُر : كُنَّا َنقُولُ : َجَزاَك اللَُّه َخْيًرا َوبِرا غَِضَب َوَشَتَمنِي ؟ فَقَالَ أَُبو أَيُّوَب : إِذَا قُلُْت لَُه 

ا َجاَء  َجَزاَك اللَُّه َشرا وُعْسًرا فََضِحَك الرَُّجلُ َوَرِضَي ، : الرَُّجلُ قَالَ لَُه الَْمزَّاُح أَْصلََحُه الشَّرُّ ، فَأُقِْلَب لَُه ، فَلَمَّ
  .َجَزى اللَُّه أََبا أَيُّوَب َخْيًرا َوبِرا ، فَقَْد قَالَ ِلي : إِنََّك ال َتَدُع بِطَالََتَك َعلَى كُلِّ َحالٍ ، فَقَالَ الَْمزَّاُح : َوقَالَ 

  بن َوْهبٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَبُسفَْيانُ 
  َحدَّثََنا َيْحَيى بن -٣٩٧٠

  ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ ، ح
َبكْرِ  رِِث ، َعْنَوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِديَن ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرنِي َعْمُرو بن الَْحا

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ، بن َسَواَدةَ ، أَنَّ ُسفَْيانَ بن َوْهبٍ َحدَّثَُه ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 
َسلََّم أُْرِسلَ إِلَْيِه بِطََعامٍ َمَع َخِضَرٍة ِفيِه َبَصلٌ أَْو كُرَّاثٌ لَْم َيَر ،  َعلَْيِه َو ِفيِه أَثََر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ا َمَنَعَك أَنْ َتأْكُلَ ؟ : فَأََبى أَنْ َيأْكُلَُه ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  لَ ، َم لَْم أََر ِفيِه أَثََرَك َيا : قَا
  .أَْسَتْحيِي ِمْن َمالِئكَِة اللَِّه َولَْيَس بُِمَحرَّمٍ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َرُسولَ اللَِّه ، قَالَ َرُسولُ

  َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليُّ َعْن أَبِي أَيُّوَب
ُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي ُشَرْحبِيلُ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْب -٣٩٧١

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : َشرِيٍك الَْمَعاِفرِيُّ ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنصَارِيِّ ، قَالَ 
ِه الشَّْمُس َوغََرَبْت : لُ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُو طَلََعْت َعلَْي   .َرْوَحةٌ أَْو غَْدَوةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َخْيٌر ِممَّا 

 ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َملُولٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي أَيُّوَب -٣٩٧٢
  َسِمْعُت أََبا أَيُّوَب: يلُ بن َشرِيٍك الَْمَعاِفرِيُّ ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ ، قَالَ َحدَّثَنِي شَُرْحبِ

ْيِه َوَسلََّم : اَألْنصَارِيَّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َيقُولُ  لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ أَْو َرْوَحةٌ غَْدَوةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه : قَا
  .َخْيٌر ِممَّا طَلََعْت َعلَْيِه الشَّْمُس َوغََرَبْت 

ِه ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َعْن ُحَييِّ ب -٣٩٧٣ ن َعْبِد اللَّ
، : ِليِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ ، قَالَ َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُب ِه َوَسلََّم  ُه َعلَْي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .َمْن فَرََّق َبْيَن َواِلَدٍة َوَولَِدَها فَرََّق اللَُّه َبْيَنُه َوَبْيَن أَِحبَِّتِه َيْوَم الِْقَياَمِة : َيقُولُ 
 الَْجاُروِد َمْسُعوُد بن ُمَحمٍَّد الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن َهاُرونَ الصُّوِفيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَُبو -٣٩٧٤

ْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َعلَ َعْن ُزْهَرةَ بن َمْعَبٍد ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه



  .َدَعا َبَدأَ بنفِْسِه 
، َعْن َس -٣٩٧٥ ِعيِد بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ 

، ح   أَبِي أَيُّوَب ، َعْن أَبِي َعِقيلٍ ُزْهَرةَ بن َمْعَبٍد 
، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد ، َعْن ُزْهَرةََوَح ، َعْن دَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحْرُِز بن َعْوٍن   بن َمْعَبٍد 

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَكَلَ أَْو كَانَ َرُسولُ اللَِّه َص: أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ ، قَالَ 
  .الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَطَْعَم َوَسقَى َوَسوَّغَُه َوَجَعلَ لَُه َمْخَرًجا : َشرَِب ، قَالَ 
  أَُبو الَْخْيرِ َمْرثَُد

  بن َعْبِد اللَِّه الَْيَزنِيُّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َخْيثََمةَ ُزَهْيُر بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْبَراِهيَم بن  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه -٣٩٧٦

ي أَيُّوَب ،  ، َعْن أَبَِسْعٍد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن إِْسَحاَق ، َحدَّثَنِي يَزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َمْرثَِد بن َعْبِد اللَِّه الَْيَزنِيِّ
، َيقُولُ : قَالَ  ْيِه َوَسلََّم  ا لَْم ُيَؤخُِّروا : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ ال َتَزالُ أُمَِّتي بَِخْيرٍ ، أَْو َعلَى الِْفطَْرِة ، َم

  .الَْمْغرَِب َحتَّى َتْشَتبَِك النُُّجوُم 
  يُّوَبأَُبو َتِميمٍ الَْجْيَشانِيُّ ، َعْن أَبِي أَ

ُمَحمَُّد بن  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َخاِلٍد الَْوْهبِيُّ ، َحدَّثََنا -٣٩٧٧
ِه : قَالَ إِْسحَاَق ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي َتِميمٍ الَْجْيشَانِيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ،  قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ا ، فََمْن َحافَظَ ِمْنكُُم الَْيْو: َوَسلََّم  َم َعلَْيَها إِنَّ َهِذِه الصَّالةَ َيْعنِي الَْعْصَر فُرَِضْت َعلَى َمْن كَانَ قَْبلَكُْم فََضيَُّعوَه
  .تَّى ُيَرى الشَّاِهُد َيْعنِي النَّْجَم أُْعِطَي أَْجَرَها َمرََّتْينِ ، َوال َصالةَ َبْعَدَها َح
  أَُبو الشَِّمالِ بن ِضَبابٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، ح -٣٩٧٨
ح: رٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ظُفَُر َعْبُد السَّالمِ بن ُمطَهَّ   َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغَياٍث ، 

، ح   َوَحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِسَنانَ الَْعَوِقيُّ 
  :َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن الْقَاِسمِ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، قَاال 

بن الَْعوَّامِ ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَأَةَ ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن أَبِي الشَِّمالِ بن ِضَبابٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َعبَّاُد 
ِه َوَسلََّم : قَالَ  ، َوالنِّكَاُح ، الَْحَياُء ، َوالتََّعطُُّر : أَْرَبٌع ِمْن ُسَننِ الُْمْرَسِلَني : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َوالسَِّواُك 
  ُسلَْيَمانُ بن فَرُّوخٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ، : َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي ، َوالَْحَسُن بن َسْهلٍ الُْمَجوُِّز الَْبْصرِيُّ ، قَاال  -٣٩٧٩
انَ بن فَرُّوخٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا قَُرْيُش بن َحيَّانَ الِْع َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ : ْجِليُّ ، َعْن ُسلَْيَم

ِه َوَسلََّم فََسأَلَُه َعْن َخَبرِ السََّماِء ؟ فَقَالَ  ظْفَارِ الطَّْيرِ ، َتْسأَلُنِي َعْن َخَبرِ السََّماِء َوَتَدُع أَظْفَاَرَك كَأَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َتْجَتِمُع ِفيَها الَْخبَاثَةُ ، َوالتَّفَثُ 

  َعْبُد الرَّْحَمنِ الَْحْزِميُّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب



، َعْن  -٣٩٨٠ مَِّد بن ُمَحَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن كَِثريٍ التَّمَّاُر الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ِضَراُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ 
بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْحْزِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي أَيُّو َب ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه 

يٍّ    .َسى إِال أَنَُّه ال َنبِيَّ َبْعِدي أَْنَت ِمنِّي بَِمْنزِلَِة َهاُرونَ ِمْن ُمو: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلَعِل
  أَُبو ُمَحمٍَّد الَْحْضَرِميُّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

ْن أَبِي الَْوْرِد ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا الُْجَرْيرِيُّ ، َع -٣٩٨١
  َحمٍَّد الَْحْضَرِميِّ ، َعْن أَبِيَعْن أَبِي ُم

ِه َوَسلََّم الَْحْمُد ِللَِّه كَِثًريا طَيًِّبا ُمَباَركًا ِفيِه : أَيُّوَب ، قَالَ  ، فَقَالَ َرُسولُ قَالَ َرُجلٌ ِعْنَدَ  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم  فََسكََت الرَُّجلُ َوَرأَى أَنَُّه قَْد ُهجَِم ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ، لْكَِلَمِة ؟ َمْن َصاِحُب ا: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َسلََّم  َهُه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو َو ؟ فَإِنَُّه لَْم َيقُلْ إِال َصَواًبا ، : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َشْيٍء كَرِ َمْن ُه
َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَقَْد َرأَْيُت ثَالثَةَ َعَشَر َملَكًا : أََنا قُلُْتَها َيا َرُسولَ اللَِّه أَْرُجو بَِها الَْخْيَر ، قَالَ : لَ الرَُّجلُ فَقَا

  .َيْبَتِدُرونَ كَِلَمَتَك أَيُُّهْم َيْرفَُعَها إِلَى اللَِّه َتَباَرَك َوَتعَالَى 
ِد ، اذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا الُْجَرْيرِيُّ ، َعْن أَبِي الَْوْرَحدَّثََنا ُمَع -٣٩٨٢

ِه َوَسلَّ: َعْن أَبِي ُمَحمٍَّد الَْحْضَرِميِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ  لَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي أَال أَُعلُِّمَك َيا أََبا : َم قَا
، قَالَ : قُلُْت ، أَيُّوَب ؟  ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد ال : َتقُولُ ِحَني ُتْصبُِح : َبلَى 

َر َحَسَناٍت ، َوإِال َحطَّ بَِها َعْنُه َعْشَر َشرِيَك لَُه َعْشًرا ، فََما قَالََها َعْبٌد ُمْسِلٌم َعَشَر ِمَرارٍ إِال كَ َتَب اللَُّه لَُه بَِها َعْش
ُه لَُه ِمثْلَ َسيِّئَاٍت ، َوإِال كُنَّ أَفَْضلَ ِعْنَد اللَِّه َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن أَنْ َيْعِتَق َعَشَرةً ، َوال قَالََها ِحَني ُيْمِس ي إِال كََتَب اللَّ

  .ذَِلَك 
  ثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّاٍد الَْخطَّابِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن أَبِي إِسَْرائِيلَ ،َحدَّ -٣٩٨٣

ِميِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َسِعيٌد الُْجرَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوْرِد ، َعْن أَبِي ُمَحمٍَّد الَْحْضَر
َسلََّم َوأَبِي َبكْرٍ طََعاًما قَْدَر َما َيكِْفيُهَما ، فَأََتْيُتُهَما بِِه ،َص: قَالَ  لَ ِلي َرُسولُ اللَِّه  َنْعُت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو فَقَا

ِه َوَسلََّم  َما ِعْنِدي َشْيٌء : َعلَيَّ ذَِلَك ، قُلُْت  اذَْهْب فَاْدُع ِلي ثَالِثَني ِمْن أَْشَراِف اَألْنصَارِ ، فََشقَّ: َصلَّى اللَُّه َعلَْي
اطَْعُموا : اذَْهْب فَاْدُع ِلي ثَالِثَني ِمْن أَْشَراِف اَألْنَصارِ ، فََدَعْوُتُهْم فََجاُءوا ، فَقَالَ : أَزِيُدُه ، فَكَأَنِّي َتَغفَّلُْت ، فَقَالَ 

، ثُمَّ َباَيُعوُه قَْبلَ أَنْ َيْخُرُجوا ، ثُمَّ قَالَ ، فَأَكَلُوا َحتَّى َصَدُروا ، ثُمَّ َشهُِدوا أَنَُّه َر ِه َوَسلََّم  : ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
: َواللَِّه َألَنا بِِستَِّني أَْجَوُد ِمنِّي بِالثَّالِثَني ، قَالَ : اذَْهْب فَاْدُع ِلي ِستَِّني ِمْن أَْشَراِف اَألْنَصارِ ، قَالَ أَُبو أَيُّوَب 

ِه َوَسلََّم  أَكَلُوا َحتَّى َصَدُروا ، ثُمَّ َشهُِدوا أَنَُّه َرُسولُ اللَِّه : فََدَعْوُتُهْم ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َتَوقَّفُوا ، فَ
ِه َوَسلََّم ، ثُمَّ َباَيُعوُه قَْبلَ أَنْ َيْخُرُجوا ، ثُمَّ قَالَ  فََألَنا : ْب فَاْدُع ِلي ِتْسِعَني ِمَن اَألْنَصارِ ، قَالَ اذَْه: َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َدَعْوُتُهْم فَأَكَلُوا َحتَّى َصَدُروا ، ثُمَّ َشهُِدوا أَنَُّه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : أَْجَوُد بِالتِّْسِعَني َوالسِّتَِّني ِمنِّي بِالثَّالِثَني ، قَالَ  فَ
  .َباَيُعوُه قَْبلَ أَنْ َيْخُرُجوا ، فَأَكَلَ ِمْن طََعاِمي ذَِلَك ِمائَةٌ َوثََماُنونَ َرُجال كُلُُّهْم ِمَن اَألْنَصارِ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ 
  ُجَبْيُر بن ُنفَْيرٍ ، َعْن



  أَبِي أَيُّوَب
ِه ، أََنا َبِقيَّةُ ، َعْن َبِحريِ بن َسْعٍد ، َعْن َخاِلِد َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْي -٣٩٨٤

أَنَّ اَألْنَصاَر اقَْتَرُعوا َمَنازِلَُهْم ، أَيُُّهْم ُيْؤوِي َرُسولَ ، بن َمْعَدانَ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنصَارِيِّ 
ِه َوَسلََّم ، ، فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ْيِه َوَسلََّم  فَقََرَعُهْم أَُبو أَيُّوَب ، فَأََوى إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

ِه َوَسلََّم إِذَا أُْهِدَي إِلَْيِه طََعاٌم أََصاَب ِمْنُه ، ثُمَّ َبَعثَ بِِه إِلَْيَنا    .َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ِعيَش ، َعْن أَبِي أَيُّوَبَعْبُد اللَِّه بن َي

ي أَبِي ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْبَراِهيَم بن َسْعٍد ، َحدَّثَنِ -٣٩٨٥
ِه بن َيِعيَش ، َعْن أَبِي أَيُّوَب َرِضَي اللَُّه  اْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي يَزِيُد بن َيزِيَد بن َجابِرٍ ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن َعْبِد اللَّ

َم : َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ  ي ُدُبرِ َصلََواِتِه إِذَا َصلَّى : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ ال إِلََه إِال : َعَشٌر َمْن قَالَُهنَّ ِف
، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ، كََتَب اللَُّه لَُه بِهِنَّ َعْشَر َحَسَناٍت ،  اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه

َر َدَرَجاٍت ، َوكُنَّ ِعْدلَ َعْشرِ َرقََباٍت َوكُنَّ لَ ُه بِهِنَّ َعْش ِمَن ُه َحَرًسا َوَمَحا َعْنُه بِهِنَّ َعْشَر َسيِّئَاٍت ، َوَرفََع لَ
  .الشَّْيطَاِن َحتَّى ُيْمِسَي ، َوَمْن قَالَُهنَّ ِحَني ُيْمِسي كَانَ ِمثْلَ ذَِلَك َحتَّى ُيْصبَِح 

  الْقَاِسُم أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب
  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ -٣٩٨٦

بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ الْقَاِسْم أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ،  َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن ُسلَْيَمانَ 
ي أَْرضِ الرُّومِ  ، قَالَ : أَبِي أَيُّوَب اَألْنصَارِيِّ ، أَنَُّه قَالَ َوُهَو ِف ِه َوَسلََّم  قَالَ  َمْن: إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َعْشَر َم: غُْدَوةً  رَّاٍت ، كََتَب ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُه
ُه َعْشَر َسيِّئَاٍت ، َوكُنَّ كَِعْدلِ َعْشرِ رِقَا ، َوأََجاَرُه اللَُّه ِمَن الشَّْيطَاِن ، َوَمْن اللَُّه لَُه َعْشَر َحَسَناٍت ، َوَمَحا َعْن بٍ 

  .قَالََها َعِشيَّةً كَانَ ِمثْلَ ذَِلَك 
  َمْحفُوظُ بن َعلْقََمةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

ْحَيى ، َعْن َنْصرِ بن َحدَّثََنا ُموَسى بن ُجْمُهورٍ التَّْيَنِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َي -٣٩٨٧
، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ ، قَالَ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعلْقََمةَ ، َعْن أَِخيِه َمْحفُوِظ بن َعلْقََمةَ 

  .ي قَْبرِِه َمْن لَِقَي الَْعُدوُّ فََصَبَر َحتَّى ُيقَْتلَ أَْو َيْغِلَب لَْم ُيفَْتْن ِف: 
  َخاِلُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن َسالَمةَ الُْخَزاِعيُّ

يٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلِك بن أَبِي فَاَرةَ الْخَُزاِعيُّ ، قَالَ  -٣٩٨٨ َحدَّثَنِي أَبِي ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِل
ِه َوَسلََّم َنَزلَ  َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َمْسُعوِد بن َخاِلِد بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن َسالَمةَ ، ذَكََر أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َسلََّم اَعلَْيِه بِالْجِْعَراَنِة وأَْجَزَرُه َوظَلَّ ِعْنَدُه َوأَْمَسى ِعْنَدُه َخاِلٌد ، ثُمَّ َنَدَب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع ،لَْيِه َو   لُْعْمَرةَ 

ِه َوَسلََّم وُمْحرٌِش إِلَى الَْواِديِ َحتَّى َبلََغا َمكَاًنا ُيقَالُ لَُه  َيا ُمْحرُِش : أَْشقَاُب ، فَقَالَ : فَاْنَحَدَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُهَو لََك َيا ُمْحرُِش ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َماُء َهذَا الَْمكَانَ إِلَى الْكُرِّ َوَما ِلخَاِلٍد َوَما َبِقَي ِمَن الَْواِديِ فَ

َم الُْعْمَرةَ َوأَْرَسلَ َخاِلًدا َوَسلََّم فََحَص الْكُرَّ بَِيِدِه فَاْنَبَجَس الَْماُء ِمْنُه فََشرَِب ثُمَّ َنَدَب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َم َيْوَمِئٍذ َخاِئٌف ِمْن ُدُخولِ َمكَّةَ : َحابِِه ُيقَالُ لَُه إِلَى َرُجلٍ ِمْن أَْص ُمْحرُِش بن َعْبِد اللَِّه َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ



ا ، َحتَّى قََضى ُنُسكَُه  َد َخاِلٍد َراجِِعَني وأََحلَُّه وأَْصَبَحا ِعْن، ، فََساَر بِِه طَرِيقًا َيْعِدلُُه َعمَّْن َيَخاُف ِمْن ذَِلَك قَْد َعَرفََه
  .ُمْحرٌِش َيْعنِي َحلَقَُه 

  َخاِلُد بن َزْيٍد اَألْنصَارِيُّ
ثََنا ُعَمُر َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الَْمِدينِيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّ -٣٩٨٩

قَالَ : َسِمْعُت َعمِّي َخاِلَد بن َزْيٍد اَألْنصَارِيَّ ، قَالَ : دَِّميُّ ، َعْن ُمَجمِّعِ بن َيْحَيى بن َحارِثَةَ ، قَالَ بن َيْحَيى الُْمقَ
  .ِفي النَّاِئَبِة  َمْن أَدَّى الزَّكَاةَ ، َوقََرى الضَّْيَف ، َوأَْعطَى: َبرِيٌء ِمَن الشُّحِّ : َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيِد بن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا فََضالَةُ بن  -٣٩٩٠
ِه َخا ، َعْن ُمَجمِّعِ بن َيْحَيى ، َعْن َعمِّ ِلِد بن َزْيِد بن َجارَِيةَ ، أَنّ َيْعقُوَب ، َعْن إِْبَراِهيَم بن إِْسَماِعيلَ بن ُمَجمِّعٍ 

ِه   النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه ُوِقَي ُشحَّ َنفِْسِه : َوَسلََّم ، قَالَ    .َمْن أَدَّى الزَّكَاةَ ، َوقََرى الضَّْيَف ، َوأَْعطَى ِفي النَّاِئَبِة : ثَالثٌ َمْن كُنَّ ِفي
  َخاِلُد بن ُعْرفُطَةَ الُْعذْرِيُّ

ِة َوُعذَْرةُ ُه زَِياٌد َعلَى الْكُوفَ ، َوكَانَ َخِليفَةَ َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ َعلَى الْكُوفَِة ثُمَّ اْسَتْعَملَ   ِمْن قَُضاَعةَ 
ن إِْدرِيَس ، بَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه  -٣٩٩١

بن إِْسَحاَق ، َعْن َخِليفَةَ بن قَْيسٍ ، َعْن َخاِلٍد َوكَانَ َسْعٌد اْسَتْخلَفَُه   . َعلَى الْكُوفَِة َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمَِّد 
ح -٣٩٩٢ مٍ ،    َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِل
  َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ ، ح: َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َوأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  َوَحدَّثََنا

، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، َعْن أَ: َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، قَالُوا  بِي َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ 
َسلََّم ، قَالَ  ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو ْرفُطَةَ  َيا َخاِلُد إِنََّها َسَتكُونُ ِفْتَنةٌ : ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن َخاِلِد بن ُع

  .قُْتولَ ال الْقَاِتلَ فَافَْعلْ وأَْحَداثٌ َواْخِتالٌف َوفُْرقَةٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَِلَك فَإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ َتكُونَ الَْم
ح -٣٩٩٣   َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماِعيلَ ، َوِشَهاُب بن َعبَّاٍد ، 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا : ، قَالُوا  َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ
مٍ ، َعْن ُمْسِل   بن أَبِي َزاِئَدةَ ، َعْن َخاِلِد بن َسلََمةَ 

، قَالَ  ْرفُطَةَ  ، َعْن َخاِلِد بن ُع ِه َوَسلََّم: َمْولَى َخاِلِد بن ُعْرفُطَةَ  َمْن : ، َيقُولُ  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َعمًِّدا ، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ    .كَذََب َعلَيَّ ُمَت

ثََنا َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر َحفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ ، َحدَّ -٣٩٩٤
  ُشْعَبةُ ، ح
َسِمْعُت َعْبَد : ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َمْرُزوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َجاِمعِ بن َشدَّاٍد ، قَالَ  َوَحدَّثََنا

ُهَما أَنَّ َر: اللَِّه بن َيَسارٍ ، قَالَ  ْرفُطَةَ فََبلََغ بن ُصَرٍد ، َوَخاِلِد بن ُع ُجال َماَت بِالَْبطْنِ ، كُْنُت َجاِلًسا َمَع ُسلَْيَمانَ 
، قَالَ : فَقَالَ أََحُدُهَما ِلآلَخرِ  ِه َوَسلََّم  ُه َبطُْنُه فَلَْن : أَلَْم َيْبلُْغَك أَْو أَلَْم َتْسَمْع أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َمْن قََتلَ
  .َبلَى : ُيَعذَّْب ِفي قَْبرِِه ، قَالَ 

ُد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا َجاِمُع بن َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣٩٩٥



ِه بن َيَسارٍ الُْجَهنِيِّ ، قَالَ  بن ُصَرٍد ، ِلَخاِلِد بن ُعْرفُطَةَ : َشدَّاٍد ، َعْن َعْبِد اللَّ َرُسولَ  أََما َسِمْعَت: قَالَ ُسلَْيَمانُ 
ِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  َتلَُه َبطُْنُه لَْم ُيَعذَّْب ِفي قَْبرِِه ؟ قَالَ َخاِلٌد : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي   .َنَعْم : َمْن قَ

  َيابِيُّ ، حَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسِعيِد بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُيوُسَف الِْفْر -٣٩٩٦
َحدَّثََنا قَْيُس : َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َوأَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، قَاال 

  بن الرَّبِيعِ ، َعْن

فَِّي َرُجلٌ ِمْن ُجَهْيَنةَ ِفي َيْومٍ َحارٍّ ، فَلَمَّا كَانَ كَالَْغِد َجلَْسُت ُتُو: َجاِمعِ بن َشدَّاٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيَسارٍ ، قَالَ 
ْرفُطَةَ  : َما َمَنَعَك أَنْ ُتْؤِذَنَنا بِجَِناَزِة الرَُّجلِ الصَّاِلحِ فََنْشَهَدُه ؟ قُلَْنا : فَقَاال ، إِلَى ُسلَْيَمانَ بن ُصَرٍد ، َوَخاِلِد بن ُع

ِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : انَ الرَُّجلُ َمْبطُوًنا ، فَقَالَ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِه كَانَ الَْحرُّ َوكَ َمْن : أَلَْم َتْسَمعِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َبلَى : قَالَ ، َيقُْتلُُه َبطُْنُه لَْم ُيَعذَّْب ِفي قَْبرِِه ؟ 

، َعْن َزْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثَ -٣٩٩٧ َنا َعِليُّ بن َمْعَبٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو 
ُهَما : َعْن أَبِي َصْخَرةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيَسارٍ ، قَالَ  ْرفُطَةَ فََبلََغ كُْنُت َجاِلًسا َمَع ُسلَْيَمانَ بن ُصَرٍد ، َوَخاِلِد بن ُع

، َيقُولُ : ُجال َماَت بِالَْبطْنِ ، فَقَالَ أََحُدُهَما ِلآلَخرِ أَنَّ َر ُه : أَلَْم َتْسَمْع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َمْن َيقُْتلُ
  .َبلَى : قَالَ ، َبطُْنُه لَْم ُيَعذَّْب ِفي قَْبرِِه ؟ 

ْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ ، َعْن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َح -٣٩٩٨
َو َيقُولُ ِلَخاِلِد بن ُعْرفُطَةَ  ْيَمانَ بن ُصَرٍد ، َوُه أََما َسِمْعَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيَسارٍ ، أَنَُّه َسِمَع ُسلَ

ُه َبطُْنُه لَْم ُيَعذَّْب ِفي قَْبرِِه ؟ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ اللَّ   .َنَعْم : قَالَ ، َمْن قََتلَ
  ورٍ ،َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُيوُنَس الزَّيَّاُت ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن َمْنُص -٣٩٩٩

ِه بن َيَسارٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َع كُْنُت َجاِلًسا َمَع ُسلَْيَمانَ : ْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن َعْبِد اللَّ
ُه َعلَْي: بن ُصَرٍد ، َوَخاِلِد بن ُعْرفُطَةَ ، فَقَالَ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِه  ، َيقُولُ أََما َسِمْعَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ : ِه َوَسلََّم 

ُه َبطُْنُه لَْم ُيَعذَّْب ِفي قَْبرِِه    .َمْن َيقُْتلُ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُنَباَتةَ الرَّازِيُّ ، ح -٤٠٠٠

َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد بن : َخاِلِد بن َيزِيَد الْخَرَّاُز الرَّازِيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن 
َعْبِد اللَِّه بن َيَسارٍ  َعْبِد الَْعزِيزِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعنِ اْبنِ أَْشَوَع ، َعْن

ِه الَْبطُْن ، فََبكَّْرَنا بِِه ، فَأََتْيُت الَْمْسجَِد فَإِذَا ُسلَْيَمانُ بن ُصَرٍد ، َوَخ:  الْجَُهنِيِّ ، قَالَ اِلُد بن ُتُوفَِّي َرُجلٌ ِمنَّا كَانَ بِ
ُسلَْيَمانُ  ، فَقَالَ  َك أَنْ ُتْؤِذَنَنا بَِصاِحبِكُْم ؟ قُلُْت : ُعْرفُطَةَ  ْيَمانُ بن كَانَ بِِه الَْبطُْن فََبكَّ: َما َمَنَع ْرَنا بِِه ، فَقَالَ ُسلَ

َسلََّم ، َيقُولُ : ُصَرٍد  ال ُيَعذَُّب ِفي الْقَْبرِ َصاِحُب الَْبطْنِ أََما َتْشَهُد َيا َخاِلُد : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .َبلَى : ؟ قَالَ 
رِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحَمْيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَت -٤٠٠١

بن َيَسارٍ الُْجَهنِيِّ ، قَالَ  كَانَ لََنا َميٌِّت فََعجَّلَْنا بِِه فَجِئُْت : َعْنَبَسةَ بن َسِعيٍد ، َعْن َسِعيِد بن أَْشَوَع ، َعْن َعْبِد اللَِّه 
،إِلَى الْ   َمْسجِِد فَلَِقَينِي َخاِلُد بن ُعْرفُطَةَ 



ا َسِمْعَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : كَانَ َمْبطُوًنا ، فَقَاال : أَال آذَْنَتَنا بِِه ؟ فَقُلُْت : َوُسلَْيَمانُ بن ُصَرٍد ، فَقَاال  َسِمْعَن
َسلََّم ، َيقُولُ  ي قَْبرِِه  َصاِحُب الَْبطْنِ ال ُيَعذَُّب: َعلَْيِه َو   .ِف

  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن أَْسَباٍط ، َحدَّثََنا أَبِي ، ح -٤٠٠٢
اَق السَّبِيِعيِّ ، إِْسَحَوَحدَّثََنا أَسَْباطُ بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َحدَّثََنا أَُبو ِسَنانَ الشَّْيبَانِيُّ ، َعْن أَبِي 

ْيَمانُ بن ُصَرٍد ، ِلَخاِلِد بن ُعْرفُطَةَ : قَالَ  ، ِلُسلَْيَمانَ بن ُصَرٍد ، أَْو ُسلَ ْرفُطَةَ  أََما َسِمْعَت َرُسولَ : قَالَ َخاِلُد بن ُع
ِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  َتلَُه َبطُْنُه لَْم ُيَعذَّْب ِف: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي   .َنَعْم : فَقَالَ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِه ، ي قَْبرِِه ؟ َمْن قَ

نَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َوالَْهْيثَُم بن َخلٍَف الدُّورِيُّ ، َوَجْعفَُر بن أَْحَمَد بن ِسَنا -٤٠٠٣
  َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، ح: الَْواِسِطيُّ ، قَالُوا 

َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعْبِد الْكَرِميِ : ثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاوَِيةَ الزَِّياِديُّ ، قَاال َوَحدَّ
َرأَْيُت َرُسولَ : ُعْرفُطَةَ ، قَالَ  الُْعْرفُِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد الْبَزَّاُز ، َعْن ِكالبِ بن َعْمرٍو ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخاِلِد بن

  .اللَُّهمَّ َبارِْك َعلَى َخْيلِ أَْحَمَس َورَِجاِلَها : اللَِّه َراِفًعا َيَدْيِه ، َيقُولُ 
دَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحَنِفيُّ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َيْعقُوَب اَألَسِديُّ ، َح -٤٠٠٤

  ، َعْن َشِقيقِ بن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثَنِي ُعَماَرةُ بن َيْحَيى بن

، قَالَ  ْوَم قُِتلَ الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، فَقَالَ لََن: َخاِلِد بن ُعْرفُطَةَ  ْرفُطَةَ َي ا كُنَّا ِعْنَد َخاِلِد بن ُع
َسلََّم ، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َخاِلٌد  َسلََّم ، َيقُولُ َهذَا َما َسِمْعُت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو َو

  .إِنَّكُْم َسُتْبَتلَْونَ ِفي أَْهلِ َبْيِتي ِمْن َبْعِدي : 
  َخاِلٌد أَُبو َناِفعٍ الُْخَزاِعيُّ

َزاِئَدةَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي -٤٠٠٥
  لشََّجَرِة ، حَسِعيِد بن طَارِقٍ ، َحدَّثَنِي َناِفُع بن َخاِلٍد الْخَُزاِعيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ ا
، ح   َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ 

بن الَْعوَّامِ َجِميًعا ، َعْن أَبِي  َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد
َصلَّى بنا : لَ َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ ، َحدَّثََنا َناِفُع بن َخاِلٍد الُْخَزاِعيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ الشََّجَرِة ، قَا

ا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ َصالةً ، فَأَ َيا : َخفَّ َوَجلََس ، فَأَطَالَ الُْجلُوَس ، فَلَمَّا اْنَصَرَف ، قُلَْن
إِنََّها َصالةُ َرغَْبٍة َوَرْهَبٍة َسأَلُْت اللََّه ِفيَها ثَالثَ ِخَصالٍ فَأَْعطَانِي : َرُسولَ اللَِّه أَطَلَْت الُْجلُوَس ِفي َصالِتَك ، قَالَ 

أَْعطَانِيَها ، َوَسأَلُْتُه أَنْ ال ُيَسلِّطَ  اثَْنَتْينِ ، َوَمَنَعنِي َواِحَدٍة ، َسأَلُْتُه أَنْ ال ُيْسِحَتكُْم بَِعذَابٍ أََصاَب َمْن كَانَ قَْبلَكُْم ، فَ
  َعلَى َبْيَضِتكُْم َعُدوا

  .َس َبْعضٍ ، فََمَنَعنِيَها فََيْجَتاَحَها ، فَأَْعطَانِيَها ، َوَسأَلُْتُه أَنْ ال َيلْبَِسكُْم ِشَيًعا َوُيِذيَق َبْعَضكُْم َبأْ
َزاِئَدةَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي -٤٠٠٦

ِه َوَسلََّم َسْعِد بن طَارِقٍ ، َحدَّثَنِي َناِفُع بن َخاِلٍد الُْخَزاِعيُّ ، َحدَّثَنِي  كَانَ إِذَا : أَبِي ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َصلَّى َوالنَّاُس َيْنظُُرونَ َصلَّى َصالةً َخِفيفَةً َتامَّةَ الرُّكُوعِ وَالسُُّجوِد 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، -٤٠٠٧



عِ بن َخاِلٍد الُْخَزاِعيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  ِه َوَسلََّم إِذَا َصلَّى : اَألْشجَِعيُّ ، َعْن َناِف كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
مَّةَ الرُّكُوعِ َوالسُُّجوِد ، فََجلََس َيْوًما ، فَأَطَالَ الُْجلُوَس َحتَّى أَْوَمأَ َبْعُضَنا إِلَى َوالنَّاُس َحْولَُه َصلَّى َصالةً َخِفيفَةً َتا

اللَِّه  َيا َرُسولَ: ُض الْقَْومِ َبْعضٍ أَِن اْسكُُتوا ، فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيوَحى إِلَْيِه ، فَلَمَّا فََرغَ قَالَ َبْع
َولَِكنََّها َصالةُ َرغَْبٍة َوَرْهَبٍة َسأَلُْت اللََّه ، ال : أَطَلَْت الُْجلُوَس َحتَّى أَْوَمأَ َبْعُضَنا إِلَى َبْعضٍ أَنَُّه ُيَنزَّلُ َعلَْيَك ، فَقَالَ 

ذَِّبكُْم بَِعذَابٍ ُعذَِّب بِِه َمْن قَْبلَكُْم ، َوَسأَلُْتُه أَنْ ال ِفيَها ثَالثًا فَأَْعطَانِي اثَْنَتْينِ َوَمَنَعنِي َواِحَدةً ، َسأَلُْتُه أَنْ ال ُيَع
  َبْعَضكُْم َبأَْسُيَسلِّطَ َعلَى َعامَِّتكُْم َعُدوا َيْسَتبِيُحَها ، فَأَْعطَانِيَها ، َوَسأَلُْتُه أَنْ ال َيلْبَِسكُْم ِشَيًعا َوُيِذيَق 

ا ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ أَ: َبْعضٍ ، فََمَنَعنِيَها ، قُلُْت لَُه  ُه َيقُولُ إِنَُّه : ُبوَك َسِمَعَه َنَعْم َسِمْعُت
  .َسِمَعَها ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعَدَد أََصابِِعي َهِذِه الَْعْشرِ اَألَصابِعِ 

  اصِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَخاِلُد بن َسِعيِد بن الَْع
رٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ  -٤٠٠٨ أَنَّ أََبا َبكْرٍ َبْعَد َوفَاِة ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَم

ِه َوَسلََّم َبَعثَ أَُمَرا   .َء إِلَى الشَّامِ فَأَمََّر َخاِلَد بن َسِعيٍد َعلَى ُجْنٍد ِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
رِو بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َسِعيِد بن َعْم -٤٠٠٩

َبَعثَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى : َعْن َخاِلِد بن َسِعيٍد ، قَالَ  َسِمْعُت أَبِي َيذْكُُر ،: َسِعيِد بن الَْعاصِ ، قَالَ 
َمْن لَْم َتْسَمْع ِفيهُِم اَألذَانَ : الَْيَمنِ ، فَقَالَ  َمْن َمَرْرَت بِِه ِمَن الَْعَربِ فََسِمْعَت ِفيهُِم اَألذَانَ فَال َتْعرِْض لَُه ، َو
  .ى اِإلْسالمِ فَإِنْ لَْم ُيجِيُبوا فََجاِهْدُهْم فَاْدُعُهْم إِلَ
َر : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، قَاال  -٤٠١٠ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَم

  بن أََبانَ ، ح
َسِمْعُت : تُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َسِعيِد بن الَْعاصِ ، قَالَ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ال

الَْحَبَشِة  قَِدَم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني قَِدَم ِمْن ُمَهاجِرِ: أَبِي َيذْكُُر ، َعْن َعمِِّه َخاِلِد بن َسِعيٍد ، قَالَ 
ُه   َوَمَع

َم َوَعلَْيَها قَِميٌص أَْصفَُر قَْد  أَْعَجَب الَْجارَِيةَ قَِميُصَها بنُتُه أُمُّ َخاِلٍد ، فََجاَء بَِها إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ِه َوَسلََّم بِكَالمِ الَْحَبَشِة ، فَقَالَ  ، َوقَْد كَاَنْت فَهَِمْت َبْعَض كَالمِ الَْحَبَشِة ، فََراطََنَها َرُسولُ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، ثُمَّ : أَْبِلي َوأَْخِلِقي ، ثُمَّ أَْبِلي َوأَْخِلِقي ، قَالَ : َحَسٌن ، ثُمَّ قَالَ لََها : َسَنُه َسَنُه ، َوِهي بِالَْحَبِشيَِّة  فَأَْبلَْت َواللَِّه 
ى لَْت ، ثُمَّ أَْخلَقَْت ، ثُمَّ َمالَْت إِلَى ظَْهرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَضَعْت َيَدَها َعلَأَُخلَقَْت ، ثُمَّ أَْب

  .َدْعَها : َمْوِضعِ َخاَتمِ النُُّبوَِّة ، فَأَخََّرَها أَُبوَها ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ : دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال َح -٤٠١١

، َعْن َخاِلِد ، َعْن أَبِيِه َسِعيِد بن َعْمرٍو  بن َسِعيٍد ، أَنَُّه  ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن َسِعيِد بن َعْمرِو بن َسِعيِد بن الَْعاصِ 
، َيا َخاِلُد َما َهذَا الَْخاَتُم ؟ :  أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِفي َيِدِه َخاَتٌم ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

فَإِذَا ُهَو َخاَتٌم ِمْن َحِديٍد ُملَوٍَّن َعلَْيِه ِفضَّةٌ ، فَقَالَ ، فَطََرْحُتُه إِلَْيِه : فَاطَْرْحُه إِلَيَّ ، قَالَ : َخاَتٌم اتََّخذُْتُه ، قَالَ : قَالَ 
ِه َوَسلََّم  ِه َوَسلََّم فَ: قُلُْت ، َما َنقُْشُه ؟ : النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي لَبَِسُه ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه ، فَأََخذَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي



  .َوُهَو الَْخاَتُم الَِّذي كَانَ ِفي َيِدِه 
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -٤٠١٢

يٍد ، َعْن َخاِلِد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُسَوْيُد بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َيْحَيى اُألَموِيُّ ، َعْن َجدِِّه َسِع
لَِئْن َشفَانَِي اللَُّه ِمْن َوَجِعي َهذَا ال ُيْعَبُد إِلَُه ُمَحمَِّد بن أَبِي كَْبَشةَ : أَبِي َمَرًضا َشِديًدا ، فَقَالَ  َمرَِض: َسِعيٍد ، قَالَ 

  .فََهلََك : بَِبطْنِ َمكَّةَ ، قَالَ َخاِلٌد 
  َخاِلُد بن الَْعاصِ بن َهاِشمِ بن الُْمِغَريِة الَْمْخُزوِميُّ

 مَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن ِعكْرَِمةََحدَّثََنا ُمَح -٤٠١٣
لَ  ونُ بِأَْرضٍ َوأَْنُتْم بَِها إِذَا َوقََع الطَّاُع: بن َخاِلٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَا

  .فَال َتْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنُه ، َوإِذَا َوقََع بِأَْرضٍ َولَْسُتْم بَِها فَال َتْدُخلُوَها 
  َخاِلُد بن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ

  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، ح -٤٠١٤
ةَ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال  َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَن

اَألْرضِ ،  ْن أَْهلِأَبِي َنجِيحٍ ، َعْن َخاِلِد بن َحِكيمِ بن ِحَزامٍ ، أَنَّ أََبا ُعَبْيَدةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َتَناَولَ َرُجال ِم
إِنِّي لَْم أُغِْضْبُه ، : أَغَْضْبَت أََبا ُعَبْيَدةَ ، فَقَالَ : فََنَهاُه َعْنُه َخاِلُد بن َحِكيمٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فَقَالُوا ِلَخاِلٍد 

ِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  أََشدَّ النَّاسِ َعذَاًبا ِللنَّاسِ ِفي الدُّْنَيا أََشدُُّهْم َعذَاًبا  إِنَّ: َولَِكنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .ِعْنَد اللَِّه َيْوَم الِْقَياَمِة 

ِد -٤٠١٥   َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْب

، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُسَوْيُد بن َعْمرٍو الْكَلْبِيُّ ، َعْن َحمَّ ِد بن َسلََمةَ  ا
أََما : َيِة ، فَقَالَ لَُه ، َعْن أَبِي َنجِيحٍ ، أَنَّ َخاِلَد بن َحِكيمٍ َمرَّ بِأَبِي ُعَبْيَدةَ بن الْجَرَّاحِ َوُهَو ُيَعذُِّب النَّاَس ِفي الْجِْز

َسلََّم ، إِنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعذَاًبا َيْوَم الِْقَياَمِة أََشدُُّهْم َعذَاًبا ِفي الدُّْنَيا ، : َيقُولُ  َسِمْعتَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .اذَْهْب فََخلِّ َسبِيلَُهْم : فَقَالَ 

  َخاِلُد بن الْحََوارِيِّ الَْحَبِشيُّ
َماِعيلُ بن إِْبَراهِيَم التَّْرُجَمانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا إِْس -٤٠١٦

ْهلَُه َرأَْيُت َخاِلَد بن الَْحَوارِيِّ َرُجال ِمَن الَْحَبَشِة ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى أَ: الْحَارِِث ، قَالَ 
ِت : اةُ ، فَقَالَ ، فَلَمَّا فََرغَ َحَضَرُه الَْوفَ ْسلَْينِ غَْسلَةً ِللَْجَناَبِة ، َوغَْسلَةٌ ِللَْمْو   .اغِْسلُونِي غُ
  َخاِلُد بن َعِديٍّ الُْجَهنِيُّ

اَألْسَودِ  ُبوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي أَ -٤٠١٧
، َعْن ُبْسرِ بن َسِعيٍد ، َعْن َخاِلِد بن َعِديٍّ الُْجَهنِيِّ ، قَالَ  ُه : ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

َسلََّم ، َيقُولُ  رِ َمْسأَلٍَة َوال : َعلَْيِه َو ُروٌف ِمْن أَِخيِه ِمْن غَْي َو رِْزٌق َمْن َبلََغُه َمْع ُه َوال َيُردُُّه ، فَإِنََّما ُه إِْشَراٍف فَلَْيقَْبلْ
  .َساقَُه اللَُّه إِلَْيِه 



  َخاِلُد بن أَبِي خَاِلٍد غَْيُر َمْنُسوبٍ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا -٤٠١٨

ي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َمَع  ِضَراُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ِف
  .َخاِلُد بن أَبِي َخاِلٍد : َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  الَْعْدوَانِيُّ َخاِلُد بن أَبِي جََبلٍ
  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، ح -٤٠١٩

ح   َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َمِعنيٍ ، 
، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد : ارٍ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعِليٍّ اَألبَّاُر ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّ َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ 

ِه الرَّْحَمنِ الطَّاِئِفيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َخاِلِد بن أَبِي َجَبلٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه أَْبَصَر َرُسولَ اللَّ ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ا ِفي َمْشرِقِ ثَِقيٍف َوُهَو َيقَْرأُ َوَسلََّم َو َحتَّى ] ١: الطارق [} َوالسََّماِء َوالطَّارِقِ{: ُهَو قَاِئٌم َعلَى قَْوسٍ أَْو َعًص

َوَعْيُتَها ِفي الَْجاِهِليَِّة ، َوأََنا ُمْشرٌِك ، ثُمَّ قََرأُْتَها َوأََنا ِفي اِإلْسالمِ    .َخَتَمَها ، فَ
  ْحَمُد بن َعِليٍّ الَْبْرَبَهارِيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َعِديٍّ ، حَوَحدَّثََنا أَ -٤٠٢٠

، َعْن َعْبِد اللَِّه : َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسْهلٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، قَالُوا  َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ 
ِه طَّاِئِفيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َخاِلٍد الَْعْدَوانِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه أَْبَصَر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّبن َعْبِد الرَّْحَمنِ ال ُه َعلَْي

ُهَو قَاِئٌم َعلَى قَْوسٍ أَْو َعًصا ِحَني أََتاُهْم َيْبَتِغي ِعْنَدُهُم النَّْصَر    :، قَالَ َوَسلََّم ِفي َمْشرِقِ ثَِقيٍف َو

َوَعْيُتَها ِفي الَْجاِهِليَِّة َوأََنا ُمْشرٌِك ، ثُمَّ : َحتَّى َخَتَمَها ، قَالَ ] ١: الطارق [} َوالسََّماِء َوالطَّارِقِ{: فََسِمْعُتُه َيقَْرأُ  فَ
َنْحُن : لَْيهِْم ، فَقَالَ َمْن َمَعُهْم ِمْن قَُرْيشٍ َماذَا َسِمْعَت ِمْن َهذَا الرَُّجلِ ؟ فَقََرأُْتَها َع: قََرأُْتَها ِفي اِإلْسالمِ ، فَقَالُوا 

  ،أَْعلَُم بَِصاِحبَِنا ، لَْو كُنَّا َنْعلَُم أَنَّ َما َيقُولُ َحقٌّ التََّبْعَناُه 
، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َعْبِد الَْعِظيمِ الَْعْنَبرِيُّ

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الطَّاِئِفيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َخاِلِد بن أَبِي َجَبلٍ ، َعْن أَبِيِه أَنَُّه َرأَى
َسلََّم ِحَني أََتاُهْم َيْعنِي ثَِقيَف   .َيْبَتِغي ِعْنَدُهُم النَّْصَر ، فَذَكََر ِمثْلَ َحِديِث َمْرَوانَ  َعلَْيِه َو

  َخاِلُد بن ُعَبْيٍد السُّلَِميُّ
  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، ح -٤٠٢١

ْعَرُج اَألَياِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َزكَرِيَّا اَأل
ى اللَُّه َعلَْيِه بن َعيَّاشٍ ، َعْن َعِقيلِ بن ُمْدرٍِك ، َعنِ الَْحارِِث بن ُعَبْيٍد السُّلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ

زَّ َوَجلَّ أَْعطَاكُْم ِعْنَد َوفَاِتكُْم ثُلُثَ أَْمَواِلكُْم زَِياَدةً ِفي أَْعَماِلكُْم : ، قَالَ  َوَسلََّم   .إِنَّ اللََّه َع
  َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه بن َحْرَملَةَ الُْمْدِلجِيُّ ، َوقَِد اْخُتِلَف ِفي ُصْحَبِتِه

يٍّ الصَّاِئ -٤٠٢٢   غُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َحدَّثََنا َسْحَبلُ بنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِل

  ُمَحمَِّد بن أَبِي َيْحَيى ، ح
، َعْن  َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِهَشامٍ أَُبو أَُميَّةَ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ 



َملَةَ الُْمْدِلجِيِّ ، قَالَ َس َوقََف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْحَبلِ بن ُمَحمٍَّد الَْمدَنِيِّ ، َعْن َخاِلِد بن َعْبِد اللَِّه بن َحْر
لَ َرُجلٌ   ُمْدِلجٍ ؟ َوِفي الْقَْومِ َرُجلٌ ِمْن بين َهلْ لََك ِفي َعقَاِئلِ النَِّساِء ، َوأُْدمِ اِإلبِلِ ِمْن بين: َوَسلََّم بُِعْسفَانَ ، فَقَا

َسلََّم  َخْيُر الْقَْومِ الُْمَداِفُع َعْن قَْوِمِه َما لَْم َيأْثَْم : ُمْدِلجٍ فَُعرَِف ذَِلَك ِفي َوْجهِِه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
.  

  َخاِلُد بن أَبِي ُدجَاَنةَ اَألْنَصارِيُّ
مَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِضَراُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن ُمَح -٤٠٢٣

َسلََّم  ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ِفي َتْسِمَيِةْ  َمْن َشهَِد َمَع َعِليٍّ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .َخاِلُد بن أَبِي ُدجَاَنةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم 

  ُخَوْيِلُد بن َعْمرٍو اَألْنَصارِيُّ
، َعْن ُمَحمَِّد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِضَراُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ -٤٠٢٤

يٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ِمْن أَْصَح َع َعِل ابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ِفي َتْسِمَيِة َشهَِد َم
َسلََّم    .َسلََمةَ  ُخَوْيِلُد بن َعْمرٍو اَألْنَصارِيُّ ، َبْدرِيٌّ ِمْن بين: َعلَْيِه َو

  َخالُد بن السَّاِئبِ اَألْنصَارِيُّ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَبُو -٤٠٢٥

  كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َمْحُبوُب بن ُمْحرِزٍ ، ح
بن كَْعبٍ الْقَُرِظيِّ ، َعْن َخالِد بن  َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ بن َزْيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد 

َسلََّم : السَّاِئبِ اَألْنصَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ  َما ِمْن َشْيٍء ُيِصيُب ِمْن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .طَْيرٍ َوال َسُبعٍ إِالَّ َولَُه ِفيِه أَْجٌر َزْرعِ أََحِدكُْم َوال ثََمَرٍة ِمْن 

بن َزْيٍد ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َسلُْم بن ُجَناَدةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَُساَمةَ  -٤٠٢٦
َم : السَّاِئبِ ، قَالَ الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ ، َعْن َخالِد بن  َمْن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ةٌ كَانَ لَُه َصَدقَةً    .َزَرَع َزْرًعا فَأَكَلَ ِمْنُه طَْيٌر أَْو َعاِفَي
  َخالُد بن َراِفعٍ اَألْنصَارِيُّ

دَّثََنا أَْحَمُد بن ِسَنانَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحمٍَّد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َح -٤٠٢٧
، َحدَّثََنا رِفَاَعةُ بن َيْحَيى اَألْنَصارِيُّ ، َعْن ُمَعاِذ بن رِ فَاَعةَ بن َراِفعٍ ، َعْن الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ِعْمَرانَ 

  .أََنا َوأَِخي َخالٌد إِلَى َبْدرٍ َعلَى َبِعريٍ لََنا أَْعَجَف  َخَرْجُت: أَبِيِه ، قَالَ 
  َخارَِجةُ بن ُحذَافَةَ الَْعَدوِيُّ

ي َمْن َحَضَر ُهَو َخارَِجةُ بن ُحذَافَةَ بن غَانِمِ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْوِف بن ُعَبْيِد بن ُعَوْيجِ بن َعِديِّ بن كَْعبٍ ، َوكَانَ ِف
  َماَت بَِهافَْتَح ِمْصَر َو
  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، أََنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد ، ح -٤٠٢٨

،   َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ 



  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، ح
حَوَح   دَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ ، 

َحدَّثََنا لَْيثُ بن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َعْبِد : َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد الطََّياِلِسيُّ ، قَاال 
، قَالَ اللَِّه بن َراِشٍد ا َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه : لزَّْوِفيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ُمرَّةَ الزَّْوِفيِّ ، َعْن َخارَِجةَ بن ُحذَافَةَ 

ِه َوَسلََّم ، فَقَالَ  َه َعزَّ َوَجلَّ أََمدَّكُْم بَِصالٍة َخْيرٍ لَكُْم ِمْن ُحْمرِ: َصلَّى اللَُّه َعلَْي النََّعمِ ، ُجِعلَْت لَكُْم ِفيَما َبْيَن  إِنَّ اللَّ
  .َصالِة الِْعَشاِء إِلَى أَنْ َيطْلَُع الْفَْجُر 

  َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، ح -٤٠٢٩
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ : َمُد بن َخاِلٍد الَْوْهبِيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُموَسى بن ِعيَسى بن الُْمْنِذرِ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَْح

يِّ ، َعْن َخارَِجةَ بن ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َراِشٍد الزَّْوِفيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ُمرَّةَ الزَّْوِف
َم َصالةَ الصُّْبحِ ، فَقَالَ َخَرَج َعلَْي: ُحذَافَةَ ، قَالَ  لَقَْد أََمدَّكُُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : َنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .الْوِْتُر ِفيَما َبْيَن َصالِة الِْعَشاِء إِلَى طُلُوعِ الْفَْجرِ : اللَّْيلَةَ بَِصالٍة ِهي َخْيٌر لَكُْم ِمْن ُحْمرِ النََّعمِ 
  َخارَِجةُ بن َزْيِد بن أَبِي ُزَهْيرٍ ، أَِخي بِلَْحارِِث بن الَْخْزَرجِ

َنَزلَ أَُبو :  َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َشبَّاٌب الُْعْصفُرِيُّ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ -٤٠٣٠
  َبكْرٍ َعلَى َحبِيبِ بن إَِساٍف

َبلْ َنَزلَ َعلَى َخارَِجةَ بن َزْيٍد أَبِي ُزَهْيرٍ أَِخي َبلَْحارِِث بن الَْخْزَرجِ : ي َبلَْحارِِث بن الَْخْزَرجِ بِالسُّْنحِ ، َوُيقَالُ أَِخ
.  

  َخارَِجةُ بن َزْيٍد اَألْنَصارِيُّ
، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم  -٤٠٣١ بن َعمَّارٍ 

رِ بن َهانِي ، أَنَّ النُّْعَمانَ بن َبِشريٍ َحدَّثَُه ، قَالَ  : َماَت َرُجلٌ ِمنَّا ُيقَالُ لَُه : الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن َجابِرٍ ، َعْن ُعَمْي
: قُْمُت أَُصلِّي إِذْ َسِمْعُت َضْوَضاَءةً َواْنَصَرفُْت ، فإذا أََنا بِِه َيَتَحرَُّك ، فَقَالَ َخارَِجةُ بن َزْيٍد فََسجَّْيَناُه بِثَْوبٍ ، َو

ِه الْقَوِيُّ ِفي أَْمرِ  بن  اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، ُعثَْمانُأََجلُْد الْقَْومِ أَْوَسطُُهْم َعْبُد اللَِّه ، ُعَمُر أَِمُري الُْمْؤِمنَِني الْقَوِيُّ ِفي جِْسِم
َيْت أَْرَبٌع ، َواْخَتلََف النَّاُس َعفَّانَ أَِمُري الُْمْؤِمنَِني الَْعِفيُف الُْمَتَعفُِّف الَِّذي َيْعفُو َعْن ذُُنوبِ كَِثَريٍة َحلَّْت لَْيلََتاِن ، َوَبِق

َوأَِطيُعوا ، َهذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َوال نِظَاَم لَُهْم ، َيا أَيَُّها النَّاُس أَقْبِلُوا َعلَى إَِماِمكُْم َواْسَمُعوا لَُه
  .أََخذُْت َسرَارِيَس ظُلًْما ثُمَّ َخفَُت الصَّْوُت : َما فََعلَ َزْيُد بن َخارَِجةَ َيْعنِي أََباُه ، ثُمَّ قَالَ : َواْبُن َرَواَحةَ ، ثُمَّ قَالَ 

  َخارَِجةُ بن َعْمرٍو الُْجَمِحيُّ
 اللَِّه بن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الَْجاُروِد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٤٠٣٢

ِه  َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن قَُداَمةَ الُْجَمِحيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ بن َعْمرٍو الُْجَمِحيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  َوَسلََّم

زَّ َوَجلَّ كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر ، : قَالَ َيْوَم الْفَْتحِ َوأََنا ِعْنَد َناقَِتِه  لَْيَس ِلَوارٍِث َوِصيَّةٌ قَْد أَْعطَى اللَُّه َع
ِه لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْمالِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني ، ال َيقَْبلُ اللَُّه ِمْنَمنِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه ،  ُه َصْرفًا أَْو َتَولَّى غَْيَر َمَواِليِه فََعلَْي

  .َوال َعْدال َيْوَم الِْقَياَمِة 



  أَُبو صاحل :َخوَّاُت بن ُجَبْيرٍ اَألْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ ُيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّه َوُيقَالُ 
رٍ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ  -٤٠٣٣ َخوَّاُت بن : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْي

  .ُجَبْيرٍ ُيكَْنى أََبا َصاِلحٍ 
ا ِضَراُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََن -٤٠٣٤

يٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه  َع َعِل َخوَّاُت بن ُجَبْيرٍ ، َبْدرِيٌّ : ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َم
ا ، ِمَن الطَّرِيقِ ِمْن بين َحارِثَةَ ، َرَجَع  ِه َوَسلََّم َسْهًم ُه َعلَْي   .فََضَرَب لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

 ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَُّدوِسيُّ -٤٠٣٥
: َخوَّاُت بن ُجَبْيرِ بن النُّْعَماِن بن أَُميَّةَ بن الَْبْرِك ، َواْسُم الَْبْرِك : اللَِّه ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، قَالَ زَِياُد بن َعْبِد 

ِه َوَسلََّم َيْوَم   .َبْدرٍ بَِسْهِمِه َوأَْجرِِه  اْمُرُؤ الْقَْيسِ بن ثَْعلََبةَ بن َعْمرِو بن َعْوٍف ، َضَرَب لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنَباعِ َرْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَيْرٍ -٤٠٣٦

  .ُتُوفَِّي َخوَّاُت بن ُجَبْيرٍ َسَنةَ أَْرَبِعَني َوِسنُُّه أَْرَبٌع َوَسْبُعونَ : ، قَالَ 
رٍ ، َيقُولُ : ِه الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَّ -٤٠٣٧ َماَت : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْي

  .َخوَّاُت بن ُجَبْيرٍ ِفي َسَنِة أَْرَبِعَني 
  يُر بن َحازِمٍ ، حَحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َخاِلٍد الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َمْنُصورٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َجرِ -٤٠٣٨

يرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َوَحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ أَْحَمُد بن َسْهلٍ اَألْهَوازِيُّ ، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِ
َم َمرَّ : َسِمْعُت َزْيَد بن أَْسلََم ُيَحدِّثُ ، أَنَّ َخوَّاَت بن ُجَبْيرٍ ، قَالَ : قَالَ  َنَزلَْنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

فََخَرْجُت ِمْن ِخَباِئي فَإِذَا أََنا بنْسَوٍة يََتَحدَّثَْن ، فَأَْعَجْبَننِي ، فََرَجْعُت فَاْسَتْخَرْجُت َعْيَبِتي ، : الظَّْهَراِن ، قَالَ 
ِه َوَسلََّم ِمْن قُبَِّتِه ، فَاْسَتْخَرْجُت ِمْنَها ُحلَّةً فَلَبِْسُت ُهنَّ ، َوَخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َها َوجِئُْت فََجلَْسُت َمَع

ُهنَّ ؟ : فَقَالَ  ِه َوَسلََّم ِهْبُتُه واْخَت، أََبا َعْبِد اللَِّه َما ُيْجِلُسَك َمَع ا َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي : لَطُْت ، قُلُْت فَلَمَّ
َدَخلَ اَألَراَك كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى َيا َرُسولَ اللَِّه َجَملٌ ِلي َشَرَد ، فَأََنا أَْبَتِغي لَُه قَْيًدا فََمَضى َواتََّبْعُتُه ، فَأَلْقَى إِلَيَّ رَِداَءُه َو

: ، فَأَقَْبلَ َوالَْماُء َيِسيلُ ِمْن ِلْحَيِتِه َعلَى َصْدرِِه ، أَْو قَالَ  َبَياضِ َمْتنِِه ِفي َخِضَرِة اَألَراِك ، فَقََضى َحاَجَتُه َوَتَوضَّأَ
َك ؟ : َيقْطُُر ِمْن ِلْحَيِتِه َعلَى َصْدرِِه ، فَقَالَ  ا فََعلَ ِشَراُد َجَمِل   ،أََبا َعْبِد اللَِّه َم

ا فََعلَ ِشَراُد ذَِلَك الَْجَملِ ؟  :ثُمَّ ارَْتَحلَْنا فََجَعلَ ال َيلَْحقُنِي ِفي الَْمِسريِ ، إِال قَالَ  ، السَّالُم َعلَْيَك أََبا َعْبِد اللَِّه َم
ا َرأَْيُت ذَِلَك َتَعجَّلُْت إِلَى الَْمِديَنِة ، واْجَتَنْبُت الَْمْسجَِد َوالُْمجَالََسةَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى ا ا فَلَمَّ للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّ

ِه  َتَحيَّْنُت َساَعةَ َخلَْوِة الَْمْسجِِد ، فَأََتْيُت الَْمْسجَِد فَقُْمُت أَُصلِّي ، َوَخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّهطَالَ ذَِلَك  َعلَْي
ْينِ وطَوَّلُْت َرَجاَء أَنْ َيذَْهَب وَيَدُعنِي ، طَوِّلْ أََبا َعْبِد : فَقَالَ  َوَسلََّم ِمْن َبْعضِ ِحْجرِِه فَْجأَةً فََصلَّى َركَْعَتْينِ َخِفيفََت

َواللَِّه َألْعَتِذَرنَّ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : فَقُلُْت ِفي َنفِْسي ، اللَِّه َما ِشئَْت أَنْ ُتطَوِّلَ فَلَْسُت قَاِئًما َحتَّى َتْنَصرَِف ، 
ا قَالَ  : فَقُلُْت ، الُم َعلَْيَك أََبا َعْبِد اللَِّه َما فََعلَ ِشَراُد ذَِلَك الَْجَملِ ؟ السَّ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وُألْبرِئَْن َصْدَرُه ، فَلَمَّ

  .َرِحَمَك اللَُّه ثَالثًا ، ثُمَّ لَْم ُيِعْد ِلَشْيٍء ِممَّا كَانَ : َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ َما َشَرَد ذَِلَك الَْجَملُ ُمْنذُ أَْسلََم ، فَقَالَ 
ةَ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َمْرَيَم ، أََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُعَبْيِدَحدَّثََن -٤٠٣٩  اللَِّه ا أَْحَمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْب

، َعْن َخوَّاِت بن ُجَبْيرٍ ،  َماَت : قَالَ بن أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن َيْعقُوَب بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ ، َعْن ُبْسرِ بن َسِعيٍد 



لَْمْرأَِة كَالٌم ، فَقَالَْت لََها َرُجلٌ َوأَْوَصى إِلَيَّ فَكَانَ ِفيَما أَْوَصى بِِه أُمُّ َولَِدِه َواْمَرأَةٌ ُحرَّةٌ ، فََوقََع َبْيَن أُمِّ الَْولَِد َوا
ي: الَْمْرأَةُ    َيا لَكَْعاُء غًَدا ُيْؤَخذُ بِأُذُنِِك فَُتَباِعَني ِف

، فَقَالَ  السُّوقِ ، ِه َوَسلََّم    .ال ُتَباُع : فَذَكَْرُت ذَِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
 ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زَِياٍد الْقَطََوانِيُّ -٤٠٤٠

  الَْحجَّاجِ الُْمَصفَّرِ ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ َخوَّاُت بن ُجَبْيرٍ ، حُمَحمَُّد بن 
اَق الَْهاِشِميُّ ، َحدَّثََنا َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َشبَّاٌب الُْعْصفُرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن إِْسَح

َم : َخوَّاِت بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ َخوَّاُت بن َصاِلحِ بن  َمرِْضُت فََعاَدنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
.ِه بَِما َوَعْدَتُه إِنَُّه لَْيَس ِمْن َمرِيضٍ َيْمَرُض إِالَّ َنذََر َشْيئًا َوَنَوى َشْيئًا ِمَن الَْخْيرِ فَِف ِللَّ: ، فَلَمَّا َبرِئُْت ، قَالَ   (  

ِه بن إِْسَحاَق َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْحَسْينِ بن َنْصرٍ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َشبَّاٌب الُْعْصفُرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَّ -٤٠٤١
َسلََّم ،  الَْهاِشِميُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي صَاِلُح بن َخوَّاِت بن َصاِلحٍ خَوَّاُت بن ُجَبْيرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ُه َحَراٌم : قَالَ  .َما أَْسكََر كَِثُريُه فَقَِليلُ  (  
، َحدَّثََنا ِعيَسى بن إِْبَراِه -٤٠٤٢ الْبَِرِكيُّ ،  يَمَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ 

، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َزْيٍد ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم ، َعْن َربِيَعةَ بن َعْمرٍ و ، َعْن َخوَّاِت بن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمْسهِرٍ 
، َيقُولُ : ُجَبْيرٍ ، قَالَ    َنا إِلَْيَك َحاَجةً فَالَْتفَتُّ فَإِذَا َرُسولَُخفِّْف فَإِنَّ لَ: كُْنُت أَُصلِّي فَإِذَا َرُجلٌ ِمْن َخلِْفي 

ِه َوَسلََّم  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي  (  
  ُخَرْيُم بن فَاِتٍك اَألَسِديُّ ُيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّه

لنَّْهِديُّ ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن إِْسَحاَق َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماِعيلَ ا -٤٠٤٣
َعنْ َرُسولِ  َسِمْعُت الرُّكَْيَن أََبا الرَّبِيعِ الْفََزارِيَّ ، َحدَّثَنِي َعمِّي ، َعْن أَبِي َعْبِد ُخَرْيمِ بن فَاِتٍك اَألَسِديِّ ،: ، قَالَ 

ِه َوَسلََّم ، قَالَ  ُموجَِبَتاِن َوِمثْلٌ بِِمثْلٍ َوَعْشَرةُ : ُس أَْرَبَعةٌ ، َواَألْعَمالُ ِستَّةٌ ، فَاَألْعَمالُ النَّا: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ا َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ ، َوَمْن َماَت كَاِفًرا َوَجَب ْت لَُه النَّاُر ، أَْضَعاٍف َوَسْبُع ِمائَِة ِضْعٍف ، ُموجَِبَتاِن َمْن َماَت ُمْسِلًم

ْبُد َيْعَملُ الَْحَسَنةَ لٍ الَْعْبُد َيُهمُّ بِالَْحَسَنِة فَُيكَْتُب لَُه َحَسَنةٌ ، وَيُهمُّ بِالسَّيِّئَِة فَال ُيْجَزى إِال بِِمثِْلَها ، َوالَْعَوِمثْلٌ بِِمثْ
ِة ِضْعٍف ، َوالنَّاُس أَْرَبَعةٌ فَُمَوسٌَّع َعلَْيِه فَُيكَْتُب لَُه َعْشًرا ، َوالَْعْبُد ُيْنِفُق النَّفَقَةَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَُيَضاَعُف لَُه َسْبُع ِم ائَ

ِه ِفي اآلِخَرِة ، َوُم ِه ِفي الدُّْنَيا ُمَوسٌَّع َعلَْي ٌر َعلَْي ِه ِفي الدُّْنَيا ِفي الدُّْنَيا ُمَوسٌَّع َعلَْيِه ِفي اآلِخَرِة ، َوَمقُْتو َوسٌَّع َعلَْي
ِه ِفي اآلِخَرِة َوَشِقيٌّ   ) .ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة  َمقُْتوٌر َعلَْي

ريِ بن َسلَْمانَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ِمْهَرانُ بن َعْبِد اللَِّه الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن َبِش -٤٠٤٤
بن الرَّبِيعِ ، َع رِو بن قَْيسٍ الُْمالِئيِّ ، َعنِ الرُّكَْينِ  ، َعنِ النَّبِيِّ ، َعْن َعْم نِ الرَّبِيعِ بن َعِميلَةَ ، َعْن ُخَرْيمِ بن فَاِتٍك 

، ِه َوَسلََّم    َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ٌع لَُه ِفي الدُّْنَيا َوِفي اآلِخَرِة ، َوِمْنُهْم ُمَوسٌَّع لَُه ِفي الدُّ: النَّاُس أَْرَبَعةٌ ، َواَألْعَمالُ ِستَّةٌ : قَالَ  ْنَيا ُمقَتٌَّر فَِمْنُهْم ُمَوسَّ
لدُّْنَيا َواآلِخَرِة ، َواَألْعَمالُ َعلَْيِه ِفي اآلِخَرِة ، َوِمْنُهْم ُمقَتٌَّر َعلَْيِه ِفي الدُّْنَيا ُمَوسٌَّع لَُه ِفي اآلِخَرِة ، َوِمْنُهْم َشِقيٌّ ِفي ا

َمْن َماَت ال ُيْشرُِك بِاللَِّه َشْيئًا : ِضْعٍف ، فَالُْموجَِبَتاِن  ُموجَِبَتاِن ، َوِمثْلٌ بِِمثْلٍ ، َوَعَشَرِة أَْضَعاٍف ، َوَسْبُع ِمائَِة: 



ْعَملَْها كُِت َمْن َعِملََها َدَخلَ الَْجنَّةَ ، َوَمْن َماَت ُيْشرُِك بِاللَِّه َشْيئًا َدَخلَ النَّاَر ، َوَمْن َهمَّ بَِسيِّئٍَة فَلَْم َي َبْت لَُه َحَسَنةً ، َو
ِه َسيِّ ا كُِتَبْت لَُه َعَشَرةَ أَْضَعاٍف ، كُِتَبْت َعلَْي ا كُِتَبْت لَُه َحَسَنةً فَإِنْ َعِملََه مَّ بَِحَسَنٍة فَلَْم َيْعَملَْه َمْن َه َوالنَّفَقَةُ ئَةً ، َو

  .ِفي َسبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َسْبُع ِمائَِة ِضْعٍف 
دَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ ، َح -٤٠٤٥

ِه َيِسريِ بن َعِميلَةَ ، َعْن ُخَرْيمِ بن فَاِتٍك ، َعنِ الرُّكَْينِ بن الرَّبِيعِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعمِّ : اَألَسِديِّ ، قَالَ  َعْن َشْيَبانَ 
ِه َوَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اللَِّه ، فَالنَّاُس : َصلَّى اللَُّه َعلَْي ي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة ، : النَّاُس أَْرَبَعةٌ ، َوأَْعَمالٌ ِستَّةٌ  ُمَوسٌَّع لَُه ِف

ِه ِفي الدُّْنَيا ، ُمَوسٌَّع َع ِه ِفي اآلِخَرِة ، َوَمقُْتوٌر َعلَْي ِه ِفي اآلِخَرِة ، َوَشِقيٌّ ِفي َوُمَوسٌَّع لَُه ِفي الدُّْنَيا َوَمقُْتوٌر َعلَْي لَْي
،: الدُّْنَيا َواآلِخَرِة ، َواَألْعَمالُ    ُموجَِبَتاِن ، َوِمثْلٌ بِِمثْلٍ ، َوَعْشَرةُ أَْضَعاٍف َوَسْبُع ِمائَِة ِضْعٍف 

ا ال ُيْشرُِك بِاللَِّه َشْيئًا َوَجَبْت : َوالُْموجَِبَتاِن  ا أَْو ُمْؤِمًن لَُه الَْجنَّةُ ، َوَمْن َماَت كَاِفًرا َوَجَبْت لَُه النَّاُر َمْن َماَت ُمْسِلًم
ْت ُه َوَحَرَص َعلَْيَها كُِتَب ْد أَْشَعَرَها قَلَْب لَُه َحَسَنةً َولَْم ُيَضاَعْف َشْيٌء  ، َوَمْن َهمَّ بَِحَسَنٍة َولَْم َيْعَملَْها ، فََعِلَم اللَُّه أَنَُّه قَ

َمْن َعِم، َوَمْن َهمَّ بَِسيِّئٍَة َو ِه ، َو ِه َواِحَدةً َولَْم ُيَضاَعْف َعلَْي ِه ، َوَمْن َعِملََها كُِتَبْت َعلَْي لَ لَْم َيْعَملَْها لَْم ُتكَْتْب َعلَْي
  َحَسَنةً كَاَنْت لَُه َعْشَر أَْمثَاِلَها ، َوَمْن أَْنفََق َنفَقَةً ِفي َسبِيلِ اللَِّه كَاَنْت لَُه بَِسْبعِ ِمائَِة ِضْعٍف

َحدَّثََنا اَألْشَجِعيُّ ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ بن أَبِي النَّْضرِ ، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ ، ،
، َعْن ُخَر ْيمِ بن فَاِتٍك ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُسفَْيانَ ، َعنِ الرُّكَْينِ بن الرَّبِيعِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َيِسريِ بن َعِميلَةَ 

ُه    .َوَسلََّم ، ِمثْلَ
يٍّ الُْجْعِفيُّ -٤٠٤٦  ، َعْن َزاِئَدةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن غَنَّامٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِل

ِه رَّبِيعِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َيِسريِ بن َعِميلَةَ ، َعْن ُخَرْيمِ بن فَاِتٍك اَألَسِديِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعَعنِ الرُّكَْينِ بن ال لَْي
ِه ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة ، َوُمَوسَّ: النَّاُس أَْرَبَعةٌ ، َواَألْعَمالُ ِستَّةٌ : َوَسلََّم ، قَالَ  ٌع َعلَْي ٌع لَُه ِفي الدُّْنَيا ، َوَمقُْتوٌر ُمَوسَّ

ي اآلِخ ي اآلِخَرِة ، َوُمَوسٌَّع َعلَْيِه ِف ْيِه ِفي الدُّْنَيا ، َمقُْتوٌر َعلَْيِه ِف ِه ِفي الدُّْنَيا َعلَْيِه ِفي اآلِخَرِة َوَمقُْتوٌر َعلَ َرِة َمقُْتوٌر َعلَْي
  ، َواَألْعَمالُ

، َمْن َماَت ُمْسِلًما أَْو ُمْؤِمًنا ال ُيْشرُِك بِاللَِّه ُموجَِبَتاِن ، َوِمثْلٌ بِِم: ِستَّةٌ  ، َوَسْبُع ِمائَِة ِضْعٍف  ، َوَعْشَرةُ أَْضَعاِفِه  ثْلٍ 
مَّ بَِحَسَنٍة َحتَّى ُيْشِعَرَها قَلَْبُه كُ اِفًرا أُْدِخلَ النَّاَر ، َوَمْن َه ال ِتَبْت لَُه َحَشْيئًا أُْدِخلَ الَْجنَّةَ ، َوَمْن َماَت كَ َسَنةٌ 

، َوَمْن َعِملَ َحَسَنةً كُِت َبْت لَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها ، ُتَضاَعُف َوَمْن َعِملَ َسيِّئَةً كُِتَبْت َعلَْيِه َسيِّئَةٌ َواِحَدةٌ لَْم ُتَضاَعْف َعلَْيِه 
  .َوَمْن أَْنفََق َنفَقَةً ِفي َسبِيلِ اللَِّه كُِتَبْت لَُه َسْبُع ِمائَِة ِضْعٍف 

 ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ الِْعْجِليُّ ، َحدَّثََنا إِْسَراِئيلُ -٤٠٤٧
، َعْن ُخَرْيمِ بن فَاِتٍك ، قَالَ  رِ بن َعِطيَّةَ  أَيُّ َرُجلٍ : ِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: إِْسحَاَق ، َعْن ِشْم

ال َجَرَم ال : ُتْسبِلُ إَِزاَرَك وُتْرِخي َشْعَرَك ، قُلُْت : َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما ُهَما ؟ قَالَ : أَْنَت لَْوال َخلََّتاِن ِفيَك ، قُلُْت 
  ) .وفََجزَّ َشْعَرُه ، َوَرفََع إَِزاَرُه : أَُعوُد ، قَالَ 

يُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعِل -٤٠٤٨
، َعْن ُخَرْيمِ بن فَاِتٍك ، قَالَ  رِ بن َعِطيَّةَ  ِه َوَسلََّم : َعْن ِشْم ُه َعلَْي ِن ِفيَك كُْنَت لَْوال َخلََّتا: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .أَْنَت الرَُّجلَ َتْسبِيلُ اِإلَزارِ ، وإِْرَخاُء الشَّْعرِ 



َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، -٤٠٤٩
رِ بن َعِطيَّةَ   ، َعْن ُخَرْيمِ بن إِْسحَاَق ، َعْن ِشْم

َسلََّم ، قَالَ    .نِْعَم الْفََتى ُخَرْيٌم لَْو أََخذَ ِمْن َشْعرِِه َوقَصََّر ِمْن إَِزارِِه : فَاِتٍك ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ْعنٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن إِْب -٤٠٥٠ َراهِيَم بن ُمَحمَِّد بن أَبِي ُعَبْيَدةَ بن َم

، َعْن ُخَرْيمِ رِ بن َعِطيَّةَ  بن فَاِتٍك أَنَُّه أََتى  الَْمْسُعوِديُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ِشْم
ِه َوَسلََّم ، قَالَ َما ُهَما : َيا ُخَرْيُم بن فَاِتٍك لَْوال َخْصلََتاِن ِفيَك لَكُْنَت أَْنَت الرَُّجلَ ، قَالَ :  النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َتْوِفُري َشْعرَِك ، َوَتْسبِيلُ إِزَارَِك ، فَاْنطَلََق ُخَرْيٌم فََجَز َشْعَرُه ، : بِأَبِي أَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه َحْسبِي َواِحَدةٌ ؟ قَالَ 
َجوَّابِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َمْنُصورٍ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْ، َزاَرُه َوقَصََّر إِ

، َعْن ِشْمرِ بن َعِطيَّةَ ، َعْن ُخَرْيمِ بن فَاِتٍك ، َع ِه َحدَّثََنا َعمَّاُر بن ُرَزْيقٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ  نِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َوَسلََّم ، َنْحَوُه 

َنا ُيوُنُس َحدَّثََنا َحاجُِب بن أركَني الْفَْرغَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمفَضَّلٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَ -٤٠٥١
رٍ ، َعْن أَْيَمَن بن ُخَرْيمِ بن فَاِتٍك ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ بن ُبكَْيرٍ ، َعنِ الَْمْسُعوِديِّ ، َعْن َعْبِد الْ قَالَ : َمِلِك بن ُعَمْي

ِه َوَسلََّم  َع ِمْن إَِزارِِه ، قَالَ : النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي ال : فَقَالَ ُخَرْيٌم : نِْعَم الْفََتى ُخَرْيٌم لَْو قَصََّر ِمْن َشْعرِِه ، َوَرفَ
  .َشْعرِي أُذُنِي ، َوال إَِزارِي َعِقبِي  ُيَجاوُِز
٤٠٥٢- ،   َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ 

  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح
  َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، ح

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن زَِياٍد : ْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَالُوا َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَو
بن النُّْعَماِن اَألَسِديِّ ، َعْن ُخَرْيمِ بن فَاِتٍك اَألَسِديِّ ، قَالَ  َصلَّى َرُسولُ اللَِّه : الُْعْصفُرِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحبِيبِ 

ِه َوَسلََّم َصالةَ الصُّْبحِ ، فَلَمَّا اْنَصَرَف قَاِئًما ، قَالَ َصلَّى  َعَدلَْت َشَهاَدةُ الزُّورِ اِإلْشَراَك بِاللَِّه ثَالثَ : اللَُّه َعلَْي
.٣١ـ٣٠حلج ا[} وَاْجَتنُِبوا قَْولَ الزُّورِ ُحَنفَاَء ِللَِّه غَْيَر ُمْشرِِكَني بِِه{: َمرَّاٍت ، ثُمَّ َتال َهِذِه اآلَيةَ   ( [  

، ح -٤٠٥٣   َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ 
ُمَحمَِّد َحدَّثََنا الَْوِليُد بن ُمْسِلمٍ ، َعْن : َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْزَداَد التَّْوزِيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد بن ُشَجاعٍ ، قَاال 

، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُخَرْيمِ بن فَاِتٍك اَألَسِديِّ َصاِحبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ال لَُّه َعلَْيِه بن أَيُّوَب بن َمْيَسَرةَ بن َحلَْبسٍ 
ْوطُ اللَِّه ِفي أَْرِضِه ، َيْنَتِقُم بِهِْم ِممَّْن أَْهلُ الشَّامِ َس: َوَسلََّم ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  ) .ما َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ، َوَحَراٌم َعلَى ُمَناِفِقيهِْم أَنْ َيظَْهُروا َعلَى ُمْؤِمنِيهِْم ، َوال َيُموُتوا إِال غَما َوَه
َر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا الَْعالُء -٤٠٥٤ رِ بن ُبْرقَانَ ، َعْن َعْمرِو  َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَم بن ِهاللٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َجْعفَ

  بن َوابَِصةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُخَرْيمِ بن فَاِتٍك اَألَسِديِّ ،

، قَالَ  ِه َوَسلََّم  اِئُم ِفيَها َخْيٌر ِمَن الْقَاِعِد ، َسَتكُونُ ِفْتَنةٌ النَّ: ِمْن بين َعْمرِو بن أََسٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
.َوالْقَاِعُد ِفيَها َخْيٌر ِمَن الَْماِشيِ ، َوالَْماِشي ِفيَها َخْيٌر ِمَن السَّاِعيِ ، َوالسَّاِعي َخْيٌر ِمَن الرَّاِكبِ   (  



اِهيَم الشَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُموَسى َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْر -٤٠٥٥
قَالَ ُخَرْيُم بن فَاِتٍك : اِإلْسكَْنَدرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق ، َعْن أَبِي َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

، قَالَ : َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني أَال أُْخبُِرَك كَْيَف كَانَ ُبُدوُّ إِْسالِمي ؟ قَالَ : ى َعْنُه ِلُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَ َبلَى 
ْعلَى َصْوِتي اِف فََناَدْيُت بِأََبْيَنَما أََنا أَطُوُف ِفي طَلَبِ َنَعمٍ ِلي إِذَا أََنا ِمْنَها َعلَى أَثَرٍ ، إِذْ أََجنَّنِي اللَّْيلُ بِأَبَْرقِ الَْعزَّ: 

ْوِمِه ، فَإِذَا َهاِتٌف َيْهِتُف  َوْيَحْك ُعذْ بِاللَِّه ِذي الَْجاللِ َوالَْمْجِد َوالنَّْعَماِء : أَُعوذُ بَِعزِيزِ َهذَا الَْواِدي ِمْن ُسفََهاِء قَ
  َواَألفَْضالِ َواقَْترِ آَياٍت ِمَن اَألْنفَالِ َوَوحِِّد اللََّه َوال ُتَبالِ ،

ذُْعًرا َشِديًدا ، فَلَمَّا َرَجْعُت إِلَى َنفِْسي ، قُلُْت : قَالَ  َيا أَيَُّها الَْهاِتُف َما َتقُولُ ؟ أََرَشٌد ِعْنَدَك أَْم َتْضِليلُ : فَذُِعْرُت 
  َهذَا َرُسولُ اللَِّه ِذي الَْخيَْراِت: َبيِّْن لََنا ُهِديَت َما الَْحوِيلُ ، قَالَ 

  لنََّجاِة َيأُْمُر بِالصَّْومِ َوبِالصَّالِةبَِيثْرَِب َيْدُعو إِلَى ا
  أَْرِشْدنِي ُرْشًدا ُهِديَت ال ُجْعَت َوال ُعَريَت: فَاتََّبْعُت َراِحلَِتي ، فَقُلُْت : وَيْنزُِع النَّاَس َعنِ الَْهَناِت ، قَالَ 

  َبرِْحَت َسِعيًدا مَا

َصاَحَبَك اللَُّه َوَسلََّم َنفَْسَك َوَبلَغَ اَألْهلَ : فَاتََّبَعنِي َوُهَو َيقُولُ : قَالَ  َبِقَيَت َوال ُتْؤِثْرنَ َعلَى الَْخْيرِ الَِّذي أُِتيَت
فََدَخلُْت الَْمِديَنةَ ، َوذَِلَك َيْوَم الُْجُمَعِة ، : َوأَدَّى رِْحلَكَا آِمْن بِِه أَفْلََح َربِّي َحقَّكَا واْنُصْرُه أََعزَّ َربِّي َنْصَركَا ، قَالَ 

اْدُخلْ َرِحَمَك اللَُّه ، فَإِنَُّه قَْد : لَْعُت ِفي الَْمْسجِِد ، فََخَرَج إِلَيَّ أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فَقَالَ فَاطَّ
َسلََّم َعلَى  ال أُْحِسُن الطُُّهوَر فََعلََّمنِي ، فََدَخلُْت الَْمْسجَِد فََرأَْيُت: َبلََغَنا إِْسالُمَك ، قُلُْت  النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ا ِمْن ُمْسِلمٍ َتَوضَّأَ فَأَْحَسَن الُْوُضوَء ثُمَّ َصلَّى َصالةً َيْحفَظَُها وَيْعِقلَُها إِال : الِْمْنَبرِ َيْخطُُب كَأَنَُّه الَْبْدُر ، َوُهَو َيقُولُ  َم
ُر بن ا لَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، لََتأِْتَينَّ َعلَى َهذَا الَْبيَِّنةَ أَْو ُألَنكِّلَنَّ بَِك ، فََشهَِد َدَخلَ الَْجنَّةَ ، فَقَالَ ِلي ُعَم

  ) .ِلي َشْيُخ قَُرْيشٍ ، ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه فَأََجاَز َشَهاَدَتُه 
نَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َتْسنِيمٍ الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َخِليفَةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْما -٤٠٥٦

ُر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ذَاَت َيْومٍ : اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  قَالَ ُعَم
َخَرْجُت ِفي بَِغاِء إِبِلٍ : نِ َعبَّاسٍ َحدِّثْنِي بَِحِديٍث ُتْعجُِبنِي بِِه ، فَقَالَ َحدَّثَنِي ُخرَْيُم بن فَاِتٍك اَألَسِديُّ ، قَالَ الْب

  ُخُروجِفَأََصْبُتَها بِاَألبَْرقِ الْعَزَّاِف ، فََعقَلُْتَها َوَتَوسَّْدُت ِذَراَع َبِعريٍ ِمْنَها ، َوذَِلَك ِحْدثَانَ 

ِه َوَسلََّم ، ثُمَّ قُلُْت  َوكَذَِلَك كَاُنوا َيْصَنُعونَ ِفي الَْجاِهِليَِّة ، : أَُعوذُ بَِعِظيمِ َهذَا الَْواِدي ، قَالَ : النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  الْحََرامِ َوالَْحاللِ َوْيَحَك ُعذْ بِاللَِّه ِذي الَْجاللِ ُمَنزِّلِ: فَإِذَا َهاِتٌف َيْهِتُف بِي ، َوَيقُولُ 

  َوَوحِِّد اللَِّه َوال ُتَباِلي َما َهْولُ ِذي الْجِنِّ ِمنِ اَألْهَوالِ
  ى َوَصاِلَح اَألْعَمالِ ،إِذْ َتذْكُُر اللََّه َعلَى اَألْمَيالِ َوِفي ُسُهوِلِ اَألْرضِ َوالْجِبَالِ َوَصاَر كَْيُد الْجِنِّ ِفي َسفَالِ إِال التُّقَ

  :فَقُلُْت  :قَالَ 
  َيا أَيَُّها الدَّاِعي َما َتحِيلُ أََرَشٌد ِعْنَدَك أَْم َتْضِليلُ ،

  َهذَا َرُسولُ اللَِّه ِذي الَْخْيَراِت َجاَء بِيس َوَحاِميَماِت: قَالَ 
  َوُسَورٍ َبْعُد ُمفَصَّالِت ُمَحرَِّماٍت وُمَحلِّالِت

  اسِ َعنِ الَْهَناِت قَْد كُنَّ ِفي اَأليَّامِ ُمْنكََراِتَيأُْمُر بِالصَّْومِ َوالصَّالِة وَيْزُجُر النَّ



أََنا َملَُك بن َماِلٍك َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى جِنِّ : قُلُْت َمْن أَْنَت َيْرَحُمَك اللَُّه ؟ قَالَ : ، قَالَ 
أََنا أَكِْفيكَُها َحتَّى أَُؤدَِّيَها : ِلي َمْن َيكِْفينِي إِبِِلي َهِذِه َألَتْيُتُه َحتَّى أُوِمَن بِِه ، قَالَ لَْو كَانَ : قُلُْت : أَْهلِ َنْجٍد ، قَالَ 

اْعَتقَلُْت َبِعًريا ِمْنَها ، ثُمَّ أََتْيُت الَْمِديَنةَ فََوافَقَُت النَّا ُمَعِة َوُهْم ِفي َس َيْوَم الُْجإِلَى أَْهِلَك َساِلَمةً إِنْ َشاَء اللَُّه ، فَ
فَقَالَ َيقُْضونَ َصالَتُهْم ، ثُمَّ أَْدُخلُ فَإِنِّي دَاِئٌب أُنِيُخ َراِحلَِتي إِذْ َخَرَج إِلَيَّ أَُبو ذَرٍّ َرِحَمُه اللَُّه ، : الصَّالِة ، فَقُلُْت 

، فَلَمَّا َرآنِي ، قَالَ فَ، اْدُخلْ : َيقُولُ لََك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِلي    َما فََعلَ الشَّْيُخ الَِّذي: َدَخلُْت 

ُه اللَُّه ، فَقَالَ : قَالَ ، َضِمَن لََك أَنْ ُيَؤدَِّي إِبِلََك إِلَى أَْهِلَك َساِلَمةً ؟ أََما إِنَُّه أَدَّاَها إِلَى أَْهِلَك َساِلَمةً ؟  قُلُْت َرِحَم
، فَقَالَ : ِه َوَسلََّم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي .أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوَحُسَن إِْسالُمُه : أََجلْ َرِحَمُه اللَُّه   (  

  ُخَرْيُم بن أَْوسِ بن َحارِثَةَ بن المٍ الطَّاِئيُّ
  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َوأَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر ، ح -٤٠٥٧
َحدَّثََنا أَُبو السُّكَّْينِ َزكَرِيَّا بن َيْحَيى ، َحدَّثَنِي َعمُّ أَبِي َزْحرُ : ُمَحمَُّد بن ُموَسى بن َحمَّاٍد الَْبْرَبرِيُّ ، قَالُوا  َوَحدَّثََنا

، قَالَ  ْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه كُنَّا ِع: قَالَ ُخَرْيُم بن أَْوسِ بن َحارِثَةَ بن المٍ : بن ِحْصنٍ ، َعْن َجدِِّه ُحَمْيِد بن َمْنَهبٍ 
َسلََّم  ُه اللَُّه ، َعلَْيِه َو َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أُرِيُد أَنْ أَْمَدَحَك ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ : فَقَالَ لَُه الَْعبَّاُس بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َرِحَم

ِه َوَسلََّم    :فَأَْنَشأَ الَْعبَّاُس ، َيقُولُ ، ُه فَاَك َهاِت ال َيفُْضضِ اللَّ: َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  قَْبِلَها ِطْبَت ِفي الظِّاللِ َوِفي ُمْسَتْوَدعٍ َحْيثُ ُيْخَصُف الَْوَرُق

  ثُمَّ َهَبطَْت الْبِالَد ال َبَشٌر أَْنَت َوال ُمْضَغةٌ َوال َعلَُق
  الَْغَرُق َبلْ ُنطْفَةٌ َتْركَُب السَِّفَني َوقَْد أَلَْجَم َنْسًرا َواَهلَُه

  ُتْنقَلُ ِمْن َصاِلبٍ إِلَى َرِحمٍ إِذَا َمَضى َعاِلٌم َبَدا طَبَُق
  َحتَّى اْحَتَوى َبْيُتَك الُْمَهْيِمُن ِمْن َخْنَدَف َعلَْياَء َتْحَتَها النُّطُْق
  َوأَْنَت لَمَّا ُوِلْدَت أَْشَرقَِت اَألْرُض َوَضاَءْت بنورَِك اُألفُُق

  ) .ِء َوِفي النُّورِ َوُسْبلُ الرََّشاِد َنخَْترُِق فََنْحُن ِفي الضَِّيا
ٍد الَْبْرَبرِيُّ ، َوَعْبَدانُ -٤٠٥٨   َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى بن َحمَّا

، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو السُّكَْينِ ، َحدَّثََنا َعمُّ أَبِي َزْحرِ بن ِحْصنٍ ، َعْن َجدِِّه ُحَمْيِد بن َمْنَه: بن أَْحَمَد ، قَاال  قَالَ : بٍ 
َم ، َيقُولُ : ُخَرْيُم بن أَْوسٍ  ، : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ َهِذِه الِْحَريةُ ، الَْبْيَضاُء قَْد ُرِفَعْت ِلي 

ٍة َشْهَباَء ُمْعَتجَِرةٌ بِ َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَإِنْ َنْحُن : ِخَمارٍ أَْسَوَد ، فَقُلُْت َوَهِذِه الشَّْيَماُء بنُت ُبقَْيلَةَ اَألْزِديَّةُ َعلَى َبْغلَ
ِهي لََك ، ثُمَّ اْرَتدَِّت الَْعَرُب فَلَْم َيْرَتدَّ أََحٌد ِمْن طَيٍِّئ ، : َدَخلَْنا الِْحَريةَ َوَوَجْدُتَها َعلَى َهِذِه الصِّفَِة فَهِي ِلي ؟ قَالَ 

ا قَالَ ِفيَنا َوكُنَّا ُنقَاِتلُ بين أََسٍد ، َو   :ِفيهِْم طُلَْيَحةُ بن ُخَوْيِلٍد الْفَقَْعِسيُّ فَاْمَتَدَحَنا َخاِلُد بن الَْوِليِد ، َوكَانَ ِفيَم
  َجَزى اللَُّه َعنَّا طَيِّئًا ِفي ِدَيارَِها بُِمْعَتَرِك اَألْبطَالِ َخْيَر َجَزاِء

  الصََّبا أَلَْوْت بِكُلِّ ِخَباِء ُهْم أَْهلُ َراَياِت السََّماَحِة َوالنََّدى إِذَا َما
  ُهْم َضَرُبوا قَْيًسا َعلَى الدِّينِ َبْعَدَما أََجاُبوا ُمَناِدي ظُلَْمٍة وَعَماِء

ِلَمةَ َوأَْصَحابِِه ، أَقَْبلَْنا  ، فَلَمَّا فََرغَْنا ِمْن ُمَسْي ِة الَْبْصَرِة ، فَلَِقيَنا إِلَى َناِحَيثُمَّ َساَر َخاِلٌد إِلَى ُمَسْيِلَمةَ ، فَِسْرَنا َمَعُه 
، قَالَ أَُبو السُّكَْينِ  ، َولَْم َيكُْن أََحٌد أَْعَدى ِللَْعَربِ ِمْن ُهْرُمَز  َوبِِه ُيْضَرُب الَْمثَلُ ، : ُهْرُمَز بِكَاِظَمٍة ِفي َجْمعٍ َعِظيمٍ 



الَْوِليِد َوَدَعا إِلَى الْبََرازِ فََبَرَز لَُه ُهْرُمُز ، فَقََتلَُه َخاِلٌد َرِضَي أَْنَت أَكْفَُر ِمْن ُهْرُمَز فََبَرَز لَُه َخاِلُد بن : َتقُولُ الَْعَرُب 
ُه فَّلَ   اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َوكََتَب بِذَِلَك إِلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فََن

َز ِمائَةَ أَلِْف ِد َبلََغْت قَلَْنُسَوةُ ُهْرُم ْرَهمٍ ، َو كَاَنِت الْفُْرُس إِذَا أَْشَرَف ِفيَها َرُجلٌ َجَعلُوا قَلَْنُسَوَتُه بِِمئَِة أَلِْف َسلََبُه ، فَ
ا َعلَى  ُء بنُت ُبقَْيلَةَ اَألْزِديَّةُِدْرَهمٍ ، ثُمَّ ِسْرَنا َعلَى طَرِيقِ الطَّفِّ َحتَّى َدَخلَْنا الِْحَريةَ ، فَكَانَ أَوَّلَ ِمْن َتلَقَّاَنا ِفيَها َشْيَم
، فََتَعلَّقُْت بَِه ِه َوَسلََّم  ُه َعلَْي َهِذِه َوَهَبَها ِلي : ا ، َوقُلُْت َبْغلٍَة لََها َشْهَباَء بِِخَمارٍ أَْسَوَد كََما قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

َنةَ فَأََتْيُتُه بَِها ، فََسلََّمَها إِلَيَّ ، َوَنَزلَ إِلَْيَنا أَُخوَها َعْبُد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََدَعانِي َخاِلٌد َعلَْيَها الَْبيِّ
: ال أَْنقُُصَها َواللَِّه ِمْن َعْشرِ ِمائٍَة َشْيئًا ، فََدفََع إِلَيَّ أَلَْف ِدْرَهمٍ ، فَِقيلَ ِلي : بِْعنِيَها ، فَقُلُْت : الَْمِسيحِ ، فَقَالَ ِلي 

ي غَْيرِ َهذَا الَْحِديِث : ئَةَ أَلٍْف لََدفََعَها إِلَْيَك ، فَقُلُْت لَْو قُلَْت ِما ، َوَبلََغنِي ِف ا أَْحِسُب أَنَّ َماال أَكْثََر ِمْن َعْشرِ ِمائٍَة  َم
ِه بن ُعَمَر    ) .أَنَّ الشَّاِهَدْينِ كَاَنا ُمَحمََّد بن َمْسلََمةَ ، َوَعْبَد اللَّ

َو ُخفَاُف بن إَِمياَء بن قَْحالنَ بن َحارِثَةَ بن ِغفَارٍُخفَاُف بن إَِمياَء بن َرَحَض   ةَ الِْغفَارِيُّ ، َوُه
لٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِال -٤٠٥٩

ظَلَةَ بن َعِليٍّ اَألْسلَِميِّ ، أَنَّ ُخفَاَف بن إَِمياَء الِْغفَارِيَّ أَْخَبَرُه ، َوكَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ ، أَن َحدَّثَنِي اْبُن َحْرَملَةَ ، َعْن َحْن
اَم ِفي َصالٍة ِمَن الصَّلََواِت ، فَلَمَّا َرفََع َرأَْسُه ِمَن الرُّكُ   :وعِ ، قَالَ َّرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ

، َوأَْسلَُم َسالََمَها اللَُّه اللَُّهمَّ الَْعْن ِلْحيَاًنا َورِْعال َوذَكَْوانَ َوُعَصيَّةَ َعَصِت اللََّه َوَرُسولَُه ، َوِغفَاُر غَفََر اللَُّه لََها ، 
لْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َضْمَرةَ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ ا

، َعْن ُخفَاِف بن إَِمياَء الِْغفَارِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ، َعْن َحْنظَلَةَ بن َعِليٍّ  َم  الرَّْحَمنِ بن َحْرَملَةَ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن َحدَّثََنا ُم، َصلَّى َصالةً ، فَذَكََر ِمثْلَُه 

بن إَِمياَء ، َعنِ النَّبِيِّ َص يٍّ ، َعْن ُخفَاِف  لَّى اللَُّه َعلَْيِه ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحْرَملَةَ ، َعْن َحْنظَلَةَ بن َعِل
ُه َوَس .لََّم ، ِمثْلَ  (  

انُ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي ِعْمَر -٤٠٦٠
، َعْن ُخفَاِف بن إَِمياَء بن َرَحَضةَ الِْغفَارِيِّ ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَنَُّه قَالَ  أََنسٍ ، َعْن َحْنظَلَةَ بن َعِليٍّ 

ُه لََها ، َوأَْسلَ: َوَسلََّم ِفي َصالٍة  ، َوِغفَاُر غَفََر اللَّ ُم اللَُّهمَّ الَْعْن بين ِلْحَيانَ َورِْعال َوذَكَْوانَ َوُعَصيَّةَ َعَصْوا اللََّه 
  .َسالََمَها اللَُّه 

َمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َخاِلٍد الَْوْهبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا أَْح -٤٠٦١
  إِْسحَاَق ، ح

َهاُرونَ ، أََنا ُمَحمَُّد بن َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن 
  إِْسحَاَق ، َعْن ِعْمَرانَ بن

يٍّ اَألْسلَِميِّ ، َعْن ُخفَاِف بن إَِمياَء بن َرَحَضةَ الِْغفَارِيِّ ، قَالَ  َصلَّى بنا بنا النَّبِيُّ : أَبِي أََنسٍ ، َعْن َحْنظَلَةَ بن َعِل
ِه َوَسلََّم الْفَْجَر ، فَلَمَّ َعَن اللَُّه ِلْحَياًنا َورِْعال َوذَكَْوانَ : ا َرفََع َرأَْسُه ِمَن الرَّكَْعِة اآلِخَرِة ، قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْي لَ

َر اللَُّه لََها  ا قََضى الصَّالةَ ، َوُعَصيَّةَ َعَصِت اللََّه َوَرُسولَُه ، أَْسلَُم َسالََمَها اللَُّه ، َوِغفَاُر غَفَ أَقَْبلَ ثُمَّ َخرَّ َساجًِدا ، فَلَمَّ



  .َيا أَيَُّها النَّاُس إِنِّي لَْسُت أََنا قُلُْت َهذَا ، َولَِكنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَُه : َعلَى النَّاسِ بَِوْجهِِه ، فَقَالَ 
إِْسَماِعيلُ بن َجْعفَرٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبَراهِيَم اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا  -٤٠٦٢

، َعنِ الَْحارِِث بن ُخفَاِف بن إَِمياَء ، قَالَ  بن : ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو ، َعْن َخاِلِد بن َعْبِد اللَِّه بن َحْرَملَةَ  قَالَ ُخفَاُف 
، ثُمَّ َرفََع َرأَْس: إَِمياَء  ْيِه َوَسلََّم  ، : ُه ، فَقَالَ َركََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ ِغفَاُر غَفََر اللَُّه لََها ، َوأَْسلَُم َسالََمَها اللَُّه 

، ثُمَّ إِنَُّه َوقََع َساجًِد : ا ، قَالَ ُخفَاٌف َوُعَصيَّةُ َعَصِت اللََّه َوَرُسولَُه ، اللَُّهمَّ الَْعْن بين ِلْحَيانَ َورِْعال َوذَكَْوانَ 
  .ِمْن أَْجلِ ذَِلَك فَُجِعلَْت لَْعَنةُ الْكَفََرِة 

َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو ، َعْن َخاِلِد بن  -٤٠٦٣
، َعنِ الَْحارِِث بن ُخفَاِف بن إَِمياَء بن َرَحَضةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ ِه :  بن َحْرَملَةَ  َركََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ح   َوَسلََّم ، 
  َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ

  بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح
بن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال 

لَ ،  ، َعنِ الَْحارِِث بن ُخفَاِف بن إَِمياَء ، َعْن أَبِيِه ، قَا َملَةَ  َركََع َرُسولُ اللَِّه : َحدَّثََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه بن َحْر
ِه َوَسلََّم ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه ، فَقَالَ  ، َوُعَصيَّةُ َعَصْوا اللََّه ِغ: َصلَّى اللَُّه َعلَْي فَاُر غَفََر اللَُّه لََها َوأَْسلَُم َسالََمَها اللَُّه 

  .َوَرُسولَُه ، اللَُّهمَّ الَْعْن بين ِلْحَيانَ ، اللَُّهمَّ الَْعْن رِْعال َوذَكَْوانَ اللَُّه أَكَْبُر ثُمَّ َخرَّ َساجًِدا 
ِه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن َيِعيَش ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَّ -٤٠٦٤

، َعْن ُخفَاِف بن إَِمياَء بن َرَحَضةَ الِْغفَارِيِّ ، قَالَ  كَانَ َرُسولُ : إِْسحَاَق ، َعْن ِعْمَرانَ بن أَبِي أََنسٍ ، َعْن ِمقَْسمٍ 
ِه َوَسلََّم اللَِّه َصلَّى ا ، َيقُولُونَ : للَُّه َعلَْي : إِذَا َجلََس ِفي آِخرِ َصالِتِه ُيِشُري بِأُْصُبِعِه السَّبَّاَبِة ، َوكَانَ الُْمْشرِكُونَ 

  ) .َيْسَحُر بَِها َوكَذَبُوا ، َولَِكنَُّه التَّْوِحيُد 
  َخْشَخاٌش الَْعْنَبرِيُّ

  َمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، حَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْح -٤٠٦٥
  َوَحدَّثََنا الْعَبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الَْواِسِطيُّ ، ح

ٌم ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ، َعْن ُحَصْينِ َحدَّثََنا ُهَشْي: َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، قَالُوا 
ِه َوَسلََّم َوَمِعي اْبنِي ،: بن أَبِي الُْحرِّ ، أَنَّ الَْخْشَخاَش الَْعْنَبرِيَّ ، قَالَ    جِئُْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

.لَْيِه َوال َيْجنِي َعلَْيَك ال َتْجنِي َع: فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم   (  
  َخِليفَةُ بن َعِديٍّ اَألْنَصارِيُّ ، َبْدرِيٌّ

مَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِضَراُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن ُمَح -٤٠٦٦
يٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ِمَن اَألْنَصارِ  ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ َع َعِل َخِليفَةُ بن : ، َعْن أَبِيِه ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َم

  .َعِديٍّ ِمْن بين َبَياَضةَ ، َبْدرِيٌّ 
  ِخذَاٌم أَُبو َوِديَعةَ

َعِليُّ بن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فَُضْيلٍ ، َعْن َيْحَيى  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا -٤٠٦٧



أَْنكََح ِخذَاٌم اْبَنَتهُ : بن َسِعيٍد ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوُمَجمِّعٍ ابين يزيد بن جارية ، قَاال 
.ِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََرْت ذَِلَك لَُه فََردَّ نِكَاَحَها َوِهي كَارَِهةٌ َرُجال َوِهي ثَيٌِّب ، فَأََت  (  

  َخَرَشةٌ الُْمَحارِبِيُّ
ُد بن َحمََّحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن أَبِي ُموَسى اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن كَْعبٍ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا ُم -٤٠٦٨

  ِحْمَيرٍ ، ح
، َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب ن ُمَهاجِرٍ ، ِكالُهَما 

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : َخَرَشةَ الُْمَحارِبِيَّ ، قَالَ  َسِمْعُت: َعْن ثَابِِت بن َعْجالنَ ، َحدَّثَنِي أَُبو كَِثريٍ الُْمَحارِبِيُّ ، قَالَ 
ِه َوَسلََّم  ا َسَتكُونُ ِفَتٌن النَّاِئُم ِفيَها َخْيٌر ِمَن الَْيقْظَاِن ، َوالَْجاِلُس ِفيَها َخْيٌر ِمَن الْقَاِئمِ ، َوالْقَاِئُم ِفيَه: َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  َخْيٌر ِمَن الَْماِشيِ ،

َيْمشِ بَِسْيِفِه إِلَى الصَّفَاِة فَلَْيْضرِْبُه َحتَّى َيْنكَِسَرَوالَْماِش ِه فَلْ  ، ثُمَّ َيضْطَجُِع ي َخْيٌر ِمَن السَّاِعيِ ، أَال فََمْن أََتْت َعلَْي
  ) .َحتَّى َتْنَجِلَي َعمَّا اْنَجلَْت 

  َخَرَشةُ بن الَْحارِِث
فََرجِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد بن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنَباعِ َرْوُح بن الْ -٤٠٦٩

، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى  ِه َوَسلََّم ، أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َخَرَشةَ بن الَْحارِثَِة َصاِحبِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ اللَُّه َعلَْي
ا ، فََتْنزِلَ السَّْخطَةُ َعلَْيهِْم فَُتِص:  .يَبُه َمَعُهْم ال َيْشَهُد أََحٌد ِمْنكُْم قَِتيال قُِتلَ َصبًْرا فََعَسى أَنْ ُيقَْتلَ َمظْلُوًم  (  

  الْخِْرَباُق
ثََنا يَزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ ، َحدَّ -٤٠٧٠

، قَالَ  َم ِفي : َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ  َسلََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
أَقَُصَرِت : الِْخْربَاُق ، َوكَانَ طَوِيلَ الَْيَدْينِ ، فَقَالَ : لَْيِه َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه ثَالِث َركََعاٍت ِمَن الَْعْصرِ ، فََدَخلَ فَقَاَم إِ

اَم فََصلَّى ِتلَْك الرَّكَْعةَ : أَْصَدَق ، فَقَالُوا : الصَّالةُ َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ فََخَرَج ُمْغَضًبا َيُجرُّ رَِداَءُه ، فَقَالَ  .َنَعْم ، فَقَ  (  
  أَُبو َسالَمةَ السُّلَِميُِّخَداُش 
ْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُعثَْمانَ بن َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ -٤٠٧١

  َنَزلَ بنا أَُبو َسالَمةَ السُّلَِميُّ: ، قَالَ  َشرِيٍك ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعاِصمٍ ، َعْن أَبِيِه

  .فَأََضفَْناُه َشْهَرْينِ 
، َعْن ُعَبْي -٤٠٧٢ ِد اللَِّه بن َعِليٍّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، أََنا َشْيَبانُ ، َعْن َمْنُصورٍ 

َسلََّم ، قَالَ ، َعْن ُعْرفُطَةَ السُّلَِم أُوِصي اْمَرأً بِأُمِِّه ، : يِّ ، َعْن ِخَداشٍ أَبِي َسالَمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ِه أَذًى ُيْؤِذيِه    .أُوِصي اْمَرأً بِأَبِيِه ، أُوِصي اْمَرأً بَِمْوالُه الَِّذي َيِليِه ، َوإِنْ كَانَ َعلَْي

  مَُّد بن إِْسَحاَق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، حَحدَّثََنا ُمَح -٤٠٧٣
، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن َمْن ُصورٍ 

، َعْن ِخَداشٍ أَبِي َسالَمةَ ،  َسلََّم : قَالَ بن َعِليٍّ  أُوِصي اْمَرأً بِأُمِِّه ، أُوِصي اْمَرأً : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ِه ِمْنُه أَذًى ُيْؤِذيِه  .بِأَبِيِه ، أُوِصي اْمَرأً بَِمْوالُه الَِّذي َيِليِه ، َوإِنْ كَانَ َعلَْي  (  



، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّ -٤٠٧٤ ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن َمْنُصورٍ 
ِه َوَسلََّم : َعِليٍّ ، َعْن أَبِي َسالَمةَ السُّلَِميِّ ، قَالَ   أُوِصي اْمَرأً بِأُمِِّه ، أُوِصي اْمَرأً: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه أَذًى ُيْؤِذ ِه ِفي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد ، يِه بِأُمِِّه ، أُوِصي اْمَرأً بِأَبِيِه ، أُوِصي اْمَرأً بَِمْوالُه الَِّذي َيِليِه ، َوإِنْ كَاَنْت َعلَْي
، َحدَّثََنا َعبِيَدةُ بن ُحَمْيٍد  بن َعِليِّ بن اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُجَباَرةُ بن َمْغلَسٍ  ، َعْن َعْبِد اللَِّه  ، َعْن َمْنُصورٍ 

، َعْن أَبِي َسالَمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى   ُعْرفُطَةَ 

ثْلَُه    .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِم
  َخْزَرٌج اَألْنَصارِيُّ

مَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُوَد الصَّوَّاُف التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَح -٤٠٧٥
، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  رِ بن ُمَحمٍَّد  رٍ الُْجْعِفيُّ ، َعْن َجْعفَ َسِمْعُت الَْحارِثَ بن الَْخْزَرجِ ، : أََبانَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِشْم

، َيقُولُ َسِمْعُت َر: َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : َيقُولُ  َوَنظََر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ِه السَّالُم ِعْنَد َرأْسِ َرُجلٍ ِمَن اَألْنَصارِ ، فَقَالَ  َيا َملََك الَْمْوِت اْرفُْق بَِصاِحبِي فَإِنَُّه : َوَسلََّم إِلَى َملَِك الَْمْوِت َعلَْي

، فَقَالَ َملَُك الَْمْوِت َعلَْيِه السَّالُم  ْم َيا ُمَحمَُّد : ُمْؤِمٌن  ِطْب َنفًْسا َوقَرَّ َعْيًنا ، َواْعلَْم أَنِّي بِكُلِّ ُمْؤِمنٍ َرِفيٌق ، َواْعلَ
ِه قُْمُت ِفي الدَّارِ َوَمِعي  َما َهذَا الصَّارُِخ ؟ : ُروُحُه ، فَقُلُْت أَنِّي َألقْبُِض ُروَح اْبنِ آَدَم فَإِذَا َصَرَخ َصارٌِخ ِمْن أَْهِل

َتْرَضْوا بَِما َصَنَع اللَُّه َواللَِّه َما ظَلَْمَناُه َوال َسَبقَْنا أََجلَُه َوال اْسَتْعَجلَْنا قََدَرُه ، وَمالََنا ِفي قَْبِضِه ِمْن ذَْنبٍ ، فَإِنْ 
ةً ، ُتْؤَجُروا ، َوإِنْ َتْحَزُنوا وَتْسَخطُوا َتأْثَُموا وُت ةً َوَعْوَد ْؤَزُروا ، َما لَكُْم ِعْنَدَنا ِمْن ُعْتَبى ، َوإِنَّ لََنا ِعْنَدكُْم َبْعُد َعْوَد

مٍ َتصَفَُّحُهْم ِفي كُلِّ َيْوفَالَْحذَُر َوَما ِمْن أَْهلِ َبْيٍت َيا ُمَحمَُّد َشْعٌر َوال َمَدٌر ، َبرٌّ َوال َبْحٌر ، َسْهلٌ َوال َجَبلٌ ، إِال أََنا أَ
أَنْ أَقْبَِض ُروَح َبُعوَضٍة َما َولَْيلٍَة َحتَّى َألَنا أَْعَرُف بَِصِغريِِهْم وكَبِريِِهْم ِمْنُهْم بِأَْنفُِسهِْم ، َواللَِّه َيا ُمَحمَُّد لَْو أََرْدُت 

  قََدْرُت

َو أَِذنَ بِقَْبِضَها ، قَالَ َجْعفٌَر  نِي أَنَُّه إِنََّما َيَتَصفَُّحُهْم ِعْنَد َمَواِقيِت الصَّالِة فَإِذَا َبلََغ: َعلَى ذَِلَك َحتَّى َيكُونَ اللَُّه ُه
ُه الَْملَُك ال إِلََه إِال َنظََر ِعْنَد الَْمْوِت ، فََمْن كَانَ ُيَحاِفظُ َعلَى الصَّلََواِت َدَنا ِمْنُه الَْملَُك َوَدفََع َعْنُه الشَّْيطَانَ ، َوُي لَقُِّن

  ) .ولُ اللَِّه ، َوذَِلَك الَْحالُ الَْعِظيُم اللَُّه ُمَحمٌَّد َرُس
  َحْوطٌ: َخْوطُ بن َعْبِد الُْعزَّى ، َوُيقَالُ 

ْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َعْن َع -٤٠٧٦
ِه َوَسلََّم أََمَر بِقَطْعِ الَْجَرسِ ُبَرْيَدةَ ،    ) .َحدَّثَنِي َخْوطُ بن َعْبِد الُْعزَّى ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َعْن  يٍد ،َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث بن َسِع -٤٠٧٧

 ُمَضَر َوِفيَها َجَرٌس ، ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َعْن أَبِي ُبَرْيٍد ، َعْن َخْوِط بن َعْبِد الُْعزَّى ، أَنَُّه َحدَّثَنِي أَنَّ ُرفْقَةً َمرَّْت ِمْن
َم  .َرٌس ال َتقُْرُب الَْمالِئكَةُ ُرفْقَةً ِفيَها َج: فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ  (  

  ُخَبْيُب بن َعِديٍّ اَألْنَصارِيُّ
رِ -٤٠٧٨ رٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْم و بن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَم

، َوأَمََّر َعلَْيهِْم َبَعثَ َرُسو: ُسفَْيانَ الثَّقَِفيِّ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسرِيَّةً َعْيًنا لَُه 
َر ، فَاْنطَلََق َحتَّى إِذَا كَاُنوا بَِبْعضِ الطَّرِيقِ َبْيَن ُعْسفَانَ َو ، ُنُزوالَعاِصَم بن ثَابٍِت ، َوُهَو َجدُّ َعاِصمِ بن ُعَم   َمكَّةَ 



اقَْتصُّوا آثَاَرُهْم َحتَّى َنَزلُوا َمْنزِال ، : ْيلٍ ُيقَالُ لَُهْم ذَكَُروا ِلَحيٍّ ُهذَ بنو ِلْحَيانَ ، فََتبُِعوُهْم بِقَرِيبٍ ِمْن َرُجلٍ َرامٍ ، فَ
َتْمرِ َيثْرَِب ، فَاتََّب: فََوَجُدوا ِفيِه َنَواةَ َتْمرٍ َتَزوَُّدوُه ِمْن َتْمرِ الَْمِديَنِة ، فَقَالُوا  ُعوا آثَاَرُهْم َحتَّى لَِحقُوُهْم ، َهذَا ِمْن 

ا آَنَسُهْم َعاِصُم بن ثَابٍِت َوأَْصَحاُبُه لََجئُوا إِلَى فَْدفٍَد ، َوَجاَء الْقَْوُم فَأََحاطُوا بِهِْم ، فَقَالُو لَكُُم الَْعْهُد : ا فَلَمَّ
، اللَُّهمَّ : ، فَقَالَ َعاِصُم بن ثَابٍِت  َوالِْميثَاُق إِنْ َنَزلُْتْم إِلَيَْنا أَنْ ال َنقُْتلَ ِمْنكُْم َرُجال أَمَّا أََنا فَال أَْنزِلُ ِفي ِذمَِّة كَاِفرٍ 

، َوَبِقَي ُخَبْيُب بن َعِديٍّ : أَْخبِْر َعنَّا َرُسولََك ، قَالَ  ا ِفي َسْبَعِة َنفَرٍ  َتلُوا َعاِصًم َوَزْيُد بن ، فَقَاَتلُوُهْم فََرَمْوُهْم َحتَّى قَ
، َوكَانَ قَْتلُ الَْحارِِث َيْوَم َبَدِثَنةَ َح ْدرٍ ، تَّى َباُعوُهَما بَِمكَّةَ ، َواْشَتَرى ُخَبْيًبا بنو الَْحارِِث بن َعاِمرِ بن َنْوفَلٍ 

ْتِلِه اْسَتَعاَر ُموَسى ِمْن إِْحَدى بناِت الْحَارِِث ، فَأََع اَرْتُه ِلَيْسَتِحدَّ بَِها فََمكَثَ ِعْنَدُهْم أَِسًريا َحتَّى إِذَا أَْجَمُعوا َعلَى قَ
ا َرأَْتُه فَزَِعْت فََزًعا : فََغفَلُْت َعْن َصبِيٍّ ِلي ، فََدَرَج إِلَْيِه َحتَّى أََتاُه ، قَالَْت : ، قَالَ  فَأََخذَُه فََوَضَعُه َعلَى فَِخِذِه ، فَلَمَّ

َما : فَكَاَنْت َتقُولُ : أَقُْتلَُه ؟ َما كُْنُت َألفَْعلَ إِنْ َشاَء اللَُّه ، قَالَ أََتْخَشْيَن أَنْ : َعَرفَُه ِفيَّ َوالُْموَسى ِفي َيَدُه ، فَقَالَ 
ا بَِمكَّةَ َيْوَمِئٍذ ِمْن ثََم ي َرأَْيُت أَسًِريا َخْيًرا ِمْن ُخَبْيبٍ ، لَقَْد َرأَْيُتُه َيأْكُلُ ِمْن ِقطِْف ِعَنبٍ ، َوَم َرٍة ، َوإِنَُّه لَُموثٌَق ِف

  َوَما كَانَ إِال رِْزٌق َرَزقَُه اللَُّه الَْحِديِد ،

ْينِ ، ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ َخَرُجوا بِِه الَْحَرَم ِلَيقُْتلُوُه ، فَقَالَ : إِيَّاُه ، قَالَ  ، فََصلَّى َركَْعَت لَْوال أَنْ : َدُعونِي أَُصلِّي َركَْعَتْينِ 
لَ َتَرْونَ أَنَّ َما بِي َجَزٌع ِمَن الَْمْوِت لَزِْدُت ،  اللَُّهمَّ أَْحِصهِْم : فَكَانَ أَوَّلُ َمْن َسنَّ الرَّكَْعَتْينِ ِعْنَد الْقَْتلِ ُهَو ، ثُمَّ قَا

َولَْسُت أَُباِلي ِحَني أُقَْتلُ ُمْسِلًما َعلَى أَيِّ ِشقٍّ كَانَ ِفي اللَِّه َمْصَرِعي َوذَِلَك ِفي ذَاِت اِإللَِه َوإِنْ : َعَدًدا ، ثُمَّ قَالَ 
ُه ، قَالَ : ُيَبارِْك َعلَى أَْوَصالِ ِشلْوٍ ُمَمزَّعِ ، ثُمَّ قَاَم إِلَْيِه ُعقَْبةُ بن الَْحارِِث ، قَالَ  َيَشأْ َوَبَعثَْت قَُرْيٌش إِلَى : فَقََتلَ

يًما ِمْن ُعظََماِئهِْم َيْوَم ، َوكَانَ قََتلَ َعِظ زَّ َوَجلَّ إِلَْيِه  َعاِصمٍ ِلُيْؤَتْوا بَِشْيٍء ِمْن َجَسِدِه َيْعرِفُوَنُه  َبْدرٍ ، فََبَعثَ اللَُّه َع
ُه  ، فَلَْم َيقِْدُروا َعلَى َشْيٍء ِمْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، ، ِمثْلَ الظُّلَِّة ِمَن الدُُّبرِ ، فََحَمْتُه ِمْن ُرُسِلهِْم 

بن أَُسْيِد بن َجارَِيةَ الثَّقَِفيِّ ، َعْن َحدَّثََنا َمْنُصوُر بن أَبِي ُمزَاِحمٍ ، َحدَّ ثََنا إِْبَراِهيُم بن َسْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَمَر 
ِه َوَسلََّم َعْشَرةَ َرْهٍط َعْيًنا ِمْنُهْم : أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ  َبْيُب بن ُخ: َبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

رٍ  .َعِديٍّ ، َوَزْيُد بن َدِثَنةَ ، ثُمَّ ذَكََر َنْحَو َحِديِث َمْعَم  (  
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن َعْوٍن : َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَاال  -٤٠٧٩

، َعْن أَبِيِه ، أَن، َعْن إِْبَراِهيَم بن إِ   ْسَماِعيلَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَْخَبَرنِي َجْعفَُر بن َعْمرِو بن أَُميَّةَ 

فَجِئُْت إِلَى َخَشَبِة ُخَبْيبٍ َوأََنا أََتَخوَّفُ : َّرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَُه َوْحَدُه َعْيًنا إِلَى قَُرْيشٍ ، قَالَ 
ًبا كَأَنََّما اْبَتلََعْتُه اَألْرُض لَْعْيَن ، فََرِقيُت ِفيَها فََحلَلُْت ُخَبْيًبا ، فََوقََع إِلَى اَألْرضِ ، فَاْنَتَبذُْت غَْيَر َبِعيٍد ، ثُمَّ أََرى ُخَبْيا

َعْن َجْعفَرِ بن : نَ َجْعفَُر بن َعْوٍن ، قَالَ َوقَْد كَا: ، فََما ُرؤَِي ُخَبْيٌب إِلَى السَّاَعِة ، قَالَ أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ 
.َعْمرِو بن أَُميَّةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه   (  

ةَ بن َعْمرٍو   ُخَبْيُب بن إَِساٍف أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُعْتَب
  ، حَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا ، أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ  -٤٠٨٠

َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال 
َخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : ِه ، قَالَ ُمْسَتِلُم بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُخَبْيُب بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُخَبْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِّ

َسلََّم ُيرِيُد َوْجًها ، فَأََتْيُت أََنا َوَرُجلٌ ِمْن قَْوِمي ، فَقُلَْنا  إِنَّا َنكَْرُه أَنْ َيْشَهَد قَْوُمَنا َمْشَهًدا ال َنْشَهُدُه َمَعُهْم ، : َعلَْيِه َو



ا ؟ : فَقَالَ  ،: فَقُلَْنا ، أَْسلَْمُتَم فَأَْسلَْمَنا َوَشهِْدَنا َمَعُه فََضَرَبنِي َرُجلٌ : فَإِنَّا ال َنْسَتِعُني بِالُْمْشرِِكَني ، قَالَ : قَالَ  ال 
َتلُْتُه َوَتَزوَّْجُت اْبَنَتُه َبْعَد ذَِلَك ، َو كَاَنْت َتقُولُ  ا ال َعِدْمَت َرُجال َوشََّحَك َهذَ: ِمَن الُْمْشرِِكَني َعلَى َعاِتِقي ، فَقَ

  ) .ال َعِدْمِت َرُجال َعجَّلَ أََباَك إِلَى النَّارِ : الْوَِشاَح ، فَأَقُولُ لََها 
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثَنَا -٤٠٨١

، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمْسَتِلُم بن َسِعيٍد ، أََنا ُخَبْيُب بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن  ُمَحمَُّد َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ 
َسلََّم أََنا َوَرُجلٌ ِمْن قَْوِمي قَْبلَ : ُخَبْيبٍ اَألْنصَارِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ  أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ا  أَنْ َيشَْهَد قَْوُمَنا َمْشَهًدا ال َنْشَهُدُه َمَعُهْم ، فَقَالَ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه إِنَّا لََنْسَتِحي : أَنْ ُنْسِلَم ، فَقُلَْن
ا ، َوقَْد أَْسلَْمُتْم ؟ : َوَسلََّم  ا َوَشهِْد، أََنا ال أَْسَتِعُني بِالُْمْشرِِكَني َعلَى الُْمْشرِِكَني : ال ، فَقَالَ : قُلَْن َنا َمَع فَأَْسلَْمَن

  .َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ثََنا َعْبُد َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الَْعبَّاُس اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفَُراِت ، َحدَّ -٤٠٨٢

بن َسِعيٍد ، َعْن ُخَبْيبِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن َسْعٍد الدَّْشَت ِكيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ ، َعْن ُمْسَتِلمِ 
، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ    .أََنا ال أَْسَتِعُني بُِمْشرٍِك : الرَّْحَمنِ بن ُخَبْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه 

  الدَّالِ َباُب
  ِدْحَيةُ بن َخِليفَةَ الْكَلْبِيُّ

ُد بن أَبِي َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثََنا َيزِي -٤٠٨٣
ِدْحَيةَ بن َخِليفَةَ ، َخَرَج ِمْن قَْرَيِتِه بِِدَمْشَق الَْمزَِّة إِلَى قَْدرِ قَْرَيِة  َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ ، َعْن َمْنُصورٍ الْكَلْبِيِّ ، أَنَّ

، فَلَمَّا َرَجَع إِلَى ُه النَّاُس َوكَرَِه آَخُرونَ أَنْ ُيفِْطُروا  َر َمَع ي َرَمَضانَ ، ثُمَّ أَفْطََر َوأَفْطَ   ُعقَْبةَ ِف

َرأَْيُت الَْيْوَم أَْمًرا َما كُْنُت أَظُنُّنِي أََراُه ، إِنَّ قَْوًما َرِغُبوا َعْن َهْديِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َواللَِّه لَقَْد : قَْرَيِتِه ، قَالَ 
َسلََّم َوأَْصَحابِِه ، َيقُولُ ذَِلَك ِللَِّذيَن َصاُموا ، ثُمَّ قَالَ ِعْنَد ذَِلَك    . )اللَُّهمَّ اقْبِْضنِي إِلَْيَك : َعلَْيِه َو

َحدَّثََنا ، َيْحَيى : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال  -٤٠٨٤
ةَ الْكَلْبِيِّ ، قَالَ الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد ، َعْن ِد َبَعثَنِي : ْحَي

ِه َوَسلََّم إِلَى قَْيَصَر َصاِحبِ الرُّومِ بِِكَتابٍ ، فَقُلُْت  اْسَتأْذَُنوا ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َسلََّم ، فَفَزُِعوا ِلذَِلَك إِنَّ َعلَى ا: َوَسلََّم ، فَأُِتَي قَْيَصُر ، فَِقيلَ لَُه  لَْبابِ َرُجال َيْزُعُم أَنَُّه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

يِه : ، فَقَالَ  ِه ، فَإِذَا ِف ُه الِْكَتاَب فَقُرَِئ َعلَْي ، فَأَْدَخلَنِي َعلَْيِه َوِعْنَدُه َبطَارِقَُتُه ، فَأَْعطَْيُت الرَّْحَمنِ بِْسمِ اللَِّه : أَْدِخلُْه 
ال َتقَْرأَ : ، فَقَالَ  الرَّحِيمِ ، ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه إِلَى قَْيَصَر َصاِحبِ الرُّومِ فََنَخَر اْبُن أَخٍ لَُه أَْحَمُر أَْزَرُق َسبِطٌ

فَقُرَِئ الِْكَتاُب َحتَّى فََرغَ ِمْنُهْم : مِ ، قَالَ الِْكَتاَب الَْيْوَم َبَدأَ بنفِْسِه ، َوكََتَب َصاِحَب الرُّومِ ، لَْم َيكُْتْب َمِلَك الرُّو
ِه ، فََسأَلَنِي فَأَْخَبْرُتُه ، فََبَعثَ  إِلَى اَألْسقُفِّ فََدَخلَ َعلَْيِه ، ثُمَّ أََمَرُهْم فََخَرُجوا ِمْن ِعْنِدِه ، ثُمَّ َبَعثَ إِلَيَّ فََدَخلُْت َعلَْي

  َعْن َرأَْيُه َوَعْن َوكَانَ َصاِحَب أَْمرِِهْم َيْصُدُرونَ

ا قََرأَ الِْكَتاَب ، قَالَ اُألْسقُفُّ  َو َواللَِّه الَِّذي َبشََّرَنا بِِه ُموَسى ، َوِعيَسى الَِّذي كُنَّا َنْنَتِظُر ، قَالَ : قَْوِلِه ، فَلَمَّ ُه
ا َتأُْمُرنِي ؟ قَالَ : قَْيَصُر  أَْعرُِف أَنَُّه كَذَِلَك ، َولَِكْن ال أَْسَتِطيُع أَنْ : ُه ، فَقَالَ قَْيَصُر أَمَّا أََنا فَإِنِّي ُمَصدِّقُُه وُمتَّبُِع: فََم



َعلُْت ذََهَب ُملِْكي وقََتلَنِي الرُّوُم  .أَفَْعلَ ، إِنْ فَ  (  
ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُموَسى بن َحدَّثََنا الُْمقَدَُّم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّ -٤٠٨٥

ةَ الْكَلْبِيِّ ، أََخذَ َرُسولُ اللَِّه : قَالَ  ُجَبْيرٍ ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعيَّاشٍ َحدَّثَُه ، َعْن َخاِلِد بن َيزِيَد بن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ِدْحَي
ِه َوَسلََّم ِقَباِطي فَأَْعطَانِي قُْب لَ َصلَّى اللَُّه َعلَْي ْع أََحَدُهَما قَِميًصا وأَْعِط اآلَخَر : ِطيَّةً ، فَقَا اْصَدْعَها َصْدَعَتْينِ فَاقْطَ

  .ُمرِ اْمَرأََتَك أَنْ َتْجَعلَ َتْحَت َصْدَعِتَها ثَوًْبا ال َتِصفَُها : فَلَمَّا أَْدَبَرُت ، قَالَ ، اْمَرأََتَك لَِتْخَتِمَر بَِها 
َيْحَيى بن َمْنَدِه اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحَمْيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -٤٠٨٦

ةَ الْكَلْبِيِّ ، قَالَ  رٍ ، َعْن ِدْحَي ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن َعاِم أُْهِدَيْت ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى : الضَُّرْيسِ ، َعْن َعْنَبَسةَ بن َسِعيٍد 
ا ا ْينِ فَلَبَِسُهَما َحتَّى َتَخرَّقَا َولَْم َيْسأَلْ َعْنُهَما ذَكَّْيَناُهَم .أَْم ال ؟ للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُجبَّةٌ ُصوٌف وُخفَّ  (  

  َدغْفَلُ بن َحْنظَلَةَ
، َعْن أَبِي ِهاللٍ الرَّاسِبِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبُد  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ -٤٠٨٧

  اللَِّه بن ُبَرْيَدةَ ، أَنَّ

َعنِ الَْعَربِيَِّة َوَعْن أَْنَسابِ النَّاسِ ، َوَسأَلَُه َعنِ النُُّجومِ ؟ فَإِذَا : ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه أَْرَسلَ إِلَى َدغْفَلٍ فََسأَلَُه 
َحِفظُْت َهذَا بِِلَساٍن َسئُولٍ َوقَلْبٍ َعقُولٍ ، َوإِنَّ آفَةَ الِْعلْمِ : َيا َدغْفَلُ ِمْن أَْيَن َحِفظَْت َهذَا ؟ فَقَالَ : ، فَقَالَ  َعاِلٌم

  ) .فَاذَْهْب بَِيزِيَد فََعلِّْمُه الَْعَربِيَّةَ َوأَْنَساَب قَُرْيشٍ َوالنُُّجوَم : النِّْسَيانُ ، قَالَ 
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، ح -٤٠٨٨

  َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه ، ح
بن ُشَعْيبٍ السِّْمَساُر  َر : ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َوُمَحمَُّد بن َعِليِّ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَم

، قَالَ : الْقََوارِيرِيُّ ، قَالُوا  ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َدغْفَلِ بن َحْنظَلَةَ  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ 
َخْمسٍ َوِستَِّني َسَنةً ُتُوفِّيِ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:  .َم َوُهَو اْبُن   (  

  َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن َراَهَوْيِه ، ح: َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َوَجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْرَيابِيُّ ، قَاال  -٤٠٨٩
، َحدَّثَنِي أَبِي ، : الرِّفَاِعيُّ ، قَاال  َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ 

َدغْفَلِ بن َحْنظَلَةَ ، قَالَ  كَانَ َعلَى النََّصاَرى َصْوُم َشْهرِ َرَمَضانَ فَكَانَ َعلَْيهِْم : َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن 
لَ  لَِئْن َشفَاُه: َمِلٌك فََمرَِض ، فَقَالَ  : اللَُّه لََيزِيَدنَّ َعْشًرا ، ثُمَّ كَانَ َعلَْيهِْم َمِلٌك َبْعَدُه ، فَأَكَلَ اللَّْحَم فََوجَِع ، فَقَا

  لَِئْن َشفَاُه اللَُّه

ٌك َبْعَدُه ، فَقَالَ  مََّها َوَنْجَعلُ َصْوَمَنا ِفي الرَّبِيعِ ، َما َنَدُع ِمْن َهِذِه اَأليَّامِ أَنْ ُنِت: لََيزِيَدنَّ ثََمانَِيةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ كَانَ َمِل
ا  .فَفََعلَ فََصاَرْت َخْمِسَني َيْوًم  (  
  َدْيلَُم بن فَْيُروَز الِْحْمَيرِيُّ

  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الَْحَسنِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، ح -٤٠٩٠
َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد الَْمجِيِد الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ : ُد بن َحْنَبلٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَْحَم

ِه الَْيَزنِيِّ ، أَنَّ َدْيلََم َرُهْم ، الِْحْمَيرِيَّ ، أَْخَب الَْحِميِد بن َجْعفَرٍ ، أَْخَبَرنِي يَزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َمْرثَِد بن َعْبِد اللَّ
، فَقَالَ  ْيِه َوَسلََّم  َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّا بَِبلٍَد َبارٍِد ، َوإِنَّا َنْشَرُب شََراًبا َنَتقَوَّى بِِه : أَنَُّه َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ



لَ ، ِكُر ؟ فََهلْ ُيْس: ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ثُمَّ أََعاَد َعلَْيِه ، فَال َتقَْرُبوُه : َنَعْم ، قَالَ : قَا
ِه َوَسلََّم  ُه : ال َتقَْرُبوُه ، قَالَ : َنَعْم ، فَقَالَ : فَقَالَ ، ُيْسِكُر ؟ : الَْمْسأَلَةَ ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْي فَإِنَُّهْم لَْن َيْصبُِروا َعْن

اقُْتلُوُه فََمْن لَ: ، قَالَ    ) .ْم َيْصبِْر َعْنُه فَ
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٤٠٩١

حَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْي: َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال    ٍد ، 
، : َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َهنَّاُد بن السَّرِيِّ ، َوأَُبو كَُرْيبٍ ، قَاال  ُسلَْيَمانَ  َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن 

ِد بن إِْسَحاَق ، َعْن   َعْن ُمَحمَّ

َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ِه الَْيَزنِيِّ ، َعْن َدْيلَمٍ الِْحْمَيرِيِّ ، قَالَ َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َمْرثَِد بن َعْبِد اللَّ
َسلََّم ، فَقُلُْت   َهلْ: َيا َرُسولَ اللَِّه ، َشَراًبا ِمْن َهذَا الْقَْمحِ َنَتقَوَّى بِِه َعلَى أَْعَماِلَنا َوَعلَى َبْرِد بِالِدَنا ، قَالَ : َعلَْيِه َو

، َهلْ ُيْسِكُر ؟ : فَاْجَتنُِبوُه ، ثُمَّ جِئُْتُه ِمْن َبْينِ َيَدْيِه ، فَقُلُْت لَُه ِمثْلَ ذَِلَك ، قَالَ : َنَعْم ، قَالَ : قُلُْت ، ُيْسِكْر ؟ 
ُتلُوُهْم  فَإِنْ لَْم: إِنَّ النَّاَس غَْيُر َتارِِكيِه ، قَالَ : قُلُْت ، فَاْجَتنُِبوُه : َنَعْم ، قَالَ : قُلُْت    .َيْتُركُوُه فَاقْ

َد بن أَبِي َحبِيبٍ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِي -٤٠٩٢
، : نِيِّ ، قَالَ ، َوَعيَّاشِ بن َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ ، َعْن َدْيلَمٍ الَْجْيَشا ِه َوَسلََّم  أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

: ُه ؟ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّا بِأَْرضٍ َبارَِدٍة َشِديَدِة الَْبْرِد َنْصَنُع بَِها َشَراًبا ِمَن الْقَْمحِ أَفََيِحلُّ ُشْرُب: فَقُلُْت 
ٌر : لَى ، قَالَ َب: قُلُْت ، أَُيْسِكُركُْم ؟    .فَإِنَُّه َخْم

  ُدكَْيُن بن َسِعيٍد الُْمَزنِيُّ
: الَ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي خَاِلٍد ، قَ -٤٠٩٣

ِه َوَسلََّم ِفي أَْرَبِعِمئَِة َراِكبٍ : َسِعيٍد ، قَالَ َحدَّثَنِي ُدكَْيُن بن : َسِمْعُت قَْيًسا ، َيقُولُ  أََتْيَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، فَقَالَ : َنْسأَلُُه الطََّعاَم ، فَقَالَ  ا: َيا ُعَمُر اذَْهْب فَأَطِْعْمُهْم وأَْعِطهِْم  رٍ َم   َيا َرُسولَ اللَِّه َما ِعْنِدي إِال آُصٌع ِمْن َتْم

َسْمٌع : اْسَمْع َوأَِطْع ، فَقَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه : َيقَْتاُتُهنَّ ِعَياِلي ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 
اْدُخلُوا ، فََدَخلُوا َوكُْنُت : ا ، فَقَالَ ِللْقَْومِ َوطَاَعةٌ ، فَاْنطَلََق ُعَمُر َحتَّى أََتى ُعلَيَّةَ فَأَْخَرَج ِمفَْتاًحا ِمْن ُحْجَزِتِه فَفََتَحَه

َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي ، آِخَر الْقَْومِ ُدُخوال فَأَخَّْرُت ثُمَّ الَْتفَتُّ فَإِذَا ِمثْلُ الْفَِصيلِ ِمَن التَّْمرِ 
بن َسِعيٍد  َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي ُنَمْيرٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن ُدكَْينِ 

ُه ، جِئَْنا إِلَىَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْسأَلُُه الطََّعاَم َوَنْحُن أَْرَبُع ِمائَِة َراِكبٍ : الُْمَزنِيِّ ، قَالَ  َر ِمثْلَ ، فَذَكَ
يَسى بن ُيوُنَس ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الَْحرَّانِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ ، َحدَّثََنا ِع

ٍد الُْمَزنِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن ُدكَْينِ بن َسِعي
ْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َنْحَوُه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيٍد ، َعْن إِ

ُه ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ ، َع َم ، ِمثْلَ .ْن ُدكَْينِ بن َسِعيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ  (  
  ِدْرَهُم أَُبو ُمَعاوَِيةَ

، َع -٤٠٩٤ ةَ ْن ُمَعاَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ  وَِي
  بن ِدْرَهمٍ ، أَنَّ ِدْرَهًما َجاَء إِلَى النَّبِيِّ



ِه َوَسلََّم ، فَقَالَ    .فَالَْزْمَها : َنَعْم ، قَالَ : قَالَ ، لََك أُمٌّ ؟ : جِئُْتَك أَْسَتفِْتيَك ِفي الَْغْزوِ ، قَالَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  َمنِ اْسُمُه ذَُؤْيٌب

  َزاِعيُّ أَُبو قَبِيَصةَ بن ذَُؤْيبٍ الْفَِقيُهذَُؤْيُب بن قَبِيَصةَ الُْخ
بن َسلََمةَ ،  َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُسَوْيٍد الشَِّباِميُّ ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ِسَناِن -  ٤٠٩٥

ُه بَِبَدَنٍة ، فَقَالَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ذَُؤْيبٍ الُْخَزاِعيِّ ، أَنّ َرُس َم َبَعثَ َمَع إِنْ َعِطَب : ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ا ، ثُمَّ اْضرِْب بَِها َصفَْحَتَها َوال َت ا ِفي َدِمَه طَْعْم ِمْنَها أَْنَت َوال ِمْنَها َشْيٌء فََخِشَت َمْوَتَها فَاْنَحْرَها ، ثُمَّ اغِْمْس َنْعلََه

.ِمْن أَْهلِ ُرفْقَِتَك َواقِْسْمَها أََحٌد   (  
 بن ُرَزْيقِ َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنَهالِ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٤٠٩٦

  ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن الَْحارِِث ، ح بن َجاِمعٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ السَُّدوِسيُّ
  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح: َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َوُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَاال 

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ ، قَالُوا : أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن 
، َعْن ِسَناِن بن َسلََمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ ذَُؤْيًبا الُْخَزاِعيَّ  َحدَّثَُه ، أَنَّ َرُسولَ َسِعيُد بن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ 

ُه بِالُْبْدِن ، ثُمَّ َيقُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ ِه َوَسلََّم كَانَ َيْبَعثُ َمَع   إِنْ َعِطَب ِمْنَها َشْيٌء فََخِشيَت َمْوًتا: ْي

ا ، ثُمَّ اْضرِْب بَِها َصفَْحَتَها َوال َتطَْعْم ِمْنَها أَْنَت َوال أََحٌد ِتَك ِمْن أَْهلِ ُرفْقَ فَاْنَحْرَها ، ثُمَّ اغِْمْس َنْعلََها ِفي َدِمَه
  .ذَُؤْيُب بن قَبِيَصةَ : َواقِْسْمَها ، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث َيزِيَد بن ُزَرْيعٍ ، َوقَالَ َخاِلُد بن الْحَارِِث 

ةَ َحْمَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َعْن  -٤٠٩٧ َز
َم لَمَّا َحَضَر ،  َيا َرُسولَ : قَالَْت َصِفيَّةُ الزَّيَّاِت ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َحدَّثَنِي ذَُؤْيٌب ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

إِلَى َعِليِّ بن أَبِي : ي ، فَإِنْ َحَدثَ فَإِلَى َمْن ؟ قَالَ اللَِّه ِلكُلِّ اْمَرأٍَة ِمْن نَِساِئَك أَْهلٌ ُيلَْجأُ إِلَْيهِْم وَإِنََّك أَْجلَْيَت أَْهِل
.طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه   (  

  ذَُؤْيٌب الَْعْنَبرِيُّ
اُء بن َخاِلِد بن الزَُّبْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُرَدْيحِ بن ذَُؤْيبٍ -٤٠٩٨ الَْعْنَبرِيُّ ،  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعطَ

ْن أَبِيِه ذَُؤْيبٍ ، أَنَّ َوفَْد بِالَْبْصَرِة ، َحدَّثَنِي أَبِي َخاِلٍد ، َعْن أَبِيِه الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِيِه َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِيِه ُرَدْيحٍ ، َع
أََخذُوا زِْربِيََّتَها فَلَِحَق َزبِيٌب بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرُّوا بِأُمِّ َزبِيبٍ ، فَ

ِه َوَسلََّم : فَقَالَ  َخذَ ِمَن ُردُّوا َعلَْيِه زِْربِيَّةَ أُمِِّه ، فَأَ: َيا َنبِيَّ اللَِّه أََخذَ الَْوفُْد زِْربِيَّةَ أُمِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُه ، ثُمَّ َرفََع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ ُه وِمْنطَقََت االَِّذيِ أََخذَ زِْربِيَّةَ أُمِِّه َصاًعا ِمْن َشِعريٍ َوَسْيفَ ِه َوَسلََّم َيَدُه فََمَسَح بَِه   ْي

َمفَْرٌش أَثْقَلُ ِمَن : الزِّْربِيَّةُ : ، قَالَ ُموَسى بن َهاُرونَ  َباَرَك اللَُّه ِفيَك َيا غُالُم َوَباَرَك ُألمَِّك: َرأَْس َزبِيبٍ ، ثُمَّ قَالَ 
.، َيْعنِي َمْبُسوطَةٌ ] ١٦: الغاشية [} َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ{: الزيلويِة ، قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ   (  

اُء بن َخاِلٍد ، َحدَّثَ -٤٠٩٩ نِي أَبِي َخاِلٍد ، َعْن أَبِيِه الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِيِه َعْبِد َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعطَ
َيا َنبِيَّ اللَِّه إِنِّي أُرِيُد َعِتيقًا ِمْن َولَِد إِْسَماِعيلَ َصلَّى : اللَِّه ، َعْن أَبِيِه ُرَدْيحٍ ، َعْن أَبِيِه ذَُؤْيبٍ ، أَنَّ َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

اْنَتِظرِي َحتَّى َيجِيَء فَْيُء الَْعْنَبرِ غًَدا ، فََجاَء فَْيُء : قَْصًدا ، فَقَالَ لََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِه َوَسلََّم  ٍة ُصَباحٍ: الَْعْنَبرِ ، فَقَالَ لََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي ُمالحٍ ال ُتْخَبأُ ِمْنُهُم الرُُّءوُس ،  ُخِذي ِمْنُهْم أَْرَبَعةَ ِغلَْم



ةَ َوأََخذُْت اْبَن َعمِّي رخيا َوأََخذُْت َخاِلي : قَالَ َعطَاُء بن َخاِلٍد  فَأََخذُْت َجدِّي ُرَدْيًحا َوأََخذُْت اْبَن َعمِّي َسُمَر
َهُؤالِء َيا َعاِئَشةُ ِمْن : َمَسَح بَِها ُرُءوَسُهْم َوَبرََّك َعلَْيهِْم ، ثُمَّ قَالَ َزبِيًبا ، ثُمَّ َرفََع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه فَ

  ) .َولَِد إِْسَماِعيلَ قَْصًدا 
َم   ذَكَْوانُ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ي اْسِمِه فَِقيلَ    انُطَْهَم: ِمْهَرانُ ، َوِقيلَ : َوقَِد اْخُتِلَف ِف
اِء -٤١٠٠  بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ِمْنَجاُب بن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َعطَ

  أُوِصي إِلَيَّ بَِشْيٍء ِلَبنِي َهاِشمٍ فَأََتْيُت أََبا َجْعفَرٍ: السَّاِئبِ ، قَالَ 

ِه َوَسلََّم لَى اْمَرأٍَة ِمْنُهُم اْبَنةٌ ِلَعِليٍّ َعُجوٌز كَبَِريةٌ ، فَقَالَ َحدَّثَنِي َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيبِالَْمِديَنِة فََبَعثَنِي إِ
ْو ذَكَْوانُ ، قَالَ : ُيقَالُ لَُه  لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : طَْهَمانُ ، أَ لصََّدقَةَ ال َتِحلُّ ِلي َوال َألْهلِ إِنَّ ا: قَا

  .َبْيِتي َوإِنَّ َمْولَى الْقَْومِ ِمْن أَْنفُِسهِْم 
  ذَكَْوانُ بن َعْبِد قَْيسٍ اَألْنَصارِيُّ ، َبْدرِيٌّ ، اْسُتْشهَِد َيْوَم أُُحٍد

ا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََن -٤١٠١
ِة َمْن َشهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِم ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَي : ْن بين ُزَرْيقٍ بن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ 

ةَ    .ذَكَْوانُ بن َعْبِد قَْيسِ بن َخلَْد
رِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوَح -٤١٠٢ ِد ، َعْن دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْم

، َوكَانَ  ذَكَْوانُ بن َعْبِد قَْيسِ: ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُزَرْيقٍ ، ُعْرَوةَ  بن َخلَْدةَ 
  .َخَرَج ِمَن الَْمِديَنِة إِلَى َمكَّةَ ُمَهاجًِرا إِلَى اللَِّه َوقَْد َشهَِد َبْدًرا 

رِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٤١٠٣ َوِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْم
ِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ، ْرَوةَ ُع : ِمْن بين ُزَرْيقٍ  ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .ذَكَْوانُ بن َعْبِد قَْيسٍ 
  ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَقَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبَهانِيُّ  -٤١٠٤

، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ  ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم أُُحٍد ِمَن ، الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ 
  .ذَكَْوانُ بن َعْبِد قَْيسٍ : اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُزَرْيقٍ 

  ذَْرٌع أَُبو طَلَْحةَ الَْخْوالنِيُّ ، َوقَِد اْخُتِلَف ِفي ُصْحَبِتِه
َنا َحمَّاُد بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر ، َحدَّثَ -٤١٠٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ الَْخْوالنِيِّ َواْسُمُه ذَْرٌع ، قَالَ َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ِسَنانَ ِعيَسى 
َعلَْيكُْم بِالشَّامِ ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد َتكَفَّلَ ِلي بِالشَّامِ : َوَسلََّم    .َيكُونُ ُجُنوٌد أَْرَبَعةٌ ، فَ

  الِْخْربَاُق ، َوُيكَْنى أََبا الُْعْرَياِن: َوُيقَالُ اْسُمُه  ذُو الَْيَدْينِ ،
َشْيَبةَ ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى ، َحدَّثََنا أَُبو -٤١٠٦

َم ثَالثَةً ، كُلَُّنا أَْضَبطُ ، ِقيلَ َألبِي َشْيَبةَ قَالَ َعمَّاٌر كُنَّا َم: الَْحكَمِ ، قَالَ  ا : َع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ َم
  .الَِّذي َيْعَملُ بَِيَدْيِه ، ذُو الشَِّمالَْينِ ، َوُعَمُر بن الَْخطَّابِ ، َوأَُبو لَْيلَى : اَألْضَبطُ ؟ قَالَ 



بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َمْعِدي بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن -٤١٠٧
أََبَتاُه  َيا: كَْيَف كُْنُت أَْخَبْرُتَك ؟ قَالَ : ُشَعْيُب بن َمِطريٍ ، َعْن أَبِيِه َمِطريٍ ، وُمطَْيٌر َحاِضٌر ُيَصدِّقُُه بَِمقَالَِتِه ، قَالَ 

  أَْخَبْرتَنِي أَنَُّه لَِقَيَك ذُو الَْيَدْينِ بِِذي َخَشبٍ ، فَأَْخَبَرَك أَنَّ َرُسولَ

ِه َوَسلََّم َصلَّى بِهِْم إِْحَدى َصالَتيِ الَْعِشيِّ ، َوِهي الَْعْصُر فََصلَّى َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َسلََّم َوَخَرَج  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
قَُصَرِت الصَّالةُ ، َوقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواتََّبَعُه أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر : نُ النَّاسِ ، َوُهْم َيقُولُونَ َسَرَعا

ُه ذُو الَْيَدْينِ ، فَقَالَ  لَ َيا َرُسولَ اللَِّه أَقَُصَرِت الصَّالةُ أَْم َنِس: َرِحَمَها اللَُّه ، فَلَِحقَ َما قَُصَرِت الصَّالةُ : يَت ؟ فَقَا
ذُو الَْيَدْينِ : ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى أَبِي َبكْرٍ ، َوُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، فَقَالَ ، َوَما َنِسيُت  َصَدَق : فَقَاال ، َما َيقُولُ 

ِه َوَسلََّم َوثَاَب النَّاُس ، فََصلَّى َركَْعَتْينِ ثُمَّ َسلََّم ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَتيِ َيا َرُسولَ اللَِّه ، فََرَجَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َعلَْي
الَْحذَّاِء ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َعْن َخاِلٍد، السَّْهوِ 

ِه َوَسلََّم ِفي ثَالِث : بِي ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ ، قَالَ أَ ُه َعلَْي َسلََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
ُه َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه  أَقَُصَرِت الصَّالةُ َيا : نِ ، فَقَالَ الْخِْرَباُق َوكَانَ طَوِيلَ الَْيَدْي: َركََعاٍت ِمَن الَْعْصرِ ، فََدَخلَ فَقَالَ لَ

ُه : أَْصَدَق ؟ قَالُوا : َرُسولَ اللَِّه ؟ فََخَرَج ُمْغَضًبا َيُجرُّ رَِداَءُه ، فَقَالَ  َر ِمثْلَ ، فَقَاَم فََصلَّى ِتلَْك الرَّكَْعةَ ، فَذَكَ ) َنَعْم 
.  

، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ -٤١٠٨ ْيَمانَ  ، َحدَّثََنا قَطَُن بن ُنَسْيرٍ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَ
  الُْمَعلَّى بن زَِياٍد الْقُْرُدوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن

ِه َرُجلٌ فََحدَّثَُه ، قَالَ : ُصَهْيبٍ ، قَالَ  َيا َمْعَشَر اَألْنَصارِ أَلَْيَس أََمَركُْم : ْينِ قَالَ ذُو الَْيَد: كُْنُت َمَع الَْحَسنِ فََمرَّ بِ
.َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َتْصبُِروا َحتَّى َتلَقَّْوُه ؟   (  

  َمْخَبُر بن أَِخي النََّجاِشيِّ: ذُو َمْخَمرٍ ، َوُيقَالُ 
َحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا َحرِيُز بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َزْيٍد أَْحَمُد بن َيزِيَد الْ -٤١٠٩

ِه َوَسلََّم : َعْن َراِشِد بن َسْعٍد ، َعْن أَبِي َحيٍّ الُْمَؤذِِّن ، َعْن ِذي َمْخَبرٍ ، قَالَ  كَانَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
.ْمُر ِفي ِحْمَيَر ، فََنَزَعُه اللَُّه ِمْنُهْم فََصيََّرُه ِفي قَُرْيشٍ َهذَا اَأل  (  
الَْمازِنِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن َحفْصٍ الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن َعلْقََمةَ  -٤١١٠

، َحدَّثََنا ذُو َمْخَمرِ بن أَِخي النََّجاِشيِّ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن أَبِي ِهْن ٍد ، َعنِ الَْعبَّاسِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َمْولَى بين َهاِشمٍ 
َسلََّم ِفي غََزاٍة فََسرَّْوا ِمَن اللَّْيلِ َما َسرَّْوا ، ثُمَّ َنَز: قَالَ  َع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو أََتانِي َرُسولُ لُوا ، فَكُْنُت َم

ِه َوَسلََّم ، فَقَالَ  : لَبَّْيَك َرُسولَ اللَِّه َوَسْعَدْيَك فَأََخذَ بَِرأْسِ َناقَِتي ، َوقَالَ : ياذَا َمْخَمرٍ ، قُلُْت : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، فَأََخذُْت بَِرأْسِ النَّ اقَِة ، فََغلََبْتنِي َعْيَناي ، فَنِْمُت واْنَسلَِّت النَّاقَةُ ، فَذََهَبْت فَلَْم اقُْعْد َهُهَنا َوال َتكُوَننَّ لَكَاًعا اللَّْيلَةَ 

َم ، فَقَالَ    :ياذَا َمْخَمرٍ ، قُلُْت : أَْسَتْيِقظْ إِال َبَحرِّ الشَّْمسِ ، فَأََتانِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

، فََتَنحَّْيَنا َعْن ذَِلَك الَْمكَاِن فََصلَّى بنا : َك ، قَالَ لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه َوَسْعَدْي كُْنَت َواللَِّه اللَّْيلَةَ لُكََع كََما قُلُْت 
ا قََضى الصَّالةَ َدَعا أَنْ ُتَردَّ النَّاقَةُ ، فََجاَءْت بَِها  ُسوقَُها ، ِعَصاُر رِيحٍ َتَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّ

ا كَانَ ِمَن الَْغِد ِحَني َبَرَق الْفَْجُر أََمَر بِالال فَأَذَّنَ ، ثُمَّ أََمَرُه فَأَقَاَم ثُمَّ َصلَّى بنا ، فَلَ ا قََضى الصَّالةَ ، قَالَ فَلَمَّ َهِذِه : مَّ



  ) .َصالتَُنا بِاَألْمسِ ، ثُمَّ ائَْتَنَف َصالةَ َيْوِمِه ذَِلَك 
ا ُموَسى بن ِعيَسى بن الُْمْنِذرِ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد ، َعْن َصفَْوانَ بن َحدَّثََن -٤١١١

، قَالَ  َم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َحدَّثَنِي َراِشُد بن َسْعٍد ، َحدَّثَنِي ذُو َمْخَمرٍ ، قَالَ : َعْمرٍو  : لَّ
جٍ ِذي ُتلُ   .ولٍ ُتَصاِلُحونَ الرُّوَم ُصلًْحا آِمًنا َحتَّى َتْغُزونَ أَْنُتْم َوُهْم َعُدوا فَُتْنَصُرونَ فََتْنزِلُونَ ِفي َمْر

نِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس ، َع -٤١١٢
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : َحسَّاِن بن َعِطيَّةَ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َمْعَدانَ ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ ، َعْن ِذي َمْخَبرٍ ، قَالَ 

َتْغُزونَ أَْنُتْم َوُهْم َعُدوا ، فَُتْنَصُرونَ َوَتْغَنُمونَ  َسُتَصاِلُحونَ الرُّوَم ُصلًْحا آِمًنا ، ثُمَّ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
غَلََب : يًبا ، فََيقُولُ َوَتْسلَُمونَ ، ثُمَّ َتْنَصرِفُونَ َحتَّى َتْنزِلُوا َمْرًجا ِذي ُتلُولٍ فََيْرفَُع َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ النَّْصرَانِيَِّة َصِل

  لُْمْسِلِمَني فََيقُوُمالصَِّليُب ، فََيْغَضُب َرُجلٌ ِمَن ا

ِة  ِللَْملَْحَم .إِلَْيِه فََيُدقُُّه ، فَِعْنَد ذَِلَك َتْغِدُر الرُّوُم ، َوَيْجَتِمُعونَ   (  
ي بن أَبِ َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َيْحَيى -٤١١٣

:  َوَسلََّم ، َيقُولُ َعْمرٍو السَّْيَبانِيِّ ، َعْن ِذي َمْخَبرِ اْبنِ أَِخي النَّجَاِشيِّ ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
، َيفُونَ َسَنَتْينِ وَيْغِدُرونَ ِفي الثَّاِلثَِة ، أَْو َيفُونَ أَْرَبًعا وَيْغِدُرونَ ِفي  ُتَصاِلُحونَ الرُّوَم َعْشَر ِسنَِني ُصلًْحا آِمًنا 

هِْم ، فَُتقَاِتلُونَ ذَِلَك الَْخاِمَسِة ، فََيْنزِلُ َجْيًشا ِمْنكُْم ِفي َمِديَنتِهِْم ، فََتْغُزونَ أَْنُتْم َوُهْم َعُدوا ِمْن َوَراِئكُْم َوَوَراِئ
، فََتْنزِلُونَ بَِمْرجٍ ، ِذي ُتلُولٍ ، فََيقُولُ قَاِئلُكُْم الَْعُدوَّ ، فََيفَْتُح اللَُّه لَكُْم ، فََتَنْصرِفُونَ بَِم : ا أََصْبُتْم ِمْن أَْجرٍ َوغَنِيَمٍة 

الصَِّليُب غَلََب ، فََيَتَداَولُوَنَها فََيْغَضُب الُْمْسِلُمونَ ، َوَصِليُبُهْم ِمْنُهْم غَْيُر َبِعيٍد ، : اللَُّه غَلََب ، َوَيقُولُ قَاِئلُُهُم 
َتثُوُر ِتلَْك الِْعَصاَبةُ ِمَن ثُوُر ذَِلَك الُْمْسِلُم إِلَى َصِليبِهِْم فََيُدقُُّه ، وَيْبُرُزونَ إِلَى كَاِسرِ َصِليبِهِْم ، فََيْضرُِبونَ ُعُنقَُه ، فَفََي

َك الِْعَصاَبةَ ِمَن الُْمْسِلِمَني ُيْسَتْشَهُدونَ ، الُْمْسِلِمَني إِلَى أَْسِلَحِتهِْم ، َوَيثُوُر الرُّوُم إِلَى أَْسِلَحِتهِْم ، فََيقُْتلُونَ ِتلْ
قَْد كَفَْيَناَك َحدَّ الَْعَربِ وَبأَْسُهْم ، فََماذَا َنْنَتِظُر ؟ فََيْجَمُع لَكُْم َحْملَ اْمَرأٍَة ثُمَّ َيأُْتوَنكُْم : فََيأُْتونَ َمِلكَُهْم ، فََيقُولُونَ 

  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن، غَاَيٍة اثَْنا َعَشَر أَلْفًا  َتْحَت ثََمانَِني غَاَيٍة ، َتْحَت كُلِّ

، َعنِ اْبنِ ُم َحْيرِيزٍ ، َعْن ِذي َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َراِفعٍ 
ُه َمْخَبرِ اْبنِ أَِخي النََّجاِش ، ِمثْلَ َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ، يِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ح  ،   ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشَعْيبٍ 
، َعْن : ا أَبِي ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََن َحدَّثََنا َحرِيُز بن ُعثَْمانَ 

ِه َوَسلََّم ، َنْحَوُه  .َيزِيَد بن ُصلَْيحٍ ، َعْن ِذي َمْخَبرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي  (  
يُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْوٍف الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َهاِشُم بن َعْمرٍو َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِص -٤١١٤

ْخَبرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي َسِعيُد بن ِسَنانَ ، َعْن أَبِي الزَّاهِرِيَِّة ، َعْن ِذي َم
ِه  ا َمَدَرةٌ : َوَسلََّم ، قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْي إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اطَّلََع إِلَى أَْهلِ الَْمِديَنِة َوِهي َبطَْحاُء قَْبلَ أَنْ ُتَعمََّر لَْيَس ِفيَه
الثََّمَراِت ال َتْعِصي َوال َتْغِلي  َيا أَْهلَ َيثْرَِب إِنِّي ُمْشَترِطٌ َعلَْيكُْم ثَالثًا ، وَساِئٌق إِلَْيكُْم ِمْن كُلِّ: َوال َوُبرٌّ ، فَقَالَ 

  .َوال َتكَبَّرِي ، فَإِنْ فََعلِْت َشْيئًا ِمْن ذَِلَك َتَركُْتَك كَالَْجُزورِ ال َيْمَتنُِع ِمْن أَكِْلِه 
  ذُو اللِّْحَيِة الِْكالبِيُّ بن َعْمرِو بن قُْرِط بن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه بن ِكالبٍ



الَْعَدوِيُّ ا ُمَحمَُّد بن َحمُّوَيِه أَُبو َسيَّارٍ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َشبَّاٌب الُْعْصفُرِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن أَْسلََم َحدَّثََن -٤١١٥
،  

رٍ : َعلَْيِه َوَسلََّم  َحدَّثََنا يَزِيُد بن أَبِي َمْنُصورٍ ، َعْن ِذي اللِّْحَيِة الِْكالبِيِّ ، أَنَُّه َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه أََنْعَملُ ِفي أَْم
ُه ؟ قَالَ  ُه ، قَالَ : ُمْسَتأَْنٍف أَْو أَْمرٍ قَْد فُرِغَ ِمْن اْعَملُوا فَكُلٌّ ُمَيسٌَّر ِلَما : فَِفيَم الَْعَملُ ؟ قَالَ : َبلْ ِفي أَْمرٍ قَْد فُرِغَ ِمْن

  ) .ُخِلَق لَُه 
أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ الَْحدَّاُد ، َحدَّثََنا َعْبُد  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن -٤١١٦

لُ ِفي أَْمرٍ َيا َرُسولَ اللَِّه ، أََنْعَم: الَْعزِيزِ بن ُمْسِلمٍ ، َعْن َزْيِد بن أَبِي َمْنُصورٍ ، َعْن ِذي اللِّْحَيِة الِْكالبِيِّ ، أَنَُّه قَالَ 
ُه ؟ قَالَ  لَ : ُمْسَتأَْنٍف أَْو أَْمرٍ قَْد فُرِغَ ِمْن ُه ، قَا رٍ قَْد فُرِغَ ِمْن اْعَملُوا فَكُلٌّ ُمَيسٌَّر : فَِفيَم الَْعَملُ ؟ قَالَ : ال َبلْ ِفي أَْم

ُه    .ِلَما ُخِلَق لَ
  ذُو اَألَصابِعِ َوُهَو ذُو الزََّواِئِد

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ  َحدَّثََنا أَْحَمُد -٤١١٧ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ 
، َعْن ِذي اَألَصابِعِ ، أَنَُّه قَالَ  إِِن ، لَِّه َيا َرُسولَ ال: بن َعطَاٍء ، أَنَّ زَِياَد بن أَبِي َسْوَدةَ َحدَّثَُه ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ 

  ) .َعلَْيَك بَِبْيِت الَْمقِْدسِ لََعلَّ اللَُّه أَنْ َيْرُزقََك ذُرِّيَّةً َتْغُدو إِلَْيِه َوَتُروُح : اْبُتِليَنا بِالَْبقَاِء َبْعَدَك فََما َتأُْمُرَنا ؟ فَقَالَ 
ُم بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ بن َربِيَعةَ ، َعْن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا الَْحكَ -٤١١٨

  َرُسولَ اللَِّه إِِن اْبُتِليَنا َبْعَدَك بِالَْبقَاِء أَْيَن: قُلَْنا : بن َعطَاٍء ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ ، َعْن ِذي اَألَصابِعِ ، قَالَ 

َعلَُّه أَنْ َيْنَشأَ لَكُْم ذُرِّيَّةٌ َيْغُدونَ إِلَى ذَِلَك الَْمْسجِِد ، َوَيُروُحونَ َعلَْيكُْم بَِبْيِت الَْمقِْد: َتأُْمُرَنا ؟ قَالَ    .سِ ، فَلَ
ْيُم بن َمِطريٍ َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم النَّْحوِيُّ الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسلَ -٤١١٩
اَم : ْهلِ َواِدي الْقَُرى ، َعْن أَبِيِه ، َسِمْعُت ذَا الزََّواِئِد ، َيقُولُ ِمْن أَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َع

لَ: َهلْ َبلَّْغُت ؟ قَالُوا : َحجَِّة الَْودَاعِ أََمَر النَّاَس َوَنَهاُهْم ، ثُمَّ قَالَ  ُخذُوا : اللَُّهمَّ اْشَهْد ، ثُمَّ قَالَ :  اللَُّهمَّ َنَعْم ، قَا
ا فَإِذَا َتَجاَحفَْت ، قَُرْيٌش َبْيَنَها الُْملُْك َوَصاَر الَْعطَاُء رَِشاًء َعْن ِدينِكُْم فََد ُعوُه الَْعطَاَء َما َداَم غَض.  (  

  َباُب الرَّاِء
ٌع   َمنِ اْسُمُه َراِف

  يُّ ، ُيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّهَراِفُع بن َخِديجِ بن َراِفعٍ اَألْنَصارِ
  ِمْن أَْخَبارِِه
أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا  -٤١٢٠

ثَْمانَ بن ُعَبْيِد َرأَْيُت َراِفَع بن َخِديجٍ ، َيْخِضُب بِالصُّفَْرةِ : اللَِّه بن َراِفعٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ ، َعْن ُع
.  

طَلْ -٤١٢١ َحةَ بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيِد بن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن 
ِد اللَِّه بن ُحَسْينٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ أَنَُّه َخَرَج َيْوَم أُُحٍد ، فَأََراَد َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْب

ِه َوَسلََّم َردَُّه فَاْسَتْصَغَرُه ، فَقَالَ لَُه َعمِّي  ِه: النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي َم َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي   َوَسلَّ



إِنَّ اْبَن : ِه َوَسلََّم ، فَقَالَ إِنَُّه َرامٍ ، فَأَْخَرَجُه فَأََصاَبُه َسْهٌم ِفي َصْدرِِه أَْو َنْحرِِه ، فَأََتى َعمُُّه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم  ِه : أَِخي أُِصيَب بَِسْهمٍ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ِه فََيُموَت َماَت َشهِيًدا ، قَالَ َعْبُد اللَّ إِنْ َتَدْعُه ِفي

  .َوَحدَّثَْتنِي اْمَرأَُتُه أَنََّها كَاَنْت تََراُه َيْغَتِسلُ فََيَتَحرَُّك ِفي َصْدرِِه : بن ُحَسْينٍ 
  َهالِ ، حَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج بن الِْمْن -٤١٢٢

ُرو بن َمْرُزوقٍ : َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، َوُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، قَالُوا  َحدَّثََنا َعْم
ي اْمَرأَةُ َراِفعٍ ، أَنَّ َراِفًعا ُرِمَي َمَع الَْواِشجِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحِميِد بن َراِفعِ بن َخدِيجٍ ، َعْن َجدَِّتِه َوِه

فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه ، َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد أَْو َيْوَم َخْيَبَر َشكَّ َعْمٌرو بَِسْهمٍ ِفي ثَْنُدَوِتِه 
َسلََّم ، فَقَالَ  َيا َراِفُع إِنْ ِشئَْت َنَزْعُت السَّْهَم َوالْقُطَْبةَ َجِميًعا ، َوإِنْ : لَِّه اْنزِعِ السَّْهَم ، قَالَ َيا َرُسولَ ال: َعلَْيِه َو

ُه فََنَزَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: ِشئَْت َنَزْعُت السَّْهَم َوَتَركُْت الْقُطَْبةَ َوَشهِْدُت لََك َيْوَم الِْقَياَمِة أَنََّك َشهِيٌد ، قَالَ 
َسلََّم السَّْهَم َوَتَرَك الْقُطَْبةَ ، فََعاَش بَِها َحتَّى كَانَ ِفي ِخالفَِة ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَ ى َعْنُه ، فَاْنَتقََض بِِه َعلَْيِه َو

، َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَم: الْجُْرُح ، فََماَت َبْعَد الَْعْصرِ ، فَأََتى اْبُن ُعَمَر ، فَِقيلَ  نِ َماَت َراِفُع بن َخِديجٍ ، فََتَرحََّم َعلَْيِه 
لَ: قَالَ    إِنَّ ِمثْ

ا َخَرْجَنا بَِجَناَزِتِه ، فَُصلَِّي  َعلَْيِه ، َجاَء اْبُن ُعَمَر َراِفعٍ ال ُيْخَرُج بِِه َحتَّى ُيْؤذَنَ َمْن َحْولَ الَْمِديَنِة ِمَن الْقَُرى ، فَلَمَّ
َر  َحتَّى َجلََس َعلَى َرأْسِ لَ اْبُن ُعَم ا ِللسَِّفيَهِة ِمْن أََحٍد ؟ ال ُتْؤِذي الشَّْيَخ فَإِنَُّه : الْقَْبرِ ، فََصَرَخْت َمْوالةٌ لََنا ، فَقَا َم

  .ال َيِديُن لَُه بَِعذَابِ اللَِّه 
، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحمٍَّد الزُّْهرِيُّ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ِسَنانَ -٤١٢٣

جِئُْت أََنا : َحدَّثََنا َجدِّي ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ : َحدَّثََنا رِفَاَعةُ بن ُهَرْيرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ 
َم َو َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أُرِيُد أَنْ أَْخَرَج َمَعَك فََجَعلَ : ُهَو ُيرِيُد َبْدًرا ، فَقُلُْت َوَعمِّي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

أََتَعلَُّم أَنْ أَْرِمَي َمْن َرَمى ؟ : فَقُلُْت ، إِنِّي أَْسَتْصِغُرَك َوال أَْدرِي َما َتْصَنُع إِذَا لَِقيَت الْقَْوَم ؟ : َيقْبُِض َيَدُه ، َوَيقُولُ 
  .فََردَّنِي 
لَْهَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن َيزِيَد ا -٤١٢٤

َر ، فَقَالَ  َحدَّثَنِي أَُبو َعْمرٍو ، أَنَُّه َشهَِد جَِناَزةَ َراِفعِ بن َخِديجٍ َونَِساٌء َيْبِكَني فَقَاَم إِنَّ َراِفَع بن : َعْبُد اللَِّه بن ُعَم
  .َخِديجٍ شَْيٌخ كَبٌِري ال طَاقَةَ لَُه بَِعذَابِ اللَِّه 

 ُتُوفَِّي َراِفُع بن َخِديجٍ َسَنةَ ثَالٍث: َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنَباعِ َرْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٤١٢٥
  .َوَسْبِعَني بِالَْمِديَنِة 

يٍّ الَْمِدينِيُّ ، فُْسُتقَةُ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َسِعيٍد -٤١٢٦   َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِل

بن َخِديجٍ ِفي أَوَّلِ َهِذِه السََّنِة ، َوَحَضَر اْبُن: الَْجْوَهرِيُّ ، َعنِ الَْواِقِديِّ ، قَالَ  ُه اللَُّه  َوِفيَها َماَت َراِفُع  ُعَمَر َرِحَم
  .جَِناَزَتُه ، َيْعنِي َسَنةَ ثَالٍث َوَسْبِعَني ، َوكَانَ ِلَراِفعٍ َيْوَم َماَت ِستٌّ َوثََماُنونَ 

، قَالَ  -٤١٢٧ َراِفُع بن  َماَت: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ 
  .َخِديجٍ ِفي َسَنِة أَْرَبعٍ َوَسْبِعَني ِفي أَوَِّلَها 

عٍ َر ، َعْن َراِف   َوَما أَْسَنَد َراِفُع بن َخِديجٍ َعْبُد اللَِّه بن ُعَم



َسِمْعُت اْبَن : ن ِديَنارٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْمرِو ب -٤١٢٨
َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َما كُنَّا َنكَْرُه الُْمَزاَرَعةَ َحتَّى ، َسِمْعُت َراِفَع بن َخِديجٍ ، َيقُولُ : ُعَمَر ، َيقُولُ 

  .َوَسلََّم َعنِ الُْمَزاَرَعِة 
  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، -٤١٢٩

ةَ ، َعْن َعْمرِو : َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبَراِهيَم اَألْزَرُق ، قَاال  ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَن
َر ، قَالَ  بُِر َوال َنَرى َبأًْسا َحتَّى َزَعَم َراِفُع بن َخِديجٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه كُنَّا ُنَخا: بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم

  .َوَسلََّم َنَهى َعْنُه ، َوَتَركَْناُه ِمْن أَْجلِ قَْوِلِه 
ح -٤١٣٠   َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ ، 
َسِمْعُت اْبَن : َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، قَالَ : َنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَاال َوَحدَّثَ

  كُنَّا ال َنَرى بِالِْخْبرِ: ُعَمَر ، َيقُولُ 

َم َنَهى َعْنُه َبأًْسا َحتَّى كَانَ َعاَم أَوَّلٍ ، فََزَعَم َراِفُع بن َخِديجٍ أَ   .نَّ َنبِيَّ اللَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ح -٤١٣١

، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ  َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِْبَراِهيَم: َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَاال 
ا َنَرى بِالِْخْبرِ َبأًْسا ، َحتَّى َزَعَم َراِفُع بن َخِديجٍ َعاَم أَوَّلٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه : َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ : ، قَالَ  َما كُنَّ

ِه َوَسلََّم َنَهى َعْنُه    .َصلَّى اللَُّه َعلَْي
بن َيْحَيى اُألُبلِّيُّ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوارِِث -٤١٣٢ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر 

، قَالَ  َنَهاَنا : ُع بن َخِديجٍ كُنَّا ال َنَرى بِالِْخْبرِ َبأًْسا ، فَقَالَ َراِف: أَيُّوُب ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

يلِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي الَْخِل -٤١٣٣
  .لَقَْد َمَنَعَنا َراِفُع بن َخِديجٍ َنفَْع أَْرِضَنا : َر قَالَ اْبُن ُعَم: ُمَجاِهٍد ، قَالَ 

َعْن َعْبِد اللَِّه  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، -٤١٣٤
َر ، َعْن َراِف   .عِ بن َخِديجٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن ِكَراِء اَألْرضِ بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم

أَْشَعثُ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُشَمْيلٍ ، أََنا -٤١٣٥
  ، َعنِ اْبنِ

ال َنَرى بِِكَراِء اَألْرضِ بَأًْسا َحتَّى َحدَّثََنا َراِفُع بن َخِديجٍ : َن ، أَنَّ اْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، قَالَ ِسريِي كُنَّا 
ِه َوَسلََّم َنَهى َعْن ِكَراِء اَألْرضِ    .أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  يُّ ، َعْن َراِفعِ بن ُخَدْيجٍ أَُسْيُد بن ظَهِريٍ ، َعْن َراِفعِ بن ُخَدْيجٍأَُبو َسِعيٍد الُْخْدرِ
، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َمْنُص -٤١٣٦ َر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ  ورٍ ، ِعْنَد َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَم

، قَالَ ُمَجاِهٍد ، َعْن أَُسْيِد بن ظَُه َسلََّم َنَهى ، َجاَءَنا َراِفُع بن َخِديجٍ : ْيرٍ  فَذَكََر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ِة ، َوقَالَ  َيْمَنْحَها أََخاُه : َعنِ الُْمَحاقَلَ   .َوَنَهى َعنِ الُْمَزاَبَنِة ، َمْن كَانَ لَُه أَْرٌض فَاْسَتْغَنى َعْنَها فَلْ

  ُب بن َيزِيَد ، َعْن َراِفعِ بن ُخَدْيجٍالسَّاِئ



َيى بن أَبِي كَِثريٍ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعْبِد اَألْعلَى الَْبْوِسيُّ الصَّْنَعانِيُّ ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعْن َيْح -٤١٣٨
، َعنِ السَّاِئ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : بِ بن َيزِيَد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ ، َعْن إِْبَراِهيَم بن َعْبِد اللَِّه بن قَارٍِظ 

َر الَْحاجُِم ، َوالَْمْحُجُم : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم    .أَفْطَ
ْعَمرٍ ، َعْن َيْح -٤١٣٩ َيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُسَوْيٍد الشَِّباِميُّ ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َم

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن َعْبِد اللَِّه بن قَارٍِظ ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ 
  .َمُن الْكَلْبِ َخبِيثٌ كَْسُب الَْحجَّامِ َخبِيثٌ ، َوَمْهُر الَْبِغيِّ َخبِيثٌ ، َوثَ: َوَسلََّم 
  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم -٤١٤٠

ِثريٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم بن َصاِلحٍ الشَِّريازِيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْسُتوَاِئيُّ ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَ
ِه َوَسلََّم : َيزِيَد ، َعْن َراِفعٍ ، قَالَ  بن َعْبِد اللَِّه بن قَارٍِظ ، َعنِ السَّاِئبِ بن كَْسُب : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .الَْحجَّامِ َخبِيثٌ ، َوَمْهُر الَْبِغيِّ َخبِيثٌ ، َوثََمُن الْكَلْبِ َخبِيثٌ 
، َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحْمَدَوْيِه الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعفَّانُ -٤١٤١

َسلََّم ، قَالَ إِْبَراهِيَم بن َعْبِد اللَِّه بن قَارٍِظ ، َعنِ السَّاِئبِ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع لَْيِه َو
  .َمْهُر الَْبِغيِّ َخبِيثٌ ، َوثََمُن الْكَلْبِ َخبِيثٌ كَْسُب الَْحجَّامِ َخبِيثٌ ، َو: 

ٍد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْس -٤١٤٢ َماِعيلَ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعبَّا
، ُمَحمَِّد بن ُيوُسَف اَألْعَرجِ ، َعنِ السَّاِئبِ ب ن َيزِيَد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .بِئَْس الْكَْسُب َمْهُر الَْبِغيِّ ، َوثََمُن الْكَلْبِ ، َوكَْسُب الَْحجَّامِ : قَالَ 
  ي ، حَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِ -٤١٤٣

  َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح
َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن : َوَحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، قَالُوا 

، قَالَ َسِمْعُت السَّاِئَب : ُيوُسَف ، قَالَ  بِئَْس : بن َيزِيَد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  الْكَْسُب

  .َمْهُر الَْبِغيِّ ، َوثََمُن الْكَلْبِ ، َوكَْسُب الَْحجَّامِ 
لُْحَسْيُن بن ُحَرْيٍث ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجاَبانَ الُْجْنِد يَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ا -٤١٤٤

بن َخِديجٍ ، أَنَُّه َسِمَع  َحدَّثََنا ُجَعْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد ، َعْن َراِفعِ 
  .َشرُّ الْكَْسبِ كَْسُب الَْحجَّامِ ، َوثََمُن الْكَلْبِ ، َوَمْهُر الَْبِغيِّ : ولُ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُ

  َساِلُم بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َراِفعِ بن ُخَدْيجٍ
ْيرَِيةُ بن أَْسَماَء ، َعْن َماِلِك َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن أَْسَماَء ، َحدَّثََنا ُجَو -٤١٤٥

ْخَبَر َراِفُع بن َخِديجٍ بن أََنسٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَنَّ َساِلَم بن َعْبِد اللَِّه أَْخَبَرُه ، َوَسأَلَُه َعْن كَْريِ الَْمَزارِعِ ، فَقَالَ أَ
، أَنَّ َعمَّْيِه َوكَاَنا َشهَِدا َبْدًرا  ِه َوَسلََّم َنَهى َعْن كَْريِ َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر  َحدَّثَاُه ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َر ِكَراَءَها َوقَْد كَانَ ُيكْرِيَها قَْبلَ ذَِلَك ، قَالَ الزُّْهرِيُّ  أََتكْرِيَها : فَقُلُْت ِلَساِلمٍ : الَْمَزارِعِ ، فََتَرَك َعْبُد اللَِّه بن ُعَم
  .إِنَّ َراِفًعا أَكْثََر َعلَى َنفِْسِه : فَأَْيَن َحِديثُ َراِفعِ بن َخِديجٍ ؟ قَالَ َساِلٌم : َنَعْم ، قُلُْت :  أَْنَت ؟ قَالَ



و ثََنا أَُبَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْبَراهِيَم بن َسْعٍد ، َحدَّ -٤١٤٦
، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، قَالَ  َسأَلُْت َساِلَم بن َعْبِد اللَِّه َعْن ِكَراِء الَْمَزارِعِ ؟ فَقَالَ أَْخَبَرنِي : أَُوْيسٍ َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه 

  َراِفُع بن َخِديجٍ

ِه  َر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي   .َوَسلََّم َنَهى َعْن ِكَراِء الَْمَزارِعِ ِعْنَد َعْبِد اللَِّه بن ُعَم
، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن طَاِهرِ بن َحْرَملَةَ بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َيْحَيى الَْخْوالنِيُّ  -٤١٤٧

ْخَبَرنِي َساِلٌم ، أَنَّ أََباُه كَانَ َيفَْعلُ ذَِلَك َحتَّى َبلََغُه أَ: َحدَّثَنِي َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ ، َعْن َعِقيلٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، قَالَ 
  .َنَهى َرُسولُ اللَِّه َعْن ِكَراِء اَألْرضِ : ، أَنَّ َراِفَع بن َخِديجٍ ، قَالَ 

  َسِعيُد بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن َراِفعِ بن ُخَدْيجٍ
  ا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، حَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََن -٤١٤٨

  َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح
ثََنا أَُبو َجْعفَرٍ َوَحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َحدَّ

ي الُْمَزاَرَعِة ، فَقَالَ : ، قَالَ  الَْخطِْميُّ َر ال َيَرى : أََتْيُت َسِعيَد بن الُْمَسيِّبِ ، فَقُلُْت َبلََغَنا َعْنَك َشْيٌء ِف كَانَ اْبُن ُعَم
ِه َوَسلََّم بِِه َبأًْسا َحتَّى ذَكََر لَُه َراِفُع بن َخِديجٍ ِفيِه َحِديثًا فَأََتى َراِفًعا ، فَأَْخَبَرُه َراِفٌع ، أَنَّ َر ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

: لَْيَسْت ِلظَُهْيرٍ ، قَالَ : فَقَالُوا ، ! َما أَْحَسَن َزْرعِ ظَُهْيرٍ : أََتى بين َحارِثَةَ فََرأَى َزْرًعا ِفي أَْرضِ ظَُهْيرٍ ، فَقَالَ 
، َولَِكنَُّه َزْر: قَالُوا ، أَلَْيَسْت أَْرَض ظَُهْيرٍ ؟  : فَُردُّوا َعلَْيِه َنفَقَُتُه َوُخذُوا َزْرَعكُْم ، قَالَ َراِفٌع : ُع فُالٍن ، قَالَ َبلَى 

ُه َوأََخذَْنا َزْرَعَنا    َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا، فََرَدْدَنا َعلَْيِه َنفَقَُت

، َعْن َرَمْرَوانُ بن ُمَع اِفعِ بن اوَِيةَ الْفََزارِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ُعَمْيُر بن َيزِيَد اَألْنَصارِيُّ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ 
َم ، ِمثْلَُه    .َخِديجٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  َنا ُمَسدٌَّد ، حَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثَ -٤١٤٩
  َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َماِلُك بن زَِياٍد الْكُوِفيُّ ، ح

ح   َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، 
َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َحدَّثََنا طَارُِق بن َعْبِد الرَّْحَمنِ : َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا 

ِه َوَسلََّم َعنِ الُْمَحاقَلَِة ، : ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َرُجلٌ لَُه أَْرٌض فََيْزَرُعَها ، َوَرُجلٌ َمَنَح أَْرًضا فَُهَو َيْزَرُع ، َوَرُجلٌ اْسَتكَْرى : إِنََّما َيْزَرُع ثَالثَةٌ : ُمَزاَبَنِة َوقَالَ َوالْ

  .بِذََهبٍ أَْو ِفضٍَّة 
ثََنا َحسَّانُ بن إِْبَراهِيَم الْكَْرمَانِيُّ َعمُّ َعِطيَّةَ بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ ، َحدَّ -٤١٥١

اِء بن أَبِي َرَباحٍ ، َعْن َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ ، قَالَ  كُْنُت ِعْنَد َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ َجاِلًسا فَذَكَُروا أَنَّ : َعِطيَّةَ ، َعْن َعطَ
فََواللَِّه َما َرأَْيُت َسِعيَد بن الُْمَسيِّبِ غَِضَب غََضًبا : َشْيٍء َما َخال اَألْعَمالِ ، قَالَ قَدََّر اللَُّه كُلَّ : أَقَْواًما َيقُولُونَ 

ا ، َتكَلَُّموا بِِه أََما َواللَِّه لَقَْد َسِمْعُت ِفيهِْم َحِديثًا كَفَاُهْم بِِه َشر: أََشدَّ ِمْنُه َحتَّى َهمَّ بِالِْقَيامِ ، ثُمَّ َسكََن ، فَقَالَ 
  :َوْيَحُهْم أََو َيْعلَُمونَ ؟ فَقُلُْت 



، فَقَالَ َحدَّثَنِي َراِفُع بن َخِديجٍ أَنَُّه : َيْرَحُمَك اللَُّه َيا أََبا ُمَحمٍَّد َوَما ُهَو ؟ قَالَ  فََنظََر إِلَيَّ َوقَْد َسكََن َبْعُض غََضبِِه 
ْيِه َوَسلََّم َيكُونُ قَْوٌم ِمْن أُمَِّتي َيكْفُُرونَ بِاللَِّه وبِالْقَُرآِن َوُهْم ال َيْشُعُرونَ : ، َيقُولُ  َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
ُيِقرُّونَ بَِبْعضِ : ُجِعلُْت ِفَداَك َيا َرُسولَ اللَِّه َوكَْيَف ذَاَك ؟ قَالَ : قُلُْت : كََما كَفََرِت الَْيُهوُد ، َوالنََّصاَرى ، قَالَ 

الَْخْيُر ِمَن اللَِّه َوالشَّرُّ ِمْن إِْبِليَس ، : َيقُولُونَ : ثُمَّ َما َيقُولُونَ ؟ قَالَ : قُلُْت : كْفُُرونَ بَِبْعِضِه ، قَالَ الْقََدرِ وَي
ِتي ِمْنُهْم ِمَن الَْعَداَوِة فَُيِقرُّونَ َعلَى ذَِلَك ِكَتاَب اللَِّه وَيكْفُُرونَ بِالْقُْرآِن َبْعَد اِإلَمياِن َوالَْمْعرِفَِة ، فََما َيلْقَى أُمَّ

ظُلْمٍ َوَحْيٍف َوأَثََرٍة ، َوالَْبْغَضاِء َوالْجَِدالِ أُولَِئَك َزَناِدقَةُ َهِذِه اُألمَِّة ِفي َزَمانِهِْم َيكُونُ ظُلُْم السُّلْطَاِن ، فََيَنالُُهْم  ِمْن 
ا َيْنُجو ِمْنُهْم ، الُْمْؤِمُن َيْوَمِئٍذ قَِليلٌ ثُمَّ َيْبَعثُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ طَاُعوًنا فَُيفْنِي َعامَّ َتُهْم ، ثُمَّ َيكُونُ الَْخْسُف فََما أَقَلَّ َم

، ثُمَّ َيكُونُ الَْمْسُخ فََيْمَسُخ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعامَّةَ أُولَِئَك ِقَرَدةً َوَخَنازِيَر   ، ثُمَّ َيْخُرُج الدَّجَّالُفََرُحُه ، َشِديٌد غَمُُّه 
َسلََّم َحتَّى َبكَْيَنا ِلُبكَاِئِه ، قُ : َما ُيْبِكيَك ؟ قَالَ : لَْنا َعلَى أَثَرِ ذَِلَك قَرِيًبا ، ثُمَّ َبكَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

أَنَُّهْم لَْيُسوا بِأَوَّلِ َمْن َسَبَق إِلَى َهذَا الْقَْولِ ،  َرْحَمةً ِلَهمِّ اَألْشِقَياِء ، َألنَّ ِفيهُِم الُْمَتَعبَِّد ، َوِمْنُهُم الُْمْجَتهَِد ، َمَع
  َوَضاَق بَِحْمِلِه ذَْرًعا ، إِنَّ

لْ ِلي : َعامَّةَ َمْن َهلََك ِمْن بين إِْسَراِئيلَ بِالتَّكِْذيبِ بِالْقََدرِ ، قُلُْت  كَْيَف اِإلَميانُ : ُجِعلُْت ِفَداَك َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَقُ
ُه أََحٌد َضرا َوال َنفًْعا ، َوُتْؤِمُن بِالَْجنَِّة َوالنَّارِ َو: قَالَ ، قََدرِ ؟ بِالْ ُك َمَع َتْعلَُم أَنَّ اللََّه ُتْؤِمُن بِاللَِّه َوْحَدُه ، َوأَنَُّه ال َيْمِل

قَُه فََجَعلَُهْم  َمْن َشاَء ِمْنُهْم ِللَْجنَِّة ، َوَمْن َشاَء ِمْنُهْم ِللنَّارِ ، َعْدال َعزَّ َوَجلَّ َخاِلقُُهَما قَْبلَ َخلْقِ الَْخلْقِ ، ثُمَّ َخلََق َخلْ
ُهَو َصاِئٌر إِلَى َما فُرِغَ ِمْنُه ، قُلُْت  ا فُرِغَ لَُه َو َحدَّثََنا بِْشُر بن ، َصَدَق اللَُّه َوَرُسولُُه : ذَِلَك ِمْنُه ، َوكُلٌّ َيْعَملُ ِلَم

ُد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعْب
، بنْحوِِه ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّ ثََنا أَُبو اجِيُّ ، َحدََّعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َعْيبٍ ، َعْن َسِعيِد بن الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َعْمرِو بن ُش
،   .بنْحوِِه  الُْمَسيِّبِ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َمَر بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َخاِلٍد ، َعْن ُع -٤١٥٢
َرأَْيُت : َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ قَْيسٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم بن ُمَحمَِّد بن َخاِلِد بن الزَُّبْيرِ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن 

  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَلَ ِذَراًعا ، فَلَمَّا فََرغَ أََمرَّ أََصابَِعُه َعلَى الْجَِدارِ ،

  .ثُمَّ َصلَّى الَْعْصَر َوالَْمْغرَِب َولَْم َيتََوضَّأْ 
بن َسلْمٍ الَْخْوالنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْصَبغِ الْحَرَّانِيُّ َعْبُد الْعَزِيزِ بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ أََنُس -٤١٥٣

ْوٍن اَألْنَصارِيِّ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن َراِف عِ بن ِعيَسى بن ُيوُنَس ، َعنِ اَألْحَوصِ بن َحِكيمٍ ، َعْن أَبِي َع
  .نّ النَّبِيَّ َنَهى َعْن ِكَراِء اَألَعاجِمِ َوِشَراِئَها َخِديجٍ ، أَ

  أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َعْن َراِفعِ بن ُخَدْيجٍ
ِد الَْحِميِد بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َعْبِد اللَِّه بن ُحْمَرانَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َعْب -٤١٥٤

 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َجْعفَرٍ ، َعنِ اَألْسَوِد بن الَْعالِء ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعنِ النَّبِيِّ
ِة َوالُْمَزاَبَنِة    .َوَسلََّم أَنَُّه َنَهى َعنِ الُْمَحاقَلَ

  ، َعْن َراِفعِ بن ُخَدْيجٍ الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد



، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي َعاِصمٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ -٤١٥٥ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ   بن ُمرَّةَ 
َسلََّم َعْن كَْريِ اَألْرضِ َنَهى َرُسولُ اللَّ: َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ    .ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َسلََمةَ بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُشَعْيبٍ النََّساِئيُّ ، أََنا ُمَحمَُّد بن َخاِلِد بن ُخلَيٍّ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن  -٤١٥٦
اِلحٍ ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َراِفعِ بن َعْبِد الَْمِلِك الَْعْوِصيِّ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َص

َسلََّم ، َيقُولُ : َخِديجٍ ، قَالَ    .ال قَطَْع ِفي ثََمرٍ َوال كَثَرٍ : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  ُسلَْيَمانُ بن

  َيَسارٍ ، َعْن َراِفعِ بن ُخَدْيجٍ
كََتَب : َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، قَالَ  -٤١٥٧

، قَالَ  انَ بن َيَسارٍ ، فَقَالَ َعْن َراِفعِ : إِلَيَّ َيْعلَى بن َحِكيمٍ ، َوَسِمْعُتُه ِمْنُه َبْعُد  كُنَّا : بن َخِديجٍ ، قَالَ َسأَلُْت ُسلَْيَم
ا أَْو ُنْزرَِعَها ، َوكَرَِه ُنَحاِقلُ اَألْرَض فَُنكْرِيَها َعلَى الثُّلُِث َوالرُُّبعِ َوالطََّعامِ الُْمَسمَّى ، فَأََمَرَنا بِاَألْرضِ أَنْ َنْزَرَعَه

  .ِكَراَءَها َوَما ِسَوى ذَِلَك 
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد بن ِحَسابٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ،  -٤١٥٨

كُنَّا ُنَحاِقلُ : إِنِّي َسِمْعُت ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ ُيَحدِّثُ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ : كََتَب إِلَيَّ َيْعلَى بن َحِكيمٍ : 
لَ اَألْرَض فَُنكْرِ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : يَها بِالثُّلُِث َوالرُُّبعِ َوالطََّعامِ الُْمَسمَّى ، فََدَخلَ َعلَيَّ َبْعُض ُعُموَمِتي ، فَقَا

ِه َوَرُسولُُه أَْنفَُع كُنَّ اَعةُ اللَّ َسلََّم َنَهاَنا الَْيْوَم َعْن أَْمرٍ كَانَ لََنا َناِفًعا َوطَ ا ُنَحاِقلُ اَألْرَض فَُنكْرِيَها بِالثُّلُِث َوالرُُّبعِ َعلَْيِه َو
ْرضِ أَنْ َيْزَرَعَها أَْو ُيْزرَِعَها َوالطََّعامِ الُْمَسمَّى ، فََنَهاَنا أَنْ ُنكْرَِيَها بِالرُُّبعِ وَالثُّلُِث َوالطََّعامِ الُْمَسمَّى ، َوأََمَر َربَّ اَأل

.  
ثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن َيْعلَى بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْم -٤١٥٩

ْيَمانَ بن َيَسارٍ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  كُنَّا ُنَحاِقلُ بِاَألْرضِ َعلَىِ  َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : َحِكيمٍ ، َعْن ُسلَ
  ُه َعلَْيِه َوَسلََّماللَّ

َنَهاَنا َرُسولُ اللَِّه : فَُنكْرِيَها َعلَى الثُّلُِث َوالرُُّبعِ َوالطََّعامِ الُْمَسمَّى ، فََجاَءَنا ذَاَت َيْومٍ َرُجلٌ ِمْن ُعُموَمِتي ، فَقَالَ 
، َوطََواِعَي ِه َوَسلََّم َعْن أَْمرٍ كَانَ لََنا َناِفًعا  ةُ اللَِّه َوَرُسولُُه أَْنفَُع لََنا ، َنَهاَنا أَنْ ُنَحاِقلَ اَألْرَض أَنْ ُنكْرَِيَها َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ا َوَما ِسَوى ذَِلَك َعلَى الثُّلُِث َوالرُُّبعِ َوالطََّعامِ الُْمَسمَّى ، َوأََمَر َربَّ اَألْرضِ أَنْ َيْزَرَعَها أَْو ُيْزرَِعَها ، َوكَرَِه ِك َراَءَه
.  

حَحدَّ -٤١٦٠   ثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ ، 
َحدَّثََنا :  بن ُزَرْيعٍ ، قَاالَوَحدَّثََنا إِْسَحاُق بن َخالََوْيِه الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد 

كُنَّا ُنَحاِقلُ َعلَى : َسِعيُد بن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن َيْعلَى بن َحِكيمٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ 
، َوالُْمَحاقَلَةُ  ِه َوَسلََّم  امٍ أَنْ ُيْعِطَي الرَُّج: َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي لُ أَْرَضُه َعلَى الثُّلُِث أَوِ الرُُّبعِ أَْو َعلَى طََع

ةُ اللَِّه : ُمَسمى ، فَأََتاَنا َبْعُض ُعُموَمِتي ، فَقَالَ  ا ، َوطََواِعَي َنَهاَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَْمرٍ كَانَ لََنا َناِفًع
ُه أَْرٌض : قَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوَما ذَاَك ؟ قَالَ : لََنا ، قُلَْنا  َوطََواِعَيةُ َرُسوِلِه أَْنفَُع َمْن كَاَنْت لَ



  .فَلَْيْزَرْعَها أَْو ِلُيْزرِْعَها أََخاُه َوال ُيكَارِيَها بِثُلٍُث أَْو ُرْبعٍ َوال بِطََعامٍ ُمَسمى 
  الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ِعيَسى الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف -٤١٦١

بن َيَسارٍ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  ُسلَْيَمانَ  كُنَّا ُنَحاِقلُ : أَْخَبرَنِي َجرِيُر بن َحازِمٍ ، َعْن َيْعلَى بن َحِكيمٍ ، َعْن 
، َوالُْمَحاقَلَةُ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّ ِه َوَسلََّم  ُه َعلَْي أَنْ ُيكْرَِي الرَُّجلُ أَْرَضُه بِالثُّلُِث أَوِ الرُُّبعِ أَْو بِطََعامٍ : ى اللَّ

، فَقَالَ  انَ لَ: ُمَسمى ، فَأََتى َبْعُض ُعُموَمِتِه  طََواِعَيةُ َنَهاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَْمرٍ كَ َنا َناِفًعا ، 
ِه َوَسلََّم  َمْن كَاَنْت لَُه أَْرٌض فَلَْيْزَرْعَها أَْو ِلُيْزرِْعَها أََخاُه : اللَِّه َوَرُسوِلِه أَْنفَُع لََنا ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َوال ُيكْرِيَها بِالثُّلُِث َوالرُُّبعِ َوال بِطََعامٍ ُمَسمى 
  َمْحُموُد بن لَبِيٍد اَألْنَصارِيُّ ، َعْن َراِفعِ بن ُخَدْيجٍ

 َعاِصمِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ ، َعْن -٤١٦٢
َم : َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  ُعَمَر بن قََتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد ، : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .أَْسِفُروا بِالْفَْجرِ ، فَإِنَُّه أَْعظَُم ِلَألْجرِ أَْو َألْجرِكُْم 
لثَّْورِيِّ ، َواْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ ا -٤١٦٣

، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه : َعْجالنَ ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ 
ِه َوَسلََّم    .إِنَُّه أَْعظَُم ِلَألْجرِ أَْسِفُروا بَِصالِة الَْغَداِة ، فَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ -٤١٦٤

، َعْن َمْحُموِد بن لَ َر بن قََتاَدةَ  بِيٍد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجارَِيةَ ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَم
ِه َوَسلََّم : قَالَ    .أَْصبُِحوا بِالصُّْبحِ ، فَإِنَُّه أَْعظَُم ِلَألْجرِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ ، َحدَّ -٤١٦٥
ى اللَُّه َعلَْيِه إِْسحَاَق ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ

  .أَْسِفُروا بِالصُّْبحِ ، فَإِنَُّه أَْعظَُم ِلَألْجرِ : َوَسلََّم ، قَالَ 
ِد السَّالمِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن َعْب -٤١٦٦

َر بن قََتا َدةَ ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد ، ُسفَْيانُ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َوُمَحمَُّد بن َعْجالنَ ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَم
ِه َوَسلََّم : َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  ، أَْسِفُروا بَِصالِة الصُّْبحِ ، فَإِنَُّه أَْعظَُم ِلَألْجرِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، َحدَّثََنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحَنِفيُّ اَألْصَبَهانِيُّ 
َر بن قََتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد ، َعْن َراِف عِ بن َخِديجٍ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَم

َسلََّم ، ِمثْلَُه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ا   .للَُّه َعلَْيِه َو
َمَر بن َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا َيزِيُد بن ِعَياضٍ ، َعْن َعاِصمِ بن ُع -٤١٦٧

  قََتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد بن

الَْعاِملُ َعلَى الصََّدقَِة بِالَْحقِّ كَالَْغازِي : َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ: لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ 
  .ِفي َسبِيلِ اللَِّه َحتَّى َيْرجَِع 



بن إِْسَحاَق ، َعْن َعاِصمِ بن  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َعْن ُمَحمَِّد -٤١٦٨
َم : ُعَمَر بن قََتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .أَْسِفُروا بِالصُّْبحِ ، إِنَُّه أَْعظَُم ِلَألْجرِ 
اِملٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن رَاِشٍد اَألَدِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب -٤١٦٩ ن َعْبُدوسِ بن كَ

، َعْن َمْحُموِد بن لَبِ بن قََتاَدةَ  عِ يٍد ، َعْن َراِف، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد بن َجْعفَرٍ ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر 
َسلََّم : بن َخِديجٍ ، قَالَ    .أَْسِفُروا بِالصُّْبحِ ، فَإِنَُّه أَْعظَُم ِلَألْجرِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ةُ ، َعْن أَبِي َداُوَد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َمْعنٍ ثَابُِت بن ُنَعْيمٍ الَْهْوجِيُّ ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إَِياسٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَب -٤١٧٠
بن َخِديجٍ ، قَالَ  ِه َوَسلََّم : َزْيِد بن أَْسلََم ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ  َنوُِّروا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .بِالْفَْجرِ ، فَإِنَُّه أَْعظَُم ِلَألْجرِ 
َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد ، َعْن ُشْعَبةَ بن  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن -٤١٧١

، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ولِ ، َعْن َرُس الَْحجَّاجِ ، َحدَّثَنِي َداُوُد النَّْصرِيُّ ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم 
  اللَِّه

ِه َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ    .أَْسِفُروا بَِصالِة الْفَْجرِ ، فَإِنَُّه أَْعظَُم ِلَألْجرِ : َصلَّى اللَُّه َعلَْي
سَّانَ ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم الْقَطَّانُ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا أَُبو غَ -٤١٧٢

بن لَبِيٍد ، َعْن َرُجلٍ ِمَن اَأل ، َعْن َمْحُموِد  ْنَصارِ ، أَن ُمطَرٍِّف ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ 
  .ُه أَْعظَُم ِلَألْجرِ َما أَْسفَْرُتْم بِالْفَْجرِ ، فَإِنَّ: َّرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

، َعْن ُمَحمَِّد  َحدَّثََنا أَُبو َزْيٍد الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ -٤١٧٣
بن لَبِيٍد ،  ، َعْن َمْحُموِد  أََتاَنا النَّبِيُّ َصلَّى : َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ بن إِْسَحاَق ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ 

اْركَُعوا َهاَتْينِ الرَّكَْعَتْينِ ِفي : فََصلَّى بنا الَْمْغرَِب ِفي َمْسجِِدَنا ، ثُمَّ قَالَ ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي بين َعْبِد اَألْشَهلِ 
  .ُبُيوِتكُْم 
اُرونَ ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخارَِجةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُموَسى بن َه -٤١٧٤

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : إِْسحَاَق ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ 
ِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَ زَّ َوَجلَّ َعْبًدا َحَماُه الدُّْنَيا كََما َيظَلُّ أََحُدكُْم َيْحِمي َسِقيَمُه الَْماَء : ْي   .إِذَا أََحبَّ اللَُّه َع

  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ ، ح -٤١٧٥
  َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد :َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال 

ِفعِ بن َخِديجٍ ، الَْبكْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد ، َعْن َرا
ِه َوَسلََّم ، لَِّه َيا َرُسولَ ال: قَالَ ُنَعْيَمانُ : قَالَ  ٌك َشِديٌد ِمَن الُْحمَّى ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي فَأَْيَن أَْنَت : بِي َوَع

  .َيا ُنَعْيَمانُ ِمْن َمْهَيَعةَ ، َو كَاَنْت أَْرَض َوبِيئٍَة 
قَاِسُم بن َسالمٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َجْعفَرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيٍد الْ -٤١٧٦

بن لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  ، َعْن َمْحُموِد  قَالَ َرُسولُ اللَِّه : بن إِْسَحاَق ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ 
ِه َوَسلََّم    .َعلَى الصََّدقَِة بِالَْحقِّ كَالَْغازِي ِفي َسبِيلِ اللَِّه َحتَّى َيْرجَِع إِلَى َبْيِتِه  الَْعاِملُ: َصلَّى اللَُّه َعلَْي



ِد بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ ، َع -٤١٧٧ ْن ُمَحمَّ
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : ْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ إِْسحَاَق ، َع

ِه َوَسلََّم ، َيقُولُ    .الَْعاِملُ َعلَى الصََّدقَِة كَالَْغازِي َحتَّى َيْرجَِع إِلَى َبْيِتِه : َصلَّى اللَُّه َعلَْي
بن َنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َخاِلٍد الَْوهْبِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َعْن َعاِصمِ َحدَّثَ -٤١٧٨

الَْعاِملُ : قَالَ  ، ُعَمَر بن قََتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َعلَى الصََّدقَِة بِالَْحقِّ كَالَْغازِي ِفي َسبِيلِ اللَِّه 

ِد -٤١٧٩   َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن ُمَحمَّ

ثَنِي َعْبُد الْعَزِيزِ بن بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ ، َحدَّ
، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ بن َر بن قََتاَدةَ  ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَم َخِديجٍ ،  ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْمرِو بن أَبِي َعْمرٍو 

ِه َوَسلََّم ، قَالَ  ا أََخاُف : أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َيا َرُسولَ اللَِّه : َعلَْيكُُم الشِّْرُك اَألْصَغُر ، قَالُوا إِنَّ أَْخَوَف َم
اذَْهُبوا إِلَى الَِّذيَن كُْنُتْم : الرَِّياُء ، ُيقَالُ ِلَمْن َيفَْعلُ ذَِلَك إِذَا َجاَء النَّاُس بِأَْعَماِلهِْم : ، َوَما الشِّْرُك اَألْصَغُر ؟ قَالَ 
  .ُهْم ُتَراُءونَ فَاطْلُُبوا ذَِلَك ِعْنَد

  َناِفٌع َمْولَى بن ُعَمَر ، َعْن َراِفعٍ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، ح -٤١٨٠

: وَب ، َعْن َناِفعٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن أَيُّ: َوَحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ ، قَاال 
ُعثَْمانَ َوَصْدرٍ ِمْن إَِماَرِة كَانَ اْبُن ُعَمَر ُيكْرِي َمَزارَِعُه َعلَى َعْهِدِ  النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر َو

َسلََّم : قَالَ ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم ، فَأََتاُه َرُجلٌ ، فَ إِنَّ َراِفَع بن َخِديجٍ َيْزُعُم أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ُه ، فَقَالَ : َنَهى َعْن كَْريِ الَْمَزارِعِ ، قَالَ َناِفٌع  ا الَِّذي : فَاْنطَلََق اْبُن ُعَمَر إِلَى َراِفعٍ ، فَاْنطَلَقُْت َمَع اْبُن ُعَمَر َم

َنَعْم َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َك َتذْكُُر َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي كَْريِ الَْمَزارِعِ ؟ فَقَالَ َبلََغنِي َعْن
َسلََّم َعْن كَْريِ الَْمَزارِعِ ، فَكَانَ   َعلَْيِه َو

َزَعَم َراِفُع بن َخِديجٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ارِعِ ، قَالَ َعْبُد اللَِّه إِذَا ُسِئلَ َبْعَد ذَِلَك َعْن كَْريِ الَْمَز
  .َوَسلََّم َنَهى َعْنُه 

  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِْبَراهِيَم ، ح -٤١٨١
عٍ ، أَنَّ َراِفَع بن : ى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزرَْيعٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّ َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن َناِف

َر  ِه َوَسلََّم كَانَ َيْنَهى َعْن كَْريِ الَْمَزارِ: َخِديجٍ ، ُيَحدِّثُ َعْبَد اللَِّه بن ُعَم عِ ، فََتَركََها اْبُن أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
لَ  ُه : ُعَمَر َوكَانَ إِذَا ُسِئلَ َعْنَها ، قَا ِه َوَسلََّم َنَهى َعْن   .َزَعَم َراِفٌع أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

عٍ ،  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن -٤١٨٢ َر ، َعْن َناِف ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَم
َر ُيكْرِي الَْمَزارَِع ، فََبلََغُه أَنَّ َراِفَع بن َخِديجٍ َيأْثُُر َعنْ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: قَالَ  ِه َوَسلََّم َحِديثًا كَانَ اْبُن ُعَم لَْي

َرُه َراِفٌع أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن كَْريِ الَْمَزارِعِ ، فََتَرَك فَأَْخَب: ، فََخَرَج إِلَْيِه بِالَْبالِط فََسأَلَُه 
  .َعْبُد اللَِّه ِكَراَءَها 

، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ِمْنَجاُب بن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َع -٤١٨٣ ِليُّ بن ُمْسهِرٍ 



بن َخِديجٍ ، أَنَّ َرُسولَ ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَ ُيكْرِي َمَزارًِعا لَُه َحتَّى َحدَّثَُه َراِفُع 
ِه َوَسلََّم َنَهى َعْن كَْريِ الَْمَزارِعِ ،   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َركَُه اْبُن ُعَمَر فََت
 بن فَْرقٍَد َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي كَِثُري -٤١٨٤

َر ، كَانَ ُيكْرِي الَْمَزارَِع حَتَّى َبلََغُه ، أَنَّ َراِفَع بن َخِديجٍ َيأْثُُر َعنْ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  ، َعْن َناِفعٍ ، أَنَّ اْبَن ُعَم
َسلََّم ، أَنَُّه َنَهى َعْن ذَِلَك ، قَالَ َناِفٌع  َر بِالَْبالِط َوأََنا َمَعُه ، فََسأَلَُه فَقَالَ َراِفٌع : َعلَْيِه َو : فََخَرَج إِلَْيِه َعْبُد اللَِّه بن ُعَم

َسلََّم َعْن كَْريِ الَْمَزارِعِ ، فََتَرَك ذَِلَك َعْبُد اللَِّه َنَهى َرُسولُ ا، َنَعْم    .للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
بن فََضالَةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى كَاَتُب الُْعَمرِيِّ ، َحدَّثََنا ُمفَضَّلُ  -٤١٨٥
، أَنَّ اْبَن ُعَمَر كَانَ ُيكْرِي الَْمَزارَِع ، َوأَنَّ َراِفَع بن َخِدَعْن َعْب ُسلَْيَمانَ الطَّوِيلِ ، َعْن َناِفعٍ  يجٍ يَأْثُُر َعن ِد اللَِّه بن 

ْبُد اللَِّه َعلَى الَْبالِط َوأََنا َمَعُه ، فََخَرَج إِلَْيِه َع: َْرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َنَهى َعْن ذَِلَك ، قَالَ َناِفٌع 
َسلََّم َعْن كَْريِ الَْمَزارِعِ ، فََتَرَك إِكَْراَءَها َعْبُد اللَِّه: فََسأَلَُه ، فَقَالَ َراِفٌع    . َنَعْم َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن أَْسَماَء ، َحدَّثََنا ُجَوْيرَِيةُ ، َعْن َناِفعٍ ، أَنَّ َراِفَع َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا  -٤١٨٦
أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى : بن َخِديجٍ اَألْنَصارِيَّ ، َحدَّثَ َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 

  .كَْريِ الَْمَزارِعِ  َعْن
  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن -٤١٨٧

ِه ، رِْشِديَن ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث ، َعْن ُبكَْيرِ بن َع ْبِد اللَّ
نَّا ُنكْرِي أَْرَضَنا َحتَّى َسِمْعَنا َحِديثَ َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن َرُسولِ كُ: َحدَّثَنِي َناِفٌع ، أَنَُّه َسِمَع اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ 

ِه َوَسلََّم    .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
رٍو ، َحدَّثََنا َعْبثٌَر ، َعْن أَْشَعثَ ب -٤١٨٨ ن َسوَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َعْم

، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  ِه َوَسلََّم َعنِ الُْمَزاَرَعِة : َعْن َناِف   .َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُد بن فَُضْيلٍ ، َعْن أَْشَعثَ بن َسوَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٤١٨٩

، أَنَُّه كَانَ ُيَزارُِع أَْرَضُه ، فَلَِقي َراِفَع بن َخ عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما  ِديجٍ فََحدَّثَُه َراِفٌع َعْن َناِف
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن كَْريِ الَْمَزارِعِ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى : َوَنَهاُه َعْن ذَِلَك ، َوقَالَ 

دَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْحَسْينِ الِْقْصرِيُّ بِقَْصرِ بن ُهَبْيَرةَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمَد الَْواِسِطيُّ ، َح -٤١٩٠
ٍد ، َحدَّثََنا اْبُن  أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : ثَْوَبانَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ُخلَْيٍد ُعْتَبةُ بن َحمَّا

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن كَْريِ الَْمَزارِعِ 
الِعيُّ ، َحدَّثََنا َزْيُن بن ُشَعْيبٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِديَن ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن َعْبِد الَْواِحِد الْكَ -٤١٩١

عٍ ، أَنَّ اْبَن ُعَمَر َرِضي اللَُّه   أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، َعْن َناِف

ِه َوَسلََّم َعْن كَ ، قَالَ ْريِ اَألْرضِ َتَعالَى َعْنُهَما لَمَّا َسِمَع َحِديثَ َراِفعِ بنٍ  َخِديجٍ َنَهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .إِنََّما كُنَّا ُنكْرِيَها َعلَى َربِيعِ السَّاِقي وبَِبْعضِ َما َيْخُرُج ِمْنَها ِمَن التِّْبنِ : اْبُن ُعَمَر 



ْن ُبْرِد بن َع َحدَّثََنا بِْشَرانُ بن َعْبِد الَْمِلِك الَْمْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا ثَابُِت بن َيزِيَد ، -٤١٩٢
 َراِفُع بن َخدِيجٍ ، أَنَّ ِسَناٍن ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما أَنَُّه كَانَ ُيَؤاجُِر أَْرَضُه َحتَّى َحدَّثَُه

ِه َوَسلََّم َنَهى َعْن كَْريِ اَألْرضِ ، فََتَرَك ذَِلَك   . النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، َحدَّثََنا ُيوُسُف -٤١٩٣  بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن الَْجْهمِ السَُّمرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َعْمرِو بن ِسكِّنيٍ 

عٍ ، أَنَّ اْبَن ُعَمَر كَانَ َيأُْخذُ كَْرَي اَألْرضِ َح تَّى َحدَّثَُه َراِفُع بن َخدِيجٍ َيْعقُوَب السَّلِْعيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َعْن َناِف
ْيِه َوَسلََّم    .َنَهى َعْن كَْريِ اَألْرضِ : ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

مَّارٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َع: َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال  -٤١٩٤
عٍ َمْولَى اْبنِ ُعَمَر ُعَمَرأَنَُّه َحدَّثَُه ،  َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحْمَزةَ ، َحدَّثَنِي اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثَنِي َحفُْص بن َعَنانَ ، َعْن َناِف

َر ، ُيكْرِي أَْرَضُه بَِبْعضِ َما َيْخُرُج ِمْنَها ، فََب: قَالَ  ُه أَنَّ َراِفَع بن َخِديجٍ َيذْكُُر غَْيَر ذَِلَك ، كَانَ َعْبُد اللَِّه بن ُعَم لََغ
ا ُنكْرِي اَألْرَض: َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك ، َوقَالَ : َوقَالَ    قَْد كُنَّ

َوَضَع َيَدُه َعلَى َمْنِكبِي َحتَّى َدفَْعَنا إِلَى َراِفعِ بن قَْبلَ أَنْ َنْعرَِف َحِديثَ َراِفعِ بن َخِديجٍ ، ثُمَّ َوَجَد ِفي َنفِْسِه ، فَ
ِه َوَسلََّم َيْنَهى َعْن كَْريِ اَألْرضِ ؟ فَقَالَ : َخِديجٍ ، فَقَالَ لَُه َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر  َسِمْعَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ُه َهاَتْينِ ، َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ال: َراِفٌع  ِه َوَسلََّم ، َوإِال فَأَْعَمى اللَّ   .ال ُتكُْروا اَألْرَض بَِشْيٍء : لَُّه َعلَْي
، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا َحكِيُم بن َسْيٍف الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ب -٤١٩٥ ن َعْمرٍو 
ُسولَ اللَِّه ْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، أَنّ َرَعْن َز

ِه َوَسلََّم    .َنَهى َعْن كَْريِ اَألْرضِ : َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ةَ ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا -٤١٩٦ أَُبو اَألْشَعِث ، َحدَّثََنا الْفَُضْيلُ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْب

ُه َجا ُءوا إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى َناِفعٍ ، أَنَّ َراِفَع بن َخِديجٍ ، أَْخَبَر َعْبَد اللََّه بن ُعَمَر َوُهَو ُمتَِّكئٌ َعلَى َيَديَّ ، أَنَّ ُعُموَمَت
  .َنَهى َعْن كَْريِ الَْمَزارِعِ : ْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َرَجُعوا إِلَى َراِفعٍ َبْعَدَما َرَوْوا أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّه َعلَ
، َحدَّثََنا ُسَوْيُد بن َعْمرٍو  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن َسِعيٍد الْقَطَّانُ -٤١٩٧

انَ ُيكْرِي أَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه كَ ْرَضُه َحتَّى لَِقَيُه َراِفٌع الْكَلْبِيُّ ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َعنِ الَْحَسنِ بن الُْحرِّ ، َعْن َناِفعٍ 
  بنْهيِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى: فَأَْخَبَرُه 

َر ِحَني َسأَلَ َراِفًعا : لََّم َعْن ذَِلَك ، قَالَ َناِفٌع اللَُّه َعلَْيِه َوَس   .َوأََنا َمَع اْبنِ ُعَم
َر َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا َخاِلٌد ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َناِفعٍ ، أَنَّ -٤١٩٨  اْبَن ُعَم

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى : َع حَتَّى َحدَّثَُه َراِفُع بن َخدِيجٍ ، َعْن َبْعضِ ُعُموَمِتِه كَانَ ُيكْرِي الَْمَزارِ
  .َعْن كَْريِ اَألْرضِ ، فََتَركَُه اْبُن ُعَمَر 

ح َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ -٤١٩٩   بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، 
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِحْمَيرٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم بن : َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن َسْوَرةَ ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخارَِجةَ ، قَاال 

، قَالَ  َمَع طَاُوسٍ إِلَى َراِفعِ بن َخِديجٍ فََسأَلَُه طَاُوٌس َعْن كَْريِ َخَرْجُت : أَبِي َعْبلَةَ ، أََنا أََبانُ بن َصاِلحٍ ، َعْن َناِفعٍ 
فََنَهى َرُسولُ اللَِّه ، كُنَّا ُنْعِطي اَألْرَض بِالنِّْصِف َوالثُّلُِث َعلَى َما ِفي الرَّبِيعِ َوَعلَى َما ِفي الَْبْعلِ : اَألْرضِ ؟ فَقَالَ 

ِه َوَسلََّم َعْن ذَ إِنْ كَاَنْت لََك أَْرٌض ، فَذَكََر : ِلَك ، فَلَمَّا اْنَصَرَف َضَرَب طَاُوٌس َعلَى َيَديَّ ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْي



  .الَْحِديثَ 
 نِ اْبنَِحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن َناِفعٍ ، َع -٤٢٠٠

َر ُعَمَر ، أَنَُّه لَْم َيَزلْ ُيكْرِي أَْرَضُه َحتَّى َبلََغُه َحِديثُ َراِفعِ بن َخِديجٍ فَأََتاُه فََسأَلَُه ، فَأَْخَبَرُه  فََتَرَك َعْبُد اللَِّه بن ُعَم
  .أَنْ ُيكْرَِيَها 

، َعْن َراِفعِ بن ُخَرْيجٍ   َناِفُع بن ُجَبْيرِْبنِ ُمطِْعمٍ 
  َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف ، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا  -٤٢٠١

، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْع مٍ ، َعْن َراِفعِ بن َسِعيُد بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َعْن ُعْتَبةَ بن ُمْسِلمٍ 
ِه َوَسلََّم َح: َخِديجٍ    .رََّم َما َبْيَن الَبَتيِ الَْمِديَنِة أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، َعْن َناِفعِ بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ ، َعْن ُعْتَبةَ بن ُمْسِلمٍ  -٤٢٠٢

ِه َوَسلََّم َحرََّم َما َبْيَن الَبَتيِ الَْمِديَنِة أَنّ َرُسولَ اللَّ: ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ    .ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
عٍ ثَْمانَ بن َعفَّانَ ، َعْن َراِف   َعْبُد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُع

ثُ ، َحدَّثَنِي اْبُن الَْهاِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْي -٤٢٠٣
، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، أَنَّ ثَْمانَ  بن ُع ِه بن َعْمرِو  ، َعْن َعْبِد اللَّ ُه َسِمَع أَبِي َبكْرِ بن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ 

نَّ إِْبَراِهيَم َحرََّم َمكَّةَ ، َوإِنِّي أَُحرُِّم َما َبْيَن الَبَتْيَها ُيرِيدُ إِ: َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوذَكََر َمكَّةَ ، فَقَالَ 
  .الَْمِديَنةَ 
  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، ح -٤٢٠٤

َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمَضرٍ ، َعنِ اْبنِ الَْهاِد ، َعْن أَبِي : رَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْح
، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّ ى اللَُّه َعلَْيِه َبكْرِ بن َحْزمٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ 

، َوإِنِّي أَُحرُِّم: َوذَكََر َمكَّةَ ، فَقَالَ  َوَسلََّم   إِنَّ إِْبَراِهيَم َعلَْيِه السَّالُم َحرََّم َمكَّةَ 

  .َما َبْيَن الَبَتْيَها ُيرِيُد الَْمِديَنةَ 
ُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َيزِيَد بن الَْهاِد َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْب -٤٢٠٥

، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َص ِه ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َحْزمٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ  لَّى اللَُّه َعلَْي
َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ، َمكَّةَ ، َوأََنا أَُحرُِّم َما َبْيَن الَبَتْيَها ، ِللَْمِديَنِة  إِنَّ إِْبَراِهيَم َحرََّم: َوَسلََّم َوذَكََر َمكَّةَ ، فَقَالَ 

الَْهاِد ، َعْن أَبِي َبكْرِ  الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن َيزِيَد بن
، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّىبن ُم ثَْمانَ  ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُع اللَُّه  َحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ 

َسلََّم ، ِمثْلَُه    .َعلَْيِه َو
عٍ   َحْنظَلَةُ بن قَْيسٍ ، َعْن َراِف

  ثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، حَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّ -٤٢٠٦
ح   َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، 

َعْن َربِيَعةَ ، َعْن  َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، كُلُُّهْم ، َعْن َماِلٍك ،
ِه َوَسلََّم َعْن : بن قَْيسٍ ، أَنَُّه َسأَلَ َراِفَع بن َخِديجٍ َعْن كَْريِ اَألْرضِ ؟ فَقَالَ  َحْنظَلَةَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي



  .أَمَّا بِالذََّهبِ َوالَْورِقِ فَال َبأَْس : بِالذََّهبِ َوالَْورِقِ ؟ فَقَالَ : كَْريِ اَألْرضِ ، فَقُلُْت 
َعْن َحْنظَلَةَ  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن َربِيَعةَ ، -٤٢٠٧

  أَنَُّه، بن قَْيسٍ قَْيسٍ 

ِه َوَسلََّم َعْن كَْريِ اَألْرضِ بَِما َنَهاَنا َرُسولُ اللَِّه : َسأَلَ َراِفَع بن َخِديجٍ ، َعْن كَْريِ اَألْرضِ ؟ فَقَالَ  َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َيْخُرُج ِمْنَها 

َر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َربِيَعةَ ، َعْن َحْنظَلَ -٤٢٠٨ ةَ بن قَْيسٍ ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَم
ِديجٍ ، َعْن كَْريِ اَألْرضِ الَْبْيَضاِء بِالذََّهبِ َوالِْفضَِّة ؟ فَقَالَ ال َبأَْس إِنََّما َنَهاُهْم َعنِ َسأَلُْت َراِفَع بن َخ: قَالَ 

  .اَألْرَماِث 
، َعْن َربِيَعةَ  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمْسُعوٍد الَْمقِْدِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ -٤٢٠٩

كُنَّا ُنَؤاجُِر أَْرَضَنا بِالَْماذَِياَناِت َوأَقَْبالِ : بن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحْنظَلَةَ بن قَْيسٍ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ 
  .ْجرٍ ُمَسمى الَْجَداوِلِ فََيْسلَُم َهذَا َوَيْهِلُك َهذَا ، فَُنهِيَنا َعْن ذَِلَك َوال َبأَْس بِأَ

  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيٌم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا الَْوِليُد بن ُمْسِلمٍ ، ح -٤٢١٠
ثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َحدَّ: َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَينٍ ، قَاال 

، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  ا ُنكْرِي اَألْرَض َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َربِيَعةَ ، َعْن َحْنظَلَةَ بن قَْيسٍ  كُنَّ
َسلََّم َعلَى الَْماِذَياَناِت َوأَقَْبالِ الَْجَداوِلِ فََيْهِلُك َهذَا  َم َعلَْيِه َو َوُيَسلُِّم َهذَا ، فََنَهاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .َعْن ذَِلَك 
  ْيُن بنَحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن َعْبِد الَْواِحِد الْكَالِعيُّ ، َحدَّثََنا َز -٤٢١١

عِ َمْعَدانَ َعاِمرِ بن ُمرَّةَ الَْمكِّيِّ ، َعْن َربِيَعةَ بن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحْنظَلَةَ بن قَْيسٍ ، َعْن َراِفُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِي 
َسلََّم َعْن ذَِلَك : بن َخِديجٍ ، قَالَ    .كُنَّا ُنكْرِي اَألْرَض ، فََنَهاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

، َعْن َربِيَعةَ  َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد -٤٢١٢
، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه كُنَّا ُنكْرِي اَألْرَض َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَّ: ، َعْن َحْنظَلَةَ بن قَْيسٍ 

  .َوَسلََّم َعلَى َربِيعِ السَّاِقي َوالَْماِذَياَناِت َوطَاِئفٍَة ِمَن التِّْبنِ ، فَكَرَِه ذَِلَك النَّبِيُّ 
َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن َيْحَيى َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا  -٤٢١٣

، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ  أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهاَنا أَنْ ُنكْرَِي : بن َسِعيٍد ، َحدَّثَنِي َحْنظَلَةُ بن قَْيسٍ 
  .أَْرَضَنا َعلَى الرُُّبعِ َوالالَمْعلُوَمِة فَُربََّما َهلََك ذَا َوَسِلَم ذَا  أَْرَضَنا وَلَْم َيكُْن َيْوَمِئٍذ ذََهٌب َوال ِفضَّةٌ َوكُنَّا ُنكْرِي

، َعْن َيْحَيى بن َس -٤٢١٤ ِعيٍد ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْواِحِد بن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ 
ا بين َحارٍِث أَكْثََر أَْهلِ الَْمِديَنِة َحقْال ، َوكُنَّا ُنكْرِي اَألْرَض : اِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ َعْن َحْنظَلَةَ بن قَْيسٍ ، َعْن َر كُنَّ

ذَا َوَسِلَم فَُربََّما َهلََك َه َوَنْشَترِطُ َعلَى اُألكَْرِة أَنَّ َما َسقَى الَْماِذَياَناِت َوالرَّبِيَع فَلََنا َوَما َسقَِت الَْجَداوِلُ فَُهَو لَكُْم ،
  َهذَا ، َوُربََّما َسِلَم



ِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك ، َولَْم َيكُْن ِعْنَدَنا َيْوَم ُه َعلَْي ِئٍذ ذََهٌب َوال ِفضَّةٌ َهذَا َوَهلََك َهذَا ، فََنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  .فََنْعلَُم ذَِلَك 
الُْحَمْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َحدَّثَنِي َحْنظَلَةُ بن َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا  -٤٢١٥

لَْم َيْنُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ِكَراِئَها َيْعنِي اَألْرضَ : قَْيسٍ الزَُّرِقيُّ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ 
أَْخَرَج اللَُّه َعزَّ  بِ َوالَْورِقِ ، َولَِكنَّا كُنَّا ُنكْرِيَها ، ثُمَّ نَْزَرُع َوَيكُونُ لََنا َهذَا الشِّقُّ َولَُهْم َهذَا الشِّقُّ ، فََمابِالذََّه

زَّ َوَجلَّ ِمْن َهذَا ِلَهذَا ، فََنَهاَنا َعْن ذَ   .ِلَك َوَجلَّ ِمْن َهذَا فَِلَهذَا ، َوَما أَْخَرَج اللَُّه َع
عٍ   ُمَحمَُّد بن َيْحَيى بن َحبَّانَ ، َعْن َراِف

َيْحَيى َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن  -٤٢١٦
، قَالَ  َم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: بن َحبَّانَ ، َعْن َراِفعٍ  رٍ َوال كَثَرٍ : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ   .ال قَطَْع ِفي ثََم

َحمَِّد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن ُم -٤٢١٧
ِه َوَسلََّم : ، قَالَ  َيْحَيى بن َحبَّانَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ   .ال قَطَْع ِفي ثََمرٍ َوال كَثَرٍ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  َحدَّثََنا أَُبو َزْيٍد الْقََراِطِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، ح -٤٢١٨
  ا الْقَْعَنبِيُّ ، حَوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََن

  َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن

، َعْن َماِلٍك ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن َحبَّانَ ، أَنَّ َعْبًدا َسَرَق َو ِديا ِمْن ُيوُسَف ، كُلُُّهْم 
انُ لَُه ِفي َحاِئِط َسيِِّدِه ، فََخَرَج َصاِحُب الَْوِديِّ َيلَْتِمُس َوِديَُّه فَأََخذَُه ، فَاْسَتْعَدى َعلَى الَْعْبِد َمْرَوَحاِئِط َرُجلٍ فََجَع

ْن ذَِلَك ، فَأَْخَبَر أَنَُّه بن الَْحكَمِ فََسَجَن الْعَْبَد َوأََراَد قَطَْع َيِدِه ، فَاْنطَلََق َسيُِّد الَْعْبِد إِلَى َراِفعِ بن َخِديجٍ فََسأَلَُه َع
، َيقُولُ  ْيِه َوَسلََّم  رٍ : َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ ي ثََمرٍ َوال كَثَ   .ال قَطَْع ِف

ْيٍد ، َعْن َيْحَيى بن َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َز: َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َوُيوُسُف الْقَاِضي ، قَاال  -٤٢١٩
ِه َوَس ، قَالَ َسِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن َحبَّانَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ال : لََّم 

رٍ  رٍ َوال كَثَ   .قَطَْع ِفي ثََم
دٌَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَس -٤٢٢٠

، َيقُولُ : َيْحَيى بن َحبَّانَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  ال قَطَْع ِفي : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .ثََمرٍ َوال كَثَرٍ 

رِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، حَحدَّ -٤٢٢١   ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْم
َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن : َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُيوُنَس ، قَاال 

َسلََّم : انَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن َحبَّ ال قَطَْع ِفي ثََمرٍ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .َوال كَثَرٍ 
  َحدَّثََنا أَبُو -٤٢٢٢

للَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن ُشَعْيبٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ا
ِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن َحبَّانَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  ال : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي



رٍ  رٍ َوال كَثَ   .قَطَْع ِفي ثََم
لنَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َحفْصٍ النُّفَْيِليُّ ، أََنا ُيوُنُس بن َراِشٍد ، َعْن َيْحَيى َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ا -٤٢٢٣

ِه َوَسلَّ ال : َم ، َيقُولُ بن َسِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن َحبَّانَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
رٍ  رٍ َوال كَثَ   .قَطَْع ِفي ثََم

َزاِئَدةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َمْنُصوُر بن كُلْثُومٍ ، َعْن  -٤٢٢٤
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َخِديجٍ ، قَالَ  َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن َحبَّانَ ، َعْن َراِفعِ بن

َسلََّم  رٍ : َعلَْيِه َو ي ثََمرٍ َوال كَثَ   .ال قَطَْع ِف
ْحَيى بن َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن َي -٤٢٢٥

َم ، قََسِع َع : الَ يٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن َحبَّانَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ ال قَطْ
رٍ    .ِفي ثََمرٍ َوال كَثَ

اِهيُم بن ُمْنِذرٍ الِْحَزاِميُّ ، َحدَّثََنا أََنُس بن ِعَياضٍ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْر -٤٢٢٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن َحبَّانَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ 

ِه   َعلَْي

رٍ َوال كَثَرٍ: َوَسلََّم  َع ِفي ثََم   . ال قَطْ
َيى بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َيْح -٤٢٢٧

ِد بن َيْحَيى بن َحبَّانَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، قَالَ  َعْن ُمَحمَّ ال قَطَْع ِفي ثََمرٍ : َوَسلََّم 
  .َوال كَثَرٍ 
َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد ، -٤٢٢٨

ِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : الَ ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن َحبَّانَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَ ال : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
رٍ  رٍ َوال كَثَ   .قَطَْع ِفي ثََم

ْن ن َسِعيٍد ، َعَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراِطِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َيْحَيى ب -٤٢٢٩
ِه ُه ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ال : َوَسلََّم ، قَالَ  ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن َحبَّانَ ، َعْن َعمٍَّة لَ

رٍ  رٍ َوال كَثَ   .قَطَْع ِفي ثََم
  اْبُن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن أَبِيِه
  ي رَِواَيتِِهَواالْخِتالُف َعلَى ُمَجاِهٍد ِف

أَبِي ُحَصْينٍ ،  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن -٤٢٣٠
لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَْمرٍ كَانَ َنَهاَنا َرُسو: َعْن ُمَجاِهٍد ، َحدَّثَنِي اْبُن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َم َعلَى الرَّأْسِ َوالَْعْينِ ، َنَهاَنا أَنْ َنْعَم لَ اَألْرَض بَِبْعضِ َخرَاجَِها لََنا َناِفًعا ، َوأَْمُر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  َعْن كَْسبِوبَِورِقٍ َمْنقُوَدٍة ، َوَنَهاَنا 

  .الَْحجَّامِ 
ثََنا أَُبو َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّ -٤٢٣١



النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َمرَّ بَِحاِئٍط َحنِيفَةَ ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ ، َعنِ اْبنِ َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن َراِفعٍ ، َعنِ 
لَ  ال َتْسَتأْجِْرُه : اْسَتأَْجْرُتُه ، قَالَ : قُلُْت ، ِمْن أَْيَن لََك َهذَا ؟ : ُهَو ِلي ، قَالَ : قُلُْت ، ِلَمْن َهذَا ؟ : فَأَْعَجَبُه ، فَقَا

  .بَِشْيٍء 
َحدَّثََنا قَْيُس : بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُجَباَرةُ بن ُمَغلِّسٍ ، َوُعَباَدةُ بن زَِياٍد ، قَاال  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٤٢٣٢

اَعةَ ، َعْن َجدِِّه َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  لَّى اللَُّه َنَهاَنا َرُسولُ اللَِّه َص: بن الرَّبِيعِ ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ ، َعْن قَْيسِ بن رِفَ
ْيِه َوَسلََّم َعلَى الرَّأْ ُر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ َسلََّم َعْن أَْمرٍ كَانَ لََنا َناِفًعا ، َوأَْم سِ َوالَْعْيَنْينِ ، َنَهاَنا أَنْ ُنكْرَِي َعلَْيِه َو

ُه أَْرٌض فَلَْيْزَرْعَها أَْو ِلَيْمَنْحَها أََخاُه  :أَْرَضَنا بَِبْعضِ َما َيْخُرُج ِمْنَها وبَِورِقٍ َمْنقُوَدٍة ، َوقَالَ    .َمْن كَاَنْت لَ
ي ُحَصْينٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِ -٤٢٣٣

بن َخِديجٍ  ، َنَهاَنا إِذَا كَانَ َألَحِدَنا أَْرٌض أَنْ : ، قَالَ ُمَجاِهٍد ، َعْن َراِفعِ  رٍ كَانَ لََنا َناِفًعا  َنَهاَنا َرُسولُ اللَِّه َعْن أَْم
  .َمْن كَاَنْت لَُه أَْرٌض فَلَْيْزَرْعَها أَْو ِلَيْمَنْحَها أََخاُه : ُيْعِطَيَها بَِبْعضِ َخْرجَِها بِثُلٍُث أَْو بنْصٍف ، َوقَالَ 

  دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َماَهانَ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بنَح -٤٢٣٤

أََخذُْت بَِيِد طَاُوسٍ َحتَّى أَْدَخلُْتُه : إِْبَراهِيَم الشَّهِيِديُّ ، َحدَّثََنا َعتَّاُب بن َبِشريٍ ، َعْن ُخَصْيٍف ، َعْن ُمَجاِهٍد ، قَالَ 
ِه َوَسلََّم أَنَُّه َعلَى اْبنِ َراِفعِ بن َخِديجٍ فََحدَّثَ َنَهى َعْن كَْريِ اَألْرضِ الْبَْيَضاِء : ُه ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

.  
رِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َع -٤٢٣٥ ِد الْكَرِميِ ، ْبَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْم

  .َنَهى َعْن كَْريِ اَألْرضِ : َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َرُسولِ اللَِّه أَنَُّه 
، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، -٤٢٣٦ َعْن َعْبِد الْكَرِميِ بن أَبِي  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ 

ِه : َراَح إِلَْيَنا َخاالَي ، فَقَاال : الُْمَخارِقِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
اَعةُ َر َمْن كَاَنْت لَُه أَْرٌض فَلَْيْزَرْعَها أَْو : ُسوِلِه لََنا أَْنفَُع ، قَالَ َوَسلََّم َعْن أَْمرٍ كَانَ لََنا َناِفًعا ، َوطَاَعةُ اللَِّه َوطَ

  .ِلَيْمَنْحَها أََخاُه 
و بن ذَرٍّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َعْمرِ -٤٢٣٧
َجاَءَنا َراِفٌع ِمْن ِعْنِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : اِهٍد ، َعنِ اْبنِ َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َعْن ُمَج
ِه َوَسلََّم َعْن أَْمرٍ كَانَ َيْرفُُق بنا ، َوطَاَعةُ: فَقَالَ  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َنَهاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  أَْرفَُق بنا ، َنَهاَنا أَنْ َنْزَرَع أَْرًضا إِال أَْرًضا َيْمِلُك أََحُدنَا

  .َرقََبَتَها ، أَْو َمنِيَحةً َيْمَنُحَها َرُجلٌ 
، َحدَّثََن -٤٢٣٨ ا ُسفَْيانُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، أَنَّ أَُسْيَد بن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ 

 كَانَ أََحُدَنا إِذَا اْسَتغَْنى َعْن أَْرِضِه أَْعطَاَها بِالثُّلُِث َوالرُُّبعِ َوالنِّْصِف َوَيْشَترِطُ ثُلُثَُه َجَداوِلَ: ظَُهْيرٍ ، قَالَ 
ةً ، َحتَّى َجاَءَنا َراِفُع : الَ َوالْقَصَّابَِني َوَما َسقَى الرَّبِيُع ، قَ َوكُنَّا َنْعَملُ بِالَْحدِيِد َوَما َشاَء اللَُّه ، َوُنِصيُب ِمْنَها َمْنفََع

َسلََّم َيْنَهاكُْم َعْن أَْمرٍ كَانَ لَكُْم َناِفًعا ، َوطَاَعةُ َرُسو: بن َخِديجٍ ، فَقَالَ  لِ اللَِّه إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ِه َوَسلََّم أَْنفَُع لَكُْم ، إِذَا اْسَتْغَنى أََحُدكُْم َعْن أَْرِضِه فَلَْيْمَنْحَها أََخاُه أَْو َي َدْع ، َوَيْنَهاكُْم َعنِ الُْمَزاَبَنِة َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .قَْد أََخذُْتُه بِكَذَا َوكَذَا َوْسقًا ِمْن َتْمرٍ :  أَنْ َيكُونَ الَْمالُ الَْعِظيُم ِمَن النَّْخلِ ، فََيقُولُ: ، َوالُْمَزاَبَنةُ 



ُمفَضَّلِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى بن َمْنَدِه اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم ، َعْن -٤٢٣٩
َسلََّم : َسْيِد بن ظَُهْيرٍ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ُمَهلَْهلٍ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أُ أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .َنَهى َعنِ الُْمَزاَبَنِة : 
ْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْواِحِد بن  -٤٢٤٠ زَِياٍد ، َعْن َسِعيِد َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحْمَدَوْيِه الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُم

لَّى اللَُّه َعلَْيِه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الزَُّبْيِديِّ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَُسْيِد اْبنِ أَِخي َراِفعِ بن َخِديجٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َص
  :َوَسلََّم ، قَالَ 

  .َوَنَهى َعنِ الُْمَزاَبَنِة ، َيَدْع  إِذَا اْسَتغَْنى أََحُدكُْم أَْرَضُه فَلَْيْمَنْحَها أََخاُه أَْو
ةَ ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي غَنِيَّ -٤٢٤٢

َنَهاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الُْمَحاقَلَِة ،  :، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َرُجلٍ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ 
  .َوالُْمَزاَبَنِة 
 َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن -٤٢٤٣

َم َعنِ الَْحقْلِ ، َوالَْحقْلُ : الَ َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَ   .الثُّلُثُ َوالرُُّبُع : َنَهاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، ح -٤٢٤٤

أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َمْيَسَرةَ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، : َجْعِد ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْ
ُه : َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  ا َرُسولُ اللَِّه ، فََنَهاَنا َعْن أَْمرٍ كَانَ لََنا َناِفًعا ، َوأَْمُر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ َخَرَج َعلَْيَن

إِنَّ : َمْن كَاَنْت لَُه أَْرٌض فَلَْيْزَرْعَها أَْو ِلَيْمَنْحَها أَْو ِلَيذَْرَها ، فَذُِكَر ذَِلَك ِلطَاُوسٍ ، فَقَالَ : َسلََّم َخْيٌر ، قَالَ َعلَْيِه َو
، قَالَ    .الرَُّجلُ أَخَاُه أَْرَضُه َخْيٌر لَُه  َألنْ َيْمَنَح: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ : اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه كَانَ أَْعلََم 

يِد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َحفُْص بن َعْمرٍو الرََّباِليُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد الَْمجِ -٤٢٤٥
،   إِْسرَاِئيلُ ، َعْن إِْبَراِهيَم بن ُمَهاجِرٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد 

ِه َوَسلََّم بِأَْرضِ َرُجلٍ ِمَن اَألْنَصارِ َيْزَرُع َوقَْد َعَرَف أَنَُّه : ْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ َع َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َم ِلفُالٍن أَْعطَانِيَها بِاَألْجرِ ، فَقَالَ َرُسولُ ا: فَقَالَ ، ِلَمْن َهِذِه ؟ : ُمْحَتاٌج ، فَقَالَ  لَْو : للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .َمَنَحَها أََخاُه 
ِد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرََّباِليُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد الَْمجِي -٤٢٤٦

َراَح : َسِمْعُت َراِفَع بن َخِديجٍ ، َيقُولُ : بن َسِعيٍد ، َعْن ُمَجاِهٍد ، قَالَ َرَباُح بن أَبِي َمْعُروٍف ، َعْن قَْيسِ 
ِه َوَسلََّم ثُمَّ َرَجُعوا إِلَْيَنا ، فَقَالُوا  إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعُموَمِتي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم لَكُْم أَْنفَُع ، قَالَ َنَهاكُْم  اَعةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ِلَيْزَرْع أََحُدكُْم أَْرَضُه : َعْن أَْمرٍ كَانَ لََنا َناِفًعا ، َوطَ
  .أَْو ِلَيْمَنْحَها أَْو َيَدْعَها َبَواًرا 

َينٍ ، َعْن لَْيٍث ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد الَْبَراُء ، َحدَّثَ -٤٢٤٧ َنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْع
بن َخِديجٍ ، أَنَُّه أََتى قَْوِمِه ، فَقَالَ  إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َنَهاكُْم َعْن أَْمرٍ : ُمَجاِهٍد ، َعْن َراِفعِ 

ا َشقَّ َعلَْيكُْم َخْيٌر ِمْن َمْعِصَيِتِه ِفكَانَ بِكُْم َرا َسلََّم ِفيَم يَما َرفََق بِكُْم ِفقًا ، َولَِكْن طَاَعةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



: إِذَنْ َيكُونُ ُبوًرا ، فَقَالَ : ، فَقَالُوا  َولَِكْن ِلَيْزَرْعَها أَْو ِلَيْزَرْعَها أََخاُه: ، َنَهاكُْم أَنْ ُتْعطُوا أَْرَضكُْم بِالثُّلُِث َوالرُُّبعِ 
  ذَُروَها

  .َتكُونُ ُبوًرا 
مٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُسفَْيانَ الُْجْنِد يَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعاِص -٤٢٤٨

َسِمْعُت ِمْن ، َدَخلُْت َعلَى طَاُوسٍ فََحدَّثُْتُه َما : ٍد الَْحذَّاِء ، َعْن ُمَجاِهٍد ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َراِشٍد ، َعْن َخاِل
، فََضَرَب طَاُوٌس ِفي َصْدرِي ، َوقَالَ  لَ بَِها : َراِفعِ بن َخِديجٍ ِمَن النَّْهيِ َعنِ الُْمَحاقَلَِة  ُتَحدِّثُنِي َعْن َراِفعٍ ، َوقَْد َعِم

أَْعطَى اَألْرَض بِالنِّْصِف َوالثُّلُِث ُمَعاذُ بن َج   .َبلٍ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه فَ
  أَُسْيَد بن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن أَبِيِه

ي اْبُن لَهِيَعةَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرنِ -٤٢٤٩
لَ  َنَهاَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن أَُسْيِد بن َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَا

  .َوَسلََّم أَنْ ُنكْرَِي اَألْرَض بَِبْعضِ َما ِفيَها 
يَن الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرنِي َعْمُرو بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِد -٤٢٥٠

للَُّه َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا: الْحَارِِث ، أَنَّ ُبكَْيًرا َحدَّثَُه ، أَنَّ أَُسْيَد بن َراِفعٍ َحدَّثَُه ، أَنَّ َراِفًعا أََتى َعِشَريَتُه ، فَقَالَ 
َم َبَركَةٌ َو َسلََّم َعْن أَْمرٍ كَانَ بنا َراِفقًا ، َوِفي أَْمرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ َوَما ذَاَك : ُرْشٌد ، فَقَالُوا َعلَْيِه َو

ا الَْحقْلُ ؟ قَالَ : الَْحقْلُ ، فَقُلُْت ُألَسْيٍد : ؟ قَالَ  ُي اَألْرضِ ، فَقُ: َوَم : َوكَْيَف كَاُنوا ُيكُْروَنَها ؟ قَالَ : لُْت كَْر
  .بِاَألْربَِعاِء َوبِالشَّْيِء ِمَن الَْحِصيِد 

  رِفَاَعةُ بن َراِفعِ بن

  َخِديجٍ ، َعْن أَبِيِه
َنا ُعْتَبةَ بن أَبِي َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحْمَزةَ ، َحدَّثَ -٤٢٥١

اَعةَ بن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َيا َرُسولَ اللَِّه : قُلُْت : أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ بن أَبِي قَْيسٍ َحدَّثَُه ، َعْن رِفَ
ِه َوَسلََّم    .فََبوِّْر : ِهي أَكْثَُر ِمْن ذَِلَك ، قَالَ : اْزَرْع ، قُلُْت : أََنا أَكْثَُر اَألْنَصارِ أَْرًضا ، قَالَ ، َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  َسْهلُ بن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن أَبِيِه
ْعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو طَاِهرِ بن السَّْرحِ ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َس -٤٢٥٢
َمرَّ بِِه ، وَسى بن أَيُّوَب ، َعْن َسْهلِ بن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ُم

ِه فََناَداُه فََخَرَج إِلَْيِه ، فََمَشى َمَعُه َحتَّى أََتى الَْمْسجَِد ، ثُمَّ اْنَصَرَف فَاغَْتَسلَ ، ثُمَّ َرَجَع فَ َرآُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، فَقَالَ ، َوَسلََّم أَثََر الُْغْسلِ  ْسِلِه  َسلََّم َعْن غُ َسِمْعُت نَِداَءَك َوأََنا أَُجاِمُع اْمَرأَِتي ، : فََسأَلَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َسلُْت ، فَقَالَ ِه َوَسلََّم  فَقُْمُت قَْبلَ أَنْ أَفُْرغَ فَاغَْت إِنََّما الَْماُء ِمَن الَْماِء ، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه : النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم َبْعَد ذَِلَك    .إِذَا َجاَوَز الِْخَتانُ الِْخَتانَ فَقَْد َوَجَب الُْغْسلُ : َصلَّى اللَُّه َعلَْي

اللَِّه الَْبزَّاُز التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُيوُسَف الِْمْسِكيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد -٤٢٥٣
  َيْعلَى ُزْنُبوٌر ، َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ ، َعْن ِعيَسى بن



، قَالَ  ، َنَهى َر: َسْهلِ بن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه  َسلََّم َعنِ الُْمَحاقَلَِة  ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
اْبَتْع َهذَا بنقٍْد واْشَترِِه بنِسيئٍَة َحتَّى َيْبَتاَعُه وُيْحرَِزُه ، : َوالُْمَزاَبَنِة ، َوالُْمَناَبذَِة ، َوَنَهى أَنْ َيقُولَ الرَُّجلُ ِللرَُّجلِ 

  .ْينٍ بَِدْينٍ َوَعْن كَالٍئ ، بِكَالٍئ َوَد
  َعْبُد اللَِّه بن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن أَبِيِه

يُّ بن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ ، َحدَّثَنِي َحَرِم -٤٢٥٤
أَنّ َرُسولَ اللَِّه : عِ بن َعِليٍّ الِْكالبِيُّ ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن ُنفَْي

ِه َوَسلََّم  انَ َيأُْمُر بَِتأِْخريِ الَْعْصرِ : َصلَّى اللَُّه َعلَْي   .كَ
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن أَبِيِه

 ثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحمٍَّدَحدَّ -٤٢٥٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه :  لَالزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا رِفَاَعةُ بن الُْهَرْيرِ ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَا

ِه َوَسلََّم    .ال َتكِْذُبوا َعِليَّ فَإِنَُّه لَْيَس كَِذٌب َعلَيَّ كَكَِذبٍ َعلَى أََحٍد : َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْقَْرَمِطيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َيْعقُوَب الُْع -٤٢٥٦

، َعْن ُهَرْيرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َراِفعِ بن َخِديجٍ  ، َعْن أَبِيِه ، طَلَْحةَ التَّْيِميُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َسْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ 
  لَمَّا كَانَ َيْوُم الَْخْنَدقِ: َجدِِّه ، قَالَ  ٢٦َعْن 

ِه َوَسلََّم النَِّساَء َوالصِّْبَيانَ َوالذََّرا لَْم َيكُْن ِحْصٌن رِيَّ ِفيِه أُْحِصَن ِمْن ِحْصنِ بين َحارٍِث ، فََجَعلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُبْجَدانُ أََحُد بين : ُيقَالُ لَُه إِنْ أَلَمَّ بِكُنَّ أََحٌد فَأَلِْمْعَن بِالسَّْيِف ، فََجاَءُهنَّ َرُجلٌ ِمْن بين ثَْعلََبةَ بن َسْعٍد : ، فَقَالَ 

اْنزِلَْن إِلَيَّ َخْيٌر لَكُنَّ ، فََحرَّكَْن السَّْيَف : َجحَّاشٍ َعلَى فََرسٍ َحتَّى كَانَ ِفي أَْصلِ الِْحْصنِ ثُمَّ َجَعلَ َيقُولُ ِللنَِّساِء 
َسلََّم ، فَ ظَُهْيُر : اْبَتَدَر الِْحْصَن قَْوٌم ِفيهِْم َرُجلٌ ِمْن بين َحارِثَةَ ، ُيقَالُ لَُه فَأَْبَصَرُه أَْصَحاُب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ُه َوأََخذَ َرأَْسُه ، فَذََهَب بِِه إِلَى النَّ: بن َراِفعٍ ، فَقَالَ  ِه فََرُسُه فَقََتلَ بِيِّ َصلَّى َيا ُبْجَدانُ أَبْرِْز فََبَرَز إِلَْيِه ، فََحَملَ َعلَْي
  .َعلَْيِه َوَسلََّم  اللَُّه

  َسِعيُد بن أَبِي َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه
نِ الطََّراِئِفيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ َعْبُد الرَّْحَم -٤٢٥٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : نُ بن الُْمَحبَّرِ ، َعْن َسِعيِد بن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ َحدَّثََنا أََبا

َسلََّم    .الَْتِمُسوا الَْجاَر قَْبلَ الدَّارِ ، َوالرَِّفيَق قَْبلَ الطَّرِيقِ : َعلَْيِه َو
عٍَعَباَيةُ بن رِفَاَعةَ بن َراِف   عِ بن َخِديجٍ ، َعْن َجدِِّه َراِف

ةَ بن رِفَاَعةَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعَباَي -٤٢٥٨
  ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِذيكُنَّا َمَع َرُسولِ اللَّ: َراِفعٍ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ 

ْيهِْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه الَْخِليفَِة ِمْن ِتَهاَمةَ ، فَأََصاَب الْقَْوُم إِبِال َوغََنًما ، فََعجِلُوا فَأَغْلَْوا بِِه الْقُُدوَر ، فَاْنَتَهى إِلَ
َر بِالْقُُدورِ فَكُِف َسلََّم ، فَأََم َوَندَّ ِمْنَها َبِعٌري فََرَماُه َرُجلٌ بَِسْهمٍ : ئَْت ، فََعَدلَ َعَشَرةً ِمَن الَْغَنمِ بَِجُزورٍ ، قَالَ َعلَْيِه َو

كُْم ِمْنَها إِنَّ ِلَهِذِه الَْبَهاِئمِ أَوَابَِد كَأََوابِِد الَْوْحشِ ، فََما غَلََب: فََحَبَسُه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا َنَخاُف أَْو َنْرُجو أَنْ َنلْقَى الَْعُدوَّ َولَْيَس َمَعَنا : فَاْصَنُعوا بِِه َهكَذَا ، ثُمَّ أََتاُه َراِفُع بن َخِديجٍ ، فَقَالَ 



ِه  ْيِه اْسُم اللَِّه فَكُلُوا لَْيَس : َوَسلََّم ُمًدى أَفََنذَْبُح بِالْقََصبِ ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َما أَْنَهَر الدََّم َوذُِكَر َعلَ
، َوأَمَّا الظُّفُُر : السِّنَّ َوالظُّفَُر ، َوَسأَُحدِّثُكُْم َعْن ذَِلَك ، أَمَّا السِّنُّ  ثُمَّ إِنَّ : فَُمَدى الَْحَبشِ ، قَالَ َراِفٌع : فََعظٌْم 

ِلِه َيْعنِي َخاِصَرَتُه ، فَأََخذَ ِمْنُه ُعَمُر َعِشًريا بِِدْرَهمٍ َناِضًحا َتَردَّى ِفي    .بِئْرٍ بِالَْمِديَنِة ، فَذُكَِّي ِمْن ِقَبلِ َشاِكَت
ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَْزَهُر بن َمْرَوانَ الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا  -٤٢٥٩

: ِديجٍ ، قَالَ إِْسحَاَق ، َعْن ُسفَْيانَ بن َسِعيٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ بن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن َراِفعِ بن َخ
َبْعُض الِْعدَِّة ِممَّا ُيْصِلُحَنا ، أَفََنأْكُلُ كُلَّ  إِنَّا َنْرُجو أَنْ َنلْقَى َعُدوََّنا ، فََعَسى أَنْ ال َيكُونَ َمَعَنا: قُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه 

ا: ذَبِيَحِة الْقََصَبِة ؟ قَالَ    َنَعْم كُلُّ َم

  .أَْنَهَر الدََّم ذَكَاةٌ إِال السِّنَّ َوالظُّفَُر 
دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي َرِحَمُه اللَُّه ، َح -٤٢٦٠

َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا القُو الَْعُدوِّ غًَدا : َعْن َسِعيِد بن َمْسُروقٍ ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، أَنَُّه قَالَ 
ِه فَكُلْ ، لَْيَس السِّنَّ َوالظُّفَُر ، َوَسأَُحدِّثُكُْم ، أَمَّا السِّنُّ َما أَْنَهَر الدَّ: َولَْيَس َمَعَنا ُمًدى ، قَالَ  َم َوذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم إِبِال فََندَّ َبِعٌري ِمْنَها: فََعظٌْم ، َوأمَّا الظُّفُُر :  ، فََرَماُه  فَُمَدى الَْحَبَشِة ، َوأََصاَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم  إِنَّ ِلَهِذِه اِإلبِلِ أََوابَِد كَأََوابِِد الَْوْحشِ ، : َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ بَِسْهمٍ فََحَبَسُه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

انَ النَّ: فَإِذَا غَلََبكُْم َشْيٌء ِمْنَها فَاْصَنُعوا بِِه َهكَذَا ، قَالَ  ِه َوَسلََّم َيْجَعلُ ِفي قَْسمِ الَْغَناِئمِ َعْشًرا َوكَ بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، قَالَ ُمَحمٌَّد : ِمَن الشَّاِء بَِبِعريٍ ، قَالَ    .َوقَْد َسِمْعُت ِمْن ُسفَْيانَ َهذَا الَْحْرَف : َوَحدَّثَنِي ُسفَْيانُ َعْنُه 

َألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْسُروقٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ ا -٤٢٦١
ِه َوَسلََّم بِِذي الُْحلَ: َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  ْيفَِة َبْيَنَما َنْحُنَ  َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َم  ِفي أُْخَرَياِت النَّاسِ ِمْن ِتَهاَمةَ َوقَْد َجاَع الْقَْوُم فَأََصاُبوا غََنًما َوإِبِال ، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  فََعجِلُوا

َر بِالْقُُدورِ فَكُِفئَْت ، ثُمَّ قََسَم فََعَدلَ َوذََبُحوا فََصَنُعوا الْقُُدوَر ، فَاْنَتَهى إِلَْيهِْم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ ِه َوَسلََّم فَأََم ُه َعلَْي
أَْعَياُهْم فَأَْهَوى إِلَْيِه َرُجلٌ  بَِسْهمٍ فََحَبَسُه ، فَقَالَ َعْشَرةً ِمَن الَْغَنمِ بَِبِعريٍ ، َوكَانَ ِفي الْقَْومِ َجَملٌ فََندَّ فَطَلَُبوُه فَ

إِنَّ ِلَهِذِه الَْبَهاِئمِ أَوَابَِد كَأََوابِِد الَْوْحشِ ، فََما َندَّ َعلَْيكُْم ِمْنَها فَاْصَنُعوا بِِه : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى
َما أَْنَهَر الدََّم : بِالْقََصبِ ؟ فَقَالَ إِنَّا َنَخاُف أَْو َنْرُجو أَنْ َنلْقَى الَْعُدوَّ غًَدا َولَْيَس َمَعَنا ُمًدى أَفََنذَْبُح : َهكَذَا ، فَقُلَْنا 

ِه فَكُلْ ، لَْيَس السِّنَّ َوالظُّفَُر ، َوَسأُْخبُِركُْم َعْن ذَِلَك ، أَمَّا السِّنُّ  ا الظُّفُُر : َوذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْي : فََعظٌْم ، َوأَمَّ
  .فَُمَدى الَْحَبَشِة 

ى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن َسِعيِد بن َمْسُروقٍ ، َعْن َعَباَيةَ بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّ -٤٢٦٢
َع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِذي : رِفَاَعةَ بن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن َجدِِّه َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  كُنَّا َم

ي أُْخَرَياِت النَّاسِ ، فََعجِالُْحلَْي ِه َوَسلََّم ِف لُوا َوذََبُحوا فَِة ، فَأُِصيَب إِبِلٌ َوغََنٌم ، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، ثُمَّ قََسَم فََعَدلَ َعَشَرةً ِمَن  فََصَنُعوا الْقُُدوَر ، فََدفََع إِلَْيهُِم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََمَر بِالْقُُدورِ ، فَأُكِْفئَْت 

َحَبَسُه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه الَْغَنمِ بَِبِعريٍ ، َوكَانَ ِفي الْقَْومِ َجَملٌ َيْسَتنُّ فَطَلَُبوُه فَأَْعَياُهْم ، فَأَْهَوى إِلَْيِه َرُجلٌ بَِسْهمٍ فَ
  َصلَّى اللَُّه



َسلََّم  إِنَّا : ي ِذِه الَْبَهاِئَم لََها أََوابُِد كَأََوابِِد الَْوْحشِ ، فََما َندَّ َعلَْيكُْم ِمْنَها فَاْصَنُعوا بِِه َهكَذَا ، قَالَ َجدِّإِنَّ َه: َعلَْيِه َو
ا: لََنْرُجوا أَْو َنَخاُف أَنْ َنلْقَى الَْعُدوَّ غًَدا َولَْيَس َمَعَنا ُمًدى أَفََنذَْبُح بِالْقََصبِ ؟ فَقَالَ  أَْنَهَر الدََّم َوذُِكَر اْسُم اللَِّه  َم

فَُمَدى الَْحَبَشِة : فََعظٌْم ، َوأَمَّا الظُّفُُر : َتَعالَى َعلَْيِه فَكُلْ ، لَْيَس السِّنَّ َوالظُّفَُر ، َوَسأُْخبُِركُْم َعْن ذَِلَك ، أَمَّا السِّنُّ 
.  

و َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َسِعيِد بن َمْسُروقٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُب -٤٢٦٣
َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا َنلْقَى الَْعُدوَّ غًَدا : قُلُْت : َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ 

ِه َوَسلََّم َولَْيَس َمَعَنا ُمًد لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ا لَْم َيكُْن : ى ، فَقَا ِه فُكُّوا َم َما أَْنَهَر الدََّم َوذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْي
، َوَسأَُحدِّثُكُْم َعْن ذَِلَك ، أَمَّا السِّنُّ    .َبَشِة فَُمَدى الَْح: فََعظٌْم ، َوأَمَّا الظُّفُُر : ِسنٌّ َوال ظُفٌُر 

بن  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي َداُوُد -٤٢٦٤
اَعةَ بن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن َجدِِّه َراِفعِ بن َخِديجٍ ،  ِعيَسى الْكُوِفيُّ ، َعْن َسِعيِد بن َمْسُروقٍ ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَ

َع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِذي الُْحلَْيفَِة فَأََصْبَنا إِبِال َوغََنًما ، فَاْنطَلََق : قَالَ  أَُناٌس ِفي َسَرَعاِن كُنَّا َم
ُهالنَّاسِ ، فَذََبُحوا َوَنَصُبوا قُُدوَرُهْم قَْبلَ أَنْ ُيقَْسَم ، فََمرَّ َر   ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

َسلََّم َوكَانَ ِفي أُْخَرَياِت النَّاسِ ، فََرأَى الْقُُدوَر قَْد ُنِصَبْت ، فَقَالَ  َيا َرُسولَ اللَِّه ذََبُحوا : َما َهذَا ؟ فَِقيلَ : َعلَْيِه َو
َم بِالْقُ ُدورِ ، فَكُِفئَْت ، ثُمَّ أََمَر بِالَْغَناِئمِ ، فَقُِسَمْت ، فََجَعلَ َمكَانَ وطََبُخوا ، فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

، فَطَلََبُه َرُجلٌ ِمَن النَّاسِ فََرَماُه بَِسْهمٍ فََحَبَسُه ، : كُلِّ َبِعريٍ َعْشَر ِشَياٍه ، قَالَ  فََبْيَنا َنْحُن َعلَى ذَِلَك إِذْ َندَّ َبِعٌري ِمْنَها 
َعلُوا بِِه : ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرُس إِنَّ ِلَهِذِه اِإلبِلِ أَوَابَِد كَأََوابِِد الَْوْحشِ ، فََما غَلََبكُْم ِمْنَها فَافْ

َسْت َمَعَنا ُمًدى ، فَقَالَ َرُسولُ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا َنَخاُف أَنْ َنلْقَى الُْمْشرِِكَني غًَدا ، َولَْي: َهكَذَا ، ثُمَّ قَالَ َجدِّي 
ِه َوَسلََّم  ِه فَكُلْ ، إِال ِسنا أَْو ظُفًُرا ، َوَسأَُحدِّثُكُْم َعْن ذَِلَك ، : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َما أَْنَهَر الدََّم َوذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْي

  .َدى الَْحَبَشِة فَُم: فََعظٌْم ، َوأَمَّا الظُّفُُر : أَمَّا السِّنُّ 
دَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْحَبابِ الِْحْمَيرِيُّ ، َحدَّثََنا َمكِّيُّ بن إِبَْراِهيَم ، َح -٤٢٦٥

ِه َوَسلََّم َحنِيفَةَ ، َعْن َسِعيِد بن َمْسُروقٍ ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِدي : جٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ا أَْعَياُهْم أَنْ َيأُْخذُوُه َرَماُه َرُجلٌ بَِسْهمٍ ،  فَأََصاَب َمقَْتلَُه ، فََسأَلُوُه َعْن أَنَّ َبِعًريا ِمَن اِإلبِلِ الصََّدقَِة َندَّ فَطَلَُبوُه ، فَلَمَّ

  إِنَّ لََها أََوابَِد كَأََوابِِد الَْوْحشِ ، فَإِذَا َخِشيُتْم ِمْنَها َشْيئًا: ، فَقَالَ  أَكِْلِه ؟ فَأََمَرُهْم بِأَكِْلِه

  .فَاْصَنُعوا بِِه ِمثْلَ َما َصَنْعُتْم بَِهذَا ثُمَّ كُلُوُه 
َحدَّثََنا َحبِيُب بن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ،  -٤٢٦٦

ِه َوَسلََّم : َسِعيُد بن َمْسُروقٍ ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  كُنَّا غََزاةً َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
: ُنَصبُِّح الَْعُدوَّ غًَدا َولَْيَس َمَعَنا ُمًدى أَفََنذَْبُح بِالْقََصبِ َوالَْمْرَوِة ؟ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا : ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ 

لْ إِال السِّنَّ َوالظُّفَُر ، فَأَمَّا السِّنُّ  ، َوأَمَّا الظُّفُُر : َنَعْم ، اذْكُرِ اْسَم اللَِّه َعلَْيِه َوكُ ا َحدَّثََن، فَُمَدى الَْحَبَشِة : فََعظٌْم 
، قَاال  َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِْبَراِهيَم ، : َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُبَزْيغٍ ، وَداِهُر بن ُنوحٍ 

َم ، َنْحَوُه ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َمْسُروقٍ ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
بن ُموَسى ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه



، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَ ، إِْسرَاِئيلُ ، َعْن َسِعيِد بن َمْسُروقٍ  ْيِه َوَسلََّم  اَعةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .َنْحَوُه 
بن َسِعيِد  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َحاِمُد بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا ُعَمُر -٤٢٦٧

اَعةَ بن َخِديجٍ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ بن َمْسُروقٍ ،  أََصْبَنا إِبِال فََندَّ ِمْنَها فََرَمْيَناُه : َعْن أَبِيِه ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَ
  بِالنَّْبلِ ،

َسلََّم ، فَقَالَ  َد كَأََوابِِد الَْوْحشِ ، فََما َندَّ ِمْنَها فَاْصَنُعوا بِِه إِنَّ ِلَهِذِه اِإلبِلِ أََوابِ: فََسأَلَْنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ُد بن ُشَعْيبٍ الِْحمَّ، ذَِلَك َوكُلُوُه  ، َوُعَمُر بن ُعَبْيٍد ، َوَحمَّا انِيُّ َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ 

، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ ، َعْن َسِعيِد بن َمْسُروقٍ ، َعْن َعَباَي اَعةَ  ِه : ةَ بن رِفَ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم ِفي أُْخَرَوَسلََّم بِِذي الُْحلَْيفَِة ، فَأََصاَب النَّاَس جُوٌع فَأََصْبَنا إِبِال َوغََنًما ، َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ َياِت ْي

ِه َوَسلََّم النَّاسِ ، فََعجِلَ َسَرَعانُ النَّاسِ ، فَذََبُحوا َوَنَحرُوا َوَنَصُبوا الْقُدُوَر ، فََدفََع إِلَْيهُِم النَّبِيُّ َصلَّى  اللَُّه َعلَْي
ُه  َوالْقُُدوُر َتْغِلي ، فَأََمَر بَِها فَأُكِْفئَْت ثُمَّ قََسَم ، فََعَدلَ َعَشَرةً ِمَن الَْغَنمِ ُه فَأَْعَياُهْم فَأَْهَوى لَ بَِبِعريٍ ، فََندَّ َبِعٌري فَطَلَُبو

ُه  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبَراِهيَم اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا ، َرُجلٌ بِسَْهمٍ فََحَبَسُه ، فَذَكََر ِمثْلَ
، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  ُمَباَرُك بن َسِعيِد بن َمْسُروقٍ رِفَاَعةَ  كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى : ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعَباَيةَ بن 

ُه    .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَذَكََر ِمثْلَ
، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ب -٤٢٦٨ ن َخاِلٍد ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ 

ا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غََزاٍة ، فَقُلَْنا : َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  : كُنَّ
  إِنَّا ُنصَبُِّح

كُلُّ َشْيٍء أَْنَهَر الدََّم َوذُِكَر اْسُم اللَِّه : فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  الَْعُدوَّ غًَدا ، َولَْيَس َمَعَنا ُمًدى ،
إِنَّ السِّنَّ  ا لَْم َيكُْن ِسنا أَْو ظُفًُرا ، فَ   .ُمَدى الَْحَبَشِة : َعظٌْم ، َوإِنَّ الظُّفَُر : َعلَْيِه فَكُلُوُه َم

ةَ َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوارِِث بن َعْبِد الصََّمِد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا لَْيثٌ ، َعْن َعَباَيَحدَّثََنا  -٤٢٦٩
، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َراِفعٍ ، قَالَ  ا َبِعٌري ، فَاتََّبَعُه َرُجلٌ أََصْبَنا غََنًما فَقََسْمَناَها بِِذي الُْحلَْيفَِة ، فََندَّ ِمْن: بن رِفَاَعةَ  َه

ِه َوَسلََّم  ُه بُِرْمحٍ أَْو َضَرَبُه بِالسَّْيِف ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ِه فَطََعَن إِنَّ ِلَهِذِه اِإلبِلِ أَوَابِدَ : َعلَى فََرِس
كُنَّا َنذَْبُح بِالَْمْرَوِة َوِشقَِّة الِْعِصيِّ ، فَقَالَ : بِِه َهكَذَا ، فَقَالَ َرُجلٌ  كَأََوابِِد الَْوْحشِ ، فَإِذَا َندَّ ِمْنَها َشْيٌء فَاْصَنُعوا

، فَإِنَّ السِّنَّ : َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ، َوإِنَّ الظُّفَُر: أَْنهِرِ الدََّم بَِما ِشئَْت َما لَْم َيكُْن ِسنٌّ أَْو ظُفٌُر   َعظٌْم 
  .ُمَدى الَْحَبَشِة : 

َر بن -٤٢٧٠ َسِعيِد بن  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ُعَم
ِه َوَسلََّم أَْعطَى أََبا َمْسُروقٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، أَنّ َر ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، َواَألقَْرَع بن َحابِسٍ الَْحِديثَ  ةَ بن ِحْصنٍ  ، َوُعَيْيَن   .ُسفَْيانَ ، َوَصفَْوانَ بن أَُميَّةَ 
  ابِيُّ ، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا َعْمُرو بن ثَْورٍ الُْجذَاِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُيوُسَف الِْفْرَي -٤٢٧١



ِه َوَسلََّم : ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  ُه َعلَْي : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  .الُْحمَّى ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم فَأَْبرُِدوَها بِالَْماِء 

، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ب -٤٢٧٢ ن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ 
، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  اَعةَ  ِه َوَس: َعْن أَبِيِه ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَ : لََّم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .الُْحمَّى ِمْن فَْورِ َجَهنََّم فَأَْبرُِدوَها بِالَْماِء 
  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد الطََّياِلِسيُّ ، ح -٤٢٧٣

، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َسِعيِد بن َمْسُروقٍ ، َعْن : يُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِ
ِه َوَسلََّم : َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  الُْحمَّى ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َبارِِد فَأَطِْفئُوَها بِالَْماِء الْ
َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن الِْمقَْدامِ ، -٤٢٧٤

، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَا َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : لَ إِْسرَاِئيلُ ، َعْن َسِعيِد بن َمْسُروقٍ 
  .الُْحمَّى ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم فَأَْبرُِدوَها بِالَْماِء : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

، َحدَّ -٤٢٧٥ ثََنا ُمْصَعُب بن الِْمقَْدامِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ 
  ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َعْن َسِعيِد بن

، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  اَعةَ  ِه َوَسلََّم َعلَى اْبنِ : َمْسُروقٍ ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَ َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .ِهبِ الَْبأَْس َربَّ النَّاسِ إِلََه النَّاسِ أَذْ: ُنَعْيَمانَ ، فََجَعلَ َيقُولُ 

ُروقٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيٌد الِْعْجلُ ، َحدَّثََنا ُجَباَرةُ بن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن ُشَعْيبٍ ، َعْن َسِعيِد بن َمْس -٤٢٧٦
الصََّدقَةُ َتُسدُّ َسْبِعَني : َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ: َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ 

  .َباًبا ِمَن السُّوِء 
ُروقٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيٌد الِْعْجلُ ، َحدَّثََنا ُجَباَرةُ بن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن ُشَعْيبٍ ، َعْن َسِعيِد بن َمْس -٤٢٧٧
َيُد الُْمْعِطي الُْعلَْيا َوَيُد : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ َعْن َعَبا

  .اآلِخِذ السُّفْلَى إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة 
َباَرةُ بن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن َحِكيمِ بن ُجَبْيرٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُج -٤٢٧٨

، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  اَعةَ  َسلََّم : ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَ الُْمْسِلُمونَ ِعْنَد : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  . ُشُروِطهِْم ِفيَما أُِحلَّ

، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ : َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َوالَْحَسُن بن الُْمَتَوكِّلِ ، قَاال  -٤٢٧٩ َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ 
اَعةَ بن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َعْن َجدِِّه: ، َعْن َيْحَيى بن أََبى ُسلَْيمٍ ، قَالَ  ، أَنَُّه َتَرَك ِحَني َماَت  َسِمْعُت َعَباَيةَ بن رِفَ

ِه   َجارَِيةً ، َوَناِضًحا ، َوَعْبًدا َحجَّاًما ، َوأَْرًضا ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

فُْه النَّاِضَح ، َوقَ: َنَهى َعْن كَْسبَِها ، َوقَالَ ِفي الَْحجَّامِ : َوَسلََّم ِفي الَْجارَِيِة  : الَ ِفي اَألْرضِ َما أََصاَب فَاْعِل
  .اْزَرْعَها 
: رِفَاَعةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن أََبى َبلْجٍ ، َعْن َعَباَيةَ بن -٤٢٨٠



َسلَّ أَمَّا : َم َوَتَرَك َعْبًدا َحجَّاًما ، وَجَمال َناِضًحا ، َوأَْرًضا ، فَقَالَ َماَت رِفَاَعةُ َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ُه النَّاِضَح ، قَالُوا  ال َتأْكُلْ ِمْن كَْسبِ اَألَمِة فَإِنِّي : اَألَمةُ َتكِْسُب ، قَالَ : الَْحجَّاُم فَال َتأْكُلُوا ِمْن كَْسبِِه َوأَطِْعُمو

  .ْرجَِها أََخاُف أَنْ َتْبَتِغَي بِفَ
ثََنا أَُبو َبلْجٍ َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّ -٤٢٨١

، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َتَرَك أَْرًضا ، َوَتَرَك َجارَِيةً ، َوغُالًما َماَت أَبِي َو: َيْحَيى بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ 
ِه َوَسلََّم ِفي ذَِلَك ، فَقَالَ لَُهْم ِفي اَألْرضِ اْزَرُعوَها أَوِ :  َحجَّاًما ، َوَناِضًحا ، فَأََتْوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .ِلفُوا كَْسَب الَْحجَّامِ النَّاِضَح أَْع: اْمَنُحوَها ، َوَنَهاُهْم َعْن كَْسبِ اَألَمِة ، َوقَالَ 
: اال َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُشَجاُع بن َمْخلٍَد ، َوأَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َواللَّفْظُ ِلُشَجاعٍ ، قَ -٤٢٨٢

اَعةَ ، أَنَّ  َجدَُّه ُتُوفَِّي َوَتَرَك أََمةً َتُغلُّ ، فَذَكَُروا ذَِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، أََنا أَُبو َبلْجٍ ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَ
، َوقَالَ  ِه َوَسلََّم َوَسلََّم فَكَرَِه كَْسَب اَألَمِة  َعلََّها ال َتجُِد َشْيئًا: َصلَّى اللَُّه َعلَْي   لَ

َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن أَبِي َبلْجٍ ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ بن َراِفعٍ : ِه فََتْبَتِغَي بنفِْسَها ، َوقَالَ اْبُن أَبِي َشْيَبةَ ِفي إِْسَناِد
  .اَألْنصَارِيِّ 
، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الَْحَرِشيُّ ، َحدَّثََنا َمْيُمونُ بن َزْيٍد ، َع -٤٢٨٣ ْن لَْيٍث 
َسلََّم إِذَا َرأَى الْهِاللَ ، قَالَ : اَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ َعْن َعَب كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ي أَْسأَلَُك ِمْن َخْيرِ َهذَا الشَّْهرِ ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك ِمْن َخْيرِ َهذَا ، ثَالثًا ، اللَُّهمَّ إِنِّ: ِهاللُ َخْيرٍ َوُرْشٍد ، ثُمَّ قَالَ : 
  .َوَخْيرِ الْقََدرِ ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِِّه ، ثَالثَةَ َمرَّاٍت 

  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشَرْيحٍ الِْحْمِصيُّ ، ح -٤٢٨٤
حَوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثَنِ   ي َعِطيَّةُ بن َبِقيَّةَ ، 

  َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َحَناٍن الِْحْمِصيُّ ، ح
َوِليِد ، َحدَّثََنا اْبُن ثَْوَبانَ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْ: َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَصفَّى ، قَالُوا 

َسلََّم ، : أَُبو ُمْدرٍِك ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ  َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
قَْعَدُه ِمْن َجَهنََّم ، قُلُْت  َتَحدَّثُوا َولَْيَتَبوَّأْ َمْن كَذََب َعلَيَّ: فَقَالَ  َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا َنْسَمُع ِمْنَك أَْشَياَء فََنكُْتُبَها ، : َم
  .اكُْتُبوا َوال َحَرَج : فَقَالَ 

  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُهوٍد الَْواِسِطيُّ ، -٤٢٨٥

، َعْن َجدِِّه ، َعنِ النََّحدَّثََن اَعةَ  بِيِّ َصلَّى ا يَزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا الَْمْسُعوُد ، َعْن َواِئلِ بن َداُوَد ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَ
  .عٍ َمْبُرورٍ َعَملُ الرَُّجلِ بَِيِدِه َوكُلُّ َبْي: أَيُّ الْكَْسبِ أَفَْضلُ ؟ قَالَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه ُسِئلَ 

 ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، أََنا إِْسَحاُق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد -٤٢٨٦
لٌَك إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َجاَء جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم أَْو َم: َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ 

َوكَذَِلَك َمْن : ُهْم أَفَاِضلُ النَّاسِ ، قَالَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم : كَْيَف َتُعدُّونَ أَْهلَ َبْدرٍ ِفيكُْم ؟ قَالَ : َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  .َشهَِد َبْدًرا ِمَن الَْمالِئكَِة 

ُد بن َعْمرٍو الْقَِطَرانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن أَبِي َحيَّانَ َحدَّثََنا أَْحَم -٤٢٨٧



بن َخِديجٍ ، قَالَ  فَاْنطَلََق أَْوِلَياُؤُه أَْصَبَح َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ َمقُْتوال بَِخْيَبَر : التَّْيِميِّ ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َراِفعِ 
ِه َوَسلََّم فَذَكَُروا ذَِلَك لَُه ، فَقَالَ  ، لَكُْم َشاِهَداِن َيْشَهَداِن َعلَى قَاَتلِ َصاِحبِكُْم ؟ : إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ْم َيُهوٌد َوُهْم َيْجَترُِؤونَ َعلَى َما ُهَو أَْعظَُم ِمْن َهذَا ، َيا َرُسولَ اللَِّه لَْم َيكُْن ثَمَّ أََحٌد ِمَن الُْمْسِلِمَني َوإِ: قَالُوا  نََّما ُه
، فََوَداُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِعْنَد: قَالَ    .ُه فَاْخَتاُروا ِمْنُهْم َخْمِسَني فَاْسَتْحِلفُوُهْم 

  عِ بن َخِديجٍ ، َعْن َجدِِّه َراِفعٍُهَرْيُر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َراِف
  َحدَّثََنا -٤٢٨٨

  أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، ح
ُب ، َحدَّثََنا ُهَرْيرُ َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ الُْمَؤدِّ: َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ ، قَاال 

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َراِفعِ بن َخِديجٍ اَألْنصَارِيُّ ، َعْن َجدِِّه َراِفعِ بن َخِديجٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ال
  .ْبِلهِْم َنوِّْر بِالْفَْجرِ قَْدَر َما ُيْبِصُر الْقَْوُم َمَواِقَع َن: قَالَ ِلبِاللٍ ، 

: جٍ ، َيقُولُ َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َراِفعِ بن َخِدي -٤٢٨٩
َم : َسِمْعُت َراِفَع بن َخِديجٍ ، َيقُولُ  َنوُِّروا بِالْفَْجرِ قَْدَر َما ُيْبِصُر : ، َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .الْقَْوُم َمَواِقَع َنْبِلهِْم 
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ الِْمْصرِيُّ ، َوإِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف ، قَاال  -٤٢٩٠

  أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، ح
َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، أَْخبََرنِي ُعَبْيُد اللَِّه بن ُهَرْيرٍ ، : ثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَساِفرٍ ، قَاال َوَحدَّ

ِه َوُه ، فَأَْخَبَرُه أَنَّ َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َراِفعٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعلَْي َو ُمْزَدرٌِع ، فََسأَلَُه َعْنَها 
أَنْ َيأُْخذَ ِكَراَءُه ِمْنُهْم َوُيَؤدَِّي إِلَْيهِْم إَِتاَء : اَألْرَض آللِ أَُسْيٍد ، فَكَاَراَها ِمْنُهْم ، فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ا َيْخُرُج : َواِإلَتاُء : َمَد بن َصاِلحٍ ، قَالَ أَْحَمُد بن َصاِلحٍ أَْرضِهِْم ، َواللَّفْظُ َألْح يَمةُ َم   .ُهَو الِْقيَمةُ ، ِق
٤٢٩١-  

ا رِفَاَعةُ الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َشْيَبانَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحمٍَّد 
جِئُْت أََنا وِالَْخطِْميُّ إِلَى النَّبِيِّ : بن ُهَرْيرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، َحدَّثَنِي َجدِّي ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َو ُيرِيُد َبْدًرا ، فَقُلُْت  ِه َوَسلََّم َوُه أُرِيُد أَنْ أَخُْرَج َمَعَك ، فََجَعلَ َيقْبُِض َيَدُه ، َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي : َصلَّى اللَُّه َعلَْي
أََتْعلَُم أَنْ أَْرِمَي َمْن َرَمى ؟ فََردَّنِي فَلَْم : فَقُلُْت ، إِنِّي أَْسَتْصِغُرَك ، َوال أَْدرِي َما َتْصَنُع إِذَا لَِقيَت الْقَْوَم ؟ : َوَيقُولُ 

  .أَْشَهْد َبْدًرا 
  اِفعٍ ، َعْن َراِفعٍِعيَسى بن َسْهلِ بن َر

ِه بن الُْمَباَرِك ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َيْعقُوَب الطَّالْقَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ -٤٢٩٢
إِنِّي ِلَيِتيٌم ِفي ِحْجرِ َجدِّي : ن َخِديجٍ ، قَالَ َعْن َسِعيِد بن َيزِيَد بن أَبِي ُشجَاعٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َسْهلِ بن َراِفعِ ب

ُه  ُه أَِخي ِعْمَرانُ بن َسْهلِ بن َراِفعٍ ، فَقَالَ لَ َيا أََبَتاُه إِنَّا قَْد أَكَْرْيَنا أَْرَضَنا : َراِفعِ بن َخِديجٍ فَُحجِْجُت َمَعُه ، فََجاَء
َدْع َعْنَك ذَِلَك ، فَإِنَّ اللََّه َسَيْجَعلُ لَكُْم َزْرًعا غَْيَرُه ، إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َيا بينَّ : فُالًنا بِِمئََتْي ِدْرَهمٍ ، فَقَالَ 

َسلََّم َنَهى َعْن كَْريِ اَألْرضِ    .َعلَْيِه َو



عٍ   َعْمُرو بن ُعَبْيِد اللَِّه بن َراِفعٍ ، َعْن َراِف
بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َحاِمُد بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنَباعِ َرْوُح  -٤٢٩٣

ْيَمانَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ،   َخارَِجةُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُسلَ
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لكبري: كتاب  ملعجم ا   ا
لطرباين: املؤلف  بن أيوب ا بن أمحد      سليمان 

الُْودُّ الَِّذي : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َعْمرِو بن ُعَبْيِد اللَِّه بن َراِفعٍ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ 
  .َيَتوَاَرثُ ِفي أَْهلِ اِإلْسالمِ 

  حَْيى بن إِْسَحاقَ بن أَِخي َراِفعٍ ، َعْن َراِفعِ بن ُخدَْيجٍَي
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمَدنِيِّ ، ح -٤٢٩٤

انُ بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا ُعثَْم: َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الُْمثَنَّى ، قَاال 
: لَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َيْحَيى بن إِْسحَاَق بن أَِخي َراِفعٍ ، َعْن َراِفعٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع

اللَُّهمَّ أَْسلَْمُت َنفِْسي إِلَْيَك ، وَأَلَْجأُْت ظَْهرِي إِلَْيَك ، َوفَوَّْضتُ : نِ ، ثُمَّ قَالَ إِذَا اضْطََجَع أََحُدكُْم َعلَى َجْنبِهِ اَألْيَم
  .لَ الَْجنَّةَ أَْمرِي إِلَْيَك ، ال َمْنَجا ِمْنَك إِال إِلَْيَك ، َوأُوِمُن َربََّنا بَِك َوبُِرُسِلَك ، فَإِنْ َماَت ِمْن لَْيلَِتِه َدَخ

  َجاِشيِّ َعطَاُء بن ُصهَْيبٍ َمْولَى َراِفعٍ ، َعْن َرافِعٍأَُبو النَّ
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، ح -٤٢٩٥

  ُد بن كَِثريٍ الصَّْنعَانِيُّ ، حَوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمْسُعودٍ الَْمقِْدِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَّ
َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثَنِي أَُبو النَّجَاِشيِّ ، : َوَحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الَْباَبلُتِّيُّ ، قَالُوا 

َصلِّي َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الَْعْصرِ ، ثُمَّ نَْنَحُر الَْجزُورَ كُنَّا ُن: َحدَّثَنِي َراِفُع بن َخدِيجٍ ، قَالَ 
  فََنقِْسُم ، ثُمَّ

  .َنطُْبُخ فََنأْكُلُ لَْحًما َنضِيًجا قَْبلَ أَنْ َتِغيَب الشَّْمُس 
َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َحدَّثَنِي أَُبو : َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاَبلُتِّيُّ ، قَالُوا َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا  -٤٢٩٦

كُنَّا ُنَصلِّي الَْمْغرَِب َعلَى َعْهدِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََيْنَصرِفُ : النَّجَاِشيِّ ، َعْن َراِفعِ بن َخدِيجٍ ، قَالَ 
  .َحُدَنا وَإِنَُّه لََيْنظُُر إِلَى َمَواِقعِ َنْبِلِه أَ

نِي أَُبو النَّجَاِشيِّ َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا نَُعْيُم بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا اْبُن الْمَُباَرِك ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َحدَّثَ -٤٢٩٧
َصِحْبُت َراِفَع بن َخدِيجٍ ِستَّ ِسنَِني فََحدَّثَنِي ، َعْن َعمِِّه ظَُهْير بن : ، قَالَ  َعطَاُء بن ُصَهْيبٍ َموْلَى َراِفعِ بن َخِديجٍ

فَقُلْتُ : ٌع إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنهَاَنا َعْن أَْمرٍ كَانَ لََنا َناِفًعا ، قَالَ َراِف: َراِفعٍ ، أَنَُّه لَِقَيُه َيوًْما ، فَقَالَ لَُه 
أََرأَْيَت : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َما قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُهَو الَْحقُّ ، قَالَ : 

فَال َتفَْعلُوا ، : َعلَى األَْوُسقِ ِمَن التَّْمرِ َوالشَِّعريِ ، قَالَ ُنْؤجُِرَها َعلَى الرُُّبعِ َو: قُلَْنا ، َمَحاِقلَِتكُْم َماذَا َتْصَنُعونَ بَِها ؟ 
  .اْزَرُعوَها ، أَْو أَْزرُِعوَها ، أَْو أَْمِسكُوَها 

ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َعْبِد الَْعِظيمِ الْعَْنَبرِيُّ ، َحدَّثََنا الْمَْنصُوُر بن  -٤٢٩٨
قَِدَم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو النَّجَاِشيِّ ، َحدَّثَنِي َراِفُع بن َخدِيجٍ ، قَالَ 

  الَْمِدينَةَ

لَْو لَْم َتفَْعلُوا كَانَ َخيًْرا ، : كُنَّا َنْصَنُعُه ، قَالَ : قَالُوا ، َما َتْصَنُعونَ ؟ : ُيلَقُِّحونَ ، قَالَ : َوُهْم ُيؤَبُِّرونَ النَّْخلَ ، َيقُولُ 
مْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ، فَإِذَا أَمَْرُتكُْم بَِشْيٍء ِمْن ِدينِكُْم فَُخذُوا بِِه ، وَإِذَا أََمرُْتكُ: فََتَركُوَها فَِشيَصْت ، فَذُِكَر ذَِلَك لَُه ، فَقَالَ 



  .بَِشْيٍء ِمْن ُدْنَياكُْم فَإِنََّما أََنا َبَشٌر 
  ُبَشْيرُ بن َيسَارٍ ، َعْن َراِفعِ بن ُخدَْيجٍ

ْن َولِيِد بن كَِثريٍ ، َعَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي َرِحَمُه اللَُّه ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعنِ الْ -٤٢٩٩
أن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعنِ ، ُبَشْيرِ بن َيسَارٍ ، َعْن َراِفعِ بن َخدِيجٍ ، َوسَْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ حدثاه 

  .لَُهْم  التَّْمُر بِالتَّْمرِ إِال أَْصَحابَ الْعََراَيا فَإِنَُّه قَْد أَِذنَ: الْمَُزاَبَنِة ، وَالُْمزَاَبَنةُ 
  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، ح -٤٣٠٠

أَْنَبأَ ُسوَْيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيدِ بن : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم ، قَاال 
نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ الرُّطَبِ بِالتَّْمرِ ، َوَرخَّصَ : َراِفعِ بن َخدِيجٍ ، قَالَ  ُبَشْيرِ بن َيسَارٍ ، َعْن

َهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعَبْيِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن فََضالَةَ الَْجْو، ِفي الْعَرِيَِّة أَنْ َيْشتَرَِيَها أَْهلَُها بَِخْرِصَها بَِتْمرٍ َيأْكُلُوَنُه 
، َوَراِفعِ بن  َحسَّابٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن ُبَشْيرِ بن َيَسارٍ ، َعْن سَْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ

  َخِديجٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي

  .َساَمِة الْقَ
َيْحَيى بن  َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ ، َعْن -٤٣٠١

َج َعْبُد اللَِّه بن سَْهلِ بن زَْيٍد ، خََر: َسِعيٍد ، َعْن َبِشريِ بن َيسَارٍ ، َعْن َسْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ ، َوَراِفعِ بن َخدِيجٍ ، قَاال 
لٍ قَِتيلٌ ، فََدفََنُه ُمَحيَِّصةُ ثُمَّ َوُمحَيَِّصةُ بن َمْسُعوٍد حَتَّى إِذَا كَاَنا بَِخْيَبَر ، تَفَرَّقَا ِفي َبْعضِ َما ُهنَاَك ، فَإِذَا َعْبُد اللَِّه بن سَْه

َعلَْيِه َوَسلََّم ُهَو َوُحَويَِّصةُ اْبَنا َمْسعُوٍد ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ بن سَْهلٍ ، فَذََهَب َعْبدُ أَقَْبلَ َعلَى َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه 
َم َمَعُهَما ، ثُمَّ الْكِْبَر ، فََتكَلََّم َصاحَِباُه َوَتكَلَّ: الرَّْحَمنِ َيَتكَلَُّم َوكَانَ أَصَْغَر الْقَْومِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
، أََتْحِلفُونَ َخْمِسَني أَنَُّه قَاَتلَ صَاِحَبكُْم ؟ : ذَكَُروا لَُه َمقَْتلَ َعْبِد اللَِّه بن َسْهلٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

كَْيَف َنقَْبلُ أَْيَمانَ قَْومٍ كُفَّارٍ ؟ : ْم َيُهودُ بِخَْمِسَني َيِميًنا ، قَالُوا فَُتبْرِئُكُ: كَْيَف َنْحِلُف َعلَى َما لَْم َنْشَهْد ؟ قَالَ : قَالُوا 
  .فََوَداُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا رَأَى ذَِلَك 

  ُعَبْيُد بن رِفَاَعةَ الزَُّرِقيُّ ، َعْن َرافِعٍ
ْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي خَاِلُد بن يَزِيَد ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَأل -٤٣٠٢

تُ َدَخلْ: ن َخِديجٍ ، قَالَ َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن أَبِي أَُميَّةَ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد بن رِفَاَعةَ الزَُّرِقيِّ ، َعْن َراِفعِ ب
  َيْوًما َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه

َها َسَنةً ، ثُمَّ إِنِّي ذَكَْرُتُه ِلَرُسولِ َوَسلََّم َوِعْنَدُهْم ِقْدٌر َتفُوُر لَْحًما ، فَأَْعَجَبتْنِي َشْحَمةٌ فَأََخذُْتَها فَاْزَدَرتَُّها ، فَاْشَتكَْيُت َعلَْي
فََو الَِّذي َبَعثَهُ ، إِنَُّه كَانَ ِفيَها َنفْسُ َسْبَعِة أََناِسيَّ ، ثُمَّ َمَسَح َبطْنِي فَأَلْقَْيُتَها َخضَْراَء : ْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .بِالَْحقِّ َما اْشَتكَْيُت َبطْنِي حَتَّى السَّاَعِة 
  َسِعيٌد الَْمقُْبرِيُّ ، َعْن َراِفعِ بن ُخَدْيجٍ

 ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا ِغيَاثُ بن إِْبَراهِيَم الْكُوِفيُّ -٤٣٠٣
َرأَْيُت ِفي َيِد النَّبِيِّ : َخدِيجٍ ، قَالَ الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن َعيَّاشِ بن أَبِي رَبِيَعةَ ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن َراِفعِ بن 

  .أَسَْتذِْكُر بِِه : َما َهذَا ؟ قَالَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيطًا ، فَقُلُْت 
ةُ بن الَْولِيِد ، َحدَّثَنِي أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْجَبَّارِ بن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َبِقيَّ -٤٣٠٤



أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ : َعْبِد الرَّْحَمنِ َمْولَى بين َتِميمٍ ، َعْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ 
  .َيْربِطُ الَْخْيطَ ِفي خَاَتِمِه َيْسَتذِْكرُ بِِه 

  ةُ بن َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ ، َعْن َرافِعٍُمَعاوَِي
ن ُعَمَر الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ِهَشامٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الشَّاذَكُونِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ب -٤٣٠٥

أَكَلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : بن َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ ، َعْن َراِفعِ بن َخدِيجٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن يَزِيَد ، َعْن ُمَعاوَِيةَ
  َعلَْيِه

  .َوَسلََّم ُعْضًوا ثُمَّ صَلَّى َولَمْ َيتََوضَّأْ 
  ُمَحمَُّد بن سَْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ ، َعْن َراِفعِ بن ُخَدْيجٍ

 بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُجْمُهورٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَمَر الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ -٤٣٠٦
ُه َعلَْيِه قَدَِمْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ: ُنوحٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن سَْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخدِيجٍ ، قَالَ 

رَّ ِفي قُلُوبِهِْم ِمْن بين َحنِيفَةَ َوَسلََّم ُوفُوُد الْعََربِ ، فَلَْم َيقَْدْم َعلَْيَنا َوفٌْد أَقَْسى قُلُوًبا َوال أَْحَرى أَنْ َيكُونَ اِإلْسالُم لَْم َيقَ
.  

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُجْمهُورٍ -٤٣٠٧
كَانَ بِالرَّجَالِ بن غَْنَمَوْيِه ِمَن الُْخشُوعِ : بن ُنوحٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن سَْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخدِيجٍ ، قَالَ 

الْخَْيرِ ِفيَما َيَرى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيٌء َعَجٌب ، فََخَرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َواللُُّزومِ ِلقَِراَءِة الْقُْرآِن َو
َنظَْرُت ِفي : ، قَالَ َراِفٌع  أََحُد َهُؤالِء النَّفْرِ ِفي النَّارِ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َوالرَّجَالُ َمَعَنا جَاِلٌس َمَع َنفَرٍ ، فَقَالَ 

َورِجَالُ بن غَْنَمَوْيِه ، الْقَْومِ ، فَإِذَا بِأَبِي ُهَريَْرةَ الدَّْوِسيِّ ، َوأَبِي أَْرَوى الدَّْوِسيِّ ، وَالطُّفَْيلِ بن َعْمرٍو الدَّْوِسيِّ ، 
مَّا ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرَجَعتْ بنو حَنِيفَةَ ، فََجَعلُْت أَْنظُُر وأَتََعجَُّب َوأَقُولُ َمْن َهذَا الشَِّقيُّ ؟ َولَ

  فُِتَن ُهَو الَِّذي: فََسأَلَْت َما فََعلَ الرَِّجالُ بن غَْنَمَوْيِه ؟ فَقَالُوا 

َما قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : ُه أَْشَركَُه ِفي أَمْرِِه ِمْن َبْعِدِه ، فَقُلُْت َشهَِد ملَُسْيِلَمةَ َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ
  .كَْبَشاِن اْنتَطََحا فَأَحَبُُّهَما إِلَْيَنا كَْبُشَنا : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُهَو َحقٌّ َوُسِمَع الرِّجَالُ ، َيقُولُ 

  ُخدَْيجٍَجْعفَُر بن ِمقْالصٍ ، َعْن َراِفعِ بن 
، َعْن أَبِي َبكْرٍ  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ -٤٣٠٨

: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َيْوَم َبْدرٍ  الدِّيرِيِّ ، َعْن َجْعفَرِ بن ِمقْالصٍ ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى
اللَِّه كُلَِّها ، َوَيجَْتنُِب الَْمَعاِصيَ  َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَوْ أَنَّ َمْولُوًدا ُوِلَد ِفي فُقِْه أَْرَبِعَني َسَنةً ِمْن أَْهلِ الدِّينِ َيعَْملُ بِطَاَعِة

إِنَّ : ، َوقَالَ أَْرذَلِ الُْعُمرِ ، أَْو يَُردَّ إِلَى أَنْ ال َيْعلََم َبْعَد َعلْمٍ َشْيئًا ، لَْم َيْبلُغْ أََحدُكُْم َهِذِه اللَّْيلَةَ  كُلََّها إِلَى أَنْ ُيَردَّ إِلَى
  .ِللَْمالِئكَِة الَِّذيَن َشهِدُوا َبْدًرا لَفَْضال َعلَى َمْن َتَخلََّف ِمْنُهْم 

  ، َعْن َرافِعٍأَُبو ُعفَْيرٍ األَْنَصارِّي 
أَبِي َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن َيزِيدَ بن  -٤٣٠٩

ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُنكْرِيَ َمَنَعَنا َرُس: َعْن أَبِي ُعفَْيرٍ اَألْنَصارِيِّ ، أَنَّ َراِفعَ بن َخِديجٍ ، كَانَ َيقُولُ 
  .فُُضولٌ َيكُونُ ِمَن اَألْرضِ : الَْمَحاِقلَ ، وَالَْمَحاِقلُ 



  َعطَاُء بن أَبِي َرَباحٍ ، َعْن َراِفعِ بن ُخدَْيجٍ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، -٤٣١٠

  ُمْسِلمٍ ، حَحدَّثََنا َعفَّانُ بن 
  َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن شَْيَبةَ الُْجدِّيُّ ، ح

  َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ ، ح
  لرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، حَوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَُبو ا

  َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، ح
  َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعزِيزٍ الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ ، ح

َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي : َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، 
فَلَْيَس لَُه  َمْن َزَرَع ِفي أَْرضِ قَْومٍ بَِغْيرِ إِذْنِهِْم: َربَاحٍ ، َعْن َراِفعِ بن َخدِيجٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .ِمَن الزَّْرعِ َشْيٌء ، َوُتَردُّ َعلَْيِه َنفَقَُتُه 
بَّاُد بن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن أَبِي ُعبَْيِد اللَِّه ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َع -٤٣١١

ْبُد اللَِّه بن ُعَمَر َيكَْرُه أَنْ ُيكْرَِي اَألْرَض بِالثُّلُِث وَالرُُّبعِ إِذَا كَانَ ِفيَها َنْخلٌ ، َوكَانَ ُيكْرِي كَانَ َع: َعْن َعطَاٍء ، قَالَ 
لَْيِه َوَسلََّم نََهى َعْن َسِمْعتُ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: اَألْرَض الْبَْيَضاَء بِالذََّهبِ َوالَْورِقِ ، فَلَِقَيُه َراِفُع بن َخدِيجٍ ، فَقَالَ 

  .كَْريِ اَألْرضِ ، َوَعنِ الُْمَحاقَلَِة ، َوالْمَُزاَبَنِة 
، َعْن َعْبِد الَْمِلِك  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ -٤٣١٢
  ةَ ، َعْن طَاُوسٍ ، َوَعطَاٍء ،بن َمْيَسَر

َخَرجَ إِلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنَهاَنا َعْن أَْمرٍ كَانَ لََنا َناِفًعا ، : َوُمَجاِهٍد ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ ، قَالَ 
َمْن كَاَنْت لَُه أَْرضٌ أَْو ِليَْزَرْعَها أََخاُه أَوْ : ٌر لََنا ِممَّا َنهَاَنا َعْنُه ، قَالَ َوأَْمُر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْي

َوكَأَنَّ الَِّذي ُيَحدِّثُ : َوكَانَ َعْبُد الَْمِلكِ َيْجَمعُ بِقُولِ طَاُوسٍ ، َوَعطَاٍء ، َوُمَجاِهٍد ، قَالَ ُشْعَبةُ : ِلَيْمَنْحَها ، قَالَ شُْعَبةُ 
  .شُْعَبةُ صَاِحُب الَْحِديِث : ْنُه ُمَجاِهٌد ، قَالَ َع

  إِيَاُس بن َخِليفَةَ ، َعْن َراِفعِ بن ُخدَْيجٍ
ا َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ ، َحدَّثََن: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، وَالُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال  -٤٣١٣

َعْن َراِفعِ بن َخدِيجٍ  َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا رَْوُح بن الْقَاِسمِ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن إَِياسِ بن َخِليفَةَ ،
يَْغِسلُ : لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْمذْيِ ؟ قَالَ ، أَنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه أَْخَبَر َعمَّاًرا ، أَنْ َيْسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى ال

  .َمذَاِكَريُه َوَيتََوضَّأُ 
يُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا حَفُْص بن َعْمرٍو ، َوالرََّباِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر الَْواِقِد -٤٣١٤

سُِئلَ : عٍ الَْمكِّيُّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن إَِياسِ بن َخِليفَةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخدِيجٍ ، قَالَ إِبَْراهِيُم بن َناِف
  .اغِْسلْ ذَكََرَك َوتََوضَّأْ ُوُضوَءكَ ِللصَّالِة : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْمذْيِ ؟ فَقَالَ 

  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُنْعمٍ ، َعْن َرافِعٍ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد -٤٣١٥



َسِمْعُت أَبِي َيذْكُُر ، َعْن َراِفعِ بن : الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا الَْحكَمُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُنْعمٍ ، قَالَ 
  .نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه نََهى َعنِ الُْمزَاَرَعِة َخِديجٍ ، َعنِ ال

ا اْبُن أَبِي ُنْعمٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُبكَْيرُ بن َعاِمرٍ الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََن -٤٣١٦
ِلَمنِ الزَّْرُع َوِلَمنِ : دِيجٍ ، أَنَُّه َزَرَع أَْرًضا ، فََمرَّ بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْسِقيَها ، فَقَالَ َراِفُع بن َخ
َبْيَت فَُردَّ اَألْرَض إِلَى أَْهلَِها أَْر: َزْرِعي بَِيِدي َوَعَمِلي ِمَن الشَّطْرِ ، َوِلبَنِي فُالٍن الشَّطُْر ، فَقَالَ : فَقَالَ ، اَألْرُض ؟ 

  .َوُخذْ َنفَقََتَك 
  أَُبو الَْبْخَترِيِّ الطَّاِئيُّ َواْسُمُه َسعِيُد بن فَْيُروزٍ ، َعْن َرافِعٍ

ن ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو ب -٤٣١٧
النَّاُس َحيٌِّز َوأَْصحَابِي َحيٌِّز ، فَقَالَ َزْيدُ : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَْبْختَرِيِّ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

  .نَ بن الَْحكَمِ َصَدَق ، َوُهْم ِعْنَد َمرَْوا: بن ثَابٍِت ، َوَراِفُع بن َخدِيجٍ 
  أَُبو الَْعاِلَيِة ، َعْن َراِفعِ بن َخدِيجٍ

َنا يُوُنُس بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ الضَّبِّيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثَ -٤٣١٨
ِخيِه ُمقَاِتلِ بن َحيَّانَ ، َعنِ الرَّبِيعِ بن أََنسٍ ، َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة ، َعْن َراِفعِ بن َخدِيجٍ ، قَالَ َعْن ُمْصَعبِ بن َحيَّانَ ، َعْن أَ

  كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه: 

إِنََّها : ِفُرَك وَأَُتوُب إِلَْيَك ، ثُمَّ َيقُولُ ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وَبَِحْمِدكَ أَْسَتْغ: َعلَْيِه َوَسلََّم ال َيقُوُم ِمْن َمْجِلسٍ حَتَّى َيقُولَ 
  .كَفَّاَرةٌ ِلَما َيكُونُ ِفي الَْمْجِلسِ 

  الْقَاِسُم بن عَاِصمٍ الشَّْيَبانِيُّ ، َعْن َراِفعِ بن ُخدَْيجٍ
ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا َخاِلٌد ، َعْن  -٤٣١٩

ِلفُالٍن َواَألْرضُ : قَالُوا ، ِلَمْن َهذَا الزَّْرُع ؟ : َعْن َراِفعِ بن َخدِيجٍ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بَِزْرعٍ ، فَقَالَ 
  .كَاَنْت لَهُ أَْرٌض فَلَْيْزَرْعَها أَوْ ِلَيمَْنْحَها أََخاُه  َمْن: ِلفُالٍن فَنََهى َعْن ذَِلَك ، َوقَالَ 
  ُمَحمَُّد بن سِريِيَن ، َعْن َرافِعٍ

َعْن ُمَحمٍَّد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحمَّاٍد الشَُّعْيِثيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ،  -٤٣٢٠
  .أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعْن كَْريِ اَألْرضِ : َراِفعِ بن َخدِيجٍ 

َسأَلُْت ُمَحمَّدَ بن : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ ، قَالَ  -٤٣٢١
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن كَْريِ ريِيَن ، َعْن كَْريِ اَألْرضِ ؟ فَقَالَ قَالَ َراِفُع بن َخدِيجٍ َنهَاَنا َنبِيَُّنا ، أَوْ َنَهى َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَِّس

  .اَألْرضِ 
  َرُجلٌ لَمْ ُيَسمَّ ، َعْن َراِفعٍ

أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعنِ الَْوِليِد بن كَِثريٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا -٤٣٢٢
  خََرْجنَا: بن َعْمرٍو ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َرُجلٍ ِمْن بين حَارِثَةَ ، َعْن َراِفعِ بن َخدِيجٍ ، قَالَ 

َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ ، فَرَأَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َرَواِحِلَنا أَكِْسَيةً ِفيَها  َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه
فَقُْمَنا ِسَراًعا : قَالَ ، أَال أََرى الُْحْمَرةَ قَْد غَلََبْتكُْم ؟ : ُخُيوطٌ ُحْمٌر عُْرٌض ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .َناَها ِمْنَها ِلقَْولِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى َنفََر بَْعُض إِبِِلَنا ، فَأََخذَْنا اَألكِْسَيةَ فََنَزْع



  َعْمَرةُ بنُت َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َرافِعٍ
َعانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّْن -٤٣٢٣

يجٍ ، أَنَُّه كَانَ َردَّاٍد الَْعاِمرِيُّ ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد اَألْنَصارِيِّ ، َعْن َعْمَرةَ بنِت َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن َراِفعِ بن َخِد
لَْم َيذْكُرِ الَْمِديَنةَ ِعْنَد ِمنَْبرِ َمْرَوانَ بن الَْحكَمِ بَِمكَّةَ ، َوَمْرَوانُ َيخْطُُب النَّاَس ، فَذَكََر َمْرَوانُ َمكَّةَ َوفَْضلََها ، َو َجاِلًسا

َها ذَا الُْمَتكَلِّمُ أََراَك قَْد أَطَْنْبَت ِفي َمكَّةَ ، أَيُّ: ، فََوَجَد َراِفٌع ِفي َنفِْسِه ِمْن ذَِلَك ، َوكَانَ قَْد أََسنَّ ، فَقَاَم إِلَْيِه ، فَقَالَ 
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى َوذَكَْرَت ِمْنَها فَْضال ، َوَما َسكَتَّ َعْنُه ِمْن فَْضِلَها أَكَْبُر ، وَلَْم َتذْكُرِ الَْمِديَنةَ ، َوإِنِّي أَْشَهُد لَ

  .الَْمِديَنةُ خَْيٌر ِمْن َمكَّةَ :  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ
  َراِفُع بن َمكِيٍث الُجَُهنِيُّ

ْن َبْعضِ بين َراِفعِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّازَّقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعْن ُعثَْمانَ بن ُزفََر ، َع -٤٣٢٤
  يٍث ، َوكَانَبن َمِكيٍث ، َعْن َراِفعِ بن َمِك

ُحْسُن الَْملَكَةِ َنَماٌء ، َوُسوُء الُْخلُقِ ُشْؤٌم ، َوالْبِرُّ زِيَاَدةٌ : ِممَّْن َشهَِد الُْحَدْيبَِيةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .ِفي الُْعُمرِ ، وَالصََّدقَةُ َتْمَنُع َمْيَتةَ السُّوِء 

  اِلِك بن الَْعْجالِن أَُبو رِفَاَعةَ الزُّرَِقيُّ اَألْنصَارِيُّ َعقَبِيُّ َنِقيٌبَراِفُع بن َم
بِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ األَْنَصارِيُّ اَألْصفََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ الُْمسَيَّ -٤٣٢٥

  .، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة من شهدالَْعقََبةَ ، َراِفُع بن َماِلكٍ الزَُّرِقيُّ  ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ
ُبكَْيرٍ ، ُس بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُن -٤٣٢٦

ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن  أَخَْبرَنِي ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق ، أَْخَبرَنِي َمْعَبُد بن كَْعبِ بن مَاِلِك بن الْقَْينِ أَُخو بين َسلََمةَ ، َعْن أَِخيِه
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْعقََبِة َوكَانَ َنِقيبُ َخَرجَْنا ِفي الَْحجَِّة الَِّتي َباَيعََنا ِفيَها َرسُولُ : أَبِيِه كَْعبِ بن مَاِلٍك ، قَالَ 

  .بين ُزَرْيقٍ َراِفَع بن مَاِلِك بن الَْعْجالِن 
ي ُمَعاذُ بن ثَنَِحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارٌِم ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َحدَّ -٤٣٢٧

  .ْدًرا رِفَاَعةَ بن َراِفعٍ ، َوكَانَ رِفَاَعةُ َبْدرِيا ، َوكَانَ َراِفعُ بن َماِلٍك ِمْن أَْصَحابِ الَْعقََبِة وَلَْم َيْشَهْد َب
دَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُعَماَرةَ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، َح -٤٣٢٨

  غَزِيَّةَ ، َعْن َيْحَيى بن

إِنَّ جِبْرِيلَ ، قَالَ ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت أبِي ، َيقُولُ : َسِعيٍد ، َعْن رِفَاَعةَ بن َراِفعِ بن َماِلٍك ، قَالَ 
  .َوَمْن شَهَِد ِمَن الَْمالِئكَةِ َبْدًرا فَُهْم أَفَاِضلَُنا : ُهْم أَفَاِضلَُنا ، قَالَ جِبْرِيلُ : ِفيكُْم ؟ قَالَ كَْيَف أَْهلُ َبْدرٍ : َوَسلََّم 

  َراِفُع بن َعْمرٍو الْمَُزنِيِّ
: ْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َع -٤٣٢٩

َسِمْعُت َراِفَع بن َعْمرٍو الْمَُزنِيَّ ، : َسِمْعُت َعْمَرو بن ُسلَْيمٍ الْمَُزنِيَّ ، َيقُولُ : َسِمْعُت الُْمْشَمِعلَّ بن إِيَاسٍ ، َيقُولُ 
ُهَو : الشََّجَرةُ وَالَْعجَْوةُ ِمَن الَْجنَِّة ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ : قُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َي: َيقُولُ 

  .الُْمْشمَِعلُّ بن َعْمرِو بن إِيَاسٍ 
، َوَحدَّثَنِي و َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا الُْمْشَمِعلُّ بن َعْمرٍ -٤٣٣٠

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َسمِْعُت َراِفَع بن َعْمرٍو الْمَُزنِيَّ ، َيقُولُ : َعْمُرو بن ُسلَْيمٍ الْمَُزنِيُّ ، قَالَ 



  .الشََّجَرةُ وَالَْعْجَوةُ ِمَن الَْجنَِّة : َوأََنا َوِصيٌف ، َيقُولُ 
َموِيُّ ، ا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي ، أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، َحدَّثَنِي ، َيْحَيى بن َسِعيٍد اُألَحدَّثََن -٤٣٣١

  ح
  َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ ، ح

  َحدَّثَنَا: َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن ُعبَْيٍد ، قَالُوا َو

َيْحَيى بن سَِعيٍد ِفي  أَقَْبلُْت َمَع أَبِي َوأََنا غُالٌم ، قَالَ: ِهاللُ بن َعاِمرٍ الُْمزَنِيُّ ، َعْن َراِفعِ بن َعْمرٍو الْمَُزنِيِّ ، قَالَ 
ُخَماِسيٌّ ، أَْو ُسدَاِسيٌّ ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ ، فَإِذَا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َوِصيفٌ أَْو فَْوَق ذَِلَك ، َوقَالَ َيْعلَى : َحِديِثِه 

ي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُيَعبُِّر َعْنُه ، َوالنَّاُس ِمْن َبْينِ جَاِلسٍ َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُبُ النَّاَس َعلَى َبْغلٍَة شَْهَباَء ، َوَعِليُّ بن أَبِ
لَى ُركَْبِتِه ، فََمَسْحُت َوقَاِئمٍ ، فََجلَسَ أَبِي ، وختلَّلُْت الرِّكَاَب حَتَّى أََتْيُت الَْبْغلَةَ ، فَأََخذُْت بِرِكَابِِه ، َوَوضَْعُت َيِدي َع

 بَْرَد قََدَمْيِه َعلَى ى َبلَْغُت بَِها الْقََدَم ، ثُمَّ أَْدَخلُْت كَفِّي َبْيَن النَّْعلِ َوالْقََدمِ فَُيخَيَّلُ إِلَيَّ السَّاَعةَ أَنِّي أَجُِدَحتَّى السَّاقِ َحتَّ
  .كَفِّي ، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث اُألَموِيِّ 

  َراِفُع بن َعْمرٍو الِْغفَارِيُّ
  ن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، حَحدَّثََنا ُمَعاذُ ب -٤٣٣٢

: َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ ، قَاال : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَحَْمَد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َوُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، قَاال 
الْغِفَارِيُّ ، َحدَّثَنِي َجدِّي ، َعْن َعمِّ أَبِي َراِفعِ بن َعْمرٍو الِْغفَارِيِّ ،  َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الَْحكَمِ

 َيا غُالُم ، ِلمَ َتْرِمي النَّْخلَ: كُْنُت أَرِْمي َنْخال ِلألَْنَصارِ َوأََنا غُالٌم ، فَأَتَْوا بِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : قَالَ 
  .اللَُّهمَّ أَْشبِعْ َبطَْنُه : فَال َتْرمِ النَّْخلَ ، َوكُلْ ِممَّا َيْسقُطُ ِفي أََساِفِلَها ثُمُّ َمَسحَ رَأِْسي ، َوقَالَ : آكُلُ ، قَالَ : ؟ قُلُْت 
  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداوَُد -٤٣٣٣

لُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا صَاِلحُ بن أَبِي ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َراِفعِ بن َعْمرٍو الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن أََسٍد ، َحدَّثََنا الْفَْض
َهذَا َيْرِمي : قَالُوا كُْنُت أَرِْمي َنْخال ِلألَْنَصارِ فَأََخذُونِي ، فَذََهبُوا بِي إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَ: ، قَالَ 
كُلْ ِممَّا َوقََع ، أَْشبََعَك اللَّهُ : َيا َرسُولِ اللَِّه أَجُوُع ، قَالَ : َيا َراِفُع ، ِلَم َتْرِمي َنْخلَُهْم ، فَقُلُْت : لََنا ، فَقَالَ َنْخ

  .َوأَرَْواَك 
  َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، ح -٤٣٣٤
َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمِغَريِة ، َعْن : ا حَفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِسنَانَ الَْعوِْفيُّ ، قَاال َوَحدَّثََن

الَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَ: ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
ُرُج السَّْهمُ سَيكُونُ َبْعِدي ِمْن أُمَِّتي قَْوٌم َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ ال ُيَجاوِزُ َحالِقيمَُهْم ، َيْخُرُجونَ ِمَن الدِّينِ كََما َيْخ: َوَسلََّم 

ِسيَماُهُم التَّْحِليقِ ، قَالَ : َوأَكْثَُر ظَنِّي ، أَنَُّه قَالَ : قِ َوالَْخِليقَِة ، قَالَ ُسلَْيَمانُ ِمَن الرَِّميَِّة ثُمَّ ال َيُعوُدونَ ِفيِه ، َشرُّ الَْخلْ
 َما َحدِيثٌ َسِمْعُتُه ِمْن أَبِي ذَرٍّ: فَلَِقيُت َراِفَع بن َعْمرٍو ، أََخا الَْحكَمِ بن َعْمرٍو الِْغفَارِيِّ ، فَقُلُْت لَُه : اْبُن الصَّاِمِت 

َوَما أَْعَجَبَك ِمْن َهذَا َوأََنا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : فَذَكَْرُت لَُه َهذَا الَْحِديثَ ، قَالَ : َيقُولُ كَذَا َوكَذَا 
  .َوَسلََّم 

  َراِفُع بن الُْمَعلَّى أَُبو َسِعيدٍ اَألْنصَارِيُّ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن -٤٣٣٥



أَُبو سَِعيِد بن الُْمَعلَّى َحدَّثَنِي َرُجلٌ ِمْن : َسِمْعُت ُمحَمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : ْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ َع
  .َولَِدِه اْسُمُه َراِفعُ بن الُْمَعلَّى األَْنصَارِيُّ ِمْن بين ُخبَْيبِ بن َعْبِد حَارِثَةَ بن َماِلٍك 

ُمَحمَِّد بن إِْسحَاقَ  َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن -٤٣٣٦
ْسِلِمَني ِمَن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُخبَْيبِ بن َعْبِد ِفيَمَن اْسُتشْهَِد َيْوَم َبْدرٍ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الُْم

  .َحارِثَةَ ، َراِفعِ بن الُْمَعلَّى 
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٤٣٣٧

لََبةَ بن َزْيدِ بن ي َتْسِمَيِة َمْن شهد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، َراِفُع بن الُْمَعلَّى بن لَْوذَانَ بن َحارِثَةَ بن َعِديِّ بن َزْيِد بن ثَْعِف
  .َمَناةَ بن ُخبَْيبِ بن َحارِثَةَ بن غَِضبِ بن ُجَشمِ بن الْخَْزَرجِ ، اْسُتْشهَِد َيْوَم َبْدرٍ 

حٍ ، َعْن َنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيَحدَّثَ -٤٣٣٨
ِفُع بن الُْمَعلَّى بن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهد َبْدًرا ِمَن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُزَرْيقٍ َرا

  .لَْوذَانَ ، اسُْتْشهِدَ َيْوَم َبْدرٍ 
  َراِفُع بن أَبِي َراِفعٍ الطَّاِئيُّ وَاْسُم أَبِي َراِفعٍ َعْمرٌو

انِيُّ ، َحدَّثََنا ِعَصاُم َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زِيَاٍد الْقَطََو -٤٣٣٩
  بن َعْمرٍو أَُبو أَْحَمَد

كَانَ َراِفُع بن ُعَمَريةَ السَّْنَبِسيُّ يَُغدِّي أَْهلَ ثَالثَِة َمَساجَِد ، َوَيْسقِيهِمُ : الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحيَّانَ الطَّاِئيُّ ، قَالَ 
  .إِال قَِميٌص ، َوُهَو ِللْبَْيِت ، َوُهَو ِللُْجُمَعِة  الْقرطمةَ ، َيْعنِي الَْحْيَس ، َوَما لَُه

  ثََنا إِسَْراِئيلُ ، حَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّ -٤٣٤٠
ْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّ

 َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه: إِسَْراِئيلُ ، َعْن إِبَْراهِيَم بن الُْمهَاجِرِ ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ ، َعْن َراِفعِ بن َعْمرٍو الطَّاِئيِّ ، قَالَ 
أََبا َبكْرٍ َوُعَمَر َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْمَرو بن الَْعاصِّ َعلَى َجْيشِ ذَاتِ السَّالِسلِ ، َوَبَعثَ َمَعُه ِفي ذَِلَك الْجَْيَش 

اْنظُرُوا إِلَى َرُجلٍ َدِليلٍ : لَ َعْمٌرو َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما وسََراةَ أَْصَحابِِه ، فَاْنطَلَقُوا حَتَّى َنزَلُوا جََبلَ طَيٍّ ، فَقَا
: َما الرَّبِيلُ ؟ قَالَ : َما َنْعلَُمُه إِال َراِفعَ بن َعْمرٍو ، فَإِنَُّه كَانَ َربَيال ِفي الَْجاِهِليَِّة ، فَسَأَلُْت طَارِقًا : بِالطَّرِيقِ ، فَقَالُوا 

فَلَمَّا قََضْيَنا غََزاتَِنا َواْنَتَهْيتُ إِلَى الَْمكَاِن الَِّذي كُنَّا َخَرْجَنا ِمْنُه ، : ُق ، قَالَ َراِفُع اللِّصُّ الَِّذي َيْغُزو الْقَْوَم َوْحَدُه فََيسْرِ
نِ أَْصحَابَِك ، َيا َصاِحَب الَْخاللِ ، إِنِّي َتَوسَّمُْتَك ِمْن َبْي: َتَوسَّْمُت أََبا َبكْرٍ ، َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَأَتَْيُتُه ، فَقُلُْت 

  أََتْحفَظُ أَصَابَِعكَ الَْخْمَس: فَائِْتنِي بَِشْيٍء إِذَا َحِفظُْتُه كُْنُت ِمثْلَكُُم ، فَقَالَ 

ْمَس ، َوُتؤِْتي َتْشَهدُ أَنَّ ال إِلََه إِال اللَُّه ، َوأَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه ، َوُتقِيُم الصَّلَوَاِت الَْخ: َنَعْم ، قَالَ : ؟ قُلُْت 
َوأُْخَرى ال َتَؤَمَرنَّ َعلَى اثَْنْينِ ، : َنَعْم ، قَالَ : الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ لََك ، وََتُحجُّ الْبَْيَت ، َوَتُصوُم رََمَضانَ ، َحفِظُْت ؟ قُلُْت 

ُشَو َحتَّى َتْبلَُغَك َوَمْن ُهَو ُدوَنَك ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يُوِشَك أَنْ َتفْ: َهلْ َتكُونُ اإلِْمَرةُ إِال ِفيكُمْ أَْهلَ َبْدرٍ ؟ قَالَ : قُلُْت 
للَُّه ، َوِمْنُهْم َمْن أَكَْرَههُ لَمَّا َبَعثَ نَبِيَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ النَّاُس ِفي اِإلْسالمِ ، فَِمْنُهْم َمْن َدَخلَ فََهَداُه ا

ْم ، فَلَْم يَأُْخذْ وَّاُد اللَِّه َوجَِريانُ اللَِّه ِفي ِخفَاَرِة اللَِّه ، إِنَّ الرَُّجلَ إِذَا كَانَ أَمًِريا ، فََتظَالََم النَّاُس َبيَْنُهالسَّْيُف ، فَُهَو َع
ئَ َعَضلَِتِه غَضًَبا ِلَجارِِه ، َواللَُّه ِمْن َوَراءِ ِلَبْعِضهِْم ِمْن َبْعضٍ ، اْنتَقََم اللَُّه ِمْنُه ، إِنَّ الرَُّجلَ لَُتْؤَخذُ َشاةُ َجارِِه فَيَظَلُّ نَاِت

أََنا َراِفُع ، كُْنتُ لَِقيُتَك َيْوَم كَذَا : فََمكَثُْت َسَنةً ، ثُمَّ إِنَّ أََبا َبكْرٍ اْسُتْخِلَف ، فََرِكْبتُ إِلَْيِه ، فَقُلُْت : َجارِِه ، قَالَ َراِفٌع 



كُْنَت َنَهْيتَنِي َعنِ اِإلمَارِة ، ثُمَّ َرِكْبَت بِأَْعظََم ِمْن ذَِلكَ أُمَّةَ ُمَحمَّدٍ : َعَرفُْت ، قُلُْت : الَ َوكَذَا َمكَانَ كَذَا َوكَذَا ، قَ
  .َنةَ اللَِّه َنَعْم ، فََمْن لَْم َيقُْم ِفيهِْم بِِكَتابِ اللَِّه فََعلَْيِه َبْهلَةُ اللَِّه َيعْنِي لَْع: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

إِْبَراِهيَم بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألوِْديُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن -٤٣٤١
  الُْمهَاجِرِ ،

َمرُّوا بِي أَْصحَاُب َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي : َعْن قَْيسِ بن أََبى حَازِمٍ ، َعْن َراِفعِ بن َعْمرٍو الطَّاِئيِّ ، قَالَ 
لَى َعْنُه ، َوقَْد َجلَّلَ َعلَْيِه ِكَساءٌ غَْزَوٍة أَْو َحجٍّ ، فََتأَمَّلُْتُهْم فَلَْم أََر مِْنُهْم أََحًدا أَْحَسَن َهْيأَةً ِمْن أَبِي َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَا

  .رِّ َوالَْبَرِد ، َوذَكََر الَْحِديثَ ِمَن الَْح
 اَألْعَمشِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَبِي ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعنِ -٤٣٤٢

لَمَّا كَاَنْت غَْزَوةُ ذَاِت السَّالِسلِ : بن أَبِي َراِفعٍ الطَّاِئيِّ ، قَالَ  ُسلَْيَمانَ بن َمْيَسَرةَ ، َعْن طَارِقِ بن شَِهابٍ ، َعْن َراِفعِ
  .للَُّه َتَعالَى َعْنُه اْسَتعَْملَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْمَرو بن الَْعاصِّ َعلَى َجْيشٍ ِفيهِْم أَُبو َبكْرٍ َرِضَي ا

  اْبُن َزْيٍد: سَْهلٌ ، َوُيقَالُ : ْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ ، َوُيقَالُ َراِفُع بن يَزِيدَ اَأل
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٤٣٤٣

  .َن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن َزُعورِ بن َعْبِد اَألشَْهلِ ، َراِفُع بن يَزِيَد ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهد َبْدًرا ِم
َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٤٣٤٤

ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْبِد اَألْشَهلِ ، فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن 
  .َراِفُع بن زَْيٍد : َراِفُع بن سَْهلٍ ، َوُيقَالُ 

  َراِفُع أَُبو الَْبهِيِّ مَْولَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  َوَسلََّم
ارٍ ، َعْن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَن -٤٣٤٥

َتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َسِعيٍد ، أَنَّ َعْبًدا كَانَ َبْيَن بين َسعِيٍد ، فَأَْعَتقُوُه إِال وَاِحًدا ِمنُْهْم ، فَأَ
ْيِه َوَسلََّم ، فَأَْعَتقَُه َرُسولُ اللَِّه َوَسلََّم ُيْسَتْشفَعُ بِِه َعلَى الرَُّجلِ ، َوكَلََّمُه ِفيِه ، فََوَهَب الرَُّجلُ َنِصيَبُه ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .أََنا َمْولَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَانَ اْسُمُه َراِفًعا أََبا الْبَهِيِّ : َيقُولُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَانَ 
  َراِفُع بن جَْعَدَبةَ األَْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ

ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّ -٤٣٤٦
  .ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ َراِفُع بن َجْعَدَبةَ 

  َراِفُع بن الَْحارِِث بن َسوَّاِد بن زَْيِد بن ثَْعلََبةَ األَْنَصارِيُّ َبْدرِيُّ
بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو -٤٣٤٧

  .ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، َراِفُع بن الْحَارِثِ بن َسوَّادِ بن زَْيِد بن ثَْعلََبةَ 
ن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن ب -٤٣٤٨

، َراِفُع بن  لنَّجَّارِفُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ا
  .الَْحارِِث بن سَوَّاٍد 

  َراِفُع بن



  ُعْنُجَدةَ اَألْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ
َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٤٣٤٩

ى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين اَألْوسِ ، ثُمَّ ِمْن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَس
  .بين َعْمرِو بن َعْوٍف ، ثُمَّ ِمْن بين أَُميَّةَ بن زَْيٍد ، َراِفعُ بن ُعْنُجَدةَ 

  َراِفُع بن ُعَميْرٍ
بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَيُّوَب بن ُسوَْيٍد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٤٣٥٠

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ: إِبَْراهِيُم بن أَبِي َعْبلَةَ ، َعْن أَبِي الزَّاهِرِيَِّة ، َعْن َراِفعِ بن ُعَمْيرٍ ، قَالَ 
اْبنِ ِلي بَْيًتا ِفي اَألْرضِ ، فَبَنى َداُوُد َبيًْتا ِلنَفِْسِه قَْبلَ الَْبْيتِ الَِّذي أُِمرَ : قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلَداُوَد َعلَْيِه السَّالُم : َيقُولُ 

َمْن َملََك : َيا َربِّ ، َهكَذَا قُلَْت ِفيَما قََضْيَت : َنَصْبتَ َبيِْتَك قَْبلَ بَْيِتي ، قَالَ َيا َداُوُد : بِِه ، فَأَْوَحى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِه 
َعزَّ َوَجلَّ زَّ َوَجلَّ فَأَْوَحى اللَُّه اْستَأْثََر ، ثُمَّ أََخذَ ِفي بناِء الَْمْسجِِد ، فَلَمَّا َتمَّ السَُّوُر َسقَطَ ثُلُثَاُه ، فََشكَا ذَِلَك إِلَى اللَِّه َع

أَْي َربِّ أََو : ِلَما َجَرْت َعلَى َيَدْيَك ِمَن الدَِّماِء ، قَالَ : أَْي َربِّ َوِلَم ؟ قَالَ : إِلَْيِه أَنَُّه ال َيْصلُحُ أَنْ َتبْنَِي ِلي َبْيًتا ، قَالَ 
ال : َوأََنا أَْرَحُمُهْم ، فََشقَّ ذَِلَك َعلَْيِه ، فَأَْوَحى اللَُّه إِلَْيِه َبلَى ، َولَكِنَُّهْم ِعَباِدي : لَْم َيكُْن ِفي َهَواَك َوَمَحبَِّتَك ؟ قَالَ 

  َتْحَزنْ فَإِنِّي َسأَقِْضي

لذَّبَاِئَح َوَجَمَع قَرَابَِني َوذََبَح ابناَءُه َعلَى َيَديِّ اْبنَِك ُسلَْيَمانَ ، فَلَمَّا َماَت َداُودُ أََخذَ ُسلَْيَمانُ ِفي بناِئِه ، فَلَمَّا َتمَّ قَرََّب الْ
أَسْأَلُكَ ثَالثَ ِخَصالٍ : قَْد أََرى ُسرُوًرا بُِبْنيانِ َبيِْتي فََسلْنِي أُْعِطَك ، قَالَ : بين إِسَْراِئيلَ ، فَأَْوَحى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِه 

أََتى َهذَا الَْبْيتَ ال يُرِيُد إِال الصَّالةَ ِفيِه ، خََرَج ِمْن  ُحكًْما ُيَصاِدفُ ُحكَْمَك َوُملْكًا ال َيْنبَِغي َألَحٍد ِمْن َبْعِدي ، َوَمْن
أَمَّا اثَْنَتْينِ فَقَْد أُْعِطَيُهَما وَأََنا أَْرُجو أنْ َيكُونَ قَْد أُعِْطَي : ذُُنوبِِه كََيْومِ وَلََدْتُه أُمُُّه قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .ةَ الثَّاِلثَ
  ُرَوْيِفُع بن ثَابِتٍ اَألْنصَارِيُّ

ِفي َسَنِة ِستٍّ َوأَْرَبِعَني أُمِّرَ : َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، َعنِ اللَّْيٍث ، قَالَ  -٤٣٥١
  .ُرَوْيِفٌع َعلَى أَطْرَاُبلَْس 

ن بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم ، أََنا َراِفُع بن َيزِيَد ، َحدَّثَنِي َربِيَعةُ بَحدَّثََنا َيْحَيى  -٤٣٥٢
عِ بن ثَابٍِت ، ِعي غَْزَوةَ ْيِفُسلَْيمٍ َموْلَى َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحسَّانَ التُّجِيبِيَّ ، أَنَُّه َسِمعَ َحَنًشا الصَّْنعَانِيَّ ، ُيَحدِّثُ ، َعْن ُرَو

إِنَُّه َبلََغنِي أَنَّكُْم تََتَباَيُعونَ : إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِفي غَْزَوِة َخْيَبَر : أُنَاسٍ قَْبلَ الَْمغْرِبِ ، َيقُولُ 
  .ال َيصْلُُح إِال الِْمثْقَالُ بِالِْمثْقَالِ َوالَْوْزنُ بِالَْوْزِن الِْمثْقَالَ بِالنِّْصفِ أَوِ الثُّلُثَْينِ ، َوإِنَُّه 

  َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثَنَا -٤٣٥٣

بن ُسَريحٍ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن ُرَوْيِفعِ بن ثَابِتٍ اَألْنصَارِيُّ ، اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َبكْرِ بن َسوَاَدةَ ، َعْن زَِياِد بن نَُعْيمٍ َعْن َوفَاِء 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد وأَنْزِلُْه الَْمقَْعَد الُْمقَرََّب ِعْنَدَك َيْوَم : َمْن قَالَ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 

  .ْت لَهُ َشفَاَعِتي الِْقَياَمِة َوَجَب
ُهَبيَْرةَ ، َعْن زَِيادِ  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثَنِي اْبُن -٤٣٥٤

اللَُّهمَّ َصلِّ : َمْن قَالَ : نَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ بن ُنَعْيمٍ ، َعْن َوفَاِء بن ُشرَْيحٍ ، َعْن ُرَوْيِفعِ بن ثَابٍِت ، أَنّ ال
  .َعلَى ُمَحمٍَّد َوأَْنزِلُْه الَْمقَْعَد الُْمقَرََّب عِْنَدَك َيْوَم الِْقَياَمِة َشفَْعُت لَُه 



أَحَْمُد بن خَاِلٍد الَْوْهبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق ،  َحدَّثََنا ُموَسى بن ِعيَسى بن الُْمْنِذرِ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا -٤٣٥٥
غََزْوَنا الَْمْغرَِب ، َوَعلَْيَنا : َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي َمْرزُوقٍ َموْلَى ُتجِيَب ، َحدَّثَنِي حََنٌش الصَّنَْعانِيُّ ، قَالَ 

إِنِّي ال أَقُوُم ِفيكُْم إِال َما : يُّ ، فَافْتََتْحَنا قَْرَيةً ُيقَالُ لََها جَْرَبةُ ، فَقَاَم ِفيَنا ُرَوْيِفعٌ َخِطيًبا ، فَقَالَ ُرَوْيِفُع بن ثَابِتٍ اَألْنصَارِ
الَْيْومِ اآلِخرِ فَال ُيْسقِ َماَءُه َزْرَع َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َو: َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه قَاَم ِفيَنا َيْوَم ُحَنْينٍ ِحَني افْتََتْحَناَها ، فَقَالَ 

َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ غَْيرِِه ، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَال يَأِْت ثَيًِّبا ِمَن السَّْبيِ َحتَّى َيْسَتبْرِئََها ، َو
  اآلِخرِ فَال

ا أَْعَجفََها قَْسَم ، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَال َيْركََبنَّ دَابَّةً ِمْن فَْيِء الُْمْسِلِمَني َحتَّى إِذََيبِيَعنَّ َمْغَنًما حَتَّى ُي
  .َحتَّى إِذَا أَْخلَقَُه َردَُّه ِفيِه  َردََّها ِفيِه ، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَال َيلَْبُس ثَوًْبا ِمْن فَْيِء الُْمْسِلِمَني

ثَنِي َربِيَعةُ بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم ، أََنا َناِفُع بن يَزِيَد ، َحدَّ -٤٣٥٦
عَانِيَّ ُيَحدِّثُ ، َعْن ُرَويِْفعِ بن ثَابٍِت األَْنَصارِيِّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى ، َعْنُه قَالَ أَبِي ُسلَْيمٍ التُّجِيبِيُّ ، ، أَنَّهُ َسِمَع حََنًشا الصَّْن

تَّى إِذَا َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَال َيْركَُب َدابَّةً ِمَن الَْمغَانِمِ َح: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : 
  .أَنْقََضَها َردََّها ِفي الَْمغَانِمِ ، َوال ثَْوًبا َيلَْبُسُه َحتَّى إِذَا َخلَُق َردَُّه ِفي الَْمغَانِمِ 

ُه وَلََد غَْيرِِه ، َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَال َيْسِقي َماَء: َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  -٤٣٥٧
َجْعفَرِ بن َربِيَعةَ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن

  .ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه  َمْرزُوقٍ التُّجِيبِيِّ ، َعْن َحَنشٍ الصَّْنعَانِيِّ ، َعْن ُرَوْيِفعِ بن
َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسْعٍد ،  -٤٣٥٨

  بِيبٍ ، َعْن أَبِي َمْرزُوقٍ ،إِْسحَاَق ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َح

كُمْ شَهِْدُت َمَع رَُوْيِفعِ بن ثَابٍِت ، ِحَني فََتَح جَْرَبةَ ، فَلَمَّا فََتَحَها قَاَم ِفيَنا َخِطيًبا ، فَقَالَ ال أَقُولُ لَ: َعْن َحَنشٍ ، قَالَ 
لَا َيِحلُّ ِلامْرِئٍ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ أنْ َيبِيَع : َيْوَم ُحَنْينٍ ، قَالَ إِال َما قَالَ لََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

فََها ُمْسِلِمَني َحتَّى إِذَا أَْعَجَمْغَنًما َحتَّى يُقَْسَم ، َوال َيِحلُّ الْمرئٍ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ أَنْ َيرْكََب دَابَّةً ِمْن فَْيِء الْ
الَْحَسُن بن بِْشرٍ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َردََّها ، َوال َيلَْبُس ثَْوًبا حَتَّى إِذَا أَخلَقَُه َردَُّه ِفيِه ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا 

بِيبٍ ، َعْن أَبِي َمْرزُوقٍ ، َعْن َحَنشٍ ، َعْن ُرَويِْفعِ بن ُزَهْيُر بن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسحَاَق ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َح
  .ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 

ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا: َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َوالَْحْضَرِميُّ ، قَاال  -٤٣٥٩
َوكَانَ ُيَؤمَُّر َعلَى السَّرَاَيا ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن زَِياٍد الِْمْنقَرِيِّ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثَنِي ثَابِتُ بن ُرَوْيِفعٍ ِمْن أَْهلِ ِمْصَر 

إِيَّاَي وَالُْغلُولَ وَالرَُّجلَ َيْنِكُح الَْمْرأَةَ قَْبلَ أنْ يُقَْسَم الْفَْيُء ، : َم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: قَالَ 
  .ثُمَّ يَُردَُّها إِلَى الَْمْغَنمِ ، َوَيلَْبُس الثَّْوَب َحتَّى َيْخلَُق ثُمَّ َيرُدَُّه إِلَى الَْمْغَنمِ 

  ُف ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، حَحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعال -٤٣٦٠
  َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّنَْباعِ َرْوُح بن

َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثَنِي الْحَارِثُ بن َيزِيَد ، َعْن َحَنشٍ : الْفََرجِ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمٍَّد الْفَْهِميُّ ، قَاال 
َمْن : َنا فََتْحَنا ِحْصًنا َوَمَعَنا رَُوْيِفُع بن ثَابٍِت ِفي غَْزَوةَ َجْرَبةَ ، فَأََتى َعلَْيَنا رَُوْيِفُع بن ثَابٍِت ، فَقَالَ لَ: قَالَ  الصَّْنَعانِيِّ ،



ال َيِحلُّ : َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ أَصَاَب ِمْنكُْم ِمْن َهذَا السَّْبيِ فَال يَطَأَْها حَتَّى َتحِيَض ، فَإِنِّي َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه 
  .ِلَرُجلٍ أنْ َيْسِقَي َماَءُه وَلََد غَْيرِِه 

َجْعفَُر بن َربِيَعةَ  َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمَضَر ، َحدَّثََنا -٤٣٦١
ى اللَُّه َعلَْيِه َمْرزُوقٍ التُّجِيبِيِّ ، َعْن َحَنشٍ الصَّْنعَانِيِّ ، َعْن ُرَوْيِفعِ بن ثَابٍِت األَْنَصارِيِّ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّ ، َعْن أَبِي

ِه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَال َيْسِقي َماَءُه َولَدَ ال َيِحلُّ َألَحٍد ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ ، أَْو َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَّ: َوَسلََّم ، قَالَ 
  .غَْيرِِه 

دَّثََنا بَِقيَّةُ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َزكَرِيَّا اَألَياِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ ، َح -٤٣٦٢
لَْولِيِد الزَُّبْيِديُّ ، َعْن إِْسحَاقِ ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد اللَِّه الَْعَدوِيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الَْوِليِد ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن ا

أََحَدكُمْ  إِنَّ: َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه يَْنَهى أنْ تُوطَأَ الَْحاِملُ َحتَّى َتَضَع ، َوقَالَ : ُحذَْيفَةَ ، َعْن ُرَوْيِفعِ بن ثَابٍِت ، قَالَ 
  .َيزِيُد ِفي َسْمِعِه َوِفي َبَصرِِه ، َوأَنْ تُوطَأَ السَّبَاَيا َحتَّى يَطُْهْرنَ 

  إِيَّاكُْم َورَِبا الُْغلُولِ ،: ثُمَّ قَالَ  -٤٣٦٣

ُه حَتَّى َيذَْهَب َعْيُنُه ، ثُمَّ ُيلِْقيِه ِفي الَْمغَْنمِ أَنْ ُيصِيَب أََحُدكُمُ الثَّْوَب فََيلَْبَس: َوَما رَِبا الُْغلُولِ َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ : قُلَْنا 
  .َوالدَّوَابَّ َيْركَُبَها حَتَّى ُيْحِسرََها ، ثُمَّ َيأِْتَي بَِها إِلَى الَْمغَْنمِ 

لُ بن فَضَالَةَ ، َحدَّثَنِي َعيَّاشُ بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم ، أََنا الُْمفَضَّ -٤٣٦٤
اسَْتْخلََف ُمحَمَُّد بن : يَّ ، َيقُولُ َعبَّاسٍ الِْقْتبَانِيُّ ، أَنَّ ِشيَْيَم بن َبيَْتانَ ، أَخَْبَرُه أَْخَبَرهُ أَنَُّه َسِمعَ َشْيَبانَ بن قَْيسٍ الْقِْتَبانِ

فَأَخَْبرَنِي ُرَويِْفُع بن ثَابٍِت ، قَالَ : فََسْرَنا َمَعُه ، قَالَ : َألْرضِ ، قَالَ َشْيَبانُ بن قَْيسٍ َمْخلٍَد رَُوْيِفَع بن ثَابٍِت َعلَى أَْسفَلِ ا
َنُم َولَهُ لنِّْصَف ِممَّا َيْغكَانَ أََحُدَنا ِفي َزَمانِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْخذُ نِْضوَ أَِخيِه َعلَى أَنْ ُيعِْطَيُه ا: 

قَالَ ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : النِّْصُف حَتَّى إِنَّ أََحَدَنا لََيِطريُ لَُه النَّْصلُ َوالرِّيُش وَاآلَخرَ الْقََدُح ، ثُمَّ قَالَ ِلي ُرَويِْفٌع 
أَخْبِرِ النَّاَس أَنَُّه َمْن َعقََد ِلْحَيَتُه أَوْ َتقَلََّد َوتًَرا أَوِ اْستَْنَجى َيا ُرَوْيِفُع ، لََعلَّ الَْحَياةَ َسَتطُولُ بَِك بَْعِدي ، فَ: َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .بَِرجِيعِ دَابَِّتِه أَْو بِعَظْمٍ ، فَإِنَّ ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبرِيٌء ِمْنُه 
َحدَّثََنا اْبنُ : َنا إِبَْراِهيمُ بن الْمُْنِذرٍ ، َوَحْرَملَةُ بن َيحَْيى ، قَاال َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيٌّ ، َحدَّثَ -٤٣٦٥

  َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث ، َعْن َبكْرِ بن َسوَاَدةَ ، أَْخَبَرهُ أَنَّ ُسَحْيًما ، َحدَّثَُه ، َعْن

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْمٌر َورُطٌَب ، فَأَكَلُوا ِمْنُه َحتَّى لَْم ُيْبقُوا شَْيئًا إِال قُرَِّب لَِرُسولِ ال: ُرَوْيِفعِ بن ثَابٍِت ، قَالَ 
: لَُم ، قَالَ اللَُّه َوَرسُولُُه أَْع: َتْدُرونَ َما َهذَا ؟ قَالُوا : َنًوى َوَما ال خَْيَر ِفيِه ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .ُتذِْهُبونَ الَْخْيُر فَالَْخُري َحتَّى ال َيْبقَى مِْنكُمْ إِال مِثْلُ َهذَا 
َد بن أَبِي َحبِيبٍ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِي -٤٣٦٦
صَاِحبُ : َسِمْعتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َسِمْعُت رَُوْيِفَع بن ثَابٍِت ، قَالَ : ي الْخَْيرِ ، قَالَ ، َعْن أَبِ

  .الْعَاِشَر : الَْمكْسِ ِفي النَّارِ ، َيْعنِي 
بِْشرُ بن َعْبِد :  َعْمرِو بن َعْوٍف ثُمَّ ِمْن بين أَُميَّةَ بن زَْيٍد َوُيقَالُ رِفَاَعةُ بن َعْبِد الْمُْنِذرِ أَُبو لُبَاَبةَ األَْنَصارِيُّ ِمْن بين

  َبِشُري بن َعْبِد الُْمْنِذرِ: الْمُْنِذرِ َوُيقَالُ 
أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن -٤٣٦٧

ِه َوَسلََّم إِلَى َبْدرٍ أَنَّ َبِشريَ بن َعْبِد الْمُْنِذرِ بن الزِّْنبِرِ ، وَالَْحارِثَ بن َحاِطبٍ خرجا مع مع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي



  .لَُهَما بَِسْهَمْينِ َمَع أَْصحَابِ َبْدرٍ فأَْرَجَعُهَما َوأَمََّر أََبا لُبَاَبةَ َعلَى الَْمِديَنِة َوَضَربَ 
َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٤٣٦٨

  َتْسِميَِةفُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي 

ٍد أَُبو لُبَاَبةَ ، َبِشريُ َمْن شهد َبْدًرا ِمَن األَْنَصارِي ، ثُمَّ ِمَن األَْوسِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْمرِو بن َعْوٍف ، ثُمَّ ِمْن بين أَُميَّةَ بن زَْي
  .بن َعْبِد الْمُْنِذرِ 

أَُبو لُبَاَبةَ رِفَاَعةُ : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبدِ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ :  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه لَْحْضَرِميُّ ، قَالَ -٤٣٦٩
  .بن َعْبِد الْمُْنِذرِ 

َعْبِد اللَّهِ  زَِيادُ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا -٤٣٧٠
أَُبو لُبَاَبةَ بن َعْبِد الْمُْنِذرِ بن زِنْبِرِ بن أَُميَّةَ بن َزْيِد بن مَاِلِك بن َعْوِف بن َعْمرِو بن : ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، قَالَ 

َم إِلَى َبْدرٍ ، فََردَُّه َوأَمََّرُه َعلَى الَْمدِيَنِة ، َعْوِف بن َماِلِك بن اَألْوسِ ، كَانَ َخَرَج َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .َوضََرَب لَُه بَِسْهِمِه َوأَخَْرَجُه َمَع أَْهلِ َبْدرٍ 

نِ اْبنِ  ، َعَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ -٤٣٧١
اقُْتلُوا الْحَيَّاِت اقُْتلُوا ذَا الطُّفَْيَتْينِ وَاألَْبَتَر ، فَإِنَُّهَما : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ُعَمَر ، قَالَ 

  .ُيْسِقطَاِن الْحََبلَ وَيطِْمَساِن الَْبَصَر 
إِنّ : آنِي أَُبو لُبَاَبةَ أَْو َزْيُد بن الْخَطَّابِ ، وَأََنا أُطَارِدُ َحيَّةً َألقُْتلََها ، فََنهَانِي ، فَقُلُْت فََر: قَالَ اْبُن ُعَمَر  -٤٣٧٢

اتِ الُْبُيوِت ، قَالَ إِنَُّه قَْد َنَهى بَْعَد ذَِلَك َعْن قَْتلِ ذََو: َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أََمرَ بِقَْتِلهِنِّ ، فَقَالَ 
  .َوُهنَّ الَْعَواِمُر : الزُّْهرِيُّ 
٤٣٧٣-  

هِيُم بن ُمَجمِّعٍ ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا إِْبَرا
  .اقُْتلُوا الَْحيَّاِت : بِيِه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَ

 فََرآنِي أَُبو لُبَاَبةَ ، َوزَْيُد بن الَْخطَّابِ ، وَأََنا أُقَْتلُ َحيَّةً ِمْن ذََواتِ الُْبُيوِت ، َوكُنَّا َنْدُعوُهنَّ: قَالَ اْبُن ُعَمَر  -٤٣٧٤
  .َيا َعْبَد اللَِّه ، إِنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى أنْ تُقَْتلَ ذََواتُ الْبُُيوِت : نَّانَ ، فَقَاال الْجِ

بَاَبةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن ، َناِفعٍ ، َعْن أَبِي لُ -٤٣٧٥
َتَر ، فَإِنَُّهَما َيْخطِفَاِن الَْبَصرَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعْن قَْتلِ الْجِنَّاِن الَِّتي ِفي الُْبُيوِت إِال أنْ َتكُونَ ذَا الطُّفْيََتْينِ َواَألْب

  .َوَيطَْرحَاِن َما ِفي ُبطُوِن ِفي النَِّساِء 
ٌع ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َناِف -٤٣٧٦

  .اِن الَِّتي ِفي الُْبيُوِت ُعَمَر ، َعْن أَبِي لَُباَبةَ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن قَْتلِ الْجِنَّ
َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن أَْسَماَء ، َحدَّثََنا ُجوَْيرَِيةُ بن أَْسَماَء ،  -٤٣٧٧

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعْن قَْتلِ الْجِنَّانِ الَِّتي َتكُونُ ِفي الُْبُيوتِ َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ أََبا لُبَاَبةَ ، أَْخَبَرُه أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّ
.  

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ -٤٣٧٨



َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن 
  .َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن قَْتلِ الْجِنَّاِن الَِّتي ِفي الُْبيُوِت : لَُباَبةَ ، قَالَ 
، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ -٤٣٧٩

َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن قَْتلِ الْجِنَّاِن الَِّتي : ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِي لَُباَبةَ ، قَالَ 
  .َتكُونُ ِفي الُْبيُوِت 

ثَنِي َناِفٌع ، أَنَُّه َسِمعَ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّ -٤٣٨٠
  .َنَهى َعْن قَْتلِ الْجِنَّاِن  أََبا لَُباَبةَ ، ُيخْبُِر اْبَن ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم بن ِديَنارٍ ، َع -٤٣٨١
ْخَبَرُه أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعْن قَْتلِ الْجِنَّانِ الَِّتي ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ أََبا لُبَاَبةَ ، أَ

  .ِفي الُْبيُوِت 
، َوالرَُّجلُ  كُلُّكُُم َمْسُؤولٌ َعْن َرِعيَِّتِه ، أَال فَاَألِمُري الَِّذي َعلَى النَّاسِ رَاعٍ ، َوُهَو َمْسُؤولٌ َعْن َرِعيَِّتِه: َوقَالَ  -٤٣٨٢

َعْنُه ، َوَعْبُد الرَُّجلِ رَاعٍ َعلَى أَْهِلِه ، َوُهَو َمْسُؤولٌ َعْنُهْم ، َواْمَرأَةُ الرَُّجلِ َراِعَيةٌ َعلَى بَْيِت َزْوجَِها ، َوِهي َمْسؤُولةٌ 
  َعلَى َمالِ َسيِِّدِه ،

  .َوُهَو َمْسُؤولٌ َعْنُه 
و ِعْمَرانَ الَْجوْنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن رُْمحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحدَّثََنا ُموَسى بن َسْهلٍ أَُب -٤٣٨٣

َدَما أَْخبََرُه أَُبو ، أَنَُّه كَانَ بَْعَحبِيبٍ ، أَنَّ ُبكَْيَر بن َعْبِد اللَِّه ، أَْخبََرُه َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما 
ِه ، َوُربََّما أَمََرَنا َمًعا َنْحِملُُه َحتَّى لَُباَبةَ ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِما أَخَْبَرُه ، إِذَا َرآُه َتوَعََّد َوَتقَدََّم إِلَْي

  .ُنلِْقَيُه 
أَبِي َعِقيلٍ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َبكْرٍ َحدَّثََنا الَعبَّاُس بن أَحَْمَد بن  -٤٣٨٤

انَ َعْنُهَما كَانَ يَقُْتلُ الْجِنَّالْبُْرسَانِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َحسَّانَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، أَنَّ اْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى 
لَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن قَْتلِ الْجِنَّاِن كُلََّها الَِّتي ِفي الُْبُيوتِ َحتَّى أَْخبََرُه أَُبو لُبَاَبةَ بن َعْبِد الْمُْنِذرِ أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

  .الَِّتي ِفي الُْبُيوِت ، فََترَكََها َبْعُد َوكَانَ َيقُْتلُ َما ِسَوى ذَِلَك 
بن أَبِي َحفَْصةَ  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن ُمَحمَِّد -٤٣٨٥

اَب اللَُّه َعلَى أَبِي لَُباَبةَ ، قَالَ أَُبو لَُباَبةَ لَمَّا َت: ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ الُْحَسْينِ بن السَّاِئبِ بن أَبِي لُبَاَبةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنِّي أَْهُجُر دَاَر قَْوِمي الَِّتي أََصْبتُ بَِها الذَّْنبَ : جِئُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت لَُه : 

  ، وأَْنَخِلُع ِمْن َماِلي َصَدقَةً

  .فََتَصدَّقُْت بِالثُّلُِث : َيا أََبا لُبَاَبةَ ، ُيْجزُِئ عَْنَك الثُّلُثَ ، قَالَ : ِللَِّه َوِلَرسُوِلِه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
دَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُموَسى التَِّميِميُّ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد ، َح -٤٣٨٦

َيا َرسُولَ اللَِّه ، : ُه قَالَ أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َحدَّثَنِي بَْعُض ابِي السَّاِئبِ بن أَبِي لُبَاَبةَ ، َعْن أَبِي لَُباَبةَ ،أَنَّ
ْوِمي الَِّتي أََصْبُت ِفيَها الذَّْنَب ، وَأَْنَخِلُع ِمْن َماِلي َصَدقَةً إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه ، فَقَالَ َرسُولُ إِنَّ ِمْن َتْوَبِتي أَنْ أََهَجَر دَاَر قَ
  .ُيْجزُِئ َعْنكَ الثُّلُثُ ِمْن َماِلِك : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  رَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن ُمَحمٍَّد ، حَحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ ال -٤٣٨٧



  َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح
َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي : نُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ ، َوُعثَْما

، َعْن أَبِي لَُباَبةَ بن َعْبدِ َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُزهَْيٌر ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد بن َجارَِيةَ 
إِنَّ َيْوَم الُْجُمَعِة َسيُِّد األَيَّامِ َوأَْعظَُمَها ِعْنَد اللَِّه ِمنِ َيْومِ : للَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ ا: الْمُْنِذرِ ، قَالَ 

، َوِفيِه َتوَفَّى اللَُّه آَدَم ضِ اَألْضَحى َوَيْومِ الِْفطْرِ ، ِفيِه َخْمُس ِخاللٍ ، َخلََق اللَُّه ِفيِه آَدَم ، َوأَْهَبطَ اللَُّه ِفيِه آَدَم إِلَى اَألْر
  ، َوِفيِه َساَعةٌ ال َيسْأَلُ

رَّبٍ َوال َسَماٍء َوال أَْرضٍ َوال اللََّه الَْعْبُد ِفيَها َشْيئًا إِال أَْعطَاُه َما لَْم َيْسأَلْ َحَراًما ، َوِفيِه َتقُوُم السَّاَعةُ ، َما ِمْن َملٍَك ُمقَ
َعْمُرو  َيْومِ الُْجُمَعِة ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا َبْحرٍ إِال َوُهَو ُمْشِفٌق ِمْن

لُبَاَبةَ بن َعْبِد الُْمْنِذرِ ، بن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد بن جَارَِيةَ ، َعْن أَبِي 
  .َيْوُم الُْجُمَعِة َسيِّدُ اَأليَّامِ ، فَذَكََر ِمثْلَُه : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 

انُ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمابَْهَراَم اَألْيذَجِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن زِيَاٍد الْقَطَّ -٤٣٨٨
َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ : َعاِصُم بن سَُوْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحجَّاجِ بن ُحَسْينِ بن السَّاِئبِ بن أَبِي لُبَاَبةَ ، قَالَ 

كَْيَف تُقَاِتلُونَ الْقَْوَم إِذَا لَِقيُتُموُهْم ؟ ، فَقَاَم َعاِصُم بن ثَابٍِت ، : َوَسلََّم َيْوَم َبْدرٍ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : 
تَّى َيَنالََنا وَإِيَّاُهمُ تََرُبوا َحَيا َرُسولَ اللَِّه ، إِذَا كَانَ الْقَْوُم ِمنَّا حَْيثُ َينَالُُهُم النَّْبلُ ، كَاَنِت الُْمَراةُ بِالنَّْبلِ ، فَإِذَا اقْ: فَقَالَ 

إِذَا اقْتََرُبوا َحتَّى َينَالََنا الِْحَجاَرةُ ، كَاَنِت الُْمرَاَضَخةُ بِالِْحجَاَرِة ، فَأََخذَ ثَالثَةَ أَْحجَارٍ ِفي َيَدِه وَحَجَرْينِ ِفي ِحزَْمِتِه ، فَ
فَإِذَا اْنقََضِت الرَِّماُح ، كَاَنِت الْجِالدُ بِالسُُّيوِف ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َوإِيَّاُهُم الرَّمَّاُح ، كَاَنِت الُْمَداَعَسةُ بِالرِّمَاحِ ، 

  :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .بَِهذَا أُْنزِلَتِ الْحَْرُب ، َمْن قَاَتلَ فلُْيقَاِتلْ ِقَتالَ َعاِصمٍ 
: َألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْجَبَّارِ بن الَْوْرِد ، قَالَ َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا عَْبُد ا -٤٣٨٩

َبْيَنَما أََنا َواِقٌف َوَعْبُد اللَِّه بن السَّاِئبِ بن : َسِمْعُت ُعبَْيَد اللَِّه بن أَبِي َنهِيٍك ، َيقُولُ : َسِمْعُت اْبَن أَبِي ُملَْيكَةَ ، َيقُولُ 
اِئبِ إذ مر بنا أبو لبابة ، فاتبعناه حىت دخل بيته ، فاستأذناه فأذن لنا ، فإذا رث املتاع رث احلال ، فقال من أَبِي السَّ

لَْيسَ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أنتم ؟ فانتسبنا له ، فقال مرحبا وأهال جتار كسبة ، فسمعته َيقُولُ 
: َيا ُمَحمَُّد ، أَرَأَْيَت إِنْ لَْم َيكُْن َحَسَن الصَّْوِت ؟ قَالَ : فَقُلُْت : َيَتَغنَّ بِالْقُْرآِن ، قَالَ اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ  ِمنَّا َمْن لَْم

  .ُيَحسُِّنُه َما اْسَتطَاَع 
وُنُس بن ُبكَْيرٍ ، أََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق ، َعْن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا ُي -٤٣٩٠

كَانَ أَْبَعدُ النَّاسِ َمنْزِال ِمْن : َسِمْعتُ أََنَس بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َيقُولُ : َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ ، قَالَ 
ُجلَْينِ ِمَن األَْنَصارِ ، أَُبو لَُباَبةَ بن َعْبِد الُْمْنِذرِ َوَمنْزِلُُه بِقَُباَء ، وَأَُبو َيْحَيى ِفي بين َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َر

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْعْصرِ ِه صَلَّى اللََّحارِثَةَ ، َوكَانَ ُيَصلِّيَاِن َمَعُه الَْعْصَر ، ثُمَّ َيأْتَِياِن قَْوَمُهَما َولَْم ُيَصلُّوا ؛ لَِتْبِكريِ َرسُولِ اللَّ
.  

  رِفَاَعةُ بن َراِفعٍ الزُّرَِقيُّ اَألْنَصارِيُّ َعقَبِيُّ َبْدرِيٌّ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِي ، َحدَّثَنِي أَبِي -٤٣٩١



، ِفي َتْسِمَيِة أَْصَحابِ الَْعقََبِة ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُزَرْيقٍ ، رِفَاَعةُ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ 
  .بن َراِفعِ بن َماِلِك بن َعْجالنَ بن َعْمرِو بن ُزَرْيقٍ َوُهَو َنِقيٌب َوقَْد شَهَِد َبْدًرا 

يُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِ -٤٣٩٢
ْيقٍ ، رِفَاَعةُ بن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ثُمَّ ِمْن بين ُزَر

  .نَ َراِفعِ بن َماِلِك بن َعْجال
لَِّه ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه الَْبرِْقيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا زَِياُد بن َعْبِد ال -٤٣٩٣

ِمْن بين ُزَرْيقٍ ، رِفَاَعةُ بن َراِفعِ بن مَاِلِك بن  إِْسحَاَق ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهد َبْدًرا ِمَن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمَن الْخَْزَرجِ ، ثُمَّ
  .الَْعْجالِن بن َعْمرِو بن َعاِصمِ بن ُزَرْيقِ بن َعْبِد حَارِثَةَ بن َماِلكِ بن غََضبِ بن ُجَشمِ بن الْخَْزَرجِ 

ٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَر -٤٣٩٤
ابِ النَّبِي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، ِفي َتْسِمَيِة شهد َمَع َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ِمْن أَْصَح

  .، ِمْن بين ُزَرْيقٍ  َوَسلََّم رِفَاَعةُ بن َراِفعٍ َبْدرِيٌّ
ن َيْحَيى بن َخالدِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َداُوُد بن قَْيسٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ب -٤٣٩٥

،   بن َراِفعِ بن َماِلٍك الزُّرَِقيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َعمِِّه 

ى َبْيَنا َنْحُن ُجلُوٌس َمَع َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد إِذْ َدَخلَ َرُجلٌ فََصلَّ: ْدرِيا ، قَالَ َوكَانَ َب
: يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََردَّ َعلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ َركَْعَتْينِ ، َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْرُمقُُه ، ثُمَّ َجاَء فََسلََّم َعلَى النَّبِ

اْرجِْع فََصلِّ فَإِنَّكَ لَمْ : فََرَجَع فََصلَّى ، ثُمَّ َجاَء فََسلََّم فََردَّ َعلَْيِه السَّالَم ، ثُمَّ قَالَ : اْرجِْع فََصلِّ فَإِنََّك لَْم ُتَصلِّ ، قَالَ 
أَْي َرُسولَ اللَِّه بِأَبِي : َعلَْيِه الثَّاِلثَةَ أَوِ الرَّابَِعةَ ، وَالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ قَْولَُه األَوَّلَ ، قَالَ ُتَصلِّ ، فَأََعاَد 

إِذَا أَرَْدَت أنْ ُتَصلَِّي فَتََوضَّأْ : لِّْمنِي ، قَالَ أَْنَت َوأُمِّي ، وَالَِّذي أَنَْزلَ َعلَْيَك الْكَِتاَب لَقَِد اْجَتَهْدُت َوحََرْصُت فَأَرِنِي َوَع
اْرفَعْ َحتَّى َتْعَتِدلَ َراِفًعا ، ثُمَّ فَأَْحِسْن ُوُضوَءَك ، ثُمَّ اْسَتقَْبلِ الِْقْبلَةَ فَكَبَّْر ، َواقَْرأْ ثُمَّ اْركَْع َحتَّى َتطَْمِئنَّ َراِكًعا ، ثُمَّ 

َمْمَت اجًِدا ، ثُمَّ اْرفَْع حَتَّى َتطَْمِئنَّ قَاِعًدا ، ثُمَّ اْسُجْد حَتَّى َتطَْمِئنَّ َساجًِدا ، ثُمَّ اْرفَْع ، فَإِذَا أَْتاْسُجْد َحتَّى َتطَْمِئنَّ َس
  .َعلَى َهذَا َصالَتَك فَقَْد أَْتَمْمَت ، َوَما َنقَْصَت ِمْن َهذَا ، فَإِنََّما َتنْقُُصُه ِمْن َنفِْسَك 

َعْن ، َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا ، إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي ، ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ ،  َحدَّثََنا -٤٣٩٦
اللَِّه صَلَّى اللَّهُ كُنَّا َمَع َرُسولِ : حممد بن عجالن ، َعْن َعِليِّ بن َيحَْيى بن َخالٍد الزَُّرِقيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعمِِّه ، قَالَ 

  َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي

َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْرُمقُُه َوال َيفِْطُن لَُه ، فَلَمَّا : الَْمْسجِِد فَإِذَا َرُجلٌ ُيَصلِّي ِفي َناِحَيةِ الَْمْسجِِد ، قَالَ 
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََسلََّم َعلَْيِه ، فََردَّ َعلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ َصلَّى أَقَْبلَ حَتَّى َوقََف َعلَى النَّبِيِّ

لَْيِه َوَسلََّم ، فََردَّ َعلَْيِه ، ثُمَّ اْرجِْع فََصلِّ فَإِنََّك لَْم ُتَصلِّ ، فََرَجَع فََصلَّى ، ثُمَّ أَقَْبلَ فََسلََّم َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َع: قَالَ 
وَالَِّذي أَْنَزلَ َعلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحقِّ : اْرجِْع فََصلِّ فَإِنََّك لَْم ُتَصلِّ ، فَصََنَع ذَِلَك َمرََّتْينِ أَوْ ثَالثًا ، قَالَ الرَُّجلُ : قَالَ 

إِذَا أََرْدَت أنْ : اللَِّه َوَعلِّْمنِي ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَقَْد جََهْدُت َوحََرْصُت ، فَأَرِنِي َيا َرسُولَ 
لَ قَاِئًما ، ثُمَّ اْرفَعْ َحتَّى تَْعَتِد ُتَصلَِّي فَتََوضَّأْ وَأَْحِسْن ُوُضوَءَك كََما أََمَر اللَُّه ، ثُمَّ اقَْرأْ ، ثُمَّ اْركَْع حَتَّى َتطَْمِئنَّ َراِكًعا ،

ًدا ، ثُمَّ قُْم ، فَإِنْ أَْتَمْمتَ ثُمَّ اْسُجْد حَتَّى َتطَْمِئنَّ سَاجًِدا ، ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى َتْسَتوَِي قَاِعًدا ، ثُمَّ اْسُجدْ َحتَّى َتطَْمِئنَّ َساجِ
  .ا ُتنِْقُصُه ِمْن َصالِتَك َصالَتَك َعلَى َهذَا ، فَقَْد َتمَّْت ، َوإِنِ اْنتَقَْصَت ِمْن ذَِلَك فَإِنََّم



ُد بن َعْجالنَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي ُمحَمَّ -٤٣٩٧
مٍّ لَُه َبْدرِّي َحدَّثَُه ، أَنَّ َرُجال َدَخلَ الَْمْسجَِد فََصلَّى ، َعْن َعِليِّ بن َيْحَيى ِمْن آلِ رِفَاَعةَ بن َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َع

  َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

: قَالَ لَُه ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََعلَْيِه َوَسلََّم َيْرُمقُُه ، َوُهَو ال َيْشُعُر ، فَلَمَّا فََرغَ أَقَْبلَ فََسلََّم َعلَى َعلَىَرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ
اْرجِْع فََصلِّ : لََّم ، فَقَالَ لَُه اْرجِْع فََصلِّ فَإِنََّك لَْم ُتَصلِّ ، فََرَجَع فََصلَّى ، ثُمَّ أَقَْبلَ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

وَالَِّذي أَكْرََمَك َيا َرُسولَ اللَِّه لَقَدْ َجَهْدُت فََعلِّْمنِي ، : لرَُّجلُ فَإِنََّك لَْم ُتَصلِّ ، فََرَجَع فَصَلَّى َمرََّتْينِ أَوْ ثَالثًا ، قَالَ ا
ْع فَاطَْمِئنَّ ، ثُمَّ اْسُجدْ إِذَا قُْمَت ُترِيُد الصَّالةَ فََتَوضَّأْ فَأَْحِسْن ُوُضوَءَك ، ثُمَّ اْسَتقْبِلِ الِْقْبلَةَ ، ثُمَّ اقَْرأْ ، ثُمَّ ارْكَ: قَالَ لَُه 

ثُمَّ افَْعلْ ذَِلَك حَتَّى َتفُْرغَ طَْمِئنَّ َساجًِدا ، ثُمَّ اْرفَعْ َحتَّى َتطَْمِئنَّ قَاِعًدا ، ثُمَّ اْسُجدْ َحتَّى َتطَْمِئنَّ َساجًِدا ، ثُمَّ اْرفَْع ، فَا
، َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، َحدَّثَنِي َعِليُّ بن َيحَْيى بن ِمْن َصالِتَك ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى 

كُنَّا َمَع َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد فََدَخلَ : َخالٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعمِِّه ، َوكَانَ َبْدرِيا ، قَالَ 
، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعنِ  َرُجلٌ فََصلَّى ، ثُمَّ ذَكََر َنْحَوُه

َع َمَع َرسُولِ كُنَّا ُجلُوًسا َم: اْبنِ َعْجالنَ ، َعْن َعِليِّ بن َيْحَيى بن َخالٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ، َعمِِّه ، َوكَانَ َبْدرِيا ، قَالَ 
  ودََها ، َوَرسُولُ اللَِّهاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجاَء َرُجلٌ ُيَصلِّي ، فََصلَّى َصالةً َخِفيفَةً ال ُيِتمُّ ُركُوَعَها َوال ُسُج

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْرُمقُُه ، فَذَكََر َنْحَوُه 
  يُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، حَحدَّثََنا َعِل -٤٣٩٨

َحدَّثََنا َهمَّاُم ، أََنا إِْسحَاُق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحيَّانَ الْمَازِنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ ، قَاال 
َوكَانَ : ي َعِليُّ بن َيحَْيى بن َخالٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعمِِّه رِفَاَعةَ بن َراِفعٍ ، َزاَد أَُبو الَْولِيِد ِفي َحِديِثِه طَلَْحةَ ، َحدَّثَنِ

ٌس َنظََر حَْولَُه ، فَإِذَا َرُجلٌ َبْيَنَما َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَاِل: رِفَاَعةُ َوَماِلٌك أََخَوْينِ ِمْن أَْهلِ َبْدرٍ ، قَالَ 
كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َجاَء : فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ فََصلَّى َركَْعَتْينِ ، َوقَالَ َحجَّاٌج ِفي َحِديِثِه 

َء فََسلََّم َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَى الْقَْومِ ، فَقَالَ لَهُ َرُجلٌ فََدَخلَ الَْمْسجَِد ، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه َجا
الَتهُ فََرَجَع فََصلَّى ، فَجََعلَ َيْرُمُق َص: َوَعلَْيَك ، اْرجِْع فََصلِّ فَإِنََّك لَْم ُتَصلِّ ، قَالَ : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َم َوَعلَى الْقَْومِ ، فَقَالَ ال َيْدرِي َما َيعِيُب ِمْنَها ، فَلَمَّا قََضى َصالَتهُ َجاَء فََسلََّم َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َما : َوذَكََر إِمَّا مَرََّتْينِ أَْو ثَالثًا ، فَقَالَ الرَُّجلُ : قَالَ  اْرجِْع فََصلِّ فَإِنََّك لَمْ ُتَصلِّ ،: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ال َتِتمُّ َصالةُ أََحِدكُمْ َحتَّى ُيْسبِغَ الُْوُضوَء كََما: فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَْدرِي َما ِعْبَت َعلَيَّ ، قَالَ 

َيْحَمُدُه َوَيقَْرأُ ِمَن َوْجَهُه وََيَدْيهِ إِلَى الِْمْرفَقَْينِ ، َوَيْمَسُح َرأَْسُه َورِْجلَْيِه إِلَى الْكَْعَبْينِ ، ثُمَّ ُيكَبُِّر اللََّه َو أََمَرُه اللَُّه ، َيْغِسلُ
ى ُركَْبَتْيِه حَتَّى َتطَْمِئنَّ َمفَاِصلُُه َوَتْستَْرِخَي ، ثُمَّ الْقُْرآِن َما أَِذنَ اللَُّه لَُه ِفيِه وَُيِسرُّ ، ثُمَّ ُيكَبُِّر فََيْركَُع فََيَضُع كَفَّْيِه َعلَ

كَبُِّر فََيْسُجُد فَُيَمكِّنُ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ، فََيْستَوِي قَاِئًما حَتَّى يَأُْخذَ كُلُّ َعظْمٍ َمأَْخذَُه ، َوُيقِيَم ُصلَْبُه ، ثُمَّ ُي: َيقُولُ 
فَُيَمكُِّن َوْجَهُه ِمَن اَألْرضِ َحتَّى َتطَْمِئنَّ َمفَاِصلُُه َوَتْسَتْرِخَي ، ثُمَّ ُيكَبُِّر فََيْرفَُع رَأَْسهُ : َوُربََّما قَالَ : مَّاٌم َجْبَهَتُه ، قَالَ َه

ال َتِتمُّ َصالةُ أََحدِكُْم َحتَّى : قَالَ فََيْسَتوِي قَاِعًدا َعلَى َمقَْعَدِتِه َوُيقِيُم ُصلَْبُه فََوَصفَ الصَّالةَ َهكَذَا حَتَّى فََرغَ ، ثُمَّ 
  .َيفَْعلَ ذَِلَك ، وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث َحجَّاجٍ 

بن أَبِي طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َعْبِد اللَِّه  -٤٣٩٩



ِلٌس ، فََصلَّى بن َيْحَيى بن َخالٍد ، َعْن َعمِِّه ، أَنَّ َرُجال َدَخلَ الَْمْسجَِد َوَرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجا َعْن َعِليِّ
َيا َرُسولَ اللَِّه َما أَلَْوُت َبْعَد مَرََّتْينِ أَوْ : قَالَ فَأََمَرُه فَأََمَرُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََعاَد َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا ، فَ

إِنَُّه ال َتِتمُّ َصالةٌ َألَحٍد ِمَن النَّاسِ َحتَّى يََتَوضَّأَ فََيَضعَ : ثَالٍث أَنْ أُِتمَّ َصالِتي ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  اللَُّه أَكَْبُر ،: ثُمَّ َيقُولُ  الُْوُضوَء َموَاِضَعُه ،

َسِمَع اللَُّه : نَّ َمفَاِصلُُه ، ثُمَّ َيقُولُ ثُمَّ َيْحَمُد اللََّه َتعَالَى وَُيثْنِي َعلَْيِه َوَيقَْرأُ َما َتَيسََّر ِمَن الْقُْرآِن ، ثُمَّ ُيكَبُِّر حَتَّى َتطَْمِئ
مَّ ُيكَبُِّر وََيْسُجُد حَتَّى َتطَْمِئنَّ َمفَاِصلُُه ، ثُمَّ َيْرفَعُ رَأَْسُه حَتَّى َيْستَوَِي قَاِعًدا ، ثُمُّ ِلَمْن َحِمَدُه حَتَّى َيْسَتوَِي قَاِئًما ، ثُ

  .َيْسُجُد َحتَّى َتطَْمِئنَّ َمفَاِصلُُه ، فَإِذَا لَْم َيفَْعلْ ذَِلكَ لَْم َتِتمَّ َصالُتُه 
ْشِديَن الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َعْمرِو بن الْحَارِثِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن رِ -٤٤٠٠

، أَنّ َرُسولَ اللَِّه  ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن َيْحَيى بن َعِليِّ بن َيحَْيى ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن رِفَاَعةَ بن َراِفعٍ
َيا : اْرجِْع فََصلِّ ، قَالََها َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا ، ثُمَّ قَالَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َرُجال ُيصَلِّي ِفي الَْمْسجِِد ، فَقَالَ َصلَّى 

ثُمَّ قُْم فَاْسَتقْبِلِ الِْقْبلَةَ ، فَكَبِّْر ، فَإِنْ كَانَ إِذَا قُْمَت إِلَى الصَّالِة فََتَوضَّأْ كََما أَمََرَك اللَُّه ، : َرسُولَ اللَِّه ، َعلِّْمنِي ، فَقَالَ 
 اْرفَْع َحتَّى يَْعَتِدلَ ُصلُْبَك ، ثُمَّ َمَعَك قُْرآنٌ فَاقَْرأْ ، َوإِال فَسَبِّحِ اللََّه َوكَبِّْرُه ، ثُمَّ اْركَْع فَأَْمِكْن كَفَّْيَك ِمْن ُركَْبتَْيَك ، ثُمَّ

هََتَك ِمَن اَألْرضِ ، ثُمَّ اْصَنْع ذَِلَك ، فَإِذَا َصنَْعَت ذَِلَك فَقَْد َتمَّْت َصالُتَك ، َوَما نَقَْصَت ِمْن ذَِلكَ اْسُجْد فَأَْمِكْن َجْب
  .فَقَْد َنقَْصَت ِمْن َصالِتَك 

  بن إِبَْراهِيَم ، ح َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ -٤٤٠١
  َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن

بن َراِفعٍ األَْنَصارِيُّ ،  أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُعلَيَّةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي َعِليُّ بن َيْحَيى بن َخالِد
َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ أَقَْبلَ َرُجلٌ ِمنَ : ْن أَبِيِه ، َعْن َعمِِّه رِفَاَعةَ بن َراِفعٍ ، قَالَ َع

َوَعلَْيَك : لَّى ، ثُمَّ أَقَْبلَ فََسلََّم َعلَْيِه ، فَقَالَ اَألْنصَارِ َبْعدَ أَنْ فََرغَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الصَّالِة فََص
إِذَا أَْنَت قُْمَت ِفي َصالِتكَ : َيا َرُسولَ اللَِّه ، قَْد جََهْدُت فََبيِّْن ِلي ، قَالَ : السَّالُم ، اْرجِْع فََصلِّ فَإِنََّك لَمْ ُتَصلِّ ، قَالَ 

 َتَيسََّر َعلَْيَك ِمَن الْقُْرآِن ، ثُمَّ إِذَا أَْنتَ َركَْعَت فَاثُْبْت َيَدْيَك َعلَى رُكَْبَتْيكَ َحتَّى َيطَْمِئنَّ كُلُّ فَكَبِّرِ اللََّه ، ثُمَّ اقَْرأْ َما
َحتَّى يَْعَتِدلَ كُلُّ  نََّعظْمٍ ِمْنَك ، ثُمَّ إِذَا َرفَْعَت رَأَْسَك فَاعَْتِدلْ حَتَّى يَْرجَِع كُلُّ َعظْمٍ ِمْنَك ، ثُمَّ إِذَا َسَجْدَت فَاطَْمِئ

، فَإِذَا َجلَْسَت ِفي َوَسِط َعظْمٍ ِمْنَك ، ثُمَّ إِذَا َرفَْعَت رَأَْسَك فَأَثْبِْت حَتَّى يَْرجَِع كُلُّ َعظْمٍ إِلَى َمْوِضِعِه ، ثُمَّ ِمثْلَ ذَِلَك 
ثُمَّ إِذَا قُْمَت فَِمثْلَ ذَِلَك حَتَّى َتفُْرغَ ِمْن َصالِتَك ، َحدَّثََنا َبكْرُ َصالِتَك فَاطَْمِئنَّ َوافَْتَرْش فَِخذَكَ الُْيْسَرى ، ثُمَّ َتَشهَّْد ، 

 ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو ، بن ُمَحمَِّد الْقَزَّاُز الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحبِيبِ بن َعرَبِيٍّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ الثَّقَِفيُّ
  .بن َيْحَيى ، َعْن رِفَاَعةَ بن َراِفعٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه َعْن َعِليِّ 
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، -٤٤٠٢

  َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْبَراهِيَم بن سَْعٍد ، ح
لَِّه بن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن سَْعٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن َعْبِد الَوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن 

لَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ َجاَء َرُجلٌ إِلَى إِ: َعْوٍن ، َعْن َعِليِّ بن َيْحَيى بن َخالٍد ، َعْن رِفَاَعةَ بن َراِفعٍ ، َوكَانَ َبْدرِيا ، قَالَ 
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َجاِلٌس ِفي الَْمْسجِِد ، فََصلَّى قَرِيًبا ِمْنُه ، ثُمَّ اْنصََرَف فََوقََف فََسلََّم َعلَْيِه ، 



فَصَلَّى َنْحًوا ِممَّا صَلَّى ، ثُمَّ اْنَصَرَف فََوقََف َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  أَِعْد َصالَتَك ، فَإِنَّكَ لَْم ُتَصلِّ ،: َعلَْيِه َوَسلََّم 
إِذَا : الَ َيا نَبِيَّ اللَِّه َعلِّْمنِي ، قَ: أَِعدْ َصالَتَك فَإِنََّك لَْم ُتَصلِّ ، قَالَ : َوَسلََّم ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ْيَك َعلَى ُركْبََتْيَك َواْمُدْد ظَْهَركَ َتَوجَّْهَت إِلَى الِْقْبلَِة فَكَبِّْر ، ثُمَّ اقَْرأْ بَِما َشاَء اللَُّه أنْ تَقَْرأَ ، فَإِذَا َركَْعَت فَاجَْعلْ َراحََت
لْعِظَاُم إِلَى َمفَاِصِلَها ، فَإِذَا َسَجْدَت فََمكِّْن ُسجُوَدَك ، فَإِذَا َوَمكِّْن ِلُركُوِعَك ، فَإِذَا َرفَْعَت فَأَِقْم ُصلَْبَك َحتَّى َتْرجَِع ا

  .َرفَْعَت فَاْجِلْس َعلَى فَِخِذَك الُْيسَْرى َوافَْعلْ مِثْلَ ذَِلَك ِفي كُلِّ َركَْعٍة َوَسْجَدٍة 
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، ح -٤٤٠٣

  َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّمَْياِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، ح
  ْنَوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الْمَُباَركِ الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ ، كُلُُّهْم َعْن َماِلٍك ، َع

كُنَّا َيْوًما ُنَصلِّي َوَراَء َرُسولِ اللَِّه : ن َيْحَيى الزَُّرِقيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن رِفَاَعةَ بن َراِفعٍ ، قَالَ ُنَعْيمٍ الُْمْجِمرِ ، َعْن َعِليِّ ب
َربََّنا وَلََك : ِمْن َورَاِئِه  َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ، قَالَ َرُجلٌ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَإِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن الرَّكَْعِة َوقَالَ 

َمَن الُْمَتكَلُِّم آنِفًا ؟ : ، قَالَ  الَْحْمُد ، َحْمًدا كَثًِريا طَيًِّبا ُمبَاَركًا ِفيِه ، فَلَمَّا اْنصََرَف َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لَقَْد َرأَْيتُ َبْضَعةً وَثَالِثَني َملَكًا َيبَْتِدرُوَنَها : سُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَقَالَ َر: فَقَالَ الرَُّجلُ 

  .أَيُُّهْم َيكُْتُبَها أَوَّال 
  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد ، ح -٤٤٠٤

َحدَّثََنا رِفَاَعةُ بن َيْحَيى إَِماُم : ِه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْبِد الْجَبَّارِ الْكَرَابِيِسيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَّ
ى َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى َسِمْعُت ُمَعاذَ بن رِفَاَعةَ بن َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه رِفَاَعةَ ، أَنَُّه َصلَّ: َمْسجِِد بين ُزَرْيقٍ بِالَْمِديَنِة ، قَالَ 

الْحَْمُد ِللَِّه َحْمًدا كَِثًريا طَيًِّبا ُمَبارَكًا ِفيِه ُمَباَركًا َعلَْيِه كََما ُيِحبُّ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمغْرَِب ، فََعطََس رِفَاَعةُ ، فَقَالَ 
َوِدْدتُ : أَْيَن الُْمَتكَلُِّم ِفي الصَّالِة ؟ قَالَ رِفَاَعةُ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َربَُّنا َويَْرَضى ، فَلَمَّا َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّ

الُْمَتكَلِّمُ  أَْيَن: ةَ ِحَني ، قَالَ أَنِّي غَرِْمُت غُرَّةً ِمْن َمالِ َوإِنِّي لَمْ أشَْهْد َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتلَْك الصَّال
  ؟ فَقُلُْت

الَْحْمدُ ِللَِّه َحْمًدا كَثًِريا طَيًِّبا مَُباَركًا ِفيِه ُمبَاَركًا َعلَْيِه كََما : قُلُْت : كَْيَف قُلُْت ؟ قَالَ : أََنا َيا َرسُولَ اللَِّه ، قَالَ : 
َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، لَقَِد اْبَتَدَرَها بِْضًعا وَثَالثُونَ َملَكًا : ْيِه َوَسلََّم ُيِحبُّ َربَُّنا َويَْرَضى ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .أَيُُّهْم َيصَْعُد بَِها 
َبْيِد بن َيحَْيى  ُعَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َيْحَيى الشَّجَرِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن -٤٤٠٥

اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلألَْنصَارِ َوألَْبَناِء اَألْنصَارِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن ُمَعاِذ بن رِفَاَعةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .َوَألْبَناِء أَْبَناِء األَْنصَارِ َوِلذَرَارِيهْم وَِلجَِريانِهِْم 

  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي َعْرَعَرةَ ، ح -٤٤٠٦
ُم بن َهاُرونَ الَْمدَنِيُّ َحدَّثََنا َزْيُد بن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا ِهَشا: َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال 

: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اَألْنصَارِيُّ ، َحدَّثَنِي ُمَعاذُ بن رِفَاَعةَ بن َراِفعٍ اَألْنَصارِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .هِْم َوِلجَِريانِهِْم اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلألَْنَصارِ َوَألبَْناِء اَألْنصَارِ وَِلذََرارِيِّ

ُد الْعَزِيزِ بن ِعْمَرانَ َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّي ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرٍ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْب -٤٤٠٧
  لَمَّا كَانَ َيْوُم َبْدرٍ َتَجمََّع النَّاُس َعلَى أَُميَّةَ بن َخلٍَف: ِفعٍ ، قَالَ ، َحدَّثََنا رِفَاَعةُ بن َيحَْيى ، َعْن ُمَعاِذ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َرا



فَاطَْعْنُه بِالسَّْيِف طَْعَنةً فَقََتلُْتُه َوُرِميُت بِسَْهمٍ : أَقَْبلُْت فََنظَْرُت إِلَى ِقطَْعٍة ِمْن ِدْرِعِه قَِد اْنقَطََعْت ِمْن َتْحِت إِْبِطِه ، قَالَ 
  .ِمنَْها َشْيٌء َبْدرٍ َبْدرٍ فَفُِقئَْت َعْينِي فََبَسَق ِفيَها َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَدَعا ِلي فََما آذَانِي  َيْوَم

، َحدَّثَنِي يَزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ -٤٤٠٨
إِذَا َخالَطَ الرَُّجلُ :  ، َعْن َمْعَمرِ بن أَبِي َحبِيَبةَ ، َعْن ُعَبْيِد بن رِفَاَعةَ ، أَنَّ َزْيَد بن ثَابٍِت كَانَ يَقُصُّ ، فَقَالَ ِفي قََصِصِه

فَْرَجُه َولْيََتَوضَّأْ ، فَقَاَم َرُجلٌ ِمَن الَْمْجِلسِ ، فَذَكََر ذَِلكَ ِلُعَمَر بن  الْمَْرأَةَ ، فَلَْم ُيْمنِ فَلَْيَس َعلَْيِه غُْسلٌ فَلَْيْغِسلْ
َيا َعُدوَّ َنفِْسِه أَْنتَ : ائْتِنِي بِِه َألكُونَ َعلَْيِه َشهِيًدا ، فَلَمَّا َجاَءُه ، قَالَ لَُه : الَْخطَّابِ ، فَقَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 

أَيُّ : َيا أَِمَري الُْمْؤِمنِنيَ أََما وَاللَِّه َما ابَْتَدْعُتُه ، َولَِكنِّي َسِمْعُت ذَِلَك ِمْن أَْعَماِمي ، قَالَ : َتِضلُّ النَّاَس بَِغْيَر ِعلْمٍ ، قَالَ 
رفاعة وكان حاضرا ال َتْنَهْرهُ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنِنيَ أَُبيُّ بن كَْعبٍ ، َورِفَاَعةَ بن َراِفعٍ ، وَأَُبو أَيُّوَب ، فقال : أَْعَماِمَك ؟ قَالَ 

َهلْ َعِلْمُتْم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه : ، فَقَْد كُنَّا َواللَِّه َنْصَنُع َهذَا َعلَى َعْهِد َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ، إِنَّ َهذَا : ال ، فَقَالَ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ : لََع َعلَى َشْيٍء ِمْن ذَِلَك ؟ فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اطَّ

  اَألْمَر ال َيصْلُُح ،

أَْرِسلْ إِلَى أُمَّهَاِت الُْمْؤِمنَِني ، : ْنُه َمْن أَْسأَلُ َبْعدَكُْم َيا أَْهلَ َبْدرٍ اَألخَْياَر ؟ فَقَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َع: فَقَالَ 
: ال َعِلَم ِلي ، فَأَْرَسلَ إِلَى عَاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنَْها ، فَقَالَْت : فَأَْرَسلَ إِلَى حَفَْصةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها ، فَقَالَْت 

ال بَأَْس ، فَسَارَّ َرُجلٌ َصاِحَبُه ، : َجبَ الُْغْسلُ ، ثُمَّ أَفَاُضوا ِفي ذَكْرِ الَْعْزلِ ، فَقَالُوا إِذَا َجاَوَز الِْخَتانُ الِْخَتانَ فَقَْد َو
: لَى َعْنُه اللَُّه َتعَاَما َهِذِه الْمَُناجَاةُ ؟ أََحُدُهَما َيْزُعُم أَنََّها الَْمْوُؤوَدةُ الصُّْغَرى ، فَقَالَ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضيَ : فَقَالَ 

َولَقَْد َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنيٍ ثُمَّ {: إِنََّها ال َتكُونُ َمْوُءوَدةً َحتَّى َتُمرَّ بَِسْبعِ تَارَاٍت ، قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
قَْنا الَْعلَقَةَ ُمْضَغةَ فََخلَقَْنا الُْمْضَغةَ ِعظَاًما فَكََسوَْنا الْعِظَاَم لَْحًما َجَعلَْناُه ُنطْفَةً ِفي قَرَارٍ َمِكنيٍ ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ َعلَقَةَ فََخلَ

فََتفَرَّقُوا َعلَى قَْولِ َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ أَنَُّه ] ١٤ـ ١٢املؤمنون [} ثُمَّ أَْنشَأَْناهُ َخلْقًا آَخَر فََتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلقَِني
ِه بن إِْدرِيَس ، َوَعْبدُ بِِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَّ ال بَأَْس

يَبةَ ، َعْن ُعَبْيِد بن رِفَاَعةَ ، َعْن أَبِيِه اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َمْعَمرِ بن أَبِي َحبِ
  .كُنَّا َنفَْعلُُه َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِذَا لَْم َنْنزِلْ لَْم َنغَْتِسلْ : ، قَالَ 
  َحدَّثَنَا -٤٤٠٩

دَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن أَبِي َجعْفَرٍ ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه الِْمقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َح
أُ ِفي ال ُيقَْر: َم ، قَالَ بن اَألَشجِّ ، َعْن َخالِد بن السَّاِئبِ ، َعْن رِفَاَعةَ األَْنَصارِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .الصُّْبحِ بُِدوِن ِعشْرِيَن آَيةً َوال يُقَْرأُ ِفي الِْعَشاِء بُِدوِن َعْشرِ آيَاٍت 
َماعِيلَ بن ُعَبْيدِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَبِي خُثَْيمٍ ، َعْن إِْس -٤٤١٠
َيا َمْعَشرَ : خََرْجُت َمَع َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى السُّوقِ ، فَقَالَ : ةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ بن رِفَاَع

ُيبَْعثُونَ َيْوَم الِْقَياَمِة فُجَّاًرا إِال َمنِ اتَّقَى َوَبرَّ إِنَّ التُّجَّاَر : التُّجَّارِ ، فََرفََع إِلَْيهِ التُّجَّاُر أَْبصَاَرُهْم وَاسَْتجَاُبوا لَُه ، فَقَالَ 
  .َوَصَدَق 
بن ُخثَْيمٍ ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ -٤٤١١

َخَرَج َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْبِقيعِ ، فَقَالَ : ن رِفَاَعةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ إِْسَماعِيلَ بن ُعَبْيِد ب
  .ال َمنِ اتَّقَى وََبرَّ َوَصَدَق إِنَّ التُّجَّاَر ُيْحَشُرونَ َيْوَم الِْقَياَمِة فُجَّاًرا إِ: َيا َمْعَشَر التُّجَّارِ ، َحتَّى اشَْرأَبُّوا ، قَالَ : 



َحدَّثََنا : ، قَاال  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن الُْمفَضَّلِ ، وَإِْسَماِعيلُ بن إِبَْراِهيَم -٤٤١٢
  نَعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َحدَّثَنِي إِْسَماعِيلُ ب

َخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْمِديَنِة ، : ُعَبْيِد بن رِفَاَعةَ بن َراِفعٍ الزَُّرِقيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 
اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَرفَُعوا أَْبَصارَُهمْ  َيا َمْعَشرَ التُّجَّارِ ، فَاسَْتجَاُبوا لَِرسُولِ: فََوَجَد النَّاَس َيتََباَيُعونَ فََناَدى 

  .إِنَّ التُّجَّاَر ُيبَْعثُونَ فُجَّاًرا إِال َمنِ اتَّقَى َوَبرَّ َوَصَدَق : إِلَْيِه ، فَقَالَ 
  الْكُوِفيُّ ، حَحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكُْبرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ  -٤٤١٣

  َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ ، ح
الَْعطَّاُر  َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ: َوَحدَّثََنا أَُبو َحبِيبٍ َيْحَيى بن َناِفعٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، قَالُوا 

، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ،  ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُعَبْيِد بن رِفَاَعةَ اَألْنَصارِيِّ ثُمَّ الزَُّرِقيُّ
َيا َمْعَشَر التُّجَّارِ : ى بِالَْمِديَنِة فََوَجدَ النَّاسَ َيَتبَاَيُعونَ ، فَقَالَ أَنَُّه خََرَج َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الُْمَصلَّ

بِرَّ ، إِنَّ التُّجَّاَر ُيْبَعثُونَ َيْوَم الِْقَياَمِة فُجَّاًرا إِال َمنِ اتَّقَى َوَصَدَق َو: ، فَاْسَتَجابُوا َوَرفَُعوا إِلَْيِه أَْعَناقَُهْم وَأَْبصَاَرُهْم ، فَقَالَ 
ثََنا اْبُن ُخثَْيمٍ ، َعْن َحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدِِّميُّ ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّ

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه إِْسَماعِيلَ بن ُعَبْيِد بن رِفَاَعةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى 
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٤٤١٤

ثَنِي إِْسَماِعيلُ بن ُعَبْيِد بن بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن خُثَْيمٍ ، َحدَّ
ابِ يِه ُعَبْيٍد ، َعْن رِفَاَعةَ بن َراِفعٍ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلُعَمَر بن الَْخطَّرِفَاَعةَ بن َراِفعٍ ، َعْن أَبِ

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  اْجَمْع ِلي قَْوَمَك َيا ُعَمُر ، فََجَمَعُهْم ، فَلَمَّا أَنْ َحَضُروا َباَب َرُسولِ اللَِّه: َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 
قَْد نََزلَ ِفي قَُرْيشٍ الَْوْحُي ، فََجاءَ : قَْد َجَمْعُت لََك قَْوِمي ، فََسِمَع ذَِلَك األَْنصَاُر ، فَقَالَ : ، َدَخلَ َعلَْيِه ُعَمُر ، فَقَالَ 

َهلْ فِيكُْم ِمْن : صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَم َبْيَن أَظُْهرِِهْم ، فَقَالَ الُْمْستَِمُع َوالناظُر َما َيقُولُ لَُهْم ؟ فََخَرَج َرُسولُ اللَِّه 
مِنَّا ،  َحِليفَُنا ِمنَّا َواْبُن أُْخِتَنا ِمنَّا ، َومَْوالَنا: نََعْم ، ِفيَنا َحِليفَُنا وَاْبُن أُْخِتَنا َوَمْوالَنا ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه : غَْيرِكُْم ؟ قَالُوا 

ظُرُوا ال يَأِْت النَّاُس بِاَألْعَمالِ َيْومَ أَنُْتْم َتْسَمُعونَ ، إِنَّ أَْولَِياِئَي َيْوَم الْقَِياَمِة الُْمتَّقُونَ ، فَإِنْ كُنُْتْم أُولَِئَك فَذَاَك وَإِال فَاْن
أَيَُّها النَّاُس إِنَّ قُرَْيًشا أَْهلُ أََماَنٍة َمْن َبَغاُهُم الَْغوَاِئَر أَوِ : ى ، فَقَالَ الِْقَياَمِة َوَتأُْتونَ بِاَألثْقَالِ ، فَُيْعَرُض َعْنكُْم ، ثُمَّ َناَد

  .وَأَظُنَُّها الَْعوَاِثَر ، كَبَُّه اللَُّه ملَْنِخرِِه ، قَالَ ذَِلَك ثَالثَ َمرَّاٍت : الْعََواِثَر ، قَالَ ُزَهْيٌر 
ى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّ -٤٤١٥
  َحدَّثَنِي

الَ ِلُعَمرَ َرِضَي اللَُّه ، قَإِْسَماعِيلُ بن ُعَبْيِد بن رِفَاَعةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َيا َرُسولَ : الَ اْجَمْع قَْوَمَك ، فََجَمعَُهْم ِعْنَد بَْيِت َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ َدَخلَ َعلَْيِه ، فَقَ: َتَعالَى َعْنُه 

َهلْ ِفيكُْم غَْيُركُْم ؟ : ال َبلْ أَخُْرُج إِلَْيهِْم ، فَأََتاُهْم فَقَاَم َعلَْيهِْم ، فَقَالَ :  اللَِّه ، أُْدِخلُُهْم َعلَْيَك أَْو َتخُْرُج إِلَيْهِْم ؟ فَقَالَ
أَْنُتْم َتْسَمُعونَ :  َحِليفَُنا مِنَّا َواْبُن أَِخيَنا مِنَّا ، قَالَ: نََعْم ، ِفيَنا ُحلَفَاؤَُنا َوِفيَنا أَْبَناُء إِخَْوِتَنا َوِفيَنا مََوالِيَنا ، فَقَالَ : فَقَالُوا 

ْعَمالِ َيْوَم الِْقَياَمِة وََتأُْتونَ بِأثْقَالٍ إِنَّ أَْولَِياِئَي ِمْنكُُم الُْمتَّقُونَ ، فَإِنْ كُنُْتْم أُولَِئَك فَذَِلَك وَإِال فَاْنظُرُوا ، ال يَأِْت النَّاُس بِاَأل
َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ قَُرْيًشا أَْهلُ أََماَنٍة َوَمْن َبَغاُهُم الْعََواِثَر : ِئٌم َوُهْم قُُعوٌد ، فَقَالَ فَأَْعرُِض َعْنكُْم ، ثُمَّ َرفَعَ َيَدْيِه َوُهَو قَا



إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا َعْبدُ  َماِعيلُ بنأَكَبَُّه اللَُّه ِلمَْنخِرِِه ، قَالََها ثَالثًا ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا إِْس
َعْن َجدِِّه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َحدَّثَنِي إِْسَماعِيلُ بن ُعَبْيِد بن رِفَاَعةَ بن َراِفعٍ الزَُّرِقيُّ ، َعْن أَبِيِه ، 

  .قَْوَمَك ، ثُمَّ ذَكََر َنْحَوُه اْجَمْع : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلُعَمَر 
  ِد اللَِّه بن ُعثَْمانََحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْب -٤٤١٦

: بِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلُعَمَر بن ُخثَْيمٍ ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن ُعَبْيدِ بن رِفَاَعةَ ، َعْن أَ
ال ، اْبُن أُخِْتَنا َوَمْوالَنا ، : َهلْ ِفيكُْم أََحٌد ِمْن غَْيرِكُْم ؟ قَالُوا : اْجَمْع ِلي قَْوَمَك ، فََجَمَعُهْم فَكَانُوا بِالَْبابِ ، فَقَالَ 

إِنَّ أَْوِليَاِئَي ِمْنكُُم الُْمتَّقُونَ ، إِيَّاكُْم أنْ َيأْتُونِي النَّاُس بِاَألْعَمالِ وَتجِيئُونِي : ُن أُْخِتكُْم َوَمْوالكُْم ِمْنكُْم ، فَقَالَ اْب: فَقَالَ 
َنٍة ، فََمْن َبَغى لَُهُم الَْعوَاِثَر أَكَبَّهُ اللَُّه لَِوْجهِِه َيْومَ إِنَّ قَُرْيًشا أَْهلُ َصْبرٍ َوأََما: بِاَألثْقَالِ َتْحِملُوَنَها َعلَى ظُُهورِكُْم ، ثُمَّ قَالَ 

  .الِْقَياَمِة 
فَاَعةَ بن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ أَُبو َمْعَشرٍ ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن ُعَبْيِد بن رِ -٤٤١٧

أَقَْبلَْنا َيْوَم َبْدرٍ ، فَفَقَْدَنا فَفَقَْدَنا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : َعْجالنَ األَْنَصارِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ َراِفعِ بن َماِلِك بن 
ِه َوَسلََّم ؟ فََوقَفُوا َحتَّى َجاَء َرُسولُ أَفِيكُْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََناَدِت الرِّفَاُق بَْعُضَها بَْعًضا 

إِنَّ : َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَدَْناَك ، فَقَالَ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَعُه َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَقَالُوا 
  .فََتَخلَّفُْت َعلَْيِه  أََبا َحَسنٍ َوَجَد مََغًصا ِفي َبطْنِِه

  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، ح -٤٤١٨
  َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، ح

  َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ

َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن أَْيَمَن ، َعْن ُعَبْيِد بن : ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، قَالُوا  الرَّازِيُّ
: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا كَانَ َيْوُم أََحٍد َواْنكَفَأَ الُْمْشرِكُونَ ، قَالَ : رِفَاَعةَ الزَُّرِقيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

اللَُّهمَّ لَكَ : فَصَاُروا َخلْفَُه ُصفُوفًا ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْسَتوُوا حَتَّى أُثْنِي َعلَى َربِّي ، قَالَ 
بَاِسطَ ِلَما قََبْضَت ، َوال هَاِدَي ِلَما أَْضلَلَْت َوال ُمِضلَّ ِلَمْن َهدَْيَت َوال ُمقَرِّبَ  الَْحْمُد كُلَُّه ال قَابِضَ ِلَما َبسَطَْت ، َوال

 َعلَْيَنا ِمْن َبَركَاِتَك ِلَما َباَعْدَت َوال ُمَباِعدَ ِلَما قَرَّْبَت َوال ُمْعِطيَ ِلَما َمَنْعَت َوال َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت ، اللَُّهمَّ اْبُسطْ
َخْوِف ، اللَُّهمَّ َعاِئذٌ بَِك ِمْن َرْحمَِتَك َوفَْضِلَك َورِْزِقَك ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك النَّعِيَم الُْمقِيَم َيْوَم الَْعْيلَِة َواَألْمَن َيْوَم الَْو

لِْحقَْنا بِالصَّاِلِحَني غَْيَر َخزَاَيا َوال َمفْتُونَِني ، اللَُّهمَّ قَاِتلِ َشرِّ َما أَْعطَْيتََنا َوَشرِّ َما َمَنْعَت ِمنَّا ، اللَُّهمَّ َتَوفََّنا ُمْسِلِمَني َوأَ
  .كَِتاَب إِلََه الَْحقِّ الْكَفََرةَ الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعْن َسبِيِلَك وَُيكَذُِّبونَ ُرسَلََك ، اللَُّهمَّ قَاِتلِ الْكَفََرةَ الَِّذيَن أُوتُوا الْ

ِعْمَرانَ ، َدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُمْنِذرٍ الِْحَزاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن َحدَّثََنا َمْسَع -٤٤١٩
لَمَّا َرأَى : عٍ ، قَالَ َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن َسْعٍد ، َعْن َعْبِد َربِّهِ بن َسِعيِد بن قَْيسٍ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن رِفَاَعةَ بن راِف: قَالَ 

  إِْبلِيُس َما َتفَْعلُ

 ، َوُهَو َيظُنُّ أَنَُّه سَُراقَةَ بن الَْمالِئكَةُ بِالُْمْشرِِكَني َيْوَم َبْدرٍ أَْشفََق أنْ َيْخلَُص الْقَْتلُ إِلَْيِه ، فََتَشبَّثَ بِهِ الْحَارِثُ بن ِهَشامٍ
إِنِّي : فَأَلْقَاُه ، ثُمَّ َخَرَج هَارًِبا َحتَّى أَلْقَى َنفَْسُه ِفي الَْبْحرِ َوَرفَعَ َيَدْيِه ، فَقَالَ  َماِلٍك ، فََوكََز ِفي َصْدرِ الْحَارِِث ،

ال َيْهزَِمنَّكُْم َيا َمْعَشرَ النَّاسِ : أَسْأَلَُك نَظْرََتَك إِيَّاَي ، َوخَاَف أنْ َيْخلَُص إِلَْيِه الْقَْتلُ ، فَأَقَْبلَ أَُبو َجْهلِ بن ِهَشامٍ ، فَقَالَ 



نَّكُْم قَْتلُ ُعْتَبةَ َوَشْيَبةَ َوالَْوِليدِ ُخذْالنُ سَُراقَةَ إِيَّاكُْم ، فَإِنَُّه كَانَ َعلَى ِميَعاٍد ِمْن ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوال َيُهولَ
جُِع حَتَّى ُنقْرِنَُهْم بِالْجَِبالِ ، َوال أُلِْفَينَّ َرُجال ِمْنكُْم قََتلَ ِمنُْهْم َرُجال ، ، فَإِنَُّهْم قَْد َعجَّلُوا ، فََوالَّالِت وَالْعُزَّى ال نَْر

  َوالُْعزَّى ، ثُمَّ قَالَ أَُبوَولَِكْن ُخذُوُهْم أَْخذًا حَتَّى ُتَعرِّفُوُهمْ ُسوَء َصنِيِعهِْم ِمْن ُمفَاَرقَتِهِْم إِيَّاكُْم ، وَرغَْبِتهِْم َعنِ الالِت
  .َما َتنِْقُم الَْحْرُب الشُّمُوُس ِمنِّي َبازِلُ َعاَمْينِ َحِديثُ سِنِّي ِلمِثْلِ َهذَا َولََدْتنِي أُمِّي : َجْهلٍ ُمَتمَثِّال 

  رِفَاَعةُ بن َعْمرِو بن َزْيِد بن َعْمرِو بن ثَْعلََبةَ بن َماِلكِ بن َساِلمٍ َعقَبِيُّ َبْدرِيُّ اسُْتشْهَِد َيْوَم أُُحٍد
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٤٤٢٠

بن َماِلِك بن سَاِلمِ بن غَانِمِ بن َعْوِف  ِفي َتْسِمَيِة أَْصَحابِ الَْعقََبةِ رِفَاَعةُ بن َعْمرِو بن َزْيِد بن َعْمرِو بن قَْيسِ بن ثَْعلََبةَ
  بن الَْخْزَرجِ ، َوقَْد شَهَِد َبْدًرا ، َوُهَو ِممَّْن َخَرَج إِلَى

  .َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمهَاجًِرا 
َنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثَ -٤٤٢١

ُحْبلَى ، رِفَاَعةُ بن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيةِ شهدالْعَقََبةَ ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين الْ
  .َعْمرٍو َوَشهَِد َبْدًرا 

ى بن َنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسَحدَّثَ -٤٤٢٢
  .اَعةُ بن َعْمرٍو ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم أََحٍد ِمَن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َسَواٍء ، رِفَ

  رِفَاَعةُ بن َعْبِد الْمُْنِذرِ بن رِفَاَعةَ بن دِيَنارٍ اَألْنصَارِيُّ َعقَبِيٌّ َبْدرِيُّ
ْرَوةَ ، َوِد ، َعْن ُعَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٤٤٢٣

ْنِذرِ بن رِفَاَعةَ بن ِدينَارِ ِفي َتْسِمَيِة شهدالَْعقََبةَ ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ظُفُرٍ َواْسُم ظُفُرٍ كَْعُب الَْخْزَرجِ ، رِفَاَعةُ بن الُْم
  .بن َزْيدِ بن أَُميَّةَ بن َماِلِك بن َعْوِف بن َعْمرِو بن َعْوٍف ، َوقَْد َشهَِد َبْدًرا 

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٤٤٢٤
، ثُمَّ ِمْن بين اَألْوسِ ، ثُمَّ ِمْن  فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ

  .بين َعْمرِو بن َعْوٍف ، ثُمَّ ِمْن بين أَُميَّةَ بن زَْيٍد ، رِفَاَعةُ بن َعْبِد الْمُْنِذرِ 
  رِفَاَعةُ بن َعَراَبةَ الُْجَهنِيُّ عَْن

  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َسْهلِ بن الُْمهَاجِرِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمْصَعبِ الْقُْرقَُساِئيُّ ، ح َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن -٤٤٢٥

  َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َهاِشمٍ الَْبْيرُوِتيُّ ، ح
َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن أَبِي : الَْباْبلُتِّيُّ ، قَالُوا  َوَحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه

َصَدْرَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : كَِثريٍ ، َعْن ِهاللِ بن أَبِي َمْيُموَنةَ ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن رِفَاَعةَ بن َعَراَبةَ ، قَالَ 
ولُ اللَِّه َصلَّى َم فََجَعلَ نَاٌس َيسَْتأِْذُنونَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََجَعلَ يَأْذَنُ لَُهْم ، فَقَالَ َرُساللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َوَسلََّم أَْبَغضُ إِلَْيكُْم ِمَن الشِّقِّ اآلَخرِ ؟ َما َبالُ ِشقِّ الشََّجَرِة الَِّتي تَِلي َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
إِنَّ الَِّذي َيْسَتأِْذُنَك ِفي َنفِْسي َبْعدََها : َيقُولُ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه : فَال َتَرى ِمَن الْقَْومِ إِال َباِكًيا ، قَالَ : قَالَ 

أَْشَهُد عِْنَد اللَِّه ، َوكَانَ إِذَا َحلَفَ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََحِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه ، َوقَالَ لََسِفيٌه ، فَقَاَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّ
ِة ، َولَقَْد َوَعَدنِي رَبِّي َعزَّ َوالَِّذي نَفُْس ُمَحمَّدٍ بَِيِدِه َما ِمْنكُْم َمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه ثُمَّ ُيَسدُِّد إِال َسلََك بِِه ِفي الَْجنَّ: ، قَالَ 



 َيْدُخلُوَها حَتَّى َتَتَبوَّءُوا َوَجلَّ أنْ ُيْدِخلَ ِمْن أُمَِّتي الَْجنَّةَ َسْبِعَني أَلْفًا ال ِحَساَب َعلَْيهِْم َوال َعذَاَب ، َوإِنِّي َألْرُجو أَنْ ال
  أَنُْتْم َوَمْن َصلََح ِمْن أَزَْواجِكُْم

  .َمَساِكَن ِفي الَْجنَِّة  َوذُرِّيَّاِتكُْم
ال أَْسأَلُ : ثُلُثَاُه َيْنزِلُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَى السََّماِء الدُّنَْيا ، فََيقُولُ : إِذَا َمَضى ِشطُْر اللَّْيلِ ، أَْو قَالَ : ثُمَّ قَالَ  -٤٤٢٦

ذَا الَِّذي َيْدعُونِي أَسَْتجِيبُ لَُه ؟ َمْن ذَا الَِّذي َيْسَتغِْفرُنِي أَغِْفرلَهُ  َعْن ِعَباِدي غَْيرِي ، َمْن ذَا الَِّذي َيسْأَلُنِي أُْعِطيِه ؟ َمْن
  .؟ َحتَّى يَْنَصِدَع الْفَْجُر 

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن احلََسنيِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا َحبَّانُ بن ِهاللٍ ، ح -٤٤٢٧
َحدَّثََنا أََبانُ بن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ : ى الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَي

أَقَْبلَْنا َمَع َرُسولِ اللَّهِ :  الَ، َحدَّثََنا ِهاللُ بن أَبِي َمْيُموَنةَ ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، أَنَّ رِفَاَعةَ بن َعَراَبةَ الُْجهَنِيَّ ، َحدَّثَُه قَ
َما بَالُ ِشقِّ : ذَنُ لَُهْم ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََجَعلَ نَاٌس َيْستَأِْذُنونَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََيأْ

فَال َتَرى ِفي الْقَْومِ إِال : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبَغضُ إِلَْيكُْم ِمَن الشِّقِّ اآلَخرِ ؟ قَالَ الشَّجََرِة الَِّتي تَِلي َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
َصلَّى اللَّهُ إِنَّ الَِّذي َيْسَتأِْذُنَك ِفي نَفِْسي بَْعَدَها لََسِفيٌه ، فَقَاَم َرسُولُ اللَّهِ : َباِكًيا ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 
وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، َما ِمْنكُْم : أَْشَهُد عِْنَد اللَِّه ، َوكَانَ إِذَا َحلََف ، قَالَ : َعلَْيِه َوَسلََّم فََحِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه ، َوقَالَ 

  ِة ، َولَقَْد َوَعَدنِي رَبِّي أنْ ُيْدِخلَِمْن أََحٍد ُيْؤِمُن بِاللَِّه ثُمَّ ُيَسدُِّد إِال ُسِلَك بِِه ِفي الَْجنَّ

َتَتَبوَّءُوا أَْنُتْم َوَمْن صَلََح  الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبِعَني أَلْفًا ال ِحَساَب َعلَيْهِْم َوال َعذَاَب ، َوإِنِّي َألْرُجو أَنْ ال َيْدُخلُوَها حَتَّى
  .ي الَْجنَِّة ِمْن أَْزوَاجِكُْم َوذََرارِيِّكُْم َمَساِكَن ِف

: ثُلُثُ اللَّْيلِ ، َيْنزِلُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَى السََّماِء الدُّنَْيا ، فََيقُولُ : إِذَا َمَضى نِْصفُ اللَّْيلِ ، أَْو قَالَ : ثُمَّ قَالَ  -٤٤٢٨
أَسَْتجِيبَ لَُه ؟ َمْن َهذَا الَِّذي َيْسأَلُنِي فَأُْعِطَيُه ؟ َحتَّى َمْن َهذَا الَِّذي َيْسَتْغفُِرنِي فَأَغِْفَر لَُه ؟ َمْن َهذَا الَِّذي َيْدُعونِي فَ

  .َيْنفَجَِر الْفَْجُر 
بن أَبِي كَِثريٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، أََنا َحْرُب بن َشدَّاٍد ، َعْن َيْحَيى -٤٤٢٩
أَقَْبلَْنا َمَع َمَع َرُسولِ اللَِّه : ِهاللُ بن أَبِي َمْيمُوَنةَ ، أَنَّ َعطَاَء بن َيسَارٍ ، َحدَّثَُه ، أَنَّ رِفَاَعةَ الُْجَهنِيَّ َحدَّثَُه قَالَ  َحدَّثَنِي

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى أََهاِليهِْم ،  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَِديِد ، َجَعلُوا َيْسَتأِْذُنونَ َرسُولَ
اآلَخرِ ؟  َما َبالُ ِشقِّ الشَّجََرِة الَِّتي تَِلي َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبَغضُ إِلَْيكُْم ِمَن الشِّقِّ: فََيأْذَنُ لَُهْم ، فَقَالَ 
َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ الَِّذي َيسَْتأْذُِنَك بَْعَد َهذَا لََسِفيٌه ، : ِمَن الْقَْومِ إِال َباٍك ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ فَلَْم ُيَر َبْعَد ذَِلَك 

َه إِال اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ أَْشَهُد ِعْندَ اللَِّه ال َيُموُت عَْبٌد شَهَِد َشهَاَدةَ أَنَّ ال إِلَ: فََحِمَد اللََّه وَأَثَْنى َخيًْرا ، ثُمَّ قَالَ 
  اللَِّه ِصْدقًا ِمْن قَلْبِِه ، ثُمَّ ُيَسدُِّد إِال ُسِلَك بِِه

ْرُجو أَنْ ال َعذَاَب ، َوإِنِّي َأل ِفي الَْجنَِّة ، َولَقَْد َوَعدَنِي رَبِّي أنْ ُيْدِخلَ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبِعنيَ أَلْفًا ال ِحَساَب َعلَْيهِْم َوال
  .َتْدُخلُوا حَتَّى َتَتَبوَّءُوا أَْنُتْم َوَمْن صَلََح ِمْن أَْزوَاجِكُْم َوذََرارِيِّكُْم َمَساِكَن ِفي الَْجنَِّة 

ال أَسْأَلُ : ْنَيا ، فََيقُولُ إِذَا َمَضى نِْصُف اللَّْيلِ ، أَْو ثُلُثُ اللَّْيلِ ، َينْزِلُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَى السََّماِء الدُّ: َوقَالَ  -٤٤٣٠
ذَا الَِّذي َيْسأَلُنِي أُْعِطيهِ َعْن ِعَباِدي غَْيرِي ، َمْن ذَا الَِّذي َيْسَتغِْفرُنِي أَغِْفُر لَُه ؟ َمْن ذَا الَِّذي َيْدُعونِي أَسَْتجِيُب لَُه ؟ َمْن 

السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ ، َحدَّثَنِي  ؟ َحتَّى َينْفَجَِر الصُّْبُح ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى



ةَ ، قَالَ أَُبو أَبِي ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ِهاللِ بن أَبِي َمْيُموَنةَ ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن رِفَاَعةَ بن َعَراَب
أَقَْبلَْنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ُمعَاذُ بن ِهَشامٍ َوُهَو اْبُن َعرَاَبةَ ، ، أَنَُّه َحدَّثَُه قَالَ َهكَذَا : ُموَسى 

ْم ، فَجََعلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَِديِد ، أَْو قَالَ بِقَُدْيدٍ َجَعلَ رِجَالٌ ِمنَّا َيْسَتأِْذُنونَ إِلَى أَهَاِليهِ
بن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ  َوَسلََّم َيأْذَنُ لَُهْم ، ثُمَّ ذَكََر َنْحَوُه ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ

: ي كَِثريٍ ، َعْن ِهاللِ بن أَبِي َمْيُموَنةَ ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن رِفَاَعةَ بن َعَراَبةَ ، قَالَ الَْحبَِطيُّ ، َعْن َيْحَيى بن أَبِ
  أَقَْبلَْنا َمَع َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .َوَسلََّم حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيِد ، ثُمَّ ذَكََر َنْحَوه 
  ْوسٍ األَْنصَارِيُّ اْسُتْشهَِد َيْوَم أُُحٍدرِفَاَعةُ بن أَ
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٤٤٣١

  .صَارِ ، رِفَاَعةُ بن أَْوسِ بن َزُعورِ بن َعْبِد اَألْشَهلِ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد َيْوَم أََحٍد ِمَن األَْن
  رِفَاَعةُ بن َزْيدٍ الُْجذَاِميُّ

ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ،  َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن -٤٤٣٢
اِميُّ ، فَأَْهَدى ِلَرسُولِ قَِدَم َعلَى َعلَى َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُهْدَنِة الُْحدَْيبَِيِة رِفَاَعةُ بن زَْيٍد الُْجذَ: الَ قَ

هُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى قَْوِمِه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غُالًما ، وَأَْسلََم فََحُسَن إِْسالُمُه ، َوكََتَب لَ
لَى قَْوِمِه َعامَّةً ، بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ َهذَا ِكتَاٌب ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه ِلَرفَاَعةَ بن َزْيٍد إِنِّي َبَعثُْتُه إِ: ِكَتاًبا ِفيِه 

انٌ شَْهَرْينِ ، ، َيْدُعوُهْم إِلَى اللَِّه وَإِلَى َرُسوِلِه ، فََمْن أَقَْبلَ فَِفي ِحْزبِ اللَِّه َوَرسُوِلِه ، َوَمْن أَْدَبَر فَلَُه أََمَوَمْن َدَخلَ ِفيهِْم 
  .فَلَمَّا قَِدَم رِفَاَعةُ إِلَى قَْوِمِه أََجابُوا َوأَْسلَُموا 

  رِفَاَعةُ بن قََرظَةَ الْقَرَِظيُّ
َمةَ ، َعْن َنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََحدَّثَ -٤٤٣٣

  نََزلَْت: َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن َيْحَيى بن جَْعَدةَ ، َعْن رِفَاَعةَ الْقَرَِظيِّ ، قَالَ 

  ] .٥١: القصص [} َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهُم الْقَْولَ لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ{َرةِ َرْهٍط أََنا أََحُدُهمْ َهِذِه اآلَيةُ ِفي َعَش
، ِمرٍ شَاذَانُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اَألْسَوُد بن َعا -٤٤٣٤

نََزلَْت َهِذِه اآلَيةُ ِفي : َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن َيحَْيى بن جَْعَدةَ ، أَنَّ رِفَاَعةَ بن قََرظَةَ ، قَالَ 
لٍ الْقَُرِظيُّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبدِ ، رِفَاَعةُ بن َسَموْأَ] ٥١: القصص [} َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهمُ الْقَْولَ{َعَشَرٍة أََنا أََحُدُهمْ 

  .َعْن أَبِيِه ، َعنِ الزَُّبْيرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ َعْن َماِلكِ بن أََنسٍ ، الْعَزِيزِ 
  َمنِ اْسُمُه َربِيعَةُ

  َبا أَْرَوىَربِيَعةُ بن الَْحارِِث بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َهاِشمٍ ُيكَْنى أَ
ِفْهرٍ َوأُمُّ أَِخيِه أَبِي ُسفَْيانَ اْبنِ الْحَارِِث وَاِحَدةٌ ، َوِهَي َعزَّةُ بنُت قَْيسِ بن طَرِيٍف ِمْن وَلَِد الْحَارِثِ بن ، َوأُمُّ َربِيَعةَ 

ارِِث بِالَْمِديَنِة َسَنةَ َخْمَس َعْشَرةَ ، َوُهَو أَُخوهُ ُتُوفَِّي َسَنةَ ثَلَاٍث َوِعشْرِيَن ، َوَماَت َنْوفَلُ بن الَْحارِِث وَُيكَنَّى أََبا الَْح
  .كُلُُّهْم إِْخَوةٌ لِأَبٍ َوأُمِّ رَبِيَعةَ َوأَُبو ُسفَْيانَ َوَنوْفَلٌ ، ِلأَبِيِه َوأُمِِّه 
نِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي يُوُنُس ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َهاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَ -٤٤٣٥



ِد الُْمطَِّلبِ ، أَخَْبَرهُ ِشَهابٍ ، أَخَْبرَنِي َعْبٌد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ ، أَنَّ َعْبَد الُْمطَِّلبِ بن َربِيَعةَ بن الَْحارِِث بن َعْب
  طَِّلبِ ، َوَعبَّاَس بن َعْبِدأَنَّ أَبَاُه رَبِيَعةُ بن الْحَارِِث بن َعْبدِ الُْم

َيا : ائِْتَيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُوال : الُْمطَِّلبِ ، قَاال ِلعَْبِد الُْمطَِّلبِ بن َربِيَعةَ ، وَالْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ 
ْبَنا أَنْ َنَتزَوََّج َوأَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه أََبرُّ النَّاسِ َوأَْوَصلُُهْم ، وَلَْيَس ِعْندَ قَْد َبلََغَنا َما َتَرى ِمَن السِّنِّ ، فَأَْحَب، َرسُولَ اللَِّه 

َما كَانَ  ي الُْعمَّالُ ، وَلُْنِصْبأَبََوْيَنا َما ُيْصِدقَاِن َعنَّا ، فَاْسَتْعِملَْنا َيا َرسُولَ اللَِّه َعلَى الصََّدقَاِت ، فَلُْنَؤدِّ إِلَْيَك َما يَُؤدِّ
ال وَاللَِّه ال َيْسَتعِْملُ ِمْنكُْم أََحًدا : فَأََتى َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ وََنْحُن َعلَى ِتلَْك الْحَالِ ، فَقَالَ لََنا : ِفيَها ِمْن َمْرفَقٍ ، قَالَ 

َك ، َوقَْد نِلْتَ ِصْهَر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َهذَا ِمْن َحَسِدَك وَبغْيِ: َعلَى الصََّدقَِة ، فَقَالَ لَُه َربِيَعةُ بن الْحَارِِث 
أََنا أَُبو الَْحَسنِ الَْيْوَم ، وَاللَِّه ال أَِدميُ : َوَسلََّم ، فَلَْم َنْحُسْدَك َعلَْيِه ، فَأَلْقَى َعِليٌّ رَِداَءُه ثُمَّ اضْطََجَع َعلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ 

ْبُد الُْمطَِّلبِ جَِع إِلَْيكَُما اْبَناكَُما بِجََوابِ َما بََعثُْتَما بِِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعَمقَاِمي َهذَا َحتَّى َيْر
ثُمَّ أَْسَرْعُت أََنا َوالْفَْضلُ إِلَى بَابِ  فَاْنطَلَقُْت أََنا َوالْفَْضلُ َحتَّى نَُواِفَق َصالةَ الظُّْهرِ قَْد قَاَمْت ، فََصلَّْيَنا َمَع النَّاسِ ،: 

ابِ َحتَّى أََتى َرسُولُ اللَّهِ ُحْجَرِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوُهَو َيْوَمِئٍذ ِعْنَد َزْيَنبُ بنُت َجْحشٍ ، فَقُْمَنا بِالَْب
  اْخُرَجا َما ُتَصرَِّراِن ، ثُمَّ َدَخلَ فَأَِذنَ ِلي: ذُنِي َوأُذُِن الْفَْضلِ ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََخذَ بِأُ

ِذي َك َعْبدُ اللَِّه ، فَكَلَّْمَناُه بِالََّوِللْفَْضلِ فََدَخلَْنا ، فََتَواكَلَْنا الْكَالَم قَِليال ، ثُمَّ كَلَّْمُتُه أَْو كَلََّمُه الْفَْضلُ ، قَدْ َشكَّ ِفي ذَِل
َبْيِت حَتَّى طَالَ َعلَْيَنا أَنَُّه ال أََمَرَنا بِِه أَبََواَنا ، فََسكََت َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َرفََع َبَصَرُه ِقَبلَ َسقِْف الْ

َجابِ بَِيدَِها تُرِيُد أَنْ ال َنْعَجلَ ، َوأَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َيْرجُِع إِلَْيَنا شَْيئًا ، َوحَتَّى رَأَْيَنا َزيَْنَب َتلَْمُع ِمْن َوَراِء الِْح
إِنَّ َهِذِه الصََّدقَةُ إِنََّما ِهي : َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْمرَِنا ، ثُمَّ خَفََض َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رَأَْسُه ، فَقَالَ لََنا 

رِِث ، َوإِنََّها ال َتِحلُّ ِلُمحَمٍَّد َوال آللِ ُمَحمٍَّد ، اْدُعوا ِلي َنْوفَلَ بن الَْحارِِث ، فَُدِعَي لَهُ َنْوفَلُ بن الَْحا، النَّاسِ أَْوسَاُخ 
اْدُعوا ِلي : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  فَأَْنكََحنِي َنْوفَلٌ ، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَِّه: َيا َنْوفَلُ أْنِكْح عَْبَد الُْمطَِّلبِ ، قَالَ : فَقَالَ 

َعلَى اَألْخمَاسِ ، فَقَالَ َمْحِمَيةَ بن َجْزٍء ، َوُهَو َرُجلٌ ِمْن بين زَُبْيٍد كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتْعَملَُه 
قُْم : أَْنِكحِ الْفَْضلَ ، فَأَْنكََحُه ، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ْحِمَيةَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَِم

ِلي ، َحدَّثََنا َشامٍ لُْمْسَتْمفَأَْصِدْق َعْنُهَما ِمَن الُْخُمسِ كَذَا َوكَذَا ، لَمْ َيْسَمْعُه َعْبُد اللَِّه بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِه
  َهابٍ ،َعِليُّ بن الَْمدِينِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ِش

اْجَتَمَع َربِيَعةُ بن الْحَارِِث َوالْعَبَّاسُ : ُه قَالَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث ، أَنَّ َعْبَد الُْمطَِّلبِ بن َربِيَعةَ ، أَخَْبَر
ْرَوانَ الرَّقَاِشيُّ ، بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، فَذَكََر َنْحَو َحدِيِث ُيوُنَس بِطُوِلِه ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَْزَهُر بن َم

ن إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن َنْوفَلٍ ، َعْن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد ب
َهذَا  اْجَتَمعَ َربِيَعةُ بن الَْحارِِث وَالَْعبَّاُس بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، فَذَكََر ِمثْلَ َحدِيِث ُيوُنَس ، َوَرَوى الزُّْهرِيُّ: َربِيَعةَ ، قَالَ 

  .َحارِِث بن َنْوفَلٍ الَْحِديثَ ، َعْن ثَالثَِة إِخَْوٍة َعْن َعْبِد اللَِّه ، َوُعَبْيِد اللَِّه ، َوُمَحمٍَّد ، َوُهْم بنو َعْبِد اللَِّه بن الْ
  َربِيَعةُ بن كَْعبٍ اَألْسلَِميُّ ُيكَْنى أََبا ِفرَاسٍ

َبرِيُّ عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدَّ -٤٤٣٦
كُْنُت كُْنُت أََناُم ِفي ُحْجَرِة ُحجَْرِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َو: َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َربِيَعةَ بن كَْعبٍ اَألْسلَِميِّ ، قَالَ 

سُْبَحانَ َربِّي الَْعظِيمِ وَبَِحْمِدهِ : الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني الَْهوِيَّ ، ثُمَّ َيقُولُ : أَْسَمْعُه إِذَا قَاَم ِمَن اللَّْيلِ ُيَصلِّي ، َيقُولُ 



  .َيْدُعو َساَعةً : َما الَْهوِيُّ ، فَقَالَ : الْهَوَِي ، قُلُْت 
ا اَألْوَزاِعيُّ ، أَُبو ُشَعْيبٍ َعْبدُ اللَِّه بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الَْباْبلُتِّيُّ ، َحدَّثََن َحدَّثََنا -٤٤٣٧

  َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن

َع َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فأَِتيِه بَِوُضوِئِه َوَحاَجِتِه ، فَكَانَ َيقُوُم ِمَن كُْنتُ أَبِيُت َم: َربِيَعةَ بن كَْعبٍ ، قَالَ 
الَْعالَِمنيَ  سُْبَحانَ َربِّي َوبِحَْمِدِه ، سُْبَحانَ َربِّي َوبِحَْمِدِه الَْهوِيَّ ُسْبَحانَ َربِّ الْعَالَِمَني سُْبَحانَ َربِّ: اللَّْيلِ ، فََيقُولُ 

: َيا َرسُولَ اللَِّه مَُرافَقَُتَك ِفي الَْجنَِّة ، قَالَ : َهلْ لََك َحاَجةٌ ؟ قُلُْت : الْهَوِيَّ ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .فَأَِعنِّي َعلَى َنفِْسكَ بِكَثَْرِة السُُّجوِد 

مٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم الدَّْستَُواِئيُّ ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِل -٤٤٣٨
َعلَْيِه َوَسلََّم ،  كُْنُت أَبِيُت ِعْندَ َبابِ َبابِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َربِيَعةَ بن كَْعبٍ اَألْسلَِميِّ ، قَالَ 

سُْبَحانَ : الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني ، َوكُْنُت أَْسَمُعُه الَْهوِيَّ ِمَن اللَّْيلِ ، َيقُولُ : فَكُْنُت أَْسَمُعُه الْهَوِيَّ ِمَن اللَّْيلَ ، َيقُولُ 
ثََنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْمَُباَرِك ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ رَبِّي وَبَِحْمِدِه ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّ

  .ُه ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َربِيَعةَ بن كَْعبٍ اَألْسلَِميِّ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَ
  َعْبَدةَ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن َناِفعٍ ، ح َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن -٤٤٣٩

َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َسالمٍ ، َعْن َيحَْيى : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن بِْشرٍ الَْحرِيرِيُّ ، قَاال 
  َحدَّثَنِي أَبُو بن أَبِي كَِثريٍ ،

َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَكَانَ َيْسَمعُ  َسلََمةَ ، أَنَّ َربِيَعةَ بن كَْعبٍ ، أَْخَبَرهُ أَخَْبَرُهأَنَُّه كَانَ َيبِيُت ِعْندَ َبابِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه
سُْبَحانَ َربِّي : ُسْبَحانَ اللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني الَْهوِيَّ ، ثُمَّ َيقُولُ :  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ ِمَن اللَّْيلِ

  .َوبِحَْمِدِه ، َنْحَو ذَِلَك 
ْن َربِيَعةَ ةَ ، َعَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا آَدُم ، َحدَّثََنا َشيَْبانَ ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََم -٤٤٤٠

 كُْنُت أَبِيُت ِعْنَد ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَكُْنتُ أَْسَمُعُه الَْهوِيَّ ِمَن اللَّْيلِ: بن كَْعبٍ اَألْسلَِميِّ ، قَالَ 
  .ي َوبِحَْمِدِه الَْهوِي سُْبَحانَ َربِّ: الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني ، ثُمَّ َيقُولُ : ، َيقُولُ 
ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوارِِث ، َعْن  -٤٤٤١

بِتُّ ِعْندَ : ، أَخَْبَرُه أَْخَبَرُه أَنَُّه َسِمَع َربِيَعةَ بن كَْعبٍ ، َيقُولُ  َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، أَنَّ أََبا َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ
: سُْبَحانَ َربِّ الَْعالَِمَني الَْهوِيَّ ثُمَّ َيقُولُ : َبابِ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََسِمْعُتُه َيقُولُ إِذَا قَاَم ِمَن اللَّْيلِ 

  .انَ رَبِّي وَبَِحْمِدهِ الْهَوِيَّ سُْبَح
ا ُمَحمَّدُ بن َسلََمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْمِلِك بن َواِقٍد الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََن -٤٤٤٢

  كُْنُت: طَاٍء ، َعْن ُنَعْيمٍ الُْمْجِمرِ ، َعْن َربِيَعةَ بن كَْعبٍ ، قَالَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َع

ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَْخُدُم أَْخُدُم َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهارِي ، فَإِذَا كَانَ اللَّْيلُ أََوْيُت إِلَى بَابِ َر
ُسْبَحانَ اللَِّه سُْبَحانَ رَبِّي حَتَّى أََملُّ أَْو َتْغِلبَنِي َعْينِي فَأََناُم ، فَقَالَ ذَاتَ : تُّ ِعْنَدُه ، فَال أََزالُ أَْسَمُعُه ، َيقُولُ َوَسلََّم فََب

َيا َرسُولَ اللَِّه ، : لدُّنَْيا فَانَِيةٌ ُمْنقَِطَعةٌ فَقُلُْت أَنِْظرْنِي حَتَّى أَنْظَُر ، وَتذَكَْرُت أَنَّ ا: َيا رَبِيَعةُ َسلْنِي فَأُْعِطَيَك ، قُلُْت : َيْومٍ 
َمْن : لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ قَالَ أَسْأَلَُك أنْ َتْدُعَو اللََّه أَنْ ُيَجنِّبَنِي ِمَن النَّارِ وَُيْدِخلَنِي الَْجنَّةَ ، فََسكََت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال



ِذي أَْنَت بِهِ َما أََمرَنِي بِِه أََحٌد ، وَلَكِنِّي َعِلْمُت أَنَّ الدُّْنَيا ُمْنقَِطَعةٌ فَانَِيةٌ َوأَْنَت ِمَن اللَِّه بِالَْمكَاِن الَّ: قُلُْت أََمَرَك بَِهذَا ؟ 
  .إِنِّي فَاِعلٌ ، فَأَِعنِّي بِكَثَْرِة السُُّجوِد : أَْحبَْبُت أنْ َتْدُعَو اللََّه ، قَالَ 

  ثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، حَحدَّ -٤٤٤٣
َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ِعْمَرانَ الْجَْونِيُّ ، َعْن : َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ قَاال 

ْرًضا ، كُْنُت أَْخُدُم أَْخُدُم َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَْعطَانِي أَْرًضا ، َوأَْعطَى أََبا َبكْرٍ أَ:  َربِيَعةَ اَألْسلَِميِّ قَالَ
ِهي : ي َحدِّ أَْرِضي ، َوقُلُْت أََنا ِهي ِف: َوَجاَءِت الدُّْنَيا ، فَاْخَتلَفَْنا ِفي ِعذْقٍ َنْخلٍَة ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 

  ِفي َحدِّي ، َوكَانَ َبْينِي َوَبْيَن أَبِي َبكْرٍ كَالٌم ، فَقَالَ ِلي أَُبو َبكْرٍ كَِلَمةً

لََتقُولَنَّ : ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ  ال أَفَْعلُ: َيا رَبِيَعةُ ُردَّ َعلَيَّ ِمثْلََها حَتَّى َيكُونَ ِقَصاًصا ، قُلُْت : كَرِْهُتَها ، وََنِدَم ، فَقَالَ ِلي 
َوَرفَضَ اَألْرَض ، فَاْنطَلََق أَُبو : َما أََنا بِفَاِعلٍ ، قَالَ : أَْو َألْستَْعِدَينَّ َعلَْيَك َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قُلُْت 

َرِحمَ : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَاْنطَلَقُْت أَْتلَُوُه ، فََجاَء أُنَاٌس ِمْن أَْسلََم ، فَقَالُوا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه إِلَى النَّبِيِّ َص
ذَا ؟ َهذَا أََتْدُرونَ َمْن َه: اللَُّه أََبا َبكْرٍ ِفي أَيِّ َشْيٍء َيْستَْعِدي َعلَْيَك َرُسولَ اللَِّه َوُهَو الَِّذي قَالَ لََك َما قَالَ ؟ فَقُلُْت 
ْنُصرُونِي َعلَْيِه ، فََيْغَضُب فَيَأِْتي أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق ، َوُهَو ثَانِي اثَْنْينِ ، ُهَو ذُو َشْيَبةَ الُْمْسِلِمَني فَإِيَّاكُْم ، َيلَْتِفُت فَيََراكُمٍ َت

فََما َتأْمُُرَنا ؟ : فََيْغَضُب اللَُّه لَِغَضبِهَِما ، فََيْهِلكُ َربِيَعةُ ، قَالُوا  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََيْغَضبُ ِلَغَضبِِه ،
َوَتبِْعُتُه َوْحِدي ،  اْرجُِعوا ، فَاْنطَلََق أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،: قَالَ 

َيا َربِيَعةُ : أَْسُه ، فَقَالَ أَْتلُوا َحتَّى أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََحدَّثَهُ الَْحِديثَ كََما كَانَ ، فََرفََع إِلَيَّ َر َوَجَعلُْت
قُلْ كََما قُلُْت : كَِلَمةً كَرِْهُتَها ، فَقَالَ ِلي فَقَالَ ِلي : َيا َرسُولَ اللَِّه كَانَ كَذَا َوكَانَ كَذَا : ، َما لََك َوِللصِّدِّيقِ ؟ قُلُْت 

  أََجلْ فَال ُتَردَّ َعلَْيِه ، َولَِكْن قُلْ غَفََر: لََك حَتَّى َيكُونَ ِقصَاًصا ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .فََولَّى أَُبو َبكْرٍ َرْحَمةُ اللَِّه َوُهَو يَْبِكي : ا َبكْرٍ ، قَالَ اللَُّه لَكَ َيا أََبا َبكْرٍ غَفََر اللَُّه لََك َيا أََب
ِعْمَرانَ َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َيْعقُوَب الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ ، َعْن أَبِي  -٤٤٤٤

َيا َربِيَعةُ ، أَال : كُْنتُ أَْخُدُم أَْخُدُم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َيوًْما : يِّ ، قَالَ الَْجوْنِيِّ ، َعْن َربِيَعةَ اَألْسلَِم
أُخَْرى ، فَقُلُْت ِمثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ أََعاَد َعلَيَّ َبْعَد َمرَّةٍ : َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه لَِخْدمُُتكُمْ أََحبُّ إِلَيَّ ، قَالَ : َتَزوَُّج ؟ فَقُلُْت 

: أُْخَرى َألقُولَنَّ َواللَِّه لََرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعلَُم بَِما ُيصِْلُحنِي مِنِّي ، فَلَِئْن قَالَ ِلي َمرَّةً : فَقُلُْت : قَالَ 
ائِْت فُالًنا لَِرُجلٍ ِمَن : َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه ، قَالَ ِلي : أَال َتزَوَُّج ؟ قُلُْت  َيا َربِيَعةُ: َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَقَالَ ِلي 

 إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمرُكُْم أنْ: فَأَتَْيُتُهْم ، فَقُلُْت : اَألْنصَارِ ، فَلُْيَزوُِّجوَك اْبنََتُهْم فُالَنةَ ، قَالَ 
َسلََّم إِال َمْرَحًبا بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ال َيذَْهُب َرُسولُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: ُتَزوِّجُونِي ، قَالُوا 

َما : لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا كَِئيٌب ، فَقَالَ ِلي فَزَوَُّجونِي ، لَْم َيسْأَلُونِي َبيَِّنةً ، فَأََتْيُت َرُسولَ ال: ِلحَاَجِتِه ، قَالَ 
،  َيا َرسُولَ اللَِّه ، أََتْيُت قَْوًما كَِراًما ، فََزوَُّجونِي وَلَْم َيْسأَلُونِي َبيَِّنةً ، َولَْيَس ِعْنِدي َما أَْصَدُق: لََك َيا َربِيَعةُ ؟ قُلُْت 
  فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه

، اْجَمُعوا لَُه َوْزنَ َنوَاٍة ِمْن ذََهبٍ ، فََجَمُعوا ِلي َوْزنَ َنوَاَتْينِ ِمْن ذََهبٍ ، فَأََتْيتُُهْم بِِه ، فَقَبِلُوا : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َيا : َما لََك َيا َربِيَعةُ ؟ فَقُلُْت : َوأََنا كَِئيٌب ، فَقَالَ كَِثٌري طَيٌِّب ، فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوقَالُوا 

اْجَمُعوا لَُه ِفي ثََمنِ كَْبشٍ : كَِثٌري طَيٌِّب ، َولَْيَس ِعْنِدي َما أُوِلُم ، فَقَالَ : َرسُولَ اللَِّه أََتْيُت قَْوًما ِكَراًما ، فَقَبِلُوا َوقَالُوا 



ْيتُُهْم ْبشٍ ، َوأَْرَسلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى أَْهِلِه ، فَأُِتي بِِمكَْتلٍ ِفيِه َشِعٌري ، فَأََت، فََجَمُعوا ِلي ِفي ثََمنِ كَ
لُوا ذَِلَك وَأَصَْبْحُت ، فََدَعْوتُ فَفََع: أَمَّا الْكَْبُش فَاكْفُوَناُه أَنُْتْم ، َوأَمَّا الشَِّعُري فََنْحُن َنكْفِيكُُموُه ، قَالَ : بِِه ، فَقَالُوا 

  .َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْصَحاُبُه 
،  ُعَمَر اَألْسلَِميُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -٤٤٤٥

لَِميِّ ، َعْن َربِيَعةَ بن كَْعبٍ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ اَألْسلَِميُّ ، َعْن َيحَْيى بن َبْهزٍ اَألْسلَِميِّ ، َعْن َحْنظَلَةَ بن َعِليٍّ اَألْس
  .َعلَى ُخفَّْيِه رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح : اَألْسلَِميِّ ، قَالَ 

بِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِمي ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمحَمَِّد بن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا أَ -٤٤٤٦
  قَالَ َرُسولُ: ْن أَبِي ِفرَاسٍ ، َرُجلٍ ِمْن أَْسلََم ، قَالَ َعْبُد الْعَزِيزِ بن َعْبدِ الصََّمِد الَْعمِّيُّ ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ الَْجوْنِيِّ ، َع

أَُبوَك فُالنٌ : َيا َرُسولَ اللَِّه َمْن أَبِي ؟ قَالَ : َسلُونِي َعمَّا ِشئُْتْم ، فَقَالَ َرُجلٌ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ 
ِفي النَّارِ ، : أَِفي الَْجنَِّة أََنا ؟ قَالَ : ِفي الَْجنَِّة ، َوقَالَ آَخُر : ُه َرُجلٌ أَِفي الَْجنَِّة أََنا ؟ فَقَالَ الَِّذي ُتدَْعى إِلَْيِه ، َوسَأَلَ

  .َرِضيَنا بِاللَِّه رًِبا : فَقَاَم ُعَمُر َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، فَقَالَ 
  يَُّربِيَعةُ بن الَْحارِِث أَُبو أَرَْوى الدَِّس

  َربِيَعةُ بن قَْيسٍ الَْعْدوَانِيُّ -َعْبدُ بن الْحَارِِث لَْم َيْخُرجْ : َوُيقَالُ 
مَّدِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن ُمَح -٤٤٤٧

اللَّهُ  َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، ِفي َتْسِمَيِة شهد َمَع َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ِمْن أَْصَحابِ َرسُولِ اللَّهُ َصلَّىُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي 
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ، َربِيَعةُ بن قَْيسٍ َوُهَو ِمْن ُعْدَوانَ 

  َربِيَعةُ بن َعبَّادٍ الدِّيِليُّ
  بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسعِيٍد اَألصَْبَهانِيُّ ، ح َحدَّثََنا بِْشُر -٤٤٤٨

َحدَّثََنا ، َسِعيدُ بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا ، اْبُن أَبِي : َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، وََيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف ، قَاال 
رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْجاِهِليَّةِ : بَرَنِي َربِيَعةُ بن َعبَّاٍد الدِّيِليُّ ، قَالَ الزَِّناِد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، أَْخ

َردُِّدَها مَِراًرا َوالنَّاُس ال إِلََه إِال اللَُّه ُتفِْلُحوا ، فَلَْم َيَزلْ ُي: َيا أَيَُّها النَّاُس قُولُوا : بِسُوقِ ِذي الَْمجَازِ ، َوُهَو َيقُولُ 
  ُمَتَصفُّونَ َعلَْيِه َيتَّبُِعوَنُه ، َوإِذَا َوَراَءُه َرُجلٌ أَحَْولُ ذُو غَِديَرَتيْنِ

  .َهذَا َعمُُّه أَُبو لََهبٍ : إِنَُّه صَابِئٌ كَاِذٌب ، َمرََّتْينِ فََسأَلُْت َمْن َهذَا ، فَقَالُوا : َوِضيُء الَْوْجِه ، َيقُولُ 
دَّثََنا سَِعيُد بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َمتََّوْيِه اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي الشََّوارِبِ ، َح -٤٤٤٩

، أَْو َعبَّاٍد ، َشكَّ اْبُن أَبِي الشَّوَارِبِ ، َسلََمةَ بن أَبِي الُْحَسامِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْمُْنكَِدرِ ، أَنَُّه سَِمَع َربِيَع بن ِعَباٍد 
جَِر إِلَى الَْمِديَنِة ، رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيطُوُف َعلَى النَّاسِ بِِمًنى ِفي َمنَازِِلهِْم قَْبلَ أَنْ ُيهَا: قَالَ 

َيا أَيَُّها : َعزَّ َوَجلَّ َيأُْمرُكُْم أنْ َتعُْبُدوُه َوال ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا ، َوَوَراَءُه َرُجلٌ ، َيقُولُ  َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ اللََّه: َيقُولُ 
  . َعمُُّه أَُبو لََهبٍ: النَّاُس ، إِنَّ َهذَا َيأُْمُركُْم أنْ َتْتُركُوا َدْيَن آبَاِئكُْم ، فََسأَلُْت َمْن َهذَا الرَُّجلُ ، فَقَالُوا 

ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أَْنَبأَ َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن  -٤٤٥٠
اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِذي الَْمجَازِ  رَأَْيُت َرُسولَ: ، َعْن ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ ، َعْن رَبِيَعةَ بن َعبَّاٍد الدِّيِليِّ ، قَالَ 

ال َيفْتُِنكُْم َهذَا َعْن َدْينِ آَباِئكُْم ، : َوُهَو َيْتَبُع النَّاَس َيْدُعوُهْم إِلَى اللَِّه ِفي َمَنازِِلهِْم ، وََوَراَءُه َرُجلٌ أَحَْولُ ، َيقُولُ 
  .مُُّه أَُبو لََهبٍ َع: َمْن َهذَا ؟ فَقَالُوا : فَقُلُْت 



ا النَّْضُر بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََن -٤٤٥١
  ُشَمْيلٍ ، أَنَا

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِذي : َباٍد ، قَالَ ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو ، َعنِ اْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن رَبِيَعةَ بن ِع
َيا أَيَُّها النَّاسُ ال : َيقُولُ  الَْمَجازِ َيْتَبُع النَّاَس ِفي َمنَازِلِهِْم َيْدُعوُهْم إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوَوَراَءُه َرُجلٌ أَْحَولُ ، َوُهَو

  .َعمُُّه أَُبو لََهبٍ : َمْن َهذَا ؟ فَقَالُوا : َهذَا َعْن ِدينِكُْم َوِدينِ آبَاِئكُْم ، فَقُلُْت  َيُغرَّنَّكُْم
 بن الُْمْنكَِدرِ بن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُمحَمَِّد بن الْمَُهاجِرِ الْقَُرِشيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه -٤٤٥٢

َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه : ، َيقُولُ َحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّهُ َسِمَع َربِيَعةَ بن َعبَّاٍد الدِّيِليَّ ُم
أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ اللَّهَ : ُيهَاجَِر إِلَى الَْمِديَنِة ، َيقُولُ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيطُوُف َعلَى النَّاسِ بِِمًنى ِفي َمنَازِلِهِْم قَْبلَ أَنْ

أَيَُّها النَّاُس َهذَا َيأُْمرُكُْم : أََمَركُْم أنْ َتْعُبدُوُه َوال ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا ، وََوَراَءُه َرُجلٌ أَحَْولُ َوِضيٌء لَُه غَِديَرتاِن ، َيقُولُ 
  .َهذَا َعمُُّه أَُبو لََهبٍ : َن آبَاِئكُْم ، فََسأَلُْت َعْنُه ، فَِقيلَ أنْ َتْتُركُوا َدْي

ثََنا َعْبدُ الصََّمِد بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه الْبَزَّازُ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّ -٤٤٥٣
رَأَْيتُ : دَّثََنا َسِعيدُ بن َسلََمةَ ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم وَُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ ، َعْن َربِيَعةَ بن ِعَباٍد ، قَالَ َعْبِد الَْوارِِث ، َح

  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِسوقِ ِذي الَْمجَازِ قَْبلَ أَنْ ُيَهاجَِر َوُهَو َيطُوُف َعلَى

َيا أَيَُّها النَّاسُ : َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أنْ َتعُْبُدوُه َوال ُتْشرِكُوا بِِه شَْيئًا َوَخلْفَُه َرُجلٌ ، َيقُولُ : ، فََيقُولُ النَّاسِ 
  .مُُّه أَُبو لََهبٍ َع: َمْن َهذَا ؟ قَالُوا : إِنَّ َهذَا َيأُْمُركُمْ أنْ َتْتُركُوا َدْيَن آبَاِئكُْم ، قُلُْت 

  ، حَحدَّثََنا ُموَسى بن َسْهلٍ أَُبو ِعْمَرانَ الَْجوْنِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب بن إِْسحَاَق  -٤٤٥٤
َحدَّثََنا اْبُن أَبِي : حَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرٍ الْ

َرأَْيُت أََبا لََهبٍ بُِعكَاٍظ َوُهَو َيْتَبُع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : ِذئْبٍ ، َعْن َسِعيِد بن َخاِلٍد الْقَارِِظيُّ ، َعْن َربِيَعةَ بن ُعَباٍد ، قَالَ 
َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ َهذَا قَْد غََوى فَال ُيغْوِيَنَّكُْم َعْن َمآِثرِ آَباِئكُْم ، َوَرُسولُ اللَِّه صَلَّى : ُهَو َيقُولُ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َو

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيلُوذُ ِمْنُه ، َوُهَو َيْتَبُعُه 
دَّثََنا َمْسرُوُق بن الْمَْرزَُباِن ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َزاِئَدةَ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ الَْمْعَمرِيُّ ، َح -٤٤٥٥

إِنِّي لََمعَ أَبِي َرُجلٌ : َسِمْعُت َربِيَعةَ بن َعبَّاٍد الدِّيِليَّ ، قَالَ : إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي ُحَسْيُن بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ ، قَالَ 
ِضيٌء ذُو ُجمٍَّة َيِقُف أَْنظُُر إِلَى إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْتَبُع الْقَبَاِئلَ ، وََوَراَءُه َرُجلٌ أَحَْولُ َو َشابٌّ

  َرسُولُ اللَِّه إِلَُيكُْم آُمرُكُْم أنْ َتعُْبُدواَيا بين فُالنٍ إِنِّي : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الْقَبِيلَِة ، فََيقُولُ 

إِذَا فََرغَ ِمْن َمقَالَِتِه ، قَالَ اآلَخُر اللََّه َوال ُتْشرِكُوا بِِه َشيْئًا َوأَنْ ُتَصدِّقُونِي وَتْمَنعُونِي حَتَّى أَُنفِّذَ َعنِ اللَِّه َما َبَعثَنِي بِِه ، فَ
نَّ َهذَا ُيرِيُد ِمْنكُْم أنْ َتْسلُخُوا الالَت َوالُْعزَّى َوُحلَفَاَءكُْم ِمَن الَْحيِّ ِمْن بين َماِلكِ بن أُقَْيشٍ َيا بين فُالٍن إِ: ِمْن َخلْفَِه 

  .مُُّه أَُبو لََهبٍ َهذَا َع: َمْن َهذَا ؟ قَالَ : إِلَى َما َجاَء بِِه ِمَن الْبِْدَعِة َوالضَّاللَِة ، فَال َتْسَمُعوا َوال َتتَّبُِعوُه ، فَقُلُْت ألَبِي 
ُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرٍ الِْحَزاِميُّ ، َحدَّثََنا اْب -٤٤٥٦

َرأَْيتُ أََبا لََهبٍ بُِعكَاظٍ : ُه ، َعْن َربِيَعةَ بن َعبَّاٍد ، قَالَ َعْمُرو بن الْحَارِِث ، أَنَّ ُبكَْيَر بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ ، َحدَّثَ
َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ َهذَا قَْد غََوى فَال يُْغوِيَنَّكُْم َعْن َمآِثرِ : َوُهَو َيْتَبُع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ، َيقُولُ 

ِه أَحَْولُ ذُو ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيسَْعى ، َوُهَو َعلَى أَثَرِِه َوَنْحُن َنْتَبُعُه ، كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَْيآَباِئكُْم ، َوَر



  .غَِديَرَتْينِ أَبَْيُض النَّاسِ وَأَْجَملُُه 
َنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا َمْسُعودِ بن َسْعٍد ، َعْن َعطَاِء َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثَ -٤٤٥٧

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواِقفًا ِفي َمكَاٍن قَْبلَ أنْ ُيْبَعثَ : بن السَّاِئبِ ، َعنِ اْبنِ ِعَباٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .ْيُتهُ َبْعَدَما ُبِعثَ َواِقفًا ِفي ذَِلَك الَْمْوِضعِ بَِعَرفَاٍت ، ثُمَّ َرأَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن -٤٤٥٨

  َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، ح
ثََنا َجرِيٌر ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ ، َعنِ َحدَّ: َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ قَاال 

َما  َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواِقفًا َمَع الُْمْشرِِكنيَ بَِعَرفَاٍت ، ثُمَّ َرأَْيُتهُ َبْعَد: اْبنِ رَبِيَعةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .َك فََعِلْمُت أَنَّ اللََّه َوفَقَُّه ِلذَِلَك ُبِعثَ َواِقفًا ِفي َمْوِقِفِه ذَِل

ْعٍد ، َعْن َعطَاِء َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا َمْسُعودُ بن َس -٤٤٥٩
: َجاَء َرُجلٌ ِمْن بين لَْيثٍ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : لَ بن السَّاِئبِ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَا

إِنْ : لََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس َيا َرسُولَ اللَِّه ، أَْنُشُدَك قَالََها ثَالثَ مَرَّاٍت ، فَأَْنَشَدُه الرَّابَِعةَ ِمْدَحةً لَُه ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه
  .كَانَ أََحٌد ِمَن الشُّعََراِء ُيْحِسُن فَقَْد أَْحَسْنَت 

  َربِيَعةُ بن َعاِمرِ بن بِجَاٍد
 َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ،: َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ وَالُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق وَُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالُوا  -٤٤٦٠

َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك ، َعْن َيحَْيى بن َحسَّانَ ، َعْن َربِيَعِة بن َعاِمرِ بن بَِجاٍد ، قَالَ 
  .أَِلظُّوا بَِيا ذَا الَْجاللِ وَاِإلكَْرامِ : ، َيقُولُ 

  ْنَصارِيُّ اْسُتشْهَِد َيْوَم أُُحٍدَربِيَعةُ بن الْفَْضلِ بن حَبِيبٍ اَأل
  َوِد ،َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٤٤٦١

ثُمَّ ِمْن بين ُمَعاوَِيةَ بن َعْوٍف ، َربِيَعةُ بن الْفَْضلِ بن حَبِيبِ  َعْن ُعْرَوةَ ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتشْهَِد َيْوَم أََحٍد ِمَن اَألْنصَارِ ،
  .بن َزْيدِ بن َتِميمٍ 

  َربِيَعةُ بن الْغَازِ الْجَُرِشيُّ َوُيقَالُ بن َعْمرٍو َوُهَو َجدُّ ِهَشامِ بن الْغَازِ
ا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثَنِي الَْحارِثُ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََن -٤٤٦٢

اْسَتِقيُموا َونِِعمَّا إِِن : إِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ : بن َيزِيَد ، أَنَّهُ َسِمَع رَبِيَعةَ الْجَُرِشيَّ ، َيقُولُ 
هُ لَْيَس ِمنْ وَحاِفظُوا َعلَى الُْوُضوِء ، فَإِنَّ َخْيَر َعَمِلكُُم الصَّالةُ ، وَتَحفَظُّوا ِمَن اَألْرضِ فَإِنََّها أُمُّكُْم ، َوإِنَّاْسَتقَمُْتْم ، 

  .أََحٍد َعاِملٍ َعلَْيَها َخيًْرا أَْو َشرا إِال َوِهي ُمْخبَِرةٌ 
  َحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمَِّد بن َسالمٍ ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الْ -٤٤٦٣

َحدَّثََنا رَْيَحانُ بن سَِعيٍد ، َعْن َعبَّاِد بن َمْنُصورٍ ، َعْن : َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي النَّْضرِ ، قَاال 
إِنَّ نَبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي ، فَِقيلَ : َبةَ ، َعْن َعِطيَّةَ ، أَنَُّه َسِمَع َربِيَعةَ الْجَُرِشيَّ ، َيقُولُ أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ِقال

: فَِقيلَ لَُه : ذُنِي َوَعقَلَ قَلْبِي ، قَالَ فََناَمْت َعْينِي َوَسِمَعتْ أُ: ِلتََنْم َعْيُنَك وَلَْتْسَمْع أُذُُنَك َولَْيعِْقلْ قَلْبَِك ، قَالَ : لَُه 
َبِة ، َوَرِضَي َعْنُه السَّيُِّد ، َسيٌِّد بىن َداًرا َوَصَنَع َمأُْدَبةً فَأَْرَسلَ َداعًِيا فََمْن أََجاَب الدَّاِعَي َدَخلَ الدَّاَر ، َوأَكَلَ ِمَن الَْمأُْد

  َوَمْن لَْم ُيجِبِ



لَُّه َعلَْيِه لدَّاَر ، وَلَْم يََنلِ الْمَأُْدَبةَ ، َوَسَخطَ َعلَْيِه السَّيُِّد ، فَالسَّيُِّد اللَُّه ، َوالدَّاِعي ُمَحمٌَّد صَلَّى الالدَّاِعَي لَْم َيْدُخلِ ا
  َوَسلََّم ، َوالْمَأُْدَبةُ الَْجنَّةُ ،

دَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن أَبِي السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ ، َح
َمْن كََتَم غُلُوال ، فَُهَو : الَ أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن َرُجلٍ ، َحدَّثَُه َعْن َربِيَعةَ الُْجَرِشيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَ

  .ِمثْلُُه 
  َربِيَعةُ بن أَكْثََم اَألَسِديُّ َحِليفُ بين َعْبِد َشْمسِ بن َعْبِد َمَناٍف شَهَِد َبْدرًا

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٤٤٦٤
  .َمةَ ِمَيِة َمْن شهدَبْدًرا ِمْن ُحلَفَاِء بين َعْبِد شَْمسِ بن َعْبِد َمَناٍف ، َربِيَعةُ بن أَكْثََم ، ِمْن بين أََسِد بن خَُزْيِفي َتْس
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، -٤٤٦٥

ن أَكْثََم َحِليفٌ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهدَبْدًرا ِمْن بين َعْبِد َشْمسٍ ، َربِيَعةُ ب
  .لَُهْم ِمْن بين أََسٍد 

، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ -٤٤٦٦
ْبِد شَْمسٍ ، ِمْن بين ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد َيْوَم أََحٍد ِمَن الُْمْسِلِمَني ، ثُمَّ ِمْن قُرَْيشٍ ، رَبِيَعةُ بن أَكْثَمَ َحِليُف بين َع

  .أََسٍد 
  ةُ بن رَُواٍء الَْعْنِسيَُّربِيَع

٤٤٦٧-  

الْعَزِيزِ ، ُم بن َمرْثٍَد الطَّبََرانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي ِعيَسى بن ُمَحمَُّد بن َعْبِد َحدَّثََنا َهاِش
يَّ ، قَِدَم َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َربِيَعةَ بن ُرَواَء الَْعْنِس
أََتْشَهدُ أَنَّ ال إِلَهَ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََوَجَدُه َيَتَعشَّى ، فََدَعاُه إِلَى الِْعَشاِء فَأَكَلَ ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ

َراِغًبا أَمْ : أَشَْهُد أَنَّ ال إِلََه إِال اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َوَرُسولُُه ، قَالَ : ُدُه َوَرسُولُُه ؟ قَالَ َربِيَعةُ إِال اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْب
ا بِبِالٍد َما َيْبلُُغَنا ُجُيوُشَك َوال ُخيُولَُك ، أَمَّا الرَّغَْبةُ فَوَاللَِّه َما ِهي ِفي َيَدَك ، َوأَمَّا الرَّْهَبةُ فَوَاللَِّه أََن: َراِهًبا ؟ قَالَ َربِيَعةُ 

ُربَّ َخطِيبٍ ِمْن َعْنسٍ ، فَأَقَاَم : َولَكِنِّي ُخوِّفُْت فَخِفُْت ، َوِقيلَ ِلي آِمْن فَآَمْنُت ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
إِنْ : ْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ َجاَءُه فََودََّعُه ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخَتِلُف إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .أَْحَسْسَت َحسا فَوَاِئلْ إِلَى أَْهلِ الْقَْرَيِة ، فَخََرَج فَأََحسَّ َحسا فََواَءلَ إِلَى قَْرَيٍة ، فََماَت بَِها 
  يَّةَ بن َخلٍَف الْجَُمِحيَُّربِيَعةُ بن أَُم
مَِّد بن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن ُمَح -٤٤٦٨

  كَانَ رَبِيَعةُ بن أَُميَّةَ بن: بِيِه ، قَالَ ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َعبَّاِد بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ ، َعْن أَ

لََّم ، َوقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َخلٍَف الُْجَمِحيُّ ُهَو الَِّذي َيْصُرخُ َيْوَم َعَرفَةَ َتْحَت لَبَِّة َناقَِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
َنَعْم ، الشَّْهرُ : كَانَ َصيًِّتا أَيَُّها النَّاُس ، أََتَدْرُونَ أيُّ َشْهرٍ َهذَا ؟ فََصَرَخ ، فَقَالُوا اصْرْخ ، َو: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

: ا ، ثُمَّ قَالَ فَإِنَّ اللََّه قَْد َحرََّم َعلَْيكُْم ِدَماَءكُْم َوأَْموَالَكُْم إِلَى أنْ َتلْقَْوا رَبَّكُْم كَُحْرَمِة َشْهرِكُْم َهذَ: الْحََراُم ، قَالَ 
فَإِنَّ ِدَماَءكُْم َوأَمَْوالَكُْم َعلَْيكُْم حََراٌم : نََعْم ، الَْبلَُد الَْحَراُم ، قَالَ : اْصُرْخ َهلْ َتْدُرونَ أَيُّ بَلٍَد َهذَا ؟ فََصَرَخ ، قَالُوا 

َنَعْم ، َهذَا َيْوٌم َحَراٌم َوَهذَا َيْوُم : أَيُّ َيْومٍ َهذَا ؟ فََصَرَخ ، قَالُوا اصُْرْخ : إِلَى َيْومِ َتلْقَْوَنُه كَُحْرَمِة َبلَدِكُْم َهذَا ، ثُمَّ قَالَ 



  .كُْم َهذَا فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَدْ َحرََّم َعلَْيكُْم ِدَماءَكُْم َوأَْموَالَكُْم إِلَى َيْومِ َتلْقَْوَنُه كَُحْرَمِة َيوِْم: الَْحجِّ اَألكَْبرِ ، قَالَ 
  بِيُع الَْجرِْميَُّر

اٍء ، َحدَّثََنا َسلْمُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َرَج -٤٤٦٩
لَقُْت أََنا َوأَبِي إِلَى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، اْنطَ: بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْجرِْميُّ ، َعْن َسَواَدةَ بن الرَّبِيعِ ، قَالَ 

  .ُمْر َبْيَتَك فَلُْيقَلُِّموا أظَاِفريَُهْم ال َيْعِقرُوا بَِها ُضرُوَع َموَاِشيهِْم إِذَا َحلَُبوا : فَأََمَر لََنا بِذَْوَدْينِ ، َوقَالَ 
  َبْدرِيٌَّربِيُع بن إِيَاسٍ األَْنصَارِيُّ 

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ابُْن -٤٤٧٠

مِ بن َعْوِف بن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهدَبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ِمْن بين لَوْذَانَ بن غَْن
  .خَْزَرجِ ، َربِيُع بن إِيَاسِ بن غَْنمِ بن أَُميَّةَ بن لَْوذَانَ بن غَْنمٍ الْ

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٤٤٧١
قَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهدَبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْوِف بن الَْخْزَرجِ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُع

  .، ثُمَّ ِمْن بين بِلْحلى ، َربِيُع بن إَِياسٍ 
  َربِيُع اَألْنصَارِيُّ

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي : ُد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَاال َوُمحَمَّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامِ بن َحفْصِ بن ِغَياٍث  -٤٤٧٢
  َشْيَبةَ ، ح

ْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َع
َعلَ أَْهلُُه يَْبكُونَ َعلَْيِه ، َربِيعِ اَألْنَصارِيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَد اْبَن أَِخي جَْبَر اَألْنَصارِيَّ ، فََج َعْن

َدْعُهنَّ : لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال ُتْؤذُوا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَا: فَقَالَ لَُهمْ َجْبٌر 
َما كُنَّا َنَرى أنْ َيكُونَ َموُْتَك َعلَى ِفَراِشَك ، َحتَّى ُتقَْتلَ : فَلَْيْبِكَني َما َداَم َحيا ، فَإِذَا َوَجَب فَلَْيْسكُْتَن ، فَقَالَ َبْعُضُهْم 

أََو َما الشََّهاَدةُ إلَّا : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، َمَع َرُسولِ
  ِفي الْقَْتلِ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ؟ إِنَّ

وَالَْبطَْن شََهاَدةٌ ، وَالنُّفََساَء بُِجُمعٍ َشَهاَدةٌ ، َوالْحََرُق شََهاَدةٌ ، ُشَهَداَء أُمَِّتي إِذَنْ لَقَلِيلٌ ، إِنَّ الطَّْعَن َوالطَّاُعونَ َشَهاَدةٌ ، 
  .َوالْغََرُق شََهاَدةٌ ، وَالَْهْدُم َشَهاَدةٌ ، وذَاتَ الَْجَنبِ َشَهاَدةٌ 

  َربِيُع بن زَْيٍد غَْيُر َمْنسُوبٍ
ُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َداُودُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَ -٤٤٧٣

اللَُّه بَْيَنَما َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : بن َعْبِد اللَِّه اَألْوِديُّ ، أَنَُّه َسِمَع وََبَرةَ أََبا كُْرزٍ ُيَحدِّثُ ، أَنَُّه َسِمَع َربِيَع بن زَِياٍد ، َيقُولُ 
أَلَْيَس ذَاَك فُالنٌ ؟ قَالُوا : َوَسلََّم َعلَْيِه َوَسلََّم َيِسُري إِذْ َبَصرَ َشابا ِمْن قَُرْيشٍ َيِسُري ُمْعَتزِال ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

كَرِْهُت : َما لََك اْعتََزلَْت َعنِ الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْدُعوُه فََجاَء ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : َنَعْم ، قَالَ : 
  .فَال تَْعَتزِلُْه ، فَوَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه إِنَُّه لَذَرِيرةُ الَْجنَِّة : الُْغبَاَر ، قَالَ 

  رِبِْعيُّ بن َعْمرٍو األَْنَصارِيُّ
ن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ ب -٤٤٧٤

ُه بِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، ِفي َتْسِمَيِة شهدَمَع َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ِمْن أَْصحَا



  .َعلَْيِه َوَسلََّم ، رِْبِعيُّ بن َعْمرٍو َبْدرِيٌّ 
  رِبِْعيُّ بن َراِفعٍ األَْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، عَْن -٤٤٧٥

ْن بين ِه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، ِفي َتْسِمَيةِ شهدَمَع َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، رِبِْعيُّ بن َراِفعٍ ، ِمُمَحمَِّد بن ُعَبْيدِ اللَّ
  .َعْمرِو بن َعْوٍف َبْدرِيٌّ 

  رِبِْعيُّ بن أَبِي رِبِْعيٍّ األَْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ
بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ -٤٤٧٦

  .  بن أَبِي رِبِْعيٍُّموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهدَبْدًرا ، ِمَن األَْنَصارِ ، ِمْن بين الَْعْجالِن ، رِبِْعيُّ
 بن غَاِلبِ بن ُركَاَنةُ بن َعْبدِ َيزِيَد بن َهاِشمِ بن الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد مََناِف بن قَُصيِّ بن ِكلَابِ بن ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن لَُؤيِّ

  فَْهٍد
  ى َزَمنِ ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهمَايُقَالُ إِنَُّه بَِقَي إِلَ، َوأُمُُّه بنُت الَْعْجلَاِن ِمْن بين َسْعِد بن لَْيِث بن َبكْرِ بن ِكَناَنةَ 

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَياوِيُّ ، ح -٤٤٧٧
  بٍ ، حَوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْر

  َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ ، ح
  َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَطَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيُع الزَّهَْرانِيُّ ، ح

َحدَّثََنا جَرِيُر بن َحازِمٍ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيرُ بن : َنا َشيَْبانُ بن فَرُّوخٍ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثَ
َرأََتهُ ، َعْن َجدِِّه ، أَنَُّه طَلََّق اْمَسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعِليِّ بن َيزِيَد بن ُركَاَنةَ فَأََتْيُتُه ِفي قَْرَيٍة ، فََحدَّثَنِي َعْن أَبِيِه 

  الَْبتَّةَ ، فَأََتى َرُسولَ

ُهَو َما : آللَِّه ، قَالَ : آللَُّه ؟ ، قَالَ : وَاِحَدةً ، قَالَ : َما َنَوْيَت ؟ قَالَ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََسأَلَُه ، فَقَالَ لَُه 
  .َنَوْيَت 
الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحِميِد الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن الْمَُباَرِك ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه -٤٤٧٨

لَْبتَّةَ ، فَأََتى لََّق اْمرَأََتُه أالزَُّبْيرِ بن سَِعيٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعِليِّ بن السَّاِئبِ ، َعْن َجدِِّه ُركَاَنةَ بن َعْبِد يَزِيَد ، أَنَُّه طَ
اللَِّه َما أَرَْدَت بَِها إِال وَاِحَدةً : َواِحَدةً ، قَالَ : َما أََرْدَت بَِها ؟ قَالَ : النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر لَُه ، فَقَالَ لَُه 

  .ِهي َواَحَدةٌ : نَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمرو اللَِّه َما أَرَْدُت بَِها إِال وَاِحَدةً ، فَقَالَ لَُه ال: ؟ قَالَ 
َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ ُمَحمَّدُ بن : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، وَُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَاال  -٤٤٧٩

أَُبو الَْحَسنِ ، : لَقِيُت َرُجال بَِمكَّةَ ِمْن أَْهلِ َعسْقَالنَ ، ُيقَالُ لَُه : َعةَ الِْكالبِيُّ ، قَالَ الَْعالِء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َربِي
للَُّه َعلَْيِه النَّبِيَّ صَلَّى ا فََحدَّثَنِي َعْن أَبِي َجْعفَرٍ ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ ، َعنِ اْبنِ ُركَاَنةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ ُركَاَنةَ صَاَرعَ َصاَرَع

فَْرُق َما َبْيَنَنا : َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َوَسلََّم فََصَرَعُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ُركَاَنةُ 
  .َوَبْيَن الُْمْشرِِكَني الَْعمَاِئُم َعلَى الْقَلَانِسِ 

  ِمْصرِيَُّركٌْب الْ
  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيٌّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َعِديٍّ ، -٤٤٨٠



قَالَ : رِيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َعْنَبَسةَ بن َسِعيدِ بن غَُنْيمٍ الْكَالِعيِّ ، َعْن َنصِيحٍ ، َعْن َركْبٍ الِْمْص
طُوَبى ِلَمْن َتوَاَضَع ِمْن غَْيرِ َمْنقََصٍة ، وذَلَّ ِفي َنفِْسِه ِمْن غَْيرِ َمْسكََنٍة ، َوأَْنفََق مَاال : ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرسُولُ اللَّ

ِه َوالِْحكَْمِة ، طُوَبى ِلَمْن ذَلَّ ِفي َنفِْسهِ َجَمَعُه ِمْن غَْيرِ َمْعِصَيٍة ، َوَرِحمَ الَْمَساِكَني أَْهلَ الَْمْسكََنٍة ، َوخَالَطَ أَْهلَ الِْفقْ
لَ ِمْن َماِلِه َوأَْمَسكَ َوطَاَب كَْسُبُه ، َوأَصْلََح سَرِيَرَتُه َوَعَزلَ َعنِ النَّاسِ شَرَُّه ، طُوَبى ِلَمْن َعِملَ بِِعلِْمِه َوأَْنفََق الْفَْض

  .الْفَْضلَ ِمْن قَْوِلِه 
 بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا الُْمطِْعُم بن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ -٤٤٨١

َمْن تََواَضَع ِمْن غَْيرِ طُوَبى ِل: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َنِصيحٍ الْعَْنِسيِّ ، َعْن َركْبٍ الِْمْصرِيِّ ، قَالَ 
لذِّلِّ وَالَْمْسكََنِة ، َوخَالَطَ َمْنقََصٍة ، وذَلَّ ِفي نَفِْسِه ِمْن غَْيرِ َمْسكََنٍة ، وَأَْنفََق َماال َجَمَعُه ِفي غَْيرِ َمْعِصَيٍة ، َوَرِحَم أَْهلَ ا

َحْت سَرِيَرُتُه وكَرَُمْت َعالنَِيُتُه َوَعَزلَ َعنِ النَّاسِ َشرَُّه ، طُوَبى أَْهلَ الِْفِقِه وَالِْحكَْمِة ، طُوَبى ِلَمْن طَاَب كَْسُبُه وَصلَ
  .ِلَمْن َعِملَ بِِعلْمٍ َوأَْنفََق الْفَْضلَ ِمْن َماِلِه َوأَْمَسَك الْفَْضلَ ِمْن قَْوِلِه 

  َربَاُح بن الرَّبِيعِ اُألسَيِِّدي أَُخو َحْنظَلَةَ الْكَاِتُب
أََنا الُْمَرقَُّع  ُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزِّنَاِد ، أَْخَبرَنِي أَبِي ،َحدَّثََنا أَ -٤٤٨٢

  بن َصْيِفيٍّ ،

َحْنظَلَةَ الْكَاِتَب ، أَْخَبَرُه أَنَُّه خََرَج َمَع َرُسولِ اللَِّه  اْبُن أَبِي مَْرَيَم أَظُنُُّه ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َجدَُّه َرَباحَ بن َربِيعٍ ، أََخا: قَالَ 
َباُح وَأَْصَحابُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوٍة غََزاَها ، كَانَ َعلَى ُمقَدَِّمِتِه ِفيَها خَاِلُد بن الْوَِليِد ، فََمرَّ َر

ونَ ِمْن َخلِْقَها َسلََّم َعلَى اْمَرأٍَة َمقْتُولٍَة ِممَّا أَصَاَبِت الُْمقَدَِّمةُ ، فََوقَفُوا َعلَْيَها َيْنظُرُونَ إِلَْيَها ، َويَْعَجُبَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َمْرأَِة ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحتَّى لَِحقَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َناقٍَة لَُه ، فََتفَرَّجُوا َعنِ الْ

الَْحْق َخاِلَد بن الَْولِيِد فَال َيقُْتلَنَّ ذُرِّيَّةً َوال : َما كَاَنْت َهِذِه ُتقَاِتلُ ، ثُمَّ َنظََر ِفي ُوُجوِه الْقَْومِ ، فَقَالَ َألَحِدِهْم : َوَسلََّم 
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، أََنا اْبُن َوْهبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي  ٢٥يدَ الْقََراطِيِسيُّ ، َعِسيفًا ، َحدَّثََنا أَُبو يَزِ

، أَْخبََرُه أَخَْبَرُهأَنَّهُ َخَرجَ  ِتَبالزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي الُْمَرقَُّع بن َصْيِفيٍّ ، أَنَّ َجدَّهُ َربَاَح بن رَبِيعٍ ، أََخا َحْنظَلَةَ الْكَا
دَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَُه ، َحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، َح

بِي الزِّنَاِد ، َحدَّثَُه َعنِ الُْمَرقَّعِ بن َصيِْفيٍّ ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه الُْمِغَريةُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن أَ
  .َوَسلََّم ِمثْلَُه 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد -٤٤٨٣

َباحِ ِسيُّ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، َعْن ُمَرقَّعِ بن َصْيِفيٍّ ، َعْن َجدِِّه َربن َعْبِد الَْجبَّارِ الْكََرابِي
سِ خَاِلُد بن الْوَِليِد ، فَإِذَا كُنَّا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوٍة َوَعلَى ُمقَدَِّمِة النَّا: بن الرَّبِيعِ ، قَالَ 

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوقََف اْمَرأَةٌ َمقْتُولَةٌ َعلَى الطَّرِيقِ ، َيتََعجَُّبونَ ِمْن َخلِْقَها قَْد أَصَاَبْتَها الُْمقَدَِّمةُ ، فَأََتى َرُسولُ اللَّ
  .َد بن الْوَِليِد ، فَقُلْ ال َيقُْتلَنَّ ذُرِّيَّةً َوال َعِسيفًا أَْدرِْك خَاِل: َعلَْيَها ، ثُمَّ قَالَ لَِرُجلٍ 

اِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، وَالَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الطََّي -٤٤٨٤
كُنَّا َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غََزاٍة ، : ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه رََباحِ بن الرَّبِيعِ ، قَالَ بن الُْمَرقَّعِ بن َرَباحٍ 

َخاِلُد بن : الُْمقَدَِّمِة ؟ قَالُوا َمْن َعلَى : َما كَاَنْت َهِذِه ُتقَاِتلُ ، فَقَالَ : فَإِذَا النَّاُس ُمْجَتِمُعونَ َعلَى امَْرأٍَة َمقُْتولٍَة ، فَقَالَ 
  .ُمْر خَاِلًدا ال َيقُْتلْ ذُرِّيَّةً َوال َعِسيفًا : الَْوِليِد فََبَعثَ إِلَْيِه َرُجال ، فَقَالَ 



بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ -٤٤٨٥
ْخَبَرُه أَنَُّه خََرَج َمَع َرسُولِ اللَِّه ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثَنِي الُْمَرقَُّع ، أَنَُّه شَهَِد َعلَى َجدِِّه رََباحِ بن الرَّبِيعِ الَْحْنظَِليِّ ، أَنَُّه أَ

  الُْمقَدَِّمةُ َخاِلَد بن َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوٍة ، َوكَانَ

الُْمقَدَِّمةُ ، فَاْجَتَمُعوا َعلَْيَها َيْنظُُرونَ الَْوِليِد فََمرَّ رََباُح وَأَْصحَاُب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى اْمَرأٍَة قَُتْيلٍَة ، قََتلَْتَها 
َها ، حَتَّى َجاَء َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَتفَرَُّجوا ، فََنظََر إِلَيَْها َرسُولُ اللَِّه إِلَيَْها َوإِلَى َخلِْقَها ، وََيَتَعجَُّبونَ ِمْن

ْدرِْك َخاِلَد بن أَ: َما كَاَنْت َهِذهِ ُتقَاِتلُ ، فََنظََر ِفي ُوُجوِه الْقَْومِ ، ثُمَّ قَالَ َألَحِدِهْم : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  .الَْوِليِد فَقُلْ ال َتقُْتلَنَّ ذُرِّيَّةً َوال َعِسيفًا 

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َوَزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، قَاال  -٤٤٨٦
غََزْوَنا : يَس ، َعْن ُعَمَر بن ُمَرقَّعٍ ، َعْن قَْيسِ بن ُزَهْيرِ ، َعْن َرَباحِ بن َربِيعِ بن ُمَرقَّعِ بن َصيِْفيٍّ ، قَالَ َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِ

وََيُسوُق َواِحٌد ِفي الصََّحارِي ،  َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ قَْد أَْعطَى كُلَّ ثَالثٍَة ِمنَّا بَِعًريا َيْركَُبُه اثَْناِن
: أََراكَ َيا َرَباُح مَاِشًيا ، فَقُلُْت : وَنقُوُد ِفي الْجَِبالِ فََمرَّ بِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأََنا أَْمِشي ، فَقَالَ ِلي 

َبا ، فََمَضى فََمرَّ بِصَاِحَبيَّ فَأََناَخا َبِعَريُهَما ونََزال َعْنُه ، فَلَمَّا اْنَتَهْيُت ، قَاال إِنََّما نََزلُْت السَّاَعةَ ، َوَهذَانِ َصاحَِباَي قَْد َرِك
 قَالَ َرُسولُ اللَِّه: َوِلَم ؟ قَاال : اْركَبْ َصْدَر َهذَا الْبَِعريِ فَال تََزالُ َعلَْيِه حَتَّى نَْرجَِع وَنْعتَِقُب أََنا َوصَاِحبِي ، قُلُْت : 

  إِنَّ لَكَُما َرِفيقًا صَاِلًحا فَأْحِسَنا ُصْحَبتَُه: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

.  
  َربَاُح اللَّْخِميُّ َجدُّ ُموَسى بن َعِليٍّ

ِد بن بَوَّابٍ الُْحصَرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه أَُبو َزكَرِيَّا الدِّيَنَورِيُّ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُمَحمَّ -٤٤٨٧
 النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثََنا ُمطَهَُّر بن الْهَْيثَمِ الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َعِليِّ بن َرَباحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ

فََمْن : لَ اللَِّه َوَما َعَسى أَنْ ُيولََد ِلي ؟ إِمَّا غُالٌم َوإِمَّا جَارَِيةٌ ، قَالَ َيا َرسُو: َما وُِلَد لََك ؟ ، قَالَ : َوَسلََّم ، قَالَ لَُه 
ِلَك ، َهاَمْه ال َتقُولَنَّ كَذَ: َما َعَسى أَنْ ُيْشبَِه ؟ إِمَّا أُمَُّه َوإِمَّا أََباُه ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُيْشبُِه ؟ قَالَ 

أََما قََرأَْت َهِذِه اآلَيةَ ِفي ِكَتابِ إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا اْستَقَرَّْت ِفي الرَِّحمِ أَْحَضَرَها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ كُلَّ َنَسبٍ َبْيَنَها وََبْيَن آَدَم ، 
  ] .٨: اإلنفطار [} ِفي أَيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبَك{: اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 

ابٍ الُْحصَرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه أَُبو َزكَرِيَّا الدِّيَنَورِيُّ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُمَحمَِّد بن بَوَّ -٤٤٨٨
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َعْن َجدِِّه ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمطَهَُّر بن الْهَْيثَمِ الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َعِليِّ بن َرَباحٍ ، َعْن أَبِيِه ،

  .ًرا إِنَّ ِمصًْرا َسُتفَْتُح فَاْنَتجِعُوا خَْيَرَها َوال تَتَِّخذُوَها دَاًرا إِنَُّه ُيسَاُق إِلَْيَها أَقَلُّ النَّاسِ أَْعَما: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  لَْيِه َوَسلََّمَربَاُح َمْولَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع

  بِيَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َوُعثَْمانُ بن أَ -٤٤٨٩

كَانَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَبِيِه ، قَالَ َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِعكْرَِمِة بن َعمَّارٍ ، َعْن إَِياسِ بن َسلََمةَ ، َعْن : َشْيَبةَ ، قَاال 
  .َوَسلََّم غُالٌم اْسُمُه َربَاٌح 

ُع بن ُعَمَر ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َناِف -٤٤٩٠
  .كَانَ ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غُالٌم اْسُمُه َربَاٌح : ي ُملَْيكَةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَْخبََرنِي بِاللٌ ، قَالَ اْبنِ أَبِ



  َربَاٌح اَألْنَصارِيُّ مَْولَى بين َجْحجََبى اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْيَمامَِة
بن َخاِلٍد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، ِفي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو  -٤٤٩١

  .َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم الَْيَماَمِة ، ِمَن األَْنصَارِ ، َربَاٌح َموْلَى بين َجْحَجَبى 
َألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ ا -٤٤٩٢

 ، ثُمَّ ِمَن األَْوسِ ، ثُمَّ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة ِمَن اَألْنصَارِ
  .بين َعْمرِو بن َعْوٍف ، َرَباٌح ، َمْولَى بين َجْحجََبى ِمْن 

  َرزِيُن بن أََنسٍ السُّلَِميُّ
لَِميُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو رَبِيَعةَ فَهُِد بن َعْوٍف ، َحدَّثََنا نَاِئلُ بن ُمطَرٍِّف السُّ -٤٤٩٣
: لَمَّا ظََهرَ اِإلْسالُم وَلََنا بِئٌْر بِالدَّنِيَنِة ، ِخفَْنا أَنْ َيْغِلَبَنا َعلَْيَها َمْن َحوْلََنا ، قَالَ : دِّي َرزِينِ بن أََنسٍ ، قَالَ ، َعْن َج

  فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،

ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمَّا بَْعُد فَإِنَّ لَُهْم بِئْرَُهْم إِنْ : تَاًبا َوكََتَب ِلي ِك: فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه ، قَالَ 
نَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ َوِفي ِكَتابِ ال: فََما قَاضَْيَنا ِفيِه إِلَى أََحٍد ِمْن قَُضاِة الَْمِديَنةِ إِال قَضَْوا لََنا بِِه ، قَالَ : كَانَ َصاِدقًا ، قَالَ 

  .َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ كَذَا ، َوَزَعَم أَنَُّه كَذَا كَانَ ِكَتاُب النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  رقاُد بن رَبِيَعةَ الْعُقَْيِليُّ

: بن كَِثريٍ الَْبَجِليُّ ، أََنا َيعْلَى بن اَألْشَدُق ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد -٤٤٩٤
أََخذَ : ن َربِيَعةَ ، قَالَ أَْدرَكُْت ِعدَّةً ِمْن أَْصحَابِ أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِممَّْن َصَدَق ِمْنُهمُ رقاُد ب

  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الَْغَنمِ ِمَن الِْمئَِة َشاةً ، فَإِنْ َزاَدْت فَشَاَتاِن  ِمنَّا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه
  ُرشَْيُد بن َماِلٍك أَُبو َعِمَريةَ السَّْعِديُّ

  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، ح -٤٤٩٥
  ْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َخالدُ بن َيْحَيى ، حَحدَّثََنا بِ

  َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا الَْحكَمُ بن َمْرَوانَ ، ح
  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس ، ح

َحدَّثَْتنِي : َحدَّثََنا ُمعَرُِّف بن وَاِصلٍ السَّْعِديُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، قَالُوا  َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي ،
  اللَُّهكُنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : َحدَّثََنا أَُبو َعِمَريةَ ُرشَْيُد بن َماِلٍك ، قَالَ : َحفَْصةُ بنُت طَلْقٍ ، قَالَْت 

فَقَدِّمَْها إِلَى : َصَدقَةٌ ، قَالَ : َما َهذَا أََهِديَّةٌ أَْم َصَدقَةٌ ؟ قَالَ الرَُّجلُ : َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََتاُه َرُجلٌ بِطََبقٍ َعلَْيِه َتْمٌر ، فَقَالَ لَُه 
فَفَِطَن لَُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : الصَّبِيُّ َتمَْرةً فََجَعلََها ِفي ِفيِه ، قَالَ فَأََخذَ : َوَحَسٌن َبْيَن َيَدْيِه َيَتَعفَُّر ، قَالَ : الْقَْومِ ، قَالَ 

  .َدقَةَ إِنَّا آلَ ُمَحمٍَّد ال َنأْكُلُ الصَّ:  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْدَخلَ إِْصَبَعُه ِفي ِفيِّ الصَّبِيِّ ، فَاْنتََزَع التَّْمَرةَ ثُمَّ قَذَفَُه بَِها ، َوقَالَ
  رِيَاُب الْمَُزنِيُّ

بِي الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد بن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا الْفُرَاُت بن أَ -٤٤٩٦
بن رِيَابٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه كَانَ َمَع َجدِّهِ َحْيثُ أََتى  َسِمْعُت الْفَْضلَ بن طَلَْحةَ ، ُيَحدِّثُ َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ: قَالَ 

  .َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو غُالٌم فََوَجَدُه َمْحلُولَ اَألْزرَارِ 
  َرسِيٌم الَْعْبِديُّ



َبْيُد بن غَنَّامٍ ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ، ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َوُع -٤٤٩٧
كَانَ ِمْن أَْهلِ الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َيْحَيى بن الْحَارِِث ، َعْن َيْحَيى بن غَسَّانَ ، َعنِ اْبنِ الرَِّسيمِ ، َعْن أَبِيِه ، َو

فََنَهاُهْم َعنِ ا ، أَنَُّه اْنطَلََق إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َوفٍْد بَِصَدقٍَة ، فََحَملََها إِلَْيِه ، َهَجَر ، َوكَانَ فَِقيًه
ا فََرَجُعوا إِلَْيهِ الَْعاَم الثَّانَِي ِفي النَّبِيِذ ِفي َهِذِه الظُُّروِف ، فََرَجعُوا إِلَى أَْرِضهِْم ، َوِهي أَْرُض ِتَهاَمةَ َحارَّةً ، فَاْسَتْوَخمُو

  َصَدقَاِتهِْم ، فَقَالُوا

اذَْهبُوا فَاشَْرُبوا َما شِئُْتْم َوال : َيا َرسُولَ اللَِّه إِنََّك َنَهيَْتَنا َعْن َهِذِه اَألْوِعَيِة ، فََتَركَْناَها فََشقَّ ذَِلَك َعلَْيَنا ، فَقَالَ : 
  .ِسقَاُؤُه َعلَى إِثْمٍ َتشَْرُبوا َما أُوِكَي 

  رِْعَيةُ الُْجهَنِيُّ ثُمَّ السَُّحْيِميُّ
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ الْبُْرَسانِيُّ ، ح -٤٤٩٨

َنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ التَّسْنِيِميُّ ، َحدَّثََنا اَألْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ بن َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أََبانَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثَ
ِكتَاًبا  لَْيِه َوَسلََّم كََتَب إِلَْيِهُيوُنَس ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ ، َعْن رِْعَيةَ السَُّحْيِميِّ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع

ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَِدميٍ أَْحَمَر ، فََرقََّع بِِه َدلَْوُه ، فَأُخْبَِر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَبَعثَ َرُس
اال إِال أََخذُوُه ، فَأَفْلََت ُعْريَاًنا َعلَى فََرسٍ ، فَأََتى اْبَنَتُه َوِهي َسرِيَّةً فَلَْم َيَدُعوا لَُه َسارَِحةً َوال بَارَِحةً َوال أَْهال َوال َم

: َما لََك ؟ قَالَ : قَالَْت ُمَتَزوَِّجةٌ ِفي بين ِهاللٍ ، َوكَانَ َمْجِلُس الْقَْومِ بِِفَناِء بَابَِها ، فََدَخلَ ِمْن َوَراِء الُْبيُوِت َعلَْيَها ، فَ
ْسالمِ ، َزلَ بِأَبِيِك ، َما ُترَِك لَهُ َسارَِحةٌ َوال َبارَِحةٌ َوال أَْهلُ َوال َمالُ إِال أُِخذَ ، قُلُْت قَْد ُدِعَيِت إِلَى اِإلكُلُّ َشرٍّ قَْد َن

ي الرَّْحلِ فَأََتاُه َوَعلَْيِه ِف: أَْيَن َبْعلُِك ؟ قَالَْت : فَطََرْحُت َعلَْيِه ثَوًْبا ، فَخََرَج ، فَقَالَ : َوكَاَنْت قَْد أَْسلََمْت ِهي ، قَالَ 
  ثَْوٌب إِذَا غُطَِّي بِِه َرإُسهُ اْنكََشفَتِ إْسُتُه ، َوإِنْ غُطَِّي اْسُتهُ اْنكََشَف َرأُْسُه ،

َوأََنا أُرِيدُ : البَْنِتِه ، قَالَ  كُلُّ الشَّرِّ قَْد نََزلَ بِي ، فَأََعاَد الْكَالَم َعلَْيِه بِِمثْلِ َما قَالَ: َما الَِّذي أََرى بَِك ؟ قَالَ : فَقَالَ 
فَأََخذََها : ال حَاَجةَ ِلي بَِها ، وَلَِكْن أَْعِطنِي الْقَُعوِد ، قَالَ : ُخذْ َراِحلَِتي ، قَالَ : ُمَحمًَّدا قَْبلَ أنْ يُقسَِّم مَاِلي ، قَالَ 

اْبُسطْ : ُه َمعَ َصالِة الصُّْبحِ َوُهَو ُيَصلِّي ، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه ، قَالَ َوَمَضى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََتا
ْيَها ، قََبَضَها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى َيَدْيَك أَُبايُِعَك ، فََبَسطَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه ، فَلَمَّا أََراَد أنْ َيضْرَِب َعلَ

رِْعَيةُ السَُّحيِْميُّ ، فَأََخذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ : َمْن أَْنَت ؟ قَالَ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعلَ ذَِلَك ِمرَاًرا ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَْيِه ، فَقَالَ اللَّ
السَُّحيِْمي كََتْبُت إِلَْيِه ِكتَاًبا ، فََرقََع بِِه َدلَْوُه ، َوقَالَ  َها َهذَا رِْعَيةُ: َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعُضِدِه ، فََرفََعُه ِمَن اَألْرضِ ، ثُمَّ قَالَ 

فََمَضى ثُمَّ : أَمَّا َمالُُك فََهْيهَاَت قَْد قُسَِّم ، َوأَمَّا ُولُْدَك َوأَْهلَُك فََمْن أََصْبَت مِْنُهْم ، قَالَ : َماِلي وََولَِدي ، قَالَ : َرْعَيةُ 
َهذَا ابْنِي ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : ُه قَْد َعَرَف ، فََرَجعَ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َعاَد ، َوإِذَا اْبُن

َهذَا ابْنِي فََدفََعُه إِلَْيِه ، : َج َمَعُه ، فَقَالَ َيا بِاللُ اخُْرْج َمَعُه ، فَإِنْ َزَعَم أَنَّهُ اْبُنُه فَاْدفَْعُه إِلَْيِه ، فَخََر: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ذَكََر أَنَُّه اْبُنُه ، َوَما رَأَْيُت وَاِحًدا ِمنُْهُم: َوأَقَْبلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

  .ذَاَك َجفَاُء اَألْعرَابِ : َعلَْيِه َوَسلََّم  اْسَتعَْبَر إِلَى َصاِحبِِه ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه
َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال  -٤٤٩٩

الَْحجَّاجِ ، َعْن ، أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن رِْعَيةَ الُْجهَنِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى َيحَْيى بن آَدَم ، َعْن َحمَّاِد بن َسلََمةَ ، َعنِ 
ْسَتاقُوا إِبِال لَُه ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَااللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََتَب إِلَْيِه ِكَتاًبا فََرقََّع بِِه َدلَْوُه ، فََمرَّْت بِهِ َسرِيَّةٌ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّ



  .أَمَّا َما أَْدَركَْت ِمْن َماِلكَ بَِعْينِِه قَْبلَ أنْ ُيقَسََّم فَأََنَت أََحقُّ بِِه : ، فَأَْسلََم ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ْوَم الطَّاِئِفُرقَْيُم بن ثَابٍِت أَُبو ثَابٍِت األَْنصَارِيُّ اْسُتشْهَِد َي

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٤٥٠٠
ْمرِو بن َعْوٍف ، ثُمَّ ِمْن بين ُمَعاوَِيةَ بن الَْحارِِث ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد َيْوَم الطَّاِئِف ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َع

  .ُرقَْيُم بن ثَابِِت بن ثَْعلََبةَ 
ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ،  َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن -٤٥٠١

زَْيِد بن لَوْذَاِن بن  ي َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد َيْوَم الطَّاِئِف ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمَن األَْوسِ ، ُرقَْيُم بن ثَابِتِ بن ثَْعلََبةَ بنِف
  .ُمَعاوَِيةَ 

  ُرَخْيلَةُ بن ثَْعلََبةَ بن َخلَْدةَ اَألْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ
  َحدَّثََنا الَْحَسُن -٤٥٠٢

، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ  اُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍبن َه
  .ْيلَةُ بن ثَْعلََبةَ بن َخلَْدةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهدَبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َبيَاَضةَ ، ُرَخ

  َرْوُح بن زِْنبَاعٍ الُْجذَاِميُّ
بِي َمْعَشرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَ -٤٥٠٣

 يَد بَاَيَع أَْهلُ الشَّامِ كُلُُّهُم اْبَن الزُّبَْيرِ إِال أَْهلَ اَألْرُدنِّ ، فَلَمَّا َرأَى ذَِلَك ُرُءوسُ بين أَُميَّةَلَمَّا َماَت ُمَعاوَِيةُ بن َيزِ: قَال 
الُْملَْك كَانَ ِفيَنا أَْهلَ إِنَّ : َوَناٌس ِمنِ أَْهلِ الشَّامِ ِمْن أَشَْراِفهِْم ، َوِفيهِْم رَْوُح بن زِنَْباعٍ الُْجذَاِميُّ ، قَالَ َبْعضُُهْم ِلبَْعضٍ 

  .الشَّامِ فَُيْنقَلُ ذَِلَك إِلَى الِْحَجازِ ال نَْرَضى بِذَِلَك 
  َباُب الزَّايِ

  َمنِ اْسُمُه َزْيٌد
  َبْدرِيٌّزَْيُد بن الَْخطَّابِ بن ُنفَْيلِ بن َعْبِد الُْعزَّى بن َرَباحِ بن َعْبِد اللَِّه بن قُْرِط بن َرزَاحِ بن َعِديِّ بن كَْعبٍ 

  اسُْتْشهِدَ َيْوَم الَْيَمامَِة
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٤٥٠٤

  .يِّ بن كَْعبٍ زَْيُد بن الَْخطَّابِ ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهدَبْدًرا ِمْن قُرَْيشٍ ، ِمْن بين َعِد
َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٤٥٠٥

  ِة َمْن شهدَبْدًرا ِمْن قَُرْيشٍ ، ثُمَّ ِمْن بين َعِديِّفُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَي

  .بن كَْعبٍ ، َزْيدُ بن الَْخطَّابِ 
َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٤٥٠٦
ين َعِديِّ بن ْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة ِمْن قَُرْيشٍ ، ثُمَّ ِمْن بفُلَْيحٍ ، َع

  .كَْعبٍ ، َزْيدُ بن الَْخطَّابِ 
َزْيدُ بن : َد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زَِياٍد ، َيقُولُ َسِمْعُت َعْب: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٤٥٠٧

  .الَْخطَّابِ كَانَ أََسنَّ ِمْن ُعَمَر َوُيكَْنى أََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ َوُيقَالُ أَُبو ثَْورٍ 
رٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَم -٤٥٠٨



اقُْتلُوا الْحَيَّاِت َواقُْتلُوا ذَا الطُّفْيََتْينِ َواَألْبَتَر ، فَإِنَُّهَما : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ُعَمَر ، قَالَ 
  .الَْبَصَر  ُيْسِقطَاِن الَْحْملَ َوَيطِْمَساِن

إِنَّ : فََرآنِي أَُبو لُبَاَبةَ ، أَْو زَْيُد بن الْخَطَّابِ ، وَأََنا أُطَارِدُ َحيَّةً َألقُْتلََها ، فََنهَانِي ، فَقُلُْت : قَالَ اْبُن ُعَمَر  -٤٥٠٩
نَُّه قَْد َنَهى بَْعَد ذَِلَك َعْن قَْتلِ ذََواتِ الُْبُيوِت ، قَالَ إِ: َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أََمرَ بِقَْتِلهِنِّ ، فَقَالَ 

  .َوُهنَّ الَْعَواِمُر : الزُّْهرِيُّ 
يلَ بن يُم بن إِْسَماِعَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن اْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِه -٤٥١٠

  ُمَجمِّعٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .اقُْتلُوا الَْحيَّاِت : َوَسلََّم ، قَالَ 
َحيَّةً ِمْن ذََواتِ الُْبُيوِت ، َوكُنَّا َنْدُعوُهنَّ  فََرآنِي أَُبو لُبَاَبةَ ، َوزَْيُد بن الَْخطَّابِ ، وَأََنا أُقَْتلُ: قَالَ اْبُن ُعَمَر  -٤٥١١

  .َيا َعْبِد اللَِّه إِنَّ إِنَّرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهاَنا أَنْ َنقُْتلَ ذََواتَ الُْبُيوِت : الْجِنَّانَ ، فَقَاال 
دَّثََنا بِْشُر بن آَدَم ، َحدَّثََنا أَُبو َعِليُّ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َح -٤٥١٢

أن النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه  َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِي لَُباَبةَ بن َعْبِد الْمُْنِذرِ ، َوَزْيدِ بن الَْخطَّابِ ،
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن قَْتلِ الْجِنَّاِن 

َعْن َصاِلحِ بن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا أَبِي ، -٤٥١٣
ُه أَنَّ عَْبَد اللَِّه بن ُعَمَر ، أَخَْبَرُه أَْخَبَرهُأَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، أَنَّ سَاِلًما ، أَْخَبَر

  . اقُْتلُوا الَْحيَّاِت ذَا الطُّفَْيَتْينِ وَاألَْبَتَر ، فَإِنَُّهَما َيلْتَِمَساِن الَْبَصَر َوَيْسَتْسِقطَاِن الَْحْملَ: َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
َما كُْنُت أََدُع َحيَّةً إِال قََتلُْتَها حَتَّى َرآنِي أَُبو لُبَاَبةَ بن الْمُْنِذرِ ، َوزَْيُد بن الَْخطَّابِ : فَقَالَ َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر  -٤٥١٤

نَّ إِّنَرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمرَ إِ: ، َوأََنا أُطَاِلُب َحيَّةً ِمْن َحيَّاِت الُْبُيوِت ، فََنهََيانِي َعْن قَْتِلَها ، فَقُلُْت 
  .إِنَُّه قَْد َنَهى َعْن قَْتلِ ذَوَاِت الُْبُيوِت : بِقَْتِلهِنَّ ، فَقَاال 

  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحمَنِ -٤٥١٥

ْصرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُمَحمٍَّد أَُبو َعاِمرٍ اَألْنَصارِيُّ ، بن َخالدٍ الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَِزامٍ الضَُّبِعيُّ الَْب
: ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمْسِلمٍ ، َعْن أَبِي َجنَابٍ الْكَلْبِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َزْيِد بن الْخَطَّابِ

ْيِه َوَسلََّم إِلَى ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ َنْحَو الَْمقَابِرِ ، فَقََعَد َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلََخَرْجَنا َمَع َرسُولِ اللَّ
الدُّمُوَع ِمْن َعْيَنْيِه ، فََتلَقَّاُه ُعَمُر َرِحَمُه اللَُّه  قَْبرٍ ، فََرأَْينَاُه كَأَنَُّه يَُناجِي ، فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح

إِنِّي اْسَتأْذَْنُت َربِّي َعزَّ َوَجلَّ ِفي زَِياَرِة قَْبرِ أُمِّي َوكَاَنْت وَاِلدَةً : بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َما ُيْبِكيَك ؟ قَالَ : َوكَانَ أَوَّلََنا ، فَقَالَ 
إِنِّي كُْنتُ َنَهيُْتكُْم َعْن زَِياَرةِ : أَنْ أَْسَتْغِفَر لََها فََنهَانِي ، ثُمَّ أَْوَمأَ إِلَيَْنا أَِن اجِْلُسوا ، فَجَلَْسَنا ، فَقَالَ  َولََها ِقَبِلي َحقُّ

اِحيِّ فَْوقَ ثَالثَِة أَيَّامٍ فَكُلُوا َوادَِّخرُوا ، الْقُبُورِ ، فََمْن َشاَء ِمْنكُْم أنْ َيُزوَر فَلَْيُزْر ، وَإِنِّي كُْنُت َنهَْيُتكُْم َعْن لُُحومِ اَألَض
ِحلُّ شَْيئًا َوال ُتَحرُِّمهُ َما َبَدا لَكُْم ، َوإِنِّي كُْنُت نََهْيُتكُْم َعْن ظُُروٍف َوأَمَْرُتكُْم بِظُُروٍف فَاْنتَبِذُوا ، فَإِنَّ اآلنَِيةَ ال َت

  .َواْجتَنُِبوا كُلَّ ُمْسِكرٍ 
  رِثَةَ بن شََراِحيلَ بن كَْعبِ بن َعْبدِ الْعُزَّى بن َيزِيَد بن امْرِئِ الْقَْيسِ الْكَلْبِيُّزَْيُد بن َحا

  َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسُتشْهَِد َيْوَم ُمْؤَتةَ ِفي َسَنةِ ثََماٍن
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن -٤٥١٦



ا َزْيُد بن انِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شهدَبْدًرَخاِلٍد الْحَرَّ
  .ُه َعلَْيِه َوَرُسولُُه َحارِثَةَ بن شََراحِيلَ بن كَْعبِ بن َعْبِد الُْعزَّى بن َيزِيَد بن اْمرِئٍ الْقَْيسِ الْكَلْبِيُّ ، َوأَنَْعَم اللَّ

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٤٥١٧
دَبْدًرا ِمْن قَُرْيشٍ ، ثُمَّ ِمْن بين َهاِشمٍ ، زَْيُد بن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شه

  .َحارِثَةَ 
زَِيادُ بن َعْبِد اللَّهِ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا -٤٥١٨

زَْيُد بن َحارِثَةَ بن شََراِحيلَ بن كَْعبِ بن َعْبدِ الْعُزَّى بن اْمرِئِ الْقَْيسِ بن : مَِّد بن إِْسَحاَق ، قَالَ الَْبكَّاِئيُّ ، َعْن ُمَح
ْورِ بن فَْيَدةَ بن ثََعاِمرِ بن النُّْعَماِن بن َعاِمرِ بن َعْبُدودِ بن َعْوِف بن ِكَناَنةَ بن َبكْرِ بن َعْوِف بن ُعذَْرةَ بن َزْيدِ اللَِّه بن ُر

  .إِنَّ أُمَّ َزْيدٍ ُسَعاُد بنُت َزْيٍد ِمْن طَْيٍء : كَلْبِ بن َوَبَرةَ بن الْحَارِثِ بن قَُضاَعةَ ، َوُيقَالُ 
َعمَُّتُه َخِدَجيةُ  اْبُن ِهَشامٍ َوكَانَ َحِكيُم بن ِحَزامٍ قَِدَم ِمَن الشَّامِ بِزَْيِد بن حَارِثَةَ َوَصْيفًا ، فَاْسَتوَْهَبْتُه ِمْنُه: قَالَ  -٤٥١٩

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ، َوِهي َيْوَمِئٍذ عِْنَد ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَهَبُه لََها ، فََوَهَبْتُه لَِرُسولِ 
  َوقَِدَم َعلَْيِه أَُبوُه َوُهَو ِعْنَد َرسُولِ فَأَْعَتقَُه َوَتَبنَّاُه ، وَذَِلَك قَْبلَ أَنْ ُيوَحى إِلَْيِه ،

إِنْ شِئَْت فَأَِقْم ِعْنِدي ، َوإِنْ ِشئَْت فَاْنطَِلْق : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َك ، فَلَْم َيَزلْ عِْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى بََعثَُه اللَُّه ، فََصدَّقَُه وَأَْسلَمَ َبلْ أُِقيُم ِعْنَد: َمَع أَبِيَك ، قَالَ 

  .ةَ أََنا زَْيُد بن حَارِثَ: ، قَالَ ] ٥: األحزاب [} اْدُعوُهْم آلَبائِهِْم{َوَصلَّى َمَعُه ، فَلَمَّا أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
زَِيادُ بن َعْبِد اللَّهِ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا -٤٥٢٠

  .لَُّه َتَعالَى َعْنُه فَكَانَ أَوَّلَ َمْن أَْسلََم بَْعَدُه أَسْلََم زَْيُد بن حَارِثَةَ بَْعَد َعِليٍّ َرِضَي ال: ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، قَالَ 
أَوَّلُ : ابٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَه -٤٥٢١

  .َمْن أَْسلََم زَْيُد بن حَارِثَةَ 
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٤٥٢٢

  .ِفي َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم ُمْؤَتةَ ، َزْيُد بن حَارِثَةَ 
انِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّ -٤٥٢٣

َسلََّم َبْعثًا إِلَى َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َجْعفَرِ بن الزَُّبْيرِ ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ ، قَالَ 
  ُمْؤَتةَ ِفي ُجَماَدى اُألولَى ِمْن َسَنِة ثََماٍن ، وَاْسَتْعَملَ زَْيَد بن َحارِثَةَ ،

  .نَّاسِ الإِنْ أُِصيَب َزْيٌد فََجْعفَُر بن أَبِي طَاِلبٍ َعلَى النَّاسِ ، فَإِنْ أُصِيَب َجْعفٌَر فََعْبُد اللَِّه بن َروَاَحةَ َعلَى : َوقَالَ لَُهْم 
ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ،  َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن -٤٥٢٤

ِهَرقْلَ ، َواْنحَاَز الُْمْسِلُمونَ إِلَى قَْرَيٍة ُيقَالُ لََها ُمْؤَتةُ  ثُمَّ َمَضى النَّاُس حَتَّى إِذَا كَانُوا بُِتُخومِ الَْبلْقَاِء لَِقَيُهمْ ُجُموُع: قَالَ 
قُطَْبةُ بن قََتاَدةَ ، : ُيقَالُ لَُه  ، فَالَْتقَى النَّاُس ِعْنَدَها وَتَعبَّأَ لَُهُم الُْمْسِلُمونَ ، فََجَعلُوا َعلَى َمْيَمَنتِهِْم َرُجال ِمْن بين ُعذَْرةَ ،

َعبَاَيةُ بن َماِلٍك ، ثُمَّ الْتَقَى النَّاُس ، فَقَاَتلَ زَْيُد بن َحارِثَةَ بَِراَيةِ َرسُولِ : َرتِهِْم َرُجال ِمَن األَْنَصارِ ، يُقَالُ لَُه َوَعلَى َمْيَس
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى َشاطَ ِفي رَِماحِ الْقَْومِ

  َما أَسَْنَد زَْيٌد
  ثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي كَاِملُ بن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ ، حَحدَّ -٤٥٢٥



َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َعقِيلُ بن خَاِلٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ : َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف ، قَاال 
نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم نََزلَ َعلَى ال

أََخذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه َماًء فََنَضَح بِهِ ِفي أَوَّلِ َما أُوِحَي إِلَْيِه ، فََعلََّمُه الُْوُضوَء وَالصَّالةَ ، فَلَمَّا فََرغَ 
  .فَْرَجُه 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد -٤٥٢٦

ْن أَبِيِه ، َعنِ الَْبَراِء بن َعازِبٍ ، َعْن َزْيِد بن َحارِثَةَ بن َيِعيشٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن ُيوُنَس بن أَبِي إِْسَحاَق ، َع
  .َيا َرُسولَ اللَِّه ، آَخْيتَ َبيْنِي َوَبْيَن َحْمَزةَ بن َعْبدِ الُْمطَِّلبِ : قُلُْت : ، قَالَ 
َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن ُيوُنسَ بن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، -٤٥٢٧

  .َيا َرسُولَ اللَِّه ، آَخْيُت بَْينِي وََبْيَن َحْمَزةَ : إِْسحَاَق ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الْبََراِء ، أَنَّ زَْيَد بن حَارِثَةَ ، قَالَ 
َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ ، َعْن َحجَّاجِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، -٤٥٢٨

كَانَ َحْمَزةُ َعمُّ َرسُولِ اللَّهِ : بن أَْرطَاةَ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ِمقَْسمِ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، قَالَ 
  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَخو َزْيِد بن َحارِثَةَ آَخا بَْيَنُهَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَّ
ِد اللَّهِ  بن َعْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثََنا زَِياُد -٤٥٢٩

قَالَ زَْيُد بن َحارِثَةَ ِفي اْبَنِة َحْمَزةَ : الَْبكَّاِئيُّ ، َعْن َحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ِمقَْسمِ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .أَبِيَها اْبَنةُ أَِخي آَخا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبيْنِي َوَبْيَن : 

ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّ -٤٥٣٠
  َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن أَُسامَةَ

َبشِّرِ الَْمشَّاِئَني ِفي الظُّلَمِ إِلَى : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بِيِه زَْيِد بن حَارِثَةَ ، قَالَ بن َزْيٍد ، َعْن أَ
  .الَْمسَاجِدِ بنورٍ َيْوَم الْقَِياَمِة َساِطعٍ 

أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َحمَّادُ بن أَُساَمةَ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي  -٤٥٣١
ِد الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ وََيحَْيى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن حَاِطبٍ وََيحَْيى بن َعْب

َخَرجَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْرِدِفي : ْيٍد ، َعْن أَبِيِه زَْيِد بن حَارِثَةَ ، قَالَ َحاِطبٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن َز
فْرَِتَنا ، ثُمَّ َرِكبَ ِفي ُسإِلَى ُنُصبٍ ِمَن األَْنَصابِ ، فَذََبْحَنا لَُه َشاةً ثُمَّ َصنَْعَناَها ِفي اِإلرَِّة ، فَلَمَّا َنِضَجِت اسَْتخَْرْجَناها 

بن َعْمرِو بن ُنفَْيلٍ ، فََحيَّا أََحُدُهَما  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َناقََتُه َوُهَو ُمْردِِفي فَلَمَّا كُنَّا بِأْعلَى َمكَّةَ لَِقَيُه َزْيُد
َما ِلي أََرى قَْوَمَك قَْد َشنِفُوَك وكََرُهوَك ؟ فَقَالَ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َصاِحَبُه بَِتِحيَِّة الَْجاِهِليَِّة ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ

يَن ، حَتَّى ُت أَْبتَِغي َهذَا الدَِّواللَِّه إِنَّ ذَِلَك ِمنُْهْم لَبَِغْيرِ َما ثَاِئَرٍة كَاَنْت مِنِّي إِلَيْهِْم إِال أَنِّي أََراُهْم ِفي َضاللٍ ، فَخََرْج: 
َواللَِّه َما َهذَا بِالدَّْينِ الَِّذي أَْبَتِغي بِهِ : قَِدْمُت َعلَى أَْحبَارِ خَْيَبَر ، فََوَجْدتُُهْم َيْعُبُدونَ اللََّه ، وُيْشرِكُونَ بِِه ، فَقُلُْت 

  :لََّه وُيْشرِكُونَ بِِه ، فَقُلُْت فََخَرْجُت حَتَّى قَِدْمُت َعلَى أَحَْبارِ الشَّامِ ، فََوَجْدتُُهْم َيعُْبُدونَ ال

إِنَّكَ لََتْسأَلُ َعْن َدْينٍ َما َنْعلَُم أََحًدا َيعُْبُد اللَّهَ : َواللَِّه َما َهذَا بِالدَّْينِ الَِّذي َخَرْجُت أَْبَتِغي ، فَقَالَ َحْبٌر ِمْن أَحَْبارِ الشَّامِ 
إِنَّ كُلَّ ِمْن رَأَْيَت ِفي : تَّى قَِدْمُت َعلَْيِه ، فَأَْخبَْرُتُه بِالَِّذي َخَرْجُت لَُه ، فَقَالَ ِلي بِِه إِال َشْخًصا بِالَْجزِيَرِة ، فَخََرْجُت َح

آِمْن بِِه ، ْرجِْع فََصدِّقُْه َوَضاللٍ ، وَإِنََّك لََتسْأَلُ َعْن َدْينِ اللَِّه َوَمالِئكَِتِه ، َوقَدْ َخَرَج ِفي أَْرِضكَ َنبِيٌّ أَْو ُهَو َخارٌِج ، فَا



: فَأََناخَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َناقََتُه ، فََوَضَع السُّفَْرةَ َبْيَن َيَدْيِه ، فَقَالَ : فََرَجْعُت فَلَْم أَخَْتبِْر نَبِيا َبْعُد ، قَالَ 
إِنَّا ال َنأْكُلُ َشْيئًا ذُبَِح ِلَغْيرِ اللَِّه ، ثُمَّ َتفَرَّقَْنا ، : لَ َزْيُد بن َعْمرٍو َشاةٌ ذََبْحَناَها لُِنُصبِ كَذَا كَذَا ، فَقَا: َما َهذَا ؟ قَالَ 

اللَّهِ َصلَّى اللَُّه  َوَماَت َزْيُد بن َعْمرِو بن ُنفَْيلٍ قَْبلَ أنْ ُيْبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َرسُولُ: قَالَ 
ةَ ، أََنا خَاِلٌد ، ُيْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة أُمَّةً َوْحَدُه ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّ: لَْيِه َوَسلََّم َع

حَْيى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحاِطبٍ ، َعْن أَُساَمةَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، وََي
  .خََرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْرِدِفي ، فَذَكََر َنْحَوُه : بن َزْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي  -٤٥٣٢
  َسلََمةَ ، َوَيحَْيى بن

طُفُْت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت : َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحاِطبٍ ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
َألُعوَدنَّ َحتَّى أُْبِصرَ : ال َتَمسََّها ، فَقُلُْت : فَلََمْسُت َبْعَض اَألصَْنامِ ، فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َيْومٍ

  .الْكَِتاُب فََوالَِّذي أَكَْرَمُه : أَلَْم ُتْنَه َعْن َهذَا ؟ ، قَالَ : َما َيقُولُ ، ثُمَّ َمَسسُْتَها ، فَقَالَ 
بن فَُراتٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ِعيَسى التَّنُوِخيُّ ، َحدَّثََنا زَِياُد بن الَْحَسنِ -٤٥٣٣

كُْنُت غُالًما َعلَى َعْهدِ : بن َحارِثَةَ ، قَالَ  الْقَزَّاُز ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ َعاِمرِ بن َواِثلَةَ ، َعْن َزْيِد
اْنطَِلقُوا بنا إِلَى إِْنَساٍن قَْد : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ 

َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمِشي وَأَْصحَاُبُه َمَعُه ، َحتَّى َدَخلُوا َبْيَن َحاِئطَْينِ ِفي فَاْنطَلََق : رَأَْيَنا شَأَْنُه ، قَالَ 
غَْيَر اْمَرأَةٍ  ارِ أََحًداُزقَاقٍ طَوِيلٍ ، فَاْنَتَهْوا إِلَى بَابٍ َصِغريٍ ِفي أَقَْصى الزِّقَاقِ ، فََدَخلُوا إِلَى دَارٍ ، فَلَْم َيَرْوا ِفي الدَّ

َنَرى ِقْرَبةً َوال َنَرى َحاِملََها كَلُِّموا الْمَْرأَةَ ، فَأَشَاَرتِ إِلَى قَِطيفٍَة ِفي : َواِحَدٍة ، َوإِذَا ِقْرَبةٌ َعِظيَمةٌ َمَألى َماًء ، فَقَالُوا 
َشفُوها فَإِذَا َتْحَتَها إِْنَسانٌ ، فََرفََع رَأَْسُه ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ اْنظُُروا إِلَى َما َتْحَت الْقَِطيفَِة ، فَكَ: َناِحَيةِ الدَّارِ ، فَقَالَِت 
  َيا ُمَحمَُّد: َشاَه الَْوْجُه ، فَقَالَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

إِنِّي : ُت لََك َخْبأً ، فَأَْخبِرْنِي َما ُهَو ؟ َوقَالَ َألْصحَابِِه قَْد َخبَأْ: ِلَم تَفَحَُّش َعلَيَّ ؟ فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
اْخَسأْ َما َشاَء اللَُّه كَانَ ، ثُمَّ : ُدخٌّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَْد َخَبأْتُ لَُه ُسوَرةَ الدَُّخاِن ، فَقَالَ 

  .اْنَصَرَف 
َراهِيُم بن ا َحفْصُ بن َعْمرِو بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمحَبَّبٍ أَُبو َهمَّامٍ الدَّاللُ ، َحدَّثََنا إِْبَحدَّثََن -٤٥٣٤

قْتُ بِفََرسٍ ِلي ، فَرَأَْيتُ َتَصدَّ: طَْهَمانَ ، َعْن َجابِرٍ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َهزِيلِ بن ُشَرحْبِيلَ ، َعْن زَْيِد بن حَارِثَةَ ، قَالَ 
  .لُْتُه َعْنَها اْبنََتَها ُيقَاُم بِالسُّوقِ ، فَأََرْدُت أَنْ أَشَْترِيََها ، فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَ

الْوَِليُد بن ُشجَاعٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَِياُد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن اللَّْيِث الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ -٤٥٣٥
ِفي َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ أَنَُّه َخْيثََمةَ ، َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْنٍد ، َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ، َعْن زَْيِد بن حَارِثَةَ ، أَنَُّه َحَملَ َعلَى فََرسٍ 

ورٌ َعلَْيِه الْكَِتاَب َما َمسَّ ِمنَْها َصَنًما َحتَّى أَكَْرَمُه اللَُّه ، وَأَنَْزلَ َعلَْيِه السُّوَق يَُباُع ، َوُهَو َمْضُر َوَجَدُه بَْعُد ِفي وَأَْنَزلَ
َعلَى فََرسٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ،  إِنِّي كُْنتُ َحَملُْت: َمْهُزولٌ ، فََساَوَم بِِه ، ثُمَّ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ لَُه 

 ؟ فََنَهاُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى َوإِنِّي قَْد َوَجْدُتُه ُيبَاُع ِفي السُّوقِ بِثََمنٍ َيِسريٍ َمْهزُولٍ َمْضرُورٍ ، َوقَْد َعَرفُْت َعَرقَُه ، أفَأَْشَترِيِه
  اللَُّه َعلَْيِه



  .َوَسلََّم ، أنْ َيْشتَرَِيُه 
ِثريٍ ، َعْن ثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، أَْخبََرنِي كَِثُري بن أَبِي كََحدَّ -٤٥٣٦

َوَسلََّم َعْن َوقِْت َصالِة الصُّْبحِ ؟  َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َزْيِد بن حَارِثَةَ ، أَنَّ َرُجال سَأَلَ سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
لُْجْحفَِة ، َصالَها ِحنيَ َصلَِّها َمَعَنا الَْيْوَم َوغًَدا ، فَلَمَّا كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقَاعِ َنمَِرةَ ِمَن ا: فَقَالَ 

أَقُبَِض َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْو : طًُوى أَخََّرَها ، حَتَّى قَالَ النَّاُس طَلََع أَوَّلُ الْفَْجرِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِِذي 
َألصَاَبكُمْ  لَْو فََعلُْتْم: لَوْ َصلَّْيَنا ، قَالَ : َما قُلُْتْم ؟ قَالُوا : َصلَّْيَنا ، فََصلَّى أََماَم الشَّْمسِ ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى النَّاسِ ، فَقَالَ 

  .َوقْتَُها َما َبْيَن َصالِتيَّ : َعذَاٌب ، ثُمَّ َدَعا السَّاِئلَ ، فَقَالَ 
  زَْيُد بن ُبوال َموْلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

يلَ ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الشَّنِّيُّ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِع -٤٥٣٧
َسِمْعُت : َسِمْعُت بِاللَ بن َيَسارِ بن َزْيٍد مَْولَى َموْلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ : ُعَمُر بن ُمرَّةَ ، قَالَ 

َمْن قَالَ أَْسَتْغِفرُ اللََّه الَِّذي ال إِلََه إِلَّا ُهَو : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  أَبِي ، ُيَحدِّثُ ، َعْن َجدِّي ، أَنَّ َرُسولَ
  .َوأَتُوُب إِلَْيِه غُِفَر لَُه ، َوإِنْ كَانَ فَرَّ ِمَن الزَّْحِف 

  ْدرِيٌّ َنقِيٌبزَْيُد بن سَْهلٍ أَُبو َسْهلٍ أَُبو طَلَْحةَ اَألْنصَارِيُّ َعقَبِيٌّ َب
٤٥٣٨-  

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ِفي َتْسِمَيِة َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس
بن النَّجَّارِ ، َوُهْم بنو َحِديلَةَ ، أَُبو طَلَْحةَ َسْهلُ بن زَْيِد بن  أَْصحَابِ الْعَقََبِة ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْمرِو بن َماِلِك

سَْهلُ بن زَْيٍد ِفي َتْسِمَيِة شهد الْعَقََبةَ ، َوقَالَُه َعلَى الصَّوَابِ ِفي َتْسِمَيةِ : اَألْسَوِد َوُهَو َنِقيٌب ، َهكَذَا قَالَ اْبُن لَهِيَعةَ 
  .َمْن َشهَِد َبْدًرا 

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٤٥٣٩
طَلَْحةَ زَْيُد بن سَْهلٍ ، ِمْن بين  فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيةِ شهدالْعَقََبةَ ِمَن األَْنصَارِ ، أَُبو

  .النَّجَّارِ ، َوشَهَِد َبْدًرا 
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٤٥٤٠

َن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعِديِّ بن َعْمرِو بن َماِلِك بن النَّجَّارِ بن أَْوسٍ أَُبو طَلَْحةَ ، َواْسُمُه َزْيدُ ِفي َتْسِمَيِة شهدالَْعقََبةَ ِم
  .بن َسْهلِ بن اَألْسَوِد بن حََرامِ بن َعْمرِو بن َزْيٍد َمنَاةُ بن َعِديِّ بن َعْمرِو بن َماِلٍك 

الَْمِدينِيِّ فُْسُتقَةَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ الصَُّداِئيُّ ، َعْن ، َيْعقُوَب بن إِْبَراهِيَم بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ -٤٥٤١
اةُ بن زَْيُد بن سَْهلِ بن اَألْسَودِ بن َحَرامِ بن َعْمرِو بن زَْيٍد َمَن: أَُبو طَلَْحةَ : َسْعيٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ، قَالَ 

  .َعِديِّ بن َعْمرِو بن َماِلِك بن النَّجَّارِ 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن -٤٥٤٢

أَُبو طَلَْحةَ زَْيُد بن سَْهلٍ ، َسِمْعُت اْبَن : َسِمْعُت ُمحَمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ 
  .قَالَ ِلي بَْعُض َولَِدِه : إِْدرِيَس ، َيقُولُ 

َعْن أََنسٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َجعْفَُر بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ثَابٍِت ، -٤٥٤٣
أََما إِنِّي ِفيَك لََراِغَبةٌ ، َوَما ِمثْلَُك يَُردُّ ، َولَِكنََّك َرُجلٌ كَاِفٌر ، : َخطََب أَُبو طَلَْحةَ أُمَّ ُسلَْيمٍ ، قَْبلَ أَنْ ُيْسِلمِ ، فَقَالَْت : 



  .َها َوأََنا اْمَرأَةٌ َمْسلََمةٌ ، فَإِنْ ُتْسِلْم فَذَِلَك َمْهرِي ال أَسْأَلَُك غَْيَرُه ، فَأَْسلََم أَُبو طَلَْحةَ َوَتزَوََّج
الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُموَسى الِْفطْرِيُّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد -٤٥٤٤

ْيمٍ قَْبلَ أَبِي طَلَْحةَ َتزَوََّج أَُبو طَلَْحةَ أُمَّ ُسلَْيمٍ ، َوكَانَ َصدَاُق َما َبيَْنُهَما اِإلْسالُم ، أَْسلََمْت أُمُّ ُسلَ: بن أَبِي طَلَْحةَ ، قَالَ 
  .إِنِّي قَْد أَْسلَْمُت ، فَإِنْ أَْسلَْمَت َنكَْحُتَك ، فَأَْسلََم َوكَانَ َصدَاُق َما بَْيَنُهَما اِإلْسالُم : فََخطََبَها ، فَقَالَْت 

بن َعْبِد الصََّمدِ بن َعْبِد الَْوارِِث ، َحدَّثََنا أَبِي ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث -٤٥٤٥
  .ى إِْسالِمِه َحدَّثََنا حَْرُب بن َمْيُموٍن ، َعنِ النَّْضرِ بن أََنسٍ ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ أُمَّ ُسلَْيمٍ َتَزوََّجتْ أََبا طَلَْحةَ َعلَ

رَِميُّ ، َحدَّثََنا صَاِلُح بن َعْبدِ اللَِّه التِّرِْمِذيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْض -٤٥٤٦
  َعبَّاِد بن َمْنُصورٍ ، َعْن أََنسٍ ،

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه اتََّخذَ أَُبو طَلَْحةَ اَألْنصَارِيُّ َمْسجًِدا ِفي َدارِِه ، فَأَْرَسلَ إِلَى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى : قَالَ 
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِي َوبِأَبِي طَلَْحةَ َوأُمُّ ُسلَْيمٍ َخلْفََنا 

َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ،  -٤٥٤٧
مَّا قُبَِض النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه كَانَ أَُبو طَلَْحةَ ، ال َيُصوُم َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَْجلِ الَْغْزوِ ، فَلَ: 

  .ًحى أَوْ َيْوَم ِفطْرٍ َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم أََرُه ُيفِْطُر إِال َيْوَم أَْض
اُد بن َسلََمةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّ -٤٥٤٨

  .اِة َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى مَاَت ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ أََبا طَلَْحةَ ، َسَرَد الصَّْوَم بَْعَد َوفَ
ْن ثَابٍِت ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َع -٤٥٤٩

  .للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم آَخى َبْيَن أَبِي ُعبَْيَدةَ وَأَبِي طَلَْحةَ أََنسٍ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا
  ِذكُْر َوفَاِة أَبِي طَلْحَةَ

  الَْبحْرِ َماَت بِالَْمِديَنِة ، فَأَمَّا َمْن ذَكََر أَنَُّه مَاَت غَازًِيا ِفي: مَاَت غَازًِيا ِفي الَْبْحرِ ، َوِقيلَ : َوقَِد اْخُتِلَف ِفي َوفَاِتِه فَِقيلَ 
ثََنا َحمَّاُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمحَمَِّد بن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّ -٤٥٥٠

  َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َوَعِليِّ بن َزْيٍد

لَْحةَ ، غَازًِيا ِفي الَْبْحرِ ، فََماَت ِفي السَِّفيَنِة ، فَلَْم َيجِدُوا لَُه َمكَاًنا َيْدِفُنوَنهُ خََرَج أَُبو طَ: ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، قَالَ 
َماَت : قَالَ  كََما ُهَو ، َوأَمَّا َمْنِفيِه ، فَاْنَتِظُروا بِهِ ِستَّةَ أَيَّامٍ َحتَّى َوَجدُوا لَُه بَْعَد َسْبعٍ َمكَاًنا َيْدِفنُوَنُه ِفيْه َولَْم ُيغَيِّْر 

  .بِالَْمِديَنِة 
ُتُوفَِّي أَُبو طَلَْحةَ َسَنةَ أَْرَبعٍ َوثَالِثَني ، : َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٤٥٥١

  .َسَنةَ َسْبِعَني ، َواْسُمُه َزْيدُ بن َسْهلٍ  َوَصلَّى َعلَْيَه ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه
: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َوُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَاال  -٤٥٥٢

إِنَّ : عٍ وَثَالِثَني ، َوَصلَّى َعلَْيِه ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ َماَت اْبَن َسْبِعنيَ َسَنةً ، َوقَْد ِقيلَ َماَت أَُبو طَلَْحةَ َزْيُد بن َسْهلٍ َسَنةَ أَْرَب
  .أََبا طَلَْحةَ َماَت َسَنةَ اثَْنَتْينِ وَثَالِثَني 

  َما أَسَْنَد أَُبو طَلَْحةَ اْبُن َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي طَلْحَةَ
 اللَّهِ بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِدَحدَّثََنا إِْسحَاُق  -٤٥٥٣

ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّ: َسِمْعُت أََبا طَلَْحةَ ، َيقُولُ : بن ُعْتَبةَ ُعْتَبةَ أَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ ، َيقُولُ 



  .ال َتْدُخلُ الَْمالِئكَةُ َبْيًتا ِفيِه كَلٌْب َوال صُوَرةُ َتمَاثِيلَ : َيقُولُ 
  ، َحدَّثَنَاعٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َصَدقَةَ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِعيَسى بن ُسَمْي -٤٥٥٤

ْن أَبِي طَلَْحةَ ، َرِضَي َرْوُح بن الْقَاِسمِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َع
  .ال َتْدُخلُ الَْمالِئكَةَ بَْيًتا ِفيِه كَلٌْب َوال ُصوَرةٌ  :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 

  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، ح -٤٥٥٥
نِ أَبِي ذِئْبٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َوَحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الَْباْبلُتِّيُّ ِكالُهَما ، َعنِ اْب

ال َتْدُخلُ الَْمالِئكَةُ : لََّم ، قَالَ ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .َبْيًتا ِفيِه كَلٌْب َوال صُوَرةٌ 

  ثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ ، حَحدَّ -٤٥٥٦
  َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح

ْهرِيُّ ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا الزُّ: َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ، قَالُوا 
ال َتْدُخلُ الَْمالِئكَةُ َبيًْتا ِفيِه كَلٌْب َوال : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .ُصوَرةٌ 
بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي يُوُنسُ بن َيزِيَد ،  َحدَّثََنا َهاُرونُ -٤٥٥٧

َسِمْعتُ : ، َيقُولُ  َسِمْعُت أََبا طَلَْحةَ: َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، أَْخبََرنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه ، ،أَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ ، َيقُولُ 
  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،

  .ال َتْدُخلُ الَْمالِئكَةُ َبْيًتا ِفيِه كَلٌْب َوال صُوَرةٌ : َيقُولُ 
لَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، َعنِ اْبنِ أَِخي َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد ا -٤٥٥٨

: َسِمْعُت أََبا طَلَْحةَ ، َيقُولُ : الزُّْهرِيُّ ، َعْن َعمِِّه ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، ،أَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ ، َيقُولُ 
  .ال َتْدُخلُ الَْمالِئكَةُ َبْيًتا ِفيِه كَلٌْب َوال صُوَرةٌ : َسلََّم ، َيقُولً َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َعنِ الَْولِيِد بن كَِثريٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن إِْسحَاقِ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو َمرَْيَم ، -٤٥٥٩
: أََبا طَلَْحةَ ، قَالَ  ُن ِشهَابٍ ، َحدَّثَنِي ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعبَّاسِ ، َحدَّثَُه ، أَنَّ، َحدَّثَنِي اْب

  .ِفيِه كَلٌْب َوال صُوَرةٌ  ال َتْدُخلُ الَْمالِئكَةُ َبْيًتا: َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
ْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الَْحَسنِ الْحَْورَانِيُّ ، َعنِ الَْولِيِد بن ُم -٤٥٦٠

، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  األَْوَزاِعيُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه
  .ال َتْدُخلُ الَْمالِئكَةُ َبْيًتا ِفيِه كَلٌْب َوال صُوَرةٌ : َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ ، َعنِ الَْحَسنِ بن سَْعٍد  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو -٤٥٦١
  ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَْخَبرَنِي أَُبو طَلَْحةَ ، أَنّ َرُسولَ

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرنَ َبْيَن الَْحجِّ وَالُْعْمَرِة 
  ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، ح َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ -٤٥٦٢

وَأَُبو  ا بن أَبِي َزاِئَدةَ ،َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّ



َحدَّثَنِي أَُبو طَلَْحةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َسْعٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .َعلَْيِه َوَسلََّم قََرنَ َبْيَن الَْحجِّ َوالُْعْمَرِة 

  ي طَلْحَةَزَْيُد َخاِلٍد الُْجَهنِيُّ ، َعْن أَبِ
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح -٤٥٦٣

ِه ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، قَاال َحدَّثََنا خَاِلُد بن َعْبِد اللَّ
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : بن َيسَارٍ ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ اَألْنصَارِيِّ ، قَالَ  َصاِلحٍ ، َعْن َسِعيِد

  .ال َتْدُخلُ الَْمالِئكَةُ َبْيًتا ِفيِه كَلٌْب َوال ِتْمثَالٌ : َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
َحدَّثََنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن َسْعٍد ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن بِْشرِ  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، -٤٥٦٤

إِنَّ : الَ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَ: بن َسِعيٍد ، َعْن زَْيِد بن َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، قَالَ 
  .الَْمالِئكَةَ ال َتْدُخلُ َبْيًتا ِفيهِ ُصوَرةٌ 

  لِ بنَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن ُسهَْي -٤٥٦٥

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : َخاِلٍد الْجَُهنِيِّ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ األَْنَصارِيِّ ، قَالَ  أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن َسعِيِد بن َيسَارٍ ، َعْن َزْيدِ بن
  .ال َتْدُخلُ الَْمالِئكَةُ َبْيًتا ِفيِه كَلٌْب َوال ِتْمثَالٌ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيٌّ  -٤٥٦٦
اِلٍد الُْجهَنِيَّ َحدَّثَُه ، أَنَّ أََبا الَْحارِِث ، أَنَّ ُبكَْيرَ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ ، َحدَّثَُه أَنَّ بِْشَر بن سَِعيٍد ، َحدَّثَهُ أَنَّ زَْيَد بن َخ

  .ال َتْدُخلُ الَْمالِئكَةُ بَْيًتا ِفيِه صُوَرةٌ : َحةَ ، َحدَّثَُه ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ طَلْ
  أََنُس بن َماِلٍك ، َعْن أَبِي طَلْحَةَ

دَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، َح -٤٥٦٧
  .ٍ كُْنُت ِفيَمْن ُصبَّ َعلَْيِه النُّعَاُس َيْوَم أُُحٍد : أَبِي طَلَْحةَ ، قَالَ 

، يزيد بن زريع ، َحدَّثََنا َسعِيٌد ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ، الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسّي َحدَّثََنا -٤٥٦٨
َوكَانَ السَّْيُف َيْسقُطُ ِمْن َيَدِه فَآُخذُُه ، : قََتاَد ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، أَنَُّه كَانَ ِممَّْن غَِشَيُه النُّعَاُس َيْومَِئٍذ ، قَالَ 

  .َوَيْسقُطُ ِمْن َيِدي ثُمَّ آُخذُُه ِمَن النَُّعاسِ 
لَى ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعيَّاُش بن الَْولِيِد الرَّقَّاُم ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْع -٤٥٦٩

  ىأَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ

َبْدرٍ حَْيثُ جِيفَْت ، َوكَانَ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بَِبْضَعٍة وَثَالِثنيَ َرُجال ِمْن َصنَادِيِد قَُرْيشٍ ، فَأُلْقُوا ِفي طًُوى ِمْن أَطَاوِي
أََمَر بِرَاِحلَِتِه ، فََشدَّ َعلَْيَها َرْحلََها ، ثُمَّ َمَشى وَاتََّبَعهُ إِذَا ظََهَر َعلَى قَْومٍ أَقَاَم بِالْعَْرَصِة ثَالثًا ، فَلَمَّا كَانَ الَْيْوُم الثَّاِلثُ 

َيا فُالنَ بن فُالٍن َوَيا فُالنَ بن فُالٍن ، : َما َنَراُه ُمْنطَِلقًا إِال ِلبَْعضِ حَاَجِتِه ، ثُمَّ أََتى ُشقَّةَ الْبِئْرِ ، فَقَالَ : أَْصحَاُبُه ، قَالُوا 
: بَُّنا َحقًّا ، قَالَ ُعَمُر كُْم كُنُْتْم أَطَْعُتُم اللََّه َوَرسُولَُه ، فََهلْ َوَجدُْتْم َما َوَعَد رَبُّكُمْ َحقًّا فَقَْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َرَوِددُْتْم أَنَّ

بَِيِدِه َما أَْنُتْم بِأَْسَمَع ِلَما أَقُولُ ِمْنُهْم ، قَالَ  َوالَِّذي نَفُْس ُمحَمٍَّد: َيا َرسُولَ اللَِّه أَُتِكلُِّم أَْجَساًدا ال أَْروَاَح ِفيَها ؟ قَالَ 
  .أَْحَياُهمُ اللَُّه وَاللَِّه لَُه َحتَّى َسِمُعوا قَْولَُه : قَالَ قَتَاَدةُ : َسِعيٌد 
  بن ُمَعاٍذ َوَعْبُد اَألْعلَى ، ح َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ -٤٥٧٠

َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ : ال َوَحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُمَحمٍَّد الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ، ُمَعاذُ بن ُمَعاٍذ ، قَا



كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا غَلََب قَْوًما أََحبَّ أَنْ يُِقيمَ : ، قَالَ  ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ
  .بِعَْرَصتِهِْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ أَْو ثَالثَ لََيالٍ 

ُبو الُْجَماِهرِ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َبِشريٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَ -٤٥٧١
  قََتاَدةَ ،

إِنَّا إِذَا َنَزلَْنا بِسَاَحةِ { اآلَيةَ َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا صَبََّح َخْيَبَر َتال َهِذِه
  .} اُح الُْمْنذَرِيَنقَْومٍ فََساَء َصَب

َنا َسعِيٌد ، َعْن قََتاَدةَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثَ -٤٥٧٢
َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا صَبََّح خَْيَبَر َوقَْد أََخذُوا َمسَاِحيَُهْم َوَمكَاِتلَُهمْ  ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

ُمْدبِرِيَن ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه  ، َوغََدْوا َعلَى ُحُروِثهِْم ، فَلَمَّا َرأَْوا َنبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَعُه الَْخمِيُس َنكَُصوا
} إِنَّا إِذَا َنَزلَْنا بَِساَحِة قَْومٍ فََساَء َصبَاُح الْمُْنذَرِيَن{اللَُّه أَكَْبرُ اللَُّه أَكَْبرُ اللَُّه أَكَْبُر خَرَِبْت َخيَْبُر : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َص
.  

ِهيَم ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَبِي الُْمِغَريِة الْعَْبِسيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْرا -٤٥٧٣
كُْنُت َرِديَف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْو قُلُْت إِنَّ ُركَْبِتي َتَمسُّ ُركَْبِتهِ : ثَابٌِت ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، قَالَ 

هِْم ، ُهمْ َحتَّى إِذَا كَانَ عِْنَد السََّحرِ ، َوذََهَب ذُو الضَّْرعِ إِلَى َضْرِعِه َوذُو الزَّْرعِ إِلَى َزْرِعِه أَغَاَر َعلَْي، فََسكََت َعْن
  .} إِنَّا إِذَا نََزلَْنا بِسَاَحِة قَْومٍ فََساَء َصَباحُ الْمُْنذَرِيَن{: َوقَالَ 
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ : الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو ، َوَعْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ ، قَاال  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد -٤٥٧٤
  الدَِّمشِْقيُّ

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى ال: ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َبِشريٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، قَالَ 
  .لَبَّْيَك بَِحجٍَّة َوُعْمَرٍة َمًعا : ِفي َتلْبَِيَتِه 
نِ بن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َخالٍد الَْباهِِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَم -٤٥٧٥
َرَمقُْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْصَحاَبهُ : مَّادُ بن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َح

  .َيْوَم أُُحٍد فَلَْم أََر أََحًدا إِال َوُهَو يََملُّ َتْحَت ُجْحفَِتِه ِمَن النَُّعاسِ 
 ، لَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َخالٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُحَمْيٍدَحدَّثََنا ا -٤٥٧٦

  .كُْنُت ِفيَمْن ُصبَّ َعلَْيِه النُّعَاُس َيْوَم أُُحٍد : َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، قَالَ 
 ن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ثَابٌِت ، َعْنَحدَّثََنا َعِليُّ ب -٤٥٧٧

ألَْنَصارِ َخيًْرا ، فَإِنَّكُْم َجَزاكُُم اللَُّه َيا َمْعَشَر ا: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، قَالَ 
  .َما َعِلْمُت أَِعفَّةٌ ُصُبٌر 

َحدَّثََنا عَْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه : َحدَّثََنا َوَزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، ُمحَمَُّد بن صَاِلحِ بن الَْوِليدِ النَّْرِسيُّ قَاال  -٤٥٧٨
بن َعْبِد الَْوارِِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ثَابِتٍ الُْبَنانِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد 

  أقْرِْئ: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ 



  . قَْوَمَك السَّالَم فَإِنَُّهْم َما َعِلْمُت أَِعفَّةٌ ُصُبٌر
  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحْمدََوْيِه الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، ح -٤٥٧٩

: ِقيلَ ِلَمطَرٍ وَأََنا ِعْنَدُه : َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، قَالَ : َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ ، قَاال 
أََخذَُه َعْن أََنسٍ ، وَأََخذَهُ أََنٌس ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، َوأََخذَُه أَُبو : ِممَّْن أََخذَ الَْحَسُن ، الُْوُضوُء ِممَّا َمسَِّت النَّاُر ؟ فَقَالَ 

  .طَلَْحةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن إِْسَماعِيلَ  َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َيْعقُوَب -٤٥٨٠

َيا َرسُولَ : لَ َمِت الَْخْمُر ، قَاالسُّدِّيُّ ، َعْن َيْحَيى بن َعبَّاٍد َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، أَنَُّه اْبتَاَع َخمًْرا َألْيَتامٍ فَلَمَّا ُحرِّ
ال ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد بن َحيَّانَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعنِ : أتَِّخذَُها َخال ؟ قَالَ ، اللَِّه 

  .لَْحةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنحَْوُه السُّدِّيِّ ، َعْن أَبِي ُهَبْيَرةَ َيْحَيى بن َعبَّاٍد ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَ
ْن أََنسٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر ، َعْن لَْيٍث ، َعْن َيْحَيى بن َعبَّاٍد ، َع -٤٥٨١

َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنِّي اشَْتَرْيتُ َخْمًرا َألْيَتامٍ ِفي ِحجْرِي : نَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت أََتْيُت ال: أَبِي طَلَْحةَ ، قَالَ 
  أَهْرِقِ: إِنََّها َأليَْتامٍ ، قَالَ ، َيا َرسُولَ اللَِّه : أَهْرِقِ الَْخْمَر َواكِْسرِ الدَِّنانَ ، فَقُلُْت : ، فَقَالَ 

  .َخْمَر َواكِْسرِ الدَِّنانَ الْ
َمُر بن ُردَْيحٍ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الَْمِلِك بن أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا ُع -٤٥٨٢

  .َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعنِ الَْخِليطَْينِ  َعْن َعطَاِء بن أَبِي َمْيُموَنةَ ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، أَنّ
َحدَّثََنا ُعمَرُ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن زَْيِد بن الَْحرِيشِ اَألهَْوازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي الشََّوارِبِ ، -٤٥٨٣

  .َراِن بن أَبِي َمْيُموَنةَ ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعنِ اَألقْ بن ُردَْيحٍ ، َعْن َعطَاِء
لَْيَمانُ بن بِاللٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي أَِخي ُس -٤٥٨٤

َمْن َصلَّى َعلَيِّ : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، قَالَ 
  .َصالةً َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْشًرا 

َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا : بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق الُْمَخرِِّميُّ قَاال  َحدَّثََنا َوأَحَْمُد -٤٥٨٥
َوَسلََّم فََرأَْيُتُه َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َجْسُر بن فَْرقٍَد ، َعْن ثَابٍِت َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، قَالَ 

َوَما َيْمَنعَُنيِ َوالَْملَكُ : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما رَأَيُْتَك أَطَْيَب َنفًْسا مِْنَك الَْيْوَم ، فَقَالَ : طَيَِّب النَّفْسِ َحَسَن الْبِْشرِ ، فَقُلُْت 
  كَِتي َعشًْرا ، َوَمْن َسلََّم َعلَْيَك َسلَّْمُت َعلَْيِهَخبََّرنِي أَنَُّه َمْن َصلَّى َعلَْيَك َصلَّْيُت َعلَْيِه أََنا وَمالِئ

  .أََنا وَمالِئكَِتي َعْشًرا 
َحدَّثََنا صَاِلُح َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا صَاِلُح بن َماِلكٍ الُْخوَارِزِْميُّ ،  -٤٥٨٦

َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَرَأَْيُت ِمْن : ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، قَالَ  الُْمرِّيُّ ، َعْن
ْيُتَك َعلَى مِثْلِ َهِذِه الَْحالِ قَطُّ ، َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما رَأَ: بِْشرِِه وطَالقَِتِه َشْيئًا لَْم أََرُه َعلَى ِمثْلِ ِتلْكِ الْحَالِ قَطُّ ، فَقُلُْت 

ي بِبِشَاَرٍة ِمْن رَبِّي ، َوَما َيْمَنَعُني َيا أََبا طَلَْحةَ َوقَْد خََرَج ِمْن ِعْنِدي جِْبرِيلُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم آنِفًا ، فَأَتَانِ: فَقَالَ 
ا ُركَ أَنَُّه لَْيَس أََحٌد ِمْن أُمَِّتَك ُيصَلِّي َعلَْيَك َصالةً إِلَّا صَلَّى اللَُّه وََمالِئكَُتُه َعلَْيِه بَِها َعشًْرإِنَّ اللََّه َبعَثَنِي إِلَْيَك أَُبشِّ: قَالَ 

.  
أَبِي ، َحدَّثَنِي عَْبُد الَْعزِيزِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد اللَِّه الِْفْرغَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الَْولِيِد الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثَنِي -٤٥٨٧



َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : بن أَبِي َسلََمةَ الَْماجُِشونُ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، قَالَ 
َما َرأَيُْتَك أَطَْيَب نَفًْسا َوال أَظَْهَر بِْشًرا مِْنَك ِفي ، َيا َرسُولَ اللَِّه : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَسَارِيُر َوْجهِِه َتبُْرُق ، فَقُلُْت 

: َوَما ِلي ال َتطَيبُ َنفِْسي َوال َيظَْهُر بِْشرِي ، َوإِنََّما فَاَرقَنِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم السَّاَعةَ ، فَقَالَ : َيْوِمَك َهذَا ، فَقَالَ 
  ْن صَلَّى َعلَْيَك ِمْن أُمَِّتَك َصالةً كََتَب اللَُّه لَُه بَِها َعْشَر َحَسنَاٍت َوَمَحا َعْنُه َعْشرَ َسيِّئَاٍتَيا ُمَحمَُّد َم

إِنَّ اللََّه َعزَّ : َيا جِْبرِيلُ َوَما ذَاكَ الَْملَُك ؟ ، قَالَ : َوَرفََعُه بَِها َعْشَر َدَرجَاٍت ، َوقَالَ لَُه الَْملَُك ِمثْلَ َما قَالَ لََك ، قُلُْت 
وَأَْنتَ َصلَّى اللَّهُ : لَ َوَجلَّ َوكَّلَ بَِك َملَكًا ِمْن لَُدنْ َخلِْقَك إِلَى أَنْ َيْبعَثََك ال ُيَصلِّي َعلَْيَك أََحٌد ِمْن أُمَِّتَك ، إِال قَا

  .َعلَْيَك 
  بِي ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا أَ -٤٥٨٨

اُد بن َعْمرٍو النَِّصيبِيُّ ، َحدَّثََنا َوَحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِثِ بن إِبَْراهِيَم الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّ
أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : لَْحةَ ، قَالَ زَْيُد بن ُرفَْيعٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، َعْن أَبِي طَ

َوَما َيْمنَُعنِي ، : أَْي َرُسولَ اللَِّه إِنََّك لَعَلى َحالٍ َما رَأَْيُتَك َعلَى ِمثْلََها ، قَالَ : َوُهَو َيَتَهلَّلُ َوْجُهُه ُمْستَْبِشًرا ، فَقُلُْت 
َبشِّرْ أُمََّتكَ أَنَُّه َمْن َصلَّى َعلَْيكَ َصالةً كُِتَب لَُه بَِها َعْشُر َحَسنَاٍت ، َوكُفَِّر : ْيِه السَّالُم آنِفًا ، فَقَالَ أَتَانِي جِْبرِيلُ َعلَ

  .َضْت َعلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة َعْنُه بَِها َعْشُر سَيِّئَاٍت ، َوُرِفعَ لَُه بَِها َعَشُر َدَرَجاٍت ، َوَردَّ اللَُّه َعلَْيِه ِمثْلَ قَْوِلِه ، َوُعرِ
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٤٥٨٩

ٍك ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى َعلَى أَنَّ أََبانَ بن أَبِي َعيَّاشٍ أَخَْبَرُهْم َعْن أََنسِ بن َماِل
  اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ بِأَنَّ لَكَ الَْحْمَد ال: َرُجلٍ ، َوُهَو َيقُولُ 

لَقَْد سَأَلَ اللََّه بِاالْسمِ الَِّذي إِذَا ُدِعَي بِهِ : ِإلكَْرامِ ، فَقَالَ إِلََه إِال أَْنَت الْمَنَّانُ َبِديُع السَّمََواِت وَاَألْرضِ ذُو الَْجاللِ وَا
  .أَجَاَب 
دَّثََنا ُعَمُر َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن ُموَسى بن َراِشٍد الُْمْسَتْمِلي الْكَبُِري ُمكُْحلَةُ ، َح -٤٥٩٠

ْوِصِليُّ ، َعْن َمَصاِد بن ُعقَْبةَ ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، أَنّ بن أَيُّوبَ الَْم
  .َوِصلَةٌ الصََّدقَةُ َعلَى الِْمْسِكنيِ َصَدقَةٌ َوَعلَى ِذي الرَِّحمِ َصَدقَةٌ : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  َعْبُد اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أَبِيِه
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، ح -٤٥٩١

  ا أَُبو الْوَِليِد ، حَحدَّثََن: َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم الطَّيَاِلِسيُّ ، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، قَاال 
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن : َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، قَالُوا 

أََتى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : بن أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  ثَابٍِت ، َعْن ُسلَْيَمانَ َموْلَى الَْحَسنِ بن َعِليٍّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه
إِنَّ : إِنَّا َنَرى ِفي َوْجهَِك َبشًَرا لَمْ َنكُْن نََراُه ، قَالَ ، َيا َرُسولَ اللَِّه : َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َوالْبِْشُر ُيَرى ِفي َوْجهِِه ، فَقِيلَ 

أََما تَْرَضى أَْو أَال يُْرِضيَك أَنْ ال ُيصَلَِّي َعلَْيَك أََحٌد ِمْن أُمَِّتَك إِال َصلَّْيُت : إِنَّ رَبَِّك ، َيقُولُ لََك : انِي ، فَقَالَ َملَكًا أََت
  َبلَى: َعلَْيِه َعْشًرا ، َوال ُيسَلُِّم َعلَْيَك إِال َسلَّْمُت َعلَْيِه َعْشًرا ؟ قُلُْت 

.  
  َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، ح: َوَزكَرِيَّا بن َحْمدََوْيِه الصَّفَّاُر ، أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ الَْجْوهَرِيُّ قَاال  َحدَّثََنا -٤٥٩٢



بن َحِكيمٍ ، َعْن إِْسحَاَق  َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ: َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَاال 
كُنَّا ُجلُوًسا َعلَى اَألفْنَِيِة ، فََمرَّ بنا النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

: إِنَّا جَلَْسَنا َنَتَحدَّثُ َنذْكُرُ اللََّه ، قَالَ ، َيا َرسُولَ اللَِّه : فَقُلَْنا  َما لَكُْم وَالُْجلُوَس َعلَى الصُُّعَداِت ؟: َوَسلََّم ، فَقَالَ 
، وإِْهَداُء السَّبِيلِ ، َوَردُّ السَّالمِ ، غَضُّ الَْبَصرِ : َيا َرسُولَ اللَِّه َوَما َحقَُّها ؟ قَالَ : فَأَْعطُوا الَْمَجاِلَس َحقََّها ، قُلَْنا 

  .المِ َوُحْسُن الْكَ
ُد بن ِمْسِكنيٍ الَْيَمانِيُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر ، َوأَْحَمُد بن َعْبدِ اللَِّه الْبَزَّارالتُّْستَرِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٤٥٩٣

َسِمْعُت إِْسَحاقَ بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ : الَ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُمَحمَِّد بن ُجنَاحٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن شُْعَبةَ ، قَ
، َوغََدا وَابَْتكََر ، َمْن غَسَّلَ َواغَْتَسلَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

كََتَب اللَُّه لَُه بِكُلِّ ُخطَْوٍة َخطَاَها إِلَى الَْمْسجِِد صَِياَم َسَنةٍ ، لَْم َيلْغُ ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة فَأَْنَصَت َو، َوَدَنا ِمَن اِإلَمامِ 
  .َوِقَياِمَها 
َعْمُرو بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي  -٤٥٩٤

  الَْحارِِث ، َعْن ُعَماَرةَ بن

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى غَزِيَّةَ ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبدِ اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ أََبا طَلَْحةَ ، َدَعا َرُسولَ اللَِّه 
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََصلَّى َعلَْيِه ِفي َمْنزِِلِه ، فََتقَدََّم َرسُولُ اللَِّه  ُعَمْيرِ بن طَلَْحةَ ِحَني ُتُوفِّي ، فَأََتاُهْم

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ أَُبو طَلَْحةَ َوَراَءُه َوأُمُّ ُسلَْيمٍ لَمْ َيكُْن َمَعُهْم غَْيرُُهْم 
ي فُ بن َيْعقُوَب الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َحَرِميُّ بن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبَِحدَّثََنا ُيوُس -٤٥٩٥

تََوضَّئُوا ِممَّا : َم ، قَالَ لََّبكْرِ بن حَفْصٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .َمسَِّت النَّاُر 

َعاوَِيةَ بن أَبِي ُمَزرِّدٍ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َحاِتٌم ، َعْن ُم -٤٥٩٦
َدَخلُْت الَْمْسجَِد فََعَرفُْت ِفي َوْجهِ : بِي طَلَْحةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، قَالَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن أَ

:  بِكَفَّيَْها ، فَقَالَْت َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْجُوَع ، فَسَأَلُْت أُمَّ ُسلَْيمٍ َهلْ ِعْنَدَك ِمْن َشْيٍء ؟ فَأََشاَرْت
ائِْتِه فََسارَُّه ِفي أُذُنِِه َواْدُعُه ، فَلَمَّا أَقَْبلَ أََنٌس ، قَالَ : اْصَنِعي اْعجِنِي وَأَْرَسلُْت أََنًسا ، فَقُلُْت : ِعْنِدي َشْيٌء ، فَقُلُْت 

َنَعْم ، : َشْيٍء أَْرَسلَكَ أَُبوكَ َيْدُعوَنا ؟ قَالَ أََنٌس  َهذَا َرُجلٌ قَْد أََتاكُمْ بَِخْيرٍ ، بِأَيِّ: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  قُوُموا: فَاْسَتقَْبلُْتُه ، قَالَ 

ي النَّاسِ ، َهذَا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أََتاَك ِف: بِْسمِ اللَِّه ، فَأَدَْبَر أََنٌس َيْشَتدُّ َحتَّى أََتى أََبا طَلَْحةَ ، فَقَالَ 
َماذَا َصنَْعَت بنا َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ إِنََّما َعَرفُْت : فَاْسَتقَْبلُْتُه ِعْندَ الْبَابِ َعلَى ُمْستَراحِ الدََّرَجِة ، فَقُلُْت : قَالَ أَُبو طَلَْحةَ 

ْبِشْر ، فََدَخلَ فَأََتى َبَصْحفَتِهِْم فَجََعلَ ُيسَوِّيها بَِيِدِه ، اْدُخلْ َوأَ: ِفي َوْجهَِك الْجُوَع ، فََصَنْعُت لََك َشيْئًا َتأْكُلُُه ، فَقَالَ 
َب ِمْنَها السَّْمُن ، َهلْ ِمْن كَايَنٍة ؟ َيْعنِي اُألُدَم ، فَأََتْوُه بِِعكَّتِهِْم ِفيَها َشْيٌء أَْو لَْيَس ِفيَها ، فَقَالَ بَِيِدِه فَاْنَسكَ: ثُمَّ قَالَ 

َوُهْم ُزَهاُء مِائٍَة ، فََدَخلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى َشبِعُوا ، َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : لَيَّ َعَشَرةً َعشََرةً ، قَالَ أَْدِخلْ َع: فَقَالَ 
  .كُلُوا أَنُْتْم َوِعيالُكُْم فَأَكَلُوا َوَشبِعُوا : َعلَْيِه َوَسلََّم ِللْفَْضلِ الَِّذي فََضلَ 

  َعْبٍد الْقَارِيُّ ، َعْن أَبِي طَلْحَةََعْبُد اللَِّه بن 
َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعمِّي ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ،  -٤٥٩٧



: الْقَارِيِّ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعْن َيْحَيى بن جَْعَدةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد 
  .َتَوضَّئُوا ِممَّا َمسَِّت النَّاُر 

  ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن أَبِي طَلْحَةَ
ثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن أَبِي النَّْضرِ َمْولَى ُعَمَر بن ُعَبْيدِ اللَِّه ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّ -٤٥٩٨

  ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد ،

فََدَعا أَُبو طَلَْحةَ إِْنَساًنا : ْهلُ بن ُحَنْيٍف ، قَالَ فََوَجْدَنا َعْنَدُه َس: أَنَُّه َدَخلَ َعلَى أَبِي طَلَْحةَ اَألْنصَارِيِّ َيعُوُدُه ، قَالَ 
َألنَّ ِفيِه َتَصاوِيَر ، َوقَْد قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ِلَم تَْنزُِعُه ؟ قَالَ : فََنَزَع َنَمطًا كَانَ َتْحَتُه ، فَقَالَ لَُه سَْهلُ بن ُحَنْيٍف 

َبلَى ، َولَِكنَُّه : إِال َما كَانَ َرقًْما ِفي ثَْوبٍ ؟ ، فَقَالَ : أََو لَْم يَقُلْ : قَْد َعِلْمَتُه ، فَقَالَ َسْهلٌ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَها َما 
  .أَطَْيُب ِلَنفِْسي 

رِيٌر ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاقَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َج -٤٥٩٩
اْنَصَرفُْت َمَع ُعثَْمانَ بن ُحَنْيٍف إِلَى أَبِي طَلَْحةَ ، : ، َعْن َساِلمٍ أَبِي النَّْضرِ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، قَالَ 

أََما َسِمْعَت النَّبِيَّ َصلَّى : اْنزِعُوا َهذَا َعنَّا ، فَقَالَ لَُه ُعثَْمانُ : لَْسَنا ، قَالَ َنُعوُدُه فََوَجْدَنا َتْحَتهُ َنَمطًا ِفيِه ُصَوٌر فَلَمَّا َج
  .َبلَى ، َولَكِنِّي أَكَْرُهُه ، فََنَزَعُه : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َينَْهى َعنِ الصَُّورِ ، إِال َرقًْما ِفي ثَْوبٍ أَوْ ثَْوًبا ِفيِه َرقٌْم ؟ قَالَ 

رِ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي النَّْض -٤٦٠٠
أَنَُّه َدَخلَ َعلَى َسْهلٍ َوُهَو َمرِيٌض ، اللَِّه الْخَْوالنِيُّ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، صَاِحبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

إِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى : اْنزُِعوا ِمْن َتْحِتي َهذَا النََّمطَ ، فَقَالَ أَُبو طَلَْحةَ : َوَتْحَت سَْهلٍ َنَمطٌ ِفيِه َتَماثِيلُ ، فَقَالَ سَْهلٌ 
  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َوإِنْ كَانَ فَاْنزُِعوُه : َتْدُخلُُه الَْمالِئكَةُ إِلَّا َما كَانَ ِمْن َرقْمٍ ِفي ثَْوبٍ فَال بَأَْس بِِه ، قَالَ َسْهلٌ  ال: ، قَالَ ِفي التََّصاوِيرِ 
  أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الزُّهْرِيُّ ، َعْن أَبِي طَلْحَةَ

ن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ب -٤٦٠١
  .إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَلَ أَثْوَاَر أَِقٍط فََتَوضَّأَ ِمْنُه : أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، قَالَ 

  ِشريِ بن َمَغالَةَ ، َعْن أَبِي طَلْحَةَإِْسَماعِيلُ بن َب
  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، ح -٤٦٠٢

َنا اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َحدَّثَ: َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّنَْباعِ َرْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه بن ُبكَْيرٍ ، قَاال 
: َموْلَى بين َمَغالَةَ َيقُولُ ُسلَْيمِ بن َزْيٍد َموْلَى َمْولَىَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه َسِمَع إِْسَماِعيلَ بن َبِشريٍ 

َما : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : لٍ اَألْنَصارِيَّْينِ ، َيقُوالِن َسِمْعُت َجابَِر بن َعْبِد اللَِّه ، َوأََبا طَلَْحةَ بن سَْه
 اللَُّه ِفي َمْوِطنٍ ُيِحبُّ ِفيِهِمنِ اْمرِئٍ َيْخذُلُ ُمْسِلًما ِفي َمْوطَنٍ ُيْنَتقَُص ِفيِه ِمْن ِعْرِضِه َويُْنَتَهُك ِفيِه ِمْن ُحْرَمِتِه إِال َخذَلَُه 

إِال َنَصَرُه اللَُّه ِفي ، َوَما ِمْن أََحدٍ َيْنُصُر ُمْسِلًما ِفي َمْوِطنٍ ُيْنَتقَُص ِفيِه ِمْن ِعْرِضِه َويُْنَتَهُك ِفيِه ِمْن ُحْرَمِتِه ، ُنصَْرَتُه 
  .َمْوِطنٍ ُيِحبُّ ِفيِه ُنْصَرَتُه 

  إِْسحَاُق بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِي طَلْحَةَ
  ثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ،َحدَّ -٤٦٠٣



بٍِت ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َبكْرٍ السَّْهِميُّ ، َحدَّثََنا ُحمَْيٌد ، َعْن ثَا
َعْن ُمَحمٍَّد َوآلِ : َوَسلََّم َضحَّى بِكَْبَشْينِ أَمْلََحْينِ ، فَقَالَ ِعْنَد اَألوَّلِ  ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .َعمَّْن آَمَن بِي َوَصدَّقَنِي ِمْن أُمَِّتي : ُمَحمٍَّد ، َوقَالَ ِعْندَ الثَّانِي 
  ارِجَةَأَُبو َخ: زَْيُد بن ثَابٍِت اَألْنَصارِيُّ ُيكَْنى أََبا َسعِيٍد َوُيقَالُ 

زَْيُد بن ثَابِِت : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٤٦٠٤
  .بن الضَّحَّاِك 

ى بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الَْخطِْميُّ ، َحدَّثَنِي َخاِلي َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَي -٤٦٠٥
َيا أََبا خَارَِجةَ : َخَرْجُت إِلَى زَْيِد بن ثَابٍِت ، فَخََرَج إِلَيَّ ُمتَّزًِرا بَِيِدِه الرُّْمُح ، فَقُلُْت : ، َعْن َجدِّي ُعقَْبةَ بن فَاِكٍه ، قَالَ 

 كُْنُت أَطْلُُب َهِذِه الدَّابَّةَ الَْخبِيثَةَ الَِّتي َيكُْتُب اللَُّه بِقَْتِلَها الَْحَسَنةَ َوَيْمُحو بَِها السَّيِّئَةَ: هِ السَّاَعةَ ؟ قَالَ َما َبالُ الرُّْمحِ َهِذ
  .َوِهي الَْوَزغُ 

بن َشوْذَبٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحمَّدٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعِليِّ -٤٦٠٦
، أَنَّ َمْرَوانَ قَالَ ِلزَْيِد بن الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَِخيِه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيدِ بن ثَابٍِت 

  .َيا أََبا َسعِيٍد : ثَابٍِت 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُحَمْيٍد -٤٦٠٧

  .َيا أََبا َسعِيٍد : قَالُوا ِلزَْيِد بن ثَابٍِت : ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجِة بن َزْيٍد ، قَالَ 
زَْيُد بن ثَابٍِت : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٤٦٠٨

  .ُيكَْنى أََبا َسعِيٍد 
بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي  َحدَّثََنا سَِعيُد: َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، وََيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف ، قَاال  -٤٦٠٩

قَِدَم النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمدِيَنةَ ، َوأََنا ابْنُ : الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .إِْحَدى َعْشَرةَ َسَنةً 

ثََنا َيْعقُوبُ ا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زِيَاٍد الْقَطََوانِيُّ ، َحدََّحدَّثََن -٤٦١٠
أَجَازَنِي : ، َعْن َزْيٍد ، قَالَ  بن ُمَحمٍَّد الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن قَْيسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ بن زَْيِد بن ثَابٍِت

  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الَْخْنَدقِ ، َوكَسَانِي قُْبِطيَّةً 
ْن أَبِيِه ، َعْن غَْيالِن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيْعلَى ، َع -٤٦١١

  .َزْيدُ بن ثَابٍِت : أَيَّ النَّاسِ أَكُْتُب ؟ فَقَالُوا : قَالَ ُعثَْمانُ : بن َجاِمعٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُمْصَعبِ بن َسْعٍد ، قَالَ 
لُ بن ُعَبْيِد بن أَبِي كَرَِميةَ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِي -٤٦١٢

  َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّحِيمِ ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ َعْن

َد بن ثَابٍِت كَاَتَب َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اْدُعوا ِلي زَْي: قَالَ ُعثَْمانُ َرِحَمُه اللَُّه : أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُمْصَعبِ بن َسْعٍد ، قَالَ 
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

أَنَّ زَْيَد بن ثَابٍِت ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا َرزِيُن الرُّمَّانِيُّ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، -٤٦١٣
َدْعُه أَْو ذَْرُه ، فَقَالَ : ْرَبًعا َوَما َحِسْبتَُها َحدا ، ثُمَّ أُِتَي بَِدابٍَّة فَأََخذَ لَهُ اْبُن َعبَّاسٍ الرِّكَاَب ، فَقَالَ لَهُ زَْيٌد كَبََّرَعلَى أُمِِّه أَ

  .َهكَذَا َنفَْعلُ بِالُْعلََماِء الْكُبََراِء : اْبُن َعبَّاسٍ 



: لرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسهِرٍ ، َعْن َسِعيِد بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد ا -٤٦١٤
نَ الُْعلََماُء ِه بن َسالمٍ ، َوكَاكَانَ الُْعلََماُء َبْعَد ُمَعاِذ بن َجَبلٍ َعْبدُ اللَِّه بن َمْسُعوٍد ، وَأَُبو الدَّْرَداِء ، َوَسلَْمانُ ، َوَعْبُد اللَّ

  .َبْعَد َهُؤالِء َزْيُد بن ثَابٍِت ، ثُمَّ كَانَ بَْعَد زَْيٍد ، اْبُن ُعَمَر َواْبُن َعبَّاسٍ 
ُمَحمَِّد ْضلِ ، َعْن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّاٍد الَْخطَّابِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُحَمْيدٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْفَ -٤٦١٥

 اسَْتكَْتَب عَْبَد اللَِّه بن بن إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد بن َجْعفَرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
كَانَ َيكُْتبُ إِلَى َبْعضِ الُْملُوِك ، فََيكُْتبُ ثُمَّ َيأُْمُرُه أَنْ ُيطَبِّقَُه  اَألْرقَمِ ، فَكَانَ َيكُْتُب إِلَى الُْملُوِك فََبلَغَ ِمْن أََماَنِتِه َعْنَدُه أَنَُّه

  ثُمَّ َيخِْتُم ال َيقَْرأُُه ألََمانِِتِه َعْنَدُه ، واْسَتكَْتَب أَْيًضا َزْيدَ بن ثَابٍِت ، فَكَانَ َيكُْتُب الَْوْحَي ،

إِذَا غَاَب َعْبُد اللَِّه بن اَألْرقَمِ َوَزْيُد بن ثَابٍِت ، فَاْحَتاَج أَنْ َيكُْتَب إِلَى بَْعضِ أُمََراِء َوَيكُْتُب إِلَى الُْملُوِك أَْيًضا ، َوكَانَ 
، َوُعثَْمانُ َمُر بن الَْخطَّابِ اَألْجَناِد وَالُْملُوِك ، َوَيكُْتَب ِإلْنَساٍن ِكتَاًبا َيقْطَُعهُ أََمَر َمْن َحَضَر أَنْ َيكُْتَب ، َوقَْد كََتَب لَُه ُع

 ، َوَخاِلُد بن َسعِيِد بن بن َعفَّانَ ، َوَعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َوزَْيُد بن ثَابٍِت ، وَالُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَ ، َوُمَعاوَِيةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ
  .َربِ الَْعاصِّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُهْم ، َوغَْيُرُهْم ِممَّْن قَْد ُسَميَّ ِمَن الَْع

، َعْن َعمَّارِ بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن َحمَّاِد بن َسلََمةَ  -٤٦١٦
  .لَقَْد ُدِفَن الَْيْوَم َعلٌْم كَِثٌري : َجلَْسَنا َمعَ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ِفي َجنَاَزِة َزْيِد بن ثَابٍِت ، فَقَالَ : أَبِي َعمَّارٍ ، قَالَ 

: ى بن َسِعيٍد ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد ، َعْن َيحَْي -٤٦١٧
  .ْوَم َماَت َحْبُر َهِذهِ اُألمَِّة َوَعَسى اللَُّه أَنْ َيجَْعلَ ِفي اْبنِ َعبَّاسٍ ِمْنُه َخلْفًا الَْي: قَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ ِحَني مَاَت َزْيُد بن ثَابٍِت 

ةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمابَْهَراَم اَألْيذَجِيُّ ، َحدَّثََنا مَاِلُك بن َسعِيٍد الْقَْيِسيُّ ، َحدَّثََنا َرْوُح بن ُعَباَد -٤٦١٨
شَهِْدُت َجَناَزةَ زَْيِد بن ثَابٍِت فَلَمَّا ُدلِّي ِفي قَْبرِِه ، : اِمرٍ الَْخزَّاُز ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ ، قَالَ َع

  َهابُ الِْعلْمِ ،َيا َهُؤالِء َمْن َسرَُّه أَنْ َيْعلََم كَْيَف ذَ: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 

َوالْقَاِئلُ لَقَْد ذََهَب بِِه ِعلٌْم : فََهكَذَا ذََهاُب الِْعلْمِ ، وَاْيمُ اللَِّه لَقَْد ذََهَب الَْيْوَم ِعلٌْم كَِثٌري ، قَالَ َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ 
  .كَِثٌري َيْعنِي اْبَن َعبَّاسٍ 

مَاَت َزْيُد بن : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : َحْضرَِميُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الْ -٤٦١٩
  .ثَابِتٍ َسَنةَ َخْمسٍ َوأَْرَبِعَني ، َوَماَت َخارَِجةُ بن زَْيِد بن ثَابٍِت َسَنةَ ِتْسعٍ َوِتْسِعَني 

ُتُوفَِّي َزْيدُ بن ثَابٍِت َسَنةَ خَْمسٍ َوأَْرَبِعنيَ : َرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفَ -٤٦٢٠
مَاَت َسَنةَ ثََماٍن وَأَْرَبِعَني ، َوَسَنةَ ِتْسعٍ َوَخْمِسَني ، َألنَّ َرسُولَ اللَّهِ : ، َسَنةَ ِستٍّ َوخَْمُسونَ ، َوِمَن النَّاسِ َمْن ، َيقُولُ 

ةَ أَْرَبَع ، َوقَِد اْخُتِلَف ِفي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَجَاَزُه َيْوَم الَْخْنَدقِ َوُهَو اْبُن خَْمَس َعْشَرةَ ، وَالَْخْنَدُق ِفي شَوَّالٍ َسَن
  .َوفَاِتِه 
َبلََغنِي أَنَّ زَْيَد بن ثَابٍِت ُتُوفِّيَ َسَنةَ : اللَُّه ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي َرِحَمُه  -٤٦٢١

  .إِْحَدى َوَخْمِسَني 
َهلََك َزْيدُ بن ثَابِتٍ َسَنةَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َداُودُ بن ُرشَْيٍد ، َعنِ الَْهيْثَمِ بن َعِديٍّ ، قَالَ  -٤٦٢٢

  .َخْمسٍ َوَخْمِسَني 
  ْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِتَع



َحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ ، َعْن ُم -٤٦٢٣
  بٍِت ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى عَنَِعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َزْيِد بن ثَا

  .الْمَُزاَبَنِة 
  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، ح -٤٦٢٤

  َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، ح
  حَْمَد بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، حَوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَ

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر : َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالُوا 
  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرخََّص ِفي بَْيعِ الَْعرَاَيا ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّ

مٍ ، َعْن ُعَمَر ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن سَُوْيٍد الشََّباِميُّ ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِل -٤٦٢٥
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرخََّص ِفي بَْيعِ الَْعرَاَيا أَنْ تَُباعَ بَِخْرِصَها َتمًْرا ، َولَمْ  أَخَْبرَنِي زَْيُد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ

  .ُيَرخِّْص غَْيَر ذَِلَك 
ْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الِْف -٤٦٢٦

َرخََّص َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيعِ : َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
  .غَْيرِ ذَِلَك  الْعََراَيا بِالتَّْمرِ َوالرُّطَبِ ، وَلَْم يَُرخِّْص ِفي

حَْيى بن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمَِّد الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َي -٤٦٢٧
ِد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثَنِي الزَُّبْيِديُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن سَاِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن زَْي

  َرخََّص ِفي َبْيعِ الْعََراَيا كَْيال بِخَْرصَِها ِمَن

  .التَّْمرِ الْيَابِسِ 
يَّانَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمْعَبٍد ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َح -٤٦٢٨

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم َرخَّصَ َداُوَد ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَخَْبرَنِي زَْيُد بن ثَابٍِت ، أَنَّ َنبِيَّ اللَُّه َصلَّى اللَّ
  .ْم ُيَرخِّْص ِفي غَْيرِ ذَِلَك ِفي َبْيعِ الَْعرَاَيا بِالرُّطَبِ أَْو بِتَْمرٍ ، َولَ

، َعْن َصاِلحِ بن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن سَْعٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا أَبِي -٤٦٢٩
نَُّه َسِمَع عَْبَد اللَِّه بن ُعَمَر ، أَنَّ زَْيَد بن ثَابٍِت أَْخَبَرُه ، أَنَّ َرسُولَ كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، أَنَّ سَاِلًما ، أَْخَبَرُه أَْخَبرَُهأَ

  . ذَِلَك اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرخََّص ِفي بَْيعِ الَْعرَاَيا بِالرُّطَبِ َوالتَّْمرِ ، َولَْم ُيَرخِّْص ِفي غَْيرِ
ِه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ -٤٦٣٠

لَْيِه َوَسلََّم أَنْ َرخََّص َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع: َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
  .ُتبَاَع الَْعرَاَيا بِخَْرِصَها تَْمًرا 

َوُعَبْيِد اللَِّه  َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد ، -٤٦٣١
َرخَّصَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْعرَاَيا : َر ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم

  .أَنْ ُتبَاَع بِخَْرِصَها َتْمًرا 
  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد -٤٦٣٢



، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن  الْقََراطِيِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ
  . زَْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرخََّص ِفي َبْيعِ الْعََراَيا بِخَْرِصَها َتمًْرا

الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أََنُس بن ِعَياضٍ ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد ،  َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ -٤٦٣٣
عِ الْعَرِيَِّة يَأُْخذَُها أَْهلُ َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرخََّص ِفي َبْي

  .الْبَْيِت بِخَْرِصَها َيأْكُلُوَنَها ُرطًَبا 
َزْيِد بن ثَابٍِت ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن  -٤٦٣٤

  .صَ ِلصَاِحبِ الْعَرِيَِّة أَنْ َيبِيَعَها بِخَْرِصَها كَْيال أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرخَّ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، ح -٤٦٣٥

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن : ، قَاال  َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ: َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ َوُيوُسُف الْقَاِضي ، قَاال 
لََّم َرخََّص ِفي َبْيعِ الْعََراَيا أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثَنِي َزْيدُ بن ثَابٍِت ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .بَِخْرِصَها 
مُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْ -٤٦٣٦

  ، أَْخبََرنِي زَْيُد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرخََّص ِفي بَيْعِ

  .الْعََراَيا 
ْيُد اللَِّه بن دَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد بن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن أَيُّوَب َوُعَبَح -٤٦٣٧

َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي بَْيعِ الَْعرَاَيا  َرخَّصَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: قَالَ َزْيُد بن ثَابٍِت : ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  .النَّْخلَةَ َوالنَّْخلََتْينِ ُتوَهباِن ِللرَُّجلِ ، فََيبِيُعَها بِخَْرِصَها تَْمًرا 

ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ، ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسعِيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن  -٤٦٣٨
  ) .بِكَيِلها  اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرخََّص ِفي بَْيعِ الْعََراَيا

َبْيدُ اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َزْيِد َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ ، َحدَّثََنا ُع -٤٦٣٩
  .بن ثَابٍِت ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرخََّص ِفي َبْيعِ الْعََراَيا بَِخْرِصَها كَْيال 

َيْعقُوُب بن أَبِي َعبَّادٍ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراِهيَم بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا  -٤٦٤٠
ي َبْيعِ الْعََراَيا أَنْ ُتبَاعَ َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رخََّص ِف

  .َخْرِصَها كَْيال بِ
َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن أَْسَماَء ، َحدَّثََنا ُجوَْيرَِيةُ بن أَْسَماَء ،  -٤٦٤١

  َوَسلََّم َرخََّص ِفي َبْيعِ الَْعرَايَاَعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  .أَنْ ُتبَاَع بِخَْرِصَها كَْيال 
، َعْن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى كَاَتُب الُْعَمرِيِّ ، َحدَّثََنا ُمفَضَّلُ بن فََضالَةَ  -٤٦٤٢

َص َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَْخبََرنِي َزْيدُ بن ثَابٍِت ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرخَّبن ُسلَْيَمانَ الطَّوِيلِ ، 
  ) .ِفي َبْيعِ الَْعرَاَيا بِخَْرصَِها 

أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ بن َخاِلٍد ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا -٤٦٤٣
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َحدَّثََنا يُوُنُس ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه



  .َها َرخََّص ِفي َبْيعِ الْعََراَيا بَِخْرِص
بن الُْمبَاَرِك ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َجمِيلٍ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه -٤٦٤٤

اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرخََّص ِفي ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ 
بِي الزَِّناِد ، َعْن ُموَسى الْعََراَيا بَِخْرِصَها كَْيال ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر بن أَبِي مَُزاِحمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَ

  .بٍِت ، فَذَكََر َنحَْوُه بن ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َزْيِد بن ثَا
َنا َناِفٌع ، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد الشَّاِميُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َمْخلٍَد ، َحدَّثَ -٤٦٤٥

نّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرخََّص ِلَصاِحبِ أَبِي ُنَعْيمٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَ
  الْعَرِيَِّة أَنْ يَبِيَعهَا

  .بَِخْرِصَها 
مَِّد بن إِْسحَاقَ َعْن ُمَح َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، -٤٦٤٦

  ) .ُمَحاقَلَةَ َوالْمَُزاَبَنِة ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعنِ الْ
  ةَ ، حَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَب -٤٦٤٧

َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َجرِيُر : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 
اْبَتْعُت َزْيًتا : بِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، قَالَ بن َحازِمٍ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن ُعَبْيِد بن حَُنْينٍ َمْولَى ُعَمَر بن الَْخطَّا

َراِعي َرُجلٌ ِمْن َخلِْفي ، بِالسُّوقِ ، فَقَاَم إِلَيَّ َرُجلٌ فَأَرَْبحَنِي حَتَّى َرِضيُت ، فَلَمَّا أََخذُْت بَِيِدِه َألضْرَِب َعلَْيَها أََخذَ بِِذ
ال َتبِْعُه َحتَّى َتحُوَزَه إِلَى َبْيِتَك ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِه فَإِذَا َزْيدُ بن ثَابٍِت ، فَقَالَ فَأَْمَسَك بَِيِدي ، فَالَْتفَتُّ إِلَْي
  ) .َوَسلََّم نََهى َعْن َبْيعِ ذَِلِك 

دَّثََنا أَْحَمدُ بن َخاِلٍد الْوَْهبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ ، َح -٤٦٤٨
اْبَتْعتُ َزيًْتا ِمَن السُّوقِ َحتَّى إِذَا اْسَتْوفَْيُت ، : إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن ُعَبْيِد بن ُحَنْينٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

رِْبًحا َحَسًنا ، فَأََرْدتُ أَنْ أَْضرِبَ بَِيِدي َعلَى َيَدِه ، فَأََخذَ َرُجلٌ ِمْن َخلِْفي بِِذَراِعي ، فَالْتَفَتُّ لَِقَينِي َرُجلٌ فَأَْعطَانِي بِِه 
  فَإِذَا زَْيُد بن ثَابٍِت ، فَقَالَ ال

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى أَنْ ُتبَاَع السِّلَْعةُ حَْيثُ َتبِْعُه َحْيثُ اْبتَْعَتُه حَتَّى َتُحوَزهَ إِلَى َرْحِلِك ، فَإِنَّ فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َص
  .َتْبتَاُع حَتَّى َيُحوزََها التُّجَّاُر إِلَى رِحَاِلهِْم 

ِد بن إِْسحَاَق ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن يَِعيَش ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن ُمَحمَّ -٤٦٤٩
قَِدَم َزْيٌد ِمَن الشَّامِ ، فَاْشتََرْيُت ِمْنُه أَْبِعَرةً َوفََرغُْت ِمْن شَِراِئَها ، فَقَامَ : أَبِي الزَِّناِد ، َعْن ُعَبْيٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

ُه فَإِذَا َرُجلٌ أََخذَ َيِدي ِمْن َخلِْفي ، فََنظَْرُت فَإِذَا َزْيُد بن ثَابٍِت ، إِلَيَّ َرُجلٌ فَأَْرَبَحنِي بَِها رِْبًحا ، فََبسَطُْت َيِدي ألَُبايَِع
  .ال َتبِْعُه َحتَّى َتْنقُلَُه إِلَى َرْحِلَك ، فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بِذَِلَك : فَقَالَ 

  ِد بن ثَابٍِتأَُبو َسعِيٍد الُْخْدرِيُّ ، َعْن َزْي
  َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َسعِيٌد الْجَُرْيرِيُّ ، ح -٤٦٥٠

  َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ ، َعْن َسِعيٍد : قَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحا

لَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َبْيَنَما َرسُولُ اللَِّه صَلَّى ال: الْجَُرْيرِيُّ ، َعْن أَبِي َنضَْرةَ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد ، أَْخبََرنِي َزْيدُ بن ثَابٍِت ، قَالَ 



َتَعوَّذُوا بِاللَِّه ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ ، َتعَوَّذُوا بِاللَِّه ِمْن َعذَابِ : ِفي َحاِئٍط ِلَبنِي النَّجَّارِ َوُهَو َعلَى َبْغلٍَة لَُه َوَنْحُن َمَعُه ، قَالَ 
  َنُعوذُ: النَّارِ ، قُلَْنا 

: َتَعوَّذُوا بِاللَِّه ِمَن الِْفَتنِ َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن ، قُلَْنا : َنُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َعذَابِ النَّارِ ، قَالَ بِاللَِّه ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ ، 
َنعُوذُ بِاللَِّه ِمْن ِفْتَنِة الدَّجَّالِ : قَالُوا َتعَوَّذُوا بِاللَِّه ِمْن ِفْتَنِة الدَّجَّالِ ، : َنُعوذُ بِاللَِّه ِمَن الِْفَتنِ َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن ، قَالَ 

. (  
َخاِلٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ بن الُْمَساوِرِ الَْجَواهِرِيُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُوَهْيُب بن  -٤٦٥١

لَمَّا ُتُوفَِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ : أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ  َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن
َم كَانَ إِذَا َبَعثَ َيا مَْعَشَر الُْمَهاجِرِيَن ، إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم ُخطََباُء األَْنَصارِ ، فَقَالُوا 

، فَقَاَم زَْيُد بن ثَابٍِت ،  َرُجال ِمْنكُْم قََرَنُه بَِرُجلٍ ِمنَّا ، فََنْحُن نََرى أَنْ َيِلَي َهذَا اَألْمَر َرُجالنِ َرُجلٌ ِمْنكُْم َوَرُجلٌ ِمنَّا
اجِرِيَن ، َوكُنَّا أَْنصَاَر َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََنْحُن إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الُْمَه: فَقَالَ 

 َجَزاكُُم اللَُّه َخْيًرا ِمْن َحيٍّ َيا َمْعَشرَ اَألْنصَارِ ، َوثَبََّت: أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه : أَْنَصاُر َمْن َيقُوُم َمقَاَمُه ، فَقَالَ 
  ) .قَاِئلُكُْم ، وَاللَِّه لَْو قُلُْت غَْيَر ذَِلَك َما َصالَْحَناكُْم 

و بن ُمرَّةَ ، َحدَّثََنا ، إِْبَراهِيُم بن صَاِلحٍ الشَِّريازِيُّ ، َحدَّثََنا ، َعْمُرو بن َحكَّامٍ ، َحدَّثََنا ، ُشْعَبةُ ، َعْن ، َعْمرِ -٤٦٥٢
  أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ،َعْن ، أَبِي الُْبْحُترِيِّ ، َعْن 

: أَْصحَابِي َحيٌِّز وَالنَّاُس َحيٌِّز ، فَقَالَ زَْيُد بن ثَابٍِت ، َوَراِفُع بن َخدِيجٍ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 
  ) .َصَدَق 

  َسْهلُ بن َسْعٍد السَّاِعِديُّ ، َعْن َزْيدِ بن ثَابٍِت
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ ، ح -٤٦٥٣

َحدَّثََنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعْبِد : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن َمْنَدٍه اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، قَاال 
كَانَ إِذَا أُنْزِلَ الَْوْحُي َعلَى : َسِمْعُت َزْيدَ بن ثَابٍِت ، َيقُولُ : ْحَمنِ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد ، قَالَ الرَّ

نْ كَانَ ِفي الْبَْرِد ، َواللَّفْظُ ِلُعقَْبةَ بن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَقُلَ ِلذَِلَك وَيْحُدرُ َجبِيُنُه َعَرقًا كَأَنَّهُ الُْجَمانُ َوإِ
  ) .ُمكَْرمٍ 

  َسْهلُ بن أَبِي َحثَْمةَ َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت
َحدَّثََنا ُمغَِريِة ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحَمْيدٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن الْ -٤٦٥٤

بِي َحثَْمةَ ، َعْن َزْيِد بن َعْنَبَسةُ بن َسعِيٍد ، َعْن َزكَرِيَّا بن خَاِلٍد ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ ، َعْن َسْهلِ بن أَ
نَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى كَاُنوا َيَتبَاَيُعونَ الثَِّماَر قَْبلَ أَنْ َتطْلَُع ثُمَّ َيْخَتِصُمو: ثَابٍِت ، قَالَ 

  ) .أََما إِذَا فََعلُْتْم َهذَا فَال َتبَاَيُعوا َحتَّى َيْبُدوَ َصالُحُه : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  أََنُس بن َماِلٍك ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت

  :َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َوُيوُسُف الْقَاِضي ، قَالُوا  َحدَّثََنا َعِليُّ بن -٤٦٥٥

النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ 
  ) .اللَُّهمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِْم ، وََبارِكْ لََنا ِفي َصاِعَنا َوُمدَِّنا : ظََر قَِبلَ الَْيَمنِ ، فَقَالَ َوَسلََّم َن



الْقَطَّانُ  ا ِعْمَرانَُحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َمْهِديُّ ، َحدَّثََن -٤٦٥٦
َنظَرَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِقَبلَ الَْيَمنِ ، : ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

اللَُّهمَّ أَقْبِلْ : ُهمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِْم ، َوَنظََر ِقَبلَ الشَّامِ ، فَقَالَ اللَّ: اللَُّهمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِْم ، َوَنظََر ِقَبلَ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ : فَقَالَ 
  .بِقُلُوبِهِْم ، َوَبارِْك لََنا ِفي َصاِعَنا َوُمدَِّنا 

بِي بَِخطِِّه ، نا ُمْسَتِلُم بن َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ أَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ  -٤٦٥٧
اللَُّهمَّ أَقْبِلْ : َدَعا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُألمَِّتِه ، فَقَالَ : َسِعيٍد ، َعْن َمْنُصورِ بن َزاذَانَ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ 
  ) .ِتَك ، وَلَْم َيذْكُْر زَْيَد بن ثَابٍِت بِقُلُوبِهِمْ إِلَى ِدينَِك ، َوُحطَّ ِمْن َورَائِهِْم بَِرْحَم

َحدَّثََنا ُمْسِلمُ بن إِبَْراهِيَم ، َعْن ِهَشامٍ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، وَأَُبو َخِليفَةَ ، َويُوُسُف الْقَاِضي قَالُوا  -٤٦٥٨
َتَسحَّْرَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ : ن ثَابٍِت ، قَالَ الدَّْستَُواِئيِّ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، َعْن َزْيِد ب

  كَْم كَانَ: َخَرْجَنا إِلَى الصَّالِة ، قُلُْت 

  ) .قَْدُر خَْمِسَني آَيةً : َبْيَن األَذَاِن وَاِإلقَاَمِة َوالسَُّحورِ ؟ قَالَ 
يٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ِعيَسى الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن َمْنُصورِ بن َزاذَانَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِع -٤٦٥٩

خََرْجَنا إِلَى َتَسحَّْرَنا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ : َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
  .قَْدرُ َخْمِسَني آَيةً : كَْم كَانَ َبْيَن األَذَاِن َواِإلقَاَمِة ؟ قَالَ : الصَّالِة ، قُلُْت 

  .َتَسحَّْرَنا َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ خََرْجَنا فََصلَّْيَنا : َوبِإِْسنَاِدِه ، قَالَ  -٤٦٦٠
َعاِمرٍ ، ثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َساِلُم بن ُنوحٍ ، َعْن ُعَمَر بن َحدَّ -٤٦٦١

ِه َوَسلََّم فََما قُْمَنا َحتَّى َصلَّى َتَسحَّْرَنا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
  .قَْدُر َما َيقَْرأُ اِإلْنَسانُ َخْمِسَني آَيةً : فََما قَْدُر ذَِلَك ؟ قَالَ : الَْغَداةَ ، قُلُْت 

ْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الِْف -٤٦٦٢
كُْنتُ أَْمِشي َمَع زَْيِد بن ثَابٍِت ، فَقَاَرَب : َيحَْيى ، َعْن ثَابِتٍ الُْبَنانِيِّ ، َعْن أََنسِ بن مَاِلٍك َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 

ِلَتكْثَُر ُخطَاَنا ِفي الَْمْشيِ إِلَى الصَّالِة : ال ، فَقَالَ : ْشَيةَ ؟ فَقُلُْت أََتْدرِي ِلَم َمشَْيُت بَِك َهِذِه الِْم: ِفي الُْخطَى ، فَقَالَ 
  .، َولَْم َيْرفَْعُه السَّرِيُّ بن َيحَْيى 

  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الْخَُزاِعيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، -٤٦٦٣

كُْنُت َمَع أََنسِ بن َماِلٍك ، : حَّاُك بن نِبْرَاسٍ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا ثَابٌِت ، قَالَ َحدَّثََنا ُمْسِلمُ بن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا الضَّ
اَرَب ِفي الْخُطَى حَتَّى بِالزَّاوَِيةِ إِذْ َسِمَع األَذَانَ ، فََنَزلَ وََنَزلَُت َمَعُه ، فَلَمَّا أَِن اْستََوى َعلَى اَألْرضِ َمَشى بِي ، ثُمَّ قَ

أََتْدرِي َيا ثَابُِت ِلَم َمَشْيُت بَِك َهِذِه الِْمْشَيةَ َحتَّى َدَخلُْت الَْمْسجَِد ؟ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه : ُت الَْمْسجَِد ، فَقَالَ َدَخلْ
: اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم ، قَالَ : ؟ قُلُْت  أََتْدرِي ِلَم َمشَْيُت بَِك َهِذِه الِْمْشَيةَ: َعلَْيِه َوَسلََّم َمَشى بِي َهِذِه الِْمْشَيةَ ، َوقَالَ 

  ) .ِلَيكْثَُر َعَدُد الْخُطَى ِفي طَلَبِ الصَّالِة 
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٤٦٦٤

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُموَسى ، َعنِ الضَّحَّاكِ : ثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُع
أُِقيَمِت الصَّالةُ فََخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن نِْبرَاسٍ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، َعْن َزْيدِ بن ثَابٍِت ، قَالَ 

  .إِنََّما فََعلُْت َهذَا ِلَيكْثَُر َعَدُد ُخطَاي ِفي طَلَبِ الصَّالِة : َمَعُه ، فَقَاَرَب َبْيَن الُْخطَى ، َوقَالَ َوَسلََّم َوأََنا 



دَّثََنا ةَ ، َحَحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا َحرَِميُّ بن ُعَماَر -٤٦٦٥
كُْنُت أَْمِشي َمَع َمعَ : الضَّحَّاُك بن نِبْرَاسٍ ، َحدَّثََنا ثَابِتٌ الُْبَنانِيُّ ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

  طَى ،َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وََنْحُن نُرِيُد الصَّالةَ ، فَكَانَ ُيقَارُِب الُْخ

ال َيزَالُ الَْعْبُد ِفي َصالٍة َما َداَم ِفي طَلَبِ : اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم ، فَقَالَ : أََتْدرِي ِلَم أَقَارِبُ الُْخطَى ؟ فَقُلُْت : فَقَالَ 
  .الصَّالِة 
فْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َح -٤٦٦٦

كُْنُت أَْمِشي َمَع َزْيدِ بن : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ثَابٍِت الُْبنَانِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 
كُْنُت : ال ، قَالَ : أََتْدرِي ِلَم َمَشْيُت بَِك َهِذِه الِْمْشَيةَ ؟ قُلُْت : قَاَرَب َبْيَن الْخُطَى ، ثُمَّ قَالَ ثَابٍِت ، إِلَى الَْمْسجِِد فَ

الِْمْشَيةَ ؟ قُلُْت أََتْدرِي ِلَم َمَشْيتُ بَِك َهِذِه : أَْمِشي َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَرَب َبْيَن الْخُطَى ، فَقَالَ 
  .ِلَتكْثَُر ُخطَاَنا ِفي الَْمْشيِ إِلَى الصَّالِة : ال ، قَالَ : 

  أَُبو ُهرَْيَرةَ ، َعْن َزْيدِ بن ثَابٍِت
ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمْصَعبُ بن َعْبِد اللَِّه الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا ا -٤٦٦٧

َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى  َعْبِد اللَِّه بن َعاِمرٍ ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ،
  ) .َما كَانَ الَْعْبُد ِفي َحاَجِة أَِخيِه  ال يََزالُ اللَُّه ِفي حَاَجِة الَْعْبِد: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

 ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ اَألْسلَِميُّ -٤٦٦٨
  ُه َتعَالَى َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْهَعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَّ

  .ال يََزالُ اللَُّه ِفي حَاَجِة الَْعْبِد َما َداَم ِفي َحاَجِة أَِخيِه : َوَسلََّم ، قَالَ 
  أَُبو الدَّْرَداِء ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت

ةَ الْحَْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَد -٤٦٦٩
َم َعلََّمُه َهذَا الدَُّعاَء ، َضْمَرةَ بن حَبِيبٍ ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

لَبَّْيكَ اللَُّهمَّ لَبَّْيَك َوسَْعدَْيَك َوالْخَْيُر ِفي َيَدْيكَ : َوأََمَرُه أَنْ َيَتَعلَُّمُه وَيَتَعاَهدَ بِِه أَْهلَُه ِفي كُلِّ َيْومٍ ، َيقُولُ ِحَني ُيْصبُِح 
ٍف أَْو َنذَْرُت ِمْن َنذْرٍ فََمشِيئَُتَك َبْيَن َيَدْيِه َما ِشئْتَ َوِمْنَك َوبَِك َوإِلَْيَك ، اللَُّهمَّ َما قُلُْت ِمْن قَْولٍ أَْو َحلَفُْت ِمْن َحلَ

ا َصلَّْيُت ِمْن َصالٍة فََعلَى كَانَ َوَما لَْم َتَشأْ لَمْ َيكُْن ، َوال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بَِك ، إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر ، اللَُّهمَّ َم
اِلِحَني ، َت ِمْن لْعَنٍة فََعلَى َمْن لََعْنَت ، إِنََّك وَِليٌّ ِفي الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة َتَوفَّنِي ُمْسِلًما وَأَلِْحقْنِي بِالصََّمْن َصلَّْيَت ، َوَما لََعْن

هَِك الْكَرِميِ َوَشْوقًا إِلَى ِلقَاِئَك ِمْن اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلُُك الرَِّضى بَْعَد الْقََضاِء َوَبْردَ الْعَْيشِ بَْعَد الْمَْوِت َولَذَّةَ النَّظَرِ ِفي َوْج
ُيْعَتَدى َعِليَّ أَْو أكِْسبَ َخِطيئَةً غَْيرِ َضرَّاِء َمِضرٍَّة َوال ِفْتَنٍة ُمِضلٍَّة ، أَُعوذُ بَِك اللَُّهمَّ أَنْ أَظِْلَم أَْو أُظْلََم أَْو أَعَْتِدَي أَوْ 

  ُهمَّ فَاِطَر السَّمََواِت وَاَألْرضِ َعاِلَم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة ذَا الَْجاللِ َواِإلكَْرامِ ، فَإِنِّي أَعَْهُدُمْخِطئَةً أَْو ذَْنًبا ال ُيْغفَُر ، اللَّ

شَرِيكَ لََك ، لَكَ  َوْحَدَك ال إِلَْيَك ِفي َهِذِه الَْحَياةِ الدُّْنَيا ، َوأُشْهُِدَك َوكَفَى بَِك َشهِيًدا ، إِنِّي أَْشَهدُ أَنَّ ال إِلََه إِال اللَُّه
أَنَّ َوْعَدَك َحقٌّ الُْملُْك وَلََك الَْحْمُد َوأَْنَت َعلَى كُلُ َشْيٍء قَدِيٌر ، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدَك َوَرُسولَك ، وَأَْشَهُد 

قُُبورِ ، َوأَشَْهُد أَنََّك إِنْ َتِكلْنِي إِلَى َنفِْسي َتِكلْنِي إِلَى َوِلقَاَءَك َحقٌّ َوالسَّاَعةَ آِتَيةٌ ال َرْيَب ِفيَها ، َوإِنََّك َتْبَعثُ َمْن ِفي الْ
 ال َيْغِفُر الذُُّنوبَ إِال أَْنتَ َضْعٍف َوَعْوَرٍة وَذَْنبٍ َوَخلَلٍ َوَخِطيئٍَة ، وَإِنِّي ال أَِثُق إِال بَِرْحَمِتَك َواغِْفرْ ِلي ذَْنبِي كُلَُّه ، إِنَُّه



  ) .َك أَْنَت التَّوَّاُب الرَّحِيُم َوُتْب َعِليَّ إِنَّ
  َعْبُد اللَِّه بن يَزِيدَ الَْخطِْميُّ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت

َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َعِديِّ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، َوَعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، قَاال  -٤٦٧٠
لَمَّا َخَرَج َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِمْعُت َزْيُد بن ثَابٍِت ، َيقُولُ : بٍِت ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيزِيَد ، قَالَ بن ثَا

اقَْبلُْهْم : َسلََّم ِفيهِْم ِفْرقََتْينِ ، ِفْرقَةٌ َتقُولُ إِلَى أُُحٍد َرَجَع قَْوٌم ِمَن الطَّرِيقِ ، فَكَانَ أَْصَحاُب َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
: النساء [} فََما لَكُْم ِفي الْمَُناِفِقَني ِفئََتْينِ َواللَُّه أَرْكَسَُهْم بَِما كََسبُوا{ال َتقَْبلُْهْم فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : ، َوِفْرقَةٌ َتقُولُ 

٨٨. ( [  
َعْن  ُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن أَبِي اللَّْيِث ، َحدَّثََنا اَألْشَجِعيُّ ، َعْن ُسفَْيانَ ،َحدَّثََنا َعْب -٤٦٧١

  َجابِرٍ ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد

َوأَْصحَاُب كَانَ : ، قَالَ ] ٨٨: النساء [} َني ِفئََتْينِفََما لَكُْم ِفي الُْمَناِفِق{اللَِّه بن يَزِيَد ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، 
لََودِْدَنا أَنَُّهْم َبَرزُوا لََنا فَقَاَتلَْناُهْم ، َوكَرَِهْت طَاِئفَةٌ : الُْمَناِفقُونَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيٍت ، فَقَالَْت طَاِئفَةٌ 

فََما لَكُْم ِفي الُْمَناِفِقَني {اكُْتبَْها : وَاُتُهْم ، فََخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ ِلزَْيٍد ذَِلَك َحتَّى َعلَْت أَْص
  ] .٨٨: النساء [} ِفئََتْينِ َواللَُّه أَرْكَسَُهْم بَِما كََسبُوا

الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َنْصرِ بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْيَماِن ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ -٤٦٧٢
َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َعْبِد الَْحمِيِد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيزِيَد ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، : َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد بن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ 

َيا زَْيُد ، أَْعِط َزكَاةَ رَأِْسَك َمَع النَّاسِ َوإِنْ لَْم َتجِدْ إِال َصاًعا ِمْن ِحْنطٍَة : لَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَا: قَالَ 
. (  

  َعِديُّ بن َعِمَريةَ الِْكْنِديُّ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت
الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َعِديِّ بن َعِديٍّ ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم -٤٦٧٣

َرِكَب كَْيَسانُ ، فََسمَّى نَفَْسُه قَْيًسا وادََّعى إِلَى َمْوالِه وَلَِحَق بِالْكُوفَِة فَ: أَبِيِه ، أَْو َعمِِّه ، أَنَّ َمْملُوكًا ، كَانَ ُيقَالُ لَُه 
َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني اْبنِي وُِلَد َعلَى ِفَراِشي ، ثُمَّ َرِغَب َعْني : أَُبوُه إِلَى ُعَمَر بن الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَقَالَ 
  أَمَا: وادََّعى إِلَى مَْوالُه وموالي ، َوقَالَ ُعَمُر لَِزْيدِ بن ثَابٍِت 

اْنطَِلْق فَاقْرِِن اْبَنكَ إِلَى : َبلَى ، فَقَالَ لَُه ُعَمُر : ، فَقَالَ زَْيٌد } ال َتْرغَبُوا َعْن آَباِئكُْم فَإِنَُّه كُفٌْر بِكُْم{نَّا َنقَْرأُ َتْعلَُم إِنَّا كُ
  .) َبِعريَِك ، فَاْنطَِلْق فَاضْرِْب َبِعَريَك َسْوطًا وَاْبَنكَ َسْوطًا َحتَّى تَأِْتَي بِِه أَْهلََك 

  َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت
: فَانِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعثَْمانَ الَْغطَ -٤٦٧٤

كُْنُت َمَع قَْومٍ اْخَتلَفُوا ِفي َصالِة الُْوْسطَى ، : ْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، قَالَ أَخَْبرَنِي اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َع
 كَانَ َرُسولُ: فَأََتْيُتُه فَسَأَلُْتُه ، فَقَالَ : َوأََنا أَْصَغرُ الْقَْومِ ، فََبَعثُونِي إِلَى َزْيِد بن ثَابٍِت ، َألسْأَلَُه َعْن َصالةِ الُْوْسطَى ، قَالَ 
لَْم َيكُْن ُيَصلِّي َوَراَء َرسُولِ اللَّهِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيصَلِّي الظُّْهَر بِالْهَاجَِرِة وَالنَّاُس ِفي قَاِئلَتِهِْم وَأَْسَواقِهِْم ، فَ

َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت َوالصَّالِة الُْوْسطَى َوقُوُموا {َوَجلَّ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال الصَّفُّ وَالصَّفُّ ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ
  ) .لََيْنتَهَِينَّ أَقَْواٌم أَْو ُألَحرِّقَنَّ ُبُيوتَُهْم : ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ] ٢٣٨: البقرة [} ِللَِّه قَانِِتَني
ِعيِد بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، َعْن َس َحدَّثََنا فَُضْيلُ -٤٦٧٥



دُلُّكُْم َعلَى كَْنزٍ ِمْن كُُنوزِ أَال أَ: بن الُْمسَيِّبِ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، كَانَ َيقُولُ 
  الَْجنَِّة

  ) .ُتكِْثُرونَ ِمْن قَْولِ ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه 
  َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ ، ح -٤٦٧٦

َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد ، بن ُيوُنَس بن يُوُسَف بن : مَّانِيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْح
ى َعْن َبْيعِ الثَِّمارِ َحتَّى َخمَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَه

  ) .ِمَن الَْعاَهِة  َتْنُجَو
  َمْرَوانُ بن الَْحكَمِ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت

َسِمْعُت عَْبَد اللَِّه بن أَبِي : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، أََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، قَالَ  -٤٦٧٧
َما لََك َتقَْرأُ : قَالَ ِلي زَْيُد بن ثَابٍِت : ي ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ ، أَنَّ َمرَْوانَ بن الَْحكَمِ ، أَْخبََرُه قَالَ أَْخبََرنِ: ُملَْيكَةَ ، َيقُولُ 

ةِ الَْمغْرِبِ طُولَ َصال ِفي َصالِة الَْمغْرِبِ بِِقَصارِ الُْمفَصَّلِ ، َوقَْد كَانَ نَبِيُّ اللَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَ  َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي
  ) .اَألعَْراُف : َوَما طُولُ الطَّوِيلََتْينِ ؟ قَالَ : الطَّوِيلَتْينِ ، قُلُْت ِلُعْرَوةَ 

نِي ُعْرَوةُ أَْخبََر:  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َيقُولُ -٤٦٧٨
َما ِلي أََراكَ َتقَْرأُ ِفي الصَّالِة بِِقصَارِ الُْمفَصَّلِ ؟ فَلَقَْد َرأَْيُت َرُسولَ اللَّهِ : قَالَ ِلي َزْيُد بن ثَابٍِت : ، َعْن َمْرَوانَ ، قَالَ 

  .اَألعَْراُف ، َويُوُنُس : َتْينِ ؟ قَالَ َوَما الطَّوِيل: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ بِالطَّوِيلَتْينِ ، قُلُْت 
  َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ِمقْالصٍ ، -٤٦٧٩

دُ قَالَ َزْي: بَْيرِ ، قَالَ َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزُّ
: الكوثر [} وَإِنَّا أَْعطَْينَاَك الْكَْوثََر{، ] ١: اإلخالص [} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{َتقَْرأُ بِ : بن ثَابِتٍ ِلَمْرَوانَ بن الَْحكَمِ 

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَقَْرأُ بِأَطَْولِ فََمْحلُوفَةٌ لَقَدْ رَأَْيُت َرأَيُْتَرسُولَ اللَّهِ َصلَّى : َنَعْم ، فَقَالَ َزْيُد بن ثَابٍِت : ، فَقَالَ ] ١
  .الطَّوِيلَتْينِ 
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ ، ح -٤٦٨٠

بن الْمُفَضَّلِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق ، َعنِ  َحدَّثََنا بِْشُر: َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، قَاال 
َدَخلُْت الَْمْسجَِد فَإِذَا أََنا بَِمرَْوانَ بن الَْحكَمِ جَاِلًسا ، فََجلَْسُت َعْنَدُه فَأَْخبََرَنا ، : الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد ، قَالَ 

، } ال َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ وَالُْمَجاِهُدونَ{: ُه أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْملَى َعلَْيِه أَنَّ زَْيَد بن ثَابٍِت ، أَْخَبَر
َوَجلَّ َعلَْيِه ، َوفَِخذُُه َعلَى وَاللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه لَْو أَْسَتِطيُع الْجَِهادَ لََجاَهْدُت ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ : فَقَالَ اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ 

: النساء [} غَْيُر أُوِلي الضََّررِ{: فَِخِذي ، فَثَقُلَْت فَِخذُُه َعلَيَّ ، َحتَّى كَاَدْت فَِخِذي َتُرضُّ ، ثُمَّ سُرَِّي َعْنُه ، فَقَالَ 
٩٥. ( [  

ُب بن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْه -٤٦٨١
  َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد السَّاِعِديِّ ، َصاِحبِ َنبِيِّ اللَِّه

ِانِّي لَجَاِلسٌ إِلَى َجْنبِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى :  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن َمْرَوانَ بن الَْحكَمِ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ
ال َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني وَالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ {اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَِخِذي َتْحَت فَِخِذِه ، َوُهَو ُيْمِلي َعلَيَّ 



َواللَِّه لَْو أَْسَتطِيُع الْجِهَاَد لََجاَهْدُت َيا َنبِيَّ اللَُّه ، : ْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ َجاِلٌس َيْسَمُع ، فَقَالَ ، َوا} اللَِّه بِأَمَْوالِهِْم وَأَْنفُسِهِْم
ْنُت أَنَُّه َسيَُرضُّها ثُمَّ تَّى ظََنفَأَْنَزلَ اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيِه الْقُْرآنَ ، فَثَقُلَْت فَِخذُُه َعلَى فَِخِذي ، َح

  ] .٩٥: النساء [} ال َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيُر أُوِلي الضََّررِ{: ُسرَِّي َعْنُه ، فَقَالَ 
ثََنا إِْبَراهِيُم بن سَْعٍد ، َعْن َصاِلحِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّ -٤٦٨٢

فَجِئُْت حَتَّى  بن كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد ، أَنَّهُ َرأَى َمرَْوانَ بن الَْحكَمِ ، َجاِلًسا ِفي الَْمْسجِِد ،
ال َيْسَتوِي {: َبَرُه أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْملَى َعلَْيِه َجلَْسُت إِلَى َجْنبِِه فَأَخَْبَرَنا ، أَنَّ زَْيَد بن ثَابٍِت ، أَْخ
ِه َيا َرسُولَ اللَّ: ، فََجاَءهُ اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ َوُهَو ُيْمِليَهاَعلَيَّ ، فَقَالَ } الْقَاِعدُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه

ِه ، َوفَِخذُُه َعلَى فَِخِذي ، ، َواللَِّه لَْو أَْسَتِطيعُ الْجِهَاَد لََجاَهْدُت ، َوكَانَ َرُجال أَْعَمى ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َرُسوِل
  فَثَقُلَْت َعلَيَّ فَِخِذي حَتَّى َحِسْبُت أَنْ يَُرضَّ فَِخِذي

  ] .٩٥: النساء [} غَْيُر أُوِلي الضََّررِ{: َزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، ثُمَّ سُرَِّي َعْنُه ، فَأَْن
ْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َحجَّاجُ بن ِعْمَرانَ السَّدُوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الُْحَصْينِ الُْعقَْيِليُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َع -٤٦٨٣

َسِمْعُت عَْبَد الَْمِلكِ بن َمْرَوانَ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه ، َعْن َزْيدِ : َد ، َعْن َخاِلدِ بن َمْعَدانَ ، قَالَ ُعالثَةَ ، َحدَّثََنا ثَْورُ بن َيزِي
اللَُّهمَّ : لِ قُ: أََصابَنِي أََرقُّ اللَّْيلِ ، فََشكَْوُت ذَِلَك إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : بن ثَابٍِت ، قَالَ 

  ) .، فَقُلُْتَها فَذََهَب َعْني غَاَرِت النُُّجوُم ، وَهدَأَِت الُْعُيونُ ، َوأَْنَت َحيٌّ قَيُّوٌم ، َيا َحيُّ َيا قَيُّوُم أَنِْم َعْينِي وأْهِدئْ ِلَيِلي 
  الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد َعْن َزْيدِ بن ثَابٍِت

  وٍد الَْمقِْدِسيُّ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َجِميلٍ ، حَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمْسُع -٤٦٨٤
َحدَّثََنا يَزِيُد بن ِعيَاضٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، قَاال 

إِنَّ بِالال ُيَؤذِّنُ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ َحكِيمٍ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمحَمٍَّد ، َع
  .بِلَْيلٍ ، فَكُلُوا وَاشَْرُبوا َحتَّى يَُؤذِّنُ اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ 

مَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الُْحَصْيُن الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْح -٤٦٨٥
إِنَّ بِلَاال : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َخارَِجةَ بن زَْيٍد ، وَالْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

  لٍ ، فَكُلُوا َواْشَربُوا حَتَّىُيَؤذِّنُ بِلَْي

  .ُيَؤذِّنَ اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ 
َعْن أَبِيِه ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد ، -٤٦٨٦

ال َتبِيُعوا : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : حَمٍَّد ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ َخارَِجةَ بن زَْيٍد وَالْقَاِسُم بن ُم
  .الثَّمََرةَ َحتَّى َيْبُدوَ َصالحَُها 

  ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت
ثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو بن أَبِي َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َيْعقُوَب الْقَاِضي ، َحدَّ -٤٦٨٧

: ي بِالَْهجِريِ ، أَْو قَالَ َعنِ الزِّْبرِقَاِن ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيصَلِّ
َحاِفظُوا َعلَى الصَّلَوَاِت َوالصَّالِة الُْوسْطَى َوقُوُموا ِللَِّه {َوكَاَنتْ أَثْقَلَ الصَّالِة َعلَى أَْصحَابِِه ، فََنزَلَْت  بِالَْهاجَِرِة ،

  ) .َألنَّ قَْبلََها َصالَتْينِ َوَبْعَدَها َصالَتْينِ : ، قَالَ ] ٢٣٨: البقرة [} قَانِِتَني
  ثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن الُْمفَضَّلِ ، حَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْم -٤٦٨٨



َحدَّثََنا َيزِيُد بن :  ، قَاال َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َوُمحَمَُّد بن الْمِْنَهالِ الضَّرِيُر
  ُزَرْيعٍ ، ح
  ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، حَوَحدَّثََنا 

َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ ، كُلُُّهْم َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال 
  بن ُمحَمَِّد بن َعمَّارِ بن َياِسرٍ ، َعنِ الَْولِيِد بن أَبِي الَْولِيِد ، َعْن ُعْرَوةَ بن إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ

 إِنََّما أََتى أََتى: َيْغِفرُ اللَُّه لَِراِفعِ بن َخدِيجٍ ، أََنا َواللَِّه كُْنُت أَْعلَمَ بِالَْحِديِث ِمْنُه : الزَُّبْيرِ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
إِنْ كَانَ َهذَا َشأَْنكُْم فَال : َم النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجالِن قَدِ اقْتََتال ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ) .ِلَحدِيِث ُمَسدٍَّد ال ُتكْرُوا الْمََزارَِع ، وَاللَّفْظُ : ُتكْرُوا الَْمزَارَِع ، فََسِمَع َراِفٌع قَْولَُه 
َعْن أَبِي أَيُّوَب ،  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، -٤٦٨٩

  ) .أَ ِفي الَْمْغرِبِ بِاَألعَْراِف َركَْعَتْينِ أَْو زَْيِد بن ثَابٍِت ،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََر
ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن َخاِلٍد ، َعْن  -٤٦٩٠

) صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقَْرأُ ِفي الرَّكَْعَتْينِ ِمَن الَْمغْرِبِ بِسُوَرِة اَألْنفَالِ  ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ النَّبِيَّ
.  

ْيثُ بن دَّثََنا لََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ِفْرَدْوسُ بن اَألْشَعرِيِّ ، َح -٤٦٩١
َرأَْيُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمََّنا ِفي : َسْعٍد ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

  .َحتَّى َيأِْتَي َعلَى آِخرَِها ] ١: األعراف [} املص{َصالِة الْمَْغرِبِ بِ 
يَعةَ ، ا أَحَْمُد بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفَّى ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َسعِيٍد ، َعنِ اْبنِ لَهَِحدَّثََن -٤٦٩٢

  َعْن أَبِي اَألْسَوِد ،

ال ُيبَاُع َشْيٌء ِمَن الثََّمرِ َحتَّى َيْبُدوَ َصالُحُه ، : َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  ) .َوذَِلَك أَنْ َيَتَبيََّن الزَّْهُو اَألْحَمُر ِمَن اَألصْفَرِ 

أَُبو اَألْسَوِد ُمحَمَُّد َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثَنِي  -٤٦٩٣
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ : َسِمْعُت َزْيَد بن ثَابٍِت ، َيقُولُ : بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُعْرَوةَ ، قَالَ 

  .ِفي الَْمغْرِبِ بِأَطَْولِ الطَّوِيلَتْينِ 
بَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْن -٤٦٩٤

لَْيِه َوَسلََّم ، الَْمْسجُِد الَِّذي أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى َمْسجِدُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع: قَالَ زَْيُد بن ثَابٍِت : ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  ) .َمْسجُِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيٌر ِمْنُه ، إِنََّما أُْنزِلَْت ِفي َمْسجِِد قَُباَء : قَالَ ُعْرَوةُ 

  َعطَاُء بن َيَسارٍ َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت
َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد ، َحدَّثََنا اْبُن : بن َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ ، قَاال  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ َوُمحَمَُّد -٤٦٩٥

قَرَأُْت ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى : أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن قَُسْيٍط ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
  ) .فَلَْم َيْسُجْد } النَّْجمِ{َوَسلََّم بِ اللَُّه َعلَْيِه 
ن َيَسارٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن ُيوُنَس بن يُوُسَف ، َعْن َعطَاِء ب -٤٦٩٦

  زَْيِد بن ثَابٍِت
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ِفي : ال أَْعلَُم إِال ، أَنَُّه قَالَ : اَألْنصَارِيُّ ، أَنَُّه َوَجَد ِغلَْماًنا قَْد أَلَْجئُوا ثَْعلًَبا إِلَى َزاوَِيٍة ، فَطََردَُهْم َعْنُه ، َوقَالَ َماِلٌك 
  ) .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْصَنُع َهذَا َحَرمِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّ

ْبِد اللَِّه بن أَبِي َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا زَُهْيُر بن ُمحَمٍَّد ، َعْن َشرِيكِ بن َع -٤٦٩٧
بِئَْس الشَّْيُء اِإلمَاَرةُ ، : بٍِت ، أَنَُّه قَالَ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنِمرٍ ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن َزْيِد بن ثَا

َرةُ ِلَمْن أََخذََها نِْعَم الشَّْيُء اِإلمَاَرةُ ِلَمْن أََخذََها بَِحقَِّها وَحلََّها ، َوبِئَْس الشَّْيُء اِإلمَا: فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ) .بَِغْيرِ َحقَِّها فََتكُونُ َعلَْيِه َحسَْرةً َيْوَم الْقَِياَمِة 

  ُسلَْيَمانُ بن َيسَارٍ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت
ن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي َرِحَمُه اللَُّه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب -٤٦٩٨

َسِمْعُت ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ ، ُيَحدِّثُ َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، أَنَّ : َسِمْعُت حَاِضَر بن الُْمَهاجِرِ أََبا ِعيَسى الَْباهِِليَّ ، قَالَ : 
  ) .بِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَكِْلَها ِذئًْبا َنيََّب ِفي شَاٍة ، فَذََبُحوَها بَِمْرَوةَ ، فََرخََّص النَّ

  َخارَِجةُ بن زَْيِد بن ثَابٍِت
  َعْن َخارَِجةَ بن زَْيٍد، َعْن أَبِيِه َعْبِد الَْمِلكِ بن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ 

، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ  -٤٦٩٩
  أَبِي َبكْرٍ ، َعْن خَارَِجةَ بن َزْيٍد ، َعْن

  ) .َتَوضَّئُوا ِممَّا غَيََّرتِ النَّاُر : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : زَْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
  دَّثََنا ُموَسى بن ِعيَسى بن الُْمْنِذرِ الْحِْمِصيُّ ، حَح -٤٧٠٠

َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب بن أَبِي حَْمَزةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك : َوَحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، قَاال 
َتَوضَّئُوا : َمنِ ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ بن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْح

  ) .ِممَّا َمسَِّت النَّاُر 
ي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِ -٤٧٠١

قَالَ ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثَنِي عَْبُد الَْمِلِك بن أَبِي َبكْرِ بن الْحَارِِث بن ِهَشامٍ ، أَنَّ َخارَِجةَ : َخاِلِد بن ُمَساِفرٍ ، قَالَ 
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : اُه َزْيَد بن ثَابٍِت ، قَالَ بن َزْيدِ بن ثَابٍِت اَألْنَصارِيَّ ، أَْخبََرُه ، أَنَّ أََب

  .تََوضَّئوا ِممَّا َمسَِّت النَّاُر : َيقُولُ 
اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْسحَاَق الَْخشَّاُب الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن قُْسٍط ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد  -٤٧٠٢

أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ  إِْسحَاَق بن رَاِشٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َبكْرٍ ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن
  .نَّاُر تََوضَّئُوا ِممَّا َمسَِّت ال: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

نِ شَِهابٍ ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َعِقيلٌ ، َعنِ اْب -٤٧٠٣
  أَنَّ َعْبَد الَْمِلكِ بن



تََوضَّئُوا ِممَّا : ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  أَبِي َبكْرٍ ، أَخَْبَرُه َعْن َخارَِجةَ بن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه
  .َمسَِّت النَّاُر 

ِلٍد ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثَنِي َعنَْبَسةُ بن خَا -٤٧٠٤
ٍد ، أَنَّ َزْيدَ بن يَزِيَد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، أَْخبََرنِي َعْبُد الَْمِلِك بن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْي ُيوُنَس

  .سَِّت النَّاُر تََوضَّئُوا ِممَّا َم: َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : بن ثَابٍِت ، قَالَ 
الَْعزِيزِ ، َعنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهاِشمٍ الَْبْعلََبكِّيُّ ، َحدَّثََنا سَُوْيدُ بن َعْبِد -٤٧٠٥

َسِمْعُت : ةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ األَْوَزاِعيِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َبكْرٍ ، َعْن َخارَِج
  .تََوضَّئُوا ِممَّا َمسَّتِ النَّاُر : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

َنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ الُْمَوقَّرِيُّ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّاٍد الَْخطَّابِيُّ ، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن سَِعيٍد ، َحدَّثَ -٤٧٠٦
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َبكْرٍ ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيدِ بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .َمسَِّت النَّاُر َتَوضَّئُوا ِممَّا : َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، ح -٤٧٠٧

  َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ،: َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 

تََوضَّئُوا ِممَّا َمسَِّت النَّارُ : يِّ ، َعْن َخارَِجةَ بن زَْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعنِ الزُّْهرِ
  .وَلَْم َيذْكُْر َمْعَمٌر َعْبَد الَْمِلكِ بن أَبِي َبكْرٍ : ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ 

ُمَحمَُّد بن  فَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْجبَّارِ الَْخبَايِرِيُّ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََناَحدَّثََنا َجْع -٤٧٠٨
الرَّْحَمنِ بن الْحَارِثِ بن  َحْربٍ اَألبَْرُش ، َعْن ُمَحمَِّد بن الَْوِليدِ الزُّبَْيِديُّ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َعْبِد

َتَوضَّئُوا ِممَّا َمسَّتِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِهَشامٍ ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .النَّاُر 

  الزُّْهرِيُّ َعْن َخارَِجةَ بن زَْيٍد َعْن َزْيٍد
 بن َزْيٍد ، دَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َخارَِجةََح -٤٧٠٩

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََوَجْدُتَها لَمَّا كََتبَْنا الَْمَصاِحَف ، فَقَْدُت آَيةً كُْنُت أَْسَمُعَها ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى : قَالَ زَْيٌد : قَالَ 
ِمَن الُْمْؤِمنَِني رَِجالٌ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى َنْحَبُه َومِْنُهْم َمْن {ِعْنَد ُخَزْيَمةَ بن ثَابِتٍ اَألْنصَارِيِّ 

  ) .َوكَانَ ُخَزْيَمةُ ُيدَْعى ذَا الشََّهاَدَتْينِ : ، قَالَ ] ٢٣: األحزاب [} َيْنَتِظُر َوَما َبدَّلُوا تَْبدِيال
  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ ح -٤٧١٠

  قَالَ اْبُن ِشهَابٍ أَْخَبرَنِي: ٍد ، قَالَ َسِمْعَنا إِْبَراِهيَم بن سَْع: َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 

فَقَْدُت آَيةً ِمْن ُسوَرِة اَألحَْزابِ ِحنيَ َنَسْختُ : إِنَّهُ َسِمَع زَْيَد بن ثَابٍِت ، َيقُولُ : َخارَِجةُ بن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َيقُولُ 
ْيِه َوَسلََّم َيقَْرأَُها ، فَالَْتَمْسُتَها فََوَجْدتَُها َمَع ُخَزْيَمةَ بن ثَابِتٍ الُْمْصَحَف ، َوكُْنُت أَْسَمُع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

فَأَلَْحقْتَُها ِفي ُسوَرِتَها ِمَن ] ٢٣: األحزاب [} ِمَن الُْمْؤِمنَِني رَِجالٌ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه{اَألْنصَارِيِّ 
  .الُْمْصَحِف 
 ، َعْن َحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمَِّد الدََّراَوْرِديَُّحدَّثََنا ُم -٤٧١١

ْوُم الَْيَماَمةَ أُِصيبَِ مَّْن لَمَّا كَانَ َي: َعْمرِو بن أَبِي َعْمرٍو ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 



إِنْ كَانتْ : ْنُه ، فَقُلُْت لَُه َيقَْرأُ الْقُْرآنَ َناٌس كَِثٌري ، فَذَكََر َنْحَو أَْرَبعِ ِمائٍَة ، فَجِئُْت إِلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َع
َما أََنا بُِمَغيِّرٍ شَْيئًا لَْم َيْصَنْعُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : ِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َوقَْعةٌ أُْخَرى َيذَْهُب الْقُْرآنُ ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َر

ُه َعلَْيِه ولُ اللَِّه َصلَّى اللََّعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَْرَسلَ إِلَى ُعَمَر بن الَْخطَّابِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَِلَك َما ُنَغيِّرُ َشْيئًا لَْم َيْصَنْعٌه َرُس
َما َعلَْيَنا َصَدقَْت ، فَكََتَبُه أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ِفي : فََما َعلَْيكُْم ؟ فَقَاال : َوَسلََّم قَالَ َزْيُد بن ثَابٍِت ، قُلُْت 

ا َعمِّي إِْبَراهِيُم بن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا عَْبُد الْعَزِيزِ بن ُمَحمَّدِ الْجَرِيِد وَاَألكَْتاِف ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمٍَّد الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََن
  الدََّراَورِْديُّ ، َعْن

ى َدَخلَ ُعَمُر َعلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَ: ُعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
افَتُوا كََما َتَتهافَتِ الْفِرَاُش ، َعْنُهَما ، فَقَالَ إِنَّ أَْصَحاَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا قُِتلُوا َيْوَم الَْيَماَمِة َتَه

  .فَذَكََر الَْحِديثَ بِطُوِلِه 
َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُحَمْيٍد الطَّوِيلُ ، َحدَّثََنا صَاِلحُ بن أَبِي اَألْخَضرِ ،  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، -٤٧١٢

ال َتبِيُعوا الثََّمرَ : َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ، خارجة بن زيد بن ثابت ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .لثَُّريَّا وَيْبُدوَ َصالحَُها َحتَّى َيطْلُعَ ا

َحدَّثََنا ُوَهْيبٌ  َحدَّثََنا َداُودُ بن ُمَحمَِّد بن َصاِلحٍ الَْمْرَوزِيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، -٤٧١٣
زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َعنِ النُّْعَماِن بن رَاِشٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َخارَِجةَ بن 

  .ال تَبِيُعوا الثِّمَاَر حَتَّى َيطْلَُع الثُّرَيَّا : َوَسلََّم ، قَالَ 
الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن َمْنَدَه اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد  -٤٧١٤

قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .الُحَها ال تَبِيُعوا الثََّمَرةَ َحتَّى َيْبُدوَ َص: َوَسلََّم 
ْن ُيوُنسَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َع -٤٧١٥
  بن َيزِيَد ،

ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرخََّص ِفي َبْيعِ الَْعرَاَيا َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َخارَِجةَ بن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اللَّ
  .بِالتَّْمرِ َوالرُّطَبِ 

رَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَبُو َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفُرَاِت ال -٤٧١٦
َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه كَانَ لْهَْيثَمِ َخاِلُد بن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن َيزِيَد ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيدِ بن ثَابٍِت ، ا

  ) .نْ َتْدُعَو َعلَيَّ َرِحٌم قَطَْعُتَها اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك غَِنى األَْهلِ وَالَْمْولَى ، َوأَُعوذُ بِكَ أَ: َيقُولُ ِحَني َيضْطَجُِع 
 بن ُموَسى َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيدِ بن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه -٤٧١٧

أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ارَِجةَ بن زَْيٍد ، ال أَْدرِي ذَكََر أََباهُ أَْم ال التَّيِْميُّ ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َخ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َرخََّص ِفي َبْيعِ الْعََراَيا بِالتَّْمرِ َوالرُّطَبِ 

  أَُبو الزَِّناِد َعْن َخارَِجةَ بن زَْيِد بن ثَابٍِت
  ٍد الْقَالَنِسيُّ ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ ، حَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمَّ -٤٧١٨

  َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم ، ح: َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ وََيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف ، قَاال 



َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد َحدَّثَنِي أَبِي أَُبو الزِّنَاِد : يُّ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِ
  أَنَّ َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َحدَّثَُه َعْن أَبِيِه ، أَنَّ السَِّكيَنةَ ، غَِشَيتْ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه

َوأََنا إِلَى َجْنبِِه ، فََوقََعْت فَِخذُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى فَِخِذي فََما َوَجْدتُ : ٌد َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َزْي
ال َيْسَتوِي {َتْبُت اكُْتْب ، فَكَ: َشْيئًا أَثْقَلَ ِمْن فَِخِذ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ سُرَِّي َعْنُه ، فَقَالَ 

فَكَتَْبُت ذَِلَك ِفي كَِتٍف : اآلَياِت كُلََّها ، قَالَ } الْقَاِعدُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم
َيا َرُسولَ اللَِّه فَكَْيفَ : يلَةَ الُْمَجاِهِديَن َعلَى الْقَاِعِديَن ، فَقَالَ ، فَقَاَم اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ ، َوكَانَ َرُجال أَْعَمى ِحَني َسِمَع فَِض

َي كَالَمهُ َحتَّى غَِشَيتْ بَِمْن ال َيْسَتطِيُع الْجَِهاَد ِمَن الُْمْؤِمنَِني ؟ فََما قََضى اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ كَالَمُه أَْو قَالَ إِال أَنْ ُيْحِص
َوَجْدُت ِمْنَها  ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم السَِّكيَنةُ فََوقََعْت فَِخذُُه َعلَى فَِخِذي فََوَجْدُت ِمْن ِثقَِلَها الثَّانَِيةَ ِمثْلَ َماَرسُولُ اللَِّه صَلَّ

ال َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن {، فَقَرَأُْت  اقَْرأْ: ِفي الَْمرَِّة اُألولَى ثُمَّ ُسرَِّي َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
، قَالَ َزْيٌد فَأَلْحَقُْتَها ] ٩٥: النساء [} غَْيُر أُوِلي الضََّررِ{: ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم } الُْمْؤِمنَِني

  .كَِتِف فَكَأَنِّي أَْنظُرُ إِلَى ُملَْحقَتِها ِعْنَد َصْدعٍ ِفي الْ
ا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُزهَْيُر بن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََن -٤٧١٩

  النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه كُْنُت ِعْنَد: أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيدِ بن ثَابٍِت ، قَالَ 

لََّم َعلَى فَِخِذي ، فََما رَأَْيتُ َعلَْيِه َوَسلََّم فََتَغشَّْتُه أَْو فََنَزلَتِ السَّكِيَنةُ ، فََوقََعْت فَِخذُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
: اقَْرأْ فَقََرأُْت ، قَالَ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّا أُْسرِيَ أَْو ُسرَِّي َعْنُه ، قَالَ َشْيئًا تََوطَّأَ أَثْقَلَ ِمْن فَِخذِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ

َيا : ، فَقَالَ َعْمُرو بن أُمِّ َمكُْتومٍ اَألْعَمى } ال َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤمِنَِني َوالُْمَجاِهدُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه{اكُْتْب 
َوَسلََّم َعلَى فَِخِذي ، فََما لَ اللَِّه ، إِنَّ بَِعْيَنيَّ ضََرًرا ، فََغِشَيْتهُ السَّكِيَنةُ فََوقََعْت فَِخذُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َرسُو

اقَْرأْ فَقَرَأُْت ، : مَّا أُْسرِيَ أَْو ُسرَِّي َعْنُه ، قَالَ َوَجْدُت َشْيئًا قَطُّ أَثْقَلَ ِمْن فَِخذِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَ
  .، فََما َنِسيُت مُلَْحِقَها ِعْندَ َصَدعٍ ِفي الْكَِتِف ] ٩٥: النساء [} غَْيُر أُوِلي الضََّررِ{اكُْتْب : قَالَ 

َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي : الُف ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، وََيْحَيى بن أَيُّوَب الَْع -٤٧٢٠
َحدَّثََنا أَُبو الزَِّناِد ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ِفي قَْولِ اللََّه َعزَّ : الزَِّناِد َوسُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، قَاال 

  .َمْسجُِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ ] ١٠٨: التوبة [} ْسجِدٌ أُسَِّس َعلَى التَّقَْوىلََم{: َوَجلَّ 
مٍ ، َعْن َعْبِد ي َحازَِحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن َعْبِد اللَِّه الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِ -٤٧٢١

  اللَِّه بن َعاِمرٍ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن َخارَِجةَ بن زَْيٍد ،

ُهَو : ى التَّقَْوى ؟ َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، سُِئلَ َعنِ الَْمْسجِِد الَِّذي أُسَِّس َعلَ
  .) َمْسجِِدي َهذَا 

  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْرَيَم ، ح -٤٧٢٢
  َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن مَْنُصورٍ ، ح

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن خَارَِجةَ بن : اَء قَالُونُ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ِميَن
  ) .ال ُتخَاِلُف النَّاسَ بِرَأْيَِك : الْقَِراَءةُ ُسنَّةٌ ، َزاَد اْبُن أَبِي َمرَْيَم : زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي : قَرَاِطيِسيُّ ، وََيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْ -٤٧٢٣



ُه أَنْ َيَتَعلََّم ِكتَاَب َم أََمَرالزَِّناِد ، أَْخبََرنِي أَبِي ، َعْن َخارَِجةَ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .فَكُْنُت أَكُْتُب لَُه َوأَكُْتُب إِلَيْهِْم ، َوأَقَْرأُ لَُه إِذَا كََتُبوا : َيُهوَد ، قَالَ 

رَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّنادِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى َزْحُمَوْيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد ال -٤٧٢٤
أَمََرنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أََتَعلََّم ِكَتابَ : ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َما آَمُن َيُهوَد َعلَى ِكَتابِي ، : فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُهوَد ، فَلَْم َيُمرَّ بِي نِْصفُ َشْهرٍ َحتَّى َحذَقُْتُه ، 
  ) .فَلَمَّا َتَعلَّْمُت كُْنُت أَكُْتُب لَُه 

٤٧٢٥-  

: ثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، قَالَ َحدَّ: َحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد يُوُسُف بن يَزِيدَ الْقََراطِيِسيُّ ، وََيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف ، قَاال 
قَِدَم النَّبِيُّ صَلَّى : ، قَالَ  َحدَّثَنِي َمْن أَِثُق بِِه ، َعنِ اْبنِ أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه

  .إِْحَدى َعشَْرةَ َسَنةً  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ وَأََنا اْبُن
  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا مَْنُصورُ بن أَبِي ُمزَاِحمٍ ، ح -٤٧٢٦

ْن أَبِي ، َعْن َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َع: َوَحدَّثََنا َمْحُمودُ بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحُمَوْيِه ، قَاال 
  .َرخَّصَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي بَْيعِ الَْعرَاَيا ، أَنْ تَُباَع كَْيال بِخَْرصَِها : َخارَِجةَ بن زَْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي : ُف ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، وََيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعال -٤٧٢٧
بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ ، ِلعَْبِد اللَّهِ : الزَِّناِد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، أَنَُّه أََخذَ َهِذِه الرِّسَالَةَ ِمْن َخارَِجةَ بن زَْيِد بن ثَابٍِت 

 اللََّه الَِّذي ال إِلَهَ الُْمْؤِمنَِني ِمْن َزْيدِ بن ثَابٍِت ، َسالٌم َعلَْيَك أَِمَري الُْمْؤِمنَِني َوَرْحَمةُ اللَِّه ، فَإِنِّي أَْحَمُد إِلَْيَك ُمَعاوَِيةَ أَِمريِ
الْكَاللَةَ َوكَثًِريا ِممَّا ُيقَْضى بِِه ِفي َهِذهِ  إِال ُهَو ، أََما بَْعُد فَإِنََّك كََتْبَت َتْسأَلُنِي َعْن ِمَرياِث الَْجدِّ وَاُألخَْوِة ، َوإِنَّ

  ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّهالَْموَارِيِث ال َيْعلَُم َمْبلَُغَها إِال اللَُّه ، َوقَْد كُنَّا َنْحُضُر ِمْن ذَِلَك أُُموًرا ِعْنَد الُْخلَفَاِء َبْعَد َر

  ) .ئَْنا أَنْ َنِعَي ، فََنْحُن ُنفِْتي بِهِ َبْعُد َمنِ اْسَتفَْتاَنا ِفي الْمََوارِيِث َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََوِعيَنا ِمْنَها َما ِش
دِ السَّالمِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن َعْب -٤٧٢٨
قَِدَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : لرَّْحَمنِ بن أَبِي الزِّنَاِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ بن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َعْبُد ا

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََغطًا َوَصْوًتا عَاِلًيا َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ َوُهْم َيَتَباَيعُونَ الثِّمَاَر قَْبلَ أَنْ َتِطيَب ، فََسِمَع َرُسولُ اللَّ
َيا َرُسولَ اللَِّه ، َهُؤالِء قَْوٌم َتَباَيُعوا الثِّمَاَر ِفي النَّْخلِ ، ثُمَّ ذَكَُروا أَنَُّه أَصَاَبَها بَْعدَ : َما َهذَا ؟ فَقَالُوا : ِمَن النَّاسِ ، فَقَالَ 
  .فَال َتبَاَيُعوا إِذَنْ حَتَّى َتطِيَب : الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَِلَك الْفََساُد ، فَقَ

 َنا أَُبو غَزِيَّةَ ُمَحمَُّدَحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْبَراهِيَم بن َعْنَبرٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثَ -٤٧٢٩
َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ بن ُموَسى الْقَاِضي األَْنصَارِيُّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي الزِّنَاِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ بن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن 

  ) .َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اغَْتَسلَ ِإلحَْراِمِه َحْيثُ أَْحَرَم 
ْحَمنِ بن أَبِي ثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َعْبِد الرََّحدَّ -٤٧٣٠

  يُّ َصلَّىلَمَّا قَِدَم قَِدَم النَّبِ: الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيٍد ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنَّ ِمنَّا غُالًما قَْد قََرأَ ِممَّا أُنْزِلَ َعلَْيَك بِْضَع َعْشَرةَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ أََتاهُ بنو النَّجَّارِ ، فَقَالُوا 
  .فَقَرَأُْت َعلَْيِه  ُسوَرةً ، فََدعَانِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



بِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِيهِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزْرَعةَ ، َحدَّثََنا أَُبو غَزِيَّةَ ، َعنِ اْبنِ أَ -٤٧٣١
إِذَا َوقََعِت : ابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن زَْيِد بن ثَ

  ) .الُْحدُوُد فَال ُشفَْعةَ 
 أَبِيِه ، َعْنَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن  -٤٧٣٢

لَةَ سَْبعٍ َوِعْشرِيَن َوال َخارَِجةَ بن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه كَانَ ُيْحيِي لَْيلَةَ ثَالٍث َوِعشْرِيَن ِمْن َشْهرِ رََمَضانَ َولَْي
إِنَّ ِفيَها َنَزلَ الْقُْرآنُ َوِفي َصبِيَحِتَها فُرَِّق : قَالَ كَْيفَ َتُخصُّ لَْيلَةَ سَْبَع َعْشَرةَ ؟ فَ: كَإِْحيَاِئِه لَْيلَةَ سَْبَع َعْشَرةَ ، فَِقيلَ لَُه 

  ) .َبْيَن الَْحقِّ َوالَْباِطلِ ، َوكَانَ ِفيَها ُيْصبُِح مُْبَهجَ الَْوْجِه 
َضالَةُ بن الُْمفَضَّلِ بن َحدَّثََنا فَ: َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، وَأَْحَمُد بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ ، قَاال  -٤٧٣٣

أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ فََضالَةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن 
  ) .الْحَْرُب َخْدَعةٌ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  ثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُدَحدَّ -٤٧٣٤

ابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ الَْجبَّارِ بن َسعِيٍد الَْمَساحِِقيُّ ، َحدَّثََنا مَاِلكُ بن أََنسٍ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن َخارَِجةَ بن زَْيِد بن ثَ
  ) .َسلََّم قََسمَ ِللْفََرسِ َسْهَمْينِ َوِللرَُّجلِ َسْهًما النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن زَِياٍد َسَبالنُ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َوَعْبدُ اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ ، قَاال  -٤٧٣٥
بن َعْمرٍو ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن َخارَِجةَ بن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيهِ  َعبَّاُد بن َعبَّاٍد ، َعْن ُمَحمَِّد

ا َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيِه َوَمْن يَقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتعَمًِّدا فََجَزاُؤهُ َجهَنَُّم َخاِلًدا ِفيَه{َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ الَِّتي ِفي ُسوَرِة النَِّساِء : ، قَالَ 
وَالَِّذيَن ال َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلًَها {َبْعَد اآليَاِت الَِّتي ِفي سُوَرِة الْفُْرقَاِن ] ٩٣: النساء [} َولَعْنُه َوأََعدَّ لَُه َعذَاًبا َعِظيًما

بِِستَّةِ أَشُْهرٍ ] ٦٨: الفرقان [} ال َيْزُنونَ َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلكَ َيلَْق أَثَامًاآَخَر َوال َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِال بِالَْحقِّ َو
. (  

ٍد ، َعْن َخاِلدِ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن سَْع -٤٧٣٦
ثَابٍِت ،  ْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن َجْهمِ بن أَبِي َجْهمٍ ، أَنَّ أََبا الزَِّناِد ، أَْخبََرُهْم أَنَّ َخارَِجةَ بن زَْيِد بنبن َيزِيَد ، َع

ُعونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر َوال َوالَِّذيَن ال َيْد{لَمَّا نََزلَْت َهِذِه اآلَيةُ الَِّتي ِفي الْفُْرقَاِن : أَخَْبَرُه َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
  َعجِْبنَا] ٦٨: الفرقان [} َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِال بِالْحَقِّ

جََهنَُّم خَاِلًدا ِفيَها َوغَِضبَ اللَّهُ  َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا فَجََزاُؤُه{ِلِلينَِها فَلَبِثَْنا َسْبَعةَ أَْشُهرٍ ثُمَّ نََزلَِت الَِّتي ِفي النَِّساِء 
  .َحتَّى فََرغَ ] ٩٣: النساء [} َعلَْيِه َولََعَنُه
َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، وَأَُبو كُرَْيبٍ ، قَاال  -٤٧٣٧
: أَبِيِه ، قَالَ ، َعْن َخاِلِد بن إِلْيَاسٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ذَكَْوانَ أَبِي الزَِّناِد ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن  ِهَشامٍ

  ) .َرابِ َنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ النَّفْخِ ِفي السُُّجوِد ، وَعنِ النَّفْخِ ِفي الشَّ
قُوُب بن ُمحَمٍَّد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن َشْوذَبٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َيْع -٤٧٣٨

َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنَّ َمرَْوانَ ، قَالَ  الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ بن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَِخيِه ، َعْن أَبِيِه ،
ِتًبا َخلْفَ َيا أََبا سَِعيٍد ، لَْو أَنَّكَ َتَركْتََنا لَكََتْبَنا َعْنكَ َحِديثََك ، فَقَالَ زَْيٌد ال ، فَأَْجلَسَ لَُه َمْرَوانُ كَا: ِلزَْيِد بن ثَابٍِت 

َيا أََبا َسعِيٍد َما أُرَاَنا إِال قَْد ظَِفْرَنا بَِما أَبَْيَت : لُ َزْيًدا وََيكُْتُب الْكَاِتُب َما ُيَحدِّثُ بِهِ زَْيٌد ، فَقَالَ الْقُبَِّة ، فَجََعلَ ُهَو َيْسأَ



لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهاَنا أَنْ إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َص: َواللَِّه ال أَْرِمي َحتَّى أُوَتى بِِه ، فََجاَء بِالْكَِتابِ فََشقَُّه ، َوقَالَ : ، قَالَ 
  .َنكُْتَب َحِديثَُه 

  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعمِّي ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثَنَا -٤٧٣٩

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : بن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزِّنَاِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ
  ) .إِنَّ َهذَا الَْمالَ َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ : َعلَْيِه َوَسلََّم 
اُوَد الْهَاِشِميُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َد -٤٧٤٠

: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيدِ بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .إِنَّ َهذَا الَْمالَ َخضَِرةٌ ُحلَْوةٌ 

الزَِّناِد ، َعْن  َنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِيَحدَّثَ -٤٧٤١
إِنَّ َهذَا الَْمالَ َخضَِرةٌ ُحلَْوةٌ : َوَسلََّم قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

.  
َعِليِّ بن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي خَاِلِد بن َحيَّانَ ، َعْن -٤٧٤٢

رَأَْيُت َرُجال َسأَلَ أَبِي َعْن َرُجلٍ : َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ ُعْرَوةَ ، َعْن ُيوُنسِ بن زَْيٍد ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، 
كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِتبُوَك َنشَْترِي : َيْغُزو َوَيبِيُع َوُيْشَترِي وََيتَّجُِر ِفي غَْزَوِتِه ؟ فَقَالَ لَُه أَبِي 

  ) .ُع ، َوُهَو يََراَنا فََما َيْنَهاَنا َوَنبِي
قَِديُّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الَْجوَارِيُّ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َزْيُد بن أَْخَرَم ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الَْع -٤٧٤٣

  الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ بن

ِفيِه  لَْيَس َيْوُم َعاُشوَراَء بِالَْيْومِ الَِّذي َيقُولُُه النَّاُس ، إِنََّما كَانَ َيْوَم ُتْسَتُر ِفيِه الْكَْعَبةُ وَتقِْلُس: ْن أَبِيِه ، قَالَ زَْيٍد ، َع
فَكَانَ النَّاُس يَأُْتونَ فُالًنا الَْيُهوِديَّ ،  الَْحَبَشةُ عِْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَانَ َيُدوُر ِفي السََّنِة ،

  ) .فََيْسأَلُوَنُه ، فَلَمَّا َماَت الَْيهُوِديُّ أََتْوا َزْيدَ بن ثَابٍِت فََسأَلُوُه 
، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْبَراهِيَم التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمحَمَِّد بن َمْنُصورٍ  -٤٧٤٤

َجاَء َرُجلٌ إِلَى :  َيحَْيى الَْعَدوِيُّ ، َحدَّثََنا َماِلٌك ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ
ُه أَْرًضا َبْيَن َجَبلَْينِ ، فَكََتَب لَُه بَِها ، فَأَْسلََم ، ثُمَّ أََتى قَْوَمُه ، فَقَالَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الْعََربِ فَسَأَلَ

  ) .أَْسِلُموا ، فَقَْد جِئُْتكُْم ِمْن ِعْنِد َرُجلٍ ُيْعِطي َعِطيَّةَ َمْن ال َيَخاُف الْفَاقَةَ : لَُهْم 
  َعْمُرو بن َوْهبٍ ، َعْن َخارَِجةَ بن زَْيٍد

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ ، ح -٤٧٤٥
نِي أَُبو الزَِّناِد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ بن َيعْلَى ، َحدَّثَ: َوَحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحَسنٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ ، قَاال 

َزْيِد بن ثَابِتٍ  َعْن َعْمرِو بن َوْهبٍ ، َعْن َخارَِجةَ بن َيْعلَى ، َحدَّثَنِي أَُبو الزِّنَاِد ، َعْن َعْمرِو بن َوْهبٍ ، َعْن َخارَِجةَ بن
  َوَسلََّم إِال ثَالثَ قَضِيَّاٍت ِفي اآلمَِّةلَْم َيقْضِ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ زَْيُد بن ثَابٍِت : ، قَالَ 

 َخْمًسا ، َوقََضى َرُسولُ َوالُْمَنقِّلَِة َوالْمُوِضَحِة ، ِفي اآلمَّةِ ثَالثًا وَثَالِثَني ، َوِفي الُْمَنقِّلَِة َخْمَس َعْشَرةَ ، َوِفي الُْموِضَحِة
  ) .ابَّةِ ُرُبَع ثََمنَِها اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َعْينِ الدَّ



  َساِلُم أَُبو النَّْضرِ ، َعْن َخارَِجةَ بن زَْيٍد
 َخارَِجةَ بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثَنِي أَُبو النَّْضرِ ، َعْن -٤٧٤٦

ِطْب أََبا السَّاِئبِ نَفًْسا إِنََّك ِفي الَْجنَِّة ، فََسِمَعَها : ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن لَمَّا ، قُبَِر قَالَْت أُمُّ الَْعالِء زَْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ 
َيا : َوَما ُيْدرِيِك ؟ قَالَْت : أََنا َيا نَبِيَّ اللَُّه ، فَقَالَ : َمْن َهِذِه ؟ فَقَالَْت : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

  ) .أََجلْ َما رَأَْيَنا إِال خَْيًرا ، أََنا َرُسولُ اللَِّه َواللَِّه َما أَْدرِي َما ُيْصَنعُ بِي : َرسُولَ اللَِّه ، ُعثَْمانُ بن َمظُْعوٍن ، قَالَ 
  قَْيُس بن َسْعِد بن َزْيدِ بن ثَابٍِت ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيٍد

 ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعرَّسٍ الَْمرَْوزِيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الَْمدِينِيُّ -٤٧٤٧
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : لَ إِْسَماعِيلُ بن قَْيسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ بن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَا

  .َما أَْسكََر كَِثُريُه فَقَِليلُُه َحَراٌم : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
 ثَْمانُ بن َخاِلٍدَحدَّثََنا ِعيَسى بن ُمَحمٍَّد السِّْمَساُر الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن سَِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُع -٤٧٤٨

  الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْمرِو بن َوْهبٍ َمْولَى زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ،

َبْيَن  َما كَانَ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيهِ زَْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
  .ُعثَْمانَ َوُرقَيَّةَ َولُوٍط ِمْن ُمَهاجَِر ، َيعْنِي أَنَُّهَما أَوَّلُ َمْن َهاَجَر إِلَى أَْرضِ الْحََبَشِة 

  ُسلَْيَمانُ بن َخارَِجةَ ، َعْن َخارَِجةَ بن زَْيٍد
َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعنِ الَْولِيِد بن أَبِي الْوَِليِد ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن  -٤٧٤٩

َدَخلَ نَفٌَر َعلَى زَْيِد بن ثَابٍِت ، : َعْن ُسلَْيَمانَ بن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن خَارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنَُّه قَالَ 
َوَما أَُحدِّثُكُْم ؟ كُْنُت َجاَرُه ، فَكَانَ : َحِديثَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َحدَّثََنا َبْعضٌ َحِديثَ : فَقَالُوا 

دُّنَْيا ذَكََرَها َمَعَنا ، ا ذَكَْرَنا الإِذَا َنَزلَ الَْوْحُي أَْرَسلَ إِلَيَّ ، فَكَتَْبُت الَْوْحَي ، َوكَانَ إِذَا ذَكَْرَنا اآلِخَرةَ ذَكََرَها َمعََنا ، َوإِذَ
  .َوإِذَا ذَكَْرَنا الطََّعاَم ذَكََرُه َمَعَنا ، فَكُلُّ َهذَا أَُحدِّثُكُْم َعْنُه 

  َسِعيُد بن َيسَارٍ ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيٍد
أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا أَُبو َصَدقَةَ  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الَْمِلِك بن -٤٧٥٠

 بن َيَسارٍ ، َعْن َخارَِجةَ بن الُْجدِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعاِمرٍ اَألْنَصارِيُّ ، ثُمَّ اَألْسلَِميُّ ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، َعْن َسِعيِد
أَال أَدُلُّكُْم َعلَى كَْنزٍ ِمْن كُُنوزِ الَْجنَِّة ؟ ال : لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ ال

  .َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه 
  َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ

  َعْن َخارَِجةَ بن َزْيٍد
األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا أََنُس بن ِعَياضٍ ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى  -٤٧٥١

قَالَ َرُسولُ :  ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، َعْن َسِعيِد بن ُسلَْيَمانَ ِمْن آلِ زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن َخارَِجةَ بن زَْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ
  .ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه : َبلَى ، قَالَ : أَال أَدُلُّكُْم َعلَى كَْنزٍ ِمْن كُُنوزِ الَْجنَِّة ؟ ، قَالُوا : ِه َوَسلََّم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

رٍ اَألْسلَِميُّ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعاِم -٤٧٥٢
أَال أَُدلَُّك َعلَى كَْنزٍ ِمْن : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َسِعيِد بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

  .، وَلَْم َيذْكُْر أَُبو ُنَعْيمٍ َخارَِجةَ كُُنوزِ الَْجنَِّة ؟ ال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه 



  كَِثُري بن زَْيٍد ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيٍد
كْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َب -٤٧٥٣
ْيِه َوَسلََّم ُري بن َزْيٍد ، َعْن َخارَِجةَ بن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َحدَّثَنِي َزْيُد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلََحدَّثََنا كَِث

  .الشَّفََتْينِ ِللْقَِراَءِة  كَانَ ُيطَوِّلُ الِْقَراَءةَ ِفي الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ ، وَُيحَرُِّك َشفََتْيِه ، َوقَْد َعِلْمُت إِنََّما ُيحَرُِّك
  ُسلَْيَمانُ بن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه

  بَْواِء ،َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا فَْرَوةُ بن َعْبِد اللَِّه بن َسلََمةَ األَْنَصارِيُّ ، بِاَأل -٤٧٥٤

َحاطِبِيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن إِْسَماعِيلَ بن َيْعقُوبَ بن إِْسَماعِيلَ بن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِيهِ َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َيْحَيى الْ
َمَع َرُسولِ  غَدَْوَنا َيْوًما غُْدَوةً ِمَن الَْغدََواِت: قَالَ زَْيُد بن ثَابٍِت : إِْسَماعِيلَ ، َعْن َعمِِّه ُسلَْيَمانَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

بِِخطَامِ َبعِريِِه حَتَّى َوقََف َعلَى اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى كُنَّا ِفي َمَجْمعِ طُُرقِ الَْمِديَنِة ، فََبصُْرَنا بِأَعَْرابِيٍّ أََخذَ 
لسَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه ، فََردَّ َعلَْيِه النَّبِيُّ ا: النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وََنْحُن َحْولَُه ، فَقَالَ 

َيا : َوَرغَا الَْبِعُري ، َوَجاَء َرُجلٌ كَأَنَُّه َحَرِسيٌّ ، فَقَالَ الَْحَرِسيُّ : كَْيَف أَْصَبْحَت ؟ قَالَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَمُع َرسُولَ اللَِّه َهذَا اَألعَْرابِيُّ سََرَق الَْبِعَري ، فََرغَا الَْبِعُري َساَعةً وَحنَّ ، فَأَْنَصَت لَُه َرُسولُ اللَِّه 

اْنَصَرْف َعْنُه فَإِنَّ الَْبِعريَ : َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الْحََرِسيِّ ، فَقَالَ  ُرغَاَءُه وَحنِيَنُه ، فَلَمَّا َهَدأَ الَْبِعُري أَقَْبلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه
أَيُّ َشْيٍء : ْعرَابِيِّ ، فَقَالَ َشهَِد َعلَْيَك أَنََّك كَاِذٌب ، فَاْنَصَرَف الَْحَرِسيُّ ، َوأَقَْبلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى اَأل

بِأَبِي أَْنِت َوأُمِّي اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد َحتَّى ال َتْبقَى َصالةٌ ، اللَُّهمَّ بَارِْك َعلَى : قُلُْت : ِحَني جِئَْتنِي ؟ قَالَ  قُلَْت
  َواْرَحْم ُمَحمًَّدا حَتَّى ُمَحمٍَّد حَتَّى ال َتْبقَى َبَركَةٌ ، اللَُّهمَّ َسلِّْم َعلَى ُمحَمٍَّد حَتَّى ال َيبْقَى َسالٌم ، اللَُّهمَّ

إِنَّ اللََّه َجلَّ َوَعزَّ أَْبَداَها ِلي َوالْبَِعُري َيْنِطُق بُِعذْرِِه ، َوإِنَّ : ال َتْبقَى َرْحَمةٌ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .الَْمالِئكَةَ قَْد َسدُّوا اُألفَُق 

َيى فَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن إِبَْراِهيَم ُدحَْيمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َيْحَحدَّثََنا َجْع -٤٧٥٥
ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ،  الَْمَعاِفرِيُّ ، َعْن َناِفعِ بن يَزِيَد ، َعْن َعِقيلِ بن خَاِلٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُسلَْيَمانَ بن زَْيِد بن

كُْنُت أَكُْتُب الَْوْحَي ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَانَ َيشَْتدُّ َنفََسهُ : َعْن َجدِِّه زَْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
ُب َوُهَو ُيْمِلي َعلَيَّ ، فََما أَفَْرغُ َحتَّى َيثْقُلَ ، فَإِذَا فََرغُْت ، وَيعَْرُق َعَرقًا َشدِيًدا مِثْلَ الُْجَماِن ، ثُمَّ ُيَسرَّى َعْنُه ، فَأَكُْت

  .اقَْرأْ ، فَأَقَْرأَُه ، فَإِنْ كَانَ ِفيِه َسقْطٌ أَقَاَمُه : قَالَ 
َوَجْدُت ِفي : بن السَّْرحِ ، قَالَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ -٤٧٥٦

نَ بن زَْيٍد ، َعْن َزْيِد بن ِكَتابِ خَاِلي عَْبِد الَْحمِيِد ، َحدَّثَنِي َعقِيلُ ، َحدَّثَنِي َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، أَْخَبَرُه َعْن أَبِيهِ ُسلَْيَما
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَانَ إِذَا نََزلَ َعلَْيِه أََخذَْتُه ُبَرَحاٌء َشدِيَدةٌ كُْنُت أَكُْتبُ الَْوْحَي ِلَرسُولِ اللَّهِ َص: ثَابٍِت ، قَالَ 

يَّ َرٍة فَأَكُْتُب َوُهَو ُيْمِلي َعلََوَعرَِق َعَرقًا َشِديًدا ِمثْلَ الُْجَماِن ، ثُمَّ ُسرَِّي َعْنُه ، فَكُْنُت أَْدَخلُ َعلَْيِه بِِقطَْعِة الْقََتبِ أَْو ِكْس
  ، فََما أَفَْرغُ حَتَّى َتكَاَد رِْجلَيَّ تَْنكَِسُر ِمْن ثِقَلِ الْقُْرآِن حَتَّى

  .اقْرَأُْه ، فَإِنْ كَانَ ِفيِه َسقْطٌ أَقَاَمُه ، ثُمَّ أَْخَرجُ بِِه إِلَى النَّاسِ : أَقُولَ ال أَْمِشي َعلَى رِْجلَيَّ أََبًدا ، فَإِذَا فََرغُْت ، قَالَ 
  ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت أََبانُ بن
َسِمْعُت ُعَمَر بن ُسلَْيَمانَ ، ُيَحدِّثُ : َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، قَالَ  -٤٧٥٧



َنضََّر : ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َعْن ، َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أََبانَ بن ُعثَْمانَ ، َعْن أَبِيِه
  .اللَُّه امَْرأً َسِمَع ِمنَّا َحدِيثًا فََحِفظَُه فََبلََّغُه ، فَُربَّ َحاِملِ ِفقٍْه لَْيَس بِفَِقيٍه 

إِْخالُص الَْعَملِ ِللَِّه ، َوُمنَاَصَحةُ ُوالِة اَألْمرِ َولُُزوُم الَْجَماَعِة ، فَإِنَّ : َبًدا ثَالثٌ ال يَِغلُّ َعلَْيهِنَّ قَلُْب ُمْسِلمٍ أَ -٤٧٥٨
  .َدْعَوَتُهمْ ُتحِيطُ ِمْن َوَرائِهِْم 

بن ُسلَْيَمانَ ،  َسِمْعُت ُعَمَر: َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أَْخبََرَنا ُشْعَبةُ ، قَالَ  -٤٧٥٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُيَحدِّثُ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أََبانَ بن ُعثَْمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

لَ ِغَناُه ِفي قَلْبِِه ، َوأََتْتُه الدُّْنَيا َراِغَمةً ، َوَمْن كَاَنْت نِيَُّتهُ َمْن كَاَنْت نِيَُّتُه اآلِخَرةَ َجَمعَ اللَُّه لَُه َشْملَُه ، َوجََع: َوَسلََّم 
  .كََتَب اللَُّه لَُه  الدُّْنَيا فَرََّق اللَُّه َعلَْيِه أَْمَرُه ، َوَجَعلَ فَقَْرُه َبْيَن َعْيَنْيِه ، َولَْم َيأِْتِه ِمَن الدُّْنَيا إِال َما

  .ِهي الَْعْصُر : بن ثَابٍِت ، َعْن َصالِة الُْوسْطَى ؟ قَالَ َوُسِئلَ َزْيُد  -٤٧٦٠
  ُبْسُر بن سَِعيٍد ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد -٤٧٦١

ُعقَْبةَ ، َعْن َساِلمٍ أَبِي النَّْضرِ ، الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الْعَمِّيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْعَزِيزِ بن ُمْختَارٍ ، َعْن ُموَسى بن 
بَِحِصريٍ ، فََصلَّى ِفيَها َعْن ُبْسرِ بن َسِعيٍد ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحَجَر ُحْجَرةً َحِسَبهُ 

َما زَالَ بِكُْم َما َرأَْيُت ِمْن َصنِيِعكُْم حَتَّى َخِشيُت أَنْ : خََرَج إِلَيْهِْم ، فَقَالَ فََسِمَع بِذَِلَك قَْوٌم ، فََجَعلَ بَْعُضُهمْ َيتََنحَْنُح فَ
ِتِه إِال فَْضلَ َصالِة الَْمْرِء ِفي َبْيُتكَْتَب َعلَْيكُْم ، َولَْو كُتَِبْت َعلَْيكُْم َما قُْمُتْم بَِها ، فََصلُّوا أَيَُّها النَّاُس ِفي ُبيُوِتكُْم ، فَإِنَّ أَ

  .الصَّالةَ الَْمكُْتوَبةَ 
َحدَّثََنا :  ، قَالُوا َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّنَْعانِيُّ ، َوَعِليُّ بن َجَبلَةَ اَألْصبََهانِيُّ ، َوُمَحمَّدُ بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ -٤٧٦٢

لٍ ، َعْن إِْبَراهِيَم بُْرَدانَ بن أَبِي النَّْضرِ َموْلَى ُعَمَر بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن بِال
 َصالةُ الَْمْرِء ِفي َبْيِتِه: قَالَ أَبِيِه ، َعْن ُبْسرِ بن َسِعيٍد ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه 

نِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ أَفَْضلُ ِمْن َصالِتِه ِفي َمْسجِِدي إِال الَْمكْتُوَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّا
، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثَنِي بُْرَدانُ بن أَبِي النَّْضرِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُبْسرِ بن سَِعيٍد

  .َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 
  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثَنَا -٤٧٦٣

ْنٍد ، َحدَّثََنا َساِلٌم أَُبو النَّْضرِ ، َعْن ُبْسرِ بن سَِعيٍد ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، الُْمَحارِبِيُّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسعِيِد بن أَبِي ِه
فََصلُّوا بَِصالِتِه ،  احَْتَجرَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحْجَرةً ِفي الَْمْسجِِد فَكَانَ ُيَصلِّي ِفيَها ، فََرآُه َرُجلٌ: قَالَ 
ُهْم ، فَخََرَج إِلَْيهِمْ ى إِذَا كَاَنْت لَْيلَةٌ َحَضُروُه َوُهَو لَْم َيْخُرجْ إِلَْيهِْم ، فَتََنحَْنُحوا َوَحَصبُوا الَْباَب ، َوَرفَُعوا أَْصوَاَتَحتَّ

مْ َصنِيُعكُْم حَتَّى ظَنَْنُت أَنَّهُ َسُتكَْتُب ، أَيَُّها النَّاُس َما زَالَ بِكُ: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْغضًَبا ، فَقَالَ 
  .فََعلَْيكُْم بِالصَّالِة ِفي ُبُيوِتكُْم فَإِنَّ َخْيرَ َصالِة الَْمْرِء ِفي َبْيِتِه إِال الَْمكْتُوَبةَ 

َوكِيٌع ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسِعيدِ بن أَبِي ِهْنٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا  -٤٧٦٤
َوَسلََّم احَْتَجَر ُحجَْرةً ،  َعْن َساِلمٍ أَبِي النَّْضرِ ، َعْن ُبْسرِ بن َسعِيٍد ، َعْن َزْيدِ بن ثَابٍِت ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

أَفَْضلُ : أَْصَحاُبُه ، فَكَانُوا ُيَصلُّونَ بَِصالِتِه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَانَ ُيَصلِّي ِفيَها ، فَفَِطَن لَُه 
  .الصَّالِة ، َصالةُ الرَُّجلِ ِفي بَْيِتِه إِال الَْمكُْتوَبةَ 



  َعاِمُر بن َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت
َعْبِد ا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن الْجَْهمِ السُّمَّرِيُّ ، َحدَّثََنا أَزَْهُر بن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا حَاِتمُ بن َوْرَدانَ ، َعْن َحدَّثََن -٤٧٦٥

  الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى

  .وَإِذَا َوقََع وَأَْنُتمُ بِأَْرضٍ بَِها فَال َتخُْرُجوا ِمنَْها ، إِذَا َسِمْعُتمْ بِالطَّاُعوِن بِأَْرضٍ فَال َتْدُخلُوَها : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ اللَّ
  كَِثُري بن أَفْلََح َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت

  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر ، ح َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، -٤٧٦٦
  َشاُم بن َحسَّانَ ، حَوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا ِه

ةُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ ، أََنا ِهَشامُ َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َهِديَّ
أُمََرَنا أَنْ ُنسَبَِّح ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصالٍة ثَالثًا : بن َحسَّانَ ، َعنِ اْبنِ سِريِيَن ، َعْن كَِثريِ بن أَفْلََح ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

أََمَركُمْ :  ، فَقَالَ ، وََنْحَمُد ثَالثًا وَثَالِثَني ، وَُنكَبِّرُ أَْرَبًعا وَثَالِثَني ، فَرَأَى َرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ ِفيَما َيَرى النَّاِئُم َوثَالِثَني
اْجَعلُوَها َخْمًسا : نََعْم ، فَقَالَ : كَذَا ، قَالَ  َوُتكَبُِّروا، وََتْحَمدُوا كَذَا ، َنبِيُّكُْم صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُتسَبُِّحوا كَذَا 

فَأَْخَبَرُه بِرُؤَياُه ، فَقَالَ َوِعْشرِيَن َوزِيدُوا ِفيَها التَّْهِليلَ ، فََجاَء اَألْنصَارِيُّ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، 
  .اْجَعلُوَها كََما قَالَ : َسلََّم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  قَبِيَصةُ بن ذَُؤْيبٍ الْخَُزاِعيُّ ، َعْن َزْيدِ بن ثَابٍِت
  َمرٍ ، حَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراهََوْيِه ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْع -٤٧٦٧

  ى بن ُجْمُهورِ التِّنِّيِسيُّ السِّْمسَاُر ، َحدَّثَنَاَوَحدَّثََنا ُموَس

يَصةَ بن ذَُؤْيبٍ ، َعْن َزْيدِ ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن قَبِ
ال َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن {اكُْتْب : ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ ِلي كُْنُت أَكُْتبُ ِلَرُس: بن ثَابٍِت ، قَالَ 

َد ِفي إِنِّي أََحبُّ الْجَِها، َيا َرُسولَ اللَِّه : فََجاَء َعْبُد اللَِّه بن أُمِّ َمكُْتومٍ ، فَقَالَ } الُْمْؤِمنَِني وَالُْمجَاِهُدونَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه
فَثَقُلَْت فَِخذُ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َسبِيلِ اللَِّه ، وَلَِكْن بِي ِمَن الزََّماَنِة َما َتَرى ، ذََهَب َبَصرِي ، قَالَ زَْيُد بن ثَابٍِت 

، قَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيُر أُوِلي الضََّررِ ال َيْستَوِي الْ{: َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى فَِخِذي حَتَّى َخِشيُت أَنْ َيُرضََّها ، ثُمَّ قَالَ 
  ] .٩٥: النساء [} َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه

ْن َعْبِد اللَِّه هِيَعةَ ، َعَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَعاوَِيةَ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن لَ -٤٧٦٨
نََهى َعنِ الصَّالِة بَْعَد بن ُهَبْيَرةَ ، َعْن قَبِيَصةَ بن ذَُؤْيبٍ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .الَْعْصرِ 
  ُعَبْيُد بن السَّبَّاقِ ، َعْن َزْيدِ بن ثَابٍِت

ُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمطَِّل -٤٧٦٩
ُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه أَْرَسلَ إِلَيَّ أَ: َخاِلِد بن ُمَساِفرٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعنِ اْبنِ السَّبَّاقِ ، أَنَّ َزْيدَ بن ثَابٍِت ، َحدَّثَُه قَالَ 

  َتَعالَى َعْنُه َمقَْتلِ أَْهلِ الَْيَماَمِة ، فَإِذَا ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه

ِة ِمْن قُرَّاِء الُْمْسِلِمَني ، إِنَّ الْقَْتلَ قَِد اسَْتَحرَّ بِأَْهلِ الَْيَماَم: إِنَّ ُعَمَر أَتَانِي ، فَقَالَ ِلي : َتَعالَى َعْنُه َعْنَدُه ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ 
نِّي أََرى أَنْ َتأُْمَر بَِجْمعِ َوإِنِّي أَْخَشى أَنْ َيسَْتِحرَّ الْقَْتلُ بِالْقُرَّاِء ِفي َمَواِطَن ، فََيذَْهُب كَِثٌري ِمَن الْقُْرآنِ ال ُيوَعى ، وَإِ



ُهَو َواللَِّه َخْيٌر ، : َيفَْعلُْه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ ُعَمُر كَْيَف أَفَْعلُ َشْيئًا لَْم : الْقُْرآِن ، فَقُلُْت ِلُعَمَر 
  ِلزَْيِد بن ثَابٍِت َوُعَمُرفَلَْم َيَزلْ يَُراجُِعنِي ِفي ذَِلَك َحتَّى َشَرَح اللَُّه َصْدرِي بِذَِلَك ، َوَرأَْيُت ِفيِه الَِّذي رَأَى ُعَمُر ، فَقَالَ

إِنََّك َرُجلٌ َشابٌّ ال أَتَّهُِمَك ، َوكُْنَت ُتكَْتُب الَْوْحَي لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : َجاِلٌس َعْنَدُه ال َيَتكَلَُّم 
َن الْجَِبالِ َما كَانَ أَثْقَلَ َعلَيَّ ِممَّا أََمَرنِي بِِه ِمْن َجَمعِ فََواللَِّه لَْو كَلَّفُونِي َنقْلَ جََبلٍ ِم: فََتَتبَّعِ الْقُْرآنَ فَاْجَمْعُه ، فَقَالَ زَْيٌد 

ُهَو َواللَِّه َخْيٌر فَلَْم يََزلْ أَُبو : كَْيَف َتفَْعلُونَ َشْيئًا لَْم َيفَْعلُْه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ : الْقُْرآِن ، قُلُْت 
َمُعُه ِمَن ُعنِي َحتَّى َشَرحَ اللَُّه َصْدرِي ِللَِّذي َشَرَح لَهُ َصْدَر أَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر ، فَقُْمُت فََتَتبَّْعُت الْقُْرآنَ أَْجَبكْرٍ ُيرَاجِ

ُخَزْيَمةَ بن ثَابِتٍ  الرِّقَاعِ وَاَألكَْتاِف َواَألقْتَابِ وَالُْعُسبِ َوُصدُورِ الرَِّجالِ حَتَّى َوَجْدُت آِخَر ُسوَرِة التَّْوَبِة َمَع
َوكَاَنِت الصُُّحُف ِعْندَ أَبِي ] ١٢٨: التوبة [} لَقَْد َجاءَكُْم َرسُولٌ ِمْن أَْنفُِسكُْم{اَألْنصَارِيِّ ، لَمِ أَجِْدَها َمَع أََحٍد غَيْرِِه 

  َبكْرٍ

، ثُمَّ ِعْنَد ُعَمَر َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه َحتَّى َتَوفَّاُه اللَُّه ، ثُمَّ ِعْندَ  َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َحَياَتهُ َحتَّى َتَوفَّاُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
  .َحفَْصةَ بنِت ُعَمَر َحتَّى َجَمَع ُعثَْمانُ الْقُْرآنَ ِمْنَها ِفي الَْمَصاِحِف 

بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي يُوُنُس ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َهاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه  -٤٧٧٠
أَْرَسلَ إِلَيَّ أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َمقَْتلَ أَْهلِ : ِشَهابٍ ، أَخَْبرَنِي اْبُن السَّبَّاقِ ، أَنَّ زَْيَد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

إِنَّ الْقَْتلَ قَِد اْسَتَحرَّ بِأَْهلِ : أَتَانِي َهذَا الرَُّجلُ ، فَقَالَ ِلي : ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َعْنَدُه ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ الَْيَماَمةَ ، فَإِذَا 
، فََيذَْهُب كَِثٌري ِمَن الْقُْرآِن ال ُيوَعى  الَْيَماَمِة ِمْن قُرَّاِء الُْمْسِلِمَني ، َوإِنِّي أَْخَشى أَنْ َيسَْتِحرَّ الْقَْتلُ بِالْقُرَّاِء ِفي الَْمَواِطنِ

كَْيَف أَفَْعلُ َشْيئًا لَْم َيفَْعلُْه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ : ، َوإِنِّي أََرى أَنْ َتأُْمرَ بَِجْمعِ الْقُْرآِن ، فَقُلُْت ِلُعَمَر 
ْم َيَزلْ ُيرَاجُِعنِي ِفي ذَِلكَ َحتَّى َشَرحَ اللَُّه بِذَِلكَ َصْدرِي ، َوَرأَْيُت ِفيِه الَِّذي َرأَى ُعَمُر ، ُهَو َواللَِّه َخْيٌر ، فَلَ: ُعَمُر 

لَِرُسولِ اللَِّه إِنََّك َرُجلٌ َشابٌّ َعاِقلٌ َوال َنتَّهُِمَك ، َوكُْنَت ُتكَْتُب الَْوْحَي : َوُعَمُر َجاِلٌس عَْنَدُه ال يََتكَلَُّم ، قَالَ أَُبو َبكْرٍ 
فََواللَِّه لَْو كَلَّفَنِي َنقْلَ َجَبلٍ ِمَن الْجَِبالِ َما كَانَ أَثْقَلَ َعلَيَّ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَاتَّبِعِ الْقُْرآنَ فَاْجَمْعٌه ، قَالَ َزْيٌد 

  ِممَّا أََمَرنِي بِِه ِمْن َجَمعِ الْقُْرآِن ،

ُهَو َواللَِّه َخْيٌر ، فَلَْم يََزلْ أَُبو : ْيَف َتفَْعلُونَ َشْيئًا لَمْ َيفَْعلُْه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ كَ: قُلُْت : قَالَ 
قُْمُت فََتَتبَّْعُت الْقُْرآنَ أَْجَمُعُه ِمَن فَ: َبكْرٍ ُيرَاجُِعنِي َحتَّى َشَرحَ اللَُّه َصْدرِي ِللَِّذي َشَرَح بِهِ َصْدَر أَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر ، قَالَ 

َع ُخَزْيَمةَ بن ثَابِتٍ الرِّقَاعِ وَاَألكَْتاِف َواَألقْتَابِ وَالُْعُسبِ َوُصدُورِ الرَِّجالِ حَتَّى َوَجْدُت آِخَر ُسوَرِة التَّْوَبِة آيََتْينِ َم
، فَكَاَنِت الصُُّحُف الَِّتي ] ١٢٨: التوبة [} لَقَْد َجاَءكُمْ َرسُولٌ ِمْن أَْنفُِسكُْم{اَألْنصَارِيِّ ، لَْم أَجِْدُهَما َمَع أََحٍد غَْيرِهِ 

  .لَُّه ، ثُمَّ ِعْنَد حَفَْصةَ بنِت ُعَمَر َجَمْعُت ِفيَها الْقُْرآنَ ِعْنَد أَبِي َبكْرٍ حََياَتُه َحتَّى َتَوفَّاُه اللَُّه ، ثُمَّ ِعْنَد ُعَمَر َحتَّى َتَوفَّاُه ال
ْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا ، أَُبو الَْولِيِد ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ِشَهابٍ الزُّ -٤٧٧١

لَْيَماَمِة ، فَإِذَا ُعَمُر َجاِلٌس َعْنَدُه ، قَالَ أَُبو َبكْرٍ أَْرَسلَ إِلَيَّ أَُبو َبكْرٍ َمقَْتلَ أَْهلِ ا: بن السَّبَّاقِ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
َوكَْيَف أَفَْعلُ َشْيئًا لَْم َيفَْعلْهُ : قُلُْت : إِنَّ الْقَْتلَ قَِد اسَْتَحرَّ بِأَْهلِ الَْيَماَمِة بِقُرَّاِء الْقُْرآِن ، قَالَ : إِنَّ ُعَمَر َجاَءنِي ، فَقَالَ : 

ُهَو َواللَِّه َخْيٌر ، فَلَْم َيَزلْ ُيرَاجِعُنِي ِفي ذَِلَك حَتَّى شََرَح اللَُّه َصْدرِي : صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فَقَالَ ُعَمُر َرسُولُ اللَِّه 
نََّك َرُجلٌ َشابٌّ َعاِقلٌ ال َنتَّهُِمكَ إِ: ِللَِّذي شََرَح َصْدَر ُعَمَر ، َوَرأَْيُت ِفي ذَِلكَ الَِّذي َرأَى ُعَمُر ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ ِلزَْيٍد 

،  



فََواللَِّه لَْو كَلَّفُونِي : لَ زَْيٌد قَْد كُْنَت ُتكَْتُب الَْوْحيَ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََتَتبَّعِ الْقُْرآنَ فَاْجَمْعُه ، قَا
َوكَْيَف َتفَْعلُونَ َشْيئًا لَْم َيفَْعلْهُ : قُلُْت : لَ ِممَّا أَمََرنِي بِِه ِمْن َجْمعِ الْقُْرآِن ، قَالَ َنقْلَ َجَبلٍ ِمَن الْجَِبالِ َما كَانَ أَثْقَ

للَُّه َصْدرِي ُهَو َواللَِّه َخْيٌر ، فَلَْم يََزلْ بِي أَُبو َبكْرٍ ُيرَاجِعُنِي حَتَّى شََرَح ا: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ 
فََتَتبَّْعُت الْقُْرآنَ أَْجَمُعُه ِمَن الرِّقَاعِ َوالُْعُسبِ َوُصدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى َوَجْدُت آِخرَ : ِللَِّذي شََرَح َصْدرَ أَبِي َبكْرٍ ، قَالَ 

التوبة [} لَقَْد َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَنْفُِسكُْم{َمَع أََحٍد غَْيرِِه ُسوَرِة التَّْوَبِة َمَع خَُزْيَمةَ أَْو أَبِي خَُزْيَمةَ اَألْنَصارِيِّ لَْم أَجِدَْها 
 حَتَّى َتَوفَّاهُ اللَُّه ، َحتَّى خَاِتَمِة بََراَءةَ ، َوكَاَنِت الصُُّحُف عِْنَد أَبِي َبكْرٍ حَتَّى َتَوفَّاُه اللَُّه ، ثُمَّ ِعْنَد ُعَمَر حََياَتُه] ١٢٨: 

  .بنِت ُعَمَر  ثُمَّ ِعْنَد حَفَْصةَ
َم بن إِْسَماعِيلَ بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن َعْوٍن ، َعْن إِْبَراهِي -٤٧٧٢

َسِمْعُت ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى : ِد بن ثَابٍِت ، قَالَ ُمَجمِّعٍ األَْنَصارِيُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد بن السَّبَّاقِ ، َعْن زَْي
} لَقَْد َجاَءكُمْ َرسُولٌ ِمْن أَْنفُِسكُْم{اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم آَيةً وطَلَْبُتها فَلَْم أَجِْدَها َحتَّى َوَجْدُتَها َمَع َرُجلٍ ِمَن األَْنَصارِ 

  ] .١٢٨: التوبة [
  ْن َزْيِد بن ثَابٍِتَعْوُف بن ُمَجاِلٍد ، َع

  َحدَّثَنِي أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، وََيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف ، -٤٧٧٣

رَِميُّ ، ْوَف بن ُمَجاِلٍد الَْحْضقَاال ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّ َع
: قُلُْت ِلَزْيدِ بن ثَابٍِت : َوأَْخَبرَنِي وََنْحُن ِعْنَد خَارَِجةَ بن َزْيدِ بن ثَابٍِت ، قَالَ : َوكَانَ امَْرأَ ِصْدقٍ ، قَالَ : أَخَْبَرُه قَالَ 

ِه إِلًَها آَخَر َوال َيقُْتلُونَ النَّفْسَ الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِال َوالَِّذيَن ال َيْدُعونَ َمَع اللَّ{َيا أََبا َسعِيٍد ، إِنَّا َنْجُد ِفي سُوَرِة الْفُْرقَاِن 
َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا فََجَزاُؤُه {وَنجُِد ِفي سُوَرِة النَِّساِء } بِالَْحقِّ َوال يَْزُنونَ إِلَى قَْوِلِه َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيمًا

فََنجِدُ لَُه ِفي إِْحَداُهَما َتْوَبةً َوِفي ] ٩٣: النساء [} َها َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيِه َولَعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعذَاًبا َعِظيًماَجهَنَُّم َخاِلًدا ِفي
  .َخِت الَْغِليظَةُ اللِّيَنةَ َهِذِه الَْغِليظَةُ بَْعَد َهِذهِ اللِّيَنِة بِِستَِّة أَْشُهرٍ ، فََنَس: اُألْخَرى ُمْسَجلَةً ، فَقَالَ َزْيُد بن ثَابٍِت 

ْسحَاَق ، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ أَنَاَخاِلٌد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِ -٤٧٧٤
نََزلَْت آَيةُ َتْشِديِد قَْتلِ النَّفْسِ الَِّتي ِفي ُسوَرةِ النَِّساِء  :أَبِي الزَِّناِد ، َعْن ُمجَاِلِد بن َعْوٍف ، َعْن َزْيدِ بن ثَابٍِت ، قَالَ 

  ] .٦٨: الفرقان [} َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلكَ َيلَْق أَثَامًا{: َبْعَد الَِّتي ِفي الْفُْرقَانِ بِِستَِّة أَشُْهرٍ ، قَْولُُه 
  ن ثَابٍِتُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَْوَبانَ ، َعْن زَْيِد ب

  َبةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا الْقَعَْنبِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن ُعقْ -٤٧٧٥

لََعَن اللَّهُ : بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَْوَبانَ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعنِ النَّ
  .الْيَُهوَد اتََّخذُوا قُُبورَ أَنْبَِياِئهِْم َمسَاجًِدا 

  ِعكْرَِمةُ َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت
َحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعِليٍّ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُم -٤٧٧٦

ْنُهَما قَْبلَ أَنْ ُيقِْطَعَها الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ ، َعْن ِعكْرَِمةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنَّ َعِليا َدَخلَ بِفَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َع
  .َشْيئًا 

  حٍ السَّمَّانُ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِتأَُبو َصاِل
نِي ُعثَْمانُ بن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُمحَمَِّد بن الْمَُهاجِرِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَر -٤٧٧٧



ُسهَْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى الَْحكَمِ الُْجذَاِميُّ ، َحدَّثَنِي ُزَهْيرُ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن 
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى بِالَْيِمنيِ َمَع الشَّاِهِد 

  ُشَرْحبِيلُ بن َسْعٍد أَُبو َسْعٍد ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت
َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد ، أَخَْبرَنِي : ن كَاِملٍ ، َوُمحَمَُّد بن َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ ب -٤٧٧٨

كُْنُت بِاَألْسوَاقِ َمَع َزْيِد بن ثَابٍِت ، فَأََخذُوا طَْيًرا ، فََدَخلَ زَْيٌد ، فََدفَُعوُه ِفي : اْبُن أَبِي ذِئْبٍ ، َعْن ُشَرْحبِيلَ ، قَالَ 
ال أُمَّ لََك أَلَمْ َتْعلَْم ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ي ، فَأََخذَ الطَّْيَر فَأَْرَسلَُه ، ثُمَّ َضَرَب ِفي قَفَاي ، َوقَالَ َيِد

  .َحرََّم َما َبْيَن الَبَتْيَها 
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن -٤٧٧٩

  رِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، حغَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْ
َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعنِ الْوَِليِد بن كَِثريٍ ، : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 

َخلِّ سَبِيلَُه ال أُمَّ : ْصطَاَد بَِها َنْهًسا َيْعنِي طَائًِرا ، فَقَالَ َزْيُد بن ثَابٍِت َحدَّثََنا شَُرْحبِيلُ أَُبو َسْعٍد ، أَنَُّه َدَخلَ اَألسْوَاَق فَا
  .لََك أََما َعِلْمَت ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحرََّم صَْيَد طَْيرِ َما َبْيَن البََتْيَها 

  الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا ُشرَْيُح بن النُّْعَماِن ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ  -٤٧٨٠
َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد ، أَْخبََرنِي : َوَحدَّثََنا َمْحُمودُ بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحَمَوْيِه ، قَاال 

فَأََخذَُه ِمنِّي َوأَْرَسلَُه َوَضرََبنِي ، : ٍت ، َوَجَدُه قد اصطاد طريا ، يقال له هنس ، قَالَ ُشَرْحبِيلُ بن َسْعٍد ، أَنَّ َزْيدَ بن ثَابِ
ْينَ ِديَنِة ، يَْعنِي َما َبَيا َعُدوَّ اللَِّه أََما َعِلْمَت ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحرََّم َما َبْيَن الَبَتي الَْم: َوقَالَ 

  .َحرََّتْيَها 
َنا ُسفَْيانُ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمحَمَِّد بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثَ -٤٧٨١

ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحرََّم صَْيَدَها ، َيعْنِي زَِيادِ بن َسْعٍد ، َعْن ُشَرْحبِيلَ بن َسْعٍد ، َعْن َزْيدِ بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُس
  .الَْمِديَنةَ 

  الُْمطَِّلُب بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ ، َعْن َزْيدِ بن ثَابٍِت
  َنا َيْعقُوُب بن َعْبِدَحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثَ -٤٧٨٢

َرسُولَ اللَِّه صَلَّى  الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْمرِو بن أَبِي َعْمرٍو ، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ
  .بِالْجَارِ حَتَّى ظََنْنتُ أَنَُّه َسُيَورِّثُُه  لَقَدْ أَْوَصانِي جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٤٧٨٣
ِثريِ بن زَْيٍد ، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن كَ: َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال 

كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : َعْبِد اللَِّه بن َحنْطَبٍ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنَُّه سُِئلَ َعنِ الْقَِراَءِة ِفي الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ ؟ ، فَقَالَ 
  .فََتْيِه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيطِيلُ الِْقَراَءةَ وَُيحَرُِّك َش

  َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت
  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسِلمٍ الطُّوِسيُّ ، ح -٤٧٨٤

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، : لِ النَّْيَسابُورِيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمٍَّد الَْجمَالُ اَألْصفََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمَنخَّ
:  َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعنِ اْبنِ َمْوَهبٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َزْيدِ بن ثَابٍِت ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه



  .إِنَّ الِْمَراَء ِفيِه كُفٌْر ال ُتَمارُوا ِفي الْقُْرآِن ، فَ
  ُمَحمَُّد بن ِعكْرَِمةَ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت

بن سَْعٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيدِ بن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم  -٤٧٨٥
  :ِد بن ِعكْرَِمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، أَنَُّه قَالَ َعْن ُمَحمَّ

:  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرِحَم اللَُّه َراِفَع بن َخدِيجٍ َوَهلَ ، إِنََّما َجاَء َرُجالِن َيَتهَاَتَراِن ِفي َشأِْن الَْمزَارِعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ
  .َهذَا َشأُْنكُْم فَال ُتكُْروَها  إِنْ كَانَ

  الُْمثَنَّى أَُبو ُجَبْيرٍ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت
بن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالمِ بن حَْربٍ ، َعْن إِْسحَاَق  -٤٧٨٦

كَْيَف : أَْرَسلَ َعْبُد الَْمِلِك بن َمْرَوانَ إِلَى زَْيِد بن ثَابٍِت ، فَسَأَلَُه : ، َعْن ُجَبْيرِ بن الْمُثَنَّى ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ أَبِي فَْرَوةَ 
لُْت لَِعقُْت أَصَابِِعي ، فَإِنِّي أَشَْرُب حَتَّى إِذَا انْقَطََع النَّفَسُ َرفَْعُت اِإلَناَء َعْن فَِمي ، َوإِذَا أَكَ: َيأْكُلُ َوَيشَْرُب ؟ قَالَ 

إِذَا أَكَلَ أََحُدكُْم فَلَْيلَْعْق أَصَابَِعُه ، فَإِنَُّه ال َيْدرِي ِفي أَيِّ طََعاِمهِ : َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  .َتكُونُ الَْبَركَةُ 

  دِ بن ثَابٍِتالْقَاِسُم بن َحسَّانَ ، َعْن َزْي
يعِ بن ُعَمْيلَةَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعنِ الرُّكَْينِ بن الرَّبِ -٤٧٨٧

قَاَم َرُسولُ اللَِّه : َصالِة الْخَْوِف ؟ فَقَالَ  َسأَلُْتُه َعْن: الْفََزارِيِّ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َحسَّانَ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
َصفِّ َهُؤالِء ، َوَجاءَ فََصلَّى بِهِْم ، فَقَاَم َصفٌّ َخلْفَُه َوَصفٌّ ُموَازٍ الَْعُدوَّ ، فََصلَّى بِهِْم َركَْعةً ، ثُمَّ ذََهَب َهُؤالِء إِلَى 

  .َهُؤالِء فََصلَّى بِهِمْ َركَْعةً ، ثُمَّ اْنَصَرَف 
  ْغلِبِيُّ ،َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َوإِبَْراهِيُم بن الَْحَسنِ التَّ -٤٧٨٨

َصلَّى بنا َرسُولُ اللَِّه : ، قَالَ  قَاال َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعنِ الرُّكَْينِ بن الرَّبِيعِ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َحسَّانَ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الَْخْوِف مَرَّةً لَمْ ُيَصلِّ بنا قَْبلََها َوال َبْعَدَها 

  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمْسُعوٍد الَْمقِْدِسيُّ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َجِميلٍ ، ح -٤٧٨٩
  بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوهَرِيُّ ، َحدَّثََنا ِعْصَمةُ بن ُسلَْيَمانَ الَْخزَّاُز ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد

َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعنِ الرُّكَْينِ بن الرَّبِيعِ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن : َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا 
إِنِّي قَْد َترَكُْت ِفيكُْم َخِليفََتْينِ ِكَتابَ اللَِّه : سَّانَ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َح

  .َوأَْهلَ َبْيِتي ، وَإِنَُّهَما لَْم َيفَْترِقَا حَتَّى َيرَِدا َعلَيَّ الْحَْوَض 
َعنِ الْقَاِسمِ َنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعنِ الرُّكَْينِ بن الرَّبِيعِ ، َحدَّثَ -٤٧٩٠

ِه َوِعْتَرِتي ، وَإِنَُّهَما لَْن َيَتفَرَّقَا إِنِّي قَْد َتَركُْت ِفيكُُم الَْخِليفََتْينِ ِكتَاَب اللَّ: بن َحسَّانَ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت َيْرفَُعُه ، قَالَ 
  .َحتَّى َيرَِدا َعلَيَّ الَْحْوَض 

فَرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن سَْعٍد أَُبو َداُوَد الَْح -٤٧٩١
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : كَْينِ بن الرَّبِيعِ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َحسَّانَ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ َشرِيٌك ، َعنِ الرُّ

  ِكَتاَب: إِنِّي تَارٌِك ِفيكُُم الثَّقَلَْينِ ِمْن َبْعِدي : َوَسلََّم 



  .وَإِنَُّهَما لَْن َيَتفَرَّقَا حَتَّى َيرَِدا َعلَيَّ الْحَْوَض اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوِعتَْرِتي أَْهلَ َبْيِتي ، 
  َعبَّاُد بن َشْيَبانَ أَُبو َيحَْيى الَْمْخُزوِميُّ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن : رٍ ، قَاال َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْي -٤٧٩٢
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن َيْحَيى بن َعبَّاٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

ِتي فََبلََّغَها ، فَُربَّ َحاِملِ ِفقٍْه غَْيرِ فَِقيٍه ، َوُربَّ َحاِملِ ِفقٍْه إِلَى َمْن ُهَو أَفْقَُه َرِحَم اللَُّه اْمَرأً َسِمَع َمقَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .ِمْنُه

  َوْهُب أَُبو ُمحَمٍَّد ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت
ثُ أَْحَمُد بن الْمِقَْدامِ ، َحدَّثََنا َمْيُمونُ بن زَْيٍد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُوَد الصَّوَّاُف التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَع -٤٧٩٣

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َوْهبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
ا َسِمَع َمقَالَِتي ، فََحَملََها إِلَى غَْيرِِه ، فَُربَّ َحاِملِ ِفقٍْه إِلَى َمْن ُهَو أَفْقَُه ِمْنُه ، َوُربَّ َحاِملِ َنضََّر اللَُّه َعْبًد: َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .ِفقٍْه لَْيَس بِفَِقيٍه 
ِة ، َولُُزوُم الَْجَماَعِة ، فَإِنَّ َدْعَوَتُهمْ إِْخالُص الَْعَملِ ِللَِّه ، وَالنَّصِيَحةُ ِلَألِئمَّ: ثَالثٌ ال يَُغلُّ َعلَْيهِنَّ قَلُْب ُمْسِلمٍ  -٤٧٩٤

َعْيَنْيِه ، وَشتَّتَ اللَُّه َعلَْيِه  ُتِحيطُ ِمْن َوَرائِهِْم ، َوَمْن كَاَنِت الدُّْنَيا َهمَُّه نََزَع اللَُّه الْغَِنى ِمْن قَلْبِِه ، َوَجَعلَ فَقَْرُه َبْيَن
  ْنَيا إِالَضْيَعَتُه ، وَلَْم يَأِْتِه ِمَن الدُّ

، َوكَفَّ َعلَْيِه َضْيَعَتُه ، وَأََتْتهُ  َما ُرزَِق ، َوَمْن كَاَنِت اآلخَِرةُ َهمَُّه َجَعلَ اللَُّه الْغَِنى ِفي قَلْبِِه ، َوَنَزَع فَقَْرُه ِمْن َبْينِ َعْيَنْيِه
  .الدُّْنَيا وَِهَي َراِغَمةٌ 

  ْيِد بن ثَابٍِتَعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن َز
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن : َحدَّثََنا َوَعْبُد اللَِّه بن الصَّبَّاحِ اَألْصبََهانِيُّ ، ُمَحمَّدُ بن َيحَْيى بن سَْهلٍ الَْعْسكَرِيُّ قَاال  -٤٧٩٥

: ْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن َزْيدِ بن ثَابٍِت ، قَالَ ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي فَْرَوةَ ، َعْن َعْبِد الرَّ
: بِالِْقتَالِ إِذْ َجاَء أَْعَمى ، فَقَالَ كُْنُت أَكُْتُب ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوإِنِّي لَوَاِضٌع الْقَلََم َعلَى أُذُنِي إِذْ أُِمَر 

  ] .٦١: النور [} لَْيَس َعلَى اَألْعَمى حََرٌج{الَْبَصرِ ؟ فََنزَلَْت  كَْيَف بِي وَأََنا ذَاِهُب
  ثَابِتُ بن ُعَبْيٍد ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت

ابِِت بن ، َعْن ثََحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ِعيَسى ، َعنِ اَألْعَمشِ  -٤٧٩٦
إِنَُّه يَأِْتينِي كُُتٌب ِمَن النَّاسِ َوال أُِحبُّ أَنْ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعَبْيٍد ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

  .َنَعْم ، فََتَعلَّْمُتَها ِفي َسْبَع َعشَْرةَ : ؟ قُلُْت  َيقَْرأََها كُلُّ أََحٍد ، فََهلْ َتْسَتطِيُع أَنْ َتَتعَلََّم ِكَتاَب السِّْريَانِيَِّة
  ِد الَْحِميِد ، حَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا َجرِيرُ بن َعْب -٤٧٩٧

  رِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ،َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَت

قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َوَيْحَيى بن ِعيَسى َعنِ ، اَألْعَمشِ ، َعْن ثَابِِت بن ُعَبْيٍد ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
: النَّاسِ ال أُِحبُّ أَنْ َيقَْرأََها كُلُّ أََحٍد ، فََهلْ َتْسَتِطيعُ أَنْ َتَتَعلََّم ِكتَاَب السُّْريَانِيَِّة ؟ قُلُْت َيأِْتينِي كُُتٌب ِمَن : َعلَْيِه َوَسلََّم 
لِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو فََتَعلَّْمُتَها ِفي سَْبَع َعْشَرةَ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْو: َنَعْم ، قَالَ 

قَالَ ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : ُمَعاوَِيةَ ُمَحمَّدُ بن َخازِمٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ثَابِتِ بن ُعَبْيٍد ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
  .لَُه إِنَُّه َيأْتِينِي كُُتٌب ، فَذَكََر ِمثْ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الَْحَسنِ التَّْغلِبِيُّ ، ح -٤٧٩٨
ْعَمشِ ، َعْن َعِديِّ بن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعنِ اَأل: َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 

إِنَُّه َيرُِد َعلَيَّ أَْشَياُء أَكَْرهُ أَنْ ُيقَْرأَ أَفََتِطيُق أَنْ : قَالَ ِلي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ثَابٍِت ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
َهكَذَا رََواُه أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن : ْمُتَها ِفي َسْبَع َعْشَرةَ ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ َنَعْم ، فََتَعلَّ: َتَعلََّم السُّْرَيانِيَّةَ ؟ قُلُْت 

 بن ثَابٍِت ، َعِديِّ بن ثَابٍِت ، فَخَالََف أَْصَحاَب اَألْعَمشِ ِفي اِإلسَْناِد ، فَإِِن كَانَ َحِفظَُه فَُهَو غَرِيٌب ِمْن َحدِيِث َعِديِّ
  .ُحِديثُ كََما رََواُه النَّاُس ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ثَابِِت بن ُعبَْيٍد َوإِال فَالْ

  أَُبو َعْبِد اللَِّه الَْجدَِليُّ ، َعْن َزْيِد بن

  ثَابٍِت
َعْبُد اللَِّه بن غَاِلبٍ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ الَْجَمالِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو يُوُسَف الَْعلَوِيُّ ، َحدَّثََنا -٤٧٩٩

ِه الَْجدَِليِّ ، َعْن َزْيِد بن الَْعبَّادَانِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َمْعَبِد بن َخاِلٍد الُْخَزاِعيِّ ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَّ
: َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه ، قَالَ : أَال أُْخبِرُكُْم بِأَْهلِ الَْجنَّةَ ؟ قَالُوا : َم قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ثَابٍِت ، قَالَ 

  .كُلُّ عُُتلٌّ َجوَّاظٌ : كُلُّ َضِعيٍف مَُتَضعٍِّف لَْو أَقَْسَم َعلَى اللَِّه َألَبرَُّه ، أَال أُْخبِرُكُْم بِأَْهلِ النَّارِ ؟ قَالَ 
  َزْيدِ بن ثَابٍِت َضْمَرةُ بن حَبِيبٍ ، َعْن

َضْمَرةِ بن  َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ ، َعْن -٤٨٠٠
لَبَّْيَك اللَُّهمَّ : ُه َوأََمَرُه أَنْ َيَتَعاَهَد بِِه أَْهلَُه كُلَّ َصبَاحٍ َحبِيبٍ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلََّم

 َنذْرٍ أَْو َحلَفُْت ِمْن َحلٍَف لَبَّْيَك َوَسْعَدْيَك وَالَْخْيُر ِفي َيدَْيَك َوِمْنَك َوبَِك وَإِلَْيَك ، اللَُّهمَّ َما قُلُْت ِمْن قَْولٍ َوَنذَْرُت ِمْن
لَى كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ ِمْن َبْينِ َيَدْيِه ، َما شِئَْت كَانَ َوَما لَْم َتَشأْ لَْم َيكُْن ، َوال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه ، َواللَُّه َعفََمِشيئَُتَك 

لََعْنُت ، أَْنَت وَِليِّ ِفي الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة ،  ، اللَُّهمَّ َما َصلَّْيُت ِمْن َصالٍة فََعلَى َمْن َصلَّْيُت ، َوَما لََعْنُت ِمْن لَْعَنٍة فََعلَى َمْن
  َدَتَوفَّنِي ُمْسِلًما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّاِلِحَني ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُُك الرَِّضى بِالْقََدرِ َوَبْرَد الْعَْيشِ َبْع

ِمْن غَْيرِ َضرَّاَء ُمضِرٍَّة َوال ِفْتَنٍة ُمِضلٍَّة ، أَُعوذُ بَِك أَنْ أَظِْلَم أَْو أُظْلَمَ الَْمْوِت َولَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى َوجْهَِك َوَشْوقًا إِلَى لِقَاِئَك 
 اِت وَاَألْرضِ َعاِلَم الَْغْيبِأَْو أَْعَتِدي أَْو ُيعَْتَدى َعلَيَّ أَْو أَكَْتِسَب خَِطيئٍَة ُمْخِطئَةٍ أَْو أَذْنُِب ذَْنًبا ، اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّمَو
بَِك َشهِيًدا ، إِنِّي أَشَْهُد أَنَّ  َوالشََّهاَدِة ذَا الَْجاللِ َواإلِكَْرامِ ، فَإِنِّي أَْعَهُد إِلَْيَك ِفي َهِذِه الَْحَياِة الدُّْنَيا َوأُشْهُِدَك َوكَفَى

َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر ، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا ال إِلََه إِال أَْنَت َوْحَدَك لَا َشرِيَك لََك ، لََك الُْمِلُك وَلََك الَْحْمُد َوأَْنَت 
َك َتْبَعثُ َمْن ِفي الْقُبُورِ ، َعْبُدَك َوَرُسولَُك ، َوأَشَْهُد أَنَّ َوْعَدكَ َحقٌّ َوِلقَاَءَك َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ ال َرْيَب ِفيَها ، وَإِنَّ

َنفِْسي َتِكلْنِي إِلَى َضْعٍف َوَعْوَرٍة َوذَْنبٍ َوَخِطيئٍَة ، فَإِنِّي ال أَِثُق إِال بَِرْحمَِتَك ، فَاِغِفْر ِلي  َوأَشَْهُد أَنََّك إِنْ َتِكلْنِي إِلَى
  .ذَنْبِي ، فَإِنَُّه ال َيْغِفُر الذَّْنَب إِال أَْنَت ، َوُتْب َعلَيَّ إِنَّكَ أَْنتَ التَّوَّاُب الرَِّحيُم 

  اَسةَ الَْمْهرِيُّ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِتَعْبُد الرَّْحَمنِ بن ِشَم
َد بن أَبِي َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحينِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب ، َعْن يَزِي -٤٨٠١

َبْيَنَما َنْحُن َحْولَ َحْولَ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى : ْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ َحبِيبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِشَماَسةَ ، أَْخبََرُه ، َعْن َز
  إِنَّ َمالِئكَةَ: َيا َرُسولَ اللَِّه َوِلَم ذَاَك ؟ قَالَ : طُوَبى ِللشَّامِ ، ِقيلَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُنَؤلِّفُ الْقُْرآنَ ِمَن الرِّقَاعِ ، إِذَ قَالَ 



  .َباِسطَةٌ أَجْنَِحتََها َعلَْيهِْم  الرَّْحَمنِ
، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ -٤٨٠٢

كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنكُْتُب : ْيدِ بن ثَابٍِت ، قَالَ َحبِيبٍ ، ،أَنَُّه َسِمعَ اْبَن ِشمَاَسةَ ، ُيْخبُِر ، َعْن َز
إِنَّ الَْمالِئكَةَ نَاِشَرةٌ أَجْنَِحتََها : َوَما ذَاَك َيا َنبِيَّ اللَِّه ؟ فَقَالَ : طُوَبى لِلشَّامِ ، ثَالثَ َمرَّاٍت ، فَقُلَْنا : الَْوْحَي ، فَقَالَ 

  .لَى الشَّامِ َع
ُرو بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َعْم -٤٨٠٣

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َيقُولُ الَْحارِِث ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَماَسةَ ، أَنَُّه َسِمَع َزْيَد بن ثَابٍِت ، 
  .إِنَّ الرَّْحَمَن لَبَاِسطٌ َرْحَمَتُه َعلَْيِه : َما َبالُُه َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ : طُوَبى لِلشَّامِ ، فَقُلَْنا : َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن َعْنَدُه 

  يُّ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِتأَُبو َنْضَرةَ الُْمْنِذُر بن َماِلٍك الَْعْبِد
الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا الرَّبِيعُ بن َبْدرٍ ، َعنِ -٤٨٠٤

َصالةُ الَْجِميعِ تَفُْضلُ َعلَى : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه: أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
  .َصالِة الرَُّجلِ َوْحَدُه أَْرَبًعا َوِعشْرِيَن َسْهًما إِلَى َصالِتِه خَْمًسا َوِعشْرِيَن 

  ُحَمْيُد بن ِهاللٍ الَْعَدوِيُّ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت
  ُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليَُّحدَّثََنا الُْحَسْي -٤٨٠٥

  بن َبْحرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْغَراَء ، ح
  َوَحدَّثََنا ، ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح

َحدَّثََنا َحجَّاُج الصَّوَّاُف : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ ، قَاال : ثََنا ُعثَْمانُ ، قَاال َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّ
َمْن طَلََب ِعْنَد أَِخيِه طَِلَبةً : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

  .َغْيرِ بَيَِّنٍة فَالَْمطْلُوُب أَْولَى بِالَْيِمنيِ ، وَاللَّفْظُ ِلَعِليِّ بن َبْحرٍ بِ
  ثَابِتُ بن الَْحجَّاجِ الْجََزرِيُّ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٤٨٠٦
َحدَّثََنا ُعَمُر بن أَيُّوَب الَْمْوصِِليُّ ، َعْن : ْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال َوَحدَّثََنا الُْحَس

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َجْعفَرِ بن ُبْرقَانَ ، َعْن ثَابِِت بن الَْحجَّاجِ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
  .أَنْ َتأُْخذَ اَألْرَض بنْصٍف أَْو ثُلٍُث أَْو ُرُبعٍ : َوَما الُْمخَاَبَرةُ ؟ قَالَ : الُْمَخابََرِة ، قُلُْت 

  َبْدُر بن َخاِلٍد ، َعْن َزْيدِ بن ثَابٍِت
بن إِْسَماِعيلَ الَْوَساوِِسيُّ ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ بن َربِيَعةَ ، َعْن َربِيعَةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  -٤٨٠٧

َوقََف َعلَْيَنا زَْيُد بن ثَابٍِت ، َيْوَم الدَّارِ ، : ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشْوذَبٍ ، َعْن أَبِي الُْجوَْيرَِيِة ، َعْن َبْدرِ بن َخاِلٍد ، قَالَ 
  َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى: َوَما ذَاَك ؟ قَالَ : َتْحُيونَ ِممَّْن َتسَْتحْيِي ِمْنُه الَْمالِئكَةُ ؟ قُلَْنا أَال َتْس: فَقَالَ 

ا لََنْسَتْحيِي ِمْنُه ، َشهِيٌد َيقُْتلُُه قَْوُمُه ، إِنَّ: َمرَّ بِي ُعثَْمانُ وِعْنِدي َملٌَك ِمَن الَْمالِئكَِة ، فَقَالَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  .فَاْنَصَرفَْنا َعْنُه ِعَصاَبةً ِمَن النَّاسِ : قَالَ َبْدٌر 

  َعْبُد اللَِّه بن الدَّْيلَِميُّ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت
ُسلَْيَمانَ الرَّازِيُّ ، َعْن أَبِي ِسَناٍن ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن  -٤٨٠٨



َسمِْعُت َرسُولَ اللَِّه : لَِقيُت َزْيَد بن ثَابٍِت ، فَسَأَلُْتُه ، فَقَالَ : َعْن َوْهبِ بن َخاِلٍد الِْحمَْيرِيُّ ، َعنِ اْبنِ الدَّْيلَِميِّ ، قَالَ 
اللََّه َعذََّب أَْهلَ َسمََواِتِه وَأَْرِضِه لََعذَّبَُهْم َوُهَو غَْيُر ظَاِلمٍ لَُهْم ، َولَْو َرِحمَُهمْ  لَْو أَنَّ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

بَّلَ اللَُّه ِمْنكَ يلِ اللَِّه َما َتقَكَاَنْت َرْحَمُتُه َخيًْرا لَُهْم ِمْن أَْعَمالِهِْم ، َولَْو كَانَ جََبلُ أُُحٍد َومِثْلُ أُُحٍد ذََهًبا ُتْنِفقُُه ِفي َسبِ
ْن لُِيِصيَبَك وأَنََّك إِنْ ُمتَّ َعلَى َحتَّى ُتْؤِمَن بِالْقََدرِ كُلَِّه ، َوَتْعلََم أَنَّ َما أَصَاَبَك لَْم َيكُْن لُِيْخِطئََك َوأَنَّ َما أَْخطَأََك لَمْ َيكُ

  .غَْيرِ َهذَا َدَخلْتَ النَّاَر 
  ن ثَابٍِتُحْجُر الَْمَدرِيُّ ، َعْن زَْيِد ب

أَْخبََرنِي َعْمُرو بن ِديَنارٍ ، : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ َجرِيحٍ ، قَالَ  -٤٨٠٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن ثَابٍِت ، َيقُولُ  أَنَّ طَاُوًسا ، أَخَْبَرُه أَنَّ ُحجًْرا الَْمَدرِيَّ ، أَخَْبَرُه أَْخَبَرهُأَنَُّه َسِمَع َزْيَد

  الُْعمَْرى ِللْوَارِِث ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، عَْن: َوَسلََّم 

َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، ِمثْلَ َحِديِث اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن  َمْعَمرٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن ُحْجرِ الَْمَدرِيِّ ،
  .َعْمرٍو 
َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ الطَّاِئِفيُّ ،  -٤٨١٠

َحدَّثَنِي ُحْجُر الَْمَدرِيُّ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َيقُولُ  َسِمْعُت طَاُوًسا: ِدينَارٍ ، قَالَ 
  .َوَسلََّم قََضى ِفي الُْعْمَرى أَنََّها ِللُْمَعمَّرِ َحَياَتُه َوَمْوَتُه 

قَرَأَْنا َعلَى َمْعِقلِ بن ُعبَْيِد اللَّهِ : َنا سَِعيُد بن حَفْصٍ النُّفَْيِليُّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثَ -٤٨١١
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن ُحْجرِ الَْمَدرِيِّ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

  .ُه ْن أَْعَمَر َشْيئًا فَُهَو ِلُمَعمَّرِِه َمْحَياُه َوَمَماَتُه ، ال َتْرقُُبوا َشْيئًا فََمْن أَْرقََب َشْيئًا فَُهَو َسبِيلَُم: َوَسلََّم 
، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ -٤٨١٢

  . ُحْجرِ الَْمَدرِيِّ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجَعلَ الُْعْمَرى ِللَْوارِِث
َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا :  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َوإِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الْبََغوِيُّ ، قَاال -٤٨١٣

سُِئلَ قََتاَدةُ ، وَأََنا َشاِهٌد َعنِ الُْعْمَرى ، فَقَالَ َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِدينَارٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن ُحجْرِ : َحمَّاُد بن الْجَْعِد ، قَالَ 
  الَْمَدرِيِّ ، َعْن َزْيدِ بن ثَابٍِت ،

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى ِفي الُْعمَْرى أَنََّها جَاِئَزةٌ أَنّ النَّبِيَّ 
َحدَّثََنا ُعثَْمانُ  َحدَّثََنا َداُودُ بن ُمَحمَِّد بن َصاِلحٍ الَْمْرَوزِيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ ، -٤٨١٤

َمِحيُّ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن ُحْجرِ الَْمَدرِيِّ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْج
  .الُْعْمَرى َجائَِزةٌ : أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

لٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الْحَارِِث الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثَنِي ِشْبلُ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَب -٤٨١٥
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : بن َعبَّاٍد ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن ُحْجرِ الَْمَدرِيِّ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 

  .ريَاِث ِمْن أَْعَمَر ُعْمَرى فَهَِي لَُه َمْحَياُه َوَمَماِتِه ، ال َتْرقَبُوا َشيْئًا ، فََمْن أَْرقََب َشْيئًا فَُهَو َسبِيلُ الِْم: ْيِه َوَسلََّم اللَُّه َعلَ
خَاِلٍد ، َعْن رََباحِ بن َزْيٍد ، َعْن َعْمرِو  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن -٤٨١٦

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : بن َحبِيبٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن ُحْجرِ الَْمَدرِيِّ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ 
  .ئًا فَسَبِيلُ الِْمريَاِث ال َتْرقُبُوا فََمْن أَْرقََب َشْي: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



قَاِسمِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الِْمنَْهالِ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ ، َعْن َرْوحِ بن الْ -٤٨١٧
  ابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِهَعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن ُحْجرِ الَْمَدرِيِّ ، َعْن زَْيِد بن ثَ

  .الُْعْمَرى َسبِيلَُها َسبِيلُ الِْمريَاِث : َوَسلََّم ، قَالَ 
، َحدَّثَنَا   الَْحدَّاُدَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُموَسى الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن قَُداَمةَ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ -٤٨١٨

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ُسلَْيَمانُ بن َحيَّانَ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن ُحْجرِ الَْمَدرِيِّ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعنِ 
  .الُْعْمَرى وَالرُّقَْبى َسبِيلَُها َسبِيلُ الِْمَرياِث : َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعقَْبةَ بن َعلْقََمةَ الَْبْيُروِتيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي -٤٨١٩
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :  ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن ُحْجرِ الَْمَدرِيِّ ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، قَالَ

  .الُْعمَْرى َسبِيلَُها َسبِيلُ الِْمَرياِث : َوَسلََّم 
َمنِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن َمْنَدِه اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َعْبِد الرَّْح -٤٨٢٠

َعْن ُحْجرِ  ْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعْن أَبِي َبكْرٍ ُهَو َواِئلُ بن َداُوَد َواِئلُ بن َداُوَد ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن طَاُوسٍ ،قَ
  .اثٌ الُْعْمَرى مَِري: قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَْمَدرِيِّ ، َعْن َزْيدِ بن ثَابٍِت ، قَالَ 

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسِلمٍ الطُّوِسيُّ ، ح -٤٨٢١
ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا : َوَحدَّثََنا َمْحُمودُ بن َعِليٍّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن َحبِيبٍ ، قَاال 
  ِدينَارٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن ُحْجرِ الَْمَدرِيِّ ، َعْن َزْيدِ بن ثَابٍِت ، أَنّ

  .َسبِيلَُها َسبِيلُ الِْمَرياِث : الُْعْمَرى ِللْوَارِِث ، أَْو قَالَ : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، حَحدَّثََن -٤٨٢٢

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد ، قَاال 
  .الُْعْمَرى َجائَِزةٌ : الَْمَدرِيِّ ، أَنَّ َزْيَد بن ثَابٍِت ، قَالَ َعْن طَاُوسٍ ، َعْن ُحْجرِ 

ن ِديَنارٍ َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َيْعقُوَب الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن َعْمرِو ب -٤٨٢٣
سَبِيلَُها َسبِيلُ الِْمريَاِث ، قَالَ : ، َعْن َزْيِد بن ثَابٍِت ، ،أَنَُّه سُِئلَ َعنِ الُْعْمَرى ؟ فَقَالَ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن ُحْجرِ الَْمَدرِيِّ 

  .َوقَفَُه الَْحمَّاَدانُ : أَُبو الْقَاِسمِ 
  ، ح َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ -٤٨٢٤

 طَاُوسٍ ، َعْن َرُجلٍ ، َعْن َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َعْن
  .لَِّذي أَْرقَبََها َوالُْعمَْرى ِللَِّذي أَْعَمَرَها زَْيِد بن ثَابٍِت ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجَعلَ الرُّقَْبى ِل

  زَْيُد بن الْحَارِِث األَْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٤٨٢٥

  .لْخَْزَرجِ ي َتْسِمَيِة من شهد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُجَشمِ بن الْحَارِِث بن الَْخْزَرجِ ، َزْيُد بن الَْحارِِث بن اِف
  زَْيُد بن الْمَْرسِ

  اَألْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ
نِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَ -٤٨٢٦



  .زَْيُد بن الْمَْرسِ  ِفي َتْسِمَيِة من شهد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َجْزَرةَ بن الْحَارِِث بن الَْخْزَرجِ َوُهْم بنو الُْحبُِليُّ
  َصارِيُّ َبْدرِيٌّزَْيُد بن َوِديَعةَ األَْن

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٤٨٢٧
بن َعْوِف بن الَْخْزَرجِ ، َوُهْم بنو الُْحُبِليُّ زَْيُد بن ِفي َتْسِمَيِة من شهد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َساِلمِ بن غَانِمِ 

  .َوِديَعةَ بن َعْمرِو بن قَْيسِ بن َجْزِء بن َعِديِّ بن َماِلِك بن سَاِلمِ بن غَانِمِ بن َعْوِف بن الْخَْزَرجِ 
  أبو سعد:  أبو أنيسة ويقال: زَْيُد بن أَْرقَمَ اَألْنصَارِيُّ ُيكَْنى أََبا َعاِمرٍ َوُيقَالُ 

، َعنِ اَألْعَمشِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ  -٤٨٢٨
  .َيا أََبا َعاِمرٍ :  قُلُْت ِلزَْيِد بن أَرْقََم: َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َيحَْيى بن َجْعَدةَ ، قَالَ 

َنا أَُبو َسلََمةُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الُْجَنْيدِ بِالرَّقَِّة ، َحدَّثَ -٤٨٢٩
ْنصَارِيُّ ، َعْن َعْمرِو بن َزْيِد بن حَارِثَةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي زَْيِد الْخَُزاِعيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد اللَِّه بن زَْيِد بن جَارَِيةَ اَأل

  .قََم بن َحارِثَةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اسَْتْصَغَر َناًسا َيْوَم أُُحٍد ِمْنُهْم َزْيدُ بن أَْر
  ابُْن

  َعبَّاسٍ َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم
ن ُمْسِلمٍ ، َعْن ثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، أََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، أَْخبََرنِي الَْحَسُن بَحدَّ -٤٨٣٠

لَْحمٍ أُْهِدَي ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  كَْيَف أَْخبََرتْنِي َعْن: قَِدَم َزْيُد بن أَْرقََم ، َوكَانَ اْبُن َعبَّاسٍ َيسَْتذِْكُرُه : طَاُوسٍ ، قَالَ 
  .إِنَّا ال َنأْكُلُُه إِنَّا ُحُرٌم : نََعْم ، أُْهِدَي لَُه ُعْضٌو ِمْن لَْحمِ صَْيٍد فََردَُّه َعلَْيِه ، َوقَالَ : َوَسلََّم حََراًما ، فَقَالَ 

ا أَُبو عَاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُمْسِلمٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََن -٤٨٣١
َعلَْيِه قَِدَم َزْيدُ بن أَْرقََم فََسأَلَُه اْبُن َعبَّاسٍ ، َعْن لَْحمِ َصْيِد أُْهِدَي إِلَى إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .إِنَّا ُحُرٌم : َوُهَو ُمْحرٌِم فََردَُّه ، َوقَالَ  َوَسلََّم
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ، ح -٤٨٣٢

سِ بن َسْعٍد ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن قَْي: َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد ، قَاال 
أََما َعِلَمْت أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُْهِدَي لَُه ُعْضُو صَْيٍد َوُهَو ُمْحرِمٌ : قُلُْت ِلزَْيِد بن أَْرقََم : َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .َنَعْم : إِنَّا ُحُرٌم ، قَالَ : َيقَْبلُْه ، َوقَالَ  فَلَْم: َنَعم ، قَالَ َحجَّاُج : فََردَُّه ؟ قَالَ 

، َعْن ُزَهْيرِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن َمْخلٍَد  -٤٨٣٣
  سٍ ، َعنِ ابْنُِمَعاوَِيةَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن طَاُو

اقَْرأْ َعلَْيِه السَّالمَ : أُْهِديَ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رِْجلُ ِحَمارٍ ، فَقَالَ : َعبَّاسٍ ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، قَالَ 
  .َوقُلْ لَْوال أَنَّا ُحُرٌم لَْم نَُردَُّه 
  َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا ُمَعاوَِيةُ َعْن َزْيِد بن أَْرقََم

ا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َسلََمةَ بن أَبِي كَْبَشةَ ، َحدَّثََن -٤٨٣٤
َيا أَْهلَ الشَّامِ َحدَّثَنِي : ِمْعُت ُمَعاوَِيةَ ، َيْخطُُب ، َوُهَو َيقُولُ َس: َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الشَّاِميِّ ، قَالَ 

ال َيزَالُ نَاٌس ِمْن أُمَِّتي ُيقَاِتلُونَ : َيْعنِي زَْيَد بن أَرْقََم ، إِنَّ إِّنالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ : اَألْنصَارِيُّ ، قَالَ شُْعَبةُ 
  .ى الَْحقِّ َحتَّى َيأْتَِيُهُم اَألْمُر ، وَإِنِّي َألظُنُّكُْم ُهْم َيا أَْهلَ الشَّامِ َعلَ



  أَُبو الطُّفَْيلِ َعاِمُر بن َواِثلَةَ ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم
ُعوٍد أَْحَمُد بن الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا عَْبُد َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْس -٤٨٣٥

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،  الرَّْحَمنِ بن ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا ِفطُْر بن َخِليفَةَ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم ، أَنّ النَّبِيَّ
  .ُه َمْن كُْنُت َوِليَُّه فََعِليٌّ َوِليُّ: قَالَ 

َنا أَُبو َعَواَنةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحيَّانَ الَْمازِنِيُّ ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو كَِثريِ بن َيحَْيى ، َحدَّثَ -٤٨٣٦
ي ثَابٍِت ، َعْن َعْمرِو بن َواِثلَةَ ، َعْن َزْيِد َوَسِعيُد بن َعْبدِ الْكَرِميِ بن َسِليٍط الَْحَنِفيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِ

  :بن أَْرقََم ، قَالَ 

َر بِدَْوَحاٍت فَقُْمُت ، ثُمَّ قَاَم لَمَّا َرَجعَ َرَجعَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َحجَِّة الْوَدَاعِ ، َونََزلَ غَِديرَ ُخمٍّ ، أََم
ِتي أَْهلُ َبيِْتي ، ي قَْد ُدِعيُت فَأََجْبُت ، إِنِّي َتارٌِك ِفيكُُم الثَّقَلَْينِ أََحُدُهَما أَكَْبُر ِمَن اآلَخرِ ، ِكَتابَ اللَِّه َوِعْتَركَأَنِّ: ، فَقَالَ 

إِنَّ اللََّه َمْوالي ، وَأََنا وَِليُّ كُلِّ : ثُمَّ قَالَ فَاْنظُُروا كَْيَف ُتْخِلفُونِي ِفيهَِما ؟ فَإِنَُّهَما لَْن َيَتفَرَّقَا َحتَّى َيرَِدا َعلَيَّ الَْحْوَض ، 
: َمْن كُْنُت َمْوالُه فََهذَا مَْوالُه ، اللَُّهمَّ وَالِ َمْن َواالُه َوَعاِد َمْن َعاَداُه ، فَقُلُْت ِلزَْيٍد : ُمْؤِمنٍ ثُمَّ أََخذَ بَِيِد َعِليٍّ ، فَقَالَ 

َما كَانَ ِفي الدَّْوَحاتِ أََحٌد إِال قَدْ َرآُه بَِعيَْنْيِه َوَسِمَعُه : لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فَقَالَ أَْنَت َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ ال
  بِأُذَُنْيِه ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَطْرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الطُّفَْيلِ ، ح

َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابِتٍ : الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال  َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ
  .، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلََه 

  ا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُحَمْيٍد ، حَحدَّثََن -٤٨٣٧
َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُبكَْيرٍ ، َعْن : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن َسِعيدٍ أَُبو ُصَهْيبٍ ، قَاال 

  نََزلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الُْجْحفَِة ،: رٍ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ َحكِيمِ بن ُجبَْي

ُف َعْمرِ الَِّذي قَْبلَُه ، َوإِنِّي أُوَشكُ إِنِّي ال أَجَِد ِلنَبِيٍّ إِال نِْص: ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى النَّاسِ ، فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ 
أَلَْيَس َتشَْهُدونَ أَنَّ لَا إِلََه إِال اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدهُ : َنَصْحَت ، قَالَ : أَنْ أُْدَعى فَأُجِيُب ، فََما أَنُْتْم قَاِئلُونَ ؟ قَالُوا 

فََرفََع َيَدْيِه فََوَضَعُهَما َعلَى : َنشَْهُد ، قَالَ : َحقُّ َوأَنَّ الْبَْعثَ َبْعَد الَْمْوِت َحقٌّ ؟ قَالُوا َوَرسُولُُه َوأَنَّ الَْجنَّةَ َحقٌّ َوالنَّاُر 
لَْحْوضِ َوأَنُْتمْ فَإِنِّي فَرْطُكُْم َعلَى ا: نََعْم ، قَالَ : أَال َتْسَمُعونَ ؟ قَالُوا : وَأََنا أَْشَهُد َمَعكُُم ، ثُمَّ قَالَ : َصْدرِِه ، ثُمَّ قَالَ 

َصْنَعاَء وَُبْصَرى ، ِفيِه أَقَْداٌح َعَدَد النُُّجومِ ِم ْن ِفضٍَّة ، فَاْنظُُروا كَْيفَ َوارُِدونَ َعلَيَّ الْحَْوَض ، َوإِنَّ عُْرَضُه أَْبَعُد َما َبْينَ 
ِكَتاُب اللَِّه طََرٌف بَِيِد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوطََرفٌ : ولَ اللَِّه ؟ قَالَ َوَما الثَّقَالنِ َيا َرُس: ُتْخِلفُونِي ِفي الثَّقَلَْينِ ؟ فََناَدى ُمَناٍد 

ْن َيتَفَرَّقَا حَتَّى َيرَِدا َعلَيَّ بِأَْيدِيكُْم فَاْسَتْمِسكُوا بِِه ال َتِضلُّوا ، وَاآلَخَر ِعْترَِتي ، َوإِنَّ اللَِّطيَف الَْخبِريَ َنبَّأَنِي أَنَُّهَما لَ
ُموُهْم فَإِنَُّهْم ، َوَسأَلُْت ذَِلَك لَُهَما َربِّي ، فَال َتقُْدُموُهَما فََتْهلَكُوا ، َوال تَقُْصرُوا َعْنُهَما فََتْهلَكُوا ، َوال ُتَعلِّ الْحَْوَض

ى بِِه ِمْن َنفِْسي فََعِليٌّ َوِليُُّه ، اللَُّهمَّ وَالِ َمْن كُْنُت أَوْلَ: أَْعلَُم ِمْنكُْم ، ثُمَّ أََخذَ بَِيِد َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَقَالَ 
  .َمْن َواالُه َوَعاِد َمْن َعاَداُه 

  أََنُس بن َماِلٍك َعْن زَْيِد بن أَْرقََم
  َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ -٤٨٣٨



  ح ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ ،
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن :  َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيَّبِيُّ ، قَاال

كََتَب إِلَيَّ َزْيُد بن أَْرقََم ، : ِلٍك ، َيقُولُ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْفَْضلِ ، أَنَّهُ َسِمَع أََنَس بن َما
اللَُّهمَّ اغِْفْر : لََّم ، َيقُولُ َوَبلََغُه ُحزْنِي َعلَى َمْن أُِصيبَ بِالْحَرَِّة ِمْن قَْوِمي ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .َشكَّ اْبُن الْفَْضلِ ِفي أَْبَناِء أَْبَناِء األَْنصَارِ ِلَألْنصَارِ وَأَْبَناِء األَْنَصارِ ، َو
  قُطَْبةُ بن َماِلٍك ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ح -٤٨٣٩
  َبةَ ، حَوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْي

َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن أَبِي : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَالُوا 
أََما : َراِء َعِليا ، فَقَاَم إِلَْيِه َزْيُد بن أَْرقََم ، فَقَالَ َسبَّ أَِمٌري ِمَن األَُم: أَيُّوَب َمْولَى بين ثَْعلََبةَ ، َعْن قُطَْبِة بن َماِلٍك ، قَالَ 

  .َوقَْد َماَت ؟  لَقَْد َعِلْمُت أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َسبِّ الْمَْوَتى ، فَِلَم َتُسبُّ َعِليا
َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : بن الَْحَسنِ اَألْصَبهَانِيُّ ، وَالْقَاِسُم بن ُمحَمَِّد بن َزكَرِيَّا ، قَاال  َحدَّثََنا أَُبو الشَّْيخِ ُمَحمَُّد -٤٨٤٠

  ةَ ، َعْن َعمِِّه ، أَنَّالسَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُمَحمَِّد بن أَبِي َرزِينٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَ

َيا ُمِغَريةُ ، أَلَمْ َتْعلَْم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َمرَّ َعِليٌّ فَقَاَم إِلَْيِه زَْيُد بن أَْرقََم ، فَقَالَ : الُْمِغَريةَ بن شُْعَبةَ ، قَالَ 
  .؟ َوَسلََّم نََهى َعْن َسبِّ اَألمَْواِت ؟ ، فَِلَم َتُسبَّ َعِليا َوقَْد َماَت 

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ ، ح -٤٨٤١
نِ الَْحجَّاجِ مَْولَى َحدَّثََنا ِمْسَعٌر ، َع: َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبٌن الُْمبَاَرِك ، قَاال 

نَالَ َرُجلٌ ِمْن َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، : بين ثَْعلََبةَ ، َعْن قُطَْبِة بن َماِلٍك ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ ، قَالَ 
  .لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َينَْهى َعْن َسبِّ الَْموَْتى أََما إِنََّك قَْد َعِلْمَت أَنَّ َرُسولَ ال: فَقَالَ لَُه زَْيُد بن أَْرقََم 

  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم
َحكَمِ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ الْ -٤٨٤٢

فَكَبََّر َعلَْيَها َخْمًسا ، َصلَّْيُت َخلَْف َزْيِد بن أَْرقََم ، َعلَى َجنَاَزٍة فَكَبََّر َعلَْيَها أَْرَبًعا ، ثُمَّ َصلَّْيتُ َخلْفَُه َعلَى أُْخَرى : قَالَ 
  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيكَبُِّرَها كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: فََسأَلُْتُه ، فَقَالَ 

 أَبِي َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، َعْن -٤٨٤٣
  لَ اللَِّه ، إِنَّ لكُلِّ قَْومٍ َتَبًعا َوإِنَّا قَِدَيا َرسُو: قُلَْنا : َسِمْعُت زَْيَد بن أَْرقََم ، َيقُولُ : قَالَ 

قَْد : فََنمَّْيُت ذَِلَك إِلَى اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، فَقَالَ : اتََّبعَْناَك فَاْدُع اللََّه أَنْ َيجَْعلَ أَْتَباَعَنا ِمنَّا ، فََدَعا ، فَقَالَ َعْمُرو بن ُمرَّةَ 
  .َزَعَم ذَِلَك زَْيُد بن أَْرقََم 

ْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، َعْن َع -٤٨٤٤
َنا ، وَالَْحِديثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه كَبِْرَنا َوَنِسي: كُنَّا إِذَا قُلَْنا لَِزْيَد بن أَْرقََم َحدِّثَْنا ، قَالَ : لَْيلَى ، قَالَ 

  .َوَسلََّم َشِديٌد 
  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، ح -٤٨٤٥

َحدَّثََنا َيْحَيى بن زَكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، : قَاال  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َمْسرُوُق بن الِْمْزرِباِن ،



لَمَّا قَالَ اْبُن أَُبيٍّ َما : َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن زَْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 
َجاَء َرسُولُ اللَّهِ : َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَْخَبْرُتُه فََجاَء فََحلََف َما قَالَ ، فََجَعلَ نَاٌس ، َيقُولُونَ  قَالَ ، أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه

َحتَّى أَنَْزلَ  َهذَا الَِّذي َيكِْذُب: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالْكَِذبِ ، حَتَّى َجلَْسُت ِفي الْبَْيِت َمَخافَةَ إِذَا َرأَوْنِي ، قَالُوا 
  ] .٧: املنافقون [} ُهُم الَِّذيَن َيقُولُونَ{اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

  أَُبو الضَُّحى ُمْسِلُم بن ُصبَْيحٍ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم
ُد بن َعْبِد اللَِّه ، َعنِ الَْحَسنِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا خَاِل -٤٨٤٦

  :ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، قَالَ 

وَإِنَُّهَما لَْن َيَتفَرَّقَا  إِنِّي َتارٌِك فِيكُُم الثَّقَلَْينِ ِكَتابَ اللَِّه َوِعْترَِتي أَْهلَ َبيِْتي ،: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َحتَّى َيرَِدا َعلَيَّ الَْحْوَض 

َسنِ بن ُعَبْيِد اللَِّه َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا َجرِيُر بن َعْبِد الَْحمِيِد ، َعنِ الَْح -٤٨٤٧
إِنِّي َتارٌِك ِفيكُمُ الثَّقَلَْينِ ِكتَاَب : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِد بن أَرْقََم ، قَالَ ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن زَْي

الْقَاِضي ، َحدَّثََنا الِْحمَّانِيُّ ،  نٍاللَِّه َوِعْترَِتي أَْهلَ َبيِْتي ، َوإِنَُّهَما لَْن َيَتفَرَّقَا َحتَّى َيرَِدا َعلَيَّ الَْحْوَض ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْي
، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َحدَّثََنا جَرِيُر بن َعْبدِ الَْحِميِد ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُعبَْيِد اللَِّه ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم 

  .َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 
بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُموَسى السُّدِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعابِسٍ ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٤٨٤٨

ِه َوَسلََّم ، َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: الَْحَسنِ بن ُعَبْيدِ اللَِّه ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 
  .َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعِليٌّ َمْوالُه ، اللَُّهمَّ وَالِ َمْن َواالُه َوَعاِد َمْن َعاَداُه : َيقُولُ َيْوَم غَدِيرِ ُخمٍّ 

َعابِسٍ ، َعنِ الَْحَسنِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن -٤٨٤٩
  رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَعا ، فََرفََع: ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، قَالَ 

  .َيَدْيِه َحتَّى رَأَْيُت بََياضَ إِْبطَْيِه 
  بن أَْرقََم زَْيُد بن َوْهبٍ ، َعْن َزْيِد

سَْرائِيلَ الُْمالِئيُّ ، َعنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو إِ -٤٨٥٠
نَاَشَد َعِليٌّ النَّاَس ِفي الرََّحَبِة َمْن َسِمَع َرسُولَ : الَ الَْحكَمِ ، َعْن أَبِي ُسلَْيَمانَ زَْيِد بن َوْهبٍ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَ

ِمُعوا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ الَِّذي قَالَ لَُه ؟ فَقَاَم ِستَّةَ َعَشَر َرُجال فَشَهُِدوا أَنَُّهْم َس
: ْرقََم اللَُّهمَّ َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعِليٌّ َمْوالُه ، اللَُّهمَّ َوالِ َمْن َواالُه َوَعاِد َمْن َعاَداُه ، قَالَ زَْيُد بن أَ: ولُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُ

  .فَكُْنُت ِفيَمْن كََتَم فَذََهَب َبَصرِي ، َوكَانَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َدَعا َعلَى َمْن كََتَم 
  َيحَْيى بن جَْعَدةَ ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم

َسِمْعُت حَبِيَب بن أَبِي ثَابِتٍ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا كَاِملُ أَُبو الَْعالِء ، قَالَ  -٤٨٥١
َخَرْجَنا َمَع َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى : ن أَْرقََم ، قَالَ ، ُيَحدِّثُ ، َعْن َيْحَيى بن جَْعَدةَ ، َعْن َزْيدِ ب

ْيِه ، ، فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَاْنتََهْيَنا إِلَى غَِديرِ ُخمٍّ أََمَر بِدُوحٍ ، فَكُِسَح ِفي َيْومٍ َما أََتى َعلَْيَنا َيْوٌم كَانَ أََشدَّ حُرا ِمْنُه 
َشُك أَنْ أُْدَعى فَأُجِيَب َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَُّه لَْم ُيْبَعثْ نَبِيٌّ قَطُّ إِال عَاَش نِْصَف َما عَاَش الَِّذي كَانَ قَْبلَُه ، َوإِنِّي أُو: َوقَالَ 

  ، َوإِنِّي َتارٌِك ِفيكُْم َما لَْن َتِضلُّوا بَْعَدُه ِكتَاَب اللَِّه ،



اللَُّه َوَرُسولُهُ : َيا أَيَُّها النَّاُس َمْن أَوْلَى بِكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم ؟ قَالُوا : أََخذَ بَِيِد َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فَقَالَ ثُمَّ قَاَم َو
  .َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعِليٌّ َمْوالُه : أَْعلَُم ، قَالَ 

  ْيدِ بن أَْرقََمَعْبُد َخْيرٍ الَْحْضرَِميُّ ، َعْن َز
َعْن َعْبِد َخْيرٍ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َصاِلحٍ الشَّعْبِيِّ ، -٤٨٥٢

ى َعْنُه بِالَْيَمنِ فَأُِتيَ بِامَْرأٍَة َوِطئََها ثَالثَةً ِفي طُْهرٍ َواِحٍد كَانَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَ: الَْحْضَرِميِّ ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، قَالَ 
 أَُتقِرَّاِن لَِهذَا بِالَْوِليِد ؟ ثُمَّ َسأَلَ اثَْنْينِ ، َحتَّى فََرغَ ،: أَتُِقرَّاِن ِلَهذَا الَْولِيِد ؟ فَلَْم ُيِقرَّا ، ثُمَّ َسأَلَ اثَْنْينِ : ، فََسأَلَ اثَْنْينِ 

ْرَعةُ ، َوَجَعلَ َعلَْيِه ثُلُثَيِ الدَِّيِة ، فََسأَلَ اثَْنْينِ َعْن َواِحٍد ، فَلَْم ُيِقرُّوا فَأَقَْرعَ َبْينَُهْم فَأَلَْزَم الْوَلََد الَِّذي َخَرَجْت َعلَْيِه الْقُ
ى َبَدْت نََواجِذُُه ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ فَُرِفَع ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََضِحَك َحتَّ

لَحِ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفَُراِت ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ اَألْج
  .زَْيِد بن أَرْقََم ، ِمثْلَُه  َعْبِد َخْيرٍ ، َعْن

َعْن َرُجلٍ ، ِمْن  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ُسلَْيَمانَ الشَّْيَبانِيُّ ، َعْن َعاِمرٍ ، -٤٨٥٣
  عَالَى َعْنُه كَانَ بِالَْيَمنِ فَأََتاُهَحْضَرمَْوَت ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، أَنَّ َعِليا َرِضيَ اللَُّه َت

ال ، ثُمَّ َخال : أََتِطيَباِن َنفًْسا لَِهذَا بِالْوَلَِد ؟ قَاال : ثَالثَةٌ َيتََناَزُعونَ ِفي وَلٍَد كُلُُّهْم َيزُْعُم أَنَُّه اْبُنُه ، فََخال بِاثَْنْينِ ، فَقَالَ 
أََراكَُم ُشَركَاَء ُمَتَشاِكُسونَ ، وَأََنا ُمقْرٌِع َبيَْنكُْم ، فَأَقَْرَع َبيَْنُهمْ : ال ، فَقَالَ : ، فَقَاال  بِاثَْنْينِ ، فَقَالَ لَُهَما مِثْلَ ذَِلَك

  .فََجَعلَ الْوَلََد ِللَِّذي أََصاَبْتهُ الْقُْرَعةُ ، َوغَرََّمُه ثُلُثَيِ الدَِّيِة ِللَْباِقَني 
  ِد بن أَْرقََمَعْبُد اللَِّه بن الَْخلِيلِ ، َعْن َزْي

  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اَألْجلَحِ ، ح -٤٨٥٤
  حِ ، حَوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، َعنِ اَألْجلَ
  ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى بن ُمَعاِذ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َخاِلٌد ، َعنِ اَألجْلَحِ ،
  ْيرٍ ، حُنَمَوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن 

  َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، ح
  َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َعنِ اَألجْلَحِ ، ح: َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ بن الُْمَغلِّسِ ، قَاال 

نِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعنِ اَألْجلَحِ ، َعَوَحدَّثَ
ِه َوَسلََّم َعِليا إِلَى الَْيَمنِ ، فَأُِتَي ِفي بََعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َعْبِد اللَِّه بن الَْخلِيلِ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 

  ثَالثَِة َنفَرٍ َوقَُعوا َعلَى امَْرأٍَة ِفي طُهْرٍ

قَْرعَ أَتَْرَضى أَنْ َيكُونَ الْوَلَُد لَِهذَا ؟ أَْنُتُم ُشَركَاُء ُمَتَشاِكُسونَ ، فَأَ: َواِحٍد ، فََجاَءْت بَِولٍَد ، فََجَعلَ َيقُولُ لَِواِحٍد َواِحٍد 
غَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْينَُهْم ، فََجَعلَ الَْولََد لِلَِّذي أَصَاَبْتُه الْقُْرَعةُ ، َوَجَعلَ َعلَْيِه ثُلُثَيِ الدَِّيِة ِلآلَخَرْينِ ، فََبلَ

  .، فََضِحَك َحتَّى َبَدْت أَْضرَاُسُه 
  ِميُّ ، َعْن زَْيِد بن أَْرقََمَعِليُّ بن ُدرِّيٍّ الَْحْضَر

  ْيَمانَ ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َجْنَدلُ بن َوالْقٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَ -٤٨٥٥
أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن ُمَحمَِّد بن سَاِلمٍ ، َعْن َعاِصمِ  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن

كُْنُت ِعْنَد ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َجاَءُه ِكتَاٌب : بن َعِليِّ بن ُدرِّيِّ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ 



ِة ِفي طُْهرٍ َواِحٍد ، ِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ِفيِه أَنَّ ثَالثَةَ َنفَرٍ أَتَْونِي َيخَْتِصُمونَ ِفي غُالمٍ َوِطئُوا أُمَُّه ِفي الَْجاِهِليَِّمْن َعِليٍّ َر
قَارِعِ ِمنُْهْم َعلَى أَنْ َيْغَرَم ِلآلَخَرْينِ ثُلُثَيِ الدَِّيِة ، كُلُُّهْم َيدَِّعيِه أَنَُّه اْبُنُه ، فَقََضْيُت َبْينَُهْم أَنْ أَقَْرْعُت َبْينَُهْم ، َوَجَعلُْتُه ِللْ

ال أَْعلَُم ِفيَها إِال َما قََضى َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه : فََضِحَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َبَدا َناجِذَاُه ، ثُمَّ قَالَ 
َعنِ الشَّْعبِيِّ ، مَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِليُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َساِلمٍ ، ، َحدَّثََنا ُمَح

  َعْن َعِليِّ بن ذَرِيحٍ

  .ْيِه َوَسلَّم ، فَذَكََر ِمثْلَُه كُْنُت ِعْنَد ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: ، َعْن َزْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ 
ْسَماِعيلَ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن َروَاَحةَ الرَّاَمُهْر مُزِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن إِ -٤٨٥٦

بََعثَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َرُجلٍ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ َعْن أَبِي إِْسحَاَق الشَّْيبَانِيِّ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن 
للَُّه ِه ، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اَوَسلََّم َعِليا َعاِمال َعلَى الَْيَمنِ ، فَأُِتَي بِرِكَازٍ فَأََخذَ ِمْنهُ الُْخُمَس ، َوَدفََع بَِقيََّتُه إِلَى َصاِحبِ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْعَجَبُه 
  أَُبو َسلَْمانَ الُْمَؤذِّنُ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم

َمانَ ، أَنَّهُ َصلَّى َمَع َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َسلْ -٤٨٥٧
َبلْ َعْمًدا ، إِنَّ النَّبِيَّ : أََوِهْمَت أُْم َعْمًدا ؟ فَقَالَ : ْيِد بن أَْرقََم ، َعلَى َجَناَزٍة فَكَبََّر ، َعلَْيَها َخْمسَ َتكْبَِرياٍت ، فَقُلُْت َز

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلَِّيَها 
  اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ، حَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ  -٤٨٥٨

َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، قَاال 
َهكَذَا : ُتوُفَِّي أَُبو َسرَِحيةَ الِْغفَارِيُّ ، فََصلَّى َعلَْيِه َزْيدُ بن أَْرقََم ، فَكَبََّر َعلَْيِه أَْربًَعا ، َوقَالَ :  أَبِي َسلَْمانَ الُْمَؤذِِّن ، قَالَ

  .رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي 
  َحدَّثََنا أَبُو -٤٨٥٩

َعْن ا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو إِسَْراِئيلَ الُْمالِئيُّ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن أَبِي َسلَْمانَ الُْمَؤذِِّن ، ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََن
َمْن كُْنتُ : َسلََّم ، َيقُولُ َنَشَد َعِليٌّ ، النَّاَس ، أَْنُشُد اللََّه َرُجال َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: زَْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 

َوكُْنتُ : وا بِذَِلَك ، قَالَ َزْيٌد َمْوالُه فََعِليٌّ َمْوالُه ، اللَُّهمَّ وَالِ َمْن َواالُه َوَعاِد َمْن َعاَداُه ، فَقَاَم اثَْنا َعَشَر َبْدرِيا فَشَهُِد
  .أََنا ِفيَمْن كََتَم ، فَذََهَب َبَصرِي 

  أَُبو َحْمَزةَ مَْولَى قََرظَةَ األَْنصَارِيُّ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم طَلَْحةُ بن يَزِيَد
  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، َوُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ ، ح -٤٨٦٠

: َسِمْعُت أََبا َحْمَزةَ ، قَالَ : ا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، قَالَ َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْحَْوِضيُّ ، َحدَّثََن
أَنُْتْم ُجْزٌء ِمْن ِمائَِة أَلْفِ ُجْزٍء : كُنَّا َمَع َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : َسِمْعُت زَْيَد بن أَرْقََم ، َيقُولُ 

  .سَْبُع ِمائَِة َرُجلٍ أَْو ثََمانَ ِمائٍَة َرُجلٍ : كَْم كُْنُتمْ َيْوَمِئٍذ ؟ قَالَ : ُد َعلَيَّ الْحَْوَض ، قُلُْت ِممَّْن َيرِ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، ح -٤٨٦١

  ثََنا أَبِي ، حَوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ
َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْمرِو : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 

  قَالَ َرسُولُ اللَِّه: قََم قَالَ زَْيُد بن أَْر: بن ُمرَّةَ ، َعْن طَلَْحةَ بن َيزِيدَ اَألْنصَارِيُّ ، قَالَ 



: كَْم كُْنُتُم أَْنُتْم َيوَْمِئٍذ ؟ قَالَ : أَنُْتْم ُجْزٌء ِمْن ِمائَِة أَلْفِ ُجْزٍء ِممَّْن َيرُِد َعلَيَّ الْحَْوَض ، قُلُْت : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .ِستَّ ِمائٍَة أَوْ َسْبَع مِائٍَة 

وُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغيَاٍث ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َحدَّثََنا َمْحُم -٤٨٦٢
لَْيِه َوَسلََّم ِفي كُنَّا َمَع َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، َعْن طَلَْحةَ َمْولَى قََرظَةَ ، َعْن َزْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ 

كَْم أَْنُتمْ : َما أَنُْتْم ُجْزٌء ِمْن ِمائَِة أَلْفِ ُجْزٍء ِممَّْن َيرُِد َعلَيَّ الْحَْوَض َيْوَم الْقَِياَمِة ، قَالُوا ِلزَْيٍد : َسفَرٍ ِفي غََزاٍة ، فَقَالَ 
  .ائٍَة َما َبْيَن الثََّماِن ِمائٍَة إِلَى السَّْبعِ ِم: َيْوَمِئٍذ ؟ قَالَ 

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، ح -٤٨٦٣
  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن أَبِي ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ح

َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، َعْن  دَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْنَوَح
َما أَنُْتْم ُجْزٌء ِمْن ِمائَِة أَلِْف : َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ لََنا لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: طَلَْحةَ بن يَزِيَد ، َعْن زَْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 
  .َما َبْيَن السِّتِّ مِائَِة إِلَى السَّْبعِ مِائٍَة : كَْم أَْنُتْم َيْومَِئٍذ ؟ قَالَ : ُجْزٍء ِممَّْن َيرُِد َعلَيَّ الَْحْوَض ، قُلَْنا لَِزْيٍد 

  الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه -٤٨٦٤

َما : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن طَلَْحةَ بن َيزِيَد ، َعْن زَْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 
سَْبَع ِمائٍَة ، أَْو ثََمانَ : كَْم كُْنُتمْ َيْوَمِئٍذ ؟ قَالَ : الَْيْوَم بُِجْزٍء ِمْن ِمائَِة أَلِْف ُجْزٍء ِممَّْن َيرُِد َعلَيَّ الْحَْوَض ، قُلُْت  أَنُْتُم
  .ِمائٍَة 

َسِمْعُت أََبا َحمَْزةَ : ْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، َحدَّثََنا ُش - ٤٨٦٥
أَوَّلُ َمْن َصلَّى َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليٌّ ، فََحدَّثُْت بِذَِلَك إِْبَراهِيمَ : َسِمْعُت زَْيَد بن أَْرقََم ، َيقُولُ : ، قَالَ 

  .أَوَّلُ َمْن َصلَّى أَُبو َبكْرٍ : قَالَ ، فَأَْنكََر ذَِلَك ، َو
ْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُش -٤٨٦٦

ال ُتْنِفقُوا َعلَى َمْن : َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن أَُبيٍّ اْبنِ َسلُولَ ، َيقُولُ : قَالَ  ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي َحْمَزةَ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم ،
نَُّه لَْم َيقُلْ َتاهُ اْبُن أُبِيٍّ فََحلََف لَُه أَِعْنَد ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه َحتَّى َيْنفَضُّوا ، فَأََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبْرُتُه وَأَ

كَأَنَُّه كَِئيٌب ، فَأَْرَسلَ إِلَيَّ :  ذَِلَك ، وَأَتَانِي أَْصحَاُب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَالُمونِي ، فَأََتْيُت َمنْزِِلي فَنِْمُت ، قَالَ
إِنَّ اللََّه قَْد َصدَّقََك َوَعذََركَ : فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ :  النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَتَْيُتُه ، أَْو قَالَ

  ُهُم{، َوَتال هَاَتْينِ اآلَتْينِ 

  . َحتَّى َخَتَم اآلَيَتْينِ] ٧: املنافقون [} الَِّذيَن َيقُولُونَ ال ُتْنِفقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه
  ثَُماَمةُ بن ُعقَْبةَ الُْمَحلِِّميُّ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم

َعنِ اَألْعَمشِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، -٤٨٦٧
َجاَء َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ إِلَى إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِد بن أَرْقََم ، قَالَ ، َعْن ثَُماَمةَ بن ُعقَْبةَ ، َعْن َزْي

كُونُ لَُه الْحَاَجةُ ، َيا أََبا الْقَاِسمِ ، َتزُْعُم أَنَّ أَْهلَ الَْجنَّةِ َيأْكُلُونَ َوَيْشَرُبونَ ، فَإِنَّ الَِّذي َيأْكُلُ وََيشَْرُب َت: َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  .َحاَجةُ أََحدِِهْم َعَرٌق يَِفيُض ِمْن جِلِْدِه ، فَإِذَا َبطُْنُه قَدْ َضُمَر : فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ْعلَى بن ُعَبْيٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ثَُماَمةَ بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َي -٤٨٦٨
إِنَّكُْم َتْزُعُمونَ أَنَّ أَْهلَ الَْجنَّةِ : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : ُعقَْبةَ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 



إِْي َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه ، إِنَّ الرَُّجلَ ِمْنُهمْ ِلُيؤَْتى قُوَّةَ ِمائَِة َرُجلٍ ِفي األَكْلِ َوالشُّْربِ : لَ َيأْكُلُونَ َوَيشَْرُبونَ ، فَقَا
ذَِلَك َضُمَر لَهُ َعَرٌق ، فَإِذَا كَانَ كَ: إِنَّ الَِّذي َيأْكُلُ وََيْشَربُ َتكُونُ لَهُ الْحَاَجةُ ، فَقَالَ : َوالْجِمَاعِ َوالشَّْهَوِة ، فَقَالَ 

  .َبطُْنُه 
َمشِ ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْع -٤٨٦٩

  ثَُماَمةَ بن ُعقَْبةَ

إِنَّ الرَُّجلَ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة لَُيعْطَى قُوَّةَ : ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َر: الُْمَحلِِّميِّ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 
 فَإِنَّ الَِّذي َيأْكُلُ َوَيْشَرُب َتكُونُ لَُه: ِمائَِة َرُجلٍ ِفي اَألكْلِ َوالشُّْربِ َوالشَّْهَوِة وَالْجَِماعِ ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الَْيهُوِد 

َحاَجةُ أََحدِِهْم َعَرقٌ ُيِفيُض ِمْن جِلِْدِه ، فَإِذَا َبطُْنُه قَدْ َضُمَر ، : الَْحاَجةُ ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ثَُماَمةَ بن ُعقَْبةَ ، َعْن َزْيِد َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِي

  .بن أَْرقََم ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 
َعبُ بن الِْمقَْدامِ ، َعْن َداُوَد َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُشَعْيبٍ النََّساِئيُّ ، أََنا ُمحَمَُّد بن َراِفعٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْص -٤٨٧٠

َيا أََبا الْقَاِسمِ ، : قَالَ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ : الطَّاِئيِّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ثَُماَمةَ بن ُعقَْبةَ ، َعْن َزْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ 
َنَعْم ، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، إِنَّ أََحدَُهْم لَُيعْطَى قُوَّةَ ِمائَِة َرُجلٍ ِفي : الَ َتْزُعُم أَنَّ أَْهلَ الَْجنَِّة َيأْكُلُونَ وََيْشَرُبونَ ، قَ

حَاَجةُ أََحدِِهْم َعَرٌق كَرِيحِ : فَإِنَّ الَِّذي َيأْكُلُ َتكُونُ لَُه الْحَاَجةُ ، قَالَ : األَكْلِ َوالشُّْربِ َوالْجِمَاعِ وَالشَّهَْوِة ، قَالَ 
  .ِك فََيْضِمُر َبطُْنُه الِْمْس

يُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن بِْشرٍ الَْمقَارِيِضيُّ الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم بن حُوِتيٍّ الصَّْنَعانِ -٤٨٧١
  بن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َصاِلحٍ الَْمكِّيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ،

َجاَء َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ إِلَى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن ثَُماَمةَ بن ُعقَْبةَ الُْمَحلِِّميِّ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 
َنَعْم ، َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه ، إِنَّ الرَُّجلَ : ْشَرُبونَ ؟ قَالَ َيا أََبا الْقَاِسمِ ، َتزُْعُم أَنَّ أَْهلَ الَْجنَّةِ َيأْكُلُونَ َوَي: َوَسلََّم ، فَقَالَ 

  .لَُيْعطَى قُوَّةَ ِمائَةِ َرُجلٍ ِفي األَكْلِ وَالشُّْربِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّْهَوِة 
، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َراِشٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد َحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الْقَطَّانُ  -٤٨٧٢

كُْنتُ : َسِمْعُت زَْيُد بن أَْرقََم ، قَالَ : النُّورِ بن َعْبِد اللَِّه بن ِسَناٍن ، َعْن َهاُرونَ بن َسْعٍد ، َعْن ثَُماَمةَ بن ُعقَْبةَ ، قَالَ 
أََتزُْعُم أَنَّ ِفي الَْجنَِّة طََعاًما َوشََراًبا َوأَزَْواًجا : َوَسلََّم ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ ِمَن الَْيهُوِد  َجاِلًسا ِعْنَد ِعْندَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه
ُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه إِنَّا َنجِدَُها طَْيَبةً ُمطَيََّبةً ، فَقَالَ لَ: َنَعْم ، فَقَالَ الَْيُهوِديُّ : ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

فَإِنَّ الَْبْولَ َوالَْجنَاَبةَ َعَرقٌ َيسِيلُ ِمْن : َنَعْم ، قَالَ : أَُتْؤِمُن بَِشَجَرِة الِْمْسِك وََتجُِدَها ِفي ِكتَابِكُمِ ؟ قَالَ : َوَسلََّم 
  .ذََواِئبِهِْم إِلَى أَقَْداِمهِْم كَالِْمْسِك 

  ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا أَبِي ، حَحدَّثََنا  -٤٨٧٣
  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، ح

  َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، ح
  :ِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا أَُبو َخ



كَانَ َرُجلٌ َيْدُخلُ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ثَُماَمةَ بن ُعقَْبةَ ، َعْن َزْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ 
ا فََوَضَعُه ِفي بِئْرِ َرُجلٍ ِمَن اَألْنصَارِ ، فَأََتاُه َملَكَاِن َيُعوَدانِِه ، فَقََعَد أََحُدُهَما ِعْندَ رَأِْسِه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََعقََد لَُه ُعقًَد

ًدا فَأَلْقَاُه ِفي بِئْرِ فُالنٌ الَِّذي َيْدُخلُ َعلَْيِه َعقََد لَُه ُعقَ: أََتْدرِي َما َوَجُعُه ؟ قَالَ : َواآلَخُر ِعْنَد رِْجلَْيِه ، فَقَالَ أََحُدُهَما 
فََبَعثَ َرُجال فَأََخذَ الُْعقََد فََحلََّها فََبَرأَ : فُالٍن اَألْنصَارِيِّ ، فَلَْو أُْرِسلَ َرُجلٌ ، َوأََخذَ الْعُقََد لََوَجَد الَْماَء قَِد اْصفَرَّ ، قَالَ 

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيذْكُْر لَُه شَْيئًا ِمْنُه وَلَْم ُيَعاِتْبُه َعلَْيِه السَّالُم ، ، َوكَانَ الرَُّجلُ بَْعَد ذَِلَك َيْدُخلُ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّ
ْن ثَُماَمةَ نُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َشْيَبا

 ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ بن ُعقَْبةَ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، كََما قَالَ َجرِيٌر ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ
  .لََف َجرِيرٌ َشْيَبانَ ِفي إِْسنَاِدِه اَألْعَمشِ ، َعْن َيزِيَد بن َحبَّانَ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم ، بنْحوِِه َخا

دَّثََنا عَْبُد َحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َراِشٍد ، َح -٤٨٧٤
َبْيَنا أََنا ِعْندَ النَّبِيِّ صَلَّى : ةَ بن ُعقَْبةَ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ النُّورِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َهاُرونَ بن َسِعيٍد ، َعْن ثَُماَم

  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ

  .لَْيكُْم َوَع: السَّالُم َعلَْيَك َيا ُمَحمَُّد ، فَقَالَ : ثَْعلََبةُ بن الْحَارِِث ، فَقَالَ : أَقَْبلَ َرُجلٌ ِمَن الَْيُهوِد ، ُيقَالُ لَُه 
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن َمْنَدِه اَألصَْبَهانِيُّ ، َوَجْعفَرُ بن أَْحَمَد بن ِسَناٍن الْوَاِسِطيُّ ، قَاال  -٤٨٧٥

اُرونَ بن سَْعٍد ، َعْن ثَُماَمةَ بن ُعقَْبةَ ، َعْن َزْيدِ بن ُحَمْيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمخَْتارِ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َه
َوَعلَْيكُُم السَّالُم َوَرْحَمةُ اللَِّه : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسلََّم َعلَْيَنا ِمَن الصَّالِة ، قُلَْنا : بن أَْرقََم ، قَالَ 

  .َوَبَركَاُتُه 
  يَّانَ التَّْيِميُّ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََمَيزِيُد بن َح
، َعْن َيزِيِد بن َحيَّانَ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ  -٤٨٧٦

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ ِمَن الَْيُهوِد ، فَاشَْتكَى ِلذَِلَك أَيَّاًما ، فَأَتَاُه جِبْرِيلُ  َسَحَر النَّبِيَّ: ، َعْن َزْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ 
َعِليا َرِضَي  إِنَّ َرُجال ِمَن الَْيُهوِد َسَحَرَك ، َعقَدَ لََك ُعقًَدا ، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه َرسُولُ اللَِّه: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

لنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَاسَْتخَْرَجَها فََجاَء بَِها فَجََعلَ كُلََّما َحلَّ ُعقَْدةً َوَجَد ِلذَِلَك ِخفَّةً ، فَقَاَم ا
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ذَِلَك الَْيهُوِديَّ َوال رَآُه ِفي َوْجهِِه قَطُّ  كَأَنََّما َنِشطَ ِمْن ِعقَالٍ ، فََما ذَكََر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن -٤٨٧٧

َمْن كَذََب َعلَيَّ : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ: ثَابٍِت ، َعْن يَزِيَد بن َحيَّانَ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 
  .ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ 

ي َحيَّانَ التَّْيِميِّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِبَْراهِيَم ، َعْن أَبِ -٤٨٧٨
: اْنطَلَقُْت أََنا َوُحَصْيُن بن َسْبَرةَ ، َوَعْمُرو بن ُمْسِلمٍ إىل زيد بن أرقم ، فقال : َحدَّثَنِي َيزِيُد بن َحيَّانَ التَّْيِميُّ ، قَالَ 

َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدهُ : َوَسلََّم ، َيقُولُ إين َسِمَعْت أُذَُناي َوَوَعاُه قَلْبِي ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  .ِمَن النَّارِ 
َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي : َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٤٨٧٩
َسِمَعتْ أُذَُناي ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : تَّْيِميِّ ، َعْن يَزِيَد بن حَيَّانَ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ َحيَّانَ ال
  .َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ : َيقُولُ 



بِي َحيَّانَ مَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن ُعَبْيٍد ، َعْن أََحدَّثََنا ُمَح -٤٨٨٠
َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا : ، قَالَ التَّيِْميِّ ، َعْن َيزِيدَ بن َحيَّانَ ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ 
َحيَّانَ ، َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن أَبِي -٤٨٨١
  َيزِيَد

َما أََحاِديثُ َتْبلُُغَنا عَْنَك ، َترْوِيَها : أَْرَسلَ إِلَيَّ ُعبَْيُد اللَِّه بن زَِياٍد ، فَأََتْيُتُه ، فَقَالَ : َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، قَالَ بن َحيَّانَ ، 
: حَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَْوًضا ؟ قَالَ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال َنجُِدَها ِفي ِكتَابِ اللَِّه ؟ َتْروِي أَنَّ ِلُم

أََما إِنِّي قَدْ َسِمَعْتُه أُذَُناي : قُلُْت : كَذَْبَت ، وَلَكِنََّك شَْيٌخ قَْد َخرِفَْت ، قَالَ : قَْد َحدَّثََنا ذَِلَك َوَوَعَدَناُه ، قَالَ : قُلُْت 
  .َب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِمْن َجهَنََّم ، فََما كَذَْبُت َعلَْيِه َمْن كَذَ: َوَوَعاُه قَلْبِي ، َيقُولُ 

َيزِيُد بن حَيَّانَ  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعْن أَبِي َحيَّانَ التَّيِْميِّ ، َحدَّثَنِي -٤٨٨٢
بََعثَ إِلَيَّ ُعَبْيدُ اللَِّه بن زَِياٍد َما أََحادِيثُ َتْبلُُغَنا َعْنكَ ُتَحدِّثُ بَِها فََترْوِيها َعْن : ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ  التَّيِْميُّ

ْد َحدَّثََنا ذَِلَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَ: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ َتْزُعُم أَنَّ لَُه حَْوًضا ِفي الَْجنَِّة ؟ قُلُْت 
  .كَذَْبَت َولَِكنََّك َشْيٌخ قَدْ َخرِفَْت : َوَسلََّم َوَوَعَدنَاُه ، قَالَ 

: بن َحيَّانَ التَّْيِميِّ ، قَالَ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َيزِيَد -٤٨٨٣
آلُ َعِليٍّ ، : َمْن ُهْم ؟ قَالَ : َمْن َتْحُرُم َعلَْيِه الصََّدقَةُ ؟ ِقيلَ : َمَن آلُ ُمَحمٍَّد ؟ قَالَ : َسِمْعُت زَْيَد بن أَرْقََم ، َوِقيلَ لَُه 

  .َوآلُ َعِقيلٍ ، َوآلُ َجْعفَرٍ ، َوآلُ الْعَبَّاسِ 
  ا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ،َحدَّثََن -٤٨٨٤

سَأَلُْت َزْيَد بن أَْرقََم ، َمَن : َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعنِ اَألعَْمشِ ، َعْن َيزِيَد بن َحيَّانَ ، قَالَ 
  .َوآلُ َجْعفَرٍ ، َوآلُ َعقِيلٍ  ُهْم آلُ َعِليٍّ ، َوآلُ الَْعبَّاسِ ،: آلُ ُمَحمٍَّد ؟ قَالَ 

، َعْن يَزِيَد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحيَّانَ الَْمازِنِيُّ ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ -٤٨٨٥
إِنِّي َتارٌِك ِفيكُُم الثَّقَلَْينِ ، ِكَتابَ اللَّهِ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّ: َحيَّانَ ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، قَالَ 

آلُ َعِليٍّ ، َوآلُ َجْعفَرٍ ، َوآلُ َعقِيلٍ ، َوآلُ : َوَمْن أَْهلُ َبْيِتِه ؟ قَالَ : َوِعْتَرِتي ، فَانْظُُروا كَْيَف ُتْخِلفُونِي ِفيهَِما ، قُلَْنا 
  .الَْعبَّاسٍ 
َنا َسعِيُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحيَّانَ الَْمازِنِيُّ ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َحيَّانُ بن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثَ -٤٨٨٦

لَقَْد َرأَْيتَ َخيًْرا ، : َعلَْيِه ، فَقُلَْنا  َدَخلَْنا: َمْسرُوقٍ ، أَْو ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن َيزِيَد بن َحيَّانَ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ 
لَقَْد رَأَْيُت َخْيًرا ، َوَخشِيُت أَنْ أَكُونَ : أََصحِْبَت أََصحِْبَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَصلَّْيَت َخلْفَُه ، قَالَ 

لُوا ، َوَما َسكََت َعْنُه فََدُعوُه ، قَاَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِواٍد َبْيَن َمكَّةَ إِنََّما أُخِّْرتُ ِلِشرٍّ ، َما َحدَّثَكُْم فَاقَْب
ِكَتاُب اللَِّه ِفيِه أََنا َبَشرٌ ُيوَشُك أَنْ أُدَْعى فَأُجِيَب ، َوإِنِّي َتارٌِك ِفيكُمُ اثَْنْينِ أََحُدُهَما : َوالَْمِديَنِة ، فََخطََبَنا ، ثُمَّ قَالَ 

  َحْبلُ اللَِّه ، َمنِ اتََّبَعُه كَانَ َعلَى الُْهَدى ، َوَمْن َتَركَُه كَانَ

نَّ ال ، إِ: َمْن أَْهلُ بَْيِتِه نَِساُؤُه ؟ قَالَ : َعلَى َضاللٍَة ، َوأَْهلُ َبيِْتي ؟ أُذَكُِّركُمُ اللََّه ِفي أَْهلِ َبيِْتي ، ثَالثَ مَرَّاٍت ، فَقُلَْنا 
َوأُمَِّها ، أَْهلُ َبْيِتهِ أَْهلُُه َوَعَصَبُتُه الْمَْرأَةَ قَْد َيكُونُ َيَتزَوَُّج بَِها الرَُّجلُ الَْعْصَر ِمَن الدَّْهرِ ، ثُمَّ ُيطَلِّقَُها فََتْرجُِع إِلَى أَبِيَها 



  .َوآلُ َجعْفَرٍ ، َوآلُ َعِقيلٍ  الَِّذيَن ُحرِمُوا الصََّدقَةَ بَْعَدُه ، آلُ َعِليٍّ ، َوآلُ الَْعبَّاسِ ،
َسِعيِد بن َمْسرُوقٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن أَبِيِه ، َعْن  -٤٨٨٧

أَْنُشدُكُُم اللََّه ِفي أَْهلِ َبْيِتي : ُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َر: ، َعْن َيزِيَد بن حَيَّانَ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 
  .الَِّذيَن ُيْحَرمُونَ الصََّدقَةَ ، آلُ َعِليٍّ ، َوآلُ الَْعبَّاسِ ، َوآلُ َعِقيلٍ ، َوآلُ َجعْفَرٍ : َوَمْن أَْهلُ َبْيِتِه ؟ قَالَ : ، قُلَْنا ِلَزْيَد 
  دَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، حَح -٤٨٨٨

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ ، ح: َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 
قَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِبَْراهِيَم ، َجِميًعا ، َعْن أَبِي َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحا

َم ، فَلَمَّا َجلَْسَنا اْنطَلَقُْت أََنا َوُحَصْيُن بن َسبَْرةَ ، َوُعَمُر بن ُمْسِلمٍ إِلَى زَْيِد بن أَْرقَ: َحيَّانَ ، َعْن َيزِيَد بن َحيَّانَ ، قَالَ 
  َيا زَْيُد ، رَأَْيَت َرأَْيَت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسِمْعَت: إِلَْيِه ، قَالَ لَُه ُحَصْيُن بن َسْبَرةَ 

ُد َما َشهِْدَت ِمْن ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحِديثَُه َوغََزْوَت َمَعُه ، لَقَدْ أََصْبَت َيا َزْيدُ َخيًْرا كَِثًريا ، َحدِّثَْنا َيا َزْي
َيا اْبَن أَِخي ، وَاللَِّه لَقَْد كَبَِرْت سِنِّي َوقَِدَم َعْهِدي ، وََنِسيُت بَْعَض الَِّذي كُْنُت أَِعي ِمْن : َوَسلََّم َوَما َسِمْعَت ، قَالَ 

قَاَم َرُسولُ اللَِّه : َسلََّم ، فََما أَُحدِّثُكُْم فَاقَْبلُوُه َوَما لَْم أَُحدِّثْكُُموُه فَال ُتكَلِّفُونِيِه ، ثُمَّ قَالَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
لََّه َعزَّ َوَجلَّ وَأَثَْنى َعلَْيِه َوَوَعظَ ُخمٌّ َبْيَن َمكَّةَ َوالَْمِديَنِة ، فََحِمَد ال: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما ِفيَنا َخِطيًبا بَِماٍء ُيدَْعى 

 ِفيكُُم الثَّقَلَْينِ أَمَّا َبْعُد ، أَيَُّها النَّاُس ، إِنََّما أََنا َبَشٌر يُوَشُك أَنْ َيأِْتنِي َرُسولُ رَبِّي فَأُجِيَبُه ، وَإِنِّي َتارٌِك: َوذَكََر ، ثُمَّ قَالَ 
الُْهَدى وَالنُّوُر فَُخذُوا بِِكَتابِ اللَِّه وَاْسَتْمِسكُوا بِِه ، فََحثَّ َعلَى ِكَتابِ اللَِّه َوَرغََّب ِفيِه ، ثُمَّ أََحُدُهَما ِكَتاُب اللَِّه ِفيِه 

زَْيُد ، أَلَْيسَ نَِساُؤُه ِمنْ َمْن أَْهلُ َبْيِتِه َيا : أَْهلُ َبْيِتي أُذَكِّرُكُُم اللََّه ِفي أَْهلِ بَْيِتي ، قَالََها ثَالثًا ، قَالَ لَُه ُحَصْيٌن : قَالَ 
ُهْم آلُ : َوَمْن ُهْم ؟ قَالَ : إِنَّ نَِساَءُه ِمْن أَْهلِ َبْيِتِه ، َولَِكنَّ أَْهلَ َبْيِتِه َمْن ُحرَِم الصََّدقَةَ َبْعَدُه ، قَالَ : أَْهلِ َبْيِتِه ؟ قَالَ 

  .نََعْم : كُلُّ هَُؤالِء َحرََّم الصََّدقَةَ ، قَالَ : لٍ ، ِقيلَ َعِليٍّ ، َوآلُ َجْعفَرٍ ، َوآلُ الَْعبَّاسِ ، َوآلُ َعِقي
َعْن َيزِيَد بن حَيَّانَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ ، -٤٨٨٩

،  

  .آلُ َعِليٍّ ، َوآلُ الْعَبَّاسِ ، وَآلُ َعِقيلٍ ، َوآلُ َجْعفَرٍ : قََم ، َمَن آلُ ُمَحمٍَّد ؟ قَالَ َسأَلُْت زَْيَد بن أَْر: قَالَ 
  ُصبَْيٌح َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن َزْيِد بن أَرْقََم

َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماِعيلَ ،  :َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، قَاال  -٤٨٩٠
قََم ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َحدَّثََنا أَْسَباطُ بن َنْصرٍ الْهَْمدَانِيُّ ، َعنِ السُّدِّيِّ ، َعْن ُصبَْيحٍ َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن َزْيِد بن أَْر

  .أََنا ِسلٌْم ِلَمْن سَالَْمُتْم َوَحْرٌب ِلَمْن حَاَربُْتْم : فَاِطَمةَ َوَحَسنٍ َوُحَسْينٍ َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلَعِليٍّ َو
ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن رَاِشٍد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن -٤٨٩١
: أَرْقََم ، قَالَ انُ بن قَْرمٍ ، َعْن أَبِي الَْجحَّاِف ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُصبَْيحٍ ، َعْن َجدِِّه ، َعْن زَْيِد بن ُسلَْيَم

أََنا حَْرٌب ِلَمْن َحاَرَبُهْم َوَسلْمٌ : فَقَالَ  َمرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َبْيٍت ِفيِه فَاِطَمةُ َوَعِليٌّ َوَحَسٌن َوُحَسْيٌن ،
  .ِلَمْن َسالََمُهْم 

  َحبِيُب بن َيسَارٍ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم
، َعْن  َيسَارٍَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن ُصَهْيبٍ ، َحدَّثََنا َحبِيُب بن  -٤٨٩٢



لَْو كَانَ الْبنِ آَدَم َواِدَياِن ِمْن : كُنَّا َنقَْرأُ َعلَى َعْهِد َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : زَْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 
  َوَيتُوُب اللَُّه َعلَى َمْن ذََهبٍ أَْو ِفضٍَّة لََتمَنَّى الثَّاِلثُ ، َولَا يَْمُأل َبطَْن اْبنِ آَدَم إِال التُّرَاُب

  .َتاَب 
 ، َعْن َزْيدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن ُصَهْيبٍ ، َعْن َحبِيبِ بن َيسَارٍ -٤٨٩٣

  .َمْن لَْم َيأُْخذْ ِمْن َشارِبِِه فَلَْيَس ِمنَّا : َسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: بن أَْرقََم ، قَالَ 
َهْيبٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ ، َعْن ُيوُسِف بن ُص -٤٨٩٤

َمْن لَْم يَأُْخذْ ِمْن شَارِبِِه فَلَْيَس ِمنَّا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَ َحبِيبِ بن َيسَارٍ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَ
.  

َسالمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن ضُرَْيسٍ ، َحدَّثََنا ُمصَْعُب بن  -٤٨٩٥
: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحدَّثََنا الزِّْبرِقَانُ السَِّراُج ، َعْن َحبِيبِ بن َيسَارٍ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 

  .َمْن لَْم َيأُْخذْ ِمْن َشارِبِِه فَلَْيَس ِمنَّا 
َوزِيُّ ، َحدَّثََنا َجمِيلُ بن يَزِيَد الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب بن شَرِيٍك ، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الَْمْر -٤٨٩٦

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َحْمَزةَ الزَّيَّاِت ، َعْن ُيوُسَف بن ُصَهْيبٍ ، َعْن َحبِيبِ بن َيسَارٍ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 
  .لَْيَس ِمنَّا َمْن لَمْ َيأُْخذْ ِمْن َشارِبِِه : َسلََّم َعلَْيِه َو
ُر ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن أُسَْيٍد اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن َبزِيغٍ الْجَزَّا -٤٨٩٧

  لَمَّا أُِصيَب الُْحَسْيُن بن: ا يُوُسُف بن ُصهَْيبٍ ، َعْن َحبِيبِ بن َيَسارٍ ، قَالَ بن ُحَمْيٍد اَألْصَياِغيُّ ، َحدَّثََن

أَفََعلُْتُموَها أَْشَهدُ أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَاَم زَْيُد بن أَرْقََم إِلَى بَابِ الَْمْسجِِد ، فَقَالَ 
إِنَّ زَْيَد بن أَرْقََم ، : اللَُّهمَّ أَْسَتْودُِعكَُهَما َوصَاِلَح الُْمْؤِمنَِني ، فَقِيلَ ِلُعبَْيِد اللَِّه بن زَِياٍد : للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َصلَّى ا

  .ذَِلَك شَْيٌخ قَْد ذََهَب َعقْلُُه : قَالَ كَذَا َوكَذَا ، فَقَالَ 
  َزْيِد بن أَْرقََم أَُبو الِْمْنهَالِ ، َعْن

َسِمْعتُ أََبا : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، قَالَ  -٤٨٩٨
َسلْ : َسلْ َهذَا ، َوَهذَا َيقُولُ : ْرِف ، فََهذَا َيقُولُ سَأَلُْت الْبََراَء بن َعازِبٍ ، َوزَْيَد بن أَْرقََم ، َعنِ الصَّ: الِْمْنهَالِ ، قَالَ 

نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ : َهذَا ، فَإِنَُّه َخْيٌر ِمنِّي َوأَْعلَُم ، ِكالُهَما َيقُولُ ذَِلَك ، فََسأَلُْتُهَما ، فَقَاال 
  .ًنا الَْورِقِ بِالذََّهبِ دَْي

 ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعْن ُشْعَبةَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِديَنارٍ -٤٨٩٩
ال بَأَْس بِِه : َوَسلََّم ، َوَنْحُن َنْصرُِف ، فَقَالَ  قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: الِْمْنهَالِ ، َعنِ الْبََراِء ، َوزَْيِد بن أَرْقََم ، قَاال 

  .َيًدا بَِيٍد ، َوُتكَْرُه النَّسِيئَةُ 
  َعِليُّ بن َربِيَعةَ الْوَاِلبِيُّ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم

لَ ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن ُعثَْمانَ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِي -٤٩٠٠
  لَقِيُت زَْيَد بن أَْرقََم ، دَاِخال َعلَى: الُْمِغَريِة ، َعْن َعِليِّ بن َربِيَعةَ ، قَالَ 



إِنِّي تَارِكٌ : َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  َحِديثًا َبلََغنِي َعْنَك َسمِْعَت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: قُلَْت : الُْمْخَتارِ ، أَْو خَارًِجا ، قَالَ 
  .َنَعْم : ِفيكُُم الثَّقَلَْينِ ِكَتابَ اللَِّه َوِعْترَِتي ؟ قَالَ 

  أَُبو سَْعٍد اَألْزِديُّ ، َعْن زَْيِد بن أَْرقََم
  أَبِي َشْيَبةَ ، حَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن  -٤٩٠١

َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َعنِ السُّدِّيِّ ، َعْن : َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ ، قَاال 
ْوَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَانَ َمَعَنا أُنَاٌس ِمَن غََز: أَبِي َسْعٍد اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن أَرْقََم ، قَالَ 

النِّطََع َعلَْيِه حَتَّى َيجِيَء  اَألعَْرابِ َيْسبِقُوَنا ، فََسَبَق اَألعَْرابِيُّ أَْصَحاَبُه يَْمُأل الْحَْوَض ، وََيجَْعلُ حَْولَُه ِحَجاَرةً ، َوَيجَْعلُ
اْنتََزَع َحجًَرا فََغاَض الَْماُء حَاُبُه ، َوأََتى َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ أَعَْرابِيا ، فَأَْرَخى زَِماَم َناقَِتِه ِلَتْشَرَب ، فَأََبى أَنْ َيَدَعُه ، فَأَْص

اللَِّه بن أَُبيٍّ رَأُْس الْمَُناِفِقَني فَأَْخَبَرُه ، َوكَانَ ِمْن  َوَمَع اَألعَْرابِيِّ َخَشَبةٌ ، فََضَرَب بَِها َرأْسَ اَألْنصَارِيِّ فََشجَُّه ، فَأََتى عَْبُد
ال ُتْنِفقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َحتَّى َيْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلِه يَْعنِي {: أَْصحَابِِه فََغِضَب َعْبُد اللَِّه بن أَُبيٍّ ، ثُمَّ قَالَ 

إِذَا اْنفَضُّوا : ُرونَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد الطََّعامِ ، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه َألْصَحابِِه ، َوكَانُوا َيْحُض} اَألعَْراَب
  ِمْن ِعْنِد ُمَحمٍَّد ائُْتوا ُمَحمًَّدا بِالطََّعامِ ، فَلَْيأْكُلْ ُهَو

وَأََنا َرِديُف َعمِّي : إِذَا َرَجعُْتْم إِلَى الَْمِديَنِة فَلُْيخْرِجِ اَألَعزُّ مِْنكُمُ األَذَلَّ ، قَالَ َزْيٌد : َوَمْن ِعْنَدُه ، ثُمَّ قَالَ َألْصحَابِِه 
َوالَُه ، فَأَخَْبْرُت َعمِّي ، فَاْنطَلََق فَأَْخَبَر َرُسولَ اللَّهِ فََسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن أَُبيٍّ ، َوكُنَّا أَْخ: َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

قَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَْرَسلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََحلََف َوَجَحَد ، فََصدَّ
َما أَرَْدَت إِال أَنْ َمقََتكَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَذََّبكَ : كَذَّبَنِي ، فََجاَء َعمِّي ، فَقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم ، َو

اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الُْمْسِلُمونَ ، فََوقََع َعلَيَّ ِمَن الَْهمِّ َما لَمْ َيقَْع َعلَى أََحٍد قَطُّ ، فََبْيَنا أََنا أَِسُري َمعَ َرسُولِ 
نِي َوَضِحَك ِفي َوْجهِي ، فََما َسفَرٍ قَْد َخفَقُْت بِرَأِْسي ِمَن الَْهمِّ وَإِذَا أََنا بَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََعَرَك أُذُ

َما قَالَ لََك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : نَْيا ، ثُمَّ إِنَّ أََبا َبكْرٍ لَحِقَنِي ، فَقَالَ كَانَ َيسُرُّنِي أَنَّ ِلي بَِها الُْخلَْد ِفي الدُّ
لَُه  أَْبِشْر ، ثُمَّ لَِحقَنِي ُعَمُر ، فَقُلُْت: َما قَالَ ِلي َشْيئًا إِال أَنْ َعَرَك أُذُنِي َوَضِحَك ِفي َوْجهِي ، قَالَ : َوَسلََّم ؟ فَقُلُْت 

  .ِقَني ِمثْلَ قُوِلي ألَبِي َبكْرٍ ، فَلَمَّا أَصَْبْحَنا قََرأَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سُوَرةَ الُْمَناِف
  أَُبو إِْسَحاقَ السَّبِيِعيُّ ، َعْن َزْيٍد

  حَْربٍ ، حَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن  -٤٩٠٢
  َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ،

  َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، ح
َخَرجَ : َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، قَالَ : َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد ، وَُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، قَالُوا 

كَْم غََزا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ : سَْتْسقُونَ َوخََرَج ِفيهِْم َزْيدُ بن أَْرقََم ، فََدَنْوُت إِلَْيِه ، فَقُلُْت النَّاُس َي
َوصَلَّى بِالنَّاسِ َركَْعَتْينِ ، َزاَد أَُبو  :َسْبَع َعْشَرةَ غَْزَوةً ، قَالَ : كَْم غََزْوَت َمَعُه ؟ قَالَ : ِتْسَع َعشَْرةَ غَْزَوةً ، قُلُْت : 

  .ذَا الَْعِشَريِة أَْو ذَا الُْعَسيَْرِة : َما أَوَّلُ َما غََزا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ : الَْوِليِد ِفي َحدِيِثِه ، قُلُْت 
الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي زَْيدُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد -٤٩٠٣

  .بن أَْرقََم ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غََزا ِتْسَع َعشَْرةَ 
َحدَّثََنا : ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َوالَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، قَاال  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ -٤٩٠٤



غََزْوتُ : ْرقََم ، قَالَ َخالُد بن َيزِيَد اَألْرقَطُ الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َزْيِد بن أَ
  .اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَْبَع َعْشَرةَ غَْزَوةً  َمَع َرسُولِ
  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ اَألْصبََهانِيُّ الْخَُزاِعيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُمَحمَّدٍ الَْعْسكَرِيُّ ، ح -٤٩٠٥

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن زَْيِد : مَّانِيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْح
  :بن أَْرقََم ، قَالَ 

  .غََزْوُت َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبَع َعْشَرةَ غَْزَوةً فَاَتْتنِي ِثْنَتاِن 
َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، أََنا أَْحَمُد بن خَاِلدٍ الَْوهْبِيُّ ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن  -٤٩٠٦

كَْم غَزَا : ةً ، قُلُْت غََزْوُت َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَْبَع َعْشَرةَ غَْزَو: إِْسحَاَق ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 
  .ِتْسَع َعْشَرةَ غَْزَوةً : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَالَ 

َرائِيلَ ، ٌع ، َعْن إِْسَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َوِكي -٤٩٠٧
غََزْوُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبَع َعشَْرةَ غَْزَوةً ، َسَبقَنِي : َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ 

  .بَِغزَاَتْينِ 
ا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََن -٤٩٠٨

غَزَْوُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبَع َعْشَرةَ غَْزَوةً ، َسَبقَنِي : أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، قَالَ 
  .بَِغزَاَتْينِ 
َق ، َحدَّثَنِي زَْيدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَا -٤٩٠٩

  .اِحَدةً لَمْ َيُحجَّ بَْعَدَها َحجَّةً الْوََداعِ بن أَْرقََم ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحجَّ بَْعَد َما َهاَجرَ َحجَّةً َو
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْمِلِك بن َواِقٍد الْحَرَّانِيُّ ، -٤٩١٠

  ح
َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق ، أَنَُّه َسِمَع َزْيَد بن : قَاال َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، 

ِه بن أَُبيٍّ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ أَصَاَب النَّاُس ِفيِه ِشدَّةٌ ، فَقَالَ عَْبَد اللَّ: أَْرقََم ، َيقُولُ 
لَِئْن َرَجْعَنا إِلَى الَْمِديَنِة لَُيخْرَِجنَّ {: ، َوقَالَ } ال ُتْنِفقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه حَتَّى َيْنفَضُّوا ِمْن َحْولِِه{:  َألْصحَابِِه

فَأَْرَسلَ إِلَى عَْبِد اللَِّه فَسَأَلَُه فَاْجتََهَد بَِيمِينِِه ،  فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَْخبَْرُتُه} اَألَعزُّ ِمْنَها األَذَلَّ
} إِذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ{كَذََب َيا َرسُولَ اللَِّه ، فََوقََع ِفي َنفِْسي ِممَّا قَالُوا ِشدَّةٌ ، َحتَّى أَنَْزلَ اللَُّه َتْصِديِقي ِفي : فَقَالَ 

} كَأَنَُّهمْ ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ{: نَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََيْسَتْغِفَر لَُهْم فَلَوَّْوا ُرُءوسَُهْم َوقَْولُُه فََدَعاُهُم ال] ١: املنافقون [
  .كَاُنوا رِجَاال أَجَْملَ َشْيٍء : ، قَالَ ] ٤: املنافقون [

حَْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن خَاِلٍد الَْوهْبِيُّ ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْ -٤٩١١
ال ُتْنِفقُوا َعلَى {: كُْنُت َمَع َعمِّي ِفي غَْزَوٍة فََسِمْعُت َعْبَد اللََّه بن أَُبيٍّ ، َيقُولُ : أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، قَالَ 

فَذَكَْرُت } لَِئْن َرجَْعَنا إِلَى الَْمِديَنِة لَُيخْرَِجنَّ اَألَعزُّ ِمنَْها اَألذَلَّ{َو } ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه حَتَّى َينْفَضُّوا ِمْن َحْولِِهَمْن ِعْنَد 
  ذَِلَك ِلعَمِّي ، فَذَكََر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،



نِ َسلُولَ وَأَْصَحابِِه ، لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَْرَسلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ اْبفََدَعانِي النَّبِيُّ َص
أَصَاَبنِي َهمٌّ لَْم ُيِصبْنِي ِمثْلُُه قَطُّ ، فََجلَْسُت فََحلَفُوا َما قَالُوا ، فَكَذَّبَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََصدَّقَُه َو

إِذَا {َما أَرَْدَت إِال أَنْ كَذََّبَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَمقََتَك ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : ِفي الْبَْيِت ، فَقَالَ ِلي َعمِّي 
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ : فََبَعثَ إِلَيَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقََرأََها ، ثُمَّ قَالَ ] ١: نافقون امل[} َجاَءَك الْمَُناِفقُونَ

  .قَْد َصدَّقََك 
ُمبَاَرِك الَْعْيِشيُّ ، َحدَّثََنا َساِلُم بن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الْ -٤٩١٢

رَِمَدْت َعْيَناَي ، فََعاَدنِي : َسِمْعُت َزْيَد بن أَْرقََم ، َيقُولُ : َحدَّثََنا يُوُنُس بن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، قَالَ 
َيا زَْيُد ، لَْو أَنَّ َعيَْنْيَك ِلَما بِهَِما كَْيَف كُْنَت َتْصَنُع ؟ : َسلََّم ِفي الرََّمِد ، فَقَالَ فََعاَدنِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ونَ َيا زَْيُد ، لَْو أَنَّ َعْينَْيَك ِلَما بِهَِما فَصََبْرَت وَاحَْتَسْبَت لَْم َيكُْن لََك ثََواٌب ُد: كُْنُت أَْصبُِر وَأَحَْتِسُب ، قَالَ : قَالَ 
  .الَْجنَِّة 
 أَبِي ِسَنانٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن -٤٩١٣

  ال َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ مَِن{لَمَّا نََزلَْت : الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، قَالَ 

ال ، قَالَ : َيا َرسُولَ اللَِّه أََما ِلي ُرْخَصةٌ ؟ قَالَ : َجاَء اْبُن أُمُّ َمكُْتومٍ ، فَقَالَ } الُْمْؤِمنَِني وَالُْمجَاِهُدونَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه
فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه صَلَّى ] ٩٥: النساء [} غَْيٌر أُوِلي الضََّررِ{َزلَ اللَُّه اللَُّهمَّ إِنِّي ضَرِيٌر فََرخَّْص ِلي فَأَْن: اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ 

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِكَتابَِتَها 
نِي أَبِي ، أََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْحَسنِ بن َشِقيقٍ ، َحدَّثَ -٤٩١٤

اْنَهَزَم النَّاُس َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الُْحَسْيُن بن َواِقٍد ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 
  .ِلْب أََنا النَّبِيُّ ال كَِذبْ أََنا اْبُن َعْبِد الُْمطَّ: َيْوَم ُحَنْينٍ ، فَقَالَ 

َمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ِضرَاُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا مُوَسى بن ُعثْ -٤٩١٥
َمْن كَذََب َعلَيَّ : لَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع: الَْحْضَرِميُّ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 

  .ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ 
ن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّدِ بن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا ُموَسى ب -٤٩١٦

َسِمْعَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الْبََراِء ، َوزَْيِد بن أَرْقََم ، قَاال الَْحْضَرِميُّ ، 
  .إِنَّ ِدَماَءكُْم َوأَمَْوالَكُْم َعلَْيكُْم حََراٌم ، كَُحْرَمِة َيوِْمكُْم َهذَا ِفي َبلَدِكُْم َهذَا : 

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُضَرٍد ، -٤٩١٧

  ح
َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن صَاِلحٍ : َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َوَعْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبغَوِيُّ ، قَاال 

كُنَّا َمَع : َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعثَْمانَ الَْحْضرَِميُّ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الْبََراِء ، َوزَْيِد بن أَرْقََم ، قَاال : اَألْزِديُّ ، قَاال 
إِنَّ الصََّدقَةَ ال َتِحلُّ : ، فَقَالَ  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم غَدِيرِ ُخمٍّ ، َوَنْحُن َنرْفَُع غُْصَن الشَّجََرِة َعْن َرأِْسِه
 ، الْوَلَُد ِلصَاِحبِ الْفَِراشِ ِلي َوال ألَْهلِ َبْيِتي ، لََعَن اللَُّه َمنِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه ، َولََعَن اللَُّه َمْن َتَولَّى غَْيَر َموَاِليِه

  .َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر ، لَْيَس لَِوارٍِث َوِصيَّةٌ 
بن ثَابٍِت ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو  -٤٩١٨



رقم ، أَنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، إِْسحَاَق ، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي ، َعْن َسِعيِد بن َوْهبٍ ، وَحبَّةُ الْعُرَنِيُّ ، وزيد بن أ
َمْن كُْنُت َوِليَُّه فََعِليٌّ َوِليُُّه ، فَقَاَم َبْضَعةَ َعَشَر ، : َناَشَد النَّاَس َمْن َسِمَع َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  .َمْن كُْنُت َوِليَُّه فََعِليٌّ َوِليَُّه : هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ فََشهِدُوا أَنَُّهْم َسِمُعوا َرسُولَ اللَّ
إِْسَماعِيلَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن حَْربٍ الْجُْندِيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن -٤٩١٩

َم ، ثََنا حَبِيُب بن َحبِيبٍ ، أَُخو َحْمَزةَ الزَّيَّاُت ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعْمرِو بن ِذي َمرٍّ ، َوَزْيِد بن أَْرقََحَيَوْيِه ، َحدَّ
  َخطََب: قَاال 

فََعِليٌّ َمْوالُه ، اللَُّهمَّ َوالِ َمْن َواالُه  َمْن كُْنُت َمْوالُه: َخطََب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم غَِديرِ ُخمٍّ ، فَقَالَ 
  .َوَعاِد َمْن َعاَداُه َواْنُصْر َمْن َنصََرُه وأَِعْن َمْن أََعاَنُه 

إِْسَماعِيلَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن حَْربٍ الْجُْندِيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن -٤٩٢٠
ن ِذي َمرٍّ ، َوَزْيِد بن َحَيَوْيِه ، َحدَّثََنا حَبِيُب بن َحبِيبٍ ، أَُخو َحْمَزةَ الزَّيَّاُت ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق السَّبِيِعيِّ ، َعْن َعْمرِو ب

ال أَُعلُِّمَك ُدَعاًء َتْدُعو بِِه لَْو كَانَ َعلَْيَك مِثْلُ َعَددِ َيا َعِليُّ ، أَ: أَْرقََم ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
ارَكَْت سُْبحَاَنَك َربِّ الْعَْرشِ الذَّرِّ ذَنُوًبا لَغُِفَرْت لََك َمَع أَنَُّه َمْغفُوٌر لََك ؟ قُلِ اللَُّه ال إِلَهَ إِال أَْنَت الَْحكِيُم الْكَرُِمي َتَب

  .الَْعظِيمِ 
  ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم الشَّْعبِيُّ
ِحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد بن ثَْعلََبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى الْ -٤٩٢١

أَْرَسلَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى أَبِي َبكْرٍ : بن أَْرقََم ، قَالَ  اَألْعلَى بن أَبِي الُْمَساوِرِ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َزْيِد
مَّ أَْرَسلَنِي إِلَى فََبشَّْرُتُه بِالَْجنَِّة ، ثُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فََبشَّْرُتُه بِالَْجنَِّة ، ثُمَّ أَْرَسلَنِي إِلَى ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ،

أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُعثَْمانَ فََبشَّْرُتُه بِالَْجنَِّة َعلَى َبلَْوى ُتِصيُبُه ، فَأََخذَ ُعثَْمانُ بَِيِدي فَاْنطَلََق أَْو ذََهَب بِي َحتَّى 
  َوَسلََّم ، فَقَالَ

ِتي ُتِصيبُنِي ؟ فََواللَِّه َما َتَغنَّْيُت َوال َتَمنَّْيُت َوال َمَسْسُت فَْرجِي بَِيِمينِي ُمْنذُ أَْسلَْمُت َيا َرسُولَ اللَِّه َما َهِذِه الَْبلَْوى الَّ: 
لََّه ُمقَمُِّصكَ إِنَّ ال:  لَُه أَْو ُمْنذُ بَاَيْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوال َزَنْيُت ِفي َجاِهِليٍَّة َوال إِْسالمٍ ، فَقَالَ

  .قَِميًصا فَإِنْ أَرَاَدَك الُْمَناِفقُونَ َعلَى َخلِْعِه فَال َتْخلَْعُه 
  أَُبو َعْمرٍو الشَّْيبَانِيُّ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم

أَبِي خَاِلٍد ، َحدَّثَنِي الَْحارِثُ بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن  -٤٩٢٢
كُنَّا نََتكَلَُّم ِفي الصَّالِة ، ُيكَلُِّم أََحُدَنا أََخاُه ِفي َحاَجِتِه ، : ُشبَْيلٍ ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيبَانِيُّ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ 

فَأُِمرَْنا بِالسُّكُوتِ ] ٢٣٨: البقرة [} َوالصَّالِة الُْوسْطَى َوقُوُموا ِللَِّه قَانِتَِنيَحاِفظُوا َعلَى الصَّلَوَاِت {َحتَّى َنَزلَتِ اآلَيةُ 
.  

لَ بن أَبِي َخاِلٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن إِْسَماِعي -٤٩٢٣
كُنَّا َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : حَارِِث بن ُشَبْيلٍ ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ َعنِ الْ

َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواتِ {ْيَنُه حَتَّى نََزلَْت َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنَتكَلَُّم ِفي الصَّالةِ ُيكَلِّمُ أََحُدَنا َصاِحَبُه ِفي الْحَاَجِة ِفيَما َبْيَنُه وََب
  .فَأُِمْرَنا ِحينَِئٍذ بِالسُّكُوِت ] ٢٣٨: البقرة [} َوالصَّالِة الُْوْسطَى َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَني

  عَْنَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن ُعَبْيٍد ،  -٤٩٢٤



كُنَّا ِفي َعْهدِ : قَالَ إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َعنِ الْحَارِِث بن شَُبْيلٍ ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن زَْيِد بن أَْرقََم ، 
نَّا َحاَجةً كَلََّمُه َوسَاَرُه ِفيَما َبْيَنُه وََبْيَنُه حَتَّى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، إِذَا كُنَّا ِفي الصَّالِة ، فَأََراَد َرُجلٌ ِم

  .فَأُِمرَْنا بِالسُّكُوِت ] ٢٣٨: البقرة [} َوقُوُموا ِللَِّه قَانِتَِني{َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ 
  أَُبو َعْبِد اللَِّه الشَّْيبَانِيُّ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم

بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسلََمةَ بن كُهَْيلٍ  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم -٤٩٢٥
لٌ ، ِمْن ُمَراٍد َيِسريُ كُْنُت جَاِلًسا ِفي َمْجِلسِ بين اَألرْقَمِ ، فَأَقَْبلَ َرُج: ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الشَّْيبَانِيِّ ، قَالَ 

أَْنُشُدَك بِاللَِّه : َنَعْم ، َهذَا زَْيٌد ، فَقَالَ : أَِفي الْقَْومِ َزْيٌد ؟ قَالُوا : َعلَى َدابَِّتِه َحتَّى َوقََف َعلَى الَْمْجِلسِ فََسلََّم ، فَقَالَ 
َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعِليٌّ : اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ ِلَعِليٍّ  الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو َيا زَْيُد ، أََسِمْعتَ أََسِمْعَت َرسُولَ
  .َنَعْم ، فَاْنصََرَف َعْنُه الرَُّجلُ : َمْوالُه ، اللَُّهمَّ وَالِ َمْن َواالُه َوَعاِد َمْن َعاَداُه ؟ قَالَ 

  ْرقََمثَُوْيُر بن أَبِي فَاِخَتةَ ، َعْن َزْيِد بن أَ
 ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن إِبَْراِهيمَ الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْجوَّابِ -٤٩٢٦

  خَطََبَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: ْرقََم ، قَالَ قَْرمٍ ، َعْن َهاُرونَ بن َسْعٍد ، َعْن ثَُوْيرِ بن أَبِي فَاِخَتةَ ، َعْن َزْيِد بن أَ

َمْن : َبلَى ، فَأََخذَ بَِيِد َعِليٍّ َرِضَي َعْنُه ، فَقَالَ : أَلَْسُت أَْولَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن أَْنفُسِهِْم ؟ قَالُوا : َوَسلََّم َيْوَم الَْغدِيرِ ، فَقَالَ 
  .يٌّ َمْوالُه ، اللَُّهمَّ وَالِ َمْن َواالُه َوَعاِد َمْن َعادَاُه كُْنُت َمْوالُه فََعِل

  زَِيادُ بن ُمطَرٍِّف ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم
يُّ ، َحدَّثَنَا َألْسلَِمَحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ِعيَسى التَّنُوِخيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َيْعلَى ا -٤٩٢٧

: َزْيدَ بن أَْرقََم ، قَالَ َعمَّاُر بن ُزَرْيقٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن زَِيادِ بن ُمطَرٍِّف ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، َوُربََّما لَْم َيذْكُْر 
يَاِتي َوَيمُوَت َمْوتَِتي وَيْسكَُن َجنَّةَ الْخُلِْد الَِّتي َوَعَدنِي َمْن أََحبَّ أَنْ َيْحَيى َح: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

الَى َعْنُه ، فَإِنَُّه لَْن ُيخْرَِجكُْم ِمْن رَبِّي ، فَإِنَّ َربِّي َعزَّ َوَجلَّ غََرَس قََصَباِتَها بَِيِدِه فَلَْيَتَولَّ َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضيَ اللَُّه َتَع
  .لَْن ُيْدِخلَكُْم ِفي َضاللٍَة َهدْيِي َو

  أَُبو لَيْلَى الَْحْضَرِميُّ ، َعْن زَْيِد بن أَْرقََم
َحدَّثََنا عَاِصمُ بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفُرَاِت ،  -٤٩٢٨

َخَرَج َعلَْيَنا : ثََنا يُوُنُس بن أَْرقََم ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي لَْيلَى الَْحْضرَِميِّ ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، قَالَ َمْهَجعٍ ، َحدَّ
فََمْن كُْنُت : َبلَى ، قَالَ : ا أَلَْسُت أَوْلَى بِكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم ، قَالُو: َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

  .َمْوالُه فََعِليٌّ َمْوالُه 
  َعِطيَّةُ الَْعْوِفيُّ ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم

  َحدَّثَنَا -٤٩٢٩

َعْبُد الَْمِلِك بن أَبِي  َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الْحََرِشيُّ ، َحدَّثََنا غَنَّاُم بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا
َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعِليٌّ َمْوالهُ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن َزْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ 

  .إِنََّما أَْنتَهِي َحْيثُ انَْتَهى بِي : أَْستَزِيُدُه ، فَقَالَ ، اللَُّهمَّ َوالِ َمْن َواالُه َوَعاِد َمْن َعاَداُه ، فَأََخذُْت 
َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن اَألْزَرقِ ، -٤٩٣٠

خََرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالُْجْحفَِة َيْوَم : ةَ ، َعْن َزْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعِطيَّ



: أَْنفُسِهِْم ؟ قَالُوا  َيا أَيَُّها النَّاُس أَلَْسُتمْ َتْعلَُمونَ أَنِّي أَوْلَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن: غَِديرِ ُخمٍّ ، َوُهَو آِخذٌ بَِعُضِد َعِليٍّ ، فَقَالَ 
  .فََمْن كُْنُت َمْوالُه فََهذَا َمْوالُه : َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه ، قَالَ 

 فَُضْيلِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن الِْمقَْدامِ ، َعْن -٤٩٣١
َمْن كُْنُت َمْوالْه فََعِليٌّ : قٍ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، أَنَّهُ َسِمَع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َمْرزُو

  .َمْوالُه 
َداُوُد بن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن رَبِيَعةَ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َنْصرِ بن ُحَمْيٍد الْبَزَّاُز الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا -٤٩٣٢

  قَالَ: َخاِلُد بن طَْهَمانَ أَُبو الَْعالِء الَْخفَّاُف ، َعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 

: ُم َوَصاِحُب الْقَْرِن قَِد الْتَقََم الْقَْرنَ يَْنَتِظُر َمَتى ُيؤَْمُر فََيْنفُُخ ِفيِه ؟ قَالُوا كَْيَف أَْنَع: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .قُولُوا َحسُْبَنا اللَُّه َونِْعَم الَْوكِيلُ : فََما َنقُولُ ؟ قَالَ 

  َخِليفَةُ بن ُحَصْينٍ ، َعْن زَْيِد بن أَْرقََم
ن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ب -٤٩٣٣

  الرَّبِيعِ ، ح
سِ بن الرَّبِيعِ ، َعنِ اَألغَرِّ ْيَوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َحَسُن بن َعِطيَّةَ ، َعْن قَ

كُْنُت َجاِلًسا َمَع َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ ، فََمرَّ َرُسولُ اللَِّه : بن الصَّبَّاحِ ، َعْن َخِليفَةَ بن ُحَصْينٍ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 
لَِئْن َرَجعَْنا إِلَى الَْمدِيَنِة لَُيخْرَِجنَّ اَألَعزُّ ِمْنَها {: الَ َعْبُد اللَِّه بن أَُبيٍّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أُنَاسٍ ِمْن أَْصحَابِِه ، فَقَ

َرُسولُ  لَُه ، فَأَْرَسلَ ، فَأََتْيُت سَْعَد بن ُعَباَدةَ فَأَْخَبْرُتُه ، فَأََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَذَكََر ذَِلَك} األَذَلَّ
َما َتكَلََّم بَِهذَا ، فََنظَرَ َرسُولُ اللَّهِ  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ ، فََحلََف لَُه َعْبُد اللَِّه بن أَُبيٍّ بِاللَِّه

َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنََّما أَخَْبَرنِيِه الُْغالُم زَْيُد بن أَرْقََم ، فََجاَء َسْعدٌ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َسْعِد بن ُعَباَدةَ ، فَقَالَ 
  فَاْنَتهََرنِي َعْبدُ اللَِّه بن أَُبيٍّ ، فَانَْتَهْيُت إِلَى َرسُولِ اللَِّه وََبكَْيُت ،: َهذَا َحدَّثَنِي ، قَالَ : فَأََخذَ بَِيِدي فَاْنطَلََق بِي ، فَقَالَ 

وَاْنصََرَف َعْنُه َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَنَْزلَ : إِْي َوالَِّذي أَْنَزلَ َعلَْيَك النُّوَر َوالنُُّبوَّةَ لَقَْد قَالَُه ، قَالَ : قُلُْت َو
  .السُّوَرِة إِلَى آِخرِ ] ١: املنافقون [} إِذَا َجاَءكَ الُْمَناِفقُونَ{اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

  ُنفَْيٌع أَُبو َداُوَد ، َعْن زَْيِد بن أَْرقََم
ا أَُبو َداُوَد الدَّارِِميُّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َجمَّازٍ ، َحدَّثََن -٤٩٣٤

ال إِلََه إِال اللَُّه ُمْخِلًصا َدَخلَ الَْجنَّةَ ، : َمْن قَالَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :  ، َعْن َزْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ
  .إِْخالُصهُ أَنْ َيْحُجَزُه َعمَّا َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه : َوقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 

  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن َسالمِ بن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ح -٤٩٣٥
اللَِّه ، َعْن أَبِي  ْن َعاِئِذَوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َسالُم بن ِمْسِكنيٍ ، َع

فََما : ُسنَّةُ أَبِيكُْم إِبَْراِهيَم ، قَالُوا : َيا َرسُولَ اللَِّه ، َما َهِذهِ اَألضَاِحيُّ ؟ قَالَ : قَالُوا : َداُوَد ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، قَالَ 
  .بِكُلِّ َشْعَرٍة َحَسَنةٌ : فَالصُّوُف ، قَالَ : بِكُلِّ َشعَْرٍة َحَسَنةٌ ، قَالُوا : لََنا ِفيَها ِمَن اَألْجرِ ؟ قَالَ 

، َحدَّثََنا ُعَمُر بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيعْلَى ُزْنبُورٍ -٤٩٣٦
  قَالَ: بن الْحَارِِث ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ  الصُّْبحِ ، َعْن َخاِلِد بن َمْيُموٍن ، َعْن ُنفَْيعِ



ال ُتْنزِلُوا ِعَباِدَي الْعَارِِفَني الُْمَوحِِّديَن ِمَن الُْمذْنِبِنيَ الَْجنَّةَ َوال النَّاَر حَتَّى أَكُونَ أََنا : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .ِمي ِفيهِْم َوال َتكَلَّفُوا ِمْن ذَِلَك َما لَْم َتكَلَّفُوا َوال ُتحَاِسُبوا الْعَِباَد ُدونَ َربِّهِْم الَِّذي أُْنزِلُُهْم بِِعلْ

 ونَ ، َحدَّثََناَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ِسَناٍن الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن هَاُر -٤٩٣٧
إِنَّ اللََّه َعزَّ : ِه َوَسلََّم ، قَالَ ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ اللَِّه ، َعْن ُنفَْيعٍ أَْو أَْنفََع ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .غَْيُرُه  َوَجلَّ َمَع الْقَاِضي َما لَْم َيِحْف َعْمًدا ، ُيَسدُِّدُه ِللَْخْيرِ َما لَْم ُيرِْد
  زَْيُد الِْقَصارِ ، َعْن زَْيِد بن أَْرقََم

ْن ِعيَسى بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َع -٤٩٣٨
َجاَء َرُجلٌ إِلَى : كُنَّا َمَعُه ِفي الَْمْسجِِد فََحدَّثََنا َساَعةً ، ثُمَّ قَالَ : قََم ، قَالَ ِقْرطَاسٍ ، َعْن زَْيِد الِْقصَارِ ، َعْن َزْيِد بن أَْر
، فَاْخَتلَفَتْ  أَقَْرأَنِي َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد سُوَرةً وأَقْرَأَنِيَها زَْيٌد َوأَقَْرأَنِيها أَبِي: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

ُه َتَعالَى َعْنُه إِلَى َجْنبِِه ، فَقَالَ ِقَراَءتُُهْم فَِقَراَءةُ أَيُُّهْم آُخذُ ؟ فََسكََت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعِليٌّ َرِضَي اللَّ
  .َما َعِلَم ، كُلٌّ َحَسٌن َجمِيلٌ ِليَقَْرأْ كُلُّ إِْنَساٍن كَ: َعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 

  َحْوطٌ الَْعْبِديُّ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد -٤٩٣٩

: الْعَْبِديُّ ، قَالَ  ثَنِي َحْوطٌاللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َسلْمُ بن ُجَناَدةَ ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ ، َحدَّ
َما أَُشكُّ َوَما أمتري أَنََّها لَْيلَةُ َسْبَع َعشَْرةَ ، لَْيلَةَ ُنزُولِ الْقُْرآِن ، : َسأَلْتُ زَْيَد بن أَرْقََم ، َعْن لَْيلَِة الْقَْدرِ ؟ ، فَقَالَ 

  .َوَيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن 
  َمأَُبو الَْوقَّاصِ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقَ

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْمثَنَّى ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َوَزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، قَاال  -٤٩٤٠
أَبِي النُّْعَماِن ، َعْن أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن َزْيدِ  َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقَِديُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ ، َعْن َعْبِد اَألْعلَى ، َعْن

إِذَا َوَعَد الرَُّجلُ أََخاُه َوِمْن نِيَِّتهِ أَنْ َيِفيَ لَُه َولَمْ َيجِئْ ِللِْميَعاِد فَال : بن أَْرقََم ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .إِثَْم َعلَْيِه 

  التَِّميِميُّ ، َعْن زَْيِد بن أَْرقََمُمَرقٌَّع 
  َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ ، ح -٤٩٤١

دَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َح
َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : َصلَّْيُت َمَع َزْيدِ بن أَْرقََم ، َعلَى جََناَزٍة ، فَكَبََّر َخْمًسا ، ثُمَّ قَالَ : ُمَرقَّعٍ التَِّميِميِّ ، قَالَ 

  .ْمًسا ، فَال أَْتُركُُهنَّ َألَحٍد بَْعَدُه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَكَبََّر َخ
  ُمَحمَُّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيُّ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنَا -٤٩٤٢

  ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ح
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، : ِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َجْعفَرٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْب

اللَِّه بن أَُبيِّ بن  َسِمْعُت َعْبَد: َسِمْعُت َزْيَد بن أَْرقََم ، َيقُولُ : َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ ، قَالَ 
فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَْخبَْرُتُه } ال ُتْنِفقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه َحتَّى َيْنفَضُّوا{: َسلُولٍ ، َيقُولُ 



أََتانِي أَْصَحابُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَالُمونِي ، فَأََتْيُت َمنْزِِلي فَ: َوأََتاهُ اْبُن أَُبيٍّ فََحلََف لَهُ أَنَُّه لَْم يَقُلْ ، قَالَ 
ى اللَُّه َعلَْيِه فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّ: كَأَنَُّه كَِئيٌب ، فَأَْرَسلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََتْيُتُه ، أَْو قَالَ : فَنِْمُت ، قَالَ 

ُهُم الَِّذيَن َيقُولُونَ ال ُتْنِفقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسولِ {إِنَّ اللََّه قَْد َصدَّقََك َوَعذََرَك ، َوَتال هَاَتْينِ اآلَيَتْينِ : َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  .حَتَّى َخَتمَ اآلَيَتْينِ ] ٧: املنافقزن [} اللَِّه

  ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم َعطَاُء بن أَبِي َرَباحٍ
ارِبِيُّ ، َعْن َسالمِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمَح -٤٩٤٣

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ َعْن َز/ بن ِمْسِكنيٍ ، َعمَّْن َحدَّثَُه ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ ، 
  .َمْن َحجَّ َعْن أَبِيِه أَْو َعْن أُمِِّه أَْجَزأَ ذَِلَك َعْنُه َوَعْنُهَما : َوَسلََّم 

  َعْمُرو بن ِديَنارٍ الَْمكِّيُّ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم
٤٩٤٤-  

ِلمٍ ، َعْن ِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ بن ُمْسَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْب
مَْرأَةُ ال تَُؤدِّي َحقَّ اللَِّه َعلَْيَها الْ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ 

  .َحتَّى تَُؤدَِّي َحقَّ زَْوجَِها َحتَّى لَوْ َسأَلََها َوِهي َعلَى ظَْهرِ قََتبٍ لَْم َتْمَنْعُه نَفَْسَها 
  َعْن زَْيِد بن أَْرقََم، َعْبُد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ ، وَأَُبو ُعثَْمانَ النَّْهِديُّ 

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٤٩٤٥
  َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، ح

َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َوَعْبدُ : حَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َي
: قُولُ لََنا ال أَقُولُ لَكُْم إِال َما كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َي: اللَِّه بن الْحَارِِث ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ 

ُهمَّ آِت نَفِْسي َتقَْواَها ، أَْنتَ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الَْعْجزِ وَالْكََسلِ ، وَالُْبْخلِ َوالُْجْبنِ ، وَالَْهَرمِ َوَعذَابِ الْقَْبرِ ، اللَّ
وذُ بَِك ِمْن ِعلْمٍ ال َيْنفَُع ، َونَفَسٍ ال َتْشَبُع ، َوقَلَبٍ ال َيْخَشُع ، َخْيُر َمْن َزكَّاَها ، أَْنَت َولِيَُّها َوَمْوالَها ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَُع

  .َوَدْعَوٍة ال ُيسَْتجَاُب لََها 
كََراَمةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ ، َوأَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، قَاال  -٤٩٤٦

  ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد

، َعنِ النَّبِيِّ  اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحَسُن بن صَاِلحٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم
َك ِمَن الَْعْجزِ َوالْكََسلِ ، َوالُْجْبنِ وَالُْبْخلِ ، َوالَْهَرمِ َوَعذَابِ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بِ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، كَانَ َيقُولُ 

ي أَُعوذُ بَِك ِمْن قَلْبٍ ال الْقَْبرِ ، اللَُّهمَّ آِت َنفِْسي َتقَْواَها ، أَْنَت َخْيُر َمْن َزكَّاَها ، أَْنَت َوِليَُّها َومَْوالَها ، اللَُّهمَّ إِنِّ
ى ال َتْشَبُع ، َوَصالٍة ال َتنْفَُع ، َوَدْعَوٍة ال ُيْسَتَجاُب لََها ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيْحَي َيْخَشُع ، َونَفَسٍ

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،  الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن َزْيٍد ، َعنِالنَّبِيِّ
  .ِمثْلَُه 

نَّى بن َسْعدٍ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعنِ الُْمثَ -٤٩٤٧
قُلَْنا ِلزَْيِد بن أَْرقََم ، َحدِّثَْنا بَِشْيٍء ، َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : ، قَالَ  ِغفَارٍ الطَّاِئيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث

وَالْكََسلِ ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الَْعْجزِ : كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 



خَْيُر َمْن َزكَّاَها ، أَْنَت َوِليَُّها  َوالُْجْبنِ َوالُْبْخلِ ، وَالَْهَرمِ َوَعذَابِ الْقَْبرِ َوِفْتَنِة الدَّجَّالِ ، اللَُّهمَّ آِت نَفِْسي َتقَْواَها ، أَْنَت
  .َدْعَوٍة ال ُتسَْتَجاُب : فَُع ، َوُدَعاٍء ال ُيْسَمُع ، أَْو قَالَ َوَمْوالَها ، َربِّ أَُعوذُ بَِك ِمْن قَلْبٍ ال َيْخَشُع ، َوِعلْمٍ ال َيْن

  َصاِلٌح أَُبو الَْخلِيلِ

  ، َعْن َزْيِد بن أَرْقََم
ْن ُعَمَر َع َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َعْمرِو بن الْحَارِِث ، -٤٩٤٨

لََّم ، أَنَّهُ ُسِئلَ َعْن بن قَْيسٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن أَبِي الَْخلِيلِ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .َدَها ُيكَفُِّر السََّنةَ الَِّتي أَْنَت ِفيَها وَالسََّنةَ الَِّتي بَْع: ِصَيامِ َعَرفَةَ ؟ قَالَ 

  َمْيُمونٌ أَُبو َعْبِد اللَِّه ، َعْن َزْيِد بن أَرْقََم
 ، َعْن َمْيُموٍن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء -٤٩٤٩

َتَداوُوا ِمْن ذَاِت الَْجْنبِ بِالِْقْسِط : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ْرقََم ، قَالَ َعْبِد اللَِّه ، َعْن َزْيدِ بن أَ
ذُ بن ِهَشامٍ ، َحدَّثَنِي ثََنا ُمَعاالَْبحْرِيِّ َوالزَّْيِت ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّ
  .ِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه أَبِي ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َمْيُموٍن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

انُ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحْمدََوْيِه الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعفَّ -٤٩٥٠
نََزلَْنا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِواٍد ، ُيقَالُ : قَالَ َزْيدُ بن أَْرقََم ، وَأََنا أَْسَمُع : َمْيُموٍن أَبِي َعْبدِ اللَِّه ، قَالَ 

  َوَسلََّم بِثَْوبٍ َعلَىَواِدي ُخمٍّ ، فَأََمَر بِالصَّالِة فََصالَها بِالَْهجِريِ ، فَخَطََبَنا َوظُلِّلَ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :  لَُه

فََمْن كُْنُت : َبلَى ، قَالَ : ِمْن َنفِْسِه ؟ قَالُوا  أَلَسُْتْم َتْعلَُمونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُلِّ ُمْؤِمنٍ َوُمْؤِمَنٍة: َشَجَرٍة ِمَن الشَّْمسِ ، فَقَالَ 
  .َمْوالُه ، فَإِنَّ َعِليا َمْوالُه ، اللَُّهمَّ َوالِ َمْن وَاالُه َوَعاِد َمْن َعاَداُه 

هَّابِ الصَّْيَرِفيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد الَْو -٤٩٥١
َسأَلْتُ زَْيَد بن أَرْقََم ، َما كَانَ اْسُم أُمِّ : إِْسحَاَق الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْيُموٍن ، َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ 

  .آِمَنةُ بنُت َوْهبٍ : الَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فَقَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، ح -٤٩٥٢

َمْيُموٍن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعنِ  َوَحدَّثََنا أَْسلَُم بن سَْهلٍ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا خَاِلٌد ، َعْن َعْوٍف ، َعْن
إِنَُّه الُبدَّ ِمْن : رَاَد أَنْ َيْغُزَو الْبََراِء بن َعازِبٍ ، َوزَْيِد بن أَرْقََم ، أن َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلَعِليٍّ ِحَني أَ

َما َخلَفَُه إِال ِلَشْيٍء كَرَِهُه ، فََبلَغَ ذَِلَك َعِليا ، فَأََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : نَاٌس  أَنْ ُتِقيمَ أَْو أُِقيَم ، فََخلَفَُه ، فَقَالَ
ى إِال أَنَّهُ لَْيَس َنبِيٌّ َيا َعِليُّ ، أََما َتْرَضى أَنْ َتكُونَ ِمنِّي بَِمْنزِلَِة هَاُرونَ ِمْن ُموَس: َوَسلََّم ، فَأَْخبََرُه فََتضَاَحَك ، ثُمَّ قَالَ 

  .َبْعِدي 
َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ أَبِي ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيعْلَى ، : َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه بن سَاِلمٍ الْقَزَّازُ الْكُوِفيُّ ، قَالَ  -٤٩٥٣

  َعْن ُسلَْيَمانَ بن قَْرمٍ

ٍن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن َزْيِد بن أَرْقََم ، َوالَْبَراِء بن َعازِبٍ ، أن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ، َعْن َهاُرونَ بن َسْعٍد ، َعْن َمْيُمو
  .أَال تَْرَضى أَنْ َتكُونَ مِنِّي بَِمْنزِلَِة هَاُرونَ ِمْن ُموَسى ؟ : َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلَعِليٍّ 
  زَْيِد بن أَرْقََم أَُبو َهاُرونَ الْعَْبِديُّ ، َعْن



َسِمْعتُ : قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُجْمُهوُر بن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َخلَُف بن َخِليفَةَ ،  -٤٩٥٤
َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعِليٌّ : ِه َوَسلََّم ، قَالَ َيْوَم غَدِيرِ ُخمٍّ أََبا هَاُرونَ َيذْكُُر ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َمْوالُه 
ٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْي -٤٩٥٥

: َم غَِديرِ ُخمٍّ ِديُّ ، َعْن َرُجلٍ ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ِلَعِليٍّ َيْوَهاُرونَ الَْعْب
  .اللَُّهمَّ َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعِليٌّ َمْوالُه ، اللَُّهمَّ وَالِ َمْن َواالُه َوَعاِد َمْن َعاَداُه 

  ثََمةُ أَُبو َنْصرٍ الَْبْصرِيُّ ، َعْن زَْيِد بن أَْرقََمَخْي
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، ح -٤٩٥٦

َحدَّثََنا َوِكيٌع ، ِكالُهَما ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، : ُبو كَُرْيبٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَ
َيا : اشَْتكَْيُت َعيْنِي ، فََعادَنِي فََعادَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : َعْن َخْيثََمةَ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 

  ، إِنْ كَاَنْت زَْيُد

  .إِذَنْ َتلْقَى اللََّه بَِغْيرِ ذَْنبٍ : إِذَنْ أَْحَتِسُب وَأَْصبُِر ، قَالَ : َعْيَناَك ِلَما بِهَِما كَْيَف أَْنتَ َصانٌِع ؟ قُلُْت 
  النَّْضُر بن أََنسٍ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم

َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، : ثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َوُع -٤٩٥٧
إِنَّ َهِذهِ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ النَّْضرِ بن أََنسٍ ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، قَالَ 

  .أَعُوذُ بِاللَِّه ِمَن الرِّْجسِ النَّجِسِ الشَّيْطَاِن الرَّجِيمِ : َتَضَرةٌ ، فَإِذَا َدَخلَ أََحدُكُُم الَْغاِئطَ فَلَْيقُلْ الُْحشُوَش ُمْح
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٤٩٥٨

َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي : اُر ، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلُ بن ِهَشامٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّ
إِنَّ َهِذهِ : َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ النَّْضرِ بن أََنسٍ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ 

  .أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن الْخُْبِث َوالْخََباِئِث : الُْحشُوَش ُمْحَتَضَرةٌ ، فَإِذَا أَرَاَد أََحُدكُمْ أَنْ َيْدُخلَ فَلَْيقُلْ 
َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، : يُّ ، قَاال َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ ، َوأَحَْمُد بن إِْسَماعِيلَ الَْعدَوِيُّ الَْبصْرِ -٤٩٥٩

اللَُّهمَّ اغِْفرْ :  َوَسلََّم ، قَالَ أََنا شُْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ النَّْضرِ بن أََنسٍ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  .ِلَألْنصَارِ َوَألْبَناِء األَْنَصارِ 

  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ -٤٩٦٠

  بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ ، ح
ي ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َوَحدَّثََنا َجْعفَرُ بن أَْحَمدَ الشَّاِميُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمحَمَِّد بن الَْحَسنِ ، َحدَّثَنِي أَبِ

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : طَْهَمانَ ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ النَّْضرِ بن أََنسٍ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ 
  .رِ ، َوَألْبَناِء األَْنَصارِ ، َوَألْبَناِء أَْبَناِء األَْنصَارِ اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلَألْنصَا: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

ُر بن أََنسٍ َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُشَجاعُ بن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُهشَْيُم بن َعِليِّ بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا النَّْض -٤٩٦١
اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلألَْنَصارِ ، وَِلذَرَارِيِّ : ُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِمْع: ، َعْن َزْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ 

  .اَألْنصَارِ ، َوِلذَرَارِيِّ ذَرَارِيِّهِْم 
  أَُبو َبكْرِ بن أََنسٍ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم



َحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا َحمَّاُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الْ -٤٩٦٢
ِه الَِّذيَن كََتَب َزْيدُ بن أَْرقََم ، إِلَى أََنسِ بن َماِلٍك ُيعَزِّيِه بِوَلَِدِه َوأَْهِل: َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أََنسٍ ، قَالَ 

َوإِنِّي ُمَبشُِّرَك بُِبْشَرى ِمَن اللَِّه َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : أُِصيُبوا بِالَْحرَِّة ، فَكََتَب ِفي ِكَتابِِه 
َناِء اَألْنصَارِ ، َولِنَِساِء اَألْنَصارِ ، وَِلنَِساِء أَْبَناِء األَْنَصارِ ، َوِلنَِساءِ اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلألَْنَصارِ ، َوَألْبَناِء األَْنصَارِ ، َوألَْبَناِء أَْب: 

  أَْبَناِء أَْبَناِء األَْنصَارِ ، َحدَّثَنَا

َزْيٍد ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن  ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َعْن َعِليُّ بن
  .أََنسٍ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه 

ن َسلََمةَ ، َعْن َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا فَهُِد بن َعْوٍف أَُبو َربِيَعةَ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ب -٤٩٦٣
كََتَب َزْيدُ بن أَْرقََم إِلَى أََنسِ بن َماِلٍك ُيعَزِّيِه ِفيَمْن أُِصيَب ِمْن قَْوِمِه : َعِليِّ بن َزْيٍد ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أََنسٍ ، قَالَ 

: ي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ إِنِّي ُمَبشُِّرَك بُِبْشَرى ِمَن اللَِّه ، إِنِّ: َوأَْهِلِه َيْوَم الَْحرَِّة ، فَكََتَب 
ِلنَِساِء أَْبَناِء األَْنَصارِ ، َوِلنَِساِء اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلألَْنَصارِ ، َوَألبَْناِء األَْنصَارِ ، َوألَْبَناِء أَْبَناِء اَألْنصَارِ ، َولِنَِساِء األَْنَصارِ ، َو

  .أَْبَناِء األَْنصَارِ  أَْبَناِء
  ثَابِتُ بن ِمْردَاسٍ ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم

 بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ ، َعْن َحَرامِ -٤٩٦٤
ِمْردَاسٍ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم ، لَمَّا أُِتي اْبُن زِيَاٍد بَِرأْسِ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى  َعْن أَبِي َعِتيقٍ ، َعْن ثَابِِت بن

فََم َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى  اْرفَعِ الْقَِضيَب ، فَلَقَْد َرأَْيُت: َعْنُهَما ، فََجَعلَ َينْقُُر بِقَِضيبٍ ِفي َيَدِه ِفي َعْيَنِه َوأَْنِفِه ، قَالَ لَُه َزْيٌد 
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمْوِضِعِه 

  الْقَاِسُم بن َعْوٍف الشَّْيَبانِيُّ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم
  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن -٤٩٦٥

الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْوٍف الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن َزْيدِ نِزَارٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ ، َعنِ 
  .َصالةُ األَوَّابَِني إِذَا رَِمَضِت الِْفَصالُ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن أَْرقََم ، قَالَ 

َنا بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثَ َحدَّثََنا أَحَْمُد -٤٩٦٦
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : أَُبو َمْرُزوقٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْوٍف ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 

إِنَّ َصالةَ اَألوَّابَِني إِذَا َرِمَضِت : َتْسبِيٌح ، قَالَ : َما َهِذِه الصَّالةُ ؟ قَالُوا : َمْسجِِد قَُباَء َوُهْم ُيَصلُّونَ َركَْعَتْينِ ، فَقَالَ 
  .الِْفَصالُ 
اِلُد بن نَِزارٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا َخ -٤٩٦٧

 بِهِْم َوُهْم ُيَصلُّونَ الضَُّحى َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْوٍف ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ
  .َصالةُ األَوَّابِنيَ إِذَا َرِمَضتِ الِْفَصالُ : َني أَْشرَقَِت الشَّْمُس ، فَقَالَ ِح

ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن خَالََوْيهِ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن -٤٩٦٨
ى اللَُّه َعلَْيِه َعرُوَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْوٍف الشَّْيَبانِيِّ ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه صَلَّ َسِعيُد بن أَبِي

  ى اللَُّهَوَسلََّم َدَخلَ َمْسجَِد قَُباَء َوُهْم ُيَصلُّونَ ِحَني أَْشَرقَِت الشَّْمُس ، فَقَالَ َنبِيُّ اللَِّه صَلَّ



  .إِنَّ َصالةَ اَألوَّابَِني كَاُنوا ُيَصلُّوَنَها إِذَا رَِمَضِت الِْفصَالُ : َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َداُوَد ، ح -٤٩٦٩

ن َهارُونَ الُْمْسَتْمِلي ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َداُوَد الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ النَّاِقُد الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى ب
َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُحَساُم بن ِمَصكٍّ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الْقَاِسمِ الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ 

  .َهِذهِ َصالةُ اَألوَّابَِني : َباَء فََرآُهْم ُيَصلُّونَ الضَُّحى ، فَقَالَ َوَسلََّم َمْسجَِد قُ
، َعْن قََتاَدةَ ،  َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْستَُواِئيُّ -٤٩٧٠

َصالةُ اَألوَّابَِني إِذَا : خََرَج َعلَى أَْهلِ قَُباَء َوُهْم ُيَصلُّونَ َصالةَ الضَُّحى ، فَقَالَ : يِّ ، َعْن زَْيٍد ، قَالَ َعنِ الْقَاِسمِ الشَّْيبَانِ
  .َرِمَضتِ الِْفَصالُ ، وَلَْم َيْرفَْعُه 

َحمَّدُ بن ُعثَْمانَ التَّنُوِخيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َبِشريٍ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َجرِيرٍ الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْجَماِهرِ ُم -٤٩٧١
إِنَّ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْوٍف الشَّيَْبانِيِّ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 

  .اللَُّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بَِك ِمَن الْخُُبِث َوالْخََباِئِث : ةٌ ، فَإِذَا َدَخلََها أََحدُكُْم فَلَْيقُلِ َهِذِه الُْحُشوَش ُمحَْتَضَر
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٤٩٧٢

  َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن: ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي 

  ُسلَْيَمانَ ، ح
  َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَالِ ، ح

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، قَاال : بَّاُس بن الَْوِليدِ النَّْرِسيُّ ، قَاال َوَحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن َخالََوْيِه الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا الَْع
 يَّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِهَسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْوٍف الشَّْيَبانِيِّ ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، أَنَّ َنبِ

  .أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن الُْخُبِث وَالَْخَباِئِث : إِنَّ َهِذهِ الُْحشُوَش ُمْحَتَضَرةٌ ، فَإِذَا أََراَد أََحدُكُْم أَنْ َيْدُخلَ فَلَْيقُلْ : َوَسلََّم ، قَالَ 
دَّثََنا إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ ، َعنِ َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحفْصٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َح -٤٩٧٣

َيا َرسُولَ اللَِّه ، : الَ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الْقَاِسمِ الشَّيَْبانِيِّ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، أَنَّ ُمَعاذًا ، قَ
لَْو كُْنُت آمًِرا أََحًدا أَنْ َيْسُجَد َألَحدٍ : طَارِقَتِهِْم ؟ أَفَال َنْسُجُد لََك ؟ قَالَ أََرأَْيَت أَْهلَ الِْكَتابِ َيْسُجُدونَ َألَساِقفَتِهِْم َوَب

  .لَى قََتبٍ َألْعطَْتُه َألَمْرُت الْمَْرأَةَ أَنْ َتْسُجَد ِلزَْوَجَها ، َوال ُتَؤدِّي الْمَْرأَةُ َحقَّ َزْوجَِها حَتَّى لَْو َسأَلََها َنفْسََها َع
  دَّثََنا أَحَْمُد بن َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ ، حَح -٤٩٧٤

َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ، : َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ ، قَالَ 
  َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: ي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْوٍف ، َعْن َزْيِد بن أَرْقََم ، قَالَ َعْن َسِعيِد بن أَبِ

بِ َيْسُجُدونَ َألَساِقفَِتهِمْ َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنِّي َرأَْيُت أَْهلَ الِْكتَا: َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَعاذًا إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا قَِدَم ، قَالَ 
لَْو كُْنُت آمًِرا أََحًدا أَنْ َيْسُجَد َألَحٍد َألمَْرُت الَْمْرأَةَ أَنْ َتْسُجدَ ِلَزْوجَِها ، َوال : َوَبطَارِقَتِهِْم ، أَال َنْسُجُد لََك ؟ قَالَ 

  .لَى ظَْهرِ قََتبٍ أَْعطَْتُه ُتَؤدِّي الَْمرْأَةُ َحقَّ َزْوجَِها حَتَّى لَْو سَأَلََها نَفَْسَها َع
َسامِ بن ِمَصكٍّ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ الشَّاذَكُونِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُح -٤٩٧٥

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : يِّ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْوٍف الشَّيَْبانِ
  .نِْعمَ الرَُّجلُ بِاللٌ وَالُْمَؤذُِّنونَ أَطَْولُ النَّاسِ أَعَْناقًا : َوَسلََّم 

  الْقَاِسُم بن َربِيَعةَ ، َعْن زَْيِد بن أَْرقََم



َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، : ِه الَْحْضرَِميُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَّ -٤٩٧٦
 قَالَ: ْرقََم ، قَالَ َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ ، أََنا ُحَساُم بن ِمَصكٍّ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن رَبِيَعةَ ، َعْن َزْيِد بن أَ

نِْعَم الَْمْرُء بِاللٌ َوال َيْتَبُعهُ إِال ُمْؤِمٌن ، َوُهَو َسيُِّد الُْمؤَذِّنَِني ، َوالُْمؤَذُِّنونَ أَطَْولُ : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .النَّاسِ أَعَْناقًا َيْوَم الْقَِياَمِة 

  َزْيدِ بن أَْرقََمَعْن ، إِيَاُس بن أَبِي َرْملَةَ الشَّاِميُّ 
َعْن ُعثَْمانَ بن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الْخَُزاِعيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، -٤٩٧٧

  الُْمِغَريِة ، َعْن

بن أَبِي سُفَْيانَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َوُهَو َيسْأَلُ َزْيَد بن أَْرقََم ،  َشهِْدُت ُمَعاوَِيةَ: إِيَاسِ بن أَبِي َرْملَةَ الشَّاِميِّ ، قَالَ 
فَكَْيَف صََنَع : َنَعْم ، قَالَ : َهلْ شَهِْدَت َمَع َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعيَدْينِ اْجَتَمَعا ِفي َيْومٍ ؟ قَالَ : قَالَ 

  .َمْن َشاَء فَلُْيَصلِّ : َصلَّى الِْعيَد ثُمَّ َرخََّص ِفي الُْجُمَعِة ، فَقَالَ : ؟ قَالَ 
  ثَابِتُ بن ِمْردَاسٍ ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم

ْيِسيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن َعْبِد اللَِّه األَُو -٤٩٧٨
أُِتي اْبُن زَِيادٍ بِرَأْسِ الُْحَسْينِ ، فَجََعلَ : بِاللٍ ، َعْن َحَرامِ بن ُعثَْمانَ ، َعْن ثَابِِت بن ِمْردَاسٍ ، َعْن زَْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ 

َرأَْيُت فََم َرسُولِ اللَِّه : ِلَم ؟ فَقَالَ : اْرفَعِ الْقَضِيَب ، فَقَالَ : بن أَْرقََم  َيجَْعلُ قَِضيًبا ِفي َيِدِه ِفي َعْينِِه َوأَْنِفِه ، فَقَالَ َزْيُد
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمْوِضِعِه 

  أَُبو ُمْسِلمٍ الَْبَجِليُّ ، َعْن زَْيِد بن أَرْقََم
بن َراَهَوْيِه ، أََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َداُودُ الطُّفَاوِيُّ ،  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق -٤٩٧٩

َم ، كَانَ َيقُولُ ِفي ُدُبرِ َيقُولُ َحدَّثَنِي أَُبو ُمْسِلمٍ الَْبَجِليُّ ، َعْن َزْيدِ بن أَْرقََم ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َنا َوَربُّ كُلِّ َشْيٍء أََنا اللَُّهمَّ أَْنَت رَبَُّنا َوَربُّ كُلِّ َشْيٍء أََنا َشهِيدٌ أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدَك َوَرسُولَُك ، اللَُّهمَّ أَْنَت َربُّ :الصَّالِة 

  َشهِيٌد أَنَّ الِْعَباَد كُلَُّهْم إِْخَوةٌ ، اللَُّهمَّ أَْنتَ َربَُّنا َوَربُّ كُلِّ َشيٍْء

 اَألكَْبُر ، اللَُّهمَّ لْنِي ُمْخِلًصا لََك َوأَهِْلي ِفي الدُّنَْيا َواآلِخَرِة ذَا الَْجاللِ َواإلِكَْرامِ اْسَمْع َواْسَتجِْب ، اللَُّه اَألكَْبُراْجَع
  .اللَُّه اَألكَْبُر أَْنَت نُوُر السََّموَاِت وَاَألْرضِ اللَُّه اَألكَْبُر األَكَْبُر ، َحْسبِي اللَُّه َونِْعمَ الَْوكِيلُ 

َسِمْعُت َداُودَ : َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه ، أََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ  -٤٩٨٠
اْنطَِلقُوا بنا : َجاَء نَاٌس ِمَن الْعََربِ ، فَقَالُوا  :َحدَّثَنِي أَُبو ُمْسِلمٍ الَْبَجِليُّ ، َعْن زَْيِد بن أَْرقََم ، قَالَ : الطُّفَاوِيَّ ، َيقُولُ 

اْنطَلَقُْت إِلَى َرُسولِ اللَّهِ إِلَى َهذَا الرَُّجلِ ، فَإِنْ َيُك َنبِيا فََنْحُن أَسَْعُد النَّاسِ بِِه ، َوإِنْ كَانَ َمِلكًا ِعشَْنا ِفي َجنَاِحِه ، فَ
َيا : ْخَبْرُتهُ بَِما قَالُوا ، ثُمَّ َجاءُوا إِلَى ُحَجرِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََجَعلُوا ُيَناُدونَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَ
} ثَُرُهْم ال َيْعِقلُونَإِنَّ الَِّذيَن ُيَنادُوَنَك ِمْن َوَراِء الُْحُجرَاِت أَكْ{فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : ُمَحمَُّد َيا ُمَحمَُّد ، قَالَ 

  .لَقَْد َصَدقَ اللَُّه قَْولََك َيا زَْيُد : َوأََخذَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأُذُنِي ، َوقَالَ ] ٦: احلجرات [
  َعْبُد اللَِّه بن َزْيِد بن أَْرقََم ، َعْن أَبِيِه

لِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الُْمنِْعمِ بن َبِشريٍ اَألْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ا -٤٩٨١
َمْن قَالَ : قَالَ  َعلَْيِه َوَسلََّم ،اَألَنِسيُّ ، ِمْن َولَِد أََنسٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن زَْيِد بن أَْرقََم ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه 

  سُْبَحانَ: ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصالٍة 



َمرَّاٍت ، فَقَِد اكَْتالَ رَبَِّك َربِّ الِْعزَِّة َعمَّا َيِصفُونَ ، َوَسالٌم َعلَى الُْمْرَسِلَني ، وَالْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني ، ثَالثَ 
  .بِالْجَرِيبِ اَألْوفَى ِمَن اَألْجرِ 

  بنتُ زَْيِد بن أَرْقََم ، َعْن أَبِيهَا أُنَْيَسةُ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ ، ح -٤٩٨٢

َعْن َسِعيدِ بن أَبِي َعُروَبةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الَْعوَّامِ ، : َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 
ْن أَبِيَها َزْيدِ بن أَْرقََم ، أَخَْبرَنِي ثَابُِت بن زَْيِد بن ثَابِِت بن َزْيِد بن أَْرقََم ، َحدَّثَْتنِي َعمَِّتي أُنَْيَسةُ بنتُ زَْيِد بن أَرْقََم ، َع

  .الذََّهُب َوالْحَرِيُر ِحلٌّ ِإلَناثِ أُمَِّتي َوَحَراٌم َعلَى ذُكُورَِها :  قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ 
َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمرُ بن : َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َوإِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، قَاال  -٤٩٨٣

 َعلَْيِه َباَتةُ بنُت بريرٍ ، َعْن َحَماَدةَ ، َعْن أُنَْيَسةَ بنِت زَْيِد بن أَرْقََم ، َعْن أَبِيَها ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّهُسلَْيَمانَ ، َحدَّثَْتَنا ُن
ا َبأٌْس ، وَلَِكْن كَْيَف لَْيَس َعلَْيَك ِمْن َمَرِضَك َهذَ: َوَسلََّم ، َدَخلَ َعلَى زَْيِد بن أَرْقََم َيُعوُدُه ِمْن مَرِضٍ كَانَ بِِه ، قَالَ 

فََعِميَ : إِذَنْ َتْدُخلُ الَْجنَّةَ بِغَْيرِ ِحَسابٍ ، قَالَ : إِذَنْ أَْحَتِسُب َوأَْصبُِر ، قَالَ : بَِك إِذَا ُعمِّْرَت بَْعِدي فََعِميَت ؟ قَالَ 
  .لَُّه َعلَْيِه َبَصَرُه ، ثُمَّ مَاَت َرِحَمُه اللَُّه َبْعَدَما مَاَت النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ َردَّ ال

  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن -٤٩٨٤

نَّ زَْيًدا َدَخلَ َعلَى ْرقََم ، أَبِْسطَامٍ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ، أََنا ثَابُِت بن زَْيٍد ، َعْن أَْزَهَر ، َعْن أُنَْيَسةَ بنتِ زَْيِد بن أَ
حَفَْرَت َوَنقَْرَت أَْنتَ  أَْهَونُ َعلَى اللَِّه ِمنِّي : َيا أََبا َعاِمرٍ ، لَْو َسبَقَْت رَأَْيَت جِْبرِيلَ َوِميكَائِيلَ ، قَالَ : الُْمْخَتارِ ، فَقَالَ 

  .ذَاَك كَذَّاٌب ُمفَْترٍ َعلَى اللَِّه َوَعلَى َرسُوِلِه 
، َعْن َنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ َحدَّثَ -٤٩٨٥

أََمرَ : بِيَها ، قَالَ ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َعْن َحبِيبِ بن زَْيِد بن َخالٍد األَْنَصارِيِّ ، َعْن أَُنْيَسةَ بنِت َزْيِد بن أَْرقََم ، َعْن أَ
 َما ِمْن َشْيٍء َيكُونُ إِلَى أَنْ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالشَّجََراِت فَقُمَّ َما َتحَْتَها َوُرشَّ ، ثُمَّ َخطََبَنا ، فَوَاللَِّه

اللَُّه َوَرسُولُُه : َيا أَيَُّها النَّاُس ، َمْن أَْولَى بِكُْم ِمْن أَنْفُِسكُْم ؟ قُلَْنا : لَ َتقُوَم السَّاَعةُ إِال َوقَْد أَْخبََرَنا بِِه َيوَْمِئٍذ ، ثُمَّ قَا
شَطََها ، فََمْن كُْنُت َمْوالُه فََهذَا َمْوالُه ، يَْعنِي َعِليا َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، ثُمَّ أََخذَ بَِيِدِه فَكَ: أَوْلَى بنا ِمْن أَنْفُِسَنا ، قَالَ 

  .اللَُّهمَّ َوالِ َمْن َواالُه َوَعاِد َمْن َعادَاُه : ثُمَّ قَالَ 
  أُمُّ َمْعَبٍد َعْن َزْيِد بن أَْرقََم

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍف ، أََنا خَاِلٌد ، ح -٤٩٨٦
دَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُمَحمَّدٍ اَألْنصَارِيُّ ، ِكالُهَما ، َعْن َيْحَيى َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َح

  الَْجابِرِ ، َعْن أُمِّ َمْعَبٍد ، َعْن َزْيِد بن أَرْقََم ، َوقََرظَةَ بن

  .اِء وَالُْمَزفَِّت َوالنَِّقريِ كَْعبٍ ، أن النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعنِ الدُّبَّ
  َرُجلٌ لَمْ ُيَسمَّ ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم

َحدَّثََنا ثَابُِت بن َزْيدٍ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ،  -٤٩٨٧
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ الصُّْمَت ِعْنَد ثَالثَ : ، َعْن َزْيِد بن أَْرقََم ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ، َعْن َرُجلٍ 

  .ِعْنَد ِتالَوِة الْقُْرآِن َوِعْنَد الزَّْحِف َوعِْنَد الْجِنَاَزِة : 
  الزَُّرِقيُّزَْيُد بن الصَّاِمِت أَُبو َعيَّاشٍ 



الْفَِضيلُ بن ُمَعاِذ بن : زَْيُد بن النُّْعَماِن َوُيقَالُ : ُعبَْيُد بن ُمَعاوَِيةَ بن الصَّاِمِت كَانَ َينْزِلُ الَْمدِيَنةَ َوُيقَالُ : َوُيقَالُ 
  الصَّاِمِت
أَُبو َعيَّاشٍ : مََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ َسِمْعُت ُمَح: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٤٩٨٨

  .الزَُّرِقيُّ َزْيُد بن النُّْعَماِن 
ِهٍد ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُمَجا -٤٩٨٩

 بن كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِعْسفَانَ ، فَاْسَتقَْبلََنا الُْمْشرِكُونَ َعلَيْهِْم َخاِلُد: اشٍ الزُّرَِقيِّ ، قَالَ َعيَّ
قَْد كَانُوا َعلَى َحالٍ لَوْ أََصْبَنا : َوَسلََّم الظُّْهَر ، فَقَالُوا الَْوِليِد َوُهمْ َبْينََنا َوَبْيَن الِْقْبلَِة ، فََصلَّى بنا النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  فََنَزلَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم: يَأِْتي َعلَْيهِمُ اآلنَ َصالةٌ ِهَي أََحبُّ إِلَيْهِْم ِمْن أَْبنَاِئهِْم َوأَنْفُِسهِْم ، قَالَ : ِغرََّتُهْم ، فَقَالُوا 

فََحضََرِت الصَّالةُ : ، قَالَ ] ١٠٢: النساء [} َوإِذَا كُْنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّالةَ{َبْيَن الظُّْهرِ وَالَْعْصرِ بَِهِذِه اآلَياتِ 
َركََع فََركَْعَنا َجِميًعا ، ثُمَّ  مَّ، فَأََمَرُهْم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََخذُوا السِّالَح ، فََصفَفَْنا َخلْفَهُ َصفَّْينِ ، ثُ

وَاآلَخُرونَ ِقَياٌم َيحُْرُسوَنُهْم ،  َرفََع رَأَْسُه فََرفَْعَنا َجِميًعا ، ثُمَّ َسَجَد النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالصَّفِّ الَِّذي َيِليِه ،
َجُدوا ِفي َمكَانِهِْم ، ثُمَّ َتقَدََّم َهُؤالِء إِلَى َمَصافِّ َهُؤالِء ، َوَجاَء َهُؤالءِ فَلَمَّا َسَجُدوا َوقَامُوا ، َجلََس اآلَخُرونَ ، فََس

ْيِه َوَسلََّم بِالصَّفِّ الَِّذي إِلَى َمَصافِّ َهُؤالِء ، فََركَُعوا َجِميًعا ، ثُمَّ َرفََع فََرفَُعوا َجِميًعا ، ثُمَّ َسَجَد النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَ
اْنَصَرَف ، فََصالَها يِه َواآلَخُرونَ ِقَياٌم َيْحُرسُونَُهْم ، فَلَمَّا َجلَُسوا َجلََس اآلَخُرونَ فََسَجُدوا ، ثُمَّ َسلََّم َعلَيْهِْم ، ثُمَّ َيِل

  .لَْيمٍ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرََّتْينِ َمرَّةً بُِعْسفَانَ َومَرَّةً ِفي أَْرضِ بين ُس
ْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َع -٤٩٩٠

لََّم بُِعسْفَانَ ، فَاْسَتقَْبلََنا الُْمْشرِكُونَ َعلَْيهِْم خَاِلُد بن كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: أَبِي َعيَّاشٍ الزَُّرِقيِّ ، قَالَ 
قَْد كَانُوا َعلَى َحالٍ لَوْ أََصْبَنا : قَالُوا الَْوِليِد ، َوُهمْ َبْينََنا َوَبْيَن الِْقْبلَِة ، فََصلَّى بنا النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الظُّْهَر ، فَ

  يَأِْتي َعلَْيهِمُ اآلنَ: ُهْم ، فَقَالُوا ِغرََّت

َوإِذَا كُْنَت ِفيهِمْ {فََنَزلَ جِْبرِيلُ بَِهِذِه اآليَاِت َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ : َصالةٌ ِهَي أََحبُّ إِلَيْهِْم ِمْن أَْبنَائِهِْم َوأَنْفُسِهِْم ، قَالَ 
فََحَضَرتِ الصَّالةُ ، فَأََمَرُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : الَ ، قَ] ١٠٢: النساء [} فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّالةَ

لَّى ِميًعا ، ثُمَّ َسَجَد النَّبِيُّ َصفَأََخذُوا السِّالَح فََصفَفَْنا َخلْفَُه َصفَّْينِ ، ثُمَّ َركََع فََركَْعَنا َجِميًعا ، ثُمَّ َرفَعَ رَأَْسُه فََرفَْعَنا َج
لََس اآلَخُرونَ فََسَجدُوا ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالصَّفِّ الَِّذي َيِليِه ، َواآلَخُرونَ ِقَياٌم َيْحُرُسونَُهْم ، فَلَمَّا َسَجدُوا َوقَاُموا َج

لََّم َمرََّتْينِ َمرَّةً بُِعْسفَانَ َوَمرَّةً ِفي أَْرضِ بين ُسلَْيمٍ ثُمَّ َسلََّم َعلَيْهِْم ، ثُمَّ اْنَصَرَف فََصالَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
.  

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ ، ح -٤٩٩١
َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَبِي  َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي

ْشرِِكَني َخاِلُد بن الَْولِيِد ، َعيَّاشٍ الزُّرَِقيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َمَصافَّ الَْعُدوِّ بُِعْسفَانَ َوَعلَى الُْم
إِنَّ لَُهْم َصالةً ِهَي أََحبُّ إِلَيْهِْم ِمْن أَْموَاِلهِمْ : َصلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الظُّْهَر ، ثُمَّ قَالَ الُْمْشرِكُونَ فَ

َصفَّْينِ َخلْفَُه ، فََركََع بِهِْم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َوأَْبنَائِهِْم فََصلَّى بِهِْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصفَُّهْم
  َوَسلََّم َجِميًعا ، فَلَمَّا



  الصَّفُّ الْمَُؤخَُّرَرفَُعوا ُرُءوَسُهْم َسَجَد الصَّفُّ الَِّذي َيِليِه َوقَاَم اآلَخُرونَ ، فَلَمَّا َرفَُعوا ُرُءوَسُهْم ِمَن السُُّجوِد َسَجَد
فُّ الُْمَؤخَُّر ، فَقَاَم كُلُّ َواِحٍد ِلُركُوِعهِْم َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ َتأَخََّر الصَّفُّ الُْمقَدَُّم َوَتقَدََّم الصَّ

ْن ُسُجوِدِهْم َسَجدَ اآلَخُرونُ ، ثُمَّ َسلََّم النَّبِيُّ َصلَّى ِمْنُهَما ِفي َمقَامِ َصاِحبِِه ، ثُمَّ رَكََع َوقَاَم اآلَخُرونَ ، فَلَمَّا فََرغُوا ِم
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيهِْم 

اُوَد بن ِعيَسى َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحْمَزةَ ، َعْن َد -٤٩٩٢
غََزوَْنا َمَع : َرِقيُّ ، قَالَ كُوِفيِّ ، َحدَّثََنا مَْنُصورُ بن الُْمْعَتِمرِ ، َحدَّثَنِي ُمَجاِهُد بن َجْبرٍ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعيَّاشٍ الزُّالْ

َوَعلَى َخْيِلهِْم َيْومَِئٍذ خَاِلدُ بن الَْوِليِد ، فََحضََرْتَنا َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَِقَيِه الُْمْشرِكُونَ بُِعْسفَانَ 
إِنََّها سََتْحُضرُُهمْ : ْعُضُهْم َصالةُ الظُّْهرِ ، فَأَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ فَأَقَاَم الصَّالةَ ، فََهمَّ الُْمْشرِكُونَ أَنْ َيْحِملُوا َعلَْيَنا ، فَقَالَ َب

ْم ِمْن أَْوالدِِهْم ، َيْعُنونَ َصالةَ الَْعْصرِ ، فَأَتَاُه جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم بِاآليَاِت الَِّتي ِفيَها َصالةُ َصالةٌ ِهَي أََحبُّ إِلَيْهِ
َم َوَصفَفَْنا َخلْفَُه َصفَّْينِ ، َوَسلَّالَْخْوِف ، فَلَمَّا َحضََرِت الصَّالةُ أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ َوأَقَاَم ، فََتقَدََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  ثُمَّ َوالُْمْشرِكُونَ َيْومَِئٍذ ِممَّا َيِلي الِْقْبلَةَ فََركََع َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَركَعَْنا ،

ُسُجوِدِهْم َسَجَد الصَّفُّ الُْمَؤخَُّر ، فََتالَوَم  َسَجَد َوَسَجَد الصَّفُّ الَِّذي َيِليِه ، َوقَاَم الْمَُؤخَُّر ، فَلَمَّا فََرغُوا ِمْن
  .فََصلَّى بنا ِفي أَْرضِ بين ُسلَْيمٍ أَْيًضا ِمثْلََها: الُْمْشرِكُونَ َبْينَُهْم ، قَالَ أَُبو َعيَّاشٍ 

ِصيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َصَدقَةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َخاِلِد بن ُخلَيٍّ الِْحْم -٤٩٩٣
ٍد ، َعْن أَبِي َعيَّاشٍ الَْمِلِك الَْعْوِصيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ الَْهْمَدانِيُّ َيعْنِي َعِليَّ بن صَاِلحٍ ، َعْن َمْنصُورٍ ، َعْن ُمَجاِه

لَْيِه َوَسلََّم ِفي َصالةِ الَْخْوِف أَنَُّه َصلَّى بِالنَّاسِ فََركَُعوا َجِميًعا ، ثُمَّ َرفَُعوا َجِميًعا الزَُّرِقيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َع
اَم ُضُهْم َمَعُه ، َوقَفََسَجَد َبْعضُُهْم َمَعُه َوقَاَم اآلَخُرونَ ، فَلَمَّا َرفَُعوا ُرُءوَسُهمْ َتأَخَُّروا َوَجاَء اآلَخُرونَ ، فََسَجدُوا َبْع
ثْلَ اُألولَى ، ثُمَّ َجلَسَ اآلَخُرونُ فَلَمَّا َرفَُعوا ُرُءوسَُهْم تَأَخَُّروا َوَجاَء اآلَخُرونَ فََسَجدُوا َمكَاَنُهْم ، ثُمَّ َصلَّى الثَّانَِيةَ ِم

  .اَء أُولَِئَك فََسَجدُوا َمكَانَُهْم ثُمَّ َسلَُّموا َوَجلََس َمْن َيِليِه َواآلَخُرونَ ِقَياٌم ، ثُمَّ سَلََّم َوَسلَّم َمْن َيِليِه ثُمَّ قَامُوا َوَج
بن الَْحارِِث ،  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن سَِناٍن الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ ، أََنا َجْعفَُر -٤٩٩٤

َصلَّى بنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الظُّْهرِ : الزُّرَِقيِّ ، قَالَ  َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَبِي َعيَّاشٍ
  قَْد كَانُوا َعلَى َحالٍ لَْو أََصْبنَا: بُِعْسفَانَ ، َوَعلَى الُْمْشرِِكَني َخاِلُد بن الَْوِليِد ، فَقَالَ الُْمْشرِكُونَ 

 بِاآليَاتِ أِْتي َعلَْيهِمُ اآلنَ َصالةٌ ِهَي أََحبُّ إِلَيْهِْم ِمْن أَْوالدِِهْم َوأَنْفُسِهِْم ، فََنَزلَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُمَي: ِغرََّتُهْم ، فَقَالُوا 
َوَركَْعَنا َجِميًعا ، َوَسَجَد  الَِّتي ِفيَها َصالةُ الَْخْوِف ، فََصفَّ أَْصحَاَبُه َخلْفَُه َصفَّْينِ ، فَكَبََّر َوكَبَّْرَنا َجِميًعا ، َوَركََع

رِ ، َوَتقَدََّم الصَّفُّ الُْمَؤخَُّر ، َوَسَجَد الصَّفُّ الَِّذي َيِليِه ، فَلَمَّا قَاَم َتأَخََّر الصَّفُّ الَِّذي َيِليِه ، فَقَاُموا َمقَاَم الصَّفِّ الُْمَؤخَّ
فََع َوَرفَْعَنا َجِميًعا ، َوَسَجَد الصَّفُّ الَِّذي َيِليِه ، فَلَمَّا َجلََس َسَجَد الصَّفُّ فَقَاَم َمقَاَمُهْم ، فََركََع َوَركَْعَنا َجِميًعا ، َوَر

  .الُْمَؤخَُّر 
َوْرقَاُء ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسَماعِيلَ بن أَُسْيٍد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد  -٤٩٩٥

كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِعْسفَانَ ، : ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَبِي َعيَّاشٍ الزُّرَِقيِّ ، قَالَ 
، فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  فََحضََرِت الصَّالةُ َصالةُ الظُّْهرِ ، َوَعلَى َخْيلِ الُْمْشرِِكَني خَاِلُد بن الْوَِليِد

إِنَّ لَُهْم َصالةً بَْعَد َهِذهِ أََحبُّ إِلَْيهِْم ِمْن أَبَْنائِهِْم َوأَمَْوالِهِْم وَأَْنفُسِهِْم َيْعُنونَ َصالةَ : بِأَْصحَابِِه الظُّْهَر ، فَقَالَ الُْمشْرِكُونَ 
 وََنَزلَْت َهِذهِ ْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الظُّْهرِ وَالَْعْصرِ ، فَأَْخَبَرُهالَْعْصرِ ، فََنَزلَ جِ



ةُ ، فََصفَّ َرُسولُ اللَِّه إِلَى آِخرَِها ، فََحضََرِت الصَّال] ١٠٢: النساء [} وَإِذَا كُْنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّالةَ{اآلَيةُ 
  َصلَّى

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَكَبَّرُوا َجِميًعا اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْصحَاَبُه صَفَّْينِ ، َوَعلَْيهُِم السِّالُح ، وَالَْعُدوُّ َبْيَن َيَديِّ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوالصَّفُّ الَِّذي َيِليِه ، وَاآلَخُرونَ ِقَياٌم َيحُْرُسوَنُهْم ، َوَركَُعوا َجِميًعا ، ثُمَّ َسَجَد َرسُولُ اللَّ

الِء إِلَى َمَصافِّ  ، ثُمَّ َتقَدََّم َهُؤفَلَمَّا فََرغَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَاَم إِلَى الرَّكَْعِة الثَّانَِيِة ، َوَسَجدَ اآلَخُرونَ
َسَجَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى  َهُؤالِء ، َوَتأَخََّر هَُؤالِء إِلَى َمَصافِّ هَُؤالِء ، فََصلَّى بِهِمُ الرَّكَْعةَ اُألْخَرى ، فََركَُعوا َجِميًعا ، ثُمَّ

سُونَُهْم ، فَلَمَّا فََرغُوا َسَجَد َهُؤالِء ، ثُمَّ َسلَّمَ َرسُولُ اللَّهِ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالصَّفُّ الَِّذي َيِليِه َواآلَخُرونَ ِقَياٌم َيْحُر
فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهِذِه الصَّالةَ مَرََّتْينِ َمرَّةً بُِعْسفَانَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ أَُبو َعيَّاشٍ 

ثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن بِأَْرضِ بين ُسلَْيمٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ ، َحدََّوَمرَّةً 
صَلَّى بنا بنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : قَالَ  ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ ، َعْن َمْنصُورٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَبِي َعيَّاشٍ الزَُّرِقيِّ ،

لَقَْد كَانُوا َعلَى َحالٍ لَْو : َعلَْيِه َوَسلََّم بُِعْسفَانَ َصالةَ الظُّْهرِ ، فَلَمَّا فََرغَ ، قَالَ الُْمْشرِكُونَ َوَعلَْيهِْم خَاِلدُ بن الْوَِليِد 
  َنا ِمنُْهْم ِغرَّةً ، فََنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ ِفي َشأْنِ الصَّالِةأَرَْدَنا َألَصبَْنا ِمْنُهْم غَفَلَةً ، وَألَصْب

 َمْنُصورٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، ، فَذَكََر َنحَْوُه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن
  .َصلَّى بنا بنا النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَذَكََر ِمثْلَُه : َعْن أَبِي َعيَّاشٍ الزَُّرِقيِّ ، قَالَ 

َنا َحمَّاُد بن َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٤٩٩٦
: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َسلََمةَ ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َعيَّاشٍ الزُّرَِقيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

ُه الْحَْمُد َوُهوَعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ، كَاَنْت لَُه كَِعْتقِ َرقََبٍة ِمْن َمْن قَالَ ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك َولَ
كَانَ ِفي ِحْرزٍ ِمَن َولَِد إِْسَماِعيلَ ، َوكُِتَب لَُه َعَشُر َحَسنَاٍت ، َوُحطَّ َعْنُه َعَشُر َسيِّئَاٍت ، َوُرِفَع لَُه َعَشُر َدَرَجاٍت ، َو

فََرأَى َرُجلٌ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َي ، فَإِنْ قَالََها إِذَا أَْمَسى كَانَ لَُه مِثْلُ ذَِلَك ، قَالَ الشَّْيطَاِن حَتَّى ُيْمِس
ذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َيا َرسُولَ اللَِّه إِنَّ أََبا َعيَّاشٍ الزُّرَِقيِّ أَخَْبَرَنا عَْنَك بِكَذَا وَكَ: ِفيَما َيَرى النَّاِئُم ، فَقَالَ 

  .َصَدقَ أَُبو َعيَّاشٍ : َوَسلََّم 
  زَْيُد بن َخارَِجةَ األَْنَصارِيُّ ِمْن بين َحارِِث بن الْخَْزَرجِ َبْدرِيِّ

  ُهُتوُفَِّي ِفي ِخلَافَِة ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْن، كَانَ َيْنزِلُ الَْمِديَنةَ 
  نُ ، َعْن ُحْمَرانَ بنَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةَ بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيا -٤٩٩٧

  أَْعَيَن ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعنِ اْبنِ خَارَِجةَ ، ح
ِه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْمرٍو اَألشَْعِثيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن الْقَاِسمِ ، َعْن ُحْمَرانَ بن َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَّ

إِنَّ : جَاِشيِّ ، قَالَ لَمَّا َبلَغَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوفَاةُ النَّ: أَْعَيَن ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعنِ اْبنِ خَارَِجةَ ، قَالَ 
  .أََخاكُْم قَْد ُتُوفَِّي ، فََخَرَج فََصفَفَْنا َخلْفَُه ، فََصلَّْيَنا َوَما َنَرى َشْيئًا 

  ، حاٍد َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زَِي -٤٩٩٨
َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َحكِيمٍ ، :  َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ الْفَزَارِيُّ ، قَاال

َيا َرسُولَ اللَِّه قَْد َعَرفَْنا : قُلَْنا : يِّ ، قَالَ َعْن َخاِلِد بن َسلََمةَ ، َعْن ُموَسى بن طَلَْحةَ ، َعْن َزْيدِ بن َخارَِجةَ اَألْنَصارِ



قُولُوا اللَُّهمَّ َبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد َوآلِ ُمَحمٍَّد كََما َباَركَْت َعلَى : كَْيَف ُنَسلُِّم َعلَْيَك ، فَكَْيَف ُنَصلِّي َعلَْيَك ؟ قَالَ 
  .جِيٌد إِبَْراهِيَم َوآلِ إِْبَراهِيَم ، إِنََّك َحمِيٌد َم

 ، َحدَّثََنا الضَّحَّاكُ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمٍَّد الُْمَجاشِِعيُّ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َيْعقُوَب الْكَْرَمانِيُّ -٤٩٩٩
دَ بن َناِفعٍ ، َعْن َحبِيبِ بن سَاِلمٍ ، َعنِ النُّْعَمانِ بن بن َمْيُموٍن الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن أَبِي ِهْنٍد ، َعْن زَْيٍد ، أَْو يَزِي

  ِقلَ إِلَىَبْيَنَما َزْيُد بن خَارَِجةَ ، َيْمِشي ِفي َبْعضِ طُُرقِ الَْمِديَنِة إِذْ َخرَّ َميًِّتا َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ ، فَُن: َبِشريٍ ، قَالَ 

َوِكَساٍء ، فَلَمَّا كَانَ َبْيَن الَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء ، اْجَتَمَع نِْسَوةٌ ِمَن األَْنصَارِ َيْصُرْخَن حَْولَُه ، إِذْ أَْهِلِه وُسجَِّي َبْيَن بُْرَدَتْينِ 
ُمَحمَّدٌ : فَقَالَ  أَْنِصتُوا أَيَُّها النَّاُس َمرََّتْيَن ، فََحَسرُوا َعْن َوْجهِِه َوَصْدرِِه ،: َسِمُعوا صَْوًتا ِمْن َتْحِت الِْكَساِء ، َيقُولُ 

: ألَوَّلِ ، ثُمَّ ِقيلَ َعلَى ِلسَانِِه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّبِيُّ األُمِّيُّ خَاَتُم النَّبِيَِّني ، كَانَ ذَِلَك ِفي الِْكتَابِ ا
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم الْقَوِيُّ اَألِمُني كَانَ َضِعيفًا ِفي َبَدنِِه قَوِيا ِفي أَْمرِ اللَِّه َصَدَق أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق َخِليفَةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
َصَدقَ َصَدَق ثَالثًا ، َواألَْوَسطُ َعْبُد اللَِّه ُعَمُر أَِمُري الُْمْؤِمنِنيَ : كَانَ ذَِلَك ِفي الِْكَتابِ األَوَّلِ ، ثُمَّ قِيلَ َعلَى ِلسَانِِه 

َضِعيفَُهْم ، كَانَ ذَالَّ ِلَك ِفي الِْكتَابِ اَألوَّلِ ِذي كَانَ ال َيَخاُف ِفي اللَِّه لَْوَمةَ الِئمٍ ، َوكَانَ َيمَْنُع النَّاسَ أَنْ َيأْكُلَ قَوِيُُّهمْ 
َرِحيمٌ بِالُْمْؤِمنَِني ، َخلَِت اثَْنَتاِن َوبَِقَي  ُعثَْمانُ أَِمُري الُْمْؤِمنَِني: َصَدَق َصَدَق َصَدَق ، ثُمَّ قَالَ : ، ثُمَّ ِقيلَ َعلَى ِلَسانِِه 

سَّاَعةُ ، َوأَكَلَ النَّاسُ أَْرَبُع ، ثُمَّ اْخَتلََف النَّاُس َوال نِظَاَم لَُهْم َوأُبِيَحتِ اَألْحَماُء َيْعنِي ُتْنتََهُك الَْمحَارُِم ، َوَدَنِت ال
  .َبْعضُُهْم بَْعًضا 

ُمَحمٍَّد السِّْمَساُر الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن َبَيانَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق ، َعْن  َحدَّثََنا ِعيَسى بن -٥٠٠٠
َخارَِجةَ ، لَمَّا ُتُوفَِّي َزْيدُ بن : َشرِيٍك ، َعْن إِْبَراِهيَم بن ُمهَاجِرٍ ، َعْن َحبِيبِ بن َساِلمٍ ، َعنِ النُّْعَماِن بن َبِشريٍ ، قَالَ 

  اْنتُظَِر

السَّالُم َعلَْيكُْم ، : ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ فَكََشفَ الثَّْوَب َعْن َوْجهِِه ، َوقَالَ : بِِه ُخرُوُج ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، فَقُلُْت 
: سُْبَحانَ اللَِّه سُْبَحانَ اللَِّه ، فَقَالَ : قُلُْت َوأََنا ِفي الصَّالِة فَ: َوأَْهلُ الَْبْيِت يََتكَلَُّمونَ ، قَالَ : السَّالُم َعلَْيكُْم ، قَالَ 

ي َجَسِدِه قَوِيٌّ أَْنِصُتوا َرسُولُ اللَِّه كَانَ ذَِلَك ِفي الِْكتَابِ اَألوَّلِ ، َصَدَق َصَدَق َصَدَق ، أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيقُ َضِعيٌف ِف
ي الْكَِتابِ اَألوَّلِ ، َصَدقَ َصَدَق َصَدَق ، ُعَمُر بن الْخَطَّابِ قَوِيٌّ ِفي َجَسِدِه قَوِيٌّ ِفي أَْمرِ ِفي أَْمرِ اللَِّه كَانَ ذَِلَك ِف

ْحَماُء ُع َوأُبِيَحِت اَألاللَِّه كَانَ ذَِلَك ِفي الِْكتَابِ األَوَّلِ ، َصَدَق َصَدقَ َصَدَق ، ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ َمَضِت اثَْنَتاِن َوَبِقَي أَرَْب
ُهَما : ا ؟ قَالَ شَرِيٌك ، بِئُْر أَرِيسٍ َوَما بِئْرُ أَرِيسٍ ، السَّالُم َعلَْيَك َعْبَد اللَِّه بن َروَاَحةَ َهلْ أَْحَسْسَت بِي َخارَِجةَ َوسَْعًد

  .أَُبوُه وَأَُخوُه 
  زَْيُد بن أَبِي أَْوفَى اَألْسلَِميُّ كَانَ َينْزِلُ الَْبصْرَةَ

رٍو َنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمْؤِمنِ بن َعبَّاِد بن َعْمَحدَّثَ -٥٠٠١
ْيِد بن أَبِي أَْوفَى ، قَالَ الْعَْبِديُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َمْعنٍ ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن شَُرْحبِيلَ ، َعْن َرُجلٍ ، ِمْن قَُرْيشٍ ، َعْن َز

أَْيَن فُالنُ بن فُالٍن ، فَلَْم َيَزلْ : َدَخلُْت َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمْسجِدِ الَْمِديَنِة ، فَجََعلَ َيقُولُ : 
  إِنِّي ُمَحدِّثُكُْم بَِحِديٍث فَاْحفَظُوُه َوُعوُه َوَحدِّثُوا بِِه َمْن: الَ َيَتفَقَّدُُهْم َوَيْبَعثُ إِلَْيهِْم َحتَّى اْجَتَمُعوا عِْنَدُه ، فَقَ

: احلج [} اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْمالِئكَةِ ُرُسال َوِمَن النَّاسِ{َبْعدَكُْم ، إِنَّ اللََّه اْصطَفَى ِمْن َخلِْقِه َخلْقًا ، ثُمَّ َتال َهِذِه اآلَيةَ 
الَْمالِئكَةِ لُُهُم الَْجنَّةَ ، َوإِنِّي ُمْصطَفًى مِْنكُْم َمْن أََحبَّ أَنْ أَْصطَِفَيُه ومَُؤاخٍ بَْيَنكُْم كََما آَخى اللَُّه َبْيَن ، َخلْقًا ُيْدِخ] ٧٥



يكَ بَِها ، فَلَْو كُْنُت ُمتَِّخذًا َخلِيال إِنَّ لََك ِعْنِدي َيًدا ، إِنَّ اللََّه َيجْزِ: ، قُْم َيا أََبا َبكْرٍ ، فَقَاَم فََجثَا َبْيَن َيَدْيِه ، فَقَالَ 
اْدنُ َيا ُعَمًر ، فََدَنا ، فَقَالَ : التََّخذُْتكَ َخِليال ، فَأَْنَت ِمنِّي بَِمنْزِلَِة قَِميِصي ِمْن َجَسِدي ، َوَحرََّك قَِميَصُه بَِيِدِه ، ثُمَّ قَالَ 

صٍ فََدَعْوتُ اللََّه أَنْ ُيِعزَّ الدِّيَن بَِك أَْو بِأَبِي َجْهلٍ ، فَفََعلَ اللَُّه ذَِلَك بَِك ، قَْد كُْنَت َشِديَد الشََّغبِ َعلَْيَنا أََبا َحفْ: 
، ثُمَّ َدَعا  ْيَنُه َوَبْيَن أَبِي َبكْرٍَوكُْنَت أَحَبَُّهَما إِلَيَّ ، فَأَْنَت مَِعي ِفي الَْجنَِّة ثَاِلثُ ثَالثٍَة ِمْن َهِذِه اُألمَِّة ، ثُمَّ َتَنحَّى وآخا َب

 صَلَّى اللَّهُ اْدنُ َيا ُعثَْمانُ ، اْدنُ َيا ُعثَْمانُ ، فَلَْم يََزلْ َيْدُنو ِمْنُه حَتَّى أَلَْصَق ُركَْبِتِه بُِركَْبِة َرسُولِ اللَِّه: ُعثَْمانَ ، فَقَالَ 
سُْبَحانَ اللَِّه الَْعظِيمِ ، ثَالثَ مَرَّاٍت ، ثُمَّ َنظَرَ إِلَى ُعثَْمانَ ، : فَقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ َنظََر إِلَْيِه ، ثُمَّ َنظَرَ إِلَى السََّماِء ، 

اْجَمْع ِعطْفَْي رِدَاِئَك َعلَى َنْحرَِك ، : فَإِذَا أَْزرَاُرُه َمْحلُولَةٌ ، فََزرََّرَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه ، ثُمَّ قَالَ 
  َمْن فََعلَ:  فَإِنَّ لََك شَأًْنا ِفي أَْهلِ السََّماِء ، أَْنَت ِممَّْن َيرُِد َعلَيَّ الَْحْوَض َوأَْودَاُجُه َتْشُخُب َدًما ، فَأَقُولُ

َماِء إِال إِنَّ ُعثَْمانَ أَِمٌني َعلَى َهذَا بَِك ؟ فََتقُولُ فُالنٌ َوفُالنٌ ، َوذَِلَك كَالُم جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم َوذَِلَك إِذْ َهَتَف ِمَن السَّ
اْدنُ َيا أَِمنيَ اللَِّه وَاَألِمُني ِفي السََّماِء ُيَسلِّطُكَ اللَُّه َعلَى َماِلكَ : كُلِّ َخاِذلٍ ، ثُمَّ َدَعا عَْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، فَقَالَ 

َحمَّلَْتنِي َيا َعْبَد الرَّْحَمنِ أََماَنةً : ِخْر ِلي َيا َرُسولَ اللَِّه ، قَالَ : ْرُتَها ، قَالَ بِالَْحقِّ ، أََما إِنَّ لََك ِعْنِدي َدْعَوةً َوقَدْ أَخَّ
: فَقَالَ  َوَجَعلَ ُيحَرُِّك َيَدُه ، ثُمَّ تََنحَّى َوآَخى َبْيَنُه َوَبْيَن ُعثَْمانَ ، ثُمَّ َدَخلَ طَلَْحةُ َوالزَُّبْيُر ،: أَكْثََر اللَُّه َمالََك ، قَالَ 

أَْنُتَما حََوارِيِّيَّ كََحوَارِيِّي ِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم َعلَْيِه السَّالُم ، ثُمَّ آَخى َبْيَنُهَما ، ثُمَّ َدَعا : اْدنَُوا ِمنِّي ، فََدَنَوا ِمْنُه ، فَقَالَ 
ُك الِْفئَةُ الَْباِغَيةُ ، ثُمَّ آَخى َبْيَنُهَما ، ثُمَّ َدَعا ُعَوْيِمًرا أََبا َيا َعمَّارُ َتقُْتلُ: َسْعَد بن أَبِي َوقَّاصٍ َوَعمَّاَر بن يَاِسرٍ ، فَقَالَ 

َيا َسلَْمانُ أَْنَت ِمنَّا أَْهلَ الَْبْيِت ، َوقَْد آتَاَك اللَُّه الِْعلَْم اَألوَّلَ وَالِْعلَْم اآلِخَر : لدَّْرَداِء َوَسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ ، فَقَالَ 
َبلَى بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َيا َرُسولَ اللَِّه ، : أَال أَْرَشُدَك َيا أََبا الدَّرَْداِء ؟ قَالَ : ألَوَّلَ َوالِْكتَاَب اآلِخَر ، ثُمَّ قَالَ َوالِْكَتابَ ا

أَقْرِضُْهْم ِعْرَضَك ِلَيْومِ فَقْرَِك ، فَآَخى أَنْ ُتنِْقذْ ُينِْقذُوَك َوإِنْ تَْتُركُْهمْ ال َيْتُركُوَك ، َوإِنْ تَْهَرْب ِمنُْهْم ُيْدرِكُوَك فَ: قَالَ 
  أَْبِشُروا وقَرُّوا َعْيًنا فَأَنُْتْم أَوَّلُ َمْن َيرُِد َعلَيَّ الَْحْوَض ، َوأَنُْتْم: َبْيَنُهَما ، ثُمَّ َنظََر ِفي ُوُجوِه أَْصَحابِِه ، فَقَالَ 

َيا : الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َيْهِدي ِمَن الضَّاللَِة ، فَقَالَ َعِليٌّ : ِه بن ُعَمَر ، فَقَالَ ِفي أَْعلَى الْغَُرِف ، ثُمَّ َنظََر إِلَى َعْبِد اللَّ
ِمْن َسْخطٍَة َعلَيَّ  َرسُولَ اللَِّه ذََهَب رُوِحي َواْنقَطََع ظَْهرِي ِحنيَ رَأَْيُتَك فََعلَْت َما فََعلَْت بِأَْصحَابَِك غَيْرِي ، فَإِنْ كَانَ

َوالَِّذي بََعثَنِي بِالَْحقِّ َما أخَّرُْتَك إِال ِلَنفِْسي ، فَأَْنَت ِعْنِدي بَِمنْزِلَِة َهاُرونَ ِمْن ُموَسى : الُْعتَْبى َوالْكََراَمةُ ، فَقَالَ  فَلََك
: َوَما أَْوَرثَِت اَألنْبَِياُء قَْبلََك ؟ قَالَ : قَالَ  َما أَْورَثَِت اَألْنبَِياُء ،: َيا َرسُولَ اللَِّه ، َما أَرِثُ مِْنَك ؟ قَالَ : َوَوارِِثي ، فَقَالَ 

 َتال َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ ِكَتاَب اللَِّه َوُسنَّةَ نَبِيِّهِْم ، وَأَْنَت َمِعي ِفي ِقْصرِي ِفي الَْجنَِّة َمَع فَاِطَمةَ اْبنَِتي ، َوَرِفيِقي ، ثُمَّ
  .اَألِخالُء ِفي اللَِّه َيْنظُرُ َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ ] ٤٧: احلجر [} اًنا َعلَى سَُررٍ ُمَتقَابِلَِنيإِْخَو{َعلَْيِه َوَسلََّم اآلَيةَ 

  ُتُوفَِّي ِفي غَْزَوةِ َتُبوٍك، زَْيُد بن َسْعَنةُ 
  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، ح -٥٠٠٢

ن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن دَّثََنا أَْحَمُد بن َعِليٍّ اَألبَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيُّ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بَوَح
إِنَّ اللََّه لَمَّا أََراَد ُهَدى : للَِّه بن َسالمٍ ، قَالَ َحْمَزةَ بن ُيوُسَف بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َعْبِد ا

َما ِمْن َعالَماِت النُُّبوَّةِ َشْيٌء إِال َوقَْد َعَرفُْتَها ِفي َوْجِه ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : زَْيِد بن َسْعَنةَ ، قَالَ َزْيُد بن سَْعَنةَ 
  ال، ِحَني َنظَْرتُ إِلَْيهِ إِ



ْنُت أَلْطُُف لَُه َألنْ أُخَاِلطَُه ، اثْنََتْينِ لَْم أَْخُبْرُهَما ِمْنُه ، َيْسبُِق ِحلُْمُه َجْهلَُه َوال تَزِيدُ ِشدَّةُ الْجَْهلِ َعلَْيِه إِال ِحلًْما ، فَكُ
اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما ِمَن الُْحجَُراتِ فََخَرَج فَخََرَج َرسُولُ : قَالَ َزْيُد بنَ ْعَنةَ . فَأَْعرَِف ِحلَْمُه ِمْن َجْهِلِه 

َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنَّ :  َوَمَعُه َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَأََتاهُ َرُجلٌ َعلَى رَاِحلَِتِه كَالَْبَدوِيِّ ، فَقَالَ
أَْسلَُموا ، َوَدَخلُوا ِفي اِإلْسالمِ ، َوكُْنُت َحدَّثَتُْهْم إِنْ أَْسلَُموا أََتاُهُم الرِّْزُق رَغًَدا ، َوقَدْ  ُبصَْرى قَْرَيةَ بين فُالٍن قَْد

ا َدَخلُوا ِفيِه طََمًعا كََمأَصَاَبتُْهْم َسَنةٌ َوِشدَّةٌ وقُُحوطٌ ِمَن الْغَْيِث ، فَأََنا أَْخَشى َيا َرُسولَ اللَِّه أَنْ َيخُْرُجوا ِمَن اِإلْسالمِ 
أَُراُه َعِليا َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنهُ  طََمًعا ، فَإِنْ َرأَْيتَ أَنْ تُْرِسلَ إِلَيْهِْم بَِشْيٍء ُتِعيُنُهْم بِِه فََعلَْت ، فََنظََر إِلَى َرُجلٍ إِلَى َجانِبِِه

َيا ُمحَمَُّد ، َهلْ لََك أَنْ : فََدَنْوُت إِلَْيِه ، فَقُلُْت : زَْيُد بن َسْعَنةَ  َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما َبِقَي ِمْنُه َشْيٌء ، قَالَ: ، فَقَالَ 
ال َيا َيُهوِديُّ ، وَلَكِنِّي أَبِيُعَك َتمًْرا َمْعلُوًما إِلَى : َتبِيعَنِي َتْمًرا َمْعلُوًما ِمْن َحاِئطِ بين فُالٍن إِلَى أَْجلِ كَذَا َوكَذَا ؟ فَقَالَ 

َبلَى ، فََباَيَعنِي فَأَطْلَقُْت ِهْميَانِي ، فَأَْعطَْيُتُه ثَمَانَِني ِمثْقَاال ِمنْ : ا وَكَذَا ، َوال ُتَسمِّي َحاِئطَ بين فُالٍن ، قُلُْت أَْجلِ كَذَ
: أَِعْنُهْم بَِها ، فَقَالَ زَْيُد بن َسْعَنةَ اغُْد َعلَيْهِْم فَ: ذََهبٍ ِفي َتْمرٍ َمْعلُومٍ إِلَى أَْجلِ كَذَا َوكَذَا ، فَأَْعطَاَها الرَُّجلَ ، فَقَالَ 

  فَلَمَّا كَانَ

أَال : ِه بَِوْجٍه غَِليٍظ ، فَقُلُْت لَُه قَْبلَ َمَحلِّ اَألَجلِ بَِيْوَمْينِ أَْو ثَالٍث ، أََتْيُتُه فَأََخذُْت بَِمَجاِمعِ قَِميِصِه َورِدَاِئِه ، َوَنظَْرُت إِلَْي
ْرُت إِلَى حَقِّي ؟ فََواللَِّه َما َعِلْمُتكُْم بين َعْبِد الُْمطَِّلبِ لََمطْلٌ ، َولَقَْد كَانَ ِلي بُِمخَالَطَِتكُْم َعِلٌم ، َوَنظَ َتقِْضيَنِي َيا ُمَحمَُّد

ا َعُدوَّ اللَِّه أََتقُولُ ِلَرسُولِ اللَّهِ َي: ُعَمَر ، َوإِذَا َعْيَناُه َتُدوَراِن ِفي َوْجهِِه كالْفَلَِك الُْمسَْتِديرِ ، ثُمَّ َرمَانِي بَِبَصرِِه ، فَقَالَ 
ِذُر فَْوَتُه لََضَرْبتُ بَِسيِْفي رَأَْسكَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أَْسَمُع ، وََتْصَنُع بِِه َما أََرى ، فَوَالَِّذي َبَعثَُه بِالَْحقِّ لَْوال َما أَُحا

َيا ُعَمُر ، أََنا َوُهَو كُنَّا أَْحَوجَ إِلَى : ِه َوَسلََّم َينْظُُر إِلَى ُعَمَر ِفي ُسكُوٍن وتَُؤَدٍة ، ثُمَّ قَالَ ، َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي
ْدُه ِعشْرِيَن َصاًعا ِمنْ قَُّه َوزِغَْيرِ َهذَا ، أَنْ َتأُْمرَنِي بُِحْسنِ األََداِء ، وَتأُْمَرُه بُِحْسنِ التَِّباَعِة ، اذَْهْب بِهِ َيا ُعَمُر وأَْعِطِه َح

فَذََهَب بِي ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَأَْعطَانِي َحقِّي ، َوَزاَدنِي ِعشْرِيَن َصاًعا ِمْن : َتْمرٍ َمكَانَ َما َروَّْعَتُه ، قَالَ َزْيٌد 
نِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَزِيَدَك َمكَانَ َما َروَّْعُتكَ أََمَر: َما َهِذِه الزَِّياَدةُ َيا ُعَمُر ؟ فَقَالَ : َتْمرٍ ، فَقُلُْت 

: الَْحْبُر ، قَالَ : الَْحْبُر ، قُلُْت : أََنا زَْيُد بن َسْعَنةَ ، قَالَ : ال ، َمْن أَْنَت ؟ قُلُْت : وَتْعرِفُنِي َيا ُعَمُر ؟ قَالَ : ، قُلُْت 
  َيا ُعَمُر: أَنْ فََعلَْت بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما فََعلَْت َوقُلَْت لَُه َما قُلَْت ؟ قُلُْت  فََما َدَعاَك

َم ِحَني نَظَْرُت إِلَْيِه إِال َسلَّ، لَْم َتكُْن ِمْن َعالَماِت النُُّبوَِّة َشْيٌء إِال َوقَْد َعَرفُْتُه ِفي َوْجهِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
أُْخبِْرُتُهَما ، فَأُشْهُِدَك َيا ُعَمُر أَنِّي اثْنََتْينِ لَْم أَْخُبْرُهَما ِمْنُه ، َيْسبُِق ِحلُْمُه َجْهلَُه ، َوال يَزِيُدُه الْجَْهلُ َعلَْيِه إِال ِحلًْما ، فَقَْد 

ا َوبُِمَحمٍَّد َنبِيا ، وَأُْشهُِدَك أَنَّ َشطَْر مَاِلي َوإِنِّي أَكْثَرَُها َماال َصَدقَةٌ َعلَى أُمَِّة ُمَحمَّدٍ قَْد َرضِيُت بِاللَِّه َربا وَبِاِإلْسالمِ ِديًن
َرَجَع ُعَمُر َوزَْيٌد أَْو َعلَى َبْعِضهِْم ، فَ: قُلُْت . أَْو َعلَى بَْعِضهِْم ، فَإِنََّك ال َتَسعُُهْم : فَقَالَ ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه . 

أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه وَأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه صَلَّى : إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َزْيٌد 
َوشَهَِد َمَعُه َمَشاِهَد كَثَِريةً ، ثُمَّ ُتُوفِّي َزْيٌد ِفي غَْزَوِة َتبُوَك ُمقْبِال غَْيَر ُمْدبِرٍ ،  َوآَمَن بِِه َوَصدَّقَُه َوبَاَيَعُه. اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َرِحَم اللَُّه َزْيًدا 

  زَْيُد بن َجارَِيةَ األَْنَصارِيُّ ِمْن أَْخبَارِِه
ا ُمَحمَُّد بن َمْنُصورٍ الْكَلْبِيُّ ، َحدَّثََنا َصيِْفيُّ بن رِبِْعيٍّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََن -٥٠٠٣

َرأَْيُت َخْمَسةً ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعثَْمانُ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن َجِميلِ بن زَْيٍد ، قَالَ 
اللَِّه بن  َم الذََّهبِ ، مِْنُهْم َزْيُد بن َجارَِيةَ ، َوزَْيُد بن أَْرقََم ، َوالَْبَراُء بن َعازِبٍ ، وَأََنُس بن َماِلٍك ، َوَعْبُدَيلَْبُسونَ خََواتِي



  .َيزِيَد 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد -٥٠٠٤

لرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد الُْمحَارِبِيُّ ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ ، اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ ا
َيا أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ إِنَّهُ َتَركَ : َرِحَمُه اللَُّه ، فَِقيلَ : ِقيلَ الْبنِ ُعَمَر ، إِنَّ َزْيَد بن َجارَِيةَ قَْد َماَت ، فَقَالَ : َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .َولَكِنََّها لَْم َتْتُركُْه : أَلٍْف ، قَالَ  ِمائَةَ
ثََنا مَْنُصورُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َعتَّابٍ أَُبو َبكْرٍ اَألْعَيُن ، َحدَّ -٥٠٠٥

َمانُ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْيِد بن َجارَِيةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ُعَبْيُد اللَِّه بن زَْيٍد ، َحدَّثَنِي َسلََمةَ أَُبو َسلََمةَ الْخَُزاِعيُّ ، َحدَّثََنا ُعثْ
نِي نَفَْسُه ، اسَْتْصَغَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َناًسا َيْوَم أُُحٍد ، ِمنُْهُم زَْيُد بن جَارَِيةَ يَْع: أَبِي زَْيُد بن جَارَِيةَ ، قَالَ 

  .ْبِد اللٍَّه َوالَْبَراُء بن َعازِبٍ ، َوَسْعُد بن َخْيثََمةَ ، َوأَُبو سَِعيٍد الُْخْدرِيُّ ، َوَعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َوَجابُِر بن َع
  زَْيُد بن إِْسحَاَق األَْنَصارِيُّ كَانَ َينْزِلُ ِمصَْر

ِمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن خَاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن زَْيِد بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الْ -٥٠٠٦
كَْنزٍ  أَال أَدُلَُّك َعلَى: أَْدَركَنِي َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َبابِ الَْمْسجِِد ، فَقَالَ : إِْسحَاَق اَألْنَصارِيِّ ، قَالَ 

  .ال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه : َبلَى َيا نَبِيَّ اللَِّه ، قَالَ : ِمْن كُُنوزِ الَْجنَِّة ؟ قُلُْت 
  زَْيُد بن أَْسلَمَ بن ثَْعلََبةَ بن َعِديِّ بن الَْعْجالنَ األَْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن -٥٠٠٧

ًرا ِمَن األَْنصَارِ رَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، ِفي َتْسِمَيِة من شهد َبْدَخاِلٍد الَْح
  .، َزْيدُ بن أَْسلَمَ بن ثَْعلََبةَ بن َعِديِّ بن الَْعْجالِن 

ْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَ -٥٠٠٨
 ، ثُمَّ ِمْن بين فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة من شهد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمَن األَْوسِ

  .ِن ، زَْيُد بن أَسْلََم بن ثَْعلََبةَ الَْعْجال
مَّدِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َعْن ُمَح -٥٠٠٩

  .َع َعِليٍّ ، َزْيُد بن أَْسلََم ِمَن اَألْنصَارِ َبْدرِيٌّ ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، ِفي َتْسِمَيِة من شهد َم
  زَْيُد بن َربِيَعةَ الْقَُرِشيُّ ِمْن بين أََسدِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ

ي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِ -٥٠١٠
  .َوقُِتلَ َيْوَم ُحَنْينٍ ِمَن الُْمْسِلِمَني ِمْن قَُرْيشٍ ، ثُمَّ ِمْن بين أََسِد بن َعْبِد الُْعزَّى ، َزْيدُ بن َربِيَعةَ : قَالَ 

  ْوَم الَْيَمامَِةزَْيُد بن ُرقَْيشٍ َحِليفُ بين أَُميَّةَ بن َعْبِد شَْمسِ بن َعْبِد َمَنافٍ اسُْتشْهَِد َي
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٥٠١١

  .شٍ َحِليُف بين أَُميَّةَ ِفي َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم الَْيَماَمِة ِمَن الُْمْسِلِمَني ، زَْيُد بن ُرقَْي
  زَْيُد بن ُسَراقَةَ بن

  كَْعبٍ اَألْنصَارِيُّ
  قَِتلَ َيْوَم الْجِْسرِ َمَع َسْعدِ بن أَبِي َوقَّاصٍ َسَنةَ َخْمَس َعْشرَةَ



يَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِ -٥٠١٢
بين النَّجَّارِ ، زَْيُد بن  ِفي َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم الْجِْسرِ ، جِْسرِ الَْمدَاِئنِ َمَع َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن

  .ُسَراقَةَ بن كَْعبٍ 
  رِيُّ َبْدرِيٌّزَْيُد بن الْمَُزيَّنِ اَألْنصَا

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٥٠١٣
األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين الَْحارِِث بن  فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة من شهد َبْدًرا ِمَن

  .الْخَْزَرجِ َزْيُد بن الُْمَزيَّنِ 
  زَْيُد بن َوِديَعةَ بن َعْمرٍو اَألْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ

يُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِ -٥٠١٤
ِف بن الْخَْزَرجِ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة من شهد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْو

  .ِمْن َبلُْحْبلى ، َزْيُد بن َوِديَعةَ بن َعْمرِو بن قَْيسٍ 
  ن جَارَِيةَ الزُّْهرِيُّ اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْيَمامَِةزَْيُد بن أُسَْيِد ب

ن فُلَْيحٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب -٥٠١٥
ِمَيِة َمنِ اْسُتشْهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة ِمْن قَُرْيشٍ ، ثُمَّ ِمْن بين ُزْهَرةَ ، َزْيُد بن أُسَْيِد ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، ِفي َتْس

  بن

  .َجارَِيةَ 
  زَْيُد بن لَبِيٍد اَألْنَصارِيُّ َعقَبِيٌّ

ا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََن -٥٠١٦
  .ِفي َتْسِمَيِة شهدالَْعقََبةَ ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َبيَاَضةَ َزْيُد بن لَبِيٍد 

  زَْيُد بن َخاِلٍد الُْجَهنِيُّ ُيكَْنى أََبا طَلْحَةَ
  ْبدِ الرَّْحَمنِ كَانَ َينْزِلُ الَْمِديَنةَ َوبَِها َماَتأَُبو َع: أَُبو ُمحَمٍَّد َوُيقَالُ : َوُيقَالُ 
زَْيُد بن خَاِلدٍ : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٥٠١٧

  .ُيكَْنى أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ 
ُتُوفَِّي َزْيدُ بن َخاِلٍد الُْجَهنِيُّ َسَنةَ ثََمانٍ : َنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ َحدَّثَ -٥٠١٨

  .َوَسْبِعَني وَُيكَْنى أََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ َوِسنُُّه َخْمٌس َوثََماُنونَ 
: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، قَالَ : امٍ ، َوُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَاال َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّ -٥٠١٩

  .َماَت زَْيُد بن خَاِلدٍ الُْجهَنِيُّ وَُيكَْنى أََبا ُمَحمٍَّد َسَنةَ ثََماٍن َوَسْبِعَني 
  .كَانَ يُقَالُ كُْنَيةُ زَْيِد بن َخاِلٍد أَُبو طَلَْحةَ : لَْمدِينِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن ا -٥٠٢٠

  َعْن َيزِيَد بن َخاِلٍد، السَّاِئبُ بن َيزِيَد 
ْيجٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي عَاِصمٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعنِ اْبنٍ جَُر -٥٠٢١

  ُه َتعَالَى َعْنُه ، َرآُهَسِعيٍد اَألْعَمى ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد الْجَُهنِيِّ ، أَنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَّ



َواللَِّه َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ، ال أََدُعَها بَْعدَ : مَّا اْنَصَرَف قَالَ ُيَصلِّي بَْعَد الَْعْصرِ ، فََضَرَبُه بِالدِّرَِّة َوُهَو ُيَصلِّي كََما ُهَو ، فَلَ
  .إِذْ رَأَْيُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلَِّيَها 

ْن أَبِي سَِعيٍد اَألْعَمى ، َعنِ السَّاِئبِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َع -٥٠٢٢
ال أََدُعُهَما بَْعَد َما َرأَْيتُ : َيزِيَد ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، أَنَُّه قَالَ ِلُعَمَر بن الَْخطَّابِ ِفي الرَّكْعََتْينِ َبْعَد الَْعْصرِ 

  .َم ُيَصلِّيهَِما َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  السَّاِئبُ بن َخالٍد اَألْنَصارِيُّ ، َعْن زَْيِد بن خَاِلٍد

بِي لَبِيٍد ، َعنِ َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَ -٥٠٢٣
َسِمْعتُ : ِه بن َحْنطَبٍ ، َعْن َخالدِ بن السَّاِئبِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َزْيِد بن خَاِلدٍ الُْجهَنِيِّ ، قَالَ الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَّ

ُعوا أَصَْواَتُهمْ َيا ُمَحمَُّد ، ُمرْ أَْصحَاَبَك فَلَْيْرفَ: َجاءَنِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ ِلي : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ بِالتَّلْبَِيِة ، فَإِنََّها ِمْن ِشعَارِ الَْحجِّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعمَرِيُّ ، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن 

نِ الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَِّه بن َحنْطَبٍ ، َعْن َخالِد بن السَّاِئبِ ، َعْن أَبِيهِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي لَبِيٍد ، َع
  .، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، بِِمثِْلِه 

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثَنَا -٥٠٢٤

  َبةَ ، حأَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْي
َحدَّثَنَا : َشْيَبةَ ، قَالُوا  َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا ُزَهْيرُ بن َحْربٍ ، َوَخلَُف بن َساِلمٍ ، َوُعثَْمانُ بن أَبِي

بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ ، َعْن َخالِد بن السَّاِئبِ ،  َوِكيٌع ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي لَبِيٍد ، َعنِ الُْمطَِّلبِ
ُمْر أَْصحَاَبَك فَلَْيْرفَُعوا : َجاءَنِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .إِنََّها ِمْن ِشَعارِ الَْحجِّ أَصَْواَتُهْم بِالتَّلْبَِيِة ، فَ
 ، أَخَْبرَنِي أَُبو َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعقَْبةَ -٥٠٢٥

بن َحْنطَبٍ ، َعْن َخالِد بن السَّاِئبِ األَْنَصارِيِّ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلدٍ  الُْمِغَريِة ، ِمْن بين ُزْهَرةَ ، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن َعْبدِ اللَِّه
: أََتانِي جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، فَقَالَ : الُْجهَنِيِّ ، صَاِحبِ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه ، قَالَ 

  .لِ ، فَإِنَُّه ِمْن ِشعَارِ الَْحجِّ اْرفَْع بِاإلِْهال
:  ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا َحبَّانُ بن ِهاللٍ ، َوَيعْلَى بن أََسٍد الْعَمِّيُّ -٥٠٢٦

اللَِّه بن أَبِي لَبِيٍد ، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َخالِد بن  َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، أَْخبََرنِي عَْبُد
: أََتانِي جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، فَقَالَ : السَّاِئبِ ، َعْن زَْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  َيأُْمُرَك أَنْ َتأُْمَر أَْصَحاَبَكإِنَّ اللََّه 

  .أَنْ َيْرفَُعوا أَصَْواَتُهْم بِالتَّلْبَِيِة ، فَإِنََّها ِمْن ِشَعارِ الَْحجِّ 
ِه بن أَبِي َبكْرٍ ،  اللََّحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد -٥٠٢٧

أَتَانِي : ِه َوَسلََّم ، قَالَ َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َبكْرٍ ، َعْن َخالِد بن السَّاِئبِ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .التَّلْبَِيِة ، فَإِنََّها ِمْن ِشعَارِ الَْحجِّ ، وَلَْم َيذْكُْر زَْيَد بن خَاِلٍد ُمْر أَْصحَاَبَك أَنْ َيْجَهُروا بِ: جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، فَقَالَ 

  أَُبو َعْمَرةَ َموْلَى اَألْنصَارِ ، َعْن َزْيدِ بن َخاِلٍد
، َعْن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن  َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد -٥٠٢٨



ُدِعَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحبَّانَ ، َعْن أَبِي َعْمَرةَ َموْلَى َزْيِد بن خَاِلٍد ، َعْن زَْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، قَالَ 
  .ِفي سَبِيلِ اللَِّه  إِنَّ صَاِحَبكُْم غَلَّ: ِلجَِناَزةٍ ُيَصلِّي َعلَْيَها ، فَقَالَ 

عِيٍد ، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، أَْخبََرنِي َيحَْيى بن َس -٥٠٢٩
ْخَبَرُه أَْخبََرُه أَنَُّه ، َسِمَع زَْيَد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيَّ ، َيقُولُ ُمَحمََّد بن َيحَْيى بن َحبَّانَ ، أَْخبََرُه أَنَّ أََبا َعْمَرةَ َمْولَى اَألْنصَارِ أَ

ْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه كُنَّا َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِخيَْبَر ، فََماَت َرُجلٌ ِمْن أَْشَجَع ، فَلَْم ُيَصلِّ َعلَ: 
  ، فَذََهُبوا َيْنظُُرونَ ِفي َمَتاِعِه ، فََوَجدُوا ِفيِه خََرزاٍت ِمْن َخَرزِ َيُهوٍد ُيَساوِيَوَسلََّم 

  .ِدْرَهَمْينِ 
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، ح -٥٠٣٠

  َنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ ، حَوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، َحدَّثَ
أََنا مَاِلٌك ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى : َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف ، قَالُوا 

ِلٍد الْجَُهنِيَّ ، أَْخَبَرهُ أَنَّ َرُجال ُتوُفَِّي َيْوَم َخيَْبَر ، َوأَنَُّهْم ذَكَُروهُ بن َحبَّانَ ، َعْن أَبِي َعْمَرةَ األَْنصَارِيِّ ، أَنَّ َزْيَد بن َخا
فََتَغيََّرْت ُوُجوهُ الْقَْومِ : َصلُّوا َعلَى صَاحِبِكُْم ، قَالَ : ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََزَعَم َزْيدٌ زَْيٌد أَنَُّه قَالَ 

فَفََتْحَنا َمَتاَعُه فََوَجْدَنا َخَرَزاٍت ِمْن خََرزِ : إِنَّ َصاِحَبكُْم قَْد غَلَّ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، قَالَ : ذَِلَك ، فََزَعَم َزْيٌد أَنَُّه قَالَ ِل
ينِيِّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َيْحَيى بن َيُهوٍد ُيَساوِيَن ِدْرَهَمْينِ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِد

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،  َسِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحبَّانَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َعْمَرةَ ، َعْن َزْيدِ بن َخاِلٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى
  .بنْحوِِه 
إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو َضْمَرةَ أََنسُ بن ِعَياضٍ ، َعْن َيْحَيى  َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن -٥٠٣١

أَْصحَابِ  َرُجال ِمْنبن َسِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحبَّانَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َعْمَرةَ ، َعْن َزْيدِ بن َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، أَنَّ 
  ى اللَُّه َعلَْيِهأَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَْشَجَع ُتُوفَِّي ، وَأَنَُّهْم ذَكَُروُه لَِرُسولِ اللَِّه صَلَّ

إِنَّ صَاحَِبكُْم غَلَّ : ا َرأَى الَِّذي بِهِْم ، قَالَ َصلُّوا َعلَى َصاِحبِكُْم ، فََتَغيََّرْت ُوُجوُه الْقَْومِ ِلذَِلَك ، فَلَمَّ: َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  .ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، فَفَتَّشَْنا َمَتاَعُه فََوَجدَْنا خََرًزا ِمْن خََرزِ الَْيُهوٍد َما ُيَساوِي ِدْرَهَمْينِ 

بن الُْمْنِذرٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم  -٥٠٣٢
ُتُوفَِّي : يِّ ، قَالَ َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحبَّانَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َعْمَرةَ ، َعْن َزْيدِ بن َخاِلٍد الْجَُهنِ

ابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَْشَجَع ، فَذَكَُروُه ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َرُجلٌ ِمْن أَْصحَابِ أَْصَح
خََرًزا ِمْن خََرزِ َيُهودٍ  َصلُّوا َعلَى َصاِحَبكُْم ، فَإِنَُّه قَْد غَلَّ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، فَفَتَُّشوا َمَتاَعُه فََوَجُدوا ِفيِه: َوَسلََّم ، فَقَالَ 

  .َما ُيَساوِي ِدْرَهَمْينِ 
ْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ ، َعْن َي -٥٠٣٣

ي َعْمَرةَ ، أَنَُّه َسِمعَ زَْيَد بن َخاِلٍد ، ُيَحدِّثُ أَنَّ َرُجال ِمَن الُْمْسِلِمَني ُتُوفَِّي بَِخيَْبَر ، ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحبَّانَ ، َعْن أَبِ
، فَلَمَّا َرأَى َصلُّوا َعلَى َصاحِبِكُْم ، فََتَغيََّرْت ُوُجوهُ الْقَْومِ ِلذَِلَك : فَذَكََر لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

ِدْرَهَمْينِ إِنَّ َصاحَِبكُْم غَلَّ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، فَفَتَّْشَنا َمَتاَعُه فََوَجْدَنا خََرًزا ِمْن خََرزِ الَْيُهوِد َما ُيَساوِي : الَِّذي بِهِْم ، قَالَ 
.  

  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن -٥٠٣٤



َمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن َيزِيَد بن َهاُرونَ ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثْ
: يَزِيُد َموْلَى زَْيِد بن خَاِلٍد ، َعْن زَْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، قَالَ : ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحبَّانَ ، َعْن أَبِي َعْمَرةَ ، قَالَ 

َصلُّوا َعلَى صَاِحبِكُْم ، فَاشَْتدَّ ذَِلَك َعلَى : َرُجلٌ َيْوَم خَْيَبَر ، فَذَكََر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ  َماَت
صَاِحَبكُْم قَْد غَلَّ ِفي سَبِيلِ اللَِّه ، فََنظََر ِفي إِنَّ : النَّاسِ َوتََغيََّرْت ُوُجوَهُهْم ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .َمَتاِعِه فََوَجَد خََرًزا ِمْن خََرزِ َيُهوٍد قَْد غَلَُّه ، َواللَُّه َما أَظُنُّهُ ُيَساوِي ِدْرَهَمْينِ 
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْمَرةَ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد

  ن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، حَحدَّثََنا َعِليُّ ب -٥٠٣٥
  َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، ح

، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد أََنا َماِلٌك : َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف ، قَاال 
لَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اللَِّه بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َعْمَرةَ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن زَْيِد بن َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، أَنّ َرسُو

  . ُيسْأَلََها بُِركُْم بِخَْيرِ الشَُّهَداِء ؟ الَِّذي يَأِْتي بَِشهَاَدِتِه قَْبلَ أَنْ ُيْسأَلََها أَْو ُيْخبُِر بَِشهَاَدِتِه قَْبلَ أَنْأَال أُْخ: َوَسلََّم ، قَالَ 
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٥٠٣٦

  ْسَحاَقَوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِ

َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحبَابِ ، َحدَّثَنِي أَُبيُّ بن َعبَّاسِ بن سَْهلٍ السَّاِعِديُّ ، : التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 
َعْمرِو بن ُعثَْمانَ ، أَْخَبرَنِي خَارَِجةُ بن َزْيدِ بن  أَخَْبرَنِي أَُبو َبكْرِ بن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ ، أَخَْبرَنِي َعْبُد اللَِّه بن

هُ َسِمَع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ثَابٍِت ، أَخَْبرَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْمَرةَ األَْنَصارِيُّ ، أَخَْبرَنِي زَْيُد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيُّ ، أَنَّ
  .َخْيُر الشُّهُوِد َمْن أَدَّى َشهَاَدَتُه قَْبلَ أَنْ ُيْسأَلَ َعْنَها  :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

إِْسحَاَق ، َعْن  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا خَاِلٌد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن -٥٠٣٧
قَالَ َرسُولُ : أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، قَالَ ُمَحمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ ، َعْن 

  .َخْيرُ الشََّهاَدِة َما َشهِدَ بَِها َصاحُِبَها قَْبلَ أَنْ ُيسْأَلََها : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، حَحدَّثََنا ُعَبْي -٥٠٣٨

َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن إِْدرِيَس ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعَماَرةَ : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال 
ن َعْمرِو بن َحْزمٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُمَحمَّدِ ب

  .لُوَها أَال أَُنبِّئُكُْم بِخَْيرِ الشَُّهَداِء ؟ الَِّذيَن يَْبَدُءونَ بِشََهادَِتهِْم قَْبلَ أَنْ ُيْسأَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا َعْبُد -٥٠٣٩

رِو بن َحْزمٍ ، َعْن اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمَضرٍ ، َعْن يَزِيَد بن الَْهاٍد ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُمَحمَّدِ بن َعْم
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : ، َعنِ اْبنِ أَبِي َعْمَرةَ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلدٍ الُْجهَنِيِّ ، قَالَ َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ 

  .الضَِّيافَةُ ثَالثَةُ أَيَّامٍ فََما َزاَد فَُهَو َصَدقَةٌ : َعلَْيِه َوَسلََّم 
ْيرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َيزِيدَ َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزَُّب -٥٠٤٠

ْيِد بن َخاِلٍد الْجَُهنِيِّ بن الْهَاِد ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َحْزمٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َعْمَرةَ ، َعْن َز
َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلَْيقُلْ َخيًْرا أَْو ِلَيْسكُْت ، : ِمَع َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ ، أَنَُّه َس

ِه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم َضْيفَُه ، َوالضَِّيافَةُ َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم َجاَرُه ، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَّ



  .ثَالثُ لَيَالٍ ، فََما كَانَ َوَراَء ذَِلَك فَُهَو َصَدقَةٌ 
  ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد

أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا اْبُن جَُرْيجٍ ، أَْخبََرنِي اْبُن شَِهابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَّهِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ،  -٥٠٤١
ى أََتى َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َوَزْيدِ بن َخاِلٍد الْجَُهنِيِّ ، أَنَّ َرُجال ِمَن اَألعَْرابِ أََت

  َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَْنُشُدَك اللََّه إِال قََضْيَت ِلي بِِكتَابِ اللَِّه ، فَقَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

قُلْ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََعْم فَاقْضِ َبْينََنا بِِكَتابِ اللَِّه َوأْئذَنْ ِلي ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: الَْخْصُم اآلَخُر َوُهَو أَفْقَُه ِمْنُه 
ِمْنُه بِِمئَِة َشاٍة  إِنَّ اْبنِي كَانَ َعِسيفًا َعلَى َهذَا ، فََزَنى بِامَْرأَِتَه ، فَأَخَْبُرونِي أَنَّ َعلَى اْبنِي الرَّْجَم ، فَافَْتَدْيُت: ، قَالَ 

إِنََّما َعلَى اْبنِي َجلُْد ِمائٍَة َوتَْغرِيُب َعامٍ َوأَنَّ َعلَى امَْرأََتِه الرَّْجَم ، فَقَالَ َرسُولُ َوَوِليَدٍة ، ثُمَّ َسأَلْتُ أَْهلَ الِْعلْمِ فَأَْخَبُروَنا 
َوَعلَى اْبنِكَ َجلْدُ َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ َألقِْضَينَّ بَْيَنكَُما بِِكتَابِ اللَِّه ، الْغََنُم َوالَْولِيَدةُ َردٌّ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

 فَاْرُجْمَها ، فََغَدا َعلَْيَها ، ِمائٍَة َوَتغْرِيُب َعامٍ َواِحٍد ، َواغُْد َيا أُنَْيُس ، لَِرُجلٍ ِمْن أَْسلََم ، َعلَى امَْرأٍَة َهذَا ، فَإِِن اعَْتَرفَْت
  .َسلََّم فَُرجَِمْت فَاْعَتَرفَْت فَأََمَر بَِها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ِد اللَِّه بن َعْبِد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْي -٥٠٤٢
: َرُجال َجاَء إِلَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ  اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َوَزْيِد بن َخاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، أنَّ

ْجَم ، فَافَْتدَْيُت ِمْنُه بَِولِيَدةٍ َيا َرسُولَ اللَِّه ، أنَّ ابْنِي كَانَ َعِسيفًا َعلَى َهذَا ، فََزَنى بأمَْرأَِتِه ، فَأَخَْبُروَنا أَنَّ َعلَى ابْنِي الرَّ
: ْجمَ َحسِْبُتُه ، قَالَ ِة َشاٍة ، ثُمَّ أَْخبََرنِي أَْهلُ الِْعلْمِ أَنَّ َعلَى اْبنِي َجلَْد ِمائٍَة َوتَْغرِيَب َعامٍ َوَعلَى امَْرأَِة َهذَا الرََّوِمائَ

  فَاقْضِ َبْيَنَنا بِِكتَابِ اللَِّه

َنفِْسي بَِيِدِه ، َألقِْضَينَّ َبيَْنكَُما بِكَِتابِ اللَِّه ، أَمَّا الَْغَنُم َوالَْوِليَدةُ فََردٌّ  َوالَِّذي: ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
فَاْسأَلِ اْمَرأَةَ  قُْم َيا أَُنْيُس: َنْيٌس َعلَْيَك ، َوأَمَّا اْبُنَك فَإِنَّ َعلَْيِه َجلَْد ِمائٍَة َوَتغْرِيَب َعامٍ ، َوقَالَ لَِرُجلٍ ِمْن أَْسلََم ُيقَالُ لَُه أُ

  .َهذَا فَإِِن اْعَتَرفَْت فَاْرُجْمَها 
ِه بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَّ -٥٠٤٣

ٍد الُْجهَنِيِّ ، أهنما أخرباه أَنَّ َرُجلَْينِ اخَْتَصَما إِلَى إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َوزَْيِد بن خَاِل
ُسولَ اللَِّه فَاقْضِ أََجلْ َيا َر: َيا َرُسولَ اللَِّه ، اقْضِ َبْيَنَنا بِِكتَابِ اللَِّه ، َوقَالَ اآلَخُر َوكَانَ أَفْقََهُهَما : ، فَقَالَ أََحُدُهَما 

َتكَلَّمْ : ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَنَنا بِكَِتابِ اللَِّه ، َوأْذَنْ ِلي بِأَنْ أََتكَلََّم ، أَوِ ائْذَنْ ِلي ِفي أَنْ أََتكَلََّم ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّ
َعِسيُف اَألجُِري ، فََزَنى بِأْمرَأَِتِه فَأَخَْبُرونِي أَنَّ َعلَى ابْنِي الرَّْجَم ، فَافَْتَدْيُت إِنَّ اْبنِي كَانَ َعِسيفًا َعلَى َهذَا ، َوالْ: ، فَقَالَ 

َما الرَّْجمُ ٍة َوَتغْرِيَب َعامٍ ، َوإِنَِّمْنُه بِِمئَِة َشاٍة َوَجارَِيٍة ِلي ، ثُمَّ إِنِّي َسأَلْتُ أَْهلَ الِْعلْمِ فَأَخَْبُرونِي أَنَّ َعلَى اْبنِي جَلَْد ِمائَ
أََما َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ َألقِْضَينَّ بَْيَنكَُما بِِكتَابِ اللَِّه ، أَمَّا : َعلَى اْمَرأَِتِه ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  غََنُمَك َوَجارَِيُتَك فََردٌّ إِلَْيَك ، َوَجلََد اْبَنُه مِائَةً

  .َجَمَها ُه َعاًما َوأََمَر أَُنْيًسا اَألْسلَِميَّ أَنْ يَأِْتيَ اْمرَأَةَ اآلَخَر ، فَإِِن اْعَتَرفَْت َرَجَمَها ، فَاْعَتَرفَْت فََرَوغَرََّب
ْيثُ ، َوسُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، أََنا َماِلٌك ، َواللَّ -٥٠٤٤

ْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َوَزْيدِ َوَبْعضُُهْم يَزِيُد َعلَى بَْعضٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد ، َع
اختصما إىل إىل َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ  بن َخاِلٍد الْجَُهنِيِّ ، قَالَ سُفَْيانُ ، َوشِْبلٌ ، إن رجلني



أََجلْ َيا َرُسولَ اللَِّه فَاقْضِ َبيَْنَنا بِِكتَابِ : َيا َرُسولَ اللَِّه ، اقْضِ بَْيَنَنا بِِكتَابِ اللَِّه ، َوقَالَ اآلَخُر َوُهَو أَفْقَُهُهْم : أََحُدُهَما 
وَالَْعِسيُف اَألجُِري ، فََزَنى : إِنَّ ابْنِي كَانَ َعِسيفًا َعلَى َهذَا ، قَالَ : َتكَلَّْم ، قَالَ : نْ ِلي ِفي أَنْ أََتكَلََّم ، قَالَ اللَِّه ، وائذَ

، ثُمَّ إِنِّي َسأَلُْت أَْهلَ الِْعلْمِ ، فَأُْخبِْرتُ  بِاْمرَأَِتِه ، فَأَخَْبُرونِي أَنَّ َعلَى ابْنِي الرَّْجَم ، فَافَْتَدْيُت ِمْنُه بِِمئَِة شَاٍة وَبَِجارَِيٍة ِلي
أََما : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  أَنََّما َعلَى اْبنِي جَلُْد ِمائٍَة َوَتغْرِيُب َعامٍ ، َوأَنَّ الرَّْجَم َعلَى اْمرَأَِتِه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى

َوأََمرَ َبيَْنكَُما بِِكَتابِ اللَِّه ، أَمَّا َجارَِيُتَك َوغََنُمَك فََردٌّ إِلَْيَك ، َوَجلََد اْبَنُه مِائَةً َوغَرََّبُه َعاًما  َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ألَقِْضَينَّ
ثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أُنَْيًسا اَألْسلَِميَّ أَنْ َيأِْتَي امَْرأَةَ اآلَخرِ ، فَإِِن اعَْتَرفَْت َرَجمََها ، فَاْعَتَرفَْت فََرَجَمَها ، َحدَّ

  َبكْرِ

ةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َوَزْيدِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَب
لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ بن َخاِلٍد الْجَُهنِيِّ ، وشبل ، عن ا

ْيَرةَ ، َوَزْيدِ بن بِي هَُراللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن أَ
  .َر َنْحَوُه َخاِلِد بن الْجَُهنِيِّ ، أَنَّ َرُجال ِمَن اَألعَْرابِ أََتى أََتى َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَذَكَ

بِ بن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّا -٥٠٤٥
للَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي َوْهبٍ ُعبَْيِد اللَِّه بن ُعَبْيِد الْكَالِعيِّ ، َعْن َمْعُروٍف ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد ا

إِذَا : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ ِفيَمْن لَْم ُيْحِصْن  :ُعْتَبةَ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، قَالَ 
  .زََنى ُجِلَد ِمائَةً َوَتْغرِيُب َعامٍ 

: ْبُن َوْهبٍ ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا ا -٥٠٤٦
ِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن َسِمْعُت َماِلكًا ، َوُيوُنَس بن يَزِيَد ، َوغَْيَرُهَما ، أَنَّ اْبَن شَِهابٍ ، أَْخَبرَُهْم ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْب

ا َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيخَْتِصَماِن إِلَْيِه ، فَقَالَ زَْيِد بن َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، َوأَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ َرُجلَْينِ ، أََتَي
  َيا َرُسولَ اللَِّه: أََحُدُهَما 

ي أَنْ أََتكَلََّم ، قَالَ أََجلْ فَاقْضِ َبْيَنَنا بِِكتَابِ اللَِّه ، َوائذَنْ ِلي ِف: ، اقَْض َبيَْنَنا بِِكَتابِ اللََّه ، َوقَالَ اآلَخُر َوكَانَ أَفْقََهُهَما 
دَْيُت ِمْنُه بِِمئَِة إِنَّ ابْنِي كَانَ َعِسيفًا َعلَى َهذَا ، َوإِنَّهُ زََنى بِامَْرأَِتِه ، فَأُْخبِْرتُ أَنَّ َعلَى ابْنِي الرَّْجَم ، فَافَْت: َتكَلَّْم ، قَالَ : 

لْمِ فَأَخَْبُرونِي أَنََّما َعلَى اْبنِي َجلُْد ِمائٍَة َوتَْغرِيُب َعامٍ ، َوإِنََّما الرَّْجُم َعلَى َشاٍة َوجَارَِيةٍ ِلي ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلُْت أَْهلَ الِْع
أَمَّا غََنُمكَ أََما وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َألقِْضَينَّ َبْيَنكَُما بِكَِتابِ اللَِّه ، : اْمرَأَِتِه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

امَْرأَةَ اآلَخرَ إِِن اْعَتَرفَْت ،  َوَجارَِيُتَك فََردٌّ إِلَْيَك ، َوَجلَدَ اْبَنُه مِائَةً َوغَرََّبُه َعاًما ، َوأََمَر أُنَْيًسا اَألْسلَِميَّ أَنْ ُيْرَجَم
  .فَاْعَتَرفَْت فََرَجَمَها 

يُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن سَْعٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َصاِلحِ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِ -٥٠٤٧
اُه أَنَّ وَأََبا ُهرَْيَرةَ ، أَْخبََر كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، أَنَّ ُعَبْيدَ اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، أَخَْبَرُه أَنَّ َزْيَد بن َخاِلٍد الْجَُهنِيَّ ،

َيا َرُسولَ اللَِّه ، اقْضِ بَْيَنَنا بِِكتَابِ اللَّهِ : َرُجلَْينِ أََتَيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخَتِصَماِن إِلَْيِه ، فَقَالَ أََحُدُهَما 
ولَ اللَِّه إِنَّ ابْنِي كَانَ َعِسيفًا َعلَى َهذَا ، َوإِنَُّه َزَنى بِاْمرَأَِتِه ، َيا َرُس: َتكَلَّْم ، قَالَ : ، َوائذَنْ ِلي ِفي أَنْ أََتكَلََّم ، قَالَ 

  فَأُْخبِْرتُ أَنَّ َعلَى ابْنِي الرَّْجَم ، فَافَْتدَْيُت ِمْنُه بِِمئَِة َشاٍة َوَجارَِيٍة ،



لَْد ِمائٍَة َوَتغْرِيَب َعامٍ ، َوأَنَّ الرَّْجًم َعلَى اْمرَأَِتِه ، فَقَالَ َرُسولُ ثُمَّ إِنِّي َسأَلْتُ أَْهلَ الِْعلْمِ ، فَأَْخَبُرونِي أَنَّ َعلَى اْبنِي َج
قَالَ  أََما وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َألقِْضَينَّ َبيَْنكَُما بِكَِتابِ اللَِّه أَمَّا غََنُمَك َوجَارَِيُتَك فََردٌّ إِلَْيَك ،: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .َوَجلََد اْبَنُه ِمائَةً َوغَرََّبُه َعاًما ، َوأََمَر أَُنْيًسا اَألْسلَِميَّ أَنْ يُْرَجَم اْمَرأَةَ اآلَخرِ فََرَجَمَها : 
الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعْبُد -٥٠٤٨

: َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َزْيدِ بن
  .َمْن َزَنى َولَْم ُيْحِصْن بَِجلِْد مِائٍَة َوَتغْرِيبِ َعامٍ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُر ِفي

لطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ا -٥٠٤٩
 ةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّهَعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي َسلََم

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى ِفيَمْن َزَنى وَلَْم ُيْحِصْن بَِجلِْد مِائٍَة َوَتغْرِيبِ َعامٍ 
 دُ بن إِْسَماعِيلَ بن أَُسْيٍد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا اْبُنَحدَّثََنا ُمَحمَّ -٥٠٥٠

  أَبِي ِذئْبٍ ، َوَزْمَعةُ بن صَاِلحٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ،

اْخَتَصَم َرُجالِن إِلَى إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : اِلٍد ، َوَعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ َعْن َزْيِد بن َخ
ِه ، إِنَّ اْبنِي كَانَ َعِسيفًا َعلَى َيا َرُسولَ اللَّ: أَْنُشُدكَ اللََّه لََما قََضْيتَ َبْينََنا بِِكَتابِ اللَِّه ، فَقَاَم َخْصُمُه ، فَقَالَ : أََحُدُهَما 

ْهلَ الِْعلْمِ أَْخبُِرونِي أَنََّما َعلَى ابْنِي َهذَا َيعْنِي أَجَِريُه ، وَإِنَُّه زََنى بِاْمرَأَِتِه ، فَافَْتَدْيُت ِمْنهُ بِِمئَِة َشاٍة َوَخاِدمٍ ، فَلَمَّا َسأَلُْت أَ
َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه ، : َعلَى امَْرأَِة َهذَا الرَّْجَم ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َجلُْد ِمائٍَة َوتَْغرِيُب َعامٍ َوأَنَّ

َوَتغْرِيُب َعامٍ ، َواغُْد َيا  مِائٍَةَألقِْضَينَّ َبيَْنكَُما بِِكتَابِ اللَِّه ، أَمَّا الْمِائَةُ شَّاٍة وَالَْخاِدُم فََردٌّ َعلَْيَك ، َوَعلَى ابْنَِك َجلُْد 
  .أُنَْيُس َعلَى اْمرَأٍَة َهذَا ، فَإِِن اعَْتَرفَْت فَاْرُجْمَها ، فََسأَلََها فَاْعَتَرفَْت فََرَجَمَها 

َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْبَراهِيَم بن َعْنَبرٍ الَْبْصرِيٌّ ، َوُمحَمَُّد بن الرَّبِيعِ بن َشاِهنيٍ ، قَاال  -٥٠٥١
دِ بن َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، أَنَّ الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َزْي

أَْنُشُدَك َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِال قََضْيَت بَْينِي : ِه َوَسلََّم ، فَقَالَ أََحُدُهَما َرُجلَْينِ َجاَءا إِلَى إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
 إِنَّ ابْنِي كَانَ َعِسيفًا َعلَى َهذَا ، َوإِنَّهُ زََنى بِامَْرأَِتِه ، فَأُْخبِْرتُ أَنَّ َعلَى ابْنِي: َوَبْيَن َهذَا بِِكتَابِ اللَِّه َوائذَنْ ِلي ، فَقَالَ 

  الرَّْجَم ، فَفََدْيُتُه بِِمئَِة َشاٍة

ْجَم َعلَى اْمرَأَِة َهذَا ، فَقَالَ َوَوِليَدٍة ، فََسأَلْتُ أَْهلَ الِْعلْمِ ، فَأَخَْبُرونِي أَنَّ َعلَى اْبنِي جَلَْد ِمائٍَة َوَتغْرِيَب َعامٍ ، َوأَنَّ الرَّ
ِذي َنفِْسي بَِيِدِه ، َألقِْضَينَّ َبْيَنكَُما بِكَِتابِ اللَِّه ، أََما الْجَارَِيةُ َوالْغََنُم فََردٌّ َعلَْيَك ، وَالَّ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

فََغَدا إِلَْيَها  اغُْد َيا أَُنْيُس َعلَى اْمَرأَِة َهذَا ، فَإِِن اْعَتَرفَْت فَاْرُجْمَها ،: َوَعلَى اْبنِكَ َجلُْد ِمائٍَة َوَتْغرِيُب َعامٍ ، َوقَالَ 
  .فَاْعَتَرفَْت ، فََرَجَمَها 

ِد اللَِّه بن َعْبِد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْي -٥٠٥٢
ُسِئلَ ُسِئلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ اَألَمِة الَِّتي لَمْ : لْجَُهنِيِّ ، قَاال اللَِّه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َوَزْيِد بن َخاِلٍد ا

  .َولَْو بَِضِفريٍ إِذَا َزَنْت فَاْجِلُدوَها ، ثُمَّ إِذَا َزَنْت ِفي الثَّاِلثَِة أَْو ِفي الرَّابَِعِة ، َشكَّ الزُّْهرِيُّ ، فَبِيُعوَها : ُتْحَصْن ؟ فَقَالَ 
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، ح -٥٠٥٣

  َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، ح
اللَِّه بن يُوُسَف ، قَاال أََنا َماِلٌك ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن  َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد



ِئلَ َعنِ َعلَْيِه َوَسلََّم ، ُسُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َوَعْن َزْيدِ بن َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه 
  إِذَا َزَنْت فَاْجِلُدوَها ، ثُمَّ إِنْ: اَألَمِة إِذَا َزَنْت وَلَْم ُتْحَصْن ؟ فَقَالَ 

ابَِعِة َوال أَْدرِي بَْعَد الثَّاِلثَِة أَوِ الرَّ: َزَنْت فَاجِْلُدوَها ، ثُمَّ إِنْ زََنْت فَاْجِلُدوَها ، ثُمَّ بِيُعوَها َولَْو بَِضِفريٍ ، قَالَ اْبُن ِشهَابٍ 
  .، َوالضَِّفُري ُهَو الْحَْبلُ 

  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، ح -٥٠٥٤
ُعَبْيِد اللَِّه بن  َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْنَوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، 

كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَسَأَلَُه : َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َوَزْيدِ بن َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، وشبل ، قَالُوا 
اْجِلْدَها ، ثُمَّ قَالَ ِفي الثَّاِلثَِة أَْو ِفي : فَإِنْ َزَنْت ؟ قَالَ : ا ، قَالَ اْجِلدَْه: َرُجلٌ َعنِ اَألَمِة تَْزنِي قَْبلَ أَنْ ُتْحَصَن ؟ فَقَالَ 

  .بِْعَها َولَْو بَِضِفريٍ ، وَالضَِّفُري َحَبلٌ ِمْن َشَعرٍ : الرَّابَِعِة 
َعطَّاُر ، َحدَّثََنا أَُبو َمرَْيَم َعْبُد الَْغفَّارِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن إِْسحَاَق الْ -٥٠٥٥

 أَنَّهُ َسِمَع أََبا ُهَريَْرةَ ، َوزَْيَد الْقَاِسمِ ، َعنِ الَْوِليدِ بن كَِثريٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَنَّ ُعبَْيَد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َحدَّثَُه
اْجِلُدوَها ثَالثَ َمرَّاٍت ، : َدا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سُِئلَ َعنِ اَألَمِة إِذَا زََنْت ؟ قَالَ بن َخاِلٍد ، أَنَُّهَما شَهِ

  .ثُمَّ بِيُعوَها َولَْو بِِعقَالٍ 
بن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسَماعِيلَ بن أَُسْيٍد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف -٥٠٥٦

  بن َصاِلحٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد

إِذَا َزَنْت أََمةُ أََحدِكُْم فَلَْيْجِلْدَها ، فَإِنْ : َسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: الُْجهَنِيِّ ، َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَاال 
  .َعاَدْت فَلَْيْجِلْدَها ، فَإِنْ َعاَدْت فَلَْيْجِلْدَها ، فَإِنْ َعاَدِت الرَّابَِعةَ فَلَْيبِْعَها َولَوْ بَِضِفريِ شََعرٍ 

ا ُعبَْيٌد اللَِّه بن سَْعٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َصاِلحِ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََن -٥٠٥٧
، أَْخبََراُه أَنَُّهَما َسِمَعا َسِمَعا  كَْيَسانَ ، أَنَّ ُعبَْيَد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، أَخَْبَرُه ، أَنَّ أََبا ُهرَْيَرةَ ، َوَزْيَد بن َخاِلٍد الْجَُهنِيَّ

اْجِلُدوَها إِنْ َزَنْت ، ثُمَّ إِنْ َزَنتْ : سُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيْسأَلُ َعنِ اَألَمِة تَزْنِي َولَْم ُتْحَصْن ؟ قَالَ َر
  .فَاْجِلُدوَها ، ثُمَّ بِيُعوَها َولَوْ بَِضِفريٍ ، ِفي الثَّاِلثَِة أَْو ِفي الرَّابَِعِة 

ِه بن َجْعفَرٍ ، َعْن دَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللََّح -٥٠٥٨
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : يِّ ، قَالَ َصاِلحِ بن كَْيَسانَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِ

 إِنْ زََنْت إِذَا َزَنتْ أََمةُ أََحِدكُْم فَلَْيْجِلْدَها ، ثُمَّ إِنْ َزَنْت فَلَْيْجِلْدَها ، ثُمَّ إِنْ َزَنْت فَلَْيجِْلْدَها ، ثُمَّ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .فَلَْيبِْعَها َولَْو بَِضِفريٍ 

َبْيِد اللَِّه بن ثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ ، َعْن ُعَحدَّ -٥٠٥٩
  :َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد الْجَُهنِيِّ ، قَالَ 

  .ال َتلَْعْنُه فَإِنَّهُ َيْدُعو إِلَى الصَّالِة : ولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ لََعَن َرُجلٌ دِيكًا صَاَح ِعْنَد َرُس
َعْن َصاِلحِ َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ ،  -٥٠٦٠

نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : كَْيَسانَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، قَالَ بن 
  .إِنَُّه ُيَؤذِّنُ ِللصَّالِة : َوَسلََّم َعْن َسبِّ الدِّيِك َوقَالَ 



َسيَّارٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن ، أََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن  َحدَّثََنا َسعِيُد بن -٥٠٦١
ى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: َصاِلحِ بن كَْيَسانَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، قَالَ 

  .ال َتُسبُّوا الدِّيَك ، فَإِنَُّه ُيوِقظُ ِللصَّالِة : َوَسلََّم 
زِيزِ بن ُرفَْيعٍ َحدَّثََنا َسعِيُد بن َسيَّارٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن ، أََنا َحفُْص بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْبِد الَْع -٥٠٦٢

ال َتُسبُّوا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد ، قَالَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَّ
  .الدِّيَك ، فَإِنَُّه ُيَؤذِّنُ بَِوقٍْت 

ِه بن ُيوُسَف ، أََنا َماِلٌك ، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ ، َعْن ُعَبْيِد َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ -٥٠٦٣
ال َتُسبُّوا : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، قَالَ 

  .الدِّيَك 
  َنا َعْبَدانُ بن ُمَحمٍَّدَحدَّثَ -٥٠٦٤

َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد  الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ ،
ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالُْحَدْيبَِيِة َعلَى أَثَرِ َسَماٍء ، فَلَمَّا صَلَّى بنا َرُس: اللَِّه ، َعْن َزْيِد بن خَاِلدٍ الُْجهَنِيِّ ، قَالَ 

َما أَْنَعْمُت َعلَى ِعَباِدي ِمْن نِْعَمٍة إِال أَصَْبَح فَرِيٌق ِمْنُهمْ بَِها : أَلَْم َتْسَمُعوا َما قَالَ َربُّكُُم اللَّْيلَةَ ؟ قَالَ : فََرغَ ، قَالَ 
ُمِطْرَنا بنْوِء كَذَا : قَالَ  اِفُرونَ ، فَأَمَّا َمْن َحِمَدنِي َعلَى ُسقْيَاَي َوأَثَْنى َعِليَّ فَذَاَك آَمَن بِي َوكَفََر بِالْكَْوكَبِ ، َوأَمَّا َمْنكَ

  .َوكَذَا فَذَاَك الَِّذي آَمَن بِالْكَْوكَبِ َوكَفَرَ بنْعَمِتي 
َر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، أََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َصاِلحِ بن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَم -٥٠٦٥

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمطِْرَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ: كَْيَسانَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد ، قَالَ 
اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم ، : أََتْدُرونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُْم ؟ قُلَْنا : بِالُْحَدْيبَِيِة ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا أَْصَبْحَنا 

ُمطِْرَنا بنْوِء كَذَا َوكَذَا ، فَذَاَك كَافِرٌ : الَْيْوَم ُمْؤِمٌن َوكَاِفٌر ، فَأَمَّا الَِّذي َيقُولُ أَصَْبَح ِمْن ِعَباِدي : قَالََها َمرََّتْينِ ، ثُمَّ قَالَ 
  .َهِذِه َرْحَمةٌ ، َوَهذَا رِْزُق اللَِّه فَذَاَك ُمْؤِمٌن بِي كَاِفٌر بِالْكَْوكَبِ : بِي ُمْؤِمٌن بِالْكَْوكَبِ ، َوأَمَّا الَِّذي َيقُولُ 

  دَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثَنَاَح -٥٠٦٦

: اِلٍد الُْجهَنِيِّ ، قَالَ ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن َزْيِد بن َخ
: َهلْ َتْدُرونَ َماذَا قَالَ َربُّكُُم اللَّْيلَةَ ؟ قَالَ : ْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَمَّا أَصَْبَح ، قَالَ ُمِطْرَنا َعلَى َع

َنا بنْوِء كَذَا َوكَذَا ، َوأَمَّا َمْن آَمَن ُمطِْر: َما أَْنَعْمُت َعلَى ِعَباِدي ِمْن نِْعَمٍة إِال أَصَْبَح فَرِيٌق ِمنُْهْم بَِها كَاِفُرونَ َيقُولُونَ 
ُمِطْرَنا بنْوِء كَذَا َوكَذَا فَذَاَك الَِّذي : بِي َوحَِمدَنِي َعلَى ُسقَْياَي فَذَاَك الَِّذي آَمَن بِي َوكَفَرَ بِالْكَْوكَبِ ، َوأَمَّا َمْن قَالَ 

غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َمخْلٍَد ، َعْن ُسلَْيَمانَ  آَمَن بِالْكَْوكَبِ َوكَفَرَ بِي ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن
ى يِّ ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّبن بِاللٍ ، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن َزْيدِ بن َخاِلٍد الْجَُهنِ

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 
  َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلدٍ الُْجهَنِيِّ

َنا ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َخاِلٍد الْوَْهبِيُّ ، َحدَّثَ -٥٠٦٧
قَسََّم : قَالَ  ْسحَاَق ، َعْن ُعَماَرةَ بن َعْبِد اللَِّه بن طُْعَمةَ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن َزْيدِ بن َخاِلٍد الْجَُهنِيِّ ،إِ

َيا َرسُولَ اللَِّه أَُضحِّي بَِها ؟ : لُْت َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَْصَحابِِه غََنًما ، فَأَْعطَانِي َعُتوًدا َجذًَعا ، فَقُ



  .َنَعْم ، فََضحَّْيُت بَِها : فَإِنََّها َجذََعةٌ ِمَن الَْمْعزِ ، فَقَالَ 
  َحدَّثََنا أَحَْمُد -٥٠٦٨

يَد ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، بن ُمَحمَِّد بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن ُيوُنَس بن يَزِ
ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعْن ُعَماَرةَ بن َعْبِد اللَِّه بن طُْعَمةَ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلدٍ الُْجهَنِيِّ ، أَنّ َرُس

َيا َرُسولَ اللَِّه ُهَو : َعُتوًدا ، فََوَجْدُتُه َجذًَعا فََرَجْعتُ إِلَْيِه ، فَقُلُْت َعلَْيِه َوَسلََّم قَسََّم ِفي أَْصَحابِِه َضحَاَيا ، فَأَْعطَانِي 
  .َضحِّ بِِه : َجذٌَع ، فَقَالَ 

ثََنا عَْبُد دََّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن فََضاٍء الَْجْوَهرِيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َخلٍَف أَُبو َسلََمةَ الْجُوبَارِيُّ ، َح -٥٠٦٩
َزْيِد بن خَاِلدٍ اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َعْن ُعَماَرةَ بن َعْبِد اللَِّه بن طُْعَمةَ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ ، َعْن 

ًما ِللضَّحَاَيا فَأَْعطَانِي َعُتوًدا َجذًَعا ، فََرَجْعتُ قَسََّم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْصَحابِِه غََن: الُْجهَنِيِّ ، قَالَ 
  .َضحِّ بِِه ، فََضحَّْيتُ بِِه : َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّهُ َجذٌَع ، فَقَالَ : إِلَْيِه ، فَقُلُْت 

ا عَْبُد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََن -٥٠٧٠
قَسَّمَ َرسُولُ اللَّهِ : َعْن ُعَماَرةَ بن َعْبِد اللَِّه بن طُْعَمةَ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلدٍ الُْجهَنِيِّ ، قَالَ 

ِه َضحَاَيا ، فَأَْعطَانِي َعُتوًدا َجذًَعا ِمَن الَْمْعزِ ، فَجِئْتُ بِِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْصحَابِ
  .َضحِّ بِِه : إِنَُّه َجذٌَع ، قَالَ : َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت 
  ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ ،

  َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ
حَاَق ، َعنِ ثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسَحدَّ -٥٠٧١

  .َمْن َمسَّ فَْرَجُه فَلَْيَتَوضَّأْ : ، قَالَ  الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد الْجَُهنِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
دَّثَنِي أَبِي ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْبَراِهيَم بن سَْعٍد ، َح -٥٠٧٢

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : َوةَ بن الزَُّبْيرِ ، َعْن زَْيِد بن َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، قَالَ ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْر
  .َمْن َمسَّ فَْرَجُه فَلَْيَتَوضَّأْ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد
بن أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن خَاِلٍد الَْوهْبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد َحدَّثََنا  -٥٠٧٣

بن َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، ِد إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْبَراهِيَم بن الْحَارِثِ التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َزْي
  .لَْوال أَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي َألَمرُْتُهْم بِالسَِّواِك ِعْنَد كُلِّ َصالٍة : َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  دَّثََنا َيْعلَى بن ُعَبْيٍد ، حَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َح -٥٠٧٤
لٍ ، َوَيْعلَى بن ُعبَْيٍد ، َعْن َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْي

  ارِِث ، َعْنُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِبَْراهِيَم بن الَْح

لَْوال أَنْ أَُشقَّ َعلَى : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد ، قَالَ 
اَك ِمْنُه مَْوِضَع الْقَلَمِ ِمْن أُذُِن الْكَاِتبِ ، كُلََّما قَاَم إِلَى أُمَِّتي ألََمْرتُُهْم بِالسَِّواِك ِعْنَد كُلِّ َصالٍة ، فَكَانَ زَْيٌد َيَضُع السَِّو

  .الصَّالِة اسَْتاَك 



  ُبْسُر بن سَِعيٍد ، َعْن زَْيِد بن َخاِلٍد
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن ، ح -٥٠٧٥
َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ الْقَنَّاُد ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي : َنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَطَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُدُرْسَت ، قَاال َوَحدَّثَ

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن ُبْسرِ بن َسِعيٍد ، َعْن زَْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، َعْن َرُسولِ
  .َمْن َجهََّز غَازًِيا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَقَْد غََزا ، َوَمْن َخلََف غَازًِيا ِفي أَْهِلِه بَِخْيرٍ فَقَْد غََزا : 

بن ُمَحمَّدٍ النَّاِقُد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن السَّرِيِّ بن ِمهَْرانَ الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َعْمُرو -٥٠٧٦
َخاِلٍد الْجَُهنِيِّ ، قَالَ  أََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن ُبْسرِ بن َسعِيٍد ، َعْن َزْيِد بن

  .َمْن َجهََّز غَازًِيا فَقَْد غََزا ، َوَمْن َخلَفَُه بَِخْيرٍ فَقَْد غََزا : للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ا: 
  َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، ح -٥٠٧٧

  ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، حَوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِ
  َوَحدَّثَنَا

ْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، قَالُوا ، الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َوُعَب
هُ َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن ُبْسرِ بن َسِعيٍد ، َعْن زَْيِد بن َخاِلٍد ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللََّحدَّثََنا شَْيَبانُ ، َعْن 
  .ْد غََزا َمْن َجهََّز غَازًِيا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَقَْد غََزا ، َوَمْن َخلََف غَازًِيا ِفي أَْهِلِه فَقَ: َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، ح -٥٠٧٨
َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن َعلْقََمةَ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َحدَّثَنِي َيْحَيى : َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، قَاال 

ي نِي ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن ثَْوَبانَ ، وَأَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُبْسرِ بن َسعِيٍد ، َحدَّثَنِبن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثَ
يلِ اللَِّه فَقَْد غََزا ، َوَمْن َمْن َجهََّز غَازًِيا ِفي َسبِ: زَْيُد بن َخاِلٍد الُْجَهنِيُّ ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  .َخلََف غَازًِيا ِفي أَْهِلِه فَقَْد غََزا 
 ، َحدَّثََنا حَْرُب َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ -٥٠٧٩

قَالَ : َيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن ُبْسرِ بن سَِعيٍد ، َعْن َزْيدِ بن َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، قَالَ بن َشدَّاٍد ، َعْن َيْح
  .فَقَْد غََزا َمْن َجهََّز غَازًِيا فَقَْد غََزا ، َوَمْن َخلََف غَازًِيا ِفي أَْهِلِه بِخَْيرٍ : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الَْمقَْعُد ، َحدَّثََنا َعْبُد -٥٠٨٠

  الَْوارِِث بن َسِعيٍد ، ح
ن سَِعيٍد ، َويَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ ، كالمها ، َعْن َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ب

َعْن زَْيِد بن َخاِلدٍ ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُبْسرِ بن َسِعيٍد ، 
َمْن َجهََّز غَازًِيا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَقَْد غََزا ، َوَمْن َخلََف غَازًِيا ِفي أَْهِلِه : لََّم ، قَالَ الُْجهَنِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .بِخَْيرٍ فَقَْد غََزا 
  َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ ، ح -٥٠٨١

َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث : بن َرَشِد بن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَْحَمُد 
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، لَّ، أَنَّ ُبكَْيَر بن اَألَشجِّ ، َحدَّثَُه أَنَّ ُبْسَر بن َسعِيٍد َحدَّثَُه ، َعْن َزْيدِ بن َخاِلٍد ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َص

  .َمْن َجهََّز غَازًِيا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَقَْد غََزا ، َوَمْن َخلَفَُه ِفي أَْهِلِه بَِخْيرٍ فَقَْد غََزا : قَالَ 



  ُد الَْعزِيزِ بن أَبِي َحازِمٍ ، حَحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا عَْب -٥٠٨٢
 الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َوَحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد

رِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ ، َعْن ُبْسرِ بن َسعِيٍد ، َعْن َزْيدِ بن َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، ِكالُهَما ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، َعْن ُبكَْي
  َمْن َجهََّز غَازًِيا أَْو: َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
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  .َخلَفَُه ِفي أَْهِلِه فَقَْد غََزا 
  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ح -٥٠٨٣

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، أَْخبََرنِي : صَاِلحٍ ، قَاال َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن 
ةَ ، َعْن ُبْسرِ ُموَسى بن َيْعقُوَب ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعْبِد اللَِّه بن سَُراقَ

َمْن َجهََّز غَازًِيا فَلَُه ِمثْلُ : ، أَخَْبَرُه أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ بن َسِعيٍد ، أَنَّ زَْيَد بن َخاِلٍد الُْجَهنِيَّ 
  .ثُمَّ أَْخبََرنِيَها ُبْسرُ بن َسِعيٍد : أَجْرِِه ، َوَمْن َخلََف غَازًِيا ِفي أَْهِلِه فَلَُه ِمثْلُ أَجْرِِه ، قَالَ اْبُن ِشَهابٍ 

ْسحَاَق ، َعْن دَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا خَاِلٌد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إَِح -٥٠٨٤
َمْن َجهََّز : َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  ُمَحمَِّد بن َزْيٍد ، َعْن ُبْسرِ بن َسِعيٍد ، َعْن زَْيِد بن خَاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه
  .فََق فَلَُه ِمثْلُ أَْجرِِه غَازًِيا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَلَُه ِمثْلُ أَْجرِِه ، َوَمْن َخلََف غَازًِيا ِفي سَبِيلِ اللَِّه ِفي أَْهِلِه بَِخْيرٍ وَأَْن

أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرنِي الثَّْورِيُّ ، َومَاِلٌك ، َعْن أَبِي النَّْضرِ ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، -٥٠٨٥
 أَْرَسلَنِي أَُبو ُجهَْيمٍ األَْنَصارِيُّ إِلَى زَْيِد بن خَاِلدٍ الُْجهَنِيِّ ، أَْسأَلُُه َما َسِمْعَت ِمْن َرُسولِ اللَِّه: ُبْسرِ بن سَِعيٍد ، قَالَ 

  َألنْ َيقُوَم ِفي: َسِمْعُتُه ، َيقُولُ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الرَُّجلِ َيُمرُّ َبْيَن َيَديِ الُْمَصلِّي ؟ قَالَ َصلَّى 

أَْرَبِعَني َشهًْرا ، أَْو أَْرَبِعنيَ فَال أَْدرِي أَقَالَ أَْرَبِعَني َسَنةً ، أَوْ : َمقَاِمِه أَْرَبِعنيَ َخْيٌر ِمْن أَنْ َيُمرَّ َبْيَن َيَديِ الُْمَصلِّي ، قَالَ 
  .َيْوًما 

  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، ح -٥٠٨٦
، َحدَّثََنا سَاِلمُ أَُبو النَّْضرِ ، َعْن  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ: َوثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ ، قَاال 

ِمعَ أَْرَسلَنِي أَُبو الْجَُهْيمِ اْبُن أُْخِت أَُبيِّ بن كَْعبٍ إِلَى َزْيِد بن َخاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، أَْسأَلُُه َما الَِّذي َس: ُبْسرِ بن سَِعيٍد ، قَالَ 
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َمارِّ َبْيَن َيَديِ الُْمصَلِّي ؟ فََسأَلُْتُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الْ

، أَْو أَْرَبِعَني َشْهًرا ،  َألنْ َيقُوَم أََحدُكُْم أَْرَبِعَني َخْيٌر لَُه ِمْن أَنَّ َيُمرَّ َبْيَن َيَديِ الُْمَصلَّى ، ال َيْدرِي أَْرَبِعَني َسَنةً: ، َيقُولُ 
  .أَْو أَْرَبِعَني َيْوًما 

ثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّ -٥٠٨٧
ْسرِ بن َسعِيٍد ، َعْن َزْيِد بن خَاِلدٍ الُْجهَنِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سُِئلَ َعنِ الضَّحَّاِك بن ُعثَْمانَ ، َعْن ُب

َها ، فَإِنْ َجاءَ َعرِّفَْها َسَنةً ، فَإِنْ َجاَء َصاِحبَُها ، َوإِال فَاْعرِْف ِعفَاَصَها َووِكَاَءَها َوَعَددََها ، ثُمَّ كُلْ: َعنِ اللُّقَطَِة ؟ قَالَ 
  .َصاِحُبَها فََردََّها إِلَْيِه 

  وَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُب -٥٠٨٨

أَُبو النَّْضرِ ، َعْن ُبْسرِ بن َسعِيٍد ، َعْن َزْيِد بن خَاِلدٍ الُْجهَنِيِّ ، أَنّ  َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا الضَّحَّاُك بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثَنِي
َعرِّفَْها َسَنةً ، فَإِِن اْعُترِفَْت فَأَدَِّها وَإِال فَاْعرِْف ِعفَاَصَها : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سُِئلَ َعنِ اللُّقَطَِة ؟ فَقَالَ 

  .َدَها ، فَإِنْ َجاَء صَاِحُبَها فَأَدَِّها َوَعَد
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح -٥٠٨٩



َعْن َعْبدِ بن الُْمفَضَّلِ ، َوَحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن الُْمفَضَّلِ الَْغالبِيُّ ، قَاال ، َحدَّثََنا بِْشُر 
خَاِلٍد ، أَنّ  الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ ، َعْن ُبْسرِ بن َسِعيٍد ، َعْن زَْيِد بن

  .خُْرْجَن َتِفالٍت ال َتْمَنعُوا إَِماَء اللَِّه الَْمَساجَِد َولَْي: النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
أَْخَبَرَنا َخاِلٌد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن : أََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، قَالَ : َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، قَالَ  -٥٠٩٠

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : خَاِلٍد ، قَالَ  إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُبْسرِ بن َسِعيٍد ، َعْن زَْيِد بن
  .ال َتْمَنعُوا إَِماَء اللَِّه الَْمسَاجَِد َولَْيْخُرْجَن تَِفالٍت : َوَسلََّم 
َنا أَُبو اَألسَْوِد النَّْضرُ بن َعْبِد َحدَّثَ: َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ ، وَالِْمقَْداُم بن َداُوَد الِْمصْرِيَّاِن ، قَاال  -٥٠٩١

 بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، قَالَ الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ ، َعْن ُبْسرِ بن َسِعيٍد ، َعْن زَْيِد
  َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: 

ْزٌق َساقَهُ َمْن َبلََغُه َمْعُروٌف ِمْن أَِخيِه ِمْن غَْيرِ َمْسأَلٍَة َوال إِشَْراٍف فَلَْيقَْبلُْه َوال َيرُدَُّه ، فَإِنََّما ُهَو رِ: َم ، َيقُولُ َعلَْيِه َوَسلَّ
  .اللَُّه إِلَْيِه 

  َعطَاُء بن َيَسارٍ ، َعْن زَْيِد بن َخاِلٍد
دَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن َسْعٍد ، َعْن زَْيِد بن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َح -٥٠٩٢

فَأَْحَسَن َمْن َتَوضَّأَ :  قَالَ أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن زَْيِد بن َخاِلٍد ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه
نَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي ُوُضوَءُه ، ثُمَّ َصلَّى َركَْعَتْينِ ال َيْسُهَو ِفيهَِما غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَ

ْيِد بن أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن زَْيِد بن خَاِلٍد ، َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الْحَُبابِ ، َعْن ِهَشامِ بن َسْعٍد ، َعْن َز
  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه 

ن أََبانَ ، َعْن زَْيِد بن أَسْلََم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحيَّانَ الَْمازِنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ب -٥٠٩٣
َمْن َتَوضَّأَ فَأَْحَسَن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، قَالَ 

  .ِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه الُْوُضوَء ، ثُمَّ َصلَّى َركْعََتْينِ ال َيْسُهَو ِفيهَِما غُ
  َعْبُد اللَِّه بن قَْيسِ بن َمْخَرَمةَ ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، ح -٥٠٩٤
  يُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن َعْبِد اللَِّه بنَوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِ

َألْرُمقَنَّ َصالةَ : ، أَنَُّه قَالَ  أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن قَْيسِ بن َمْخَرَمةَ ، أَْخبََرُه ، َعْن َزْيِد بن خَاِلدٍ الُْجهَنِيِّ
اللَّْيلَةَ ، فََتَوسَّْدُت َعتََبَتُه أَْو فُْسطَاطَُه ، فََصلَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، ثُمَّ صَلَّى َركَْعَتْينِ ُدونَ قَْبلَُهَما َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِ ، ثُمَّ َصلَّى َركَْعَتْينِ طَوِيلََتْينِ ، ثُمَّ َصلَّى َركْعََتْينِ ، َوُهَما ُدونَ اللََّتْينِ 
، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر بن  اللََّتْينِ قَْبلَُهَما ، ثُمَّ َصلَّى َركْعََتْينِ ُدونَ اللََّتْينِ قَْبلَُهَما ، ثُمَّ أَْوَتَر ، فَذَِلَك ثَالثَ َعْشَرةَ

َنا ُزهَْيُر بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرِ بن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثَ
  .ِمثْلَُه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن قَْيسٍ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، 

  انُ ، َعْن زَْيِد بن َخاِلٍدأَُبو َصاِلحِ السَّمَّ
ِعيٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن سَْعٍد ، َعْن َيحَْيى بن َس -٥٠٩٥

قَُرْيشٌ : ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َيْعقُوَب بن إِْبَراِهيَم ، َعْن أَبِي صَاِلحِ السَّمَّانَ ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد



  .َوَرُسوِلِه َموْلَى  َواَألْنصَاُر وَأَْسلَُم َوِغفَاُر َوُمزَْيَنةُ ، َوَمْن كَانَ ِمْن ُجَهْيَنةَ وأَْشَجَع َموَاِلي لَْيسَ لَُهْم ُدونَ اللَِّه
  ْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َيحَْيى بنَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَ -٥٠٩٦

 الُْجهَنِيِّ ، أَنّ َسِعيٍد ، َعْن َيْعقُوَب بن َخاِلٍد ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ السَّمَّاِن ، قَالَ َيحَْيى ال أَْعلَُمُه إِال َعْن زَْيِد بن خَاِلٍد
قُرَْيٌش وَاألَْنَصاُر وَأَْسلَُم َوِغفَاُر َوَمْن كَانَ ِمْن أَْشَجَع َوُجَهْيَنةَ ُحلَفَاُء َموَاِلي : اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َرسُولَ

  .لَْيسَ لَُهْم ُدونَ اللَِّه َوَرسُوِلِه َموْلًى 
  ِلٍدَيزِيُد َمْولَى الُْمْنبَِعِث ، َعْن َزْيِد بن خَا

ِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َربِيَعِة بن أَبِي َعْب -٥٠٩٧
إِلَى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَسَأَلَُه َعنِ َجاَء أَعَْرابِيٌّ : َيزِيَد َمْولَى الُْمْنبَِعِث ، َعْن َزْيِد بن خَاِلدٍ الُْجهَنِيِّ ، قَالَ 

وَِعاَءَها ، فَإِنْ َجاَء َصاحُِبَها فَاْدفَْعَها إِلَْيِه وَإِلَّا : َعرِّفَْها َسَنةً ، ثُمَّ اْعرِْف ِعفَاَصَها َووِكَاَءَها ، أَْو قَالَ : اللُّقَطَِة ، فَقَالَ 
  .وِ اْسَتْمِتْع بَِها فَاْسَتْنِفقَْها أَ
  .إِنََّما ِهَي لََك أَْو َألخِيَك أَْو ِللذِِّئبِ : َيا َرسُولَ اللَِّه ، َضالَّةُ الْغََنمِ ؟ قَالَ : قَالَ  -٥٠٩٨
ا َوسِقَاُؤَها ، َوَترِدُّ الَْماءَ َما لََك َولََها ؟ َمَعَها ِحذَاُؤَه: فََسأَلَُه َعْن َضالَِّة اإلِبِلِ فََتَغيََّر َوْجُهُه ، فَقَالَ : قَالَ  -٥٠٩٩

  .َوَتأْكُلُ الشََّجَر ، َدْعَها حَتَّى َيلْقَاَها َربَُّها 
نِ ، َعْن َيزِيَد َموْلَى َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن َربِيَعِة بن أَبِي َعْبِد الرَّْحَم -٥١٠٠

َجاَء َرُجلٌ إِلَى إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَُه َعنِ اللُّقَطَِة : ُمْنبَِعِث ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، قَالَ الْ
  ؟

  .ا ، َوإِال فَشَأُْنَك بَِها اْعرِْف ِعفَاَصَها َووِكَاَءَها ، ثُمَّ َعرِّفَْها َسَنةً ، فَإِنْ َجاَء صَاِحُبَه: فَقَالَ 
  .لََك أَْو َألِخيَك أَوْ ِللذِّئْبِ : فََضالَةُ الَْغَنمِ ؟ قَالَ : قَالَ  -٥١٠١
قَاَها َما لََك َولََها ؟ َمَعَها ِسقَاُؤَها َوِحذَاُؤَها ، َترُِد الَْماَء َوَتأْكُلُ الشََّجَر حَتَّى َيلْ: فََضالَةُ اإلِبِلِ ؟ قَالَ : قَالَ  -٥١٠٢

  .َربَُّها 
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ ، ح -٥١٠٣

  َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ ، ح
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد ، َوَربِيَعةَ بن : ةَ ، قَالُوا َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َعاِئَش

لَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َيزِيَد مَْولَى الُْمْنَبِعِث ، َعْن زَْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، أَنَّ َرُجال َسأَلَ َسأَ
  .َما لََك وَلََها ؟ َمَعَها ِسقَاُؤَها َوِحذَاؤَُها ، َتأْكُلُ الشََّجَر َوَترِدُ الَْماَء حَتَّى يَأِْتَيَها َباِغيَها : َسلََّم َعْن َضالَِّة اإلِبِلِ ؟ فَقَالَ َو

  .ئْبِ ِهَي لََك أَْو َألخِيَك أَْو ِللذِّ: ثُمَّ سَأَلَُه َعْن َضالَِّة الَْغَنمِ ؟ فَقَالَ  -٥١٠٤
اْعرِْف ِعفَاَصَها َوَعَدَدَها ، فَإِنْ َجاَء صَاِحُبَها فََعَرفََها فَاْدفَْعَها إِلَْيِه ، َوإِال فَهِي : ثُمَّ سَأَلَُه َعنِ اللُّقَطَِة ؟ فَقَالَ  -٥١٠٥

  .لََك 
حٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِل -٥١٠٦

خَاِلدٍ الُْجهَنِيِّ ، أَنَّ َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى ، َعْن رَبِيَعةَ بن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َيزِيَد ، َمْولَى الُْمْنبَِعِث ، َعْن َزْيِد بن 
  َرُجال



اْعرِْف ِعفَاَصَها : َيا َرسُولَ اللَِّه ، أَْخبِْرنِي َعنِ اللُّقَطَِة ؟ فَقَالَ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َسأَلَ َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه صَلَّ
  .َووِكَاَءَها ، ثُمَّ َعرِّفَْها َسَنةً ، فَإِنْ أََتى َباِغيَها فَُردََّها َعلَْيِه ، َوإِال فَاْسَتْنِفقَْها 

  .ُخذَْها فَإِنََّما ِهَي لََك أَوْ َألخِيَك أَْو لِلذِِّئبِ : رْنِي َعْن َضالَِّة الْغََنمِ ؟ قَالَ فَأَْخبِ: قَالَ  -٥١٠٧
 فَأَْخبِرْنِي ، َعْن َضالَِّة اإلِبِلِ ؟ فََغِضَب فََغِضب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى اْحمَرَّْت: قَالَ  -٥١٠٨

  .َها َما لََك َولََها ؟ َمَعَها ِحذَاؤَُها َوِسقَاُؤَها ، َترُِد الَْماَء َوَتأْكُلُ الشََّجَر ، َدْعَها حَتَّى َيلْقَاَها َصاحُِب: ثُمَّ قَالَ َوْجَنَتاُه ، 
، َعْن ُعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ ، أَنَّ َحدَّثََنا َحاِمُد بن َسْعَدانَ بن يَزِيَد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُرْمحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ  -٥١٠٩

، أَنَُّه َسأَلَ َرسُولَ اللَّهِ  َربِيَعةَ بن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ ، أَْخَبَرُه ، َعْن َيزِيَد َمْولَى الُْمْنبَِعِث ، َعْن َزْيِد بن خَاِلدٍ الُْجهَنِيِّ
  .ِهَي لََك أَْو َألِخيكَ أَْو ِللذِِّئبِ : فَقَالَ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َضالَِّة الَْغَنمِ ؟

َما لََك َوِلضَالَِة اإلِبِلِ ؟ َمَعَها ِسقَاُؤَها َوِحذَاُؤَها ، َترُِد الَْماَء َوَتأْكُلُ الشََّجَر : َوَسأَلَُه َعْن َضالَّةِ اِإلبِلِ ؟ فَقَالَ  -٥١١٠
  .، أَْتُركَُها حَتَّى َيلْقَاَها َربَُّها 

و بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُر -٥١١١
  :اِلٍد الُْجهَنِيِّ ، قَالَ الَْحارِِث ، أَنَّ َربِيَعةَ بن أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثَُه ، َعْن َيزِيَد مَْولَى الُْمْنَبِعِث ، َعْن زَْيِد بن َخ

َيا َرُسولَ اللَِّه ، اللُّقَطَةُ ، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَّهِ : أََتى َرُجلٌ إِلَى إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأََنا َمَعُه ، فَقَالَ 
  .نْ لَْم يَأِْت لََها طَاِلٌب فَاْسَتْنِفقَْها َعرِّفَْها َسَنةً ، فَإِ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .ِهَي لََك أَوْ َألخِيَك أَْو لِلذِّئْبِ : َيا َرسُولَ اللَِّه ، فَكَْيفَ َتَرى ِفي َضالَِّة الْغََنمِ ؟ قَالَ : فَقَالَ  -٥١١٢
فََغِضَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى :  َيا َرسُولَ اللَِّه ، فَكَْيفَ َتَرى ِفي َضالَِّة اإلِبِلِ ؟ قَالَ: قَالَ  -٥١١٣

  .َما لََك َولََها ؟ َمَعَها ِحذَاؤَُها َوِسقَاُؤَها ، وََترُِد الَْماَء َوَتأْكُلُ الشََّجَر ، حَتَّى َيلْقَاَها َربَُّها : اْحَمرَّ َوْجُهُه ، ثُمَّ قَالَ 
َر السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َجْعفَرٍ ، أَْخبََرنِي َربِيَعةُ بن َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَم -٥١١٤

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِيَّ صَلَّى اأَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َيزِيَد مَْولَى الُْمْنَبِعِث ، َعْن زَْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، أَنَّ َرُجال َسأَلَ النَّ
  .َعرِّفَْها َسَنةً ، ثُمَّ اْعرِْف وِكَاَءَها ، ثُمَّ اْسَتْنِفْق بَِها ، فَإِنْ َجاَء َربَُّها فَأَدَِّها إِلَْيِه : ، َعنِ اللُّقَطَِة ؟ فَقَالَ 

  .نََّما ِهَي لََك أَْو َألخِيَك أَْو ِللذِِّئبِ ُخذَْها فَإِ: َيا َرسُولَ اللَِّه ، فَضَالَةُ الَْغَنمِ ؟ فَقَالَ : فَقَالَ  -٥١١٥
َتاهُ أَوِ َيا َرسُولَ اللَِّه ، فَضَالَةُ اإلِبِلِ ؟ فََغِضَب َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى اْحَمرَّْت َوْجَن: قَالَ  -٥١١٦

  .َها ِحذَاؤَُها َوِسقَاُؤَها ، َحتَّى َيلْقَاَها رَبَُّها َما لََك َولََها ؟ َمَع: اْحَمرَّ َوْجُهُه ، ثُمَّ قَالَ 
  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن -٥١١٧

 بن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَالَ الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َيحَْيى بن َسِعيٍد ، َوَربِيَعةَ
َيا َرُسولَ اللَِّه ، َما َتقُولُ ِفي َضالَّةِ اِإلبِلِ ؟ فََغِضَب وَاْحَمرَّتْ : َء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َجا: 

  .شَْرُب ِمَن الَْماِء ، حَتَّى َيجَِدَها َربَُّها َما لََك وَلََها ؟ َمَعَها الِْحذَاُء َوالسِّقَاُء ، َتأْكُلُ ِمَن الشََّجرِ َوُت: َوْجَنَتاُه ، قَالَ 
  .لََك أَْو َألِخيَك أَوْ ِللذِِّئبِ : فََضالَةُ الَْغَنمِ ؟ قَالَ : قَالَ  -٥١١٨
بِمَاِلَك ، َحدَّثََنا  اْعرِْف ِعفَاَصَها َووِكَاَءَها ، ثُمَّ َعرِّفَْها ، فَإِنْ لَْم ُتعْرِْف فَاْخِلطَْها: فَاللُّقَطَةُ ؟ قَالَ : قَالَ  -٥١١٩

يَعةَ ، َعْن َيزِيَد َموْلَى ُمْصَعُب بن إِْبَراهِيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َربِ
  . .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه الُْمْنبَِعِث ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى 

دَّثََنا إِْبَراِهيمُ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعِليٍّ الَْجاُروِديُّ النَّْيسَابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحفْصٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َح -٥١٢٠



ِه بن يَزِيَد ، َعْن أَبِيِه يَزِيَد َموْلَى الْمُْنَبِعِث ، َعْن َزْيدِ بن َخاِلٍد الْجَُهنِيِّ بن طَْهَمانَ ، َعْن َعبَّاِد بن إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد اللَّ
  .لََك أَوْ َألخِيَك أَْو لِلذِِّئبِ : ُسِئلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َضالَّةِ الْغََنمِ ؟ فَقَالَ : ، قَالَ 
َمَعُه ِحذَاُؤُه وِسقَاُؤُه ، َيرُِد الَْماَء َوَيْرَعى الشََّجَر : َضالَّةِ الْبَِعريِ ؟ فََغِضَب َواْحَمرَّ َوْجُهُه ، َوقَالَ  َوُسِئلَ َعْن -٥١٢١

.  
  َوُسِئلَ -٥١٢٢

رِْف وِكَاَءَها أَْو ِعفَاصََها ، ثُمَّ اْجَعلَْها ِفي َعرِّفَْها َحْوال ، فَإِنْ َجاَء َصاحُِبَها فَاْدفَْعَها إِلَْيِه ، وَإِال فَاْع: َعنِ اللُّقَطَِة ؟ فَقَالَ 
  .َماِلَك ، فَإِنْ َجاَء َصاحُِبَها َدفَْعُتَها إِلَْيِه 

  َصاِلُح بن َنْبَهانَ َموْلَى التَّْوأََمِة ، َعْن زَْيِد بن خَاِلٍد
َتْيَبةَ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن صَاِلحٍ َمْولَى َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن قُ -٥١٢٣

كُنَّا ُنَصلِّي َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمغْرَِب ثُمَّ نَْنَصرِفُ : التَّْوأََمِة ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، قَالَ 
  .السُّوَق َوإِنَّهُ ِلُيَرى َمْوِقُع َنْبِلِه َحتَّى َنأِْتَي 
ثَنِي أَبِي ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي َرِحَمُه اللَُّه ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْشَجِعيُّ ، َحدَّ -٥١٢٤

كُْنُت أُصَلِّي َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى : ِمْعُت زَْيَد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيَّ ، َيقُولُ َس: ُسفَْيانَ ، َعْن َصاِلحٍ َموْلَى التَّْوأََمِة ، قَالَ 
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ أَخَْرُج إِلَى السُّوقِ ، فَلَْو أَْرِمي َألْبَصْرُت َمَواِقعَ َنْبِلي 

بَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْع -٥١٢٥
لَّمَ َما كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: زَاِئَدةَ ، َحدَّثَنِي أَُبو أَيُّوَب ، َعْن َصاِلحٍ ، َعْن زَْيِد بن خَاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، قَالَ 

  .َيْخُرُج ِمْن َشْيٍء ِلَشْيٍء ِمَن الصَّلََواتِ َحتَّى َيْستَاَك 
  أَُبو حَْربِ بن َزْيِد بن َخاِلٍد الْجَُهنِيُّ ، َعْن أَبِيِه

  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ ، َحدَّثَنَا -٥١٢٦

  أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، ح
َحدَّثََنا قَُداَمةُ بن ُمَحمٍَّد اَألْشجَِعيُّ ، َحدَّثَنِي َمْخَرَمةُ : ن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َعْبِد اللَِّه ، قَاال َوَحدَّثََنا َعِليُّ ب

أَْشَهُد َعلَى أَبِي َزْيِد بن : قَالَ بن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي حَْربِ بن زَْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، 
أَنَُّه َمْن شَهَِد أَنَّ ال إِلََه إِال اللَّهُ : أَْرَسلَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُبشُِّر النَّاَس : َخاِلٍد الْجَُهنِيِّ ، أَنَُّه قَالَ 

َعْن َعْبِد ، اِلدُ بن زَْيِد بن َخاِلٍد الُْجَهنِيُّ َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الّدبرِيُّ َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه فَلَُه الَْجنَّةُ ، َخ
َعنِ النَّبِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخاِلدِ بن َزْيدِ بن َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، ِعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ ، َعْن َمْعَمرٍ ، الرَّزَّاقِ 

  .بَِحِديثِ اللُّقَطَِة ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن زَْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيُّ ، َعْن أَبِيِه

ا َمْعُن بن ِعيَسى ، َحدَّثََنا اْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّدِ بن َعْرَعَرةَ ، َحدَّثََن -٥١٢٧
َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعنِ  أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن زَْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

  .الُْخلَْسِة وَالنُّْهَبِة 
  امٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، حَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّ -٥١٢٨



َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، : َوثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاال 
  َمنِ بن زَْيِدَعْن َمْولَى ُجَهْيَنةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْح

  .بن َخاِلٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ َنَهى َعنِ النُّْهَبِة وَالُْمثْلَِة 
  أَيُّوُب بن َخاِلٍد األَْنَصارِيُّ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد

َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحَبابِ ، َعْن ُموَسى بن ُعبَْيَدةَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليلٍ الَْعَنزِيُّ ،  -٥١٢٩
كُْنُت أََنا َوصَاِحٌب ِلي َيْوَم َخيَْبَر ِفي : الرََّبِذيِّ ، أَخَْبرَنِي أَيُّوُب بن خَاِلدٍ اَألْنصَارِيُّ ، َعْن َزْيدِ بن َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، قَالَ 

َوَسلََّم َحرََّم نِكَاحَ  ُنَماِكُس امَْرأَةً ِفي اَألَجلِ وَتَماكَْسَنا ، فَأَتَاَنا آٍت فَأَخَْبَرَنا ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الُْمْتَعِة
  .الُْمْتَعِة ، َوَحرََّم أَكْلَ كُلِّ ِذي َنابٍ ِمَن السَِّباعِ َوالُْحُمرِ اإلِْنِسيَِّة 

  بِي َرَباحٍ ، َعْن زَْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيَِّعطَاُء بن أَ
ٍء ، َعْن َزْيِد َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َعطَا -٥١٣٠

َمْن فَطََّر َصاِئًما فَلَُه ِمثْلُ أَْجرِِه ِمْن غَْيرِ أَنْ َينْقُصَ : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َص: بن َخاِلٍد الْجَُهنِيِّ ، قَالَ 
أَْجرِِه َشْيءٌ  غَْيرِ أَنْ َيْنقَُص ِمْنِمْن أَْجرِِه َشْيٌء ، َوَمْن َجهََّز حَاجا أَْو جَهََّز غَازًِيا أَْو َخلَفَُه ِفي أَْهِلِه ، فَلَُه ِمثْلُ أَْجرِِه ِمْن 

.  
ن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َعْن َرْوحِ ب -٥١٣١

: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ  َوُسفَْيانُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ
  َمْن

  .جُورِِهْم َشْيٌء فَطََّر َصاِئًما أَوْ َجهََّز غَازًِيا أَْو َجهََّز حَاجا ، فَإِنْ لَُه ِمثْلَ أُجُورِِهْم ِمْن غَْيرِ أَنْ َينْقَُص ِمْن أُ
ِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َجْعفَرِ بن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْرا -٥١٣٢

َوَسقَاُه ، َمْن فَطََّر َصاِئًما أَطَْعَمُه : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعطَاٍء ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، قَالَ 
  .كَانَ لَُه ِمثْلُ أَْجرِِه ِمْن غَْيرِ أَنْ َينْقَُص ِمْن أَْجرِهِ َشْيٌء 

، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ  -٥١٣٣
َمْن فَطََّر َصاِئًما أَوْ أََحجَّ َرُجال أَْو : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َزْيِد بن َخاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، قَالَ  َربَاحٍ ، َعْن

  .َجهََّز غَازًِيا أَْو َخلَفَُه ِفي أَْهِلِه فَلَُه ِمثْلُ أَْجرِِه 
ُدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِشَهابٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَّ -٥١٣٤

َخلَفَُه َمْن َجهََّز غَازًِيا أَْو َحاجا أَوْ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعطَاٍء ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، قَالَ 
  .ِفي أَْهِلِه أَوفَطََّر صَاِئًما ، كَانَ لَُه ِمثْلُ أَْجرِِه ِمْن غَْيرِ أَنْ َيْنقَُصُه ذَِلَك 

َعْبِد  َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن يُوُسَف اَألْزَرُق ، َعْن -٥١٣٥
  قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: ن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َزْيِد بن َخاِلدٍ الُْجهَنِيِّ ، قَالَ اللَِّه ب

َمْن َجهََّز غَازًِيا ِفي َسبِيلِ َمْن فَطََّر َصاِئًما كَانَ لَُه مِثْلُ أَْجرِ الصَّاِئمِ ، وَإِنَُّه ال َينْقُُص ِمْن أَْجرِ الصَّاِئمِ َشْيٌء ، َو: َوَسلََّم 
  .اللَِّه أَْو َخلَفَُه ِفي أَْهِلِه فَإِنَّ لَُه ِمثْلَ أَْجرِ الْغَازِي ِفي أَنَُّه ال َينْقُُص ِمَن الْغَازِي َشْيٌء 

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه : َحمَِّد بن أَْسَماَء ، قَاال َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َعاِئَشةَ ، َوَعْبُد اللَِّه بن ُم -٥١٣٦



قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن الُْمبَاَرِك ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َزْيِد بن َخاِلدٍ الُْجهَنِيِّ ، قَالَ 
لُ أَْجرِِه ِفي أَنَّهُ ال َينْقُُص ِمْن أَْجرِ الصَّاِئمِ َشْيٌء ، َوَمْن َجهََّز غَازًِيا أَْو َخلَفَُه ِفي أَْهِلِه كَانَ َمْن فَطََّر َصاِئًما كُِتَب لَُه مِثْ: 

  .لَُه ِمثْلُ أَْجرِِه ِفي أَنَُّه ال َيْنقُُص ِمْن أَْجرِ الْغَازِي َشْيٌء 
، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َوَعْبدُ الرَّحِيمِ بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ -٥١٣٧

قَالَ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، قَالَ 
أَْو َخلَفَُه ِفي فَطََّر َصاِئًما كُِتَب لَُه مِثْلُ أَْجرِِه ِفي أَنَُّه ال َيْنقُُص ِمْن أَْجرِ الصَّاِئمِ َشْيٌء ، َوَمْن َجهََّز غَازًِيا  َمْن: َوَسلََّم 

  .أَْهِلِه كَانَ لَُه ِمثْلُ أَْجرِِه ِفي أَنَُّه ال َينْقُُص ِمْن أَْجرِ الْغَازِي َشْيٌء 
ْن َمُد بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن حَفْصٍ النُّفَْيِليُّ ، َحدَّثََنا َمْعِقلُ بن ُعبَْيِد اللَِّه ، َعَحدَّثََنا أَْح -٥١٣٨

  َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ ، َوِعكْرَِمةَ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلٍد

َمْن فَطََّر َصاِئًما كَانَ لَُه مِثْلُ أَْجرِِه َوال َينْقُُص ِمْن أَجْرِِه َشْيءٌ : ْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: الُْجهَنِيِّ ، قَالَ 
  .، َوَمْن َجهََّز غَازًِيا ِفي َسبِيلِ اللَِّه كَانَ لَُه مِثْلُ أَْجرِِه َوال َيْنقُُص ِمْن أَْجرِِه َشْيٌء 

َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن : ُد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب ، قَاال َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، وَُمَحمَّ -٥١٣٩
َمْن َجهََّز غَازًِيا ِفي سَبِيلِ اللَِّه أَوْ : قَْيسٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

َر َصاِئًما كَانَ لَُه مِثْلُ أَْجرِهِ لَفَُه ِفي أَْهِلِه بِخَْيرٍ كَانَ لَُه ِمثْلُ أَْجرِ الْغَازِي ِمْن غَْيرِ أَنَّ َينْقَُص ِمْن أَْجرِِه َشْيٌء ، َوَمْن فَطََّخ
.  

، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماعِيلَ الُْمؤَدُِّب ، َعْن َيْعقُوبَ  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن ُيوُنَس -٥١٤٠
َمْن فَطََّر َصاِئًما أَوْ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن َعطَاٍء ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد الْجَُهنِيِّ ، قَالَ 

  .لَُه مِثْلُ أُُجورِِهْم ِمْن غَْيرِ أَنْ َيْنقَُص ِمْن أُُجورِِهْم َشْيٌء  َجهََّز حَاجا أَْو غَازًِيا كَانَ
ْن َعْبِد الَْمِلِك ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك ، َع -٥١٤١

َصلُّوا ِفي ُبيُوِتكُْم َوال : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن َخاِلٍد الْجَُهنِيِّ ، قَالَ  َعْن َعطَاٍء ، َعْن َزْيِد
  .َتتَِّخذُوَها قُُبوًرا 

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثَنَا -٥١٤٢

صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ زَاِئَد
  .َصلُّوا ِفي ُبيُوِتكُْم َوال تَتَِّخذُوَها قُُبوًرا : ، أَنَُّه قَالَ 
ُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َوَعْبدُ الرَّحِيمِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْي -٥١٤٣

: لَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، قَالَ 
  .ال تَتَِّخذُوا ُبيُوِتكُْم قُُبوًرا َوَصلُّوا ِفيَها 
  أَُبو سَاِلمٍ الْجَْيَشانِيُّ ، َعْن َزْيِد بن َخاِلٍد

َرنِي َعْمُرو بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم ، أََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، أَْخَب -٥١٤٤
قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : ، قَالَ  الَْحارِِث ، أَنَّ َبكَْر بن سََواَدةَ ، َحدَّثَُه ، َعْن أَبِي سَاِلمٍ الَْجْيَشانِيِّ ، َعْن َزْيِد بن خَاِلدٍ الُْجهَنِيِّ

َعرِّفَْها ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ َمْن آَوى َضالَّةً فَُهَو ضَالٌّ َما لَْم ُي: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َجْيشَانِيِّ ، َعْن بن َمْعُروٍف ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث ، َعْن َبكْرِ بن سََواَدةَ ، َعْن أَبِي سَاِلمٍ الْ



  .لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه زَْيِد بن َخاِلٍد ، َعنِا
  زَْيُد بن كَْعبٍ السُّلَِميُّ ثُمَّ الَْبْهزِيُّ

إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن  -٥١٤٥
  ِعيَسى بن طَلَْحةَ ، َعْن ُعَمْيرِ بن َسلََمةَ َعْن

كَانَ بِبَْعضِ َواِدي الرَّْوَحاِء ،  الضَّْمرِيِّ ، َعنِ الَْبهْزِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرَج ُيرِيُد َمكَّةَ َحتَّى إِذَا
أِقرُّوٌه حَتَّى يَأِْتيَ َصاِحُبُه ، فَأََتى : ُروهُ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َوَجَد النَّاُس ِحمَاَر َوْحشٍ َعِقري ، فَذَكَ

رِّفَاقِ َوُهمْ َيا َرُسولَ اللَِّه َشأُْنكُمْ بَِهذَا الِْحمَارِ ، فَأََمَر أََبا َبكْرٍ أَنْ يَقِْسَمُه ِفي ال: الْبَْهزِيُّ َوكَانَ َصاِحَبُه ، فَقَالَ 
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ُمْحرُِمونَ ، ثُمَّ َمَرْرَنا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِاألُثَايِة إِذَا ظَْبٌي َواِقٌف ِفي ِظلٍّ ِفيِه سَْهٌم ، فَأََمَر َرُسولُ

  .َرُجال أَنْ َيِقَف ِعْنَدُه حَتَّى ُيْخبَِر َعْنُه النَّاَس 
  الدَِّثَنةِ اَألْنصَارِيُّ ثُمَّ ِمْن بين َبيَاضَةَزَْيُد بن 
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٥١٤٦

ِه األَْنَصارِيِّ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْمرِو بن َعْوٍف ، َوَعاِصمِ بن ثَابِِت بن اَألفْلَحِ بن كَانَ ِمْن َشأِْن ُخَبْيبِ بن َعْبدِ اللَّ: قَالَ 
ةَ َوَسلََّم َبَعثَُهْم ُعيُوًنا بَِمكَّ َعْمرِو بن َعْوٍف ، َوَزْيِد بن الدَِّثَنِة اَألْنَصارِيِّ ِمْن بين بََياَضةَ ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
ُهْم بنو ِلْحَيانَ ِمْن ُهذَْيلٍ ، ِلُيْخبُِروُه َخَبَر قُرَْيشٍ ، فََسلَكُوا َعلَى النَّْجِديَِّة حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالرَّجِيعِ ِمْن َنْجٍد ، اْعتََرَضْت لَ

بن الدَِّثَنِة فَأُْصِعَدا ِفي الْجََبلِ ، فَلَْم َيْسَتطِْعُهَما فَأَمَّا َعاِصُم بن ثَابٍِت فَضَاَربَ بَِسْيِفهِ َحتَّى قُِتلَ ، َوأَمَّا خَُبْيٌب َوَزْيُد 
  الْقَْوُم حَتَّى َجَعلُوا لَُهَما الُْعُهوَد

ْيٌب فَاْشَترَاُه ُعقَْبةُ بن ْيشٍ ، فَأَمَّا ُخَبَوالَْموَاِثيَق ، فََنَزال إِلَيْهِْم فَأَْوثَقُوُهَما رَِباطًا ثُمَّ أَقَْبلُوا بِهَِما إِلَى َمكَّةَ فََباُعوُهَما ِمْن قَُر
ن سَُوْيدِ بن َربِيَعةَ الَْحارِِث بن َنوْفَلٍ أَُخو ُحَسْينِ بن الَْحارِِث ، َوَشَركَُه ِفي اْبِتَياِعِه َمَعُه أَُبو إِهَابِ بن َعزِيزِ بن قَْيسِ ب

َعةَ أََخا َعاِمرِ بن َنْوفَلٍ ُألمِِّه ، أُمُُّهَما بنُت َنْهَشلٍ التَِّميِميَّةُ بن َعَدسِ بن َعْبِد اللَِّه بن دَارِمٍ ، َوكَانَ قَْيُس بن ُسوَْيِد بن رَبِي
يُّ ، ثُمَّ الذَّكَْوانِيُّ ، ، َوِعكْرَِمةُ بن أَبِي جَْهلٍ َواَألخَْنُس بن شُْرُنونَ بن ِعالجِ بن غُْبَرةَ الثَّقَِفيُّ َوُعبَْيَدةُ بن َحِكيمٍ السُّلَِم

 َعاِمرِ بن َبةَ بن َهمَّامِ بن َحْنظَلَةَ ِمْن بين َدارِمٍ ، َوبَنِي الَْحْضَرِميِّ َوسَْعَيةُ بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي قَْيسٍ ِمْن بينَوأَُميَّةُ بن ُعْت
َجَنُه ِعْنَدُه ِفي َدارٍ ، لَُؤيٍّ ، َوَصفَْوانُ بن أَُميَّةَ بن َخلَِف بن َوْهبٍ الُْجَمِحيُّ ، فََدفَُعوُه إِلَى ُعقَْبةَ بن الْحَارِِث ، فََس

ْنُه َوُتطِْعُمُه ، فَقَالَ لََها فََمكَثَ ِعْنَدُه َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيْمكُثَ ، َوكَاَنِت امَْرأَةٌ ِمَن آلِ ُعقَْبةَ بن الْحَارِِث بن َعاِمرٍ َتفَْتُح َع
اْبِغينِي َحِديَدةً أَْسَتِدفُّ بَِها ، أَيْ : ا أَرَاُدوا قَْتلُه أَخَْبَرْتُه ، فَقَالَ لََها إِذَا أَرَاَد الْقَْوُم قَْتِلي فَآِذنِينِي قَْبلَ ذَِلَك ، فَلَمَّ: 

َهلْ أَْمكََن اللَّهُ : ، فَقَالَ أَْحِلُق َعاَنِتي ، فََدَخلَ اْبُن الَْمْرأَةِ الَِّتي كَاَنْت تَْنجُِدُه َوالُْموَسى ِفي َيِدِه ، فَأََخذَ بَِيدِ الُْغالمِ 
إِنََّما كُْنُت َمازًِحا ، َوخََرَج بِِه الْقَْوُم الَِّذيَن َشَركُوا : َما َهذَا ظَنِّي بَِك ، ثُمَّ َناَولََها الُْموَسى ، فَقَالَ : ِمْنكُْم ؟ فَقَالَْت 
  ِفيِه ، َوَخَرَج

ْنِعيمِ َنَصبُوا ِتلَْك الَْخَشَبةَ ، فََصلَبُوُه َعلَْيَها ، َوكَانَ الَِّذي َمَعُهْم أَْهلُ َمكَّةَ ، َوخََرُجوا َمعَُهْم بَِخَشَبةٍ َحتَّى إِذَا كَاُنوا بِالتَّ
َحارِِث بن َعاِمرٍ ، َوكَانَ َوِلي قَْتلَُه ُعقَْبةُ بن الَْحارِِث ، َوكَانَ أَُبو ُحَسْينٍ ، َصِغًريا َوكَانَ َمَع الْقَْومِ ، َوإِنََّما قََتلُوُه بِالْ

أَطِْلقُونِي ِمَن الرَِّباطِ َحتَّى أَْركَعَ َركَْعَتْينِ ، فَأَطِْلقُوُه ، فََركََع : اِفًرا ، َوقَالَ لَُهمْ ُخَبْيٌب ِعْنَد قَْتِلِه قُِتلَ َيْوَم َبْدرٍ كَ
: ُهَما ، فَِلذَِلَك َخفَّفُْتُهَما ، َوقَالَ لَْوال أَنْ َتظُنُّوا أَنِّي َجزٌِع ِمَن الْمَْوِت لَطَوَّلُْت: َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِ ، ثُمَّ اْنَصَرَف ، فَقَالَ 



ي السَّالَم ، فََجاَء جِْبرِيلُ َعلَْيِه اللُُّهمَّ إِنِّي ال أَْنظُُر إِال ِفي َوْجِه َعُدوٍّ اللُُّهمَّ إِنِّي ال أَجُِد َرسُوال إِلَى َرُسوِلَك ، فََبلِّْغُه َعنِّ
اللَُّهمَّ أَْحصِهِْم : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَخَْبَرُه ذَِلَك ، َوقَالَ خَُبْيٌب َوُهْم َيْرفَُعوَنُه َعلَى الَْخَشَبِة السَّالُم إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ

لُوا َيْوَم َبْدرٍ ، فَلَمَّا يَن قُِتَعَدًدا ، َواقُْتلُْهْم َبَدًدا ، َوال ُتْبقِ ِمْنُهْم أََحًدا ، َوقََتلَ ُخَبْيَب بن َعِديٍّ أَْبَناُء الُْمْشرِِكنيَ الَِّذ
ال َواللَِّه الَْعِظيمِ َما أََحبُّ أَنْ : أَُتِحبُّ ُمحَمًَّدا َمكَاَنَك ؟ فَقَالَ : َوَضُعوا ِفيِه السِّالَح َوُهَو َمْصلُوٌب َنادُوُه ونَاَشُدوُه 

لَقَْد َجَمعَ اَألْحزَاُب حَْوِلي : ٌب ِحنيَ َرفَُعوُه َعلَى الَْخَشَبِة ُيفَدَِّينِي بَِشْوكٍَة ُيَشاكَُها ِفي قََدِمِه ، فََضِحكُوا ، َوقَالَ ُخَبْي
  وِيلٍ ُمَمنَّعِ إِلَى اللَِّهوأَلَّبُوا قََباِئلَُهْم َواْسَتْجَمعُوا كُلَّ َمْجَمعٍ َوقَدْ َجَمُعوا أَْبَناَءُهْم َونَِساءَُهْم َوقُرِّْبُت ِمْن جِذْعٍ طَ

ْرَبِتي َوَما أَْرَصدَ اَألْحزَاُب بِي ِعْنَد َمْصرَِعي فَذَا الْعَْرشِ صَبِّرْنِي َعلَى َما ُيرَاُد بِي فَقَْد َبضَُّعوا أَْشكُو غُْربَِتي َبْعَد كُ
حْفَلُ إِذَا ِمتُّ ي َما أَلَحِْمي َوقَْد يَِئَس َمطَْمِعي َوذَِلَك ِفي ذَاتِ اِإللَِه َوإِنْ َيَشأْ ُيبَارِْك َعلَى أَْوصَالِ ِشلْوٍ ُمَمزَّعِ لََعمْرِ
لٍَف ، فَقََتلَُه بِأَبِيهِ أَُميَّةَ بن ُمْسِلًما َعلَى أَيِّ َحالٍ كَانَ ِللَِّه َمْضجَِعي َوأَمَّا َزْيُد بن الدِِّثنَِّة فَاْشَترَاُه َصفَْوانُ بن أَُميَّةَ بن َخ

، فََدفََن َعْمُرو بن أَُميَّةَ ُخبَْيًبا ، َوقَالَ َحسَّانُ بن ثَابٍِت ِفي َشأِْن  َخلٍَف ، قََتلَُه نِْسطَاُس َموْلَى بين جَُمَح ، َوقُِتال بِالتَّْنِعيمِ
 َوكَاَنا قَِدًميا َيْركََبانِ لَْيَت خَُبْيًبا لَْم َتُخْنُه َدَماَمةٌ وَلَْيَت ُخبَْيًبا كَانَ بِالْقَْومِ َعاِلًما شََراَك ُزهَْيُر بن اَألغَرِّ َوَجاَمٌع: ُخَبْيبٍ 

  .َمَحارَِما أَجَْرُتْم فَلَمَّا أَنْ أََجرُْتْم غََدْرُتُم َوكُنُْتْم بِأَكَْناِف الرَّجِيعِ اللََّهازَِما الْ
  زَْيُد بن َعْبِد َربِّهِ اَألْنصَارِيُّ أَُبو َعْبِد اللَِّه الَِّذي أُرَِي النَِّداَء

  َمنِ اْسُمُه زَِياٌد
  َينْزِلُ ِمصَْر زَِيادُ بن الْحَارِِث الصُّدَاِئيُّ كَانَ

الرَّْحَمنِ بن زِيَاِد  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٥١٤٧
أََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََبايَْعُتُه ، : قَالَ  بن أَْنَعَم ، َعْن زَِياِد بن ُنعَْيمٍ ، َعْن زَِياِد بن الَْحارِِث الصَُّداِئيِّ ،

َيا َرسُولَ اللَِّه ُردَّ الْجَْيَش ، فَأََنا لََك بِإِْسالِمهِْم وطَاَعِتهِْم ، قَالَ : فََبلََغنِي أَنَُّه ُيرِيُد أَنْ يُْرِسلَ َجْيًشا إِلَى قَْوِمي ، فَقُلُْت 
  كََتَب إِلَيْهِْم ، فَأََتى َوفٌْدافَْعلْ ، فَ: 

َبلْ : َيا أََخا ُصَداَء إِنََّك لَُمطَاٌع ِفي قَْوِمَك ، قُلُْت : ِمْنُهُم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِإِْسالِمهِْم وطَاَعتِهِْم ، فَقَالَ 
َبلَى ، فَأَمََّرنِي َعلَيْهِْم ، فَكََتَب ِلي بِذَِلَك كَِتاًبا ، : مُِّرَك َعلَْيهِْم ؟ قُلُْت أَفَال أَُؤ: َهَداُهُم اللَُّه وَأَْحَسَن إِلَيْهِْم ، قَالَ 

ْسَنا ِمْن ارِِه ، فََنَزلَ مَْنزِال فَأَْعَرَوَسأَلُْتُه ِمْن َصَدقَاِتهِْم ، فَفََعلَ ، َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْومَِئٍذ ِفي َبْعضِ أَْسفَ
ا َتَحيََّن الصُّْبُح أَمََرنِي فَأَذَّْنُت ، أَوَّلِ اللَّْيلِ ، فَلَزِْمُتُه َوجََعلَ أَْصَحاُبُه َيْنقَِطُعونَ حَتَّى لَمْ َيْبَق َمَعُه َرُجلٌ ِمْنُهْم غَْيرِي ، فَلَمَّ

ُصبَُّه ِفي اإلَِناِء ثُمَّ ائْتِنِي بِِه ، فَأَتَْيُتُه ، : ِليلٌ ال َيكِْفيَك ، قَالَ َنَعْم ، قَ: َيا أََخا ُصَداَء َمَعَك َماٌء ؟ قُلُْت : ثُمَّ قَالَ ِلي 
َيا أََخا ُصَداَء لَْوال أَنِّي أَسَْتحْيِي ِمْن َربِّي : فَأَْدَخلَ َيَدُه ِفيِه ، فَرَأَْيُت َبْيَن كُلِّ إِْصَبَعْينِ ِمْن أَصَابِِعِه َعْيًنا َتفُوُر ، قَالَ 

فَاغَْتَرَف َمنِ اغَْتَرَف ، َوَجاَء بِاللٌ ِليُِقيَم ، فَقَالَ : َمْن كَانَ ُيرِيُد الُْوُضوَء ، قَالَ : نا َواْسَتقَْيَنا ، َناِد ِفي النَّاسِ لَسِقَي
لَمَّا َصلَّى الْفَْجَر أََتى أَْهلُ الَْمْنزِلِ َيْشكُونَ إِنَّ أََخا ُصَداَء أَذَّنَ ، َوَمْن أَذَّنَ فَُهَو ُيِقيُم ، فَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

وَأََنا ِفيهِْم ،  َيا َرسُولَ اللَِّه ، َحدِّثَْنا بَِما كَانَ بَْيَنَنا َوَبْيَن قَْوِمَنا ِفي الَْجاِهِليَِّة ، فَالَْتفََت إِلَى أَْصحَابِِه: َعاِملَُهْم ، َوَيقُولُونَ 
  :اِإلمَاَرِة لَِرُجلٍ ُمْؤِمنٍ ، فََوقََعْت ِفي َنفِْسي َوأََتاُه سَاِئلٌ فَسَأَلَُه ، فَقَالَ  ال َخْيَر ِفي: فَقَالَ 

إِنَّ اللََّه لَْم : فَأَْعِطنِي ِمَن الصََّدقَاِت ، فَقَالَ : َمْن َسأَلَ النَّاَس َعْن ظَْهرِ ِغًنى فَُصَداٌع ِفي الرَّأْسِ وَداٌء ِفي الَْبطْنِ ، قَالَ 
َك حَقََّك ، فَلَمَّا أَصَْبْحتُ َض ِفي الصََّدقَاِت بُِحكْمِ نَبِيٍّ َوال غَْيرِِه َحتَّى َجَعلََها ثََمانَِيةَ أَجَْزاَء ، فَإِنْ كُْنَت ِمْنُهْم أَْعطَْيُتيَْر



ال َخْيَر ِفي اِإلَماَرِة : ْعُتَك ، َتقُولُ َسِم: وَِلَم ؟ قُلُْت : َيا َرُسولَ اقَْبلْ إِمَاَرَتَك فَال َحاَجةَ ِلي ِفيَها ، قَالَ : ، قُلُْت 
َمْن َسأَلَ النَّاَس َعْن ظَْهرِ ِغًنى فَُصدَاٌع ِفي الرَّأْسِ وَداٌء ِفي الَْبطْنِ ، : ِلَرُجلٍ ُمْؤِمنٍ ، َوقَْد آَمْنُت وَسِمْعُتَك ، َتقُولُ 

فَُدلَّنِي َعلَى : َبلْ أََدُع ، قَالَ : ئَْت فَُخذْ ، َوإِنْ شِئَْت فََدْع ، قُلُْت ُهَو ذَاَك ، فَإِنْ ِش: فَقَْد َسأَلُْتَك وَأََنا غَنِيٌّ ، قَالَ 
  .َرُجلٍ أُوَلِّيِه ، فََدلَلُْتُه َعلَى َرُجلٍ ِمَن الَْوفِْد فََوالُه 

ا ، فَاْجَتَمْعَنا َعلَْيِه ، َوإِذَا كَانَ الصَّْيُف قُلَّ َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّ لََنا بِئًْرا إِذَا كَانَ الشَِّتاُء َوِسعََنا َماُؤَه: قَالُوا  -٥١٤٨
فَاْدُع اللََّه َيَسُعَنا َماُؤَها ، فََدَعا َوَتفَرَّقَْنا َعلَى ِمَياٍه حَْولََنا ، وَإِنَّا ال َنْسَتطِيُع الَْيْوَم أَنْ َنَتفَرََّق ، كُلُّ َمْن حَْولََنا َعُدوٌّ ، 

إِذَِن اْسَتمُّوَها فَأَلْقُوا َواِحَدةً وَاِحَدةً َواذْكُرُوا اْسَم اللَِّه ، فََما اْسَتطَاُعوا : َدُهنَّ ِفي كَفِِّه ، ثُمَّ قَالَ بَِسْبعِ َحصََياٍت ، فََنقَ
  .أَنْ َيْنظُرُوا إِلَى قَْعرَِها بَْعُد 

، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن زَِياٍد ، َعْن زَِيادِ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ -٥١٤٩
  كُْنُت َمَع مََع: بن ُنَعْيمٍ ، َعْن زِيَاِد بن الْحَارِِث الصُّدَاِئيِّ ، قَالَ 

َيا : ِليُِقيَم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََمرَنِي فَأَذَّْنُت ِللْفَْجرِ ، فََجاَء بِاللٌ
  .بِاللُ ، إِنَّ أََخا ُصَداَء أَذَّنَ ، َوَمْن أَذَّنَ فَُهَو ُيِقيُم 

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن زَِياٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َيْحَيى بن الَْعالِء ،  -٥١٥٠
كُْنُت َمَع َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ ، : َعْن زَِياِد بن ُنعَْيمٍ ، َعْن زَِياِد بن الَْحارِِث الصَُّداِئيُّ ، قَالَ 

  .اَء ، فَأَذَّْنُت وَأََنا َعلَى رَاِحلَِتي أَذِّنْ َيا أََخا ُصَد: فََحضََرْت َصالةُ الصُّْبحِ ، فَقَالَ ِلي 
  زَِيادُ بن لَبِيٍد اَألْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ َعقَبِيٌّ كَانَ يَْنزِلُ الْكُوفَةَ ُيكَنَّى أََبا َعْبِد اللَِّه

لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن -٥١٥١
ادِ بن لَبِيدِ بن ِفي َتْسِمَيِة من شهد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َبيَاَضةَ بن َعاِمرِ بن ُزَرْيقِ بن َعْبِد بن حَارِثَةَ ، زَِي

  .ثَْعلََبةَ بن ِسَناِن بن َعاِمرِ بن َعِديِّ بن أَُميَّةَ 
َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٥١٥٢

، ثُمَّ ِمْن بين َبيَاَضةَ ، زِيَاُد بن  فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة من شهد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنصَارِ
  .لَبِيٍد ، َوقَدْ َشهِدَ َبْدًرا 

  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحينِيُّ ، ح -٥١٥٣
  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ التَّمَّاُر

اهِيَم الْبَِرِكيُّ ، قَاال ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َساِلمِ بن الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن إِْبَر
اَبُه ، َوُهَو أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَحدِّثُ أَْصَح: أَبِي الَْجْعِد ، َعْن زَِياِد بن لَبِيٍد األَْنَصارِيِّ ، قَالَ 

بِأَبِي َوأُمِّي كَْيَف َيذَْهُب أََوانُ الِْعلْمِ وََنْحُن َنقَْرأُ الْقُْرآنَ وُنَعلُِّمُه أَْبَناَءَنا : كَْيَف َوقَْد ذََهَب أََوانُ الِْعلْمِ ، قُلُْت : َيقُولُ 
ثَِكلَْتَك أُمُّكَ َيا اْبَن لَبِيٍد ، إِنْ كُْنُت َألَراَك ِمْن أَفْقَِه أَْهلِ الَْمِديَنةِ : الَ َوُيَعلُِّمُه أَْبَناُؤَنا أَْبَناَءُهْم إِلَى أَنْ َتقُوَم السَّاَعةُ ؟ قَ

  .أََولَْيَس الَْيُهوُد َوالنََّصاَرى َيقَْرُءونَ التَّْوَراةَ وَاإلِْنجِيلَ ، ثُمَّ ال يَْنَتِفُعونَ ِمْنَها بَِشْيٍء ؟ 
امٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّ -٥١٥٤

اِن ذََهابِ الِْعلْمِ ذَِلَك ِعْنَد أََو: ذَكََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشيْئًا ، فَقَالَ : الَْجْعِد ، َعْن زِيَاِد بن لَبِيد ، قَالَ 
َنا أَْبَناَءُهْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ؟ َيا َرُسولَ اللَِّه َوكَْيَف َيذَْهُب الْعِلُْم وََنْحُن َنقَْرأُ الْقُْرآنَ َونُقْرِئُُه أَْبَناَءَنا َوُيقْرِئُُه أَْبَناُؤ: ، قُلُْت 



َألَراَك ِمْن أَفْقَِه َرُجلٍ بِالَْمِديَنِة أَْو لَْيَس َهِذِه الَْيُهوُد وَالنََّصاَرى َيقَْرُءونَ التَّْوَراةَ ثَِكلَْتَك أُمُّكَ زَِياُد ، إِنْ كُْنُت : فَقَالَ 
  .َواِإلْنجِيلَ َوال َيْعَملُونَ بَِشْيٍء ِمْنَها ؟ 

  بِي َشْيَبةَ ،َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَ -٥١٥٥

َسِمْعُت َساِلًما ، ُيَحدِّثُ ، َعنِ اْبنِ لَبِيٍد األَْنَصارِيِّ : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، قَالَ 
َوكَْيَف َوِفيَنا ِكَتابُ اللَِّه ُنَعلُِّمُه : َهابِ الِْعلْمِ ، قُلُْت َهذَا أََوانُ ذَ: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ 

ثَِكلَْتَك أُمُّكَ اْبَن لَبِيٍد َما كُْنُت أَْحِسُبَك إِال ِمْن أَْعِقلِ أَْهلِ الَْمِديَنِة ، أَلَْيسَ : أَْبَناَءَنا َوُيَعلُِّمُه أَْبَناُؤَنا أَبَْناَءُهْم ؟ قَالَ 
  .نَّصَاَرى ِفيهِْم ِكَتابُ اللَِّه التَّْوَراةُ وَاإلِْنجِيلُ َولَمْ َيْنَتِفعُوا ِمْنُه بَِشْيٍء ؟ الْيَُهوُد ال
 زَِياِد بن لَبِيدٍ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا خَاِلٌد ، َعْن أَبِي طُوَالَةَ ، َعْن -٥١٥٦

َءَنا ؟ َيا َرُسولَ اللَِّه ، كَْيَف ُيقَْبضُ الِْعلُْم َوَنْحُن نَقَْرأُ الْقُْرآنَ وُنَعلُِّمُه أَْبَناَءَنا وَنَِساءََنا وأَرِقَّا: قُلُْت : ْنصَارِيِّ ، قَالَ اَأل
ْسَت َتْعلَمُ أَنَّ التَّْوَراةَ وَاإلِْنجِيلَ أُْنزِلَْت َعلَى الَْيهُوِد َواللَِّه إِنْ كُْنتُ َألْحَسُبَك َيا زَِياُد لَِمْن فُقََهاِء الُْمْسِلِمَني ، أَلَ: قَالَ 

  .َوالنََّصاَرى فََما َنفََعُهْم إِذْ لَمْ َيْعَملُوا بِِه ؟ 
  زَِيادُ أَُبو اَألغَرِّ النَّْهَشِليُّ كَانَ َينْزِلُ الَْبْصرَةَ

َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن : ، وَُمَحمَُّد بن نُوحِ بن حَْربِ الَْعْسكَرِيُّ ، قَاال  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ -٥١٥٧
ثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه قَِدَم إِبَْراهِيَم الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا أَُبو الَْهيْثَمِ الْقَصَّاُب ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن اَألغَرِّ النَّْهَشِليُّ ، َحدَّ

  َبِعريٍ لَُه إِلَى الَْمِديَنِة َوُهَو ُمحَمَّلٌ طََعاًما ، فَلَِقَيُهبِ

أُرِيدُ : َما ُترِيُد ؟ قُلُْت : أَُجهُِّز قَْمًحا ، فَقَالَ ِلي : َيا أَْعرَابِيُّ ، َما َتْحِملُ ؟ قُلُْت : النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  .أَْحَسنُوا ُمبَاَيَعةَ اَألعَْرابِيِّ : أِْسي ، َوقَالَ َبْيَعُه فََمَسَح َر

  ثُمَّ لَِبنِي َساِعَدةَ َبْدرِيُّ، زَِيادُ بن َعْمرٍو الُْجَهنِيُّ َحِليُف الْأَْنَصارِ 
ُمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الْ -٥١٥٨

ِعَدةَ بن كَْعبِ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة من شهد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َسا
  .بن الَْخْزَرجِ ، زَِياُد بن َعْمرٍو الْجَُهنِيُّ َحِليٌف لَُهْم 

  بن الْفَرِْدزَِيادُ 
دَّثََنا َمْسُعودُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ِفْردَوُس بن اَألشَْعرِيِّ ، َح -٥١٥٩

ابٍ ، َعْن أَبِي الَْيَسرِ بن َعْمرٍو ، َوزِيَاِد بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَه
  .تَقُْتلَُك الِْفئَةُ الَْباِغَيةُ : بن الْفَْرِد ، أهنما مسعا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ ِلَعمَّارٍ 

  كَانَ َينْزِلُ الشَّاَم، زَِيادُ بن َجْهَورٍ اللَّْخِميُّ 
لَّْخِميُّ ثََنا ُحذَاِفيُّ بن ُحمَْيِد بن الُْمْسَتنِريِ بن الُْمَساوِرِ بن ُحذَاِفيِّ بن َعاِمرِ بن ِعَياضِ بن ُمْحَرقٍ الَْعمِّيِّ الَحدَّ -٥١٦٠

َعْن َجدِّهِ زِيَاِد بن َجْهَورٍ ،  ، َحدَّثَنِي أَبِي ُحَمْيُد بن الُْمسَْتنِريِ ، َعْن َخاِلِه أَِخي أُمِِّه َوُهَو خَاِلدُ بن ُموَسى ، َحدَّثَنِي أَبِي ،
  :َوَرَد َعلَيَّ ِكَتاٌب ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيِه : قَالَ 

دُ إِلَْيَك اللََّه الَِّذي ال إِلََه سَلِّْم أَْنَت فَإِنِّي أَْحَم، بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ ِمْن ُمَحمَّدٍ َرسُولِ اللَِّه إِلَى زَِيادِ بن َجْهَورٍ 
  . النَّاُس إِال اِإلْسالَم فَاْعلَْم ذَِلُك إِال ُهَو ، أََما بَْعُد فَإِنِّي أُذَكُِّركَ اللََّه وَالَْيْوَم اآلِخَر ، أََما َبْعُد فَلُْيوَضَعنَّ كُلُّ ِدينٍ َدانَ بِِه



  َيْنزِلُ الَْبْصرَةَ َوكَانَ، ُزبَْيُب بن ثَْعلََبةَ الَْعْنَبرِيُّ 
 بن ُزَبْيبِ بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُشَعْيثُ بن َعْبِد اللَِّه -٥١٦١

َمْن كَانَ َعلَْيِه َرقََبةٌ ِمْن َولَِد : لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ال: ثَْعلََبةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 
  .إِْسَماعِيلَ فَلَْيْعِتْق ِمْن َبلَْعْنَبرِ 

بن ُزَبْيبٍ ،  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُشَعْيثُ بن َعْبِد اللَِّه -٥١٦٢
  ح

ِه بن زَُبْيبِ بن ثَْعلََبةَ الَْعْنبَرِيُّ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َسْعُد بن َعمَّارِ بن ُشعَْيِث بن ثَْعلََبةَ بن ُعَبْيِد اللَّ
ُعَبْيدُ اللَِّه بن زَُبْيبِ بن ثَْعلََبِة الَْعْنبَرِيُّ ، أَنَّ أََباُه ُزَبْيَب بن ثَْعلََبةَ ، ، َحدَّثَنِي أَبِي َعمَّاٌر ، َحدَّثَنِي َجدِّي ُشَعْيثٌ ، َحدَّثَنِي 

ُموا ، ْم ُمَخْضَرُمونَ ، َوقَْد أَْسلََحدَّثَُه أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ َصحَاَبَتُه ، فَأََخذُوا َسْبَي بين الَْعنَْبرِ َوُه
بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي ، إِنَّ َصحَاَبَتكَ أََخذُوا َسْبَي بين الَْعنَْبرِ ، َيا َرسُولَ اللَِّه : فََرِكَب ُزبَْيٌب َناقَةً لَُه ثُمَّ اْسَتقَْدَم الْقَْوُم ، قَالَ 

  ، َوُهْم

َنَعْم ، فَشَهَِد َسُمَرةُ بن : أَلَكَ َبيَِّنةٌ َيا ُزبَْيُب ؟ قَالَ : َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَخْضَرُمونَ ، َوقَْد أَْسلَُموا ، قَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه 
ُردُّوا َعلَى بين الَْعْنَبرِ كُلَّ َشْيٍء لَُهْم ، فََردَّ َعلَْيهِمْ : َعْمرٍو َوَحلََف ُزَبْيٌب ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َيا َرسُولَ اللَِّه ، : وَالزَّْربِيَّةُ الْقَِطيفَةُ ، فَأََتى ُزَبْيٌب النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : َزرْبِيَِّة أُمِّي ، قَالَ َسْعٌد  غَْيَر
َتْعرُِف : ةِ أُمِّي ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي قَدْ ُردَّ َعلَى بين الَْعْنَبرِ كُلُّ َشْيٍء لَُهْم غَْيَر َزْربِيَّ

فَإِذَا َحَضَر النَّاُس الصَّالةَ فَاجِْلْس َعلَى َبابِ الَْمْسجِِد ، فَإِذَا َبُصْرَت بِصَاِحبَِك فَالَْزْمهُ : َنَعْم ، قَالَ : َمْن أََخذََها ؟ قَالَ 
 ِمَن الصَّالةِ َن الصَّالِة فَتَُنصَُّف بَْيَنَك وََبْيَنُه ، فَفََعلَ ، فَلَمَّا اْنصََرَف َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَحتَّى َيْنصَرَِف ِم

: َباِكًيا َوخُلَِّي َعنِ الرَُّجلِ ، فَقَالَ َيا ُزَبْيُب َيا أَِخي بين الَْعْنَبرِ َما ُترِيُد بِأَِسريَِك ؟ وأَْجَهَش ُزَبْيبٌ : أَقَْبلَ َعلَْيِه ، فَقَالَ 
َيا َرُسولَ : أََمَعكَ َزْربِيَّةُ أُمِّ زَُبْيبٍ ؟ قَالَ : َخيًْرا ُنرِيُد اللََّه َوَرسُولَُه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللرَُّجلِ 

اْخلَْع لَُه َسْيفََك َوزِْدُه آُصًعا ِمْن طََعامٍ ، فَفََعلَ َودََنا : النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّه خََرَجْت ِمْن َيِدي ، فَقَالَ لَُه 
  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ُزبَْيبٍ ، فََمَسَح َيَدُه َعلَى رَأِْسِه حَتَّى أَْجَراَها َعلَى

اللَُّهمَّ اْرُزقُْه الَْعفْوَ : حَتَّى َوَجْدُت بَْرَد كَفِّ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ِصرَِّتي ، ثُمَّ قَالَ : زَُبْيٌب صِرَِّتِه ، قَالَ 
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََتَوالََدَتا عِْنَد زَُبْيبٍ َوالَْعاِفَيةَ ، ثُمَّ اْنصََرَف زَُبْيٌب بِالسَّْيِف ، فََباَعُه بَِبكََرَتْينِ ِمْن َصَدقَِة النَّبِيِّ َصلَّ

الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر بن ُشعَْيٍث  َحتَّى َبلَغََتا ِمائَةً َونِيِّفًا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبَدةَ
  .لَُه ، بِإِسَْناِدِه ِمثْ

  كَانَ َينْزِلُ الشَّاَم، زِْنبَاُع أَُبو رَْوحٍ الُْجذَاِميُّ 
بن ُشَعْيبٍ ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َواْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن َعْمرِو -٥١٦٣

ِد اللَِّه بن َعْمرٍو ، أَنَّ زِْنَباًعا أََبا رَْوحٍ ، َوَجَد غُالًما لَُه َمَع َجارَِيِتِه ، فَقَطََع ذَكََرُه َوَجَدعَ َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َوَعْن َعْب
َما : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِيُّ أَْنفَُه ، فَأََتى الَْعْبُد الْعَْبُد النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَذَكََر ذَِلكَ لَُه ، فَقَالَ لَُه النَّ

  .اذَْهْب فَأَْنَت ُحرٌّ : فََعلَ كَذَا َوكَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْعْبِد : َحَملََك َعلَى َما فََعلَْت ؟ قَالَ 
  ْيمٍ ، حَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، أََنا أَُبو ُنَع -٥١٦٤



َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن حَْربٍ ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبدِ اللَّهِ : َوَحدَّثََنا الَْحْضرَِميُّ ، نا إِْسَماِعيلُ بن ُموَسى السُّدِّيُّ ، قَاال 
  فَقَِدَم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّهبن أَبِي فَْرَوةَ ، َعْن َسلََمةَ بن َرْوحِ بن زِْنبَاعٍ ، أَنَّ َجدَُّه أََخصَّ َعْبًدا لَُه ، 

  .َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْعَتقَُه ِللُْمثَلَِّة 
  َمنِ اْسُمُه ُزَهيٌْر

  كَانَ َيْنزِلُ الشَّاَم، ُزَهْيُر بن ُصَرٍد الُْجَشِميُّ 
زَِياُد بن طَارِقٍ َوكَانَ قَْد لَبِثَ َعلَْيِه ِعْشُرونَ َوِمائَةُ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َرَماِحيٍّ الُْجَشِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو -٥١٦٥

لَمَّا أََسَرَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْومَ : َسِمْعُت أََبا َجرَْولٍ ُزهَْيَر بن صَُرٍد الُْجَشِميَّ ، َيقُولُ : َسَنٍة ، قَالَ 
اْمُنْن َعلَْيَنا َرُسولَ اللَِّه ِفي كََرمٍ فَإِنََّك الَْمْرُء : َوذََهَب ُيفَرُِّق الشُّبَّانَ َوالسَّْبيَ أَْنَشْدُتُه َهذَا الشَّْعَر ُحَنْينٍ َيْوَم َهَوازِنَ ، 

لََنا الدَّْهَر َهتَّافًا َعلَى ُحُزٍن َعلَى َنْرجُوُه وَنَنْتِظرُ اْمُنْن َعلَى َبْيَضٍة قَْد َعاقََها قََدٌر ُمفَرَّقًا َشْملَُها ِفي َدْهرَِها ِغَيُر أَْبقَْت 
ُر اْمُنْن َعلَى نِسَْوٍة قَْد كُْنَت قُلُوبِهُِم الَْغمَّاُء وَالُْغُمُر إِنْ لَْم َتدَاَركُْهمُ َنْعَماُء َتْنُشرَُها َيا أَْرَجَح النَّاسِ ِحلًْما ِحَني ُيخَْتَب

إِذْ  َتذَُر ال َتْجَعلَنَّا كََمْن َشالَتْ َنَعاَمُتُه فَاسَْتبِقِ ِمنَّا فَإِنَّا َمْعَشرٌ ُزِهُر إِنَّا لََنْشكُرُ ِللنَّْعَماِءتَْرَضُعَها َوإِذْ َيزِيُنَك َما تَأِْتي َوَما 
 الَْعفَْو ُمْشَتَهرُ َيا خَْيَر َمْن كُِفَرْت َوِعْنَدَنا َبْعَد َهذَا الَْيْومِ ُمدََّخُر فَأَلْبِسِ الَْعفَْو َمْن قَْد كُْنَت َتْرَضُعُه ِمْن أُمََّهاِتَك إِنَّ
َهاِدي الَْبرِيَِّة إِذْ َتْعفُو َوتَْنَتِصرُ َمَرَحْت كَْمُت الْجَِياِد بِِه ِعْندَ الَْهيَّاجِ إِذَا َما اْسَتْوقَدَ الشََّررُ إِنَّا ُنؤمِّلُ َعفًْوا ِمْنكَ َنلَْبُسُه 

  َما كَانَ ِلي: َيْوَم الِْقَياَمةِ إِذْ يَْهِدي لََك الظُّفَُر فَلَمَّا َسِمَع َهذَا الشَّْعَر ، قَالَ فَاْعُف َعفَا اللَُّه َعمَّا أَْنَت َراِهُبُه 

ا فَُهَو ِللَّهِ َما كَانَ لََن: َما كَانَ لََنا فَُهَو ِللَِّه َوِلَرسُوِلِه ، َوقَالَِت اَألْنصَاُر : َوِلَبنِي عَْبِد الُْمطَِّلبِ فَُهَو لَكُْم ، َوقَالَْت قَُرْيٌش 
  .َوِلَرسُوِلِه 
ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ َعْبدُ اللَِّه بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ ، َحدَّثََنا  -٥١٦٦

، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َوفَْد َهوَازِنَ لَمَّا أََتْوا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َعْن َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه
َنا َمنَّ إِنَّا أَْصلٌ َوَعشَِريةٌ َوقَْد أََصاَبَنا ِمَن الَْبالِء َما ال َيْخفَى َعلَْيَك ، فَاْمُنْن َعلَْي: َوَسلََّم بِالْجِْعرَاَنِة ، َوقَْد أَْسلَُموا ، قَالُوا 

َيا َرسُولَ : ُزَهْيٌر ُيكَْنى بِأَبِي ُصَرٍد ، فَقَالَ : اللَُّه َعلَْيَك ، َوقَاَم َرُجلٌ ِمْن َهوَازِنَ ، ثُمَّ أََحدُ بين َسْعدِ بن َبكْرٍ ، يُقَالُ لَُه 
ا لَِحقَْنا الَْحارِثَ بن أَبِي ِشْمرٍ وَالنُّْعَمانَ بن الُْمْنِذرِ اللَِّه ، نَِساُؤَنا َعمَّاُتَك وخَاالُتَك وَحوَاضُِنَك الالِتي كَفَلَْنَك ، َولَْو أَنَّ

 ، ثُمَّ أَْنَشَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ، ثُمَّ نََزلَ بنا ِمْنُه الَِّذي أَْنزَلَْت بنا لََرجَْوَنا َعطْفَُه َوَعاِئَدَتُه َعلَْيَنا ، َوأَْنتَ َخْيُر الَْمكْفُوِلَني
اْمُنْن َعلَْيَنا َرُسولَ اللَِّه ِفي كََرمٍ فَإِنََّك الَْمْرُء : َوَسلََّم َشعًَرا قَالَُه َوذَكََر ِفيِه قََراَبَتُهْم َوَما كَفَلُوا ِمْنُه ، فَقَالَ اللَُّه َعلَْيِه 

َيرُ أَْبقَتْ لََنا الَْحْرُب َهتَّافًا َعلَى ُحُزٍن َعلَى َنْرجُوُه َوَندَِّخُر اْمُنْن َعلَى بَْيَضٍة قَْد َعاقََها قََدٌر ُمفَرٌَّق َشْملَُها ِفي َدْهرَِها ِغ
  قُلُوبِهُِم الَْغمَّاُء وَالُْغَمُر إِنْ لَْم َتدَاَركُْهمْ َنْعَماُء َتْنُشرَُها َيا أَعْظََم النَّاسِ

ِمْن َمْحِضَها ُدَررُ إِذْ كُْنَت طِفْال َصغًِريا كُْنتَ ِحلًْما ِحَني ُيْخَتَبُر اْمُنْن َعلَى نِْسَوٍة َمْن كُْنَت تَْرَضُعَها إِذْ فُوَك َيْمَألُه 
ْعَشٌر ُزِهُر ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ تَْرَصفَُها َوإِذْ َيزِيُنَك َما تَأِْتي َوَما َتذَُر ال َتْجَعلَنَّا كََمْن َشالَتْ َنَعاَمُتُه واْسَتْبقِ ِمْنُه فَإِنَّا َم

خَيَّْرَتَنا َبْيَن أَْموَاِلَنا ، َيا َرُسولَ اللَِّه : أَْبَناؤُكُْم وَنَِساُؤكُمْ أََحبُّ إِلَْيكُْم أَوْ أَْموَالُكُْم ؟ قَالُوا :  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِلبِ فَُهَو لَكُْم فَإِذَا َصلَّْيتُ الظُّْهَر أَمَّا َما كَانَ ِلي َوِلبَنِي َعْبِد الُْمطَّ: فَقَالَ . َونِسَاِئَنا ، َبلْ تَُردُّ َعلَْيَنا أَْموَالََنا وَنَِساَءَنا 

بِالُْمْسِلِمَني إِلَى َرُسولِ اللَِّه بِالنَّاسِ فَقُوُموا فَقُولُوا إِنَّا َنْسَتْشِفعُ بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الُْمْسِلِمَني َو
ِه نَاِئَنا َونِسَاِئَنا فََسأُْعطِيكُْم عِْنَد ذَِلَك َوأَسْأَلُ لَكُْم ، فَلَمَّا َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْب



لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَاَوَسلََّم بِالنَّاسِ الظُّْهَر ، قَاُموا فَكَلَُّموُه بَِما أََمَرُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَ
َما كَانَ لََنا فَُهَو ِلَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َما كَانَ ِلي وَِلَبنِي عَْبِد الُْمطَِّلبِ فَُهَو لَكُْم ، َوقَالَ الُْمهَاجُِرونَ : َوَسلََّم 

أَمَّا أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه َوَبُنو َتمِيمٍ فَال ، َوقَالَ ُعَيْيَنةُ مِثْلَ : َوقَالَ اَألقَْرُع بن حَابِسٍ َوَسلََّم ، َوقَالَِت األَْنصَاُر ِمثْلَ ذَِلَك ، 
  أَمَّا: أَمَّا أََنا َوَبُنو ُسلَْيمٍ فَال ، َوقَالَْت بنو ُسلَْيمٍ : ذَِلَك ، فَقَالَ َعبَّاُس بن ِمرْدَاسٍ 

: َوهَّْنُتُمونِي ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيقُولُ الَْعبَّاُس ِلَبنِي ُسلَْيمٍ : اللَِّه ، قَالَ  َما كَانَ لََنا فَُهَو ِلَرسُولِ
دُّوا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه أَمَّا َمْن َتَمسََّك مِْنكُْم بَِحقِِّه ِمْن َهذَا السَّْبيِ فَلَُه ِستُّ قَالِئَص ِمْن أَوَّلِ فَْيٍء ُنِصيُبُه ، فََر

  .َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبَناءَُهْم َونَِساءَُهْم 
  كَانَ َيْنزِلُ الَْبْصرَةَ، ُزَهْيُر بن َعْمرٍو الْهِالِليُّ 

  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح -٥١٦٧
َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ التَِّميِميُّ ، َعْن أَبِي : دَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ ، قَاال َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي ، َح

يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه لَمَّا نََزلَْت َعلَى النَّبِ: ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن قَبِيَصةَ بن ُمخَارِقٍ الْهِالِليِّ ، َوزَُهْيرِ بن َعْمرٍو ، قَاال 
اْنطَلََق َنبِيُّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َرْضَمٍة ] ٢١٤: الشعراء [} وَأَْنِذْر َعِشريََتَك اَألقَْربَِني{َوَسلََّم َهِذِه اآلَيةُ 

نَاٍف إِنِّي َنِذيرٌ لَكُْم ، إِنََّما َمثَِلي َوَمثَلُكُْم كََمثَلِ َرُجلٍ رَأَى َيا بين َعْبِد َم: ِمْن َجَبلٍ ، فََعال أَْعالَها َحجًَرا ، ثُمَّ قَالَ 
  .اَحاُه أََتيُْتْم أََتْيُتْم الَْعُدوَّ فَاْنطَلََق َيُصدُّ أَْهلَُه ، فََخِشيَ أَنْ َيْسبِقُوُه إِلَى أَْهِلِه ، فَجََعلَ َيهِْتُف َيا َصَباَحاُه َيا َصَب

  انَ الثَّقَِفيُُّزَهْيُر بن ُعثَْم
، َحدَّثََنا أَبِي ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث بن َعْبِد الصََّمدِ بن َعْبِد الَْوارِِث -٥١٦٨

  ثَّقَِفيِّ ، َعْن َرُجلٍَحدَّثََنا َهمَّاُم بن َيْحَيى ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ ال

َمْعُروفًا إِنْ لَْم َيكُنِ اْسُمُه ُزهَْيُر بن ُعثَْمانَ ، فَال أَْدرِي َما اْسُمٌه ، إِنَّ : َوكَانَ يُقَالُ لَُه : أَْعَوَر ِمْن ثَِقيٍف ، قَالَ قََتاَدةُ 
  .أَوَّلُ َيْومٍ َحقٌّ ، وَالثَّانِي َمْعُروٌف ، وَالثَّاِلثُ ُسْمَعةٌ َورَِياٌء الَْوِليَمةُ : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  الَْبْجِليُّ: كَانَ َيْنزِلُ الْكُوفَةَ َوُيقَالُ ، ُزَهْيُر بن َعلْقََمةَ الثَّقَِفيُّ 
  َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ، ح -٥١٦٩

  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ ، حَو
 َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن إِيَاِد بن لَِقيٍط ، َحدَّثََنا إَِياٌد ، َعْن ُزَهْيرِ بن: َوَحدَّثََنا الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُحَمْيٍد ، قَالُوا 

الْقَْومَ َجاَءِت اْمَرأَةٌ ِمَن اَألْنَصارِ إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي اْبنٍ لََها َماَت ، فَكَأَنَّ : َعلْقََمةَ ، قَالَ 
َوى َهذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َيا َرُسولَ اللَِّه ، قَْد َماَت ِلي اثَْناِن ُمذْ َدَخلُْت اِإلْسالَم ِس: َعنَّفُوَها ، فَقَالَْت 

  .َواللَِّه ، لَقَِد اْحَتظَْرِت ِمَن النَّارِ اْحِتظَاًرا َشدِيًدا : َوَسلََّم 
  كَانَ يَْنزِلُ الْكُوفَةَ، ُزَهْيُر بن أَبِي َعلْقََمةَ الضَُّبِعيُّ 

ُد بن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَْسلََم الِْمْنقَرِيِّ ، َعْن ُزَهْيرِ بن أَبِي َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َخال -٥١٧٠
 َنَعْم ِمْن كُلِّ: أَلََك َمالٌ ؟ قَالَ : أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ َسيُِّء الَْهْيئَِة ، فَقَالَ : َعلْقََمةَ الضَُّبِعيِّ ، قَالَ 

  فَلُْيَر َعلَْيَك ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ: أَنَْواعِ الَْمالِ ، قَالَ 



  .أَنْ َيَرى أَثََرُه َعلَى َعْبِدِه َحَسًنا َوال ُيِحبُّ الْبُْؤَس وَالتََّباُؤَس 
  ُزَهْيُر بن ُمَعاوَِيةَ الُْجشَِميُّ لَمْ َيْخُرْج زَُهْيُر بن أَُميَّةَ الْهَاِشِميُّ

َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليلٍ الْعََنزِيُّ ، َوُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَاال  -٥١٧١
َجاَء ُعثَْمانُ بن : السَّاِئبِ ، قَالَ  ُمْصَعُب بن الْمِقَْدامِ ، َحدَّثَنِي إِْسرَائِيلُ ، َعْن إِْبَراِهيَم بن ُمهَاجِرٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ
َسلََّم ،َ أَثَْنَيا َعلَيَّ ِعْنَدُه ، فَقَالَ َعفَّانَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َوُزهَْيُر بن أَُميَّةَ ، فَاسَْتأْذََنا َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .أََنا أَْعلَُم بِِه مِْنكَُما ، كَانَ َشرِيِكي ِفي الَْجاِهِليَِّة : َوَسلََّم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  َمنِ اْسُمُه َزاهٌِر

  كَانَ َينْزِلُ الْكُوفَةَ، َزاِهُر بن َحَرامٍ اَألْشَجِعيُّ 
َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ ، : َراِفُع بن َسلََمةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا شَاذُّ بن الْفَيَّاضِ ، َحدَّثََنا -٥١٧٢

َوكَانَ َرُجال َبدَوِيا ال يَأِْتي النَّبِيُّ َصلَّى : َزاِهُر بن حََرامٍ اَألْشجَِعيُّ ، قَالَ : َعْن َساِلمٍ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْشَجَع ، ُيقَالُ لَُه 
ةً وَلَْم ال بِطُْرفٍَة أَْو َهِديٍَّة يُْهِدَيَها ، فََرآهُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالسُّوقِ َيبِيُع ِسلَْعاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَتَاُه إِ

َمْن : َوَسلََّم فَقَبَّلَ كَفَّْيِه ، فَقَالَ  َيكُْن أََتاُه فَاحَْتَضَنُه ِمْن َورَاِئِه بِكَفَّْيِه ، فَالَْتفََت َوأَْبَصَر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  َولَكِنََّك: إِذَنْ َتجِدُنِي َيا َرُسولَ اللَِّه كَاِسًدا ، قَالَ : َيْشتَرِي الَْعْبَد ؟ قَالَ 

  .ِعْنَد اللَِّه َربِيٌح 
  كَانَ يَْنزِلُ الْكُوفَةَ، َزاِهُر بن اَألسَْوِد أَُبو َمجَْزأَةَ اَألْسلَِميُّ 

، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن إِْسرَائِيلَ ، َعْن َمْجَزأَةَ بن َزاِهرٍ  -٥١٧٣
دُورِ بِلُُحومِ الُْحُمرِ إِذْ َناَدى َعنِ الْقُ: إِنِّي ُألوِقُد َتْحَت الْقُدُورِ ، أَْو قَالَ : َوكَانَ أَُبوُه ِممَّْن َشهِدَ الشََّجَرةَ ، قَالَ 

  .إِنَّ اللََّه َيْنَهاكُْم َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ : ُمَناِدي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  الَْخزَّاُز ، حَحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرَ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا ِعْصَمةُ بن ُسلَْيَمانَ  -٥١٧٤

َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َمْجزَأَةَ بن َزاِهرٍ ، َعْن أَبِيِه : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، قَاال 
َمْن كَانَ َصاِئًما فَلُْيِتمَّ َصْوَمُه ، َوَمْن لَْم َيكُْن َصاِئًما : َراَء ، فَقَالَ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بِِصَيامِ َعاُشو

  .فَلُْيِتمَّ َبِقيَّةَ َيْوِمِه 
  كَانَ يَْنزِلُ الَْبْصرَةَ، زَارُِع الْعَْبِديُّ 

الطَّبَّاُع ، َحدَّثََنا َمطَُر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْعَنُق ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى  -٥١٧٥
لَمَّا قَِدمَْنا الَْمِديَنةَ َجَعلَْنا : َعْن أُمِّ أََبانَ بنِت الْوَازِعِ بن زَارِعٍ ، َعْن َجدَِّها الزَّارِعِ ، َوكَانَ ِفي َوفِْد َعْبدِ الْقَْيسِ ، قَالَ 

َتى َعْيَبَتُه فَلَبِسَ ا ، فَُنقَبِّلُ َيَديِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َورِْجلَْيِه ، وَاْنَتظََر الُْمْنِذُر اَألَشجُّ حَتَّى أََنَتَحاَدُر ِمْن رََواِحِلَن
  ثَْوَبُه ، ثُمَّ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

أَنَا ، َيا َرسُولَ اللَِّه : إِنَّ ِفيَك لَُخلََّتْينِ ُيِحبُُّهَما اللَُّه الِْحلُْم َواَألَناةُ ، قَالَ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ
: ُه َجَبلََك َعلَْيهَِما ، فَقَالَ الْمُْنِذُر َبلِ اللَّ: أََتَخلَُّق بِهَِما أَمِ اللَُّه َجَبلَنِي َعلَْيهَِما ؟ فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َعْمرٍو ، ذَكََرُه أَُبو َداُودَ  الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َجَبلَنِي َعلَى ُخلََّتْينِ ُيحِبُُّهَما اللَُّه َوَرُسولُُه ، َويُقَالُ اْسمُ اَألَشجِّ عَاِئذُ بن
  .َمنِ ، بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َحدَّثََنا الَْحْضرَِميُّ ، َعْن َمْحُموِد بن َعْبَدةَ ، َعْن أَبِي َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ ، َعْن َمطَرِ بن َعْبِد الرَّْح

نِ اَألْعَنُق ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َمطَُر بن َعْبِد الرَّْحَم -٥١٧٦



لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَاْنطَلََق دَّثَْتنِي أُمُّ أََبانَ بنُت وَازِعٍ ، َعْن أَبِيَها ، أَنَّ َجدََّها الزَّارَِع ، اْنطَلََق إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى الَح
لَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ ، قُلُْت فَلَمَّا قَِدْمَنا َع: َمَعُه بِاْبنٍ لَُه َمْجُنوٍن أَوِ اْبنِ أُْخٍت لَُه ، قَالَ َجدِّي 

ائْتِنِي بِِه ، : ُه ، فَقَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنَّ َمِعي اْبًنا ِلي أَوِ اْبَن أُْخٍت ِلي َمْجُنونٌ أََتْيُتكَ بِِه َتْدُعو اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَ: 
، َوأََخذُْت بَِيِدهِ  ْيِه ، َوُهَو ِفي الرِّكَابِ ، فَأَطْلَقُْت َعْنُه َوأَلْقَْيُت َعْنُه ِثيَاَب السَّفَرِ وَأَلَْبَسْتُه ثَوَْبْينِ َحسََنْينِفَاْنطَلَقُْت بِِه إِلَ

  اجَْعلْاْدُنُه ِمنِّي : َحتَّى اْنتََهْيُت بِِه إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

ُهَو فَأََخذَ بَِمَجاِمعِ ثَْوبِِه ِمْن أَْعالُه َوأَْسفَِلِه ، فَجََعلَ َيْضرُِب ظَْهَرُه َحتَّى َرأَْيُت َبيَاَض إِْبطَْيِه ، َو: ظَْهَرُه ِممَّا َيِلينِي ، قَالَ 
َر الصَّحِيحِ لَْيَس بنظَرِِه اَألوَّلِ ، ثُمَّ أَقَْعَدُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اْخُرْج َعُدوَّ اللَِّه اْخُرْج َعُدوَّ اللَِّه ، فَأَقَْبلَ َينْظُُر َنظَ: َيقُولُ 

ِد أََحدٌ َبْعَد َدْعَوِة َرُسولِ اللَِّه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن َيَدْيِه ، فََدَعا لَُه بَِماٍء ، فََمَسَح َوْجَهُه َوَدَعا لَُه ، فَلَْم َيكُْن ِفي الَْوفْ
  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفُْضلُ َعلَْيِه َصلَّ

  َمنِ اْسُمُه ُزرَارَةَ
  ُزرارةُ بن كَُرَب السَّْهِميُّ لَْم ُيخَرِّْج

  ُزَراَرةُ بن ُجَزيٍّ
ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا -٥١٧٧

َخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى الشَُّعْيِثيُّ ، َعْن ُزفََر بن َوِثيَمةَ ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ ، أَنَّ ُزَراَرةَ بن ُجَزيٍّ ، قَالَ ِلُعَمَر بن الْ
  .لَى الضَّحَّاِك بن ُسفَْيانَ أَنْ ُيورِّثَ امَْرأَةَ أَْشَيمَ الضِّبَابِيِّ ِمْن ِدَيِة زَْوجَِها إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََتَب إِ: َعْنُه 

  ُزَراَرةُ َرُجلٌ غَْيُر َمْنسُوبٍ
َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا جَرِيُر بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن  -٥١٧٨

: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحازِمٍ ، َعْن َسِعيِد بن َعْمرِو بن َجْعَدةَ الَْمْخُزوِميِّ ، َعنِ اْبنِ ُزرَاَرةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى 
  نََزلَْت ِفي أُنَاسٍ ِمْن أُمَِّتي ِفي آخِرِ: ، قَالَ ] ٤٨:  القمر[} ذُوقُوا َمسَّ َسقََر إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقَْدرٍ{

  .الزََّمانِ ُيكَذُِّبونَ بِقََدرِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 
  كَانَ َينْزِلُ ِفي َناِحَيِة الَْمِدينَِة، زِّْبرِقَانُ بن َبْدرٍ 

  َما أَسَْنَد الزِّْبرِقَانُ بن َبْدرٍ
اُوَد الصَّوَّاُف التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيدِ بن َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا َسْهلُ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َد -٥١٧٩

بن َسرِيعٍ  أَبِي َوقَّاُصبن َوقَّاصٍّ اَألْعَرجِيُّ ، َحدَّثَنِي َجْرَوةُ بن ُجْرثُوَمةَ اَألعَْرجِيُّ ، َحدَّثَنِي كَْهَدلُ بن َوقَّاصٍ ، َحدَّثَنِي 
َحدَّثَنِي الزِّْبرِقَانُ بن َبْدرٍ ، أَنَُّه قَِدَم َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، أَنَّ أَبَاُه سَرِيَع بن الَْحكَمِ ، َحدَّثَُه قَالَ 

َسْمعٌ : ال َيا زَْبَرقَانُ فَاْسَمْع ِللَِّه َولَِرُسوِلِه وَأَِطْع ، قَالَ : الَ َيا َرسُولَ اللَِّه ُنْشهُِر ؟ فَقَ: فَذَكََر َشْيئًا ، فَقَالَ الزِّْبرِقَانُ 
  .َوطَاَعةٌ ِللَِّه َوِلَرسُوِلِه 

  َباُب السِّنيِ
  َسْعُد بن ُمَعاٍذ األَْنصَارِيُّ ثُمَّ اَألْشَهِليُّ َبْدرِيٌّ أُُحِديٌّ

  َدقُِيكَنَّى أََبا َعْمرٍو ، اسُْتْشهِدَ َيْوَم الْخَْن
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي َحدَّثََنا ، اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٥١٨٠

  .ئِ الْقَْيسِ بن َزْيِد بن َعْبِد اَألْشَهلِ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، سَْعُد بن ُمَعاِذ بن النُّْعَماِن بن اْمرِ



َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيِّبِيُّ ، َحدَّثَ -٥١٨١
َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ِمَن النَّبِيِت ، ثُمَّ ِمْن بين َعْبدِ  فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي

  اَألْشَهلِ ، َسْعُد بن ُمَعاِذ بن

  .النُّْعَماِن بن اْمرِئِ الْقَْيسِ 
الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَّدُوِسيُّ ، َحدَّثََنا زَِيادُ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٥١٨٢

ِمْن بين َعْبِد اَألْشَهلِ ، بن َعْبِد اللَِّه الَْبكَّاِئيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ 
الْقَْيسِ بن َزْيدِ بن َعْبِد اَألشَْهلِ بن ُجَشَم بن الْحَارِِث بن الْخَْزَرجِ بن َعْمرِو بن َسْعُد بن ُمَعاِذ بن النُّْعَماِن بن امْرِئِ 

  .َعْوِف بن َماِلِك بن اَألْوسِ 
ْبِد اللَِّه ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أََسٍد الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن َع -٥١٨٣

َما َسِمْعتُ : ثَالثٌ أََنا َعمَّا ِسَواُهنَّ َضِعيٌف : قَالَ َسْعُد بن ُمَعاٍذ : ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعْوٍف ، َعنِ الَْماجُِشوِن ، قَالَ 
َوال َصلَّْيُت َصالةً فََحدَّثُْت َنفِْسي بِغَْيرَِها حَتَّى أنْفَِتلَ ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيئًا إِال َعِلْمُت أَنَُّه َحقٌّ ، 

  .َعْنَها ، َوال َتبِْعتُ جِنَاَزةً فََحدَّثُْت نَفِْسي بَِغْيرِ َما إِيَّاُه قَاِئلَةٌ وَمقُولٌ لََها 
َهاُرونَ الُْعكِْليُّ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الْحَُبابِ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن -٥١٨٤

َما َحدَّثَ : ثَالثُ ِخصَالٍ ِفيَّ : ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، أَنَّ َسْعَد بن ُمَعاٍذ ، قَالَ 
لََّم بَِحِديٍث إِال َصدَّقُْتُه َوَعِلْمُت أَنَُّه َحقٌّ ، َوَما َحَضْرُت َميًِّتا إِال َحضَّْرُت َنفِْسي بَِما َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  َيقُولُ َوَما ُيقَالُ لَُه ، َوال َصلَّْيُت َصالةً فََحدَّثُْت نَفِْسي

  .بَِغْيرَِها َحتَّى أَقِْضيَ َصالِتي 
  الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم ، ح َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد -٥١٨٥

َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َسْعِد بن إِْبَراِهيَم ، َعْن : َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ ، قَاال 
سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ إِلَى سَْعِد بن ُمَعاٍذ ِفي أَْمرِ أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلٍ ، َعْن َسْعٍد أَبِي 

َسلََّم ، قَالَ لَُّه َعلَْيِه َوبين قَُرْيظَةَ ، فََجاَء سَْعٌد َعلَى ِحَمارٍ قَْد كَاَدْت رِْجالهُ َتْبلُغاِن اَألْرَض ، فَلَمَّا َرآُه النَّبِيُّ صَلَّى ال
إِنَّ َهُؤالِء قَْد َرضُوا بُِحكِْمَك ، فَاْحكُْم ِفيهِمْ : قُوُموا إِلَى سَيِِّدكُْم ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َألْصحَابِِه 

لَقَْد َحكَْمتَ : ارِيُُّهْم ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْحكُُم ِفيهِْم أَنْ ُتقَْتلَ ُمقَاِتلَتُُهْم ، َوأَنْ ُتسَْبى ذََر: ، قَالَ 
  .بُِحكْمِ اللَِّه َوُحكْمِ الَْمِلِك 

َصَدقَةُ بن َعْبِد اللَِّه  َناَحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد الُْمقْرُِئ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثَ -٥١٨٦
كُنَّا : ِه ، قَالَ ، َعْن ِعَياضِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َسْعِد بن إِبَْراِهيمَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِّ

َهذَا : َعاٍذ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُجلُوًسا ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََجاَء سَْعُد بن ُم
  .َسيِّدُكُْم 
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٥١٨٧
  َسلََمةَ ،



ُه َرُسولُ اللَِّه امِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ سَْعَد بن ُمَعاٍذ ُرِمَي ِفي أَكَْحِلِه َيْوَم الَْخْنَدقِ ، فَضََرَب لََعْن ِهَش
اللَُّهمَّ إِنََّك َتْعلَُم أَنَّ : ُمُه ِللُْبْرِء ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِخَباًء ِفي الَْمْسجِِد ِلَيعُوَدُه قَرِيًبا ، فَبََرأَ حَتَّى َتَحجََّر كَلْ

ظُنُّ أَنََّك قَْد َوَضْعَت الَْحْربَ أََحبَّ النَّاسِ كَانَ إِلَيَّ ِقتَاال لَقَْوٌم كَذَّبُوا نَبِيََّك ، وَأَخَْرُجوُه ، َوقَاَتلُوُه ، َوفََعلُوا ، َوإِنِّي أَ
فَجََّر كَلُْمُه ، فََسالَ ُهمَّ إِنْ كُْنتَ أَْبقَْيَت َبيَْنَنا َوَبيَْنُهْم ِقتَاال فَاْبِقنِي ِلِقتَاِلهِْم ، فََبْيَنَما ُهَو ذَاَت لَْيلٍَة إِذْ َتَبْيَنَنا َوَبْينَُهْم ، اللَّ

ْهلَ الِْخَباِء ، َما َهذَا الَِّذي يَأِْتيَنا ِمْن ِقَبِلكُمْ َيا أَ: الدَُّم ِمْن ُجْرِحِه ، حَتَّى َدَخلَ ِخَباًء إِلَى َجْنبِِه ، فَقَالَ الْهنه أَْهلَ الِْخَباِء 
  .؟ فََنظَُروا فَإِذَا َسْعٌد قَدِ انْفََجَر كَلُْمُه َوالدَُّم لَُه َهِديٌر ، فََماَت 

يُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبدِ اللَِّه َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ِعيَسى بن َمْيسََرةَ الرَّازِ -٥١٨٨
رُِمَي َسْعدُ بن ُمَعاٍذ َرِضَي اللَُّه : الَْعامِرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْكَرِميِ أَُبو أَُميَّةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َوَعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

قُِطَع أَكَْحلُُه ، فََحَسَمُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فتفري واْنتَفََض ، فََحَسَمُه َتَعالَى َعْنُه َيْوَم قَُرْيظَةَ َوالنَِّضريِ ، فَ
  . اللَُّهمَّ ال َتنْزِْع نَفِْسي حَتَّى ُتِقرَّ َعيْنِي ِمْن قَُرْيظَةَ ، َوالنَِّضريِ: الثَّانَِيةَ ، فَقَالَ َسْعٌد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد -٥١٨٩

أَنَّ َسْعدَ بن ُمَعاٍذ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ُرِميَ ، الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ 
َعِت األَكَْحلَ ِمْن َعُضِدِه ، فََزَعُموا أَنَُّه رََماُه ِحبَّانُ بن قَْيسٍ ، أََحُد بين َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ ، ثُمَّ أَخُو َيْوَم الَْخْنَدقِ رَْمَيةً ، فَقَطَ

َربِّ اْشفِنِي ِمْن : ُه رََماُه أَُبو أَُساَمةَ الُْجَشِميُّ ، فَقَالَ سَْعُد بن ُمَعاٍذ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْن: بين الَْعرِقَِة ، َوَيقُولُ آَخُرونَ 
َوأَقَاَم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى بين قَُرْيظَةَ حَتَّى : بين قَُرْيظَةَ قَْبلَ الَْمَماِت ، فََرقَأَ الْكَلُْم بَْعَدَما قَِد اْنفََجَر ، قَالَ 

اْختَاُروا ِمنْ : ى ُحكِْمِه ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسأَلُوهُ أَنْ َيْجَعلَ َبْيَنُه َوبَْيَنُهمْ َحكًَما َيْنزِلُونَ َعلَ
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَْصحَابِي ِمْن أََردُْتْم ، فَلَْنْسَتِمْع ِلقَْوِلِه ، فَاْختَاُروا سَْعَد بن ُمَعاٍذ ، فََرِضَي بِِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّ

تِّفُوا ، َوأُوِثقُوا ، ا ، َوأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأسِْلَحتِهِْم ، فَُجِعلَْت ِفي بَْيٍت ، َوأََمَر بِهِْم فَكَُوَسلَُّمو
سَْعِد بن ُمَعاٍذ ، فَأَقَْبلَ َعلَى ِحَمارِ  فَُجِعلُوا ِفي دَارِ أَُساَمةَ بن زَْيٍد ، َوَبَعثَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى

ْمِشي َمَعُه ُيَعظِّمُ َحقَّ بين أَْعرَابِيٍّ ، َيْزُعُمونَ أَنَّ َوطْأَةَ َبْرذَِعِه ِمْن ِليٍف ، وَاتََّبَعُه َرُجلٌ ِمْن بين َعْبِد اَألْشَهلِ ، فَجََعلَ َي
  وُْهْم َيْوَم ُبَعاٍث ، َوأَنَُّهُم اْختَاُروَك َعلَى َمْن ِسَواَك َرَجاَء َعطِْفَك ، وَتَحنُّنَِك َعلَْيهِْم ،قَُرْيظَةَ ، َوَيذْكُرُ ِحلْفَُهْم وَالَِّذي أَْبلَ

ا ، فَقَالَ لَهُ فَأَكْثََر ذَِلكَ الرَُّجلُ ، َولَْم َيِحرْ إِلَْيهِ َسْعٌد شَْيئًا ، حَتَّى َدنَْو: فاْسَتْبقِهِْم ، فَإِنَُّهْم لََك َجمَالٌ َوَعَدٌد ، قَالَ 
َواللَِّه ال أُبَاِلي ِفي اللَِّه لَْوَمةَ الِئمٍ ، فَفَاَرقَُه الرَُّجلُ ، فَأََتى إِلَى قَْوِمِه ، قَْد : أَال ُتْرجُِع إِلَيَّ َشْيئًا ؟ فَقَالَ سَْعٌد : الرَُّجلُ 

ِه ، َوالَِّذي َرَجعَ إِلَْيِه ، ونَفَذَ سَْعٌد ، حَتَّى أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َيِئَس ِمْن أَنْ َيْسَتْبقَِيُهْم ، وَأَْخَبرَُهْم بِالَِّذي كَلََّمُه بِ
اِتلَُتُهمْ أَْحكُُم ِفيهِْم بِأَنْ ُتقَْتلَ ُمقَ: فَقَالَ َسْعدٌ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َيا َسْعُد ، اْحكُْم بَْيَنَنا وََبْينَُهْم : َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

َحكََم : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ، وُيْغَتَنمَ َسْبيُُهْم ، َوتُْؤَخذَ أَمَْوالُُهْم ، وَُتْسَبى ذَرَارِيُِّهْم وَنَِساؤُُهْم ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى
َعلَى ُحكْمِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََردَّ َرسُولُ ِفيهِْم َسْعدُ بن ُمَعاٍذ بُِحكْمِ اللَِّه ، َوَيزُْعُم نَاٌس أَنَُّهمْ َنَزلُوا 

اقُُهْم ، َوأُخْرَِج حَُييُّ بن اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْحكَْم ِفيهِْم إِلَى سَْعِد بن ُمَعاٍذ ، فَأُخْرُِجوا َرْسال ، فَُضرَِبْت أَْعَن
قَْد ظََهْرَت َعلَيَّ ، َوَما أَلُوُم نَفِْسي : َهلْ أَخَْزاَك اللَُّه ؟ ، فَقَالَ : لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  أَْخطََب ، فَقَالَ

ِتي بِالسُّوقِ ، فَضُرَِبْت ُعُنقُُه ، كُلُّ ِفيَك ، فَأََمَر بِِه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأُْخرَِج إِلَى أَْحَجارِ الزَّْيِت الَّ
  عَاذَِلَك بَِعْينِ َسْعِد بن ُمَعاٍذ ، َوَزَعمُوا أَنَُّه كَانَ َبرَِئ كَلُْم سَْعٍد ، َوَتَحجَّرَ بِالُْبْرِء ، ثُمَّ إِنَُّه َد



اَألْرضِ قَْوٌم أَْبَغُض إِلَيَّ ِمْن قَْومٍ كَذَُّبوا َرسُولََك ،  اللَُّهمَّ َربَّ السََّماَواِت َواَألْرضِ ، فَإِنَُّه لَْم َيكُْن ِفي: ، فَقَالَ 
ُهْم ِقَتالٌ ، فَاْبِقنِي أُقَاِتلُْهْم فِيَك ، َوأَخَْرُجوُه ، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنْ قَْد َوَضْعتَ الْحَْرَب َبيَْنَنا َوَبيَْنُهْم ، فَإِنْ كَانَ َبِقيَ َبْينََنا َوَبْيَن

َرَك َوَتعَالَى ، ْد َوَضْعتَ الْحَْرَب َبيَْنَنا َوَبيَْنُهْم ، فافُْجْر َهذَا الَْمكَانَ ، َواجَْعلْ َموِْتي ِفيِه ، فَفََجَرُه اللَُّه َتَباَوإِنْ كُْنَت قَ
  .َماَت َرِحَمُه اللَُّه َوإِنَُّه لََراِقٌد َبْيَن ظَْهَريِ اللَّْيلِ ، فََما َدرَْوا بِِه حَتَّى َماَت ، َوَما َرقَأَ الْكَلُْم حَتَّى 

ى بن َسِعيدٍ اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َمْتَوْيِه اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن سَِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْي -٥١٩٠
وَْيلُ أُمِّكَ َسْعًدا َحزاَمةً : َجَعلَتْ أُمُّ َسْعٍد ، َتقُولُ : قَالَ  َعْن ُمْسِلمِ بن أَبِي ُمسِْلمٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ،

ال َتزِيِديَن َعلَى َهذَا ، َوكَانَ وَاللَِّه َما َعِلْمُت حازًِما ِفي أَمْرِِه ، قَوِيا : َوجًِدا ، فَقَالَ لََها النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .ِفي أَْمرِ اللَِّه 

ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ،  َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن -٥١٩١
َمةً َوجًِدا وسَيًِّدا ُسدَّ بِِه َمَسدا ، فَقَالَ َرسُولُ وَْيلُ أُمِّ سَْعٍد َسْعًدا حَزا: قَالَْت أُمُّ َسْعدٍ ِحَني اْحُتِملَ نَْعُشُه َوِهَي تَْبِكيِه 

  .كُلُّ َباِكَيٍة َتكِْذبُ إِال َباِكَيةُ َسْعدِ بن ُمَعاٍذ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ -٥١٩٢

ْن ثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعَحدَّ: الْكَشِّيُّ ، قَاال 
لَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، لَمَّا َماَت سَْعُد بن ُمَعاٍذ ، َبكَى أَُبو َبكْرٍ ، َوَبكَى ُعَمُر َرِضَي ال: َجدِِّه َعلْقََمةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

َهلْ كَانَ َرُسولُ اللَّهِ : َحتَّى ُعرَِف ُبكَاُء أَبِي َبكْرٍ ِمْن ُبكَاِء ُعَمَر ، َوُبكَاُء ُعَمَر ِمْن ُبكَاِء أَبِي َبكْرٍ ، فَقُلُْت ِلعَاِئَشةَ 
  .قْبُِض َعلَى ِلحَْيِتِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال ، لَِكنَُّه كَانَ َي: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْبِكي ؟ قَالَْت 

 الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ -٥١٩٣
اْنَصَرَف َرُسولُ اللَّهِ : ِة بن ُشْعَبةَ ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َسْهلٌ أَُبو َحرِيزٍ مَْولَى الُْمِغَري

  .ْحَيِتِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن جَِناَزِة سَْعِد بن ُمَعاٍذ ، َوُدُموُعُه َتَحاَدُر َعلَى ِلحَْيِتِه ، َوَيُدُه ِفي ِل
  .زَّ الْعَْرُش ِلَمْوِت سَْعِد بن ُمَعاٍذ َباُب اْهَت
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ح ، َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٥١٩٤

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َعلْقََمةَ  :الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر ، قَاال 
ارِ َتلَقَّاُه ِغلَْمانُ اَألْنَصبن َوقَّاصٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا قَِدَم ذَا الُْحلَْيفَِة ، 

  ُيخْبُِروَنُه َعْن أَْهِليهِْم ،

أََتْبِكي : مَاَتِت امَْرأَُتَك ، فََبكَى ، َوكُْنُت َبْيَنُه َوَبْيَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت : فَِقيلَ ُألَسْيِد بن ُحَضْيرٍ 
فََيِحقُّ ِلي أَنْ ال أَْبِكي : لََّم ، َوقَْد َتقَدََّم لََك ِمَن السََّوابِقِ َما تَقَدََّم ؟ قَالَ َوأَْنتَ َصاِحُب َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

اْهتَزَّْت أَْعوَاُد الَْعْرشِ ِلَمْوِت سَْعِد بن ُمَعاٍذ َرِضَي اللَُّه : ، َوقَْد َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  .َتَعالَى َعْنُه 
ْمُرو بن ُمحَمٍَّد َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُشَعْيبٍ النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم يَْعنِي اْبَن َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا َع -٥١٩٥

اِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَن ََّرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه الَْعْنقَزِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َن
الِئكَِة ، َهذَا الَِّذي َتَحرَّكَ لَُه الَْعْرُش ، َوفُِتَحْت لَهُ أَبَْواُب السََّماِء ، َوشَهَِدُه َسْبُعونَ أَلَْف َملٍَك ِمنِ الَْم: َوَسلََّم ، قَالَ 

  .فُرَِّج َعْنُه  لَقَْد ُضمَّ َضمَّةً ، ثُمَّ



ي َنضَْرةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، َعْن أَبِ -٥١٩٦
  .اْهَتزَّ الْعَْرُش ِلمَْوِت َسْعٍد  لَقَِد: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِعيٍد ، قَالَ 

ثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّ -٥١٩٧
اْهَتزَّ عَْرُش الرَّْحَمنِ ِلَمْوتِ : َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ: اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  َسْعِد بن

  .ُمَعاٍذ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 
بَْيرِ ، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم ، َعنِ َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، أَْخَبرَنِي أَُبو الزُّ -٥١٩٨
اْهَتزَّ لََها عَْرُش الرَّْحَمنِ َتَعالَى : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوجِنَاَزةُ سَْعِد بن ُمَعاٍذ َبْيَن أَْيِديهِْم : ، َيقُولُ 

.  
ةَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْب -٥١٩٩

  .الرَّْحَمنِ  اْهَتزَّ لََها عَْرُش: ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوجِنَاَزةُ سَْعِد بن ُمَعاٍذ َبْيَن َيَدْيِه ، َيقُولُ 
َعْن قُرَّةَ بن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن بِْشرٍ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن سَْعٍد ، -٥٢٠٠

ابِرٍ ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َواْبنِ لَهِيَعةَ ، وأيب عمرو التجييب ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َج
  .اْهَتزَّ لََها َعْرُش الرَّْحَمنِ : َوَجَناَزةُ َسْعدِ بن ُمَعاٍذ َبْيَن أَْيدِيهُِم 

، ثَنِي بِْشُر بن َبكْرٍ ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن أَبِي َيحَْيى الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى الَْوقَاُر -٥٢٠١
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوجََناَزةُ َسْعدٍ : َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  .َعْرشُ الرَّْحَمنِ َعزَّ َوَجلَّ لَقَدِ اْهَتزَّ لََها : َبْيَن َيَدْيِه ، فَقَالَ 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ ، َعْن أَبِي َشْيَبةَ ح ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق -٥٢٠٢

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو ، َحدَّثَنِي يَزِيُد بن َعْبِد اللَِّه التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ ، 
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : بن َزْيدِ بن أَُساَمةَ اللَّيِْثيُّ ، َعْن ُمَعاِذ بن رِفَاَعةَ ، َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 

لََهذَا الْعَْبُد الصَّاِلحُ الَِّذي َتَحرَّكَ لَُه َعْرُش الرَّْحَمنِ ، َوفُِتَحْت لَهُ : بن ُمَعاٍذ َيْوَم َماَت َوُهَو ُيْدفَُن َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَسْعدِ 
  .أَبَْواُب السََّماِء ، َوُشدَِّد َعلَْيِه ، ثُمَّ فَرََّج اللَُّه َعْنُه 

َحدَّثََنا َعْمُرو بن َماِلٍك الَْعْنبَرِيُّ ، َحدَّثََنا : رِيُّ ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَاال َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَت -٥٢٠٣
 َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن ُمَعْيِقيبٍ ،

  .اْهَتزَّ الْعَْرُش ِلَمْوِت سَْعِد بن ُمَعاٍذ : َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ثَْعلََبةَ بن َسَواٍء ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َوعَْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَاال  -٥٢٠٤

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوجِنَاَزةُ : ، َحدَّثََنا َسعِيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ َعمِّي ُمَحمَُّد بن َسَواٍء 
  .اْهَتزَّ الْعَْرُش ِلَمْوِت سَْعٍد : َسْعٍد مَْوُضوَعةٌ 

، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َسْهلٍ الَْمازِنِيُّ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن الصَّقْرِالسُّكَّرِيُّ -٥٢٠٥
  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى: ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فََضالَةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أََنسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، قَالَ 



  .زَّ عَْرُش الرَّْحَمنِ ِلَمْوِت سَْعٍد اْهَت: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَ -٥٢٠٦

، َعْن إِْسحَاَق بن َراِشٍد ، َعنِ اْمَرأٍَة ِمَن اَألْنَصارِ يُقَالُ لََها أَْسَماُء  َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ ، أََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي َخاِلٍد
: لَمَّا ُخرِجَ بِجَِناَزِة َسْعٍد ، َصاَحْت أُمُُّه ، فَقَالَ لََها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بنُت يَزِيدَ بن َسكَنٍ ، قَالَْت 

  .َدمُْعِك ، وََيذَْهُب حُْزُنِك ، فَإِنَّ اْبَنكِ أَوَّلُ َمْن َضِحكَ اللَُّه لَُه ، َواهَْتزَّ لَُه الْعَْرُش أَال َيْرقَأُ 
ا ُحِملَتْ لَمَّ: ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ  -٥٢٠٧

َما أََخفَّ جَِناَزِتِه ِلُحكِْمِه ِفي قَُرْيظَةَ ، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : جَِناَزةُ َسْعدِ بن ُمَعاٍذ ، قَالَ الْمَُناِفقُونَ 
  .ال ، َولَِكنَّ الَْمالِئكَةَ َتْحِملُُه : فَقَالَ 

حَاَق ، ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْس َحدَّثََنا أَُبو -٥٢٠٨
لَمَّا ُدِفَن : اللَِّه قَالَ َحدَّثَنِي ُمَعاذُ بن رِفَاَعةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو بن الَْجمُوحِ ، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد 

، ثُمَّ كَبََّر ، فَكَبََّر النَّاُس  َسْعُد بن ُمَعاٍذ وََنْحُن َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَبََّح ، فَسَبََّح النَّاُس َمَعُه طَوِيال
  لَقَْد َتضَاَيَق َعلَى: الَ َيا َرُسولَ اللَِّه ، ِممَّ سَبَّْحَت ؟ قَ: َمَعُه ، فَقَالُوا 

  .َهذَا الرَُّجلِ الصَّاِلحِ قَْبُرُه ، حَتَّى فَرََّجُه اللَُّه بَِرْحَمِتِه 
ِث ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسحَاَق بن إِبَْراهِيَم بن زِْبرِيقٍ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْحارِ -٥٢٠٩

أُْهِدَي ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحلَّةٌ ِمْن : ْبُد اللَِّه بن سَاِلمٍ ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ َع
ُتْعجُِبكُْم َهِذِه ؟ : بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْستَْبَرقٍ ، فََجَعلَ َناسٌ َيجِسُّوَنَها بِأَْيِديهِْم ، َوَيتََعجَُّبونَ ِمْنَها ، فَقَالَ النَّ

  .فََواللَِّه لََمَناِديلُ سَْعٍد ِفي الَْجنَِّة أَْحَسُن ِمْنَها 
أََنسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ  َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َيْعقُوَب الْقَاِضيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، أََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن -٥٢١٠

لََمْندِيلٌ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى بِثَْوبٍ َحرِيرٍ ، فََجَعلُوا يَْعَجُبونَ ِمْن ِلينِِه ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّ
  .أَْو خَْيٌر ِمْنُه أَْو َبْعُض َمنَادِيلِ َسْعٍد ِفي الَْجنَِّة أَلَْيُن ِمْنُه 

ُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُن -٥٢١١
  .َوِفيَها مَاَت سَْعُد بن ُمَعاٍذ َرِضَي اللَُّه َعْنُه كَاَنِت الَْخْنَدُق ِفي شَوَّالٍ َسَنةَ َخْمسٍ ، : ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، قَالَ 

  .َما أَسَْنَد َسْعدُ بن ُمَعاٍذ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
ْسحَاَق ، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، أََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن أَبِي إِ -٥٢١٢

  اْنطَلََق: َمْيُموٍن ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد ، قَالَ 

 الشَّامِ ، فََمرَّ بِالَْمِديَنةِ َنَزلََسْعُد بن ُمَعاٍذ ُمْعَتمًِرا ، فََنَزلَ َعلَى أَبِي َصفَْوانَ أَُميَّةَ بن َخلٍَف ، َوكَانَ أَُميَّةُ إِذَا اْنطَلََق إِلَى 
اْنتَِظْر حَتَّى إِذَا انَْتَصَف النَّهَاُر َوغَفَلَ النَّاُس اْنطَلَقَْت فَطُفَْت ، َوَبْيَنا سَْعٌد َيطُوفُ : َعلَى َسْعٍد ، فَقَالَ أَُميَّةُ ِلَسْعٍد 

: أََنا سَْعٌد ، فَقَالَ أَُبو جَْهلٍ : ا ؟ فَقَالَ َسْعٌد َمْن َهذَا الَِّذي َيطُوُف بِالْكَْعَبِة آِمًن: بِالْكَْعَبِة آِمًنا ، أََتاُه أَُبو جَْهلٍ ، فَقَالَ 
ال َتْرفَْع صَْوَتَك َعلَى أَبِي :  َتطُوُف بِالَْبْيِت آِمًنا ، َوقَْد آَوْيُتْم ُمَحمًَّدا وَأَْصحَاَبُه ؟ فَكَانَ َبيَْنُهَما ، َحتَّى قَالَ أَُميَّةُ ِلَسْعٍد

َواللَِّه لَِئْن َمَنْعتَنِي أَنْ أَطُوَف بِالْبَْيِت ، َألقْطََعنَّ َعلَْيَك َمْتَجَركَ إِلَى : لِ الَْواِدي ، فَقَالَ لَُه َسْعٌد الَْحكَمِ ، فَإِنَُّه سَيُِّد أَْه
َدْعَنا مِْنَك ، : قَالَ َو، ال َتْرفَعْ َصوَْتَك َعلَى أَبِي الَْحكَمِ يُْمِسكُُه ، فََغِضبَ َسْعٌد : الشَّامِ ، فََجَعلَ أَُميَّةُ َيقُولُ ِلسَْعٍد 

وَاللَِّه َما َيكِْذبُ : نََعْم ، قَالَ : إِيَّاَي ؟ قَالَ : فَإِنِّي َسِمْعُت ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْزُعُم أَنَُّه قَاِتلَُك ، قَالَ 



َما : َما َعِلْمَت َما قَالَ أَِخي الْيَثْرِبِيُّ ، فَأَْخَبَرَها ، فَقَالَِت امَْرأَةُ أَُميَّةَ أَ: ُمَحمٌَّد ، فَلَمَّا َخَرجُوا ، َرَجَع إِلَى امَْرأَِتِه ، فَقَالَ 
نْ ال أََما َتذْكُُر َما قَالَ لََك أَخُوَك الَْيثْرِبِيُّ ، فَأََراَد أَ: َيَدُعَنا ُمَحمٌَّد ، فَلَمَّا َجاَء الصَّرِيُخ ، َوخََرُجوا إِلَى َبْدرٍ ، قَالَْت لَُه 

  إِنََّك ِمْن أَْشَرافِ أَْهلِ الْوَاِدي ، فَِسْر َمَعَنا َيوًْما أَْو َيْوَمْينِ ، فَسَاَر َمَعُهْم فَقََتلَُه: َيْخُرَج ، فَقَالَ أَُبو جَْهلٍ 

  .اللَُّه 
  َسْعُد بن ُعَباَدةَ اَألْنصَارِيُّ ثُمَّ الَْخْزَرجِيُّ َعقَبِيٌّ َبْدرِيٌّ

  .ُيكَنَّى أََبا ثَابٍِت نََزلَ بِالشَّامِ َوُتُوفَِّي بَِها  أُُحِديٌّ َنِقيٌب ،
َسْعُد بن : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٥٢١٣

  .ُعَباَدةَ ُيكَْنى أََبا ثَابٍِت 
ْرَوةَ ، َحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعَحدَّثََنا ُم -٥٢١٤

اَدةَ بن ُدلَْيمِ بن َحارِثَةَ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ الَْعقََبةَ ِمَن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َساِعَدةَ بن كَْعبِ بن الْخَْزَرجِ سَْعُد بن ُعَب
  .بن ُخَزْيَمةَ ، َوُهَو َنِقيٌب ، َوقَدْ َشهِدَ َبْدًرا َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

ن ا ُمَحمَُّد بَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيْبُِس ، َحدَّثََن -٥٢١٥
 بين َساِعَدةَ بن كَْعبٍ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن

  .َسْعُد بن ُعَباَدةَ ، َوُهَو نَِقيٌب 
دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َح -٥٢١٦

: بِ بن َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق ، َحدَّثَنِي َمعَْبُد بن كَْعبِ بن َماِلٍك ، َعْن أَِخيِه َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِيِه كَْع
سَْعُد بن ُعَباَدةَ ِة الَِّتي بَاَيْعَنا ِفيَها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْعقََبِة ، فَكَانَ َنقِيَب بين َساِعَدةَ َخَرْجَنا إِلَى الِْحجَّ

  .، َوالُْمْنِذُر بن َعْمرٍو 
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد -٥٢١٧

بن إِْسَماعِيلَ ، أََنا إِْبَراهِيُم بن الزِّْبرِقَاِن ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَرْطَاةَ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن  الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك
َوِلَواءُ ، اِلبٍ كَانَ ِلَواُء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدرٍ َمَع َعِليِّ بن أَبِي طَ: ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .اَألْنصَارِ َمَع َسْعدِ بن ُعَباَدةَ 
نِ الَْحكَمِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُجَباَرةُ بن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ ، َع -٥٢١٨

رَاَيةُ الُْمَهاجِرِينَ : َراَيةُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمَواِطنِ كُلَِّها  كَاَنْت: ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .َمَع َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َوَراَيةُ األَْنصَارِ َمعِ َسْعدِ بن ُعَباَدةَ 

ُتُوفَِّي سَْعُد بن ُعَباَدةَ بِحَْوَرانَ ِمْن أَْرضِ : َنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثَ -٥٢١٩
  .ِدَمْشَق َسَنةَ ِستَّ َعْشَرةَ 

: بن ُنَمْيرٍ قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه : َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َوُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَاال  -٥٢٢٠
  .مِ ، وَُيكَْنى أََبا ثَابٍِت ُتُوفَِّي سَْعُد بن ُعَباَدةَ ِلَسَنَتْينِ وَنِْصٍف ِمْن ِخالفَِة ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه بِحَْوَرانَ ِمْن أَْرضِ الشَّا

َبيَْنا َسْعدٌ َيُبولُ قَاِئًما : نِ َعْوٍن ، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َعنِ اْب -٥٢٢١
  :، إِِذ اتَّكَأَ فََماَت ، قََتلَْتُه الْجِنُّ ، فَقَالُوا 



  .َنْحُن قََتلَْنا سَيَِّد الْ َخْزَرجِ سَْعَد بن ُعَباَدْه رََمْيَناُه بَِسْهَمْينِ فَلَْم ُنْخِطئْ فَُؤاَدْه 
  ثََنا إِْسحَاُقَحدَّ -٥٢٢٢

: قَاَم َسْعُد بن ُعَباَدةَ َيبُولُ ، ثُمَّ َرَجَع ، فَقَالَ : بن إِبَْراِهيمَ الدَّبَرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، قَالَ 
  :جِنُّ فَقَالُوا إِنِّي َألجُِد ِفي ظَْهرِي َشْيئًا ، فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ َماَت ، فََناَحْتُه الْ

  .َنْحُن قََتلَْنا سَيَِّد الْ َخْزَرجِ سَْعَد بن ُعَباَدْه رََمْيَناُه بَِسْهَمْينِ فَلَْم ُيْخِطئْ فَُؤاَدْه 
  َما أَسَْنَد َسْعدُ بن ُعَباَدةَ َرِضي اللَُّه َعْنُه

َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي : الصَّْنعَانِيُّ ، قَاال  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َوَعِليُّ بن الُْمَباَرِك -٥٢٢٣
اللَِّه َصلَّى اللَُّه  أَبِي ، َعْن َسِعيِد بن َعْمرِو بن ُشَرحْبِيلَ بن سَِعيِد بن سَْعِد بن ُعَباَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ َرسُولَ

  .بِالَْيِمنيِ َمَع الشَّاِهدِ الَْواِحِد ِفي الُْحقُوقِ  َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى
، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ح ، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ  -٥٢٢٤

بن بِاللٍ ، َعْن َربِيَعةَ بن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َعْمرِو بن قَْيسِ بن َسْعدِ بن  أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ
َعلَْيِه َوَسلَّمَ  أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: ُعَباَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّهْم َوَجُدوا ِفي كَِتابِ سَْعِد بن ُعَباَدةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه 

  .وَاللَّفْظُ ِلَحِديثِ اْبنِ أَبِي أَُوْيسٍ . قََضى بِالَْيِمنيِ َمَع الشَّاِهِد الَْواِحِد 
ن ِهاللٍ ُحَمْيِد ب َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمغَِريِة ، َعْن -٥٢٢٥

  ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن َسْعِد بن ُعَباَدةَ ، أَنّ

قُْم َعلَى َصَدقَِة بين فُالٍن ، وَاْنظُْر ال َتأِْتَينَّ َيْوَم الِْقَياَمِة بَِبكْرٍ َتْحِملُُه َعلَى : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ لَُه 
  .َيا َرسُولَ اللَِّه ، اْصرِفَْها َعنِّي ، فََصَرفََها َعْنُه : كَاِهِلَك لَُه ُرغَاٌء ، قَالَ  ُعُنِقَك أَْو
هِ ْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللََّحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُعَب -٥٢٢٦

  .َعلَى أُمِِّه ، فَأََمَرُه بِقََضاِئِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ سَْعَد بن ُعَباَدةَ سَأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َنذْرٍ كَانَ 
، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ ، َعْن َماِلٍك -٥٢٢٧

َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنَّ أُمِّي مَاَتتْ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ سَْعَد بن ُعَباَدةَ اْسَتفَْتى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  .اقِْضِه َعْنَها : تَقِْضِه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َوَعلَْيَها َنذٌْر َولَْم

، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َيحَْيى التُّجِيبِيُّ ح ، َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ -٥٢٢٨
َحدَّثََنا : ا ِلحٍ ح ، َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الرَّبِيعِ بن َشاِهَني الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ، قَالُوَعْبُد اللَِّه بن َصا

َد بن ُعَباَدةَ اْسَتفَْتى َرسُولَ اللَّْيثُ بن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ سَْع
  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنذْرٍ َنذََرْتُه أُمُُّه ، ثُمَّ مَاَتْت قَْبلَ أَنْ

  .اقِْضِه َعْنَها : َتقِْضَيُه ؟ قَالَ 
يعٍ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ بن أَبِي َمنِ -٥٢٢٩

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنذْرٍ َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َسْعَد بن ُعَباَدةَ اَألْنصَارِيَّ اْسَتفَْتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا
اقِْضِه َعنَْها فَلَْيْسَتنَّ الُْمْسِلُمونَ : ُتُوفَِّيْت قَْبلَ أَنْ َتقِْضَيُه ؟ فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َعلَى أُمِِّه ، فَ

  .ِفي كُلِّ َشْيٍء كَانَ َعلَى اْمرِئٍ ، فَُتُوفَِّي قَْبلَ أَنْ يَقِْضَيُه 



ْحَيى الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َي -٥٢٣٠
مِّي مَاَتْت َوَعلَْيَها َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنَّ أُ: ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ سَْعَد بن ُعَباَدةَ ، قَالَ 

  .أَْعِتْق َعْن أُمَِّك : َنذٌْر ، فَُيْجزُِئ َعنَْها أَنْ أَْعِتَق َعْنَها ؟ قَالَ 
 لَْجْحَدرِيُّ ،َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ بنَداٌر ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسفَْيانَ ا -٥٢٣١

َعبَّاسٍ ، أَنَّ َسْعدَ بن  َحدَّثََنا َصاِلُح بن أَبِي اَألْخَضرِ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ
  .نََعْم : َرقََبةٌ أَفَأُْعِتُق َعْنَها ؟ قَالَ ُعَباَدةَ اْسَتفَْتى َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َدْينٍ كَانَ َعلَى أُمِِّه 

  ثََنا َحجَّاُج بنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن رَاِشٍد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َعْبِد اللَِّه بن خَاِلٍد الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّ -٥٢٣٢

ْسِلمٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسْعِد بن ُعَباَدةَ ، أَنَُّه قَالَ ِللنَّبِيِّ ُمَحمٍَّد ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َحدَّثَنِي َعِليُّ بن ُم
: ، قَالَ  َنَعْم: ُتُوفَِّيْت أُمُُّه َوُهَو غَاِئٌب َعْنَها ، فََهلْ َيْنفَُعَها َشْيٌء إِنْ َتَصدَّقْتُ بِِه َعْنَها ؟ قَالَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .فَإِنِّي أُْشهُِدَك أنَّ حَاِئطَيِ الِْمْخرَاِف َصَدقَةٌ َعْنَها 
: َشْيَبةَ ، قَاال  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َوُعثَْمانُ بن أَبِي -٥٢٣٣

نِ ْيَمانَ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن َبكْرِ بن َواِئلٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، َعَحدَّثََنا َعْبَدةُ بن ُسلَ
مِّي َماَتْت َوَعلَْيَها َنذْرٌ لَمْ إِنَّ أُ: َجاَء َسْعدُ بن ُعَباَدةَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .اقِْضِه َعنَْها : َتقِْضِه ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ن إِْسحَاَق ، َعنِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، أََنا خَاِلٌد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ب -٥٢٣٤

اْسَتفَْتى سَْعُد بن ُعَباَدةَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنذْرٍ كَانَ : الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .اقِْضِه َعْنَها : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أُمِِّه ، فَُتُوفَِّيْت قَْبلَ أَنْ َتقِْضَيُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ َص

: أَُبو قُرَّةَ ، قَالَ َحدَّثََنا الْمُفَضَّلُ بن ُمَحمٍَّد الَْجَنِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَمةَ ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الزَُّبْيِديُّ ، َحدَّثََنا  -٥٢٣٥
  طَاٍءذَكََر َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ ، َعْن َيْعقُوَب بن َع

َتفَْتى َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَْخَبَرُه ، أَنَّ َسْعَد بن ُعَباَدةَ اْس
  .لُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيقِْضَيُه َعْنَها َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنذْرٍ كَانَ َعلَى أُمِِّه أَنْ َيقِْضَيُه ، فَأََمَرهُ َرسُو

 ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن طَاِهرِ بن َحْرَملَةَ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َيْحَيى ، َعْن َحْيَوةَ بن شُرَْيحٍ -٥٢٣٦
اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َسْعَد بن ُعَباَدةَ اْسَتفَْتى َرسُولَ اللَِّه صَلَّى َعِقيلٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعَبْيِد 

ْيِه َوَسلََّم أَنْ َيقِْضَيهُ  َصلَّى اللَُّه َعلَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنذْرٍ كَانَ َعلَى أُمِِّه ، فَُتُوفَِّيْت قَْبلَ أَنْ تَقِْضَيُه ؟ فَأَفَْتاُه َرسُولُ اللَِّه
.  

، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ُموَسى بن أَْعَيَن ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ  -٥٢٣٧
اْسَتفَْتى َسْعُد بن ُعَباَدةَ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .اقْضِ َعْنَها : َوَسلََّم َوَسلََّم ِفي َدْينٍ كَانَ َعلَى أُمِِّه ، فَُتُوفَِّيْت قَْبلَ أَنْ تَقِْضَيُه ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
ْسحَاَق الَْخشَّاُب الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن قُْسٍط ح ، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِ -٥٢٣٨

بن َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد : التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُزَراَرةَ الرَّقِّيُّ ، قَاال 
  َعْن ُشَرْحبِيلَ بن َسْعِد بن ُعَباَدةَ ، َعْن َسْعِد بن



ِفيِه َخلََق اللَُّه آَدَم ، َوِفيِه ُتُوفَِّي : ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة َخْمسُ ِخاللٍ : ُعَباَدةَ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
وُم السَّاَعةُ ، َوَما ال َيْسأَلُ الْعَْبُد ِفيَها شَْيئًا إِال أَْعطَاُه إِيَّاُه ، َما لَْم َيْسأَلْ إِثًْما أَْو قَِطيَعةَ َرِحمٍ ، َوِفيِه َتقُ آَدُم ، َوِفيِه َساَعةٌ

  .ِمْن َملٍَك ُمقَرَّبٍ ، َوال َسَماٍء ، َوال رِيحٍ ، َوال َجَبلٍ إِال ُمْشِفٌق ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة 
َنا ُمَسدَّدٌ َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َيْعقُوَب الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ح ، َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثَ -٥٢٣٩

ْسحَاَق بن سَْعِد بن ُعَباَدةَ ، ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُشَمْيلَةَ ، َعْن َسِعيٍد الصَّرَّاِف ، َعْن إِ
إِنَّ َهذَا الَْحيَّ ِمَن اَألْنَصارِ ِمْحَنةٌ ، ُحبُُّهْم إَِميانٌ ، َوبُْغُضُهمْ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .نِفَاٌق 
َحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا عَْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الْ -٥٢٤٠

َيا َرُسولَ : أَنَّ أُمَّ سَْعِد بن ُعَباَدةَ َماَتْت َوُهَو غَاِئٌب ، فَلَمَّا قَِدَم ، قَالَ ، َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ 
  .ْيَها َوقَْد أََتى لََها َشْهٌر اللَِّه ، أُِحبُّ أَنْ ُتَصلَِّي َعلَى أُمِّي ، فَأََتى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبَرَها ، فََصلَّى َعلَ

َنا َوكِيٌع ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْسُتوَاِئيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثَ -٥٢٤١
  أَنَُّه، قََتاَدةَ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن َسْعِد بن ُعَباَدةَ 

فَأَيُّ : نََعْم قَالَ : ْنَها ؟ قَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنَّ أُمِّي مَاَتْت ، أَفَأََتَصدَُّق َع: أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  .َسقُْي الَْماِء : الصََّدقَِة أَفَْضلُ ؟ قَالَ 

ُزَهْيرٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلََمةَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو  -٥٢٤٢
جِئُْت إِلَى َرُسولِ اللَّهِ : اَء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كُرَْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسْعِد بن ُعَباَدةَ ، قَالَ بن َمْغَر

نََعْم ، : لُ إِنْ َتَصدَّقُْت َعْنَها ؟ قَالَ ُتُوفَِّيْت أُمِّي وَلَْم ُتوصِ ، َولَمْ َتَصدَّْق ، فََهلْ ُتقَْب: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت 
  .َنَعْم ، َولَْو بِكُرَاعِ َشاٍة ُمْحتَرِقٍ : فََهلْ َيْنفَعَُها ذَِلَك ، قَالَ : قَالَ 

دَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحِميِد الِْحمَّانِيُّ ، َح -٥٢٤٣
َيْت َوُهَو غَاِئٌب ، ُمَحمٍَّد ، َعْن َسِعيِد بن َعْمرِو بن شَُرْحبِيلَ ، َعْن َسِعيِد بن َسْعدِ بن ُعَباَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ أُمَّهُ ُتُوفِّ

  .َنَعْم : َصدَّقُْت َعنَْها ؟ قَالَ أََيْنفَُعَها إِنْ َت: فََسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
زُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحمٍَّد ال -٥٢٤٤

َيا : قُلُْت : ْحبِيلَ ، َعْن َسِعيِد بن َسْعدِ بن ُعَباَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َسِعيِد بن َعْمرِو بن ُشَر
  َنَعْم: َرسُولَ اللَِّه ، إِنَّ أُمَّ سَْعٍد ُتُوفَِّيْت َولَْم ُتوصِ ، أَفَأََتَصدَُّق َعْنَها ؟ قَالَ 

.  
ُموَسى ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن صَُبْيحٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َسْعِد بن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن  -٥٢٤٥

َيا َرسُولَ اللَِّه ، َواِلَدِتي كَاَنْت َتَتَصدَُّق وُتْنِفُق ِمْن َماِلي ِفي حََياِتَها ، فَقَْد مَاَتْت ، أَرَأَْيَت إِنْ : قُلُْت : ُعَباَدةَ ، قَالَ 
: َيا َرُسولَ اللَِّه ، ُدلَّنِي َعلَى َصَدقٍَة ، قَالَ : َنَعْم ، قَالَ : أَْعَتقُْت َعنَْها ، َنْرُجو لََها َشْيئًا ؟ قَالَ  َتَصدَّقُْت َعْنَها ، أَْو

  .فََما زَالَْت جَِرارُ َسْعٍد بِالَْمِديَنِة بَْعُد : قَالَ الَْحَسُن ، اْسقِ الَْماَء 
يِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فََضالَةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َسْعِد بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِط -٥٢٤٦

  .اْسقِ الَْماَء : َيا َرسُولَ اللَِّه ، ُدلَّنِي َعلَى َصَدقٍَة ، قَالَ : قُلُْت : ُعَباَدةَ ، قَالَ 
ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرَد ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ الطَّحَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِ -٥٢٤٧



هُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّالْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد ، َعْن ُعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ ، َعْن ُحَمْيِد بن أَبِي الصَّْنَعِة ، َعْن َسْعِد بن ُعَباَدةَ ، أَنّ 
َتسِْقي الَْماَء ، : َبلَى ، قَالَ : َيا سَْعُد ، أَال أَدُلَُّك َعلَى َصَدقٍَة َيِسَريٍة ُمؤَْنُتَها ، َعِظيمٍ أَْجُرَها ؟ قَالَ : َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَُه 
  .فََسقَى َسْعدٌ الَْماَء 

َنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيَدةُ بن ُحَمْيٍد ، َعْن َمْنصُورٍ ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثَ -٥٢٤٨
جِئُْت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي : طَلَْحةَ الَْياِميِّ ، َعْن ُهذَْيلِ بن شَُرْحبِيلَ ، َعْن َسْعِد بن ُعَباَدةَ ، قَالَ 

  َبْيٍت ،

وََهلِ االْستِئْذَانُ إِال ِمنِ : ْمُت ُمقَابِلَ الَْبابِ ، فَاْسَتأْذَْنُت ، فَأَشَاَر إِلَيَّ أَنْ َتَباَعْد ، ثُمَّ جِئُْت ، فَاْسَتأْذَْنُت ، فَقَالَ فَقُ
  .النَّظَرِ 
َبةُ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زِيَاٍد ، َعْن ِعيَسى بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، أََنا شُْع -٥٢٤٩

َما ِمْن َعاَملِ َعْشَرٍة إِال : لَ لَِقيٍط ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الشَّامِ ، َعْن َسْعِد بن ُعَباَدةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَا
  .، ال ُيطِْلقُُه إِال الَْعْدلُ جِيَء بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة َمْغلُوال 

ا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح ، َوَحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََن -٥٢٥٠
ٍد ، َعْن ِعيَسى بن فَايٍِد ، َعْن َسْعِد بن ُعَباَدةَ َرِحَمُه اللَُّه ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زِيَا: قَاال 

  .َما ِمْن أَِمريِ َعْشَرٍة إِال يُْؤَتى بِهِ َيْوَم الِْقَياَمِة َمْغلُوال ، ال َيفُكُُّه ِمْن َوثَاِقِه إِال الَْعْدلُ: النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
ن فَايٍِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َخاِلٌد ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زَِياٍد ، َعْن ِعيَسى ب -٥٢٥١

َما ِمْن أَِمريِ َعَشَرٍة إِال ُيؤَْتى بِِه :  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ: َرُجلٍ ، َعْن َسْعِد بن ُعَباَدةَ ، قَالَ 
  .َيْوَم الِْقَياَمِة َمْغلُوال ، ال َيفُكُُّه ِمَن الُْغلِّ إِال الَْعْدلُ 

ِعيَسى بن  ْنَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ ، أََنا شُْعَبةُ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زِيَاٍد ، َع -٥٢٥٢
  لَِقيٍط ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الشَّامِ ،

َما ِمْن أََحٍد َتعَلََّم الْقُْرآنَ ، ثُمَّ َنِسَيُه ، إِال لَِقيَ اللََّه َعزَّ : َعْن َسْعِد بن ُعَباَدةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  .َوَجلَّ أَْجذََم 

َسدُ بن ُموَسى َنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح ، َوَحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََحدَّثَ -٥٢٥٣
َدةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ َحدَّثََنا اْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد ، َعْن ِعيَسى بن فَايٍِد ، َعْن َسْعِد بن ُعَبا: ، قَاال 

  َما ِمْن أََحٍد َيقَْرأُ الْقُْرآنَ ، ثُمَّ َيْنسَاُه ، إِال لَِقَي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو أَْجذَُم: َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد ، َعْن ِعيَسى بن فَايٍِد ، َعْن َرُجلٍ ،  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، َعْن. 

  .َعْن َسْعِد بن ُعَباَدةَ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 
َنةَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ِهاللِ بن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْي -٥٢٥٤

ال َتْسَتأِْذنْ ُمْسَتقْبِلَ : ِه َوَسلََّم َيَساٍف ، َعْن َسْعدِ بن ُعَباَدةَ ، أَنَّهُ اسَْتأْذَنَ ُمْسَتقْبِلَ الْبَابِ ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .الْبَابِ 
الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن صَاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد -٥٢٥٥

: قَالَ  ِه ، َعْن َجدِِّه ،َنجِيٌح الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو بن ُشَرْحبِيلَ بن َسِعيدِ بن َسْعِد بن ُعَباَدةَ ، َعْن أَبِي
  َيا َرُسولَ اللَِّه ،: َحَضْرُت َرُسولَ اللَِّه ، َوَجاَءُه َرُجلٌ ، فَقَالَ : قَالَ َسْعُد بن ُعَباَدةَ 



أَْبَيُن ِمَن  أَيُّ َبيَِّنٍة: َوَجْدُت َعلَى َبطْنِ اْمرَأَِتي َرُجال ، أَْضرُِبهُ بِالسَّْيِف ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَيُّ َبيَِّنٍة أَْبَيُن ِمَن السَّْيِف ؟ فَقَالَ : ِكتَاُب رَبَِّنا َهذَا ، فَقَالَ َسْعدُ بن ُعَباَدةَ : السَّْيِف ؟ ، ثُمَّ َرَجَع فَقَالَ 

َيا َمْعَشَر اَألْنَصارِ َهذَا سَيُِّدكُْم ، اْستَفَزَّْتُه الَْغْيَرةُ : َعلَْيِه َوَسلََّم  ِكَتاُب اللَِّه ، َوَشاِهٌد ثَمَّةَ ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: 
َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّ سَْعًدا َرُجلٌ غَيُوٌر ، َما َتَزوَّجَ اْمرَأَةً ثَيًِّبا قَطُّ : َحتَّى َخالََف ِكتَاَب اللَِّه ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ 

سَْعٌد غَُيورٌ : فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ْيَرِتِه ، َوَما قََدَر أََحٌد ِمنَّا أَنْ َيَتزَوََّج امَْرأَةً طَلَّقََها ِلغَْيَرِتِه ، قَالَ ِلَغ
يََغارُ : َعلَى أَيِّ َشْيٍء َيَغارُ اللَُّه َتعَالَى ، قَالَ : لٌ ِمَن اَألْنصَارِ ، َوأََنا أَغَْيُر ِمْنُه ، َواللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَغَْيُر ِمنِّي ، فَقَالَ َرُج

  .َعلَى َرُجلٍ ُمَجاِهٍد ِفي َسبِيلِ اللَِّه ُيخَالَُف إِلَى أَْهِلِه 
  يٌبَسْعُد بن الرَّبِيعِ األَْنَصارِيُّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َعقَبِيٌّ َبْدرِيٌّ أُُحِديٌّ َنِق

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٥٢٥٦
ِفي الَْعقََبِة ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين الَْحارِِث بن  ِفي َتْسِمَيِة الُْمْسِلِمَني الَِّذيَن بَاَيُعوا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .الْخَْزَرجِ ، سَْعُد بن الرَّبِيعِ بن َعْمرٍو ، َوُهَو َنِقيٌب ، َوقَْد َشهِدَ َبْدًرا 

  َحدَّثَنَا -٥٢٥٧

لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن  ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن
 بن امْرِئِ الْقَْيسِ َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين الَْحارِِث بن الَْخْزَرجِ ، َسْعدُ بن الرَّبِيعِ بن أَبِي ُزَهْيرِ بن َماِلِك

  .جِ بن الَْحارِِث بن الْخَْزَرجِ بن ثَْعلََبةَ بن كَْعبِ بن الْخَْزَر
َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيِّبِيُّ ، َحدَّثَ -٥٢٥٨

َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين الَْحارِِث بن  فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة
  .الْخَْزَرجِ ، سَْعُد بن الرَّبِيعِ ، َوُهَو َنِقيٌب 

ا ُمَحمَُّد بن َنَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيِّبِيُّ ، َحدَّثَ -٥٢٥٩
 الَْحارِِث بن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين

  .الْخَْزَرجِ ، سَْعُد بن الرَّبِيعِ 
، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ -٥٢٦٠

  .رَّبِيعِ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد بِأُُحٍد َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن األَْنصَارِ َسْعُد بن ال
ن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيِّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن ب -٥٢٦١

  فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم أُُحٍد مَِن

  .ين الَْحارِِث بن الْخَْزَرجِ ، َسْعُد بن الرَّبِيعِ اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن ب
أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن قَْيسٍ ، َعْن  -٥٢٦٢

َسْعدِ بن الرَّبِيعِ ، أَنََّها َدَخلَْت َعلَى أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َخارَِجةَ بن زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن أُمِّ َسْعِد بنِت 
َيا َخِليفَةَ : َعْنُه ، فَقَالَ َعْنُه ، فَأَلْقَى لََها ثَْوَبُه حَتَّى َجلََسْت َعلَْيِه ، فََدَخلَ َعلَْيِه ُعَمُر بن الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى 

َوَمْن خَْيٌر ِمنِّي َومِْنَك إِال َرُسولُ اللَّهِ : َهِذِه بنُت َمْن ُهَو َخْيٌر ِمنِّي َوِمْنَك ، قَالَ : سُولِ اللَِّه ، َمْن َهِذِه ؟ ، فَقَالَ َر
َوَسلََّم َتَبوَّأَ َمقَْعَدُه ِمَن الَْجنَِّة ، َوَبقِيُت َرُجلٌ قُبَِض َعلَى َعْهِد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ أَُبو َبكْرٍ 

  .أََنا وَأَْنَت 



ُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُن -٥٢٦٣
دَّثَنِي َمعَْبُد بن كَْعبِ بن َماِلٍك ، َعْن أَِخيِه ُعَبْيِد اللَِّه بن كَْعبٍ ، َعْن أَبِيِه كَْعبِ بن َماِلٍك ، قَالَ ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َح

  .سَْعُد بن الرَّبِيعِ ةَ ، َوَخَرجَْنا ِفي الِْحجَِّة الَِّتي َباَيعَْنا ِفيَها َرُسولَ اللَِّه ، َوكَانَ َنِقيَب بين الَْخْزَرجِ َعْبُد اللَِّه بن َروَاَح: 
َسِمْعُت : قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ ،  -٥٢٦٤

  ى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهقَِدَم َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف الَْمِديَنةَ فَآَخ: أََنَس بن َماِلٍك ، َيقُولُ 

 ، َوكَانَ لَُه امَْرأََتاِن ، فَقَالَ لَُه َوَسلََّم َبْيَنُه َوَبْيَن َسْعدِ بن الرَّبِيعِ األَْنصَارِيِّ ، فََعَرَض َعلَْيِه سَْعٌد أَنْ ُينَاِصفَُه أَْهلَُه َومَالَُه
فَأََتى السُّوَق ، فَرَبَِح شَْيئًا ِمْن أَِقٍط ِمْن : ِلَك َومَاِلَك ، ُدلُّونِي َعلَى السُّوقِ ، قَالَ َباَرَك اللَُّه لََك ِفي أَْه: َعْبُد الرَّْحَمنِ 

: ؟ ، قَالَ َمْهَيْم َعْبدَ الرَّْحَمنِ : َسْمنٍ ، فََرآُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد أَيَّامٍ َوَعلَْيِه َوَضٌر ِمْن ُصفَْرٍة ، فَقَالَ 
  .أَوِْلْم َولَْو بَِشاٍة : َوْزنَ نََواٍة ِمْن ذََهبٍ ، قَالَ : َما ُسقَْت إِلَيَْها قَالَ : َتَزوَّْجُت امَْرأَةً ِمَن األَْنصَارِ ، قَالَ 

انُ بن بِاللٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن سَِعيدٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَم -٥٢٦٥
آَخى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن قُرَْيشٍ وَاألَْنَصارِ ، فَآَخى َبْيَن َسْعدِ بن : ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ 

: إِنَّ ِلي مَاال ، فَهَِي َبيْنِي َوبَْيَنَك شَطَْراِن ، وَِلي امَْرأََتاِن ، فَاْنظُْر : ْعٌد الرَّبِيعِ َوَعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، فَقَالَ لَُه َس
لسُّوقِ َباَركَ اللَُّه لََك ِفي أَْهِلَك َوَماِلَك ، ُدلُّونِي َعلَى ا: أَيُُّهَما أََحبُّ إِلَْيَك ، فَأََنا أُطَلِّقَُها ، فَإِذَا َحلَّْت فََتزَوَّْجَها ، فَقَالَ 

: لََّم َعلَْيِه أَثَرَ ُصفَْرٍة ، فَقَالَ ، فَلَْم َيْرجِْع َحتَّى َرَجَع بَِتْمرٍ ، َوأَِقٍط ، ثُمَّ أَفَْضلَُه ، َوَرأَى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
أَوِْلْم َولَوْ : َوْزنَ َنوَاٍة ِمْن ذََهبٍ ، قَالَ : َت إِلَْيَها ؟ ، قَالَ َما سُقْ: َتَزوَّْجُت امَْرأَةً ِمَن اَألْنَصارِ ، قَالَ : َمْهَيْم ؟ ، فَقُلُْت 

  .بَِشاٍة 
٥٢٦٦-  

وِيلِ ، َعْن أََنسِ بن َماِلكٍ َحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ بن سَْعٍد ، َعْن ُحَمْيٍد الطَّ
َهذَا أَُخوَك ، :  فَقَالَ نّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا قَِدَم َعلَْيِه اْبُن َعْوٍف ، َدفََعُه إِلَى َسْعِد بن الرَّبِيعِ، أَ

إِنِّي أَْحَسنُ : نِ بن َعْوٍف ، فََسلََّم فَقَالَ فَاْنقَلََب بِِه ، فََعشَّاُه ، َوفََرشَ لَُه ، فَلَمَّا أَصَْبَح ، غََدا سَْعٌد َعلَى َعْبِد الرَّْحَم
إِلَْيَك ، طَلَّقُْتَها لََك ، فَإِنَّ  اَألْنصَارِ امَْرأََتْينِ ، َوأَفَْضلُ األَْنصَارِ حَاِئطَْينِ ، فَاْنظُْر إِلَى اْمرَأََتيَّ فَأَيَُّتُهَما كَاَنْت أَْعَجَب

  .لَى أَيِّ حَاِئطَيَّ ِشئَْت فَُخذْ ، فَلَْم َيقَْبلْ ِمْنُه َشْيئًا أَْهلََها لَمْ َيْعصُونِي ، وَاْنظُْر إِ
وِيلِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعِديُّ بن الْفَْضلِ ، َعْن ُحَمْيٍد الطَّ -٥٢٦٧

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، آَخى َبْيَن سَْعٍد َوَبْيَن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، فََرَجَع بِِه إِلَى  أََنسِ بن َماِلٍك ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه
للَُّه لََك ِفي أَْهِلكَ بَاَرَك ا: اْخَترْ أَيَّ امَْرأََتيَّ شِئَْت أُطَلِّقَْها لََك ، َوَماِلي لََك نِصْفَْينِ ، فَقَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ : أَْهِلِه ، فَقَالَ 

ِمَن اَألْنصَارِ َعلَى َوْزِن َوَماِلَك ، ُدلُّونِي َعلَى السُّوقِ ، فََدلُّوُه َعلَْيَها ، فَلَْم َيْرجِْع حَتَّى أََصابَ َشْيئًا ، فََتزَوََّج امَْرأَةً 
َتزَوَّْجتُ : مَْهَيْم ؟ ، فَقَالَ : لََّم َوبِِه َوَضٌر ِمْن ُصفَْرٍة ، فَقَالَ َنَواٍة ِمْن ذََهبٍ ، فَلَِقَيُه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  اْمَرأَةً ِمَن األَْنَصارِ َعلَى َوْزنِ َنَواٍة ِمْن ذََهبٍ ، فَقَالَ لَُه

  .أَْوِلْم َولَوْ بَِشاٍة : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ْن و َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َزاذَانَ ، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ ، َعَحدَّثََنا أَُب -٥٢٦٨

َمِديَنِة ، آَخى َرُسولُ لَمَّا َهاَجَر عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َرِحَمُه اللَُّه إِلَى الْ: أََنسِ بن َماِلكٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، قَالَ 



اْخَتْر أَيَّ : ٌد ِلعَْبِد الرَّْحَمنِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَنُه َوَبْيَن َسْعٍد ، َوكَانَ ِلَسْعدٍ َحاِئطَاِن َواْمرَأََتاِن ، فَقَالَ َسْع
ال حَاَجةَ ِلي ِفي امَْرأَِتَك ، َوال ِفي حَاِئِطَك ، َما : ائِطَيَّ شِئَْت ، فَقَالَ اْمرَأَِتيَّ ِشئَْت أََتحَوَّلْ لََك َعْنَها ، وَاْخَتْر أَيَّ َح

اَألِقطَةَ ، َواِإلهَاَب ، ِلَهذَا أَْسلَْمُت ، وَلَِكْن ُدلُّونِي َعلَى السُّوقِ ، فََدلَُّه وَلَْيَس لَهُ َشْيٌء ، فَكَانَ َيْشتَرِي السَِّميَنةَ ، َو
فَْرٍة ، فَقَالَ لَُه بِيُعُه ، حَتَّى َجَمَع شَْيئًا ، فََتَزوََّج ، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيِه َوَضٌر ِمْن ُصَوالشَّْيَء ، فََي

للَِّه ، َتَزوَّْجُت َعلَى َنَواٍة ِمْن ذََهبٍ ، َيا َرسُولَ ا: َعْبَد الرَّْحَمنِ َمْهَيْم ؟ ، فَقَالَ : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .فَأَْوِلْم َولوْ بَِشاٍة ، فَأَصَاَب ، َوكَثَُر َمالُُه : قَالَ 

ا َهذَا ؟ َم: الَْت فََبْيَنَما َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنَها ِفي َبْيِتَها ، إِذْ َسِمْعتُ َصْوًتا ُرجَّْت ِمْنُه الَْمِديَنةُ ، فَقَ -٥٢٦٩
أََما إِنِّي َسِمْعُت : ِعٌري قَِدَمْت ِلعَْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ِمَن الشَّامِ ، َوكَاَنْت َسْبَع مِائَِة َراِحلٍَة ، فَقَالَْت َعاِئَشةُ : فَقَالُوا 

  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعْوٍف َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َحبًْوا ، فََبلَغَ ذَِلَك عَْبَد الرَّْحَمنِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَأََتاَها  َرأَْيُت عَْبَد الرَّْحَمنِ بن: َيقُولُ 
السَِها ِفي َسبِيلِ اللَِّه َعزَّ فَإِنِّي أُشْهُِدِك أَنََّها بِأَْحَماِلَها ، َوأَقْتَابَِها ، وَأَْح: فََسأَلََها َعمَّا َبلََغُه ِمَن الَْحِديِث ، فََحدَّثَْتُه ، قَالَ 

  .َوَجلَّ 
  .َسْعُد بن َمْسُعودٍ اَألْنصَارِيُّ ، كَانَ يَْنزِلُ الَْمِديَنةَ 

ْن َعوَّامِ ، َعَحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الْ -٥٢٧٠
َما أَْدرِي َما َيقُولُونَ ، وَلَِكْن لَْيَت َما ِفي : َدَخلَْنا َعلَى َسْعِد بن َمْسعُوٍد َنُعوُدُه ، فَقَالَ : إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، قَالَ 

  .َتابُوِتي َهذَا َجْمٌر ، فَلَمَّا َماَت ، َنظَرُوا ، فَإِذَا ِفيِه أَلْفٌ أَْو أَلْفَاِن 
َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ِسَناٍن الذَّرَّاُع ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعثَْمانَ : ا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َوَزكَرِيَّا السَّاجِيُّ ، قَاال َحدَّثََن -٥٢٧١

حَارِثُ الَْغطَفَانِيُّ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى َجاَء الْ: الَْغطَفَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
َحتَّى أَْسَتأِْمَر السُُّعوَد ، فََبَعثَ إِلَى َسْعِد بن ُمَعاٍذ ، : َيا ُمحَمَُّد ، َشاِطْرَنا َتْمَر الَْمِديَنِة ، قَالَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

إِنِّي قَْد َعِلْمُت أَنَّ : عِ ، َوسَْعِد بن َخْيثََمةَ ، َوسَْعِد بن َمْسُعوٍد ، َرِحَمُهمُ اللَُّه ، فَقَالَ َوَسْعِد بن ُعَباَدةَ ، َوَسْعِد بن الرَّبِي
  َتْدفَُعوا إِلَيِْه نْ أََردُْتْم أَنْالْعََرَب قَْد َرمَْتكُْم َعْن قَْوسٍ َواِحَدٍة ، َوإِنَّ الْحَارِثَ َيْسأَلُكُمْ أَنْ ُتَشاِطُروهُ َتْمَر الَْمِديَنِة ، فَإِ

َيا َرسُولَ اللَِّه ، أََوْحٌي ِمَن السََّماِء ، فَالتَّْسِليُم َألْمرِ اللَِّه ، أَْو َعْن : َعاَمكُْم َهذَا ، حَتَّى َتْنظُرُوا ِفي أَْمرِكُْم بَْعُد ، قَالُوا 
كُْنَت إِنََّما ُترِيُد اِإلْبقَاَء َعلَْيَنا ، فََواللَِّه لَقَْد َرأَيُْتَنا َوإِيَّاُهْم َعلَى سََواٍء  رَأْيَِك ، أَْو َهوَاَك ، فََرأُْيَنا َتَبعٌ ِلَهوَاَك ورَأْيَِك ؟ فَإِنْ

لُونَ ، قَالُوا ُهَو ذَا َتْسَمُعونَ َما َيقُو: َما َيَنالُونَ ِمنَّا َتْمَرةً إِال بِِشًرى ، أَْو ِقًرى ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  :غََدْرَت َيا ُمَحمَُّد ، فَقَالَ َحسَّانُ بن ثَابٍِت َرِحَمُه اللَُّه : 

 ُر الزَُّجاَجةِ َصْدُعَها ال ُيْجَبُر إِنَْيا حَارِ َمْن َيْغُدرْ بِِذمَِّة جَارِِه أََبًدا فَإِنَّ ُمَحمًَّدا ال يَْغُدُر َوأََماَنةُ الَْمْرِء َحْيثُ لَِقيَتَها كَْس
  .َتْغُدُروا فَالَْغْدُر ِمْن َعادَاِتكُْم َواللُْؤُم َينُْبُت ِفي أُُصولِ السَّخَْبرِ 

  .َسْعُد بن خَْيثََمةَ اَألْنصَارِيُّ َعقَبِيٌّ بدري 
يِّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَس -٥٢٧٢

و بن َعْوٍف ، َسْعُد فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفيَمْن َشهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْمرِ
  .بن َخْيثََمةَ َوُهَو َنِقيٌب 

لَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيِّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُس -٥٢٧٣



 َعْمرِو بن السَّلَمِ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين
  .َماِلِك بن األَْوسِ ، َسْعدُ بن َخْيثََمةَ بن 

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو -٥٢٧٤

َيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، ِفي َتْسِم
  .ِمْن بين َعْمرِو بن َعْوٍف ، َسْعُد بن خَْيثََمةَ  اَألْنصَارِ ، ثُمَّ

ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ،  َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن -٥٢٧٥
  .لِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن األَْنَصارِ ، َسْعُد بن خَْيثََمةَ ِفيَمنِ اْسُتشْهَِد َيْوَم َبْدرٍ َمَع َرُسو

اْبنِ إِْسحَاَق ،  َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َشبَّابٌ الُْعْصفُرِيُّ ، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ -٥٢٧٦
نََزلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقَُباَء َعلَى كُلْثُومِ بن : ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق ، قَالَ  َوَوْهبِ بن َجرِيرٍ

ْوٍف َيْوَم االثَْنْينِ َبلْ َنَزلَ َعلَى سَْعِد بن َخْيثََمةَ ، فَأَقَاَم ِفي بين َعْمرِو بن َع: َهرِمٍ أَِخي بين َعْمرِو بن َعْوٍف ، َوُيقَالُ 
لُْجُمَعةُ ِفي بين َساِلمِ َوالثُّالثَاِء َواَألْربَِعاِء وَالَْخِميسِ ، وَأَسََّس َمْسجَِدُهْم ، َوَخَرَج ِمْن بين َعْمرِو بن َعْوٍف ، فَأَْدَركَْتُه ا

ثُمَّ نََزلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَ اْبُن إِْسحَاَق بن َعْوٍف ، فََصلَّى الُْجُمَعةَ ِفي الَْمْسجِِد الَِّذي بَِبطْنِ الَْواِدي ، قَ
  .لسََّنِة َوَسلََّم َعلَى أَبِي أَيُّوَب ، َوأََمرَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِبَِناِء َمْسجِِدِه ِفي تِلَْك ا

ٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِل -٥٢٧٧
  ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا مَِن

  .اَألْنصَارِ ِمْن بين غَْنمِ بن السَّلَمِ بن َماِلِك بن اَألْوسِ بن َجارَِيةَ ، َسْعدُ بن َخْيثََمةَ 
َنا َيْعقُوُب بن دَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الَْحوَارِيُّ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ ، َحدَّثََح -٥٢٧٨

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : قَالَ  ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َعْبِد اللَِّه بن َسْعِد بن َخْيثََمةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ،
َيا َرسُولَ اللَِّه ، أَفَنَْنَتِقلُ إِلَى َمْوِضِعَها : َرأَْيُت كَأَنَّ َرْحَمةً َوقََعْت َبْيَن بين َساِلمٍ َوَبْيَن بين بََياَضةَ ، فَقَالُوا : َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .فَقََبُروا ِفيَها َموَْتاُهْم ال ، َولَِكنِ اقُْبُروا ِفيَها ، : ؟ قَالَ 
 ، َحدَّثََنا زَِيادُ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَّدُوِسيُّ -٥٢٧٩

ِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمَن األَْوسِ ، سَْعُد بن َخْيثَمَةَ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق إِْسحَاَق ِفي َتْسِمَي
ِك بن بن الَْحارِِث بن َماِلِك بن كَْعبِ بن النَّحَّاِط بن كَْعبِ بن حَارِثَةَ بن غَْنمِ بن السَّلَمِ بن اْمرِئِ الْقَْيسِ بن َماِل

  .األَْوسِ 
َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن -٥٢٨٠

َماِلٍك ، قَالَ  ْعبِ بنُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، َحدَّثَنِي َمعَْبُد بن كَْعبِ بن َماِلٍك ، َعْن أَِخيِه ُعَبْيِد اللَِّه بن كَْعبٍ ، َعْن أَبِيِه كَ
ْمرِو بن َعْوٍف ، َسْعُد بن َخَرجَْنا ِفي الِْحجَِّة الَِّتي َباَيعَْنا ِفيَها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوكَانَ َنِقيَب بين َع: 

  .َخْيثََمةَ 
  َحدَّثَنَا -٥٢٨١

ا أَْحَمُد بن سَِناٍن ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمحَمٍَّد الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َعْبدِ ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََن
ْزَوِة َتُبوكَ َتَخلَّفُْت َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَ: اللَِّه بن َسْعدِ بن َخْيثََمةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 



َماِء ، َورَأَْيُت زَْوَجِتي ، ، َحتَّى َمَضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََدَخلُْت حَاِئطًا ، فَرَأَْيُت َعرِيًشا قَْد ُرشَّ بِالْ
َسلََّم ِفي السَُّمومِ َوالَْحمِيمِ ، َوأََنا ِفي الظِّلِّ وَالنَّعِيمِ ، َما َهذَا بِاِإلْنصَاِف ؟ إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: فَقُلُْت 

إِلَى أَْيَن َيا أََبا َخْيثََمةَ ؟ فَخََرْجُت أُرِيُد َرسُولَ : فَقُْمُت إِلَى نَاِضحٍ فَاْحتَقَْبُتُه ، وإِلَى ُتَميَْراٍت فََتزَوَّْدتَُها ، فََناَدْت زَْوجَِتي 
إِنَّكَ َرُجلٌ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، حَتَّى إِذَا كُْنُت بِبَْعضِ الطَّرِيقِ ، لَِحقَنِي ُعَمْيُر بن َوْهبٍ الُْجَمِحيُّ ، فَقُلُْت اللَِّه َصلَّى اللَّ

ْف َعنِّي حَتَّى أَْخلَُو بَِرسُولِ اللَّهِ َجرِيٌء ، َوإِنِّي أَْعرِفُ َحْيثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، وَإِنِّي َرُجلٌ ُمذْنٌِب ، فََتَخلَّ
فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََتَخلََّف َعنِّي ُعَمْيٌر ، فَلَمَّا اطَّلَْعُت َعلَى الَْعْسكَرِ ، فََرأَى النَّاُس ، 

ِكْدُت أَْهِلُك َيا َرسُولَ اللَِّه ، فََحدَّثُْتُه َحِديِثي ، فَقَالَ ِلي َرسُولُ اللَّهِ : ئُْت ، فَقُلُْت كُْن أََبا َخْيثََمةَ ، فَجِ: َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيًرا ، َوَدَعا ِلي 

  .َسْعُد بن َمْسُعودٍ الثَّقَِفيُّ لَهُ ُصْحَبةٌ 
  زِيزِ ،َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع -٥٢٨٢

إِنََّما : ُعوٍد الثَّقَِفيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِسَناٍن ، َعْن َسْعدِ بن َمْس
  .زَّ َوَجلّ ُسمَِّي نُوٌح َعْبًدا َشكُوًرا َألنَُّه كَانَ إِذَا أَكَلَ َوَشرِبَ َحِمَد اللََّه َع

  .َسْعُد بن ُعَماَرةَ َويُقَالُ لَُه ِعَماَرةُ بن َسْعٍد أَُبو َسعِيٍد الزُّرَِقيُّ الْأَْنَصارِيُّ 
ِه بن َعْبِد اللََّحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن أَبِي الْفَْيضِ ، َعْن  -٥٢٨٣

إِنَّ امَْرأَِتي تُْرِضُع ، وَأََنا أَكَْرُه : ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، أَنَّ َرُجال ِمْن أَْشَجَع سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  . َما قُدَِّر ِفي الرَِّحمِ سََيكُونُ: أَنْ َتحِْملَ أَفَأَعْزِلُ َعْنَها ؟ فَقَالَ 
  .َسْعُد بن َزْيٍد اَألْشَهِليُّ َبْدرِيٌّ 

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٥٢٨٤
مَّ ِمْن بين َعْبِد بن كَْعبِ بن َعْبِد اَألشَْهلِ ، َسْعدُ بن زَْيِد بن َماِلِك بن َعْبِد ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُ

  .بن كَْعبٍ 
َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيِّبِيُّ ، َحدَّثَ -٥٢٨٥

ْبِد اَألْشَهلِ ، ْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعفُلَ
  .َسْعُد بن َزْيٍد 

الَْحجَبِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َجْعفَرٍ األَْنصَارِيُّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ  -٥٢٨٦
،  

ْعِد بن زَْيٍد اَألْشَهِليِّ ، َحدَّثَنِي َرُجلٌ ِمنَّا ُيقَالُ لَُه ُسلَْيَمانُ بن َمْحُموٍد ، ِمْن وَلَِد ُمَحمَّدِ بن َمْسلََمةَ األَْنَصارِيِّ ، َعْن َس
ْيٌف ِمْن صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسيْفًا ِمْن َنجَْرانَ ، أَْو أُْهِدَي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َس أَنَُّه أَْهَدى إِلَى النَّبِيِّ

، فَإِذَا اْخَتلَفَتْ أَْعنَاُق النَّاسِ ، َجاِهْد بَِهذَا ِفي َسبِيلِ اللَِّه : َنْجَرانَ ، فَلَمَّا قَِدَم َعلَْيِه أَْعطَاُه ُمَحمََّد بن َمْسلََمةَ ، فَقَالَ 
  .َك َمنِيَّةٌ قَاِضَيةٌ فَاْضرِبْ بِِه الَْحَجَر ، ثُمَّ اْدُخلْ َبيَْتَك ، َوكُْن ِحلًْسا ُملْقًى ، َحتَّى َتقُْتلََك َيٌد خَاِطئَةٌ ، أَْو تَأْتَِي

ثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َعنِ اْبنِ أَبِي َحبِيَبةَ ، َعْن زَْيِد بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّ -٥٢٨٧
ى ا ِفي أَْخالقِ ِثيَابٍ َعلَْيِه ، َحتََّسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا نُِعَيْت إِلَْيِه َنفُْسهُ َخَرَج ُمَتلَفًِّع

أَيَُّها : ِه ، ثُمَّ قَالَ َجلََس َعلَى الِْمنَْبرِ ، فََسِمَع النَّاُس بِِه ، َوأَْهلُ السُّوقِ َحضَُروا الَْمْسجَِد ، فَحَِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْي



ا َوَعْيبَِتي ، اقَْبلُوا ِمْن ُمْحِسنِهِْم ، وََتَجاَوزُوا النَّاُس اْحفَظُونِي ِفي َهذَا الَْحيِّ ِمَن األَْنصَارِ ، فَإِنَُّهْم كِْرِشي الَِّتي آكُلُ ِفيَه
  .َعْن ُمِسيِئهِْم 

  .َسْعُد بن َماِلِك بن سَِناِن بن ثَْعلََبةَ أَُبو َسِعيدٍ الُْخْدرِيُّ كَانَ يَْنزِلُ الَْمِديَنةَ 
ُتُوفَِّي َسلََمةُ بن اَألكَْوعِ َوُيكَْنى أََبا إَِياسٍ : بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى  -٥٢٨٨

  َوأَُبو َسعِيٍد الُْخْدرِيُّ َسَنةَ أَرْبَعٍ

  .َوَسْبِعَني 
مَاَت أَُبو : ، َيقُولُ  َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٥٢٨٩

  .َسِعيٍد الُْخْدرِيُّ َسَنةَ أَْرَبعٍ َوَسْبِعَني 
بن ُمْسِلمٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم  -٥٢٩٠

  .رَأَْيُت ِلْحَيةَ أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ َبْيَضاَء ِخَصال : أَبِي هَاُرونَ ، قَالَ ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن 
إِبَْراهِيَم بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمحَمَِّد بن الَْحَسنِ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن -٥٢٩١

  .َرأَْيتُ أََبا َسِعيدٍ الُْخْدرِيَّ َيْخِضُب بِالصُّفَْرِة : ثَْمانَ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن َراِفعٍ ، قَالَ طَْهَمانَ ، َعْن ُع
حَمَِّد بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي الصَّلُْت بن َمْسُعوٍد الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُم -٥٢٩٢

ن ِسَناٍن ، أَنََّها يٍّ ، َحدَّثَْتنِي أُمِّي أُمُّ َسعِيٍد بنُت َمْسُعوِد بن َحْمَزةَ بن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، َوُهَو سَْعُد بن َماِلِك بَعِل
ُه َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِصيَب َوْج: َسِمَعْت أُمَّ َعْبِد الرَّْحَمنِ بنتَ أَبِي َسعِيٍد ُتَحدِّثُ ، َعْن أَبِيَها ، أَنَُّه قَالَ 

َمْن أََحبَّ أَنْ َيْنظَُر إِلَى َمْن : َيْوَم أُُحٍد ، فَاْسَتقَْبلَُه َماِلُك بن ِسَناٍن فََمصَّ ُجْرَح َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .بن ِسَناٍن  َخالَطَ دَِمي َدَمُه فَلَْيْنظُْر إِلَى َماِلِك

أَُبو سَِعيدٍ : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٥٢٩٣
  الُْخْدرِيُّ سَْعُد بن

  .َماِلِك بن ِسَناٍن 
ِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َوْهبٍ الَْعالُف ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَر -٥٢٩٤

ال ، َهذَا َما : َتْعَبثُ بِِلْحَيِتَك ؟ قَالَ : رَأَْيُت أََبا سَِعيٍد الُْخْدرِيَّ ُمْمَعطُ اللِّْحَيِة ، فَقُلُْت : أَبِي َهاُرونَ الَْعْبِديِّ ، قَالَ 
ى ، ثُمَّ َدَخلَتْ ِمْن ظَلََمِة أَْهلِ الشَّامِ ، َدَخلُوا َعلَيَّ َزَمَن الَْحرَِّة ، فَأََخذُوا َما كَانَ ِفي الْبَْيِت ِمْن َمَتاعٍ أَْو َحًرلَِقيُت 

ُعوا الشَّْيَخ ، أَْضجِ: ، فَقَالَ َعلَيَّ طَاِئفَةٌ أُْخَرى ، فَلَْم َيجُِدوا ِفي الَْبْيِت شَْيئًا ، فَأَِسفُوا أَنْ َيْخُرجُوا بِغَْيرِ َشْيٍء 
  .فَأَْضَجعُونِي ، فََجَعلَ كُلُّ َواِحٍد ِمنُْهْم َيأُْخذُ ِمْن ِلْحَيِتي ُخْصلَةً 

  .َوَما أَسَْنَد أَُبو َسِعيدٍ الُْخْدرِيُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، أَْخَبرَنِي يَزِيدُ بن أَبِي  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم -٥٢٩٥

: َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، قَالَ  َحبِيبٍ ، أَنَّ َعاِمرَ بن َيحَْيى ، أَْخَبَرُه َعْن حََنشٍ الصَّْنعَانِيِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِي
  .ُرُج ِمْن َهِذِه اُألمَِّة َناسٌ َيْمُرقُونَ ِمَن الدِّينِ كََما َيْمُرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة َيْخ: َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َيقُولُ 

لَهِيَعةَ ، َعْن  َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن -٥٢٩٦
كَْيفَ : قَالَ َمْرَوانُ بن الَْحكَمِ لَِزْيِد بن ثَابٍِت : ْعفَرِ بن رَبِيَعةَ ، أَنَّ َجمِيلَ بن أَبِي الَْمَضاِء أَْخَبَرُه ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َج

  أَْخبََرنِي أَُبو َسعِيٍد الُْخْدرِيُّ َرِضَي اللَُّه: َتأْكُلُ ؟ قَالَ 



إِذَا طَِعَم أََحُدكُْم ِمَن الطََّعامِ ، فَال َيْمَسْح َيَدُه ، حَتَّى َيلَْعَق : لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َتَعالَى َعْنُه ، َعْن َرُسولِ ال
  .أَصَابَِعُه ، فَإِنَُّه ال َيْدرِي ِفي أَيِّ طََعاِمهِ ُيبَاَرُك لَُه 

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي َناِفُع بن َيزِيَد ، َعْن َعِقيلٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ ،  -٥٢٩٧
عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ،  ِشَهابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه

  .َمْن َباَت َوِفي َيِدِه رِيُح غََمرٍ ، فَأَصَاَبُه َوَضٌح ، فَال َيلُوَمنَّ إِال َنفَْسُه : لَْيِه َوَسلََّم قَالَ َع
ةَ ، َعْن لَهِيَع َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن -٥٢٩٨

نّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَ
  .لَى السََّماِء ال َيلَْتِمُع إِذَا كَانَ أََحُدكُمْ ُيَصلِّي ، فَال َيْرفَْع َبَصَرُه إِ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

ةُ ، َعْن ُمَبشِّرِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن شُرَْيحٍ ، َحدَّثََنا بَِقيَّ -٥٢٩٩
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : ي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه قَالَ بن ُعَبْيٍد ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَأَةَ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِ

ي أََنا النَّبِيُّ ال كَِذْب ، أََنا اْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، أََنا أَْعَربُ الْعََربِ ، َولََدتْنِي قُرَْيٌش ، وَنشَأُْت ِف: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  بن َبكْرٍ ، فَأَنَّى بين َسْعِد

  .َيأْتِينِي اللَّْحُن 
نِ الضَّحَّاكِ بن َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَذَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َع -٥٣٠٠

ال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن أَبِي َسعِيٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  ُعثَْمانَ ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ
لَى الرَُّجلِ ، َوال تُفِْضي َيْنظُرِ الرَُّجلُ إِلَى َعْوَرِة الرَُّجلِ ، َوال َتنْظُرِ الْمَْرأَةُ إِلَى َعْوَرةِ الْمَْرأَِة ، َوال يُفِْضي الرَُّجلُ إِ

  .مَْرأَةُ إِلَى الَْمْرأَِة الْ
ةَ ، أَنَّ أََبا َنْضَرةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أََنا اْبُن جَُرْيجٍ ، أَْخبََرنِي أَُبو قََزَع -٥٣٠١

َيا نَبِيَّ اللَِّه ، َجَعلََنا اللَّهُ : الْقَْيسِ أََتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالُوا أَنَّ َوفَْد عَْبِد ، أَخَْبَرُه ، أَنَّ أََبا َسعِيٍد أَْخَبَرُه 
ِفَداَك ، أَوََتْدرِي َما  َيا نَبِيَّ اللَِّه ، َجَعلََنا اللَُّه: ال َتْشَربُوا ِفي النَِّقريِ ، قَالُوا : ِفَداَك ، َماذَا َيصْلُُح لََنا ِمَن اَألشْرَِبِة ؟ قَالَ 

  .نََعْم ، الْجِذْعُ ُيْنقَُر َوَسطُُه ، َوال ِفي الدُّبَّاِء ، َوال ِفي الَْحْنَتَمِة ، َوَعلَْيكُمْ َباملُوكَِأ : النَِّقُري ؟ قَالَ 
ثََنا َسعِيُد بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّ -٥٣٠٢

إِذَا َوِهَم الرَُّجلُ ِفي : قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َنْضَرةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، َيْرفَُعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،
  .ْم َنقََص ، فَلَْيْسُجْد َسْجَدَتْينِ َوُهَو جَاِلٌس َصالِتِه ، فَلَْم َيْدرِ أََزادَ أَ

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن -٥٣٠٣

بِي َنْضَرةَ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َزْيٍد ، َعْن َعِليِّ بن الَْحكَمِ ، َعْن أَ
  .يَ أَنْ َيْشَرَب الرَُّجلُ َوُهَو قَاِئٌم ، َوأَنْ َيلَْتِقَم فَمَ السِّقَاِء فََيْشَرَب ِمْنُه ُنهِ: ، قَالَ 
ُسوَْيٌد أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك الَْعْيِشيُّ ، َحدَّثََنا  -٥٣٠٤

كُنَّا ُجلُوًسا َعلَى َبابِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََتذَاكَُر ، : ْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي َنضَْرةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، قَالَ َع
َعلَْيِه َوَسلََّم كَأَنََّما َتفَقَّأَ ِفي َوْجهِِه َحبُّ الرُّمَّاِن ،  َينْزُِع َهذَا بِآَيٍة وَينْزُِع َهذَا بِآَيٍة ، فََخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

  .ْعضٍ َيا َهُؤالِء أَبَِهذَا ُبِعثُْتْم ؟ أَْم بَِهذَا أُمِْرُتْم ؟ ال تَْرجُِعوا َبْعِدي كُفَّاًرا ، َيضْرُِب بَْعُضكُْم رِقَاَب َب: فَقَالَ 
اِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، أََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََر -٥٣٠٥



قَالَ َرُسولُ : قُولُ ى َعْنُه َياَألَشجِّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن ُسوَْيٍد السَّاِعِديِّ ، أَنَُّه َسِمعَ أََبا َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَ
أَمَّنِي جِبْرِيلُ ِفي الصَّالِة ، فََصلَّى الظُّْهَر ِحني َزاغَِت الشَّْمُس ، َوَصلَّى الَْعْصَر ِحنيَ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِحَني غَاَب الشَّفَُق ، َوصَلَّى الصُّْبَح ِحَني طَلَعَ كَاَنْت قَاَمةً ، َوَصلَّى الَْمغْرَِب ِحَني غََرَبِت الشَّْمُس ، َوَصلَّى الِْعَشاَء 
  الْفَْجُر ، ثُمَّ أَمَّنِي ِفي الَْيْومِ الثَّانِي ، فَصَلَّى الظُّْهَر َوفَْيُء كُلِّ

َصلَّى الِْعَشاَء إِلَى ثُلُِث اللَّْيلِ َشْيٍء ِمثْلُُه ، َوَصلَّى الَْعْصَر َوالْفَْيُء قَاَمَتاِن ، َوَصلَّى الَْمغْرَِب َساَعةَ غَاَبِت الشَّْمُس ، َو
  .الصَّالةُ ِفيَما َبْيَن َهذَْينِ الَْوقَْتْينِ : األَوَّلِ ، َوَصلَّى الصُّْبحَ ِحَني كَاَدتِ الشَّْمُس َتطْلُُع ، ثُمَّ قَالَ 

َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم ، أََنا َيحَْيى بن : قَاال  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ ، وَأَُبو يَزِيدَ الْقََراطِيِسيُّ ، -٥٣٠٦
أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ ، أَنَُّه َسِمعَ أََبا سَِعيٍد الُْخْدرِيَّ ُيَحدِّثُ ، أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن قَُرْيٍظ ، أَنَّ َعطَاَء بن َيَسارٍ َحدَّثَُه 

  .الصَّلََواُت الَْخْمُس كَفَّارَاُت َما َبْيَنُهَما : ْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
أََرأَْيَت لَْو أَنَّ َرُجال كَانَ لَُه ُمْعَتَملٌ ، َبْيَن َمْنزِِلِه وُمْعَتَمِلِه َخْمَسةُ : َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  -٥٣٠٧
َتَسلَ ، َما كَانَ ذَِلكَ ذَا اْنطَلََق إِلَى ُمْعَتَمِلِه َعِملَ َما َشاَء اللَُّه ، فَأَصَاَبُه الَْوَسُخ أَوِ الَْعَرُق ، فَكُلََّما َمرَّ بنَهرٍ اغْأَْنهَارٍ ، فَإِ

ثُمَّ َصلَّى َصالةً اْسَتْغفََر ، غُِفَر لَُه َما كَانَ  ُمَنقًِّيا ِمْن َدَرنِِه ، فَكَذَِلَك الصَّلَوَاُت ، كُلََّما َعِملَ َخِطيئَةً أَْو َما َشاَء اللَُّه ،
  .قَْبلََها 

ِه بن قَُرْيٍظ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، أََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َعْن َعْبِد اللَّ -٥٣٠٨
: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن أَبِي 

  .ِصَياُم رََمَضانَ إِلَى رََمَضانَ كَفَّاَرةُ َما َبيَْنُهَما 
  َحدَّثَنَا -٥٣٠٩

ٍن الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد َوَيْحَيى بن سَِعيٍد ، َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْو
ْملٌ ، ْعٍد ، فَظََهَر بِاْمَرأَةٍ َحَعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، أَنَّ ُمقَْعًدا ذَكََر ِمْنُه َزَماَنةً ، كَانَ عِْنَد جَِدارِ أُمِّ َس

  .قِ النَّقْلِ ُهَو ِمْنُه ، فَُسِئلَ فَاْعَتَرَف ، فَأََمَر بِهِ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيْجلَدَ بِأثْكَالِ ِعذْ: فَُسِئلَْت ، فَقَالَْت 
َحدَّثََنا َعْبدُ الُْمْؤِمنِ بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ : اال َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ ، َوَعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيَّاِن ، قَ -٥٣١٠

: ي َسعِيٍد ، قَالَ السَّالمِ بن حَْربٍ ، َعْن أَبِي َخاِلٍد الدَّاالنِيِّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َمْيَسَرةَ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِ
الذََّهُب بِالذََّهبِ ، وَالِْفضَّةُ بِالِْفضَِّة ، وَالِْحْنطَةُ بِالِْحْنطَِة ، َوالشَِّعُري بِالشَِّعريِ ، : ِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ولَ اللَِّه ، فَإِنَّ صَاِحبَ َيا َرُس: َوالتَّْمُر بِالتَّْمرِ ، َوالِْملْحُ بِالِْملْحِ ، مِثْال بِمِثْلٍ ، فََمْن َزاَد أَوِ ازَْداَد فَقَْد أَْرَبى ، فَقِيلَ 
َيا َرُسولَ اللَِّه ، َتْمرِي كَذَا َوكَذَا ، فَال يَأُْخذُوُه إِال أَنْ أَزِيدَُهْم ، : َتْمرَِك َيْشَترِي َصاًعا بَِصاَعْينِ ، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه ، فَقَالَ 

  . ال َتفَْعلْ: فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َسْعُد بن َعاِئٍذ الْقََرظُ الُْمَؤذِّنُ اَألْنَصارِيُّ

َنا ِهَشاُم بن َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ح ، َوَحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن أَبِي َحسَّانَ اَألْنَماِطيُّ ، َحدَّثَ -٥٣١١
  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن: َعمَّارٍ ، قَاال 

نَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َعمَّارِ بن َسْعٍد الْقََرظُ ُمَؤذِّنُ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، أَ
  .أَْرفَُع ِلصَْوِتَك  إِنَُّه: َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بِالال أَنْ ُيْدِخلَ أَْصبَُعْيِه ِفي أُذَُنْيِه ، َوقَالَ 



رَّةً وَاِحَدةً ، َوإِنَّ أَذَانَ بِاللٍ كَانَ َمثَْنى وَمثَْنى ، وَتَشهُُّدُه ُمَضعٌَّف ، وإِقَاَمُتُه ُمفْرََدةٌ ، َوقَْد قَاَمِت الصَّالةُ َم -٥٣١٢
  .ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، إِذَا كَانَ الْفَْيُء ِمثْلَ الشَِّراِك َوأَنَُّه كَانَ ُيَؤذِّنُ َيْوَم الُْجُمَعِة ِللُْجُمَعِة َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَّ

أَبِي َوقَّاصٍ ، ثُمَّ َوأَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا خََرَج إِلَى الِْعيَدْينِ َسلََك َعلَى دَارِ َسْعدِ بن  -٥٣١٣
َرةِ َخْمًسا َساِطيِط ، ثُمَّ َبَدأَ بِالصَّالِة قَْبلَ الْخُطَْبِة ، ثُمَّ كَبََّر ِفي األُولَى َسْبًعا قَْبلَ الْقَِراَءِة ، َوِفي اآلِخَعلَى أَْصَحابِ الْفَ

ذََبَح أُْضِحيََّتُه ِعْنَد طََرفِ قَْبلَ الِْقَراَءِة ، ثُمَّ َخطََب النَّاَس ، ثُمَّ اْنصََرَف ِمَن الطَّرِيقِ اآلَخرِ ، ِمْن طَرِيقِ بين ُزَرْيقٍ ، فَ
  .الزِّقَاقِ بَِيِدِه بَِشفَْرٍة ، ثُمَّ خََرَج َعلَى دَارِ َعمَّارِ بن َياِسرٍ َودَارِ أَبِي ُهرَْيَرةَ بِالَْبالِط 

َعاِف الُْخطَْبِة ، وَُيكِْثُر التَّكْبَِري ِفي َوكَانَ َيخُْرُج إِلَى الِْعيَدْينِ َماِشًيا ، َوَيْرجُِع َماِشًيا ، َوكَانَ ُيكَبُِّر َبْيَن أَْض -٥٣١٤
  .الُْخطَْبِة ِللْعِيَدْينِ 

َوكَانَ إِذَا َخطََب ِفي الْحَْربِ ، َخطََب َعلَى قَْوسٍ ، َوإِذَا َخطََب ِفي الُْجُمَعِة ، َخطََب َعلَى َعًصا ، َوإِنَّ  -٥٣١٥
  اللَُّه أَكَْبرُ اللَُّه أَكَْبُر ،: لِْقْبلَةَ ، ثُمَّ َيقُولُ بِالال كَانَ إِذَا كَبََّر بِاألَذَاِن اْسَتقَْبلَ ا

لِْقْبلَةَ ، ثُمَّ يَْنَحرُِف َعْن َيِمنيِ الِْقْبلَةِ أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، َمرََّتْينِ ، أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه َمرََّتْينِ ، َوَيْستَقْبِلُ ا
َحيَّ َعلَى الْفَالحِ ، َمرََّتْينِ ، ثُمَّ َيْسَتقْبِلُ : َحيَّ َعلَى الصَّالِة ، َمرََّتْينِ ، ثُمَّ َيْنَحرُِف َعْن َيَسارِ الِْقْبلَِة ، فََيقُولُ :  ، فََيقُولُ

  .ُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ، ال إِلََه إِال اللَُّه ، َواللَُّه أَكَْب: الِْقْبلَةَ ، فََيقُولُ 
ْيِديُّ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفًّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا الزَُّب -٥٣١٦

سَْعًدا الْقََرظَ كَانَ ُمَؤذًِّنا ألَْهلِ قَُباَء ، فَاْنَتقَلَُه  ، َعْن َحفْصِ بن ُعَمَر بن َسْعٍد الْقََرِظ ، أَنَّ أََباُه ، وُعُموَمَتُه أَخَْبُروُه أَنَّ
طْرِ أَنْ ُيكَبِّرَ اِإلَماُم ِفي ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فَاتََّخذَُه ُمَؤذًِّنا ، إِنَّ السُّنَّةَ ِفي َصالةِ اَألْضَحى وَالِْف

  .قَْبلَ الْقَِراَءِة ، َوُيكَبَِّر ِفي الرَّكَْعِة الثَّانَِيِة َخْمَس َتكْبَِرياٍت قَْبلَ الِْقَراَءِة  األُولَى سَْبَع َتكْبِريَاٍت
ارِ بن سَْعٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َسْعِد بن َعمَّ -٥٣١٧

، َعْن أْجَدادِِهْم ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن سَْعٍد ، َوَعْن َعمَّارٍ ، َوُعَمَر اْبَنْي َحفْصِ بن ُعَمَر بن َسْعٍد ، َعْن آَباِئهِْم 
بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََمَر النَّبِيُّ صَلَّى َعْن َسْعٍد ، أَنَّ أَوَّلَ َما َبَدأَ األَذَانُ أَنَّهُ أُرَِيُه َرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ ، فَأَخَْبَرُه النَّ

  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالال أَنْ يَُؤذِّنَ ،

إِال اللَُّه ، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا  اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، أَْشَهدُ أَنْ ال إِلََه: فَأَلْقَاُه َعلَْيِه اَألْنصَارِيُّ 
أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، أَْشَهُد أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه ، أَشَْهُد أَنَّ : َرسُولُ اللَِّه ، أَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه ، ثُمَّ َعاَد 

ُمحَمًَّدا َرُسولُ اللَِّه ، َحيَّ َعلَى الصَّالةِ َحيَّ َعلَى الصَّالِة ، َحيَّ َعلَى الْفَالحِ َحيَّ َعلَى ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه ، أَشَْهُد أَنَّ 
  .الْفَالحِ ، اللَُّه أَكَْبرُ اللَُّه أَكَْبُر ، ال إِلَهَ إِال اللَُّه 

لُْحَسْيُن بن َعْبِد األَوَّلِ ، َحدَّثََنا َحَسُن بن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ا -٥٣١٨
َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد جََعلَ لَُه َحدَّثََنا الْحَْوِضيُّ شَْيٌخ ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

  .أَذَاًنا 
 بن َعاِئذِ دَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسْعِد بن َعمَّارِ بن َسْعِدَح -٥٣١٩

َر بن َسْعٍد ، َعْن آَباِئهِْم ، الْقََرظُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعمَّارِ بن سَْعٍد ، َوَعْن َعمَّارٍ ، َوُعَمَر اْبَنْي َحفْصِ بن ُعَم
أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ أَيَّ َساَعٍة أََتى قَُباَء أَذَّنَ بِاللٌ بِاَألذَاِن ، َألنْ : َعْن أْجدَاِدِهْم ، عْن َسْعٍد الْقََرِظ 



ِه َوَسلََّم قَْد َجاَء ، فََيْجَتِمعُوا إِلَْيِه ، فَأََتى َيْوًما َولَْيَس َمَعُه بِاللٌ فََنظََر ُزنُوجُ َيْعلََم النَّاُس أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  النُّْصحِ َبْعُضُهْم إِلَى بَْعضٍ ، فََرقَى سَْعٌد ِفي ِعذْقِ األَذَاِن ،

بِأَبِي َوأُمِّي ، َرأَْيُتَك ِفي ِقلٍَّة ِمَن : لََك َعلَى أَنْ ُتَؤذِّنَ َيا سَْعُد ، قَالَ َما َحَم: فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
، فََخِشيُت َعلَْيَك ِمنُْهْم ،  النَّاسِ ، وَلَْم أََر بِالال َمَعَك ، َوَرأَْيُت َهُؤالِء الزُّنُوجِ َيْنظُرُ َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ َوَينْظُُرونَ إِلَْيَك

اللَُّه َعلَْيِه  أَصَْبَت َيا سَْعُد ، إِذَا لَْم َتَر بِالال َمِعي فَأَذِّنْ ، فَأَذَّنَ سَْعٌد ثَالثَ مَرَّاٍت ِفي َحَياِة النَّبِيِّ صَلَّى: ذَّْنُت ، قَالَ فَأَ
  .َوَسلََّم 
  .َمُع َبْيَن الصَّالَتْينِ ، َبْيَن الَْمغْرِبِ َوالِْعَشاِء ِفي الَْمطَرِ َوبِإِْسنَاِدِه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْج -٥٣٢٠
النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َوبِإِْسنَاِدِه أَنَّ النََّجاِشيَّ َبَعثَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثَالِث َعنَْزاٍت ، فَأَْمَسَك -٥٣٢١
بَِها َبْيَن َيَدْيهِ  ِحَدةً ِلَنفِْسِه ، َوأَعْطَى َعِليا َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه َواِحَدةً ، َوُعَمَر َواِحَدةً ، َوكَانَ بِاللٌ يَْمِشيَوَسلََّم َوا

  .فََيْركُُزَها َبْيَن َيَدْيِه ِفي الْعِيَدْينِ ، فَُيَصلِّي إِلَيَْها 
  .كَانَ يَْنزِلُ بِالَْمِديَنِة َسْعُد بن ُضمَْيَرةَ السُّلَِميُّ ، 

ي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي زَِياٍد ، َحدَّثَنِ -٥٣٢٢
نَُّه َسِمَع زَِيادَ بن َسْعِد بن ُضمَْيَرةَ السُّلَِميَّ ُيَحدِّثُ ، َعْن ُعْرَوةَ بن الَْحارِِث ، َعْن ُمَحمَِّد بن َجْعفَرِ بن الزَُّبْيرِ الزَُّبْيرِ أَ

  أَوَّلُ ِغَيرٍ قََضى بِِه َرُسولُ الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ ُمَحلَِّم بن َجثَّاَمةَ اللَّْيِثيَّ قََتلَ َرُجال ِمْن أَْشَجَع ِفي اِإلْسالمِ ، َوذَِلَك

فََتكَلََّم ُعَيْيَنةُ بن َبْدرٍ ِفي قَْتلِ اَألْشَجِعيِّ ، َألنَُّه َرُجلٌ ِمْن غَطَفَانَ ، َوَتكَلَّمَ اَألقَْرعُ : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ اللَِّه َص
اَألصَْواُت ، َوكَثَُرِت الُْخُصوَمةُ وَاللََّغطُ ، فَاْرَتفََعِت : بن َحابِسٍ ُدونَ ُمَحلِّمِ بن َجثَّاَمةَ ، َألنَُّه َرُجلٌ ِمْن ِخْنِدٍف ، قَالَ 

ال َواللَِّه ، حَتَّى أُْدِخلَ َعلَى نَِساِئِه ِمنَ : أَال َتقَْبلُ الِْغَيَر َيا ُعيَْيَنةُ ؟ قَالَ : فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ُمكَيِْتلٌ : لَى نَِساِئي ، قَالََها مَرََّتْينِ أَْو ثَالثًا ، إِلَى أَنْ قَاَم َرُجلٌ ِمْن بين لَْيثٍ ُيقَالُ لَُه الْحَْربِ َوالَْحَزِن مِثْلَ َما أَْدَخلَ َع

، فَُرِميَ أَوَّلَُها ، َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنِّي لَمْ أَجِْد ِلَما فََعلَ َهذَا ِفي غُرَِّة اِإلْسالمِ ، إِال غََنٌم َوَرَدْت : ِفي َيِدِه َدَرقَةٌ ، فَقَالَ 
َخْمُسونَ ِفي فَْورَِنا َهذَا ، َوَخْمُسونَ : فََنفََر آِخُرَها ، فَاْسُننِ الَْيْوَم َوغَيِّْر غًَدا ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

فَلَْم يََزالُوا بِهِ : َضْرٌب ، طَوِيلٌ ، آَدٌم ، ِفي طََرِف النَّاسِ ، قَالَ  إِذَا قَِدمَْنا ، َوذَِلَك ِفي َبْعضِ أَْسفَارِِه ، َوُمحَلٌِّم َرُجلٌ
َيا َرسُولَ اللَِّه ، قَْد كَانَ ِمَن : َحتَّى قَاَم ، فََجلََس َبْيَن َيَديْ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعْيَناهُ َتْدَمَعاِن ، فَقَالَ 

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ِذي َبلََغَك ، َوإِنِّي أَُتوُب إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَاْسَتْغِفْر ِلي َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّهالشَّأِْن الَّ
  الٍ ، قَالَ ذَِلَك ثَالثَ َمرَّاٍت ، كُلُّ ذَِلَكقََتلَْتُه بِِسالِحَك ِفي غُرَِّة اِإلْسالمِ ؟ اللَُّهمَّ ال َتْغِفْر لُِمَحلِّمٍ ، بِصَْوٍت َع: َوَسلََّم 

  .قََتلَْتُه بِِسالِحَك ِفي غُرَِّة اِإلْسالمِ ؟ اللَُّهمَّ ال َتْغِفْر لُِمَحلِّمٍ : َيقُولُ 
الزِّنَاِد ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْرَيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي -٥٣٢٣

لَمَّا َماَت َدفََنُه قَْوُمُه ، فَلَِفظَْتُه اَألْرُض ثَالثَ َمرَّاٍت ، فَأَلْقَْوُه َبْينَ : الَْحارِِث ، َعنِ الَْحَسنِ بن أَبِي الَْحَسنِ ، قَالَ 
َبلَغَنِي أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لَْتُه السَِّباُع ، قَالَ اْبُن أَبِي الزَِّناِد َضوَاِحي َجَبلٍ ، َوَربَْوا َعلَْيِه بِالِْحَجاَرِة ، فَأَكَ

َيكُْم ِعظََم الدَّمِ أََما إِنَّ اَألْرَض َتقَْبلُ َمْن ُهَو َشرٌّ ِمْنُه ، َولَِكنَّ اللََّه أََراَد أَنْ ُيرِ: َوَسلََّم لَمَّا خَُبَر أَنَّ اَألْرَض لَِفظَْتُه ، قَالَ 
  .ِعْنَدُه 
ي ، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َيحَْيى بن َسعِيٍد اُألَموِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِ -٥٣٢٤



ْعُت زَِيادَ بن َسْعِد بن ُضَمْيَرةَ السُّلَِميَّ ُيَحدِّثُ ُعْرَوةَ بن َسِم: بن إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد بن َجْعفَرِ بن الزَُّبْيرِ ، قَالَ 
َصلَّى بنا َرسُولُ اللَِّه :  ، قَاال الزَُّبْيرِ ، َحدَّثَنِي أَبِي َوَجدِّي َوكَاَنا قَْد شَهَِدا ُحَنيًْنا َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْشجَِعيِّ لََس إِلَى ِظلِّ الشََّجَرِة ، فَقَاَم اَألقَْرُع بن حَابِسٍ ، َوُعَيْيَنةُ بن َبْدرٍ فَطَلََب ُعَيْيَنةُ بن ِحْصنٍ بَِدمِ اَألالظُّْهَر ، ثُمَّ َج
ِلِخْنِدٍف ، فَاخَْتَصَما َبْيَن  َعاِمرِ بن اَألْحَبِط ، َوُهَو َيْوَمِئذٍ َسيُِّد قَْيسٍ ، َواَألقَْرُع بن حَابِسٍ َيْدفَُع َعْن ُمَحلِّمِ بن جَثَّاَمةَ

  َيَدْي َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََسِمْعَنا َرُسولَ

كََر ِمثْلَ َتأُْخذُونَ الدَِّيةَ َخْمِسَني ِفي َسفَرَِنا َهذَا ، َوَخْمِسَني إِذَا َرَجْعَنا ، فَذَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  .َحِديِث َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد 

  .َسْعُد بن أَبِي ذَُبابٍ الدَّْوِسيُّ 
زِيزِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَْدَنى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاعِ ح ، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع -٥٣٢٥

ح ، َوَحدَّثََنا  ُعَبْيدٍ الْقَاِسمُ بن َسالمٍ ح ، َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، وََبكُْر بن َخلٍَفأَُبو 
َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن ِعيَسى ، : ، قَالُوا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َشْيَبةَ: ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ ، َوُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَاال 

ْعِد بن أَبِي ذَُبابٍ ، قَالَ َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ذَُبابٍ ، َعْن ُمنِريِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َس
َيا َرُسولَ اللَِّه ، اجَْعلْ ِلقَْوِمي َما أَْسلَُموا َعلَْيِه ، فَفََعلَ ، : فَأَْسلَْمُت ، َوقُلُْت  أََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: 

َبكْرٍ ، فَقُلُْت لَنِي ُعَمُر َبْعَد أَبِي َواْسَتْعَملَنِي َعلَيْهِْم ، َواْسَتْعَملَنِي أَُبو َبكْرٍ َبْعَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، وَاْسَتْعَم
الُْعْشَر ، فَأََخذُْت : كَْم َتَرى ؟ قُلُْت : إِنَُّه ال خَْيَر ِفي َمالٍ ال تَُؤدَّى َصَدقَُتُه ، فَأَدُّوا َزكَاةَ الَْعَسلِ ، قَالُوا : ِلقَْوِمي 

  .َجَعلَُه ِفي َصَدقَاِت الُْمْسِلِمَني ِمْنُهُم الُْعْشَر ، فَأََتْيُت بِِه ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، فََباَعُه َو
  .َسْعُد بن ُعَماَرةَ السَّْعِديُّ ، َوكَانَ يَنِْزلُ الَْمِديَنةَ 

  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الَْخطَّابِ التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثَنَا -٥٣٢٦

ِد بن إِْسَحاَق ، َحدَّثَنِي َعْبدُ اللَِّه بن أَبِي َبكْرِ بن ُمحَمَِّد بن ُعَبْيُد اللَِّه بن سَْعٍد ، َحدَّثََنا َعمِّي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُمَحمَّ
ْعِد بن َبكْرٍ ، َعْمرِو بن َحْزمٍ ، َوَيحَْيى بن َسعِيِد بن قَْيسٍ األَْنَصارِيُّ أَنَُّهَما َحدَّثَاُه ، َعْن َسْعِد بن َعمَّارٍ أَِخي بين َس

إِذَا أَْنَت قُْمَت إِلَى الصَّالِة ، فَأَْسبِغِ : ِعظْنِي ِفي َنفِْسي يَْرَحُمَك اللَُّه ، قَالَ : ال ، قَالَ لَُه َوكَاَنْت لَهُ ُصْحَبةٌ ، أَنَّ َرُج
َصالةَ  إِذَا أَْنتَ َصلَّْيَت ، فََصلِّ: الُْوُضوَء ، فَإِنَُّه ال َصالةَ ِلَمْن ال ُوُضوَء لَُه ، َوال إَِميانَ ِلَمْن ال َصالةَ لَُه ، ثُمَّ قَالَ 

اسِ ، فَإِنَُّه ُهَو الْغَِنى ، ُمَودِّعٍ ، وَاْتُرْك طَلََب كَِثريٍ ِمَن الْحَاجَاِت ، فَإِنَُّه فَقٌْر حَاِضٌر ، وَاْجَمعِ الَْيأَْس ِممَّا ِفي أَْيِدي النَّ
  .َواْنظُْر إِلَى َما َتْعَتِذُر ِمْنُه ِمَن الْقَْولِ َوالْفِْعلِ ، فَاْجتَنِْبُه 

  .ُد بن َتمِيمٍ أَُبو بِاللٍ السَّكُونِيُّ ، كَانَ َينْزِلُ الشَّاَم بِِدَمْشَق َسْع
لدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَُبو ُمسْهِرٍ ح ، َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى ا -٥٣٢٧

َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن شََراحِيلَ الَْعْنِسيُّ : َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، قَاال : ال َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَا
ثُمَّ َماذَا َيا : ، قُلَْنا  أََنا َوأَقَْرانِي: َيا َرسُولَ اللَِّه ، أَيُّ أُمَِّتَك َخْيٌر ؟ قَالَ : قُلُْت : ، َعْن بِاللِ بن سَْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

ثُمَّ مَاذَا َيا : ثُمَّ الْقَْرنُ الثَّاِلثُ ، قُلُْت : ثُمَّ مَاذَا َيا َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ : ثُمَّ الْقَْرنُ الثَّانِي ، قُلُْت : َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ 
  ثُمَّ َيكُونُ قَْوٌم: َرسُولَ اللَِّه ؟ قَالَ 



  .سَْتْحلَفُونَ ، َوَيْشَهُدونَ َوال ُيسَْتْشَهدُونَ ، وُيْؤَتَمُنونَ َوال ُيَؤدُّونَ َيْحِلفُونَ َوال ُي
ح ، َوَحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم النَّْحوِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ -٥٣٢٨

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا عَْبُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك ، قَاال : مَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ ، َوَعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، قَاال إِبَْراهِيُم بن ُمَح
: قُلُْت : هُ ُصْحَبةٌ ، قَالَ الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الَْعالِء بن َزْبرٍ ، َعْن بِاللِ بن َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه َوكَاَنْت لَ

  .َما ِلي َما َرِحَم ذَا الرَِّحمِ ، وأَقَْسطَ ِفي الِْقْسِط ، َوَعَدلَ ِفي الِْقْسَمِة : َيا َرسُولَ اللَِّه ، َما ِللَْخِليفَِة بَْعَدِك ؟ قَالَ 
ُموَسى ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحاِتمٍ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا حِبَّانُ بن  -٥٣٢٩

َها ُهْم : أَْيَن بنوَك ؟ قُلُْت : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيزِيَد بن جَابِرٍ ، َعْن بِاللِ بن َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
اللَُّهمَّ إِنِّي أُعِيذُُهْم بَِك ِمَن : فَأََمْرتُ أَْهِلي فَأَلَْبْستُُهْم قُُمًصا بَْيَضاَء ، ثُمَّ أََتْيُتهُ بِهِْم ، فَقَالَ  فَائْتِنِي بِهِْم: أُوالِء ، قَالَ 

  .الْكُفْرِ َوالضَّاللَِة ، َوِمَن الْفَقْرِ الَِّذي ُيِصيبُ بين آَدَم 
  .َسْعُد بن خَْولَةَ َبْدرِيٌّ 

بن  َحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيِّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّدَحدَّثََنا الْ -٥٣٣٠
ِمْن بين َماِلِك بن  مَّفُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمْن بين َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ ، ثُ

  َحَسلٍ ، َسْعُد بن

  .َخْولَةَ 
َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َوقََرأَ َعلَيَّ َحِديثَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٥٣٣١

ا سَْعُد بن خَْولَةَ ، َوَماَت سَْعُد بن َخْولَةَ بَِمكَّةَ ، َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه زَْوُجَه: ُسَبْيَعةَ ، أَنَّ زَْوَجَها ُتُوفَِّي ، فَقَالَ 
اللَُّهمَّ اْمضِ َألْصَحابِي ِهْجَرتَُهْم ، َوال تَُردَُّهْم َعلَى : َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِعَياَدِتِه ِلسَْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ 

  .َت بَِمكَّةَ أَْعقَابِهِْم ، َولَِكنَّ الْبَاِئسَ َسْعَد بن خَْولَةَ َرثَى لَُه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ مَا
  .َسْعُد بن اَألطَْولِ الُْجهَنِيُّ ، كَانَ يَْنزِلُ الَْبْصَرةَ 

َسْعُد بن اَألطَْولِ بن َعْبِد اللَِّه بن خَاِلدِ : ، َحدَّثََنا َشَبابٌ الُْعْصفُرِيُّ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا التُّْستَرِيُّ -٥٣٣٢
ْن َساكِنِي بن َواِهبِ بن َعتَّابِ بن مَاِلِك بن سَْعِد بن َصْعَبةِ بن َعِديِّ بن َعْوِف بن غَطَفَاِن بن قَْيسِ بن ُجَهْيَنةَ بن َزْيٍد ِم

  .الَْبْصَرِة 
  .سَْنَد َسْعدُ بن اَألطَْولِ َما أَ

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ح ، َوَحدَّثََنا َجْعفَُر بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، قَاال  -٥٣٣٣
، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ  ُمَحمَِّد بن حَْربٍ الَْعبَّاَدانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ح

َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، أَْخبََرنِي َعْبدُ الَْمِلِك أَُبو َجْعفَرٍ الَْمَدنِيُّ ، َعْن أَبِي ُنْصَرةَ ، : اَألْعلَى بن َحمَّادٍ النَّْرِسيُّ ، قَالُوا 
  اَألطَْولِ ، أَنَّ أََخاُه َماَت َوَتَرَك ثَالثَ ِمائَِة ِدْرَهمٍ ، َوتََرَك ِعَياال ، فَأََرْدُت أَنَْعْن َسْعِد بن 

َعْنُه ، إِنَّ أَخَاَك َمْحبُوٌس بِدَْينِِه فَاقْضِ َعْنُه ، فَقََضْيُت : أُْنِفقََها َعلَى ِعيَاِلِه ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .أَْعِطَها ، فَإِنََّها َصاِدقَةٌ : َيا َرُسولَ اللَِّه ، قَْد أَدَّْيُت َعْنُه إِال ِدينَاَرْينِ ادَّعَْتُهَما امَْرأَةٌ لَْيَسْت لََها َبيَِّنةٌ ، قَالَ : فَقُلُْت 
َبْدرِ بن أَْصلِ بن َعْبِد اللَِّه بن َسْعِد بن اَألطَْولِ ،  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا وَاِصلُ بن َعْبِد اللَِّه بن -٥٣٣٤

كَانَ َعْبدُ اللَِّه بن سَْعٍد َيْخُرجُ إِلَى أَْصحَابِِه بُِتْسَتَر ، فََيزُوُرُهْم فَُيقِيُم َيْوَم ُدخُوِلِه : َحدَّثَنِي أَبِي عَْبُد اللَِّه بن َبْدرٍ ، قَالَ 
َنَهانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت أَبِي َيقُولُ : لَْو أَقَْمَت ، فََيقُولُ : اِلِث ، فَُيقَالُ لَُه َوالثَّانِي َوَيْخُرُج ِفي الثَّ



  .َوَسلََّم َعنِ الثََّناَوِة فََمْن أَقَاَم بِبِالِد الَْخرَاجِ ، فَقَْد َحدَّثََنا وَأََنا أَكَْرُه أَنْ أُقِيَم 
  .الْحَارِِث  َسْعٌد أَُبو
نِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن َيزِيَد اَألْيِليُّ ، َع -٥٣٣٥

لَ اللَِّه ، َرأَْيتَ ُرقًى َنْسَتْرِقي بَِها ، وأَدْوَِيةً َيا َرسُو: قُلُْت : َعْن أَبِي خَُزاَمةَ ، َعنِ الَْحارِِث بن َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
َهكَذَا رََواُه ُعثَْمانُ بن ُعَمَر ، َعْن ُيوُنَس ، َوخَالَفَُه النَّاسُ . ِهَي ِمْن قََدرِ اللَِّه : َنَتَداَوى بَِها ، َتُردُّ ِمْن قََدرِ اللَِّه ؟ قَالَ 

  .اُس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي ُخَزاَمةَ فرووه ، َعْن ُيوُنَس كََما َرَواهُ النَّ
  .َسْعُد بن ُمَحيَِّصةَ أَُبو حََرامٍ اَألْنَصارِيُّ 

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، عَْن -٥٣٣٦

ْن أَبِيِه ، أَنَّ َناقَةً ِللَْبَراِء بن َعازِبٍ َدَخلَْت َحاِئطَ َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحَرامِ بن ُمحَيَِّصةَ ، َع
َها بِالنَّهَارِ ، َوَعلَى أَْهلِ َرُجلٍ ، فَأَفَْسَدْت ِفيِه ، فَقََضى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َعلَى أَْهلِ اَألْموَالِ ِحفْظَ

  .لِ الَْموَاِشي ِحفْظََها بِاللَّْي
النُّْعَماِن بن رَاِشدٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َعْن َمْعَمرٍ ، َو -٥٣٣٧

ازِبٍ َدَخلَْت حَاِئطَ الْقَْومِ ، فَأَفَْسَدتْ َزْرعَُهْم ، ، َوَماِلٍك ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحَرامِ بن ُمحَيَِّصةَ ، أَنَّ َناقَةً ِللَْبَراِء بن َع
أَنَّ َعلَى أَْهلِ الَْموَاِشي ِحفْظَ مََواشِيهِْم بِاللَّْيلِ ، َوَعلَى أَْهلِ الزَّْرعِ ِحفْظَ : فَقََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .َزْرعِهِْم بِالنَّهَارِ 
مِ بن ثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َحَراَحدَّ -٥٣٣٨

َعْنُه ، فََشكَا إِلَْيِه الْحَاَجِة ، ُمحَيَِّصةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّهُ َسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن كَْسبِ الَْحجَّامِ ؟ فََنَهاُه 
  .اْعِلفُْه َنوَاِضَحَك : فَقَالَ 

  .َسْعُد بن سَُوْيٍد األَْنصَارِيُّ اْسُتْشهَِد َيْوَم أُُحٍد 
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيِّبِيُّ -٥٣٣٩

 ِمْن بين الْحَارِثِ بن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم أُُحٍد ِمَن األَْنَصارِ ، ثُمَّ
  .الْخَْزَرجِ ، سَْعُد بن ُسوَْيٍد 

  َسْعُد بن

  .َد َيْوَم جِْسرِ الَْمَدائُُن َسَنةَ َخْمَس َعْشَرةَ َسالَمةَ األَْنصَارِيُّ اْسُتْشهِ
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٥٣٤٠

ِئنِ ، َمَع َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْبدِ اَألْشَهلِ بن َزُعوَراَء ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم جِْسرِ الَْمدَا
  .َسْعُد بن َسالَمةَ 

ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ِفي  َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن -٥٣٤١
  .ُد بن َسالَمةَ َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم الْجِْسرِ ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْبِد اَألْشَهلِ ، ثُمَّ ِمْن بين َزُعوَراَء ، َسْع

  .َسْعُد بن يَزِيدَ اَألْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ َوُيقَالُ َسْعدُ بن ُعثَْمانَ 
، َعْن ُعْرَوةَ ثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد َحدَّ -٥٣٤٢

  .َعاِمرِ بن ُزَرْيقٍ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ُزَرْيقٍ ، َسْعُد بن يَزِيدَ بن َخلَْدةَ بن 



َعْن ُموَسى بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيِّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن فُلَْيحٍ ،  -٥٣٤٣
ِمْن بين ُزَرْيقٍ ، سَْعُد بن ُعثَْمانَ بن َخلَْدةَ بن َمْخلَدٍ  ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتسِْمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ

.  
  .َسْعُد بن سَُهْيلٍ اَألْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ 

ُعْرَوةَ  َوِد ، َعْنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٥٣٤٤
  ِفي َتْسِمَيِة َمْن

ةَ بن ِدينَارِ بن النَّجَّارِ َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين ِدينَارِ بن النَّجَّارِ ، سَْعُد بن ُسهَْيلِ بن َعْبِد اَألْشَهلِ بن َحارِثَ
.  

  .ُصحَْبِتِه َسْعٌد اَألْخَرُم ، كَانَ َيْنزِلُ الْكُوفَةَ ، َوقَِد اْخُتِلَف ِفي 
ثََنا ُموَسى بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َوُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ح ، َوَحدَّ -٥٣٤٥

ِعيَسى ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن : َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، قَالُوا 
أََتْيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َعنِ الُْمِغَريِة بن َسْعِد بن اَألْخَرمِ ، َعْن أَبِيِه ، أَْو َعْن َعمِِّه ، َيُشكُّ اَألْعَمُش ، قَالَ 

ي َعلَى َعِملٍ ُيقَرِّبُنِي ِمَن الَْجنَِّة ، َويَُباِعدُنِي ِمَن النَّارِ ، فََسكََت َساَعةً ، ثُمَّ َرفََع رَأَْسُه إِلَى َيا َنبِيَّ اللَِّه ، ُدلَّنِ: ، فَقُلُْت 
َرَمَضانَ ، وَُتِحبُّ ِللنَّاسِ تَْعُبُد اللََّه ال ُتْشرُِك بِِه َشْيئًا ، َوتُِقيُم الصَّالةَ ، َوتُْؤِتي الزَّكَاةَ ، وََتُصوُم : السََّماِء ، فََنظََر فَقَالَ 

  .َما ُتِحبُّ أَنْ ُيؤَْتى إِلَْيَك ، َوَما كَرِْهتَ أَنْ ُيؤَْتى إِلَْيَك فََدعِ النَّاَس ِمْنُه 
  .َسْعُد بن ِهلَالٍ لَْم ُيخَرِّْج 

  .َسْعُد بن أَبِي َراِفعٍ 
ثََنا ُيوُنُس بن الَْحجَّاجِ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّ -٥٣٤٦

َدَخلَ َعلَيَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيُعودُنِي ، : قَالَ َسْعُد بن أَبِي َراِفعٍ : اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، قَالَ 
  إِنََّك َرُجلٌ: َبْيَن ثَدَْييَّ ، حَتَّى َوَجْدُت بَْرَدَها َعلَى فَُؤاِدي ، فَقَالَ  فََوَضَع َيَدُه

يَنِة ، فَلَْيَجأُْهنَّ بنَواُهنَّ ، َمفُْؤوٌد فَائِْت الْحَارِثَ بن كَلََدةَ ، فَإِنَُّه َرُجلٌ َيتَطَبَُّب ، فَلَْيأُْخذْ َخْمَس َتمََراٍت ِمْن َعْجَوِة الَْمِد
  .لَِيدْلَُك بِهِنَّ  ثُمَّ

  .َسْعٌد الظَّفَرِيُّ ، كَانَ َيْنزِلُ الَْمِديَنةَ 
ُبو َضمَْرةَ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا أَ -٥٣٤٧

  .أَكَْرُه الَْحِميَم : ةَ ، َعْن َسْعٍد الظَّفَرِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعنِ الْكَيِّ ، َوقَالَ الرَّْحَمنِ بن َحْرَملَ
  .َسْعُد بن الُْمْنِذرِ اَألْنَصارِيُّ ، كَانَ َينْزِلُ الَْمِديَنةَ 

َرجِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثَنِي حِبَّانُ بن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفَ -٥٣٤٨
طَْعتَ نََعْم ، إِِن اْسَت: َيا َرُسولَ اللَِّه ، أَقَْرأُ الْقُْرآنَ ِفي ثَالٍث ؟ قَالَ : َواِسعٍ ، َعْن َسْعِد بن الُْمْنِذرِ األَْنَصارِيِّ ، أَنَُّه قَالَ 

  .، فَكَانَ َيقَْرُؤُه كَذَِلكَ َحتَّى ُتُوفَِّي 
  .َسْعُد بن جَُناَدةَ الَْعْوِفيُّ ، كَانَ يَْنزِلُ الْكُوفَةَ 

ِد بن َحمََّحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْحَسْينِ بن َماَبهَْراَم اَألْيذَجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا َسْعُد بن ُم -٥٣٤٩
ي قَاِضي بَْغدَاَد ُيوُنسُ الَْحَسنِ بن َعِطيَّةَ بن َسْعدِ بن ُجَناَدةَ الَْعْوِفيُّ ، َحدَّثَنِي َعمِّي الُْحَسْيُن بن َحَسنِ بن َعِطيَّةَ ، َحدَّثَنِ



: الزلزلة [} إِذَا زُلْزِلَتِ اَألْرُض{َوَسلََّم فََعلََّمنِي  أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: بن ُنفَْيعٍ ، َحدَّثََنا َسْعُد بن ُجَناَدةَ ، قَالَ 
  }قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{، و ] ١: الكافرون [} َوقُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{، ] ١

ُهنَّ الَْباِقيَاُت : ُه أَكَْبُر ، َوقَالَ سُْبَحانَ اللَِّه ، َوالَْحْمُد ِللَِّه ، َوال إِلََه إِال اللَُّه ، وَاللَّ: ، َوَعلََّمنِي ] ١: اإلخالص [
  .الصَّاِلحَاُت 
لُْحَسْيُن بن الَْحَسنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسْعدٍ الَْعْوِفيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعمِّي ا -٥٣٥٠

كُْنُت ِفي أَوَّلِ َمْن أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن : ، َعْن َسْعدِ بن ُجَناَدةَ ، قَالَ  ، َعْن ُيوُنَس بن ُنفَْيعٍ الَْجَدِليُّ
مَّ َهَبطُْت ، الَْجَبلِ ، ثُأَْهلِ الطَّاِئِف ، فَخََرْجُت ِمْن أَْهِلي ِمَن السَُّراِة ، غُدَْوةً ، فَأََتْيُت مًِنى ِعْنَد الَْعْصرِ ، فََصاَعْدُت ِفي 

َوإِذَا ُزلْزِلَِت اَألْرضُ {، ] ١: اإلخالص [} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْسلَْمُت َوَعلََّمنِي 
ُهنَّ : لَِّه ، َوال إِلََه إِال اللَُّه ، وَاللَُّه أَكَْبُر ، َوقَالَ سُْبَحانَ اللَِّه ، َوالَْحْمُد ِل: ، َوَعلََّمنِي َهُؤالِء الْكَِلَماِت } زِلَْزالََها

  .الَْباقَِياُت الصَّاِلحَاُت 
لُْحَسْيُن ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسْعدٍ الَْعْوِفيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعمِّي ا -٥٣٥١

َشهِْدُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحَنيًْنا فََسِمْعُتُه َوُهَو : َس بن ُنفَْيعٍ الَْجَدِليِّ ، َعْن َسْعِد بن ُجَناَدةَ ، قَالَ ُيوُن
ئَةَ َمرٍَّة ، َوالَْحْمُد ِللَِّه ِمائَةَ مَرٍَّة ، َوال إِلَهَ إِال سُْبَحانَ اللَِّه ِما: َمْن قَاَم اللَّْيلَ ، فَتََوضَّأَ ، َوَمْضَمَض فَاُه ، ثُمَّ قَالَ : َيقُولُ 

  نََّها ال ُتبْطَلُاللَُّه ِمائَةَ َمرٍَّة ، وَاللَُّه أَكَْبُر مِائَةَ َمرٍَّة ، غُِفَرْت لَُه ذُُنوُبُه ، إِال الدَِّماُء وَاَألْموَالُ ، فَإِ

.  
َيةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسْعدٍ الَْعْوِفيَّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َعمِّي الُْحَسْيُن ، َعْن ُيوُنسَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجِ -٥٣٥٢

قَفًْرا ِمَن اَألْرضِ ، لَمَّا فََرغَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ُحَنْينٍ ، َنَزلَْنا : بن ُنفَْيعٍ ، َعْن َسْعِد بن ُجنَاَدةَ ، قَالَ 
اْجَمُعوا ، َمْن َوَجَد ُعوًدا فَلَْيأِْت بِِه ، َوَمْن َوَجَد َعظًْما أَْو َشيْئًا : لَْيَس ِفيِه َشْيٌء ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

أََتَرْونَ َهذَا ، فَكَذَِلكَ : اًما ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََما كَانَ إِال َساَعةً حَتَّى َجَعلْنَاُه ُركَ: فَلَْيأِْت بِِه قَالَ 
َوال كَبَِريةً ، فَإِنََّها ُمْحصَاةٌ َتْجتَِمُع الذُّنُوُب َعلَى الرَُّجلِ ِمْنكُْم كََما َجَمعُْتْم َهذَا ، فَلَْيتَّقِ اللََّه َرُجلٌ ، فَال ُيذْنِبْ َصِغَريةً 

  .َعلَْيِه 
َحدَّثََنا يُوُنسُ بن  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسْعدٍ الَْعْوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َعمِّي ، -٥٣٥٣

إِنَّ اللََّه َزوَّجَنِي ِفي الَْجنَِّة مَْرَيمَ بنَت ِعْمَرانَ ، : َم ُنفَْيعٍ ، َعْن َسْعِد بن جَُناَدةَ ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .َواْمرَأَةَ ِفْرَعْونَ ، َوأُْخَت ُموَسى 

، َعْن  بن ُنفَْيعٍَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َعمِّي الُْحَسْيُن ، َعْن ُيوُنَس  -٥٣٥٤
  .إِنَّ ُشَهَداَء الَْبْحرِ أَفَْضلُ عِْنَد اللَِّه ِمْن شَُهَداِء الْبِرِّ : أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ : َسْعِد بن جَُناَدةَ 

  ِفيُّ ، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسْعدٍ الَْعْو -٥٣٥٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : أَبِي ، َحدَّثََنا َعمِّي الُْحَسْيُن ، َعْن ُيوُنسَ بن ُنفَْيعٍ ، َعْن َسْعِد بن ُجنَاَدةَ ، قَالَ 
أَمَّْن ُيجِيُب الُْمضْطَرَّ إِذَا َدَعاُه َوَيكِْشفُ {: َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ  َمْن فَاَرَق الَْجَماَعةَ فَُهَو ِفي النَّارِ َعلَى َوْجهِِه ؛ َألنَّ اللََّه: 

، فَالِْخالفَةُ ِمَن اللَِّه ، فَإِنْ كَانَ َخيًْرا ، فَُهَو َيذَْهُب بِِه ، َوإِنْ كَانَ ] ٦٢: النمل [} السُّوَء وَيْجَعلُكُْم ُخلَفَاَء اَألْرضِ
  .، َعلَْيَك أَْنَت بِالطَّاَعِة ِفيَما أَمََرَك اللَُّه َتعَالَى بِِه  َشرا ، فَُهَو يُْؤَخذُ بِِه



  .َسْعُد بن ُعَبْيدِ بن النُّْعَمانِ اَألْنصَارِيُّ الْقَارُِئ َبْدرِيٌّ 
، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ -٥٣٥٦

  .َسْعدُ بن ُعَبْيِد بن النُّْعَماِن : ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َسوَّادِ بن كَْعبٍ ، َواْسُم كَْعبٍ ظُفَُر 
انِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيِّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبَه -٥٣٥٧

ْوسِ ، ثُمَّ ِمْن بين فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمَن اَأل
  .مَّ ِمْن بين أَُميَّةَ بن َزْيٍد ، َسْعُد بن ُعبَْيِد بن النُّْعَماِن َعْمرِو بن َعْوٍف ، ثُ

َسْعُد بن ُعبَْيٍد : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٥٣٥٨
  َجَمعَ الْقُْرآنَ ، وَاْبُنُه ُعَمْيُر بن سَْعٍد َواِلي ُعَمَر ، َوُهَو َسْعُد بن ُهَو أَُبو زَْيٍد ، َوُهَو الَِّذي

  .ُعَبْيِد بن النُّْعَماِن 
ن قُِتلَ َسْعدُ ب: َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ  -٥٣٥٩

  .ُعَبْيٍد بِالْقَاِدِسيَِّة َسَنةَ ِستَّ َعْشَرةَ 
 ، َعْن َزاِئَدةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ -٥٣٦٠

كَانَ سَْعُد بن ُعَبْيدٍ ُيَسمَّى َعلَى َعْهدِ : ْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، قَالَ َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ ، َعْن َع
  .الْقَارَِئ : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

شَْيٌم ، َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْنٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُه -٥٣٦١
َجَمَع الْقُْرآنَ ِستَّةٌ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوإِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد ، َوزَكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ ، قَالَ 

  َعاذُ بن جََبلٍ ، َوزَْيُد بن ثَابٍِت ، وَأَُبو زَْيٍد ، َوسَْعُد بن ُعَبْيٍدأَُبيُّ بن كَْعبٍ ، َوُم: كُلُُّهْم ِمَن األَْنَصارِ 
رَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْبِد ال. 

ُمْسِلمٍ ،  بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحِميِد ، َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ ، َعْن قَْيسِ بن َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد
  .َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى ، َعْن َسْعِد بن ُعَبْيٍد ِمثْلَُه 

  .ْدرِيٌّ َسْعُد بن النُّْعَماِن األَْنَصارِيُّ َب
  وَِدَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٥٣٦٢

  .رِو بن زَْيِد بن أَُميَّةَ ، َعْن ُعْرَوةَ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنَصارِ ، سَْعُد بن النُّْعَماِن بن قَْيسِ بن َعْم
  َسْعٌد َموْلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، كَانَ يَْنزِلُ الَْبْصرَةَ

سُْتَم ، َعْن حِ بن ُرَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْوهَّابِ الرَِّياِحيُّ ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن َصاِل -٥٣٦٣
َشكَا َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصفَْوانَ بن الُْمَعطَّلِ : أَبِيِه ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َسْعٍد َموْلَى أَبِي َبكْرٍ ، قَالَ 

َدُعوا َصفَْوانَ ، فَإِنَّ َصفَْوانَ َخبِيثُ : َهجَانِي ، فَقَالَ  َيا َرسُولَ اللَِّه ، إِنَّ َصفَْوانَ: ، َوكَانَ َيقُولُ َهذَا الشِّْعَر ، فَقَالَ 
  .اللَِّساِن ، طَيُِّب الْقَلْبِ 

 حٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنَِحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْوهَّابِ الرَِّياِحيُّ ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن َصاِل -٥٣٦٤
ِفي سَفَرٍ ، فََنَزلَْنا : كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَُراُه قَالَ : الَْحَسنِ ، َعْن َسْعٍد َموْلَى أَبِي َبكْرٍ ، قَالَ 

ِلَك الَْمكَاِن َوَما ِفيِه َعْنٌز ، فَأَتَْيُتُه فَإِذَا َعْنزٌ َيا سَْعُد اذَْهْب إِلَى ِتلْكَ الَْعْنزِ فَاْحِلْبَها ، وَعْهِدي بِذَ: َمْنزِال ، فَقَالَ ِلي 
ال أَْدرِي كَْم ِمْن َمرٍَّة ، ثُمَّ َوكَّلُْت بَِها إِْنَساًنا ، َوُشِغلُْت َبالرِّْحلَِة ، فَذََهَبتِ الْعَْنُز ، : َحاِفلٌ ، فََحلَبُْتَها ، قَالَ 



َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّ الرِّْحلَةَ َشَغلَْتَنا ، فَذََهَبتِ : أَيْ َسْعُد ، قُلُْت : للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ فَاْسَتْبطَأَنِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى ا
  .إِنَّ الَْعْنَز ذََهَب بَِها َربَُّها : الَْعْنُز ، فَقَالَ 

  َحدَّثَنَا -٥٣٦٥

قَالَ : َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن َصاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الَْحَسنِ ، قَالَ  َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن
ذَا أَطِْعْمنِي َه: َوانُ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمِسَريٍة ، َوَمَعَنا َشْيٌء ِمْن َتْمرٍ ، فَقَالَ ِلي َصفْ: َسْعٌد 

أَطِْعْمنِي فَقَْد أَهْلَكَنِي : إِْنهُ َتْمٌر قَِليلٌ ، َولَْسُت آَمُن أَنْ َيْدُعَو بِِه ، فَإِذَا َنَزلُوا أَكَلَْت َمَعُهْم ، فَقَالَ : التَّْمَر ، فَقُلُْت 
الَِّتي َعلَْيَها التَّْمُر ، فََبلَغَ ذَِلَك الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ  الْجُوُع ، َوذَكََر َما َبلَغَ ِمْنُه ، فَأََبْيُت ذَِلَك َعلَْيِه ، فََعْرقََب الرَّاِحلَةَ

فَلَْم يَبِْت ِتلَْك اللَّْيلَةَ َيطُوُف َعلَى أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : قُولُوا ِلَصفَْوانَ فَلَْيذَْهْب قَالَ : َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
أَْيَن أَذَْهُب ؟ أَذَْهُب إِلَى الْكُفْرِ ؟ فَأََتى َعِليٌّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه : أََتى َعِليا َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فَقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَ

  .قُولُوا ِلَصفَْوانَ فَلَْيلَْتِحْق : َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأَْخبََرُه بِذَِلَك ، فَقَالَ 
ثََنا أَُبو َحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَُّم ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدََّحدَّثََنا ُم -٥٣٦٦

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتمًْرا ، َيأْكُلُونَ قَدَّْمُت لَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى ا: َعاِمرٍ الَْخزَّاُر ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َسْعٍد َمْولَى أَبِي َبكْرٍ قَالَ 
  .َبْيَن َيَدْيِه ، وَيقْرُِنونَ ، فََنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الِْقَراِن 
  .ِة َسْعُد بن ِحمَّانَ َويُقَالُ اْبُن َحمَّاُر أَْيًضا الْأَْنَصارِيُّ ، اْسُتشْهَِد َيْوَم الَْيَماَم

٥٣٦٧-  

َنا ُمَحمَّدُ بن فُلَْيحٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيِّبِيُّ ، َحدَّثَ
اَمِة ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َساِعَدةَ ، سَْعُد بن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتشْهَِد َيْوَم الَْيَم

  .ِحَمارٍ ، َحِليٌف لَُهْم 
  .َسْعُد بن حَارِثَةَ اَألْنصَارِيُّ اسُْتْشهِدَ َيْوَم الَْيَماَمِة 

ُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْب -٥٣٦٨
  .انَ بن َعْبِد ُودٍّ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة ِمَن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َساِعَدةَ ، َسْعدُ بن َحارِثَةَ بن لُوذَ

  .اسُْتشْهَِد َيْوَم الَْيَماَمةِ َحِليُف لَُهْم  َسْعُد بن حِبَّانَ الَْبلَوِيُّ ، َحِليُف الْأَْنَصارِ
َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٥٣٦٩

  .َن األَْنَصارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َساِعَدةَ ، َسْعدُ بن ِحبَّانَ ، َحِليٌف لَُهْم ِمْن بال ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة ِم
  .َسْعُد بن الِْمْدَحاسِ 

َحمَّدٍ َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسحَاَق بن إِبَْراهِيَم بن زِْبرِيقٍ ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعلْقََمةَ ح ، َوَحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُم -٥٣٧٠
، َعْن َنْصرٍ ، َعْن أَِخيِه ، َعنِ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الَْحِميدِ الَْبْهرَانِيُّ ، أََنا َنْصُر بن َعلْقََمةَ ، َعْن أَبِيِه 

َمْن َعِلَم َشْيئًا فَال َيكُْتْمُه َوَمْن : َوَسلََّم ، قَالَ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ َسْعدُ بن الِْمْدحَاسِ : اْبنِ َعاِئٍذ ، قَالَ 
  َدَمَعْت

  .يَّ فَلَْيَتَبوَّأْ َبيًْتا ِفي َجهَنََّم َعْيَناُه ِمْن َخْشَيِة اللَِّه لَْم َيِحلَّ لَُه أَنْ يَِلَج النَّارَ أََبًدا إِال َتِحلَّةَ الرَّْحَمنِ ، َوَمْن كَذََب َعلَ
  .َحاِطبِ بن أَبِي َبلَْتَعةَ َبْدرِيٌّ ، اسُْتشْهَِد َيْوَم أُُحٍد  َسْعٌد َموْلَى



َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٥٣٧١
  .، سَْعٌد َموْلَى َحاِطبِ بن أَبِي َبلَْتَعةَ ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا 

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيِّبِيُّ ، َحدَّثَ -٥٣٧٢
  .َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا َسْعٌد مَْولَى َحاِطبِ بن أَبِي َبلَْتَعةَ فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي 

 ُموَسى بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيِّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َعْن -٥٣٧٣
  .ِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد ِمَن الُْمْسِلِمَني َيْوَم أُُحٍد ، سَْعٌد َموْلَى َحاِطبِ بن أَبِي َبلَْتَعةَ ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْس

ي َمْعَشرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ِعيَسى الطَّبَّاُع ، َعْن أَبِ -٥٣٧٤
  .َسْعُد بن خَْوِليٍّ مَْولَى حَاِطبِ بن أَبِي َبلَْتَعةَ ، َوُهَو َرُجلٌ ِمْن َمذِْحجٍ : قَالَ 

  .َسْعٌد َموْلَى َخوِْليٍّ َبْدرِيٌّ 
ْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَأل -٥٣٧٥

  .ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ، سَْعٌد َموْلَى َخوِْليٍّ ِمْن بين َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ 
  َمنِ اْسُمُه

  .َسِعيٌد 
  َسِعيُد بن َعاِمرِ بن ِحذَْيمٍ الْجَُمِحيُّ

َوأُمُُّه أَْرَوى . بن َربِيَعةَ بن َحْرقوسَ بن َسْعِد بن جَُمحٍ  كَانَ َيْنزِلُ ِحْمَص ، َوُهَو َسعِيُد بن َعاِمرِ بن ِحذَْيمِ بن َسلَاَمانَ
  .بنُت أَبِي ُمَعْيِط بن أَبِي َعْمرِو بن أَُميَّةَ بن َعْبدِ َشْمسٍ 

َنا َمْسُعوُد بن سَْعٍد ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ النَّْهِديُّ ، َحدَّثَ -٥٣٧٦
أَْرَسلَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه إِلَى سَِعيِد بن : َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسابٍِط ، قَالَ 
: إِلَى أَْرضِ الَْعُدوِّ فَُتَجاِهدْ بِهِْم ، فَذَكَرَ َحِديثًا طَوِيال فَقَالَ ِفيِه  َعاِمرٍ الُْجَمِحيُّ إِنَّا ُمْسَتْعِملُوَك َعلَى َهُؤالِء ، َتِسُري بِهِْم

ولُ ِفي فُقََراءِ َوَما أََنا بُِمْخِتِلٍف َعنِ الَْعَنقِ اَألوَّلِ بَْعَد إِذْ َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُ: قَالَ َسِعيٌد 
وَاللَِّه َما َتَركَْنا شَْيئًا ُنحَاَسُب بِِه ، : ِقفُوا ِللِْحسَابِ ، فََيقُولُونَ : ُيَزفُّونَ كََما ُيَزفُّ الَْحَماُم ، فَُيقَالُ لَُهْم : ِمَني الُْمْسِل

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه . َعاًما َصَدَق ِعَباِدي ، فََيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ قَْبلَ النَّاسِ بَِسْبِعَني : فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
ابٍِط ، َعْن َسِعيِد بن الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد ، َعنِ اْبنِ َس

  .ِمثْلَُه  َعاِمرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أَبِي َزاِئَدةَ ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن أَحَْمَد بن بِْسطَامٍ الزَّْعفََرانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ ، َعْن َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن -٥٣٧٧

ِد   َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْب

َما أََنا بُِمْخَتِلٍف َعنِ الَْعَنقِ األَوَّلِ بَْعَد الَِّذي : الَ َسِعيُد بن َعاِمرٍ قَ: اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن َخيْثَمٍ ، َعنِ اْبنِ َسابٍِط ، قَالَ 
: َيجِيُء فُقََراُء الُْمْسِلِمَني َيْوَم الْقَِياَمِة َعلَى كُورِِهْم ، فَُيقَالُ لَُهْم : َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  .َما أَْعطَْيُتُموَنا َشْيئًا فَُتَحاِسبُوَنا َعلَْيِه ، فََيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ قَْبلَ النَّاسِ بِأَْرَبِعَني َسَنةً : ِللِْحَسابِ ، فََيقُولُونَ ِقفُوا 
َعبَّاُس بن َحْمَدانَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َمِعنيٍ ح ، َوَحدَّثََنا الْ -٥٣٧٨

َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ُموَسى الصَِّغريِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن سَابٍِط ، َعْن : َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن َسرِيعٍ الْكُوِفيُّ ، قَاال 
ال َيدَِّخُر ِفي بَْيِتِه ِمَن الَْحاَجِة ، فََبَعثَ إِلَْيِه بَِعْشَرِة آالٍف فَأََخذََها ، َبلَغَ ُعَمَر أَنَُّه : َسِعيِد بن َعاِمرِ بن ِحذَْيمٍ ، قَالَ 



ْنَها أَذَْهُب بَِها إِلَى َمْن ُيَرجُِّح لََنا ِفيَها ، فََما أَْبقَى ِم: أَْيَن َتذَْهُب بَِهِذِه ، قَالَ : فََجَعلَ يُفَرِّقَُها ُصَرًرا ، فَقَالَْت لَُه اْمرَأَُتُه 
اذَْهْب إِلَى بَْعضِ أَْصَحابَِك الَِّذيَن أَْعطَْيَتُهمْ ُيَرجُِّحونَ : إِال شَْيئًا َيِسًريا ، فَلَمَّا َنفَذَ الَِّذي كَانَ عِْنَدُهْم ، قَالَْت لَُه امَْرأَُتُه 
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َك ، فَقَالَ لََك فَُخذْ ِمْن أرَْباحِهِْم ، َوجََعلَ ُيَداِفُعَها وُيمَاِطلَُها حَتَّى طَالَ ذَِل

للَِّه ألَْنُتنَّ أََحقُّ أَنْ لَْو أَنَّ ُحوًرا أَطْلََعْت أُْصُبًعا ِمْن أَصَابِِعَها لََوَجدَ رَِحيَها كُلُّ ِذي ُروحٍ ، فَأََنا أََدُعُهنَّ ، لَِكْن وَا: ، َيقُولُ 
  أََدَعكُنَّ

  .ُهنَّ ِمْنُهنَّ لَكُنَّ لَ
اُر بن حَاِتمٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن الَْحَسنِ بن َعنَْبَسةَ الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا َسيَّ -٥٣٧٩

ِدينَارٍ ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ ، َعْن َسعِيِد بن َعاِمرِ بن َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُسلَْيَمانَ ، َوالْحَارِثُ بن َنْبَهانَ ، َعْن َماِلِك بن 
لَْو أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة أَْشَرفَْت إِلَى أَْهلِ اَألْرضِ : َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : ِحذَْيمٍ ، قَالَ 

ْسٍك ، َوَألذْهََبْت َضْوَء الشَّْمسِ َوالْقََمرِ ، وَإِنِّي َواللَِّه َما كُْنُت َألْختَاَرِك َعلَْيهِنَّ ، َوَدفََع ِفي لََمَألِت اَألْرَض رِيَح ِم
  .َصْدرَِها ، َيعْنِي امَْرأََتُه 

ُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمَِّد بن ُعقَْبةَ الشَّيَْبانِيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَس -٥٣٨٠
ْن َسعِيِد بن َعاِمرٍ َسوَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد اللَِّه الَْباِهِليُّ ، َعْن ِغَياِث بن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسابٍِط ، َع

َيا أََبا َبكْرٍ َتعَالَ ، َوَيا ُعَمُر َتعَالَ ، أُِمْرتُ أَنْ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : الُْجَمِحيِّ ، قَالَ 
َواِحٍد ِمْنكَُما  ِة ، فَلُْيَسلِّْم كُلُّأُؤَاِخَي بَْيَنكَُما بَِوْحيٍ أُنْزِلَ َعلَيَّ ِمَن السََّماِء ، وَأَْنُتَما أََخَواِن ِفي الدُّْنَيا ، أََخَواِن ِفي الَْجنَّ

َيكُونُ قَْبلَُه ، : لََّم ، فَقَالَ َعلَى َصاِحبِِه ولُيَصاِفْحُه ، فَأََخذَ أَُبو َبكْرٍ بَِيِد ُعَمَر ، فََتَبسََّم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  تُ أَنْ أُؤَاِخيَ َبيَْنكَُما ، فَأَْنُتَما أََخَواِن ِفيَيا زَُبْيُر ، َيا طَلَْحةُ َتعَاال ، أُِمْر: َيُموُت قَْبلَُه ، َوقَالَ 

َيا َعِليُّ َتَعالَ ، َيا َعمَّاُر َتعَالَ ، : الدُّْنَيا ، أَخََواِن ِفي الَْجنَِّة ، فَلُْيَسلِّْم كُلُّ َواِحٍد ِمْنكَُما َعلَى َصاِحبِِه ، فَفََعال ، ثُمَّ قَالَ 
فَفََعال  َما ، فَأَْنُتَما أَخََواِن ِفي الدُّْنَيا أََخَواِن ِفي الَْجنَِّة ، فَلُْيَسلِّْم كُلُّ َواِحٍد ِمْنكَُما َعلَى صَاِحبِِه ،أُِمْرُت أَنْ أُؤَاِخَي َبْيَنكُ

َمانَ ِمثْلَ ذَِلَك ، فَفََعال ، ، ثُمَّ قَالَ ُألَبيِّ بن كَْعبٍ ، َوالبنِ َمْسُعوٍد مِثْلَ ذَِلَك ، فَفََعال ، ثُمَّ قَالَ ألَبِي الدَّْرَداِء ، وَلَسلْ
ِغَريِة بن ُشْعَبةَ مِثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ قَالَ ِلَسْعدِ بن أَبِي َوقَّاصٍ ، َوِلُصهَْيبٍ ِمثْلَ ذَِلَك ، فَفََعال ، ثُمَّ َألبِي ذَرٍّ َو لِبِاللٍ َموْلَى الُْم

َعاال َحجَّاًما كَانَ َيْحُجُم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََيْشَرُب َدَمُه ، تََعاال َيا أَُساَمةُ ، َوَيا أََبا ِهْندٍ َت: فَفََعال ، ثُمَّ قَالَ 
  .ثَ ، فَقَالَ لَُهَما ِمثْلَ ذَِلَك ، َوألَبِي أَيُّوَب ، َوِلعَْبِد اللَِّه بن َسالمٍ ِمثْلَ ذَِلَك ، فَفََعال فَذَكََر الَْحِدي

  .بن سَِعيِد بن الَْعاصِ بن أَُميَّةَ بن َعْبِد َشْمسِ بن َعْبِد َمنَاٍف َسِعيُد بن الَْعاصِ 
ِث الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيْعلَى بن الْحَارِ -٥٣٨١

أَيُّ النَّاسِ أَفَْصُح ؟ : قَالَ ُعثَْمانُ : َجاِمعٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُمْصَعبِ بن َسْعٍد ، قَالَ  َعْن أَبِيِه ، َعْن غَْيالنَ بن
  .َسعِيُد بن الَْعاصِ : قَالُوا 

  .َما أَسَْنَد َسعِيُد بن الَْعاصِ 
ِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي أَِخي ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَما -٥٣٨٢

  ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي



للَّهُ اْسَتأْذَنَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي ا: َعِتيقٍ ، َوُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، أَْخبََرنِي َيْحَيى بن َسعِيِد بن الَْعاصِ ، قَالَ 
 النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْنُه َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوُهَو ُمْضطَجٌِع َعلَى ِفرَاِشِه ، البٌِس ِمْرطَ َعاِئَشةَ زَْوجِ

ثُمَّ اْنَصَرَف ، ثُمَّ اْسَتأْذَنَ ُعَمُر ، فَأَِذنَ لَُه َوُهَو َعلَى  َوَسلََّم ، فَأَِذنَ ألَبِي َبكْرٍ ، َوُهَو كَذَِلَك ، ثُمَّ قََضى إِلَْيِه حَاَجَتُه ،
ثُمَّ اسَْتأْذَْنُت َعلَْيِه ، فََجلََس فََجَمَع َعلَْيِه ِثَياَبُه ، فَقَضَْيُت : ذَِلَك ، ثُمَّ قََضى إِلَْيهِ َحاَجَتُه ، ثُمَّ اْنَصَرَف ، قَالَ ُعثَْمانُ 

َيا َرسُولَ اللَِّه ، َما لََك لَمْ َتفَْزْع ألَبِي َبكْرٍ ، َوُعَمَر كََما فَزِْعَت ِلُعثَْمانَ : اْنَصَرفُْت ، فَقَالَْت عَاِئَشةُ  إِلَْيِه َحاجَِتي ، ثُمَّ
َعلَى حَالَِتي ِتلَْك أَنْ ال َيْبلُغَ ِفي ُعثَْمانُ َرُجلٌ حَيِيٌّ ، َوَخشِيُت إِنْ أَِذْنُت لَُه َوأََنا : ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .َحاَجَتِه 
الَمةُ بن َرْوحٍ َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعزِيزٍ اَألْيِليُّ ، َحدَّثََنا َس -٥٣٨٣

أَنَّ أََبا َبكْرٍ اْسَتأْذَنَ ، ْحَيى بن َسِعيدِ بن الَْعاصِ ، أَنَّ َسِعيدَ بن الَْعاصِ أَخَْبَرُه ، َعْن َعِقيلٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، أَْخَبرَنِي َي
  َألبِي َبكْرٍ َوُهَو كَذَِلَكَعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْضطَجٌِع َعلَى ِفَراِشِه ، البٌِس مِْرطَ َعاِئَشةَ ، فَأَِذنَ
 ، ثُمَّ اْنصََرَف ، قَالَ ، فَقََضى أَُبو َبكْرٍ َحاَجَتُه ، ثُمَّ اْنَصَرَف ، ثُمَّ اْسَتأْذَنَ ُعَمُر َوُهَو َعلَى ِتلَْك الْحَالِ ، فَقََضى َحاَجَتُه

  ثُمَّ: ُعثَْمانُ 

َع َعلَْيِه ِثَياَبُه ، ثُمَّ قََضْيتُ إِلَْيهِ َحاَجِتي ، ثُمَّ اْنَصَرفُْت ، اْستَأْذَْنُت ، فََجلََس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََجَم
إِنَّ ُعثَْمانَ َرُجلٌ : َيا َرسُولَ اللَِّه ، َما لََك لَْم َتفَْزْع َألبِي َبكْرٍ ، َوُعَمَر ، كََما فَزِْعَت ِلُعثَْمانَ ؟ فَقَالَ : فَقَالَْت َعاِئَشةُ 
  .شِيُت أَنْ لَْو أَِذْنتُ لَُه َوُهَو َعلَى ِتلَْك الْحَالِ أَنْ ال ُيلِْقيَ إِلَيَّ حَاَجَتُه َحيِيٌّ ، وَإِنِّي َخ

 ، َعْن إِْسَماعِيلَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، أََنا ُعَمُر بن َحبِيبٍ -٥٣٨٤
كَانَ لََنا غُالٌم ُيقَالُ لَُه ذَكَْوانُ أَْو طَْهَمانُ ، َوكَانَ لَُه َعْبٌد ، فَأَْعَتَق نِْصفَُه ، : يَّةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ بن أَُم

  .ي رِقَِّك ُيْعَتُق ِفي ِعْتِقَك ، َويَُرقُّ ِف: فَذَكََر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
الطَّاِئِفيُّ ، ِمْن وَلَِد َسعِيِد َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َزكَرِيَّا الَْعْبِشيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ  -٥٣٨٥

َبا أُحَْيَحةَ َجدَُّه كَانَ َمرِيًضا ِحَني ُبِعثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ بن الَْعاصِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ، َعْن َجدِِّه َسعِيِد بن الَْعاصِ ، أَنَّ أَ
ال َتْرفَُعونِي ِمْن َمْضَجِعي ، ال َيْعِدلُ إِلَْيِه اْبُن أَبِي كَْبَشةَ بَِمكَّةَ ، فَقَالَ اْبُنُه َوُهَو ِعْندَ : َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ ِفي َمَرِضِه 

  .مَّ ال َتْرفَْعُه اللَُّه: رَأِْسِه 
، َحدَّثَنِي َجدِّي ، َعْن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ الطَّاِئِفيُّ -٥٣٨٦

  أَنَّ ُعثَْمانَ بن، َجدِِّه سَِعيِد بن الَْعاصِ 

َيا ُعثَْمانُ ، إِنَّ اللََّه قَْد أَْبَدلََنا بِالرَّهَْبانِيَّةِ الَْحَنِفيَّةَ : ولَ اللَِّه ، ائْذَنْ ِلي ِفي االْخِتَصاِء ، فَقَالَ لَُه َيا َرُس: َمظُْعوٍن ، قَالَ 
  .السَّْمَحةَ ، وَالتَّكْبَِري َعلَى كُلِّ شََرٍف ، فَإِنْ كُْنَت ِمنَّا فَاْصَنْع كََما َنْصَنُع 

ْن ا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِمْنجَاُب بن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َخالدُ بن ِعيَسى اَألحَْولُ ، َعَحدَّثََن -٥٣٨٧
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَِدَمْت َبكُْر بن وَاِئلٍ َمكَّةَ ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّ: َخاِلِد بن َسعِيِد بن الْعَاصِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

لَْيَس إِيَّاكُمْ : بنو ذُْهلِ بن ثَْعلََبةَ ، قَالَ : َمنِ الْقَْوُم ؟ قَالُوا : ائِْتهِْم فَاعْرِضْنِي َعلَْيهِْم ، فَأََتاُهْم أَُبو َبكْرٍ ، فَقَالَ : َوَسلََّم 
: أَِمْن بين َهاِشمٍ ؟ قَالَ : َرُجلٌ ِمْن قَُرْيشٍ ، قَالَ : َوَمْن أَْنُتْم ؟ ، قَالَ : قَالَ أُرِيُد ، أَْنُتمُ األَذْنَاُب ، فَقَاَم إِلَْيِه َدغْفَلٌ ، فَ

َمنِ الْقَْوُم ؟ : فَأَْنَت ِمَن اَألذَْنابِ ؟ ثُمَّ َعاَد إِلَيْهِْم أَُبو َبكْرٍ ثَانَِيةً ، فَقَالَ : ال ، قَالَ : فَِمْن بين أَُميَّةَ ؟ قَالَ : ال ، قَالَ 
: َحتَّى َيجِيَء شَْيُخَنا فُالنٌ ، قَالَ َخالٌد : إِيَّاكُمْ أُرِيُد ، فََعَرَض َعلَيْهِْم ، قَالُوا : بنو ذُْهلِ بن شَْيَبانَ ، قَالَ : قَالُوا 



إِنَّ َبيَْنَنا : اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فَقَالَ الُْمثَنَّى بن َخارَِجةَ ، فَلَمَّا َجاَء َشْيخُُهْم َعَرَض َعلَيْهِْم أَُبو َبكْرٍ َرِضَي : أَْحَسُبُه قَالَ 
أَرَأَْيَت إِنْ غَلَْبُتُموُهْم أََتْتبَُعَنا : و َبكْرٍ َوَبْيَن الْفُْرسِ َحْرًبا ، فَإِذَا فََرغَْنا ِممَّا َبْيَنَنا َوَبْينَُهْم ُعدَْنا فََنْنظُُر ِفيَما َتقُولُ ، فَقَالَ أَُب

  ال َنْشَترِطُ لََك َهذَا:  َعلَى أَْمرَِنا ؟ قَالَ

ْوَم ِذي قَارٍ ُهْم َوالْفُْرُس ، قَالَ شَْيُخُهمْ َعلَْيَنا ، َولَِكْن إِذَا فََرغَْنا ِممَّا َبْيَنَنا وََبْينَُهْم ُعْدَنا فََنظَْرَنا ِفيَما َتقُولُ ، فَلَمَّا الَْتقَْوا َي
فَُهَو ِشَعارُكُْم ، فَُنِصرُوا َعلَى الْقَْومِ ، : ُمحَمٌَّد ، قَالَ : َدَعاكُْم إِلَْيِه ؟ قَالُوا َما اْسمُ الرَُّجلِ الَِّذي َدَعاكُمْ إِلَى َما : 

  .بِي ُنِصُروا : فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َسِعيُد بن سَْعِد بن ُعَباَدةَ اَألْنصَارِيُّ ، كَانَ يَْنزِلُ الَْمِديَنةَ 

بن َعْبِد اللَِّه  َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، أََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق ، َعْن َيْعقُوَب -٥٣٨٨
انَ َبْيَن أَْبيَاِتَنا رُوَْيجِلٌ َضِعيفٌ كَ: بن اَألَشجِّ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف ، َعْن َسِعيِد بن سَْعِد بن ُعَباَدةَ ، قَالَ 

لنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسِقيٌم ُمْحِدٌج ، فَلَْم يَُرعِ الَْحيُّ إِال َوُهَو َعلَى أََمٍة ِمْن إَِماِئهِْم َيْخُبثُ بَِها ، فَذَكََر ذَِلكَ َسْعٌد ِل
َيا َرُسولَ اللَِّه ، إِنَّا إِنْ َضَربَْناُه َحدا قََتلَْناُه إِنَُّه ضَِعيٌف ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : اضْرُِبوُه َحدَُّه ، فَقَالَ : َوَسلََّم ، فَقَالَ 

  .ُخذُوا لَُه ِعثْكَاال ِفيِه مِائَةُ ِشْمرَاخٍ ، فَاضْرُِبوُه بِهِ ضَْرَبةً َواِحَدةً : َعلَْيِه َوَسلََّم 
 ، نَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَقَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَ -٥٣٨٩

كَانَ : ، قَالَ  ةََعْن َيْعقُوَب بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف ، َعْن َسِعيدِ بن َسْعِد بن ُعَباَد
  َبْيَن أَبَْياتَِنا َرُجلٌ ُمْحِدجٌ َضِعيٌف ، فَلَْم يَُرْع إِال َوُهَو

اْجِلُدوهُ : ْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َعلَى أََمٍة ِمْن إَِماِء أَْهلِ الدَّارِ َيْخُبثُ بَِها ، فََرفََع شَأَْنُه َسْعدٌ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ
فَُخذُوا لَُه ِعثْكَاال ِفيِه ِمائَةُ : َيا َرسُولَ اللَِّه ، ُهَو أَْضَعُف ِمْن ذَاَك ، لَوْ ضُرَِب ِمائَةً َماَت ، قَالَ : ئَةَ َسْوٍط ، فَقَالَ ِما

  .ِشْمرَاخٍ ، فَاضْرُِبوُه َضْرَبةً وَاِحَدةً 
ْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، أََنا َماِلكُ بن أََنسٍ ، َعْن َسِعيِد بن َعْمرِو بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ ، َحدَّثََنا َع -٥٣٩٠

خََرَج َسْعدُ بن ُعَباَدةَ َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُشَرْحبِيلَ بن َسِعيِد بن سَْعِد بن ُعَباَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 
فِيَم أَْوِصي ؟ إِنََّما الَْمالُ مَالُ : أَْوِصي ، فَقَالَْت : ْعضِ َمغَازِيِه ، َوَحضََرْت أُمَُّه الَْوفَاةُ بِالَْمِديَنِة ، فَقَالَ لََها َوَسلََّم ِفي َب

َيا َرسُولَ اللَِّه ، أََيْنفَعَُها أَنْ أََتَصدَّقَ :  َسْعٍد ، فَُتُوفَِّيْت قَْبلَ أَنْ َيقُْدَم سَْعٌد ، فَلَمَّا قَِدَم َسْعٌد ، ذُِكَر ذَِلكَ لَُه ، فَقَالَ َسْعٌد
  .َحاِئطُ كَذَا َوكَذَا َصَدقَةٌ َعْنَها ِلَحاِئٍط َسمَّاُه : فَقَالَ َسْعٌد . َنَعْم : َعْنَها ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .َسِعيٌد أَُبو ِكْنِديرٍ 
بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ ح ، َوَحدَّثََنا الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن  َحدَّثََنا َعِليُّ -٥٣٩١

ْن ِكْنِديرِ بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْنٍد ، َعنِ الَْعبَّاسِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َع: َبِقيَّةَ ، قَاال 
  َحَجْجُت ِفي الَْجاِهِليَِّة ، فَإِذَا أََنا بَِرُجلٍ َيطُوفُ بِالَْبْيِت َوُهَو يَْرُجُز ، َوهَُو: َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  :َيقُولُ 
  َربِّ ُردَّ إِلَيَّ َراِكيب ُمَحمَّدًا

َهذَا عَْبُد الُْمطَِّلبِ بن هَاِشمٍ ، ذََهَبتْ إِبِلٌ لَُه فَأَْرَسلَ اْبَنهُ : َمْن َهذَا ؟ قَالُوا  :ُردَُّه َربِّ إِلَيَّ وَاْصطَنِْع عِْنِدي َيًدا ، قُلُْت 
لَْيِه فََما َبرِْحُت أَنْ َجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع: ِفي طَلَبَِها فَاْحتََبَس َعلَْيِه ، َولَْم يُْرِسلُْه قَطُّ ِفي َحاَجٍة إِال َجاَء بَِها ، قَالَ 



  .َيا بينَّ ، لَقَْد حَزِْنُت َعلَْيَك ُحْزًنا ال ُيفَارِقُنِي أََبًدا : َوَسلََّم ، َوَجاَء بِاإلِبِلِ َمَعُه ، فَقَالَ 
  َسِعيُد بن ُحَرْيثٍ الَْمْخُزوِميُّ

َوأُمُُّه َعاِتكَةُ بنُت . لَِّه بن َعْمرِو بن َمْخُزومٍ كَانَ َيْنزِلُ الْكُوفَةَ ، َوُهَو َسِعيُد بن ُحَرْيِث بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ بن َعْبِد ال
  .ِهَشامِ بن ِحذَْيمِ بن سَْعِد بن َربِابِ بن َسْهمٍ 

ُف بن َحدَّثََنا َخلََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمحَمَِّد بن أَبِي الَْمَضاِء الِْمصِّيِصيُّ ،  -٥٣٩٢
كَانَ أَِخي : لَ َتِميمٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن إِبَْراهِيَم بن ُمَهاجِرٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن َعْمرِو بن ُحَرْيٍث ، قَا

  .َسِعيٌد أَكَْبَر ِمنِّي 
َسِمْعُت : َنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراهِيَم بن الُْمهَاجِرِ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثَ -٥٣٩٣

َحدَّثَنِي أَِخي َسعِيُد بن حَُرْيٍث ، َوكَانَ لَهُ ُصْحَبةٌ : َسِمْعُت َعْمَرو بن ُحرَْيٍث ، قَالَ : َعْبَد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َيقُولُ 
 ، َوكَانَ نِْعَم اَألُخ ، فَكُْنتُ أَْهَوى الْكُوفَةَ ، فَاْستَأْذَْنُتُه ِفي َبْيعِ الدَّارِ ، فَأَِذنَ بَِبْيِعَها ، فَقَالَِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َيا أَِخي ، أَْمِسْك َيَدَك َعْن ثََمنِ َهِذِه الدَّارِ ، َوال ُتنِْقْص ِمْنُه: ِلي 

َمْن َباَع مِْنكُْم َداًرا أَْو َعقَاًرا ، فََما : ِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َشْيئًا ، وَأَْنَت َتْسَتطِيُع ، فَإِنِّي َس
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  سُولِ اللَِّهُيَباَرُك لَُه ِفيِه إِال أَنْ َيْجَعلَُه ِفي ِمثِْلِه ، فََصدَّقُْت أَِخي بِقَْوِلِه ، وَالَْتَمْسُت الَْبَركَةَ بِقَْولِ َر

  .، َواْبَتْعتُ َبْعَض َدارَِنا َهِذِه ِمْن ذَِلَك ، فَأْعقََبَنا اللَُّه بَِها َما ُهَو َخْيٌر 
  َسِعيُد بن َيْربُوعٍ الصُّْرُم الَْمْخُزوِميُّ

  .َوأُمُُّه هِْنُد بنُت َربَابِ بن سَْهمٍ . ِمرِ بن َمْخُزومٍ كَانَ َيْنزِلُ الَْمِديَنةَ ، َوُهَو َسعِيُد بن يَْرُبوعِ بن َعْنكَثَةَ بن َعا
ُتُوفَِّي سَِعيُد بن َيْربُوعٍ َسَنةَ أَْرَبعٍ : َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٥٣٩٤

  .وِمائٍَة  َوَخْمِسَني ، َوُتُوفَِّي َوُهَو اْبُن ِعْشرِيَن
ِميُّ ، َحدَّثََنا لَْيثُ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ح ، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضَر -٥٣٩٥

َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحَبابِ ، : بن ُعَمَر بن أََبانَ ، قَالُوا  بن َهاُرونَ الُْعكِْليُّ ، َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثَنِي ُعَمُر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسعِيٍد الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثَنِي َجدِّي ، َعْن أَبِيِه َسعِيٍد ، أَنّ َرُسولَ 

الصَّْرُم قَدْ : أَْنتَ أَكَْبُر َوَخْيٌر ِمنِّي ، وَأََنا أَقَْدُم ِسنا ، فََسمَّاُه سَِعيًدا ، َوقَالَ : ا أَكَْبُر ؟ ، قَالَ أَيَُّن: َوَسلََّم ، قَالَ لَُه 
  .ذََهَب 
  َحدَّثََنا َعِليَُّحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ ح ، َوَحدَّثََنا ُموَسى بن هَاُرونَ ،  -٥٣٩٦

َحدَّثََنا زَْيُد بن الْحَُبابِ ، َحدَّثَنِي َعْمُرو بن ُعثَْمانَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسِعيٍد الَْمْخُزوِميُّ : بن َحْربٍ الْمَْوِصِليُّ ، قَاال 
: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ ، َحدَّثَنِي َجدِّي ، َعْن أَبِيهِ َسِعيٍد ، َوكَانَ ُيَسمَّى الصَّْرَم ، أَنّ َرسُولَ 

الُْحَويْرِثُ بن ُنفَْيلٍ ، َوَمِقيسُ بن َضبَاَبةَ ، َوِهاللُ بن خَطَلٍ ، َوَعْبُد اللَِّه بن سَْعِد : أَْرَبَعةٌ ال أَُومِّنُُهْم ِفي َحلٍّ َوال َحَرمٍ 
 ، َوأَمَّا َويْرِثُ فَقََتلَُه َعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َوأَمَّا َمقِيُس بن ضََباَبةَ فَقََتلَُه اْبُن َعمٍّ لَُه ِلَحاًءبن أَبِي َسْرحٍ ، فَأَمَّا ُح

نُ بن َعفَّانَ ، َوكَانَ أََخاُه ِمَن ِهاللُ بن خَطَلٍ فَقََتلَُه الزَُّبْيُر ، َوأَمَّا َعْبُد اللَِّه بن َسْعِد بن أَبِي َسْرحٍ فَاْسَتأَْمَن لَُه ُعثَْما
، قُِتلَْت إِْحَداُهَما ، َوأَفْلََتتِ الرََّضاَعِة ، َوقَْيَنَتْينِ كَاَنَتا ِلِمقَْيسٍ ، ُتَغنَِّياِن بِهَِجاِء َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .اُألْخَرى فَأَْسلََمْت 
  .يِّ بن َماِلٍك األَْنصَارِيُّ ، اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة َسِعيُد بن الرَّبِيعِ بن َعِد



َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٥٣٩٧
  .َماَمِة ِمَن األَْنصَارِ ، ثُمَّ ِمْن بين َجْحَجبِيٍّ ، سَِعيُد بن َربِيعِ بن َعِديِّ بن َماِلٍك ِفي َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم الَْي

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيِّبِيُّ ، َحدَّثَ -٥٣٩٨
  ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد فُلَْيحٍ

  .بن َماِلٍك  َيْوَم الَْيَماَمِة ِمَن اَألْنَصارِ ، ثُمَّ ِمَن األَْوسِ ، ثُمَّ ِمْن بين َعْمرِو بن َعْوٍف ، َسِعيُد بن َربِيعِ بن َعِديِّ
  .ْيَبانِيُّ ُمَخْضَرٌم َسِعيُد بن إِيَاسٍ أَُبو َعْمرٍو الشَّ

َسِمْعُت أََبا :  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َعْبِد اللَِّه السُّلَِميُّ ، قَالَ -٥٣٩٩
  .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأََنا أَْرَعى إِبِال َألْهِلي بِكَاِظَمةَ أَذْكُُر أَنِّي َسمِْعُت بَِرُسولِ اللَِّه َص: َعْمرٍو الشَّيَْبانِيَّ ، َيقُولُ 

  َسِعيُد بن ُعثَْمانَ بن خَاِلِد بن َمْخلَِد بن حَارِثَةَ بن َماِلِك بن غَْضبِ بن ُجْشمِ بن الْخَْزَرجِ
  .أَُبو ُعَباَدةَ أَُبو ُعَباَدةَ الزَُّرِقيُّ َبْدرِيٌّ َوُيقَالٌ ُعَباَدةَ وَالصَّحِيُح 

ُبو َضمَْرةَ أََنُس بن َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا أَ -٥٤٠٠
َمنِ ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن ُعَباَدةَ الزُّرَِقيَّ َحدَّثَُه ، أَنَُّه كَانَ ِعَياضٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َيْعلَى بن َعْبِد الرَّْح

إِنَّ َرُسولَ : ، َوقَالَ  َيصِيُد َعَصاِفَري ِفي بِئْرِ إَِهابٍ َوكَاَنْت لَُهْم ، فََرآنِي ُعَباَدةُ ، َوقَْد أََخذُْت ُعْصفُوًرا فَاْنَتَزَعُه مِنِّي
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َحرََّم َما َبْيَن الَبَتيَْها اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

  .َسِعيُد بن الَْحارِِث بن قَْيسٍ الْقَُرِشيُّ ثُمَّ السَّهِْميُّ قَِتلَ َيْوَم أَْجَناِديَن 
، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ -٥٤٠١

  ِفي َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم أَْجَناَدْينِ ِمَن الُْمْسِلِمَني ، ثُمَّ ِمْن قَُرْيشٍ ِمْن بين

  .َسْهمٍ سَِعيُد بن الَْحارِِث بن قَْيسٍ 
دَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيِّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َح -٥٤٠٢

ِمْن بين سَْهمٍ ، َسِعيدُ  فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم أَْجنَاَدْينِ ِمْن قَُرْيشٍ ، ثُمَّ
  .بن الَْحارِِث بن قَْيسٍ 

  .يُد بن سَِعيِد بن الَْعاصِ َسِع
ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ِفي  َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن -٥٤٠٣

ثُمَّ ِمْن قَُرْيشٍ ِمْن بين أَُميَّةَ بن َعْبِد شَْمسٍ ، َسعِيُد بن َسعِيِد بن َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد ِمَن الُْمْسِلِمَني َيْوَم الطَّاِئِف ، 
  .الَْعاصِ 

  .َسِعيُد بن أَبِي رَاِشٍد 
أَُبو كَُرْيبٍ َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ح ، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، قَاال  -٥٤٠٤

َعْبُد الرَّْحَمنِ : يُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُمَجمِّعٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن َخبَّابٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َراِشٍد ، َوقَالَ الَْحْضرَِم
إِنَّ ِفي أُمَِّتي َخْسفًا : َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: بن َساِئبٍ ، َعْن َسعِيِد بن أَبِي رَاِشٍد ، قَالَ 

  .، َوَمْسًخا ، َوقَذْفًا 
  .َسِعيٌد أَُبو َعْبِد الْعَزِيزِ غَْيُر َمْنسُوبٍ 

بن َمطَرٍ الشَّْيبَانِيُّ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ  -٥٤٠٥



قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : َوكَاَنْت ألَبِيِه ُصْحَبةٌ ، قَالَ : الَْغفُورِ َيْعنِي اْبَن َسعِيٍد ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ ُعثَْمانُ 
  َصلَّى

اِعُف اللَُّه ِفيِه الَْحسََناِت ، فََمْن َصاَم َيْوًما ِمْن َرَجبٍ فَكَأَنََّما َصاَم َسَنةً ، َرَجٌب َشْهٌر َعِظيٌم ، ُيَض: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ابِ الَْجنَِّة ،  فُِتَحْت لَُه ثَمَانَِيةُ أَْبَوَوَمْن َصاَم ِمْنُه َسْبَعةَ أَيَّامٍ غُلِّقَْت َعْنُه َسْبَعةُ أَْبوَابِ َجهَنََّم ، َوَمْن َصاَم ِمْنُه ثََمانَِيةَ أَيَّامٍ

َشرَ َيْوًما نَاَدى ُمَناٍد ِفي السََّماءِ َوَمْن َصاَم ِمْنُه َعَشَرةَ أَيَّامٍ لَْم َيْسأَلِ اللََّه َشيْئًا إِال أَْعطَاُه إِيَّاُه ، َوَمْن َصاَم ِمْنُه َخْمَسةَ َع
ُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوِفي َرَجبٍ َحَملَ اللَُّه نُوًحا ِفي السَِّفيَنِة فََصاَم قَْد غُِفَر لََك َما َمَضى فَاْسَتئْنِِف الَْعَملَ ، َوَمْن زَاَد زَاَد

َء أُْهبِطَ َعلَى الُْجوِديِّ َرَجًبا ، َوأََمَر َمْن َمَعُه أَنْ َيُصومُوا ، فََجَرتْ بِهِمُ السَِّفيَنةُ ِستَّةَ أَشُْهرٍ ، آِخُر ذَِلَك َيْوُم َعاشُوَرا
يلَ ، َوِفي َيْومِ َوَمْن َمَعُه َوالَْوْحُش ُشكًْرا ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوِفي َيْومِ َعاشُوَراَء أفْلََق اللَُّه الَْبْحَر ِلبَنِي إِْسرَاِئفََصاَم ُنوٌح 

، َوِفيِه وُِلَد إِْبَراهِيُم صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َعاُشوَراَء َتاَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى آَدَم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَى َمِديَنِة يُوُنَس
  .َوَسلََّم 

  .َسِعيُد بن َيزِيَد اَألْزِديُّ 
َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُموَسى ، -٥٤٠٦
: لَْيِه َوَسلََّم ن َجعْفَرٍ ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َسعِيِد بن يَزِيَد اَألْزِديِّ ، أَنَُّه قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعالَْحِميِد ب

  ِلحِأُوصِيَك أَنْ َتسَْتِحَي ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، كََما َتسَْتِحي ِمَن الرَُّجلِ الصَّا: أَْوِصنِي ، قَالَ 

  .ِمْن قَْوِمَك 
  .َسِعيُد بن ُعبَْيٍد الْقَارُِئ 

ْن َعْبِد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ ، َع -٥٤٠٧
الْقَارَِئ ، َوكَانَ لَِقيَ : كَانَ ُيدَْعى ِفي َزَمنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعْن َسِعيِد بن ُعبَْيٍد ، َو

ِمْنُهمْ  ال ، إِال الَْعُدوَّ الَِّذي فََرْرَت: َهلْ لََك ِفي الشَّامِ لََعلَّ اللََّه َيُمنُّ َعلَْيَك ؟ قَالَ : َعُدوا فَاْنَهَزَم ِمنُْهْم ، فَقَالَ لَُه ُعَمُر 
أَال إِنَّا القُو الَْعُدوِّ إِنْ َشاَء اللَُّه غًَدا ، وإِنَّا ُمسَْتْشَهُدونَ ، فَال َتْغِسلُوا َعنَّا َدًما ، : فََخطَبَُهْم بِالْقَاِدِسيَِّة ، فَقَالَ : ، قَالَ 

  .َوال ُنكَفَُّن إِال ِفي ثَْوبٍ كَانَ َعلَْيَنا 
  .ْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ َسِعيُد بن قَْيسِ بن َصْخرٍ اَأل

َوِد ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْس -٥٤٠٨
رِ بن حََرامِ بن َربِيَعةَ بن َعِديِّ بن غَْنمِ بن كَْعبِ بن ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ ، َسعِيُد بن قَْيسِ بن َصْخ

  .َسلََمةَ 
  َمنِ اْسُمُه َسْهلٌ

  َسْهلُ بن ُحَنْيِف بن َواِهبِ بن َحكِيمٍ
كُوفَةَ، َوَصلَّى َعلَْيِه َعِليُّ بن ُعكَْيُم بن ثَْعلََبةَ بن َمْجَدَعةَ بن الَْحارِِث بن َعْمرٍو، ُيكَنَّى أََبا ثَابٍِت َبْدرِيٌّ، ُتُوفَِّي بِالْ: َوُيقَالُ

  .أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما
ِفي "، َعْن ُعْرَوةََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد -٥٤٠٩

  ْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ِمْن بين َصبِيَغةَ بن َزْيدِ بن َماِلِك بنَتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ بَ 



  ".َعْوٍف، َسْهلُ بن ُحَنْيِف بن َواِهبِ بن َحكِيمِ بن ثَْعلََبةَ بن َمْجَدَعةَ بن الْحَارِثِ بن َعْمرٍو
َنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا زَِياُد بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثَ -٥٤١٠

ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ، َسْهلُ بن ُحَنْيِف بن َواِهبِ بن الُْعكَْيمِ بن ثَْعلََبةَ بن "َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق
  ".ُبخُْرُج بن حََنشِ بن َعْوِف بن َعْمرِو بن َعْوٍف: ٌرو الَِّذي ُيقَالُ لَُهَمْجَدَعةَ بن الَْحارِِث بن َعْمرٍو، َوَعْم

ا ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيِّبِيُّ، َحدَّثََن -٥٤١١
ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ، ثُمَّ ِمْن بين َصبِيَغةَ بن َزْيٍد، سَْهلُ "ةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍفُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْب

  ".بن ُحَنْيٍف
اِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن إِْسَم -٥٤١٢

  ".أَنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه صَلَّى َعلَى َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، فَكَبََّر َعلَْيِه ِستا"الشَّْعبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعِقلٍ َمْعِقلٍ
زَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّ -٥٤١٣

فَكَبََّر َعلَْيِه ِستا، ثُمَّ الَْتفََت  الشَّْعبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعِقلٍ، أَنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َصلَّى َعلَى َسْهلِ بن ُحَنْيٍف،
  ".إِْنُه َبْدرِيٌّ:"قَالَفَ، إِلَيَْنا 

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ ابْنِ -٥٤١٤

  ".ْيِه ِستاَصلَّى َعِليٌّ َعلَى َسْهلِ بن ُحَنْيٍف فَكَبََّر َعلَ:"ُعَيْيَنةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زَِياٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعِقلٍ، قَالَ
زَِياٍد، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي -٥٤١٥

  ".ُحنَْيٍف فَكَبََّر َعلَْيِه ِستا أَنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َصلَّى َعلَى سَْهلِ بن"اللَِّه بن َمْعِقلٍ
  ".ُتُوفِّيَ سَْهلُ بن ُحَنْيٍف بِالْكُوفَِة َسَنةَ ثََماٍن وَثَالِثَني:"َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ -٥٤١٦

  .َعْن أَبِيِهَما أَسَْنَد سَْهلُ بن ُحَنْيٍف، أَُبو أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف 
َماَمةَ بن َسْهلِ َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَُبو شُرَْيحٍ أَنَّهُ َسِمَع سَْهلَ بن أَبِي أُ -٥٤١٧

َمْن َسأَلَ اللََّه الشََّهاَدةَ صَاِدقًا ِمْن :"ْيِه َوَسلََّم، قَالَأَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ، بن ُحَنْيٍف ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه 
  " .قَلْبِِه َبلََّغُه اللَُّه َمَنازِلَ الشَُّهَداِء، َوإِنْ َماَت َعلَى ِفرَاِشِه

ِه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَُبو شُرَْيحٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَّ: َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َوُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، قَاال -٥٤١٨
أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، ُشرَْيحٍ أَنَُّه َسِمَع سَْهلَ بن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيفٍ ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه 

نََّما َهلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُْم بَِتْشدِيدِهْم َعلَى أَنْفُسِهِْم، َوسََتجُِدونَ َبقَاَياُهْم ِفي ال ُتَشدُِّدوا َعلَى أَْنفُِسكُْم، فَإِ:"َوَسلََّم، قَالَ
  " .الصََّواِمعِ َوالدِّيَارَاِت

  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد -٥٤١٩

ثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َوْهبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن شَُرْيحٍ، َعْن الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّ
أَوَّلُ َما :"أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ، َسْهلِ بن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن حَُنْيٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه 

َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، وَأَْحَمُد بن رِْشِديَن ". ُيْغفَُر لَُه ذَْنُبُه كُلُُّه إِال الدَّْيَن ُيهََراُق ِمْن َدمِ الشَّهِيِد
، َعْن سَْهلِ بن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسْعٍد الَْمدَنِيُّ: الِْمْصرِيَّاِن، قَاال

  .أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 
عَْبُد اللَِّه بن يُوُسَف ح،  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَبِي ح، َوَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا -٥٤٢٠



َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُموَسى بن : َوَحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ الَْحرَّانِيُّ، قَالُوا
َمْن أُِذلَّ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِيِه، قَالَ ُجَبْيرٍ الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف،

  " . الِْقَياَمِةِعْنَدُه ُمْؤِمٌن َولَْم يَْنُصرُْه، َوُهَو َيقِْدُر َعلَى أَنْ يَْنُصَرُه، أَذَلَُّه اللَُّه َعلَى ُرُءوسِ اَألْشَهاِد َيْوَم
َمُد بن ُمَحمَّدِ بن الَْحجَّاجِ بن رِْشِديَن، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه رِْشِديَن، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا أَْح -٥٤٢١

  أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى: الَْحارِِث، َعْن َعْبِد َربِّهِ بن َسِعيٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف

، "لَْو َنظَْرَنا إِلَى كُلِّ بَِعريٍ َسِمنيٍ فََنحَْرَناُه وأَكَلَْناُه حَتَّى َيرَْوا قُوََّتَنا:"لََّم لَمَّا اْعَتَمَر َوكَانَ ِفي الطَّرِيقِ، قَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَس
دِ الْقَْومِ، ثُمَّ اْدُع ِفيَها، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيا َرُسولَ اللَِّه، َبلِ اْدُع بِأَْزَوا: فَقَالَ ُعَمُر بن الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه

إِذَا قَِدْمُتمْ :"َعلَْيِه َوَسلََّم َسُيبَارُِك ِفيَها، فَفََعلَ ذَِلكَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه
  " .َواطَ اُألَولَ، َحتَّى َيَرْوا قُوََّتكُْمفَاْرُملُوا الثَّالثَةَ اَألْش

ال إِلََه إِال اللَُّه، َوَجَبتْ لَُه : َبشِّرُوا النَّاَس، أَنَُّه َمْن قَالَ:"َوَيْوَمِئٍذ َيقُولُ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -٥٤٢٢
  ".الَْجنَّةُ

ُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن زَكَرِيَّا َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْو -٥٤٢٣
دَّثَنِي أَبُو َورِ بن َمْخَرمَةَ، َحالِْحْمَيرِيُّ اِإلْسكَْنَدَرانِيُّ، َحدَّثَنِي الَْعالُء بن كَِثريٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن الِْمْس

َيا بينَّ، لَقَْد َرأَْيتَُنا َيْوَم َبْدرٍ، َوإِنَّ أََحَدَنا ِلُيِشريُ بَِسْيِفِه إِلَى رَأْسِ الُْمْشرِكِ :"قَالَ أَبِي: أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، قَالَ
  " .فََيقَُع َرأُْسُه َعْن َجَسِدِه قَْبلَ أَنْ َيِصلَ إِلَْيِه

أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثَنِي أَُبو َشرِيٍك َيحَْيى بن يَزِيَد بن ِضَماٍد، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا -٥٤٢٤
لَِّه صَلَّى اللَّهُ ولِ الإِبَْراهِيُم بن أَبِي َيْحَيى، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن َرُس

  َعلَْيِه َوَسلََّم،

  ".َموْلَى الرَُّجلِ أَُخوُه وَاْبُن َعمِِّه:"قَالَ
أَْخَبرَنِي ُمحَمَُّد َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، َحدَّثََنا ُمَجمُِّع بن َيْعقُوَب،  -٥٤٢٥
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: انَ الْكَْرمَانِيُّ، قَالَبن ُسلَْيَم
  " .كََعْدلِ ُعْمَرةَ َمْن خََرَج حَتَّى يَأِْتَي َهذَا الَْمْسجَِد فَُيَصلِّي ِفيِه، َيعْنِي َمْسجَِد قَُباَء، كَاَنْت:"َوَسلََّم
ْن َسْعِد بن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعِليٍّ، َع -٥٤٢٦

ْعُت أََبا أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِيِه، َسِم: بن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسلَْيَمانَ الْكَْرَمانِيُّ، قَالَ
  ".َمْن أََتى َمْسجَِد قَُباَء، فَصَلَّى ِفيِه كَاَنْت ُعْمَرةً:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

رِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْتريُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٥٤٢٧
 بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ، َحدَّثََنا مُوَسى بن ُعبَْيَدةَ، أَْخبََرنِي يُوُسُف بن طَْهَمانَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ: بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

َمْن تََوضَّأَ فَأَْحَسَن ُوُضوءَُه، ثُمَّ َدَخلَ َمْسجَِد :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن أَبِيِه، قَالََس
  " .قَُباَء فََركََع ِفيِه أَْرَبَع َركََعاٍت، كَانَ ذَِلَك َعْدلَ َرقََبٍة

  بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا َعاِصُم بن ُسوَْيِد بنَحدَّثََنا أَحَْمُد  -٥٤٢٨



 ، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرسُولََيزِيَد بن جَارَِيةَ األَْنصَارِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسلَْيَمانَ الْكَْرَمانِيُّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن حَُنْيٍف
َحدَّثََنا " َمْن تََوضَّأَ فَأَْحَسَن الُْوُضوَء، ثُمَّ صَلَّى ِفي َمْسجِِد قَُباَء َركَْعَتْينِ كَاَنْت لَُه ُعْمَرةً:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

زِ بن ُمحَمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسلَْيَمانَ أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِي
  .ِمثْلَُهالْكَْرَمانِيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو  -٥٤٢٩
َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َعْن َيْعقُوَب بن َزْيٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، : بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

: السَّالُم َعلَْيكُْم، كُِتَب لَُه َعْشُر َحَسَناٍت، َوَمْن قَالَ: َمْن قَالَ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن أَبِيِه، قَالََع
كُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه وََبَركَاُتُه كُِتَب لَُه ثَالثُونَ السَّالُم َعلَْي: السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه كُِتَب لَُه ِعْشُرونَ َحَسَنةً، َوَمْن قَالَ

  " .َحَسَنةً
بِي أَُماَمةَ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ، َحدَّثََنا أَيُّوبُ بن أَ -٥٤٣٠

أَْمِسِكي َسيِْفي َهذَا، فَقَدْ : َعِليٌّ إِلَى فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما َيْوَم أُُحٍد، فَقَالَ َجاَء: َعْن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، قَالَ
  أَْحَسْنُت بِِه الضَّْرَب الَْيْوَم، فَقَالَ

أَْحَسَنُه عَاِصمُ بن ثَابٍِت، َوسَْهلُ بن ُحَنْيٍف،  إِنْ كُْنَت أَْحَسْنَت بِِه الِْقتَالَ، فَقَْد:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  " .َوالَْحارِثُ بن الصِّمَِّة

ةُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن َمْسلََمةَ اُألمَوِيُّ، َحدَّثََنا الُْمِغَري -٥٤٣١
َجاُءوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِمقَْعدٍ :"نَاِد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن أَبِيِه، قَالََعْن أَبِي الزِّ

  " .زََنى، فَضََرُبوُه بِأُثْكُولِ، أَْو إِثْكَالِ النَّْخلِ
َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا : لَْبْغَداِديُّ، َوأَُبو َخِليفَةَ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْعقُوَب بن سَْوَرةَ ا -٥٤٣٢

َهى َن"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن حَُنْيٍف، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َص
َوكَانَ النَّاُس َيَتَيمَُّمونَ ِشرَاَر ِثمَارِِهْم، فَُيْخرُِجوَنَها ِفي َصَدقَاتِهِْم، : ، قَالَ"َعْن لَْوَنْينِ ِمَن التَّْمرِ، الْجُْعُرورِ، َولَْوِن الْحَُبْيقِ

  ] .٢٦٧: البقرة[} َوال َتَيمَُّموا الْخَبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ{: فََنَزلَْت
َبَهانِيُّ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ح، َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َمتَْوْيِه اَألْصَحدَّ -٥٤٣٣

انَ بن ُحَسْينٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الْعَوَّامِ، َعْن ُسفَْي: َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُمَحمَِّد بن َجعْفَرٍ الَْمدَاِئنِيُّ، قَاال
اَء َرُجلٌ بِكَبَاِئَس ِمْن َهذَا أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمرَ بَِصَدقٍَة، فََج

  السَّْخلِ،

، فَكَانَ ال َيجِيُء أََحٌد إِال َصبَّ الَِّذي َجاءَ "َمْن َجاَء بَِهذَا؟:"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَفََوَضَعُه، فَخََرَج َرُسولُ اللَِّه َص
َيمَُّموا الْخَبِيثَ ِمْنهُ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما كََسبُْتْم َوِممَّا أَخَْرْجَنا لَكُْم ِمَن اَألْرضِ َوال َت{: بِِه، فََنَزلَْت
قَالَ ". ، وََنَهى َيوَْمِئٍذ َعنِ الُْجْعرُورِ، َولَْوِن اْبنِ الُْحَبْيقِ، أَنْ ُيْؤَخذَ ِفي الصََّدقَِة]٢٦٧: البقرة[} ُتْنِفقُونَ
  ".الشِّيُصالسَّْخلُ :"، َوقَالَ َعبَّاٌد، قَالَ سُفَْيانُ"ِصْنفَاِن ِمْن َتْمرِ الَْمِديَنِة:"الزُّْهرِيُّ
ن أَْعَيَن، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َمْنصُورٍ الرُّمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن أَبِي ُشعَْيبٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى ب -٥٤٣٤

َرُجلٌ حَتَّى َصاَر جِلًْدا، فََدَخلَْت َعلَْيِه  مَرَِض: إِْسحَاَق بن رَاِشٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، قَالَ
َسلُوا ِلي َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َجارَِيةٌ َتُعودُُه، فََوقََع َعلَْيَها، فََضاقَ َصْدًرا بَِخطِيئَِتِه، فََجاَء الْقَْوُم َيُعودُوَنُه، فَقَالَ



َرأٍَة حََراًما، فَلُْيِقْم َعلَيَّ الَْحدَّ، وِليُطَهِّْرنِي، فَذَكَُروا ذَِلَك لَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه إِنِّي قَْد َوقَْعُت َعلَى اْم: َوَسلََّم
" وهُ َضْرَبةً َواِحَدةًفَُخذُوا ِمائَةَ ِشمْرَاخٍ، فَاضْرُِب:"لَْو حُِملَ إِلَْيَك لََتفَسََّخْت ِعظَاُمُه، َولَوْ ُجِلَد لََماَت، قَالَ: َوَسلََّم، قَالُوا

.  
رَنِي َعْبدُ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْب -٥٤٣٥

  و أَُماَمةَ بن سَْهلِالَْجِليلِ بن ُحَمْيٍد الَْيْحصَبِيُّ، أَنَّ اْبَن شَِهابٍ، َحدَّثَُه، َحدَّثَنِي أَُب

ُهَو الُْجْعرُوُر، "،]٢٦٧: البقرة[} َوال َتَيمَُّموا الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ{: بن ُحَنْيٍف ِفي اآلَيِة الَِّتي قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
  ".ْؤَخذَا ِفي الصََّدقَِةَولَْونُ اْبنِ حَُبْيقٍ، فََنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُي

، َعْن َناِفعِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َيْحَيى الَْمَعاِفرِيُّ -٥٤٣٦
أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ، ْيٍف، َعْن أَبِيِه َيزِيَد، َعْن َعِقيلٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَن

  " .لَِقَسْت نَفِْسي: خَُبثَْت نَفِْسي، َولَِكْن ِليَقُلْ: ال َيقُولَنَّ أََحدُكُْم:"قَالَ
ثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن، َوإِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، قَاال -٥٤٣٧

 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَخَْبرَنِي ُيوُنُس، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، أَْخبََرنِي أَُبو أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه
  ".لَِقَسْت نَفِْسي: َنفِْسي، َولْيَقُلَْخبُثَْت : ال َيقُولَنَّ أََحُدكُْم:"َوَسلََّم، قَالَ
َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َهاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي يُوُنُس،  -٥٤٣٨

خَُبثَتْ : ال َيقُولَنَّ أََحدُكُْم:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِشَهابٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َرسُولِ اللَِّه
  ".لَِقَسْت نَفِْسي: َنفِْسي، َولْيَقُلْ

ْمرِو بن بن َع َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َعْبِد اللَِّه -٥٤٣٩
  بِاللٍ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن إِْسَماعِيلَ بن ُمَجمِّعٍ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ،

ِه َوَسلََّم حَتَّى إِذَا َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، أَنَُّه َخَرَج َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
لَْم أََر كَالَْيْومِ ُحْسَن َشْيٍء، َوال : ، َدَخلَ َماًء يَْغَتِسلُ، َوكَانَ َرُجال َيَضاُء، فََمرَّ بِِه َعاِمُر بن َربِيَعةَ، فَقَالَكَانَ بِالْخَرَّارِ

َعالَم َيقُْتلُ أََحدُكُْم أََخاُه؟ َمْن :"قَالَجِلَْد ُمخَبَّأٍَة، فََما لَبِثَ َسْهلٌ أَنْ لُبِطَ، فََدَعا لَهُ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَ
طَْرافَ َعاِمُر بن َربِيَعةَ، فََدَعا َعامًِرا، َوَدَعا بِإَِناٍء ِفيِه َماٌء، فَأََمَر َعاِمًرا، فََغَسلَ َوْجَهُه ِفي الَْماِء، َوأَ: ، قَالُوا"َتتَّهُِمونَ بِِه؟

، ثُمَّ ِه، ثُمَّ أََخذَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضْبَعيْ إَِزارِ َعاِمرٍ وَداِخلََتُه، فََغَمَرَها ِفي الَْماِءَيَدْيِه َوُركَْبَتيِْه، َوأَطَْراَف قََدَمْي
  .أَفَْرغَ اإلَِناَء َعلَى رَأْسِ سَْهلٍ، َوأَكْفَأَ اِإلَناَء ِمْن ُدُبرِِه، فَأَطْلََق سَْهلٌ ال بَأَْس بِِه 

ةَ بن سَْهلِ بن ثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمَحدَّ -٥٤٤٠
ِه َما رَأَْيُت كَالَْيْومِ ُمَخبَّأَةً ِفي بِاللَّ: رَأَى َعاِمُر بن َربِيَعةَ سَْهلَ بن ُحَنْيٍف َوُهَو َيغَْتِسلُ، فََعجَِب ِمْنُه، فَقَالَ: ُحَنْيٍف، قَالَ

فَذُِكَر ذَِلَك لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : فَلُبِطَ بِِه َحتَّى َما َيْرفَُع َرأَْسُه، قَالَ: فََتاةً ِفي ِخْدرَِها، قَالَ: ِخْدرَِها، أَْو قَالَ
فََدعَاُه، : ال َيا َرسُولَ اللَِّه، إِال أَنَّ َعاِمَر بن َربِيَعةَ قَالَ لَُه كَذَا َوكَذَا، قَالَ: قَالُوا، فَ"َهلْ َتتَّهُِمونَ أََحًدا؟:"َوَسلََّم، فَقَالَ

  َوَدَعا َعاِمَر بن َربِيَعةَ،

ثُمَّ أََمَرُه فََغَسلَ لَهُ : ، قَالَ"بِالَْبَركَِة ُسْبَحانَ اللَِّه َعالَم يَقُْتلُ أََحدُكُْم أََخاُه؟ إِذَا رَأَى ِمْنُه َشيْئًا ُيْعجُِبُه فَلَْيْدعُ لَُه:"فَقَالَ
قََدَمْيِه ِفي اِإلَناِء ظَاِهَرُهمَا،  فََغَسلَ َوْجهَُه، َوظَاَهَر كَفَّْيِه، َوِمْرفَقَْيِه، َوغََسلَ َصْدَرُه، َودَاِخلَةَ إَِزارِِه، َوُركَْبَتْيِه، وَأَطْرَاَف



َوأََمَرُه فََحَسا ِمْنُه َحَسوَاٍت فَأََمَرُه فَقَاَم فََراَح َمعَ : ِه، َوكَفَأَ اِإلَناَء ِمْن َخلِْفِه، َحِسْبُتُه قَالَثُمَّ أََمرَ بِِه فََصبَّ َعلَى رَأَْس
  .الرَّكْبِ
َنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، أََنا مَاِلٌك ح، َوَحدَّثَ -٥٤٤١

، َعْن َماِلٍك، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك ح، َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن يُوُسَف
وَاللَِّه َما : أَى َعاِمرُ بن َربِيَعةَ َسْهلَ بن ُحَنْيٍف َيغَْتِسلُ، فَقَالََر: ِشَهابٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف أَنَُّه قَالَ

َنتَّهُِم : ، قَالُوا"َهلْ تَتَّهُِمونَ لَُه أََحًدا؟:"رَأَْيُت كَالَْيْومِ َوال جِلَْد ُمَخبَّأٍَة، فَلُبِطَ سَْهلُ بن ُحَنْيٍف َواللَِّه َما َيْرفَُع َرأْسَُه، فَقَالَ
َعالَم َيقُْتلُ أََحُدكُمْ أَخَاُه، :"بن َربِيَعةَ، فََدَعا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِمَر بن َربِيَعةَ، فََتَغيَّظَ َعلَْيِه، َوقَالَ َعاِمَر

ُركَْبَتْيِه، وَأَطْرَاَف رِْجلَْيِه وََداِخلَةَ إِزَارِِه ِفي قََدحٍ، ثُمَّ فََغَسلَ لَُه َعاِمٌر َوْجَهُه، وََيَديِْه، َوِمْرفَقَْيِه، َو"أَال َبرَّكَْت؟، اغَْتِسلْ لَُه
  .َصبَّ َعلَْيِه، فََراحَ سَْهلٌ لَْيَس بِِه بَأٌْس

  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد -٥٤٤٢

ثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َيحَْيى، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َحدَّثَنِي أَُبو أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن َحنِيٍف، اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي الْهِقْلُ بن زِيَاٍد، َحدَّ
لَْيِه َوَسلََّم بِالَْخرَّارِ أَنَّ َعاِمَر بن َربِيَعةَ أََخا بين َعِديِّ بن كَْعبٍ رَأَى سَْهلَ بن ُحَنْيٍف َوُهَو َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

: ْيِه َوَسلََّم، فَقِيلََواللَِّه َما َرأَْيُت كَالَْيْومِ َوال َجلَْد ُمَخبَّأٍَة، فَلُبِطَ َسْهلٌ، فَأُِتَي بِهِ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ: ْغَتِسلُ، فَقَالََي
َهلْ َتتَّهُِمونَ بِِه ِمْن :"ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيا َرسُولَ اللَِّه، َهلْ لََك َوسَْهلُ بن ُحَنْيفٍ ال َيْرفَُع َرأْسَُه، فَقَالَ َرُس

َواللَِّه َما رَأَْيُت كَالَْيْومِ َوال جِلَْد ُمَخبَّأٍَة، فََدَعا َرسُولُ اللَّهِ : َنَعْم َعاِمرُ بن َربِيَعةَ َمرَّ بِِه َوُهَو يَْغَتِسلُ، فَقَالَ: ، قَالُوا"أََحٍد؟
، فََغَسلَ "َعالَم َيقُْتلُ أََحدُكُْم أََخاُه؟ أَال َبرَّكَْت؟ اغَْتِسلْ لَُه:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِمَر بن َربِيَعةَ، فََتَغيَّظَ َعلَْيِه، َوقَالََصلَّى اللَّ

  .لَُه َعاِمُر بن َربِيعَةَ، فََراحَ َسْهلٌ َمعَ الرَّكْبِ لَْيَس بِِه بَأٌْس
يلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي ُيوُنسُ َحدَّثََنا إِْسَماِع -٥٤٤٣

َمرَّ َعلَى َسْهلٍ  الَْعدَوِيَّبن َيزِيَد، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، أَْخبََرنِي أَُبو أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف األَْنصَارِيُّ، أَنَّ َعاِمَر بن َربِيَعةَ 
 وَاللَِّه َما َرأَْيُت كَالَْيْومِ َوال جِلَْد ُمَخبَّأٍَة، فَلُبِطَ سَْهلٌ، فَأُِتَي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َوُهَو َيْغَتِسلُ ِفي الْخَرَّارِ، فَقَالَ

  َيا َرُسولَ اللَِّه، َهلْ لََك ِفي سَْهلِ بن: َوَسلََّم، فَِقيلَ

نََعْم َيا َرُسولَ : ، قَالُوا"َهلْ َتتَّهُِمونَ بِِه ِمْن أََحٍد؟:"ُحَنْيٍف، وَاللَِّه َما َيْرفَُع َرأْسَُه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
رَأَْيُت كَالَْيْومِ قَطُّ َوال جِلَْد ُمَخبَّأٍَة، فََدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى وَاللَِّه َما : اللَِّه، َمرَّ َعلَْيِه َعاِمُر بن َربِيَعةَ َوُهَو َيغَْتِسلُ، فَقَالَ
، فََغَسلَ لَُه َعاِمٌر، "َعالَم َيقُْتلُ أََحدُكُْم أََخاُه؟ إِنْ ال ُتَبرِِّك اغِْسلْ لَُه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِمَر بن َربِيعَةَ، فََتَغيَّظَ َعلَْيِه َوقَالَ

الُْغْسلُ الَِّذي أَْدرَكَْنا ُعلََماَءَنا َيْصَنُعونَ، أَنْ يُْؤَتى بِالرَُّجلِ بِالَِّذي ُيِعنيُ صَاِحبَُه :"قَالَ اْبُن ِشَهابٍ. َراَح سَْهلٌ َمَع الرَّكْبِفَ
َدُه الُْيْمَنى ِفي الَْماِء، فَُيَصبُّ َعلَى َوْجهِِه َصبَّةً َبالقََدحِ ِفيِه الَْماُء َوُيْمِسكُ لَُه َمْرفُوًعا ِمَن اَألْرضِ، فَُيْدِخلَ الَِّذي ُيِعُني َي

، ثُمَّ ُيْدِخلُ َيَدُه الُْيْمَنى َواِحَدةً ِفي الْقََدحِ، ثُمَّ ُيْدِخلُ الُْيْسَرى ِفي الَْماِء، فََيْغِسلُ َيَدُه الُْيْمَنى َصبَّةً َواِحَدةً ِفي الْقََدحِ
ةً َواِحَدةً إِلَى الِْمْرفَقَْينِ، ثُمَّ ُيْدِخلُ َيَدْيِه َجِميًعا ِفي الَْماِء فََيْغِسلُ َصْدَرهُ َصبَّةً وَاِحَدةً ِفي فََيْغِسلُ َيَدُه الُْيْسَرى َصبَّ

ِفي الْقََدحِ، ثُمَّ ُيْدِخلُ َيَدهُ َدةً الْقََدحِ، ثُمَّ ُيْدِخلُ َيَدُه الُْيسَْرى فََيْغرُِف ِمَن الَْماِء فََيُصبُُّه َعلَى ظَْهرِ كَفَِّه الُْيمَْنى َصبَّةً َواِح
 َيفَْعلُ ِمثْلَ ذَِلَك ِفي ِمْرفَقِ الُْيْسَرى فَُيَصبُّ َعلَى ِمْرفَقِ َيِدِه الُْيْمَنى َصبَّةً وَاِحَدةً ِفي الْقََدحِ، َوُهَو ِفي َيِدِه إِلَى ُعُنقَِه، ثُمَّ

  رِ قََدِمِه الُْيْمَنى، ِمْن ِعْنِد أُصُولِ اَألصَابِعَِيِدِه الُْيْسَرى، ثُمَّ َيفَْعلُ ِمثْلَ ذَِلَك ِفي ظَْه



ْسَرى مِثْلَ ذَِلَك، ثُمَّ َيْغِمسُ َوالُْيْسَرى كَذَِلَك، ثُمَّ ُيْدِخلُ َيَدُه الُْيْسَرى، فَُيَصبُّ َعلَى ظَْهرِ رُكَْبِتِه الُْيْمَنى، ثُمَّ َيفَْعلُ بِالُْي
ِه قُوُم الَِّذي ِفي َيَدِه الْقََدحُ َبالقََدحِ، فََيُصبُُّه َعلَى ظَْهرِ رُكَْبِتِه الُْيْمَنى، ثُمَّ َيقُوُم الَِّذي ِفي َيَدَداِخلَةَ إِزَاَرِه الُْيْمَنى، ثُمَّ َي

  .َوَرائِِه ْنالْقََدُح بَالقََدحِ، فََيُصبُُّه َعلَى رَأْسِ الَْمْعُيوِن ِمْن َوَراِئِه، ثُمَّ َيكْفَأُ الْقََدَح َعلَى َوْجِه اَألْرضِ ِم
رِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْت -٥٤٤٤

ئْبٍ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ بن َسوَّارٍ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذ: بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
َما رَأَْيُت َوال جِلَْد ُمخَبَّأٍَة فَلُبِطَ بِِه، حَتَّى َما ُيَصلِّي ِمْن ِشدَّةِ : أَنَّ َعاِمَر بن َربِيَعةَ َمرَّ بِِه َوُهَو َيْغَتِسلُ، فَقَالَ، َعْن أَبِيِه 

قََتلَْتُه، :"لَْيِه، َوقَالَبِذَِلكَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَعاُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََتَغيَّظَ َع الَْوَجعِ، فَأُخْبَِر
، فَاغَْتَسلَ، "اغِْسلُوُه:"َسلََّم بِذَنُوبٍ ِمْن َماٍء، فَقَالَ، فَأََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو"َعالَم َيقُْتلُ أََحُدكُْم أََخاُه؟ أَال َبرَّكَْت؟

  .فََخَرَج َمَع الرَّكْبِ
الَمةُ بن َرْوحٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ اُألُبلِّيُّ، َحدَّثََنا َس -٥٤٤٥

  بََرنِي ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمِ بن ِشهَابٍ أَنَّ أََبا أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف األَْنَصارِيَّ أَخَْبَرُه، أَنََّعْن َعِقيلٍ، أَْخ

كَالَْيْومِ قَطُّ، َوال  َواللَِّه َما َرأَْيُت: َعاِمَر بن َربِيَعةَ أَْخبََرُه، أَنَُّه َمرَّ َعلَى َسْهلِ بن ُحَنْيٍف َوُهَو َيغَْتِسلُ ِفي الَْخرَّارِ، فَقَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، َهلْ لََك ِفي سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، فَوَاللَِّه َما َيْرفَعُ : َجلَْد ُمخَبَّأٍَة، فَلُبِطَ بِِه سَْهلٌ، فَأُِتَي َرسُولُ اللَِّه، فَِقيلَ

نََعْم، َمرَّ َعلَْيِه َعاِمُر بن َربِيعَةَ، َوُهَو : ، قَالُوا"َتتَّهُِمونَ بِِه ِمْن أََحٍد؟ َهلْ:"رَأَْسُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
يَّظَ اِمًرا، فََتَغَواللَِّه َما َرأَْيُت كَالَْيْومِ قَطُّ َوال َجلَْد ُمَخبَّأٍَة، فََدَعا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َع: َيْغَتِسلُ، فَقَالَ
  .، فََغَسلَ َعاِمٌر فََراَح َسْهلٌ َمَع الرَّكْبِ"َعالَم يَقُْتلُ أََحدُكُْم أََخاُه؟ َوال يَُبرُِّك اغَْتِسلْ لَُه:"َعلَْيِه، َوقَالَ لَُه

أَنَّهُ ، ي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن حَُنْيٍف َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن ُمَحمَّدِ بن أَبِ -٥٤٤٦
َوكَانَ َرُجال : اغَْتَسلَ سَْهلُ بن حَُنْيٍف بِالَْخرَّارِ، فَنََزَع ُجبَّةً كَاَنْت َعلَْيِه، َوَعاِمُر بن َربِيَعةَ َيْنظُُر، قَالَ: َسِمَع أَبَاُه َيقُولُ

أَْيُت كَالَْيْومِ، َوال َجلَْد َعذَْراَء، فَُوِعَك َسْهلٌ َمكَاَنُه، َواشَْتدَّ َوْعكُُه، فَأُِتَي َما َر: أَبَْيَض َحَسَن الْجِلِْد، فَقَالَ لَُه َعاِمٌر
للَُّه َعلَْيِه َتاُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأُْخبَِر أَنَّ َسْهال قَْد ُوِعَك، َوأَنَُّه غَْيُر َراِئحٍ َمَعَك، فَأَ
َعالَم َيقُْتلُ أََحدُكُْم أََخاُه؟ :"َوَسلََّم، فَأَخَْبَرُه سَْهلٌ الَِّذي كَانَ ِمْن َشأِْن َعاِمرٍ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  أَال

  .، فََراَح َسْهلٌ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيَس بِِه بَأٌْس، فَتََوضَّأَ لَُه َعاِمٌر"َبرَّكَْت، إِنَّ الَْعْيَن َحقٌّ، َتَوضَّأْ لَُه
َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َوُجبَاَرةُ بن ُمَغلِّسٍ، قَاال -٥٤٤٧
نَ َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى ِسيلِ، َحدَّثَنِي َمْسلََمةُ بن َخاِلٍد اَألْنصَارِيُّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه كَابن الَْغ

َحَسَن الْجِْسمِ، فََمرَّ بِِه َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ غَزََواِتِه، فََمرَّ بَِغِديرٍ، فَاغَْتَسلَ ِفيِه، َوكَانَ َرُجال 
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َما رَأَْيُت كَالَْيْومِ َوال َجلَْد ُمَخبَّأٍَة، تََعجًُّبا ِمْن َخلِْقِه، فَلُبِطَ بِِه، َوُحِملَ َمْحمُوال إِلَى النَّبِيِّ: فَقَالَ

كَذَا َوكَذَا، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َمرَّ بِي فُالنٌ، فَقَالَ: ا قَالَ اَألْنصَارِيُّ، فَقَالَفََسأَلَُه، فَأَْخَبَرُه بَِم
  ".إِنَّ الَْعْيَن َحقٌَّما َيْمَنُع أََحدُكُْم إِذَا رَأَى ِمْن أَِخيِه َما يُْعجُِبُه ِمْن َنفِْسِه أَْو ِفي مَاِلِه أَنْ يَُبرَِّك َعلَْيِه، فَ:"َوَسلََّم
ْن أَبِي َمْعَشرٍ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َع -٥٤٤٨

َدَخلُْت الْخَرَّاَر، أَغَْتِسلُ، فَقَالَ َعاِمرُ : ، َعْن أَبِيِه، قَالََعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َحبِيَبةَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَما رَأَْيُت كَالَْيْومِ َخلْقًا ولَْوًنا كَأَنَُّه َخلُْق ُمَخبَّأٍَة، فَلُِتَح بِي، فََحِميُت، فَذَكََر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ : بن َربِيَعةَ



، َوأََمَرهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "َعالَم َيقُْتلُ أََحدُكُْم أََخاُه، إِذَا أَْعَجَبُه ِمْن أَِخيهِ َشْيٌء، فَلَْيْدُع بِالَْبَركَِة:"َوَسلََّم، فَقَالَ
  .َعلَْيِه، فََراَح َمَع النَّاسَِوَسلََّم أَنْ يَْغِسلَ َوْجَهُه َوَيَدْيِه، َوطََرِف إَِزاَرِه، َوُركَْبَتْيِه، ثُمَّ شَرَِب ِمْنُه َوَصبَّ 

: و قُرَّةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبِ بن الَْحجَّاجِ الزَُّبْيِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَمةَ ُمحَمَُّد بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا أَُب -٥٤٤٩
َدَخلَ : َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن أَبِيِه، قَالَذَكََر َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َيْعقُوَب بن َعطَاٍء، َعنِ الزُّْهرِيِّ، 

، َوكَوَاُه َعلَى َعاِتِقِه، َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَسَْعَد بن ُزرَاَرةَ َيُعوُدُه ِمْن َوَجعٍ أََصاَبُه ِمَن الشَّْوكَِة
  " .قَْد َداَواهُ َصاِحُبُه، فَلَْم َيْنفَْعُه: َشرُّ َميٍِّت ِلَيهُوَد، َيقُولُونَ:"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفََماَت، فَقَالَ َرسُولُ اللَّ

ةَ بن َسْهلِ بن اَمَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي أَُم -٥٤٥٠
الشَّْوكَةُ، فَكَوَاُه َعلَى : َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَْسَعَد بن ُزرَاَرةَ َوبِِه َوَجٌع ُيقَالُ لَُه: ُحَنْيٍف، قَالَ

  ".قَْد َداوَاُه صَاِحَبُه أَفَال َنفََعُه: الْمَيُِّت ِللَْيُهوِد، َيقُولُونَبِئَْس :"َعاِتِقِه، فََماَت، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ثََنا سُفَْيانُ بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْعبَّاسِ اَألْرَزنِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َصَدقَةَ، َحدَّ -٥٤٥١

  َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَسْينٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ،

َبْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُحْجَرتِِه، إِذْ طَلَعَ : ُحَنْيٍف، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
لَْو أَْعلَمُ أَنََّك َتْنَتظُِرنِي لَقُْمُت حَتَّى :"َخصَاِئصِ الَْبْيِت، فََنظََر َوَمَعُه ِمْدًرى، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن

  ".أُْدِخلُ َهذَا ِفي َعْيَنْيَك، فَإِنََّما اِإلذْنُ لَِيكُفَّ الَْبصََر
َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي - ٥٤٥٢

َحدَّثََنا أَُبو ُسفَْيانَ الِْحْميَرِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن الُْحَسْينِ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن : ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُعوُد فُقََراَء أَْهلِ الَْمدِيَنِة، وََيْشَهدُ َجنَاِئَزُهمْ : َعْن أَبِيِه، قَالَ َسْهلِ بن ُحَنْيٍف،

فَأََتْوهُ "إِذَا َحَضَرْت فَآِذنُونِي:"َسلََّمإِذَا مَاُتوا، فَُتُوفَِّيتِ اْمرَأَةٌ ِمْن أَْهلِ الَْعوَاِلي، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
اللَّْيلِ، وَهَوامَّ اَألْرضِ،  ِلُيئِْذُنوُه، فََوَجُدوُه َناِئًما، َوقَْد ذََهَب ِمَن اللَّْيلِ، فَكَرُِهوا أَنْ ُيوِقظُوُه، وَتَخوَّفُوا َعلَْيِه ظُلَْمةَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، أََتْيَناَك ِلُنْؤذَِنَك، فََوَجْدنَاَك نَاِئًما، فَكَرِْهَنا أَنْ ُنوِقظََك، : قَالُوافَذََهُبوا بَِها، فَلَمَّا أَصَْبَح سَأَلَ َعْنَها، 
فََصلَّى  لََّم إِلَى قَْبرَِها،وَتَخوَّفَْنا َعلَْيَك ظُلَْمةَ اللَّْيلِ وَهَوامَّ اَألْرضِ، فَذََهُبوا، فََمَشى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث ُعثَْمانَ . َعلَْيَها َوكَبََّر أَْرَبًعا
  َحدَّثََنا أَبُو -٥٤٥٣

َن، َعْن إِْسحَاَق بن ُشَعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َجدِّي أَْحَمدُ بن أَبِي ُشَعْيبٍ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَي
مَرَِض ِفيَنا َرُجلٌ، حَتَّى صَاَر جِلًْدا َعلَى َعظْمٍ، :"نِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن أَبِيِه، قَالَرَاِشٍد، َع

َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِسريُوا إِلَى : فََدَخلَْت َعلَْيِه َجارَِيةٌ َتُعودُُه، فََوقََع َعلَْيَها، فَقَالَ ِللْقَْومِ الَِّذي َيُعوُدونَُه
: ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قَالُوافَإِنِّي َوقَْعُت َعلَى اْمرَأٍَة حََراًما ِليُِقْم َعلَيَّ الَْحدَّ ِلُيطَهَِّرنِي، فَذَكَُروا ذَِلكَ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّ

ُخذُوا لَُه ِمائَةَ ِشمَْراخٍ إِثْكُولٍ، فَاضْرُِبوُه َضْرَبةً :"فَسََّخْت ِعظَاُمُه، َولَوْ ُضرِبَ لََماَت، فَقَالََواللَِّه لَْو حُِملَ إِلَْيَك لََت
  ".َواِحَدةً
، َحدَّثََنا َعنَْبَسةُ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعْبِد اللَِّه بن مَْهِديٍّ اَألْخِميِميُّ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثَنِي َعمِّي ُمحَمَُّد بن َمْهِديٍّ -٥٤٥٤

َتزَوََّج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمكَّةَ :"َحدَّثََنا يُوُنُس، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
ٍذ الَْمْخُزوِميِّ، ثُمَّ َتزَوََّج بَِمكَّةَ َعاِئَشةَ لَمْ َيَتزَوَّْج بِكًْرا غَْيَرهَا، ثُمَّ َخِدَجيةَ بنَت ُخَويِْلٍد، َوكَاَنْت قَْبلَُه َتْحَت َعِتيقِ بن َعاِئ



 َسْوَدةَ بنَت َزْمعَةَ، َوكَاَنْتَتَزوََّج بِالَْمِديَنِة حَفَْصةَ بنَت ُعَمَر، َوكَاَنْت قَْبلَُه َتْحَت ُخنَْيسِ بن ُحذَافَةَ السَّهِْميِّ، ثُمَّ َتزَوََّج 
  اَنْت قَْبلَُه َتْحَت ُعَبْيِدقَْبلَُه َتْحَت السَّكَنِ بن َعْمرٍو أَِخي بين َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ، ثُمَّ َتزَوََّج أُمَّ َحبِيَبةَ بنَت أَبِي ُسفَْيانَ، َوكَ

ةَ، َوكَانَ اْسَمَها هِْنٌد، َوكَاَنْت قَْبلَُه َتْحتَ أَبِي اللَِّه بن َجْحشٍ اَألَسِديِّ أََسدِ ُخَزْيَمةَ، ثُمَّ َتَزوََّج أُمَّ َسلََمةَ بنتَ أَبِي أَُميَّ
حَارِثَِة، ثُمَّ َتَزوَّجَ َسلََمةَ بن َعْبِد اَألَسِد بن َعْبِد الُْعزَّى، ثُمَّ َتَزوََّج َزْيَنبَ بنَت َجْحشٍ، َوكَاَنْت قَْبلَُه َتْحتَ زَْيِد بن الْ

رَِيةَ بنتَ الْحَارِِث بن أَبِي ِضرَارٍ، ِمْن بين الُْمْصطَِلقِ، ِمْن ُخَزاَعةَ، ِفي غَْزَوِتِه الَِّتي َمْيُموَنةَ بنَت الَْحارِِث، َوَسَبى جَُوْي
ِه، فَقََسمَ ا أَفَاَء اللَُّه َعلَْيَهَدَم ِفيَها َمَناةَ غَْزَوِة الُْمرَْيِسيعِ، َوَسَبى َصِفيَّةَ بنَت حَُييِّ بن أَخْطََب ِمْن بين النَِّضريِ، َوكَاَنَتا ِممَّ

أَْهِلَها، َوطَلََّق َرسُولُ اللَّهِ لَُهَما، وَاْسَتَسَر رَْيحَاَنةَ ِمْن بين قَُرْيظَةَ، ثُمَّ أَْعَتقَهَا، فَلَِحقَْت بِأَْهِلهَا، َواْحَتَجَبْت َوِهَي ِعْندَ 
ين َعْمرِو بن ِكالبٍ، َوفَاَرَق أُْخَت بين الَْجْوِن الْكِْنِديَّةَ، ِمْن َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْعَاِلَيةَ بنَت ظَْبَيانَ، َوفَاَرقَ أُْختَ ب

َسلََّم َحيٌّ، َوَبلََغَنا أَنَّ الَْعاِلَيةَ أَْجلِ َبيَاضٍ كَانَ بَِها، َوُتُوفَِّيتْ َزيَْنُب بنُت ُخَزْيَمةَ الْهِالِليَّةُ َوَرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  " .انَ َتزَوََّجْت قَْبلَ أَنْ ُيَحرَِّم اللَُّه نَِساَءُه، فََنكََحِت اْبَن َعمٍّ لََها ِمْن قَْوِمَها، َووَلََدْت ِفيهِْمبنَت ظَبَْي
مَُّد بن ُعَمَر َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه الْبَزَّارُ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَح -٥٤٥٥

سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن  الَْواِقِديُّ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن ُمَحمَِّد بن سَاِلمِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن
  أَبِيِه، أَنَُّه َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى

َيا َرُسولَ اللَِّه، َما أَصَاَب : ، ِقيلَ"َيْغِسلُ ذَكََرُه وََيَتَوضَّأُ:"َيْدُنو ِمْن أَْهِلِه فَُيْمِذي؟ قَالَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الرَُّجلِ
  " .يََتَحرَّى َمكَاَنُه فََيْغِسلُُه:"الثَّْوَب ِمْنُه؟ قَالَ

  .َعْبُد اللَِّه بن سَْهلِ بن حَنِيٍف َعْن أَبِيِه
 َمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ح، َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بنَحدَّثََنا َحفْصُ بن ُع -٥٤٥٦

َيْحَيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا : أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَاال
، أَنَّ سَْهلَ بن َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف: قَاال

َمْن أََعانَ ُمَجاِهًدا ِفي َسبِيلِ اللَِّه، أَْو غَارًِما ِفي ُعْسَرِتِه، أَْو :"الَُحَنْيٍف َحدَّثَُه، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
  " .ُمكَاتًِبا ِفي َرقََبِتِه، أَظَلَُّه اللَُّه ِفي ِظلِِّه َيْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلَُّه

سَْهلُ بن ُمحَمٍَّد الَْعْسكَرِيُّ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الْخَُزاِعيُّ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا -٥٤٥٧
َحدَّثََنا َعْمُرو بن ثَابٍِت، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َعِقيلٍ، َعْن َعْبِد : إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال

َمْن أََعانَ ُمَجاِهًدا ِفي سَبِيلِ اللَِّه، أَوْ :"ْن أَبِيِه، َعْن َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَاللَِّه بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، َع
  ".ُهغَارًِما ِفي ُعْسَرتِِه، أَْو ُمكَاَتًبا ِفي َرقََبِتِه، أَظَلَُّه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي ِظلِِّه َيْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلَّ

  أَُبو َبكْرِ بن َعْبِد

  الرَّْحَمنِ اَألْنصَارِيُّ َعْن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف
و َبكْرِ بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا أَُبو مَْعَشرٍ، َحدَّثََنا أَُب -٥٤٥٨

فَأَدُّوا :"َيا َرُسولَ اللَِّه، ال ُبدَّ لََنا ِمْن َمَجاِلَس، قَالَ: قَالَ أَْهلُ الَْعاِلَيِة: سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، قَالَ الرَّْحَمنِ اَألْنصَارِيُّ، َعْن
  " .اَرِذكُْر اللَِّه كَثًِريا، وَأَْرِشُدوا السَّبِيلَ، َوغُضُّوا اَألْبَص:"َوَما َحقُّ الَْمَجاِلسِ؟، قَالَ: ، قَالُوا"َحقَّ الَْمَجاِلسِ

  ُعَبْيُد بن السَّبَّاقِ َعْن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف



َسعِيِد بن ُعَبْيدِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن -٥٤٥٩
َيكِْفيَك ِمْنهُ :"ْيٍف أَنَُّه سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْمذْيِ؟ قَالَبن السَّبَّاقِ، َعْن أَبِيِه، َعْن سَْهلِ بن ُحَن

  " .تَأُْخذُ كَفًّا ِمْن َماٍء، فََتْنَضُح ِمْن ثَوْبَِك َحْيثُ َتَرى أَنَُّه أََصابَُه:"فَكَْيَف أَْصَنُع بَِما أََصاَب ثَْوبِي؟ قَالَ: ، قَالَ"الُْوُضوُء
 بن َهاُرونَ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ، َوَيزِيُد -٥٤٦٠

كُْنُت أَلْقَى ِمَن الَْمذْيِ ِشدَّةً، : ْيٍف، قَالَُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َحدَّثَنِي َسعِيُد بن ُعَبْيٍد السَّبَّاُق، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهلِ بن ُحَن
، زَاَد "إِنََّما َيكِْفيَك ِمْن ذَِلَك الُْوُضوَء:"َوكُْنُت كَِثًريا أَغَْتِسلُ ِمنُْه، فََسأَلْتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  إِنََّما َيكِْفيَك كَفٌّ ِمْن َماٍء، َتْنَضُح:"َما ُيِصيُب ثَْوبِي ِمْنُه؟ فَقَالََيا َرُسولَ اللَِّه، كَْيَف بِ: َيزِيُد قُلُْت

َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك، َعْن ُمَحمَِّد بن ". بِِه ثَوَْبَك، حَْيثُ تََراُه أَصَاَب
  .َعْن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، ْن َسِعيِد بن ُعبَْيِد بن السَّبَّاقِ، َعْن أَبِيِه إِْسحَاَق، َع

  .ُعثَْمانُ بن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلٍ َعْن َجدِِّه
ى الَْمْوِصِليُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن فَرُّوَخ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ِعَياضٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيْعلَى أَْحَمُد بن َعِليِّ بن الُْمثَنَّ -٥٤٦١

ِمْن َحقِّ :"َوَسلََّم، قَالَ أَْشَعثَ بن مَاِلٍك، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  " .السِّوَاُك، َوالُْغْسلُ، َوَمْن َوَجَد ِطيًبا فَلَْيَمسَّ ِمْنُهالُْجُمَعِة 

  رِفَاَعةُ بن َسْهلٍ الُْجهَنِيُّ َعْن َسْهلِ بن حَُنْيٍف
َنا َحجَّاُج بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن رَاِشٍد اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َعْبِد اللَِّه بن خَاِلدٍ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثَ -٥٤٦٢

ِه بن يَزِيَد، َعْن رِفَاَعةَ ُمَحمٍَّد، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ الَْمدِينِيِّ، َعْن أَبِي الْحَُويْرِِث، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َعْبِد اللَّ
لَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو خَارٌِج ِمْن َبْعضِ َسِمْعُت َرُسو: بن َسْهلٍ الُْجهَنِيِّ، أَنَُّه َسِمَع سَْهلَ بن حَُنْيٍف، َيقُولُ

: َسَيْبلُغُ النَّاُس َسلْعًا، ثُمَّ َيأِْتي َعلَى الَْمِديَنِة زََمانٌ َيُمرُّ السَّفَُر َعلَى بَْعضِ أَقْطَارَِها، فََيقُولُ:"ُبُيوِتِه َيُجرُّ رَِداَءُه َوُهَو َيقُولُ
  " .ِذِه مَرَّةً َعاِمَرةً ِمْن طُولِ الزََّماِن وَعفْوِ اَألثَرِقَْد كَاَنْت َه

  .أَُبو وَاِئلٍ َشِقيُق بن َسلََمةَ َعْن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف
  َحدَّثَنَا -٥٤٦٣

قَالَ َسْهلُ بن : أَبِي وَاِئلٍ، قَالَ َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن
َعلَْيِه َوَسلََّم،  َيا أَيَُّها النَّاُس، اتَّهُِموا الرَّأَْي َعلَى الدِّينِ، فَلَقَْد َرأَيُْتَنا وََنْحُن َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه:"ُحَنْيٍف َيْوَم ِصفَِّني

َهذَا، دَْدَنا، َوَما َجَعلَْنا ُسُيوفََنا َعلَى َعَواتِِقَنا ِفي أَْمرٍ إِال سَُهلَ لََنا إِلَى أَْمرٍ َنْعرِفُُه غَْيَر أَْمرَِنا َولَْو َنْستَِطيُع أَنْ َنُردَّ َعلَْيِه لََر
  " .َسلََّم أَْمَرهُ لََردَْدَناَولَقَْد َرأَيُْتَنا َيْوَم أَبِي َجْنَدلٍ، َولَْو َنْسَتِطيعُ أَنْ َنُردَّ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألعَْمشِ -٥٤٦٤
، فَذَكَرَ "َرأَْيُتَنا وََنْحُن َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اتَّهُِموا الرَّأَْي َعلَى الدِّينِ، فَلَقَْد"َعْن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف،

  .الَْحِديثَ
بِي َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، -٥٤٦٥

 َيا أَيَُّها النَّاُس، اتَّهِمُوا الرَّأَْي َعلَى الدِّينِ، فَلَقَْد رَأَْيُتَنا َوَنْحُن َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه:"َواِئلٍ، َعْن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف
  .فَذَكََر الَْحدِيثَ". َعلَْيِه َوَسلََّم



: أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َشِقيقٍ، قَالَ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا -٥٤٦٦
  َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّهِمُوا رَأَْيكُْم، وَاللَِّه:"َسِمْعُت سَْهلَ بن ُحَنْيفٍ بِِصفَِّني، يَقُولُ

ْستَِطيُع أَنْ أَُردَّ أَْمرَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََردَْدُتُه، وَاللَِّه َما َوَضْعَنا لَقَْد َرأَيُْتنِي َيْوَم أَبِي َجْنَدلٍ، َولَوْ أَ
  ".ُسُيوفََنا َعلَى َعَواِتقَِنا إِلَى أَْمرٍ قَطُّ إِال أَسَْهلَ بنا إِلَى أَْمرٍ َنْعرِفُُه إِال أَْمَركُْم َهذَا

: بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا َماِلُك بن ِمْغَولٍ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَعاذُ -٥٤٦٧
، َولَْو َنْسَتِطيُع َنُردُّ َعلَى اتَّهِمُوا الرَّأَْي َعلَى الدِّينِ، َولَقَدْ رَأَْيتُنِي َيْوَم أَبِي جَْنَدلٍ:"قَِدَم َسْهلُ بن ُحَنْيٍف، فَأَتَْيَناُه، فَقَالَ

  .وَاللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم". َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمَْرُه لَرََدْدنَاُه
سَْعٍد الَْبقَّالِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َشاِهَني، َحدَّثََنا َخاِلٌد، َعْن أَبِي  -٥٤٦٨

َما َوَضْعَنا أَْسَيافََنا َعلَى َعوَاِتِقَنا إِلَى أَْمرٍ إِال أَتَْيَنا طَرِيقًا َيْسُهلُ : ُحَصْينٍ، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ، َعْن َسْهلِ بن حَُنْيٍف، قَالَ
نَّا َنُسدُُّه إِال فُِتحَ َخْصٌم أََشدُّ ِمْنُه، لَْو َرأَْيُتنِي َيْوَم أَبِي جَْنَدلِ بن لََنا إِال َهذَا اَألمَْر، َواللَِّه َما ِفي اَألْرضِ َخْصٌم، فَإِ

انَ َخْيًرا مِنِّي َوأَكَْرَم، ُسهَْيلٍ، َولَوِ اْسَتطَْعتُ أَنْ أَُردَّ َعلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمَْرُه لَرََدْدُتُه، َوكَ
َردَُّه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى َوكَانَ أَُبو جَْنَدلٍ َجاَء إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْسِلًما، َوكَانَ َواِلُدُه كَاِفرًا، فَ:"قَالَ

  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى أَبِيِه، فَقَيَّدَُه، ثُمَّ َجاَء فََردَُّه
  ْيُد بنَحدَّثََنا ُعَب -٥٤٦٩

َياْه، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ِس
ا النَّاُس، اتَّهِمُوا أَنْفَُسكُْم، َولَقَْد َرأَيُْتَنا َيْوَم الُْحَديْبَِيِة، َولَوْ أَيَُّه: َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، أَنَُّه قَالَ َيْوَم ِصفَِّني

َيا َرسُولَ اللَِّه، أَلَْسَنا َعلَى َحقٍّ، َوُهْم َعلَى بَاِطلٍ؟ أَلَْيَس قَْتالَنا ِفي الَْجنَِّة، َوقَْتالُهْم : َنَرى ِقَتاال لَقَاَتلَْناُهْم، فَقَالَ ُعَمُر
َيا اْبَن الَْخطَّابِ، :"فَِفيَم ُنعِْطي الدَّنِيَّةَ ِفي دِينَِنا، وََنْرجُِع َولَمَّا َيْحكُمِ اللَُّه بَْيَنَنا وََبْينَُهْم؟ قَالَ: قَالَ"َبلَى:"لنَّارِ؟ قَالَِفي ا

أَلَْسَنا َعلَى َحقٍّ َوُهمْ : حَتَّى أََتى أََبا َبكْرٍ، فَقَالَ ، فََرَجَع َوُهَو َمِغيظٌ، َولَمْ َيصْبِْر"إِنِّي َرسُولُ اللَِّه، َولَْن ُيَضيَِّعنِي أََبًدا
فَفِيَم ُنْعِطي الدَّنِيَّةَ ِفي ِدينِنَا، فََنْرجُِع، َولَمَّا : َبلَى، قَالَ: َعلَى َباِطلٍ؟ أَلَْيَس قَْتالَنا ِفي الَْجنَِّة، َوقَْتالُهْم ِفي النَّارِ؟ قَالَ

َيا اْبَن الَْخطَّابِ إِنَُّه َرُسولُ اللَِّه، َولَْن ُيَضيَِّعُه اللَُّه أََبًدا، فَنََزلَْت سُوَرةُ الْفَْتحِ، فَأَْرَسلَ : َوَبيَْنُهْم؟ فَقَالََيْحكُمِ اللَُّه َبيَْنَنا 
  " .َنَعْم:"للَِّه، أَفَْتٌح ُهَو؟ قَالََيا َرسُولَ ا: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ُعَمَر فَأَقَْرأَُه إِيَّاَها، فَقَالَ

َنا سَُوْيُد بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد ح، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَاِتمٍ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثَ -٥٤٧٠
  لُْمبَاَرِك، َعْن ِعيَسى بن ُعَمَر، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْنَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ا: َنصْرٍ، َوِحبَّانُ بن ُموَسى، قَالُوا

َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّهُِموا َرأَْيكُْم، فَإِنَّا وَاللَِّه َما أََخذَْنا بِقَوَاِئِمهِنَّ إِلَى أَْمرٍ :"قَالَ سَْهلُ بن حَُنْيٍف: َشِقيقِ بن َسلََمةَ، قَالَ
ي جَْنَدلٍ، َولَوْ ا إِلَى أَْمرٍ َنْعرِفُُه إِال أَْمَركُْم َهذَا، فَإِنَُّه ال يَْزَداُد إِال ِشدَّةً ولَْبًسا، فَلَْو رَأَْيتُنِي َيْوَم أَبَِيقْطَُعَنا إِال أَْسَهلَ بن

  ".أَجُِد أَْعوَاًنا َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألْنكَْرُت
  .بِي لَْيلَى َعْن سَْهلِ بن ُحَنْيٍفَعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَ

 َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعدِ ح، َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، -٥٤٧١
ثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َحدَّ: َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، قَاال: َوُمَحمَُّد بن َيحَْيى الَْمرَْوزِيُّ، قَاال

إِنََّما ُهَو ِمْن أَْهلِ : كَانَ سَْهلُ بن ُحَنْيٍف، َوقَْيسِ بن سَْعٍد، بِالْقَاِدِسيَِّة، فََمرُّوا َعلَْيهَِما بِجِنَاَزٍة، فَقَاَما، فَقِيلَ لَُهَما: قَالَ



أَلَْيَسْت :"إِنََّها جَِناَزةُ َيُهوِديٍّ، فَقَالَ: ُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّْت بِهِ جِنَاَزةٌ فَقَاَم، فَِقيلَإِنَّ َر: اَألْرضِ، فَقَاال
  " .َنفًْسا

  .َيِسُري بن َعْمرٍو َعْن َسْهلِ بن حَُنْيٍف
بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -٥٤٧٢

، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ: بن ُعثَْمانَ، قَاال
  َدَخلُْت َعلَى سَْهلِ بن: ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، ِكالُهَما َعْن أَبِي إِْسَحاقَ الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َيِسريِ بن َعْمرٍو، قَالَ

أُْخبُِرَك َما َسِمْعُت ِمْن : أَْخبِْرنِي َما َسِمْعتَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي الَْحرُورِيَِّة، قَالَ: ُحَنْيٍف، فَقُلُْت
ْيِه َوَسلََّم َوَضَرَب بَِيِدِه، َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ال أَزِيُدَك َعلَْيِه َشيْئًا، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ

َرأُونَ الْقُْرآنَ، ال ُيَجاوُِز َتَراِقيَُهْم، َيْمُرقُونَ ِمَن اِإلْسالمِ كََما َيْمُرُق السَّْهمُ َيخُْرُج ِمْن َهُهَنا، َوأَوَْمأَ بَِيِدِه، قَْوٌم َيقْ:"فَقَالَ
  " .ِمَن الرَِّميَِّة
مَُّد بن ُمَحَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الَْمِلكِ بن أَبِي الشَّوَارِبِ ح، َوَحدَّثََنا  -٥٤٧٣

: َيى الِْحمَّانِيُّ، قَالُواَحيَّانَ الَْمازِنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد بن ِحسَابٍ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيْح
َهلْ : قُلُْت ِلَسْهلِ بن ُحَنْيٍف: َيِسُري بن َعْمرٍو، قَالََحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زِيَاٍد، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ الشَّْيبَانِيُّ، َحدَّثََنا 

َسِمْعُتُه َيقُولُ َوأَْهَوى بَِيِدِه َنْحَو : َسِمْعَت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي الْخََوارِجِ شَْيئًا؟ قَالَ
  ".الْقُْرآنَ، ال ُيَجاوُِز تََراِقَيُهْم، َيْمُرقُونَ ِمَن الدِّينِ كََما َيْمُرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة َيْخُرُج بَْيَنُهْم قَْوٌم َيقَْرأُونَ:"الْعِرَاقِ
َحدَّثََنا  بن حَْوَشبٍ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا الَْعوَّاُم -٥٤٧٤

َسلََّم أَنَُّه قَالَ أَُبو إِْسَحاقَ الشَّْيبَانِيُّ، َعْن َيِسَري بن َعْمرٍو، َعْن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  َيخُْرُج قَْوٌم ِمْن:"بَِيدِِه

  " .ِقَبلِ الَْمشْرِقِ ُمَحلَّقَةً ُرُءوسُُهْم
َنا َسْهلُ ْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََحدَّثََنا ُعَب -٥٤٧٥

هِرٍ، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن أََنا َعِليُّ بن ُمْس: بن ُعثَْمانَ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَالُوا
انِيِّ، َعْن َيِسَري بن َعْمرٍو، إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ِكالُهَما َعْن أَبِي إِْسحَاَق الشَّيَْب

َسِمْعُتُه : اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي الَْمِديَنةِ َشْيئًا؟ قَالَأََسِمْعتَ َرسُولَ : سَأَلُْت سَْهلَ بن حَُنْيٍف، قُلُْت: قَالَ
  " .إِنََّها حََراٌم آِمٌن، إِنََّها َحَراٌم آِمٌن:"َيقُولُ

لشَّوَارِبِ ح، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الَْمِلكِ بن أَبِي ا -٥٤٧٦
: َيى الِْحمَّانِيُّ، قَالُواَحيَّانَ الَْمازِنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد بن ِحسَابٍ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيْح

َسِمْعتُ : حَاَق الشَّْيبَانِيُّ، َعْن َيِسَري بن َعْمرٍو، َعْن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، قَالََحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زِيَاٍد، َحدَّثََنا أَُبو إِْس
  ".إِنََّها َحَراٌم آِمٌن:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َوأَْهَوى بَِيِدهِ إِلَى الَْمِدينَِة

ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا الَْعوَّاُم بن حَْوَشبٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّ -٥٤٧٧
  َسلََّم ُسِئلَأَُبو إِْسَحاقَ الشَّْيبَانِيُّ، َعْن َيِسَري بن َعْمرٍو، َعْن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



  ".َحَرٌم آِمٌن، َحَرٌم آِمٌن:"الَْمِديَنِة؟ فَقَالَ َعنِ
  .َسِعيُد بن ِذي ُحدَّانَ َعْن َسْهلِ بن حَُنْيٍف

ي َزاِئَدةَ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِ -٥٤٧٨
خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"ِه، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َسِعيِد بن ِذي ُحدَّانَ، أَنَّ سَْهلَ بن ُحَنْيٍف، قَالَأَبِي

  " .َوَسلََّم ُحجَّاًجا فَأَْهلَلَْنا بِالَْحجِّ، فَلَمَّا قَِدْمَنا َمكَّةَ أََمرََنا أَنْ َنْجَعلََها ُعْمَرةً
َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َوالْقَاِسمُ بن َزكَرِيَّا، قَاال -٥٤٧٩

َما رَأَْيُت مِثْلَ َمْن لَمْ : قُولُُيوُسَف، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َسِعيِد بن ِذي ُحدَّانَ، أَنَّ سَْهلَ بن حَُنْيٍف، كَانَ َي
  ".َها ُعْمَرةًَخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحجَّاجًا، فَلَمَّا قَِدْمَنا َمكَّةَ أََمرََنا أَنْ َنْجَعلَ"َيتَّهِمْ رَأَْيُه،

  الرََّباُب َعْن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف
ةَ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ح، َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن الَْحَسنِ الصُّوِفيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعاِئَش َحدَّثََنا ُمَعاذُ -٥٤٨٠

، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َحكِيمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زِيَاٍد: ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَالُوا
مََرْرَنا بِسَْيلٍ، فََدَخلُْت ِفيِه، فَاغَْتَسلُْت فَخََرْجُت َمْحُمومًا، فََنَمى ذَِلَك إِلَى : َحدَّثَنِي الرََّباُب، َعْن َسْهلِ بن حَُنْيٍف، قَالَ
  يَا: ، قُلُْت لَُه"وا أََبا ثَابٍِت أَنْ َيَتَعوَّذَُمُر:"إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  " .النَّفْسِ، وَالُْحمَّى، َواللَّْدغَِة: ال، إِال ِمْن ثَالٍث:"َسيِِّدي، أََوَصاِلَحةٌ الرُّقَى؟ فَقَالَ
  َسْهلُ اْبُن الَْحْنظَِليَِّة اَألْنصَارِيُّ ِمْن بين حَارِثَةَ

  .وَاْسمُ أَبِيِه َعِفيٌف، كَانَ َيْنزِلُ الشَّاَم بِدَِمْشَقُيقَالُ الَْحْنظَِليَّةُ أُمُُّه 
:  الثَّْعلَبِيُّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن سَْعٍد، أَْخَبرَنِي قَْيُس بن بِْشرٍ -٥٤٨١

بِدَِمْشَق، فَأَخَْبرَنِي فَأَْخبََرنِي أَنَُّه كَانَ َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  كَانَ أَبِي َجِليًسا ألَبِي الدَّرَْداِء
ْنصََرَف فَإِنََّما ُهَو اْبُن الَْحْنظَِليَِّة، َوكَانَ َرُجال ُمتََوحًِّدا، قَلََّما ُيجَاِلُس النَّاَس، إِنََّما ُهَو َصالةٌ، فَإِذَا ا: َوَسلََّم، ُيقَالُ لَُه

كَِلَمةٌ : فَقَالَ لَُه أَُبو الدَّْرَداِءَتْسبِيٌح وَتْهليلٌ وََتكْبٌِري، حَتَّى َيأِْتَي أَْهلَُه، فََمرَّ بنا َيوًْما وََنْحُن ِعْنَد أَبِي الدَّْرَداِء فََسلََّم، 
ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَرِيَّةً فَقَِدْمُت، فََجاَء َرُجلٌ فََجلََس ِفي الَْمجِْلسِ َبَعثَ َرُسولُ اللَّ: َتْنفَُعَنا اللَُّه َوال َتُضرَُّك، فَقَالَ

فُالًنا،  لَوْ رَأَْيُتَنا ِحَني لَِقيَنا الَْعُدوَّ، َوطََعَن فُالنٌ: الَِّذي ِفيِه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ِلَرُجلٍ إِلَى َجْنبِِه
َما أََرى َبأًْسا، فَتََناَزُعوا ِفي : َما أَُراُه إِال قَْد أَبْطَلَ أَْجَرُه، قَالَ آَخُر: ُخذَْها، وَأََنا الُْغالُم الِْغفَارِيُّ كَْيَف َتَرى؟ قَالَ: فَقَالَ

فَُسرَّ : ، قَالَ"ْبَحانَ اللَِّه، ال بَأَْس أَنْ يُْؤَجَر، َوُيحَْمَدُس:"ذَِلَك، َحتَّى َسِمَع َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  بِذَِلَك أَُبو الدَّْرَداِء، َوجََعلَ

َو َيْرفَعُ نََعْم، َحتَّى إِنِّي َألقُولُ َوُه: فََجَعلَ َيقُولُ: أَْنَت َسمِْعَت َهذَا ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ: َيقُولُ
  .لََيرْكََبنَّ َعلَى ُركَْبَتْيِه : إِلَْيِه َرأْسَُه
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : كَِلَمةً َتْنفَُعَنا َوال َتُضرَُّك، قَالَ: فََمرَّ بنا َيْوًما آَخَر، فََسلََّم فَقَالَ أَُبو الدَّرَْداِء -٥٤٨٢
  ".َعلَى الَْخْيلِ ِفي َسبِيلِ اللَِّه كَالَْباِسِط َيَدْيهِ بِالصََّدقَِة، َوال َيقْبُِضَهاإِنَّ الُْمْنِفَق :"َوَسلََّم
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : كَِلَمةً َتْنفَُعَنا َوال َتُضرَُّك، قَالَ: فََمرَّ بنا َيْوًما آخََر، فََسلََّم، فَقَالَ لَهُ أَُبو الدَّرَْداِء: قَالَ -٥٤٨٣

، فََبلَغَ ذَِلكَ ُخَرْيًما، فَأََخذَ شَفَْرةً، "نِْعَم الرَُّجلُ ُخرَْيٌم اَألَسِديُّ، لَْوال طُولُ ُجمَّتِِه، وإِْسَبالِ إِزَارِِه:"َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّه
  .فَقَطََع ُجمََّتُه إِلَى أُذَُنْيِه، َوَرفََع إِزَاَرُه إِلَى أَْنَصاِف َساقَيِْه



قَالَ َرُسولُ اللَِّه : كَِلَمةً َتْنفَُعَنا َوال َتُضرَُّك، قَالَ: رَّ بنا َيْوًما آَخَر، فََسلََّم، فَقَالَ لَُه أَُبو الدَّرَْداِءثُمَّ َم: قَالَ -٥٤٨٤
بَاَسكُْم، حَتَّى َتكُونُوا إِنَّكُْم قَاِدُمونَ غًَدا َعلَى إِْخوَانِكُْم، فَأَصِْلُحوا َحالَكُْم، َوأَصِْلُحوا ِل:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".كَالشَّاَمِة ِفي النَّاسِ، إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الْفُْحَش َوال التَّفَحَُّش
ن سَْعٍد، َعْن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ِهَشاُم ب -٥٤٨٥

أَنَُّه كَانَ : كَانَ أَبِي ِمْن ُجلََساِء أَبِي الدَّْرَداِء، فََحدَّثَنِي: قَْيُس بن بِْشرٍ، قَالَ: َرُجلِ ِصْدقٍ ِمْن أَْهلِ ِقنِّسْرِيَن، ُيقَالُ لَُه
  ُهَناَك َرُجلٌ

اْبُن الَْحْنظَِليَِّة، فَكَانَ َيُمرُّ بِأَبِي الدَّرَْداِء، فََيِقُف َعلَْيِه، : لَُه ِمَن األَْنَصارِ ُمَتعَبٌِّد ُمْعتَزِلٌ، ال َيكَاُد يَفُْرغُ ِمَن الِْعَباَدِة، ُيقَالُ
َخَرَجتْ َسرِيَّةٌ، فَقَاَتلَ ِفيَها َرُجلٌ ِمْن بين : َحدِّثَْنا َحِديثًا َيْنفَُعَنا َوال َيُضرَُّك، فََحدَّثَُه، فَقَالَ لَهُ َيْوًما: فََيقُولُ أَُبو الدَّرَْداِء

ُخذَْها وَأََنا الِْغفَارِيُّ، فقدموا، فحدثوا بقول الغفاري، فقال بعض : فَارٍ، فََضَربَ َرُجال ِمَن الُْمْشرِِكَني، قَالَِغ
بِأَنْ ال بَأَْس :"كَال، حَتَّى َبلَغَ ذَِلَك َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: أبطل أجره، َوقَالَ آَخُرونَ: املسلمني

  .فَُسرَّ بَِها أَُبو الدَّْرَداِء: قَالَ، "ُيْؤَجَر َوُيحَْمَد
إِنَّكُْم قَاِدُمونَ َعلَى إِْخوَانِكُْم، :"إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لََنا َيْوًما: َوقَالَ اْبُن الَْحْنظَِليَِّة -٥٤٨٦

  ".َباَسكُمْ َحتَّى َتكُوُنوا كَأَنَّكُمْ َشاَمةً ِفي النَّاسِ، فَإِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الْفُْحَش َوال التَّفَحَُّشفَأَْصِلحُوا رَِحالَكُْم وَِل
يلِ اللَِّه كَالْبَاسِطِ إِنَّ الُْمْنِفَق َعلَى الْخَْيلِ ِفي َسبِ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوقَالَ اْبُن الَْحْنظَِليَِّة -٥٤٨٧

  ".َيَدُه بِالصََّدقَِة ال يَقْبِضَُها
ْن قَْيسِ بن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َسْعٍد، َع -٥٤٨٨

َبَعثَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَرِيَّةً، فَالَْتقَْوا ُهْم َوالَْعُدوُّ، : ْنظَِليَِّة، َيقُولَُسِمْعُت اْبَن الَْح: بِْشرٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  :ُخذُوَها َوأََنا الْفََتى الْغِفَارِيُّ، فَقَالَ َرُجلٌ: فََحَملَ َعلَى َرُجلٍ ِمْن بين ِغفَارٍ، فَقَالَ

  ".ال بَأَْس أَنْ ُيْؤَجَر َوُيحَْمَد:"ِلَك لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََبطَلَ أَْجرُُه، فَذُِكَر ذَ
المٍ، مٍ، َعْن زَْيِد بن َسَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو تَْوَبةَ الرَّبِيعُ بن َناِفعٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َسال -٥٤٨٩

لَُّه َحدَّثَنِي أَُبو كَْبَشةَ السَّلُوِليُّ، َعْن َسْهلِ اْبنِ الَْحْنظَِليَِّة، أَنَُّهْم َسارُوا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى ال: َسِمعَ أََبا َسالمٍ، قَالَ: أَنَُّه
َوَحَضَرِت الصَّالةُ عِْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُحَنْينٍ، فَأَطَْنبُوا السَّْيرَ َحتَّى كَانَ َعِشيَّةً،

لَى َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي اْنطَلَقُْت َبْيَن أَْيِديكُْم حَتَّى طَلَْعُت جََبلَ كَذَا َوكَذَا، فَإِذَا أََنا بِهََوازِنَ َع: فََجاَء َرُجلٌ فَارٌِس، فَقَالَ
تِلَْك :"َوَسلََّم، فَقَالَهِْم، بِظُُعنِهِْم َوَنَعِمهِْم َوَشاِئهِْم، اْجَتَمعُوا إِلَى ُحَنْينٍ، فَتََبسَّمَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َبكَْرِة أَبِي

أََنا َيا َرسُولَ اللَِّه، : َنُس بن أَبِي َمرْثٍَد الَْغَنوِيُّفَقَالَ أَ"َمْن َيْحُرُسَنا اللَّْيلَةَ؟: غَنِيَمةُ الُْمْسِلِمَني غًَدا إِنْ َشاَء اللَُّه، ثُمَّ قَالَ
اللَُّه َعلَْيِه  ، فََرِكَب فََرًسا لَُه، فََجاَء إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى"اْركَْب:"فَقَالَ
، فَلَمَّا أَْصَبْحَنا خََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى "ْعبَ َحتَّى َتكُونَ ِفي أَْعالُه، َوال ُتَغرَّنَّ ِمْن ِقَبِلَك اللَّْيلَةَاْستَقْبِلْ َهذَا الشِّ:"َوَسلََّم

  ا َرُسولَ اللَِّه، مَاَي: فَقَالَ َرُجلٌ"َهلْ َحَسسُْتْم فَارَِسكُْم؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ُمَصالُه، فََركََع َركَْعَتْينِ، ثُمَّ قَالَ

َضى َصالَتُه َوسَلََّم َحَسْسَناُه، فَثَوََّب بِالصَّالِة، فََجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َوُهَو ِفي الصَّالِة َيلَْتِفُت إِلَى الشِّْعبِ، َحتَّى إِذَا قَ
َجرِ ِفي الشِّْعبِ، فَإِذَا ُهَو قَْد َجاَء، حَتَّى َوقََف َعلَى ، فََجَعلَْنا َنْنظُُر إِلَى ِخاللِ الشَّ"أَْبِشُروا، فَقَدْ َجاَء فَارُِسكُْم:"قَالَ

إِنِّي اْنطَلَقُْت َحتَّى إِذَا كُْنُت ِفي أَْعال َهذَا الشِّْعبِ، حَْيثُ أََمرَنِي َرُسولُ اللَِّه : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ



لَّهُ َم، فَلَمَّا أَصَْبْحُت طَلَْعُت الشِّْعَبْينِ ِكلَْيهَِما، فََنظَْرُت فَلَْم أََر أََحًدا، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى الَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
قَدْ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمال، إِال ُمَصلًِّيا أَْو قَاِضَي حَاَجٍة، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَّهِ : ، فَقَالَ"نََزلَْت اللَّْيلَةَ؟:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  " .أَْوجَْبَت، فَال َعلَْيَك أَنْ َتعَْملَ َبْعدََها
ِد، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفًّى، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الْوَاِح -٥٤٩٠
َما الَِّذي : قَِدَم أَُبو كَْبَشةَ السَّلُوِليُّ ِدَمْشَق، فَسَأَلَُه َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ الَْيْحَصبِيُّ: دَّثَنِي رَبِيَعةُ بن يَزِيَد، قَالََجابِرٍ، َح

 وَاللَِّه، ال أَْسأَلُ أََحًدا شَْيئًا َبْعدَ الَِّذي ال: أَقَْدَمَك، لََعلََّك أََرْدتَ أَنْ َتْسأَلَ أَِمريَ الُْمْؤِمنَِني َعْبدَ الَْمِلِك بن َمْرَوانَ؟ قَالَ
كُْنُت ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَتَاُه ُعَيْيَنةُ بن َبْدرٍ الْفَزَارِيُّ، َواَألقَْرعُ :"َحدَّثَنِي َسْهلُ اْبُن الَْحْنظَِليَِّة، قَالَ

  سَأَال َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَعا ُمَعاوَِيةَ َرِحمَُهبن َحابِسٍ التَِّميِميُّ، فَ
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ِحيفََتْينِ إِلَى ُعَيْيَنةَ، َوكَانَ اللَُّه، فَأََمَرُه بَِشْيٍء ال أَْدرِي َما ُهَو فَأَقَْبلَ ُمَعاوَِيةُ بَِصِحيفََتْينِ َيْحِملُُهَما، فَأَلْقَى إِْحَدى الصَّ
فِيَها الَِّذي :"َما ِفيَها؟ قَالَ: َخذََها فََرَبطََها ِفي ِعَماَمِتِه، وَأَلْقَى اُألْخَرى إِلَى اَألقَْرعِ بن حَابِسٍ، قَالَأَْحلََم الرَُّجلَْينِ، فَأَ

َوَرُسولُ : َتلَمِّسِ، قَالَبِئَْس َواِفُد قَْومٍ إِنْ أََنا جِئْتُُهْم بَِصِحيفَةٍ أَْحِملَُها ال أَْدرِي َما ِفيَها كََصِحيفَِة الُْم: ، قَالَ"أََمْرَت بِِه
: فَفَضَّهَا، فَإِذَا َبِعٌري ُمنَاٌخ، فَقَالَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمقْبِلٌ َعلَى َرُجلٍ ُيَحدِّثُُه، فَلَمَّا َسِمَع َمقَالََتهُ أََخذَ الصَِّحيفَةَ 

تَّقُوا اللََّه ِفي َهِذِه الَْبهَاِئمِ، كُلُوَها :"ْد، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْيَن صَاِحُب َهذَا الَْبِعريِ؟ فَاْبتُِغَي فَلَْم ُيوَج
َس َعْن ظَْهرِ َمْن سَأَلَ النَّا: ، ثُمَّ َمَضى، حَتَّى َدَخلَ َمنْزِلَُه، وَأََنا َمَعُه فَطَِفَق َيقُولُ كَالُْمَتَسخِِّط"ِسَماًنا، َواْركَُبوَها ِصحَاًحا

أَنْ َتْعلََم أَنَّ عِْنَد أَْهِلِه َما ُيَغدِّيهِمْ أَْو :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما ظَْهرُ الْغَِنى؟ قَالَ: ِغًنى، فَإِنََّما َيْسَتكِْثُر ِمْن َجْمرِ َجهَنََّم، فَقُلُْت
  " .ُيَعشِّيهِْم
أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن بِْشرِ بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا -٥٤٩١

 َيقْطَعِ تَقَدَّْم إِلَى ُمَصالَك، ال:"َمرَّ سَْهلُ اْبُن الَْحْنظَِليَِّة َعلَى َرُجلٍ ُيَصلِّي ُمتََراخًِيا َعلَى الِْقْبلَِة، فَقَالَ َسْهلٌ: الشَّاِميُّ، قَالَ
  .، َوال أَُحدِّثَُك إِال َما َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم "الشَّْيطَانُ َصالَتَك

٥٤٩٢-  

بِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َيْحَيى ن أََحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي َرِحَمُه اللَُّه ح، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ ب
ِسمِ َمْولَى َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ أَبِي الرَّبِيعِ، َعنِ الْقَا: بن َمِعنيٍ، قَاال
سَْهلُ اْبنُ : َمْن َهذَا؟ قَالُوا: ُمْجَتِمِعَني، َوشَْيًخا ُيَحدِّثُُهْم، فَقُلُْت َدَخلُْت َمْسجَِد دَِمْشَق، فََرأَْيُت نَاًسا: ُمَعاوَِيةَ، قَالَ

  " .َمْن أَكَلَ لَْحًما فَلَْيَتَوضَّأْ:"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: الَْحْنظَِليَِّة، فََسِمْعُتُه َيقُولُ
ْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحْمَزةَ، َحدَّثََنا الُْمطِْعُم بن َحدَّثََنا الُْحَس -٥٤٩٣

ُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى َحدِّثَْنا َحِديثًا َسِمْعَت: الِْمقَْدامِ الصَّْنعَانِيُّ، َعنِ الَْحَسنِ بن أَبِي الَْحَسنِ، أَنَُّه قَالَ الْبنِ الَْحْنظَِليَِّة
الَْخْيلُ َمْعقُوٌد ِفي نَوَاِصيَها الَْخْيُر إِلَى َيْومِ :"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  " .فََرًسا ِفي َسبِيلِ اللَِّه، كَاَنِت النَّفَقَةُ َعلَْيِه كَاملَادِّ َيَدُه بِالصََّدقَِة ال يَقْبِضَُها الِْقَيامَِة، َوأَْهلَُها ُمَعانُونَ َعلَْيَها، َوَمْن َرَبطَ
  .َسْهلُ بن أَبِي َحثَْمةَ األَْنَصارِيُّ، كَانَ َينْزِلُ الَْمدِيَنةَ

اقِ ح، َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ِكالُهَما َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّ -٥٤٩٤
  َعْن ُسفَْيانَ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرٍ، َعْن سَْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ،

  " .لَّى أََحدُكُْم إِلَى سُْتَرٍة، فَلَْيْدنُ ِمْنهَا، ال َيقْطَعِ الشَّْيطَانُ َصالَتُهإِذَا َص:"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
: رَّزَّاقِ، قَاالَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ح، َوَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد ال -٥٤٩٥

َوَجدَ : َسِمَع سَْهلَ بن أَبِي َحثَْمةَ َيقُولُ: نُ بن ُعَيْيَنةَ، أَْخبََرنِي َيحَْيى بن َسعِيٍد، أَْخبََرنِي َبِشُري بن َيَسارٍ، أَنَُّهَحدَّثََنا ُسفَْيا
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَخُوُه َعْبدُ َعْبُد اللَِّه بن سَْهلٍ قَتِيال ِفي فَِقريٍ أَْو قَِليبٍ ِمْن فُقُرِ، أَْو قُلُبِ َخْيَبَر، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّ

الَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ الرَّْحَمنِ بن َسْهلٍ، َوَعمَّاُه ُحوَيَِّصةُ، َوُمَحيَِّصةُ، اْبَنا َمْسُعوٍد، فَذََهَب عَْبُد الرَّْحَمنِ يََتكَلَُّم، فَقَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا َوَجْدَنا عَْبَد اللَّهِ : ُمَحيِّصَةُ، فَذَكََر َمقَْتلَ عَْبِد اللَِّه بن َسْهلٍ، فَقَالَ ، فََتكَلََّم"الْكُُبَر الْكُبَُر:"َعلَْيِه َوَسلََّم



فََتْحِلفُونَ :"َوَسلََّم ُه َعلَْيِهبن َسْهلٍ قَتِيال، َوإِنَّ الَْيُهوَد أَْهلُ كُفْرٍ وغَْدرٍ، َوُهُم الَِّذيَن قََتلُوُه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ
َيا َرُسولَ اللَِّه، كَْيَف َنْحِلُف َعلَى َما لَْم َنْحُضْر َولَمْ : ، فَقَالُوا"َخْمِسَني َيِمينًا، َوَتْسَتِحقُّونَ صَاِحَبكُْم أَْو َدَم صَاحِبِكُْم

كَْيَف نَقَْبلُ أَْيَمانَ قَْومٍ ُمْشرِِكَني؟ فََوِدَي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : ، قَالُوا"فَتَْبَرأُ إِلَْيكُْم َيُهوُد بَِخْمِسَني َيِميًنا:"َنشَْهْد؟ قَالَ
  .فَلَقَْد َركَضَْتنِي َبكَْرةٌ مِْنَها : َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِعْنِدِه، قَالَ سَْهلٌ

  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن -٥٤٩٦

كَانَ سَْهلُ بن : َسِمْعُت َعْبدَ الرَّْحَمنِ بن َمْسُعوِد بن نِيَارٍ، قَالَ: دَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن ُخَبْيبِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالََحْربٍ، َح
ُخذُوا َوَدعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ :"ُخرَّاصِأَبِي َحثَْمةَ ِفي َمْجِلسٍ لََنا، فََحدَّثَُهمْ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ لل

  " .َتجُِدوا، فََدعُوا الرُّبَُع: َتَدُعوا، أَْو قَالَ
َيى بن َسعِيٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َحدَّثََنا َيْح -٥٤٩٧

أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن سَْهلٍ، َوُمَحيَِّصةَ بن َمْسعُوٍد "َبِشريِ بن َيَسارٍ، َعْن َسْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ، َوَراِفعِ بن َخِديجٍ أَنَُّهَما َحدَّثَاُه،
خُوُه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْبُد الرَّْحَمنِ أََتَيا َخْيَبَر ِفي َحاجٍَة، فََتفَرَّقَا ِفي َنْخلَِها، فَقُِتلَ َعْبُد اللَِّه بن سَْهلٍ، فَأََتى أَ

ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن َسْهلٍ، َواْبَنا َعمِِّه ُمَحيَِّصةُ َوحَُويِّصَةُ، اْبَنا َمْسُعوٍد، فََبَدأَ َعْبدُ الرَّْحَمنِ فََتكَلََّم، فَقَالَ َرُس
يَْبَدأُ بِالْكَالمِ اَألكْبَُر، َوكَانَ َعْبُد الرَّْحَمنِ أَكَْبَر ِمْن َصاحَِبْيِه، فََتكَلََّما ِفي قَْتلِ َصاِحبِهَِما، : ، َيقُولُ"بَُركَبِّرِ الْكُ:"َوَسلََّم

: قَْوٌم كُفَّاٌر، قَالَ: ، فَقَالُوا"َني ِمْنُهْماسَْتِحقُّوا قَِتيلَكُْم أَْو َصاحَِبكُمْ بِأَْيَمانِ َخْمِس:"فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .فَأَْدَركُْت َناقَةً ِمْن ِتلَْك اإلِبِلِ، فََركَضَْتنِي رَكَْضةً ِفي ِمرَْبٍد لَُهْم: فََوَداُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ سَْهلٌ

  الَْحْضرَِميُّ، َوثًَنا ِعالنُ بن َعْبِد الصََّمِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه -٥٤٩٨

َسْهلِ َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا قَْيٌس، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َبِشريِ بن َيسَارٍ، َعْن : َماغَمَُّه، قَاال
ارِ، فَقُِتلَ َرُجلٌ مِْنُهْم، فَُرِفَع ذَِلَك إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َخَرَج قَْوٌم ِمَن األَْنَص: بن أَبِي َحثَْمةَ، قَالَ

، "اَنكُْم أَنُْتْمفَأَْيَم:"إِذَنْ َيقُْتلَُنا َيُهوُد، ثُمَّ َيْحِلفُونَ، قَالَ: ، قَالُوا"فَأَْيَماَنُهْم؟:"َما لََنا بَيَِّنةٌ، قَالَ: ، قَالُوا"َبيِّنََتكُْم؟:"فَقَالَ
  .لَْم َنْشَهْد، فََوَداُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالُوا

نَّ َشْيرِ بن َيسَارٍ، أََحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُعبَْيٍد الطَّاِئيُّ، َعْن ُب -٥٤٩٩
أَنَّ َنفًَرا ِمْن قَْوِمِه اْنطَلَقُوا إِلَى َخيَْبَر، فََتفَرَّقُوا ِفيهَا، فََوَجدُوا "َسْهلُ بن أَبِي َحثَْمةَ أَخَْبَرُه: َرُجال ِمَن األَْنصَارِ ُيقَالُ لَُه

َما قََتلَْناُه، َوال َعِلْمَنا، فَاْنطَلَقُوا إِلَى نَبِيِّ اللَِّه صَلَّى : قَالُواقََتلُْتمْ صَاِحَبَنا؟ فَ: أََحَدُهْم قَتِيال، فَقَالُوا ِللَِّذيَن َوَجُدوُه عِْنَدُهْم
ِه ولُ اللََّيا َنبِيَّ اللَِّه، اْنطَلَقَْنا إِلَى َخيَْبَر، فََوَجْدَنا أََحَدَنا قَتِيال، فََتكَلَّمَ أَصَْغُر الْقَْومِ، فَقَالَ َرُس: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُوا
فََيْحِلفُونَ :"َما لََنا ِمْن َبيَِّنٍة، قَالَ: ، قَالُوا"تَأُْتونَ بِالَْبيَِّنِة َعلَى َمْن قََتلَ:"، فَقَالَ لَُهْم"الْكُُبَر الْكُبَُر:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أنْ َيبْطُلَ َدُمُه، فََوَداُه ِمبائٍَة ِمْن إِبِلِ  ال َنْرَضى بِأَْيَماِن الَْيُهوِد، فَكَرَِه نَبِيُّ اللَِّه: ، قَالُوا"لَكُْم
  .الصََّدقَِة
٥٥٠٠-  

للَِّه بن يُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَعَْنبِيُّ، َعْن َماِلٍك ح، َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِط
 رَِجالٍ ِمْن كَُبَراءِ ُيوُسَف، أََنا مَاِلٌك، َعْن أَبِي لَْيلَى بن َعْبِد اللَِّه بن سَْهلٍ، َعْن سَْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ أَنَُّه أَْخَبَرُه، َعْن

ُهْم، فَأََتى ُمحَيَِّصةُ، فَأُْخبَِر أَنَّ َعْبدَ اللَِّه بن سَْهلٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َسْهلٍ وَُمحَيَِّصةَ خََرَجا إِلَى َخْيَبَر ِمْن َجْهدٍ أََصاَب"قَْوِمِه،



َواللَِّه َما قََتلَْناُه، ثُمَّ أَقَْبلَ، حَتَّى قَِدَم : أَْنُتْم َواللَِّه قََتلُْتُموُه، قَالُوا: قَْد قُِتلَ َوطُرَِح ِفي فَِقريٍ أَْو َعْينٍ، فَأََتى َيُهوَد، فَقَالَ
ُحوَيَِّصةُ  فَذَكََر لَُهْم ذَِلَك، فَأَقَْبلَ ُهَو وَأَُخوُه حَُويَِّصةُ َوُهَو أَكَْبُر ِمْنُه َوَعْبُد الرَّْحَمنِ بن سَْهلٍ، فَذََهَب َعلَى قَْوِمِه

يُرِيدُ السِّنَّ، فََتكَلَّمَ "كَبِّْر كَبِّْر:"ةَلََيَتكَلََّم، َوُهَو الَِّذي كَانَ بِخَْيَبَر، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لُِمَحيَِّص
، "إِمَّا أَنْ َيُدوا صَاِحَبكُْم، وإِمَّا أَنْ َيأْذَُنوا بَِحْربٍ:"ُحوَيَِّصةُ، ثُمَّ َتكَلََّم ُمحَيَِّصةُ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إِنَّا َواللَِّه َما قََتلَْناُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ذَِلَك، فَكََتُبوافَكََتَب إِلَْيهِمْ َرسُولُ اللَّهِ َص
فََيْحِلُف :"ال، قَالَ: ، فَقَالُوا"َتْحِلفُونَ وََتسَْتِحقُّونَ َدَم صَاِحبِكُْم؟:"َوَسلََّم ِلُحوَيَِّصةَ َوُمحَيَِّصةَ، َوَعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َسْهلٍ

  لَْيسُوا بُِمْسِلِمَني، فََودَاُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِعْنِدِه، فََبَعثَ: ، قَالُوا"لَكُْم َيُهوُد؟

  .لَقَْد رَكََضتْنِي ِمْنَها َناقَةٌ َحْمَراُء: إِلَيْهِْم مبِائَِة َناقٍَة، َحتَّى أُْدِخلَْت َعلَْيهِْم ِفي الدَّارِ، قَالَ سَْهلٌ
قَاِسمِ بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيحَْيى، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعنِ الْ -٥٥٠١

َيقُوُم اِإلَماُم ُمْستَقْبِلَ الِْقْبلَِة، َوَتقُومُ :"ِفي َصالةِ الَْخْوِف، قَالَُمَحمٍَّد، َعْن صَاِلحِ بن َخوَّاٍت، َعْن َسْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ، 
، فََيْركَُعونَ َألْنفُسِهِْم َركَْعةً، طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم ِمْن ِقَبلِ الَْعُدوِّ، ُوُجوهُُهْم إِلَى الَْعدُوِّ، فَُيَصلِّي بِالَِّذيَن َمَعُه َركَْعةً، ثُمَّ َيقُوُم

كْعَةً، فَهَِي لَهُ ُدونَ َسْجدََتْينِ ِفي َمكَانِهِْم، ثُمَّ َيذَْهُب َهُؤالِء إِلَى َمقَامِ أُولَِئَك، فََيجِيُء أُولَِئَك، فََيْركَُع بِهِْم َرَوَيْسُج
ذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَعا". اثْنََتاِن َولَُهْم َواِحَدةٌ، ثُمَّ َيْركَُعونَ َألنْفُسِهِْم، وََيْسُجُدونَ َسْجَدَتْينِ

ثَْمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َيحَْيى، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ، َعْن أَبِيِه، َعْن صَاِلحِ بن َخوَّاٍت، َعْن َسْهلِ بن أَبِي َح
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 

َبةَ، َحدَّثََنا ثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ح، َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَحدَّ -٥٥٠٢
َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن ُبَشْيرِ بن َيَسارٍ، َعْن سَْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ، أَنّ 

  " .َنَهى َعْن َبْيعِ التَّْمرِ بِالتَّمْرِ، َوَرخََّص ِفي الَْعرَاَيا أَنْ ُيبَاَع بِخَْرِصَها، َيأْكُلَُها أَْهلَُها ُرطًَبا"َوَسلََّم
  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثَنَا -٥٥٠٣

ا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، َحدَّثَنِي ُسفَْيانُ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن ُبشَْيرِ بن َيَسارٍ، َعْن أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََن
خَاصَِّتِه، وَنِْصٌف َبْينَ قََسمَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيَبَر نِْصفَْينِ، نِْصٌف ِلنََواِئبِِه َو:"َسْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ، قَالَ

  " .الُْمْسِلِمَني، فَقََسَمَها َبْينَُهْم َعلَى ثََمانَِيةَ َعَشرَ َسْهًما
، كْرِ بن أَبِي شَْيَبةََحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي ح، َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َب -٥٥٠٤

، َحدَّثَنِي ُبشَْيُر بن َيَسارٍ َموْلَى بين حَارِثَةَ، أَنَّ َراِفَع بن َخدِيجٍ : َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن كَِثريٍ، قَالَ: قَاال
الْمَُزاَبَنِة وَالْمَُزاَبَنةُ التَّْمُر بِالتَّمْرِ، إِال  َنَهى َعنِ"َوَسْهلَ بن أَبِي َحثَْمةَ حدثاه، أن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  " .أَْصحَاَب الَْعرَاَيا فَإِنَُّه قَْد أَِذنَ لَُهْم
بٍ، َعْن بِي َحبِيَحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن يَزِيَد بن أَ -٥٥٠٥

اْجَتنِبُوا الْكَبَاِئرَ :"َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْمْنَبرِ َيقُولُ: ُمَحمَِّد بن سَْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
أَال َتْسأَلُونِي َعْنُهنَّ؟ الشِّْركُ بِاللَِّه، َوقَْتلُ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسكََت النَّاُس فَلَْم يََتكَلَّْم أََحٌد، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّ"السَّْبَع

  " .َبْعدَ الْهِجَْرِةالنَّفْسِ، وَالْفَِراُر ِمَن الزَّْحِف، َوأَكَلُ مَالِ الَْيِتيمِ، َوأَكَلُ الرَِّبا، َوقَذُْف الُْمْحَصَنِة، وَالتَّعَرُُّب 
  ُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ،َحدَّثََنا َعْب -٥٥٠٦



بِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا عَْبُد الْقُدُّوسِ بن َبكْرِ بن ُخنَْيسٍ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج، َعْن َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ، َعْن أَ
كَاَنْت َحبِيَبةُ بنُت سَْهلٍ : ثَْمةَ، َعْن َعمِِّه َسْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ، قَاالَعْمرٍو، َوالَْحجَّاجِ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َح

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َتْحَت ثَابِِت بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ األَْنَصارِيِّ، فَكَرَِهتُْه، َوكَانَ َرُجال ذَِميًما، فََجاَءْت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
ى اللَُّه َعلَْيِه سُولَ اللَِّه، إِنِّي َألَراُه، فَلَْوال َمَخافَةَ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ لََبَزقُْت ِفي َوْجهِِه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلََّيا َر: فَقَالَْت
ْت إِلَْيِه َحِديقَتَُه، َوفَرََّق بَْيَنُهَما، َوكَانَ ذَِلكَ نََعْم، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه، فَرَدَّ: ، قُلُْت"أَتَُردِّيَن َعلَْيِه َحِديقََتُه الَِّتي أَْصَدقَِك؟:"َوَسلََّم

  .أَوَّلَ ُخلْعٍ كَانَ ِفي اِإلْسالمِ 
  .َسْهلٌ أَُبو إِيَاسٍ األَْنَصارِيُّ ثُمَّ السَّاِعِديُّ

َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن : َعُب بن الْمِقَْدامِ، قَالََحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمْص -٥٥٠٧
:  ِفي َمْسجِِدِهْم، فَقَالَإِبَْراهِيَم الَْمدَنِيُّ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، أَنَُّه َجلَسَ إِلَى َجْنبِ إِيَاسِ بن سَْهلٍ األَْنَصارِيِّ ِمْن بين َساِعَدةَ

َألنْ أَُصلَِّي الصُّْبَح، :"ازِمٍ أَال أَُحدِّثَُك، َعْن أَبِي، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَأَقْبِلْ َعلَى َما قَبِلَْت َعلَْيِه َيا أََبا َح
ِفي سَبِيلِ اللَِّه  ِد الْخَْيلِثُمَّ أَْجِلَس ِفي َمجِْلسٍ أَذْكُرُ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس، أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َشدٍّ َعلَى جِيَا

  " .َعزَّ َوَجلَّ
  َسْهلُ بن َحارِثَةَ األَْنَصارِيُّ، كَانَ َينْزِلُ

  .الَْمِديَنةَ
َسْعِد بن سَْعِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا أََنُس بن ِعيَاضٍ، َعْن  -٥٥٠٨
اشَْتكَى قَْوٌم إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّهْم َسكَنُوا دَاًرا َوُهمْ : ْجَرةَ، َعْن سَْهلِ بن َحارِثَةَ األَْنَصارِيِّ، قَالَبن ُع

  " .فََهال َتَركُْتُموَها وَِهَي ذَِميَمةٌ:"َعَدٌد، فَفََنْوا، قَالَ
  .كَْعبٍ، كَانَ َيْنزِلُ الَْمِديَنةََسْهلُ بن َماِلٍك اْبنِ أَِخي 

ثََنا َعِليُّ بن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن إِْسحَاَق الَْوزِيُر اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَمَر بن َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّ -٥٥٠٩
: لُ بن ُيوُسفَ بن َسْهلِ اْبنِ أَِخي كَْعبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَبن ُيوُسَف بن سَِناِن بن َماِلِك بن ُمَسمِّعٍ، َحدَّثََنا سَْه

َها َيا أَيُّ:"اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ لَمَّا قَِدَم النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمدِيَنةَ ِمْن َحجَِّة الَْودَاعِ، َصِعدَ الِْمنَْبَر، فََحِمَد
  " .النَّاُس، إِنَّ أََبا َبكْرٍ لَْم َيُسؤْنِي قَطُّ، فَاْعَرفُوا ذَِلَك لَُه

َوَعْبِد الرَّْحَمنِ َيا أَيَُّها النَّاُس، إِنِّي رَاضٍ َعْن أَبِي َبكْرٍ، َوُعَمَر َوُعثَْمانَ، َوَعِليٍّ، َوطَلَْحةَ، َوالزَُّبيْرِ، َوَسْعٍد، " -٥٥١٠
  ".جِرِيَن اَألوَِّلنيَ رَاضٍ، فَاْعَرفُوا ذَِلَك لَُهْمبن َعْوٍف، َوالُْمهَا

  ".ْم ِمنُْهْمأَيَُّها النَّاُس، اْحفَظُونِي ِفي أَْصحَابِي وَأَصَْهارِي َوأَخَْتانِي، ال َيطْلُبَنَّكُُم اللَُّه بَِمظِْلَمِة أََحٍد ِمْنُه" -٥٥١١
  ".َر َعنِ الُْمْسِلِمَني، وَإِذَا َماتَ أََحٌد ِمْنُهْم فَقُولُوا ِفيِه َخيًْرا َخيًْراَيا أَيَُّها النَّاُس، اْرفَُعوا الُْمْستَْنِك" -٥٥١٢

  َسْهلُ بن َصْخرٍ َوُيقَالُ ُسهَْيلٌ وَالصََّوابُ َسْهلُ كَانَ

  .َينْزِلُ الَْبْصرَةَ
اَألْسوَِد، َحدَّثََنا يُوُسُف بن خَاِلدٍ السَّْمِتيُّ ح،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي -٥٥١٣

بِي، َعْن َجدِّي، َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُنوحِ بن َحْربٍ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن يُوُسَف بن َخاِلٍد السَّمِْتيُّ، َحدَّثَنِي أَ
إِنِّي إِذَا َملَكُْت ثََمَن َعْبٍد فَأَشَْترِي بِِه َعْبًدا، فَإِنَّ الُْجُدوَد ِفي :"ْحَبةٌقَالَ ِلي ُسهَْيلُ بن َصخْرٍ، َوكَاَنتْ لَُه ُص: قَالَ

  " .َنوَاِصي الرَِّجالِ



  .ُسهَْيلُ بن قَْيسٍ األَْنَصارِيُّ، َبْدرِيٌّ اسُْتْشهِدَ َيْوَم أُُحٍد
ِفي "دَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن ُعْرَوةََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َح -٥٥١٤

ْعبِ بن سَوَّاِد بن َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين ُجَشَم بن الَْخْزَرجِ، سَْهلُ بن قَْيسٍ أَبِي الْقَْينِ بن كَ
  ".ةَغَْنمِ بن كَْعبِ بن َسلََم

ا ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيِّبِيُّ، َحدَّثََن -٥٥١٥
ِمْن بين َسوَّادِ بن غَْنمٍ، سَْهلُ بن  ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ"فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ

  ".قَْيسِ بن أَبِي كَْعبِ بن الْقَْينِ
ا ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيِّبِيُّ، َحدَّثََن -٥٥١٦

ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتْشهِدَ َيْوَم أُُحٍد ِمَن األَْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين سَوَّاٍد، َسْهلُ بن "ةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍفُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْب
  ".قَْيسِ بن أَبِي كَْعبِ بن الْقَْينِ

  .َسْهلُ بن َعِديٍّ اَألْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ
٥٥١٧-  

ِفي َتْسِمَيِة َمْن "حَرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألْسوَِد، َعْن ُعْرَوةََحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْ
  ".َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ، ثُمَّ ِمْن بين ُمَعاوَِيةَ بن َعْوِف بن الْخَْزَرجِ، سَْهلُ بن َعِديٍّ

  .اسُْتْشهِدَ َيْوَم بِئْرِ َمُعونَةَ َسْهلُ بن َعاِمرٍ األَْنصَارِيُّ،
ِفي "، َعْن ُعْرَوةََحدَّثََنا ُمَحَمدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد -٥٥١٨

  ".، ثُمَّ ِمْن بين النَّجَّارِ، سَْهلُ بن َعاِمرِ بن َسْعدِ بن َعْمرِو بن ثَِقيٍفَتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد َيْوَم بِئْرِ َمعُوَنةَ ِمَن األَْنَصارِ
ا ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيِّبِيُّ، َحدَّثََن -٥٥١٩

ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتْشهِدَ َيْوَم بِئْرِ َمُعوَنةَ ِمَن اَألْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين النَّجَّارِ، "قَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍفُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُع
  ".َسْهلُ بن َعاِمرِ بن َسْعٍد

  .َسْهلُ بن َعِديٍّ التَِّميِميُّ َحِليُف الْأَْنصَارِ اْسُتشْهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة
ِفي "ْن ُعْرَوةَثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعَحدَّ -٥٥٢٠

  ".يٍّ ِمْن بين َتِميمٍ َحِليٌف لَُهْمَتْسِمَيِة َمنِ اسُْتشْهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة ِمَن األَْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين َعْبِد اَألْشَهلِ، سَْهلُ بن َعِد
  .َسْهلُ بن َعِتيٍك َعقَبِيٌّ

ِفي "، َعْن ُعْرَوةََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد -٥٥٢١
  َبْيَعِة َرُسولَِتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ الَْعقََبةَ ِل

  ".اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن األَْنصَارِ، ثُمَّ ِمْن بين النَّجَّارِ، سَْهلُ بن َعِتيٍك
  .َسْهلٌ الَْبلَوِيُّ َصاِحُب الصَّاَعْينِ الْأَْنصَارِيُّ كَانَ َينْزِلُ الَْمدِيَنةَ

ا ُعَمُر بن ُزرَاَرةَ الَْحَدثَيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََن -٥٥٢٢
َرَج اِفقُونَ َحدَّثَتَْها، أَنَُّه َخالَْبلَوِيُّ، َعْن َجدَِّتِه بنِت َعِديٍّ، أَنَّ أُمََّها َعِمَريةَ بنتَ َسْهلٍ صَاِحبِ الصَّاَعْينِ الَِّذي لََمَزُه الُْمَن

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ ِلي : مَّ قَالَبَِزكَاِتهِ بِصَاعٍ ِمْن َتْمرٍ، وَباْبَنِتِه َعِمَريةَ، َحتَّى أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصبَّ، ثُ
: ِة، َوَتْمَسُح َرأْسََها، فَإِنَُّه لَْيَس ِلي َولٌَد غَْيرََها، قَالَْتَتْدُعو اللََّه ِلي َولََها بِالَْبَركَ: قَالَ"َوَما ِهَي؟:"إِلَْيَك حَاَجةً، قَالَ



اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى  فََوَضَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه َعلَيَّ، فَأُقِْسُم بِاللَِّه لَكَأَنَّ َبْرَد َيِد َرسُولِ
  . كَبِِدي

  .َسْهلُ بن َسْعٍد السَّاِعِديُّ
  .ِذكُْر ِسنِّ سَْهلِ بن َسْعٍد َوَوفَاتِِه

ُتُوفَِّي َسْهلُ بن سَْعٍد وَُيكَْنى أََبا :"َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ -٥٥٢٣
  ".َسَنةَ إِْحَدى َوِتْسِعَني َوِسنُّهُ ِستٌّ وَِتْسُعونَ َسَنةً الَْعبَّاسِ، بِالَْمِديَنِة

مَاَت سَْهلُ بن سَْعٍد السَّاِعِديُّ َسَنةَ إِْحَدى :"َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، قَالَ -٥٥٢٤
  ".َوِتْسِعَني
  ِعيَسى بن الُْمْنِذرِ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن َحدَّثََنا ُموَسى بن -٥٥٢٥

وَكَانَ قَْد رَأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"قَالَ َسْهلُ بن سَْعٍد: َناِفعٍ، أََنا ُشعَْيُب بن أَبِي َحْمَزةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ
  ".كََر أَنَُّه اْبُن خَْمَس َعْشَرةَ َسَنةً َيْوَم ُتُوفَِّي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَسِمَع ِمْنُه، َوذَ

دِ لرَّْحَمنِ بن خَاِلَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َعْبُد ا -٥٥٢٦
َوكَانَ قَْد َرأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسِمَع ِمْنُه، وَأَنَّهُ "قَالَ سَْهلُ بن َسْعٍد،: بن ُمَساِفرٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، قَالَ

  ".اْبُن َخْمَس َعْشَرةَ َسَنةً َيْوَم ُتوُفَِّي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َهاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي يُوُنُس،  -٥٥٢٧

َم َوُهَو اْبُن َخْمَس َعشَْرةَ َسَنةً ِفي وَقَْد أَْدَرَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:"قَالَ َسْهلُ بن َسْعٍد األَْنصَارِيُّ: ِشَهابٍ، قَالَ
  ".َزَمانِِه

َنا َعْبدُ الَْحِميِد، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن، َحدَّثَ -٥٥٢٨
ُه كَانَ ِفي َمْجِلسِ قَْوِمِه، َوُهَو ُيَحدِّثُُهْم َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنَّ

لَْيِه َوَسلََّم، اْنظُرْ إِلَْيهِْم، أَُحدِّثُُهْم َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع:"َوَبْعضُُهْم ُمقْبِلٌ َعلَى بَْعضٍ يََتَحدَّثُونَ، فََغِضَب، ثُمَّ قَالَ
  َعمَّا َرأَْت َعْيَناَي َوَسِمَعْت أُذَُناَي، َوَبْعضُُهْم ُمقْبِلٌ َعلَى بَْعضٍ، أََما َواللَِّه َألْخُرَجنَّ ِمْن َبيْنِ

َما بِكَ جَِهاٌد، :"، قُلُْت"َسبِيلِ اللَِّهأَذَْهُب فَأَُجاِهُد ِفي :"قَالَ"أَْيَن َتذَْهُب؟:"، قُلُْت لَُه"أَظُْهرِكُْم، ثُمَّ ال أَْرجِعُ إِلَْيكُمْ أََبًدا
َيا أََبا َحازِمٍ، :"فَقَالَ"َوَما َتْسَتْمِسُك َعلَى الْفََرسِ، َوَما َتْستَِطيُع أَنْ َتضْرَِب بِالسَّْيِف، َوَما َتْستَِطيُع أَنْ َتطَْعَن بِالرُّْمحِ؟

فَذََهَب لََعْمرِي فََما َرَجَع إِال : ، قَالَ"ابِرٌ أَْو َحَجٌر، فَيَْرُزقُنِي اللَُّه الشََّهاَدةَأَذَْهُب فَأَكُونُ ِفي الصَّفِّ، فَيَأِْتينِي َبيَْنُهْم َع
  .َمطُْعوًنا 
ِد بن َعْن ُمَحمََّحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ،  -٥٥٢٩

  ".أَنَّهُ أَْحَصَن َسْبِعَني امَْرأَةً، فإِمَّا ِمْتَن، أَْو فَاَرَق، َولَْم َيَر بِذَِلَك"َعْجالنَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد،
  .ِممَّا أَْسَندَ سَْهلُ بن َسْعٍد

  .أَُبو ُهرَْيَرةَ َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد
بَْراِهيَم الصَّوَّاُف التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِ -٥٥٣٠

لِ بن سَْعٍد ، َعْن َسْهُمَحمٍَّد الزُّهْرِيُّ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماِعيلَ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َيْحَيى، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ
ال ُيشْهَِرنَّ أََحُدكُْم َعلَى أَِخيِه بِالسَّْيِف، لََعلَّ الشَّْيطَانَ َينْزِعُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: السَّاِعِديِّ قَالَ



  " .ِفي َيِدِه، فََيقََع ِفي ُحفَْرٍة ِمْن ُحفَرِ النَّارِ
  .َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ

 ثَابُِت بن قَْيسٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن يَزِيدَ الُْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْغْصنِ -٥٥٣١
  َسِمعَ َسِعيدَ بن: أَنَُّه

َحَضرَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزوََّج َرُجال َعلَى سُوَرَتْينِ ُيِعلُِّمُهَما  أَنَُّه"الُْمسَيِّبِ، ُيَحدِّثُ َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد،
  ".ِمَن الْقُْرآِن

  .َما َرَوى الزُّْهرِيُّ َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد
َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنَّ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن -٥٥٣٢

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْدًرى، فَقَالَ َرُجال اطَّلََع َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ُسْتَرِة الُْحجَْرِة، َوِفي َيِد النَّبِيِّ َصلَّى ال
لَْو أَْعلَُم أَنَّ َهذَا َيْنَتظُِرنِي حَتَّى آِتيَُه، لَطََعْنُت بِالِْمْدَرى ِفي َعْينِِه، وََهلْ جُِعلَ االْستِئْذَانُ :"ْيِه َوَسلََّمالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَ
  " .إِال ِمْن أَْجلِ الَْبَصرِ

ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا  -٥٥٣٣
أَنَّ َرُجال اطَّلََع َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الُْحْجَرِة، َوِفي َيِد النَّبِيِّ ، الزُّْهرِيِّ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد أَْخَبَرُه 

لَْو أَْعلَُم أَنَّ َهذَا َيْنتَِظرُنِي حَتَّى آِتَيُه، لَطََعْنُت بِالِْمْدَرى ِفي َعْيَنْيِه، وََهلْ جُِعلَ :"َوَسلََّم ِمْدًرى، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  ".االْسِتئْذَانُ إِال ِمْن أَْجلِ الَْبَصرِ

لَّْيثِ بن َسْعٍد ح، َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب بن َيحَْيى، َعنِ ال -٥٥٣٤
أَنَّ سَْهلَ بن َسْعدٍ صَاِحَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي اْبُن ِشَهابٍ 

  ُجالَوَسلََّم أَْخَبَرُه، أَنَّ َر

ِه َوَسلََّم ِمْدًرى َيُحكُّ بِهِ اطَّلََع ِمْن ُجْحرٍ ِفي َبابِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي
ْعلَُم أَنََّك َتْنتَِظرُنِي، لَطَعَْنُت بِِه ِفي َعْينَِك، إِنََّما جُِعلَ لَوْ أَ:"رَأَْسُه، فَلَمَّا َرآُه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".االْسِتئْذَانُ ِمْن ِقَبلِ الَْبصَرِ
: قَاال َشْيَبةَ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ح، َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي -٥٥٣٥

اطَّلَعَ َرُجلٌ ِمْن ُحجَْرِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت سَْهلَ بن سَْعٍد، َيقُولُ: َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ، قَالَ
لَْو أَْعلَُم أَنَّكَ َتْنَتظُِرنِي، لَطََعْنُت بِِه ِفي َعيْنَِك، :"فَقَالَ َوَسلََّم، َوَمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْدًرى َيُحكُّ بِِه َرأْسَُه،

َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن إِبَْراِهيمَ ". إِنََّما جُِعلَ االْستِئْذَانُ ِمْن أَْجلِ الَْبَصرِ
  .َحدَّثََنا َعمِّي، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َسْهلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهبن َسْعٍد، 
رِيِّ، َعْن ، َعنِ الزُّْهَحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الَْبابِلِْتيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ -٥٥٣٦

هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسْهلِ بن َسْعٍد، أَنَّ َرُجال اطَّلََع ِفي ُجْحرٍ ِفي بَابِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَرسُولُ اللَّ
  لَْو َعِلْمُت أَنََّك َتْنَتظُِرنِي، لَطََعْنُت بِِه ِفي:"لََّمَوَسلََّم َيُحكُّ َرأَْسهُ بِِمْدًرى، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  ".َعْينَِك، إِنََّما ُجِعلَ االْستِئْذَانُ ِمْن أَْجلِ الَْبَصرِ
خَْبرَنِي ُيوُنُس، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَ -٥٥٣٧



ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، أَنَّ سَْهلَ بن َسْعدٍ السَّاِعِديَّ أَخَْبَرُه، أَنَّ َرُجال اطَّلََع ِفي ُجْحرٍ ِمْن بَابِ َرسُولِ اللَّ
لُ، أَْو َيُحكُّ بِهِ رَأَْسُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْدًرى يَُرجِّ

  ".لَْو أَْعلَُم أَنََّك َتْنَتظُِرنِي، لَطََعْنُت بِِه ِفي َعيْنَِك، إِنََّما ُجِعلَ اِإلذْنُ ِمْن أَْجلِ الَْبَصرِ:"َوَسلََّم
يُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن سَْهلِ بن َسْعدٍ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِط -٥٥٣٨

ُحكُّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْدًرى َي أَخَْبَرُه، أَنَّ َرُجال اطَّلََع ِفي ُجْحرٍ ِفي َبابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمَع النَّبِيِّ َصلَّى
أَوْ "لَْو أَْعلَُم أَنََّك َتْنَتظُِرنِي، لَطََعْنُت بِِه ِفي َعيْنَِك، إِنََّما ُجِعلَ السِّْتُر ِلِإلذِْن:"بِِه رَأَْسُه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".ِمْن أَْجلِ النَّظَرِ:"قَالَ
َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُعثَْمانَ الِْكَساِئيُّ، : َوُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن مَْنَدِه اَألْصَبَهانِيُّ، قَاال َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َزكَرِيَّا -٥٥٣٩

هُ َبْيَنَما النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ: َحدَّثََنا َيحَْيى بن ِعيَسى، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُحجَْرِتِه َمَعُه ِمْدًرى، ُيَسرُِّح بِهِ ِلْحَيَتُه، إِذْ َجاَء إِْنَسانٌ فَاطَّلََع ِمْن ُجْحرٍ ِفي

بَِهذَا الِْمْدَرى َعيَْنَك، إِنََّما ُجِعلَ لَْو أَْعلَُم أَنََّك تَْنَتِظرُنِي، لَفَقَأُْت :"ُحْجَرِتِه، فَأَْبَصَرهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالَ
  .ُمَحمَُّد بن أَبِي حَفَْصةَ: أَُبو َسلََمةَ َهذَا َرَوى َعْنُه ُسفَْيانُ ُهَو". اِإلذْنُ ِمْن أَْجلِ الَْبَصرِ

دَِّميُّ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد، َحدَّثََنا َزْمَعةُ بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَ -٥٥٤٠
َوَسلََّم، َوَمَع َرسُولِ اللَِّه  َصاِلحٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنَّ َرُجال اطَّلََع ِمْن ُجْحرٍ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

لَْو أَنِّي أَْعلَُم أَنََّك َتْنظُُر، لَقُْمتُ َحتَّى أَطَْعَن بِِه ِفي َعْينَِك، إِنََّما :"ًرى َيُحكُّ بِِه َرأَْسُه، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْد
  ".ُجِعلَ اِإلذْنُ ِمْن أَْجلِ الَْبَصرِ

اَتُب الُْعَمرِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديَن بن َسْعٍد، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى كَ -٥٥٤١
اطَّلََع َعلَى َرسُولِ : ُيوُنَس بن يَزِيَد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمٍ الزُّهْرِيُّ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ

َيِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُعوٌد أَْو ِمْدًرى، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ، َوِفي
  ".لَْو أَْعلَُم أَنََّك َتنْظُرُنِي، لَفَقَأُْت َعْيَنَك:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

دَّثََنا أَُبو خَْيثََمةَ ُزَهْيُر بن حَْربٍ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْبَراهِيَم بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َنْصرِ بن ُحَمْيٍد الْبَزَّاُز، َح -٥٥٤٢
  َسْعٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َصاِلحٍ، َعْن كَْيَسانَ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، أَنَّ سَْهلَ بن َسْعٍد

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْدًرى أَخَْبَرُه، أَنَّ َرُجال اطَّلََع ِمْن ُجْحرٍ ِفي بَابِ النَّبِيِّ َصلَّ
إِنََّما  لَْو أَْعلَُم أَنَّكَ ُتْبِصرُنِي، لَطَعَْنُت بِِه ِفي َعْينَِك،:"َيُحكُّ بِِه َرأَْسُه، فَلَمَّا َرآُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".ُجِعلَ االْسِتئْذَانُ ِمْن أَْجلِ الَْبصَرِ
ْيَمانَ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َصَدقَةَ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َمْسعُوٍد الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ُسلَ -٥٥٤٣

َنظََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َرُجلٍ َيْنظُُر ِفي : ْعٍد، قَالَُعَمَر بن َسِعيٍد، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َسْهلِ بن َس
بِِه ِفي لَْو أَْعلَُم أَنَّكَ ُتْبِصرُنِي، لَطَعَْنُت :"َبْيِتِه، َوِفي َيِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْدًرى ُيَرجِّلُ بِهِ رَأَْسُه، فَقَالَ

  ".َعْينَِك
َمةُ بن َرْوحٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعزِيزٍ اَأليِْليُّ، َحدَّثََنا َسال -٥٥٤٤

ال اطَّلََع ِمْن ُجْحرٍ ِفي َبابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى َعْن َعِقيلٍ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، أَْخبََرنِي سَْهلُ بن َسْعٍد السَّاِعِديُّ، أَنَّ َرُج
لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْدًرى ُيَرجِّلُ بِِه َرأْسَُه، فَقَالَ



  ".َك َتْنظُرُنِي، لَطََعْنُت بِِه ِفي َعْينَِك، إِنََّما ُجِعلَ اِإلذْنُ ِمْن أَْجلِ النَّظَرِلَْو أَْعلَُم أَنَّ:"َوَسلََّم
  .َباٌب

  عَنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن ُجرَْيجٍ، أَْخبََرنِي اْبُن شَِهابٍ، -٥٥٤٥

 َصلَّى َوَعنِ السُّنَِّة فيها، َعْن َحدِيِث سَْهلِ بن َسْعدٍ أَِخي بين َساِعَدةَ، أَنَّ َرُجال ِمَن األَْنصَارِ َجاَء إِلَى النَّبِيِّالُْمالَعَنِة، 
َتقُْتلُوَنُه، أَْم كَْيَف َيفَْعلُ؟ فَأَْنَزلَ اللَُّه َيا َرسُولَ اللَِّه، أََرأَْيَت َرُجال َوَجَد َمَع امَْرأَِتِه َرُجال أَيَقُْتلُُه فَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

قَْد قََضى اللَّهُ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَعزَّ َوَجلَّ ِفي شَأْنِِه َما ذُِكَر ِفي الْقُْرآِن ِمْن أَْمرِ الْمَُتالِعَنْينِ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
كَذَْبُت َعلَْيَها َيا َرسُولَ اللَِّه إِنْ : فََتالَعَنا ِفي الَْمْسجِِد، َوأََنا َشاِهٌد، فَلَمَّا فََرغَا، قَالَ :، قَالَ"ِفيَك َوِفي اْمرَأَِتَك

اَرقََها ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى لتَّالُعنِ، فَفَأَْمَسكُْتَها، فَطَلَّقََها ثَالثًا قَْبلَ أَنْ َيأُْمَرُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِحَني فََرغَا ِمَن ا
، َوقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "ذَِلكَ التَّفْرِيُق َبْيَن كُلِّ مَُتالِعَنْينِ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ا، كَأَنَُّه َوحََرةٌ، فَال أَُراَها إِال قَدْ َصَدقَْت َوكَذََب َعلَْيَها، َوإِنْ َجاَءْت بِِه أَْسَوَد أَْعَينَ إِنْ َجاَءتْ بِِه أَُحْيِمَر قَِصًري:"َوَسلََّم
  .، فََجاَءْت بِِه َعلَى الَْمكْرُوِه ِمْن ذَِلَك "ذَا أَلَْيَتْينِ، فَال أَُراُه إِال قَْد َصَدَق َعلَْيَها

الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك ح، َوَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد -٥٥٤٦
َتى عَاِصمَ بن أَنَّ ُعَوْيِمَر بن أَْشقََر الَْعْجالنِيَّ أَ، ُيوُسَف، أََنا مَاِلٌك، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، أَنَّ سَْهلَ بن َسْعدٍ السَّاِعِديَّ أَخَْبَرُه 

  َعِديٍّ اَألْنصَارِيَّ، فَقَالَ

ا عَاِصُم َعْن ذَِلكَ َرسُولَ َيا عَاِصُم أَرَأَْيَت َرُجال َوَجَد َمَع اْمرَأَِتِه َرُجال، أََيقُْتلُُه فََتقُْتلُوَنُه، أَْم كَْيَف َيفَْعلُ؟، َسلْ ِلي َي: لَُه
أَلَ َعاِصٌم َعْن ذَِلَك َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَرَِه الَْمسَاِئلَ َوعَاَبَها، َحتَّى اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََس

َيا عَاِصُم، : ٌر، فَقَالَاُه ُعَوْيِمكَُبَر َعلَى َعاِصمٍ َما سَأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َرَجَع َعاِصٌم إِلَى أَْهِلِه أََت
لَْم تَأْتِنِي بَِخْيرٍ قَطُّ، قَْد كَرَِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َماذَا قَالَ لََك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَقَالَ َعاِصمٌ ِلُعَوْيِمرٍ

َواللَِّه ال أَنَْتهِي حَتَّى أَْسأَلَُه َعنَْها، فَأَقَْبلَ ُعَوْيِمٌر، َحتَّى أََتى : ا، فَقَالَ ُعَوْيمٌِراللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْسأَلَةَ الَِّتي سَأَلُْتُه َعْنَه
هِ َرُجال َيا َرُسولَ اللَِّه، أََرأَْيَت َرُجال َوَجَد َمَع امَْرأَِت: َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي َوَسِط النَّاسِ، فَقَالَ

قَْد أَنَْزلَ ِفيَك َوِفي صَاِحبَِتَك، فَاذَْهْب فَائْتِ :"أََيقُْتلُُه فََتقُْتلُوَنُه أَْم كَْيَف َيفَْعلُ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
كَذَْبتُ : ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا فََرغَا، قَالَ ُعَوْيِمٌرفََتالعََنا َوأََنا َمَع النَّاسِ عِْنَد َرسُولِ اللَّ: ، فَقَالَ سَْهلٌ"بَِها

فَكَاَنْت :"َوَسلََّم، قَالَ اْبُن ِشهَابٍَعلَْيَها إِنْ أَْمَسكُْتهَا، فَطَلَّقََها ُعَوْيِمٌر ثَالثًا قَْبلَ أَنْ َيأُْمَرُه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن أَْسَماءٍ،". الْمَُتالِعَنْينِ ُسنَّةَ

 َرُه، أَنَّ ُعَوْيِمًرا ِمْنَحدَّثََنا جَُوْيرَِيةُ بن أَْسَماٍء، َعْن َماِلِك بن أََنسٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، أَنَّ َسْهلَ بن سَْعٍد السَّاِعِديَّ أَْخَب
َيا عَاِصُم، أََرأَْيتَ َرُجال َوَجَد َمَع امَْرأَِتِه َرُجال، أَيَقُْتلُُه فََتقُْتلُوَنُه أَْم كَْيَف : بين الَْعْجالِن أََتى َعاِصَم بن َعِديٍّ، فَقَالَ

  .َر َنحَْوُهَيْعَملُ؟ فََسلْ ِلي َعْن ذَِلَك َيا َعاِصمُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكَ
َنا اَألْوَزاِعيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثَ -٥٥٤٧

: َم بن َعِديٍّ َوكَانَ َسيَِّد بين الَْعْجالِن، فَقَالََحدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد السَّاِعِديِّ، أَنَّ ُعَوْيمًِرا أََتى عَاِص
َسلْ ِلي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : كَْيَف َتقُولُ ِفي َرُجلٍ َوَجَد َمَع امَْرأَِتهِ َرُجال، أََيقُْتلُُه فََتقُْتلُوَنُه، أَْم كَْيَف َيْصَنُع؟ َوقَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، َرُجلٌ َوَجَد َمَع امَْرأَِتهِ َرُجال، : اِصٌم النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك، فَأََتى َع



إِنَّ : سَأَلَُه ُعَوْيِمٌر، فَقَالَفَكَرَِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمَساِئلَ، فَ: أََيقُْتلُُه فََتقُْتلُوَنُه، أَْم كَْيَف َيْصَنُع؟ قَالَ
َواللَِّه ال أَنَْتهِي َحتَّى أَْسأَلَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَرَِه الَْمسَاِئلَ َوعَاَبَها، قَالَ ُعَوْيمٌِر

َيا َرسُولَ اللَِّه، َرُجلٌ َوَجَد َمَع اْمرَأَِتِه َرُجال، أََيقُْتلُُه فََتقُْتلُوَنُه، أَْم : ْيِمٌر، فَقَالَفََجاَء ُعَو: َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك، قَالَ
  كَْيَف َيْصَنُع؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى

ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالُْمالَعَنِة بَِما ، وأَمَرُهَما َرُس"قَدْ أُنْزِلَ الْقُْرآنُ ِفيَك َوِفي َصاحَِبِتَك:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَكَاَنْت ُسنَّةً ِلَمْن َجاءَ : َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنْ َحَبسُْتَها فَقَْد ظَلَْمُتَها، قَالَ: َبيََّنَها اللَُّه ِفي ِكَتابِِه، فََتالَعنَا، ثُمَّ قَالَ

انْظُُروا، فَإِنْ َجاَءْت بِِه أَْسَحَم أَدَْعَج َعِظيَم األَلَْيَتْينِ :"َن الْمَُتالِعَنْينِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَبْعَدُهَما ِم
ِمَر، كَأَنَُّه َوَحرَةٌ، فَال أَْحَسُب ُعَوْيمًِرا إِال َخَدلََّج السَّاقَْينِ، فَال أَْحَسبُ إِال ُعَوْيِمٌر قَدْ َصَدَق َعلَْيَها، َوإِنْ َجاَءْت بِِه أَُحْي

فََجاَءتْ بِِه َعلَى النَّْعِت الَِّذي نََعَت َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َتْصِديقِ ُعَوْيِمرٍ، : ، قَالَ"قَْد كَذََب َعلَْيَها
  .َوكَانَ َنَسُب َهذَا إِلَى أُمِِّه

َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي : ثََنا َوُمَحمَّدُ بن َيْحَيى الَْمْرَوزِيُّ، ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ قَاالَحدَّ -٥٥٤٨
تَ َرُجال َوَجَد َمَع امَْرأَِتهِ أََرأَْي: ِذئْبٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنَّ ُعَوْيِمًرا َجاَء إِلَى َعاِصمِ بن َعِديٍّ، فَقَالَ
َسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َرُجال، فََيقُْتلُُه فََتقُْتلُوَنُه بِِه، َسلْ َيا عَاِصمُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاَء َعاِصٌم، فَ

: فَأَْخَبَرُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَرَِه الَْمسَاِئلَ َوَعاَبَها، فَقَالَ ُعَوْيِمٌرَوَسلََّم، فَكَرِهَ الَْمَساِئلَ َوَعاَبهَا، فََرَجَع، 
  فََواللَِّه آلِتَينَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاَء َوقَْد أُنْزِلَ الْقُْرآنُ

، فََدَعاُهَما "قَْد أُْنزِلَ ِفيكُْم قُْرآنٌ:"يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَخلَْف َعاِصمٍ، فََسأَلَ النَّبِ
َمرَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَذَْبُت َعلَْيَها َيا َرُسولَ اللَِّه إِنْ أَْمَسكُْتَها فَفَاَرقََها َوَما أَ: فََتقَدََّما فََتالَعنَا، ثُمَّ قَالَ

اْنظُرُوا، فَإِنْ َجاَءْت بِِه أَْحَمَر قَِصًريا مِثْلَ :"بِِفَراِقهَا، فَجََرْت ُسنَّةُ الْمُتالِعَنْينِ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، "ْيَها، َوإِنْ َجاَءتْ بِِه أَْسَحَم أَْعَيَن ذَا أَلَْيَتْينِ، فَال أَْحَسُبُه إِال قَْد َصَدَق َعلَْيهَاالَْوْحَرِة، فَال أَُراُه إِال قَْد كَذََب َعلَ
  .فََجاَءْت بِِه َعلَى اَألْمرِ الَْمكُْروِه

ْيثُ، َحدَّثَنِي َعِقيلٌ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّ -٥٥٤٩
َيا َرسُولَ : إِنَّ َرُجال ِمَن األَْنَصارِ َجاَء َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ِشَهابٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد أَنَُّه قَالَ

ُتلُُه؟ فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي َشأْنِِه َما ذُِكَر ِفي الْقُْرآِن ِمَن التَّالُعنِ، اللَِّه، أَرَأَْيَت َرُجال َوَجَد َمَع اْمرَأَِتِه َرُجال أََيقْ
كَاَنِت فََتالَعَنا َوأََنا َشاِهٌد، ثُمٌّ فَاَرقََها ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَ: قَالَ"قَْد قُِضَي ِفيَك َوِفي امَْرأَِتَك:"فَقَالَ

ُيْدَعى إِلَى أُمِِّه، ثُمَّ جََرِت السُّنَّةُ السُّنَّةُ َبْعُد ِفيهَِما أَنْ ُيفَرََّق َبْيَن الُْمَتالعَِنْينِ، َوكَاَنتْ َحاِمال فَأَْنكَرَ َحْملََها، فَكَانَ اْبُنَها 
  ا، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بنِفي الِْمريَاِث، أَنَُّه يَرِثَُها اْبنَُها َوتَرِثُ ِمْنُه َما فُرَِض لََه

سَْعٍد، َعْن َعِقيلٍ َوقُرَّةَ  َعْبِد الرَّحِيمِ بن ُنَمْيرٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُعفَْيرٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َعِقيلٍ َورِْشِديَن بن
َرُجال ِمَن األَْنَصارِ َجاَء إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  أَنَّ، بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد 

  .أََرأَْيتَ َرُجال َوَجَد َمَع امَْرأَِتِه َرُجال، فَذَكََر َنْحَو َحِديثِ أَبِي صَاِلحٍ، َعنِ اللَّْيِث، َعْن َعِقيلٍ: َوَسلََّم، فَقَالَ
َألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ ا -٥٥٥٠

لَى اْنطَِلْق بنا إِ: يٍّأَنَّ اْبَن شَِهابٍ كََتبَ َيذْكُُر، أَنَّ سَْهلَ بن سَْعٍد أَْخَبَرُه، أَنَّ ُعَويِْمًرا قَالَ الْبنِ َعمِِّه َعاِصمِ بن َعِد



أََرأَْيَت لَْو أَنِّي َوَجْدُت ِعْندَ أَْهِلي َرُجال، أَقُْتلُُه؟، فَكَرَِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
أََرأَْيتَ إِنْ َوَجْدُت ِعْنَد أَهِْلي : َوإِنْ كَرَِه، فَأََتاُه ُعَوْيِمٌر، فَقَالََألذْكَُرنَّ ذَِلَك لَُه : َعلَْيِه َوَسلََّم قَْولَُه، فََرَجَع، فَقَالَ ُعَوْيمٌِر

إِنِّي قَِد افْتََرْيُت َعلَْيَها، فَفَرََّق َبيَْنُهَما، : ، فََجاَء بَِها فََتالَعنَا، ثُمَّ قَالَ"ائِْت َباْمرَأَِتَك فَإِنَُّه قَْد َنَزلَ ِفيكُمَا:"َرُجال، فَقَالَ
  ".فَكَاَنْت ُسنَّةً ِفي الُْمْسِلِمَني ِفَراقُُه إِيَّاَها:"الَ اْبُن شَِهابٍقَ

  حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الكشي، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، ح -٥٥٥١
َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعدٍ أَنَّهُ َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن سَْعٍد، : َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، قَاال

  َجاَء ُعَوْيمٌِر: أَخَْبَرُه، قَالَ

َيا َعاِصُم، َسلْ ِلي َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َرُجلٍ َوَجَد َمَع امَْرأََتهِ : الَْعْجالنِيُّ إِلَى َعاِصمِ بن َعِديٍّ، فَقَالَ
َعاَب الَْمسَاِئلَ، لَُه، أَُيقَْتلُ بِِه، أَْم كَْيَف َيصَْنُع؟ فََسأَلَ َعاِصٌم َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عْن ذَِلَك، فََرُجال فَقََت

بِخَْيرٍ، سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى  َما َصنَْعُت؟ إِنََّك لَمْ َتأِْت: َيا َعاِصُم َما َصنَْعَت؟ فَقَالَ: َوكَرَِهُه، فََجاَء ُعَوْيِمٌر، فَقَالَ
َواللَِّه آلِتَينَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََألسْأَلَنَُّه، فَأََتاُه فََوَجَدُه : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعاَب الَْمَساِئلَ، فَقَالَ ُعَوْيمٌِر

لَِئنِ اْنطَلَقُْت بَِها لَقَدْ : َدَعاُهَما َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَالَعَن َبيَْنُهَما، فَقَالَ ُعَوْيِمٌرقَْد أُنْزِلَ َعلَْيِه ِفيهَِما، فَ
فَصَاَرتْ ُسنَّةَ الُْمَتالعَِنْينِ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ اْبُن ِشهَابٍ. كَذَْبُت َعلَْيَها، فَفَاَرقََها قَْبلَ أَنْ َيأُْمَرُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

انْظُُروَها، فَإِنْ َجاَءْت بِِه أَْسَحَم أَدَْعَج الَْعْيَنْينِ َعِظيَم األَلَْيَتْينِ، فَال أُرَاُه إِال قَدْ :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، فََجاَءْت بِِه َعلَى النَّْعِت الَْمكْرُوِه، وَاللَّفْظُ "ْيِمَر كَأَنَُّه َوَحرَةٌ، فَال أَُراهُ إِال كَاِذًباَصَدَق َعلَْيَها، َوإِنْ َجاَءْت بِِه أَُح

  .ِلَحدِيِث الُْحمَْيِديِّ
ثََنا فُلَْيحُ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْبَراهِيَم بن َعْنَبرٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، َحدَّ -٥٥٥٢

  الزُّْهرِيِّ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد السَّاِعِديِّ، أَنَّ َرُجال أََتى َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ُتلُوَنُه بِِه، أَْم كَْيَف َيفَْعلُ بِِه؟ فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َيا َرُسولَ اللَِّه، أََرأَْيَت َرُجال َرأَى َمَع اْمرَأَِتِه َرُجال، أََيقُْتلُُه فََتقْ: َوَسلََّم، فَقَالَ
قَْد قُِضَي ِفيَك َوِفي :"َوَجلَّ ِفيهَِما َما ذُِكَر ِفي الْقُْرآِن ِمَن التَّالُعنِ، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنْ أَْمَسكُْتَها، فَقَدْ : ا َشاِهٌد ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَفََتالَعَنا، وَأََن: ، قَالَ"اْمرَأَِتَك
فَأَْنكَرَ َحْملََها، َوكَانَ ال، كَذَْبُت َعلَْيَها، فَفَاَرقََها، فَجََرِت السُّنَّةُ َبْعُد ِفيهَِما أَنْ يُفَرَّقَ َبْيَن الْمَُتالِعَنْينِ، َوكَاَنْت َحاِم

  .ُيْدَعى إِلَيَْها، َوجََرِت السُّنَّةُ َبْعُد ِفي الِْمريَاِث، أَنْ َيرِثََها فََترِثَ ِمْنُه َما فََرضَ اللَُّه لَهَا
ثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي ِعَياضُ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّ -٥٥٥٣

أَنَّ الُْمالِعَن طَلَّقََها ثَالثَ َتطِْليقَاٍت ِعْنَد َرُسولِ "بن َعْبِد اللَِّه الِْفْهرِيُّ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد السَّاِعِديِّ،
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَانَ َما ُصنَِع عِْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَنْفَذَُه َرُسولُ

ِعَنْينِ أَنْ َحَضْرُت َهذَا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََمَضِت السُّنَّةُ َبْعُد ِفي الْمَُتال:"، قَالَ سَْهلٌ"َوَسلََّم ُسنَّةً
بِئَْس َعْبدُ اللَِّه أََنا إِنْ كَذَْبُت ِعْندَ : َوقَالَ الرَُّجلُ ِعْنَد ذَِلَك:"، قَالَ اْبُن ِشهَابٍ"ُيفَرََّق َبْيَنُهمَا، ثُمَّ ال َيْجَتِمَعاِن أََبدًا

  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

  ".َعلَْيِه َوَسلََّم، وَتَحمَّلُْت ِفْريَةً
َعنِ اْبنِ دَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي يُوُنُس، َح -٥٥٥٤



ِه َوَسلََّم، وَأََنا اْبُن َخْمسَ َحضَْرُت ِلعَاَنُهَما ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي: ِشَهابٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد السَّاِعِديِّ، قَالَ
: ، َوقَالَ"فَطَلَّقََها ثَالثًا:"َيا َرُسولَ اللَِّه، كَذَْبُت َعلَْيَها إِنْ أَْمَسكُْتَها، قَالَ: َعْشَرةَ َسَنةً، فَلَمَّا فََرغَا ِمْن َتالُعنِهَِما، قَالَ
  .َمرَّْت َحاِمال، َوكَانَ الَْولَدُ إِلَى أُمِِّه َواللَِّه لَِئْن كَذَْبُت، لَقَْد َتَحمَّلُْت ِفْرَيةً، ثُمَّ

 ح، َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمَُّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن إِْسَماعِيلَ بن ُمَجمِّعٍ -٥٥٥٥
بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َعْن إِْبَراِهيَم بن إِْسَماِعيلَ يَْعنِي  بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد

 َجاَء ُعَوْيِمٌر، َرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ ِمْن بين الَْعْجالِن، إِلَى عَاِصمِ بن: اْبَن ُمَجمِّعٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
أَرَأَْيَت َرُجال َوَجَد َمَع اْمرَأَِتِه َرُجال فَقََتلَُه، أَتَقُْتلُوَنُه، أَْم كَْيَف َيْصَنُع؟ : َسلِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعِديٍّ، فَقَالَ

إِنََّك لَمْ َتأْتِنِي بَِخْيرٍ قَطُّ، َسأَلْتُ : ُت؟ فَقَالَ َعاِصٌمَيا عَاِصُم، َما َصَنْعَت ِفيَما قُلْ: فَلَبِثَ الرَُّجلُ شَْيئًا، ثُمَّ َجاَء، فَقَالَ
ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعاَب الَْمسَاِئلَ، فَلَْم ُتِقرَُّه نَفُْسُه، حَتَّى َجاَء إِلَى َرسُولِ اللَّ

  ا قَالَلَُه ِمثْلَ َم

، فََدَعاُهَما َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، "تََعالَ فَقَْد أَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيَك َوِفي صَاِحبَِتَك:"ِلَعاِصمٍ، فَقَالَ
كْتَُها َبْعدَ أَنْ الَعْنُتهَا، فَجََرِت السُّنَّةُ َبْيَن الْمَُتالِعَنْينِ ِفي َيا نَبِيَّ اللَِّه، كَذَْبُت َعلَْيَها إِنْ أَْمَس: فَالَعَن َبْيَنُهَما، فَقَالَ ُعَوْيمٌِر

  .أَنْ ُيفَرََّق َبيَْنُهَما
أَنَّهُ "لِ بن سَْعٍد،َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َسْه -٥٥٥٦

  ".َحَضرَ الْمَُتالِعَنْينِ، َوأَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَرَّقَ َبْيَنُهَما
ا إِْسَماعِيلُ بن َحدَّثََن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم أَُبو َعاِمرٍ النَّْحوِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، -٥٥٥٧

: قَالَ ُعَوْيِمٌر لَِعاِصمٍ: َعيَّاشٍ، َعْن َجْعفَرِ بن الَْحارِِث، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
لْ ِلي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عْن ذَِلَك، َرُجلٌ َوَجَد َمعَ اْمرَأَِتِه َرُجال، أََيقُْتلُُه فََتقُْتلُونَُه، أَْم كَْيَف َيصَْنُع؟ َس

ِلَك َعلَى َعاِصمٍ َوكَُبَر ِفي فََسأَلَ َعاِصٌم َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك، فَكَرِهَ الَْمَساِئلَ َوَعاَبهَا، فََعظَُم ذَ
لَمْ َتجِئْنِي بِخَْيرٍ، سَأَلْتُ : َسأَلَْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذي أَمَْرُتَك بِِه؟ فَقَالَ: ، فَقَالََنفِْسِه، فَأََتاُه ُعَوْيِمٌر

ْن َماِلي َولَْم أَسْأَلُْه َشأَْنكَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَرَِه الَْمَساِئلَ َوَعابََها، حَتَّى َودِْدُت أَنِّي خََرْجُت ِم
  َباْمرَأَِتَك، فَأََتى ُعَوْيمٌِر

َيا َرُسولَ اللَِّه، َرُجلٌ َوَجَد َمَع امَْرأَِتهِ َرُجال، أََيقُْتلُُه فََتقُْتلُوَنُه، أَْم كَْيفَ : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
، فَقَدََّمَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمْسجِدِ "أَنَْزلَ اللَُّه ِفيَك َوِفي َصاِحَبِتَك فَاْعَجلْ بَِها قَْد:"َيصَْنُع؟ فَقَالَ

َيا : للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََبْعَد الَْعصْرِ، َوأََنا َمَع النَّاسِ أَنْظُُر، فََتالَعنَا، فَلَمَّا فََرغَا، َوقََف ُعَوْيِمٌر َعلَى َرُسولِ ا
  .َرسُولَ اللَِّه، ظَلَْمُتَها إِنْ أَْمَسكُْتهَا، فَهَِي طَاِلٌق الَْبتَّةَ

ِلٍد اَألْحَمُر، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َخا -٥٥٥٨
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بن إِْسحَاَق، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، أَنَّ ُعَوْيمًِرا لَمَّا الَعَن امَْرأََتُه ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َص

. َيا َرُسولَ اللَِّه، ظَلَْمُتَها إِنْ أَْمَسكُْتهَا، فَهَِي طَاِلٌق الَْبتَّةَ: َسلََّم، فَقَالََوقََف ُعَوْيِمٌر َعلَى َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ي َسلََمةَ دَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبَِحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن صَاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد، َح

َجاَء ُعَوْيِمٌر، َرُجلٌ ِمْن بين الَْعْجالِن، : َوإِبَْراهِيُم بن َسْعٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنَّ َعاِصَم بن َعِديٍّ، قَالَ
  .فَذَكََر الَْحِديثَ، َنْحوَ َحِديِث إِْبَراِهيَم بن سَْعٍد



، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َسِمعَ َسْهلَ بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ -٥٥٥٩
  أَنَُّه"َسْعدٍ،

َرسُولَ اللَِّه، كَذَْبُت َعلَْيَها إِنْ َيا : َشهَِد الْمَُتالِعَنْينِ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فُرَِّق َبيَْنُهَما، فَقَالَ
  ".أَْمَسكُْتَها
الَْعزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، َحدَّثََنا عَْبُد  -٥٥٦٠

َيا : َجاَء َرُجلٌ ِمْن بين الَْعْجالِن إِلَى عَاِصمِ بن َعِديٍّ، فَقَالَ: قَالَ، سَْهلِ بن َسْعٍد  الَْماجُِشونَ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن
ِه لَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيَعاِصُم، أََرأَْيتَ َرُجال َوَجَد َمَع امَْرأَِتِه َرُجال، أََيقُْتلُُه فََتقُْتلُوَنُه، أَْم كَْيَف َيفَْعلُ؟ َسلْ ِلي َرُسو
ا َسِمَع ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى َوَسلََّم، فَكَرِهَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمسَاِئلَ َوعَاَبَها، َحتَّى كَُبَر َعلَى عَاِصمٍ َم

َيا َعاِصُم، َماذَا قَالَ لََك َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َرَجَع َعاِصٌم إِلَى أَْهِلِه، َجاَء ُعَوْيِمٌر، فَقَ
تَّى سَأَلَ قَْد كَرَِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْسأَلَةَ الَِّتي سَأَلَْت َعْنَها، فَأَقَْبلَ ُعَوْيِمٌر َح: َوَسلََّم؟ فَقَالَ َعاِصٌم

َيا َرُسولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت َرُجال َوَجَد َمَع اْمرَأَِتِه َرُجال، أََيقُْتلُهُ : صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َوَسِط النَّاسِ، فَقَالَ َرسُولَ اللَِّه
فََتالعََنا، وَأََنا َمَع النَّاسِ : ، قَالَ سَْهلٌ"قَْد َنَزلَ ِفيَك َوِفي َصاِحَبِتَك، فَاذَْهْب فَائْتِ بَِها:"فََتقُْتلُوَنُه، أَْم كَْيَف َيفَْعلُ؟ قَالَ

  َيا َرُسولَ اللَِّه، كَذَْبُت َعلَْيهَا: ِعْنَد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا فََرغَا ِمْن َتالُعنِهَِما، قَالَ

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِطَالِقَها، َوكَانَ ِفَراقُُه إِيَّاَها ُسنَّةً َبْينَ  فَطَلَّقََها قَْبلَ أَنْ َيأُْمَرُه: إِنْ أَْمَسكُْتهَا، قَالَ
  .الْمَُتالِعَنْينِ

  .َباٌب
َحدَّثََنا الْوَِليُد بن  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن ُخَنْيسٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُمَحمٍَّد الَْبلْقَاوِيُّ، -٥٥٦١

أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذََهَب إِلَى بين ، ُمَحمٍَّد الُْمقْرُِئ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َحدَّثَنِي َسْهلُ بن َسْعٍد السَّاِعِديُّ 
أَُتَصلِّي : الُْمَؤذِّنُ إِلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فَقَالَ َعْمرِو بن َعْوٍف ِلُيْصِلَح بَْيَنُهْم، فَحانَ َوقُْت الصَّالِة، فََجاَء

اُس ِفي الصَّالِة َنَعْم، فََصلَّى أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فََجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالنَّ: ِللنَّاسِ؟ قَالَ
ِفيَق، الْتَفََت ، حَتَّى َوقََف ِفي الصَّفِّ َمَع النَّاسِ فَكَانَ أَُبو َبكْرٍ ال َيلَْتِفُت ِفي َصالِتِه، فَلَمَّا أَكْثََر النَّاُس التَّْصفََخلَُص

ِه َوَسلََّم أَِن اْمكُثْ َمكَاَنَك، فََرفََع أَُبو فََرأَى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وأَشاَر إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ذَِلَك، ثُمَّ َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه َيدَُه، فََحِمَد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َما أََمَرُه بِهِ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ا

َيا أََبا َبكْرٍ َما َمَنَعكَ :"الصَّفِّ، فََتقَدََّم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى، فَلَمَّا اْنَصَرَف، قَالَاْستَأَْخَر، َحتَّى اْستََوى ِفي 
  َما كَانَ َيْنبَِغي الْبنِ أَبِي: ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه"أَنْ َتثُْبتَ إِذْ أَمَْرُتَك؟

َما ِلي َرأَيُْتكُمْ :"َعلَْيِه َوَسلََّمافَةَ أَنْ ُيصَلَِّي َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه قَُح
  " .إِذَا سَبََّح الَْتفََت إِلَْيِه، وإِنََّما التَّْصِفيُق ِللنَِّساِء أَكْثَْرُتْم ِمَن التَّْصِفيقِ، َمْن رَاَبُه َشْيٌء ِفي الصَّالِة فَلُْيَسبِّْح، فَإِنَُّه

َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، : َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ، َوأَْحَمدُ بن َعْنَبرٍ الَْبصْرِيُّ، قَاال -٥٥٦٢
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : بن فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد السَّاِعِديِّ، قَالََحدَّثََنا ُمحَمَُّد 

  " .اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلقَوِْمي فَإِنَُّهْم ال َيْعلَُمونَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيوَم أُُحٍد
ن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َعِقيلٍ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن َسْهلِ بن َحدَّثََنا َيْحَيى ب -٥٥٦٣



يَدٍة، ثُمَّ َنَهى َعنَْها إِنََّما َرخََّص لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الُْمْتَعِة ِلحَاَجِة كَاَنتْ بِالنَّاسِ َشِد:"َسْعٍد، قَالَ
  " .َبْعُد

اٍد، َعْن َمْعَمرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زَِي -٥٥٦٤
الَْماُء ِمَن الَْماِء ِفي أَوَّلِ اِإلْسالمِ، ثُمَّ كَانَ الُْغْسلُ : لُ األَْنصَارِإِنََّما كَانَ قَْو:"َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

  " .َبْعَدُه
  .الَْعبَّاُس بن َسْهلِ بن سَْعٍد َعْن أَبِيِه

بن َعبَّاسِ بن سَْهلِ بن َسْعٍد، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعِتيُق بن َيْعقُوَب الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبيُّ -٥٥٦٥
  أَبِيِه، عَْن

أََوال َيجُِد أََحُدكُمْ ثَالثَةَ أَْحَجارٍ، َحَجَرانِ :"َجدِِّه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعنِ االْسِتطَاَبِة؟ فَقَالَ
  " .لَلصَّفَْحَتْينِ، َوَحَجٌر للَمْسُرَبِة

بَّاسِ بن سَْهلِ بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمَهْيِمنِ بن َع -٥٥٦٦
ْن لَْم ُيَصلِّ َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ال ُوُضوَء ِلَم:"َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".َوَسلََّم
ِدرِيِّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَ -٥٥٦٧

ال :"بن َعبَّاسِ بن سَْهلِ بن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَفَُدْيٍك، َعْن أَُبيِّ 
بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه النَّ َصالةَ ِلَمْن ال ُوُضوَء لَُه، َوال ُوُضوَء ِلَمْن لَمْ َيذْكُرِ اْسَم اللَِّه َعلَْيِه، َوال َصالةَ ِلَمْن ال ُيَصلِّي َعلَى

  " .َوَسلََّم، َوال َصالةَ ِلَمْن ال ُيِحبُّ األَْنَصاَر
ِعيَسى، َعْن أَُبيِّ بن  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا َمْعُن بن -٥٥٦٨

  " .اللَُّحْيُف: كَانَ ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرٌس ِفي َحاِئٍط يُقَالُ لَُه:"سَْهلٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالََعبَّاسِ بن 
ا َعْبدُ الُْمَهْيِمنِ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ، َحدَّثََن -٥٥٦٩

  كَاَنْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه: َعبَّاسِ بن سَْهلٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

لَِك كَذَا :"َء، َوَيقُولُطُُب النَِّساَعلَْيِه َوَسلََّم كُلَّ لَْيلٍَة ِمْن َسْعِد بن ُعَباَدةَ َصْحفَةٌ، فَكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخ
  " .َوكَذَا، وَجفَْنةُ َسْعدٍ َتدُوُر َمِعي إِلَْيِك كُلََّما ُدْرُت

بن َسْهلِ بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمَهْيِمنِ بن َعبَّاسِ -٥٥٧٠
  " .األََناةُ ِمَن اللَِّه، وَالَْعَجلَةُ ِمَن الشَّْيطَاِن:"يِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََسْعٍد، َعْن أَبِ

بن َعبَّاسِ بن َسْهلِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمَهْيِمنِ  -٥٥٧١
  " .أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَسلِّمُ َتْسِليَمةً َعْن َيِمينِِه"َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه،

ْيِمنِ بن َعبَّاسِ بن سَْهلٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمَه -٥٥٧٢
  " .أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَرََّك ِفي بِئْرِ ُبَضاَعةَ، وَبَصَق ِفيَها"َجدِِّه،

اسِ بن سَْهلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبحْرٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ الُْمَهْيِمنِ بن َعبَّ -٥٥٧٣
  " .كَانَ اْسَمُه َحْزنٌ، فََسمَّاُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْهلٌ:"َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

َجنَِّة َما ال َعْيٌن رَأَْت، َوال أُذُنٌ َسِمَعْت، َوال َخطَرَ إِنَّ ِفي الْ:"َوبِإِْسنَاِدِه أنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ -٥٥٧٤



  " .َعلَى قَلْبِ أََحٍد
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا َعْبُد -٥٥٧٥

ال ُشْؤَم، َوإِنْ َيُك ُشْؤٌم فَِفي الْفََرسِ، :"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالُْمَهْيِمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى ا
  " .َوالْمَْرأَِة، وَالَْمْسكَنِ

: َعبٍ، قَاالَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ ح، َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد، َحدَّثََنا أَُبو ُمْص -٥٥٧٦
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعنِ اْخِتنَاثِ "َحدَّثََنا َعْبُد الُْمَهْيِمنِ بن َعبَّاسِ بن َسْهلٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّهِ،

  " .اَألْسِقَيِة
ن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمَهْيِمنِ بن َعبَّاسِ بن سَْهلِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ب -٥٥٧٧

أَِحبُّوا قَُرْيشًا، فَإِنَُّه َمْن أَحَبَُّهْم، أََحبَُّه اللَُّه :"بن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".َعزَّ َوَجلَّ
اسَْتْحِدثُوا اِإلْسالَم بُِحبِّ اَألْنصَارِ، فَإِنَّهُ :"وعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ -٥٥٧٨

  " .ال ُيِحبُُّهمْ إِال ُمْؤِمٌن، َوال ُيْبِغضُُهْم إِال ُمَناِفٌق
الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ الُْمَهْيِمنِ بن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ -٥٥٧٩

َم إِنِّي لَحَاِضرٌ َيْوَم أُُحٍد َوإِنِّي َألْنظُُر ِحَني رُِمَي َوْجُه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:"َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
 كَانَ َيْحِملُ الَْماَء ِفي فَُجرَِح، َوإِنِّي َألْعرُِف َمْن كَانَ َيْغِسلُ الدََّم َعْن َوْجِه َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمْن

  الِْمَجنِّ، فَأََبى الْكَلُْم أَنْ َيْرقَأَ، َحتَّى أَْحَرقَْت فَاِطَمةُ بنُت

ِمَجنِّ لََعِليُّ بن ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحِصًريا َخِلقًا، فََجَعلَْت َرمَاَدُه َعلَْيِه فََرقَأَ، إِنَّ الَِّذي َيْحِملُ الَْماَء ِفي الَْرسُولِ اللَِّه صَلَّ
  " .أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، َوفَاِطَمةُ الَِّتي تَْغِسلُ الدََّم وُتَداوِيِه

 بن سَْهلٍ، ثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمَهْيِمنِ بن َعبَّاسَِحدَّ -٥٥٨٠
َبلََغنِي أَنَّ ذَُبابَ جََبلٌ : اِسمِقَالَ أَُبو الْقَ". أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعلَى ذُبَابٍ"َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه

  .بِالِْحَجازِ، َوقَْولُُه َصلَّى َعلَْيِه َيعْنِي بَاَرَك َعلَْيِه 
ْيِمنِ بن ْن َعْبِد الُْمَهَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الَْحارِِثيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َع -٥٥٨١

  ".أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعلَى ذَُبابٍ"َعبَّاسِ بن سَْهلٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه،
َهْيِمنِ بن َعبَّاسِ بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهيْرٍ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك، َحدَّثَنِي َعْبُد الُْم -٥٥٨٢

كُنَّا نَفَْرُح بَِيْومِ الُْجُمَعِة، كَاَنْت َعُجوٌز ِمنَّا ُتْرِسلُ إِلَى قَُضاَعةَ، فَتَأُْخذُ ِمْن فُُروعِ السَّلْقِ، :"َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  " .إِلَْينَا، فََنلَْعقَُها، فََنفَْرُح بَِيْومِ الُْجُمَعِة ِلذَِلَك فََتُحسُّ َعلَْيِه ِحفَْنةً ِمْن َشِعريٍ، فََتطُْبُخُه فَُتقَدُِّمُه

 الْمَُهْيِمنِ بن َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهيْرٍ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الَْحارِِثيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َحدَّثََنا َعْبُد -٥٥٨٣
  أَنَّ أَْصَحابَ النَّبِيِّ َصلَّى"ِه،َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

  " .ونَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاُنوا َيأُْتونَ الْعَاِلَيةَ، فَُيْدرِكُونَ الَْمْغرَِب عِْنَد ِمْرَبدِ النََّعمِ، فََيَتَيمَُّم
مَْيٍد، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمَهْيِمنِ بن َعبَّاسِ بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُح -٥٥٨٤

  " .مَْوِضعُ َسْوٍط ِفي الَْجنَِّة َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها:"َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ



َحَضرَ النَّبِيَّ "دَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ، َحدَّثََنا عَْبُد الْمَُهْيِمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَُّهَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َح -٥٥٨٥
  ".َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد

  ".ْعدٍ بِسَْهمٍ َيْوَم َبْدرٍ، َوُهَو أَُخو سَْهلِ بن سَْعٍدأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ضََرَب ِلسَْعِد بن َس"َوبِإِْسنَاِدِه -٥٥٨٦
  ".أَْوَصى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أنْ ُيْحَسَن إِلَى ُمْحِسنِنَا، َوأَنْ يَُتَجاَوَز َعْن ُمِسيِئَنا:"َوبِإِْسنَاِدِه، قَالَ -٥٥٨٧
َحدَّثََنا : َنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيهِ ح، َوَحدَّثََنا عَْبَدانُ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ، قَاالَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثَ -٥٥٨٨

ُبوَك، لََّم لَمَّا أَقَْبلَ ِمْن َتَعْبُد الُْمَهْيِمنِ بن َعبَّاسِ بن سَْهلِ بن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
َهلْ ُتِحبُّونَ أَنْ :"، ثُمَّ الَْتفََت، فَقَالَ"َهذَا َجَبلٌ ُيحِبَُّنا وَُنِحبُُّه:"فَلَمَّا َنظََر إِلَى أُُحٍد، قَالَ"اللَُّه أَكَْبُر:"َوكَانَ َعلَى الثَّنِيَِّة، قَالَ
خَْيُر ُدورِ األَْنصَارِ َعْبُد اَألشَْهلِ، ثُمَّ دَاُر َبلَْحارِِث بن :"الَنََعْم َيا َرُسولَ اللَِّه، قَ: ، قَالُوا"أُخْبَِركُْم بُِدورِ األَْنصَارِ؟

  الْخَْزَرجِ، ثُمَّ دَاُر

رِ إِذَا كُْنَت ِمَن الْخَِيا:"َيا َرُسولَ اللَِّه، َجَعلَْتَنا آِخَر الْقَبَاِئلِ؟ فَقَالَ: ، فَقَالَ لَُه سَْعٌد"بين النَّجَّارِ، ثُمَّ دَاُر بين َساِعَدةَ
  .، وَاللَّفْظُ ِلَحِديِث أَبِي ُمصَْعبٍ "فََحسُْبَك
ثََنا أَُبو َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ ح، َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد، َحدَّ -٥٥٨٩

َتَمضَْمُضوا ِمَن :"يِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحدَّثََنا َعْبدُ الُْمَهْيِمنِ، َعْن أَبِ: ُمْصَعبٍ، قَاال
  " .اللََّبنِ فَإِنَّ لَُه َدَسًما

أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه "دِِّهَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ، َحدَّثََنا عَْبُد الْمَُهْيِمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َج -٥٥٩٠
  " .َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى أَنْ ُينْفََخ ِفي الشَّرَابِ، َوأَنْ ُيشَْرَب ِمْن ثَلََمِة الْقََدحِ أَْو أُذُنِِه

  " .َعلَى الُْخفَّْينِأَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيأُْمُر بِالَْمْسحِ "َوبِإِْسنَاِدِه، -٥٥٩١
ن الطُّفَْيلِ قَِدَم َعلَى َحدَّثََنا َعْبَدانُ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ، َحدَّثََنا عَْبُد الْمَُهْيِمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَّ َعاِمرَ ب -٥٥٩٢

يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َواْرتَفََع صَْوُتُه، َوثَابُِت بن قَْيسٍ قَاِئٌم بَِسْيِفهِ فََراَجَع النَّبِ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمدِيَنةَ 
َما أَْنتَ َو: َيا َعاِمُر، غُضَّ ِمْن َصوِْتَك َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ: َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ

  ِفأََما وَالَِّذي أَكَْرَمُه، لَْوال أَنْ َيكَْرَه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم لََضرَْبُت بَِهذَا السَّْي: َوذَاَك؟ فَقَالَ ثَابٌِت

اللَِّه َيا ثَابُِت، لَِئْن ُعرَِضْت َنفُْسَك ِلي لَتَُولَِّينَّ َعنِّي، أََما َو: رَأَْسَك، فََنظََر إِلَْيِه َعاِمٌر َوُهَو جَاِلٌس َوثَابٌِت قَاِئٌم، فَقَالَ لَُه
َد اللََّه، أََما َواللَِّه َيا َعاِمُر، لَِئْن ُعرَِضْت نَفُْسكَ ِلِلسَانِي لََتكََرَهنَّ َحَياِتي، فََعطََس اْبُن أَخٍ لَِعاِمرٍ، فَحَِم: فَقَالَ ثَابٌت

ْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َعطََس َعاِمٌر، فَلَْم َيْحَمِد اللََّه، فَلَْم ُيَشمِّْتُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَفََشمََّتُه النَّبِيُّ صَلَّ
ةٌ، ألَْمَألنََّها َعلَْيَك خَْيال َورِجَاال، فَقَالَ فََمْحلُوفَ: ، فَقَالَ"إِنَّ َهذَا َحِمَد اللََّه:"َشمَّتَّ َهذَا الصَّبِيَّ َوَتَركْتَنِي؟ قَالَ: َعاِمٌر

، ثُمَّ خََرَج َعاِمٌر، فََجَمَع ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَاْجَتَمَع "َيكِْفينِيَك اللَُّه وَاْبَنا ِقيلَةَ:"النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
ُعَصيَّةُ َوذَكَْوانُ َورِْعلٌ، : أَْبطٌُن ثَالثَةٌ، ُهُم الَِّذيَن كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعو َعلَْيهِْم إِلَْيِه ِمْن بين ُسلَْيمٍ

ِلْحيَاًنا َورِْعال َوذَكَْوانَ َوُعَصيَّةَ َعَصِت اللَُّهمَّ الَْعْن :"َوكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعو َعلَْيهِْم ِفي َصالِة الصُّْبحِ
ُه، َبَعثَ ، فََدَعا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبَع َعشَْرةَ لَْيلَةً، فَلَمَّا َسِمَع أَنَّ َعاِمًرا قَْد َجَمَع لَ"اللََّه َوَرسُولَُه، اللَُّه أَكْبَُر

فََمَضْوا ْيِه َوَسلََّم ِفيهِْم َعْمَرو بن أَُميَّةَ الضَّْمرِيَّ وسَاِئرُُهْم ِمَن األَْنَصارِ َوأَِمُريُهمُ الْمُْنِذُر بن َعْمرٍو، النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَ
  َحتَّى َنَزلُوا بِئَْر َمعُوَنةَ، فَأَقَْبلَ، َحتَّى َهَجَم َعلَْيهِْم، فَقََتلَُهْم



ِتلُوا إِال َعْمُرو بن أَُميَّةَ، كَانَ ِفي الرِّكَابِ، فَأَْوَحى اللَُّه إِلَى َنبِيِِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيوَم قُكُلَُّهْم، فَلَْم ُيفِْلْت ِمْنُهْم 
َم َعلَى َعاِمرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ، فََدَعا النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ"قَْد قُِتلَ أَْصَحاُبكُْم فَُرؤوا رَأَْيكُْم:"َخَبَر أَْصَحابِِه، فَقَالَ
، فَكَفَاهُ اللَُّه إِيَّاُه، فَأَقَْبلَ حَتَّى َنَزلَ بِِفنَاِئِه، فََرَماُه اللَُّه َبالذَّْبَحِة ِفي َحلِْقِه ِفي "اللَُّهمَّ اكِْفنِي َعامًِرا:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

َيا ِلَعاِمرٍ ِمْن غُدٍَّة كَُغدَِّة الْجََملِ، ِفي بَْيِت َسلُوِليٍَّة، َيْرغَُب أَنْ َيمُوَت ِفي : َبلَ َيْنُزو َوُهَو َيقُولَُبْيِت امَْرأٍَة ِمْن َسلُولٍ، َوأَقْ
، َوَرَجَع َمْن كَانَ َمَعُهْم اَتَبْيِتهَا، فَلَْم َيَزلْ كَذَِلَك حَتَّى َماَت ِفي بَْيِتَها، َوكَانَ َزْيدُ بن قَْيسٍ أََصاَبْتُه َصاِعقَةٌ فَاحَْتَرَق فََم

.  
أَنَُّه بَاَيَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى "َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمَهْيِمنِ، َعْن َجدِّهِ، -٥٥٩٣

لُْخْدرِيُّ، وَُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ، َوَرُجلٌ آَخُر، َعلَى أَنْ ال َيأُْخذَُهْم ِفي اللَِّه َوأَُبو َسِعيدٍ ا، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُهَو َوأَُبو ذَرٍّ 
  " .لَْوَمةُ الِئمٍ
َسْعٍد، َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَويِْه، َحدَّثََنا َعْبدُ الُْمَهْيِمنِ بن َعبَّاسِ بن سَْهلِ بن  -٥٥٩٤

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبلَ أَنْ َيْبنِيَ الَْمْسجَِد ُيصَلِّي إِلَى َخَشَبٍة، فَلَمَّا :"ثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي، قَالََحدَّ
  ، فََوَضعَ َرسُولُ اللَِّهبىن الَْمْسجَِد، بىن لَُه ِمحَْراٌب، فَتَقَدََّم إِلَْيِه فََحنَِّت الَْخَشَبةُ َحنَِني الَْبِعريِ

  " .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه َعلَْيَها فََسكََنْت
أَبِيِه، َعْن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمَهْيِمنِ بن َعبَّاسٍ، َعْن -٥٥٩٥
  ".َملَ َدَرَجةً ِمْن َدَرجِ الْمِْنَبرِ ِمَن الْغَاَبِة، َحتَّى َوَضَعَها ِفي الَْمْسجِِد، َوأَنَّ ُعوَد الِْمنَْبرِ ِمْن أَثَلٍَح"َجدِِّه، أَنَُّه
ُن أَبِي فُدَْيٍك، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن َمْنَدِه اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي النَّضْرِ، َحدَّثََنا اْب -٥٥٩٦

أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعْن قََتلِ النَّْملَِة، "َعْبُد الُْمَهْيِمنِ بن َعبَّاسِ بن سَْهلِ بن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه
  " .َوالنَّْحلَِة، وَالُْهدُْهِد، وَالصَُّرِد، وَالضُّفَْدعِ

ْن َعْبِد الُْمَهْيِمنِ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الَْحارِِثيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َع -٥٥٩٧
ْيِه َوَسلََّم ِعْنَد أَبِي ثَالثَةُ أَفْرَاسٍ َيْعِلفُُهنَّ، كَانَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ:"َعبَّاسِ بن سَْهلِ بن سَْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه قَالَ

  " .َوَسِمْعُت أَبِي ُيَسمِّيهِنَّ اللََّدانَ، َواللَِّحيَف، وَالطََّرَب: قَالَ
أُْعِطي َهِذِه :"َم، أََخذَ الرَّاَيةَ، فَقَالَلَمَّا كَانَ َيْوُم َخيَْبَر، وََنْحُن َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َوبِإِْسنَاِدِه، قَالَ -٥٥٩٨

، فََتطَاَولَ النَّاسُ َيْنظُُرونَ َمْن ُيْعِطيَها، فََدَعا َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، "الرَّاَيةَ َرُجال ُيِحبُّ اللََّه َوَرسُولَُه
  ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َعْيَنْيِه، ثُمَّ أَْعطَاَها إِيَّاُه، فَفََتحَ اللَُّهَوَعِليٌّ أَْرَمُد، فََبَصَق النَّبِيُّ َصلَّ

  .َعلَْيِه 
يُْتُم اللََّه، َيا أَيَُّها النَّاُس، اتَّقُوا اللََّه، فَإِنَّكُْم إِِن اتَّقَ:"َوبِإِْسنَاِدِه أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ -٥٥٩٩

  " .ُيوِشُك اللَُّه أَنْ ُيْشبَِعكُْم ِمْن زَْيِت الشَّامِ، وقَْمحِ الشَّامِ
ْبُد اللَِّه بن ُعَمَر َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َخاِلٍد الْخَيَّاطُ، َحدَّثََنا َع -٥٦٠٠
أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيسَْتنُِد إِلَى جِذْعٍ، فَلَمَّا كَثَُر ، يُّ، َعنِ الَْعبَّاسِ بن سَْهلِ بن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه الُْعَمرِ

فَذََهَب أَبِي فَقَطََع ِعيَدانَ الِْمنَْبرِ ِمَن الَْغابَِة، : اٌس، قَالَ َعبَّ"إِنَّ النَّاَس قَْد كَثُُروا، فَلَْو كَانَ ِمْنَبٌر أَقُْعُد َعلَْيِه:"النَّاُس، قَالَ
  .فَال أَْدرِي َعِملََها أَوِ اْسَتْعَملََها 

ُد بن ثََنا ُمَحمََّحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبزِيعٍ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّ -٥٦٠١



كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َباخلَْنَدقِ، فَأََخذَ : َيحَْيى اَألْسلَِميُّ، َعنِ الَْعبَّاسِ بن سَْهلٍ، َعْن أَبِيِه َسْهلٍ، قَالَ
َضِحكُْت ِمْن نَاسٍ يَأُْتوَنكُْم ِمْن :"اللَِّه؟ قَالَ الِْكْرزِيَن، فََحفََر بِِه، فََصاَدفَ َحَجًرا فََضِحَك، فَِقيلَ َما ُيْضِحكُكَ َيا َرُسولَ

  " .ِقَبلِ الَْمشْرِقِ، وُيَساقُونَ إِلَى الَْجنَِّة وَُهْم كَارُِهونَ
مِ بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َعِديٍّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحي -٥٦٠٢

  لَمَّا َتالَعنَّا، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى: ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، أَْخبَرَنِي الْعَبَّاسُ بن َسْهلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

فَُهَو َألبِيِه ُعَوْيِمرٍ الَِّذي اْنتَفَى ِمْنُه، َوإِنْ تَِلْدهُ  اقْبِضَْها إِلَْيَك حَتَّى َتِلَد، فَإِنْ َتِلْدُه أَْحَمَر ِمثْلَ َوَحَرٍة،:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فَلَمَّا َولََدْتُه أََتْيتُ بِِه، فَاْستَقَْبلَنِي مِثْلَ : ، الرَُّجلِ الَِّذي َيرِْمي بِِه، قَالَ ُعَوْيِمٌر"أَْسَوَد اللَِّساِن َوالشَّْعرِ، فَُهَو الْبنِ السَّْحَماِء

  .َصَدَق اللَُّه َوَرسُولُُه : ْوَداِء، ثُمَّ أََخذُْت بِِلْحَيْيِه، فَاْسَتقَْبلَنِي ِلسَاُنُه ِمثْلُ التَّمَْرِة، فَقُلُْتالْفَرَْوِة السَّ
دَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا حَفُْص بن َعْمرٍو الرَّبَاِليُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَمَر الَْواِقِديُّ، َح -٥٦٠٣

إِذَا :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحِكيمِ بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ، َعنِ الَْعبَّاسِ بن َسْهلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  " .ذََهَب أََحُدكُُم الَْخالَء، فَال َيْسَتقْبِلِ الِْقْبلَةَ َوال َيسَْتدْبِْرَها

َحدَّثََنا َيْحَيى بن : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، وَأَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ، قَاال -٥٦٠٤
َعْن أَبِيِه، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ، دِّثُ َسِمْعتُ الَْعبَّاَس بن َسْهلٍ ُيَح: ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ، قَالَ

َخْيُر قَبَاِئلِ األَْنصَارِ ُدوُر بين النَّجَّارِ، ثُمَّ بين َعْبِد اَألْشَهلِ، ثُمَّ بين الْحَارِِث، ثُمَّ بين َساِعَدةَ، :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ
  " .َوِفي كُلِّ اَألْنَصارِ َخْيٌر

ُم بن َتَمامٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي ُحَمْيٍد، َحدَّثَنِي َحازِ -٥٦٠٥
  َعبَّاسِ بن سَْهلٍ األَْنَصارِيِّ، ثُمَّ السَّاِعِديِّ، َعْن

َألنْ أَُصلَِّي الصُّْبَح، ثُمَّ أَْجِلَس َمْجِلِسي، فَأَذْكَُر اللََّه َحتَّى َتطْلُعَ :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال: أَبِيِه، قَالَ
  .اٌس َعيَّاٌش، وإِنََّما ُهَو َعبَّ: ، َهكَذَا قَالَ الدََّبرِيُّ"الشَّْمُس، أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َشدٍّ َعلَى جَِياِد الَْخْيلِ ِفي َسبِيلِ اللَِّه

دَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيزَْداَد التَّْوزِيُّ الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ الَْولِيُد بن ُشَجاعِ بن الَْوِليِد، َح -٥٦٠٦
َماِلٍك، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء أََحِد بين أَُبو خَْيثََمةَ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الُْحرِّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َعْبِد اللَِّه بن 

َوأَنَُّهمْ "أَنَُّه كَانَ ِفي َمْجِلسٍ ِفيِه أَبُوُه، وَأَُبو ُهَرْيرَةَ، َوأَُبو أُسَْيٍد، وَأَُبو ُحمَْيٍد،، َماِلٍك، َعنِ الَْعبَّاسِ بن سَْهلٍ السَّاِعِديِّ 
  " .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكَُروا أَنَُّه سَلََّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِهَتذَاكَُروا َصالةَ َرُسولِ اللَِّه َص

  َما َرَوى أَُبو َحازِمٍ َسلََمةُ بن ِديَنارٍ َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد
  .ْيِد اللَِّه بن ُعَمَر بن أَبِي َحازِمٍ َعْن َسْهلٍَروِاَيِة الَْمَدنِيَِّني َعْن أَبِي حَازِمٍ َعُبيِد اللَِّه بن ُعَمَر َعْن أَبِي َحازِمٍ ُعَب

َزْيٍد، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن  -٥٦٠٧
ثُمَّ لَقِيُت أََبا حَازِمٍ فََحدَّثَنِي بِِه، فَلَْم أُْنِكْر ِممَّا : سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ َحمَّاٌدُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن 

ُؤمَّ َما كَانَ الْبنِ أَبِي قَُحافَةَ أَنْ َي: فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه: َحدَّثَنِي بِهِ َشْيئًا، فَذَكََر َحِديثَ الصَّالِة، قَالَ
  َرسُولَ

  ".إِذَا َناَبكُْم ِفي الصَّالِة َشْيٌء، فَلُْيَسبِّحِ الرَِّجالُ، ولُْتَصفِّقِ النَِّساُء:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قَالَ
  .ُعَماَرةُ بن غَزِيَّةَ َعْن أَبِي َحازِمٍ



ثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّ -٥٦٠٨
 صَلَّى اللَُّه َعلَْيِهَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، َعنِ النَّبِيِّ : قَاال

ْرُض ِمْن َهُهَنا َما ِمْن ُمْؤِمنٍ ُيلَبِّي، إِال لَبَّى َما َعْن َيِمينِِه َوَما َعْن ِشَماِلِه ِمَن َشَجرٍ أَْو َحَجرٍ، َحتَّى َيْنقَِطَع اَأل:"َوَسلََّم، قَالَ
  " .يَُرى الْكَْوكَُب ِفي السََّماِءَوَهُهَنا، إِنَّ أَْهلَ الدََّرجَاِت الُْعلَى لََيَتَراءُهْم َمْن أَْسفَلَ مِْنُهْم، كََما 

ةَ بن صَاِلحٍ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َعْن ُمَعاوَِي -٥٦٠٩
َما ِمْن ُملَبٍّ ُيلَبِّي، إِال لَبَّى :"نِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، َع

  ".َما َعْن َيِمينِِه َوِشَماِلِه ِمْن َحَجرٍ وَشَجرٍ
  .ُمَحمَُّد بن َعْجالنَ َعْن أَبِي َحازِمٍ

ثََنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ الُْبوَرانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّ -٥٦١٠
اسُْتصْرَِخ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى بين َعْمرِو بن : ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ

  ٍء كَانَ بَْيَنُهمْ ُيصِْلُحُه، فَأُِقيَمِت الصَّالةُ، فَاْنتَظَُروا، فَلَمَّاَعْوٍف ِلَشْي

، فََصفََّق الْقَْوُم ألَبِي َبكْرٍ لَِيَتأَخََّر، أَْبطَأَ تَقَدََّم أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، ثُمَّ َجاَء َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالَتُه، أَقَْبلَ َتأَخََّر أَُبو َبكْرٍ، َوتَقَدََّم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى فَ

  ".وَالتَّْصِفيُق ِللنَِّساِء َما َبالُ التَّْصِفيقِ، إِنََّما التَّْسبِيُح ِللرِّجَالِ،:"َعلَى الْقَْومِ، فَقَالَ
  .ُمْصَعُب بن ثَابِِت بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ َعْن أَبِي حَازِمٍ

، َنا ُمْصَعُب بن ثَابٍِتَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الَْحجَّاجِ الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك، أَ -٥٦١١
الُْمْؤِمُن ِمْن أَْهلِ اِإلَمياِن، بَِمنْزِلَِة الرَّأْسِ ِمَن :"َحدَّثَنِي أَُبو حَازِمٍ، َعْن َسْهلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  " .أْسِالَْجَسِد، يَأْلَمُ الُْمْؤِمُن َألْهلِ اِإلَمياِن، كََما يَأْلَُم الَْجَسُد ِلَما ِفي الرَّ

حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن -٥٦١٢
ٍت، َعْن أَبِي حَازِمٍ َسلََمةَ بن ِدينَارٍ، َعْن َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن ُمْصَعبِ بن ثَابِ: أَْحَمُد بن َجَنابٍ الِْمصِّيِصيُّ، قَاال
الُْمْؤِمُن َمأْلَفَةٌ، َوال َخْيَر ِفيَمْن ال َيأْلَُف َوال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْهلِ بن َسْعٍد السَّاِعِديِّ، قَالَ

  " .ُيْؤلَُف
الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلُ بن إِهَابٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الْوَِليِد الَْعَدنِيُّ، َعْن ُمْصَعبِ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن النَّْضرِ -٥٦١٣

  بن ثَابٍِت، َعْن أَبِي

، فَإِذَا َحسٌّ فََنظَْرُت، فَإِذَا ُهَو َدَخلُْت الَْجنَّةَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد قَالَ
  " .بِاللٌ

ُمْصَعبِ بن ثَابٍِت،  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن النَّضْرِ، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلُ بن إَِهابٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْولِيِد الَْعَدنِيُّ، َعْن -٥٦١٤
ال : أُمِْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاسَ َحتَّى يَقُولُوا:"ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، أَنّ َرُس

  " .ِهال إِلََه إِال اللَُّه، َعَصُموا مِنِّي ِدَماَءُهْم َوأَمَْوالَُهْم إِال بَِحقِّهَا، َوِحسَابُُهْم َعلَى اللَّ: إِلََه إِال اللَُّه، فَإِذَا قَالُوا
  ِهَشاُم بن َسْعٍد َعْن أَبِي حَازِمٍ

ذُِكَر ِلَسْهلِ بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن سَْعٍد، َعْن أَبِي َحازِمٍ، قَالَ -٥٦١٥
  ".إِنْ كَانَ ِفي َشْيٍء فَُهَو ِفي الَْمرْأَِة، وَالَْمْسكَنِ، َوالْفََرسِ:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمإِنََّما قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ: َسْعٍد الشُّْؤُم، فَقَالَ



لِ بن سَْعٍد، َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا َخاِلُد بن نَِزارٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َسْعٍد، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْه -٥٦١٦
  ".مَْوِضُع سَْوٍط ِفي الَْجنَِّة َخْيٌر ِمَن الدُّنَْيا َوَما ِفيَها:"لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَا: قَالَ

لِ بن ْهَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َس -٥٦١٧
خََرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى بين َعْمرِو بن َعْوٍف، ِلُيصِْلَح َبْينَُهْم ِفي َشْيٍء : َسْعٍد السَّاِعِديِّ، قَالَ

  اْخَتلَفُوا ِفيِه، فَلَْم يَأِْت َرُسولُ اللَِّه

الةُ الظُّْهرِ، َوَتقَدََّم أَُبو َبكْرٍ لُِيَصلَِّي بِالنَّاسِ َوكَبََّر، ثُمَّ َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى أُِقيَمتْ َص
َوَسلََّم، َوكَانَ أَُبو  ُه َعلَْيِهَعلَْيِه َوَسلََّم، فََرآُه النَّاُس، فََجَعلُوا ُيَصفِّقُونَ ألَبِي َبكْرٍ، ِليَفِْطَن بُِدُخولِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ال َيلَْتِفُت ِفي َصالِتِه، فَلَمَّا َسِمَع بِفَْرجِ الصُّفُوِف َخلْفَُه، َعَرَف أَنَّ 
للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َبْيَن كَِتفَيْ أَبِي َبكْرٍ، حَتَّى قَدََّمُه إِلَى َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَء، فَاْستَأَْخَر إِلَى الصَّفِّ فََوَضَع َرُسولُ ا

ى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َمقَاِمِه، فَثََبَت، أَُبو َبكْرٍ قَِليال، ثُمَّ َحَملَ َحْملَةً وَاِحَدةً الْقَهْقََرى، وََدَخلَ ِفي الصَّفِّ، فَلَمَّا َرأَ
مَّ سَلََّم فَأَقَْبلَ َعلَى أَبِي ْيِه َوَسلََّم ذَِلَك تَقَدََّم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََصلَّى لَُهْم حَتَّى قََضى الصَّالةَ، ثَُعلَ

قَْد أََرْدُت ذَِلَك، ثُمَّ إِْنُه لَمْ أََر أَنَّهُ : ، قَالَ"َك؟َما َحَملََك َيا أََبا َبكْرٍ َعلَى َما َصَنْعَت، أَال ثََبتَّ ِحَني قَدَّْمُت:"َبكْرٍ، فَقَالَ
إِذَا َناَبْتكُْم نَاِئَبةٌ، :"لَى النَّاسِ، فَقَالََيْنَبِغي الْبنِ أَبِي قَُحافَةَ أَنْ َيتَقَدََّم أََماَم َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ أَقَْبلَ َع

  ".بِالتَّْسبِيحِ، فَإِنَّ التَّْسبِيَح ِللرَِّجالِ، َوالتَّْصِفيَق ِللنَِّساِء فََعلَْيكُْم
بِي حَازِمٍ، َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن َسْعٍد، َعْن أَ -٥٦١٨

  رِيِّ،َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد اَألْنصَا

إِنِّي جِئُْت َيا َرسُولَ اللَِّه أََهُب : َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَقَْبلَِت امَْرأَةٌ إِلَْيِه، فَقَالَْت: أَنَُّه قَالَ
: َرُجلٌ َما َعلَْيِه إِال ثَْوٌب وَاِحٌد، َعاِقٌد طََرفَْيِه َعلَى ُعُنقَِه، فَقَالَلََك نَفِْسي، فَصَعََّد ِفيَها النَّظََر َوَصوَّبَُه، ثُمَّ َسكََت، فَقَاَم 

فَال ُبدَّ لََها ِمْن َشْيٍء، فَاذَْهبْ :"ال، قَالَ: ، قَالَ"أَِعْنَدَك َشْيٌء؟:"إِنْ لَْم َيكُْن لَكَ بَِها حَاَجةٌ فََزوِّجْنِيَها، فَقَالَ لَُه
لَْم أَجِْد َشْيئًا، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الْتََمَس، فَلَْم َيجِْد شَْيئًا، فََرَجَع، فَقَالَ، فَذََهَب فَ"فَالَْتِمْس
ْدُه، ثُمَّ َجلََس، َوال خَاَتًما ِمْن َحدِيٍد لَمْ أَجِ: ، فَذََهَب، ثُمَّ َرَجَع فَقَالَ"اذَْهْب فَالَْتِمْس َولَْو َخاَتًما ِمْن َحِديٍد:"َوَسلََّم

قَْد :"سُوَرةُ كَذَا َوسُوَرةُ كَذَا، فَقَالَ: ، فَقَالَ"َما َمَعَك ِمَن الْقُْرآِن؟:"فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  " .َزوَّجُْتكََها َعلَى َما َمَعَك ِمَن الْقُْرآِن

دِّْميَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن َسْعٍد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ال -٥٦١٩
يَّ، فَقَبِلََها َعِملُْت َهِذِه لَكَ بَِيَد: أَقَْبلَِت امَْرأَةٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه بُِبْرَدٍة، فَقَالَْت: َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنَُّه قَالَ

اكُْسنِيَها؟ :  ِمْن أَْصحَابِِهَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنهَا، َوبِِه حَاَجةٌ إِلَْيَها فَاتََّزَرَها، ثُمَّ َخَرَج فَقَالَ َرُجلٌ
  رَأَْيَت َحاَجةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَْد :"فَقُلُْت ِللرَُّجلِ: ، فَأَْعطَاهُ إِيَّاهَا، قَالَ سَْهلٌ"نََعْم:"فَقَالَ

  " .قَدْ رَأَْيُت َما رَأَيُْتْم، وَلَِكْن أَرَْدُت أَنْ أَُخبِّأََها َحتَّى أُكَفََّن ِفيَها، فَكُفَِّن ِفيَها: إِلَيَْها، ثُمَّ سَأَلَْتَها؟ فَقَالَ
ْميَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن َسْعٍد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّ -٥٦٢٠

: وَاٍد ُهَو؟ فَقَالَِمْن أَيِّ أَْع: َمَحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد أَنَُّه أََتاُه نَفٌَر اْمَترَْوا ِفي ِمْنَبرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
أََمرَ َرسُولُ :"لَْيِه َوَسلََّم، قَالَإِنِّي َألْعرُِف ِمْن أَيِّ ُعوٍد ُهَو؟ َوَمْن َصَنَعُه؟ َوالَْيْوَم الَِّذي قَاَم َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع



نْ َتأُْمَر غُالًما لََها َنجَّاًرا، فَصََنَع لَُه أَْعوَاًدا َيْخطُبُ النَّاَس َعلَْيَها، فََصَنعَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم امْرأَةً ِمَن اَألْنصَارِ أَ
ِملَ، فَخَطََب لََّم، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه فَُحلَُه ِمْن أَثْلِ الْغَاَبِة، فَلَمَّا فََرغَ ِمْنُه، أَْخَبَرتِ الْمَْرأَةُ بِِه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

َبرِ، ثُمَّ َركََع َعلَْيِه، ثُمَّ نََزلَ النَّاَس َعلَْيِه، ثُمَّ أُِقيَمِت الصَّالةُ، فَكَبََّر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعلَى الِْمْن
  " .ِلكَ َحتَّى فََرغَ ِمْن َصالِتِهِللسُّجُوِد فََسَجَد، ثُمَّ َركََع َعلَى الِْمْنَبرِ، فََصَنَع مِثْلَ ذَ

 بن َسْعٍد، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َهارُونُ بن ُموَسى الْفَْروِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن ِهَشامِ -٥٦٢١
َمْوِضُع َسْوٍط ِفي الَْجنَِّة خَْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما :"لَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َع

  ".ِفيَها
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن -٥٦٢٢

نِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن اُمَحمَِّد بن ُشعَْيبٍ الُْبْرَجانِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحكِيمٍ الُْمقَوُِّم، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َحفْصٍ اَألْصبََه
إِنَّ لِلَْجنَِّة بَاًبا ُيقَالُ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْعٍد، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد السَّاِعِديِّ، قَالَ

  " .اِئِمَني َدَخلَُه لَْم َيظَْمأْ أََبًدالَُه الرَّيَّانُ، ُيْدَعى لَُه الصَّاِئُمونَ، َمْن كَانَ ِمَن الصَّ
ِهَشاُم بن َحدَّثََنا طَاِهُر بن ِعيَسى بن ِقَريَس الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي  -٥٦٢٣

ِطَمةُ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنَها َيْوَم أُِصيَب َوْجهُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى كَاَنْت فَا:"َسْعٍد، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ
  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َتحْرُِق الَْحِصَري، ُتَداوِي بِِه جُْرَحُه، ُتلِْصقُُه َعلَْيِه

  .ُموَسى بن َيْعقُوَب الزَّْمِعيُّ َعْن أَبِي حَازِمٍ
َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي : بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ، وََيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، قَاال َحدَّثََنا َعْمُرو -٥٦٢٤

َعلَْيِه  َصلَّى اللَُّه َمْرَيَم، أََنا مُوَسى بن َيْعقُوَب، َحدَّثَنِي أَُبو حَازِمِ بن ِدينَارٍ، أَْخبََرنِي َسْهلُ بن َسْعٍد، أَنّ َرسُولَ اللَِّه
، قَالَ "َما ُتَردَّاِن، الدَُّعاُء ِعْنَد النَِّداِء، َوِعْنَد الْبَأْسِ، ِحَني َيلَْتِحَم َبْعُضهُ َبْعضًا: ثِْنَتاِن ال تَُردَّاِن، أَْو قَالَ:"َوَسلََّم، قَالَ

بِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ َوَحدَّثَنِي ُرَزْيُق بن َسعِيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَ: ُموَسى بن َيْعقُوَب
  لَْيَس لُِرَزيقٍ َحدِيثٌ ُمسَْنٌد إِال َهذَا: قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ"َوَتْحَت الَْمطَرِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .الَْحِديثُ، َوَحِديثٌ آَخُر ُمْنقَِطٌع 
امٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّ -٥٦٢٥

قَالَ : ٍد، قَالََحدَّثََنا َخاِلُد بن َمخْلٍَد، َحدَّثَنِي ُموَسى بن َيْعقُوَب، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْع: بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
َما َهذَا؟ : ، فَكَانَ النَّاُس َيقُولُونَ"َسُيعَزِّي النَّاُس َبْعُضُهْم بَْعًضا ِمْن َبْعِدي للتَّْعزَِيِة ِفيَّ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

النَّاُس بَْعضُُهْم َبْعًضا ُيَعزِّي َبْعضُُهْم بَْعًضا بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه فَلَمَّا قُبَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، لَِقَي 
  .َعلَْيِه َوَسلََّم 
ا ُعثَْمانُ رِيُّ، َحدَّثََنَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْت -٥٦٢٦

َحدَّثََنا َخاِلُد بن َمخْلٍَد، َحدَّثَنِي ُموَسى بن َيْعقُوَب، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد َرِضَي اللَُّه : بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني أََسنَّ، فَكَانَ يَتَِّكئُ َعلَْيِه أَنَّ الُْعودَ الَِّذي كَانَ ِفي الْمَقُْصوَرِة، جُِعلَ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّ"َتَعالَى َعْنُه،

رِو بن َعْوٍف، َوكَاَنتِ إِذَا قَاَم، فَلَمَّا قُبَِض َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سُرَِق، فَطُِلَب فَُوجَِد ِفي َمْسجِِد بين َعْم
  " .اَألَرَضةُ قَْد أَصَاَبْتُه



، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُمَساِفرٍ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َعْن ُموَسى بن َيْعقُوَب -٥٦٢٧
  َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنَّ َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َدَخلَ

َما : الََرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها بنِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَحَسٌن، َوُحَسْيٌن َيْبكَِياِن، فَقَ َعلَى فَاِطَمةَ
إِنَّ اْبنََتكَ : ْضلَةُ َتمْرٍ، فَقَالَفَأَْرسِِلي إِلَى أَبِيِك، فَأَْرَسلَْت، فََجاَءُه الرَّسُولُ َوَبْيَن َيَدْيِه فَ: الْجُوُع، قَالَ: ُيْبِكهَِما؟ قَالَِت

َعلَْيِه  إِنْ كَانَ ِعْنَدَك َشْيٌء فَأَْبِلْغَناُه، فَإِنَّ َحَسًنا، َوُحَسيًْنا يَْبِكَياِن، فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: َتقُولُ َيا َرسُولَ اللَِّه
َما َوَجَد غَْيَر َهذَا؟ : بِِه فَاِطَمةَ، فََدَخلَ َعِليٌّ َعلَْيَها َوُهَو َبْيَن َيَدْيهَا، فَقَالَ َعِليٌّ َوَسلََّم الرَّسُولَ فََحَملَُه إِلَْيهَِما، فََجاَء
ى َعْنُه، َما ِفي َهذَا َما ُيَسكُِّنُهَما، فََخَرَج َعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَ: ال، فَقَالَ َعِليٌّ: قَالَْت فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها

َهذَا الدِّيَناُر، فَقَالَْت فَاِطَمةُ َرِضيَ : فََوَجَد ِديَناًرا ِفي السُّوقِ، فََجاَء بِِه إِلَى فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنَْها فَأَْخَبرََها َوقَالَ
ْنُه َدِقيقًا، فَخََرَج َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، فََجاَء الَْيُهوِديَّ اذَْهْب بِهِ إِلَى فُالٍن الَْيُهوِديِّ، فَُخذْ لََنا ِم: اللَُّه َتعَالَى َعْنهَا

فَُخذْ : َنَعْم، قَالَ: أَْنَت َخَتُن َهذَا الرَُّجلِ الَِّذي َيزُْعُم أَنَّهُ َرسُولُ اللَِّه؟ فَقَالَ: فَاْشَتَرى بِِه َدِقيقًا، فَلَمَّا فََرغَ قَالَ الَْيُهوِديُّ
اذَْهبْ بِِه إِلَى فُالنٍ : َهذَا الدِّينَاُر، قَالَِت: اَرَك وَلََك الدَِّقيُق، فَخََرَج َعِليٌّ حَتَّى َجاَء بِِه فَاِطَمةَ، فَأَخَْبَرَها، َوقَالَِديَن

  َم، فََيأكُلُ َمَعَنا، فَذََهَب فََرهََنالْجَزَّارِ، فَُخذْ لََنا بِِدْرَهمٍ لَْحمًا، نُْرِسلُ إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ةٌ ِفيَها خُْبٌز، َوإِذَا اللَّْحمُ الدِّينَاَر بِِدرَْهمٍ، فََجاَء بِِه، فََعَجَنْت وََنصََبْت َوَخبََزْت، فَأَْرَسلَْت إِلَى أَبِيهَا، فََجاَءَها فَإِذَا َجفَْن
لَِّه، أَذْكُُر لََك، فَإِنْ َرأَْيَتُه لََنا َحالال أَكَلَْنا َوأَكَلَْت، ِمْن َشأْنِِه كَذَا َوكَذَا، َيا َرُسولَ ال: َيْغِلي، َوإِذَا َدِقيٌق، فَقَالَْت

للَِّه صَلَّى ، فَأَكَلُوا فََبْيَنَما ُهْم َمكَاَنُهْم، إِذَا غُالٌم َيْنُشُد الدِّيَنارَ بِاللَِّه َوبِاِإلْسالمِ، فَأََمَر َرُسولُ ا"كُلُوا بِْسمِ اللَِّه:"فَقَالَ
أَْرَسلَنِي أَهِْلي بِِدينَارٍ أَْشَترِي بِِه، فََسقَطَ ِمنِّي بِالسُّوقِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَُدِعَي لَُه فَسَأَلَُه، فَقَالَ

أَْرِسلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ : ولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَإِنَّ َرُس: اذَْهْب إِلَى الَْجزَّارِ، فَقُلْ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .، فَأَْرَسلَ بِِه، فََدفََعُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم "َوِدْرَهُمَك َعلَيَّ

َنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َعْن ُموَسى بن َيْعقُوَب، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثَ -٥٦٢٨
إِنَّ ِلكُلِّ قَْومٍ فََرطًا، َوإِنِّي فََرطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ، فََمْن َوَرَد َعلَيَّ :"َسْهلِ بن َسْعٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  " .رَِب، لَْم َيظْمَأْ، َوَمْن لَْم َيظَْمأْ َدَخلَ الَْجنَّةَالْحَْوَض فََش
  .َحمَّاُد بن أَبِي ُحمَْيٍد َوُهَو ُمَحمَُّد بن أَبِي ُحَمْيٍد الَْمَدنِيُّ َعْن أَبِي َحازِمٍ

بِي ُحمَْيٍد، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا َخاِلُد بن نَِزارٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن أَ -٥٦٢٩
  َسْعٍد، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

خَْيلِ جَِيادِ الْ َألنْ أَشَْهَد الصُّْبَح، ثُمَّ أَْجِلَس أَذْكُُر اللََّه حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس، أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَْحِملَ َعلَى:"َوَسلََّم، قَالَ
  ".ِفي َسبِيلِ اللَِّه حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس

  .َعْبُد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق َعْن أَبِي َحازِمٍ
اَق، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسَح -٥٦٣٠

إِنَّ أَْهلَ الَْجنَِّة لََيتََراَءْونَ الُْغْرفَةَ ِمْن غَُرِف :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالََح
  " .الَْجنَِّة، كََما يََتَراَءْونَ الْكَْوكَبَ الْغَارِبَ الدُّرِّيَّ الشَّْرِقيَّ وَالْغَْربِيَّ

اَق، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسَح -٥٦٣١



َسلََّم ُيْؤَمْرنَ ِفي الصَّالِة أَنْ ال كُنَّ النَِّساُء ِفي َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو:"َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  .َيْرفَْعَن ُرُءوَسُهنَّ حَتَّى يَأُْخذَ الرَِّجالُ َمقَاِعَدُهْم ِمَن اَألْرضِ ِمْن فَتَّاَحِة الثَِّيابِ 

ا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ، َحدَّثََن -٥٦٣٢
إِنَّ لِلَْجنَِّة بَاًبا ُيْدَعى الرَّيَّانَ، ُيقَالُ َيْومَ :"إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

  ".َخلُوا أُغِْلَق َولَْم َيْدُخلْ ِمْنُه أََحٌد غَْيُرُهْمأَْيَن الصَّاِئُمونَ؟ فَإِذَا َد: الِْقَيامَِة
  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلدٌ، -٥٦٣٣

ى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، َرفََعُه إِلَ
  ".التَّْصِفيُق ِللنَِّساِء، َوالتَّْسبِيُح ِللرِّجَالِ:"قَالَ

ن َحمَّادٍ ُد اَألْعلَى بَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ح، َوَحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُمَحمَّدٍ الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا َعْب -٥٦٣٤
أَنَّ رَِجاال ِمَن الُْمْسِلِمَني كَاُنوا َيشَْهُدونَ "َحدَّثََنا بِْشُر بن الْمُفَضَّلِ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد،: النَّْرِسيُّ، قَاال

  " .َما َعلَى أََحدِِهْم إِال ثَْوٌب وَاِحٌدالصَّالةَ َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعاِقِدي أَْرِديَِتهِْم، َو
اِد بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن خَاِلٍد، َعْن َعبَّ -٥٦٣٥

إِنِّي قَْد َزَنْيتُ بِفُالَنةَ : إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َجاَء َرُجلٌ:"َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ
  " .َركََهاَسمَّاَها، فََبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمْرأَِة فَسَأَلَهَا، فَأَْنكََرْت، فََرَجَمُه َوَت

  .ي حَازِمٍَماِلُك بن أََنسٍ َعْن أَبِ
لسَّاِعِديِّ، أَنّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد ا -٥٦٣٦

  " .لُوا الِْفطَْرال َيزَالُ النَّاُس بَِخْيرٍ َما َعجَّ:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
لسَّاِعِديِّ، أَنّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد ا -٥٦٣٧

  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، قَالَ "أََتأْذَنُ أَنْ أُْعِطَي َهُؤالِء؟:"َعْن َيِمينِِه غُالٌم، َوَعْن َيسَارِِه اَألْشَياُخ، فَقَالَ ِللُْغالمِأُِتَي بِشََرابٍ فََشرَِب ِمْنُه، َو
  .َيِدِه  ِفي َواللَِّه َيا َرسُولَ اللَِّه ال أُوِثرُ بنِصيبِي مِْنَك أََحًدا، فََتلَُّه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الُْغالُم
أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد،  -٥٦٣٨

  .َيْعنِي الشُّْؤَم". نِإِنْ كَانَ فَِفي الْفََرسِ َوالْمَْرأَِة وَالَْمْسكَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
يُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك ح، َوَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِط -٥٦٣٩

ْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي مَاِلٌك، َعْن أَبِي بن ُيوُسَف، أََنا مَاِلٌك ح، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّ
ِلحُ َبْينَُهْم َوحَاَنتِ َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذََهَب إِلَى بين َعْمرِو بن َعْوٍف ُيْص

نََعْم، فََصلَّى أَُبو َبكْرٍ : أَُتَصلِّي ِللنَّاسِ، فَأُِقيُم؟ فَقَالَ: َء الُْمَؤذِّنُ إِلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، فَقَالَالصَّالةُ، فََجا
الِة، فََتَخلَّصَ َحتَّى َوقََف ِفي الصَّفِّ، َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فََجاَء َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالنَّاُس ِفي الصَّ

َبكْرٍ، فَرَأَى َرسُولَ اللَّهِ  فََصفََّق النَّاُس، َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ ال َيلَْتِفُت ِفي َصالِتِه، فَلَمَّا أَكْثََر النَّاُس التَّْصِفيَق، الَْتفََت أَُبو
  هِ َرسُولُ اللَِّه صَلَّىَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََشارَ إِلَْي



لََّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َما أََمَر بِهِ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَِن اثُْبْت َمكَاَنَك، فََرفََع أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َيَديِْه، فََحِمَد ال
ثُمَّ اْستَأَْخَر َحتَّى اْسَتَوى ِفي الصَّفِّ، َوتَقَدََّم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ذَِلَك،

لَِّي َبْينَ َما كَانَ الْبنِ أَبِي قَُحافَةَ أَنْ ُيَص: ، فَقَالَ"َيا أََبا َبكْرٍ، َما َمَنَعَك أَنْ َتثُْبتَ إِذْ أَمَْرُتَك؟:"فََصلَّى، ثُمَّ اْنَصَرَف، فَقَالَ
َما ِلي رَأَْيُتكُْم أَكْثَرُْتْم ِمَن التَّصِْفيقِ؟ :"َيَدْي َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".الْتَفََت إِلَيِْه، وإِنََّما التَّْصِفيُق ِللنَِّساِءَمْن َناَبُه َشْيٌء ِفي َصالِتِه فَلُْيسَبِّْح، فَإِنَُّه إِذَا َسبََّح 
كَانَ النَّاسُ :"َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ -٥٦٤٠

  " .َعلَى ِذَراَعِه الُْيْسَرىُيْؤَمُرونَ أَنْ َيَضَع الرَُّجلُ َيَدُه الُْيمَْنى 
حَمَُّد بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن طَاِهرِ بن َحْرَملَةَ بن َيحَْيى، َحدَّثََنا َجدِّي َحْرَملَةُ بن َيحَْيى، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ َوُم -٥٦٤١

َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالََحدَّثََنا مَاِلُك بن أََنسٍ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َع: إِْدرِيسَ الشَّاِفِعيُّ، قَاال
  " .إِنَّ بِالال يَُناِدي بِلَْيلٍ فَكُلُوا وَاشَْرُبوا َحتَّى يَُناِدَي اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ:"َوَسلََّم َيقُولُ
لُ بن إِهَابٍ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُسوَْيٍد، َحدَّثَنِي مَاِلُك بن أََنسٍ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُجْمُهورٍ التِّنِّيِسيُّ، َحدَّثََنا ُمؤَمَّ -٥٦٤٢
  َعْن أَبِي

َساَعَتاِن ال ُتَردُّ َعلَى دَاعٍ َدْعَوُتُه، ِحَني ُيقَامُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  " .َصالةً، َوِفي الصَّفِّ ِفي َسبِيلِ اللَِّهاللَّْيلُ 
ا َماِلُك بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمَِّد بن يُوُسَف، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََن -٥٦٤٣

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ِصْبَياٍن وَُهْم َيلَْعُبونَ َمرَّ َر: أََنسٍ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  " .َدْعُهْم، فَإِنَّ التَُّراَب َربِيعُ الصِّْبَياِن:"بِالتُّرَابِ، فََنَهاُهْم َبْعضُ أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

دُ بن أَْحَمدَ بن الَْوِليِد اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َياِسُني بن َعْبدِ اَألَحِد الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٥٦٤٤
إِنَّ :"ْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: ُسوَْيٍد، َحدَّثََنا مَاِلكُ بن أََنسٍ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

وَالَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ ِلَتفَاُضلِ مَا  أَْهلَ الَْجنَِّة لَيََتَراَءْونَ أَْهلَ الُْغَرِف فَْوقَُهْم، كََما َترَْونَ الْكَْوكََب الدُّرِّيَّ الَْغابَِر ِفي اُألفُقِ
  ".َبْينَُهْم

  .أَبِي حَازِمٍ ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ِذئْبٍ َعْن
ئْبٍ، َعْن َسلََمةَ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن إِْسَحاَق، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذ -٥٦٤٥

أَرَأَْيتَ : النِيَّ َجاَء إِلَى عَاِصمِ بن َعِديٍّ، فَقَالَبن ِدينَارٍ أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد السَّاِعِديِّ، أَنَّ ُعَوْيمًِرا الَْعْج
  َرُجال َوَجَد َمَع اْمرَأَِتِه َرُجال، فَإِنْ قََتلَُه قََتلُْتُموُه؟ َسلْ ِلي َرسُولَ

، فَكَرَِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَسَأَلَ َعاِصٌم َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
وَاللَِّه آلِتَينَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاَء َوقَْد َنَزلَ : الَْمسَاِئلَ َوَعاَبَها، فَأَْخَبَر عَاِصٌم ُعَوْيمًِرا، فَقَالَ ُعَوْيِمٌر

كَذَْبتُ : ، فََتقَدََّما فََتالعََنا، ثُمَّ قَالَ"لَقَْد أُْنزِلَ ِفيكَُما الْقُْرآنُ:"ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَالْقُْرآنُ، فََسأَلَ َرُس
بِِفَراِقهَا، فَُسنَّْت ُسنَّةً ِفي الْمَُتالِعَنْينِ،  َعلَْيَها إِنْ أََنا أَْمَسكُْتَها، فَفَاَرقََها، َوَما أَمََرُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اْنظُُروَها، فَإِنْ َجاَءْت بِِه أَْحَمَر قَِصًريا كَأَنَُّه َوَحرَةٌ، فَال أَْحَسُبهُ إِال قَْد كَذََب :"َوقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .، فََجاَءْت َعلَى النَّْعتِ الَْمكُْروِه"َم أَْعَيَن ذَا أَلَْيَتْينِ، فَال أَْحَسُبُه إِال قَْد َصَدَق َعلَْيهَاَعلَْيَها، َوإِنْ َجاَءتْ بِِه أَْسَح

  .أَُبو غَسَّانَ ُمَحمَُّد بن ُمطَرٍِّف َعْن أَبِي حَازِمٍ



َنا أَُبو غَسَّانَ ُمحَمَُّد بن ُمطَرٍِّف، َحدَّثََنا أَُبو حَازِمٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثَ -٥٦٤٦
َمْوِضُع َسْوٍط ِفي الَْجنَِّة َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما :"َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  ".ِفيَها
 َيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا أَُبو غَسَّانَ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنَُّه َسِمَعَحدَّثََنا َيْح -٥٦٤٧

  ِمْنَبرِي َعلَى:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  " .ُتْرَعٍة ِمْن ُتَرعِ الَْجنَِّة
ٍد، َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعَحدَّثََنا  -٥٦٤٨

ْومِ، وَاَألشَْياُخ َعْن َيسَارِِه، أُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقََدحٍ فََشرَِب، َوَعْن َيِمينِِه غُالٌم ِمْن أَْصَغرِ الْقَ: قَالَ
  .َما كُْنُت ألُوِثَر بِفَْضلِ ِفيكَ َيا َرُسولَ اللَِّه، فَأَْعطَاُه إِيَّاُه: ، قَالَ"َيا غُالُم أََتأْذَنُ ِلي أَنْ أُْعِطَيِه اَألشَْياَخ؟:"فَقَالَ

ْرَيَم، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َم -٥٦٤٩
، "َما ِعْنَدَك؟:"زَوِّْجنِيَها، فَقَالَ: أَنَّ اْمرَأَةً َعَرَضتْ َنفْسََها َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ

ال وَاللَِّه َما َوَجْدُت َشيْئًا، : ، فَذََهَب، ثُمَّ َرجََع، فَقَالَ"اذَْهْب فَالَْتِمْس وَلَْو َخاَتًما ِمْن َحدِيٍد:"ِدي َشْيٌء، قَالََما ِعْن: قَالَ
َما َتصَْنُع بإِزَارَِك إِنْ لَبِْسَتهُ :"َمَوال َخاَتَم َحدِيٍد، وَلَِكْن َهذَا إِزَارِي، لََها نِْصفُُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

، فََجلََس الرَُّجلُ، َحتَّى طَالَ َمجِْلُسُه، فََرآُه َرسُولُ اللَِّه "لَْم َيكُْن َعلَْيَها ِمْنُه َشْيٌء، َوإِنْ لَبَِسْتهُ لَْم َيكُْن َعلَْيَك ِمْنُه َشْيٌء
َمِعي سُوَرةُ كَذَا َوكَذَا، فَقَالَ : ، قَالَ"َماذَا َمَعَك ِمَن الْقُْرآِن؟:"يَء بِِه، فَقَالَ لَُهَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَعاُه أَْو جِ
  ".قَْد أَْنكَْحُتكََها بَِما َمَعَك ِمَن الْقُْرآِن:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  عِيُد بنَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َس -٥٦٥٠

لََيْدُخلَنَّ :"َوَسلََّم، قَالَ أَبِي َمْرَيَم، أََنا أَُبو غَسَّانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
بَِبْعضٍ، َحتَّى َيْدُخلَ أَوَّلُُهْم وآِخرُُهُم الَْجنَّةَ، ُوُجوهُُهْم الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبُعونَ أَلْفًا أَْو سَْبُع ِمائَِة أَلٍْف، آِخذٌ َبْعُضُهْم 

  " .َعلَى ُصوَرِة الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ
ٍد، بن سَْعَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أََنا أَُبو غَسَّانَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ  -٥٦٥١

أََنا فَرَطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ، َمْن َمرَّ َعلَيَّ َشرَِب، َوَمْن َشرَِب لَْم َيظَْمأْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  ".ُهْمأََبًدا، لََيرَِدنَّ َعلَيَّ أَقَْواٌم أَْعرِفُُهْم َوَيْعرِفُونِي، ثُمَّ ُيحَالُ َبيْنِي َوبَْيَن

ن َسْعٍد، أَنَّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمرَْيَم، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ ب -٥٦٥٢
لِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََنظََر َرُجال كَانَ ِمْن أَْعظَمِ الُْمْسِلِمَني غََناًء َعنِ الُْمْسِلِمَني ِفي غَْزَوٍة غََزاَها َمَع َرُسو

، فَاتََّبَعُه َرُجلٌ "َمْن أََحبَّ أَنْ َيْنظُرَ إِلَى َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ النَّارِ فَلَْيْنظُْر إِلَى َهذَا:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
الَْحالِ ِمْن أََشدِّ النَّاسِ َعلَى الُْمْشرِِكَني حَتَّى جُرَِح، فَاْستَْعَجلَ الْمَْوَت، فَأََخذَ ذُبَاَب َسْيفِِه،  ِمَن الْقَْومِ َوُهَو َعلَى ِتلَْك

: َوَسلََّم ُمْسرًِعا، فَقَالََعلَْيِه  فََجَعلَُه َبْيَن ثَْدَيْيِه، َحتَّى َخَرَج ِمْن َبْينِ كَِتفَْيِه، فَأَقَْبلَ الرَُّجلُ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
  أَشَْهُد أَنََّك َرُسولُ اللَِّه، فَقَالَ

َمْن أََحبَّ أَنْ َينْظَُر إِلَى َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ النَّارِ فَلَْيْنظُْر إِلَى :"قُلَْت: ، قَالَ"وََما ذَاَك؟:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لَ ظَِمَنا غََناًء َعنِ الُْمْسِلِمَني، فََعَرفُْت أَنَُّه ال َيُموَت َعلَى ذَِلَك، فَلَمَّا ُجرَِح اْستَْعَجلَ الَْمْوَت، فَقََتَوكَانَ ِمْن أَْع"َهذَا



َجنَِّة وَإِنَُّه لَِمْن أَْهلِ النَّارِ، إِنَّ الْعَْبَد لََيْعَملُ َعَملَ أَْهلِ الْ:"َنفَْسُه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد ذَِلَك
  " .َوَيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ وَإِنَُّه ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، إِنََّما اَألْعمَالُ بِالْخََواتِيمِ

َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ،  -٥٦٥٣
ِهيَ : أََتْدُرونَ َما الُْبْرُد؟ قَالَ الْقَْوُم: َجاَءتِ اْمرَأَةٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِبرَْدٍة، فَقَالَ َسْهلٌ ِللْقَْومِ: قَالَ

جِئُْت أَكُْسوَك َهِذِه، فَأََخذََها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َيا َرسُولَ اللَِّه: قَالَْتَشْملَةٌ َمْنُسوَجةٌ، ِفيَها َحاشَِيُتَها، فَ
َها؟ َيا َرُسولَ اللَِّه، َما أَْحَسَن َهِذِه فَاكُْسنِي: َوَسلََّم ُمحَْتاًجا إِلَْيَها، فَلَبَِسهَا، فََرآَها َعلَْيِه َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِِه، فَقَالَ

َما أَْحَسْنَت ِحَني َرأَْيَت َرُسولَ اللَِّه : ، فَلَمَّا قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَمُه أَْصَحابُُه، فَقَالُوا"نََعْم:"فَقَالَ
َواللَِّه َما : ا، َوقَْد َعَرفَْت أَنَُّه ال ُيْسأَلُ َشْيئًا فََيْمَنُعُه، قَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذََها ُمحَْتاًجا إِلَيَْها، ثُمَّ سَأَلَْتُه إِيَّاَه

  َحَملَنِي َعلَى ذَِلكَ إِال َرَجْوتُ َبَركَتَهَا

  .ِحَني لَبَِسَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، لََعلِّي أُكَفَُّن ِفيهَا
َمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا أَُبو غَسَّانَ، َحدَّثََنا أَُبو َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثْ -٥٦٥٤
  ".أَنَُّه كَانَ َبْيَن الَْمْسجِِد ِممَّا َيِلي الِْقْبلَةَ َوَبْيَن الِْقْبلَِة َمَمرُّ الشَّاِة"بن َسْعٍد،
ثَْمانَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أََنا أَُبو غَسَّانَ، َحدَّثََنا أَُبو حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُع -٥٦٥٥

  " .كُنَّا ُنَصلِّي َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْجُمَعةَ، ثُمَّ َتكُونُ الْقَاِئلَةُ: قَالَ
َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أََنا أَُبو غَسَّانَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، َحدَّثََنا  -٥٦٥٦

ُصولَ السِّلْقِ فََتْجَعلُُه ِفي كَاَنْت ِمنَّا اْمَرأَةٌ ِفيَنا َتجَْعلُ ِفي َمْزَرَعٍة لََها ِسلْقًا، َوكَاَنْت إِذَا كَانَ َيْوُم الُْجُمَعِة، َتنْزُِع أُ:"قَالَ
فَكُنَّا َنْنَصرُِف إِلَْيَها ِمْن َصالةِ :"، قَالَ َسْهلٌ"ِقْدرٍ، ثُمَّ َتْجَعلُ َعلَْيِه قَْبَضةً ِمْن َشِعريٍ َتطُْبُخُه، فََيكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ غَُرافَةً

  " .اَم إِلَْينَا، فَكُنَّا َنَتَمنَّى َيْوَم الُْجُمَعِة ِلطََعاِمَها ذَِلَكالُْجُمَعِة فَُنَسلُِّم َعلَْيَها، فَُتقَرُِّب ذَِلكَ الطََّع
بن سَْعٍد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أََنا أَُبو غَسَّانَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ  -٥٦٥٧

أْسِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيوَم أُُحٍد، وَكُِسَرتْ َرَباعِيَُّتُه، َوجُرَِح َوْجهُُه، ُهشَِّمتِ الَْبْيَضةُ َعلَى َر:"قَالَ
  فَكَاَنْت فَاِطَمةُ بنُت َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َتَعالَى َعْنُه َيأِْتيَها بِالَْماِء، فَلَمَّا أَصَاَب الْجُْرَح الَْماُء، كَثَُر َدُمُه فَلَْم  َتْغِسلُ َعْنُه الدََّم، َوَعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه
  ".، فََرقَأَ الدَُّمَيْرقَِأ الدَُّم، حَتَّى أََخذَْت ِقطَْعةً ِمْن َحِصريٍ، فَأَْحَرقَْتُه َحتَّى َعاَد َرمَاًدا، ثُمَّ َجَعلَْت َعلَى الُْجْرحِ

ٍد، أَنّ َنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أََنا أَُبو غَسَّانَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعَحدَّثَ -٥٦٥٨
ُمرِي عَْبَدِك، :"اٌر، فَقَالَ لَهَاَرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَسلَ إِلَى امَْرأٍَة ِمَن الْمَُهاجِرِيَن، َوكَانَ لََها عَْبٌد َنجَّ

، فَأََمَرْت عَْبَدَها، فَذََهَب إِلَى الْغَاَبِة، فَقَطََع ِمَن الطَّْرفَاِء، فَصََنَع لَُه ِمْنبًَرا، فَلَمَّا قََضاُه، "فَلَْيْعَملْ ِلي أَْعوَاًدا كَاِملْنبَرِ
فَأُْرِسلَ بِِه إِلَيَّ، فََجاُءَوا بِِه إِلَْيِه، فَاْحَتَملَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَّهُ : لََّم أَنَُّه قَضَاُه، قَالَأَْرَسلَْت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َحْيثُ َتَروْنَ
َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أََنا أَُبو غَسَّانَ، -٥٦٥٩

، ]١٨٧: البقرة[} َوكُلُوا وَاشَْرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ اَألبَْيُض ِمَن الَْخْيِط اَألْسوَِد{: لَمَّا َنزَلَْت َهِذِه اآليَةُ:"قَالَ
الصَّْوَم، َرَبطَ أََحدُُهْم ِفي رِْجلَْيِه الَْخْيطَ اَألْسَوَد وَالَْخْيطَ اَألْبَيَض، فَال  َولَْم يَْنزِلْ ِمَن الْفَجْرِ، فَكَانَ رَِجالٌ إِذَا أَرَاُدوا

  ، فََعِلُموا أَنَّمَا]١٨٧: البقرة[} ِمَن الْفَْجرِ{: َيزَالُ َيأْكُلُ وََيْشَرُب َحتَّى َيَتَبيََّن لَُه أَيُُّهَما، فَأَْنَزلَ اللَُّه َتعَالَى بَْعَد ذَِلَك



  " .ْعنِي بِذَِلَك اللَّْيلَ وَالنََّهاَرَي
ْهلِ بن َسْعٍد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َس -٥٦٦٠

َرأَةٌ ِمَن الْعََربِ، فَأََمَر أََبا أَُسْيدٍ السَّاِعِديَّ أَنْ يُْرِسلَ إِلَيَْها، فَأَْرَسلَ إِلَيَْها ذُِكَر لَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْم: قَالَ
ُسولُ َوخََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى َجاَءَها، فَلَمَّا كَلََّمَها َر: فَقَِدَمْت، فََنَزلَْت َعلَى بين َساِعدَةَ، قَالَ

َتْدرِيَن َمْن َهذَا؟ َهذَا َرسُولُ : ، فَقَالُوا لََها"قَْد أََعاذَِك ِمنِّي:"أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْنَك، قَالَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالْت
فَأَقَْبلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ى ِمْن ذَِلَك، قَالَ َسْهلٌإِنْ كُْنُت أَْشقَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَء لَِيْخطَُبِك، قَالَْت

فَأَْخَرْجُت لَُهمْ : ، قَالَ"اْسِقَنا َيا أََبا َسْعٍد:"َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَمِئٍذ َحتَّى جَلََس ِفي َسِقيفَِة بين َساِعَدةَ ُهَو وَأَْصَحابُُه، ثُمَّ قَالَ
فَأَْخَرَج لََنا سَْهلٌ ذَِلَك الْقََدَح، فََشرِْبَنا ِفيِه، ثُمَّ اْسَتْوَهَبُه َبْعَد ذَِلَك ُعَمُر بن :"ُتُهْم ِفيِه قَالَ أَُبو حَازِمٍَهذَا الْقََدَح، فََسقَْي

  .َعْبِد الْعَزِيزِ َرِحَمُه اللَُّه، فََوَهَبُه لَُه 
ي مَْرَيَم، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِ -٥٦٦١

ِه وَأَُبو أَُسْيدٍ َجاِلٌس، أُِتَي بِالُْمْنِذرِ بن أَبِي أَُسْيدٍ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُوِلَد، فََوَضَعُه َعلَى فَِخِذ: قَالَ
  َها النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِشيٍْءفَلَ: قَالَ

قْلَُبوُه فَاْشتَاَق النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َبْيَن َيَدْيِه، فَأََمَر أَُبو أَُسْيٍد بِاْبنِِه، فَاْحُتِملَ ِمْن ِعْنِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَ
َولَِكنِ ، ال :"فُالنٌ، قَالَ: ، قَالَ"َوَما اْسُمُه؟:"، قَالَ أَُبو أُسَْيٍد أَقْلَْبنَاُه َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ"أَْيَن الصَّبِيُّ؟:"لََوَسلََّم، فَقَا
  .، فََسمَّاُه َيوَْمِئٍذ الُْمْنِذَر "اْسُمُه الْمُْنِذُر

بن أَبِي مَْرَيَم، أََنا أَُبو غَسَّانَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد،  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َسعِيُد -٥٦٦٢
صََنَع لَُهْم طََعاًما، َوَما لَمَّا عَرََّس أَُبو سَْهلٍ أَُسْيٌد السَّاِعِديُّ، َدَعا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْصَحابَُه، َو:"قَالَ
ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه إِلَْيهِْم إِال امَْرأَُتهُ أُمُّ أُسَْيٍد، وَبلَّْت َتمََراٍت ِمَن اللَّْيلِ ِفي تَْورٍ ِمْن ِحَجارٍَة، فَلَمَّا فََرغَ َرُس قَرََّبُه

  " .َوَسلََّم ِمَن الطََّعامِ، أََتْتُه بِِه فََسقَتُْه
َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعدٍ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ،  -٥٦٦٣

إِال  ِفي الَْجنَِّة ثَمَانَِيةُ أَْبوَابٍ، بَاٌب ِمْنَها ُيَسمَّى الرَّيَّانَ، ال ُيْدُخلُُه:"أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".الصَّاِئُمونَ
َسأَلُْت سَْهلَ :"َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، قَالَ -٥٦٦٤
كَْيَف كُْنُتمْ : فَقُلُْت: ال، قَالَ أَُبو حَازِمٍ: َم نِقَْي الُْبرِّ؟ قَالََهلْ رَأَْيُتْم ِفي َزَماِن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: بن َسْعٍد

  ال،:"َتْنُخلُونَ الشَِّعَري؟ قَالَ

  " .َولَِكنَّا كُنَّا َننْفُُخُه
يُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َعِل: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الَْحَسنِ بن ُمكَْرمٍ، َوُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ، قَاال -٥٦٦٥

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : غَسَّانَ ُمَحمَُّد بن ُمطَرٍِّف، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد السَّاِعِديِّ، قَالَ
  " .الدُّْنَيا َوَما ِفيَها لََرْوَحةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْو غَدَْوةٌ َخْيٌر ِمَن:"َوَسلََّم، َيقُولُ

ٍف، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ُمَحمَُّد بن ُمطَرِّ -٥٦٦٦
إِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ ِفيَما َيَرى النَّاُس بِعََملِ أَْهلِ الَْجنَِّة، :"َمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َحازِمٍ، َعْن سَْهلٍ، قَالَ

  ." َجنَِّة، وإِنََّما اَألْعَمالُ بِالَْخوَاِتيمَِوإِنَُّه ِمْن أَْهلِ النَّارِ، وَإِنَُّه لََيعَْملُ ِفيَما َيَرى النَّاُس بِعََملِ أَْهلِ النَّارِ، َوإِنَُّه ِمْن أَْهلِ الْ



َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمٍَّد الُْحُبِليُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َوَزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، قَاال -٥٦٦٧
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَبن الَْحارِِث الشَِّريازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ُمَحمَُّد بن ُمطَرٍِّف، َعْن أَبِي حَازِمٍ، 

لُ ِفيَما َيَرى إِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ ِفيَما يََرى النَّاسُ بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة َوإِنَُّه ِمْن أَْهلِ النَّارِ، َوإِنَُّه لََيْعَم:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".نَّارِ وَإِنَُّه ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، وإِنََّما اَألْعَمالُ بِالَْخوَاِتيمِالنَّاُس بِعََملِ أَْهلِ ال

  َحدَّثَنَا: َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َوَزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، قَاال -٥٦٦٨

ازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ُمَحمَّدُ بن ُمطَرٍِّف، َعْن أَبِي َحازِمٍ، إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن الْحَارِثِ الشَِّري
َبشِّرِ الَْمشَّاِئَني ِفي الظُّلَمِ إِلَى الَْمسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

  " .امَِةَيْوَم الِْقَي
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناِحيَةَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي غَسَّانَ -٥٦٦٩
رَأَْيُت َمْن ُهَو : ا َهذَا َيا أََبا الَْعبَّاسِ، قَالََم: أَنَّهُ َنظََر إِلَى َسْهلِ بن سَْعٍد َيبُولُ قَاِئًما، فََمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه، فَقُلُْت"َحازِمٍ،

  ".َخْيٌر ِمنِّي َمَسَح َعلَْيهَِما
  .ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ الرََّبِذيُّ َعْن أَبِي َحازِمٍ

دَّثََنا الْعَبَّاسُ بن َعْبِد الْعَِظيمِ َح: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، قَاال -٥٦٧٠
َحدَّثََنا َمكِّيُّ بن : طَّاُر، قَاالالَْعنَْبرِيُّ ح، َوَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُوَد الصَّوَّاُف التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الصَّبَّاحِ الَْع

َبِذيُّ، َعْن ُعَمَر بن الَْحكَمِ بن ثَْوَبانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، َوَعْن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا مُوَسى بن ُعبَْيَدةَ الرَّ
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُدونَ َسْبِعنيَ أَلْفَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَاال

  " .ابٍ ِمْن ُنورٍ َوظُلَْمٍة، َوَما َيسَْمُع ِمْن َنفْسٍ َشيْئًا ِمْن ِحسِّ ِتلْكَ الُْحُجبِ إِال َزَهقَْتِحَج
  .ُعَمُر بن ُصْهَبانَ َعْن أَبِي َحازِمٍ

  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن الَْحَسنِ الَْورَّاقُ، -٥٦٧١

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : َسالمٍ الْعَطَّاُر، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالََحدَّثََنا َسعِيُد بن 
  ".إِنْ َيكُنِ الشُّْؤُم ِفي َشْيٍء، فَِفي الْمَْرأَِة، َوالْفََرسِ، َوالدَّارِ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 بن ْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن الَْحَسنِ الَْورَّاُق، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َسالمٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا ُعَمُرَحدَّثََنا َع -٥٦٧٢
: تْنِي ُهوٌد وأَخََواُتَهاشَيََّب:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ

  " .}َوإِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{الَْواِقَعةُ، َوالَْحاقَّةُ، 
َنا أَبِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليِّ بن إِْسَماعِيلَ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعِليِّ بن أَبِي َبكْرٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثَ -٥٦٧٣

ال : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصوُم َحتَّى ُيقَالَ:"مٍَّد، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَُعَمُر بن ُمَح
  " .ال َيُصوُم، َوكَانَ أَكْثَرُ َصْوِمِه ِفي َشْعَبانَ: ُيفِْطُر، َوُيفِْطُر َحتَّى ُيقَالَ
  .بِي َحازِمٍُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ َعْن أَ

دَّثََنا ُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َمخْلٍَد، َح -٥٦٧٤
إِنَّ الرَُّجلَ لََيعَْملُ بَِعَملِ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : بن بِاللٍ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

ارِ ِفيَما َيْبُدو ِللنَّاسِ، وَإِنَُّه لَِمْن أَْهلِ أَْهلِ الَْجنَِّة ِفيَما َيْبُدو ِللنَّاسِ، وَإِنَُّه ِمْن أَْهلِ النَّارِ، َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيعَْملُ بَِعَملِ أَْهلِ النَّ



  ".الَْجنَِّة
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن -٥٦٧٥

كَانَ :  بن َسْعٍد، قَالَإِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ
  ".إِنْ َيكُْن ِفي َشْيٍء فَِفي الَْمْرأَِة، َوالَْمْسكَنِ، وَالْفََرسِ:"ْؤُم، قَالَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ذُِكَر ِعْنَدُه الشُّ

أَبِي َحازِمٍ، َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن -٥٦٧٦
أَُبو تَُرابٍ، َوإِنْ كَانَ : إِنْ كَاَنْت َألَحبَّ أَْسَماِء َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه إِلَْيِه: َسِمْعُتُه َيقُولُ: الََسْهلِ بن َسْعٍد، قَ

بَ َيْوًما فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى لََيفَْرحُ أَنْ ُيْدُعوهُ بَِها، َوَما َسمَّاُه أََبا تَُرابٍ إِال َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، غَاَض
جِْدُه ِفي الَْبْيِت، فَقَالَ َعْنُه، فََخَرَج فَاْضطََجَع إِلَى الْجِدَارِ، فََجاَء َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيطْلُُبُه، فَلَْم َي

: نِفًا مُْغَضًبا، فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْنسَاًنا َمَعُه َيطْلُُبُه، فَقَالََخَرَج آ: ، قَالَْت"أَْيَن اْبُن َعمِِّك؟:"ِلفَاِطَمةَ
َم َيْمَسحُ َعلَْيِه َوَسلَّ ُمْضطَجٌِع ِفي الْجِدَارِ، َوقَْد زَالَ رَِداُؤُه َعْن ظَْهرِِه، َوامَْتَأل تَُراًبا، فََجَعلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

  " .اْجِلْس َيا أََبا تَُرابٍ:"التُّرَاَب َعْن ظَْهرِِه، َوَيقُولُ
أَبِي َحازِمٍ، َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن -٥٦٧٧

  إِنَّ الِْمنَْبَر َعلَى ُتْرَعٍة ِمْن:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

  ".تَُرعِ الَْجنَِّة
  .َعْبُد الرَّْحَمنِ بن زَْيِد بن أَسْلََم َعْن أَبِي حَازِمٍ

ا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الُْمَضرِيُّ، َحدَّثََن -٥٦٧٨
أََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن أَْسلََم، َحدَّثَنِي أَُبو َحازِمٍ، َحدَّثَنِي َسْهلُ بن سَْعٍد، أَنّ َرسُولَ : الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال

َوَمَتى ذَِلَك َيا َرسُولَ اللَِّه؟ : ، قِيلَ"سََيكُونُ ِفي آِخرِ الزََّمانِ َخْسٌف، َوقَذٌْف، َوَمْسٌخ:"َم، قَالَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  " .إِذَا ظََهَرِت الَْمَعازُِف َوالْقَْينَاُت، وَاسُْتِحلَِّت الَْخْمُر:"قَالَ

يُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِسَناٍن الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْدرِيَس، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُوَد الصَّوَّاُف التُّسَْترِ -٥٦٧٩
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َزْيدِ بن أَْسلََم، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى ا

ُبوا بَِها كَْيفَ أَنْ ُيَسوَِّر وَلََدُه بُِسوَاَرْينِ ِمْن َنارٍ، فَلُْيَسوِّْرهُ بِسَِوارٍ ِمْن ذََهبٍ، وَلَِكنِ الَْورُِق َوالِْفضَّةُ الَْع َمْن أََحبَّ:"قَالَ
  " .ِشئُْتْم

ْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّ -٥٦٨٠
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْبِد الرَّْحَمنِ بن زَْيِد بن أَسْلََم، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، َرفََع الَْحِديثَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّ

رِّ، َمفَاتِيحَُها الرِّجَالُ، فَطُوَبى ِلَمْن َجَعلَُه ِمفَْتاًحا لِلَْخْيرِ، َومِْغالقًا ِللشَّرِّ، َووَْيلٌ ِلَمْن ِعْندَ اللَِّه خََزاِئُن الَْخْيرِ وَالشَّ:"قَالَ
  َجَعلَُه ِمفَْتاًحا ِللشَّرِّ،

  " .َوِمْغالقًا ِللَْخْيرِ
  .َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرِ بن َنجِيحٍ الَْمَدنِيُّ َعْن أَبِي حَازِمٍ

، َعْن أَبِي ثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍَحدَّ -٥٦٨١
  " .ْركَانِ الَْجنَِّةأُُحٌد ُركٌْن ِمْن أَ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسِعيٍد، قَالَ



َجْعفَرٍ، أََنا أَُبو َحازِمٍ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْنَبرٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن -٥٦٨٢
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم َعلَى ِمْنَبرِِه، فََصلَّى ِللنَّاسِ َوُهَو َعلَى َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َص: َسِمْعُت سَْهلَ بن سَْعٍد، َيقُولُ: قَالَ

َع فَفََعلَ مِثْلَ ذَِلَك حَتَّى فََرغَ الِْمْنبَرِ، فَكَبََّر َوُهَو َعلَْيِه، ثُمَّ َركََع، ثُمَّ َرَجَع الْقَْهقََرى، فََسَجَد ِفي أَسْفَلِ الِْمْنَبرِ، ثُمَّ َرَج
  " .أَيَُّها النَّاُس، إِنََّما فََعلُْت َهذَا ِلَتأَْتمُّوا بِي، َوِلَتْعلَُموا َصالِتي:"ْن َصالتَِه، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى النَّاسِ، فَقَالَِم

: بن َجْعفَرٍ، َحدَّثََنا أَُبو َحازِمٍ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْنَبرٍ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه -٥٦٨٣
أُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقََدحٍ، فَشَرَِب َواَألْشيَاُخ َعلَى َيسَارِِه، وَغُالٌم : َسِمْعُت سَْهلَ بن َسْعٍد، َيقُولُ

َما كُْنُت أُوِثُر بنِصيبِي ِمْن : ، قَالَ"َيا غُالُم َتأْذَنُ ِلي أَنْ أُعِْطَي اَألْشيَاَخ؟:"قَالَُهَو أَْصَغُر الْقَْومِ َعلَى َيِمينِِه، فَلَمَّا َشرَِب 
  .فَْضِلَك َيا َرُسولَ اللَِّه، فَأَْعطَاُه إِيَّاُه 

  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، -٥٦٨٤

كَانَ كَْونٌ ِفي األَْنصَارِ، :"ْبُد اللَِّه بن َجعْفَرٍ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالََحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َع
ي بِالنَّاسِ، ، َوأَُبو َبكْرٍ ُيَصلِّفَأََتاُهْم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، لُِيْصِلحَ َبْينَُهْم، ثُمَّ َرَجَع َوقَْد أُِقيَمِت الصَّالةُ

  ".فََصلَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخلَْف أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه
ازِمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ، َعْن أَبِي َح -٥٦٨٥

كَبِريِ َيكَاُد َيْسبِقُُه، َرأَْيُت سَْهلَ بن َسْعدٍ صَاِحَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بَالَ َوُهَو قَاِئٌم بَْولَ الشَّْيخِ الْ:"قَالَ
  ".قَدْ رَأَْيُت َمْن ُهَو َخْيٌر ِمنِّي َمَسَح َعلَْيهَِماال، : أَال َتنْزُِع؟ قَالَ: ثُمَّ تََوضَّأَ، وََمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ، فَقُلُْت لَُه

: ازِمٍ، قَالََحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ، َعْن أَبِي َح -٥٦٨٦
ُألْعِطَينَّ الرَّاَيةَ غًَدا َرُجال :"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيوَم َخيَْبَر قَالَ: َسِمْعُت سَْهلَ بن َسْعدٍ السَّاِعِديَّ، قَالَ

اللَُّه َعلَْيِه  ، فَبَاَت النَّاُس َيذْكُُرونَ لَْيلَتَُهْم أَيُُّهْم ُيعِْطي، فَلَمَّا أَْصَبحُوا غََدْوا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى"َيفَْتحُ اللَُّه َعلَى َيَدْيِه
ُهَو َهُهَنا َيا َرسُولَ اللَِّه أَْرَمدُ َيشَْتِكي َعيَْنْيِه، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه، فََبَصَق ِفي َعْيَنْيِه، َوَدَعا بَِما : ، قَالُوا"أَْيَن َعِليٌّ؟:"َوَسلََّم فَقَالَ

  اُه الرَّاَيةَ،َشاَء اللَُّه، فَبََرأَ حَتَّى لَْم َيكُْن بِِه َوجٌَع، ثُمَّ أَْعطَ

َعلَى رِْسِلكَ انْفُذْ حَتَّى َتنْزِلَ بَِساحَِتهِْم، :"َيا َرسُولَ اللَِّه، أُقَاِتلُُهْم حَتَّى َيكُوُنوا ِمثْلََنا، قَالَ: فَقَالَ لَُه"اْمضِ قُُدًما:"َوقَالَ
قِّ اللَِّه ِفيِه، فََألنْ َيْهِدَي اللَُّه بَِك َرُجال َواِحًدا، َخْيٌر لََك ِمْن ثُمَّ اْدعُُهْم إِلَى اِإلْسالمِ، وَأَْخبِرُْهْم بَِما َيجُِب َعلَيْهِْم ِمْن َح

  " .ُحْمرِ النََّعمِ
: ازِمٍ، قَالََحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ، َعْن أَبِي َح -٥٦٨٧
إِنَّ ِفي الَْجنَِّة بَاًبا يُقَالُ لَُه الرَّيَّانُ، يُقَالُ َيْومَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: سَْهلَ بن َسْعٍد، َيقُولُ َسِمْعُت
َبدًا، فََيْدُخلُونَ ِفيِه، فَإِذَا َدَخلَ آِخُرُهمْ أُغِْلَق، أَْيَن الصَّاِئُمونَ؟ َهلْ لَكُْم إِلَى الرَّيَّاِن، َمْن َدَخلَ ِمْنُه لَْم َيظَْمأْ أَ: الِْقَيامَِة

  " .فَلَْم َيْدُخلْ ِمْنُه أََحٌد غَْيُرُهْم
  .أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َسْبَرةَ َعْن أَبِي حَازِمٍ

الَْبحَْرانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقَِديُّ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُوَد الصَّوَّاُف التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْعَمرٍ -٥٦٨٨
أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتيَ "َحدَّثَنِي أَُبو َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعدٍ،: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي سَْبَرةَ، قَالَ

رَاخٍ َرْت ُعُروقُُه، فََزَنا بِاْمرَأٍَة، فَضََرَبُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِضْغٍث ِفيِه ِمائَةُ ِشْمبِشَْيخٍ أَْحَبُن ُمْصفَرٌّ قَْد ظََه
  " .ضَْرَبةً َواِحَدةً



ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َسْبرَةَ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُوَد، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َمْعَمرٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ، َحدَّ -٥٦٨٩
  أَُبو حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ

ْرُجُموَنهُ َحتَّى َشهِْدُت َماِعًزا ِحنيَ أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِرْجِمِه، فََعَدا فَاتََّبَعُه النَّاُس َي:"بن َسْعٍد، قَالَ
  " .ِفي الَْجبَّاَنِة، فَضََرَبُه بِلَْحيِ َبِعريٍ، فَقََتلَُهلَِقَيُه ُعَمُر 

  .َسِعيُد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الُْجَمِحيُّ َعْن أَبِي َحازِمٍ
ْحَمنِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّ -٥٦٩٠

َوقَْد كَانَ كَُبَر، حَتَّى ال َيكَادُ َيْمِلُك ذَِلَك : رَأَْيُت َسْهلَ بن سَْعٍد َيبُولُ قَاِئًما، قَالَ:"الُْجَمِحيُّ، َحدَّثَنِي أَُبو حَازِمٍ، قَالَ
  " .َرأَْيتُ َخيًْرا ِمنِّي َيْصَنُع ذَِلَك: زُِع ُخفَّْيَك؟ قَالَأَال َتْن: ثُمَّ َدَعا بَِماٍء، فََتَوضَّأَ، َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه، فَقُلُْت: ِمْنُه، قَالَ
ِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َسِعيِد بن َعْب -٥٦٩١

لَمَّا كَانَ َيْوُم أُُحٍد، وَاْنَصَرَف الُْمْشرِكُونَ َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"أَنَُّه قَالَ َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد،
اِطَمةُ بنُت َرسُولِ ْم، فَكَاَنْت فََوَسلََّم وَأَْصَحابِِه، َخَرجَ النَِّساُء إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْصَحابِِه يَِغيثُوَنُه
اْعَتَنقَْتُه، َوَجَعلَْت َتْغِسلُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَمْن َخَرَج، فَلَمَّا لَِقيْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

تْ َشْيئًا ِمْن َحِصريٍ فَأَْحَرقَْتُه بِالنَّارِ، فَكََمَدْتُه حَتَّى لََصَق بِالْجُْرحِ جِرَاَحاِتهِ بِالَْماِء فََيزَْداُد الدَُّم، فَلَمَّا رَأَْت ذَِلَك أََخذَ
  ".َواْستَْمَسَك الدَُّم

  َحدَّثََنا َعْبُد -٥٦٩٢

جَُمِحيُّ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْوٍن الَْخرَّاُز، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْ
ُسْبَحانَ : ِفي َصالِتِه َشْيٌء فَلُْيسَبِّْح، َيقُولُ َمْن نَاَبُه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

  ".اللَِّه، فَإِنَّ التَّسْبِيَح ِللرِّجَالِ، وَالتَّصِْفيُق ِللنَِّساِء
ثَنِي سَِعيُد بن َعْبدِ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َسعِيٍد الَْهْمدَانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّ -٥٦٩٣

إِنَّ الرَُّجلَ لََيعَْملُ :"قَالَالرَّْحَمنِ الُْجَمِحيُّ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
ْهلِ النَّارِ، َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيعَْملُ بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ ِفيَما َيْبُدو ِللنَّاسِ، َوإِنَّهُ بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة ِفيَما َيْبُدو ِللنَّاسِ، َوإِنَُّه لَِمْن أَ

  ".لَِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة
َمنِ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْح -٥٦٩٤

ِفي الَْجنَِّة َباٌب ُيْدَعى الرَّيَّانَ، ال َيْدُخلُ ِمْنُه إِال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  ".الصَّاِئُمونَ، فَإِذَا َدَخلُوا ِمْنهُ أُغِْلَق

َمنِ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الُْحبَابِ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَحدَّثََنا ُعَبْيُد  -٥٦٩٥
َعلَْيِه َوَسلََّم َوذَكَرَ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َسِمْعُت سَْهلَ بن سَْعٍد، َيقُولُ: َسِمْعُت أََبا حَازِمٍ، َيقُولُ: الُْجَمِحيُّ، قَالَ
  ِفيَها َما ال:"الَْجنَّةَ، فَقَالَ

  " .َعْيٌن َرأَْت، َوال أُذُنٌ َسِمَعْت، َوال َخطََر َعلَى قَلْبِ َبَشرٍ
  إِْسَماعِيلُ بن قَْيسٍ األَْنَصارِيُّ َعْن أَبِي حَازِمٍ

، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ بن َسلََمةَ األَْنصَارِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ إِْسَماِعيلُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ -٥٦٩٦



اْسَتأْذَنَ الَْعبَّاُس بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي : بن قَْيسٍ، َحدَّثََنا أَُبو َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  " .َيا َعمِّ، أَِقْم َمكَاَنكَ الَِّذي أَْنَت ِفيِه، فَإِنَّ اللََّه َيخِْتُم بِكَ الْهِجَْرةَ، كََما َخَتمَ بَِي النُّبُوَّةَ:"جَْرِة، فَقَالَ لَُهالْهِ

َنا أَُبو ُمْصَعبٍ إِْسَماِعيلُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثَ -٥٦٩٧
أَقَْبلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن غََزاٍة لَُه ِفي َيْومٍ حَارٍّ، فَُوِضَع :"قَْيسٍ، َحدَّثََنا أَُبو َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

َعمَُّك الَْعبَّاُس َيا َرسُولَ اللَِّه، فَلَمَّا فََرغَ النَّبِيُّ : ، فَقَالَ"َمْن َهذَا؟:"انَ َعلَْيِه، فَقَالَلَُه َماٌء َيَتَبرَّدُ بِِه، فََجاَء الَْعبَّاُس ملحٍ كَ
  " .ِمَن النَّارِ َستََرَك اللَُّه َيا َعمِّ، وذُرِّيََّتَك:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرفََع َيَدْيِه حَتَّى طَلََعْت َعلَْيَنا ِمَن الِْكَساِء، َوقَالَ

  ُمَحمَُّد بن َجْعفَرِ بن أَبِي كَِثريٍ َعْن أَبِي َحازِمٍ
أَُبو حَازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا ُمحَمَُّد بن َجْعفَرٍ، َحدَّثَنِي  -٥٦٩٨

  ْوَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا لَِقيَنا الُْمْشرِِكَني قَاَتلَْناُهْم َحتَّىغََز: َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

َعلَْيِه َوَسلََّم لَمْ  َصلَّى اللَُّهَتفَرَّقَْنا، وإِيَّاُهْم ِعْنَد الَْمَساِء، َوِكال الْفَرِيقَْينِ قَْد أَعَْيى َوَتِعَب، َوَرُجلٌ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ 
الَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َيَملَّ، وَلَْم يَْعَي، لَْم َيْتُركْ َشاذَّةً َوال فَاذَّةً ِللْقَْومِ إِال قََتلََها، فََعجَِب النَّاُس ِمْن َصْبرِِه، فَقَ

وَاللَِّه َألكُوَننَّ أََنا َصاِحَبهُ : ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن النَّاسِ"النَّارِ، فَلَْيْنظُْر إِلَى َهذَا َمْن أََحبَّ أَنْ َيْنظَُر إِلَى َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ:"َوَسلََّم
فَذَُه ِمْن كَأَ َعلَْيِه َحتَّى أَْنَحتَّى أَْنظَُر إِلَى َما َيِصُري، فَُجرَِح فَجَزَِع ِمَن الَْمْوِت، فَأََخذَ َسْيفَُه، فََوَضَعُه َعلَى كَبِدِِه، ثُمَّ اتَّ
إِنَّ الْعَْبَد :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمظَْهرِِه، فََجاَء الرَُّجلُ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِذَِلَك، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى 

ُه لََمكُْتوٌب ِعْندَ اللَِّه ِمْن أَْهلِ النَّارِ، َوإِنَّ الْعَْبَد لََيعَْملُ بَِمعاِصي اللَِّه لََيْعَملُ بِطَاَعِة اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيَما يَْبُدو ِللنَّاسِ، وَإِنَّ
  ".ِفيَما َيْبُدو ِللنَّاسِ، وَإِنَُّه لََمكُْتوٌب ِعْندَ اللَِّه ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة

يدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا ُمحَمَُّد بن َجْعفَرٍ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِع -٥٦٩٩
ُيْحَشُر النَّاُس َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى أَْرضٍ بَْيَضاءَ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

  " .كَُخْبَزةِ النِّقْيِ
َسِمْعُت : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمرَْيَم، أََنا ُمحَمَُّد بن َجْعفَرٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َحازِمٍ، قَالَ -٥٧٠٠

  ذُكَِر: َسْهلَ بن َسْعٍد، َيقُولُ

  ".نْ كَانَ ِفي َشْيٍء فَِفي الَْمْرأَِة، َوالَْمْسكَنِ، وَالْفََرسِإِ:"ِعْنَد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الشُّْؤُم، فَقَالَ
َسِمْعتُ : ، قَالََحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َحازِمٍ -٥٧٠١

  ".اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما وَالنَّاُس َوَراَءُه، فَجََعلَ ُيصَلِّي ثُمَّ َيْرجُِع الْقَْهقََرى َصلَّى َرُسولُ:"َسْهلَ بن َسْعٍد، قَالَ
ثََنا ُمَحمَُّد بن دََّحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َمخْلٍَد، َح -٥٧٠٢

أََنا فََرطُكُْم َعلَى الَْحْوضِ، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َجْعفَرٍ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  ".قَْواٌم أَْعرِفُُهْم بِِعْرفَاٍن، ثُمَّ ُيحَالُ َبيْنِي َوبَْيَنُهْمفََمْن َوَرَد َعلَيَّ َشرَِب، َوَمْن َشرَِب لَْم َيظَْمأْ، أَال لََيرَِدنَّ َعلَيَّ أَ

  .َعطَّاُف بن َخاِلٍد الَْمْخُزوِميُّ َعْن أَبِي َحازِمٍ
، َعْن َسْهلِ بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َعطَّاُف بن خَاِلدٍ الَْمْخُزوِميُّ، َعْن أَبِي حَازِمٍ -٥٧٠٣

غَدَْوةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َخْيٌر ِمَن الدُّنَْيا َوَما ِفيَها، َورَْوَحةٌ ِفي :"َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َسْعٍد، قَالَ
َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ ". نَِّة َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَهاَسبِيلِ اللَِّه خَْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيهَا، َوَمْوِضعُ َسْوٍط ِفي الَْج



: َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َمْخلَُد بن َماِلٍك الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعطَّاُف بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا أَُبو حَازِمٍ، َعْن
  َسِمْعُت

  " .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ، فَذَكََر َنْحوَُهالنَّبِيَّ صَلَّ
  .َعْبُد اللَِّه بن ُمْصَعبِ بن ثَابِِت بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ َعْن أَبِي َحازِمٍ

ثََنا إِْبَراِهيُم بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا عَْبُد َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمْنُصورٍ الرََّماِديُّ، َحدَّ -٥٧٠٤
زَوََّج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال بِامَْرأٍَة، :"اللَِّه بن ُمْصَعبٍ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ

  " .بِخَاَتمٍ ِمْن َحدِيٍد، فَصُُّه ِمْن ِفضٍَّة
َعْبدُ اللَِّه بن  دَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهيْرٍ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن مَْنُصورٍ الرَّمَاِديُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن خَاِلٍد، َحدَّثََناَح -٥٧٠٥

َما َتَرْونَ هََوانَ َهِذهِ :"اٍة َميَِّتٍة، فَقَالَُمْصَعبٍ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بَِش
  " .فََواللَِّه لَلدُّْنَيا أَْهَونُ َعلَى اللَِّه ِمْن َهِذِه َعلَى أَْهِلَها:"َيا َرُسولَ اللَِّه، شَاةٌ َميَِّتةٌ، قَالَ: قَالُوا"َعلَى أَْهِلَها؟

  .رَِظيُّ َعْن أَبِي َحازِمٍ َعْن َسْهلِ بن سَْعٍدَزكَرِيَّا بن َمْنظُورِ بن ثَْعلََبةَ بن َماِلٍك الْقُ
يُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ ح، َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الصَّقْرِ السُّكَّرِ -٥٧٠٦

ا زَكَرِيَّا بن َمْنظُورٍ الْقُرَِظيُّ، َحدَّثَنِي أَُبو َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنّ َرُسولَ َحدَّثََن: إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، قَاال
  " .َمْن أَْعَتَق َرقََبةً ِللَِّه، أَْعَتَق اللَُّه بِكُلِّ ُعْضوٍ مِْنَها ُعْضًوا ِمْنُه ِمَن النَّارِ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى -٥٧٠٧

َحدَّثََنا : ْيَمانَ، قَاالالدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ح، َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَ
َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِذي الُْحلَْيفَِة فَإِذَا َشاةٌ :"ْعٍد، قَالََزكَرِيَّا بن َمْنظُورٍ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َس

أَْهَونُ  َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه لَلدُّنَْيا:"َنَعْم، قَالَ: ، قَالُوا"َتَرْونَ َهِذهِ الشَّاةَ َهيَِّنةٌ َعلَى أَْهِلَها؟:"َشاِئلَةٌ بِرِْجِلَها َميَِّتةٌ، فَقَالَ
  " .قَى كَافًِرا ِمْنَها َشْرَبةَ َماٍءَعلَى اللَِّه ِمْن َهِذِه الشَّاِة َعلَى أَْهِلَها، وَلَْو كَاَنِت الدُّْنَيا َتزِنُ ِعْنَد اللَِّه َجنَاَح َبعُوَضٍة، َما َس

  .َعْبُد الْعَزِيزِ بن الُْمطَِّلبِ َعْن أَبِي َحازِمٍ
 ن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َبكَّارٍ السَّْعِديُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َسْعٍد، َعْن َعْبِدَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ب -٥٧٠٨

لنَّاُس َتَبٌع ِلقُرَْيشٍ ِفي ا:"لَالْعَزِيزِ بن الُْمطَِّلبِ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَا
  " .الَْخْيرِ وَالشَّرِّ

  .َعْبُد الَْحِميدِ بن ُسلَْيَمانَ أَُخو فُلَْيحٍ َعْن أَبِي حَازِمٍ
انَ، َعْن أَبِي ْيَمَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد بن ُسلَ -٥٧٠٩

غَْدَوةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْو َرْوَحةٌ َخيْرٌ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  ".ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها

  ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْحِميدِ بن ُسلَْيَمانَ أَخُوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ -٥٧١٠

َوقََع َبْيَن بين َعْمرِو بن َعْوٍف حَتَّى تََراَمْوا بِالِْحَجارَِة، فَذُِكَر ذَِلكَ : فُلَْيحٍ، أَْخَبرَنِي أَُبو حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى أَذَّنَ بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََخَرجَ ِلُيصِْلَح َبيَْنُهْم، فَاْحتََبَس فَاْحتََبَس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَِّللنَّ

ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَُتقِيُم الصَّالةَ؟ فَقَالَ أَُبو قَِد اْحَتَبسَ َرسُولُ اللَّ: بِاللٌ بِالصَّالِة، ثُمَّ َجاَء إِلَى أَبِي َبكْرٍ، فَقَالَ لَُه



ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََصفََّق َبلَى، فَأَقَاَم الصَّالةَ، فََتقَدََّم أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، َوكَبََّر َوطَلََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: َبكْرٍ
ى َسِمَع أَُبو َبكْرٍ أَبِي َبكْرٍ، َوكَانَ ال َيلَْتِفُت ِفي َصالِتِه، َوَتخَلَّلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّاَس، َحتَّالنَّاُس بِ

فََرفََع أَُبو َبكْرٍ َيَدهُ "أَْنَت َيا أََبا َبكْرٍ َصلِّ بنا كََما:"ِحسَُّه َخلْفَُه، فَذََهبَ ِلَيتَأَخََّر، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َيا أََبا َبكْرٍ َما َمَنَعكَ :"ْنَصَرَف، قَالَإِلَى السََّماِء ِلَيْسَتأِْخَر َوَتقَدََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا ا

َيا َرسُولَ اللَِّه، بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َما كَانَ َيْنبَِغي الْبنِ أَبِي قَُحافَةَ أَنْ : فَقَالَ"ُتَصلَِّي بِالنَّاسِ أَنْ ُتَصلِّيَ بِهِْم؟ ِحَني أََمرُْتَك أَنْ
َحِمْدتُ اللََّه ِحَني أَمَْرتَنِي أَنْ : قَالَ"لسََّماِء؟تَُمدُّ َيَدْيكَ إِلَى ا:"ُيَصلَِّي َبْيَن َيَديْ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  َيا أَيَُّها النَّاُس، َما لَكُْم حَِني:"أَُصلِّيَ بَِك، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى النَّاسِ، فَقَالَ

اَبُه َشْيٌء ِفي َصالِتِه فَلُْيَسبِّْح، َولَْيلَْتِفتْ إِلَْيهِ َناَبكُْم ِفي َصالِتكُْم َشْيٌء أََخذُْتْم بِالتَّصِْفيقِ، إِنََّما التَّْصِفيُق ِللنَِّساِء، فََمْن َن
  ".الَِّذي َيِليِه
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َشْيبَةَ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ح، َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، قَاال -٥٧١١

لَْحمِيِد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُهَشْيٌم، َعْن َعْبِد ا
  ".ْصِفيُق ِللنَِّساِءإِذَا َراَبكُمْ أَْمٌر تَأُْخذُونَ بِالتَّْصِفيقِ، إِذَا َراَبكُمْ أَْمٌر ِفي َصالِتكُْم فَالتَّْسبِيُح ِللرَِّجالِ، َوالتَّ:"قَالَ

َعْن أَبِي َحازِمٍ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سَاُبورَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد بن ُسلَْيَمانَ،  -٥٧١٢
إِنَّ ِفي الَْجنَّةِ لََمَراغًا ِمْن ِمْسٍك، ِمثْلُ مََراغِ دََوابِّكُمْ :"َمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

  ".ِفي الدُّْنيَا
، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن ُسلَْيَمانَ -٥٧١٣
َما رَأَْيتُ :"َهلْ كَاَنِت الَْمنَاِخلُ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ: قُلُْت ِلسَْهلِ بن َسْعٍد: الََحازِمٍ، قَ

كَْيَف : ، قُلُْت"َحتَّى فَاَرقَ الدُّنَْياُمْنُخال ِفي ذَِلَك الزََّماِن، َوَما أَكَلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشِعًريا مَْنخُوال 
  " .كُنَّا نَطَْحُنُه، ثُمَّ َننْفُُخُه، فََيِطُري َما طَاَر، وَيْسَتْمِسُك َما َيْسَتْمِسُك:"كُْنُتْم َتْصَنُعونَ؟ قَالَ

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، -٥٧١٤

َحدَّثََنا َعْبَدانُ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُسلَْيَمانَ لَُوْينٍ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ح، َو
: ن َسْعٍد، قَالََحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ ب: َعْبَدانُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحجَبِيُّ، قَالُوا
  " .ِعْنَد الصَّالِة، َوعِْنَد الْقَِتالِ: ساَعتَاِن ال ُتَردُّ ِفيهَِما َدْعوَةٌ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْبُد الَْحمِيِد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا َع -٥٧١٥
  " ).َما َشبَِع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َيْومٍ َشْبعََتْينِ َحتَّى فَاَرَق الدُّْنيَا:"َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

اسِ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّ -٥٧١٦
نِ كَاَنِت اْمَرأَةٌ ِم:"َوَما ذَاَك؟ قَالَ: كُنَّا لََنفَْرُح بَِيْومِ الُْجُمَعِة، قُلُْت لَُه:"ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

أُُصولِِه، وَحَبَشْت َعلَْيِه َشْيئًا ِمْن الَْحيِّ َتتَِّخذُ السِّلَْق فََتُصبُُّه َعلَى الشَِّعريِ َبْيَن الَْخلِّ، فَإِذَا كَانَ َيْوُم الُْجُمَعِة َنَزَعْت ِمْنُه ب
َمْتُه إِلَْينَا، فَكُنَّا ُنَسمِّيِه السِّلَْق الْغَرَّاَق، وَنلَْعُق، َوإِنْ كُنَّا لََنفَْرحُ َشِعريٍ، ثُمَّ َجَعلَْتُه ِفي ِقْدرٍ لََها، ثُمَّ أَْدَخلَْتُه ِفي َتنُّورَِها فَقَدَّ

لَّى اللَّهُ الصَّالِة ِفي َزَمنِ النَّبِيِّ َصبَِيْومِ الُْجُمَعِة ِمْن أَْجلِ ِقْدرَِها، َوكَاَنِت الْقَاِئلَةُ ِللَْغَداِء َيْوَم الُْجُمَعِة بَْعَد الُْجُمَعِة، َبْعَد 
  َعلَْيِه



  ".َوَسلََّم
َعْبُد الَْحِميدِ  َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن ُمَحمَِّد بن َخُروٍف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الُْمنِْعمِ بن َبِشريٍ اَألْنصَارِيُّ، َحدَّثََنا -٥٧١٧

ال َتْدُخلُوا ُبيُوَت أَْهلِ :"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  " ).الذِّمَِّة إِال بِإِذٍْن

،  أَبِي َحازِمٍَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن -٥٧١٨
أَيُّ َشْيٍء كَانَ ِفي : أَوْلََم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َدَخلَْت َعلَْيِه َصِفيَّةُ، فَقُلُْت:"َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

  " ).َما كَانَ إِال التَّْمُر وَالسَّوِيُق:"َوِليَمِتِه؟ فَقَالَ
َيى الُْحلْوَانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْح -٥٧١٩

َمْسكَنِ، إِنْ كَانَ ِفي َشْيٍء، فَِفي الْ:"ذُِكَر الشُّْؤُم ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  ".َوالْفََرسِ، َوالْمَْرأَِة

َسِعيٍد الَْعطَّاُر،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الَْخَبائِرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن -٥٧٢٠
َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالََحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن ُسلَْيَمانَ الَْمَدنِيُّ، َعْن 

  " ).َيْمِشي َخلَْف الْجِنَاَزِة
يَزِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْسحَاَق الْوَاِسِطيُّ النَّاِقُد، َحدَّثََنا -٥٧٢١

  َعْبُد الَْحِميدِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ،

طافَْت بِهِْم فَلَْم َتجِْد َمكَاًنا، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، أَنَّ امَْرأَةً َجاَءْت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وِعْنَدُه أَْصَحابُُه، فَأَ
: قَالَ"أََتْعرِفَُها؟:"لرَُّجلَِن لََها َرُجلٌ فَقَاَم َوَجلََسْت، فَقََضْت َحاجََتَها ثُمَّ قَاَمْت، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلفَفَِط

  ).ثَالثًا "أَفََرِحمَْتَها َرِحَمَك اللَُّه:"ال، قَالَ
وَّاُف التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِسَناٍن الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْدرِيَس، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُوَد الصَّ -٥٧٢٢

ِمْن أَْهلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتزَوََّج امَْرأَةً "َعْبِد الَْحِميدِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعدٍ،
  " ).الْبَاِدَيِة، فََرأَى بَِها َبيَاًضا، فَفَاَرقََها قَْبلَ أَنْ َيْدُخلَ بَِها

  .َيْعقُوُب بن الَْولِيِد الَْمدَنِيُّ َعْن أَبِي َحازِمٍ
وَِليِد الَْمَدنِيُّ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجِيَةَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن الْ -٥٧٢٣

  ".غَدَْوةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْو َرْوَحةٌ َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن الْوَِليِد، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجِيَةَ،  -٥٧٢٤

بِّْح، إِذا َناَب أََحدُكُْم َشْيٌء ِفي َصالِتِه فَلُْيَس:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
  ".فَإِنَّ التَّْسبِيَح ِللرِّجَالِ، وَالتَّْصِفيَق ِللنَِّساِء

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجِيَةَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمنِيعٍ، -٥٧٢٥

مَْوِضعُ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه : َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن الَْولِيِد، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  ".َسْوٍط ِفي الَْجنَّةِ َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها

لِيِد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َناِفعٍ َدَرْخَت، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن الَْو -٥٧٢٦
  " ).أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيأْكُلُ الْبِطِّيَخ بِالرُّطَبِ"ازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعدٍ،َح



  .َعْبُد السَّالمِ بن ُمصَْعبٍ أَُبو ُمْصَعبٍ الَْمدَنِيُّ َعْن أَبِي َحازِمٍ
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ -٥٧٢٧

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي ِقَبلَ َبْيتِ "َعْبُد السَّالمِ بن ُمصَْعبٍ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد،
إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لَْمقِْدسِ، فَلَمَّا ُحوِّلَ اْنطَلََق َرُجلٌ إِلَى أَْهلِ قَُباَء، فََوَجدَُهْم ُيَصلُّونَ َصالةَ الَْغدَاِة، فَقَالَا

  " ).َبلَ بِهُِم الِْقْبلَةََوَسلََّم أُِمَر أَنْ ُيَصلِّيَ إِلَى الْكَْعَبِة، فَاْسَتَداَر أََماَمُهمْ َحتَّى اْستَقْ
  .ُزْهَرةُ بن َعْمرِو بن َمْعَبٍد التَّْيِميُّ َعْن أَبِي حَازِمٍ

َرةُ بن َعْمرِو بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الَْحَسنِ بن َعْبِد الَْجبَّارِ الصُّوِفيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا ُزْه -٥٧٢٨
سَْوطٌ ِمَن الَْجنَِّة َخْيرٌ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْيِميُّ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالََمْعَبٍد التَّ

  ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها، َوغَْدَوةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه

  ".اأَْو َرْوَحةٌ َخْيٌر ِمَن الدُّنَْيا َوَما ِفيَه
َمِت الْبَْيَضةُ َوبِإِْسنَاِدِه، َشهِْدُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني كُِسَرتْ َرَباعَِيُتُه، َوجُرَِح َوْجهُُه، َوُهشِّ -٥٧٢٩

اَء، َوَماذَا جُِعلَ َعلَى جُْرِحِه حَتَّى َرقَأَ الدَُّم؟ َعلَى َرأَْسِه، َوإِنِّي َألْعرُِف َمْن َيْغِسلُ الدََّم َعْن َوْجهِِه، َوَمْن َيْنقُلُ َعلَْيِه الَْم
َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َينْقُلُ كَاَنْت فَاِطَمةُ بنُت ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْغِسلُ الدََّم َعْن َوْجهِِه، َوَعِليٌّ 

، فَلَمَّا غََسلَِت الدََّم َعْن َوْجِه أَبِيَها أَْحَرقَْت َحِصريًا، َحتَّى إِذَا صَاَرْت رََماًدا أََخذَْت ِمَن ذَِلكَ الَْماَء إِلَْيَها ِفي َمَجنٍَّة
ْجَه َرُسولِ اللَِّه صَلَّى َيْوَمِئذٍ اشَْتدَّ غََضُب اللَِّه َعلَى قَْومٍ كَلَُموا َو:"الرَّمَاِد فََوَضَعْتُه َعلَى َوْجهِهِ َحتَّى َرقَأَ الدَُّم، ثُمَّ قَالَ

  ".اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلقَْوِمي فَإِنَُّهْم ال َيْعلَُمونَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َمكَثَ َساَعةً، ثُمَّ قَالَ
  .َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ َعْن أَبِي حَازِمٍ

، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َحمَّادٍ الَْمعْنِيُّ، َحدَّثََنا َسلُْم بن قَُتْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد -٥٧٣٠
َوَسلََّم ِفي ُعْرِسِه،  أَنَّ أََبا أَُسْيٍد َتَزوََّج فََدَعا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه"اللَِّه بن ِديَنارٍ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد،

  " ).َوكَاَنِت امَْرأَُتهُ َتقُوُم َعلَْيَنا، َوِهَي َتسِْقيَنا َنبِيذًا قَْد َنقََعْتُه ِمَن اللَّْيلِ فََسقَْتُه
  .َسِعيُد بن َخاِلٍد الَْمدَنِيُّ َعْن أَبِي حَازِمٍ

  َسْيُن بنَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َوالُْح -٥٧٣١

 َحدَّثََنا اَألْزَرُق بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َخاِلٍد الَْمدَنِيُّ، َعْن أَبِي: إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال
إِنَّ ِلكُلِّ َشْيٍء َسَنامًا، َوإِنَّ َسَناَم الْقُْرآنِ :"َسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

ِتهِ َنهَاًرا لَْم َيْدُخلُْه َشْيطَانٌ ثَالثَةَ ُسوَرةُ الَْبقََرِة، َمْن قََرأََها ِفي َبْيِتهِ لَْيلَةً لَمْ َيْدُخلُْه َشْيطَانٌ ثَالثَ لَيَالٍ، َوَمْن قََرأََها ِفي َبْي
  " ).أَيَّامٍ
  .ْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ اَألْسلَِميُّ َعْن أَبِي َحازِمٍَع

ن ُموَسى، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه ب -٥٧٣٢
كَاَنتِ الْقَْيلُولَةُ َعلَى َعْهدِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي َحازِمٍ،

  " ).َوَسلََّم َبْعدَ الُْجُمَعِة
  .َوْهُب بن ُعثَْمانَ َعْن أَبِي َحازِمٍ

وُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ، َحدَّثََنا َوْهُب بن ُعثَْمانَ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُ -٥٧٣٣



أَُحدِّثُكُْم َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"كُنَّا َمَع سَْهلِ بن سَْعٍد ِفي جِنَاَزٍة فََحدَّثَُهْم، ثُمَّ قَالَ: أَبِي َحازِمٍ، قَالَ
  ".أُكَثِّرُ َسَوادَ الُْمْسِلِمَني:"َوذَِلَك ِفيَك؟ قَالَ: ، قُلُْت"أَغُْزو:"أَْيَن؟ قَالَ: ، فَقَالَ"وَاللَِّه ُألفَارِقَنَّكُْمَوأَنُْتْم َتلُْهونَ؟ أََما 

  .َبكُْر بن ُسلَْيمٍ الصَّوَّاُف الَْمدَنِيُّ َعْن أَبِي َحازِمٍ
  َحدَّثََنا أَُبو الطَّاهِرِ: ، َوَزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمصْرِيُّ -٥٧٣٤

قَالَ : اِعِديِّ، قَالَبن السَّْرحِ، َحدَّثََنا أَُبو ُسلَْيمٍ َبكْرُ بن ُسلَْيمٍ الصَّوَّاُف، َحدَّثََنا أَُبو حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد السَّ
َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما : ، قَالُوا"إِنَّ اِإلْسالَم َبَدأَ غَرِيًبا َوَسَيُعوُد غَرِيًبا، فَطُوَبى ِللُْغرََباِء:"ْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ

  " .الَِّذيَن ُيْصِلُحونَ ِعْنَد فَسَاِد النَّاسِ:"الْغَُرَباُء؟ قَالَ
ُبو الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُسلَْيمٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُرَزْيقٍ، َحدَّثََنا أَ -٥٧٣٥

اْبُنُه، َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما وََنْحُن ِفي َمجِْلسٍ ِفيِه َعْمُرو بن الَْعاصِ َو: بن َسْعٍد قَالَ
كَانُوا كَْيَف َتَرْونَ إِذَا أُخِّرُْتْم ِفي َزَماِن ُحثَالٍَة ِمَن النَّاسِ، قَْد ُمزَِجْت ُعُهوُدُهْم وُنذُورُُهْم فاْشتََبكُوا، فَ:"فَقَالَ
ُعونَ َما ُتْنِكُرونَ، َوُيقْبِلُ أََحُدكُمْ تَأُْخذُونَ َما تَْعرِفُونَ، َوَتَد:"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: َوشَبََّك َبْيَن أَصَابِِعِه، قَالُوا"َهكَذَا؟

  " .َعلَى َخاصَِّة نَفِْسِه وََيذَُر أَْمَر الَْعامَِّة
  .َنجِيٌح أَُبو َمْعَشرٍ الَْمَدنِيُّ َعْن أَبِي حَازِمٍ

َشرٍ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْع -٥٧٣٦
لَْيِه َوَسلََّم َجاَء َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ بَِماٍء ِفي َدَرقٍَة َيعْنِي تُْرًسا، َيْوَم أُُحٍد، فََغَسلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع: َسْعٍد، قَالَ

  .َوأََخذَْت فَاِطَمةُ ِقطَْعةَ َحِصريٍ فَأَْحَرقَْتُه َوَوضََعْتُه َعلَى ُجْرِحِه: يََّر، قَالَ، َيْعنِي تََغ"َهذَا َماٌء قَْد أَِسَن:"َوْجَهُه، َوقَالَ
  َوقََع: َوبِإِْسنَاِدِه، قَالَ -٥٧٣٧

التَُّرابِ، فََسأَلََها َرُسولُ اللَِّه َبْيَن َعِليٍّ َوفَاِطَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما كَالٌم، فَخََرَج َعِليٌّ ُمْغَضًبا، فَأَلْقَى نَفَْسُه َعلَى 
كَانَ َبْينِي َوَبْيَنُه كَالٌم فََخَرَج ُمْغَضًبا، فََخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت

، قَالَ سَْهلُ بن "إِنََّما أَْنَت أَُبو تَُرابٍ:"يَْمَسُح التَُّراَب َعْن ظَْهرِِه، َوَيقُولُ فََوَجَدُه نَاِئًما َعلَى التُّرَابِ، فَأَْيقَظَُه َوجََعلَ
  ".كُنَّا َنْمَدُحُه بَِها، فَإِذَا أُنَاٌس َيعِيُبوَنُه بَِها:"َسْعٍد

  .أَُبو ضَْمَرةَ أََنُس بن ِعيَاضٍ َعْن أَبِي َحازِمٍ
بن أَبِي الدُّمَْيِك، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َضْمَرةَ أََنُس بن ِعيَاضٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِهَشامِ -٥٧٣٨

اللَِّه كُْنُت أََتَسحَُّر ِفي أَْهِلي، ثُمَّ َيكُونُ ُسْرَعِتي أَنْ أُْدرَِك َصالةَ الَْغَداِة َمَع َرُسولِ :"أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  " .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

سِ اَألْخَرُم َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد ح، َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْعَبَّا -٥٧٣٩
َحدَّثََنا أََنُس بن ِعيَاضٍ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن : مِ الَْورَّاُق، قَاالاَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ بن َعْبِد الَْحكِي
إِيَّاكُْم َوُمَحقََّراتِ الذُّنُوبِ، فَإِنََّما مَثَلُ ُمَحقََّراتِ الذُّنُوبِ كََمثَلِ قَْومٍ :"َسْعٍد، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َراتِ الذُّنُوبِ َمَتى َيأُْخذْ َزلُوا َبطَْن َواٍد، فََجاَء ذَا بِعُوٍد، َوَجاَء ذَا بُِعوٍد، َحتَّى َحَملُوا َما أَْنَضجُوا بِِه خُْبَزُهْم، َوإِنَّ ُمَحقََّن
  " .بَِها َصاحُِبَها ُتهِْلكُْه

٥٧٤٠-  



، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، أَنّ َحدَّثََنا ُمْصَعبُ بن إِبَْراهِيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ
  " .بُِعثُْت أََنا َوالسَّاَعةُ كَهَاَتْينِ:"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .َعْن أَبِيِه، َعْبُد الَْجبَّارِ بن أَبِي َحازِمٍ 
ارِ بن أَبِي َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن أَبِي َيْحَيى، َعْن َعْبِد الَْجبََّحدَّثَ -٥٧٤١

ِفرْ للصَّحاَبِة، َوِلَمْن َرأَى َمْن اللَُّهمَّ اغْ:"َحازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  " .َمْن َرأَى َمْن َرآُهْم:"فََما قَْولُُه َوِلَمْن َرأَى؟ قَالَ: قُلُْت: ، قَالَ"َرآنِي

  .َعْن أَبِيِه، َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي َحازِمٍ 
ثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّ -٥٧٤٢

ِفَنا، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َجاءََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن َنْحفُُر الَْخْنَدَق، َوَنْنقُلُ التُّرَاَب َعلَى أَكَْتا: قَالَ
  " .ال عَْيَش إِال عَْيُش اآلِخرَِة، فَاغِْفْر ِللُْمَهاجِرِيَن، َواَألْنَصارِ:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَّ
يزِ بن أَبِي َحازِمٍ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َحمَّاِد بن أَبِي حَازِمٍ الَْمَدنِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِ -٥٧٤٣

  " .ُتْحَشُرونَ َيْوَم الِْقَياَمِة ُحفَاةً عَُراةً غُْرال:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن أَبِيِه، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالََع
  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيمَ، -٥٧٤٤

: أَنَّهُ َسِمَع سَْهال، َيقُولُ َوَيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ َيْحَيى َحدَّثََنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ، َوقَالَ َسعِيٍد أََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِيِه،
، فَبَاَت النَّاُس "الرَّاَيةَ َرُجال َيفَْتحُ اللَُّه َعلَى َيَدْيِه ُألْعِطَينَّ:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َيْوَم َخْيَبَر

ُهمْ َيْرُجو أَنْ ُيْعطَاهَا، فَقَالَ َيذْكُُرونَ َمْن ُيْعطَاهَا، فَلَمَّا أَصَْبَح النَّاُس غََدْوا إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كُلُّ
َيا َرسُولَ اللَِّه، َيشَْتِكي َعيَْنْيِه، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه فََبَصقَ : ، قَالُوا"أَْيَن َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى

َيا َرسُولَ اللَِّه، أَُنقَاِتلُُهمْ َحتَّى َيكُوُنوا : ، فَقَالَِفي َعْيَنْيِه، َوَدَعا لَُه فََبَرأَ َمكَاَنُه َحتَّى كَأَنَُّه لَْم َيكُْن بِِه َشْيٌء، فَأَْعطَاُه الرَّاَيةَ
ِمَن الَْحقِّ، َعلَى رِسِْلَك حَتَّى َتنْزِلَ بَِساَحِتهِْم، ثُمَّ اْدُعُهْم إِلَى اِإلْسالمِ، َوأَخْبِْرُهْم بَِما َيجُِب َعلَْيهِْم ِفيِه :"ِمثْلََنا؟ قَالَ

  ".ُه بُِهَداَك َرُجال َخْيٌر لََك ِمْن ُحْمرِ النََّعمِفََواللَِّه َألنْ يَْهِدَي اللَّ
سَْعٍد، أَنّ  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهلِ بن -٥٧٤٥

إِنَّ أَْهلَ الَْجنَِّة لََيَتَراَءْونَ الُْغْرفَةَ ِفي الَْجنَِّة، كََما َتَراَءْونَ الْكََواِكَب ِفي :"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  " .السََّماِء
َسْهلِ بن َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِيِه،  -٥٧٤٦

  َهذَا فُالنٌ،: َسْعٍد، أَنَّ َرُجال أََتاُه، فَقَالَ

أَُبو تَُرابٍ فََضِحكَ : َتقُولُ: فَأَقُولُ َماذَا؟ قَالَ: َألِمٌري ِمْن أَُمَراِء الَْمدِيَنِة، َيْدعُوَك غًَدا فََتُسبَّ َعِليا ِعْنَد الِْمْنبَرِ، قَالَ
، قَالَ مَّاُه إِيَّاُه إِال َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَاللَِّه َما كَانَ ِمنِ اْسمٍ أََحبَّ إِلَْيِه ِمْنُهَواللَِّه َما َس: َسْهلٌ، ثُمَّ قَالَ
َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َدَخلَ َعِليٌّ َعلَى فَاِطَمةَ بنِت : َيا أََبا الْعَبَّاسِ، كَْيَف كَانَ ذَِلَك؟ قَالَ: فَقَالَ أَبِي: َعْبُد الْعَزِيزِ

أَْيَن اْبنُ :"قَالََوَسلََّم، ثُمَّ خََرَج فَاضْطََجَع ِفي الَْمْسجِِد، فََدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى فَاِطَمةَ، فَ
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَجَد رَِداَءُه قَْد َسقَطَْت َعْن ظَْهرِِه َوَخلُصَ ُهَو ذَاَك ِفي الَْمْسجِِد، فَخََرَج النَّبِيُّ َصلَّ: قَالَْت"َعمِِّك؟

، اْجِلْس أََبا ُترَابٍ :"قُولُالتُّرَاُب إِلَى ظَْهرِِه، فَجََعلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسحُ التُّرَاَب َعْن ظَْهرِِه، َوَي
  .وَاللَِّه َما كَانَ لَُه اْسٌم أََحبُّ إِلَْيِه ِمْنُه، َما َسمَّاهُ إِيَّاهُ إِال َرُسولُ اللَِّه"ُترَابٍاْجِلسْ أََبا 



: نِيُّ، قَاالَحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا سَِعيُد بن مَْرَيَم ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ، َحدَّثََنا الِْحمَّا -٥٧٤٧
ال يََزالُ :"َسلََّم، قَالَثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَحدَّ

  " .النَّاُس بِخَْيرٍ َما َعجَّلُوا الِْفطَْر، وَلَْم يَُؤخُِّروُه َتأِْخَري أَْهلِ الَْمشْرِقِ
  َحدَّثَنِي أَبِي: َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي َحازِمٍ، قَالَ -٥٧٤٨

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  أَْرَسلَ َرسُولُ اللَِّه: ِمْن أَيِّ ُعوٍد ُهَو؟ فَقَالَ: أَنَُّه َسِمَع َسْهلَ بن َسْعٍد السَّاِعِديَّ َيْسأَلُ َعنِ الْمِْنَبرِ
، فََعِملَ لَُه َهِذهِ الثَّالثَ "مُرِي غُالَمِك النَّجَّاَر َيْعَملُ ِلي أَْعوَاًدا أُكَلُِّم النَّاَس َعلَْيَها:"إِلَى فُالَنةَ، اْمرَأٍَة َسمَّاَها، فَقَالَ

يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيعْنِي الدََّرجَاِت، فَُوِضَعتْ بَِهذَا الَْمْوضِعِ، قَالَ الدََّرَجاِت ِمْن طَْرفَاِء الَْغاَبِة، فَأََمَر بَِها النَّبِ
لَى الِْمْنَبرِ، ، ثُمَّ رَكََع َوُهَو َعفََرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَوَّلَ َيْومٍ َجلََس َعلَْيَها فَكَبََّر، َوكَبََّر النَّاُس َخلْفَُه: َسْهلٌ

َيْصَنُع ِفيَها كََما َصَنَع ِفي  ثُمَّ َرفََع َرأْسَُه، فََنَزلَ الْقَْهقََرى، فََسَجَد ِفي أَْصلِ الْمِْنَبرِ، ثُمَّ َعاَد حَتَّى فََرغَ ِمْن آِخرِ َصالِتِه،
َيا أَيَُّها النَّاُس، إِنََّما فََعلُْت َهِذِه ِلتَأَْتمُّوا :"َم أَقَْبلَ َعلَى النَّاسِ، فَقَالَالرَّكَْعِة األُولَى، فَلَمَّا فََرغَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".بِي، وَِلَتْعلَُموا َصالِتي
أَنَّهُ ، زِمٍ، َحدَّثَنِي أَبِي َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا، الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن أَبِي َحا -٥٧٤٩

: َمْن نَاَبُه َشْيٌء ِفي َصالِتِه، فَلَْيقُلْ:"َسِمَع سَْهلَ بن َسْعدٍ السَّاِعِديَّ ُيَحدِّثُ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".سُْبَحانَ اللَِّه، َوالتَّْصِفيُق ِللنَِّساِء

لِ ُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهَحدَّثََنا أَحَْم -٥٧٥٠
  َمرَّ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: بن َسْعٍد، قَالَ

َهذَا َرُجلٌ ِمْن أَْشرَاِف النَّاسِ، َهذَا َحرِيٌّ إِنْ َخطََب أَنْ : فَقُلُْت"ي َهذَا؟َما َرأُْيَك ِف:"َوَسلََّم َرُجلٌ، فََنظََر إِلَْيِه، ثُمَّ قَالَ
َهذَا َرُجلٌ ِمْن : ، قُلُْت"َما رَأُْيَك ِفي َهذَا؟:"ُيْنكََح، َوإِنْ َشفََع أَنْ ُيَشفََّع، َوإِنْ قَالَ أَنْ ُيْسَمَع ِلقَْولِِه، ثُمَّ َمرَّ َرُجلٌ، فَقَالَ

َشفََّع، فَقَالَ النَّبِيُّ الُْمْسِلِمَني، َهذَا َحرِيٌّ إِنْ قَالَ أَنْ ال ُيْسَمَع ِلقَْوِلِه، َوإِنْ خَطََب أَنْ ال ُيْنكََح، َوإِنْ َشفََع أَنْ ال ُي فُقََراِء
  " .لََهذَا َخْيٌر ِمْن ِملِْء اَألْرضِ ِمثْلَ َهذَا:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إِنَّ أَدَْنى أَْهلِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْهلِ بن َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَوَعْن َس -٥٧٥١
عِْطنِي أَْعطِنِي كَذَا، حَتَّى إِذَا لَمْ أَ: الَْجنَِّة َمنْزِلَةً َولَْيَس ِفيَها دَنِيٌّ الَِّذي َيَتَمنَّى، فََيقُولُ بِِلَساٍن طَلْقٍ ذَلْقٍ، َوَعقَلٍ ُمْجَتِمعٍ

  ".ُهَو لََك َوِمثْلُُه َمَعُه: كَذَا، فَُيقَالُ لَُه: كَذَا، قُلْ: قُلْ: َيجِْد َشيْئًا لُقَِّن، فَِقيلَ لَُه
مٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، أَنّ النَّبِيَّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِ -٥٧٥٢

  .َوأَشَاَر بِأُْصبَُعْيِه"ُبِعثُْت أََنا وَالسَّاَعةُ كَهَاَتْينِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َسِمْعتُ : بِي َحازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَ -٥٧٥٣

  ".مَْوِضعُ َسْوٍط ِفي الَْجنَِّة َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّائِغُ -٥٧٥٤

 امَْرأَةً أََتِت النَّبِيَّ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمٍَّد الشَّاِفِعيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنَّ الَْمكِّيُّ،
اللَِّه، َنَسْجُت َهِذِه بَِيَديَّ، فَجِئُْت بَِها  َيا َرُسولَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِبْرَدٍة مَْنُسوَجٍة مِْنَها حَاِشَيتَُها، فَقَالَْت

، فَلَمَّا "َنَعْم:"َيا َرُسولَ اللَِّه، َما أَْحَسَن َهِذهِ الُْبْرَدةَ، اكْسُنِيَها؟ قَالَ: َألكُْسَوكَهَا، فََجسََّها فُالنٌ، َرُجلٌ َسمَّاُه، فَقَالَ



وَاللَِّه َما أَْحَسْنَت، كُِسَيَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمحَْتاًجا : الْقَْوُم َدَخلَ طََواَها، َوأَْرَسلَ بَِها إِلَْيِه، فَقَالَ
نِّي سَأَلُْتُه إِيَّاَها ِلَتكُونَ وَاللَِّه َما َسأَلُْتهُ إِيَّاَها َأللَْبَسهَا، َولَِك: إِلَيَْها، ثُمَّ سَأَلَْتُه إِيَّاَها، َوقَْد َعِلْمَت أَنَُّه ال َيُردُّ سَاِئال؟ فَقَالَ

  ".وَكَاَنْت كَفََنهُ َيْوَم َماَت:"كَفَنِي َيْوَم أَُموُت، قَالَ سَْهلٌ
َعْن  ، َعْن أَبِيِه،َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمٍَّد الشَّافِِعيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ -٥٧٥٥

  ".َهلْ َتْدُرونَ َما التُّْرَعةُ؟ ُهَو الَْباُب: الِْمنَْبُر َعلَى ُتْرَعٍة ِمْن ُتَرعِ الَْجنَِّة، قَالَ َسْهلٌ: كُنَّا َنقُولُ:"َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
تَّى قََبَض اللَُّه َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َما رَأَْيُت النِّقَْي َح:"َهلْ َرأَْيَت النِّقَْي؟ قَالَ: َوبِإِْسنَاِدِه، َسأَلْتُ سَْهال -٥٧٥٦

َما َرأَْيُت ُمْنُخال حَتَّى قََبضَ : َهلْ كَاَنْت لَكُْم َمنَاِخلُ ِفي َعْهدِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ: َوَسلََّم، قُلُْت
  َنَعْم: ونَ الشَِّعَري غَْيَر مَْنُخولٍ؟ قَالَكَْيَف َتأْكُلُ: اللَُّه َرسُولَُه، قُلُْت

  ".َنْنفُخُُه، ثُمَّ َيِطُري ِمْنُه َما طَاَر
دَّثََنا الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمٍَّد ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َح -٥٧٥٧

بِقََدحٍ ِفيِه َماٌء فََشرِبَ  َحدَّثََنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي: قَاال
، "َيا غُالُم، أَتَأْذَنُ ِلي أَنْ أُْعِطَي اَألشَْياَخ؟:"الَِمْنُه، َوَعْن َيِمينِِه غُالٌم أَْحَدثُ الْقَْومِ، َواَألْشيَاُخ َعْن َيَسارِِه، فَلَمَّا فََرغَ، قَ

  .َما كُْنُت ألُوِثَر بِفَْضِلَك أََحًدا، فََتلَُّه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َيِد الُْغالمِ: فَقَالَ الُْغالُم
يُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهلِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّ -٥٧٥٨

ْهلِ النَّارِ، إِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة ِفيَما َتَرْونَ، وَإِنَُّه لَِمْن أَ:"بن َسْعٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ ِفيَما َتَرْونَ، وَإِنَُّه لَِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة

ا َيحَْيى َنَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ، َحدَّثَ -٥٧٥٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ: الِْحمَّانِيُّ، قَاال

  ".غَْدَوةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، أَْو رَْوَحةٌ َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها:"َوَسلََّم
  دَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َيْعقُوُب، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهلَِح -٥٧٦٠

َصلَّى اللَُّه  يَّعَرََّس أَُبو أُسَْيٍد السَّاِعِديُّ وأَْنَبذَِت امَْرأَُتُه ِمَن اللَّْيلِ، فَلَمَّا أَْصَبَحْت َصفَّْتُه، وَسقَْتُه النَّبِ:"بن َسْعٍد، قَالَ
  ".َعلَْيِه َوَسلََّم
أََنا فَرَطُكُْم َعلَى :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْنُه، قَالَ ٠وَعْن َسْهلِ بن َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى -٥٧٦١

َبًدا، اْنظُُروا أَنْ ال يَرَِد َعلَيَّ أَقَْواٌم أَْعرِفُُهْم َوَيْعرِفُونِي، ثُمَّ ُيَحالُ الْحَْوضِ، َمْن َوَرَد َعلَيَّ َشرَِب، َوَمْن َشرَِب لَْم َيظَْمأْ أَ
  " .َبْينِي َوَبْينَُهْم
َنا َعْبدُ ، َحدَّثََحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ح، َوَحدَّثََنا الْفَْضلُ بن أَبِي َرْوحٍ الَْبْصرِيُّ -٥٧٦٢

َرأَْيُت سَْهلَ بن سَْعٍد َيُبولُ َبْولَ : َسِمْعُت أَبِي َيقُولُ: َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي َحازِمٍ، قَالَ: اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، قَاال
رَأَْيُت َمْن ُهَو َخْيٌر ِمنِّي :"أَال َتْنزُِعُهَما؟ قَالَ: ْينِ، فَقُلُْتالشَّْيخِ الْكَبِريِ َيكَاُد َيْسبِقُُه قَاِئمًا، ثُمَّ تََوضَّأَ وََمَسَح َعلَى الُْخفَّ

  ".َوِمْنَك َيْصَنُع َهذَا
  َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، ح -٥٧٦٣

َسِمْعُت أَبِي : َحدَّثََنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: لَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، قَاالَوَحدَّثََنا الْفَْضلُ بن أَبِي رَْوحٍ الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد ال
  " .كَانَ َبْيَن ُمَصلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَبْيَن الْجَِدارِ قَْدُر َمَمرِّ َشاٍة:"ُيَحدِّثُ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ



َسِمْعتُ : ا الْفَْضلُ بن أَبِي َرْوحٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ قَالََحدَّثََن -٥٧٦٤
  أَبِي ُيَحدِّثُ، َعْن َسْهلِ بن

جُرَِح َوْجُهُه، َوكُِسَرْت َرَباِعَيتُُه، :"َم أُُحٍد؟ فَقَالََسْعٍد أَنَُّه سُِئلَ َعْن ُجْرحِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْو
لدََّم، َوكَانَ َعِليٌّ َرِضيَ َوُهشَِّمِت الَْبْيَضةُ َعلَى َرأِْسِه، َوكَاَنْت فَاِطَمةُ بنُت َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْغِسلُ ا

ْيَها بِالِْمَجنِّ، فَلَمَّا َرأَْت فَاِطَمةُ أَنَّ الدََّم ال َيزِيُدُه الَْماُء إِال كَثْرَةً، أََخذَْت ِقطَْعةَ َحِصريٍ، اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َيْسكُُب َعلَ
  ".فَأَْحَرقَْتُه حَتَّى صَاَر َرمَاًدا، ثُمَّ أَلَْزقَْتُه بِالُْجْرحِ فَاْسَتْمَسَك الدَُّم

لَْخاللُ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهلٍ، أَنّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو ا -٥٧٦٥
ضُُهْم بِبَْعضٍ، كَأَنَّ َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبُعونَ أَلْفًا َوَسْبُع مِائَِة أَلٍْف ُمَتمَاِسِكَني بَْع:"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  " .ُوُجوَهُهمُ الْقََمُر لَْيلَةَ الَْبْدرِ
عَزِيزِ بن أَبِي حَازِمٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحكَمِ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْ -٥٧٦٦

  " .َنَهى َعْن َبْيعِ الْغََررِ"ْعٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْن أَبِيِه، َعْن َسْهلِ بن َس
عَزِيزِ بن أَبِي دُ الَْحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي الَْحكَمِ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا َعْب -٥٧٦٧

  " .ال ُيْؤِمُن َعْبدٌ َحتَّى ُيْؤِمَن بِالْقََدرِ:"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، -٥٧٦٨

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ابِ بن الضَّحَّاِك، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالََحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّ
  " .لَْو كَانَ الْقُْرآنُ ِفي إِهَابٍ، َما َمسَّْتهُ النَّاُر:"َعلَْيِه َوَسلََّم
ثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمٍَّد الشَّاِفِعيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن سَْهلِ بن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّ -٥٧٦٩

  " .َما كُنَّا نَِقيلُ، َوال َنتََغدَّى، إِال بَْعَد الُْجُمَعِة:"َسْعٍد، قَالَ
بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهلِ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ  -٥٧٧٠

صُّْبَح َمعَ النَّبِيِّ كُْنتُ أََتَسحَُّر َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َما َيكُونُ ُسْرعَِتي، إِال أَنْ أُْدرَِك ال:"َسْعٍد، قَالَ
  ".ْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَ

، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمٍَّد الشَّافِِعيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ -٥٧٧١
كَاَنْت لََنا َعُجوٌز ُتْرِسلُ، فََتأُْخذُ ِمْن أُصُولِ :"لََوِلَم؟ قَا: ، قُلُْت"كُنَّا َنفَْرُح ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة:"َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

َعةَ اْنَصَرفَْنا إِلَْيهَا، َوكُنَّا َنفَْرُح السِّلْقِ، فََتطَْرُحُه ِفي ِقْدرٍ، فَُتكَْرِكُر َحبَّاٍت ِمْن َشِعريٍ، فََتْجَعلَُها ِفيِه، فَكُنَّا إِذَا َصلَّْيَنا الُْجُم
  ".ْن أَْجلِ ذَِلَك، َوَما كُنَّا َنقِيلُ، إِال بَْعَد الُْجُمَعِةبَِيْومِ الُْجُمَعِة ِم

الْقَاِضي، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمٍَّد الشَّافِِعيُّ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ -٥٧٧٢
  ثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ، عَْنَحدَّ: َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال

، وَأَشَاَر بِأَْصُبَعْيهِ "أََنا َوكَاِفلُ الَْيتِيمِ ِفي الَْجنَِّة َهكَذَا:"أَبِيِه، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َوفَرََّق َبيَْنُهَما 

يٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمٍَّد الشَّافِِعيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِل -٥٧٧٣
  ".إِنْ كَانَ ِفي َشْيٍء، يَْعنِي الشُّْؤَم، فَُهَو ِفي الَْمْسكَنِ، َوالْمَْرأَِة، َوالْفََرسِ: كُنَّا َنقُولُ:"َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ



، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمٍَّد الشَّافِِعيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ -٥٧٧٤
َيا َرُسولَ اللَِّه، جِئْتُ أََهُب لََك َنفِْسي، : َجاَءتِ اْمرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت: َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

فَلَمَّا طَالَ ُمقَاُمَها تََنحَّتْ  فَقَاَمْت طَوِيال ال َيْنظُرُ إِلَْيَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََصعََّد ِفيَها النَّظََر َوصَوََّبُه،
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنْ لَْم َيكُْن لََك بَِها حَاَجةٌ فََزوِّْجنِيَها، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ : فَقَالَ َوَجلََسْت، فَقَاَم َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ،

فَذََهَب، ثُمَّ ، "اذَْهْب فَاْنظُْر:"ال وَاللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: ، قَالَ"َهلْ ِعْنَدَك ِمْن َشْيٍء ُتْصِدقَُها إِيَّاُه؟:"َعلَْيِه َوَسلََّم
، فَذََهَب ثُمَّ َرجََع، "اذَْهْب فَالْتَِمْس َولَْو خَاَتًما ِمْن َحدِيٍد:"ال وَاللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه، َما َوَجْدُت َشْيئًا، قَالَ: َرجََع، فَقَالَ

إِنَّ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، إَِزارِي، قَالَ: ٌر َما َعلَْيِه رَِداٌء، قَالََوَعلَْيِه إِزَا: ال وَاللَِّه َما َوَجْدُت َوال خَاَتًما ِمْن َحدِيٍد، قَالَ: فَقَالَ
  إَِزاَرَك، إِنْ

لَُّه مَّ قَاَم فََرآُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَبِْسَتهُ لَْم َيكُْن َعلَْيَها ِمْنُه َشْيٌء، َوإِنْ لَبَِسْتُه لَْم َيكُْن َعلَْيَك ِمْنُه َشْيٌء، فَتََنحَّى الرَُّجلُ، ثُ
ُسوَرةُ كَذَا َوُسوَرةُ كَذَا، ِلسَُورٍ َعدََّدَها، فَقَالَ : ، قَالَ"َما َمَعَك ِمَن الْقُْرآِن؟:"َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَولًِّيا، فَأََمَر بِِه فَُدِعَي، فَقَالَ

  ".ِمَن الْقُْرآِناذَْهْب فَقَْد َملَّكُْتكََها بَِما َمَعَك :"النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُيْحَشُر النَّاُس َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى أَْرضٍ بَْيَضاءَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسنَاِدِه، قَالَ -٥٧٧٥

  ".كَقُْرَصِة نَِقيٍّ لَْيَس ِفيَها َعلٌَم َألَحٍد
ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى بين َعْمرِو بن َعْوٍف، فََحضََرِت الصَّالةُ، فََجاءَ خََرَج َرُس: َوبِإِْسنَاِدِه، قَالَ -٥٧٧٦

النَّاَس؟  َيا أََبا َبكْرٍ، إِنَّ الصَّالةَ قَْد حَاَنْت، َوُحبَِس َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتُؤمُّ: بِاللٌ إِلَى أَبِي َبكْرٍ، فَقَالَ
فَأََخذَ النَّاُس ِفي  إِنْ شِئَْت، فَأَقَاَم بِاللٌ الصَّالةَ، فََتقَدََّم أَُبو َبكْرٍ، فََجاَء َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،: قَالَ

ِتِه، فَلَمَّا أَكْثََر النَّاُس الَْتفََت، فَإِذَا بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى التَّْصفِيحِ، َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ال َيلَْتِفُت ِفي َصال
، فََحِمَد اللََّه، ثُمَّ َرَجَع أَُبو َبكْرٍ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الصَّفِّ، فَأَشَاَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرفََع أَُبو َبكْرٍ َيَدُه

  فَلَمَّا فََرغَ أَقَْبلَ َرى َوَراَءُه َحتَّى َرَجَع ِفي الصَّفِّ، فََتقَدََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََصلَّى بِالنَّاسِ،الْقَهْقَ

التَّصِْفيحِ، إِنََّما التَّْصفِيُح ِللنَِّساِء، فََمْن أَيَُّها النَّاُس، َما لَكُْم ِحَني نَاَبكُْم َشْيٌء ِفي الصَّالةِ أََخذُْتْم بِ:"َعلَى النَّاسِ، فَقَالَ
َيا أََبا َبكْرٍ َما َمنََعَك أَنْ ُتَصلَِّي ِحنيَ . سُْبَحانَ اللَِّه، فَإِنَُّه ال َيْسَمُعُه أََحٌد إِال الَْتفََت إِلَْيِه: َناَبُه َشْيٌء ِفي َصالتِِه، فَلَْيقُلْ

  .كَانَ َيْنبَِغي الْبنِ أَبِي قَُحافَةَ أَنْ ُيَصلَِّي َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَما : ، قَالَ"أَشَْرُت إِلَْيَك؟
ي َحازِمٍ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِ: َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، وََيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، قَاال -٥٧٧٧

َما أَصَاَب النَّاُس الَْعَدَد، َما َعدُّوا ِمْن َمْبَعِث َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َحدَّثَنِي أَُبو حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ
  " .َوَسلََّم، َوال ِمْن َوفَاِتِه، َوال َعدُّوا إِال ِمْن َمقِْدِمِه الَْمِديَنةَ

بِي حَازِمٍ، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َيْعقُوبُ بن ُحَمْيِد بن كَاِسبٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أََحدَّ -٥٧٧٨
َخلَ َمْسجِِدي َهذَا لَِيَتَعلََّم َخيًْرا أَوْ َمْن َد:"َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد السَّاِعِديِّ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

كَانَ بَِمنْزِلَِة َمْن َيَرى َما  ِلُيَعلَِّمُه، كَانَ بَِمْنزِلَةِ الُْمَجاِهِد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوَمْن َدَخلَُه ِلغَْيرِ ذَِلَك ِمْن أََحاِديِث النَّاسِ،
  " .ُيْعجُِبُه َوُهَو َشْيٌء غَْيُرُه

  .َعْن أَبِي حَازِمٍ، ونَ الَْمكِّيُّ
  .َعْن أَبِي َحازِمٍ، ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنة 

  بن َسْعٍد َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا أَُبو حَازِمٍ، أَنَُّه َسِمعَ سَْهلَ -٥٧٧٩



، وَأََشارَ ُسفَْيانُ بِالسَّبَّاَبةِ "ُبعِثُْت أََنا َوالسَّاَعةُ كََهِذِه ِمْن َهِذِه:"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّ: السَّاِعِديَّ، َيقُولُ
  .َوالُْوْسطَى
: دَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، قَاالَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َح -٥٧٨٠

ِمْن أَيِّ َشْيٍء ِمْنَبُر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ : َسأَلُوا سَْهلَ بن سَْعٍد: َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا أَُبو َحازِمٍ، قَالَ
ي، ُهَو ِمْن أَثْلِ الَْغاَبِة، َعِملَُه لَُه فُالنٌ َموْلَى فُالنَةَ، َولَقَْد َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َوَما بَِقَي ِمَن النَّاسِ أََحٌد ُهَو أَْعلَمُ بِِه ِمنِّ:"قَالَ

َجَد، ثُمَّ َصَعَد، ثُمَّ نََزلَ الْقَهْقََرى فََس َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َصَعَد َعلَْيِه اْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ، فَكَبََّر، ثُمَّ قََرأَ، ثُمَّ رَكََع، ثُمَّ
  ".قََرأَ، ثُمَّ َركََع، ثُمَّ نََزلَ الْقَْهقََرى، ثُمَّ َسَجَد

َسِمْعُت َسْهلَ بن سَْعٍد، : َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا أَُبو حَازِمٍ، قَالَ -٥٧٨١
ْوا اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لُِيْصِلحَ َبْيَن بين َعْمرِو بن َعْوٍف ِفي َشْيٍء َوقََع َبْينَُهْم، حَتَّى تََراَم َخَرَج َرسُولُ: َيقُولُ

دََّم أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه بِالِْحَجاَرِة، فََحَضَرتِ الصَّالةُ، فَأَذَّنَ بِاللٌ، فَاْحتََبَس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَتقَ
َف، فَلَمَّا اْنتََهى إِلَى الصَّفِّ َتَعالَى َعْنُه ُيَصلِّي بِالنَّاسِ، فََجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَجََعلَ يََتَخلَّلُ الصُّفُو

  ، َوكَانَ أَبُوالَِّذي َيِلي أََبا َبكْرٍ أََخذَ النَّاُس ِفي التَّْصفِيحِ

ِه َوَسلََّم، فَأََشارَ إِلَْيهِ َبكْرٍ َرُجال ال َيلَْتِفُت ِفي الصَّالِة، فَلَمَّا َسِمَع ذَِلَك الَْتفََت، فَأَْبَصَر َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
رٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َرأَْسُه إِلَى السََّماِء ُشكًْرا ِللَِّه، َوَرَجعَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَِن اثُْبْت، فََرفََع أَُبو َبكْ

، لَْيِه َوَسلََّم َصالَتهُ أَقَْبلَ َعلَْيَناالْقَهْقََرى، َوتَقَدََّم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
اْبَن أَبِي قَُحافَةَ َبْيَن َيَديْ َرسُولِ اللَّهِ : َما كَانَ اللَُّه ِلَيَرى: فَقَالَ"َيا أََبا َبكْرٍ َما َمَنَعَك أَنْ َتثُْبَت ِحَني أَشَْرُت إِلَْيَك؟:"فَقَالَ

َيا أَيَُّها النَّاُس، َما لَكُْم ِحنيَ :"ِه َوَسلََّم إِلَى النَّاسِ، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ اْنَحَرَف َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي
ْن َناَبُه َشْيٌء ِفي َصالِتهِ َناَبكُْم ِفي َصالِتكُْم َشْيٌء أََخذُْتْم ِفي التَّْصفِيحِ؟ إِنََّما التَّْصفِيُح ِللنَِّساِء، وَالتَّسْبِيحُ ِللرِّجَالِ َم

  ".اللَِّهسُْبَحانَ : فَلَْيقُلْ
: بن َسْعٍد َيقُولُ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا أَُبو حَازِمٍ، أَنَُّه َسِمعَ سَْهلَ -٥٧٨٢

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي قَْد َوَهَبُت نَفِْسي لََك فََرأْ ِفيَّ : فَقَالَْتكُْنُت ِفي الْقَْومِ ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََتْتهُ اْمرَأَةٌ 
فََسكَتَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : أَْنِكْحنِيَها َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنْ لَْم َيكُْن لََك ِفيَها َحاَجةٌ، قَالَ: رَأَْيَك، فَقَاَم َرُجلٌ، فَقَالَ

  أَْنِكْحنِيَها يَا: مَّ قَاَمْت، فَقَالَْت ِمثْلَ ذَِلَك، فَقَالَ الرَُّجلَُعلَْيِه َوَسلََّم، ثُ

َهلْ ِعْنَدَك َشْيٌء ُتْعِطيَها :"َرسُولَ اللَِّه إِنْ لَْم َيكُْن لََك ِفيَها َحاَجةٌ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللرَُّجلِ
اذَْهبْ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َما َوَجْدُت َشْيئًا، قَالَ: ، فَذََهَب ثُمَّ َجاَء، فَقَالَ"فَاذَْهْب فَاطْلُْب َشْيئًا:"قَالَال، : ، قَالَ"إِيَّاُه؟

ْن َحدِيٍد، فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه، َما َوَجْدُت َشْيئًا، َوال خَاَتًما ِم: ، فَذََهَب ثُمَّ َجاَء، فَقَالَ"فَاطْلُْب َولَْو َخاَتًما ِمْن َحدِيٍد
اذَْهْب فَقَْد :"َنَعْم، سُوَرةُ كَذَا َوسُوَرةُ كَذَا، قَالَ: ، قَالَ"َما َمَعَك ِمَن الْقُْرآِن َشْيٌء؟:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".َزوَّجُْتكََها بَِما مََعَك ِمَن الْقُْرآِن

بِأَيِّ َشْيءٍ : اْخَتلََف النَّاُس: ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا أَُبو حَازِمٍ، قَالََحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى -٥٧٨٣
َحابِ َرسُولِ َي ِمْن أَْصُدووَِي جُْرُح َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد؟ فَسَأَلُوا سَْهال َوكَانَ ِمْن آِخرِ َمْن َبِق

َما بَِقَي ِمَن الُْمْسِلِمَني أََحٌد أَْعلَُم بِِه مِنِّي، كَاَنْت فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْمدِيَنِة، فَقَالَ
ْيِه َوَسلََّم َوَعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َيأِْتي بِالَْماِء ِفي تُْرِسِه، فَأََخذَ َعْنَها َتْغِسلُ الدََّم َعْن َوْجِه َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ



  ".َحصًِريا فَأُحْرَِق، َوُحِشيَ بِِه جُْرُحُه
قَالَ : ْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالََحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا أَُبو حَازِمٍ، َع -٥٧٨٤

  مَْوِضعُ َسْوٍط ِفي الَْجنَِّة َخْيٌر ِمَن الدُّْنيَا:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َوَما ِفيَها
  .َعْن أَبِي َحازِمٍ، ُمَحمَُّد بن ُعَيْيَنةَ أَُخو ُسفَْيانَ بن ُعَيْيَنة 

ِه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َزاِفُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ -٥٧٨٥
َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن يُّ، بن ُعَيْيَنةَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد ح، َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد السُّكَّرِيُّ الُْجْنِديسَابُورِ

بِأَيِّ َشْيٍء ُدووَِي ُجْرحُ : سَأَلُْت َسْهلَ بن سَْعٍد السَّاِعِديَّ: ُخلَْيٍد الَْحَنِفيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَيْيَنةَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، قَالَ
ا َبِقَي َعلَى َوْجهِ اَألْرضِ أََحٌد أَْعلَُم بِِه ِمنِّي، كَانَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َم:"َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد؟ فَقَالَ

  " .َتَعالَى َعْنُه َيْنقُلُ الَْماَء ِفي تُْرِسِه، َوكَاَنْت فَاِطَمةُ َتْغِسلُ الدََّم، وَأُحْرَِق َحِصٌري، فَُحِشَي بِِه
  َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ َعْن أَبِي حَازِمٍ

مَُّد بن َسمَُّوْيهِ أَْخبََرَنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفَُراِت ح، َوَحدَّثََنا ُمَح -٥٧٨٦
اِلحٍ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعدٍ َحدَّثََنا أَُبو َداوَُد، َحدَّثََنا َزْمَعةُ بن َص: اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن َحبِيبٍ، قَاال

  ".ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َولَُه ُجبَّةُ ُصوٍف ِفي الِْحَياكَِة:"َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
َحدَّثََنا حَفُْص بن َعْمرٍو الرََّباِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقَِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْعقُوَب الَْخِطيُب اَألْهوَازِيُّ،  -٥٧٨٧

  :َحدَّثََنا َزْمَعةُ بن َصاِلحٍ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

ُحلَّةٌ ِمْن أَْنَمارٍ ِمْن ُصوٍف أَْسَوَد، َوُجِعلَ لََها ذُؤَاَبَتاِن ِمْن صُوٍف أَْبَيَض، ِحيكَْت لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
أَال َتَرْونَ َما أَْحَسَن َهِذهِ :"فََخَرَج َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمجِْلسِ َوِهَي َعلَْيِه، فََضَرَب َعلَى فَِخِذِه

ا لَْم َيا َرسُولَ اللَِّه، اكْسُنِي َهِذِه الُْحلَّةَ، َوكَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ُسِئلَ َشْيئً: فَقَالَ أَعَْرابِيٌّ"؟الُْحلَّةَ
طَى اَألعَْرابِيَّ الُْحلَّةَ، َوأََمَر بِِمثِْلَها ُتحَاُك لَُه، فََماتَ ، فََدَعا بُِمعَقََّدَتْينِ فَلَبَِسهَا، فَأَْع"نََعْم: ال، قَالَ: َيقُلْ ِلَشْيٍء ُيْسأَلُُه قَطُّ

  " .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي ِفي الَْمَحاكَِة
ِد بن َعِقيلٍ، َحدَّثََنا َجدِّي ُعَبْيدُ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْي -٥٧٨٨

َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعِقيلٍ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  " .ٍة، َما أَْعطَى كَافًِرا ِمْنَها َشْيئًالَْو َعَدلَِت الدُّْنَيا ِعْنَد اللَِّه َجنَاَح َبعُوَض:"َيقُولُ

  .َعْن أَبِي حَازِمٍ، ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُملَْيكَةَ 
بِي  بن أََحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َهارُونُ بن َحاِتمٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ -٥٧٨٩

كَانَ َبْيَن األَْنَصارِ كَْونٌ، فَاْنطَلََق النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لُِيْصِلحَ : ُملَْيكَةَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  نْإِِن اْحتُبِْسُت، فَأَِقمِ الصَّالةَ، َوُمرْ أََبا َبكْرٍ أَ:"َبْينَُهْم، فَقَالَ ِلبِاللٍ

  .لَّى َخلْفَُه، فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ُيَصلِّي بِالنَّاسِ، فََص"ُيَصلَِّي بِالنَّاسِ
  .َعْن أَبِي َحازِمٍ وَاْسُمُه َعْبُد السَّالمِ بن حَفْصٍ، أَُبو حَفْصٍ الطَّائِِفيُّ 

ُن بن إِْسحَاَق َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، وَالُْحَسْي -٥٧٩٠



ا أَُبو حَفْصٍ الطَّاِئِفيُّ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثََن: َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَاال: التُّْسَترِيُّ، قَاال
  " .َمْن َصاَم َيْوَم َعَرفَةَ غُِفَر لَُه ذَْنُب َسَنَتْينِ ُمتَتابِعََتْينِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا طَلُْق بن : التُّْسَترِيُّ، َوعَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق -٥٧٩١
أَنَّ "َسلََّم،ى اللَُّه َعلَْيِه َوغَنَّامٍ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن َحفْصٍ، َحدَّثََنا أَُبو َحازِمٍ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َسْعٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ

َم إِلَى الَْمْرأَِة، فََسأَلََها َعْن ذَِلَك، َرُجال أََتاُه فَأَقَرَّ ِعْنَدُه أَنَُّه زََنى بِاْمَرأَةٍ َسمَّاَها، فََبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ." فَأَْنكََرْت أَنْ َتكُونَ زََنْت، فََجلََدُه الَْحدَّ َوَتَركََها
  .َعْبُد الُْمَهْيِمنِ بن َعبَّاسِ بن سَْهلٍ َعْن أَبِي َحازِمٍ

نِ بن َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َيْعقُوبُ بن ُحَمْيِد بن كَاِسبٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمَهْيِم -٥٧٩٢
  ُدِعيَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:"بن َسْعٍد، قَالََعْن أَبِي حَازِمِ بن ِدينَارٍ، َعْن َسْهلِ 

فَأَطَْعَمَنا ُخبًْزا ِمْن َشِعريٍ، ثُمَّ إِنَّ َوَسلََّم إِلَى َوِليَمِة َرُجلٍ ِمَن األَْنَصارِ، فَقُْمَنا َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني ُدِعَي، 
  ".ِعُمَنا الطََّعاَم، وَتسِْقيَنا الشَّرَاَب لَلَْعرُوُس الَِّتي بَِهاالَْخاِدَم الَِّتي ُتطْ

  رِوَاَيةُ الَْبصْرِيَِّني َعْن أَبِي َحازِمٍ
  .َمْعَمُر بن َراِشٍد َعْن أَبِي َحازِمٍ

كُْنُت ِعْندَ َسْهلِ بن َسْعدٍ : أَبِي حَازِمٍ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمُر بن -٥٧٩٣
قَِدٌمي قَْد كَانَ ذَِلَك، كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه : كَانَ َبْيَن بين َعْمرِو بن َعْوٍف َوأَْهلِ قَُباَء َشْيٌء؟ فَقَالَ: السَّاِعِديِّ، إِذْ ِقيلَ لَُه

قَدْ َصارَ َبْيَن أَْهلِ قَُباَء َشْيٌء، فَاْنطَلََق النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَيْهِْم : فَِقيلَ لَُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذْ جِيَء
َما ِشئَْت، فَأَقَامَ : ةَ؟ قَالَأَال أُِقيُم الصَّال: ِلُيصِْلَح َبيَْنُهْم، فَأَْبطَأَ َعلَى النَّاسِ، فَقَالَ بِاللٌ َألبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

قُّ الصُّفُوَف حَتَّى قَاَم َخلَْف أَبِي َبكْرٍ فَقَدََّم النَّاُس أََبا َبكْرٍ، فََبْيَنا ُهَو ُيَصلِّي أَقَْبلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَجََعلَ َيُش
ُحونَ، َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ ال َيلَْتِفُت ِفي الصَّالِة، فَلَمَّا أَكْثَُروا الَْتفََت، فَإِذَا النَّبِيُّ َصلَّى َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، َوَجَعلُوا ُيصَفِّ

صَ إِلَى َورَاِئِه َوتَقَدََّم النَّبِيُّ َما ُهَو، فََنكَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِئٌم َخلْفَُه، فَأََشاَر إِلَْيِه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيَصلَِّي كَ
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا فََرغَ قَالَ ألَبِي َبكْرٍ َرِضَي

َم َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ال َيْنبَِغي الْبنِ أَبِي قَُحافَةَ أَنْ َيتَقَدَّ: قَالَ"َما َمَنَعَك إِذْ أََمرُْتَك أَنْ ال َتكُونَ َصلَّْيَت؟:"اللَُّه َتعَالَى َعْنُه
َما َشأْنُ التَّْصِفيقِ ِفي الصَّالِة، إِنََّما التَّْسبِيُح ِللرَِّجالِ، َوالتَّْصِفيقُ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".ِللنَِّساِء
أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى "ْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد،َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراهيَم، َع -٥٧٩٤

بَِها حَاَجةٌ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنْ لَْم َيكُْن لَكَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتْتهُ اْمرَأَةٌ، فََوَهَبْت نَفَْسَها لَُه فََصَمَت، فَقَاَم َرُجلٌ، فَقَالَ
َماذَا؟ : َنَعْم، قَالَ: فََهلْ تَقَْرأُ ِمَن الْقُْرآِن َشْيئًا؟ قَالَ: ال َواللَِّه َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: أَلََك َشْيٌء؟ قَالَ: فََزوِّْجنِيَها؟ فَقَالَ

  .فَرَأَْيُتُه يَْمِضي َوِهيَ َتْتَبُعُه". َن الْقُْرآِنقَدْ أَْملَكُْتكََها بَِما َمَعَك ِم:"ُسوَرةَ كَذَا َوُسوَرةَ كَذَا، فَقَالَ: قَالَ
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن شَرِيكٍ اَألَسِديُّ، َوُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال -٥٧٩٥

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ فَُضْيلُ بن ِعيَاضٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ثَْورٍ، َعْن
  " .إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ كَرٌِمي ُيِحبُّ الْكََرَم، وَُيِحبُّ َمَعاِلَي اَألْخالقِ، وََيكَْرُه سَفَْسافَهَا:"َعلَْيِه َوَسلََّم



دُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن يُوُسَف، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٥٧٩٦
  َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى

  " .أَلْفًا، أَْو َسْبُع مِائَِة أَلٍْف، بَِغْيرِ ِحسَابٍ َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبُعونَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َعْن أَبِي حَازِمٍ، َحمَّاُد بن َسلََمةَ 

زِمِ بن ِديَنارٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َحا -٥٧٩٧
ْم، فََحَضَرتْ ْهلِ بن َسْعٍد، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى بين َعْمرِو بن َعْوٍف ِفي ِلَحاٍء كَانَ بَْيَنُهَعْن َس

و َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، فََصلَّى أُِقيُم َيا أََبا َبكْرٍ َوُتَصلِّي بِالنَّاسِ، فَأَقَاَم بِاللٌ، َوتَقَدََّم أَُب: َصالةُ الَْعصْرِ، فَقَالَ بِاللٌ
َبكْرٍ ال َيكَاُد َيلْتَِفُت ِفي بِالنَّاسِ، فََجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخرِقُ الصُّفُوَف، فَصَفََّح النَّاُس، َوكَانَ أَُبو 

الَْتفََت أَُبو َبكْرٍ، فَإِذَا ُهَو بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيخْرُِق الصُّفُوَف، فََتأَخََّر َصالِتِه، فَأَكْثَرَ الْقَْوُم التَّصِْفيَح، فَ
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََصلَّى  لُ اللَِّهأَُبو َبكْرٍ، فَأَْوَمأَ إِلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َمكَاَنَك، فََتأَخََّر، َوَتقَدََّم َرُسو

َما كَانَ الْبنِ أَبِي : قَالَ"َيا أََبا َبكْرٍ، َما لَكَ ِحَني أَْومَأُْت إِلَْيَك أَِقْم َمكَاَنَك، لَْم تَقُْم؟:"بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه، قَالَ
َما لَكُْم إِذَا نَاَبكُْم أَْمرٌ صَفَّْحُتْم؟ َسبِّحُوا، إِنََّما :"َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قَالَ ِللْقَْومِ قَُحافَةَ أَنْ َيُؤمَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

  ".التَّْصفِيُح ِللنَِّساِء
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ الرَّقَّاُم، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ التُّْستَرِيُّ، -٥٧٩٨

ن ْوحٍ اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، َعْن َحمَّاِد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َر
  .ِفي التَّْزوِيجِ : يَْعنِي"عَوُِّضوُهنَّ َولَْو بِسَْوٍط:"َسْعٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .اُد بن زَْيٍد، َعْن أَبِي حَازِمٍَحمَّ
َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا َخلَُف َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ح، َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن  -٥٧٩٩

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن : ْيَمانُ بن َحْربٍ، قَالُوابن ِهَشامٍ ح، َوَحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَ
كَانَ ِقَتالٌ َبْيَن بين َعْمرِو بن َعْوِف بن َعْوٍف، فََبلَغَ ذَِلكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََصلَّى : َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

، فَلَمَّا "إِنْ َحضََرِت الَْعْصُر وَلَْم آِتَك، فَُمْر أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ، َيا بِاللُ :"ُهْم لُِيْصِلحَ َبْينَُهْم، فَقَالَالظُّْهَر، ثُمَّ أََتا
هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ ِفي فََجاَء َرسُولُ اللَّ: َحضََرْتُه َصالةُ الَْعْصرِ أَذَّنَ َوأَقَاَم، ثُمَّ أََمَر أََبا َبكْرٍ، فََتقَدََّم، قَالَ

و َبكْرٍ إِذَا َدَخلَ ِفي الصَّالِة، فََشقَّ بِالنَّاسِ حَتَّى قَاَم َخلَْف أَبِي َبكْرٍ ِفي الصَّفِّ الَِّذي َيِليِه َوصَفََّح الْقَْوُم، فَكَانَ أَُب
ا َرأَى التَّْصفِيَح ال ُيْمِسُك َعْنُه الْتَفََت، فََرأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخلْفَُه، الصَّالِة لَْم َيلْتَِفْت حَتَّى َيفُْرغَ، فَلَمَّ

  َنْيَهةً، فَحَِمَد اللََّه َعلَىفَلَبِثَ أَُبو َبكْرٍ ُه: فَأَْوَمأَ إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَِن اْمِضِه، َوقَالَ بَِيِدِه َهكَذَا، قَالَ

 َعلَْيِه َوَسلََّم تَقَدََّم، فََصلَّى قَْولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َمَشى الْقَْهقََرى، فَلَمَّا َرأَى ذَِلكَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه
لَْم َيكُْن الْبنِ أَبِي : ، قَالَ"كْرٍ َما َمَنَعَك إِذْ أَْوَمأُْت إِلَْيَك أَنْ ال َتكُونَ َمضَْيَت؟َيا أََبا َب:"بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه، قَالَ

". َصفِّقِ النَِّساُءإِذَا رَاَبكُْم أََمٌر فَلُْيسَبِّحِ الرَِّجالُ وِلُت:"َوقَالَ ِللْقَْومِ: قَُحافَةَ أَنْ َيُؤمَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َواللَّفْظُ ِلَحِديِث َعارِمٍ

: ٌم، قَاالَحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ح، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َعارِ -٥٨٠٠
إِذَا َبلَّغَ اللَّهُ :"بن َسْعٍد، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ



  " .الْعَْبَد ِستَِّني، فَقَدْ أَْعذَرَ إِلَْيِه َوأَْبلَغَ إِلَْيِه ِفي الُْعُمرِ
ثََنا َجعْفَُر بن ُمَحمَّدِ بن َحْربٍ الَْعبَّادَانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم ح، َوَحدَّ -٥٨٠١

  بن َحْربٍ، ح
 َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن: َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، قَالُوا

َما ِلي ِفي النَِّساِء الَْيْوَم ِمْن :"َسْهلِ بن َسْعٍد، أَنَّ اْمرَأَةً أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََعَرَضتْ َنفَْسَها َعلَْيِه، فَقَالَ
أَْعِطَها َولَْو خَاَتًما :"َما عِْنِدي ِمْن َشْيٍء، فَقَالَ: فَقَالَ"َما عِْنَدَك؟:"َيا َرُسولَ اللَِّه َزوِّْجنِيَها، فَقَالَ: ، فَقَالَ َرُجلٌ"َحاَجٍة

  َما ِعْنِدي: ، قَالَ"ِمْن َحِديٍد

َواللَّفْظُ ". فَقَْد َملَّكُْتكََها بَِما عِْنَدَك ِمَن الْقُْرآِن:"كَذَا َوكَذَا، قَالَ: قَالَ"فََما ِعْنَدَك ِمَن الْقُْرآِن؟:"ِمْن َشْيٍء، قَالَ
  .ارِمٍِلَحدِيِث َع
َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، َحدَّثََنا َحمَّادُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، وَُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ، قَاال -٥٨٠٢

دٍ بِعُْرسٍ، فَخََرَج َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه بن َزْيٍد، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، أَنَّ فًَتى ِمَن األَْنصَارِ كَانَ َحِديثَ َعْه
: ْجرَِة، فََبوَّأَ إِلَْيَها الرُّْمَح، فَقَالَِتَعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غََزاٍة، فََرَجَع ِمَن الطَّرِيقِ َينْظُُر إِلَى أَْهِلِه، فَإِذَا ُهَو بِاْمرَأٍَة قَاِئَمٍة ِفي الُْح

الدَّارِ، َبْيِت، فََدَخلَ فَإِذَا ُهَو بَِحيٍَّة ُمَتطَوِّقٍَة َعلَى ِفَراِشِه، فَاْنَتظََمَها بِرُْمِحِه، ثُمَّ رَكََز الرُّْمَح ِفي اْدُخلِ اْنظُْر َما ِفي الْ
إِنَّهُ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَواْنتَفََضِت الَْحيَّةُ واْنَتفََض الرَُّجلُ، فََماَتِت الَْحيَّةُ َومَاَت الرَُّجلُ، فَذُِكَر ذَِلكَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى 

  " .ِلَهِذِه الُْبُيوِت َعَواِمُر، فَإِذَا رَأَْيُتْم ِمنَْها َشيْئًا فََتَعوَّذُوا ِمْنُه، فَإِنْ َعاَد، فَاقُْتلُوُه: َنَزلَ الَْمِديَنةَ جِنٌّ ُمْسِلُمونَ، أَْو قَالَ
  .الَْمِديَنِة َنَزلَ الَْبْصَرةَ َعْن أَبِي َحازِمٍُمَبشُِّر بن ُمكَسِّرٍ شَْيٌخ ِمْن أَْهلِ 

ُبو حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا ُمَبشُِّر بن ُمكَسِّرٍ، َحدَّثََنا أَ -٥٨٠٣
: لِلَْجنَِّة َباٌب ُيقَالُ لَُه الرَّيَّانُ، ُيْدَعى إِلَْيِه الصَّاِئُمونَ، ُيقَالُ لَُهْم:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : بن َسْعٍد، قَالَ

  َهلُمُّوا، فَإِذَا َدَخلُوا أَغْلَقُوا

  ".ذَِلَك الْبَاَب، فَلَْم َيْدُخلْ َمَعُهْم غَْيرُُهْم
ٍد السَّاِميُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا ُمَبشِّرُ بن ُمكَسِّرٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُموَسى بن زَْي -٥٨٠٤

ُزَرُهمْ كَانَ أَْصحَاُب َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُيَصلُّونَ َوُهْم ُمْعِقُدونَ أُ:"أَُبو حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ
  " .ِفي أَْرقَابِهِْم ِمْن ِضيقِ اُألُزرِ

ازِمٍ، َعْن َسْهلِ َحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أََبانَ، َحدَّثََنا مَُبشُِّر بن ُمكَسِّرٍ، َعْن أَبِي َح -٥٨٠٥
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََعَرَضْت َعلَْيِه َنفَْسَها فََسكََت، فَقَاَمْت حَتَّى َرثَْيَنا لََها َجاَءتِ اْمرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ َص: بن َسْعٍد، قَالَ

، لَْيسَ َهِذِه الشَّْملَةَ الَِّتي َعلَيَّ: قَالَ"َما ُتْصِدقَُها؟:"زَوِّْجنِيَها َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ: ِمْن طُولِ الِْقَيامِ، فَقَاَم َرُجلٌ، فَقَالَ
ال َواللَِّه، : قَالَ"أََرأَْيَت إِنْ َعرَّْسَت، أَِعْنَدَك غَْيُرَها؟:"ِعْنِدي غَْيُرَها، قَْد َعقََدَها َعلَى َصْدرِِه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه

َما َوَجْدتُ َخاَتًما ِمْن َحِديٍد، : اَء، فَقَالَ، فَذََهَب فََمكَثَ َما َشاَء اللَُّه، ثُمَّ َج"اذَْهْب فَاطْلُْب َولَْو َخاَتًما ِمْن َحِديٍد:"قَالَ
  ".فَقَْد َزوَّْجُتَك َعلَى َما َمَعَك ِمَن الْقُْرآِن:"فَقَالَ: آَيةُ كَذَا َوآَيةُ كَذَا، قَالَ: قَالَ"َما َمَعَك ِمَن الْقُْرآِن؟:"فَقَالَ

  .ُوَهْيُب بن َخاِلٍد َعْن أَبِي َحازِمٍ
يُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُيوُنَس الصَّفَّاُر، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراِه -٥٨٠٦

  إِنَّ ِفي:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ



  " .ِفي ِظلَِّها مِائَةَ َعامٍ، ال َيقْطَُعهَا الَْجنَِّة َشَجرَةً، َيِسُري الرَّاِكُب
ٍد، قَالَ َرُسولُ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُيوُنَس، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْع -٥٨٠٧

  " .َجنَِّة لََيتََراَءْونَ أَْهلَ الُْغَرِف، كََما َتتََراَءْونَ الْكَْوكََب ِفي أُفُقِ السََّماِءإِنَّ أَْهلَ الْ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َيحَْيى بن قَْيسٍ الِْكْنِديُّ َعْن أَبِي حَازِمٍ

دَّثََنا حَاِتُم بن َعبَّاِد بن ِدينَارٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ إِبَْراِهيمُ بن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ، َح -٥٨٠٨
مَاَت َرُجلٌ ِمْن : الْحََرِشيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن قَْيسٍ الْكِْنِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد السَّاِعِديِّ، قَالَ

أَْصحَاُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيثُْنونَ َعلَْيِه، وََيذْكُُرونَ أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجَعلَ 
َهلْ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِمْن ِعَباَدِتِه، َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َساِكٌت، فَلَمَّا َسكَتُوا، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّ

َما َبلَغَ صَاحُِبكُْم كَثًِريا :"ال، قَالَ: قَالُوا"فََهلْ كَانَ َيَدُع كَثًِريا ِممَّا َيْشتَهِي؟:"ال، قَالَ: قَالُوا"انَ ُيكِْثُر ذِكَْر الْمَْوِت؟كَ
  " .ِممَّا َتذَْهُبونَ إِلَْيِه

ْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن َعبَّاِد بن دِيَنارٍ الْحََرِشيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْم -٥٨٠٩
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا َيحَْيى بن قَْيسٍ الْكِْنِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد السَّاِعِديِّ، قَالَ

  ةُ الُْمْؤِمنِ َخيٌْرنِيَّ:"َوَسلََّم

  " .ال َناَر ِفي قَلْبِِه ُنوٌرِمْن َعَمِلِه، َوَعَملُ الُْمَناِفقِ َخْيٌر ِمْن نِيَِّتِه، وَكُلٌّ َيْعَملُ َعلَى نِيَِّتِه، فَإِذَا َعِملَ الُْمْؤِمُن َعَم
  .َيحَْيى بن ُعثَْمانَ أَظُنُّهُ َبصْرِيٌّ َعْن أَبِي حَازِمٍ

بن  َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلُ بن إَِهابٍ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُمحَمٍَّد الْحََرِشيُّ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ َحدَّثََنا -٥٨١٠
لََتتَّبُِعنَّ :"لَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َعمَّارٍ، َعْن َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه : ، قُلَْنا"ُسَنَن َمْن كَانَ قَْبلَكُْم، ِشبًْرا بِِشْبرٍ، وَِذَراًعا بِِذرَاعٍ، حَتَّى لَْو َدَخلُوا ُجْحَر َضبٍّ التََّبْعُتُموُهْم
  " .فََمْن إِال الَْيُهوُد وَالنََّصاَرى:"الْيَُهوُد َوالنَّصَاَرى؟ قَالَ

  .َبْحُر بن كَنِيزٍ السَّقَّاُء َعْن أَبِي َحازِمٍ
نِيزٍ السَّقَّاُء، َعْن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن أَْعَيَن، َحدَّثََنا َبْحرُ بن كَ -٥٨١١

َما كَاَنْت َزْنَدقَةٌ، إِال كَانَ َبْيَن َيَدْيِه :"يِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعدٍ السَّاِعِد
  " .التَّكِْذيُب بِالْقََدرِ

  .ِعْمَرانُ بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ أَظُنُُّه َبْصرِيٌّ َعْن أَبِي حَازِمٍ
 ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا اْبُن َعاِئَشةَ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن ُمحَمٍَّد، َحدَّثََنا أَُبو َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ بنَحدَّثََنا أَُبو  -٥٨١٢

  " .الدَّالُّ َعلَى الَْخْيرِ كَفَاِعِلِه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْعٍد، قَالَ
  .َمانَ النَُّميْرِيُّ َعْن أَبِي َحازِمٍفَُضْيلُ بن ُسلَْي

  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، -٥٨١٣

صَّلُْت بن َمْسُعودٍ َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ال
كُنَّا ُنَصلِّي الُْجُمَعةَ َمَع النَّبِيِّ :"ا فُضَْيلُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالََحدَّثََن: الَْجْحَدرِيُّ، قَاال

  ".َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َنْرجُِع فََنقِيلُ
وٍد، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا الصَّلُْت بن َمْسُع -٥٨١٤



  " .ال َيزَالُ النَّاُس بَِخْيرٍ َما َعجَّلُوا الْفِطَْر:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
ا الصَّلُْت بن َمْسعُوٍد، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََن -٥٨١٥

، فَشَرَِب ثُمَّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي بَِشرَابٍ، َوَعْن َيِمينِِه غُالٌم، َوَعْن َيسَارِِه أَْشيَاٌخ"َسْهلِ بن َسْعدٍ،
  ".الُْغالَمَناَولَ 
، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا الصَّلُْت بن َمْسعُوٍد، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ -٥٨١٦

اللَُّهمَّ :"ُن َنحْفُُر َوُهَو َيْنقُلُ التُّرَاَب، فَقَالَكُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الْخَْنَدقِ، وََنْح: َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  " .ال َعْيَش إِال َعْيُش اآلخَِرِة، فَاغِْفْر ِلَألْنَصارِ، َوالُْمهَاجِرَِة

أَبِي حَازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا الصَّلُْت بن َمْسعُوٍد، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن  -٥٨١٧
  ُألْعِطَينَّ الرَّايَةَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َخْيبََر: َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

لََّم كُلُُّهْم َيْرُجونَ أَنْ ُيْعِطَيُه الرَّاَيةَ، ، فََغَدا النَّاُس َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس"غًَدا َرُجال يَفَْتحُ اللَُّه َعلَى َيَدْيِه
فَأُِتَي بِِه، فََبصَق َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "أَْرِسلُوا بِِه:"ُهَو َشاِكي الَْعْينِ َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: قَالُوا"أَْيَن َعِليٌّ؟:"فَقَالَ

، فَنَفَذَ َعِليٌّ، "انْفُذْ َوال َتلَْتِفتْ َحتَّى َتنْزِلَ بِالْقَْومِ فََتْدُعوَُهْم إِلَيَّ:"أَ، ثُمَّ َدفَعَ إِلَْيهِ الرَّايَةَ، فَقَالََوَسلََّم ِفي َعْيَنْيِه َوَدَعا، فَبََر
َك، إِذَا جِئْتَُهْم فَاْدُعُهمْ إِلَى قَْولِ ال إِلَهَ َعلَى رِْسِل:"ال إِلََه إِال اللَُّه؟ قَالَ: َيا َرُسولَ اللَِّه أَُنقَاِتلُُهمْ َحتَّى َيقُولُوا: ثُمَّ الَْتفََت

  ".إِال اللَُّه، فََألنْ ُيْسِلَم َرُجلٌ َعلَى َيِدَك خَْيٌر لََك ِمْن أَنْ َيكُونَ لَكَ ُحْمُر النََّعمِ
لُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا الصَّلُْت بن َمْسعُوٍد، َحدَّثََنا فَُضْي -٥٨١٨

َض ِفيَها كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َجاَءْتُه امَْرأَةٌ َتعْرُِض نَفَْسَها َعلَْيِه، فَخَفَّ: َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
ال، : ، قَالَ"َهلْ ِعْنَدَك َشْيٌء؟:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َزوِّْجنِيَها، قَالَ: ُجلٌ ِمْن أَْصحَابِِهالَْبَصَر َوَرفََعُه، فَلَْم يُْرجِْعهَا، فَقَالَ َر

َوال َخاَتٌم ِمْن َحدِيٍد، وَلَِكْن أَُشقُّ بُْرِدي : قَالَ"َوال َخاَتٌم ِمْن َحِديٍد؟:"َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه َما ِعْنِدي ِمْن َشْيٍء، قَالَ
اذَْهْب فَقَدْ َزوَّجُْتكََها َعلَى :"َنَعْم، قَالَ: قَالَ"ال، َولَِكْن َمَعَك ِمَن الْقُْرآِن َشْيٌء؟:"، وأُْعِطيَها َوآُخذُ النِّْصَف، فَقَالََهِذِه

  ".َما َمَعَك ِمَن الْقُْرآِن
  :َوبِإِْسنَاِدِه، قَالَ -٥٨١٩

إِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ بِعََملِ أَْهلِ الَْجنَِّة، ِفيَما يَْبُدو ِللنَّاسِ، َوإِنَُّه لَِمْن أَْهلِ النَّارِ، :"َمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ، ِفيَما َيْبُدو ِللنَّاسِ، َوإِنَّهُ لَِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة

ُبِعثْتُ :"رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ بِأَْصُبِعهِ الُْوْسطَى وَالَِّتي َتِلي اإلِْبَهاَم: ِه، قَالََوبِإِْسنَاِد -٥٨٢٠
  ".أََنا وَالسَّاَعةُ َهكَذَا

ْدَوةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْو رَْوَحةٌ خَْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما غَ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسنَاِدِه، قَالَ -٥٨٢١
  ".ِفيَها

حَازِمٍ، َعْن  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَحمٍَّد الَْحيَّانِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن قََزَعةَ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي -٥٨٢٢
َيا َرسُولَ اللَِّه، لَقَْد َرأَْيَناكَ َضِحكْتَ : ْضَحكَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُوااْسَت: َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

  " .ِمْن قَْومٍ ُيْؤَتى بِهِْم إِلَى الَْجنَِّة ِفي كُُبولِ الَْحِديِد:"ِضْحكًا َما َرأَْيَناكَ َضِحكَْت ِمثْلَُه، فَقَالَ
  .مٍَّد َعْن أَبِي َحازِمٍُعقَْبةُ بن ُمَح

ْيَمانَ، َعْن ُعقَْبةَ َحدَّثََنا ُموَسى بن َحازِمٍ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُبكَْيرٍ الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَ -٥٨٢٣



إِنَّ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لَى َعْنُه، قَالَبن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد َرِضَي اللَُّه َتَعا
رِّ، وََوْيلٌ ِلَمْن َجَعلَُه اللَُّه اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَدُه خََزاِئُن الَْخْيرِ وَالشَّرِّ، فَطُوَبى ِلَمْن َجَعلَُه ِمفَْتاًحا ِللَْخْيرِ، ِمْغالقًا ِللشَّ

  اِمفَْتاًح

  ".ِللشَّرِّ، مِْغالقًا ِللْخَْيرِ
  .ُيوُسُف بن خَاِلدٍ السَّْمِتيُّ َعْن أَبِي حَازِمٍ

ْهلِ بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الْحَرِيشِ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن خَاِلٍد، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َس -٥٨٢٤
  ".أُِتَي بِشََرابٍ فَشَرَِب ِمْنُه، ثُمَّ َناَولَُه غُالًما َعْن َيِمينِِه، َوَعْن َيسَارِِه اَألشَْياُخ: ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّ"َسْعدٍ،

  .ُعَمُر بن َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ َعْن أَبِي َحازِمٍ
ي ُمَحمَّدُ بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّمّي ح، َوَحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِ -٥٨٢٥

َسِمْعُت أََبا حَازِمٍ ُيَحدِّثُ، َعْن َسْهلِ بن : َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعِليٍّ الْمُقَدَِّميُّ، قَالَ: الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، قَاال
كَانَ َبْيَن حَيَّْينِ ِمَن اَألْنَصارِ، ِمْن بين َعْمرِو بن َعْوٍف كَالٌم، حَتَّى َتقَاذَفُوا بِالِْحجَاَرةِ، : اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالََسْعٍد َرِضَي 

اْنطَلََق النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجاَء الصَّرِيُخ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد أَذَّنَ بِاللٌ بَِصالِة الظُّْهرِ، فَ
َنَعْم، فَأَقَاَم بِاللٌ َوتَقَدََّم أَُبو َبكْرٍ فََجاَء النَّبِيُّ : أَُتصَلِّي حَتَّى أُِقيَم؟ قَالَ: ِلُيصِْلَح َبيَْنُهَما، فَأَْبطَأَ، فَأََتى بِاللٌ أََبا َبكْرٍ، فَقَالَ

 َيلَْتِفتُ َوَسلََّم َيُشقُّ الصُّفُوَف َحتَّى قَاَم َخلَْف أَبِي َبكْرٍ، فَأَقَْبلَ النَّاُس َعلَى التَّصِْفيحِ، َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ ال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
َيْمِشي الْقَْهقََرى، فََدفََع النَّبِيُّ صَلَّى  ِفي َصالِتِه، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الَْتفََت، فَإِذَا ُهَو بَِرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرَجَع

  اللَُّه

َما كَانَ اللَُّه : قَالَ"َما َمنََعَك أَنْ َتتَقَدََّم إِذْ أََمرُْتَك؟:"َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى، فَلَمَّا قََضى الصَّالةَ أَقَْبلَ َعلَى أَبِي َبكْرٍ، فَقَالَ
أَيَُّها النَّاُس َما لَكُْم؟ إِذَا :"َيُؤمَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَقَْبلَ َعلَى النَّاسِ، فَقَالَ ِلَيَرى اْبَن أَبِي قَُحافَةَ أَنْ

  ".لَِناَبكُْم أَْمٌر ِفي َصالِتكُمْ أَقَْبلُْتْم َعلَى التَّْصفِيحِ، إِنََّما التَّْصفِيُح ِللنَِّساِء وَالتَّْسبِيُح ِللرَِّجا
َسِمْعُت أََبا حَازِمٍ ُيَحدِّثُ : َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعِليٍّ، قَالَ -٥٨٢٦

َوةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَوْ َرْوَحةٌ َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا لََغْد:"َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ، 
  ".َوَما ِفيَها، َوَمْوِضعُ َسْوِط أََحدِكُْم ِمَن الَْجنَِّة َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها

الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثَنِي أَبِي ح، َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َعاِصُم بن ُعَمَر بن َعِليٍّ  -٥٨٢٧
 الُْمقَدَِّميُّ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى الْقَِطيِعيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعِليٍّ

  " .َمْن َحِفظَ َما َبْيَن ِلْحَيْيِه وفَِخذَْيِه فَلَُه الَْجنَّةُ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ: َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  .رِوَاَيةُ الْكُوِفيَِّني َعْن أَبِي َحازِمٍ
  .ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن أَبِي َحازِمٍ

َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َوالثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، -٥٨٢٨
  َسِمْعتُُه: َسْعٍد، قَالَ

فَْسَها َعلَْيِه  َعَرَضْت َنُيَحدِّثُ أَنَّ اْمرَأَةً َجاَءتْ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََوَهَبْت َنفْسََها لَُه فََصَمَت، ثُمَّ
: َن اَألْنصَارِ، فَقَالَفَلَقَْد رَأَْيتَُها قَاِئَمةً َمِليا أَْو َهوِيا َتعْرُِض نَفَْسَها َعلَْيِه َوُهَو َصاِمٌت، فَقَاَم َرُجلٌ أَْحَسُبُه ِم: فََصَمَت، قَالَ



فَاذَْهبْ :"ال َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: قَالَ"أَلََك َشْيٌء؟:"ا، فَقَالََيا َرسُولَ اللَِّه، إِنْ لَْم َيكُْن لََك بَِها َحاَجةٌ فَزَوِّْجنِيَه
َواللَِّه َما َوَجْدُت شَْيئًا غَْيَر ثَوْبِي َهذَا أَُشقُّهُ َبيْنِي َوَبيَْنَها، : ، فَذََهَب ثُمَّ َرَجَع، فَقَالَ"فَالَْتِمْس شَْيئًا َولَْو َخاَتًما ِمْن َحِديٍد

: قَالَ"َماذَا؟:"نََعْم، قَالَ: قَالَ"َما ِفي ثَوْبَِك فَْضلٌ َعْنَك، فََهلْ َتقَْرأُ ِمَن الْقُْرآِن َشيْئًا؟:"الَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَ
  .ْيُتُه َيْمِضي َوِهَي تَْتَبُعُهفََرأَ: ، قَالَ"فَقَْد َملَّكُْتكََها بَِما َمَعَك ِمَن الْقُْرآِن:"ُسوَرةَ كَذَا َوكَذَا، قَالَ

 بن سَْعٍد َرِضيَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ -٥٨٢٩
  ".ال َيزَالُ النَّاُس بَِخْيرٍ َما َعجَّلُوا الِْفطَْر:"ْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

قَالَ : سَْعٍد، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن  -٥٨٣٠
  ".ال يََزالُ النَّاسُ بِخَْيرٍ َما َعجَّلُوا اِإلفْطَاَر:"لَْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع

  َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ح، َوَحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َيْعقُوَب -٥٨٣١

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، : ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ: الْقَاِضي، َوُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، قَاال
ال : ْم، فَِقيلَ ِللنَِّساِءكَاُنوا ُيَصلُّونَ َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهْم َعاِقِدي أُُزَرُهْم ِمَن الصَِّغرِ َعلَى رِقَابِهِ:"قَالَ

  " .حَتَّى َيْسَتوَِي الرَِّجالُ ُجلُوًسا َتْرفَْعَن ُرُءوَسكُنَّ
كُنَّا :"َسْعٍد، قَالََحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن  -٥٨٣٢

  ".ُنَصلِّي الُْجُمَعةَ ثُمَّ َنْرجُِع َوَنِقيلُ
ثََنا سَْهلُ بن ثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَبِي ح، َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدََّحدَّ -٥٨٣٣

ٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا َوِكي: ُعثَْمانَ ح، َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالُوا
  ".التَّْسبِيُح ِللرَِّجالِ َوالتَّْصِفيُق ِللنَِّساِء:"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ -٥٨٣٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َحدَّثََنا َوكِيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ: بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

  ".أَوْ َرْوَحةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، خَْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيهَا غَْدَوةٌ:"َعلَْيِه َوَسلََّم
ْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َع -٥٨٣٥
  َسْهلِ بن

َحدَّثََنا عَْبُد ". غَدَْوةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، أَْو َرْوحَةٌ، َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا، َوَما ِفيهَا:"بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََسْعٍد، َعنِ النَّ
أَُساَمةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن الْعَبَّاسِ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعودٍ أَْحَمدُ بن الْفَُراِت، َحدَّثََنا أَُبو 

  .َسْهلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
ي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َزكَرِيَّا، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِ -٥٨٣٦

إِنَّ ِفي الَْجنَِّة َباًبا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، َيْدُخلُ ِمْنُه الصَّاِئُمونَ، فَإِذَا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َسْعٍد، قَالَ
  ".َدَخلُوا أُغِْلَق

دَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َح -٥٨٣٧
اَب الصَّوْمِ ِلكُلِّ َبابٍ ِمْن أَْبوَابِ الْبِرِّ بَاٌب ِمْن أَْبوَابِ الَْجنَِّة، َوإِنَّ َب:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْعٍد، قَالَ

  ".ُيْدَعى الرَّيَّانَ
، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َزكَرِيَّا، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْوِليِد الْبِْشرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َعْن ُسفَْيانَ -٥٨٣٨



  ".ِمْنَبرِي َعلَى ُتْرَعٍة ِمْن تَُرعِ الَْجنَِّة:"َسلََّم، قَالََعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
زِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ِمْنَجاٌب الَْحارِثُ ح، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع -٥٨٣٩

  َحدَّثََنا خَاِلُد بن َعْمرٍو اُألمَوِيُّ،: الُعَبْيٍد الْقَاِسُم بن َسالمٍ، قَا

َيا َرُسولَ اللَِّه، دُلَّنِي َعلَى َعِملٍ إِذَا أََنا َعِملُْتُه : قَالَ َرُجلٌ: َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  " .َك اللَُّه، وَاْزَهْد ِفيَما ِفي أَْيِدي النَّاسِ ُيحِبََّك النَّاُساْزَهْد ِفي الدُّْنَيا ُيِحبَّ:"أََحبَّنِي النَّاُس، قَالَ

ا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعَرفَةَ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن الَْولِيِد، َحدَّثََن -٥٨٤٠
  " .ِلكُلِّ َشْيٍء َزكَاةٌ، َوزَكَاةُ الَْجَسدِ الصَّْوُم:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ٍد، قَالََحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْع

و أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَِّد بن نِيَزٍك، َحدَّثََنا أَُب -٥٨٤١
: َما ُسِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشيْئًا قَطُّ، فَقَالَ:"َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ

  " .ال
و بن الَْعبَّاسِ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْمُر -٥٨٤٢

  ".كُنَّا َنَتَغدَّى وُنَصلِّي الُْجُمَعةَ:"َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  .الَْمْسعُوِديُّ َعْن أَبِي َحازِمٍ

، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيسيُّ -٥٨٤٣
لََّم ِلُيصِْلحَ كَانَ َبْيَن َرُجلَْينِ ِمَن األَْنَصارِ َشْيٌء، فَاْنطَلََق النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: السَّاِعِديِّ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، قَالَ

  َبْينَُهْم ِفي َوقِْت َصالٍة، فَلَمَّا َحضََرِت الصَّالةُ َجاَء بِاللٌ إِلَى أَبِي َبكْرٍ

َؤذِّنُ، َوأُِقيُم، َيا أََبا َبكْرٍ قَْد َحضََرِت الصَّالةُ، وَلَْيَس النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهُهنَا، فَأُ: َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فَقَالَ
ْنَد َبِقيَّةِ َما ِشئَْت، فَأَذَّنَ َوأَقَاَم، َواْستَفَْتحَ أَُبو َبكْرٍ الصَّالةَ، َوَجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِع: َوُتَصلِّي أَْنَت؟ قَالَ

َمأَ إِلَْيهِ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَِن اثُْبْت َمكَاَنَك، فَلَمَّا ذَِلَك، فََصفََّح النَّاُس فَذََهبَ أَُبو َبكْرٍ ِلَيتََنحَّى، فَأَْو
َيا أََبا َبكْرٍ َما َمَنَعَك أَنْ َتثُْبَت كََما :"َتَنحَّى، تَقَدََّم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه، قَالَ

  .َما كَانَ الْبنِ أَبِي قَُحافَةَ أَنْ َيَتقَدََّم أََماَم َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَ"َمرُْتَك؟أَ
َعْن َسْهلِ بن  َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، -٥٨٤٤

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ : كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُوُم إِلَى َخَشَبٍة، فَلَمَّا كَثَُر النَّاُس، فَقَالُوا:"َسْعٍد، قَالَ
الْجَاِئي َيجِيُء، فََيشَْتدُّ َعلَْيِه أَنْ َيْرجَِع َولَْم َيْسَمْع ِمْنكَ َشْيئًا،  النَّاَس قَْد كَثُرُوا، أَفَال نَتَِّخذُ لََك ِمنَْبًرا َتقُوُم َعلَْيِه، فَإِنَّ

َحنَِّت الَْخَشَبةُ الَِّتي كَانَ َيقُومُ فَأََمَر غُالًما ِلألَْنَصارِ، فَأََخذَ ِمْن طَْرفَاِء الَْغاَبِة، فََجَعلَ لَُه َهذَا الِْمْنَبَر، فَلَمَّا َجلََس َعلَْيِه 
  " .لَيَْها، فََجاَء فََوَضَع َيَدُه َعلَْيَها َحتَّى َسكََتْتإِ

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ أَبُو -٥٨٤٥

قَالَ النَّبِيُّ : َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ َيحَْيى الْبَزَّاُز، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُعَمَر أَُبو الْمُْنِذرِ الَْمْسعُوِديُّ،
  ".إِنََّما التَّْصفِيُح ِللنَِّساِء، وَالتَّْسبِيُح ِللرَِّجالِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ُموَسى بن ُمحَمٍَّد اَألْنَصارِيُّ َعْن أَبِي حَازِمٍ
السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن ُمَحمٍَّد األَْنَصارِيُّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ  -٥٨٤٦



ا َرسُولَ َي: كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاَء َرُجلٌ، فَقَالَ: َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد السَّاِعِديِّ، قَالَ
قَِدًميا :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَِّه، إِنَّ بين َعْمرِو بن َعْوٍف َوقََع َبْينَُهْم كَالٌم حَتَّى تََراَمْوا بِالِْحجَاَرِة، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّ

، َوُسهَْيلُ بن َبْيَضاَء فَأَْصلَحَ َبْينَُهْم َوَحَضَرِت الصَّالةُ، فَأَذَّنَ ، فَقَاَم َمَعُه أَُبيُّ بن كَْعبٍ"كَانَ ذَِلَك َبْينَُهْم، قُوُموا بنا إِلَْيهِْم
َتَرْونَ ذَِلَك؟ : َتقَدَّْم، فَقَالَ: بِاللٌ، فَرَاثَ َعلَْيهِْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيعْنِي أَبْطَأَ، فَقَالَ النَّاُس َألبِي َبكْرٍ

َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى  َعْم، فََتقَدََّم َوأَقَْبلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَجََعلَ النَّاُس ُيصَفُِّحونَ، َوكَانَ أَُبوَن: قَالُوا
لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََنكََص َعلَى َعْنُه ال َيلَْتِفُت ِفي الصَّالِة، فَلَمَّا َسِمَعُهْم ُيَصفُِّحونَ الْتَفََت، فََرأَى َرسُولَ ال

  َصلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا اْنَصَرفَ،َعِقَبْيِه، فَأَْوَمأَ إِلَْيِه أَنْ َمكَاَنَك، فَتَأَخََّر، َوتَقَدََّم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَ

َما كَانَ الْبنِ أَبِي قَُحافَةَ أَنْ َيتَقَدََّم أََماَم : ، قَالَ"َك أَنْ َتثُْبَت ِفي َمكَانَِك ِحَني أَْومَأُْت إِلَْيَك؟َيا أََبا َبكْرٍ، َما َمَنَع:"قَالَ
صَفَّحُْتْم؟ َمْن َناَبُه ِفي  َما ِلي أََراكُْم:"َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َصالِتِه َشْيٌء، فَإِنَّ التَّْسبِيَح ِللرَِّجالِ، َوالتَّْصِفيَق ِللنَِّساِء
  .زَاِئَدةُ بن قَُداَمةَ َعْن أَبِي َحازِمٍ

ثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ، َعْن زَاِئدَةَ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّ -٥٨٤٧
َيا َرُسولَ اللَِّه، لَقَْد : َجاَءِت امَْرأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت: أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنْ لَْم َيكُْن لََك ِفيَها َحاَجةٌ فََزوِّْجنِيهَا، : األَْنَصارَِوَهَبُت َنفِْسي لََك، فََصَمَت، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن 
فَقَْد َملَّكُْتكََها بَِما َمَعَك ِمَن :"َنَعْم، قَالَ: قَالَ"فََهلْ َتقَْرأُ ِمَن الْقُْرآِن َشْيئًا؟:"ال وَاللَِّه، قَالَ: ، قَالَ"أَلَكَ َشْيٌء؟:"فَقَالَ

  ."الْقُْرآِن
َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن أَبِي الرَّْوحِ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن  -٥٨٤٨

ال :"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: َعْن َزاِئدَةَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
  ".َيزَالُ النَّاُس بَِخْيرٍ َما َعجَّلُوا الِْفطَْر

  .الْجَرَّاُح بن ِعيَسى اَألَسِديُّ َعْن أَبِي َحازِمٍ
  جَاعٍ، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َداُوَد التَّْوزِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ الَْولِيُد بن ُش -٥٨٤٩

َسِمْعتُ َرسُولَ : الَالْجَرَّاُح بن ِعيَسى اَألَسِديُّ أَُبو ُمَحمٍَّد كُوِفيٌّ، َحدَّثََنا أَُبو حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد اَألْنَصارِيِّ، قَ
  ".ِه َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَهالَُمقَاُم أََحِدكُْم ِفي َسبِيلِ اللَّ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .َجرِيُر بن َعْبِد الَْحمِيِد َعْن أَبِي َحازِمٍ
ثََنا أَُبو َبكْرِ بن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ ح، َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّ -٥٨٥٠
َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن أَبِي حَازِمٍ، : ةَ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَالُواأَبِي َشْيَب

َوَسلََّم ِلُيصِْلَح َبيَْنُهْم، َوَجاَء النَّبِيُّ َصلَّى  كَانَ كَْونٌ ِفي األَْنصَارِ، فَأََتاُهُم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:"َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  ".ِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ُيَصلِّي بِالنَّاسِ، فََصلَّى َخلَْف أَبِي َبكْرٍ َر

  .ي َحازِمٍَصاِلُح بن ُموَسى الطَّلِْحيُّ َعْن أَبِ
َحازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن سَِعيٍد، َحدَّثََنا َصاِلُح بن ُموَسى، َعْن أَبِي  -٥٨٥١

كَْيَف بَِك إِذَا :"َم، قَالَ ِلعَْبِد اللَِّه بن َعْمرٍوَسْهلِ بن َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ



: َوشَبََّك َبْيَن أَصَابِِعِه، قَالَ"َبِقيَت ِفي حُثَالٍَة ِمَن النَّاسِ، َوقَْد ُمزَِجْت ُعُهودُُهْم َوأَمَانَاُتُهْم، َواْخَتلَفُوا، فَصَاُروا َهكَذَا؟
  بَِما َتعْرُِف، وََدْع َما ُتْنِكُر، وَإِيَّاَك وَالتَّلَوُّنَ ِفي ِدينِ اْعَملْ:"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ

  ".اللَِّه، َوَعلَْيَك بِخَاصَِّة نَفِْسَك، وََدْع َعَوامَُّهْم
  رِوَاَيةُ الِْمْصرِيَِّني َعْن أَبِي حَازِمٍ

  .ُه َعْنُهَسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ َعْن أَبِي حَازِمٍ َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد َرِضي اللَّ
ن الْحَارِِث، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو ب -٥٨٥٢

َنا َيكُفُّ َعنِ الشَّْيِء، َوُهَو َوِهَي ِفي لَقَْد كَانَ أََحُد:"َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  " .ثَْوبٍ وَاِحٍد، َتَخوُّفًا أَنْ َينْزِلَ ِفيِه َشْيٌء ِمَن الْقُْرآِن

ْهبٍ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن سَوَّاٍد السَّْرِحيُّ، َحدَّثََنا اْبُن َو: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن، َوعَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال -٥٨٥٣
َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ :"َعْمرِو بن الْحَارِِث، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ

فَأََتاُه َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه بَِماٍء ِفي َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحدٍ أُِصيَب َوْجهُُه، وَأُِصيَبتْ َرَباِعَيتُُه، َوُهشَِّمْت بَْيَضُتُه، 
  ".لَْتُه َعلَى جُْرِحِهِمَجنٍّ، فَأََتْت فَاِطَمةُ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنهَا، فََغَسلَْت َعْنُه الدََّم، َوأَْحَرقَْت ِقطَْعةَ َحِصريٍ، فََجَع

رِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، وَُمَحمَُّد بن الَْحجَّاجِ بن رِْشِديَن، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّهِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمْص -٥٨٥٤
لسَّاِعِديَّ َحدَّثَُه، أَنَّ رِْشِديَن، َعْن َعْمرِو بن الْحَارِِث، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، أَنَّ أََبا َحازِمٍ أَْخبََرُه، أَنَّ سَْهلَ بن سَْعٍد ا

  َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ أَبِي كَانَ َيِصلُ الْقََرابَةَ،: بن َحاِتمٍ أََتى َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََعِديَّ 

  " .ِحبُّ أَنْ ُيذْكََر فَذُِكَرإِنَّ أََباَك كَانَ ُي:"ال، قَالَ: ، قَالَ"َهلْ أَْدَرَك اِإلْسالَم؟:"َوَيحِْملُ الْكَلَّ، َوُيطِْعمُ الطََّعاَم، قَالَ
  َيْعقُوُب بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الزُّهْرِيُّ

  .أَْصلُُه َمَدنِيٌّ َنَزلَ اِإلْسكَْنَدرِيَّةَ، نََزلَ الْإِْسكَْنَدرِيَّةَ َعْن أَبِي حَازِمٍ
ثََنا َيْعقُوُب بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّ -٥٨٥٥

  .َوأَشَاَر بِإِْصَبَعيِْه"ُبِعثُْت أََنا وَالسَّاَعةُ كَهَاَتْينِ:"َسْهلِ بن َسْعٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
دَّثََنا سَِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َح -٥٨٥٦

أُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِشرَابٍ َواَألْشيَاُخ َعْن َيَسارِِه، : َسْهلِ بن َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
َما كُْنُت أُوِثُر بنصِيبِي ِمْنكَ : ، قَالَ"أَتَأْذَنُ ِلي أَنْ أُْعِطَي اَألْشَياَخ؟:"الٌم ُهَو أَْحَدثُ الْقَْومِ َعْن َيِمينِِه، فَقَالَ ِللُْغالمَِوغُ

  .فَأَْعطَاُه: أََحًدا، قَالَ
َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبَعةُ َدنَانَِري َوضََعَها ِعْنَد َعاِئَشةَ، فَلَمَّا كَانَ  كَاَنْت ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: َوبِإِْسنَاِدِه، قَالَ -٥٨٥٧

، ثُمَّ أُغِْمَي َعلَْيِه، َوَشَغلَ َعاِئَشةَ َما بِِه، َحتَّى قَالَ ذَِلَك مَِراًرا، "َيا َعاِئَشةُ اذْهَبِي بِالذََّهبِ إِلَى َعِليٍّ:"ِعْنَد َمَرِضِه، قَالَ
َي اللَُّه َتعَالَى ْغَمى َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَيشَْغلُ َعاِئَشةَ َما بِِه، فََبَعثَ بِِه إِلَى َعِليٍّ َرِضكُلَّ ذَِلَك ُي

  َعْنُه، فََتَصدََّق بِهَا، َوأَْمَسى َرُسولُ اللَِّه

: ي َجدِيِد الْمَْوِت، فَأَْرَسلَْت عَاِئَشةُ بِِمْصباحٍ لََها إِلَى اْمرَأٍَة ِمْن نَِساِئَها، فَقَالَْتَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ االثَْنْينِ ِف
  .يِد الْمَْوِت اْهِدي لََنا ِفي ِمصْباحَِنا ِمْن ُعكَِك السَّْمنِ، فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْمَسى ِفي َجِد

َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، : ثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، وَالُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، قَاالَحدَّ -٥٨٥٨



ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْومَ قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّ: َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
أَْيَن َعِليُّ بن أَبِي :"، َوكَانَ النَّاُس َيذْكُُرونَ أَيُُّهْم ُيْعطَاهَا، فَقَالَ"ُألْعِطَينَّ الرَّاَيةَ غًَدا َرُجال َيفَْتُح اللَُّه َعلَْيِه:"َخْيَبَر

فَأَْرَسلُوا إِلَْيِه فَأُِتيَ بِِه، فََبَصَق َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي  َيا َرُسولَ اللَِّه، َيْشَتِكي َعْيَنُه،: ، قَالُوا"طَاِلبٍ؟
َيكُونُوا  َيا َرُسولَ اللَِّه، أُقَاِتلُُهْم َحتَّى: َعْينِِه، َوَدَعا لَُه، فََبرَأَ، حَتَّى كَأَنْ لَْم َيكُْن بِِه َوجٌَع، فَأَْعطَاُه الرَّايَةَ، فَقَالَ َعِليٌّ

ْم ِمْن َحقِّ اْنفُذْ َعلَى رِْسِلَك، َحتَّى َتْنزِلَ بِسَاَحتِهِْم، ثُمَّ اْدعُُهْم إِلَى اِإلْسالمِ، وَأَْخبِرُْهْم بَِما َيجُِب َعلَْيهِ:"ِمثْلََنا؟ قَالَ
  ".اللَِّه، َألنْ َيْهِديَ بَِك َخْيٌر ِمْن أَنْ َيكُونَ لََك ُحْمُر النََّعمِ

ِد الرَّْحَمنِ، ثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيَسارٍ النََّساِئيُّ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن َعْبَحدَّ -٥٨٥٩
  َحدَّثَنِي أَُبو حَازِمِ بن ِديَنارٍ، أَنَّ رِجَاال أََتْوا َسْهلَ بن سَْعٍد، َوقَِد اْمَتَرْوا ِفي الِْمنْبَرِ

وَاللَِّه إِنِّي أَْعرُِف َما ُهَو، َولَقَْد رَأَْيُتُه أَوَّلَ َيْومٍ ُوضَِع، َوأَوَّلَ َيْومٍ َجلََس َعلَْيِه َعلَْيِه : وِدِه، فََسأَلُوُه َعْن ذَِلَك؟ فَقَالَوُع
لَْيِه َوَسلََّم إِلَى فُالَنةَ، اْمرَأٍَة قَْد َسمَّاَها سَْهلٌ، أَنْ أَْرَسلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

، فَأَمََرْتُه فََعِملَُه ِمْن طَْرفَاِء الَْغاَبِة، ثُمَّ َجاَء بِهِ "ُمرِي غُالَمِك النَّجَّاَر أَنْ َيْعَملَ ِلي أَعَْواًدا أَْجِلُس َعلَْيهِنَّ، فَأُكَلُِّم النَّاَس
بِِه، فَُوِضَع َهُهَنا، ثُمَّ لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْرَسلَْت بِِه إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأََمَر إِلَى َرسُولِ ال

ُهَو َعلَْيِه، ثُمَّ نََزلَ الْقَْهقََرى، فََسَجَد ِفي أَْصلِ رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَبََّر َوُهَو َعلَْيِه، ثُمَّ َركََع َو
  ".َيا أَيَُّها النَّاُس، إِنََّما َصَنْعُت َهذَا ِلَتأَْتمُّوا بِي َوِلَتْعلَُموا َصالِتي:"الِْمْنبَرِ، ثُمَّ َعال، فَلَمَّا فََرغَ أَقَْبلَ َعلَى النَّاسِ، فَقَالَ

ُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ، َحدَّثََنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثَنِي أََحدَّثََنا أَحَْمُد بن  -٥٨٦٠
َرسُولَ اللَِّه، جِئْتُ  َيا: َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنَّ امَْرأَةً َجاَءْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
وَّبَُه، ثُمَّ طَأْطَأَ َرأَْسُه، فَلَمَّا َألَهَب لََك َنفِْسي، فََنظََر إِلَْيَها َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَصَعََّد النَّظََر إِلَْيَها َوَص

  أَْي َرُسولَ: فَقَاَم َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِِه، فَقَالَ رَأَْت ذَِلَك الْمَْرأَةُ لَْم َيقْضِ ِفيَها َشْيئًا َجلََسْت،

سُوَرةُ كَذَا : قَالَ"فََما َمَعَك ِمَن الْقُْرآِن؟:"ال، قَالَ: قَالَ"أَلََك َشْيٌء؟:"اللَِّه، إِنْ لَْم َيكُْن لََك ِفيَها َحاَجةٌ فََزوِّْجنِيهَا، قَالَ
  ".بَِما مََعَك ِمَن الْقُْرآِنفَقَْد زَوَّجُْتكََها :"َوُسوَرةُ كَذَا، قَالَ

َمنِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيَسارٍ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن سَِعيٍد، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن َعْبِد الرَّْح -٥٨٦١
َوَسلََّم َبلََغُه أَنَّ بين َعْمرِو بن َعْوٍف كَانَ َبْيَنُهْم َشْيٌء، فَذَكَرَ  َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  ".التَّْسبِيحُ ِللرِّجَالِ وَالتَّصِْفيُق ِللنَِّساِء:"الَْحِديثَ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".إِنَّ الْمِْنَبَر َعلَى ُتْرَعٍة ِمْن ُتَرعِ الَْجنَِّة: كُنَّا َنقُولُ:"لََوبِإِْسنَاِدِه، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَا -٥٨٦٢
  ".ال َيزَالُ النَّاُس بَِخْيرٍ َما َعجَّلُوا ِفطَْرُهْم:"َوبِإِْسنَاِدِه، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ -٥٨٦٣
أََنا فَرَطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ َوَمْن َوَرَد شَرَِب، :"ُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْع: َوبِإِْسنَاِدِه، قَالَ -٥٨٦٤

  ".نَُهْمَوَمْن َشرَِب لَمْ َيظَْمأْ أََبدًا، َولَيَرَِدنَّ َعلَيَّ أَقَْواٌم أَْعرِفُُهْم، َوَيْعرِفُونِي ثُمَّ ُيَحالُ َبْينِي َوَبْي
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي َنَسْجُت َهِذِه بَِيِدي : َجاَءِت امَْرأَةٌ بُِبْرَدٍة، فَقَالَْت:"بِإِْسنَاِدِه َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالََو -٥٨٦٥

، وَإِنََّها ِإلزَاُرُه فََجسََّها َرُجلٌ ِمَن َألكُْسَوكَهَا، فَأََخذََها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْحتَاًجا إِلَْيَها، فََخَرجَ إِلَْيَنا
  َنَعمْ،: َيا َرُسولَ اللَِّه اكْسُنِيَها؟ قَالَ: الْقَْومِ، فَقَالَ



أَلَْتُه إِيَّاَها َوقَْد َما أَْحَسْنَت، َس: فََجلََس َما َشاَء اللَُّه ِفي الَْمجِْلسِ، ثُمَّ َرَجَع فَطََواَها، ثُمَّ أَْرَسلَ بَِها إِلَيِْه، فَقَالَ لَُه الْقَْوُم
َوكَاَنْت كَفََنُه، قَالَ : ، قَالَ َسْهلٌ"وَاللَِّه َما َسأَلُْت إِال ِلَتكُونَ كَفَنِي َيْوَم أَُموُت: َعَرفَْت أَنَُّه ال يَُردُّ سَاِئال، فَقَالَ الرَُّجلُ

  .كَانَ َسْعدُ بن أَبِي َوقَّاصٍ: قَُتْيَبةُ
إِنَّ أَْهلَ الَْجنَِّة لََيَتَراَءْونَ الُْغْرفَةَ ِفي الَْجنَِّة، كََما :"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َوبِإِْسنَاِدِه، أَنَّ -٥٨٦٦

  ".َتَراَءْونَ الْكَوْكََب ِفي أُفُقِ السََّماِء
كَلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النِّقَْي؟ فَقَالَ َهلْ أَ: َسأَلُْت سَْهلَ بن َسْعٍد، فَقُلُْت: َوبِإِْسنَاِدِه، قَالَ -٥٨٦٧
  " .َما َرأَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النِّقَْي ِمْن ِحَني اْبَتَعثَُه اللَُّه َحتَّى قََبَضُه اللَُّه:"َسْهلٌ

أََتى أَُبو أُسَْيٍد السَّاِعِديُّ، فََدَعا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي :"قَالَ َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، -٥٨٦٨
َعلَْيِه  أََتْدرِي َما َسقَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: ُعْرِسِه، َوكَاَنتِ اْمرَأَُتُه خَاِدَمُهمْ َيْوَمِئٍذ، َوِهَي الَْعرُوُس، قَالَ أَُبو أَُسْيٍد

  ".َوَسلََّم؟ َنقَْعُت لَُه َتمًْرا ِمَن اللَّْيلِ
أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْتقَى ُهَو وَالُْمْشرِكُونَ، فَاقَْتَتلُوا، فَلَمَّا َمالَ "َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن َسْهلٍ، -٥٨٦٩

َسلََّم إِلَى َعْسكَرِِه، مَالَ اآلَخُرونَ إِلَى َعْسكَرِِهْم، َوِفي أَْصَحابِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ ال َيَدُع لَُهْم فَاذَّةً، َوال َشاذَّةً،

  .فَذَكََر الَْحِديثَ". إِال اتََّبَعَها بِضَْرَبٍة ِمْن َسْيِفِه
  .ُحَمْيُد بن زَِياٍد َعْن أَبِي حَازِمٍأَُبو َصْخرٍ 
و َصْخرٍ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َهاُرونُ بن َمْعُروٍف، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي أَُب -٥٨٧٠

ِفيَها مَا :"اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَصفَ الَْجنَّةَ، فَقَالَ ُحَمْيُد بن زَِياٍد، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، أَنّ َرُسولَ
  ".ال َعْيٌن َرأَْت، َوال أُذُنٌ َسِمَعْت، َوال َخطََر َعلَى قَلْبِ َبشَرٍ

اللَِّه بن ُسوَْيٍد، َحدَّثَنِي أَُبو َصخْرٍ،  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا َعْبُد -٥٨٧١
َبْيَنا َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيِصُف الَْجنَّةَ حَتَّى : َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ

: ، ثُمَّ اقْتََرأَ َهِذِه اآليَةَ"َرأَْت، َوال أُذُنٌ َسِمَعْت، َوال َعلَى قَلْبِ َبَشرٍ خَطََرِفيَها َما ال َعْيٌن :"اْنتََهى إِلَْيهَا، ثُمَّ قَالَ
جََزاًء بَِما كَانُوا {: إِلَى قَْوِلِه} تََتَجافَى ُجنُوُبُهْم َعنِ الَْمَضاجِعِ َيْدُعونَ َربَُّهْم َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ{
  ] .١٧ـ١٦: السجدة[} لُونََيْعَم

  .َيحَْيى بن أَيُّوَب الِْمصْرِيُّ َعْن أَبِي َحازِمٍ
َخاِلٍد َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسَحاقَ السَّْيلَحِينِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، وَعطَّاُف بن  -٥٨٧٢

غَْدَوةٌ ِفي :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: ْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَالَْمْخُزوِميُّ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َع
  ".َسبِيلِ اللَِّه، أَوْ َرْوَحةٌ، َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها
  ِعيَسى بن ُموَسى اَألْنَصارِيُّ َشاِميُّ َعْن أَبِي

  .َحازِمٍ
ا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ الِْحْمِصيّ ح، َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ َحدَّثََن -٥٨٧٣

ى بن ُموَسى َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمحَمٍَّد ِعيَس: الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ، قَاال
إِنَّ ِفي :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: اَألْنصَارِيُّ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ



َوآَخرِيَن ِمنُْهْم {: ، ثُمَّ قَرَأَ"رِ ِحسَابٍأَْصالبِ أَْصالبِ أَْصالبِ رَِجالٍ ِمْن أَْصَحابِي، رِجَاال َونَِساًء َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ بِغَْي
  ] .٣: اجلمعة[} لَمَّا َيلَْحقُوا بِهِْم َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم

  .َخارَِجةُ بن ُمْصَعبٍ الُْخرَاسَانِيُّ َعْن أَبِي حَازِمٍ
ثََنا َحمَّاُد بن َمسَْعَدةَ، َعْن َخارَِجةَ بن ُمْصَعبٍ، َعْن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن َمخْلٍَد، َحدَّ -٥٨٧٤

  ".كُنَّا َنقِيلُ بَْعَد الُْجُمَعِة َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"أَبِي َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
دَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َح -٥٨٧٥

أُِتَي النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِشرَابٍ، َوَعْن َيِمينِِه :"َخارَِجةُ بن ُمْصَعبٍ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ
َما : أُْعِطي اَألْشَياَخ؟ فَقَالَ الُْغالُم: ، َوَعْن َيَسارِهِ اَألْشيَاُخ فََشرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قَالَ ِللُْغالمِغُالٌم

  ْيِه َوَسلََّم، فََشرَِب َوَتَرَككُْنُت ُألوِثَر بِسُْؤرَِك أَْو بِفَْضِلَك َعلَيَّ أََحًدا، فَأَْعطَاُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

  ".اَألْشَياَخ
ن ُموَسى، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه ب -٥٨٧٦

إِنََّما التَّصِْفيُق ِللنَِّساءِ :"ن سَْعٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََخارَِجةُ بن ُمْصَعبٍ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َسْهلِ ب
  ".َوالتَّْسبِيُح ِللرَِّجالِ

إِنَّ َعجُوًزا : َوقَالََما كَانَ َيْوٌم أََحبَّ إِلَْيَنا ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة :"َسِمْعُت سَْهلَ بن سَْعٍد، َيقُولُ: َوبِإِْسنَاِدِه، قَالَ -٥٨٧٧
َنا ِمَن الُْجُمَعِة، َدَخلَْنا كَاَنْت َتطُْبُخ ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة أُصُولَ السِّلْقِ، وَتطَْرُح َعلَْيِه َحبَّاٍت ِمْن َشِعريٍ، فَكُنَّا إِذَا اْنَصَرفْ

  ".فَأَكَلَْنا
  .مٍَيحَْيى بن الَْعالِء الَْبَجِليُّ الرَّازِيُّ َعْن أَبِي حَازِ

َنا َيحَْيى بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الصَّلِْت الْكُوِفيُّ، َحدَّثَ -٥٨٧٨
، فَقَالَْت َوقَعَ "أَْيَن َبْعلُِك؟:"َسلََّم ِلفَاِطَمةَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: الَْعالِء، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، ُهوَ : ، فَقَالَ"أَْبِصْر ِلي َعِليا:"َبْينِي َوَبْيَنُه كَالٌم، فَخََرَج ُمغاَضًبا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَِرُجلٍ
: ، قَالَ َسْهلٌ"قُْم َيا أََبا تَُرابٍ:"النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالرِّيُح َيسِْفي َعلَْيِه التَُّراَب، قَالَ ذَا ِفي الَْمْسجِِد، فَأََتاُه

  .فََواللَِّه إِنْ كَانَ َألَحبَّ أَْسمَاِئِه إِلَْيِه
  .َيحَْيى بن َمْيُموٍن الَْحْضَرِميُّ َعْن سَْهلٍ

  ُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َعيَّاُش بن ُعقَْبةََحدَّثََنا بِْش -٥٨٧٩

َوقََف َعلَْيَنا سَْهلُ بن َسْعدٍ السَّاِعِديُّ َوَنْحُن ِفي : َسِمْعُت َيحَْيى بن َمْيُموٍن الَْحْضَرِميَّ، َيقُولُ: الَْحْضَرِميُّ، قَالَ
َمْن َجلََس ِفي الَْمْسجِِد َيْنَتِظُر الصَّالةَ، فَُهوَ :"َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ْهلٌالَْمْسجِِد، فَقَالَ َس

  " .ِفي َصالٍة
يَّاشِ بن ُعقَْبةَ الَْحْضرَِميِّ، َعْن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمضََر، َعْن َع -٥٨٨٠

أَال أَُحدِّثَُك َحِديثًا َسِمْعُتُه : َمرَّ بِي سَْهلُ بن سَْعٍد َوأََنا ِفي الَْمْسجِِد جَاِلٌس، فَقَالَ: َيحَْيى بن َمْيُموٍن الَْحْضَرِميِّ، قَالَ
َمْن كَانَ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َبلَى، قَالَ: ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَقُلُْت
  ".ِفي الَْمْسجِدِ َيْنَتِظرُ الصَّالةَ، فَُهَو ِفي َصالٍة

  .أَُبو ُزْرَعةَ َعْمُرو بن َجابِرٍ الَْحْضرَِميُّ َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد



َمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ح، َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثْ -٥٨٨١
قَالَ : َيقُولَُسِمْعُت َسْهلَ بن سَْعٍد السَّاِعِديَّ، : َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْمُرو بن َجابِرٍ، قَالَ: ُيوُسَف، قَاال

  " .ال َتُسبُّوا ُتبًَّعا، فَإِنَُّه قَدْ أَْسلََم:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َناِفُع بن ُجبَْيرِ بن ُمطَْعمٍ َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد

ُمَحمَّدٍ الْفَهِْميُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن -٥٨٨٢
  أَبِي َجْعفَرٍ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َناِفعِ بن جَُبْيرٍ، َعْن

ى أََحدُكُْم إِلَى سُْتَرٍة، فَلَْيْدنُ ِمْنهَا، ال إِذَا َصلَّ:"َسْهلِ بن َسْعٍد السَّاِعِديِّ،َعْن نَبِيِّ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َهكَذَا رََواُه اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َجْعفَرٍ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن ". َيجُوُز الشَّْيطَانُ َبْيَنُه وََبْيَن َصالِتِه

رََواُه اْبُن ُعَيْيَنةَ، َعْن َصفَْواِن بن ُسلَْيمٍ، َعْن َناِفعِ بن ُجبَْيرٍ، َعْن َسْهلِ بن أَبِي َناِفعِ بن ُجبَْيرٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، َو
  .َحثَْمةَ 
ن ْن ِعيَسى بَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زُْنُبورٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َجْعفَرٍ، َع -٥٨٨٣

يَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َمْيُموِن بن إِيَاسِ بن الُْبكَْيرِ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبيْرٍ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، أَنّ النَّبِ
  ".َعلَْيِه َصالتَُه إِذَا صَلَّى أََحُدكُمْ إِلَى ُسْتَرٍة فَلَْيْدنُ مِْنَها ال َيقْطَعِ الشَّْيطَانُ:"َوَسلََّم، قَالَ

  .َبكُْر بن سََواَدةَ َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد
لِ بن َسْعٍد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َبكْرِ بن سََواَدةَ، َعْن سَْه -٥٨٨٤

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسُمُه أَسَْوُد، فََسمَّاُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َص:"قَالَ
  ".أَبَْيَض

بن سََوادَةَ، َعْن َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي َبكُْر : َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، وََيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَاال -٥٨٨٥
َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، لََتْركَُبنَّ ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  ".َحذَْو النَّْعلِ بِالنَّْعلِ

  أَبُو

  .ن سَْعٍدَعْبِد اللَِّه الِْغفَارِيُّ َعْن َسْهلِ ب
َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن َواِقٍد أَُبو : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْرزُوقٍ، َوالْجَرَّاُح بن َمْخلٍَد، قَاال -٥٨٨٦

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ٍد، َيقُولَُسِمْعُت َسْهلَ بن َسْع: َعبَّاٍد الْقَْيِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد اللَِّه الْغِفَارِيُّ، قَالَ
  " .أََمرَنِي جِْبرِيلُ بِالسَِّواِك، َحتَّى ظََنْنُت أَنِّي َسأَزَْدرُِد:"َوَسلََّم
ثََنا أَُبو َعْبِد اللَِّه الْغِفَارِيُّ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن َمخْلٍَد، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن َواِقٍد، َحدَّ -٥٨٨٧

كُْنُت َجاِلًسا َمَع خَالٍ ِلي ِمَن األَْنَصارِ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت سَْهلَ بن سَْعٍد، َيقُولُ: قَالَ
  .فََعِملَ ِمْنبًَرا َعَتَبَتاِن َوَجلََس َعلَْيَها "ي ِمْنبًَرا أُكَلُِّم َعلَْيِه النَّاَساخُْرْج إِلَى الْغَاَبِة َوائِْتنِي ِمْن َخَشبَِها، فَاْعَملْ ِل:"َوَسلََّم

  .أَُبو سَُهْيلٍ َناِفُع بن َماِلٍك َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد
الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُسهَْيلٍ َناِفعُ َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى األَْنصَارِيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعْبِد  -٥٨٨٨

  ".كُنَّا َنقِيلُ بَْعَد الُْجُمَعِة:"بن َماِلٍك، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  .َخارَِجةُ بن زَْيِد بن ثَابٍِت َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد



ْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ، َحدَّثََنا أَُبو زَْيٍد َعْبُد الرَّْحَمنِ بن حَاِتمٍ الُْمرَاِديُّ الِْم -٥٨٨٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَعمِِّه : َعْن أَبِي الزِّنَاِد، َعْن َخارَِجةَ بن زَْيِد بن ثَابٍِت، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

  أَنَا:"اللَُّهالَْعبَّاسِ َرِحَمُه 

  " .اللَُّهمَّ اغِْفْر ِللَْعبَّاسِ، َوأَْبَناِء الَْعبَّاسِ، َوأَْبَناِء أَْبَناِء الَْعبَّاسِ:"ثُمَّ َرفََع َيَدُه َوقَالَ"َخاَتُم النَّبِيَِّني
  .َعْبُد اللَِّه بن ُعَبْيَدةَ الرََّبِذيُّ َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد

َر الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا قَبِيصَةُ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ُموَسى بن ُعبَْيَدةَ، َعْن أَِخيِه عَْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَم -٥٨٩٠
، َويُقْرِئُُه بَْعُضَنا خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن نَقَْرأُ الْقُْرآنَ: ُعَبْيَدةَ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

أُوا الْقُْرآنَ، الَْحْمُد ِللَِّه ِكتَاُب اللَِّه وَاِحٌد، ِفيكُمُ اَألْسَوُد وَاَألْحَمُر، اقَْرأُوا الْقُْرآنَ، اقَْرأُوا الْقُْرآنَ، اقَْر:"َبْعًضا، فَقَالَ
فَُه، كََما ُيقَاُم السَّْهُم، ال ُيَجاوُِز َتَراِقيَُهْم َيتََعجَّلُونَ أَْجَرُه، َوال قَْبلَ أَنْ يَأِْتَي أَقَْواٌم َيقَْرأُونَ الْقُْرآنَ، ُيِقيُمونَ ُحُرو

  " .َيَتأَجَّلُوَنُه
، مِ بن ُسلَْيَمانََحدَّثََنا الْفَْضلُ بن أَبِي َرْوحٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّحِي -٥٨٩١

خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َعْن أَِخيِه عَْبِد اللَِّه بن ُعَبْيَدةَ، َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد، قَالَ
اَألْحَمُر وَاَألسَْوُد، اقْرَأُوا الْقُْرآنَ، اقَْرأُوا  الَْحْمُد ِللَِّه ِكتَاٌب وَاِحٌد ِفيكُُم:"َوَسلََّم وََنْحُن ُيقْرُِئ بَْعُضَنا َبْعضًا، فَقَالَ

  ".َعجَّلُونَ أَجَْرُه، َوال َيَتأَجَّلُونَُهالْقُْرآنَ، اقَْرأُوا قَْبلَ أَنْ َيأِْتَي أَقَْواٌم ُيِقيمُوَنُه، كََما ُيقَاُم السَّْهُم، َوال ُيَجاوُِز تََراِقَيُهمْ َيَت
  .لِ بن َسْعٍداْبُن أَبِي ذَُبابٍ َعْن َسْه

  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدَّدٌ، -٥٨٩٢

َنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ ح، َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثَ
َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد : َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، قَاال: َنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاالالتُّْسَترِيُّ، َحدَّثَ

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشاهًِرا َما رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َص:"الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذَُبابٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
  " .َوَعقََد الُْوسْطَى بِاِإلْبَهامِ َيَدْيِه قَطُّ ِفي الدَُّعاِء َعلَى ِمْنَبرٍ، َوال غَيْرِِه، وَلَِكنِّي رَأَْيُتُه َيقُولُ َهكَذَا، وَأَشَاَر بِالسَّبَّاَبِة

  .ٍدَوفَاُء بن ُشَرْيحٍ الِْمْصرِيُّ َعْن َسْهلِ بن سَْع
نِي َعْمُرو بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبَر -٥٨٩٣

َنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َخَرَج َعلَْي: الَْحارِِث، َعْن َبكْرِ بن َسَواَدةَ، َعْن َوفَاِء بن ُشَرْيحٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ
الَْحْمُد ِللَِّه، ِكتَاُب اللَِّه وَاِحٌد، َوفِيكُُم األَْبَيُض َوِفيكُُم اَألْسوَُد، اقَْرأُوُه قَْبلَ أَنْ يَقَْرأَهُ :"َوَسلََّم َيْوًما وََنْحُن َنقَْترُِئ، فَقَالَ

  ".السَّْهُم، َيتََعجَّلُ أََحدُُهْم أَْجَرُه، َوال َيتَأَجَّلُُهأَقَْواٌم ُيقَوُِّمونَُه، كََما ُيقَوَُّم 
  .ِعْمَرانُ بن أَبِي أََنسٍ َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد

ِعْمَرانُ بن َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن َربِيَعةَ بن ُعثَْمانَ،  -٥٨٩٤
  اْخَتلََف َرُجالِن َعلَى َعْهدِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"أَبِي أََنسٍ، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، قَالَ

َو َمْسجُِد قَُباَء، فَأَتَُوا النَّبِيَّ ُه: ُهَو َمْسجُِد الَْمِديَنِة، َوقَالَ اآلَخُر: ِفي الَْمْسجِدِ الَِّذي أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى، فَقَالَ أََحُدُهَما
  ".ُهَو َمْسجِِدي َهذَا: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .أَُبو َيحَْيى اَألْسلَِميُّ َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد



َحدَّثََنا َجابُِر بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُموَسى بن َسْهلٍ أَُبو ِعْمَرانَ الَْجوْنِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، -٥٨٩٥
لَْو أَنِّي أَْسقِيكُمْ :"َدَخلَْنا َعلَى سَْهلِ بن َسْعٍد السَّاِعِديِّ ِفي َبْيِتِه، فَقَالَ: ُمَحمَُّد بن أَبِي َيحَْيى اَألْسلَِميُّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  " .َسقَْيُت ِمنَْها َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدي ِمْن بِئْرِ ُبَضاَعةَ لَكَرِهُْتْم، َوقَْد وَاللَِّه
  .زَِياٌد وََعالقَةُ ابَْنا زَْيٍد َعْن َسْهلِ بن سَْعٍد

فَرِ بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا كَِثُري بن َجْع -٥٨٩٦
َمْن كَانَ لَُه بِالَْمِديَنِة أَْصلٌ، :"زَِياٍد، وَعالقَةَ، ابين زيد، َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

لَُه بَِها أَْصال، فَلََيأِْتيَّنَّ َعلَى النَّاسِ زََمانٌ َيكُونُ الَِّذي لَْيَس لَُه بَِها  فَلَْيْسَتْمِسْك بِِه، َوَمْن لَْم َيكُْن لَُه بَِها أَْصلٌ، فَلَْيجَْعلْ
  " .أَْصلٌ كَالْخَارِجِ ِمنَْها الُْمْجتازِ إِلَى غَْيرَِها

  .قَُداَمةُ بن إِْبَراهِيَم بن ُمحَمَِّد بن َحاِطبٍ الْجَُمِحيُّ َعْن َسْهلِ بن َسْعٍد
ن إِْبَراهِيَم أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمْصَعبُ بن َعْبِد اللَِّه الزَُّبْيرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن قَُداَمةَ بَحدَّثََنا  -٥٨٩٧

  َحضَْرُت: بن ُمَحمَِّد بن حَاِطبٍ الْجَُمِحيِّ، قَالَ

لسَّاِعِديَّ ِفي أَْمرِ اْبنِ الزُّبَْيرِ، فَطَلََع أَُبوهُ َسْهلٌ ِفي إَِزارٍ َورَِداءٍ الَْحجَّاَج بن يُوُسَف َيْضرُِب َعبَّاَس بن َسْهلِ بن سَْعٍد ا
َوَما أَْوَصى بِِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : أَال َتحْفَظُ ِفيَنا َوِصيَّةَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَقَالَ: لَُه، فََصاحَ بِالَْحجَّاجِ

  .، فَأَْرَسلَُه "أَْوَصى أَنْ ُيْحَسَن إِلَى ُمْحِسنِ األَْنَصارِ، َوُيْعفَى َعْن ُمِسيئِهِْم:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيكُْم؟ قَالَاللَّ
  ُسهَْيلُ بن بَْيَضاَء الْقَُرِشيُّ ثُمَّ الِْفهْرِيُّ َبْدرِيٌّ
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَصلَّى َعلَْيِه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُتُوفَِّي بِالَْمدِيَنِة ِفي َحيَاِة َرسُولِ اللَِّه َصلَّى 

. َوبَْيَضاُء أُمُُّه. نِْسَبُتُه َوُهَو ُسهَْيلُ بن َوْهبِ بن َربِيَعةَ بن ِهاللِ بن أَُهْيبِ بن َضبَّةَ بن الَْحارِِث بن ِفْهرٍ. الَْمْسجِِد
  دُ بنُت أََسدِ بن جْحذمِ بن أَُميَّةَ بن الَْحارِِث بن ِفهْرٍَواْسُمَها َدْع
صَاِلحِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، أََنا فُلَْيُح بن ُسلَْيَمانَ، َعْن  -٥٨٩٨

وَاللَِّه َما َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :"رِ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنهَا، قَالَْتَعْجالنَ، َوُمَحمَِّد بن َعْبدِ اللَِّه بن الزَُّبْي
  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ُسهَْيلِ اْبنِ بَْيَضاَء، إِال ِفي الَْمْسجِِد

ِفي "ثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن ُعْرَوةََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّ -٥٨٩٩
  ".َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا، ِمْن قُرَْيشٍ، ثُمَّ ِمْن بين الَْحارِِث بن ِفْهرٍ، ُسَهْيلُ اْبُن بَْيَضاَء

  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ -٥٩٠٠

ِفي "اْبنِ ِشَهابٍهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اَألْصَب
  ".َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا، ِمْن قُرَْيشٍ، ثُمَّ ِمْن بين الَْحارِِث بن ِفْهرٍ، ُسَهْيلُ اْبُن بَْيَضاَء

ح، َوَحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعنِ اْبنِ الْهَاِد -٥٩٠١
َحدَّثََنا اْبُن : اْبُن لَهِيَعةَ، قَاالَيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي مَْرَيَم، أََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َو
َبْيَنا َنْحُن َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : الْهَاِد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْبَراِهيَم، َعْن َسعِيِد بن الصَّلِْت، َعْن ُسَهْيلِ اْبنِ بَْيَضاَء، قَالَ

اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َبِعريِِه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ، َوسَُهْيلٌ َرِديُف َرُسولِ
ْوَتُه، َصَنعَ لَبَّْيَك، َوَرفَعَ َص: ، َوَرفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصْوتَُه، فَقَالَ سَُهْيلٌ"َيا سَُهْيلُ بن َبْيَضاَء:"َوَسلََّم

َعَرَف النَّاسُ أَنَُّه ُيرِيُد أَنْ يََتكَلََّم بَِشْيٍء ُيْسِمُعُهْم إِيَّاُه، فَلَِحقََنا َمْن كَانَ َخلْفََنا، : ذَِلَك مَرََّتْينِ أَْو ثَالثًا، قَالَ سَُهْيلٌ



َمْن شَهَِد أَنْ ال إِلََه إِال اللَّهُ :"ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَحَبَس َعلَْيَنا َمْن كَانَ َبْيَن َيَدْيَنا َحتَّى اْجَتَمعُوا، فَقَالَ َر
  " .أَْوَجبَ اللَُّه لَُه الَْجنَّةَ، َوَحرََّمهُ بَِها َعلَى النَّارِ

  ْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ، َعنَِحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيحَْيى، َحدَّثََنا ا -٥٩٠٢

َبْيَنَما َنْحُن : ارِ، قَالَاْبنِ الَْهاِد، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِبَْراهِيَم، َعْن َسِعيِد بن الصَّلِْت، َعْن ُسهَْيلِ اْبنِ َبْيَضاَء، ِمْن بين َعْبِد الدَّ
لََّم َوسَُهْيلُ اْبُن بَْيَضاَء رِْدفُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

فََيْسَمَع النَّاُس صَْوتَ  َوَرفََع صَْوَتُه َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا، كُلُّ ذَِلَك ُيجِيُبُه ُسهَْيلٌ،"َيا ُسهَْيلُ اْبُن َبْيَضاَء:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
 َمْن كَانَ َخلْفَُه َحتَّى إِذَا َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعَرفُوا أَنَُّه يُرِيدُُهْم، فََجلََس َمْن كَانَ َبْيَن َيَدْيِه وَلَِحقَُه

  ".َمْن شَهَِد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه النَّاَر َوأَْوَجَب لَُه الَْجنَّةَ:"اْجَتَمعُوا، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ُسهَْيلُ بن َراِفعٍ اَألْنصَارِيُّ َبْدرِيُّ

الُْمسَيَّبِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق -٥٩٠٣
ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا، ِمَن اَألْنصَارِ ثُمَّ ِمْن بين النَّجَّارِ، سَُهْيلُ بن َراِفعِ "فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ

  ".للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْرَبًدابن أَبِي َعْمرٍو َوكَانَ لَُه َوَألِخيِه َمْسجُِد َرسُولِ ا
  .ُسهَْيلُ بن ُعَبْيِد بن النُّْعَماِن األَْنَصارِيُّ َبْدرِيُّ

ُد بن ا ُمحَمََّحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيَّبِيُّ، َحدَّثََن -٥٩٠٤
  ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا، ِمَن اَألْنصَارِ"فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ

  ".ثُمَّ ِمْن بين النَّجَّارِ، ُسهَْيلُ بن ُعَبْيِد بن النُّْعَماِن ال َعِقَب
  َماِلِك بن ِحْسلِ بن َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ ُسهَْيلُ بن َعْمرِو بن َعْبِد َشْمسِ بن َعْبِد ُودِّ بن َنْصرِ بن

  .ُيكَنَّى أََبا يَزِيَد ُتوُفَِّي ِفي الشَّامِ ِفي طَاُعوِن َعْمَواسٍ َسَنةَ ثََماِن َعْشرَةَ
رٍو بِالشَّامِ َسَنةَ ثََمانِ ُتوُفَِّي ُسهَْيلُ بن َعْم:"َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ -٥٩٠٥
  ".َعْشَرةَ
: َسِمْعُت الَْحَسَن، َيقُولُ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َجرِيُر بن َحازِمٍ، قَالَ -٥٩٠٦

َتَعالَى َعْنُه، ِفيهُِم الَْحارِثُ بن ِهَشامٍ، وَأَُبو ُسفَْيانَ بن حَْربٍ، َوسَُهْيلُ  اْجَتَمَع أَشَْراُف قُرَْيشٍ ِعْنَد بَابِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه
َرجَ إِذُْنُه فَأَِذنَ ِلبِاللٍ، بن َعْمرٍو َوِتلَْك الَْعبِيُد، وَالَْموَاِلي ِمْن أَْصَحابِ أَْصحَابِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََخ

لَْم أََر كَالَْيْومِ، إِنَُّه أَِذنَ لَِهِذِه الَْعبِيِد، َوَتَركََنا ُجلُوًسا بَِبابِهِ ال : بٍ وََنْحوِِهَما، َوتََرَك اآلخَرِيَن، فَقَالَ أَُبو ُسفَْيانََوُصهَْي
ِه لَقَْد أََرى الَِّذي ِفي ُوُجوِهكُْم، فَإِنْ كُْنُتمْ أَيَُّها النَّاُس، إِنِّي َواللَّ:"َيأْذَنُ لََنا، فَقَالَ سَُهْيلُ بن َعْمرٍو َوكَانَ َرُجال َعاِقال

ْم إِلَْيِه ِمَن الْفَْضلِ أََشدُّ ِغَضاًبا فاغَْضبُوا َعلَى أَنْفُِسكُْم، ُدِعيَ الْقَْوُم وُدِعيُتْم فَأَْسَرُعوا وأَْبطَأُْتْم، أَْم َواللَِّه لََما َسبَقُْت
  .ال َيْجَعلُ اللَُّه َعْبًدا أَسَْرَع إِلَْيِه كََعْبدٍ أَْبطَأَ َعْنُه : ، قَالَ الَْحَسُن"ِذي َتَنافَْسُتْم َعلَْيِهَعلَْيكُْم فَْوًتا ِمْن بابِكُُم الَّ

  .ُسهَْيلُ بن َحْنظَلَةَ
  َحدَّثََنا أَُبو َمعْنٍ -٥٩٠٧

النِيُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ثَابِتُ بن ُنَعْيمٍ الْهَْوجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَ
َما جَلََس قَْوٌم َمْجِلًسا َيذْكُُرونَ اللََّه :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي الْعَاِلَيِة، َعْن ُسهَْيلِ بن َحْنظَلَةَ، قَالَ



  " .ِفيِه، فََيقُوُمونَ حَتَّى ُيقَالَ لَُهْم قُوُموا، قَْد غَفََر اللَُّه لَكُْم ذُنُوَبكُْم، وُبدِّلَْت َسيِّئَاُتكُْم َحَسنَاٍت َعزَّ َوَجلَّ
  َسلَْمانُ الْفَارِِسيُّ

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمدِيَنةَ َبْدًرا وَأُُحًدا، َوأَوَّلُ  ُيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه أَْسلََم َمقِْدَم َرُسولِ اللَِّه صَلَّى
ِمْن أَخَْبارِ ُسلَيَمانَ .  وَاللَُّه أَْعلَُمَمَشاِهِدهِ الْخَْنَدُق َوقَْد قِيلَ ِفي َبْعضِ الرَِّواَياِت أَنَُّه أَْسلََم بَِمكَّةَ، َوإِْسالُمُه بِالَْمِديَنِة أَثَْبُت

  .َوَوفَاِتِه
ُن أَبِي فَُدْيٍك، َعْن كَِثريِ َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا اْب -٥٩٠٨

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َخطَّ الْخَْنَدَق ِمْن أَْحَمَر الَْبْسخََتْينِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمزَنِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
احَْتجَّ الُْمَهاجُِرونَ طََرِف بين حَارِثَةَ َعاَم حِْزبِ اَألحَْزابِ، حَتَّى َبلَغَ الَْمذَابَِح، فَقَطََع ِلكُلِّ َعَشَرٍة أَْرَبِعَني ِذَراعًا، فَ

َسلَْمانُ : َسلَْمانُ ِمنَّا، َوقَالَِت األَْنَصاُر: ِسيِّ َرِحَمُه اللَُّه، َوكَانَ َرُجال قَوِيا، فَقَالَ الُْمهَاجُِرونََواَألْنصَاُر ِفي َسلَْمانَ الْفَارِ
  " .َسلَْمانُ ِمنَّا أَْهلَ الْبَْيِت:"ِمنَّا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

٥٩٠٩-  

ْعَمشِ، َعْن بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن يُوُسَف الصَّْيَرِفيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعابِسٍ، َعنِ اَألَحدَّثََنا ُمحَمَُّد 
ِه بن َمْسُعودٍ َرِضَي اللَُّه ُسِئلَ َعِليٌّ َعْن َعْبِد اللَّ: َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َوإِْسَماعِيلَ بن أَبِي خالد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، قَاال

  " .قََرأَ الْقُْرآنَ َوَوقََف ِعْنَد ُمَتشَابِهِِه، فَأََحلَّ َحاللَُه َوَحرََّم حََراَمُه:"َتَعالَى َعْنُهَما، فَقَالَ
  ".قَْرنِِه إِلَى كَْعبِِه إَِمياًنا ُمْؤِمٌن َنِسيٌّ، َوإِذَا ذُكَِّر ذَكََر، قَْد ُحِشَي َما َبْيَن:"َوُسِئلَ َعْن َعمَّارٍ، فَقَالَ" -٥٩١٠
كَانَ أَْعلََم أَْصحَابِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالُْمَناِفِقَني، َسأَلَ َعنُْهْم :"َوُسِئلَ َعْن ُحذَْيفَةَ، فَقَالَ" -٥٩١١
  ".فَأُْخبَِرُهْم
  ".أَْدَرَك الِْعلَْم اَألوَّلَ َوالِْعلَْم اآلِخَر، َبْحٌر ال ُينَْزُح ِمنَّا أَْهلَ الَْبْيِت الَْبْيِت:"َحدِّثَْنا َعْن َسلَْمانَ، فَقَالَ: فَقَالُوا -٥٩١٢
ْم، إِيَّاَها أَرَْدُت:"فَأَْخبِرَْنا َعْن َنفِْسَك، قَالَ: قَالُوا"وَِعاُء ِعلْمٍ َضيََّعُه النَّاُس:"أَْخبِْرَنا َعْن أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالُوا -٥٩١٣

  ".كُْنُت إِذَا َسأَلُْت أُْعِطيُت، َوإِذَا َسكَتُّ ابُْتدِيُت، َوإِنَّ َبْيَن الذَّقَْنْينِ لَِعلًْما َجما
َحدَّثََنا َعْبدُ  عََنزِيُّ،َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا ِحبَّانُ بن َعِليٍّ الْ -٥٩١٤

كُنَّا ذَاَت َيْومٍ ِعْندَ : الَْمِلِك بن جُرَْيجٍ، َعْن أَبِي َحْربِ بن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن أَبِيِه، َوَعْن َرُجلٍ، َعْن َزاذَانَ الِْكْنِديِّ، قَاال
  َيا أَِمَري الُْمْؤِمنِنيَ،: جٍ، فَقَالُواَعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، فََوافََق النَّاُس ِمْنُه ِطيَب نَفْسٍ وِمزا
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كُلُّ أَْصَحابِ : َعْن أَْصَحابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َعْن أَيِّ أَْصحَابِي؟ قَالَ: َحدِّثَْنا َعْن أَْصحَابَِك، قَالَ
َعنِ الَِّذيَن رَأَْيَناُهْم ُتلَطِّفُُهْم بِِذكْرَِك، وَالصَّالةِ : أَْصَحابِي، فََعْن أَيِّهِْم َتْسأَلُونَ؟ قَالُوا ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، "ةَ، َوكَفَى بِذَِلَكقََرأَ الْقُْرآنَ، َوَعِلَم السُّنَّ:"َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ: َعْن أَيِّهِْم؟ قَالُوا: َعلَْيهِْم ُدونَ الْقَْومِ، قَالَ
  .كَفَى بِذَِلَك، كَفَى بِقَِراَءِة الْقُْرآِن َوِعلْمِ السُّنَِّة، أَْو كَفَى بِعَْبِد اللَِّه: فََواللَِّه َما َعِلْمَنا َما أَرَاَد بِقَْولِِه: قَالَ

نَ ُيكِْثرُ السُّؤَالَ فَُيْعطَى وُيْمنَُع، َوكَانَ حَرِيًصا كَا:"فَُسِئلَ َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ: قَالَ -٥٩١٥
  ".َشِحيًحا َعلَى ِدينِِه، َحرِيًصا َعلَى الِْعلْمِ، َبْحًرا قَْد ُمِلئَ لَُه ِفي وَِعاٍء لَُه َحتَّى امَْتَأل

َعِلَم أَْسَماَء الُْمَناِفِقَني، َوَسأَلَ َعنِ :"ُه، قَالَفََحدِّثَْنا َعْن ُحذَْيفَةَ بن الَْيَماِن َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْن: قُلَْنا -٥٩١٦
  ".الُْمْعِضالِت حَتَّى غَفَلَ َعْنَها َتجِدُوُه بَِها َعاِلمًا

ِت، أَْدَرَك الِْعلْمَ َمْن لَكُْم بِِمثاِلِه لُقَْمانُ الَْحِكيمِ، ذَِلَك اْمُرٌؤ ِمنَّا أَْهلَ الْبَْي:"فََحدِّثَْنا َعْن َسلَْمانَ، قَالَ: َوقَالُوا -٥٩١٧
  ".األَوَّلَ َوالِْعلْمَ اآلِخَر، َوقََرأَ الِْكتَاَب األَوَّلَ وَالْكَِتاَب اآلِخَر، بَِحٌر ال ُيْنَزُف

َشرِِه، َحْيثُ زَالَ اْمُرٌؤ َخلَطَ اللَُّه اِإلَميانَ بِلَْحِمِه َوَدِمِه َوَشْعرِِه وََب:"قَالَ، َحدِّثَْنا َعْن َعمَّارِ بن يَاِسرٍ : قُلَْنا -٥٩١٨
  فََحدِّثَْنا َعْن َنفِْسكَ؟: قُلَْنا"َمَعُه، َوال َيْنبَِغي ِللنَّارِ أَنْ َيأْكُلَ ِمْنُه َشيْئًا

: الضحى[} فََحدِّثْ َوأَمَّا بنْعَمِة رَبَِّك{: فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، َيقُولُ: ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ"مَْهال نََهى اللَُّه َعنِ التَّْزِكَيِة:"قَالَ
  ".فَإِنِّي أَُحدِّثُ بنْعَمِة رَبِّي، كُْنتُ إِذَا َسأَلْتُ أُْعِطيُت، وَإِذَا َسكَتُّ ابُْتِديُت:"قَالَ] ١١

دَّثََنا َعتَّاُب بن َبِشريٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعَبْيِد بن َمْيُموٍن الَْجْدعَانِيُّ، َح -٥٩١٩
  ".بِيَع َمتَاُع َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه فََبلَغَ أَْرَبَعةَ َعَشَر ِدْرَهًما:"َعْن َعِليِّ بن َبِذَميةَ، قَالَ

، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ -٥٩٢٠
لَمَّا َحَضَر َسلَْمانَ الَْمْوُت َدَعانِي : َشْيَبانُ، َعْن ِفرَاسٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َحدَّثَنِي الْجَْزلُ، َعنِ اْمَرأَِة َسلَْمانَ بُقَْيَرةَ، قَالَْت

افَْتِحي َهِذِه اَألبَْوابَ َيا ُبقَْيَرةُ فَإِنَّ ِلَي الَْيْوَم زُوَّاًرا، ال أَْدرِي ِمْن أَيِّ َهِذِه :"فَقَالَ َوُهَو ِفي ُعلَيٍَّة لََها أَْرَبَعةُ أَبَْوابٍ،
َراِشي، ثُمَّ انْزِِلي اْنَضِحيِه َحْولَ ِف: اْدبِِغيِه ِفي تَْورٍ فَفََعلُْت، ثُمَّ قَالَ: اَألْبوَابِ َيْدُخلُونَ َعلَيَّ، ثُمَّ َدَعا بِِمْسٍك لَُه، ثُمَّ قَالَ

َعلَى ِفَراِشِه أَوْ َنحًْوا ِمْن فاْمكُِثي فََسْوفَ َتطَِّلِعَني ِقْرَبِتي َعلَى ِفرَاِشي، فَاطَّلَْعُت فَإِذَا ُهَو قَْد أُِخذَ ُروحُُه، فَكَأَنَّهُ َناِئٌم 
  " .َهذَا

عَْيمٍ الَْحَسُن بن صَاِلحٍ، َعْن أَبِي َربِيَعةَ الَْبْصرِيِّ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُن -٥٩٢١
  ثَالثَةٌ ُيسَاُق إِلَيْهُِم:"أََنسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  . "َعِليٌّ، َوَعمَّاٌر، َوَسلَْمانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم: الُْحوُر الِْعُني
، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ اَألبَْرُش -٥٩٢٢

َعِليِّ : إِنَّ الَْجنَّةَ َتْشتاُق إِلَى أَْرَبعٍَة:"ِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َسِمْعُت أََنسَ بن َماِلٍك، َيقُولُ: الطَّاِئيُّ، قَالَ
  " .بن أَبِي طَاِلبٍ، َوَعمَّارِ بن يَاِسرٍ، َوَسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ، َوالْمِقَْدادِ بن اَألْسَوِد َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم

ثََنا َخاِلُد بن ُيوُسفَ السَّمِْتيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد النُّورِ بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُنوحِ بن َحْربٍ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّ -٥٩٢٣



رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشَخَص بَِبَصرِهِ إِلَى : اللَِّه، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُشعَْيبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  " .َرأَْيُت َملَكًا عََرَج بَِعَملِ َسلَْمانَ:"سُولَ اللَِّه، َما َهذَا؟ قَالََيا َر: السََّماِء، قُلُْت

َترِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحيَّانَ الَْمازِنِيُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َيحَْيى ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْس -٥٩٢٤
َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن كَِثريٍ النَّوَّاِء، َعْن أَبِي إِْدرِيَس، َعنِ الُْمسَيِّبِ بن َنَجَبةَ، : الَْعدَنِيُّ، قَاال ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر

: ، قُلَْنا ِلَعِليٍّ"ا أُْعطَِيْت لََنا أَْرَبَعةَ َعَشَرإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُْعِطيَ َسْبَعةَ ُنَجَباَء ُرفَقَاَء، وَإِنَّ:"قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه: قَالَ
، َوَعْبدُ أََنا، وَاْبَناَي، َوَجْعفٌَر، َوَحمَْزةُ َوأَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر، َوُمْصَعُب بن ُعَمْيرٍ، وَبِاللٌ، َوَسلَْمانُ، َوَعمَّاٌر:"َمْن ُهْم؟ قَالَ

  اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضَي

  .ى َعنُْهْم لَمْ ُيِتمَّ َعَددَ اَألْرَبَعةَ َعَشَر ِفي َهذَا الَْحِديِث اللَُّه َتعَالَ
َعْن كَِثريٍ النَّوَّاِء، َعنِ  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، -٥٩٢٥

أُْعِطَي كُلُّ :"َبةَ، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالُْمسَيِّبِ بن َنَج
لَْحَسُن وَالُْحَسْيُن، َوَحمَْزةُ، َوَجْعفٌَر، أََنا، وَاْبَناي ا:"َمْن ُهْم؟ قَالَ: ، فَقِيلَ ِلَعِليٍّ"َنبِيٍّ ِتْسَعةَ ُرفَقَاَء َوأُْعِطيتُ أَْرَبَعةَ َعَشَر

َوَخالََف ِفطُْر بن َخِليفَةَ اْبَن ُعَيْيَنةَ ِفي "َوأَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر، وَالِْمقَْداُد، َوَسلَْمانُ، َوطَلَْحةُ، وَالزَُّبْيُر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم
  .إِْسنَاِد َهذَا الَْحِديِث

َسِمْعُت : الَا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ِفطُْر بن َخِليفَةَ، َعْن كَِثريٍ َبيَّاعِ النََّوى، قََحدَّثََن -٥٩٢٦
إِنَُّه لَمْ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه: َسِمْعُت َعِليا َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، َيقُولُ: َعْبَد اللَِّه بن ُملَْيلٍ، َيقُولُ

َحْمَزةُ، َوَجعْفٌَر، َوَعِليٌّ، َوَحَسٌن، : َيكُْن نَبِيٌّ قَْد أُْعِطَي َسْبَعةَ ُرفَقَاَء ُنَجَباَء ُوَزَراَء، وَإِنِّي قَْد أُْعطِيُت أَْرَبَعةَ َعَشَر
ِه بن َمْسُعوٍد، وَأَُبو ذَرٍّ، َوالْمِقَْداُد، َوُحذَْيفَةُ، َوَعمَّاٌر، َوَسلَْمانُ، وَبِاللٌ َرِحَمُهمُ َوُحَسْيٌن، وَأَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر، َوَعْبُد اللَّ

  ".اللَُّه
أََنا ثَابٌِت الْبَُنانِيُّ،  لََمةَ،َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى الَْعنَْبرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُسورٍ الَْعنَْبرِيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َس -٥٩٢٧
  أَنَّ أَبَا

َمانَ َوسَابِقََتُه وَإِْسالَمُه، الدَّرَْداِء، ذََهَب َمَع َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ َيخْطُُب َعلَْيِه اْمَرأَةً ِمْن بين لَْيٍث، فََدَخلَ، فَذَكََر فَْضلَ َسلْ
إِنَّهُ : أَمَّا َسلَْمانُ فَال ُنزَوُِّجُه، وَلَِكنَّا ُنَزوُِّجَك، فََتَزوََّجَها ثُمَّ خََرَج، فَقَالَ: ةَ، فَقَالُواَوذَكََر أَنَُّه َيْخطُبُ إِلَْيهِْم فَتَاَتُهْم فُالَن

أََنا أََحقُّ أَنْ :"انُفَأَخَْبَرُه أَُبو الدَّْرَداِء بِالَْخَبرِ، فَقَالَ َسلَْم"وََما ذَِلَك؟:"كَانَ َشْيٌء، وَإِنِّي اسَْتحْيِي أَنْ أَذَكَُر ذَِلَك، قَالَ
  ".أَسَْتحْيَِي ِمْنَك أَنْ أَْخطَُبَها، َوكَانَ اللَُّه قَْد قََضاَها لََك

 ِة بن ِشْبلٍ، َعْن طَارِقَِحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمِغَري -٥٩٢٨
فَقَاَم ُيَصلِّي ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ، فَكَأَنَُّه لَْم َيرَ الَِّذي كَانَ َيظُنُّ، : بن ِشَهابٍ، أَنَّهُ َباَت عِْنَد َسلَْمانَ لََيْنظَُر َما اْجتِهاُدُه، قَالَ

الَْخْمسِ، فَإِنَُّهنَّ كَفَّاَراٌت ِلَهِذهِ الْجَِراحَاِت َما  َحاِفظُوا َعلَى َهِذِه الصَّلَوَاِت:"فَذَكََر ذَِلَك لَُه، فَقَالَ َسلَْمانُ َرِحَمُه اللَُّه
مِْنُهْم َمْن َعلَْيِه َوال لَُه، َوِمْنُهْم َمْن لَُه َوال َعلَْيهِ، : لَْم ُتَصُب الَْمقَْتلَةُ، فَإِذَا َصلَّى النَّاُس الِْعَشاَء َصَدرُوا َعلَى ثَالِث َمنَازِلَ

 َوال لَُه، ال َعلَْيِه، فََرُجلٌ اغْتََنَم ظُلَْمةَ اللَّْيلِ ِفي غَفْلَِة النَّاسِ، فََرِكَب رَأُْسُه ِفي الَْمعَاِصي، فَذَِلَك َعلَْيِهَوِمْنُهْم َمْن ال لَُه َو
ال َعلَْيِه، َوِمنُْهْم َمْن ال لَُه َوال َعلَْيِه َوَمْن لَُه َوال َعلَْيِه فََرُجلٌ اغَْتَنَم ظُلَْمةَ اللَّْيلِ َوغَفْلَةَ النَّاسِ، فَقَاَم ُيَصلِّي فَذَِلَك لَُه َو

  فََرُجلٌ َصلَّى ثُمَّ َناَم، فَذَِلَك ال لَُه َوال



  " .َعلَْيِه، َوإِيَّاَك وَالَْحقَْحقَةَ، َوَعلَْيَك بِالْقَْصِد َوالدََّوامِ
َراِهيمُ بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َحمَْزةَ، َعْن َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِْب -٥٩٢٩

أَنَُّه كَانَ َبْيَن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ َوَبْيَن إِْنَساٍن ُمَناَزَعةٌ، ، كَِثريِ بن زَْيٍد، َعنِ الَْولِيِد بن َرَباحٍ، أَنَّ سَْهلَ بن حَُنْيٍف َحدَّثَُه 
َيا أََبا َعْبدِ اللَّهِ : فَلَمَّا َسكََن َعْنُه الَْغَضُب، قُلُْت"اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ كَاِذًبا فَال ُتِمْتُه حَتَّى ُيْدرِكَُه أََحُد الثَّالثَِة،:"فَقَالَ َسلَْمانُ

ْتَنِة الدَّجَّالِ، وُشحٌّ َشحِيٌح يَأِْتي َعلَى النَّاسِ، ِفْتَنةُ الدَّجَّالِ، َوِفْتَنةُ أَِمريٍ كَِف: أُْخبُِرَك:"َما الَِّذي َدَعْوَت بِِه َعلَى َهذَا؟ قَالَ
  " .إِذَا أَصَاَب الرَُّجلُ الَْمالَ ال ُيبَاِلي ِممَّا أََصابَُه

: ِكْنِديِّ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِسَْرائِيلَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي لَْيلَى الْ -٥٩٣٠
حَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَقَْبلَ َسلَْمانُ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ِفي اثَْنْي َعَشَر َراِكًبا أَْو ثَالثَةَ َعَشَر َراِكًبا ِمْن أَْصحَابِ ُم

إِنَّا ال َنُؤمُّكُْم، َوال َنْنِكُح نَِساَءكُْم، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ :"ِه، قَالَتَقَدَّْم َيا أََبا َعْبِد اللَّ: َوَسلََّم، فَلَمَّا َحضََرِت الصَّالةُ، قَالُوا
َما لََنا َوِللَْمْرَبَعِة، إِنََّما كَانَ :"فََتقَدََّم َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ، فَصَلَّى أَْرَبَع َركَعَاٍت، فَلَمَّا َسلََّم، قَالَ َسلَْمانُ: ، قَالَ"َهدَاَنا بِكُْم

  .َيْعنِي ِفي السَّفَرِ :"قَالَ َعْبُد الرَّزَّاقِ". َيكِْفيَنا نِْصفُ الْمَْرَبَعِة، وََنْحُن إِلَى الرُّْخَصِة أَْحَوُج
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد -٥٩٣١

أَصَاَب َسلَْمانُ : ِئبِ، َعْن أَبِي الَْبْختَرِيِّ، قَالَالْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن َعطَاِء بن السَّا
َيا أََبا َعْبدِ : ال، ِقيلَ: اْسُجِدي وَاِحَدةً، قَالَْت: ال، قَالَ: َصلِّي، قَالَْت: َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َجارَِيةً، فَقَالَ لََها بِالْفَارِِسيَِّة

  " .إِنََّها لَْو َصلَّتْ َصلَّْت، َولَْيَس َمْن لَُه سَْهٌم ِفي اِإلْسالمِ كََمْن ال َسْهَم لَُه:"؟ قَالَاللَِّه، َوَما ُتغْنِي َعْنَها َسْجَدةٌ
َعنِ زِيُد بن َعطَاٍء، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُزهَْيُر بن َعبَّاٍد الرَّوَاسِبِيُّ، َحدَّثََنا َي -٥٩٣٢

الَْحْمدُ :"كَانَ َسلَْمانُ الْفَارِِسيُّ، َيقُولُ إِذَا فََرغَ ِمْن طََعاِمِه: اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم التَّْيِميِّ، َعنِ الْحَارِثِ بن ُسوَْيٍد، قَالَ
  " .ِللَِّه الَِّذي كَفَاَنا الُْمْؤنَةَ، َوأَْوَسَع لََنا الرِّْزَق

بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ سِريِيَن، كَانَ أَُبو  َحدَّثََنا إِْسحَاُق -٥٩٣٣
آَخى بَْيَنُهَما، فََناَم ِعْندَُه،   َوَسلََّمالدَّرَْداِء ُيْحيِي لَْيلَةَ الُْجُمَعِة، وََيُصوُم َيْوَمَها، فَأََتاُه َسلَْمانُ َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َجاَء أَُبو الدَّرَْداِء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه فَأََراَد أَُبو الدَّْرَداِء أَنْ َيقُوَم لَْيلََتُه، فَقَاَم إِلَْيهِ َسلَْمانُ، فَلَْم َيَدْعُه حَتَّى َناَم َوأَفْطََر، فَ
ُعَوْيِمُر، َسلَْمانُ أَْعلَُم ِمْنَك، ال َتُخصَّ لَْيلَةَ الُْجُمَعِة بَِصالٍة، :"الَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخَبرَُه، فَقَ

  " .َوال َيْوَمَها بِِصَيامٍ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّائِغُ -٥٩٣٤

كُْنُت َمعَ : ، َحدَّثََنا الُْهذَْيلُ بن بِاللٍ الْفَزَارِيُّ، َعْن َساِلمٍ َموْلَى زَْيِد بن صُوَحانَ، قَالَالَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَعاوَِيةَ
ا أََبا َعْبدِ َي: الَ لَُه َزْيٌدَمْوالَي َزْيِد بن صُوَحانَ ِفي السُّوقِ، فََمرَّ َعلَْيَنا َسلَْمانُ الْفَارِِسيُّ َوقَِد اْشتََرى ُوْسقًا ِمْن طََعامٍ، فَقَ

إِنَّ النَّفَْس إِذَا أَحَْرَزْت رِْزقََها اطَْمأَنَّْت، :"اللَِّه َتفَْعلُ َهذَا وَأَْنتَ َصاِحُب َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  " .وَتفَرَّغَْت ِللِْعَباَدِة، وَأَيَِس ِمنَْها الَْوْسوَاُس

دُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن إِبَْراهِيَم بن ُمَحمَِّد بن أَبِي ُعبَْيَدةَ بن َمْعنٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٥٩٣٥
َعثُ بن َجاَء اَألْش: لَالَْمْسعُوِديُّ، َحدَّثَنِي أَبِي ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعبَْيَدةَ َعْن أَبِيِه، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي الَْبْخَترِيِّ، قَا
َتَياُه فََسلََّما َعلَْيِه وَحيََّياُه، قَْيسٍ، َوجَرِيُر بن َعْبِد اللَِّه الَْبجَِليُّ إِلَى َسلَْمانَ فََدَخال َعلَْيِه ِفي ُخصٍّ ِفي نَاِحَيِة الَْمَداِئنِ، فَأَ

ال أَْدرِي، : َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ أَْنتَ َصاِحُب: نََعْم، قَاال: أَْنتَ َسلَْمانُ الْفَارِِسيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ قَاال



أََنا صَاِحُبكَُما الَِّذي تُرِيَداِن، قَْد َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لََعلَُّه لَْيسَ الَِّذي نُرِيُد، قَالَ لَُهمَا: فَاْرتَاَبا، َوقَاال
َمْن : جِئَْناَك ِمْن ِعْنِد أَخٍ لََك بِالشَّامِ، قَالَ: ُه، َوإِنََّما صَاِحُبُه َمْن َدَخلَ َمَعُه الَْجنَّةَ فََما َحاجَُتكَُما؟ قَاالَوَسلََّم َوجَالَْسُت

  نَاَما أَْرَسلَ َمَع: فَأَْيَن َهدِيَُّتُه الَِّتي أَْرَسلَ بَِها َمَعكَُما؟ قَاال: أَُبو الدَّْرَداِء، قَالَ: ُهَو؟ قَاال

ال َتْرفَْع َعلَْيَنا َهذَا، إِنَّ لََنا أَمَْواال : اتَّقَِيا اللََّه وأَدَِّيا اَألمَاَنةَ، َما َجاَء أََحٌد ِمْن ِعْنِدِه إِال َجاَء َمَعُه بَِهِديٍَّة، قَاال: بَِهِديٍَّة، قَالَ
َواللَِّه َما َبَعثَ َمعََنا بَِشْيٍء إِال : الَْهِديَّةَ الَِّتي َبَعثَ بَِها َمَعكَُما، قَاال َما أُرِيُد أمَْوالَكَُما، وَلَكِنِّي أُرِيُد: فاْحَتِكْم ِفيَها، قَالَ

فَأَقْرِآُه مِنِّي ذَا أََتْيُتَماُه إِنَّ ِفيكُمْ َرُجال كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َخال بِِه لَْم َيْبغِ أََحٌد غَْيرَُه، فَإِ: أَنَُّه قَالَ
  " .بَاَركَةً طَْيَبةًَهِديَّةً كُْنُت أُرِيُد مِْنكَُما غَْيَر َهِذِه، َوأَيُّ َهِديٍَّة أَفَْضلُ ِمَن السَّالمِ؟ َتِحيَّةً ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُم: السَّالَم، قَالَ

زَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َناِفعِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّ -٥٩٣٦
الْتَِمْس قَلًْبا طَاِهًرا َوَصلِّ َحْيثُ : ُجَبْيرِ بن ُمطَْعمٍ، أَنَّ َسلَْمانَ الْفَارِِسيَّ كَانَ َيلْتَِمُس َمكَاًنا ُيَصلِّي ِفيِه، فَقَالَْت لَُه ِعلَْجةٌ

  " .ْهُتفَِق: ِشئَْت، قَالَ
لَْحجَّاجِ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َخالدُ بن َيْحَيى، َحدَّثََنا ِفطُْر بن َخِليفَةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ا -٥٩٣٧

لََم أَنَّ َما أَصَاَبُه لَْم َيكُْن لُِيْخِطئَُه، َوَما ال ُيْؤِمُن َعْبدٌ َحتَّى َيْع:"َسِمْعُت َسلَْمانَ الْفَارِِسيَّ، بأَْصَبَهانَ َيقُولُ: اَألْزِديِّ، قَالَ
  " .أَْخطَأَهُ لَْم َيكُْن لُِيِصيَبُه

  .َما أَسَْنَد َسلَْمانُ
  .َما َرَوى أَُبو هَُرْيَرةَ َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه

  نِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َعْبِد اللَِّه بن خَاِلٍدَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن رَاِشٍد اَألْصَبهَا -٥٩٣٨

َحدَّثَنِي َسلَْمانُ : قَالَالِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُمَحمٍَّد، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي رََباحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، 
اللَُّهمَّ إِنِّي أُشْهُِدَك، َوأُْشهُِد َمالِئكََتَك، َوَحَملَةَ الْعَْرشِ، : َمْن قَالَ:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ النَّبِيُّ َصلَّ: بن اِإلْسالمِ، قَالَ

أُكَفُِّر َمْن أََبى ذَِلكَ أَْنَت، َو َوالسََّماوَاِت َوَمْن ِفيهِنَّ، َواَألَرِضَني َوَمْن ِفيهِنَّ، َوأُشْهُِد َجِميعَ َخلَِقَك، بِأَنَّكَ اللَُّه ال إِلََه إِال
النَّارِ، َوَمْن قَالََها َمرََّتْينِ ُعِتَق ِمَن اَألوَِّلَني وَاآلِخرِيَن، وَأَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدَك َوَرسُولَُك، َمْن قَالََها َمرَّةً ُعِتَق ثُلُثُُه ِمَن 

  " .َن النَّارِثُلُثَاُه ِمَن النَّارِ، َوَمْن قَالََها ثَالثًا ُعِتَق ِم
دَّثَنِي ُحَمْيٌد، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيْحَيى الصُّوِفيُّ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الُْحَبابِ، َح -٥٩٣٩

قَالَ َرُسولُ : ْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، قَالََمْولَى آلِ َعلْقََمةَ الَْمكِّيِّ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي رََباحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َع
اللَُّهمَّ إِنِّي أُْشهُِدَك، َوأُْشهُِد َمالِئكََتَك، َوَحَملَةَ َعْرِشَك، َوأُشْهُِد َمْن ِفي : َمْن قَالَ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اللَُّه ال إِلََه إِال أَْنَت، َوْحَدَك ال َشرِيَك لََك، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدَك َوَرُسولَُك، َمْن  السََّماَواِت َواَألْرضِ أَنََّك أَْنَت
  ".ا ثَالثًا أَْعَتَق كُلَُّه ِمَن النَّارِرِ، َوَمْن قَالََهقَالََها َمرَّةً أَْعَتَق اللَُّه ثُلُثَُه ِمَن النَّارِ، َوَمْن قَالََها مَرََّتْينِ أَْعَتَق اللَُّه ثُلُثَْيِه ِمَن النَّا

  .أَُبو َسعِيٍد َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه
  َحدَّثَنَا -٥٩٤٠

اِصحِ بن َعْبِد اللَِّه، ى، َعْن َنُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الَْحَسنِ الثَّْعلَبِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيعْلَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، ِلكُلِّ نَبِيٍّ َوِصيٌّ، فََمْن : قُلُْت: َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ

َتعْلَُم َمْن َوِصيُّ :"لَبَّْيَك، قَالَ: ْعُت إِلَْيِه، قُلُْتفَأَْسَر"َيا َسلَْمانُ:"َوصِيَُّك؟ فََسكََت َعنِّي، فَلَمَّا كَانَ َبْعُد رَآنِي، فَقَالَ



فَإِنَّ َوِصيِّ َوَمْوِضعُ ِسرِّي، َوَخْيُر َمْن :"َألنَُّه كَانَ أَْعلَُمُهْم، قَالَ: قُلُْت"ِلَم؟:"نََعْم ُيوَشُع بن ُنوٍن، قَالَ: قُلُْت"ُموَسى؟
َيعْنِي أَنَّهُ أَْوَصاُه ِفي : َوِصيِّ: قَْولُُه: ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ"ي َديْنِي َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍأَتُْرُك َبْعِدي، َويُْنجُِز ِعَدِتي، َوَيقِْض

  .َيعْنِي ِمْن أَْهلِ بَْيِتِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َخْيُر َمْن أَْتُركُ َبْعِدي: أَْهِلِه ال بِالِْخالفَِة، َوقَْولُُه
  .ْجَرةَ ِعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهكَْعُب بن ُع
ِهَشاُم بن الْغَازِ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا -٥٩٤١

أَال أُخْبُِرَك بِأَْمرٍ َيكُونُ : َسلَْمانَ َمرَّ بِِه َوُهَو ُمرَابِطٌ بِأَْرضِ فَارَِس، فَقَالََعْن ُعَباَدةَ بن َنِسيٍّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، أَنَّ 
رِبَاطُ َيْومٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َبلَى، قَالَ: لََك َعْوًنا َعلَى رِباِطَك؟ قَالَ

  " .ٌر ِمْن ِصَيامِ َشْهرٍ َوِقَياِمِهَخْي
  .َما َرَوى اْبُن َعبَّاسٍ َعْن َسلَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه

  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ، -٥٩٤٢

َعْبِد اللَِّه الَْبكَّاِئيُّ ح، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ،  َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا زَِياُد بن
لرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ح، َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ ا

، َعْن َعْبِد اللَّهِ يَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ كُلُُّهْم، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍدَزكَرِ
َجيُّ، َوكَانَ : انَ ِمْن قَْرَيٍة ُيقَالُ لََهاكُْنُت َرُجال فَارِسِيا ِمْن أَْهلِ أَْصبََه:"بن َعبَّاسٍ، َحدَّثَنِي َسلَْمانُ َحدِيثَُه ِمْن ِفيِه، قَالَ

ي َبْيِتِه كََما ُتحَْبُس الَْجارَِيةُ، أَبِي ِدْهقَانَ قَْرَيِتِه، َوكُْنُت أََحبَّ َخلْقِ اللَِّه إِلَْيِه، فَلَْم يََزلْ بِي ُحبُُّه إِيَّاَي، َحتَّى َحَبسَنِي ِف
كُْنُت قَاِطَن النَّارِ، أُوِقدَُها ال أَْتُركَُها َتْخُبو َساَعةً َواِحَدةً، َوكَاَنْت َألبِي َضْيَعةٌ َعِظيَمةٌ، فَاْجَتَهْدُت ِفي الَْمجُوِسيَِّة، َحتَّى 

يَها بِبَْعضِ َما َيا بينَّ، إِنِّي قَْد ُشِغلُْت َهذَا الَْيْوَم َعْن َضْيَعِتي، فَاذَْهبْ إِلَْيَها فَطَاِلْعهَا، فَأََمَرُه ِف: فَُشِغلَ َيْومًا، فَقَالَ ِلي
 ِمْن ال َتْحتَبِْس َعلَيَّ، فَإِنََّك إِِن اْحتََبْسَت َعلَيَّ كُْنَت أََهمَّ َعلَيَّ ِمْن َضيَْعِتي وَشَغلْتَنِي َعْن كُلِّ َشْيٍء: ُيرِيُد، ثُمَّ قَالَ ِلي

ِمْن كََناِئسِ النَّصَاَرى فََسِمْعُت أَْصوَاتَُهْم ِفيَها، َوُهمْ  أَْمرِي، فََخَرْجُت أُرِيدُ َضْيَعَتُه أَِسُري إِلَْيهَا، فََمَرْرُت بِكَنِيَسٍة
لُْت َعلَْيهِْم أَْنظُُر َما ُيَصلُّونَ، َوكُْنُت ال أَْدرِي َما أَْمُر النَّاسِ ِلحَْبسِ أَبِي إِيَّاَي ِفي َبْيِتِه، فَلَمَّا َسِمْعُت أَصَْواَتُهْم َدَخ

  َيْصَنُعونَ،

َهذَا وَاللَِّه َخْيٌر ِمَن الدِّينِ الَِّذي َنْحُن َعلَْيِه، فََما َبرِْحتُ : ْم أَْعَجَبتْنِي َصالُتُهْم، َوَرِغْبُت ِفي ِدينِهِْم، َوقُلُْتفَلَمَّا َرأَْيتُُه
َرُجلٌ بِالشَّامِ، : ا الدِّينِ؟ قَالُواَمْن أَْبَصَركُمْ بَِهذَ: ِمْن ِعْنِدِهْم َحتَّى غََرَبِت الشَّْمُس، َوَترَكُْت َضْيَعةَ أَبِي، ثُمَّ قُلُْت لَُهْم

بينَّ، أَْيَن كُْنَت؟ أَلَْم أَعَْهْد إِلَْيَك َما َعهِْدُت؟ : ثُمَّ َرَجْعُت إِلَى أَبِي َوقَدْ َبَعثَ ِفي طَلَبِي، َوقَْد َشَغلُْتُه َعْن َعَمِلِه، قَالَ أَبِي
لَُهْم، فََدَخلْتُ إِلَْيهِْم، فََما زِلُْت ِعْنَدُهْم وَُهْم ُيَصلُّونَ َحتَّى غَرََبِت الشَّْمسُ،  إِنِّي مََرْرُت بناسٍ ُيَصلُّونَ ِفي كَنِيَسٍة: قُلُْت
، ُت إِلَى النَّْصرَانِيِّأَْي بينَّ، لَْيَس ِفي ذَِلَك الدِّينِ َخْيٌر، دِيُنَك وَِديُن آَباِئَك َخْيٌر ِمنُْه، ثُمَّ َحَبَسنِي ِفي بَْيِتِه، َوَبعَثْ: قَالَ
لنََّصاَرى، فَأَْخَبرُونِي إِذَا قَِدَم إِلَْيكُْم َركٌْب ِمَن الشَّامِ، فَأَخْبُِرونِي بِهِْم، فَقَِدَم َعلَْيهِْم َركٌْب ِمَن الشَّامِ ُتجَّاٌر ِمَن ا: فَقُلُْت

ْم أَْخبِرُونِي بِهِْم، فَأَلْقَْيُت الَْحدِيَد ِمْن رِْجلَيَّ، ثُمَّ إِذَا قَضَْوا َحوَاِئَجُهْم َوأََراُدوا الرَّْجَعةَ إِلَى بِالدِِه: بِهِْم، فَقُلُْت لَُهْم
اَألْسقُُف ِفي الْكَنِيَسِة، : َمْن أَفَْضلُ أَْهلِ َهذَا الدِّينِ ِعلًْما؟ قَالُوا: َخَرْجُت َمَعُهْم حَتَّى قَِدْمُت الشَّاَم، فَلَمَّا قَِدْمُتَها قُلُْت

 ْد َرغِْبُت ِفي َهذَا الدِّينِ، فَأَحَْبْبُت أَنْ أَكُونَ مََعَك أَْخُدُمَك ِفي كَنِيسَِتَك، وَأََتَعلَُّم ِمْنَك، وَأَُصلِّيإِنِّي قَ: فَجِئُْتُه، فَقُلُْت
بِِه إِلَْيِه َشْيئًا ِمْنَها  فَاْدُخلْ، فََدَخلُْت َمَعُه، َوكَانَ َرُجلَ ُسوٍء َيأُْمُر بِالصََّدقَِة َوُيَرغِّبُُهْم ِفيَها، فَإِذَا َجَمُعوا: َمَعَك، قَالَ

  اكَْتَنزَُه



ًدا، ِلَما رَأَْيُتُه َيْصَنُع، ثُمَّ ِلَنفِْسِه، فَلَْم ُيْعطِ إِْنَساًنا مِْنَها شَْيئًا، حَتَّى َجَمَع ِقالال ِمْن ذََهبٍ َوَورِقٍ، فَأَبَْغْضُتُه ُبْغًضا َشِدي
إِنَّ َهذَا كَانَ َرُجلَ ُسوٍء َيأُْمرُكُْم بِالصََّدقَِة، َوُيَرغُِّبكُْم ِفيَها، فَإِذَا : وُه، فَقُلُْت لَُهْمَماَت َواْجَتَمَعْت إِلَْيِه النَّصَاَرى ِلَيْدِفُن

ا أَدُلُّكُْم َعلَى فَأََن: َوَما ِعلُْمَك بِذَِلَك؟ قُلُْت لَُهْم: جِئُْتُموُه بَِها اكْتََنَزَها ِلنَفِْسِه، وَلَْم ُيْعِط الَْمَساِكَني ِمْنَها َشْيئًا، قَالُوا
وَاللَِّه ال َنْدِفُنهُ أََبًدا، فََصلَبُوُه، ثُمَّ : فَدُلََّنا َعلَْيِه، فََدلَلْتُُهْم َعلَْيِه فَاْسَتخَْرُجوا ذََهًبا َوَورِقًا فَلَمَّا َرأَْوَها قَالُوا: كَْنزِِه، قَالُوا

فََما َرأَْيُت َرُجال ال ُيَصلِّي الَْخْمَس أَفَْضلَ : َيقُولُ َسلَْمانُ: َعلُوُه َمكَاَنُه، قَالََرَجُموُه بِالِْحَجارَِة، َوكَانَ ثَمَّ َرُجلٌ آَخُر فََج
ا زِلُْت َمَعُه ْم أُِحبَُّه شَْيئًا قَطُّ، فََمِمْنُه، أَزَْهَد ِفي الدُّْنَيا، َوال أَْرغََب ِفي اآلِخَرِة، َوال أَدْأََب لَْيال َونََهاًرا ِمْنُه، فَأَْحبَْبُتُه ُحبا لَ

َيا فُالنُ، إِنِّي قَْد كُْنُت َمَعَك فَأَْحَببُْتَك ُحبا لَْم أُِحبَُّه شَْيئًا قَطُّ، َوقَْد َحضََرَك َما َتَرى : َزَماًنا ثُمَّ َحضََرْتُه الَْوفَاةُ، فَقُلُْت لَُه
أَْي بينَّ، َواللَِّه َما أَْعلَُم أََحًدا َعلَى َما كُْنُت َعلَْيِه، لَقَدْ : رُنِي؟ قَالَِمْن أَْمرِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، فَإِلَى َمْن تُوِصي بِي، َوَما َتأُْم

ى َما كُْنُت َعلَْيِه، فَالَْحقْ َهلََك النَّاُس وََبدَّلُوا َوَتَركُوا كَِثًريا ِممَّا كَاُنوا َعلَْيِه، إِال َرُجال بِالَْمْوِصلِ َوُهَو فُالنٌ، َوُهَو َعلَ
  َيا فُالنُ، إِنَّ فُالنًا: فَلَمَّا َماَت َوغُيَِّب لَحِقُْت بِصَاِحبِ الْمَْوِصلِ، فَقُلُْت لَُهبِِه، 

َعلَى فَأَِقْم ِعْنِدي، فَأَقَْمُت ِعْندَُه، فََوَجْدُتُه َخْيرَ َرُجلٍ : أَْوصَانِي ِعْنَد َمْوِتِه أَنْ أَلَْحَق بَِك، َوأَخَْبرَنِي أَنََّك َعلَى أَْمرِِه، قَالَ
َيا فُالنُ، إِنَّ فُالًنا أَْوصَانِي إِلَْيَك، َوأَمََرنِي أَنْ أَلَْحَق : أَْمرِ صَاِحبِِه، فَلَْم أَلَْبثْ أَنْ َماَت، فَلَمَّا َحضََرْتُه الَْوفَاةُ، قُلُْت لَُه

َيا بينَّ، َما أَْعلَُم َبِقيَ أََحٌد آُمُرَك أَنْ تَأِْتَيهُ : ُمرُنِي؟ قَالَبَِك، َوقَْد َحَضَر ِمْن أَْمرِ اللَِّه َما َتَرى، فَإِلَى َمْن تُوِصي بِي، َوَما َتأْ
مُّورِيَّةَ فَأَْخَبْرُتهُ َخَبرِي، إِال َرُجال بَِعمُّورِيَّةَ بِأَْرضِ الرُّومِ َعلَى ِمثْلِ َما َنْحُن َعلَْيِه، فَلَمَّا َماَت َوغُيَِّب لَِحقُْت بِصَاِحبِ َع

اٌت ِعْنِدي، فَأَقَْمُت ِعْنَد َخْيرِ َرُجلٍ َعلَى َهْديِ أَْصَحابِِه َوأَْمرِِهْم، َواكَْتَسْبُت حَتَّى كَاَنْت ِعْنِدي ُبقَْيَرأَِقْم : فَقَالَ
فَأَْوصَانِي إِلَى فُالٍن، ثُمَّ  َيا فُالنُ، إِنِّي كُْنُت َمَع فُالٍن: َوغَُنْيَمةٌ، ثُمَّ نََزلَ بِِه أَْمُر اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، فَلَمَّا ُحِضَر قُلُْت لَُه

َواللَِّه َما أَْعلَُم أَصَْبحَ : أَْوَصى فُالنٌ إِلَى فُالٍن، ثُمَّ أَْوَصانِي فُالنٌ إِلَْيَك، فَإِلَى َمْن تُوِصي بِي، وَإِلَى َمْن َتأُْمرُنِي؟ قَالَ
ِتَيُه، وَلَِكْن أَظَلَّكَ َزَمانُ نَبِيٍّ ُهَو َمْبُعوثٌ بِِدينِ إِْبَراِهيمَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعلَى ِمثْلِ َما َنْحُن ِفيِه أََحٌد ِمَن النَّاسِ آمُُرَك أَنْ تَأْ

قَةَ، يَّةَ َوال َيأْكُلُ الصََّدَوَسلََّم، َيخُْرُج بِأَْرضِ الْعََربِ إِلَى أَْرضٍ، أَظُنُُّه قَالَ، ذَاِت َنْخلٍ بِِه َعالمَاٌت ال َتْخفَى، َيأْكُلُ الَْهِد
  فََمكَثُْت بَِعمُّورِيَّةَ َبْيَن كَِتفَْيِه خَاَتُم النُّبُوَِّة، فَإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ تَلَْحَق بِذَِلَك الْبِالِد فَافَْعلْ، ثُمَّ َماَت َوغُيَِّب،

ونِي إِلَى أَْرضِ الْعََربِ َوأُْعِطيكُْم َبقََراِتي َهِذهِ َتْحِملُ: َما َشاَء اللَُّه أَنْ أَْمكُثَ، َمرَّ بِي َنفٌَر ِمْن كَلْبٍ ُتجَّاٌر، فَقُلُْت لَُهْم
نََعْم، فَأَْعطَْيتُُهْم َوَحَملُونِي َمعَُهْم حَتَّى إِذَا قَِدُموا وَاِدي الْقَُرى ظَلَُمونِي، فََباُعونِي ِمْن َرُجلٍ : َوغَُنْيَمِتي َهِذِه؟ قَالُوا

ْخلَ، فََرجَْوُت الَْبلََد الَِّذي َوَصَف ِلي صَاحِبِي، وَلَْم َيِحقَّ ِفي نَفِْسي، فََبْيَنا أََنا ِعْنَدهُ َيُهوِديٍّ، فَكُْنُت ِعْنَدُه فََرأَْيتُ النَّ
َها َعَرفُْتَها بِِصفَةِ  إِال أَنْ َرأَْيُتقَِدَم َعلَْيِه اْبُن َعمٍّ لَُه ِمْن بين قَُرْيظَةَ، َواْبتاعَنِي ِمْنُه، فََحَملَنِي إِلَى الَْمِديَنِة فَوَاللَِّه َما ُهَو

ا أَقَاَم َما أَْسَمُع لَهُ بِِذكْرٍ، َمَع َصاِحبِي، فَأَقَْمُت بَِها، فََبَعثَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َرُسولَهُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَقَاَم بَِمكَّةَ َم
ِديَنِة فَوَاللَِّه إِنِّي لَِفي رَأْسِ ِعذْقٍ ِلَسيِِّدي أَْعَملُ ِفيِه َبْعَض الَْعَملِ، َوَسيِِّدي َما أََنا ِفيِه ِمْن ُشْغلِ الرِّقِّ، ثُمَّ َهاَجرَ إِلَى الَْم

ُجلٍ قَِدمَ قَاَتلَ اللَُّه بين ِفَيلَةَ، وَاللَِّه إِنَُّهْم لََيْجَتِمُعونَ َعلَى َر: َجاِلٌس َتحِْتي إِذْ أَقَْبلَ اْبُن َعمٍّ لَهُ َحتَّى َوقََف َعلَْيِه، فَقَالَ
ي سَأَْسقُطُ َعلَى َسيِِّدي، َونََزلْتُ َعلَْيهِْم ِمْن َمكَّةَ الَْيْوَم، َيْزُعُمونَ أَنَُّه نَبِيٌّ، فَلَمَّا َسِمْعُتَها أََخذَنِي الْفََرُح، حَتَّى ظََنْنتُ أَنِّ

َما لَكَ : فََغِضَب َسيِِّدي، فَلَطََمنِي لَطَْمةً َشِديدَةً، ثُمَّ قَالََماذَا َيقُولُ؟ : َعنِ النَّْخلَِة، َوَجَعلْتُ أَقُولُ الْبنِ َعمِِّه ذَِلَك
  ال َشْيَء، إِنََّما أَرَْدُت أَنْ أَْسَتفِْتَيُه َعمَّا قَالَ، َوقَْد كَانَ ِعْنِدي َشْيٌء قَْد: َوِلَهذَا؟ أَقْبِلْ َعلَى َعَمِلَك، قُلُْت



إِنَّهُ : ثُمَّ ذََهْبُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بِقَُباَء، فََدَخلُْت َعلَْيِه، فَقُلُْت لَُهَجَمْعُتُه، فَلَمَّا أَْمَسْيُت أََخذُْتُه 
ةٌ، فَرَأَْيُتكُْم أََحقَّ بِِه قَْد َبلََغنِي أَنََّك َرُجلٌ صَاِلٌح، َوَمَعَك أَْصَحابٌ لََك غَُرَباُء ذَُوو َحاَجٍة، وََهذَا َشْيٌء كَانَ ِعْنِدي َصَدقَ

كُلُوا َوأَْمَسَك ُهَو فَلَْم َيأْكُلْ ِمْنُه، فَقُلْتُ : ِمْن غَْيرِكُْم، وقَرَّْبُتُه إِلَْيِه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألْصَحابِِه
فََجَمْعتُ َشْيئًا، فََتَحوَّلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمِديَنِة ثُمَّ  َهِذِه وَاِحَدةٌ، ثُمَّ اْنَصَرفُْت َعْنُه،: ِفي َنفِْسي

ْيِه َوَسلََّم ِمْنَها رَأَْيُتَك ال َتأْكُلُ الصََّدقَةَ، َوَهِذِه َهِديَّةٌ أَكَْرمُْتَك بِهَا، فَأَكَلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: جِئُْتُه بِِه، فَقُلُْت لَُه
هَاَتاِن ثِْنَتاِن، ثُمَّ جِئْتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِبَِقيعِ الَْغْرقَِد قَدِ : َوأََمَر أَْصَحاَبُه فَأَكَلُوا، َوقُلُْت ِفي َنفِْسي

َهلْ أََرى الْخَاَتمَ الَِّذي : ُت َعلَْيِه، ثُمَّ اْسَتَدْرُت أَْنظُُر إِلَى ظَْهرِِهاتََّبعَ جِنَاَزةَ َرُجلٍ ِمَن اَألْنَصارِ َوُهَو جَاِلٌس، فََسلَّْم
ِفي َشْيٍء ُوِصفَ ِلي،  َوَصَف ِلي صَاِحبِي؟ فَلَمَّا َرآنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اسَْتَدْرُت َعَرَف أَنِّي أَْسَتثْبُِت

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن ظَْهرِِه، فََنظَْرُت إِلَى الْخَاَتمِ فََعَرفُْتُه، فَأَكَْبْبُت َعلَْيِه أُقَبِّلُُه َوأَْبِكي، فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَّفَأَلْقَى رَِداَءُه 
  ثُْتَك َيا ابَْنَتَحوَّلْ، فََتحَوَّلُْت فََجلَْسُت َبْيَن َيَدْيِه، فَقََصْصُت َعلَْيِه َحِديِثي كََما َحدَّ: َوَسلََّم

نَ الرِّقُّ َحتَّى فَاَتُه َمعَ َعبَّاسٍ، فَأُْعجَِب َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْسَمَع ذَِلَك أَْصحَاُبُه، ثُمَّ َشَغلَ َسلَْما
، "كَاِتْب َيا َسلَْمانُ:"َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْدًرا، وأُُحًدا، ثُمَّ قَالَ

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَاَتْبتُ صَاِحبِي َعلَى ثَالِث ِمائَِة َنْخلٍَة أُْحيِيَها لَُه، َوبِأَْرَبِعَني أُوِقيَّةً، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ
فَأَعَاُنونِي ِفي النَّْخلِ الرَُّجلُ بِثَالِثَني، وَالرَُّجلُ بِِعْشرِيَن، َوالرَُّجلُ بَِخْمَس َعْشرَةَ، َوالرَُّجلُ "َخاكُْمأَِعيُنوا أَ:"َألْصحَابِِه

: للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمى ابَِعْشرٍ، َوالرَُّجلُ بِقَْدرِ َما ِعْنَدُه، َحتَّى اْجَتَمَعتْ ِلي ثَالثُ ِمائَِة َنْخلٍَة، فَقَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّ
ذَا فََرغُْت جِئُْتُه فَأَْخبَْرُتُه، اذَْهْب َيا َسلَْمانُ، فَآذِنِّي حَتَّى أَكُونَ أََنا أََضُعَها بَِيِدي، فَفَقَّْرُت لََها َوأََعاَننِي أَْصحَابِي، َحتَّى إِ

لَيَْها، فََجَعلُْت إِلَْيهَا، فََجَعلُْت أُقَرِّبُ لَُه الَْوِديَّ وََيَضُعُه َرسُولُ اللَِّه فََخَرَج َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمِعي إِ
َوبَِقيَ وَاِحَدةٌ، فَأَدَّْيُت النَّْخلَ،  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيدِِه، حَتَّى فََرغَْنا، وَالَِّذي َنفُْس َسلَْمانَ بَِيِدِه، َما مَاَت ِمْنُه َوِديَّةٌ

َما : َبْعضِ الَْمَغازِي، فَقَالََعلَيَّ الَْمالُ، فَأََتى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِمِثْلِ بَْيَضِة الدَّجَاَجِة ِمْن ذََهبٍ، ِمْن 
وَأَْيَن َتقَُع َهِذِه َيا َرُسولَ اللَِّه ِممَّا : َعلَْيَك، فَقُلُْتُخذْ َهِذِه فأَدِّ بَِها َما : فََعلَ الْفَارِِسيُّ الُْمكَاَتُب؟ فَُدِعيُت لَُه، فَقَالَ

  َعلَيَّ؟

ْرَبِعنيَ أُوِقيَّةً، وأَْوفَيُْتُهمْ ُخذَْها، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َسُيؤَدِّيَها َعْنَك فََوَزْنُت لَُه مِْنَها، فَوَالَِّذي نَفُْس َسلَْمانَ بَِيِدِه أَ: فَقَالَ
  " .َهٌدُهْم، َوُعِتَق َسلَْمانُ َوَشهَِد َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْخَْنَدَق، ثُمَّ لَْم يَفُْتُه َمْشَحقَّ

ْبَراِهيُم بن سَْعٍد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن السَّرِيِّ بن ِمهَْرانَ النَّاِقُد، َحدَّثََنا َبشَّارُ بن ُموَسى الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا إِ -٥٩٤٣
أََتى النَّبِيَّ :"انُ أَنَُّهُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قَتَّاٍت، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثَنِي َسلَْم

  ".، َوأََتاُه بَِصَدقٍَة فَلَْم َيأْكُلْ ِمْنَهاَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِهِديٍَّة، فَأَكَلَ ُهَو وَأَْصَحابُُه
بن فَرُّوَخ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َبكَّارٍ الَْعْيِشيُّ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج -٥٩٤٤

قَِدَم َسلَْمانُ ِمْن ِغيَبٍة لَُه، فََتلَقَّاُه ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى : نِ َعبَّاسٍ، قَالَالَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْب
جٌَّد، َوإِذَا فََتَزوََّج ِفي كِْنَدةَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّْيلَةُ الَِّتي َيْدُخلُ َعلَى أَْهِلِه إِذا الَْبْيُت مَُن: أَْرضَاَك ِللَِّه َعْبًدا، قَالَ: َعْنُه، فَقَالَ

أَنْ ال نَتَِّخذَ "َمأََتحَوَّلَِت الْكَْعَبةُ ِفي كِْنَدةَ أَْم ِهَي ُحمَْرةٌ؟ أََمرََنا َخِليِلي أَُبو الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ِفيِه نِْسَوةٌ، فَقَالَ
َيا : ، فَخََرَج النِّسَْوةُ َوَدَخلَ َعلَى أَْهِلِه، فَقَالَ"ِمَن النَِّساِء إِال َما نَْنِكُحِمَن الَْمَتاعِ إِال أَثَاثًا كَأَثَاِث الُْمَساِفرِ، َوال نَتَِّخذَ 

  :َهِذِه أَتُْعِصينِي أَْم ُتِطيِعينِي؟ قَالَْت



ُدَنا بِأَْهِلِه أَنْ َيقُوَم فَُيصَلِّي، وَيأْمَُرَها إِذَا َدَخلَ أََح"أََمَرنَا: إِنَّ َخِليِلي صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َبلْ أُِطيُعَك ِفيَما شِئَْت، قَالَ
كَْيَف : ، فَفََعلَ َوفََعلَْت، فَلَمَّا َجلََس ِفي َمْجِلسِ ِكْندَةَ، قَالَ لَُه َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ"أَنْ ُتَصلِّيَ َخلْفَُه، َوَيْدُعَو َوُتَؤمَِّن

َوَما َبالُ أََحِدكُْم َيسْأَلُ َعمَّا َواَرْتهُ : َت أَْهلََك اللَّْيلَةَ؟ فََسكََت فََعاَد الثَّانَِيةَ، فَقَالَ لَُهأَْصَبْحَت َيا أََبا َعْبِد اللَِّه؟ كَْيَف َرأَْي
  .الِْحيطَانُ وَاَألبَْواُب؟ إِنََّما َيكِْفي أََحدَكُْم أَنْ َيسْأَلَ َعنِ الشَّْيِء أُجِيبَ أَْم َسكََت َعْنُه 

  .لَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهأََنُس بن َماِلٍك َعْن َس
َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن مَْهِديٍّ الَْمْوِصِليُّ، أََنا ِعْمَرانُ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َوَخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ، قَاال -٥٩٤٥

َدَخلَ َسلَْمانُ َعلَى ُعَمَر َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، : سِ بن َماِلٍك، قَالَبن َخاِلٍد الْخَُزاِعيُّ، َحدَّثََنا ثَابٌِت الْبَُنانِيُّ، َعْن أََن
َحدِّثَْنا َيا أََبا َعْبِد اللَِّه، : اللَُّه أَكَْبرُ َصَدَق اللَُّه َوَرسُولُُه، فَقَالَ ُعَمُر: َوُهَو ُمتَِّكئٌ َعلَى وَِساَدٍة، فَأَلْقَاَها لَُه، فَقَالَ َسلَْمانُ

َيا َسلَْمانُ َما ِمْن :" قَالََدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمتَِّكئٌ َعلَى وِسَاَدٍة، فَأَلْقَاَها إِلَيَّ، ثُمَّ: قَالَ
  " .فََر اللَُّه لَُهُمْسِلمٍ َيْدُخلُ َعلَى أَِخيِه الُْمْسِلمِ فَُيلِْقي لَُه وَِساَدةً إِكَْراًما لَُه إِال غَ

زَّاقِ، أََنا َجْعفَُر بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي الرَّبِيعِ الُْجْرَجانِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّ -٥٩٤٦
  َسلَْمانَ، َعْن ثَابِتٍ،

إِنَّ َرُسولَ اللَِّه :"َخلُْت َعلَى َسلَْمانَ فََرأَْيُت َبْيَتُه َرثًّا، فَقَالَ لَُه ِفي ذَِلَك، فَقَالََد: َعْن أََنسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
  " .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعهَِد إِلَيَّ أَنْ َيكُونَ زَاُدكُْم ِفي الدُّْنيَا، كََزاِد الرَّاِكبِ

  .َعْن َسلَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ُبرَْيَدةُ بن الُْحَصْيبِ اَألْسلَِميُّ
الُْحبَابِ، َعنِ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسحَاَق الْكَِنانِيُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َزْيُد بن  -٥٩٤٧

ِه، َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، أَنَُّه َجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه الُْحَسْينِ بن َواِقٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن بَُرْيدَةَ، َعْن أَبِي
َيا َسلَْمانُ إِنَّا ال :"َهِذِه َصَدقَةٌ َعلَْيَك َوَعلَى أَْصحَابَِك، فَقَالَ: قَالَ"َما َهِذِه؟:"َعلَْيِه َوَسلََّم بَِماِئَدٍة َعلَْيَها ُرطٌَب، فَقَالَ

، "َما َهِذِه الَْماِئَدةُ؟:"، فَذََهَب بَِها َسلَْمانُ، فَلَمَّا كَانَ ِمَن الَْغِد َجاَءُه َسلَْمانُ بَِماِئَدٍة َعلَْيَها ُرطٌَب، فَقَالَ"كُلُ الصََّدقَةََنأْ
  .فَأَكَلَ "اْدُنَوا فَكُلُوا:"َهِذِه َهِديَّةٌ، فَقَالَ َألْصحَابِِه: قَالَ

  .ُر بن َواِثلَةَ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهأَُبو الطُّفَْيلِ َعاِم
ْن أَبِي الطُّفَْيلِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن اَألصَْبَهانِيِّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن ُعَبْيٍد الُْمكِْتبِ، َع -٥٩٤٨

  ".ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِصَدقٍَة فََردَّهَا، وأََتْيُتُه بَِهِديٍَّة فَقَبِلََهاأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّ:"َسلَْمانَ، قَالَ
أَْعطَانِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَ َهِذِه ِمْن ذََهبٍ، فَلَْو ُوِضَع أََحٌد ِفي ِكفٍَّة، :"َوبِإِْسنَاِدِه، قَالَ -٥٩٤٩

  أُْخَرى َوُوِضَعْت ِفي

  ".لََرَجَحتْ بِِه فَكَاُك َرقَبَِتي
ُد اللَِّه بن َعْبدِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َسلَْمانَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا عَْب -٥٩٥٠

كُْنُت َرُجال ِمْن أَْهلِ َجيٍّ، َوكَانَ :"ُبو الطُّفَْيلِ، َحدَّثَنِي َسلَْمانُ الْفَارِِسيُّ، قَالَالْقُدُّوسِ، َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الُْمكِْتُب، َحدَّثَنِي أَ
ُهَو  إِنَّ الدِّيَن الَِّذي َتطْلُُب، إِنََّما: أَْهلُ قَرَْيِتي يَْعُبُدونَ الَْخْيلَ الُْبلَْق، َوكُْنُت أَعْرُِف أَنَُّهْم لَْيسُوا َعلَى َشْيٍء، فَِقيلَ ِلي

ْوَمعٍَة، فَأََتْيُتُه فَقُلُْت بِالَْمغْرِبِ، فَخََرْجُت َحتَّى أََتْيتُ الْمَْوِصلَ، فََسأَلُْت َعْن أَفَْضلِ َرُجلٍ ِفيهَا، فَُدِللُْت َعلَى َرُجلٍ ِفي َص
مَّنِي إِلَْيَك أَْخدُُمَك وأَْصَحُبَك، وُتَعلُِّمنِي ِممَّا َعلََّمَك إِنِّي َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َجيٍّ، َوإِنِّي جِئُْت أَطْلُُب الِْعلَْم وَأََتَعلَُّم، فَُض: لَُه

َعُه حَتَّى نََزلَ نََعْم، فََصِحْبُتُه، فَأَْجَرى َعلَيَّ ِمثْلَ َما كَانَ ُيجْرِي َعلَْيِه الَْخلَّ وَالزَّْيَت َوالُْحبُوَب، فَلَْم أََزلْ َم: اللَُّه؟ فَقَالَ



ُيْبِكينِي أَنِّي َخَرْجُت ِمْن بِالٍد أَطْلُُب الَْخيَْر، فََرَزقَنِي : َما يُْبكِيَك؟ قُلُْت: ُت عِْنَد رَأِْسِه أَْبِكيِه، فَقَالَبِِه الْمَْوُت، فََجلَْس
ِلي أَخٌ : ذَْهُب؟ قَالَاللَُّه َعزَّ َوَجلَّ فََصِحبُْتَك فََعلَّْمَتنِي، وَأَْحَسْنَت ُصحَْبِتي، فَنََزلَ بَِك الْمَْوُت، َوال أَْدرِي أَْيَن أَ

ْوصَْيُت إِلَْيِه وأَْوَصيُْتَك بُِصحَْبِتِه، بِالْجَزِيَرِة بَِمكَاِن كَذَا َوكَذَا، فَُهَو َعلَى الَْحقِّ فَائِْتِه، فَأَقْرِئُْه مِنِّي السَّالَم، َوأَخْبِْرُه أَنِّي أَ
  ُت الرَُّجلَ الَِّذي َوَصَف ِلي، فَأَخَْبْرُتُه بِالَْخَبرِ،فَلَمَّا أَنْ قُبَِض الرَُّجلُ َخَرْجُت حَتَّى أََتْي: قَالَ

فَلَمَّا أَنْ قُبَِض الرَُّجلُ َخَرْجُت حَتَّى أََتْيتُ : َوأَقْرَأُْتُه السَّالَم ِمْن صَاِحبِِه، َوأَخَْبْرُتُه أَنَُّه َهلََك َوأَمََرنِي بُِصْحَبِتِه، قَالَ
فََضمَّنِي إِلَْيِه، وَأَْجَرى : َبْرُتُه وأَْوفَْيُتُه السَّالَم ِمْن َصاِحبِِه، أَنَُّه َهلََك َوأََمرَنِي بُِصْحَبِتِه، قَالَالرَُّجلَ الَِّذي َوَصفَ ِلي، فَأَْخ

َزلَ بِِه الَْمْوُت جَلَْسُت ِعْندَ َنَعلَيَّ كََما كَانَ ُيْجَرى َعلَيَّ َمَع اآلَخرِ، فََصحِْبُتُه َما َشاَء اللَُّه، ثُمَّ َنَزلَ بِهِ الَْمْوُت، فَلَمَّا أَنْ 
خََرْجُت ِمْن بِالِدي أَطْلُبُ الَْخْيَر، فََرَزقَنِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ُصْحَبةَ فُالٍن، : َما ُيْبِكيَك؟ قُلُْت: رَأِْسِه أَْبِكي، فَقَالَ ِلي

بِي إِلَْيَك فََضَمْمَتنِي، َوأَْحَسْنتَ ُصْحبَِتي، َوَعلَّْمَتنِي، َوقَْد نََزلَ  فَأَْحَسَن ُصْحبَِتي َوَعلََّمنِي، فَلَمَّا َنَزلَ بِِه الَْمْوُت أَْوَصى
فَائِْت أًَخا ِلي َعلَى قُْربِ الرُّومِ، فَُهَو َعلَى الَْحقِّ فَائِْتِه، َواقْرِأُْه ِمنِّي السَّالمَ : بَِك الَْمْوُت، فَال أَْدرِي أَْيَن أََتَوجَُّه؟ قَالَ

فََضمَّنِي : قَْبلَُه، قَالَإِنَُّه َعلَى الَْحقِّ، فَلَمَّا قُبَِض الرَُّجلُ َخَرْجُت َحتَّى أَتَْيُتُه، فَأَخَْبْرُتُه بِخََبرِي، وبَِوِصيَِّة اآلَخرِ واْصَحبُْه، فَ
َما ُيْبكِيَك؟ فَقََصْصتُ : َد رَأِْسِه، فَقَالَ ِليإِلَْيِه، َوأَجَْرى َعلَيَّ كََما ُيجَْرى َعلَيَّ، فَلَمَّا َنَزلَ بِِه الَْمْوُت، جَلَْسُت أَْبِكي ِعْن

ال : الَإِنَّ اللََّه َرَزقَنِي ُصحَْبَتَك، َوأَْحَسْنتَ ُصْحَبِتي، َوقَْد نََزلَ بِكَ الَْمْوُت، فَال أَْدرِي أَْيَن أَتََوجَُّه؟ قَ: ِقصَِّتي، قُلُْت لَُه
ِعيَسى ِفي اَألْرضِ، وَلَِكْن َهذَا أََوانٌ َيخُْرُج ِفيِه َنبِيٌّ، أَْو قَْد خََرَج بِِتَهاَمةَ فَأَْنَت َعلَى  أَْيَن، َما بَِقَي أََحٌد أَْعلَُمُه َعلَى ِدينِ

  الطَّرِيقِ

ِعيَسى َعلَْيِه السَّالُم، َوآَيةُ ذَِلكَ   بِِهال َيُمرُّ بِكَ أََحٌد إِال َسأَلَْتُه َعْنُه، َوإِذَا َبلََغَك أَنَُّه خََرَج فَائِْتِه، فَإِنَّهُ النَّبِيُّ الَِّذي َبشََّر
فَكَانَ ال َيُمرُّ بِي أََحٌد إِال سَأَلُْتُه َعْنُه، فََمرَّ بِي : أَنَّ َبْيَن كَِتفَْيِه خَاَتمَ النُّبُوَِّة، وَأَنَُّه َيأْكُلُ الَْهِديَّةَ، َوال َيأْكُلُ الصََّدقَةَ، قَالَ

َهلْ لَكُْم إِلَى أَنْ أَكُونَ : َنَعْم قَْد ظَْهَر ِفيَنا َرُجلٌ َيْزُعُم أَنَُّه نَبِيٌّ، فَقُلُْت ِلَبْعِضهِْم: تُُهْم، فَقَالُواَناٌس ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ فَسَأَلْ
إِنْ َشاَء أَنْ َيبِيَع َباَع، َوإِنْ َعْبًدا ِلبَْعِضكُْم َعلَى أَنْ َتْحِملُونِي ُعقَْبةً، وُتطِْعُمونِي ِمَن الِْكَسرِ، فَإِذَا َبلَْغُتْم إِلَى بِالِدكُْم، فَ

أَنَا، فَِصْرُت عَْبًدا لَُه َحتَّى قَِدَم بِي َمكَّةَ، فََجَعلَنِي ِفي ُبْسَتاٍن لَُه َمعَ : َشاَء أَنْ َيْسَتْعبِدَ اْستَْعَبَد، فَقَالَ الرَُّجلُ ِمْنُهْم
: َرأَةً ِمْن أَْهلِ بِالِدي فََسأَلُْتَها، فَإِذَا أَْهلُ َبْيتَِها قَْد أَْسلَُموا، َوقَالَْت ِليُحْبَشاٍن كَاُنوا ِفيِه، فََخَرْجُت َوسَأَلُْت، فَلَِقيُت اْم

فَرَّقُوا، ذَا أََضاَء لَُهُم الْفَْجُر َتإِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الِْحْجرِ ُهَو َوأَْصحَاُبُه إِذَا صَاَح ُعْصفُورٌ بَِمكَّةَ، َحتَّى إِ
وَإِنََّما َصنَْعُت : أَشَْتِكي َبطْنِي، قَالَ: َما لََك؟ فَقُلُْت: فَاْنطَلَقُْت إِلَى الُْبسَْتاِن فَكُْنُت أَْخَتِلُف لَْيلَِتي، فَقَالَ ِلي الْحُْبَشانُ
فَلَمَّا كَاَنِت السَّاَعةُ الَِّتي أَْخَبرَْتنِي الَْمرْأَةُ الَِّتي : َم، قَالَذَِلَك ِلئَال َيفِْقدُونِي إِذَا ذَهَْبُت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  َيجِْلُس ِفيَها ُهَو َوأَْصحَاُبُه، َخَرْجتُ أَْمِشي حَتَّى رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ِمْن َورَاِئِه، فََعَرَف َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذي أُرِيُد، فَأَْرَسلَ َوَسلََّم، فَإِذَا ُهَو ُمْحَتبٍ وَأَْصحَاُبُه َحْولَُه، فَأََتْيُتُه 
لَةُ الُْمقْبِلَةُ اللَُّه أَكْبَُر، َهِذِه وَاِحَدةٌ، ثُمَّ اْنَصَرَف، فَلَمَّا كَانَ اللَّْي: َحْبَوتَُه، فََنظَْرُت إِلَى َخاَتمِ النُُّبوَِّة َبْيَن كَِتفَيِْه، فَقُلُْت

ُهَو : َما َهذَا؟ قُلُْت: َبْيَن َيَدْيِه فَقَالَلَقَطُْت َتمًْرا َجيًِّدا، ثُمَّ اْنطَلَقُْت حَتَّى أََتْيُت بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََوَضْعُتهُ 
أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوأَنََّك َرسُولُ اللَِّه، فََسأَلَنِي َعْن أَْمرِي، : قُلُْت: كُلُوا، قَالَ: َهِديَّةٌ، فَأَكَلَ ِمْنَها، َوقَالَ ِللْقَْومِ

 َنَعْم، َعلَى أَنْ ُتْنبِتَ ِلي ِمائَةَ: بِْعنِي نَفِْسي؟ قَالَ: اذَْهْب فَاشَْترِ َنفَْسَك، فَاْنطَلَقُْت إِلَى صَاِحبِي، فَقُلُْت: فَأَْخَبْرتُُه، فَقَالَ
َم، فَأَْخبَْرُتُه، فَقَالَ ِلي َرسُولُ َنْخلٍَة، فَإِذَا أَْنَبَتْت جِئْنِي بَِوْزِن نََواٍة ِمْن ذََهبٍ، فَأَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ



بَِدلْوٍ ِمْن َماِء الْبِئْرِ الَِّذي كُْنَت َتسِْقي ِمْنَها ذَِلَك النَّْخلَ، اْشَترِ نَفَْسكَ بِالَِّذي سَأَلََك َوائِْتنِي : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ْخلٍَة، فََما غاَدَرْت مِْنَها فََدَعا ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَها، ثُمَّ سَقَْيُتَها فَوَاللَِّه لَقَْد غََرْسُت ِمائَةَ َن: قَالَ

طَانِي ِقطَْعةً ِمْن ذََهبٍ،  نََبَتْت، فَأَتَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخبَْرُتُه أَنَّ النَّْخلَ قَْد َنَبْتَن، فَأَْعَنْخلَةٌ، إِال
  فَاْنطَلَقُْت بَِها فََوضَْعُتَها ِفي ِكفَِّة الْمِيَزاِن، وََوَضَع ِفي الَْجانِبِ اآلخَرِ

  " .َوجِئُْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فأَْعَتقَنِي: َواللَِّه َما اْسَتقَلَِّت الِْقطَْعةُ الذََّهُب ِمَن اَألْرضِ، قَالََنَواةً، فَ
زَِياٍد الْقَطُونِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي  -٥٩٥١

  ".أََنا ِمْن َجيٍّ:"ُعَبْيٍد الُْمكِْتبِ، َعْن َعاِمرِ بن َواِثلَةَ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ
، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زَِياٍد -٥٩٥٢

  ".أََنا ِمْن أَْهلِ َراَمُهْرمَُز:"َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْوٍف، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ
دَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن َحدَّثََنا أَُبو َحبِيبٍ َيْحَيى بن َناِفعٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َح -٥٩٥٣

كُْنُت َرُجال :"َحدَّثَُه، قَالَ أَبِي َحبِيبٍ، َحدَّثََنا السَّلُْم بن الصَّلِْت الَْعْبِديُّ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ الَْبكْرِيِّ، أَنَّ َسلَْمانَ الَْخْيرِ
ا أََنا إِذْ أَلْقَى اللَُّه ِفي قَلْبِي ِمْن َحقِّ السََّماَواِت َواَألْرضِ، فَاْنطَلَقُْت إِلَى َرُجلٍ لَمْ ِمْن أَْهلِ َجيٍّ، َمِديَنةِ أَْصَبَهانَ، فَبَْيَن
: أَبِيَك؟ قُلُْت َما لََك َولَِهذَا الَْحِديِث؟ أَُترِيُد ِديًنا غَْيَر ِدينِ: أَيُّ الدِّينِ أَفَْضلُ؟ فَقَالَ: َيكُْن ُيكَلُِّم النَّاَس يََتحَرَُّج، فََسأَلُْتُه

َما أَْعلَمُ أََحًدا َعلَى َهذَا غَْيرَ َراِهبٍ : ال، َولَِكْن أُِحبُّ أَنْ أَْعلََم َمْن َربُّ السََّماَواِت وَاَألْرضِ، َوأَيُّ ِدينٍ أَفَْضلُ؟ قَالَ
  َعلَْيِه ِفي الدُّْنيَا، فَكَانَ َيُصوُم النََّهاَر فَذَهَْبُت إِلَْيِه َوكُْنُت ِعْنَدُه، فَإِذَا ُهَو قَْد أُقِْتَر: بِالْمَْوِصلِ، قَالَ

َما أَْعلَمُ : إِلَى َمْن ُتوِصي بِي؟ فَقَالَ: َوَيقُوُم اللَّْيلَ، فَكُْنُت أَعُْبُد كَِعَباَدِتِه، فَلَبِثُْت ِعْنَدهُ ثَالثَ ِسنَِني، ثُمَّ ُتُوفَِّي، فَقُلُْت
فَجِئُْتُه َوأَقْرَأُْتُه : ا أََنا َعلَْيِه، فََعلَْيَك بَِراِهبٍ َوَراَء الَْجزِيَرِة فَأَقْرِئُْه ِمنِّي السَّالَم، قَالَأََحًدا ِمْن أَْهلِ الَْمْشرِقِ َعلَى َم

َما : َتأْمُُرنِي أَنْ أَذَْهَب؟ قَالَإِلَى َمْن : السَّالَم، وَأَْخبَْرُتُه أَنَُّه قَْد ُتُوفَِّي، فََمكَثُْت أَْيًضا ِعْنَدُه ثَالثَ ِسنَِني، ثُمَّ ُتُوفَِّي، فَقُلُْت
َحقُهُ أَْم ال، فَذََهْبتُ إِلَيِْه، أَْعلَُم أََحًدا ِمْن أَْهلِ اَألْرضِ َعلَى َما أََنا َعلَْيِه غَْيَر َراِهبٍ بَِعمُّورِيَّةَ شَْيخٍ كَبِريٍ، َوَما أََرى َتلْ

َما أَْعلَُم أََحًدا ِمْن : أَْيَن َتأُْمرُنِي أَنْ أَذَْهَب؟ قَالَ: لَمَّا َحضََرْتُه الَْوفَاةُ قُلُْت لَُهَوكُْنُت ِعْنَدَه، فَإِذَا َرُجلٌ ُمَوسٌَّع َعلَْيِه، فَ
ِه َوَسلََّم، َصلَّى اللَُّه َعلَْي أَْهلِ اَألْرضِ َعلَى َما أََنا َعلَْيِه، لَِكْن إِنْ أَْدَركَْت زََماًنا ُيْسَمُع بَِرُجلٍ َيْخُرُج ِمْن بَْيِت إِْبَراهِيَم

َعلَى الدِّينِ، وأََماَرةُ ذَِلَك أَنَّ َوَما أَرَاَك ُتْدرِكُُه، َوقَْد كُْنتُ أَْرُجو أَنْ أُْدرِكَُه، فَإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ َتكُونَ َمَعُه فَافَْعلْ، فَإِنَُّه 
ةَ، َوال َيأْكُلُ الصََّدقَةَ، َوأَنَّ ِعْنَد غُْرُضوِف كَِتفَْيِه خَاَتمُ النُُّبوَِّة، سَاِحٌر َمْجُنونٌ كَاِهٌن، َوأَنَّهُ َيأْكُلُ الَْهِديَّ: قَْوَمُه َيقُولُونَ

َنْحُن ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة، وََنْحُن قَْوٌم ُتجَّارٌ : َمْن أَنُْتْم؟ قَالُوا: َوَبْيَنَما أََنا كَذَِلَك َحتَّى أََتْت ِعٌري ِمْن َنْحوِ الَْمِديَنِة، فَقُلُْت
  ِعيشُ بِِتجاَرِتَنا، َولَِكنَُّه قَدْ َخَرجَ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ بَْيِت إِْبَراهِيَم صَلَّى اللَُّه َعلَْيِهَن

: فَقُلُْت: َمِدينَةَ، قَالَنَُّه قَْد َملََك الَْوَسلََّم، فَقَِدَم َعلَْيَنا، َوقَْوُمُه ُيقَاِتلُونَُه، َوقَْد َخِشيَنا أَنْ َيحُولَ َبيَْنَنا َوَبْيَن ِتجَاَرتَِنا، وَلَِك
: َهِذِه اَألمَاَرةُ، ُدلُّونِي َعلَى صَاحِبِكُْم، فَجِئُْتُه، فَقُلُْت: َيقُولُونَ سَاحٌِر، َمْجُنونٌ، كَاِهٌن، فَقُلُْت: َما َيقُولُونَ ِفيِه؟ قَالُوا

ْيئًا أُْعطِيَك، غَْيَر أَنِّي لََك َعْبٌد، فََحَملَنِي، فَلَمَّا قَِدْمُت َجَعلَنِي َما أَجُِد َش: َما ُتْعِطينِي؟ قُلُْت: َتْحِملُنِي إِلَى الَْمِديَنِة؟ قَالَ
قَُه كَالِمي، َحتَّى ِفي َنْخِلِه، فَكُْنُت أَسِْقي كََما َيسِْقي الَْبِعُري حَتَّى دَُبَر ظَْهرِي َوَصْدرِي ِمْن ذَِلَك، َوال أَجُِد أََحًدا َيفْ

َسَيُمرُّ : أَْيَن الرَُّجلُ الَِّذي خََرَج ُدلَّنِي َعلَْيِه؟ قَالَْت: ةٌ َتسِْقي، فَكَلَّْمُتَها فَفَهَِمْت كَالِمي، فَقُلُْت لَهَاَجاَءْت َعجُوٌز فَارِِسيَّ
: فَقَرََّبُت إِلَْيِه التَّْمَر، فَقَالَ َعلَْيَك ُبكَْرةً إِذَا َصلَّى الصُّْبَح ِمْن أَوَّلِ النََّهارِ، فَخََرْجُت فََجَمْعُت َتمًْرا، فَلَمَّا أَصَْبْحُت جِئُْت



َهِذهِ : اْنطَِلْق إِلَى َهُؤالِء، وَأَْصَحاُبُه عِْنَدُه، فَأَكَلُوا وَلَْم َيأْكُلْ، فَقُلُْت: َما َهذَا، َصَدقَةٌ أَْم َهِديَّةٌ؟ فَأََشْرُت أَنَُّه َصَدقَةٌ، قَالَ
َهِذِه َهِديَّةٌ، فَأَكَلَ َوَدَعا أَْصحَاَبُه فَأَكَلُوا، ثُمَّ َرآنِي : َما َهذَا؟ فَقُلُْت: بَِتْمرٍ، فَقَالَ اِإلمَاَرةُ، فَلَمَّا كَانَ ِمَن الَْغِد جِئُْت

ي فَأَْخبَْرُتُه خََبرِي، َما شَأُْنَك؟، فَسَأَلَنِ: أََتعَرَُّض َألْنظَُر إِلَى الَْخاَتمِ، فََعَرَف فَأَلْقَى رَِداَءُه، فَأََخذُْت أُقَلُِّبُه وَأَلَْتزِمُُه، فَقَالَ
  َيجِيَءاْشَتَرطْتَ لَُهمْ أَنََّك َعْبٌد، اْشَترِ نَفَْسَك مِْنُهْم، فَاْشتََراُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ : فَقَالَ

اغْرِْس، فََغَرَس، ثُمَّ اْنطَِلْق فَأَلْقِ : بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملَُهْم بِمِائَِة َنْخلٍَة َوأَْرَبِعَني أُوِقيَّةَ ذََهبٍ، ثُمَّ ُهَو حُرٌّ، قَالَ النَّ
َها، فَفََعلَ فََنَبَت النَّْخلُ أَسَْرعَ الدَّلَْو َعلَى الْبِئْرِ، ثُمَّ ال َتْرفَْعُه َحتَّى َيْرتَِفَع، فَإِنَُّه إِذَا اْمَتَأل اْرتَفََع، ثُمَّ ُرشَّ ِفي أُُصوِل

طَاُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه سُْبَحانَ اللَِّه، َما َرأَْيَنا مِثْلَ َهذَا الَْعْبِد، إِنَّ لَِهذَا الْعَْبِد َشأًْنا فَاْجَتَمَع َعلَْيِه النَّاُس، فَأَْع: َباِت، فَقَالَالنَّ
  " .َعلَْيِه َوَسلََّم ِتْبرًا، فَإِذَا ِفيِه أَْرَبُعونَ أُوِقيَّةً

  .ِد الضَّمْرِيُّ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهأَُبو الْجَْع
َنا أَُبو َضْمَرةَ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحمَّاِد بن فََضالَةَ الصَّْيَرِفيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن ُموَسى الْفَرْوِيُّ، َحدَّثَ -٥٩٥٤

لْقََمةَ، َعْن ُعَبْيَدةَ بن ُسفَْيانَ الَْحْضَرِميِّ، َعْن أَبِي الَْجْعِد الضَّمْرِيِّ، َعْن أََنُس بن ِعَياضٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرِو بن َع
ُسولُ أَال أَُرغِّبَنََّك ِفيَما أَْنَت ِفيِه؟ قَالَ َر: َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ، أَنَُّه َمرَّ َعلَى اْبنِ السِّْمِط َوُهَو ُيرابِطُ ِفي سَبِيلِ اللَِّه، فَقَالَ لَُه

رِبَاطُ َيْومٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َخْيٌر ِمْن ِصَيامِ َشْهرٍ َوِقَياِمِه، َوَمْن َماَت ُمرَابِطًا ِفي سَبِيلِ اللَِّه، :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  " .َجَرى لَُه َعَملُُه أَْو أَْعَمالُُه َوُوِقَي ِفْتَنةَ الْقَْبرِ

  .عِْفيُّ لَهُ ُصْحَبةٌ َعْن َسلَْمانَأَُبو سَْبَرةَ الُْج
ْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا َعبَّادُ بن أَْحَمدَ الْعَْرَزِميُّ، َحدَّثََنا َعمِّي ُمحَمَُّد بن َع -٥٩٥٥

  أَبِيِه، َعْن ِعْمَرانَ بن ُمْسِلمٍ،

َيا :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي سَْبَرةَ، َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ، قَالََعْن َخْيثََمةَ بن َعْبِد 
  ".َربِّي اقْضِ َعنِّي الدَّْيَن، واغْنِنِي ِمَن الْفَقْرِ: َسلَْمانُ أَكِْثْر أَنْ َتقُولَ

  .َخِعيُّ َعْن َسلَْمانََعْبُد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد النَّ
يَم، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراِه -٥٩٥٦

إِنَّا لَنََرى صَاحَِبكُْم ُيَعلُِّمكُْم، َحتَّى ُيَعلَِّمكُُم الَْخْرأَةَ، : قَالَ الُْمْشرِكُونَ: الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ، قَالَ
ال َيكِْفي أََحدُكُْم :"ظَامِ، َوقَالَإِنَّهُ َيْنهَاَنا أَنْ َنْسَتقْبِلَ الِْقْبلَةَ، َوأَنْ َيْستَْنجَِي أََحُدَنا بَِيِمينِِه، َوَنهَاَنا َعنِ الرََّوِث َوالِْع: قَالَ

  .الثَِة أَْحجَارٍ ُدونَ ثَ
إِبَْراِهيَم، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن -٥٩٥٧

وَاللَِّه إِنِّي َألَرى صَاحَِبكُْم ُيَعلُِّمكُْم كُلَّ َشْيٍء، : كَُنيقَالَ ِلي َرُجلٌ ِمَن الُْمْشرِ: َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ
نََهاَنا أَنْ َنْستَقْبِلَ الِْقْبلَةَ، َوأَنْ َنسَْتْنجَِي بِأَْيَمانَِنا، َوأَنْ َنْستَْنجَِي بُِدوِن ثَالثَِة أَْحجَارٍ، "أََجلْ: َحتَّى ُيَعلَِّمكُُم الَْخْرأَةَ، قَالَ

  ".ْنجَِي بَِرجِيعٍ أَْو َعظْمٍَوأَنْ َنسَْت
ُص بن ِغَياٍث، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسلَْمانَ الُْجْعِفيُّ، َحدَّثََنا حَفْ -٥٩٥٨

  َنهَاَنا َرُسولُ:"لَْمانَ، قَالََعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، َعْن َس



ثَِة أَْحَجارٍ، َوأَنْ َنْستَْنجِيَ بَِعظْمٍ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنْسَتقْبِلَ الِْقْبلَةَ بِقََضاِء الَْحاَجِة، َوأَنْ َنْستَْنجَِي بُِدوِن ثَال
  ".أَْو َرجِيعٍ
، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َوَوكِيٌع، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ -٥٩٥٩

أََجلْ قَدْ :"ْيٍء، قَالَقَْد َعلََّمكُْم َنبِيُّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلَّ َش: قَالُوا ِلَسلَْمانَ: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، قَالَ
أََحُدَنا بِالَْيِمنيِ، أَْو أَنْ َيْستَْنجِيَ  َنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنْسَتقْبِلَ الِْقْبلَةَ بغائطٍ أَْو َبْولٍ، َوأَنْ َيْستَْنجَِي

  ".ْنجَِي بَِرجِيعٍ أَْو َعظْمٍأََحُدَنا بِأَقَلَّ ِمْن ثَالثَِة أَْحَجارٍ، َوأَنْ َيسَْت
  .أَُبو وَاِئلٍ َشِقيُق بن َسلََمةَ َعْن َسلَْمانَ

 بن َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َخالدُ بن َيْحَيى ح، َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َوُمَحمَُّد -٥٩٦٠
َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن ُعثَْمانَ بن َشاُبوَر، َعْن : دَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الطََّياِلِسيُّ، قَاالَح: ُمَحمٍَّد التَّمَّارُ البصري، قَاال

لَّى اللَُّه َعلَْيِه لَْوال أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َص:"َدَخلَْنا َعلَى َسلَْمانَ فَقَرََّب إِلَيَْنا َما كَانَ ِفي الَْبْيِت، َوقَالَ: َشِقيقِ بن َسلََمةَ، قَالَ
  ".َوَسلََّم َنهَاَنا، أَْو لَْوال ُنهِينَا، َعْن أَنْ َيَتكَلََّف الرَُّجلُ َألِخيِه لََتكَلَّفُْت لَكُْم

بن ُمَحمٍَّد، َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن سَِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن -٥٩٦١
  ُسلَْيَمانَ بن قَْرمٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َسلَْمانَ،

  " .َنَهاَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َنَتكَلََّف لِلضَّْيِف:"قَالَ
ثََنا ُمَحمَُّد بن َمْنصُورٍ الطُّوِسيُّ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُح، َحدَّ -٥٩٦٢

ذََهْبتُ أََنا َوَصاِحٌب ِلي إِلَى َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ، فَقَالَ : َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن قَْرمٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ، قَالَ
، فَقَالَ "ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنهَاَنا َعنِ التَّكَلُِّف لََتكَلَّفُْت لََك، ثُمَّ َجاَء بِخُْبزٍ وَلَْحمٍلَْوال أَنَّ َرُس:"َسلَْمانُ
: ا أَكَلَْناُه، قَالَ صَاِحبِيلَْو كَانَ ِفي ِملِْحَنا َصْعَتٌر، فََبَعثَ َسلَْمانُ بَِمطَْهَرِتِه فََرَهنََها، ثُمَّ َجاَء بَِصْعَترٍ، فَلَمَّ: َصاِحبِي

لَْو قََنْعَت بَِما َرَزقَكَ اللَُّه لَمْ َتكُْن َمطْهََرِتي :"الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َمتََّعَنا بَِما َرَزقََنا، فَقَالَ َسلَْمانُ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه
  " .َمْرُهوَنةً
تَرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الُْحَسْينِ الُْعقَْيِليُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا التُّْس -٥٩٦٣

نِ إِذَا َرَجَف قَلُْب الُْمْؤِم:"الْقَْسَمِليُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َسلَْمانَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  " .ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َتحَاتُّ َخطَاَياُه، كََما َتَتَحاتُّ ِعذُْق النَّْخلَِة

  .زَْيُد بن َوْهبٍ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
ِدينِيِّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْم: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِليُّ، َوُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، قَاال -٥٩٦٤

  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه: ُمَحمٍَّد الَْورَّاُق، َعْن ُموَسى الْجَُهنِيِّ، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ

  " .ا َيْوَم الِْقَيامَِةأَطَْولُ النَّاسِ ِشبًَعا ِفي الدُّنَْيا، أَكْثَُرُهْم ُجوًع:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  " .الدُّْنَيا ِسْجُن الُْمْؤِمنِ َوَجنَّةُ الْكَاِفرِ:"َوَسِمْعُتُه َيقُولُ -٥٩٦٥

  .َمْسرُوُق بن اَألْجَدعِ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
ا أَحَْمُد بن َحفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعِليٍّ الَْجاُروِديُّ النَّْيسَابُورِيُّ، َحدَّثََن -٥٩٦٦

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، طَْهَمانَ، َعْن أََبانَ بن أَبِي َعيَّاشٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َسلَْمانَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ا
ذَا قَاَم ِفي الصَّالِة، ُوضَِعْت ذُنُوُبُه َعلَى رَأِْسِه، فََتفَرَُّق َعْنُه كََما َتفَرَُّق ُعذُوُق النَّْخلَِة َيِميًنا إِنَّ الْعَْبَد الُْمْؤِمَن إِ:"قَالَ



  " .َوِشَماال
  .الْقَْرثَُع الضَّبِّيُّ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

ْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْب -٥٩٦٧
ا َي:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: زَِيادِ بن كُلَْيبٍ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن قَْرثَعٍ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ

ال، َولَِكْن أَُحدِّثَُك َعْن َيْومِ :"ُهَو الَِّذي ُجِمَع ِفيِه أَُبوكَ أَْو أَُبوكُْم، قَالَ: ، قُلُْت"َسلَْمانُ، َهلْ َتْدرِي َما َيْوُم الُْجُمَعِة؟
ِه، إِنْ كَانَ لَُهْم ِطيٌب، َوإِال فَالَْماُء، ثُمَّ َيأِْتي الُْجُمَعِة َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيَتطَهَُّر، َوَيلَْبُس أَْحَسَن ِثَيابِِه، َوُيِصيُب ِمْن ِطيبِ أَْهِل

  اُألْخَرى، َما اْجُتنَِبِتالَْمْسجَِد، فَُيْنِصتُ َحتَّى َيْخُرَج اِإلَماُم، ثُمَّ ُيَصلِّي إِال كَاَنْت كَفَّاَرةً لَُه بَْيَنُه َوَبْيَن الُْجُمَعِة 

َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َمْنصُورٍ، َعْن أَبِي  ".الَْمقَْتلَةُ َوذَِلَك الدَّْهَر كُلَُّه
  .َوَسلََّم ِمثْلَُه  َعلَْيِه كَُدْيَنةَ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن قَْرثَعٍ، َعْن َسلَْمانَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه

، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن َمْنُصورٍ -٥٩٦٨
ْرثَُع ِمَن الْقُرَّاِء األَوَِّلَني، َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َمْعَشرٍ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعنِ الْقَْرثَعِ الضَّبِّيِّ، َوكَانَ الْقَ

َيا َسلَْمانُ َيْوُم الُْجُمَعِة ِفيِه ُجِمَع أَُبوَك، أَْو أَُبوكُْم، َما ِمْن َرُجلٍ :"قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْنُه، قَالَ
َصالتَُه، إِال كَانَ  َم الُْجُمَعِة كََما أُِمَر، ثُمَّ َيْخُرُج ِمْن َبْيِتهِ َحتَّى َيأِْتَي الُْجُمَعةَ، فََيقُْعُد فَيُْنِصُت، َحتَّى َيقِْضَيَيَتطَهَُّر َيْو

  ".كَفَّاَرةً ِلَما قَْبلَُه ِمَن الُْجُمَعِة
دَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َحَسُن بن َعِطيَّةَ، َعْن قَْيسٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َح -٥٩٦٩

أََتْدرِي َما الُْجُمَعةُ؟ : َيا َسلَْمانُ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن إِْبَراهِيَم، َعنِ الْقَْرثَعِ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ
َمنِ اغَْتَسلَ َيْوَم الُْجُمَعِة، ثُمَّ أََتى الَْمْسجَِد غُِفَر لَُه أَوْ :"َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، "َع أَبُوَك آَدُمِفيَها ُجِم
  ".كُفَِّر َعْنُه

  .أَُبو ظَبَْيانَ الْجَْنبِيُّ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
  إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍَحدَّثََنا  -٥٩٧٠

َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه،  الَْعطَّاُر الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا ُشجَاُع بن الَْولِيِد، َعْن قَاُبوسِ بن أَبِي ظَْبَيانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسلَْمانَ
َوكَْيَف أَْبَغُضَك وَبَِك : ، قُلُْت"َمانُ، ال َتبَْغْضنِي فَُتفَارَِق ِديَنَكَيا َسلْ:"قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ِشَهابُ بن َعبَّاٍد الْعَْبِديُّ، ". ال َتْبَغضِ الْعََرَب فََتْبَغضَنِي:"َهدَانِي اللَُّه؟ قَالَ
قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْولِيِد، َحدَّثََنا قَابُوُس بن أَبِي ظَْبَيانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسلَْمانَ، قَالََحدَّثََنا ُشجَاُع بن 

  .َوَسلََّم، فَذَكََر ِمثْلَُه 
يُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُيوُسَف الَْمقِْدِس -٥٩٧١

لَْيَس َشْيٌء َخْيٌر ِمنْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي ظَبَْيانَ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ
  ".أَلٍْف ِمثِْلِه إِال اِإلْنَسانُ

  .َزاذَانُ أَُبو َعْمرٍو َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
صٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن إِْسحَاَق الَْعطَّاُر ح، َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْ -٥٩٧٢

َيا : قُلُْت: َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي هَاِشمٍ، َعْن َزاذَانَ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألشَْعرِيُّ، قَاال
ةُ الطََّعامِ َبَركَ:"َبَركَةُ الطََّعامِ ِفي الُْوُضوِء قَْبلَُه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرسُولَ اللَِّه، قَرَأُْت ِفي التَّْوَراِة



  " .ِفي الُْوُضوِء قَْبلَُه َوَبْعَدُه
  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن -٥٩٧٣

َحدَّثََنا ِهاللُ بن بِْشرٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ : أَْحَمَد، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، وحممد بن صاحل بن الوليد النرسي، قَالُوا
َعْن أَبِي هَاِشمٍ الرُّمَّانِيِّ، َعْن َزاذَانَ، َعْن َسلَْمانَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ الَْمِلِك بن ُموَسى الطَّوِيلُ، 
  " .ُمحِبَُّك ُمحِبِّي، وُمبِْغُضَك ُمبِْغِضي:"ِلَعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه

يُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبدَةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن زَِيادٍ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَحمٍَّد الَْحياِل -٥٩٧٤
َرَعفُْت ِعْندَ : قَالَاَألْحَمُر، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن أَبِي َهاِشمٍ، َعْن َزاذَانَ، َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، 

  ".فَأََمرَنِي أَنْ أُْحِدثَ ُوُضوءًا"لنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،ا
ثََنا ُهَرْيمُ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن دِيَنارٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َمْنصُورٍ، َحدَّ -٥٩٧٥

سَالَ ِمْن أَْنِفي َدٌم، فَسَأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَّهُ : الْقَُرِشيِّ، َعْن أَبِي َهاِشمٍ، َعْن َزاذَانَ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ ُسفَْيانَ، َعْن َعْمرٍو
  " .أَْحِدثْ ِلَما َحَدثَ ُوُضوءًا:"َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

َنا َخلَُف بن َعْبِد الَْحِميدِ السََّرْخِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الصَّبَّاحِ َعْبدُ الَْغفُورِ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، َحدَّثَ -٥٩٧٦
ثَةٌ ثَال:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َسِعيٍد األَْنصَارِيُّ، َعْن أَبِي َهاِشمٍ الرُّمَّانِيِّ، َعْن َزاذَانَ، َعْن َسلَْمانَ، َعْن َنبِيِّ اللَِّه صَلَّى اللَّ

  " .الْفَْخرُ بِاَألْحسَابِ، وَالطَّْعُن ِفي اَألْنَسابِ، َوالنَِّياَحةُ: ِمَن الَْجاِهِليَِّة
  َوبِإِْسنَاِدِه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى -٥٩٧٧

إِال َوَضَعُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي اآلِخَرةِ أَكَْبرَ  َما ِمْن َعْبٍد ُيرِيُد أَنْ يَْرَتِفَع ِفي الدُّْنَيا َدَرَجةً فَاْرَتفََع،:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ] .٢١: اإلسراء[} وَلَآلِخَرةُ أَكَْبُر َدَرَجاٍت َوأَكَْبُر تَفْضِيال{: ، ثُمَّ قََرأَ"ِمْنَها

َيجَِد الشَّْيطَانُ ِعْنَدُه طََعاًما، َوال َمقِيال،  َمْن َسرَّهُ أَنْ ال:"َوبِإِْسنَاِدِه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ -٥٩٧٨
  " .فَلُْيَسلِّْم إِذَا َدَخلَ َبْيَتُه، وُيَسمِّ َعلَى طََعاِمِه

سَاِئلَُهْم، ثُمَّ  أََمرََنا نَبِيُّ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ نَفِْدَي َسَباَيا الُْمْسِلِمَني، وُنْعِطَي: َوبِإِْسنَاِدِه، قَالَ -٥٩٧٩
  " .ِمَنيَمْن َتَرَك مَاال فَِلَوَرثَتِِه، َوَمْن َتَرَك َديًْنا فََعلَيَّ، َوَعلَى الُْوالِة ِمْن َبْعِدي، ِمْن بَْيِت َمالِ الُْمْسِل:"قَالَ

ي أََحِد الَْحَرَمْينِ اْسَتْوَجَب َشفَاعَِتي، َوكَانَ َمْن َماَت ِف:"َوبِإِْسنَاِدِه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ -٥٩٨٠
  " .َيْوَم الِْقَياَمِة ِمَن اآلِمنَِني

ُعلَْوانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُنوحِ بن َحْربٍ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهاُرونَ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن  -٥٩٨١
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن َخاِلٍد، َعْن أَبِي َهاِشمٍ الرُّمَّانِيِّ، َعْن َزاذَانَ، َعْن َسلَْمانَ، قَالََحدَّثََنا َعْمُرو 
سُْبَحانَ اللَِّه، َوالَْحْمدُ :"الََيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما غَْرُسَها؟ قَ: قَالُوا"إِنَّ ِفي الَْجنَِّة ِقيعَاًنا فَأَكِْثرُوا غَْرَسهَا:"َوَسلََّم، َيقُولُ

  " .ِللَِّه، َوال إِلَهَ إِال اللَُّه، َواللَُّه أَكَْبُر
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُنوحٍ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن حَفْصٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنَا -٥٩٨٢

َدَخلَ َعلَيَّ : ْمُرو بن َخاِلٍد، َعْن أَبِي َهاِشمٍ، َعْن َزاذَانَ، َعْن َسلَْمانَ قَالَُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َداُوَد، َحدَّثََنا َع
َيا َسلَْمانُ كََشَف اللَُّه ُضرََّك، َوغَفََر ذَنَْبَك، :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُعوُدنِي، فَلَمَّا أََراَد أَنْ َيْخُرَج، قَالَ

  " .اَك ِفي ِدينَِك، َوَجَسِدَك إِلَى أََجِلَكَوَعافَ



كُوِفيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن أُسَْيٍد اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَباطِ َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيمَ الْ -٥٩٨٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن أَبِي َهاِشمٍ، َعْن َزاذَانَ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ الرَّْحَمنِ بن أَبِي َحمَّاٍد، َعْن أَبِي خَاِلٍد،

  " .َمْن أَطَْعَم َمرِيًضا َشْهَوَتُه، أَطَْعَمُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْن ِثَمارِ الَْجنَِّة:"َوَسلََّم
ْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا قُتَْيَبةُ بن َسعِيٍد، َحدَّثَنِي َعْبُد الْكَرِميِ بن ُمَحمٍَّد الُْجْرَجانِيُّ، َعْن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْم -٥٩٨٤

ِه َما كَانَ أََحٌد أَْعظََم ُحْرَمةً ِمْن َرُسولِ اللَّ:"قَالَ، قَْيسِ بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي هَاِشمٍ الرُّمَّانِيِّ، َعْن َزاذَانَ، َعْن َسلَْمانَ 
  " .ِمْن فُالٍن إِلَى ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَانَ أَْصحَاُبُه إِذَا كََتبُوا إِلَْيِه كََتُبوا

َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا : َحاقَ التُّْسَترِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، وَالُْحَسْيُن بن إِْس -٥٩٨٥
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُرْسُتَم، َعْن زَاذَانَ، َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

  أََحبَّ َمْن:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  " .ْضُتُه أَْبَغَضُه اللَُّهالَْحَسَن، وَالُْحَسْيَن أَْحبَْبُتُه، َوَمْن أَحَْبْبُتُه أََحبَُّه اللَُّه، َوَمْن أَْبَغَضُهَما أَبَْغْضُتُه، َوَمْن أَبَْغ
  .َسالَمةُ الِْعْجِليُّ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

ُودَ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن حَفْصٍ الدَّارِِميُّ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن َعلْقََمةَ الَْمازِنِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َدا -٥٩٨٦
لَُه قَُدامَةُ،  َجاَء اْبُن أُْخٍت ِلي ِمَن الَْباِدَيِة، ُيقَالُ:"َداُوُد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن َسالَمةَ الِْعجِْليِّ، قَالَ

ٍذ َعلَى أُِحبُّ أَنْ أَلْقَى َسلَْمانَ الْفَارِِسيَّ، فَأَُسلَِّم َعلَْيِه، فََخَرْجَنا فََوَجْدَناُه بِالَْمَداِئنِ، َوُهَو َيوَْمِئ: فَقَالَ ِلي اْبُن أُْخِتي
َيا أََبا َعْبدِ اللَِّه، َهذَا اْبُن أُْخٍت ِلي قَِدَم َعلَيَّ ِمَن : لَْيِه، قُلُْتِعْشرِيَن أَلْفًا، َوَوَجْدنَاُه َعلَى َسرِيرٍ َيُسفُّ خَْوصًا، فََسلَّْمَنا َع

ا أََحبَُّه اللَُّه، فََتَحدَّثَْن: َيْزُعُم أَنَُّه ُيِحبَُّك، قَالَ: َوَعلَْيِه السَّالُم َوَرْحَمةُ اللَِّه، قُلُْت: الْبَاِدَيِة فَأََحبَّ أَنْ ُيَسلَِّم َعلَْيَك، قَالَ
أَمَّا أَْصِلي َوِممَّْن أََنا فَأََنا َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َراَمُهرُْمَز، : َيا أََبا َعْبِد اللَِّه أَال ُتَحدِّثَُنا َعْن أَْصِلَك، َوِممَّْن أَْنَت؟ قَالَ: َوقُلَْنا لَُه

َوكُْنُت ِفي : كَاَنْت أُمُُّه ِمنَّا، فََنَزلَ ِفيَنا َواتََّخذَ ِفيَنا َديًْرا، قَالَكُنَّا قَْوًما َمُجوسًا، فَأََتاَنا َرُجلٌ َنْصرَانِيٌّ ِمْن أَْهلِ الْجَزِيَرِة 
َما : ، فَقُلُْت لَُه َيْومًاكُتَّابِ الْفَارِِسيَِّة، َوكَانَ ال َيزَالُ غُالٌم َمِعي ِفي الْكُتَّابِ َيجِيُء َمْضرُوًبا يَْبِكي، قَدْ ضََرَبُه أَبََواُه

  آِتي: وَِلَم َيْضرِبَانَِك؟ قَالَ: َيضْرُِبنِي أَبََواَي، قُلُْت: ُيْبكِيَك؟ قَالَ

فَاذَْهْب بِي َمَعَك، : َصاِحَب َهذَا الدَّيْرِ، فَإِذَا َعِلَما ذَِلكَ َضرََبانِي، وَأَْنَت لَْو أََتْيَتهُ َسِمْعَت ِمْنُه َحِديثًا َعجِيًبا، قُلُْت
فََحدَّثََنا بِأَحَادِيثَ َعَجبٍ، : الَْخلْقِ، َوَعْن َبْدِء َخلْقِ السََّماِء وَاَألْرضِ، َوَعنِ الَْجنَِّة َوالنَّارِ، قَالَ فَأََتْيَناُه فََحدَّثََنا َعْن َبْدِء

ا َرأَى ذَِلَك أَْهلُ الْقَْرَيةِ فَفَِطَن لََنا ِغلَْمانٌ ِمَن الْكُتَّابِ فََجَعلُوا َيجِيئُونَ َمعََنا، فَلَمَّ: َوكُْنُت أَْخَتِلُف إِلَْيِه َمَعُه، قَالَ: قَالَ
لَْيَك، وََنْحُن َيا َهذَا، إِنََّك قَْد َجاَوْرَتَنا فَلَْم َتَر ِمْن جِوَارَِنا إِال الَْحَسَن، وَإِنَّا َنَرى ِغلَْماَنَنا َيْخَتِلفُونَ إِ: أََتوُْه، فَقَالُوا لَُه

ال أَْسَتطِيُع : اْخُرْج َمِعي، قَالَ: نََعْم، فَقَالَ ِلذَِلَك الُْغالمِ الَِّذي كَانَ َيأِْتيِه: قَالَ َنخَاُف أَنْ تُفِْسدَُهْم َعلَْيَنا، اْخُرْج َعنَّا،
 لَكِنِّي أَخَْرُج َمَعَك، َوكُْنُت َيِتيًما ال أََب ِلي، فََخَرْجُت َمَعُه، فَأََخذَْنا جََبلَ: ذَاَك، َوقَْد َعِلْمَت ِشدَّةَ أََبَويَّ َعلَيَّ، قُلُْت

َيا : َنِصَبْينِ، فَقَالَ ِلي صَاحِبِي َرامَُهْرُمَز، فََجَعلَْنا َنْمِشي وَنَتَوكَّلُ، َوَنأْكُلُ ِمْن ثََمرِ الشََّجرِ، حَتَّى قَِدْمَنا الَْجزِيَرةَ، فَقَِدمَْنا
فَجِئَْنا إِلَيْهِْم َيْوَم اَألَحِد َوقَدِ اْجَتَمعُوا، فََسلَّمَ : اُهْم، قَالََسلَْمانُ إِنَّ َهُهَنا قَْوًما ُهْم ُعبَّاُد أَْهلِ اَألْرضِ، وَأََنا أُِحبُّ أَنْ أَلْقَ

كُْنُت ِفي إِْخَوانٍ ِلي ِمْن ِقَبلِ فَارَِس فََتَحدَّثَْنا َما : أَْيَن كَاَنْت غَْيبَُتَك؟ قَالَ: َعلَْيهِْم صَاِحبِي فََحيَّْوُه، وَبشُّوا بِِه، َوقَالُوا
  إِنََّك ال تُِطيُق َما ُيِطيُق: ال، َدْعنِي َمَع َهُؤالِء، قَالَ: قُْم َيا َسلَْمانُ اْنطَِلْق، فَقُلُْت: قَالَ ِلي صَاِحبِي َتَحدَّثَْنا، ثُمَّ



َتَرَك الُْملَْك َوَدَخلَ ِفي ِك، َهُؤالِء، َيُصوُمونَ اَألَحَد إِلَى اَألَحِد، َوال َيَناُمونَ َهذَا اللَّْيلَ، َوإِذَا ِفيهِْم َرُجلٌ ِمْن أَْبَناِء الُْملُو
فَلَمَّا أَْمَسْينَا، قَالَ : ِه، قَالَالِْعبَاَدِة، فَكُْنُت ِفيهِْم َحتَّى أَْمَسْينَا، فََجَعلُوا َيذَْهُبونَ وَاِحًدا وَاِحًدا إِلَى غَارِِه الَِّذي َيكُونُ ِفي

َهلُمَّ : ُخذْهُ أَْنَت، فَقَالَ ِلي: الُْغالُم، ال َتَضُعوُه ِلَيأُْخذَُه َرُجلٌ مِْنكُْم، فَقَالُواَما َهذَا : ذَِلَك الرَُّجلُ الَِّذي ِمْن أَْبَناِء الُْملُوِك
َيا َسلَْمانُ َهذَا ُخبٌْز، َوَهذَا أََدٌم فَكُلْ إِذَا غَرِثَْت، : َيا َسلَْمانُ، فَذََهَب بِي َمَعُه َحتَّى أََتى غَاَرُه الَِّذي َيكُونُ ِفيِه، فَقَالَ

، َولَْم َيْنظُْر إِلَيَّ، ُصْم إِذَا َنِشطَْت، َوَصلِّ َما َبَدا لََك، َوَنمْ إِذَا كَِسلَْت، ثُمَّ قَاَم ِفي َصالِتِه، فَلَْم ُيكَلِّْمنِي إِال ذَِلَكَو
: َنا إِلَى َمكَانِهُِم الَِّذي كَاُنوا َيْجَتِمُعونَ، قَالَفَأََخذَنِي الَْغمُّ تِلَْك السَّْبَعةَ أَيَّامٍ ال ُيكَلُِّمنِي أََحٌد، َحتَّى كَانَ اَألَحُد، فَذَهَْب

: ال َيلَْتقُونَ إِلَى ِمثِْلِه، قَالَ َوُهْم َيْجَتِمُعونَ كُلَّ أََحٍد ُيفِْطُرونَ ِفيِه، فََيلْقَى َبْعضُُهْم بَْعًضا، فَُيَسلِّمُ َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ، ثُمَّ
َهذَا خُْبٌز َوأََدٌم، فَكُلْ ِمْنُه إِذَا غَرِثَْت، َوُصمْ إِذَا َنِشطَْت، َوَصلِّ َما : فَقَالَ ِلي مِثْلَ َما قَالَ أَوَّلَ َمرٍَّةفََرَجْعَنا إِلَى َمنْزِِلنَا، 

اآلَخرِ، وأََخذَنِي غَمٌّ،  َبَدا لََك، َوَنْم إِذَا كَِسلَْت، ثُمَّ َدَخلَ ِفي َصالِتِه، فَلَْم َيلَْتِفتْ إِلَيَّ، وَلَْم ُيكَلِّمْنِي إِلَى اَألَحِد
  أَصْبُِر أََحَدْينِ أَْو ثَالثَةً، َولَمَّا كَانَ اَألَحُد َرَجْعَنا إِلَيْهِْم فَأَفْطَُروا وَاْجَتَمُعوا، فَقَالَ: َوَحدَّثُْت َنفِْسي بِالْفَِرارِ، فَقُلُْت

إِنَّا َنَخاُف أَنْ َيْحُدثَ بِكَ : ال َعْهدَ ِلي بِِه، قَالُوا: رِيُد إِلَى ذَِلَك؟ قَالََوَما ُت: إِنِّي أُرِيدُ َبْيَت الَْمقِْدسِ، فَقَالُوا لَُه: لَُهْم
ُنَساِفُر وَنلْقَى : ال َعْهَد ِلي بِِه، فَلَمَّا َسِمْعُتُه َيذْكُُر ذَِلَك فَرِْحُت، قُلُْت: َحَدثٌ فََيِلَيَك غَْيُرنَا، َوكُنَّا ُنِحبُّ أَنْ َنلَِيَك، قَالَ

َوُيصَلِّي اللَّْيلَ  اَس، فََيذَْهُب َعنِّي الَْغمُّ الَِّذي كُْنُت أَجُِد، فَخََرْجُت أََنا َوُهَو، َوكَانَ َيُصوُم ِمَن اَألَحدِ إِلَى اَألَحِد،النَّ
ى َبْيِت الَْمقِْدسِ، َوَعلَى الَْبابِ َرُجلٌ ُمقَْعٌد كُلَُّه، َوَيْمِشي النَّهَاَر، فَإِذَا َنزَلَْنا قَاَم ُيَصلِّي، فَلَْم َيَزلْ ذَِلَك َحتَّى اْنتََهْيَنا إِلَ

َما َمِعي َشْيٌء، فََدَخلَْنا َبْيَت الَْمقِْدسِ، فَلَمَّا َرآُه أَْهلُ َبْيِت الَْمقِْدسِ َبشُّوا إِلَْيِه، : اْعطِنِي، فَقَالَ: َيسْأَلُ النَّاَس، فَقَالَ
ي َهذَا فَاْستَْوصُوا بِِه، فَاْنطَلَقُوا بِي فَأَطَْعمُونِي خُْبًزا وَلَْحًما، وََدَخلَ ِفي الصَّالِة فَلَْم غُالِم: َواْستَْبَشرُوا بِِه، فَقَالَ لَُهْم

ظِّلُّ َمكَانَ َيا َسلَْمانُ إِنِّي أُرِيُد أَنْ أََضعَ رَأِْسي، فَإِذَا َبلَغَ ال: َيْنَصرِْف إِلَيَّ حَتَّى كَانَ َيْوُم اَألَحِد، ثُمَّ اْنَصَرَف، فَقَالَ ِلي
أَْيُت ِمنِ اجِْتهادِِه، َوَنَصبِِه، كَذَا َوكَذَا فَأَْيِقظْنِي، فََوَضعَ رَأَْسُه فََناَم، فََبلَغَ الظِّلُّ الَِّذي قَالَ، فَلَْم أُوِقظُْه َمأَْواةً ِممَّا َر

َبلَى، َولَِكْن إِنََّما : ذَا َبلَغَ الظِّلُّ كَذَا َوكَذَا فَأَْيِقظْنِي؟ قُلُْتإِ: َيا َسلَْمانُ، أَلَمْ أَكُْن قُلُْت لََك: فَاْسَتْيقَظَ َمذُْعوًرا، فَقَالَ
  وَْيَحَك َيا َسلَْمانُ إِنِّي أَكَْرهُ أَنْ َيفُوَتنِي َشْيٌء ِمَن الدَّْهرِ لَْم أَعَْملْ ِفيِه ِللَِّه: َمَنَعنِي َمأْوَاةٌ لَكَ ِلَما رَأَْيُت ِمْن َدأَبَِك، قَالَ

وََيكُونُ بَْعَد الَْيْومِ ِديٌن أَفَْضلُ ِمَن النَّْصرَانِيَّةِ؟ : َيا َسلَْمانُ اْعلَْم أَنَّ أَفَْضلَ ِدينَِنا الَْيْوَم النَّْصرَانِيَّةُ، قُلُْت: ، ثُمَّ قَالَ ِليَخيًْرا
الَْهِديَّةَ، َوال َيأْكُلُ الصََّدقَةَ، َبْيَن كَِتفَْيِه خَاَتُم النُُّبوَِّة،  نََعْم، يُوِشُك أَنْ ُيْبَعثَ َنبِيٌّ َيأْكُلُ: كَِلَمةٌ أُلِْقَيْت َعلَى ِلسَانِي، قَالَ

إِال  نََعْم، فَإِنَّهُ َنبِيٌّ ال َيأُْمُر إِال بَِحقٍّ، َوال َيقُولُ: َوإِنْ أََمرَنِي أَنْ أََدَع النَّْصرَانِيَّةَ؟ قَالَ: فَإِذَا أَْدَركَْتُه فَاتَّبِْعُه َوَصدِّقُْه، قُلُْت
قِْدسِ، فََمَرْرَنا َعلَى ذَِلَك الَْمقَْعِد، َحقًّا، وَاللَِّه لَْو أَْدَركُْتُه ثُمَّ أََمرَنِي أَنْ أَقََع ِفي النَّارِ لََوقَعُْتَها، ثُمَّ خََرْجَنا ِمْن َبْيِت الَْم

فَأَْعِطنِي َيَدَك، فَأََخذَُه بَِيِدِه، : َتفََت فَلَْم َيرَ َحْولَُه أََحًدا، قَالََدَخلَْت فَلَْم ُتْعطِنِي، َوَهذَا الُْخُروُج فَأَْعِطنِي، فَالْ: فَقَالَ لَُه
فَقَاَم َصحِيًحا سَوِيا، فَتََوجََّه َنْحَو أَْهِلِه، فَأَْتَبْعُتهُ َبصَرِي تََعجًُّبا ِممَّا رَأَْيُت، َوَخَرجَ صَاِحبِي : قُْم بِإِذْنِ اللَِّه، قَالَ: فَقَالَ
َوثَاقًا، فََتَداَولَنِي عَ الَْمْشَي، وََتبِْعُتُه فََتلَقَّانِي ُرفْقَةٌ ِمْن كَلْبٍ أَْعَراٌب، فََسبَْونِي، فََحَملُونِي َعلَى َبعِريٍ، وَشدُّونِي فَأَْسَر

َوِمنْ : ِئٍط لَُه ِمْن َنْخلٍ، فَكُْنُت ِفيِه، قَالَالْبَيَّاعُ َحتَّى َسقَطُْت إِلَى الَْمِديَنِة، فَاشَْترَانِي َرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ فََجَعلَنِي ِفي َحا
ا ِفي الُْخوصِ، وأَْسَتْنِفُق ثَمَّةَ َتَعلَّْمُت َعَملَ الُْخوصِ، أَْشَترِي ُخوًصا بِِدْرَهمٍ، فَأَْعَملُُه فَأَبِيُعُه بِِدْرَهَمْينِ، فَأَُردُّ ِدْرَهًم

  َوُهَو َيْومَِئٍذ أَِمٌري َعلَى ِعْشرِيَن أَلْفًا، ِدْرَهًما، أُِحبُّ أَنْ آكُلَ ِمْن َعَملِ َيِدي،



ثَْنا َما َشاَء اللَُّه أَنْ نَْمكُثَ، فَهَاَجرَ فََبلََغَنا َوَنْحُن بِالَْمِديَنِة أَنَّ َرُجال قَدْ َخَرجَ بَِمكَّةَ َيزُْعُم أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَْرَسلَُه، فََمكَ
َواللَِّه ُألَجرَِّبنَُّه، فَذََهْبُت إِلَى السُّوقِ، فَاْشتََرْيُت لَْحمَ َجُزورٍ بِِدْرَهمٍ ثُمَّ طََبْخُتُه، فََجَعلْتُ : فَقُلُْت إِلَيَْنا َوقَِدَم َعلَْيَنا،

َما َهِذِه، أََصَدقَةٌ أَْم َهِديَّةٌ؟ : قَْصَعةً ِمْن ثَرِيٍد، فَاْحَتَملُْتَها حَتَّى أََتْيُتُه بَِها َعلَى َعاِتِقي، َحتَّى َوَضْعتَُها َبْيَن َيَدْيِه، فَقَالَ
كُلُوا بِْسمِ اللَِّه، َوأَْمَسَك َولَمْ َيأْكُلْ، فََمكَثُْت أَيَّاًما، ثُمَّ اْشتََرْيُت لَْحًما أَْيًضا بِِدْرَهمٍ : َبلْ َصَدقَةٌ، فَقَالَ َألْصَحابِِه: قُلُْت

ال َبلْ َهِديَّةٌ، فَقَالَ : َما َهذِِه، َهِديَّةٌ أَمْ َصَدقَةٌ؟ قُلُْت: ُتُه بَِها فََوَضعُْتَها َبْيَن َيَدْيِه، فَقَالَفَأَْصَنُع ِمثْلَهَا، فَاْحَتَملُْتَها َحتَّى أََتْي
ظَْرُت فََرأَْيُت َبْيَن كَِتفَْيهِ َهذَا َواللَِّه َيأْكُلُ الَْهِديَّةَ، َوال َيأْكُلُ الصََّدقَةَ، فََن: كُلُوا بِْسمِ اللَِّه َوأَكَلَ َمعَُهْم، قُلُْت: أَْصحَابِِه

  ".َخاَتَم النُُّبوَِّة مِثْلَ بَْيَضِة الَْحَماَمِة فَأَْسلَْمُت
ال َخْيَر ِفيهِْم، َوكُْنُت أُِحبُُّهْم ُحبا َشِديًدا ِلَما : َيا َرُسولَ اللَِّه، أَيُّ قَْومٍ النَّصَاَرى؟ قَالَ: ثُمَّ قُلُْت لَُه ذَاتَ َيْومٍ -٥٩٨٧

ال خَْيَر ِفيهِْم َوال ِفيَمْن ُيِحبُُّهْم، : َيا َرُسولَ اللَِّه أَيُّ قَْومٍ النََّصاَرى؟ قَالَ: أَْيُت ِمنِ اْجتِهاِدِهْم، ثُمَّ إِنِّي سَأَلُْتُه َبْعدَ أَيَّامٍَر
لسَّرَاَيا، وَجرََّد السَّْيَف، فََسرِيَّةٌ َتْدُخلُ، َوَسرِيَّةٌ َتخُْرجُ وَذَاَك وَاللَِّه ِحَني َبَعثَ ا: فَأََنا َواللَِّه أُِحبُُّهْم، قَالَ: قُلُْت ِفي َنفِْسي

  ُيَحدَّثُ: َوالسَّْيُف َيقْطُُر، قُلُْت

ا َسلَْمانُ َي: ْومٍ، قَالَبَِي اآلنَ أَنِّي أََحبُُّهْم، فََيْبَعثُ إِلَيَّ فََيْضرَِب ُعنُِقي، فَقََعْدُت ِفي الْبَْيِت، فََجاَءنِي الرَُّسولُ ذَاَت َي
نََعْم حَتَّى : َهذَا وَاللَِّه الَِّذي كُْنُت أَْحذَُر، قُلُْت: َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قُلُْت: َمْن؟ قَالَ: أَجِْب، قُلُْت
نْ أَِفرَّ، فَاْنطَلََق بِي فَاْنَتهَْيُت إِلَْيِه، فَلَمَّا َرآنِي ال وَاللَِّه حَتَّى َتجِيَء، وَأََنا أَُحدِّثُ َنفِْسي أَنْ لَْو ذََهَب أَ: أَلَْحقََك، قَالَ
الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الْكَِتاَب ِمْن قَْبِلِه {: َيا َسلَْمانُ أَْبِشْر، فَقَْد فَرََّج اللَُّه َعْنَك، ثُمَّ َتال َعلَيَّ َهُؤالِء اآلَياِت: َتَبسََّم َوقَالَ ِلي
 ُيْؤَتْونَ أَْجرَُهْم َمرََّتْينِ إِذَا ُيْتلَى َعلَْيهِْم قَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّنا إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبِلِه ُمْسِلِمَني أُولَِئَكُهْم بِِه ُيْؤِمُنونَ َو

ذَا َسِمُعوا اللَّْغَو أعَْرُضوا َعْنُه، َوقَالُوا لََنا أَْعَمالَُنا بَِما َصَبرُوا وَيْدَرُءونَ بِالَْحَسَنةِ السَّيِّئَةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ، َوإِ
َيا َرسُولَ اللَِّه، وَالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ : قُلُْت] ٥٥ـ٥٢: القصص[}َولَكُْم أَْعَمالُكُْم َسالٌم َعلَْيكُْم ال َنْبتَِغي الَْجاِهلَِني

  .فَأََمرَنِي أَنْ أَقََع ِفي النَّارِ لََوقَْعُتهَا، إِنَُّه َنبِيٌّ ال َيقُولُ إِال َحقًّا، َوال َيأُْمرُ إِال بِالَْحقِّ لَوْ أَْدرَكُْتُه: لَقَْد َسِمْعُتُه َيقُولُ
  .أَُبو ُعثَْمانَ النَّْهِديُّ َعْن َسلَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه

  .َعاِصُم بن َسلَْمانَ اَألحَْولُ َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ
اٍث، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْمرٍو اَألشَْعِثيُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَي -٥٩٨٨

  َعاِصمٍ اَألحَْولِ، َعْن أَبِي

ثَالثَةٌ ال َيْنظُُر اللَُّه إِلَْيهِْم َيْومَ :"لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ ال: ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
  " .بَِيِمينِِه أَُشْيِمطٌ َزاٍن، َوعَاِئلٌ ُمْسَتكْبٌِر، َوَرُجلٌ جََعلَ اللََّه بَِضاَعةً، ال َيْشَترِي إِال بَِيِمينِِه، َوال يَبِيُع إِال: الِْقَيامَِة
َنةَ خَْمسٍ َنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن الِحقٍ الَْمَداِئنِيُّ أَُبو ُعثَْمانَ، َسَحدَّثَ -٥٩٨٩

َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ : َوثََمانَِني وِمائٍَة، َحدَّثََنا عَاِصٌم اَألْحَولُ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ
" الُْمْنكَرِ ِفي اآلِخَرِةإِنَّ أَْهلَ الَْمْعرُوِف ِفي الدُّْنَيا أَْهلُ الَْمْعرُوِف ِفي اآلِخَرِة، َوإِنَّ أَْهلَ الْمُْنكَرِ ِفي الدُّْنَيا أَْهلُ :"َوَسلََّم

.  
َبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي َرِحَمُه اللَُّه، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن الِحقٍ، َحدَّثََنا عَاِصٌم اَألحَْولُ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْن -٥٩٩٠

َمنْ :"اسَْتأْذََنِت الُْحمَّى َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لََها: َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ
فَأََتتُْهْم، فََجاُءوا إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه "اذَْهبِي إِلَى أَْهلِ قَُباَء:"أََنا الُْحمَّى أَْبرِي اللَّْحَم، وأَُمصُّ الدََّم، قَالَ: قَالَْت"أَْنِت؟



َما ِشئُْتْم، إِنْ :"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَِد اصْفَرَّْت ُوُجوُهُهْم، فََشكَُوا الُْحمَّى إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى ا
  .َبلْ َتَدُعَها َيا َرسُولَ اللَِّه : ، قَالُوا"َدَعْوُت اللََّه فََدفََعَها َعْنكُْم، َوإِنْ ِشئُْتْم َتَركُْتُموَها فَأَْسقَطَْت َبِقيَّةَ ذُُنوبِكُْم

  َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن -٥٩٩١

السَّالُم َعلَْيكُْم َيا َرُسولَ اللَِّه، : اَء َرُجلٌ فَسَلََّم َعلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََج: َسلَْمانَ، قَالَ
َوَعلَْيكَ :"اللَِّه، قَالَالسَّالُم َعلَْيَك َيا َرسُولَ اللَِّه َوَرْحَمةُ : ، ثُمَّ َجاَء آَخُر، فَقَالَ"َوَعلَْيَك السَّالُم َوَرْحَمةُ اللَِّه:"قَالَ

السَّالُم َعلَْيَك َيا َرسُولَ اللَِّه َوَرْحَمةُ اللَِّه وََبَركَاتُُه، فَقَالَ لَهُ : ، ثُمَّ َجاَء آَخُر، فَقَالَ"السَّالُم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه
َيا َرُسولَ اللَِّه، أََتاَك فُالنٌ وَفُالنٌ فََحيَْيَتُهَما بِأَفَْضلَ ِممَّا : الرَُّجلُ ، فَقَالَ"َوَعلَْيَك:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ِحيٍَّة، وَإِذَا حُيِّيُتمْ بَِت{: إِنََّك لَْن أَْو لَمْ َتَدْع شَْيئًا، قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:"َحيَّْيتَنِي؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  " .فََردَْدُت َعلَْيَك التَِّحيَّةَ] ٨٦: النساء[} فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها

َيى بن َزبَّانَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمَؤمَّلِ بن الصَّبَّاحِ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َيْح -٥٩٩٢
أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالزَّكاةِ : ثََنا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ، قَالََحدَّ

إِنَّ ُشَهَداَء أُمَِّتي إِذَنْ لَقَلِيلٌ، :"اللَِّه، قَالَ الَِّذي يُقَْتلُ ِفي َسبِيلِ: قَالُوا"َما تَُعدُّونَ الشَّهِيَد ِفيكُْم؟:"ثَالثَ ِمرَارٍ، فَقَالَ
 َشَهاَدةٌ، وَالسُّلُّ َشهَاَدةٌ، الْقَْتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َشَهاَدةٌ، وَالطَّاُعونُ َشهَاَدةٌ، وَالنُّفََساُء َشَهاَدةٌ، وَالَْحْرقُ َشَهاَدةٌ، َوالْغََرُق

  " .َوالَْبطُْن شََهاَدةٌ
  ثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُمَحدَّ -٥٩٩٣

َدلٌ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الَْوِليدِ الْعَْنَبرِيُّ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َيحَْيى بن زَبَّانَ، َحدَّثََنا مِْن
الَِّذي ُيقَْتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، : ، قَالُوا"َما َتُعدُّونَ الشَّهِيَد ِفيكُْم؟:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: َعْن َسلَْمانَ قَالَ

  ".ةٌ َشهَاَدإِنَّ ُشَهَداَء أُمَِّتي إِذَنْ لَقَلِيلٌ، الْقَْتلُ َشهَاَدةٌ، وَالطَّاُعونُ َشهَاَدةٌ، وَالَْبطُْن شََهاَدةٌ، َوالنُّفََساُء:"قَالَ
أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن  -٥٩٩٤

فََيأُْتونَ : َجَماجِمِ النَّاسِ، فَذَكََر الَْحِديثَ، قَالَُتعْطَى الشَّْمُس َيْوَم الِْقَياَمِة َحرَّ َعْشرِ ِسنَِني، ثُمَّ ُتْدَنى ِمْن : َسلَْمانَ، قَالَ
َيا َنبِيَّ اللَِّه، أَْنَت الَِّذي فَْتَح اللَُّه بَِك، َوغَفََر لََك َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما َتأَخََّر، : النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََيقُولُونَ

، فََيْخُرُج َيحُوُش النَّاَس، حَتَّى يَْنَتهِيَ إِلَى َبابِ الَْجنَِّة، "أََنا َصاحُِبكُْم:"ُن ِفيِه فَاْشفَْع لََنا إِلَى رَبَِّنا، فََيقُولَُوقَْد َتَرى َما َنْح
، فَُيفَْتُح لَُه، فََيجِيُء َحتَّى َيقُوَم َبْينَ ُمَحمٌَّد: َمْن َهذَا؟ فَُيقَالُ: فََيأُْخذُ بَِحلْقٍَة ِفي الَْبابِ ِمْن ذََهبٍ، فََيقَْرُع الْبَاَب، فَُيقَالُ

  " .اْرفَْع َرأَْسَك، َسلْ ُتْعطَُه، َواْشفَعْ ُتَشفَّْع، فَذَِلَك الَْمقَاُم الَْمْحُموُد: َيَديِ اللَِّه، فََيْسُجَد، فَُيَناِدي
ثََنا الْقَاِسُم بن َيزِيَد بن كُلَْيبٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّ -٥٩٩٥

  َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي

ال َتكُْن أَوَّلَ َمْن َيْدُخلُ السُّوَق، َوال آِخَر َمْن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ
  " .ُج ِمْنهَا، فَِفيَها بَاَض الشَّيْطَانُ وفَرََّخَيْخُر

َف الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن بندَارٍ اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن سَْهلِ بن َعْسكَرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُس -٥٩٩٦
َجاَء قَْوٌم إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ، قَالََحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ، َعْن 

َنَعْم، : قَالُوا"فَُتَصفُّوَنُه؟:"َنَعْم، فَقَالَ: قَالُوا"فَلَكُْم شََراٌب؟:"َنَعْم، قَالَ: قَالُوا"أَلَكُْم طََعاٌم؟:"َوَسلََّم، فَقَالَ لَُهْم



فَإِنَّ َمَعاَدُهَما كََمَعاِد الدُّْنَيا، َيقُوُم أََحدُكُْم إِلَى َخلِْف بَْيِتِه، فَُيْمِسُك َعلَى أَْنِفِه ِمْن :"نََعْم، قَالَ: قَالُوا"َبرِّدُوَنُه؟وَُت:"قَالَ
  " .َنْتنِِه

  .ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ
 إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ التَّْيِميِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ،َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن  -٥٩٩٧

، فَحَاَنِت الصَّالةُ إِذَا كَانَ الرَُّجلُ بِأَْرضِ ِقيٍّ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ، قَالَ
لَّى َخلْفَُه ِمْن ُجُنوِد اللَِّه َما ال ُيَرى فَلَْيَتَوضَّأْ، فَإِنْ لَْم َيجِْد َماًء فَلَْيَتَيمَّْم، فَإِنْ أَقَاَم َصلَّى َمَعُه َملَكَاُه، َوإِنْ أَذَّنَ َوأَقَاَم َص

  " .طََرفَاُه
، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َناِفعٍ اَألْرُسوِقيُّ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ بن َيْحَيى، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َجرِيرٍ الصُّورِيُّ -٥٩٩٨

  التَّيِْميِّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ َرِضَي

َوَسلََّم الَْمِديَنةَ َصَنْعُت طََعاًما، فَجِئْتُ بِِه النَّبِيَّ َصلَّى  لَمَّا قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ِفي إِْسالمِِه، قَالَ
، َولَْم َيأْكُلْ، ثُمَّ إِنِّي َرَجْعتُ َحتَّى "كُلُوا:"َصَدقَةٌ، فَقَالَ َألْصَحابِِه: قُلُْت"َما َهذَا َيا َسلَْمانُ؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  " .كُلُوا:"َهِديَّةٌ، فَضََرَب بَِيِدِه فَأَكَلَ، َوقَالَ َألْصحَابِِه: ، قُلُْت"َما َهذَا َيا َسلَْمانُ؟:"ْيُتُه بِِه، فَقَالََجَمْعُت طََعاًما فَأََت
أََنا ُمثْقَلٌ، ، فَقُْمُت َو"ال خَْيَر ِفيهِْم َوال ِفيَمْن أَحَبَُّهْم:"َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخبِْرنِي َعنِ النَّصَاَرى؟ قَالَ: قُلُْت -٥٩٩٩

تَِفيُض ِمَن {: ، َحتَّى َبلَغَ}لََتجَِدنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعَداَوةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَْيُهوُد وَالَِّذيَن أَْشَركُوا{: فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
َيا َسلَْمانُ إِنَّ أَْصحَاَبكَ :"لَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ِلي، فَأَْرَسلَ إِلَيَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع]٨٣ـ٨٢: املائدة[} الدَّْمعِ

  ".َهُؤالِء الَِّذيَن ذَكََر اللَُّه
ى، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َجرِيرٍ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َناِفعٍ اَألْرُسوِقيُّ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ بن َيْحَي -٦٠٠٠

إِنَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِميِّ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْبِد الَْغاِفرِ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ، قَالَالتَّْي
َنا ُمتُّ فَأَْحرِقُونِي، حَتَّى إِذَا صِْرُت فَْحًما إِذَا أَ: َرُجال ِممَّْن كَانَ قَْبلَكُْم َرغََسُه اللَُّه َماال َوَولًَدا، فَقَالَ َألْهِلِه

  لَِمَني، فَفََعلُوا ذَِلَك، فَأََمَر اللَُّهفَاْسَحقُونِي، ثُمَّ اذْرُونِي، فَإِنَّ َربِّي إِنْ َيقِْدْر َعلَيَّ ُيَعذِّْبنِي َعذَاًبا ال يَُعذُِّبُه أََحًدا ِمَن الْعَا

َخْشيَُتَك أَْي َربِّ، : َما َحَملََك َعلَى َما َصَنْعَت؟ قَالَ: ذَا ُهَو قَاِئمٌ َبْيَن َيَديِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، فَقَالََعزَّ َوَجلَّ بِِه فَُجمَِع، فَإِ
بن َيْحَيى، َعْن ُسلَْيَمانَ  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َناِفعٍ اَألْرُسوِقيُّ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ". فََغفََر لَُه

اذْرُوا نِصِْفي ِفي الَْبرِّ، :"َوقَالَالتَّيِْميِّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن َسلَْمانَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه، 
  " .َونِصِْفي ِفي الَْبحْرِ

مٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا َسْيُف بن هَاُرونَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَح -٦٠٠١
لََّم َعنِ الِْفَراِء َسأَلْتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ

ا الَْحاللُ َما أََحلَّ اللَُّه ِفي ِكتَابِِه، وَالَْحَراُم َما َحرََّم اللَُّه ِفي ِكَتابِِه، َوَما َسكََت َعْنُه فَُهَو ِممَّ:"َوالسَّْمنِ َوالُْجْبنِ، فَقَالَ
  " .َعفَا َعْنُه
َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا : ، َوَزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، قَاالَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ -٦٠٠٢

انَ النَّْهِديِّ، َعْن َسلَْمانَ أَْشَعُت بن أَْشَعَت السَّْعدانِيُّ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ، َعْن أَبِي ُعثَْم
إِنَّ الُْمْسِلمَ ُيَصلِّي َوَخطَاَياُه َمْرفُوَعةٌ َعلَى :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ الْفَارِِسيِّ



  " .اَياُهرَأِْسِه، كُلََّما َسَجَد َتَحاطَّْت، فََيفُْرغُ ِحنيَ َيفُْرغُ ِمْن َصالِتِه، َوقَْد َتحَاَتْت َخطَ
  َحدَّثَنَا -٦٠٠٣

دَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، أَُبو يَزِيدَ الْقََراطِيسيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبَراِهيَم اَألْزَرُق ح، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َح
إِنَّ اللََّه :"ي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحدَّثََنا ُمْعَتِمرُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِ: قَاال

  " .َخلََق ِمائَةَ َرْحَمٍة، َرْحَمةٌ ِمْنَها يََترَاَحُم بَِها َهذَا الَْخلُْق، َوِتْسَعةٌ َوِتْسُعونَ َيْوَم الِْقَيامَِة
وَب الَْعالُف، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعطَّاُر، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّ -٦٠٠٤

اللَِّه صَلَّى اللَّهُ  قَالَ َرسُولُ: أَُبو َعْبِد اللَِّه الَْبصْرِيُّ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّيِْميِّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ
  " .ِفي الَْجَماَعِة، وَالثَّرِيِد، َوالسُُّحورِ: الَْبَركَةُ ِفي ثَالثٍَة:"َعلَْيِه َوَسلََّم
ثََنا َحدَّثََنا سَِعيُد بن َيْعقُوَب الطَّالْقَانِيُّ، َحدَّ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب، َوُموَسى بن َهاُرونَ، قَاال -٦٠٠٥

لَْمانَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى َيحَْيى بن الضُّرَْيسِ، َحدَّثََنا أَُبو َمْوُدوٍد، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن َس
  " .الُْعُمرِ إِال الْبِرُّال يَُردُّ الْقََضاَء إِال الدَُّعاُء، َوال يَزِيُد ِفي :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفََرجِ، أََنا أَُبو َهمَّامٍ ُمَحمَُّد : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َوُموَسى بن َهاُرونَ، قَاال -٦٠٠٦
سُِئلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ : َمانَ، قَالَبن الزِّْبرِقَاِن، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلْ

  الْجََرادِ؟

  " .أَكْثَُر ُجنُوِد اللَِّه ِفي اَألْرضِ:"فَقَالَ
َحْمَدانَ الَْحَنِفيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفََرجِ ح، َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن  -٦٠٠٧

انَ َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ ُمَحمَُّد بن الزِّْبرِقَاِن، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْم: َجِميلُ بن الَْحَسنِ، قَاال
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لََيسَْتِحي ِمَن الَْعْبِد أَنْ َيْرفََع إِلَْيِه :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

  " .َيَدْيِه فََيُردَُّهَما خَاِئَبَتْينِ
ُسفَْيانَ بن َعْبِد اللَِّه بن َروَاَحةَ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الَْحارِِثيُّ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن -٦٠٠٨

ال َتكُْن أَوَّلَ َمْن َيْدُخلُ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ
  ".مَْرَبضُ الشَّْيطَاِن، َوبَِها َراَيتُُه: ، فَإِنََّها َمْعَركَةُ، أَْو قَالَالسُّوَق، َوال آِخَر َمْن َيْخُرُج ِمنَْها

َألنْ َيْمَتِلئَ َجْوُف أََحِدكُْم قَْيًحا، حَتَّى يَرَِيُه خَْيٌر :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسنَاِدِه، قَالَ -٦٠٠٩
  " .ْعرًاِمْن أَنْ َيْمَتِلئَ ِش

ذَْنٌب ال ُيْغفَُر، َوذَْنٌب ال ُيْتَرُك، َوذَْنبٌ ُيْغفَُر، فَأَمَّا :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسنَاِدِه قَالَ -٦٠١٠
َبْيَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َوأَمَّا الَِّذي ال يُْتَرُك فَظُلُْم الِْعَبادِ الَِّذي ال ُيْغفَُر فَالشِّْرُك بِاللَِّه، َوأَمَّا الَِّذي ُيْغفَُر، فَذَْنٌب َبْيَنُه َو

  " .َبْعضُُهْم بَْعًضا
  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثَنَا -٦٠١١

ثََنا ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَألْنَصارِيُّ، َحدَّ
رِبَاطُ َيْومٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َخْيٌر ِمَن الدُّنَْيا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، قَالَ

  " .أََحدِكُْم ِفي الَْجنَِّة َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَهاَوَما ِفيَها، َولَقَاُب قَْوسِ 



نَ التَّْيِميِّ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ الَْجارُوِديُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن َعْمرٍو الرََّباِليُّ، َحدَّثََنا زَِياٌد، َعْن ُسلَْيَما -٦٠١٢
ال َيْمَنَعنَّ نَِداُء بِاللٍ أََحَدكُْم ِمْن ُسُحورِِه، فَإِنََّما بِاللٌ :"النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ، َعنِ 

  " .ُيَؤذِّنُ ِليَُرجَِّع قَائَِمكُُم الَِّذي ِفي الصَّالِة، وَُيَنبَِّه نَاِئَمكُْم
ْخَرُم، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الصُّوِفيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْمرٍو اَألْشعَِثيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَأل -٦٠١٣

ال :"ِه َوَسلََّمأَنَّ بِالال قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي، ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ 
  " .َتْسبِقْنِي بِآِمَني

لَْيَمانُ التَّْيِميُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو، َوالَْبزَّاُر، َحدَّثََنا ُحَمْيُد بن الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعاِصمٍ، َحدَّثََنا ُس -٦٠١٤
وَاِحَدةٌ ِلي، َوَواِحَدةٌ : َيا اْبَن آَدَم ثَالثٌ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ: َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ

  :تَْعُبُدنِي ال ُتشْرُِك بِي َشْيئًا، َوأَمَّا الَِّتي لََك: لََك، َووَاِحَدةٌ َبيْنِي َوبَْيَنَك، أَمَّا الَِّتي ِلي

فَِمْنَك الدَُّعاُء وَالَْمْسأَلَةُ، : فَإِنْ أَغِْفْر فَأََنا الَْغفُوُر الرَِّحيُم، َوأَمَّا الَِّتي َبْينِي َوَبيَْنَك فََما َعِملَْت ِمْن َعَملٍ َجَزْيُتَك بِِه،
  " .َوَعلَيَّ االسِْتجَاَبةُ وَاِإلْعطَاُء

يُّ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ ُمَحمَُّد بن الزِّْبرِقَاِن، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُنوحٍ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن يَزِيدَ اَألهَْوازِ -٦٠١٥
َمْن أَكَلَ الطَِّني أََعانَ َعلَى :"َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  " .قَْتلِ َنفْسِِه
  .انِيُّ َعْن أَبِي ُعثَْمانَ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهثَابِتٌ الُْبَن
بٍِت، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن سَيَّارٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َزرْبِيٍّ، َعْن ثَا -٦٠١٦

َمْن تََوضَّأَ ِفي َبْيِتِه فَأَْحَسَن الُْوُضوَء، ثُمَّ أََتى الَْمْسجَِد، :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ، َعنِ النَّبِيِّ
  " .فَُهَو َزاِئرُ اللَِّه، َوَحقٌّ َعلَى الَْمُزورِ أَنْ ُيكْرَِم الزَّائَِر

ا أَْحَمُد بن أَشَْرَس الَْورَّاُق، َحدَّثََنا أَُبو جَابِرٍ ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََن -٦٠١٧
لَى َعْنُه، أَنَّ َرُجال َدَخلَ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي َجْعفَرٍ، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتعَا

  " .أَال َرُجلٌ َيَتَصدَُّق َعلَى َهذَا، فَُيَصلَِّي َمَعُه؟:"جَِد َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َصلَّى، فَقَالَالَْمْس
  .َعْن َسلَْمانَ، َسِعيٌد الُْجرَْيرِيُّ َعْن أَبِي ُعثَْمانَ 

  اِصُم بن َعِليٍّ،َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َع -٦٠١٨

إِذَا َتقَرَّبَ إِلَيَّ :"َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلّ: َحدَّثََنا إِْسَحاقُ اَألْزَرُق، َحدَّثََنا الْجَُريْرِيُّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ َرفََعُه، قَالَ
  " .ِذَراًعا َتقَرَّْبُت ِمْنُه َباًعا، وَإِذَا أَتَانِي يَْمِشي أََتْيُتُه َهرَْولَةً َعْبِدي ِشبًْرا َتقَرَّْبُت إِلَْيِه ِذَراًعا، َوإِذَا َتقَرََّب إِلَيَّ

َنا َشدَّاٌد أَُبو َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن ُمَجاِهٍد الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا الْمُْنِذُر بن الْوَِليِد الَْجاُروِديُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثَ -٦٠١٩
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : بِيُّ، َعنِ الُْجَريْرِيِّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَطَلَْحةَ الرَّاِس
قًّا َعلَى اللَِّه أَنْ َيَضَع ِفي أَْيِديهِمُ الَِّذي َما َرفََع قَْوٌم أَكُفَُّهْم إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َيسْأَلُوَنهُ َشْيئًا، إِال كَانَ َح:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  " .َسأَلُوُه
اَق َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا خَاِلُد بن ِخدَاشٍ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَح -٦٠٢٠

َحدَّثََنا َصاِلٌح الُْمرِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد الُْجرَْيرِيُّ، َعْن أَبِي : ةَ الُْجَمِحيُّ، قَاالالتُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمَعاوَِي
ُه َعلَْيِه للَّكََتَب َسلَْمانُ إِلَى أَبِي الدَّرَْداِء َيا أَِخي ِلَيكُنِ الَْمْسجُِد بَْيَتَك، فَإِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى ا: ُعثَْمانَ، قَالَ



َمةَ، الَْمْسجُِد َبْيُت كُلِّ َتِقيٍّ، َوقَْد َضِمَن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلَمْن كَانَ الَْمَساجُِد ُبُيوَتهُ الرَّْوَح، وَالرَّْح:"َوَسلََّم، َيقُولُ
  " .َوالَْجوَاَز َعلَى الصِّرَاِط

  .َعْن َسلَْمانَ،  َداُوُد بن أَبِي هِْنٍد َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، -٦٠٢١

 َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْنٍد، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َخلََق َيْوَم َخلََق السََّماوَاِت وَاَألْرَض ِمائَةَ َرْحَمٍة، :"لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَا: َعْنُه، قَالَ

ةُ َعلَى َولَِدهَا، َوالَْوْحشُ َبْعضَُها َعلَى كُلُّ َرْحَمٍة طَِباُق َما َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ، ِمْنَها َرْحَمةٌ َواِحَدةٌ ِفيَها َتْعِطفُ الَْواِلَد
  ".َبْعضٍ، وَأَخََّر ِتْسًعا وَِتْسِعَني إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة

َعْن ا َعمِّي، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َيْحَيى بن شُْعَبةَ اُألمَوِيُّ، َحدَّثََن -٦٠٢٢
َما :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

  ".َوَحقٌّ َعلَى الَْمُزورِ أَنْ ُيكْرَِم َزاِئَرُه ِمْن ُمْسِلمٍ َيَتَوضَّأُ فَُيْحِسُن ُوُضوَءُه، إِال كَانَ زَاِئَر اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ،
  .َعْونُ بن أَبِي َشدَّاٍد َعْن أَْبي ُعثَْمانَ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

، َعْن َعْوِن بن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َخلَُف بن ِهَشامٍ الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا ُعبَْيُس بن َمْيُموٍن -٦٠٢٣
َمْن غََدا إِلَى َصالةِ :"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َشدَّاٍد، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ

  " .ْبلِيَس، َوُهَو َمَع أَوَّلِ َمْن يَْغُدو َوآِخرِ َمْن َيرُوُحالصُّْبحِ أُْعِطَي ُرُبَع اِإلَمياِن، َوَمْن غََدا إِلَى السُّوقِ أُْعِطيَ رَاَيةَ إِ
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنَا -٦٠٢٤

: ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَإِبَْراهِيُم بن الَْحَسنِ الَْعالُف، َحدَّثََنا ُعَبْيسُ بن َمْيُموٍن، َعْن َعْوِن بن أَبِي َشدَّاٍد، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ
  " .إِنَّ اِإلْسالَم َبَدأَ غَرِيًبا، َوَسَيعُوُد غَرِيبًا:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َجْعفَُر بن َمْيُموٍن اَألْنَماِطيُّ َعْن أَبِي ُعثَْمانَ َعْن َسلَْمانَ
َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجْوهَرِيُّ، : رَّاُج، َوُمَحمَّدُ بن رَاِشٍد اَألْصَبهَانِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن كَاِملٍ السَّ -٦٠٢٥

ْيِه َوَسلََّم،  َصلَّى اللَُّه َعلََحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َحدَّثَنِي َجْعفَُر بن َمْيُموٍن، َسِمعَ أََبا ُعثَْمانَ ُيَحدِّثُ، َعْن َسلَْمانَ، َعنِ النَّبِيِّ
  " .إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لََيْسَتْحيِي إِذَا َرفَعَ الْعَْبُد َيَدْيِه أَنْ َيُردَُّهَما صِفًْرا ال َشْيَء ِفيهَِما:"قَالَ

  .أَُبو الَْعوَّامِ الَْجزَّاُر َعْن أَبِي ُعثَْمانَ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
ا بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى بن ُعَماَرةَ الدَّارُِع، َحدَّثََن َحدَّثََنا َعِليُّ -٦٠٢٦

ْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعنِ الْجََراِد؟ فَاِئٌد أَُبو الْعَوَّامِ الْجَزَّاُر، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن َسلَْمانَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  ".ذَاَك أَكْثَُر ُجُنودِ اللَِّه، ال آكُلُُه، َوال أَُحرُِّمُه:"فَقَالَ

  .الَْجْعُد أَُبو ُعثَْمانَ َعْن أَبِي ُعثَْمانَ َعْن َسلَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه
: دَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، َحدَّثََنا سَاِلمُ بن غَْيالنَ، قَالََحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َح -٦٠٢٧

  َحدَّثَنِي أَُبو ُعثَْمانَ النَّْهِديُّ، َعْن َسلَْمانَ: َسِمْعُت َجْعًدا أََبا ُعثَْمانَ، َيقُولُ

إِنَّ الُْمْسِلَم إِذَا لَِقَي أََخاُه الُْمْسِلَم فَأََخذَ بَِيِدهِ :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَالْفَارِِسيِّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، أَنّ النَّبِيَّ َص
اَنتْ ِفَر لَُهمَا، َولَْو كََتحَاتَّْت َعْنُهَما ذُُنوُبُهمَا، كََما َتَتَحاُت الَْوَرُق ِمَن الشََّجَرِة الْيَابَِسِة ِفي َيْومِ رِيحٍ َعاِصٍف، َوإِال غُ



  " .ذُُنوُبُهَما ِمثْلَ َزَبِد الَْبْحرِ
  .َعِليُّ بن َزْيِد بن ُجْدَعانَ َعْن أَبِي ُعثَْمانَ َعْن َسلَْمانَ

ثََنا َحجَّاجُ زِيزِ، َحدََّحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُحمَْيٍد الطَّوِيلُ ح، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع -٦٠٢٨
كُْنُت َمَع َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ : َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، قَالَ: بن الِْمْنهَالِ، قَاال

َوِلمَ : َسلْنِي ِلَم أَفَْعلُ َهذَا؟ فَقُلُْت: حَاتَّ َوَرقُُه، ثُمَّ قَالََتْحَت َشَجَرٍة، فَأََخذَ غُْصًنا ِمْن أَغَْصانَِها َيابًِسا فََهزَُّه َحتَّى َت
انَِها يَابًِسا، َهكَذَا فََعلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كُْنُت َمَعُه َتْحَت َشَجَرٍة، فَأََخذَ غُصًْنا ِمْن أَغَْص: َتفَْعلُُه؟ قَالَ
إِنَّ الُْمْسِلَم إِذَا :"َوِلَم َتفَْعلُُه؟ فَقَالَ: فَقُلُْت"أَال َتْسأَلُنِي ِلَم أَفَْعلُ َهذَا َيا َسلَْمانُ؟:"َحاتَّ َوَرقُُه، ثُمَّ قَالَفََهزَُّه َحتَّى َت

: ، ثُمَّ َتال َهِذِه اآليَةَ"ا الَْوَرُقَتَوضَّأَ، فَأَْحَسَن الُْوُضوَء، ثُمَّ َصلَّى الصَّلََواِت الَْخْمَس َتحَاتَّْت َخطَاَياُه، كََما َتحَاتَّ َهذَ
  ] .١١٤: هود[} اِكرِيَنأَِقمِ الصَّالةَ طََرفَيِ النََّهارِ َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك ِذكَْرى ِللذَّ{

  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيدُ بن -٦٠٢٩

َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ ُمَحمَّدُ بن : حَرِيشِ ح، َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر، َحدَّثََنا َحمِيلُ بن الَْحَسنِ الْعََتِكيُّ، قَاالالْ
لَْمانُ َصالةً، ثُمَّ قَاَم إِلَى غُْصنِ َصلَّى بنا َس: الزِّْبرِقَاِن، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعْن َعِليِّ بن زَْيٍد، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، قَالَ

َصلَّى بنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : ال، قَالَ: َتْدُرونَ ِلَم فََعلُْت َهذَا؟ قَالُوا: َشَجَرٍة يَابَِسٍة فََحرَّكََها فََتَحاتَّ َوَرقَُها، ثُمَّ قَالَ
إِنَّ الَْعْبَد إِذَا تََوضَّأَ فَأَْحَسنَ :"َجَرةٍ َيابَِسٍة فََحرَّكََها فََتحَاتَّ َوَرقُهَا، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم َصالةً، ثُمَّ قَاَم إِلَى غُْصنِ َش

  .، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث عَْبَدانَ"الُْوُضوَء، ثُمَّ َصلَّى فَأَْحَسَن الصَّالةَ َتحَاتَّْت ذُنُوُبُه كََما يََتَحاتُّ َوَرُق َهِذِه الشََّجرَِة
  .نُ بن ِغَياٍث َعْن أَبِي ُعثَْمانَ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهُعثَْما

 الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن إِْسحَاَق الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َحْمَزةَ -٦٠٣٠
َيجِيُء الرَُّجلُ َيْوَم :"ثََنا أَُبو ُعثَْمانَ، َعْن َسلَْمانَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُعثَْمانُ بن ِغَياٍث، َحدَّ

ْؤَخذُ ِمْن َحَسنَاِتِه فَُيْعطَى ُيالِْقَياَمِة ِمَن الَْحَسنَاِت بَِما َيظُنُّ أَنَُّه يَْنُجو بَِها، فَال يََزالُ َرُجلٌ َيجِيُء قَْد ظَلََمُه بَِمظْلََمٍة، فَ
 ِمْن َسيِّئَاِت الَْمظْلُومِ، الَْمظْلُوُم َحتَّى ال َيْبقَى لَُه َحَسَنةٌ، ثُمَّ َيجِيُء َمْن َيطْلُُبُه، َولَمْ َيْبَق ِمْن َحَسنَاِتِه َشْيٌء، فَيُْؤَخذُ

  " .فَُيوَضُع َعلَى َسيِّئَاِتِه
  بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي أَُبو الَْعالِء أَظُنُُّه يَزِيَد

  .اللَُّه َعْنُه
بن أَبِي الَْجْوِن،  َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد الطََّبرَانِيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُسلَْيَمانَ -٦٠٣١

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الِء، َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالََعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي الَْع
َمكْفََرةٌ لِلسَّيِّئَاِت، َوَمْنهَاةٌ َعلَْيكُْم بِقَِيامِ اللَّْيلِ، فَإِنَُّه دَأَُب الصَّاِلِحَني قَْبلَكُْم، وَمقُْرَبةٌ لَكُْم إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َو:"َوَسلََّم

  " .َعنِ اِإلثْمِ، َوَمطَْرَدةُ الدَّاِء َعنِ الَْجَسِد
  .أَُبو قُرَّةَ الْكِْنِديُّ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

يَم، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد الدَّاللُ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ُمخَوَّلُ بن إِْبَراِه -٦٠٣٢
اْحَتطَْبُت َحطَبًا، َوَصنََعُت طََعاًما، فَأََتْيُت بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : أَبِي قُرَّةَ الِْكْنِديِّ، َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ، قَالَ

َهِذِه ِمنْ : َولَْم َيأْكُلْ، قُلُْت"كُلُوا:"َصَدقَةٌ، فَقَالَ َألْصَحابِِه: قُلُْت"َما َهذَا؟:"َبْيَن َيَدْيِه، فَقَالَ َوكَانَ َيسًِريا، فََوَضْعُتُه
ُت فَاْحَتطَْبتُ َحطًَبا، َنَعْم، فَاْنطَلَقْ: هَبِي ِلي َيْوًما؟ قَالَْت: َعالَمِتِه، ثُمَّ َمكَثُْت َما َشاَء اللَُّه أَنْ أَْمكُثَ، ثُمَّ قُلُْت ِلَمْوالِتي



ْيَن أَْصَحابِِه، فََوَضْعُتُه َبْيَن َيَديِْه، فَبِْعُتُه بِأَكْثََر ِمْن ذَِلَك، َوَصَنْعُت طََعاًما، فَأََتْيُت بِِه النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َب
أَْشَهُد أَنَّكَ َرسُولُ اللَِّه، : ، فَقُلُْت"ُخذُوا بِْسمِ اللَِّه:"َوقَالَ َألْصحَابِِه َهِديَّةٌ، فََوَضَع َيَدُه،: قُلُْت"َما َهِذِه؟:"فَقَالَ
  ،"َوَما ذَاَك؟:"قَالَ

لَْجنَّةَ إِال َنفْسٌ ال َيْدُخلُ ا:"أََيْدُخلُ الَْجنَّةَ َيا َرُسولَ اللَِّه، فَإِنَُّه َحدَّثَنِي أَنَّكَ َنبِيٌّ؟ قَالَ: فََحدَّثُْت َعنِ الرَُّجلِ، ثُمَّ قُلُْت
  " .ُمْسِلَمةٌ

  .َعْمُرو بن أَبِي قُرَّةَ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
و بن قَْيسٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ بن قَُداَمةَ، َحدَّثََنا َعْمُر -٦٠٣٣
سٍ ِمْن كَانَ ُحذَْيفَةُ بِالَْمدَاِئنِ، َوكَانَ َيذْكُُر أَْشَياَء قَالََها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُألنَا: بن أَبِي قُرَّةَ، قَالََعْمرِو 

لَْمانَ، فََيذْكُُرونَ لَُه قَْولَ ُحذَْيفَةَ، فََيقُولُ أَْصحَابِِه ِفي الَْغَضبِ، فََيْنطَِلُق نَاٌس ِممَّْن َسِمَع ذَِلَك ِمْن ُحذَْيفَةَ، فَيَأُْتونَ َس
قَْد ذَكَرَْنا ذَِلَك ِلَسلَْمانَ، فََما َصدَّقََك َوال كَذََّبَك، : ُحذَْيفَةُ أَْعلَُم بَِما َيقُولُ، فََيْرجُِعونَ إِلَى ُحذَْيفَةَ، فََيقُولُونَ: َسلَْمانُ

َيا َسلَْمانُ َما َيْمَنُعكَ أَنْ ُتَصدِّقَنِي بَِما َسِمْعُت ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : قُبٍَّة لَُه، فَقَالَ فَأََتى ُحذَْيفَةُ َسلَْمانَ َوُهَو ِفي
ُألنَاسٍ ِمْن  إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْغَضُب، فََيقُولُ ِفي الَْغَضبِ: َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَقَالَ َسلَْمانُ

لٍ، َورِجَاال ُبْغضَ أَْصحَابِِه، َوَيمَْرُض فََيقُولُ ِفي الْمََرضِ ألَُناسٍ ِمْن أَْصَحابِِه، أََما تَْنَتهِي َحتَّى ُتورِثَ رِجَاال ُحبَّ رِجَا
أَيَُّما َرُجلٍ ِمْن :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخطََب، فَقَالَرِجَالٍ حَتَّى ُتوِقَع اخِْتالفًا َوفُْرقَةً، َولَقَْد َعِلْمَت أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى ال

  أُمَِّتي َسَبْبُتُه َسبَّةً، لَعَْنُتُه لَْعَنةً ِمْن غََضبِي، فَإِنََّما أََنا ِمْن وَلَِد آَدَم أَغَْضُب كَمَا

، َواللَِّه لََتْنتَهَِينَّ أَْو َألكُْتَبنَّ ِفيَك إِلَى ُعَمرَ "َعلَْيِه َصالةً َيْوَم الِْقَيامَِة َيْغَضُبونَ، َوإِنََّما بََعثَنِي اللَُّه َرْحَمةً ِللَْعالَِمَني، فَأَْجَعلَُها
  َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 

اِميُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا َجْعفَرُ بن أَْحَمدَ الشَّ -٦٠٣٤
قَالَ َسلَْمانُ َرِضَي : َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن ُعَمَر بن قَْيسٍ، َعْن َعْمرِو بن أَبِي قُرَّةَ، قَالَ: أَُبو كُرَْيبٍ، قَاال
َيا : َء َيقُولَُها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غََضبِِه َألقَْوامٍ، فَقُلُْتإِنَّ ُحذَْيفَةَ كَانَ ُيَحدِّثُ بِأَْشَيا: اللَُّه َتعَالَى َعْنُه

فَأَيَُّما َعْبٍد ِمْن أََنا ِمْن َولَِد آَدَم :"َمُحذَْيفَةُ لََتنَْتهَِينَّ أَْو َألكُْتَبنَّ ِفيَك إِلَى ُعَمَر، َوقَْد قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  " .أُمَِّتي لََعْنُتُه أَْو َسَبْبُتُه ِفي غَْيرِ كُْنهِِه فَأَْجَعلَُها َعلَْيِه َصالةً

  .أَْوُس بن َضْمَعجٍ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
اِملٍ، َوِعيَسى بن ُمَحمٍَّد السِّْمَسارُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، وَُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَ -٦٠٣٥

الَْعبَّاسِ، َعْن  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجْوهَرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْجبَّارِ بن: الَْواسِِطيُّ، قَالُوا
تَفَضُّلُكُمْ بِفَْضلِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :"َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَْوسِ بن َضْمَعجٍ، َعْن

  " .َعلَْيِه َوَسلََّم، َيْعنِي الْعََرَب، ال َنْنِكُح نَِساَءكُْم
  أَُبو َعْبِد اللَِّه الَْجدَِليُّ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه

  .َعْنُه
ن ُمسْهِرٍ، َعْن َنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْغفَّارِ بن َعْبِد اللَِّه الَْمْوِصِليُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بَحدَّثَ -٦٠٣٦

الْفَارِِسيِّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه،  أَبِي إِْسَماعِيلَ َيعْنِي بِْشًرا َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجَدِليِّ، َعْن َسلَْمانَ



اللَُّه َعلَْيِه  سُِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الُْجْبنِ، َوالسَّْمنِ، َوالْفَِراِء، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى: قَالَ
  ".الَْحَراُم َما َحرََّم اللَُّه ِفي الْقُْرآِن، َوَما َسكََت َعْنُه فَقَْد َعفَا َعْنُهالَْحاللُ َما أََحلَّ اللَُّه ِفي الْقُْرآِن، َو:"َوَسلََّم

  .َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ َعْن َسلَْمانَ
يِّ بن َزْيٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعِل -٦٠٣٧

عودانه، فبكى، َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َوُحمَْيٍد، َعْن ُمَورِّقٍ الِْعْجِليِّ، أَنَّ سَْعَد بن َماِلٍك، وَاْبَن َمْسُعوٍد دخال على سلمان ي
َعلَْيِه َوَسلََّم لَمْ َيْحفَظْهُ أََحٌد ِمنَّا، َعْهٌد َعهَِدُه إِلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ما يبكيك يا أبا عبد اهللا؟ قَالَ: فقاال
  " .فَنَظَُروا ِفي بَْيِتِه فَإِذَا إِكَاُف كَذَا َوكَذَا:"، قَالَ ُمَورٌِّق"ِلَيكُْن َبالغُ أََحِدكُْم، كََزادِ الرَّاِكبِ:"قَالَ

ُد بن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي الشََّوارِبِ، َحدَّثََنا َحكِيُم بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٦٠٣٨
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : ِحَزامٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن زَْيٍد، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن ُسلَْيَمانَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، قَالَ

  طََّر صَاِئًما ِفي َرَمَضانَ ِمْن كَْسبٍَمْن فَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َحاللٍ َصلَّْت َعلَْيِه الَْمالِئكَةُ
 بن قُرَّةَ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن َمْنَدِه اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ -٦٠٣٩

قَالَ َرُسولُ : رٍ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، قَالَالَْحَسنِ بن أَبِي َجعْفَ
كَةُ ِفي َساَعاتِ َشْهرِ َمْن فَطََّر صَاِئًما َعلَى طََعامٍ، َوشََرابٍ ِمْن َحاللٍ، َصلَّْت َعلَْيِه الَْمالِئ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  " .َرَمَضانَ، َوَصلَّى جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ
نِي ُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمَحمَّدٍ الْقَزَّاُز الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم بن غَاِلبٍ السُّلَِميُّ، َحدَّثَ -٦٠٤٠

ِعيِد بن الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه أَُبو َبكْرٍ الَْعْبِديُّ، َعْن إِْسَحاقَ بن ُيوُنَس بن َسْعٍد، َعْن ِهاللٍ الَْوزَّاِن، َعْن َسَعْبِد 
َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا :"َمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: الُْمسَيِّبِ، َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

ا َبلََغُه َعنِّي، فَأََنا ُمخاِصُمُه َيْوَم الِْقَياَمِة، فَلَْيَتَبوَّأْ َبيًْتا ِفي النَّارِ، َوَمْن َردَّ َحِديثًا َعنِّي، فَلَْيَتبَوَّأْ بَْيًتا ِفي النَّارِ، َوَمْن َردَّ َحِديثً
  " .اللَُّه أَْعلَُم: وَلَْم َتْعرِفُوُه، فَقُولُواَوإِذَا َبلََغكُْم َعنِّي َحِديثٌ 

  .أَُبو ُمْسِلمٍ مَْولَى َزْيدِ بن ُصوَحانَ َعْن َسلَْمانَ
: ، قَالُواَحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي، وَأَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ، وَُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن َسْوَرةَ الَْبْغَداِديُّ -٦٠٤١

  ثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن أَبِي الْفَُراِت، َعْن ُمَحمَِّد بن َزْيدٍ،َحدَّ

كُْنُت َمَع َسلَْمانَ فََرأَى َرُجال قَدْ أَْحَدثَ َوُهَو يُرِيدُ أَنْ : َعْن أَبِي شَُرْيحٍ، َعْن أَبِي ُمسِْلمٍ َمْولَى زَْيِد بن ُصوَحانَ، قَالَ
َرأَْيُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اْمَسْح َعلَْيهَِما، َوَعلَى ِعَماَمِتَك، َوقَالَ َسلَْمانُ: زَِع ُخفَّْيِه ِللُْوُضوِء، فَقَالَ َسلَْمانَُيْن

  " .يَْمَسُح َعلَى ِخمَارِِه َوخُفَّْيِه"َوَسلََّم
الْحَرِيشِ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعْن أَيُّوبَ السِّْخِتيَانِيِّ، َعْن َداُوَد بن  َحدَّثََنا َعْبَدانُ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن -٦٠٤٢

 كَانَ"أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"الْفَُراِت، َعْن ُمَحمَِّد بن زَْيٍد، َعْن أَبِي ُشرَْيحٍ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ، َعْن َسلَْمانَ،
  " .َيْمَسُح َعلَى الِْعَماَمِة وَالْخُفَّْينِ

ْيُب بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُشَع -٦٠٤٣
ي الْفُرَاِت الْكِْنِديِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َزْيٍد، َعْن أَبِي شُرَْيحٍ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن َداُوَد بن أَبِ

َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى "َنَعْم،: إِنَّكُْم لََتفَْعلُونَ بَِهذَا؟ قَالَ: أَنَُّه َرأَى َسلَْمانَ خََرَج ِمْن غَاِئٍط، فََمَسَح َعلَى ُخفَّيِْه، فَِقيلَ



  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ وَالِْعَماَمِة
َعْن َسِعيدِ بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالمِ بن حَْربٍ، -٦٠٤٤

َمَسَح َعلَى "أَبِي ُشرَْيحٍ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ، َعْن َسلَْمانَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن
  ".الُْخفَّْينِ َوالِْخمَارِ
  أَُبو الَْخلِيلِ َعْن

  .َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
ا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماِعيلَ النَّْهِديُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن حَُرْيٍث، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََن -٦٠٤٥

َسمَّْيُتُهَما، يَْعنِي :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َبْرذََعةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي الَْخلِيلِ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ
  " .لَْحَسَن وَالُْحَسْيَن، بِاْسمِ اْبَنْي هَاُرونَ َشبًَرا وُشبَْيًراا

  .أَُبو َعْمرٍو الَْبصْرِيُّ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
ُنَس، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن يُو -٦٠٤٦

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : اللَِّه بن ُعالثَةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن فَُراِفصَةَ، َعْن أَبِي ُعَمَر، َعْن َسلَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
  " .َعاَرَف ِمْنَها ائَْتلََف، َوَما َتَناكََر ِمْنَها اْخَتلََفاَألْروَاُح ُجُنوٌد ُمجَنََّدةٌ، فََما َت:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إِذَا ظََهَر الْقَْولُ، َوخُزِنَ الْعََملُ، وائَْتلَفَِت اَأللِْسَنةُ، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسنَاِدِه، قَالَ -٦٠٤٧
  " .كُلُّ ِذي َرِحمٍ َرِحَمُه، فَِعْنَد ذَِلَك لََعَنُهمُ اللَُّه، وأََصمَُّهْم، َوأَْعَمى أَْبصَارَُهْموَتَباغََضِت الْقُلُوُب، َوقَطََع 

  .أَُبو َراِشٍد َعْن َسلَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه
صَّفَّاُر، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُعبَْيَدةَ الدَّارِِسيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ بن َعْبِد اللَِّه ال -٦٠٤٨

سَأَلُْت َسلَْمانَ الْفَارِِسيَّ َعنِ التََّشهُِّد، : َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن الصَّلِْت، َعْن َعْمرِو بن َيزِيَد اَألْزِديِّ، َعْن أَبِي رَاِشٍد، قَالَ
  :فَقَالَ

فًا ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعلََّمنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم التََّشهَُّد َحْرأَُعلُِّمكُْم كََما َعلََّمنِيِه َرُس
كَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد التَّحِيَّاُت ِللَِّه، َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَر:"َحْرفًا

  " .َرُسولُُهاللَِّه الصَّاِلحَِني، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدهُ ال شَرِيَك لَُه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َو
  .الَْحارِثُ بن ُعَمْيَرةَ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

ثََنا َعْبدُ ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَ، َحدََّحدَّ -٦٠٤٩
الَْمَداِئَن، وَإِذَا أََنا بَِرُجلٍ اْنطَلَقُْت ِحَني أََتْيُت : اَألْعلَى بن أَبِي الُْمَساوِرِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ الَْحارِِث بن َعِمَريةَ، قَالَ

َمكَاَنَك َيا َعْبدَ اللَِّه، فَقُْمُت فَقُلُْت ِلَمْن : َعلَْيِه ِثَياٌب ُخلْقَانٌ، َوَمَعُه أَِدميٌ أَْحَمُر يَْعرِكُُه، فَالْتَفَتُّ فََنظََر إِلَيَّ، فَأَْوَمأَ بَِيِدِه
َهذَا َسلَْمانُ، فََدَخلَ بَْيَتُه فَلَبَِس ِثيَاًبا بِيَاضًا، ثُمَّ أَقَْبلَ وَأََخذَ بَِيِدي وَصافَحَنِي : َمْن َهذَا الرَُّجلُ؟ قَالُوا: كَانَ ِعْنِدي

ِدهِ لَقَدْ َبلَى، َوالَِّذي نَفِْسي بَِي: َيا أََبا َعْبِد اللَِّه، َما رَأَْيتُنِي ِفيَما َمَضى َوال رَأَيُْتَك َوال َعَرفَْتنِي، قَالَ: َوَساَءلَنِي، فَقُلُْت
َبلَى، فَقَالَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعَرَف ُروِحي ُروُحَك ِحَني َرأَيُْتَك، أَلَْسَت الْحَارِثَ بن َعِمَريةَ؟ فَقُلُْت

  َتَناكََر ِمْنَها ِفي اَألرَْواُح ُجُنوٌد ُمجَنََّدةٌ، فََما َتعَاَرَف ِمْنَها ِفي اللَِّه ائَْتلََف، َوَما:"َيقُولُ



  ".اللَِّه اْخَتلََف
  .َرُجلٌ ِمْن بين َعْبسٍ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ َعْن َعْبِد السَّالمِ بن حَْربٍ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ -٦٠٥٠
َيا أََخا بين عَْبسٍ اْنزِلْ، : كُْنتُ أَِسُري َمَع َسلَْمانَ َعلَى َشطِّ ِدْجلَةَ، فَقَالَ: تَرِيِّ، َعْن َرُجلٍ ِمْن بين َعْبسٍ، قَالَالَْبْخ

: ى أَنْ َيْنقَُص، قَالََما َعَس: قُلُْت: َما َنقَصَ َشرَاُبَك ِمْن ِدْجلَةَ؟ قَالَ: اْشَرْب فَشَرِْبُت، قَالَ: فَاْشَرْب فَشَرِْبُت، ثُمَّ قَالَ
أََتَرى َهذَا فََتَح لََنا؟ : اْركَْب فََمَررَْنا بِأَكْدَاسٍ ِمْن ِحْنطٍَة َوَشِعريٍ، فَقَالَ: فَإِنَّ الِْعلَْم كَذَِلَك يُْؤَخذُ ِمْنُه َوال َيْنقُُص، ثُّم قَالَ
وَلَكِنِّي أَْدرِي، َشرٌّ لََنا : ال أَْدرِي، قَالَ: ِلخَْيرٍ لََنا َوَشرٍّ لَُهْم؟ قُلُْت وقَتََّر َعلَى أَْصَحابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  " .َجلََّما َشبِعَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالثَةَ أَيَّامٍ ُمتََواِليٍَة، حَتَّى لَِحَق بِاللَِّه َعزَّ َو"َوَخْيٌر لَُهْم،
  .ْنِديُّ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَعِليٌم الِْك
أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن َبرَّةَ الصَّْنَعانِيُّ، وَالَْحَسُن بن َعْبِد اَألْعلَى التُّْرِسيُّ، قَاال -٦٠٥١

أَوَّلُ َهِذِه اُألمَّةِ :"اِدقٍ، َعْن َعِليمٍ، َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَالثَّْورِيُّ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي َص
  " .ُوُروًدا َعلَى نَبِيَِّها َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَوَّلَُها إِْسالًما َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ

  .ُه َعْنُهَحاِمَيةُ بن َرَبابٍ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَّ
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثَنَا -٦٠٥٢

َسِمْعُت َسلَْمانَ، : الََيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُنصَْيُر بن زِيَاٍد الطَّاِئيُّ، َعنِ الصَّلْتِ الدَّهَّاِن، َعْن َحاِمَيةَ بن َرَبابٍ، قَ
، قَالَ "الَِّذيَن ِفي الصََّواِمعِ: الرُّْهبانُ:"، قَالَ]٨٢: املائدة[} ذَِلكَ بِأَنَّ ِمنُْهْم ِقسِّيِسَني ورُْهباًنا{: َوُسِئلَ َعْن قَْوِلِه

  ] .٨٢: املائدة[} ذَِلَك بِأَنَّ ِمنُْهْم ِقسِّيِسَني وُرْهباًنا{": نََزلَْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"َسلَْمانُ
  .ُمَحمَُّد بن َعِديٍّ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

ةَ الرَّقِّيُّ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َيحَْيى اُألمَوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحْمَز -٦٠٥٣
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : رِميِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعِديٍّ، َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ، قَالَالَْخِليلِ بن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد الْكَ

هُ َتكْبًِريا، غََرَس اللَّهُ َمْن سَبََّح ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َتْسبِيَحةً، أَوْ َحِمَدُه َتْحمِيَدةً، أَْو َهلَّلَُه َتْهِليلَةً، أَْو كَبََّر:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
لَى ِمَن الَْعَسلِ، وَأَلَْيُن ِمَن لَُه بَِها َشجََرةً ِفي الَْجنَِّة، أَْصلَُها َياقُوتٌ أَْحَمُر، ُمكَلَّلَةٌ بِالدُّرِّ، طَلُْعَها كَثَْديِ األَْبكَارِ، أَْح

  " .الزُّْبِد
  .َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُشَرْحبِيلُ بن السِّْمِط الِْكْنِديُّ َعْن َسلَْمانَ

لَْمَعافِرِيُّ، أَنَّ َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَُبو شُرَْيحٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن شُرَْيحٍ ا -٦٠٥٤
َنافِعٍ، َعْن ُشَرْحبِيلِ بن السِّْمِط الْكِْنِديِّ، َعْن َسلَْمانَ  َعْبَد الْكَرِميِ بن الَْحارِِث، َحدَّثَُه َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ بن ُعقَْبةَ بن

  الَْخْيرِ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،

َجَرى َعلَْيِه ِمثْلُ ذَِلَك ِفي رَِباطُ َيْومٍ َولَْيلٍَة أَفَْضلُ ِمْن ِصَيامِ شَْهرٍ َوِقَياِمِه، َوَمْن َماَت ُمرَابِطًا ِفي َسبِيلِ اللَِّه، :"قَالَ
  " .الثََّوابِ، َوأُْجرَِي َعلَْيِه رِْزقُُه، َوأُوِمَن الْفَتَّانَ

وَسى بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن أَيُّوَب بن ُم -٦٠٥٥
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه : بن الَْعاصِ، َعْن َمكْحُولٍ الدَِّمشِْقيِّ، َعْن ُشَرْحبِيلِ بن السِّمِْط، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ َعْمرِو بن َسِعيِد

َمْن َماَت ُمرَابِطًا، جََرى رَِباطُ َيْومٍ وَلَْيلٍَة ِفي َسبِيلِ اللَِّه خَْيٌر ِمْن ِصَيامِ شَْهرٍ َوِقَياِمِه، َو:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ



ُه الَِّذي كَانَ َيعَْملُ، َوأُوِمَن الْفَتَّانَ   ".َعلَْيِه َعَملُ
أَْخبََرنِي ُمَعاوَِيةُ بن َيزِيَد بن : َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب بن َيحَْيى، َعْن َناِفعِ بن يَزِيَد، قَالَ -٦٠٥٦

السِّْمِط، أَنَُّه  َد اللَِّه بن الَْوِليِد مَْولَى الُْمِغَريِة، َحدَّثَهُ أَنَُّه َسِمعَ اْبَن أَبِي زَكَرِيَّا، ُيَحدِّثُ َعْن شَُرْحبِيلِ بنُشَرْحبِيلٍ، أَنَّ َعْب
َسِمْعُت َرسُولَ : ، قَالَ َسلَْمانُُمرَابِطٌ: َما لََك َعلَى َهذَا؟ قَالَ: َرأَى َسلَْمانَ الْفَارِِسيَّ َوُهَو ُمَرابِطٌ بِسَاِحلِ ِحْمصٍ، فَقَالَ

رِبَاطُ َيْومٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، كَِصَيامِ شَْهرٍ َوِقَياِمِه، َوَمْن َماَت ُمرَابِطًا، َجَرى َعلَْيِه :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ".َعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة َشهِيدًاَعَملُُه الَِّذي كَانَ َيْعَملُ، َوأُوِمَن الْفَتَّانَ، َوُيْب

  ِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِدَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ َعْمُرو بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْب -٦٠٥٧

َخَرْجُت أَْبَتِغي الدِّيَن : نَ، َعْن ُشَرْحبِيلِ بن السِّْمِط، َعْن َسلَْمانَ، قَالَالرَّْحَمنِ بن ثَابِتِ بن ثَْوَبانَ، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدا
، ]١٤٦: البقرة[} يَْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناَءُهْم{: فََوافَقُْت ِفي الرُّهْباِن َبقَاَيا أَْهلِ الِْكتَابِ، قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

فَْيِه َخاَتُم َهذَا َزَمانُ َنبِيٍّ قَدْ أَظَلَّ َيْخُرُج ِمْن أَْرضِ الْعََربِ لَُه َعالمَاٌت، ِمْن ذَِلكَ َشاَمةٌ ُمدَوََّرةٌ َبْيَن كَِت: َوكَاُنوا َيقُولُونَ
وا كُلَُّه، َورَأَْيُت الَْخاَتَم، فَشَهَِدتُ النُّبُوَِّة، فَلَِحقُْت بِأَْرضِ الَْعَربِ، وخرج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرأَْيُت َما قَالُ

رَِباطُ َيْومٍ وَلَْيلٍَة أَفَْضلُ ِمْن ِصَيامِ َشْهرٍ َوِقَياِمِه، قَاِئٌم ال :"أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، َوَسِمْعُتهُ َيقُولُ
  " .ُمَرابِطًا َجَرى َعلَْيِه كَصَاِلحِ َعَمِلِه َحتَّى ُيْبَعثَ، َوُوِقَي َعذَابَ الْقَْبرِ َيفُْتُر، َوَصاِئٌم ال ُيفِْطُر، َوإِنْ مَاَت

الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ َعْبدُ اللَِّه بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُزَراَرةَ  -٦٠٥٨
يِّ، َعْن عِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبدِ اللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن ُشَرْحبِيلِ بن السِّْمِط الِْكْنِدإِْسَما

َرُجلٌ تََرَك َعِقًبا صَاِلًحا َيْدُعو : ِتأَْرَبٌع ِمْن َعَملِ اَألْحَياِء َيْجرِي ِلَألمَْوا:"َسلَْمانَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
لٌ َعلََّم ِعلًْما فَُعِملَ بِِه ِمْن لَُه َيْتَبُعُه ُدَعاؤُُهْم، َوَرُجلٌ َتَصدََّق بَِصَدقٍَة َجارَِيٍة ِمْن َبْعِدِه لَُه أَْجُرَها َما َجَرتْ َبْعدَُه، َوَرُج

  َبْعِدِه لَُه مِثْلُ أَْجرِ َمْن َعِملَ بِِه ِمْن

  " .غَْيرِ أَنْ َيْنقَُص ِمْن أَْجرِ َمْن َعِملَ بِِه َشْيٌء
  .َعاِمُر بن َعْبِد اللَِّه َعْن َسلَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه

انٍِئ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َه -٦٠٥٩
َما ُيْجزُِعَك َيا أََبا : ِحَني َحَضَرُه الَْمْوُت َعَرفُوا ِفيِه بَْعَض الْجََزعِ، فَقَالُوا: َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َسلَْمانَ الَْخْيرِ، قَالَ

َيْحُزنُنِي : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فُُتوًحا ِعظَاًما؟ قَالََعْبِد اللَِّه، َوقَْد كَانَ لََك سَابِقَةٌ ِفي الْخَْيرِ، شَهِْدَت َمعَ َرسُولِ اللَِّه َص
، فَُهَو الَِّذي "ِلَيكِْف مِْنكُْم كََزاِد الرَّاِكبِ:"أَنَّ َحبِيَبَنا ُمحَمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني فَاَرقََنا َعهَِد إِلَْيَنا، فَقَالَ

  .لُ َسلَْمانَ فَكَانَ ِقيَمُتُه َخْمَسةَ َعَشَر ِدْرَهمًاأَحَْزنَنِي، فَُجِمَع َما
  .َعاِمُر بن َعِطيَّةَ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

مٍَّد بن ُمَح َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن َمْنَدِه اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْنَبَسةَ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا سَْعُد -٦٠٦٠
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : الَْورَّاُق، َحدَّثََنا ُموَسى الُْجهَنِيُّ، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ، َعْن َعاِمرِ بن َعِطيَّةَ، َعْن َسلَْمانَ، قَالَ

ِشبًَعا ِفي الدُّْنَيا، َيا َسلَْمانُ الدُّْنَيا ِسْجُن الُْمْؤِمنِ  إِنَّ أَطَْولَ النَّاسِ ُجوًعا َيْوَم الِْقَياَمِة أَكْثَرُُهْم:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  " .َوَجنَّةُ الْكَاِفرِ

  .أَُبو ُسَخْيلَةَ كويف َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه



سُّدِّيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َسِعيٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن إِْسحَاَق الَْوزِيُر اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُموَسى ال -٦٠٦١
  فَُضْيلِ بن

أََخذَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِد َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه : َمْرزُوقٍ، َعْن أَبِي ُسَخْيلَةَ، َعْن أَبِي ذَرٍّ، َوَعْن َسلَْمانَ، قَاال
وقُ ذَا أَوَّلُ َمْن آَمَن بِي، َوُهَو أَوَّلُ َمْن ُيصاِفُحنِي َيْوَم الِْقَيامَِة، َوَهذَا الصِّدِّيُق اَألكَْبُر، َوَهذَا فاُرإِنَّ َه:"َتَعالَى َعْنُه، فَقَالَ

  " .َهِذِه اُألمَِّة، ُيفَرَُّق َبْيَن الَْحقِّ َوالَْباِطلِ، َوَهذَا َيْعسُوُب الُْمْؤِمنَِني، َوالْمَالُ َيْعسُوُب الظَّاِلمِ
  .أَُبو اَألزَْهرِ مدين َعْن َسلَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه

َحدَّثََنا ُموَسى بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َمكِّيُّ بن إِبَْراهِيَم،  -٦٠٦٢
َمانَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرجَ َيُعوُد َرُجال ِمَن األَْنَصارِ، فَلَمَّا َدَخلَ ُعَبْيَدةَ، َعْن أَبِي اَألْزَهرِ، َعْن َسلْ
: ْنَك َمْشغُولٌ، فَقَالََيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَُّه َع: كَْيَف َتجُِدَك؟ فَلَْم ُيِحْر إِلَْيِه شَْيئًا، فَِقيلَ: َعلَْيِه َوَضَع َيَدُه َعلَى َجبِينِِه، فَقَالَ

فََرفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َخلُّوا َبيْنِي َوبَْيَنُه، فَخََرَج النَِّساُء ِمْن ِعْنِدِه، َوَتَركُوا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
أَجُِد َخْيرًا، َوقَْد : َيا فُالنُ َما َتجُِد؟ قَالَ: َحْيثُ كَاَنْت، ثُمَّ َناَدى َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه، َوأَشَاَر الَْمرِيُض أَنْ أَِعْد َيَدَك

: أَيُُّهَما أَقَْرُب ِمْنَك؟ قَالَ: َحضََرنِي اثَْنانِ أََحُدُهَما أَسَْوُد َواآلَخُر أَبَْيُض، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  فََمتِّْعنِي مِْنَك َيا َرُسولَ اللَِّه بَِدعَْوٍة، فَقَالَ: إِنَّ الْخَْيَر قَِليلٌ َوإِنَّ الشَّرَّ كَثٌِري، قَالَ :اَألْسَوُد، قَالَ

َما : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى "اللَُّهمَّ اغِْفرِ الْكَِثَري َوأَْنمِ الْقَِليلَ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أَيُّ َعَمِلَك : َخيًْرا بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي، الَْخْيُر َيْنُمو وَأََرى الشَّرَّ َيضَْمِحلُّ، َوقَِد اْسَتأَْخَر ِمنِّي اَألسَْوُد، قَالَ: َتَرى؟، قَالَ

اْسَمعْ َيا َسلَْمانُ َهلْ ُتْنِكُر مِنِّي : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُْنُت أَسِْقي الَْماَء، فَقَالَ َرُسولُ: كَانَ أَْملَُك بَِك؟ قَالَ
إِنِّي أَْعلَُم َما َيلْقَى، َما ِمْنهُ : َنَعْم بِأَبِي َوأُمِّي، قَدْ رَأَْيُتَك ِفي مََواِطَن فََما َرأَيُْتَك َعلَى ِمثْلِ َحاِلَك الَْيْوَم، قَالَ: َشْيئًا؟ قَالَ

  .ْرٌق إِال َوُهَو الَْمْوُت َعلَى ِحَدِتِه ِع
  .أَُبو الَْوقَّاصِ َعْن َسلَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه

، َحدَّثََنا َعِليُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن ُموَسى الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا ِمْهَرانُ بن أَبِي ُعَمَر -٦٠٦٣
َدَخلَ أَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر َرِضَي : َعْبِد اَألْعلَى، َعْن أَبِي النُّْعَماِن، َحدَّثَنِي أَُبو الَْوقَّاصِ، َحدَّثَنِي َسلَْمانُ الْفَارِِسيُّ، قَالَبن 

: ِمْن ِخاللِ الُْمَناِفقِ:"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرُسولُ اللَّ
، فََخَرَجا ِمْن ِعْنِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَما "إِذَا َحدَّثَ كَذََب، َوإِذَا َوَعدَ أَْخلََف، وَإِذَا ائُْتِمَن َخانَ

ِمْن :"َحِديثًا َسِمْعَناُه ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َما ِلي أََراكَُما ثَِقيلَْينِ؟ قَاال: ثَِقيالِن، فَلَِقيُتُهَما، فَقُلُْت
  إِذَا َحدَّثَ كَذََب، َوإِذَا: ِخاللِ الْمَُناِفقِ

لَِكنِّي َسأَْسأَلُُه، : ِهْبَنا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قُلُْت: أَفَال َسأَلُْتَماُه؟ قَالَ: قَالَ"َوَعَد أَْخلََف، َوإِذَا ائُْتِمَن َخانَ
لَِقَينِي أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َوُهَما ثَِقيالنِ ثُمَّ ذَكَْرُت َما قَاال، : فََدَخلُْت َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت

فَْسُه أَنَُّه َيكِْذُب، َحدَّثُْتُهَما وَلَْم أََضْعُه َعلَى الْمَْوِضعِ الَِّذي َيَضعَانِِه، وَلَِكنَّ الُْمَناِفَق إِذَا َحدَّثَ َوُهَو ُيَحدِّثُ َن قَْد:"فَقَالَ
  " .أَنَُّه َيُخونَُوإِذَا َوَعَد َوُهَو ُيَحدِّثُ نَفَْسُه أَنَّهُ ُيْخِلُف، َوإِذَا ائُْتِمَن َوُهَو ُيَحدِّثُ َنفَْسُه 

  .َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْسُعوٍد َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
ا الُْحَسْيُن بن َحدَّثََنا ُعَبْيٌد الِْعْجلُ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن سَِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََن -٦٠٦٤



نََهاَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنَتكَلََّف ِللضَّْيِف :"ْبِد الرَّْحَمنِ بن َمْسُعوٍد، َعْن َسلَْمانَ، قَالَالرَّمَّاسِ، َعْن َع
  " .َما لَْيَس ِعْنَدَنا

  .الْقَاِسُم أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
ي َعْبدِ أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا سَُوْيدُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن أَبِ َحدَّثََنا -٦٠٦٥

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َسِمْعُت َرسُولَ: قَالَ َسلَْمانُ الْفَارِِسيُّ: اللَِّه النَّْجرَانِيِّ، َعنِ الْقَاِسمِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ
  ".إِذَا زَاَر أََحدُكُْم أََخاُه فَأَلْقَى لَُه َشيْئًا َيِقيِه ِمَن التُّرَابِ، َوقَاُه اللَُّه َعذَابَ النَّارِ:"َيقُولُ

  .َعْبُد اللَِّه بن َوِديَعةَ َعْن َسلَْمانَ
  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس -٦٠٦٦

حَّاِك بن سْفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ثَابٍِت ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد اللَِّه، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعنِ الضَّبن الْفَْضلِ اَأل
ُر، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ُعثَْمانَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َوِديعَةَ، َحدَّثَنِي َسلَْمانُ الَْخْي

ْيَن اثَْنْينِ، َمنِ اغَْتَسلَ َيْوَم الُْجُمَعِة َوَحسََّن غُْسلَُه، ثُمَّ َمسَّ ِمْن ِطيبٍ، َولَبَِس ِمْن ِثيَابِِه، ثُمَّ لَْم يُفَرِّقْ َب:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  " .اُم أَْنَصَت ثُمَّ اْسَتمََع، غُِفَر لَُه َما َبْيَنُه وََبْيَن الُْجُمَعِة اُألْخَرىفََصلَّى َما كُِتَب لَُه، فَإِذَا َخَرجَ اِإلَم

 أَبِي ذِئْبٍ، َعْن َسِعيدٍ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َشَباَبةُ بن سَوَّارٍ، َحدَّثََنا اْبُن -٦٠٦٧
ال َيغَْتِسلُ :"ِه َوَسلََّم، قَالَبُرِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َوِديعَةَ، َعْن َسلَْمانَ الَْخْيرِ، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيالَْمقْ

ِه، أَْو َيَمسُّ ِطيًبا ِمْن َبْيِتِه، ثُمَّ رَاَح وَلَْم ُيفَرِّْق َبْينَ َرُجلٌ َيْوَم الُْجُمَعِة، وََيَتطَهَُّر بَِما اْسَتطَاَع ِمْن طُُهورِِه، وََيْدِهُن ِمْن ُدْهنِ
  ".ُمَعِة اُألخَْرىاثَْنْينِ، ثُمَّ َصلَّى َما كُِتَب لَُه، ثُمَّ أَْنَصَت إِذَا َتكَلََّم اِإلَماُم إِال غُِفَر لَُه َما َبْيَنُه َوَبْيَن الُْج

  .لْفَارِِسيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَعطَاُء بن َيَسارٍ َعْن َسلَْمانَ ا
َمنِ بن زَِياِد بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعْن ُعَبْيِد الرَّْح -٦٠٦٨

  قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: أَنَْعَم، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ، قَالَ

بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ، َهذَا ِكتَاٌب ِمَن اللَِّه لِفُالِن بن فُالِن، أَْدِخلُوُه َجنَّةً : ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ أََحدٌ إِال بِجََوازٍ:"َوَسلََّم
  " .َعاِلَيةً قُطُوفَُها َدانَِيةً

  بن َعاِمرٍ الضَّبِّيُّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْهَسلَْمانُ 
  .كَانَ َيْنزِلُ الَْبْصَرةَ َوبَِها َماَت

يَن، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن َحفَْصةَ بنتِ ِسريِ -٦٠٦٩
إِذَا أَفْطََر أََحدُكُْم، فَلُْيفِْطْر بَِتمْرٍ، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لَْمانَ بن َعاِمرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَالرََّبابِ، َعْن َس

َبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدَّ". فَإِنْ لَْم َيجِْد، فَلُْيفِْطْر بَِماٍء، فَإِنَّ الَْماَء طَُهوٌر
  .ِه َوَسلََّم ِمثْلَُه َعاِصمٍ، َعْن أُمِّ الُْهذَْيلِ، َعنِ الرَّبَابِ، َعْن َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ الضَّبِّيِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َحفَْصةَ بنتِ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا  -٦٠٧٠
إِذَا أَفْطََر أََحدُكُْم، :"ِسريِيَن، َعنِ الرَّبَابِ، َعْن َعمَِّها َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".ْر َعلَى َتْمرٍ، فَإِنْ لَْم َيجِْد فَلَْيشَْرْب َماًء، فَإِنَُّه طَُهوٌرفَلُْيفِْط
ارِ، َعْن َعاِصمٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الُْمخَْت -٦٠٧١

  قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى: ةُ بنُت سِريِيَن، َعنِ الرََّبابِ، َعْن َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَاَألْحَولِ، َحدَّثَتْنِي َحفَْص



  ".طَُهوٌر إِذَا أَفْطََر أََحُدكُْم فَلُْيفِْطْر َعلَى َتْمرٍ إِنْ َوَجَد، فَإِنْ لَمْ َيجِْد فََعلَى الَْماِء، فَإِنَّ الَْماَء:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لِ، َعْن َحفَْصةَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َزْيٍد، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْو -٦٠٧٢

إِذَا أَفْطََر أََحدُكُْم، :"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ا: بنِت سِريِيَن، َعنِ الرََّبابِ، َعْن َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".فَلُْيفِْطْر َعلَى َتْمرٍ، فَإِنْ لَْم َيجِْد فََعلَى َماٍء، فَإِنَُّه طَُهوٌر

َصةَ بنتِ ْحَولِ، َعْن َحفَْحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعاِصمٍ اَأل -٦٠٧٣
َمْن َوَجدَ َتْمًرا، فَلُْيفِْطْر َعلَْيِه، َوَمْن لَْم َيجِدْ َتْمًرا، :"ِسريِيَن، َعْن َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  .رََّباَب، وَلَْم َيذْكُْر ُشْعَبةُ ال"فَلُْيفِْطْر َعلَى َماٍء، فَإِنَّ الَْماَء طَُهوٌر
ِسريِيَن،  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َحفَْصةَ بنِت -٦٠٧٤

الُْغالمِ َعِقيقَُتُه، فَأَهْرِيقُوا َعْنُه َدًما،  َمَع:"َعنِ الرَّبَابِ، َعْن َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  " .َوأَِميطُوا َعْنُه اَألذَى

يَن، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن َحفَْصةَ بنتِ ِسريِ -٦٠٧٥
َمَع الُْغالمِ َعِقيقَُتُه، فَأَهْرِيقُوا َعْنهُ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اِمرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَالرََّبابِ، َعْن َسلَْمانَ بن َع

  َدًما، َوأَِميطُوا

رٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن َحفَْصةَ بنتِ ِسريِيَن، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَم". َعْنُه اَألذَى
  .َعْن َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

بن َسلََمةَ، َعْن ُيوُنَس، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا َحمَّاُد  -٦٠٧٦
ِفي :"َوَسلََّم قَالََوَحبِيبِ بن الشَّهِيِد، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  ".الُْغالمِ َعِقيقَُتُه، فَأَْهرِيقُوا َعْنُه َدًما، َوأَِميطُوا َعْنُه األَذَى
، َوَحبِيٌب، َويُوُنُس، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعاِئَشةَ، أََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، أََنا قََتادَةُ -٦٠٧٧

الُْغالُم ُمرَْتَهٌن :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََوأَيُّوُب، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ الضَّبِّيِّ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ
  ".بَِعِقيقَِتِه، فَأَهْرِيقُوا َعْنُه الدََّم، َوأَِميطُوا َعْنُه اَألذَى

بن ِهاللٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الَْوِليدِ الْعَْنَبرِيُّ، َحدَّثََنا َحبَّانُ -٦٠٧٨
 بن سِريِيَن، َعْن َسلََمةَ، َحدَّثََنا أَيُّوُب، َوقَتَاَدةُ، َويُوُنسُ بن ُعَبْيٍد، َوِهَشاُم بن َحسَّانَ، َوَيحَْيى بن َعِتيقٍ، َعْن ُمَحمَِّد

ِفي الُْغالمِ َعِقيقَُتُه، فَأَْهرِيقُوا َعْنُه الدََّم، َوأَِميطُوا :"ِه َوَسلََّم، قَالََسلَْمانَ بن َعاِمرٍ الضَّبِّيِّ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".َعْنُه اَألذَى
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا َسالُم -٦٠٧٩

َمعَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَحمٍَّد، َعْن َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَبن أَبِي املُِطيعٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن 
  ".الُْغالمِ َعِقيقَُتُه، فَأَْهرِيقُوا َعْنُه الدََّم، َوأَِميطُوا َعْنُه اَألذَى

دَّثََنا َحبَّانُ بن ِهاللٍ، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن َمْخلٍَد، أََنا أَُبو َهمَّامٍ الْخَارِِكيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َح -٦٠٨٠
ي َسِمْعُت َجدِّ: َتةُ، قَالَْتَحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن الَْواِصلِ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا أَُبو َنَعاَمةَ الَْعَدوِيُّ، َحدَّثَتْنِي خَالَِتي ُصَمْي

كُلُّ َمْولُوٍد مُْرَتَهٌن بَِعِقيقَتِِه، فَأَْهرِيقُوا َعْنُه َدمًا، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ الضَّبِّيَّ، قَالَ
  ".َوأَِميطُوا َعْنُه اَألذَى



َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، وَِهَشامٍ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا -٦٠٨١
الصََّدقَةُ َعلَى :"َوَحبِيبٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  " .ِصلَةٌالْقََراَبةِ َصَدقَةٌ َو
بٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُنوُح بن أََنسٍ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا الصَّبَّاحُ بن ُمحَارِ -٦٠٨٢

َصَدقَةُ الِْمْسِكنيِ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَأَْشَعثُ بن َعْبدِ الَْمِلِك، َعنِ اْبنِ سِريِيَن، َعْن َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ
  " .َصَدقَةٌ َوَرِحٌم َمْحُنوٌّ: َصَدقَةٌ، وَِلِذي َرِحمٍ اثَْناِن

يَن، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيحَْيى، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِ -٦٠٨٣
  َسلَْمانَ

َصَدقَُتَك َعلَى الُْمسِْلمِ َصَدقَةٌ، َوَعلَى ِذي :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: بن َعاِمرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ
  ".َصَدقَةٌ َوِصلَةٌ: الرَِّحمِ ِثْنَتاِن

َنا ُحَمْيدُ بن َمْسُعوٍد الشَّاِميُّ، َحدَّثََنا ُزَهْيرُ بن ُهَنْيَدةَ أَُبو الذَّيَّالِ الَْعَدوِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثَ -٦٠٨٤
ولُ قَالَ َرُس: َعاِمرٍ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َنَعاَمةَ الَْعدَوِيُّ، َعْن َحفَْصةَ بنتِ ِسريِيَن، َعْن أُمِّ الرَّاِئحِ بنِت ُصلَْيعٍ، َعْن َسلَْمانَ بن 

". َصَدقَةٌ َوِصلَةٌ: َصَدقَُتَك َعلَى الِْمْسِكنيِ َصَدقَةٌ، َوَصَدقَُتَك َعلَى ِذي الرَِّحمِ َصَدقََتاِن:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ا غَاِلُب بن قُرَّانَ الَْعْنَبرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحدَّثََنا َخلَُف بن ُعَبْيدِ اللَِّه الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََن

بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ِعيَسى أَُبو َنَعاَمةَ، َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ الرَّاِئحِ بنِت ُصلَْيعٍ، َعْن َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّ
  .َوَسلََّم ِمثْلَُه
ثََنا حَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن ُموَسى الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن َعْبِد الَْجبَّارِ، َحدََّحدَّثََنا أَ -٦٠٨٥

قَالَ : َعاِمرٍ، قَالَ ُسوَْيٌد أَُبو َحاِتمٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َحفَْصةَ بنتِ ِسريِيَن، َعْن أُمِّ الرَّاِئحِ بنِت ُصلَْيعٍ، َعْن َسلَْمانَ بن
  ".ِذي الرَِّحمِ، َصَدقََتاِن، َوَعلَى الِْمْسِكنيِ َصَدقَةٌ: الصََّدقَةُ َعلَى الْقَرِيبِ، أَْو قَالَ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

نُ، َعْن َعاِصمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َحفَْصةَ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيا -٦٠٨٦
  الرَّاِئحِ، َعْن

َصَدقَةٌ : الصََّدقَةُ َعلَى الِْمْسِكنيِ َصَدقَةٌ، َوَعلَى ِذي الرَِّحمِ اثَْنَتاِن:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلَْمانَ، قَالَ
  ".َوِصلَةٌ
بنِت ِسريِيَن،  ثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن، َعْن َحفَْصةََحدَّ -٦٠٨٧

إِنَّ الصََّدقَةَ َعلَى :"َم، قَالََعْن أُمِّ الرَّاِئحِ بنِت ُصلَْيعٍ، َعْن َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".َصَدقَةٌ َوِصلَةٌ: الِْمْسِكنيِ َصَدقَةٌ، َوإِنََّها َعلَى ِذي الرَِّحمِ اثَْنَتاِن

بنِت سِريِيَن،  ةََحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعنِ اْبنِ َعْوٍن، َعْن َحفَْص -٦٠٨٨
الصََّدقَةُ َعلَى الِْمْسِكنيِ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أُمِّ الرَّاِئحِ بنِت ُصلَْيعٍ، َعْن َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

  ".َصَدقَةٌ َوِصلَةٌ: َصَدقَةٌ، َوَعلَى ِذي الْقََراَبِة اثْنََتاِن
بَّاسٍ َنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ح، َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعَحدَّثَ -٦٠٨٩

الَْعدَوِيُّ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن َعْبِد  اَألْخَرُم اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمٍَّد الدُّورِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َحدَّثََنا َنَعاَمةُ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ أَبِي كَانَ : أََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: الْعَزِيزِ، َعْن َسلَْمانَ بن َعاِمرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ



، "َعلَيَّ بِالشَّْيخِ:"ال، فَلَمَّا َولَّْيُت، قَالَ: قَالَ"َولَمْ ُيْدرِِك اِإلْسالَم؟:"مَِّة، قَالََيِصلُ الرَِّحَم، َوَيقْرِي الضَّْيَف، وَيِفي بِالذِّ
  َيكُونُ ذَِلَك ِفي َعِقبِكَ،:"قَالَ

  " .فَلَْن َيِذلُّوا أََبًدا، َولَْن َيفْقُرُوا أََبًدا
  .َسلَْمانُ بن َخاِلٍد الْخَُزاِعيُّ

َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن : بن الْمُثَنَّى، َوأَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ، قَاالَحدَّثََنا ُمَعاذُ  -٦٠٩٠
أَنَُّهْم عَاُبوا َصلَّْيُت فَاْستََرْحُت، فَكَ: ِمْسَعرِ بن ِكَدامٍ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن َسلَْمانَ بن َخاِلٍد، أَُراُه ِمْن ُخَزاَعةَ، قَالَ

  " .َيا بِاللُ أَِقمِ الصَّالةَ أَرِْحَنا:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: ذَِلَك َعلَْيِه، فَقَالَ
َماِليُّ ثَابُِت بن أَبِي َصِفيَّةَ، َحدَّثَنِي َساِلُم بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ الثُّ ٦٠٩١

اْنطَلَقُْت َمَع أَبِي إِلَى صِْهرٍ لََنا ِمْن أَسْلََم، ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ : أَبِي الَْجْعِد، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْحَنِفيَِّة، قَالَ
، "أَرِْحَنا بَِها َيا بِاللُ الصَّالةَ:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َم، فََسِمْعُتُه َيقُولَُصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه : ُيَحدِّثُُهْمأََسِمْعَت ذَا ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فََغِضَب َوأَقَْبلَ َعلَى الْقَْومِ : قُلُْت: قَالَ
إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمرَنِي : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ َرُجال إِلَى َحيٍّ ِمَن الَْعَربِ، فَلَمَّا أََتاُهْم، قَالَ

َسْمًعا َوطَاَعةً َألْمرِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوبََعثُوا َرُجال إِلَى : واأَنْ أَْحكَُم ِفي نِسَاِئكُْم بَِما شِئُْت، فَقَالُ
  :إِنَّ فُالًنا َجاَءَنا، فَقَالَ: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُوا

رَنِي أَنْ أَْحكَُم ِفي نِسَاِئكُْم بَِما ِشئُْت، فَإِنْ كَانَ أَْمَرَك فََسْمًعا وَطَاَعةً، َوإِنْ كَانَ غَْيَر إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََم
َهبْ إِلَى اذْ: َصارِ، َوقَالَذَِلَك فَأَْحَبْبَنا أَنْ ُنْعِلَمَك، فََغِضَب َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوبََعثَ َرُجال ِمَن اَألْن

 بِالنَّارِ، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه فُالٍن فَاقُْتلُْه وأَْحرِقُْه بِالنَّارِ، فَاْنتََهى إِلَْيِه َوقَْد َماَت َوقُبَِر، فَأََمرَ بِِه فَُنبَِش، ثُمَّ أََحَرقَُه
تََرانِي كَذَْبُت َعلَى َرُسولِ اللَّهِ : ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَيَّ فَقَالَ"وَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارَِمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَب:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد َهذَا؟ 
  َسلََمةُ بن َعْمرِو بن اَألكَْوعِ اَألْسلَِميُّ ِمْن أَْخَبارِِه

ُتُوفِّيَ َسلََمةُ بن اَألكَْوعِ، وَُيكَْنى أََبا :"َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ - ٦٠٩٢
ن اَألكَْوعِ َوِسنُُّه ُتُوفَِّي َسلََمةُ ب: الَْعبَّاسِ، َوأَُبو سَِعيٍد الُْخْدرِيُّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، ِكالُهَما َسَنةَ أَرَْبعٍ َوَسْبِعَني، َويُقَالُ

  .ثََماُنونَ َسنَةً
لْعَزِيزِ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُموَسى اَألْنصَارِيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعْبِد ا - ٦٠٩٣

رَأَى َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر، َوأََبا َسعِيٍد الُْخْدرِيَّ، َوجَابَِر بن َعْبِد اللَِّه،  اَألْشجَِعيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد اللَِّه بن َراِفعٍ، أَنَُّه
َيْحفُونَ الشََّوارَِب َحفًّا، َوَيْنِتفُونَ :"َوأََبا أُسَْيٍد السَّاِعِديَّ، وَأََنَس بن مَاِلٍك، َوَراِفَع بن َخدِيجٍ، َوَسلََمةَ بن اَألكَْوعِ

  ونَاآلَباطَ، َويَقُصُّ

  ".اَألظْفَاَر
بن أَبِي ُعَبْيٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُنسَ الُْعْصفُرِيُّ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َمْسَعَدةَ، َعْن َيزِيَد  - ٦٠٩٤

  ".أَنَُّه كَانَ ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد"َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ،
أَنَُّه كَانَ "ثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َمسَْعَدةَ، َعْن يَزِيَد، َعْن َسلََمةََحدَّ - ٦٠٩٥



  " .ُيَسخَُّن لَُه الَْماُء فََيتََوضَّأُ
َمدِينِيِّ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد بن َمْسَعَدةَ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْ - ٦٠٩٦

  " .كَانَ إِذَا تََوضَّأَ يَأُْخذُ الِْمْسَك فَُيِديفُُه ِفي َيِدِه، ثُمَّ َيْمَسُح بِِلْحَيِتِه"ُعَبْيٍد، أَنَّ َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ
كَانَ َسلََمةُ ُيَصلِّي :"َنا َنْصُر بن َعِليٍّ، أنا َحمَّادُ بن َمْسَعدَةَ، َعْن َيزِيَد، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُنَس، َحدَّثَ - ٦٠٩٧
  ".الضَُّحى

  َما أَسَْنَد َسلََمةُ بن اَألكَْوعِ
  أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َسلََمةَ بن الْأَكَْوعِ

حٍ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن إِْبَراِهيَم بن َعْنَبرٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِل - ٦٠٩٨
َم بن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن طَلَْحةَ التَّْيِميُّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن ُمَحمَِّد بن إِْبَراهِي: َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، قَاال

كُْنتُ أَرِْمي : لَالَْحارِِث بن خَاِلدٍ التَّْيِميُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، قَا
  دَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،الَْوْحَش أَصِيُدَها، َوأُْهِدي لُُحوَمَها إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَفَقَ

أََما :"ُنْبِعُد َعلَى الصَّْيِد َيا َرُسولَ اللَِّه، فَإِنََّما أَصِيُد بُِصدُورِ قََناٍة ِمْن َنْحوِ َبْيٍت، فَقَالَ: فَقُلُْت"َسلََمةُ أَْيَن َتكُونُ؟:"فَقَالَ
  " .َبقُْتَك إِذَا ذََهْبَت، َوَتلَقَّْيُتكَ إِذَا جِئَْت، فَإِنِّي أُِحبُّ الَْعِقيَقلَْو كُْنَت َتِصيُد بِالَْعِقيقِ لََس

ثََنا الُْحَسْيُن بن َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، ح َوَحدَّ - ٦٠٩٩
َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن طَلَْحةَ التَّْيِميُّ، َعْن ُموَسى بن ُمَحمَِّد بن : سَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْوِليدِ الَْمَدنِيُّ، قَاالإِْسحَاَق التُّ

كَانَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"الَإِبَْراهِيَم التَّْيِميِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، قَ
َر قَْوٌم َيَساٌر، فََنظََر إِلَْيِه ُيْحِسُن الصَّالةَ، فَأَْعَتقَُه، َوبََعثَُه ِفي ِلقَاحٍ لَُه بِالَْحرَِّة، َوكَانَ بَِها، فَأَظَْه: َوَسلََّم غُالٌم ُيقَالُ لَُه

، َوَجاُءوا َوُهْم مَْرَضى َمْوُعوكُونَ، َوقَْد َعظَُمْت ُبطُوُنُهْم، فََبَعثَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ اِإلْسالَم ِمْن ُعَرْيَنةَ ِمَن الَْيَمنِ
حُوُه، َوَجَعلُوا لَى َيَسارٍ فَذََبَعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َيسَارٍ، َوكَانُوا َيْشَرُبونَ ِمْن أَلَْباِن اإلِبِلِ حَتَّى اْنطََوْت ُبطُونُُهْم، ثُمَّ َعَدْوا َع
أَِمريُُهْم كُْرزُ ،  ِمَن الُْمْسِلِمَني الشَّْوَك ِفي َعْيَنْيِه، ثُمَّ طََردُوا اإلِبِلَ، فََبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي آثَارِِهْم خَْيال

  " .يَُهْم َوأَْرُجلَُهْم، َوَسَملَ أَعُْيَنُهْمبن َجابِرٍ الْفِْهرِيُّ، فَلَِحقَُهْم، فََجاَء بِهِْم، فَقَطََع أَْيِد
  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، - ٦١٠٠

َعْبِد  ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بنَحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ التَّْيِميُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُمَحمَِّد بن إِبَْراِهيَم، َعْن أَبِيِه
اْبَتاَع طَلَْحةُ بن ُعَبْيدِ اللَِّه َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه بِئًْرا بناِحَيةِ الْجََبلِ، فََنَحَر : الرَّْحَمنِ، َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، قَالَ

  " .َت َيا طَلَْحةُ الْفَيَّاُضأَْن:"َجُزوًرا فَأَطَْعَم النَّاَس، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك َعْن َسلََمةَ بن الْأَكَْوعِ

َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا هَاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ُيوُنُس،  - ٦١٠١
لَمَّا كَانَ َيْوُم خَْيَبَر، قَاَتلَ : َبرَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، أَنَّ َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، قَالَِشَهابٍ، أَْخ

: َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ذَِلَك، َوَشكُّوا ِفيِه أَِخي ِقَتاال َشدِيًدا، فَارَْتدَّ إِلَْيِه َسْيفُُه فَقََتلَُه، فَقَالَ أَْصَحاُب َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه
َيا : فَقَفَلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َخْيبََر، فَقُلُْت: َرُجلٌ َماَت بِِسالِحِه، َوَشكُّوا ِفي َبْعضِ أَْمرِِه، قَالَ َسلََمةُ

، فَأَِذنَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َرسُولَ اللَِّه، ائْذَنْ ِلي أَنْ أَْرُجَز بَِك
  :اْعلَُم َما َتقُولُ، فَقُلُْت: َتَعالَى َعْنُه



  َواللَِّه لَْوال اللَُّه َما اهَْتَديَْنا َوال َتَصدَّقَْنا َوال َصلَّْينَا
  ةً َعلَْيَنا َوثَبِِّت األَقَْداَم إِنْ القَْينَافَأَْنزِلَْن َسِكيَن

  َوالُْمْشرِكُونَ قَْد َبَغْوا َعلَْينَا
  فَلَمَّا قََضْيُت َرَجزِي، قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

، َيا َرُسولَ اللَِّه : قُلُْت". َيْرَحُمُه اللَُّه:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالََها أَِخي، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: قُلُْت"َمْن قَالَ َهذَا؟:"َوَسلََّم
مَاَت :"َرُجلٌ َماتَ بِِسالحِِه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فََواللَِّه إِنَّ أَُناًسا لََيهَاُبونَ الصَّالةَ َعلَْيِه، َيقُولُونَ

ثُمَّ سَأَلُْت اْبَن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، فََحدَّثَنِي َعْن أَبِيِه ِمثْلَ الَِّذي َحدَّثَنِي َعْبدُ : قَالَ اْبُن ِشهَابٍ. "َجاِهًدا ُمَجاِهدًا
َيَهاُبونَ الصَّالةَ َعلَْيِه، : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني قُلُْت: الرَّْحَمنِ، غَْيَر أَنَّ اْبَن َسلََمةَ، قَالَ َمَع ذَِلَك

  َوقَالَ بِإِْصَبِعهِ،". فَلَُه أَجُْرُه َمرََّتْينِ، كَذَُبوا، َماَت َجاِهًدا ُمَجاِهًدا :"قَالَ
رَنِي ُيوُنُس، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الْخَفَّانُ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْب
لَمَّا كَانَ َيْوُم َخيَْبَر، قَاَتلَ : ِشَهابٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، أَنَّ َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، قَالَ

  .، فَاْرَتدَّ َعلَْيِه َسْيفُُه، فَقََتلَُه، ثُمَّ ذَكََر َنْحَوُه أَِخي ِقَتاال َشدِيًدا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لرَّْحَمنِ بن َخاِلِد َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َعْبُد ا - ٦١٠٢

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك األَْنَصارِيِّ، أَنَّ َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ،  بن ُمَساِفرٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ،
  لَمَّا كَانَ َيْوُم َخيَْبَر، قَاَتلَ أَِخي ِقَتاال َشِديًدا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: قَالَ

َهذَا َرُجلٌ مَاَت بِِسالِحِه، : ْيفُُه فَقََتلَُه، فَقَالَ أَْصَحاُب َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ذَِلَكَوَسلََّم، فَاْرَتدَّ َعلَْيِه َس
ائْذَنْ ِلي َيا َرسُولَ : ، قُلُْت لَُهفَلَمَّا قَفَلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َخْيبََر: فََشكُّوا ِفي بَْعضِ أَمْرِِه، قَالَ َسلََمةُ

اْعلَْم َما : اللَُّه تََعالَى َعْنُهاللَِّه أَْرُجُز بَِك؟، فَأَِذنَ ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضَي 
  :َتقُولُ، فَقُلُْت

  يَْنا َوَما َتَصدَّقَْنا َوال َصلَّْينَاَواللَِّه لَْوال اللَُّه َما اهَْتَد
  فَأَْنزِلَْن َسِكيَنةً َعلَْينَا، "َصَدقَْت:"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َوثَبِِّت اَألقَْداَم إِنْ القَْيَنا وَالُْمْشرِكُونَ قَدْ َبَغْوا َعلَْينَا
  أَبَْيَنا إِنَّ الَِّذيَن قَْد َبَغْوا َعلَْينَاقُلَْنا لَُهمْ ، قَالُوا اكْفُرُوا 

  إِذَا أَرَاُدوا ِفْتَنةً أََبيْنَا
. قَالََها أَِخي َيا َرسُولَ اللَِّه: قُلُْت: قَالَ"َمْن قَالَ َهذَا؟:"فَلَمَّا قََضْيُت َرَجزِي، قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أَُناًسا لََيهَاُبونَ الصَّالةَ َعلَْيِه، : قُلُْت". يَْرَحُمُه اللَُّه:"اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرسُولُ
ثُمَّ : قَالَ اْبُن ِشهَابٍ". َجاِهدًاَماَت َجاِهًدا ُم:"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. َرُجلٌ َماَت بِِسالِحِه: َوَيقُولُونَ

نِ، غَْيَر أَنَّ اْبَن َسلََمةَ، َسأَلُْت َعْن ذَِلَك اْبَن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، فََحدَّثَنِي َعْن أَبِيِه ِمثْلَ الَِّذي َحدَّثَنِي َعْنُه َعْبُد الرَّْحَم
  لَْيِه َوَسلََّم، حَِنيقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: قَالَ َمَع ذَِلَك

  ".كَذَبُوا، َماتَ َجاِهًدا ُمَجاِهدًا، فَلَُه أَْجَرانِ اثَْناِن:"إِنَُّهمْ َيهَاُبونَ الصَّالةَ َعلَْيِه، قَْد َشكُّوا ِفي شَأْنِِه: قُلُْت
الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبرَاِهيَم بن َزبْرِيقٍ - ٦١٠٣



بن َماِلٍك األَْنصَارِيَّ  َعْبُد اللَِّه بن سَاِلمٍ، أَخَْبرَنِي ُمَحمَّدُ بن ُمْسِلمِ بن ِشهَابٍ، أَنَّ عَْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ
ثَُه، أَنَّ أََخاُه لَمَّا كَانَ َيْوَم َخْيَبَر، قَاَتلَ ِقتَاال َشِديًدا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَخَْبَرُه، أَنَّ َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ َحدَّ

اَت بِِسالِحِه، َوَشكُّوا َم: ذَِلَكَوَسلََّم، فَاْرَتدَّ َعلَْيِه َسْيفُُه، فَقََتلَُه، فَقَالَ أَْصحَاُب َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي 
ائْذَنْ ِلي َيا َرُسولَ اللَِّه : فَلَمَّا قَفَلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َخْيبََر، قُلُْت لَُه: قَالَ َسلََمةُ. ِفي َبْعضِ أَمْرِِه

  :فَقُلُْت، اْعلَْم َما َتقُولُ : َوَسلََّم، فَقَالَ ُعَمُر بن الْخَطَّابِ أَْرُجُز بَِك، فَأَِذنَ ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  َواللَِّه لَْوال اللَُّه َما اهَْتَديَْنا َوال َتَصدَّقَْنا َوال َصلَّْينَا

  ، فَأَْنزِلَْن َسِكيَنةً َعلَْينَا"َصَدقَْت:"فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ِت اَألقَْداَم إِنْ القَْيَنا وَالُْمْشرِكُونَ قَدْ َبَغْوا َعلَْينَاَوثَبِّ

  قُلَْنا لَُهمْ أَبَْينَا، قَالُوا اكْفُرُوا 
يَْرَحُمُه :"ْيِه َوَسلََّمأَِخي، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: قُلُْت"َمنِ الْقَاِئلُ َهِذِه اَألْبيَاَت؟:"فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َيا َرسُولَ اللَِّه، فَوَاللَِّه إِنَّ: قُلُْت". اللَُّه

َماتَ َجاِهًدا :"فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم! َرُجلٌ َماتَ بِِسالِحِه : َناًسا لََيهَاُبونَ الصَّالةَ َعلَْيِه، َوَيقُولُونَ
َعْن أَبِيِه ِمثْلَ الَِّذي ، ثُمَّ َسأَلُْت َعْن ذَِلَك اْبَن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، فََحدَّثَنِي : ُمَحمَّدُ بن ُمْسِلمٍ الزُّْهرِيُّ قَالَ". ُمَجاِهًدا

َماتَ َجاِهًدا :"َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ، غَْيَر أَنَّ اْبَن َسلََمةَ قَْد قَالَ َمَع ذَِلَك
  .َوقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأُْصُبِعِه، فََحرَّكَُهَما". ُمَجاِهًدا، َولَهُ أَجَْراِن

َف الزَُّبْيِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو قُرَّةَ ُموَسى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمفَضَّلِ الْجََنِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحمَّةَ ُمَحمَّدُ بن ُيوُس - ٦١٠٤
 ذَكََر اْبُن َجرِيحٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك األَْنَصارِيُّ، أَنَّ َسلََمةَ بن: طَارِقٍ، قَالَ
ِخي ِقَتاال َشدِيًدا َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْرَتدَّ إِلَْيهِ َسْيفُُه، لَمَّا كَانَ َيْوُم َخْيبََر، قَاَتلَ أَ: اَألكَْوعِ، قَالَ

َيا : ةَُرُجلٌ َماَت بِِسالِحِه، فَقَالَ َسلََم، فَقََتلَُه، فَقَالَ أَْصحَاُب َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ذَِلَك، َوَشكُّوا ِفيِه 
  :َما َتقُولُ؟ فَقُلُْت: َرسُولَ اللَِّه، ائْذَنْ ِلي بِأَنْ أَرَْتجَِز، فَقَالَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه

  َواللَِّه لَْوال اللَُّه َما اهَْتَديَْنا َوَما َتَصدَّقَْنا َوال َصلَّْينَا
  فَأَْنزِلَْن َسِكيَنةً َعلَْينَا"َصَدقَْت:"َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه

  َوثَبِِّت اَألقَْداَم إِنْ القَْيَنا إِنَّ الَِّذيَن قَْد َبَغْوا َعلَْينَا
  إِذَا

  أََراُدوا ِفْتَنةً أََبيْنَا
قَالََها أَِخي، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه : قُلُْت"َمْن قَالَ َهِذِه؟:"َمفَلَمَّا قََضْيُت َرَجزِي قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َرُجلٌ قُِتلَ : َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ َناًسا َيهَاُبونَ الصَّالةَ َعلَْيِه، َوَيقُولُونَ: فَقُلُْت". يَْرَحُمُه اللَُّه:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ثُمَّ سَأَلُْت اْبَن َسلََمةَ بن : قَالَ الزُّهْرِيُّ". َماتَ َجاِهًدا ُمَجاِهًدا:"الَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبِِسالِحِه، فَقَ

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : قَالَاَألكَْوعِ، فََحدَّثَنِي َعْن أَبِيِه مِثْلَ الَِّذي َحدَّثَنِي َعْنُه َعْبُد الرَّْحَمنِ، غَْيَر أَنَّ اْبَن َسلََمةَ 
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ". كَذَبُوا، مَاَت َجاِهًدا ُمَجاِهًدا، لَُه أَْجُرُه مَرََّتْينِ."َيَهاُبونَ الصَّالةَ َعلَْيِه: َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني قُلُْت

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأُْصُبَعْيِه
بن رَْوحٍ،  ثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعزِيزٍ اَألْيِليُّ، َحدَّثََنا َسالَمةَُحدَّ - ٦١٠٥



لَمَّا : ةَ بن اَألكَْوعِ، قَالََعْن ُعقَْيلٍ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، أَْخبََرنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، أَنَّ َسلََم
ْيِه َسْيفُُه، فَقََتلَُه، فَقَالَ أَْصحَابُ كَانَ َيْوُم َخْيَبَر، قَاَتلَ أَِخي َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِقَتاال َشِديًدا، فَاْرَتدَّ إِلَ

َرُجلٌ مَاَت بِِسالِحِه، فََشكُّوا ِفي بَْعضِ أَْمرِِه، فَقَالَ ، ذَِلَك، َوَشكُّوا ِفي أَْمرِِه َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي 
  َيا َرسُولَ: فَقَفَلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َخْيبََر، فَقُلُْت: َسلََمةُ

َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى  اللَِّه، ائْذَنْ ِلي أَنْ أَْرُجَز بَِك؟ فَأَِذنَ لَُه
  :اْعلَْم َما َتقُولُ، فَقُلُْت: َعْنُه

  َواللَِّه لَْوال اللَُّه َما اهَْتَديَْنا َوال َتَصدَّقَْنا َوال َصلَّْينَا
  فَأَْنزِلَْن َسِكيَنةً َعلَْينَا"َصَدقَْت:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ

  َوثَبِِّت اَألقَْداَم إِنْ القَْيَنا وَالُْمْشرِكُونَ قَدْ َبَغْوا َعلَْينَا
الََها أَِخي، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى قَ: قُلُْت"َمْن قَالَ َهذَا؟:"فَلَمَّا قََضْيُت َرَجزِي، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َرُجلٌ مَاتَ : َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ نَاًسا لَيََهاُبونَ الصَّالةَ َعلَْيِه، َوَيقُولُونَ: فَقُلُْت: قَالَ"َيْرَحُمُه اللَُّه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ثُمَّ َسأَلُْت اْبَن َسلََمةَ بن : قَالَ اْبُن ِشهَابٍ". َماَت َجاِهًدا ُمَجاِهدًا:"لَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع! بِِسالِحِه 

َصلَّى  قَالَ َرسُولُ اللَِّه: َعْن أَبِيِه بِمِثْلِ الَِّذي َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ، غَْيَر أَنَّ اْبَن َسلََمةَ قَالَ َمَع ذَِلَك، اَألكَْوعِ، فََحدَّثَنِي 
َوأََشاَر َرُسولُ اللَّهِ "كَذَُبوا، َماَت َجاِهًدا ُمَجاِهًدا، فَلَُه أَجُْرُه َمرََّتْينِ:"َيهَاُبونَ الصَّالةَ َعلَْيِه: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني قُلُْت

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِإِْصَبَعْيِه
  حَمَِّد بن الَْحنَِفيَِّةَمنِ اْسُمُه َسْهلٌ الَْحَسُن بن ُم

  َعْن َسلََمةَ بن الْأَكَْوعِ
ارٍ، َعْن َحَسنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعنِ َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن ِديَن - ٦١٠٦

  هِ،بن ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَّ

كُنَّا ِفي غَْزَوٍة، : َوَسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، رجل من أسلم من أصحاب َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّهَما، قَاال
  " .اْسَتْمِتعُوا:"ِه َوَسلََّم، َيقُولُإِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: فََجاَءَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  َسِعيٌد الَْمقُْبرِيُّ َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ
يِّ، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َخالٍد الَْباهِِليُّ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن السَّرِ - ٦١٠٧
: َعبَّاسٍ ْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ، َوُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، اختلفا يف املتعة، فقال عروة هي زىن، َوقَالَ اْبُنِذئْبٍ، َع

سُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه غَرََّب بنا َر: َوَما ُيْدرِيكَ َيا ُعَريَّةُ؟ فََمرَّ بِهَِما َسلََمةُ بن اَألكَْوعِ، فَسَأَلَُه اْبُن َعبَّاسٍ، فَقَالَ
لنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالثَةَ أَْشهُرٍ، كُْنُت أَْخَرُج َمعَ الْجَْيشِ، فَأُِقيُم ِحَني يُِقيُمونَ، َوأُْمِسي ِحَني يُْمُسونَ، فَقَالَ ا

  ".اِءَمْن َشاَء فَلَْيْسَتمِْتْع ِمْن َهِذِه النَِّس:"َوَسلََّم
  إِيَاُس بن َسلََمةَ بن الْأَكَْوعِ، َعْن أَبِيِه

  ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ َعْن إَِياسِ بن َسلََمةَ َعْن أَبِيِه
: َياِلِسيُّ، قَااليدِ الطََّحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِل - ٦١٠٨

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم : َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِيَاُس بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  فََبَعثَنِي إِلَى َعِليٍّ،: قَالَ". ِحبُُّه اللَُّه َوَرُسولُُهُألْعِطَينَّ الرَّاَيةَ الَْيْوَم َرُجال ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه، َوُي:"َخْيَبَر



  .َوُهَو أَْرَمُد، فَجِئُْت بِهِ أَقُوُدُه، فََتفَلَ ِفي َعْينَِه، فََبَرأَ، َوأَْعطَاُه الرَّاَيةَ 
َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ح : وِسيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َوَعْمُرو بن َحفْصٍ السَُّد - ٦١٠٩

َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن : أنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَاال: َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْعقُوبَ بن َسْوَرةَ الْبَْغدَاِديُّ، وَأَُبو َخِليفَةَ، قَاال
، ثُمَّ "يَْرَحُمَك اللَُّه:"َعطََس َرُجلٌ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ِه، قَالََعمَّارٍ، َعْن إَِياسِ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي

". وٌمالرَُّجلُ َمْزكُ:"، ثُمَّ َعطََس أُْخَرى، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"يَْرَحُمَك اللَُّه:"َعطََس أُخَْرى، فَقَالَ
  .َواللَّفْظُ ِلَحِديِث َعاِصمِ بن َعِليٍّ 

َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن َسْوَرةَ الَْبْغَداِديُّ، َوأَُبو َخِليفَةَ، قَاال - ٦١١٠
لنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبَصَر ُبسَْرْبَن َراِعي الَْعْنزِ َيأْكُلُ بِِشمَاِلِه، َعمَّارٍ، َعْن إَِياسِ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، أَنّ ا

  .، فََما نَالَْت َيمِيُنُه إِلَى ِفيِه َبْعُد "ال اْسَتطَْعَت:"فَقَالَ. ال أَْسَتِطيُع: فَقَالَ". كُلْ بَِيِمينَِك:"فَقَالَ
ن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ ب - ٦١١١

َوَسلََّم بِِشمَاِلِه،  ُه َعلَْيِهِعكْرَِمةَ بن َعمَّارٍ، َعْن إِيَاسِ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َرُجال كَانَ َيأْكُلُ ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  ال: قَالَ". كُلْ بَِيِمينَِك:"فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .فََما َرفََعَها بَْعُد إِلَى ِفيِه: قَالَ". ال اْسَتطَْعَت:"فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. أَْسَتطِيُع
عَاِصمُ بن  ثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََناَحدَّ - ٦١١٢
أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنهُ،  َخَرْجَنا َمَع: َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َحدَّثَنِي إَِياسُ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: َعِليٍّ، قَاال

اِء، أََمَرَنا أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى فَأَمََّرُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيَنا، فََغَزْوَنا فََزاَرةَ، فَلَمَّا َدَنْوَنا ِمَن الَْم
فََنظَْرُت إِلَى ُعُنقٍ : ْيَنا الصُّْبَح أََمَرَنا أَُبو َبكْرٍ فََشنَنَّا الْغَاَرةَ، فَقََتلَْنا َعلَى الَْماِء َمْن قََتلَْنا، قَالَ َسلََمةَُعْنُه فََعرَّْسَنا، فَلَمَّا َصلَّ

لَى الْجََبلِ، فََرمَْيُت بِسَْهمٍ، فََوقََع َبيَْنُهمْ ِمَن النَّاسِ ِفيِه الذُّرِّيَّةُ َوالنَِّساُء، وَأََنا أَْعُدو ِفي آثَارِِهْم، فََخِشيتُ أَنْ َيْسبِقُونِي إِ
َعلَى الَْماِء، َوِفيهُِم امَْرأَةٌ ِمْن َوَبْيَن الْجََبلِ، فَقَاُموا، فَجِئُْت بِهِْم أَُسوقُُهمْ إِلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه حَتَّى أََتْيُت 

ِدْمَنا َدمٍ َمَعَها بنٌت لََها ِمْن أَْحَسنِ الَْعَربِ، فََنفَّلَنِي أَُبو َبكْرٍ ابَْنَتَها، فََما كََشفُْت لََها ثَْوًبا حَتَّى قَفََزاَرةَ َعلَْيَها قَْشٌع ِمْن أَ
". َيا َسلََمةُ، َهْب ِلَي الَْمْرأَةَ:"الَالَْمِديَنةَ، فََخَرْجُت َولَْم أَكِْشْف لََها ثَوًْبا، فَلَِقَينِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَ

  فََسكََت َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه. َيا َرسُولَ اللَِّه، َواللَِّه لَقَدْ أَْعجََبْتنِي، َوَما كََشفُْت لََها ثَوًْبا: فَقُلُْت

َيا َرسُولَ : فَقُلُْت". َيا َسلََمةُ، َهْب ِليَ الْمَْرأَةَ، ِللَِّه أَُبوَك:"قَالَفَ، َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَتَركَنِي، ثُمَّ لَِقيَنِي ِمَن الَْغِد ِفي السُّوقِ 
، َيا َسلََمةُ، َما فََعلَِت الْمَْرأَةُ :"فَلَمَّا كَانَ ِمَن الَْغِد لَِقيَنِي ِفي السُّوقِ، فَقَالَ. اللَِّه، وَاللَِّه َما كََشفُْت لََها ثَْوبًا، َوِهَي لََك

ِلِمَني، فََبَعثَ بَِها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى أَْهلِ َمكَّةَ، َوِفي أَْيِديهِمْ أَسَْرى ِمَن الُْمْس: قَالَ". ُبوَكِللَِّه أَ
  .َواللَّفْظُ ِلَحِديِث أَبِي الْوَِليِد . فَفََداُهْم بِِتلَْك الَْمْرأَِة، فَفَكَُّهمْ بَِها

مَّارٍ، َعْن َنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعاِصُم بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمْعَتمٌِر، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ِعكْرَِمةَ بن َعَحدَّثَ - ٦١١٣
، ِللَِّه أَُبوَك :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَأََصْبُت َجارَِيةً ِمْن بين فََزارَةَ، فَلَِقَينَِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ: إِيَاسِ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .، فَأَْعطَْيُتَها إِيَّاُه، فَفَاَدى بَِها َناًسا ِمَن الُْمْسِلِمَني"َهْبَها ِلي
أَمَّرَ :"لََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إَِياسُ بن َس - ٦١١٤

َن الُْمْشرِِكَني، فَقََتلَْناُهْم، َوكَانَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فََغَزْوَنا َناًسا ِم
  .َيِدي ِتلَْك اللَّْيلَةَ ِتْسَعةَ أَْهلِ أَْبيَاٍت قََتلُْت بِ: ، قَالَ َسلََمةُ"أَِمْت:"ِشَعاُرَنا



 إِيَاسِ بن َحدَّثَنَا، ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُحذَْيفَةُ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َعْن - ٦١١٥
  َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، َعْن

َوَباَيْعُت ِفي أَوَّلِ النَّاسِ، فَقَالَ ِلَي النَّبِيُّ : الُْحَديْبَِيِة َمَع َرسُولِ اللَِّه، فََباَيْعنَاُه ِفي أَْصلِ َشجََرٍة، قَالَ قَِدْمَنا ِمَن: أَبِيِه، قَالَ
: ، قَالَ"وَأَْيًضا:"َك ِفي أَوَّلِ النَّاسِ، فَقَالََيا نَبِيَّ اللَِّه، قَْد وَاللَِّه َبايَْعُت: ، قُلُْت"َيا َسلََمةُ، َبايِْعنِي:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .فََباَيْعُتُه، فََرآنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َولَْيَس َمِعَي ُجنَّةٌ، َوذَكََر الَْحدِيثَ 
: َمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد، ح َوَحدَّثََنا ُع - ٦١١٦

غََزْوَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهوَازِنَ، : َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َحدَّثَنِي إِيَاُس بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
ثُمَّ َجاَء  ٌد نََتَضحَّى، إِذْ َجاَء َرُجلٌ َعلَى جََملٍ أَْحمََر، َواْنتََزَع طَلَقًا ِمْن َحقَبِ الَْبعِريِ، فَقَيََّد بِِه َبعَِريُه،فََبْيَنَما َنْحُن قُُعو

ُهْم ُمشَاةٌ، فَلَمَّا َنظََر ِفي ُوُجوهِ فََنظََر ِفي ُوُجوِه الْقَْومِ، فَإِذَا ظَْهُرُهْم ِفيِه رِقَّةٌ َوأَكْثَُر، َيْمِشي َحتَّى قََعَد َمَعَنا َيَتَغدَّى 
َبَعُه َرُجلٌ ِمنَّا ِمْن أَسْلََم َعلَى َناقٍَة الْقَْومِ، خََرَج يَْعُدو حَتَّى أََتى َبِعريَُه، فَقََعَد َعلَْيِه، فََخَرجَ َيْركَُبُه، َوُهَو طَِليَعةٌ ِللْكُفَّارِ، فَاتَّ

َعلَى رِْجِلي، فَلَِحقُْتُه، فَكُْنُت ِعْنَد َورِِك النَّاقَِة، ثُمَّ تَقَدَّْمُت َحتَّى أََخذُْت بِِخطَامِ الَْبِعريِ،  لَُه َوْرقَاَء، فَاتََّبْعُتهُ أَْعُدو
  لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعلَْيَها َسلَُبُه، فَاْستَقَْبلَنِي َرُسولُ اللَِّه َص، فَاْخَتَرطْتُ َسْيِفي، فََضرَْبُت رَأَْسُه، ثُمَّ جِئُْت بناقَِتِه أَقُودَُها 

  .َواللَّفْظُ ِلَحِديثِ أَبِي الَْولِيِد ". لَكَ َسلَُبُه أَْجَمُع:"قَالَ. اْبُن اَألكَْوعِ: قَالُوا"َمْن قََتلَ الرَُّجلَ؟:"َمَع النَّاسِ، فَقَالَ
قَدِْمنَا : كْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َحدَّثَنِي إِيَاُس بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد، َحدَّثََنا ِع - ٦١١٧

 َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْحدَْيبَِيةَ، ثُمَّ خََرْجَنا َراجِِعنيَ إِلَى الَْمِدينَِة، فَقَالَ
، ثُمَّ أَْعطَانِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ "َخْيُر فُْرَسانَِنا الَْيْوَم أَُبو قََتادَةَ، َوَخْيرُ َرجَّالَِتَنا الَْيْوَم َسلََمةُ:"لََّمَوَس

  .سَْهَم الْفَارِسِ، َوَسْهَم الرَّاجِلِ َجِميًعا : َسْهَمْينِ
  " .َمْن حََملَ َعلَْيَنا السِّالَح فَلَْيَس ِمنَّا:"صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوبِِه َعنِ النَّبِيِّ - ٦١١٨
  :خََرْجَنا إِلَى َخيَْبَر َوَعاِمٌر َيرَْتجُِز، َوُهَو َيقُولُ: َوبِإِْسَناِدِه قَالَ - ٦١١٩

  َواللَِّه لَْوال اللَُّه َما اهَْتَديَْنا َوال َتَصدَّقَْنا َوال َصلَّْينَا
  َوَنْحُن َعْن فَْضِلَك َما اْستَْغَنْيَنا وَثَبِِّت اَألقَْداَم إِنْ القَْينَا

  َوأَنْزِلَْن َسكِيَنةً َعلَْينَا
اْسَتْغفَرَ َرسُولُ ، َوَما "غَفََر اللَُّه لََك ذَْنَبكَ َيا َعاِمُر:"فَقَالَ. َعاِمٌر: فَقَالُوا"َمْن َهذَا؟:"فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا َرسُولَ اللَِّه، لَْو َمتَّْعَتَنا بَِعاِمرٍ، : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَِرُجلٍ َمَعُه إِال اْسُتشْهَِد، فَقَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه
  :، َوُهَو َمِلكُُهْم، َوُهَو َيقُولُفَلَمَّا قَِدْمَنا َخْيَبَر خََرَج َمْرَحبٌ َيخِْطُر بَِسْيِفِه

  قَْد َعِلَمْت َخْيَبُر أَنِّي َمْرَحبُ َشاِكي

  السِّالحِ بَطَلٌ ُمجَرَُّب
  إِذَا الُْحرُوُب أَقَْبلَْت َتلَهَُّب

  :فََبَرَز لَُه َعاِمٌر، فَقَالَ
  قَْد َعِلَمْت َخْيَبُر أَنِّي َعاِمُر َشاِكي السِّالحِ بَطَلٌ ُمَغامُِر

ى نَفِْسِه، فَقَطََع َتلَفَا ضَْرَبَتْينِ، فََوقََع َسْيُف مَْرَحبٍ ِفي تُْرسِ َعاِمرٍ، َوذََهَب َعاِمٌر َيْستَقْبِلُ بِِه، فََرَجَع َسْيفُُه إِلَفَاْخ



بَطَلَ َعَملُ َعاِمرٍ، قََتلَ : َوَسلََّم، َيقُولُ الُْجْحفَةَ، َوكَاَنتْ َنفُْسُه ِفيهَا، َوإِذَا َنفٌَر ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
َيا َرسُولَ اللَِّه، َبطَلَ َعَملُ َعاِمرٍ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ : فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا أَْبِكي، فَقُلُْت. َنفَْسُه

  " .كَذََب َمْن قَالَ ذَِلَك، َبلْ لَُه أَْجُرُه َمرََّتْينِ:"نَاٌس ِمْن أَْصَحابَِك، قَالَ: قُلُْت"قَالَ َهذَا؟ َمْن:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُألْعِطَينَّ :"ُد، فَقَالَثُمَّ أَْرَسلَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ، فَأَتَْيُتُه َوُهَو أَرَْم - ٦١٢٠

، فَجِئُْت بِِه أَقُودُُه، َوُهَو أَرَْمُد، حَتَّى أََتْيُت بِِه النَّبِيَّ صَلَّى "الرَّاَيةَ الَْيْوَم َرُجال ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه، وَُيِحبُُّه اللَُّه َوَرُسولُُه
  :ْعطَاُه الرَّاَيةَ، ثُمَّ خََرَج َمْرَحٌب، فَقَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََبَسَق ِفي َعْيَنِه، فََبرَأَ، ثُمَّ أَ

  قَْد َعِلَمْت َخْيَبُر أَنِّي َمْرَحبُ َشاِكي السِّالحِ بَطَلٌ ُمجَرَُّب
  إِذَا الُْحرُوُب أَقَْبلَْت َتلَهَُّب

  :فَقَالَ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه
  مِّي َحْيَدَرْه كَلَْيِث غَابَاٍت كَرِيهِ الَْمْنظَرَْهأََنا الَِّذي َسمَّتْنِي أُ

  أُوِفيهُِم بِالصَّاعِ كَْيلَ السَّْنَدرَْه
  فََضَرَبُه، فَفَلََق رَأَْس َمْرَحبٍ،

  .فَقََتلَُه، َوكَانَ الْفَْتُح َعلَى َيَدْي َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه
 بن َحمَُّد بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َعْن إِيَاسَِحدَّثََنا ُم - ٦١٢١

يٌد، حَتَّى َهَمْمَنا بنْحرِ َبْعضِ غََزوَْنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهَوازِنَ، فَأََصابََنا جَْهٌد َشِد: َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
، فَأََمَر َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بنطَعٍ، "اْجَمُعوا بَْعَض أَزَْوادِكُْم:"ظَْهرِنَا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

فََتطَاَولُْت لَُه أُحْزُِرُه أَْنظُُر كَْم ُهَو؟ فَإِذَا ُهَو كَرَْبَضِة الشَّاِة، فَأَكَلَْنا َجِميًعا، َحتَّى  فَُمدَّ، فََجاَء الْقَْوُم بَِتمْرٍ، فََنثَُروُه،
فٍَة ِمْن َماٍء ِفي إَِداوٍَة، ِه َوَسلََّم بنطَْشبِْعَنا، َوَنْحُن أَرَْبَع َعْشَرةَ ِمائَةً، فََحشَْوَنا ُجُربََنا ِمْنُه، ثُمَّ َدَعا َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .فَأََمَر بِِه، فَُصبَّ ِفي قََدحٍ، فََجَعلَْنا َنتَطَهَُّر بِِه، َحتَّى َتطَهَّْرَنا َجِميًعا 
َعلَى فََرسٍ َعقُوقٍ  كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قُبٍَّة َحْمَراَء، إِذْ َجاَءُه َرُجلٌ: َوبِإِْسَناِدِه قَالَ - ٦١٢٢

: ، قَالَ"غَْيٌب، َوال َيْعلَمُ الْغَْيَب إِال اللَُّه:"مََتى السَّاَعةُ؟ قَالَ: ، قَالَ"أََنا َرسُولُ اللَِّه:"َمْن أَْنَت؟ قَالَ: َيْتَبُعَها مُْهُرُه، فَقَالَ
، "غَْيٌب، َوال َيْعلَُم الَْغْيَب إِال اللَُّه:"فََما ِفي َبطْنِ فََرِسي؟ قَالَ: الَ، قَ"غَْيٌب، َوال َيْعلَُم الَْغْيبَ إِال اللَُّه:"فََمَتى ُنْمطَُر؟ قَالَ

  ، فَأََخذَُه، فََسلَُّه ثُمَّ َهذَُّه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى"هَا:"فَأَْعِطنِي َسيْفََك؟ قَالَ: قَالَ

ثُمَّ آُخذُ َسيِْفي ، إِنَّ َهذَا أَقَْبلَ، فَقَالَ آِتيِه فَأَْسأَلُُه :"، ثُمَّ قَالَ"أَرَْدَت إِنََّك لَْن َتْستَِطيَع الَِّذي:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .فََغَمَد السَّْيَف "فَأَقُْتلُُه

ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم بن َعْنَبرٍ الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا  - ٦١٢٣
َجاَء َعمِّي بَِرُجلٍ ِمْن َعْجالنَ َيقُوُد بِِه َوبِفََرِسِه ِفي َسْبِعَني ِمَن الُْمْشرِكَِني، حَتَّى َوقََف : إِيَاسِ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

فََعقَلَ َعْنُهمْ : ، قَالَ"َدُعوُهْم:"ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبِهِْم َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َر
َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِدَيُهْم عَْنكُْم وَأَْيِدَيكُْم َعْنُهمْ بَِبطْنِ َمكَّةَ " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

  " .اآلَيةَ] ٢٤: الفتح" [ ِمْن َبْعِد أَنْ أَظْفَرَكُْم َعلَْيهِْم 
َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َعْبِد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ، : َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَاال - ٦١٢٤

َجاَء نَبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َعْن إِيَاسِ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا النَّْضُر بن ُمَحمٍَّد، 



، ْيِه َوَسلََّم، َهذَا قُدَّاَمُه لََوَسلََّم، وَالَْحَسُن، وَالُْحَسْيُن َعلَى َبْغلَِتِه الشَّهَْباِء، حَتَّى أَْدَخلَُهْم ُحْجَرةَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع
  " .َوَهذَا َخلْفَُه
اسِ بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس، َحدَّثََنا النَّْضرُ بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َعْن إَِي - ٦١٢٥
  ُعدَْنا َمَع َرسُولِ: أَبِيِه، قَالَ

أَال أُْخبُِرَك بِأََشدَّ :"، قَالَ!َيا َرُسولَ اللَِّه، َما َرأَْيتُ أََشدَّ حَرا ِمْنُه؟ : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال َمْوُعوكًا، فَقُلُْتاللَِّه َص
  .َنِئٍذ ِمْن أَْصَحابِِه ، ِلَرُجلَْينِ حِي"َحرا َيْوَم الِْقَياَمِة؟ َهذَيْنَِك الرَُّجلَْينِ الرَّاكَِبْينِ الُْمقْبِلَْينِ

  ُسوَْيُد بن الَْخطَّابِ، َعنِ إِيَاسِ بن َسلََمةَ
َنا إِيَاُس بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن الْخَطَّابِ، َحدَّثَ - ٦١٢٦

َمْن َسلَّ السَّْيَف َعلَْيَنا فَلَْيَس :"َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: ِمْعتُ أَبِي، َيقُولَُس: َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، قَالَ
  ".ِمنَّا

  أَيُّوُب بن ُعْتَبةَ، َعنِ إِيَاسِ بن َسلََمةَ
ِسيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُعْتَبةَ الَْيَماِميُّ، َحدَّثََنا إَِياسُ بن َسلََمةَ بن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِل - ٦١٢٧

إِذَا َحَضرَ الَْعَشاُء، َوَحَضَرتِ الصَّالةُ، فَاْبَدأُوا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألكَْوعِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  " .بِالَْعَشاِء
َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ح، َوَحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َوُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، قَاال - ٦١٢٨

يُّوُب بن ُعْتَبةَ الَْيَماِميُّ، َحدَّثََنا إِيَاسُ َحدَّثََنا أَ: ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن َسْوَرةَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، قَاال
  ".َمْن َحَملَ َعلَْيَنا السِّالَح فَلَْيَس مِنَّا:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا - ٦١٢٩

َخْيُر فُْرَسانَِنا أَُبو قَتَاَدةَ، َوَخْيرُ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعْتَبةَ، َعْن إَِياسِ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".َرجَّالَِتَنا َسلََمةُ

  اِميُّ، َعنِ إِيَاسِ بن َسلَمَةَُعَمُر بن َراِشدٍ الَْيَم
َنا ُعَمُر بن َراِشدٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٦١٣٠

قَلََّما َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْستَفِْتحُ بُِدَعاءٍ : يِه، قَالَالَْيَماِميُّ، َحدَّثََنا إَِياُس بن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، َعْن أَبِ
  " .َيْسَتفِْتُح بِسُْبَحانَ َربَِّي اَألْعلَى الْوَهَّابِ:"إِال َسِمْعُتُه
أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن ُعَمَر بن َراِشٍد، َعْن إِيَاسِ بن  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا - ٦١٣١

ال يََزالُ الرَُّجلُ َيَتكَبَُّر وََيذَْهُب بنفِْسِه حَتَّى ُيكَْتَب ِمَن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  " .َصاَبُهْمالَْجبَّارِيَن، فَُيِصيَبُه َما أَ

َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحبَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ بن الْفُضَْيلِ بن الِْعَياضِ،  - ٦١٣٢
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : يِه، قَالََسِعيٍد، مَْولَى بين هَاِشمٍ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن رَاِشٍد، َعْن إِيَاسِ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِ

  " .أَْسلَمُ َسالَمََها اللَُّه، َوِغفَاُر غَفََر اللَُّه لََها، َما أََنا قُلُْتُه، وَلَِكنَّ اللََّه قَالَُه:"َوَسلََّم
بن َعْبِد الرَِّحيمِ أَُبو َيحَْيى َصاِعقَةٌ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ٦١٣٣

  النُّْعَماِن، َحدَّثَنَا



َت َبايَْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَمْن َباَيَع َتْح:"ُعَمُر بن َراِشدٍ الَْيَماِميُّ، َعْن إِيَاسِ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".الشَّجََرِة

  َيْعلَى بن الْحَارِثِ الُْمَحارِبِيُّ، َعنِ إَِياسِ بن َسلََمةَ
ن َيْعقُوَب بن سَْوَرةَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ النَّْهِديُّ، وَأَُبو ُنعَْيمٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ب - ٦١٣٤

َحدَّثََنا َيْعلَى بن الْحَارِثِ الُْمَحارِبِيُّ، َحدَّثََنا إِيَاُس بن : َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَالُوا: أَُبو َخِليفَةَ، قَاالالْبَْغَداِديُّ، َو
َوَسلََّم الُْجُمَعةَ، وَلَْيَس لِلِْحيطَاِن فَْيءٌ  كُنَّا ُنَصلِّي َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:"َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  " .ُيْستَظَلُّ بِِه
  أَُبو َمرَْيَم َعْبُد الَْغفَّارِ بن الْقَاِسمِ، َعنِ إِيَاسِ بن َسلََمةَ

بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن َشبِيبٍ الَْعسَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ  - ٦١٣٥
كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َمْرَيَم َعْبدُ الَْغفَّارِ بن الْقَاِسمِ، َحدَّثََنا إَِياسُ بن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َصلُّوا َعلَى :"نََعْم َيا َرُسولَ اللَِّه، دِيَناَرْينِ، قَالَ: قَالُوا"َتَرَك َعلَْيِه َديًْنا؟:"، فَقَالَفَأُِتَي بِجِنَاَزِة َرُجلٍ ِمَن األَْنَصارِ
. ال: واقَالُ"َعلَْيِه َدْيٌن؟:"ُهَما َعِليَّ َيا َرسُولَ اللَِّه، فََصلَّى َعلَْيِه، ثُمَّ أُِتَي بِأُخَْرى، فَقَالَ: ، فَقَالَ أَُبو قََتاَدةَ"َصاِحبِكُْم

  .، َوصَلَّى َعلَْيِه "كَيََّتاِن:"قَالَ. ِدينَاَرْينِ: قَالُوا"فََهلْ َتَرَك كَْنًزا؟:"قَالَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم الَْعسَّالُ، - ٦١٣٦

كُنَّا ِعْندَ النَّبِيِّ : َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبجَِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو مَْرَيَم، َحدَّثََنا إِيَاُس بن 
، إِنْ كُْنَت : َوإِنْ كُْنَت، ثُمَّ أُِتَي بِأُخَْرى، فَقَالَ الْقَْوُم، إِنْ كُْنَت : فَقَالَ الْقَْوُم، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأُِتَي بِجَِناَزٍة 

أَْنُتْم ُشَهَداُء اللَّهِ :"ْوا َعلَى َواِحَدٍة َخْيرًا، َوَعلَى اُألْخَرى شَرا، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوإِنْ كُْنَت، فَأَثَْن
  " .ِفي اَألْرضِ، َوالَْمالِئكَةُ شَُهَداُء اللَِّه ِفي السََّماِء

  ن َسلَمَةَُموَسى بن ُعَبْيَدةَ الرََّبِذيُّ، َعنِ إِيَاسِ ب
رََّبِذيِّ، َعْن َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ ال - ٦١٣٧

ُجوُم ُجِعلَْت أَمَاًنا ألَْهلِ السََّماِء، َوإِنَّ أَْهلَ َبْيِتي النُّ:"إِيَاسِ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  " .أََمانٌ ُألمَِّتي
ْن ُموَسى بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا َع - ٦١٣٨

فََسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم " قََرأَ "أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اسِ بن َسلََمةَ بن األَكَْوعِ، َعْن أَبِيِهُعَبْيَدةَ، َعْن إَِي
  ]".١٠٥: التوبة" [ َوَرسُولُُه َوالُْمْؤِمُنونَ 

َشْيبَةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن ُموَسى  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي - ٦١٣٩
  كُنَّا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه: بن ُعَبْيَدةَ، َعْن إِيَاسِ بن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َيا َرُسولَ : ، فَقَالُوا"َوَجَبْت:"ُم َعلَْيِه ثََناًء َحسًَنا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَسلََّم ِفي جِنَاَزٍة، فَأَثَْنى الْقَْو
  ".هِدُْتْم َوَجَبْتالَْمالِئكَةُ ُشَهَداُء اللَِّه ِفي السََّماِء، وَأَْنُتمْ ُشَهَداُء اللَِّه ِفي اَألْرضِ، فَإِذَا َش:"اللَِّه، فََما َوَجَبْت؟ قَالَ

ي الَْهيْفَاِء َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ِمْنجَاُب بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َسالمِ بن أَبِ - ٦١٤٠
أَبِيِه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َعْن إِيَاسِ بن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، َعْن

اللَُّهمَّ إِنَّ ُعثَْمانَ ِفي َحاجَِتَك َوحَاَجةِ :"َباَيعَ ِلُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه بِإِْحَدى َيَدْيِه َعلَى اُألْخَرى، َوقَالَ



  " .َرسُوِلَك
ُموَسى  عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمَجاِهدٍ أَُبو ُمَجاِهٍد الْكَاُبِليُّ، َعْنَحدَّثََنا  - ٦١٤١

َوَسلََّم ِفي الُْبْدِن َعاَم أَْهَدى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"بن ُعَبْيَدةَ الرََّبِذيِّ، َعْن إَِياسِ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  :قَالَ َعْبُد اللَِّه". الُْحَدْيبَِيِة جََمال كَانَ خيت أَبِي َجْهلٍ َيْوَم َبْدرٍ، ِفي رَأَْسِه بُرَّةٌ ِمْن ِفضٍَّة

  .َحدَّثََنا أَبِي َعْنُه قَِدًميا، ثُمَّ َتَركَُه بَْعُد 
  ُمَحمَُّد بن إِيَاسِ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه

َمانُ بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َوُسلَْي - ٦١٤٢
  أََباُه بِاللٍ، أو أحدمها، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحْرَملَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِيَاسِ بن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، أَنَّ

: ارَْتَدْدَت َعْن ِهجَْرِتَك، َيا َسلََمةُ؟ فَقَالَ: َحدَّثَُه أَنَّ َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ قَِدَم الَْمِدينَةَ، فَلَِقَيُه ُبَرْيَدةُ بن الُْحَصْيبِ، فَقَالَ
إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َمَعاذَ اللَِّه، إين ِفي إِذٍْن ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 

فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ . إِنَّا َنَخافُ أَنْ ُيَغيَِّر ذَِلَك ِهجَْرَتَنا: ، فَقَالُوا"اْبدُوا َيا أَْسلَُم، فَُشمُّوا الرِّيَاَح، وَاْسكُنُوا الشِّعَاَب:"َيقُولُ
  " .أَْنُتْم مَُهاجُِرونَ َحْيثَُما كُنُْتْم:"َسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  اْبُن أَبِي ذِئْبٍ، َعنِ إِيَاسِ بن َسلَمَةَ
َحدَّثََنا : ةُ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ السَّرَّاُج الَْعْسكَرِيُّ، َوُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْمدِينِيِّ فُْسُتقَ - ٦١٤٣

َوعِ، َعْن أَبِيِه، أَنّ مَُّد بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماِعيلَ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ، َعْن إَِياسِ بن َسلََمةَ بن اَألكُْمَح
ْشرَُتُهَما ثَالثُ لََيالٍ، فَإِنْ أَرَاَدا أَنْ َيتََزاَيَدا َتزَاَيَدا، فَِع، أَيَُّما َرُجلٍ َواْمَرأَةٍ أَيِّمٍ تََراَضَيا :"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .وَاللَّفْظُ ِلَحِديِث ُمحَمَِّد بن َعِليٍّ ". َوإِنْ أََراَدا أَنْ َيتََتاَركَا َتَتارَكَا
  َعِليُّ بن َيزِيدَ بن ُحكَْيَمةَ اَألْسلَِميُّ، َعنِ إَِياسِ بن َسلََمةَ

َمةَ، ا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن يَزِيَد بن ُحكَْيَمةَ اَألْسلَِميُّ، َعْن إِيَاسِ بن َسلََحدَّثََن - ٦١٤٤
ي َوِلذُرِّيَِّتي َعَدَد َما بَِيِدي ِمنَ أَْرَدفَنَِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمرَاًرا، وََمَسحَ بِرَأِْسي، َواْسَتْغفََر ِل:"َعْن أَبِيِه، قَالَ

  " اَألَصابِعِ
٦١٤٥ -  

إِيَاُس بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه،  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َيزِيَد بن ُحكَْيَمةَ اَألْسلَِميُّ، َحدَّثََنا
ى اللَّهُ بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجَعلُْت أَُرامِيهِْم َحتَّى َجاَءنَِي الْخَْيلُ ِمْن ِقَبلِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّاْنتُهَِبْت ِلقَاُح النَّ:"قَالَ

  ".َعلَْيِه َوَسلََّم
َد بن ُحكَْيَمةَ اَألْسلَِميُّ، ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن يَزِي - ٦١٤٦

انْزِلْ َيا :"اِمرِ بن اَألكَْوعَِحدَّثََنا إِيَاُس بن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلَع
  :، فََنَزلَ، َوُهَو َيرَْتجُِز"َعاِمُر فَأَْسِمْعَنا ِمْن ُهَنيَّاِتَك

  َواللَِّه لَْوال اللَُّه َما اهَْتَديَْنا َوال َتَصدَّقَْنا َوال َصلَّْينَا
  فَأَْنزِلَْن َسِكيَنةً َعلَْيَنا َوثَبِِّت األَقَْداَم إِنْ القَْينَا

  إِنَّ األُولَى قَْد َبغَْوا َعلَْينَا
َيا نَبِيَّ اللَِّه، بِأَبِي : فَقَالَ لَُه ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه". َيْرَحُمكَ اللَُّه رَبَُّك:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ



: ْيِه َسْيفُُه فَقََتلَُه، فَقَالَ النَّاُسأَْنَت، َهال َمتَّْعتََنا ِمَن اْبنِ اَألكَْوعِ، فَصَبَّحَْنا َخيَْبَر الَْغَد، فَكَانَ ِمْن َخَبرِ َعاِمرٍ أَنْ َحالَ َعلَ
كَانَ ِمْن َمنِيَِّة َعاِمرٍ أَنْ حَالَ َعلَْيِه َسْيفُُه، : قََتلَ َعاِمٌر َنفَْسُه، فَذََهَب َسلََمةُ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  كَذَبُوا، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، لَكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَْيِه ِفي الَْجنَِّة َيُعوُم َعَوَماِن:"فَقَالَ. نَفَْسُه فَقََتلَُه، فََزَعَم النَّاُس أَنَُّه قََتلَ

  ".الدُّْعُموصِ
  ُموَسى بن ُمحَمَِّد بن إِْبَراهِيَم التَّْيِميُّ، َعنِ إِيَاسِ بن َسلََمةَ

بِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ اللُّْؤلُؤِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر الَْواِقِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَ - ٦١٤٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : َعْن أَبِيِه، قَالَ، َعْن ُموَسى بن ُمَحمَِّد بن إِْبَراِهيَم، أَنَُّه َسِمعَ إِيَاَس بن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ ُيَحدِّثُ 

اْسَتِقيمُوا َولَْن ُتْحُصوا، َواْعلَُموا أَنَّ أَفَْضلَ أَْعَماِلكُُم الصَّالةُ، َولَْن ُيَحاِفظَ َعلَى الصَّالِة إِال :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  " ُمْؤِمٌن

  أَُبو ُعَمْيسٍ، َعنِ إِيَاسِ بن َسلَمَةَ
ْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َعِليُّ بن َحكِيمٍ األَْوِديُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َح - ٦١٤٨

َحدَّثََنا شَرِيٌك، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ بن َعْبدِ اللَِّه، َعْن إِيَاسِ بن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، َعْن : التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال
  ".ِفي بَْعضِ غََزوَاِتِه"زَاَد َعِليُّ بن َحكِيمٍ". أَِمْت أَِمْت: كَانَ ِشَعاُر النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"بِيِه، قَالَأَ

إِيَاسِ بن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو الُْعمَْيسِ، َعْن  - ٦١٤٩
ْنَد أََتى َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْيٌن ِمَن الُْمْشرِِكَني، َوُهَو ِفي سَفَرٍ، فََجلَسَ يََتَحدَّثُ ِع: َعْن أَبِيِه، قَالَ

فََسبَقُْتُهمْ إِلَيِْه، فَقََتلُْتُه، َوأََخذُْت َسلَبَُه، ". اطْلُُبوُه، فَاقُْتلُوُه:"لَْيِه َوَسلََّمأَْصحَابِِه، ثُمَّ اْنَسلَّ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
  .فََنفَّلَنِي إِيَّاُه
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق - ٦١٥٠

: َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن إِيَاسِ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَالتُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، 
، فَأَْدَركُْتُه، َوكُْنُت "أَْدرِكُْه، فَإِنَُّه َعْيٌن:"إِذْ َجاَء َرُجلٌ، فََدَخلَ الَْمْسجَِد، فَقَالَ، كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .فَقََتلُْتُه، فََنفَّلَنَِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسلََبُه َخِفيفًا،
  ُمَحمَُّد بن َبِشريٍ اَألْسلَِميُّ وَالرَّبِيُع بن أَبِي َصاِلحٍ

  َعْن إَِياسِ بن َسلَمَةَ
النُّْعَماِن الْفَرَّاُء، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيْعلَى اَألْسلَِميُّ َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن  - ٦١٥١

بَاَرَز َعاِمُر بن : ُمَحمَِّد بن َبِشريٍ اَألْسلَِميِّ، وَالرَّبِيعِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن إِيَاسِ بن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
قََتلُْت َنفِْسي، فََماَت، فَذُِكَر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ : َتلَُه، َوأَصَاَب السَّْيفُ رِْجلَ َعاِمرٍ، فَأَْنَشأَ َيقُولُاَألكَْوعِ َرُجال، فََضَربَُه، فَقَ

  ".لَهُ أَجَْراِن:"فَقَالَ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ُعَمُر بن ُموَسى اَألْنصَارِيُّ، َعنِ إَِياسِ بن َسلََمةَ

َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َصْيِفيُّ بن : ا َيْعقُوُب بن غَْيالنَ الُْعمَّانِيُّ، َوأَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، قَاالَحدَّثََن - ٦١٥٢
ال :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: رِبِْعيٍّ، َعْن ُعَمَر بن ُموَسى األَْنصَارِيِّ، َعْن إِيَاسِ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  " ُتْرِسلُوا اِإلبِلَ بَْهال، ُصرُّوَها صَرا، فَإِنَّ الشََّياِطَني تَْرَضُعهَا



  َعْمُرو بن َيْحَيى بن َسْعِد بن ُزرَاَرةَ، َعنِ بن َسلََمةَ َعْن أَبِيِه
  َحدَّثََنا أَُبو الزِّنَْباعِ - ٦١٥٣ -

بن ثََنا َعْمُرو بن خَاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُمَعاِذ بن ُمَحمٍَّد األَْنَصارِيِّ، أَنَّ َعْمَرو َرْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّ
َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه  ُهَيحَْيى بن َسعِيِد بن ُزرَاَرةَ أَْخَبرَُه، َعنِ اْبنِ َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَّ

ُيمَْنُح ِمْنَها وَاِحَدةٌ، نِْعَم اإلِبِلُ الثَّالثُونَ، َيخُْرُج ِمْنَها ِفي َزكَاِتَها َواِحَدةٌ، َوُيَرحَّلُ ِمْنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَاِحَدةٌ، َو:"قَالَ
  " لسَّْبِعَني وَالثَّمَانَِني َوالتِّْسِعَني وَالِْمئَِة، َووَْيلٌ ِلَصاِحبِ الِْمئَِة ِمَن الِْمئَِةَوِهَي َخْيٌر ِمَن اَألْرَبِعَني َوالَْخْمِسَني وَالسِّتَِّني َوا

  ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم التَّيِْميُّ، َعْن َسلََمةَ بن الْأَكَْوعِ
دَّثََنا ُعقَْبةُ بن خَاِلٍد، َعْن ُموَسى بن ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ، َح - ٦١٥٤

َسأَلُْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الصَّالِة ِفي الْقَْوسِ : إِبَْراهِيَم، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َسلََمةَ بن الْأَكَْوعِ، قَالَ
  .، َيْعنِي الِْكنَاَنةَ "َواطَْرحِ الْقَْرنََصلِّ ِفي الْقَْوسِ، :"َوالْقَْرِن؟ قَالَ

ا ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم بن َعْنَبرٍ الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، َحدَّثََن - ٦١٥٥
َعَدا ُعَيْيَنةُ بن ِحْصنٍ َعلَى ِلقَاحِ لِقَاحِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَالتَّيِْميُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ

ةِ فَخََرْجُت بِقَْوِسي وََنْبِلي، َوكُْنتُ أَرِْمي الصَّْيَد، حَتَّى إِذَا كُْنُت بِثَنِيَّ: َواْسَتاقََها، قَالَ َسلََمةُ بن اَألكَْوعِ اَألْسلَِميُّ
  الْوَدَاعِ، َنظَْرُت فَإِذَا ُهْم

َيا َصبَاَحاُه، فَاْنتََهى ِصيَاِحي إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َيطُْردُوَنَها، فََعدَْوُت ِفي الْجََبلِ ِفي َسلْعٍ، ثُمَّ ِصْحُت
ُخذُوَها َوأََنا اْبُن اَألكَْوعِ، فَلَْم أَْنَشْب أَنْ َرأَْيُت : يهِْم، َوأَقُولُالْفََزُع الْفََزُع، َوخََرْجُت أَْرِم: َوَسلََّم، فَصِيَح ِفي النَّاسِ

انَ أَوَّلَ َمْن لَِحقَُهمْ أَُبو قََتاَدةَ َخْيلَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوِهيَ َتخَلَّلُ الشََّجَر، فَلَِحقَُهْم ثَمَانَِيةُ فُْرَساٍن، َوكَ
ى ِفي أَثَرِ الَْعُدوِّ َمَع الْفُْرَساِن، رِْبِعيٍّ، فَطََعَن َرُجال ِمْن بين فَزَاَرةَ ُيقَالُ لَُه َمسَْعَدةُ، فَنََزَع ُبْرَدتَُه، فََجلَّلَُه إِيَّاهَا، ثُمَّ َمَض بن

أَُبو قََتاَدةَ َمقُْتولٌ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : مْ َيقُولُونَفََمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَْد فَزَِع النَّاُس، َوُه
وا ، فَأَْمَعُن"أَْمِعنُوا ِفي أَثَرِ الْقَْومِ:"، ثُمَّ قَالَ"َوَعْن َسلَبِِه، لَْيَس بِأَبِي قَتَاَدةَ، وَلَِكنَُّه قَِتيلُ أَبِي قََتاَدةَ، َخلُّوا َعْنُه :"َعلَْيِه َوَسلََّم

َوِفي الَْحدِيِث َوكَانَ ُيَسمِّيهُِم الَِّذيَن : قَالَ ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ. َواْسَتنْقَذُوا َما اسَْتْنقَذُوا ِمَن اللِّقَاحِ، َوذََهُبوا بَِما َبِقَي
قَالُ لَُه اْبُن اَألسَْوِد َحِليُف بين ُزهَْرةَ، ُعكَّاَشةُ بن ِمْحَصنٍ، َوالْمِقَْدادُ بن َعْمرٍو، َوُهَو الَِّذي ُي: َخَرجُوا ِفي طَلَبِ اللِّقَاحِ

سَْعُد بن َزْيدٍ : لَْم ُيقَْتلْ ِمَن الْقَْومِ غَْيُرُه، َوِمَن اَألْنصَارِ: َوُمحْرُِز بن َنْضلَةَ اَألَسِديُّ َحِليُف بين عَْبِد َشْمسٍ، قِيلَ
  اَألْشَهِليُّ، َوظَهِريُ بن َراِفعٍ الَْحارِِثيُّ، َوأَُبو قََتاَدةَ بن رِبِْعيٍّ السُّلَِميُّ، اَألْشَهِليُّ، َوُهَو أَِمريُ الْقَْومِ، َوَعبَّاُد بن بِْشرٍ

  " َوُمَعاذُ بن َماِعصٍ الزَُّرِقيُّ، َوكَانَ أَُبو َعيَّاشٍ الزُّرَِقيُّ أََحَد النَّفْرِ الَْخْمَسِة
َيا أََبا َعيَّاشٍ، لَوْ أَْعطَْيَت َهذَا الْفََرسَ :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَْبلَُت َعلَى فََرسٍ ِلي، فَقَالَ َرسُولُ: قَالَ - ٦١٥٦

أََنا أَفَْرسُ الْعََربِ، فََما َجَرى الْفََرُس خَْمِسَني ِذَراًعا َحتَّى طََرحَنِي، فَكََسَر رِْجِلي، : قُلُْت: قَالَ". َمْن ُهَو أَفَْرُس ِمْنَك
  .َق اللَُّه َوَرُسولُُه، فََحَملُْت َعلَى فََرِسي اْبَن َعمِّي ُمَعاذَ بن َماِعصٍ الزَُّرِقيََّصَد: فَقُلُْت

  َما َرَوى ُموَسى بن ُمَحمَِّد بن إِبَْراِهيمَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي رَبِيعَةَ
  َعْن َسلََمةَ بن الْأَكَْوعِ

: اِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثىن ُمَسدٌَّد، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخ - ٦١٥٧



قُلُْت َيا : عِ، َيقُولَُحدَّثََنا َعطَّاُف بن خَاِلٍد الَْمْخُزوِميُّ، َحدَّثَنِي ُموَسى بن ُمَحمَِّد بن إِْبَراِهيَم، أَنَُّه َسِمعَ اْبَن اَألكَْو
زِرَُّه، َولَْو لَْم :"َولَْيَس َعِليَّ إِال قَِميٌص َواِحٌد؟ قَالَ، إِنِّي أَكُونُ ِفي الصَّْيِد، وَأَُصلِّي : اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرسُولَ

  " َتجِْد إِال َشْوكَةً
  َيزِيُد بن أَبِي ُعَبْيٍد مَْولَى َسلََمةَ، َعْن َسلََمةَ

قَالَ : ُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي ُعبَْيٍد، َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، قَالََحدَّثََنا أَ - ٦١٥٨
  " َمْن قَالَ َعِليَّ َما لَْم أَقُلْ، فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  بَاَيْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن َيزِيَد، َعْن َسلََمةَ، قَالَ - ٦١٥٩

فََدَنْوُت فَبَاَيْعُتُه، ". أَقْبِلْ، فَبَايِْع:"ْعُت، قَالَقَْد بَاَي: قُلُْت"َيا َسلََمةُ، أَال ُتبَايُِع؟:"َوَسلََّم َيْوَم الُْحَديْبَِيِة، ثُمَّ تََنحَّْيُت، فَقَالَ
  ".َعلَى الَْمْوِت:"َعلى َم َباَيْعَت َيا أََبا ُمْسِلمٍ؟ قَالَ: قُلُْت

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  غَزَْوُت َمَع َرسُولِ اللَِّه:"َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن َيزِيَد، َعْن َسلََمةَ، قَالَ - ٦١٦٠
  " َوَسلََّم َسْبَع غَزََواٍت، َوَمعَ زَْيِد بن حَارِثَةَ سَْبَع غََزوَاٍت، كَانَ ُيَؤمُِّرُه َعلَْيَنا

زِيَد، َعْن َسلََمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُنسَ الُْعْصفُرِيُّ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َمسَْعَدةَ، َعْن َي - ٦١٦١
، أُُحٌد َوُحَنْيٌن، َوَخْيبَُر، َوالُْحَديْبَِيةُ : غََزْوُت َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَْبَع غََزَواٍت:"بن اَألكَْوعِ، قَالَ
  ".َوَنسِيُت َبِقيَّتَُه:"قَالَ"،"َوَيْوُم ِذي قََرٍد

خََرْجُت أُرِيُد الَْغاَبةَ، فََسِمْعُت غُالًما ِلعَْبِد : ِلمٍ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن َيزِيَد، َعْن َسلََمةَ، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُمْس - ٦١٦٢
غَطَفَانُ َوفََزاَرةُ،  :َمْن أََخذََها؟ قَالَ: أُِخذَْت ِلقَاُح َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قُلُْت: الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َيقُولُ
َيا َصَباَحاُه، َيا َصبَاَحاُه، ثُمَّ اْنطَلَقُْت أَْسَعى ِفي آثَارِِهْم حَتَّى اْسَتْنقَذُْتَها ِمنُْهْم، َوَجاَء َرسُولُ : فََصِعْدتُ الثَّنِيَّةَ، فَقُلُْت

أَْعَجلَْناُهمْ أَنْ ُيْسَبقُوا ، َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ الْقَْوَم ِعطَاٌش : لُْتاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي نَاسٍ ِمْن أَْصحَابِِه، فَقُ
  " إِنَّ الْقَْوَم غَطَفَانَ ُيقَْرْونَ! َيا اْبَن اَألكَْوعِ، َملَكَْت فَأَْسجِْح :"قَالَ. ِلَسقْيِهِْم
٦١٦٣ -  

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحارِِث الِْمْصرِيُّ : وبَ الَْعالُف املصري، قَاالَحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َوَيْحَيى بن أَيُّ
رَأَْيُت النَّبِيَّ :"قَالَ الُْمَؤذِّنُ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َراِشٍد، َحدَّثَنِي يَزِيُد، َمْولَى َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ،

  ".َوَسلََّم َتَوضَّأَ مَرَّةً، َوَمَسَح َرأَْسُه َمرَّةً، َوَسلََّم َمرَّةًَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
َماعِيلَ، َعْن َيزِيَد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّازُ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا حَاِتمُ بن إِْس - ٦١٦٤

  ".أَْرَدفَنِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َناقَِتِه حَتَّى َدَخلَْنا الَْمِدينَةَ:"َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، قَالَأَبِي ُعَبْيٍد، َعْن 
َعْن َيزِيَد بن أَبِي ُعَبْيٍد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماعِيلَ،  - ٦١٦٥

ُألْعِطَينَّ الرَّاَيةَ غًَدا َرُجلًا ُيِحبُُّه اللَّهُ :"َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لَْيلَةَ َصبِيَحِة َخيَْبَر
بَِعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، فَأَْعطَاُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ، فَإِذَا"َوَرسُولُُه، َيفَْتُح اللَُّه َعلَْيِه
  .الرَّايَةَ، فَفََتَح اللَُّه َعلَْيِه

ٌم، َعْن َيزِيَد بن أَبِي ُعَبْيٍد، َعْن َسلََمةَ، أَنّ َرُسولَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ، َحدَّثََنا َحاِت - ٦١٦٦
َمْن كَانَ لَْم َيُصْم فَلْيُِتمَّ َبِقيَّةَ َيْوِمِه، َوَمْن َصاَم فَلُْيِتمَّ :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ ُمنَاِدًيا َيْوَم َعاشُوَراَء ُيَناِدي



  " َصْوَمُه
٦١٦٧ -  

كَانَ َرُسولُ اللَِّه :"لََمةَ، قَالَثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا حَاِتٌم، َعْن يَزِيَد بن أَبِي ُعبَْيٍد، َعْن َسَحدَّ
  " بِالِْحجَابَِصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي الَْمْغرِبَ إِذَا غََرَبِت الشَّْمُس، َوَتوَاَرتْ 

كُْنُت قَاِعًدا ِعْندَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ، َحدَّثََنا َحاِتٌم، َعْن َيزِيَد، َعْن َسلََمةَ، قَالَ - ٦١٦٨
ال، : ِقيلَ"َهلْ تََرَك َشيْئًا؟:"ا َرسُولَ اللَِّه، َصلِّ َعلَى َهِذِه؟ قَالََي: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَأُِتيَ بِجَِناَزٍة، فَِقيلَ

َهلْ َتَركَ :"قَالَ. ال: قَالُوا"َهلْ َعلَْيِه َدْيٌن؟:"ال، فََصلَّى َعلَْيِه، فََبْيَنا أََنا قَاِئٌم أُِتَي بِجِنَاَزٍة، فَقَالَ: قَالُوا"َهلْ َعلَْيِه َدْيٌن؟:"قَالَ
: قَالُوا"َهلْ تََرَك َشيْئًا؟:"، ثُمَّ لَبِثَْنا َما َشاَء اللَُّه، ثُمَّ أُِتيَ بِجَِناَزٍة، فَقَالَ"ثَالثُ كَيَّاٍت:"قَالَ. َنَعْم، ثَالثَةُ َدنَانَِري: قَالُوا"َشْيئًا؟
َعلَيَّ َيا َرسُولَ اللَِّه َدْيُنُه، فَصَلَّى : ُبو قََتادَةَقَالَ أَ". َصلُّوا َعلَى َصاِحبِكُْم:"نََعْم، قَالَ: قَالُوا"َهلْ َعلَْيِه َدْيٌن؟:"ال، قَالَ

  .َعلَْيِه 
: َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، قَالََحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن َيزِيَد بن أَبِي ُعَبْيٍد، َعْن 

  .َصلِّ َعلَْيَها َيا َرُسولَ اللَِّه، فَذَكََر َنْحَوُه: ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأُِتَي بِجَِنازٍَة، فَقَالُواكُنَّا ِعْنَد َرسُولِ اللَّ
َمرَّ : ، َعْن َسلََمةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ، َحدَّثََنا َحاِتٌم، َعْن َيزِيَد بن أَبِي ُعَبْيٍد - ٦١٦٩

  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى

اْرمُوا َيا بين إِْسَماعِيلَ، فَقَْد كَانَ أَُبوكُمْ َراِميًا، اْرمُوا وَأََنا َمَع بين :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بنفَرٍ ِمْن أَسْلََم َينَْتِضلُونَ، فَقَالَ
َنرِْمي َيا : قَالُوا"َما لَكُْم ال َتْرُمونَ؟:"أَْيدِيهِْم، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْمَسَك أََحُد الْفَرِيقَْينِ بِ"فُالٍن

  " اْرمُوا، وَأََنا َمَعكُْم كُلِّكُْم:"قَالَ! َرسُولَ اللَِّه، وَأَْنَت َمعَُهْم؟ 
: ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن َيزِيَد بن أَبِي ُعَبْيٍد، َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، قَالََحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد

  .َخَرَج َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى قَْومٍ ِمْن أَْسلََم َيَتنَاَضلُونَ، فَذَكََر َنْحوَُه
َيى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ، َحدَّثََنا َحاِتٌم، َعْن َيزِيَد بن أَبِي ُعَبْيٍد، َعْن َسلََمةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْح - ٦١٧٠

َيا : ْومِ ِلَعامِرٍَخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َخيَْبَر، فَسِْرَنا لَْيال، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَ: اَألكَْوعِ، قَالَ
  :َعاِمُر، أَال ُتْسِمُعَنا ِمْن ُهَنيَّاِتَك، َوكَانَ َعاِمٌر َرُجال َشاِعرًا، فََنَزلَ َيْحُدو بِالْقَْومِ، َيقُولُ

  اللَُّهمَّ لَْوال أَْنَت َما اْهَتَدْيَنا َوال َتَصدَّقَْنا َوال َصلَّْينَا
  ِت األَقَْداَم إِنْ القَْينَافَاغِْفْر بِذَِلَك َما اقَْتَضْيَنا َوثَبِّ

  إِنَّ األُولَى قَْد َبغَْوا َعلَْيَنا إِنَّا إِذَا صِيَح بنا أََتْينَا
  َوبِالصِّيَاحِ َعوَّلُوا َعلَْينَا

فَقَالَ َرُجلٌ ". َيْرَحُمُه اللَُّه":َعاِمُر بن اَألكَْوعِ، قَالَ: قَالُوا"َمْن َهذَا السَّاِئُق؟:"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َوَجَبْت َيا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: ِمَن الْقَْومِ

َها َعلَْيَنا، فَلَمَّا فَأََتيَْنا َخيَْبَر، فَحَاصَْرَناُهْم َحتَّى أََصابَْتَنا َمخَْمَصةٌ َشِديَدةٌ، ثُمَّ إِنَّ اللََّه فََتَح: قَالَ! َوَسلََّم، لَْو أَْمَتْعَتَنا بِِه 
َما َهِذهِ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْمَسى النَّاُس َمَساَء الَْيْومِ الَِّذي فُِتَحْت َعلَيْهِْم رَأَى قُُدوًرا كَِثَريةً، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ

ُمرِ اإلِْنِسيَِّة، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعلَى لُُحومِ الُْح: قَالُوا"النَِّريانُ؟ َعلَى أَيِّ َشْيٍء ُتوِقُدونَ؟



، فَلَمَّا اْنَصَرفَ الْقَْوُم كَانَ َسْيفُ "أَْو ذَاَك:"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْو ُنهْرِيقََها؟ قَالَ: فَقَالَ َرُجلٌ"أَْهرِيقُوَها َواكِْسُروَها:"َوَسلََّم
فَحَزِْنُت، فَقَالَ ، لَ سَاَق َيهُوِديٍّ، فَضََرَبُه، وََتَرجَُّع ذُبَاُب َسْيِفِه، فَأََصابَ ُركَْبةَ َعاِمرٍ، فََماَت ِمْنُه فََتَناَو، َعاِمرٍ ِفيِه ِقَصٌر 

، أَنَّ َعاِمًرا َحبِطَ َعَملُُه  ِفَداَك أَبِي َوأُمِّي، َزَعُموا: قُلُْت لَُه"َما لََك؟:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َرأَى َما بِي
  "كَذَُبوا، َمْن قَالَُه؟ إِنَّ لَُه اَألْجَر َمرََّتْينِ، إِنَُّه َجاَهٌد ُمَجاِهٌد:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َسعِيٍد، َحدَّثََنا يَزِيُد بن أَبِي ُعبَْيٍد، َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن 
أَْي َعاِمُر، لَْو أَْسَمعَْتَنا ِمْن ُهَنيَّاِتَك : خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى خَْيَبَر، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ: قَالَ
  .َيْحُدو، ثُمَّ ذَكَرَ َنحَْوُه  فََنَزلَ! 

  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبدَةَ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َيزِيَد - ٦١٧١

اللَُّهمَّ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا اْشَتدَِّت الرِّيُح قَالَكَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: بن أَبِي ُعبَْيٍد، َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، قَالَ
  " لَقًَحا ال َعِقيًما

َحدَّثََنا  َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا َعاِصمُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ اَألْشجَِعيُّ، - ٦١٧٢
ال َيْحِلُف أََحٌد َعلَى الِْمْنَبرِ :"ٍد، َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََيزِيُد بن أَبِي ُعَبْي

  " َعلَى َيِمنيٍ كَاِذَبٍة، إِال َتبَوَّأَ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ
الْقَْعَنبِيُّ، َحدَّثََنا َحاِتٌم، َحدَّثََنا َيزِيُد بن أَبِي ُعبَْيٍد، َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ،  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا - ٦١٧٣

للَُّه ال، وَلَِكنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ا:"َتَبدَّْيَت؟ قَالَ! َيا اْبَن اَألكَْوعِ، ارَْتَدْدَت َعلَى َعِقبَِك : أَنَُّه َدَخلَ َعلَى الَْحجَّاجِ، فَقَالَ
  " َعلَْيِه َوَسلََّم أَِذنَ ِلي ِفي الَْبْدوِ

ي ُعبَْيٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُنسَ الُْعْصفُرِيُّ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، أنا َحمَّاُد بن َمسَْعَدةَ، َعْن يَزِيَد بن أَبِ - ٦١٧٤
ُيسَبُِّح ِفيِه، وََيذْكُُر أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ ، َع الُْمْصَحِف أَنَُّه كَانَ َيْسُجُد مَْوِض"َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ،

  " كَانَ َيَتَحرَّى ذَِلَك الَْمكَانَ
ي ُعَبْيٍد، َعْن َسلََمةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، أنا َحمَّادُ بن َمْسَعدَةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِ - ٦١٧٥

اْبِغنِي : اْعطِنِي ِسالَحَك، فَأَْعطَْيُتُه، ثُمَّ جِئُْت إِلَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: َجاَء َعاِمٌر َعمِّي، فَقَالَ: قَالَ
  فَأَيَْن:"قَالَ. ِسالًحا

! َهْب ِلي أًَخا أََحبَّ إِلَيَّ ِمْن َنفِْسي : َما أَجُِد أََحًدا ُيْشبُِهَك إِال الَِّذي قَالَ:"قَالَ. مِّيأَْعطَْيُتُه َعاِمًرا َع: قُلُْت"ِسالُحَك؟
  " فَأَْعطَانِي قَْوَسُه وَِمَجنَُّه وَثَالثَةَ أَْسُهمٍ ِمْن ِكَناَنتِِه!"

نا َحمَّادُ بن َمْسَعدَةَ، َعْن َيزِيَد، َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، أ - ٦١٧٦
: قَالُوا"َما َهِذِه النَِّريانُ؟:"أََصاَبْتَنا َمْخَمَصةٌ َيْوَم َخيَْبَر، َوأَْوقَدَ النَّاسُ النَِّريانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْو ُنْهرِيُق َما ِفيَها َونَْغِسلَُها؟ : ، فَقَالَ َرُجلٌ"َواكِْسرُوا الْقُُدوَر، أَهْرِيقُوا َما ِفيَها :"قَالَ. يَّةُالُْحُمُر اَألْهِل
  " أَْو ذَاَك:"قَالَ

دَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيحَْيى، َح - ٦١٧٧
كُنَّا ِفي َرَمَضانَ ِفي :"الَْحارِِث، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن يَزِيَد َموْلَى َسلََمةَ، َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، قَالَ

َمْن َشاَء َصاَم، َوَمْن َشاَء أَفْطََر، َوافَْتَدى بِطََعامِ ِمْسكِنيٍ، حَتَّى نََزلَْت َهِذهِ ، َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ]" ١٨٥: البقرة" [ فََمْن َشهَِد ِمْنكُمُ الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه " اآلَيةُ 



  ُبرَْيَدةُ بن ُسفَْيانَ اَألْسلَِميُّ، َعْن َسلََمةَ
َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسلََمةَ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ - ٦١٧٨

  اللَُّه لَّىُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َحدَّثَنِي بَُرْيَدةُ بن ُسفَْيانَ اَألْسلَِميُّ، َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َص

َع، وَلَْم َيكُْن فَْتٌح، َوقَْد جََهَد، َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعطَى الرَّاَيةَ أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق، فََبَعثَُه إِلَى بَْعضِ ُحُصونِ َخْيبََر، فَقََتلَ، ثُمَّ َرَج
، فََدَعا َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ "ُح اللَُّه َعلَى َيَدْيِه، لَْيَس بِفَرَّارٍُألْعِطَينَّ الرَّاَيةَ غًَدا َرُجال ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه، َيفَْت:"فَقَالَ

: قَالَ َسلََمةُ". ُخذْ َهِذِه الرَّاَيةَ، َحتَّى يَفَْتحَ اللَُّه لََك:"َوُهَو أَْرَمُد، فَتَفَلَ ِفي َعْيَنْيِه، ثُمَّ قَالَ، َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 
ْيِه َيُهوِديٌّ ِمْن رَأْسِ ِه يَُهْروِلُ َهرَْولَةً، وَأََنا َخلْفَُه أَتَّبُِع أَثََرُه، َحتَّى َركََز الرَّاَيةَ ِفي َرْضمِ ِحجَاَرٍة، فَاطَّلََع َعلَفََخَرَج، َواللَّ
ْم َوَما أُْنزِلَ َعلَى ُموَسى، فََما َرَجعَ َحتَّى غَلَْبتَُه: أََنا َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ، قَالَ الَْيُهوِديُّ: َمْن أَْنَت؟ قَالَ: الِْحْصنِ، فَقَالَ
  .فََتَح اللَُّه َعلَْيِه 

  َعطَاٌء َمْولَى السَّاِئبِ بن يَزِيَد، َعْن َسلََمةَ
بن َعْبِد الْعَِظيمِ  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس: َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى شَِريانُ الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد، قَاال - ٦١٧٩

ن يَزِيَد، َعْن َسلََمةَ بن الَْعنَْبرِيُّ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َعطَاٌء َمْولَى السَّاِئبِ ب
ِطَينَّ الرَّاَيةَ الَْيْوَم َرُجال ُيِحبُّهُ اللَُّه َوَرُسولُُه، َوُيِحبُّ اللَّهَ ُألْع:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألكَْوعِ، قَالَ

  .ْيَنْيِه ، فََبَعثَنِي نَبِيُّ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َعِليٍّ فَجِئُْت بِِه، َوكَانَ أَْرَمَد فَتَفَلَ ِفي َع"َوَرسُولَُه
  َعْن َسلََمةََيزِيُد بن ُخَصْيفَةَ، 

  َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر، َحدَّثََنا أَبُو - ٦١٨٠

َسافَْرُت َمَع َرُسولِ اللَِّه، فََما رَأَْيُتُه ُيَصلِّي َبْعدَ :"ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن ُمَحمٍَّد، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ، َعْن َسلََمةَ، قَالَ
  ".ْصرِ قَطَُّوال بَْعَد الَْع، الْفَْجرِ 

  زَْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َسلََمةَ بن الْأَكَْوعِ
لزِّْبرِقَاِن، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الْحَرِيشِ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ ُمَحمَُّد بن ا - ٦١٨١

أَقَْبلُْت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ثَنِي يَزِيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ، قَالَُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َحدَّ
الَْعِقيقِ أَوَْمأَ بَِيِدِه ِقَبلَ الَْمشْرِقِ، َوَسلََّم ِمْن ِقَبلِ الَْعِقيقِ، َحتَّى إِذَا كُنَّا َعلَى الثَّنِيَِّة الَِّتي ُيقَالُ لََها ثَنِيَّةُ الْحَْوضِ، الَِّتي بِ

ْيِه غَْوغَاُء النَّاسِ، َما ِمْن إِنِّي َألْنظُرُ إِلَى َمَواِقعِ َعُدوِّ اللَِّه الَْمِسيحِ، إِنَُّه يُقْبِلُ َحتَّى َيْنزِلَ ِمْن كَذَا حَتَّى َيْخُرجَ إِلَ:"فَقَالَ
َوُصوَرةُ النَّارِ َحمَْراُء، َمَعُه ، ُصوَرةُ الَْجنَِّة :  َعلَْيِه َملٌَك أَْو َملَكَاِن َيحُْرَسانِِه، َمَعهُ ُصوَرَتاِنَنقْبٍ ِمْن أَْنقَابِ الَْمِديَنةِ إِال

، أَلَْسُت قَْد ِمتُّ؟ َهذَا َتْعرِفُنِي؟ أََنا أَخُوَك، أََنا أَُبوَك، أََنا ذُو قَرَاَبٍة ِمْنَك: َشَياِطُني َيَتشَبَُّهونَ بِاَألْموَاِت، َيقُولُونَ ِللَْحيَّ
َهذَا الْكَذَّاُب أَيَُّها : َويَُبكُِّتُه، فََيقُولُ َربَُّنا فَاتَّبِْعُه، فََيقِْضي اللَُّه َما َيَشاُء ِمْنُه، َوَيبَْعثُ اللَُّه لَُه َرُجال ِمَن الُْمْسِلِمَني، فَُيْسِكُتُه

  فََيُشقُُّه ِشقََّتْينِ،، َهلْ أَْنَت ُمتَّبِِعي؟ فََيأَْبى : ، َوَيقُولُ بَاِطال، َولَْيَس رَبُّكُمْ بِأَْعَوَر، فََيقُولُفَإِنَُّه كَذَّاٌب، النَّاُس، ال َيغُرَّنَّكُْم 

أَيَُّها النَّاُس، إِنَّ َما : ولُوَأََشدَُّه َشْتًما، فََيقُ، أُِعيُدهُ لَكُْم، فََيْبَعثُُه اللَُّه أََشدَّ َما كَانَ لَُه َتكْذِيًبا : فََيقُولُ، َوُيْعطَى ذَِلَك 
فََيأُْمرُ بِِه إِلَى َهِذهِ ، َوِفْتَنةٌ افُْتتِْنُتْم بَِها، إِنْ كَانَ َصاِدقًا فَلُْيِعدْنِي َمرَّةً أُْخَرى، أَال ُهَو كَذَّاٌب ، رَأَْيُتْم َبالٌء اْبُتِليُتْم بِِه 

  ".لَ الشَّامِالنَّارِ، َوِهيَ ُصوَرةُ الَْجنَِّة، َيْخُرُج قَِب
  َسلََمةُ بن قَْيسٍ اَألْشجَِعيُّ



 بن الُْمْعَتِمرِ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، وَالثَّْورِيُّ، َعْن َمْنُصورِ - ٦١٨٢
إِذَا تََوضَّأَْت فَاْنَتثِْر، َوإِذَا :"الَ ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: ِهاللِ بن َيَساٍف، َعْن َسلََمةَ بن قَْيسٍ، قَالَ

  ".اسَْتْجمَْرَت فَأَْوِتْر
َساٍف، َعْن َسلََمةَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن ِهاللِ بن َي - ٦١٨٣

  ".إِذَا اسَْتْنَشقَْت فَاْنَتثِْر، َوإِذَا اسَْتْجمَْرَت فَأَْوِتْر:"قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن قَْيسٍ، قَالَ
ا ُشْعَبةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، َحدَّثََن - ٦١٨٤

  " إِذَا َتَوضَّأَْت فَاْسَتْنثِْر، َوإِذَا اسَْتْجمَْرَت فَأَْوِتْر:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلََمةَ بن قَْيسٍ، قَالَ
َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ،  - ٦١٨٥

  قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعْن َسلََمةَ بن قَْيسٍ، قَالَ

  ".ْرإِذَا َتَوضَّأَْت فَاْنَتِثْر، َوإِذَا اسَْتْجمَْرَت فَأَْوِت:"َوَسلََّم
ورٍ، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ، َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ، َعْن َمْنُص - ٦١٨٦

إِذَا اْستَْنَشقْتَ :"لَْيِه َوَسلََّمقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: ِهاللِ بن َيَساٍف، َعْن َسلََمةَ بن قَْيسٍ اَألْشَجِعيِّ، قَالَ
  ".فَاْنَتِثْر، َوإِذَا اسَْتْجمَْرَت فَأَْوِتْر

اللِ بن َيَساٍف، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن ِه - ٦١٨٧
  ".إِذَا اْسَتْنشَقَْت فَاْنَتثِْر، َوإِذَا اْسَتْجمَْرَت فَأَْوتِْر:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْيسٍ، قَالََعْن َسلََمةَ بن قَ

َعْن َمْنُصورِ بن الُْمْعَتِمرِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد،  - ٦١٨٨
إِذَا تََوضَّأَْت فَاْسَتنِْثْر، َوإِذَا اسَْتْجَمْرتَ :"قَالَ، ِهاللِ بن َيَساٍف، َعْن َسلََمةَ بن قَْيسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ".فَأَْوِتْر
الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ِهاللِ بن َيسَاٍف، َعْن َسلََمةَ بن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا  - ٦١٨٩

  ".إِذَا َتَوضَّأَْت فَاْنَتِثْر، َوإِذَا اسَْتْجمَْرَت فَأَْوِتْر:"قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَْيسٍ، قَالَ
َرُد بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، أَْخَبرَنِي َحدَّثََنا َو - ٦١٩٠

  ُسفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف، َعْن َسلََمةَ بن قَْيسٍ اَألْشجَِعيِّ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى

  ".إِذَا َتَوضَّأَْت فَاْنَتِثْر، وَإِذَا اسَْتْجَمْرَت فَأَْوِتْر:"قَالَ، ْيِه َوَسلََّم اللَُّه َعلَ
رِيٌر، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َوَج - ٦١٩١

إِذَا َتَوضَّأَْت فَاْنَتِثْر، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َيَساٍف، َعْن َسلََمةَ بن قَْيسٍ، قَالَ َمْنُصورٍ، َعْن ِهاللِ
  ".َوإِذَا اسَْتْجمَْرَت فَأَْوِتْر

بن كَِثريٍ، أنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ِهاللِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ٦١٩٢
، َما أََنا "أَْربٌَع:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ: َيَساٍف، َعْن َسلََمةَ بن قَْيسٍ اَألْشَجِعيِّ، قَالَ

ال ُتْشرِكُوا بِاللَِّه َشْيئًا، َوال َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِال بِالَْحقِّ، َوال :"َم َسِمْعُتُهنَّ، قَالَالَْيْوَم بِأََشحَّ ِمنِّي َعلَْيهِنَّ َيْو
  " َتْزنُوا، َوال َتْسرِقُوا

، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َوأَُبو اَألْحَوصِ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ - ٦١٩٣
أَال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ: َمْنُصورٍ، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف، َعْن َسلََمةَ بن قَْيسٍ، قَالَ



ال ُتْشرِكُوا بِاللَِّه َشيْئًا، :"ِمنِّي َيْوَم َسِمْعُتُهنُّ ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََما أََنا الَْيْوَم بِأََشحَّ "إِنََّما ِهَي أَرَْبٌع
  ".َوال َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِال بِالَْحقِّ، َوال َتْزنُوا، َوال َتْسرِقُوا

  عَزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ،َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ - ٦١٩٤

 َمرَّ َعلَى أَبِي ُموَسى، َوُهَو َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َرفََعُه إِلَى َسلََمةَ بن قَْيسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  " ريِ آلِ َداُوَدلَقَْد أُوِتَي َهذَا ِمْن َمَزاِم:"َيقَْرأُ، فَقَالَ

  َسلََمةُ بن َيزِيدَ الُْجْعِفيُّ
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشَّيُّ، قَاال - ٦١٩٥

أََتْيتُ : دِّثُ َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، َعْن َسلََمةَ بن َيزِيَد، قَالََسِمْعُت َداُوَد بن أَبِي هِْنَد، ُيَح: ُسلَْيَمانَ، قَالَ
ِصلُ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أَمََّنا ِفي الَْجاِهِليَِّة كَاَنْت َتقْرِي الضَّْيَف، وََت: أََنا وَأَِخي َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلَْنا
إِنََّها َوأََدتْ أُخًْتا لََنا لَْم َتْبلُغِ الِْحْنثَ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ : فَقُلَْنا". ال:"الرَِّحَم، َهلْ َيْنفَُعَها ِمْن َعَمِلَها ذَِلَك َشْيٌء؟ قَالَ

  " ُتْدرَِك الَْواِئَدةُ اِإلْسالَم فَُتْسِلَم الَْمْوُءوَدةُ وَالْوَاِئَدةُ ِفي النَّارِ، إِال أَنْ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ابِرٍ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َعْن َشْيَبانَ، َعْن َج - ٦١٩٦

الَْواِئَدةُ وَالَْمْوُءَدةُ ِفي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: يِّ، قَالَالشَّْعبِيِّ، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َسلََمةَ بن َيزِيَد الُْجْعِف
  ".النَّارِ

َيانُ، َعْن ثََنا ُسفَْحدَّثََنا الَْحَسُن بن فَضَالَةَ الصَّْيرَِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد، َحدَّ - ٦١٩٧
  َسِمْعُت: َجابِرٍ، َعنٍ َيزِيدَ بن ُمرَّةَ، َعْن َسلََمةَ بن َيزِيَد الُْجْعِفيِّ، قَالَ

ـ ٣٥: الواقعة" [ إِنَّا أَنَشأَْناُهنَّ إِنَشاء، فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَارًا، ُعُرًبا أَْترَاًبا :"" َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ".ِمَن الثَّيِّبِ َوغَْيرِ الثَّيِّبِ:"، قَالَ]"٣٧

َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر بن  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن ُعَبْيَدةَ، - ٦١٩٨
، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ الَْحْضرَِميِّ، َعْن َسلََمةَ بن َيزِيَد الُْجْعِفيِّ، ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن زَاِئدَةَ

ُعوَنا الَْحقَّ َوَيْمَن، َيأُْخذُوَنا بِالَْحقِّ الَِّذي َعلَْيَنا ، أََرأَْيتَ إِنْ كَانَ َعلَْيَنا أَُمَراُء ِمْن َبْعِدَك ، َيا َرُسولَ اللَِّه : قُلُْت: قَالَ
  ".َعلَْيهِْم َما ُحمِّلُوا، َوَعلَْيكُْم َما ُحمِّلُْتْم:"ُنقَاِتلُُهْم َونَْعِصيهِْم؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الَِّذي َجَعلَُه اللَُّه لََنا 

َحدَّثََنا َشْيَبانُ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َيزِيَد بن ُمرَّةَ، َعْن َسلََمةَ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا آَدُم،  - ٦١٩٩
الثَّيَِّب، : ، َيعْنِي]٣٥: الواقعة" [ إِنَّا أَْنشَأَْناُهنَّ إِْنَشاًء :"" َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

  ".الالِتي كُنَّ ِفي الدُّْنَيا: ًراَوأَْبكَا
  َسلََمةُ بن َسالَمةَ بن َوقْشٍ األَْنَصارِيُّ عقيب بدري

: ، َعْن ُعْرَوةََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسوَِد - ٦٢٠٠ -
َشهِدَ  شَهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنصَارِ، ثُمَّ األَْوسِ، ثُمَّ ِمْن بين َعْبِد اَألْشَهلِ، َسلََمةُ بن َسالَمةَ بن َوقْشٍ، َوقَْد"ِة َمْنِفي َتْسِمَي

  ".َبْدًرا
٦٢٠١ -  



الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ، َعْن  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق
َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد الْعَقََبةَ ِمَن األَْنصَارِ، ثُمَّ ِمْن بين َعْبِد اَألشَْهلِ َسلََمةُ بن َسالَمةَ "ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، ِفي

  ".بن َوقْشٍ
اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا زِيَاُد بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد - ٦٢٠٢

ْبِد اَألشَْهلِ َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ، ثُمَّ ِمَن األَْوسِ، ثُمَّ ِمْن بين َع"َعْبِد اللَِّه، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، ِفي
و بن َماِلكِ َسلََمةُ بن َسالَمةَ بن َوقْشِ بن ُزغَْبةَ بن َزعُوَراَء بن َعْبِد اَألْشَهلِ بن ُجَشمِ بن الَْحارِِث بن الَْخْزَرجِ بن َعْمرِ

  ".بن األَْوسِ
حٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َزْيدُ بن َجبَِريةَ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِل - ٦٢٠٣

ةَ بن َوقْشٍ َمْحُموِد بن أَبِي جَبَِريةَ األَْنَصارِيُّ، ِمْن بين اَألشَْهلِ، َعْن أَبِيِه جَبَِريةَ بن َمْحُموٍد، َعْن َسلََمةَ بن َسالَم
أَنَُّهَما َدَخال َوِليَمةً َوَسلََمةُ َعلَى ُوُضوٍء، فَأَكَلُوا، ثُمَّ َخَرجُوا، فَتََوضَّأَ ،  َصاِحبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ا َوخََرْجَن، َبلَى، وَلَكِنِّي رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَلَْم َتكُْن َعلَى ُوُضوٍء؟ قَالَ: َسلََمةُ، فَقَالَ لَُه َجبِريَةُ
أَلَْم َتكُْن َعلَى : ثُمَّ تََوضَّأَ، فَقُلُْت لَُه، َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ُوُضوٍء، فَأَكَلَ ، ِمْن َدْعَوٍة َدَعْوَنا لََها 

  َبلَى، وَلَكِنَّ:"ُوُضوٍء َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ

  " َحَدثَ اَألْمَر َيْحُدثُ، وََهذَا ِممَّا قَْد
َيادُ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا زِ

ثََنا أَْحَمُد بن َعْبَدةَ الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َوْهبُ بن َجرِيرِ بن إِْسحَاَق، ح، َوَحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى شَِريانُ الرَّامَُهْرُمزِيُّ، َحدَّ
َمْحُموِد بن لَبِيٍد، بن َحازِمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، أنا صَاِلُح بن إِْبَراهِيَم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َعْن 

  .كَانَ َبْيَن أَْبيَاِتَنا َرُجلٌ َيُهوِديٌّ، َوذَكََر الَْحدِيثَ: الََعْن َسلََمةَ بن َسالَمةَ بن َوقْشٍ، قَ
  َسلََمةُ بن َصْخرٍ الَْبيَاِضيُّ األَْنصَارِيُّ

نِي أَُبو َبَرَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، أَْخ - ٦٢٠٤
حَتَّى َيْمِضَي رََمَضانُ،  َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َسلَْمانَ بن َصْخرٍ األَْنَصارِيِّ، أَنَُّه جََعلَ اْمرَأََتُه َعلَْيِه كَظَْهرِ أُمِِّه

كَأَنَُّه ُيعَظُِّم ذَِلَك، فَقَالَ ، يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَتَربََّعْت، فََوقََع َعلَْيَها ِفي النِّْصِف ِمْن َرَمَضانَ، فَأََتى النَّبِ، فََسِمَنْت 
: قَالَ"أََتْسَتِطيعُ أَنَّ َتُصوَم َشْهَرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ؟:"ال، قَالَ: قَالَ"َهلْ َتْسَتطِيُع أَنَّ ُتْعِتَق َرقََبةً؟:"لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا فَْرَوةُ بن َعْمرٍو، أَْعِطيهِ :"ال، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ"أَفََتْسَتِطيُع أَنْ ُتطِْعَم ِستَِّني ِمْسكِيًنا؟:"الَال، قَ
  أَْعلَى أَفْقََر: قَالَ، "ذَِلَك الْفََرَق َوُهَو ِمكَْتلٌ يَأُْخذُ خَْمَسةَ َعَشَر َصاًعا فَلُْيْعِطِه ِستَِّني ِمْسكِيًنا

ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ ِمنِّي؟ فََوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ َما َبْيَن الَبيَْتَها أَْهلُ َبْيتٍ أَحَْوُج إِلَْيِه ِمنَّا، فََضِحَك َرُسولُ اللَّ
  " اذَْهْب بِِه إِلَى أَْهِلَك:"قَالَ

بن احلََسنيِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َحبَّانُ بن ِهاللٍ، َحدَّثََنا أََبانُ بن يَزِيَد، َعْن َيحَْيى  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ٦٢٠٥
ى َيْمِضيَ َرَمَضانُ، أُمِّهِ َحتَّبن أَبِي كَِثريٍ، أَنَّ أََبا َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثَُه أَنَّ َسلََمةَ بن َصْخرٍ َجَعلَ اْمرَأََتُه كَظَْهرِ 
، "أَْعِتْق َرقَبَةً:"ذَِلَك لَُه، فَقَالَ فَلَمَّا َمَضى النِّْصُف َوقََع َعلَْيَها لَْيال، َوأَنَّهُ أََتى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََر

ال أَجُِد، فَقَالَ : ، قَالَ"فَأَطِْعْم ِستَِّني ِمْسِكينًا:"ال، قَالَ: قَالَ"َتابَِعْينِ؟َتْسَتِطيعُ أَنْ َتُصوَم َشْهَرْينِ ُمَت:"قَالَ، ال أَجُِد : قَالَ
ِفيِه خَْمَسةَ "أَْعِطِه ذَِلَك الزِّْنبِيلَ:"ِلفَْرَوةَ بن َعْمرٍو َوكَانَ َيْخُرُص النَّْخلَ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  ".فَأَطِْعْم ِستَِّني ِمْسِكيًنا، اذَْهْب :"اًعا ِمْن َتْمرٍ، قَالََعَشَر َص
َعْن َيْحَيى بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ،  - ٦٢٠٦

َسلَْمانَ بن َصْخرٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعطَاُه ِمكَْتال ِفيِه َخْمَسةَ َعَشرَ  أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن
  ".أَطِْعْمُه ِستَِّني ِمْسِكيًنا، ِلكُلِّ ِمْسِكنيٍ ُمدٌّ:"َصاًعا، فَقَالَ

  ا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى أَُبو َعامِرٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك، َعْنَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََن - ٦٢٠٧

يَاِضيَّ جََعلَ امَْرأََتهُ َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َوُمحَمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَْوَبانَ، أَنَّ َسلَْمانَ بن َصْخرٍ الَْب
فَأَْعَجَبتُه، فََغَشاَها ، مِِّه إِنْ غَِشَيَها حَتَّى َيْمِضَي رََمَضانُ، فَلَمَّا َمَضى النِّْصُف ِمْن َرَمَضانَ َسُمَنْت َوَتَربََّعْت َعلَْيِه كَظَْهرِ أُ

ُصْم َشهَْرْينِ :"قَالَ. ال أَجُِد: الَ، قَ"أَْعِتْق َرقََبةً:"لَْيال، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَسَأَلَُه َعْن ذَِلَك؟ فَقَالَ
ال أَجُِد، فَأُِتَي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِفََرقٍ : ، قَالَ"أَطِْعْم ِستَِّني ِمْسِكينًا:"قَالَ، ال أَْسَتطِيُع : ، قَالَ"ُمَتَتابَِعْينِ

  ".ُخذَْها فََتَصدَّْق بِِه َعلَى ِستَِّني ِمْسِكيًنا:"تَّةَ َعَشَر َصاًعا ِمْن َتْمرٍ، فَقَالَأَْو ِس، ِفيِه َخْمَسةَ َعَشَر َصاًعا ِمْن َتْمرٍ 
 أَبِي َسلََمةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن - ٦٢٠٨
فَأََمَرُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ "انَ بن َصْخرٍ األَْنَصارِيِّ، أَنَُّه َتظَاَهَر ِمنِ امَْرأَِتِه، فََوقََع َعلَْيَها قَْبلَ أَنْ ُيكَفَِّر،َعْن َسلَْم

  ".بِكَفَّاَرٍة وَاِحدٍَة
َنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامِ بن َحفْصِ بن ِغيَاٍث، َحدَّثَ - ٦٢٠٩

كُْنُت : يِّ، قَالَُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َعْن َسلََمةَ بن َصْخرٍ الَْبيَاِض
ال أََرى أَنَّ َرُجال كَانَ ُيِصيُب ِمْن ذَِلَك أَكْثََر ِممَّا أُِصيُب، فَلَمَّا َدَخلَ َرَمَضانُ ظَاَهْرُت ِمنِ ، النَِّساِء  اْمرًءا أَْسَتكِْثُر ِمَن

  اْمرَأَِتي َحتَّى

، فََواقَْعُتَها، فَلَمَّا أَصَْبْحُت غََدْوتُ َيْنسَِلَخ َرَمَضانُ، فََبْيَنَما ِهَي ُتَحدِّثُ لَْيلَةً، فَكُِشفَتْ ِلي ِمْنَها َشْيٌء، فََوثَْبُت َعلَْيَها
َما كُنَّا ِلَنفَْعلَ، إِذَنْ : َسلُوا ِلي َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُوا: َعلَى قَْوِمي، فَأَْخَبرُْتُهْم َخَبرِي، فَقُلُْت لَُهْم

ونُ ِفيَنا ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْمٌر، فََيْبقَى َعلَْيَنا َعاٌر، َولَِكْن سَْوَف أَوْ َيكُ، َينْزِلُ ِفيَنا ِمَن اللَِّه ِكَتاٌب 
جِئُْتُه،  فََخَرْجتُ َحتَّى: ُنْسِلُمَك بِجَرِيرَِتَك، فَاذَْهبْ أَْنَت َواذْكُْر َشأَْنَك لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َوَها أََنا َيا َرُسولَ اللَّهِ ، َوأََنا بِذَاَك : ، قُلُْت"وَأَْنَت بِذَاَك؟:"فَأَْخَبْرُتهُ الَْخبََر، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فَُصْم :"َعثََك بِالَْحقِّ َما أَصَْبْحُت أَْمِلُك إِال َرقَبَِتي، قَالَوَالَِّذي َب: ، قُلُْت"فَأَْعِتْق َرقََبةً:"َصابٌِر ِلُحكْمِ اللَِّه َعلَيَّ، قَالَ

فََتَصدَّْق، َوأَطِْعْم ِستِّنيَ :"َيا َرسُولَ اللَِّه َما َدَخلَ َعلَيَّ الَْبالُء إِال ِمْن ِقَبلِ الصَّْومِ، قَالَ: ، قُلُْت"َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ
فَاذَْهْب إِلَى صَاِحبِ َصَدقَِة بين ُزَرْيقٍ، :"قَالَ. ي َبَعثََك بِالَْحقِّ لَقَدْ بِْتَنا لَْيلََتَنا َهِذِه َمالََنا ِمْن َعَشاٍءوَالَِّذ: ، قُلُْت"ِمْسِكيًنا

  " فَقُلْ لَُه، فَلَْيْدفَْع إِلَْيَك، فَأَطِْعْم ِستَِّني ِمْسِكيًنا، وَاْنَتِفْع بَِبِقيَِّتهَا
هِ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن حَْربٍ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَّ َحدَّثََنا ُعبَْيُد - ٦٢١٠

  بن أَبِي فَْروَةَ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبدِ اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن

اهَْرُت َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََوقَْعُت قَْبلَ أَنْ ظَ:"ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعْن َسلََمةَ بن َصخْرٍ، قَالَ
  " أُكَفَِّر، فَسَأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَفَْتانِي بِكَفَّارٍَة

  ِمْن بين ِلْحَيانََسلََمةُ الُْمَحبُِّق الُْهذَِليُّ، وَاْسُم الُْمَحبِّقِ َصْخٌر 



اَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن قََت - ٦٢١١
إِنْ :"ِفي َرُجلٍ َوقََع َعلَى َجارَِيِة امَْرأََتِه، لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َجْوِن بن قََتاَدةَ، َعْن َسلََمةَ بن الُْمَحبِّقِ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ال

  ".كَانَ اسَْتكَْرَهَها فَهَِي ُحرَّةٌ، َوَعلَْيِه ِمثْلَُها، َوإِنْ كَاَنْت طَاَوَعْتُه فَهَِي لَُه، وَلََها َعلَْيِه ِمثْلَُها
َبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن قَبِيَصةَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدَّ - ٦٢١٢

إِنْ كَانَ :"قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َرُجلٍ َوطَأَ َجارَِيةَ امَْرأََتِه: ُحرَْيٍث، َعْن َسلََمةَ بن الُْمَحبِّقِ، قَالَ
  " ِلسَيَِّدتَِها ِمثْلَُهاسَْتكَْرَهَها فَهَِي ُحرَّةٌ، َوَعلَْيِه ِلسَيَِّدِتَها ِمثْلَُها، َوإِنْ كَاَنْت طَاَوَعْتُه فَهَِي لَهُ أََمةٌ، َوَعلَْيِه ا

ةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ الَْحَسنِ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَن - ٦٢١٣
، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  الَْبْصرِيِّ، َعْن َسلََمةَ بن الُْمَحبِّقِ، أَنَّ َرُجال أََتى جَارَِيةَ اْمرَأَِتِه، َوأَنَّ ذَِلَك ُرِفعَ إِلَى النَّبِيِّ

  إِنْ كَاَنْت طَاَوَعْتُه فَهَِي أََمةٌ،:"فَقَالَ

فَإِنَّ قََتاَدةَ : فَقُلُْت ِلُسفَْيانَ: قَالَ َعِليٌّ". َولََها ِمثْلَُها، َيْعنِي ِلسَيَِّدتَِها، َوإِنْ كَانَ اسَْتكَْرَهَها فَهِيَ ُحرَّةٌ، َوِلسَيَّدَِتَها ِمثْلَُها
أَْو َرُجلٌ ، َبْيَنُهَما إِْنَسانٌ : قَالَ َعْمٌرو: قَالَ ُسفَْيانُفَ، َيقُولُ َعنِ الَْحَسنِ، َعْن قَبِيَصةَ بن حَُرْيٍث، َعْن َسلََمةَ بن الُْمَحبِّقِ 

َوإِنََّما أَْعرُِف َهذَا الُْهذَِليَّ، إِنَُّه ِمْن قَْومِ : بَْيَنُهَما قَبِيَصةُ بن ُحَرْيٍث، قَالَ ُسفَْيانُ: فَقَالَ لَُه الُْهذَِليُّ، َيْعنِي أََبا َبكْرٍ الُْهذَِليَّ، 
  .َسلََمةَ

يَنارٍ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمسِْلمٍ، َعْن َعْمرِو بن ِد - ٦٢١٤
َتْسأَلُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى َسِمْعُت امَْرأَةً : َسِمْعُت الَْحَسَن بن أَبِي الَْحَسنِ، َعْن َسلََمةَ بن َربِيَعةَ بن الُْمَحبِّقِ، قَالَ: قَالَ

إِنْ :"فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، خََرَج بَِها َزْوجَُها إِلَى َسفَرٍ، فَأَصَاَبَها ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َجارَِيٍة لََها 
  ".َوإِنْ كَاَنْت طَاَوَعْتُه فَهَِي جَارَِيتُُه، َوَعلَْيِه ِمثْلَُها كَانَ اسَْتكَْرَهَها فَهَِي ُحرَّةٌ، َوَعلَْيِه ِمثْلَُها،

َسأَلُْت الَْحَسَن َعنِ الرَُّجلِ : َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َسالمِ بن ِمْسكِنيٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ - ٦٢١٥
ثَنِي قَبِيَصةُ بن حَُرْيٍث األَْنَصارِيُّ، َعْن َسلََمةَ بن الُْمَحبِّقِ، أَنَّ َرُجال ِمْن َصَحاَبةِ النَّبِيِّ َيقَُع بَِجارَِيِة امَْرأَِتِه؟ فَقَالَ َحدَّ

لُ رَأَْسَك، َتْغِس: قَالَْت، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ال َيزَالُ ُيَساِفُر َوَيْغزُو، َوإِنَّ امَْرأََتُه بََعثَْت َمَعُه جَارَِيةً لََها 
  َوَتْخِدُمَك، وََتَحفَظُ َرْحلََك، َولَْم

ةُ َمْوالَتَها بِذَِلَك، فََغاَرْت غَْيَرةً َتْجَعلَْها لَُه، وَإِنَُّه طَالَ سَفَُرُه ِفي َوْجهِِه ذَِلَك، فََوقََع بِالْجَارَِيِة، فَلَمَّا قَفَلَ أَخَْبَرِت الَْجارَِي
ُه َعلَْيِه َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخبَْرُتُه بِالَِّذي َصنََع، فَقَالَ لََها َنبِيُّ اللَِّه صَلَّى اللَّ َشِديدَةً، َوغَِضَبْت، فَأََتْت

، َولَمْ "سٍ فَهَِي لَُه، َوَعلَْيِه ِمثْلُ ثََمنَِهاإِنْ كَانَ اْسَتكْرََهَها فَهَِي َعِتيقَةٌ، َوَعلَْيِه ِمثْلَُها، َوإِنْ كَانَ أََتاَها َعْن ِطيَبِة نَفْ:"َوَسلََّم
  .ُيِقْم ِفيِه َحدا

َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، ح، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َوأَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ، قَاال - ٦٢١٦
َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن : َيى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، قَاالَوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْح

ى ِقْرَبٍة ُمَعلَّقٍَة، فَاْسَتقَى، ى َعلََجْوِن بن قََتاَدةَ، َعْن َسلََمةَ بن الُْمَحبِّقِ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِفي َسفَرٍ، فَأََت
  " ذَكَاةُ اَألِدميِ ِدَباغُُه:"إِنََّها َمْيَتةٌ، قَالَ: فَِقيلَ

نِ، َعْن َجْوِن بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعنِ الَْحَس - ٦٢١٧
َيا :  بِقِْرَبٍة، فَشَرَِب، فَِقيلَاَدةَ، َعْن َسلََمةَ بن الُْمَحبِّقِ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى اْمرَأَةً فَاْسَتسْقَى، فَأُِتَيقََت



  ".ِدَباغُ اَألِدميِ طَُهورُُه:"فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َرسُولَ اللَِّه، إِنََّها مَْيَتةٌ 
  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثَنَا - ٦٢١٨

اللَِّه َصلَّى ، أَنَّ نَبِيَّ ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َجْوِن بن قََتاَدةَ، َعْن َسلََمةَ بن الُْمَحبِّقِ
أَلَْيَس قَْد :"َما ِعْنِدي إِال َماٌء ِفي ِقْرَبٍة َمْيَتٍة، فَقَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة َتُبوَك َدَعا بَِماٍء ِمْن ِعْنِد امَْرأٍَة، فَقَالَْت

  " إِنَّ ذَكَاتََها ِدَباغَُتَها:"فَقَالَ. َنَعْم: قَالَْت"َدَبْغِتَها؟
َسِعيدُ بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن  ثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ الضَّرِيُر، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َحدَّثََناَحدَّ

  .َوَسلََّم ِمثْلَُه، َولَْم َيذْكُْر َجْونَ بن قََتاَدةَ قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسلََمةَ بن الُْمَحبِّقِ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
َبرِيُّ الُْهَجيِْميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُعبَْيِد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْعْن - ٦٢١٩

قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َجْوٍن، َعْن َسلََمةَ بن الُْمَحبِّقِ، أَنَّ َرُجال ِمْن قُرَْيشٍ َسافََر،  َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن
إِنَّ كَاَنْت :"ِلَك، فَقَالََم أَْخبََرْتُه بِذَفَأَْرَسلَْت َمَعُه امَْرأَُتُه بِجَارَِيٍة لََها، فََغَشاَها، فَلَمَّا قَِدَم َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".طَاَوَعْتُه فَهَِي لَُه، َوَعلَْيِه ِمثْلَُها، َوإِنْ كَانَ اسَْتكَْرَهَها فَهِيَ ُحرَّةٌ، َوَعلَْيِه ِمثْلَُها
َجرِيحٍ، أَخَْبرَنِي َعْبُد الْكَرِميِ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن يُوُسَف، أنا اْبُن  - ٦٢٢٠

  ْد َصِحَببن أَبِي الُْمَخارِقِ، َعْن ُمَعاِذ بن َسْعَوةَ الرَّاسِبِيِّ، َعْن ِسَنانَ بن َسلََمةَ الُْهذَِليِّ، َعْن أَبِيِه، َوكَانَ قَ

أَْشِعْرُهَما ِمْن :"ْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه َبَعثَ بَِبَدَنَتْينِ َمَع َرُجلٍ، فَقَالََعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ، النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ".َتاِنَمْنَحرِِهَما، ثُمَّ اغِْمزِ النَّْعلَ ِفي ِدَماِئهَِما، ثُمَّ اْضرِْب بَِها صَفْحََتُهَما، حَتَّى ُيْعلََم أَنَُّهَما َبدََن

اعِيلَ بن الْحَْربِ الَْعَدوِيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا َحْرُب بن َشدَّاٍد، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسَم - ٦٢٢١
َيْوَم َخيَْبَر  َمرَّ"ِه َوَسلََّم، أَنَُّهأنا َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعنِ الَْحنَِفيِّ، َعْن ِسَنانَ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".بِقُدُورٍ ِفيَها لُُحوٌم ِمْن ُحُمرِ النَّاسِ، فَأََمَر بَِها فَأُكِْفئَْت
  َسلََمةُ بن ُنَعْيمٍ الْأَْشجَِعيُّ

بن َجَبلَةَ، َعْن إِْبَراهِيَم  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُحَمْيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ِكنَاَنةُ - ٦٢٢٢
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : بن طَْهَمانَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن َسلََمةَ بن ُنَعْيمٍ اَألْشجَِعيِّ، قَالَ

  " َخلَ الَْجنَّةََمْن َماَت ال ُيْشرُِك بِاللَِّه شَْيئًا َد:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
ثََنا َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى شَِريانُ الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، َحدَّثََنا عِيَسى بن شَاذَانَ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َمْسُعوٍد، َحدَّ - ٦٢٢٣

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : مٍ اَألْشجَِعيِّ، قَالَإِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن سَاِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن َسلََمةَ بن ُنَعْي
  ".ال إِلََه إِال اللَُّه، َدَخلَ الَْجنَّةَ: َمْن قَالَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثَنَا - ٦٢٢٤

كُنَّا بَِحْضَرِة َماٍء َمَمرِّ النَّاسِ، فَكُنَّا :"َحدَّثََنا أَيُّوُب، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َسلََمةَ أَُبو يَزِيدَ الَْجرِْميُّ، قَالََحمَّاُد بن زَْيٍد، 
اللََّه أَْوَحى إِلَْيِه كَذَا وَكَذَا، فََجَعلْتُ ال  َوأَنَّ، َوأَنَّ اللََّه أَْرَسلَُه ، َرُجلٌ َيزُْعُم أَنَّهُ َنبِيٌّ : َما َهذَا اَألْمُر؟ فََيقُولُونَ: َنسْأَلُُهْم

فَكَاَنِت الَْعَربُ : حَتَّى َجَمْعُت ِمْنُه قُْرآًنا كَِثًريا، قَالَ، كَأَنََّما ُيغَْرى ِفي َصْدرِي بِِغَراٍء ، أَْسَمُع شَْيئًا ِمْن ذَِلكَ إِال َحفِظُْتُه 
فَإِنْ ظََهَرُه َعلَْيهِْم فَُهَو صَاِدٌق، َوُهَو َنبِيٌّ، فَلَمَّا َجاَءْتَنا َوقَْعةُ الْفَْتحِ، َباَدَر كُلُّ ، اْنظُرُوا : لُونَُتلَوَُّم بِإِْسالِمَها الْفَْتَح، َوَيقُو

َعلَْيِه َوَسلََّم َما َشاَء اللَُّه أَنْ يُِقيَم،  قَْومٍ بِإِْسالمِ قَْوِمهِْم، فَاْنطَلََق أَبِي بِإِْسالمِ أَْهلِ ِحوَاِئَنا ذَِلَك، فَأَقَاَم َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه



ثُمَّ : جِئُْتكُْم وَاللَِّه ِمْن ِعْنِد َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحقًّا، قَالَ: ثُمَّ أَقَْبلَ، فَلَمَّا َدَنا ِمنَّا َتلَقَّيَْناُه، فَلَمَّا َرأَْيَناُه قَالَ
الصَّالةُ  أُْمُركُْم بِكَذَا َوكَذَا، َويَْنَهاكُْم َعْن كَذَا َوكَذَا، َوأَنْ ُتَصلُّوا َصالةَ كَذَا ِفي ِحنيِ كَذَا، فَإِذَا َحضََرِتإِنَُّه َي:"قَالَ

وا أََحًدا أَكْثََر مِنِّي قُْرآًنا لِلَِّذي فََنظَُروا إِلَى أَْهلِ ِحوَاِئَنا، فََما َوَجُد: ، قَالَ"فَلُْيَؤذِّنْ أََحدُكُْم، َولَْيؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُْم قُْرآًنا
فَكَاَنْت َعلَيَّ ُبْردَةٌ، : قَالَ، كُْنُت أَْحفَظُ ِمَن الرُّكَْباِن، فَقَدَّمُونِي َبْيَن أَْيدِيهِْم، فَكُْنُت أَُصلِّي بِهِْم، وَأََنا اْبُن ِستِّ ِسنَِني 

  أَال: قَالَتِ اْمرَأَةٌ ِمَن الَْحيِّفَ: كُْنُت إِذَا َسَجْدتُ َتقَلََّصْت َعنِّي، قَالَ

فَكَسَْونِي قَِميًصا ِمْن َمْعِقِد الَْبحَْرْينِ، فََما فَرِْحُت بَِشْيٍء أََشدَّ ِمْن فََرِحي بِذَِلكَ : قَالَ! ُتَغطُّوا َعنَّا اْسَت قَارِِئكُْم 
  ".الْقَمِيصِ
َسِمْعُت : ا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََن - ٦٢٢٥

 قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى: كُنَّا بِحَاِضرٍ َيُمرُّ بنا َمْن أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَانُوا َيقُولُونَ: َعْمَرو بن َسلََمةَ قَالَ
آًنا كَِثًريا، فَاْنطَلََق أَبِي َواِفدًا اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَذَا، َوقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَذَا، فََحِفظُْت ِمْن ذَِلَك قُْر

فَكُْنتُ : ، قَالَ"ِلَيؤُمَّكُمْ أَقَْرُؤكُْم:"َمُهُم الصَّالةَ، فَقَالَإِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنفَرٍ ِمْن قَْوِمِه، فََعلَّ
وَاُروا َعنَّا : إِذَا َسَجْدُت َتكَشَّفَْت َعنِّي، فَقَالَِت اْمرَأَةٌ ِمَن الْقَْومِ، أَقَْرأَُهْم ِلَما كُْنُت أَْحفَظُ، فَكُْنتُ أَُؤمُُّهْم، َوَعلَيَّ ُبْرَدةٌ 

َنا اْبنُ فَاْشَتَرْوا ِلي قَِميًصا ُعَمانِيا، فََما فَرِْحُت بَِشْيٍء َبْعدَ اِإلْسالمِ َما فَرِْحُت بِِه، فَكُْنُت أَُؤمُُّهْم، َوأَ، ْم َعْوَرةَ قَارِِئكُ
  .أَْو ثََماِن ِسنَِني ، َسْبعِ ِسنَِني 

كُنَّا َعلَى : اعِيلُ بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا أَيُّوُب، َعْن َعْمرِو بن َسلََمةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا إِْسَم
  .َحاِضرِ َماٍء، َمَمرِّ النَّاسِ، فَذَكََر َنْحَوُه

، َحدَّثََنا الْحَارِثُ بن ُعَمْيرٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد الشَّاِفِعيُّ - ٦٢٢٦
  :أَيُّوَب، َعْن َعْمرِو بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

للَُّه َما َيقُولُ َهذَا الرَُّجلُ؟ َيْعُنونَ النَّبِيَّ َصلَّى ا: كُنَّا بَِحاِضرِ َماٍء َعِظيمٍ َعلَى ظَْهرِ الطَّرِيقِ، فَيَأِْتيَنا الرُّكَْبانُ، فََنسْأَلُُهْم
 َيقُولُ كَذَا، َوَيأُْمرُُهْم بِكَذَا، َوَينَْهاكُْم َعْن كَذَا، َوأََنا غُالٌم اْبُن ِستِّ ِسنَِني، ال أَْسَمُع شَْيئًا إِال: َعلَْيِه َوَسلََّم، فََيقُولُونَ

الرَُّجلِ، فَلَمَّا فُِتَحْت َمكَّةُ بََعثَ النَّاُس ُوفُوَدُهْم إِلَى  اْنظُُروا َما َيصَْنُع قَْوُم: كَأَنََّما كُِتَب ِفي قَلْبِي، َوكَانَ النَّاُس َيقُولُونَ
َيأُْمرُكُْم بِكَذَا، ، أََتيُْتكُْم ِمْن ِعْنِد َرُسولِ اللَِّه :"فَقَالَ، َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَانَ أَبِي َواِفَد قَْوِمِه، فَأََتاُهْم 

، فََنظَرُوا فَلَْم َيجُِدوا أَكْثََر قُْرآًنا ِمنِّي، فَقَدَّمُونِي "َعْن كَذَا، َوإِذَا َحَضَرتِ الصَّالةُ، فَلَْيُؤمَّكُمْ أَكْثَرُكُْم قُْرآًنا َوَيْنَهاكُْم
َت قَارِِئكُْم؟ فَاشُْترَِي ثَْوٌب ِمْن َمقَْعَدِة أَال ُتَغطُّونَ َعنَّا اْس: فَقَالَْت َعُجوٌز، أَْو َشْملَةٌ ِلي ، َعلَيَّ ُبْرَدةٌ ِلي ، فََصلَّْيُت بِهِْم 

  .ذَِلَك الْقَمِيصِ الَْبحَْرْينِ، فَقَطََعْتُه ِلَي اْمَرأَةٌ ِمَن الَْحيِّ قَِميًصا، فََما فَرِْحُت بَِشْيٍء قَطُّ َبْعدَ اِإلْسالمِ فََرِحي بِ
نِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َحدَّثََنا عَاِصٌم اَألحَْولُ، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّا - ٦٢٢٧

، "ِلَيُؤمَّكُْم أَكْثَرُكُْم قُْرآنًا:"َجاَء َنفٌَر ِمَن الَْحيِّ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسِمُعوُه َيقُولُ: بن َسلََمةَ، قَالَ
  ذَا َسَجْدُت َخَرَجتِ اسِْتي،دَُّمونِي َبْيَن أَْيِديهِْم وَأََنا غُالٌم، فَكُْنُت أَُؤمُُّهْم ِفي ُبْرَدٍة مَْوصُولٍَة، فَكَانَ ِفيَها فَْتٌق، فَكُْنُت إِفَقَ

َوَعلَى ، فَلَْم يََزلْ إَِماَم قَْوِمِه ِفي الصَّالِة : الَ زَُهْيٌرأَال ُتغَطِّي َعنَّا اْسَتُه؟ َوكُْنُت أَُرغُِّبُهْم ِفي َتْعلِيمِ الْقُْرآِن، قَ: فَقَالُوا َألبِي
  .َجَناِئزِِهْم
َسِمْعُت َعْمَرو : لََحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َحدَّثَنِي ِمْسَعٌر الَْجْرِميُّ، قَا - ٦٢٢٨



َتَعلَُّموا الْقُْرآنَ، أَبَاُه، وَأَُناًسا ِمْن قَْوِمِه قَِدُموا َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني أَْسلَمَ النَّاُس، َوبن َسلََمةَ، أَنَّ 
أَوْ ، ُيصَلِّي بِكُْم :"ْو َمْن ُيَصلِّي لََنا؟ قَالََمْن ُيَصلِّي بنا؟ أَ: َوقََضْوا حََواِئجَُهْم، ثُمَّ َسأَلُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، فََرَجُعوا إِلَى قَْوِمهِْم، فََسأَلُوُهْم، فَلَْم َيجِدُوا أََحًدا َجَمَع "أَكْثَرُكُْم َجْمًعا ِللْقُْرآِن: ُيَصلِّي لَكُمْ أَكْثَرُكُْم أَْخذًا، أَْو قَالَ
فَلَْم أََزلْ إَِمامَ ، فََصلَّْيُت لَُهْم : َعلَيَّ َشْملَةٌ، فَقَدَُّمونِي َبْيَن أَْيِديهِْم، فََصلَّْيُت بِهِْم، أَْو قَالَأَكْثََر ِممَّا َجَمْعُت، وَأََنا غُالٌم 

  .َجْرمٍ إِلَى َيْوِمي َهذَا َوكَانَ َيؤُمُُّهْم ِفي َمْسجِِدِهْم، َوُيَصلِّي َعلَى جََناِئزِِهْم
ُمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الْ - ٦٢٢٩

َم، فَأَْسَتقْرِئُُهْم،  َوَسلَّبن َسلََمةَ، قَالَ كُْنُت غُالًما، َوكُْنتُ أََتلَقَّى الرُّكَْبانَ ِمْن ِعْنِد ِعْنِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  .، فَكُْنُت أَُؤمُُّهْم"ِلَيؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُْم قُْرآًنا:"فَأَْخَبُرونِي أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ثُمَّ، َسلََمةُ بن ُنفَْيلٍ السَّكُونِيُّ 

  التََّراِغِميُّ
لَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن َناِفعٍ، َحدَّثََنا أَْرطَاةُ بن الُْمْنِذرِ، َعْن َضْمَرةَ بن َحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ ا - ٦٢٣٠

َهلْ أُِتيتَ بِطََعامٍ : َبْيَنا َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذْ َسأَلَُه َساِئلٌ: َحبِيبٍ، َعْن َسلََمةَ بن ُنفَْيلٍ، قَالَ
: ، قَالَ"َنَعْم:"َما كَانَ ِفيَها ِمْن فَْضلٍ َعْنَك؟ قَالَ، َيا َنبِيَّ اللَِّه : ، فَقَالَ"َنَعْم، أُتِيُت بِطََعامٍ بِِمْسَخَنٍة:"ِمَن السََّماِء؟ قَالَ
ي غَْيرُ البٍِث فِيكُْم إِال قَِليال، ثُمَّ لَْسُتمْ البِِثنيَ َبْعِدي إِال قَِليال، َوُهَو يُوَحى إِلَيَّ أَنِّ، ُرِفَع إِلَى السََّماِء :"فََما فُِعلَ بِِه؟ قَالَ

  " مََتى َمَتى؟ ثُمَّ تَأُْتونَ أَفَْناًدا َوَبْيَن َيَديِ السَّاَعِة ُموَتانٌ َشِديٌد، َوَبْعَدهُ َسَنوَاُت الزَّالزِلِ: َتقُولُونَ
بن إِبَْراِهيمَ بن َزبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا َهانِئُ بن  َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق - ٦٢٣١

َعْن َسلََمةَ  ُجَبْيرِ بن ُنفَيْرٍ، َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْبلَةَ، َعْن َعمِِّه إِْبَراِهيَم بن أَبِي َعْبلَةَ، َعنِ الْوَِليِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن
ُيوَحى إِلَيَّ أَنِّي َمقْبُوٌض غَْيُر ُملَبٍَّث، وَأَنَّكُمْ :"فَقَالَ، كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ُنفَْيلٍ، قَالَ

مَِّتي نَاٌس ُيقَاِتلُونَ َعلَى الَْحقِّ، َوُيزِيغُ اللَُّه بِهِْم قُلُوَب أَقَْوامٍ، ُمتَّبِِعيَّ أَفْنَاًدا، َيضْرُِب بَْعُضكُْم رِقَابَ َبْعضٍ، َوال َيزَالُ ِمْن أُ
  ".حَتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ، َوَحتَّى َيأِْتَي َوَعُد اللَِّه، َوَيْرُزقُُهُم اللَُّه ِمْنُهْم 

  َياَمةِ،َوالَْخْيلُ َمْعقُوٌد ِفي نَوَاِصيَها الَْخْيرُ إِلَى َيْومِ الِْق" - ٦٢٣٢

  ".َوُعقُْر َدارِ الُْمْؤِمنَِني بِالشَّامِ
ح َوَحدَّثََنا . َمنَِحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعنِ الَْوِليدِ بن َعْبِد الرَّْح ٦٢٣٣ -

ُسَف، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثَنِي إِبَْراهِيُم بن ُسلَْيَمانَ اَألفْطَُس، َبكُْر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُو
ُسولِ َدنَْوُت ِمْن َر: قَالَ َعنِ الَْوِليدِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْجَُرِشيِّ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَيْرٍ، َحدَّثَنِي َسلََمةُ بن ُنفَْيلٍ السَّكُونِيُّ،

َيا َرسُولَ اللَِّه، ُترِكَِت الَْخْيلُ، َوأُلِْقيَ : حَتَّى كَاَدْت رُكَْبَتايَ َتَمسَّاِن فَِخَدُه، فَقُلُْت، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َزالُ ِمْن أُمَِّتي أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ َعلَى الَْحقِّ، ظَاِهَرةٌ كَذَبُوا، اآلنَ َجاَء الِْقتَالُ، ال َت:"فَقَالَ! السِّالُح، َوزََعَم أَقَْواٌم أَنْ ال ِقتَالَ 

  ".َعلَى النَّاسِ، ُيزِيغُ اللَُّه قُلُوَب قَْومٍ قَاَتلُوُهْم ِلَيَنالُوا ِمنُْهْم
َحَي إِلَيَّ َمكْفُوٌت غَْيُر ُملَبٍَّث، وََتْتَبُعونِي إِنِّي أَجُِد نَفََس الرَّْحَمنِ ِمْن َهُهَنا، َولَقَْد أَْو:"َوقَالَ َوُهَو ُمَولٍّ ظَْهَرُه إِلَى الَْيَمنِ

  ".أَفَْنادًا
  ".َوالْخَْيلُ َمْعقُوٌد ِفي نََواِصيَها الَْخْيُر إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة، َوأَْهلَُها ُمَعاُنونَ َعلَْيهَا - ٦٢٣٤
ثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا َوْرُد بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيُّ، َحدَّ - ٦٢٣٥



قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : بن ُمَهاجِرٍ، أَنَّ الَْولِيَد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثَُه َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن َسلََمةَ بن ُنفَْيلٍ، قَالَ
  " ُعقُْر دَارِ اِإلْسالمِ بِالشَّامِ:"َوَسلََّمَعلَْيِه 

  َحدَّثَنَا - ٦٢٣٦

ِديثَ إِلَى ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، أَْحَمُد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َحدَّثَنِي َنْصُر بن َعلْقََمةَ، َيُردُّ الَْح
َيا َرسُولَ : فَقَالَ، إِذْ َجاَءُه َرُجلٌ ، بَْيَنَما أََنا َجاِلٌس ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : لََعْن َسلََمةَ بن ُنفَْيلٍ، قَا

أَْوزَاَرَها، فَقَالَ َرسُولُ  ُباللَِّه، إِنَّ الَْخْيلَ قَدْ ُسيَِّبْت، َوُوِضعَ السِّالُح، َوزََعَم أَقَْواٌم أَنْ ال ِقتَالَ، َوأَنْ قَْد َوَضَعِت الَْحْر
فَاآلنَ َجاَء الِْقتَالُ، َوال َتزَالُ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ال َيُضرُُّهْم ، كَذَبُوا :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُهْم ِمنُْهْم، َوُيقَاِتلُونَ َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ، َوال َيزَالُ الْخَْيلُ َمْعقُوًدا ِفي َنوَاِصيَها َمْن َخالَفَُهْم، يُزِيغُ اللَُّه قُلُوَب قَْومٍ ِلَيْرُزقَ
  ".الَْخْيُر َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ، َوال َتَضُع الَْحْرُب أَْوزَاَرَها، َحتَّى َيخُْرَج يَأُْجوُج َومَأُْجوُج

سَْعِد بن َيْحَيى الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو فَْرَوةَ َيزِيُد بن ُمَحمَّدِ بن َيزِيَد بن ِسَناٍن، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن  - ٦٢٣٧
، فَقَاَم َبْينَ َجاَء شَابٌّ: َحدَّثََنا يَاِسُني الزَّيَّاُت، َعْن أَبِي َسلََمةَ الِْحْمِصيِّ، َعْن َيحَْيى بن جَابِرٍ، َعْن َسلََمةَ بن ُنفَْيلٍ، قَالَ

َوال ، َيا َرسُولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت َمْن لَمْ َيَدْع سَيِّئَةً إِال َعِملََها : َيَدْي َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ بِأَْعلَى صَْوِتِه
اقَْتطََعُه بَِيِمينِِه، َوَمْن لَْو قُسَِّمْت َخطَاَياُه َعلَى أَْهلِ الَْمِديَنةِ  َخِطيئَةً إِال َرِكبََها، َوال أَْشَرفَ لَُه سَْهٌم فََما فَْوقَُه إِال

  لََغَمَرتُْهْم؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى

. نَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّهفَأَْشَهدُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَ، أَمَّا أََنا : قَالَ"أَْنَت ُمْسِلٌم؟:"أَْو"أَْسلَْمَت؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َوغََدرَاُتكَ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، َوغََدرَاِتي وَفََجرَاِتي؟ قَالَ: قَالَ". فَقَْد َبدَّلَ اللَُّه َسيِّئَاِتكَ َحسََناٍت، اذَْهْب :"قَالَ

  .أَْو خَِفَي َعنِّي ، أََزلْ أَْسَمُعُه ُيكَبُِّر، َحتَّى تَوَاَرى َعنِّي  اللَُّه أَكَْبُر، فَلَْم: ثَالثًا، فََولَّى الشَّابُّ، َوُهَو َيقُولُ"َوفََجرَاُتَك
  َسلََمةُ بن َنِفيعٍ، َسلََمةُ بن جارية، َسلََمةُ بن ِهَشامِ بن الُْمِغَريِة الَْمْخُزوِميُّ

اْبنِ جَُرْيجٍ، أَخَْبرَنِي َعْبُد الَْمِلِك بن أَبِي َبكْرٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ  - ٦٢٣٨
ى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ فَرَّ َعيَّاُش بن أَبِي َربِيَعةَ، َوَسلََمةُ بن ِهَشامٍ، َوالَْولِيُد بن الَْوِليدِ بن الُْمِغَريِة ِمَن الُْمْشرِِكَني إِلَ: قَالَ

َهلْ : لََمةُ ُمَتكَفِّالِن ُمرَْتِدفَاِن َعلَى َبِعريٍ، وَالْوَِليُد َيسُوُق بِهَِما، فَكَِلَمْت إِصَْبُع الَْوِليِد، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم، َوَعيَّاٌش َوَس
ْم إِلَْيِه َوشَأْنِهِْم قَْبلَ أَنْ جِهِأَْنِت إِال إِْصَبٌع دُِميِت َوِفي سَبِيلِ اللَِّه َما لَِقيِت، فََعِلَم النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمْخَر
اللَُّهمَّ أَْنجِ :"َيْسُجَد، فَقَالَ َيْعلََم النَّاُس، فََصلَّى الصُّْبَح، فََركََع أَوَّلَ َركَْعٍة مِْنُهَما، فَلَمَّا َرفََع َرأَْسُه َدَعا لَُهْم قَْبلَ أَنْ

بن ِهَشامٍ، اللَُّهمَّ أَْنجِ الَْولِيَد، اللَُّهمَّ أَْنجِ الُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الُْمْؤِمنَِني، اللَُّهمَّ  َعيَّاَش بن أَبِي َربِيَعةَ، اللَُّهمَّ أَْنجِ َسلََمةَ
  اْشُدْد َوطْأََتَك َعلَى ُمَضَر، َواْجَعلَْها َعلَْيهِمْ ِسنَِني كَسِنِيِّ

  ".ُيوُسَف
  الْجَُمِحيَِّسلََمةُ بن أَُميَّةَ أَُخو َيعْلَى بن أَُميَّةَ بن َخلٍَف 

و َخاِلٍد اَألْحَمُر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُنسَ الُْعْصفُرِيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم الشَّهِيُد، َحدَّثََنا أَُب - ٦٢٣٩
اللَِّه بن َصفَْوانَ، َعْن َعمَّْيِه َيْعلَى، َوَسلََمةَ اْبَنيْ  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْبِد

كَّةَ، فَقَاَتلَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة َتُبوَك، َوَمَعَنا صَاِحٌب لََنا ِمْن أَْهلِ َم: أَُميَّةَ، قَاال
ُه الْعَقْلَ، اَعُه، فََجذََبَها ِمْن ِفيِه، فََسقَطَْت ثَنِيَّتَاُه، فَذََهَب إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَيسْأَلََرُجال، فََعضَّ الرَُّجلُ ِذَر



ثُمَّ ، لْفَْحلِ، أَْو كََما َيَعضُّ الْفَْحلُ َيْنطَِلُق أََحدُكُْم إِلَى أَِخيِه، فََيَعضُُّه َعضَّ ا:"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .فَأَْبطَلََها َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ". َيأِْتي لَِيْسأَلَ الْعَقْلَ ال َحقَّ لََها

  َسلََمةُ بن َسْعٍد الَْعَنزِيُّ
مَِّد بن َسعِيٍد الْكََرابِيِسيُّ الَْمْعُروفُ بُِشْعبَةَ، َوكَانَ ُيَجاِلُس َعِليَّ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُمَح - ٦٢٤٠

ْن َسلََمةَ بن بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن َسلََمةَ بن َحفْصِ بن الُْمَسيِّبِ بن شَْيَبانَ بن قَْيسٍ، َعْن قَْيسِ بن َسلََمةَ، َع
َدَخلُوا، ُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُهَو َوَجَماَعةٌ ِمَن أَْهلِ َبْيِتِه وََولَدِِه، فَاْستَأْذَنُوا َعلَْيِه، فََسْعٍد، أَنَُّه َوفََد إِلَى َر

  َبخٍ َبخٍ َبخٍ، نِْعَم الَْحيُّ َعَنزَةُ:"َهذَا َوفُْد َعنََزةَ، فَقَالَ: ِقيلَ لَُه"َمْن َهُؤالِء؟:"فَقَالَ

جِئُْت أَْسأَلَُك َعمَّا : قَالَ". لَْيهِْم َمْنصُوُرونَ، مَْرَحًبا بِقَْومِ شَُعْيبٍ، وَأَْخَتاِن ُموَسى، َسلْ َيا َسلََمةُ َعْن َحاَجِتَكَمْبِغيٌّ َع
ذََنُه ِفي االْنصَِراِف، فَقَالَ افْتََرْضَت َعلَيَّ ِفي اِإلبِلِ َوالْغََنمِ َوالَْعْنزِ، فَأَْخَبَرُه، ثُمَّ جَلََس ِعْنَدُه قَرِيًبا، ثُمَّ اْسَتأْ

  " اللَُّهمَّ اْرُزْق َعنََزةَ كَفَافًا، ال قُوًت َوال إِسَْراًف:"فََما غََدا أَنْ قَاَم، فَقَالَ". اْنَصرِْف:"لَُه
  َسلََمةُ الُْخَزاِعيُّ لَْم ُيخَرِّْج َمنِ اْسُمُه َسالَمةُ َسالَمةُ، بن قَْيَصرٍ الَْحْضَرِميُّ

َنا أَُبو ثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، َوشَُعْيُب بن َيحَْيى التُّجِيبِيُّ، ح َوَحدَّثََحدَّ - ٦٢٤١
: َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، قَالُوا الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُعفَْيرٍ، ح َوَحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداوَُد،
َسِمْعُت َسالَمةَ بن : يِّ، قَالََحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثََنا َزبَّانُ بن فَايٍِد، َعْن لَهِيَعةَ بن ُعقَْبةَ، َعْن َعْمرِو بن َربِيَعةَ الَْحْضَرِم

َمنْ َصاَم َيْوًما اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه، َبعََّدُه اللَُّه ِمْن َجهَنََّم :"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه : قَْيَصرٍ، َيقُولُ
  " ُبْعَد غُرَابٍ طَاَر َوُهَو فَْرخٌ َحتَّى مَاَت َهَرًما

  َمنِ اْسُمُه َساِلٌم
  َساِلُم بن ُعَبْيٍد اَألْشجَِعيُّ

ِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد بن َبَياٍن الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْب - ٦٢٤٢
  ".ِمْن أَْصحَابِ الصُّفَِّة"ُسفَْيانَ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن ُنَعْيمِ بن أَبِي ِهْنَد، َعْن َساِلمِ بن ُعَبْيٍد، َوكَانَ

  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثَنَا - ٦٢٤٣

 بن شَُرْيٍط، َعْن َساِلمِ بن ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َداوَُد، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن ُنَبْيٍط، َعْن ُنَعْيمِ بن أَبِي هِْنَد، َعْن ُنَبْيِط
. نََعْم: فَقُلُْت"َحضََرِت الصَّالةُ؟:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي مََرِضِه، فَأَفَاَق، فَقَالَأُغِْمَي َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّ: ُعَبْيٍد، قَالَ

لٌ أَِسيفٌ، إِنَّ أَبِي َرُج: ، فَقَالَْت َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنَها"ُمرُوا بِالال فَلُْيَؤذِّنْ، َوُمرُوا أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ:"فَقَالَ
ُمُروا بِالال :"َنَعْم، قَالَ: قُلُْت"َهلْ َحضََرِت الصَّالةُ؟:"فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُغِْمَي َعلَْيِه، فَأَفَاَق، فَقَالَ، فَلَْو أََمْرَت غَْيَرُه 

فَُيَصلَِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ ، أَبِي َرُجلٌ أَِسيٌف، فَلَْو أََمْرَت غَْيَرُه  إِنَّ: ، فَقَالَْت َعاِئَشةُ"فَلُْيَؤذِّنْ، َوُمُروا أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ
، فََجاَء ُبرَْيَدةُ وَإِْنَسانٌ آَخُر، "ائْتُونِي بِإِْنَساٍن أَْعَتِمُد َعلَْيِه:"نََعْم، قَالَ: قُلُْت"أُِقيَمِت الصَّالةُ؟:"أُغِْمَي َعلَْيِه، فَأَفَاَق، فَقَالَ

َهبَ أَُبو َبكْرٍ يََتَنحَّى، َد َعلَْيهَِما، فَأََتى الَْمْسجَِد، فََدَخلَ َوأَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه قَاِئٌم ُيصَلِّي بِالنَّاسِ، فَذَفَاْعَتَم
ِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه َحتَّى فََرغَ ِمْن َصالِتِه، فََمَنَعُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأُْجِلَس إِلَى َجْنبِ أَبِي َبكْرٍ َر

ال أَْسَمعُ َرُجال َيقُولُ َماَت َرُسولُ اللَِّه : فَقُبَِض َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه
  :فَاْعَتَمَد َعلَيَّ، َوقَاَم َيْمِشي َحتَّى جِئَْنا، قَالَ، َرْبُتهُ بِالسَّْيِف، فَأََخذَ بِِذَراِعي إِال َض، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



لِ َيا َصاِحبَ َرسُو: ، قَالُوا]٣٠: الزمر" [إِنََّك َميٌِّت وَإِنَُّهْم َميُِّتونَ: "أَْوِسعُوا، فَأَْوَسُعوا لَُه، فَأَكَبَّ َعلَْيِه، َوَمسَُّه، َوقَالَ
َيا صَاِحَب َرُسولِ اللَِّه، أَُنصَلِّي َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى : قَالُوا. نََعْم، فََعِلُموا أَنَُّه كََما قَالَ: اللَِّه، َماتَ َرسُولُ اللَِّه؟ قَالَ

ْوٌم فَُيكَبُِّرونَ، وََيْدُعونَ َوُيَصلُّونَ، ثُمَّ َيْنَصرِفُونَ، َيْدُخلُ قَ: كَْيَف ُنصَلِّي َعلَْيِه؟ قَالَ: قَالُوا. َنَعْم: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ
َنَعْم، : َيا صَاِحَب َرُسولِ اللَِّه، أَُيْدفَُن َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ: َوَيجِيُء آَخُرونُ، َحتَّى يَفُْرغُوا، قَالُوا

: اَم، فَقَالََحْيثُ قُبَِض، فَإِنَّ اللََّه َتَعالَى لَمْ َيقْبِْضهُ إِال ِفي ُبقَْعٍة طَيَِّبٍة، فََعِلُموا أَنَُّه كََما قَالَ، ثُمَّ قَ :وَأَْيَن ُيْدفَُن؟ قَالَ: قَالُوا
َصاحُِبكُْم، فَأََمَرُهْم يَُغسِّلُوَنُه، ثُمَّ خََرَج، وَاْجَتَمَع الُْمهَاجُِرونَ يََتَشاَوُرونَ، فَقَا اْنطَِلقُوا إِلَى إِْخوَانَِنا ِمَن : لُواِعْنَدكُمْ 

َوِمْنكُْم أَِمٌري، فَأََخذَ ُعَمُر بَِيدِ ، ِمنَّا أَِمٌري : اَألْنصَارِ، فَإِنَّ لَُهْم ِفي َهذَا اَألْمرِ َنصِيًبا، فَاْنطَلَقُوا، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ
، ] ٤٠: التوبة" [ثَانَِي اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفي الَْغارِ: "أَخْبُِرونِي َمْن لَُه َهِذِه الثَّالثَةُ: قَالَأَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، فَ

، فَأََخذَ بَِيِد أَبِي ]٤٠: التوبة" [إِنَّ اللََّه َمَعَنا"َمْن َصاِحُبُه؟ ، ] ٤٠: التوبة" [إِذْ َيقُولُ ِلَصاِحبِهِ ال َتْحَزنْ"َمْن ُهَما؟ 
  .بَايُِعوُه، فَبَاَيُعوُه َبْيَعةً َحَسَنةً َجِميلَةً: رٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، فََضَرَب َعلَْيَها، َوقَالَ ِللنَّاسَِبكْ

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد - ٦٢٤٤

َمْنُصورٍ، َعْن ِهاللِ بن َيسَاٍف، َعْن َساِلمِ بن ُعَبْيٍد،  الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن
السَّالُم َعلَْيكُْم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : فَقَالَ، كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََعطََس َرُجلٌ : قَالَ

أَوِ الَْحْمدُ ِللَِّه َعلَى كُلِّ ، الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني كَِثًريا : إِذَا َعطََس أََحدُكُْم، فَلَْيقُلِ:"قَالَ ثُمَّ!". َوَعلَى أُمَِّك :"َوَسلََّم
  " َيْغِفُر اللَُّه ِلي وَلَكُْم: َيْرحَُمَك اللَُّه، َولَْيُردَّ َعلَْيهِْم: وَلَْيقُلْ َمْن ِعْنَدُه، َحالٍ 

بن بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحينِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ِهاللِ  َحدَّثََنا - ٦٢٤٥
لَهُ َساِلُم بن  السَّالُم َعلَْيكُْم، فَقَالَ: كُنَّا َمَع سَاِلمِ بن ُعَبْيٍد ِفي َسفَرٍ، فََعطََس َرُجلٌ، فَقَالَ: َيَساٍف، َعْن َرُجلٍ، قَالَ

َوِدْدتُ أَنََّك : َعلَْيَك َوَعلَى أُمَِّك؟ قَالَ: َعلَْيَك َوَعلَى أُمَِّك، لََعلََّك َوَجْدَت َعلَيَّ ِفي نَفِْسَك َشْيئًا ِممَّا قُلُْت لََك: ُعَبْيٍد
لُْت لََك َما قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََعطَسَ إِنََّما قُ: لَْم َتذْكُْر أُمِّي بَِخْيرٍ َوال بَِشرٍّ عِْنَد النَّاسِ، فَقَالَ لَُه

، َوقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه "َعلَْيَك َوَعلَى أُمَِّك:"السَّالُم َعلَْيكُْم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرُجلٌ، فَقَالَ
َيْغفِرُ : يَْرَحُمَك اللَُّه، َوَيقُولُ: الْحَْمُد ِللَِّه َعلَى كُلِّ َحالٍ، َولْيَقُلْ لَُه أَُخوُه أَوْ َصاِحُبُه: ذَا عَطََس أََحُدكُْم، فَلَْيقُلِإِ:"َوَسلََّم

  ".اللَُّه لََنا َولَكُْم
  َساِلٌم َمْولَى أَبِي ُحذَْيفَةَ بن ُعْتَبةَ بن

  َربِيعَةَ
  ُتْشهِدَ َيْوَم الَْيَماَمةِ َرِحَمُه اللَُّهَشهَِد َبْدًرا، وَاْس

  ِمْن أَْخَبارِ َساِلمٍ َوَوفَاتِه
، َعْن ُعْرَوةَ، ِفي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد - ٦٢٤٦

  ".َساِلٌم َمْولَى أَبِي ُحذَْيفَةَ: َبْدًرا ِمْن قَُرْيشٍ، ثُمَّ ِمْن بين َعْبِد َشْمسِ بن َعْبِد َمَناٍف شَهَِد"َتْسِمَيِة َمْن
، ِفي ، َعْن ُعْرَوةََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد - ٦٢٤٧

  ".َساِلٌم َمْولَى أَبِي ُحذَْيفَةَ بن ُعْتَبةَ بن رَبِيَعةَ: اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة"َتْسِمَيِة َمنِ
َر َرِحَمُه اْبَن ُعَمَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، أنا َناِفٌع، أَنَُّه َسِمَع  - ٦٢٤٨

لََّم َواَألْنصَاَر ِفي كَانَ َساِلٌم َموْلَى أَبِي ُحذَْيفَةَ َيُؤمُّ الُْمَهاجِرِيَن اَألوَِّلَني أَْصحَاَب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس:"اللَُّه، َيقُولُ



  ".ُهَما َوأَُبو َسلََمةَ، َوَزْيٌد، َوَعاِمُر بن رَبِيَعةََمْسجِِد قَُباَء، ِفيهِْم أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْن
َعْيبُ بن أَبِي َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْبرٍ، َحدَّثََنا ُش - ٦٢٤٩

َيُؤمُّ الُْمَهاجِرِيَن الَِّذيَن "، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، أَنَّ َساِلًما، مَْولَى أَبِي ُحذَْيفَةَ كَانَاَألْشَعِث، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َناِفعٍ
  ".َهاَجرُوا إِلَى الَْمِديَنِة ِفيهِْم ُعَمُر َوغَْيُرُه ِمَن الُْمهَاجِرِيَن، َألنَُّه كَانَ أَكْثََرُهْم قُْرآنًا

  اهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِدَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَر - ٦٢٥٠

مَِّد بن أَبِي َبكْرٍ، أَخَْبَرُه أَنَّ الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، أَْخبََرنِي َعْبدُ اللَِّه بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي ُملَْيكَةَ، أَنَّ الْقَاِسمَ بن ُمَح
َم أَخَْبَرْتُه، أَنَّ َسْهلَةَ بنتَ ُسهَْيلِ بن َعْمرٍو َجاَءْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعاِئَشةَ زَْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َوقَْد َعِلَم َما ، َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ َساِلًما، َساِلُم َمْولَى ُحذَْيفَةَ، َمَعَنا ِفي بَْيِتَنا، َوقَدْ َبلَغَ َما َيْبلُغُ الرَِّجالُ: َوَسلََّم، فَقَالَْت
  ".أَْرِضِعيهِ َتْحُرِمي َعلَْيِه:"َيْعلَُم الرِّجَالُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْيُد اللَِّه بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ الضَّحَّاُك بن َمْخلٍَد، أَْخَبرَنِي ُعَب - ٦٢٥١
ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه زَِيادٍ الْقَدَّاُح، َحدَّثَنِي الْقَاِسُم بن ُمحَمٍَّد، َعْن َعاِئَشةَ، أَنَّ اْمَرأَةَ أَبِي ُحذَْيفَةَ، َجاَءْت إِلَى َرُس

أَْرِضِعيهِ َيذَْهبْ :"لَيَّ، َوأََنا وَاِضَعةٌ ثَوْبِي، وَأَجُِد ِفي َنفِْسي، فَقَالَإِنَّ سَاِلًما َمْولَى أَبِي ُحذَْيفَةَ َيْدُخلُ َع: َوَسلََّم، فَقَالَْت
  " َعْنَك الَِّذي َتجِِديَن

يٍد، َيى بن َسِعَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َمْسلََمةَ اُألمَوِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن َيْح - ٦٢٥٢
أََمَر َسْهلَةَ بنتَ "أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَربِيَعةَ بن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمحَمٍَّد، َعْن َعاِئَشةَ

  ".ُسهَْيلٍ أَنْ تُْرِضعَ َساِلًما ِلَيذَْهَب َما ِفي َنفْسِ أَبِي ُحذَْيفَةَ
  ا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، أناَحدَّثََن - ٦٢٥٣

َجاَءتْ َسْهلَةُ بنتُ : قَالَْت ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنَها،
، َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي َألَرى ِفي َوْجِه أَبِي ُحذَْيفَةَ ِمْن أَْمرِ َساِلمٍ : ى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتُسهَْيلٍ إِلَ

أََو :"َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ إِنَُّه كَبٌِري، فََتَبسََّم: ، فَقَالَْت"أَْرضِِعيِه:"فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .وَالَِّذي أَكْرََمَك بَِما أَكْرََمَك بِِه، َما َرأَْيُت ِفي َوْجِه أَبِي ُحذَْيفَةَ َشْيئًا بَْعُد : ثُمَّ َجاَءْت، فَقَالَْت!"لَْيسَ أَْعلَُم أَنَُّه َرُجلٌ؟ 

بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َماِلِك بن أََنسٍ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعاِئَشةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق  - ٦٢٥٤
بِي ُحذَْيفَةَ، كََما تََبنَّى ٌم َموْلَى أَأَنَّ أََبا ُحذَْيفَةَ بن ُعْتَبةَ بن َربِيعَةَ، َوكَانَ َبْدرِيا، َوكَانَ قَْد َتبَنَّى سَاِلًما الَِّذي يُقَالُ لَهُ َساِل

ةَ أُْخِتِه فَاِطَمةَ بنَت الْوَِليِد بن ُعْتَبةَ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزْيًدا، وَأَْنكََح أَُبو ُحذَْيفَةَ سَاِلًما َوُهَو َيَرى أَنَُّه اْبُنُه اْبَن
َمِئٍذ ِمْن أَفَْضلِ أََياَمى قَُرْيشٍ، فَلَمَّا أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي ذَِلَك َما أَْنَزلَ َوِهَي ِمَن الُْمَهاجِرَاِت األَُولِ، َوِهيَ َيْو

ى اآلَيةَ، ُدِعَي كُلُّ َواِحٍد ِمْن أُولَِئَك الُْمتََبنَِّني إِلَى أَبِيِه، فَإِنْ لَمْ ُيْعلَْم أَُبوُه ُردَّ إِلَ] ٥: األحزاب" [اْدُعوُهمْ آلبَاِئهِْم"
  َيا َرسُولَ: َمَواِليِه، فََجاَءْت َسْهلَةُ بنُت ُسَهْيلٍ، َوِهَي امَْرأَةُ أَبِي ُحذَْيفَةَ، َوِهَي ِمْن بين َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ، فَقَالَْت

أَْرضِِعيِه :"وَاِحٌد، فََماذَا تََرى؟ فَقَالَ لََهااللَِّه، كُنَّا َنَرى أَنَّ سَاِلًما وَلٌَد، َوكَانَ َيْدُخلُ َعلَيَّ َوأََنا فَْضلٌ، وَلَْيَس لََنا إِال َبْيٌت 
  ".َتْحُرِمي َعلَْيِه

  َما أَسَْنَد سَاِلٌم َموْلَى أَبِي ُحذَْيفَةَ
ْن َعْبِد اللَِّه َق، َعَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ، َعْن أَبِي إِْسَحا - ٦٢٥٥



حٍ ِفي َرَمَضانَ َوُهَو بن َمْعِقلٍ، َعْن َساِلمٍ، َمْولَى أَبِي ُحذَْيفَةَ، أَنَُّه كَانَ َمَع أَبِي َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َعلَى سَطْ
َحتَّى فََعلَ ذَِلَك مَرََّتْينِ، فَلَمَّا كَانَ ِفي الثَّاِلثَِة، ، َيِدِه أَال َتطَْعُم َيا َخِليفَةَ َرسُولِ اللَِّه؟ فَأََشاَر بِ: فَقَالَ: ُيَصلِّي، فَأََتاُه

  .، فَطَِعَم، َوَصلَّى َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َدَخلَ الَْمْسجَِد، َوأُِقيَمتِ الصَّالةُ"ائْتِنِي بِطََعاِمَك:"قَالَ
، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْرَيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، َعْن ُموَسى َحدَّثََنا أَْحَمُد بن إِْسَحاقَ بن َواِضحٍ الَْعسَّالُ الِْمْصرِيُّ

َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد . بن ُعقَْبةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعِقلٍ، َعْن َساِلمٍ، َمْولَى أَبِي ُحذَْيفَةَ ِمثْلَُه
ْعِقلٍ، ثََنا َتِميُم بن الُْمنَْتِصرِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق، َعْن َشرِيٍك، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمالَْواسِِطيُّ، َحدَّ

  .َعْن َساِلمٍ، َموْلَى أَبِي ُحذَْيفَةَ ِمثْلَُه
  َساِلُم بن َحْرَملَةَ بن ُزهَْيرٍ الَْعَدوِيُّ

نُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َعْبِد الَْعِظيمِ الْعَْنَبرِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الْقَطَّانُ َحدَّثََنا عَْبَدا - ٦٢٥٦
  :الْهَْمدَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن ِعَصامٍ الُْجْرجَانِيُّ، قَاال

َعْبُد الْعَزِيزِ، أَنَّ أََبا : ةَ بن سَاِلمِ بن َحْرَملَةَ بن ُزَهْيرِ بن َعْبِد الَْمِلِك، أَْخبََرنِي أَبِيَحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ُعْتَب
ْيِه الرَُّسولُ َصلَّى فََشمََّت َعلَ"َدثٌُعْتَبةَ، أَخَْبَرُه، أَنَّ أَبَاُه َساِلًما َوفَدَ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو غُالٌم َح

  .أَْو كََما قَاَرَب َيْبلُغُ، ، وَذَِلَك الَْيْوَم َعلَْيِه ذَُؤابَةٌ، َوقَْد َبلَغَ "َوَدَعا لَُه، َوَتطَهََّر ِمْن فَْضلِ َوضُوِئِه، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َساِلٌم َمْولَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

مَانِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ السَّرَّاُج الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراهِيَم التَّْرُج - ٦٢٥٧
أَنَّ أَزَْواَج النَّبِيِّ "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُعَمُر بن َهاُرونَ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َساِلمٍ، َخاِدمِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى

  ".َساِط ُرُءوِسهِنََّصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُنَّ َيْجَعلَْن ُرُءوَسُهنَّ أَْرَبَع قُُروٍن، فَإِذَا اغَْتَسلَْن َجَمْعَنُهنَّ َعلَى أَْو
  َمنِ اْسُمُه َسِليٌم

  َوُيقَالُ جَابُِر بن َسِليمِ بن َجابِرٍ، الُْهَجيِْميُّ  ُسلَْيُم بن جَابِرٍ أَُبو جَُريٍّ
َحمَُّد بن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َوُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ح َوَحدَّثََنا ُم - ٦٢٥٨

َحدَّثََنا َسالُم بن ِمْسِكنيٍ، َحدَّثََنا َعِقيلُ بن طَلَْحةَ، َحدَّثَنِي أَُبو : لَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَالُواالتَّمَّاُر الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ا
  َعلَّلَ، َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا قَْوٌم ِمْن أَْهلِ الْبَاِدَيِة، فَُنِحبُّ أَنْ ُتَعلَِّمَنا َعَمال : قُلُْت: ُجَريٍّ الُْهَجْيِميُّ، قَالَ
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َولَْو أَنْ ُتفْرِغَ ِمْن َدلْوَِك ِفي إَِناِء الُْمْسَتْسِقي، َولَْو أَنْ ، ال َتْحِقَرنَّ ِمَن الَْمْعُروِف َشْيئًا :"اللََّه أَنْ َيْنفََعَنا بِِه، قَالَ
  ".طٌ إِلَْيِهُتكَلَِّم أََخاَك َوَوْجُهَك ُمْنَبِس

  ".وإِيَّاَك أَنْ ُتْسبِلَ اِإلزَاَر فَإِنََّها ِمَن الُْخَيالِء، ال ُيِحبَُّها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ" -  ٦٢٥٩
  ".ْيِه َوَبالُُهَوَيكُونُ َعلَ، َوإِذَا َسبََّك َرُجلٌ بَِما َيْعلَُم ِفيَك، فَال َتُسبَُّه بَِما َتْعلَُم ِفيِه، فَإِنَّ أَْجَر ذَِلَك لََك "-  ٦٢٦٠
ا ُعَبْيَدةُ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا أَُبو الَْخِليلِ َعْبُد السَّالمِ، َحدَّثََن -  ٦٢٦١

َو َجاِلٌس  َرِكْبُت قَُعوًدا ِلي،: قَالَ أَُبو ُجَريٍّ َجابٌِر: الُْهَجْيِميُّ، َعْن أَبِي َتِميمٍ، قَالَ طَلَبِِه، فَإِذَا ُه فَأََتْيُت َمكَّةَ ِفي 
ِه َوَسلََّم، فَقُلُْت إِنَّا َمْعَشَر أَْهلِ الَْباِدَيِة قَْوٌم : قُلُْت". َوَعلَْيَك:"السَّالُم َعلَْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".اتَّقِ اللََّه، َوال َتْحِقَرنَّ ِمَن الَْمْعُروِف أَوِ الَْخْيرِ َشْيئًا:"فَُعنِي اللَُّه بِِه، قَالَِمنَّا الَْجفَاُء، فََعلِّْمنِي كَالًما َيْن

َه َعزَّ َوَجلَّ ال ُيِحبُّ الُْمْخَتالَ" -  ٦٢٦٢ َيا : فَقَالَ َرُجلٌ". َوإِيَّاَك َوإِْسَبالَ اِإلزَارِ، فَإِنَُّه ِمَن الَْمِخيلَِة، َوإِنَّ اللَّ
ال َبأَْس إِلَى :"الَولَ اللَِّه، ذَكَْرَت إِْسَبالَ اِإلَزارِ، َوقَْد َيكُونُ بَِساقِ الرَُّجلِ الْقَُرُح أَوِ الشَّْيُء َيْسَتِحيِي ِمْنُه؟ فَقََرُس

زَّ َوَجلَّ إِلَْيِه ِمْن  نِْصِف السَّاقِ، أَْو إِلَى الْكَْعَبْينِ، إِنَّ َرُجال ِممَّْن كَانَ قَْبلَكُْم لَبَِس ُبْرَدةً فََتَبْخَتَر َر اللَُّه َع ِفيَها، فََنظَ
َو، فَْوقِ َعْرِشِه، فََمقََتُه، فَأََمَر اَألْرَض فَأََخذُْتُه    فَُه

زَّ َوَجلَّ   ".َيَتَجلَْجلُ َبْيَن اَألْرضِ، فَاْحذَرُوا َمقَْت اللَِّه َع
ثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ُيوُنَس بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّ -  ٦٢٦٣

ُسلَْيمٍ، قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُعَبْيٍد، َعْن ُعَبْيَدةَ الُْهَجْيِميِّ، َعْن أَبِي َتِميَمةَ الُْهَجْيِميِّ، َعْن َجابِرِ بن 
ْد َوقََع ُهْدُبَها َعلَى قََدَمْيِه، فَقُلُْتَوَسلََّم، َوُهَو ُمْح أَيُّكُْم ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه؟ فَأَْوَمأَ بَِيِدِه إِلَى َنفِْسِه، : َتبٍ بَِشْملٍَة قَ

ال َتْحِقَرنَّ ِمَن :"فَأَْوِصنِي، قَالَ ،َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِنِّي ِمْن أَْهلِ الَْباِدَيِة َوِفيَّ َجفَاُؤُهْم : قُلُْت
، َولَْو أَنْ ُتفْرِغَ ِمْن َدلْوَِك ِفي إَِناِء الُْمْسَتْسِقي، الَْمْعُروِف َشْيئًا    ".َولَْو أَنْ َتلْقَى أََخاَك َوَوْجُهَك ُمْبَسطٌ

ا َتْعلَُم ِفي" -  ٦٢٦٤ ، فَإِنَُّه َيكُونُ لََك أَْجُرُه َوإِِن اْمُرٌؤ َشَتَمَك بَِما ِفيَك، فَال َتْشُتْمُه بَِم   ".َوَعلَْيِه وِْزُرُه، ِه
، "ال َتُسبَّنَّ أََحًداَوإِيَّاَك َوإِْسَبالَ اِإلزَارِ، فَإِنَّ إِْسَبالَ اِإلَزارِ ِمَن الَْمْخَيلَِة، َوإِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الَْمْخَيلَةَ، َو" ٦٢٦٥ -

  .اةً َوال َبِعًريافََما َسَبْبُت َبْعَدُه أََحًدا َوال َش
يمٍ الُْهَجْيِميُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا الُْمثَنَّى أَُبو ِغفَارٍ، َحدَّثََنا أَُبو َتِم -  ٦٢٦٦

َعلَْيَك السَّالُم، َعلَْيَك السَّالُم َتِحيَّةُ الَْميِِّت، : َتقُلْ ال:"َعلَْيَك السَّالُم َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: قُلُْت: أَبِي ُجَريٍّ، قَالَ
  ".السَّالُم َعلَْيكُْم: قُلِ
  الَِّذي إِذَا أََصاَبَك: أََنا َرُسولُ اللَِّه:"أَْنَت َرُسولُ اللَِّه؟ قَالَ: قُلُْت

  ".َعْوَتُه أَْسَهلَ لََكفََد، ُضرٌّ َدَعْوَتُه كََشفَُه َعْنَك، َوإِذَا أََصاَبَك َعاُم َسَنٍة 
ال َتُسبَّنَّ أََحًدا، َوال َتْحِقَرنَّ َشْيئًا ِمَن الَْمْعُروِف، َوأَنْ ُتكَلَِّم أََخاَك َوأَْنَت ُمْنَبِسطٌ :"اْعَهْد إِلَيَّ َعْهًدا، قَالَ: قُلُْت -
  ".إِلَْيِه



فَإِلَى الْكَعَْبْينِ، َوإِيَّاَك َوإِْسَبالَ اِإلَزارِ فَإِنَُّه ِمَن الَْمْخَيلَِة،  َواْرفَْع إَِزاَرَك إِلَى نِْصِف السَّاقِ، فَإِنْ أََبْيَت" -  ٦٢٦٧
  ".َوإِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الَْمْخَيلَةَ

، فَإِنََّما َوَبالُ ذَِلَك َعلَْيِه" -  ٦٢٦٨ ا َتْعلَُم ِفيِه ُم ِمْنَك، فَال َتْشُتْمُه بَِم   ".َوإِِن اْمُرٌؤ َشَتَمَك بَِما َيْعلَ
ثََنا َحدَّثََنا ُموَسى بن َسْهلٍ أَُبو ِعْمَرانَ الَْجْونِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َحدَّ ٦٢٦٩

َوالنَّاُس ال ، إِلَى َرُجلٍ  اْنَتَهْيُت: الُْمثَنَّى بن َسْعٍد أَُبو ِغفَارٍ، َحدَّثََنا أَُبو َتِميمٍ الُْهَجْيِميُّ، َعْن أَبِي ُجَريٍّ، قَالَ
: َهذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قُلُْت: َمْن َهذَا؟ قَالُوا، بِاللَِّه ِلَهذَا الرَُّجلِ : َيْصُدُرونَ إِال َعْن قَْوِلِه، قُلُْت

". السَّالُم َعلَْيَك: الُم ؛ فَإِنََّها َتِحيَّةُ الَْميِِّت، َولَِكْن قُلَِعلَْيَك السَّ: ال َتقُلْ:"َعلَْيَك السَّالُم َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ
  .فَذَكََر َنْحَوُه

َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي الشََّوارِبِ، -  ٦٢٧٠
لَْيمِ بن َمْيعٍ، َحدَّثََنا َراِشٌد أَُبو ُمَحمٍَّد الِْحمَّانِيُّ، َعْن َزْيِد بن ِهاللٍ، َعْن أَبِي َتِميَمةَ الُْهَجْيِميِّ، َعْن ُسَساِلٌم أَُبو ُج
  :َسِمْعُت بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَعْوُت بَِراِحلَِتي، فَقُلُْت: َجابِرٍ، قَالَ

اِعًدا ُمْحَتبًِيا ِفي ُبْرَدٍة، فََسِمْعُتُه َيُردُّ َعلَى السَّاِئلِ، ذَا الرَُّجلَ آلِتَينَّ َه ، فَأََتْيُتُه فََوَجْدُتُه قَ ال َتْحِقَرنَّ :"فََألْسَمَعنَّ ِمْنُه
  ".َولَْو أَنْ َتُصبَّ ِمْن فَْضلِ َدلْوِِك ِفي إَِناِء الُْمْسَتْسِقي، ِمَن الَْمْعُروِف َشْيئًا 

  ".َوإِيَّاَك َوإِْسَبالَ اِإلزَارِ فَإِنََّها ِمَن الَْمْخَيلَِة، َوإِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الَْمْخَيلَةَ" -  ٦٢٧١
، فََيكُونَ لََك أَْجُرُه، ، فَال َتْشُتْمُه ، َوإِِن اْمُرٌؤ َشَتَمَك، أَْو قَالَ َما لَْيَس ِفيَك " ٦٢٧٢ َوال َتقُلْ لَُه َما لَْيَس ِفيِه

َبِعًريا َوال َشاةً َوال إِْنَساًنا ُمْنذُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، فََما َسَبْبُت َشْيئًا ". ْيِه َوَبالُُه، ال َتُسبَّنَّ أََحًداَوَعلَ
  .َوَسلََّم َنَهى َعنِ السَّبِّ

ا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا َخاِلٌد َيْعنِي اْبَن َعْبِد اللَِّه الطَّحَّانَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََن -  ٦٢٧٣
طَلَْبُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَْم : الَْواِسِطيَّ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي َتِميَمةَ الُْهَجْيِميِّ، َعْن َرُجلٍ، قَالَ

، فََرأَْيُت َرْهطًا َخْمَسةً أَْو ِستَّةً، َوَرُجلٌ ُيْصِلُح َبْيَنُهْم ِفي جَِراَحاٍت كَاَنْت، فَأَْصلََح َبْينَُهْم َعلَى أَجِْدُه، فََجلَْسُت
اَم الْقَْوُم  َسِمْعُت ذَِلَك قُلُْت: قَالَ َرُجلٌ، غََنمٍ، فَلَمَّا قَ ولَ اللَِّه، ثَالثَ َعلَْيَك السَّالُم َيا َرُس: َيا َرُسولَ اللَِّه، فَلَمَّا 

  ".َعلَْيَك السَّالُم َتِحيَّةُ الَْمْوَتى:"َمرَّاٍت، فَقَالَ ِلي ثَالثَ َمرَّاٍت
ةَ بن ُموَسى، َعْن َحدَّثََنا َعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َتمَّامِ بن ُبَزْيغٍ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن َخاِلٍد، َع ْن قُرَّ

  ي ُجَريٍّ الُْهَجْيِميِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّىأَبِ

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بنْحوِِه
  ثُمَّ السُّلَِميُّ اْسُتشْهَِد َيْوَم أُُحٍد، ُسلَْيٌم اَألْنصَارِيُّ 

َنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن َعْمرِو بن َيْحَيى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثَ -  ٦٢٧٤
ُسلَْيٌم أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ اَعةَ الزَُّرِقيِّ، أَنَّ َرُجال ِمْن بين َسِلَمةَ ُيقَالُ لَُه  َسلََّم، فَقَالََعْن ُمَعاِذ بن رِفَ : ُه َعلَْيِه َو

فَُيطَوِّلُ ، فَُنْمِسي ِحَني ُنْمِسي، فََيأِْتي ُمَعاذُ بن َجَبلٍ فَُيَناِدي بِالصَّالِة، فََنأِْتيِه ، اِلَنا َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا َنظَلُّ ِفي أَْعَم
َسلََّم أَنْ ُتَخفَِّف َعْن َيا ُمَعاذُ، ال َتكُونُ فَتَّاًنا، إِمَّا أَنْ ُتَصلَِّي َمِعي، َوإِمَّا :"َعلَْيَنا؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  ".قَْوِمَك



َمِعي أَنْ أَْسأَلَ اللََّه الَْجنَّةَ، َوأَُعوذَ بِِه ِمَن النَّارِ، َواللَِّه َما : قَالَ"َيا ُسلَْيُم، َما َمَعَك ِمَن الْقُْرآِن؟:"ثُمَّ قَالَ -  ٦٢٧٥
َوَهلْ َدْنَدَنِتي َوَدْنَدَنةُ ُمَعاٍذ إِال أَنْ َنْسأَلَ :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأُْحِسُن َدْنَدَنَتَك َوال دَْنَدَنةَ ُمَعاٍذ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص

َولَِكْن َسَتَرْونَ غًَدا إِذَا لَِقيَنا الْقَْوَم، َوالنَّاُس يََتَجهَُّزونَ إِلَى أُُحٍد، فََخَرَج الرَُّجلُ ". اللََّه الَْجنَّةَ، َوَنُعوذَ بِِه ِمَن النَّارِ
  .اْسُتْشهَِدفَ

  َمنِ اْسُمُه ُسفَْيانُ
  ُسفَْيانُ بن الَْحكَمِ الثَّقَِفيُّ َرِحَمُه اللَُّه

ْن ُسفَْيانَ َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َوالثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َع -  ٦٢٧٦
ِه َوَسلََّمبن الَْحكَمِ، أَوِ الْ   كَانَ إِذَا َتَوضَّأَ أََخذَ كَفًّا"َحكَمِ بن ُسفَْيانَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، فََنَضَح بِِه فَْرَجُه   ".ِمْن َماٍء
ِه   ِمْن أَْخَبارِ ُسفَْيانَ بن َعْبِد اللَّ

رِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن َوْهبٍ، أَْخَبَرنِي أَُساَمةُ بن َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْص -  ٦٢٧٧
مٍ كَاُنوا ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَّ بين َشَباَبةَ، َبطٌْن ِمْن فَْه رِو بن ُشَعْيبٍ ُيَؤدُّونَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى "َزْيٍد، َعْن َعْم

، فَلَمَّا كَانَ "ى َنْحلٍ، كَانَ لَُهُم الُْعْشَر، ِمْن كُلِّ َعْشرِ ِقَربٍ ِقْرَبةٌ، َوكَانَ َيْحِمي َواِدَيْينِ لَُهْماللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَ
َك ُسفَْيانَ بن َعْبِد اللَِّه الثَّقَِفيَّ، فَأََبْوا أَنْ  : إِلَْيِه َشْيئًا، َوقَالُواُيَؤدُّوا ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه اْسَتْعَملَ َعلَى َما ُهَنا
ِه َوَسلََّم، فَكََتَب ُسفَْيانُ إِلَى ُعَمَر َرِضَي ال لَُّه َتَعالَى َعْنُه بِذَِلَك، فَكََتَب إِنََّما كُنَّا ُنَؤدِّيِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ْحلُ ذَُباُب غَْيٍث َيُسوقُُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ رِْزقًا إِلَى َمْن َيَشاُء، فَإِنْ أَدُّوا إِلَْيَك إِنََّما النَّ:"إِلَْيِه ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه
ِه َوَسلََّم فَاْحمِ لَُهْم أَْوِدَيَتُهْم، َوإِال فََخلِّ  ، فَأَدَّْوا إِلَْيِه َبْيَنُه َوَبْيَن النَّاسَِما كَاُنوا ُيَؤدُّونَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم، َوَحَمى لَُهْم أَْوِدَيَتُهْم   ".َما كَاُنوا ُيَؤدُّونَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه،  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا كَاِملُ بن طَلَْحةَ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُشَعْيبٍ،

ِه َوَسلََّم ِمْن َنْحلٍ لَُهْم    ِمْن كُلِّ َعْشرِ ِقَربٍ، أَنَّ َبطًْنا ِمْن فَْهمٍ كَاُنوا ُيَؤدُّونَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه اْسَتْعَملَ َعلَى َك ُسفَْيانَ بن َعْبِد اللَِّه الثَّقَِفيَّ، فَذَكََر َنْحَو َحِديِث  ِقْرَبةً، فَلَمَّا كَانَ ُعَم ُهَنا
  .أَُساَمةَ بن َزْيٍد

نٍ ِلَعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن ثَْورِ بن َزْيٍد الدِّيِليِّ، َعنِ اْب -  ٦٢٧٨
ا، فَكَانَ َيُعدُّ َعلَى انَ، َعْن َجدِِّه ُسفَْيانَ بن َعْبِد اللَِّه، أَنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّاَب َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، َبَعثَُه ُمَصدِّقًُسفَْي

بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتُعدُّ َعلَْيَنا بِالسَّْخلِ، َوال َتأُْخذُ ِمْنُه َشْيئًا؟ فَلَمَّا قَ: النَّاسِ بِالسَّْخلِ، فَقَالُوا ِدَم َعلَى ُعَمَر 
ُر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، َتَعالَى َعْنُه  ُه ُعَم َنَعْم، َتُعدُّ َعلَْيهِْم بِالسَّْخلَِة َيْحِملَُها :"ذَكََر ذَِلَك لَُه، فَقَالَ لَ

ولَةَ، َوال الرُّبَّى، َوال الَْماِخَض، َوال فَْحلَ الَْغَنمِ، َوَتأُْخذُ الَْجذََعةَ َوالثَّنِيَّةَ، َوال َتأُْخِذ اَألكُ، الرَّاِعي، َوال َتأُْخذَْها 
  ".َوذَِلَك َعْدلٌ َبْيَن ِغذَاِء الَْمالِ َوِخَيارِِه

ِه   َوَما أَْسَنَد ُسفَْيانُ بن َعْبِد اللَّ
يُّ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّ -  ٦٢٧٩

ح َوَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنَعْيُم بن َحمَّاٍد، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِل يفَةَ الْفَْضلُ بن َعاِصُم بن َعِليٍّ، 



َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َسْعٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ : ا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَالُواالْحَُبابِ، َحدَّثََن
ِه الثَّقَِفيِّ، قَالَ   َيا َرُسولَ: قُلُْت: بن َماِعزٍ الَْعاِمرِيِّ، َعْن ُسفَْيانَ بن َعْبِد اللَّ

  ".َربَِّي اللَُّه، ثُمَّ اْستَِقْم: قُلْ:"ي بِأَْمرٍ أَْعَتِصُم بِِه، قَالَأَْخبِْرنِ، اللَِّه 
ا أَكْثَُر َما َتَخاُف َعلَيَّ؟: قُلُْت -  ٦٢٨٠   ".َهذَا: فَأََخذَ بِِلَساِن َنفِْسِه، ثُمَّ قَالَ"َم
ن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الْهِقْلُ بن زَِياٍد، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ب -  ٦٢٨١

زٍ الَْعاِمرِيِّ، أَنَّ ُسفَْيانَ بن َعْبِد اللَِّه  : قُلُْت: الثَّقَِفيَّ، قَالََيْحَيى، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َماِع
ِه َوَسلََّم. بِأَْمرٍ أَْعَتِصُم بِِه َحدِّثْنِي، َيا َرُسولَ اللَِّه    ".َواْسَتِقْم، قُلْ َربَِّي اللَُّه :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".َهذَا:"فَأََخذَ بِِلَساِن َنفِْسِه، ثُمَّ قَالَ"َيا َرُسولَ اللَِّه، َما أَكْثَُر َما َتَخاُف َعلَيَّ؟: قُلُْت -  ٦٢٨٢
ْبِد ا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َعَحدَّثََن -  ٦٢٨٣

: قُلْ:"ْعَدَك؟ فَقَالََيا َرُسولَ اللَِّه، قُلْ ِلي ِفي اِإلْسالمِ قَْوال ال أَْسأَلُ أََحًدا َب: قُلُْت: اللَِّه بن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".آَمْنُت بِاللَِّه، ثُمَّ اْسَتِقْم

ا أَتَِّقي َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: قُلُْت -  ٦٢٨٤   ".فَأَْوَمأَ إِلَى ِلَسانِِه:"َم
ُسلَْيَمانَ بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمْعَبٍد الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا خَاِل -  ٦٢٨٥ ُد بن َحيَّانَ، َعْن 

ِه الثَّقَِفيِّ بن َعْبِد اللَّ ةَ بن الزَُّبْيرِ، َعْن ُسفَْيانَ  قُلُْت ِلَنبِيِّ : ، قَالَأَبِي َداُوَد، َعْن َساِلمِ بن َعْجالنَ اَألفْطَسِ، َعْن ُعْرَو
ِه َوَسلََّم   ،لْ ِلي قَْوال أَْنَتِفُع بِِه، َوأَقِْللْ َيا َنبِيَّ اللَِّه، قُ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم فََعاَوَدُه ِمَراًرا َيْسأَلُُه َعْن ذَِلَك، َيقُولُ َنبِيُّ اللَِّه ، "ال َتْغَضْب:"لََعلِّي أَْعِقلُُه؟ فَقَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم   ".ال َتْغَضُب:"َصلَّى اللَُّه َعلَْي

إِْبَراهِيَم، َعْن  َحدَّثََنا الْعَبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ، َحدَّثََنا حَاِتُم بن -  ٦٢٨٦
كُنَّا : اللَِّه الثَّقَِفيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ إِْبَراهِيَم بن إِْسَماِعيلَ بن ُمَجمِّعٍ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، َعْن َعلْقََمةَ بن ُسفَْيانَ بن َعْبِد

، ِفي الَْوفِْد الَِّذيَن َوفَُدوا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََضَرَب لََنا قُبََّتْينِ ِعْنَد َد ارِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ
قُولُ: فَكَانَ بِاللٌ َيأِْتيَنا بِِفطْرَِنا، فََنقُولُ َسلََّم؟ فََي َنَعْم، َما جِئُْتكُْم َحتَّى :"َيا بِاللُ، أَفْطََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ِه َوَسلََّم   .َوكَانَ بِاللٌ َيأِْتيَنا بُِسُحورَِنا، ، فََيَضُع، فََيأْكُلُ، َوَنأْكُلُ "أَفْطََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  انُ بن َعِطيَّةَ بن َربِيَعةَ الثَّقَِفيُُّسفَْي

، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبَهانِيِّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْخَتارِ الرَّازِيُّ -  ٦٢٨٧
قَِدَم َوفُْدَنا ِمْن ثَِقيٍف َعلَى َرُسولِ :"ن َعِطيَّةَ بن َربِيَعةَ الثَّقَِفيِّ، قَالَإِْسحَاَق، َعْن ِعيَسى بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُسفَْيانَ ب

ي النِّْصِف ِمْن َرَمَضانَ، فَأََمَرُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ ِه َوَسلََّم، فَأَْسلَُموا ِف َسلََّم، فََصاُموا اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ُه َعلَْيِه َو
  ".َما اْسَتقَْبلَُهْم، َولَْم َيأُْمْرُهْم بِقََضاِء َما فَاَتُهْم َمَعُه

  ُسفَْيانُ بن أََسٍد الَْحْضرَِميُّ
٦٢٨٨  



َحدَّثََنا إِْسحَاُق َحدَّثََنا َخْيُر بن َعَرفَةَ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشَرْيحٍ الِْحْمِصيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ،  -
َسِمْعُت أَبِي : َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َحدَّثَنِي أَُبو ُشَرْيحٍ ضَُباَرةُ بن َماِلٍك الَْحْضَرِميُّ، قَالَ: بن َراَهَوْيِه، قَاال

ِه َوَسلَّ كَفَى بَِها ِخَياَنةً أَنْ :"َم، َيقُولُُيَحدِّثُ، َعْن ُسفَْيانَ بن أََسٍد الَْحْضَرِميِّ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".ُهَو لََك بِِه ُمَصدٌِّق، َوأَْنَت بِِه كَاِذٌب، ُتَحدِّثَ أََخاَك َحِديثًا 

  ُسفَْيانُ الُْمَحارِبِيُّ
و ُمَحمٍَّد الَْعَنزِيُّ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا الْجَرَّاُح بن َمْخلٍَد، َحدَّثََنا َرْوُح بن َجِميلٍ أَُب -  ٦٢٨٩

قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الْخَوَّاُص، َحدَّثَنِي يَزِيُد بن َعْمرِو بن ُسفَْيانَ الُْمَحارِبِيُّ، َحدَّثَنِي َجدِّي، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".ِه َوَرُسوِلِهاْنَه قَْوَمَك َعْن َنبِيِذ الَْجرِّ، فَإِنَُّه َحَراٌم ِمَن اللَّ:"َوَسلََّم

  ُسفَْيانُ بن َوْهبٍ الَْخْوالنِيُّ
ن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبَرنِي َعْمُرو ب -  ٦٢٩٠

ِه الْحَارِِث، َعْن أَبِي ُعشَّاَنةَ، َعْن ُسفَْيانَ بن َوْهبٍ الَْخْوال نِيِّ، أَنَُّه كَانَ ِعْنَد ِظلِّ َراِحلَِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َسلََّم َرْوَحةٌ ِفي َسبِيلِ :"قَالَ، َوَسلََّم َيْوَم َحجَِّة الَْوَداعِ، أَْو أَنَّ َرُجال َحدَّثَُه ذَِلَك َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  ".أَْو غُْدَوةٌ َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها، َجلَّ اللَِّه َعزَّ َو
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َسَواٍد السَّْرِحيُّ، -  ٦٢٩١

َسِمْعُت : بن أَبِي ِشْمرٍ السََّباِئيَّ، َيقُولَُسِمْعُت َسِعيَد : َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبَرنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُشَرْيحٍ، قَالَ
ا :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ُسفَْيانَ بن َوْهبٍ الَْخْوالنِيَّ، َيقُولُ ال َتأِْتي ِمائَةٌ َوَعلَى ظَْهرَِه

  ".أََحٌد بَاقٍ
َصاِلحٍ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن -  ٦٢٩٢

َسِمْعُت : َسِمْعُت ُسفَْيانَ بن َوْهبٍ الَْخْوالنِيَّ، َيقُولُ: َسِمْعُت َسِعيَد بن أَبِي ِشْمرٍ، َيقُولُ: الرَّْحَمنِ بن ُشَرْيحٍ، قَالَ
  ".ال َتأِْتي الِْمائَةُ َوَعلَى ظَْهرَِها أََحٌد َباقٍ:"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُرُسولَ اللَِّه َصلَّى ال

  ُسفَْيانُ بن أَبِي ُزَهْيرٍ اَألْزِديُّ الشََّنوِيُّ
، َعْن أَبِيِه،  َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا اْبُن ُجَرْيجٍ، أَْخَبرَنِي -  ٦٢٩٣ ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ

ُتفَْتُح :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن ُسفَْيانَ بن أَبِي ُزَهْيرٍ، قَالَ
َمْن أَطَاَعُهْم، َوالَْمِديَنةُ َخْيٌر لَُهْم لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ، ثُمَّ ُتفَْتُح الشَّاُم، الَْيَمُن، فََيأِْتي قَْوٌم َيُبسُّونَ فََيَتَحمَّلُونَ بِأَْهِلي هِْم َو

  ".لَُمونَفََيأِْتي قَْوٌم َيُبسُّونَ فََيَتَحمَّلُونَ بِأَْهِليهِْم َوَمْن أَطَاَعُهْم، َوالَْمِديَنةُ َخْيٌر لَُهْم لَْو كَاُنوا َيْع
للَِّه بن ا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اَحدَّثََن -  ٦٢٩٤

ِه ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَّ   ُيوُسَف، أنا َماِلُك بن أََنسٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ

ُتفَْتُح الَْيَمُن، فََيأِْتي :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: بن أَبِي ُزَهْيرٍ، قَالَ بن الزَُّبْيرِ، َعْن ُسفَْيانَ
  ".قَْوٌم َيُبسُّونَ فََيَتَحمَّلُونَ بِأَْهِليهِْم َوَمْن أَطَاَعُهْم، َوالَْمِديَنةُ َخْيٌر لَُهْم لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ

َشاُم بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا ِه -  ٦٢٩٥
أَْخَبَرُه أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى  ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، أَْخَبَرُه أَنَّ ُسفَْيانَ بن أَبِي ُزَهْيرٍ اَألْزِديَّ،



ْهِليهِْم، َوَمْن أَطَاَعُهْم َوالَْمِديَنةُ َخْيٌر لَُه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ ْم لَْو ُتفَْتُح الَْيَمُن، فََيأِْتي قَْوٌم َيُبسُّونَ، فََيَتَحمَّلُونَ بِأَ
َمْن أَطَاَعُهْم، َوالَْمِديَنةُ َخْيٌر لَُهْم لَْو ثُمَّ ُتفَْتُح، كَاُنوا َيْعلَُمونَ   الِْعرَاُق، فََيأِْتي قَْوٌم َيُبسُّونَ، فََيَتَحمَّلُونَ بِأَْهِليهِْم َو

ْهِليهِْم َوَمْن أَطَاَعُهْم، الَْمِديَنةُ َخْيٌر لَُهْم لَْو كَاُنوا َو كَاُنوا َيْعلَُمونَ، ثُمَّ ُتفَْتُح الشَّاُم، فََيأِْتي قَْوٌم َيُبسُّونَ، فََيَتَحمَّلُونَ بِأَ
  ".َيْعلَُمونَ
ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َمْسلََمةَ الْقَْعَنبِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن  -  ٦٢٩٦

ِه َوَسلََّم : َعْن ُسفَْيانَ بن أَبِي ُزَهْيرٍ، قَالَ َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، ُه َعلَْي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
لَُمونَ، ُهْم لَْو كَاُنوا َيْعُتفَْتُح الَْيَمُن، فََيأِْتي قَْوٌم َيُبسُّونَ، فََيَتَحمَّلُونَ بِأََهاِليهِْم َوَمْن أَطَاَعُهْم، َوالَْمِديَنةُ َخْيٌر لَ:"َيقُولُ

  ثُمَّ ُتفَْتُح

، ثُمَّ ُتفَْتُح الشَّاُم، الِْعرَاُق، فََيأِْتي قَْوٌم َيُبسُّونَ، فََيَتَحمَّلُونَ بِأََهاِليهِْم َوَمْن أَطَاَعُهْم، َوالَْمِديَنةُ َخْيٌر لَُهْم لَْو  َيْعلَُمونَ
  ".أَطَاَعُهْم، َوالَْمِديَنةُ َخْيٌر لَُهْم لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ فََيأِْتي قَْوٌم َيُبسُّونَ، فََيَتَحمَّلُونَ بِأََهاِليهِْم َوَمْن

ِه بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َوُمَحمَُّد بن زَِياِد بن َعْبِد اللَِّه بن ُخَزاِعيِّ بن زَِياِد بن َعْبِد اللَّ -  ٦٢٩٧
، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد َحدَّ: َمْعِقلٍ الُْمَزنِيُّ الَْبْصرِيُّ، قَاال ثََنا اْبُن َعاِئَشةَ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ

يُء رَِجالٌ ُتفَْتُح الَْيَمُن، فََيجِ:"اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن ُسفَْيانَ بن أَبِي ُزَهْيرٍ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
، ثُمَّ ُتفَْتُح الِْعرَاُق، فََيجِيُء َيُبسُّونَ، فََيَتَحمَّلُونَ بِأََهاِليهِْم، َوَمْن أَطَاَعُهْم، َولَِكنَّ الَْمِديَنةَ َخْيٌر لَُهْم لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ

ِديَنةُ َخْيٌر لَُهْم لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ، ثُمَّ ُتفَْتُح الشَّاُم، فََيجِيُء رَِجالٌ َيُبسُّونَ، فََيَتَحمَّلُونَ بِأََهاِليهِْم َوَمْن أَطَاَعُهْم، َوالَْم
، َزاَد أَْحَمُد بن َداُوَد "رَِجالٌ َيُبسُّونَ، فََيَتَحمَّلُونَ بِأََهاِليهِْم َوَمْن أَطَاَعُهْم، َوالَْمِديَنةُ َخْيٌر لَُهْم لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ

  .ثُمَّ لَِقيُت ُسفَْيانَ بن أَبِي ُزَهْيرٍ ِعْنَد َمْوِتِه، فَأَْخَبَرنِي بَِهذَا الَْحِديِث: ِديِثِه، قَالَ ُعْرَوةُالَْمكِّيُّ ِفي َح
بن  ِهَشامَِحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا الُْمْنِذُر بن َعْبِد اللَِّه، َعْن  -  ٦٢٩٨

بن الزَُّبْيرِ، َعْن ُسفَْيانَ بن أَبِي   ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه 

ُتفَْتُح الَْيَمُن، فََيأِْتي قَْوٌم َيُبسُّونَ، فََيَتَحمَّلُونَ بِأَْهِليهِْم :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: ُزَهْيرٍ، قَالَ
  ".َمْن أَطَاَعُهْم، َوالَْمِديَنةُ َخْيٌر لَُهْم لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونََو

،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ِهَشامِ -  ٦٢٩٩ بن ُعْرَوةَ
ِه َوَسلََّم : الزَُّبْيرِ، َعْن ُسفَْيانَ بن أَبِي ُزَهْيرٍ، قَالَ َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُه َعلَْي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  ".كَاُنوا َيْعلَُمونَ ْم لَْوُتفَْتُح الَْيَمُن، فََيأِْتي قَْوٌم َيُبسُّونَ، فََيَتَحمَّلُونَ بِأَْهِليهِْم َوَمْن أَطَاَعُهْم، َوالَْمِديَنةُ َخْيٌر لَُه:"َيقُولُ
َعْبُد اللَِّه بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا -  ٦٣٠٠

َبَرُه، أَنَُّه َسِمَع ُسفَْيانَ بن أَبِي ُزَهْيرٍ، َرُجلٌ ِمْن ُيوُسَف، أنا َماِلٌك، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ، أَنَّ السَّاِئَب بن َيزِيَد أَْخ
َم  : ُيَحدِّثُ َناًسا ِعْنَد َبابِ الَْمْسجِِد، َيقُولُ، أَْزِد َشُنوَءةَ، َوُهَو ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َسلََّم، َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ِه :"َو ا ال ُيْغنِي َعْنُه َزْرًعا َوال َضْرًعا، َنقَُص ِمْن َعَمِل َمنِ اقَْتَنى كَلًْب
َسلََّم؟ قَالَ: قَالَ". كُلَّ َيْومٍ ِقَرياطٌ   .إِي َوَربِّ الْكَْعَبِة: أَْنَت َسِمْعَت َهذَا ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

 السَّاِئبِ ثََنا َعِليُّ َعْبُد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ، َعنَِحدَّ -  ٦٣٠١
  بن َيزِيدَ،



َس ُه :"لََّم، َيقُولُأَنَّ ُسفَْيانَ بن أَبِي ُزَهْيرٍ أَْخَبَرُه، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو َمنِ اقَْتَنى كَلًْبا ال ُيْغنِي َعْن
أَْي ُسفَْيانَ، أََسِمْعَت َهذَا ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : قَالَ السَّاِئُب". َزْرًعا َوال َضْرًعا، َنقَُص ِمْن َعَمِلِه كُلَّ َيْومٍ ِقَرياطٌ

  .َبِةإِي َوَربِّ الْكَْع: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ
  ُسفَْيانُ بن أَبِي الَْعْوَجاِء أَُبو لَْيلَى اَألْنَصارِيُّ

  َما َرَوى َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى َعْن أَبِيِه الَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ ْعنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى
ثََنا الَْحَسُن بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّ -  ٦٣٠٢

قَالَ َرُسولُ : قَالَ أَبِي َنْصرٍ السَّكُونِيُّ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِيِه،
ال ُيْؤِمُن َعْبٌد َحتَّى أَكُونَ أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن َنفِْسِه، َوأَْهِلي أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن أَْهِلِه، َوذَاِتي :"ِه َوَسلََّماللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن ذَاِتِه

، قَالََحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَْزَهُر بن َجِميلٍ، َح -  ٦٣٠٣ قََرأُْت : دَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ
ْيلَى، حدثاه، أَنَّ َعلَى الْفَُضْيلِ بن َمْيَسَرةَ، َعْن أَبِي َجرِيرٍ، أَنَّ الَْحكََم بن ُعَتْيَبةَ، َوِعيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَ

َسلََّم، قَالََعْبَد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى َحدَّثَُهَما، َعْن أَبِ َمنِ اْشَتَرى َناقَةً ُمَصرَّاةً :"يِه، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ا ِمْن َتْمرٍ   ".فَإِنْ كَرَِهَها، فَلَْيُردََّها َوَصاًع

  َعْبُد اللَِّه بن ِعيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن

  َعمِِّه َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى
ِه بن ِعيَسى، َعْن  -  ٦٣٠٤ َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبَهانِيِّ، أنا َشرِيٌك، َعْن َعْبِد اللَّ

َعُه َحَسٌن َرِضَي َدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَت ال: الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِي لَْيلَى، قَالَ صََّدقَِة، َوَم
ي ِفيِه، فَأَْدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِ فَأَْخَرَجَها ِمْن ِفيِه، ثُمَّ ، ْصَبَعُه اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فَأََخذَ َتْمَرةً، فََوَضَعَها ِف

  ".ةُإِنَّا أَْهلُ َبْيٍت ال َتِحلُّ لََنا الصََّدقَ:"قَالَ
زَِياَدةَ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َحْرُب بن الَْحَسنِ الطَّحَّانُ، َحدَّثََنا الُْمطَِّلُب بن -  ٦٣٠٥

َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُنَّا : َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِعيَسى، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِي لَْيلَى، قَالَ
، ُيْخفُونَ ُسُيوفَُهْم ، إِنَّ أََبا ُسفَْيانَ ِفي اَألَراِك، فََدَخلَْنا فَأََخذَْناُه، فََجَعلَ الُْمْسِلُمونَ َيجِيئُوَنُه : فَقَالَ، َيْوَم الْفَْتحِ 

ِه َوَسلََّم َحتَّى َجاُءوا بِِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ال َوْيَحَك َيا أََبا ُسفَْيانَ، قَْد جِئُْتكُْم بِالدُّْنَيا َواآلِخَرِة :"فَقَالَ لَُه، لَُّه َعلَْي
 َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ أََبا ُسفَْيانَ َرُجلٌ ُيِحبُّ: ، َوكَانَ الَْعبَّاُس لَُه َصِديقًا، فَقَالَ لَُه الَْعبَّاُس"فَأَْسِلُموا َتْسلَُموا، 

ِه َوَسلََّم ُمَناِدًيا ُيَناِدي بَِمكَّةَ َمْن أَغْلََق َباَبُه فَُهَو آِمٌن، َوَمْن أَلْقَى ِسالَحُه :"الصَّْوَت، فََبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َمْن َدَخلَ َداَر أَبِي ُسفَْيانَ فَُهَو آِمٌن َعُه الَْعبَّ"فَُهَو آِمٌن، َو   اَس َحتَّى، ثُمَّ َبَعثَ َم

ُسلَْيمٍ: َيا َعبَّاُس َمْن َهُؤالِء؟ قَالَ: َجلََسا َعلَى َعقََبِة الثَّنِيَِّة، فَأَقَْبلَْت بنو ُسلَْيمٍ، فَقَالَ ا أََنا : فَقَالَ. َهِذِه بنو  َوَم
َهذَا : َيا َعبَّاُس، َمْن َهُؤالِء؟ قَالَ: ُرونَ، فَقَالََوَسِليٌم؟ ثُمَّ أَقَْبلَ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َوالُْمَهاجِ

ي اَألْنَصارِ ِه َوَسلََّم ِف َيا َعبَّاُس َمْن : ، فَقَالََعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ ِفي الُْمَهاجِرِيَن، ثُمَّ أَقَْبلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُت اَألْحَم: َهُؤالِء؟ قَالَ لَقَْد : ُر، َهذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي اَألْنَصارِ، فَقَالَ أَُبو ُسفَْيانََهُؤالِء الَْمْو

  .إِنََّما ِهَي النُُّبوَّةُ: َرأَْيَت ُملَْك ِكْسَرى َوقَْيَصَر، فََما َرأَْيُت ِمثْلَ ُملِْك اْبنِ أَِخيَك، فَقَالَ لَُه الَْعبَّاُس



، ثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، َحدَّثََنا َبشَّاُر بن ُموَسى الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َناِفعٍ اَألْشَعرِيَُّحدَّ -  ٦٣٠٦
ا َمَع النَّبِيِّ َصلَّ: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِعيَسى، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِيِه، قَالَ ي كُنَّ ِه َوَسلََّم ِف ى اللَُّه َعلَْي

، فَقَالَ َهلْ فَْضلَةُ َماٍء ِفي إَِداَوٍة؟ :"غََزاٍة، فَأََصاَبَنا َعطٌَش َشِديٌد، فََشكَْوَنا ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ي اَألْرضِ ُحفَْرةً  فَأََتاُه َرُجلٌ بِفَْضلَِة َماٍء ِفي إَِداَوٍة، فََحفََر النَّبِيُّ!" ِه َوَسلََّم ِف َوَضَع َعلَْيَها نِطًَعا، ، َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، فَفََعلَ، قَالَ أَُبو "ُصبِّ الَْماَء َعلَى كَفِّي، َواذْكُرِ اْسَم اللَِّه:"َوَوَضَع كَفَُّه َعلَى اَألْرضِ، ثُمَّ قَالَ ِلَصاِحبِ اِإلَداَوِة
  َماَء َيْنُبُع ِمْن َبْينِ أََصابِعِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّهَرأَْيُت الْ"قَْد: لَْيلَى

َسلََّم َحتَّى َرَوى الْقَْوُم، َوُسقُوا كُلُُّهْم   ".َعلَْيِه َو
  أَُبو فَْرَوةُ ُمْسِلُم بن َساِلمٍ الُْجَهنِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى

ِك َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب -  ٦٣٠٧ ، َعْن َعْبِد الَْمِل ِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ِضرَاُر بن ُصَرَد أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ِهَشامٍ
ِه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي فَْرَوةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِيِه، قَالَ َعلَْي

أَْعطَاُه إِيَّاَها". ُألْعِطَينَّ الرَّاَيةَ َرُجال ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه، َوُيِحبُُّه اللَُّه َورُسولُُه:"َوَسلََّم   .فََدَعا َعِليا، فَ
  أَُبو فََزاَرةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى

: زِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الَْواِسِطيُّ، َوُمَحمَُّد بن َسِعيٍد اَألْصَبهَانِيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِي -  ٦٣٠٨
اْعَتكََف َرُسولُ اللَِّه :"َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعابِسٍ، َعْن أَبِي فََزاَرةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِي لَْيلَى، قَالَ

ٍة ِمْن ُخوصٍَصلَّى اللَّ ِه َوَسلََّم ِفي الَْعْشرِ اَألَواِخرِ ِمْن َشْهرِ َرَمَضانَ ِفي قُبَّ   ".ُه َعلَْي
ِه   ِعيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِي

ٌر، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِعيَسى، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُزَهْي -  ٦٣٠٩
رِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن أَبِي لَْيلَى، أَنَّ الَْحَسَن، أَوِ الُْحَسْيَن َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما كَاَنا ِفي ِحْج

َسلََّم، قَالَ َدُعوا اْبنِي َحتَّى َيقِْضَي َبْولَُه، َوال ُتفْزُِعوُه َحتَّى :"أََسارِيَع، فََوثَْبُت إِلَْيِه، فَقَالَ فََبالَ، فََرأَْيُت َبْولَُه: َعلَْيِه َو
  ، ثُمَّ"َيقِْضَي َبْولَُه

  .أَْتَبَعُه الَْماَء
ِه َوَسلََّم، فََدَخلَ َبْيَت الصََّدقَِة، فَأََخذَ -  ٦٣١٠ الُْغالُم َتْمَرةً، فََجَعلََها ِفي ِفيِه،  ، فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".إِنَّ الصََّدقَةً ال َتِحلُّ لََنا:"فَاْسَتْخَرَجَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالَ
َنا اْبُن أَبِي لَْيلَى، َعْن أَِخيِه ِعيَسى، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َحدَّثَ -  ٦٣١١

بن أَبِي لَْيلَى، َعْن َجدِِّه أَبِي لَْيلَى، قَالَ ِه َوَسلََّم، فََجاَء الَْحَسُن :"َعْن أَبِيِه َعْبِد الرَّْحَمنِ  كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّمَيْحُبو َحتَّى َصِعَد َعلَى َصْدرِِه، فََبالَ  اْبنِي ابْنِي، ثُمَّ َدَعا :"َعلَْيِه، فَاْبَتَدْرَناُه ِلَنأُْخذَُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".بَِماٍء فََصبَُّه َعلَْيِه
َنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثَ -  ٦٣١٢

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : الَأَبِي لَْيلَى، َعْن أَِخيِه ِعيَسى، أَوِ الَْحكَمِ أَْو ِكلَْيهَِما َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِيِه، قَ
ِه َوَسلََّم   ".ْم َيقُْتلَْها َمَخافَةَ طَلَبَِها، فَلَْيَس ِمنَّاَمْن َرأَى َحيَّةً، فَلَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  قَْيُس بن ُمْسِلمٍ الَْجَدِليُّ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى



الَْحارِثِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيْعلَى بن  -  ٦٣١٣
: ، أَنَّ أََباُه أَْخَبَرُهلُْمَحارِبِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن غَْيالنَ بن َجاِمعٍ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَىا

  أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

َسلََّم   ".أَْصَحابِِه َشاةً، َوأَنََّها كَاَنْت ُنْهَبةً قَسََّم غََنًما، فََجَعلَ ِلكُلِّ َعَشَرٍة ِمْن"َعلَْيِه َو
ُهَو َيْوُم َخْيَبَر:"قَالَ ِه َوَسلََّم َيْوَمِئٍذ بِالْقُُدورِ فَأُكِْفئَْت، َو   ".َوأََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ثَابٌِت الْبَُنانِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى
ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َداُوَد، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا  -  ٦٣١٤

َمْيُد بن بن َعْبِد ، َوُحالُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َوَوِكيٌع
َسِمْعُت : َعْن أَبِيِه، قَالَالرَّْحَمنِ الرََّواسِبِيُّ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، 

أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن النَّارِ، َوْيلٌ :"، فََمرَّ بِِذكْرِ النَّارِ، فَقَالََرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َصالٍة لَْيَسْت بِفَرِيَضٍة
  .َواللَّفْظُ ِلَحِديِث ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ". َألْهلِ النَّارِ
ا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََن -  ٦٣١٥

بن أَبِي لَْيلَى، قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : قَالَ أَُبو لَْيلَى: أَبِي لَْيلَى، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ 
َسلََّم، فََسأَلَُه َعنِ الَْحيَّاِت ِفي الُْب ُنْنِشُدكُْم بَِعْهِد اللَِّه : إِذَا َرأَْيُتُموُهنَّ ِفي َمَساِكنِكُْم فَقُولُوا:"ُيوِت، فَقَالََعلَْيِه َو

ال ُتْؤذُوَنا، فَإِنْ ُعْدنَ،  ُتلُوُهنَّالَِّذي أََخذَ َعلَْيكُْم ُنوٌح، ُنْنِشُد الْعَْهَد الَِّذي أََخذَ َعلَْيكُْم ُسلَْيَمانُ أَنْ    ".فَاقْ
٦٣١٦  -  

ُد بن َعْبِد َنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ، َحدَّثََنا ُمَحمََّحدَّثَ
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِيِه، أَنّ

َنَشْدَناكُُم الَْعْهَد الَِّذي أََخذَ : إِذَا َرأَيُْتْم ِمْنُهنَّ َشْيئًا ِفي َمَساِكنِكُْم، فَقُولُوا:"َوَسلََّم َنَهى َعْن َحيَّاِت الُْبُيوِت، فَقَالَ
اقُْتلُوُهنََّعلَْيكُْم ُنوٌح، َنَشْدَناكُُم الَْعْهَد الَِّذي أََخذَ َعلَ   ".ْيكُْم ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد، فَإِنْ ُعْدنَ فَ

  َعِديُّ بن ثَابٍِت، َعْن أَبِي لَْيلَى
، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا الُْمطَِّلُب بن زَِياٍد -  ٦٣١٧
ِه َوأَبِي لَ َسلََّم، َوالنَّبِيُّ َصلَّى ْيلَى، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعْن أَبِي لَْيلَى َجدِّ ُمَحمٍَّد، أَنَُّه َمرَّ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

رَّ بِآَيٍة ِمْن ِذكْرِ النَّارِ، فَقَالَ   ".َألْهلِ النَّارِ، أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َعذَابِ النَّارِ َوْيلٌ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َتطَوًُّعا، فََم
  ُسفَْيانُ بن قَْيسِ بن أََبانَ الثَّقَِفيُّ

، َحدَّثَ -  ٦٣١٨ َنا أَُبو َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحمَّاِد بن فََضالَةَ الصَّْيَرِفيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ
، أَْخَبَرنِي َعْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ، َحدَّثَْتنِي أُ َعاِصمٍ، بن كَْعبٍ مِّي أَُمْيَمةُ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيْعلَى 

، أَنََّها أَْخَبَرْتَها، قَالَْت ِه َوَسلَّ: َعْن أُمَِّها ُرقَْيقَةَ   َم َيْبَتِغي النَّْصَر بِالطَّاِئِف، فََدَخلَلَمَّا َجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ُه بَِشَرابٍ ِمْن َسوِيقٍ، فََشرَِب، فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا ُرقَْيقَةُ، ال َتْعُبِدي :"َعلَْيَها، فَأََمَرْت لَ
َربِّي َربُّ َهِذِه الطَّاِغَيِة، فَإِذَا :"فَإِذَا قَالُوا لََك ذَِلَك، فَقُوِلي:"قَالَ. ُتلُونِيإِذًا َيقْ: ، قُلُْت"طَاِغَيَتُهْم، َوال ُتَصلِّي لََها



ِه َوَسلََّم ِمْن ِعْنِدِهْم، قَالَْت بنُت ُرقَْيقَةَ"َصلَّْيِت فََولَِّها ظَْهَرِك فَأَْخَبَرنِي : ، ثُمَّ َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم، : َي ُسفَْيانُ، َوَوْهٌب اْبَنا قَْيسِ بن أََبانَ، قَاالأََخَوا لَمَّا أَْسلََم ثَِقيٌف َخَرْجَنا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".ْت أُمُّكَُما إِذَنْلَقَْد أَْسلََم:"َهلَكَْت ِفي الَْحالِ الَِّتي َتَركَْتهَا، فَقَالَ: قُلَْنا"َما فََعلَْت أُمُّكَُما؟:"فَقَالَ

ةُ   َمنِ اْسُمُه َسِفيَن
َم   َسِفيَنةُ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  َما َرَوى ُمَحمَُّد بن الُْمْنكَِدرِ، َعْن َسِفيَنةَ
رِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبَرنِي َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْص -  ٦٣١٩

رِو بن ُعثَْمانَ َحدَّثَُه  َعْن ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ، أَنَّ َسِفيَنةَ َمْولَى ، أَُساَمةُ بن َزْيٍد، أَنَّ ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْم
َرِكْبُت الَْبْحَر، فَاْنكََسَرْت َسِفينَِتي الَِّتي كُْنُت ِفيَها، فََرِكْبُت لَْوًحا ِمْن :"لَْيِه َوَسلََّم، قَالََرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

ولِ اللَِّه َصلَّى َيا أََبا الْحَارِِث، أََنا َمْولَى َرُس: أَلَْواحَِها، فَطََرَحنِي اللَّْوُح ِفي أََجَمٍة ِفيَها اَألَسُد، فَأَقَْبلَ ُيرِيُدنِي، فَقُلُْت
أَ َرأَْسُه، َوأَقَْبلَ إِلَيَّ، فََدفََعنِي   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَطَأْطَ

كَانَ ذَِلَك آِخَر َعْهِدي بَِمْنِكبِِه َحتَّى أَْخَرجَنِي ِمَن اَألَجَمِة، َوَوَضَعنِي َعلَى الطَّرِيقِ، َوَهْمَهَم، فَظََنْنُت أَنَُّه ُيَودُِّعنِي، فَ
  ".ِهبِ

ُموَسى، َحدَّثََنا أَُساَمةُ بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َعْبِد اللَِّه الَْهَروِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن
، َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، بنْحوِِه، َولَْم َيذْكُْر ُمَحمََّد بن َزْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ، َعْن َسِفيَنةَ

ثَْمانَ   .َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُع
  ُعَمُر بن َسِفيَنةَ، َعْن أَبِيِه

اِعيلُ بن الَْحَسنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ، ح َوَحدَّثََنا إِْسَم -  ٦٣٢٠
َر بن َسِفيَنةَ، الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، أنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي فَُدْيٍك، َعْن ُبَرْيِه بن ُع َم

ُخذْ َهذَا الدََّم، فَاْدِفْنُه ِمَن :"اْحَتَجَم، فَقَالَ: لََمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَا
  .َواللَّفْظُ َألْحَمَد بن َصاِلحٍ. ، فََتَغيَّْبُت فََشرِْبُتُه، ثُمَّ ذَكَْرُت ذَِلَك لَُه، فََضِحَك"الدَّوَابِّ َوالطَّْيرِ َوالنَّاسِ

ْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْب -  ٦٣٢١
بن َسِفيَنةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ َسلََّم لَْحَم :"فَُدْيٍك، َعْن ُبَرْيِه بن ُعَمَر  َع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو أَكَلُْت َم

  ".ُحَباَرى
ةَ   ثَابٌِت الَْبَجِليُّ، َعْن َسِفيَن

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرَد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ، َعْن -  ٦٣٢٢

يٌّ كُْنُت ِع:"َشِقيقِ بن أَبِي َعْبِد اللَِّه، َعْن ثَابٍِت الَْبَجِليِّ، َعْن َسِفيَنةَ، قَالَ ِه َوَسلََّم، َوَجاَء َعِل ْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َسلََّمَرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َيْسَتأِْذنُ، فََدقَّ الَْباَب َدقًّا َخِفيفًا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َيا َسِفيَنةُ افَْتْح :" َو

  ".لَُه
ةََعْبُد الرَّْحَمنِ بن    أَبِي ُنْعمٍ، َعْن َسِفيَن

ا ُسلَْيَمانُ بن َحدَّثََنا ُعَبْيٌد الِْعْجلُي، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َسْعٍد الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََن -  ٦٣٢٣



ِه َوَسلََّم  قَْرمٍ، َعْن ِفطْرِ بن َخِليفَةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُنْعمٍ، َعْن أَنَّ النَّبِيَّ ، َسِفيَنةَ، َمْولَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم أُِتَي بِطَْيرٍ، فَقَالَ يٌّ "اللَُّهمَّ ائْتِنِي بِأََحبِّ َخلِْقَك إِلَْيَك َيأْكُلُ َمِعَي ِمْن َهذَا الطَّْيرِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْي ، فََجاَء َعِل

ِه َوَسلََّمَرِضَي ا   ".اللَُّهمَّ َوالِ:"للَُّه َتَعالَى َعْنُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  أَُبو َرْيَحاَنةَ َعْبُد اللَِّه بن َمطَرٍ، َعْن َسِفيَنةَ

يَم، َعْن أَبِي َرْيحَاَنةَ، َعْن َسِفيَنةَ، أَنّ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِْبَراِه -  ٦٣٢٤
ِه َوَسلََّم   ".كَانَ َيَتَوضَّأُ بِالُْمدِّ، َوَيْغَتِسلُ بِالصَّاعِ"النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ةَ   َسِعيُد بن ُجْمَهانَ، َعْن َسِفيَن

ْيمٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، ح، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَع -  ٦٣٢٥
  َحدَّثََنا َحْشَرُج بن ُنَباَتةَ، َحدَّثَنِي َسِعيُد بن: َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، قَالُوا

ِه َوَسلََّم "أََنا ُمْخبُِرَك بِاْسِمي،: ِفيَنةَ َعنِ اْسِمِه؟ فَقَالََسأَلُْت َس: ُجْمَهانَ، قَالَ َسمَّانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ةَ؟ قَالَ: َسِفيَنةَ، قُلُْت َمَعَنا أَْصَحاُبُه، فَثَقُلَ َعلَْيهِْم َمَتاُعُهْم، فَقَالَ: ِلَم َسمَّاَك َسِفيَن ، "َكاْبُسطْ ِكَساَء:"َخَرَج َو

فَلَْو َحَملُْت َيْوَمِئٍذ وِقَْر َبِعريٍ : ، قَالَ"اْحِملْ، َما أَْنَت إِال َسِفيَنةٌ:"فََبَسطُْتُه، فََجَعلَ ِفيِه َمَتاَعُه، ثُمَّ َحَملَُه َعلَيَّ، فَقَالَ
  .أَْو َبِعَريْينِ أَْو َخْمَسةَ أَْوُسقٍ َما ثَقُلَ َعلَيَّ

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : ْبِد الَْعزِيزِ، َوأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َع -  ٦٣٢٦
، قَالَ َسلََّم ِفي َسفَرٍ، فَكُلََّم: َسلََمةَ، َعْن َسِعيِد بن ُجْمَهانَ، َعْن َسِفيَنةَ َع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو ا أَْعَيا كُنَّا َم

  ".أَْنَت َسِفيَنةٌ:"َسلََّمإِْنَسانٌ أَلْقَى َعلَيَّ َسْيفَُه َوُتْرَسُه، َحتَّى َحَملُْت َشْيئًا كَِثًريا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ُمَحمَُّد بن أَبِي َشْيَبةَ، : ْيَبةَ، َحدَّثَنِي أَبِيَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َش -  ٦٣٢٧

ُجْمَهانَ، َعْن َسِفيَنةَ، قَالَ َم : َعنِ اْبنِ الَْعوَّامِ بن َحْوَشبٍ، َعْن َسِعيِد بن  َع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ كُْنُت َم
رَّ بَِي ، ُعُه ِمْن أَْصَحابِِه َحَملَُه َعلَيَّ ِفي َسفَرٍ، فََجَعلَ كُلُّ َمْن ثَقُلَ َعلَْيِه َمَتا َحتَّى َحَملُْت ِمْن ذَِلَك َشْيئًا كَِثًريا، فََم

ِه َوَسلََّم    ".َما أَْنَت إِال َسِفيَنةٌ:"فَقَالَ، النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ، َحدَّثََنا َحشَْرُج بنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ -  ٦٣٢٨

ِه َوَسلََّم: ُنَباَتةَ، َحدَّثَنِي َسِعيُد بن ُجْمَهانَ، َحدَّثَنِي َسِفيَنةُ، قَالَ الِْخالفَةُ َبْيَن أُمَِّتي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
أَْمِسْك، فَأَْمَسكُْت ِخالفَةَ أَبِي َبكْرٍ، َوِخالفَةَ ُعَمَر، َوِخالفَةَ : ، ثُمَّ قَالَ ِلي َسِفيَنةُ"ثَالثُونَ َسَنةً، ثُمَّ ُملٌْك َبْعَد ذَِلَك

  .ُعثَْمانَ، َوِخالفَةَ َعِليٍّ، َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم، فََوَجْدُتَها ثَالِثَني
َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعنِ الَْعوَّامِ بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي -  ٦٣٢٩

، قَالَ ِه َوَسلََّم: َحْوَشبٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجْمَهانَ، َعْن َسِفيَنةَ الِْخالفَةُ َبْعِدي ِفي أُمَِّتي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".ثُمَّ ُملٌْك، ثَالثُونَ َسَنةً 

ِث بن كَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا َسوَّاُر بن َعْبِد اللَِّه بن َسوَّارٍ الَْعْنَبرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوارَِحدَّثََنا َز -  ٦٣٣٠
ُجْمَهانَ، َعْن َسِفيَنةَ، قَالَ النُُّبوَِّة ثَالثُونَ َسَنةً، ِخالفَةُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد بن 
ْو قَالَ ُملْكَُه َمْن َيَشاُء أَْمَسَك أَُبو َبكْرٍ َسَنَتْينِ، َوُعَمُر َعْشًرا، َوُعثَْمانُ ِثْنَتْي :"قَالَ َسِعيٌد". ثُمَّ ُيْؤِتي اللَُّه َمْن َيَشاُء، أَ

  ".َعْشَرةَ، َوَعِليٌّ ِستا



لَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد ا -  ٦٣٣١
لَْيِه َخطََبَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َحدَّثََنا َحْشَرُج بن ُنَباَتةَ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُجْمَهانَ، َعْن َسِفيَنةَ، قَالَ: َعِليٍّ، قَالَ

  إِنَُّه لَْم َيكُْن َنبِيٌّ قَْبِلي إِال َحذََّر أُمََّتُه:"فَقَالَ، َوَسلََّم 

ِه َمكُْتوٌب كَاِفٌر ، َبْيَن َعْيَنْي ُه َواِدَياِن أََحُدُهَما الدَّجَّالَ، ُهَو أَْعَوُر َعْيُنُه الُْيْسَرى، بَِعْينِِه الُْيْمَنى ظَفََرةٌ غَِليظَةٌ ، َيْخُرُج َمَع
َوَناُرُه َجنَّةٌ، َمَعُه َملَكَاِن ِمَن الَْمالِئكَِة ُيْشبَِهاِن َنبِيَّْينِ ِمَن اَألْنبَِياِء، أََحُدُهَما َعْن ، َواآلَخُر َناٌر، فََجنَُّتُه َناٌر ، ةٌ َجنَّ

ةُ النَّاسِ، َيقُولُ : فََيقُولُ أََحُد الَْملَكَْينِ! ْحيِي َوأُِميُت؟ أَلَْسُت بَِربِّكُْم أُ: َيِمينِِه، َواآلَخُر َعْن ِشَماِلِه، َوذَِلَك ِفْتَن
ُه أََحٌد ِمَن النَّاسِ إِال َصاَحَبُه، فََيقُولُ لَُه َصاِحُبُه َصَدقَْت، َوَيْسَمُعُه النَّاُس، فََيْحِسُبونَ أَنَُّه َصَدقَ : كَذَْبَت، فََما َيْسَمُع

َهِذِه قَْرَيةُ ذَِلَك الرَُّجلِ، ثُمَّ َيِسُري : َيأِْتَي الَْمدِيَنةَ َوال ُيْؤذَنَ لَُه ِفيَها، فََيقُولُ الدَّجَّالُ، َوذَِلَك ِفْتَنةٌ، ثُمَّ َيِسُري َحتَّى
ِة أَِفيقٍ   ".َحتَّى َيأِْتَي الشَّاَم، فَُيْهِلكَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَد َعقََب

، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبَهانِيُّ -  ٦٣٣٢
ُه طََعاًما، فَقَالَْت فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َع َدَعْوَنا النَّبِيَّ : ْنَهاُجْمَهانَ، َعْن َسِفيَنةَ، أَنَّ َرُجال َدَعاُه َعِليٌّ فََصَنَع لَ فَلَْو 

ِه َوَسلََّم فَأَكَلَ َمَعَنا، فََبَعثَ إِلَْيِه َرُجال، فََجاَء، فَأََخذَ بِِعَضاَدَتيِ الَْبابِ، فََرأَى ِقَراًما َصلَّى اللَّ ِفي َناِحَيَتيِ الَْبْيِت، ُه َعلَْي
، فَقَالَ :فََرَجَع، فَقَالَْت فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها، ِلَعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َما : اتَّبِْعُه، فَاْنظُْر َما َرَجَعُه، فََتبَِعُه

  ".لَْيَس ِلي أَنْ أَْدَخلَ َبْيًتا ُمَزوَّقًا:"َردََّك َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ
٦٣٣٣  -  

، َعْن َسِفيَنةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َعْبُد الَْورِِث، َعْن َسِعيِد بن ُجْم ا : َهانَ كُْنُت َمْملُوكً
، فَقَالَْت ِه َوَسلََّم َما ِعْشَت:"ُألمِّ َسلََمةَ لَْو لَْم :"، قُلُْت"أَْعِتقَُك، َوأَْشَترِطُ َعلَْيَك أَنْ َتْخُدَم َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ْيِه َوَسلََّم َما ِعْشُت، فَأَْعَتقَْتنِي، َواْشَتَرطَْت َعلَيََّتْشَترِِطي َعلَيَّ َما فَاَرقُْت َرُسولَ اللَِّه    .َصلَّى اللَُّه َعلَ
ٌد   َمنِ اْسُمُه ُسَوْي

  ُسَوْيُد بن ُمقَرٍِّن الُْمَزنِيُّ
ةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َسلََم -  ٦٣٣٤

ةً َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : بن ُسَوْيِد بن ُمقَرٍِّن، َعْن ُسَوْيِد بن ُمقَرٍِّن، قَالَ كُنَّا بين ُمقَرٍِّن َسْبَع
لَْيَس لََنا َخاِدٌم : ، فَقُلُْت"أَْعِتقُوَها:"لَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَولََنا َخاِدٌم لَْيَس لََنا غَْيُرَها، فَلَطََمَها أََحُدَنا، فَقَا

ِه َوَسلََّم   ".ثُمَّ َخلُّوا َسبِيلََها، َتْخُدُمكُْم حَتَّى َتْسَتْغُنوا َعْنَها :"غَْيُرَها َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ْعَبةُ، َعْن َسلََمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُش -  ٦٣٣٥

، قَالَ ، َعْن ُسَوْيِد بن ُمقَرٍِّن ٍن َسْبَعةً َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه كُنَّا بين ُمقَرِّ: بن كَُهْيلٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن ُسَوْيِد بن ُمقَرٍِّن
ِه َوَسلََّم، َولََنا َخاِدٌم لَْيَس لََنا غَْيُرَها، فَلَطََمَها أََحُدَنا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى ا   ،"أَْعِتقُوَها:"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْي

َسلََّملَْيَس لََنا َخاِدٌم غَْيُرَها َيا َر: فَقُلُْت َتْخُدُمكُْم َحتَّى َتْسَتْغُنوا َعْنَها، ثُمَّ :"ُسولَ اللَِّه؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّ، "َخلُّوا َسبِيلََها

ِه َوَسلََّم ِمثْلَ ذَِلَك   .َسلََمةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن ُسَوْيٍد، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي



بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ِعَياضٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َوُح -  ٦٣٣٦ َصْيُن 
َعُه : الرَّْحَمنِ، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف، قَالَ ، فََبْيَنا َشْيٌخ ِفيِه ِحدَّةٌ َوَجْهلٌ، َوَم كُنَّا ُنُزوال ِفي َدارِ ُسَوْيِد بن ُمقَرٍِّن

ا َرأَْيُت ُسَوْيًدا أََشدَّ غََضًبا ِمْنُه ذَِلَك الَْيْوَم، لَقَْد ! أََعَجَز َعلَْيَك إِال ُحرُّ َوْجهَِها؟ :"ثُمَّ قَالَ َجارَِيةٌ، فَلَطََم َوْجَهَها، فََم
َنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َرأَْيتُنِي َسابَِع َسْبَعٍة ِمْن َولَِد ُمقَرٍِّن، َوَما لََنا َخاِدٌم إِال َخاِدٌم، فَلَطََم أَْصَغُرَنا َوْجَهَها، فَأََمَر

َسلََّم بِِعْتِقَها   ".َعلَْيِه َو
 بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن ِهاللِ -  ٦٣٣٧

، َما أَ، كُنَّا ِفي َدارِ ُسَوْيِد بن ُمقَرٍِّن، فََخَرَجْت َجارَِيةٌ لَُه، فَقَالَْت ِلَرُجلٍ َشْيئًا : َيَساٍف، قَالَ ْدرِي َما ُهَو، فَلَطََمَها
ُه َرُجلٌ، فَأََمَرَنا ! لَطَْمَت َوْجَهَها :"فََرأَى ذَِلَك ُسَوْيُد بن ُمقَرٍِّن، فَقَالَ لَقَْد َرأَْيُتنِي َسابَِع َسْبَعٍة َما لََنا إِال َخاِدٌم، فَلَطََم

  ".َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنْعِتقَُه
  َحدَّثَنَا -  ٦٣٣٨

: قُلُْت: َما اْسُمَك؟ قَالَ: ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، قَالَ ِلي ُمَحمَُّد بن الُْمْنكَِدرِ
رٍِّن الُْمَزنِيِّ، قَالَ: ُشْعَبةُ، فَقَالَ أََما َعِلْمَت :"ى َرُجال لَطََم غُالًما لَُه، فَقَالََوَرأَ: َحدَّثَنِي أَُبو ُشْعَبةَ، َعْن ُسَوْيِد بن ُمقَ

َسلََّم، َما لََنا إِال أَنَّ الصُّوَرةَ ُمَحرََّمةٌ، لَقَْد رَأَْيُتنِي وَأََنا َسابُِع َسْبَعِة إِْخَوٍة َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َعلَْيِه َو
َم أَنْ َنْعِتقَُهَخاِدٌم، فَلَطََمُه أََحُدَنا، فَأََمَر   ".ُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

قَاِسمِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َعْمرٍو اَألْشَعشيُّ، َحدَّثََنا َعْبثَُر بن الْ -  ٦٣٣٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد ُسَوْيِد بن ُمقَرٍِّن، فَقَالَ: أَبِي الَْجْعِد، قَالَ ُمطَرِِّف بن طَرِيٍف، َعْن َسَواَدةَ بن

ِه َوَسلََّم   ".َمْن قُِتلَ ُدونَ َمظْلََمٍة فَُهَو َشهِيٌد:"َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ُسَوْيُد بن النُّْعَماِن اَألْنصَارِيُّ

بَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َواْبنِ أَبِي َسْبَرةَ، َعْن َيْحَيى بن َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِ -  ٦٣٤٠
ى َخْيَبَر َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِلَ:"َسِعيٍد، َعْن ُبَشْيرِ بن َيَسارٍ، َعْن ُسَوْيِد بن النُّْعَماِن، قَالَ

ِه َوَسلَّ َم الْقَْوَم بِأَْزَواِدِهْم، فََما أُِتَي َحتَّى أَْدَركَْنا بِالصَّْهَباِء، َوَبْيَنَها َوَبْيَن َخْيَبَر َرْوَحةٌ َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".ْهَر َوالَْعْصَرإِال بَِسوِيقٍ، فَالَك َولُكَْنا، ثُمَّ قَاَم فََمْضَمَض، ثُمَّ َصلَّى الظُّ

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثَنَا -  ٦٣٤١

َنا َعِليُّ بن الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، أنا َماِلٌك، ح، َوَحدَّثَ
َنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي َماِلٌك، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن َبِشريِ بن َيَسارٍ، أَنَّ الُْمَباَرِك الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثَ

اَم َخْيَبَر "ُسَوْيَد بن النُّْعَماِن أَْخَبَرُه أَنَُّه ِه َوَسلََّم َع بِالصَّْهَباِء، َوِهَي َحتَّى إِذَا كُنَّا ، خََرَج َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ثُرَِّي، فَأَكَلَ َرُسولُ اللَِّه ِمْن أَْدَنى َخْيَبَر، َنَزلَ فََصلَّى الَْعْصَر، ثُمَّ َدَعا بِاَألْزَواِد، فَلَْم ُيْؤَت إِال بِالسَّوِيقِ، فَأََمَر بِِه فَ

ِه َوَسلََّم َوأَكَلَْنا، ثُمَّ قَاَم َرُسولُ اللَِّه ِه َوَسلََّم إِلَى الَْمْغرِبِ، فََمْضَمَض َوَمْضَمْضَنا، ثُمَّ  َصلَّى اللَُّه َعلَْي َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َواللَّفْظُ ِلَحِديِث الْقَْعَنبِيِّ". َصلَّى َولَْم َيَتَوضَّأْ

َباَبلُتِّيُّ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الْ -  ٦٣٤٢
َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُبَشْيرِ بن َيَسارٍ، َحدَّثَنِي ُسوَْيُد بن النُّْعَماِن، قَالَ



ا كَانَ بِالصَّْهَباِء َو َصلَّْيَنا الَْعْصَر َدَعا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَْزَواِد الْقَْومِ، فََجاُءوا َوَسلََّم َعاَم َخْيَبَر، فَلَمَّ
ِه َوَسلََّم إِلَى َصالِة الَْمْغرِبِ، فََم ْضَمَض َوَمْضَمَض بَِسوِيقٍ، فَأَكَلُوا َوَشرُِبوا، ثُمَّ قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .، َوَصلُّوا َولَْم َيزِيُدوا َعلَى ذَِلَك"ُمالْقَْو
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، -  ٦٣٤٣

صَارِ، أَنَّ ُسَوْيَد بن َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسِعيٍد، َحدَّثَنِي ُبَشْيُر بن َيَسارٍ اَألْنَصارِيُّ َمْولَى اَألْن
ِه َوَسلََّم أَْخَبَرُه، أَنَُّهْم َخَرُجوا َمَع َرُسولِ ا للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النُّْعَماِن َوُهَو ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َسلََّم بِطََعامٍ، "َعلَى َرْوَحٍة ِمْن َخْيَبَر َحتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّْهَباِء، َوِهَي: إِلَى َخْيَبَر، قَالَ َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ِه ِمَن الَْماِء، ثُمَّ َمْضَمَض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ ِه َوَسلََّم، فَقَاَم فَلَْم ُيوَجْد غَْيُر َسوِيقٍ، فَأَكَلَْنا، ثُمَّ َشرِْبَنا َعلَْي ُه َعلَْي

  ".َصلَّىفَ
بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيحَْيى  -  ٦٣٤٤

لََّم َخَرَج إِلَى َخْيَبَر، فََنَزلَ َمْنزِال قَرِيًبا أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس"َعْن ُبَشْيرِ بن َيَسارٍ، َعْن ُسَوْيِد بن النُّْعَماِن،
ْم َيأُْتوُه إِال بَِسوِيقٍ، فََخلَطَُه، َوأَكَلَ، ثُمَّ َت: ِمْنَها ُيقَالُ لَُه َمْضَمَض، الصَّْهَباُء، فََدَعا أَْصحَاَبُه بَِما َبِقَي ِمْن َزاِدِهْم، فَلَ

َصلَّى الَْمْغرَِب، َولَْم َيَت   ،"َوضَّأْفَقَاَم، فَ
حَْيى بن َسِعيٍد، َعْن َبِشريِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا َي

  للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َخْيَبَر فَذَكََر َنْحَوُه،َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ا: بن َيَسارٍ، َعْن ُسَوْيِد بن النُّْعَماِن، قَالَ
  ْن َيْحَيىَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َع

ِه َوَسلََّم بن َسِعيٍد، َعْن َبِشريِ بن َيَسارٍ، َعْن ُسَوْيِد بن النُّ َنْحَوُه، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ، ْعَماِن، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َوْيِد بن النُّْعَماِن، الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدَُّد بن بِْشرِ بن الُْمفَضَّلِ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُبَشْيرِ بن َيَسارٍ، َعْن ُس

اَم غََزا َخْيَبَر، فَذَكََر ِمثْلَُهكُنَّا : قَالَ ِه َوَسلََّم َع َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، . َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : قَالََحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد األَْنَصارِيُّ، َعْن ُبَشْيرِ بن َيَسارٍ، َعْن ُسَوْيِد بن النُّْعَماِن،  كُنَّا َم

َسلََّم، فَذَكََر َنْحَوُه   .َعلَْيِه َو
  ُسَوْيُد بن َحْنظَلَةَ

ن ْبَراِهيَم بَحدَّثََنا َحفُْص بن َعْمرٍو الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ، َعْن إِ -  ٦٣٤٥
َسلََّم، َوَمَعَنا : َعْبِد اَألْعلَى، َعْن َجدَِّتِه، َعْن أَبِيَها ُسَوْيِد بن َحْنظَلَةَ، قَالَ َخَرْجَنا ُنرِيُد َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َنا أَنَُّه أَِخي، فَُخلَِّي َسبِيلُُه، فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َواِئلُ بن ُحْجرٍ، فَأََخذَُه َعُدوٌّ لَُه، فََتَحرََّج الْقَْوُم أَنْ َيْحِلفُوا، َوَحلَفُْت أَ
ِه َوَسلََّم، فَقُلُْت َصَدقَْت، الُْمْسِلُم أَُخو :"إِنَّ الْقَْوَم َتَحرَُّجوا أَنْ َيْحِلفُوا، َوَحلَفُْت أَنَُّه أَِخي، فَقَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".الُْمْسِلمِ
ْن ْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا إِْسَراِئيلُ، َعْن إِْبَراِهيَم بن َعْبِد اَألْعلَى، َعَحدَّثََنا فَُض -  ٦٣٤٦

ا: َجدَِّتِه، َعْن أَبِيَها ُسَوْيِد بن َحْنظَلَةَ، قَالَ ِه َوَسلََّم َوَمَعَن   َخَرْجَنا ُنرِيُد النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي



لَُه، فَأََتْيَنا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َواِئلُ بن ُحْجرٍ، فَأََخذَُه َعُدوٌّ لَُه، فََتَحرََّج الْقَْوُم أَنْ َيْحِلفُوا، فََحلَفُْت أَنَُّه أَِخي، فََخلَّْوا َسبِي
َسلََّم    ".َصَدقَْت، الُْمْسِلُم أَُخو الُْمْسِلمِ:"فَأَْخَبْرُتُه فَقَالَ، َعلَْيِه َو

  ُيكَْنى أََبا َمْرَحبٍ، ُسَوْيُد بن قَْيسٍ الَْعْبِديُّ 
الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ح َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد  -  ٦٣٤٧

َجلَْبُت أََنا َوَمْخَرَمةُ الَْعْبِديُّ، : بن َحْربٍ، أَْخَبَرنِي ُسَوْيُد بن قَْيسٍ، قَالَ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ِسَماِك: الُْمقْرُِئ، قَاال
َيزِنُ  ِمنَّا َسَراوِيلَ، َوثَمَّ َوزَّانٌ َبزا ِمْن َهَجَر، فَأََتْيَنا بِِه َمكَّةَ، فَأََتاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمًنى، فَاْبَتاَع

  ".َيا َوزَّانُ، زِنْ َوأَْرجِْح:"بِاَألْجرِ، فَقَالَ
ةَ   ُسَوْيُد بن َعاِمرٍ ُسَوْيٌد أَُبو ُعقَْب

ْمَزةَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َجابِرِ بن الَْبْخَترِيِّ، َحدَّثََنا الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُشَعْيبِ بن أَبِي َح -  ٦٣٤٨
ِه َوَسلََّم: أَبِي، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَْخَبَرنِي ُعقَْبةُ بن ُسَوْيٍد، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثَنِي  ُه َعلَْي أُُحٌد :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  ".َجَبلٌ ُيحِبَُّنا َوُنِحبُُّه
ثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْعنِ بن َحدَّ: َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َوَعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ، قَاال -  ٦٣٤٩

ةَ بن ُسَوْيٍد، َعْن أَبِيِه، قَالَ، ُمَحمَِّد بن َنْضلَةَ الِْغفَارِيُّ، أَنَُّه َسِمَع َربِيَعةَ بن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ُيَحدِّثُ  : َعْن ُعقَْب
  لََك، أَْو َألِخيَك، أَْو:"َوَسلََّم، َعنِ الشَّاِة؟ قَالَ َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ُحْمَرِة َوْجَنَتْيِه، فَقَالَ: ، قَالَ"ِللذِّئْبِ َعُه ، َما لََك :"َوَسأَلُْتُه َعنِ الَْبِعريِ؟ َوكَانَ إِذَا غَِضَب ُعرَِف ذَِلَك ِفي  َولَُه؟ َم
  ".الْكََأل، َخلِّ َسبِيلَُه َحتَّى َيلْقَى َربَُّه ِسقَاُؤُه َوِحذَاُؤُه، َيرُِد الَْماَء، َوَيْصُدُر

ا إِلَْيِه، َوإِال :"َوَسأَلُْتُه َعنِ اللُّقَطَِة؟ فَقَالَ -  ٦٣٥٠ اَءَها، َوَصَداَرَها، فَإِنْ َجاَء طَاِلُبَها فَأَدَِّه َعرِّفَْها، ثُمَّ أَْوِثْق وِكَ
  ".فََشأُْنَك بَِها
الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن َناِفعٍ، أنا ُشَعْيُب بن أَبِي َحْمَزةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ،  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ -  ٦٣٥١

َبلَْنا َمَع : ولُ، َيقُأَْخَبَرنِي ُعقَْبةُ بن ُسَوْيٍد، أَنَُّه َسِمَع أََباُه، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ أَقْ
، فَلَمَّا َبَدا لََنا أُُحٌد، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال اللَُّه أَكَْبُر، :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن غَْزَوٍة

  ".َجَبلٌ ُيحِبَُّنا َوُنِحبُُّه
  ُسَوْيُد بن ُهَبْيَرةَ

، َحدَّثَنِي ثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوارِِث بن َسِعيٍد، َعْن أَبِي َنَعاَمةَ الَْعَدوِيَِّحدَّ -  ٦٣٥٢
لَ َرُسولُ ال: ُمْسِلُم بن ُبَدْيلٍ، َعْن إَِياسِ بن ُزَهْيرٍ أَبِي طَلَْحةَ، َعْن ُسَوْيِد بن ُهَبْيَرةَ، قَالَ ْيِه قَا لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

  ".َخْيُر َمالِ الَْمْرِء ِسكَّةٌ َمأُْبوَرةٌ، أَْو ُمْهَرةٌ َمأُْموَرةٌ:"َوَسلََّم
ْسِلمِ بن ُب -  ٦٣٥٣  َدْيلٍ، َعْنَحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َرْوُح بن ُعَباَدةَ، َحدَّثََنا أَُبو َنَعاَمةَ، َعْن ُم

  َخْيُر:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: إَِياسِ بن ُزَهْيرٍ، َعْن ُسَوْيِد بن ُهَبْيَرةَ، قَالَ

  ".أَْو ِسكَّةٌ َمأُْبوَرةٌ، َمالِ الرَُّجلِ ُمْهَرةٌ َمأُْموَرةٌ 
  ُسَوْيٌد أَُبو َعْبِد اللَِّه اَأللْهَانِيُّ

َمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َصاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َسِعيِد َحدَّثََنا أَْح -  ٦٣٥٤



: بِيِه، قَالََعْن أَبن ِذي عْضَوانَ، َعْن ُعْتَبةَ بن أَبِي َحِكيمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُسَوْيٍد اَأللَْهانِيِّ، فَِخذٌ ِمَن اَألْشَعرِيَِني 
َسلََّم  َعُه، قَالَ، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو إِنَّ اللََّه َجَعلَ َهذَا الَْحيَّ ِمْن لَْخمٍ َوُجذَامٍ :"أَْو َحدَّثَنِي َمْن َسِم

  ".َألْهِلَها َمُغوثَةً بِالشَّامِ، بِالظَّْهرِ َوالضَّْرعِ، كََما َجَعلَ ُيوُسَف بِِمْصَر َمُغوثَةً
  ُمَخْضَرٌم، ُسَوْيُد بن غَفَلَةَ 

أَبِي َصاِلحٍ،  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن ِهاللِ بن َخبَّابٍ، َعْن َمْيَسَرةَ -  ٦٣٥٥
ْو أَْخَبَرنِي، ِسْرُت : َعْن ُسَوْيِد بن غَفَلَةَ، قَالَ ِه َوَسلََّم، فَإِذَا ِفي  أَ َمْن َساَر َمَع ُمَصدِّقِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم   ".ال َتأُْخذْ ِمْن َراِضعِ لََبنٍ، َوال َتْجَمْع َبْيَن ُمَتفَرِّقٍ، َوال ُتفَرِّْق َبْيَن ُمْجَتِمعٍ:"َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
دَّثََنا َشرِيٌك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْبَراهِيَم بن ُبكَْيرٍ الطََّياِلِسيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َح -  ٦٣٥٦

َصدُِّق َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه أََتاَنا ُم: َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي ُزْرَعةَ، َعْن أَبِي لَْيلَى الِْكْنِديِّ، َعْن ُسَوْيِد بن غَفَلَةَ، قَالَ
َسلََّم، فَأََخذُْت بَِيِدِه، َوأََخذَ بَِيِدي، فَقََرأُْت ِفي َعْهِدِه   أَنْ ال َتْجَمْع َبْيَن ُمَتفَرِّقٍ، َوال ُتفَرِّْق َبْيَن:"َعلَْيِه َو

َبى أَنْ َيأُْخذََها، ثُمَّ أََتاُه بِأُْخَرى ُدوَنهَا، فَأََبى أَنْ َيأُْخذََها، ثُمَّ فَأََتاُه َرُجلٌ بناقٍَة َعِظيَمٍة، فَأَ". ُمْجَتِمعٍ َخْشَيةَ الصََّدقَِة
ِه َوَسلََّم َوقَْد :"قَالَ أََخذُْت ِخَياَر َمالِ أَيُّ أَْرضٍ ُتِقلُّنِي؟ َوأَيُّ َسَماٍء ُتِظلُّنِي؟ إِذَا أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".ِلمٍاْمرِئٍ ُمْس
ُد   َمنِ اْسُمُه َسَوا

  َسَواُد بن قَارِبٍ السَُّدوِسيُّ
ْنُصورٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُحْجرٍ الشَّاِميُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َم -  ٦٣٥٧

ثَْمانَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْ ُر بن الَْخطَّابِ :"َوقَّاِصيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقَُرِظيِّ، قَالَاَألْنبَارِيُّ، َعْن ُع َبْيَنَما ُعَم
ًد ِفي الَْمْسجِِد َمرَّ َرُجلٌ ِفي ُمَؤخَّرِ الَْمْسجِِد، فَقَالَ َرُجلٌ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني، أََتْعرُِف َهذَا : َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه قَاِع

ُهَو َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ، لَُه ِفيهِْم َشَرٌف َوَمْوِضٌع، َوُهَو : فََمْن ُهَو؟ قَالَ، ال : ؟ قَالَالَْمارَّ َهذَا َسَواُد بن قَارِبٍ، َو
ُر َرِضَي اللَُّه َت ِه َوَسلََّم، فَقَالَ ُعَم ِه : َعالَى َعْنُهالَِّذي أََتاُه رِِئيُُّه بِظُُهورِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َي لَُه بِِه، ، َعلَيَّ بِ فَُدِع

َم؟ : َنَعْم، قَالَ: أَْنَت َسَواُد بن قَارِبٍ؟ قَالَ: قَالَ فَأَْنَت الَِّذي أََتاَك رِئِيَُّك بِظُُهورِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ا : ِه ِمْن ِكَهاَنِتَك؟ فََغِضَب غََضًبا َشِديًدا َوقَالَفَأَْنَت َعلَى َما كُْنَت َعلَْي: َنَعْم، قَالَ: قَالَ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني، َم

ِه ِمَن الشِّْرِك أَْعظَُم ِمَن: اْسَتقَْبلَنِي بَِهذَا أََحٌد ُمْنذُ أَْسلَْمُت، فَقَالَ ُعَمُر   َيا ُسْبَحانَ اللَِّه، َواللَِّه َما كُنَّا َعلَْي

ْيِه َوَسلََّم؟ قَالَِكَهاَنِتَك، أَْخبِْر َنَعْم َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني، َبْيَنا أََنا :"نِي بِإِْتَيانَِك رِِئيََّك بِظُُهورِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
َواُد بن قَارِبٍ، فافَْهْم، َواْعِقلْ، إِنْ قُْم َيا َس: ذَاَت لَْيلٍَة َبْيَن النَّاِئمِ َوالَْيقْظَاِن إِذْ أََتانِي رِِئي فََضَرَبنِي بِرِْجِلِه، َوقَالَ

  :َوإِلَى ِعَباَدِتِه، ثُمَّ أَْنَشأَ َيقُولُ، كُْنَت َتْعِقلُ، إِنَُّه قَْد ُبِعثَ َرُسولٌ ِمْن لَُؤيِّ بن غَاِلبٍ، َيْدُعو إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 
  ْحالسِهَاَعجِْبُت ِللْجِنِّ َوَتْجَساِسَها َوَشدَِّها الِْعيَس بِأَ

  َتْهوِي إِلَى َمكَّةَ َتْبِغي الُْهَدى َما َخيُِّر الْجِنِّ كَأَْنَجاِسهَا
  فَاْرَحلْ إِلَى الصَّفَْوِة ِمْن َهاِشمٍ َواْسُم بَِعْيَنْيَك إِلَى َرأِْسهَا

ا أَنْ كَاَنِت اللَّْيلَةُ الثَّانَِيةُ، أَتَانِي فََضَرَبنِي َدْعنِي أََنْم، فَإِنِّي أَْمَسْيُت َناِع: فَلَْم أَْرفَْع ِلقَْوِلِه َرأًْسا، َوقُلُْت: قَالَ ًسا، فَلَمَّ
إِنْ كُْنَت َتْعِقلُ، إِنَُّه قَْد ُبِعثَ َرُسولٌ ِمْن لَُؤيِّ ، أَلَْم أَقُلْ لََك َيا َسَواُد بن قَارِبٍ، قُْم فَافَْهْم َواْعِقلْ : بِرِْجِلِه، َوقَالَ



  :للَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َوإِلَى ِعَباَدِتِه، ثُمَّ أَْنَشأَ الْجِنِّيُّ، َيقُولُبن غَاِلبٍ، َيْدُعو إِلَى ا
  َعجِْبُت ِللْجِنِّ َوِتطْالبَِها َوَشدَِّها الِْعيَس بِأَقَْتابِهَا

  َتْهوِي إِلَى َمكَّةَ َتْبِغي الُْهَدى َما َصاِدُق الْجِنِّ كَكَذَّابِها
  اِشمٍ لَْيَس قَُداَماَها كَأَذَْنابِهَافَاْرَحلْ إِلَى الصَّفَْوِة ِمْن َه

انَ اللَّْيلَةُ الثَّاِلثَةُ، أََتانِي فََضَربَنِي بِرِْجِلِه، َوقَالَ: قَالَ أَلَْم أَقُلْ لََك َيا َسَواُد بن : فَلَْم أَْرفَْع بِقَْوِلِه َرأًْسا، فَلَمَّا أَنْ كَ
  ُه قَْد ُبِعثَ َرُسولٌ ِمْن لَُؤيِّ بنقَارِبٍ افَْهْم َواْعِقلْ إِنْ كُْنَت َتْعِقلُ، إِنَّ

  :غَاِلبٍ، َيْدُعو إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َوإِلَى ِعَباَدِتِه، ثُمَّ أَْنَشأَ الْجِنِّيُّ، َيقُولُ
  َعجِْبُت ِللْجِنِّ َوأَْخَبارَِها َوَشدَِّها الِْعيَس بِأَكَْوارِهَا

  ُمْؤِمُن الْجِنِّ كَكُفَّارَِها َتْهوِي إِلَى َمكَّةَ َتْبِغي الُْهَدى َما
  فَاْرَحلْ إِلَى الصَّفَْوِة ِمْن َهاِشمٍ َبْيَن َرَوابِيَها وأَْحَجارِهَا

فَلَمَّا أَْصَبْحُت َشَدْدُت َعلَى َراِحلَِتي، فَاْنطَلَقُْت ُمَتَوجًِّها إِلَى َمكَّةَ، ، فََوقََع ِفي َنفِْسي ُحبُّ اِإلْسالمِ، َوَرِغْبُت ِفيِه 
ا كُْنُت بَِبْعضِ الطَّرِيقِ، أُْخبِْرُت أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َهاَجَر إِلَى الَْمِديَنفَ ِة، فَأََتْيُت الَْمِديَنةَ، فََسأَلْتُ لَمَّ

ْيِه َوَسلََّم، فَِقيلَ ِلي ْيُت إِلَى الَْمْسجِِد فََعقَلُْت َناقَِتي، َوإِذَا َرُسولُ اللَِّه فَاْنَتَه، ِفي الَْمْسجِِد : َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
ِه َوَسلََّم َوالنَّاُس َحْولَُه، فَقُلُْت : اْسَمْع َمقَالَِتي َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه: َصلَّى اللَُّه َعلَْي

أََتانِي َنجِيِّي َبْعَد : فَقُلُْت، فَأَْخبِْرنِي بِإِْتَيانَِك رِِئيََّك ، َهاِت : لْ بِي َحتَّى صِْرُت َبْيَن َيَدْيِه، فَقَالَاْدُنْه، اْدُنْه، فَلَْم َيَز
ُت بِكَاِذبِ ا قَْد َبلَْو   :ُهْدٍء َوَرقَْدٍة َولَْم َيُك ِفيَم
  يِّ بن غَاِلبٍثَالثَ لَيَالٍ قَْولُُه كُلَّ لَْيلٍَة أََتاَك َرُسولٌ ِمْن لَُؤ

  فََشمَّْرُت ِمْن ذَْيلِ اِإلَزارِ وَوسَّطَْت بَِي الذَّْعِلُب الَْوْجَناُء َبْيَن السَّباِسبِ
  فَأَْشَهُد أَنَّ اللََّه ال َربَّ غَْيُرُه َوأَنََّك َمأُْمونٌ َعلَى كُلِّ غَاِئبٍ

  َن اَألكَْرِمَني اَألطَايِبَِوأَنََّك أَدَْنى الُْمْرَسِلَني َوِسيلَةً إِلَى اللَِّه َيا اْب
  فَُمْرَنا بَِما َيأِْتيَك َيا َخْيَر َمْن َمَشى َوإِنْ كَانَ ِفيَما َجاَء

  َشْيُب الذَّوَاِئبِ
اَعٍة ِسَواَك بُِمْغنٍ َعْن َسَواِد بن قَارِبِ   َوكُْن ِلي َشِفيًعا َيْوَم ال ذُو َشفَ

َسلََّم َوأَْصَحاُبُه بِإِْسالِمي فََرًحا َشِديًدا فَفَرَِح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: قَالَ : َحتَّى ُرؤَِي ِفي ُوُجوِههِْم، قَالَ، لَْيِه َو
ُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه إِلَْيِه، َوالَْتَزَمُه، قَالَ   ".قَْد كُْنُت أُِحبُّ أَنْ أَْسَمَع َهذَا ِمْنَك: فََوثََب ُعَم

بن َهاُرونَ بن ُمَحمَِّد بن َبكَّارِ بن بِاللٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -  ٦٣٥٨
ْيرٍ، َسِمْعُت َسِعيَد بن ُجَب: الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ َعبَّاُد بن َعْبِد الصََّمِد، قَالَ

فََضَرَبنِي ، كُْنُت َناِئًما َعلَى َجَبلٍ ِمْن جَِبالِ السََّراِة، فَأََتى آٍت :"أَْخَبرَنِي َسَواُد بن قَارِبٍ اَألْزِديُّ، قَالَ: َيقُولُ
  :ًدا، َوأَْدَبَر َوُهَو، َيقُولُقُْم َيا َسَواُد بن قَارِبٍ، أََتاَك َرُسولٌ ِمْن لَُؤيِّ بن غَاِلبٍ، فَاْسَتَوْيُت قَاِع: بِرِْجِلِه، َوقَالَ

  َعجِْبُت ِللْجِنِّ َوَتْجَساِسَها َوَشدَِّها الِْعيَس بِأَْحالسِهَا
  َتْهوِي إِلَى َمكَّةَ َتْبِغي الُْهَدى َما َصاِلُحوَها ِمثْلَ أَْرجَاِسهَا



َيا َسَواُد بن قَارِبٍ، أََتاَك َرُسولٌ ِمْن لَُؤيِّ بن غَاِلبٍ، قُْم : ثُمَّ ُعْدُت، فَنِْمُت، فَأََتانِي فََضَرَبنِي بِرِْجِلِه، َوقَالَ: قَالَ
  :َوأَْدَبَر َوُهَو، َيقُولُ

  َعجِْبُت ِللْجِنِّ َوأَْخَبارَِها وَرْحِلَها الِْعيَس بِأَكَْوارِهَا
  َتْهوِي إِلَى َمكَّةَ َتْبِغي الُْهَدى َما ُمْؤِمُنوَها ِمثْلَ كُفَّارَِها

قُْم َيا َسَواُد بن قَارِبٍ، أََتاَك َرُسولٌ ِمْن لَُؤيِّ بن غَاِلبٍ، : فَنِْمُت، فَأََتانِي فََضَرَبنِي بِرِْجِلِه، َوقَالَ ثُمَّ ُعْدُت: قَالَ
  فَاْسَتَوْيُت قَاِعًدا، َوأَْدَبَر

  :َوُهَو، َيقُولُ
  َعجِْبُت ِللْجِنِّ َوِتطْالبَِها َوَشدَِّها الِْعيَس بِأَذَْنابِهَا

  ى َمكَّةَ َتْبِغي الُْهَدى َما َصاِدقُوَها ِمثْلَ كُذَّابَِهاَتْهوِي إِلَ
  فَاْرَحلْ إِلَى الصَّفَْوِة ِمْن َهاِشمٍ َواْسُم بَِعْيَنْيَك إِلَى َرأِْسهَا

ْيِه َوَسلََّم قَْد ظََهَر، فَأَْخَبْرُتُه فَأَْصَبَحُت، فَاقَْتَعْدُت َبِعًريا ِلي َحتَّى أََتْيُت َمكَّةَ، فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: قَالَ
  ".الْخََبَر، َواتََّبْعُتُه

  َسَواُد بن َعْمرٍو اَألْنَصارِيُّ
انَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمَساُر، َوالَْحَسُن بن بِْشرٍ الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ِعْمَر -  ٦٣٥٩
، َعْن َسَواِد بن َعْمرٍو اَألْنَصارِيِّ، قَالَ َعْن ِهَشامِ َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي : قُلُْت: بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن

ا أُِحبُّ أَنْ َيفُوقَنِي أََحٌد ِفي ِشْسعِ َنْعِلي، أَْو ِشَراِك َنْعِلي، :  قَالََرُجلٌ ُحبَِّب إِلَيَّ الَْجَمالُ، َوأُْعِطيُت ِمْنُه َما َتَرى، فََم
ا الِْكْبُر َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: ، قُلُْت"ال:"أَفَِمَن الِْكْبرِ ذَاَك؟ قَالَ   ".َمْن َسِفَه الَْحقَّ َوغََمَص النَّاَس:"فََم

ن ِهاللٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن قََزَعةَ، َحدَّثََنا َعاِصُم ب -  ٦٣٦٠
َيا : َسأَلَ َرُجلٌ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن َسَواِد بن َعْمرٍو اَألْنَصارِيِّ، قَالَ

ى إِنِّي ال أُِحبُّ أَنْ َيفُوقَنِي أََحٌد بِشَِراٍك، أَفَِمَن الِْكْبرِ َحتَّ، إِنِّي َرُجلٌ ُحبَِّب إِلَيَّ الُْحْسُن َوالَْجَمالُ ، َرُسولَ اللَِّه 
  ".ال، َولَِكنَّ الِْكْبَر ِمْن غََمَص النَّاَس، َوَبطََر الَْحقَّ:"ذَلََك؟ قَالَ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم -  ٦٣٦١

رٍو كَانَ َرُجال َجِميال أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّ ، اُد بن َزْيٍد، َحدَّثََنا أَيُّوُب، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، أَنَّ َسَواَد بن َعْم
ِلي، ِشَراِك َنْعَيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أُْعِطيُت ِمَن الُْحْسنِ َوالَْجَمالِ، َوُحبَِّب إِلَيَّ، فَال أُِحبُّ أَنْ َيفُْضلَنِي أََحٌد بِ: قَالَ

  ".َولَِكنَّ الِْكْبَر َمْن َبِطَر الَْحقَّ، َوغََمَص النَّاَس، ال :"أَفَِمَن الِْكْبرِ ُهَو؟ قَالَ
  َسَواَدةُ بن الرَّبِيعِ الَْجْرِميُّ

ن ُحْمَرانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َراِشٍد الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب -  ٦٣٦٢
أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََمَر ِلي بِذَْوٍد، َوقَالَ : الَْجرِْميُّ، َعْن َسَواَدةَ بن الرَّبِيعِ الَْجْرِميِّ، قَالَ

  ".يَها الَْخْيُر إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةَعلَْيَك بِالْخَْيلِ، فَإِنَّ الَْخْيلَ َمْعقُوٌد ِفي َنَواِص:"ِلي
ْيَمانُ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحْمَرانَ، َحدَّثََنا ُسلَ -  ٦٣٦٣

  ".يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاَتًماَرأَْيُت َعلَى النَّبِ:"الَْجرِْميُّ، َعْن َسَواَدةَ بن الرَّبِيعِ، قَالَ



َسلُْم بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، َحدَّثََنا ُمَرجَّى بن َرَجاٍء، َحدَّثََنا -  ٦٣٦٤
َسلََّم، َوأََمَر ِلي بِذَْوٍد، قَالَأََتْي: َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َسَواَدةَ بن الرَّبِيعِ، قَالَ إِذَا َرَجْعَت :"ُت النَّبِيَّ َصلَّى اللََّه َعلَْيِه َو

قَلُِّموا أَظْفَاَرُهْم، َوال َيْخِدُشوا بَِها ُضُر وَع َمَواشِيهِْم إِذَا إِلَى بنيَك، فَقُلْ لَُهْم فَلُْيْحِسُنوا أَْعَمالَُهْم، َوُمْرُهْم فَلُْي
  ".َحلَُبوا
َدُسلَ   ْيَمانُ بن ُصَر

  الْخَُزاِعيُّ ُيكَْنى أََبا الُْمطَرِِّف
َهلََك :"َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيِّ فُْسُتقَةُ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرَشْيٍد، َعنِ الَْهْيثَمِ بن َعِديٍّ، قَالَ -  ٦٣٦٥

َخْمسٍ َوِستَِّني انَ بن ُصَرَد الُْخَزاِعيَّ َخَرَج ُهَو، :"َحمَُّد بن َعِليٍّقَالَ ُم". ُسلَْيَمانُ بن ُصَرَد َسَنةَ  َوَبلََغنِي أَنَّ ُسلَْيَم
َيطْلُُبونَ بَِدمِ الُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، ، َوالُْمَسيُِّب بن َنَجَبةَ الْفَزَارِيُّ ِفي أَْرَبَعِة آالٍف، فََعْسكََرا بِالنَِّخيلَِة 

بن زَِياٍد، ُسلَْيَمانُ بن ُصَرَد، َوذَِلَك ِلُمْسَتَهلِّ َربِيعٍ اآلِخرِ َسَنةَ َخْمسٍ َوِستَِّني، ثُمَّ َساُروا إِلَى ُعَبْيِد اللَِّه َوَعلَْيهِْم 
، فَاقَْتَتلُوا، فَقُِتلَ ُسلَْيَمانُ بن ُصَرَد َواْبُن َنَجَبةَ ِفي َشْهرِ َربِيعٍ اآلِخرِ   ".فَلَقُوا ُمقَدَِّمَتُه

َد َما   أَْسَنَد ُسلَْيَمانُ بن ُصَر
َسِمْعُت ُسلَْيَمانَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، قَالَ -  ٦٣٦٦

  ".اآلنَ َنْغُزوُهْم، َوال َيْغُزوَنا:"ِه َوَسلََّم َيْوَم اَألْحَزابِقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: بن ُصَرَد الْخَُزاِعيَّ، َيقُولُ
ْيَمانَ بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن ُس -  ٦٣٦٧ لَ

ْوَم اَألْحَزابُِصَرَد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع ِه َوَسلََّم قَالَ َي   ".الَْيْوَم َنْغُزوُهْم َوال َيْغُزوَنا:"لَْي
و ِسَناٍن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن أَْسَباِط بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا أَُب -  ٦٣٦٨

ْيَمانَ بن: ْسحَاَق السَّبِيِعيِّ، قَالَالشَّْيبَانِيُّ، َعْن أَبِي إِ   قَالَ َخاِلُد بن ُعْرفُطَةَ ِلُسلَ

ِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ُصَرَد، أَْو ُسلَْيَمانُ ِلَخاِلِد بن ُعْرفُطَةَ َسِمْعَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ُه َبطُْنُه لَْم :"أََما  َمْن قََتلَ
  .َنَعْم: الَ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِهفَقَ"ُيَعذَّْب ِفي قَْبرِِه؟

إِْسَماِعيلَ  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثَنِي ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن -  ٦٣٦٩
ُسلَْيَمانَ بن ُصَرَد، أَنَّ رِ بن َعِطيَّةَ، َعْن  ُه  بن ُمْسِلمٍ، َعْن ِشْم َسلََّم َوَمَع أَْعَرابِيا َصلَّى َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ِه َوَسلََّم، قَالَ اَألْعَرابِيُّ ا َسلََّم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي فَأَْيَن الْقَْرنُ؟ فَكَأَنَّ َبْعَض الْقَْومِ : قَْرنٌ، فَأََخذََها َبْعُض الْقَْومِ، فَلَمَّ
انَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ، فَال ُيَروَِّعنَّ ُمْسِلًما:"، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَضِحَك   ".َمْن كَ
ْعَيَن، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َجدِّي أَْحَمُد بن أَبِي ُشَعْيبٍ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَ -  ٦٣٧٠

ْيَمانَ بن ُصَرَد، قَالَ اْسَتبَّ َرُجالِن ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََغِضَب : َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعْن ُسلَ
ِه َوَسلََّم ُه الَِّذي ، نِّي َألْعلَُم كَِلَمةً إِ:"أََحُدُهَما غََضًبا َشِديًدا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي لَْو قَالََها لَذََهَب َعْن

  ".لَذََهَب َعْنُه الَِّذي َيجُِد، أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن : َيجُِد، لَْو قَالَ
اٍث، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعِديِّ بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغَي -  ٦٣٧١

بن ُصَرَد، قَالَ ِه: ثَابٍِت األَْنَصارِيِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ    َسِمَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي



ُهَما َيَتقَاَوالِن، أََحُدُهَما َيْغَضُب، فَاْشَتدَّ غََضُبُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ ِه َوَسلََّمَوَسلََّم َرُجلَْينِ َو إِنِّي َألْعلَُم :"ُه َعلَْي
ُه الشَّْيطَانُ   ".أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن: قُلْ:"، فَأََتاُه الرَُّجلُ، فَقَالَ"كَِلَمةً لَْو قَالََها لَذََهَب َعْن

َنا أَبِي، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْبِد اَألكَْرمِ، َرُجلٍ ِمْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمِد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، َحدَّثَ
ِه َوَسلََّم، فََمكَثَ ثَالثَ لََيالٍ، : أَْهلِ الْكُوفَِة، َعْن أَبِيِه، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُصَرَد، قَالَ أََتاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

طََعامٍ    .فَذَكَْرُت َهذَا الَْحِديثَ ألَبِي َرِحَمُه اللَُّه، فَاْسَتْحَسَنُه: قَالَ َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد، ْو لَْم َنقِْدْر أَ، فَلَْم َنقِْدْر َعلَى 
ْيَمةَ اللَّْيِثيُّ   ُسلَْيَمانُ بن أُكَ

سَّكُونِيُّ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َعْمرٍو ال -  ٦٣٧٢
بن ُسلَْيَمانَ بن أُكَْيَمةَ اللَّْيِثيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ أََتْيَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : َسلََمةَ، َحدَّثَنِي َيْعقُوُب بن َعْبِد اللَِّه 

فَال َنقِْدُر أَنْ ُنَؤدَِّيُه كََما ، آَباِئَنا أَْنَت، َوأُمَّهَاِتَنا َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا َنْسَمُع ِمْنَك الَْحِديثَ بِ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلَْنا لَُه
  ".فَال َبأَْس، إِذَا لَْم ُتِحلُّوا َحَراًما، َولَْم ُتَحرُِّموا َحالال، َوأََصْبُتُم الَْمْعَنى :"َسِمْعَناُه؟ فَقَالَ

  بن َسنَّةَ اَألْسلَِميُّ ِسَنانُ
ثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ، َحدَّ -  ٦٣٧٣
  بن ُمَحمٍَّد

ُحرَّةَ، َعْن َعمِِّه َحِكيمِ بن أَبِي ُحرَّةَ، َعْن ِسَناِن بن َسنَّةَ اَألْسلَِميِّ، َعنِ  الدََّراَوْرِديُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي
ِه َوَسلََّم، قَالَ   ".الطَّاِعُم الشَّاِكُر ِمثْلُ الصَّاِئمِ الصَّابِرِ:"النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ِليِِّسَنانُ بن َسلََمةَ بن الُْمَحبِّقِ أَُبو طَرِيٍف الُْهذَ
َسلََمةَ بن  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج اَألحَْولُ، َعْن -  ٦٣٧٤

، أَنَّ َرُجال ِمَن الُْمَهاجِرِيَن َتَصدََّق بِأَْرضٍ لَُه َعِظيَمٍة  َعلَى أُمِِّه، فََماَتْت َولَْيَسْت لََها ُجَناَدةَ، َعْن ِسَناِن بن َسلََمةَ
ِه َوَسلََّم، فَقَالَ وأََعزِِّهْم َعلَيَّ، ، إِنَّ أُمِّي فُالَنةً كَاَنْت ِمْن أََحبِّ النَّاسِ إِلَيَّ : َوارِثٌ غَْيُرُه، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

قَْد :"، فََماَتْت َولَْيَس لََها َوارِثٌ غَْيرِي، فَكَْيَف َتأُْمُرنِي أَنْ أَْصَنَع بَِها؟ قَالََوإِنِّي َتَصدَّقُْت َعلَْيَها بِأَْرضٍ َعِظيَمٍة
  ".أَْوَجَب اللَُّه أَْجَرَك، َوَردَّ َعلَْيَك أَْرَضَك، اْصَنْع بَِها َما ِشئَْت

رِيُّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الَْولِيِد الْكِْنِديُّ، َحدَّثََنا قََزَعةُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ السَّرَّاُج الَْعْسكَ -  ٦٣٧٥
، أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِ يَّ َصلَّى اللَُّه بن ُسَوْيٍد، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ، َعْن َسلََمةَ بن ُجَناَدةَ، َعْن ِسَناِن بن َسلََمةَ

َسلََّم، فَقَالَ ْيَف أَْصَنُع؟ قَالََيا َرُسو: َعلَْيِه َو قَْد َردَّ اللَُّه :"لَ اللَِّه، إِنِّي َتَصدَّقُْت َعلَى أُمِّي بَِصَدقٍَة، َوإِنََّها َهلَكَْت، َوكَ
  ".َوقَبِلَ َصَدقََتَك، َعلَْيَك أَْرَضَك 

٦٣٧٦  - ، َدَم   َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد َعبَّاِد بن آ

َسلََمةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ، َسِمْعُت ِعْمَرانَ ُيَحدِّثُ : َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ َعْن َخاِلٍد اَألَشجِّ، َعْن ِسَناِن بن 
ٍة َمْيَتٍة، فَقَالَ   ".وا بَِمْسِكَهاَما َضرَّ أَْهلَ َهِذِه، لَوِ اْنَتفَُع:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى َعلَى َجذََع

  ِسَنانُ بن َوَبَرةَ الُْجَهنِيُّ
الشَّيَْبانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر، َحدَّثََنا ُحَمْيُد بن الرَّبِيعِ الَْخزَّاُز، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ  -  ٦٣٧٧

غََزْوَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"ِسَناِن بن َوَبَرةَ الُْجَهنِيِّ، قَالَ َعْن َخارَِجةَ بن َراِفعٍ الُْجَهنِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن



  ".َيا َمْنُصوُر، أَِمْت أَِمْت: َوَسلََّم غَْزَوةَ الُْمَرْيِسيعِ، فَكَانَ ِشَعاُرَنا
  ِسَنانُ بن غََرفَةَ

دَّثََنا ُنَعْيُم بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا َعْبُد الَْخاِلقِ بن َزْيِد بن َواِقٍد، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َح -  ٦٣٧٨
، َولَُه ُصْحَبةٌ  ِه ، أَبِيِه، َعْن َعِطيَّةَ بن قَْيسٍ، َعْن ُبْسرِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن ِسَناِن بن َعَرفَةَ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، ُيَتَيمََّما :"َوالَْمْرأَِة َتُموُت َمَع الرَِّجالِ، َولَْيَس ِلَواِحٍد ِمْنُهَما َمْحَرٌم، قَالَ، لرَُّجلِ َيُموُت َمَع النَِّساِء َوَسلََّم، ِفي ا
  ".َوال ُيَغسَّال

  ُسَنْيٌن أَُبو َجِميلَةَ
، أنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَنَّ َرُجال َجاَء إِلَى أَْهِلِه، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ -  ٦٣٧٩

َر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فَذَكََرُه لَُه، فَقَالَ ُعَمُر ، فَقَالَ "َعَسى الُْغَوْيُر أَْبُؤًسا:"َوقَِد الَْتقَطَ َمْنُبوذًا، فَذََهَب إِلَى ُعَم
  َوَسأَلَ َعْنُه ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى. أََنا غَاِئٌبَما الُْتِقطَ إِال َو: الرَُّجلُ

ِه َخْيًرا، فَقَالَ لَُه ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه،   ".فََوالُؤُه لََك، َوَنفَقَُتُه َعلَْيَنا ِمْن َبْيِت الَْمالِ"َعْنُه، فَأُثْنَِي َعلَْي
َم الدََّبرِيُّ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َماِلٌك، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َجِميلَةَ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهي -  ٦٣٨٠

ُه بِِه ُع ِه َوَسلََّم، فَأََتاُه بِِه، فَاتََّهَم ًرا، فَقَالَ َمُر، فَأَثَْنى َعلَْيِه َخْيأَنَُّه َوَجَد َمْنُبوذًا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".فَُهَو ُحرٌّ، َوَوالُؤُه لََك، َوَنفَقَُتُه ِمْن َبْيِت الَْمالِ:"ُعَمُر

اِلِك بن أََنسٍ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن أَْسَماَء، َحدَّثََنا ُجَوْيرَِيةُ بن أَْسَماَء، َعْن َم -  ٦٣٨١
َزَعَم أَُبو َجِميلَةَ أَنَُّهَعنِ الزُّْهرِيِّ أَْدَرَك النَّبِيَّ َصلَّى "، أَنَّ أََبا َجِميلَةَ أَْخَبَرُه، َوَنْحُن َمَع َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ُجلُوٌس، فَ

ُه َعاَم الْفَْتحِ   ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَانَ َمَع
يُّ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا اْبُن ُجَرْيجٍ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن ِديَنارٍ، أَنَّ اْبَن َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِ -  ٦٣٨٢

َر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فَقَالَ"أَنَّ َرُجال أَْخَبَرُه، ِشَهابٍ أَْخَبَرُه  اذَْهْب فَاْسَتْرِضْع :"أَنَُّه الَْتقَطَ َولََد زًِنى، فََجاَء بِِه ُعَم
َر بن الَْخطَّابِ أَْخَبَرنِي ذَِلَك : قَالَ اْبُن ِشَهابٍ". َمالِ اللَِّه، َولََك َوالُؤُهبِ َوالرَُّجلُ الَِّذي الَْتقَطَُه، فََجاَء بِِه ُعَم

  ".َنفَْسُه
ٌك   َمنِ اْسُمُه ِسَما

  َيَماَمِةِسَماُك بن َخَرَشةَ أَُبو ُدَجاَنةَ اَألْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ اسُْتْشهَِد َيْوَم الْ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي -  ٨٠٠٠

بن  َشهَِد َبْدًرا ِمَن الْأَْنصَارِ، ثُمَّ ِمْن بين َساِعَدةَ أَُبو ُدَجاَنةَ ِسَماُك بن أَْوسِ"الْأَْسَوِد، َعْن ُعْرَوةَ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن
  ".َخَرَشةَ بن لَْوذَانَ بن َعْبُدوِد بن َزْيِد بن ثَْعلََبةَ

ْيَمانَ اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََن -  ٦٣٨٣ ا ُمَحمَُّد َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَ
ِة َمْنبن فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْب َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين َساِعَدةَ أَُبو "نِ ِشَهابٍ، ِفي َتْسِمَي

ْوَم أُُحٍد ْيِه َوَسلََّم َي   ".ُدَجاَنةَ ِسَماُك بن َخَرَشةَ، َوُهَو الَِّذي أََخذَ َسْيَف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
رِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْم -  ٦٣٨٤

  ".اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة ِمَن اَألْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين َساِعَدةَ ِسَماُك بن َخَرَشةَ َوُهَو أَُبو ُدَجاَنةَ"ِفي َتْسِمَيِة َمنِ



ِد بن إِْسَحاَق، َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُم -  ٦٣٨٥ َحمَّ
َو أَُبو ُدَجاَنةَ، بن َخَرَشةَ اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة ِمَن اَألْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين َساِعَدةَ ِسَماُك "ِفي َتْسِمَيِة َمنِ   ".َوُه

ْيَمانَ اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََن -  ٦٣٨٦ ا ُمَحمَُّد َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَ
ِة اْسُتْشهَِد َيْوَم الَْيَماَمِة ِمَن اَألْنَصارِ ثُمَّ ِمْن بين "َمنِ بن فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، ِفي َتْسِمَي

َو أَُبو ُدَجاَنةَ   ".َساِعَدةَ ِسَماُك بن َخَرَشةَ َوُه
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي -  ٦٣٨٧

، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ  َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ِمْنجَاُب بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ
ُخِذي َهذَا السَّْيَف غَْيَر ذَِميمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ : َدَخلَ َعِليٌّ َعلَى فَاِطَمةَ َيْوَم أُُحٍد، فَقَالَ: َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ

ِه َوَسلََّم   ".ْن كُْنَت أَْحَسْنَت الِْقَتالَ، لَقَْد أَْحَسَنُه َسْهلُ بن ُحَنْيٍف َوأَُبو ُدَجاَنةَ ِسَماُك بن َخَرَشةَلَِئ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َراِهيُم بن َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ، َوأَْحَمُد بن إِْبَراِهيَم بن َعْنَبرٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِْب -  ٦٣٨٨

: َيْعقُوَب الُْعثَْمانِيُّ، قَااللُْمْنِذرِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْقُْرُمِطيُّ، ِمْن َولَِد َعاِمرِ بن َربِيَعةَ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ا
ِك بن َخَرَشةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ التَّْيِميُّ، َعْن َخاِلِد بن ُسلَْيَمانَ بن َعْبِد اللَِّه بن َخ اِلِد بن ِسَما

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو ُمْخَتالٌ َجدِِّه، أَنَّ أََبا ُدَجاَنةَ َيْوَم أُُحٍد أَْعلََم بِِعَصاَبٍة َحْمَراَء، فََنظََر إِلَْيِه إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّ
  ".إِنََّها ِمْشَيةٌ ُيْبِغُضَها اللَُّه إِال ِفي َهذَا الَْمْوِضعِ:"، فَقَالَِفي ِمْشَيِتِه َبْيَن الصَّفَّْينِ

يطٌ   َمنِ اْسُمُه َسِل
  َسِليطُ أَُبو ُسلَْيَمانَ اَألْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ

َعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِي -  ٦٣٨٩
َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين َعِديِّ بن النَّجَّارِ َسِليطُ بن قَْيسِ بن َعْمرِو بن ُعَبْيِد اللَِّه بن "ِفي َتْسِمَيِة َمْن

  ".َماِلِك بن َعِديِّ بن َعاِمرٍ
  َحدَّثَنَا -  ٦٣٩٠

الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن َيْحَيى الَْمَدنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن َسِليٍط  ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ
َسلََّم ِفي الْهِْجَرِة: اَألْنصَارِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ َمَعُه أَُبو َبكْرٍ ،  لَمَّا َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

رِيَق، فََمرَّ بِأُمِّ َمْعَبٍد الصِّدِّيُق َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، َوَعاِمُر بن فَُهْيَرةَ َمْولَى أَبِي َبكْرٍ، َواْبُن أَُرْيِقٍط، َيُدلُُّهُم الطَّ
فََما :"ال َواللَِّه، َوإِنَّ الَْغَنَم لََعازَِبةٌ، قَالَ: قَالَْت"َهلْ ِعْنَدِك ِمْن لََبنٍ؟ َيا أُمَّ َمْعَبٍد،:"الْخَُزاِعيَِّة، َوِهَي ال َتْعرِفُُه، فَقَالَ لََها

ا الَْجْهُد َعنِ الَْغَنمِ: قَالَْت"َهِذِه الشَّاةُ الَِّتي أََراَها ِفي ِكفَاِء الَْبْيِت؟ : قَالَْت"أََتأْذَنَِني ِفي ِحالبَِها؟:"قَالَ. َشاةٌ َخلَّفََه
، ، َما َضَرَبَها ِمْن فَْحلٍ قَطُّ، َوَشأُْنَك بَِها  َواللَِّه فََمَسَح ظَْهَرَها وَضْرَعَها، ثُمَّ َدَعا بِإَِناٍء َيْربُِض الرَّْهطَ، فََحلََب ِفيِه

، َواْرَتَحلَ، فَلَمَّا َجاَء َزْوُجَها فََمَألُه، فََسقَى أَْصَحاَبُه َعلَال َبْعَد َنَهلٍ، ثُمَّ َحلََب ِفيِه أُْخَرى، فََمَألُه، فََغاَدَرُه ِعْنَدَها
ا َهذَا اللََّبُن : ِعْنَد الَْمَساِء، قَالَ لََها ي الَْبْيِت، َوالَْغَنُم َعازَِبةٌ؟ فَقَالَْت، َيا أُمَّ َمْعَبٍد َم إِال أَنَُّه ، ال َواللَِّه :"َوال َحلُوَبةٌ ِف

َدَعٌج، َوِفي َصْوَتِه َصَحلٌ، غُْصٌن َبْيَن َمرَّ بنا َرُجلٌ ظَاِهُر الَْوَضاَءِة، َمِليُح الَْو ْجِه، ِفي أَْشفَارِِه َوطٌَف، َوِفي َعْيَنْيِه 
قَُه إِْبرِيُق ِفضٍَّة، غُْصَنْينِ، ال َتْشَنُؤُه ِمْن طُولٍ، َوال َتقَْتِحُمُه ِمْن ِقَصرٍ، لَْم َتْعلُوُه ثُْجلَةٌ، َولَْم َتْزرِ بِِه َصْعلَةٌ، كَ أَنَّ ُعُن

ِه الَْبَهاُء إِذَ   َوإِذَا، ا َنطََق فََعلَْي



ِه الَْوقَاُر، كَالُمُه كََخَرزِ النَّظْمِ، أَْزَيُن أَْصَحابِِه َمْنظًَرا، َوأَْحَسُنُهْم َوْجًها، َمْحُشوٌد  غَْيُر ُمفَْنٍد، لَُه َصَمَت فََعلَْي
َهِذِه ِصفَةُ َصاِحبِ قَُرْيشٍ، َولَْو َرأَْيُتهُ : ا نََهى اْنَتَهْوا ِعْنَد َنْهيِِه، قَالَأَْصحَاٌب َيُحفُّونَ بِِه، إِذَا أََمَر َتَباَدُروا أَْمَرُه، َوإِذَ

َسلََّم َحتَّى َسِمُعوا َهاِتفًالتََّبْعُتُه، َوَألْجَهَدنَّ أَنْ أَفَْعلَ، َولَْم َيْعلَُموا بَِمكَّةَ أَْيَن َتَوجََّه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ ا ْيِه َو
  :َيْهِتُف َعلَى أَبِي قَُبْيسٍ

ِد، َجَزى اللَُّه َخْيًرا    َوالْجََزاُء بِكَفَِّه َرِفيقَْينِ قَاال َخْيَمَتْي أُمِّ َمْعَب
، يَق ُمَحمَِّد   ُهَما َنَزال بِالْبِرِّ َوارَْتَحال بِِه فَقَْد فَاَز َمْن أَْمَسى َرِف

ٍة فَْوَق َرْحِلَها أَ ِدفََما َحَملَْت ِمْن َناقَ   َبرَّ َوأَْوفَى ِذمَّةً ِمْن ُمَحمَّ
  وأَكَْسى ِلَبْرِد الَْحالِ قَْبلَ ابِْتذَاِلِه َوأَْعطَى بِرَأْسِ السَّاِئحِ الُْمَتَجرِِّد

نَِني بَِمْرَصِد   .وَيْهنِ بين كَْعبٍ َمكَانَ فََتاِتهِْم وَمقَْعُدَها ِللُْمْؤِم
  َسِليطُ بن ثَابِِت بن َوقْشٍ اَألْنَصارِيُّ

ْوَم أُُحٍد   اْسُتْشهَِد َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي
، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد -  ٦٣٩١

ْشهَِد َيْوَم أُُحٍد َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن اَألْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين النَّْبِت اْسُت"ُعْرَوةَ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ
  ".َسِليطُ بن ثَابِِت بن َوقْشٍ

ةُ   َمنِ اْسُمُه َسْبَر
  َسْبَرةُ بن َمْعَبِد بن َعْوَسَجةَ الُْجَهنِيُّ

ي َنَسبِِه   َوقَِد اْخُتِلَف ِف
  ،َنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن َنْصرٍ أَُبو َجْعفَرٍ التِّْرِمِذيُّ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن َمْعَبٍد َحدَّثَ

َنةَ بن َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ بن َمْعَبِد بن َعْمرِو بن ُصَحاَرةَ بن ُجَرْيجِ بن ذُْهلِ بن َزْيِد بن ُجَهْي
  قَُضاَعةَ
  ُع بن َسْبَرةَ َعْن أَبِيِهالرَّبِي

ن َسْبَرةَ الُْجَهنِيِّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُعَمَر، َعنِ الرَّبِيعِ ب -  ٦٣٩٣
ي َحجَِّة الَْوَداعِ حَتَّى َنَزلُوا ُعْسفَانَ ُمهِلَِّني أَنَّ أََباُه أَْخَبَرُه، أَنَُّهْم َخَرجُوا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّ ِه َوَسلََّم ِف ى اللَُّه َعلَْي

ُسَراقَةُ بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ، : بِالَْحجِّ، َوقَاَم إِلَى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َرُجلٌ ِمْن بين ُمْدِلجٍ، ُيقَالُ لَُه
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد أَْدَخلَ َعلَْيكُْم ِفي :"ولَ اللَِّه، اقْضِ لََنا قََضاَء قَْومٍ كَأَنََّما ُوِلُدوا الَْيْوَم، قَالََيا َرُس: فَقَالَ

إِال َمْن كَانَ َمَعُه ، فَقَْد أََحلَّ فََمْن َيطُوُف بِالَْبْيِت، َوَبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة، ، َحجَِّتكُْم َهِذِه ُعْمَرةً، فَإِذَا أَْنُتْم قَِدْمُتْم 
ا أَْحلَلَْنا "َهْدٌي ، َواالْسِتْمَتاُع ِعْنَدَنا التَّزْوِيُج، فََعَرْضَنا ذَِلَك َعلَى النَِّساِء، "اْسَتْمِتُعوا ِمْن َهِذِه النَِّساِء:"قَالَ، ، فَلَمَّ

، فََخَرْجُت أََنا "افَْعلُوا:"ال، فَذُِكَر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَفَأََبْيَن إِال أَنْ َيْضرِْبَن َبْيَنَنا َوَبْيَنُهنَّ أََج
ُه ُبْرٌد، َوُبْرُدُه أَْجَوُد ِمْن ُبْرِدي، َوأََنا أََشبُّ ِمْنُه، فَأََتْيَنا اْمَرأَةً، فَأَْعَجَبَها ُب، َوَمِعي ُبْرٌد ، َواْبُن َعمٍّ ِلي  ْرُدُه، َوَمَع

ثُمَّ ، َهاِت ُبْرَدَك، َوكَانَ اَألَجلُ َبْينِي َوَبْيَنَها َعْشًرا، فَبِتُّ ِعْنَدَها : َوأَْعَجَبَها ِسَماِتي، ثُمَّ صَاَر َشأُْنَها أَنْ قَالَْت
  أَْصَبْحتُ،



ِه َوَسلََّم  أَيَُّها النَّاُس، :"قَاِئٌم َبْيَن الرُّكْنِ َوالَْبابِ، َوُهَو َيقُولُفََخَرْجُت إِلَى الَْمْسجِِد، فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، فََمْن  كُْنُت قَْد أَِذْنُت لَكُْم ِفي االْسِتْمَتاعِ ِمْن َهِذِه النَِّساِء، أَال َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد َحرََّم ذَِلَك

  ".َشْيٌء فَلُْيَخلِّ َسبِيلََها، َوال َتأُْخذُوا ِممَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيئًا كَانَ ِعْنَدُه ِمْنُهنَّ
٦٣٩٤  -  ، َعْن َربِيعِ َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُعَمَر

ِه َوَسلََّم ِمَن الَْمِديَنِة ِفي َحجَِّة الَْوَداعِ : لَبن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، قَا َحتَّى إِذَا ، َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َسلََّم ، فَقَالَ لَُه "مِ الِْقَياَمِةإِنَّ الُْعْمَرةَ قَْد َدَخلَْت ِفي الَْحجِّ إِلَى َيْو:"كُنَّا بُِعْسفَانَ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ا ُوِلُدوا الَْيْوَم، ُعْمَرُتَنا َهِذِه ِلَعاِمَنا َهذَا : ُسَراقَةُ بن َماِلٍك ا َتْعِليَم قَْومٍ كَأَنََّم ال، :"أَْم َألَبٍد؟ قَالَ، َيا َرُسولَ اللَِّه، َعلِّْمَن
ا بِالَْبْي"َبلْ َألَبٍد إِنَُّهنَّ : ِت، َوَبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة، ثُمَّ أََمَرَنا بُِمْتَعِة النَِّساِء، فََرَجْعَنا إِلَْيِه، فَقُلَْنا، فَلَمَّا قَِدْمَنا َمكَّةَ طُفَْن

ِه ُبْرٌد، فََدَخ، ، فََخَرْجُت أََنا َوَصاِحٌب ِلي "فَافَْعلُوا:"قَْد أَْبَيَن إِال إِلَى أَْجلٍ ُمَسمى، قَالَ لَْنا َعلَى َعلَيَّ ُبْرٌد، َوَعلَْي
فََتَرانِي أََشبَّ ، فََتَراُه أَْجَوَد ِمْن ُبْرِدي، َوَتْنظُُر إِلَيَّ ، اْمَرأٍَة، فََعَرْضَنا َعلَْيَها أَْنفَُسَنا، فََجَعلَْت َتْنظُُر إِلَى ُبْرِد َصاِحبِي 

  ُبْرٌد َمكَانَ ُبْرٍد،: ِمْنُه، فَقَالَْت

ا أَْصَبْحُت غََدْوُت إِلَى الَْمْسجِِد، فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى َواْخَتارَْتنِي، فََتَزوَّْجُتَها بُِب ْرِدي، فَبِتُّ َمَعَها ِتلَْك اللَّْيلَةَ، فَلَمَّ
َسمَّى لََها، َوال َمْن كَانْ َتَزوََّج اْمَرأَةً إِلَى أَْجلٍ، فَلُْيْعِطَه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْمْنَبرِ َيْخطُُب، فََسِمْعُتُه َيقُولُ ا َما 

َه َعزَّ َوَجلَّ قَْد َحرََّمَها َعلَْيكُْم إِلَى َيْومِ   "الِْقَياَمِة َيْسَتْرجِْع ِممَّا أَْعطَاَها َشْيئًا، َوُيفَارِقَُها، فَإِنَّ اللَّ
َر بن َعْبِد َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثَ َنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُعَم

َسلََّم َنْحَوُه   .الَْعزِيزِ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ُر بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، أنا أَُبو ُعَبْيٍد، َحدَّثََنا بِْش -  ٦٣٩٥

َنَهى َعْن نِكَاحِ "َوَسلََّم الَْعزِيزِ بن ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  "الُْمْتَعِة ِفي َحجَِّة الَْوَداعِ

 بن َسِعيٍد، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةُ، َعْن ُسفَْيانَ
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَ َحِديِث الَْعزِيزِ بن ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َص

  .َمْعَمرٍ
يٍد، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْبِد َربِِّه بن َسِع -  ٦٣٩٦

  لرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ،الَْعزِيزِ بن ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعنِ ا

ِه َوَسلََّم َرخََّص ِفي الُْمْتَعِة، فَلَمَّا كَانَ َبْعَد ثَالٍث اْنَتَهْيُت إِلَْيِه َوُهَو ُيَحرُِّمَها، "َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".َوَيْنَهى َعْنَها أََشدَّ النَّْهيِ

َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ،  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، -  ٦٣٩٧
ِه َوَسلََّم قَْد َرخََّص لََنا ِفي نِكَاحِ الُْمْتَع: َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ ا كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ِة، فَلَمَّ

َدةُ اْبنِ َعمِّي َخْيٌر ِمْن ُبْرَدِتي، قَِدْمَنا َمكَّةَ أََنا َواْبُن َعمٍّ ِلي، فَأََتْيَنا فََتاةً َشابَّةً َوَمِعي ُبْرَدةٌ، َوَمَع اْبنِ َعمِّي ُبْرَدةٌ، َوُبْر
فَأَْعطَْيُتَها ُبْرَدِتي، ثُمَّ َمكَثُْت َمَعَها َما ، َدةٌ كَُبْرَدٍة، فَاْخَتاَرْتنِي ُبْر: َوأََنا أََشبُّ ِمنِ اْبنِ َعمِّي، فََجَعلَْت َتْنظُُر ِفيَّ، قَالَْت

، فََوَجْدُتُه قَاِئًما َبْيَن الَْبابِ وَزْمَز َم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى َشاَء اللَُّه، ثُمَّ أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



، فَإِنَّ اللََّه إِنَّا قَْد كُنَّا أَِذنَّا لَكُْم ِفي َهِذِه الُْمْتَعِة، فََمْن كَانَ ِعْنَدُه ِمْن َهِذِه النِّْسَواِن َشْيٌء، فَلُْيْرِسلْ:"َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّه ُه
  ".وُهنَّ َشْيئًاَعزَّ َوَجلَّ قَْد َحرََّمَها إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، َوال َتأُْخذُوا ِممَّا آَتْيُتُم

َر بن َعْبِد َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد ا لَْعزِيزِ بن ُعَم
يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الَْوَداعِ، فَذَكََر ِمثْلَ َخَرْجَنا َمَع النَّبِ: الَْعزِيزِ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  َحِديِث

  .أَبِي ُنَعْيمٍ بِطُوِلِه
ُف َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، ح، َوَحدَّثََنا يُوُس -  ٦٣٩٨
، َعْن أَبِيِه َسْبَرةَ، أَنَُّه ي، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي الرَّبِيُع بن َسْبَرةَ الُْجهَنِيُّالْقَاِض
ِه َوَسلََّم بِالُْمْتَعِة، فَاْنطَلَقْ: قَالَ ُت أََنا َوَرُجلٌ إِلَى اْمَرأٍَة ِمْن بين َعاِمرٍ، كَأَنََّها َبكَْرةٌ أَِذنَ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

رِدَاِئي، َوكَانَ رَِداُء َصاِحبِي : َوقَالَ َصاِحبِي. رَِداِئي: َما ُتْعِطيَنا؟ فَقُلُْت: َعْيطَاُء، فََعَرْضَنا َعلَْيَها أَْنفَُسَنا، فَقَالَْت
: ِمْنُه، فَإِذَا َنظََرْت إِلَى رَِداِء َصاِحبِي أَْعَجَبَها، َوإِذَا َنظََرْت إِلَيَّ أَْعَجْبُتَها، ثُمَّ قَالَْت أَْجَوَد ِمْن رَِداِئي، َوكُْنُت أََشبَّ

ِه َوَس َمْن كَانَ ِعْنَدُه :"لََّم، قَالَأَْنَت َورَِداُؤَك َيكِْفينِي، فََمكَثُْت َمَعَها ثَالثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َواللَّفْظُ ِلَحِديِث َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ". َشْيٌء ِمْن َهِذِه النَِّساِء الالِتي َيَتَمتَُّع بِهِنَّ فَلُْيَخلِّ َسبِيلََها

َماَرةَ بن غَزِيَّةَ، ُيَحدِّثُ َعنِ َسِمْعُت ُع: َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر، قَالَ -  ٦٣٩٩
ِه َوَسلََّم َدَخلَ َمكَّةَ َيْوَم الْفَْتحِ ، َوأَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َسلََّم اِء، فََخَرْجُت أََنا، َواْبُن َعمٍّ ِلي، َوَمِعي ُبْرٌد قَْد ُمسَّ ِمْنُه، َوَمَع اْبنِ َعمِّي ُبْرٌد أَِذنَ لَُهْم ِفي ُمْتَعِة النَِّس"َعلَْيِه َو
  َجِديٌد غَضٌّ، َوأََنا َجِميلٌ فَاِضلُ

ةَ، أَْو بِأَْسفَِلَها، لَِقَيْتَنا فََتاةٌ الَْجَمالِ، َعنِ اْبنِ َعمِّي، َواْبُن َعمِّي ُدونِي ِفي الَْجَمالِ، فََخَرْجَنا َحتَّى إِذَا كُنَّا بِأَْعلَى َمكَّ
أَْو قَْد أَِذنَ لََنا أَنْ ، إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أََمَرَنا : ِمْن بين َعاِمرِ بن َصْعَصَعةَ ِمثْلُ الَْبكَْرِة، فَقُلَْنا

َنَعْم، فََنَشْرَنا ُبْرَدْيَنا، فََجَعلَْت َتْنظُُر إِلَى : َنَعْم، قَالَْت: أََوفََعلَ؟ قُلَْنا: َحِدَنا؟ قَالَْتَنْسَتْمِتَع ِمَن النَِّساِء، فََهلْ لَِك ِفي أَ
ا اْبُن َعمِّي َتْنظُُر إِلَيَّ َعِطفََها، قَالَ، الُْبرَْدْينِ، ثُمَّ َتْنظُُر إِلَيَّ  ِذِه َجِديٌد غَضٌّ، إِنَّ ُبْرِدي َه: َوإِلَى اْبنِ َعمِّي، فَإِذَا َرآَه

ْد ُمسَّ ِمْنُه فَكَرََّر ذَِلَك الْقَْولَ َمرَّةً أَْو َمرََّتْينِ، ثُمَّ . َوُبْرُد َهذَا ال َبأَْس بِِه: َوَتقُولُ الْفََتاةُ. َوُبْرَد اْبنِ َعمِّي َخِلٌق قَ
  ".اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماْخَتاَرْتنِي، ثُمَّ لَْم َنخُْرْج ِمْن َمكَّةَ، َحتَّى َحرََّمَها َرُسولُ 

الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ، َعْن ُعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ، َعنِ
ثْلَُه،  أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم   .ِم

َحاقَ َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنُصورٍ، ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْس -  ٦٤٠٠
الَْحارِِث، َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ  َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبَرنِي َعْمُرو بن: التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيْحَيى، قَاال

ِة َعاَم الْفَْتحِ، فَاْنطَلَقُْت أََنا َوَرُجلٌ:"الْجَُهنِيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ   أَِذنَ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الُْمْتَع

َوَعلَيَّ ُبْرٌد َوَعلَْيِه ُبْرٌد، فَكَلَّْمَناَها، ، طَاُء ِلَنْسَتْمِتَع ِمْنَها، فََجلَْسَنا َبْيَن َيَدْيَها آَخُر إِلَى اْمَرأٍَة شَابٍَّة، كَأَنََّها َبكَْرةٌ َعْي
َدِه َمرَّةً، ثُمَّ َوإِلَى ُبْر، ةً وَمَهْرَناَها ُبْرَدْيَنا، َوكُْنُت أََشبَّ ِمْنُه، َوكَانَ ُبْرُدُه أَْجَوَد ِمْن ُبْرِدي، فََجَعلَْت َتْنظُُر إِلَيَّ َمرَّ



َسلََّم َنَهى َع ْو َنْحَو َهذَاقَبِلَْتنِي، فََنكَْحُتَها، فَأَقَْمُت َمَعَها ثَالثًا، ثُمَّ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو   ".ْنَها، فَفَاَرقُْتَها أَ
ا َسلََمةُ بن َشبِيبٍ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُمَحمَِّد بن أَْعَيَن، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلَ، َحدَّثََن -  ٦٤٠١

لرَّبِيُع بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َمْعِقلُ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن إِْبَراِهيَم بن أَبِي َعْبلَةَ، َعْن ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ، أَْخَبَرنِي ا
إِنََّها َحَراٌم ِمْن َيْوِمَنا َهذَا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، َوَمْن :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الُْمْتَعِة، قَالََنَهى َرُسولُ اللَّ: قَالَ

  ".أَْعطَى َشْيئًا فَال َيأُْخذُْه
ُحَسْيُن بن أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ الَْعْسقَالنِيُّ، َحدَّثََنا الْ -  ٦٤٠٢

بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعنِ ُمَحمَِّد بن أَْعَيَن الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َمْعِقلُ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن إِْبَراِهيَم بن أَبِي َعْبلَةَ، َعْن ُعَم َر 
ِه َوَسلََّمالرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُس   ".َنَهى َعنِ الُْمْتَعِة"ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرِ بن َحازِمٍ، َعْن أَبِيِه -  ٦٤٠٣
  ْنُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َع

َنَهى َعنِ الُْمْتَعِة َيْوَم "ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".الْفَْتحِ
ْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َع -  ٦٤٠٤

ةَ النَِّساِء"َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم   ".َحرََّم ُمْتَع
ْعَمرٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا إِ -  ٦٤٠٥ ْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ، َعْن َم

ِه َوَسلََّم َعِة النَِّساِء"الزُّْهرِيِّ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي   ".َنَهى َيْوَم الْفَْتحِ َعْن ُمْت
: ا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ح َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََن -  ٦٤٠٦

َنَهى َعْن نِكَاحِ "َسلََّمَحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  ".َعِةالُْمْت

َمةُ بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعزِيزٍ اَألْيِليُّ، َحدَّثََنا َسال -  ٦٤٠٧
اْسَتْمَتْعُت َعلَى َعْهِد :"َبَرُه، قَالََرْوحٍ، َعْن ُعقَْيلٍ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َحدَّثَنِي الرَّبِيُع بن َسْبَرةَ الْجَُهنِيُّ، أَنَّ أََباُه أَْخ

ِه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاْمَرأٍَة ِمْن بين َعاِمرٍ، بُِبْرَدْينِ أَْحَمَرْينِ، ثُمَّ َنَهاَنا َرُس ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".َوَسلََّم َعْن ُمْتَعِة النَِّساِء

  َنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثَنَاَحدَّثَ -  ٦٤٠٨

ِه  َعْبُد الَْوارِِث، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".لَْوَداعَِنَهى َعْنَها ِفي َحجَِّة ا"َوَسلََّم
ن ُموَسى، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ب -  ٦٤٠٩

ِة َنَهى َر:"َبْحرٍ السَّقَّاِء، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ َم َعْن ُمْتَع ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".النَِّساِء َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ

يِد، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُمَحمَِّد بن ِعْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَصفًّى، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِل -  ٦٤١٠
ا النَّاُس : زُّْهرِيِّ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَُيوُنَس، َعنِ ال انَ َيْوُم فَْتحِ َمكَّةَ، وَدَخلََه إِذَا َرُجلٌ ِمْن ، لَمَّا كَ



انَ َمِعي ثَْوٌب، فَقُلْ ا ثَْوَبْينِ، َوكُْنُت أَْصَبَح َوْجًها ِمْنُه، َوكَ أُْعِطيِك َهذَا : ُت لََهاقَْيسٍ قَْد َواطَأَ اْمَرأَةً، فَأَْعطَاَه
َنَعْم، فََواَعْدُتَها أَنْ أَْرجَِع إِلَْيَها، فََدَخلَُت الَْمْسجَِد، فَإِذَا َرُسولُ : الثَّْوَب، فَأَْسَتْمِتُع بِِك، فََتَركَِت الْقَْيِسيَّ، َوقَالَْت

ِه َوَسلََّم ِفيِه   ".فَأََخذُْت ثَْوبَِي ِمْنَهاُيَحرُِّمَها، فََرَجْعُت، "اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ْدَبةُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُه -  ٦٤١١

ِه َوَسلََّم َعْن :"رِيَّ، َيقُولَُسِمْعُت الزُّْه: َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، قَالَ: قَاال َنَهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".ُمْتَعِة النَِّساِء َزَمَن الْفَْتحِ

  .َحدَّثَنِي َرُجلٌ، َعْن أَبِيِه: َمْن َحدَّثََك؟ قَالَ: فَقُلُْت
ُد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -  ٦٤١٢

َسلََّم َعْن :"أَبِي َحنِيفَةَ، َعْن ُيوُنَس، َعْن أَبِيِه، َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه َسْبَرةَ، قَالَ َنَهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  ".ْوَم فَْتحِ َمكَّةَُمْتَعِة النَِّساِء َي

ِك بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنَعْيُم بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َسْعٍد، َعْن َعْبِد ا -  ٦٤١٣ لَْمِل
ِه َوَسلََّم بِاالْسِتْمَتاعِ ِفي فَْتحِ َمكَّةَ، أََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّ:"الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ ى اللَُّه َعلَْي

  ".فَاْسَتْمَتْعَنا ِمَن النَِّساِء، ثُمَّ َنَهاَنا َعْنُه
اَهانَ بن أَبِي -  ٦٤١٤ َحنِيفَةَ،  َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَُّد بن َحنِفَيةَ الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا َعمِّي أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َم

َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :"َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َصاِلحٍ، َعْن أَبِي فَْرَوةَ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َعِة النَِّساِء   ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ُمْت

ن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنَعْيُم بن َحمَّاٍد، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ ب -  ٦٤١٥
ِك بن الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، : َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َسْعٍد، َعْن َعْبِد الَْمِل

  ".ِلَيْسَتِتْر أََحُدكُْم ِفي َصالِتِه َولَْو بَِسْهمٍ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَقَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد -  ٦٤١٦

ِك بن الرَّبِيعِ بن  الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َحدَّثَنِي َعمِّي َعْبُد الَْمِل
َسلََّم، قَالَ   ".ِلَيْسَتِتْر أََحُدكُْم ِفي َصالِتِه َولَْو بَِسْهمٍ:"َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َسْبَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

و الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيِد بن كَاِسبٍ، َحدَّثََنا َسْبَرةُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍ
ِك بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ ِه َعْبِد الَْمِل ِه َوَسلَّالرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن َعمِّ   .َم ِمثْلَُهُه َعلَْي
ِلِك بن الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحَبابِ، َعْن َعْبِد الَْم

ِه َوَسلََّم    .لَُهِمثْ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
 بن الرَّبِيعِ بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ الُْعكَْبرِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ -  ٦٤١٧

بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرُسو لَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسْبَرةَ، َحدَّثَنِي َعمِّي َعْبُد الَْمِلِك 
  ".َصلُّوا ِفي َمَراَحاِت الَْغَنمِ، َوال ُتَصلُّوا ِفي َمَراَحاِت اِإلبِلِ:"قَالَ

ِه َعْبِد َهنَِحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا َسْبَرةُ بن َمْعَبٍد الُْج يُّ، َعْن َعمِّ



ِه َوَسلََّم ِمثْلَُه   .الَْمِلِك بن الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ،

بِ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َحدَّثََنا َزْيُد بن الُْحبَا
َسلََّم ِمثْلَُه   .َعلَْيِه َو

بن َعْمرٍو الَْعاِمرِيُّ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا َخلَُف -  ٦٤١٨
َجدِِّه، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثَنِي َعمِّي َعْبُد الَْمِلِك بن الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن : الُْحَمْيِديُّ، قَاال

ِه َوَسلََّم، قَالَ   ".َعلُِّموا الصَّبِيَّ الصَّالةَ اْبَن َسْبعِ ِسنَِني، َواْضرُِبوُه َعلَْيَها اْبَن َعَشرٍ:"أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
 َعْبِد الَْمِلِك َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َسْعٍد، َعْن -  ٦٤١٩
ِه َوَسلََّم: عِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَبن الرَّبِي ُيْؤَمُر الصَّبِيُّ بِالصَّالِة إِذَا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".َبلَغَ َسْبَع ِسنَِني، فَإِذَا َبلَغَ َعْشًرا، فَاْضرُِبوُه َعلَْيَها
، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ -  ٦٤٢٠

ِه َوَسلََّم: الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي، قَالَ ِسنَِني،  إِذَا َبلَغَ الُْغالُم َسْبَع:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".فَُمُروُه بِالصَّالِة، فَإِذَا َبلَغَ َعْشًرا فَاْضرُِبوُه َعلَْيَها

ِد الَْعزِيزِ بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيِد بن كَاِسبٍ، َحدَّثََنا َسْبَرةُ بن َعْب
ِك بنالرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن َع ِه َعْبِد الَْمِل   مِّ

ِه َوَسلََّم ِمثْلَُه   .الرَّبِيعِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ةُ   َمنِ اْسُمُه َسْبَر

ِد الَْعزِيزِ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َعْب -  ٦٤٢١
ِه َوَسلََّم الِْحْجَر، قَالَ: َجدِّي، قَالَ ، فَِمْنُهْم ِمْن "ال َتشَْرُبوا ِمْن َماِئهِْم َشْيئًا:"لَمَّا أَنْ َنَزلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َعَجَن الَْعجَِني، وَحاَس الْحَْيَس، فَأَلْقَْوُه
َعنِ ثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا َسبَْرةُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّ -  ٦٤٢٢

َمنِ اْعَتَجَن ِمْن :"َنَزلَ الِْحْجَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َألْصَحابِِه ِحَني، الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه 
  .َوَصاِحُب الَْحْيسِ َحْيَسُه، ، فَأَلْقَى ذُو الَْعجِنيِ َعجِيَنُه "َهِذِه، َيْعنِي بِئَْرُهْم، َشْيئًا فَلُْيلِْقِه

َمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن الرَّبِيعِ َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُعثْ
ِه َوَسلََّم، قَالَ َألْصَحابِِه ِحَني َرا َح ِمَن الِْحْجرِ، فَذَكََر بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َنْحَوُه
ُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َسْعٍد، َعْن َعْبِد الَْمِلِك َحدَّثََنا الُْحَسْي -  ٦٤٢٣

ِه َوَسلََّم: بن الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ ِفي أَْعطَاِن اِإلبِلِ،  ال ُتَصلُّوا:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".َوَصلُّوا ِفي ُمَراحِ الشَّاِء

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -  ٦٤٢٤



بِي ُعَبْيٍد الدََّراَوْرِديُّ، ُنَصْيرٍ اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الشَّاذَكُونِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمَِّد بن أَ
ِه َوَسلََّم َيْوًما، َيقُولُ: يِه، َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، قَالََعْن أَبِ َمْن كَانَ َهُهَنا :"َحَضْرُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ةَ الُْجَهنِيُّ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ"ِمْن َمَعدٍّ فَلَْيقُْم َحتَّى فََعلَ ذَِلَك ". اْجِلْس:"ْيِه َوَسلََّم، فَقَاَم َعْمُرو بن ُمرَّ
ِه َوَسلََّم ِحْمَيرٍ:"ثَالثًا، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي بن َماِلِك بن    ".قَُضاَعةُ 

بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َسْبَرةُ بن  َحدَّثََنا ِهَشاُم: َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال -  ٦٤٢٥
: َنَشأَْت َسَحاَبةٌ، فَقَالَ أَْصَحاُب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد الَْعزِيزِ بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َرفََعُه، قَالَ

  .، َيْعنِي الَْواِدَي"َهِذِه َسحَاَبةٌ أُِمَرْت أَنْ ُتْمِطَر:"فَقَالَ إِنَّا كُنَّا َنْرُجو أَنْ ُتْمِطَرَنا َهِذِه السَّحَاَبةُ،
يزِ بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا َسبَْرةُ بن َعْبِد الَْعزِ -  ٦٤٢٦

َم : ُه، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَالرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، أَنَّ أََباُه، َحدَّثَ َرأَى أَْصَحاُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ِدًيا َوا: ، َيْعنِي"أُِمَرْت أَنْ ُتْمِطَر َبِليلَ:"َيا َرسُولَ اللَِّه، كُنَّا َنْرُجو أَنْ ُتْمِطَرَنا َهِذِه السََّحاَبةُ، فَقَالَ: َسَحاَبةً، فَقَالُوا

  .َبِليلُ: ُيقَالُ لَُه
  َسْبَرةُ بن فَاِتٍك اَألَسِديُّ أَُخو ُخرَْيمٍ

  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َوَعْبَدانُ بن -  ٦٤٢٧

، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن َسْبَرةَ بن َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َيْحَيى، َحدَّثََنا الزَُّبْيِديُّ: أَْحَمَد، قَاال
ِه َوَسلََّم، قَالَ الِْميَزانُ بَِيِد اللَِّه، َيْرفَُع أَقَْواًما َوَيَضُع قَْوًما، َوقَلَُب :"فَاِتٍك اَألَسِديِّ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".رَّْحَمنِ، إِنْ َشاَء أََزاغَُه، َوإِنْ َشاَء أَقَاَمُهاْبنِ آَدَم َبْيَن إِْصَبَعْينِ ِمْن أََصابِعِ ال
  َسْبَرةُ بن أَبِي فَاِكٍه

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن : َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َوَعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ، قَاال -  ٦٤٢٨
قَِفيِّ أَبِي َجْعفَرٍ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن َسْبَرةَ بن أَبِي فَاِكٍه، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ فَُضْيلٍ، َعْن ُموَسى الثَّ
ِه َوَسلََّم  ِه َوَسلََّم، َيقُولُ: قَالَ، َصلَّى اللَُّه َعلَْي ُه َعلَْي َدَم إِنَّ الشَّْيطَانَ قَ:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ َعَد الْبنِ آ

: ُتْسِلُم َوَتَدُع ِديَنَك َوِديَن آَباِئَك، ثُمَّ قََعَد لَُه بِطَرِيقِ الْهِْجَرِة، فَقَالَ: بِأَطُْرِقِه كُلَِّها، فَقََعَد لَُه بِطَرِيقِ اِإلْسالمِ، فَقَالَ
فَُتَزوَُّج ، ُتَجاِهُد، فَُتقَْتلُ : فَقَالَ، َعَد لَُه بِطَرِيقِ الْجَِهاِد فََتكُونُ كَالْفََرسِ ِفي ِطَوِلِه، ثُمَّ قَ، ُتَهاجُِر َوَتَدُع َمْوِلَدَك 
لَ ذَِلَك َضِمَن اللَُّه لَُه الَْجنَّةَ:"، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"اْمَرأَُتَك، َوُيقََّسُم َمالَُك   ".فََمْن فََع
  ُجْعِفيُّ َجدُّ َخْيثََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنَِسْبَرةُ بن أَبِي َسْبَرةَ الْ

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َوأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال -  ٦٤٢٩
  َسلََمةَ، َعنِ

رِ بن َسِعيٍد، َعْن َسْب َما :"َرةَ بن أَبِي َسْبَرةَ، أَنَّ أََباُه، أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَالَْحجَّاجِ، َعْن ُعَمْي
 إِنَّ َخْيَر:"، فََسمَّاُه َعْبَد اللَِّه، ثُمَّ قَالَ"ال ُتَسمِّ َعْبَد الُْعزَّى:"َعْبُد الُْعزَّى، َوَسْبَرةُ، َوالْحَارِثُ، فَقَالَ: قَالَ"َولَُدَك؟

ْم َيَزالُوا ِفي َشَرٍف إِلَى الَْيْومِ، قَالَ أَُبو ُمَحمٍَّد الَْحجَّاُج بن "اَألْسَماِء َعْبُد اللَِّه، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ َدَعا لَُه َوِلَولَِدِه، فَلَ ، َو
  َخْيثََمةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ِمْنُهْم: الِْمْنَهالِ

الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ح، َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه



بِي َسْبَرةَ، َعْن َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الَْعوَّامِ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعْن ُعَمْيرِ بن َسِعيٍد، َعْن َسْبَرةَ بن أَ: الْقَِطيِعيُّ، قَاال
  .أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه

  َمنِ اْسُمُه ُسَراقَةُ
  ُسَراقَةُ بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ الُْمْدِلجِيُّ، كَانَ َيْنزِلُ ِفي َناِحَيِة الَْمدِيَنِة

بن َماِلٍكَما أَْسَنَد ُسَراقَةُ بن َماِلِك بن َعبَّاسٍ َعْن ُس   َراقَةَ 
َنا َمْسُعوُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ِفْرَدْوٌس اَألْشَعرِيُّ، َحدَّثَ -  ٦٤٣٠

اقَةَ بن َماِلٍك، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ُسلَْيَمانَ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن ُسَر
َسلََّم    ".َدَخلَِت الُْعْمَرةُ ِفي الَْحجِّ:"قَالَ، َعلَْيِه َو

  َجابُِر بن َعْبِد اللَِّه َعْن ُسَراقَةَ بن َماِلٍك
  أَبِي َبكْرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -  ٦٤٣١

: و بن َعِليٍّ، قَاالالُْمقَدَِّميُّ، ح َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحمَّاِد بن فََضالَةَ الصَّْيَرِفيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُر
: َبيْرِ، َعْن َجابِرٍ، َعْن ُسَراقَةَ بن َماِلٍك، قَالََحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َحبِيبِ بن ُنْدَبةَ، َحدَّثََنا َرْوُح بن الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي الزُّ

ال، َبلْ ِلألََبِد َدَخلَِت الُْعْمَرةُ ِفي الَْحجِّ إِلَى :"ِلَعاِمَنا َهذَا، أَْم ِلَألَبِد؟ قَالَ، َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخبِْرَنا َعْن ُعْمَرِتَنا َهِذِه 
  ".َيْومِ الِْقَياَمِة

أَْم َألْمرٍ  اللَِّه، أَْخبِْرَنا َعْن ِدينَِنا كَأَنََّما َنْنظُُر إِلَْيِه، بَِما َجَرْت بِِه اَألقْالُم، َوثََبَتْت بِِه الَْمقَاِديُر، َيا َرُسولَ: قُلُْت
، اْعَملُوا :"ا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَفَِفيَم الَْعَملُ َي: ، قَالَ"َبلْ َما َجَرْت بِِه اَألقْالُم، َوثََبَتْت بِِه الَْمقَاِديُر:"َنْسَتأْنِفُُه؟ قَالَ

  ".فَكُلٌّ ُمَيسٌَّر ِلَما ُخِلَق لَُه
َبْيرِ، َعْن َجابِرٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو الزُّ - ٦٤٣٢ -
هِلَِّني َخَرْجَنا َمَع : قَالَ ِه َوَسلََّم ُم ا بِالَْبْيِت، ، َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َحتَّى النَِّساُء َوالْوِلَْدانُ، فَلَمَّا قَِدْمَنا َمكَّةَ طُفَْن

َسلََّم ُه َهْدٌي، فَلَْيِحلََّمْن لَْم َيكُْن :"َوبِالصَّفَا، َوالَْمْرَوِة، فَقَالَ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو أَيُّ الِْحلِّ؟ : قُلَْنا". َمَع
َحجِّ، َوكَفَاَنا ، فَأََتْيَنا النَِّساَء، َولَبِْسَنا الثَِّياَب، َوَمَسْسَنا الطِّيَب، فَلَمَّا كَانَ َيْوُم التَّْروَِيِة، أَْهلَلَْنا بِالْ"الِْحلُّ كُلُُّه:"قَالَ

ِهالطََّواُف اَألوَّلُ َبْيَن الصَّفَ   ا وَالَْمْرَوِة، َوأََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َيا َرُسولَ اللَِّه، َبيِّْن لََنا : كُلُّ َسْبَعٍة ِمنَّا ِفي َبَدَنٍة، فََجاَء ُسَراقَةُ بن َماِلٍك، فَقَالَ، َوَسلََّم أَنْ َنْشَترَِك ِفي اِإلبِلِ َوالَْبقَرِ 
  ".َبلْ ِلَألَبِد:"ِلَعاِمَنا َهذَا، أَْم ِلَألَبِد؟ قَالَ، قَْنا اآلنَ، أَرَأَْيَت ُعْمَرَتَنا َهِذِه ِديَنَنا كَأَنََّنا ُخِل

بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا الُْمَحارِبِيُّ، َعْن أَْشَعثَ -  ٦٤٣٣
َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْهلَلَْنا بِالَْحجِّ ِمْن ِذي :"بِي الزَُّبيْرِ، َعْن َجابِرٍ، قَالََسوَّارٍ، َعْن أَ

ا الُْحلَْيفَِة، َوأَْهلَلَْنا َعنِ الْوِلَْداِن، َوطُفَْنا َعْنُهْم، َوَسَعْيَنا َعْنُهْم، ثُمَّ أََمَرَنا َرُسولُ اللَّ ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْحلَلَْن
  .َولَْم َيذْكُْر ِقصَّةَ ُسَراقَةَ بن َماِلٍك". الِْحلَّ كُلَُّه، َحتَّى إِذَا كَاَنْت َعِشيَّةُ التَّْروَِيِة أَْهلَلَْنا ِمَن الَْبطَْحاِء

لرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ، َعْن َجابِرٍ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد ا -  ٦٤٣٤
ُه السَّاَعةَ؟ ، أَْخبِرَْنا َعْن ِدينَِنا َهذَا ، َيا َرُسولَ اللَِّه : أَنَّ ُسَراقَةَ بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ الُْمْدِلجِيَّ، قَالَ كَأَنََّنا ُخِلقَْنا لَ

ِه اَألقْالُم ِفي أَيِّ  ي َشْيٍء َتثُْبُت ِفيِه الَْمقَاِديُر َوَجَرْت ِفي َبلْ ِفيَما َتثُْبُت :"أَْم ِفي أَْمرٍ ُمْسَتأَْنٍف؟ قَالَ، َشْيٍء َنْعَملُ؟ أَِف



فَكُلُّ ، اْعَملُوا :"َعلَْيِه َوَسلََّم فَِفيَم الَْعَملُ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: ، قَالَ ُسَراقَةُ"ِفيِه اَألقْالُم
ِه"َعاِملٍ ُمَيسٌَّر ِلَما ُخِلَق لَُه   ، َوقََرأَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َيسُِّرُه ِللُْيْسَرى، فََسُن"بِال إِلََه إِال اللَُّه ] ٦، ٥: الليل" [فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى َوَصدََّق بِالُْحْسَنى"َوَسلََّم َهِذِه اآلَيةَ 
: الليل" [فََسُنَيسُِّرُه ِللُْعْسَرى"ال إِلََه إِال اللَُّه : قَالَ] ٩ـ٧: الليل" [َوأَمَّا َمْن َبِخلَ َواْسَتْغَنى َوكَذََّب بِالُْحسَْنى

١٠."[  
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ : االَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، قَ -  ٦٤٣٥

قَِدَم ُسَراقَةُ بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ، إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى : بن َهاِشمٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ، َعْن َجابِرٍ، قَالَ
  ".َبلْ ِلألََبِد ِلَألَبِد:"َرُسولَ اللَِّه، َحدِّثَْنا َعْن ُعْمَرِتَنا َهِذِه، ِلَعاِمَنا َهذَا أَْم ِلَألَبِد؟ قَالََيا : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

َرْت بِِه َوَج، َشْيٌء ثََبَت بِِه الِْكَتاُب ، كَأَنََّما ُخِلقَْنا السَّاَعةَ ، َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخبِْرَنا َعْن أَْعَماِلَنا : قَالَ -  ٦٤٣٦
َيا َرُسولَ اللَِّه، فَِفيَم : ، فَقَالَ"َبلْ َشْيٌء ثََبَت بِِه الِْكَتاُب َوَجَرْت بِِه الَْمقَاِديُر، ال :"الَْمقَاِديُر، أَْو َشْيٌء َنْسَتأْنِفُُه؟ قَالَ

  ".فَكُلٌّ ُمَيسٌَّر ِلَما ُخِلَق لَُه، اْعَملُوا :"الَْعَملُ؟ قَالَ
، َعْن أََحدَّثََنا ا -  ٦٤٣٧ بِي لُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمَعافَى الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ

ْيِه َوَسلََّم َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّ: َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َزْيِد بن أَُنْيَسةَ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ، َعْن َجابِرٍ، قَالَ ى اللَُّه َعلَ
ِهُمهِلَِّني بِالَْحجِّ، فَقَِدْمَنا َمكَّةَ، فَطُفَْنا بِالَْبْيِت، َوَبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة، ثُمَّ قَاَم ِفيَنا َرُسولُ    اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

الِْحلُّ :"ِحلُّ َماذَا َيا َرُسولِ اللَِّه؟ قَالَ: ، قُلَْنا"َولَْيْجَعلَْها ُعْمَرةً، ِحلَّ َمْن لَْم َيكُْن ِمْنكُْم َساَق َهْدًيا فَلَْي:"َوَسلََّم، فَقَالَ
غَ ذَِلَك َيِحلُّ َبْيَنَنا َوَبْيَن َعَرفَةَ أَْرَبَعةُ أَيَّامٍ، فََبلَ: ، فََواقَْعَنا النَِّساَء، َولَبِْسَنا الثَِّياَب، َوَتطَيَّْبَنا الطِّيَب، فَقَالَ َناٌس"كُلُُّه

اَم ِفيَنا كَالُْمْغَضبِ، فَقَالَ َواللَِّه لَقَْد َعِلْمُتْم أَنِّي أَْتقَاكُْم ِللَِّه، َولَْو َعِلْمُت أَنْ :"َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَ
  ".َتقُولُوا ذَِلَك َما ُسقُْت الَْهْدَي، فَاْسَتجِيبُوا ِلَما ُتْؤَمُرونَ بِِه

ِلَعاِمَها َهذَا أَْم ِلألََبِد؟ فَقَالَ ، َيا َرُسولَ اللَِّه، ُعْمَرُتَنا َهِذِه الَِّتي أََمْرَتَنا بَِها : فَقَاَم ُسَراقَةُ بن َماِلٍك، فَقَالَ -  ٦٤٣٨
  ".َبلْ ِلألََبِد:"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َوَجَرْت بِِه ، َنا َيا َرُسولَ اللَِّه َعْن ِدينَِنا كَأَنََّنا ُخِلقَْنا اآلنَ، أَِفي َشْيٍء َجفَّْت بِِه اَألقْالُم َحدِّثْ: فَقَالَ ُسَراقَةُ -  ٦٤٣٩
ِه اَألقْالُم، َوَجَرْت بِِه الَْمقَاِديُر:"الَْمقَاِديُر أَْو ِفيَما ُيْسَتأَْنُف؟ قَالَ يَم الَْعَملُ َيا فَِف: ، فَقَالَ ُسَراقَةُ"َبلْ ِفيَما َجفَّْت بِ

فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى، َوَصدََّق بِالُْحسَْنى، فََسُنَيسُِّرُه : "ثُمَّ قََرأَ"فَكُلُّ َعاِملٍ ُمَيسٌَّر، اْعَملُوا :"َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ
  ]".١٠ـ ٥: الليل" [ِللُْعْسَرىِللُْيْسَرى، َوأَمَّا َمْن َبِخلَ َواْسَتْغَنى، َوكَذََّب بِالُْحْسَنى، فََسُنَيسُِّرُه 

َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث،  -  ٦٤٤٠
  َيا َرُسولَ: أَبِي الزَُّبْيرِ، َعْن َجابِرٍ، أَنَّ ُسَراقَةَ بن َماِلٍك، قَالَ

ْد فُرِغَ ِمْنُه:"أََنْعَملُ َألْمرٍ قَْد فُرِغَ ِمْنُه، أَْم َألْمرٍ َنأَْتنِفُُه؟ فَقَالَاللَِّه،  فَِفيَم الَْعَملُ إِذَنْ؟ فَقَالَ : ، فَقَالَ ُسَراقَةُ"َألْمرٍ قَ
  ".كُلُّ َعاِملٍ ُمَيسٌَّر:"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْعِقلِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن : فَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، قَالََحدَّثََنا َجْع -  ٦٤٤١ قََرأُْت َعلَى َم
َما ُنرِيُد ، َسلََّم ُحجَّاًجا َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ



َحتَّى إِذَا كَانَ بَِسرٍِف، َحاَضْت َعاِئَشةُ، فََدَخلَ َعلَْيَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، إِال الَْحجَّ، َوال َنْنوِي غَْيَرُه 
إِنََّما أَْنِت ِمْن بناِت آَدَم ُيِصيُبِك َما :"ى، قَالَأََصابَنِي اَألذَ: قَالَْت". َما ُيْبِكيِك؟:"َوَسلََّم، َوِهَي َتْبِكي، فَقَالَ

أََمَرَنا فَقَِدْمَنا َمكَّةَ َألْرَبعِ لََيالٍ َخلَْونَ ِمْن ِذي الِْحجَِّة، فَطُفَْنا بِالَْبْيِت، َوبِالصَّفَا َوالَْمْرَوِة، كََما : ، قَالَ"ُيِصيُبُهنَّ
َخَرْجَنا ُحجَّاًجا، َوال ُنرِيُد إِال الَْحجَّ، َوال َنْنوِي غَْيَرُه، : َسلََّم، فََتذَاكَْرَنا َبْيَنَنا، فَقُلَْناَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ذَِلَك َرُسولَ اللَِّه َصلَّى  ِء، فََبلَغََحتَّى إِذَا لَْم َيْبَق َبْيَنَنا َوَبْيَن َعَرفَاٍت إِال أَْرَبُع لََيالٍ َوَمذَاِكُريَنا َتقْطُُر الَْمنِيَّ ِمَن النَِّسا
اَم َخِطيًبا، فَقَالَ ا اْسَتْدَبْرتُ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَ ي الَْحجِّ، َولَْو أَنِّي اْسَتقَْبلُْت ِمْن أَْمرِي َم ْد َدَخلَْت ِف إِنَّ الُْعْمَرةَ قَ

  فَقَالَ ُسَراقَةُ". َيكُْن َمَعُه َهْدٌي فَلَْيْحِللْ َما ُسقُْت الَْهْدَي، َولَْوال الَْهْدُي َألْحلَلُْت، فََمْن لَْم

َيا َرُسولَ اللَِّه، َحدِّثَْنا َحِديثَ قَْومٍ كَأَنََّما ُوِلُدوا الَْيْوَم، ُعْمَرُتَنا َهِذِه ِلَعاِمَنا َهذَا؟ أَْم : بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ الُْمْدِلجِيُّ
انَ ِعْنَد االْنِصَراِف فَأََتْيَنا ". ِلألََبِد:"ِلألََبِد؟ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّكُْم قَْد طُفُْتْم بِالَْبْيِت : قَالَْت َعاِئَشةُ، َعَرفَةَ، فَلَمَّا كَ

فََوقََف : ي؟ قَالَفَإِنِّي أَجُِد ِفي َنفِْس: ، قَالَْت"إِنَّ لَِك ِمثْلَ َما ِللْقَْومِ:"َوَبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة، َولَْم أَكُْن طُفُْت؟ فَقَالَ
َسلََّم ِفي أَْعلَى َواِدي َمكَّةَ، َوأَْرَدفََها َعْبَد الرَّْحَمنِ بن أَبِي   .َبكْرٍ َحتَّى أََتِت التَّْنعِيَم لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِل -  ٦٤٤٢ يٍّ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن ُصَبْيحٍ، َعْن َعطَاٍء
َم َصبِيَحةَ أَْرَبعٍ َمَضْيَن ِمْن ِذي الِْحجَِّة ُمهِلَِّني بِ: َجابِرٍ، قَالَ الَْحجِّ كُلَُّنا، قَِدْمَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ِه َوَسلََّم، فَطُفَْنا بِالَْبْيِت، َوَصلَّْيَنا، َوَسَعْيَنا َبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة، ثُمَّ أََمَرَنا فَفَأََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى  قَصَّْرَنا، اللَُّه َعلَْي
فَُغِشَيِت : ، قَالَ"ِء َوالطِّيبِِحلُّ َما ُيِحلُّ الَْحاللَ ِمَن النَِّسا:"ِحلُّ َماذَا؟ قَالَ، َيا َرُسولَ اللَِّه : ، قُلَْنا"أَِحلُّوا:"ثُمَّ قَالَ

، أَيَنطَِلُق أََحُدَنا إِلَى ِمًنى َوذَكَُرُه َيقْطُُر َمنِيا، فََخطََبُهْم : َوَبلََغُه أَنَّ َبْعَضُهْم، َيقُولُ: النَِّساُء، َوَسطََعِت الَْمَجاِمُر، قَالَ
لَوِ اْسَتقَْبلُْت ِمْن أَْمرِي َما اْسَتْدَبْرُت َما ُسقُْت الَْهْدَي، َولَْو لَْم أَُسقِ :"لَفََحِمَد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، َوأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَا

  الَْهْدَي َحلَقُْت،

ْوُم التَّْروَِيِة، َوأََراُدوا التََّوجَُّه إِلَى ، فَأَقَاَم الْقَْوُم كُلُُّهْم : قَالَ". أَال فَُخذُوا َمَناِسكَكُْم ِمًنى أََهلُّوا َحتَّى إِذَا كَانَ َي
الَْجُزوُر َبْيَن ، كَانَ الَْهْدُي َعلَى َمْن َوَجَد، َوالصَِّياُم َعلَى َمْن لَْم َيجِْد، َوأَْشَرَك َبْيَنُهْم ِفي َهْديِهُِم : بِالَْحجِّ، قَالَ

، َوَسْعًيا َواِحًدا ، َن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة طََوافًا َواِحًدا َوالَْبقََرةُ َبْيَن َسْبَعٍة، َوكَانَ طََوافُُهْم بِالَْبْيِت، َوَسْعُيُهْم َبْي، َسْبَعٍة 
  .ِلَحجِّهِْم َوُعْمَرِتهِْم، َولَْم َيذْكُْر ِقصَّةَ ُسَراقَةَ بن َماِلٍك

قَِدْمُت َمكَّةَ َوأََنا : عٍ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو ِشَهابٍ ُموَسى بن َناِف -  ٦٤٤٣
ا قَْبلَ التَّْروَِيِة بِثَالثَِة أَيَّامٍ، فَقَالَ ِلي أَْهلُ َمكَّةَ اِء : ُمَتَمتٌِّع بُِعْمَرٍة، فَقَِدْمَن َتِصُري اآلنَ َحجَُّتَك َمكِّيَّةً، فََدَخلُْت َعلَى َعطَ

َم َيْوَم َساَق بن أَبِي َرَباحٍ أَْسَتفِْتيِه، فَقَالَ َحدَّثَنِي َج ابُِر بن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه َحجَّ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َواٍف أَِحلُّوا ِمْن إِْحَراِمكُْم بِطَ:"الُْبْدنَ، َوقَْد أََهلُّوا بِالَْحجِّ ُمفَْرًدا، فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َواْجَعلُوا الَِّذي قَِدْمُتْم ، َحتَّى إِذَا كَانَ َيْوُم التَّْروَِيِة فَأَِهلُّوا بِالَْحجِّ ، بِالَْبْيِت، َوَبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة، َوأَِقيُموا َحالال 
ةً : ، قَالُوا"بَِها ُمْتَعةً افَْعلُوا َما أََمْرُتكُْم، فَلَْوال أَنِّي ُسقُْت الَْهْدَي :"الََوقَْد َسمَّْيَنا الَْحجَّ؟ فَقَ، كَْيَف َنْجَعلَُها ُمْتَع

  لَفََعلُْت ِمثْلَ الَِّذي أََمْرُتكُْم، َولَكِنِّي ال َيِحلُّ ِمنِّي حََراٌم َحتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي



َعلُوا، َولَْم َيذْكُْر ِقصَّةَ ُسَراقَةَ بن َماِلٍك". َمِحلَُّه   .فَفَ
، َعْن قَْيسِ بن َسْعٍد، َحدَّثََن -  ٦٤٤٤ ا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ

، قَالَ َم َألْر: َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه َبعٍ َخلَْونَ ِمْن ِذي قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َسلََّم ، فَلَمَّا كَانَ "اْجَعلُوَها ُعْمَرةً:"الِْحجَِّة، فَلَمَّا طَافُوا بِالَْبْيِت َوبِالصَّفَا َوالَْمْرَوِة، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ْحرِ طَافُوا بِالَْبْيِت، َولَْم َيطُوفُوا َبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة َولَْم َيذْكُْر ِقصَّةَ َيْوُم التَّْروَِيِة لَبَّْوا بِالَْحجِّ، فَلَمَّا كَانَ َيْوُم النَّ
  .ُسَراقَةَ بن َماِلٍك

الَْمِلِك بن ُد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َحدَّثََنا َعْب -  ٦٤٤٥
ح َوَعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَاال ، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه،  قَِدَم َرُسولُ اللَِّه : ُجَرْيجٍ، َعْن َعطَاٍء

ِه َوَسلََّم، َوأَْصَحاُبُه ُصْبَح َرابَِعٍة ُمهِلُّونَ بِالَْحجِّ  ا قَِدْمَنا أََمَرَنا لَْم ُيَخ، َصلَّى اللَُّه َعلَْي ا ، اِلطُْه َشْيٌء، فَلَمَّ فََجَعلَْناَه
فََيُروُح أََحُدَنا إِلَى ِمًنى َوذَكَُرُه َيقْطُُر : قَالَ َجابٌِر: َوأَنْ َنِحلَّ إِلَى نِسَاِئَنا، فَِقيلَْت ِفي ذَِلَك الْقَالَةُ، قَالَ َعطَاٌء، ُعْمَرةً 

َبلََغنِي أَنَّ أَقَْواًما َيقُولُونَ كَذَا :"ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَاَم َخِطيًبا، فَقَالَ فََبلَغَ: َمنِيا؟ َوقَالَ َجابٌِر
ا   َوكَذَا، َواللَِّه َألَنا أََبرُّ َوأَْتقَى ِللَِّه ِمْنُهْم، َولَْو أَنِّي اْسَتقَْبلُْت ِمْن أَْمرِي َم

، َيا َرُسولَ اللَِّه : ، فَقَاَم ُسَراقَةُ بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ، فَقَالَ"ْيُت، َولَْوال أَنَّ َمِعَي الَْهْدَي َألْحلَلُْتاْسَتْدَبْرُت َما أَْهَد
ا أََهلَّ بِِه النَّبِيُّ، لَبَّْيَك بَِم: أََحُدُهَما َيقُولُ: ، َوَجاَء َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ، فَقَالَ"َبلْ ِلَألَبِد:"أَِهَي لََنا أَْم ِلألََبِد؟ قَالَ

ِه َوَسلََّم: َوقَالَ اآلَخُر َسلََّم، فَأََمَرُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي  أَنْ ُيِقيَم َعلَى لَبَّْيَك بَِحجَِّة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .َوأَْشَركَُه ِفي الَْهْديِ، إِْحَراِمِه 
ِك بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمطَّ -  ٦٤٤٦ ِلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َعْبِد الَْمِل

ِه َوَسلََّم، أََهلَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: الَْعزِيزِ بن ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ لَْي
ُه بِالَْحجِّ َخاِلًصا، َحتَّى قَِدْمَنا َمكَّةَ ُصْبَح رَابَِعٍة ِمْن ِذي الِْحجَِّة، فَطُفَْنا بِالَْبْيِت ، َوبِالصَّفَا َوالَْمْرَوِة، ثُمَّ َوأَْهلَلَْنا َمَع

قَالَ . َولَْم َيْعزِْم ِفي أَْمرِ النَِّساِء: نَّا َساَق َهْدًيا أَنْ َيِحلَّ، قَالَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن لَْم َيكُْن ِم
فََنأِْتَي َعَرفَاٍت َوالَْمذُْي ، َحتَّى إِذَا لَْم َيكُْن َبْيَنَنا َوَبْيَن َعَرفَةَ إِال َخْمُس لََيالٍ، أََمَرَنا أَنْ َنِحلَّ ، َتَركََنا : فَقُلَْنا: َجابٌِر
َسلََّم قَْد َساَق الَْهْدَي، َيقْطُ انَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو فََبلَغَ قَْولَُنا : قَالَُر ِمْن َمذَاِكريَِنا، َولَْم َيْحِللَ ُهَو، َوكَ

اَم َيْخطُُب النَّاَس، فََحِمَد اللََّه    ى َعلَْيِه، ثُمَّ ذَكََر الَِّذيَوأَثَْن، َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَ

لَلُْت، لَقَْد َعِلْمُتْم أَنِّي أَْتقَاكُْم ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوأَْصَدقُكُْم َوأََبرُّكُْم َولَْوال أَنِّي ُسقُْت الَْهْدَي لََح:"َبلََغُه ِمْن قَْوِلهِْم، فَقَالَ
: قَالَ اللَّْيثُ. فََسِمْعَنا، َوأَطَْعَنا، فََحلَلَْنا: قَالَ َجابُِر بن َعْبِد اللَِّه". أَْهَدْيُت َولَوِ اْسَتقَْبلُْت ِمْن أَْمرِي َما اْسَتْدَبْرُت َما

  .ُيرِيُد الُْمْتَعةَ، َولَْم َيذْكُرِ اللَّْيثُ ِقصَّةَ ُسَراقَةَ بن َماِلٍك
َبشَّارٍ الرََّماِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن  َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الْقَاِضي، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن -  ٦٤٤٧

ِه َوَسلََّم َمكَّةَ : ِديَنارٍ، َواْبُن ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ قَِدْمَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َنْغُدو إِلَى ِمًنى : ، قُلَْنا"أَِحلُّوا الِْحلَّ كُلَُّه:"أَيُّ الِْحلِّ َيا َنبِيَّ اللَِّه؟ قَالَ: أَنْ َنِحلَّ، فَقُلَْناَصبِيَحةَ رَابَِعٍة، فَأََمَرَنا 
ا اْسَتْدَبْرُت لََصَنْعُت:"قَالَ. وأََحاِليلَُنا َتقْطُُر َمنِيا ". ِمثْلَ الَِّذي َصَنْعُتْم أَِحلُّوا الِْحلَّ كُلَُّه، فَلَوِ اْسَتقَْبلُْت ِمْن أَْمرِي َم

بن َماِلٍك: قَالَ   .فَأَْحلَلَْنا َوأََتْيَنا النَِّساَء، َولَْم َيذْكُرِ اْبُن ُعَيْيَنةَ ِقصَّةَ ُسَراقَةَ 



، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرَشْيٍد، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِْبَراِه -  ٦٤٤٨ يَم، َعْن َيْعقُوَب بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ
َحتَّى إِذَا قَِدْمَنا الَْمْسجِدَ ، أَذَّنَ ِفيَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْحجِّ، فََخَرَج : َعطَاٍء، َعْن أَبِيِه، َعْن َجابِرٍ، قَالَ

َصلَّى َركَْعَتْينِ قََرأَِعْنَد الشََّجَرِة نََزلَ َوَنَزلَْنا، ثُمَّ َرِكْبَنا فََوقَفَْنا َنْن   َتِظُر َحتَّى َرِكَب، فَلَمَّا قَِدْمَنا َمكَّةَ طَاَف َوطُفَْنا، فَ

َمْن :"َحتَّى إِذَا كُنَّا ِعْنَد الَْمْرَوِة، قَالَ، قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ َو قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد، ثُمَّ طُفَْنا بِالصَّفَا َوالَْمْرَوِة : ِفيهَِما
، فَأََصْبَنا النَِّساءَ "َدَخلَ الَْحجُّ ِفي الُْعْمَرِة":قَالَ. َيا َرُسولَ اللَِّه، َنَوْيَنا الَْحجَّ: ، فَقُلَْنا"لَْم َيكُْن أَْهَدى فَلَْيِحلَّ

فََنأِْتَي ِمًنى َوَمذَاِكُريَنا َتقْطُُر ِمْن نَِساِئَنا، فَقَاَم ُسَراقَةُ بن ، َوالطِّيَب، فَلَمَّا قَِدْمَنا َوَبْيَنَنا َوَبْيَن أَنْ َنأِْتَي ِمًنى أَْرَبَعةُ أَيَّامٍ 
لََنا، أَْم : قَالَ". إِنَّ الَْحجَّ قَْد َدَخلَ ِفي الُْعْمَرِة:"قَالَ. ئَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه، كَقَْومٍ إِنََّما ُوِلُدوا الَْيْوَمأَْنبِ: َماِلٍك، فَقَالَ
  ".ال َبلْ ِلَألَبِد:"ِلألََبِد؟ قَالَ
اِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو َع -  ٦٤٤٩ َواَنةَ، َعْن أَبِي بِْشرٍ، َعْن َعطَ

ِه َوَسلََّم أَنْ َنْجَعلََها ُعْمَرةً، :"َجابِرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ قَِدْمَنا ُمهِلَِّني بِالَْحجِّ، فَأََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َولَْم َيذْكُْر أَُبو بِْشرٍ ِفي َحِديِثِه ِقصَّةَ ُسَراقَةَ بن َماِلٍك". ُي، فَلَْم َيْسَتِطْع أَنْ َيْجَعلََها ُعْمَرةًَوَنِحلَّ، َوكَانَ َمَعُه الَْهْد

مَُّد بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن ِسَناٍن الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الشَّهِيِديُّ، َحدَّثََنا ُمَح -  ٦٤٥٠
اٍء، َعْن َجابِرٍ، قَالَ ِه َوَسلََّم َمكَّةَ ِفي َحجَِّة : َسلََمةَ، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن َعطَ لَمَّا قَِدَم قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، قَالَ"بِأَيِّ َشْيٍء أَْهلَلُْتْم؟:"الَْودَاعِ، قَالَ َألْصحَابِِه   :َوِمْنُهْم ِمْن قَالَ. بِالُْعْمَرِة: َوِمْنُهْم َمْن قَالَ بِالَْحجِّ،: فَِمْنُهْم َمْن

فَأَِحلُّوا َجِميًعا، إِال َمْن َساَق الَْهْدَي فَإِنِّي لَوِ اْسَتقَْبلُْت ِمْن أَْمرِي َما :"قَالَ. بِالَِّذي أَْهلَلَْت بِِه َيا َرُسولَ اللَِّه
َوَساَق ِمائَةَ َبَدَنٍة ِلُيقَلَِّدُه، َولَْم َيذْكُْر ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ : ، قَالَ"نَ َمَعكُْم َحالالاْسَتْدَبْرُت َما ُسقُْت الَْهْدَي َحتَّى أَكُو

  .ِقصَّةَ ُسَراقَةَ
ْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن ُخَصْيٍف، َع -  ٦٤٥١

ِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّتِه، : َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ لَمَّا قَِدْمُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َتَمتِِّعَنيقَِدْمَن: أَْهلَلَْنا بِالَْحجِّ، َوقَالَ آَخُرونَ: قَالَ َناٌس"بَِم أَْحَرْمُتْم؟:"فََسأَلَ النَّاَس أَْهلَلَْنا : َوقَالَ آَخُرونَ. ا ُم

ِه َوَسلََّم. بِإِْهالِلَك َيا َرُسولَ اللَِّه َمْن كَانَ قَِدَم َولَْم َيُسْق َهْدًيا فَلَْيْحِللْ، فَإِنِّي لَوِ :"فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ا اْسَتْدَبْرُت لَ َيا َرُسولَ اللَِّه : فَقَالَ لَُه ُسَراقَةُ بن َماِلٍك". ْم أَُسقِ الَْهْدَي َحتَّى أَكُونَ َحالالاْسَتقَْبلُْت ِمْن أَْمرِي َم

ِه َوَسلََّم    ".ال، َبلْ ِلألََبِد:"ُعْمَرُتَنا َهِذِه ِلَعاِمَنا، أَْم ِلَألَبِد؟ قَالَ، َصلَّى اللَُّه َعلَْي
اٍء، َعْن َجابِرٍ، أَنَّ ُسَراقَةَ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّ -  ٦٤٥٢ ثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن َعطَ

  ".ال، َبلْ ِلَألَبِد:"أَْم ِلَألَبِد؟ قَالَ، َيا َرُسولَ اللَِّه ُعْمَرُتَنا ِهَي لََنا َخاصَّةً : بن َماِلٍك، قَالَ
ٍد الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا َخاِلٌد، َعنِ الُْمثَنَّى بن الصَّبَّاحِ، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمَّ -  ٦٤٥٣

  َعطَاٍء، َعْن َجابِرٍ،

ِه َوَسلََّم ال ُنرِيُد إِال الَْحجَّ، فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال: قَالَ ِه َوَسلََّم َمْن قَِدْمَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي لَُّه َعلَْي
َع طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه َهْدٌي، َوقَِدَم َعِليٌّ ، لَْم َيكُْن َمَعُه َهْدٌي أَنْ َيْجَعلََها ُعْمَرةً  فَاْشَتدَّ ذَِلَك َعلَى النَّاسِ، َوكَانَ َم

ِه َوَسلََّمَرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ِمَن الَْيَمنِ، فََسأَلَُه َرُسولُ اللَّ بَِما أَْهلَلَْت بِِه، َوكَانَ : قَالَ"بَِم أَْهلَلَْت؟:"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْي



َم َهْدٌي وِمائَةُ َهْديٍ، فَقَالَ ُسَراقَةُ  ِلَعاِمَنا، أَْم ِلَألَبِد؟، َيا َرُسولَ اللَِّه، أََحجَُّتَنا َهِذِه : َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".ال، َبلْ ِلَألَبِد:"قَالَ

اللَِّه بن ُعَبْيِد َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َيْحَيى أَُبو َماِلٍك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد  -  ٦٤٥٤
رٍ اللَّْيِثيُّ، َحدَّثََنا َعطَاُء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن َجابِرِ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ بن ُعَمْي

:  بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍَوَسلََّم ِلَخْمسٍ َبِقَني ِمْن ِذي الْقَْعَدِة، فََدَخلَْنا َمكَّةَ َألْرَبعٍ َمَضْيَن ِمْن ِذي الِْحجَِّة، فَقَالَ ُسَراقَةُ
  ".َبلْ ِلألََبِد، َدَخلِْت الُْعْمَرةُ ِفي الَْحجِّ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، ال :"ِذِه الُْمْتَعةُ لََنا َخاصَّةً، أَْم ِلألََبِد؟ قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، َه

َحمَُّد بن فَُضْيلٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمْنِذرِ الطَّرِيِقيُّ، َحدَّثََنا ُم -  ٦٤٥٥
ا: إِْسَماِعيلُ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعطَاٍء، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ َع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَِدْمَن   أَْهلَلَْنا َم

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنِحلََّها َوَنْجَعلََها ُعْمَرةً، فَأَْحلَلَْنا َمكَّةَ َألْرَبعٍ َخلَْونَ ِمْن ِذي الِْحجَِّة، فَأََمَرَنا َرُسولُ ال
ُضَنا أَْهلَلَْنا بِالَْحجِّ، فَقَالَ َبْعالِْحلَّ كُلَُّه، فَطُفَْنا بِالَْبْيِت، َوَبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة، َحتَّى إِذَا كَانَ َيْوُم التَّْروَِيِة أََمَرَنا فَ

فََبلَغَ ذَِلَك . َنْخُرُج َوَمذَاِكُريَنا َتقْطُُر َمنِيا، َحتَّى إِذَا لَْم َيكُْن َبْيَنَنا َوَبْيَن ِمًنى إِال أَْرَبٌع ، َخَرْجَنا ِمْن أَْرِضَنا : ِلَبْعضٍ
ِمُني أَْهلِ السََّماِء َوأَْهلِ اَألْرضِ؟ أََما إِنِّي لَوِ اْسَتقَْبلُْت أََتتَّهُِمونِي َوأََنا أَ:"فَقَالَ، َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ا اْسَتْدَبْرُت َما كَانَ الَْهْدُي إِال ِمْن َمكَّةَ َولَْم َيذْكُْر ِقصَّةَ ُسَراقَةَ، َحدَّثََنا َوْرُد بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد ". ِمْن أَْمرِي َم
انُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْوِليُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ، َعْن َعطَاٍء، َعْن َجابِرٍ، َعنِ النَّبِيِّ الَْبْيُروِتيُّ، َحدَّثََنا َصفَْو

ِه َوَسلََّم َنْحَوُه   .َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ْمرٍو الرََّباِليُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب الَْخِطيُب اَألْهَوازِيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن َع -  ٦٤٥٦

َيا َرُسولَ اللَِّه، : َعْبِد الَْمجِيِد، َحدَّثََنا َرَباُح بن أَبِي َمْعُروٍف، َعْن َعطَاٍء، َعْن َجابِرٍ، أَنَّ ُسَراقَةَ بن َماِلٍك، قَالَ
  ".ِلَألَبِد ال َبلْ:"أَْم ِلَألَبِد؟ قَالَ، الُْعْمَرةُ ِلَعاِمَنا َهذَا 

رِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَت -  ٦٤٥٧
ثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالُوا   َحدَّثََنا حَاِتُم بن: َعِليُّ بن َبْحرٍ، َوُع

رِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجابِرٍ، قَالَإِْسَماِعيلَ اَم ُسَراقَةُ بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ، فَقَالَ: ، َعْن َجْعفَ ُعْمَرُتَنا ِلَعاِمَنا : قَ
َدَخلَِت الُْعْمَرةُ :"َرى، َوقَالََهذَا، أَْم َألَبِد أََبٍد؟ فََشبََّك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََصابَِعُه َواِحَدةً ِفي اُألْخ

  ".ال َبلْ َألَبِد أََبٍد، ِفي الَْحجِّ َمرََّتْينِ 
ٍك   ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ َعْن ُسَراقَةَ بن َماِل

ْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َع -  ٦٤٥٨
ي َوَجِعِه، فَقَالَ ِه َوَسلََّم ِف بن َماِلٍك، أَنَُّه َجاَء النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي أََرأَْيَت الضَّالَّةَ َترُِد َعلَى َحْوضِ إِبِِلي، : َعْن ُسَراقَةَ 

  ".حَارَِّة أَْجٌرَنَعْم، ِفي الْكَبِِد الْ:"َهلْ ِلي أَْجٌر إِنْ َسقَْيُتَها؟ قَالَ
ْعَمشِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا َعطَاُء بن ُمْسِلمٍ، َعنِ اَأل -  ٦٤٥٩

ا قَْد َجفَّ بِِه الْقَلَُم أََنْعَملُ َعلَى ، َيا َرُسولَ اللَِّه : قُلُْت: َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن ُسَراقَةَ بن َماِلٍك، قَالَ َوَجَرْت بِِه ، َم
  ".َوَجَرْت بِِه الَْمقَاِديُر، فَإِنَّ كَال ُمَيسٌَّر، َيا ُسَراقَةُ، اْعَملْ ِلَما َجفَّ بِِه الْقَلَُم :"الَْمقَاِديُر أَْو َألْمرٍ ُمْسَتقَْبلٍ؟ قَالَ

  مَعِليُّ بن َرَباحٍ َعْن ُسَراقَةَ بن َماِلٍك



بِيِه، ثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َعِليِّ بن َرَباحٍ، َعْن أََحدَّ -  ٦٤٦٠
َسلََّم قَالَ بن ُجْعُشمٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو َوأَْهلِ ، بِأَْهلِ الَْجنَِّة َيا ُسَراقَةُ، أَال أُْخبُِرَك :"َعْن ُسَراقَةَ 

  :فَقَالَ"النَّارِ؟

  ".فَكُلُّ َجْعظَرِيٍّ َجوَّاٍظ ُمْسَتكْبِرٍ، َوأَمَّا أَْهلُ الَْجنَِّة فَالضَُّعفَاُء الَْمْغلُوُبونَ، أَمَّا أَْهلُ النَّارِ :"قَالَ. َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه
َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن : قَِطيُّ، َوَجْعفَُر بن أَْحَمَد بن ِسَناٍن الَْواِسِطيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّ -  ٦٤٦١

قَالَ : ِلٍك، قَالَالُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرٍ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُسَراقَةَ بن َما
  ".لَْو كُْنُت آِمًرا أََحًدا أَنْ َيْسُجَد َألَحٍد، َألَمْرُت الَْمْرأَةَ أَنْ َتْسُجَد ِلَزْوجَِها:"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرُسولُ اللَِّه َص

َسى بن َعِليِّ بن َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِسَناٍن الَْعْوِفيُّ، َحدَّثََنا ُمو -  ٦٤٦٢
ثُ بن َسْعٍد، َعْن ُموَسى َرَباحٍ، ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ الَْعْسقَالنِيُّ، َحدَّثََنا اللَّْي

بن َرَباحٍ، ح، َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ب ن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك، َعْن ُموَسى بن بن َعِليِّ 
َسلََّم، قَالَ: َعِليِّ بن َرَباحٍ، قَالَ أَال :"َسِمْعُت أَبِي َيذْكُُر، َعْن ُسَراقَةَ بن َماِلٍك، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  ".َك َمْرُدوَدةٌ إِلَْيَك، لَْيَس لََها كَاِسٌب غَْيُرَكأَُدلَُّك َعلَى أَفَْضلِ الصََّدقَِة؟ اْبَنُت
فَْهٍد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمابِْهَراَم اَألْيذَجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْرُزوقٍ، َحدَّثََنا َشاِهُني بن َحيَّانَ، أَُخو  -  ٦٤٦٣

بِي ُيَحدِّثُ، َعْن ُسَراقَةَ بن َماِلٍك، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسِمْعُت أَ: َحدَّثََنا ُموَسى بن َعِليِّ بن َرَباحٍ، قَالَ
  َوَسلََّم، قَالَ

مِ الصََّدقَِة أَْجًرا ابَْنُتَك :"لَُه   ".َمْرُدوَدةٌ إِلَْيَك، لَْيَس لََها كَاِسٌب غَْيُرَك، أَال أُْخبُِرَك بِأَْعظَمِ الصََّدقَِة؟ إِنَّ ِمْن أَْعظَ
بن َماِلٍك   طَاُوُس َعْن ُسَراقَةَ 

، أَْخَبَرنِي قَ -  ٦٤٦٤ ْيُس بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ
، َيا َرُسولَ اللَِّه، أََنْعَملُ َشْيئًا قَْد فُرِغَ ِمْنُه : قَالَ َسْعٍد، َعْن طَاُوسٍ، َعْن ُسَراقَةَ بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ الُْمْدِلجِيِّ، أَنَُّه

ِه : فَقَالَ". َبلْ ِلَعَملٍ قَْد فُرِغَ ِمْنُه:"أَْم َنْسَتأْنُِف الَْعَملَ؟ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه، فَِفيَم الَْعَملُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم : قَالَ". ٌر لَُه َعَملُُهكُلٌّ ُمَيسَّ:"َوَسلََّم   .اآلنَ الَْجدُّ، اآلنَ الَْجدُّ ، َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َحدَّثََنا رِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُسلَْيَمانَ بن ُيوُسَف الُْعقَْيِليُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َحاِتُم بن ُعَبْيِد اللَِّه النََّم -  ٦٤٦٥

ِه ا َحجَّ،  ُمَعاوَِيةُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الضَّالُّ، َعْن قَْيسِ بن َسْعٍد، َعْن طَاُوسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َوَسلََّم لَمَّ
ا أََتُوا الَْبْيَت أََمَرُهمْ َيا َرُسولَ اللَِّه، افَْعلْ بنا ِفْعلَ قَْومٍ كَ: قَاَم إِلَْيِه ُسَراقَةُ بن َماِلٍك، فَقَالَ ا ُوِلُدوا الَْيْوَم، فَلَمَّ أَنََّم

ي أَْعلَى الَْواِدي، فََخطََبُهْم فَقَالَ َدَخلَِت الُْعْمَرةُ ِفي الَْحجِّ إِلَى َيْومِ :"فَطَافُوا بِالَْبْيِت، َوَبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة، ثُمَّ قَاَم ِف
  ".الِْقَياَمِة
َمَد بن َنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَحدَّثَ -  ٦٤٦٦

  َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي،

بن َماِلِك بن َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َمْيَسَر: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُيوُسَف، قَاال ةَ، َعْن طَاُوسٍ، َعْن ُسَراقَةَ 
ِه َوَسلََّم: ُجْعُشمٍ، قَالَ   ".أَال إِنَّ الُْعْمَرةَ قَْد َدَخلَْت ِفي الَْحجِّ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي



َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا اْبُن : ْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيَّاِن، قَاالَحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ، َوَعْبُد الرَّ -  ٦٤٦٧
، َعْن طَاُوسٍ، َعْن ُسَراقَةَ بن َماِلِك  أَبِي ُعْتَبةَ، َعْن إِْدرِيَس اَألْوِديِّ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َمْيَسَرةَ الزَّرَّاِد، َعْن َعطَاٍء

ِه َوَسلََّم، بِالَْبطَْحاِء، فَقَالَ :بن ُجْعُشمٍ، قَالَ ي الَْحجِّ إِلَى َيْومِ :"َخطََبَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َدَخلِت الُْعْمَرةُ ِف
  ".الِْقَياَمِة

  النَّزَّالُ بن َسْبَرةَ، َعْن ُسَراقَةَ
ثََنا َسِعيُد بن َعْمرٍو اَألْشَعِثيُّ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّ - ٦٤٦٨ -

ِك بن َمْيَسَرةَ، َعنِ النَّزَّالِ بن َسْبَرةَ، َعْن ُسَراقَةَ  بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َيزِيَد اَألْوِديُّ، َعْن َعْبِد الَْمِل
ُتُه َيقُولُأََهلَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: قَالَ َجِميًعا، فََسِمْع ِه َوَسلََّم بَِحجٍَّة َوُعْمَرٍة  َدَخلَِت الُْعْمَرةُ ِفي الَْحجِّ إِلَى :"ى اللَُّه َعلَْي

  ".َيْومِ الِْقَياَمِة
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ، َعْن َعمِِّه ُسَراقَةَ

ثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسَحاَق، َعنِ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْم -  ٦٤٦٩
ِه ُسَراقَةَ بن َماِلٍك، قَالَ   َدَخلُْت: الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ، َعْن َعمِّ

ُه ِفيِه، فََسأَلُْتُه  َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ا َسأَلُْتُه َعْن َشْيٍء إِال أَْخَبَرنِيِه ، َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمَرِضِه الَِّذي قََبَضُه اللَّ فََم
أَْيَت الرَُّجلَ ُيفْرِغُ ِفي أََر: فَكَانَ ِممَّا َسأَلُْتُه َعْنُه أَنْ قُلُْت لَُه: َحتَّى إِنِّي َألذْكُُر َشْيئًا اللَّْيلَةَ ِفيَما أَذْكُُرُه، قَالَ، 

ِه الَْهَملُ ِمَن اِإلبِلِ َوالضَّالَّةُ، أَلَُه أَْجٌر ِفي أَنْ َيْسِقَيَها؟ فَقَالَ   ".لََك ِفي كُلِّ كَبٍِد َحرَّى أَْجٌر:"َحْوَضِه، فََترُِد َعلَْي
ةَ، َحدَّثََنا َخاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسَحاَق، َعنِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّ

ِه : قَالَ، الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َماِلٍك، َعْن ُسَراقَةَ بن َماِلٍك َعمِِّه  َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َر ِمثْلَُهَوَسلََّم ِفي َمَرِضِه الَِّذي قََبَضُه    .اللَُّه ِفيِه فَذَكَ

  كَْعُب بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ، َعْن أَِخيِه ُسَراقَةَ
َيزِيَد،  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن غَاِلبٍ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي ُيوُنُس بن -  ٦٤٧٠

ِد بن إِْسَحاَق ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن َعْن ُمَحمَّ
ٌر إِنْ ، َهلْ لَُه ِفيَها أَْجُسَراقَةَ بن َماِلٍك، أَنَُّه َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الضَّالَِّة َترُِد َعلَى َحْوَضِه

  ".َنَعْم ِفي كُلِّ ذَاِت كَبٍِد َحرَّى أَْجٌر:"أَْشَبَعَها؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َعْبُد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَْخَبَرنِي  -  ٦٤٧١
  بن كَْعبٍ

َجاَءْتَنا ُرُسلُ كُفَّارِ قَُرْيشٍ َيْجَعلُونَ ِفي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :"الُْمدِْلجِيُّ، أَنَّ أََباُه أَْخَبَرُه، أَنَُّه َسِمَع ُسَراقَةَ، َيقُولُ
َسلََّم، َوأَبِي َبكْرٍ، ِدَيةَ كُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما  ا َعلَْيِه َو فََبْيَنا أََنا َجاِلٌس ِفي َمْجِلسٍ ِمْن : أَْو أََسَرُهَما، قَالَ، ِلَمْن قََتلَُهَم

َيا ُسَراقَةُ، إِنِّي َرأَْيُت آنِفًا أَْسوَِدةً بِالسَّاِحلِ، : َمَجاِلسِ قَْوِمي ِمْن بين ُمْدِلجٍ أَقَْبلَ َرُجلٌ ِمْنُهْم َحتَّى قَاَم َعلَْيَنا، فَقَالَ
إِنَُّهْم لَْيُسوا بِهِْم، َولَِكنََّك َرأَْيَت فُالًنا َوفُالًنا : فََعَرفُْت أَنَُّهْم ُهْم، فَقُلُْت: َحمًَّدا وَأَْصحَاَبُه، قَالَ ُسَراقَةُأَُراَها ُم

فَأََمْرُت َجارَِيِتي أَنْ ُتْخرَِج ِلي َحتَّى قُْمُت فََدَخلُْت َبْيِتي، ، ثُمَّ َما لَبِثُْت ِفي الَْمْجِلسِ إِال َساَعةً : اْنطَلَقُوا ُبَغاةً، قَالَ
ٍة َتْحبُِسَها َعلَيَّ، َوأََخذُْت ُرْمِحي  فََخَرْجُت بِِه ِمْن ظَْهرِ الَْبْيِت، فََخطَطُْت بُِرْمِحي ِفي ، فََرِسي، َوِهَي ِمْن َوَراِء أَكََم



ْبُتَها فََرفَْعُتَها ُتقَرُِّب بِي، َحتَّى َرأَْيُت أَْسوَِدَتُهْم، فَلَمَّا َدَنْوُت اَألْرضِ، َوَخفَْضُت َعاِلَيةَ الرُّْمحِ، َحتَّى أََتْيُت فََرِسي فََرِك
ي، فَأَْخَرَجتُ ِمْنُهْم َحْيثُ َيْسَمُعونَ الصَّْوَت َعثََرْت بِي فََرِسي، فََخَرْرُت َعْنَها، فَقُْمُت فَأَْهَوْيُت بَِيِدي إِلَى ِكَناَنِت

َوَعَصْيُت ، أَُضرُُّهْم، أَْم ال؟ فََخَرَج الَِّذي أَكَْرُه، أَنْ ال أَُضرَُّهْم، فََرِكْبُت فََرِسي ، َسْمُت بَِها ِمْنَها اَألْزالَم، فَاْسَتقْ
َو ال  ُه َعلَْيِهاَألْزالَم، فََرفَْعُتَها ُتقَرُِّب بِي ِمْنُهْم أَْيًضا، َحتَّى إِذَا َدَنْوُت َسِمْعُت ِقَراَءةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ َسلََّم َوُه َو

  َيلَْتِفُت، َوأَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ُيكِْثُر

ْت، فَلَْم َتكَْد االلِْتفَاَت، سَاَخْت َيَدا فََرِسي ِفي اَألْرضِ َحتَّى َبلََغِت الرُّكَْبَتْينِ، فََخَرْرُت َعْنَها، فََزَجْرُتَها، فََنَهَض
قُلُْت َألبِي : إِذْ َألثَرِ َيَدْيَها ُعثَانٌ َساِطٌع ِفي السََّماِء ِمَن الدَُّخاِن، قَالَ َمْعَمٌر، ا اْسَتَوْت قَاِئَمةً َتْخُرُج َيَداَها، فَلَمَّ
َو الدَُّخانُ ِمْن غَْيرِ َنارٍ، قَالَ َمْعَمٌر: َما الُْعثَانُ؟ فََسكََت َساَعةً، ثُمَّ قَالَ: َعْمرِو بن الَْعالِء ْهرِيُّ ِفي قَالَ الزُّ: ُه

ْبُت فََرِسي َحتَّى فَاْسَتقَْسْمُت بِاَألْزالمِ، فََخَرَج الَِّذي أَكَْرُه أَنْ ال أَُضرَُّهَما، فََناَدْيُتُهَما بِاَألَماِن، فََوقَفَا، َوَرِك: َحِديِثِه
َعْنُهْم، أَنَُّه َسَيظَْهُر أَْمُر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  جِئَْتُهْم، َوقَْد َوقََع ِفي َنفِْسي ِحَني لَِقيُت ِمْنُهْم َما لَِقيُت ِمَن الَْحْبسِ

َسلََّم، فَقُلُْت لَُه إِنَّ قَْوَمَك َجَعلُوا ِفيَك الدَِّيةَ، َوأَْخَبْرُتُهْم ِمْن أَْخَبارِ َسفَرِِهْم، َوَما ُيرِيُد النَّاُس بِهِْم، : َعلَْيِه َو
َتاَع، فَلَْم َيْرَزُءونِي َشْيئًا، َولَْم َيْسأَلُونِي إِال أَنْ أَْخِف َعنَّا، فََسأَلُْتُه أَنْ َيكُْتَب ِلي ِكَتاَب َوَعَرْضُت َعلَْيهُِم الزَّاَد َوالَْم

  ".فَأََمَر َعاِمَر بن فَُهْيَرةَ، فَكََتَبُه ِلي ِفي ُرقَْعٍة ِمْن أََدمٍ، ثُمَّ َمَضى، ُمَواَدَعٍة، آَمُن بِِه 
حٍ، َعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيَحدَّثََنا َمْس -  ٦٤٧٢

أََباُه َماِلكًا  َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َحدَّثَنِي اْبُن ِشَهابٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ الُْمْدِلجِيُّ، أَنَّ
ِه"أَْخَبَرُه، أَنَّ أََخاُه سَُراقَةَ بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ أَْخَبَرُه، أَنَُّه   لَمَّا َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

فََبْيَنَما أََنا َجاِلٌس ِفي َناِدي : َناقٍَة، قَالََوَسلََّم، ِمْن َمكَّةَ ُمَهاجًِرا إِلَى الَْمِديَنِة َجَعلَْت قَُرْيٌش ِلَمْن َردَُّه َعلَْيهِْم ِمائَةَ 
فَأَْوَمأَُت إِلَْيِه، : َواللَِّه لَقَْد َرأَْيُت َركََبةً ثَالثَةً َمرُّوا َعلَيَّ آنِفًا، إِنِّي َألظُنُُّه ُمَحمًَّدا، قَالَ: قَْوِمي َجاَء َرُجلٌ ِمنَّا، فَقَالَ

فَأََمْرُت ، لََعلَُّه، ثُمَّ َسكََت، فََمكَثُْت قَِليال، َوقُْمُت : قَالَ. بنو فُالٍن َيتَّبُِعونَ َضالَّةً لَُهْم إِنََّما ُهْم: أَِن اْسكُْت، َوقُلُْت
ثُمَّ قِْسُم بَِها، بِفََرِسي، فَِقيَد إِلَى َبطْنِ الَْواِدي، فَأَْخَرَجُت ِسالِحي ِمْن َوَراِء ُحْجَرِتي، ثُمَّ أََخذُْت ِقَداِحي الَِّتي أَْسَت

فََخَرَج الَِّذي أَكَْرُه ال َيُضرُُّه، َوكُْنُت أَْرُجو أَنْ أَُردَُّه، : لَبِْسُت ْألَمِتي، ثُمَّ أَخَْرْجُت ِقَداِحي، فَاْسَتقَْسْمُت بَِها، َوقَالَ
ا فََرِسي َيْشَتدُّ بِي َعثَ، فَآُخذَ الِْمائَةَ النَّاقَةَ، فََرِكْبُت َعلَى أَثَرِِهْم  َر، فََسقَطُْت َعْنُه، فَأَْخَرَجُت ِقَداِحي، فََبْيَنَم

فَلَمَّا َبَدا ِلَي الْقَْوُم، فََنظَْرُت إِلَْيهِْم ، فَاْسَتقَْسْمُت فََخَرَج السَّْهُم الَِّذي أَكَْرُه ال َيضُرُُّه، فَأََبْيُت إِال أَنْ أَتَّبَِعُه، فََرِكْبُتُه 
اَألْرضِ، فََسقَطُْت، فَاْسَتْخَرَج َيَدُه، َوأَْتَبَعَها ُدَخانٌ ِمثْلُ الُْعثَاِن، فََعَرفُْت أَنَُّه قَْد  َعثََر بِي فََرِسي، َوذََهَبْت َيَداُه ِفي

. كَْرُهوَنُهَوال َيْبَدُؤكُْم ِمنِّي َشْيٌء َت، فََواللَِّه إِنِّي ال أَرِيُبكُْم ، أَْنِظُرونِي : َوأَنَُّه ظَاِهٌر، فََناَدْيُتُهْم، فَقُلُْت، ُمنَِع ِمنِّي 
اكُْتْب ِلي ِكَتاًبا َبْينِي َوَبْيَنَك آَيةً، : فَقُلُْت"َماذَا َيْبَتِغي؟: قُلْ لَُه:"فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  فَكََتَب ِلي،: ، قَالَ"اكُْتْب َيا أََبا َبكْر:"قَالَ

ا كَانَ ، تُّ ثُمَّ أَلْقَاَها إِلَيَّ، فََرَجْعُت، فََسكَ َحتَّى إِذَا فََتَح اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه َمكَّةَ، َوفََرغَ ِمْن ، فَلَْم أَذْكُْر َشْيئًا ِممَّ
َي الِْكَتاُب الَِّذي كََتَب ِلي  ِه َوَسلََّم، َوَمِع ا : قَالَ، أَْهلِ ُحَنْينٍ، َخَرْجُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي أََنا َعاِمٌد فََبْيَنَم

ْي كَِتيَبٍة ِمْن كََتاِئبِ اَألْنَصارِ، فَطَِفقُوا َيقَْرُعونِي بِالرَِّماحِ، َوَيقُولُونَ، لَُه  إِلَْيَك إِلَْيَك، َحتَّى إِذَا : َدَخلُْت َبْيَن ظَْهَر



إِلَى َساقَْيِه ِفي غَْرزِِه كَأَنََّها ُجمَّاَرةٌ، فََدفَْعُت َيِدي  َدَنْوُت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َناقَِتِه أَْنظُُر
َسلََّم: بِالِْكتَابِ، فَقُلُْت . َيْوُم َوفَاٍء َوبِرٍّ، اْدُنْه: َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَا ِكَتاُبَك، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  ".فَأَْسلَْمُت
ُت َشْيئًا إِال قَْد قُثُمَّ َتذَ -  ٦٤٧٣ ِه َوَسلََّم، فََما ذَكَْر ُه َعلَْي َيا : لُْتكَّْرُت َشْيئًا أَسْأَلُ َعْنُه َعْنُه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َرُسولَ اللَِّه، الضَّالَّةُ َتْغَشى ِحيَاَضَنا قَْد َمْألُتَها ِإلبِِلي، َهلْ ِلي ِمْن أَْجرٍ أَنْ أَْسِقَيَها؟ فَقَالَ 
ِه َوَسلََّم َصَدقَِتي"َنَعْم، ِفي كُلِّ ذَاِت كَبٍِد َحرَّى أَْجٌر:"َوَسلََّم   .، فَاْنَصَرفُْت، فَُسقُْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َبْيُد اللَِّه بن َسْعٍد، َحدَّثََنا َعمِّي، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َصاِلحِ بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُع -  ٦٤٧٤

أَنَّ سَُراقَةَ بن  كَْيَسانَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ الُْمْدِلجِيُّ، أَنَّ أََباُه أَْخَبَرُه،
  مَّا َخَرَج َرُسولُلَ:"َماِلٍك، أَْخَبَرُه أَنَُّه

ِه َوَسلََّم، ِمْن َمكَّةَ ُمَهاجًِرا إِلَى الَْمِديَنِة، َجَعلَْت قَُرْيٌش ِلَمْن َردَُّه ِمائَ ةَ َناقٍَة، فََبْيَنا أََنا َجاِلٌس ِفي اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه  َواللَِّه لَقَْد َرأَْيُت: َناِدي قَْوِمي، إِذْ أَقَْبلَ َرُجلٌ، فَقَالَ َركََبةً ثَالثَةً َمرُّوا َعلَيَّ آنِفًا، إِنِّي َألَراُه ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْي

إِنََّما ُهْم بنو فُالٍن َيْبُغونَ َضالَّةً لَُهْم، فَلَبِثُْت قَِليال، ثُمَّ قُْمُت، فََدَخلُْت، ، فَأَْوَمأُْت إِلَْيِه، أَِن اْسكُْت : َوَسلََّم، قَالَ
َتقِْسُم ُت بِفََرِسي فَِقيَد إِلَى َبطْنِ الَْواِدي، َوأَْخَرَجُت ِسالِحي ِمْن َوَراِء ُحْجَرِتي، ثُمَّ أََخذُْت ِقَداِحي الَِّذي أَْسفَأََمْر

َوكُْنُت : رَُّه، قَالَبَِها، َولَبِْسُت ْألَمِتي، ثُمَّ أَْخَرْجُت ِقَداِحي، فَاْسَتقَْسْمُت، فََخَرَج السَّْهُم الَِّذي أَكَْرُه أَنْ ال أَُض
َسقَطُْت َعْنُه، فَأَْخَرْجُت أَْرُجو أَنْ أَُردَُّه، فَآُخذَ الِْمائَةَ النَّاقَةَ، فََرِكْبُت َعلَى أَثَرِِه، فََبْيَنَما فََرِسي َيْشَتدُّ بِي َعثََر، فَ

ُه، فَأََبْيُت إِال أَنْ أَْتَبَعُه، فََرِكْبُت فََرِسي، فَلَمَّا َبَدا ِلَي ِقَداِحي فَاْسَتقَْسْمُت بَِها، فََخَرَج السَّْهُم الَِّذي أَكَْرُه، ال أَُضرُّ
ِه، فَاتََّبَعُهَما ُدَخانٌ الْقَْوُم فََنظَْرُت إِلَْيهِْم، َعثََر بِي فََرِسي، َوذََهَبْت َيَداُه ِفي اَألْرضِ، َوَسقَطُْت َعْنُه، فَاْسَتْخَرَج َيَدْي

أَْنِظُرونِي، فََواللَِّه ال آذَْيُتكُْم َوال َيأِْتيكُْم ِمنِّي : ُت أَنْ قَْد ُمنَِع ِمنِّي، َوأَنَُّه ظَاِهٌر، فََناَدْيُتُهْم، فَقُلُْتِمثْلُ الَْعَصا، فََعَرفْ
ِه َوَسلََّم . َتاًبا َيكُونُ َبْينِي َوَبْيَنَك آَيةًاكُْتْب ِلي ِك: َماذَا َتْبِغي؟ قُلُْت: َشْيٌء َتكَْرُهوَنُه، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .اكُْتْب لَُه َيا أََبا َبكْر: قَالَ

زَّ : فَكََتَب ِلي ِكَتاًبا، ثُمَّ أَلْقَاُه إِلَيَّ، قَالَ: قَالَ ا كَانَ، َحتَّى إِذَا فََتَح اللَُّه َع فََرَجْعُت، فََسكَتُّ، فَلَْم أَذْكُْر َشْيئًا ِممَّ
َم َمكَّةَ، َوفََرغَ ِمْن ُحَنْينٍ َخَرْجُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَوَجلَّ َعلَى َرُسوِل َسلََّم ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

بِ اَألْنَصارِ، فََجَعلُوا َأللْقَاُه، َوَمِعَي الِْكَتاُب الَِّذي كََتَب ِلي، فََبْيَنَما أََنا َعاِمٌد لَُه َدَخلُْت َبْيَن كَِتيَبٍة ِمْن كََتاِئ
ِه أَْنظُُر : َيقَْرُعونِي بِالرَِّماحِ، َوَيقُولُونَ َم َوُهَو َعلَى َناقَِت إِلَْيَك إِلَْيَك، حَتَّى َدَنْوُت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَا ِكَتاُبَك، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه : بِالِْكَتابِ، َوقُلُْت إِلَى َساِقِه ِفي غَْرزِِه كَأَنََّها ُجمَّاَرةٌ، فََرفَْعُت َيِدي
ِه َوَسلََّم   ".َيْوُم َوفَاٍء َوبِرٍّ، فَأَْسلَْمُت، َوُسقُْت إِلَْيِه َصَدقَةَ َماِلي: َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  َعطَاُء بن أَبِي َرَباحٍ َعْن ُسَراقَةَ بن َماِلٍك
بِي َعُروَبةَ، دَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أََح -  ٦٤٧٥

ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َتَمتََّع َرُس:"َعْن َماِلِك بن ِديَنارٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن ُسَراقَةَ بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ، قَالَ
َسلََّم    ".ِلَألَبِد: أَْو ِهَي ِلَألَبِد؟ قَالَ، َيا َرُسولَ اللَِّه، أَِهَي لََنا : َوَتَمتَّْعَنا َمَعُه، فَِقيلَ، َعلَْيِه َو

  َعْن ُسَراقَةَ بن َماِلٍك، َرُجلٌ غَْيُر ُمَسمى 



َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ بن َصاِلحٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ،  -  ٦٤٧٦
  َزَعَم أَنَّ َرُجال، َحدَّثَُه ِمْن

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َجاَء ُسَراقَةُ بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ ِمْن ِعْنِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّ:"َسِمْعُت أَبِي، َيقُولُ: بين ُمْدِلجٍ، قَالَ
َسلََّم كَذَا َوكَذَا، فَقَالَ َرُجلٌ كَالُْمْسَتْهزِئِ: فَقَالَ أََما َعلََّمكُْم كَْيَف َتْخُرونَ؟ : َعلََّمَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  ".َعلَى الُْيْسَرى، َوأَنْ َنْنِصَب الُْيْمَنى َبلَى، َوالَِّذي َبَعثَُه بِالَْحقِّ، أََمَرَنا أَنْ َنَتَوكَّلَ: قَالَ

رِو بن َعِطيَّةَ بن َخْنَساَء اَألْنَصارِيُّ اْسُتشْهَِد َيْوَم ُمْؤَتةَ   ُسَراقَةُ بن َعْم
أَبِي اَألْسَوِد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن  -  ٦٤٧٧

ن اْسُتْشهَِد َيْوَم ُمْؤَتةَ ِمَن الُْمْسِلِمَني، ثُمَّ ِمَن اَألْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين النَّجَّارِ، ثُمَّ ِمْن بين َمازِِن ب"ُعْرَوةَ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ
بن َعِطيَّةَ بن َخْنَساَء   ".النَّجَّارِ، ُسَراقَةُ بن َعْمرِو 

  لُْحَبابِ اَألْنَصارِيُُّسَراقَةُ بن ا
، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد -  ٦٤٧٨

َسلََّم ِمَن اَألْنَصارِ، ِمْن بين َعْمرِو بن اْسُتْشهَِد َيْوَم َخْيَبَر َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ"ُعْرَوةَ، ِفي َتْسِمَيِة َمنِ ُه َعلَْيِه َو
  ".َعْوٍف، ثُمَّ ِمْن بين الَْعْجالِن، ُسَراقَةُ بن الُْحَبابِ

ِد بن إِْسَحاَق، َحَحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُم -  ٦٤٧٩ مَّ
ِه َوَسلََّم، ِمَن اَألْنَصارِ، ُسَراقَةُ بن الُْحبَابِ"ِفي َتْسِمَيِة َمنِ بن  اْسُتْشهَِد َيْومِ َخْيَبَر َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".َعِديِّ بن الَْعْجالِن
٦٤٨٠  -  

ْيَمانَ اَألْصَب َهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَ
، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، ِفي َتْسِمَيٍة َمنِ ِه َوَسلََّم َيْوَم َخْيَبَر ِمَن "ُموَسى بن ُعقَْبةَ اْسُتْشهَِد َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .، َهكَذَا قَالَ اْبُن ِشَهابٍ"ارِ، ثُمَّ ِمْن بين الَْعْجالِن، ُمرَّةُ بن ُسَراقَةَ بن ُحَبابٍاَألْنَص
  َمنِ اْسُمُه َسَواٌء

  َسَواٌء َوَحبَّةُ اْبَنا َخاِلٍد الَْعامِرِيَّاِن
  قَالَُه َشَباٌب الُْعْصفُرِيُّ. ِمْن بين َعْمرِو بن َعاِمرِ بن َربِيَعةَ بن َعاِمرٍ

، َحدَّثََنا الْعَبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، َحدَّثََنا َجرِيُر بن َحازِمٍ، َعنِ اَأل -  ٦٤٨١ ْعَمشِ
ِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَعاِلُج َدَخلَْنا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعْن َسالمٍ أَبِي ُشَرْحبِيلَ، َعْن َحبَّةَ، َوَسَواٍء ابين خالد، قَاال ْي

َما َتَهْزَهَزْت ُرُءوُسكَُما، فَإِنَّ اِإلْنَسانَ َتِلُدُه أُمُُّه أَْحَمَر لَْيَس َعلَْيِه ِقْشٌر، ، ال َتْيأََسا ِمَن الرِّْزقِ :"َشْيئًا، فَأَْعَياُه، فَقَالَ
  ".ثُمَّ َيْرُزقُُه اللَُّه

ثََنا، أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َسالمِ بن ُشَرْحبِيلَ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ َحدَّ
ِه َوَسلََّم، فَذَكََر ِمثْلَُه: َحبَّةَ، َوَسَواٍء ابين خالد، قَاال   .َدَخلَْنا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

 ُد بن إِْسحَاَق بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َسالمٍ أَبِيَحدَّثََنا ُمَحمَّ



َر ِمثْلَُه: ُشَرْحبِيلَ، َعْن َسَواِء بن َخاِلٍد، قَالَ ِه َوَسلََّم، فَذَكَ   .َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  َمنِ

  اْسُمُه َسْخَبَرةُ َسْخَبَرةُ اَألْزِديُّ
يُّ، َعْن زَِياِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمَعلَّى الرَّازِ -  ٦٤٨٢

َمْن أُْعِطَي فََشكََر، واْبُتِلَي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َخْيثََمةَ، َعْن أَبِي َداُوَد، َعْن َسْخَبَرةَ، قَالَ
َغفََر ظُِلَم فَ أُولَِئَك لَُهُم اَألْمُن َوُهْم :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َمالَُه؟ قَالَ: ، ثُمَّ َسكََت، فَقَالُوا"فََصَبَر، َوظَلََم فَاْسَتْغفََر، َو

  ".ُمْهَتُدونَ
مٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُربَْيٌح أَُبو غَسَّانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمَعلَّى، ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْ َعْن زَِياِد بن َخْيثََمةَ

ِه َوَسلََّم ِمثْلَُهأَبِي َداُوَد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسْخَبَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع   .لَْي
اِد بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعلًّى، َعْن زَِي -  ٦٤٨٣

َو َجاِلٌس، َوُهَو َمرَّ َرُجالِن َعلَى َرُسولِ اللَّ: َخْيثََمةَ، َعْن أَبِي َداُوَد، َعْن َسْخَبَرةَ، قَالَ َم َوُه ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ُه أَْصَحاُبُه، قَاَما، "اْجِلَسا فَإِنَّكَُما َعلَى َخْيرٍ:"ُيذَكُِّر، فَقَالَ ِه َوَسلََّم، َوَتفَرََّق َعْن اَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ، فَلَمَّا قَ

َما ِمْن َعْبٍد :"أَْم ِللنَّاسِ َعامَّةً؟ قَالَ، أَلََنا َخاصَّةً "اْجِلَسا، فَإِنَّكَُما َعلَى َخْيرٍ:"نََّك قُلَْت لََناَيا َرُسولَ اللَِّه، إِ: فَقَاال
ا َتقَدََّم   ".َيطْلُُب الِْعلَْم، إِال كَانَ كَفَّاَرةَ َم

مٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُربَْيٌح أَ   ُبو غَسَّانَ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمَعلَّى، َعْنَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْ

كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : زَِياِد بن َخْيثََمةَ، َعْن أَبِي َداُوَد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسْخَبَرةَ، َعْن َسْخَبَرةَ، قَالَ
َو ُيذَكِّ َسلََّماللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُه رَّ َرُجالِن، فَقَالَ لَُهَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو   .، فَذَكََر َنْحَوُه"اْجِلَسا:"ُر، فََم

  َمنِ اْسُمُه السَّاِئُب
  السَّاِئُب بن أَبِي السَّاِئبِ الَْمْخُزوِميُّ، َواْسُم أَبِي السَّاِئبِ ُنَمْيلَةُ

  ِمْن أَْخَبارِِه
دُِّب، َعنِ ثََنا الَْحَسُن بن َعلَوِيَّةَ الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن ُموَسى الُْخُتلِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ الُْمَؤَحدَّ -  ٦٤٨٤

فَذََهْبُت بِِه، فَلَقَْد  َبَعثَ َمِعي أَْهِلي قََدَح لََبنٍ وُزْبٍد إِلَى آِلَهِتهِْم،:"اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َحدَّثَنِي َمْوالَي، قَالَ
ُه َشْيئًا، فََوَضْعُتُه، إِذْ َجاَء كَلٌْب، فََشرَِب اللََّبَن، َوأَكَلَ الزُّْبَد، َوَبالَ َعلَى الصَّ   ".َنمِِخفُْت أَنْ آكُلَ ِمْن

  َما أَْسَنَد السَّاِئُب
ثَْمانَ بن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمُر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن  -  ٦٤٨٥ َبكَّارٍ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُع

ِه  َوَسلََّم قَْبلَ اِإلْسالمِ َخْيثَمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ السَّاِئبِ بن أَبِي السَّاِئبِ، أَنَُّه كَانَ ُيَشارُِك َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َمْرَحًبا بِأَِخي، َوَشرِيِكي ال ُيدَارِي َوال ُيَمارِي، َيا َساِئُب، قَْد كُْنَت :"ْوُم الْفَْتحِ أََتاُه، فَقَالَِفي التَِّجارَِة، فَلَمَّا كَانَ َي

  .َوكَانَ ذَا َسلٍَف َوِصلٍَة". َتْعَملُ أَْعَماال ِفي الَْجاِهِليَِّة ال ُتَتقَبَّلُ ِمْنَك، َوِهَي الَْيْوَم ُتَتقَبَّلُ ِمْنَك
  ،ثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيَُّحدَّ -  ٦٤٨٦



َم بن ُمَهاجِرٍ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن إِْبَراِهي: َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
ِه َوَسلََّم كُْنَت َشرِيِكي ِفي الَْجاِهِليَِّة، :"ُمَجاِهٍد، َعْن قَاِئِد السَّاِئبِ، َعنِ السَّاِئبِ، أَنَُّه قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".ال ُتَدارِي َوال ُتَمارِي، فَكُْنَت َخْيَر َشرِيٍك 
الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُسفَْيانَ بن َسِعيٍد الثَّْورِيِّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن  -  ٦٤٨٧

ِه أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ:"إِْبَراهِيُم بن الُْمَهاجِرِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن قَاِئِد السَّاِئبِ، َعنِ السَّاِئبِ، قَالَ ْي
َصَدقَْت : قَالَ". أََنا أَْعلَُمكُْم بِِه:"َوَسلََّم، فََجَعلُوا ُيثُْنونَ َعلَيَّ َوَيذْكُُرونِي، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".بِأَبِي َوأُمِّي، كُْنَت َشرِيِكي، فَنِْعَم الشَّرِيُك، كُْنَت ال ُتَدارِي َوال ُتَمارِي
ن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َعِديٍّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ب -  ٦٤٨٨

َهاجِرٍ، َعْن ُمَجاِهٍد َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن إِْبَراِهيَم بن ُم: إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
  ".اْشَرُبوا ِمْن ِسقَاَيِة الَْعبَّاسِ، فَإِنَُّه ِمَن السُّنَِّة:"َمْولَى السَّاِئبِ، َعنِ السَّاِئبِ أَنَُّه كَانَ، َيقُولُ

  السَّاِئُب بن َخبَّابٍ
  ْمسِ بن َعْبِد َمَناٍفَمْولَى فَاِطَمةَ بنِت الَْوِليِد بن ُعْتَبةَ بن َربِيَعةَ بن َربِيَعةَ بن َعْبِد َش

قَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلَ، َحدَّثَنِي الَْهْيثَُم بن َخارَِجةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحا -  ٦٤٨٩
  التُّْسَترِيُّ، َحدَّثَنَا

َنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن َحدَّثَ: َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َوُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالُوا
، قَالَ : ِممَّ ذَِلَك َرِحَمَك اللَُّه، قَالَ: َرأَْيُت السَّاِئَب بن َخبَّابٍ َيُشمُّ ثَْوَبُه، فَقُلُْت لَُه: ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء

َسلََّم َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َص   ".أَْو َسَماعٍ، ال ُوُضوَء إِال ِمْن رِيحٍ :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  السَّاِئُب بن َخالٍد الُْجهَنِيُّ

: الُوا، قََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َوُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ -  ٦٤٩٠
َعْن أَبِيِه السَّاِئبِ، أَنّ  َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا قََتاَدةُ، َحدَّثَنِي أَبِي َخالٌد الُْجَهنِيُّ،

ِه َوَسلََّم، قَالَ   ".َيَتَمسَّْح بِثَالثَِة أَْحجَارٍإِذَا َدَخلَ أََحُدكُُم الَْخالَء، فَلْ:"النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
بِي، َعْن َيْحَيى بن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيزِيَد بن ِسَناٍن الرََّهاوِيُّ، َحدَّثََنا أَ

  .كَِثريٍ، َعنِ اْبنِ َخالٍد، َعْن أَبِيِه، بِِمثِْلِه
  َخالِد بن ُسَوْيِد بن ثَْعلََبةَ اَألْنَصارِيُّالسَّاِئُب بن 

َسِمْعُت : قَالََحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ،  -  ٦٤٩١
، َيذْكُُر أَ ةَ بن أَبِي َوقَّاصٍ نَّ َخالَد بن السَّاِئبِ َحدَّثَُه، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َحفَْص بن َهاِشمِ بن ُعْتَب

َسلََّم   ".كَانَ إِذَا َدَعا، َرفََع َراَحَتْيِه إِلَى َوْجهِِه"َعلَْيِه َو
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، -  ٦٤٩٢

بن َعْبِد الرَّْحَمنِ  َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرِ بن َحْزمٍ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َبكْرِ: قَاال
َسلََّم، قَالَبن الَْحارِِث، َعْن َخالِد بن السَّاِئبِ اَألْنصَارِيِّ، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع أََتانِي :"لَْيِه َو
: َوقَالَ، أَْو بِاِإلْهاللِ ، ِة جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، فَأََمَرنِي أَنْ آُمَر أَْصَحابِي، أَْو َمْن َمِعَي، أَنْ َيْرفَُعوا أَْصَواَتُهْم بِالتَّلْبَِي



  ".إِنََّها ِمْن ِشَعارِ الَْحجِّ
ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرِ بن َحدَّثََنا بِْشُر بن  -  ٦٤٩٣

بِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ، َعْن َخالِد بن السَّاِئ
ِه َوَسلََّم: السَّاِئبِ بن َخالٍد، قَالَ أَبِيِه ُمْر : فَقَالَ، أََتانِي جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

اْبُن ُجَرْيجٍ كََتَمنِي َحِديثًا،  َوكَانَ: قَالَ ُسفَْيانُ". أَْصحَاَبَك أَنْ َيْرفَُعوا أَْصوَاَتُهْم بِاإلِْهاللِ، فَإِنَُّه ِمْن ِشَعارِ الَْحجَّ
ا قَِدَم َعلَْيَنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، لَْم أُْخبِْرُه، فَلَمَّا َخَرَج إِلَى الَْمِديَنِة َحدَّثُْتُه بِِه َيا أَْعَوُر، ُتَخبُِّؤ َعنَّا : ، فَقَالَ ِليفَلَمَّ

َنا بَِها، ال أَْروِيِه َعْنَك، فَكََتَب إِلَى َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، فَكََتَب إِلَْيِه بِِه َعْبُد اَألَحاِديثَ، فَإِذَا ذََهَب أَْهلَُها أَْخَبْرَت
  .اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َوكَانَ اْبُن ُجَرْيجٍ ُيَحدِّثُ بِِه ِفي كُُتبِِه، كََتَب إِلَيَّ َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ

  قَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى،َحدَّثََنا الِْم -  ٦٤٩٤

ِك بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن َخ الِد بن السَّاِئبِ بن َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن َعْبِد الَْمِل
ُمْر أَْصَحاَبَك : أََتانِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَ:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُسَوْيٍد األَْنَصارِيِّ، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّ
  ".بِالتَّلْبَِيِة: أَنْ َيْرفَُعوا أَْصَواَتُهْم بِاِإلْهاللِ، أَْو قَالَ

كََتَب : َنا َسعِيُد بن َساِلمٍ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ، قَالََحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثَ -  ٦٤٩٥
، َيقُولُ َحدَّثَنِي َعْبُد الَْمِلِك بن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ : إِلَيَّ َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرِ بن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ

اِئبِ بن َخالِد بن ُسَوْيٍد اَألْنَصارِيُّ، َعْن أَبِيِه السَّاِئبِ بن َخالٍد، أَنَُّه َسِمَع بن الَْحارِِث، أَنَُّه َحدَّثَُه َخالُد بن السَّ
ُمْر أَْصَحاَبَك أَنْ َيْرفَُعوا أَْصَواتَُهْم : أََتانِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه الَسالَم، فَقَالَ:"َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  أَْو َعْبُد الَْمِلِك ِفي اِإلْهاللِ َوالتَّلْبَِيِة؟، َوَهلَّ أََنا ، ال أَْدرِي أَيَُّنا ". بَِيِة أَوِ اِإلْهاللِبِالتَّلْ
بن ُعثَْمانَ،  ْن َربِيَعةََحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماِعيلَ، َع
ِه َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْفَْضلِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن َخالِد بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ  َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َوَسلََّم ِمثْلَُه
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : شِّيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َوأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَ -  ٦٤٩٦

  َسلََمةَ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد،

اِء بن َيَسارٍ، َعنِ اْبنِ َخالٍد، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس ْسِلمِ بن أَبِي َمْرَيَم، َعْن َعطَ َمْن :"لََّم، قَالََعْن ُم
ِه لَْعَنةُ اللَِّه، َوالَْمالِئكَِة، َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني، ال ُيقَْب   ".لُ ِمْنُه َصْرٌف َوال َعْدلٌأََخاَف أَْهلَ الَْمِديَنِة أََخافَُه اللَُّه، َوَعلَْي

َعزِيزِ بن أَبِي حَازِمٍ، َحدَّثَنِي يَزِيُد بن َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْ -  ٦٤٩٧
اِء بن َيَسارٍ، َعنِ السَّاِئبِ بن َخال ٍد، أَنّ َرُسولَ َعْبِد اللَِّه بن أَُساَمةَ بن الَْهاِد، َعْن أَبِي َبكْرِ بن الُْمْنكَِدرِ، َعْن َعطَ

ِه َوَسلََّم، قَالَ   ".ْهلَ الَْمِديَنِة فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه، َوالَْمالِئكَِة، َوالنَّاسِ أَْجَمِعَنيَمْن أََخاَف أَ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
رٍو الُْعكَْبرِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ، َحدَّثَنِي يَزِيُد َي ْعنِي اْبَن الَْهاِد، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْم

ِه  بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َصْعَصَعةَ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعنِ السَّاِئبِ بن َخالٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّهاللَِّه  َعلَْي
  .َوَسلََّم ِمثْلَُه

إِْسَماِعيلُ بن َجْعفَرٍ، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ،  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِبَْراِهيَم اَألْزَرُق، َحدَّثََنا



بن َيَسارٍ، َعنِ السَّاِئبِ بن َخالٍد، َعنِ النَّ بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َصْعَصَعةَ، َعْن َعطَاِء 
َسلََّم ِمثْلَُه   .َعلَْيِه َو

رٍ و، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو َضْمَرةَ أََنُس بن ِعَياضٍ، َحدَّثَنِي يَزِيُد بن ُخَصْيفَةَ، َعْن َعطَاِء َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْم
  بن َيَسارٍ، َعنِ السَّاِئبِ بن َخالٍد، َعنِ

ِه َوَسلََّم ِمثْلَُه   .النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْبِد اللَِّه : ن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ب -  ٦٤٩٨

اِء بن َي: الزُّبَْيِديُّ، َحدَّثَْتَنا َعاِئَشةُ بنُت الُْمْنِذرِ، قَالَْت َسارٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن َعطَ
اللَُّهمَّ َمْن ظَلََم أَْهلَ الَْمِديَنِة َوأََخافَُهْم، :"َعنِ السَّاِئبِ بن َخالٍد، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ

  ".لُ اللَُّه ِمْنُه َصْرفًا َوال َعْدالَوَعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه، َوالَْمالِئكَِة، َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني، ال َيقَْب، فَأَِخفُْهْم 
رِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَت -  ٦٤٩٩

بِ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن ِديَنارٍ، َعْن َخاِلِد َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحَبا: ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
َسلََّم: بن َخالِد بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ َمْن أََخاَف أَْهلَ الَْمِديَنِة :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

، َولَْم َيقَْبلْ ِمْنُه َصْرفًا َوال َعْدال أََخافَُه اللَُّه   ".َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة، َولََعَنُه، َوغَِضَب َعلَْيِه
ن َواِضحٍ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ َيْحَيى ب -  ٦٥٠٠

ِه بن َحْنطَبٍ، َعْن َح إِْبَراِهيَم بن َخالِد دَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي لَبِيٍد، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَّ
ِه   بن ُسَوْيٍد، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

: التَّلْبَِيةَ، َوالثَّجِّ: َيْعنِي بِالَْعجِّ". َيا ُمَحمَُّد، كُْن َعجَّاًجا ثَجَّاًجا: لَْيِه الَسالَم، فَقَالََجاَء جِْبرِيلُ َع:"َوَسلََّم، قَالَ
  .الدَِّماَء
ى التَّْيِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُموَس -  ٦٥٠١

ِد بن كَْعبٍ الْقَُرِظيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن ُسَوْيٍد، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد، َعْن ُمَحمَّ
  ".ُه بِِه أَْجًراَما ِمْن َشْيٍء ُيِصيُب َزْرَع أََحدِكُْم ِمَن الَْعَواِفي، إِال كََتَب اللَُّه لَ:"قَالَ

  السَّاِئُب بن َيزِيَد الِْكْنِديُّ اْبُن أُْخِت النَِّمرِ بن قَاِسٍط
ِه بن ُنَمْيرٍ، قَالَ -  ٦٥٠٢ َماَت السَّاِئُب بن َيزِيَد َسَنةَ إِْحَدى :"َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَّ

  ".فَِّي َسَنةَ اثَْنَتْينِ َوثََمانَِنيُتُو: َوِتْسِعَني، َوُيقَالُ
  َما أَْسَنَد السَّاِئُب بن َيزِيَد

  َيزِيُد بن السَّاِئبِ بن َيزِيَد َعْن أَبِيِه
َيزِيَد  بنَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه  -  ٦٥٠٣

ال َيأُْخذْ أََحُدكُْم َمَتاَع َصاِحبِِه :"بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ".الِعًبا َجادا، َوإِذَا أََخذَ أََحُدكُْم َعَصا َصاِحبِِه، فَلَْيُردََّها إِلَْيِه

  رِيُّ َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَدالزُّْه



َحمَُّد بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َخاِلٍد الذََّهبِيُّ، َحدَّثََنا ُم -  ٦٥٠٤
  ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّهَما كَانَ ِلَر:"إِْسحَاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، قَالَ

َسلََّم إِال ُمَؤذِّنٌ َواِحٌد، لَْم َيكُْن ُيَؤذِّنُ لَُه غَْيُرُه، فَكَانُ إِذَا َجلََس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا ِه َوَسلََّم َعلَى َعلَْيِه َو للَُّه َعلَْي
ا َنَزلَ أَقَاَم الصَّالةَ، ثُمَّ كَانَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه الِْمْنَبرِ َيْوَم الُْجُمَعِة، أَذَّنَ َعلَى َبابِ الَْمْسجِِد، فَإِذَ

فَأََمَر بِالنَِّداِء اَألوَّلِ ، كَذَِلَك، ثُمَّ كَانَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه كَذَِلَك، َحتَّى إِذَا كَانَ ُعثَْمانُ كَثَُر النَّاُس 
ثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َعلَى : لَُه ُيقَالُ لََها بِالسُّوقِ َعلَى َدارٍ الزَّْوَراُء، فَكَانَ ُيَؤذَّنُ لَُه َعلَْيَها، فَإِذَا َجلََس ُع

  ".الِْمْنَبرِ أَذَّنَ ُمَؤذُِّنُه اَألوَّلُ، فَإِذَا َنَزلَ أَقَاَم الصَّالةَ
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، -  ٦٥٠٥

َعنِ النَّبِيِّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد : الضَّرِيُر، قَاال
ِه َوَسلََّم أَنَُّه َصلَّى َسلََّم َعلَى الِْمْنَبرِ أَذَّنَ، فَإِذَ"اللَُّه َعلَْي ذِّنٌ، َوكَانَ إِذَا قََعَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو ا كَانَ لَُه ُمَؤ

َمَن  ْيِه َوَسلََّم، وَز ا َنَزلَ أَقَاَم، فَكَانَ ذَِلَك َزَمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ أَبِي َبكْرٍ، َوُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، فَلَمَّ
انُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه فََشا النَّاُس َوكَثُُروا، فَأََمَر ُمَؤذًِّنا، فَأَذَّنَ بِالزَّْوَراِء قَْبلَ ُيْعِلُم النَّاَس أَنَّ ،  ُخُروجِِه كَانَ ُعثَْم

  ."الُْجُمَعةَ قَْد َحَضَرْت
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي إِْبَراِهيُم بن أَبِي -  ٦٥٠٦

كَانَ :"َد، قَالَاللَّْيِث، َحدَّثََنا اَألْشَجِعيُّ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِي
َسلََّم ْوَم الُْجُمَعِة َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذَا قََعَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه اَألذَانُ اَألوَّلُ َي َعلَْيِه َو

ِه َوَس َمَن أَبِي َبكْرٍ، َوُعَمَرَرِضَي اللَُّه َعلَى الِْمْنَبرِ أَذَّنَ، فَإِذَا َنَزلَ أَقَاَم، فَكَانَ ذَِلَك َزَمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي لََّم، وَز
ا كَانَ ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه فََشا النَّاُس َوكَثُُروا، فَأََمَر ُمَؤذًِّنا، فَ أَذَّنَ بِالزَّْوَراِء قَْبلَ َتَعالَى َعْنُهَما، فَلَمَّ

  ".ُخُروُجِه
دَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا اْبُن إِْدرِيَس، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َح
  .السَّاِئبِ بن َيزِيَد، ِمثْلَُه

ح َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ، َحدَّثََنا ُهَرْيُم بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اَألْعلَى،  -  ٦٥٠٧
كَانَ النَِّداُء :"َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، قَالَ: َعْبِد اَألْعلَى، قَاال

ِه َو ُه َعلَْي َر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ِعْنَد الِْمْنَبرِ، َوأَوَّلُ َمْن َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ َسلََّم، َوأَبِي َبكْرٍ، َوُعَم
  ".أَْحَدثَ النَِّداَء اَألِخَري ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ  َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، -  ٦٥٠٨
  أَنَّ النَِّداَء َيْوَم الُْجُمَعِة كَانَ"السَّاِئبِ بن َيزِيَد اْبنِ أُْخِت النَِّمرِ بن قَاِسٍط

َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَبِي َبكْرٍ، َوُعَمَر َرِضَي  أَوَّلُُه إِذَا َجلََس اِإلَماُم َوإِذَا قَاَمِت الصَّالةُ، َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
  ".الثَّاِلثَ َعلَى الزَّْوَراِء اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، َحتَّى إِذَا كَانَ ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َوكَثَُر النَّاُس، فََزاَد النَِّداَء

الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبَرنِي َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ  -  ٦٥٠٩



أَنَّ اَألذَانَ كَانَ أَوَّلُُه ِحَني َيْجِلُس اِإلَماُم َعلَى الِْمْنَبرِ َيْوَم "ُيوُنُس، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، أَْخَبَرنِي السَّاِئُب بن َيزِيَد يَزِيَد
انَ ِخالفَةُ ُعثَْمانَالُْجُمَع كَثَُر النَّاُس،  ِة، ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَبِي َبكْرٍ، َوُعَمَر، فَلَمَّا كَ

بن َعفَّانَ َيْوَم الُْجُمَعِة بِاَألذَاِن الثَّاِلِث، فَأُذِّنَ بِِه َعلَى الزَّْوَراِء   ".َوأََمَر ُعثَْمانُ 
َخاِلٍد،  َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َعْنَبَسةَ بن -  ٦٥١٠

ثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، َحدَّثََنا ُيوُنُس، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّ
إِنََّما أََمَر بِالتَّأِْذينِ :"َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، قَالَ

، ِحَني كَثَُر أَْهلُ الَْمِدي ِه َوَسلََّم غَْيُر ُمَؤذٍِّن الثَّاِلِث َيْوَم الُْجُمَعِة ُعثَْمانُ َنِة، َولَْم َيكُْن ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".َواِحٍد، َوإِنََّما كَانَ اَألذَانُ َيْوَم الُْجُمَعِة ِحَني َيْجِلُس اِإلَماُم

  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ،

دَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن ُعقَْيلٍ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َحدَّثَنِي السَّاِئُب بن َيزِيَد، أَنَّ التَّأِْذيَن، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َح
  .فَذَكََر َنْحَوُه

ةَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َعِديٍّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن قُرَّ -  ٦٥١١
أَنَّ اَألذَانَ كَانَ أَوَّلُُه ِحَني َيْجِلُس اِإلَماُم َعلَى "أَْخَبَرنِي السَّاِئُب بن َيزِيَد: َوُعقَْيلٍ، َوُيوُنَس، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، قَالَ

  ".رٍ، َوُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَماالِْمْنَبرِ َيْوَم الُْجُمَعِة ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَبِي َبكْ
حِ بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن َسْعٍد، َحدَّثََنا َعمِّي، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َصاِل -  ٦٥١٢

إِنََّما أََمَر بِالتَّأِْذينِ الثَّاِلِث ُعثَْمانُ بن :"ِت َنِمرٍ أَْخَبَرُه أَنَُّهكَْيَسانَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، أَنَّ السَّاِئَب بن َيزِيَد اْبَن أُْخ
ُر ُمَؤذٍِّن َواِحٍد، فَكَانَ التَّأِْذيُن : َعفَّانَ، ِحَني كَثَُر أَْهلُ الَْمِديَنِة، قَالَ ِه َوَسلََّم غَْي َولَْم َيكُْن ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".الُْجُمَعِة ِحَني َيْجِلُس اِإلَماُم َيْوَم
َوإِْبَراِهيُم بن  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ، -  ٦٥١٣

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ : بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالُوا َبشَّارٍ الرََّماِديُّ، ح، َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد
كُْنُت ِفيَمْن َخَرَج ِمَن الصِّْبَياِن إِلَى ثَنِيَِّة الَْودَاعِ، َيَتلَقَّى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، قَالَ

ِةَوَسلََّم    ِفي غَْزَو

  ".َتُبوَك
َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحاِتمٍ الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا َحبَّانُ بن ُموَسى، َوُسَوْيُد بن َنْصرٍ، قَاال -  ٦٥١٤

َنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َعْن ُيوُنَس، ح َوَحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثَ
َرُسولِ اللَِّه َصلَّى  أَْخَبرَنِي ُيوُنُس، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، أَنَّ السَّاِئَب بن َيزِيَد أَْخَبَرُه، أَنَّ ُشَرْيًحا الَْحْضَرِميَّ ذُِكَر ِعْنَد

  ".َوسَُّد الْقُْرآنَذَاَك َرُجلٌ ال َيَت:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
َنا أَبِي، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرٍ، َحدَّثَ -  ٦٥١٥

زِيَد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت النُّْعَمانَ بن َراِشٍد، ُيَحدِّثُ َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َي: قَالَ
  ".ذَاَك َرُجلٌ ال َيَتَوسَُّد الْقُْرآنَ:"ذُِكَر ِعْنَدُه َمْخَرَمةُ بن ُشَرْيحٍ الَْحْضَرِميُّ، فَقَالَ

ةُ بن الَْوِليِد، ح، َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا َبِقيَّ -  ٦٥١٦



لَْم ُيقَصَّ :"َيزِيَد، قَالَأَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَصفًّى، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن 
ِه َو ُه َعلَْي ، َحتَّى كَانَ أَوَّلَ َمْن قَصَّ َتِميٌم الدَّارِيُّ، َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ َسلََّم، َوال أَبِي َبكْرٍ، َوُعَمَر

  ".َواْسَتأْذَنَ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فَأَِذنَ لَُه، فَقَصَّ قَاِئًما
َمنِيعٍ الرَُّصاِفيُّ، َحدَّثََنا َجدِّي، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن أَبِي  -  ٦٥١٧
  السَّاِئبِ

ِه َوَسلََّم: بن َيزِيَد، قَالَ   ".ال َعْدَوى، َوال َصفََر، َوال َهاَمةَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
الطَّاِئيُّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُشَعْيبِ بن أَبِي َحْمَزةَ، َعْن أَبِيِه، ح،  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َجابِرِ بن الَْبْخَترِيِّ -  ٦٥١٨

، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ َوَحدَّثََنا أَُبو َزْيٍد أَْحَمُد بن َيزِيَد الَْحْوِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا ُشَعْيُب بن أَبِي َحْمَزةَ
َسلََّم، قَالَ السَّاِئبِ بن َيزِيَد،   ".ال َعْدَوى، َوال َصفََر، َوال َهاَم:"أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

، قَالَ -  ٦٥١٩ بن ِهَشامٍ َوَجْدُت ِفي : َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُشَعْيبٍ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ، أَْخَبَر أَُبو أَُميَّةَ َعْمُرو 
 َوَسلََّم، تَّابٍ، َعْن إِْسَحاَق بن َراِشٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهِكَتابِ َع

اَم:"قَالَ   ".ال َعْدَوى، َوال َصفََر، َوال َه
َنا الُْحَسْيُن بن َسلََمةَ بن أَبِي كَْبَشةَ، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثَ -  ٦٥٢٠

أََخذَ "لَْيِه َوَسلََّمالرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، َعْن َماِلٍك، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
ُعَمَر بن الَْخطَّابِ أََخذَ ِمْن َمُجوسِ فَارَِس، َوأََخذََها ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه الْجِْزَيةَ ِمْن َمُجوسِ َهَجَر، َوأَنَّ 

  ".ِمْن َبْرَبَر
 َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َسْهلٍ الْخَيَّاطُ، قَالَ -  ٦٥٢١

  ِهاَألْحَمُر، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".كَانَ َيْخطُُب َيْوَم الُْجُمَعِة ُخطَْبَتْينِ َيْجِلُس َبْيَنُهَما"َوَسلََّم
دَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َح -  ٦٥٢٢

ِه َوَسلََّم، َوأََبا َبكْرٍ َرِضَي "َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُردَّ َعنِّي النَّاَس ِفي : َتَعالَى َعْنُه لَْم َيتَِّخذَا قَاِضًيا، َوأَوَّلُ َمنِ اْسَتقَْضى ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ لَُه اللَُّه

  ".الدِّرَْهمِ َوالدِّْرَهَمْينِ
َنا إِبَْراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، َحدَّثََنا َمْعُن بن ِعيَسى، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ الَْمَدنِيُّ، َحدَّثَ -  ٦٥٢٣

كَانَ َخاَتُم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى :"َعْن ِعيَسى بن َسْبَرةَ أَبِي ُعَباَدةَ الزَُّرِقيِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، قَالَ
انَ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َيِد أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، َحتَّى َهلََك، ثُمَّ ِفي َيِد ُعَمَر َحتَّى َهلََك، ثُمَّ ِفي َيِد ُعثَْم

  ".َحتَّى َسقَطَ ِفي بِئْرِ أَرِيَس
َنا أَُبو َمْعَشرٍ، َعْن َصاِلحِ بن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثَ -  ٦٥٢٤

ِه َوَسلََّم ِمائَةً :"اَألْخَضرِ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، قَالَ كَاَنِت الدَِّيةُ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِحقَّةً، َوَخْمَسةً َوِعْشرِيَن َجذََعةً، َوَخْمَسةً َوِعْشرِيَن بناِت لَُبوٍن، أَْرَبَعةَ أَْسَناٍن، َخْمَسةً َوِعْشرِيَن : ِمَن اِإلبِلِ

  َوَخْمَسةً َوِعْشرِيَن بناِت َمَخاضٍ، َحتَّى كَانَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، َوَمصََّر اَألْمَصاَر،



ُموا اِإلبِلَ أُوِقيَّةً أُوِقيَّةً، فَكَاَنْت أَْرَبَعةَ آالِف ِدْرَهمٍ، ثُمَّ غَلَِت اِإلبِلُ، لَْيَس كُلُّ النَّاسِ َيجُِدونَ اِإلبِلَ، فَقَوِّ: قَالَ ُعَمُر
ُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه قَوُِّموا اِإلبِلَ، فَقُوَِّمِت اِإلبِلُ وِقيَّةً َونِْصًف، فَكَاَنْت ِستَّةَ آالِف ِدْرَهمٍ، ثُمَّ غَلَِت : فَقَالَ ُعَم

ُر َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهاِإلبِ قَوُِّموا اِإلبِلَ، فَقُوَِّمْت أُوِقيََّتْينِ فَكَاَنْت ثََمانَِيةَ آالِف ِدْرَهمٍ، ثُمَّ غَلَِت : لُ، فَقَالَ ُعَم
ُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه فَكَاَنِت اثْنََتْي َعَشَر أَلْفًا، فََجَعلَ َعلَى قَوُِّموا اِإلبِلَ، فَقُوَِّمْت ثَالثَةَ أََواقٍ، : اِإلبِلُ، فَقَالَ ُعَم

ارٍ، َوَعلَى أَْهلِ الُْحلَلِ أَْهلِ الَْورِقِ اثَْنْي َعَشَر أَلْفًا، َوَعلَى أَْهلِ اِإلبِلِ ِمائَةً ِمَن اِإلبِلِ، َوَعلَى أَْهلِ الذََّهبِ أَلَْف ِديَن
َنانَِري، َوَعلَى أَْهلِ الضَّأِْن أَلَْف َضاِئَنٍة، َوَعلَى أَْهلِ الَْمْعزِ أَلَْف َماِعَزٍة، َوَعلَى ِمئََتْي ُحلٍَّة ِقيَمةُ كُلِّ ُحلٍَّة َخْمَسةُ َد

  ".الَْبقَرِ ِمئََتْي َبقََرٍة
، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُمَحمٍَّد الَْوزَّانُ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ -  ٦٥٢٥ ِه بن ُسلَْيمٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ

َصلَّى اللَُّه  رِْشِديَن بن َسْعٍد، َعْن ُيوُنَس بن َيزِيَد، َوُعقَْيلٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، أَنّ َرُسولَ اللَِّه
َسلََّم، ازِنَ، فَأَفَْشى الْقَْسَم ِفي أَْهلِ َمكَّةَ ِمْن قَُرْيشٍ قَسََّم الْفَْيَء الَِّذي أَفَاَء اللَُّه بُِحَنْينٍ ِمْن غََناِئمِ َهَو"َعلَْيِه َو

َسِمَع ذَِلَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتاُهْم ِفي َمَنازِ َمْن كَانَ :"ِلهِْم، ثُمَّ قَالََوغَْيرِِهْم، فََغِضَب اَألْنَصاُر، فَلَمَّا 
  َهُهَنا لَْيَس ِمَن اَألْنَصارِ

َسلََّم، َوَحِمَد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، ثُمَّ قَالَ"ُرْج إِلَى َرْحِلِهفَلَْيْخ َيا َمْعَشَر :"، ثُمَّ َتشَهََّد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
لََعلَُّهْم أَنْ َيْشَهُدوا ، فُُهْم َعلَى اِإلْسالمِ اَألْنصَارِ، قَْد َبلََغنِي ِمْن َحِديِثكُْم ِفي َهِذِه الَْمَغانِمِ الَِّتي آثَْرُت بَِها أَُناًسا أََتأَلَّ

َوَخصَّكُْم ، َيا َمْعَشَر األَْنَصارِ، أَلَْم َيُمنَّ اللَُّه َعلَْيكُْم بِاِإلَمياِن :"، ثُمَّ قَالَ"َبْعَد الَْيْومِ َوقَْد أَْدَخلَ اللَُّه قُلُوَبُهُم اِإلْسالَم
َوأَْنَصاَر َرُسوِلِه؟ َولَْوال الْهِْجَرةُ لَكُْنُت امَْرأً ِمَن اَألْنَصارِ، َولَْو ، أَْنَصاَر اللَِّه : َسنِ اَألْسَماِءَوَسمَّاكُْم بِأَْح، بِالْكََراَمِة 

مِ، الشَّاِة، َوالنَِّعمِ، َغَناِئَسلََك النَّاُس َواِديًا، َوَسلَكُْتْم َواِدًيا لََسلَكُْت َوادَِيكُْم، أَفَال تَْرَضْونَ أَنْ َيذَْهَب النَّاُس بَِهِذِه الْ
َسلََّم، "َوالَْبِعريِ، َوَتذَْهُبونَ بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ ا َسِمَعِت اَألْنَصاُر قَْولَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو ، فَلَمَّ

َسلََّمَرِضيَنا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَجْدَتَنا : ، فَقَالَِت اَألْنَصاُر"أَجِيُبونِي ِفيَما قُلُْت؟:"َو
ٍة فَأَْخَرَجَنا اللَُّه بَِك إِلَى النُّورِ، َوَوَجدَْتَنا َعلَى َشفَا ُحفَْرٍة ِمَن النَّارِ فَأَْنقَذََنا اللَُّه اَنا  بَِك، َوَوَجْدَتَنا ُضاللًا فََهَدِفي ظُلَْم
فَقَالَ . ئَْت ِفي أَْوَسعِ الِْحلِّاللَُّه بَِك، فََرِضيَنا بِاللَِّه َربا، َوبِاِإلْسالمِ ِديًنا، َوبُِمَحمٍَّد َنبِيا، فَاْصَنْع َيا َرسُولَ اللَِّه َما ِش

ِه َوَسلََّم   :َصَدقُْتْم، لَْو قُلُْتْم: رِ َهذَا الْقَْولِ، لَقُلُْتأََما َواللَِّه لَْو أََجْبُتُمونِي بَِغْي:"النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

 َعلَْيَك؟ لَْو قُلُْتْم َهذَا أَلَْم تَأِْتَنا طَرِيًدا فَآَوْيَناَك، َوُمكَذًَّبا فََصدَّقَْناَك، َوَمْخذُوال فََنَصْرَناَك، َوقَبِلَْنا َما َردَّ النَّاُس
فَكَثَُر ُبكَاُؤُهْم، فََبكَى ، للَِّه َوِلَرُسوِلِه الَْمنُّ، َوالْفَْضلُ َعلَْيَنا، َوَعلَى غَْيرَِنا، ثُمَّ َبكَْوا  َبلْ: ، فَقَالَِت األَْنَصاُر"لََصَدقُْتْم

ِه َوَسلََّم َمَعُهْم  لَ ِعْنَدُهْم ِمْن كُلِّ َوَرِضَي َعْنُهْم، فَكَاُنوا بِالَِّذي قَالَ لَُهْم أََشدَّ اغِْتَباطًا، َوأَفَْض، النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َمالٍ

  ُخَصْيفَةُ أَُبو َيزِيَد َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد
 بن َمْخلٍَد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الَْورَّاُق الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد -  ٦٥٢٦

لَِقَي َرُسولُ اللَِّه : ْبِد الَْمِلِك النَّْوفَِليُّ، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، قَالََحدَّثَنِي يَزِيُد بن َع
ِه َوَسلََّم َجَوارَِي َيَتَغنَّْيَن، َيقُلَْن ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ ُتَحيُّوَنا ُنَحيِّيكُْم، فََوقََف َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َيا َرُسولَ اللَِّه، أَُتَرخُِّص ِللنَّاسِ ِفي : ، فَقَالَ َرُجلٌ"َحيَّاَنا َوإِيَّاكُْم: ال َتقُولُوا َهكَذَا، َولَِكْن قُولُوا:"َدَعاُهنَّ، فَقَالَ



  ".حِإِنَُّه نِكَاٌح ال ِسفَاٌح، أَشِيُدوا بِالنِّكَا، َنَعْم :"َهذَا؟ قَالَ
ن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيزِيَد ب -  ٦٥٢٧

ِه َوَسلََّم، لَمَّا  الَْمِلِك، َعْن أَبِيِه، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه   َهلََك اْبُنُه طَاِهٌر، ذََرفَْت َعْيُن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

الدَّْمَع َيْغِلُب،  إِنَّ الَْعْيَن َتذْرُِف، َوإِنَّ:"َبكَْيَت؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيا َرُسولَ اللَِّه : َوَسلََّم، فَِقيلَ
  ".َوإِنَّ الْقَلَْب َيْحَزنُ، َوال َنْعِصي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ

 بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْصرِ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيزِيَد -  ٦٥٢٨
ِه َوَسالَْمِلِك، َعْن أَبِيِه،  لََّم، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ، أَنَّ أََباُه أَْخَبَرُه، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه ِمثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن ِكْبرٍ:"قَالَ َم َما َيا َرُسولَ اللَِّه، َهلَكَْن: قَالُوا". ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َمْن كَانَ ِفي قَلْبِ ا، َوكَْيَف لََنا أَنْ َنْعلَ
لَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن لَبَِس الصُّوَف، أَْو َحلََب الشَّاةَ، أَْو :"ِفي قُلُوبَِنا ِمْن ذَِلَك الِْكْبرِ؟ َوأَْيَن ُهَو؟ فَقَا

  ".َشاَء اللَُّه الِْكْبُرأَكَلَ َمَع َما َملَكَْت َيِميُنُه، فَلَْيَس ِفي قَلْبِِه إِنْ 
  َيزِيُد بن ُخَصْيفَةَ َعنِ السَّاِئبِ

ْيفَةَ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َيزِيَد بن ُخَص -  ٦٥٢٩
  ".ظَاَهَر َيْوَم أُُحٍد َبْيَن ِدْرَعْينِ"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالسَّاِئبِ بن َيزِيَد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ا

بن َعْبِد  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُمَحمَِّد -  ٦٥٣٠
ْيفَةَ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ الرَّْحَمنِ بن َنْوفَلٍ، َعْن َيزِيَد بن ُخَص

  اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي: بَِحْسبِ اْمرِئٍ أَنْ َيْدُعَو، أَنْ َيقُولَ:"َيقُولُ

  ".َواْرَحْمنِي َوأَْدِخلْنِي الَْجنَّةَ
ِلحٍ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصا -  ٦٥٣١

ال :"َوَسلََّم، قَالَ اَألْسَوِد الْقَُرِشيُّ، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  ".ي َعلَى الِْفطَْرِة َما َصلُّوا الَْمْغرَِب قَْبلَ اطِّالعِ النُُّجومَِتَزالُ أُمَِّت
َمانَ بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الشَّاذَكُونِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْي -  ٦٥٣٢

ِه َمْسُمولٍ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َعْبِد ا لَْمِلِك، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، لَْم َيقَْبلِ اللَُّه لَُه َصالةً أَْرَبِعَني َيْوًما:"َوَسلََّم، قَالَ   ".َمْن َشرَِب ُمْسِكًرا َما كَانَ
ْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعنِ اْبنِ الَْهاِد، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َر -  ٦٥٣٣

ِه َوَسلََّم، قَالَ: إِْسَماِعيلَ بن َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ، قَالَ ُه َعلَْي َما ِمْن إِْنَساٍن َيكُونُ ِفي :"َبلََغنِي أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، ال إِلََه إِال أَْنَت، أَْسَتْغِفُرَك َوأَُتوُب إِلَْيَك، إِال غُِفَر : َمْجِلسٍ، فََيقُولُ ِحَني ُيرِيُد أَنْ َيقُوَم

َهكَذَا َحدَّثَنِي السَّاِئُب بن َيزِيَد، : فََحدَّثُْت بَِهذَا الَْحِديِث َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ، فَقَالَ". لَُه َما كَانَ ِفي ذَِلَك الَْمْجِلسِ
ِه َوَسلََّم   .َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  اَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحْمَزةَ، َحدَّثََن -  ٦٥٣٤



قَالَ : لَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ ُخَصْيفَةَ أَنَُّه أَْخَبَرُه، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، قَالَإِْسحَاُق بن َعْبِد ال
ْرُت َشفَاَعِتي ُبِعثُْت إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، َوادََّخ: فُضِّلُْت َعلَى اَألْنبَِياِء بَِخْمسٍ:"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َوَشْهًرا َخلِْفي، َوُجِعلَْت ِلَي اَألْرُض َمْسجًِدا َوطَُهوًرا، َوأُِحلَّْت ِلَي الَْغَناِئمُ ، ُألمَِّتي، َوُنِصْرُت بِالرُّْعبِ َشْهًرا أََماِمي 
  ".َولَْم َتِحلَّ َألَحٍد قَْبِلي

ِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشَعْيبٍ، أَْخَبَرنِي إِْسَحاُق بن َعْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َع -  ٦٥٣٥
ْمَزةَ، َحدَّثََنا اللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ، ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َح

اْشَتكَْيُت َعلَى َعْهِد َرُسولِ :"ن أَبِي فَْرَوةَ، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، قَالَإِْسحَاُق بن َعْبِد اللَِّه ب
ِه َوَسلََّم، فَُحِملُْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرأَْيُتُه َي ْرآِن، َوَنفَثَ َعلَيَّ ْرِقينِي بِالْقُاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َواللَّفْظُ ِلهَِشامِ بن َعمَّارٍ". بِِه
  َسْعُد بن َسِعيٍد اَألْنَصارِيُّ َعنِ السَّاِئبِ

َسْعِد لٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن بِال -  ٦٥٣٦
فُرَِضِت الصَّالةُ َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ، ثُمَّ :"َسِمْعُت السَّاِئَب بن َيزِيَد الِْكْنِديَّ، اْبَن أُْخِت النَِّمرِ، َيقُولُ: بن َسِعيٍد، قَالَ

  ".زِيَد ِفي َصالِة الَْحَضرِ، َوأُِقرَّْت َصالةُ السَّفَرِ
  زِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ،َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع -  ٦٥٣٧

فُرَِضِت الصَّالةُ َركَْعَتْينِ :"َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َسْعِد بن َسِعيٍد اَألْنَصارِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، قَالَ
  ".رَِركَْعَتْينِ، ثُمَّ زِيَد ِفي َصالِة الَْحَضرِ، َوأُِقرَّْت َصالةُ السَّفَ

  ُمَحمَُّد بن ُيوُسَف َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد
َسِعيٍد، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن  -  ٦٥٣٨

ُحجَّ بِي َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :"، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، قَالََحدَّثََنا حَاِتُم بن إِْسَماِعيلَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُيوُسَف
َسلََّم ِفي َحجَِّة الَْوَداعِ، َوأََنا اْبُن َسْبعِ ِسنَِني   ".َعلَْيِه َو

ُم بن إِْسَماِعيلَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنَعْيُم بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا َحاِت -  ٦٥٣٩
َعمًِّدا، فَلَْيَتَبوَّأْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُيوُسَف، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، قَالَ َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَت

  ".َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ
الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ِعيَسى بن َمْرُحومٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َحاِتُم بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ  -  ٦٥٤٠

ذََهَبْت بِي َخالَِتي، إِلَى َرُسولِ : إِْسَماِعيلَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُيوُسَف، أَْو غَْيرِِه، َشكَّ بِْشٌر، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، قَالَ
ِه َوَسلََّم، فَقَالَْت اللَِّه َصلَّى َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ اْبَن أُْخِتي َيْشَتِكي، فََتَوضَّأَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اللَُّه َعلَْي

ِه ِمثْلَ زِرِّ"َوَسلََّم، فََشرِْبُت َوُضوَءُه، ثُمَّ قُْمُت َخلَْف ظَْهرِِه، فََرأَْيُت   ".الَْحَجلَِة َخاَتَمُه َبْيَن كَِتفَْي
  الُْجعَْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ السَّاِئبِ

  َحدَّثََنا الُْحَسيُْن -  ٦٥٤١

َعْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َماِلٍك الُْمَزنِيُّ، َعنِ الُْج
ِه َوَسلََّم ُمدا َوثُلُثً بُِمدِّكُُم :"قَالَ ِلَي السَّاِئُب بن َيزِيَد: لَقَا كَانَ الصَّاُع َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي



  ".الَْيْوَم، فَزِيَد ِفيِه ِفي َزَمنِ ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ
َم َوأََنا غُالٌمُحجَّ بِي ِفي َزَما:"َوقَالَ السَّاِئُب: قَالَ   ".ِن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ُر َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َوَجْعفَ - ٦٥٤٢ -

َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماِعيلَ، َعنِ الُْجَعْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، : َبةُ بن َسِعيٍد، قَاالَحدَّثََنا قَُتْي: بن ُمَحمٍَّد الِْفْرَيابِيُّ، قَاال
َسلََّم، فَقَالَْت: َسِمْعُت السَّاِئَب بن َيزِيَد، قَالَ: قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه، : ذََهَبْت بِي َخالَِتي، إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ُت َخلَْف ظَْهرِِه، نَّ اْبَن أُْخِتي َوجٌِع، فََمَسَح َرأِْسي، َوَدَعا ِلي بِالَْبَركَِة، ثُمَّ تََوضَّأَ، فََشرِْبُت ِمْن َوُضوِئِه، ثُمَّ قُْمإِ

  ".َخاَتِمِه َبْيَن كَِتفَْيِه ِمثْلَ زِرِّ الَْحَجلَِة"فََنظَْرُت إِلَى
دَّثََنا قَُتْيَبةُ بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماِعيلَ، َعنِ الُْجَعْيِد بن َعْبِد َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َح -  ٦٥٤٣

ِه َوَسلََّم، َوأَبِي َبكْرٍ، َوَبْعضِ َزَمنِ :"َسِمْعُت السَّاِئَب بن َيزِيَد، قَالَ: الرَّْحَمنِ، قَالَ كُنَّا ِفي َزَمنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ْمُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ال َنْجِلُد ِفي الَْخْمرِ، َحتَّى َعَتْوا ِفيَها، فََجلََد ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَع   الَى َعْنُه ثََمانَِني، فَلَ

  .، َوقَالَ الُْبْهَتانَ"ا َسِكَر افَْتَرىإِنَُّه إِذَ: ُيَبكَُّتوا، فََجَعلَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ِفيَها ثََمانَِني، َوقَالَ
َعْن ُجَعْيِد َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َمتَُّوْيِه اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُحَرْيٍث، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى،  -  ٦٥٤٤

َيا : ِتَي بَِرُجلٍ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالُواأُ: بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَْخَبَرنِي السَّاِئُب بن َيزِيَد، قَالَ
َسلََّم، َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ َهذَا َسَرَق ُجلَّ َبِعريٍ، أَْو ُجلَّ دَابٍَّة  ، ثُمَّ "َما أَخالُُه فََعلَ:"فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

اذَْهُبوا بِِه، :"فَقَالَ، ، َحتَّى َشهَِد َعلَى َنفِْسِه َشَهاَداٍت "َما إِخَالُُه فََعلَ:"قَالَ. َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ َهذَا َسَرَق َيا: قَالُوا
ِه َوَسلَّ"فَاقْطَُعوُه، ثُمَّ ائُْتونِي بِِه َوْيَحَك، ُتْب إِلَى :"َم، فَقَالَ، فَقَطَُعوُه، ثُمَّ َجاُؤوا بِِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".اللَُّهمَّ ُتْب َعلَْيِه:"قَالَ. َتْبُت إِلَى اللَِّه: قَالَ". اللَِّه
الْفَْضلُ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا -  ٦٥٤٥

كُْنُت ِعْنَد السَّاِئبِ بن َيزِيَد إِذْ َجاَءُه الزَُّبْيُر بن ُسَهْيلِ بن َعْبِد : وَسى السََّناينُّ، َعنِ الُْجَعْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَُم
ِه أَثَُر السُُّجوِد، فَلَمَّا َرآُه، قَالَ لَقَْد أَفَْسَد َهذَا َوْجَهُه، :"قَالَ. ُرالزَُّبْي: ِقيلَ"َمْن َهذَا؟:"الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َوِفي َوْجهِ

ةً َما أَثَّ   ".َر السُُّجوُد َبْيَن َعْيَنيَّأََما َواللَِّه، َما ِهَي السِّيَماُء الَِّتي َسمَّاَها اللَُّه، َولَقَْد َصلَّْيُت َعلَى َوْجهِي ثََمانَِني َسَن
  َحدَّثَنَا -  ٦٥٤٦

ثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا َمكِّيُّ بن إِبَْراِهيَم، َعنِ الُْجَعْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ السَّاِئبِ أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّ
ِه َوَسلََّم، فَقَالَ ، فََغنَّْتَها . َنَعْم: الَْتقَ"َيا َعاِئَشةُ، أََتْعرِِفَني َهِذِه؟:"بن َيزِيَد، أَنَّ اْمَرأَةً َدَخلَْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".لَقَْد َنفََخ الشَّْيطَانُ ِفي ِمْنَخَرْيَها:"فَقَالَ
  ُيوُسُف بن َيْعقُوَب َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد

ْن ُيوُسَف بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ، َع -  ٦٥٤٧
بن َحْنظَلٍ ِمْن : َيْعقُوَب، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، قَالَ رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْخَرَج َعْبَد اللَِّه 
  ".اال ُيقَْتلُ قَُرِشيٌّ َبْعَد َهذَا َصْبًر:"َتْحِت أَْستَارِ الْكَْعَبِة، فَقََتلَُه، ثُمَّ قَالَ

  أَُبو َمْوُدوٍد َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ الَْمَدنِيُّ َعنِ السَّاِئبِ
الُْمِغَريِة بن  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن -  ٦٥٤٨



لَمَّا قَِدَم َرُسولُ : َسِمْعُت السَّاِئَب بن َيزِيَد، َيقُولُ: ثَنِي أَُبو َمْوُدوٍد َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، قَالَالضَّحَّاِك، َحدَّ
ِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ ِمْن غَْزَوِة َتُبوَك، َخَرَج النَّاُس َيَتلَقَّْوَنُه، فََخَرَج النِّ َساُء َوالصِّْبَيانُ، قَالَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".الَْوَداعِفَكُْنُت ِفيَمْن َتلَقَّاُه َمَع الصِّْبَياِن، َحتَّى لَِقيَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثَنِيَِّة :"السَّاِئُب
يُّ َعنِ السَّاِئبِ   َعْبُد الَْمِلِك بن الُْمِغَريِة النَّْوفَِل

  َنا الْعَبَّاُس بنَحدَّثَ -  ٦٥٤٩

َعْن أَبِيِه، َعنِ السَّاِئبِ بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َيزِيَد الُْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َعْبِد الَْمِلِك النَّْوفَِليُّ، 
َسلََّم: َيزِيَد، قَالَ   ".السُُّحوُر التَّْمُر نِْعَم:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  ".َيْرَحُم اللَُّه الُْمَتَسحِّرِيَن:"َوقَالَ -  ٦٥٥٠

الَْمِلِك، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َيزِيَد الُْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َعْبِد  ٦٥٥١ -
ِه َوَسلََّم: زِيَد، قَالَأَبِيِه، َعنِ السَّاِئبِ بن َي   ".نِْعَم اِإلَداُم الَْخلُّ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ْن أَبِيِه، َعنِ َحدَّثََنا الْعَبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َيزِيَد، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َعْبِد الَْمِلِك، َع -  ٦٥٥٢
ُه ُيقَلُِّب الَْحَصى، َوُهَو ِفي الصَّالالسَّاِئ َمْن :"ِة، فَقَالَبِ بن َيزِيَد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمَع َرُجال َخلْفَ

  ".ذَِلَك َحظَُّك ِفي َصالِتَك:"فَقَالَ. أََنا: فَقَالَ َرُجلٌ"قَلََّب الَْحَصى؟
  نِ السَّاِئبِ بن َيزِيَدَداُوُد بن قَْيسٍ الْفَرَّاُء َع

َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال -  ٦٥٥٣
َعوَّذَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى :"السَّاِئَب بن َيزِيَد، َيقُولُ َسِمْعُت: بن َيزِيَد الَْبكْرِيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن قَْيسٍ الَْمَدنِيُّ، قَالَ

  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ تَفْال
  َعطَاٌء َمْولَى السَّاِئبِ َعنِ السَّاِئبِ

ِد الَْعِظيمِ الَْعْنَبرِيُّ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َعْب -  ٦٥٥٤
  َحدَّثَنَا

كَانَ َوَسطُ َرأْسِ السَّاِئبِ :"ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َعطَاٌء َمْولَى السَّاِئبِ بن َيزِيَد أَِخي النَِّمرِ بن قَاِسٍط، قَالَ
َيا َسيِِّدي، َواللَِّه َما َرأَْيُت ِمثْلَ َرأَْسَك َهذَا قَطُّ، َهذَا أَْبَيُض َوَهذَا : ُه أَْبَيَض، فَقُلُْت لَُهأَْسَوَد، َوَبِقيَّةُ َرأَْسِه َوِلْحَيُت

رَّ بِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: َبلَى، قَالَ: أََوال أُْخبُِرَك َيا بينَّ؟ قُلُْت: أَْسَوُد، قَالَ ى اللَُّه إِنِّي كُْنُت َمَع ِصْبَياٍن َنلَْعُب، فََم
، فَقَالَ َسلَّْمُت َعلَْيِه َسلََّم، فََعَرْضُت لَُه، فَ أََنا السَّاِئُب بن َيزِيَد أَُخو النَِّمرِ بن : َوَعلَْيَك، َمْن أَْنَت؟ فَقُلُْت: َعلَْيِه َو

فََواللَِّه ال َيْبَيضُّ أََبًدا، أَْو : قَالَ". للَُّه ِفيَكَباَرَك ا: فََمَسَح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأِْسي، َوقَالَ"قَاِسٍط،
  ".ال َيَزالُ َهكَذَا أََبًدا: قَالَ

  الزُّبَْيُر بن الِْخرِّيِت َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد
بن أَبِي ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى  -  ٦٥٥٥

بن َيزِيَد، أَنّ َرُسولَ اللَِّه كَِثريٍ الَْعْنَبرِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر َيْعنِي اْبَن الْخِرِّيِت، َعنِ السَّاِئبِ 
ِه َوَسلََّم قَبَّلَ َحَسًنا، فَقَالَ ُه اَألقَْرُع بن َحابِسٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْي لَقَْد ُوِلَد ِلي َعْشٌر َما قَبَّلُْت أََحًدا ِمْنُهْم، فَقَالَ : لَ

  ".ال َيْرَحُم اللَُّه َمْن ال َيْرَحُم النَّاَس:"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  اِئبِإِْسحَاُق بن َيْحَيى بن طَلَْحةَ بن ُعَبْيٍد اللَِّه، َعنِ السَّ
  َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثَنَا -  ٦٥٥٦

لَْحةَ ِفي كُْنُت َمَع َعمِّي ِعيَسى بن طَ: ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ التَّْيِميُّ، َحدَّثَنِي إِْسَحاُق بن َيحَْيى بن طَلَْحةَ، قَالَ
اذَْهْب إِلَى ذَِلَك الشَّْيخِ، فَقُلْ لَُه َيقُولُ لََك َعمِّي ِعيَسى : الَْمْسجِِد، فََدَخلَ السَّاِئُب بن َيزِيَد، فََبَعثَنِي إِلَْيِه، فَقَالَ

ِه َوَسلََّم؟ فَذََهْبُت إِلَْيِه،: بن طَلَْحةَ قَْد َرأَْيُتُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َنَعْم :"فَقَالَ َهلْ َرأَْيَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
بِِه، فَقََبَض لََنا ِمْن ذَِلَك َوَسلََّم، َوَدَخلُْت َعلَْيِه أََنا َوِغلَْمةٌ َمِعي، فََوَجْدَناُه َيأْكُلُ َتْمًرا ِفي ِقنِاعٍ َوَمَعُه َناٌس ِمْن أَْصَحا

  ".وِسَناالتَّْمرِ قَْبَضةً، َوَمَسَح َعلَى ُرُء
  إِْبَراهِيُم بن َعْبِد اللَِّه بن قَارٍِظ َعنِ السَّاِئبِ

، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُعَمَر الَْعالُف الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْح -  ٦٥٥٧ َمنِ بن َمْغَراَء
ِد بن إِْسَحاَق، َعْن َعْب ِد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن إِْبَراِهيَم بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ السَّاِئبِ بن َعْن ُمَحمَّ

َسلََّم: َيزِيَد، قَالَ   ".ثََمُن الْكَلْبِ، َوَمْهُر الَْبِغيِّ، َوكَْسُب الَْحجَّامِ: ِمَن السُّْحِت:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ٌكَم   نِ اْسُمُه ُسلَْي

  ُسلَْيُك بن َعْمرٍو َوُيقَالُ اْبُن ُهْدَبةَ الَْغطَفَانِيُّ
ْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َوالثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َع -  ٦٥٥٨

، َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب قَاِئًما، فَقَالَ : ُسفَْيانَ، َعْن َجابِرٍ، قَالَ َجاَء َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه ُسلَْيٌك ِمْن غَطَفَانَ
ْم:"لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم   َيا ُسلَْيُك، قُ

  ".فَاْركَْع َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِ
َحدَّثََنا َحفْصُ : مَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الْقَِطيِعيُّ، َوَداُوُد بن ُرَشْيٍد، قَاالَحدَّثََنا ُمَح -  ٦٥٥٩

الَْغطَفَانِيُّ،  َجاَء ُسلَْيٌك: بن ِغَياٍث، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، ح َوأَبِي ُسفَْيانَ، َعْن َجابِرٍ، قَالَ
َسلََّم ُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو   ".َصلِّ َركَْعَتْينِ َتَجوَّْز ِفيهَِما:"َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب، فَقَالَ لَ

ثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ غُْنَدٌر، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّ -  ٦٥٦٠
ثُ، أَنَّ ُسلَْيكًا َجاَء َعُروَبةَ، َعنِ الَْوِليِد أَبِي بِْشرٍ، َعْن طَلَْحةَ َيْعنِي اْبَن َناِفعٍ، أَنَُّه َسِمَع َجابَِر بن َعْبِد اللَِّه ُيَحدِّ

ْينِ "ِه َوَسلََّم َيْخطُُب، فََجلََسَوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ِه َوَسلََّم أَنْ ُيَصلَِّي َركَْعَت فَأََمَرُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".َيَتَجوَُّز ِفيهَِما

نِي َعْمُرو بن ِديَنارٍ، أَنَُّه َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ، أَْخبََر -  ٦٥٦١
ِه َوَسلََّم َعلَى الِْمْنَبرِ َيْوَم الُْجُمَعِة َيْخطُُب، فَقَالَ : َسِمَع َجابَِر بن َعْبِد اللَِّه، َيقُولُ َجاَء َرُجلٌ َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".فَاْركَْع:"قَالَ. ال: قَالَ"أََركَْعَت َركَْعَتْينِ؟:"لَُه
َسِمْعُت َجابَِر : َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، قَالَ -  ٦٥٦٢

َم َوُهَو َيْخطُُب: بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ   إِذَا كَانَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ



  ".كُْم َيْوَم الُْجُمَعِة َواِإلَماُم َيْخطُُب، أَْو قَْد َخَرَج فَلُْيَصلِّ َركَْعَتْينِأََحُد
دَّثََنا أََسُد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، ح َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، َح -  ٦٥٦٣

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ، أنا َعْمُرو بن ِديَنارٍ، َعْن َجابِرٍ، قَالَ :ُموَسى، قَاال
ِه َوَسلََّم ال، : قَالَ"َت؟أََصلَّْي:"َوَسلََّم َيْخطُُب َيْوَم الُْجُمَعِة، فََدَخلَ َرُجلٌ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .فََركََع َركَْعَتْينِ: قَالَ". فََصلِّ:"قَالَ
ْن َحبِيبٍ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوارِِث بن َعْبِد الصََّمِد بن َعْبِد الَْوارِِث، َحدَّثََنا أَبِي، َع -  ٦٥٦٤

ُه َعْن َعْمرٍو، َعْن َجابِرٍ، أَنَّ َرُجال ِمْن غَطَ ِه َوَسلََّم َيْخطُُب، فَقَالَ لَ فَانَ َجاَء َيْوَم الُْجُمَعِة َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".اْسُجْد َسْجَدَتْينِ، َوأَِخفَُّهَما:"قَالَ. ال: قَالَ"َصلَّْيَت؟:"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َدَخلَ : َسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِديَنارٍ، َعْن َجابِرٍ، قَالََحدَّثََنا بِْشُر بن ُمو -  ٦٥٦٥
َم َعلَى الِْمْنَبرِ َيْخطُُب َيْوَم الُْجُمَعِة قَاِئًما، فَ لَ لَُه النَّبَِرُجلٌ الَْمْسجَِد، َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ يُّ َصلَّى اللَُّه قَا

َسلََّم   ".فََصلِّ َركَْعَتْينِ:"ال، قَالَ: قَالَ"أََصلَّْيَت؟:"َعلَْيِه َو
ن َسَواٍء، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعالُف، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب -  ٦٥٦٦

  ن الْقَاِسمِ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َجابِرٍ،َحدَّثََنا َرْوُح ب

  ".فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيَصلَِّي َركَْعَتْينِ"أَنَّ َرُجال َدَخلَ َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب
لَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد ال -  ٦٥٦٧

ِه َوَسلََّم َيْخ: أَيُّوَب، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َجابِرٍ، قَالَ ُه َعلَْي طُُب، َجاَء َرُجلٌ َيْوَم الُْجُمَعِة َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  ".قُْم فَاْركَْع:"ال، قَالَ: قَالَ"َهلْ َصلَّْيَت؟"فَقَالَ

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، َوَعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، قَاال -  ٦٥٦٨
رِو بن ِديَنارٍ، َعْن َجابِرِ َجاَء َرُجلٌ َوَرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم خيطب : بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ َزْيٍد، َعْن َعْم

  ".قُْم فَاْركَْع:"ال، قَالَ: قَالَ"َصلَّْيَت َيا فُالنُ؟:"الناس، فقال
الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا َحبَّانُ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن الَْحَسنِ بن الْفَُراِت -  ٦٥٦٩

َسلََّم َيْخطُُب، :"َعِليٍّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي الزَُّبيْرِ، َعْن َجابِرٍ، قَالَ َجاَء ُسلَْيٌك الَْغطَفَانِيُّ َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .فَأََمَرُه أَنْ ُيَصلَِّي َركَْعَتْينِ

ِد ْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا أَُبو الزَُّبْيرِ، أَنَُّه َسِمَع َجابَِر بن َعْبَحدَّثََنا بِ -  ٦٥٧٠
لِْمْنَبرِ َيْخطُُب َيْوَم َدَخلَ ُسلَْيُك بن َعْمرٍو الَْغطَفَانِيُّ الَْمْسجَِد َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ا: اللَِّه، َيقُولُ

ِه   الُْجُمَعِة قَاِئًما، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".فََصلِّ َركَْعَتْينِ:"ال، قَالَ: قَالَ"أََصلَّْيَت؟:"َوَسلََّم
َحارِِث، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ِمْنَجاُب بن الْ -  ٦٥٧١

َجاَء ُسلَْيٌك الَْغطَفَانِيُّ، َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َجابِرٍ، قَالَ
  ".ُيَصلَِّي َركَْعَتْينِ َيَتَجوَُّز ِفيهَِمافَأََمَرُه أَنْ "َيْخطُُب َعلَى الِْمْنَبرِ َيْوَم الُْجُمَعِة،

َنا َعْمُرو بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ، َخَتُن َعْمرِو بن َعْوٍن الَْواِسِطيِّ، َحدَّثَ -  ٦٥٧٢



ُسلَْيٌك الَْغطَفَانِيُّ، َوالنَّبِيُّ َصلَّى : لَْحَسنِ، َعْن َجابِرٍ، قَالََعْوٍن، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعْن َمْنُصورِ بن َزاذَانَ، َعنِ ا َجاَء 
ْينِ َيَت ِه َوَسلََّم أَنْ ُيَصلَِّي َركَْعَت إِذَا َجاَء :"َجوَُّز ِفيهَِما، َوقَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب، فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".َواِإلَماُم َيْخطُُب، فَلُْيَصلِّ َركَْعَتْينِ َيَتَجوَُّز ِفيهَِما أََحُدكُْم
َصفَْوانُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َسلََمةَ بن أَبِي كَْبَشةَ، َحدَّثََنا  -  ٦٥٧٣

ِه َوَسلََّم ِعيَسى، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعنِ  ُسلَْيٍك الَْغطَفَانِيِّ، أَنَُّه َجاَء َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي الَْحَسنِ، َعْن 
ِه َوَسلََّم ْز فََصلِّ َركَْعَتْينِ َتَجوَّ:"ال، قَالَ: قَالَ"أََركَْعَت؟:"َيْخطُُب َعلَى الِْمْنَبرِ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".ِفيهَِما
  يُّ، َعْنَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن أَيُّوَب الضَّبِّ -  ٦٥٧٤

نِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن ُسلَْيٍك الَْغطَفَانِيِّ، أَبِي َحْمَزةَ السُّكَّرِيِّ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َعْبِد الرَّْحَم
ْيِه َوَسلََّم، قَالَ َتَوضَّئُوا ِمْن لُُحومِ اِإلبِلِ، َوال َتَوضَّأُوا ِمْن لُُحومِ الَْغَنمِ، َوَصلُّوا ِفي َمَرابِضِ :"َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

  ".لِالَْغَنمِ، َوال ُتَصلُّوا ِفي َمَبارِِك اِإلبِ
  آبِي اللَّْحمِ
ِعيِد بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َخاِلِد بن َيزِيَد، َعْن َس -  ٦٥٧٥

َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه :"ْن آبِي اللَّْحمِ، قَالَأَبِي ِهاللٍ، َعْن َيزِيَد بن الَْهاِد، أَنَّ ُعَمْيًرا، َمْولَى آبِي اللَّْحمِ أَخَْبَرُه، َع
َسلََّم ِعْنَد أَْحَجارِ الزَّْيِت، َوُهَو ُمقَنٌَّع بِكَفَّْيِه َيْدُعو   ".َعلَْيِه َو

  َمنِ اْسُمُه ِسيَدانُ
  ِسيَدانُ أَُبو َعْبِد اللَِّه

ُعَبْيَدةَ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُموَسى الشَّاِميُّ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث بن إِْبَراِهيَم أَُبو -  ٦٥٧٦
أَْشَرَف النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : الُْحَسْيُن بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن الَْغِسيلِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِسيَدانَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َسلََّم َيا َرُسولَ اللَِّه، : فَقَالُوا"َيا أَْهلَ الْقَِليبِ، َهلْ َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُّكُْم َحقًّا؟:"َعلَى أَْهلِ الْقَِليبِ، فَقَالَ َعلَْيِه َو
، َولَِكْن ال ُيجِيُبونَ:"َوَهلْ َيْسَمُعونَ؟ قَالَ   ".َيْسَمُعونَ كََما َتْسَمُعونَ

ٌق   َمنِ اْسُمُه ُسرَّ
  ُسرٌَّق

َد بن َحْنَبلٍ، دَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ الَْمْوِصِليُّ، َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَح -  ٦٥٧٧
  َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن: َحدَّثَنِي الَْعبَّاُس بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، قَاال

أَال أَدُلَُّك : كُْنُت بِِمْصَر، فَقَالَ ِلي َرُجلٌ: بن أَْسلََم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْبْيلََمانِيِّ، قَالََخاِلٍد الزَّْنجِيُّ، َعْن َزْيِد 
ِه َوَسلََّم؟ قُلُْت َمْن أَْنَت  :َبلَى، فَأََشاَر إِلَى َرُجلٍ بَِجْنبِِه، فَقُلُْت: َعلَى َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ُسْبَحانَ اللَِّه، َما َيْنَبِغي أَنْ ُتَسمَّى بَِهذَا االْسمِ َوأَْنَت َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِ : أََنا ُسرٌَّق، قُلُْت: َيْرَحُمَك اللَُّه؟ قَالَ
ِه َوَسلََّم َسمَّانِي ُسرَّقًا، فَلَْن أََدَع ذَِلَك أََبًدا، إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ْي

ْنُه، فَقُلُْت لَُه، قَِدَم َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْباِدَيِة بَِبِعَريْينِ لَُه َيبِيُعُهَما : َوِلَم َسمَّاَك ُسرَّقًا؟ قَالَ: قُلُْت: قَالَ : فَاْبَتْعُتُهَما ِم
َحتَّى ظََنْنُت أَنَّ اَألْعَرابِيَّ قَْد ، َدَخلُْت َبْيِتي َوقََضْيُت بِثََمنِ الَْبِعَريْينِ َحاَجِتي، َوَتَغيَّْبُت اْنطَِلْق َحتَّى أُْعِطَيَك، فَ



ِه َو فَأَْخَبَرُه الَْخَبَر، ، َسلََّم َخَرَج، فََخَرْجُت فَإِذَا اَألْعَرابِيُّ ُمِقيٌم، فَأََخذَنِي، فَقَدََّمنِي إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
هَِما َحاَجِتي َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: َما َحَملََك َعلَى َما َصَنْعَت؟ قُلُْت: فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قََضْيُت بثََمنِ

، فََجَعلَ النَّاسُ "َرابِيُّ فَبِْعُه َحتَّى َتْسَتْوِفَي َحقََّكأَْنَت ُسرٌَّق، اذَْهْب بِِه َيا أَْع:"قَالَ. لَْيَس ِعْنِدي: قُلُْت. فَاقِْضِه
فََواللَِّه إِنْ ِمْنكُْم أََحٌد أَْحَوجُ :"قَالَ. ُنرِيُد أَنْ َنفِْدَيُه ِمْنَك: َماذَا ُترِيُدونَ؟ قَالُوا: وَيلَْتِفُت إِلَْيهِْم، فََيقُولُ، َيُسوُموَنُه 

  ".فَقَْد أَْعَتقُْتَكإِلَى اللَِّه ِمنِّي، اذَْهْب 
٦٥٧٨  -  

يَد َمْولَى الُْمْنَبِعِث، َعنِ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا جَُوْيرَِيةُ بن إِْسَماِعيلَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيزِ
  ".قََضى بَِشاِهٍد َوَيِمنيٍ"، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمرَِّجالِ، ِمْن أَْهلِ ِمْصَر، َعْن َرُجلٍ ِمْنُهْم ُيقَالُ لَُه ُسرٌَّق

  َمنِ اْسُمُه َسابِطٌ
  َسابِطٌ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْجَمِحيُّ

و ُبْرَدةَ، َعْن َعلْقََمةَ بن َمْرثٍَد، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُب -  ٦٥٧٩
إِذَا أُِصيَب أََحُدكُْم بُِمِصيَبٍة، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسابٍِط، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".ِعْنَدُه فَلَْيذْكُْر ُمِصيَبَتُه بِي، فَإِنََّها أَْعظَُم الَْمَصاِئبِ

ٌر   َمنِ اْسُمُه َسيَّا
  َسيَّاُر بن بِِلْزقٍ أَُبو أَبِي الُْعَشَراِء الدَّارِِميُّ َواْسُم الُْعشََراِء َبالنُ

قَْداُم بن ِمَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، َوَعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا الْ -  ٦٥٨٠
، َعْن أَبِي الُْعَشَراِء الدَّارِِميِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، قَاال َيا : قُلُْت: َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ

  ".َعْنَت ِفي فَِخِذَها َألْجَزأَْت َعْنَكلَْو طَ:"أََما َيكُونُ الذَّكَاةُ إِال ِمَن الَْحلْقِ أَوِ اللَّبَِّة؟ قَالَ، َرُسولَ اللَِّه 
انَ َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن الَْحَسنِ بن َبكْرِ بن الشَُّروِد الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي، َعْن ُسفَْي -  ٦٥٨١

َسلََمةَ، َعْن أَبِي الُْعَشَراِء الدَّارِِميِّ أََما َتكُونُ الذَّكَاةُ ، َيا َرُسولَ اللَِّه : قُلُْت: ، َعْن أَبِيِه، قَالَالثَّْورِيِّ، َعْن َحمَّاِد بن 
  إِال ِفي

ي فَِخِذَها َألْجَزأَْت َعْنَك:"الَْحلْقِ أَوِ اللَّبَِّة؟ قَالَ   ".لَْو طََعْنَت ِف
و َمْحُدوَرةَ ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد اللَِّه، َحدَّثََنا َداُوُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُب -  ٦٥٨٢

َسلََمةَ، َعْن أَبِي الُْعَشَراِء الدَّارِِميِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ َيا َرُسولَ : قُلُْت: َشبِيبٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َحمَّاِد بن 
  ".لَْو طََعْنَت ِفي فَِخِذَها َألْجَزأَ َعْنَك:"ي الَْحلْقِ؟ قَالَاللَِّه، أََما َتكُونُ الذَّكَاةُ إِال ِف

ا َعْبدُ َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمٍَّد الَْجمَّاِليُّ اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفَُراِت، َحدَّثََن -  ٦٥٨٣
مَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي الُْعَشَراِء الدَّارِِميُّ، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الرَّْحَمنِ بن قَْيسٍ الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َح

  ".ُسِئلَ َعنِ الَْعِتَريِة فََحسََّنَها"َوَسلََّم
لَُم بن َسْهلٍ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َسْعٌد أَُبو َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َشْهَرَياَر، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَْس -  ٦٥٨٤

، َعْن أَبِي الُْعَشَراِء، َعْن أَبِيِه، قَالَ: الرَِّضيِّ، قَاال أََتاَنا :"َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمْصَعبٍ الْقَْرقََسانِيُّ، َعْن َحمَّاِد بن َسلََمةَ
َوأَبِي َيُموُت، فََتفَلَ َعلَْيِه ِمْن قَْرنِِه إِلَى قََدِمِه، فَكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى ُرضَاضِ الْبَُزاقِ  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  ".َعلَى َجَسِدِه
ةُ   َمنِ اْسُمُه ِسَياَب

  ِسَياَبةُ بن َعاِصمٍ السُّلَِميُّ
ْمُرو بن َعْوٍف الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحدَّثََنا الْعَبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َع -  ٦٥٨٥

  َسِعيٍد، َعْن َعْمرِو بن َسِعيِد بن الَْعاصِ، أنا ِسَياَبةُ بن َعاِصمٍ

  ".َواِتِكأََنا اْبُن الَْع:"السُّلَِميُّ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َيْوَم ُحَنْينٍ
  ِسيُمَوْيِه
 بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى بن َمْنَدِه اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن قَطَنٍ الُْبَخارِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -  ٦٥٨٦

أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه : ِسيُمَوْيِه، قَالَِمْسِكنيٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َمْنُصوُر بن ُصَبْيحٍ، أَُخو الرَّبِيعِ بن َصبِيحٍ، َحدَّثَنِي 
ِه إِلَى أُذُنِي، َوَحَملَْنا قَْمًحا ِمَن الَْبلْقَاِء إِلَى الَْمِديَنِة، فَبِْعَنا َو َسلََّم َوَسِمْعُت ِمْن ِفي أََرْدَنا أَنْ َنْشَترَِي َتْمرَ َعلَْيِه َو

فََخبَّْرَناُه، فَقَالَ لَُهُم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَِّذيَن ، لنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََتْيَنا ا، الَْمِديَنِة، فََمَنُعوَنا 
َوكَانَ ِسيُمَوْيِه ِمْن ". ُهأََما َيكِْفيكُْم ُرْخُص َهذَا الطََّعامِ بَِغالِء َهذَا التَّْمرِ الَِّذي َيْحِملُوَنُه، ذَُروُهْم َيْحِملُوَن:"َمَنُعوَنا

  .َبلْقَاَء َنْصَرانِيا َشمَّاًسا، فَأَْسلََم َوَحُسَن إِْسالُمُه، َوَعاَش ِمائَةً َوِعْشرِيَن َسَنةً
  َمنِ اْسُمُه َسْنَدٌر

  َسْنَدٌر أَُبو َعْبِد اللَِّه َمْولَى زِْنبَاعٍ الُْجذَاِميِّ
بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ  -  ٦٥٨٧

 نَ ِعْنَد الزِّْنَباعِ بنَيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن َربِيَعةَ بن لَِقيٍط التُّجِيبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسْنَدرٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه كَا
ِه َوَسلََّم،  أَغْلَظَ للزِّْنَباعِ َسالَمةَ الُْجذَاِميِّ، فََغِضَب َعلَْيِه فَأَْخَصاُه َوَجَدَعُه، َوأََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي فَأَْخَبَرُه فَ

  أَْوصِ: الْقَْولَ، َوأَْعَتقَُه ِمْنُه، قَالَ

  ".ْسِلمٍأُوِصي بِكُلِّ ُم:"بِي َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ
ٌر   َمنِ اْسُمُه َسْع
  َسْعٌر الدَُّؤِليُّ

ْيِميُّ، َعْن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُموَسى التَّ -  ٦٥٨٨
كُْنُت ِفي َناِحَيِة َمكَّةَ، فََجاَء َرُجلٌ : أَبِي َسْعرٍ الدَُّؤِليِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ أَُساَمةَ بن َزْيٍد، َعْن أَبِي ُمَراَرةَ الْجَُهنِيِّ، َعْن

َمْرَحًبا بَِرُسولِ َرُسولِ اللَِّه : فَقُلُْت. أََنا َرُسولُ َرُسولِ اللَِّه: َمْن أَْنَت؟ فَقَالَ: ُمْسِلٌم َوأََنا َبْيَن ظَْهَراَنْي غََنِمي، فَقُلُْت
لَْيَس :"فَلَمَّا َنظََر إِلَْيَها، قَالَ. فَجِئُْتُه بَِشاٍة َماِخضٍ ِحَني ُوِلَدْت: قَالَ". أُرِيُد َصَدقَةَ غََنِمَك:"فََما ُترِيُد؟ قَالَ،  َوأَْهال

  ".ِفي الثَّنِيَِّة َوالَْجذََعِة اللَّحَِّة:"فَِفيَم َحقَُّك؟ قَالَ: ، قُلُْت"َحقَُّنا ِفي َهِذِه
ةَُمنِ اْسُمُه    َسُمَر

َم ِه َوَسلَّ   َسُمَرةُ بن ِمْعَيرٍ أَُبو َمْحذُوَرةَ الُْجَمِحيُّ ُمَؤذِّنُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، قَالَ اْبُن الْكَلْبِيِّ  اْسُمُه َوُهَو َسُمَرةُ بن ِمْعَيرِ بن َوْهبِ بن ُدْعُموصِ بن َسْعِد بن ُجَمحٍ، َوقَِد اْخُتلََف ِفي اْسِمِه

  أَْوُس بن ِمْعَيرٍ



رِ الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى بن الُْمْنِذ -  ٦٥٨٩
َنا أَُبو الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، ح، َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثَ

َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َحدَّثََنا َعاِمٌر اَألْحَولُ، َحدَّثَنِي َمكُْحولٌ، أَنَّ اْبَن ُمَحْيرِيزٍ : َحْمَدَوْيِه الصَّفَّاُر، َحدَّثََنا َعفَّانُ، قَالُوا
  َحدَّثَهُ، َحدَّثَُه، أَنَّ أََبا َمْحذُوَرةَ

ِه َوَسلََّم ، َواِإلقَاَمةَ َسْبَع َعْشَرةَ كَِلَمةً، اَألذَانُ"أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي اللَُّه : َعلََّمُه اَألذَانَ ِتْسَع َعْشَرةَ كَِلَمةً
لََه إِال اللَُّه، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبُر، أَْشَهُد أَنْ ال إِ

، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه
ى الْفَالحِ، ِه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، َحيَّ َعلَى الصَّالِة، َحيَّ َعلَى الصَّالِة، َحيَّ َعلَى الْفَالحِ، َحيَّ َعلَاللَّ

  ".اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبُر، ال إِلََه إِال اللَُّه، َواِإلقَاَمةُ َمثَْنى َمثَْنى
 ُد بن ُشَعْيبٍ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا ُمَعاذَُحدَّثََنا أَْحَم -  ٦٥٩٠

َعلََّمنِي : الَ، قَبن ِهَشامٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِمرٍ اَألْحَولِ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحْيرِيزٍ، َعْن أَبِي َمْحذُوَرةَ
اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبُر، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال :"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اَألذَانَ، فَقَالَ
: ًدا َرُسولُ اللَِّه، أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، ثُمَّ َيُعوُد، فََيقُولُاللَُّه، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

ُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، أَْشَه
  َعلَى الصَّالِة، َحيَّ َعلَى الصَّالِة، َحيَّ َعلَى الْفَالحِ، َحيَّ َحيَّ

  ".َعلَى الْفَالحِ، اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبُر، ال إِلََه إِال اللَُّه
َنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َسِعيِد َحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َهاِشمٍ الَْبْيُروِتيُّ، َحدَّثَ -  ٦٥٩١

رِ بن َعْبِد الَْواِحِد، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحْيرِيزٍ، َعْن أَبِي َمْحذُو َرةَ، بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن َعاِم
ةَ َسْبَع َعْشَرةَ كَِلَمةً َعلََّمنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اَألذَانَ ِتْسَع:"قَالَ   ".َعْشَرةَ كَِلَمةً، َواِإلقَاَم

و َعاِصمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى أَُبو ُموَسى، َحدَّثََنا أَُب -  ٦٥٩٢
َحدَّثَنِي َعْبُد الَْعزِيزِ بن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َمْحدوَرةَ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن الضَّحَّاُك بن َمْخلٍَد، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ، 

إِنِّي َخارِجٌ : فَقُلُْت َألبِي َمْحذُوَرةَ: ُمَحْيرِيزٍ َحدَّثَُه، َوكَانَ َيِتيًما ِفي ِحْجرِ أَبِي َمْحدوَرةَ، فََجهََّزُه إِلَى الشَّامِ، قَالَ
َوكُنَّا بَِبْعضِ ، َخَرْجُت ِفي َنفَرٍ : ، فَأَْخَشى أَنْ أُْسأَلَ َعْن َتأِْذينَِك؟ فَأَْخَبَرنِي أَنَّ أََبا َمْحذُوَرةَ أَْخَبَرُه، قَالَإِلَى الشَّامِ

ِه َوَسلََّم بِالصَّالِة ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َسِمْعَنا  الطَّرِيقِ، فَأَذَّنَ ُمَؤذِّنُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ِه َوَسلََّم، فَ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ْوَت، فَأَْرَسلَ إِلَْينَا، َصْوَت الُْمَؤذِِّن َوَنْحُن ِعْنَدُه، فََصَرْخَنا َنْحِكيِه ِلَيْسَمَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّ

َسلََّم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه، فََوقَفَْنا َبْيَن َيَدْيِه  فَأََشاَر الْقَْوُم "أَيُّكُُم الَِّذي َسِمْعُت َصْوَتُه قَِد اْرَتفََع؟:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  ،كُلُُّهْم إِلَيَّ 

ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى فَقُْمُت، َوال َشْيَء أَكَْرُه إِلَيَّ ". فَقُْم فَأَذِّنْ بِالصَّالِة:"َوَصَدقُوا، فَأَْرَسلَُهْم كُلَُّهْم َوَحَبَسنِي، قَالَ
ِه َوَسلََّم، فَأَلْقَى َعلَيَّ َرُس، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ولُ اللَِّه َوال ِممَّا َيأُْمُرنِي بِِه، فَقُْمُت َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم التَّأِْذيَن ُهَو بنفِْسِه، اللَُّه أَكَْبُر، أَْشَهُد أَنْ ال ، اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر :"قُلِ: فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْي



مَّ قَالَ ، ثُ"أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، إِلََه إِال اللَُّه، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه 
أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ ، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه : اْرجِْع فَُمدَّ ِمْن َصْوِتَك، فَقُلْ:"ِلَي

الِة، َحيَّ َعلَى الْفَالحِ، َحيَّ َعلَى الْفَالحِ، اللَِّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، َحيَّ َعلَى الصَّالِة، َحيَّ َعلَى الصَّ
ثُمَّ َدَعانِي ِحَني قََضْيُت التَّأِْذيَن، فَأَْعطَانِي ُصرَّةً ِفيَها َشْيٌء ِمْن ِفضٍَّة، ثُمَّ َوَضَع ". اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر، ال إِلََه إِال اللَُّه

َرةَ، ثُمَّ أََمرََّها َعلَى َوْجهِِه ِمْن َبْينِ َيَدْيِه، ثُمَّ َعلَى كَبِِدِه، ثُمَّ َبلََغْت َيُد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى َيَدُه َعلَى َناِصَيِة أَبِي َمْحذُو
ِه َوَسلََّم ". ِفيَك، َوَباَرَك َعلَْيَك َباَرَك اللَُّه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُصرَّةَ أَبِي َمْحذُوَرةَ، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه". قَْد فََعلُْت:"قَالَ. َيا َرُسولَ اللَِّه، ُمْرنِي بِالتَّأِْذينِ بَِمكَّةَ: قُلُْت ْي   َوذََهَب كُلُّ َشْيٍء كَانَ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

ُه َمَحبَّ ةً ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَِدْمُت َعلَى َعتَّابِ بن َوَسلََّم ِفي قَلْبِي ِمْن كََراِهَيٍة، َوَعاَد ذَِلَك كُلُّ
ُه بِالصَّالِة َعْن أَْمرِ َرُسولِ اللَِّه َسلََّم، فَأَذَّْنُت َمَع َسلََّمأَُسْيٍد َعاَملِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو   . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

 الرَّْحَمنِ دَّثََنا الُْحَسْيُن بن َمْنُصورٍ الرُّمَّانِيُّ الِْمصِّيِصيُّ، َوَجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْرَيابِيُّ، َوأَْحَمُد بن َعْبِدَح -  ٦٥٩٣
ِك بن أَبِي َمْحذُوَرةَ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن إِْسَماِعيلَ بن َعْبِد الَْم: بن ِعقَالٍ، قَالُوا : ِل

أَلْقَى َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه : َسِمْعُت َجدَِّي َعْبَد الَْمِلِك بن أَبِي َمْحذُوَرةَ، َيذْكُُر َيذْكُُر أَنَُّه َسِمَع أََبا َمْحذُوَرةَ، َيقُولُ
ِه َوَسلََّم اَألذَانَ َحْرفًا َحْرفًا ، َبُر اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه اللَُّه أَكْ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، ُه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَّ، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه 
َحيَّ ، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، َحيَّ َعلَى الصَّالِة ، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه 

  ".ُر، ال إِلََه إِال اللَُّهَحيَّ َعلَى الْفَالحِ، اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْب، َعلَى الصَّالِة، َحيَّ َعلَى الْفَالحِ 
بِي َمْحذُوَرةَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا أَُبو الزِّنَْباعِ َرْوُح بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن أَ

، ِه َوَسلََّم   َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َجدَُّه أََبا َمْحذُوَرةَ، فَذَكََر ِمثْلَُه أََمَر
ُهْم، َعْن َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ، أَْخبََرنِي ُعثَْمانُ َمْوال -  ٦٥٩٤

ِك بن أَبِي َمْحذُوَرةَ، قَاالأَبِيِه الشَّْيخِ َمْولَى أَبِي َمْحذُوَرةَ، َوَعْن أُمِّ َعْبِد ا َخَرْجُت ِفي : قَالَ أَُبو َمْحذُوَرةَ: لَْمِل
َسلََّم إِلَى ُحَنْينٍ، َوُهْم أَْبَغُض النَّاسِ إِلَْيَنا  َع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو فَأَذَُّنوا َوقُْمَنا َنْسَتْهزُِئ بِهِْم، ، َعَشَرِة ِفْتَياٍن َم

، فَأَذَُّنوا، فَكُْنُت آِخَرُهْم، فَقَالَ النَّبِيُّ "أَذِّنُوا:"، فَقَالَ"ائُْتونِي بَِهُؤالِء الِْفْتَياِن:"يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ النَّبِ
ِه َوَسلََّم ، َوقُلْ ِلَعتَّابِ بن أَُسْيٍدَهذَا الَِّذي َسِمْعُت َصْوَتُه، اذَْهْب فَأَذِّنْ َألْهلِ َمكَّ، َنَعْم :"َصلَّى اللَُّه َعلَْي أََمَرنِي : ةَ

اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر، : قُلِ:"َوَمَسَح َعلَى َناِصَيِتِه، فَقَالَ". َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَُؤذِّنَ َألْهلِ َمكَّةَ
أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال :  إِلََه إِال اللَُّه، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َمرََّتْينِ، ثُمَّ اْرجِْع، فَقُلْاللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر، أَْشَهُد أَنْ ال

سُولُ اللَِّه، َمرََّتْينِ، َحيَّ ًدا َراللَُّه، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َمرََّتْينِ، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
إِذَا أَذَّْنَت بِاُألولَى ِمَن الصُّْبحِ، َعلَى الصَّالِة َمرََّتْينِ، َحيَّ َعلَى الْفَالحِ َمرََّتْينِ، اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر، ال إِلََه إِال اللَُّه، َو

االصَّالةُ َخ، الصَّالةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِ : فَقُلِ   ْيٌر ِمَن النَّْومِ، َوإِذَا أَقَْمَت فَقُلَْه



ال َيجُّزُّ َناِصَيَتُه، َوال َيفُْرقَُها ؛ َألنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : ، فَكَانَ أَُبو َمْحذُوَرةَ"َسِمْعَت؟، َمرََّتْينِ، قَْد قَاَمِت الصَّالةُ 
ُعثَْمانُ الَِّذي َرَوى اْبُن ُجَرْيجٍ َعْنُه َهذَا الَْحِديثَ ُهَو ُعثَْمانُ بن : الْقَاِسمِ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَسَح َعلَْيَها، قَالَ أَُبو

  .السَّاِئبِ َمْولَى بين ُجَمحٍ
ِك بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا الْحَارِثُ بن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الَْمِل -  ٦٥٩٥

: َيا َرُسولَ اللَِّه، َعلِّْمنِي ُسنَّةَ اَألذَاِن، فََمَسَح ُمقَدََّم َرأَْسِه، قَالَ: قُلُْت: َمْحذُوَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، أَْشَهُد أَنْ : ، ثُمَّ َتقُولُاللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر، َتْرفَُع بَِها َصْوَتَك:"َتقُولُ

أَشَْهُد : ْوَتَك، ثُمَّ َتقُولُال إِلََه إِال اللَُّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، َتْخِفُض بَِها َص
يَّ َعلَى أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، َح أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه،

الصَّالةُ خَْيٌر ِمَن : َحيَّ َعلَى الْفَالحِ، فَإِنْ كَانَ َصالةُ الصُّْبحِ، قُلَْت، الصَّالِة َحيَّ َعلَى الصَّالِة، َحيَّ َعلَى الْفَالحِ 
  ".الصَّالةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِ، اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر، ال إِلََه إِال اللَُّه، النَّْومِ 
نِ الْقَُرِشيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا َداُوُد بن أَبِي َعْبِد الرَّْحَم -  ٦٥٩٦

  َصِعْدُت إِلَى اْبنِ أَبِي َمْحذُوَرةَ فَْوَق: َحدَّثََنا َماِلُك بن ِديَنارٍ، قَالَ

ُه أَْخبِْرنِي َعْن أَذَاِن أَبِيَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ نَ كَا: ْيِه َوَسلََّم؟ فَقَالَالَْمْسجِِد الْحََرامِ َبْعَدَما أَذَّنَ، فَقُلُْت لَ
َحيَّ َعلَى ، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، َحيَّ َعلَى الصَّالِة ، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه :"َيْبَدأُ فَُيكَبُِّر، فََيقُولُ
أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ  أَْشَهُد، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه : ثُمَّ َيْرجُِع، فََيقُولُ، الصَّالِة، َمرَّةً َمرَّةً 

  ".اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر، ال إِلََه إِال اللَُّه: أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، َحتَّى يَأِْتَي إِلَى آِخرِ اَألذَاِن، اللَِّه 
َسِمْعُت : الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا الُْهذَْيلُ بن بِاللٍ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ  -  ٦٥٩٧

ِه َوَسلََّم ِلَبنِي َعْبِد الُْمطَِّلبِ السِّقَاَيةَ، :"اْبَن أَبِي َمْحذُوَرةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ َوِلَبنِي َعْبِد َجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".الدَّارِ الِْحجَاَبةَ، َوَجَعلَ اَألذَانَ لََنا َوِلَمَواِليَنا

ي َسلَْمانَ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ، َعْن أَبِ -  ٦٥٩٨
كُْنُت أَُؤذِّنُ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َصالِة الْفَْجرِ، فَأَقُولُ إِذَا قُلُْت ِفي : َعْن أَبِي َمْحذُوَرةَ، قَالَ

  ".َحيَّ َعلَى الْفَالحِ، الصَّالةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِ، الصَّالةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِ:"اَألذَاِن اَألوَّلِ
َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، : ُد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَّ -  ٦٥٩٩

  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ،

ًما َصبِيا، فَأَذَّْنُت َبْيَن َيَديِ النَّبِيِّ َصلَّى كُْنُت غُال: َسِمْعُت أََبا َمْحذُوَرةَ، َيقُولُ: َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُرفَْيعٍ، قَالَ
، فَلَمَّا اْنَتَهْيُت إِلَى َحيَّ َعلَى الصَّالِة، َحيَّ َعلَى الْفَالحِ، قَالَ ِل َي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُحَنْينٍ

  ".ةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِالصَّال: أَلِْحْق ِفيَها:"َوَسلََّم
بِرٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد َجا -  ٦٦٠٠

َؤذِّنُ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ أَيُّ َشْيٍء كُْنَت كَْيَف كُْنَت ُت: َسأَلُْت أََبا َمْحذُوَرةَ: إِْسحَاَق، َعنِ اَألْسَوِد، قَالَ
  ".كُْنُت أُثَنِّي األَذَانَ، َوأُثَنِّي اِإلقَاَمةَ، َوأَْجَعلُ آِخَر أذَانِي ال إِلََه إِال اللَُّه:"َتْجَعلُ آِخَر أَذَانَِك؟ قَالَ

لَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه ا -  ٦٦٠١



اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه : كَانَ آِخَر اَألذَاِن:"َعْن َعمَّارِ بن ُزَرْيقٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن أَبِي َمْحذُوَرةَ، قَالَ
  ".ال إِلََه إِال اللَُّه أَكَْبُر،
اِلٍد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َيزِيَد اَألْزَرُق، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرِ بن َخ -  ٦٦٠٢

، َعْن أَبِي إِْس َسأَلُْت أََبا َمْحذُوَرةَ : حَاَق، َعنِ اَألْسَوِد، قَالَالُْبَخارِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َحْمَزةَ، َعْن َرقََبةَ بن َمْصقَلَةَ
  ".ال إِلََه إِال اللَُّه، َواللَُّه أَكَْبُر:"َعْن آِخرِ اَألذَاِن؟ فَقَالَ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق -  ٦٦٠٣

ا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن أَبِي َمْحذُوَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن أَبِي َمْحذُوَرةَ، َحدَّثََن: التُّْسَترِيُّ، قَاال
  ".ْمالُْمَؤذُِّنونَ أَُمَناُء الُْمْسِلِمَني َعلَى ِفطْرِِهْم َوُسُحورِِه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

ِه، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َيْحَيى، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن أَبِي َمْحذُوَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ -  ٦٦٠٤
ِه َوَسلََّم: أَبِي َمْحذُوَرةَ، قَالَ   ".ْغرَِب فَاْحُدْرَها َمَع الشَّْمسِ َحْدًراإِذَا أَذَّْنَت الَْم:"قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

يُم بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا إِْبَراِه -  ٦٦٠٥
ِه : َعْن أَبِيِه، قَالَ: ْعُت أَبِي، َيقُولَُسِم: الَْعزِيزِ بن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َمْحذُوَرةَ، قَالَ ُه َعلَْي قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  ".َوقُْت الَْمْغرِبِ اْحُدْرَها َمَع الشَّْمسِ:"َوَسلََّم
َعْن َصِفيَّةَ بنِت َمْجَزأَةَ، أَنَّ أََبا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ثَابٍِت،  -  ٦٦٠٦

إِنَّ : أَال َتْحِلقَُها؟ فَقَالَ: إِذَا قََعَد أَْرَسلََها، فََتْبلُغُ اَألْرَض، فَقَالُوا لَُه، َمْحذُوَرةَ كَاَنْت لَُه قُصَّةٌ ِفي ُمقَدَّمِ َرأَْسِه 
  ".لَْيَها بَِيِدِه، فَلَْم أَكُْن َألْحِلقََها َحتَّى أَُموَت، فَلَْم َيْحِلقَْها َحتَّى َماَتَمَسَح َع"َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُد بن َعْمرِو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ الَْعْسقَالنِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َسْهلٍ الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -  ٦٦٠٧
  ْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بنبن َعْبِد الرَّ

ِه بن ُمَحْيرِيزٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: ُمَحْيرِيزٍ، قَالَ َرأَْيُت أََبا َمْحذُوَرةَ : َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَّ
ِه َوَسلََّم َما كُْنُت :"أَال َتأُْخذُ َشْعَرَك؟ فَقَالَ: َولَُه َشَعٌر، فَقُلُْت لَُه ُألِحفَّ َشَعًرا َمَسَح، أََمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".َيَدُه َعلَْيِه
، َعْن َعِليِّ ب -  ٦٦٠٨ ن َزْيٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ
َوإِذَا قَِدْمُت َعلَى الرَُّجلِ َسأَلَنِي َعْن ، كُْنُت إِذَا قَِدْمُت َعلَى أَبِي َمْحذُوَرةَ َسأَلَنِي َعْن َرُجلٍ : ن َخاِلٍد، قَالَأَْوسِ ب

: ِه َسأَلَنِي َعْنَك؟ فَقَالَإِذَا قَِدْمُت َعلَْيَك َسأَلَْتنِي َعْن فُالٍن، َوإِذَا قَِدْمُت َعلَْي: أَبِي َمْحذُوَرةَ، فَقُلُْت َألبِي َمْحذُوَرةَ
، فََماَت أَُبو "آِخُركُْم َمْوًتا ِفي النَّارِ:"كُْنُت أََنا، َوأَُبو ُهَرْيَرةَ، َوفُالنٌ يف بيت، فقال النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ُهَرْيَرةَ، ثُمَّ َماَت أَُبو َمْحذُوَرةَ، ثُمَّ َماَت الرَُّجلُ
  ُجْندبٍ الِْفَزارِيُّ، نََزلَ الَْبْصَرةَ َوَماَت بَِها ِمْن أَْخَبارِِه َسُمَرةُ بن
ُهَشْيٌم، أنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َعْبِد اللَِّه الَْهَروِيُّ، َحدَّثََنا  -  ٦٦٠٩

أَبِيِه، أَنَّ أُمَّ َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ َماَت َعْنَها َزْوُجَها، َوَتَرَك اْبَنُه َسُمَرةَ َوكَاَنِت اْمَرأَةً َعْبُد الَْحِميِد بن َجْعفَرٍ، َعْن 
، َحتَّى ال أََتَزوَُّج َرُجال إِال َرُجال َيكْفُلُ لََها بنفَقَِة اْبنَِها َسُمَرةَ:"َجِميلَةً، فَقَِدَمِت الَْمِديَنةَ، فَُخِطَبْت فََجَعلَْت، َتقُولُ

ي   َيْبلُغَ، فََتَزوََّجَها َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ َعلَى ذَِلَك، َوكَاَنْت َمَعُه ِف



  ".اَألْنصَارِ
ِه َوَسلََّم َيْعرُِض ِغلَْمانَ اَألْنَصارِ ِفي كُلِّ َعامٍ، فََمْن َبلَغَ ِمْنُهْم َب -  ٦٦١٠ ُهْم َعثَُه، فََعَرَضَوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َسُمَرةُ ِمْن َبْعِدِه فََردَُّه، فَقَالَ َسُمَر ُه ِفي الَْبْعِث، َوُعرَِض َعلَْي َيا َرُسولَ اللَِّه، : ةُذَاَت َعامٍ، فََمرَّ بِِه غُالٌم، فََبَعثَ
، فَأََجاَزنِي ِفي الَْبْعِث: لَ، قَا"فَُدوَنَك، فََصارِْعُه:"أََجْزَت غُالًما، َوَرَدْدَتنِي، َولَْو صَاَرَعنِي لََصَرْعُتُه؟ قَالَ   .فََصَرْعُتُه

  َما أَْسَنَد َسُمَرةُ بن ُجْنُدبٍ
ةَ بن ُجْنُدبٍ   َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ َعْن َسُمَر

ْن َسُمَرةَ بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، أََنا ُشْعَبةُ، َعْن ِفَراسٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َع -  ٦٦١١
َهُهَنا أََحٌد ِمْن بين فُالٍن؟ إِنَّ َصاِحَبكُْم :"ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َصالةَ الصُّْبحِ، فَقَالَ

  ".َمْحُبوٌس بَِبابِ الَْجنَِّة بَِدْينٍ َعلَْيِه
يزِ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبَهانِيِّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد الُْمَحارِبِيُّ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِ -  ٦٦١٢

َصلَّى بنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َيزِيَد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَّاالنِيِّ، َعْن ِفَراسٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ
َمْن َهُهَنا ِمْن َرْهِط فُالٍن؟ إِنَّ َصاِحَبكُْم قَِد اْحَتَبَس َعنِ الَْجنَِّة بَِدْينٍ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَض الصَّلََواِت، ثُمَّ قَالَاللَّ

ا أَنْ َتفُْدوُه ِمْن َعذَابِ اللَِّه، َوإِمَّا أَنَّ ُتْسِلُموُه   ".كَانَ َعلَْيِه، فَإِمَّ
َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا الْفَُضْيلُ بن الُْحَسْينِ أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا -  ٦٦١٣

  َعَواَنةَ، َعْن ِفَراسٍ، َعنِ

ِه َوَسلََّم ذَاَت َي: الشَّْعبِيِّ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ فََناَدى "َهُهَنا أََحٌد ِمْن بين النَّجَّارِ؟:"ْومٍقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
إِنَّ فُالًنا الَِّذي ُتُوفَِّي ِمْنكُْم قَِد :"َنَعْم، قَالَ: قَالَ"َسِمْعَت نَِداِئي؟:"ثَالثًا ال ُيجِيُبُه أََحٌد، ثُمَّ إِنَّ َرُجال أََجاَبُه، فَقَالَ

  ".الَِّذي َعلَْيِه، فَإِنْ ِشئُْتْم فَافُْدوُه، َوإِنْ ِشئُْتْم فَأَْسِلُموُه إِلَى َعذَابِ اللَِّهاْحَتَبَس َعنِ الَْجنَِّة، ِمْن أَْجلِ الدَّْينِ 
ن ُموَسى، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ب -  ٦٦١٤
َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َبانُ، َعْن ِفَراسٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالََحدَّثََنا َشْي

ا اْنَصَرَف، قَالَ َهلْ َسِمْعَت :"الَفََناَدى ثَالثًا، فَأََجاَبُه َرُجلٌ ِفي الثَّاِلثَِة، فَقَ"َهُهَنا ِمْن بين النَّجَّارِ أََحٌد؟:"فَلَمَّ
، فَإِنْ ِشئُْتْم فَافُْدوُه:"قَالَ. َنَعْم: قَالَ"نِدَاِئي؟  فَإِنَّ َصاِحَبكُْم فُالًنا اْحَتَبَس َعنِ الَْجنَِّة ِمْن أَْجلِ الدَّْينِ الَِّذي كَانَ َعلَْيِه

  ".ِمْن َعذَابِ اللَِّه، َوإِنْ ِشئُْتْم فَأَْسِلُموُه
ُد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي إِْسَحاَق الْفََزارِيِّ، َعْن إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا ُمَحمَّ -  ٦٦١٥

ِه َوَسلََّم ذَاَت َي: بن أَبِي َخاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ ْومٍ َعلَى أَقَْبلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، َوكَانَ إِذَا اْبَتَدأَُهْم بَِشْيٍء َسكَُتوا، ثُمَّ قَالَ"َهُهَنا ِمْن بين فُالٍن أََحٌد؟:"الْقَْومِ، فَقَالَ َهُهَنا ِمْن بين :"، فََسكََت الْقَْوُم
ا: فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ"فُالٍن أََحٌد؟   َهذَ

  .َعلَيَّ َدْيُنُه: ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ"ُدونَ الَْجنَِّة بَِدْينِِه إِنَّ َصاِحَبكُْم َمْحُبوٌس:"فُالنٌ، قَالَ
َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ِمْنَجاُب بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ،  -  ٦٦١٦

ةَ بن ُجْنُدبٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َسِعيِد بن َمْسُروقٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َسْمَعانَ بن ُمَشنَّجٍ، َعْن َسُمَر
جٍ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، َحدَّثََنا َسِعيٌد الَْورَّاُق، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َسْمَعانَ بن ُمَشنَّ



ِه َوَسلََّم َصلَّى َعلَى جَِناَزٍة، فَلَمَّا اْنَصَرَف قَالَأَ فَلَْم : قَالَ"َهُهَنا أََحٌد ِمْن آلِ فُالٍن؟:"نّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َما َمَنَعَك :"نَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ لَُه ال. أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه: َيقُْم أََحٌد، َحتَّى قَالََها ثَالثًا، فَقَاَم َرُجلٌ، فَقَالَ

ا إِنِّي لَْم أَُنوِّْه بِاْسِمَك إِال لََخْيرٍ، إِنَّ فُالًنا َرُجلٌ َماَت فَلَقَْد : قَالَ".  َمأُْسوٌر بَِدْينِِهأَنْ َتقُوَم ِفي الَْمرََّتْينِ اُألولََيْينِ؟ أََم
ِه َشْيٌء: قَالَ. بِأَْمرِِه َرأَْيُت أَْهلَُه َوَمْن َيْحَزنُ   .فَقََضْوا َما َعلَْيِه َحتَّى َما َبِقَي َعلَْي

َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َسُمَرةَ،  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِيِه،
ْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َولَْم َيذْكُْر َسْمَعانََعنِ النَّبِيِّ َص   .لَّى اللَُّه َعلَ

ةَ   َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى َعْن َسُمَر
ن انُ بَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ، ح َوَحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَم -  ٦٦١٧

  َحْربٍ، ح،

َسِمْعُت اْبَن : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعنِ الَْحكَمِ، قَالَ: َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، قَالُوا
ِه َوَسلََّم، قَ َمْن َرَوى َعنِّي َحِديثًا َوُهَو َيَرى أَنَُّه :"الَأَبِي لَْيلَى، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".كَاِذٌب فَُهَو أََحُد الْكَاِذبَِني
ةَ   َعِليُّ بن َربِيَعةَ الَْواِلبِيُّ َعْن َسُمَر

أنا وِقَاُء بن إَِياسٍ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنَعْيُم بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك،  -  ٦٦١٨
ِه َوَسلََّم أَنَُّه َخطََب النَّاَس، فََنَهى َعنِ الدُّبَّاِء "َعِليِّ بن َربِيَعةَ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".َوالُْمَزفَِّت
ةَ   َمْيُمونُ بن أَبِي َشبِيبٍ َعْن َسُمَر

، ْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزَِحدَّثََنا إِ -  ٦٦١٩
ةَ : ُجْنُدبٍ، قَالَ  بنَحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َمْيُموِن بن أَبِي َشبِيبٍ، َعْن َسُمَر

ِه َوَسلََّم   ".الَْبُسوا َهِذِه الثِّيَاَب الَْبيَاَض، َوكَفُِّنوا ِفيَها َمْوَتاكُْم، فَإِنََّها أَطَْهُر َوأَطَْيُب:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
دَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َمْيُموِن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َح -  ٦٦٢٠

الَْبُسوا الثَِّياَب الَْبَياَض، فَإِنََّها :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن أَبِي َشبِيبٍ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ
  ".وا ِفيَها َمْوَتاكُْمأَطَْيُب َوأَطَْهُر، َوكَفُِّن

  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق -  ٦٦٢١

وِن بن أَبِي َشبِيبٍ، التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َمْيُم
، قَالَ ِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَّ: َعْن َسُمَرةَ الَْبُسوا الثَِّياَب الْبََياَض، فَإِنََّها أَطَْيُب َوأَطَْهُر، َوكَفُِّنوا :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".ِفيَها َمْوَتاكُْم

حِيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْزَداَد التُّوزِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحمَّاٍد َسجَّاَدةُ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ -  ٦٦٢٢
ةَ بن ُجْنُدبٍ، قَا بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َمْيُموِن بن أَبِي َشبِيبٍ، َعْن َسُمَر قَالَ : لََعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َحبِيبِ 

  ".ُسوَها َوكَفُِّنوا ِفيَها َمْوَتاكُْمإِنَّ أَطَْهَر ِثَيابِكُُم الَْبَياُض، فَالَْب:"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ   َعْبُد اللَِّه بن ُبَرْيَدةَ َعْن 



، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َوَحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم -  ٦٦٢٣
ةَ بن ُجْنُدبٍُحَسْيٌن الُْمَع أَنَّ اْمَرأَةً َماَتْت ِفي نِفَاِسَها َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه "لُِّم، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبَرْيَدةَ، َعْن َسُمَر

َم َعلَْيَها، فَقَاَم َوَسطََها ِه َوَسلََّم، فََصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ   ".َصلَّى اللَُّه َعلَْي
يُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمَباَرِك، َوَيزِ -  ٦٦٢٤

َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ ُجْنُدبٍ ِه َوَسلََّم َصلَّى أَنَّ النَّ"َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبَرْيَدةَ، َعْن  بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".َعلَى اْمَرأٍَة، فَقَاَم َوَسطََها

  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ، -  ٦٦٢٥

، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو اَألْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا َشَباَبةُ بن َسوَّارٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّ َعْن َعْبِد اللَِّه بن مِ
أَنَّ اْمَرأَةً َماَتْت ِفي الَْبطْنِ، فََصلَّى َعلَْيَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، "ُبَرْيَدةَ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ ُجْنُدبٍ

  ".فَقَاَم َوَسطََها
بن ُجْنُدبٍ   َزْيُد بن ُعقَْبةَ الْفََزارِيُّ َعْن َسُمَرةَ 

َنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسِعيِد بن أَبِي َمْرَيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُيوُسَف الِْفْرَيابِيُّ، َحدَّثَ -  ٦٦٢٦
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ َرُسولُ: َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َزْيِد بن ُعقَْبةَ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ

  ".الَْمَساِئلُ كَدٌّ َيكُدُّ الرَُّجلُ بَِها َوْجَهُه، فََمْن َشاَء أَْبقَى َعلَى َوْجهِِه، َوَمْن َشاَء َتَرَك:"َوَسلََّم
، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا الْعَبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد الطََّياِلِسيُّ -  ٦٦٢٧

، َعْن : الْكَشِّيُّ، َوأَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَِطَرانِيُّ، قَاال َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ
بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُس إِنََّما الَْمَساِئلُ كُُدوٌح َيكَْدُح بِهَا :"ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََزْيِد بن ُعقَْبةَ، َعْن َسُمَرةَ 

َمْن َشاَء َتَرَك، إِال أَنْ َيْسأَلَ ذَا ُسلْطَاٍن أَْو ِفي أَْمرٍ ال َيجُِد ِمْنُه ُبداالرَُّجلُ َوْجَهُه، فََمْن َشاَء أَْبقَى َعلَى َوْجهِِه، َو  ."  
، َعْن َمْعَبِد -  ٦٦٢٨ بن َخاِلٍد، َعْن  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ

بن   َزْيِد بن ُعقَْبةَ، َعْن َسُمَرةَ 

ِه َوَسلََّم: ُجْنُدبٍ، قَالَ إِنَّ َهِذِه الَْمَساِئلَ كَدٌّ َيكُدُّ بَِها أََحُدكُْم َوْجَهُه، إِال أَنْ َيْسأَلَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".أَْو أَْمًرا ال ُبدَّ لَُه ِمْنَه، الرَُّجلُ ذَا ُسلْطَاٍن 

َواَنةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا أَُبو َع -  ٦٦٢٩
بن ُجْنُدبٍ، قَالَ ِه َوَسلََّم: َزْيِد بن ُعقَْبةَ، َعْن َسُمَرةَ  َهِذِه الَْمَساِئلُ كَدٌّ َيكُدُّ بَِها :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".ِفي أَْمرٍ ال َيجُِد ِمْنُه ُبدا الرَُّجلُ َوْجَهُه، إِال أَنْ َيْسأَلَ ذَا ُسلْطَاٍن أَْو

ن ُموَسى، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ب -  ٦٦٣٠
، َعْن َزْيِد بن ُعقْ ةَ الْفََزارِيِّ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َحدَّثََنا َشْيَبانُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ َب

َسلََّم أَنَُّه، قَالَ َمْن َشاَء َتَرَك:"َعلَْيِه َو ، إِنََّما َهِذِه الَْمَساِئلُ كَدٌّ َيكُدُّ بَِها الرَُّجلُ َوْجَهُه، فََمْن َشاَء أَْبقَى َعلَى َوْجهِِه، َو
  ".لَ الرَُّجلُ ذَا ُسلْطَاٍن أَْو ِفي أَْمرٍ ال ُبدَّ ِمْنُهإِال أَنْ َيْسأَ
، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَم -  ٦٦٣١ ْيرٍ



ةَ بن ُجْنُدبٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُعقَْبةَ، أَْو فُالِن بن ُعقَْبةَ الْفََزارِيِّ، َع إِنََّما َهِذِه :"ْن َسُمَر
، َوَمْن َشاَء َتَرَك، إِال أَنَّ َيْس   أَلَ الرَُّجلُ ذَاالَْمَساِئلُ كَدٌّ َيكُدُّ بَِها الرَُّجلُ َوْجَهُه، فََمْن َشاَء أَْبقَى َعلَى َوْجهِِه

ي أَْمرٍ ال ُبدَّ ِمْنُهُسلْطَاٍن أَ   ".ْو ِف
ْن َعْبِد الَْمِلِك َحدَّثََنا الْعَبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن َيْحَيى اُألْشنَانِيُّ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ، َع -  ٦٦٣٢

إِنََّما َهِذِه الَْمَساِئلُ كَدٌّ َيكُدُّ بَِها :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن ُعَمْيرٍ، َعْن َزْيِد بن ُعقَْبةَ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ
  ".الرَُّجلُ َوْجَهُه

ِلِك بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعْن َعْبِد الَْم -  ٦٦٣٣
، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَُعَمْيرٍ َيقَْرأُ ِفي الِْعيَدْينِ َسبِّحِ اْسَم َربِّكَ "، َعْن َزْيِد بن ُعقَْبةَ، َعْن َسُمَرةَ

  ".اَألْعلَى َو َهلْ أََتاَك َحِديثُ الَْغاِشَيِة
، َعْن َمْعَبِد بن َخاِلٍد، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْ -  ٦٦٣٤ رِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ

َسلََّم كَانَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو َيقَْرأُ ِفي الِْعيَدْينِ َسبِّحِ اْسَم رَبَِّك "َزْيِد بن ُعقَْبةَ، َعْن َسُمَرةَ 
  ".لْ أََتاَك َحِديثُ الَْغاِشَيِةاَألْعلَى َو َه
ةَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن َمْعَبِد بن َخاِلٍد، َعمَّْن َح -  ٦٦٣٥ دَّثَُه، َعْن َسُمَر

َيقَْرأُ ِفي الُْجُمَعِة َسبِّحِ اْسَم رَبَِّك اَألْعلَى َو َهلْ أََتاَك "َسلََّمكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: بن ُجْنُدبٍ، قَالَ
  ".َحِديثُ الْغَاِشَيِة

َعِليٍّ،  َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن -  ٦٦٣٦
  دَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َمْعَبِد بن َخاِلدٍ،َح: قَاال

َسلََّم َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو َيقَْرأُ ِفي الِْعيَدْينِ َسبِّحِ اْسَم َربِّكَ "َعْن َزْيِد بن ُعقَْبةَ، َعْن 
  ".اَألْعلَى َو َهلْ أََتاَك َحِديثُ الَْغاِشَيِة

َعْن َزْيِد بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ الَْحجَّاُج، َعْن َمْعَبِد بن َخاِلٍد،  -  ٦٦٣٧
ةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِعيَدْينِ َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اَألْعلَى ِفي َيقَْرأُ ِفي الْ"ُعقَْبةَ، َعْن َسُمَر

  ".اُألولَى، َوِفي الثَّانَِيِة َهلْ أََتاَك َحِديثُ الَْغاِشَيِة
 َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك،: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحاِتمٍ الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا َحبَّانُ بن ُموَسى، َوُسَوْيُد بن َنْصرٍ، قَاال -  ٦٦٣٨

ْيِه َوَسلََّم كَانَ ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ َيقَْرأُ ِفي الِْعيَدْينِ َسبِّحِ "َعْن َحجَّاجِ بن أَْرطَأَةَ، َعْن َزْيِد بن ُعقَْبةَ
  ".اْسَم َربَِّك اَألْعلَى ِفي اُألولَى، َوِفي الثَّانَِيِة َهلْ أََتاَك َحِديثُ الَْغاِشَيِة

 َمْعَبِد بن َحدَّثََنا الْعَبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن َيْحَيى اُألْشنَانِيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن -  ٦٦٣٩
ِه َوَسلََّم كَ َيقَْرأُ َيْوَم الُْجُمَعِة ِفي َصالِة "انََخاِلٍد، َعْن َزْيِد بن ُعقَْبةَ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".الُْجُمَعِة َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اَألْعلَى َو َهلْ أََتاَك َحِديثُ الْغَاِشَيِة
َعْن َسِعيِد بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْوٍن، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الدَّاِهرِيُّ، َعْن ِمْسَعرٍ، -  ٦٦٤٠

ِه َوَسلََّم َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي   َنَهى أَنْ"َزْيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن 



  ".َيقُدَّ الرَُّجلُ السَّْيَر َبْيَن إِْصَبَعْيِه
: ثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، قَاالَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّ -  ٦٦٤١

َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ،  لَ َرُسولُ : قَالََحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن َسِعيِد بن َزْيِد بن ُعقَْبةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن  قَا
ِه َوَسلََّم اَع لَُه َمَتاٌع فََوَجَدُه ِفي َيِد َرُجلٍ بَِعْينِِه فَُهَو أََحقُّ بِِه، َوَيْرجُِع الُْمْشَترِي َعلَى َمْن َض:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".الَْباِئعِ بِالثََّمنِ
َشْيَبةَ، َعْن َسِعيِد  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َعْن أَبِي -  ٦٦٤٢

َسُمَرةَ، قَالَ ِه َوَسلََّم: بن َزْيِد بن ُعقَْبةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن  ُه َعلَْي   ".ال ُيِتمُّ َشْهَراِن ِستَِّني َيْوًما:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
دَّثََنا الَْحَسُن بن َيْحَيى الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن أَُسْيٍد اَألْصَبهَانِيُّ، َح -  ٦٦٤٣

َسِمْعُت : قَالَ إِْدرِيَس، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الَْعالِء، َعْن َسِعيِد بن َزْيِد بن ُعقَْبةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ،
  ".ال ُيِتمُّ َشْهَراِن ِستَِّني َيْوًما:"َم، َيقُولَُرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ُحَصْيُن بن أَبِي الُْحرِّ َعْن َسُمَرةَ

َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َوأَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَِطَرانِيُّ، قَاال -  ٦٦٤٤
بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َعْبِد الْ َمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن ُحَصْينِ بن أَبِي الُْحرِّ، َعْن َسُمَرةَ 
  َخْيُر َما َتَداَوْيُتْم بِِه:"َوَسلََّم، قَالَ

  ".الِْحَجاَمةُ
ُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَ -  ٦٦٤٥

ا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحجَّاًما، فََحَجَمُه بِقَْرٍن : ُحَصْينِ بن أَبِي الُْحرِّ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ َدَع
َهلْ َتْدرِي :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َعالَم َتَدُع َهذَا َيقْطَُع لَْحَمَك؟ قَالَ: فََرآُه أَْعَرابِيٌّ ِمْن بين فََزاَرةَ، فَقَالَ َوَشْرطَِة َشفَْرٍة،

  ".َما َهذَا الَْحْجُم، َوُهَو َخْيُر َما َتَداَوْيُتْم بِِه
بن ُعَمْيرٍ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، -  ٦٦٤٦ َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َعْن َعْبِد الَْمِلِك 

كُْنُت ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَعا َحجَّاًما، َوأََمَرُه : َحدَّثَنِي ُحَصْيُن بن أَبِي الُْحرِّ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
ُروٍن، فَأَلَْزَمُهنَّ إِيَّاُه، ثُمَّ َشَرطَُه بِطََرِف َشفَْرٍة، َوهبَّ الدََّم ِفي إَِناٍء ِعْنَدأَنْ َيْحُجَمُه، فَأَْخَر ُه، َج َمَحاجَِما لَُه ِمْن قُ

كُِّن َهذَا ِمْن جِلِْدَك َيقْ: فََدَخلَ َعلَْيِه َرُجلٌ ِمْن بين فََزاَرةَ، فَقَالَ ا َهذَا َيا َرُسولَ اللَِّه؟ َعالَم ُتَم ُه؟ فَقَالََم َهذَا :"طَُع
  ".ُهَو َخْيُر َما َيَتَداَوى بِِه النَّاُس:"، قَالَ"الَْحْجُم

، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ب ن ُموَسى، َحدَّثََنا َشْيَبانُ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ
َسلََّم ِمثْلَُهَعْن َعْبِد الْ   .َمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن ُحَصْينِ بن أَبِي الُْحرِّ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  َحدَّثََنا الْعَبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد الطََّياِلِسيُّ، -  ٦٦٤٧

َنا ُعَبْيدُ ةَ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنَباعِ َرْوُح بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََحدَّثََنا أَُبو َعَواَن
بن ُجْنُدبٍ، قَالَ رٍو، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن ُحَصْينِ بن قَبِيَصةَ، َعْن َسُمَرةَ  َسأَلَ أَْعَرابِيٌّ : اللَِّه بن َعْم

َو ِه ُخطَْبَتُه، فَالَْتفََت إِلَْيِه َوُه َو َيْخطُُب، فَقَطََع َعلَْي َيا َرُسولَ : َعْن َيِمينِِه، فَقَالَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُه
  ".َراِئيلَ، اللَُّه أَْعلَُم ِفي أَيِّ الدََّوابِّ ُمِسَخْتُمِسَخْت أُمَّةٌ ِمْن بين إِْس:"اللَِّه، َما َتقُولُ ِفي الضَِّبابِ؟ قَالَ



ن ُموَسى، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ب -  ٦٦٤٨
، َعْن ُحَصْينِ بن أَبِي الْحُرِّ، َعْن َسُمَرةَ، قَالََحدَّثََنا َشْيَبانُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْي َسأَلَ أَْعَرابِيٌّ أَْعَرابِيٌّ َرُسولَ : رٍ

ِه َوَسلََّم ا َتقُولُ ِفي الضَِّبابِ؟ فَقَالَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي  ُمِسَخْت أُمَّةٌ ِمْن بين إِْسَراِئيلَ، فَاللَُّه أَْعلَُم أَيُّ الدََّوابِّ:"َم
  ".ُمِسَخْت

ِك بن ُعَم ْيرٍ، َعْن ُحَصْينِ بن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ، َحدَّثََنا َعفَّانُ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن َعْبِد الَْمِل
  .لََّم ِمثْلَُهالُْحرِّ، َعْن أَبِي الُْحرِّ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

ةَ بن ُجْنُدبٍ   الرَّبِيُع بن ُعَمْيلَةَ، َعْن َسُمَر
بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ِهاللِ -  ٦٦٤٩

ْيلَةَ، َعْن َسُمَر   قَالَ َرُسولُ: ةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالََيَساٍف، َعنِ الرَّبِيعِ بن ُعَم
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ال إِلََه إِال اللَُّه، َواللَُّه أَكَْبُر، َوسُْبَحانَ اللَِّه، وَالْحَْمُد : أََحبُّ الْكَالمِ إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أَْرَبٌع:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".رَُّك بِأَيِّهِنَّ َبدَأَْتِللَِّه، ال َيُض
إِْسحَاَق َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الُْمقَْعُد، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن  - ٦٦٥٠

ثِ بن َسِعيٍد، َعْن ُمَحمَّدِ بن ُجَحاَدةَ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن ُعَماَرةَ َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِ: التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال
ُسْبَحانَ اللَّهِ، : أََحبُّ الْكَالمِ إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ:"بن ُعَمْيرٍ، َعنِ الرَّبِيعِ بن ُعَمْيلَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".لَِّه، َوال إِلََه إِال اللَُّه، َواللَُّه أَكَْبُر، ال َيُضرُّكَ بِأَيِّهِنَّ َبدَأَْتَوالَْحْمُد ِل
بن َيَساٍف،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ِهاللِ - ٦٦٥١

ال ُتَسمَِّينَّ غُالَمَك َيَساًرا، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْيلَةَ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالََعنِ الرَّبِيعِ بن ُع
  ".َوال تَزِيدُوا َعلَْيهِنَّ، َو أَرَْبٌع ال، إِنََّما ُه: أَثَمَّ ُهَو؟ فَال َيكُونُ، فَُيقَالُ: َوال َربَاًحا، َوال َنجِيًحا، َوال أَفْلََحا، فَإِنََّك َتقُولُ

ثََنا َيْحَيى َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الُْمقَْعُد، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّ - ٦٦٥٢
بن ُجَحادَةَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعنِ الرَّبِيعِ بن ُعَمْيلَةَ،  َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث، َعْن ُمَحمَِّد: الِْحمَّانِيُّ، قَاال

  َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ

  ".ال ُتَسمِّ َعْبَدكَ َربَاًحا، َوال َنجِيًحا، َوال أَفْلََح، َوال َيَساًرا:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ى ا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، َحدَّثََنا َيحَْيَحدَّثََن - ٦٦٥٣

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنهَاَنا َرُسولُ اللَّ:"الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر، َعنِ الرُّكَْينِ بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".َنافِعٍ، َوأَفْلََح، َوَربَاحٍ، وََيَسارٍ: ُنَسمَِّي َرِقيقََنا بِأَْرَبَعةِ أَْسَماٍء

  ثَْعلََبةُ بن ِعَباٍد الْعَْبِديُّ َعْن َسُمرَةَ
دَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْسَوِد بن قَْيسٍ، َعْن أَبِي َعبَّاٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َح - ٦٦٥٤

  ".صَلَّى بِهِْم ِفي كُُسوِف الشَّْمسِ، ال ُيْسَمُع لَُه صَْوٌت"َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا َحبَّانُ بن ُموَسى َوَحدَّثََنا، ح أَُبو َسْعٍد َيحَْيى بن َمْنصُورٍ الَْهَروِيُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْ - ٦٦٥٥

ادٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْمَباَرِك، َعْن ُسفَْيانَ، َعنِ اَألْسَوِد بن قَْيسٍ، َعْن ثَْعلََبةَ بن ِعَب: َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َنْصرٍ، قَاال
َبيَْنا أََنا َوغُالٌم ِمَن األَْنَصارِ َنْرِمي غََرًضا، إِذْ طَلََعِت : َسِمْعُت َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ ِفي ُخطَْبِتِه، َيقُولُ: الْعَْبِديِّ، قَالَ

َضاَءْت كَأَنََّها َتنُّومَةٌ، فَقَالَ أََحُدَنا الشَّْمُس، فَكَاَنْت ِفي َعْينِ النَّاِظرِ َعلَى قَْدرِ ُرْمَحْينِ وَثَالثٍَة، ثُمَّ أَْشَرقَْت حَتَّى أَ
  لَُيَحدِّثَنَّ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي كُُسوِف الشَّْمسِ ِفي َشأِْن أُمَّتِِه، اذَْهْب بنا : ِلصَاِحبِِه

، تأَززٍ، َوَوافََق ذَِلَك ُخرُوَج َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحِديثًا، فَاْنَتَهْيَنا إِلَى الَْمْسجِِد، فَإِذَا الَْمْسجُِد َمآلنُ ي
ا، ثُمَّ َركَعَ بنا كَأَطَْولِ َما َواْستَقَْدَم َوَصلَّى بِالنَّاسِ َوَنْحُن بَْعَدُه، فَقَاَم بنا كَأَطَْولِ َما قَاَم بنا ِفي َصالٍة، ال َنْسَمُع لَُه صَْوًت

انَِيِة مِثْلَ ِفي َصالٍة، ال َنْسَمُع لَهُ َصْوتًا، ثُمَّ َسَجَد بنا كَأَطَْولِ السُُّجوِد َما َنْسَمُع لَهُ َصْوتًا، ثُمَّ فََعلَ ِفي الثََّركََع بنا 
فَحَِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه، َوَشهِدَ ، ذَِلَك، َوَوافََق َتَجلِّيَ الشَّْمسِ قُُعوُد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ اْنَصَرَف 

أُذَكُِّركُمْ بِاللَِّه إِنْ كُنُْتمْ ، أَيَُّها النَّاُس، إِنََّما أََنا َبَشٌر َرُسولٌ :"أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه، َوشَهَِد أَنَُّه َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ثُمَّ قَالَ



ِمْن َتْبِليغِ رَِساالِت رَبِّي لََما أَْخبَْرُتُمونِي، فََبلَّْغُت رَِساالِت رَبِّي كََما َيْنبَِغي لََها أَنْ ُتَبلَّغَ،  َتْعلَُمونَ أَنِّي قَصَّْرُت َعْن َشْيٍء
ألُمَِّتَك، َوقََضْيَت  َنْشَهدُ أَنََّك َبلَّْغَت رَِساالِت َربَِّك، َوَنَصْحَت: فَقَالُوا"َوإِنْ كُْنُت َبلَّْغُت رَِساالِت َربِّي لََما أَخَْبْرُتُمونِي؟

أَوْ َزوَالَ النُُّجومِ َعْن ، أَمَّا بَْعُد فَإِنَّ رِجَاال َيْزُعُمونَ أَنَّ كُسُوَف َهِذِه الشَّْمسِ، َوَهذَا الْقََمرِ :"الَِّذي َعلَْيَك، ثُمَّ قَالَ
ِلَينْظَُر ، وا، وَلَِكْن ُهَو آَياٌت ِمْن آَياتِ اللَِّه َيْعتَبُِر بَِها ِعَباُدُه َمطَاِلِعَها ِلمَْوِت رَِجالٍ ِمْن ُعظََماِء اَألْرضِ، وَإِنَُّهْم قَْد كَذَُب

  رَِتكُْم، َوال َتقُوُم السَّاعَةَُمْن ُيْحِدثُ لَُه ِمنُْهْم َتْوبَةً، فَقَْد أُرِيُت ِفي َمقَاِمي َوأََنا أُصَلِّي َما أَنُْتْم القُونَ ِفي دُْنَياكُْم َوآِخ

آِخرُُهُم اَألعَْوُر الدَّجَّالُ، َمْمسُوُح الَْعْينِ الُْيسَْرى كَأَنََّها َعْيُن أَبِي ِتحَْيى، َشْيخٍ ِمَن ، َج ثَالثُونَ كَذَّاًبا َحتَّى َيخُْر
دَّقَُه لَْم َيْنفَْعُه صَاِلٌح ِمْن َعَمِلِه اَألْنصَارِ َبْيَنُه َوَبْيَن ُحْجَرِة َعاِئَشةَ، وَإِنَُّه َمَتى َخَرَج َيْزُعُم أَنَُّه اللَُّه، فََمْن آَمَن بِِه َوَص

َها إِال الَْحَرَم، َوَبْيتَ َسلََف، َوَمْن كَفََر بِِه َوكَذََّب بِِه لَْم ُيَعاقَْب بَِشْيٍء ِمْن َعَملٍ َسلََف، َوإِنَّهُ َسَيظَْهُر َعلَى اَألْرضِ كُلِّ
: قَالَ اَألْسَوُد بن قَْيسٍ". َبْيتِ الَْمقِْدسِ َحصًْرا َشِديًدا َويُْؤَزلُونَ أَْزال َشِديًداالَْمقِْدسِ، َوإِنَُّه سَُيْحَصُر الُْمْؤِمُنونَ ِفي 

ِط حَتَّى إِنَّ جِذَْم الْحَاِئ، ُيصْبُِح ِفيهِْم عِيَسى بن َمرَْيَم صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََيْهزُِمهُ اللَُّه َوُجنُوَدُه :"َوَحسِْبُت أَنَُّه قَالَ
َهذَا كَاِفٌر اسَْتَتَر بِي، َتعَالَ فَاقُْتلُْه، َولَْم َيكُْن ذَِلَك كَذَِلَك حَتَّى َتَرْونَ أَْشَياءَ : َيقُولُ، َوغُْصَن الشََّجرِ لَُيَناِدي الُْمْؤِمَن 

كُْم ِمْن َهذَا ِذكًْرا؟ َوحَتَّى َتزُولَ الْجَِبالُ َعْن َمرَاِتبَِها، َهلْ ذَكََر َنبِيُّ: ِمْن َشأْنِكُْم َيَتفَاقَُم ِفي أَنْفُِسكُْم حَتَّى َتْسأَلُونَ َبْيَنكُْم
  .أَيِ الَْمْوُت: ، قَالَ اْبُن الُْمبَاَرِك"ثُمَّ َيكُونُ َعلَى ذَِلكَ الْقَْبُض الْقَْبُض

ثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّ - ٦٦٥٦
شَهِْدُت َسمَُرةَ بن ُجْنُدبٍ : َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعنِ اَألْسَوِد بن قَْيسٍ، َعْن ثَْعلََبةَ بن ِعَباٍد، قَالَ: َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال

  يثًا َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَيِْهَوُهَو َيْخطُُب، فَذَكََر ِفي ُخطَْبِتهِ َحِد

َم، إِذْ طَلََعتِ َبْيَنَما أََنا َوغُالٌم ِمَن اَألْنصَارِ َنرِْمي غََرَضْينِ لََنا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َوَسلََّم، قَالَ
قَْيَد رُْمحٍ أَْو رُْمَحْينِ ِمَن اُألفُقِ، فَاسَْودَّْت َحتَّى أََضاَءْت كَأَنََّها َتنُّوَمةٌ، فَقَالَ أََحُدُهَما  فَكَاَنْت ِفي َعْينِ النَّاِظرِ، الشَّْمُس 
ِه الشَّْمسِ الَْيْوَم ِفي أُمَِّتِه فََواللَِّه لَُيَحدِّثَنَّ لَُه ِمْن أَْمرِ َهِذ، اْنطَِلْق بنا إِلَى َمْسجِِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِلصَاِحبِِه

اْستَقَْدَم فََصلَّى، فََدفَْعَنا إِلَى الَْمْسجِِد، فََوافَقَْنا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َخَرجَ إِلَى النَّاسِ، فَ: َحِديثًا، قَالَ
َما َنْسَمُع لَُه صَْوًتا، ثُمَّ رَكََع بنا كَأَطَْولِ َما َركَعَ بنا ِفي َصالٍة قَطُّ، َما َنْسَمُع فَقَاَم بنا كَأَطَْولِ َما قَاَم بنا ِفي َصالٍة قَطُّ، 

مَّ ا َركَْعةً أُْخَرى ِمثْلََها ثُلَُه َصوًْتا، ثُمَّ َسَجَد بنا كَأَطَْولِ َما َسَجَد بنا ِفي َصالٍة قَطُّ، َما َنْسَمُع لَهُ َصوًْتا، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى بن
َيا أَيَُّها النَّاُس، أُذَكُِّركُمُ :"ثُمَّ قَالَ، وَأَثَْنى َعلَْيِه ، َجلََس، فََوافََق ُجلُوُسُه َتَجلَِّي الشَّْمسِ، فََسلََّم وَاْنَصَرَف، فَحَِمَد اللََّه 

مُونِي، وَإِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ أَنِّي قَصَّْرُت َعْن َشْيٍء ِمْن َتْبِليغِ اللََّه إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ أَنِّي قَْد َبلَّْغُت رَِسالَةَ َربِّي لََما أَخَْبْرُت
ثُمَّ . َوقََضْيَت الَِّذي َعلَْيَك، َنْشَهدُ أَنََّك َبلَّْغَت رَِسالَةَ رَبَِّك، وََنَصْحَت ُألمَِّتَك : ، قَالُوا"رِسَالَِة رَبِّي لََما أَْخبَْرُتُمونِي

  َوزََوالَ النُُّجومِ، ، فَإِنَّ رِجَاال َيْزُعُمونَ أَنَّ كُُسوَف َهِذِه الشَّْمسِ، وُخسُوَف َهذَا الْقََمرِ أَمَّا َبْعُد:"قَالَ

، َها ِعَباُدُه َيْعتَبُِر بِ، للَِّه َعْن َمطَاِلِعَها ِلَمْوِت رَِجالٍ ُعظََماَء ِمْن أَْهلِ اَألْرضِ، وَإِنَُّهْم قَْد كَذَبُوا، وَلَِكْن إِنََّما ِهَي آَياُت ا
كُْم َوآِخرَِتكُْم، مُْنذُ قُْمُت أُصَلِّي، ِلَيْنظَُر َمْن ُيْحِدثُ لَُه ِمنُْهْم َتْوبَةً، َوإِنِّي َواللَِّه، لَقَْد َرأَْيُت َما أَنُْتْم القُونَ ِمْن أَْمرِ دُْنَيا

ذَّابًا، آِخرُُهُم اَألعَْوُر الدَّجَّالُ، َمْمسُوُح الَْعْينِ الُْيْسَرى كَأَنََّها َعْيُن َوإِنَُّه وَاللَِّه ال َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى َيْخُرجَ ثَالثُونَ كَ
ُه ُه اللَُّه، فََمْن آَمَن بِِه َوَصدَّقَأَبِي يِْحَيى، شَْيخٍ َبْيَنُه َوَبْيَن ُحْجَرِة َعاِئَشةَ ِمَن األَْنصَارِ، فَإِنَُّه َمَتى َيْخُرْج فََسْوفَ َيْزُعُم أَنَّ
لََف، َوإِنَُّه َسَيظَْهُر َعلَى فَلَْيَس َيْنفَُعُه صَاِلٌح ِمْن َعَمِلِه َسلََف، َوَمْن كَفََر بِِه َوقَاَتلَُه فَلَْيَس ُيَعاقَُب بَِشْيٍء ِمْن َعَمِلِه َس



: ، قَالَ"ِت الْمَقِْدسِ، فَُيْحَصُرونَ َحْصًرا َشِديًدااَألْرضِ كُلَِّها غَْيَر الَْحَرمِ، َوبَْيِت الْمَقِْدسِ، َوإِنَُّه َيسُوُق النَّاَس إِلَى بَْي
َيا ُمْسِلُم : حَتَّى إِنَّ الَْحَجرَ أَْو جِذَْم الَْحاِئِط لَُيَناِدي، فَُيصْبُِح ِفيهِْم ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم فََيقُْتلُُه َوُجنُوَدُه :"َوأَْحِسُبُه أَنَُّه قَالَ

فََتَعالَ فَاقُْتلُْه، َولَْن َيكُونَ ذَِلَك َحتَّى َتَرونَ أُمُوًرا ِعظَاًما َيَتفَاقَُم شَأُْنَها ِفي ، ُمْسَتِتٌر بِي  أَْو َيا ُمْؤِمُن، َهذَا كَاِفٌر، 
َعلَى إِثْرِ ذَِلكَ :"قَالَ ثُمَّ"َهلْ كَانَ َنبِيُّكُْم صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَكََر لَكُْم ِمنَْها ِذكًْرا؟: أَْنفُِسكُْم، َوَتَساَءلُونَ بَْيَنكُْم

  ".الْقَْبُض
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن - ٦٦٥٧

: َألْسَوِد بن قَْيسٍ، َعْن ثَْعلََبةَ بن َعبَّاٍد الَْعْبِديِّ، قَالَ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َعنِ ا:َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، قَاال
َبْيَنا أََنا َوغُالمٌ : قَالَ، َم َشهِْدُت ُخطَْبةً َيوًْما ِلَسمَُرةَ بن جُْنُدبٍ، فَذَكََر ِفي ُخطَْبِتِه َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ْينِ أَوْ غََرَضْينِ لََنا َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحتَّى إِذَا كَاَنِت الشَّْمُس قَْدَر رُْمَحِمَن األَْنَصارِ َنْرِمي 
اْنطَِلْق بنا إِلَى الَْمْسجِِد، : اِحبِِهثَالثٍَة ِفي َعْينِ النَّاِظرِيَن ِمَن اُألفُقِ، اْسوَدَّْت حَتَّى أََضاَءْت كَأَنََّها َتنُّومَةٌ، فَقَالَ أََحدَُنا ِلَص
فَذَهَْبُت إِلَى الَْمْسجِِد، فَإِذَا ُهَو . فََواللَِّه، لَُيْحِدثَنَّ َشأْنُ َهِذِه الشَّْمسِ ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أُمَِّتهِ َحَدثًا

َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َخَرجَ إِلَى النَّاسِ، فَاْستَقَْدَم، فَقَاَم بنا كَأَطَْولِ َما يَتأََززٍ، يَْعنِي ُمْمَتِلئٌ، فََوافَقَْنا 
ا، ثُمَّ َسَجدَ لَُه صَْوًتقَاَم بنا ِفي َصالٍة قَطُّ، َما َنْسَمُع لَهُ َصوًْتا، ثُمَّ َركََع كَأَطَْولِ َما َركََع بنا ِفي َصالٍة قَطُّ، َما َنْسَمعُ 

، فََوافََق َتَجلَِّي الشَّْمسِ كَأَطَْولِ َما َسَجدَ بنا ِفي َصالٍة قَطُّ، ال َنْسَمُع لَهُ َصوًْتا، ثُمَّ فََعلَ ِفي الرَّكَْعةِ الثَّانَِيِة مِثْلَ ذَِلَك
وَأَنَُّه َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُُه، ثُمَّ ، َوَشهَِد أَنْ ال إِلَهَ إِال ُهَو ، ى َعلَْيِه َوأَثَْن، ثُمَّ َحِمَد اللََّه ، ُجلُوُسُه ِفي الرَّكَْعِة الثَّانَِيِة، فََسلََّم 

  أَيَُّها النَّاُس، إِنِّي إِنََّما أََنا َبَشرٌ َرسُولٌ، فَأَْنَشدُْتكُمْ بِاللَِّه إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ أَنِّي قَصَّْرُت:"قَالَ

لَُمونَ سَاالِت َربِّي لََما أَخَْبْرُتُمونِي، فََبلَّْغُت رَِساالِت َربِّي كََما َيْنبَِغي لََها أَنْ ُتَبلَّغَ؟ َوإِنْ كُنُْتْم َتْعَعْن َشْيٍء ِمْن َتْبِليغِ رِ
َت رِسَاالِت َربَِّك، َوَنَصْحتَ َنشَْهُد أَنََّك قَْد َبلَّْغ: فَقَاَم النَّاُس، فَقَالُوا"أَنِّي قَْد َبلَّْغُت رَِساالِت رَبِّي لََما أَْخبَْرُتُمونِي؟

فَإِنَّ رِجَاال َيْزُعُمونَ أَنَّ كُسُوَف َهِذِه الشَّْمسِ، ، أَمَّا بَْعُد :"ثُمَّ َسكَتُوا، ثُمَّ قَالَ. ُألمَِّتَك، َوقََضْيَت الَِّذي َعلَْيَك
ْوِت رَِجالٍ ِمْن ُعظََماِء أَْهلِ اَألْرضِ، وَإِنَُّهْم قَْد كَذَبُوا، َوزََوالَ َهِذِه النُُّجومِ َعْن َمطَاِلِعَها ِلَم، َوكُُسوَف َهذَا الْقََمرِ 

ُهْم تَْوَبةً، وَإِنِّي وَاللَِّه قَْد رَأَْيتُ َولَِكْن إِنََّما ِهَي آيَاٌت ِمْن آَياِت اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َيْعتَبُِر بَِها ِعبَاُدُه ِلَينْظَُر َمْن ُيْحِدثُ لَُه مِْن
ُرجَ ثَالثُونَ كَذَّابًا، ْمُت أَُصلِّي َما أَْنُتْم القُونَ ِفي أَْمرِ ُدنَْياكُْم َوآِخرَِتكُْم، َوإِنَُّه وَاللَِّه ال َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى َيْخُمْنذُ أَقَ

ِمَن األَْنصَارِ ِحيَنِئٍذ َبْيَنُه َوَبْيَن ُحْجَرةِ  آِخُرُهُم الدَّجَّالُ اَألعَْوُر، َمْمُسوحُ الَْعْينِ الُْيْسَرى كَأَنََّها َعْيُن أَبِي ِتْحَيى، شَْيخٍ
 َيْنفَْعهُ َصاِلُح َعَمِلِه َسلََف، َوَمْن َعاِئَشةَ، وَإِنَُّه َمَتى َيْخُرْج فَإِنَُّه سَْوَف َيْزُعمُ أَنَُّه اللَُّه، فََمْن آَمَن بِِه َوَصدَّقَُه َواتََّبَعُه لَْم

ِه َسلََف، َوإِنَُّه َسَيظَْهُر َعلَى اَألْرضِ كُلَِّها إِال الَْحَرَم، َوَبْيتَ الَْمقِْدسِ، َوإِكَفََر بِِه َوكَذََّبُه لَْم ُي نَّهُ َعاقَبْ بَِشْيٍء ِمْن َعَمِل
  ى ِإلنَّ جِذَْم الَْحاِئِط وَأَْصلََحتَّ، َيْحُصُر الُْمْسِلِمَني ِفي َبْيِت الَْمقِْدسِ، فَُيْؤَزلُونَ أَْزال َشدِيدًا، ثُمَّ ُيْهِلكُُه اللَُّه َوُجُنوَدُه 

َها أَْو َيا ُمْسِلُم، َهذَا كَاِفٌر َتعَالُ اقُْتلُْه، َولَْن َيكُونَ ذَِلَك حَتَّى َترَْوا أُُموًرا ِعظَاًما َيَتفَاقَُم شَأُْن، َيا ُمْؤِمُن : الشَّجََرِة، لََيقُولُ
كَانَ َنبِيُّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَكََر لَكُْم ِمْنَها ِذكًْرا؟ َوَحتَّى َتُزولَ جِبَالٌ َعْن  ِفي أَْنفُِسكُْم، ثُمَّ َتَساَءلُونَ َبيَْنكُْم َهلْ
ذَكََر ِفيَها َهذَا ، َوقََبَض أََصابِعَُه، َوأََشاَر َيمِيًنا َوِشَماال، ثُمَّ َشهِْدُت ُخطَْبةً ِلَسُمرَةَ، فَ"َمَراتِبَِها، ثُمَّ َعلَى إِثْرِ ذَِلَك الْقَْبُض

  .الَْحِديثَ فََما قَدََّم كَِلَمةً َوال أَخََّرَها َعْن َمْوِضَعَها
  الَْحَسُن أَبِي الَْحَسنِ الَْبْصرِيُّ



  َعْن َسُمَرةَ بن ُجْندبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
  َباٌب قََتاَدةُ َعنِ الَْحسَنِ

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن قََتاَدةَ، : ثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َوُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّ - ٦٦٥٨
  ".قََضى بِالْجَِوارِ"َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا أَُبو : مَّاُر، َوأَُبو َخِليفَةَ، َوُمَحمَّدُ بن َيْعقُوَب بن سَْوَرةَ الَْبْغَداِديُّ، قَالُواَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّ - ٦٦٥٩
َجارُ :"َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ".الدَّارِ أََحقُّ بِالدَّارِ، َواَألْرضِ ِمْن غَْيرِِه
الَْحَسنِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ  - ٦٦٦٠

  ".َجاُر الدَّارِ أََحقُّ بِالدَّارِ ِمْن غَْيرِِه:"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى ال
٦٦٦١ -  

بَةَ، َعْن قََتاَدةَ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا ِعيَسى بن يُوُنَس، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُرو
  ".َجارُ الدَّارِ أََحقُّ بُِشفَْعِة الدَّارِ:"َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعنِ الَْحَسنِ، َعْن

حَْيى بن ثََنا َيَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن إِْسَحاقَ الدَِّقيِقيُّ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َعفَّانَ، َحدَّ - ٦٦٦٢
 اللَِّه َصلَّى اللَُّه فَُضْيلٍ، َعْن َحَسنِ بن َصاِلحٍ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعْن َنبِيِّ

  ".َجاُر الدَّارِ أََحقُّ بِالدَّارِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ُمَحمَِّد بن َسيَّارٍ الشِّريَازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن الُْمثَنَّى الَْباِهِليُّ، َحدَّثََنا سَاِلُم بن َحدَّثََنا الُْمَؤمَّلُ بن  - ٦٦٦٣

  ".َضى بِالْجِوَارِقَ"َسلََّمُنوحٍ، َعْن ُعَمَر بن َعاِمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ي أَبِي، َحدَّثََنا ُعَمُر َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه الْبَزَّاُر التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوارِِث بن َعْبِد الصََّمِد، َحدَّثَنِ - ٦٦٦٤

  ".جَاُر الدَّارِ أََحقُّ بِالدَّارِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ بن إِبَْراِهيَم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ
ٌم الدَّْستَُواِئيُّ، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد، َحدَّثََنا ِهَشا - ٦٦٦٥

  ".َجاُر الدَّارِ أََحقُّ بِالدَّارِ:"الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَقََتاَدةَ، َعنِ 
  َباٌب

  َحدَّثََنا ُعَمُر بن - ٦٦٦٦

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : نِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالََحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَس
  ".َمْن قََتلَ َعْبَدُه قََتلَْناُه، َوَمْن َجَدَع َعْبُدُه َجَدْعَناُه:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

انِيُّ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْر - ٦٦٦٧
َمْن قََتلَ َعْبَدُه قََتلَْناُه، َوَمْن َجَدَع َعْبَدهُ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ".َجَدْعَناُه
ِه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَّ - ٦٦٦٨

َجَدَع َعْبَدُه  َمْن قََتلَ عَْبَدُه قََتلَْناُه، َوَمْن:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالَ
  ".َجَدْعَناُه
:  بن ِخَداشٍ، قَاالَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد - ٦٦٦٩



َمْن قََتلَ َعْبَدُه :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ةَ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَر
  ".قََتلَْناُه، َوَمْن َجَدَع َعْبَدُه َجَدْعَناُه

ةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعاِمرٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َعرُوَب - ٦٦٧٠
  ".َمْن قََتلَ َعْبَدُه قََتلْنَاُه، َوَمْن َجَدَع َعْبَدُه َجَدْعَناُه:"الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ - ٦٦٧١

ْنهَالِ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْم
  ".اُهَمْن قََتلَ َعْبَدُه قََتلَْناُه، َوَمْن َجَدَع عَْبَدُه َجَدْعَن:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسُمَرةَ، قَالَ
ثََنا َيحَْيى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن إِْسَحاقَ الدَِّقيِقيُّ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َعفَّانَ، َحدَّ - ٦٦٧٢

َحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَِّه َصلَّى فَُضْيلٍ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن صَاِلحٍ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الْ
  ".َمْن قََتلَ َعْبَدُه قََتلَْناُه، َوَمْن َجَدَع َعْبَدُه َجَدعَْناُه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َخطَّابِ زَِيادُ بن َيْحَيى، َوَنَصرُ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن أَْحَمَد بن سَْعَدَوْيهِ الطَّاِحيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الْ - ٦٦٧٣
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكْرُ بن َبكَّارٍ، قَالَ: قَاال

  ".َعْبَدُه قََتلَْناُه، َوَمْن َجَدَع َعْبَدُه َجَدْعَناُه، َوَمْن َخَصى َعْبَدُه َخَصْيَناُه َمْن قََتلَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أَبِي، َعْن قََتاَدةَ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي  - ٦٦٧٤
َمْن َخَصى َعْبَدُه َخَصْيَناُه، َوَمْن َجَدعَ أَْنفَهُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالََعنِ ا

  ".َجَدْعَناُه
  َباٌب

  :زَّاُز، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَ - ٦٦٧٥

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، قَاال: َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْحَْوِضيُّ، ح، َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َويُوُسُف الْقَاِضي، قَاال
َمْن َتَوضَّأَ َيْوَم الُْجُمَعِة فَبَِها :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ : َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ".َونِْعَمْت، َوَمنِ اغَْتَسلَ فَالُْغْسلُ أَفَْضلُ
، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَريْعٍ، َعْن ُشْعَبةَ - ٦٦٧٦

َمْن تََوضَّأَ َيْوَم الُْجُمَعِة فَبَِها َونِْعَمْت، َوَمنِ اغَْتَسلَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".فَالُْغْسلُ أَفَْضلُ

دَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا سَِعيُد بن سُفَْيانَ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َح
  .قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

اجِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْواِحِد بن ِغَياٍث، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّ - ٦٦٧٧
  ".َضلَُمْن تََوضَّأَ فَبَِها َونِْعَمْت، َوَمنِ اغَْتَسلَ فَالُْغْسلُ أَفْ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

ْن َسُمَرةَ، أَنّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا َعفَّانُ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َع - ٦٦٧٨
  ".الصَّالةُ ِفي الرَِّحالِ:"َيالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر مَُناِدَيُه ِفي لَْيلٍَة َبارَِدٍة أَنْ يَُناِد

  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى - ٦٦٧٩



: َسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَالسَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْح
  ".الصَّالةُ ِفي الرِّحَالِ:"َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََناَدى أَصَاَبتَْنا السََّماُء وََنْحُن

  َباٌب
َبشِريٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْجَماِهرِ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن  - ٦٦٨٠
أَمََرَنا أَنْ ُنَحاِفظَ َعلَى الصَّلَوَاِت، "، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّمقََتاَدةَ

  ".َوالصَّالِة الُْوْسطَى، َوأَْنَبأََنا أَنََّها َصالةُ الَْعْصرِ
الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ٦٦٨١

لَّى قَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: ، قَالَ]٢٣٨: البقرة" [َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت َوالصَّالِة الُْوْسطَى: "َسُمَرةَ، ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ
  ".ِهَي َصالةُ الَْعْصرِ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

دَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َح - ٦٦٨٢
َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، : َحارِِث، قَاالغَسَّانَ الِْمْسمَِعيُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن الْ

  ".َصالةُ الُْوسْطَى َصالةُ الَْعْصرِ:"َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
يُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمِ بن َمْرزُوقٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َداوَُد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِ - ٦٦٨٣

  ُشْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ

  ".َصالةُ الُْوسْطَى َصالةُ الَْعصْرِ:"الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َباٌب

َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َواْبُن َعاِئَشةَ، قَاال - ٦٦٨٤
  ".ُم ُمْرَتَهٌن بَِعِقيقَتِِهالُْغال:"قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َتاَدةَ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قَ - ٦٦٨٥
كُلُّ غُالمٍ َرِهيَنةٌ بِعَِقيقَِتِه، :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ : الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

  ".ُيذَْبُح َعْنُه َيْوَم السَّابِعِ، َوُيْحلَُق رَأُْسُه
بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن  - ٦٦٨٦

قَالَ َرسُولُ : َحدَّثََنا َسالُم بن أَبِي ُمِطيعٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ: إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، قَاال
  ".ٌن بِعَِقيقَِتِه، وَُيذَْبُح َعْنُه َيْوَم سَابِِعِه، وَُيْحلَُق رَأُْسُه َوُيسَمَّىكُلُّ غُالمٍ ُمْرَتَه:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيْعلَى بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَابِرٍ الُْمَحارِبِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن - ٦٦٨٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : بِي، َعْن غَْيالنَ بن َجاِمعٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَالَْحارِِث، َحدَّثَنِي أَ

  كُلُّ غُالمٍ رَِهيَنةٌ بَِعِقيقَِتِه، ُيذَْبُح:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".وَُيْحلَُق رَأُْسُه، َعْنُه َيْوَم َسابِِعِه، وَُيَسمَّى 
يُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَالِ، ح َوَحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الَْواسِِط - ٦٦٨٨

قَالَ : َحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالََوْهُب بن َبِقيَّةَ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الْ
  ".َوُيسَمَّى، كُلُّ غُالمٍ َرْهٌن بَِعِقيقَِتِه، ُيذَْبُح َعْنُه َيْوَم َسابِعِِه، وُيلَطَّخُ رَأُْسُه :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن بِشْرٍ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  - ٦٦٨٩



الُْغالُم َرْهٌن بَِعِقيقَِتِه، ُيَعقُّ َعْنُه َيْوَم سَابِِعِه، :"قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".ُيْحلَُق رَأُْسُه وَُيَسمَّىَو

  َباٌب
قََتاَدةُ، َعنِ الَْحَسنِ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ، َحدَّثََنا  - ٦٦٩٠

  ".الَْبيَِّعاِن بِالِْخَيارِ َما لَْم َيتَفَرَّقَا، إِال أَنْ َيكُونَ َبْيُعُهَما بِالِْخيَارِ:"َم، قَالََعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َدةَ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعاِمرٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتا - ٦٦٩١

  ".الَْبيَِّعاِن بِالِْخَيارِ َما لَْم َيتَفَرَّقَا:"َسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالَْح
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا َهمَّاُم بن َيحَْيى، - ٦٦٩٢

الَْبيَِّعاِن بِالِْخَيارِ َما لَْم َيتَفَرَّقَا، َويَأُْخذُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ َعْن
  ".كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َما َرِضَي ِمَن الَْبيْعِ

حَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْس - ٦٦٩٣
  ".الَْبيَِّعاِن بِالْخَِيارِ َما لَْم َيَتفَرَّقَا:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

ن َعْبِد الْوَارِِث، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا زَْيُد بن أَْخَرَم، َحدَّثََنا َعْبدُ الصََّمِد ب - ٦٦٩٤
لَْبيَِّعاِن بِالْخَِيارِ َما لَمْ :"ِه َوَسلََّم، قَالََحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".َيَتفَرَّقَا
ُنوحٍ، َعْن ُعَمَر بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد السُّلَِميُّ الْغَزَّالُ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ، َحدَّثََنا َساِلُم بن  - ٦٦٩٥

الَْبيَِّعاِن بِالِْخَيارِ َما لَمْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالََعاِمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ ا
  ".َيَتفَرَّقَا
يُّ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئ - ٦٦٩٦

أَيَُّما امَْرأٍَة زَوََّجَها وَِليَّاِن، فَهِيَ ِلألَوَّلِ ِمْنُهَما، وَأَيَُّما َرُجلٍ َباعَ َبْيًعا ِمْن :"َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".َرُجلَْينِ فَُهَو ِلألَوَّلِ ِمْنُهَما

  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن - ٦٦٩٧

ُعَبْيدُ اللَِّه اْبُن َعاِئَشةَ،  َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمحَمٍَّد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ : ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد بن ِغَياٍث، قَالُواَوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ

َوإِذَا  إِذَا زَوََّج الرَُّجالِن الَْمرْأَةَ، فَاألَوَّلُ أََحقُّ،:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".اشَْتَرى الرَُّجالِن َبيًْعا، فَاألَوَّلُ أََحقُّ

الَْحَسنِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ  - ٦٦٩٨
إِذَا ُنِكَحِت الْمَْرأَةُ ِمْن َزْوَجْينِ فَهَِي ِلَألوَّلِ ِمْنُهمَا، َوإِذَا بِيَع الْبَْيُع :"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى ا: َسُمَرةَ، قَالَ

  ".ِمْن َرُجلَْينِ فَُهَو ِلَألوَّلِ مِْنُهَما
ثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َعفَّانَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن إِْسَحاقَ الدَِّقيِقيُّ التُّْسَترِيُّ، َحدَّ - ٦٦٩٩

 اللَِّه َصلَّى اللَُّه فَُضْيلٍ، َعْن َحَسنِ بن َصاِلحٍ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنَّ َنبِيَّ
َو ٍة أَْنكَحََها َوِليَّانِ َجِميًعا فَهَِي ِلَألوَّلِ مِْنُهَما، وَأَيَُّما َرُجلٍ بَاَع َبيًْعا ِمْن َرُجلَْينِ َجِميًعا فَُهأَيَُّما امَْرأَ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



  ".ِلألَوَّلِ ِمْنُهَما
لَةَ، َحدَّثََنا َسالُم بن أَبِي ُمِطيعٍ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو بن َجَب - ٦٧٠٠

  قَالَ َرسُولُ: قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ".ْنُهمَاإِذَا َنكََح الَْولِيَّاِن فَهَِي ِلَألوَّلِ ِمْنُهمَا، َوإِذَا بَاَع الُْمجِيَزاِن فَُهَو ِلَألوَّلِ ِم:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َباٌب

َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن : َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َوأَُبو َخِليفَةَ، قَاال - ٦٧٠١
  ."الُْعْمَرى َجائَِزةٌ:"َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

مَُّد بن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَالِ، ح َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَح - ٦٧٠٢
قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ  َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن: َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، قَاال

  ".الُْعْمَرى َجاِئَزةٌ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
 بن أَبِي َعرُوَبةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن بِشْرٍ، َحدَّثََنا َسِعيُد - ٦٧٠٣

  ".الُْعْمَرى َجائَِزةٌ َألْهِلَها:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  َباٌب

سَّانُ بن ِهاللٍ، َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد، َعْن قََتاَدةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َح - ٦٧٠٤
  ".نََهى َعْن َبْيعِ الَْحيََواِن بِالَْحَيَوانِ َنسِيئَةً"َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُب، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدِّ - ٦٧٠٥
  َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن

بن َسلََمةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ  َحدَّثََنا َحمَّاُد: َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ، قَالُوا
  ".َنَهى َعْن َبْيعِ الَْحيََواِن بِالْحََيَواِن َنِسيئَةً"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

نَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروبَةَ، ح َوَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرو - ٦٧٠٦
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الِْمنَْهالِ، قَاال: الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َوُيوُسفُ الْقَاِضي، قَاال

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ِشهَاُب بن َعبَّاٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن بِْشرٍ، قَاالَيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، ح َو
َهى َعْن َبْيعِ الَْحَيَوانِ َن"َسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".بِالَْحيََواِن َنِسيئَةً
، َحدَّثََنا سَاِلُم بن َحدَّثََنا الُْمَؤمَّلُ بن ُمَحمَِّد بن َسيَّارٍ الشِّريَازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن الُْمثَنَّى الَْباِهِليُّ - ٦٧٠٧

نََهى َعْن َبْيعِ الَْحيََواِن "ةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُنوحٍ، َعْن ُعَمَر بن َعاِمرٍ، َعْن قََتاَد
  ".بِالَْحيََواِن َنِسيئَةً
  َمنِ اْسُمُه َسُمرَةُ

  َما أَسَْنَد َسُمَرةُ بن ُجْنُدبٍ
  َباٌب

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ - ٦٧٠٨
  َحَسُن بن صَاِلحٍ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى



  ".َعْن َبْيعِ الَْحَيَواِن بِالَْحيََواِن َنِسيئَةً َنَهى"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
مَُّد بن الَْعبَّاسِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، وَُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم، ح َوَحدَّثََنا ُمَح - ٦٧٠٩

َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه اْبُن َعاِئشَةَ، َوَحدَّثََنا ُيوُسفُ الُْمؤَدُِّب، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن 
أَنّ النَّبِيَّ َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، : الْقَاِضي، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد بن ِغَياٍث، قَالُوا

  ".َمْن َملََك ذَا َرِحمٍ َمْحَرمٍ فَُهَو ُحرٌّ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
زِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِي - ٦٧١٠
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اُج بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اَحجَّ
  ".أُنْزِلَ الْقُْرآنُ َعلَى ثَالثَِة أَْحُرٍف:"قَالَ

َحدَّثََنا سُرَْيُج بن النُّْعَمانِ الَْجْوَهرِيُّ، : دُِّب، َوالَْحَسُن بن الُْمَتوَكِّلِ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤ - ٦٧١١
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا الَْحكَمُ بن َعْبِد الَْمِلِك، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

لُْجُمَعِة، فَُيَؤخَّرُ وا الُْجُمَعةَ، َواْدنُوا ِمَن اِإلَمامِ، فَإِنَّ الرَُّجلَ لََيكُونُ لَُه الَْمْنزِلَةُ ِفي الَْجنَِّة، فََيتَأَخَُّر َعنِ ااْحُضُر:"َوَسلََّم
  ".َعْنَها

  َحدَّثََنا الَْحكَمُ بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن بِْشرٍ، - ٦٧١٢

لِلشَّْيطَاِن كُْحال َولَُعوقًا، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْمِلِك، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".كْرِ، َوإِذَا لَعَّقَُه ِمْن لَُعوِقِه ذََرَب ِلَساُنهُ بِالشَّرِّفَإِذَا كَحَّلَ اِإلْنَسانَ ِمْن كُْحِلِه َناَمْت َعْيَناُه َعنِ الذِّ

ُم بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن أَْعَيَن الْبَْغدَاِديُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن بِشْرٍ، َحدَّثََنا الَْحكَ - ٦٧١٣
َيرُِد َعلَيَّ قَْوٌم ِممَّْن كَانَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَالَْمِلِك، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ

أَْحَدثُوا إِنََّك ال َتْدرِي َما : َربِّي، أَْصَحابِي أَْصَحابِي؟ فَُيقَالُ: َمِعي، فَإِذَا َرفَعُوا إِلَيَّ َرأْسَُهُم اْخُتِلجُوا ُدونِي، فَأَقُولُ
  ".َبْعَدَك

نِ، َعْن َسُمَرةَ، َحدَّثََنا أَُبو َزْيدٌ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعٍد، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَس - ٦٧١٤
ةُ حَتَّى َتزُولَ الْجِبَالُ َعْن أََماِكنِهَا، َوَتَرْونَ اُألُمورَ الِْعظَامَ ال َتقُوُم السَّاَع:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

  ".الَِّتي لَمْ َتكُوُنوا َتَرْونََها
ةُ، َعنِ الَْحَسنِ، قََتاَدَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ، َحدَّثََنا  - ٦٧١٥

  ".ال َتالَعنُوا بِلَْعَنِة اللَِّه، َوال بَِغَضبِ اللَِّه، َوال بِالنَّارِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
دَّثََنا أَْحَمدُ بن َجْعفَرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعِليٍّ الْجَاُروِديُّ النَّْيسَاُبورِيُّ، َح - ٦٧١٦

  طَْهَمانَ، َعنِ

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ
  ".بِلَْعَنةِ اللَِّه، َوال بَِغَضبِ اللَِّه، َوال بِالنَّارِ ال َتالَعُنوا:"َوَسلََّم
َتاَدةَ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن ُموَسى بن السَّاِئبِ، َعْن قَ - ٦٧١٧

َمْن َوَجَد َعْيَن َماِلِه فَُهَو أََحقُّ بِِه، َويَْتَبُع الَْبْيَع َمْن :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ : الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".َباَعُه

ْمِصيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن خَاِلدِ بن َعْمرٍو السَّلَِفيُّ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْجبَّارِ الِْح - ٦٧١٨



ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َناِفعِ بن َعاِمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
  ".َمْن َعَرَف َمالَُه، فَلَْيأُْخذُْه، َوَيطْلُُب الَْبيُِّع َبْيَعُه َحْيثُ كَانَ:"قَالَ

أَُبو ُمسِْلمٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، َحدَّثََنا ُمَرجَّى بن َرَجاٍء، ح َوَحدَّثََنا - ٦٧١٩
ذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيحَْيى، الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، ح، َوَحدَّثََنا ُمَعا

َسعِيِد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ، كُلُُّهْم َعْن 
  ".َعلَى الَْيِد َما أََخذَْت حَتَّى ُتؤَدَِّي:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ةَ، قَالَقََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَر

  َباٌب
  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ - ٦٧٢٠

َرْيعٍ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمِْنَهالِ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُز: الْكَشِّيُّ، َويُوُسُف الْقَاِضي، قَاال
  ".َمْن أَحَاطَ َعلَى َشْيٍء فَُهَو لَُه:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

ابُونِيُّ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْحَسْينِ الصَّ - ٦٧٢١
َتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا ُهرَْيُم بن ُسفَْيانَ الَْبَجِليُّ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن قَ

  ".َمْن أَحَاطَ حَاِئطًا َعلَى أَْرضٍ فَهَِي لَُه:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ةَ، قَالََسُمَر
ا أَُبو َداُوَد، دَّثََنَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفُرَاِت، َح - ٦٧٢٢

  ".َمْن أََحاطَ َحاِئطًا فَهَِي لَُه:"َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
مَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الَْعوَّامِ، َعْن ُعَمَر َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَح - ٦٧٢٣

َمْن أََحاطَ َعلَى أَْرضٍ حَاِئطًا :"بن إِبَْراِهيَم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".فَهَِي لَُه
بِي ُمِطيعٍ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو بن َجَبلَةَ، َحدَّثََنا َسالُم بن أَ - ٦٧٢٤

  قَالَ َرسُولُ اللَِّه: قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ".أَحَاطَ حَاِئطًا َعلَى أَْرضٍ فَهَِي لَُهَمْن :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َباٌب

ُن بن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، َحدَّثََنا خَاِلٌد، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْي - ٦٧٢٥
اللَِّه الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدِ بن َعْبِد 

َوقَالَ َوْهُب بن ". َمْن غَلََب َعلَى َماٍء فَُهَو لَُه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".فَُهَو أََحقُّ بِِه:"َبِقيَّةَ

َصَدقَةُ بن َعْبدِ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد بن َراِشٍد الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا - ٦٧٢٦
نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ :"ُمَرةَ، قَالَاللَِّه، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َس

  ".َيبِيَع الُْمهَاجُِر اَألْعرَابِيَّ
ْيرٍ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُعفَ: َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، وَُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، قَاال - ٦٧٢٧

نَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثََنا كَْهَمُس بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَ
  ".َنَهى َعْن َبْيعِ السِّنَِني"َوَسلََّم



، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ - ٦٧٢٨
  َوَحاٌم أَبُوَساٌم أَُبو الَْعَربِ، :"أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".الْحََبشِ، َوَياِفثُ أَُبو الرُّومِ
َبشِريٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْجَماِهرِ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن  - ٦٧٢٩

  ".َساٌم، َوَياِفثُ، َوَحاٌم: وَلَُد ُنوحٍ:"لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَقََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنَّ َنبِيَّ ال
َنا ُخلَْيُد بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثَ - ٦٧٣٠

َولَدُ ُنوحٍ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُد بن َبشِريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالََدْعلَجٍ، َوَسعِي
  ".َساٌم، َوَياِفثُ، َوَحاٌم: ثَالثَةٌ

ةَ، ح َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَب - ٦٧٣١
قَالَ : لََحدَّثََنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَا: بن ُنَمْيرٍ، قَاال
  ".عُْهَدةُ الرَِّقيقِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّ

أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن َسِعيِد بن  - ٦٧٣٢
َحِفظُْت َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسكَْتةً إِذَا كَبََّر، َوَسكَْتةً إِذَا فََرغَ :"قَالَ َسُمَرةُ: قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، قَالَ

َتَب أَُبيٌّ َصَدقَ فَعَاَب ذَِلَك َعلَْيِه ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ، فَكََتبُوا إِلَى أَُبيِّ بن كَْعبٍ ِفي ذَِلَك، فَكَ". ِمْن ِقَراَءِة السُّوَرِة
  إِنَّ َسمَُرةَ َحِفظَ الَْحدِيثَ،: َوَيقُولُ. َسُمَرةُ

  .َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
زِيُد بن ُزرَْيعٍ، ح َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي سَِميَنةَ، َحدَّثََنا َي - ٦٧٣٣

َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي : الَوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرشَْيٍد، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الْعَوَّامِ، قَا
  ".ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسكَْتَتاِنكَاَنتْ ِلَرُس:"َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

ْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َحمَّاٍد الَْمعْنِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى، َع - ٦٧٣٤
إِذَا أََتى أََحدُكُْم :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالََبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َس

ْت ثَالثًا، فَإِنْ َيكُْن ِفيَها فَلُْيَصوِّ َعلَى َماِشَيٍة، فَإِنْ رَأَى ِفيَها صَاِحَبُه فَلَْيْستَأِْذْنُه، فَإِنْ أَِذنَ لَُه، فَلَْيْحِلْب وَلَْيشَْرْب، َوإِنْ لَْم
  ".َجاَء فَلَْيْسَتأِْذْنُه، وَإِال فَلَْيْحِلْب َولَْيْشَرْب، َوال َيْحِملْ

بن ُعَبْيِد اللَِّه،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ بن ُمحَمٍَّد الْعَطَّاُر، َحدَّثََنا َسْيُف - ٦٧٣٥
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : ثََنا سَرَّارُ بن ُمَجشَّرٍ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالََحدَّ

  ".إِال َحلََب َوشَرَِبإِذَا َمرَّ أََحدُكُْم بِمَاِشَيٍة، فَلُْيَناِد ثَالثًا، فَإِنْ أََجاَبُه أََحٌد، َو:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َوَعْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ - ٦٧٣٦

ْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َحدَّثََنا َسعِيُد بن َبِشريٍ، َع: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبكَّارِ بن بِاللٍ الدَِّمشِْقيُّ، قَالَ: الِْمصِّيِصيُّ، قَاال
َرُجلٌ كَاَنْت عِْنَدُه امَْرأَةٌ : أََشدُّ َحسََراِت بين آَدَم َعلَى ثَالٍث:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسُمَرةَ، قَالَ

َدُه َما َيْستَْرِضُع الْبنِِه، َوَرُجلٍ كَانَ َعلَى فََرسٍ ِفي غَْزَوٍة، فَرَأَى َحْسَناُء َجِميلَةٌ، فَوَلََدتْ لَُه غُالًما، فََماَتْت، َولَْيَس ِعْن
لَْغنِيَمةَ، فَاقَْتَسُموهَا، َوَرُجلٌ الَْغنِيَمةَ، فََساَبَق أَْصَحاَبهُ إِلَْيَها، حَتَّى إِذَا قَُرَب ِمْنَها َوقََع الْفََرُس، فََماَت، وََواقََع أَْصَحاُبُه ا



  ".َزْرٌع َونَاِضٌح، فَلَمَّا اْسَتَوى َزْرُعُه، وَاسَْتْحَصَد، مَاَت نَاِضُحُه، َولَْيَس ِعْنَدُه َما َيْشتَرِي َبِعريًا كَانَ لَُه
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َوَعْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، قَاال - ٦٧٣٧

الْمَُهجِّرُ :"ْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َبشِريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  ".كَالْمُْهِدي َشاةً، ثُمَّ كَالْمُْهِدي َدَجاَجةً إِلَى الُْجُمَعِة كَالْمُْهِدي َبَدَنةً، ثُمَّ كَالُْمْهِدي َبقََرةً، ثُمَّ

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َوَعْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، قَاال - ٦٧٣٨
إِنَّ ِلكُلِّ :"قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َبشِريٍ، َعْن

  َنبِيٍّ حَْوًضا َيَتَباَهْونَ بِِه، أَيُُّهْم أَكْثَُر وَارَِدةً، َوإِنِّي أَْرجُو

  ".أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَُهْم وَارَِدةً
، لَْحَسُن بن جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْجَماِهرِ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنَِحدَّثََنا ا - ٦٧٣٩

اُر ِفي الصَّالِة لَِيأُْخذُوا يُْعجُِبُه أَنْ َيِلَيهُ الُْمهَاجُِرونَ، َواَألْنَص"كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".َعْنُه

ا َسعِيُد بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارِ بن بِاللٍ، َحدَّثََن - ٦٧٤٠
ا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنْعَتِدلَ ِفي السُُّجوِد َوال أََمَرَن:"َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ".َنْسَتْوِفَز
نِ الَْحَسنِ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْجَماِهرِ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َع - ٦٧٤١
  ".أََمَرَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ نَْعَتِدلَ ِفي السُُّجوِد َوال َنْسَتْوِفَز:"ُمَرةَ، قَالََعْن َس
َمِلِك، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن بِْشرٍ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن َعْبِد الْ - ٦٧٤٢

َجنَّةُ الْفِْردَْوسِ ِهَي َربَْوةُ الَْجنَّةِ الُْعلَْيا :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".الَِّتي ِهَي أَْوَسطَُها وَأَْحَسُنَها

الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْجَماِهرِ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن جَرِيرٍ - ٦٧٤٣
  هَاالِْفْردَْوُس َرْبَوةُ الَْجنَِّة، َوأَْعالَها َوأَْوَسطُهَا، َوِمْن:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ".َتفَجَُّر أَنَْهاُر الَْجنَِّة
َنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ بن ُمَحمَِّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي، َعْن َسِعيِد بن َبِشريٍ، ح َوَحدَّثَ - ٦٧٤٤

ا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َداُوَد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيدُ الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َمْخلَدُ بن َماِلٍك، َحدَّثََن
ِلَيقُمِ اَألعَْراُب َخلْفَ :"بن َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".ِلَيقَْتدُوا بِهِْم ِفي الصَّالِةالُْمهَاجِرِيَن، َواَألْنصَارِ، 
َمْرَوانُ بن ُمحَمٍَّد، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن َمْرَوانَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا  - ٦٧٤٥

يَْهَرُم اْبنُ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن َسُمَرةَ، قَالََحدَّثََنا َسعِيُد بن َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َع
  ".الِْحْرُص َعلَى الَْمالِ، َوطُولُ الُْعُمرِ: آَدَم، َوَيِشبُّ ِمْنُه اثَْناِن

َعمَّارٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن أَبِي َحسَّانَ اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن - ٦٧٤٦
إِنَّ ِمْن أَْهلِ النَّارِ َمْن َتأُْخذُُه :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ".، َوإِلَى ُركَْبَتْيِه، وَإِلَى ِحقَْوْيِه، وَإِلَى َتْرقَُوِتِهالنَّاُر إِلَى كَْعَبيِْه



مٍ، َعْن َسِعيدِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفًّى، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمسِْل - ٦٧٤٧
  أََمَرَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه:"نِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَبن َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَس

  ".َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا سَلََّم اِإلَماُم أَنْ َنُردَّ َعلَْيِه
َحدَّثََنا رَوَّاُد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َخلٍَف الَْعْسقَالنِيُّ، - ٦٧٤٨

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الْجَرَّاحِ، َعْن َسِعيدِ بن َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ
  ".آِمَني، ُيجِْبكُُم اللَُّه: ، فَقُولُوا]٧: الفاحتة" [غَْيرِ الْمَْغُضوبِ َعلَْيهِْم، َوال الضَّالَِّني: "إِذَا قَالَ اإلَِماُم:"َوَسلََّم
ُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا ُسوَْي - ٦٧٤٩

َسنِ، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، ح، َوشُْعَبةُ َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َزْيِد بن ُعقَْبةَ، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْح
لَ الَْمسْأَلَةُ كُدُوٌح َوُخدُوٌج ِفي َوْجِه الرَُّجلِ، إِال أَنْ َيسْأَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ".أَوِ األَِمَري الَِّذي َعلَْيِه، الرَُّجلُ أَبَاُه 
بن َراَهَويِْه،  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق - ٦٧٥٠

َنَهى َعنِ "َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، 
  ].٣٨: الرعد" [َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُرُسال ِمْن قَْبِلَك، َوَجَعلَْنا لَُهْم أَْزوَاًجا وَذُرِّيَّةً: "ثُمَّ قََرأَ قََتاَدةُ". التََّبتُّلِ

  دَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد َعْرَعرَةُ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ،َح - ٦٧٥١

َيْوُم الَْحجِّ :"، قَالََوَجْدُت ِفي ِكتَابِ أَبِي، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  ".اَألكَْبرِ، َيْوَم َحجَّ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه بِالنَّاسِ

ن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَالَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ومعاذ بن املثىن، وأبو خليفة، وحممد بن حيا - ٦٧٥٢
قَالَ َرسُولُ : َحدَّثََنا َشاذُّ بن الْفَيَّاضِ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن إِْبَراهِيَم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ: وااملازين، قَالُ

َسمِّيِه َعْبَد الَْحارِِث فَإِنَُّه َيعِيُش، : إِنَّ َحوَّاَء كَانَ ال َيِعيشُ لََها وَلٌَد، فَقَالَ لََها الشَّْيطَانُ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".مَّا اْسَتَبانَ َحْملُهَافََسمَّْوُه، َوكَانَ ذَِلَك ِمْن َوْحيِ الشَّْيطَاِن َوأَْمرِِه، فََحَملَْت حَْمال َخِفيفًا لَمْ َيْسَتبِْن، فََمرَّتْ بِِه لَ

لنَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َوَزكَرِيَّا بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد ا - ٦٧٥٣
َحدَّثََنا َعْبدُ الصََّمِد بن َعْبِد الْوَارِِث، َحدَّثََنا ُعَمُر بن إِْبَراهِيَم، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيسَارٍ، قَاال: َيحَْيى السَّاجِيُّ، قَاال

  ".الَْميُِّت يَُعذَُّب بُِبكَاِء الَْحيِّ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
ْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسَماعِيلَ الَْعَدوِيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا ِع - ٦٧٥٤

  أَِقيمُوا الصَّالةَ، َوآتُوا الزَّكَاةَ، َوُحجُّوا:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ".واْعَتِمُروا، واْستَِقيُموا، ُيْسَتقَمْ بِكُْم
 اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َوُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َحدَّثََنا عَْبُد - ٦٧٥٥

انُ الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا ِعْمَر: إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَالُوا
  ".ال َيخْطُبِ الرَُّجلُ َعلَى ِخطَْبِة أَِخيِه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

ثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّ - ٦٧٥٦
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي َبكْرٍ الُْهذَِليِّ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، : َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاال



  ".فَُردُّوا َعلَْيِه، إِذَا سَلََّم اإلَِماُم :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: قَالَ
رْطَأَةَ، ح َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَ - ٦٧٥٧

، َعنِ َعزِيزِ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن سَِعيٍد الَْمَدنِيُّ، َحدَّثََنا الِْمْنهَالُ بن َخِليفَةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن قََتاَدةََوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ
  ".َتْحيُوا شَْرَخُهْماقُْتلُوا ُشيُوَخ الُْمْشرِِكَني، وَاْس:"الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ْن قََتاَدةَ، َعنِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َع - ٦٧٥٨
  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ".اقُْتلُوا ُشُيوخَ الُْمْشرِِكَني، وَاسَْتْحُيوا َشْرَخُهْم:"لََّمَعلَْيِه َوَس
ن َبِشريٍ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمسِْلمٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ب - ٦٧٥٩

اقُْتلُوا ُشُيوخَ الُْمْشرِِكَني، وَاسَْتْحُيوا :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَقََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ
  ".َشْرَخُهْم
َحجَّاجِ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصِ بن ِغَياٍث، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ الْ - ٦٧٦٠

  ".َعْبَد الرَّْحَمنِ: عَْبَد اللَِّه، َوشَِعاُر األَْنصَارِ: كَانَ شَِعاُر الُْمهَاجِرِيَن:"َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
ا َيْحَيى بن أَبِي زَاِئَدةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََن - ٦٧٦١

اللَُّهمَّ أَنْزِلْ ِفي أَْرِضَنا :"َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا اْسَتسْقَى، قَالَ
  ".زِينََتَها َوَسكََنهَا

َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن : بَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َوالُْحَسْيُن بن َعْبِد اللَِّه الَْخَرِقيُّ الْبَْغَداِديُّ، قَاالَحدَّثََنا إِ - ٦٧٦٢
قَالَ َرسُولُ : َعْن َسُمَرةَ، قَالَالُْمْستَِمرِّ الُْعُروِقيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْدرِيَس، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، 

  ".فَُهَو ِمْنُهْم، ال ُتَساِكُنوا الُْمْشرِِكَني، َوال ُتَجاِمُعوُهْم، فََمْن َساكََنُهمْ أَْو َجاَمعَُهْم :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  :َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َو - ٦٧٦٣

: الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ، قَاال َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه، ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعْبِد اللَِّه الَْخَرِقيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن
أََمَرَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه :"ا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالََحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن الْقَاِسمِ، َحدَّثََن

  ".َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُنَسلَِّم َعلَى أَْيَمانَِنا، َوأَنْ ُيَسلَِّم بَْعُضَنا َعلَى بَْعضٍ
يُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ِمقَْسمٍ، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِ - ٦٧٦٤

َبْعُضَنا  أَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُنَسلَِّم َعلَى نَِساِئنَا، َوأَنْ يَُردَّ:"قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".َعلَى َبْعضٍ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ الُْبخَارِيُّ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوُعَبْيٌد الِْعْجلُي، قَاال - ٦٧٦٥

ال :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َسُمَرةَ، قَالَُمَحمَُّد بن بِاللٍ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، 
  ".ُتْنكَُح الَْمْرأَةُ َعلَى َعمَِّتَها، َوال َعلَى َخالَِتَها

ا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَحَْمَد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى اَألْزِديُّ، َوَحدَّثََن - ٦٧٦٦
قَالَ َرُسولُ : َحدَّثََنا َيْعلَى بن َعبَّاٍد، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ: بن إِْسحَاَق اَألهَْوازِيُّ، قَاال
  ".حَاجُِم َوالَْمْحُجوُمأَفْطََر الْ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن أَْحَمَد بن يُوُنَس اَألهَْوازِيُّ الْكَاِتبُ، - ٦٧٦٧



َنَهى :"نِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالََحدَّثََنا َراِشُد بن َسالمٍ اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن َعبَّاٍد، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَس
  ".َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيُحزَّ الرَُّجلُ السَّْيَر َبْيَن إِْصَبَعْينِ

نُوحُ  َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َوزَكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، قَاال - ٦٧٦٨
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن قَْيسٍ، َعْن أَِخيِه خَاِلدِ بن قَْيسٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ".َمْن فَاَتْتهُ الُْجُمَعةُ، فَلَْيَتَصدَّْق بِدِيَنارٍ، فَإِنْ لَْم َيجِْد فَنِْصُف ِديَنارٍ:"َوَسلََّم
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاوَِيةَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، وَُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، قَاال - ٦٧٦٩

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : النَّْيسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا َسالُم بن أَبِي ُمِطيعٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".الَْحَسُب الْمَالُ، وَالْكََرُم التَّقَْوى:"َوَسلََّم
ْيبَةَ، َبكْرِ بن أَبِي َش َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو - ٦٧٧٠

قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َسالُم بن أَبِي ُمِطيعٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ: قَاال
  ".الَْحَسُب الَْمالُ، َوالْكََرُم التَّقَْوى:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

يعٍ، َعْن ا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو بن َجَبلَةَ، َحدَّثََنا َسالُم بن أَبِي ُمِطَحدَّثََن - ٦٧٧١
  قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن

  ".مُْؤَتَمٌنالُْمسَْتَشاُر :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسُمَرةَ، قَالَ
لَةَ، َحدَّثََنا َسالمُ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراِهيمَ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو بن َجَب - ٦٧٧٢

َمْوِضُع اِإلزَارِ :"اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ : بن أَبِي ُمطِيعٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".السَّاُق، َوال َحقَّ ِلِإلَزارِ ِفي الْكَْعَبْينِ

ن َسْعٍد، َراِهيمَ بَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجْوهَرِيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن إِْب - ٦٧٧٣
الَْيْومَ "نََزلَِت :"َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن ُعَمَر بن ُموَسى، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

َيْوَم َعَرفَةَ، َوَرُسولُ اللَّهِ ] ٣: ملائدةا" [أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم، َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُمْ نِْعَمِتي، َوَرِضيُت لَكُُم اِإلْسالَم دِيًنا
  ".َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواِقٌف بَِعَرفَةَ َيْوَم الُْجُمَعِة

ا إِبَْراِهيُم بن ثََنَحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا كَِناَنةُ بن َجَبلَةَ، َحدَّ - ٦٧٧٤
َمْن َصلَّى :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: طَْهَمانَ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ".ِتِهالْفَْجَر فَُهَو ِفي ِذمَِّة اللَِّه، فَال َيطْلَُبنَّكُُم اللَُّه بَِشْيٍء ِمْن ِذمَّ
قِّيُّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ السَّرَّاُج الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُعَمَر بن َخاِلٍد الرَّ - ٦٧٧٥

  أَبِي، َعنِ الَْخلِيلِ بن ُمرَّةَ، ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن

َنا َسلََمةُ بن َشبِيبٍ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن أَبِي َحِكيمٍ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَ
نَّ الدَّجَّالَ إِ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحجَّاجِ، َجِميًعا َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

أََنا : ي الَْموَْتى، َوَيقُولُ ِللنَّاسَِخارٌِج، وَإِنَُّه أَْعَوُر َعْينِ الشَِّمالِ، ِفيَها ظَفَْرةٌ غَِليظَةٌ، وَإِنَُّه ُيبْرُِئ اَألكَْمَه وَاألَْبَرَص وَُيْحيِ
". َي اللَُّه، حَتَّى َيُموَت َعلَى ذَِلَك، فَقَْد ُعِصَم ِمْن ِفْتَنِة الدَّجَّالَِربِّ: أَْنَت رَبِّي، فَقَِد افَْتَرى، َوَمْن قَالَ: رَبُّكُْم، فََمْن قَالَ

  .َواللَّفْظُ ِللَْخلِيلِ بن ُمرَّةَ
ُعَباَدةَ، بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الصَّبَّاحِ الَْبزَّاُز، َحدَّثََنا رَْوُح  - ٦٧٧٦



اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى
، وَإِنَُّه ُيبْرُِئ اَألكَْمَه وَاألَْبَرَص وَُيْحيِي الَْموَْتى، الدَّجَّالُ خَارٌِج، َوُهَو أَعَْوُر َعْينِ الشِّمَالِ، َعلَْيَها ظَفَْرةٌ غَِليظَةٌ:"قَالَ

رَبَِّي اللَُّه، حَتَّى َيُموَت َعلَى ذَِلَك، فَقَْد ُعِصَم ِمنْ : أَْنَت رَبِّي، فَقَْد فُِتَن، َوَمْن قَالَ: أََنا رَبُّكُْم، فََمْن قَالَ: َوَيقُولُ ِللنَّاسِ
ا ْتَنةَ َعلَْيِه، فََيلَْبثُ ِفي اَألْرضِ َما َشاَء اللَُّه، ثُمَّ َيجِيُء ِعيَسى بن َمرَْيَم ِمْن ِقَبلِ الَْمغْرِبِ ُمَصدِّقًِفْتَنِة الدَّجَّالِ، َوال ِف

  ".بُِمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََيقُْتلُ الدَّجَّالَ، َوإِنََّما ُهَو ِقَياُم السَّاَعِة
  ِثريٍ َعنِ الَْحَسنِ، عَْنَيحَْيى بن أَبِي كَ

  َسُمرَةَ
تُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ الَْجاُروِديُّ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسِعيدِ بن َيزِيَد بن إِْبَراِهيَم ال - ٦٧٧٧

قَالَ : َيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالََخلَُف بن الْوَِليِد، َحدَّثََنا أَيُّوبُ بن ُعْتَبةَ، َعْن َيْح
  ".جَاُر الدَّارِ أََحقُّ بِالدَّارِ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ُيوُنُس بن ُعَبْيٍد َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمرَةَ
زِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع - ٦٧٧٨

َعلَْيِه  َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أنا يُوُنُس بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه: َحدَّثََنا َعفَّانُ، قَاال
ْم، َوَيأْكُلُونَ يُوِشُك أَنْ َيْمَأل اللَُّه أَْيدَِيكُْم ِمَن الَْعَجمِ، ثُمَّ َيْجَعلَُهْم أُْسًدا ال َيِفرُّونَ، فََيقُْتلُونَ ُمقَاِتِليكُ:"َوَسلََّم، قَالَ

  ".فَْيأَكُْم
َنا َحفُْص بن ُعَمَر، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن ُمَحمَّدٍ الُْهذَِليُّ، َعْن ُيوُنَس َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثَ - ٦٧٧٩

مَثَلُ الَِّذي َيِفرُّ ِمَن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالَ
َيا : َحتَّى إِذَا أَعَْيى َواْنَتَهَر َدَخلَ ُجْحَرُه، فَقَالَتْ لَُه اَألْرُض، بِ، َتطْلُُبُه اَألْرُض بَِدْينٍ، فَجََعلَ َيْسَعى الَْمْوِت كَمَثَلِ الثَّْعلَ

  ".فََماَت، َديْنِي؟ فََخَرَج، َولَُه ُحَصاٌص، فَلَْم يََزلْ كَذَِلَك حَتَّى َتقَطََّعْت ُعُنقُُه ، ثَْعلَُب 
  َنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن حَُبابٍ الِْمصِّيِصيُّ،َحدَّثَ - ٦٧٨٠

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".جَاُر الدَّارِ أََحقُّ بِالدَّارِ":َعلَْيِه َوَسلََّم
يَّةَ الصَّفَّاُر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن طَارِقٍ الْوَابِِشيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َعِط - ٦٧٨١

إِذَا أَْنكََح الَْوِليَّاِن فَاألَوَّلُ :"َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيِد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".أََحقُّ، َوإِذَا بَاَع الَْبيَِّعاِن فَاَألوَّلُ أََحقُّ

َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ َصاِلُح بن حَْربٍ، : الَحدَّثََنا َعِليُّ بن بََياٍن الُْمطَرُِّز، َوَعْبدُ اللَِّه بن الَْعبَّاسِ الطََّياِلِسيُّ، قَا - ٦٧٨٢
أََمرََنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َحدَّثََنا َسالُم بن أَبِي خُْبَزةَ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ".ثَُر، َوأَنْ َنجَْعلَ ذَِلَك وِْتًراَوَسلََّم أَنْ ُنَصلَِّي ِمَن اللَّْيلِ َما قَلَّ أَْو كَ
َبْيٍد، َعنِ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن َمْخلٍَد، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َيْحَيى، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن ُع - ٦٧٨٣

َمْن تََوضَّأَ َيْوَم الُْجُمَعِة فَبَِها َونِِعَمْت، َوَمنِ اغَْتَسلَ فَالُْغْسلُ :"َم، قَالَالَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".أَفَْضلُ



فَرٍ ثََنا أَُبو َجْعَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن الُْمِغَريِة، َحدَّ - ٦٧٨٤
  َمْن قََتلَ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّازِيُّ، َعْن ُيوُنسَ بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ".َعْبَدُه قََتلَْناُه، َوَمْن َجَدَع َعْبَدهُ َجَدْعنَاُه
  َمطٌَر الَْورَّاُق، َعنِ الَْحسَنِ

َحدَّثََنا : ثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو، َوأَحَْمُد بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيَّاِن، قَاالَحدَّ - ٦٧٨٥
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  أَُبو الُْجَماِهرِ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َبشِريٍ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ َرُسولَ

  ".اللَُّهمَّ َضْع ِفي أَْرِضَنا َبَركََتَها َوزِيَنَتَها َوَسكََنهَا:"كَانَ َيْدُعو إِذَا اْسَتسْقَى
اذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ، َحدَّثََنا ُمَع - ٦٧٨٦

  ".َنَهى َعْن َتلَقِّي الَْجلَبِ َحتَّى َتْبلُغَ السُّوَق"َمطَرٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ينِيِّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ، َحدَّثََنا َشبَاٌب الُْعْصفُرِيُّ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِد - ٦٧٨٧

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ: قَاال
  ".ال َيبِْع َحاِضٌر ِلَباٍد":قَالَ

ْهَمانَ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن طَ - ٦٧٨٨
كُلُّ َمْولُوٍد ُمْرَتَهٌن بِعَِقيقَِتِه، ُيذَْبُح َعْنُه :"قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم  َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه

  ".َوُيْحلَُق، َيْوَم َسابِِعِه، َوُيَسمَّى 
  َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثَنَا - ٦٧٨٩

ثََنا ُمحَمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َبِشريٍ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن إِبَْراهِيُم بن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ، َحدَّ
  ".اقُْتلُوا ُشُيوَخُهْم، َواسَْتْحيُوا شَْرخَُهْم:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الْكُفَّارِ: َسُمَرةَ، قَالَ
َيى بن ُعبَْيٍد، دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َراِشٍد اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َمْرَوانَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا زَْيُد بن َيْحَح - ٦٧٩٠

َيْرفَُع َيَدْيِه إِذَا "ُه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانََحدَّثََنا َسعِيُد بن َبِشريٍ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ
  ".َخطََب حَتَّى ُيَرى َبيَاُض إِْبطَْيِه

  أَْشَعثُ بن َعْبدِ الَْمِلِك، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ
ثََنا رَْوُح بن ُعَباَدةَ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ بنَداٌر، َحدَّ - ٦٧٩١

  ".َمْن َصلَّى الصُّْبَح فَُهَو ِفي ِذمَِّة اللَِّه:"الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َمِدينِيِّ، َحدَّثََنا قَُرْيشُ بن أََنسٍ، َعْن أَْشَعثَ بن َعْبدِ الَْمِلِك، َعنِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْ - ٦٧٩٢

  ".نََهى أَنْ يَقُدَّ الرَُّجلُ السَّْيَر َبْيَن إِْصَبَعْيِه"الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ْحَمنِ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمرَةَأَُبو حُرَّةَ وَاِصلُ بن َعْبِد الرَّ

اُر، َعْن َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا طَلُْق بن ُمحَمَِّد بن السَّكَنِ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر النَّجَّ - ٦٧٩٣
  عَالَى َعْنهُ،أَبِي ُحرَّةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ َرِضيَ اللَُّه َت

كُلُّ غُالمٍ ُمْرَتَهٌن بِعَِقيقَِتِه، ُيذَْبُح َعْنُه َيْوَم سَابِِعِه، وَُيْحلَُق َرأْسُُه، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  ".َوُيَسمَّى



  ِهَشاُم بن َحسَّانَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ
َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الْهَْيثَمِ الُْمَؤذِّنُ، َحدَّثََنا : ِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، قَاالَحدَّثََنا َع - ٦٧٩٤

َمنْ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى: ِهَشاُم بن َحسَّانَ الْقِْرَدْوِسيُّ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالَ
  ".قََتلَ َعْبَدُه قََتلَْناُه، َوَمْن َجَدَع عَْبَدُه َجَدعَْناُه

  َعطَاُء بن أَبِي َمْيُموَنةَ َعنِ الَْحسَنِ
بن َعطَاِء بن أَبِي َمْيمُوَنةَ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا رَْوُح  - ٦٧٩٥

ُيَسلِّمُ َتْسِليَمةً "َم كَانََحدَّثَنِي أَبِي، َوَحفْصٌ الِْمْنقَرِيُّ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".ِحَيالَ َوْجهِِه

سَْترِيُّ، َحدَّثََنا َرَجاُء بن ُمَحمَِّد بن َرَجاٍء الَْعَدوِيُّ، َحدَّثََنا َشاِهُني أَُبو َحازِمٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّ - ٦٧٩٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا رَْوُح بن َعطَاِء بن أَبِي َمْيمُوَنةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ".ال َحقَّ لَُه، َمْن ُدِعَي إِلَى ُسلْطَاٍن فَلَْم ُيجِْب، فَُهَو ظَاِلٌم :"لََّمَوَس
  َمَجاَعةُ بن الزُّبَْيرِ الَْعَتِكيُّ، َعنِ الَْحَسنِ َعْن َسُمرَةَ

دَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َح - ٦٧٩٧
  َمَجاَعةَ بن أَبِي ُعَبْيدَةَ

  ".َنَهى َعْن َبْيعِ الَْحَيَواِن بِالَْحيََواِن َنِسيئَةً"الَْبْصرِيِّ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن  - ٦٧٩٨

  ".َجاُر الدَّارِ أََحقُّ بِالشُّفَْعِة:"َمَجاَعةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ُحَمْيٌد الطَّوِيلُ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمرَةَ

بن َحنَْبلٍ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد - ٦٧٩٩
كَانَ :"بن َسلََمةَ، َعْن ُحَمْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالََحدَّثََنا َحمَّاُد : َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، قَاال

فَأَْنكََر ذَِلَك ِعْمَرانُ ". َراءَِةَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسكُتُ َسكَْتَتْينِ إِذَا َدَخلَ ِفي الصَّالِة، وَإِذَا فََرغَ ِمَن الِْق
  .نٍ، فَكََتُبوا ِفي ذَِلَك إِلَى أَُبيِّ بن كَْعبٍ، فَكََتَب إِلَيْهِْم أَنْ َصَدَق َسُمرَةُبن ُحَصْي

  َعْنَسَبةُ بن أَبِي َراِئطَةَ الَْغَنوِيُّ اَألْعَوُر، َعنِ الَْحسَنِ
ِفيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْيُض بن َوِثيقٍ الثَّقَ - ٦٨٠٠

ُبدٍ لَُه ِعْنَد الْمَْوِت، َعْنَبَسةُ اَألعَْوُر، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َوَسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، أَنَّ َرُجال أَْعَتَق ِستَّةَ أَْع
  ".فَأَْعَتَق اثَْنْينِ، َوأََرقَّ أَْرَبَعةً"َرَع النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَْيَنُهْملَْم َيكُْن لَُه َمالٌ غَْيرُُهْم، فَأَقْ

  َيزِيُد بن إِْبَراهِيَم

  التُّْسَترِيُّ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمرَةَ
ُب بن ُحَمْيدِ بن كَاِسبٍ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُو - ٦٨٠١

يَْنَهى َعنِ الُْمثْلَِة، وََيُحثُّ َعلَى "كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: إِبَْراهِيَم، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالَ
  ".الصََّدقَِة

  ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمرَةَُحَساُم بن ِمَصكٍّ



َسامِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن َماِلٍك، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َرَجاٍء، َعْن ُح - ٦٨٠٢
  ".َيُحثُّ َعلَى الصََّدقَِة، َوَينَْهى َعنِ الُْمثْلَِة"َوَسلََّم كَانَِمَصكٍّ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  إِْسَماعِيلُ بن ُمْسِلمٍ الَْمكِّيُّ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمرَةَ
َماعِيلُ بن ُمْسِلمٍ الَْمكِّيُّ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا إِْس - ٦٨٠٣

ال َتَحرَّْوا بَِصالِتكُْم طُلُوَع الشَّْمسِ َوال غُرُوَبَها، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".َنْي َشْيطَاٍنفَإِنََّها َتطْلُُع َبْيَن قَْرَنْي َشيْطَاٍن، َوَتغُْرُب ِفي قَْر

ِلمٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُمْس - ٦٨٠٤
  ".ى ِقطَْعةٌ ِمَن النَّارِ، فَأَبْرُِدوَها َعْنكُْم بِالَْماِء الْبَارِِدالُْحمَّ:"َعْن َسُمَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذَا ُحمَّ َدَعا بِِقْرَبٍة ِمْن َماءٍ،" - ٦٨٠٥

  ".فَأَفَْرغََها َعلَى قَْرنِِه، فَاغَْتَسلَ
َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن - ٦٨٠٦

  ".أَْو بِالنَّارِ، بِِه َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ يَُتالَعَن بِلَْعَنِة اللَِّه، أَْو بَِغَض:"الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
ُمْسِلمٍ، َعنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن - ٦٨٠٧

أَوِ السَّْيَر َبْيَن إِْصَبَعْيهِ ، لََّم أَنْ َيقْطَعَ أََحُدَنا الشَّْيَء َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس:"الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".َعَتَب الْقَطْعِ، َوُيغَْرُز بَِيِدِه: َعَتَبْينِ

زِيَد، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُنعَْيمٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َي - ٦٨٠٨
اللَُّهمَّ َباِعْدنِي :"كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالَ
  ".ي ِمْن َخِطيئَِتي كََما َنقَّْيَت الثَّْوَب اَألبَْيَض ِمَن الدََّنسِِمْن ذُُنوبِي كََما َباَعْدَت َبْيَن الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ، َوَنقِّنِ

مَُّد بن ُحمَْرانَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َبكْرِ بن الرَّبِيعِ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ُمَح - ٦٨٠٩
أََمرََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا كُنَّا ثَالثَةً أَنْ نُقَدَِّم :"نِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالََعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ، َع

  ".أََحَدَنا، فََيكُونَ إَِمامًا، َوإِذَا كُنَّا اثَْنْينِ َصفَفَْنا َصفًّا
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن - ٦٨١٠

َسِمْعُت إِْسَماعِيلَ الَْمكِّيَّ، ُيَحدِّثُ : سَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اَألْعلَى، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، قَالَإِْسحَاَق التُّ
اللَُّهمَّ أَنْزِلْ ِفي أَْرِضَنا زِيَنتََها، :"َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا اسَْتْسقَى، قَالَ

  ".َوأَنْزِلْ ِفي أَْرضَِنا َسكََنَها، َواْرُزقَْنا َوأَْنَت َخْيرُ الرَّازِِقَني
َعِديٍّ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الطُّوِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْخلٍَد الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي  - ٦٨١١

  ".َنَهاَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنِصلَ رََمَضانَ بَِصْومٍ:"إِْسَماعِيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه - ٦٨١٢

كُنَّا ُنَساِفُر َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوإِذَا : َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".َصلُّوا ِفي رِحَاِلكُْم:"َي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَمطََرِت السََّماُء، َسِمْعَنا ُمنَاِد

ارِبِيُّ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ، َوالُْمَح - ٦٨١٣
الُْغالُم ُمْرَتَهٌن بَِعِقيقَِتِه، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: نِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَإِْسَماعِيلَ بن ُمْسِلمٍ، َع



  ".ُيَعقُّ َعْنُه َيْوَم السَّابِعِ، َوُيَسمَّى، وَُيْحلَُق َرأُْسُه
  يُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ َصاِلُح بنَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ الطََّياِلِس - ٦٨١٤

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحْربٍ، َحدَّثََنا َسالُم بن أَبِي ُخْبَزةَ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَّ
  ".َواإلَِماُم َيخْطُُب، فَلَْيقُْم ِمْن َمقَْعِدِه، َولُْيْجِلسْ أَخَاُه ِفي َمكَانِِهإِذَا َنَعسَ أََحُدكُْم َيْوَم الُْجُمَعِة، :"َوَسلََّم قَالَ
بِي ُخْبزَةَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ َصاِلُح بن حَْربٍ، َحدَّثََنا َسالُم بن أَ - ٦٨١٥

نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ اِإلقَْعاِء ِفي :"ْسِلمٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَإِْسَماعِيلَ بن ُم
  ".الصَّالِة

  ُمَباَرُك بن فَضَالَةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمرَةَ
يُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الَْولِيِد بن ُمحَمٍَّد اُألُبلِّيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِ - ٦٨١٦

، طََعاُم الْوَاِحدِ َيكِْفي االثَْنْينِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَباَرُك بن فَضَالَةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".َوطََعاُم االثَْنْينِ َيكِْفي اَألْرَبَعةَ

ي أَبِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الَْولِيِد بن ُمحَمٍَّد اُألُبلِّيُّ، َحدَّثَنِ - ٦٨١٧
الُْمْؤِمُن َيأْكُلُ ِفي ِمًعي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَُمَباَرُك بن فَضَالَةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَ

  ".َواِحٍد، وَالُْمَناِفُق َيأْكُلُ ِفي َسْبَعِة أَْمَعاٍء
بن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ، َحدَّثََنا َخالُد بن  َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن الَْحَسنِ الصَّابُونِيُّ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم - ٦٨١٨

  َبزِيعٍ الَْهرَّانِيُّ َصاِحُب الَْمَحاِملِ، َعْن

نْ َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنْ ُتَصبَّرَ الَْبهِيَمةُ، َوأَ:"ُمَباَرِك بن فَضَالَةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".ُيْؤكَلَ لَْحُمَها إِذَا ُصبَِّرْت

  َجرِيُر بن َحازِمٍ َعنِ الَْحَسنِ َعْن َسُمرَةَ
َنا أَُبو مَاِلكٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َبكْرٍ السَّرَّاُج الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َسمِيَنةَ، َحدَّثَ - ٦٨١٩

َيا : فَقَالَدَّثََنا َجرِيُر بن حَازِمٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الُْجوَدانِيُّ، َح
  ".أَْنَت َومَالُكَ َألبِيَك:"َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أَبِي اْجَتاَح مَاِلي، قَالَ

  َسنِ، َعْن َسُمرَةَأَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ، َعنِ الَْح
، َعْن أَبِي َبكْرٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُنعَْيمٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن يَزِيَد - ٦٨٢٠

". أَفَْضلُ الصََّدقَِة اللَِّسانُ:"ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَّ: الُْهذَِليِّ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالَ
الشَّفَاَعةُ يُفَكُّ بَِها اَألِسُري، وَُيْحقَُن بَِها الدَُّم، َوَتُجرُّ بَِها الَْمْعُروفَ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، َوَما َصَدقَةُ اللَِّساِن؟ قَالَ: ِقيلَ

  ".وََتْدفَُع َعْنُه الْكَرِيَهةَ َواِإلْحَسانَ إِلَى أَخِيَك،
ثََنا اْبُن جُرَْيجٍ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُمَحمٍَّد الَْوزَّانُ، َحدَّثََنا فَُهْيٌر َيْحَيى بن زِيَاٍد، َحدَّ - ٦٨٢١

طََعاُم االثَْنْينِ كَاِفي اَألْرَبعَِة، َوطََعاُم :"يِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِ
  ".اَألْرَبَعِة كَاِفي الثَّمَانَِيِة

  َحدَّثََنا عَْبُد - ٦٨٢٢



يُم بن َسلْمٍ الُْهَجيِْميُّ، َحدَّثََنا َعْونُ بن ُعَماَرةَ، الْعَزِيزِ بن ُمحَمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن َعِقيلٍ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا إِْبَراِه
َما َتَصدَّقَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ

  ".ُيْنَشُرالنَّاُس بَِصَدقٍَة مِثْلَ ِعلْمٍ 
  َعْبُد الرَّْحَمنِ أَُبو اَألشَْعِث، َعْن َسُمرَةَ

َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، - ٦٨٢٣
َسلََمةَ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ الُْجَمِحيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى  َحدَّثََنا َحمَّادُ بن: َخاِلٍد، قَاال

َيا :"ُجال، قَالَالطَّوِيلُ، أنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعنِ اَألْشَعثِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، أَنَّ َر
فََشرَِب ُشْرًبا ، ذَ بِعََراِقيَها سُولَ اللَِّه، َرأَْيُت كَأَنَّ َدلًْوا ُدلَِّيْت ِمَن السََّماِء، فََجاَء أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، فَأََخَر

لََّع، ثُمَّ َجاَء ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فَأََخذَ َضِعيفًا، ثُمَّ َجاَء ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، فَأََخذَ بِعََراِقيَها َحتَّى َتَض
  ".طَّْت ِمنُْه، َواْنَتَضَحبَِعَراِقيَها، فَشَرَِب حَتَّى َتَضلََّع، ثُمَّ َجاَء َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، فَأََخذَ بَِعَراِقيهَا، فَاْشَت

  َرةَ بن جُْنُدبٍَهيَّاُج بن ِعْمَرانَ، َعْن َسُم
 َهيَّاجِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ، َحدَّثََنا َعفَّانُ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن - ٦٨٢٤

  َسِمْعُت: ِعْمَرانَ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ

  ".َينَْهى َعنِ الُْمثْلَِة، وََيُحثُّ َعلَى الصََّدقَِة"َوَسلََّم َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  أَُبو الَْعالِء، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، َيزِيُد بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ 

امٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّ - ٦٨٢٥
َرةَ بن ُجْنُدبٍ َرِضيَ َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أنا ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ، َعْن أَبِي الَْعالِء بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن َسُم: قَاال

أُِتَي بِقَْصَعٍة ِمْن ثَرِيٍد، فَُوِضَعْت َبْيَن َيَديِ الْقَْومِ، فََتَعاقَُبوَها إِلَى "ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَُّه َتعَالَى َعْنُه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّ
َشْيٍء َتْعَجُب؟  ِمْن أَيِّ: أَكَاَنْت ُتَمدُّ؟ فَقَالَ َسمَُرةُ: ، فَقَالَ َرُجلٌ ِلَسُمرَةَ"الظُّْهرِ ِمْن غُْدَوٍة َيقُوُم قَْوٌم، َوَيْجِلُس آَخُرونَ

  .َما كَاَنْت ُتَمدُّ إِال ِمْن َهُهَنا، وَأَشَاَر بَِيِدِه إِلَى السََّماِء
  أَُبو أَيُّوَب الْعََتِكيُّ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ

شِريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي أَيُّوَب، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َب - ٦٨٢٦
َضَرَب مَثَلَ الْمَُهجِّرِ َيْوَم الُْجُمَعِة كَالنَّاِحرِ َبَدنَةً، َوكَذَابِحِ "َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".لطَّْيرِ، َحتَّى اْنتََهى إِلَى الُْعْصفُوَرِةالَْبقََرِة، َوكَذَابِحِ الشَّاِة، َوكَذَابِحِ ا
  أَُبو َنْضَرةَ الُْمْنِذُر بن َماِلٍك، َعْن َسُمرَةَ

َحدَّثََنا َسعِيدُ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْجَماِهرِ ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ، - ٦٨٢٧
  َبِشريٍ، عَْن بن

ِمْن أَْهلِ النَّارِ َمْن تَأُْخذُهُ :"قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َنضَْرةَ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".أُْخذُُه إِلَى ُحجَْزِتِه، َوِمنُْهْم َمْن َتأُْخذُُه إِلَى َتَراِقيِهإِلَى كَْعَبْيِه، َوِمنُْهْم َمْن َتأُْخذُُه إِلَى ُركَْبَتْيِه، َوِمنُْهْم َمْن َت

عٍ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْنَبرٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْي - ٦٨٢٨
ِمنُْهْم َمْن :"َتاَدةَ، َعْن أَبِي َنضَْرةَ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي َعُروَبةَ، َعْن قَ

  ".َوِتِهَتأُْخذُُه النَّاُر إِلَى كَْعَبْيِه، َوِمنُْهْم َمْن َتأُْخذُُه إِلَى ُحْجَزِتِه، َوِمنُْهْم َمْن َتأُْخذُُه إِلَى َتْرقُ



  اَألْسقَُع بن اَألْسلَعِ، َعْن َسُمرَةَ
ا َعِليُّ بن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد السَّْوِطيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ُوَهْيُب بن خَاِلٍد، ح َوَحدَّثََن - ٦٨٢٩

ثََنا َيزِيُد بن ُزَريْعٍ، َحدَّثََنا َداُوُد بن أَبِي هِْنَد، َعْن أَبِي قََزَعةَ، َعنِ اَألسْقَعِ بن الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّ
  ".َما َتْحتَ الْكَْعَبْينِ ِمَن اِإلَزارِ ِفي النَّارِ:"اَألْسلَعِ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  أَُبو الدَّْهَماِء َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ
، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َيْحَيى الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْدرِيَس - ٦٨٣٠

  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى: الدَّْهَماِء، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَالَْحَسُن بن دِيَنارٍ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد بن ِهاللٍ، َعْن أَبِي 

  ".ال َيُضرُّ أََحَدكُْم َما َيُسدُّ بِِه الْجُوَع إِذَا أََصابَ َحالال:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  الُْمَهلَُّب بن أَبِي ُصفَْرةَ َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ

، دُ بن ُمَحمٍَّد السَّْوِطيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َوْهُب بن خَاِلٍد، ح َوَحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزَِحدَّثََنا أَْحَم - ٦٨٣١
َجْعفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن بن َحدَّثََنا أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد 

َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : قَالَ َسمَُرةُ بن جُْنُدبٍ: َسِمْعُت الُْمَهلَّبَ بن أَبِي ُصفَْرةَ َيخْطُُب، َيقُولُ: ِسَماِك بن حَْربٍ، قَالَ
َتْسقُطُ، فَإِنََّها َتْسقُطُ َبْيَن قَْرَنْي َشْيطَاٍن، َوَتغِيُب َبْيَن قَرَْنيِ  ال ُتَصلُّوا ِحنيَ َتطْلُُع الشَّْمُس، َوال ِحَني:"قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ".الشَّْيطَاِن
ِك بن َنا ُشْعَبةُ، َعْن ِسَماَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثَ - ٦٨٣٢

نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َسِمْعُت الُْمَهلََّب بن أَبِي ُصفَْرةَ، ُيَحدِّثُ َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالَ: َحْربٍ، قَالَ
  ".يْطَاٍنَوَسلََّم أَنْ ُيَصلَّى بَْعَد الصُُّبحِ حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس، فَإِنََّها َتطْلُُع َعلَى قَْرَنْي َش

  أَُبو الُْمَهلَّبِ َعمُّ أَبِي ِقالَبةَ الَْجرِْميِّ، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ - ٦٨٣٣

  َعلَْيكُْم بَِهذَا الَْبيَاضِ، ِلَيلَْبسُْه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالَالُْمَهلَّبِ، َعْن َس

  ".أَْحَياؤُكُْم، َوكَفِّنُوا ِفيَها َمْوَتاكُْم، فَإِنََّها ِمْن خَيارِ ِثَيابِكُْم
بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن َسِعيدِ بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد - ٦٨٣٤

َعلَْيِه  يِّ َصلَّى اللَُّهأَبِي َعُروَبةَ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن َعمِِّه أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، َعنِ النَّبِ
  ".َعلَْيكُمْ بِالَْبيَاضِ، ِلَيلَْبْسُه أَْحَياُؤكُْم، َوكَفُِّنوا ِفيَها مَْوَتاكُْم، فَإِنَُّه ِمْن ِخَيارِ ِثَيابِكُْم:"َوَسلََّم، قَالَ
اْبُن ُعلَيَّةَ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ،  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ - ٦٨٣٥

َعلَْيكُْم بَِهِذِه الثِّيَابِ الَْبيَاضِ، فَلَْيلَْبْسَها أَحَْياُؤكُْم، َوكَفِّنُوا ِفيَها :"َعْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .ُعلَيَّةَ أََبا الُْمَهلَّبِ َولَمْ َيذْكُرِ اْبُن". َمْوَتاكُْم

  أَُبو ِمْجلَزٍ الِحُق بن ُحمَْيٍد، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ
 أَبِي ِمْجلَزٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ، َعْن - ٦٨٣٦
  ".َمْن َنِسيَ َصالةً فَلُْيَصلَِّها إِذَا ذَكََرَها ِمَن الَْغِد ِللَْوقِْت:"قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َسُمَرةَ،

  قَُداَمةُ بن َوَبَرةَ الُْعَجيِْفيُّ َعْن َسُمَرةَ



ِه بن َرَجاٍء، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ - ٦٨٣٧
  ُمْسِلمٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن الُْمْنِذرِ الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر

َنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا الْحَْوِضيُّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَ
لَْيِه َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن قَُداَمةَ بن َوَبَرةَ، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع: َعِليُّ بن الْجَْعِد، قَالُوا

  ".فَإِنْ لَْم َيجِْد فَبِنِْصِف دِيَنارٍ، َمْن َتَرَك ُجُمَعةً ِمْن غَْيرِ ُعذْرٍ فَلَْيَتَصدَّقْ بِِدينَارٍ :"َم، قَالََوَسلَّ
  َسَواَدةُ بن َحْنظَلَةَ الْقَُشيْرِيُّ، َعْن َسُمرَةَ

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َحدَّثََنا : االَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَ - ٦٨٣٨
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت َسمَُرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ: َسَواَدةُ بن َحْنظَلَةَ، إَِماُم َمْسجِِد بين قَُشْيرٍ، قَالَ

  ".بِاللٍ، َوال َبيَاٌض يَُرى بِأَْعلَى السَّحَرِ ال َيغُرَّنَّكُْم نَِداُء:"َوَسلََّم
: ، قَالََحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َسَواِد بن َحْنظَلَةَ الْقُشَْيرِيِّ - ٦٨٣٩

، ال َيُغرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِاللٍ َوال َهذَا السََّواُد :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: َسِمْعُت َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، َيقُولُ
  .، َوقَالَ بَِيِدِه َعْرًضا"َحتَّى َيْنفَجَِر َهكَذَا

دَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، َوأَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، ح َوَح - ٦٨٤٠
فَُر بن ُمَحمٍَّد ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، ح َوَحدَّثََنا َجْع

  :الزَِّياِديُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم، قَالُوا

ال َيْمنَْعكُْم ِمَن :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُبو ِهاللٍ، َعْن َسَواَدةَ بن َحْنظَلَةَ، َعْن َسُمَرةَ، قَالََحدَّثََنا أَ
  .فْظُ ِلَحجَّاجِ بن ُنَصيْرٍَواللَّ". السُّحُورِ أَذَانُ بِاللٍ َوال الصُّْبُح الُْمْسَتطِيلُ، وَلَِكنِ الصُّْبُح الُْمْسَتطِيلُ ِفي اُألفُقِ

َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن  - ٦٨٤١
َسِمْعُت َسُمَرةَ بن : ْيٍد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن سََوادَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا َحمَّادُ بن َز: ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، قَاال
ال َيغُرَّنَّكُْم ِمْن ُسحُورِكُْم أَذَانُ بِاللٍ َوال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُجْنُدبٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، َيقُولُ

  .، َوعَرََّض بَِيِدِه"ُض الصُّْبحِ َهكَذَا، َوَرفََع َيَدْيِه، َحتَّى َيِطَري ِفي اُألفُقَِبيَا
  أَُبو َرَجاٍء الْعُطَارِِديُّ، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ

، َعْن أَبِي َرَجاٍء الُْعطَارِِديِّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعْوٌف - ٦٨٤٢
َهلْ رَأَى أََحٌد ِمْنكُْم :"كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفيَما َيقُولُ َألْصحَابِِه: َسُمَرةُ بن جُْنُدبٍ، قَالَ

أَوِ آِتَياِن فَاْبَتَعثَانِي، ، إِنَُّه أََتانَِي اللَّْيلَةَ اثَْناِن :"فَقَالَ ذَاَت غَدَاٍة: ، قَالَفََنقُصُّ َعلَْيِه َما َشاَء اللَُّه أَنْ نَقُصَّ: قَالَ"ُرْؤَيا؟
َيْهوِي َوإِذَا ُهَو ، وَإِنَّا أََتْيَنا َعلَى َرُجلٍ ُمضْطَجِعٍ، فَإِذَا آَخُر قَاِئٌم َعلَْيِه بَِصخَْرٍة ، اْنطَِلْق، فَاْنطَلَقُْت َمَعُهَما : َوقَاال ِلَي

  بِالصَّْخَرِة لَِرأْسِِه، فََيثْلَغُ

حَتَّى َيِصحَّ رَأُْسُه كََما كَانَ، ثُمَّ َيعُوُد َعلَْيِه ، فَال يَْرجُِع إِلَْيِه ، رَأَْسُه فََيَتَدْهَدُه الَْحَجُر فََيذَْهُب َهُهَنا، فََيْتَبُعُه فَيَأُْخذُُه 
اْنطَِلْق، فَاْنطَلَقْنَا، فَأََتْيَنا َعلَى َرُجلٍ ُمْسَتلْقٍ : َما َهذَا؟ قَاال ِلَي، ُسْبَحانَ اللَِّه : ، قُلُْت لَُهَمافََيفَْعلُ ِمثْلَ ِفْعلِ الَْمرَِّة اُألولَى

ى قَفَاُه، ثُمَّ َيَتحَوَّلُ إِلَى َوإِذَا آَخُر قَاِئٌم بِكَلُّوبٍ ِمْن َحِديٍد، َوإِذَا ُهَو يَأِْتي إِْحَدى شِقَّْي َوْجهِِه، فَُيَشْرِشُر ِشْدقَُه إِلَ، ِلقَفَاُه 
فََيفَْعلُ بِِه كََما ، َيُعوُد إِلَْيِه الَْجانِبِ اآلَخرِ، فََيفَْعلُ بِِه مِثْلَ ذَِلَك، فََما َيفُْرغُ ِمْنهُ َحتَّى َيِصحَّ ذَِلَك الْجَانُِب كََما كَانَ، ثُمَّ 



اْنطَِلْق، فَاْنطَلَقَْنا، فَأََتْيَنا َعلَى بناٍء مِثْلِ التَّنُّورِ، : َما َهذَاِن؟ قَاال ِلَي، َحانَ اللَِّه سُْب: قُلُْت لَُهَما: فََعلَ الَْمرَّةَ األُولَى، قَالَ
ُهَو يَأِْتيهِْم لََهبٌ فَاطَّلَْعَنا ِفيِه، فَإِذَا ِفيِه رِجَالٌ َونَِساٌء ُعَراةٌ، وَإِذَا : فَأَْحِسُب أَنَُّه قَالَ، فََسِمْعَنا لََغطًا َوأَصَْواًتا، قَالَ: قَالَ

: اْنطَِلْق، قَالَ: َما َهُؤالِء؟ قَاال ِلَي، سُْبَحانَ اللَِّه : ِمْن أَْسفَلَ ِمنُْهْم، فَإِذَا أََتاُهْم ذَِلَك اللََّهُب ضَْوضَْوا، قُلُْت لَُهَما
لدَّمِ، َوإِذَا ِفي النََّهرِ َرُجلٌ َيْسَبُح، َوإِذَا َعلَى َشاِطئِ النََّهرِ َرُجلٌ أَْحَمَر مِثْلِ ا: فَاْنطَلَقَْنا فَأََتْيَنا َعلَى َنَهرٍ، َحِسْبُت أَنَُّه قَالَ

َدهُ ِحَجاَرةً فََيفَْغرُ لَُه فَاُه، قَْد َجَمَع ِعْنَدُه ِحجَاَرةً، وَإِذَا ذَِلَك السَّابُِح َيْسَبُح َما َيسَْبُح، ثُمَّ يَأِْتي ذَِلكَ الَِّذي قَْد َجَمَع ِعْن
  ِقُمُه َحَجًرا، فََيذَْهُب فََيسَْبُح َما َيسَْبُح، ثُمَّ يَْرجُِع، كُلََّما َرَجَع فََغَر لَُه فَاهُ،فَُيلْ

َت َراٍء كَأَكَْرِه َما أَْن، فَاْنطَلَقَْنا، فَأََتيَْنا َعلَى َرُجلٍ كَرِيِه الَْمْرآِة . اْنطَِلْق: َما َهذَا؟ قَاال ِلَي: فَأَلْقََمُه َحجًَرا، قُلُْت لَُهَما
اْنطَِلْق، فَاْنطَلَقَْنا، فَأَتَْيَنا ، اْنطَِلقِ : َما َهذَا؟ قَاال ِلَي: قُلُْت لَُهَما: قَالَ. َرُجال اِملْرآةً، َوإِذَا َناٌر َيُحشَُّها وََيْسَعى َحْولََها

ال أَكَاُد أَنْ أََرى َرأَْسُه طُوال ِفي السََّماِء، ، ِة َرُجلٌ طَوِيلٌ َرْوَضةً ُمْعِشَبةً ِفيَها ِمْن كُلِّ الرَّبِيعِ، َوإِذَا َبْيَن ظَهَْراَنيِ الرَّْوَض
َما َهذَا؟ َوَما َهُؤالِء؟ قَاال ، ُسْبَحانَ اللَِّه : قُلُْت لَُهَما: َوأَْحَسنُِهْم، قَالَ، َوإِذَا َحْولَ الرَُّجلِ ِمْن أَكْثَرِ وِلْدَاٍن رَأَْيتُُهْم قَطُّ 

اْرَق ِفيهَا، فَاْرَتقَْيَنا، : قَاال ِلَي: تََهْيَنا إِلَى دَْوَحٍة َعِظيَمٍة لَْم أََر َدْوَحةً قَطُّ أَْعظََم ِمْنهَا، َوال أَْحَسَن، قَالَاْنطَِلْق، فَاْن: ِلَي
َتفَْتْحَناهَا، فَفُِتَح لََنا، فََدَخلَْناَها، فََتلَقَّاَنا ِفيَها فَاْنَتَهيَْنا إِلَى َمِديَنٍة َمْبنِيٍَّة بِلَبِنٍ ذََهبٍ َولَبِنٍ ِفضٍَّة، فَأََتيَْنا َبابَ الَْمِديَنِة، فَاْس

اذَْهبُوا فَقَُعوا ِفي ذَِلكَ : فَقَاال: رِجَالٌ َشطٌْر ِمْن َخلِْقهِْم كَأَْحَسنِ َما أَْنَت َراٍء، َوَشطٌْر كَأَقَْبحِ َما أَْنَت َراٍء َرُجال، قَالَ
فَذََهُبوا فََوقَُعوا ِفيِه، ثُمَّ َرَجُعوا إِلَْيَنا َوقَْد ذََهَب : َيْجرِي كَأَنَّ َماَءُه الَْمْحُض بِالَْبيَاضِ، قَالَ النَّْهرِ، َوإِذَا نَْهٌر ُمْعتَرٌِض

َصرِي ُمصِْعًدا، َهِذِه َجنَّةُ َعْدٍن، َوَها ُهَو ذَاَك َمنْزِلَُك، فََسَما َب: قَاال ِلي: َعْنُهُم السُّوُء، َوَصارُوا ِفي أَْحَسنِ صُوَرٍة، قَالَ
  ،بَاَرَك اللَُّه ِفيكَُما : ُهَو ذَاَك َمنْزِلَُك، فَقُلُْت لَُهَما: قَاال: فَإِذَا قَْصٌر مِثْلُ الرََّباَبِة الْبَْيَضاِء، قَالَ: قَالَ

إِنِّي قَْد َرأَْيُت ُمْنذُ اللَّْيلَِة َعَجًبا، فََما : َماقُلُْت لَُه: أَمَّا اآلنَ فَال، َوأَْنَت دَاِخلُُه، قَالَ: َخلَِّيانِي، ذََرانِي أَْدُخلُْه، قَاال ِلي
أَمَّا الرَُّجلُ األَوَّلُ الَِّذي أََتْيَت َعلَْيِه ُيثْلَغُ َرأُْسُه بِالَْحَجرِ، فَإِنَّهُ َرُجلٌ : أََما إِنَّا سَُنْخبُِرَك: قَاال ِلي: َهذَا الَِّذي رَأَْيُت؟ قَالَ

ُه إِلَى قَفَاُه، َناُم َعنِ الصَّالةِ الَْمكُْتوَبِة، َوأَمَّا الرَُّجلُ الَِّذي أَتَْيَت َعلَْيِه ُيَشْرِشُر ِشْدقُُه، َوَعْيُنُه َومِْنخََراَوَي، َيأُْخذُ الْقُْرآنَ 
َساُء الْعَُراةُ الَِّذيَن ِفي ِمثْلِ بناِء التَّنُّورِ، فَإِنَُّهمُ فَإِنَُّه الرَُّجلُ َيْغُدو ِمْن َبْيتِِه، فََيكِْذُب الْكَِذَبةَ َتْبلُغُ اآلفَاَق، َوأَمَّا الرِّجَالُ َوالنِّ

ا، َوأَمَّا الرَُّجلُ الَِّذي عِْنَدُه الْكَرِيهُ الزَُّناةُ وَالزََّوانِي، َوأَمَّا الرَُّجلُ الَِّذي َيسَْبُح ِفي النَّْهرِ، َوُيلْقَُم الِْحجَاَرةَ، فَإِنَُّه آِكلُ الرَِّب
 َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَمَّا فَإِنَُّه َماِلكٌ َخازِنُ َجهَنََّم، َوأَمَّا الرَُّجلُ الَِّذي ِفي الرَّْوَضِة فَإِنَُّه إِْبَراهِيُم َعلَْيِه َصلَّى اللَُّهالَْمْرآِة، 

َيا َرسُولَ اللَِّه، َوأَْوالُد الُْمْشرِِكَني؟ : ِمَنيَوقَالَ بَْعُض الُْمْسِل: قَالَ". الْوِلَْدانُ الَِّذيَن حَْولَُه فَكُلُّ مَْولُوٍد َعلَى الِْفطَْرِة
فَإِنَُّهْم قَْوٌم َخلَطُوا َعَمال ، َوأَْوالُد الُْمْشرِِكَني، َوأَمَّا الْقَْوُم الَِّذيَن كَاُنوا شَطًْرا ِمنُْهْم َحَسًنا َوَشطًْرا ِمنُْهْم قَبِيًحا :"قَالَ

  ".اللَُّه َعْنُهْمَصاِلحًا، َوآَخَر َسيِّئًا فََتَجاَوَز 
ْن َعْوٍف، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، بِِمْصَر، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعطَاٍء الُْخَزاِعيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َع - ٦٨٤٣

  َرَجاٍء الُْعطَارِِديِّ، َعْن َسُمَرةَ بن

: قَالَ"َهلْ َرأَى أََحٌد ِمْنكُمْ ُرْؤَيا؟:"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلََّما أَْصَبَح، قَالَ َألْصَحابِِهكَانَ َرسُولُ اللَِّه َص: ُجْنُدبٍ، قَالَ
َحتَّى انَْتَهَيا بِي ، ا اْنطَِلقِ، اْنطَِلْق، فَاْنطَلَقُْت َمَعُهَم: إِنِّي رَأَْيُت كَأَنَّ اثَْنْينِ أََتَيانِي، فَقَاال:"َوإِنَُّه أَصَْبَح ذَاَت َيْومٍ، فَقَالَ

َمْن ، َباَركَ اللَُّه ِفيكَُما : فَقُلُْت. كَئِيبٍ حَزِينٍ، ِعْنَدُه َناٌر َوُهَو َيُحشَُّها َوُيصِْلُح ِمْنهَا، َعلَى َشْيخٍ أَبَْيَض الرَّأْسِ وَاللِّْحَيِة 
حَتَّى اْنَتَهَيا بِي إِلَى َرُجلٍ، َوإِذَا َرُجلٌ قَاِئمٌ ، ِلْق، فَاْنطَلَقُْت َمَعُهَما اْنطَِلقِ، اْنطَ: َهذَا الشَّْيُخ؟ َوَما َهِذهِ النَّاُر؟ فَقَاال ِلَي



َوُهَو ُيشَْرِشُر فََمُه إِلَى قَفَاُه، َوَمْنَخَرُه إِلَى قَفَاُه َوَعْيَنُه إِلَى قَفَاُه، ثُمَّ َيفَْعلُ ، َعلَى َرأَْسِه، َوإِذَا بَِيِدِه كَلُّوٌب ِمْن َحدِيٍد 
َيا َباَرَك اللَُّه ِفيكُْم َما َهذَانِ : بَِهِذِه النَّاِحَيةِ اُألْخَرى، فََما َيفُْرغُ ِمْنَها َحتَّى َتُعوَد ِتلَْك النَّاِحَيةُ كَأََصحِّ َما كَاَنْت، فَقُلُْت

لَى َرُجلٍ ُمْسَتلْقٍ َعلَى قَفَاُه، َوإِذَا َرُجلٌ قَاِئٌم َعلَى اْنطَِلقِ، اْنطَِلْق، فَاْنطَلَقُْت َمَعُهَما َحتَّى أََتَيا بِي إِ: الرَُّجالِن؟ قَاال ِلَي
فََيذَْهُب فَيَأُْخذُُه، فََما َيْرجِعُ إِلَى صَاِحبِهِ ، رَأَْسِه بَِيِدِه َصْخرَةٌ، َوُهَو َيثْلَغُ بَِها رَأَْسُه، فَُيدَْهَدُه الَْحَجُر َمكَاًنا أَتَاَك أََتاَك 

اْنطَِلقِ، اْنطَِلْق، : َما َهذَاِن؟ قَاال، َيا َباَرَك اللَُّه ِفيكَُما : فََيفَْعلُ َنْحَو َما فََعلَ، فَقُلُْت، كَأََصحِّ َما كَانَ  َحتَّى َيْرجِعَ رَأُْسُه
  قَاِئٌم َعلَى َشفَِةفَاْنطَلَقُْت َمَعُهَما، حَتَّى اْنَتَهَيا بِي إِلَى ِشْبِه الْبِْركَِة، وَإِذَا ِفيَها َرُجلٌ َيسَْبُح، َوإِذَا َرُجلٌ 

َما َهذَاِن؟ قَاال ، َيا َباَركَ اللَُّه ِفيكَُما : الْبِْركَِة بَِيِدِه َصْخرَةٌ، فََيجِيُء السَّابُِح فََيفَْغُر لَُه فَاُه، فَُيلِْقُمُه ذَِلكَ الَْحَجَر، فَقُلُْت
فََيأْتِيهِْم لََهٌب أَْسفَلَ ، بِي إِلَى ِشْبِه التَّنُّورِ، وَإِذَا ِفيِه رَِجالٌ وَنَِساٌء  اْنطَِلقِ، اْنطَِلْق، فَاْنطَلَقُْت َمَعُهَما َحتَّى اْنتََهَيا: ِلَي

 اْنطَِلقِ، اْنطَِلْق، فَاْنطَلَقُْت َمَعُهَما َحتَّى اْنتََهَيا بِي: َما َهُؤالِء؟ فَقَاال ِلَي، َيا بَاَرَك اللَُّه ِفيكَُما : فَقُلُْت. ِمْنُهْم فَُيضَْوِضوُوا
َيِة كَأَْجَملِ َما أَْنَت َراٍء ِمَن إِلَى أَْرضٍ بَْيَضاَء كَأَنََّها الِْفضَّةُ، وَإِذَا ِفيَها كُلُّ َنْورِ َربِيعٍ، َوإِذَا َرُجلٌ أَبَْيُض الرَّأْسِ وَاللِّْح

َمْن َهذَا الشَّْيُخ؟ َوَمْن َهُؤالِء ، َيا َباَرَك اللَُّه ِفيكَُما : فَقُلُْت. الرَِّجالِ، َوإِذَا ِعْنَدُه وِلَْدانٌ فَُهَو ُمَحوِّشُُهْم وَُيْصِلُح ِمنُْهْم
َها َنَهرٌ اْنطَِلقِ، اْنطَِلْق، فَاْنطَلَقُْت َمَعُهَما َحتَّى انَْتَهَيا بِي إِلَى أَْرضٍ َبْيَضاَء كَأَنََّها الِْفضَّةُ، َوإِذَا ِفي: الْوِلَْداِن؟ قَاال ِلَي

َونِْصُف أَْجَساِدِهْم كَأَقَْبحِ َما أَْنَت َراٍء، فََيْدُخلُونَ ِفي ، نِْصُف أَْجَساِدِهْم كَأَْحَسنِ َما أَْنَت َراٍء  َيْجرِي، وََيجِيُء قَْوٌم
: َما َهُؤالِء؟ قَاال، ا َيا بَاَرَك اللَُّه ِفيكَُم: ذَِلَك النََّهرِ كَأَنََّما أُِمُروا بِِه، فََيخُْرُجونَ ِمْنُه كَأَنََّما ُدِهنُوا بِالدَِّهاِن، فَقُلُْت

َيا َباَرَك : قُلُْت. َك َمنْزِلُُكاْنطَِلقِ، اْنطَِلْق، فَاْنطَلَقُْت َمَعُهَما َحتَّى اْنتََهَيا بِي إِلَى ِسْدَرِة الُْمْنتََهى، َوِهيَ َجنَّةُ َعْدٍن، وَذَا
  إِنِّي قَْد َرأَْيُت مُْنذُ اللَّْيلَِة، َيا بَاَرَك اللَُّه ِفيكَُما : ، قُلُْتال، وَأَْنَت دَاِخلُُه: قَاال. َدَعانِي فَأَْدُخلُْه، اللَُّه ِفيكَُما 

ُر فَُمُه أَمَّا الَِّذي َرأَْيَت أَْبَيَض الرَّأْسِ َواللِّْحَيِة فَذَاَك َماِلكٌ َخازِنُ َجهَنََّم، َوأَمَّا الَِّذي رَأَْيَت ُيشَْرِش: َعَجًبا، قَاال ُنْخبُِرَك
َيكِْذبُ الْكَِذَبةَ، فََيشِيُع ِفي اآلفَاقِ، َوأَمَّا الَِّذي َرأَْيَت ُيثْلَغُ ، ُه َوَمْنخَُرُه إِلَى قَفَاُه فَذَاكَ َرُجلٌ َيخُْرُج ِمْن َمْنزِِلِه إِلَى قَفَا

الْبِْركَةِ ُيلْقَُم َحَجًرا فَذَِلكَ الرَُّجلُ الَِّذي َيأْكُلُ رَأُْسُه، فَُيْتَرُك كَأَنَُّه ُخبَْزةٌ، فَذَِلَك الرَُّجلُ النَّمَّاُم، َوأَمَّا الَِّذي رَأَْيَت ِفي 
ْيتَ اَألْبَيضَ الرَّأْسِ َواللِّْحَيِة فَذَاَك َمالَ الَْيتِيمِ، َوأَمَّا الَِّذي رَأَْيَت ِفي ِشْبِه التَّنُّورِ فَأُولَِئَك الزََّوانِي وَالزُّنَاةُ، َوأَمَّا الَِّذي َرأَ

َوأَمَّا الَِّذيَن َرأَْيتَ  يلُ اللَِّه، وَالْوِلَْدانُ الَِّذيَن رَأَْيَت فَذَاَك وِلَْدانُ الُْمْسِلِمَني، َوكُلُّ َمْولُوٍد ُيولَُد َعلَى الْفِطَْرِة،إِبَْراهِيُم َخِل
فَأُولَِئَك قَْوٌم َعِملُوا َعَمال َصاِلًحا ، َونِْصَف أَْجسَاِدِهْم كَأَقَْبحِ َما أَْنَت َراٍء ، نِْصَف أَْجسَاِدِهْم كَأَْحَسنِ َما أَْنَت َراٍء 

  ".َوآَخَر َسيِّئًا، فََيْغِفُر اللَُّه لَُهْم
غَِريِة، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُحَمْيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن الُْم - ٦٨٤٤

بن يٍد، َعْن أَبِي هَاِشمٍ الْوَاسِِطيِّ، َعْن أَبِي الَْحارِِث الَْعْبِديِّ، َعْن أَبِي َرَجاٍء الُْعطَارِِديِّ، َعْن َسُمَرةَ َعْنَبَسةَ بن َسِع
فَُيَعبُِّرَها لَُه، حَتَّى إِذَا "ا؟َهلْ مِْنكُْم َمْن َرأَى رُْؤَي:"كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَصَْبَح، قَالَ: ُجْنُدبٍ، قَالَ

  َولَكِنِّي:"فََسكََت الْقَْوُم، فَقَالَ"َهلْ مِْنكُْم ِمْن أََحٍد َرأَى رُْؤَيا؟:"أَْصَبَح َيوًْما، فَقَالَ

َيْضرُِب بَِها َرأْسَ َرُجلٍ ، َصخَْرةٌ اْنطَِلْق، فََمرَّ بِي َعلَى َرُجلٍ ِفي َيَدِه : أََنا َرأَْيُت ِفي الْمََنامِ، أَتَانِي َرُجالِن، فَقَاال ِلَي
اْنطَِلْق، فََمرَّ بِي َعلَى : َما َهذَا؟ فَقَاال: فَقُلُْت: قَالَ. َوَيُعودُ رَأُْسُه كََما كَانَ، فََتُعوُد الصَّْخَرةُ ِفي َيِدِه ، فََيْنثُُر ِدَماغَُه 

: َحتَّى إِذَا َبلَغَ أَقَْصاُه أََخذَ ِفي اآلَخرِ َعاَد َهذَا كََما كَانَ، قُلُْت، ُجلٍ َرُجلٍ ِفي َيِدِه كُالٌب ِمْن َحدِيٍد َيُشقُّ بِهِ ِشْدَق َر
َها اْنطَِلْق، فََمرَّ بِي َعلَى َرُجلٍ ِفي َنَهرٍ ِمْن َدمٍ َوقَْد أَلَْجَمُه، َوَعلَى َشطِّ النََّهرِ َرُجلٌ ُيوِقُد نَاًرا ِفي: َما َهذَا؟ فَقَاال ِلَي



اْنطَِلْق، فََمرَّا بِي َعلَى : َما َهذَا؟ قَاال ِلَي: لََّما أََراَد أَنْ َيخُْرَج أََخذَ َحجًَرا ِمْنَها فَأَلْقَاُه ِفي ِفيِه فََرَجَع، قُلُْتكُ، ِحجَاَرةٌ 
َما : قُلُْت. ْت َضجُّوا فَإِذَا أُطِْفئَْت َسكَُنواُيوقَُد النَّاُر َتحَْتُهْم، كُلََّما أُوِقَد، ِفيِه نَاٌس ُعَراةٌ ، َبْيٍت أَْسفَلُُه أَْضَيُق ِمْن أَْعالُه 

َما َهذَا؟ : َتحَْتَها َرُجلٌ ُيوِقُد نَاًرا وَُيْصِلَها، فَإِذَا َتفَرَّقَْت َجَمعََها، قُلُْت، اْنطَِلْق، فََمرَّا بِي َعلَى َشَجَرٍة : َهذَا؟ قَاال ِلَي
اْنطَِلْق، فَاْنطَلَقَا بِي حَتَّى أََتَيا : َما َهذَا؟ قَاال ِلَي: فَقُلُْت. َشَجرٍَة، فَإِذَا َمنَازِلُ ِحَسانٌاْنطَِلْق، حَتَّى أََتَيا بِي َوْسطَ : قَاال ِلَي

ِذي ِفي َعلَى رِْسِلَك، أَمَّا الَّ: َما َهذَا؟ قَاال: قُلُْت. بِي أَْعلَى الشَّجََرِة، فَإِذَا َمنَازِلُ ِهَي أَْحَسُن ِمْنَها، َوإِذَا غَُرٌف ثَالثَةٌ
َهذَا الَِّذي أُوِتَي ِعلًْما فَُهَو : َيِدهِ َصْخَرةٌ َيْضرُِب َعلَى رَأْسِ الرَُّجلِ فَأُولَِئَك الَِّذيَن َيَناُمونَ َعنِ الصَّالِة، َوقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ

  ُيوقَظُ لَُه، َوأَمَّا الرَُّجلُ الَِّذي

ُجلٍ فَأُولَِئَك الَِّذيَن َيْسَعْونَ بِالنَِّميَمِة، َوأَمَّا الَِّذي رَأَْيَت ِفي نََهرٍ ِمْن َدمٍ فَأُولَِئَك رَأَْيَت ِفي َيِدِه كُالٌب َيُشقُّ بِهِ ِشْدَق َر
َك َيكُوُنونَ إِلَى َيْومِ ِفيِه نَاٌس ُعرَاةٌ فَأُولَِئَك ُزنَاةُ اُألمَِّة، َوكَذَِل، أَكَلَةُ الرَِّبا، َوأَمَّا الَِّذيَن َرأَْيَت أَْسفَلُُه أَْضَيُق ِمْن أَْعالُه 

، َوأَمَّا الَْمنَازِلُ الَِّتي رَأَْيتَ الِْقَيامَِة، َوأَمَّا الرَُّجلُ الَِّذي رَأَْيَت َتْحتَ الشََّجَرِة ُيوِقدُ النَّاَر وَُيْصِلحَُها فََماِلٌك خَازِنُ النَّارِ
َوَهِذِه َمنَازِلُ النَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني وَالشَُّهَداِء، وََهِذِه الُْغْرفَةُ لََك، َوأََنا  َوْسطَ الشََّجَرِة فَِتلَْك َمنَازِلُ الُْمْؤِمنَِني َعامَّةً،

  ".جِبْرِيلُ، وََهذَا مِيكَائِيلُ
اِلُد بن دِيَنارٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن غَْيالنَ الُْعمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا َخ

َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما الَْمْسجَِد، : أَُبو َرَجاٍء الْعُطَارِِديُّ، َحدَّثََنا َسُمَرةُ بن جُْنُدبٍ، قَالَ
  .كَرَ َنحَْوُه، ثُمَّ ذَ"أَيُّكُْم َرأَى رُْؤَيا فَلَْيَتَحدَّثْ بَِها:"فَقَالَ

رِيرِ بن حَازِمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن هَاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َوْهبُ بن َج
ثُمَّ ذَكَرَ "أَيُّكُْم رَأَى ُرؤَْيا؟:"بِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحدَّثََنا أَُبو َرَجاٍء الُْعطَارِِديُّ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، َعنِ النَّ

  .َنحَْوُه
ْن َسُمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا َجرِيُر بن حَازِمٍ، َعْن أَبِي َرَجاٍء، َع

  ى اللَُّهَصلَّ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
ْن أَبِي َرَجاءٍ َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخاِلٍد الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َمْنصُورٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا جَرِيُر بن حَازِمٍ، َع - ٦٨٤٥

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما، َوكَانَ إِذَا َصلَّى أَقَْبلَ َعلَْيَنا  أَقَْبلَ َرُسولُ: الُْعطَارِِديِّ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ
َنا فَإِنْ أََحٌد مِنَّا رَأَى ُرْؤَيا َيقُصَُّها َعلَْيِه، قَالَ ِفيَها َما َشاَء اللَُّه، فََسأَلَ"َهلْ َرأَى أََحٌد ِمْنكُُم اللَّْيلَةَ ُرْؤَيا؟:"بَِوْجهِِه، فَقَالَ

، أََنا َرأَْيتُ َرُجلَْينِ أََتيَانِي، فَأََخذَا بَِيِدي :"ال، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قُلَْنا"َهلْ َرأَى أََحٌد ِمْنكُْم رُْؤَيا؟:"َيْوًما
لٌ قَاِئٌم َعلَى َرأِْسهِ بَِيِدِه كَلُّوٌب ِمْن َحدِيٍد ُيْدِخلُُه ِفي َوَرُج، فَأَْخَرجَانِي إِلَى أَْرضٍ ُمْسَتوَِيٍة أَْو فََضاٍء، فََمَرْرُت بَِرُجلٍ 

. فََيْصَنُع بِِه مِثْلَ ذَِلَكفََيُشقُُّه حَتَّى َيْبلُغَ قَفَاُه، ثُمَّ َيفَْعلُ بِِشْدِقِه اآلَخرِ مِثْلَ ذَِلَك، َوَيلْتَِئُم ِشْدقُُه َهذَا، فََيُعوُد ، ِشْدِقِه َهذَا 
أَْو ، فَاْنطَلَقَْنا َحتَّى أَتَْيَنا َعلَى َرُجلٍ ُمْسَتلْقٍ َعلَى قَفَاُه، َوَرُجلٌ قَاِئٌم َعلَى رَأَْسِه بَِصخَْرٍة . اْنطَِلْق: َهذَا؟ قَاال َما: قُلُْت

لَى َهذَا َحتَّى َيلَْتِئَم َرأْسُُه، َوَعاَد رَأُْسُه كََما ِفْهرٍ َيْشَدُخ بِِه َرأْسَُه، فََيَتدَْهَدُه الَْحجَُر، فََيْنطَِلُق إِلَْيِه لَِيأُْخذَُه، فَال َيْرجِعُ إِ
فَاْنطَلَقَْنا َحتَّى اْنتََهْيَنا إِلَى َبْيٍت قَْد بَين بناَء . اْنطَِلْق: َما َهذَا؟ قَاال: قُلُْت. ُهَو، فََعاَد إِلَْيِه فَضََرَبُه، فَُهَو َيفَْعلُ بِِه ذَِلَك

  ُتوقَدُ َتْحَتهُ َناٌر، َوِفيِه رِجَالٌ وَنَِساٌء، أَْسفَلَُه وَاِسٌع التَّنُّورِ أَْعالُه َضيٌِّق َو



: َما َهذَا؟ قَاال: فَقُلُْتُعَراةٌ، فَإِذَا أُوِقَد َتْحَتُه اْرَتفَعُوا، َحتَّى َيكَاُدونَ أَنْ َيْخُرجُوا ِمْنُه، َوإِذَا أُْخِمَدتْ َرَجعُوا ِفيَها، 
فَأَقَْبلَ َيرِْمي ، َوَرُجلٌ َبْيَن َيَدْيِه ِحَجاَرةٌ ، ى أََتْيَنا َعلَى نَْهرٍ ِمْن َدمٍ ِفيِه َرُجلٌ قَاِئٌم َعلَى َوْسِط النََّهرِ حَتَّ، فَاْنطَلَقَْنا . اْنطَِلْق

: َما َهذَا؟ قَاال: حَْيثُ كَانَ، قُلُْت الرَُّجلَ الَِّذي ِفي النَّْهرِ كُلََّما أََراَد أَنْ َيْخُرَج ِمْنُه َرمَاُه الرَُّجلُ بَِحَجرٍ ِفي ِفيِه، فََردَُّه
لَهُ ِصبَْيانٌ َونَِساٌء، َوَرُجلٌ اْنطَِلْق، فَاْنطَلَقَْنا، َحتَّى اْنتََهْيَنا إِلَى َرْوَضةٍ َحْمَراَء، ِفيَها َشجََرةٌ َعِظيَمةٌ، ِفي أَْصلَِها شَْيٌخ َحْو

فَاْنطَلَقَْنا حَتَّى أََتْيَنا الشََّجرَةَ، فَأَْدَخالنِي دَارًا، . اْنطَِلْق: فَسَأَلُْتُهَما، فَقَاال. ُحشَُّهاِعْنَد الشََّجَرِة َبْيَن َيَدْيهِ َناٌر ُيوِقُدَها وََي
ي َداًرا َوأَْدَخالنِ، َوَشبَاٌب َوِصْبَيانٌ وَنَِساٌء، ثُمَّ صَِعَدا الشَّجََرةَ ، فَلَْم أََر دَاًرا قَطُّ أَْحَسَن ِمْنَها، ِفيَها رِجَالٌ ُشيُوٌخ 

إِنَّكَُما قَْد طَوَّفُْتَمانِي ُمْنذُ اللَّْيلَِة، : أُخَْرى، ِهَي أَْحَسُن ِمَن األُولَى، َوأَفَْضلُ ِمْنَها، ِفيَها ُشُيوٌخ َوَشَباٌب، فَقُلُْت لَُهَما
لُ الَِّذي رَأَْيَت فَإِنَُّه َرُجلٌ كَذَّاٌب، كَانَ َيكِْذُب الْكَِذَبةَ َنَعْم، أَمَّا الرَُّجلُ اَألوَّ: قَاال. َوَشفَقُْتَما َعلَيَّ، فَأَْخبَِرانِي َعمَّا رَأَْيُت

ي ُيْشَدخُ رَأُْسُه، فَإِنَّ ذَِلَك َرُجلٌ فَُتْحَملُ َعْنُه حَتَّى َتْبلُغَ اآلفَاَق، فَُيصَْنُع َما رَأَْيَت بِِه إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة، َوأَمَّا الرَُّجلُ الَِّذ
  َيْومُِه الْقُْرآنَ، فََناَم َعْنُه بِاللَّْيلِ، وَلَْم َيْعَملْ بَِما ِفيِه بِالنََّهارِ، فَُهَو ُيعَْملُ بِِه َما رَأَْيَت إِلَى َعلََّمُه اللَّ

ْهرِ الدَّمِ، فَُهَو آِكلُ الرَِّبا، َوأَمَّا الِْقَيامَِة، َوأَمَّا الَِّذي رَأَْيَت ِفي الَْبْيِت فَُهْم زَُناةُ َهِذهِ اُألمَِّة، َوأَمَّا الَِّذي َرأَْيَت ِفي النَّ
َوأَمَّا ، َوأَمَّا الصِّْبَيانُ الَِّذيَن َرأَْيَت فَأَْوالُد النَّاسِ ، الشَّْيخُ الَِّذي َرأَْيَت ِفي أَْصلِ الشََّجَرِة فَذَاَك إِبَْراِهيُم َعلَْيِه السَّالُم 

َداُر عَاِئَشةَ ، ُيوِقُدهَا، فَِتلَْك النَّاُر، وَذَِلكَ َخازِنُ النَّارِ، َوأَمَّا الدَّاُر اُألولَى الَِّتي َدَخلَْت  النَّاُر الَِّتي رَأَْيَت، وَالرَُّجلُ الَِّذي
اْرفَعْ : َن َمْنزِِلي؟ قَاالأَْي، أَْخبِرَانِي : قُلُْت لَُهمَا. أُمِّ الُْمْؤِمنَِني، َوأَمَّا َهِذِه فََداُر الشَُّهَداِء، َوأََنا جِبْرِيلُ، َوَهذَا مِيكَاِئيلُ

إِنَُّه قَْد بَِقَي : َدَعانِي أَْدُخلْ مَْنزِِلي، فَقَاال: ذَاَك َمْنزِلَُك، فَقُلُْت: فَقَاال. رَأَْسَك، فََرفَْعُت َرأِْسي، فَإِذَا فَْوِقي مِثْلَ السََّحابَِة
  ".َدَخلَْت َمنْزِلََك لََك َعَملٌ لَْم َتْسَتكِْملُْه َبْعُد، فَلَْو قَِد اْسَتكَْملَْت

ٍف، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن َبْدرٍ، َعْن َعْو - ٦٨٤٦
  ".أَفَْضلُ َما َتَداَوى بِِه النَّاُس الِْحَجاَمةُ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرَجاٍء، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

ُسلَْيَمانَ، َعْن َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ الَْعْبِديُّ، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن  - ٦٨٤٧
إِنََّما الْمَْرأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرةَ، قَالََعْوٍف، َعْن أَبِي َرَجاٍء الُْعطَارِِديِّ، َعْن َسُم

  ".أَقَْمَتَها كَسَْرَتَها، فََدارَِها َتِعشْ بَِها
  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن - ٦٨٤٨

يُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُشعَْيبٍ، َعْن َعبَّاِد بن َمْنُصورٍ، َعْن أَبِي َرَجاٍء، َعْن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ الضَّبِّ
  ".ُهْم َخَدُم أَْهلِ الَْجنَِّة:"سَأَلَْنا َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَطْفَالِ الُْمْشرِِكَني، فَقَالَ: َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالَ

  مَُّد بن سِريِيَن َعْن َسُمَرةَُمَح
امٍ الَْخارِِكيُّ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا رَْيَحانُ أَُبو غَسَّانَ، َحدَّثََنا الصَّلْتُ بن ُمَحمٍَّد أَُبو َهمَّ - ٦٨٤٩

أََيقَْرأُ الرَُّجلُ بِْسمِ اللَِّه : َسأَلُْت َمطًَرا الَْورَّاَق، فَقُلُْت: ، قَالََحدَّثََنا َعْوُف بن َمْعَمرٍ الَْعوِْديُّ، َعْن إِبَْراِهيمَ الصَّاِئغِ
الَ أَخَْبرَنِي قََتاَدةُ، َعْن الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ، َوَيَتَعوَّذُ ِمَن الشَّيْطَاِن الرَّجِيمِ ِفي كُلِّ َركَْعٍة َوِفي كُلِّ ُسوَرٍة َيفْتَِتحَُها؟ فَقَ

ُهَما :"قَالَ، ريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َوَسمَُرةَ بن ُجْنُدبٍ، عن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَحمَِّد بن ِس
  ".َيفَْعلُ ذَِلَك ِفي َنفِْسِه إِذَا افْتََتَح الصَّالةَ، َوإِذَا نََهَض ِمَن الُْجلُوسِ ِفي الرَّكَْعَتْينِ، السَّكْتََتاِن 

  لَْيَمانُ بن َسُمَرةَ َعْن أَبِيِهُس
مَاِلٍك اَألْشجَِعيِّ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا مُوَسى بن ُمَحمٍَّد األَْنَصارِيُّ، َعْن أَبِي - ٦٨٥٠



َمْن قََتلَ قَتِيال فَلَُه :"َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن ُنَعْيمِ بن أَبِي ِهْنَد، َعنِ اْبنِ َسمَُرةَ بن ُجْنُدبٍ، 
  ".َسلَُبُه

  ْسفَاِطيُّ،َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَأل - ٦٨٥١

اِتُم بن إِْسَماِعيلَ، َعنِ اْبنِ دَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َحمَْزةَ الزُّبَْيرِيُّ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا أَُبو ُمصَْعبٍ، َحدَّثََنا َحَح
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَُجرَْيجٍ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ، َعْن َسِعدِ بن طَارِقٍ، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَ

  ".َمْن قََتلَ قَتِيال فَلَُه َسلَُبُه:"َوَسلََّم
ثََنا َجعْفَُر َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّ - ٦٨٥٢
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِد بن َسُمرَةَ، َحدَّثَنِي ُخبَْيُب بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ، قَالَبن َسْع

  ".َمْن قََتلَ قَتِيال فَلَُه َسلَُبُه:"َوَسلََّم، َيقُولُ
َوانُ بن َجْعفَرٍ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم بن ُخبَْيبِ بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمْر - ٦٨٥٣

: يِه، َعْن َسُمَرةَ، قَالَُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن سَْعِد بن َسُمرَةَ، َحدَّثََنا ُخَبْيُب بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َعْن أَبِ
  ".َمْن قََتلَ َرُجال، فَإِنَّ لَُه َسلََبُه ِمَن الْفَْيِء إِذَا َما لَقِفََها:"ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ لَنَاكَانَ َرُسولُ اللَّ

امٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّ - ٦٨٥٤
َعْن َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوِيَةَ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ، َعْن ُنَعْيمِ بن أَبِي هِْنَد، َعنِ اْبنٍ ِلَسُمرَةَ، : أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
  ِفي السَّفَرِ،: أَُراُه قَالَ، ذَا كَانَ َيْوٌم َمِطٌري كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِ: َسُمَرةَ، قَالَ

  ".َصلُّوا ِفي رَِحاِلكُْم"أَنْ: َناَدى ُمنَاِدَيُه
أَبِي  َزارِيُّ، َعْنَحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخاِلٍد الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الْفَ - ٦٨٥٥

َمْن قََتلَ قَتِيال :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ َسُمَرةُ بن ُجْنُدبٍ: َماِلٍك اَألْشجَِعيِّ، َعْن ُنَعْيمِ بن أَبِي هِْنَد، قَالَ
  ".فَلَُه َسلَُبُه
َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَّمُرِيُّ، َحدَّثََنا : بن َهاُرونَ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوُموَسى - ٦٨٥٦

أَمَّا : ُجْنُدبٍ، قَالَُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم، َعْن َجْعفَرِ بن سَْعِد بن َسُمرَةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن 
َيأُْمُرَنا أَنْ ُيصَلَِّي أََحُدَنا كُلَّ لَْيلٍَة بَْعَد الصَّالِة الَْمكْتُوَبِة َما قَلَّ أَْو كَثُرَ، "ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانََبْعُد، فَإِنَّ َرُسولَ اللَّ

  ".َوَيْجَعلَُها وِْترًا
بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َجعْفَُر َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى  - ٦٨٥٧

إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن َسْعِد بن َسُمرَةَ، َحدَّثَنِي ُخبَْيُب بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه ُسلَْيَمانَ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".أَْو قَلَّ، وََيْجَعلََها وِتًْرا، لَِّي الرَُّجلُ كُلَّ لَْيلٍَة َبْعَد الصَّالِة الَْمكْتُوَبِة َما كَثَُر َيأُْمرَُنا أَنْ ُيَص"َوَسلََّم كَانَ
ثََنا َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَّمُرِيُّ، َحدَّ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوُموَسى بن َهاُرونَ، قَاال - ٦٨٥٨

  ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم بن ُخَبْيبٍ، َعْن َجْعفَرِ بن سَْعِد بن َسُمَرةَ، َعْن ُخبَْيبِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن

  ".َعْن َمقَْعِدِهإِذَا َنَعَس أََحدُكُْم ِفي الُْجُمَعِة، فَلْيََتَحوَّلْ :"أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ثََنا َجعْفَُر َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّ - ٦٨٥٩

إِذَا "أَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَبن َسْعِد بن َسُمرَةَ، َحدَّثَنِي ُخبَْيُب بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ، قَ



  ".َنَعَس أََحدُكُْم ِفي ُجُمَعٍة، فَلَْيَتحَوَّلْ َعْن َمقَْعِدِه ِفي َمكَاٍن آخََر
َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَّمُرِيُّ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوُموَسى بن َهاُرونَ، قَاال - ٦٨٦٠

َمانَ بن َسمَُرةَ، ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم بن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسمَُرةَ، َعْن َجْعفَرِ بن َسْعدِ بن َسُمَرةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْي
لَْو َتْعلَُمونَ َما أَْعلَُم، لََضِحكُْتمْ :"للَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُكَانَ َرسُولُ ا: َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ

  ".قَِليال، َولََبكَيُْتْم كَِثًريا
سَّمُرِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ ال: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوُموَسى بن َهاُرونَ، قَاال - ٦٨٦١

َمانَ بن َسمَُرةَ، ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم بن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسمَُرةَ، َعْن َجْعفَرِ بن َسْعدِ بن َسُمَرةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْي
إِنَّ أََحَدكُْم لَْو كَانَ لَُه َواٍد َمآلنُ َما َبْيَن أَْعالهُ :"َيقُولُ لَنَاكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  أََما َواللَِّه لَوِ اْسَتطَْعُت: إِلَى أَْسفَِلِه أََحبَّ أَنَّ َيْمتَِلئَ لَُه َواٍد آَخُر، قَالَ

  ".ى َتْمَتِلئَ ِمَن التُّرَابَِوإِنَّ الرَُّجلَ ال َتْمَتِلئُ نَفُْسُه ِمَن الْمَالِ َحتَّ، َألْمَألنََّك 
ثََنا َجعْفَُر َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّ - ٦٨٦٢

كَانَ : ْن أَبِيِه ُسلَْيَمانَ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَبن ُسلَْيَمانَ بن َسْعِد بن َسمَُرةَ، َحدَّثَنِي ُخبَْيُب بن ُسلَْيَمانَ، َع
ارِ، غَْيَر أَنَُّه أَمََرَنا أَنْ َنَتَجنََّب طُلُوعَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُرَنا أَنْ ُنَصلِّيَ أَيَّةَ َساَعٍة ِشئَْنا ِمَن اللَّْيلِ وَالنََّه

  ".إِنَّ الشَّيْطَانَ َيِغيُب َمعََها، َوَيطْلُُع َمَعَها ِحنيَ َتطْلُُع:"غُُروبََها، َوقَالَالشَّْمسِ َو
 بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم بن ُخبَْيبِ - ٦٨٦٣

كَانَ : جُْنُدبٍ، َعْن َجْعفَرِ بن َسْعِد بن َسُمرَةَ، َعْن ُخَبْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ ُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ بن
نَُّه أَمََرَنا أَنْ َنجَْتنَِب طُلُوعَ ارِ، غَْيَر أََرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُرَنا أَنْ ُنَصلِّيَ أَيَّةَ َساَعٍة ِشئَْنا ِمَن اللَّْيلِ وَالنََّه

  ".إِنَّ الشَّيْطَانَ َيِغيُب َمعََها ِحَني َتِغيُب، َوَيطْلُُع َمَعَها ِحَني َتطْلُُع:"الشَّْمسِ َوغُُروبََها، َوقَالَ
ثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َجعْفَُر َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّ - ٦٨٦٤

أَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ :"بن َسُمَرةَ، َحدَّثَنِي خَُبْيُب بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيهِ ُسلَْيَمانَ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ُنَحاِفظَ َعلَى الصَّلَوَاِت

  ".ْوَصى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالصَّالِة الُْوسْطَى، َونَبَّأََنا أَنََّها َصالةُ الَْعصْرِكُلَِّها، َوأَ
ن  بَحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم بن ُخبَْيبِ - ٦٨٦٥

إِنَّ :"ُمَرةَ، قَالَُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َعْن َجْعفَرِ بن سَْعِد بن َسُمَرةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َس
أَْوَصى بِالصَّالِة الُْوْسطَى، َوَنبَّأََنا أَنََّها َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمََرَنا أَنْ ُنَحاِفظَ َعلَى الصَّلَوَاِت كُلِّهِنَّ، َو

  ".َصالةُ الَْعصْرِ
ثََنا َجعْفَُر َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّ - ٦٨٦٦

َنهَاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"بَْيُب بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه ُسلَْيَمانَ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَبن َسْعِد بن َسُمرَةَ، َحدَّثَنِي ُخ
  ".َوَسلََّم أَنْ نَُواِصلَ ِفي َشْهرِ الصَّْومِ، َوكَرَِهُه، وَلَْيسَ بَِعْزَمٍة

انُ بن َجْعفَرٍ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم بن ُخبَْيبِ بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْو - ٦٨٦٧
َنهَاَنا :"ُمَرةَ، قَالَُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َعْن َجْعفَرِ بن سَْعِد بن َسُمَرةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َس

  ".للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ نُوَاِصلَ ِفي َشْهرِ الصَّْومِ، َيكَْرُهُه، َولَْيَسْت بِالَْعزِميَِةَرسُولُ اللَِّه صَلَّى ا



ثََنا َجعْفَُر َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّ - ٦٨٦٨
  ْعِد بن َسُمرَةَ، َحدَّثََنا ُخَبْيُب بنبن َس

  ".أََمَرَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ال َنلَْعَن بِلَْعَنِة اللَِّه َوغََضبِِه:"ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه ُسلَْيَمانَ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
َنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم بن ُخبَْيبِ بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثَ - ٦٨٦٩

إِنَّ : ُمَرةَ، قَالَُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َعْن َجْعفَرِ بن سَْعِد بن َسُمَرةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َس
  ".َنَهى أَنْ نََتالَعَن بِلَْعَنِة اللَِّه أَْو بَِغَضبِِه، َوَنهَاَنا أَنْ نََتالَعَن بِالنَّارِ"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولَ اللَِّه َص

بَْيبِ بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم بن ُخ - ٦٨٧٠
إِنَّ : ْن َسُمَرةَ، قَالَُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن سَْعِد بن َسُمرَةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمرَةَ، َعْن أَبِيِه، َع

ْحُن ثَالثَةٌ، أَْو أَكْثَُر ِمْن ذَِلَك أَنْ َيقُوَم لََنا َرُجلٌ مِنَّا، أََمرََنا إِذَا أَْدَركَْتَنا الصَّالةُ َوَن"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".فََيكُونَ لََنا إَِماًما، َوإِنْ كُنَّا اثَْنْينِ أَنْ ُنَصفَّ َمًعا

ْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َجعْفَُر َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَ - ٦٨٧١
أَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :"بن َسْعِد بن َسُمرَةَ، َحدَّثَنِي ُخبَْيُب بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه ُسلَْيَمانَ، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ

  ثَالثَةٌ، أَوْ أَكْثَُر ِمْن ذَِلكَ أَنْ ُنقَدَِّم لََنا َرُجال ِمنَّا، فََيكُونَ إَِمامًا، َوإِنْ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذَا أَْدَركَْتَنا الصَّالةُ وََنْحُن

  ".كُنَّا اثَْنْينِ أَنْ َنُصفَّ َجِميًعا
اهِيَم بن ُخبَْيبِ بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْر - ٦٨٧٢

أَنّ َرُسولَ : ُمَرةَُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َعْن َجْعفَرِ بن سَْعِد بن َسُمَرةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َس
  ".نْ ُيَسلَِّم بَْعُضَنا َعلَى بَْعضٍ إِذَا الَْتقَْينَاأََمَرَنا أَنْ ُيِحبَّ بَْعُضَنا بَْعًضا، َوأَ"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ثََنا َجعْفَُر َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّ - ٦٨٧٣
أَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْيَمانَ، َعْن أَبِيِه ُسلَْيَمانَ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَبن َسْعِد بن َسُمرَةَ، َحدَّثَنِي ُخبَْيُب بن ُسلَ

لَوَاُت التَِّحيَّاُت الطَّيِّبَاُت الصَّ:"َوَسلََّم إِذَا كُنَّا ِفي َوَسِط الصَّالِة، أَْو ِفي ِحنيِ اْنِقضَاِئهَا، فَاْبَدأُوا قَْبلَ التَّْسِليمِ، بِقَْولِ
  ".َوالسَّالُم وَالُْملُْك ِللَِّه، ثُمَّ َسلُِّموا َعلَى النَّبِيَِّني، ثُمَّ َسلُِّموا َعلَى أَقَارِبِكُْم َوَعلَى أَنْفُِسكُْم

يَم، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراِه - ٦٨٧٤
إِذَا كَانَ :"َوَسلََّم، قَالَ َسُمَرةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

التَِّحيَّاُت الطَّيِّبَاُت َوالصَّلَوَاُت : َدأُوا قَْبلَ التَّْسِليمِ، فَقُولُواِحُني التَّْسِليمِ ِفي َوَسِط الصَّالِة، أَوْ ِحَني انِْقَضاِئَها، فَاْب
  َوالسَّالُم وَالُْملُْك ِللَِّه، ثُمَّ َسلُِّموا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه

  ".َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َسلُِّموا َعلَى أَقَارِبِكُْم َوَعلَى أَْنفُِسكُْم
َحدَّثََنا  َنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى الْكُوِفيُّ،َحدَّثَ - ٦٨٧٥

انَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ كَ: َجْعفَُر بن َسْعدِ بن َسُمَرةَ، َحدَّثَنِي ُخَبْيُب بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه ُسلَْيَمانَ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
، َوال َنْسَتْوِفزَ َيأْمُُرَنا إِذَا كُنَّا ِفي الصَّالِة، َوَرفَْعَنا ِمْن ُرُءوِسَنا ِمَن السُُّجوِد، أَنْ َنطَْمِئنَّ َعلَى اَألْرضِ ُجلُوًسا"َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َعلَى أَطَْرافِ اَألقَْدامِ
بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َجعْفَُر  َحدَّثََنا عَْبَدانُ - ٦٨٧٦



يَْنَهى الرَُّجلَ "َمكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: بن َسْعٍد، َحدَّثََنا خَُبْيُب بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".أَنْ َيَتبَتَّلَ، َوَحرََّم ُولُوَج ُبُيوِت الُْمْؤِمنَِني

 بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم بن ُخبَْيبِ - ٦٨٧٧
َسْعٍد، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن 

  ".َينَْهى الرَُّجلَ أَنْ َيَتبَتَّلَ، وَُيَحرَِّم ُولُوَج ُبيُوِت الُْمْؤِمنَِني"كَانَ
َنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن سَْعِد بن َسُمَرةَ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثَ - ٦٨٧٨

  كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: ُخَبْيُب بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه ُسلَْيَمانَ، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

  ". فَُهَو ِمثْلُُه، َوَمْن َجاَمَع الُْمْشرَِك، َوَسكََن َمَعُه فَإِنَُّه ِمثْلُُهَمْن كََتَم غَاال:"َوَسلََّم، َيقُولُ
 بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم بن ُخبَْيبِ - ٦٨٧٩

قَالَ : َجْعفَُر بن سَْعِد بن َسُمرَةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمرَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ ُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َحدَّثََنا
  ".ُه ِمثْلُُهَمْن كََتَم غَاال فَإِنَُّه ِمثْلُُه، َوَمْن َجَمَع الُْمْشرَِك، َوَسكََن َمَعُه فَإِنَّ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم بن ُخبَْيبِ - ٦٨٨٠
ةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن سَْعِد بن َسُمرَةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمَر

الِْخَيارِ َحتَّى ُيقَارَّ كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذَا َتَباَيَع ِمنَّا الرَُّجالِن، فَإِنَّ أََحَدُهَما َيبِيُعُه بِ:"ُخَبْيبٍ، قَالَ
  ".َبُه، فََيخَْتاُر كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َهَواُه ِمَن الَْبيْعَِصاِحَبُه، وَُيَخيُِّر كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َصاِح

ْعٍد، َحدَّثََنا عَْبَدانُ، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، نا َجعْفَُر بن َس - ٦٨٨١
َيأُْمُر بِالَْمسَاجِدِ أَنْ "كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َسُمَرةَ، قَالَ َحدَّثَنِي ُخَبْيُب بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه،

  ".َنْصنََعَها ِفي ِديَارَِنا، وَُنْصِلَح َصْنَعَتَها َوُنطَهَِّرهَا
  يُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّدَحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَُّمرِ - ٦٨٨٢

إِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن سَْعٍد، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ
  ".نَا، وَُنْحِسَن َصْنَعَتَها َوُنطَهَِّرهَاَيأُْمرَُنا بِالَْمْسجِِد أَنْ َنْصَنعََها ِفي ِديَارِ"َوَسلََّم كَانَ
فَُر بن سَْعٍد، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ، َحدَّثََنا َجْع - ٦٨٨٣

أََتاُه، َيْعنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َرُجلٌ ِمَن اَألْعرَابِ : ، قَالََحدَّثََنا خَُبْيُب بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ
إِبِِلهِ اجِ َما الَِّذي َيِحلُّ لَُه؟ وَالَِّذي َيْحُرُم َعلَْيِه ِفي َماِلِه َوُنُسِكِه، َوَماِشَيِتِه، َوِعْترِِه، َوفَْرِعِه ِمْن نَِت: َيْسَتفِْتيِه َعنِ الرَُّجلِ

أُِحلُّ لََك الطَّيَِّباِت، َوأَُحرُِّم َعلَْيَك الَْخَباِئثَ، إِال أَنْ َتفَْتِقرَ إِلَى :"َوُعقِْمِه؟ فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َما فَقْرَِي الَِّذي آكُلُ ذَِلَك إِذَا َبلَْغُتُه، أَْم ِغَنايَ : لُ ِحينَِئٍذ، فَقَالَ، َوأَنَُّه َسأَلَُه الرَُّج"طََعامٍ فََتأْكُلَ ِمْنُه حَتَّى َتْسَتْغنَِي َعْنُه

إِذَا كُْنتَ َتْرُجو نِتَاًجا فََتْبلُغُ بِلُُحومِ َماِشَيِتكَ إِلَى نِتَاجَِك، :"الَِّذي ُيْغنِينِي َعْنُه؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فََتْبلُُغَها ، فََتْبلُغُ إِلَْيِه بِلُُحومِ َماشَِيِتَك إِلَى نَِتاجَِك، أَْو كُْنَت تَْرُجو فَاِئَدةَ َماِلَها ، ْو كُْنَت تَْرُجو غَْيثًا فَُتصِيُبُه ُمْدرِكًا أَ

َوَما : قَالَ اَألْعرَابِيُّ". ا َبَدا لََك حَتَّى َتْسَتغْنَِي َعْنُهبِلُُحومِ َماشَِيِتَك، َوإِذَا كُْنَت ال تَْرُجو ِمْن ذَِلَك َشْيئًا، فَأَطِْعْم أَْهلََك َم
  ِغَناَي الَِّذي



مَْيُسورٌ  إِذَا َرَوْيتَ أَْهلََك غَُبوقًا ِمنِ اللََّبنِ، فَاْجتَنِْب َما ُحرَِّم َعلَْيَك ِمَن الطََّعامِ، َوأَمَّا مَالَُك فَإِنَُّه:"أََدُعُه إِذَا َوَجْدُتُه؟ قَالَ
ُدوُه َماِشَيُتكَ َحتَّى كُلُُّه، لَْيَس ِمْنُه حََراٌم، غَْيَر أَنَّ ِفي نَِتاجَِك ِمْن إِبِِلَك فََرًعا، َوِفي نَِتاجَِك ِمْن غََنِمَك فََرًعا، َتْغ

  .أََمَرُه أَنْ َيعِْتَر ِمَن الْغََنمِ ِمْن كُلِّ ِمائٍَة َعشًْرا، َو"َتْسَتغْنَِي، ثُمَّ إِنْ ِشئَْت فَأَطِْعْمُه أَْهلََك، َوإِنْ ِشئَْت َتَصدََّق بِلَْحِمِه
ثََنا َجعْفَُر َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّ - ٦٨٨٤

انَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي ُخَبْيُب بن ُسلَْيَم
َعْنُهْم مِنِ  ُمرَُنا أَنْ ال ُنخْرَِجَيأْمُُرَنا بَِرِقيقِ الرَُّجلِ َوالْمَْرأَِة الَِّذي ُهَو ِتالُدُه، َوُهْم ِفي َعَمِلِه، ال ُيرِيُد َبيَْعُهْم، َوكَانَ َيأْ"كَانَ

  ".الصََّدقَِة َشيْئًا، َوكَانَ َيأُْمُرَنا أَنْ ُنْخرَِج الصََّدقَةَ ِمَن الَِّذي ُيَعدُّ ِللَْبْيعِ
 بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم بن ُخبَْيبِ - ٦٨٨٥

نََهاَنا : ةَ، قَالَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َعْن َجْعفَرِ بن سَْعِد بن َسُمَرةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرُسلَ
ُه ال َمَحالَةَ، فَال َيفْتَرِي َعلَْيِه، َوال إِنْ كَانَ أََحُدكُْم َسابا صَاِحَب:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنُسبَّ، َوقَالَ

  ،إِنََّك لََبخِيلٌ : َيُسبَّ وَاِلَدْيِه، َوال َيُسبَّ قَْوَمُه، وَلَِكْن إِنْ كَانَ َيْعلَُم ذَِلَك، فَلَْيقُلْ

  ".إِنَّكَ لَُؤوٌم: إِنََّك كَذُوٌب، أَْو ِليَقُلْ: إِنََّك جََبانٌ، أَْو ِلَيقُلْ: أَْو ِليَقُلْ
ن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ إِبَْراهِيَم بن ُخبَْيبِ ب - ٦٨٨٦

َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، ، ، بن َسُمَرةَ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن سَْعِد بن َسُمَرةَ، َعْن ُخبَْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، َعْن أَبِيِه
ال َتْحِلفُوا بِالطََّواِغيِت، َوال َتْحِلفُوا بِآَباِئكُْم، َواْحِلفُوا بِاللَِّه، :"كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ لََنا: قَالَ

  ".وا بَِشْيٍء ِمْن ُدونِِهفَإِنَُّه أََحبُّ إِلَْيهِ أَنْ َتْحِلفُوا بِِه، َوال َتْحِلفُ
، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم بن ُخبَْيبٍ - ٦٨٨٧

إِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : ُه َتَعالَى َعْنُه، قَالََجْعفَرِ بن َسْعٍد، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ َرِضَي اللَّ
إِنَُّه أُنْزِلَ َعلَى ثَالثَِة أَْحُرٍف، ال َتْخَتِلفُوا ِفيِه، َوال :"َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيأُْمُرَنا أَنْ َنقَْرأَ الْقُْرآنَ الْكَرَِمي كََما أَقْرَأََناُه، َوقَالَ

  ".فَإِنَُّه ُمَباَرٌك، فَاقَْرأُوُه كَالَِّذي أُقْرِئُْتُموُه ُتحَاجُّوا ِفيِه،
َسْعِد بن  َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن - ٦٨٨٨

إِنَّ الْعََرَب بنو َسامِ :"ِه، َعْن َسُمَرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََسُمَرةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي
  ".بن ُنوحٍ، َوإِنَّ الرُّوَم بنو َياِفثَ بن نُوحٍ، َوإِنَّ الَْحَبَشةَ بنو َحامِ بن نُوحٍ

  َحدَّثََنا مُوَسى - ٦٨٨٩

بن َجعْفَرٍ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم بن ُخبَْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمرَةَ، َحدَّثََنا َجعْفَُر  بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ
لَُّه َعلَْيِه إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ال: بن َسْعِد بن َسُمرَةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمرَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

يََها َمَع الَِّتي َيأُْمرَُنا إِنْ شُِغلَ أََحدَُنا َعنِ الصَّالِة، أَوْ َنسَِيَها حَتَّى َيذَْهَب ِحيُنَها الَِّذي ُتَصلَّى ِفيِه، أَنْ ُنَصلِّ"َوَسلََّم كَانَ
  ".َتِليَها ِمَن الصَّالِة الَْمكُْتوبَِة

دَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن َسْعٍد، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َح - ٦٨٩٠
كُْملُ إِنَّ الشَّْهَر ال َي:"ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  .أَنَّهُ ال َيكُْملُ كُلُّ شَْهرٍ ثَالِثَني، أَْي أَنَُّه أَْحَياًنا َيكُونُ ِتْسَعةً َوِعشْرِيَن: َمْعَناُه: قَالَ ُموَسى بن َهاُرونَ". ثَالِثَني لَْيلَةً
بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن َسْعٍد، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ٦٨٩١



إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فَال َتْسبِقُوا قَارِئَكُمْ :"ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
إِذَا كَانَ ُهَو َيْرفَُع رَأَْسُه ِفي الرُّكُوعِ ، لَِكْن لَِيْسبِقَكُْم ُتْدرِكُونَ َما ُسبِقُْتمْ بِِه ِفي ذَِلَك ِفي الرُّكُوعِ وَالسُُّجوِد وَالِْقَيامِ، َو

  ".َوالسُّجُوِد َوالْقَِيامِ قَْبلَكُْم، فَُتْدرِكُوا َما فَاَتكُمْ بِِه ِحيَنِئٍذ
  بن َجْعفَرٍ، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ - ٦٨٩٢

َعْن َسُمَرةَ بن  ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن َسْعِد بن َسمَُرةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسمَُرةَ، َعْن أَبِيِه،
إِذَا قَاَتلُْتُم الُْمْشرِِكَني فَاقُْتلُوا :"لَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ لََناكَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع: ُجْنُدبٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
  ".ُشُيوَخُهْم، فَإِنَّ أَلَْينَُهْم قُلُوًبا شَْرُخُهْم

ْم َوُهَو ِفي َصالِتِه، فَال إِذَا َنفَثَ أََحدُكُ:"َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - ٦٨٩٣
  ".َيْنفُثْ قُدَّاَم َوْجهِِه، َوال َعْن َيِمينِِه، وَلَْيْنفُثَْها َتْحَت قََدِمِه، فَُيْدِلكََها بِاَألْرضِ

ُه َمْن َضلَّ لَُه َمالٌ أَوِ اسُْترِقَ َيأُْمُرَنا أَنَّ"كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، قَالَ - ٦٨٩٤
  ".ْيِعِه الَِّذي اْبتَاَع ِمْنُهفََعَرفَُه، َوَجاَء َعلَْيِه َسَنةٌ، فَإِنَّ َمالَُه ُيَؤدَّى إِلَْيِه، َوإِنَّ الَِّذي اْبَتاَعُه يَبِيُع ثََمَنُه ِعْنَد َب

إِنَّ َهذَا َعاُم :"ولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َزَمَن الْفَْتحَِوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُس - ٦٨٩٥
اْجَتَمعَ َحجُّ الُْمْسِلِمَني َوَحجُّ الُْمْشرِِكَني ِفي ثَالثَةِ أَيَّامٍ ُمَتتَابِعَاٍت، وَاْجَتَمَع َحجُّ الُْمْسِلِمَني : الَْحجِّ اَألكَْبرِ، قَالَ

وَاَألْرُض كَذَِلكَ  َني َوالنَّصَاَرى، وَالَْيهُوِد الَْعاَم ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ُمَتَتابَِعاٍت، َولَْم َيْجَتِمْع مُْنذُ ُخِلقَِت السََّماَواُتَوالُْمْشرِِك
  ".قَْبلَ الَْعامِ، َوال َيْجَتِمُع بَْعَد الَْعامِ َحتَّى تَقُوَم السَّاَعةُ

  يَْنَهى النَِّساَء"ةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانََوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَر - ٦٨٩٦

َصاِحبِِه ، أَنْ َيضْطَجِْعَن َمَع َبْعضٍ    ".إِال َوَبْيَنُهَما ثَْوٌب، إِال َبْيَنُهنَّ ِثيَاٌب، َوأَنْ َيضْطَجَِع الرَُّجلُ َمعَ 
  ".َيْنَهى الُْمسِْلَم أَنْ َيْسَتلَّ َعلَى الُْمْسِلمِ السِّالَح"نَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبِإِْسَناِدِه، َعْن َسُمَرةَ، أَ - ٦٨٩٧
، وَالْكَاِفرُ الُْمْؤِمُن َيأْكُلُ ِفي مًِعي َواِحٍد:"َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ - ٦٨٩٨

  ".َيأْكُلُ ِفي َسْبَعِة أَْمَعاٍء
أَيُّكُْم َما صََنَع طََعاًما قَْدَر َما َيكِْفي :"َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ - ٦٨٩٩

  ".ثَالثٍَة فَإِنَُّه َيكِْفي أَْرَبَعةً، أَْو َألْرَبَعٍة فَإِنَّهُ َيكِْفي َخْمَسةً، فَكََنْحوِ ذَِلَك ِمَن الَْعَدِدَرُجلَْينِ، فَإِنَُّه َيكِْفي ثَالثَةً، أَوْ َصَنَع ِل
شَْهَد الُْجُمَعةَ، َيأْمُُرَنا أَنْ َن"إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ - ٦٩٠٠

  ".قُّ بَِمقَْعِدِه إِذَا َرَجَع إِلَْيِهَوال َنَتَغيََّب َعنَْها، َوإِذَا اْنُتِدَب الُْمْؤِمُنونَ بنْدَبٍة َيْوَم الُْجُمَعِة َوقَاُموا، فَإِنَّ أََحَدُهْم ُهَو أََح
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ أََتاهُ َرُجلٌ ِمَن اَألعَْرابِ َيْسَتفِْتيِه ِفي الَِّذي َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ال - ٦٩٠١

ُه َرسُولُ اللَّهِ َوالَِّذي َيِحلُّ لَُه، َوِفي ُنُسكِِه، َوَماِشَيتِِه، َوِفي َعَنزِِه، َوفَْرِعِه ِمْن َنَتجِ إِبِِلِه َوغََنِمِه؟ فَقَالَ لَ، َيْحُرُم َعلَْيِه 
  َيِحلُّ لَكَ الطَّيَِّباُت، َوَيْحُرُم َعلَْيَك الَْخبَاِئثُ، إِال أَنْ تَفَْتِقَر إِلَى طََعامٍ ال َيِحلُّ لََك:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ا الَِّذي آكُلُ ِمْن ذَِلَك إِذَا َبلَْغُتُه، َوَما َوَم، َما فَقْرِي : ، َوأَنَّهُ َسأَلَ َرُجلٌ ِحينَِئٍذ، فَقَالَ"فََتأْكُلَ ِمْنُه حَتَّى َتْسَتْغنَِي َعْنُه
إِذَا كُْنَت تَْرُجو نََتًجا، فََتْبلُغُ بِلُُحومِ َماشَِيِتَك إِلَى :"ِغَناَي الَِّذي ُيغْنِينِي َعْنُه؟ فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُحومِ ا َتظُنُُّه ُمْدرِكََك، فََتْبلُغُ بِلُُحومِ َماِشَيِتَك، أَْو كُْنَت َتْرُجو ِمَريةً َتَنالَُها، فََتْبلُغُ إِلَْيَها ِمْن لَُنَتجَِك، أَْو كُْنَت تَْرُجو غَْيثً
َما ِغَنايَ : ، فَقَالَ اَألعَْرابِيُّ"َماِشيَِتَك، َوإِنْ كُْنتَ ال تَْرُجو ِمْن ذَِلَك شَْيئًا، فَأَطِْعْم أَْهلََك ِممَّا َبَدا لََك حَتَّى َتْسَتْغنَِي َعْنُه



إِذَا َروَْيَت أَْهلََك غَُبوقًا ِمَن اللََّبنِ، فَاجَْتنِْب َما ُحرِّمَ :"الَِّذي أََدُعُه َوَجْدُتُه؟ فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لَْيَس ِفيِه حََراٌم غَْيَر أَنَّ ِفي نََتجَِك ِمْن إِبِِلَك فَْرًعا، َوِفي نََتجَِك ِمنْ ، مَْيُسوٌر لََك كُلُُّه َعلَْيَك ِمَن الطََّعامِ، أَمَّا َمالَُك فَإِنَُّه 

َوأََمَرُه ِلَيْعِترَ ، "تَ بِلَْحِمِهغََنِمَك فَْرًعا، َتْغذُوُه مَاِشيََتَك حَتَّى َتْستَْغنَِي، ثُمَّ إِنْ ِشئَْت أَطَْعْمَتُه أَْهلََك، َوإِنْ ِشئَْت َتَصدَّقْ
  .ِمَن الَْغَنمِ ِمْن كُلِّ سَاِئَمٍة َعِتَريةً

َيأُْمُر بَِرِقيقِ الرَُّجلِ، وَالَْمرْأَِة الَِّذي ُهمْ "أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ - ٦٩٠٢
لصََّدقَةَ رِيُد َبيَْعُهْم، فَكَانَ َيأْمُُرَنا أَنْ ال ُنخْرَِج َعْنُهْم ِمَن الصََّدقَِة َشْيئًا، َوكَانَ َيأْمُُرَنا أَنْ ُنخْرَِج اِتالِدِه َوُهْم َعَملَُتُه ال ُي

  ".ِمَن الرَِّقيقِ الَِّذي يَُعدُّ ِللَْبيْعِ
  َحدَّثََنا مُوَسى بن - ٦٩٠٣

ُمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم بن خَُبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمرَةَ، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن َجعْفَرٍ السَّ
َسلََّم، كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َسْعِد بن َسُمرَةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمرَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ، قَالَ

اللَُّهمَّ َباِعدْ َبْينِي َوَبْيَن َخِطيئَِتي، كََما َباَعْدَت َبْيَن الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ، اللَُّهمَّ أَُعوذُ : إِذَا َصلَّى أََحُدكُْم فَلَْيقُلِ:"َيقُولُ
يئَِتي، كََما َنقَّْيتَ الثَّْوَب اَألبَْيَض ِمَن الدََّنسِ، اللَُّهمَّ أَْحيِنِي بَِك أَنْ َتُصدَّ عَنِّي َوجَْهَك َيْوَم الِْقَياَمِة، اللَُّهمَّ نَقِّنِي َعْن َخِط

  ".َوأَِمْتنِي ُمْسِلًما، ُمْسِلًما 
، "الْخَطَّابِ اقَْرأْ َعلَى اْبنِ: قَْد ِقيلَ ِلَي:"َوبِإِْسَناِدِه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لََنا َيْوًما - ٦٩٠٤

  .فََدَعاُه فَأََمَر أَنْ َيْحُضرَ الْقُْرآنَ إِذَا أُنْزِلَ، ِليَقَْرأَُه َعلَْيِه
كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَْنَهى َعنِ النُّْهَبِة، حَتَّى إِنَُّه : َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ - ٦٩٠٥

  ".ال َتطَْعُموُه:"أُْمُر الرُّفْقَةَ بِلَْحمِ الشَّاِة، َوُهْم يَطُْبُخونَ، َيقُولُلََي
إِنََّما الْمَْرأَةُ :"كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ - ٦٩٠٦

  ".أَنْ تُِقيَمَها حَتَّى َتكِْسَرهَا، أَْو تَْتُركََها َوِهَي َعْوَجاُءكَالضِّلَعِ، إِذَا أَرَْدَت 
إِنَّ اَألْنبَِياَء َيْوَم الِْقَياَمِة كُلُّ :"كَانَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، قَالَ - ٦٩٠٧

  ُدونَ اثَْنْينِ ِمنُْهْم َخلِيالِن

  ".فََخِليِلي ِمنُْهْم َيْومَِئٍذ َخِليلُ اللَِّه إِْبَراِهيمُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َساِئرِِهْم، قَالَ
يََتَباَهْونَ أَيُُّهمْ  إِنَّ األَْنبَِياَء:"َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - ٦٩٠٨

 ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ قَاِئٌم َعلَى حَْوضٍ أَكْثَُر أَْصَحاًبا ِمْن أُمَِّتِه، فَأَْرُجو أَنْ أَكُونَ َيْومَِئٍذ أَكْثََرُهْم كُلِّهِْم َوارَِدةً، فَإِنَُّه كُلُّ َرُجلٍ
  ".كُلِّ أُمٍَّة ِسَما َيْعرِفُُهمْ بَِها َنبِيُُّهْمَيْدُعو َمْن َعَرَف ِمْن أُمَِّتِه، َوِل، َمَعُه َعًصا ، َمآلنَ 
ِمَن األَُممِ أُمَّةٌ ُضرَِب لَُهمْ :"َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - ٦٩٠٩

َملُونَ لَُه َيْوًما كُلَُّه، َوجََعلَ لَُهْم ِقَرياطًا، فََعِملُوا َحتَّى إِذَا انَْتَصَف النَّهَاُر َسِئُموا، َيْع، َمثَلٌ كََمثَلِ أُجََراَء ائَْتَجرَُهْم َرُجلٌ 
. ٍط ِقَرياٍطَمْن َيكَْتلْ ِلي َعَمِلي إِلَى اللَّْيلِ َعلَى ِقَريا: َحاِسْبَنا، فََحاسََبُهْم، فَكَانَ لَُهْم نِْصُف ِقريَاٍط، فَقَالَ: فَقَالُوا ِللرَُّجلِ

فَحَاَسبَُهْم، فَكَانَ لَُهمْ . حَاِسْبنَا: َحتَّى إِذَا كَانَ قَرِيًبا ِمْن َصالةِ الَْعْصرِ َسِئمُوا، فَقَالُوا، فََباَيَعُه قَْوٌم آَخُرونَ، فََعِملُوا 
َجَر قَْوًما َعلَى أَنْ ُيكِْملُوا َما غََبَر ِمْن َعَمِلِه إِلَى اللَّْيلِ نِْصُف ِقَرياٍط، َوأََحبَّ الرَُّجلُ أَنْ يُقَْضى لَُه َعَملُُه قَْبلَ اللَّْيلِ، فَائَْت

أَنْ َتكُوُنوا أَنُْتْم أَْصَحابَ ، إِنِّي َألْرُجو إِنْ َشاَء اللَُّه :"، فَقَالَ لََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"َعلَى ِقَرياطَْينِ



  ".الْقَِرياطَْينِ
  َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه - ٦٩١٠

أَْنبِئْنِي َيا َرُسولَ اللَِّه، أَكَاللَةٌ الرَُّجلُ يُرِيُد إُِخَوةً ِمْن أُمِِّه : َعلَْيِه َوَسلََّم، أَتَاُه َرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ َيْسَتفِْتيِه ِفي الْكَاللَِة
سُوَرِة النَِّساِء، ثُمَّ َعادَ قُلْ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيئًا، غَْيرَ أَنَُّه قََرأَ َعلَْيِه آَيةَ الْكَاللَةِ الَِّتي ِفي َوأَبِيِه؟ فَلَْم َي

َصَخُبُه ِمْن ِحْرصٍ َعلَى أَنْ يَُبيَِّن لَُه النَّبِيُّ َصلَّى  الرَُّجلُ َيسْأَلُُه، فَكُلََّما سَأَلَُه قََرأََها، َحتَّى أَكْثََر َوَصِخبَ الرَُّجلُ، فَاشَْتدَّ
إِنِّي َواللَِّه ال أَزِيُدَك َعلَى َما أُْعِطيُت، إِنِّي :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقََرأَ َعلَْيِه اآلَيةَ، ثُمَّ قَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .، َحتَّى أََزاَد َعلَْيِه، فََجلََس ِحينَِئٍذ الرَُّجلُ، َوَسكََت"أَزِيُدَك َعلَى َما أُْعِطيُتَواللَِّه ال 
يَْنَهى َربَّ النَّْخلِ أَنْ َيِديَن ِفي ثََمرِ َنْخِلهِ "َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ - ٦٩١١

فَال ُتوَفِّي َعْنُه، َوكَانَ َينَْهى َربَّ الزَّْرعِ أَنْ َيِدينَ ، َتفَْسُد الثََّمَرةُ ، تَّى ُيؤْكَلَ ِمْن ثََمرَِتَها، َمَخافَةَ أَنْ َيِديَن بَِدْينٍ كَِثريٍ َح
امٍ ِفي الثََّمرِ أَنَّ َيبِيَع الطََّعاَم بِالذََّهبِ َحتَّى ُيكَالَ ِفي َزْرِعِه حَتَّى َيْبلُغَ الَْحْصَد، َوكَانَ يَْنَهى َربَّ الذََّهبِ إِذَا َباَعَها بِطََع

  ".الطََّعاُم، فََيقْبَِضُه َمَخافَةَ الرَِّبا
رٍ َتأَوَّلَ الرُّْؤَيا، إِنَّ أََبا َبكْ:"إِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ لَنَا: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، قَالَ - ٦٩١٢

  ".َوإِنَّ الرُّْؤَيا الصَّاِلَحةَ َحظٌّ ِمَن النُُّبوَِّة
  كَانَ: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، قَالَ - ٦٩١٣

ُهْم بَْعَد ذَِلَك قََباِئلَ كَِثَريةً ِمَن النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا لََعَن الُْمْشرِِكَني ِفي الصَّالةِ َيْبَدُؤ بِقُرَْيشٍ، ثُمَّ ُيْتبُِع
اللَُّهمَّ :"ةًالَْعْن كُفَّاَر قُرَْيشٍ، فَجََعلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ إِذَا أََراَد أَنْ َيلَْعَن قَبِيلَ: الْعََربِ، فَِقيلَ لَُه َمرَّةً

  ".الَْعْن كُفَّاَر قُرَْيشٍ بين فُالٍن
ال َيِحلُّ ِلَرُجلٍ :"كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ لََنا: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ - ٦٩١٤

  ".ِمثْلَُه ُمْسِلمٍ أَنْ َيْجَدَع َعْبَدُه، َوال ُيْخِصَيُه، َوَمْن َنْعلَُمُه فََعلَ ِمْن ذَِلَك َشيْئًا َنفَْعلُ بِِه
ال يُقْطَُع طَرِيٌق، َوال ُيْمَنُع فَْضلُ :"َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ - ٦٩١٥

ُه بَِعْينِِه، وَُيَخلَّى َبْيَنُه َوَبْيَن الرَِّكيَِّة َيْسِقي، َوال ُيْمَنعُ َماٍء، َوال بن السَّبِيلِ َعارَِيةُ الدَّلْوِ وَالرََّشا َوالْحَْوضِ إِنْ لَْم َيكُْن أَدَّا
  ".الِْمْحفََر إِذَا نََزلَ الَْحاِفرُ َخْمَسةً َوِعشْرِيَن ِذَراًعا َعطًَنا ِللْمَاِشَيِة

مَُّد بن إِْبَراِهيَم بن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ، َحدَّثََنا ُمَح - ٦٩١٦
جُْنُدبٍ َرِضَي اللَّهُ  َسُمَرةَ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن سَْعِد بن َسُمرَةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمرَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن

  ".َيقْرِي الضَّْيَف"َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َتَعالَى َعْنُه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
  مَاِشيَةُ َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َينَْهى أَنْ ُيْحلََب - ٦٩١٧

  ".ي َحِقيلَِتكُْم لَْيَس أََحُدُهَما بِأََحلَّ ِمَن اآلَخرِإِنََّما أَلَْباُنَها كََما ِف:"الرَُّجلِ إِال بِإِذْنِِه، َوَيقُولُ
إِنَّ الشَّْمَس وَالْقََمَر ال :"َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ - ٦٩١٨

ِلَشْيٍء ُتْحِدثُونَُه، َولَِكنَّ ذَِلكُْم ِمْن آَياِت اللَِّه َيْعُبُر بَِها ِعَباَدُه لَِيْشكَُر َمْن َيَخافُهُ َوال ، َيْنَخِسُف ِلمَْوِت أََحٍد ِمْنكُْم 
ى لََنا َيْوَم ، َوكَانَ َصلَّ"ُهَوَيذْكَُرُه، فَإِذَا َرأَْيُتْم بَْعَض آيَاِت اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فَافَْزُعوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه، فَاذْكُُروُه وَاْخشَْو

َما رَأَيُْتْم ِفي َشْيٍء ِفي الدُّْنَيا لَهُ لَْونٌ، َوال ُنبِّئُْتْم بِِه ِفي الَْجنَِّة، َوال ِفي :"َخَسفَِت الشَّْمُس، ثُمَّ َوَعظََنا، َوذَكََّرَنا، ثُمَّ قَالَ



  ".تُ لَكُْم َصالِتي َهذِِه، فََنظَْرُت إِلَْيِه َمْنظُوًرا ِفي جِدَارِ الَْمْسجِِدالنَّارِ إِال َوقَْد صُوَِّر ِلي ِفي قَِبلِ َهذَا الْجَِدارِ مُْنذُ َصلَّْي
لَْيَس ِفي الدُّْنَيا َحَسٌد إِال ِفي :"كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ لََنا: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، قَالَ - ٦٩١٩
لَْو كَانَ ِلي مِثْلَ َهذَا : ْحُسدُ الرَُّجلَ أَنْ ُيْعِطَيُه اللَُّه الْمَالَ الْكَثَِري، فَُيْنِفَق ِمْنُه فَُيكِْثَر النَّفَقَةَ، َيقُولُ اآلخَُرالرَُّجلِ َي: اثَْنْينِ

اللَّْيلَ، َوِعْنَدهُ َرُجلٌ إِلَى جَْنبِِه ال َيْعلَمُ  َألْنفَقُْت مِثْلَ َما ُيْنِفُق وَأَْحَسَن، فَُهَو َيْحُسُدُه، َوَرُجلٍ َيقَْرأُ الْقُْرآنَ، فََيقُوُم بِِه
لَْو َعلََّمنَِي اللَُّه ِمثْلَ َهذَا لَقُْمُت ِمثْلَ : فَُهَو َيْحُسُدُه َعلَى ِقَياِمِه، َوَعلَى َما َعلََّمُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الْقُْرآنَ، فََيقُولُ، الْقُْرآنَ 
  ".َما َيقُوُم
٦٩٢٠ -  

ال َتلَقَُّوا اَألْجالَب قَْبلَ :"إِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ لَنَا: اِدِه َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالََوبِإِسَْن
  ".أَنْ َتأِْتَي ُسوقَهَا

ال َتبِيعُوا اَألْعرَاَب، َوإِنْ :"َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، قَالَ - ٦٩٢١
  ".كَانَ أََخا أََحدِكُْم، أَوْ أََباُه، أَْو أُمَُّه

ْرًضا أَوْ َمْن بَاَع أَ:"َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ - ٦٩٢٢
  ".َداًرا، فَإِنَّ جَاَر اَألْرضِ، َوجَاَر الدَّارِ ُهَو أََحقُّ بِابِْتَياِعَها إِذَا أَقَاَم ثََمنََها

َرأَةٌ، إِذَا أُْنِكَحِت اْم:"َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ - ٦٩٢٣
ُهَما بَِها ِكالُهَما مَْولًى فَأََحقُّ النَّاِكَحْينِ أَوَّلُُهَما، وَالْبَْيُع إِذَا ابَْتاعَ َرُجالِن ِسلَْعةً وَاِحَدةً فَإِنَّ أََحقَّ، َيْنِكُحَها َرُجالِن شَتى 

  ".أَوَّلُُهَما
  ".َيْنَهى َعنِ الشِّغَارِ بِالنَِّساِء"صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ النَّبِيَّ - ٦٩٢٤
َيْنَهى ثَالثَةً أَنْ َينَْتجَِي اثَْنانِ "َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ - ٦٩٢٥

  ".ِمْنُهْم ُدونَ اآلخَرِ
َيأْمُُرَنا إِذَا غََزْوَنا، فََدَعا "كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ - ٦٩٢٦

  ".َيا أَيَُّها األَوَّلُ، أَنْ َيْنَتِظَرهُ َحتَّى َيلَْحَق: َرُجلٌ ِفي أُْخَرى الْقَْومِ، فَقَالَ
  كَانَ: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، قَالَ - ٦٩٢٧

  ".َينَْهى إِذَا ُدِعَي الرَُّجلُ َعلَى الطََّعامِ أَنْ َيْدُعَو َمَعُه أََحدًا، إِال أَنْ َيأْمَُرُه أَْهلُ الطََّعامِ"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
نّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أََتاُه َرُجلٌ َيْسَتفِْتيِه ِفي أَكْلِ الضَّبِ، َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، أَ - ٦٩٢٨
  ".َوال َناِهًيا َعْنُه أََحًدا، غَْيرَ أَنَّا آلَ ُمَحمٍَّد لَْسَنا طَاِعِميِه، لَْسُت آمًِرا بِِه :"فَقَالَ

َنهَاَنا َمرَّةً بِاللَّْيلِ وََنْحُن َعلَى "إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُدبٍ، قَالََوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْن - ٦٩٢٩
  ".فَأَلْقَيَْناُه، ُحفَْرٍة نَازِلُونَ، أَنْ َنأْكُلَ لَْحمَ ِحَمارِ اَألْهِليِّ، َوأََمَرَنا بِلَْحمٍ َمَعَنا 

إِنِّي َواللَِّه َما :"إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ لََنا: ُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالََوبِإِْسَناِدِه َعْن َس - ٦٩٣٠
  ".َسرَّنِي أَنَّ ِلي أُُحًدا ذََهًبا كُلَُّه، ثُمَّ أَُورِّثُُه

إِنَّ َألَحِدكُْم َيْومَ :"ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ لَنَاَوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَّ - ٦٩٣١
 ُيْعِطيهِ ِمْنُهْم َمْن َيْمَنُعُه ِممَّا َيْسأَلُ، فَذَِلَك مَالُُه، َوِمنُْهْم َخلِيلٌ َيْنطَِلُق َمَعُه َحتَّى يَِلَج الْقَْبَر، َوال: َيُموُت ثَالثَةَ أَِخالَء

أََنا َواللَِّه ذَاِهٌب َمَعَك َحْيثُ ذََهْبَت، َولَْسُت : ا، َوال َيْصَحُبهُ َبْعَد ذَِلَك، فَأُولَِئَك قَرَاَبُتُه، َومِْنُهْم َخلِيلٌ َيقُولَُشْيئً



  ".َوإِنْ كَانَ شَرا، ُمفَارِقََك أََبًدا، فَذَِلَك َعَملُُه، إِنْ كَانَ َخْيًرا 
  إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ: ُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالََوبِإِْسَناِدِه َعْن َس - ٦٩٣٢

  ".إِنَّكُمْ ُتْحَشُرونَ إِلَى َبْيِت الَْمقِْدسِ، ثُمَّ َتْجَتِمُعونَ َيْوَم الِْقَياَمِة:"لََنا
َينَْهى أََحَدَنا أَنْ َيُحزَّ "َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِنَّ: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ - ٦٩٣٣

  ".إِنَّ ِفي ذَِلَك َعْيَنْينِ اثَْنْينِ:"، فََيقُولُ"السَّْيَر َبْيَن إِْصبََعْيِه
إِذَا َخاَصَم الرَُّجلُ اآلَخَر، فََدَعا أََحُدُهَما :"نَ، َيقُولَُوبِإِْسَناِدِه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَا - ٦٩٣٤

  ".َصاِحَبُه إِلَى الرَّسُولِ ِليَقِْضيَ َبْيَنُهمَا، َمْن أََبى أَنْ َيجِيَء فَال َحقَّ لَُه
ْسَتْغِفُر ِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت، َوِللُْمْسِلِمَني يَ"كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، قَالَ - ٦٩٣٥

  ".َوِللُْمْسِلَماِت كُلَّ َيْومِ ُجُمَعٍة
، ُنوِديَ بِالصَّالِةَوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا ُمطِْرَنا ِفي السَّفَرِ، َو - ٦٩٣٦

  ".َصلُّوا ِفي رِحَاِلكُْم:"ِمْن كََراِهَيِة أَنْ َيُشقَّ َعلَْيَنا، َيأُْمُر الُْمَؤذِّنَ أَنْ
إِنِّي أََتَغيَّظُ َعلَْيكُْم :"َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ لَنَا - ٦٩٣٧

 اللَُّهمَّ َما لََعنُْتُهْم أَْو َشَتْمُتُهمْ أَْو َتَغيَّظُْت َعلَيْهِْم، فَاْجَعلُْه لَُهْم َبَركَةً َوَرْحَمةً َوَمْغِفرَةً: أَْعذُرُكُْم، ثُمَّ أَْدُعو اللََّه َبيْنِي َوَبْينَُهَو
  ".َوَصالةً، فَإِنَُّهْم أَْهِلي َوإِنِّي لَُهْم نَاِصٌح

إِنَّ الَْمسِيَح الدَّجَّالَ أَْعَوُر َعْينِ :"اِدِه َعْن َسُمَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولَُوبِإِْسَن - ٦٩٣٨
  الشِّمَالِ، َعلَْيهَا

َربِّيَ اللَُّه، : فَقَالَ، أََنا َربُّكُْم، فََمنِ اْعَتَصَم بِاللَِّه : ظَفَْرةٌ غَِليظَةٌ، َوإِنَُّه ُيْبرُِئ اَألكَْمَه، وَاَألْبَرَص، وَُيْحيِي الَْموَْتى، َوَيقُولُ
، َوقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "أَْنَت َربِّي، فَقَْد فُِتَن: ثُمَّ أََبى ذَِلَك، َحتَّى َيُموَت، فَال َعذَاَب َعلَْيِه َوال ِفْتَنةَ، َوَمْن قَالَ

َمْشرِقِ، سِيَح الدَّجَّالَ َيلَْبثُ ِفي اَألْرضِ َما َشاَء اللَُّه، ثُمَّ َيجِيُء ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ َصلَّى اللُّه َعلَْيِه ِمَن الْإِنَّ الَْم:"َوَسلََّم
  ".ُمَصدِّقًا بُِمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَى ِملَِّتِه، ثُمَّ يَقُْتلُ الَْمسِيَح الدَّجَّالَ

َسْوفَ َتَرْونَ قَْبلَ أَنْ َتقُوَم :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ - ٦٩٣٩
ْم ذَِلَك، فَاذْكُرُوا اللََّه َتعَالَى، َواْعلَُموا أَنََّها َهلَكَْنا، ُحدِّثَْنا بَِهذَا، فَإِذَا رَأَيُْت: السَّاَعةُ أَشَْياَء َتسَْتْنِكرُوَنَها ِعظَاًما، َتقُولُونَ

ال َتقُوُم السَّاَعةُ :"، َوكَانَ َيقُولُ لَنَا"َسْوفَ َتَرْونَ جِبَاال َتزُولُ قَْبلَ َحقِّ الصَّْيَحِة:"، حَتَّى قَالَ"أَوَاِئلُ السَّاَعِة السَّاَعِة
َيا َعْبَد اللَِّه، : ُمْختَبِئًا كَانَ َيطْرُُدُه َرُجلٌ ُمْسِلٌم، فَاطَّلََع قُدَّاَمُه، فَاْخَتفَى، فََيقُولُ الَْحَجُر َحتَّى َيُدلَّ الَْحَجُر َعلَى الَْيُهوِديِّ

  ".َهذَا َما َتبِْغي
لَْيَس ِفي الدُّنَْيا َحْسَرةٌ إِال :"ولَُوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُ - ٦٩٤٠
َماَتتْ َسانَِيُتُه،  َرُجلٍ كَانَ لَهُ َسقٌْي، َولَُه سَانَِيةٌ َيسِْقي َعلَْيَها أَْرضَُه، فَلَمَّا اْشَتدَّ ظََمأُ أَْرِضِه، َوخََرَج ِثمَاُرَها: ِفي ثَالٍث

  فََيجُِد َحْسَرةً َعلَى

َوَرُجلٍ  ُه السَّقَْي أَنْ َيجَِد ِمثْلَُه، َوَيجُِد َحْسَرةً َعلَى ثََمَرِة أَْرِضِه أَنْ تَفَْسَد قَْبلَ أَنْ ُيِحيلَ لََها ِحيلَةً،َسانَِيِتِه الَِّذي قَْد َعلََّم
اللَِّه، فََسَبَق الرَُّجلُ َعلَى فََرِسِه، فَلَِقَي َجْمًعا ِمَن الْكُفَّارِ، فَلَمَّا َدَنا بَْعضُُهْم ِمْن َبْعضٍ اْنَهَزَم أَْعَداُء ، كَانَ لَُه فََرٌس جََواٌد 

َد ِمثْلَُه، وََيجُِد َحْسَرةً فَلَمَّا كََرَب أَنْ َيلَْحَق كُسَِرْت بِِه فََرُسُه، وَُترَِك قَاِئًما ِعْنَدُه، َيجُِد َحْسَرةً َعلَى فََرِسهِ أَنَّ ال َيجِ



َرَف َعلَْيِه، َوَرُجلٍ َتْحَتهُ اْمرَأَةٌ قَْد َرِضَي َهيْأََتَها وَِديَنَها، فَنَفََسْت غُالمًا، َعلَى َما فَاَتُه ِمَن الظَّفَرِ الَِّذي كَانَ قَْد أَْش
ِدَها َيْخَشى أَنْ َيهِْلَك فََماَتْت بنفَسِِه، فََيجُِد َحْسَرةً َعلَى اْمرَأَِتِه َيظُنُّ أَنَُّه لَْن ُيَصاِدَف ِمثْلََها، َوَيجُِد َحْسَرةً َعلَى وَلَ

  ".وََهِذِه أَكْثَُر أُولَِئَك الَْحسََراِت:"قَالَ"ْيَعةً قَْبلَ أَنْ َيجَِد لَُه مُْرِضَعةًَض
يَن، َواَألْنَصاَر أَنْ َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيأُْمرُ الُْمهَاجِرِ - ٦٩٤١
ُهْم أَْعلَُم بِالصَّالِة ِمَن اَألعَْرابِ َوالسُّفََهاِء، َويَأَْتمُّ بِهِْم َمْن َوَراَءُهْم، َوال أُِحبُّ أَنْ :"ا ِفي ُمقَدَّمِ الصُّفُوِف، َوَيقُولَُيكُوُنو

  ".ال َيْدُرونَ كَْيفَ الصَّالةُ، َيكُونَ اَألْعرَاُب قُدَّاَمُهْم 
إِنَّ ِفي الَْجنَّةِ َشَجَرةً ُمْسَتِقلَّةً َعلَى سَاقٍ :"، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ - ٦٩٤٢
  ".َعْرُض َساقَِها َمِسَريةُ َسْبِعَني َسَنةً، َواِحٍد 
  لَّى اللَُّه َعلَْيِهكَانَ َرسُولُ اللَِّه َص: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ - ٦٩٤٣

َتْدُعونَ إِنَّ اْسَم الرَُّجلِ الُْمْؤِمنِ ِفي الْكُُتبِ الْكَْرُم، ِمْن أَْجلِ َما كَرََّمُه اللَُّه َعلَى الَْخِليقَِة، َوإِنَّكُْم :"َوَسلََّم، َيقُولُ لَنَا
  ".ُجلُ ُهَو الْكَْرُمالَْحاِئطَ ِمَن الِْعَنبِ الْكَْرَم، َوإِنََّما اْسُمُه الْحَفُْر، َوالرَّ

إِنَّ الِْفْردَْوَس ِهَي َرْبوَةُ :"َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ - ٦٩٤٤
  ".الَْجنَِّة الُْوسْطَى الَِّتي ِهيَ أَْرفَُعَها َوأَْحَسُنهَا

إِنِّي ال أَجِدُ ِصْنفًا ِمَن :"َناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولَُوبِإِْس - ٦٩٤٥
  ".َو َخْيٌر ِمْن ِمائَِة َرُجلٍالدَّوَابِّ، الدَّابَّةُ الْوَاِحَدةُ مِْنَها خَْيٌر ِمْن ِمائٍَة ِمْن َصَواِحبِِه غَْيَر الرَُّجلِ، َيجِدُ الرَُّجلَ ُه

َمْن َرَهَن أَْرًضا بَِدْينٍ :"َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ - ٦٩٤٦
ا، َوَيقِْضي ذَِلَك لَُه ِمْن ِحينِِه ذَِلَك الَِّذي َعلَْيِه َبْعدَ أَنْ َيْحِسبَ َعلَْيِه، فَإِنَُّه َيقِْضي ِمْن ثَمََرِتَها َما فَُضلَ َبْعَد َنفَقَِتَه

  ".َوَنفَقََتُه بِالَْعْدلِ، ِلصَاِحبَِها الَِّذي ِعْنَدُه َعَملَُه 
َنهَاَنا َيْوَم َوَرَد ِحْجَر ثَُمودَ "َسلََّمإِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ - ٦٩٤٧

أَْو َنسِْقَي بَِها، َونََهى أَنْ نُوِلَج ُبيُوَتُهْم، َوَنبَّأََنا أَنَّ وَلََد النَّاقَِة اْرَتقَى ِفي ، َعلَى َرِكبٍة ِعْنَد جَانِبِ الَْمدِيَنِة أَنْ َنْشَرَب ِمنَْها 
  ".ِكنَاَنةَ، َوأَنَّ أَثََر َولَِد النَّاقَِة ُمبِيٌَّن ِفي قُبِِلَهاقَاَرٍة َسِمْعُت النَّاَس َيْدُعوَنَها 

٦٩٤٨ -  

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا غََزا أَْو َسافََر، فَأَقَْبلَ : َوبِإِسَْناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
  ".ِلَربَِّنا عَابُِدونَ، آيُِبونَ لَِربَِّنا َحاِمُدونَ :"لَى الَْمدِيَنِة، َيقُولُرَاجًِعا إِ
 بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن َجْعفَرٍ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم بن ُخبَْيبِ - ٦٩٤٩

ْعِد بن َسُمرَةَ، َعْن ُخَبْيبِ بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمرَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، أَنّ َرسُولَ َسُمَرةَ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن َس
لَوْ :"فَقَالَ. ْخلِإِذَا َجاَءِت اَألحَْزاُب َحرِّْم َعلَى أَْهلِ الَْمدِيَنِة َسقْيَ النَّ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لَُه َرُجلٌ َمرَّةً

  ".أَنِّي أَُحرُِّم َعلَْيكُُم اْحَتَرقُْتْم، َوإِنَّ َتْحرَِمي األَْنبَِياِء ال ُتِطيقُهُ الْجِبَالُ
وَالزَّْهَو، فَإِنَّ  إِيَّاكُْم َوالُْغلُوَّ:"َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - ٦٩٥٠

َما، ثُمَّ تُوِلُج ِفيهَِما بين إِسَْراِئيلَ قَْد غَال كَِثٌري ِمْنُهْم، َحتَّى كَاَنِت الَْمرْأَةُ الْقَِصَريةُ َتتَِّخذُ ُخفَّْينِ ِمْن َخَشبٍ َتْحُشوُه
  ".أَْو كَاَنْت أَطَْولَ ِمْنَها، فَإِذَا ِهَي قَْد َساَوْت بَِها رِْجلَْيهَا، ثُمَّ َتَعَمُد إِلَى الَْمرْأَِة الطَّوِيلَِة، فََتْمِشي َمَعهَا، 

قَى َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ إِذَا اْسَتْس - ٦٩٥١



  ".ا، اللَُّهمَّ أَنْزِلْ ِفي أَْرِضَنا َسكََنَهااللَُّهمَّ أَْنزِلْ ِفي أَْرِضَنا زِيَنَتَه:"الَْمطََر
  َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، أَنّ - ٦٩٥٢

لَْو كَانَ َخيًْرا : سِ ِفْتَنةً، َيقُولُونََبُنو ِغفَارٍ وَأَْسلَُم كَاُنوا كَكَِثريٍ ِمَن النَّا:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ
  ".َما َجَعلَُهُم اللَُّه أَوَّلَ النَّاسِ ِفيِه، وَإِنََّها ِغفَاٌر غَفََر اللَُّه لََها، وَأَْسلَُم َسالََمَها اللَُّه

، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َجْعفَرُ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ - ٦٩٥٣
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي ُخَبْيُب بن ُسلَْيَمانَ بن َسمَُرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالَ

  ".وِشُك أَنْ ُيِحبَّ أَنْ َيْنظَُر إِلَيَّ نَظَْرةً بَِما لَُه ِمْن أَْهلٍ َوَمالٍإِنَّ أََحَدكُْم َسُي:"َوَسلََّم، َيقُولُ لَنَا
ْعدِ بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن َس - ٦٩٥٤

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُسلَْيَمانَ بن َسُمرَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالََسُمَرةَ، َحدَّثَنِي خَُبْيُب بن 
  ".يُوِشكُ أَنْ َتكُوُنوا ِفي النَّاسِ كَالِْملْحِ ِفي الطََّعامِ، ال َيْصلُُح الطََّعاُم إِال بِالْمِلْحِ:"َوَسلََّم، َيقُولُ لَنَا

ثََنا َجعْفَُر َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّ - ٦٩٥٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : َعْنُه، قَالَ بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي ُخَبْيُب بن ُسلَْيَمانَ بن َسمَُرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ َرِضَي اللَُّه

صَاِحبِِه :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ   ".إِذَا أََخذَُه قََتلَُه، ال يَْعَتبِطْ أََحدُكُْم أَِسريَ 
  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمدَ، - ٦٩٥٦

ا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي ُخبَْيُب بن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََن
لَْيَس مِْنكُْم َرُجلٌ :"كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ لَنَا: بن َسُمَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ

  ".ا ُمْمِسكٌ بُِحجَْزِتِه أَنْ يَقََع ِفي النَّارِإِال أََن
ثََنا َجعْفَُر َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّ - ٦٩٥٧

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالَبن َسْعٍد، َحدَّثََنا خَُبْيُب بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمرَةَ
  ".َمْن قُِتلَ ِمْنكُْم َصابًِرا ُمقْبِال ُيقَْتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ِفي الَْجنَِّة:"َوَسلََّم، َيقُولُ لَنَا

َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن َسْعٍد،  َحدَّثََنا عَْبَدانُ، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، - ٦٩٥٨
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا خَُبْيُب بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمرَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالَ

َيا بين ُعَبْيدِ : َيا بين َعْبِد اللَِّه، َوِشعَاَر األَْوسِ: َيا بين َعْبِد الرَّْحَمنِ، َوِشَعاَر الَْخْزَرجِ: شَِعاَر الُْمَهاجِرِيَن جََعلَ"َوَسلََّم
  ".إِذَا فَزِْعَنا، َخْيلَ اللَِّه : اللَِّه، َوَسمَّى َخْيلََنا

إِذَا فَزِْعَنا َيأُْمُر بِالَْجَماَعِة، "كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"َوبِإِْسَناِدِه َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَ - ٦٩٥٩
  ".َوالصَّْبرِ، وَالسَِّكينَِة، َوإِذَا قَاَتلَْنا

  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثَنَا - ٦٩٦٠

: َعْن َسُمَرةَ، قَالَ لَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن َسْعِد بن َسمَُرةَ، َحدَّثَنِي خَُبْيُب بن ُسلَْيَمانَ بن َسُمرَةَ، َعْن أَبِيِه،ُس
  ".َبْينَُهْم َسْبُعنيَ أَلْفًا بَِغْيرِ ِحَسابٍ،  إِنَّ أُمَِّتي أُمَّةٌ َتْدُخلُ الَْجنَّةَ:"كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ثََنا َجعْفَُر َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، َحدَّ - ٦٩٦١
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، قَالَبن َسْعِد بن َسُمرَةَ، َحدَّثَنِي ُخبَْيُب بن ُسلَْيَمانَ



  ".قُْهإِنِّي ألَِلُج َهِذِه الُْغْرفَةَ َما أَِلُجَها ِحينَِئٍذ إِال َخْشَيةَ أَنْ َيكُونَ ِفيَها مَالٌ، فَأَُتَوفَّى َولَْم أُْنِف:"َوَسلََّم، َيقُولُ
  أَُبو َجابِرٍ السُّوَاِئيُّ َسُمَرةُ
عِيلُ بن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الشَّاذَكُونِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَما - ٦٩٦٢

َسأَلُْت َرسُولَ اللَِّه : بن َسُمَرةَ، َعْن أَبِيِه َسُمَرةَ السَُّواِئيِّ، قَالَ َمْوَهبٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْوَهبٍ، َعْن َجابِرِ
فََهلْ : ، قُلُْت"َنَعْم:"إِنَّا أَْهلُ بَاِدَيٍة َوَماِشَيٍة، فََهلْ َنتََوضَّأُ ِمْن لُُحومِ اإلِبِلِ َوأَلَْبانَِها؟ قَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت

  ".ال:"تََوضَّأُ ِمْن لُُحومِ الَْغَنمِ َوأَلَْبانَِها؟ قَالََن
  َباُب الشِّنيِ

  َمنِ اْسُمُه َشدَّاٌد
  َشدَّاُد بن الَْهاِد اللَّيِْثيُّ َوُهَو َشدَّاُد بن أَُساَمةَ بن الَْهاِد

  لَْيِث بن َبكْرِ بن َعْبِد َمَناةَ بن ِكنَاَنةَ بن خَُزْيمَةََواْسُم الَْهاِد َعْمُرو بن َعْبِد اللَِّه بن جَابِرِ بن ِعْتوَاَرةَ بن َعاِمرِ بن 

  بن ُمْدرِكَةَ بن إِلْيَاَس بن ُمضَرٍ
َسِمْعتُ : َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا َجرِيرُ بن َحازِمٍ، قَالَ - ٦٩٦٣

َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه : َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاِد بن الَْهاِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ، ِد اللَِّه بن أَبِي َيْعقُوَب ُيَحدِّثُ ُمَحمََّد بن َعْب
َسَن أَوِ الُْحَسْيَن، فَتَقَدََّم فََوَضَعُه الظُّْهرِ أَوِ الَْعصْرِ، َوُهَو َحاِملٌ الَْح: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفي إِْحَدى َصالَتيِ النََّهارِ

ِسَي ِمْن َبْينِ النَّاسِ، فَإِذَا ِعْنَد قََدِمِه الُْيمَْنى، فََسَجدَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْجَدةً فَأَطَالََها، فََرفَْعُت رَأْ
سَاجٌِد، َوإِذَا الُْغالُم َراِكٌب ظَهَْرُه، فَُعْدُت فََسَجْدُت، فَلَمَّا اْنَصَرَف َرُسولُ اللَِّه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َيا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، لَقَْد َسَجْدَت ِفي َصالِتَك َهِذِه َسْجَدةً َما : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ نَاٌس

كُلٌّ لَمْ َيكُْن، وَلَِكنَّ ابْنِي ارَْتَحلَنِي، فَكَرِْهُت أَنْ أُْعجِلَهُ :"َت َتْسُجدَُها، أََشْيئًا أُِمْرَت بِِه، أَْو كَانَ يُوَحى إِلَْيَك؟ قَالَكُْن
  ".َحتَّى يَقِْضَي َحاَجَتُه

زَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، أَخَْبرَنِي ِعكْرَِمةُ بن خَاِلٍد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّ - ٦٩٦٤
أَُهاجِرُ : فَآَمَن بِِه َواتََّبعَُه، َوقَالَ، َعمَّارٍ، َعْن َشدَّاِد بن الْهَاِد، أَنَّ َرُجال ِمَن اَألْعرَابِ َجاَء النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َصى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِه أَْصحَاَبُه، فَلَمَّا كَاَنْت غَْزَوةُ َخْيَبَر، أَْو قَالَ ُحَنْينٍ،َمَعَك، فَأَْو

َوكَانَ َيرَْعى ظَْهرَُهْم،  فَقََسَمُه، َوقََسمَ لَُه، فَأَْعطَى أَْصَحاَبُه َما قََسَم لَُه،، غَنَِم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيئًا 
قََسٌم قََسَمُه لَكَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََخذَُه فََجاَء بِِه النَّبِيَّ َصلَّى : َما َهذَا؟ قَالُوا: فَلَمَّا َجاَء َدفَُعوُه إِلَْيِه، فَقَالَ

َما َعلَى َهذَا اتََّبعُْتَك، وَلَِكنِّي اتَّبَْعُتَك َعلَى أَنْ : ، قَالَ"قََسٌم قََسْمُتُه لََك:"َهذَا؟ قَالَ َيا ُمَحمَُّد َما: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
يال، ثُمَّ نََهُضوا ، فَلَبِثُوا قَِل"إِنْ َتْصُدقِ اللََّه َيْصُدقَْك:"أُرَْمى َهُهَنا، وَأَشَاَر إِلَى َحلِْقِه، بَِسْهمٍ، فَأَُموَت فَأَْدُخلَ الَْجنَّةَ، فَقَالَ

: ، قَالَ"أَُهَو ُهَو؟:"قَْد أَصَاَبُه سَْهٌم حَْيثُ أََشاَر، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفي ِقَتالِ الَْعُدوِّ، فَأُِتَي بِِه ُيْحَملُ 
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُجبَّةِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قَدََّمهُ  ، فَكَفََّنُه النَّبِيُّ صَلَّى"َصَدَق اللََّه فََصَدقَُه:"َنَعْم، قَالَ

ِه اللَُّهمَّ َهذَا َعْبُدَك خََرَج ُمهَاجًِرا ِفي َسبِيِلَك، فَقُِتلَ شَهِيًدا، أََنا َعلَْي:"فََصلَّى َعلَْيِه، َوكَانَ ِممَّا ظََهَر ِمْن َصالِتِه َعلَْيِه
  ".َشهِيٌد

  َشدَّاُد بن أَُسْيٍد السُّلَِميُّ
ثََنا عَْبَدةُ بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر، َحدَّ - ٦٩٦٥



ُحبَابِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن قَْيِظيِّ بن َعاِمرِ بن َشدَّادِ بن أُسَْيٍد السُّلَِميُّ الَْمَدنِيُّ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الْ: اللَِّه الصَّفَّاُر، قَاال
  َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِِّه َشدَّاٍد، أَنَّهُ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه

اْشَتكَْيُت َيا َرُسولَ اللَِّه، َولَْو َشرِْبُت : قُلُْت: قَالَ"مَالَكَ َيا َشدَّاُد؟":َعلَْيِه َوَسلََّم، فََباَيَعُه َعلَى الْهِجَْرِة، فَاشَْتكَى، فَقَالَ
  ".فَاذَْهْب فَأَْنَت ُمهَاجٌِر حَْيثَُما كُْنَت:"ِهجَْرِتي، قَالَ: قُلُْت"فََما َيْمَنُعَك؟:"قَالَ. ِمْن َماِء َبطَْحاَء لَبَرِأُْت

رِيُّ َوُهَو َشدَّاُد بن َعْمرِو بن َحَسلِ بن الْأََجبِ بن َعْمرِو بن َشْيَبانَ بن ُمَحارِبِ بن ِفْهرِ بن َشدَّاٌد أَُبو الُْمْسَتْورِدِ الْفِْه
  َماِلٍك

َحدَّثََنا ُموَسى بن أَيُّوبَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيدحِ اَألْنطَاِكيُّ، َوُنعَْيُم بن ُمَحمَّدٍ الطُّورِيُّ، قَاال - ٦٩٦٦
ْورِدِ بن َشدَّاٍد، َعْن ِصيبِيُّ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعنِ الُْمْسَتالنَّ

  ".َوأَبَْرُد ِمَن الثَّلْجِ، َي أَلَْيُن ِمَن الَْحرِيرِ فَأََخذُْت بَِيِدِه، فَإِذَا ِه"أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،: أَبِيِه، قَالَ
  َشدَّاُد بن شَُرْحبِيلَ األَْنَصارِيُّ

َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َوَخْيرُ بن َعَرفَةَ الِْمْصرِيُّ، قَاال - ٦٩٦٧
شَُرْحبِيلَ  ْمِصيُّ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َحدَّثََنا َحبِيبُ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َعيَّاُش بن ُمؤْنِسٍ، َعْن َشدَّاِد بنُشرَْيحٍ الِْح

قَاِئًما ُيصَلِّي، وََيُدُه الُْيْمَنى "َسلََّمَمْهَما َنِسيُت، فَإِنِّي لَمْ أََنَس أَنِّي َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: اَألْنصَارِيِّ، قَالَ
  ".َعلَى الُْيْسَرى قَابًِضا َعلَْيَها

  َشدَّاُد بن أَْوسٍ الْأَْنَصارِيُّ ُيكَنَّى أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ َوُهَو اْبُن أُْختِ َحسَّانَ بن ثَابٍِت
  َما أَسَْنَد َشدَّاُد أَُساَمةُ بن ُعَميْرٍ

  َشدَّادِ بن أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه الُْهذَِليُّ َعْن
َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا وَاِصلُ بن َعْبِد اَألْعلَى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، - ٦٩٦٨

الْخَِتانُ ُسنَّةٌ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالََحجَّاجٍ، َعْن أَبِي َمِليحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َشدَّادِ بن أَْوسٍ
  ".ِللرِّجَالِ، َوَمكَْرَمةٌ ِللنَِّساِء

َياٍث، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغ - ٦٩٦٩
الِْخَتانُ ُسنَّةٌ :"َوَسلََّم، قَالََحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  ".ِللرِّجَالِ، َوَمكَْرَمةٌ ِللنَِّساِء
  اٍدأَُبو اَألشَْعِث الصَّْنعَانِيُّ َعْن َشدَّ

َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، َحدَّثََنا الرَّازِيُّ، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء،  - ٦٩٧٠
إِنَّ اللََّه َعزَّ :"أَنَُّه قَالَ، ُه َعلَْيِه َوَسلََّم اثَْنَتْينِ َحِفظُْت َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ: أَبِي اَألْشَعِث، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالَ

لذَّْبَح، َولُْيِحدَّ أََحُدكُمْ َوَجلَّ كََتبَ اِإلْحَسانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء، فَإِذَا قََتلُْتْم فَأَْحِسنُوا الِْقْتلَةَ، َوإِذَا ذََبحُْتْم فَأَْحِسُنوا ا
  ".ذَبِيَحَتُهَشفَْرتَُه، ثُمَّ ِلُيرِْح 

َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء،  - ٦٩٧١
  بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،َخْصلََتانِ َسِمْعُتُهَما ِمَن النَّ: أَبِي اَألْشَعِث، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالَ



نُوا الذَّْبَح، َولُْيِحدَّ إِنَّ اللََّه كََتَب اِإلْحَسانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء، فَإِذَا قََتلُْتْم فَأَْحِسنُوا الِْقْتلَةَ، َوإِذَا ذََبحُْتْم فَأَْحِس:"قَالَ
  ".أََحُدكُْم شَفَْرَتُه، وَلُْيرِْح ذَبِيَحَتُه

أَبِي ِقالبَةَ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا َوْهٌب، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن  - ٦٩٧٢
َوَجلَّ كََتَب اِإلْحَسانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء،  إِنَّ اللََّه َعزَّ:"أَبِي اَألْشَعِث، َعْن َشدَّاٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".لُْيرِْح ذَبِيَحَتُهفَإِذَا قََتلُْتْم فَأَْحِسُنوا الِْقْتلَةَ، وَإِذَا ذََبْحُتْم فَأَْحِسُنوا الذَّْبَح، وَلُْيِحدَّ أََحدُكُْم َشفَْرَتُه، َو
، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم التَّْرُجَمانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ اَألبَّاُر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ - ٦٩٧٣

: َتعَالَى َعْنُه، قَالَ َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ كََتبَ اِإلْحَسانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء، فَإِذَا قََتلُْتْم فَأَْحِسنُوا الِْقْتلَةَ، :"سُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َر

  ".َحَتُهَوإِذَا ذََبْحُتْم فَأَْحِسنُوا الذَّْبَح، َولُْيِحدَّ أََحدُكُْم َشفَْرَتُه، َولُْيرِْح ذَبِي
، َعْن َخاِلدٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن َمْنُصورٍ - ٦٩٧٤

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : الَى َعْنُه، قَالَالَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه َتَع
  إِنَّ اللََّه َتَعالَى:"َعلَْيِه َوَسلََّم

َتُه، ، وَلُْيِحدَّ أََحدُكُْم َشفَْركََتَب اِإلْحَسانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء، فَإِذَا قََتلُْتْم فَأَْحِسُنوا الِْقْتلَةَ، وَإِذَا ذََبحُْتْم فَأَْحِسُنوا الذَّْبَح
  ".َولْيُرِْح ذَبِيَحَتُه

َبةَ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َوخَاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقال
إِنَّ اللََّه كََتَب اِإلْحَسانَ َعلَى كُلِّ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْصلََتْينَِحِفظُْت ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى : َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالَ

  .فَذَكََر َنحَْوُه..."َشْيٍء
َبةَ، َعْن أَبِي ، َعْن أَبِي ِقالَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ كََتَب :"اثَْنَتاِن َحِفظُْتُهَما ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْشَعِث، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالَ
  .فَذَكََر َنْحوَُه..."اِإلْحَسانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء

ُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَا - ٦٩٧٥
إِنَّ اللََّه :"ْينِ، أَنَُّه قَالََحفِظُْت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اثَْنَت: اَألْشَعِث الصَّْنعَانِيِّ، َعْن َشدَّادِ بن أَْوسٍ، قَالَ

ْبَح، َولُْيِحدَّ أََحُدكُمْ َشفَْرتَُه، َعزَّ َوَجلَّ ُمْحِسٌن ُيِحبُّ اِإلْحَسانَ، فَإِذَا قََتلُْتْم فَأَْحِسنُوا الِْقْتلَةَ، َوإِذَا ذََبحُْتْم فَأَْحِسُنوا الذَّ
  ".ثُمَّ لُِيرِْح ذَبِيَحَتُه

ي بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا َوْهٌب، َحدَّثََنا أَيُّوُب، َعْن أَبِي قُالبَةَ، َعْن أَبِ َحدَّثََنا أَْحَمُد - ٦٩٧٦
  اَألْشَعِث، َعْن َشدَّاِد بن

َب اِإلْحَسانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء، فَإِذَا قََتلُْتْم فَأَْحِسنُوا إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ كََت:"أَْوسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".الِْقْتلَةَ، وَإِذَا ذََبْحُتْم فَأَْحِسنُوا الذَّْبَح، وَلُْيِحدَّ أََحدُكُْم َشفَْرَتُه، َولُْيرِْح ذَبِيَحَتُه

دَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي الْحَارِِث، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ بن َسوَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصَبهَانِيُّ، َح - ٦٩٧٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالَ

ُتْم فَأَْحِسنُوا إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ كََتَب اِإلْحَسانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء، فَإِذَا قََتلُْتْم فَأَْحِسُنوا الِْقْتلَةَ، َوإِذَا ذََبْح":اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".الذَّْبَح، َولُْيِحدَّ أََحُدكُمْ َشفَْرتَُه، َولْيُرِْح ذَبِيَحَتُه



  َباٌب
بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َوَعاِصمٍ  َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر - ٦٩٧٨

أَفْطََر الْحَاجُِم :"قَالَ، لََّم اَألْحَولِ، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن أَبِي اَألشَْعِث، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  ".َوالَْمْحُجوُم

  َباٌب
بِي ِقالَبةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن َعاِصمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَ - ٦٩٧٩

يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِرُجلٍ َيحَْتجُِم ِفي ثََماِن َعْشَرةَ ِمْن َرَمَضانَ، َمرَّ النَّبِ: أَبِي اَألْشَعِث، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالَ
  ".أَفْطََر الَْحاجُِم، وَالَْمْحُجوُم:"فَقَالَ، َوأََنا َمَعُه 
  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثَنَا - ٦٩٨٠

دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ الْبُْرَسانِيُّ، ح، َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُشَعْيبٍ النسائي، َحدَّثََنا َعْبُد الُْحَسْيُن بن َسلََمةَ بن أَبِي كَْبَشةَ، َح
ةَ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َحسَّانَ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ، َعْن أَبِي ِقالَب: اللَِّه بن الصَّبَّاحِ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى، قَاال

  ".أَفْطَرَ الْحَاجُِم، َوالَْمْحُجوُم:"أَبِي اَألْشَعِث، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َراهِيَم، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْب - ٦٩٨١

َتى َعلَى َرُجلٍ َوُهَو َيحَْتجِمُ ِقالَبةَ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث الصَّْنَعانِيِّ، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَ
  ".أَفْطََر الَْحاجُِم، وَالَْمْحُجوُم:"فَقَالَ، َمَضانَ بِالْبَِقيعِ ِفي ثََماِن َعشَْرةَ َخلَْت ِمْن َر

: الِْمْنهَالِ، قَاالَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن  - ٦٩٨٢
َرأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ : لَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن أَبِي اَألشَْعِث، َعْن َشدَّاٍد، قَالََحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن َخاِلٍد ا

  ".أَفْطََر الْحَاجُِم، َوالَْمْحُجوُم:"َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال َيحَْتجُِم َزَمَن الْفَْتحِ ِلثََماِن َعشَْرةَ َخلَْت ِمْن َرَمَضانَ، فَقَالَ
يُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ َعْبدُ اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َخالٍد الَْواسِِط - ٦٩٨٣

  ِثَعْوٍن، أنا ُهشَْيٌم، َعْن َمْنُصورِ بن َزاذَانَ، َوخَاِلٌد، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي اَألْشَع

كُْنُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَم الْفَْتحِ، فََمرَّ بَِرُجلٍ َيحَْتجُِم ِفي : الصَّْنَعانِيِّ، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالَ
  ".ْحُجوُمأَفْطََر الَْحاجُِم، وَالَْم:"ثََمانَِي َعْشَرةَ، أَوْ َسْبَع َعشَْرةَ ِفي َرَمضَانَ، فَقَالَ

نَ، َعْن خَاِلدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َمْنَدهِ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َهانٍِئ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُسفَْيا - ٦٩٨٤
لنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َمْعِقلِ بن َمرَّ ا: الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالَ

  ".أَفْطََر الَْحاجُِم، وَالَْمْحُجوُم:"َيسَارٍ ِفي َشْهرِ َرَمَضانَ، َوُهَو َيْحَتجُِم، فَقَالَ
َحدَّثََنا َشيَْبانُ بن : قَالُواَحدَّثََنا مُوَسى بن إِْسَحاَق، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، وعبدان بن أمحد،  - ٦٩٨٥

سٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى فَرُّوَخ، َحدَّثََنا ُسوَْيٌد أَُبو َحاِتمٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث، َعْن َشدَّاِد بن أَْو
  ".أَفْطََر الَْحاجُِم، وَالَْمْحُجوُم:"، فَقَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بَِرُجلٍ َيحَْتجُِم ِفي َرَمَضانَ

بن َيْعقُوبَ  َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملَِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو قَْحذَمٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ٦٩٨٦
ثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْمجِيِد، َحدَّثََنا أَُبو قَْحذَمٍ، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َحدَّثََنا الَْخِطيُب، َحدَّثََنا حَفُْص بن َعْمرٍو الرَّبَاِليُّ، َحدَّ

بَْعضِ كُْنُت أَْمِشي َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي : أَُبو اَألشَْعِث الصَّْنعَانِيُّ، أَنَّ َشدَّاَد بن أَْوسٍ َحدَّثَُه، قَالَ
  إِذْ أَْبصََر، طُُرقِ الَْمِديَنِة، َوُهَو آِخذٌ بَِيِدي 



  ".أَفْطََر الَْحاجُِم، وَالَْمْحُجوُم:"فَقَالَ، َرُجال َيحَْتجُِم ِفي رََمَضانَ 
  َباٌب

بِي َعاِصمٍ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا قََزَعةُ بن ُسَوْيٍد، َعْن أَ - ٦٩٨٧
َمْن قَْرَض بَْيَت ِشْعرٍ بَْعَد الِْعَشاِء، لَْم َيقَْبلِ اللَُّه لَُه ِتلْكَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالَ

  ".اللَّْيلَةَ َصالةً
بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم  - ٦٩٨٨

غَسَّلَ  َمْن:"قَالَ، َسلََّم َعيَّاشٍ، َعْن رَاِشِد بن َداُوَد، َعْن أَبِي اَألْشَعِث، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
بِكُلِّ ُخطَْوٍة َخطَاَها َعَملَ  َواغَْتَسلَ َيْوَم الُْجُمَعِة، َوغََدا َواْبَتكََر، ثُمَّ جَلََس قَرِيًبا ِمَن اِإلَمامِ، فَاْسَتَمَع وَأَْنَصَت، كَانَ لَُه

  ".صَِياَمَها َوِقَياَمهَا، َسَنٍة 
َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ : ، َوُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب بن َحذْلَمٍ الدَِّمشِْقيُّ، قَاالَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ - ٦٩٨٩

َعانِيِّ، َعْن َشدَّاِد بن الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َيزِيَد الرَّحْبِيُّ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث الصَّْن
َيا َشدَّاُد بن أَْوسٍ، إِذَا رَأَْيَت النَّاَس قَِد اكْتََنُزوا الذََّهَب :"قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَأَْوسٍ

َميةَ َعلَى الرُّْشِد، وَأَسْأَلَُك ُموجَِباتِ َوالَْعزِ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الثَّبَاَت ِفي اَألْمرِ : َوالِْفضَّةَ، فَاكْنِْز َهُؤالِء الْكَِلَماِت
  َوُحسَْن، َوَعَزاِئَم َمْغِفرَِتَك، وَأَْسأَلَُك ُشكَْر نِْعمَِتَك ، َرْحمَِتَك 

َما َتْعلَُم، وَأَْسَتْغفُِرَك ِلمَا  َوِلسَاًنا َصاِدقًا، وَأَسْأَلَُك ِمْن َخْيرِ َما َتْعلَُم، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ، ِعَباَدِتَك، َوأَْسأَلَُك قَلًْبا َسِليًما 
  ".َتْعلَُم، إِنََّك أَْنَت َعالُم الُْغيُوبِ

 بن َنْجَدةَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ - ٦٩٩٠
َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن : أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن خَارَِجةَ، قَالُواالَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا 

ِقَي َشدَّاَد بن أَْوسٍ فَلَ، رَاِشِد بن َداُوَد الصَّْنعَانِيِّ، َعْن أَبِي اَألشَْعِث، أَنَُّه رَاَح إِلَى َمْسجِِد دَِمْشَق، َوَهجََّر بِالرَّوَاحِ 
ُنرِيُد َهُهَنا إِلَى أَخٍ لََنا َمرِيضٍ َنُعودُُه، : َيْرحَُمكَُما اللَُّه؟ قَاال، أَْيَن ُترِيَداِن : وَالصَُّنابِِحيُّ َمَعُه، قُلُْت، اَألْنصَارِيَّ 

أَْبِشرْ : أَْصَبْحُت بنْعَمٍة َوفَْضلٍ، فَقَالَ لَُه َشدَّاٌد: ْحَت؟ قَالَكَْيَف أَصَْب: فَاْنطَلَقُْت َمَعُهَما َحتَّى َدَخال َعلَى ذَِلَك، فَقَاال لَُه
: إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، َيقُولُ:"َوَحطِّ الَْخطَاَيا، إِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ، بِكَفَّارَاِت السَّيِّئَاِت 

 ِمَن الَْخطَايَا، َوَيقُولُ ُت عَْبًدا ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمًنا، فََحِمدَنِي َعلَى َما اْبَتلَْيُتُه، فَإِنَُّه ِمْن َمْضَجِعِه كََيْومِ وَلََدْتهُ أُمُُّهإِذَا اْبَتلَْي
  .، َوُهَو َصحِيٌح"ُتْجُرونَ لَُه قَْبلَ ذَِلَك َواْبَتلَْيتُُه، فَأَْجرُوا لَُه َما كُْنُتْم، أََنا قَيَّْدُت َعْبِدَي َهذَا : الرَّبُّ َعزَّ َوَجلُّ

  وَّارٍ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي الْحَارِِث، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ بن َس - ٦٩٩١

قَالَ َرسُولُ : بِي ِقالبَةَ، َعْن أَبِي اَألشَْعِث، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالََحدَّثََنا خَارَِجةُ بن ُمْصَعبٍ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَ
  ".إِذَا اْنقَطَعَ ِشْسعُ أََحِدكُْم، فَال َيْمشِ ِفي نَْعلٍ وَاِحدٍَة:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  أَْوسٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ اَألْشَعرِيُّ َعْن َشدَّاِد بن
َعَم، َعْن ُعَباَدةَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيعَةَ، َعنِ اْبنِ أَْن - ٦٩٩٢

بن الَْجرَّاحِ، َوُعَباَدةُ بن الصَّاِمِت، َوَشدَّاُد بن  بن َنِسيٍّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن َجَبلٍ، َوأَُبو ُعبَْيَدةَ
الْمَْرأَةُ إِذَا قََتلَْت َعْمًدا، ال ُتقَْتلُ َحتَّى َتَضَع َما ِفي بَطْنَِها إِنْ كَاَنتْ :"أَْوسٍ، أن َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".ا، َوإِنْ َزَنتْ لَْم ُتْرَجْم حَتَّى َتَضَع َما ِفي َبطْنِهَا، َوحَتَّى ُتكَفِّلَ وَلََدَهاَحاِمال، َوحَتَّى ُتكَفِّلَ وَلََدَه



  َما أَسَْنَد َشدَّاٌد
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ اَألْشَعرِيُّ َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ

وَسى، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُم - ٦٩٩٣
َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن بَْهَراَم، َعْن َشْهرِ بن : ح، َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، قَالُوا

َمنْ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالََحْوَشبٍ، َعْن َعْبِد الرَّ
  ".َصلَّى يَُراِئي فَقَْد أَْشَرَك، َوَمْن َصاَم ُيرَاِئي فَقَْد أَشَْرَك، َوَمْن َتَصدََّق ُيرَاِئي فَقَْد أَْشَرَك

٦٩٩٤ -  

طََّياِلِسيُّ، َوَحدَّثََنا أَُبو ا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الَحدَّثََن
بن بَْهَراَم، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن َعْبدِ  َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد: ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، قَالُوا

لَُيْحَملَنَّ ِشرَاُر َهِذِه اُألمَّةِ :"الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن َشدَّادِ بن أَْوسٍ، َحدَّثَُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".هِْم ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ َحذَْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَِّةَعلَى َسَننِ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِل

كْرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد السَّالمِ الَْبْيُروِتيُّ َمكْحُولٌ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َعْمرِو بن َب - ٦٩٩٥
رِ بن يَزِيَد، َوغَاِلبِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َمكْحُولٍ، َعنِ اْبنِ غَْنمٍ، َعْن َسِمْعتُ أَبِي ُيَحدِّثُ، َعْن ثَْو: السَّكَْسِكيُّ، قَالَ

الْكَيُِّس َمْن َدانَ نَفَْسُه، َوَعِملَ ِلَما بَْعَد الْمَْوِت، وَالَْعاجُِز َمْن :"َشدَّاِد بن أَْوسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".فَْسُه َهَواَها، َوَتمَنَّى َعلَى اللَِّهأَْتَبعَ َن

  ُجَبْيُر بن نُفَْيرٍ َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ
يَمةَ َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َوِث - ٦٩٩٦

، حَاُق بن إِبَْراِهيمَ بن زِبْرِيقٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن سَاِلمٍ، َعنِ الزَُّبْيِديِّالِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِْس
َيا َرسُولَ اللَِّه، كَْيَف : قُلُْت: َحدَّثََنا َشدَّاُد بن أَْوسٍ، قَالَ: َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَّ ُجَبْيرَ بن ُنفَْيرٍ، قَالَ

  أُسْرَِي بَِك لَْيلَةَ

ٍة َبْيَضاَء َصلَّْيُت َألْصَحابِي َصالةَ الَْعَتَمِة بَِمكَّةَ ُمْعِتًما، فَأََتانِي جِْبرِيلُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بِدَابَّ:"أُسْرَِي بَِك؟ قَالَ
فَدَاَرَها بِأُذُنَِها، ثُمَّ َحَملَنِي َعلَْيَها، فَاْنطَلَقَْت َتْهوِي بنا، ، ارْكَْب، فَاسَْتْصَعَب َعلَيَّ : لََوُدونَ الْبَْغلِ، فَقَا، فَْوَق الِْحَمارِ 

ْيُت، ثُمَّ َصلِّ، فََصلَّ: انْزِلْ، فََنزَلُْت، ثُمَّ قَالَ: َيقَُع َحاِفُرَها َحْيثُ أَْدَرَك طَْرفَُها، حَتَّى َبلَْغَنا أَْرًضا ذَاَت َنْخلٍ، فَقَالَ
َيقَعُ ، َصلَّْيتَ بَِيثْرَِب، َصلَّْيَت بِِطيبَةَ، ثُمَّ اْنطَلَقَْت َتْهوِي بنا : اللَُّه أَْعلَُم، قَالَ: أََتْدرِي أَْيَن َصلَّْيَت؟ قُلُْت: َرِكْبَنا، فَقَالَ

ثُمَّ َركِْبَنا، ، َصلِّ، فََصلَّْيُت : اْنزِلْ، فََنَزلُْت، ثُمَّ قَالَ: َحتَّى َبلَغَْنا أَْرًضا َبْيَضاَء، فَقَالَ، َحاِفُرَها حَْيثُ أَْدَرَك طَْرفَُها 
، َصلَّْيَت بَِمْدَيَن، َصلَّْيَت عِْنَد َشَجَرِة ُموَسى، ثُمَّ اْنطَلَقَتْ َتْهوِي بنا : اللَُّه أَْعلَُم، قَالَ: َتْدرِي أَْيَن َصلَّْيَت؟ قُلُْت: فَقَالَ

َصلِّ، فََصلَّْيُت، : اْنزِلْ، فََنَزلُْت، ثُمَّ قَالَ: أَْدَرَك طَْرفَُها، ثُمَّ َبلَْغَنا أَْرًضا َبَدْت لََنا قُُصوُرهَا، فَقَالََيقَُع َحاِفُرَها َحْيثُ 
يَسى َعلَْيِه السَّالُم، َصلَّْيتَ بَِبْيتِ لَْحمٍ حَْيثُ َوِلَد ِع: اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: أََتْدرِي أَْينَ َصلَّْيَت؟ قُلُْت: فَقَالَ

َمْسجِِد، فََرَبطَ دَابََّتُه، َوَدَخلَْنا الَْمسِيُح اْبُن َمرَْيَم، ثُمَّ اْنطَلََق بِي َحتَّى َدَخلَْنا الَْمِديَنةَ ِمْن َبابَِها الَْيَمانِيِّ، فَأََتى ِقْبلَةَ الْ
َن الَْمْسجِِد َحْيثُ َشاَء اللَُّه، َوأََخذَنِي ِمَن الْعَطَشِ أََشدَّ َما أََخذَنِي، الَْمْسجَِد ِمْن َبابٍ ِفيِه َتِميلُ الشَّْمُس، فََصلَّْيُت ِم

  فَأُِتيُت بِإَِناَءْينِ ِفي



أََخذُْت اللََّبَن، َعزَّ َوَجلَّ، فَأََحِدِهَما لََبٌن، َوِفي اآلَخرِ َعَسلٌ، أُْرِسلَ إِلَيَّ بِهَِما َجِميًعا، فََعَدلُْت َبْيَنُهَما، ثُمَّ َهَدانَِي اللَُّه 
ثُمَّ ، أََخذَ َصاحُِبَك الِْفطَْرةَ، إِنَُّه لَُيْهَدى : فََشرِْبُت َحتَّى قََرْعُت بِِه َجبِينِي، َوَبْيَن َيَديَّ شَْيٌخ مُتَِّكئٌ َعلَى َمثَْراٍة لَُه، فَقَالَ

كَْيفَ ، َيا َرسُولَ اللَِّه : ، فَقُلَْنا"ذَا َجَهنَّمُ َتْنكَِشُف َعْن ِمثْلِ الزََّرابِيِّاْنطَلََق بِي َحتَّى أََتيَْنا الَْواِدَي الَِّذي ِفي الَْمِدينَِة، فَإِ
 ،قَْد أَْخلَْوا َبعًِريا لَُهْم ، ِمثْلَ الَْحمَِّة السَِّخَنِة، ثُمَّ اْنَصَرفَ بِي، فََمَرْرَنا بِِعريٍ ِلقُرَْيشٍ بَِمكَاِن كَذَا وَكَذَا :"َوَجْدَتَها؟ فَقَالَ

َهذَا َصْوُت ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ أََتْيُت أَْصحَابَِي قَْبلَ : قَْد َجَمَعُهْم فُالنٌ، فََسلَّْمُت َعلَْيهِْم، فَقَالَ َبْعُضُهْم
لَ اللَِّه، أَْيَن كُْنَت اللَّْيلَةَ؟ فَقَِد الَْتَمْسُتَك ِفي َيا َرسُو: الصُّْبحِ بَِمكَّةَ، فَأََتانِي أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فَقَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَُّه َمسَِريةُ َشهْرٍ، فَِصفُْه ِلي، : أََعِلْمَت أَنِّي أََتْيُت َمْسجِدَ َبْيِت الَْمقِْدسِ اللَّْيلَةَ، فَقَالَ: َمكَانَِك؟ فَقَالَ
أَْشَهدُ : ال َيسْأَلُونِي َعْن َشْيٍء إِال أَنَْبأْتُُهْم َعْنُه، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، ْنظُرُ إِلَْيِه كَأَنِّي أَ، فَفُِتَح ِلي َمرْآُه 

إِنَّ ِمْن آَيِة : مَقِْدسِ اللَّْيلَةَ، فَقَالَاْنظُرُوا إِلَى اْبنِ أَبِي كَْبَشةَ، َيْزُعُم أَنَُّه أََتى بَْيَت الْ: أَنََّك َرسُولُ اللَِّه، َوقَالَ الُْمْشرِكُونَ
  ،َما أَقُولُ لَكُْم أَنِّي مََرْرُت بِِعريٍ لَكُْم بَِمكَاِن كَذَا َوكَذَا، يَقُْدمُُهْم َجَملٌ آَدُم َعلَْيِه ِمْسٌح أَْسَوُد

حَتَّى أَقَْبلَ ، َيْنظُُرونَ َحتَّى كَانَ قَرِيٌب ِمْن نِْصِف النَّهَارِ  ، فَلَمَّا كَانَ ذَِلَك الَْيْوُم أَْشَرَف الْقَْوُم،"َوغََراَرَتاِن َسوَْداَواِن
  .الْقَْوُم َيقْدُُمُهْم ذَِلَك الَْجَملُ الَِّذي َوَصفَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َضْمَرةُ بن حَبِيبٍ َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ
َحدَّثََنا سَِعيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا اْبُن : َعْبِد الْعَزِيزِ، وَُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ املكي، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن  - ٦٩٩٧

لَُّه َعلَْيِه قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ال: الُْمبَاَرِك، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي َمرَْيَم َعْن َضْمَرةَ بن َحبِيبٍ، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالَ
  ".ى اللَِّهالْكَيُِّس َمْن َدانَ َنفَْسُه، َوَعِملَ ِلَما َبْعَد الَْمْوِت، َوالْعَاجُِز َمْن أَْتَبَع َنفَْسُه هََواَها، َوَتمَنَّى َعلَ:"َوَسلََّم

  ُعَباَدةُ بن َنِسيٍّ َعْن َشدَّاٍد
َنا َيزِيُد بن َمْوَهبٍ الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي الْحَارِثُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثَ - ٦٩٩٨

َحِديثَانِ : َدَخلُْت َعلَى َشدَّاِد بن أَْوسٍ َوُهَو َيْبِكي، فَقَالَ: َنْبَهانَ، َعْن َعْبِد الْوَاِحِد بن َزْيٍد، َعْن ُعَباَدةَ بن َنِسيٍّ، قَالَ
َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َوَما ُهَما؟ قَالَ: قُلُْت: َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َسِمْعُتُهَما ِمْن

أَْمَرانِ أََتَخوَّفُُهَما :"هَِك؟ قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، َما َهذَا الَِّذي أََرى ِفي َوْج: َوَسلََّم، فَرَأَْيُت ِفي َوْجهِهِ َشْيئًا َساَءنِي، قُلُْت
َوالشَّْهَوةُ الْخَِفيَّةُ، أَمَّا إِنَُّهْم ال َيعُْبُدونَ َشْمًسا َوال قََمًرا َوال َحجًَرا َوال وَثًَنا، وَلَِكنَُّهْم ، الشِّْرُك : َعلَى أُمَِّتي ِمْن َبْعِدي
  ،"ُيَراُءونَ بِأَْعمَاِلهِْم

ُيصْبُِح الَْعْبدُ َصاِئًما، فََتعْرُِض لَهُ :"َوَما الشَّْهَوةُ الَْخِفيَّةُ؟ قَالَ: ، قُلُْت"نََعْم:"لَِّه، أَشِْرٌك ذَاَك؟ قَالََيا َرسُولَ ال: فَقُلُْت
  ".َشْهَوةٌ ِمْن َشَهوَاِتِه فَُيَواِقُعَها َوَيَدُع َصْومَُه

َبصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زَْيٍد، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُموَسى بن يَزِيدَ السُّلَِميُّ الْ - ٦٩٩٩
: َما يُْبِكيكَ َيا أََبا َعْبَد الرَّْحَمنِ؟ قَالَ: َدَخلُْت َعلَى َشدَّاِد بن أَْوسٍ َوُهَو َيْبِكي، فَقُلُْت: َحدَّثََنا ُعَباَدةُ بن ُنَسيٍّ، قَالَ

، الشِّْرَك بِاللَِّه : إِنَّ ِمْن أَخَْوِف َما أَخَاُف َعلَى أُمَِّتي:"ُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيذْكُُرُهِلَحدِيٍث َسِمْعُت
ْوٌم ال َيْعُبُدونَ َحَجًرا َوال َوثًَنا، وَلَِكْن َوالشَّْهَوةَ الْخَِفيَّةَ، ُيصْبُِح الرَُّجلُ صَاِئًما فََيَرى الشَّْيَء َيْشَتهِيِه فَُيَواِقُعُه، وَالشِّْرُك قَ

  ".َيْعَملُونَ َعَمال ُيَراُءونَ
  أَُبو أَْسَماَء الرَّحْبِيُّ َعْن َشدَّاٍد

َنا أَْشَعثُ بن َعْبدِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َحدَّثَ - ٧٠٠٠



قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الرَّْحَمنِ الَْجرِْميُّ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي أَْسَماَء، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالَ
اِت وَاَألْرَض بِأَلْفَْي َعامٍ، وَأَنَْزلَ ِفيِه آَيَتْينِ خََتَم بِهَِما سُوَرةَ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ كََتَب ِكتَاًبا قَْبلَ أَنْ َيْخلَُق السََّماَو:"َوَسلََّم

  ".الَْبقََرِة، ال يُقَْرآِن ِفي دَارٍ ثَالثَ لََيالٍ، فََيقَْرَبَها َشْيطَانٌ
  ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ،َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ - ٧٠٠١

أَفْطَرَ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن أَبِي اَألْشَعِث، َعْن أَبِي أَْسَماَء، َعْن َشدَّادِ بن أَْوسٍ، قَالَ
  ".الَْحاجُِم، وَالَْمْحُجوُم

ي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ بن ِحسَابٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِض - ٧٠٠٢
ِه َوَسلََّم َبْيَنَما أََنا أَْمِشي َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: ِقالَبةَ، ال أَْعلَُمُه إِال َعْن أَبِي اَألشَْعِث، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالَ

إِذْ أََتى َعلَى ، ْن َرَمَضانَ ِفي َبْعضِ طُُرقِ الَْمدِيَنِة، َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم آِخذٌ بَِيِدي ِلثََماِن َعْشَرةَ َخلَْت ِم
  ".أَفْطََر الَْحاجُِم، وَالَْمْحُجوُم:"فَقَالَ، َرُجلٍ َيحَْتجُِم 

ن سَْعدٍ أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن يُوُسَف، َحدَّثََنا الُْمثَنَّى بَحدَّثََنا  - ٧٠٠٣
ا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بَْيَنَم: أَُبو َعفَّانَ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث، َعْن أَبِي أَْسَماَء، َعْن َشدَّادِ بن أَْوسٍ، قَالَ

أَفْطََر الْحَاجُِم، :"إِذِ الْتَفََت فََرأَى َرُجال َيحَْتجُِم، فَقَالَ، َوَسلََّم آِخذٌ بَِيِدي ِلثََماِن َعْشَرةَ َخلَْت ِمْن َرَمَضانَ 
  ".َوالَْمْحُجوُم
ثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّ - ٧٠٠٤

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ، َعْن َداُودَ بن : أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُشَعْيبٍ النََّساِئيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمْنِذرِ، قَالُوا
  أَبِي ِهْنَد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َزْيٍد، َعْن أَبِي اَألْشَعِث، َعْن أَبِي أَْسَماَء، َعْن

جُِم، َمرَّ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ثََماِن َعشَْرةَ َخلَْونَ ِمْن َرَمَضانَ، فَأَْبَصَر َرُجال َيحَْت: َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالَ
  ".أَفْطَرَ الْحَاجُِم، َوالَْمْحُجوُم:"قَالَفَ

لُ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َحدَّثََنا عَاِصمٌ اَألْحَو - ٧٠٠٥
َماَء الرَّْحبِيِّ، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ِقالَبةَ، َعْن أَبِي اَألْشَعِث الصَّْنَعانِيِّ، َعْن أَبِي أَْس

فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى َعلَى َرُجلٍ َوُهَو َيحَْتجُِم، ِلثََماِن َعْشَرةَ َخلَْت ِمْن رََمَضانَ 
  ".أَفْطََر الْحَاجُِم، َوالَْمْحُجوُم:"َوَسلََّم
: يُّ، قَاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، َوقَْيُس بن حَفْصٍ الدَّارِِم - ٧٠٠٦

ْحَولُ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي اَألشَْعِث الصَّْنعَانِيِّ، َعْن أَبِي أَْسَماَء َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زِيَاٍد، َحدَّثََنا عَاِصمٌ اَأل
كُْنتُ أَْمِشي َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو آِخذٌ بَِيِدي َصبِيَحةَ ثََمانِ : الرَّحْبِيِّ، َعْن َشدَّادِ بن أَْوسٍ، قَالَ

  ".أَفْطََر الَْحاجُِم، َوالَْمْحُجوُم:"فَحَاَنْت ِمْنُه الِْتفَاَتةٌ، فََرأَى َرُجال َيحَْتجُِم، فَقَالََعْشَرةَ، 
ا َعْمُرو بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ بن ُمَحمٍَّد الَْعطَّاُر، َحدَّثََن - ٧٠٠٧
كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي أَْسَماَء، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالََعاِصمٍ
  اللَُّه



  ".أَفْطََر الَْحاجُِم، وَالَْمْحُجوُم:"فَأَْبَصَر َرُجال َيْحَتجُِم، فَقَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم ِلثََماِن َعْشَرةَ َمَضْت ِمْن َرَمَضانَ 
أَيُّوُب أَُبو الَْعالِء، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن سَِناٍن، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا  - ٧٠٠٨

كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلثََماِن َعْشَرةَ ِمْن : ْوسٍ، قَالََعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي أَْسَماَء، َعْن َشدَّاِد بن أَ
  ".أَفْطََر الْحَاجُِم، َوالَْمْحُجوُم:"َرَمَضانَ، فَأَْبَصرَ َرُجال َيحَْتجُِم، فَقَالَ

ن زِْبرِيقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا َجدِّي إِْبَراِهيُم بن الَْعالِء، َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء ب - ٧٠٠٩
دَّاِد بن أَْوسٍ َرِضَي اللَّهُ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا َراِشُد بن َداُوَد الصَّْنَعانِيُّ، َعْن أَبِي أَْسَماَء الرَّْحبِيِّ، َعْن َش

إِنَّهُ َسَيكُونُ َعلَْيكُْم أَِئمَّةٌ ُيِميُتونَ الصَّالةَ َعْن َمَواِقيِتَها، فََصلُّوا :"بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََتَعالَى َعْنُه، َعنِ النَّ
  ".الصَّالةَ ِلَوقِْتَها، َواْجَعلُوا َصالَتكُْم َمعَُهْم سُْبَحةً

  سٍأَُبو إِْدرِيَس الَْخْوالنِيُّ َعْن َشدَّاِد بن أَْو
، َعْن ُبْردِ بن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الُْمْؤِمنِ بن َعِليٍّ، أنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ - ٧٠١٠

: ِمنُْهْم، صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ِسَناٍن، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس أَْخَبرَنِي، غَْيُر وَاِحٍد ِمْن أَْصَحابِ َرسُولِ اللَِّه
ُرِفعَ الْقَلَُم ِفي الَْحدِّ َعنِ الصَِّغريِ حَتَّى َيكُْبَر، :"َشدَّاُد بن أَْوسٍ، َوثَْوَبانُ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  َوَعنِ

  ".َمْجُنوِن حَتَّى ُيِفيَق، َوَعنِ الَْمْعُتوِه الْهَاِلِكالنَّاِئمِ َحتَّى َيسَْتْيِقظَ، َوَعنِ الْ
  أَُبو ُعَبْيدِ اللَِّه ُمْسِلُم بن ِمْشكَمٍ َعْن َشدَّاٍد

ارٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، وَُمَحمَُّد بن أَبِي ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، قَاال - ٧٠١١
ُمْسِلمِ بن ِمْشكَمٍ أَنَُّه، َسِمعَ َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ، َعْن َحسَّانَ بن َعِطيَّةَ، َعْن أَبِي ُعَبْيِد اللَِّه 

إِذَا كََنَز النَّاسُ الدَّنَانَِري وَالدََّراِهَم، فَاكْنِزُوا :"قُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي: َشدَّاَد بن أَْوسٍ، َيقُولُ
َوُحْسنَ ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك الثََّباَت ِفي اَألْمرِ، َوالْعَزَِميةَ َعلَى الرُّْشِد، َوأَْسأَلَُك ُشكَْر نِْعَمِتَك : َهُؤالِء الْكَِلَماِت

  ".ْيرِ َما َتْعلَُم، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما َتعْلَُم، وَأَْسَتْغِفُركَ ِلَما َتْعلَُمِعَباَدِتَك، َوأَْسأَلَُك ِمْن َخ
  كَِثُري بن ُمرَّةَ الَْحْضَرِميُّ َعْن َشدَّاٍد

َسعِيُد بن ِسَناٍن، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن صَاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، َحدَّثََنا أَُبو مَْهِديٍّ - ٧٠١٢
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : الزَّاهِرِيَِّة، َعْن أَبِي َشجََرةَ كَِثريِ بن ُمرَّةَ، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالَ

َيْحكُُم ِفيَها َمِلٌك ، َها الَْبرُّ وَالْفَاجُِر، َوإِنَّ اآلِخَرةَ َوَعٌد َصاِدٌق أَيَُّها النَّاُس، إِنَّ الدُّْنَيا عََرٌض حَاِضرٌ َيأْكُلُ مِْن:"َيقُولُ
َوال َتكُوُنوا أَْبَناَء ُدْنَيا، فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ َيْتَبُعَها ، َوُيبِْطلُ الَْباِطلَ، أَيَُّها النَّاُس كُونُوا أَْبَناَء اآلِخَرِة ، قَاِدٌر، ُيِحقُّ بَِها الَْحقَّ 

  ".َولَُدَها
  أَبُو

  الُْمَصبِّحِ الُْمقَْراِئيُّ َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ
بن ُمَعاوَِيةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن ُسفَْيانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُمَحمٍَّد الَْوزَّانُ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ - ٧٠١٣

َجلَْسُت إِلَى نَفَرٍ ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ : ن أَبِي قَْيسٍ الشَّاِميُّ، َعْن أَبِي ُمَصبَّحٍ الِْحْمِصيِّ، قَالَالْفََزارِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب
، وَُهْم َيَتذَاكَُرونَ، ِفيهِْم َشدَّاُد بن أَْوسٍ، َوثَوَْبانُ َمْولَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َيا َرسُولَ : ، قَالُوا"إِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ كَذَا َوكَذَا ِمَن الَْخْيرِ، وَإِنَُّه لَُمَناِفٌق:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالُوا



  ".َيلَْعُن اَألِئمَّةَ، َوَيطَْعُن َعلَْيهِْم:"الَاللَِّه، َوكَْيَف َيكُونُ ُمَناِفقًا َوُهَو ُمْؤِمٌن بَِك؟ قَ
  َيْعلَى بن َشدَّاِد بن أَْوسٍ َعْن أَبِيِه

يَّةَ، َعْن َيْعلَى َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُعَماَرةَ بن غَزِ - ٧٠١٤
  ".كُنَّا َنُعدُّ الرَِّياَء َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالشِّْرِك اَألْصَغرِ:"ِد بن أَْوسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَبن َشدَّا
ْبِد الرَّْحَمنِ، ِمْن َولَِد َشدَّادِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُعفَْيرٍ، َحدَّثَنِي َشدَّاُد بن َع - ٧٠١٥

ُه، َوُهَو جَاِلٌس َوَعْمُرو بن بن أَْوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َيْعلَى بن َشدَّاٍد، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه َدَخلَ َعلَى ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْن
  َهلْ َتْدرَِياِن َما ُيجِْلُسنِي َبْيَنكَُما؟ إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ: قَالَالَْعاصِ َعلَى ِفرَاِشِه، فََجلَسَ َشدَّاٌد بَْيَنُهَما َو

، فَأَْحبَْبُت أَنْ "إِذَا رَأَْيُتُموُهَما َجِميًعا فَفَرِّقُوا بَْيَنُهَما، فَوَاللَِّه َما اْجَتَمَعا إِال َعلَى غَْدرٍَة:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  .رَِّق َبْيَنكُمَاأُفَ

َمنِ بن َشدَّادِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمِ بن وَاَرةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَّْح - ٧٠١٦
َعْن َشدَّادِ بن أَْوسٍ، أَنَُّه كَانَ ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى َسِمْعتُ أَبِي َيذْكُُر، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، : بن ُمَحمَِّد بن َشدَّاٍد، قَالَ

لَْيَس َعلَْيَك، إِنَّ الشَّاَم :"َضاقَْت بَِي الدُّنَْيا، فَقَالَ: قَالَ"َمالََك َيا َشدَّاُد؟:"فَقَالَ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو َيُجوُد بنفِْسِه 
  ".لْمَقِْدسِ، فََتكُونُ أَْنَت َووَلَُدَك أَِئمَّةً ِفيهِْم إِنْ َشاَء اللَُّهُيفَْتُح، َوُيفَْتُح بَْيُت ا

َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال - ٧٠١٧
إِنِّي : الٍَد الصَّنَْعانِيُّ، َحدَّثََنا رَاِشُد بن َداُوَد الصَّنَْعانِيُّ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن َشدَّادِ بن أَْوسٍ، َعْن أَبِيِه، قََعْبُد الَْمِلِك بن ُمَحمَّ

ال، : ، فَقَالُوا"يكُْم ِمْن غَْيرِكُْم؟اْنظُرُوا َهلْ ِف:"لََمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيِت َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِِه، فَقَالَ
، فََرفََع َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه "ال إِلََه إِال اللَُّه: اْرفَعُوا أَْيدَِيكُْم، َوقُولُوا:"، فَأَغْلََق الْبَاَب، ثُمَّ قَالَ"أََحِف الْبَاَب:"فَقَالَ

َوبَِها أُمِْرُت، َوَعلَْيَها ، َضُعوا أَْيدَِيكُْم وَأَْبِشُروا، فَقَْد غُِفَر لَكُْم، إِنِّي ُبِعثْتُ بَِها :"لََعلَْيِه َوَسلََّم، فََرفَْعَنا أَْيِدَينَا، ثُمَّ قَا
  ".أَْدُخلُ الَْجنَّةَ

٧٠١٨  

َعْن ِهاللِ بن َمْيُموٍن، َعْن َيْعلَى بن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوِيَةَ،  -
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َشدَّاٍد، َعْن أَبِيِه، أَْو غَْيرِِه ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َشكَّ ِهاللٌ، قَالَ

  ".ُهوا بِالَْيُهوِدَصلُّوا ِفي نَِعاِلكُْم، َوال َتَشبَّ:"َوَسلََّم
ِهاللِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن  - ٧٠١٩

َصلُّوا ِفي نِعَاِلكُْم، :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّ: َمْيُموٍن، َعْن َيْعلَى بن َشدَّادِ بن أَْوسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".َخاِلفُوا الَْيُهوَد

ُن لَهِيَعةَ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيحَْيى، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي اْب - ٧٠٢٠
َيْسَمُع ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه "كَانَ أَُبو ذَرٍّ: ِغَريِة، َعْن َيْعلَى بن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَُعَبْيِد اللَِّه بن الُْم

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعُد، فَُيْحفَظُ ِمْن َوَسلََّم األَْمَر ِفيِه الشِّدَّةُ، ثُمَّ َيْخُرُج إِلَى َبادَِيِتِه، ثُمَّ يَُرخُِّص ِفيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال
ُبو ذَرٍّ بِاَألْمرِ اَألوَّلِ الَِّذي َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ذَِلَك اَألْمرِ الرُّْخَصةُ، فَال َيْسَمُعَها أَُبو ذَرٍّ، فََيأُْخذُ أَ

  ".َسِمَع قَْبلَ ذَِلَك



  يعِ َعْن َشدَّادِ بن أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَمْحُموُد بن الرَّبِ
  دَّثَنَاَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفُرَاِت، َح - ٧٠٢١

بن أَبِي قَْيسٍ، َعْن غَْيالنَ بن َجاِمعٍ، َعْن ُحَمْيدٍ الشَّاِميِّ، َعْن َمْحُموِد بن َسْهلُ بن َعْبدَرْبِه السِّْنِديُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو 
إِذَا َجَمَع اللَُّه اَألوَِّلنيَ :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّبِيعِ، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

أََنا َخْيرُ َشرِيٍك، كُلُّ َعَملٍ كَانَ ُعِملَ ِلي ِفي دَارِ : رِيَن بِبَِقيعٍ وَاِحٍد، َيْنفُذُُهُم الَْبَصُر، وَُيْسِمُعُهُم الدَّاِعَي، قَالََواآلَخ
" إِال ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني: "َرأَ، ثُمَّ قَ"الدُّْنَيا كَانَ ِلي ِفيِه شَرِيٌك، فَأََنا أََدُعُه الَْيْوَم، َوال أَقَْبلُ الَْيْوَم إِال َخاِلًصا

  ].١١٠: الكهف" [فََمْن كَانَ َيْرُجو ِلقَاَء َربِِّه، فَلَْيْعَملْ َعَمال صَاِلًحا َوال ُيْشرِْك بِعَِباَدِة َربِِّه أََحدًا] "٤٠: الصافات[
  َمْحُموُد بن لَبِيٍد َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ

: بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َرْوُح بن َعْبدِ الُْمْؤِمنِ الُْمقْرُِئ، وَإِْبَراِهيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، قَاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ  - ٧٠٢٢
قَالَ : ْوسٍ، قَالَبن أََحدَّثََنا قََزَعةُ بن ُسوَْيٍد، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد اَألعَْرُج، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد، َعْن َشدَّاِد 

إِذَا َحَضرُْتْم َمْوَتاكُْم، فَأَغِْمُضوا الَْبَصَر، فَإِنَّ الَْبَصرَ َيْتَبعُ الرُّوَح، َوقُولُوا َخيًْرا، فَإِنَّهُ :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".ُيَؤمَُّن َعلَى َما قَالَ أَْهلُ الَْبْيِت

  َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ َمْحُموُد بن لَبِيٍد
اِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّ - ٧٠٢٣

  َيْحَيىَحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الُْجدِّيُّ، َحدَّثََنا قََزَعةُ بن ُسوَْيٍد، َعْن 

لَْيَس :"َسلََّم، قَالَبن ُجْرَجةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  ".بِالْكَاِذبِ َمْن قَالَ َخيًْرا أَْو َنَمى َخْيرًا

ن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، َحدَّثََنا قََزَعةُ بن ُسوَْيٍد، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد ب - ٧٠٢٤
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : الََيحَْيى بن جُْرَجةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَ

  ".فَُهَو شَهِيٌد، َمْن ظَلََم ِشبًْرا ِمَن اَألْرضِ طُوِّقَُه ِمْن َسْبعِ أََرِضَني، َوَمْن قُِتلَ ُدونَ َماِلِه :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَص
يُد بن ُمَحمَّدٍ الُْمَوقَّرِيُّ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا الَْوِل - ٧٠٢٥

إِنْ َتَدْع َورَثََتكَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الزُّْهرِيِّ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، قَالَ
النَّاَس، َولَْن ُتْنِفَق َنفَقَةً َتْبَتِغي بَِها َوْجهَ اللَِّه إِال أُجِْرَت بَِها، حَتَّى َما َتْجَعلُ أَغْنَِياَء، خَْيٌر ِمْن أَنْ َتَدعَُهْم َعالَةً يََتكَفَّفُونَ 

  ".ِفي ِفي اْمرَأَِتَك
  ُبَشْيرُ بن كَْعبٍ الَْعَدوِيُّ َعْن َشدَّاٍد

حَْوِضيُّ، َحدَّثََنا مَُرجَّى بن َرَجاٍء، َعْن ُحَسْينٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْ - ٧٠٢٦
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الُْمَعلِّمِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبرَْيَدةَ، َعْن َبِشريِ بن كَْعبٍ الَْعَدوِيِّ، َعْن َشدَّادِ بن أَْوسٍ، َعنِ النَّبِيِّ

  ال إِلََه إِال أَْنَت، َخلَقْتَنِي، اللَُّهمَّ أَْنَت رَبِّي : قُولََسيُِّد االْسِتْغفَارِ أَنْ َت:"قَالَ

يَّ، وَأَُبوُء بِذَنْبِي، َوأََنا َعْبُدَك، َوَعلَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعُت، أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما َصنَْعُت، وَأَُبوُء بنْعَمِتَك َعلَ
 الذُّنُوَب إِال أَْنَت، فَإِنْ قَالَ َبْعَدَما يُْمِسي، فََماَت ِمْن لَْيلَِتِه َدَخلَ الَْجنَّةَ، وَإِنْ قَالََها بَْعَد َما فَاغِْفْر ِلي، إِنَُّه ال َيْغِفُر

  ".ُيصْبُِح، فََماَت ِمْن َيْوِمِه َدَخلَ الَْجنَّةَ



ن ُزَرْيعٍ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبرَْيَدةَ، َعْن ُبَشْيرِ بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيزِيُد ب
  .كَْعبٍ، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بنْحوِِه

ةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن بَُرْيَدةَ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَب
  .ِمثْلَُه، ُبَشْيرِ بن كَْعبٍ، َعْن َشدَّادِ بن أَْوسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  الَْحْنظَِليُّ َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ
ا ُسفَْيانُ، َعْن دَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنَح - ٧٠٢٧

أَال أَُعلُِّمكُمْ : اِد بن أَْوسٍ، قَالََسِعيٍد الُْجرَْيرِيِّ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن َرُجلٍ ِمْن بين َحْنظَلَةَ، َعْن َشدَّ
اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الثَّبَاَت ِفي اَألْمرِ، وَالْعَزَِميةَ َعلَى الرُّْشِد، َوأَسْأَلُكَ ُشكْرَ :"َما كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا

َوِلسَاًنا َصاِدقًا، وَأَسْأَلَُك ِمْن َخْيرِ َما َتعْلَُم، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما ، ْسأَلَُك قَلًْبا َسِليًما َوُحْسَن ِعَبادَِتَك، وَأَ، نِْعَمِتَك 
  َتْعلَمُ،

  ".َوأَْسَتغِْفُرَك ِلَما َتْعلَُم
وَرةً ِمْن ِكَتابِ اللَِّه ِعْنَد َنْوِمِه، إِال َوكَّلَ اللَُّه بِِه َملَكًا َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلمٍ يَقَْرأُ ُس:"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

  ".ال َيقَْرُبهُ َشْيٌء، َحتَّى َيَهبَّ َمَتى َيَهبُّ
رِيُّ، َعْن أَبِي الَْعالِء، َعنِ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا الُْجرَْي - ٧٠٢٨ -

َمْن قََرأَ سُوَرةً ِمَن الْقُْرآِن ِحَني يَأُْخذُ :"الَْحْنظَِليِّ، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".بَُّمْضَجعَُه، ُوكِّلَ بِِه َملٌَك َيْحفَظُُه حَتَّى يََهبَّ َمَتى َيَه

ادَِتَك، أَْسأَلَُك الثَّبَاَت ِفي اَألْمرِ، وَأَْسأَلَُك َعزَِميةَ الرُّْشِد، َوأَسْأَلُكَ ُشكْرَ نِْعَمِتَك، َوأَسْأَلُكَ ُحْسَن ِعَب:"َوَسِمْعُتُه َيقُولُ
  ".بَِك ِمْن َشرِّ َما َتْعلَُم َوأَسْأَلَُك قَلًْبا َسِليًما وَِلَساًنا صَاِدقًا، َوأَْسَتْغِفُرَك ِلَما َتْعلَُم، َوأَُعوذُ

َعْن أَبِي الَْعالِء، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َوْهبُ بن َبِقيَّةَ، َحدَّثََنا خَاِلٌد، َعنِ الْجَُرْيرِيِّ، 
َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا . َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه الَْحْنظَِليِّ، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه

كَانَ : ْوسٍ، قَالَبِْشُر بن الُْمفَضَّلِ، َعْن َسِعيٍد الُْجرَْيرِيِّ، َعْن أَبِي الَْعالِء، َعْن َرُجلٍ ِمْن بين ُمجَاِشعٍ، َعْن َشدَّاِد بن أَ
اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك التَّثْبِيَت ِفي اَألْمرِ، َوأَسْأَلَُك عَزَِميةَ :"ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا أَنْ َنقُولَ ِفي َصالِتَناَرسُولُ اللَّ
  .فَذَكََر َنْحوَُه"الرُّْشِد

-  

الضَّرِيُر، َحدَّثََنا َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َحدَّثََنا َسعِيٌد الُْجَريْرِيُّ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر - ٧٠٢٩
لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَبِي الَْعالِء بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن َرُجلَْينِ قَْد َسمَّاُهَما، َعْن َشدَّادِ بن أَْوسٍ، أَنَّ نَبِيَّ ال

َوُحْسَن ، َوَعزَِميةَ الرُّْشِد، وَأَسْأَلَُك ُشكَْر نِْعمَِتَك ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك الثَّبَاَت ِفي اَألْمرِ :"، َيقُولُ ِفي َصالِتِهكَانَ
وذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما َتْعلَُم، وَأَْسَتْغفُِرَك ِلمَا َوِلسَاًنا َصاِدقًا، وَأَسْأَلَُك ِمْن َخْيرِ َما َتْعلَُم، َوأَُع، ِعَباَدِتَك، َوأَْسأَلَُك قَلًْبا َسِليًما 

  ".َتْعلَُم
ِليفَةُ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، ح َوَحدَّثََنا َخ - ٧٠٣٠

مَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َسِعيٍد الْجَُرْيرِيِّ، َعْن أَبِي الَْعالِء، َعْن َشدَّادِ بن أَْوسٍ، أَنّ َرُسولَ ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا َح
َوأَْسأَلَُك ُشكَْر  اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثََّباَت ِفي اَألْمرِ َوَعزَِميةَ الرُّْشِد،:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُ ِفي َصالتِِه



َوِلسَاًنا َصاِدقًا، وَأَسْأَلَُك ِمْن َخْيرِ َما َتعْلَُم، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما ، نِْعَمِتَك َوُحْسَن ِعَبادَِتَك، وَأَْسأَلَُك قَلًْبا َسِليًما 
  ".َتْعلَُم، وَأَْسَتْغِفُركَ ِلَما َتْعلَُم

  دَّاِد بن أَْوسٍالَْحَسُن بن أَبِي الَْحَسنِ َعْن َش
َحدَّثََنا ِعْمَرانُ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدٍ الرَّاِسبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَهلَُّب بن الَْعالِء، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َبَيانٍ الصَّفَّاُر، - ٧٠٣١

  الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، أَنّ

  ".الْفَقُْر أَْزَيُن َعلَى الُْمْؤِمنِ ِمَن الِْعذَارِ الَْحَسنِ َعلَى َخدِّ الْفََرسِ:"لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََرسُولَ ال
لصَّفَّاُر، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدٍ الرَّاِسبِيِّ، َحدَّثََنا ُمَهلَُّب بن الَْعالِء، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َبَيانٍ ا - ٧٠٣٢

إِنَّ أَوَّلَ َما َتفِْقُدونَ :"قَالَ الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
  ".ِمْن ِدينِكُمُ اَألمَاَنةُ

خَاِلدٍ الرَّاِسبِيِّ، َحدَّثََنا ُمَهلَُّب بن الَْعالِء، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َبَياٍن، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  - ٧٠٣٣
ُيْرفَُع ِمَن النَّاسِ أَوَّلُ َما :"َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".الُْخشُوُع
ا ُمِغَريةُ بن ُمسِْلمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُي، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى الَْمَدائِنِيُّ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ بن سَوَّارٍ، َحدَّثََن - ٧٠٣٤

أَفْطَرَ الَْحاجِمُ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالََمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ
  ".َوالَْمْحُجوُم

  الَْعالُء بن زِيَاٍد الَْعَدوِيُّ َعْن َشدَّاٍد
مٍ، َعْن إِْسحَاَق بن سَُوْيٍد، َعنِ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِمْردَاسٍ، َحدَّثََنا جَارَِيةُ بن َهرِ - ٧٠٣٥

: َما ِمْن َعْبٍد إِذَا أَْصَبَح َوإِذَا أَْمَسى، قَالَ:"الَْعالِء بن زِيَاٍد، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َوأََنا عَْبُدَك، َوَعلَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اللَُّهمَّ أَْنتَ رَبِّي ال إِلََه إِال أَْنَت، َخلَقَْتنِي

َت ِمْن َيْوِمِه َدَخلَ الَْجنَّةَ، َوإِنْ اْسَتطَْعُت، أَُبوُء بنْعَمِتَك َعلَيَّ، وَأَُبوُء بِذَنْبِي، فَاغِْفْر ذُنُوبِي، إِنَُّه ال َيغِْفُرَها غَْيُرَك، فَإِنْ َما
  ".ةََماَت ِمْن لَْيلَِتِه َدَخلَ الَْجنَّ

  َعْنَبَسةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ َعْن َشدَّاٍد
َموْلَى ُمزَْيَنةَ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، - ٧٠٣٦

قَالَ َشدَّاُد بن : ْن ُمَعاوَِيةَ بن َسِعيٍد، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، قَالََعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َداُودَ بن صَاِلحٍ، َع
ُهَو ُيرَاجُِع ُمَعاوَِيةَ َرِضيَ أَْوسٍ، َوُهَو اْبُن أَِخي َحسَّانَ بن ثَابٍِت األَْنصَارِيِّ، َوُهَو افْتََتَح إِيِلَيا ِلُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َو

أَوَّلُ اِإلمَاَرِة :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيذْكُرُ اِإلمَاَرةَ، فَقَالَ: َتعَالَى َعْنُه، فَذَكَرَ اِإلمَاَرةَ، فَقَالَاللَُّه 
، ثُمَّ "َهكَذَا َوَهكَذَا بَِيِدِه بِالْمَالِ: َرِحَم َوَعَدلَ، َوقَالََمالَمةٌ، َوثَانِيَها َنَداَمةٌ، َوثَاِلثَُها َعذَاٌب ِمَن اللَِّه َيْوَم الْقَِياَمِة، إِال َمْن 

  ".كَْيَف بِالَْعْدلِ َمَع ذَوِي الْقُرَْبى؟:"َسكََت َما َشاَء اللَُّه، ثُمَّ قَالَ
  ُعَمُر بن َربِيَعةَ َعْن َشدَّادِ بن أَْوسٍ

َنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن َيْحَيى الَْمَدنِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن كَِثريِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثَ - ٧٠٣٧
أَال أُْخبِرُكُْم بَِسيِّدِ :"زَْيٍد، َعْن ُعَمَر بن َربِيَعةَ، َعْن َشدَّادِ بن أَْوسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  اللَُّهمَّ ال إِلَهَ إِال أَْنَت، َخلَقَْتنِي َوأََنا َعْبُدكَ،:"َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: قَالُوا"فَارِ؟االْسِتْغ



ْر ِلي، ذُنُوبِي، فَاغِْفَوَعلَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعُت، أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما َصَنْعُت، أَُبوُء لَكَ بنْعَمِتَك، َوأَُبوُء لََك بِ
الَْجنَّةُ، َوال َيقُولَُها أََحٌد ِحنيَ إِنَُّه ال َيغِْفُر الذُّنُوَب إِال أَْنَت، ال َيقُولَُها أََحدٌ ِحَني ُيْمِسي، فََيُموُت ِمْن لَْيلَِتِه إِال َوَجَبْت لَهُ 

  ".ُيصْبُِح فََيأِْتيِه الْمَْوُت إِال َوَجَبْت لَهُ الَْجنَّةُ
  بن َسابٍِط َعْن َشدَّاٍدَعْبُد الرَّْحَمنِ 

َعْن َشدَّاٍد، أَنّ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ،  - ٧٠٣٨
  ".الَْمْحُجوُمأَفْطَرَ الْحَاجُِم َو:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  الُْمِغَريةُ بن سَِعيِد بن َنوْفَلٍ َعْن َشدَّاٍد

ثَنِي كَِثُري بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن ُحبَابٍ، َحدَّ - ٧٠٣٩
َريةُ بن َسِعيدِ بن َنْوفَلٍ، َعْن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ زَْيٍد الَْمدَنِيُّ، َحدَّثَنِي الُْمِغ

ْعِدَك َما اْسَتطَْعُت، اللَُّهمَّ أَْنتَ إِلَهِي، أَْنَت َخلَقْتَنِي، وَأََنا َعلَى َعْهِدَك َوَو: أَال أَُدلَُّك َعلَى َسيِِّد االْسِتْغفَارِ؟ أَنْ َتقُولَ:"لَُه
ُنوَب إِال أَْنَت، َما ِمْن َعْبٍد أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما َصَنْعُت، َوأَُبوُء لََك بنْعَمِتَك َعلَيَّ، َوأَُبوُء لََك بِذُُنوبِي، فَإِنَّهُ ال َيْغِفُر الذُّ

  ".إِنْ َشاَء اللَُّه، ِفي َمسَاِئِه قَْبلَ أَنْ ُيصْبَِح، إِال كَانَ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة  َيقُولَُها فَيَأِْتيِه قََدُرُه ِفي َيْوِمِه قَْبلَ أَنْ ُيْمِسَي، أَْو
  َمنِ اْسُمُه َشْيبَةُ

  َشْيَبةُ بن ُعثَْمانَ بن طَلَْحةَ بن َعْبِد الُْعزَّى بن

  ُعثَْمانَ بن ُعثَْمانَ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الدَّارِ بن قَُصيٍّ الُْحُجبِيُّ
  َيْوَم ُحَنْينٍ، َوكَانَ ِمَن الْمَُؤلَّفَِة: ُيكَنَّى أََبا ُعثَْمانَ، أَسْلََم َيْوَم الْفَْتحِ، َوُيقَالُ

نَ، َعْن بن ُسلَْيَما َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سَِعيٍد اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّحِيمِ - ٧٠٤٠
َيا أََبا ُعثَْمانَ، إِنَُّهْم َيْزُعُمونَ : قُلُْت ِلشَْيَبةَ بن ُعثَْمانَ: َعْبِد اللَِّه بن ُمْسِلمِ بن ُهْرمَُز، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الزَّجَّاجِ، قَالَ

َصلَّى َركَْعَتْينِ َبْيَن الَْعُموَدْينِ، "كَذَبُوا، لَقَْد: َصلِّ ِفيَها، فَقَالَأَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ الْكَْعَبةَ، فَلَْم ُي
  ".ثُمَّ أَلَْصَق بِهَِما َبطَْنُه َوظَهَْرُه

نُ بن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُبكَْيرٍ الَْحْضرَِميُّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبَدا - ٧٠٤١
َحدَّثََنا أَيُّوبُ بن َجابِرٍ، َعْن َصَدقَةَ بن َسعِيٍد، َعْن ُمْصَعبِ بن َشْيَبةَ، َعْن أَبِيِه، : الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن َسعِيٍد، قَاال

نٍ، وَاللَِّه َما أَْخَرجَنَِي اِإلْسالُم، َوال َمْعرِفَةٌ بِِه، وَلَكِنِّي خََرْجُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُحَنْي: قَالَ
َيا َشْيبَةُ، إِنَّهُ ال :"َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أََرى خَْيال َبلْقَاَء؟ قَالَ: أَنِفُْت أَنْ َتظَْهَر َهوَازِنُ َعلَى قَُرْيشٍ، فَقُلُْت َوأََنا َواِقٌف َمَعُه

، "اللَُّهمَّ اْهِد شَْيَبةَ:"، ثُمَّ ضََرَبَها الثَّانَِيةَ، ثُمَّ قَالَ"اللَُّهمَّ اْهِد َشْيبَةَ:"، فََضَربَ بَِيِدِه َعلَى َصْدرِي، ثُمَّ قَالَ"كَاِفٌرَيَراَها إِال 
  ، فََواللَِّه مَا"اللَُّهمَّ اْهِد َشْيبَةَ:"ثُمَّ َضَربََها الثَّاِلثَةَ، فَقَالَ

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ، فَالَْتقَى النَّاُس : َصْدرِي ِمَن الثَّاِلثَِة حَتَّى َما كَانَ أََحٌد ِمْن َخلْقِ اللَِّه أََحبَّ إِلَيَّ ِمْنُه، قَالَ َرفََع َيَدُه ِمْن
طَِّلبِ أََخذَ ُيَنفُِّر َدابَّتَُه، فَاْنَهَزَم الُْمْسِلُمونَ، َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َناقٍَة أَْو َبْغلٍَة، َوُعَمُر آِخذٌ بِِلَجامِِه، َوالَْعبَّاُس بن َعْبِد الُْم

أَْيَن الُْمَهاجُِرونَ األَوَّلُونَ؟ أَْيَن أَْصَحابُ ُسوَرةِ الْبَقََرِة؟ َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : فََناَدى الَْعبَّاُس بِصَْوٍت لَُه َجهِريٍ، فَقَالَ
، فََعطََف الُْمْسِلُمونَ فَاصْطَكُّوا بِالسُُّيوِف، فَقَالَ النَّبِيُّ "أََنا النَّبِيُّ ال كَِذْب، أََنا اْبُن َعْبِد الُْمطَِّلْب:"َوَسلََّم َيقُولُ قُدًُما

  .َوَهَزَم اللَُّه الُْمْشرِكَِني: ، قَالَ"اآلنَ َحِمَي الَْوطِيُس:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
يِّ، َعْن مَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، َعْن أَبِي َبكْرٍ الُْهذَِلَحدَّثََنا ُمَح - ٧٠٤٢



قََتلَُهَما َعِليٌّ، ، كَّْرُت أَبِي، َوَعمِّي لَمَّا غََزا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَُنْيَن، َتذَ: قَالَ َشْيَبةُ بن ُعثَْمانَ: ِعكْرَِمةَ، قَالَ
، َعلَْيِه ِدْرٌع َبْيَضاُء كَأَنََّها الِْفضَّةُ ، الَْيْوَم أُْدرُِك ثَأْرِي ِفي ُمحَمٍَّد، فَجِئُْتُه فَإِذَا الَْعبَّاُس ِمْن َيِمينِِه : َوَحْمَزةُ، فَقُلُْت

اْبُن َعمِِّه : لَْن َيْخذُلَُه، فَجِئُْت َعْن َيسَارِِه، فَإِذَا أََنا بِأَبِي ُسفَْيانَ بن الْحَارِِث، فَقُلُْتَعمُُّه : فَكََشَف َعْنَها الَْعَجاَج، فَقُلُْت
إِلَيَّ شَُواظٌ ِمْن  ُرِفَع، السَّْيِف َولَْن َيْخذُلَُه، فَجِئُْتُه ِمْن َخلِْفِه، فََدنَْوُت َوَدنَْوُت حَتَّى إِذَا لَمْ َيْبَق إِال أَنْ أُسَوَِّرُه سَْوَرةً بِ

  َنارٍ كَأَنَُّه

، "َتعَالَ َيا َشْيُب:"َم، قَالَالْبَْرُق، فَِخفُْت أَنْ يَْمَحَشنِي، فََنكَْصتُ الْقَهْقََرى، فَالَْتفََت إِلَيَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َدُه َعلَى َصْدرِي، فَاسَْتخَْرَج اللَُّه الشَّْيطَانَ ِمْن قَلْبِي، فََرفَْعُت إِلَْيهِ َبصَرِي، فََوَضَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي

َيا َعبَّاُس، اْصُرخْ :"، ثُمَّ قَالَ"َيا َشْيُب قَاِتلِ الْكُفَّاَر:"َوِمْن كَذَا، فَقَالَ ِلي، َوُهَو أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َسْمِعي َوِمْن َبَصرِي 
، فََما َشبَّْهُت َعطْفَةَ اَألْنصَارِ َعلَى َرسُولِ "جِرِيَن الَِّذيَن بَاَيُعوا َتْحَت الشََّجَرِة، وَبِاَألْنصَارِ الَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروابِالُْمهَا

صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَأَنَّهُ َحَرجَةٌ،  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال الْبَقََر َعلَى أَْوالِدهَا، حَتَّى نََزلَ َعلَى َرسُولِ اللَِّه
َيا :"ارِ، ثُمَّ قَالَفَلَرَِماُح األَْنَصارِ كَاَنْت ِعْنِديَ أَْخَوَف َعلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن رَِماحِ الْكُفَّ: قَالَ

فَأَفْقََه اللَُّه الَْبْغلَةَ كَالَمُه، فَأَخْفََضْت بِِه حَتَّى كَاَد بَطُْنَها يََمسُّ اَألْرَض، فََتَناَولَ َرسُولُ : قَالَ، "َعيَّاُش َناوِلْنِي ِمَن الْبَطَْحاِء
  ."َشاَهِت الُْوُجوُه، حم ال يُْنَصُرونَ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الَْحصَْباِء، فََنفََخ ِفي ُوُجوهِهِْم، َوقَالَ

، أَْخبََرنِي أَبُو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدٍ الرَّاِسبِيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد بن ِحسَابٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْرانَ - ٧٠٤٣
َعلَْيِه َوَسلََّم الْكَْعَبةَ، فََصلَّى َركَْعَتْينِ،  َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: بِْشرٍ، َعْن ُمَساِفعِ بن َشْيَبةَ، َعْن أَبِيِه َشْيَبةَ، قَالَ

  يَا:"فََرأَى ِفيَها َتَصاوِيَر، فَقَالَ

إِنْ شِئَْت طَلَْيُتَها َولَطَْخُتَها بَِزْعفََرانَ، : ، فَاْشَتدَّ ذَِلَك َعلَى َشْيبَةَ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ فَارَِس"َشْيَبةُ، اكِْفنِي َهِذِه
  .َعلَفَفَ

ا أَُبو َبكْرِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن أَيُّوبَ َصاِحُب الَْمغَازِي، َحدَّثََن - ٧٠٤٤
بنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َصلَّى : بن َعيَّاشٍ، َعْن ثَابٍِت الثَُّماِليِّ، َعْن ُمَحيَِّصةَ، َعْن َشْيَبةَ بن ُعثَْمانَ، قَالَ

إِْخالُص الَْعَملِ، َوالنُّْصُح َألِئمَِّة الُْمْسِلِمَني، َولُُزومُ : ثَالثٌ ال َيِغلُّ َعلَْيهِنَّ قَلُْب ُمْؤِمنٍ:"َمْسجِِد الَْخْيِف، فَقَالَ
  ".ائِهِْمَجَماَعِتهِْم، فَإِنَّ َدْعوََتُهْم ُتِحيطُ ِمْن َوَر

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن : َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ٧٠٤٥
ثَ مَِعي َرُجلٌ بَِدَراِهَم َهِديَّةً إِلَى الْبَْيِت، َبَع: ُمَحمٍَّد الُْمحَارِبِيُّ، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َواِصلٍ اَألْحَدبِ، َعْن َشِقيقٍ، قَالَ

ال، َولَْو كَاَنتْ ِلي لَْم آِتَك بَِها، : لََك َهِذِه؟ فَقُلُْت: فَقَالَ، فََدَخلُْت الَْبْيَت َوَشْيَبةُ جَاِلٌس َعلَى كُْرِسيٍّ، فََناَولُْتُه إِيَّاَها 
إِنْ أَخُْرْج حَتَّى أُقَسَِّم َما ِفي : ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َمجِْلَسَك الَِّذي أَْنَت ِفيِه، فَقَالَ أََما إِنْ قُلَْت ذَِلَك فَقَْد َجلََس: قَالَ

لَُّه َعلَْيِه َألنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ال:"َوِلَم ذَاَك؟ قُلُْت، َألفَْعلَنَّ : َما أَْنَت بِفَاِعلٍ، قَالَ: الْكَْعَبِة َبْيَن فُقََراِء الُْمْسِلِمَني، قُلُْت
  لَْم ُيَحرِّكَاهُ،َوَسلََّم قَْد رَأَى َمكَاَنُه َوأَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فَُهَما أَحَْوُج ِمْنَك إِلَى َهذَا الَْمالِ، فَ

  ".فَقَاَم كََما ُهَو فََخَرَج
ةُ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا قَبِيَص - ٧٠٤٦

، َعْن َواِصلٍ اَألْحَدبِ، َعْن الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ



َجلََس إِلَيَّ ُعَمرُ :"َجلَْسُت إِلَى َشْيَبةَ بن ُعثَْمانَ ِفي الَْمْسجِِد الَْحَرامِ، فَقَالَ ِلي: ِقيقِ بن َسلََمةَ، قَالَأَبِي َواِئلٍ َش
فَقُلُْت : ةَ، قَالَ َشْيَبةَُيْعنِي الْكَْعَب، لَقَْد َهَمْمُت أَنْ ال أَتُْرَك ِفيَها صَفَْراَء، َوال َبْيَضاَء إِال قَسَّْمُتَها : َمْجِلَسَك َهذَا، فَقَالَ

قَالَ ُعَمُر ، َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه : إِنَُّه كَانَ لَكَ َصاِحَباِن لَمْ َيفَْعال: لَُه
  ".اُهَما الَْمْرآِن أَقَْتِدي بِهَِم:"َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

ةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْزدَاَد التُّوزِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيُن، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَن - ٧٠٤٧
إِذَا انَْتَهى أََحدُكُْم إِلَى الَْمجِْلسِ، :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: ُزَرارَةَ، َعْن ُمْصَعبِ بن َشْيَبةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".فَلَْيجِْلْس، فَإِنْ ُوسَِّع لَُه فَلَْيْجِلْس، َوإِال فَلَْيْنظُْر إِلَى أَْوَسعِ َمكَاٍن َيَرى 
لُ ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َوأُمُّهُ َشْيَبةُ بن ُعْتَبةَ بن َربِيَعةَ بن َعْبِد شَْمسِ بن َعْبِد َمَناٍف، أَُبو هَاِشمٍ خَا

أَْعَوَر،  ُخنَاُس بنُت مَاِلكِ بن الِْمْضَربِ ُحجَْيرِ بن َعْبِد َمِعيصِ بن َعاِمرِ بن لَُؤيِّ بن غَاِلبِ بن ِفْهرِ بن َماِلٍك، َوكَانَ
  فُِقئَْت َعْيُنُه

  .ي َزَمنِ ُمَعاوَِيةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَيْوَم الُْيْرمُوِك، َوُتوُفَِّي ِف
ي خَاِلُد بن َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبِ بن شَاُبوَر، َحدَّثَنِ - ٧٠٤٨ -

َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، : ، َوُموَسى بن سَْهلٍ أَُبو ِعْمرَانَ الَْجوْنِيُّ، قَاالِدْهقَانَ، ح، َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ
ْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنَُّه أَقَْبلَ َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن ِدْهقَانَ، أَْخَبرَنِي خَاِلدٌ سََبالنُ، َعْن كَُهْيلِ بن َحْرَملَةَ، َع

اْخَتلَفَْنا ِفيَها كََما اْخَتلَفُْتْم، وََنْحُن بِِفَناِء بَْيِت : تَّى َنَزلَ َعلَى أَبِي كُلْثُومٍ الدَّْوِسيِّ، فََتذَاكَرُوا الصَّالةَ الُْوسْطَى، فَقَالََح
أََنا أَْعلَمُ : ن ُعْتَبةَ بن رَبِيَعةَ بن َعْبِد َشْمسٍ، فَقَالََرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوِفيَنا الرَُّجلُ الصَّاِلُح أَُبو َهاِشمِ ب

َخَرَج إِلَيَْنا، فَأَْخبََرَنا  فَأََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَانَ جَرِيئًا َعلَْيِه، فَاسَْتأْذَنَ، فََدَخلَ إِلَْيِه، ثُمَّ"لَكُْم ذَِلَك،
  ".لَْعصْرِأَنََّها َصالةُ ا
َشِقيقٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن  - ٧٠٤٩

َعلَْيِه ُمَعاوَِيةُ َيعُوُدُه، فََبكَى، فَقَالَ لَُه ُمَعاوَِيةُ َنزَلُْت َعلَى أَبِي َهاِشمِ بن ُعْتَبةَ َوُهَو طَِعٌني، فََدَخلَ : َسُمَرةُ بن سَْهمٍ، قَالَ
َصفُْوَها، َما ُيْبِكيَك : َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه فَقَالَ َعلَى كُلّ ال، وَلَِكنَّ . أََوَجٌع َيْشَمِئزَُّك، أَْم َعلَى الدُّْنَيا؟ فَقَْد ذََهبَ 

  ِه َوَسلََّم َعهَِد إِلَيََّرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي

لََعلََّك ُتْدرِكُ أَْموَاال ُتقَسَُّم َبْيَن أَقَْوامٍ، َوإِنََّما :"َعْهًدا، فََودِْدُت أَنِّي اتََّبْعُتُه، إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َجْدُت، فََجَمْعُت، فََو"َيكْفِيَك ِمْن َجْمعِ الْمَالِ َخاِدٌم َوَمْركٌَب

َنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٧٠٥٠
ُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، وَاَألْعَمُش، َعْن َمْنُصورٍ، ح َوَحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَ

َيا خَالُ َما يُْبِكيَك، : َدَخلَ ُمَعاوَِيةُ َعلَى خَاِلِه أَبِي َهاِشمِ بن ُعْتَبةَ بن رَبِيَعةَ َوُهَو َمرِيضٌ َيْبِكي، فَقَالَ: أَبِي َواِئلٍ، قَالَ
كُلٌّ ال، َولَِكنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعهَِد إِلَيَّ َعْهًدا، لَْم : ْرٌص َعلَى الدُّنَْيا؟ قَالَأََوَجٌع َيْشَمئِزَُّك؟ أَْم ِح

اِدٌم َوَمْركٌَب ِفي َسبِيلِ َيا أََبا َهاِشمٍ، سََتَرى أَمَْواال يُْؤَتاَها أَقَْواٌم، َوإِنََّما َيكْفِيَك ِمْن َجِميعِ الدُّْنَيا َخ:"آُخذْ بِِه، فَقَالَ
  .، فَأََرانَِي الَْيْوَم قَْد َجَمْعُت"اللَِّه

ُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ الْقَطَّانِيُّ الَْهْمدَانِيُّ، َحدَّثََنا هَاِشُم بن الْوَِليِد الَْهرَوِيُّ، َحدَّثََنا أَ - ٧٠٥١
ال، : َمالَكَ أَجََزٌع، َوِحْرٌص َعلَى الدُّنَْيا؟ قَالَ: َدَخلَ ُمَعاوَِيةُ َعلَى َخالِِه، فَلَمَّا َرآُه قَالَ: ي وَاِئلٍ، قَالََعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِ



أَْموَاال، وَإِنََّما َيكِْفي َعَسى أَنْ ُتْدرِكُوا أَقَْواًما ُيؤِْثُرونَ :"َولَكِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  أََحَدكُْم ِمَن الدُّنَْيا دَاٌر َوَمْركٌَب ِفي سَبِيلِ

  ".اللَِّه
ةَ اُألرُْدنِّيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهاُرونَ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن َسلََم - ٧٠٥٢
َما َبالُ : ، فَقُلُْتا يَزِيدُ بن َحسَّانَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ أََبا هَاِشمِ بن ُعْتَبةَ بن َربِيَعةَ كَانَ لَُه شَارِبٌ َيْعِقُدهُ َخلَْف قَفَاُهَحدَّثََن

إِنِّي كُْنُت أََخذُْت شَارِبِي، : ؟ فَقَالََشارِبَِك َوقَْد َجاَء َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي إِْحفَاِء الشَّارِبِ َما َجاَء
فَال َتأُْخذْهُ :"السَّاَعةَ، قَالَ: قُلُْت"َمَتى أََخذَْت شَارَِبَك؟:"فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََمرَّ َيَدُه َعلَيَّ، فَقَالَ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبلَ أَنْ أَلْقَاُه، فَلَْن أَجُزَُّه َحتَّى أَلْقَاُه ، فَُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه"َحتَّى َتلْقَانِي
  َشْيَبةُ بن أَبِي كَِثريٍ اَألْشجَِعيُّ

ثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّارُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، َحدَّ - ٧٠٥٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : الَْواِقِديُّ، َحدَّثَنِي َسلََمةُ بن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر بن َشْيَبةَ بن أَبِي كَِثريٍ اَألْشجَِعيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".هُ الَْحسََناُتَخَدُر الَْوْجِه ِمَن النَّبِيِذ َتتََناثَُر ِمْن:"َعلَْيِه َوَسلََّم
 بن َمْخلَدٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُمَحمٍَّد الَْورَّاُق الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد - ٧٠٥٤

كُْنُت أَُداِعبُ : ْيَبةَ بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثَنِي ُعَمُر بن َش: الْقَطََوانِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعَمْيرٍ الَْمدَنِيُّ، قَالَ
  اْمرَأَِتي فَأَثَْرى ِفي َيِدي، فََماَتْت، َوذَِلَك ِفي غَْزَوِة َرسُولِ اللَِّه

  ".ال َترِثَْها:"أً، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتُبوكًا، فَأََتْيُتُه فَأَْخبَْرُتُه َعنِ اْمرَأَِتي الَِّتي أََصْبتَُها َخطَ
  َمنِ اْسُمُه ُشَرحْبِيلُ
  ُشَرْحبِيلُ اْبُن َحَسنَةَ

إِنََّها ِمْن َحاِدَر، َوُيكَنَّى أََبا َعْبِد اللَِّه بن الْغَْوِث بن ُمرٍّ أَِخي َتمِيمِ بن ُمرٍّ ِممَّْن : َواْسُم أَبِيهِ ُشفَْعةَ، َوَحَسَنةُ أُمُُّه، َوُيقَالُ
  لَى أَْرضِ الَْحَبَشةِ َنَزلَ الشَّاَم َوُهَو معلُق بين َنجِيحٍَهاَجرُوا إِ
ُشَرْحبِيلُ بن َحَسنَةَ، َوُهَو :"َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ - ٧٠٥٥

  ".طَاعِ بن َعْمرٍو، َوُهَو َرُجلٌ ِمَن الْغَْوِثُشَرْحبِيلُ بن َحَسَنةَ بن َعْبدِ اللَِّه بن الُْم
 ُشَرْحبِيلُ بن َعْبِد اللَِّه بن الُْمطَاعِ بن َعْبِد اللَِّه بن الِْغطْرِيِف بن َعْبِد الُْعزَّى بن جَثَّاَمةَ بن َماِلكِ بن:"َوقَالَ اْبُن الْكَلْبِيِّ

إِنَُّه ِمْن ِكْنَدةَ : بن ِمْنَشرِ بن الْغَْوِث بن ُمرٍّ، أَِخي َتمِيمِ بن ُمرٍّ، َوُيقَالَُبالِدَم بن َماِلِك بن دُْهمِ بن َسْعِد بن َيْشكَُر 
  ".ِكْنَدةَ

َحدَّثََنا : فُْسُتقَةُ، قَاال، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َوُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ  - ٧٠٥٦ -
َهاَجَر إِلَى أَْرضِ الَْحَبشَِة، "ِفي َتْسِمَيِة َمْن: بن إِْسَحاقَ الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ُمَحمَُّد

  ".فَأَقَاَم بَِها َحتَّى قَِدَم بَْعَد َبْدرٍ، ُشَرحْبِيلُ بن َعْبدِ اللَِّه، َوَحَسَنةُ أُمُُّه
ُتُوفِّيَ ُشَرْحبِيلُ اْبُن َحَسَنةَ وَُيكَْنى أََبا َعْبدِ :"ا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَالََحدَّثََن - ٧٠٥٧

  اللَِّه َسَنةَ َسْبَع َعْشَرةَ أَْو ثََماِن َعْشَرةَ، ِسنُُّه



  .طَّابَِسْبٌع َوِستُّونَ، َوكَانَ َعاِمال ِلُعَمرَ بن الَْخ
ْوَشبٍ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد بن َبهَْراَم، َعْن َشْهرِ بن َح - ٧٠٥٨

شَُرْحبِيلُ اْبُن َحَسَنةَ، َوأَُبو مَاِلكٍ طُِعَن أَُبو ُعَبْيدَةَ، َو:"َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن َحِديِث الَْحارِِث بن َعِمَريةَ، قَالَ
  ".َجِميًعا ِفي َيْومٍ َواِحٍد

طٌَر الَْورَّاُق، َعْن َشْهرِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َحدَّثََنا قََتاَدةُ، َوَم - ٧٠٥٩
إِنَّ َهذَا : َوقََع الطَّاُعونُ بِالشَّامِ، فََخطََبَنا َعْمُرو بن الَْعاصِ، فَقَالَ: ْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، قَالَبن َحْوَشبٍ، َعْن َع

حِْبُت َص، كَذََب َعْمٌرو : الطَّاُعونَ رِْجٌس، فَِفرُّوا ِمْنُه ِفي األَْوِدَيِة وَالشَِّعابِ، فََبلَغَ ذَِلَك شَُرْحبِيلَ بن َحَسَنةَ، فَقَالَ
وَلَِكنَُّه َرْحَمةُ رَبِّكُْم، َوَدْعَوةُ َنبِيِّكُْم، َوَوفَاةُ "َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَعْمٌرو أََضلُّ ِمْن ِحَمارِ أَْهِلِه،

  ".الصَّاِلِحَني قَْبلَكُْم
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ : الْكَشِّيُّ، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ - ٧٠٦٠

َوقََع : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن يَزِيَد بن ُخمَْيرٍ، َعْن ُشَرحْبِيلِ بن ُشفْعَةَ، قَالَ: الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، قَاال
قَدْ َصِحْبُت َرُسولَ اللَِّه : إِنَّ َهذَا الرِّْجَس قَْد َوقََع، فََتفَرَّقُوا َعْنُه، قَالَ اْبُن َحَسَنةَ: ، فَقَاَم َعْمٌرو، فَقَالَالطَّاُعونُ بِالشَّامِ

  َوَدْعوَةُ، إِنََّما ِهيَ َرْحَمةُ َربِّكُْم "َوُهَو أََضلُّ ِمْن ِحَمارِ أَْهِلِه،، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .َصَدَق: ، فََبلَغَ ذَِلَك َعْمرًا، فَقَالَ"َوَمْوُت الصَّاِلِحَني قَْبلَكُْم، فَاْجَتِمُعوا لَُه، َوال َتفَرَّقُوا َعْنُه، َنبِيِّكُْم 
سَّْرحِ، َحدَّثََنا رِْشِدينُ َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ بن ال: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَرْيقٍ الِْمصْرِيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَحَْمَد، قَاال - ٧٠٦١

أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : بن َسْعٍد، َعْن ُموَسى بن أَيُّوبَ الَْغافِِقيِّ، َعْن ُعَمَر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُشَرحْبِيلِ اْبنِ َحَسَنةَ
  ".ُعْد حَتَّى فََرغَ ِمْن َصالِتِه، ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَتْينِ، ثُمَّ َسلََّمقَاَم ِفي الرَّكَْعَتْينِ ِمَن الصَّالِة، فَلَْم َيقْ"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

: ْمِصيُّ، قَاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َوَعلَيُّ بن َعيَّاشٍ الِْح - ٧٠٦٢
، َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ نِمَْرانُ بن ِمْخمَرٍ، َعْن ُشَرْحبِيلَ بن أَْوسٍ الْكِْنِديِّ، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ َحدَّثََنا حَرِيُز بن ُعثَْمانَ

اْجِلُدوُه، فَإِنْ إِذَا َشرَِب الَْخْمَر فَ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".َشرَِبَها الثَّانَِيةَ فَاْجِلُدوُه، فَإِنْ َشرِبََها الثَّاِلثَةَ فَاْجِلُدوُه، فَإِنْ شَرَِبَها الرَّابَِعةَ فَاقُْتلُوُه

مَّاُد بن يَزِيدَ الِْمْنقَرِيُّ، َعْن َمْخلَِد َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْوٍن الزَِّياِديُّ، َحدَّثََنا َح - ٧٠٦٣
كُنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذْ َجاَءُه أَعَْرابِيٌّ طَوِيلٌ : بن ُعقَْبةَ بن ُشَرْحبِيلَ، َعْن َجدِّهِ ُشَرْحبِيلَ، قَالَ

  ٌخ كَبٌِري بِِه حُمَّى َتفُوُر، تُرِيُدهُ الْقُبُوُر، فَقَالََيا َرُسولَ اللَِّه، شَْي: أَبَْيُض، فَقَالَ

، فَأََعاَدَها، َوأََعاَدَها َعلَْيِه النَّبِيُّ "شَْيٌخ كَبٌِري بِِه حُمَّى َتفُوُر، ِهَي لَُه كَفَّاَرةٌ َوطَهُوٌر:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أَمَّا إِذَا أَبِيَت فَهَِي كََما َتقُولُ، َوَما :"َسلََّم ثَالثَ َمرَّاٍت أَْو أَْرَبَعةً، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .فََما أَْمَسى ِمَن الَْغدِ إِال َميِّتًا: ، قَالَ"قََضى اللَُّه فَُهَو كَاِئٌن
لْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْوٍن الزَِّياِديُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن يَزِيدَ الِْمْنقَرِيُّ، َعْن َمْخلَِد َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ا - ٧٠٦٤

الضَّْيَعةُ، فََعلَْيِه  َمْن تََعذََّرْت َعلَْيِه:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُعقَْبةَ بن ُشَرْحبِيلَ، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  ".بُِعَماٍن
ادُ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن سَْهلٍ اَألْعَرُج، َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َحمَّ - ٧٠٦٥

أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : رَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثَنِي َمْخلَُد بن ُعقَْبةَ بن شَُرْحبِيلَ، َعْن َجدِِّه َعْبِد ال



َناِن َعْن َعَيا نَبِيَّ اللَِّه، َهِذِه السَّلَْعةُ قَْد آذَتْنِي، َتحُولُ َبيْنِي َوَبْيَن قَاِئَمِة السَّْيفِ أَنْ أَقْبَِض َعلَْيِه، َو: َوبِكَفَيَّ َسلَْعةٌ، فَقُلُْت
، فَفََتْحُتَها ثُمَّ، "افَْتْح َيَدَك:"، فََدنَْوُت ِمْنُه، فَقَالَ"اْدنُ ِمنِّي:"الدَّابَِّة، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

فََتْحتَُها، فََنفَثَ ِفي كَفِّي، ثُمَّ َوَضَع َيَدُه َعلَى ، فَ"افَْتْحَها:"، فََدَنْوُت ِمنُْه، قَالَ"اْدنُ مِنِّي:"، فَقََبضُْتَها، قَالَ"اقْبِْضهَا:"قَالَ
  السَّلَْعِة، فََما َزالَ يَطْحَُنَها بِكَفِّهِ َحتَّى َرفََع

  .َعْنَها، َوَما أََرى أَثََرَها
  ُشَرْحبِيلُ بن اَألْعَورِ أَُبو ِشْمرٍ الضََّبابِيُّ ذُو الْجَْوشَنِ

الْكَشِّيُّ، َوُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ  - ٧٠٦٦
َحدَّثََنا ِعيَسى بن : قَالُوايُّ، أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النَّْهَشِل

أََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن ِذي الْجَْوَشنِ، َرُجلٍ ِمَن الضَّبَابِ، قَالَ
َيا ُمَحمَُّد، إِنِّي جِئُْتَك بِاْبنِ الْقَْرَحاِء ِلتَتَِّخذَُه، : الْقَْرَحاُء، فَقُلُْت: َبْعَد أَنْ فََرغَ ِمْن أَْهلِ َبْدرٍ بِاْبنِ فََرسٍ ِلي ُيقَالُ لََها

َما كُْنُت َألقِْضَيهُ الَْيْومَ : ، قُلُْت"ال َحاَجةَ ِلي ِفيِه، َوإِنْ ِشئَْت أَنْ أَقِْضَيكَ بِِه الُْمْختَاَرةَ ِمْن ُدرُوعِ َبْدرٍ فََعلُْت:"قَالَ
ال، : قُلُْت"َيا ذَا الْجَْوَشنِ، أَال ُتسِْلُم، فََتكُونَ ِمْن أَوَّلِ َهذَا اَألْمرِ؟:"، ثُمَّ قَالَ"ال حَاَجةَ ِلي ِفيِه:"قَالَبَِغْيرِِه، 
فَكَْيَف َبلََغَك َعْن :"لَِعبُوا بَِك، قَالَ: َرأَْيُت قَْوَمكَ لَِغُبوا بَِك، قَالَ أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ِفي َحِديثِِه: قُلُْت"ِلَم؟:"قَالَ

لَعَلََّك إِنْ ِعْشتَ :"َنَعْم، أَنْ َتْغِلَب َعلَى الْكَْعَبِة َوَتقْطَُنَها، قَالَ: قُلُْت"َعقٌْد بَِك؟:"قَْد َبلَغَنِي، قَالَ: قُلُْت"َمَصارِعِهِْم بَِبْدرٍ؟
أََما إِنَُّه ِمْن خَْيرِ فُْرَساِن بين :"، فَلَمَّا أَْدَبَرُت قَالَ"وِّْدُه ِمنِ الَْعْجَوِةَيا بِاللُ، َوُخذْ َحِقيَبةَ الرَُّجلِ، فََز:"، قَالَ"أَنْ َتَرى ذَِلَك

  إِذْ أَقَْبلَ َراِكبٌ،، فَوَاللَِّه إِنِّي بِأَْهِلي بِالْفَْورِ : ، قَالَ"َعاِمرٍ

َواللَِّه لَقَْد غَلََب َعلَْيَها ُمَحمٌَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  :َما فََعلَ النَّاُس؟ قَالَ: ِمْن َمكَّةَ، قُلُْت: ِمْن أَْيَن؟ قَالَ: فَقُلُْت
َبلََغنِي : قَالَ ُمَسدٌَّد: ، قَالَ أَُبو ُمْسِلمٍ"َهبِلَْتنِي أُمِّي، فََواللَِّه لَوْ أُْسِلمُ َيْوَمِئٍذ، ثُمَّ أَسْأَلُُه الِْحَريةَ َألقْطََعنِيهَا: َوقَطََنَها، قُلُْت

  .اْسُمُه شَُرْحبِيلُ، وَإِنََّما ُسمَِّي ذَا الْجَْوَشنِ، َألنَُّه كَانَ َناِتئَ الصَّْدرِ: اْبنِ الُْمَباَرِك قَالَ َعنِ
  َشرَاحِيلُ بن ُمرَّةَ الَْهْمَدانِيُّ

َحدَّثََنا : ثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاالَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ُمحَمَُّد بن الُْحَسْينِ الَْواِدِعيُّ الْقَاِضي، َوُمَحمَّدُ بن ُع - ٧٠٦٧
: ر بن َعِديٍّ، قَالَُعَباَدةُ بن زَِياٍد اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي الَْبْخَترِيِّ، َعْن ُحَج

أَْبِشْر َيا :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِلَعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َسمِْعُت َرسُولَ اللَِّه: َسِمْعُت شََراحِيلَ بن ُمرَّةَ، يَقُولُ
  ".َعِليُّ، َحَياُتَك َوَموُْتَك َمِعي

  َمنِ اْسُمُه َشرَيُك
  انََشرِيُك بن طَارِقِ بن سُفَْيانَ، أََحُد بين ثَْعلََبةَ بن ذُْبَيانَ بن َنِغيضِ بن َرْيثِ بن غَطْفَ

القَةَ، َعْن َشرِيكِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ، َعْن زَِياِد بن ِع - ٧٠٦٨
َوال أَْنَت َيا َرُسولَ : ، قَالُوا"أََحٌد ِمْنكُْم بَِعَملٍ لَْن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن طَارِقٍ، قَالَ

  ".إِال أَنْ َيَتَغمََّدنَِي اللَُّه ِمْنُه بَِرْحَمٍة َوفَْضلٍ، َوال أََنا :"اللَِّه؟ قَالَ
  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثَنَا - ٧٠٦٩



ال َيْدُخلُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اوِيَةَ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ، َعْن َشرِيِك بن طَارِقٍ، قَالََشْيَبانُ أَُبو ُمَع
  ".ِمْنُه بَِرْحَمٍة َوفَْضلٍَوال أَنَا، إِال َيَتَغمََّدنَِي اللَُّه :"َوال أَْنتَ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: ، قَالُوا"الَْجنَّةَ أََحٌد بِعََملٍ

قَةَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن أَبِي ثَْورٍ، َعْن زِيَاِد بن ِعال - ٧٠٧٠
َوال أَْنتَ َيا : ، قَالُوا"ْدُخلُ الَْجنَّةَ أََحٌد مِْنكُْم بِعََملٍال َي:"قَالَ، َشرِيِك بن طَارِقٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ".َوال أََنا، إِال َيَتَغمَّدَنَِي اللَُّه بَِرْحَمٍة:"َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ
ثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن زَِيادِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا كَاِملُ بن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّ - ٧٠٧١

: ، قَالُوا"َما ِمْنكُْم ِمْن أََحدٍ ُيْدِخلُُه َعَملُُه الَْجنَّةَ:"ِعالقَةَ، َعْن َشرِيِك بن طَارِقٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".َيَتَغمََّدنِي اللَُّه ِمْنُه بَِرْحَمٍةَوال أَنَا، إِال :"َوال أَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ

بن  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َشيَْبانُ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ، َعْن شَرِيِك - ٧٠٧٢ -
َوال أَْنَت َيا َرسُولَ اللَِّه؟ : ، قَالُوا"ا ِمْنكُْم أََحٌد إِال لَُه َشيْطَانٌَم:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: طَارِقٍ، قَالَ

  ".فَأَْسلََم، َوال أَنَا، إِال أَنَّ اللََّه أَعَاَننِي َعلَْيِه :"قَالَ
  َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن زَِيادِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا كَاِملُ بن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ، - ٧٠٧٣

: ، قَالُوا"لَْيَس ِمْن أََحٍد إِال َولَُه َشْيطَانٌ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِعالقَةَ، َعْن َشرِيِك بن طَارِقٍ، قَالَ
  ".َوِلي، إِال أَنَّ اللََّه أَعَاَننِي َعلَْيِه:"َولََك؟ قَالَ

  َشرِيُك بن َحنَْبلٍ، َشرِيٌك َرَجلٌ ِمَن الصََّحاَبِة غَْيُر مَْنُسوبٍ
اِهيَم، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبٍ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْمْهَرقَانِيُّ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن إِْبَر - ٧٠٧٤

ةَ، َعْن ِعيَسى بن جَارَِيةَ، َعْن َشرِيٍك، َرُجلٍ ِمَن الصََّحاَبِة، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيْعقُوَب الْقُمِّيِّ، َعْن َعْنَبَس
تََهَب ُنْهَبةً اْن َمْن زََنى خََرَج ِمْنُه اِإلَميانُ، َوَمْن َشرَِب الَْخْمَر غَْيَر ُمكَْرٍه، َوال ُمْضطَرٍّ َخَرَج ِمْنُه اِإلميَانُ، َوَمنِ:"قَالَ

  ".َيسَْتْسِمُر ِفيَها النَّاَس خََرَج ِمْنُه اِإلَميانُ، فَإِنْ تَاَب تَاَب اللَُّه َعلَْيِه
  َشكَلُ بن ُحَمْيدٍ الْعَْبِسيُّ

َحدَّثَنِي بِاللُ بن َيحَْيى  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َسْعُد بن أَْوسٍ الْكَاِتُب، - ٧٠٧٥
: أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: الْعَْبِسيُّ، أَنْ ُشتَْيَر بن َشكَلٍ أَْخَبرَُه، َعْن أَبِيِه َشكَلِ بن ُحمَْيٍد، قَالَ

أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ نَفِْسي، َوِمْن َشرِّ َسْمِعي، َوِمْن : قُلْ:"ذَ بَِيِدي، ثُمَّ قَالََيا َرسُولَ اللَِّه، َعلِّْمنِي َتْعوِيذًا أََتَعوَّذُ بِِه؟ فَأََخ
  .َماُؤُه: َوالْمَنِيُّ: ، قَالَ َسْعٌد"اْحفَظَْها:"، ثُمَّ قَالَ ِلي"َشرِّ َبَصرِي، َوِمْن َشرِّ ِلسَانِي، َوِمْن َشرِّ قَلْبِي، َوِمْن َمنِيِّي

  اَألصَْبِحيُّ َوقَِد اْخُتِلَف ِفي ُصْحَبتِِه ُشفَيُّ بن َماِتعٍ
  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثَنَا - ٧٠٧٦

يِّ بن لِْعْجِليِّ، َعْن ُشفَأََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ثَْعلََبةَ بن ُمْسِلمٍ الَْخثَْعِميِّ، َعْن أَيُّوَب بن َبِشريٍ ا
أَْرَبَعةٌ يُْؤذُونَ أَْهلَ النَّارِ َعلَى َما بِهِْم ِمَن اَألذَى، :"َماِتعٍ اَألْصَبِحيِّ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه، قَالَ

َما َبالُ هَُؤالِء قَْد آذَْوَنا َعلَى : أَْهلُ النَّارِ بَْعُضُهمْ ِلَبْعضٍ َيْدُعونَ بِالْوَْيلِ َوالثُُّبورِ، َيقُولُ، َيْسَعْونَ َبْيَن الَْحِميمِ وَالَْجِحيمِ 
لٌ فََرُجلٌ ُمْغلٌَق َعلَْيِه َتاُبوٌت ِمْن َجْمرٍ، َوَرُجلٌ َيُجرُّ أَْمَعاءَُه، َوَرُجلٌ َيسِيلُ فُوُه قَْيًحا َوَدًما، َوَرُج: َما بنا ِمَن األَذَى؟ قَالَ

إِنَّ اَألْبَعدَ : فََيقُولُ: َما َبالُ اَألبَْعِد قَْد آذَاَنا َعلَى َما بنا ِمَن األَذَى؟ قَالَ: فَُيقَالُ ِلصَاِحبِ التَّابُوِت: لََيأْكُلُ لَْحَمُه، قَا
َما بَالُ اَألْبَعِد قَْد آذَاَنا َعلَى : اَءُهَماَت َوِفي ُعُنقَِه أَْموَالٌ إِلَى النَّاسِ َما َنجُِد لََها قََضاًء أَْو َوفَاًء، ثُمَّ ُيقَالُ لِلَِّذي َيُجرُّ أَمَْع



إِنَّ اَألبَْعَد كَانَ ال يَُباِلي إِنْ أَصَاَب الَْبْولُ ِمْنُه ال يَْغِسلُُه، ثُمَّ ُيقَالُ ِللَِّذي َيسِيلُ فُوُه قَْيًحا : َما بنا ِمَن األَذَى؟ فَُيقَالُ
  ".إِنَّ اَألْبَعَد كَانَ َيأْكُلُ لُُحوَم النَّاسِ: ا بنا ِمَن اَألذَى؟ فََيقُولَُما بَالُ اَألْبَعِد قَْد آذَاَنا َعلَى َم: َوَدًما

  ِشْبلُ بن َمْعَبٍد الَْمدَنِيُّ
ي ُعثَْمانَ َعْن أَبِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ، - ٧٠٧٧

  ظَُر إِلَىشَهَِد أَُبو َبكَْرةَ، َوَناِفٌع، َوشِْبلُ بن َمْعَبٍد َعلَى الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، أَنَُّهْم َنظَرُوا إِلَْيِه كََما ُيْن: النَّْهِديِّ، قَالَ

رَأَْيُت َمْنظًَرا قَبِيًحا َواْبِتهاًرا، : ، فَقَالَ"إِال بَِحقٍّ َجاَء َرُجلٌ ال َيْشَهُد:"الِْمْرَوِد ِفي الَْمكَْحلَِة، فََجاَء زَِياٌد، فَقَالَ ُعَمُر
  ".فَجَلََدُهْم ُعَمُر الَْحدَّ:"قَالَ

  َشْيَبانُ أَُبو َيحَْيى اَألْنَصارِيُّ َجدُّ أَبِي ُهبَْيرَةَ
َنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن أَْشَعثَ بن َسوَّارٍ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثَ - ٧٠٧٨

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن َيْحَيى بن َعبَّاٍد، َعْن َجدِِّه َشيَْبانَ، أَنَُّه غََدا إِلَى الَْمْسجِِد، فََجلَسَ إِلَى َبْعضِ ُحَجرِ النَّبِيِّ َص
، فََدَخلَ، فَإِذَا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَغذَّى، "اْدُخلْ:"نََعْم، قَالَ: الَ، قَ"أََبا َيْحَيى:"فََسِمَع َصْوتَُه، فَقَالَ

َبَصرِِه ُسوٌء،  َوأََنا أُرِيُد الصَِّياَم، إِنَّ ُمؤَذَِّنَنا ِفي:"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أُرِيُد الصَِّياَم، قَالَ: ، فَقَالَ"َهلُمَّ إِلَى الَْغَداِء:"فَقَالَ
  ".أَذَّنَ قَْبلَ الْفَْجرِ
  ُشرَْيُح بن أَْبَرهَةَ

اِحِد بن َعْبدِ اللَّهِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُنَصْيرٍ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الشَّاذَكُونِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْو - ٧٠٧٩
َرأَْيتُ : يُّ بن الْقَطَاِميِّ، َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ، َعْن ُمِحلِّ بن َوَداَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن أَْبَرَهةَ، قَالَاَألْنصَارِيُّ، َحدَّثََنا َشرِْق

  ".ِمْن ِمًنى كَبََّر ِفي أَيَّامِ التَّْشرِيقِ، ِمْن َصالةِ الظُّْهرِ َيْوَم النَّْحرِ حَتَّى خََرَج"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الزَّْعفََرانِيُّ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ الشَّْيَبانِيُّ، َحدَّ - ٧٠٨٠

  َداُوَد السَّْعِديُّ أَُبو َداوَُد، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد

 َصارِيُّ، َحدَّثََنا َشْرِقيُّ بن قَطَاِميٍّ، َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ، َعْن ُمِحلِّ بن َوَداَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن أَْبَرَهةَ،بن َعْبِد اللَِّه األَْن
  ".بُِّر ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصالٍةُيكَبُِّر أَيَّاَم التَّْشرِيقِ َحتَّى َيخُْرَج ِمْن ِمًنى، ُيكَ"رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

  َمنِ اْسُمُه ِشَهاٌب
  ِشَهابٌ َرَجلٌ ِمَن الصَّحَاَبِة، كَانَ َيْنزِلُ ِمصَْر

يَّالِ، َعْن بن أَبِي الذَّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر، َعْن ُسلَْيَمانَ، َعْن َسلْمِ - ٧٠٨١
َعْن ِشَهابٍ، َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ اللَِّه ، أَبِي ِسَناٍن، َرُجلٍ ِمَن أَْهلِ الَْمِديَنِة، َسِمَع َجابِرَ بن َعْبِد اللَِّه ُيَحدِّثُ 

َمْن َسَتَر َعلَى ُمْؤِمنٍ :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ َينْزِلُ ِمْصَر، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى ال
  ".َعْوَرةً، فَكَأَنََّما أَحَْيا َمْيًتا

  ِشَهابُ بن الَْمْجُنوِن َجدُّ َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ
  ُشتَيٌْر: اْسُمُه شَبِيٌب َوقَالَ بَْعضُُهْم: َواْخُتِلَف ِفي اْسِمِه َوقَالَ َبْعُضُهُم

ُبو َمْعَدانَ، َعْن َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعْمَرانَ، َحدَّثََنا أََحدَّثَ - ٧٠٨٢
لَْيِه َوَسلََّم وَاِضٌع َيَدُه َعلَى َدَخلُْت الَْمْسجَِد َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع: َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

  ".َيا ُمقَلَِّب الْقُلُوبِ، ثَبِّْت قَلْبِي َعلَى ِدينَِك:"ُيِشُري بِالسَّبَّابَِة، َوَيقُولُ، فَِخِدِه 



  َشبِيُب بن نَُعْيمٍ، لَْم ُيْنَسْب
  ثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، عَْنَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َسعِيٍد، َحدَّ - ٧٠٨٣

أُمُّ ِملَْدمٍ َتأْكُلُ :"لََّم، قَالَأَبِي َبكْرِ بن أَبِي َمرَْيَم َعْن َراِشِد بن َسْعٍد، َعْن َشبِيبِ بن ُنعَْيمٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  ".َجَهنََّم اللَّْحَم، وَُتشَْرُب الدََّم، بَْرُدَها َوَحرَُّها ِمْن

  ُشَعْيُب بن َعْمرٍو، لَمْ ُيْنَسْب
اٍء، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الصَّقْرِ السُّكَّرِيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َرَج - ٧٠٨٤

َرأَْيَنا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َعْيَب بن َعْمرٍو، َونَاجَِيةَ بن َعْمرٍو، قَالُواَعاِئذُ بن شُرَْيحٍ، أَنَُّه َسِمَع أََنَس بن مَاِلٍك، َوُش
  ".َوَسلََّم َيْخِضُب

ا َعْبُد الرَّْحَمنِ ثََنَحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ أَْحَمُد بن َيزِيَد الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َحدَّ - ٧٠٨٥
أََرأَْيَت َرُجال َعِملَ : بن ُجَبْيرٍ، َعْن أَبِي طَوِيلٍ َشطَبٍ الَْمْمدُوِد، أَنَّهُ أََتى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ

فََهلْ :"ْك َحاَجةً َوال َداَجةً إِال أََتاَها، فََهلْ لَُه ِمْن َتْوَبٍة؟ قَالَالذُّنُوَب كُلََّها، فَلَْم َيْتُرْك ِمنَْها َشيْئًا، َوُهَو ِفي ذَِلكَ لَْم َيْتُر
َتفَْعلُ الَْخْيرَاِت، ، َنَعْم :"أَمَّا أََنا فَأَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه، َوأَنََّك َرسُولُ اللَِّه، قَالَ: قَالَ"أَْسلَْمَت؟
اللَُّه أَكَْبُر، فََما زَالَ : ، قَالَ"نََعْم:"َوغََدرَاِتي َوفََجرَاِتي؟ قَالَ: ، قَالَ"لسَّيِّئَاِت، فََيْجَعلُُهنَّ اللَُّه لََك َخْيرَاٍت كُلَُّهنََّوَتْتُرُك ا

  .ُيكَبُِّر َحتَّى َتوَاَرى
  ُشَوْيفٌِع، لَْم ُيْنَسْب

  ، َحدَّثََنا أَُبو َمْيسََرةَ النََّهاَوْنِديُّ، َحدَّثََنا الَْوِليُد بن َسلََمةَ الَْحرَّانِيُّ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدٍ الرَّاِسبِيُّ - ٧٠٨٦

ِه قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُشَوْيِفعٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه ُشَويِْفعٍ، قَالَ
  ".أَْو ِقيلَ لَُه فَُهَو لَِغْيرِ ُرْشدِِه، َحَملَْتُه أُمُُّه َعلَى غَْيرِ طُْهرٍ، َمْن لَْم َيْسَتحِ بَِما قَالَ :"َوَسلََّم

  الشَّرِيُد بن ُسوَْيٍد الثَّقَِفيُّ، َما َرَوى َعْمُرو بن الشَّرِيِد، َعْن أَبِيِه
َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن : ، وَالَْحَسُن بن سَْهلٍ الُْمَحورُ البصري، قَاالَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ - ٧٠٨٧

أََما :"ُه، فَقَالَأَْرَدفَنَِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخلْفَ: َعْبِد الرَّْحَمنِ الطَّاِئِفيِّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الشَّرِيِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
كُلََّما أََتْيُت َعلَى َبْيتٍ أَْو ، ، فَأَْنَشْدُتُه مِائَةَ بَْيٍت أَْو قَاِفَيٍة "ِهيِه:"َبلَى، قَالَ: قُلُْت"َتْروِي ُألَميَّةَ بن أَبِي الصَّلِْت شَْيئًا؟

  ".ِهيِه:"قَاِفَيٍة، قَالَ
مَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َمْيسََرةَ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْح - ٧٠٨٨

َهلْ َمَعَك ِمْن ِشْعرِ أَُميَّةَ بن أَبِي الصَّلْتِ :"كُْنُت رِْدَف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: الشَّرِيِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
حَتَّى ، وَأُْنِشُدُه ، "ِهيِه:"فَأَْنَشْدُتُه َبْيًتا، فَلَْم يََزلْ َيقُولُ، "ِهيِه:"فَأَْنَشْدُتُه َبيًْتا، فَلَْم يََزلْ َيقُولُ"ِهيِه:"َنَعْم، قَالَ: قُلُْت"َشْيٌء؟

  .أَْنَشْدُتُه ِمئَةً َبْيٍت
لُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا َرْوحُ بن الْقَاِسمِ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَؤمَّ - ٧٠٨٩

  إِبَْراهِيَم بن َمْيَسرَةَ، َعْن َعْمرِو بن الشَّرِيِد، َعْن أَبِيهِ،

، "فَأَْنِشْدنِي َشْيئًا:"نََعْم، قَالَ: قُلُْت"ِشْعرٍ؟ َهلْ َمَعَك ِمْن:"كُْنُت رَِديَف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: قَالَ
، فَأَْنَشْدُتُه َبيًْتا، حَتَّى أَْنَشْدُتُه ِمائَةً، ثُمَّ َسكَتُّ "إِيِه:"، فَأَْنَشْدُتُه َبيًْتا، ثُمَّ َسكَتُّ، قَالَ"إِيِه:"فَأَْنَشْدُتُه بَْيًتا، ثُمَّ َسكَتُّ، قَالَ



  .َوَسكََت، 
رِيِد، ثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن َمْيَسرَةَ، َعْن َعْمرِو بن الشََّحدَّ - ٧٠٩٠

ْيِه َوَسلََّم َرُجال قَْد أَسَْبلَ َبُصَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: أَْو َيْعقُوَب بن عَاِصمٍ، كَذَِلَك كَانَ َيُشكُّ ُسفَْيانُ، َعنِ الشَّرِيِد، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أَْحَنُف َيصْطَكُّ ُركْبََتاَي، : ، فَقَالَ الرَُّجلُ"اْرفَْع إِزَاَرَك:"إَِزارَُه، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .، فََما ُرؤَِي ذَِلَك الرَُّجلُ إِال َوإَِزاُرهُ إِلَى نِْصِف َساقَْيِه"َسٌناْرفَْع إِزَاَرَك، وَكُلُّ َخلْقِ اللَِّه َح:"قَالَ
َسرَةَ، َعْن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن َمْي - ٧٠٩١

، أَْو َهْرَولَ إِلَْيِه ، أَْبَصَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال ُيْسبِلُ إَِزارَُه، فَأَسَْرَع إِلَْيِه : يِه، قَالََعْمرِو بن الشَّرِيِد، َعْن أَبِ
فََما : ، قَالَ"َخلْقِ اللَِّه َحَسٌن كُلُّ:"إِنِّي أَْحَنُف السَّاقَْينِ َتصْطَكُّ ُركْبَِتي، قَالَ: ، قَالَ"اْرفَْع إِزَاَرَك، وَاتَّقِ اللََّه:"فَقَالَ

وَسى ِفي َحِديِثهِ ُرؤَِي ذَِلَك الرَُّجلُ إِال َوإَِزاُرُه إِلَى نِْصِف َساقَْيِه، أَوْ َيضْرُِب أَْنصَاَف َساقَْيِه، لَْم َيذْكُْر أََسُد بن ُم
  الشَّكَّ، ِفي َعْمرِو بن الشَّرِيدِ،

  .َوَيْعقُوَب بن َعاِصمٍ
ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ِعيَسى بن يُوُنَس، َعنِ بن ُجرَْيجٍ، َعْن َحدَّ - ٧٠٩٢

َوُهَو قَاِعٌد َهكَذَا مُتَِّكئٌ بِِه  إِبَْراهِيَم بن َمْيَسرَةَ، َعْن َعْمرِو بن الشَّرِيِد، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ
  ".َهِذِه قَْعَدةُ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم:"َعلَى أَلَْيِة َيِدِه َخلَْف ظَهْرِِه، فَقَالَ

، َعْن إِْبَراِهيمَ جٍَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ِمْنَدلٌ، َعنِ اْبنِ جَُرْي - ٧٠٩٣
فَاتَّكَأَ َعلَى َيِدهِ ، أَْبَصَر النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال قَْد جَلََس : بن َمْيَسَرةَ، َعْن َعْمرِو بن الشَّرِيِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".َهِذِه جِلَْسةُ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم:"الُْيْسَرى، فَقَالَ
أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ،  دَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بنَح - ٧٠٩٤

َحمَُّد بن إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن ُعْتَبةَ َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َحدَّثََنا ُم: َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، قَاال
َسِمْعتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : بن ُعْرَوةَ بن َمْسُعوٍد الثَّقَِفيُّ، َعْن َعْمرِو بن الشَّرِيِد، َعنِ الشَّرِيِد، قَالَ

  ".إِنْ َعاَد فَاْضرُِبوُه، ثُمَّ إِنْ َعاَد فَاضْرُِبوُه، ثُمَّ إِنْ َعاَد الرَّابَِعةَ فَاقُْتلُوُهإِذَا شَرَِب أََحُدكُْم، فَاضْرُِبوُه، فَ:"َيقُولُ
، َحدَّثََنا َيْحَيى َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ - ٧٠٩٥

  :بن َمِعنيٍ، قَاال

ِدينَارٍ، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ الَْحدَّاُد، َعْن َخلَِف بن ِمْهَرانَ أَُبو الرَّبِيعِ، َعْن َعاِمرٍ اَألْحَولِ، َعْن صَاِلحِ بن 
َمْن قََتلَ ُعْصفُوًرا َعَبثًا، َعجَّ إِلَى اللَِّه َيْوَم الْقَِياَمِة، :"َمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: الشَّرِيِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ،"َيا َربُّ، إِنَّ عَْبَدَك َهذَا قََتلَنِي َعَبثًا، وَلَْم َيقُْتلْنِي بَِمْنفََعٍة: فََيقُولُ
بن سُفَْيانَ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن يَزِيدَ الْكَاِهِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعِليٍّ الْجَاُروِديُّ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب

، للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بن َعيَّاشٍ، َعْن أََبانَ بن َصاِلحٍ، َعنِ اْبنِ ِدينَارٍ، َعْن َعْمرِو بن الشَّرِيِد، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ا
  .ِمثْلَُه

ُحَسْيُن بن دَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ الُْجَمِحيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا الَْح - ٧٠٩٦
: ثََنا َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ، قَالُواإِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيحَْيى الُْحلْوَانِيُّ، َحدَّ

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َعْمرِو بن الشَّرِيِد، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َمْجذُوًما أََتى النَّبِيَّ َصلَّ



  ".ِه فَأَْعِلْمُه أَنِّي قَْد بَاَيْعُتُه، فَلَْيْرجِْعائِْت:"فَذَكَْرُت لَُه، فَقَالَ، ِلُيبَايَِعُه، فَأَتَْيُتُه 
ْمَرانَ بن رَبِيَعةَ َحدَّثََنا َخْيُر بن َعَرفَةَ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ِع - ٧٠٩٧

  َمَسَح َعلَى"أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصََّدِفيِّ، َعْن َعْمرِو بن الشَّرِيِد، َعْن

  ".الُْخفَّْينِ
لَِّه بن َمْيُموٍن، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن َوَبرِ بن أَبِي ُدلَْيلَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد ال - ٧٠٩٨

  ".لَيُّ الْوَاجِِد ُيِحلُّ ِعْرَضُه َوُعقُوَبتَُه:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الشَّرِيِد، َعْن أَبِيِه، قَالََعْن َعْمرِو بن 
ابِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَي - ٧٠٩٩

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : َوَبرِ بن أَبِي دُلَْيلَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن َمْيُموٍن، َعْن َعْمرِو بن الشَّرِيِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
ُيِحلُّ ِعْرَضُه، أَنْ َيْشكُوُه، َوُعقُوَبَتُه حَْبُسُه، : ، قَالَ سُفَْيانُ"وَبَتُهلَيُّ الْوَاجِدِ ُيِحلُّ ِعْرَضُه َوُعقُ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعْن َوَبرِ بن أَبِي : َعْمٌرو َوالصَّوَاُب َوَبُر بن أَبِي ُدلَْيلَةَ بَِضمِّ الدَّالِ، َوَرَواهُ النُّْعَمانُ بن َعْبدِ السَّالمِ، َعْن ُسفَْيانَ، فَقَالَ
  .بِ الدَّالَِدِليلَةَ بنْص
 السَّالمِ، ح، َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن َعْبِد - ٧١٠٠

ُم بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُهْرُمَز، َعْن يَزِيَد بن الِْمقَْداُم بن َداُوَد الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َحاِت
َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسأَلُ َعْن َشْيٍء ِمْن أَمْرِ : أَبِي الْفِْتَياِن، َعْن َعْمرِو بن الشَّرِيِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  اْنَحْر َسِمينََتَها، وَاْحِملْ َعلَى َنِحيفَِتَها، وَاْحِلْب َيْوَم الَْماءِ،:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماِإلبِلِ، فَ
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لكبري: كتاب  ملعجم ا   ا
لطرباين: املؤلف  بن أيوب ا بن أمحد      سليمان 

  ".َواْدُخلِ الَْجنَّةَ بَِسالمٍ
بن ُعَمْيرٍ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن رِْشِديَن - ٧١٠١

ُرجَِمِت امَْرأَةٌ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َرَمةُ بن ُبكَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمرِو بن الشَّرِيِد، َعْن أَبِيِه، قَالََمْخ
قَْد َرَجْمَنا َهِذِه الَْخبِيثَةَ، فَقَالَ َرُسولُ : ، فَقُلُْتَوَسلََّم، فَلَمَّا فََرغَْنا ِمْنَها جِئُْت إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".الرَّْجُم كَفَّاَرةُ َما َصَنَعْت:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ح َوَحدَّثََنا - ٧١٠٢

َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ، َعْن َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ، َعْن َعْمرِو بن الشَّرِيِد، َعْن أَبِيِه، : َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
  ".الَْجارُ أََحقُّ بَِسقَبِِه:"َمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: قَالَ

َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْمَُباَرِك، َعْن  - ٧١٠٣
الَْجاُر أََحقُّ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالََعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيْعلَى، َعْن َعْمرِو بن الشَّرِيِد، َعْن أَبِيِه

  .الْجِوَاُر: َما السَّقَُب؟ قَالَ: ، قُلُْت ِلُعَمَر"بَِسقَبِِه
ثََنا أَُبو َداُودَ الَْحفَرِيُّ، َعْن ُيوُنسَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه الصَّفَّاُر، َحدَّ - ٧١٠٤

  كَانَ: بن الَْحارِِث الطَّائِِفيِّ، َعْن َعْمرِو بن الشَّرِيِد، قَالَ

  ".َيقِْضي بِالشُّفَْعِة ِفي الْبِئْرِ، َوالدَّارِ، وَالَْحاِئِط قَْبلَ أَنْ يُقَسَِّم"النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
رِ بن َعيَّاشٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ، َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُدكَْينٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْ - ٧١٠٥

الْجَاُر أََحقُّ :"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا: َيْعقُوبِ بن َعطَاٍء، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الشَّرِيِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".بَِسقَبِِه َما كَانَ أَْحَوجَ إِلَْيِه

ْمرٍو، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َع - ٧١٠٦
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أُمَِّي أَْوَصتْ أَنْ ُتْعَتَق َعْنَها َرقََبةٌ، َوعِْنِدي خَاِدٌم : قُلُْت: رِيِد بن سَُوْيٍد الثَّقَِفيِّ، قَالََسلََمةَ، َعنِ الشَّ
فَأَْعِتقَْها، فَإِنََّها :"ولُ اللَِّه، قَالََرُس: قَالَْت"َمْن أََنا؟:"اللَُّه، قَالَ: قَالَِت"َمْن رَبُِّك؟:"، فََجاَء، فَقَالَ"اْدعُ بَِها:"َسْوَداُء، فَقَالَ

  ".ُمْؤِمَنةٌ
  َعطَاُء بن أَبِي َرَباحٍ، َعنِ الشَّرِيِد

َسِمْعُت َعطَاَء بن : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن ُعَمَر الَْمكِّيِّ، قَالَ - ٧١٠٧
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي َنذَْرُت إِِن اللَُّه : َجاَء الشَّرِيُد إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ، فَقَالَ: ي َربَاحٍ، قَالَأَبِ

  .، ثَالثَ َمرَّاٍت"َهُهَنا فََصلِّ:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمفََتَح َعلَْيَك َمكَّةَ أَنْ أَُصلَِّي ِفي َبْيِت الَْمقِْدسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ
  َعْمُرو بن َرافِعٍ

  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِثِ بن َعْبِد الصََّمِد، َحدَّثَنِي - ٧١٠٨

، أَنَّ َعْمَرو بن َراِفعٍ َحدَّثَُه َوكَانَ َموْلًى ألَبِي ُسفَْيانَ، أَنَّ أَبِي، َحدَّثَنِي أَُبو ُيوُنَس الْقَُشيْرِيُّ، َحدَّثََنا ِسَماُك بن حَْربٍ
َوإِذَا َوقُْع َناقٍَة : ِتي َحجَّ، قَالَالشَّرِيَد َبْيَنَما ُهَو يَْمِشي َبْيَن ِمًنى َوالشِّْعبِ ِفي َحجَِّة َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَّ



أَال أَْحِملَُك َخلِْفي :"َنَعْم، قَالَ: قُلُْت"الشَّرِيُد؟:"لْتَفَتُّ فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََعَرفَنِي، فَقَالََخلِْفي، فَا
الَْبَركَةَ ِفي َمْركَبِي َمَع َرُسولِ اللَِّه  َما بِي إِْعَياٌء َوال لُُغوٌب، َولَِكْن أَلَْتِمُس: بَلَى َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: قُلُْت"َيا شَرِيُد؟

أََنا أَْرَوى النَّاسِ، : قُلُْت"َيا شَرِيُد، َهلْ َمَعَك ِمْن ِشْعرِ أَُميَّةَ بن أَبِي الصَّلِْت َشْيٌء؟:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
، أَْنَشْدُتُه، حَتَّى إِذَا طَالَ "إِيِه:"هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسكَتُّ، َوإِذَا قَالَ، فَأَْنَشْدُتُه، فَإِذَا َسكَتَ َرسُولُ اللَّ"هَاِت:"قَالَ

  ".ِعْندَ اللَِّه ِعلُْم أَُميَّةَ بن أَبِي الصَّلِْت:"ذَِلَك، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد ذَِلَك
  َباُب الصَّاِد

  ْسُمُه َصخٌْرَمنِ ا
  صخر بن حَْربِ بن أَُميَّةَ بن َعْبدِ َشْمسِ بن َعْبِد َمَنافٍ أَُبو سُفَْيانَ، ِمْن أَخَْبارِ أَبِي ُسفَْيانَ َوَوفَاتِِه

َهلََك أَُبو ُسفَْيانَ بن :"أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ فُْسُتقَةُ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرَشْيٍد، َعنِ الَْهيْثَمِ بن َعِديٍّ، قَالَ - ٧١٠٩
  ".سُفَْيانَ بن حَْربٍَحْربٍ َرِحَمُه اللَُّه ِلِتْسعِ ِسنَِني َمَضْيَن ِمْن إَِماَرِة ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َوكَانَ كَفَّ َبَصَر أَبِي 

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ، َحدَّثَنَا - ٧١١٠

َماتَ أَُبو سُفَْيانَ َصْخرُ بن َحْربٍ، َوُهَو اْبُن ثََماٍن َوثَمَانَِني "َوِفيهَا: ِعيدٍ الَْجْوَهرِيُّ، َعنِ الَْواِقِديِّ، قَالَإِبَْراهِيُم بن َس
  .َسَنةً، َيعْنِي َسَنةَ إِْحَدى وَثَالثَِني

بِيبٍ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمحَمٍَّد الزُّْهرِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َبكْرُ بن أَْحَمَد بن ُمقْبِلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َش - ٧١١١
لٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُمَجاِشُع بن َعْمرٍو اَألَسِديُّ، َحدَّثَنِي لَْيثُ بن سَْعٍد، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ُمحَمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َنْوفَ

َيانَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ بن َحْربٍ أَنَّ أَُميَّةَ بن أَبِي الصَّلِْت كَانَ بَِغزَّةَ، الزَُّبْيرِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفْ
فَفََعلَْنا، فَقَالَ : َنَعْم، قَالَ: ؟ قُلُْتَيا أََبا سُفَْيانَ، إِنْ َنَتقَدَّْم َعنِ الرُّفْقَِة، فَنََتَحدَّثْ: بِإِيِليَّا، فَلَمَّا قَفَلَْنا، قَالَ ِلي أَُميَّةُ: أَْو قَالَ
كَرُِمي الطََّرفَْينِ، وََيْجَتنِبُ الَْمظَاِلمَ : أَيُُّهنَّ َعْن ُعْتَبةَ بن َربِيَعةَ؟ قَالَ: َيا أََبا ُسفَْيانَ، أَيُُّهنَّ َعْن ُعْتَبةَ بن َربِيَعةَ؟ قُلُْت: ِلي

: السِّنُّ وَالشََّرُف أْزَرَيا بِِه، فَقُلُْت لَُه: َوَشرِيٌف ُمِسنٌّ، قَالَ: شَرِيٌف ُمِسنٌّ؟ قُلُْتَو: َنَعْم، قَالَ: َوالَْمَحارَِم؟ قُلُْت
، ال َيا أََبا ُسفَْيانَ، إِنََّها لَكَِلَمةٌ َما َسِمْعُت أََحًدا َيقُولَُها ِلي ُمْنذُ َتَنصَّْرُت: كَذَْبَت، َما ازَْداَد ِسنا إِال ازَْداَد َشَرفًا، قَالَ

إِنِّي كُْنُت أَجُِد ِفي كُُتبِي َنبِيا ُيبَْعثُ ِمْن َحرَّتَِنا َهِذِه فَكُْنتُ أَظُنُّ، َبلْ كُْنتُ : َهاِت، قَالَ: َتْعَجلْ َعلَيَّ حَتَّى أُخْبَِرَك، قَالَ
  َناٍف فََنظَْرُت ِفي بين َعْبِد مََنافٍ،ال أَُشكُّ أَنِّي ُهَو، فَلَمَّا َداَرْسُت أَْهلَ الْعِلْمِ إِذَا ُهَو ِمْن بين َعْبِد َم

ُه لَْيَس بِِه ِحَني َجاَوَز اَألْرَبِعَني، وَلَْم فَلَْم أَجِْد أََحًدا َيْصلُُح ِلَهذَا األَْمرِ غَْيَر ُعْتَبةَ بن َربِيعَةَ، فَلَمَّا أَْخَبرَْتنِي بِِسنِِّه َعَرفُْت أَنَّ
فَضََرَب الدَّْهُر َمْن ضََرَبُه، َوأُوِحيَ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوخََرْجُت ِفي : ُيوَح إِلَْيِه، قَالَ أَُبو سُفَْيانَ

َميَّةُ، قَْد خََرجَ َيا أُ: ئِ بِِهَركْبٍ ِمْن قَُرْيشٍ أُرِيُد الَْيَمَن ِفي ِتجَاَرٍة، فََمَرْرُت بِأَُميَّةَ بن أَبِي الصَّلِْت، فَقُلُْت لَُه كَالُْمْسَتْهزِ
َما َيْمَنعُنِي ِمَن اتَِّباِعِه إِال : َما َيْمَنُعَك ِمَن اتَِّباِعِه؟ قَالَ: أََما إِنَّهُ َحقٌّ فَاتَّبِْعُه، قُلُْت: النَّبِيُّ الَِّذي كُْنَت َتْنتَِظُر، قَالَ

: نِّي ُهَو، ثُمَّ يُرَِينَّنِي َتابًِعا لُِغالمٍ ِمْن بين َعْبِد َمَناٍف، ثُمَّ قَالَ أَُميَّةُاالسِْتْحَياُء ِمْن َنَسيَاِت ثَِقيٍف، إِنِّي كُْنُت أَُحدِّثُُهنَّ أَ
  ".َم ِفيَك َما ُيرِيُدَوكَأَنِّي َيا أََبا ُسفَْيانَ، إِنْ خَالَفُْتُه قَْد ُربِطُْت كََما ُيْرَبطُ الَْجْدُي حَتَّى ُيؤَْتى بَِك إِلَْيِه فََيْحكُ

ْن ُعْرَوةَ، ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعَحدَّ - ٧١١٢
َن، َواَألْنَصارِ، َوِغفَارٍ، وَأَْسلََم، الُْمهَاجِرِي: ثُمَّ َخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، ِفي اثَْنْي َعَشَر أَلْفًا ِمْن: قَالَ

ْم قُرَْيٌش، فََبَعثُوا بِأَبِي ُسفَْيانَ، َوُمَزْيَنةَ، َوُجَهْيَنةَ، َوَبنِي ُسلَْيمٍ، َوقَادُوا الُْخيُولَ حَتَّى نََزلُوا بَِمرِّ الظَّْهَراِن، َولَمْ َتْعلَْم بِهِ
  ُخذُوا لََنا ِمْنهُ جِوَاًرا، أَْو آِذُنوُه بِالْحَْربِ،: ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوقَالُواَوَحكِيمِ بن حَِزامٍ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّ



وا بِاألَراِك ِمْن َمكَّةَ، فََخَرَج أَُبو ُسفَْيانَ بن حَْربٍ، َوَحِكيمُ بن ِحَزامٍ، فَلَِقَيا ُبدَْيلَ بن َوْرقَاَء، فَاسَْتْصَحَباُه َحتَّى إِذَا كَاُن
هَُؤالِء بنو كَْعبٍ : الُواذَِلَك ِعَشاَء َرأَْوا الْفََساِطيطَ َوالَْعْسكََر، َوَسِمُعوا َصهِيلَ الْخَْيلِ، فََراعَُهْم ذَِلَك، َوفَزُِعوا ِمْنُه، َوقََو

أَفََتنَْتجُِع َهوَازِنُ أَْرَضَنا؟ وَاللَِّه َما َنْعرِفُ َهُؤالِء أَكْثَُر ِمْن بين كَْعبٍ، َما َبلَغَ َتأْلِيُبَها َهذَا، : َجاشَْتَها الَْحْرُب، قَالَ ُبَدْيلٌ
 ِمثْلُ َحاجِّ النَّاسِ، َوكَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَْد َبَعثَ َبْيَن َيَدْيِه َخْيال َيقْبُِض َهذَا أَْيضًا، إِنَّ َهذَا لَ

ال َيْتُركُونَ أََحًدا َيْمِضي، فَلَمَّا َدَخلَ أَُبو سُفَْيانَ وَأَْصَحاُبُه َعْسكََر الُْمْسِلِمَني أََخذَتُْهمُ  الُْعُيونَ، َوُخَزاَعةُ َعلَى الطَّرِيقِ
ي سُفَْيانَ، فََوَجأَ ُه، إِلَى أَبِالْخَْيلُ َتْحَت اللَّْيلِ، َوأْتَْوا بِهِْم َخاِئِفنيَ ِللْقَْتلِ، فَقَاَم ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْن
فََحَبَسُه الْحََرُس أَنْ َيْخلَُص إِلَى  ُعُنقَُه، َوالَْتَزَمهُ الْقَْوُم، َوَخَرجُوا بِِه لَِيْدُخلُوا بِِه َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم،

، َوكَانَ الَْعبَّاُس بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه خَاِلَصُه لَُه ِفي َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوَخاَف الْقَْتلَ
نْ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم أَالَْجاِهِليَِّة، فََناَدى بِأَْعلَى صَْوِتِه، أَال َتأَمُّوا بِي إِلَى َعبَّاسٍ، فَأََتاُه َوَدفََع َعْنُه، َوَسأَلَ َرُسولَ 

  ْومِ َحتَّى أَْبَصُروُه أَْجَمعُ،َيقْبَِضُه إِلَْيِه، وََمَشى ِفي الْقَْومِ َمكَاَنُه، فََرِكَب بِِه َعبَّاٌس َتْحَت اللَّْيلِ، فََساَر بِِه ِفي َعْسكَرِ الْقَ

َواللَِّه ال َتْدُنو ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُهَوكَانَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه قَْد، قَالَ َألبِي ُسفَْيانَ ِحَني َوَجأَ ُعُنقَ
إِنِّي َمقْتُولٌ، فََمَنَعُه ِمَن النَّاسِ أَنْ يَْنَتهُِبوُه، فَلَمَّا َرأَى كَثَْرةَ الَْجْيشِ : َوَسلَّْم، حَتَّى َتُموَت، فَاْسَتغَاثَ بَِعبَّاسٍ، فَقَالَ

إِنََّك َمقُْتولٌ إِنْ لَْم َتْسلَْم وََتْشَهدْ أَنَّ : أََر كَاللَّْيلَِة َجْمًعا ِلقَْومٍ، فََخلََّصُه َعبَّاٌس ِمْن أَْيِديهِْم، َوقَالَلَْم : َوطَاَعَتُهْم، قَالَ
، فََباَت َمَع َعبَّاسٍ، َوأَمَّا َحِكيُم بن ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، فََجَعلَ ُيرِيُد أَنْ َيقُولَ الَِّذي َيأُْمُرُه َعبَّاٌس بِِه، َوال َيْنطَِلُق ِلسَاُنُه

َتْخبُِرُهَما َعلَى أَْهلِ َمكَّةَ، ِحَزامٍ، وَُبدَْيلُ بن َوْرقَاَء، فََدَخال َعلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَأَْسلََما َوجََعلَ َيْس
ُهُم الُْمْسِلُمونَ : َيا َعبَّاُس، مَاذَا ُترِيُدونَ؟ قَالَ: قَْوُم، فَفَزَِع أَُبو ُسفَْيانَ، فَقَالَفَلَمَّا ُنوِدَي ِلَصالِة الصُّْبحِ َتَخْشَخَش الْ

ِة ِفي انَ َيُمرُّونَ إِلَى الصَّالَتَيسَّرُوا ِلُحضُورِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَخََرَج بِِه َعبَّاٌس، فَلَمَّا أَْبَصَرُهْم أَُبو ُسفَْي
لَوْ َنَهاُهْم َعنِ : َيا َعبَّاُس، أََما َيأُْمُرُهْم بَِشْيٍء إِال فََعلُوُه؟ فَقَالَ َعبَّاٌس: َصالتِهِْم َيْركَُعونَ َوَيْسُجُدونَ إِذَا َسَجَد، قَالَ

َدُه ِمْن َعفْوٍ َعْنُهْم؟ فَاْنطَلََق َعبَّاٌس بِأَبِي سُفَْيانَ، َيا َعبَّاُس، فَكَلِّْمُه ِفي قَْوِمَك َهلْ ِعْن: الطََّعامِ وَالشََّرابِ َألطَاُعوُه، فَقَالَ
  :َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَا أَُبو ُسفَْيانَ، فَقَالَ أَُبو سُفَْيانَ: َحتَّى أَْدَخلَُه َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ َعبَّاٌس

ي ْنَصْرتُ إِلَهِي، وَاْستَْنصَْرُت إِلَهَِك فَوَاللَِّه، َما لَِقيُتَك ِمْن َمرٍَّة إِال ظَهَْرَت َعلَيَّ، فَلَْو كَانَ إِلَهَِيا ُمَحمَُّد، إِنِّي قَِد اْسَت
  ُمِحقًّا، وإِلََهَك ُمْبِطال لَظَهَْرُت َعلَْيَك، فَشَهَِد أَنْ ال إِلََه

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أُِحبُّ أَنْ تَأْذَنَ ِلي إِلَى قَْوِمَك، فَأُْنِذُرُهْم َما َنَزلَ، : لَ َعبَّاٌسإِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمحَمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، فَقَا
أَمَاًنا َيطَْمِئنُّونَ كَْيَف أَقُولُ لَُهمْ َيا َرسُولَ اللَِّه َبيِّْن ِلي ِمْن ذَِلَك : َوأَْدُعوُهْم إِلَى اللَِّه َوإِلَى َرُسوِلِه، فَأَِذنَ لَُه، فَقَالَ َعبَّاٌس

َمْن شَهَِد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه، َوَشهِدَ أَنَّ :"َتقُولُ لَُهْم: إِلَْيِه؟ قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
َس ِعْنَد الْكَْعَبِة فََوَضَع ِسالَحُه فَُهَو آِمٌن، َوَمْن أَغْلََق َعلَْيِه َباَبُه فَُهَو ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، َوكَفَّ َيَدُه فَُهَو آِمٌن، َوَمْن َجلَ

  ".آِمٌن
َيا َرُسولَ اللَِّه، أَُبو ُسفَْيانَ اْبُن َعمَِّنا، وَأََحبَّ أَنْ َيْرجَِع مَِعي، َولَْو أَْخَصْصَتُه بَِمْعرُوٍف، فَقَالَ : قَالَ َعبَّاٌس - ٧١١٣

، فَجََعلَ أَُبو سُفَْيانَ َيْسَتفِْقُهُه، وََدارُ أَبِي ُسفَْيانَ بِأَْعال "َمْن َدَخلَ َداَر أَبِي ُسفَْيانَ فَُهَو آِمٌن:"يُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمالنَّبِ
  .َحِكيمِ بن ِحَزامٍ بِأَسْفَلِ َمكَّةَ ، َودَاُر"َمْن َدَخلَ َداَر َحكِيمِ بن حَِزامٍ، َوكَفَّ َيَدُه فَُهَو آِمٌن:"َمكَّةَ، َوقَالَ
ْحَيةُ الْكَلْبِيُّ، فَاْنطَلََق َوَحَملَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َعِليا َعلَى َبْغلَِتِه الَْبْيَضاِء الَِّتي كَانَ أَْهَداَها لَُه ِد - ٧١١٤

  ا َساَر َعبَّاٌس َبَعثََعبَّاٌس بِأَبِي ُسفَْيانَ قَْد أَْرَدفَُه، فَلَمَّ



، َوَحدَّثَُهْم بِالَِّذي َخاَف َعلَْيِه فَأَْدَركَهُ "أَْدرِكُوا َعبَّاسًا، فَُردُّوُه َعلَيَّ:"النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفي أَثَرِِه، فَقَالَ
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم أَنْ يُْرجَِع أََبا ُسفْيَانَ َراِغًبا ِفي ِقلَِّة  أََيْرَهُب َرُسولُ: الرَُّسولُ، فَكَرَِه َعبَّاٌس الرُّجُوَع، َوقَالَ

إِنَّا لَْسَنا : أَغَْدًرا َيا بين َهاِشمٍ، فَقَالَ َعبَّاٌس: ، فََحَبسَُه، فَقَالَ أَُبو ُسفَْيانَ"اْحبِْسُه:"النَّاسِ فََيكْفَُر َبْعدَ إِْسالِمِه؟ فَقَالَ
ُيعاُدَها ِحَني يَقَْدُم َعلَْيَك َخاِلُد بن الَْولِيِد، : َوَما ِهي، فَأَقِْضَيَها لََك؟ فَقَالَ: ُر، َولَِكْن ِلي إِلَْيكَ َبْعُض الَْحاجَِة، قَالََنْغِد

و ُسفَْيانَ َعْنُه َحِديثَُه، ثُمَّ بََعثَ َرسُولُ َوالزَُّبْيُر بن الَْعوَّامِ، فََوقََف َعبَّاسٌ بِالَْمِضيقِ ُدونَ اَألرَاِك ِمْن ِمًنى، َوقَْد َوَعى أَُب
لَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمِ الَْخْيلَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ُعُبوَر الَْخْيلِ بَْعَضَها َعلَى أَثَرِ بَْعضٍ، َوقََسمَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ال

َرسُولُ اللَِّه، َهذَا َيا َعبَّاُس؟ : اِلًدا بِالْجَْيشِ ِمْن أَْسلََم َوِغفَارٍ َوقَُضاَعةَ، فَقَالَ أَُبو ُسفَْيانََشطَْرْينِ، فََبَعثَ الزَُّبْيَر َورِْدفَُه َخ
ِفي كَِتيَبٍة ِمَن  ْيِهال وَلَِكْن َخاِلُد بن الَْولِيِد، َوبََعثَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َسْعَد بن ُعَباَدةَ َبْيَن َيَد: قَالَ

ْم ِفي كَِتيَبةِ الَْيْوُم َيْوُم الَْملَْحَمِة، الَْيْوُم ُتْسَتَحلُّ الُْحْرَمةُ، ثُمَّ َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: اَألْنصَارِ، فَقَالَ
  َيا َرُسولَ اللَِّه، أَكْثَْرَت: فَْيانَ ُوُجوًها كَِثَريةً ال َيْعرِفَُها، قَالَاِإلَمياِن ِمَن الُْمهَاجِرِيَن وَاألَْنصَارِ، فَلَمَّا َرأَى أَُبو ُس

أَْنَت فََعلَْت ذَِلَك َوقَْوُمَك، إِنَّ :"إِذًا، أَوِ اْخَتْرَت َهِذِه الُْوُجوَه َعلَى قَْوِمَك؟، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
، َوَمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َيْومَِئٍذ اَألقَْرعُ بن "ي إِذْ كَذَّْبُتمُونِي، َوَنَصُرونِي إِذْ أَخَْرْجُتونِيَهُؤالِء َصدَّقُونِ

َمْن : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالََحابِسٍ َوَعبَّاسُ بن ِمْردَاسٍ، َوُعَيْيَنةُ بن َبْدرٍ الْفَزَارِيُّ، فَلَمَّا أَْبَصَرُهْم حَْولَ النَّبِيِّ َصلَّ
َهِذِه كَِتيَبةُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوَمَع َهِذِه الْمَْوُت اَألْحَمُر، هَُؤالِء الُْمهَاجُِرونَ : َهُؤالِء َيا َعبَّاُس؟ قَالَ

َيْومِ ُجُنوًدا قَطُّ، َوال َجَماَعةً، فََسارَ الزَُّبْيُر بِالنَّاسِ َحتَّى َوقََف بِالَْحُجوِن، اْمضِ َيا َعبَّاُس، فَلَْم أََر كَالْ: َواَألْنصَاُر، قَالَ
تَّى ُه، َوقُِتلُوا بِالَْحْزَوَرِة َحواْنَدفََع َخاِلٌد حَتَّى َدَخلَ ِمْن أَسْفَلِ َمكَّةَ، فَلَِقَيْتُه أَْوبَاُش بين َبكْرٍ، فَقَاَتلُوُهْم، فََهَزَمُهمُ اللَّ

 النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َدَخلُوا الدُّوَر، وَاْرَتفََع طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم َعلَى الْخَْيلِ َعلَى الْخَْنَدَمِة، وَاتََّبعَُهُم الُْمْسِلُمونَ، فََدَخلَ
فَّ َيَدُه فَإِنَُّه آِمٌن، َوَناَدى أَُبو سُفَْيانَ، بَِمكَّةَ، أَْسِلُموا ِفي أُخَْرَياتِ النَّاسِ، َوَناَدى ُمَناٍد، َمْن أَغْلََق َعلَْيِه َداَرُه، َوكَ

فَْيانَ، ثُمَّ َناَدتْ َيا غَاِلُب، َتْسلَُموا، َوكَفَُّهُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْن َعبَّاسٍ، َوأَقَْبلَْت ِهْندُ بنُت ُعْتَبةَ، فَأََخذَْت بِِلْحَيةِ أَبِي ُس
  فَأَْرِسِلي ِلْحيَِتي، فَأُقِْسُم لَِك لَِئْن أَْنتِ لَْم ُتْسِلِمي لَُيضَْرَبنَّ ُعُنقُِك، َوْيلَِك َجاَءنَا: لشَّْيَخ اَألْحَمَق، قَالَاقُْتلُوا َهذَا ا

  .وَاْسكُِتي: بِالَْحقِّ فَاْدُخِلي أَرِيكََتِك، أَْحَسُبُه قَالَ
ثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّ - ٧١١٥

ثُمَّ َمَضى : بَّاسٍ، قَالََحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ الزُّْهرِيُّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد، َعنِ اْبنِ َع
رِيَّ، َوخََرَج ِلَعْشرٍ َمَضْينَ سُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، وَاسَْتْخلََف َعلَى الَْمِديَنِة أََبا رُْهمٍ كُلْثُوَم بن ُحَصْينٍ الِْغفَاَر

حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيِد َما َبْيَن ُعْسفَانَ َوأََمجَ  ِمْن َرَمَضانَ، فََصاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوَصاَم النَّاُس َمَعُه
ي كُلِّ الْقَبَاِئلِ َعَددٌ أَفْطََر، ثُمَّ َمَضى َحتَّى َنَزلَ َمرَّ الظَّهَْراِن ِفي َعَشَرِة آالٍف ِمَن الُْمْسِلِمَني ِمْن ُمَزْيَنةَ َوُسلَْيمٍ، َوِف

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، الُْمَهاجُِرونَ َواَألْنَصاُر، فَلَْم يََتَخلَّْف ِمنُْهْم أََحٌد، فَلَمَّا َنَزلَ َوإِْسالٌم، َوأَْوَعَب َمَع َرُسولِ ال
َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  تِهِْمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم بَِمرِّ الظَّهَْراِن، َوقَْد َعِمَيِت اَألخَْباُر َعْن قَُرْيشٍ، فَلَْم يَأْ

 بن ِحَزامٍ، وَُبدَْيلُ بن َعلَْيِه َوَسلَّْم َخَبٌر، َوال َيْدُرونَ َما ُهَو فَاِعلٌ، َخَرَج ِفي ِتلَْك اللَّْيلَِة أَُبو ُسفَْيانَ بن حَْربٍ، َوَحِكيُم
ْو َيْسَمُعونَ بِِه، َوقَْد كَانَ الَْعبَّاُس بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ أََتى َرسُولَ اللَِّه َوْرقَاَء َيَتَحسَُّسونَ َوَيْنَتِظُرونَ َهلْ َيجُِدونَ َخَبرًا، أَ

  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم بَِبْعضِ الطَّرِيقِ، َوقَْد كَانَ أَُبو ُسفَْيانَ بن الَْحارِِث بن َعْبِد



ُمِغَريِة، قَْد لَِقَيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، ِفيَما َبْيَن َمكَّةَ وَالَْمدِيَنِة، الُْمطَِّلبِ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَبِي أَُميَّةَ بن الْ
ال :"ُرَك، قَالََيا َرسُولَ اللَِّه، اْبُن َعمَِّك َواْبُن َعمَِّتَك َوِصْه: فَالَْتَمَسا الدُُّخولَ َعلَْيِه، فَكَلََّمْتُه أُمُّ َسلََمةَ ِفيهَِما، فَقَالَْت

، فَلَمَّا أَْخَرجَ "ةَ َما قَالََحاَجةَ ِلي بِهِمَا، أَمَّا اْبُن َعمِّي فََهَتَك ِعْرِضي، َوأَمَّا اْبُن َعمَِّتي َوِصْهرِي، فَُهَو الَِّذي قَالَ ِلي بَِمكَّ
ذََننَّ ِلي أَْو آلُخذَنَّ بَِيِد ابَْنيَّ َهذَا، ثُمَّ لََنذَْهَبنَّ ِفي اَألْرضِ َحتَّى َواللَِّه لَيَأْ: إِلَْيهَِما بِذَِلَك، َوَمعَ أَبِي ُسفَْيانَ بينٌّ لَُه، فَقَالَ

  لَُهْما فََدَخال وَأَْسلََما، فَلَمَّاَنُموَت َعطًَشا َوُجوًعا، فَلَمَّا َبلَغَ ذَِلَك َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َرقَّ لَُهْما، ثُمَّ أَِذنَ
َواَصَباَح قَُرْيشٍ، َواللَِّه لَِئْن َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َنَزلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم بَِمرِّ الظَّهَْراِن، قَالَ الَْعبَّاُس

فََجلَْسُت َعلَى َبْغلَِة َرُسولِ اللَِّه : قَُرْيشٍ إِلَى آِخرِ الدَّْهرِ، قَالَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َمكَّةَ َعْنَوةً قَْبلَ أَنْ َيْسَتأِْمُنوُه، إِنَُّه لََهالُك
لََعلِّي أَلْقَى َبْعَض الَْحطَّابَِة، أَْو َصاِحبَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمِ الْبَْيَضاِء، فََخَرْجُت َعلَْيَها َحتَّى جِئُْت اَألَراَك، فَقُلُْت

ْسَتأِْمُنوُه قَْبلَ أَنْ اَجةٍ َيأِْتي َمكَّةَ، فَُيْخبِرُُهْم بَِمكَانِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم لَِيخُْرُجوا إِلَيِْه، فََيلَبِنٍ، أَْو ذَا َح
  لَُه فَوَاللَِّه، إِنِّي َألِسُري َعلَْيَها، وأَلَْتِمُس َما َخَرْجُت: َيْدُخلََها َعلَْيهِْم َعْنَوةً، قَالَ

َما َرأَْيُت كَالَْيْومِ قَطُّ نِريَاًنا َوال : إِذْ َسِمْعُت كَالَم أَبِي ُسفَْيانَ، َوُبَدْيلِ بن َوْرقَاَء َوُهَما يََترَاَجَعاِن، وَأَُبو ُسفَْيانَ َيقُولُ
خَُزاَعةُ، وَاللَِّه أَذَلُّ : َيقُولُ أَُبو ُسفَْيانَ: ُب، قَالََهِذِه َواللَِّه نَِريانُ خَُزاَعةَ َحَمَشتَْها الْحَْر: َيقُولُ ُبدَْيلٌ: َعْسكًَرا، قَالَ

َيا أََبا حَْنظَلَةَ، فََعَرَف َصوِْتي، فَقَالَ أَُبو : فََعَرفُْت صَْوَتُه، فَقُلُْت: وأََألُم ِمْن أَنْ َتكُونَ َهِذِه نَِرياُنَها َوَعْسكَُرهَا، قَالَ
وَْيَحكَ َيا أََبا ُسفَْيانَ، َهذَا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الََك ِفَداَك أَبِي َوأُمِّي، فَقُلُْتَم: نََعْم، قَالَ: الْفَْضلِ، فَقُلُْت

بَِك لََيْضرَِبنَّ  وَاللَِّه لَِئْن ظَفََر: قُلُْت: فََما الِْحيلَةُ، ِفَداَك أَبِي َوأُمِّي؟ قَالَ: َوَسلَّْم ِفي النَّاسِ وَاَصبَاَح قَُرْيشٍ َواللَِّه، قَالَ
فََرِكَب َخلِْفي : ُه لََك، قَالَُعُنقََك، فَاْركَْب َمِعي َهِذِه الَْبْغلَةَ حَتَّى آِتَي بَِك َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم أَسَْتأِْمَن

َمْن َهذَا؟ فَإِذَا َرأَْوا َبْغلَةَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى : لُْمْسِلِمَني، قَالُواَوَرَجعَ َصاِحَباُه، فََحرَّكُْت بِِه كُلََّما َمَرْرُت بنارٍ ِمْن نَِرياِن ا
َعمُّ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َعلَى َبْغلَِتِه َحتَّى مََرْرُت بنارِ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالُوا

أَُبو ُسفَْيانَ، َعُدوُّ اللَِّه، الَْحْمُد ِللَّهِ : َمْن َهذَا؟ َوقَاَم إِلَيَّ، فَلَمَّا َرأَى أََبا ُسفَْيانَ َعلَى َعُجزِ الَْبْغلَِة، قَالَ: ُه، فَقَالَاللَُّه َعْن
  صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َورَكََضِت الَْبْغلَةُ، الَِّذي أَْمكََن مِْنَك بَِغْيرِ َعقٍْد َوال َعْهٍد، ثُمَّ خََرَج َيْشَتدُّ َنْحَو َرُسولِ اللَِّه

ولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه فََسَبقَْتُه بَِما َتْسبُِق الدَّابَّةُ الَْبِطيُء الرَُّجلَ الْبَِطيَء، فَاقَْتَحْمُت َعنِ الَْبْغلَِة، فََدَخلُْت َعلَى َرُس
َيا َرسُولَ اللَِّه، َهذَا أَُبو ُسفَْيانَ قَْد أَْمكََن اللَُّه ِمْنُه بَِغْيرِ َعقٍْد َوال عَْهٍد، فََدْعنِي فََألْضرِبَ : لََوَسلَّْم، َوَدَخلَ ُعَمُر، فَقَا

لَّْم فَأََخذُْت بَِرأْسِِه، َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أََجْرتُُه، ثُمَّ َجلَْسُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: قُلُْت: ُعُنقَُه، قَالَ
َمْهال َيا ُعَمُر، أََما وَاللَِّه لَْو كَانَ ِمْن : ال َواللَِّه، ال ُيَناجِيهِ اللَّْيلَةَ َرُجلٌ دُونِي، فَلَمَّا أَكْثََر ُعَمُر ِفي شَأْنِِه، قُلُْت: فَقُلُْت

مَْهال َيا َعبَّاُس، : فَْت أَنَّهُ َرُجلٌ ِمْن رِجَالِ بين َعْبِد َمَناٍف، قَالَرِجَالِ بين َعِديِّ بن كَْعبٍ َما قُلُْت َهذَا، َولَكِنََّك َعَر
قَْد َعَرفُْت أَنَّ إِْسالَمكَ فََواللَِّه ِإلِسالُمكَ َيْوَم أَْسلَْمَت كَانَ أََحبَّ إِلَى ِمْن إِْسالمِ الَْخطَّابِ لَْو أَْسلََم، َوَما بِي إِال أَنِّي 

 ى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِمْن إِْسالمِ الَْخطَّابِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهكَانَ أََحبَّ إِلَ
ِدي، فَلَمَّا أَصَْبحَ ، فَذَهَْبُت بِِه إِلَى َرْحِلي فََباَت عِْن"اذَْهْب بِهِ إِلَى َرحِْلَك َيا َعبَّاُس، فَإِذَا أَْصَبَح فَائِْتنِي بِِه:"َوَسلَّْم

َوْيَحَك َيا أََبا :"َوَسلَّْم، قَالَ غََدْوُت بِِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَلَمَّا َرآُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي، َما أَكَْرَمَك َوأَْوصَلََك، وَاللَِّه لَقَْد ظَنَْنُت أَنْ لَوْ : قَالَ"ُه؟ُسفَْيانَ، أَلَمْ َيأِْن لََك أَنْ َتْعلََم أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَّ

  كَانَ َمَع اللَِّه



بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي، َما : الَقَ"وَْيَحَك َيا أََبا ُسفَْيانَ، أَلَْم َيأِْن لََك أَنْ َتْعلََم أَنِّي َرُسولُ اللَِّه؟:"غَْيُرُه لَقَْد أَغَْنى َعنِّي َشْيئًا، قَالَ
وَْيَحَك َيا أََبا ُسفَْيانَ، : أْحلََمَك َوأَكْرََمَك َوأَْوَصلََك َهِذِه، وَاللَِّه كَانَ ِفي َنفِْسي مِْنَها َشْيُء َحتَّى اآلنَ، قَالَ الْعَبَّاُس

فََشهَِد بَِشهَاَدِة الَْحقِّ وَأَْسلََم، : ولُ اللَِّه قَْبلَ أَنْ ُتضَْرَب ُعُنقَُك، قَالَأَْسِلْم، َواشَْهْد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُس
َنَعْم َمْن َدَخلَ دَاَر أَبِي ُسفَْيانَ فَُهوَ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أََبا ُسفَْيانَ َرُجلٌ ُيِحبُّ َهذَا الْفَْخَر، فَاْجَعلْ لَهُ َشْيئًا، قَالَ: قُلُْت
، فَلَمَّا ذََهَب ِلَيْنصَرَِف، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه "ٌن، َوَمْن أَغْلََق َباَبُه فَُهَو آِمٌن، َوَمْن َدَخلَ الَْمْسجَِد فَُهَو آِمٌنآِم

فَخََرْجُت بِهِ : ، قَالَ"ِه ُجنُوُد اللَِّه فََيَراَهاَيا َعبَّاُس، احْبِْسُه بَِمِضيقِ الْوَاِدي ِعْنَد خَطْمِ الَْجَبلِ، َحتَّى َتُمرَّ بِ:"َعلَْيِه َوَسلَّْم
َومَرَّْت بِِه الْقَبَاِئلُ َعلَى َرايَاِتهَا، كُلََّما : َحتَّى َحَبْسَتهُ َحْيثُ أََمرَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم أَنْ أَحْبَِسُه قَالَ

: َمْن َهُؤالِء؟ فَأَقُولُ: ثُمَّ َتُمرُّ الْقَبِيلَةُ، قَالَ: َماِلي َوِلُسلَْيمٍ؟ قَالَ: ُسلَْيٌم، فََيقُولُ: ِء؟ فَأَقُولَُمْن َهُؤال: َمرَّْت قَبِيلَةٌ، قَالَ
َماِلي : بنو فُالٍن، فََيقُولُ: قُولَُمْن َهُؤالِء؟ فَأَ: َةَ؟ َحتَّى تََعدَِّت الْقَبَاِئلُ ال َتُمرُّ قَبِيلَةٌ إِال، قَالَ َما ِلي َوِلُمَزيْن: ُمَزْيَنةُ، فََيقُولُ

  ُرونَ َواَألْنصَاُرَوِلَبنِي فُالٍن، حَتَّى َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفي الَْخْضَراِء كَِتيَبةٌ ِفيَها الُْمهَاجِ

َهذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفي : َيا َعبَّاُس؟ قُلُْت سُْبَحانَ اللَِّه، َمْن َهُؤالِء: ال َيَرى ِمنُْهْم إِال الَْحَدَق، قَالَ
َما َألَحٍد بِهَُؤالِء ِقَبلٌ َوال طَاقَةٌ، وَاللَِّه َيا أََبا الْفَْضلِ، لَقَدْ أَْصَبَح ِملْكَ اْبنِ أَِخيكَ الَْغَداةَ : الُْمهَاجِرِيَن وَاألَْنصَارِ، قَالَ

فََخَرجَ َحتَّى إِذَا َجاَءُهمْ : النََّجاُء إِلَى قَْوِمَك، قَالَ: فَنََعْم إِذَنْ، قُلُْت: َيا أََبا سُفَْيانَ، إِنََّها النُّبُوَّةُ، قَالَ: لُْتَعِظيًما، قُ
فََمْن َدَخلَ َدارَ أَبِي ُسفَْيانَ فَُهَو آِمٌن،  صََرَخ بِأَْعلَى صَْوِتِه َيا مَْعَشَر قُرَْيشٍ، َهذَا ُمَحمٌَّد قَْد َجاَءكُْم بَِما ال قَِبلَ لَكُْم بِِه،

: اقُْتلُوا الدََّسَم اَألْحَمَس، فَبِئَْس ِمْن طَِليَعِة قَْومٍ، قَالَ: فَقَاَمْت إِلَْيِه اْمرَأَُتُه ِهْنُد بنُت ُعْتَبةَ، فَأََخذَْت بِشَارِبِِه، فَقَالَْت
: فُِسكُْم، فَإِنَُّه قَْد َجاَء َما ال ِقَبلَ لَكُْم بِِه، َمْن َدَخلَ دَاَر أَبِي سُفَْيانَ، فَُهَو آِمٌن، قَالُواَوْيَحكُْم، ال َتغُرَّنَّكُْم َهِذِه ِمْن أَْن
اسُ إِلَى ُدورِِهْم، َوَمْن أَغْلََق َباَبُه فَُهَو آِمٌن، َوَمْن َدَخلَ الَْمْسجَِد فَُهَو آِمٌن، فََتفَرَّقَ النَّ: َوْيلََك َوَما ُتغْنِي َعنَّا َداُرَك، قَالَ

ا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعْن َوإِلَى الَْمْسجِِد، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُموَسى األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََن
بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، فَذَكََر مِثْلَ َحِديِث ُمَحمَِّد بن  َجْعفَرِ بن ُبْرقَانَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه

  .إِْسحَاَق
ٌت، َعْن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، أََنا ثَابِ - ٧١١٦

  بن

ْوَم الطََّعامِ فََيْدُعو َوفَْدَنا إِلَى ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َوِفيَنا أَُبو هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، فَكَانَ َهذَا َيْصَنعُ َي: َربَاحٍ، قَالَ
َيا أََبا : ِمي فََجاَء قَْبلَ أَنْ َيْحُضَر الطََّعاُم، فَقُلُْتَيا أََبا ُهرَْيَرةَ، الَْيْوُم َيْو: َهذَا، وََيصَْنُع َهذَا َيْوَم الطََّعامِ فََيْدُعو َهذَا، قُلُْت

َشهِْدُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : قَالَ ُهَرْيرَةَ، َحدِّثَْنا بَِشْيٍء َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َحتَّى ُيْدَرَك طََعاُمنَا،
َهلْ َتَرْونَ :"، فََدَعْوتُُهْم فََجاءُوا ُيَهرْوِلُونَ، فَقَالَ"َيا أََبا ُهَريَْرةَ، اْدُع ِلَي األَْنَصاَر:"َيْوَم الْفَْتحِ، فَقَالَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
َواْسَتعَْملَ : ، قَالَ"لصَّفَافَإِذَا لَِقيُتُموُهْم غًَدا، فَاْحُصُدوُهْم َحْصًدا، ثُمَّ َمْوِعُدكُُم ا:"نََعْم، قَالَ: قَالُوا"أَْوبَاَش النَّاسِ؟

عَوَّامِ َعلَى الُْمَجنَِّبِة اُألخَْرى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم خَاِلدَ بن الَْوِليِد َعلَى إِْحَدى الُْمَجنِّبََتْينِ، َوالزُّبَْيَر بن الْ
َجرَّاحِ َعلَى النَّاِدفَِة ِفي َبطْنِ الَْواِدي، فَلَمَّا َجاَء الْقَْوُم لَِقيَناُهْم فََما َتقَدََّم أََحدٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َواْسَتعَْملَ أََبا ُعبَْيَدةَ بن الْ

الصَّفَا، َوَجاءَ صَاُر فَأَطَافُوا بِإِال أََناُموُه َوفُِتَح َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فََجاَء فََصِعَد الصَّفَا، َوَجاَءِت األَْن
َمْن أَغْلََق َباَبُه فَُهَو آِمٌن، َوَمْن :"َيا َرسُولَ اللَِّه، أُبِيَحْت َخْضَراُء قُرَْيشٍ، ال قُرَْيَش بَْعَد الَْيْومِ، فَقَالَ: أَُبو ُسفَْيانَ، فَقَالَ



  ".ٌنأَلْقَى السِّالَح فَُهَو آِمٌن، َوَمْن َدَخلَ دَاَر أَبِي سُفَْيانَ فَُهَو آِم
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، - ٧١١٧

لُْبَنانِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َرَباحٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا ثَابِتٌ ا
انَ، الَى َعْنُه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم لَمَّا َدَخلَ َمكَّةَ َيْوَم الْفَْتحِ، َجاَء أَُبو سُفَْيَعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َتَع

َمْن أَغْلََق َباَبُه فَُهوَ :"ِه َوَسلَّْمَيا َرُسولَ اللَِّه، أُبِيَحْت قُرَْيٌش، ال قُرَْيَش بَْعَد الَْيْومِ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: فَقَالَ
  .، فَذَكََر َنْحَو َحدِيِث َحمَّاِد بن َسلََمةَ"آِمٌن، َوَمْن َدَخلَ َدارَ أَبِي ُسفَْيانَ فَُهَو آِمٌن

يُّ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن أَْعَيَن الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن بِْشرٍ الَْبَجِل - ٧١١٨
إِنَّ أََبا ُسفَْيانَ قَرِيبٌ :"لَمَّا كُنَّا بَِسرَِف، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: الَْمِلِك، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أََنسٍ، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، قَْوِمي، : ، قَالَ"أَْسِلْم َيا أََبا ُسفَْيانَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى "ِمْنكُْم، فَاْحذَُروُه
  ".َمْن َدَخلَ دَاَرَك فَُهَو آِمٌن:"اْجَعلْ ِلي شَْيئًا، قَالَ: ، قَالَ"فَإِنَّ قَْوَمَك َمْن أَغْلََق َباَبُه فَُهَو آِمٌن:"قَْوِمي، قَالَ

  فَْيانَ َصْخُر بن َحْربٍَما أَسَْنَد أَُبو ُس
ْيُد اللَِّه بن َعْبدِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَْخبََرنِي ُعَب - ٧١١٩

اْنطَلَقُْت ِفي الُْمدَِّة الَِّتي كَاَنتْ :"ْربٍ، ِمْن ِفيِه إِلَى أُذُنِي، قَالَاللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثَنِي أَُبو سُفَْيانَ بن َح
  َبْيَنَنا َوَبْيَن َرسُولِ

لَّْم إِلَى ِهَرقْلَ، فََبيَْنا أََنا بِالشَّامِ إِذْ جِيَء بِِكتَابٍ ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
َهُهَنا َرُجلٌ ِمْن قَْومِ َهذَا : َوكَانَ ِدْحَيةُ الْكَلْبِيُّ َجاَء بِِه، فََدفََعُه إِلَى َعِظيمِ ُبْصَرى، فََدفََعُه إِلَى ِهرَقْلَ، فَقَالَ ِهَرقْلُ: قَالَ

: يُت ِفي َنفَرٍ ِمْن قَُرْيشٍ فََدَخلَْنا َعلَى ِهَرقْلَ فَأَْجلَسََنا َبْيَن َيَدْيِه، فَقَالَفَُدِع: نََعْم، قَالَ: الرَُّجلِ الَِّذي َيزُْعُم أَنَّهُ َنبِيٌّ؟ قَالُوا
سُوا، أََنا، فَأَْجلَُسونِي َبْيَن َيَدْيِه وَأَْجلَ: قُلُْت: أَيُّكُْم أَقَْرُب َنَسًبا ِمْن َهذَا الرَُّجلِ الَِّذي َيْزُعمُ أَنَُّه نَبِيٌّ؟ قَالَ أَُبو ُسفَْيانَ

إِنِّي َساِئلٌ َعْن َهذَا الرَُّجلِ الَِّذي َيْزُعُم أَنَُّه نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذََبنِي، : قُلْ لَُهْم: أَْصحَابِي َخلِْفي، ثُمَّ َدَعا بِتَْرُجَمانِِه، فَقَالَ
كَْيَف َحَسُبهُ : َسلُْه: بُ لَكَذَْبُت، ثُمَّ قَالَ ِلتَْرُجَمانِِهَواْيُم اللَِّه، لَْوال أَنْ ُيْؤثََر َعلَيَّ الْكَِذ: فَكَذِّبُوُه، فَقَالَ أَُبو ُسفَْيانَ

فََهلْ كُْنُتمْ َتتَّهُِموَنهُ بِالْكَِذبِ قَْبلَ أَنْ : ال، قَالَ: فََهلْ كَانَ ِمْن آَباِئِه َمِلٌك؟ قُلُْت: ُهَو ِفيَنا ذُو َحَسبٍ، قَالَ: ِفيكُْم؟ قَالَ
أَيَزِيُدونَ، أَْم : َبلْ ُضَعفَاُؤُهْم، فَقَالَ: قُلُْت: َمْن يَْتَبُعُه أَْشَراُف النَّاسِ، أَْم ُضَعفَاؤُُهْم؟ قَالَ: قَالَال، : َيقُولَ َما قَالَ؟ قُلُْت
: ال، قَالَ: ا لَُه؟ قُلُْتفََهلْ َيرَْتدُّ أََحٌد ِمنُْهْم َعْن ِدينِِه َبْعدَ أَنْ َيْدُخلَ ِفيِه َسْخطً: ال، َبلْ يَزِيُدونَ، قَالَ: َيْنقُُصونَ؟ فَقُلُْت

  َيكُونُ الْحَْرُب َبيَْنَنا َوَبْيَنهُ ِسَجاال ُيِصيُب: فَكَْيَف كَانَ ِقَتالُكُْم إِيَّاُه؟ قُلُْت: َنَعْم، قَالَ: فََهلْ قَاَتلُْتُموُه؟ قُلُْت

فََواللَِّه، َما أَْمكَنَنِي : ْدَنٍة ال َنْدرِي َما ُهَو صَانٌِع ِفيَها، قَالَال، وََنْحُن ِمْنُه ِفي ُه: فََهلْ َيْغِدُر؟ قُلُْت: ِمنَّا َوُنصِيُب ِمْنُه، قَالَ
إِنِّي : قُلْ لَُه: ال، قَالَ لَِتْرُجمَانِِه: فََهلْ قَالَ َهذَا الْقَْولَ أََحٌد قَْبلَُه؟، قُلُْت: ِمْن كَِلَمٍة أُْدِخلُ ِفيَها َشيْئًا غَْيُر َهِذِه، قَالَ

ِمْن  َسبِِه، فََزَعْمَت أَنَُّه ِفيكُْم ذُو َحَسبٍ، َوكَذَِلَك الرُُّسلُ ُتبَْعثُ ِفي أَْحَسابِ قَْوِمهَا، َوسَأَلُْتَك َهلْ كَانََسأَلُْتَك َعْن َح
لُْتَك َعْن أَْتَباِعِه لَْو كَانَ ِمْن آَباِئِه َمِلٌك قُلُْت َرُجلٌ َيطْلُُب ُملَْك آبَاِئِه، َوسَأَ: آَباِئِه َمِلٌك؟ فََزَعْمَت أَنْ ال، فَقُلُْت

ُموَنُه بِالْكَِذبِ قَْبلَ أَنْ َيقُولَ َما أَُضَعفَاُؤُهْم أَْم أَْشَرافُُهْم؟ فَقُلَْت َبلْ ُضعَفَاُؤُهْم َوُهمْ أَتَْباعُ الرُُّسلِ، َوسَأَلُْتَك َهلْ أَْنُتْم َتتَّهِ
لَِيَدعَ الْكَِذَب َعلَى النَّاسِ، ثُمَّ َيذَْهَب فََيكِْذَب َعلَى اللَِّه، َوسَأَلُْتَك َهلْ  قَالَ؟ فََزَعْمَت أَنْ ال فَقَْد َعَرفُْت أَنَُّه لَمْ َيكُْن

ا خَالَطَ َبَشاَشةَ الْقُلُوبِ، َيرَْتدُّ أََحٌد ِمنُْهْم َعْن ِدينِِه َبْعدَ أَنْ َيْدُخلَ ِفيِه َسْخطًا لَُه؟ فََزَعْمَت أَنْ ال، وَكَذَِلَك اِإلَميانُ إِذَ



َهلْ قَاَتلُْتُموُه؟ فََزَعْمَت  أَلُْتَك َهلْ َيزِيُدونَ أَْم َينْقُُصونَ؟ فََزَعْمَت أَنَُّهْم َيزِيُدونَ، َوكَذَِلكَ اِإلَميانُ حَتَّى يَِتمَّ َوسَأَلُْتَكَوَس
الُونَ ِمْنُه، َوكَذَِلكَ الرُُّسلُ ُتْبَتلَى، ثُمَّ َتكُونُ لَُهمُ أَنَّكُْم قَاَتلُْتُموُه فَيكُونُ الْحَْرُب َبيَْنكُْم َوَبْيَنُه ِسجَاال َينَالُ ِمْنكُْم َوَتَن

  َهلْ قَالَ َهذَا الْقَْولَ أََحٌد قَْبلَُه؟: الَْعاِقَبةُ، َوَسأَلُْتَك َهلْ َيْغِدُر؟ فََزَعْمَت أَنَُّه ال يَْغِدُر، وَكَذَِلَك الرُُّسلُ ال تَْغِدُر َوَسأَلُْتَك

فَبَِما َيأُْمُركُمْ؟ : ثُمَّ قَالَ: لَْو كَانَ قَالَ َهذَا الْقَْولَ أََحٌد قَْبلَُه قُلُْت َرُجلٌ ائَْتمَّ بِقَْولٍ ِقيلَ قَْبلَُه، قَالَ: لُْتفََزَعْمَت أَنْ ال، فَقُ
ا إِنَُّه نَبِيٌّ، َوقَْد كُْنُت أَْعلَُم أَنَُّه خَارٌِج، إِنْ َيُك َما َتقُولُ ِفيِه َحقًّ: َيأُْمُرَنا بِالصَّالِة، وَالزَّكَاِة َوالصِّلَِة َوالَْعفَاِف، قَالَ: قُلُْت

لُْت َعْن قََدَمْيِه، وَلََيْبلَُغنَّ ُملْكُُه َولَْم أَكُْن أَظُنُُّه ِمْنكُْم، َولَْو كُْنتُ أَْعلَُم أَنِّي أَخْلُُص َألْحَبْبُت لِقَاَءُه، َولَْو كُْنُت ِعْنَدُه لََغَس
بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ، :"ثُمَّ َدَعا بِِكتَابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم فَقََرأَُه، فَإِذَا ِفيِه: الََما َتْحَت قَدََميَّ، قَ

َمنِ اتََّبَع الُْهَدى، أَمَّا َبْعُد، فَإِنِّي ِمْن ُمَحمٍَّد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، إِلَى ِهَرقْلَ َعِظيمِ الرُّومِ، َسالٌم َعلَى 
َيا " َعلَْيَك إِثْمَ اَألرِيِسيَِّني، َو أَْدُعوَك بِِدَعاَيِة اِإلْسالمِ، أَْسِلْم َتْسلَْم، وَأَْسِلْم يُْؤِتَك اللَُّه أَْجَرَك َمرََّتْينِ، َوإِنْ َترَكَْت فَإِنَّ

، فَلَمَّا فََرغَ ِمْن ِقَراَءِة ]٦٤: آل عمران" [بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ: "إِلَى قَْوِلِه" ٍة َسَواٍء َبيَْنَنا َوَبيَْنكُْمأَْهلَ الِْكَتابِ تََعالَْوا إِلَى كَِلَم
أَِمَر اْبنِ أَبِي  لَقَْد: االِْكَتابِ اْرَتفََعِت اَألصَْواُت عِْنَدُه َوكَثَُر اللََّغطُ، َوأُِمَر بنا فَأُخْرِْجَنا فَقُلُْت َألْصَحابِي ِحَني خََرْجَن

َسلَّْم أَنَُّه َسيَظَْهُر حَتَّى أَْدَخلَ كَْبَشةَ إِنَّهُ لََيَخافُُه َمِلُك بين اَألْصفَرِ، فََما زِلُْت ُموِقًنا بِأَْمرِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  ظََماَء الرُّومِ، فََجَمعَُهْم ِفي َدارٍفََدَعا ِهرَقْلُ ُع: اللَُّه َعلَيَّ اِإلْسالَم، قَالَ الزُّْهرِيُّ

فَحَاصُوا حَْيَصةَ : َيا َمْعَشَر الرُّومِ، َهلْ لَكُْم ِفي الْفَالحِ َوالرََّشِد آِخَر األََبِد؟ َوأَنْ َيثُْبَت لَكُْم ُملْكُكُْم؟ قَالَ: لَُه، فَقَالَ
إِنِّي إِنََّما اخَْتَبْرتُ ِشدََّتكُْم َعلَى ِدينِكُْم فَقَْد َرأَْيُت ِمْنكُمِ : ، فََدَعا بِهِْمُحُمرِ الَْوْحشِ إِلَى اَألْبوَابِ، فََوَجُدوَها قَْد غُلِّقَْت

  .الَِّذي أَْحَبْبُت، فََسَجُدوا لَُه َوَرضُوا َعْنُه
دَّثََنا اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ُيوُنُس، َعنِ َحدَّثََنا هَاُرونُ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن صَاِلحٍ، َح - ٧١٢٠

أَنَّ أََبا ُسفَْيانَ بن َحْربٍ  اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعبَّاسٍ أَْخَبرَُه،
بٍ ِمْن قُرَْيشٍ، َوكَانُوا ُتجَّاًرا بِالشَّامِ ِفي الُْمدَِّة الَِّتي َمادَّ ِفيَها َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ أَنَّ ِهَرقْلَ أَْرَسلَ إِلَْيِه ِفي َركْ:"أَخَْبَرُه

مَّ َدَعا بِتَْرُجَمانِِه،  الرُّومِ، ثَُعلَْيِه َوَسلَّْم أََبا سُفَْيانَ، َوكُفَّاَر قَُرْيشٍ، فَأََتْوُه بِإِيِلَياَء فََدَعاُهْم ِفي َمْجِلسٍ، َوحَْولَُه ُعقَالُء
اْدنُ : أََنا أَقَْربُُهْم َنَسًبا، فَقَالَ: أَيُُّهمْ أَقَْرُب َنَسًبا بَِهذَا الرَُّجلِ الَِّذي َيْزُعُم أَنَُّه نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَُبو ُسفَْيانَ: قُلْ لَُهْم: فَقَالَ

إِنِّي َساِئلٌ َهذَا َعْن َهذَا الرَُّجلِ، فَإِنْ كَذَبَنِي : قُلْ لَُهْم: ِه، ثُمَّ قَالَ ِلتَْرُجَمانِِهِمنِّي، َوقَرَّبُوا أَْصَحاَبُه فَْجَعلُوُهْم ِعْنَد ظَهْرِ
َسأَلَنِي َعْنُه، أَوَّلُ َشْيٍء : فََواللَِّه لَْوال الَْحَياُء أَنْ َيأِْثُروا َعلَيَّ الْكَِذَب لَكَذَْبُتُه َعْنُه، ثُمَّ قَالَ: فَكَذِّبُوُه، قَالَ أَُبو ُسفَْيانَ

  فََهلْ قَالَ: ُهَو ِفيَنا ذُو َنَسبٍ، قَالَ: فَكَْيَف َنَسُبُه ِفيكُْم؟ قُلُْت: قَالَ

فَأَشَْرافُُهمِ اتََّبعُوُه أَْم : ال، قَالَ: فََهلْ كَانَ ِمْن آبَاِئِه َمِلٌك؟ قُلُْت: ال، قَالَ: َهذَا الْقَْولَ مِْنكُْم أََحٌد قَْبلَُه؟ قُلُْت
فََهلْ ِمْنُهمْ أََحٌد يَْرَتدُّ َسْخطَةً : َبلْ َيزِيُدونَ، قَالَ: يَزِيُدونَ أَْم َيْنقُُصونَ؟ قُلُْت: َبلْ ُضَعفَاؤُُهْم، قَالَ: فَاؤُُهْم؟ قُلُْتُضَع

ال، وََنْحُن : فََهلْ َيْغِدُر؟ قُلُْت: ال، قَالَ: فََهلْ كُْنُتمْ َتتَّهُِموَنهُ بِالْكَِذبِ؟ قُلُْت: ال، قَالَ: ِلِدينِِه َبْعدَ أَنْ َيْدُخلَ ِفيِه؟ قُلُْت
فََهلْ قَاَتلُْتُموُه؟ : وَلَْم ُيْمكِنِّي كَِلَمةٌ أُْدِخلُ ِفيَها غَْيُر َهِذِه الْكَِلَمِة، قَالَ: ِمْنُه ِفي ُمدٍَّة ال َنْدرِي َما ُهَو فَاِعلٌ ِفيَها، قَالَ

: َيكُونُ الَْحْربُ َبْينََنا َوَبْيَنُه ِسجَاال وُدَوال، َينَالُ ِمنَّا َونََنالُ ِمْنُه، قَالَ: لُكُْم إِيَّاُه؟ فقُلُْتفَكَْيَف كَانَ ِقَتا: َنَعْم، قَالَ: قُلُْت
أُْمرُ بِالصَّالِة، اْعُبدُوا اللََّه َوال ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا، َواْتُركُوا َما كَانَ َيعُْبُد آَباُؤكُْم، َوَي:"َيقُولُ: فَماذَا َيأُْمرُكُْم؟ قُلُْت

سَأَلُْتَك َعْن َنَسبِِه؟ فََزَعْمَت أَنَُّه ِفيكُْم ذُو َنَسبٍ، وَكَذَِلَك : ، فَقَالَ ِللتَّْرُجمَانِه"َوالزَّكَاِة، وَالصََّدقَِة، َوبِالَْعفَاِف، َوبِالصِّلَِة



لَْو كَانَ قَالَ : مِْنكُْم َهذَا الْقَْولَ قَْبلَُه؟ فََزَعْمَت أَنْ ال، فَقُلُْت َهلْ قَالَ أََحٌد: الرُُّسلُ ُتْبَعثُ ِفي َنَسبِ قَْوِمهِْم، َوَسأَلُْتَك
لَوْ : َرُجلٌ ائَْتمَّ بِقَْولٍ قِيلَ قَْبلَُه، َوَسأَلُْتَك َهلْ كَانَ ِمْن آَباِئِه َمِلٌك؟ فََزَعْمَت أَنْ ال، فَقُلُْت: َهذَا الْقَْولَ أََحٌد قَْبلَُه، قُلُْت

َيطْلُُب ُملَْك آبَاِئِه، َوسَأَلُْتَك َهلْ كُنُْتْم َتتَّهِمُوَنُه بِالْكَِذبِ؟ قَْبلَ أَنْ َيقُولَ َما قَالَ؟ فََزَعْمَت : آَباِئِه َمِلٌك، قُلُْتكَانَ ِفي 
  أَنْ ال، فَقَْد

لُْتَك أَشَْراُف النَّاسِ اتََّبُعوُه أَمْ ُضَعفَاُؤُهْم؟ أَْعرُِف أَنْ لَْم َيكُْن ِلَيذََر الْكَِذَب َعلَى النَّاسِ َوَيكِْذَب َعلَى اللَِّه، َوسَأَ
فََزَعْمَت أَنَُّهْم يَزِيُدونَ،  فََزَعْمَت أَنَّ ُضَعفَاَءُهمِ الَِّذيَن اتََّبعُوُه، َوُهْم أَْتبَاُع الرُُّسلِ، َوَسأَلُْتَك أَيَزِيُدونَ أَْم َينْقُُصونَ؟

َهلْ َيرَْتدُّ أََحٌد ِمنُْهْم َسْخطَةً ِلِدينِِه بَْعَد أَنْ َيْدُخلَ ِفيِه؟ فََزَعْمَت أَنْ ال، َوكَذَِلكَ : َسأَلُْتَكَوكَذَِلَك اِإلَمياِن حَتَّى يَِتمَّ، َو
َسأَلُْتَك كَْيفَ ِدرونَ، َواِإلَميانُ ِحَني ُيخَاِلطُ َبَشاَشةَ الْقُلُوَب، َوَسأَلُْتَك َهلْ يَْغِدُر؟ فََزَعْمَت أَنْ ال، وَكَذَِلَك الرُُّسلُ ال يَْغ

ُهُم الَْعاِقبَةُ، َوسَأَلُْتَك َعمَّا ِقَتالُكُْم إِيَّاُه؟ فََزَعْمَت أَنَّ الْحَْرَب َبيَْنكُْم ِسجَالٌ َوُدَولٌ، َوكَذَِلَك الرُُّسلُ تُْبَتلَى، ثُمَّ َيكُونُ لَ
َه، َوال ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا، وََيْنَهاكُْم َعْن ِعَباَدِة األَْوثَاِن، َوَيأُْمُركُمْ َيأُْمُركُمْ بِِه؟ فََزَعْمَت أَنَُّه َيأُْمرُكُْم أَنْ َتعُْبدُوا اللَّ

َميَّ هَاَتْينِ، َوقَْد كُْنتُ بِالصَّالِة، وَالصََّدقَِة، َوالْعَفَاِف، وَالصِّلَِة، َوإِنْ كَانَ َما َتقُولُ حَقًّا، فَُيوِشُك أَنْ َيْمِلَك َمْوِضَع قََد
َولَْو كُْنُت عِْنَدُه لََغَسلْتُ  أَنَُّه َخارٌِج، ولَِكْن لَْم أَكُْن أَظُنُّ أَنَُّه ِمْنكُْم، َولَوْ أَْعلَُم أَنْ أَْخلَُص إِلَْيِه اللَْتَمْسُت لُِقيَُّه،أَْعلَُم 

ثَ بِِه ِدْحَيةُ الْكَلْبِيُّ إِلَى َعظِيمِ ُبْصَرى، فََدفََعُه إِلَى قََدَمْيِه، ثُمَّ َدَعا بِكَِتابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمِ الَِّذي بََع
  بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ ِمْن ُمَحمٍَّد َعْبدِ اللَِّه َوَرُسوِلِه، إِلَى ِهَرقْلَ َعِظيمِ الرُّومِ، َسالٌم:"ِهَرقْلَ، فَقََرأَُه فَإِذَا ِفيِه

فَإِنْ َتَولَّْيَت  أَمَّا بَْعُد، فَإِنِّي أَْدُعوَك بِِدَعاَيةِ اِإلْسالمِ أَْسِلْم َتْسلَْم، وَأَْسِلْم يُْؤِتكَ اللَُّه أَْجَرَك َمرََّتْينِ، َعلَى َمنِ اتََّبَع الُْهَدى،
ِكتَابِ َتعَالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء بَْيَنَنا َيا أَْهلَ الْ"الَْعشَّاُرونَ، َو : اَألرِيِسيُّونَ: فَإِنَّ، َعلَْيَك إِثْمَ اَألرِيِسيَِّني، قَالَ اللَّْيثُ

اللَِّه فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُولُوا اشَْهُدوا َوَبْيَنكُْم أَنْ ال َنْعُبدَ إِال اللََّه َوال ُنْشرَِك بِِه َشْيئًا َوال َيتَِّخذَ بَْعُضَنا بَْعًضا أَْربَاًبا ِمْن ُدوِن 
فَلَمَّا قَالَ َما قَالَ، َوفََرغَ ِمْن ِقَراَءِة الِْكتَابِ كَثَُر ِعْنَدهُ اللََّجُب، : ، قَالَ أَُبو ُسفَْيانَ]"٦٤: آل عمران" [بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ

َمِلُك بين  لَقَِد اْرَتفَعَ أَْمُر اْبنِ أَبِي كَْبَشةَ، إِنَُّه َيَخافُُه: َواْرَتفََعِت اَألصَْواُت َوَخَرْجَنا، فَقُلُْت َألْصحَابِي ِحَني خََرْجَنا
ُن النَّاظُورِ صَاِحُب إِيِليَّا اَألْصفَرِ فََما زِلُْت ُمْسَتْيقًِنا أَنَُّه َسَيظَْهُر َحتَّى أَْدَخلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَيَّ اِإلْسالَم، َوكَانَ اْب

: يِليَّا أَصَْبَح َيوًْما َخبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ لَُه َبْعضُ َبطَارِقَتِِهأَنَّ ِهَرقْلَ ِحَني قَِدَم إِ: َوِهَرقْلَ ُسقُفًّا َعلَى َنَصاَرى الشَّامِ ُيَحدِّثُ
إِنِّي رَأَْيُت اللَّْيلَةَ ِحَني : َوكَانَ ِهرَقْلُ َرُجال َحزَّاًء َينْظُُر ِفي النُُّجومِ، قَالَ لَُهْم ِحَني سَأَلُوُه: لَقَِد اْستَْنكَرَْنا َهْيأَتَك، قَالَ

فَال ُيهِمَّنََّك : َيخَْتِتُن الَْيُهوُد، قَالَ: فََمْن َيْخَتِتُن ِمْن َهِذِه األَُممِ؟ قَالَ: لنُُّجومِ َمِلَك الْخَِتاِن قَْد ظََهَر، قَالََنظَْرُت ِفي ا
  ى ذَِلَك أََتى ِهَرقْلَ َرُجلٌَشأْنُُهْم، فَاكُْتبْ إِلَى َمدَاِئنِ ُملِْكَك، فَلَْيقُْتلُوا َمْن ِفيَها ِمَن الَْيهُوِد، فََبْيَنَما ُهْم َعلَ

ُه ِكتَاُب َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه أَْرَسلَ بِِه َمِلُك غَسَّانَ ُيْخبُِرُه َخَبَر ظُهُورِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قَْبلَ أَنْ يَأِْتَي
َتِتٌن ُهَو أَْم ال؟ فََنظَُروا إِلَْيِه، فََحدَّثُوهُ أَنَُّه ُمْخَتِتٌن، فَسَأَلَُه َعنِ الَْعَربِ؟ فَأَْخَبَرهُ فَاذَْهُبوا فَاْنظُُروا أَُمْخ: َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

ِفي الِْعلْمِ، َوسَارَ  َهذَا ُملُْك َهِذِه اُألمَِّة، ثُمَّ كََتَب ِهرَقْلُ إِلَى َصاِحبٍ لَُه بُِروِميَّةَ َوَنِظٌري لَُه: أَنَُّهْم َيْخَتِتُنونَ، فَقَالَ ِهَرقْلُ
َصاِحبِِه، فََوافََق َرأَْي ِهرَقْلَ َعلَى ُخُروجِ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ  ِهَرقْلُ إِلَى ِحْمَص، فَلَْم َيرِْم ِحْمَص حَتَّى َجاَءُه كَِتابُ 

مِ ِفي َدْسكََرٍة لَُه بِِحْمَص، ثُمَّ أََمَر بِاَألبَْوابِ فَأُغِْلقَْت، ثُمَّ اطَّلَعَ َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوأَنَُّه َنبِيٌّ، فَأَِذنَ ِهرَقْلُ ِللُْعظََماِء ِمَن الرُّو
، فَحَاصُوا َيا َمْعَشَر الرُّومِ، َهلْ لَكُْم ِفي الْفَالحِ َوالرََّشاِد، َوأَنْ يَثُْبَت لَكُْم ُملْكُكُْم؟ َتتَّبُِعونَ َهذَا النَّبِيَّ: َعلَْيهِْم، فَقَالَ

ُردُّوُهْم : قَالَحُُمرِ الَْوْحشِ إِلَى اَألْبوَابِ، فََوَجُدوَها قَْد أُغِْلقَْت، فَلَمَّا َرأَى ِهَرقْلُ ذَِلَك َوَيِئَس ِمْن إَِميانِهِْم،  َحْيَصةَ



لَى ِدينِكُْم، فَقَْد َرأَْيُت ِمْنكُُم الَِّذي إِنِّي قُلُْت لَكُْم َمقَالَِتي الَِّتي قُلُْت لَكُْم آنِفًا َألْختَبَِر بَِها ِشدََّتكُْم َع: َعلَيَّ، َوقَالَ
  .أُِحبُّ، فََسَجُدوا لَُه َوَرضُوا َعْنُه، َوكَانَ ذَِلَك ِفي آِخرِ َحدِيِثِه

ُمَحمَّدُ بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا  - ٧١٢١
  ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن ُمْسِلمِ بن

ثَنِي أَُبو ُسفَْيانَ بن ِشَهابٍ الزُّْهرِيُّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َحدَّ
فَلَمَّا كَاَنتِ  نَّا قَْوًما ُتجَّاًرا، َوكَاَنِت الَْحْرُب َبْيَنَنا وََبْيَن َرسُولِ اللَِّه قَْد َحصََرْتَنا حَتَّى َهلَكَْت أَمَْوالَُنا،كُ: َحْربٍ، قَالَ

فََخَرْجُت ِفي َنفَرٍ ِمْن قَُرْيشٍ آِخذًا إِلَى  الُْهْدَنةُ َبْيَنَنا َوَبْيَن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، لَْم َنأَْمْن ِفي أَْموَاِلَنا،
 ِمنَْها، وَاْنتََزَع لَهُ َصِليَبُه الشَّامِ، َوكَانَ ِفيِه َمْتجَُرَنا، فَقَِدمُْتَها ِحَني ظََهَر ِهَرقْلُ َعلَى َمْن كَانَ َعاَرَضُه ِمْن فَارَِس فَأَخََّرُهْم

َها ُه، فَلَمَّا َبلََغُه ذَِلَك ِمنُْهْم، َوَبلََغُه أَنَّ َصِليَبُه اْسَتنْقَذَ لَُه، َوكَاَنْت ِحْمُص مَْنزِلَُه، فََخَرَج ِمْناَألْعظََم، َوقَْد كَاُنوا َسلَُبوُه إِيَّا
بِالُْبُسِط، َوُيلْقَى َعلَْيَها  ُقَعلَى قََدَمْيِه ُمَتَشكًِّرا ِللَِّه ِحَني َردَّ َعلَْيِه َما َردَّ ِلُيَصلَِّي ِفي َبْيِت الَْمقِْدسِ، ُبِسطَ لَُه الطَّرِي
َوقَِدَم َعلَْيِه ِكَتاُب َرُسولِ اللَِّه : الرََّياحُِني، فَلَمَّا اْنتََهى إِلَى إِيلِيَّا، َوقََضى ِفيَها َصالَتُه َوَمَعُه َبطَارِقَُتُه وَأََساِقُف الرُّومِ، قَالَ

بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ، ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه، إِلَى ِهَرقْلَ :"ِليفَةَ الْكَلْبِيَِّصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َمَع ِدْحَيةَ بن َخ
َتتََولَّ فَإِنَّ إِثَْم  َك َمرََّتْينِ، َوإِنَْعِظيمِ الرُّومِ، السَّالُم َعلَى َمنِ اتََّبَع الُْهَدى، أََما بَْعُد فَأَْسِلْم َتْسلَْم، وَأَْسِلْم يُْؤِتكَ اللَُّه أَْجَر

  :فََحدَّثَنِي أَْسقُُف النَّصَاَرى، قَالَ: قَالَ اْبُن ِشهَابٍ: ، قَالَ ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق"اَألكَّارِيَن َعلَْيَك

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َوأَْمرِ أَْدرَكُْتُه ِفي َزَماِن َعْبِد الَْمِلِك بن َمْرَوانَ، َزَعَم ِلي أَنَّهُ أَْدَرَك ذَِلَك ِمْن أَْمرِ َرسُولِ 
ِخذَْيِه لَمَّا قَِدَم َعلَْيِه ِكَتاُب َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َمَع ِدْحَيةَ أََخذَُه، فََجَعلَُه َبْيَن فَ: ِهَرقْلَ َوَعقِْلِه قَالَ
َما لٍ بُِروِميَّةَ كَانَ َيقَْرأُ ِمَن الْعِْبرَانِيَِّة َما َيقَْرأُ، فَذَكََر لَهُ أَْمَرُه وََيِصُف لَُه َشأَْنُه وَبَِخَبرِ ثُمَّ كََتَب إِلَى َرُج: َوخَاِصَرِتِه، قَالَ
َعُه َوَصدَّقَُه، فَأََمَر ِهَرقْلُ بَِبطَارِقَِة فَكََتَب إِلَْيِه صَاِحُب ُروِميَّةَ أَنَّهُ النَّبِيُّ الَِّذي كُنَّا َنْنتَِظُرُه ال َشكَّ ِفيِه، فَاتََّب: َجاَء بِِه، قَالَ

ْيهِْم ِمْن َعلَْيِه َوَخافَُهْم َعلَى الرُّومِ، فََجَمعُوا لَُه ِفي َدْسكََرِة ُملْكِِه، َوأََمَر بَِها فَأُسْرَِجْت َعلَْيهِْم بِأَبَْوابِهَا، ثُمَّ اطَّلََع َعلَ
ِه إِنِّي قَْد َجَمْعُتكُْم ِلَخبَرٍ، إِنَُّه قَْد أَتَانِي ِكتَاُب َهذَا الرَُّجلِ، َيْدُعونِي إِلَى ِدينِِه، َوأَنَُّه َواللَّ َيا َمْعَشَر الرُّومِ،: َنفِْسِه، َوقَالَ

يَاَنا وَأُْخرَاَنا، فََنَخُروا َنْخَرةَ َرُجلٍ ْنالرَُّجلُ الَِّذي كُنَّا نَْنَتِظُرُه، َوَنجُِد ِفي ِكتَابَِنا، فََهلُمَّ فَلَْنتَّبِْعُه َولُْنَصدِّقُْه فَُيسَلَِّم لََنا ُد
كُرُّوُهْم َعلَيَّ، َوَخافَُهْم َعلَى : َواِحٍد، ثُمَّ ابَْتَدرُوا أَْبوَاَب الدَّْسكََرةِ لَِيْخُرجُوا ِمْنهَا، فََوَجُدوَها قَْد أُغِْلقَْت دُوَنُهْم، فَقَالَ

َشَر الرُّومِ، إِنََّما قُلُْت لَكُْم َهِذِه الَْمقَالَةَ الَِّتي قُلُْت لَكُْم َألْنظَُر كَْيَف َصالَبُتكُْم َعلَى َيا مَْع: َنفِْسِه، فَكُرُّوا َعلَْيِه، فَقَالَ
  ِدينِكُْم لَِهذَا اَألْمرِ الَِّذي َحَدثَ، فَقَدْ رَأَْيُت ِمْنكُُم الَِّذي أَُسرُّ بِهِ،

  ".ْسكََرِة فَفُِتَحْت لَُهْم فَاْنطَلَقُوافََوقَُعوا لَُه ُسُجوًدا َوأََمرَ بِأَبَْوابِ الدَّ
حٍ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعزِيزٍ، َحدَّثََنا َسالَمةُ بن َرْو - ٧١٢٢

َحدَّثَنِي أَُبو : للَِّه بن ُعْتَبةَ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعبَّاسٍ أَْخبََرُه، قَالَُعقَْيلٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، أَْخبََرنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد ا
اللَِّه  أَنَُّه كَانَ بِالشَّامِ ِفي رَِجالٍ ِمْن قَُرْيشٍ، قَِدُموا ُتجَّاًرا وَذَِلَك ِفي الُْمدَّةِ الَِّتي كَاَنْت َبْيَن َرُسولِ:"ُسفَْيانَ بن حَْربٍ

فَأََتى َرسُولُ قَْيَصَر، فَاْنطَلََق بِي َوبِأَْصَحابِي حَتَّى قَِدْمَنا إِيِليَّا، : ُه َعلَْيِه َوَسلَّْم َوَبْيَن كُفَّارِ قُرَْيشٍ، قَالَ أَُبو ُسفَْيانََصلَّى اللَّ
أَيُُّهْم : َسلُْهْم: ُه ُعظََماُء الرُّومِ، فَقَالَ ِلَتْرُجمَانِِهفََدَخلَْنا َعلَْيِه، فَإِذَا ُهَو جَاِلٌس ِفي َمْجِلسِ ُملِْكِه َعلَْيِه التَّاُج، وَإِذَا حَْولَ

َما قَرَاَبةُ َما بَْيَنكَ : أََنا أَقَْربُُهْم إِلَْيِه َنَسًبا، قَالَ: قُلُْت: أَقَْرُب َنَسًبا إِلَى َهذَا الرَُّجلِ الَِّذي َيْزُعمُ أَنَُّه َنبِيٌّ؟ قَالَ أَُبو ُسفَْيانَ



اْدُنوُه ِمنِّي، : َولَْيَس ِفي الرَّكْبِ َيوَْمِئٍذ ِمْن بين َعْبِد َمَناٍف غَيْرِي، قَالَ قَْيَصُر: َواْبُن َعمِّي، قَالَ أَُبو ُسفَْيانَ: لُْتَوَبْيَنُه قُ
َألْصَحابِهِ إِنِّي سَاِئلٌ َهذَا َعنِ الرَُّجلِ  قُلْ: ثُمَّ أََمرَ أَْصحَابِي، فََجَعلُوا َخلَْف ظَْهرِي ِعْنَد كَِتفَيَّ، ثُمَّ قَالَ قَْيَصُر لَِتْرُجمَانِِه

فَلَْوال االسِْتْحَياُء َيوَْمِئٍذ أَنْ َيأْثَُر أَْصحَابِي عَنِّي الْكَِذبَ : الَِّذي َيزُْعُم أَنَُّه َنبِيٌّ، فَإِنْ كَذََب فَكَذُِّبوُه، قَالَ أَُبو سُفَْيانَ
  يلَكَذَْبُتُه َعْنُه ِحَني َسأَلَنِي، وَلَكِنِّ

ُهَو : كَْيَف َنَسُب َهذَا الرَُّجلِ فِيكُْم؟ قُلُْت: قُلْ لَُه: اسَْتْحيَْيُت أَنْ يَأْثُرُوا َعنِّي الْكَِذَب فََصَدقُْتُه، ثُمَّ قَالَ قَْيَصُر ِلَتْرُجمَانِِه
فََهلْ كُْنُتمْ َتتَّهُِموَنُه ِفي الْكَِذبِ قَْبلَ أَنْ : قَالَال، : فََهلْ قَالَ َهذَا الْقَْولَ مِْنكُمْ أََحٌد قَطُّ؟ قُلُْت: ِفيَنا ذُو َنَسبٍ، قَالَ
ال، قَالَ فَأَْشرَاُف النَّاسِ اتََّبعُوُه، أَْم ُضعَفَاُؤُهْم؟ : فََهلْ كَانَ أََحٌد ِمْن آَباِئِه َمِلكًا؟ قُلُْت: ال، قَالَ: َيقُولَ َما قَالَ؟ قُلُْت

فََهلْ يَْرَتدُّ أََحٌد ِمْنُهْم َسْخطَةً ِلدِينِِه َبْعدَ أَنْ : َبلْ َيزِيُدونَ، قَالَ: يُدونَ أَْم َيْنقُُصونَ؟ قُلُْتيَزِ: َبلْ ُضَعفَاؤُُهْم، قَالَ: قُلُْت
َولَمْ : انََنْحُن ِمْنُه ِفي ُمدٍَّة اآلنَ، وََنْحُن َنَخاُف ذَِلَك، قَالَ أَُبو ُسفَْي: فََهلْ َيْغِدُر؟ قُلُْت: ال، قَالَ: َيْدُخلَ ِفيِه؟ قُلُْت

: نََعْم، قَالَ: فََهلْ قَاَتلُْتُموُه َوقَاتَلَكُْم؟ قَالَ: ُيْمكِنِّي كَِلَمةٌ أُْدِخلُ ِفيَها َشْيئًا أَْنتَِقُصُه بِِه ال أََخافُ أَنْ ُيؤْثََر َعنِّي غَْيَرَها، قَالَ
فََماذَا َيأُْمرُكُْم بِِه؟ : َعلَْيَنا الْمَرَّةَ، وَُندَالُ َعلَْيِه اُألخَْرى، قَالَ كَاَنْت ُدَوال َوِسجَاال، ُيدَالُ: فَكَْيَف حَْرُبُه َوَحرُْبكُْم؟ قُلُْت

، مََرَنا بِالصَّالِة، َوالصََّدقَِةَياُمُرَنا أَنْ َنْعُبدَ اللََّه َوْحَدُه َوال ُنْشرِكَ بِِه َشْيئًا، َوَينَْهاَنا أَنْ َنْعُبَد َما َيْعُبُد آَباُؤنَا، َوأَ: قُلُْت
إِنِّي َسأَلُْتَك َعْن َنَسبِِه ِفيكُمْ : قُلْ لَُه: فَقَالَ لَِتْرُجَمانِهِ ِحَني قُلُْت ذَِلَك لَُه: َوالَْعفَاِف َوالَْوفَاِء بِالْعَْهِد، َوأََداِء اَألمَاَنِة، قَالَ

  ِمَها، َوَسأَلُْتَك َهلْ قَالَ َهذَا الْقَْولَ أََحٌد ِمْنفََزَعْمَت أَنَُّه ِفيكُْم ذُو َنَسبٍ، وَكَذَِلَك الرُُّسلُ ُتْبَعثُ ِفي َشَرِف قَْو

َرُجلٌ ائَْتمَّ بِقَْولِ قَاِئلٍ قَْبلَُه، َوسَأَلُْتَك َهلْ كُْنُتمْ : لَْو كَانَ أََحٌد مِْنكُْم قَالَ َهذَا الْقَْولَ قُلُْت: ال، فَقُلُْت: آَباِئِه؟ قُلَْت
َيقُولَ َما قَالَ؟ فََزَعْمَت أَنْ ال، فَقَْد َعِلْمُت أَنَُّه لَْم َيكُْن َيَدُع الْكَِذَب َعلَى النَّاسِ، َوَيكِْذبُ  َتتَّهُِموَنُه بِالْكَِذبِ قَْبلَ أَنْ

َرُجلٌ َيطْلُبُ : لَْو كَانَ ِمْن آَباِئِه َمِلٌك قُلُْت: َعلَى اللَِّه، َوسَأَلُْتَك َهلْ كَانَ ِمْن آَباِئِه قَْبلُ َمِلٌك؟ فََزَعْمَت أَنْ ال، فَقُلُْت
 َوكَذَِلَك أَْتَباعُ الرُُّسلِ، ُملَْك آَباِئِه، َوَسأَلُْتَك أَْشرَاُف النَّاسِ َيتَّبِعُوَنُه أَْم ُضَعفَاؤُُهْم؟ فََزَعْمَت أَنَّ ُضَعفَاَءُهمْ أَتَْباُعُه

َوكَذَِلَك اِإلَميانُ، َوسَأَلُْتَك َهلْ يَْرَتدُّ أََحٌد ِمْنُهمْ َسْخطَةً ِلِدينِِه َوَسأَلُْتَك َهلْ َيزِيُدونَ أَْم َينْقُُصونَ؟ فََزَعْمَت أَنَُّهْم َيزِيُدونَ 
  ٌدَبْعَد أَنْ َيْدُخلَ ِفيِه؟ فََزَعْمَت أَنْ ال، َوكَذَِلَك اِإلَميانُ ِحَني ُيَخاِلطُ َبشَاَشةَ الْقُلُوبِ ال َيْسَخطُهُ أََح

نْ ال َوكَذَِلكَ الرُُّسلُ ال َتْغِدُر، َوَسأَلُْتَك َهلْ قَاَتلُْتُموُه َوقَاَتلَكُْم؟ فََزَعْمَت أَنَُّه قَْد فََعلَ ، َوَسأَلُْتَك َهلْ يَْغِدُر؟ فََزَعْمَت أَ
، ثُمَّ َتكُونُ لَُهُم َك الرُُّسلُذَِلَك وَأَنَّ َحرَْبكُْم َوَحْرَبهُ َيكُونُ دَُوال، ُيدَالُ َعلَْيكُُم الَْمرَّةَ، َوُتَدالُونَ َعلَْيِه اُألْخَرى، َوكَذَِل

وا بِِه، َوَينَْهاكُْم َعمَّا كَانَ َيْعُبدُ الَْعاِقَبةُ، َوَسأَلُْتَك بَِم َيأُْمرُكُْم؟ فََزَعْمَت أَنَُّه َيأُْمُركُْم أَنْ َتْعُبدُوا اللََّه َوْحَدُه، َوال ُتْشرِكُ
فَاِف، َوأََداِء اَألمَاَنِة، َوُهَو نَبِيٌّ، َوقَْد كُْنُت أَْعلَُم أَنَُّه خَارٌِج، َولَِكْن لَْم أَكُْن آَباُؤكُْم، َوَيأُْمرُكُْم بِالصَّالِة، وَالصََّدقَِة، وَالَْع

  أَظُنُُّه

َتَجشَّْمتُ لُِقيَّهُ َص إِلَْيِه لَِمْنكُْم، َوإِنْ َيُك َما قُلُْت َحقًّا يُوِشكُ أَنْ َيْمِلَك َمْوِضَع قََدَميَّ هَاَتْينِ، َواللَِّه لَوْ أَْرُجو أَنْ أَْخلُ
بِْسمِ اللَِّه : فََدَعا بِِكتَابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوأََمَر بِِه، فَقُرَِئ فَإِذَا ِفيِه: َولََغَسلُْت قََدَمْيِه، قَالَ أَُبو ُسفَْيانَ

ِه، إِلَى ِهرَقْلَ َعِظيمِ الرُّومِ َسالٌم َعلَى َمنِ اتََّبَع الُْهَدى، أَمَّا بَْعُد، فَإِنِّي الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ، ِمْن ُمَحمٍَّد َعْبِد اللَِّه َوَرسُوِل
يَاأَْهلَ "َو   َعلَْيَك إِثْمَ اَألرِيِسيَِّنيأَْدُعوَك بُِدَعاِء اِإلْسالمِ أَْسِلْم َتْسلَْم، وَأَْسِلْم يُْؤِتَك اللَُّه أَْجَرَك َمرََّتْينِ، فَإِنْ َتَولَّْيَت فَإِنَّ
َيتَِّخذَ بَْعُضَنا بَْعًضا أَْربَاًبا ِمْن ُدوِن الِْكَتابِ َتَعالَْوا إِلَى كَلََمٍة َسَواء َبيَْنَنا َوبَْيَنكُْم أَال َنْعُبَد إِال اللَّه َوال ُنْشرَِك بِِه شَْيئًا َوال 

فَلَمَّا قََضى َمقَالَتَُه، َعلَْت أَصَْواتُ : قَالَ أَُبو ُسفَْيانَ] ٦٤: آل عمران" [اللَِّه فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُولُوا اشَْهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ



فَأََمَر بنا فَأُخْرِْجَنا، فَلَمَّا َخَرْجُت َوَمِعي : الَِّذيَن حَْولَُه ِمْن ُعظََماِء الرُّومِ، َوكَثَُر لََغطُُهْم، فَال أَْدرِي َماذَا َيقُولُونَ، قَالَ
فََواللَِّه َما زِلْتُ : لَقَِد اْرَتفََع أَْمُر بن أَبِي كَْبَشةَ َهذَا َمِلُك بين اَألْصفَرِ َيَخافُُه، قَالَ أَُبو ُسفَْيانَ: خَلَْصُت، قُلُْتأَْصحَابِي َو

دَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا ، َح"ذَلِيال ُمْسَتيِْقًنا أَنَّ أََمَرُه َسَيظَْهُر حَتَّى أَْدَخلَ اللَُّه َعلَيَّ اِإلْسالَم، َوأََنا كَارٌِه
  ُشَعْيٌب، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن أَبِي

  .ُسفَْيانَ، َنْحوَُه
ثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّاُر، َحدَّ - ٧١٢٣

إِنَّ أَوَّلَ َيْومٍ َرِغْبُت ِفيِه ِفي ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، لََيْوُم قَالَ : قَالَ أَُبو ُسفَْيانَ بن َحْربٍ: اللَِّه بن َشدَّاٍد، قَالَ
لَْو َعِلْمُت أَنَُّه ُهَو لََمَشْيُت إِلَْيِه َحتَّى أُقَبِّلَ َرأَْسُه َوأَغِْسلَ : قَْيَصُر ِفي ُملِْكِه َوُسلْطَانِِه َوَحضَْرِتِه َما قَالَ، يَْعنِي قَْولَُه

ِحيفَِة الَِّتي كََتَب إِلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوَحَضْرُتُه يََتحَاَدُر َجبِيُنُه َعَرقًا ِمْن كَْربِ الصَّ: قََدَمْيِه، قَالَ أَُبو ُسفَْيانَ
َيا أَْهلَ الِْكَتابِ :" "فََما زِلُْت َمْرغُوًبا ِمْن ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َحتَّى أَْسلَْمُت َوِفي رِسَالَِتِه: قَالَ أَُبو سُفَْيانَ
َوال يَتَِّخذَ َبْعُضَنا َبْعًضا أَْربَاًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه ، َوال ُنشْرَِك بِِه َشيْئًا ، َمٍة َسَواٍء َبيَْنَنا َوَبيَْنكُمْ أَال نَْعُبَد إِال اللََّه َتَعالَْوا إِلَى كَِل

لَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِلُيظْهَِرهُ ُهَو الَِّذي أَْرَس"، ]٦٤: آل عمران" [فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُولُوا اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ، 
َوال ُيَحرُِّمونَ ، قَاِتلُوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوال بِالَْيْومِ اآلِخرِ "، ] ٣٣: ص" [َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ

" ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب حَتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد وَُهْم َصاِغُرونََما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َوال َيِديُنونَ 
  ]".٢٩: التوبة[

  َصْخٌر الَْغاِمِديُّ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، وُمْسِلُم بن إِبَْراِهيمَ، - ٧١٢٤

َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن ُعَماَرةَ بن : ا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، قَالُواح وَحدَّثََن
، َوكَانَ إِذَا بََعثَ "ِتي ِفي ُبكُورَِهااللَُّهمَّ َبارِكْ ُألمَّ:"َحِديٍد، َعْن َصْخرٍ الَْغاِمِديِّ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

ارِ فَكَثَُر مَالُُه،، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن َسرِيَّةً بََعثََها ِمْن أَوَّلِ النََّهارِ، َوكَانَ َصْخٌر َرُجال َتاجًِرا، َوكَانَ َيْبَعثُ ِغلَْماَنُه ِمْن أَوَّلِ النََّه
َشْيبَةَ، ح وَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْخَُزاِعيُّ، ح وَحدَّثََنا  غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي

يٍد، َعْن َصْخرٍ َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن ُعَماَرةَ بن َحِد: أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعاِئشَةَ، قَالُوا
  .الَْغاِمِديِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِمثْلَُه

النُّْعَماِن بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماِعيلَ، َعنِ  - ٧١٢٥
، ْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن ُعَماَرةَ بن َحِديٍد، َعْن َصْخرٍ الَْغاِمِديِّ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمثَابٍِت، َعْن َي

  ".اللَُّهمَّ، بَارِْك ُألمَِّتي ِفي ُبكُورَِها:"قَالَ
، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم - ٧١٢٦

قَالَ : ِه َوَسلَّْم، قَالَُعَيْيَنةَ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن ُعَماَرةَ بن َحِديٍد، َعْن َصْخرٍ، َوقَدْ أَْدَرَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ال َتُسبُّوا اَألمَْواتَ،:"ُه َعلَْيِه َوَسلَّْمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ

  ".فَُتْؤذُوا اَألْحَياَء
  َصْخُر بن الَْعْيلَةَ الَْبَجِليُّ



اْبُن أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا أََبانُ بن َعْبدِ اللَِّه الَْبجَِليُّ - ٧١٢٧
أََخذُْت َعمَّةَ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوَجاءَ : َحازِمٍ، َعْن َصْخرِ بن الَْعْيلَِة، قَالَ

َيا َصْخُر، إِنَّ الْقَْوَم إِذَا أَْسلَُموا أَْحَرزُوا أَمَْوالَُهمْ ":الُْمِغَريةُ، فََسأَلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َعمََّتُه، فَقَالَ
َوكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم أَْعطَانِي َماال ِلبَنِي ُسلَْيمٍ، فَأَْسلَُموا، : ، فََدفَْعتَُها إِلَْيِه، قَالَ"َوِدَماَءُهْم، فَاْدفَْعَها إِلَيْهِْم

َيا َصْخُر، إِنَّ الْقَْوَم :"ْم، فَقَالَلنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَسَأَلُوُه الْمَالَ، فََدعَانِي َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّفَأََتُوا ا
إِلَيْهِْم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد  فََدفَْعُتُه"إِذَا أَْسلَُموا أَْحَرزُوا أَمَْوالَُهْم َوِدَماَءُهْم فَاْدفَْعُه إِلَيْهِْم

َمانَ بن أَبِي َحازِمٍ، وكَِثريِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا أََبانُ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُعثْ
  .غََزا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ثَِقيفًا، فَذَكَرَ َنحَْوُه: َحازِمٍ، َعْن َصْخرِ بن الَْعْيلَِة، قَالَ بن أَبِي

  َصْخٌر أَُبو َحازِمٍ اَألحَْمِسيُّ أَُبو قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ
ْيَمانُ بن حَْربٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَ - ٧١٢٨

  بن أَبِي َحازِمٍ، أَنّ

َوَسلَّْم أَنْ يََتَحوَّلَ،  َرأَى أَبَاُه قَاِئًما ِفي الشَّْمسِ، َوُهَو َيخْطُُب، فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
  ".أَْو أََمَر بِِه فَحُوِّلَ

َيْحَيى بن أَبِي  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد السُّكَّرِيُّ الُْجْنِديَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعقَْبةَ الدَّْوِسيُّ، َحدَّثََنا - ٧١٢٩
أَبِي ُموَسى اَألْشعَرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعْن ُبْرَدةَ بن َعْبدِ اللَِّه بن أَبِي بُْرَدةَ بن 

الْمَالِ قَْد َبلَى، ِمْن كُلِّ : قَالَ"َهلْ لََك ِمْن َمالٍ؟:"أَبِيِه، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوُهَو َرثُّ الَْهْيئَِة، فَقَالَ
  ".َمْن كَانَ لَُه َمالٌ فَلُْيَر َعلَْيِه:"آَتانِي اللَُّه ِمَن اِإلبِلِ َوالْبَقَرِ َوالْغََنمِ، قَالَ

  َصْخُر بن قَُدامَةَ
ثََنا خَاِلُد بن ِخدَاشٍ، َحدَّ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، وُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن أَْعَيَن، قَاال - ٧١٣٠

ال :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َصْخرِ بن قَُداَمةَ قَالَ
  ".ُيولَُد َبْعَد َسَنٍة ِمائَةُ َمْولُوٍد ِللَِّه ِفيِه َحاَجةٌ

  ْبرٍ الْأَْنَصارِيُّ لَْم ُيخَرَّْج َحِديثُُهَصْخُر بن َج
  َصْخُر بن الْقَعْقَاعِ الَْباِهِليُّ

َوْيٍد الَْباهِِليُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، َحدَّثََنا قََزَعةُ بن ُس - ٧١٣١
لَِقيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َبْيَن َعَرفَةَ َوالُْمزَْدِلفَةُ، فَأََخذْتُ : وَْيُد بن ُحَجْيرٍ، َحدَّثَنِي َخاِلي، قَالََحدَّثَنِي أَبِي ُس
  بِِخطَامِ َناقَِتهِ،

أََما َواللَِّه لَِئْن كُْنتَ أَْوجَْزَت الَْمْسأَلَةَ، لَقَدْ :"ارِ؟ فَقَالََيا َرسُولَ اللَِّه، َما يُقَرِّبُنِي ِمَن الَْجنَِّة، َوُيَباِعُدنِي ِمَن النَّ: فَقُلُْت
ُت أَنْ َيفَْعلَُه النَّاُس بِكَ َعظَّْمَت َوأَطَْولَْت، أَِقمِ الصَّالةَ الَْمكْتُوَبةَ، وَأَدِّ الزَّكَاةَ الَْمفُْروضَةَ، َوُحجَّ الَْبْيَت، َوَما أَْحبَْب

َوقَالَهُ : ، قَالَ إِْبَراِهيُم بن الَْحجَّاجِ"َوَما كَرِْهَت أَنْ َيفَْعلَُه النَّاُس بَِك فََدعِ النَّاَس ِمْنُه، َخلِّ خِطَاَم النَّاقَِةفَافَْعلُْه بِهِْم، 
  .َصْخُر بن الْقَعْقَاعِ الَْباِهِليُّ
  اَألْحَنُف بن قَْيسٍ ُمَخْضرٌَم

ُحَصْينِ بن ُعَباَدةَ بن نَِزالِ بن ُمرَّةَ بن ُعَبْيِد بن الَْحارِِث بن َعْمرِو بن َسْعِد بن َواْسُمُه َصْخُر بن قَْيسِ بن ُمَعاوَِيةَ بن 



  زَْيِد َمَناةَ بن َتمِيمِ بن ُمرَّةَ
ِليِّ بن َزْيٍد، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َع - ٧١٣٢

بَْيَنَما أََنا أَطُوُف بِالَْبْيِت َزَمَن ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، إِذْ أََخذَ : الَْحَسنِ، أَنَّ اَألْحَنَف بن قَْيسٍ، قَالَ
َهلْ َتذْكُُر إِذْ َبَعثَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم : لََبلَى، فَقَا: أَال أَُبشُِّرَك؟ فَقُلُْت: َرُجلٌ ِمْن بين لَْيٍث َيِدي، فَقَالَ

أَْنَت إِنَّهُ َيْدُعو إِلَى الَْخْيرِ، وََيأُْمُر بِِه إِنَّهُ : إِلَى قَْوِمَك بين َسْعٍد، فََجَعلُْت أَعْرُِض َعلَْيهُِم اِإلْسالَم، وَأَْدُعوُهْم إِلَْيِه، فَقُلُْت
، فَكَانَ اَألْحَنُف، "اللَُّهمَّ اعِْقِد ِلَألْحَنِف:"ُعو إِلَى الَْخْيرِ، َوَيأُْمُر بِِه، فََبلَّْغُت ذَِلَك النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَلََيْد
  .َما ِمْن َعَمِلي َشْيٌء أَْرَجى ِلي ِمْنُه: َيقُولُ
  َمنِ

  اْسُمُه َصَهْيٌب
  اِن بن مَاِلِك بن َعْبِد َعْمرِوُصهَْيُب بن ِسَن

بن النمر بن  اْبُن َعِقيلِ بن َعاِمرِ بن جَْنَدلَةَ بن َجِذَميةَ َوُيقَالُ ُخَزْيَمةُ بن كَْعبِ بن سَْعِد بن أَْسلَمِ بن أَْوسِ بن َمَناةَ
َهِذِه النِّْسَبةَ ِهَشاُم بن الْكَلْبِيِّ َحِليُف َعْبِد اللَِّه قَاِسِط بن ِهْنبِ بن أَقَْصى بن َجِذيلَةَ بن أََسِد بن رَبِيَعةَ بن نَِزارٍ، ذَكََر 

 ُصَهْيبٍ َسلَْمى بنتُ بن ُجْدَعانَ التَّْيِميُّ َوكَاَنِت الرُّوُم سََبْتُه ِمَن الَْمْوِصلِ َوُهَو َصِغٌري ُيكَنَّى أََبا َيْحَيى َبْدرِيٌّ، َوأُمُّ
  الَْحارِِث

  أَْخبَارِِه ِذكُْر َوفَاِة ُصهَْيبٍ َوِمْن
ُتُوفِّيَ ُصهَْيُب بن ِسَناٍن وَُيكَْن : َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ - ٧١٣٣

  .َمْوِصلِ سََبْتُه الرُّوُمأََبا َيحَْيى، بِالَْمِديَنِة ِفي شَوَّالٍ َسَنةَ ثََماٍن وَثَالثَِني، َوكَانَ ِمْن َسْبي الْ
ِه، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن ُعَبْيِد اللَّ - ٧١٣٤

َتَعالَى َعْنُه، أََمرَ ُصَهيًْبا َمْولَى بين ُجْدَعانَ أَنْ ُيَصلِّيَ  لَمَّا طُِعَن ُعَمُر َرِضَي اللَُّه:"ِشَهابٍ، َعنِ الِْمْسَورِ بن َمْخَرَمةَ قَالَ
  ".بِالنَّاسِ
َنسٍ َرِضَي اللَُّه َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َزاذَانَ، َعْن ثَابٍِت، َعْن أَ - ٧١٣٥

أََنا َسابُِق الْعََربِ، َوُصَهْيٌب سَابُِق الرُّومِ، : السُّبَّاُق أَْرَبَعةٌ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: الََتَعالَى َعْنُه، قَ
  ".َوَسلَْمانُ َسابُِق فَارَِس، وَبِاللٌ َسابُِق الْحََبشِ

  ، َحدَّثََنا َزْيدُ بنَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ - ٧١٣٦

َنزَلَْت ِفي ] ٢٠٧: البقرة" [َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي نَفَْسُه:" "الُْمبَاَرِك، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ثَْورٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، ِفي قَْوِلِه
  ".ْدَركَ ُصَهْيًبا بِطَرِيقِ الَْمِديَنِة قُْنفُذُ بن ُعَمْيرِ بن ُجْدَعانَُصهَْيبِ بن ِسَناٍن وَأَبِي ذَرٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، َوأَنَّ الَِّذي أَ

: ْبنِ ُجرَْيجٍ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الُْمبَاَرِك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ثَْورٍ، َعنِ ا - ٧١٣٧
افَْتَدى ِمْن أَْهِلِه بَِمالِِه، ثُمَّ َخَرَج ُمهَاجًِرا، فَأَْدَركُوُه بِالطَّرِيقِ، فَأَْخَرَج لَُهمْ "اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ ُصهَْيًباَزَعَم ِعكْرَِمةُ َموْلَى 
  ".ِممَّا َبِقَي ِمْن َماِلِه
  َما أَسَْنَد صَُهْيٌب

  َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن ُصَهْيبٍ
قَالَ اْبُن : بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن َزْيدِ بن أَْسلََم، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق  - ٧١٣٨



ٌب، فََدَخلَ َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َمْسجَِد بين َعْمرِو بن َعْوٍف ُيصَلِّي ِفيِه، َوَدَخلَ َمَعُه ُصهَْي: ُعَمَر
فَسَأَلُْت ُصَهْيًبا كَْيَف كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمْ : َعلَْيِه رَِجالٌ ِمَن اَألْنَصارِ ُيَسلُِّمونَ َعلَْيِه، قَالَ َعْبُد اللَِّه

  ".كَانَ ُيِشُري بَِيِدِه: إِذَا ُسلَِّم َعلَْيِه ِفي الصَّالِة؟ قَالَ"َيصَْنُع
دَّثََنا أَُميَّةُ بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَالِ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، َح - ٧١٣٩

أََتى َرسُولُ اللَِّه : لََم، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالََحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا رَْوُح بن الْقَاِسمِ، َعْن َزْيدِ بن أَْس: بِْسطَاَم، قَاال
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

، َسأَلُْتُه كَْيَف كَانَ َوَسلَّْم َمْسجَِد قَُباٍء، فَكَانَ ُيَصلِّي، َوَجَعلَ النَّاُس َيْدُخلُونَ فَُيَسلُِّمونَ َعلَْيِه، فَلَمَّا َخَرَج صَُهْيٌب
  .َوأَشَاَر بَِها"بَِيِدِه َهكَذَا:"ُه َعلَْيِه َوَسلَّْم يَُردُّ َعلَْيهِْم؟ فَقَالََرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ

َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، ح و - ٧١٤٠
، َصاِحبِ الَْعَباِء، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي ُبكَْيرُ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َنابِلٍ الْكَشِّيُّ،

ُيَصلِّي، فََسلَّْمُت َعلَْيِه، فََردَّ َعلَيَّ  مََرْرُت بَِرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوُهَو:"اْبنِ ُعَمَر، َعْن ُصَهْيبٍ، قَالَ
  ".إِشَاَرةً

  أَُبو لَيْلَى، َعْن ُصَهْيبٍ
َمدُ بن َعْمرٍو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن أَبِي َسِمينَةَ، ح وَحدَّثََنا أَْح - ٧١٤١

َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر، َحدَّثََنا النَّهَّاُس بن قَْهمٍ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعْوٍف : ثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ بنَداٌر، قَاالالْبَزَّاُر، َحدَّ
شَّاَم َرأَى الَْيُهودَ َيْسُجُدونَ الشَّْيبَانِيُّ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِيِه، َعْن ُصَهْيبٍ، أَنَّ ُمَعاذَ بن جََبلٍ، لَمَّا قَِدَم ال

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َسَجدَ َألْحبَارِِهْم َوُعلََمائِهِْم، َوَرأَى النََّصاَرى َيْسُجُدونَ َألَساِقفَِتهِْم، فَلَمَّا قَِدَم َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّ
ُت الشَّاَم، فََرأَْيتُ الَْيُهوَد َيْسُجُدونَ ِلُعلََمائِهِْم وَأَْحبَارِِهْم، َورَأَْيُت النََّصاَرى إِنِّي قَِدْم: فَقَالَ"َما َهذَا َيا ُمَعاذُ؟:"لَُه، فَقَالَ

  َيْسُجُدونَ لِِقسِّيِسيهِْم

َعلَى أَنْبَِيائِهِْم كََما َحرَّفُوا كَذَبُوا :"َتِحيَّةَ اَألْنبَِياِء، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َما َهذَا؟ قَالُوا: َوُرْهَباَنُهْم، فَقُلُْت
  ".ِكَتابَُهْم، لَْو أََمْرُت أََحًدا أَنْ َيْسُجَد َألَحٍد ألََمْرُت الَْمرْأَةَ أَنْ َتْسُجَد ِلزَْوجِهَا

  َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن ُصَهْيبٍ
َسِمْعُت أَبِي، : ُمحَمَُّد بن َيزِيَد بن سَِناٍن الرََّهاوِيُّ، قَالَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا - ٧١٤٢
َسِمْعتُ : َسِمْعُت سَِعيَد بن الُْمسَيِّبِ، َيقُولُ: َسِمْعُت ُمَجاِهًدا، َيقُولُ: َسمِْعُت َعطَاَء بن أَبِي َربَاحٍ، َيقُولُ: َيقُولُ

  ".َما آَمَن بِالْقُْرآِن َمنِ اسَْتَحلَّ َمحَارَِمُه:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّ: ُصَهيًْبا، َيقُولُ
ٍد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الُْمِعُني اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحمَّ - ٧١٤٣

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ْيفَةَ، أَخَْبرَنِي أَبِي، َوُعُموَمِتي، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن ُصهَْيبٍ، قَالَُحَصْيُن بن ُحذَ
، قَالَ َوخََرَج َرسُولُ "َيثْرَِب أُرِيُت َداَر ِهجَْرِتكُْم سَبَِخةً َبْيَن ظَْهرَاَنْي حَرٍَّة، فَإِمَّا أَنْ َيكُونَ َهَجَر، أَْو َيكُونَ:"َعلَْيِه َوَسلَّْم

كُْنُت قَْد َهَمْمُت بِالُْخرُوجِ َمَعُه، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم إِلَى الَْمدِيَنِة، َوخََرَج َمَعُه أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، َو
قَْد َشَغلَُه اللَُّه َعْنكُْم بِبَطْنِِه، وَلَْم أَكُْن َشاكًِيا : ي ِتلْكَ أَقُوُم ال أَقُْعُد، فَقَالُواَوَصدَّنِي فََتَيانٌ ِمْن قُرَْيشٍ، فََجَعلُْت لَْيلَِت

  فََناُموا، فَخََرْجُت، فَلَحِقَنِي ِمنُْهْم نَاٌس بَْعَدَما سِْرُت يُرِيُدونَ َردِّي،



َهبٍ َوِسيََرا ِلي بَِمكَّةَ، وَُتَخلُّونَ َسبِيِلي، َوتَْوثُقُونَ ِلي، فَفََعلُوا، فََتبِْعُتُهمْ َهلْ لَكُمْ أَنْ أُْعِطَيكُْم أََواقًا ِمْن ذَ: فَقُلُْت لَُهْم
ا احْفُُروا َتْحتَ أُْسكُفَِّة الَْبابِ، فَإِنَّ َتحَْتَها اَألوَاقِ، فَاذَْهبُوا إِلَى فُالَنةَ بِآَيِة كَذَا َوكَذَا، فَُخذُو: إِلَى َمكَّةَ، فَقُلُْت

 ِمْنَها، فَلَمَّا َرآنِي، لَْيَتْينِ، َوَخَرْجتُ َحتَّى قَدِْمُت َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قَُباَء قَْبلَ أَنْ َيَتحَوَّلَالُْح
  .ْيَك أََحٌد، َوَما أَخَْبَرَك إِال جِبْرِيلُ َعلَْيِه الَسالْمَيا َرسُولَ اللَِّه، َما َسَبقَنِي إِلَ: ثَالثًا، فَقُلُْت"َيا أََبا َيْحَيى، رَبَِح الَْبْيُع؟:"قَالَ

  أَْسلَُم َموْلَى ُعَمَر بن الَْخطَّابِ، َعْن ُصَهْيبٍ
يَعةَ بن ْن رَبَِحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمْصَعُب بن َعْبِد اللَِّه الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َع - ٧١٤٤

خََرْجُت َمَع ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه حَتَّى َدَخلُْت َعلَى :"ُعثَْمانَ، َعْن َزْيِد بن َسلْمٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َما لَُه ال أََبا لَهُ : َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َيا نَاُس، َيا نَاُس، فَقَالَ ُعَمُر: ُصهَْيبٍ َحائِطًا بِالَْعاِليَِة، فَلَمَّا َرآُه ُصَهْيٌب، قَالَ

َيا ُصَهْيُب، َما ِفيكَ َشْيٌء أَِعيُبهُ إِال ثَالثَ ِخصَالٍ : وَإِنََّما َيْدُعو غُالًما لَُه ُيقَالُ لَُه َيحَْنُس، قَالَ: َيْدُعو َعلَيَّ النَّاَس، قَالَ
َما أَْنَت سَاِئِلي َعْن : فََهلْ ُهَو ُمخْبِرِي َعْنُهنَّ؟ قَالَ: َما ُهنَّ فَإِنََّك طَعَّانٌ؟ قَالَ: قَالَلَْوالُهنَّ َما قَدَّْمُت َعلَْيَك أََحًدا، 

  أََراَك تَُبذُِّر مَالََك، وَتكَْتنِي بِاْسمِ: َوَما أَْنتَ بُِمخْبِرِي َعْن َشْيٍء إِال َصدَّقُْتَك، قَالَ: َشْيٍء إِال أَخَْبرُْتَك بِِه، قَالَ

أَمَّا تَْبِذيرِي َماِلي، فََما أُْنِفقُُه إِال ِفي َحقِِّه، َوأَمَّا اكِْتنَاِئي، فَإِنَّ : بِيٍّ بِأَبِي َيْحَيى، َوتُْنَسُب َعَربِيا، َوِلَساُنَك أَْعجَِميٌّ، قَالََن
ُركَُها ِلقَْوِلَك، َوأَمَّا اْنِتَسابِي ِفي الَْعَربِ، فَإِنَّ الرُّوَم َسبَْتنِي َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم كَنَّانِي بِأَبِي َيْحَيى، أََو أَْت

  ".َوأََنا َصِغٌري، فَإِنِّي ال أَذْكُُر أَْهلَ َبيِْتي، َولَْو أَنِّي اْنفَلَقُْت َعْن َرْوثٍَة اْنَتَسْبُت إِلَْيهَا
  كَْعُب اَألْحَبارِ، َعْن ُصَهْيبٍ

َسى ِليُّ بن الْمَُباَركِ الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد، َعْن ُموَحدَّثََنا َع - ٧١٤٥ -
َداُوَد نَبِيَّ اللَّهِ َصلَّى  إِنَّا َنْجُد ِفي التَّْوَراِة أَنَّ: بن ُعقَْبةَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َمْرَوانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن كَْعبِ اَألْحبَارِ، قَالَ

اللَُّهمَّ أَْصِلْح ِلي دِينِي الَِّذي َجَعلَْتُه ِعْصَمةَ أَْمرِي، وَأَْصِلْح ِلي :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم كَانَ إِذَا اْنَصَرَف ِمْن َصالتِِه، قَالَ
بِرَِضاَك ِمْن َسخَِطَك، َوأَُعوذُ بَِعفْوَِك ِمْن نِقَْمِتَك، َوأَُعوذُ بَِك مِْنَك،  ُدْنَيايَ الَِّذي َجَعلَْت ِفيَها َمعَاِشي، اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ

وَأَْخبََرنِي ُصَهْيٌب، أَنَّ : ، قَالَ كَْعُب اَألْحبَارِ"ال َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُمعِْطَي ِلَما َمَنْعَت، َوال َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ ِمْنَك َجدُُّه
  .للَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم كَانَ يَْنَصرِفُ بَِهذَا الدَُّعاِء ِمْن َصالِتِهَرسُولَ ا
قَاِسُم بن َعبَّادٍ َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، ح وَحدَّثََنا الْ - ٧١٤٦
  :الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن سَِعيٍد، قَاال الَْخطَّابِيُّ

بِاللَِّه الَِّذي فَلََق  َحدَّثََنا حَفُْص بن َمْيسََرةَ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َمْرَوانَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ كَْعًبا َحلََف
نَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، لَمْ َيَر قَْرَيةً ُيرِيُد ُدخُولََها، إِال قَالَ ِحنيَ الَْبْحَر ِلمُوَسى، أَنَّ صَُهْيًبا َحدَّثَُه، أَ

أَْضلَلَْن، َوَربَّ نيِ َوَما اللَُّهمَّ َربَّ السََّماَواتِ السَّْبعِ َوَما أَظْلَلَْن، َوَربَّ اَألَرِضَني السَّْبعِ َوَما أَقْلَلَْن، َوَربَّ الشََّياِط:"َيَراهَا
  ".رِّ أَْهِلَهاالرَِّياحِ َوَما ذََرْيَن، إِنَّا َنسْأَلَُك َخْيَر َهِذهِ الْقَْرَيِة، َوَخْيَر أَْهِلَها، َوَنُعوذُ بَِك ِمْن َشرَِّها، َوَش

يِليُّ، َحدَّثََنا الْفَُضْيلُ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الُْحَصْينِ الِْق - ٧١٤٧
: ي ُصَهْيٌب، قَالَُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َمْرَوانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمِغيٍث، َعْن كَْعبٍ، َحدَّثَنِ

اللَُّهمَّ إِنََّك لَْستَ بِإِلَهٍ اسَْتْحَدثَْناُه، َوال بَِربٍّ ابَْتَدْعَناُه، َوال كَانَ :"ْم َيْدُعو، َيقُولُكَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َوَهكَذَا : لَ كَْعٌب، قَا"َتَعالَْيَتلََنا قَْبلََك إِلٌَه َنلَْجأُ إِلَيِْه، َوَنذَُرَك، َوال أََعاَنَك َعلَى َخلِْقَنا أََحٌد، فَُنْشرِكَُه ِفيَك تََباَركَْت َو

  .كَانَ َنبِيُّ اللَِّه َداُودُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َيْدُعو



  َصيِْفيُّ بن ُصهَْيبٍ، َعْن ُصَهْيبٍ
بن َصيِْفيِّ بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَفََسوِيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُيوُسفَ بن ُمَحمَِّد بن َيزِيَد  - ٧١٤٨

  ُصهَْيبٍ، َعْن أَبِيِه ُمحَمَِّد بن يَزِيَد، َوَعمِِّه َعْبِد الَْحمِيِد بن يَزِيَد بن َصْيِفيٍّ، َعْن

ُهَو ُمْجِمعٌ َمْن أَْصَدقَ اْمرَأَةً َصَداقًا، َو:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َصيِْفيِّ بن ُصهَْيبٍ، َعْن ُصَهْيبٍ، قَالَ
  ".َيُه، لَِقَي اللََّه َوُهَو سَارٌِقأَنْ ال ُيوِفَيَها إِيَّاُه، لَِقَي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو َزاٍن، َوَمنِ ادَّانَ َديًْنا، َوُهَو ُمْجِمٌع أَنْ ال ُيَوِف

اِهيَم، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي َجعْفَرٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْر - ٧١٤٩
َيا أَبَاَنا، إِنَّ أَْبَناَء أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : ِدينَارٍ، َوكِيلُ الزَُّبْيرِ بن شعيب البصري، أَنَّ بين ُصَهْيبٍ، قَالُوا ِلُصَهْيبٍ

َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا، فَلَْيَتَبوَّأْ :"َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ: ْن آَبائِهِْم، فَقَالََعلَْيِه َوَسلَّْم ُيَحدِّثُونَ َع
  ".َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ

لٍ َتَزوَّجَ اْمرَأَةً، فََنَوى أَنْ ال ُيعِْطَيَها ِمْن أَيَُّما َرُج:"َوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ - ٧١٥٠
َيُه ِمْن ثََمنِِه َشْيئًا، َماتَ َصَداِقَها شَْيئًا، مَاَت َيْوَم َيُموُت َوُهَو َزاٍن، َوأَيَُّما َرُجلٍ اْشَتَرى ِمْن َرُجلٍ َبيًْعا، فََنَوى أَنْ ال ُيْعِط

  ".ُن ِفي النَّارَِيْوَم َيُموُت َوُهَو َخاِئٌن، َوالْخَاِئ
يٍّ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َعِديٍّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن ُمَحمَِّد بن َيزِيَد بن َصيِْف - ٧١٥١

  ".ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قَْبلَ أَنْ يُوَحى إِلَيِْهَصِحْبُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّ:"أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن أَبِي َجدِِّه، َعْن ُصَهْيبٍ، قَالَ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍف الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن - ٧١٥٢

قَِدْمُت َعلَى : ُصَهْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَّ صَُهْيًبا، قَالَالُْمبَاَرِك، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن َصْيِفيٍّ، َرُجلٌ ِمْن َولَِد 
أََتأْكُلُ :"، فَأََخذُْت آكُلُ ِمَن التَّمْرِ، فَقَالَ"اْدنُ، فَكُلْ:"َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، وََبْيَن َيَدْيِه َتْمٌر َوخُْبٌز، فَقَالَ

  .َيا َرُسولَ اللَِّه، أَُمصُُّه ِمَن النَّاِحَيِة اُألْخَرى، فََتَبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: ، فَقُلُْت"َرَمٌدَتْمًرا وَبَِك 
يُّ، َحدَّثََنا َجابُِر بن غَانِمٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن صَاِلحٍ الُْوَحاِظ - ٧١٥٣

َصالةُ الرَُّجلِ ِفي َجَماَعةٍ :"َعنِ اْبنِ ُصَهْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّهِ ُصَهْيبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
  ".َتْعِدلُ َصالَتُه َوْحَدُه خَْمًسا َوِعشْرِيَن

َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الَْحَرِشيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُشَعْيبٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا  - ٧١٥٤
ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرسُولُ اللَّ: الدَّفَّاُع أَُبو رَْوحٍ الْقَْيِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن َصيِْفيٍّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه قَالَ

ِمَن الُْجُنوِن، : اٍءَعلَْيكُْم بِالِْحَجاَمِة ِفي َجْوَزِة الْقََمْحدَُوِة، فَإِنَُّه َدَواٌء ِمنِ اثَْنْينِ َوَسْبِعَني َداًء، َوَخْمَسِة أَدَْو:"َوَسلَّْم
  ".َوالُْجذَامِ، وَالَْبَرصِ، وََوَجعِ اَألْضرَاسِ

بن َحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن َشبِيبٍ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحمَّالُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد َحدَّثََنا ُم - ٧١٥٥
  الَْحَسنِ بن َزَبالَةَ الَْمْخُزوِميُّ، َحدَّثَنِي َعِليُّ بن َعْبِد الَْحِميدِ بن زِيَاِد بن َصيِْفيِّ بن

 َرسُولِ اللَّهِ ، َعْن َجدِِّه، َعْن ُصَهْيبٍ، أَنَّ أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َمرَّ بِأَِسريٍ لَُه لَِيْسَتأِْمَن لَُه ِمْنُصهَْيبٍ، َعْن أَبِيِه
أَِسٌري ِلي ِمَن الُْمْشرِِكَني، : قَالَ َمْن َهذَا مََعَك؟: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوُصهَْيٌب جَاِلٌس ِفي الَْمْسجِِد، فَقَالَ َألبِي َبكْرٍ

لَقَْد كَانَ ِفي ُعُنقِ َهذَا َمْوِضعٌ ِللسَّْيِف، فََغِضَب أَُبو َبكْرٍ : اْسَتأَْمَن لَهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ ُصهَْيٌب
َمَرْرُت بِأَِسريِي َهذَا َعلَى : َما ِلي أََراَك غَْضَبانَ؟ قَالَ:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالََرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فََرآُه النَّبِيُّ َصلَّ



ال، : قَالَ، فَ"فَلََعلََك آذَْيَتُه:"لَقَْد كَانَ ِفي َرقََبِة َهذَا َمْوِضعٌ ِللسَّْيِف، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: ُصهَْيبٍ، فَقَالَ
  ".لَْو آذَْيَتُه آلذَْيَت اللََّه َوَرسُولَُه:"َواللَِّه، فَقَالَ
ا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن َشبِيبٍ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحمَّالُ، َحدَّثََن - ٧١٥٦

وِميُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْحِميِد بن زَِياِد بن َصْيِفيِّ بن ُصهَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن الَْحَسنِ بن َزَبالَةَ الَْمْخُز
وَاُصَهيَْباُه، :"ُروا، قَالَارِ، َوأَْدَبُصهَْيبٍ، أَنَّ الُْمْشرِِكَني لَمَّا أَطَافُوا بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَأَقَْبلُوا َعلَى الَْغ

ْنُه َمرََّتْينِ أَْو ، فَلَمَّا أَرَاَد َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمِ الُْخُروجَ َبَعثَ أََبا َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َع"َوال ُصهَْيَب ِلي
  كْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنهُ،ثَالثًا إِلَى ُصَهْيبٍ، فََوَجَدهُ ُيَصلِّي، فَقَالَ أَُبو َب

، َوَخَرَجا ِمْن لَْيلَِتهِمَا، فَلَمَّا "أَصَْبَت:"َوَجْدُتُه ُيصَلِّي، فَكَرِْهتُ أَنْ أَقْطََع َعلَْيِه َصالَتُه، قَالَ: ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
أَال أََراَك َهُهنَا، َوقَْد خََرَج أَخََواَك، : ةَ أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، فَقَالَْتأَْصَبَح َخَرَج َحتَّى أََتى أُمَّ ُروَمانَ زَْوَج

فَخََرْجُت َحتَّى َدَخلُْت َعلَى َزْوجَِتي أُمِّ ُعَمَر، فَأََخذُْت َسيِْفي َوُجْعبَِتي : َوَوَضَعا لََك َشيْئًا ِمْن َزاِدِهَما، قَالَ ُصهَْيٌب
لَُّه َتعَالَى َعْنُه َجاِلَسْينِ، ِسي حَتَّى أَقَْدَم َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ، فَأَجُِدُه وَأََبا َبكْرٍ َرِضَي الَوقَْو

َخذَ بَِيِدي فَلُْمُتُه َبْعَض الالِئَمِة فَاْعَتذََر، َوَربََّحنِي َرُسولُ فَلَمَّا َرآنِي أَُبو َبكْرٍ، قَاَم إِلَيَّ فََبشَّرَنِي بِاآلَيِة الَِّتي َنزَلَْت ِفيَّ، وَأَ
  ".َربِحَ الَْبْيُع أََبا َيْحَيى:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ

اُرونُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحمَّالُ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن َنْصرِ بن َشبِيبٍ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َه - ٧١٥٧
يِه، َعْن َجدِِّه، َعْن ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ الَْمْخُزوِميُّ، َحدَّثَنِي َعِليُّ بن َعْبِد الَْحمِيِد بن زَِياِد بن َصْيِفيِّ بن ُصَهْيبٍ، َعْن أَبِ

لَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َمْشَهًدا قَطُّ إِال كُْنتُ حَاِضَرُه، َولَْم يَُبايِعْ َبْيَعةً قَطُّ إِال كُْنتُ لَمْ َيشَْهْد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال:"ُصهَْيبٍ، قَالَ
ينِِه أَْو كُْنُت ِفيَها َعْن َيِم َحاِضَرُه، وَلَْم ُيِسرَّ سَرِيَّةً قَطُّ إِال كُْنُت َحاِضُرَها، َوال غََزا غَْزَوةً قَطُّ أَوَّلَ الزََّماِن َوآخَِرُه إِال

  ِشَماِلِه، َوَما َخافُوا أََمامَُهْم قَطُّ إِال كُْنتُ أََمامَُهْم َوال َما َوَراءَُهْم

َصلَّى  حَتَّى ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّهإِال كُْنُت َوَراَءُهْم، َوَما َجَعلُْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َبْينِي َوَبْيَن الَْعُدوِّ قَطُّ، 
  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

  َحْمَزةُ بن صَُهْيبٍ، َعْن أَبِيِه
يُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح وَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الِْفْريَابِ - ٧١٥٨

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َعِقيلٍ، َعْن َحْمَزةَ بن صَُهْيبٍ، َعْن أَبِيِه، : َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، قَاال
ْيَت إِلَى الَْعَربِ َوأَْنتَ َيا ُصَهْيُب، اكَْتنَْيَت َولَْيَس لََك َولٌَد، َواْنَتَم:"أَنَّ ُعَمَر بن الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ لَُه

 َوَسلَّْم َيا أَِمريَ الُْمْؤِمنَِني، أَمَّا قَْولُكَ اكَْتنَْيَت، َولَْيَس لََك َولٌَد، فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الرُّومِ، 
إِلَى الْعََربِ، وَأَْنَت َرُجلٌ ِمَن الرُّومِ، فَإِنِّي َرُجلٌ ِمَن النَِّمرِ بن قَاِسٍط ُسبِيُت ِمَن كَنَّانِي بِأَبِي َيحَْيى، َوأَمَّا قَوْلَُك اْنَتَمْيَت 

  ".الْمَْوِصلِ، َبْعَد أَنْ كُْنُت غُالًما قَْد َعَرفُْت أَْهِلي وََنسَبِي
  ُعثَْمانُ بن ُصَهْيبٍ، َعْن أَبِيِه

ِه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، ح وَحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّاٍد الْخَطَّابِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَّ - ٧١٥٩
َعنِ َحدَّثََنا رِْشِديُن بن سَْعٍد، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن الَْهاِد، َعْن ُعثَْمانَ بن ُصَهْيبٍ، َعْن أَبِيِه، : ُسوَْيُد بن َسِعيٍد، قَاال

  الَِّذي َعقََر: قَالَ"َمْن أَْشقَى األَوَِّلَني؟:"النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، أَنَُّه قَالَ َيْوًما ِلَعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه



الَِّذي َيْضرُِبَك َعلَى :"ِلي َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ ال َعِلَم: قَالَ"َصَدقَْت، فََمْن أَْشقَى اآلخَرِيَن؟:"النَّاقَةَ َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ
أََما : ْنُه، َيقُولُ َألْهلِ الْعِرَاقِ، وَأَشَاَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم بَِيِدِه إِلَى َيافُوخِِه، فَكَانَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َع"َهِذِه

اللَّفْظُ ُه قَِد اْبَتَعثَ أَْشقَاكُْم، فََخَضَب َهِذِه، َيْعنِي ِلْحَيَتُه، ِمْن َهِذِه، وََوَضَع َيَدُه َعلَى ُمقَدَّمِ رَأِْسِه، َوَواللَِّه، لَوَِدْدُت أَنَّ
  .َوأَشَاَر بَِيِدِه إِلَى َيافُوِخِه: ِلَحدِيِث ُسوَْيِد بن َسعِيٍد، َوقَالَ الَْحْضرَِميُّ ِفي َحِديثِِه

ْيبٍ، َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َيْحَيى بن طَلَْحةَ، َعنِ اْبنِ صَُهَحدَّثَ - ٧١٦٠
َتَعوَّذُوا بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَانِ إِذَا َنهَِق الِْحمَاُر، فَ:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َيقُولُ: َعْن أَبِيِه ُصهَْيبٍ، قَالَ

  ".الرَّجِيمِ
  ُعَبْيُد بن ُعَمْيرٍ اللَّيِْثيُّ، َعْن ُصهَْيبٍ

يَعةَ، َعْن يَزِيدَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَُبو اَألسَْوِد النَّْضرُ بن َعْبِد الْجَبَّارِ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِ - ٧١٦١
لَمَّا :"ْن صَُهْيبِ بن ِسَناٍن، قَالَبن أَبِي َحبِيبٍ، أَنَّ َجْعفَرَ بن َعْبِد اللَِّه أَْخَبرَُه، أَنَّهُ َسِمَع ُعَبْيَد بن ُعَمْيرٍ اللَّْيِثيَّ ُيَحدِّثُ، َع

أََصْبَت أََخذْتَ : اللََّبُن أََخذَ اللََّبَن، فَقَالَ لَُه جِبْرِيلُ ُعرَِض َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمِ الَْماُء، ثُمَّ الَْخْمُر، ثُمَّ
  ِذِه، وَأَشَاَر إِلَىالِْفطَْرةَ، َوبَِها ُعذَِّبْت كُلُّ َدابٍَّة، َولَْو أََخذَْت الَْخْمَر غََوْيَت، َوغََوْت أُمَُّتَك، َوكُْنَت ِمْن أَْهلِ َه

  ".ِدي َجهَنََّم، فََنظَْرُت ِفيِه فَإِذَا ُهَو َيلَْتهُِبَوا: الَْواِدي الَِّذي ُيقَالُ لَُه
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن ُصَهْيبٍ

يَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا أَُبو أَيُّوَب أَْحَمُد بن بِْشرٍ الطَّ - ٧١٦٢ -
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن ُصهَْيبٍ، : َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، قَاال

َيا أَْهلَ الَْجنَِّة، : ةَ، َوأَْهلُ النَّارِ النَّاَر، نَاَدى ُمَناٍدإِذَا َدَخلَ أَْهلُ الَْجنَِّة الَْجنَّ:"أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قَالَ
َوَما ُهَو؟ أَلَمْ ُيثَقِّلْ مََوازِيَننَا، َوُيبَيِّْض ُوُجوَهنَا، َوأَْدَخلََنا الَْجنَّةَ، : إِنَّ لَكُْم ِعْنَد اللَِّه َمْوِعًدا يُرِيدُ أَنْ يُْنجَِزكُُموُه، فََيقُولُونَ

فَُيكَْشُف الِْحجَاُب، فََيْنظُُرونَ إِلَْيِه، فَوَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َما أَْعطَاُهْم َشْيئًا أََحبَّ إِلَْيهِْم ِمَن : َجَنا ِمَن النَّارِ، قَالََوأَخَْر
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ، َعْن ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْخَُزاِعيُّ، "النَّظَرِ إِلَيِْه

" ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا الُْحسَْنى َوزَِيادَةٌ"َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن ُصَهْيبٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قََرأَ 
  .، فَذَكََر َنْحَوُه"أَْهلُ الَْجنَِّة الَْجنَّةَ إِذَا َدَخلَ:"قَالَ] ٢٦: يونس[

بن الُْمِغريَِة، كالمها  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، وُسلَْيَمانُ - ٧١٦٣
  ْيلَى، َعْن ُصهَْيبٍ، َعنَِعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَ

َعجِْبُت ِمْن قََضاِء اللَِّه ِللُْمْسِلمِ كُلُُّه َخْيٌر إِنْ أََصاَبْتهُ َسرَّاُء، فََشكََر آجََرُه اللَُّه َعزَّ :"النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
وَكُلُّ قََضاٍء قََضاُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِللُْمْسِلمِ :"، َزاَد ِفيِه َحمَّاٌد"ُه َعزَّ َوَجلََّوَجلَّ، َوإِنْ أََصاَبْتُه ضَرَّاُء، فََصَبَر آَجَرُه اللَّ

  ".َخْيٌر
ْن بن َمْنُصورٍ، َعَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َعمَّاُر بن خَاِلدٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِكيمِ  - ٧١٦٤

َصلَّْيُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى : ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن ُصَهْيبٍ، قَالَ
أَال َتسْأَلُونِي ِممَّ :"ِه ضَاِحكًا، فَقَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم إِْحَدى َصالَتيِ الِْعَشاِء، فَلَمَّا اْنصََرَف أَقَْبلَ إِلَْيَنا بَِوْجهِ

َعجِْبُت ِمْن قََضاِء اللَِّه ِللْعَْبِد الُْمْسِلمِ، إِنَّ كُلَّ َما قََضى اللَُّه لَُه َخيٌْر، َولَْيَس :"اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم، قَالَ: قَالُوا"َضِحكُْت؟
  ".الْعَْبُد الُْمسِْلُمأََحٌد كُلُّ قََضاِء اللَِّه لَهُ َخْيٌر، إِال 



ُبنَانِيَّ أَْخَبرَُهْم، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أَنَّ ثَابًِتا الْ - ٧١٦٥
ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، ُيَحرُِّك شَفََتْيِه بَِشْيٍء ِفي أَيَّامِ كَانَ َر: َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، أَنَّ ُصَهْيًبا، قَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، ال تََزالُ ُتَحرُِّك َشفََتْيَك بَِشْيٍء بَْعَد َصالِة الَْغَداِة، َوكُْنَت ال َتفَْعلُُه، : ُحَنْينٍ إِذَا َصلَّى الَْغَداةَ، فَقُلَْنا
  ال َيُدوُم: إِنَّ َنبِيا كَانَ قَْبلََنا أَْعَجَبْتُه كَثَْرةُ أُمَِّتِه، فَقَالَ:"فَقَالَ

إِمَّا أَنْ أَُسلِّطَ َعلَْيهُِم الْمَْوَت، : أَنَّ َخْيَر أُمَِّتَك َبْيَن إِْحَدى ثَالٍث: َهُؤالِء، أَْحَسُبُه قَالَ َشئً، فَأَْوَحى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِه
أَمَّا الْجُوُع فَال طَاقَةَ لََنا بِِه، َوال طَاقَةَ لََنا بِالَْعُدوِّ، وَلَِكنِ الَْمْوُت، : الَْعُدوَّ، أَوِ الُْجوَع، فََعَرَض َعلَْيهِْم ذَِلَك، فَقَالُواأَوِ 

  ".بَِك أَُحاوِلُ، َوبِكَ أَُصاوِلُ، َوبَِك أُقَاِتلُاللَُّهمَّ : فََماَت ِمْنُهْم ِفي ثَالثَةِ أَيَّامٍ َسْبعُونَ أَلْفًا، َوأََنا الَْيْوَم أَقُولُ
ْبِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ، َعْن َع - ٧١٦٦

يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم إِذَا َصلَّى الَْعْصَر َهَمَس، َوالَْهْمُس ِفي قَْولِ بَْعِضهِمْ كَانَ النَّبِ: أَبِي لَْيلَى، َعْن صَُهْيبٍ، قَالَ
ا ِمَن اَألنْبَِياِء إِنَّ َنبِي:"َيا َنبِيَّ اللَِّه، إِنََّك إِذَا َصلَّْيَت الَْعْصَر َهَمْسَت؟ فَقَالَ: ُيَحرُِّك َشفََتْيِه كَأَنَُّه يََتكَلَُّم بَِشْيٍء، فَقِيلَ لَُه

أَنْ أَُسلِّطَ َمْن َيقُوُم ِلَهُؤالِء؟ فَأَْوَحى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِه أَنْ َخيِّرُْهْم َبْيَن أَنْ أَْنَتِقَم مِْنُهْم، َوَبْيَن : كَانَ أَْعَجَب بِأُمَِّتِه، فَقَالَ
  ".طَ َعلَْيهُِم الْمَْوَت، فََماَت ِمنُْهْم ِفي َيْومٍ َسْبُعونَ أَلْفًاَعلَْيهِْم َعُدوَُّهْم، فَاْخَتارُوا النِّقَْمةَ، فََسلَّ

كَانَ َمِلٌك ِمَن الُْملُوِك، َوكَانَ :"فَكَانَ إِذَا َحدَّثَ بَِهذَا الَْحدِيِث، َحدَّثَ بَِهذَا الَْحِديثِ اآلَخرِ، قَالَ: قَالَ - ٧١٦٧
لَِقًنا أَُعلُِّمُه ِعلِْمي َهذَا، فَإِنِّي : اْنظُرُوا ِلي غُالًما فَِطًنا، أَْو قَالَ: قَالَ ذَِلَك الْكَاِهُنِلذَِلَك الَْمِلِك كَاِهٌن َيَتكَهَُّن لَُه، فَ

  أََخافُ أَنْ أَُموَت، فََيْنقَطَِع

أََمُروهُ أَنْ َيْحُضَر ذَِلكَ الْكَاِهَن، َوأَنْ ِمْنكُْم َهذَا الِْعلُْم، َوال َيكُونُ ِفيكُْم َمْن َيْعلَُمُه، فََنظَُروا لَُه غُالًما َعلَى َما َوَصَف، َو
وَأَْحَسُب أَنَّ أَْصَحابَ الصََّواِمعِ كَاُنوا : كَانَ َعلَى طَرِيقِ الُْغالمِ َراِهٌب ِفي َصْوَمَعٍة، قَالَ َمْعَمٌر: َيْخَتِلَف إِلَْيِه قَالُوا

إِنََّما أَعُْبُد اللََّه، َوجََعلَ : الرَّاِهَب كُلََّما َمرَّ بِِه َعْن ِدينِِه، َحتَّى أَْخَبرُه، فَقَالََيْوَمِئٍذ ُمْسِلِمَني، فَجََعلَ الُْغالُم َيسْأَلُ ذَِلَك 
ْخَبَر الُْغالُم كَادُ َيْحضُُرنِي، فَأَالُْغالُم َيْمكُثُ ِعْندَ الرَّاِهبِ، َوُيْبِطئُ َعلَى الْكَاِهنِ، فَأَْرَسلَ الْكَاِهُن إِلَى أَْهلِ الُْغالمِ أَنَُّه ال َي

أَْيَن كُْنَت؟ : عِْنَد أَْهِلي، َوإِذَا قَالَ لََك أَهْلَُك: أَْيَن كُْنَت؟ فَقُلْ: إِذَا قَالَ لََك الْكَاِهُن: الرَّاِهَب بِذَِلَك، فَقَالَ لَهُ الرَّاِهُب
إِنَّ تِلَْك : ٍة ِمَن النَّاسِ كَِثَريٍة قَْد حََبَستُْهْم دَابَّةٌ، فَقَالَ َبْعضُُهْمِعْنَد الْكَاِهنِ، فََبْيَنَما الُْغالُم َعلَى ذَِلَك إِذْ َمرَّ بَِجَماَع: فَقُلْ

اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َما َيقُولُ الرَّاِهُب حَقًّا، فَأَسْأَلَُك أَنْ أَقُْتلَ َهِذِه الدَّابَّةَ، : الدَّابَّةَ كَاَنِت اَألَسَد، فَأََخذَ الُْغالُم َحجًَرا، فَقَالَ
الُْغالُم، فَفَزِعَ : َمْن قََتلََها؟ فَقَالُوا: َوإِنْ كَانَ َما َيقُولُ الْكَاِهُن َحقًّا أَنْ ال أَقُْتلَهَا، ثُمَّ َرَماَها فَقََتلَ الدَّابَّةَ، فَقَالَ النَّاُس

إِنْ أَْنَت : فََسِمَع بِِه أَْعَمى فََجاَءُه، فَقَالَ لَهُ اَألْعَمىقَْد َعِلَم َهذَا الُْغالُم ِعلًْما لَْم َيْعلَْمُه أََحٌد، : النَّاُس إِلَْيِه، َوقَالُوا
  ال أُرِيُد ِمْنَك َهذَا، وَلَِكْن أََرأَْيَت إِنْ َرجََع: َردَْدَت َعلَيَّ َبَصرِي، فَإِنَّ لََك كَذَا َوكَذَا، فَقَالَ لَُه الُْغالُم

نََعْم، فََدَعا اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، فََردَّ َعلَْيِه َبصََرُه، فَآَمَن اَألْعَمى، فََبلَغَ الَْمِلكَ : َك؟ قَالَإِلَْيَك َبَصُرَك أَُتْؤِمُن بِالَِّذي َردَُّه َعلَْي
الرَّاِهبِ َوبِالرَُّجلِ الَِّذي القُْتلَنَّ كُلَّ َواِحٍد ِمْنكُْم ِقْتلَةً ال أَقُْتلَُها صَاِحَبهَا، فَأََمَر بِ: أَْمُرُهْم، فََبَعثَ إِلَْيهِْم فَأُِتَي بِهِْم، فَقَالَ

اْنطَِلقُوا بِهِ : الُْغالمِ، فَقَالَكَانَ أَْعَمى فََوَضَع الِْمْنشَاَر َعلَى َمفْرِقِ أََحِدِهَما، فَقُِتلَ َوقََتلَ اآلَخَر بِِقْتلٍَة أُْخَرى، ثُمَّ أََمَر بِ
ا اْنطَلَقُوا بِِه إِلَى ذَِلَك الَْجَبلِ، َواْنَتَهْوا إِلَى الَْمكَاِن الَِّذي أََراُدوا َجَعلُوا إِلَى جََبلِ كَذَا وَكَذَا، فَأَلْقُوُه ِمْن َرأْسِِه، فَلَمَّ

وا بِِه إِلَى اْنطَِلقُ: الَْمِلُك، فَقَالَ َيَتَهافَُتونَ ِمَن الْجََبلِ، وََيَتَردَّْونَ ِمْنُه َحتَّى لَْم َيْبَق إِال الُْغالُم، ثُمَّ َرَجَع الُْغالُم فَأََمَر بِِه
إِنََّك لَنْ : ُه َعزَّ َوَجلَّ، فَقَالَ الُْغالُمالَْبْحرِ فَأَلْقُوُه ِفيِه، فَاْنطَلَقُوا بِِه إِلَى الَْبحْرِ، فََغرََّق اللَُّه الَِّذيَن كَانُوا َمَعُه، وَأَْنَجاُه اللَّ



بِْسمِ اللَِّه َربِّ الُْغالمِ، فَأََمَر : بِْسمِ اللَِّه َربِّ َهذَا الُْغالمِ، أَْو قَالَ: َرمَْيَتنِي َتقُْتلَنِي َحتَّى َتْصلُبَنِي، ثُمَّ َتْرِميَنِي، َوَتقُولَ إِذَا
ا الُْغالمُ لَقَْد َعِلَم َهذَ: بِْسمِ اللَِّه َربِّ الُْغالمِ، فََوَضَع الُْغالُم َيَدُه َعلَى ُصْدِغِه، ثُمَّ َماَت، فَقَالَ النَّاُس: بِِه فَُصِلَب، ثُمَّ قَالَ

أََجزِْعَت أَنْ خَالَفَكَ ثَالثَةٌ؟ فََهذَا النَّاُس كُلُُّهْم قَدْ : ِعلًْما َما َعِلَمُه أََحٌد، فَإِنَّا ُنْؤِمُن بَِربِّ َهذَا الُْغالمِ، فَقِيلَ ِللَْمِلِك
  اسَ،َخالَفُوَك، فََخدَّ أُْخُدوًدا أَلْقَى ِفيَها الْحَطََب َوالنَّاَر، ثُمَّ َجَمعَ النَّ

، فَذَِلَك قَْولُهُ "اُألْخُدوِد َمْن َرَجَع إِلَى ِدينِِه َتَركَْناُه، َوَمْن لَمْ َيْرجِْع أَلْقَْيَناُه ِفي َهِذِه النَّارِ فََجَعلَ ُيلْقِيهِْم ِفي ِتلَْك: ثُمَّ قَالَ
، فَذُِكَر أَنَّ الُْغالَم ]٨ـ٤الربوج " [الْعَزِيزِ الَْحمِيِد"َبلَغَ  حَتَّى" قُِتلَ أَْصَحاُب اُألْخُدوِد النَّارِ ذَاِت الَْوقُوِد: "َعزَّ َوَجلَّ

  . قُِتلَأُخْرَِج ِفي َزَماِن ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه وَاِضًع َيَدُه َعلَى ُصْدِغِه، كََما َوَضَعَها ِحَني
ُر الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُعثَْمانَ الالحِِقيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، أََنا ثَابِتٌ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّا - ٧١٦٨

كَانَ  كَانَ ِفيَمْن:"، قَالَالْبَُنانِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن صَُهْيبٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
إِنِّي قَْد كَبِْرُت، فَاْدفَعْ إِلَيَّ غُالًما أَُعلِّْمُه السِّْحَر، فََدفََع إِلَْيهِ : قَْبلَكُْم َمِلٌك لَُه سَاِحٌر، فَلَمَّا كَبَِر السَّاِحُر، قَالَ ِللَْمِلِك

رِ َراِهٌب، فََسِمَع الُْغالُم ِمْن كَالِمِه فَأَْعَجَبُه َنْحَوُه وَكَالَمُه، غُالًما، َوكَانَ ُيَعلُِّمُه السِّْحَر، َوكَانَ َبْيَن الَْمِلِك َوَبْيَن السَّاِح
َما حََبَسَك؟ َوإِذَا َرَجَع إِلَى أَْهِلِه قََعَد ِعْندَ : فَكَانَ إِذَا أََتى السَّاِحَر َجلََس عِْنَد الرَّاِهبِ، فَإِذَا أََتى السَّاِحرَ ضََرَبُه، َيقُولُ

إِذَا أَرَاَد السَّاِحُر أَنْ : َما َيحْبُِسَك؟ فََيْضرِبُوَنُه، فََشكَا ذَِلَك إِلَى الرَّاِهبِ، َوقَالَ: ا ذََهَب إِلَى أَْهِلِه، َيقُولُونَالرَّاِهبِ، فَإِذَ
فََبْيَنَما ُهَو كَذَِلَك، فَأََتى : الَحََبَسنِي السَّاحُِر، قَ: حََبسَنِي أَْهِلي، وَإِذَا أَرَاَد أَْهلَُك أَنْ َيضْرُِبوَك، فَقُلْ: َيضْرَِبَك، فَقُلْ
  َيْوًما َعلَى َدابٍَّة

الَْيْوَم أَْعلَمُ أَْمُر السَّاِحرِ أََحبُّ إِلَى اللَِّه، أَْو أَْمُر الرَّاِهبِ، فَأََخذَ َحجًَرا، : َعِظيَمٍة قَْد َحَبَسِت النَّاَس أَنْ َيجُوُزوَها، فَقَالَ
النَّاُس، مَّ، إِنْ كَانَ أَْمرُ الرَّاِهبِ أََحبَّ إِلَْيَك َوأَفَْضلَ، فَاقُْتلْ َهِذِه الدَّابَّةَ فََرَماَها فَقََتلََها، َوذََهبَ بِْسمِ اللَِّه اللَُّه: فَقَالَ

َعلَيَّ، َوكَانَ الُْغالُم يُْبرُِئ اَألكَْمهَ، أَْي بينَّ، أَْنَت أَفَْضلُ مِنِّي، وَإِنَّكَ َسُتْبَتلَى، فَإِِن اْبُتِليَت فَال َتُدلَّ : فََبلَغَ الرَّاِهَب، فَقَالَ
اْشفِنِي وَلََك َما َهُهَنا، : َواَألْبَرَص، َوَهِذِه اَألْدَواَء، َوكَانَ ِللَْمِلِك َجلِيٌس، فََعِمَي فََسِمَع بِِه فَأََتاهُ بَِهَداَيا كَِثَريٍة، فَقَالَ

ي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، فَإِنْ آَمْنَت بِاللَِّه َشفَاَك، فَآَمَن بِِه فََدَعا اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، فََبرَأَ، إِنِّي ال أَْشِفي أََحًدا، إِنََّما َيْشِف: فَقَالَ
بِّي َورَبَُّك اللَُّه، نََعْم، َر: أَلََك َربٌّ غَْيرِي؟ فَقَالَ: فَأََخذَ اَألْعَمى، فَلَْم يََزلْ ُيَعذُِّبُه حَتَّى َدلَُّه َعلَى الُْغالمِ، فَقَالَ لَُه الَْمِلُك

اْرجِْع َعْن ِدينَِك، فَأََبى، فَأََمَر بِالِْمْنَشارِ فَُوِضَع َعلَى َمفْرِقِ : فَلَْم َيَزلْ بِِه َحتَّى َدلَُّه َعلَى الرَّاِهبِ فَأََخذَُه بِالَْعذَابِ، فَقَالَ
ى فََوَضَع الْمِْنشَاَر ِفي َمفْرِقِ رَأِْسِه حَتَّى َوقََع ِشقَّاُه َعلَى اَألْرضِ، اْرجِْع َعْن ِدينَِك، فَأََب: رَأِْسِه فََشقُّوُه، َوقَالَ ِلَألْعَمى

اْصَعدُوا بِِه جََبلَ كَذَا َوكَذَا، فَإِذَا َبلَغَ ذُْرَوَتُه، : اْرجِْع َعْن ِدينَِك، فَأََبى فََبَعثَ بِِه ِفي نَفَرٍ إِلَى جََبلٍ، فَقَالَ: فَِقيلَ ِللُْغالمِ
  اللَُّهمَّ: فَذََهبَ بِِه إِلَى الْجََبلِ، فَلَمَّا َبلَغَ ذُرَْوَتُه، قَالَ:"قَالَ"َجَع َعْن ِدينِِه، وَإِال فََدْهِدهُوُهفَإِنْ َر

َما فََعلَ : الَ، فَقَاكِْفنِيهِْم بَِما شِئَْت، فََزَحَق بِهُِم الَْجَبلُ، فَذََهُبوا أَْجَمُعونَ، َوَجاَء الُْغالُم َحتَّى َدَخلَ َعلَى الَْمِلِك
اذَْهبُوا بِِه إِلَى الَْبْحرِ، فَإِذَا َتَوسَّطُْتْم بِهِ : كَفَانِيهُِم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، فََبَعثَ بِهِْم ِفي َنفَرٍ ِفي قُْرقُوَرٍة، فَقَالَ: أَْصحَاُبَك؟ قَالَ

اللَُّهمَّ اكِْفنِيهِْم بَِما ِشئَْت، فََغرِقُوا أَْجَمُعونَ، َوَجاءَ : لََججُوا بِِه، قَالَ الَْبْحَر، فَإِنْ َرَجَع، َوإِال فََغرِّقُوُه، فَذََهبُوا بِِه، فَلَمَّا
إِنَّكَ لَْستَ بِقَاتِِلي َحتَّى َتفَْعلَ َما آُمُركَ : كَفَانِيهُِم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، فَقَالَ ِللَْمِلِك: َما فََعلَ أَْصحَاُبَك؟ فَقَالَ: الُْغالُم، فَقَالَ

: َتْجَمُع النَّاَس ِفي َصعِيٍد وَاِحٍد، ثُمَّ تَأُْخذُ َسْهًما ِمْن ِكَنانَِتَك، فََتقُولُ: َوَما ُهَو؟ قَالَ: بِِه، فَإِنْ أَْنَت فََعلَْت قََتلَْتنِي، قَالَ
بِْسمِ اللَِّه َربِّ الُْغالمِ، : ، فَفََعلَ فََوَضَع السَّْهَم، فَقَالَبِْسمِ اللَِّه َربِّ الُْغالمِ، ثُمَّ َتْرمِينِيِه، فَإِنََّك إِذَا فََعلَْت ذَِلَك َسَتقُْتلُنِي



آَمنَّا بَِربِّ الُْغالمِ ثَالثًا، : فََوقََع السَّْهُم ِفي ُصْدِغِه، فََوَضَع الُْغالُم َيَدُه ِفي مَْوِضعِ السَّْهمِ، فََماَت الُْغالُم، فَقَالَ النَّاُس
كُْنَت َتْحذَُر، فَقَْد َواللَِّه نََزلَ بَِك قَْد آَمَن النَّاُس كُلُُّهْم، فَأََمَر بِأَفَْواِه السِّكَِك فَُخدَّْت ِفيَها أَرَأَْيَت َما : فَِقيلَ لَُه

  ".َمْن َرَجَع َعْن ِدينِِه، َوإِال فَأَقِْحمُوُه ِفيَها: اُألْخُدوُد، فَقَالَ
  أَُبو السَّلِيلِ، َعْن ُصَهْيبٍ

مَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد اللَِّه بن كُْرِديٍّ، ح وَحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى َحدَّثََنا ُمَح - ٧١٦٩
  َحدَّثَنَا: ِشَريانُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْمُثَنَّى، قَاال

َصَنْعُت لَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم طََعاًما، :"بٍ، قَالََساِلُم بن ُنوحٍ، َعنِ الُْجَريْرِيِّ، َعْن أَبِي السَِّليلِ، َعْن صَُهْي
ال، فََسكَتُّ، فَقُْمُت َمكَانَِي، : ، فَقُلُْت"َوَهُؤالِء؟:"فَأََتْيُتُه َوُهَو ِفي َنفَرٍ َجاِلٌس، فَقُْمُت ِحيَالَُه، فَأَْوَمأَُت إِلَْيِه، فَأَْوَمأَ إِلَيَّ

َنَعْم َوَهُؤالِء، وَإِنََّما كَانَ : ال، َمرََّتْينِ فََعلَ ذَِلَك، أَْو ثَالثًا، فَقُلُْت: فَقُلُْت"َوَهُؤالِء؟:"َر إِلَيَّ أَوَْمأُْت إِلَْيِه، فَقَالَفَلَمَّا َنظَ
  ".ِمْنُهَوفََضلَ : َشْيئًا َيِسًريا َصَنْعُتهُ لَُه، فََجاَء، وَجاُءوا َمَعُه، فَأَكَلُوا، وَأَْحَسُبُه قَالَ

  ُصهَْيُب بن النُّْعَماِن
 الْقُْرقُسَاِئيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُمَحمَّدٍ الَْورَّاُق، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمْصَعبٍ - ٧١٧٠

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ٍف، َعْن صَُهْيبِ بن النُّْعَماِن، قَالََحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن ِهاللِ بن َيَسا
  ".فَْضلُ َصالِة الرَُّجلِ ِفي بَْيِتِه َعلَى َصالِتِه َحْيثُ يََراُه النَّاُس، كَفَْضلِ الَْمكْتُوَبِة َعلَى النَّاِفلَِة:"َعلَْيِه َوَسلَّْم

  َمنِ اْسُمُه َصفَْوانُ
  أَُميَّةَ بن َخلٍَف الْجَُمِحيُّ، ُيكَْنى أََبا َوْهبٍ َصفَْوانُ بن
ِه بن َصفَْوانَ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن نِزَارٍ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن قَْيسٍ، أَنَّ َعْبَد اللَّ - ٧١٧١

َواللَِّه، َما أَْدرِي أَيُّ الُْمصِيَبَتْينِ :"قُِتلَ أَِمريُ الُْمْؤِمنَِني ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ، فَقَالَ: فَقَالََبْيَنَما ُهَو َيْدِفُن أََباُه أََتاُه َراِكٌب، 
  ".أَْعظَُم َمْوُت أَبِي، أَْم قَْتلُ ُعثَْمانَ؟

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثَنَا - ٧١٧٢

بن أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ التَّْيِميُّ، َحدَّثَنِي إِْسحَاُق بن إِبَْراهِيَم بن َعْبِد اللَِّه بن َحارِثَةَ  إِْسَماعِيلُ بن أَبِي
يُّ، قَالَ لَهُ َرسُولُ اللَّهِ لَمَّا قَِدَم َصفَْوانُ بن أَُميَّةَ بن َخلٍَف الُْجَمِح: النُّْعَماِن، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِثَِة، قَالَ

َنزَلَْت َعلَى أََشدِّ :"َنَزلَُت َعلَى َعبَّاسِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، قَالَ: قَالَ"َعلَى َمْن َنَزلْتَ أََبا َوْهبٍ؟:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
  ".قَُرِشيٍّ ِلقُرَْيشٍ ُحبا

يُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن َماِلِك بن أََنسٍ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّ - ٧١٧٣
دِيَنةَ، إِنَُّه َمْن لَمْ ُيهَاجِْر، فَقَْد َهلََك، فََدَعا بِرَاِحلَِتِه فََرِكَبَها، فَأََتى الَْم: ِقيلَ ِلَصفَْوانَ: اللَِّه بن َصفَْوانَ، َعْن َجدِِّه، قَالَ

َبلَغَنِي أَنَّهُ ال ِديَن ِلَمْن ال ِهْجَرةَ لَُه، : قَالَ"َما َجاَء بَِك َيا أََبا َوْهبٍ؟:"فَقَالَ لَُه لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
َداَءُه، فََجاَء َرُجلٌ فََسَرَق، فَأََتى بِهِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّهُ ، فََرَجَع، فََدَخلَ الَْمْسجَِد، فََتَوسََّد رِ"اْرجِْع إِلَى أََباِطحِ َمكَّةَ:"قَالَ

َيا َرسُولَ : َيا َرُسولَ اللَِّه، َسَرَق َهذَا رِدَاِئي، فَأََمَر بِهِ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم فَقَطََعُه، فَقَالَ: َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ
فََهال قَْبلَ :"ْيِه َوَسلَّْملُغْ رِدَاِئي َما ُيقْطَُع ِفيِه َيُد َرُجلٍ، قَدْ َجَعلُْتَها َصَدقَةً َعلَْيِه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَاللَِّه، لَْم َيْب

  ".أَنْ َتأِْتَينِي بِِه؟
  ْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا ُسفَْيانَُحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َي - ٧١٧٤



أَُميَّةَ قَِدَم الَْمِديَنةَ، بن ُعَيْيَنةَ، َعْن إِْبَراِهيَم بن مَْيَسَرةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ بن َعبَّاسٍ، أَنَّ َصفَْوانَ بن 
أِْسِه، فَأََتاُه سَارٌِق فََسَرقََها، فَجِيَء بِِه إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فََناَم ِفي الَْمْسجِِد فََوَضَع َخِميَصةً لَُه َتْحَت َر

  ".فََهال قَْبلَ أَنْ تَأِْتيَنِي بِِه؟:"َيا َرُسولَ اللَِّه، ِهيَ لَُه، قَالَ: فَأََمَر بِِه أَنْ ُيقْطََع، فَقَالَ
ى بن َمْنَدهِ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن طَلَْحةَ الَْيْرُبوِعيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْي - ٧١٧٥

ى اللَُّه َعلَْيِه كَانَ َصفَْوانُ بن أَُميَّةَ نَاِئًما ِفي َمْسجِِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّ: أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َجاَء بِِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َوَسلَّْم، وََتْحَت َرأِْسهِ َخِميَصةٌ لَُه، فََجاَء َرُجلٌ فَاْسَتلََّها ِمْن َتْحتِ رَأِْسِه َوُهَو َناِئٌم، فَلَِحقَُه، فَ

إِنَُّه لَْم َيْبلُغْ ِمْن أَْمرِ رِدَاِئي َهذَا أَنْ ُيقْطََع : ُيقْطََع، فَقَالَ لَهُ َصفَْوانَُصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَذَكََر لَُه أَمَْرُه، فَأََمَر بِِه أَنْ 
  ".َهال كَانَ قَْبلَ أَنْ تَأِْتيَنِي بِِه؟:"ِفيِه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

  َما أَسَْنَد َصفَْوانُ بن أَُميَّةَ
بِي ُعثَْمانَ، َنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا ُسلَْيَمانُ، َعْن أََحدَّثَ - ٧١٧٦

اُعونُ َشَهادَةٌ، َوالَْبطُْن َشَهاَدةٌ، الطَّ:"َعْن َعاِمرِ بن َماِلٍك، َعْن َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
  ".َوالنُّفََساُء َشهَاَدةٌ

  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن - ٧١٧٧

ةَ، اِلٍك، َعْن َصفَْوانَ بن أَُميَّالُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعنِ التَّْيِميِّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َعاِمرِ بن َم
  ".الطَّاُعونُ، َوالنُّفََساُء، وَالْغََرُق َشهَاَدةٌ:"َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ، َحدَّثََنا - ٧١٧٨
النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن َعاِمرِ بن َماِلٍك، َعْن َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ، َعنِ 

  ".اُء َشَهاَدةٌ ُألمَِّتيالطَّاُعونُ، َوالْغََرُق، َوالْحََرُق، وَالنُّفََس:"قَالَ: َوَسلَّْم، قَالَ
َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َحمَّاٍد الَْمْعنِيُّ، : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، وزَكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، قَاال - ٧١٧٩

كَاَنْت ِفيَنا وَِليَمةٌ، فدخل علينا صفوان بن : اسِ، قَالََحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُمَحمَِّد بن الْفَْضلِ بن الَْعبَّ
انَْتهِشُوا اللَّْحَم، فَإِنَُّه :"انتهشوا اللحم، فإين مسعت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ: أمية، فأيت بطعام، فقال
  ".أَشَْهى، َوأَهَْنأُ َوأَمَْرأُ

ِه بن رُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ أَُبو أَُميَّةَ، َعْن َعْبِد اللََّحدَّثََنا بِْش - ٧١٨٠
النَّاَس ِفي وَِليَمٍة لََنا،  عَرََّس بِي أَبِي ِفي إِمَاَرِة ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، فََدَعا: الَْحارِِث بن َنوْفَلٍ، قَالَ

  انَْتهِشُوا اللَّْحَم َنْهشًا، فَإِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى: فَكَانَ ِفيَمْن أََتاَنا َصفَْوانُ بن أَُميَّةَ، فَقَالَ

  ".ُهَو أَْشَهى، َوأَمَْرأُ، َوأَْهنَأُ، َوأَمَْرأُ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َيقُولُ
إِْسحَاَق، دَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا وْهُب بن َبِقيَّةَ، َحدَّثََنا خَاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َح - ٧١٨١

ي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ رَآنِ: قَالَ َصفَْوانُ بن أَُميَّةَ: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، قَالَ
قَرِّبِ اللَّْحَم ِمْن ِفيَك، فَإِنَُّه أَْهَنأُ، :"لَبَّْيَك، قَالَ: ، قُلُْت"َيا َصفَْوانُ:"َعلَْيِه َوَسلَّْم َوأََنا أَُجزُّ اللَّْحَم َعنِ الَْعظْمِ، فَقَالَ

  ".َوأَْمرَأُ
ا إِبَْراهِيُم بن َسِعيدٍ الَْجْوهَرِيُّ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُي، َحدَّثََن - ٧١٨٢

، فَاسَْتلَّ تَاُه َوُهَو َناِئٌماللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َرَجاِء بن َحْيَوةَ، َعْن َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ، أَنَّ ِلصا أَ



َيا َرسُولَ اللَِّه، قَْد : قُِطَع، فَقَالَإَِزاَرُه ِمْن َتْحِتِه، فَاْسَتْيقَظَ فَأََخذَُه، فَأََتى بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَأََمَر بِِه فَ
  ".ذَا اْنتََهى إِلَْيِه َحدٌّ ِمَن الُْحُدوِد أَقَاَمُهَهال قَْبلَ أَنْ تَأِْتيَنِي بِِه، إِنَّ اِإلَماَم إِ:"أَْحلَلُْتُه، قَالَ

اِد بن طَلَْحةَ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدانَ الَْحَنِفيُّ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن ُمحَمٍَّد الْمَْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحمَّ - ٧١٨٣
: َماِك بن حَْربٍ، َعْن ُحَمْيِد بن أُْخِت َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ، َعْن َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ، قَالَالْقَنَّاُد، َحدَّثََنا أَْسَباطُ بن َنْصرٍ، َعْن ِس

  كُْنُت َناِئًما ِفي الَْمْسجِِد َعلَى َخِميَصٍة ِلي ثََمُن ثَالِثَني ِدْرَهمًا، فََجاَء َرُجلٌ إِلَيَّ، فَاْخَتلَسَهَا

أََتقْطَُعُه ِمْن أَْجلِ ثَالِثنيَ : بِِه بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَأََمَر بِِه ِلُيقْطََع فَأََتْيُتُه، فَقُلُْت لَُه ِمنِّي فَأُِخذَ الرَُّجلُ، فَأُِتَي
  ".فََهال كَانَ َهذَا قَْبلَ أَنْ تَأِْتيَنِي بِِه؟:"ِدْرَهًما؟ ِهي لَُه، قَالَ

َعْبِد اللَِّه الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن َناِفعٍ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  - ٧١٨٤
ُه ِمْن َتْحِت َرأْسِِه، َزاَرَعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َيزِيَد بن َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ، أَنَّ ِلصا أََتى أََباُه َوُهَو نَاِئٌم، فَاْسَتلَّ إِ

َيا َرسُولَ اللَِّه، قَْد أَْحلَلُْتُه لَُه، : فَاْسَتْيقَظَ فَأََخذَُه، فَأََتى بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَأََمَر بِِه أَنْ ُيقْطََع، فَقَالَ
  ".ا انَْتَهى إِلَْيِه َحدٌّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه أَقَاَمُهفََهال قَْبلَ أَنْ َتأْتَِينِي بِِه، إِنَّ اِإلَماَم إِذَ:"قَالَ

أَبِي َعُروَبةَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن  - ٧١٨٥
َرقَّعٍ، َعْن َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ، أَنَّ َرُجال سََرَق ُبْردَةً، فََرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قََتاَدةَ، َعْن َعطَاٍء، َعْن طَارِقِ بن ُم

، "يَنِي بِِه َيا أََبا َوْهبٍفَلَْوال كَانَ َهذَا قَْبلَ أَنْ تَأِْت:"َيا َرُسولَ اللَِّه، قَْد َتَجاَوْزُت َعْنُه، فَقَالَ: َوَسلَّْم، فَأََمَر بِقَطِْعِه، فَقَالَ
  .فَقَطََعُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

َيى، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا َسْعَدانُ بن َيْح - ٧١٨٦
  ي حَفَْصةَ، َعنُِمَحمَُّد بن أَبِ

نِْمُت ِفي الَْمْسجِِد، فَاسُْتلَّ إِزَارِي ِمْن َتْحِتي، فَأَْدَركُْتُه، : الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
فََهال قَْبلَ أَنْ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، ِهي لَُه، قَالَ: نْ ُتقْطََع َيَدُه، فَقُلُْتفَأََتْيُت بِِه َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَأََمَر بِِه أَ

  ".َتأْتَِينِي بِِه
َعنِ  يزِ بن ُرفَْيعٍ،َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن َعْبِد الَْعزِ - ٧١٨٧

اْسَتعَاَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِمنِّي أَْدَراًعا ِمْن َحِديدٍ َيْوَم : اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن أَُميَّةَ بن صَفَْوانَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
إِنْ :"َبْعضَُها، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم فََضاَع: ، قَالَ"َمْضمُوَنةٌ:"َمْضُموَنةٌ َيا ُمَحمَُّد؟ قَالَ: ُحَنْينٍ، فَقُلُْت

  .ال أََنا أَْرغَُب ِفي اِإلْسالمِ ِمْن ذَِلَك: قَالَ"ِشئَْت غَرِْمَناَها لََك؟
بن آَدَم، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، َعْن ُيوُنَس،  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيْحَيى - ٧١٨٨

أَْعطَانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َيْوَم ُحَنْينٍ، :"َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ قَالَ
  ".فََما َزالَ ُيْعِطينِي َحتَّى إِنَُّه َألَحبُّ النَّاسِ إِلَيََّوإِنَُّه َألْبَغُض النَّاسِ إِلَيَّ، 

َيى، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا َسْعَدانُ بن َيْح - ٧١٨٩
  لَمَّا أَنْ: َعْن َعْبِد اللَِّه بن َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَبن أَبِي َحفَْصةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، 

اْرجِْع أََبا َوْهبٍ إِلَى أََباِطحِ :"َهلََك َمْن لَْم ُيهَاجِْر، أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم فَأَْخَبْرتُُه، فَقَالَ: ِقيلَ ِلي
  ".َمكَّةَ



الرَّزَّاقِ، أََنا َيْحَيى  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي الرَّبِيعِ الُْجْرجَانِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد - ٧١٩٠
كُنَّا : َعْبدِ اللَِّه، َعْن َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ، قَالَ َحدَّثََنا يَزِيُد بن: بن الَْعالِء، َحدَّثََنا َبِشُري بن ُنمَْيرٍ،،أَنَُّه َسِمَع َمكْحُوال، َيقُولُ

َيا َرسُولَ اللَِّه، قَْد كُتَِبْت َعلَيَّ الشِّقَْوةُ، فَال : ِعْنَد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فََجاَءُه َعْمُرو بن قُرَّةَ، فَقَالَ
ال آذَنُ :"فِّي، فَتَأْذَنُ ِلي ِفي الِْغَناِء ِمْن غَْيرِ فَاِحَشٍة، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمأَُرانِي أُْرَزُق إِال ِمْن ُدفِّي بِكَ

رِْزِقِه َمكَانَ َما أََحلَّ اللَُّه  ِمْنلََك، َوال كََراَمةَ، كَذَْبَت َيا َعُدوَّ اللَِّه، لَقَْد َرَزقََك اللَُّه َحالال طَيِّبًا، فَاْختَْرَت َما َحرََّم اللَُّه 
 بَْعَد التَّقِْدَمِة َشْيئًا َضرَْبُتكَ ِمْن َحالِلِه، َولَْو كُْنُت تَقَدَّْمُت إِلَْيكَ لَفََعلُْت بَِك، قُْم َعنِّي َوُتْب إِلَى اللَِّه، أََما إِنََّك إِنْ نِلَْت

، فَقَاَم َعْمٌرو َوبِِه ِمَن "َنفَيُْتَك ِمْن أَْهِلَك، وَأَْحلَلُْت َسلََبَك نُْهَبةً ِلِفْتَيانِ الَْمِديَنِةضَْرًبا َوجِيعًا، َوَحلَقُْت َرأَْسَك ُمثْلَةً، َو
ْن َماَت ِمْنُهْم بَِغْيرِ َهُؤالِء الُْعصَاةُ َم:"الشَّرِّ، وَالِْخْزيِ َما ال َيْعلَُمُه إِال اللَُّه، فَلَمَّا َولَّى، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

  َتْوَبٍة، َحَشَرهُ اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة كََما كَانَ ُمخَنَّثًا ُعْريَاًنا، ال َيْستَِتُر ِمَن النَّاسِ

  ".بُِهْدَبٍة، كُلََّما قَاَم ُصرَِع
نِّي َوأَْهلَ بَْيِتي مُْرَزقُونَ ِمْن َهذَا الصَّْيِد، َولََنا ِفيِه َيا َرُسولَ اللَِّه، إِ: فقَاَم ُعْرفُطَةُ بن َنهِيٍك التَِّميِميُّ، فَقَالَ - ٧١٩١

أُِحلُُّه :"ُه، أَْم ُتَحرُِّمُه؟ فَقَالَقََسٌم َوَبَركَةٌ، َوُهَو َمْشَغلَةٌ َعْن ِذكْرِ اللَِّه، َوَعنِ الصَّالِة ِفي َجَماَعٍة، َوبَِنا إِلَْيهِ َحاَجةٌ أَفََتِحلُّ
اُد، أَْو َيطْلُبُ َوَجلَّ قَْد أََحلَُّه، نََعمِ الَْعَملُ، وَاللَُّه أَوْلَى بِالُْعذْرِ، قَْد كَاَنْت ِللَِّه قَْبِلي ُرُسلٌ كُلُُّهْم َيْصطَ َألنَّ اللََّه َعزَّ

اَعةَ َوأَْهلَهَا، َوحُبَُّك ِذكَْر اللَِّه الصَّْيَد، َوَيكْفِيَك ِمَن الصَّالِة ِفي َجَماَعٍة إِذَا ِغْبَت َعْنَها ِفي طَلَبِ الرِّْزقِ حُبُُّك الَْجَم
  ".للَِّه ِفي َصاِلحِ التَِّجاَرِةَوأَْهلَُه، َوابَْتغِ َعلَى َنفِْسَك َوِعَياِلَك َحالال، فَإِنَّ ذَِلَك جَِهاٌد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َواْعلَْم أَنَّ َعْونَ ا

  َصفَْوانُ بن الُْمَعطَّلِ السُّلَِميُّ
  فَْوانُ بن الُْمعَطَّلَما أَسَْنَد َص
ِد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسَف، َعْن َعْب - ٧١٩٢

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفي :"قَالَ الُْمفَضَّلِ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َصفَْوانَ بن الُْمَعطَّلِ،
اِت ِمْن آِخرِ ُسوَرِة آلِ َبْعضِ أَْسفَارِِه، فََصلَّى الِْعَشاَء، ثُمَّ َناَم َحتَّى إِذَا كَانَ َمَع انِْتَصاِف اللَّْيلِ قَاَم، فََتال َهُؤالِء اآلَي

، ثُمَّ "ةَ، ثُمَّ تََوضَّأَ َوَتَسوََّك، ثُمَّ َصلَّى َركْعََتْينِ، ال أَْدرِي أَقَِياُمُه أَْو ُركُوُعُه أَْو ُسُجوُدهُ أَطَْولُِعْمَرانَ َحتَّى َخَتَم السُّوَر
  ثُمَّ اْسَتْيقَظَ فَقََرأَ اآلَياتِ أَْيًضا، ثُمَّ َتسَوََّك:"قَالَ

َصلَّى مِثْلَ اَألوَّلِ، ثُمَّ لَْم يََزلْ ُيصَلِّي َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ َيَناُم، ثُمَّ َيْسَتْيِقظُ كََما َوَتَوضَّأَ، ثُمَّ فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك، ثُمَّ صَلَّى َما 
  ".فََعلَ ِفي الَْمرَّةِ األُولَى َحتَّى َصلَّى إِْحَدى َعشَْرةَ َركَْعةً

مَّدُ بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد بن اَألْسَوِد، َعنِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَح - ٧١٩٣
إِنَّ :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَالضَّحَّاِك بن ُعثَْمانَ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن َصفَْوانَ بن الُْمعَطَّلِ السُّلَِميِّ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى ال

قََها، َوإِذَا دََنْت ا طَلََعْت قَارََنَها الشَّيْطَانُ، إِذَا اْنَبَسطَْت فَاَرقََها، فَإِذَا َدَنْت ِللزََّوالِ قَاَرنََها، َوإِذَا زَالَْت فَاَرالشَّْمَس إِذَ
  .فَنََهى َعنِ الصَّالِة ِفي تِلَْك السَّاَعاِت"ِللَْمِغيبِ قَاَرنََها، َوإِذَا غََرَبْت فَارَقََها

َتْيَبةَ، َحدَّثََنا دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َسلُْم بن قَُح - ٧١٩٤
جَّاجًا، فَلَمَّا كُنَّا بِالْعَْرجِ إِذَا َنْحُن َخَرجَْنا ُح:"ُعَمُر بن َنْبَهانَ، َحدَّثَنِي أَُبو ِعيَسى َسالٌم، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن الُْمَعطَّلِ، قَالَ

َخدَّ لََها ِفي اَألْرضِ، ثُمَّ قَِدْمَنا بَِحيَّةٍ َتْضطَرُِب، فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ َماَتْت، فَأَْخَرجَ لََها َرُجلٌ مِنَّا ِخْرقَةً ِمْن ُعَبيٍَّة لَُه، فَلَفََّها َو



: َما َنْعرِفُُه، قَالَ: أَيُّكُْم صَاِحُب َعْمرِو بن جَابِرٍ؟ فَقُلَْنا: حََرامِ، إِذْ َوقََف َعلَْيَنا َشَخٌص، فَقَالََمكَّةَ، فَإِنَّا لَبِالَْمْسجِِد الْ
  لَّىأََما إِنَُّه كَانَ آِخَر التِّْسَعِة ُمْؤِمًنا الَِّذيَن أَتَْوا َرُسولَ اللَِّه َص: َهذَا، قَالَ: أَيُّكُْم َصاِحبُ الَْجانِّ؟ قَالُوا

  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َيْسَتِمُعونَ الْقُْرآنَ
ُبو َوْهبٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْمَْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَيَمانَ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا أَ - ٧١٩٥

  ".أَنْ ال َتنْبِذُوا ِفي الَْجرِّ:"بََعثَنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم أَُناِدي: َعْن َمكُْحولٍ، َعْن َصفَْوانَ بن الُْمعَطَّلِ، قَالَ
  َصفَْوانُ بن َعسَّالٍ الُْمَراِديُّ

  َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َعْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ
َحدَّثََنا شَْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، َحدَّثََنا : وُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاالَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ،  - ٧١٩٦

 َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد الصَّْعُق بن َحْزٍن، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحكَمِ الُْبنَانِيُّ، َعنِ الْمِْنَهالِ بن َعْمرٍو، َعْن زِرِّ بن ُحَبْيشٍ، َعْن
أََتْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َوُهَو : َحدَّثَ َصفَْوانُ بن َعسَّالٍ الُْمَراِديُّ، قَالَ: َي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالََرِض

َمْرَحًبا بطالبِ الِْعلْمِ، طَاِلبُ :"الِْعلَْم، فَقَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي جِئْتُ أَطْلُُب: ُمتَِّكئٌ ِفي الَْمْسجِِد َعلَى ُبْرٍد لَُه، فَقُلُْت لَُه
الدُّْنَيا ِمْن ُحبِّهِْم ِلَما َيطْلُُب، فََما  الِْعلْمِ لََتُحفُّهُ الَْمالِئكَةُ َوُتِظلُُّه بِأَْجنَِحِتَها، ثُمَّ َيْركَُب بَْعُضُه َبْعًضا حَتَّى َيْبلُُغوا السََّماَء

  ".جِئَْت َتطْلُُب؟
َيا َرُسولَ اللَِّه، ال َنزَالُ ُنَساِفرُ َبْيَن َمكَّةَ وَالَْمدِيَنِة، فَأَفِْتَنا َعنِ الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ، : قَالَ َصفَْوانُ: قَالَ - ٧١٩٧

  ".لَةٌ ِللُْمِقيمِثَالثَةُ أَيَّامٍ ِللُْمَساِفرِ، َوَيْوٌم َولَْي:"فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
  زِرُّ بن حَُبْيشٍ اَألَسِديُّ َعْن

  َصفَْوانَ
  ُزبَْيٌد الَْيامِّيُّ َعْن َزرِّ بن َجْيشٍ َعْن َصفَْوانَ

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، وُمَحمَُّد بن ُعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، وإبراهيم بن هاشم البغوي،  - ٧١٩٨
ْن َجدِّي، َعْن زِرِّ بن َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى الَْهَروِيُّ، َحدَّثََنا أَشَْعثُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُزَبْيدٍ الَْياِميُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َع: الُواقَ

: لَْيِه َوَسلَّْم، ِفي َسفَرٍ إِذْ َجاَء َرُجلٌ، فَقَالََبْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: ُحبَْيشٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ الْمَُراِديِّ، قَالَ
الَْمْرُء َمَع َمْن :"َيا َرسُولَ اللَِّه، الرَُّجلُ ُيِحبُّ الْقَْوَم، َولَمْ َيَرُهْم، قَالَ: اغُْضْض ِمْن َصوِْتَك، قَالَ: َيا ُمَحمَُّد، قَالُوا

  ".أََحبَّ
ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ ِللُْمَساِفرِ، َوَيْوٌم َولَْيلَةٌ ِللُْمِقيمِ، ال َيْنزُِعُه ِمْن :"ى الْخُفَّْينِ، فَقَالَثُمَّ َسأَلَُه َعنِ الَْمْسحِ َعلَ - ٧١٩٩

  ".َبْولٍ، َوال َنْومٍ، َوال غَاِئٍط، إِال ِمْن َجنَاَبٍة
َمْغرِبِ َمِسَريةُ َسْبِعَني َعاًما أَوْ أَْرَبِعَني َعاًما، ال يََزالُ كَذَِلَك حَتَّى ِللتَّْوَبِة بَاٌب بِالْ:"ثُمَّ َسأَلَُه َعنِ التَّْوَبِة، فَقَالَ - ٧٢٠٠

  ".َيأِْتَي َبْعُض آَياِت رَبَِّك طُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها
  طَلَْحةُ بن ُمَصرٍِّف َعْن َزرٍّ

الدَِّقيِقيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َعفَّانَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ - ٧٢٠١
شٍ، أََتى َصفَْوانَ بن قَبِيَصةَ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا أَُبو جََنابٍ، َحدَّثَنِي طَلَْحةُ بن ُمَصرٍِّف، أَنَّ زِرَّ بن ُحبَْي

  أََما إِنَُّه َما َيْصَنُع َما َصنَْعَت: غََدا بِي الِْتمَاُس الِْعلْمِ، قَالَ: َدا بَِك إِلَيَّ الَْغَداةَ؟ فَقَالََما غَ: َعسَّالٍ، فَقَالَ



: لُْخفَّْينِ، قَالَإِنِّي غَدَْوُت أَْسأَلَُك َعنِ الَْمْسحِ َعلَى ا: أََحٌد إِال َوَضَعْت لَُه الَْمالِئكَةُ أَجْنِحََتَها، رًِضا بِالَِّذي َيْصَنُع، قُلُْت
َنَعْم، ثَالثٌ ِللُْمَساِفرِ ال :"إِنِّي َسأَلُْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، أَأَْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ

  ".َيْنزِْعُهَما ِمْن غَاِئٍط، َوال بَْولٍ، َوال َنْومٍ، َوَيْوٌم ِللُْمِقيمِ
  بِيُب بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َزرٍّ، َعْن َصفَْوانََح

: الرَّازِيُّ، قَالََحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُي، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن ُموَسى الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد اللَِّه الَْعاِمرِيُّ  - ٧٢٠٢
أَخَْبرَنِي َحبِيبُ بن أَبِي : نََعْم، قَالَ: َنْروِي َعْنَك؟ قَالَ: ، َوقُرَِئ َعلَْيِه فَقُلَْناقََرأُْت َعلَى َعْبِد الْكَرِميِ بن أَبِي الُْمخَارِقِ

أَْصَحابِ النَّبِيِّ صَلَّى  ثَابٍِت، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ اَألَسِديِّ، أَنَُّه أََتى َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ الْمَُراِديَّ، َوكَانَ ِممَّْن ُيْسأَلُ ِمْن
فَإِنَُّه َمْن َيْخُرْج ِمْن بَْيِتِه اْبتَِغاَء الِْعلْمِ، : َخَرْجَنا ِمْن َيْومَِنا اْبِتَغاَء الِْعلْمِ، قَالَ: َحاجَُتكُْم؟ قَالُوا: ُه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَاللَّ

َنَعْم، سُِئلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعنِ الَْمْسحِ، فَقَالَفَإِنَّ الَْمالِئكَةَ َتَضُع أَجْنَِحتََها ِللُْمَتَعلِّمِ َوالَْعاِلمِ، َوسَأَلُْتُه 
  ". غَاِئٍط َوَبْولٍ َوَنْومٍفََجَعلَ ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولَيَاِلَيُهنَّ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ، إِال ِمْن َجنَاَبٍة، وَلَِكْن ِمْن"َوَسلَّْم،

  أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرٍّ َعاِصُم بن
  أََتْيُت: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِر، ٍّقَالَ - ٧٢٠٣

سُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيأْمُُرَنا ِفي السَّفَرِ أَنْ كَانَ َر:"َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ أَْسأَلُُه َعنِ الَْمْسحِ َعلَى الْخُفَّْينِ، قَالَ
  ".ال َننْزَِع ِخفَافََنا ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولَيَاِلَيُهنَّ، إِال ِمْن َجنَاَبٍة، وَلَِكْن ِمْن َنْومٍ، وغائٍط، َوَبْولٍ

، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ - ٧٢٠٤
َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ الُْمرَاِديَّ، فَقَالَ: ُحبَْيشٍ، قَالَ فَإِنِّي َسِمْعُت : جِئْتُ اْبتَِغاَء الِْعلْمِ قَالَ: َما َجاَء بَِك؟ قُلُْت: أََتْيتُ 
َما ِمْن َخارِجٍ َيْخُرُج ِمْن َبْيِتِه ِفي طَلَبِ الِْعلْمِ، إِال َوَضَعْت لَُه الَْمالِئكَةُ :"صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ َرسُولَ اللَِّه

  ".أَجْنَِحتََها رًِضا بَِما َيْصنَُع
ْم، كُْنُت ِفي الْجَْيشِ الَِّذي بََعثَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى َنَع: جِئُْت أَسْأَلَُك َعنِ الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ؟ قَالَ: قُلُْت - ٧٢٠٥

 إِذَا أَقَْمنَا، فَأَمََرَنا أَنْ نَْمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ إِذَا َنْحُن أَْدَخلَْناُهَما َعلَى طَهُورٍ، ثَالثًا إِذَا َسافَْرَنا، َولَْيلَةً"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم،
  ".ِمْن غَاِئٍط، َوال َبْولٍ، َوال َنْومٍ، َوال َنْخلَُعُهَما إِال ِمْن َجَنابٍَةَوال َنْخلَُعُهَما 

إِنَّ ِللَْمْغرِبِ َباًبا َمفُْتوًحا ِللتَّْوَبِة َمِسَريةُ َسْبِعنيَ :"َوَسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ: قَالَ - ٧٢٠٦
  ".حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ِمْن َمْغرِبَِهاَسَنةً، ال ُيْغلَُق 

: ن ُحبَْيشٍ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرِّ ب - ٧٢٠٧
  :أَتَْيُت َصفْوَانَ بن َعسَّالٍ، فَقَالَ

َحكَّ : قُلُْت: فَإِنَّ الَْمالِئكَةَ َتَضُع أَجْنَِحَتَها ِلطَاِلبِ الِْعلْمِ رًِضا بَِما َيطْلُُب، قَالَ: اْبتَِغاَء الِْعلْمِ، قَالَ: ُتَما َجاَء بَِك؟ قُلْ
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم،  ِفي َصْدرِي َمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ بَْعَد الَْغاِئِط، َوالْبَْولِ، َوكُْنتُ اْمَرأً ِمْن أَْصَحابِ َرسُولِ اللَِّه

كَانَ َيأْمُُرَنا إِذَا كُنَّا سَفًَرا، أَْو كُنَّا ُمَسافِرِيَن أَنْ "َنَعمْ،: فَأََتْيُتكَ أَسْأَلَُك َعْن ذَِلَك، َهلْ َسِمْعَت ِمْنُه ِفي ذَِلكَ َشْيئًا؟ قَالَ
  ".ال ِمْن َجَناَبٍة، َولَِكْن ِمْن غَاِئٍط، َوبَْولٍ، َوَنْومٍَننْزَِع ِخفَافََنا ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولَيَاِلَيُهنَّ إِ

َنَعْم، َبْيَنا َنْحُن َمَعُه ِفي َمِسريٍ إِذْ َناَداُه أَعَْرابِيٌّ بِصَْوٍت َجهَْورِيٍّ، أَْو : أََسِمْعَتُه َيذْكُُر الَْهَوى؟ قَالَ: قُلُْت - ٧٢٠٨
أََرأَْيتَ َرُجال أََحبَّ قَْوًما، : ، قَالَ"َمْه؟:"َيا ُمحَمَُّد، فَأَجَاَبُه بنْحوٍ ِمْن كَالِمِه، فَقَالَ: قَالَ َجْوَهرِيٍّ اْبُن ُعَيْيَنةَ َشكَّ،: قَالَ

  ".ُهَو َيْوَم الِْقَياَمِة َمَع َمْن أََحبَّ:"َولَْم يَلَْحْق بِهِْم؟ قَالَ



ْن ِقَبلِ الَْمغْرِبِ َباًبا َمِسَريةُ، عَْرِضِه َسْبِعنيَ َسَنةً، فََتَحُه اللَُّه ِللتَّْوَبِة إِنَّ ِم:"فَلَْم َيَزلْ ُيَحدِّثَُنا، َحتَّى قَالَ: قَالَ - ٧٢٠٩
  ".َيْوَم َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض، َوال ُيْغِلقُُه حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ِمْن َنْحوِِه

، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسحَاَق الَْخشَّابُ الرَّقِّيُّ - ٧٢١٠
كُنَّا إِذَا َسافَْرَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه :"أََتْيُت َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، فَقَالَ: َعْن َزْيِد بن أَبِي أَُنْيسَةَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، قَالَ

  لَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، أََمرََنا أَنْ الَصلَّى ال

، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ، وَجْعفٌَر الْقَالنِِسيُّ، "َننْزَِع ِخفَافََنا ثَالثَ لَيَالٍ وَأَيَّاَمُهنَّ، إِال ِمْن َجَنابٍَة، َوأَمَّا ِمْن غَاِئٍط، أَْو بَْولٍ فَال
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن : َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الْحَُبابِ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، قَاال َحدَّثََنا آَدُم، ح وَحدَّثََنا أَُبو: قَاال

  .َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َصفَْوانَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِمثْلَُه
ِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َخاِلِد بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواِس - ٧٢١١

ِقيمِ َيْومٌ لُْمجََعلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ ثَالثَةَ أَيَّامٍ وَلََياِلَيُهنَّ، َوِل:"َعْن َصفَْوانَ، قَالَ
  ".َولَْيلَةٌ

أَبِي النَُّجوِد،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن - ٧٢١٢
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ُيوِصيَنا إِذَا َسافَْرَنا، أَْو كُنَّا َسفًَرا كَانَ النَّبِيُّ َصلَّ:"َعْن زِرِّ بن ُحَبْيشٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، قَالَ

  ".أَنْ ال َننْزَِع خِفَافََنا ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولََيالَِيُهنَّ إِال ِمْن َجنَاَبٍة، وَلَِكْن ِمْن َبْولٍ، َوَنْومٍ، وغائٍط
َحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا َعاِصُم بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْ - ٧٢١٣

َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، َوقَْد َحكَّ ِفي َصْدرِي ِمَن الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ، فَقُلُْت: بن ُحبَْيشٍ، قَالَ إِنَُّه قَْد َحكَّ ِفي : أََتْيتُ 
  أَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه"نََعْم،: ِمَن الَْمْسحِ َعلَى الْخُفَّْينِ َشْيٌء قَالَ َصْدرِي

ْولٍ، َوال َنْومٍ إِال  ِمْن غَاِئٍط، َوال َبَوَسلَّْم إِذَا كُنَّا َسفًَرا، أَْو ُمَساِفرِيَن أَنْ ال َننْزَِع، أَْو َنْخلََع خِفَافََنا ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولََيالَِيُهنَّ
  ".الَْجنَاَبةَ
لَهُ َجْهَورِيٌّ، أََيا وإِنَّ َرُجال ِمْن أَْهلِ الَْباِدَيِة أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَجََعلَ ُيَناِديِه بَِصْوٍت  - ٧٢١٤

ال َواللَِّه حَتَّى : أَوِ اغُْضْض، ِمْن َصوِْتَك، فَإِنََّك قَْد ُنهِيَت ِمْن َهذَا، قَالَوَْيَحَك اخِْفْض، : ُمَحمَُّد، أََيا ُمَحمَُّد، فَقُلَْنا لَُه
 ذَِلَك َمَع َمْن:"أَرَأَْيَت َرُجال أََحبَّ قَْوًما، َولَمْ َيلَْحْق بِهِْم؟ قَالَ: ، قَالَ"َهاُؤُم:"أَْسَمَعُه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

  ".أََحبَّ، الَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ
ْبنِ َبْهَدلَةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمِ ا - ٧٢١٥

مَا : الْمَُراِديِّ، َوأََنا أُرِيدُ أَنْ أَْسأَلَُه َعنِ الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ، فَقَالَ غََدْوُت َعلَى َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ: زِرِّ بن حَُبْيشٍ، قَالَ
إِنَّ الَْمالِئكَةَ َتَضُع أَجْنَِحتََها :"َبلَى، فََرفََع الَْحدِيثَ، قَالَ: أَال أَُبشُِّرَك؟ فَقُلُْت: اْبِتَغاَء الِْعلْمِ، فَقَالَ: َجاَء بَِك، فَقُلُْت

  ".اِلبِ الِْعلْمِ رًِضى بَِما َيطْلُُبِلطَ
َيْمَسُح :"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َيقُولُ: ثُمَّ َسأَلَُه َعنِ الَْمْسحِ َعلَى الْخُفَّْينِ، فَقَالَ - ٧٢١٦

  ".بَْولٍ، أَْو غَاِئٍط، أَْو َنْومٍ، ال ِمْن َجنَاَبٍة: الُْمَساِفُر َعلَى الُْخفَّْينِ ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولَيَاِلَيُهنَّ ِمْن
  بَْيَنَما َنْحُن َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: ثُمَّ أَْنَشأَ ُيَحدِّثَُنا، فَقَالَ - ٧٢١٧



اْخِفْض ِمْن صَْوِتَك، : ُمحَمَُّد، َيا ُمَحمَُّد، فَقُلُْت َيا ُمَحمَُّد، َيا: َوَسلَّْم ِفي َسفَرٍ، إِذْ نَاَداُه أَْعرَابِيٌّ بَِصْوتٍ لَُه َجهَْورِيٌّ
، ثُمَّ َسأَلَهُ "َهاُؤُم:"ِمْنُه، فَقَالَ فَإِنََّك نُهِيَت أَنْ َتْرفََع صَْوَتَك، فَأََجاَبُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َعلَى َنْحوٍ ِممَّا َسِمَع

  ".الَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ:"ُيِحبُّ الْقَْوَم لَمَّا َيلَْحْق بِهِْم، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َعنِ الَْهَوى، َعنِ الَْمْرِء
ِعَني َعاًما، ال ُيْغلَُق َحتَّى َبابُ التَّْوَبِة َمفُْتوٌح ِمْن ِقَبلِ الَْمْغرِبِ، َوعَْرُضُه َمسَِريةُ َسْب:"ثُمَّ أَْنَشأَ ُيَحدِّثَُنا، فَقَالَ - ٧٢١٨

  .إِلَى آِخرِ اآلَيِة] ١٥٨: األنعام" [َهلْ َيْنظُُرونَ إِال أَنْ َتأْتَِيُهُم الَْمالِئكَةُ"ثُمَّ قََرأَ َهِذِه اآلَيةَ "َتطْلَُع الشَّْمُس ِمْن ِقَبِلِه
و النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َحدَّثََنا َعاِصُم بن بَْهَدلَةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُب - ٧٢١٩

َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ الْمَُراِديَّ، فَقَالَ: زِرِّ بن حَُبْيشٍ، قَالَ لَقَدْ : اْبِتَغاَء الْعِلْمِ، فَقَالَ: َما َجاَء بَِك َيا أَْصلَُع؟ فَقُلُْت: أََتْيتُ 
إِنَّهُ َحاَك، أَْو حَالَ، ِفي َنفِْسي الَْمْسُح َعلَى : نَّ الَْمالِئكَةَ َتَضعُ أَجْنِحََتَها ِلطَاِلبِ الِْعلْمِ رًِضى بَِما َيْصَنُع، فَقُلُْتَبلََغنِي أَ

أََمَرَنا "َعْم، كُنَّا إِذَا كُنَّا َسفًَرا أَْو ُمَسافِرِيَنَن: الُْخفَّْينِ، فََهلْ َحِفظَْت ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفيِه َشْيئًا؟ قَالَ
  ".غَاِئٍط، َوبَْولٍ، َوَنْومٍ: أَنْ ال َنْخلََع ِخفَافََنا ثَالثًا إِال ِمْن َجَناَبٍة، لَِكْن ِمْن

  فََهلْ َحِفظَْت َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى: قُلُْت - ٧٢٢٠

نََعْم، كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفي كَذَا َوكَذَا، فََناَداُه َرُجلٌ : َوى َشيْئًا؟ قَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفي الَْه
َمْه، فَإِنََّك : لَهُ الْقَْوُمَيا ُمَحمَُّد، َيا ُمحَمَُّد، فَقَالَ : ِفي أُخَْرَياتِ الْقَْومِ، بَِصْوتٍ لَُه َجهَْورِيٍّ أَعَْرابِيٍّ، جِلٍْف جَاٍف، فَقَالَ

الَْمْرُء ُيِحبُّ : ، قَالَ"َهاُؤُم:"قَْد ُنهِيَت َعْن َهذَا، فَأََجاَبهُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َعلَى َنْحوٍ ِمْن َصْوِتِه، فَقَالَ
  ".بَّالَْمْرُء َمَع َمْن أََح:"الْقَْوَم، وَلَْم َيلَْحْق بِهِْم، قَالَ

أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ جََعلَ بِالَْمْغرِبِ َباًبا َمِسَريةُ َعْرِضهِ َسْبُعونَ َعاًما :"قَالَ فََما َبرَِح ُيَحدِّثُنِي حَتَّى َحدَّثَنِي - ٧٢٢١
َيْوَم َيأِْتي بَْعُض آيَاِت رَبَِّك ال َينْفَُع َنفًْسا : "َجلَّ، َوذَِلَك قَْولُ اللَِّه َعزَّ َو"ِللتَّْوَبِة، ال ُيْغلَُق َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ِمْن ِقَبِلِه

  ].١٥٨: األنعام" [إِميَاُنَها لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمْن قَْبلُ، أَْو كََسَبْت ِفي إِميَانَِها َخْيرًا
َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َحدَّثََنا َعاِصُم بن بَْهَدلَةَ، َعْن زِرِّ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء،  - ٧٢٢٢

مَّدٍ َوفَْدُت ِفي ِخالفَِة ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، َوإِنََّما َحَملَنِي َعلَى الْوِفَاَدةِ لُقُْي أَْصحَابِ ُمَح: بن ُحبَْيشٍ، قَالَ
لَقِيَت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم؟ : فَلَِقيُت َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ الُْمرَاِديَّ، فَقُلُْت: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

اللَِّه َصلَّى  كَانَ َرسُولُ: َحدِّثْنِي َعنِ الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ، فَقَالَ: َنَعْم، َوغََزْوُت َمَعُه ِثنَْتْي َعَشَر غَْزَوةً، فَقُلُْت: قَالَ
  اللَُّه

َبْولٍ، أَْو غَاِئٍط، أَوْ : َيأُْمُرَنا إِذَا كُنَّا َسفَرًا، أَْو ُمَسافِرِيَن أَنْ َنْمَسَح َعلَى ِخفَاِفَنا ثَالثَ لَيَالٍ وَأَيَّاَمُهنَّ ِمْن"َعلَْيِه َوَسلَّْم،
  ".َنْومٍ، فَأَمَّا ِمْن َجَناَبٍة فَال

ِضهِ ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ذَاَت لَْيلٍَة، َوذَكََر َباًبا ِمْن ِقَبلِ َمغْرِبِ الشَّْمسِ َمسَِريةُ َعْرَوَبْيَنا َر: قَالَ - ٧٢٢٣
لِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه وَسْبِعَني َعاًما َمفُْتوٌح ِللتَّْوَبِة، ال ُيْغلَُق حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ِمْن ِقَبلَِه قَالَ، َوَجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُس

َيا ُمحَمَُّد، أَرَأَْيَت الرَُّجلَ ُيِحبُّ الْقَْوَم، َولَمَّا يَلَْحْق بِهِْم، فَأَجَاَبُه النَّبِيُّ َصلَّى : َوَسلَّْم ُينَاِديِه بَِصْوتٍ لَُه َجهَْورِيٍّ، فَقَالَ
  ".ْرُء َمَع َمْن أََحبَّالَْم:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم بنْحوٍ ِمْن َصْوِتِه

رٍّ، َعْن َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َسيَّارٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِ - ٧٢٢٤
إِذَا كُنَّا سَفًَرا أَمََرَنا أَنْ ال َنْخلََع ِخفَافََنا ثَالثًا إِال ِمْن كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، :"َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، قَالَ

  ".َجَنابٍَة، َولَِكْن ِمْن غَاِئٍط، أَْو َبْولٍ، أَوْ َنْومٍ



ْعَدانَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن الَْولِيِد بن َم - ٧٢٢٥
ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ :"زِرٍّ، َعْن َصفْوَانَ بن َعسَّالٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ

  ".َولََياِليهِنَّ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ
  َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ،َحدَّثََنا  - ٧٢٢٦

َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ : َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن إِبَْراِهيَم، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرٍّ، َعْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، قَالَ
ال َيْنزِْعُهَما مِنْ ِللُْمَساِفرِ إِذَا أَْدَخلَ رِْجلَْيِه، َوُهْما طَاِهرََتاِن أَنْ َيْمَسَح َعلَْيهَِما ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولَيَاِلَيُهنَّ، َو:"ولَُعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُ

  ".غَاِئٍط، َوال بَْولٍ إِال ِمْن جََناَبٍة
َنا َخاِلُد بن يُوُسَف السَّْمِتيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثَ - ٧٢٢٧

إِنَُّه لَْيَس ِمَن اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ : اْبِتَغاَء الِْعلْمِ، فَقَالَ: َما َجاَء بَِك؟ فَقُلُْت: أََتْيُتُه، فَقَالَ: َعْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، قَالَ زِرٌّ
إِنََّك اْمُرٌؤ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : مَ إِال َتَضُع لَهُ الَْمالِئكَةُ أَْجنَِحَتَها رًِضى بَِما َيفَْعلُ، فَقُلُْت لَُهالِْعلْ َيطْلُُب

َوالَْبْولِ، فَأَْخبِْرنِي بَِشْيٍء إِنْ كُْنَت َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوإِنَُّه َحكَّ ِفي َصْدرِي َشْيٌء ِمَن الَْمْسحِ َعلَى الْخُفَّْينِ َبْعَد الْغَاِئِط، 
َيأْمُُرَنا إِذَا كُنَّا َسفًَرا أَوْ "كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ

َنا ثَالثَ لَيَالٍ َوأَيَّاَمُهنَّ، َوأَنْ ال َنْخلََعُهَما إِال ِمْن َجَنابٍَة، َولَِكْن ِمْن غَاِئٍط، أَْو بَْولٍ، أَوْ ُمَساِفرِيَن أَنْ منَْسَح َعلَى ِخفَاِف
  ".َنْومٍ

ُه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفي نََعْم، كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ: َهلْ َسِمْعَتُه َيقُولُ ِفي الَْهَوى َشْيئًا؟ فَقَالَ: فقُلُْت لَُه - ٧٢٢٨
  غَْزَوٍة، أَْو َعْمَرٍة، فَإِذَا أَعَْرابِيٌّ قَْد أَقَْبلَ َعلَى رَاِحلَِتِه َحتَّى إِذَا كَانَ ِفي

وِْتَك، فَإِنَّكَ َويْلََك، اغُْضْض ِمْن َص: َيا ُمَحمَُّد، َيا ُمَحمَُّد، فَِقيلَ: أُخَْرَياتِ الْقَْومِ جََعلَ ُينَاِدي بَِصْوٍت لَهُ َجْهَورِيٍّ
َعلَْيِه َوَسلَّْم َواللَِّه، ال أَفَْعلُ َحتَّى أَْسَمَعُه، َوإِذَا ُهَو أَْعرَابِيٌّ َجافٌّ جِلٌْف، فَلَمَّا َسِمَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : أُِمْرَت بِذَِلَك، قَالَ

  ".ذَاَك َمَع َمْن أََحبَّ:"َولَمَّا َيلَْحْق بِهِْم، فَقَالَأَرَأَْيَت َرُجال أََحبَّ قَْوًما، : ، قَالَ"َهاُؤُم:"َصْوَتُه قَالَ
أَنَّ ِقَبلَ الَْمْغرِبِ َباًبا َمفُْتوًحا ِللتَّْوَبِة، َمسَِريةُ َعْرِضِه َسْبِعَني َسَنةً، ال َيزَالُ :"فَلَْم َيْبَرْح ُيَحدِّثَُنا حَتَّى َحدَّثَنِي - ٧٢٢٩

ال َيْنفَُع نَفًْسا إِميَاُنَها لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمْن "، فَذَاَك ِحَني "ِمْن َنْحوِِه، فَإِذَا طَلََعْت ِمْن َنحْوِِه َمفُْتوًحا حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس
  ].١٥٨: األنعام" [قَْبلُ، أَْو كَسََبْت ِفي إَِميانَِها َخيًْرا

َجابُ بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن ِمْسَعرِ بن ِكَدامٍ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا مِْن - ٧٢٣٠
: قُلُْت: َما َجاَء بَِك؟ قَالَ: أََتْيُت َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، فَقَالَ ِلي: َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَّجُوِد، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، قَالَ

: َج َرُجلٌ ِمْن َبْيِتِه َيلَْتِمُس ِعلًْما إِال َوَضَعْت لَُه الَْمالِئكَةُ أَجْنَِحتََها رًِضى بَِما َيفَْعلُ، قُلُْت لَُهَما َخَر: أَطْلُُب الْعِلَْم، قَالَ
كَانَ : فَّْينِ، فَقَالَالُْخ كُْنَت اْمرَءأً ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، وَلَِكنَُّه َحَدثَ ِفي نَفِْسي َمْسٌح َعلَى

  َيأْمُُرَنا إِذَا كُنَّا َسفًَرا، أَْو ُمَساِفرِيَن أَنْ ال َننْزَِع ِخفَافََنا ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولَيَاِلَيهُنَّ"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

  ".إِال ِمْن َجنَاَبٍة، وَلَِكْن ِمْن َنْومٍ، أَْو غَاِئٍط، أَْو بَْولٍ
: صَْوٍت َجهَْورِيٍّ، فَقَالََوأَْخَبرَنِي أَنَّ أَعَْرابِيا أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فََناَداُه ِمْن أُخَْرَياتِ النَّاسِ بِ - ٧٢٣١

أَرَأَْيَت َرُجال ُيِحبُّ قَْوًما، َولَمَّا : ، فَقَالَ"َهاُؤُم:"الِمِهَيا ُمَحمَُّد، فَأَجَاَبُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َنحًْوا ِمْن كَ
، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمٍَّد الصَّْيَدالنِيُّ الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسْيٍف أَُبو "الَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ:"َيلَْحْق بِهِْم، قَالَ



َحدَّثََنا سَِعيُد بن َبزِيعٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي ِمسَْعُر بن ِكَدامٍ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َداُوَد الَْحرَّانِيُّ، 
  .َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َنْحوَُه

يُّ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن أَبِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمحَمٍَّد الْحِنَّاِئ - ٧٢٣٢
: َما َجاَء بَِك؟ قُلُْت: أَتَْيُت َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ الْمَُراِديَّ، فَقَالَ: زَِياٍد، َعْن َعاِصمِ بن بَْهَدلَةَ، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، قَالَ

كُنَّا نََتَحدَّثُ أَنَّ الَْمالِئكَةَ َتَضعُ أَجْنِحََتَها ِلطَاِلبِ الِْعلْمِ رًِضى بَِما َيطْلُُب، ثُمَّ سَأَلُْتُه َعنِ : جِئُْت ِفي طَلَبِ الِْعلْمِ، قَالَ
ْم َسفًَرا، َوكُنَّا َنْمَسُح ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولَيَاِلَيُهنَّ، كُنَّا َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:"الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ، قَالَ

  ".َوالُْمقِيُم َيْوٌم َولَْيلَةٌ
  ريٍ، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُحَمْيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن َبِش - ٧٢٣٣

أََتْيُت َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ الْمَُراِديَّ، : بن قَْيسٍ الُْمالِئيُّ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ بن ُحَبْيشٍ قَالََعْمُرو 
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوقَْد  إِنََّك اْمُرٌؤ قَدْ َصِحْبَت َنبِيَّ اللَِّه: َما َجاَء بَِك؟ فَقُلُْت: فَقُْمُت َعلَى َبابِِه، فَخََرَج إِلَيَّ، فَقَالَ

َعلَْيِه َوَسلَّْم َيذْكُُر ِفي  َحاَك ِفي َصْدرِي الَْمْسُح َعلَى الُْخفَّْينِ َبْعَد الْغَاِئِط، وَالَْبْولِ، فََهلْ َسِمْعَت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه
َيأْمُُرَنا إِذَا كُنَّا ُمَسافِرِيَن، أَنْ ال َننْزَِع ِخفَافََنا ثَالثَةَ "صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمَنَعْم، كَانَ َرُسولُ اللَِّه : ذَِلَك َشْيئًا؟ فَقَالَ

ٍد، َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْنِديسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْي"أَيَّامٍ، وَلَِكْن ِمْن غَاِئٍط، أَْو بَْولٍ، أَْو َنْومٍ
بن ُحَبْيشٍ، َعْن الَْحكَُم بن َبِشريٍ، َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ الُْمالِئيِّ، وَخالٌد الصَّفَّاُر، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ 

  .َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ الُْمَراِديِّ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِمثْلَُه
رُّ بن َماِلٍك َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُمَحمَّدِ بن َتوَّابٍ الُْحْصرِيُّ، َحدَّثََنا الَْح - ٧٢٣٤

غَدَْوُت َعلَى َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ  :الَْعنَْبرِيُّ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فََضالَةَ، َعْن َعاِصمِ بن بَْهَدلَةَ، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، قَالَ
َصفَْوانُ بن َعسَّالٍ، فَقَالَ أَال : جِئُْت أَطْلُُب الِْعلَْم، قَالَ: َما َجاَء بَِك؟ فَقُلُْت: النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، يُقَالُ لَهُ 

  الِْعلْمِ رًِضى بَِما َيفَْعلُ، َولَقَْد َرأَْيُتنَاأُخْبُِرَك أَنَّ الَْمالِئكَةَ َتَضُع أَجْنَِحتََها ِلطَاِلبِ 

َيا ُمَحمَُّد، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ : الََوَنْحُن َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفي َمِسريٍ، فََناَداُه أَعَْرابِيٌّ بَِصْوٍت لَُه َجْهَورِيٍّ، قَ
الَْمْرُء ُيِحبُّ الْقَْوَم، وَلَْم َيْعَملْ ِمْن َعَمِلهِْم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، فَقَالَ"َهاُؤُم":َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

  ".الَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ:"َوَسلَّْم
ْرُجالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيزِيَد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحسَّانَ الُْب - ٧٢٣٥

كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اَألْشَهبِ َجعْفَرِ بن الْحَارِِث، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، قَالَ
أَنْ ال نَْنزِعَ ِخفَافََنا ثَالثَةَ أَيَّامٍ وَلََياِلَيُهنَّ إِال ِمْن َجنَاَبٍة، وَلَِكْن ِمْن َنْومٍ، َوَبْولٍ،  يُوِصيَنا إِذَا َسافَْرَنا، أَْو كُنَّا َسفًَرا"َوَسلَّْم
  ".وغائٍط
َحمَُّد بن الْفَْضلِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو الْقََوارِيرِيُّ، ح وَحدَّثََنا ُم - ٧٢٣٦

َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي خَاِلدُ : السَّقِطيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َخلٍَف أَُبو َسلََمةَ الْجُوبَارِيُّ، قَاال
أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه : َبْيشٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، قَالَبن كَِثريٍ الْهَْمدَانِيُّ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَّجُوِد، َعْن زِرِّ بن ُح
إِنَّ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، جِئُْت أَْسأَلَُك َعنِ الِْعلْمِ، قَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم أَسْأَلُُه َعنِ الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ، فَقُلُْت

  ".َحَتَها لِطَاِلبِ الِْعلْمِ رًِضى بَِما َيطْلُُبالَْمالِئكَةَ لََتَضُع أَْجنِ
  َيا َنبِيَّ: قُلُْت"َوَعْن أَيِّ الِْعلْمِ َتسْأَلُ؟" - ٧٢٣٧



أَْحَدثَ  َنَعْم، َيْوٌم َولَْيلَةٌ ِللُْمِقيمِ، َوثَالثٌ ِللُْمَساِفرِ ِمْن غَاِئٍط، أَوْ َبْولٍ، ثُمَّ:"اللَِّه، َعنِ الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ؟ قَالَ
  ".ُوُضوًءا
ِمْغَولٍ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، أََنا َماِلُك بن  - ٧٢٣٨

أَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"اِديِّ، قَالََعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ الُْمَر
  ".ال غَاِئٍط، إِال ِمْن َجَنابٍَةَوَسلَّْم، إِذَا كُنَّا ِفي سَفَرٍ أَنْ ال نَْنزِعَ ِخفَافََنا ثَالثَةَ أَيَّامٍ وَلََياِلَيُهنَّ ِمْن َبْولٍ، َوال َنْومٍ، َو

َحمَِّد بن َصَدقَةَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَاِلٍد الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َسلََمةُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُم - ٧٢٣٩
بن ُحبَْيشٍ،  ْن زِرِّبن َعْبِد الَْمِلِك الْعَْوِصيُّ، َعْن أَبِي الَْحَسنِ الَْهْمدَانِيِّ َعِليِّ بن َصاِلحٍ َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َع

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيأُْمُرَنا إِذَا َسافَْرَنا أَنْ ال نَْنزَِع الُْخفَّْينِ :"َعْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ الُْمرَاِديِّ، قَالَ
  ".َعلَْيَها ِمَن الْغَاِئِط، وَالْبَْولِ، وَالنَّْومِثَالثَةَ أَيَّامٍ ولَيَاِلَيَها إِال ِمْن َجنَاَبٍة، َيأْمُُرَنا بِالَْمْسحِ 

َعْن َرْوحِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسِلمٍ الطُّوِسيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُعلَيَّةَ،  - ٧٢٤٠
َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ َعنِ الَْمْسحِ؟ فَقَالَ: بَْيشٍ، قَالَالْقَاِسمِ، َعْن َعاِصمِ بن بَْهَدلَةَ، َعْن زِرِّ بن ُح كُنَّا إِذَا كُنَّا َمَع "َسأَلْتُ 

  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َمَسْحَنا َعلَْيهَِما ثَالثًا

  ".ِفي السَّفَرِ إِال ِمْن جََناَبٍة، لَِكْن ِمْن غَاِئٍط، َوَبْولٍ، َوَنْومٍ
أَْخَبرَنِي شَْيَبانُ، َحدَّثََنا وْرُد بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ،  - ٧٢٤١

الُْخفَّْينِ َبْعدَ الْبَْولِ وَالَْغائِِط،  َحكَّ ِفي َصْدرِي الَْمْسُح َعلَى: َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَّجُوِد، َحدَّثَنِي زِرُّ بن ُحبَْيشٍ، قَالَ
أَخْبِرْنِي بَِشْيٍء إِنْ كُْنَت َسِمْعَت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : فَأََتْيُت َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ الْمَُراِديَّ، فَذَكَْرُت ذَِلكَ لَُه، قُلُْت

كُنَّا سَفًَرا أَْو ُمَساِفرِيَن أَنْ ال َنْخلَعَ ِخفَافََنا ثَالثَ لَيَالٍ َوأَيَّاَمُهنَّ إِال ِمْن َجنَاَبٍة، كَانَ َيأْمُُرَنا إِذَا :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ
  ".َولَِكْن بَْولٍ، أَْو غَاِئٍط، أَْو َنْومٍ

َخاِلٌد، َعْن َسِعيٍد الُْجرَْيرِيِّ، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َشاهَِني، َحدَّثََنا  - ٧٢٤٢
ثَالثَةُ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ: َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، قَالَ

  ".أَيَّامٍ ِللُْمَسافِرِ، َوَيْوٌم َولَْيلَةٌ ِللُْمِقيمِ
َمانَ، َعْن َصاِلحِ َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء َعِليُّ بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن ُسلَْي - ٧٢٤٣

َصفَْوانَ بن َعسَّ: بن َصاِلحٍ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ بن حَُبْيشٍ، قَالَ : َما َجاَء بَِك؟ قُلُْت: الٍ، فَقَالَأََتْيتُ 
فَّْينِ، إِنَّ الَْمالِئكَةَ لَتَْبُسطُ أَجْنَِحَتَها ِلطَاِلبِ الِْعلْمِ رًِضى بَِما َيطْلُُب، َوَسأَلُْتُه َعنِ الَْمْسحِ َعلَى الُْخ: أَطْلُُب الْعِلَْم، قَالَ

  كُنَّا َنْمَسُح َعلَى َعْهِد:"فَقَالَ

  ".صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولََيالَِيُهنَّ ِللُْمَساِفرِ، َوَيْوٌم وَلَْيلَةٌ ِللُْمِقيمَِرسُولِ اللَِّه 
ْن َحبِيبِ بن انَ، َعَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن نَاجَِيةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ُعَمُر بن أََبانَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَم - ٧٢٤٤

الَْمْسحِ َعلَى َحسَّانَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ ِفي 
  ".ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولََيالِيهِنَّ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم وَلَْيلَةٌ:"الُْخفَّْينِ
َحدَّثََنا َحجَّاٌج، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن نَاجَِيةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر،  - ٧٢٤٥

ِللُْمَساِفرِ َعلَى الُْخفَّْينِ :"الَ ِفي الَْمْسحَِعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَ
  ".ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ



كَلْبِيِّ، َعْن لَْحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َمْنَدهِ اَألْصبََهانِيُّ أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا الُْمحَارِبِيُّ، َعْن أَبِي َجنَابٍ ا - ٧٢٤٦
غََدْوُت إِلَى َصفْوَانَ بن َعسَّالٍ الُْمرَاِديِّ، أَسْأَلُُه َعنِ الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ، : َعاِصمِ بن َبْهَدلَةَ، َعْن زِرِّ بن حَُبْيشٍ، قَالَ

  ".ثَةَ أَيَّامٍ َولََيالَِيُهنَّ ِفي السَّفَرِ، َوَيْوٌم َولَْيلَةٌ ِللُْمقِيمِكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َيأْمُُرَنا أَنْ منَْسَح ثَال:"فَقَالَ
  ".َمْن غََدا ِفي طَلَبِ الِْعلْمِ، َوَضَعْت لَهُ الَْمالِئكَةُ أَْجنَِحَتَها:"َوَسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ - ٧٢٤٧
  ُد بن َعِليِّ بن َحبِيبٍ الطَّرَاِئِفيَُّحدَّثََنا ُمَحمَّ - ٧٢٤٨

ْدرٍ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُمَحمَّدٍ الَْوزَّانُ، َحدَّثََنا ُعْرَوةُ بن َمْرَوانَ الرَّقِّيُّ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َب
إِنَّ ِللتَّْوَبِة َباًبا عَْرُض َما َبْينَ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َعلَْيَنا، فَأَْنَشأَ ُيَحدِّثَُنا خََرَج َرسُولُ اللَِّه: َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، قَالَ

ى اللَُّه َعلَْيِه ، ثُمَّ قََرأَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّ"ِمْصَراَعْيِه َما َبْيَن الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ، ال ُيْغلَُق حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ِمْن َمْغرِبَِها
: األنعام" [نَِها خَْيًراَيْوَم َيأِْتي َبْعُض آَياِت َربِّكَ ال َيْنفَعُ َنفًْسا إِميَاُنَها لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمْن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي إَِميا: "َوَسلَّْم
١٥٨.[  
ثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدٍ الُْمَحارِبِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َيحَْيى بن َسلََمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّ - ٧٢٤٩

إِنَُّه قَْد حَاَك ِفي َصْدرِي ِمنَ : قُلُْت ِلَصفَْوانَ بن َعسَّالٍ: بن كَُهْيلٍ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَّجُوِد، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، قَالَ
نََعْم، كَانَ َيأْمُُرَنا إِذَا :"ْينِ َشْيٌء، فََهلْ َسِمْعَت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفيِه َشْيئًا؟ قَالَالَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّ

ثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَّهِ ، َحدَّ"كُنَّا َسفَرًا، أَنْ ال َننْزَِع الِْخفَافَ ثَالثًا إِال ِمْن َجَنابٍَة، َولَِكْن ِمْن َنْومٍ وغائٍط َوبَْولٍ
ْن زِرٍّ، َعْن َصفَْوانَ بن الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَبْيٍد الُْمَحارِبِيُّ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن ُموَسى الطَّلِْحيُّ، َعْن َعاِصمٍ، َع

  .َعسَّالٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِمثْلَُه
  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد النَّْيسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُشَعْيبٍ - ٧٢٥٠

، َعْن زِرٍّ، َعْن َصفَْوانَ الْكَْيسَانِيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن َعاِصمٍ
  ".كُنَّا إِذَا كُنَّا َسفًَرا أَْو ُمَساِفرِيَن، لَْم َننْزِْع ِخفَافََنا ثَالثًا:"سَّالٍ، قَالَبن َع

اَق َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن سَْهلٍ الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن إِْسَح - ٧٢٥١
دَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه السَّْيلَحِينِيُّ، َح

  ".جََعلَ الَْمْسَح َعلَى الُْخفَّْينِ ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولَيَاِلَيُهنَّ، وَالُْمِقيمُ َيْوٌم َولَْيلَةٌ"َوَسلَّْم
ا بن َيحَْيى َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ح وَحدَّثََنا َزكَرِيَّ - ٧٢٥٢

، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن خَاِلدٍ السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْمثَنَّى أَُبو مُوَسى، ح وَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَطْرَانِيُّ
كُْنُت ِمْن أََشدِّ : َحدَّثََنا زِيَاُد بن الرَّبِيعِ الَْيْحُمرِيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َبْهَدلَةَ، َعْن زِرِّ بن حَُبْيشٍ، قَالَ: الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا

طَلَُب الْعِلْمِ، : َما غََدا بَِك؟ قُلُْت: بن َعسَّالٍ الْمَُراِديَّ، فََسأَلْتُُه، فَقَالَالنَّاسِ ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ، فَلَِقيُت َصفَْوانَ 
َمْن غََدا َيطْلُُب ِعلًْما كَانَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َحتَّى َيْرجَِع، َوالَْمالِئكَةُ لََتَضعُ :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: قَالَ

  ".َها ِلطَاِلبِ الِْعلْمِأَجْنَِحَت
  إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ فََتحَ َباًبا ِمْن:"َوَسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ: قَالَ - ٧٢٥٣

  ".لَُع الشَّْمُس ِمْن ِقَبِلِهِقَبلِ الَْمغْرِبِ ِللتَّْوَبِة، َما َبْيَن ِمصَْراَعْيِه َسْبِعَني َعاًما ال ُيْغلَُق َحتَّى َتطْ
كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفي َسفَرٍ، إِذْ نَاَداهُ أَْعرَابِيٌّ : قُلُْت زِْدنِي َرِحَمَك اللَُّه، قَالَ: قَالَ - ٧٢٥٤



، فََجاءَ "َهاُؤُم:"فَأَجَاَبُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم بنْحوٍ ِمْن قَْوِلِه َجْهَورِيُّ الصَّْوِت، أَنْ َيا ُمَحمَُّد، ِقْف لَِنْسأَلََك ثَالثًا،
َمْن  الَْمْرُء َمَع:"الرَُّجلُ ُيِحبُّ الْقَْوَم َولَمَّا َيعَْملْ بَِعَمِلهِْم، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: اَألعَْرابِيُّ، فَقَالَ

  ".أََحبَّ
َحدِّثْنِي َعنِ الَْمْسحِ : فََما فَرَِح أَْصحَاُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم بَِحدِيٍث َما فَرُِحوا بِِه، قُلُْت - ٧٢٥٥

ْم ِفي َسفَرٍ َمَسْحَنا ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولَيَاِلَيُهنَّ، َوِللُْمِقيمِ كُنَّا إِذَا كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:"َعلَى الْخُفَّْينِ، قَالَ
  .وَاللَّفْظُ ِلَعِليِّ بن الَْمدِينِيِّ"َيْوٌم َولَْيلَةٌ
ُد اَألْعلَى بن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن َماِلٍك الْخَُوارِْزِميُّ، َحدَّثََنا عَْب - ٧٢٥٦

َنَعْم، : أََزاِئرِيَن؟ قُلَْنا: أََتْيَنا َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، فَقَالَ: الُْمَساوِرِ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ بن ُحَبْيشٍ، قَالَ
أََخاُه الُْمْؤِمَن خَاَض ِفي رِيَاضِ الَْجنَِّة حَتَّى يَْرجَِع، َوَمْن َعاَد  َمْن زَاَر:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: فَقَالَ

  ".أََخاهُ الُْمْؤِمَن خَاَض ِفي رِيَاضِ الَْجنَِّة َحتَّى َيْرجَِع
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثَنَا - ٧٢٥٧

حَاُق الْفَزَارِيُّ، َعنِ اْبنِ َعْجالنَ، َعْن َعاِصمِ بن َبْهَدلَةَ، َعْن زِرِّ بن حَُبْيشٍ، َعْن َصفَْوانَ الُْمسَيُِّب بن وَاِضحٍ، َحدَّثََنا إِْس
ال إِلَهَ  أََتْشَهُد أَنْ:"َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َعلَى غُالمٍ ِمَن الَْيُهوِد، َوُهَو َمرِيٌض، فَقَالَ: بن َعسَّالٍ، قَالَ

نََعْم، ثُمَّ قُبَِض، فََوِلَيُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ"أََتشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َوَرُسولُُه؟:"نََعْم، قَالَ: قَالَ"إِال اللَُّه؟
  .َوَسلَّْم َوالُْمْسِلُمونَ فََغسَّلُوُه، َوَدفَُنوُه

بن أَْحَمَد بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن الُْمَعلَّى اَألدَِميُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن  َحدَّثََنا َبكُْر - ٧٢٥٨
: سَّالٍ، قَالَانَ بن َعَسلََمةَ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َيزِيَد أَُبو َيزِيَد الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن بَْهَدلَةَ، َعْن زِرٍّ، َعْن َصفَْو

حارِ، َوأَْدَبارِ إِنَّ ِللَِّه ِديكًا رَأُْسُه َتْحَت الْعَْرشِ، وجََناُحُه ِفي الْهََواِء، َوبََراِثُنُه ِفي اَألْرضِ، فَإِذَا كَانَ ِفي األس:"قَالَ
  ".بِالتَّْسبِيحِ الصَّلََواِت، َخفََق بَِجَناحِِه، َوَصفََّق بِالتَّْسبِيحِ، فََتصِيُح الدَِّيكَةُ ُتجِيُبُه

لُّ بن ِملَْحانَ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َصاِلحِ بن َجبَِريةَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُمْشمََع - ٧٢٥٩
َبيَْنا َنْحُن ِعْنَد : َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، قَالَ َعْن َعطَاِء بن َعْجالنَ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَّجُوِد، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، َعْن

: ، فَقَالَ"َعلَى الِْفطَْرِة:"َسلَّْمَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، إِذْ َسِمَع َرُجال ُيَؤذِّنُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  َشهَِد:"فَقَالَأَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، 

  ".َخَرَج ِمَن النَّارِ:"أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، قَالَ: ، قَالَ"بِالَْحقِّ
أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعقَْبةَ بن - ٧٢٦٠
ْن َصفَْوانَ بن ارِ، َعْن إِْدرِيَس اَألْوِديِّ، واْبنِ أَبِي لَْيلَى ِكالُهمَا، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ بن ُحَبْيشٍ، َعالَْعيَْز

  ]".١: قاالنشقا" [إِذَا السََّماُء اْنشَقَّْت"َسَجَد ِفي "َعسَّالٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
  ِعيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن زِرِّ بن َصفَْوانَ

أَخَْبرَنِي َحدَّثََنا وْرُد بن أَحَْمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ،  - ٧٢٦١ -
حَاَق بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن زِرٍّ، َعْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ َمْرَوانُ بن َجنَاحٍ، َعْن إِْس

يهِنَّ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولََياِل:"الْمَُراِديِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ
  ".َولَْيلَةٌ



للَِّه بن أَبِي َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحمَْزةَ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد ا - ٧٢٦٢
زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه  فَْرَوةَ، َعْن ِعيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن

ى َتطْلَُع إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ فََتَح بَاًبا ِمَن الَْمغْرِبِ، ِمسَاَحُتُه َسْبُعونَ خَرِيفًا ِللتَّْوبَِة، لَمْ ُيْغِلقُْه َحتَّ:"َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
  ِمْن َمْغرِبَِها، َوَما غََدا َرُجلٌ َيلْتَِمُس ِعلًْما إِال أَفَْرَشتُْه الشَّْمُس

  ".الَْمالِئكَةُ أَجْنِحََتَها رًِضى بَِما َيْعَملُ
  ".ُخلُقٍ ُحْسُن:"َيا َنبِيَّ اللَِّه، أَلَْم ُيْعطِ اللَُّه َعْبًدا َخلَّةً َواِحَدةً خَْيٌر؟ قَالَ: قَالَِت الْعََرُب ِعْنَد ذَِلَك - ٧٢٦٣

َهلْ َعِلْمُتْم أَنَّ الَِّذي أَنَْزلَ الدَّاَء أَنَْزلَ الدََّواَء، أَْو لَْم َيْنزِلْ َداٌء إِال أَنَْزلَ لَهُ :"أَنََتَداَوى؟ قَالَ: ثُمَّ قَالُوا لَُه ٧٢٦٤ -
  ".َهَرُمالْ:"َيا نَبِيَّ اللَِّه، فََما ُهَو؟ قَالَ: ، فَقَالُوا"َدَواًء إِال َداًء َواِحًدا

  ".ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َيْمَسُح َعلَى ُخفَّْيِه، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ:"ثُمَّ قَالَ - ٧٢٦٥
  َعْبُد اللَِّه بن َسلََمةَ َعْن َصفَْوانَ

وُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن ُسوَرةَ الْبَْغدَاِديُّ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، وأَُبو ُمْسِلمٍ، - ٧٢٦٦
ْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسلََمةَ، َع: قَالُوا

ال َتقُلْ لَُه نَبِيٌّ، فَإِنَُّه إِنْ َسمَِعَك صَاَرتْ لَُه أَْرَبَعةُ : اْنطَِلْق بنا إِلَى َهذَا النَّبِيِّ، فَقَالَ: اِحبِِهأَنْ َيُهوِديَّْينِ، قَالَ أََحُدُهَما ِلَص
َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياتٍ : "أَْعُينٍ، فَاْنطَلَقَا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فََسأَالُه َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

ال ُتشْرِكُوا بِاللَِّه َشيْئًا، َوال َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي :"، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم]١٠١اإلسراء " [َبيِّنَاٍت
َوال َتْمشُوا بَِبرِيٍء إِلَى ُسلْطَاٍن ِليَقُْتلَُه، َوال َتأْكُلُوا الرَِّبا، َوال َتقِْذفُوا َحرََّم اللَُّه إِال بِالَْحقِّ، َوال تَْزُنوا َوال َتْسرِقُوا، 

  الُْمْحَصنَةَ، َوال َتِفرُّوا ِمَن

فََما :"ولُ اللَِّه، قَالََنشَْهُد أَنََّك َرُس: ، فَقَبَّلُوا َيَدُه، َوقَالُوا"الزَّْحِف، َوَعلَْيكُمْ خَاصَّةً َيُهودُ أَنْ ال تَْعُدوا ِفي السَّْبِت
  .إِنَّ َداُوَد َدَعا أَنْ ال يََزالَ ِفي ذُرِّيَِّتِه نَبِيٌّ، وَإِنَّا َنَخاُف إِنِ اتَّبَْعَناَك أَنْ تَقُْتلََنا َيهُوُد: قَالُوا"َيْمَنُعكُْم أَنْ َتتَّبِعُونِي؟

  أَُبو غَرِيٍف ُعبَْيُد اللَِّه بن َخِليفَةَ، َعْن َصفَْوانَ
ن زِيَاٍد، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ ب - ٧٢٦٧

َبَعثَنِي َرسُولُ اللَِّه : َوانَ بن َعسَّالٍ، قَالََرْوقٍ َعِطيَّةُ بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا أَُبو الْغَرِيِف ُعَبْيُد اللَِّه بن َخِليفَةَ، َعْن َصفْ
اغُْزوا بِْسمِ اللَِّه ِفي َسبِيلِ اللَِّه، ال َتْغلُوا، َوال َتْغِدرُوا، َوال َتقُْتلُوا َولِيًدا، :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفي َسرِيٍَّة، فَقَالَ

  ".نَّ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ َيْمَسُح َعلَى الْخُفَّْينَِوِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِ
  أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َصفَْوانَ

لََمةُ بن َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َمْس: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، وعَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ٧٢٦٨
َحضَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ُعلَيٍّ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َصفَْوانَ بن َعسَّالٍ، قَالَ

َوقَْد َتَعلَّْمَناُه، َوَعلَّْمَناُه أَْبَناَءَنا؟ فََغِضبَ  كَْيَف َيذَْهُب: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َعلَى طَلَبِ الِْعلْمِ قَْبلَ ذََهابِِه، فَقَالَ َرُجلٌ
  ".أََولَْيَس التَّْوَراةُ، وَاإلِْنجِيلُ ِفي َيِد أَْهلِ الِْكتَابِ، فََهلْ ُيْغنِي َعنُْهْم َشيْئًا؟:"َوقَالَ

  َصفَْوانُ أَبُو



  الْقَاِسمِ الزُّهْرِيُّ
ِد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف الِْفرَْيابِيُّ، ح وَحدَّثََنا أَحَْمُد َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَّ - ٧٢٦٩

يِه، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا بِْشُر بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َصفَْوانَ الزُّهْرِيِّ، َعْن أَبِ: بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، قَاال
  ".أَدْبُِروا بَِصالِة الظُّْهرِ، فَإِنَّ ِشدَّةَ الَْحرِّ ِمْن فَْيحِ َجهَنََّم:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
  َصفَْوانُ بن قَُداَمةَ الْمَُراِئيُّ

َحدَّثََنا ُموَسى بن َمْيُموِن بن ُموَسى : الِْمصْرِيُّ، قَاالَحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، وأَْحَمُد بن إِْبَراهِيَم بن َعْنَبرٍ  - ٧٢٧٠
َهاَجَر أَبِي : امَةَ، قَالَالْمَُراِئيُّ، قَالَ، َحدَّثَنِي أَبِي َمْيُمونُ بن ُموَسى، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َصفَْوانَ بن قَُد

َوَسلَّْم َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوُهَو بِالَْمِديَنِة، فَبَاَيَعُه َعلَى اِإلْسالمِ، فََمدَّ إِلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َصفَْوانُ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه
الَْمْرُء َمَع َمْن :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمإِنِّي أُِحبُّكَ َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّ: َيَدُه، فََمَسَح َعلَْيَها، فَقَالَ لَهُ َصفَْوانُ

  ".أََحبَّ
  َصفَْوانُ بن ُمَحمٍَّد َوِقيلَ ُمَحمَُّد بن صَفَْوانَ بن ُمحَمٍَّد

بن أَبِي ِهْنٍد، َعنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َداُوَد - ٧٢٧١
هَِما النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الشَّْعبِيِّ، َعْن َصفَْوانَ بن ُمَحمٍَّد، أَنَّهُ أََتى غََنَمُه، فََصاَد أَْرَنَبْينِ، فَذََبَحُهَما بَِمْروَةَ، فَأََتى بِ

  َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي: َوَسلَّْم فََعلَّقَُهَما، فَقَالَ

  ".كُلُْهمَا:"ْحُتُهَما بَِمْروَةَ، فَقَالَذََب
  َصفَْوانُ أَوِ اْبُن َصفَْوانَ

: قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَطْرانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، - ٧٢٧٢
بِْعُت ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم رِْجلَ سََراوِيلَ فََوَزنَ ِلي، فَأَْرَجحَ :"قَالَ َسِمْعُت َصفَْوانَ، أَوِ اْبَن َصفْوَانَ،

  ".ِلي
  َمنِ اْسُمُه ُصَحاُر

  ُصَحاُر بن َعبَّاسٍ َوُيقَالُ اْبُن َعابِسٍ الَْعْبِديُّ
ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ح وَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمرَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا  - ٧٢٧٣

 بن ُصَحارٍ، َعْن ُصحَارٍ، الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا الضَّحَّاكُ بن َبشَّارٍ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َعْبدِ اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ
  ".فَأَِذنَ لَُه"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي َرُجلٌ ِمسْقَاٌم، فَائْذَنْ ِلي أَْنتَبِذْ ِفي جَرِيَرٍة مِثْلَ َهاِتيِه، َيعْنِي َصِغريَةً،: لَأَنَُّه قَا

ُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد إِْسَماعِيلُ بن إِْبرَاِهيَم، ح وَحدَّثََنا الُْحَسْي - ٧٢٧٤
َمنِ بن ُصَحارٍ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا وْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد ِكالُهمَا، َعْن َسِعيٍد الُْجَريْرِيِّ، َعْن أَبِي الَْعالِء، َعْن َعْبِد الرَّْح

ال َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى ُيْخَسَف بِقََباِئلَ حَتَّى ُيقَالَ َمْن َبِقَي ِمْن :"َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم،: قَالَ
  .، فََعَرفُْت أَنَُّه َيعْنِي الَْعَرَب، َألنَّ الَْعَجَم لَْيَسْت لََها قَبَاِئلُ"بين فُالٍن
  ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه رِْشِديَن بن سَْعٍد، َعْنَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي - ٧٢٧٥

عَْبِديَّ َحدَّثَُه، َعْمرِو بن الْحَارِِث، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن َمْنُصورِ بن أَبِي مَْنُصورٍ َحدَّثَُه، أَنَّ ُصحَاَر بن َصْخرٍ الْ
إِنَّا بِأَْرضٍ كَِثَريةٌ أَْخبَاُزَها َوُبقُولَُها، َوَنشَْرُب النَّبِيذَ َعلَى ذَِلَك، فَقَالَ النَّبِيُّ : َوَسلَّْم أنَُّه قَالَ ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  ".اشَْرُبوا ِمْنُه َما ال ُيذِْهُب الَْعقْلَ َوالْمَالَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم



ثََنا َحاِمُد بن َيْحَيى الْبَلِْخيُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّ - ٧٢٧٦
  ".أَِطْب َشرَاَبَك، وَاْسقِ جَارَِك:"ُمْصَعبِ بن الْمُثَنَّى، َعْن ُصحَارِ بن َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، أَنَُّه قَالَ

  ُه ِصلَةَُمنِ اْسُم
  ِصلَةُ بن الْحَارِِث الِْغفَارِيُّ

 بن َشدَّادٍ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َعْن َحْيَوةَ بن شُرَْيحٍ، َحدَّثَنِي الَْحارِثُ - ٧٢٧٧
نِ الِْغفَارِيَّ أَْخبََرُه، أَنَّ ُسلَْيَم بن َعَترٍ التُّجِيبِيَّ كَانَ يَقُصُّ َعلَى النَّاسِ َوُهَو الصَّْنَعانِيُّ، أَنَّ أََبا صَاِلحٍ سَِعيَد بن َعْبدِ الرَّْحَم

ْهَد نَبِيَِّنا، َواللَِّه َما َتَركَْنا َع:"قَاِئٌم، فَقَالَ لَُه ِصلَةُ بن الْحَارِثِ الِْغفَارِيُّ، َوُهَو ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
  ".َوال قَطَْعَنا أَْرَحاَمَنا َحتَّى قُْمَت أَْنَت وَأَْصَحاُبَك َبْيَن أَظُْهرَِنا

  َمنِ اْسُمُه ِصْرمَةُ
  ِصْرَمةُ الُْعذْرِيُّ

ا عَْبُد الَْحِميدِ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََن - ٧٢٧٨
  َسِمْعُت َربِيَعةَ بن أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ ُيَحدِّثُ، َعْن ِصْرمَةَ: قَالَ

ا ِفي التََّمتُّعِ، َوقَدِ غََزا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم بين الُْمْصطَِلقِ، فَأَصَْبَنا كَرَاِئمَ الْعََربِ، فَأَْرغَبَْن: الُْعذْرِيِّ، قَالَ
َما َيْنَبِغي لََنا أَنْ نصَْنَع َهذَا َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى : اشَْتدَّْت َعلَْيَنا الُْعزُوَبةُ، فَأَرَْدَنا أَنْ نْسَتْمتَِع، َوَنعْزِلَ، فَقَالَ بَْعُضَنا ِلَبْعضٍ

اعْزِلُوا أَْو ال َتعْزِلُوا، َما :"لَُه فَسَأَلَْناُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْماللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َبْيَن أَظُْهرِنَا، حَتَّى َنْسأَ
  ".كََتَب اللَُّه ِمْن َنَسَمٍة ِهي كَاِئَنةٌ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، إِال َوِهي كَاِئَنةٌ

  َمنِ اْسُمُه َصاِلٌح
  ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمَصاِلٌح شُقَْرانُ َموْلَى َر

  َما أَسَْنَد صَاِلٌح، ُشقَْرانُ َموْلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
َسِمْعتُ َجْعفََر بن : نِيُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن أَْخَزَم، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ الَْغطَفَا - ٧٢٧٩

َسِمْعُت ُشقَْرانَ َمْولَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُمَحمٍَّد ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِيِه، أَْخَبرَنِي ُعَبْيدُ اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ، قَالَ
  ".َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمأََنا َواللَِّه طََرْحُت الْقَِطيفَةَ َتْحَت :"َوَسلَّْم، َيقُولُ

ُم بن َخاِلٍد، ح َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الَْوهَّابِ الْحَارِِثيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِل - ٧٢٨٠
دَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخلٍَف الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا اَألْسَوُد بن َعاِمرٍ، وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ، َح

  َحدَّثََنا ُمْسِلمُ بن َخاِلٍد، َعْن َعْمرِو بن َيْحَيى الْمَازِنِيِّ، َعْن

رَأَْيُتُه، يَْعنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، ُمَتَوجًِّها :"، قَالَأَبِيِه، َعْن ُشقَْرانَ، َموْلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
  ".َيْوَم َخْيَبَر َعلَى ِحمَارٍ ُيصَلِّي، ُيوِمئُ إَِمياًء

و بن َسْعِد بن زَْيِد َمَناةَ بن َصْعَصَعةُ بن ُمَعاوَِيةَ بن ُحَصْينِ بن ُعَباَدةَ بن نََزالِ بن ُمرَّةَ بن ُعَبْيِد بن الْحَارِثِ بن َعْمرِ
  َتِميمِ بن ُمرَّةَ َعمُّ الْأَْحَنِف بن قَْيسٍ

  كَانَ َيْنزِلُ الَْبْصرَةَ
نِ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َجرِيُر بن حَازِمٍ، َعنِ الَْحَس - ٧٢٨١
فََمْن َيْعَملْ "قَدِْمُت َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فََسِمْعُتُه يَقَْرأُ َهِذِه اآلَيةَ :"ةَ بن ُمَعاوَِيةَ َعمِّ اَألْحَنِف، قَالََصْعَصَع



َواللَِّه، ال أُبَاِلي أَنْ ال أَْسَمَع غَْيَرَها : ، فَقُلُْت]٨ـ٧: الزلزلة" [يََرُه َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة شَرا يََرُه، ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخيًْرا 
  ".َحسْبِي َحْسبِي

  َصْعَصَعةُ بن َناجَِيةَ بن ِعقَالِ بن ُمَحمَِّد بن سُفَْيانَ بن ُمَجاِشعِ بن َدارِمٍ َجدُّ الْفََرزَْدقِ الشَّاعِرِ
  كَانَ َيْنزِلُ الَْبْصرَةَ

كَرِيَّا الَْغالبِيُّ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن الْفَْضلِ، ح وَحدَّثَنِي أَُبو ُآَميََّه َسلُْم بن ِعَصامٍ اَألْصَبهَانِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َز - ٧٢٨٢
بَّاُد بن كَُسْيبٍ أَُبو ثََنا َعالثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفََرجِ الرَِّياِشيُّ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن الْفَْضلِ بن َعْبِد الَْمِلِك، َحدَّ

ْن صَْعَصَعةَ بن نَاجَِيةَ الِْحسَابِ الَْعْنبَرِيُّ، َحدَّثََنا طُفَْيلُ بن َعْمرٍو الرَّبَِعيُّ َربِيَعةُ بن َماِلِك بن َحْنظَلَةَ إِخوةُ ُعَجْيٍف، َع
  الُْمَجاشِِعيِّ َوُهَو َجدُّ الْفََرزَْدقِ بن غَاِلبِ بن

لْقُْرآِن، ِدْمُت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فََعَرَض َعلَيَّ اِإلْسالَم فَأَْسلَْمُت، َوَعلََّمنِي آًيا ِمَن اقَ: َصْعَصعَةَ، قَالَ
إِنِّي َضلَّْت : فَقُلُْت"لَْت؟َوَما َعِم:"َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي َعِملُْت أَْعَماال ِفي الَْجاِهِليَِّة، فََهلْ ِلي ِفيَها أَْجٌر؟ قَالَ: فَقُلُْت

َصْدُت قَْصَدُهَما، َناقََتاِن ِلي َعْشَراَواِن، فََخَرْجتُ أَْبتَِغيَها َعلَى َجَملٍ ِلي، فَُرِفَع ِلي َبيَْتاِن ِفي فََضاٍء ِمَن اَألْرضِ، فَقَ
ِميَسُم اْبُن : َما نَاَراُهَما؟، قُلُْت: َتْينِ َعْشَراَوْينِ؟ قَالََهلِ اْحَتَسْسُتمْ َناقَ: فََوَجْدُت ِفي أََحِدِهَما شَْيًخا كَبِريًا، فَقُلُْت

الَْعَربِ ِمْن ُمضََر،  قَْد أََصْبَنا َناقََتْيَك، َونََتْجَناُهَما َوطَارََناُهَما، َوقَْد نَعََّش اللَُّه بِهَِما أَْهلَ َبْيٍت ِمْن قَْوِمَك ِمَن: َدارِمٍ، قَالَ
َوَما َولََدْت إِنْ كَانَ غُالًما، فَقَْد : قَالَ: ِطبُنِي إِذْ نَاَدِت اْمَرأَةٌ ِمَن الَْبْيِت اآلَخرِ، وَلََدْت ِممَّْن َولََدْت، قَالَفََبْيَنَما ُهَو ُيخَا

إِنِّي : اْبَنةٌ ِلي، فَقُلُْت: ؤَُدةُ؟ قَالََوَما َهِذِه الَْمْو: جَارِيَةٌ، فَقُلُْت: َشَركََنا ِفي قَْوِمَنا، َوإِنْ كَاَنْت َجارَِيةً فَأَْدفَنَّاَها، فَقَالَْت
إِنِّي ال : َيا أََخا بين َتمِيمٍ، أََتقُولُ أََتبِيعُ ابَْنَتَك؟ َوقَْد أَْخبَْرُتَك أَنِّي َرُجلٌ ِمَن الْعََربِ ِمْن ُمَضَر؟ فَقُلُْت: أَشَْترِيَها مِْنَك قَالَ

: َناقَِتي َهاَتْينِ َووَلََدْيهِمَا، قَالَ: بَِم َتْشتَرِيَها؟ قُلُْت: ي ُروحََها أَنْ ال تَقُْتلََها، قَالَأَشَْترِي ِمْنَك َرقََبَتَها، إِنََّما أَْشَترِ
لَ، فَلَمَّا َنَعْم، َعلَى أَنْ ُتْرِسلَ َمِعي َرُسوال، فَإِذَا َبلَْغتُ إِلَى أَْهِلي رََدْدُت إِلَْيَك الَْبِعَري فَفََع: َوَتزِيدُنِي َبِعَريَك َهذَا؟ قُلُْت

  َبلََغُت أَْهِلي رََدْدُت

َها أََحٌد ِمَن الْعََربِ، َوظََهَر إِلَْيِه الَْبعَِري، فَلَمَّا كَانَ ِفي َبْعضِ اللَّْيلِ فَكَّْرُت ِفي نَفِْسي إِنَّ َهِذِه لََمكُْرَمةٌ، َما َسَبقَنِي إِلَْي
ِمَن الَْمْوؤَُدِة أَْشَترِي كُلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ بناقََتْينِ َعْشَراَوْينِ َوَجَملٍ، فََهلْ ِلي ِفي اِإلْسالُم، َوقَْد أَْحيَْيُت ثَالثَمِائٍَة َوِستَِّني 

ْصدَاُق قَْولِ َوِم: قَالَ ُعَبادَةُ"لََك أَْجُرُه إِذْ َمنَّ اللَُّه َعلَْيَك بِاِإلْسالمِ:"ذَِلَك ِمْن أَْجرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
  :َصْعَصَعةَ قَْولُ الْفََرزَْدقِ

  .َوَجدِّي الَِّذي َمَنَع الْوَاِئَداِت فَأَْحَيى الْوَِئيَد، فَلَْم يَُوأَِد
ْبَراهِيُم بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، أََنا ُمحَمَُّد بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحْربٍ، َحدَّثَنِي إِ - ٧٢٨٣

ثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي، أَسَْعَد، ُيلَقَُّب بِاْبنِ دَاَحةَ، َحدَّثَنِي ِعقَالُ بن َشبَّةَ بن ِعقَالِ بن صَْعَصَعةَ بن َناجَِيةَ الُْمجَاِشِعيُّ، َحدَّ
َيا َرُسولَ اللَِّه، : ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقُلُْتَدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَّ: َعْن أَبِيِه َصْعَصَعةَ بن َناجَِيةَ الُْمجَاِشِعيِّ، قَالَ

أُخَْتَك ، أُمَُّك وَأََباَك :"ْيِه َوَسلَّْمُربََّما فََضلَْت ِلي الْفَْضلَةُ، َخبَّأُْتها ِللنَّاِئَبِة، َواْبنِ السَّبِيلِ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  ".اَك أَْدَناَكأَدَْن، َوأَخَاَك 

  َمنِ اْسُمُه ُصنَابُِح
  ُصنَابِحُ بن اَألْعَسرِ الَْبجَِليُّ ثُمَّ اَألْحَمِسيِّ، كَانَ َينْزِلُ الْكُوفَةَ



اِلدُ بن َسِعيٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َحدَّثََنا ُمَج - ٧٢٨٤
  قَالَ َرسُولُ اللَِّه: قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعنِ الصَُّنابِحِ، قَالَ

 أََنا فََرطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ، وَإِنِّي ُمكَاِثٌر بِكُُم األَُمَم، فَال َتْرجُِعنَّ بَْعِدي كُفَّاًرا َيضْرُِب َبْعُضكُْم:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
  ".رِقَاَب بَْعضٍ
دَّثَنِي قَْيسُ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َح - ٧٢٨٥

أََنا فََرطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ، وَإِنِّي ُمكَاِثٌر بِكُُم :"َوَسلَّْم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: بن أَبِي َحازِمٍ، َعنِ الصُّنَابِحِ، قَالَ
  ".األَُمَم، فَال َتقَْتِتلُنَّ َبْعِدي

وِيُّ، اٍن الرََّهاَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َسعِيِد بن َيحَْيى الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو فَْرَوةَ َيزِيُد بن ُمحَمَِّد بن َيزِيَد بن سَِن - ٧٢٨٦
زِمٍ، َعنِ الصُّنَابِحِ َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحا

ى الْحَْوضِ، ُمكَاِثٌر بِكُمُ األَُمَم، ال َتقَْتِتلُوا إِنِّي فََرطُكُْم َعلَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: اَألْحَمِسيِّ، قَالَ
  ".َبْعِدي

ُمجَاِلِد بن َسعِيٍد،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن - ٧٢٨٧
أَْبَصَر َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َناقَةً َحَسَنةً ِفي إِبِلِ الصََّدقَِة، : الصَُّنابِحِ، قَالَ َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعنِ

  ".فَنِْعَم إِذَنْ:"بِلِ، قَالََيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي ارَْتَجْعُتَها بَِبِعريٍ ِمْن َحاِشَيِة اِإل: ، فَقَالَ"قَاَتلَ اللَُّه صَاِحَب َهِذهِ النَّاقَِة:"فَقَالَ
  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا وِكيٌع، َعنِ الصَّلِْت - ٧٢٨٨

ال َتزَالُ أُمَِّتي ِفي :"للَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى ا: بن َبْهَراَم، َعنِ الْحَارِثِ بن َوْهبٍ، َعنِ الصَُّنابِحِ، قَالَ
  ".وا الْفَْجَر ُمَضاَهاةَ النَّْصرَانِيَِّةِمْسكٍَة ِمْن ِدينَِها َما لَْم َيْنَتِظرُوا بِالَْمْغرِبِ اْشِتبَاَك النُُّجومِ، ُمَضاَهاةَ الَْيُهوِد، َوَما لَْم ُيَؤخُِّر

  َمنِ اْسُمُه الصَّْعُب
  َجثَّاَمةَ بن قَْيسٍ اللَّْيِثيُّالصَّْعُب بن 

ُيقَالُ أَنَّ أُمَّ َوُهَو الصَّْعُب بن َجثَّاَمةَ بن قَْيسِ بن َعْبِد اللَِّه بن َوْهبِ بن َيْعُمَر بن َعْوِف بن كَْعبِ بن َعاِمرِ بن لَْيِث، َو
  قَالُ أَنَّ َجثَّاَمةَ بن قَْيسٍ كَانَ َحِليفًا ِلقَُرْيشٍالصَّْعبِ أُْخُت أَبِي ُسفَْيانَ َوِهي َزْيَنُب بنُت حَْربِ بن أَُميَّةَ َوُي

  َباٌب
اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد - ٧٢٨٩

ال ِحَمى إِال ِللَّهِ :"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ: ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّامَةَ، قَالَُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  ".َوَرسُوِلِه
َحدَّثَنِي ُيوُنُس، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا هَاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ،  - ٧٢٩٠

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، ِشَهابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن جَثَّاَمةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ
  ".ال ِحَمى إِال ِللَِّه َوَرسُوِلِه:"قَالَ

اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم، َمْولَى مَُزْيَنةَ، َحدَّثََنا عَْبُد  - ٧٢٩١
  َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن



  ".ال ِحَمى إِال ِللَِّه َوَرُسولِِه:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: ْعبِ بن َجثَّامَةَ، قَالَُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّ
َمنِ، َعْن أَبِيِه، ْحَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمحْرُِز بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ بن َعْبِد الرَّ - ٧٢٩٢

 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّامَةَ، أَنّ النَّبِيَّ
  ".ال ِحَمى إِال ِللَِّه َوَرسُوِلِه:"قَالَ

ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا وْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعنِ الزُّْهرِيِّ،  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن - ٧٢٩٣
َعلَْيِه َوَسلَّْم،  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّاَمةَ، قَالَ

  ".ال حَِمى إِال ِللَِّه َوَرُسولِِه:"َيقُولُ
زَُّبْيِديُّ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَْربٍ، َحدَّثََنا ال - ٧٢٩٤

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّاَمةَ، قَالَالزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن 
  ".ال ِحَمى إِال ِللَِّه َوَرسُوِلِه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ

َعِليُّ بن ُشَعْيبٍ السَّمَّاُر، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ هَاِشمُ بن الْقَاِسمِ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا - ٧٢٩٥
، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن إِْسَحاقَ بن رَاِشٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ

  مَةَ، أَنَّهُ َسأَلَالصَّْعبِ بن َجثَّا

  ".ال ِحَمى إِال ِللَِّه َوَرسُوِلِه:"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َعنِ الِْحَمى، فَقَالَ
رٍ، ح وَحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ِمْنَجاُب بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِ - ٧٢٩٦

اَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَح
ال ِحَمى :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: ةَ، قَالَُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّاَم

  ".إِال ِللَِّه َولَِرُسولِِه
َمةُ بن رَْوحٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعزِيزٍ اَألْيِليُّ، َحدَّثََنا َسال - ٧٢٩٧

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : قَالَْن ُعقَْيلٍ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّاَمةَ، َع
  ".ال حَِمى إِال ِللَِّه َوِلَرسُوِلِه:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُدُرْسَت، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ثَابٍِت، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِديَنارٍ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبَدانُ  - ٧٢٩٨
ال :"َوَسلَّْم، قَالَ اللَُّه َعلَْيِه الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه، َعنِ بن َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّامَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى

  ".ِحَمى إِال ِللَِّه َوِلَرسُوِلِه
اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد - ٧٢٩٩

  َمرَّ بِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: الصَّْعبِ بن َجثَّامَةَ، قَالَُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ 

إِنَُّه لَْيَس بنا َردٌّ :"هِي، قَالََوَسلَّْم، وَأََنا بِاَألبَْواِء، فَأَْهَدْيُت لَُه ِحمَاَر َوْحشٍ، فََردَُّه َعلَيَّ، فَلَمَّا َرأَى الْكََراِهَيةَ ِفي َوْج
  ".لَكِنَّا ُحُرٌمَعلَْيَك، َو
يُّ، َحدَّثََنا عَْبُد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح وَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّمَْياِط - ٧٣٠٠

ِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن اللَِّه بن ُيوُسَف، أََنا َماِلٌك، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْب
مَاًرا َوْحِشيا، فَرَدَُّه النَّبِيُّ َصلَّى َجثَّاَمةَ، أَنَُّه أَْهَدى إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َوُهَو بِاَألْبَواِء، أَْو بِوَدَّانَ، ِح

  ".إِنَّا لَْم َنُردَُّه إِال أَنَّا ُحُرٌم:"لَّْم، فَلَمَّا َرأَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َما ِفي َوْجهِي، قَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَس



ثَنِي اْبُن ِشهَابٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّ - ٧٣٠١
 اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمْ ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَُّه أَْخبََرُه الصَّْعُب بن َجثَّاَمةَ، أَنَّ َرُسولَ

إِنَُّه لَْيَس بنا َردٌّ :"ِحمَاَر َوْحشٍ، فََردَُّه َعلَيَّ، فَلَمَّا َرأَى ِفي َوْجهِي الْكََراِهَيةَ، قَالَ َمرَّ بِِه بِاَألْبَواِء، أَْو بِوَدَّانَ، فَأَْهَدْيُت لَُه
  ".َعلَْيَك، َولَكِنَّا ُحُرٌم

دَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َخاِلِد َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ، َح - ٧٣٠٢
  بن ُمَساِفرٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد، َعْن

لَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم أُْهِدَي لَُه ِحمَاُر َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّاَمةَ بن قَْيسٍ اللَّيِْثيِّ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى ال
  ".لَْيسَ بنا َردٌّ َعلَْيَك، َولَِكنَّا ُحُرٌم:"َوْحشٍ، َوُهَو بِاَألْبَواِء، فََردَُّه َعلَى َصاِحبِِه، ثُمَّ قَالَ

اْبُن أَبِي ِذئْبٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيدِ  َحدَّثََنا َعْمُرو بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا - ٧٣٠٣
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّامَةَ، أَنَّهُ أَْهَدى إِلَى َرسُولِ اللَّ

  ".أََما إِنَُّه لَْيَس بنا َردٌّ َعلَْيَك، وَلَِكنَّا ُحُرٌم:"فَلَمَّا َرأَى َما ِفي َوجْهِي ِمْن َردِّ َهدِيَِّتِه، قَالَ ِحَماًرا َوْحشِيا، فََردَُّه َعلَْيِه،
اَق، َعنِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا بِْشُر بن الْمُفَضَّلِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسَح - ٧٣٠٤

أَْهَدْيُت إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّاَمةَ، قَالَ
بَْواِء، فََردَُّه َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فََرأَى َما َعلَْيِه َوَسلَّْم ِحَماًرا َوْحِشيا ِصْدُتُه بِوَدَّانَ، َوأَْهدَْيُتُه لَُه بِاَأل

  ".إِنَّا لَْم َنُردَُّه َعلَْيَك كََراِهَيةً لَُه، وَلَِكنَّا ُحُرٌم:"ِفي َوْجهِي ِمْن ِشدَِّة ذَِلَك َعلَيَّ، فَقَالَ
ا َخلَُف بن ِهَشامٍ الَْبزَّاُز، ح وَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََن - ٧٣٠٥

  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ثَابٍِت الَْعْبِديُّ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن: ُدُرْسَت، قَاال

اسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّاَمةَ، أَنَُّه أَْهَدى إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َرُجلٌ ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّ
  ".إِنَّا ُحُرٌم:"لَْحَم ِحَمارِ َوْحشٍ، فََردَُّه َعلَْيِه، َوقَالَ

بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعنِ الزُّْهرِيِّ،  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا وْهُب - ٧٣٠٦
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمْ  َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّاَمةَ، أَنَُّه أَْهَدى ِلَرسُولِ اللَِّه

  ".إِنَّا لَْم َنُردَُّه َعلَْيَك إِال أَنَّا ُحُرٌم:"دَُّه، فََرأَى ذَِلَك ِفي َوْجهِِه، فَقَالَِحَماَر َوْحشٍ، فََر
اِصمٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َمْنَدهِ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو َع - ٧٣٠٧
، َعنِ الصَّْعبِ بن أَْخبََرنِي اْبُن أَبِي لَبِيٍد، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ُجرَْيجٍ،

إِنَُّه لَْيَس بنا :"فَلَمَّا َرأَى ِفي َوجْهِي، قَالَ أَْهَدْيُت ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِحمَاَر َوْحشٍ، فََردَُّه َعلَيَّ،: َجثَّاَمةَ، قَالَ
  ".َردٌّ َعلَْيَك، وَلَِكنَّا ُحُرٌم

ثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ، َحدَّ - ٧٣٠٨
أَْهَدْيُت لَِرُسولِ اللَّهِ : حَاَق بن َراِشٍد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّاَمةَ، قَالََعْن إِْس

  ي َوْجهِي،َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِحَماَر َوْحشٍ، َوُهَو ُمْحرٌِم، فَرَدَُّه َعلَيَّ، فَلَمَّا َرأَى الَِّذي ِف

  ".لَْيَس بنا َردٌّ َعلَْيَك، َولَِكنَّا ُحُرٌم:"قَالَ
 بن َعْبِد اللَِّه اْبنُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن سَْعٍد، َحدَّثََنا َعمِّي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ٧٣٠٩



َسِمْعُت الصَّْعبَ : ، أَْخبََرنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، كَانَ َيقُولُأَِخي الزُّْهرِيِّ، َعْن َعمِِّه
َعلَيَّ، فَلَمَّا َعَرَف َرُسولُ  أَْهدَْيُت لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِحَماَر َوْحشٍ بِاَألبَْواِء، فََردَُّه: بن َجثَّاَمةَ، َيقُولُ

  ".إِنَُّه لَْيَس بنا َردٌّ َعلَْيَك، وَلَِكنَّا ُحُرٌم:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفي َوجْهِي كََراِهَيةَ َردِِّه، قَالَ
سَْعٍد، َحدَّثََنا َعمِّي، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َصاِلحِ بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن - ٧٣١٠

ُه، أَنَّ الصَّْعَب بن جَثَّاَمةَ بن كَْيَسانَ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، أَنَّ عَْبَد اللَِّه بن َعبَّاسٍ أَْخَبَر
  ".ُه أَْهَدى لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِحَماَر َوْحشٍ َوُهَو بِوَدَّانَ، فََردَُّهأَنَّ"قَْيسٍ أَْخَبَرُه أَْخَبرَُه

َعنِ  زَُّبْيِديُّ،َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَْربٍ، َحدَّثََنا ال - ٧٣١١
أَْهَدى ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّاَمةَ أَْخَبرَُه، أَنَّهُ 

افََر: َعلَْيِه َوَسلَّْم ِحَماَر َوْحشٍ، َوُهَو بِاَألبَْواِء، أَْو بِوَدَّانَ، قَالَ   دَُّه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َعلَيَّ، فَلَمَّ

  ".إِنَُّه لَْيَس بنا َردٌّ َعلَْيَك، وَلَِكنَّا ُحُرٌم:"َعَرَف ِفي َوْجهِي َردَُّه، قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
: هَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، وأَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، قَاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْو - ٧٣١٢

نُ بن َترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْماَحدَّثََنا أَْحَمُد بن خَاِلدٍ الَْوهْبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق، ح وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْس
َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، 

لَ ِحَمارِ َوْحشٍ َوُهَو بَِودَّانَ، فََردََّها َعلَيَّ، أَْهدَْيُت لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم رِْج: الصَّْعبِ بن َجثَّامَةَ، قَالَ
  ".إِنَّا لَْن نَُردَُّه َعلَْيَك، إِال أَنَّا ُحُرٌم:"فَلَمَّا َرأَى َما بَِوجْهِي، قَالَ

َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا خَاِلي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم بن َمْحِشيٍّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َسعِيِد بن ُعفَْيرٍ،  - ٧٣١٣
ُعَمَر، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ  الُْمِغَريةُ بن الَْحَسنِ بن رَاِشٍد الَْهاِشِميُّ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه بن سَاِلمٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن

ن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّاَمةَ بن قَْيسٍ، َحدَّثَُه أَنَّهُ بن ُمْسِلمِ بن ِشهَابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه ب
 ُه َعلَْيِه، فََعَرَف ِفي َوْجهِي كَآَبةَأَْهَدى ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِحَماًرا َوْحشِيا، َوُهَو بَِودَّانَ أَْو بِاَألبَْواِء فََردَّ

  ".لَْيَس بنا َردٌّ َعلَْيَك، وَلَِكنَّا ُحُرٌم:"َردَِّه َعلَيَّ، فَقَالَ
  َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، - ٧٣١٤

، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن حَْربٍ الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن ِعْمَرانَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَبِي َداوَُد
، فَلَمَّا َمرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم وَأََنا بِاَألبَْواِء، فَأَْهدَْيُت لَُه ِحمَاَر َوْحشٍ، فََردَُّه َعلَيَّ: َعنِ الصَّْعبِ بن جَثَّاَمةَ، قَالَ

  ".هُ لَْيسَ بنا َردٌّ َعلَْيَك، َولَِكنَّا ُحُرٌمإِنَّ:"َرأَى ِفي َوْجهِي الْكََراِهيَةَ، قَالَ
  باب

للَِّه بن َعْبدِ اللَِّه، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد ا - ٧٣١٥
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا ُنِصيُب ِفي الَْبيَاِت ِمْن ذَرَارِيِّ الُْمْشرِكَِني، : قُلُْت: امَةَ، قَالََعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّ

  ".ُهْم مِْنُهْم:"قَالَ
َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، أََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، - ٧٣١٦

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا نَْغَشى الدَّْيَر لَْيال ِمنَ : اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّامَةَ، أَنَُّه قَالَ
  ".ُهْم ِمْنُهْم:"لُُهْم، قَالَالُْمْشرِِكَني َمَعُهْم نَِساُؤُهْم َوِصبَْيانُُهْم فََنقُْت

ُرو بن ِدينَارٍ، أَنَّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيٍد، َحدَّثََنا َحجَّاٌج، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَخَْبرَنِي َعْم - ٧٣١٧



ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّامَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى  اْبَن ِشهَابٍ أَْخَبرَُه، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن
  إِنَّ خَْيال أَغَاَرْت ِمَن اللَّْيلِ، فَأََصاَبْت ِمْن أَْبَناِء: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، ِقيلَ لَُه

  ".ُهْم ِمْن آَباِئهِْم:"َعلَْيِه َوَسلَّْم لَهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: الُْمْشرِِكَني، فَقَالَ
ارٍ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُدُرْسَت، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ثَابٍِت، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِديَن - ٧٣١٨

اسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّاَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّ
  ".ُهْم ِمْن آَباِئهِْم:"ُسِئلَ َعنِ الْخَْيلِ ُيوِطئَُها أَْوالُد الُْمْشرِِكَني بِاللَّْيلِ، قَالَ

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، أََنا : اُج بن الِْمنَْهالِ، وعَارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّ - ٧٣١٩
ِد َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، إِنَّ َخْيلََنا أَْوطَأَْت أَْوالًدا ِمْن أَْوال: قَالُوا: َعْمُرو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

، وَلَْم َيذْكُرِ الزُّْهرِيَّ، َوال ُعَبْيَد اللَِّه، َوال "ُهْم ِمْن آَبائِهِْم:"الُْمْشرِِكَني، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
  .الصَّْعَب
السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ َهاِشُم بن الْقَاِسمِ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُشَعْيبٍ  - ٧٣٢٠

َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن  َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن إِْسَحاقَ بن رَاِشٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ
ى اللَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َعنِ السَّرِيَّةَ ُتِصيُب الذُّرِّيَّةَ ِفي غَْشمِ الَْغارَِة، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلََّجثَّاَمةَ، أَنَُّه سَأَلَ النَّبِيَّ 

  ".أَْوالَدُهْم مِْنُهْم:"َعلَْيِه َوَسلَّْم
  ".نََهى َعْن قَْتلِ الذُّرِّيَِّة َيْوَم َخيَْبَر"ثُمَّ - ٧٣٢١

- ٧٣٢٢  

َسِمْعُت اْبَن : لَثََنا ُمحَمَُّد بن ُعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا الزَّْنجِيُّ بن خَاِلٍد، قَاَحدَّ
ثَّامَةَ، أَنَُّه قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه ِشَهابٍ ُيَحدِّثُ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َج

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  َيا َرُسولَ اللَِّه، َنْغَشى الدَّاَر ِمَن الُْمْشرِِكَني لَْيال َمَعُهمْ ِصبَْيانُُهْم وَنَِساُؤُهْم فََنقُْتلُُهْم، فَقَالَ: َعلَْيِه َوَسلَّْم
  ".ائِهِْمُهْم َمَع آَب:"َعلَْيِه َوَسلَّْم
ةُ بن زَْيٍد، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي أَُساَم - ٧٣٢٣

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ : الصَّْعَب بن َجثَّاَمةَ، قَالَ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ
ُهْم ِمْنُهمْ أَْو َمَع :"ْمالْخَْيلَ ِفي غَْشمِ الَْغاَرِة ُتِصيُب ِمْن أَْوالدِ الُْمْشرِِكَني، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".اآلَباِء
َسى، ِشَريانُ الرَّاَمُهْرمَزِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُمو - ٧٣٢٤

: ن جَثَّاَمةَ، قَالَ، َعنِ الصَّْعبِ بالَْحنَِفيُّ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ بن َزْيٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  ".ُهْم مِْنُهْم:"ْم ِفي الْغَاَرِة، فَقَالَُسِئلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َعنِ الَْعُدوِّ ُيَبيَُّتونَ فَُيَصاُب ِمْن نَِسائِهِْم َوِصْبيَانِهِ

  ".َوَنَهى َعْن قَْتلِ النَِّساِء وَالصِّْبَياِن" - ٧٣٢٥
  دَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجدَةََح ٧٣٢٦ -

َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َخاِلٍد الَْوْهبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق، ح وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن : الَْحوِْطيُّ، وأَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ، قَاال
بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، ح وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ،  بن َجْعفَرٍ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب



اْبنِ  ِه بن َعْبِد اللَِّه، َعنَِحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَّ
َسأَلْتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َعنِ الذََّرارِيِّ ِفي ُدورِ الُْمْشرِِكَني، : َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن جَثَّاَمةَ، قَالَ

  ".ْمُهْم ِمنُْه:"َنْغَشاَها َبيَاًتا، كَْيَف بَِمْن َيكُونُ َتْحَت الَْغاَرِة ِمَن الْوِلَْداِن؟ قَالَ
ن ِحْمَيرٍ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َمتَُّوْيِه اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ب - ٧٣٢٧

َيا : َعبَّاسٍ، َعنِ الصَّْعبِ بن َجثَّامَةَ، أَنَُّه قَالَُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَِمنيٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ 
  ".ال َتعُوُدوا ذَِلَك، َوال حََرَج، فَإِنَّ أَْوالدَُهْم ِمنُْهْم:"َرسُولَ اللَِّه، أَطْفَالُ الُْمْشرِِكَني ُنِصيبُُهْم ِفي الْغَاَرِة بِاللَّْيلِ، قَالَ

َد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَم - ٧٣٢٨
َيا : قُلَْنا: اَمةَ، قَالََعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ الصَّْعَب بن جَثَّ

  َرسُولَ اللَِّه، الدَّاُر ِمْن ُدورِ الُْمْشرِِكَني ُنَصبُِّحَها بِالَْغاَرِة، فَُنصِيُب الْوِلَْدانَ َتْحَت

  ".إَِنُهْم ِمنُْهْم:"ُبطُوِن الْخَْيلِ َوال َنْشُعُر؟ فَقَالَ
  ُصَديُّ بن الَْعْجالِن أَُبو أَُماَمةَ الَْباِهِليُّ

  َها َوِمْن أََخبارِِهَنَزلَ الشَّاَم َوَماَت بِ
أَُبو :"ِعيُّ، قَالََحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الْعَزِيزِ الَْجوَْهرِيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى الِْمنْقَرِيُّ، َحدَّثََنا اَألْصَم - ٧٣٢٩ -

  ".ْهمِ بن َعْمرٍو َبطٌْن ِمْن بين قَُتْيَبةَبنو َس: أَُماَمةَ الَْباِهِليُّ الصَُّديُّ بن َعْجالنَ، ِمْن َحيٍّ ُيقَالُ لَُهْم
ُتُوفَِّي أَُبو أَُماَمةَ الَْباِهِليُّ َرِحَمهُ :"َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ - ٧٣٣٠

  ".َوثََمانَِني، ِسنُُّه إِْحَدى َوِتْسُعونَ اللَُّه، وَاْسُمُه ُصَديُّ بن َعْجالنَ َسَنةَ ِستٍّ
  َما أَسَْنَد أَُبو أَُمامَةَ

  َعْبُد اللَِّه بن ُبْسرٍ الَْيْحصِبِيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
و ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ُيوُسفُ بن َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، ح وَحدَّثََنا أَُب - ٧٣٣١

ةَ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبْسرٍ، َعْن أَبِي أَُماَم: ُمَعاذُ بن أََسٍد، قَاال
] ١٧ـ١٦إبراهيم " [ُيسْقَى ِمْن َماٍء َصدِيٍد يََتَجرَُّعُه: "اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، ِفي قَْولِ

َع أَْمَعاَءُه َحتَّى َيخُْرَج ِمْن يَقَْرُب إِلَْيِه فَيََتكَرَُّهُه، فَإِذَا أُدْنَِي ِمْنُه َشَوى َوْجَهُه َوَوقََعْت فَْرَوةُ رَأِْسِه، وَإِذَا َشرَِبُه قَطَّ:"قَالَ
إِنْ َيْستَِغيثُوا : "َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ] ١٥: حممد" [َوُسقُوا َماًء َحِميًما فَقَطََّع أَْمَعاَءُهْم: "، َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ"رِِهُدُب

  ُيَغاثُوا بَِماٍء

  ].٢٩: الكهف" [كَالُْمْهلِ َيْشوِي الُْوُجوَه بِئَْس الشََّراُب
بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح وَحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ  َحدَّثََنا أَْحَمُد - ٧٣٣٢

ُبسْرٍ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َبِقيَّةُ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد اللَِّه بن: الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ بن الضَّحَّاِك، قَاال
  ".حَبُِّبوا اللََّه إِلَى ِعَباِدِه، ُيِحبَّكُُم اللَُّه:"أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

َبةَ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ بن ُمَحمَِّد بن َبكَّارٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُعْت - ٧٣٣٣
حَبُِّبوا اللََّه :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َصفَْوانَ بن َعْمرٍو، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن ُبْسرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".إِلَى ِعَباِدِه ُيحِبَّكُُم اللَُّه
  بن َحيَْوةَ، َعْن أَبِي أَُمامَةََرَجاُء 



نَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن كَْيَسا - ٧٣٣٤
، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َيْعقُوَب، َحدَّثََنا َحدَّثََنا مَْهِديُّ بن َمْيُموٍن: الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َحبَّانُ بن ِهاللٍ، قَاال
َيا َرسُولَ اللَِّه، : أَْنَشأَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم غَْزَوةً، فَأََتْيتُُه، فَقُلُْت: َرَجاُء بن َحيَْوةَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

، فََغَزْوَنا، فََسِلْمَنا، ثُمَّ أَْنَشأَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمْ "اللَُّهمَّ َسلِّْمُهْم َوغَنِّْمُهْم:"الشَّهَاَدِة، فَقَالَاْدُع اللََّه ِلي بِ
  َيا َرسُولَ اللَِّه، اْدعُ اللََّه ِلي: غَْزًوا آَخَر، فَقُلُْت

، فََغَزوَْنا، فََسِلْمَنا َوغَنِْمَنا، ثُمَّ أَْنَشأَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم غَْزًوا "ْمُهْم َوغَنِّمُْهْماللَُّهمَّ َسلِّ:"بِالشََّهاَدِة، فَقَالَ
، فََغَزْوَنا فََسِلْمَنا "َسلِّْمُهْم َوغَنِّْمُهْماللَُّهمَّ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أََتيُْتَك َمرََّتْينِ َتْدُعو ِلي بِالشَّهَاَدِة، فَقُلَْت: ثَالِثًا، فَقُلُْت

  .َوغَنِْمَنا
، فَكَانَ أَُبو أَُماَمةَ، "َعلَْيَك بِالصَِّيامِ، فَإِنَُّه ال مِثْلَ لَُه:"َيا َرسُولَ اللَِّه، مُْرنِي بَِعَملٍ آُخذُُه َعْنَك، قَالَ: ثُمَّ قُلُْت - ٧٣٣٥

  .ْونَ إِال ِصَياًما، فَإِذَا َرأَْوا ِفي دَارِِهْم نَاًرا أَْو ُدخَاًنا َعِلُموا أَنَُّه قَِد اعَْتَراُهْم َضْيٌفواْمرَأَُتُه، َوخَاِدُمُه ال ُيلْقَ
ِه، فَُمرْنِي بِأَْمرٍ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنََّك أَمَْرَتنِي بِأَْمرٍ أَْرُجو أَنْ َيكُونَ اللَُّه َيْنفَعُنِي بِ: ثُمَّ أَتَْيُتُه َبْعَد ذَِلَك، فَقُلُْت - ٧٣٣٦

  ".اْعلَْم أَنََّك لَْن َتْسُجَد ِللَِّه َسْجَدةً إِال َرفََعَك اللَُّه بَِها َدَرَجةً، َوَحطَّ عَْنَك بَِها خَِطيئَةً:"آَخَر َيْنفَعُنِي اللَُّه بِِه، قَالَ
ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي َيعْقُوَب، َعْن َرَجاءِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن  - ٧٣٣٧

َيا َرسُولَ اللَِّه، : َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َبْعثًا، فَخََرْجُت ِفيهِْم، فَقُلُْت: بن َحْيَوةَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
فََسِلْمَنا َوغَنِْمَنا، ثُمَّ َبَعثَ جَْيًشا آخََر، فَخََرْجُت ِفيهِْم، "اللَُّهمَّ َسلِّمُْهْم، َوغَنِّْمُهْم:"ي الشَّهَاَدةَ، فَقَالَاْدُع اللََّه أَنْ َيْرُزقَنِ

  ثُمَّ الثَّاِلثَةَ"ْماللَُّهمَّ َسلِّمُْهْم، َوغَنِّْمُه:"َيا َرسُولَ اللَِّه، اْدُع اللََّه أَنْ َيْرُزقَنِي الشَّهَاَدةَ، فَقَالَ: فَقُلُْت

اللَُّهمَّ َسلِّْمُهْم، :"َيا َرُسولَ اللَِّه، أََتيُْتَك ثَالثَ مَرَّاٍت أَسْأَلَُك أَنْ َتْدُعَو ِلي بِالشَّهَاَدِة، فَقُلُْت: ِمثْلَ ذَِلَك، فَقُلُْت
، قَالَ أَُبو "َعلَْيَك بِالصَّْومِ، فَإِنَّهُ ال ِمثْلَ لَُه، َوال ِعْدلَ لَُه:"قَالَفََسِلْمَنا َوغَنِْمَنا َيا َرسُولَ اللَِّه، فَأْمُْرنِي بِعََملٍ، "َوغَنِّْمُهْم
  .قَْد ُرزَِق ِمْن ذَِلَك خَْيًرا: أَُماَمةَ

ثََنا ِهَشاُم بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َجمِيلٍ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا رَْوُح بن ُعَباَدةَ، َحدَّ - ٧٣٣٨
أَْنَشأَ "ُه َعلَْيِه َوَسلَّْمَحسَّانَ، َعْن واِصلٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي َيْعقُوَب، َعْن َرَجاِء بن َحْيَوةَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ

  .، فَذَكََرُه أَُبو إِْدرِيَس الَْخْوالنِيُّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ"غَْزَوةً
  إِْدرِيَس الَْخْوالنِيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ أَُبو

َد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ، َعْن َربِيَعةَ بن َيزِي - ٧٣٣٩
َعلَْيكُْم بِِقَيامِ اللَّْيلِ، فَإِنَُّه دَأُْب :"َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ إِْدرِيسَ الَْخْوالنِيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ،

  ".الصَّاِلِحَني قَْبلَكُْم، َوُهَو قُْرَبةٌ لَكُْم إِلَى َربِّكُْم، َوَمكْفََرةٌ ِللسَّيِّئَاِت، َوَمْنَهاةٌ َعنِ اِإلثْمِ
 ْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحْمزَةَ، ح وَحدَّثََنا الَْحَسُنَحدَّثََنا َع - ٧٣٤٠

ْن إِْسحَاَق بن أَبِي َما َعبن َجرِيرٍ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُشَعْيبٍ، ِكالُه
  فَْرَوةَ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن َحفْصِ بن َسِعيدِ بن َجابِرٍ،

َمْن أَْحَدثَ ِهَجاًء ِفي اِإلْسالمِ، فَاقْطَُعوا :"َعْن أَبِي إِْدرِيَس، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
  .َهَجا اِإلْسالَم: أَْي َمْعَناُه: ْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ َع"ِلسَاَنُه



  أَُبو َصاِلحٍ اَألْشعَرِيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
، َحدَّثََنا يَُّحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، ح وَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ الرَّازِ - ٧٣٤١

، َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ ُمَحمَّدُ بن ُمطَرٍِّف، َحدَّثََنا أَُبو الُْحَصْينِ الشَّاِميُّ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ اَألْشَعرِيِّ: َعِليُّ بن الْجَْعِد، قَاال
الْحُمَّى ِكٌري ِمْن َجَهنََّم، فََما أََصابَ الُْمْؤِمَن ِمْنَها :"لَّْم، قَالََعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباهِِليِّ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  ".كَانَ َحظَُّه ِمَن النَّارِ
  َخاِلُد بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

عَاِصمٍ، َعْن ثَْورِ بن يَزِيَد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن سَْهلٍ الُْمجَوُِّز الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو - ٧٣٤٢
الَْحْمُد ِللَِّه كَثًِريا طَيًِّبا ُمبَاَركًا ِفيِه :"أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم كَانَ إِذَا ُرِفَع الَْعَشاُء ِمْن َبْينِ َيَدْيِه، قَالَ

  ".ِفيٍّ، َوال ُموَدَّعٍ، َوال ُمْسَتغًْنى َعْنُه َربََّناغَْيَر َمكْ
، َعْن َخاِلِد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ثَْورِ بن َيزِيَد - ٧٣٤٣

الَْحْمُد ِللَِّه كَِثًريا طَيًِّبا ُمبَاَركًا :"لنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم إِذَا َرفََع َماِئَدَتُه، قَالَكَانَ ا: َمْعَدانَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ِفيِه، غَْيَر

  ".َمكِْفيٍّ، َوال ُمَودَّعٍ، َوال ُمْسَتغًْنى َعْنُه رَبََّنا
َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي : ِلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، قَاالَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، وُمطَّ - ٧٣٤٤

َسِمْعتُ : ُه، قَالَُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َعاِمرِ بن َجِشيبٍ، َعْن خَاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْن
الَْحْمُد ِللَِّه حَْمًدا كَثًِريا طَيًِّبا ُمبَاَركًا ِفيِه، غَْيَر َمكِْفيٍّ، "ِعْنَد اْنِقَضاِء الطََّعامِ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َيقُولَُرسُولَ اللَِّه صَلَّى 

  ".َوال ُمَودَّعٍ، َوال ُمْسَتغًْنى َعْنُه
يُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َحدَّثَنِي بِْشرُ بن ُنَعْيمٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْط - ٧٣٤٥

 َعلَْيِه َوَسلَّْم، أَنَُّه كَانَ الْخَْيالنِيُّ، َحدَّثَنِي َعاِمُر بن َجِشيبٍ، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه
  ".نَاالَْحْمُد ِللَِّه حَْمًدا كَثًِريا، طَيًِّبا مَُباَركًا ِفيِه غَْيَر َمكِْفيٍّ، َوال ُموَدَّعٍ، َوال ُمْسَتغًْنى َعْنُه َربَّ:"لُ ِعْنَد اْنِقَضاِء طََعاِمِهَيقُو

بن ُشَعْيبٍ، َحدَّثََنا ثَْوُر بن يَزِيَد، َعْن َخاِلدِ  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد - ٧٣٤٦
َمْن غََدا إِلَى الَْمْسجِِد ال يُرِيُد إِال أَنْ َيَتَعلََّم خَْيًرا أَوْ :"بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قَالَ

  ".حَاجٍّ َتاما ِحجَُّتُه َيْعلََمُه، كَانَ لَُه كَأَْجرِ
َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد الَْخاللُ الدَِّمشِْقيُّ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ بن ُمَحمَِّد بن َبكَّارٍ الدَِّمشِْقيُّ، قَالَ - ٧٣٤٧

  َحدَّثََنا َعْبُد

قَالَ : َد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَالصََّمِد بن َعْبِد الْقُدُّوسِ، َحدَّثََنا ثَْوُر بن يَزِي
  ."ال َتذَْهُب اَأليَّاُم َحتَّى َيشَْرَب طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي الَْخْمَر، َوُيَسمُّوَنَها بَِغْيرِ اْسِمهَا:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

نَاُه أَُبو َسِعيٍد، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ، َحدَّثَ - ٧٣٤٨
إِنَّ اللَّهَ :"َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعْن ثَْورِ بن يَزِيَد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ،
َتَوكَّلُْت َعلَى اللَِّه، أَْو َحْسبِيَ اللَُّه َونِْعَم : َعزَّ َوَجلَّ لََيلُوُم َعلَى الَْعْجزِ، فَأَنِلْ ِمْن َنفِْسَك الَْجْهَد، فَإِنْ غُِلْبَت، فَقُلْ

  ".الَْوكِيلُ
 بن َسْعٍد، ثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َبِحريَِحدَّ - ٧٣٤٩



َق الرَُّجلُ ِفي َبْيِتِه َوأَْهِلِه َووَلَِدهِ َما أَْنفَ:"َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
  ".َوَخَدِمِه، فَُهَو لَهُ َصَدقَةٌ

ْبِد اللَِّه، َعْن ثَْورِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َع - ٧٣٥٠
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: ْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَبن َيزِيَد، َع

  ".الرِّفَْق َويَْرَضاُه، َوُيِعُني َعلَْيِه َما ال ُيِعُني َعلَى الُْعْنِف
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ٧٣٥١

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن َيزِيدَ : َعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، وَجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، قَاالالُْم
َتَعالَى َعْنُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم  بن أَبِي مَاِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه

نِّيَنُه بِأَْحَسنِ َصْوتٍ َما ِمْن َعْبٍد َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِال وََيْجِلُس عِْنَد رَأِْسِه، َوِعْنَد رِْجلَْيِه نَِساٌء ِمَن الْحُورِ الِْعنيِ، ُتَغ:"قَالَ
  ".َولَْيَس بَِمَزاِمريِ الشَّْيطَاِن، َولَِكْن بِتَْمجِيِد اللَِّه، َوتَقْدِيِسِه َسِمَعُه الْجِنُّ َواِإلْنُس،

، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا خَاِلُد بن َيزِيَد بن أَبِي َماِلٍك - ٧٣٥٢
أَُيَجاِمعُ أَْهلُ : ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، ُسِئلََعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ

  ".َدَحاًما َدَحامًا، َولَِكْن ال مَنِيَّ، َوال َمنِيَّةَ:"الَْجنَِّة؟ قَالَ
ْيِه اَألْصَبهَانِيُّ، وإِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّدِ بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحفْصٍ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َمتَُّو - ٧٣٥٣

لَّى اَمةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصاألَْوصَابِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِحْمَيرٍ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َعْن َخاِلدِ بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِي أَُم
  ".َمْن مَاَت ُمرَابِطًا ِفي َسبِيلِ اللَِّه، أَمََّنُه اللَُّه ِمْن ِفْتَنِة الْقَْبرِ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

ْرُجمَانِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ السَّرَّاُج الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراهِيَم التَّ - ٧٣٥٤
  ُمَحمَُّد بن ِمْحصَنٍ

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الُْعكَّاِشيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َحدَّثَنِي أَُبو أَُماَمةَ، قَالَ
ِن، َوُهْما ُيقَرَِّباِن ِمَن الَْجنَِّة، وَُيَباِعَداِن ِمَن النَّارِ، وَالْفُْحُش وَالْبِذَاُء ِمَن الشَّْيطَاِن، إِنَّ الْحََياَء َوالِْعيَّ ِمَن اِإلَميا:"َوَسلَّْم

إِنَّ الِْعيَّ ِمَن الُْحْمقِ،  :إِنَّا لََنقُولُ ِفي الشِّْعرِ: ، فَقَالَ أَعَْرابِيٌّ، ألَبِي أَُمامَةَ"َوُهْما ُيقَرَِّباِن ِمَن النَّارِ، َوُيَباِعَداِن ِمَن الَْجنَِّة
  .قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوُتَحسِّْن بِشِْعرَِك النَِّتنِ: تََرانِي أَقُولُ: فَقَالَ

لُْوَحاِظيُّ، َحدَّثََنا َجِميُع بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن صَاِلحٍ ا - ٧٣٥٥
َما ِمْن َرُجلٍ َيْغَبرُّ َوْجُهُه ِفي سَبِيلِ :"ثَْوبٍ، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

ِقَياَمِة، َوَما ِمْن َرُجلٍ َيغَْبرُّ قَْدَماُه ِفي سَبِيلِ اللَِّه، إِال أَمََّن اللَُّه قََدَمْيِه النَّاَر َيْومَ اللَِّه، إِال أَمََّنُه اللَُّه ُدَخانَ النَّارِ َيْوَم الْ
  ".الِْقَيامَِة
َعْن خَاِلِد بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َجمِيُع بن ثَْوبٍ، - ٧٣٥٦

، "نِْعَم الرَُّجلُ أََنا ِلشَِرارِ أُمَِّتي:"َمْعَدانَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
أَّما ِشرَاُر أُمَِّتي فَُيْدِخلُُهُم اللَُّه الَْجنَّةَ بَِشفَاَعِتي، :"ِخيَارِِهْم؟ قَالَكَْيَف أَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه ِل: فَقَالَ لَُه َرُجلٌ ِمْن ُجلَسَاِئِه

  َوأَمَّا



  ".ِخَيارُُهْم فَُيْدِخلُُهمِ اللَُّه الَْجنَّةَ بِأَْعَمالِهِْم
ثََنا ُمَحمَُّد بن حَفْصٍ اَألْوَصابِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن متويِه، وإِبَْراِهيمُ بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ، قَاال - ٧٣٥٧

ُه َعلَْيِه َوَسلَّْم، ُمَحمَُّد بن ِحْميَرٍ، َعْن َحرِيزِ بن ُعثَْمانَ، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ
  ".َعاَد َمرِيًضا، َوَشهَِد َجَناَزةً، َوشَهَِد نِكَاحًا، َوَجَبتْ لَُه الَْجنَّةَُمْن َصلَّى الُْجُمَعةَ، َوَصاَم َيْوَمُه، َو:"قَالَ

ْهلٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسهِرٍ، ح وَحدَّثََنا َبكُْر بن َس - ٧٣٥٨
َحدَّثََنا خَاِلدُ بن َيزِيَد بن صَُبْيحٍ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمحَارِبِيِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َحبِيبٍ : ، قَاالَعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف

ٍد ُيصَْرعُ َصْرَعةً ِمْن َمرِضٍ إِال َما ِمْن َعْب:"الُْمَحارِبِيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الْبَاِهِليِّ، َعْن َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
  ".َبَعثَُه اللَُّه ِمنَْها طَاِهرًا

دَّثَنِي َعْبُد الْعَزِيزِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، َح - ٧٣٥٩
َعلَْيِه  ِد اللَِّه، أَنَّ ُسلَْيَمانَ بن َحبِيبٍ َحدَّثَُهْم، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّهبن إِْسَماعِيلَ بن َعْب

بِالَِّتي َتلِيَها، فَأَوَّلُُهنَّ نَقًْضا  لََيْنَتِقَضنَّ ُعَرى اِإلْسالمِ ُعْرَوةٌ ُعْرَوةٌ، فَكُلََّما اْنَتقََضْت ُعْرَوةٌ َتشَبَّثَ النَّاُس:"َوَسلَّْم، قَالَ
  ".الُْحكُْم، َوآِخُرُهنَّ الصَّالةُ

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، وإِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم - ٧٣٦٠

بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن الزِّْبرِقَاِن، َعْن  َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد: بن أَبِي َحسَّانَ اَألْنَماِطيُّ، قَاال
أَْهلُ الَْمدَاِئنِ الُْجلََساُء ِفي َسبِيلِ :"ُسلَْيَمانَ بن َحبِيبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

ْومِ ِمَني َوثَْغرُُهْم، فَال َتْغلُوا َعلَيْهِْم، َوال َتحَْتِكرُوا، َوال َيبِيُع حَاِضرٌ ِلَباٍد، َوال َيُسوُم الرَُّجلُ َعلَى َساللَِّه رِْدٌء ِللُْمْسِل
  ".َوَجلَّأَِخيِه، َوال َيْخطُُب َعلَى ِخطَْبتِِه، َوال َتكَْتِفئُ الْمَْرأَةُ إَِناَء أُخِْتَها، فَكُلٌّ رِْزقُُه َعلَى اللَِّه َعزَّ 

 السَّْعِديُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْجَماِهرِ، َحدَّثََنا أَُبو كَْعبٍ - ٧٣٦١
أََنا َزِعيمٌ بَِبْيٍت ِفي َرَبضِ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَُسلَْيَمانُ بن َحبِيبٍ الُْمَحارِبِيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّ

كَانَ َمازًِحا، وَبَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِلَمْن َتَركَ الْمَِراَء، َوإِنْ كَانَ ُمحِقًّا، َوبِبَْيٍت ِفي َوَسِط الَْجنَِّة ِلَمْن َتَرَك الْكَِذَب، َوإِنْ 
  ".ُسَن ُخلْقُُهأَْعلَى الَْجنَِّة ِلَمْن َح

َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َعْبدِ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، وعَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ٧٣٦٢
ي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن الزِّْبرِقَاِن، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َحبِيبٍ، َعْن أَبِ

  الَِّذي ُيْحِصُن َنفَْسُه َعنِ النَِّساِء، َوال َيَتَزوَُّج َوال: أَْرَبَعةٌ لََعنَُهمِ اللَُّه فَْوَق عَْرِشِه، َوأَمََّنْت َعلَْيهِْم َمالِئكَتُُه:"قَالَ

قََها اللَّهُ ٌد، َوالرَُّجلُ يََتَشبَُّه بِالنَِّساِء، َوقَْد َخلْقَُه اللَُّه ذَكًَرا، وَالَْمْرأَةُ َتَتَشبَُّه بِالرِّجَالِ، َوقَْد َخلََيَتسَرَّى َألنْ ال يُولَدَ لَُه َولَ
َهلُمَّ أُْعِطيَك، : ، َيقُولُ ِللِْمْسِكنيِيَْعنِي الَِّذي َيهَْزأُ بِهِْم: ، قَالَ خَاِلدُ بن الزِّْبرِقَاِن"َعزَّ َوَجلَّ أُْنثَى، َوُمَضلِّلُ الَْمَساكَِني

اتَّقِ الْبِئَْر، اتَّقِ الدَّابَّةَ، وَلَْيَس َبْيَن َيَدْيِه َشْيٌء، َوالرَُّجلُ : لَْيَس َمِعي َشْيٌء، َوَيقُولُ ِللَْمكْفُوِف: فَإِذَا َجاَءُه الرَُّجلُ قَالَ
  ".غَْيرَِهاَيسْأَلُ َعْن َدارِ الْقَْومِ، فَُيْرِشُدُه إِلَى 

ي رََواَحةُ بنُت َعْبدِ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد الَْغفَّارِ الَْبْيرُوِتيُّ، َحدَّثَتْنِ - ٧٣٦٣
َحدَّثَنِي أَُبو أَُمامَةَ، أَنّ : َحبِيبٍ الُْمَحارِبِيَّ، َيقُولَُسِمْعُت ُسلَْيَمانَ بن : الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو اَألْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ

اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك نَفًْسا بَِك ُمطَْمِئنَّةً، ُتْؤِمُن بِِلقَاِئَك، وََتْرَضى بِقََضاِئَك، :"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ ِلَرُجلٍ
  ".َوَتقَْنُع بَِعطَاِئَك



بِيبٍ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َهاِشمٍ الَْبْيرُوِتيُّ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن َح - ٧٣٦٤
الثٌ َمْن كَانَ ِفيِه َواِحَدةٌ ِمْنُهنَّ كَانَ ثَ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: الُْمَحارِبِيُّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الْبَاِهِليِّ، قَالَ

ِلِه، َمْن خََرَج ِفي َسبِيلِ اللَِّه كَانَ َضاِمًنا َعلَى اللَِّه، إِنْ َتَوفَّاهُ أَْدَخلَُه الَْجنَّةَ، َوإِنْ َردَُّه إِلَى أَْه: َضاِمًنا َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
  ٍة، َوَرُجلٌ كَانَ ِفيفَبَِما َنالَ ِمْن أَْجرٍ أَْو غَنِيَم

ِمْن أَْجرٍ أَْو غَنِيَمٍة، َوَرُجلٌ َدَخلَ  الَْمْسجِِد فَُهَو َضاِمٌن َعلَى اللَِّه، إِنْ َتَوفَّاُه أَْدَخلَُه الَْجنَّةَ، َوإِنْ َردَُّه إِلَى أَْهِلِه، فَبَِما َنالَ
َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسهِرٍ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْبدِ  ،"َبْيَتُه بَِسالمٍ فَُهَو َضاِمٌن َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

  .َعلَْيِه َوَسلَّْم، ِمثْلَُهاللَِّه بن َسَماَعةَ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َحبِيبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه 
ْيَمانَ بن َحبِيبٍ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا كُلْثُوُم بن زَِياٍد، َعْن ُسلَ - ٧٣٦٥

رَِي َما ال ِغًنى ِللُْمَساِفرِ َعْنُه، فَلَمَّا خََرْجُت غَازًِيا، فَلَمَّا َمَرْرتُ بِحِْمَص، خََرْجُت إِلَى السُّوقِ َألشَْت: الُْمَحارِبِيِّ، قَالَ
لَْو أَنِّي َدَخلُْت فََركَْعتُ َركَْعَتْينِ، فَلَمَّا َدَخلُْت َنظَْرُت إِلَى ثَابِِت بن َمعَْبٍد، َواْبنِ أَبِي : َنظَْرُت إِلَى َبابِ الَْمْسجِِد، قُلُْت

إِنَّا نُرِيدُ أََبا : ْشَق، فَلَمَّا رَأَْيتُُهْم أََتْيتُُهْم فََجلََستُ إِلَْيهِْم، فََتَحدَّثُوا َشْيئًا، ثُمَّ قَالُواَزكَرِيَّا، َوَمكُْحولٍ ِفي نَفَرٍ ِمْن أَْهلِ ِدَم
ْنِطقُُه أَفَْضلُ ِممَّا نََرى ِمْن ُه َوَمأَُماَمةَ الَْباِهِليَّ، فَقَاُموا َوقُْمُت َمَعُهْم، فََدَخلَْنا َعلَْيِه، فَإِذَا شَْيٌخ قَْد َرقَّ َوكَبَِر، َوإِذَا َعقْلُ

إِنَّ َمْجِلَسكُْم َهذَا ِمْن َبالغِ اللَِّه، إِيَّاكُْم َوُحجَِّتِه َعلَْيكُْم إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : َمْنظَرِِه، َوكَانَ أَوَّلُ َما َحدَّثََنا، أَنْ قَالَ
  ثَالثَةٌ:"إِنَّ أَْصحَاَبُه قَْد َبلَُغوا َما َسِمُعوا، فََبلَُّغوا َما َتْسَمُعونَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َبلَّغَ َما أُْرِسلَ بِِه، َو

َرُجلٌ َخَرَج ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَُهَو َضاِمٌن َعلَى اللَِّه َحتَّى ُيْدِخلَُه الَْجنَّةَ، أَْو بَِما َنالَ ِمْن : كُلُُّهْم َضاِمٌن َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
  ".ْو غَنِيَمٍة، َوَرُجلٌ َدَخلَ بَْيَتُه بَِسالمٍأَْجرٍ أَ
إِلَى الْقَْنطََرةِ  إِنَّ ِفي َجَهنَّمَ جِسًْرا لَُه سَْبُع قََناِطَر َعلَى أَْوَسِطهِنَّ الْقََضاُء، فَُيَجاَء بِالَْعْبِد َحتَّى إِذَا اْنتََهى:"ثُمَّ قَالَ

َيا : فََيقُولُ: ، قَالَ]٤٢: النساء" [َوال َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثًا"دَّْينِ؟ َوَتال َهِذِه اآلَيةَ َماذَا َعلَْيَك ِمَن ال: الُْوْسطَى، قِيلَ لَُه
ُخذُوا ِمْن َحَسنَاِتِه، : َما ِلي َشْيٌء، َوَما أَْدرِي َما أَقِْضي؟ فَُيقَالُ: اقْضِ َديَْنَك، فََيقُولُ: َربِّ َعلَيَّ كَذَا وَكَذَا، فَُيقَالُ لَُه

ُخذُوا ِمْن : قَْد فَنَِيتْ َحسََناُتُه، ُيقَالُ: َما َزالَ يُْؤَخذُ ِمْن َحَسَناِتهِ َحتَّى َما َتْبقَى لَهُ َحَسَنةٌ َحتَّى إِذَا أُفْنَِيْت َحَسَناتُُه، ِقيلَفَ
ْمثَالِ الْجَِبالِ ِمَن الَْحَسنَاِت، فََما َيزَالُ ُيْؤَخذُ ِلَمْن َسيِّئَاِت َمْن َيطْلُُبُه، فََرِكُبوا َعلَْيِه، فَقَْد َبلََغنِي أَنَّ رِجَاال َيجِيئُونَ بِأَ

  ".َيطْلُُبُهْم َحتَّى َما َتْبقَى لَُهْم َحَسَنةٌ
ةَ، َعنِ غَِريَحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا َعنَْبَسةُ بن أَبِي َص - ٧٣٦٦

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َسِمْعَنا أََبا أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ، َيقُولُ: األَْوَزاِعيِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َحبِيبٍ، وَالْقَاِسمِ بن ُمَخْيِمرٍ، قَاال
اسِ، أَوَّلَُها مَثُْبوٌر، َوآِخُرَها َمثْبُوٌر، ال تَْنُصُروُهْم ال إِنََّها سََتْخُرجُ رَاَياٌت ِمَن الَْمشْرِقِ لَِبنِي الَْعبَّ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

  َنَصرَُهُم اللَُّه َمْن َمَشى َتْحَت رَاَيٍة ِمْن رَاَياتِهِْم أَْدَخلَُه

لَِّه َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم ِمنِّي أَال إِنِّي مِْنُهْم َبرِيٌء، اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة جََهنََّم، أَال أَنَُّهمْ ِشرَاُر َخلْقِ اللَُّه، وَأَْتَباعُُهْم شَِرارُ َخلْقِ ال
ايُِعوُهْم ِفي اَألسَْواقِ، َوُهْم ِمنِّي بََراٌء َعالَمتُُهْم، يُِطيلُونَ الشُُّعوَر، َوَيلَْبُسونَ السََّواَد، فَال ُتَجاِلُسوُهْم ِفي املأل، َوال ُتَب

  ".قُوُهُم الَْماَء، َيتَأَذَّى بَِتكْبِريِِهْم أَْهلُ السََّماِءَوال ُتْهُدوُهُم الطَّرِيَق، َوال ُتْس
ثََنا اَألْوَزاِعيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ، َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ بن أَبِي َصِغَريةَ، َحدَّ - ٧٣٦٧

سََيكُونُ َبيَْنكُْم َوَبْيَن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: مِْعُت أََبا أَُماَمةَ، َيقُولَُس: َعْن ُسلَْيَمانَ بن َحبِيبٍ، قَالَ



َعْبِد الْقَْيسِ ُيقَالُ لَهُ  ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ ِمْن"الرُّومِ أَرَْبُع ُهَدٍن، َتقُوُم الرَّابَِعةُ َعلَى َيدِ َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ ِهَرقْلَ َيُدوُم َسْبعَ ِسنَِني
ِمْن ُولْدِ أَْرَبِعَني َسَنةً كَانَ َوْجُهُه كَوْكٌَب ُدرِّيٌّ، ِفي :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َمْن إَِماُم النَّاسِ َيْوَمِئٍذ؟ قَالَ: الُْمسَْتْورُِد بن ِخيالنَ

َتاِن، كَأَنَُّه ِمْن رَِجالِ بين إِْسرَاِئيلَ، َيْمِلُك ِعشْرِيَن َسَنةً َيسَْتْخرُِج الْكُُنوَز، َخدِِّه اَألْيَمنِ خَالٌ أَْسَوُد، َعلَْيِه َعَباَءَتاِن قَْعَواَي
  ".َوَيفَْتُح َمدَاِئَن الشِّْرِك

ا ُمحَمَُّد بن ِمْحَصنٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َخاِلِد بن ُمسَرِّحٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَعلِّلُ بن ُنفَْيلٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََن - ٧٣٦٨
قَالَ : َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ، َيقُولُ: َسِمْعُت ُسلَْيَمانَ بن َحبِيبٍ الُْمحَارِبِيَّ، َيقُولُ: الُْعكَّاِشيُّ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، قَالَ

  َرسُولُ اللَِّه

لصَّالةُ، فُِتَحتْ أَبَْواُب السََّماِء، َواسُْتجِيَب الدَُّعاُء، فَإِذَا اْنَصَرَف الُْمْنصَرُِف ِمَن إِذَا أُِقيَمِت ا:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
َهذَا، َيا وَْيَح : اللَُّهمَّ أْجِرْنِي ِمَن النَّارِ، وأَْدِخلْنِي الَْجنَّةَ، َوَزوِّجْنِي ِمَن الُْحورِ الِْعنيِ، قَالَِت النَّاُر: الصَّالِة، َولَمْ َيقُلْ

َيا : َيا وَْيَح َهذَا، أََعَجَز أَنْ َيْسأَلَ اللَُّه الَْجنَّةَ؟ َوقَالَِت الْحُوُر الَْعْينِ: أََعَجَز أَنْ َيسَْتجِريَ اللََّه ِمْن َجَهنََّم؟ َوقَالَِت الَْجنَّةُ
  ".؟َوْيَح َهذَا، أََعَجَز أَنْ َيسْأَلَ اللََّه أَنْ ُيَزوَِّجُه ِمَن الْحُورِ الِْعنيِ

  رَاِشُد بن سَْعٍد الُْمقَْراِئيُّ، َعْن أَيب أَُمامَةَ
َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َراِشِد بن َسْعٍد، - ٧٣٦٩

  ".اتَّقُوا ِفرَاَسةَ الُْمْؤِمنِ، فَإِنَُّه َيْنظُرُ بنورِ اللَِّه:"َوَسلَّْم، قَالَأَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
، َعنِ َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َعِديٍّ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن َعمَّارٍ - ٧٣٧٠

ذَكَاةُ الَْجنِنيِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: ِشِد بن سَْعٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ،، قَاالاَألْحَوصِ بن َحكِيمٍ، َعْن رَا
  ".ذَكَاةُ أُمِِّه
ِعيُّ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ُيوُسفُ بن َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ، َحدَّثََنا الُْمَعلَّى بن الْوَِليِد الْقَْعقَا - ٧٣٧١

لَِقيَنِي َرُسولُ اللَِّه : لَقَِينِي أَُبو أَُماَمةَ فَأََخذَ بَِيِدي، ثُمَّ قَالَ: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن زَِياٍد اَأللْهَانِيُّ، َعْن َراِشِد بن َسْعٍد، قَالَ
  ثُمَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم فَأََخذَ بَِيِدي،

  ".إِنَّ ِمَن الُْمْؤِمنَِني َمْن َيِلُني لَُه قَلْبِي:"َيا أََبا أَُمامَةَ: قَالَ
بن إِْسحَاقَ  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ُدحَْيٌم الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن السَّْرحِ، ح وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن - ٧٣٧٢

بن سَْعٍد، ثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك ِكالُهَما، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي مَْرَيَم َعْن رَاِشِد التُّْسَترِيُّ، َحدَّ
قُولُ ِعْنَد الْفَرَاغِ ِمَن َعلََّمنِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َما أَ: وَضْمَرةَ بن حَبِيبٍ، أهنما مسعا أبا أمامة، َيقُولُ

، َحدَّثََنا "ْنَكاللَُّهمَّ أَطَْعْمَتَنا َوسَقَْيَتَنا َوأَرَْوْيَتنَا، فَلََك الَْحْمُد غَْيَر َمكِْفيٍّ، َوال ُموَدَّعٍ، َوال ُمْسَتْغًنى َع:"الطََّعامِ، قَالَ
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي مَْرَيَم َعْن رَاِشدِ  ُموَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَبِي،

  .بن َسْعٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، ِمثْلَُه
الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن َسعِيٍد أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر - ٧٣٧٣

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : َعيَّاشٍ، َعنِ الَْحَسنِ بن ِدينَارٍ، َعنِ الَْخِصيبِ بن َجْحَدرٍ، َعْن َراِشِد بن َسْعٍد، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
  ".ْحَت ِظلِّ السََّماِء ِمْن إِلٍَه ُيعَْبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه، أَْعظَُم ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِمْن َهًوى ُمتََّبعٍَما َت:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

، َحدَّثََنا َمْشِقيَُّحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ بن ُمَحمَِّد بن َبكَّارٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد الَْخاللُ الدِّ - ٧٣٧٤
  َمْرَوانُ بن ُمَحمَّدٍ الطَّاِهرِيُّ، َحدَّثَنَا



 َعلَْيِه َوَسلَّْم، رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن صَاِلحٍ، َعْن َراِشدِ بن َسْعٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه
  ".ا غَلََب َعلَى رِِحيِه أَْو طَْعِمِهالَْماُء ال يَُنجُِّسُه َشْيٌء، إِال َم:"قَالَ

  َضْمَرةُ بن حَبِيبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
حِْمِصيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم بن زِْبرِيقٍ الْ - ٧٣٧٥

ُه َعلَْيِه اٍء الشَّْيبَانِيُّ، َعنِ السَّفَرِ بن ُنَسيْرٍ، َعْن َضْمَرةَ بن َحبِيبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللََّعْبُد اللَِّه بن َرَج
ذَِلَك لَمْ أَْرَض لَُه ثََواًبا ُدونَ إِذَا قََبْضُت كَرَِميةَ عَْبِدي، َوُهَو بَِها َضنٌِني، فََحِمَدنِي َعلَى :"قَالَ رَبُّكُمْ َتَعالَى: َوَسلَّْم، قَالَ

  ".الَْجنَِّة
ِة، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْوٍف الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَري - ٧٣٧٦

رِ بن ُنَسيْرٍ، َعْن َضْمَرةَ بن َحبِيبِ بن ُصهَْيبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَِّه بن َرَجاٍء الشَّْيبَانِيُّ، َعنِ السَّفَ
  ".َمْن كَانَ َيْشَهُد أَنِّي َرسُولُ اللَِّه، فَال َيشَْهِد الصَّالةَ َحاِقًنا حَتَّى يََتَخفََّف:"َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

  ".َهُد أَنِّي َرُسولُ اللَِّه، فَأَمَّ قَْوًما، فَال َيْخَتصُّ نَفَْسُه بِالدَُّعاِءَوَمْن كَانَ َيْش" - ٧٣٧٧
َر ِفي قَْعرِ َوَمْن كَانَ َيْشَهُد أَنِّي َرُسولُ اللَِّه، فَال َيْدُخلْ َعلَى أَْهلِ َبْيٍت َحتَّى َيْستَأْنَِس َوُيَسلَِّم، فَإِذَا َنظَ" ٧٣٧٨ -

  ".الْبَْيِت فَقَْد َدَخلَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُيوُنَس الرَّقِّيُّ، - ٧٣٧٩

َعلَى َعْهدِ ُتوُفَِّي َرُجلٌ : َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن َعلْقََمةَ، َعْن أَْرطَاةَ بن الْمُْنِذرِ، َعْن َضْمَرةَ بن َحبِيبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
اْنظُُروا إِلَى َداِخلَةِ :"َسلَّْم، فَقَالََرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَلَْم يُوَجْد لَُه كَفٌَن، فَأَتَُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

إِلَيَّ قََضاؤَُها َيا َرُسولَ اللَِّه، فََصلَّى : ، فَقَالَ َرُجلٌ"ا َعلَى َصاِحَبكُْمكَيََّتاِن َصلُّو:"فَأُصِيَب ِديَناٌر أَْو ِدينَاَراِن، فَقَالَ"إَِزارِِه
  .َعلَْيِه

  َيزِيُد بن شَُرْيحٍ الَْحْضَرِميُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
ُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، وُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْب - ٧٣٨٠

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َصاِلحٍ، َعنِ السَّفَرِ بن ُنَسيْرٍ، َعْن َيزِيَد بن ُشرَْيحٍ الَْحْضرَِميِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".اِقٌن َحتَّى ُيَخفَِّفال يَأِْتي أََحدُكُُم الصَّالةَ، َوُهَو َح:"َوَسلَّْم
  ".َوَمْن أَْدَخلَ َعْيَنْيِه ِفي َبْيٍت بِغَْيرِ إِذَِن أَْهِلِه فَقَْد َدمََّر" - ٧٣٨١

  ".َوَمْن َصلَّى بِقَْومٍ، فََخصَّ نَفَْسُه بَِدعَْوٍة ُدونَُهْم فَقَْد خَاَنُهْم" ٧٣٨٢ -
  أَُبو ُعْتَبةَ الْكِْنِديُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

كِْنِديُّ، أَنَّهُ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن أَبِي ُعْتَبةَ الْ - ٧٣٨٣
، َوتََرَك ِديَناَرْينِ َدْيًنا َعلَْيِه، َولَْيَس لَهُ ُتوُفَِّي َرُجلٌ ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َسِمَع أََبا أَُماَمةَ، َيقُولُ

  َصلُّوا َعلَى:"َوفَاٌء، فَأََبى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم أَنْ ُيَصلَِّي َعلَْيِه، َوقَالَ

  .َم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فََصلَّى َعلَْيِهأََنا أَقِْضي َعْنُه، فَقَا: ، فَقَاَم إِلَْيِه أَُبو قََتاَدةَ، فَقَالَ"َصاِحَبكُْم
، فَقَالَ َرُسولُ اللَّهِ َوذَكََر أَْيًضا أَنَّ َرُجال ُتوُفَِّي َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوَتَرَك ِدينَاَرْينِ - ٧٣٨٤

  ".كَيََّتْينِ:"َسلَّْمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ْبُد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َمْنَدهِ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُعَمَر ُرْسَتْه، َحدَّثََنا َع - ٧٣٨٥



َيا َرسُولَ اللَِّه، أََتْعرِفُ : قُلُْت: َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباهِِليِّ، قَالََمْهِديٍّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُعْتَبةَ الْكِْنِديُّ، 
غُرٌّ :"بَِماذَا؟ قَالَ: قُلُْت"َمْن َرأَْيَت، َوَمْن لَْم أََر؟:"َمْن رَأَْيَت، َوَمْن لَمْ َتَر؟ قَالَ: ، قُلُْت"نََعْم:"أُمََّتَك َيْوَم الِْقَياَمِة؟ قَالَ

  ".ْن آثَارِ الُْوُضوِءُمَحجَّلُونَ ِم
  َحبِيُب بن ُعبَْيٍد الرَّحَبِيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

بِيبِ بن ُعبَْيٍد َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َح - ٧٣٨٦
ال َيْسَتْمِتعُ بِالْحَرِيرِ َمْن :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَالرَّحَبِيِّ، َعْن أَبِي أُ

  ".َيْرُجو أَيَّاَم اللَِّه
َبِقيَّةُ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي مَْرَيَم َعْن َحبِيبِ  َحدَّثََنا واِئلَةُ بن الَْحَسنِ الْعرقي، َحدَّثََنا كَِثُري بن ُعَبْيٍد، َحدَّثََنا - ٧٣٨٧

  ".ال َيْسَتمِْتُع بِالْحَرِيرِ َمْن كَانَ يَْرُجو أَيَّاَم اللَِّه:"بن ُعَبْيٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
٧٣٨٨ -  

َحدَّثََنا َيحَْيى : الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ، وأَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيْحَيى بن َحمَْزةَ الدَِّمشِْقيُّ، قَاال َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد
َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى  قَالَ: بن َصاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، َحدَّثََنا َجِميُع بن ثَْوبٍ الرَّحَبِيُّ، َعْن َحبِيبِ بن ُعبَْيٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

اللَِّباسِ،  َسَيكُونُ رِجَالٌ ِمْن أُمَِّتي َيأْكُلُونَ أَلَْوانَ الطََّعامِ، َوَيشَْرُبونَ أَلَْوانَ الشَّرَابِ، َوُيلْبُِسونَ أَلَْوانَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
  ".َوَيَتَشدَّقُونَ ِفي الْكَالمِ، فَأُولَِئكَ ِشرَاُر أُمَِّتي

ُد بن ِحْمَيرٍ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحفْصٍ األَْوصَابِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَّ - ٧٣٨٩
اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ َرسُولُ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َمرَْيَم، َعْن َحبِيبِ بن ُعبَْيٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ

اللِّبَاسِ، َويََتَشدَّقَونَ  َسَيكُونُ رِجَالٌ ِمْن أُمَِّتي َيأْكُلُونَ أَلَْوانَ الطََّعامِ، َوَيْشَرُبونَ أَلَْوانَ الشَّرَابِ، َوُيلْبُِسونَ أَلَْوانَ:"َوَسلَّْم
  ".ِفي الْكَالمِ، أُولَِئَك شَِراُر أُمَِّتي

أَبِي مَْرَيَم، ثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن السَّْرحِ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َحدَّ - ٧٣٩٠
ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َما َعلََّمنِي َرُسولُ اللَّ: َعْن َراِشِد بن سَْعٍد، وَحبِيبِ بن ُعبَْيٍد، أَنَُّهَما َسِمَعا أََبا أَُماَمةَ، َيقُولُ

اللَُّهمَّ أَْنَت أَطَْعْمَتَنا، َوأَرَْوْيَتنَا، فَلََك الَْحْمُد غَْيَر َمكْفُورٍ، َوال ُمْسَتْغًنى َعْنهُ :"قُلْ: أَقُولُ ِعْنَد فََراِغي ِمَن الطََّعامِ، فَقَالَ
  ".َربَّنَا

  مَةَُشرَْيُح بن ُعَبْيٍد، َعْن أَبِي أَُما
  َحدَّثََنا َعْمُرو بن - ٧٣٩١

َضْمَضَم بن ُزْرَعةَ،  إِْسحَاَق بن إِْبَراهِيَم بن زِْبرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن
رَّةَ، وَعْمُرو بن اَألْسوَِد، َوالْمِقَْداُم بن َمَعِدي كَرَِب، وأبو َعْن ُشَرْيحِ بن ُعبَْيٍد، أَْخبََرنِي ُجَبْيُر بن ُنفَْيرٍ، وكَِثُري بن ُم

َيا َرسُولَ اللَِّه، أَمَّا َهذَا األَْمُر إِال ِفي قَْوِمَك؟ : أمامة، أَنَّ َرُجال أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ
  ".إِنِّي أَُحذُِّركُمِ اللََّه أَنْ َتُشقُّوا َعلَى أُمَِّتي ِمْن َبْعِدي:"فَقَالَ ِلقُرَْيشٍ ، قَالَ فََوصِّهِمْ بنا،"بَلَى:"قَالَ

 َسَيكُونُ ِمْن بَْعِدي أُمََراُء، فَأَدُّوا إِلَيْهِْم طَاَعتَُهْم، فَإِنَّ اَألِمَري ِمثْلُ الِْمَجنِّ ُيتَّقَى بِِه، فَإِنْ:"ثُمَّ قَالَ ِللنَّاسِ - ٧٣٩٢
اٌء، َوإِنَّ األَْمَر إِذَا اْبتََغى وا، واتَّقَْوا َوأََمُروكُْم بِخَْيرٍ فَلَكُْم َولَُهْم، َوإِنْ أََساؤُوا َوأََمُروكُْم فََعلَْيهِْم، وَأَنُْتْم ِمْنُهمْ َبَرَصلَُح

  ".الرِّيَبةَ ِفي النَّاسِ أَفَْسَدُهْم
يُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َضْمَضَم بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِق - ٧٣٩٣



ن َمَعِدي كَرَِب، وأَبِي ُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَيْرٍ، وكَِثريِ بن ُمرَّةَ، وَعْمرِو بن اَألْسَوِد، َوالِْمقَْداِد ب
  ".إِنَّ اِإلَماَم إِذَا اْبَتَغى الرِّيَبةَ ِفي النَّاسِ، أَفَْسدَُهْم:"النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ أَُماَمةَ، َعنِ
ْن َضْمَضَم بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َع - ٧٣٩٤

  ُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحارِِث بن الْحَارِِث، وكَِثريِ بن

 إِنَّ أَْخيَاَر أَِئمَِّة قَُرْيشٍ، ِخيَاُر أَِئمَِّة:"ُمرَّةَ، وَعْمرِو بن اَألسَْوِد، وأَبِي أَُماَمةَ، عن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
  ".النَّاسِ

  ُمَحمَُّد بن زَِياٍد األَلَْهانِيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
َأللْهَانِيُّ، َعْن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َهاِشمٍ الْبَْيُروِتيُّ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن زِيَاٍد ا - ٧٣٩٥

فََما َعِلْمُت أََحًدا َسَبقَُه : ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، أَنَُّه كَانَ ُيَسلُِّم َعلَى كُلِّ َمْن لَِقَيُه، قَالَُمَحمَِّد بن زَِياٍد األَلَْهانِيِّ
وَْيَحكَ َيا َيُهوِديُّ، َما : اَمةََمبِالسَّالمِ، إِال َيُهودِيا َمرَّةً اْخَتَبأَ لَهُ َخلَْف أُْسطَُواَنٍة، فََخَرَج فََسلََّم َعلَْيِه، فَقَالَ لَهُ أَُبو أُ

: َرأَْيُتَك َرُجال ُتكِْثُر السَّالَم، فََعِلْمُت أَنَُّه فَْضلٌ، فَأَْحبَْبُت أَنْ آُخذَ بِِه، فَقَالَ أَُبو أَُماَمةَ: َحَملََك َعلَى َما َصَنْعَت؟ قَالَ
  ".إِنَّ اللََّه َجَعلَ السَّالَم َتِحيَّةً ألُمَِّتَنا، َوأََماًنا َألْهلِ ذِمَِّتَنا:"َوَسلَّْم، َيقُولُ َوْيَحَك، إِنِّي َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ُمَحمَِّد بن  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َساِلمٍ، َعْن - ٧٣٩٦
ال َتْدُخلُ َعلَى :"الْحَْرِث، فَقَالََياٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم رَأَى ِسكَّةَ زِ

  ".قَْومٍ إِال أَذَلَُّه اللَُّه
َنا ُمَحمَُّد بن سَِعيٍد اَألْصَبهَانِيُّ، ح وَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثَ - ٧٣٩٧

  َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح وَحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى

، ح وَحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الْعَطَّاُر، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ: الدَِّمشِْقيُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، قَاال
َسِمْعُت أََبا : َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، أَخَْبرَنِي ُمَحمَّدُ بن زَِيادٍ اَأللْهَانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، قَالُوا

أَنْ ُيْدِخلَ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبِعَني أَلْفًا ال ِحسَابَ : وََعدَنِي رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ:"ِه، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَّ: أَُماَمةَ، َيقُولُ
، َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن السَّرِيِّ بن ِمهَْرانَ الدَّقَّاُق"َعلَْيهِْم َوال َعذَاَب، وَثَالثَ َحثَيَاٍت ِمْن َحثَيَاِت رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ

َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن : الَْحكَُم بن ُموَسى، ح وَحدَّثََنا أَحَْمُد بن النَّضْرِالَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َخْيثََمةَ ُمْصَعبُ بن َسِعيٍد، قَاال
  .َعلَْيِه َوَسلَّْم، َنْحوَُه الَْوِليِد، َعْن ُمَحمَّدِ بن زِيَاٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه

يُّ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن الْمَُباَركِ اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا أَُبو تَِقيٍّ ِهَشاُم بن َعْبِد الَْمِلِك الِْحْمِص - ٧٣٩٨
إِذَا أََراَد اللَّهُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ بن الْوَِليِد، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن زَِيادٍ اَأللَْهانِيُّ، َعْن

يَقْبُِضهُ  ُيفَْتُح لَُه َعَمال َصاِلًحا، ثُمَّ:"َيا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوَما َعسَّلَُه؟ قَالَ: ، ِقيلَ"بَِعْبٍد َخْيًرا َعسَّلَُه
  ".َعلَْيِه

ي ُمَحمَّدُ بن زِيَاٍد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن خَالََوْيِه الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َحدَّثَنِ - ٧٣٩٩
  :َسِمْعُت أََبا أَُمامَةَ، َيقُولُ: قَالَ

، حَتَّى "أُوِصيكُْم بِالَْجارِ:"لَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َوُهَو َعلَى َناقَِتِه الَْجْدَعاِء ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ، َيقُولَُسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ال
  .إِنَُّه لَيَُورِّثُُه: أَكْثََر، فَقُلُْت



ْيِه، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراهََو - ٧٤٠٠
  ".أَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم أَنْ نفِْشَي السَّالَم:"زَِياٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

ح وَحدَّثََنا ُعبَْيٌد، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َشْيَبةَ، ح وَحدَّثََنا أَْحَمُد بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ، َحدَّثََنا أَبِي، - ٧٤٠١
َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن : َيحَْيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن بِْشرٍ الْكُوِفيُّ، قَالُوا

  ".أَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم أَنْ ُنفِْشَي السَّالَم:"أَُماَمةَ، قَالَزَِياٍد، َعْن أَبِي 
ثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا أَيُّوُب بن أَبِي ُسلَْيَمانَ الصُّورِيُّ، َحدَّثَنِي َعِطيَّةُ بن َبِقيَّةَ بن الْوَِليِد، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّ - ٧٤٠٢
أََنا َسابُِق الْعََربِ إِلَى الَْجنَِّة، :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ: َسِمْعتُ أََبا أَُماَمةَ، َيقُولُ: زَِياٍد، قَالَ

  ".َسلَْمانٌ َسابُِق الْفُْرسِ إِلَى الَْجنَِّةَوُصهَْيٌب َسابُِق الرُّومِ إِلَى الَْجنَِّة، وَبِاللٌ سَابُِق الَْحَبَشةِ إِلَى الَْجنَِّة، َو
َحدَّثََنا الَْحَسُن بن : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، وأَْحَمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجوَْهرِيُّ، قَاال - ٧٤٠٣

  رٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بنأَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِحْمَي

إِنَّ ِللَِّه ِعَباًدا ُيْجِلُسُهُم اللَُّه َيْومِ الِْقَياَمِة :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: زَِيادٍ اَأللْهَانِيُّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".وُر حَتَّى َيفُْرغَ ِمْن ِحَسابِ الَْخالِئقَِعلَى َمَنابَِر ِمْن ُنورٍ، َوَيْغَشى ُوُجوهَُهُم النُّ

َسِمْعُت إِْسَماعِيلَ بن : َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ أََنُس بن َسلْمٍ الَْخْوالنِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن َرزِينٍ الالِذِقيُّ، قَالَ - ٧٤٠٤
َمْن َعلََّم :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالََحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن زَِياٍد األَلَْهانِيُّ، : َعيَّاشٍ، َيقُولُ

  ".َعْبًدا آَيةً ِمْن ِكَتابِ اللَِّه، فَُهَو َمْوالُه ال َيْنبَِغي لَُه أَنْ َيْخذُلَُه، َوال َيْستَأِْثَر َعلَْيِه
إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء بن زِْبرِيقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثَنِي َجدِّي إِبَْراهِيُم بن الَْعالِء، َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن  - ٧٤٠٥

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َعْن ُمَحمَِّد بن زِيَاٍد اَأللْهَانِيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
  ".عَاِتُبوا الْخَْيلَ، فَإِنََّها ُتْعَتُب:"ْمَوَسلَّ

ِعْمَرانَ َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء بن زِْبرِيقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ بن  - ٧٤٠٦
ِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليِّ بن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ الِْكْنِديُّ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ، ح وَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َع

ى َعْنُه، أَنَّ اَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَبن ُعَبْيِد اللَِّه الَْحطَّاُب، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْن ُمَحمَِّد بن زَِياٍد اَأللَْهانِيُّ، َعْن أَبِي أَُم
  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

َبْيَنا ُهَو ذَاَت َيْومٍ يَْمِشي ِفي سُوقِ بين :"َبلَى، َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: قَالُوا"أَال أَُحدِّثُكُْم َعنِ الَْخِضرِ؟:"َألْصحَابِِه
آَمْنُت بِاللَِّه َما َشاَء اللَُّه ِمْن أََمرٍ : َتَصدَّْق َعلَيَّ بَاَرَك اللَُّه ِفيَك، فَقَالَ الَْخضُِر: ، فَقَالَإِسَْراِئيلَ، أَْبَصَرُه َرُجلٌ ُمكَاَتٌب

يَماَء ِفي أَْسأَلَُك بَِوْجهِ اللَِّه ِلَم َتَصدَّقَْت َعلَيَّ؟ فَإِنِّي َنظَْرُت السِّ: َيكُونُ َما ِعْنِدي َشْيٌء أُْعطِيكَُه، فَقَالَ الِْمْسِكُني
آمَْنُت بِاللَِّه َما ِعْنِدي َشْيٌء أُْعطِيكَُه إِال أَنْ تَأُْخذَنِي فََتبِيعَنِي، فَقَالَ : َوْجهَِك، َوَرجَْوُت الَْبَركَةَ ِعْنَدَك، فَقَالَ الَْخِضُر

ي بِأَْمرٍ َعِظيمٍ، أََما إِنِّي ال أَُخيُِّبَك بَِوْجِه رَبِّي، بِعْنِي، نََعمِ الَْحقَّ أَقُولُ، لَقَدْ َسأَلَْتنِ: َوَهلْ َيْستَِقيُم َهذَا؟ قَالَ: الِْمْسِكُني
إِنَّكَ : ي َشْيٍء، فَقَالَ لَُهفَقَدََّمُه إِلَى السُّوقِ، فََباَعُه بِأَْرَبعِ مِائَِة ِدرَْهمٍ، فََمكَثَ ِعْندَ الُْمشَْترِي َزمَاًنا ال َيْسَتْعِملُُه ِف: قَالَ

لَْيَس َيُشقُّ : أَكَْرُه أَنْ أَُشقَّ َعلَْيَك إِنََّك شَْيٌخ كَبِريٌ َضِعيٌف، قَالَ: نِي الِْتمَاَس َخْيرٍ ِعْنِدي، فَأَْوِصنِي بِعََملٍ، قَالَإِنََّما اْبَتْعَت
فََخَرَج الرَُّجلُ ِلَبْعضِ َحاَجتِِه، ثُمَّ فَقُْم فَاْنِقلْ َهِذِه الِْحجَاَرةَ، َوكَانَ ال َيْنقُلَُها ُدونَ ِستَّةِ َنفَرٍ ِفي َيْومٍ، : َعلَيَّ، قَالَ

  ثُمَّ: أَْحسَْنَت َوأَْجَملَْت، وَأَطَقَْت َما لَْم أََرَك ُتِطيقُُه، قَالَ: اْنَصَرَف َوقَْد نَقَلَ الِْحجَاَرةَ ِفي َساَعٍة، فَقَالَ



إِنِّي أَكَْرهُ : فَأَْوِصنِي بِعََملٍ، قَالَ: ِفي أَهِْلي ِخالفَةً َحَسَنةً، قَالَ إِنِّي أَْحَسُبكَ أَِميًنا، فَأَْخلُفْنِي: َعَرَض ِللرَُّجلِ سَفٌَر، فَقَالَ
  لَْيَس َيُشقُّ َعلَيَّ،: أَنْ أَُشقَّ َعلَْيَك، قَالَ

: ُجلُ، َوقَدْ َشيََّد بناَءُه، فَقَالَفََمَضى الرَُّجلُ ِلَسفَرِِه فََرَجَع الرَّ: فَاضْرِْب ِمَن اللَّبِنِ ِلبَْيِتي َحتَّى أُقِْدَم َعلَْيَك، قَالَ: قَالَ
: َسأَلَْتنِي بَِوْجِه اللَِّه، َوَوْجُه اللَِّه أَْوقَعَنِي ِفي الُْعُبوِديَِّة، فَقَالَ الَْخِضُر: أَسْأَلَُك بَِوْجِه اللَِّه َما َسبِيلَُك، َوَما أَْمُرَك؟ قَالَ

َصَدقَةً، فَلَْم َيكُْن ِعْنِدي َشْيٌء أُْعِطيَُه، فََسأَلَنِي بَِوْجِه َسأُخْبُِرَك َمْن أَنَا، أََنا الَْخِضُر الَِّذي َسِم ْعتَ بِِه سَأَلَنِي ِمْسِكنيٌ 
ِقَياَمِة جِلُْدُه َوال َو َيقِْدُر َوقََف َيْوَم الْاللَِّه، فَأَْمكََنْتُه ِمْن َرقََبِتي، فََباعَنِي، وَأُْخبُِركَ أَنَُّه َمْن سُِئلَ بَِوْجهِ اللَِّه، فََردَّ سَاِئلَُه َوُه

ال بَأَْس، أَْحسَْنَت : آَمْنُت بِاللَِّه، َشقَقُْت َعلَْيَك َيا َنبِيَّ اللَِّه َولَمْ أَْعلَْم، فَقَالَ: لَْحَم لَُه َوال َعظَْم َيَتقَْعقَُع، فَقَالَ الرَُّجلُ
اللَِّه، اْحكُْم ِفي أَْهِلي َوَماِلي بَِما أََراكَ اللَُّه أَْو أَُخيُِّرَك، فَأَُخلِّي َسبِيلََك،  بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي، َيا نَبِيَّ: َوأَْبقَْيَت، فَقَالَ الرَُّجلُ

، ثُمَّ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَْوقََعنِي ِفي الُْعُبوِديَِّة: أُِحبُّ أَنْ ُتَخلَِّي َسبِيِلي فَأَْعُبَد َربِّي، فََخلَّى َسبِيلَُه، فَقَالَ الَْخِضُر: فَقَالَ
  ".َنجَّانِي مِْنَها
َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي اَألذَنِيُّ، َحدَّثََنا الُْمَسيُِّب بن وَاِضحٍ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ،  - ٧٤٠٧

أَيَُّها النَّاُس، إِنَّ اللََّه قَدْ :"َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ ِفي َحجَِّة الْوََداعِ َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: زَِياٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".أَْعطَى كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه، ال َوِصيَّةَ ِلوَارٍِث

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن - ٧٤٠٨

َرسُوِسيُّ، ح وَحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسحَاَق بن الَْعالِء بن زِْبرِيقٍ كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن بِْشرٍ الطَّ
لنَّجَّاُر الطََّرسُوِسيُّ، الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعمِّي ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم، ح وَحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َداُودَ ا

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ، َيقُولُ: بن ِحْمَيرٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن زَِياٍد األَلَْهانِيُّ، قَالَ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد: قَالُوا
، زَاَد ُمَحمَّدُ بن "َجنَِّة، إِال الَْمْوُتَمْن قََرأَ آَيةَ الْكُْرِسيِّ ُدُبَر كُلِّ َصالٍة َمكُْتوَبٍة لَْم َيْمَنْعُه ِمْن ُدُخولِ الْ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

  ".وَقُلُ ُهَو اللَُّه أََحٌد:"إِبَْراهِيَم ِفي َحِديِثِه
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْوفٍ : َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي اَألذَنِيُّ، وَعْبُد اللَِّه بن ُسلَْيَمانَ بن اَألْشَعِث، قَاال - ٧٤٠٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم بن ُعثَْمانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن زَِياٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَالِْحْمِصيُّ
ى كُلِّ َشْيٍء قَْديٌر لَْم َيْسبِقَْها ال إِلَهَ إِال اللَُّه، َوْحَدُه ال شَرِيكَ لَُه، لَُه الُْملُْك، َولَُه الَْحْمُد، َوُهَو َعلَ: َمْن قَالَ:"َوَسلَّْم

  ".َعِملٌ، َولَْم َتْبَق َمَعَها َسيِّئَةٌ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْوفٍ : َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي اَألذَنِيُّ، وَعْبُد اللَِّه بن ُسلَْيَمانَ بن اَألْشَعِث، قَاال - ٧٤١٠

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُم بن ُعثَْمانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن زَِياٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَالِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْي
  ".سُْبَحانَ اللَِّه َوبَِحْمِدِه، كَانَ ِمثْلَ مِائَِة َرقََبٍة ُتْعَتُق إِذَا قَالََها ِمائَةَ َمرٍَّة: َمْن قَالَ:"َوَسلَّْم
٧٤١١ -  

  ".الَْحْمُد ِللَِّه ِمائَةَ مَرٍَّة، كَانَ ِعْدلَ مِائَِة فََرسٍ، ُمَسرَّجٍ مُلَجَّمٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه: َمْن قَالََو"
  ".َوَمْن قَالَ اللَُّه أَكَْبُر ِمئَةَ َمرٍَّة، كَانَ ِعْدلَ ِمئَِة َبَدَنٍة تُْنَحُر بَِمكَّةَ" ٧٤١٢ -

مٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَح - ٧٤١٣
َسلَّْم، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: ُشَرْحبِيلُ بن ُمْسِلمٍ، وُمحَمَُّد بن زَِياٍد، أهنما مسعا أبا أمامة الباهلي، َيقُولُ



مُوا َشْهرَكُْم، وَأَدُّوا أَيَُّها النَّاُس، إِنَُّه ال نَبِيَّ بَْعِدي، َوال أُمَّةَ َبْعدَكُْم أَال فَاْعُبدوا رَبُّكُْم، َوَصلُّوا َخْمَسكُْم، َوُصو:"َيقُولُ
  ".ُخلُوا َجنَّةَ رَبِّكُْمَزكَاةَ أَمَْوالَكُْم طَْيَبةً بَِها أَْنفَُسكُْم، َوأَِطيعُوا ُوالةَ أَْمرِكُْم، َتْد

َمانُ بن َعِديٍّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َصَدقَةَ الْجُْبالنِيُّ، َحدَّثََنا الَْي - ٧٤١٤
َمْن َجرََّد ظَْهرَ اْمرِئٍ ُمسِْلمٍ بَِغْيرِ َحقٍّ، لَِقيَ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ: َعْن ُمَحمَِّد بن زَِياٍد، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ

  ".اللَُّه َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ
يَّةُ بن الَْولِيِد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا نُوُح بن ُعَمَر بن َحًوى السَّكَْسِكيُّ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا بَِق - ٧٤١٥

أََتى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، َوُهَو بَِتُبوَك، : َعْن ُمَحمَِّد بن زَِياٍد، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
  نِيِّ، فَخََرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَيا ُمَحمَُّد، اشَْهْد َجنَاَزةَ ُمَعاوَِيةَ بن ُمَعاوَِيةَ الُْمَز: فَقَالَ

ى الْجِبَالِ فََتوَاَضَعْت، وََوضَعَ َوَسلَّْم، َونََزلَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ِفي َسْبِعنيَ أَلْفًا ِمَن الَْمالِئكَِة، فََوَضَع َجنَاَحُه اَألْيَمَن َعلَ
َتوَاَضَعتْ َحتَّى َنظََر إِلَى َمكَّةَ وَالَْمِديَنِة، فََصلَّى َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َجَناَحهُ اَألْيَسَر َعلَى اَألْرضِ فَ

بِِقَراَءِتِه قُلْ ُهَو : قَالَ"َمنْزِلَةَ؟َيا جِْبرِيلُ، َما َبلَّغَ ُمَعاوَِيةَ بن ُمَعاوَِيةَ الُْمزَنِيَّ َهِذِه الْ:"َوجِبْرِيلُ، َوالَْمالِئكَةُ، فَلَمَّا فََرغَ، قَالَ
  .اللَُّه أََحٌد قَاِئًما َوقَاِعًدا َوَراكًِبا َوَماشًِيا

مَِّد بن زَِياٍد، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ، َعْن ُمَح - ٧٤١٦
: ، فَقَالَ َرُجلٌ"نََعْم، ِهي ِمَن الْكُنُوزِ:"َسِمْعُت أََبا أَُمامَةَ، َوُهَو ُيسْأَلُ َعْن ِحلَْيِة السُُّيوِف، أَِمَن الْكُنُوزِ ِهَي؟ فَقَالَ: لَقَا

  ".َما َسِمْعُتأََما إِنِّي َما َحدَّثُْتكُْم إِال :"َهذَا شَْيٌخ أَْحَمُق قَْد ذََهَب َعقْلُُه، فَقَالَ أَُبو أَُمامَةَ
  أَُبو َسالمٍ اَألْسَوُد، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

ْن َزْيِد بن َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َع - ٧٤١٧ -
  ".َما َحاَك ِفي َصْدرَِك فََدْعُه:"َما اإلِثُْم َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: قَالَ َرُجلٌ: ، قَالََسالمٍ، َعْن أَبِي َسالمٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ

  ".َمْن َساَءْتُه سَيِّئَُتُه، َوسَرَّْتُه َحَسَنُتُه، فَُهَو ُمْؤِمٌن:"فََما اِإلَميانُ؟ قَالَ: قَالَ - ٧٤١٨
َترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَصفَّى، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َحدَّثََنا أَُبو ثَْوَبانَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْس ٧٤١٩ -

  َعْن أَبِي

َيا َرسُولَ : ال، قَالََسِعيٍد الشَّاِميِّ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن َسالمِ بن أَبِي َسالمٍ الْحََبِشيِّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، أَنَّ َرُج
  ".إِذَا سَرَّْتكَ َحسََنُتَك، َوَساءَْتَك َسيِّئَُتَك، فَأَْنَت ُمْؤِمٌن:"اللَِّه، َما اِإلَميانُ؟ قَالَ

ن ِعيلُ بَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، َحدَّثََنا إِْسَما - ٧٤٢٠
سَأَلَ َرُجلٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّهُ : َعيَّاشٍ، َعْن َسِعيدِ بن ُيوُسَف، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسالمٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".َنَعْم، َوَيأْكُلُونَ َوَيْشَرُبونَ:"َعلَْيِه َوَسلَّْم، َهلْ يَْنِكحُ أَْهلُ الَْجنَِّة؟ قَالَ
: يَزِيَد، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك، وأََبانُ بن - ٧٤٢١

قَالَ َرسُولُ : لَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالََحدَّثََنا َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن زَْيِد بن َسالمٍ، َعْن أَبِي َسالمٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ ال
الْبَقََرِة، َوآلِ : اقَْرأُوا الْقُْرآنَ، فَإِنَُّه يَأِْتي َشاِفًعا َألْصَحابِِه َيْوَم الِْقَيامَِة، َوَعلَْيكُْم بِالزَّهَْراَوْينِ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

، ُيحَاجَّانِ َيْوَم الِْقَياَمِة كَأَنَُّهَما غََماَمَتاِن، أَْو كَأَنَُّهَما غََياَيَتاِن، أَْو كَأَنَُّهَما ِفْرقَاِن ِمْن طَْيرٍ صََوافٍّ ِعْمَرانَ، فَإِنَُّهَما يَأِْتَياِن
، َحدَّثََنا "َرةٌ، َوال َتْسَتِطيُعَها الَْبطَلَةَُعْن َصاِحبِهَِما َيْوَم الِْقَيامَِة، اقَْرُءوا سُوَرةَ الَْبقَرَِة، فَإِنَّ أَْخذََها َبَركَةٌ، َوَتْركََها َحْس

  ريٍ،ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَرَّاُب، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِث



  .بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َنحَْوُهَعْن َزْيِد بن َسالمٍ، َعْن أَبِي َسالمٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّ
مٍ، َعْن َزْيِد بن َسالمٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن َناِفعٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َسال - ٧٤٢٢

اقَْرُءوا الْقُْرآنَ، :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ: أََبا أَُماَمةَ، َيقُولُ َسِمْعُت: أَنَُّه َسِمَع أََبا َسالمٍ، َيقُولُ
َما َيأِْتَيانِ َيْوَم الْقَِياَمِة الَْبقََرةَ، َوُسوَرةَ آلِ ِعْمَرانَ، فَإِنَُّه: فَإِنَُّه َيأِْتي َيْوَم الِْقَياَمِة ُيَداِفُع َألْصحَابِِه، اقَْرُءوا الزَّْهَراَوْينِ

ا، اقَْرءُوا ُسوَرةَ الَْبقََرِة، فَإِنَّ كَأَنَُّهَما غََماَمَتاِن، أَْو غَيَاَيَتاِن، أَْو كَأَنَُّهَما ِفْرقَاِن ِمْن طَْيرٍ صََوافٍّ ُيحَاجَّاِن َعْن أَْصحَابِهَِم
  ".ِطيعَُها الَْبطَلَةُأَْخذََها َبَركَةٌ، َوَتْركََها َحسَْرةٌ، َوال َتْسَت

مٍ، َعْن َزْيِد بن َسالمٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن َناِفعٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َسال - ٧٤٢٣
كَْم كَانَ َبْيَنُه، : ، قَالَ"َنَعْم:"َيا َرُسولَ اللَِّه، أََنبِيا كَانَ آَدُم؟ قَالَ: لَأَنَُّه َسِمَع أََبا َسالمٍ، َحدَّثَنِي أَُبو أَُماَمةَ، أَنَّ َرُجال، قَا

َيا َرسُولَ : ، قَالَ"َعَشَرةُ قُُروٍن:"كَْم كَانَ َبْيَن نُوحٍ، وَإِْبَراِهيَم؟ قَالَ: ، قَالَ"َعَشَرةُ قُُروٍن:"َوَبْيَن ُنوحٍ، َوإِبَْراهِيَم؟ قَالَ
  ".ثَالثُ مِائٍَة وَثَالثَةَ َعَشَر:"كَاَنِت الرُُّسلُ؟ قَالَ اللَِّه، كَْم
َعْن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن سَْهلٍ الَْخيَّاطُ، َحدَّثََنا ُمْصَعبُ بن َسالمٍ،  - ٧٤٢٤

  بن الَْعالِء بن زَْيٍد، َعْن

حَْوِضي كََما َبْيَن َعْدنَ َوُعَمانَ، ِفيِه :"اَألسَْوِد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ أَبِي َسالمٍ
َيرُِد َعلَْيِه ِمْن أُمَِّتي الشَِّعثَةُ ُرءوسُُهمِ  اَألكَاوِيُب َعَدُد ُنُجومِ السََّماِء َمْن َشرَِب ِمْنُه لَْم َيظَْمأْ بَْعَدُه أََبًدا، َوإِنَّ ِممَّْن

يَن ُيْعطُونَ كُلَّ الَِّذي الدَّنَِسةُ ِثيَاُبُهْم، ال يَْنِكُحونَ الْمَُتَنعَِّماِت، َوال َيْحُضُرونَ السَُّدَد، َيْعنِي أَبَْواَب السُّلْطَاِن، الَِّذ
  ".َعلَْيهِْم، َوال ُيْعطَْونَ كُلَّ الَِّذي لَُهْم

َحدَّثََنا ُدحَْيٌم، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْستَرِيُّ،  - ٧٤٢٥
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َماَمةَ، قَالََحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُشَعْيبٍ، َعْن ُعَمَر بن َيزِيَد، َعْن أَبِي َسالمٍ اَألسَْوِد، َعْن أَبِي أُ

  ".َعاقٌّ، َوَمنَّانٌ، َوُمكَذٌِّب بِقَْدرٍ: ثَالثَةٌ ال ُيقَْبلُ ِمْنُهمْ َيْوَم الِْقَياَمةِ َصْرٌف، َوال َعْدلٌ:"َعلَْيِه َوَسلَّْم
ا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِي قَْيسٍ، َعْن َيْحَيى َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََن - ٧٤٢٦

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ال َيتََوضَّأُ ِممَّا :"بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي َسالمٍ الَْحَبِشيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".اُرَمسَِّت النَّ
دَّثََنا أَُبو قَْيسٍ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الصَّبَّاحِ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُشجَاعٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َح - ٧٤٢٧

  انَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهكَ:"َيحَْيى بن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي َسالمٍ الْحََبِشيِّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ

  ".َوَسلَّْم ال َيتََوضَّأُ ِمْن ُموطٍَأ
بن ُيوُنَس،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أَبِي َيْحَيى الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن ُعَمَر بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا ُعَمُر - ٧٤٢٨

ى أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن زَْيِد بن َسالمٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، وثَوَْبانَ، أن النَّبِيَّ َصلََّحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن 
  ".َمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ بَْعَدَما بَالَ"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

  أَُبو ظَْبيَةَ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، : ْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، وُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، قَاالَحدَّثََنا َع - ٧٤٢٩

لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه قَا: َعْن ُمَحمَِّد بن َسْعٍد األَْنَصارِيُّ، َعْن أَبِي ظَْبَيةَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
َيا جِْبرِيلُ، إِنَّ رَبََّك ُيِحبُّ فُالًنا فَأَِحبَُّه، : الِْمقَةُ ِمَن اللَِّه، َوالصَّيُت ِفي السََّماِء، فَإِذَا أََحبَّ اللَُّه َعْبًدا، قَالَ:"َعلَْيِه َوَسلَّْم



  ".فَيُْنزِلُ لَهُ الِْمقَةَ َعلَى أَْهلِ اَألْرضِ: كُْم ُيِحبُّ فُالًنا فَأَِحبُّوُه، قَالَفَُيَناِدي جِبْرِيلُ ِفي السََّماِء إِنَّ رَبَّ: قَالَ
  الْهَْيثَُم بن َيزِيَد، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحْمَزةَ - ٧٤٣٠
ال :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَُسلَْيَمانَ بن أَبِي السَّاِئبِ، أَنَّ الْهَْيثََم بن َيزِيَد َحدَّثَُه، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َحدَّثَُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ

  ".ي اآلخَِرِةَيلَْبُس الَْحرِيَر ِفي الدُّنَْيا إِال َمْن ال َخالَق لَُه ِف
  َشْهُر بن حَْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم بن - ٧٤٣١

ثَنِي شَْهُر َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعزَّةَ الدَّبَّاغُ، َحدَّ: َعْنَبرٍ الَْبْصرِيُّ، وُمَحمَّدُ بن الرَّبِيعِ بن َشاِهَني، قَاال
ُت كُْنُت بِِدَمْشَق، فََجاُءوا بُِرءُوسٍ فََوَضُعوَها َعلَى َدَرجِ َمْسجِِد ِدَمْشَق، فَرَأَْيُت أََبا أَُماَمةَ َيْبِكي، فَقُلْ: بن َحْوَشبٍ، قَالَ

إِنَُّه سََيكُونُ ِفي أُمَِّتي أَُناسٌ :"َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َما يُْبِكيكَ َيا أََبا أَُماَمةَ؟ قَالَ: لَُه
َما َيْمُرقُ السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، ثُمَّ ال َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ ال يََتَجاَوُز تََراِقَيُهْم َيْنَتِثرُوَنُه، كََما يَْنَتِثُر الدَّقَلُ، َيْمُرقُونَ ِمَن الدِّينِ كَ

  ".ِفيِه، حَتَّى َيُعوَد السَّْهُم َعلَى فَْوِقِه َشرُّ قَْتلَى َتْحَت السََّماِء، طُوَبى ِلَمْن قََتلَُهْم َوقََتلُوُه َيُعوُدونَ
َنا أَُبو ُعَمَر ثََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارُِم أَُبو النُّْعَماِن، ح وَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّ - ٧٤٣٢

 بن ُمَحمَّدٍ الضَّرِيُر، ح وَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا خَاِلُد بن ِخدَاشٍ، ح وَحدَّثََنا أَْحَمُد
بن رَبِيَعةَ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن ِسَناِن: السَّْوِطيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُمْسِلمٍ، قَالُوا

ْجَهُه ثَالثًا ثَالثًا، َوِذَراَعْيِه ثَالثًا أَُماَمةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم تََوضَّأَ، فََغَسلَ كَفَّْيِه ثَالثًا ثَالثًا، وَطَهََّر َو
  .، وَاللَّفْظُ ِلَحِديِث أَبِي ُعَمَر"األُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ َوغََسلَ َما ِفيِه:"ذَُنْيِه، َوقَالَثَالثًا، َوَمَسَح بِرَأِْسِه َوأُ

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، - ٧٤٣٣

: أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالََعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َيحَْيى بن الَْعالِء، َعْن لَْيٍث، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن 
ِفيِه رَِجالٌ ُيِحبُّونَ "َما َهذَا الطُُّهورُ الَِّذي ُخصِّصُْتْم بِِه ِفي َهِذِه اآلَيِة :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َألْهلِ قَُباَء

َيا َرسُولَ اللَِّه، َما ِمنَّا أََحدٌ َيْخُرُج ِمَن الَْغاِئِط إِال غََسلَ : قَالُوا"؟]١٠٨: التوبة" [الُْمطَّهِّرِيَنأَنْ َيَتطَهَّرُوا وَاللَُّه ُيِحبُّ 
  .َمقَْعَدَتُه
، َعْن َشْهرِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َجْعفَرِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أََبانَ - ٧٤٣٤

َمْن شَاَب شَْيَبةً ِفي َسبِيلِ اللَِّه، كَاَنْت لَهُ :"َحْوَشبٍ، أَْخَبرَنِي أَُبو أَُماَمةَ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ
  ".أَ، أَْو أََصاَب كَانَ لَهُ بِِمثْلِ َرقََبٍة ِمْن وَلَِد إِْسَماعِيلَُنوًرا َيْوَم الْقَِياَمِة، َوَمْن َرَمى بِسَْهمٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْخطَ

رٍ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبدِ الَْمجِيِد، َحدَّثََنا سَلُْم بن ُزَرْي - ٧٤٣٥
َمْن :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ: ِليُّ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَأَبِي َمْرَيمَ السَّلُو

  ".َحدَّثَ َعنِّي َحِديثًا كَِذًبا ُمَتعَمًِّدا، فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا : الْكَشِّيُّ، وَعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ - ٧٤٣٦

  َعْبُد الصََّمِد بن َعْبِد الْوَارِِث، َحدَّثََنا َمرَْوانُ أَُبو َسلََمةَ، َحدَّثََنا َشْهُر بن



كَانَ َيْمَسُح َعلَى الْخُفَّْينِ َوالِْعَماَمِة ثَالثًا "ِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمَحْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َر
  ".ِفي السَّفَرِ، َوَيْوًما َولَْيلَةً ِفي الَْحَضرِ

أَبِي َشْيَبةَ، ح وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن - ٧٤٣٧
َحدَّثََنا َمْرَوانُ : ، قَالُوابن ُعثَْمانَ، ح وَحدَّثََنا أَْحَمُد بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن النُّْعَماِن الَْمَعزُّ الِْمصِّيِصيُّ

قَالَ َرسُولُ : الَاوَِيةَ، َعْن َعْبِد الَْحكَمِ السَُّدوِسيِّ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَبن ُمَع
  ".ِة، َعْبًدا أَذَْهَب آخَِرَتُه بُِدْنَيا غَْيرِِهإِنَّ ِمْن َشرِّ النَّاسِ ِعْنَد اللَِّه َمنْزِلَةً َيْوَم الِْقَياَم:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

يُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِ - ٧٤٣٨
قَالَ : اَألْعَمشِ، َعْن ِشْمرِ بن َعِطيَّةَ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ َحدَّثََنا وِكيٌع، َعنِ: الِْحمَّانِيُّ، قَاال

ِه، فَإِنْ إِذَا تََوضَّأَ الرَُّجلُ الُْمْسِلُم َخَرَجتْ َخطَاَياُه ِمْن َسْمِعِه، َوَبصَرِِه، وََيَدْيِه َورِْجلَْي:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
  ".قََعَد قََعَد َمْغفُوًرا لَُه

ن َعِطيَّةَ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا وِكيٌع، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِشْمرِ ب - ٧٤٣٩
  ِت النَّاِفلَةُ ِللنَّبِيِّإِنََّما كَاَن:"َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
ْمرِ بن َعِطيَّةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن ِش - ٧٤٤٠

َمْن تََوضَّأَ فَأَْسَبغَ الُْوُضوَء َخَرَجتْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: امَةَ، قَالََعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُم
  ".َخطَايَاُه ِمْن َسْمِعِه َوَبَصرِِه، َوَيَدْيِه، َورِْجلَْيِه

بن َداُوَد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َيزِيَد بن َمرَْدانِبَةَ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى  - ٧٤٤١
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َحدَّثََنا َرقََبةُ بن َمْصقَلَةَ، َعْن ِشْمرِ بن َعِطيَّةَ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".لَْيِهَتَوضَّأَ فَأَْحَسَن الُْوُضوَء، ثُمَّ قَاَم إِلَى الصَّالِة، َخَرَجْت ذُنُوُبُه ِمْن َسْمِعِه، َوَبصَرِِه، َوَيَدْيِه، َورِْجَمْن :"َعلَْيِه َوَسلَّْم
َسِمْعُت َشهْرَ : َعِطيَّةَ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِفطُْر بن َخِليفَةَ، َعْن ِشْمرِ بن - ٧٤٤٢

َيا أََبا أَُماَمةَ، َحدِّثْنِي َعْن َرسُولِ اللَّهِ : َدَخلُْت َعلَى أَبِي أَُماَمةَ ِفي الَْمْسجِِد، فََوَجْدُتُه َيْنقَِلي، فَقُلُْت: بن َحْوَشبٍ، َيقُولُ
لَْو لَمْ أَْسَمْعُه ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم إِال َمرَّةً أَْو مَرََّتْينِ أَوْ  نََعْم، أََما إِنِّي: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ

الرَُّجلُ الُْمْسِلُم، إِذَا تََوضَّأَ :"ثَالثَةً أَْو أَْرَبًعا أَْو َخْمًسا لَْم أَُحدِّثْكُُموُه، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َيقُولُ
  ثُمَّ اْنطَلََق إِلَى الصَّالِة خََرَجْت ذُنُوُبُه ِمْن َسْمِعهِ،

  ".َوَبصَرِِه، وََيَدْيِه، َورِْجلَْيِه
ذَا الَْحِديِث، َوَزادَ َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعَبَسةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم بِمِثْلِ َه: فَقَالَ أَُبو ظَْبَيةَ - ٧٤٤٣

نَْيا َواآلِخَرةِ َشْيئًا إِال إِذَا آَوى الرَُّجلُ إِلَى ِفرَاِشِه طَاهًِرا، ثُمَّ َتَعارَّ ِمَن اللَّْيلِ، لَْم َيسْأَلِ اللََّه َتعَالَى ِمْن خَْيرِ الدُّ:"ِفيِه
  ".أَْعطَاُه إِيَّاُه
ِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن َشْهرِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْز - ٧٤٤٤

لَْو لَْم أَْسَمْعُه ِمَن ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم إِال َسْبَع مَرَّاٍت َما َحدَّثُْت بِِه، : َحْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
  ".إِذَا تََوضَّأَ الرَُّجلُ كََما أُِمَر، ذََهَب اإلِثُْم ِمْن َسْمِعِه، َوَبَصرِِه، وََيَدْيِه، َورِْجلَْيِه":قَالَ

فَرِ َد، َعْن َجْعَحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحسَّانَ الْبُْرُجالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيزِي - ٧٤٤٥



لَّى اللَُّه َعلَْيِه بن الَْحارِِث، َعْن َعاِصمٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ لَوْ لَْم أَْسَمْعُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َص
إِذَا تََوضَّأَ الرَُّجلُ كََما أُِمَر، ذََهَب اِإلثْمُ :"ْمَوَسلَّْم إِال َسْبَع مَرَّاٍت، َما َحدَّثُْت بِِه، قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".ِمْن َسْمِعِه، َوَبَصرِِه، َوَيَدْيِه، َورِْجلَْيِه
َهاوِيُّ، انٍ الرََّحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن سَْعِد بن َيْحَيى الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو فَْرَوةَ َيزِيُد بن ُمَحمَّدِ بن َيزِيَد بن ِسَن - ٧٤٤٦

  ْمرِ بنَحدَّثََنا أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ، وَعْبدُ اللَِّه بن َعِليٍّ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن ِش

َمْن تََوضَّأَ فَأَْحَسَن الُْوُضوءَ :"َسلَّْمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َعِطيَّةَ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
  ".َخَرَجْت َخطَاَياُه ِمْن َمَساِمِعِه وََبَصرِِه وََيَدْيِه َورِْجلَْيِه

َترِيُّ، ْسَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرَشْيٍد، ح وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّ - ٧٤٤٧
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، : َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال

رَاِشِه طَاهًِرا َيذْكُُر اللََّه حَتَّى ُيْدرِكَُه النُّعَاُس، َمْن آَوى إِلَى ِف:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ: قَالَ
  ".يَّاُهلَْم َيَتَغلَّبْ َساَعةً ِمَن اللَّْيلِ َيسْأَلُ اللََّه َشْيئًا ِمْن َخْيرِ الدُّْنَيا َواآلِخَرِة إِال أَْعطَاُه اللَُّه إِ

ْزِديُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْمِلِك بن َواِقٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َسالَمةُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن النَّْضرِ اَأل - ٧٤٤٨
الطُّهُوُر :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: بن أَبِي ُمطِيعٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".فُِّر، َوالصَّالةُ َناِفلَةٌُيكَ
ثََنا ُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ، ح وَحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي، َحدَّ - ٧٤٤٩

أَحَْمَد، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن بِْشرٍ،  الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، ح وَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن
  كُلُُّهْم، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، أَنّ َرُسولَ

  ".الُْوُضوُء ُيكَفُِّر َما قَْبلَُه، ثُمَّ َتِصُري الصَّالةُ َناِفلَةً:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
 قََتاَدةَ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ بن فَرُّوخٍ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ الْحنطي، َعْن - ٧٤٥٠

  ".الُْوُضوُء ُيكَفُِّر َما قَْبلَُه:"اَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالََشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُم
نِي ن ِهَشامٍ، َحدَّثََحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ب - ٧٤٥١

الُْوُضوءُ :"َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ أَبِي قََتاَدةَ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه
  ".ُيكَفُِّر َما قَْبلَُه

َحدَّثََنا : ح وَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ بن الَْوِليِد، قَاال َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، - ٧٤٥٢
ُتُوفِّيَ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الصُّفَِّة، : َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا سَِعيٌد، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

، ثُمَّ ُتوُفَِّي آَخُر، فَُوجَِد ِفي ِمئَْزرِِه ِدينَارَاِن، فَقَالَ "كَيَّةٌ:"ي ِمئَْزرِِه ِديَناٌر، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمفَُوجَِد ِف
  ".كَيََّتاِن:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

َجمِيلٍ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َشْيَبانُ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن  - ٧٤٥٣
  ، فَقَالَُتُوفَِّي َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الصُّفَِّة، فَُوجَِد ِفي ِمئَْزرِِه ِديَناٌر: قََتاَدةَ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

، ثُمَّ ُتُوفَِّي آخَُر، فَُوجَِد ِفي ِمئَْزرِِه ِديَناَراِن، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "كَيَّةٌ:"َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
  ".كَيََّتاِن:"َوَسلَّْم



  َمكْحُولٌ الشَّاِميُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
ن الَْولِيِد، َعْن دَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن شُرَْيحٍ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بَح - ٧٤٥٤

إِنَّ النَّاَس َشَجَرةٌ :"َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ َصَدقَةَ، َعْن أَبِي َوْهبٍ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه
َك، َوإِنْ َهَرْبَت مِْنُهمْ ذَاُت جَىن، َوُيوِشُك أَنْ َتعُوُدوا َشجََرةً ذَاَت َشْوٍك، إِنْ َناقَْدتَُهْم َناقَدُوَك، َوإِنْ َترَكَْتُهمْ لَْم َيْتُركُو

  ".ُتقْرِضُُهْم ِمْن ِعْرِضكَ ِلَيْومِ فَاقَِتَك:"َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ فَكَْيَف الَْمخَْرُج ِمْن ذَِلَك: ، قَالَ"طَلَُبوَك
أَبِي أَُماَمةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَمْيرٍ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن  - ٧٤٥٥

  ".غَْبُن الُْمْستَْرِسلِ َحَراٌم:"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَّ: قَالَ
ُر بن َتمِيمٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن جَرِيرٍ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن َعْوٍن، َحدَّثََنا َبكَّا - ٧٤٥٦

أََخا َبْيَن النَّاسِ، َوآَخا َبْيَنُه َوَبْيَن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى "َماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمَمكْحُولٍ، َعْن أَبِي أُ
  ".َعْنُه

ِليُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َحفُْص بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن خَالََوْيِه الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا الَْو - ٧٤٥٧
  غَْيالنَ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن

َمْن َمَشى إِلَى َصالٍة َمكُْتوَبٍة ِفي الَْجَماَعِة، فَهِي كََحجٍَّة، َوَمْن َمَشى :"أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
  ".هِي كَُعْمَرٍة َتامٍَّةإِلَى َصالِة َتطَوُّعٍ فَ

بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن خَاِلدِ بن َعْمرٍو الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْجبَّارِ، َحدَّثَنِي َسِعيدُ  - ٧٤٥٨
َسِمْعُت َرُسولَ اللَّهِ : أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، فَقَالََحدَّثَنِي ِهَشاُم بن الْغَازِ، َحدَّثَنِي َمكْحُولٌ، أَنَُّهْم َدَخلُوا َعلَى أَبِي 

َمْن َخَرَج ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَُهوَ َضاِمٌن َعلَى اللَِّه، إِنْ َتَوفَّاُه اللَُّه أَْدَخلَُه الَْجنَّةَ، َوإِنْ َردَّهُ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ
  ".ا َنالَ ِمْن أَْجرٍ َوغَنِيَمٍةَردَُّه بَِم
إِْسحَاقَ  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن - ٧٤٥٩

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، : امَةَ، قَالَبن أُسَْيٍد، َعْن أَبِي َحفْصٍ الدَِّمْشِقيُّ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن أَبِي أَُم
  ".أَدِّ اَألمَاَنةَ إِلَى َمنِ ائَْتمََنَك، َوال َتُخْن َمْن َخاَنَك:"َيقُولُ

ن الْفَْضلِ، َعْن سَاِلمٍ اَألفْطَسِ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْجْعِد الْوشا، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ب - ٧٤٦٠
كَانَ أَْصَحاُب َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َيتََناَشُدونَ اَألْشعَاَر، :"َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ، َيقُولُ: َمكْحُولٍ، قَالَ

  ".َجاِلٌس َيبَْتِسُم َمعَُهْم َوَيْضَحكُونَ، َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َخْيثَمَةَ - ٧٤٦١
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نِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ُزَهْيُر بن حَْربٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثَنِي َحفُْص بن غَْيالنَ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َع
  ".ى أَثَرِ َصالٍة، ال لَْغٌو َبيَْنُهَما ِكَتاٌب ِفي ِعلِّيَِّنيَصالةٌ َعلَ:"َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

امٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعقَْبةَ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا َحِكيُم بن ِخذَ - ٧٤٦٢
  ".كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ُيوِتُر َعلَى َبعِريِِه:"أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ الَْعالُء بن كَِثريٍ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن

ا الَْعالُء بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا َحكِيُم بن ِخذَامٍ، َحدَّثََن - ٧٤٦٣
ُوُضوُء النَّْومِ أَنْ َتَمسَّ الَْماَء، ثُمَّ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: كَِثريٍ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ

  ".َتَمسََّح بِِتلَْك الَْمسَِّة َوْجهَِك، َوَيَدْيَك، َورِْجلَْيَك كََمْسَحِة التَّيَمُّمِ
ا الَْعالُء بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا َحكِيُم بن ِخذَامٍ، َحدَّثََن - ٧٤٦٤

َعفَا ِعْنَد قُْدَرٍة، َعفَا اللَُّه َعْنُه َيوَْم  َمْن:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: كَِثريٍ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
  ".الُْعْسَرِة
ْبِد الَْمِلِك، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َبِشريٍ الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن غَانِمٍ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِْبَراِهيَم، َعْن َع - ٧٤٦٥

  أَقَلُّ الَْحْيضِ ثَالثٌ، َوأَكْثَرُُه:"لٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَالَْعالِء بن الْحَارِِث، َعْن َمكُْحو

  ".َعْشٌر
ْن أَبِي أَُماَمةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَمْيرٍ، َعْن َمكُْحولٍ، َع - ٧٤٦٦

  ".أَمََّنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفي قَِطيفٍَة َخالََف َبْيَن طََرفَْيَها:"قَالَ
ى بن ُعَمْيرٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعَبْيٍد، الُْمَحارِبِيُّ، َحدَّثََنا ُموَس - ٧٤٦٧

َمْن َتْعلَْم آَيةً ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ اْسَتقَْبلَْتهُ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َمكْحُولٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".َيْوَم الِْقَياَمةِ َتْضَحُك ِفي َوْجهِِه

ْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي ِسَناٍن َحدَّثََنا الُْحَس - ٧٤٦٨
َنَشأَ َعلَى ِعَباَدِة اللَّهِ  أَيَُّما َناِشٍئ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: الشَّاِميِّ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ

  ".َحتَّى َيمُوَت أَْعطَاُه اللَُّه أَْجَر ِتْسَعٍة وَِتْسِعَني ِصدِّيقًا
 بن َعِطيَّةَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ الَْغزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف - ٧٤٦٩

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ثََنا َمْرزُوُق أَُبو َعْبِد اللَِّه الِْحْمِصيُّ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالََحدَّ
ُبَر، أَْعطَاُه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة ثََوابَ اثَْنْينِ َوَسْبِعنيَ أَيَُّما نَاِشئٍ َنَشأَ ِفي طَلَبِ الِْعلْمِ وَالِْعبَاَدِة حَتَّى ُيكْ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

  ".ِصدِّيقًا
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبُو - ٧٤٧٠

لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :"َوالْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ أَُساَمةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيدَ بن َجابِرٍ، َعْن َمكُْحولٍ،
  ".َعلَْيِه َوَسلَّْم َخاِمشَاِت الُْوُجوِه، َوَشاقَّاتِ الُْجيُوبِ

ةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن َجابِرٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَم - ٧٤٧١



  ".ال َتبِيعُوا الثََّمَرةَ َحتَّى َيْبُدوَ َصالُحهَا:"قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َعْن َمكُْحولٍ، وَالْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
دَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن َجابِرٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َح - ٧٤٧٢

الْحََبالَى حَتَّى  نََهى َيْوَم خَْيَبَر أَنْ تُوطَأَ"َعْن َمكُحولٍ، وَالْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
  ".َيَضْعَن
نِ، َعْن َمكُْحولٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَم - ٧٤٧٣

  ".نََهى أَنْ ُتبَاَع السَِّهاُم حَتَّى تُقَْسَم"ِه َوَسلَّْمَوالْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُحولٍ، َوالْقَاِسمِ، َحدَّثََنا ُعبَْيٌد، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َمكْ - ٧٤٧٤

  ".لََعَن الْوَاِصلَةَ َوالْمُوِصلَةَ، َوالَْواِشَمةَ وَالَْمْوُشومَةَ"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمَعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ النَّبِيَّ َص
  ".َنَهى َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة"َوأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم - ٧٤٧٥

  َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ٧٤٧٦ -

َمْيُموٍن اُألُبلِّيُّ، الصَّاُبونِيُّ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن َعِقيلٍ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر بن  الَْحَسنِ
ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، رََماُه َعْبدُ َحدَّثََنا ثَْوُر بن يَزِيَد، َعْن َمكُْحولٍ، ورَاِشُد بن سَْعٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّ

ُخذَْها وَأََنا اْبُن قَِمئَةَ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه : اللَِّه بن قَِمئَةَ بَِحَجرٍ َيْوَم أُُحٍد، فََشجَُّه ِفي َوْجهِِه، َوكََسرَ َرَباعِيَُّتُه، َوقَالَ
، فََسلَّطَ اللَُّه َعلَْيِه َتْيَس َجَبلٍ، ال تَْيَس، فَلَْم "َما لََك، أَقَْمأََك اللَُّه:"َيْمَسُح الدََّم َعْن َوْجهِِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َوُهَو

  .َيَزلْ َيْنطَُحهُ َحتَّى قَطََعُه ِقطَْعةً ِقطَْعةً
دِ اللَِّه بن ُعَبْيِد بن َعِقيلٍ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْب - ٧٤٧٧

ِه َوَسلَّْم، أَنَُّه لَمَّا رََماُه اْبنُ َحدَّثََنا ثَْوُر بن يَزِيَد، َعْن رَاِشدِ بن َسْعٍد، وَمكْحُولٌ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم إِذَا تََوضَّأَ َحلَّ َعْن ِعَصاَبٍة، َوَمَسَح َعلَْيَها بِالُْوُضوِء"قَِمئَةَ َيْوَم أُُحٍد

ْبِد الْكَرِميِ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْجْعِد الَْوشَّاُء، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِبَْراِهيَم، َعْن َع - ٧٤٧٨
كَانَ َيكَْرُه التَّثَاُؤَب ِفي "الَْعالِء بن الْحَارِِث َعْن َمكْحُولٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

  ".الصَّالِة
  دَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ، َعنِ اَألْحَوصِ بنَحدَّثََنا الْقَاِسُم الدَّاللُ، َحدَّثََنا أُسَْيُد بن َزْيٍد، َح - ٧٤٧٩

َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا، فَلَْيَتَبوَّأْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َحكِيمٍ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، ُنَحدِّثُ َعْنَك بِالَْحِديِث نَزِيُد َوُنْنِقُص، : فََشقَّ ذَِلَك َعلَى أَْصَحابِِه، فَقَالُوا"َمقَْعَدُه ِمْن َبْينِ َعْيَنْي جََهنََّم

اللَِّه، إِنَّكَ  َيا َرُسولَ: ، قَالُوا"لَْيَس ذَا أَْعنِيكُْم إِنََّما أَعْنِي الَِّذي َيكِْذُب َعلَيَّ ُمَتَحدِّثًا، َيطْلُُب بِِه َشْيَن اِإلْسالمِ:"قَالَ
إِذَا رَأَْتُهْم ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد َسِمعُوا لََها تََغيُّظًا : "َنَعْم، أََما َسِمْعُتُه َيقُولُ:"َبْيَن َعْيَنْي َجهَنََّم، َوَهلْ ِلَجَهنََّم َعْيٌن؟ قَالَ: قُلَْت
  ".فََهلْ َتَراُهْم إِال بَِعيَْنْينِ؟] ١٢: الفرقان" [َوَزِفًريا
يُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ النَّخَِع - ٧٤٨٠

لَْيِه َوَسلَّْم، فَاْنقَطََع ِشْسُع النَّبِيِّ َخَرجَْنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: الَْعالُء بن كَِثريٍ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
َهذَا الشِّْسُع؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ"إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ

  ".إِنََّها ُمِصيَبةٌ:"َعلَْيِه َوَسلَّْم
ثََنا الَْعالُء بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمخْلَِد بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ النَّخَِعيُّ، َحدَّ - ٧٤٨١



سُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َسِمْعَنا َر: كَِثريٍ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، َوأَبِي أَُماَمةَ، وَواِثلَةَ، قَالُوا
  َجنُِّبوا َمسَاجِدَكُْم ِصْبيَاَنكُْم، َوَمَجانِيَنكُمْ،:"َيقُولُ

دِكُمِ أَْبوَابِ َمسَاجَِوُخُصومَاِتكُْم، وَأَصَْواَتكُْم، َوَسلَّ ُسُيوِفكُْم، َوإِقَاَمةَ ُحُدوِدكُْم َوَجمُِّروَها ِفي َسبْعٍ، َواتَِّخذُوا َعلَى 
  ".الَْمطَاهَِر
فْصٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُعَبْيسٍ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َعْن ُعَمَر بن َح - ٧٤٨٢

َيَتعَوَّذُ ِمْن َمْوِت "يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمكَانَ النَّبِ: ُعثَْمانَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".الْفَْجأَِة، َوكَانَ ُيْعجُِبُه أَنْ ُيمَرََّض قَْبلَ أَنْ َيُموَت

وَسى، َعْن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا َحجَّاٌج اَألْزَرُق، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن سَِعيٍد، َعْن ُعَمَر بن ُم - ٧٤٨٣
َيَتَعوَّذُ ِمْن َمْوِت الْفَْجأَِة، َوكَانَ يُْعجُِبهُ أَنْ ُيمَرََّض قَْبلَ "كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َمكْحُولٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".أَنْ َيُموَت
ٌج اَألْزَرُق، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن سَِعيٍد، َعْن ُعَمَر بن ُموَسى، َعْن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا َحجَّا - ٧٤٨٤

ِلَمْن :"كُنَّا َمَع َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ُركَْباًنا، فََمَررَْنا بَِهَجْمٍة، فَقَالَ: َمكْحُولٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".أُولَِئَك قَْوُمَنا:"لَْعنَْبرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْملَِبنِي ا: قَالُوا"َهِذِه؟

حُولٍ، َعْن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ بن ُحَمْيٍد، َعْن َرُجلٍ، َعْن َمكْ - ٧٤٨٥
  ".اتَّقُوا الْبَْولَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ َما ُيحَاَسُب بِِه الْعَْبُد ِفي الْقَْبرِ:"نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَأَبِي أَُماَمةَ، َعنِ ال

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد - ٧٤٨٦

لتَّْرُجمَانِيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُمْدرٍِك، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن أَبِي اللَِّه بن َبكْرٍ السَّرَّاجِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ إِبَْراهِيَم ا
َتَماُم الرَِّباِط أَْرَبِعَني َيْومًا، َوَمْن َراَبطَ أَْرَبِعَني َيْوًما لَْم َيبِْع َولَمْ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: أَُماَمةَ، قَالَ

  ".َولَمْ ُيْحِدثْ َحَدثًا خََرَج ِمْن ذُُنوبِِه كََيْومِ وَلََدْتُه أُمُُّه َيْشتَرِ،
ْن َمكْحُولٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ السَّرَّاُج، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا أَيُّوُب، َع - ٧٤٨٧

  ".اتَّقُوا الْبَْولَ، فَإِنَُّه أَوَّلُ َما ُيحَاَسُب بِِه الَْعْبُد ِفي الْقَْبرِ:"لَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمقَا: أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
وُب، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن السَّرَّاجِ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا أَيُّ - ٧٤٨٨

الصَِّياُم ُجنَّةٌ، َوُهَو ِحْصٌن ِمْن حصوِن الُْمْؤِمنِ، َوكُلُّ َعِملٍ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: أَُماَمةَ، قَالَ
  ".ِلصَاِحبِِه، وَالصَِّياُم ِلي، َوأََنا أَْجزِي بِِه

وَسى َسْيُن بن ُمَحمَِّد بن ُمْصَعبٍ اُألْشنَانِيُّ، بِالْكُوفَِة، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعبَْيٍد الُْمحَارِبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحدَّثََنا الُْح - ٧٤٨٩
وا اَألِئمَّةَ، واْدُعو اللَّهَ ال َتُسبُّ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: بن ُعَمْيرٍ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".لَُهْم، فَإِنَّ َصالحَُهْم لَكُْم َصالٌح
بِي أَُمامَةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَبْيٍد، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَمْيرٍ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن أَ - ٧٤٩٠

  قَالَ: قَالَ

  ".َمْن رََمى بَِسْهمٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، قَصَّرَ أَْو َبلَغَ كُِتَب لَُه ِعْتُق َرقََبٍة:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمَرسُولُ اللَِّه صَلَّ
أَُمامَةَ،  بِيَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَبْيٍد، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَمْيرٍ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن أَ - ٧٤٩١



َمْن َصلَّى َعلَيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َعْشًرا بَِها َملٌَك ُموَكَّلٌ بَِها َحتَّى :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: قَالَ
  ".ُيْبِلْغنِيهَا
َعْبُد الَْمِلِك بن َعْبِد َربِِّه الطَّاِئيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَمْيرٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ الطَّاِئيُّ، َحدَّثََنا  - ٧٤٩٢

ال َيْجَتِمُع غَُباٌر ِفي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َمكْحُولٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
  ".ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوُدَخانُ َجهَنََّم َمْنخَِريِّ َعْبٍد

 اللَِّه، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن َجابِرٍ اللَّخِْميُّ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُمَنبُِّه بن ُعثَْمانَ، َحدَّثَنِي َصَدقَةُ بن َعْبِد - ٧٤٩٣
نِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه النُّْعَمانُ يَْعنِي اْبَن الْمُْنِذرِ، َعْن َمكُْحولٍ،، َع

  ".َمْن أََحبَّ ِللَِّه، َوأَبَْغَض ِللَِّه، َوأَْعطَى ِللَِّه، َوَمَنَع ِللَِّه فَقَِد اْسَتكَْملَ اِإلَميانَ:"َوَسلَّْم، قَالَ
َهيْثَُم بن أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمَباَرِك الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا الَْحدَّثََنا  - ٧٤٩٤

بِيبٍ َعلَى أَبِي أَُماَمةَ َدَخلُْت أََنا، وَاْبُن أَبِي َزكَرِيَّا، َوُسلَْيَمانُ بن َح: ُحَمْيٍد، َعْن َحفْصِ بن غَْيالنَ، َعْن َمكْحُولٍ، قَالَ
  بِحِْمَص

ِه إِنَّ َمجِْلَسكُْم َهذَا ِمْن إِْبالغِ اللَِّه لَكُْم، واحِْتَجاجِِه َعلَْيكُْم، َوإِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي:"فََسلَّْمَنا َعلَْيِه، فَقَالَ
  ".َوَسلَّْم قَْد َبلَّغَ فََبلُِّغوا
  مٍ الْخَْوالنِيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَُشَرْحبِيلُ بن ُمْسِل

و يَزِيدَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ، ح وَحدَّثََنا أَُب - ٧٤٩٥
َنا ُمَحمَُّد بن الرَّبِيعِ بن َشاِهَني، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، ح الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، ح وَحدَّثَ

بَةَ، امٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيوَحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، ح وَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّ
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُشَرْحبِيلَ بن ُمْسِلمٍ الْخَْوالنِيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، قَالَ: قَالُوا

َوَجلَّ قَْد أَْعطَى كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه، َوال َوِصيَّةَ  إِنَّ اللََّه َعزَّ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ ِفي َعامِ َحجَِّة الَْودَاعِ
  ".ِلوَارٍِث
أَْو تََولَّى غَْيرَ الْوَلَُد ِللِْفرَاشِ، َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر، َوِحسَابُُهْم َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َمنِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه " - ٧٤٩٦

  ".َنةُ اللَِّه الَْباِلَغةُ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةَمَواِليِه، فََعلَْيِه لَْع
ذَِلَك أَفَْضلُ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َوال الطََّعاَم؟ قَالَ: ، ِقيلَ"َوال ُتْنِفقَنَّ اْمرَأَةٌ َشْيئًا ِمْن بَْيِتَها إِال بِإِذْنِ َزْوجَِها" - ٧٤٩٧
  ".أَْموَاِلَنا
  ، وَاللَّفْظُ"ؤَدَّاةٌ، وَالَْمنِيَحةُ َمْرُدوَدةٌ، وَالدَّْيُن ُيقَْضى، وَالزَِّعيُم غَارٌِمالْعَارَِيةُ ُم:"ثُمَّ قَالَ - ٧٤٩٨

  .ِلَحدِيِث َعْبِد الرَّزَّاقِ
َنا إِْسَماِعيلُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن شُرَْيحٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثَ - ٧٤٩٩

َسَيكُونُ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ: بن َعيَّاشٍ، َعْن ُشَرْحبِيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".ِه، فَإِيَّاَك أَنْ َتكُونَ ِمْن بِطَانَِتهِْمِفي آِخرِ الزََّماِن شََرطَةٌ، يَْغُدونَ ِفي غَِضبِ اللَِّه، َوَيُروُحونَ ِفي َسَخطِ اللَّ

ُب، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدِّ - ٧٥٠٠
َسِمْعتُ : بن َعيَّاشٍ، َعْن ُشَرحْبِيلَ بن ُمسِْلمٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، قَالََحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ : إِبَْراهِيُم بن َشمَّاسٍ، قَاال

ْعَدكُمْ، أَيَُّها النَّاُس، إِنَُّه ال َنبِيَّ بَْعِدي، َوال أُمَّةَ َب:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ ِفي ُخطَْبِتِه َعاَم َحجَِّة الَْودَاعِ



  ".َواْعُبدُوا رَبَّكُْم، َوَصلُّوا خَْمَسكُْم، َوُصومُوا شَْهَركُْم، َوأَِطيعُوا ُوالةَ أَْمرِكُْم َتْدُخلُوا َجنَّةَ َربِّكُْم
ثََنا إِْسَماِعيلُ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، َحدَّ - ٧٥٠١

إِنَّ الشََّياِطنيَ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ: َعيَّاشٍ، َعْن ُشَرْحبِيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".، وََيْخُرُجونَ َمَع آِخرِ خَارِجٍَتْغُدو بَِراَياتَِها إِلَى اَألسَْواقِ، فََيْدُخلُونَ َمَع أَوَّلِ دَاِخلٍ

  َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي اَألذَنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْوٍف، الِْحْمِصيُّ، َحدَّثَنَا - ٧٥٠٢

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : ي أَُماَمةَ، قَالََهاِشُم بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا ُشَرْحبِيلُ بن ُمْسِلمٍ، َعْن أَبِ
  ".ال َتْرجِعُوا َبْعِدي كُفَّاًرا َيْضرُِب بَْعُضكُْم رِقَاَب َبْعضٍ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ

يُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن رَْوحٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي اَألذَنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْوٍف الْحِْمِص - ٧٥٠٣
َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم بِخُفَّْيِه : إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن شَُرْحبِيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

فَاْحَتَملَ اآلَخَر، فََرَمى بِِه، فَخََرَجْت ِمْنُه َحيَّةٌ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َيلَْبْسُهَما، فَلَبِسَ أََحَدُهَما، ثُمَّ َجاَء غَُراٌب
  ".َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ، فَال َيلَْبسْ ُخفَّْيِه حَتَّى َينْفَُضُهَما:"َعلَْيِه َوَسلَّْم

  أَبِي أَُمامَةَ َصفَْوانُ اَألَصمُّ الطَّاِئيُّ، َعْن
َحدَّثََنا  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، - ٧٥٠٤

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى : ي أَُمامَةَ، قَالَإِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن شَُرْحبِيلَ بن ُمْسِلمٍ، وَصفَْوانُ اَألَصمُّ الطائي، َعْن أَبِ
  ".الْعَارَِيةُ ُمؤَدَّاةٌ، وَالَْمنِيَحةُ َمْرُدوَدةٌ، وَالزَِّعيُم غَارٌِم:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ

  ".َوالْوَلَُد ِللِْفرَاشِ، َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر" - ٧٥٠٥
  ".َوال َوِصيَّةَ لَِوارٍِث" ٧٥٠٦ -

  أََسُد بن َوَداَعةَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ُصَديِّ بن َعْجالنَ َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َتِقيِّ بن أَبِي التَِّقيِّ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َجدِّي أَبُو - ٧٥٠٧

ثََنا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَ الظِّْهرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن أََسِد بن َوَداَعةَ، َتِقيٍّ ِهَشاُم بن َعْبدِ الَْمِلِك، َحدَّ
ِدي، َوال ال نَبِيَّ َبْع:"، قَالَوُشَرْحبِيلُ بن ُمْسِلمٍ، وُمحَمَُّد بن زَِياٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
 بَِها أَْنفُُسكُمْ َتْدُخلُوا َجنَّةَ أُمَّةَ َبْعدَكُمِ، اعُْبُدوا َربَّكُْم، َوُصوُموا َشْهَركُْم، َوَصلُّوا َخْمَسكُْم، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمَْواِلكُْم طَيَِّبةً

  ".رَبِّكُْم
  َشدَّاٌد أَُبو َعمَّارٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

ِد َمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، ح وثًَنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحَسُن بن َعْبَحدَّثََنا أَْح - ٧٥٠٨
و َعمَّارٍ، َحدَّثَنِي أَُبو أَُماَمةَ، أَنَّ َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي أَُب: اللَِّه الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ، قَاال
إِنِّي أَصَْبُت : إِنِّي أََصْبُت َحدا فَأَِقْمُه َعلَيَّ، فَأَْعَرَض َعْنُه، ثُمَّ قَالَ: َرُجال أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أََصْبُت َحدا فَأَِقْمُه َعلَيَّ، فَأَْعَرَض َعْنُه، فَأُِقيَمِت الصَّالةُ، : ثُمَّ قَالََحدا فَأَِقْمُه َعلَيَّ، فَأَْعَرَض َعْنُه، 
فََهلْ َصلَّْيَت ِحنيَ :"نََعْم، قَالَ: قَالَ"َهلْ َتَوضَّأَْت؟:"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أَصَْبُت َحدا، فَأَِقْمُه َعلَيَّ، قَالَ: فَلَمَّا َسلََّم، قَالَ

  ".اذَْهْب، فَقَْد َعفَا اللَُّه َعْنَك:"نََعْم، قَالَ: قَالَ"َصلَّْيَنا؟
َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن ُسوَرةَ الَْبْغَداِديُّ، وُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّارُ الَْبْصرِيُّ، قَاال - ٧٥٠٩
  اِلِسيُّ، حالطََّي



َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، : وَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، وُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، قَاال
: اِعٌد ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، إِذْ َجاَء َرُجلٌ، فَقَالََبْيَنَما أََنا قَ: َحدَّثَنِي َشدَّاٌد أَُبو َعمَّارٍ، َحدَّثَنِي أَُبو أَُماَمةَ، قَالَ

إِنِّي أَصَْبُت َحدا، فَأَِقْمُه : قَالََيا َرسُولَ اللَِّه، أََصْبُت َحدا، فَأَِقْمُه َعلَيَّ، فََسكََت النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَأََعاَد، فَ
: فََحدَّثَنِي أَُبو أَُماَمةَ، قَالَ: أُِقيَمِت الصَّالةُ، فََدَخلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوَخَرَج، قَالَ َشدَّاٌد: لَيَّ، قَالََع

َيا َرسُولَ اللَِّه، أََصْبُت َحدا، فَأَِقْمُه : ُهَو َيقُولُإِنِّي َألْمِشي َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوالرَُّجلُ َيْتَبُعُه َو
َوَشهَِدتَ :"َبلَى، قَالَ: قَالَ"ِحَني َخَرْجَت ِمْن َبيِْتَك تََوضَّأَْت، فَأَْحَسْنَت؟:"َعلَيَّ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

  ".َديَْنَك:"أَْو قَالَ"فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد غَفََر لََك َحدََّك:"َبلَى، قَالَ: قَالَ"الصَّالةَ َمَعَنا؟
َعْبدِ الَْواِحِد، ح َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارِ بن الرَّيَّاِن، َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ بن  - ٧٥١٠

 َشدَّادٍ أَبِي ن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا قَُراُد أَُبو ُنوحٍ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َعْنوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ ب
ْبذُلَ الْفَْضلَ َخْيٌر لََك، َوإِنْ تُْمِسكْهُ إِنْ َت:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ: َعمَّارٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ

  َشرٌّ لََك، َوال ُيالُم

  ".َعلَى الْكَفَاِف، وَاْبَدأْ بَِمْن َتُعولُ، َوالَْيُد الُْعلَْيا َخْيٌر ِمَن الَْيِد السُّفْلَى
ِه بن الرُّوِميِّ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُمحَمٍَّد، َعْن ِعكْرَِمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَّ - ٧٥١١

الَْيُد الُْعلَْيا خَْيٌر ِمَن الَْيِد :"بن َعمَّارٍ، َعْن َشدَّاٍد أَبِي َعمَّارٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
  ".السُّفْلَى
 َشدَّاًدا أََبا ثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َحْمَزةَ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ، أَنََّحدَّ - ٧٥١٢

ال َيلَْبسِ الَْحرِيَر ِفي الدُّنَْيا إِال َمْن :"، َيقُولَُعمَّارٍ َحدَّثَُه، َحدَّثََنا أَُبو أَُمامَةَ، أَنَّهُ َسِمَع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
  ".ال َخالَق لَُه
َمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُعثْ - ٧٥١٣

: َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ، َيقُولُ: َسِمْعُت َشدَّاًدا أََبا َعمَّارٍ، َيقُولُ: دَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َسالمٍ، َعْن ُهوِد بن َعطَاٍء، قَالَالطََّرائِِفيُّ، َح
َيقُولُ "ال َشْيَء لَُه:"َما لَُه؟ قَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه، أََرأَْيَت َرُجال َيلْتَِمُس الْخَْيَر َوالذِّكَْر: َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه، فَقَالَ

  ".إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ال َيقَْبلُ ِمَن الْعََملِ إِال َما خَلََص لَُه، وَاْبُتِغيَ بِِه َوْجُهُه:"ذَِلَك ثَالثَ َمرَّاٍت
اِصمٍ، َحدَّثََنا َجْسرُ بن فَْرقٍَد، َحدَّثََنا النَّهَّاسُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْحَسنِ الِْمصْرِيُّ اُألُبلِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َع - ٧٥١٤

  قَْهمٍ الْقَْيِسيُّ، َعْن َشدَّادٍ أَبِي َعمَّارٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

لَمَّا َبلَغَ َولَُد َمْعِد بن َعْدَنانَ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ: الَْباهِِليِّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
ى بن ِعْمَرانَ َصلَّى اللَُّه أَْرَبِعَني َرُجال، َوقَفُوا َعلَى َعْسكَرِ ُموَسى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َوانَْتَهُبوُه، فََدَعا َعلَْيهِْم مُوَس

َيا ُموَسى بن ِعْمَرانَ، ال َتْدُعوا : ٍد قَْد أَغَاُروا َعلَى َعْسكَرِي، فَأَْوَحى اللَُّه إِلَْيِهَيا َربِّ َهُؤالِء وَلَُد َمْع: َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
ْونَ ِمَن اللَِّه ةَ ُمحَمٍَّد، الَِّذيَن َيْرَضَعلَْيهِْم، فَإِنَّ ِمْنُهمِ النَّبِيَّ األُمِّيَّ النَِّذيَر الَْبِشَري بَِجنَِّتي، َوِمنُْهمِ اُألمَّةَ الْمَْرُحوَمةَ أُمَّ

ال إِلَهَ إِال اللَُّه، َألنَّ َنبِيَُّهْم : لِبِالَْيِسريِ ِمَن الرِّْزقِ، َويَْرَضى اللَُّه ِمنُْهْم بِالْقَِليلِ ِمَن الْعََملِ، فَُيْدِخلُُهُم اللَُّه الَْجنَّةَ، بِقَْو
ِفي َهْيئَِتِه، الُْمْجَتِمَع لَُه اللُّبُّ ِفي ُسكُوِتِه، َيْنِطُق بِالِْحكَْمِة، َوَيْسَتعِْملُ  ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ الُْمَتوَاِضَع

َيِصريُ،  خَْيٌر ِمْن َخْيرٍ إِلَى َخْيرٍ الِْحلَْم، أَخَْرْجُتُه ِمْن َخْيرِ جِيلٍ ِمْن أُمَِّتِه قُرَْيًشا، ثُمَّ أَْخَرْجُتُه ِمْن َهاِشمٍ َصفَْوِة قُرَْيشٍ، فَُهْم
  ".َوأُمَُّتُه إِلَى خَْيرٍ َيِصُريونَ



ثََنا ُعَمُر بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أَبِي َيْحَيى الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن ُعَمَر بن ُيوُنسَ الَْيَماِميُّ، َحدَّ - ٧٥١٥
َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن َشدَّادٍ أَبِي َعمَّارٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى  ُيوُنَس، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن

  َما زَالَ جِْبرِيلُ يُوِصينِي بِالَْجارِ حَتَّى ظَنَْنُت:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

  ".أَنَُّه َسيَُورِّثُُه
  ةََيزِيُد الِْقينِيُّ، َعْن أَبِي أَُماَم

الْوَِليِد، َعْن ُنَمْيرِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن  - ٧٥١٦
أَنَّ مَْرَيَم َسأَلَْت َربَّهَا :"اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمَسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ ُيَحدِّثُ، َعْن َرسُولِ : بن َيزِيَد الِْقينِيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".اللَُّهمَّ أَْحيِِه بَِغْيرِ َرَضاعٍ، َوتَابِْع َبْيَنهُ بَِغْيرِ ِشبَاعٍ: لَْحًما ال َدَم ِفيِه، فَأَطَْعَمَها الَْجرَاَد، فَقَالَْت
  قَُحافَةُ بن َربِيعَةَ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

متويِه َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن ُمَحمَِّد بن ِعْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَصفَّى، ح وَحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن  - ٧٥١٧ -
ْيرِ بن يَزِيَد الِْقينِيُّ، َعْن قَُحافَةَ بن َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْن ُنَم: اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَيى بن ُعثَْمانَ الْحِْمِصيُّ، قَاال

َجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، ِفي َحجَِّة الْوَدَاعِ : َربِيَعةَ بن سَْعٍد، َعْن ُصَديِّ بن َعْجالنَ أَبِي أَُماَمةَ الَْباهِِلّي، قَالَ
فَأَيُّ :"َيْوُم َعَرفَةَ الَْيْوُم الَْحَراُم، قَالَ: قَالُوا"أَيُّ َيْومٍ َهذَا؟:"ْومِ َعَرفَةَ، فَقَالََعلَى َناقٍَة َحتَّى َوقََف َوَسطَ النَّاسِ ِفي َي

ِدَماَءكُمْ فَإِنَّ أَْموَالَكُْم، َوأَعَْراَضكُْم، َو:"الْبَلَُد الْحََراُم، قَالَ: قَالُوا"فَأَيُّ َبلٍَد هذا؟:"ِفي الشَّْهرِ الَْحَرامِ، قَالَ: قَالُوا"َشْهرٍ؟
ُتهُ إِال َدْعوَِتي، فَإِنِّي قَِد َعلَْيكُْم حََراٌم، كََيْوِمكُْم َهذَا ِفي َشْهرِكُْم َهذَا، ِفي َبلَِدكُْم َهذَا، أَال إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ قَْد َمَضْت َدْعَو

  ادََّخْرُتَها عِْنَد رَبِّي إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، أََما بَْعُد، فَإِنَّ

  ".بَِياَء ُمكَاِثُرونَ، فَال ُتْخُزونِي، فَإِنِّي جَاِلٌس لَكُْم َعلَى الَْحْوضِاَألْن
  َسلََمةُ الْقَْيِسيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

َوانَ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ، َعْن َصفْ - ٧٥١٨
َبشِّرِ الُْمدِْلجَِني إِلَى الَْمسَاجِِد ِفي الظُّلْمِ :"َعْن َسلََمةَ الْقَْيِسيِّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي األَذَنِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، "ُعونَبَِمَنابَِر ِمْن نُورٍ َيْوَم الِْقَياَمِة، َيفَْزُع النَّاُس َوال َيفَْز
 َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيَِّحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َعْن َصفَْوانَ بن َعْمرٍو، َعْن َسلََمةَ الْقَْيِسيِّ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ َبْيِتِه، 

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِمثْلَُه
  َعْبُد اَألْعلَى بن ِهاللٍ السُّلَِميُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

ْمَرانَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ح وَحدَّثََنا ُموَسى بن سَْهلٍ أَُبو ِع - ٧٥١٩
َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َيزِيَد بن أَْيَهَم، َعْن َعْبِد اَألْعلَى بن ِهاللٍ : يُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاالالَْجوْنِ

َوَسلَّْم إِذَا أَكَلَ طََعاًما، كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعتُ أََبا أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ، َيقُولُ: السُّلَِميِّ، قَالَ
  ".الْحَْمُد ِللَِّه َحْمًدا كَِثًريا طَيًِّبا ُمَبارَكًا ِفيِه غَْيَر َمكْفُورٍ، َوال ُموَدَّعٍ، َوال ُمْسَتغًْنى َعْنُه:"َيقُولُ

  ْمِصيُّ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْنَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الِْح - ٧٥٢٠

َسِمْعُت َرسُولَ : ، قَالَُعْتَبةَ بن أَبِي َحكِيمٍ، َحدَّثَنِي ُعَماَرةُ بن َراِشٍد، َعْن َعْبِد اَألْعلَى بن ِهاللٍ السُّلَِميُّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ
  ".ا ِمْن َعْبٍد َيُموُت َيْوَم َيمُوُت، فََيْتُركُ أَصْفََر َوأَْبَيَض إِال كُوَِي بِِهَم:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َيقُولُ



  َحاِتُم بن حَُرْيٍث الطَّاِئيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
لِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن خَارِجَةَ، ح وَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد ا - ٧٥٢١ -

قَالَ : َسِمْعُت أََبا أَُمامَةَ، َيقُولُ: َحدَّثََنا الْجَرَّاُح بن َملِيحٍ الَْبهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن حَُرْيٍث الطَّاِئيُّ، قَالَ: بن َعمَّارٍ، قَاال
َيةُ ُمَؤدَّاةٌ، َوالْمَنِيَحةُ مَْرُدوَدةٌ، َوَمْن َوَجدَ ِلقَْحةً ُمَصرَّاةً فَال َيِحلُّ لَُه صَِرارَُها الَْعارِ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

  ".َحتَّى َيُردََّها
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْيَسَرةَ الَْحْضَرِميُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

رَّْحَمنِ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعيَّاشٍ الِْحْمِصيُّ، ح وَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ َعْبُد ال - ٧٥٢٢
َحدَّثََنا حَرِيُز بن : َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، قَاال: َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، وأَُبو َزْيٍد أَْحَمُد بن َيزِيَد الَْحوِْطيُّ، قَاال

لََيْدُخلَنَّ الَْجنَّةَ :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ، قَالَ: َمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْيَسَرةَ، قَالَُعثْ
  ".يَّْينِ َربِيَعةَ، وَُمَضَربَِشفَاَعِة الرَُّجلِ الْوَاِحِد لَْيسَ بنبِيٍّ مِثْلُ الَْحيَّْينِ، أَْو أََحدُ الَْح

  أَُبو الَْغازِي الَْعْنِسيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
  َحدَّثََنا بِْشرُ بن - ٧٥٢٣

يُّ، َعْن أَبِي و الْغَازِي الَْعْنِسُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن زَِياِد بن أَْنُعمٍ، َحدَّثَنِي أَُب
إِنَّ ِمْن ِخَيارِ النَّاسِ اَألْملُوَك أَْملُوكَ ِحْمَيَر، َوُسفَْيانَ :"أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، أَنَُّه َسِمَع َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ

  ".َوالسَّكُوِن، َواَألْشَعرِيَِّني
  بِي أَُمامَةَزَاِئَدةُ بن الُْحَسْينِ، َعْن أَ

ا َجِميعُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َصاِلحٍ الُْوحَاِظيُّ، َحدَّثََن - ٧٥٢٤
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم كَانَ إِذَا َبَعثَ أَِمًريا،  ثَْوبٍ الرََّحبِيُّ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ بن ُحَسْينٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه

  ".أَقِْصرِ الْخُطَْبةَ، َوأَِقلَّ الْكَالَم:"قَالَ
  أَُبو ُسفَْيانَ الرَُّعْينِيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

ا َيحَْيى بن َصاِلحٍ الُْوحَاِظيُّ، َحدَّثََنا َجِميعُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََن - ٧٥٢٥
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ال يَُولِّي وَاِلًيا َحتَّى :"ثَْوبٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُسفَْيانَ الرُّعَْينِيُّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ

  ".َبةً ِمْن َجانِبِ اَألْيَمنِ َنْحوَ اُألذُِنُيَعمَِّمُه، َوُيْرِخَي لََها َعذَ
  َعْمُرو بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

ي ْحَيى بن أَبَِحدَّثََنا َسالَمةُ بن َناِهضٍ الَْمقِْدِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َهانٍِئ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ بن َربِيَعةَ، َعْن َي - ٧٥٢٦
  إِنَّ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َعْمرٍو السَّيَْبانِيُّ، َعْن َعْمرِو بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

َيا ُمَحمَُّد، َجَعلُْت َما ُتَجاَهَك غَنِيَمةً َورِْزقًا، َوَما  :اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اْسَتقَْبلَ بِي الشَّاَم، َووَلَّى ظَهْرَِي ِللَْيَمنِ، َوقَالَ ِلي
  ".ْخَشَياِن جَْورًاَخلَْف ظَْهرَِك َمدًَدا، َوال َيزَالُ اِإلْسالُم يَزِيُد، َوَيْنقُصُ الشِّْرُك َوأَْهلُُه، َحتَّى َتِسَري الَْمرْأََتاِن ال َت

  ".ِه، ال َتذَْهُب اَأليَّاُم وَاللََّياِلي حَتَّى َيْبلُغَ َهذَا الدِّيُن َمْبلَغَ َهذَا النَّْجمَِوالَِّذي نَفِْسي بَِيِد:"ثُمَّ قَالَ - ٧٥٢٧
دَّثََنا َضْمَرةُ َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي اَألذَنِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيرٍ ِعيَسى بن ُمَحمَّدِ بن إِْسحَاَق النَّحَّاُس، َح ٧٥٢٨ -

َباِهِليِّ، َعنِ النَّبِيِّ يَعةَ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي َعْمرٍو السَّْيَبانِيُّ، َعْن َعْمرِو بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الْبن َربِ
َعلَى َمْن َيْغُزوُهْم، قَاهِرِيَن ال َيُضرُُّهْم َمْن  ال تََزالُ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي َعلَى الَْحقِّ ظَاِهرِيَن:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ



  ".بَِبْيِت الَْمقِْدسِ:"َيا َرُسولَ اللَِّه، َوأَْيَن ُهْم؟ قَالَ: ، ِقيلَ"َناَوأَُهْم، حَتَّى يَأِْتيَُهْم أََمرُ اللَِّه، َوُهْم كَذَِلَك
، َحدَّثََنا َعْمُرو بن سَوَّاٍد السَّْرِحيُّ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمْصرِيُّ - ٧٥٢٩

رَِميِّ ِمْن أَْهلِ ُيوُنُس بن يَزِيَد، َعْن َعطَاٍء الُْخرَاَسانِيِّ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي َعْمرٍو السَّيَْبانِيِّ، َعْن َحدِيِث َعْمرٍو الَْحْض
َخطَبََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َيْوًما، َوكَانَ أَكْثَُر ُخطَْبِتِه ِذكْرَ الدَّجَّالِ، : َمةَ الَْباِهِليِّ قَالَِحْمَص، َعْن أَبِي أَُما

  ُيَحذِّْرَناُه، ُيَحدِّثَُنا َعْنُه حَتَّى فََرغَ ِمْن ُخطَْبِتِه، فَكَانَ ِفيَما

َوُهَو َخارٌِج ِفيكُْم للََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم َيْبَعثْ َنبِيا إِال َحذََّر أُمََّتُه، وَإِنِّي آِخُر اَألْنبَِياِء، َوأَنُْتْم آِخُر األَُممِ، إِنَّ ا:"قَالَ لََنا َيوَْمِئٍذ
يكُْم بَْعِدي فَكُلُّ اْمرِئٍ َحجِيجُ َنفِْسِه، ال َمحَالَةَ، فَإِنْ َيْخُرْج َوأََنا َبْيَن أَظُْهرِكُْم، فَأََنا َحجِيُج كُلِّ ُمْسِلمٍ، َوإِنْ َيْخُرْج ِف

َيا ِعَبادَ : ِميًنا، َوعَاثَ ِشَماالَواللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َخِليفَِتي َعلَى كُلِّ ُمسِْلمٍ، وَإِنَُّه َيْخُرُج ِمْن َخلٍَّة َبْيَن الِْعرَاقِ وَالشَّامِ َعاثَ َي
ِمْنكُمْ  أََنا َنبِيٌّ، َوال نَبِيَّ َبْعِدي، َوإِنَُّه َمكُْتوبٌ َبْيَن َعْيَنْيِه كَاِفٌر َيقَْرُؤُه كُلُّ ُمْؤِمنٍ، فََمْن لَِقَيُه: اللَِّه اثُْبُتوا، فَإِنَُّه يَْبَدأُ َيقُولُ

بين آَدَم فََيقُْتلَُها، ثُمَّ ُيْحيِيهَا،  فَلَْيْتفُلْ ِفي َوْجهِِه، وَلَْيقَْرأْ بِقَوَارِعِ ُسوَرةِ أَْصحَابِ الْكَْهِف، َوإِنَّهُ ُيَسلَّطُ َعلَى َنفْسٍ ِمْن
ا، َونَاُرُه َجنَّةٌ َوَجنَُّتهُ َناٌر، فََمنِ َوإِنَُّه ال يَْعُدو ذَِلَك، َوال ُيَسلَّطُ َعلَى َنفْسٍ ِمْن غَْيرَِها، َوإِنَّ ِمْن ِفْتَنِتِه أَنَّ َمَعُه َجنَّةً َوَناًر

، َولَْيْسَتِغثْ بِاللَِّه َيكُونُ َبرًْدا َوَسالًما، كََما كَاَنِت النَّارُ َبرًْدا َوَسالًما َعلَى إِبَْراهِيَم، َوإِنَّ اْبُتِليَ بنارِِه فَلُْيْغِمْض َعْيَنْيِه
، َوآِخُر أَيَّاِمِه كَالسََّرابِ، َيوًْما كََسَنٍة، َوَيوًْما كََشهْرٍ، َوَيْوًما كَُجُمَعٍة، َوَيْوًما كاأليامِ ِفي ِتلَْك األَيَّامِ: أَيَّاَمُه أَْرَبُعونَ َيْوًما

فَكَْيفَ ُنَصلِّي َيا َرسُولَ اللَِّه، ِفي ِتلَْك اَأليَّامِ : ، قَالَ"ُيصْبُِح الرَُّجلُ ِعْندَ َبابِ الَْمِديَنِة فََيْمِشي قَْبلَ أَنْ َيْبلُغَ َبابََها اآلَخَر
  ،"ِفي األَيَّاَم الطَِّوالَتُقَدُِّرونَ ِفيَها كََما تُقَدُِّرونَ :"الِْقَصارِ؟ قَالَ

ى بن أَبِي َعْمرٍو السَّيَْبانِيِّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد الَْباِقي األَذَنِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيرِ بن النَّحَّاسِ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ، َعْن َيْحَي
  .َخطََبَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم فَذَكََر ِمثْلَُه: الَْباِهِليِّ، قَالَ َعْن َعْمرِو بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ

  ُحَصْيُن بن اَألْسَودِ الْهِالِليُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
لَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسوَّارٍ الْهِالِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الَْمِلِك أَْحَمُد بن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُس - ٧٥٣٠

ْيِه َوَسلَّْم، كَانَ َيقُولُ َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن اَألْسَوِد الْهِالِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُماَمةَ الَْباِهِليُّ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
ُوُضوٍء، فَأَكَلَ طََعاًما َيتََوضَّأُ، إِال أَنْ َيكُونَ لََبَن اِإلبِلِ إِذَا َشرِْبُتُموُه فََتَمْضِمُضوا إِذَا كَانَ أََحُدكُْم َعلَى :"َألْصحَابِِه
  ".بِالَْماِء

  ِخَداٌش، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
ن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ب - ٧٥٣١

قَالَ ِخدَاٌش، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، أَنَُّه َشهَِد َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى : أَبِي، َعْن َضْمَضمِ بن ُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد، قَالَ
  ".إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاِتكُْم:"فَوَّهَ بِِه أَنْ، قَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َحجَّةَ الَْودَاعِ، فَكَانَ أَوَّلَ َما َت

أَال إِنَّ الْعَارَِيةَ ُمؤَدَّاةٌ، َوإِنَّ الْمِْنَحةَ :"َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيقُولَ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ َحِمَد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، ثُمَّ قَالَ - ٧٥٣٢
  ".ُمَؤدَّاةٌ
  ".َوالْوَلَُد ِللِْفرَاشِ َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر" - ٧٥٣٣

  أَُبو َعاِمرٍ الَْهْوَزنِيُّ



  َواْسُمُه َعْبُد اللَِّه بن لَُحيٍّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، وإِْسحَاُق بن َداُوَد الصَّوَّاُف التُّْسَترِيُّ، قَاال - ٧٥٣٤

َسِمْعُت الَْحجَّاَج بن فَُراِفَصةَ ُيَحدِّثُ، َعْن ُمَحمَّدِ بن الَْوِليِد، َعْن أَبِي : الصَّبَّاحِ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، : ، قَالَ َرُجلٌ"الْعَارَِيةُ ُمؤَدَّاةٌ:"صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ َعاِمرٍ الْهَْوزَنِيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه

  ".عَْهُد اللَِّه أََحقُّ َما أدَِّي:"أََرأَْيَت عَْهَد اللَِّه؟ قَالَ
  أَُبو َعاِمرٍ اَأللَْهانِيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

ْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ُمَعاوَِيةُ، َعنِ اَألْحَوصِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َع - ٧٥٣٥
َوَسلَّْم، كَانَ ُه َعلَْيِه َحكِيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ اَأللَْهانِيُّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، وُعْتَبةَ بن َعْبٍد، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

َوُمْعَتِمرٍ َتامٍّ َمْن َصلَّى الصُّْبَح ِفي َمْسجٍِد َجَماَعةً، ثُمَّ َمكَثَ حَتَّى ُيسَبَِّح َتْسبِيَحةَ الضَُّحى، كَانَ لَُه كَأَْجرِ َحاجٍّ :"َيقُولُ
  ".لَُه َحجَُّتُه َوُعْمَرُتُه

  َعْبُد الَْواِحِد بن قَْيسٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
ا َعْمُرو بن َبكْرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدٍ الَْعْسقَالنِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن يُوُسَف الِْفرَْيابِيُّ، َحدَّثََن - ٧٥٣٦

َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ : ن قَْيسٍ، قَالَالسَّكَْسِكيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الْوَاِحِد بن قَْيسٍ، َعْن َعْبِد الْوَاِحدِ ب
  الْمرِئٍ مَا:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ: الَْباهِِليَّ، َيقُولُ

  ".فَُهَو ِمْن أَْهِلِهاحَْتَسَب، َوَعلَْيِه َما اكَْتَسَب، وَالَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ، َوَمْن َماَت َعلَى ذَنَاَبيِ الطَّرِيقِ 
  كَُهْيلُ بن َحْرَملَة، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

َنا َمْسلََمةُ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُموَسى بن أَبِي ُعثَْمانَ اَألْنَماِطيُّ الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُموَسى، َحدَّثَ - ٧٥٣٧
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْن كَُهْيلِ بن َحْرَملَةَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، قَالَُعلَيٍّ، َعْن َخاِلِد بن ِدْهقَانَ، َع

  ".َتكِْفُري كُلِّ ِلَحاٍء َركَْعَتاِن:"َوَسلَّْم، َيقُولُ
  َمرِيُح بن َمْسرُوقٍ الَْهْوَزنِيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

 ُحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الَْخبَاِئرِيُّ، َحدَّثََنا مَنِيُع بن السَّرِيُّ بنَحدَّثََنا الْ - ٧٥٣٨
: ي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، قَالَ أَبِالضَّحَّاِك الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُحَمْيٍد الْيََزنِيُّ، َعْن َمرِيحِ بن َمسُْروقٍ الْهَْوزَنِيِّ، َعْن

  ".إِنَّ الَْمْعُروَف ال َيصْلُُح إِال ِلِذي َحَسبٍ، أَْو ِدينٍ، أَوْ ِلِذي ِحلْمٍ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
ا ُمحَمَُّد بن َعْوٍف الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي اَألذَنِيُّ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََن - ٧٥٣٩

َسِمْعُت شَْيًخا ُيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّه َمرِيًح ُيَحدِّثُ، أَنَُّه َسِمَع أََبا أَُماَمةَ ُيَحدِّثُ، : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء الشَّْيبَانِيُّ، قَالَ
لَْسُت أََخاُف َعلَى أُمَِّتي ُجوًعا َيقُْتلُُهْم، َوال َعدُوا َيْجَتاُحُهْم، :"لَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُأَنَُّه َسِمَع َرسُو

  َولَكِنِّي أََخاُف َعلَى أُمَِّتي أَِئمَّةً ُمِضلَِّني، إِنْ أَطَاُعوُهْم

  ".فََتُنوُهْم، َوإِنْ َعَصوُْهْم قََتلُوُهْم
  ْيالنُ بن َمْعَشر، َعْن أَبِي أَُمامَةَغَ
ُمحَمَِّد بن  َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي ُمَبشِّرُ بن إِْسَماعِيلَ، ح وَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن - ٧٥٤٠ -

ِقيَّةُ، ح وَحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ، وَالُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، َحدَّثََنا َب
َحدَّثََنا أَْرطَاةُ بن الُْمْنِذرِ، َحدَّثََنا غَْيالنُ بن : َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َيحَْيى، قَالُوا: التُّْسَترِيُّ، قَاال



: ُتوُفَِّي َرُجلٌ َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم فَلَْم َيجُِدوا لَُه كَفًَنا، فَقَالُوا: َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ، َيقُولُ: ، قَالََمْعَشرٍ
ُدوا ِدينَاَرْينِ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، فََوَج"الَْتِمسُوا ِفي ِمئَْزرِِه:"َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّا لَْم َنجِْد لَُه كَفًَنا، قَالَ

  ".كَيََّتاِن َصلُّوا َعلَى َصاِحَبكُْم:"َوَسلَّْم
  أَُبو َراِشٍد الْحُْبرَانِيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

َنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َعْن ُمَحمَِّد بن زِيَاٍد اَأللْهَانِيِّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن ُجَناٍد، َحدَّثَ - ٧٥٤١
إِنَّ ِمَن "َيا أََبا أَُماَمةَ،: أََخذَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم بَِيِدي، فَقَالَ: َعْن أَبِي رَاِشدٍ الُْحبَْرانِيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".ْن َيِلُني لَُه قَلْبِيالُْمْؤِمنَِني َم
  زَْيُد بن أْرَطَأَةَ َعْن أَبِي أَُمامَةَ

ٍث، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعَرفَةَ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغَيا - ٧٥٤٢
  َمامَةَِعيَسى، َعْن زَْيِد بن أَْرطَاةَ، َعْن أَبِي أُ

َما أُوِتَي َعْبٌد ِفي َهِذِه الدُّْنَيا خَْيًرا لَُه ِمْن :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: الَْباهِِليِّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
  ".أَنْ ُيْؤذَنَ لَُه ِفي َركَْعَتْينِ ُيَصلِّيهَِما

 بن ُحَمْيدٍ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا أَُبو النَّضْرِ، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُخَنْيسٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق - ٧٥٤٣
َما أُِذنَ ِلعَْبٍد ِفي َشْيءٍ :"قَالَلَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن زَْيِد بن أَرْطَاةَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، 
رََّب الِْعبَاُد إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أَفَْضلَ ِمْن َركْعََتْينِ ُيَصلِّيهَِما، إِنَّ الْبِرَّ لَُيذَرُّ َعلَى َرأْسِ الْعَْبِد، َما َداَم ِفي َصالِتِه، َوَما تَقَ

  .يَْعنِي الْقُْرآنَ: ، قَالَ أَُبو النَّْضرِ"بِِمثْلِ َما خََرَج ِمْنُه
  َعْبُد اللَِّه بن يَزِيدَ بن آَدَم، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

َعْمُرو بن َعْبدِ  َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الَْعبَّاسِ الِْقْرطِِميُّ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ِعيَسى الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا - ٧٥٤٤
، ُد اللَِّه بن َيزِيَد بن آَدَم، َحدَّثَنِي أَُبو الدَّرَْداِء، وأَُبو أَُماَمةَ، ووَاِثلَةُ بن اَألْسقَعِ، وأََنسُ بن َماِلٍكالَْجبَّارِ، َحدَّثََنا َعْب

ينُُه، َوَصَدقَ ِلسَاُنُه، ُهَو َمْن بَرَّْت َيِم:"ُسِئلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َمنِ الرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ؟ قَالَ: قَالُوا
  ".َوَعفَّ َبطَْنُه َوفَْرَجُه، فَذَاكَ الرَّاِسُخ

َمْرَوانَ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الصَّبَّاحِ الْجُْرجَرانِيُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن  - ٧٥٤٥
  َحدَّثَنِي أَبُو: بن َيزِيَد بن آَدَم الدَِّمْشِقيِّ، قَالَ الِْفلَْسطِينِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه

خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َيْوًما، : الدَّرَْداِء، وأَُبو أَُماَمةَ، ووَاِثلَةُ بن اَألْسقَعِ، وأََنُس بن َماِلٍك، قَالُوا
مَْهال َيا أُمَّةَ ُمَحمٍَّد، :"ِمْن أَْمرِ الدِّينِ، فََغِضَب غََضًبا َشدِيًدا لَْم يَْغَضْب ِمثْلَُه، ثُمَّ انَْتَهرََنا، فَقَالََوَنْحُن َنَتمَاَرى ِفي َشْيٍء 

  ".إِنََّما َهلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُْم بَِهذَا، أََخذُوا الِْمَراَء ِلِقلَِّة َخْيرِِه
  ".ُمْؤِمَن ال ُيَمارِيذَُروا الِْمَراَء، فَإِنَّ الْ" - ٧٥٤٦

  ".ذَُروا الِْمَراَء، فَإِنَّ الُْمَمارَِي قَْد َنَمْت َخسَاَرُتُه" ٧٥٤٧ -
  ".ذَُروا الِْمَراَء، فَكَفَاَك إِثًْما أَنْ ال تََزالَ ُمَمارًِيا" - ٧٥٤٨

  ".ذَُروا الِْمَراَء، فَإِنَّ الُْمَمارَِي ال أَْشفَُع لَهُ َيْوَم الْقَِياَمِة" ٧٥٤٩ -
َراَء َوُهوَ ذَُروا الِْمَراَء، فَأََنا َزِعيٌم بِثَالِث آيَاٍت ِفي الَْجنَِّة ِفي رِبَاضَِها، َوَوَسطَِها، َوأَْعالَها ِلَمْن َتَرَك الِْم" - ٧٥٥٠
  ".َصاِدٌق



  ".ِن الْمَِراُء، َوشُْرُب الَْخمْرِذَُروا الِْمَراَء، فَإِنَّ أَوَّلَ َما َنهَانِي َعْنُه َربِّي بَْعَد ِعَباَدِة اَألوْثَا" - ٧٥٥١
  ".مَِراُءذَُروا الِْمَراَء، فَإِنَّ الشَّْيطَانَ قَدْ َيِئسَ أَنْ ُيعَْبَد، وَلَِكنَُّه قَْد َرِضَي مِْنكُْم بِالتَّحْرِيشِ، َوُهَو الْ" ٧٥٥٢ -

ى َوَسْبِعَني ِفْرقَةً، وَالنََّصاَرى َعلَى ِثْنَتْينِ َوَسْبِعَني ِفْرقَةً ذَُروا الِْمَراَء، فَإِنَّ بين إِسَْرائِيلَ افَْتَرقُوا َعلَى إِْحَد" - ٧٥٥٣
َمْن كَانَ َعلَى َما أََنا َعلَْيهِ، :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَمنِ السَّوَاُد اَألعْظَُم؟ قَالَ: ، قَالُوا"كُلُُّهْم َعلَى الضَّاللَِة إِال السََّوادَ اَألْعظََم

  ".مْ ُيَمارِ ِفي ِدينِ اللَِّه، َوَمْن لَْم ُيكَفِّْر أََحًدا ِمْن أَْهلِ التَّْوِحيدِ بِذَْنبٍ غُِفَر لَُهَوأَْصحَابِي َمْن لَ
  ثُمَّ - ٧٥٥٤

صِْلُحونَ إِذَا فََسدَ الَِّذيَن ُي:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َوَمنِ الُْغرََباُء؟ قَالَ: ، قَالُوا"إِنَّ اِإلْسالَم َبَدأَ غَرِيًبا، َوَسَيُعوُد غَرِيًبا:"قَالَ
  ".النَّاُس، َوال ُيَماُرونَ ِفي ِدينِ اللَِّه، َوال ُيكَفُِّرونَ أََحًدا ِمْن أَْهلِ التَّْوحِيِد بِذَْنبٍ

ُد اللَِّه بن َخاِلدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن ُسفَْيانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َعْب - ٧٥٥٥
أَُبو أَُماَمةَ، وأََنسِ بن الْقُْرقَُسانِيُّ َعْبُدونَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن يَزِيدَ اَألوِْديِّ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، ووَاِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، و

اكَُر الْقََدَر، فَخََرَج َعلَْيَنا َعلَْيَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه كُنَّا ِفي َمْجِلسٍ ِفيِه نَاٌس ِمَن الَْيُهوِد، َوَنْحُن نََتذَ: َماِلٍك، قَالُوا
َمْه َمِه، اتَّقُوا اللََّه َيا أُمَّةَ ُمَحمٍَّد، َوادَِياِن َعِميقَاِن قَْعَراِن ُمظِْلَماِن، ال :"َوَسلَّْم ُمْغَضبًا، فََعَبَس، َوقَطََب، وَاْنتََهَر، ثُمَّ قَالَ

  .، ثُمَّ أََمرَ الَْيُهوَد أَنْ َيقُومُوا، ثُمَّ قَالَ وََبَسطَ َيِميَنُه، َوَبَسطَ إِْصَبَعهُ الشَِّمالَ"وا َعلَْيكُْم َوَهَج النَّارَِتهَْتُج
أَْهلِ الَْجنَِّة آبَائِهِْم،  بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ، َهذَا ِكتَاٌب ِمَن اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ بِأَْسَماِء:"ثُمَّ قَالَ - ٧٥٥٦

  .، ثُمَّ َبَسطَ ِشمَالَُه، ثُمَّ أََشاَر إِلَيَْها بِأُْصُبِعِه الَْيِمنيِ"َوأَْبنَائِهِْم، َوَعشَاِئرِِهْم، فََرغَ َربُّكُْم، فََرغَ رَبُّكُْم
ِه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ، َهذَا ِكَتاٌب ِمَن الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ بِْسمِ اللَّ:"ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم - ٧٥٥٧

  بِأَْسَماِء أَْهلِ النَّارِ، َوأَْسَماِء آبَائِهِْم َوأَْبَناِئهِْم َوَعشَاِئرِِهْم، فََرغَ َربُّكُْم، فََرغَ

  ".رَبُّكُْم، فََرغَ رَبُّكُْم
ِقْرطِِميُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْبِد الَْجبَّارِ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الَْعبَّاسِ الْ - ٧٥٥٨

َنُس بن َماِلٍك، أن َرُسولَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد بن آَدَم، َحدَّثَنِي أَُبو الدَّرَْداِء، ووَاِثلَةُ بن اَألْسقَعِ، وأَُبو أَُمامَةَ، وأَ
  ".إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ أَنْ ُتقَْبلَ ُرَخُصُه كََما ُيِحبُّ الْعَْبُد َمْغِفَرةَ َربِِّه:"للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَا

  َيزِيُد بن ُخَمْيرٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
َحدَّثََنا َيْحَيى بن صَاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، َحدَّثََنا َجِميُع بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ،  - ٧٥٥٩

أَقِْصرِ الُْخطْبَةَ، :"أَمًِريا، قَالَثَْوبٍ، َعْن َيزِيَد بن ُخَميْرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم كَانَ إِذَا َبَعثَ 
  ".نَّ ِمَن الْكَالمِ ِسْحرًاَوأَِقلَّ الْكَالَم، فَإِ

  َعْبُد اللَِّه بن غَابِرٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
صِ بن َحكِيمٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا الُْمَحارِبِيُّ، َعنِ اَألْحَو - ٧٥٦٠

َمْن َصلَّى َصالةَ الصُّْبحِ ِفي :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالََعْن َعْبِد اللَِّه بن غَابِرٍ، 
  ".ُه َوُعْمَرُتَمْسجِِد َجَماَعٍة َيثُْبُت ِفيِه َحتَّى ُيَصلَِّي ُسْبَحةَ الضَُّحى، كَانَ كَأَْجرِ حَاجٍّ، أَْو ُمْعَتِمرٍ َتاما َحجَُّتُه

  ُسلَْيُم بن َعاِمرٍ أَُبو َيْحَيى الَْخبَاِئرِيُّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعامِرٍ
  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن - ٧٥٦١



َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِفي َحجَّةِ : لَْيمِ بن َعاِمرٍ َعاِمرٍ أَنَّهُ َسِمَع أََبا أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ، َيقُولُأَبِي َيْحَيى ُس
ُيطَوِّلُ َصْوَتُه، "أَال َتْسَمُعونَ؟:"اَس، فَقَالَالْوَدَاعِ َعلَى الَْجْدَعاِء، قَْد جََعلَ رِْجلَْيِه ِفي غَْرزِ الرِّكَابِ َيَتطَاَولُ لَُيْسِمَع النَّ

اعُْبُدوا َربَّكُْم، َوَصلُّوا :"َما َتعَْهُد إِلَْيَنا، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: فَقَالَ قَاِئلٌ ِمْن طَوَاِئِف النَّاسِ
يَا : فَقُلُْت: ، قَالَ أَُبو َيْحَيى"ةَ أَمَْواِلكُْم، َوأَِطيعُوا ذَا أَْمرِكُمْ َتْدُخلُوا َجنَّةَ َربِّكُْمَخْمَسكُْم، َوُصوُموا َشْهَركُْم، َوأَدُّوا َزكَا

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اْبُن ثَالِثَني َسَنةً أُزَاِحمُ الِْعَري َحتَّى إِنِّي أَْزُحُمُه قََدًما إِلَى َرسُولِ ال: أََبا أَُماَمةَ ِمثْلُ َمْن أَْنَت َيْومَِئٍذ؟ قَالَ
  .َوَسلَّْم
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ - ٧٥٦٢

، "إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيْدِخلُ ِمْن أُمَِّتي الَْجنَّةَ َسْبِعَني أَلْفًا بَِغْيرِ ِحسَابٍ:"الَأَُماَمةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَ
َعلَْيِه  َوَما َهذَا ِفي أُمَِّتَك إِال كَالذُّبَابِ اَألْزَرقِ ِفي الذِّبَّاِن، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: قَالَ َيزِيُد بن اَألخَْنسِ السُّلَِميُّ

  ".َيْدُخلُ الَْجنَّةُ ِمْن أُمَِّتي َسْبُعونَ أَلْفًا، َمَع كُلِّ أَلٍْف َسْبُعونَ أَلْفًا َوثَالثُ حَثََياٍت:"َوَسلَّْم
، وَأََشارَ "سَُعمِثْلُ َما َبْيَن َعْدٍن َوُعَمانَ، َوُهَو أَْوَسُع َوأَْو:"َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما َسَعةُ حَْوِضَك؟ قَالَ: قَالُوا - ٧٥٦٣
  ِفيِه ِشعَْباِن ِمْن"بَِيدِِه،

َشرَاُبُه أَْبَيُض ِمَن اللََّبنِ، َوأَْحلَى َمذَاقَةً ِمَن الَْعَسلِ، َوأَطَْيبُ رًِحيا :"َيا َرُسولَ اللَِّه، فََما َشرَاُبُه؟ قَالَ: ، قَالَ"ذََهبٍ َوِفضٍَّة
  ".ِمَن الِْمْسِك
لٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوِيَةُ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ َعاِمرٍ أَنَُّه َحدَّثَُه، أَنَّ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْه - ٧٥٦٤

إِنِّي َرأَْيُت ُرؤَْيا :"صُّْبحِ، فَقَالَخََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َبْعَد َصالةِ ال: أََبا أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ َحدَّثَُه، قَالَ
إِنِّي ال : اْرقَْه، فَقُلُْت: يِهي َحقٌّ فَاْعِقلُوَها، أَتَانِي َرُجلٌ فَأََخذَ بَِيِدي، فَاْسَتْتبََعنِي َحتَّى أَتى بِي جََبال َوْعًرا طَوِيال، فَقَالَ ِل

ُت كُلََّما َرقَْيُت قََدِمي َوَضْعُتَها َعلَى َدَرَجٍة حَتَّى اْسَتوَْيَنا َعلَى َسَواِء الَْجَبلِ إِنِّي سَأَُسهِّلُُه لََك، فََجَعلْ: أَْسَتطِيُع، فَقَالَ
ونَ، ثُمَّ َهُؤالِء الَِّذيَن َيقُولُونَ َما ال َيْعلَُم: َمْن َهُؤالِء؟ قَالَ: فَاْنطَلَقَْنا، فَإِذَا َنْحُن بِرِجَالٍ َونَِساٍء ُمَشقَّقَةٌ أَْشَداقُُهْم، فَقُلُْت

َهُؤالِء الَِّذيَن ُيُرونَ أَعُْيَنُهْم َما ال : َما َهُؤالِء؟ قَالَ: اْنطَلَقَْنا، فَإِذَا َنْحُن بِرَِجالٍ وَنَِساٍء ُمَسمََّرةٌ أَْعُينُُهْم وآذَاُنُهْم، فَقُلُْت
ا َنْحُن بنَساٍء ُمَعلَّقَاٍت بِعََراِقيبِهِنَّ، ُمَصوََّبةٌ ُرءُوُسُهنَّ، تَْنَهشُ َيَرْونَ، وَُيْسِمُعونَ آذَاَنُهْم َما ال َيْسَمُعونَ، ثُمَّ اْنطَلَقَْنا، فَإِذَ

َهُؤالِء الَِّذيَن َيْمَنُعونَ أَْوالَدُهنَّ ِمْن أَلَْبانِهِنَّ، ثُمَّ اْنطَلَقَْنا، فَإِذَا َنْحُن بِرَِجالٍ : َما َهُؤالِء؟ قَالَ: ثََداُهنَّ الَْحيَّاُت، قُلُْت
  َما: ٍء ُمَعلَّقَاٍت بَِعَراِقيبِهِنَّ ُمَصوََّبةٌ ُرءُوُسُهنَّ َيلَْحْسَن ِمْن َماٍء قَِليلٍ َوَحَما، فَقُلُْتَونَِسا

أَقَْبحِ َشْيءٍ  َهُؤالِء الَِّذيَن َيُصوُمونَ َوُيفِْطُرونَ قَْبلَ َتِحلَِّة َصْوِمهِْم، ثُمَّ اْنطَلَقَْنا فَإِذَا َنْحُن بِرَِجالٍ وَنَِساٍء: َهُؤالِء؟ قَالَ
َهُؤالِء الزَّاُنونَ وَالزَُّناةُ، ثُمَّ اْنطَلَقَْنا : َما َهُؤالِء؟ قَالَ: َمْنظًَرا، َوأَقَْبِحِه لُُبوسًا، َوأَْنَتنِِه رًِحيا كَأَنََّما رِحيُُهُم الْمََراِحيُض، قُلُْت

َهُؤالِء َموَْتى الْكُفَّارِ، ثُمَّ اْنطَلَقَْنا َوإِذَا َنْحنُ : َما َهُؤالِء؟ قَالَ: ًحيا، قُلُْتفَإِذَا َنْحُن بَِمْوَتى أََشدِّ َشْيٍء اْنِتفَاًخا، وَأَْنَتنِهِ رِ
 َهِذهِ َجهَنَُّم فََدْعَها، ثُمَّ اْنطَلَقَْنا، فَإِذَا َنْحُن بِرِجَالٍ نَِيامٍ َتْحَت ِظاللِ: َما َهذَا؟ قَالَ: َنَرى ُدَخانًا، َوَنْسَمُع ُعَواًء، قُلُْت

َما : َمْوَتى الُْمْسِلِمَني، ثُمَّ اْنطَلَقْنَا، فَإِذَا َنْحُن بِِغلَْماٍن، َوجََوارٍ َيلَْعُبونَ َبْيَن َنهَْرْينِ، قُلُْت: َما َهُؤالِء؟ قَالَ: الشَّجَرِ، قُلُْت
ْحَسنِ َشْيٍء َوْجًها، َوأَْحَسنِِه لُبُوًسا، َوأَطَْيبِِه رًِحيا كَأَنَّ ذُرِّيَّةُ الُْمْؤِمنَِني، ثُمَّ اْنطَلَقَْنا، فَإِذَا َنْحُن بِرَِجالٍ أَ: َهُؤالِء؟ قَالَ

َهُؤالِء الصِّدِّيقُونَ وَالشَُّهَداُء َوالصَّاِلُحونَ، ثُمَّ اْنطَلَقَْنا فَإِذَا َنْحُن بِثَالثَِة : َما َهُؤالِء؟ قَالَ: ُوُجوَهُهمِ الْقََراطِيُس، قُلُْت
ذَِلَك َزْيُد بن حَارِثَةَ، َوَجْعفَُر، َواْبُن رََواَحةَ، فَِملُْت ِقَبلَُهْم، : َما َهُؤالِء؟ قَالَ: ا لَُهْم، وََيَتَغنَّْونَ، فَقُلُْتَنفَرٍ َيْشَرُبونَ َخمًْر

ذَاَك أَُبوكَ : َما َهُؤالِء؟ قَالَ: ثُمَّ َرفَْعُت َرأِْسي، فَإِذَا ثَالثَةُ َنفَرٍ َتْحتَ الْعَْرشِ، قُلُْت: قَْد َنالََك، قَْد نَالََك، قَالَ: فَقَالُوا



  ".إِبَْراهِيُم، َوُموَسى، َوِعيَسى، َوُهْم يَْنَتِظُروَنَك صَلَّى اللَُّه َعلَْيهِْم أَْجَمِعَني
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن

  َجابِرٍ، َعْن َسِليمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
ُمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْ - ٧٥٦٥

َنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد ، َحدَّثََيزِيَد بن جَابِرٍ، ح وَحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّادُ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخارَِجةَ
َسِمْعتُ أََبا أَُماَمةَ ُيَحدِّثُ، َعْن : الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن جَابِرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َيحَْيى ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ الِْحْمِصيِّ، قَالَ

إِنِّي : مٌ إِذْ أُِتيُت فَاْنطُِلَق بِي إِلَى جََبلٍ َوْعرٍ، فَِقيلَ اْصَعْد، فَقُلُْتَبْيَنا أََنا نَاِئ:"َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
فَصَِعْدُت َحتَّى إِذَا كُْنُت ِفي سََواِء الْجََبلِ، إِذْ أََنا بِأَْصوَاٍت، : أََنا سَأَُسهِّلُُه لََك، قَالَ: لَْسُت أَْسَتطِيُع الصَُّعوَد، قَالَ

َهِذِه أَْصوَاُت َجهَنََّم، ثُمَّ اْنطَلََق بِي حَتَّى َمَرْرُت بِقَْومٍ أََشدِّ َشْيٍء اْنِتفَاًخا، َوأَسَْوِئِه : اَألْصوَاُت؟ ِقيلَ َما َهِذِه: فَقُلُْت
انِي، ثُمَّ اْنطَلََق بِي حَتَّى َمرَّ َهُؤالِء الزَّانُونَ َوالزََّو: َمْن َهُؤالِء؟ ِقيلَ: َمْنظًَرا، وَأَْنَتنِهِ رًِحيا رِحيُُهْم رِيحُ الْمََراحِيضِ، قُلُْت

َهُؤالِء اللَّوَاِتي َيْمَنْعَن أَْوالَدُهنَّ أَلْبَاَنُهنَّ، : َمْن َهُؤالِء؟ قَالُوا: بِي َعلَى نِسَْوٍة ُمَعلَّقَاٍت بِثَْديِهِنَّ، َتنَْهُش بِهِنَّ الَْحيَّاُت، قُلُْت
: َمْن َهُؤالِء؟ قَالَ: مٍ ُمَعلَِّقَني بَِعَراِقيبِهِْم ُمَشقَّقَةٌ أَْشَداقُُهْم َتسِيلُ أَْشَداقُُهْم َدمًا، فَقُلُْتثُمَّ اْنطَلََق بِي حَتَّى َمَرْرُت َعلَى قَْو

  َهُؤالِء الَِّذيَن ُيفِْطُرونَ قَْبلَ ِحنيِ ِفطْرِِهْم، ثُمَّ اْنطَلََق بِي حَتَّى أَْشَرفُْت َعلَى ثَالثَِة

َهذَا َزْيٌد، َوَجْعفٌَر، َواْبُن رََواَحةَ، ثُمَّ اْنطَلََق بِي حَتَّى أَْشَرفُْت َعلَى : َمْن َهُؤالِء؟ قَالَ: ْمرٍ لَُهْم، قُلُْتَنفَرٍ َيْشَرُبونَ ِمْن َخ
ثُمَّ اْنطَلََق بِي َحتَّى أَْشَرفْتُ ذَرَارِيُّ الُْمْؤِمنَِني َيْحُضُنُهمْ إِبَْراهِيُم، : َمْن َهُؤالِء؟ قَالَ: ِغلَْماٍن َيلَْعُبونَ َبْيَن َنْهَرْينِ، قُلُْت

  ".إِبَْراهِيُم، َوُموَسى، َوِعيَسى َصلَّى اللَُّه َعلَْيهِْم َوَسلَّمْ َيْنَتِظرُوَنَك: َمْن َهُؤالِء؟ قَالَ: َعلَى ثَالثَةِ َنفَرٍ، قُلُْت
دَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعنِ اْبنِ َجابِرٍ، َعْن ُسلَْيمِ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َح - ٧٥٦٦

  ".َيْخطُبُ َيْوَم النَّْحرِ َعلَى َراِحلَِتِه"كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
  ، َعْن َسِليمِ بن َعامِرٍَيزِيُد بن ِسَنانَ أَُبو فَْرَوةَ الرََّهاوِيُّ

انَ الرََّهاوِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن سَْعِد بن َيْحَيى الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو فَْرَوةَ َيزِيُد بن ُمَحمَّدِ بن َيزِيَد بن ِسَن - ٧٥٦٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : بِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالََحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َحدَّثَنِي أَُبو َيحَْيى الْكَالِعيُّ، َعْن أَ

ُهَو يَِفرُّ إِنَّ آِخَر َرُجلٍ َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َرُجلٌ َيَتقَلَُّب َعلَى الصَِّراِط ظَْهًرا ِلَبطْنٍ، كَالُْغالمِ َيْضرُِبهُ أَُبوُه َو:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
َعْبِدي إِنْ أََنا : َيا َربِّ َبلِّغْ بَِي الَْجنَّةَ، وََنجِّنِي ِمَن النَّارِ، فَُيوِحي اللَُّه َتَعالَى إِلَْيِه: َيْعجُِز َعْنُه َعَملُُه أَنْ َيسَْعى، فََيقُولُ ِمْنُه

  َنَعمْ،: اَياَك؟ فََيقُولُ الَْعْبُدَنجَّْيُتَك ِمَن النَّارِ، َوأَْدَخلُْتَك الَْجنَّةَ، أََتْعَترِفُ ِلي بِذُنُوبَِك َوَخطَ

ْسَر، َوَيقُولُ الَْعْبُد ِفيَما َيا َربِّ، َوِعزَِّتَك َوَجالِلكَ لَِئْن تُْنجِينِي ِمَن النَّارِ َألْعَترِفَنَّ لََك بِذُُنوبِي َوَخطَاَياَي، فََيجُوُز الْجِ
ي َوخَطَايَاَي لَيَُردَّنِي إِلَى النَّارِ، فَُيوِحي اللَُّه إِلَْيِه، َعْبِدي، اْعتَرِْف ِلي بِذُنُوبِكَ لَِئنِ اْعَتَرفَُت لَُه بِذُنُوبِ: َبْيَنُه َوَبْيَن نَفِْسِه

قَطُّ، ال، َوِعزَِّتَك َما أَذْنَْبُت ذَنًْبا قَطُّ، َوال أَخْطَأُْت خَِطيئَةً : َوَخطَايَاَك، أَغِْفُرَها لََك وَأُْدِخلُكَ الَْجنَّةَ، فََيقُولُ الْعَْبُد
َيا َربِّ، أَرِنِي بَيَِّنَتَك، : ، فََيقُولُفَُيوِحي اللَُّه إِلَيِْه، َعْبِدي إِنَّ ِلي َعلَْيَك بَيَِّنةً، فََيلَْتِفُت الَْعْبُد َيمِيًنا َوِشمَاال فَال يََرى أََحًدا

َيا َربِّ، ِعْنِدي َوِعزَِّتكَ الَْعظَاِئمُ الُْمْضمََراُت، فَُيوِحي : ُد، َيقُولُفََيْسَتْنِطُق اللَُّه جِلَْدُه بِالُْمَحقََّراِت، فَإِذَا َرأَى ذَِلَك الْعَْب
نَّةَ، فََيْعَترُِف الَْعْبدُ بِذُُنوبِِه، اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِه َعْبِدي، أََنا أَْعَرفُ بَِها ِمْنَك، اْعَترِفْ ِلي بَِها، أَغِْفُرَها لََك، َوأُْدخِلَُك الَْج

َهذَا أَْدَنى أَْهلِ الَْجنَِّة َمْنزِلَةً، : ُخلُ الَْجنَّةُ، ثُمَّ َضِحَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم حَتَّى َبَدْت نََواجِذُُه، َيقُولُفََيْد



  ".فَكَْيَف بِالَِّذي فَْوقَُه؟
بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َهاِشُم بن الْقَاِسمِ، َحدَّثََنا أَُبو َعقِيلِ َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  - ٧٥٦٨

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ : َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ، َيقُولُ: َعِقيلِ الثَّقَِفيُّ، َعْن َيزِيَد بن سَِنانَ، أَْخبََرنِي أَُبو َيحَْيى الْكَالِعيُّ، قَالَ
  إِنِّي َألْعلَُم آِخَر َرُجلٍ ِمْن أُمَِّتي َيُجوُز:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ َصلَّى

  .، فَذَكََر ِمثْلَُه"الصِّرَاطَ، َيَتلَوَّى َعلَى الصَِّراِط كَالُْغالمِ ِحنيَ َيضْرُِبُه أَُبوُه
  َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َعْن َسِليمِ بن َعاِمرٍ

انَ بن و الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا أَُبو زَْيِد بن أَبِي الِْغْمرِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َيحَْيى، َعْن َصفَْوَحدَّثََنا أَُب - ٧٥٦٩
ِه َوَسلَّْم ِفي النَّاسِ، قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َسِمْعتُ أََبا أَُماَمةَ، قَالَ: َعْمرٍو، َحدَّثَنِي ُسلَْيُم بن َعاِمرٍ، قَالَ

أَِفي كُلِّ َعامٍ؟ فََغِلَق كَالُم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ، فَقَاَم َرُجلٌ ِمَن اَألعَْرابِ، فَقَالَ"إِنَّ اللََّه كََتَب َعلَْيكُمِ الَْحجَّ:"فَقَالَ
أََنا ذَا َيا َرُسولَ اللَِّه، : فَقَالَ اَألعَْرابِيُّ"َمْن َهذَا السَّاِئلُ؟:"الََعلَْيِه َوَسلَّْم َوغَِضَب، َوَمكَثَ طَوِيال، ثُمَّ َتكَلََّم، فَقَ

َنَعْم، لََوَجَبْت، َولَْو َوَجَبْت لََتَركُْتْم، َولَْو َترَكُْتْم لَكَفَْرُتْم، أَال : وَْيَحَك، َماذَا ُيْؤمُِنَك أَنْ أَقُولَ َنَعْم، وَاللَِّه لَْو قُلُْت:"فَقَالَ
ضِ ِمْن َشْيٍء، َوَحرَّْمُت َعلَْيكُمْ ُه إِنََّما أَْهلََك الَِّذيَن قَْبلَكُْم أَِئمَّةُ الْحََرجِ، وَاللَِّه لَْو أَنِّي أَْحلَلُْت لَكُمْ َجِميَع َما ِفي اَألْرإِنَّ

  ].١٠١: املائدة" [ْشَياَءال َتسْأَلُوا َعْن أَ"، فَأَْنَزلَ اللَُّه َتعَالَى "ِمثْلَ ُخفِّ َبِعريٍ لََوقَْعُتْم ِفيِه
ن ُمحَمٍَّد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُعثَْمانَ الُْمَعلُِّم، ح وَحدَّثََنا َجْعفَُر ب - ٧٥٧٠

فَْوانَ بن َعْمرٍو، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ،، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َص: الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، قَاال
  إِنَّ اللََّه عَزَّ:"َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

  ".ثَالثَ َحثَيَاٍتَوَجلَّ َوَعَدنِي أَنْ ُيْدِخلَ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبِعَني أَلْفًا بَِغْيرِ ِحسَابٍ، َوَزاَدنِي 
فََما َحْوُضَك؟ : قَالَ"كََما َبْيَن َعْدٍن إِلَى ُعَمانَ، ِفيِه ِشْعَباِن ِمْن ذََهبٍ َوِفضٍَّة:"فََما َسَعةُ َحْوِضَك؟ قَالَ: ِقيلَ - ٧٥٧١

ِمَن الِْمْسِك، َمْن شَرَِب ِمْنُه لَمْ َيظَْمأْ َبْعَدهَا، َولَمْ أََشدُّ َبيَاًضا ِمَن اللََّبنِ، وَأَْحلَى َمذَاقَةً ِمَن الَْعَسلِ، وَأَطَْيُب َراِئَحةً :"قَالَ
  ".َيْسَودَّ َوْجُهُه أََبدًا

يَّاشٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َع - ٧٥٧٢
كُنَّا َنْجِلُس إِلَى أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، فَُيَحدِّثَُنا َحدِيثًا كَِثًريا َعْن َرسُولِ اللَِّه : ْمرٍو، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، قَالََصفَْوانَ بن َع

  ".أََعِقلُْتْم؟ َبلُِّغوا كََما ُبلِّغُْتْم:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَإِذَا َسكََت قَالَ
ِقيَّةُ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الْخََبائِرِيُّ، َحدَّثََنا َب - ٧٥٧٣

ُه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيَتَناكَُح أَْهلُ سُِئلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".َنَعْم، بِذَكَرٍ ال َيَملُّ، َوَشْهَوةٍ ال َتْنقَِطُع َدْحًما َدْحًما:"الَْجنَِّة؟ فَقَالَ

  ُمَحمَُّد بن الَْولِيِد الزَُّبْيِديُّ، َعْن َسِليمِ بن َعاِمرٍ
بن الَْعالِء بن زِْبرِيقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح وَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ  - ٧٥٧٤

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم: َوِثيَمةَ الِْمْصرِيُّ، وعَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ الِْمْصرِيُّ، قَاال

ُرو بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َساِلمٍ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم بن َعاِمرٍ، أَنَّهُ بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْم
ْم ِفيَّ َحدَّ اللَِّه َمرَّةً أَْو َيا َرسُولَ اللَِّه، أَِق: إِنَّ َرُجال أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ: َسِمَع أََبا أَُماَمةَ، َيقُولُ



أَْيَن الْقَاِئلُ أَِقمْ :"َن الصَّالِة، قَالَِثْنَتْينِ، فَأَعَْرَض َعْنُه، ثُمَّ أُِقيَمِت الصَّالةُ، فَلَمَّا فََرغَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِم
فَإِنََّك ِمْن َخِطيئَِتَك كََما :"َنَعْم، قَالَ: قَالَ"ْتَمْمَت الُْوُضوَء، َوَصلَّْيَت َمعََنا الِْعَشاَء؟أَ:"أََنا ذَا، قَالَ: قَالَ"ِفيَّ َحدَّ اللَِّه؟

  ].١١٤: هود" [أَِقمِ الصَّالةَ طََرفَيِ النََّهارِ َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ"، َوأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ "َولََدْتَك أُمَُّك، فَال تَُعْد
 َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن الَْعالِء بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح وَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ - ٧٥٧٥

ا َعْبدُ اللَِّه بن سَاِلمٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الْحَارِِث، َحدَّثََن: الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيمَ بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، قَاال
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيْوَم َحجَّةِ  َعنِ الزُّبَْيِديِّ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم بن َعاِمرٍ، أَنَّ أََبا أَُماَمةَ َحدَّثَُهْم، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى

َخلَ رِْجلَْيِه ِفي الْغَْرزِ، وََوَضَع إِْحَدى َيَدْيِه َعلَى ُمقَدَّمِ الرَّْحلِ، َواُألْخَرى َعلَى الْوَدَاعِ، َوُهَو َعلَى َناقَِتِه الَْجْدَعاِء قَْد أَْد
  ُه َعزَّ َوَجلَّ، فََبَعثَ اللَّ"َيا أَيَُّها النَّاُس، أَْنِصتُوا، فَإِنَّكُْم لَعَلَّكُْم ال َتَروْنِي بَْعَد َعاِمكُْم َهذَا:"ُمَؤخَّرِِه َيتَطَاَولُ بِذَِلَك، فَقَالَ

تَْعُبُدونَ َربَّكُْم، َوتُِقيُمونَ َخْمَسكُْم، َوتُْؤُتونَ َزكَاةَ أَْموَاِلكُْم، وََتُصوُمونَ :"َما َنفَْعلُ؟ قَالَ: َرُجال ِمَن النَّاسِ، فَقَالَ
ُم بن ُمَحمَِّد بن ِعْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ، َحدَّثََنا إِْبَراِهي"َشْهرَكُْم، َوُتِطيعُوا ذَا أَْمرِكُْم َتْدُخلُوا َجنَّةَ َربِّكُْم

  .للَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِمثْلَُهُمَصفَّى، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ا
ْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء بن زِيرِيقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح وَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِ - ٧٥٧٦

للَِّه بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا َعْبدُ ا: َوِثيَمةَ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيمَ بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، قَاال
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم أََمرَ أَْصحَاَبهُ  َساِلمٍ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم بن َعاِمرٍ، أَنَّ أََبا أَُماَمةَ َحدَّثَُهْم، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى

َيا فُالنُ َدوِّنْ أَوَّلَ كَِلَمٍة َيَتكَلَُّم : ، فَقَالَْت ُرفْقَةٌ ِمنُْهْم"ْيكُْم َحاَجةًأَنِ اْحُشدُوا ِللصَّالِة غََدا، فَإِنَّ ِلي إِلَ"ِعْنَد َصالِة الَْعَتَمِة
ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بَِها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، وَأَْنَت الَِّذي َتِليَها لِئَال َيفُوتَُهْم َشْيٌء ِمْن كَالمِ َرُس

اْعُبدُوا اللََّه :"َنَعْم، َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: قَالُوا"َهلْ َحَشْدُتْم كََما أََمرُْتكُْم؟:"َوَسلَّْم، فَلَمَّا فََرغَ ِمْن َصالِة الصُّْبحِ، قَالَ
أَِقيمُوا الصَّالةَ، َوآتُوا :"نََعْم، قَالَ: قَالُوا"ِه؟َوال ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا، وََهلْ َعِقلُْتْم َهِذِه؟ َهلْ َعِقلُْتْم َهِذِه؟ َهلْ َعِقلُْتْم َهِذ

  الزَّكَاةَ، أَِقيُموا

نََعْم، : قَالُوا"َعِقلُْتْم َهِذِه؟الصَّالةَ، َوآُتوا الزَّكَاةَ، أَِقيمُوا الصَّالةَ، َوآتُوا الزَّكَاةَ، َهلْ َعِقلُْتْم َهِذِه؟ َهلْ َعِقلُْتْم َهِذِه؟ َهلْ 
نََعْم، فَكُنَّا َنَرى : قَالُوا"وَأَِطيُعوا، اْسَمعُوا َوأَِطيعُوا، َهلْ َعِقلُْتْم َهِذِه؟ َهلْ َعِقلُْتْم َهِذِه؟ َهلْ َعِقلُْتْم َهِذِه؟ اْسَمُعوا:"قَالَ

  .فَإِذَا ُهَو قَْد َجَمَع لَهُ اَألْمَر كُلَُّهأَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َسَيَتكَلَُّم كَالًما كَثًِريا، ثُمَّ َنظََر ِفي كَالِمِه، 
  َحرِيُز بن ُعثَْمانَ، َعْن َسِليمِ بن َعاِمرٍ

أَْحَمدُ بن َيزِيدَ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، ح وَحدَّثََنا أَُبو َزْيٍد - ٧٥٧٧
َحدَّثََنا َحرِيزُ بن ُعثَْمانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، أَنَّ أََبا أَُماَمةَ َحدَّثَُه، أَنَّ : يُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن َناِفعٍ، قَاالالَْحوِْط

، "َمْه:"لَِّه، ائْذَنْ ِلي ِفي الزَِّنا، فََصاَح النَّاُس فَقَالََيا َرسُولَ ال: غُالًما شَابا أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ
، فََدَنا حَتَّى َجلَسَ َبْيَن َيَدْي َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، "أَِقرُّوهُ اْدنُ:"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

وَكَذَِلَك النَّاُس ال ُيِحبُّوَنُه ُألمَّهَاتِهِْم، أَُتِحبُُّه :"ال، قَالَ: قَالَ"أَُتِحبُُّه ألُمَِّك؟:"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمفَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَّ
َوكَذَِلَك النَّاُس ال ُيِحبُّوَنهُ :"، قَالَال: قَالَ"َوكَذَِلكَ النَّاُس ال ُيِحبُّوَنُه ِلَبنَاِتهِْم، أَُتِحبُُّه ُألخِْتَك؟:"ال، قَالَ: قَالَ"الْبنَِتَك؟

  وَكَذَِلَك النَّاُس ال ُيِحبُّونَُه:"ال، قَالَ: قَالَ"َألخََواتِهِْم، أَُتِحبُُّه ِلَعمَِّتَك؟



َضَع َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، فََو"وَكَذَِلَك النَّاُس ال ُيِحبُّوَنُه ِلَخاالتِهِْم:"ال، قَالَ: قَالَ"ِلَعمَّاتِهِْم؟ أَُتِحبُُّه ِلخَالَِتَك؟
  ".اللَُّهمَّ كَفِّْر ذَْنَبُه، وَطَهِّْر قَلَْبُه، َوَحصِّْن فَْرجَُه:"َوَسلَّْم َيَدُه َعلَى َصْدرِِه، َوقَالَ

ى بن يُوُنَس، ح وَحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثَدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ِعيَس - ٧٥٧٨
َحدَّثََنا َحرِيُز بن ُعثَْمانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َسِمَعُه : الطََّبرَانِيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، قَاال

  ".َعْن أَْهلِ بَْيِت َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ُخْبُز الشَِّعريِ َما كَانَ َيفُْضلُ:"ِمْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
  ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن َسِليمِ بن َعامِرٍ

وسِ بن الَْحجَّاجِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة عَْبُد الْقُدُّ - ٧٥٧٩
َخْيُر الذَّْبحِ الْكَْبُش :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".اَألقَْرنُ
  ".َوَخْيُر الْكَفَنِ الُْحلَّةُ" - ٧٥٨٠

انَ، َعْن ُسلَْيمِ دَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدَح ٧٥٨١ -
َخْيُر الذَّْبحِ الْكَْبُش :"لَْيِه َوَسلَّْمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع: بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، قَالَ

  ".اَألقَْرنُ
  ".َوَخْيُر الْكَفَنِ الُْحلَّةُ" - ٧٥٨٢

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، َحدَّثَنَا ٧٥٨٣ -

إِذَا أََتى أََحُدكُمْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: أَبِي أَُماَمةَ، قَالَُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن 
  ".َوال َيَتعَرََّياِن َتعَرِّي الَْحِمريِ:"، قَالَ"أَْهلَُه فَلَْيْسُتْر َعلَْيِه، َوَعلَى أَْهِلِه

َنْجَدةَ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن  - ٧٥٨٤
مَثَلُ الصَّلَوَاِت الْخَْمسِ، كََمثَلِ َنَهرٍ َعذًْب َيْجرِي ِعْندَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".َبابِ أََحدِكُْم، يَْغَتِسلُ ِفيِه كُلَّ َيْومٍ َخْمَس مَرَّاٍت، فََماذَا َيبْقَى َعلَْيِه ِمَن الدََّرِن؟
ِمرٍ، ُسلَْيمِ بن َعاَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن  - ٧٥٨٥

إِذَا رَأَْيُتمْ أَْمًرا ال َتْستَِطيُعونَ َتْغيَِريُه، فَاصْبُِروا َحتَّى َيكُونَ اللَُّه :"َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
  ".ُهَو الَِّذي ُيَغيِّرُُه

دَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ، َح - ٧٥٨٦
  ".ال َشْيَء ِفي الَْهامِ، وَالَْعْيَن َحقٌّ، وَأَْصَدَق الطَّْيرِ الْفَأْلُ:"أَُماَمةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

رٍ، َعْن أَبِي ثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمَحدَّ - ٧٥٨٧
  ذَاإِذَا كَبََّر اِإلَماُم فَكَبِّرُوا، وَإِ:"أَُماَمةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

َصلُّوا ُجلُوًسا َركََع فَاْركَُعوا، َوإِذَا َسَجَد فَاْسُجُدوا، َوإِذَا َرفََع رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ فَاْرفَُعوا، َوإِنْ صَلَّى جَاِلًسا فَ
  ".أَْجَمِعَني
ْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا ُعفَ - ٧٥٨٨

  ".ال َيقْطَُع الصَّالةَ َشْيٌء:"أَُماَمةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
فَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا ُع - ٧٥٨٩



َمْن غَسَّلَ َيْوَم الُْجُمَعِة، َواغَْتَسلَ، َوغََدا َوابَْتكََر، وََدَنا وَاْسَتَمعَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: أَُماَمةَ، قَالَ
  ".اَألجْرَِوأَْنَصَت كَانَ لَُه ِكفْالِن ِمَن 

َعاِمرٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن  - ٧٥٩٠
الُْمتََعجِّلُ ِفي الُْجُمَعِة كَالُْمْهِدي الَْبَدنَةَ، َوالَِّذي :"قَالَأَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، 

  ".َيِليِه كَالُْمْهِدي الثَّْوَر، َوالَِّذي َيِليِه كَالْمُْهِدي َشاةً، وَالَِّذي َيِليِه كَالْمُْهِدي َدَجاَجةً
ُمِغريَِة، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ، َحدَّثََنا أَُبو الْ - ٧٥٩١

ُتبَْعثُ الَْمالِئكَةُ َيْوَم الُْجُمَعِة إِلَى أَبَْوابِ الَْمْسجِِد، فََيكُْتُبونَ اَألوَّلَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: أَُماَمةَ، قَالَ
  َألوَّلَ، فَإِذَا صَِعَد اإلَِماُم َعلَى الِْمْنَبرِ طُوَِيِتفَا

  ".الصُُّحُف
ُر بن َمْعَدانَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ أَْحَمُد بن َيزِيَد الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن َنافِعٍ، َحدَّثََنا ُعفَْي - ٧٥٩٢

َخْيُر ُصفُوِف الرِّجَالِ :"بِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَ
  ".هَاأَوَّلُهَا، َوَشرُّ ُصفُوِف الرَِّجالِ آِخُرَها، َوخَْيُر ُصفُوفِ النَِّساِء آِخُرهَا، َوَشرُّ ُصفُوِف النَِّساِء أَوَّلُ

 ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن َناِفعٍ، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن - ٧٥٩٣
إِنَّ الرَُّجلَ لََيقُوُم ِفي الصَّالِة فََيْدُعو :"َسلَّْم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".الدَّْعَوةَ، فَُيْغفَُر لَُه َوِلَمْن َوَراَءُه ِمَن النَّاسِ
ن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ ب - ٧٥٩٤

نَفَثَ ُروحُ الْقُُدسِ ِفي َرْوِعي أَنَّ نفًْسا لَْن َتخُْرَج ِمَن الدُّْنَيا َحتَّى َتسَْتكِْملَ :"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
، َوال َيْحِملَنَّكُمِ اْسِتْبطَاُء الرِّْزقِ أَنْ َتطْلُبُوُه بَِمْعِصَيةِ اللَِّه، فَإِنَّ اللََّه ال أََجلََها، َوَتْسَتْوِعبَ رِْزقَهَا، فَأَْجِملُوا ِفي الطَّلَبِ

  ".ُيَنالُ َما عِْنَدُه إِال بِطَاَعِتِه
ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ  َحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن - ٧٥٩٥

  قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

  ".إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ كَرِهَ لَكُمِ الَْبَيانَ، كُلَّ الَْبَياِن:"َعلَْيِه َوَسلَّْم
أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َحدَّثََنا أَُبو َزْيٍد، َحدَّثََنا  - ٧٥٩٦

  ".إِنَّ الُْمَتَشدِِّقَني ِفي النَّارِ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
إِنَّ اللََّه َعزَّ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالََوبِإِْسَناِدِه - ٧٥٩٧

بُّونَ َعلَْيِه الَْبالَء، فََيحَْمُد اللََّه، اْنطَِلقُوا إِلَى َعْبِدي، فَُصبُّوا َعلَْيِه الَْبالَء َصبا، فَيَأُْتوَنُه فََيُص: َوَجلَّ، َيقُولُ ِللَْمالِئكَِة
  ".اْرجِعُوا فَإِنِّي أُِحبُّ أَنْ أَْسَمَع صَْوَتُه: َيا َربََّنا، َصَببَْنا َعلَْيِه الَْبالَء َصبا كََما أََمْرتََنا، فََيقُولُ: فََيْرجُِعونَ، فََيقُولُونَ

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَُيَجرُِّب أََحدُكَمْ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: الََوبِإِْسَناِدِه، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَ - ٧٥٩٨
َوَجلَّ ِمَن  َماُه اللَُّه َعزَّبِالَْبالِء كََما ُيَجرِّبُ أََحُدكُْم ذََهَبهُ بِالنَّارِ، فَِمْنُه َما َيْخُرُج كَالذََّهبِ اِإلبْرِيزِ، فَذَِلَك الَِّذي َح

ُج كَالذََّهبِ اَألْسوَِد، الشُُّبهَاِت، َوِمْنُه َما َيخُْرُج كَالذََّهَبِة ُدونَ ذَِلَك، فَذَِلَك الَِّذي َشكَّ بَْعَض الشَّكِّ، َوِمْنُهْم َمْن َيخُْر
  ".فَذَِلَك الَِّذي قَِد افُْتِتَن



ا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََن - ٧٥٩٩
  َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

، فََتَركَُه َحتَّى فََرغَ "ال َتقْطَعُوا َدرَُّه:"الَ، فَذََهُبوا ِلُيَناوِلُوُه، فَقَالََوَسلَّْم أُِتي بِالُْحَسْينِ، فََجَعلَ يُقَبِّلُُه َوُهَو ِفي ِحْجرِِه، فََب
  .ِمْن َبْوِلِه
َتٌم ِمْن ُصفْرٍ، َوبِإِْسَناِدِه، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنَّ َرُجال َدَخلَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َوَعلَْيِه خَا - ٧٦٠٠
  ".أََما إِنََّها ال تَزِيدُ إِال َوْهًنا:"ِمَن الَْواِهَنِة، قَالَ: قَالَ"َما َهِذِه الْخَاَتُم؟:"فَقَالَ

للَُّه إِنَّ الُْمْسِلَم إِذَا مَرَِض أَْوَحى ا:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َوبِإِْسَناِدِه، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ - ٧٦٠١
َيا َمالِئكَِتي أََنا قَيَّْدُت َعْبِدي بِقَْيٍد ِمْن قُُيوِدي، فَإِنْ قََبْضُتُه، أَغِْفُر لَُه، َوإِنْ َعافَْيُتهُ : َعزَّ َوَجلَّ إِلَى َمالِئكََتِه، فََيقُولُ
  ".فََجَسٌد َمْغفُوٌر لَُه ال ذَْنَب لَُه

َيْحُرُم ِمَن الرََّضاَعِة َما َيْحُرُم ِمَن :"َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالََوبِإِْسَناِدِه، َعْن أَبِي أَُماَمةَ،  - ٧٦٠٢
  ".النََّسبِ
َريَنا، وََيْرَحْم لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم َيجِلَّ كَبِ::"َوبِإِْسَناِدِه، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ - ٧٦٠٣
  ".َصِغريََنا
ُوكِّلَ بِالُْمْؤِمنِ َتْسَعْونَ َوِمئَةُ َملَكٍ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َوبِإِْسَناِدِه، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ - ٧٦٠٤

رِ ِتْسَعةُ أَْمالٍك َيذُبُّونَ َعْنُه كََما ُيذَبُّ َعْن قَْصَعِة الَْعَسلِ ِمَن الذَُّبابِ ِفي َيذُبُّونَ َعْنُه َما لَْم يَقِْدْر َعلَْيِه، ِمْن ذَِلَك النَّفْ
  َوَما لَْو وُكِّلَ الَْيْومِ الصَّاِئِف، َوَما لَوْ َبَدا لَكُْم لََرأَْيُتمُوُه َعلَى َجَبلٍ، َوسَْهلٍ كُلُُّهْم بَاِسطٌ َيَدْيِه فَاْعرِفَاُه،

  ".إِلَى َنفِْسِه طََرفَةَ َعْينٍ َخطَفَْتُه الشََّياِطُني الْعَْبُد ِفيِه
الدَِّمْشِقيُّ،  َحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، ح وَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ - ٧٦٠٥

ا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الْبَاِهِليِّ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى َحدَّثََن: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعيَّاشٍ، قَاال
ى َشْيٍء إِال وُكِّلَ بِالشَّْمسِ ِتْسَعةُ أَْمالٍك َيْرمُوَنَها بِالثَّلْجِ كُلَّ َيْومٍ، لَْوال ذَِلَك َما أََتْت َعلَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ

  ".أَْحَرقَْتُه
، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ - ٧٦٠٦

َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ َواآلِخرِ، وََيْشَهدُ أَنِّي :"ُه َعلَْيِه َوَسلَّْمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
  ".َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَلَْيَسْعُه بَْيُتُه، َولَْيْبِك َعلَى َخطِيئَِتِه

ِخرِ، َوَيشَْهُد أَنِّي َرُسولُ اللَِّه، فَلَْيقُلْ خَْيًرا ِلَيْغَنْم، أَْو لَِيْسكُْت َعْن َشرٍّ َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآل" - ٧٦٠٧
  ".فََيْسلَْم
أْتقَاُه، َما  َما:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َوبِإِْسَناِدِه، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ - ٧٦٠٨

  ".أَْتقَاُه، َما أْتقَاُه، َراِعي غَْنمٍ َعلَى َرأْسِ َجَبلٍ ُيِقيُم ِفيَها الصَّالةَ
اَحةَ إِنَّ ِلكُلِّ أُمٍَّة ِسيَاَحةً، َوإِنَّ ِسَي:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َوبِإِْسَناِدِه، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ - ٧٦٠٩

  أُمَِّتي الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ



  ".اللَِّه
  ".َوإِنَّ ِلكُلِّ أُمٍَّة َرْهبَانِيَّةً، َوَرْهبَانِيَّةُ أُمَِّتي الرِّبَاطُ ِفي ُنُحورِ الَْعدُوِّ" - ٧٦١٠

إِنَّ الرَُّجلَ لَُيْدرُِك بُِحْسنِ ُخلُِقهِ :"َوَسلَّْم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َوبِإِْسَناِدِه، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ ٧٦١١ -
  ".َدَرَجةَ الْقَاِئمِ بِاللَّْيلِ الظَّاِمِئ بِالْهََواجِرِ

ن َمْعَدانَ، َعْن ْيُر بَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُعفَ - ٧٦١٢
َمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ، "ِه َوَسلَّْمُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".َوالِْعَماَمِة ِفي غَْزَوِة َتبُوَك
الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد - ٧٦١٣

الْعََربِ، فَأَْرَسلَ إِلَْيهِْم، اٍت ِمَن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم خََرَج ِفي بَْعضِ َمَغازِيِه، فََمرَّ بِأَْهلِ أَبَْي
َما ِعْندََنا َماٌء إِال ِفي إِهَابِ َمْيَتٍة، َدَبْغَناهُ بِلََبنٍ، فَأَْرَسلَ : َهلْ ِمْن َماٍء ِلُوُضوِء َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم؟ فَقَالُوا

  .تََوضَّأَ، ثُمَّ صَلَّىفَأُِتَي ِمْنُه فَ"إِنَّ ِدَباغَُه طَهُوُرُه"إِلَيْهِْم
ي َعاِئٍذ ُعفَْيرِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن ُموَسى، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمسِْلمٍ، َعْن أَبِ - ٧٦١٤

  ُه َتعَالَى َعْنُه، أَنَّ اْمرَأَةً أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم،بن َمْعَدانَ، َحدَّثَنِي ُسلَْيُم بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَّ

  ".فََمَنَعَها َوَنهَاَها"فَأَْخَبَرْتهُ أَنَّ َزْوَجَها ِفي بَْعضِ الَْمغَازِي، فَاْسَتأْذََنْتُه أَنْ ُيَصوَِّر ِفي َبْيِتَها َنْخلَةً،
ن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن ُموَسى، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمسِْلمٍ، َعْن ُعفَْيرِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ٧٦١٥

َتُح أَبَْوابُ ُتفْ:"لَّْم، قَالََمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُمامةَ َسِمَعُه ُيَحدِّثُ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
عِْنَد الِْتقَاِء الصُّفُوِف ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوِعْنَد ُنُزولِ الَْغْيِث، َوِعْنَد إِقَاَمةِ : السََّماِء، َوُيسَْتجَاُب الدَُّعاُء ِفي أَْرَبَعِة َمَواِطَن

  ".الصَّالِة، َوِعْنَد رُْؤَيِة الْكَْعَبِة
َباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الْ - ٧٦١٦

َرأَْيُت َعُموَد :"ْيِه َوَسلَّْم، قَالَُعفَْيرِ بن َمْعَدانَ، أَنَُّه َسِمَع ُسلَْيَم بن َعاِمرٍ ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَ
َهَوى بِِه، فَُعِمَد بِِه إِلَى الِْكَتابِ انُْتزَِع ِمْن َتْحِت وَِسادَِتي، فَأَْتبَْعُتُه َبَصرِي، فَإِذَا ُهَو ُنوٌر سَاِطٌع حَتَّى ظَنَْنُت أَنَُّه قَْد 

  ".الشَّامِالشَّامِ، َوإِنِّي أَوَّلُْت أَنَّ الِْفَتَن إِذَا َوقََعْت أَنَّ اِإلَميانَ بِ
دَّثََنا أَبِي، ح َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ح وَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، َح - ٧٦١٧

دَّثََنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ، َح: وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرشَْيٍد، قَالُوا
  :َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

: ةَ ِلزَْوجَِها، فََزاَرْتَها َعاِئَشةُ َوِهَي َتِفلَةٌ، قَالَكَاَنِت امَْرأَةُ ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن امَْرأَةً َجِميلَةً َعِطَرةً، ُتِحبُّ اللِّبَاَس، وَالَْهيْأَ
لَِّه إِنَّ َنفًَرا ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِمْنُهْم َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ، َوَعْبُد ال: َما َحالُِك َهِذِه؟ قَالَْت

لَ، ُعوٍن قَْد َتَخلَّْوا ِللِْعَباَدِة، َواْمَتَنعُوا ِمَن النَِّساِء، َوأَكْلِ اللَّْحمِ َوَصاُموا النََّهاَر، َوقَاُموا اللَّْيبن َروَاَحةَ، َوُعثَْمانُ بن َمظْ
لَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم أَْخبََرْتُه لفَكَرِْهُت أَنْ أُرَِيُه ِمْن حَاِلي َما َيْدُعوُه إِلَى َما ِعْنِدي ِلَما ُيَخلِّي لَُه، فَلَمَّا َدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى ا

لُْيسَْرى، ثُمَّ اْنطَلََق سَرِيًعا حَتَّى َعاِئَشةُ، فَأََخذَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َنْعلَُه، فََحَملََها بِالسَّبَّاَبِة ِمْن إِْصَبِعِه ا
إِنََّما ُبِعثُْت بِالَْحنِيِفيَّةِ :"أَرَْدَنا الَْخْيَر، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: الُواَدَخلَ َعلَيْهِْم، فََسأَلَُهْم َعْن َحاِلهِْم، قَ

هِْم، فََما َرَعْوَها َحقَّ رِعَاَيِتهَا، أَال  َعلَْيالسَّْمَحِة، وَلَْم أُْبَعثْ بِالرَّهَْبانِيَّةِ الْبِْدَعِة، أَال َوإِنَّ أَقَْواًما ابَْتَدُعوا الرَّهَْبانِيَّةَ فَكُِتَبْت



  ".فَكُلُوا اللَّْحَم، َوائْتُوا النَِّساَء، َوُصومُوا، َوأَفِْطرُوا، َوَصلُّوا، َوَنامُوا، فَإِنِّي بِذَِلكَ أُِمْرُت
الصَّفَّاُر، َحدَّثََنا قَْيُس بن ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب اَألْهوَازِيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن أَبِي حَْربٍ  - ٧٦١٨

  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: ِعْمَرانَ الِْكْنِديُّ، َحدَّثََنا ُعفَْيرُ بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

هِيَديِ الْبِرِّ، وَالَْماِئُد ِفي الَْبْحرِ كَالْمَُتَشخِِّط ِفي َدِمِه ِفي الْبَرِّ، َوَما َبْيَن الَْمْوَجَتْينِ ِفي َشهِيُد الَْبْحرِ ِمثْلُ َش:"َوَسلَّْم، َيقُولُ
رِ، فَإِنَُّه َيتََولَّى قَْبَض اَء الَْبْحالَْبْحرِ كَقَاِطعِ الدُّْنَيا ِفي طَاَعِة اللَِّه، َوإِنَّ اللََّه َوكَّلَ َملََك الَْمْوتِ َيقْبُِض اَألْروَاَح إِال ُشَهَد

  ".ُنوَب كُلََّها وَالدَّْيَنأَرَْواحِهِْم، َوَيغِْفُر ِلشَُهَداِء الَْبرِّ الذُّنُوَب كُلََّها إِال الدَّْيَن، وََيْسَتْغِفُر ِلشَُهَداِء الَْبْحرِ الذُّ
: ثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاالَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، ح وَحدَّ - ٧٦١٩

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن ُعفَْيرِ بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".بَِمكَّةَ، َوالَْمِدينَِة، َوالشَّامِ: أُْنزِلَ الْقُْرآنُ ِفي ثَالثَِة أَْمِكَنٍة:"ْمَعلَْيِه َوَسلَّ
ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُحْجرٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا - ٧٦٢٠
الشَّاُم َصفَْوةُ اللَِّه ِمْن :"نَُّه َسِمَع، ُسلَْيَم بن َعاِمرٍ ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالََمْعَدانَ أَ

  ".طٍَة، َوَمْن َدَخلََها فَبَِرْحَمٍةبِالِدِه، َيْجتَبِي َصفَْوَتُه ِمْن ِعَباِدِه، فََمْن َخَرَج ِمَن الشَّامِ إِلَى غَْيرَِها، فَبَِسْخ
َنا ُعفَْيُر بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثَ - ٧٦٢١

  يِّ َصلَّىَمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِ

ْندَ ُتفَْتُح أَْبوَاُب السََّماِء، وَُيسَْتَجاُب ُدَعاُء الُْمْسِلمِ ِعْندَ إِقَاَمِة الصَّالِة، َوِعْنَد ُنُزولِ الَْغْيِث، َوِع:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
  ".َزْحِف الصُّفُوِف، َوِعْنَد رُْؤَيِة الْكَْعَبِة

  ْن َسِليمِ بن َعامِرٍَيزِيُد بن أَبِي َماِلٍك، َع
 بن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َخلٍَف الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ح وَحدَّثََنا أَْحَمُد - ٧٦٢٢

َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي : قَاالبن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ الَْحْضرَِميُّ، 
َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيِلي :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولُ: َماِلٍك، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ

َمةٌ، َوأَْوَسطَُها َك إِال أُِتَي َيْوَم الِْقَياَمِة َمْغلُوال َيُدُه إِلَى ُعُنِقِه، فَكَُّه بِرُُّه، أَْو أَْوثَقَُه إِثُْمُه، أَوَّلَُها َمالأَْمَر َعَشَرٍة فََما فَْوَق ذَِل
  ".َنَداَمةٌ، َوآِخُرَها َعذَابُ َيْومِ الِْقَيامَِة
  َهاِشُم بن َزْيٍد، َعْن َسِليمِ بن َعاِمرٍ

َنا َصَدقَةُ، ا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبرِْقيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ، َحدَّثََحدَّثََن - ٧٦٢٣
لَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َعْن َهاِشمِ بن زَْيٍد، َعْن ُسلَْيمٍ أَبِي َيحَْيى، أَنَُّه َسِمَع أََبا أَُماَمةَ ُيَحدِّثُ، أَنَُّه َسِمعَ َرسُو

  ".َنَعْم، بِذَكَرٍ ال َيَملُّ، َوَشْهَوٍة ال َتْنقَِطُع ُدْحًما ُدْحًما:"َوُسِئلَ َهلْ َيتََناكَحُ أَْهلُ الَْجنَِّة؟ قَالَ
  َعْبُد اللَِّه بن دِيَنارٍ الْبَْهرَانِيُّ الِْحْمِصيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

  دَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي الَْحكَُم بنَح - ٧٦٢٤

ال :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قَالَُموَسى، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن دِيَنارٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ال
  ".فَرِيَضةً، َولَْو لَْم َتجِدْ إِال لََحا َشَجرٍ فَأَفِْطْر َعلَْيِهَتُصمِ السَّْبَت إِال 

  ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الِْحْمِصيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ



ةُ بن الَْوِليِد، َعْن َبِحريِ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َبِقيَّ - ٧٦٢٥
َتخُْرُج َيْوَم الِْقَياَمِة ثُلَّةٌ :"ولَُسْعٍد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَّهُ َسِمَع أََبا أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ، َيقُ

: الشَّْمسِ، فَُينَاِدي ُمَناٍد، النَّبِيَّ اُألمِّيَّ، فََيَتَحسَّسُ لََها كُلُّ َنبِيٍّ أُمِّيٍّ، فَُيقَالُ غُرٌّ ُمَحجَّلُونَ َيُسدُّ اُألفَُق، ُنورُُهْم ِمثْلَ
ْم ِمثْلُ الْقَمَرِ ُمَحجَّلُونَ، ُنورُُهُمَحمٌَّد َوأُمَّتُُه، فََيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ لَْيَس َعلَْيهِْم ِحَساٌب َوال َعذَاٌب، ثُمَّ َتْخُرجُ ثُلَّةٌ أُخَْرى غُرٌّ 

ُمَحمٌَّد َوأُمَّتُُه، : أُمِّيٍّ، فَُيقَالُلَْيلَةَ الَْبْدرِ، َيُسدُّ اُألفَُق ُنوُرُهْم، فَُيَناِدي ُمنَاٍد، النَّبِيَّ األُمِّيَّ، فَيََتَحسَُّس لََها كُلُّ نَبِيٍّ 
جُ ثُلَّةٌ أُخَْرى غُرٌّ ُمَحجَّلُونَ، ُنورُُهْم ِمثْلُ أَْعظَمِ كَْوكَبٍ ِفي السََّماِء فََيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ بَِغْيرِ ِحسَابٍ َوال َعذَابٍ، ثُمَّ َتْخُر

َجنَّةَ ُمحَمٌَّد َوأُمَُّتُه، فََيْدُخلُونَ الْ: َيُسدُّ اُألفَُق ُنورُُهْم، فَُينَاِدي ُمَناٍد، النَّبِيَّ اُألمِّيَّ، فََيَتَحسَّسُ لََها كُلُّ َنبِيٍّ أُمِّيٍّ، فَُيقَالُ
  ".بَِغْيرِ ِحَسابٍ َوال َعذَابٍ، ثُمَّ َيجِيُء َربَُّك َعزَّ َوَجلَّ، ثُمَّ يُوَضُع الِْميَزانُ َوالِْحسَاُب

  لُقَْمانُ بن

  َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
الَْيَماِن الَْحكَُم بن َناِفعٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو  - ٧٦٢٦

َما ِمْن َرُجلٍ :"َوَسلَّْم، قَالََعيَّاشٍ، َعْن َيزِيَد بن أَْيَهَم، َعْن لُقَْمانَ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
َمالَمةٌ،  ِلَك إِال أُِتيَ َيْوَم الْقَِياَمِة َيُدُه َمْغلُولَةٌ إِلَى ُعُنِقِه، فَكَُّه بِرُُّه، أَْو أَْوثَقَهُ إِثُْمُه، أَوَّلَُهاَيِلي أَْمَر َعشَْرٍة، فََما فَْوَق ذَ

  ".َوأَْوَسطَُها َنَداَمةٌ، َوآِخرَُها ِخْزيٌ َيْوَم الِْقَيامَِة
الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن سَِعيٍد الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ  - ٧٦٢٧

إِذَا أََراَد اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِعَْبٍد خَْيًرا َعسَّلَُه قَْبلَ :"َعْن ُيوُنَس بن ُعثَْمانَ، َعْن لُقَْمانَ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َرفََعُه، قَالَ
  ".يَْرُزقُُه َعَمال صَاِلًحا قَْبلَ َمْوِتِه:"َما َعسَّلَُه؟ قَالَ: ، ِقيلَ"ْوِتِهَم

الَةَ، َعْن لُقَْمانَ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا فََرُج بن فََض - ٧٦٢٨
َنَهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َعْن قَْتلِ َعَواِمرِ الُْبيُوِت، إِال َما كَانَ ِمْن ِذي الطُّفََتْينِ :"بِي أَُمامَةَ، قَالَبن َعاِمرٍ، َعْن أَ

  ".َواَألْبَترِ، فَإِنَُّهَما ُيْسقِطَاِن الَْحْملَ، َوَيطِْمَسانِ اَألْبصَاَر
ِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا فََرُج بن فَضَالَةَ، َعْن لُقَْمانَ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َع - ٧٦٢٩

  :بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، قَالَ

اللََّه َوَمالِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى الصَّفِّ األَوَّلِ، َسوُّوا ُصفُوفَكُْم، َوَسوُّوا َبْيَن إِنَّ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم
نِ َولَدُ الضَّأْ: ، وَالَْحذُْف"ذِْفَمَناِكبِكُْم، َولِيُنوا َألْيِدي إِخَْوانِكُْم، َوَسدُِّدوا الَْخلَلَ، فَإِنَّ الشَّْيطَانَ َيْدُخلُ َبْيَنكُْم مِثْلَ الَْح

  .الصَِّغارِ
ثَْعلََبةَ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، ح وَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الرَّبِيعِ بن - ٧٦٣٠

كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ةَ، قَالََحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا فََرُج بن فََضالَةَ، َعْن لُقَْمانَ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَم
ثَالثَ َمرَّاٍت، فَقَاَم "أَال لَعَلَّكُْم ال َتَروْنِي بَْعَد َعاِمكُْم َهذَا:"َوَسلَّْم ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ، فَخَطََب النَّاَس، فَقَالَ ِفي َمْوِعظَِتِه

اْعُبدُوا َربَّكُْم، َوَصلُّوا :"فََما الَِّذي َنفَْعلُ َيا َرسُولَ اللَِّه؟ فَقَالَ: ْن رَِجالِ َشُنوءَةَ، فَقَالََرُجلٌ طَوِيلٌ أَشَْعثُ كَأَنَُّه ِم
  ".َخْمَسكُْم، َوُصوُموا َشْهَركُْم، َوأَدُّوا َزكَاةَ أَمَْواِلكُْم طَيَِّبةٌ بَِها أَنْفُُسكُْم َتْدُخلُوا َجنَّةَ رَبِّكُْم

ا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ح وَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ َحدَّثََن - ٧٦٣١
َيا : قِيلَ: ةَ، قَالََحدَّثََنا فََرُج بن فََضالَةَ، َعْن لُقَْمانَ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَم: السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، قَاال



َدْعَوةُ أَبِي إِبَْراهِيَم، وَُبْشَرى ِعيَسى بن َمرَْيَم، َوَرأَْت أُمِّي أَنَُّه خََرَج ِمْنَها نُوٌر :"َرسُولَ اللَِّه، َما كَانَ ُبُدوُّ أَْمرَِك؟ فَقَالَ
  ".أََضاَءْت لَُه قُُصورُ الشَّامِ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ - ٧٦٣٢

ال َيبْقَى أََحٌد ِمْن :"ةَ، قَاللسَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا فََرُج بن فَضَالَةَ، َعْن لُقَْمانَ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي أَُماَما
وِء َعلَى أَْهِلِه، فََمْن ُيَصدِّقُنِي، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، َهِذِه اُألمَّةِ إِال َدَخلَ الَْجنَّةَ، إِال َمْن َشرَِد َعلَى اللَِّه كَِشَرادِ الَْبِعريِ السُّ

كَذََّب بَِما َجاَء بِِه ُمَحمَّدٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ] ١٦ـ١٥: الليل" [ال َيْصالَها إِال اَألشْقَى الَِّذي كَذََّب َوتََولَّى: "َيقُولُ
  ".َوَسلَّْم، َوتََولَّى َعْنُه

لْكَلْبِيُّ، َنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن أَبِي طَاِلبٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَِيادِ بن َزبَّارٍ اَحدَّثَ - ٧٦٣٣
ُت َحدِّثَْنا َما َسِمْعَت ِمْن َرسُولِ اللَِّه جِئُْت أََبا أَُماَمةَ الَْباهِِليَّ، فَقُلْ: َحدَّثََنا َشرِْقيُّ بن الْقِطَاِميُّ، َعْن لُقَْمانَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

لَْو أَنَّ َصخَْرةً َوزََنْت َعْشَر َخِلفَاٍت، قُِذَف بَِها :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ
بِئَْراِن ِفي :"َوَما غَيٌّ، َوأَثَاٌم؟ قَالَ: ، ِقيلَ"ْبِعَني خَرِيفًا حَتَّى يَْنَتهِيَ إِلَى غَيٍّ، وَأَثَامٍِمْن َشِفريِ َجَهنََّم َما َبلََغْت قَْعَرَها َس

عُوا الشَّهََواِت، أََضاعُوا الصَّالةَ، وَاتََّب"َوُهْما اللَّذَاِن ذَكََرُهَما اللَُّه ِفي ِكَتابِِه "أَسْفَلِ َجهَنََّم َيِسيلُ مِْنُهْما َصِديدُ أَْهلِ النَّارِ
  ].٥٩: مرمي" [فََسْوَف َيلْقَْونَ غَيا َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَامًا

لَْوِليِد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الَْخبَاِئرِيُّ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن ا - ٧٦٣٤
  َمةُ بن ُعَمْيرٍ، َعْن لُقَْمانَ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِيَسال

  ".كُلُّ َسارَِحٍة، َوَراِئَحٍة َعلَى قَْومٍ َحَراٌم َعلَى غَْيرِِهْم:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه: أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
  ْولَى ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِي أَُمامَةَالْقَاِسُم بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد الشَّاِميُّ َم

  ُيكَنَّى أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ َيحَْيى بن الْحَارِِث الذَِّمارِيَّ، َعنِ الْقَاِسمِ
ى بن الَْحارِِث، َعنِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ، َعْن َيْحَي - ٧٦٣٥

  ".لَقِيُت ِمائَةً ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم:"الْقَاِسمِ أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ
ثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدُه الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن َنافِعٍ، ح وَحدَّ - ٧٦٣٦

َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن الْحَارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، قَاال
َمْن َمَشى إِلَى َصالٍة َمكْتُوَبٍة َوُهَو ُمَتطَهٌِّر، فَأَْجُرُه كَأَْجرِ الْحَاجِّ :"لَْيِه َوَسلَّْمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع: الَْباهِِليِّ، قَالَ

  ".الُْمْحرِمِ، َوَمْن َمَشى إِلَى َتْسبِيحِ الضَُّحى، فَأَجُْرُه كَأَْجرِ الُْمْعَتِمرِ
، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، "اٌب ِفي ِعلِّيَِّنيَوَصالةٌ َعلَى أَثَرِ َصالٍة، ال لَْغَو َبْيَنُهَما ِكَت" - ٧٦٣٧

 َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن الْحَارِِث، وأَُبو ُمَعْيٍد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، 
  .َوَسلَّْم ِمثْلَُه
  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُموَسى بن أَبِي ُعثَْمانَ اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا الَْحكَُم - ٧٦٣٨

، أَنّ َرُسولَ ي أَُمامَةَبن ُموَسى، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ الُْخشَنِيُّ، َعْن َيْحَيى بن الَْحارِِث الذِّمَارِيِّ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِ
  ".كَانَ َيكَْرهُ أَنْ َيَرى الرَُّجلَ َجهًِريا َرِفيَع الصَّْوِت، َوكَانَ ُيِحبُّ أَنْ َيرَاُه َخفِيَض الصَّْوِت"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َحسَّانَ اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ - ٧٦٣٩



َمْن أََحبَّ ِللَِّه، َوأَبَْغَض ِللَِّه، :"الَْحارِِث الذِّمَارِيُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ
، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن "، فَقَِد اسَْتكَْملَ اِإلَميانَ، َوإِنَّ ِمْن أَقْرَُبكُْم إِلَيَّ َيْوَم الْقَِياَمِة أََحاسُِنكُْم أَْخالقًاَوأَْعطَى ِللَِّه، َوَمَنَع ِللَِّه

َحارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي ُمَحمَِّد بن َهاِشمٍ الَْبْعلََبكِّيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َيْحَيى بن الْ
  .أَُماَمةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم ِمثْلَُه

 َحمَُّد بنَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا ُم - ٧٦٤٠
الُْغُدوُّ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: ُشَعْيبٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن الْحَارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".َوالرََّواحُ إِلَى الَْمَساجِِد ِمَن الْجَِهاِد ِفي َسبِيلِ اللَِّه
ن يُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بَحدَّثََنا إِبَْراِه - ٧٦٤١

  َبْحرٍ، ح وَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن

دَّثََنا سَُوْيُد بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن الْحَارِِث َح: َبكْرٍ السِّرَاُج الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرَشْيٍد، قَالُوا
اغَْتِسلُوا َيْوَم الُْجُمَعِة، فَإِنَُّه َمنِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: الذَِّمارِيُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".الُْجُمَعِة، فَلَُه كَفَّاَرةُ َما َبْيَن الُْجُمَعِة إِلَى الُْجُمَعِة، َوزَِياَدةُ ثَالثَِة أَيَّامٍاغَْتَسلَ َيْوَم 
 ُعثَْمانُ بن َعْبِدَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا الُْمغَِريةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا  - ٧٦٤٢

قَالَ : ى َعْنُه، قَالَالرَّْحَمنِ، َعْن ُموَسى بن َعِليٍّ، َعْن َيْحَيى بن الْحَارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَ
َيذْكُُر اللََّه َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس، ثُمَّ  َمنْ َصلَّى َصالةَ الَْغَداِة ِفي َجَماَعٍة، ثُمَّ جَلََس:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

  ".قَاَم فََركََع َركَْعَتْينِ، اْنقَلََب بِأَْجرِ َحجٍَّة َوُعْمَرٍة
لنَّْضرِ ن اَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ، ح وَحدَّثََنا أَْحَمُد ب - ٧٦٤٣

ِلٍك الَْحْضرَِميِّ، َعْن َيْحَيى الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الَْخبَاِئرِيُّ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َعْن إِْسَحاَق بن مَا
إِنَّ الَِّذي َيْجَهُر بِالْقُْرآنِ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّ: بن الَْحارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ

  ".كَالَِّذي َيْجَهُر بِالصََّدقَِة، وَالَِّذي ُيِسرُّ بِالْقُْرآِن كَالَِّذي ُيِسرُّ بِالصََّدقَِة
  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الصَّبَّاحِ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثَنَا - ٧٦٤٤

ِسمِ، َعْن ُشجَاعِ بن الْوَِليِد، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َعْن إِْسحَاَق بن مَاِلٍك، َعْن َيْحَيى بن الَْحارِِث، َعنِ الْقَاالَْوِليُد بن 
  ".بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َمْن َبَدأَ بِالسَّالمِ، فَُهَو أَوْلَى:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

اَق بن َماِلٍك َحدَّثََنا واِثلَةُ بن الُْحَسْينِ الِْعْرِقيُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن ُعَبْيٍد الَْحذَّاُء، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ، َعْن إِْسَح - ٧٦٤٥
السِّوَاُك َمطَْيَبةٌ :"أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَالَْحْضَرِميِّ، َعْن َيْحَيى بن الَْحارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، 

  ".ِللْفَمِ، مَْرَضاةٌ ِللرَّبِّ َتعَالَى
لَيٍّ، َعْن َيْحَيى ُع َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ، َعْن َمْسلََمةَ بن - ٧٦٤٦

َمنْ َصلَّى :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: بن الَْحارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
  ".الِْعَشاَء ِفي َجَماَعٍة، فَقَْد أََخذَ ِمْن َحظِِّه ِمْن لَْيلَِة الْقَْدرِ

بن شَُعْيبٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الَْخبَاِئرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ٧٦٤٧
إِنَّ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: لََيحَْيى بن الَْحارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَا



  ".َيا اْبَن آَدَم، ارْكَْع ِلي أَْرَبَع َركَعَاٍت ِمْن أَوَّلِ النَّهَارِ أَكِْفَك آِخرَُه:"اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، َيقُولُ
  دَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، ح وَح - ٧٦٤٨

َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، : ُدحَْيٌم، ح وَحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الِْحْمِصيُّ، قَالُوا
َمْن لَْم َيْغُز، أَْو ُيَجهِّزْ :"أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ َحدَّثَنِي َيحَْيى بن الَْحارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن

  ".غَازًِيا، أَْو َيْخلُْف غَازًِيا ِفي أَْهِلِه أَصَاَبُه اللَُّه بِقَارَِعِة َيْومِ الِْقَياَمِة
، َحدَّثََنا ُجَباَرةُ بن ُمَغلِّسٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعقَْبةَ بن أَبِي الَْعيَْزارِ، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ - ٧٦٤٩

قَالَ َرسُولُ اللَِّه : بن ُجحَاَدةَ، َعْن َيْحَيى بن الَْحارِِث الدَِّمشِْقيِّ، َعنِ الْقَاِسمِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
لٍَة، َمْن قََرأَ َعْشَر آيَاٍت ِفي لَْيلٍَة لَْم ُيكَْتْب ِمَن الَْغاِفِلَني، َوَمْن قََرأَ ِمائَةَ آَيٍة كُِتبَ لَُه قُُنوُت لَْي:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم

ٍة كُِتَب ِمَن الَْعابِِديَن، َوَمْن قََرأَ َخْمَس مِائَِة آَيٍة كُِتَب ِمَن َوَمْن قََرأَ ِمئََتْي آَيٍة كُِتَب ِمَن الْقَانِِتَني، َوَمْن قََرأَ أَرَْبَع ِمائَِة آَي
لُْمخْبِِتَني، َوَمْن قََرأَ أَلَْف آيَةٍ الَْحاِفِظَني، َوَمْن قََرأَ ِستَّ مِائَِة آَيٍة كُِتَب ِمَن الْخَاِشِعَني، َوَمْن قََرأَ ثََماِن ِمائَِة آَيٍة كُِتَب ِمَن ا

ِممَّا طَلََعْت َعلَْيِه : ِقْنطَاٌر، وَالِْقْنطَاُر أَلٌْف َوِمئََتا أُوِقيٍَّة، اُألوِقيَّةُ َخْيٌر ِممَّا َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ، أَْو قَالَ أَْصَبَح لَُه
  ".الشَّْمُس، َوَمْن قََرأَ أَلْفَْي آَيٍة كَانَ ِمَن الْمُوجِبَِني

  بن ُسفَْيانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُمَحمٍَّد الَْوزَّانُ، ح وَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ - ٧٦٥٠

ى بن َحدَّثََنا الْوَِليُد بن الْوَِليِد، َحدَّثََنا اْبُن ثَْوَبانَ، َعْن َيحَْي: أَْحَمَد، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْوَِليِد الَْخاللُ الدَِّمشِْقيُّ، قَالَ
ال َيِحلُّ َبْيُع الُْمَغنِّيَاِت َوال :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم: الَْحارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
َوَمَن النَّاسِ َمْن َيْشتَرِي لَْهوَ "َيةُ ِفي ذَِلَك إِنََّما َنزَلَْت َهِذِه اآل:"َوقَالَ"ِشَراُؤُهنَّ، َوال ِتَجاَرةٌ ِفيهِنَّ َوثَمَُنُهنَّ َحَراٌم

  .حَتَّى فََرغَ ِمَن اآلَيِة] ٦: لقمان" [الَْحِديِث
َشيْطَاَنْينِ َوالَِّذي بََعثَنِي بِالَْحقِّ، َما َرفََع َرُجلٌ َعِقَريَتهُ بِالِْغَناِء إِال بََعثَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَد ذَِلَك "ثُمَّ أَْتبََعَها، - ٧٦٥١

ِه، حَتَّى َيكُونَ ُهَو الَِّذي َيْرتَِقَداِن َعلَى َعاِتقَيِْه، ثُمَّ ال يََزاالِن َيضْرَِباِن بِأَْرُجِلهَِما َعلَى َصْدرِِه، وَأََشاَر إِلَى َصْدرِ نَفِْس
  ".َيْسكُُت
َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرَشْيٍد، َحدَّثََنا : إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوالُْحَسْيُن بن - ٧٦٥٢

كَانَ َيِصلُ "ُه َعلَْيِه َوَسلَّْمُسوَْيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن َيحَْيى بن الْحَارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ
  ".نََشْعَبانَ بِرََمَضا

ِعيلُ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْمرٍو الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِْسَما - ٧٦٥٣
َما ِمْن قَْومٍ َجلَُسوا :"ْيِه َوَسلَّْمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعيَّاشٍ، َعْن َيْحَيى، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  َمْجِلًسا، ثُمَّ قَاُموا ِمْنُه لَْم َيذْكُُروا اللََّه، وَلَْم ُيَصلُّوا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  ".َوَسلَّْم، إِال كَانَ ذَِلَك الَْمْجِلُس َعلَْيهِمْ ِتَرةً
ْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن الْحَارِِث، وأَُبو َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدَح - ٧٦٥٤

َنُهَما، ِكَتاٌب ِفي َصالةٌ َعلَى أَثَرِ َصالٍة، ال لَْغَو َبْي:"ُمَعْيٍد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن َعاِئشَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قَالَ
َمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن عِْرقٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا الَْوِليُد، َعْن َيحَْيى، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُما"ِعلِّيَِّني

الَْباِقي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفَّى، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ، َحدَّثََنا الَْولِيُد، َعْن َيْحَيى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، ِمثْلَُه 



  .َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، ِمثْلَُه
الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُشَعْيبِ بن َشابُورٍ،  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ - ٧٦٥٥

َمْن خََرَج ِمْن َبْيِتِه :"الََحدَّثََنا َيحَْيى بن الْحَارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَ
  ".ُه كَأَْجرِ الُْمْعَتِمرِطَهًِّرا، كَانَ لَُه كَأَْجرِ الَْحاجِّ الُْمْحرِمِ، َوَمْن َمَشى إِلَى سُْبَحِة الضَُّحى، ال يَْنِصُبُه إِال ذَِلَك كَانَ لَُمَت

ْيُد بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َيْحَيى بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َهاِشمٍ الَْبْعلََبكِّيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا سَُو - ٧٦٥٦
إِنَّ ِمَن اِإلَمياِن ُحْسُن الُْخلُقِ، َوأَفَْضلُكُْم :"الَْحارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قَالَ

  إِميَانًا

  ".أَْحَسُنكُْم ُخلُقًا
  رِِث، َعنِ الْقَاِسمِكَِثُري بن الْحَا

ِثريِ بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن كَ - ٧٦٥٧
ال :"ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، َيقُولَُسِمْعُت َرُس: الَْحارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".َيزَْداُد األَْمُر إِال ِشدَّةً، َوال يَْزَدادُ الْمَالُ إِال إِفَاَضةً، َوال َيزَْداُد النَّاُس إِال ُشحا
  ".َوال َتقُوُم السَّاَعةُ إِال َعلَى شَِرارِ النَّاسِ" - ٧٦٥٨

  الْقَاِسمِ غَْيالنُ بن أََنسٍ، َعنِ
ٍد ِعيَسى بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُمَحمَّ - ٧٦٥٩

َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم،  ُموَسى ُموَسى أَنَّهُ َسِمَع، غَْيالنَ بن أََنسٍ ُيَحدِّثُ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ،
  ".الَْبقََرِة، َوآلِ ِعْمرَانَ، َوطه: اْسمُ اللَِّه اَألْعظَُم ِفي ثَالثِ ُسَورٍ ِمَن الْقُْرآِن:"قَالَ

  الَْعالُء بن الْحَارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ
ةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعاِئٍذ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَز - ٧٦٦٠

َيا َرسُولَ : ِه َوَسلَّْم، فَقَالََعنِ الَْعالِء بن الْحَارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنَّ َرُجال أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، فََدَنا حَتَّى جَلََس َبْيَن َيَدْي "أَِقرُّوُه:"، ائْذَنْ ِلي ِفي الزَِّنا، فََصاحَ بِِه النَّاُس، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْماللَِّه

  أَُتِحبُُّه:"لَّْمَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

َوكَذَِلكَ النَّاسُ ال :"ال، قَالَ: قَالَ"أَُتِحبُّهُ الْبنَِتَك؟:"، قَالَ"َوكَذَِلكَ النَّاسُ ال ُيِحبُّوَنُه ألُمََّهاِتهِْم:"ال، قَالَ: قَالَ"ُألمَِّك؟
، فََوَضعَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى "ِلَك النَّاُس ال ُيِحبُّوَنُه َألَخوَاِتهِْمَوكَذَ:"ال، قَالَ: قَالَ"أَُتِحبُُّه ُألخِْتَك؟:"، قَالَ"ُيحِبُّوَنُه لَِبَناِتهِْم

  ".اللَُّهمَّ كَفِّْر ذَْنَبُه، َوطَهِّْر قَلَْبْه، َوَحصِّْن فَْرَجُه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم َيَدُه َعلَى َصْدرِِه، فَقَالَ
يَابِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعاِئٍذ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا الَْعالُء بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْر - ٧٦٦١

ْم ِفي لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّالَْحارِِث، َحدَّثََنا الْقَاِسُم أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنَّ َرُجال اْسَتأْذَنَ َرُسولَ اللَِّه َص
  ".إِنَّ ِسيَاَحةَ أُمَِّتي الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ:"السَِّياحَِة، فَقَالَ

  أَُبو ُمَعْيدٍ َحفُْص بن غَْيالنَ، َعنِ الْقَاِسمِ
ْشِقيُّ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد الدَِّم - ٧٦٦٢

ال :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُمَعْيٍد َحفْصِ بن غَْيالنَ، َعنِ الْقَاِسمِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ
  ".َيِتمُّ َشهَْراِن، َوَمْن َخفََر بِِذمَّةٍ لَْم َيُرْح َراِئَحةَ الَْجنَِّة َعْدَوى، َوال َصفََر، َوال َهاَم، َوال



َنا الَْهيْثَُم بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َهاِشمٍ الَْبْيرُوِتيُّ، َحدَّثَ - ٧٦٦٣
  ْيٍد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّهُحَمْيٍد، َعْن أَبِي ُمَع

  ".ال َصفََر، َوال َهاَمةَ، َوال َعْدَوى:"َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
َترِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْس - ٧٦٦٤

َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد بن َجابِرٍ، َوأَُبو ُمعَْيٍد حَفُْص بن غَْيالنَ، : قَاال
  ".َصالةٌ َعلَى أَثَرِ َصالٍة، ال لَْغَو َبْيَنُهَما كَِتاٌب ِفي ِعلِّيَِّني:"َوَسلََّم، قَالَ أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ن الْحَارِِث، َوأَُبو َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى ب - ٧٦٦٥
َمْن َمَشى إِلَى :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، قَالَُمَعْيٍد

  ".ِة َعْمَرٍةَصالٍة َمكْتُوَبٍة كَاَنتْ بَِمْنزِلَةِ َحجٍَّة، َوَمْن َمَشى إِلَى َصالةِ َتطَوَّعٍ كَاَنْت بِمَْنزِلَ
  ".َوَصالةٌ َعلَى أَثَرِ َصالٍة ال لَْغَو بَْيَنُهَما ِكتَاٌب ِفي ِعلِّيَِّني" - ٧٦٦٦

  ُعْرَوةُ بن ُرَوْيمٍ اللَّْخِميُّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِي أَُماَمةَ ُصَديِّ بن َعْجالنَ
هَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن زَِياِد بن زَكَرِيَّا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْو - ٧٦٦٧

َزْبرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، اَألَياِديُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ح َوَحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسحَاَق بن إِْبَراهِيَم بن 
  اللَِّه بن َنا َعمِّي ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم، ح َوَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفرَْيابِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َعْبِدَحدَّثَ

بن ُرَوْيمٍ، َعنِ الْقَاِسمِ،  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعاِصمِ بن َرَجاِء بن َحْيوَةَ، َعْن ُعْرَوةَ: الَْعالِء الِْحْمِصيُّ، قَالُوا
إِنَّ صَاِحَب الشِّمَالِ لَِيْرفَُع الْقَلَمَ ِستَّ َساعَاٍت َعنِ الَْعْبدِ :"َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".فََر اللََّه ِمْنَها أَلْقَاَها، َوإِال كُتَِبْت َواِحَدةًالُْمْسِلمِ الُْمْخِطِئ أَوِ الُْمِسيِء، فَإِنْ َنِدَم وَاْسَتْغ
مِ بن َرَجاءِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُهوٍد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن يَزِيَد، َعْن َعاِص - ٧٦٦٨

َمْن تََوضَّأَ، ثُمَّ أََتى :"قَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َحْيَوةَ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُروَْيمٍ، َعنِ الْ
َرارِ، َوكُِتَب ِفي َصالِة اَألْبالَْمْسجَِد فََصلَّى َركَْعَتْينِ قَْبلَ الْفَْجرِ، ثُمَّ جَلََس حَتَّى ُيصَلَِّي الْفَْجَر كُتَِبْت َصالُتهُ َيْوَمِئٍذ ِفي 

  ".َوفِْد الرَّْحَمنِ
مَانِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ السَّرَّاُج الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراهِيَم التَّْرُج - ٧٦٦٩

مَِّد بن ُعَباَدةَ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُرَوْيمٍ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ الْهَيَّاُج بن بِْسطَامٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن ُحَمْيٍد، َعْن ُمَح
َمْن َعِملَ بِالَْمعَاِصي َبْيَن ظَهَْراَنْي قَْومٍ ُهَو ِمْنُهْم لَْم َيْمَنُعوُه ِمْن ذَِلَك حَتَّى :"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  ".رُوا الْمُْنكََر، فَقَْد َبرِئَْت مِْنُهْم ِذمَّةُ اللَِّهُيَغيِّ
  بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد أَُبو َجْعفَرٍ التِّرِْمِذيُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الُْجدِّيُّ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ - ٧٦٧٠

قَالَ َرُسولُ : ُروَْيمٍ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَُمَعاوَِيةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َسعِيٍد، َعْن ُعْرَوةَ بن 
ُمَتَضاِعٌف ِفي َعلَْيكُْم بِالتََّواُضعِ، فَإِنَّ التَّوَاُضَع ِفي الْقَلْبِ فَال ُيؤِْذَينَّ ُمْسِلٌم ُمْسِلًما، فَلَُربََّما :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".أَطَْمارٍ لَوْ أَقَْسَم َعلَى اللَِّه َألبَرَُّه
 بن ُعَمَر َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن أَْحَمَد بن يُوُنَس اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن َعْمرٍو الرَّبَاِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ٧٦٧١

قَالَ : َعْن ُعْرَوةَ بن ُرَوْيمٍ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَالَْواِقِديُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن سَْعٍد، 



  ".َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَال َيلَْبْس حَرِيًرا َوال ذََهًبا:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  بن َرَجاِء بن َحيَْوةَ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ َعاِصُم
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَْربٍ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوالنُّْعَمانُ بن أَحَْمَد الَْواسِِطيُّ، قَاال - ٧٦٧٢

ْن َعاِصمِ بن َرَجاِء بن َحْيَوةَ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه النََّساِئيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن زَِياٍد، َع
بَِبْيٍت ِفي أََنا َزعِيٌم ِلَمْن َتَركَ الْمَِراَء، َوُهَو ُمِحقٌّ بِبَْيٍت ِفي رََبضِ الَْجنَِّة، َوبِبَْيٍت ِفي َوَسِط الَْجنَِّة، َو:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".أَْعلَى الَْجنَِّة
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن جَابِرٍ، َعنِ الْقَاِسمِ

نِ بن َيزِيَد بن َجابِرٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَم - ٧٦٧٣
  َعْن

ال َتبِيعُوا الثََّمرَةَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كْحُولٍ، وَالْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالََم
  ".َحتَّى َيْبُدوَ َصالُحهَا

بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن َجابِرٍ،  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ - ٧٦٧٤
ى أَنْ تُوطَأَ الْحََبالَى حَتَّ"أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َيْوَم َخْيبََر: َعْن َمكُْحولٍ، وَالْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

  ".َتَضْعَن
نِ بن َيزِيَد بن َجابِرٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَم - ٧٦٧٥

لََعَن الْوَاِصلَةَ، :"نَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْن َمكُْحولٍ، وَالْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، أَ
  ".َوالْمَْوُصولَةَ، َوالَْواِشَمةَ، وَالَْمْوُشوَمةَ

نِ بن َيزِيَد بن َجابِرٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَم - ٧٦٧٦
نََهى أَنْ ُيبَاَع السَِّهامُ "أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َمكُْحولٍ، وَالْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

  ".َحتَّى يُقَْسَم
سَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّ - ٧٦٧٧

َوَسلََّم  لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:"بن َجابِرٍ، َعْن َمكُْحولٍ، َوالْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
  َخاِمشَاِت الُْوُجوِه، َوَشاقَّاِت

  ".الُْجيُوبِ
َنا َجْعفَُر بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ، ح َوَحدَّثَ - ٧٦٧٨

بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن جَابِرٍ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن  ُمَحمٍَّد الِْفرَْيابِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق
  ".نََهى أَنْ ُيْحَتكََر الطََّعاُم"أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه

: الُوادَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َوُموَسى بن سَْهلٍ أَُبو ِعْمَرانَ الْجَْونِيُّ، قََح - ٧٦٧٩
لْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ُمحَمٍَّد الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن َجابِرٍ، َعنِ ا

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم ُيِحلَّ ِفي الِْفْتَنِة َشيْئًا َحرََّمُه قَْبلَ ذَِلَك، َما َبالُ أََحِدكُْم َيأِْتي :"النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".ْعَد ذَِلَك فََيقُْتلُُهأََخاُه فَُيَسلُِّم َعلَْيِه، ثُمَّ َيأِْتي َب

  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو اَألْوَزاِعيُّ، َعنِ الْقَاِسمِ



، َعْن أَبِي َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِمْسَمعٍ الصَّفَّاُر الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ - ٧٦٨٠
  ".الْكَُنوُد، الَِّذي َيْضرُِب َعْبَدُه، َوَيْمَنعُ رِفَْدُه، َوَيأْكُلُ َوْحدَُه:"مِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َرفََعُهَعْمرٍو، َعنِ الْقَاِس

  ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعنِ الْقَاِسمِ
نِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، أَنَّ أََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَ - ٧٦٨١

  َحدَّثَُه، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ

اُد ِفي َتْدُنو الشَّْمُس َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى ِقيِد ِميلٍ، َويَُز:"َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َياُهْم، ِمْنُهْم َمْن َيْبلُغُ إِلَى َحرَِّها كَذَا َوكَذَا، َيْغِلي ِمَن الَْهَوامِّ كََما َتْغِلي الْقُدُوُر َعلَى اَألثَاِفيِّ، يَْعَرقُونَ ِمْنَها َعلَى َخطَا

  ".َوَسِطِه، َومِْنُهْم َمْن ُيلْجُِمُه الْعََرُق كَْعَبْيِه، َوِمْنُهْم َمْن َيْبلُغُ إِلَى َساقَْيِه، َوِمنُْهْم َمْن َيْبلُغُ إِلَى
 َوْهبٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ُيوُسفُ بن َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِبَْراِهيمَ اَألْزَرُق، َحدَّثََنا اْبُن - ٧٦٨٢

إِذَا كَانَ َيْوُم :"، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ
: يٍّ، فَُيقَالُالنَّبِيَّ األُمِّيَّ، فَيََتَحسَُّس لََها كُلُّ نَبِ: الِْقَياَمِة قَاَمتْ ثُلَّةٌ ِمَن النَّاسِ َيُسدُّونَ اُألفَُق، ُنورُُهْم كَالشَّْمسِ، فَُيقَالُ

النَّبِيَّ األُمِّيَّ، فَيََتَحسَُّس لََها : ُيقَالُُمَحمٌَّد َوأُمَّتُُه، ثُمَّ َتقُوُم ثُلَّةٌ أُخَْرى َتُسدُّ َما َبْيَن اُألفُقِ، ُنورُُهْم كَالْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ، فَ
النَّبِيَّ : ثُلَّةٌ أُخَْرى َتُسدُّ َما َبْيَن اُألفُقِ ُنوُرُهْم مِثْلُ كَْوكَبٍ ِفي السََّماِء، فَُيقَالُ ُمَحمٌَّد َوأُمَُّتُه، ثُمَّ َتقُوُم: كُلُّ نَبِيٍّ، فَُيقَالُ

َوَهذَا مِنِّي لََك َيا َهذَا لََك َيا ُمَحمَُّد، : ُمَحمٌَّد َوأُمَُّتُه، ثُمَّ َيْحِثي َحثَْيَتْينِ، فََيقُولُ: األُمِّيَّ، فََيَتَحسَُّس لََها كُلُّ َنبِيٍّ، فَُيقَالُ
  ".ُمَحمَُّد، ثُمَّ يُوَضُع الِْميَزانُ، َويُْؤَخذُ ِفي الِْحسَابِ

  ُمَعاوَِيةُ بن َيْحَيى الصََّدِفيُّ، َعنِ الْقَاِسمِ
  َحدَّثَنَا - ٧٦٨٣

َحدَّثََنا عِيَسى : بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، قَاالُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ 
َمْن أَْسلَمَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُيوُنَس، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َيْحَيى، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".َعلَى َيَدْي َرُجلٍ فَُهَو َمْوالُه
  ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َعنِ الْقَاِسمِ

ثَنِي ُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّ - ٧٦٨٤
ِه َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، أَنَّ أََبا أَُماَمةَ َحدَّثَُه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ،

  ".َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَال َيلَْبْس َحرِيًرا َوال ذََهبًا:"َوَسلََّم، قَالَ
َمنِ، كْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ بن َيْحَيى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َعْبِد الرَّْحَحدَّثََنا َب - ٧٦٨٥

صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َعنِ الْقَاِسمِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه
  ".َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَال َيلَْبْس حَرِيًرا َوال ذََهبًا:"َيقُولُ

بََرنِي َعْمُرو بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيحَْيى، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخ - ٧٦٨٦
ُه سَِمَع َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى الَْحارِِث، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، أَنَّ

  مَْن:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ



  ".اآلِخرِ فَال َيلَْبْس حَرِيًرا َوال ذََهبًا كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ
رَّانِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ َعْبدُ الَْغفَّارِ بن َداُوَد الَْح - ٧٦٨٧

َصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"نِ الدَِّمْشِقيُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَاْبُن لَهِيعَةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َعْبِد الرَّْحَم
  ".َوَسلََّم َعلَى جِنَاَزٍة، َوَمَعُه َسْبَعةُ نَفَرٍ، فَجََعلَ ثَالثَةً َصفًّا، وَاثَْنْينِ َصفًّا، وَاثَْنْينِ صَفًّا

ن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمطَِّلُب ب - ٧٦٨٨
وَدَاعِ، فَقَالَ قَْوال َشهَِدُت ُخطَْبةَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَم َحجَّةِ الْ: الرَّْحَمنِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

َمْن أَْسلََم ِمْن أَْهلِ الِْكَتاَبْينِ فَلَُه أَْجُرُه َمرََّتْينِ، َولَُه ِمثْلُ الَِّذي لََنا، َوَعلَْيِه ِمثْلُ :"كَِثًريا َحَسًنا َجمِيال، ثُمَّ كَانَ ِفيَما قَالَ
  ".ْجرُُه، َولَُه ِمثْلُ الَِّذي لَنَا، َوَعلَْيِه ِمثْلُ الَِّذي َعلَْيَناالَِّذي َعلَْيَنا، َوَمْن أَْسلََم ِمَن الُْمْشرِِكَني فَلَُه أَ
  ثَْوُر بن يَزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

َنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثَ - ٧٦٨٩
َصاِحُب الَْيِمنيِ أَِمٌني َعلَى :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ثَْورِ بن يَزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  لَ َسيِّئَةً، قَالَ لَُهَصاِحبِ الشَِّمالِ، فَإِذَا َعِملَ َحَسَنةً أَثَْبتََها، َوإِذَا َعِم

  ".اْمكُثْ ِستَّ َساَعاٍت، فَإِِن اْسَتْغفََر لَْم َيكُْتْب َعلَْيِه، وَإِال أَثَْبَت َعلَْيِه َسيِّئَةً: َصاِحُب الَْيِمنيِ
  ثَابِتُ بن َعْجالنَ، َعنِ الْقَاِسمِ

يُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، ح َوَحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْط - ٧٦٩٠
بن َعْجالنَ، َعنِ الْقَاِسمِ،  الْمُْنِذرِ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمَباَرِك الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ثَابِِت

اْبَن آَدَم، إِذَا أََخذُْت ِمْنكَ :"إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، َيقُولُ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".كَرَِميتَْيَك فََصبَْرَت، وَاْحَتَسْبَتَها عِْنَد الُْمِصيَبِة اُألولَى لَمْ أَْرَض لََك ثَوَاًبا ُدونَ الَْجنَِّة

 ثَابِتِ بن دَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْنَح - ٧٦٩١
َمْن أَذَْهْبتُ :"اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْجالنَ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".كَرَِميَتْيِه، لَْم أَْرَض لَُه ثََواًبا ُدونَ الَْجنَِّة

يُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، ح َوَحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن َداُوَد الصَّوَّاُف التُّْسَترِ - ٧٦٩٢
َحدَّثََنا َمْيُمونُ بن زَْيٍد، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن ثَابِِت بن َعْجالنَ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي : ُد بن َعْبَدةَ، قَاالأَْحَم

كََهيْأَِتَها ِلَصالِة الَْعْصرِ ِحَني  إِذَا طَلََعِت الشَّْمُس ِمْن َمطِْلِعَها:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَُماَمةَ، قَالَ
  َتْغُرُب ِمْن َمْغرِبَِها، فََصلَّى َرُجلٌ

فَإِنْ مَاَت :"، وَأَْحِسُبُه قَالَ"َوكَفََّر َعْنُه َخِطيئََتُه َوإِثَْمُه:"َوَحسِْبُتُه قَالَ"َركَْعَتْينِ بِأَْرَبعِ َسَجدَاٍت كُِتَب لَهُ أَْجُر ذَِلَك الَْيْومِ
  ".ِمِه َدَخلَ الَْجنَّةَِمْن َيْو
َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوإِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الْبََغوِيُّ، قَاال - ٧٦٩٣

َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، : حَاُق بن إِْبَراِهيَم الشَّهِيِديُّ، قَاالح َوَحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َخالٍد الدَّْورَِقيُّ، َحدَّثََنا إِْس
كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َسِمْعُت لَْيثًا ُيَحدِّثُ، َعْن ثَابِتِ بن َعْجالنَ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ: قَالَ

اللَُّهمَّ إِنَّا َنْسأَلَُك بَِما : سَأَُنبِّئُكُمْ بَِشْيٍء َيْجَمُع ذَِلَك كُلَُّه، َتقُولُونَ:"، فََدَعا بُِدَعاٍء كَِثريٍ ال َنْحفَظُُه، ثُمَّ قَالََعلَْيِه َوَسلََّم
مٌَّد َعْبُدَك َوَرسُولَُك، أَْنَت الُْمْستََعانُ، َسأَلََك َنبِيَُّك ُمحَمٌَّد َعْبُدَك َوَرُسولَُك، وََنْسَتعِيذَُك بَِما اْسَتعَاذَ بِِه نَبِيَُّك ُمَح



  ".َوَعلَْيَك الَْبالغُ، َوال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه
: قَالََتمُِر، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َخالٍد الدَّْورَِقيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الشَّهِيِديُّ، َحدَّثََنا الُْمْع - ٧٦٩٤

خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : َسِمْعُت لَْيثًا ُيَحدِّثُ، َعْن ثَابِِت بن َعْجالنَ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
، فَجََعلَ النَّاسُ َيتََراَجُعونَ َحتَّى "عَّفًا، فَلَْيْرجِْعَمْن كَانَ ُمَض"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوٍة غََزاَها، فَأََمَر الُْمَناِدَي، فََناَدى
  َبلَُغوا َمِضيقًا ِمَن الطَّرِيقِ، فََوقََصتْ بَِرُجلٍ َناقَتُُه، فَقََتلَْتُه،

َما :"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفََرآُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََناَدى بِالُْمْسِلِمَني فَأََتاُه النَّاُس، فَقَالَ 
فََدَعْوُه : َيا َرُسولَ اللَِّه، فُالنُ أََتى الَْمِضيَق ِمَن الطَّرِيقِ، فََوقََصْتُه َراِحلَُتُه فَقََتلَْتُه، قَالَ: قَالُوا"َشأُْنكُْم، َوَما َحَبَسكُْم؟

  ".إِنَّ الَْجنَّةَ ال َتِحلُّ ِلَعاصٍ:"ًيا، فََناَدىُيَصلِّي َعلَْيِه، فَأََبى، فَأََمَر ُمَناِد
  ".ِذي ظُفُرٍ:"أَْو قَالَ"أَآل َوإِنَّ الُْحُمرَ اَألْهِليَّةَ َحَراٌم، َوكُلُّ َسُبعٍ ِذي َنابٍ" - ٧٦٩٥

حَْيى بن َعِليِّ بن الَْحارِِث، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُبَجْيُر بن ُمَحمَّدِ بن َجابِرٍ الُْمحَارِبِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َي ٧٦٩٦ -
كُنَّا َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعتُ أََبا أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ، َيقُولُ: لَْيٍث، َعْن ثَابٍِت، َعْن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ

، فَجََعلَ النَّاسُ َيتََراَجُعونَ، فََتَضاَيقَ "َمْن كَانَ ُمَضعَّفًا فَلَْيْرجِْع:"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَسلََّم ِفي غََزاٍة، فَقَالَ َرسُولُ اللَّ
نْ ُيَصلَِّي َعلَْيِه، َوَدَعا بِالال، ، أَبِي أَالطَّرِيُق، فََوقََف بَِرُجلٍ َبِعُريُه، فَأُِتَي بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا أَخَْبَر َعْنُه

  ".َنادِ بَِها، إِنَّ الَْجنَّةَ ال َتِحلُّ ِلَعاصٍ:"لَبَّْيَك َيا َرسُولَ اللَِّه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالَ
  ".رٍ أَْو ِذي َنابٍالُْحُمَر اَألْهِليَّةَ حََراٌم، َوكُلُّ سَُبعٍ ِذي ظُفُ"َوإِنَّ - ٧٦٩٧

َألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َهاِشمٍ الَْبْعلََبكِّيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َمتَُّوْيِه ا ٧٦٩٨ -
  ُسلَْيُم بن َعْبِد

قَالَ : ْبِد الْعَزِيزِ، َعْن ثَابِِت بن َعْجالنَ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالََحدَّثََنا سَُوْيُد بن َع: الَْحِميِد الِْحْمِصيُّ، قَاال
 َما أَنَْعَم اللَُّه َعلَى َعْبٍد، فََحِمَد اللََّه َعلَْيَها إِال كَانَ ذَِلَك الْحَْمُد أَفَْضلُ ِمْن ِتلَْك:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".النِّْعَمِة، َوإِنْ َعظَُمْت
  الَْعبَّاُس بن َمْيُموٍن، َعنِ الْقَاِسمِ

لُْعذْرِيُّ، َمَع َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َحدَّاٌد ا - ٧٦٩٩
َمْن َهالَُه :"بن َمْيُموٍن، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاْبنِ جَابِرٍ، َعنِ الْعَبَّاسِ 

سُْبَحانَ اللَِّه َوبَِحْمِدِه، فَإِنََّها : قُولََي اللَّْيلُ أَنْ ُيكَابَِدُه، وََبِخلَ بِالَْمالِ أَنْ ُيْنِفقَُه، َوَجُبَن َعنِ الَْعُدوِّ أَنْ ُيقَاِتلَُه، فَلُْيكِْثْر أَنْ
  ".أََحبُّ إِلَى اللَِّه ِمْن َجَبلِ ذََهبٍ َوِفضٍَّة ُيْنفَقَاِن ِفي َسبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

  َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُعبَْيِد اللَِّه، َعنِ الْقَاِسمِ
رِيُّ، َحدَّثََنا َمْخلَدُ بن َماِلٍك، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْت - ٧٧٠٠

لشَّاُم، َصفَْوةُ اللَِّه ِمْن أَْرِضِه ا:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".ذَاَبَوِفيَها َصفَْوُتُه ِمْن َخلِْقِه َوِعَباِدِه، َولََيْدُخلَنَّ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي ثُلَّةٌ ال ِحَساَب َعلَْيهِْم َوال َع

  ُعْتَبةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ الْقَاِسمِ
  َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ أََنُس بن َسلْمٍ الَْخْوالنِيُّ، - ٧٧٠١



َسِمْعُت أَبِي، ُيَحدِّثُ اَألْوَزاِعيَّ، َوأََنا : دَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد الَْخاللُ، َحدَّثََنا َجرِيُر بن ُعْتَبةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالََح
كُنَّا ُجلُوًسا ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : ، قَالََحدَّثَنِي الْقَاِسمُ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليُّ: َجاِلٌس، قَالَ

إِنَّكُْم َسُتْغلَُبونَ َعلَى :"َمَعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكَُروا الشَّاَم، َوَمْن ِفيَها ِمَن الرُّومِ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".َها ِحْصًنا ُيقَالُ لَُه أَْنفَةٌ، ُيْبَعثُ ِمْنهُ َيْوَم الْقَِياَمِة اثَْنا َعَشَر أَلَْف َشهِيٍدالشَّامِ، َوُتِصيُبوا َعلَى َبْحرِ

  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ثَابِِت بن ثَوَْبانَ، َعنِ الْقَاِسمِ
دَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْحَسنِ بن ُمْدرٍِك الِْقصْرِيُّ، بِقَْصرِ اْبنِ ُهَبْيَرةَ، َح - ٧٧٠٢

: َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَأَُبو ُخلَْيٍد ُعْتَبةُ بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا اْبُن ثَْوَبانَ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ 
  ".ال إَِميانَ ِلَمْن ال أَمَاَنةَ لَُه، َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه، ال َتْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َحتَّى ُتْؤِمُنوا:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ

و ُخلَْيٍد ُعْتَبةُ بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ بن ُمْدرٍِك، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا أَُب - ٧٧٠٣
كُلُّ :"ُنوِدَي ِفيَنا َعاَم َخيَْبَر َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثََنا اْبُن ثَْوَبانَ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".ةُ َحَراٌمِذي َنابٍ ِمَن السَِّباعِ َحَراٌم، وَالُْحُمُر اَألْهِليَّ
  َوأَنَّ الَْجنَّةَ ال َتِحلُّ" - ٧٧٠٤

  ".ِلَعاصٍ
اٍد، َحدَّثََنا بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ بن ُمْدرٍِك، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُعْتَبةَ بن َحمَّ ٧٧٠٥ -

َمْن َهالَُه اللَّْيلُ أَنْ ُيكَابِدَُه، أَْو َبِخلَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َماَمةَ، قَالَثَْوَبانَ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أُ
َها أََحبُّ إِلَى اللَِّه ِمْن جََبلِ ذََهبٍ إِنَّبِالْمَالِ أَنْ ُيْنِفقَُه، أَْو َجُبَن َعنِ الَْعُدوِّ أَنْ ُيقَاِتلَُه، فَلُْيكِْثْر ِمْن سُْبَحانَ اللَِّه َوبَِحْمِدِه، فَ

  ".ُيْنِفقُُه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
  ثَابِتُ بن ثَْوَبانَ، َعنِ الْقَاِسمِ

ثََنا أَُبو ُخلَْيٍد، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أََنسِ بن َماِلكٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُمَحمٍَّد الَْغاُز الُْجَرِشيُّ، َحدَّ - ٧٧٠٦
ال :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ ثَوَْبانَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

  ".ثُونَ َيْومًاَهاَم، َوال َصفََر، َوال َعْدَوى، َوال َيِتمُّ َشهَْراِن ثَال
  ِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمَِعِليُّ بن َيزِيدَ ُيكَْنى أََبا َعْبِد الَْمِلِك الدَِّمشِْقيَّ، َعنِ الْقَاِسمِ َيحَْيى بن الَْحارِِث الذِّمَارِيِّ، َعْن َع

الْبَْيُروِتيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن شَُعْيبِ بن شَاُبورٍ،  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َهاِشمٍ - ٧٧٠٧
أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى  َحدَّثَنِي َيحَْيى بن الَْحارِِث الذِّمَارِيُّ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي

  اللَُّهمَّ لَكَ الَْحْمُد، ال: َمْن قَالَ ِحَني ُيصْبُِح ثَالثَ مَرَّاٍت:"لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ ال: َعْنُه، قَالَ

إِلَْيكَ طَْعُت، أَتُوُب إِلََه إِال أَْنَت رَبِّي وَأََنا َعْبُدَك، آَمْنُت بَِك ُمْخِلًصا لََك دِينِي، أَْصَبْحُت َعلَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَت
 الَْجنَّةَ، َوإِنْ قَالَ ِحنيَ ِمْن َسيِِّء َعَمِلي، َوأَْسَتْغِفُركَ ِلذُُنوبِي الَِّتي ال َيْغِفُرَها إِال أَْنَت، فَإِنْ َماَت ِفي ذَِلَك الَْيْومِ َدَخلَ

َعْبُدَك، آَمْنُت بَِك ُمْخِلًصا لََك دِينِي، أَْمسَْيُت َعلَى  اللَُّهمَّ لََك الْحَْمُد، ال إِلََه إِال أَْنتَ رَبِّي، وَأََنا: ُيْمِسي ثَالثَ َمرَّاٍت
ا إِال أَْنَت، فََماَت ِفي َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعُت، أَتُوُب إِلَْيَك ِمْن َسيِِّء َعَمِلي، وَأَْسَتْغِفُركَ ِلذُُنوبِي الَِّتي ال َيغِْفُرَه

ثُمَّ كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْحِلُف َما ال َيْحِلُف َعلَى غَْيرِِه، : الَ، قَ"ِتلَْك اللَّْيلَِة َدَخلَ الَْجنَّةَ
ُيْمِسي  قَالََها ِحَنيوَاللَِّه، َما قَالََها َعْبٌد ِحنيَ ُيصْبُِح ثَالثَ َمرَّاٍت، فََيُموُت ِفي ذَِلَك الَْيْومِ إِال َدَخلَ الَْجنَّةَ، َوإِنْ :"َيقُولُ

  ".ثَالثَ َمرَّاٍت، فََماَت ِفي ِتلْكَ اللَّْيلَِة إِال َدَخلَ الَْجنَّةَ



  فََرُج بن فََضالَةَ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ
كَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْ - ٧٧٠٨

َحدَّثََنا فََرُج بن فََضالَةَ، َعْن َعِليِّ بن : َرَجاٍء، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَالُوا
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َبَعثَنِي :"قَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَُمامَةَ، قَالَ َيزِيَد أَبِي َعْبِد الَْمِلِك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي
  َرْحَمةً ِللَْعالَِمَني، وَُهًدى ِللْعَالَِمُني، َوأَمََرنِي

ال َيشَْرُب َعْبٌد ِمْن ِعَباِدهِ : رِ الَْجاِهِليَِّة، َوَحلََف َربِّي بِعِزَِّتِهرَبِّي بَِمْحقِ الَْمَعازِِف، َوالْمََزاِمريِ، َواألَْوثَاِن، وَالصُّلُبِ، َوأَْم
 ًبا، َوال َيْسقِيَها َصبِيا َصِغًريا ُمْسِلًماَجْرَعةً ِمْن َخْمرٍ ُمَتَعمًِّدا إِال َسقَْيُتُه ِمَن الصَّدِيِد ِمثْلََها َيْوَم الِْقَياَمِة، َمْغفُوًرا لَُه أَْو ُمَعذَّ

ِمْن َمَخافَِتي إِال َسقَْيُتُه ِمْن ِحَياضِ ُمَتَعمًِّدا إِال َسقَْيُتُه ِمثْلََها ِمَن الصَّدِيِد َيْوَم الِْقَياَمِة َمْغفُوًرا لَُه أَْو ُمَعذًَّبا، َوال َيْتُركَُها 
  ".الْقُُدسِ َيْوَم الِْقَيامَِة

  ".اُؤُهنَّ، َوال التِّجَاَرةُ ِفيهِنَّ، وَإِنََّما ُهنَّ َحَراٌمَوال َيِحلُّ َبْيعُ الُْمَغنَِّياِت َوال ِشَر" - ٧٧٠٩
  ُعَبْيُد بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيٍد مطرُح بن يَزِيَد

  أَُبو الُْمَهلَّبِ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ
ثََنا َداُودُ بن ِمْهَرانَ الدَّبَّاغُ، َحدَّثََنا الُْمْشَمَعلُّ بن ِملَْحانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب الْبَْغَداِديُّ، َحدَّ - ٧٧١٠

ِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، َعْن ُمطَّرِحِ بن َيزِيَد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َر
بََعثَنِي اللَُّه ُهًدى َوَرْحَمةً ِللْعَالَِمَني، َوأَمََرنِي َربِّي أَنْ أَُدقَّ الْمََزاِمَري، :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ : قَالَ

ُب الَْخْمَر َعْبٌد ِمْن َعبِيِدي إِال َسقَْيُتهُ ال َيشَْر: َوالَْمعَازَِف، وَاَألْوثَانَ الَِّتي كَاَنْت ُتعَْبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه، َوأَقَْسَم رَبِّي بِعِزَِّتِه
َعبِيِدي َصبِيا ال َيْعِقلُُه إِال سَقَْيُتُه ِمثْلَ إِيَّاُه ِمَن الَْحمِيمِ، فَإِمَّا أَغِْفُر لَُه، َوإِمَّا أَُعذُِّبُه، َوأَقَْسَم َربِّي بِِعزَِّتهِ ال َيسِْقي َعْبٌد ِمْن 

  َما

افَِتي إِال سَقَْيُتُه إِيَّاهُ ، إِمَّا أَنْ أَغِْفرَ لَُه، َوإِمَّا أَنْ أَُعذَِّبُه، َوأَقَْسَم رَبِّي بِعِزَِّتِه ال َيْتُركُُه َعْبٌد ِمْن َعبِيِدي َمَخَسقَاُه ِمَن الَْحِميمِ
  ".ِفي َحِضَريةِ الْقُُدسِ

ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا ُمطَّرُِح َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا  - ٧٧١١
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن َيزِيَد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َرسُولِ اللَّ

  ".لَْيهِنَّ َيِحلُّ َبْيعُ الُْمَغنَِّياِت، َوال شَِراُؤُهنَّ، َوال التَِّجاَرةُ ِفيهِنَّ، َوأَثْمَاُنُهنَّ حََراٌم، َواالْسِتْمتَاُع إِال:"َوَسلََّم، قَالَ
رِحٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َحَسنِ بن ِمْهَرانَ، َعْن ُمطَّ - ٧٧١٢

َمنْ َصاَم َيْوًما ِفي سَبِيلِ :"الََزحْرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
  ".َعامٍ، رَكَْض الْفََرسِ الَْجوَاِد الُْمْضَمرِ اللَِّه َبعَّدَ اللَُّه َوْجَهُه َعنِ النَّارِ َمسَِريةَ ِمائَِة

لَْحانَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا َداُوُد بن ِمهَْرانَ الدَّبَّاغُ، َحدَّثََنا الُْمْشَمَعلُّ بن ِم - ٧٧١٣
إِنَّ لَِهذَا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَُمطَّرِحِ بن يَزِيَد، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَا

َوالْفَاِسقَاِن ذَلِيالِن َيْبقَى إِال الْفَاِسُق، الدِّينِ إِقْبَاال َوإِْدَباًرا، أَال َوإِنَّ ِمْن إِقَْبالِ َهذَا الدِّينِ أَنْ َتفْقََه الْقَبِيلَةُ بِأَْسرَِها َحتَّى ال 
  ِفيَها، إِنْ



إِال الْفَِقيُه وَالْفَِقيَهاِن، فَُهَما َتكَلََّما قَْهًرا وَاْضطُهِدَا، َوإِنَّ ِمْن إِدَْبارِ َهذَا الدِّينِ، أَنْ َتْجفَُو الْقَبِيلَةُ بِأَْسرَِها، فَال َيْبقَى 
لَْعُن آِخُر اُألمَِّة أَوَّلَهَا، أَال َوَعلَْيهِمْ َحلَِّت اللَّْعَنةُ َحتَّى َيشَْرُبوا الَْخْمَر َعالنَِيةً حَتَّى ذَلِيالِن إِنْ َتكَلََّما قَْهًرا وَاْضطُهَِدا، َوَي

َيوَْمِئٍذ أَال وَارِ ِمْنَها َوَراَء : قُولُفَقَاِئلٌ َيَتُمرَّ الْمَْرأَةُ بِالْقَْومِ، فََيقُوُم إِلَْيَها بَْعُضُهْم، فََيْرفَُع بِذَْيِلَها كََما ُيْرفَُع بِذََنبِ النَّْعَجِة، 
َعنِ الُْمْنكَرِ فَلَُه أَْجُر َخْمِسنيَ الَْحائِِط، فَُهَو َيْوَمِئٍذ ِفيهِْم ِمثْلُ أَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر ِفيكُْم، فََمْن أََمَر َيْوَمِئذٍ بِالَْمْعرُوِف، َونََهى 

  ".تَاَبَعنِيِممَّْن َرآنِي، َوآَمَن بِي، وَأَطَاَعنِي، َو
 بن َيزِيَد، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا الُْمَحارِبِيُّ، َعْن ُمطَّرِحِ - ٧٧١٤

قَاَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاتَ : قَالَ ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ،
َعلَ ذَِلَك ثَالثَ مَرَّاٍت، فَلَمَّا َيْومٍ، فَاْسَتفَْتَح الصَّالةَ، فََرأَى ُنَخاَعةً ِفي الِْقْبلَِة، فََخلََع َنْعلُُه، ثُمَّ َمَشى إِلَْيَها فََحتََّها، فَفَ

أَيَُّها النَّاُس، إِنَّ أََحَدكُْم إِذَا قَاَم ِفي الصَّالِة، :"َعلَى النَّاسِ يَُوجُِّهُه، فَحَِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ قََضى َصالَتُه أَقَْبلَ
َجاِة ِمَن النَّارِ، َوإِنَّ أََحَدكُمْ إِذَا قَاَم ِفي فَإِنَُّه ِفي َمقَامٍ َعِظيمٍ َبْيَن َيَديْ َربٍّ َعِظيمٍ َيسْأَلُ أَمًْرا َعِظيًما الْفَْوَز بِالَْجنَِّة، وَالنَّ

  الصَّالِة، فَإِنَُّه َيقُوُم َبْيَن َيَديِ

َعْن َيسَارِهِ  ، َوال َعْن َيِمينِِه، َولَِكْناللَِّه ُمْسَتقْبِلَ َربِِّه َوَمِلكُُه َعْن َيِمينِِه َوقَرِيُنُه َعْن َيَسارِِه، فَال َيْتِفلَنَّ أََحدُكُْم َبْيَن َيَدْيِه
َعثَنِي بِالَْحقِّ إِذَا َتكَشَّفَ َبيَْنكُمْ َتْحَت قَْدِمِه الُْيْسَرى، ثُمَّ ِلَيْعُرْك فَلُْيَشدِّْد َعْركَُه، فَإِنََّما يَْعُرُك أُذُنِيِّ الشَّْيطَاِن، وَالَِّذي َب

  ".ى ِمْن ذَِلَكَوَبْيَنُه الُْحُجُب، أَْو ُيْؤذَنُ ِفي الْكَالمِ َشكَا ِممَّا َيلْقَ
ي الُْمَهلَّبِ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِ - ٧٧١٥

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : امَةَ، قَالََعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُم
  ".بِاللٌ: َمْن َهذَا؟ فَقَالُوا: إِنِّي أُْدِخلُْت الَْجنَّةَ، فََسِمْعُت َخَشفَةً، فَقُلُْت:"َوَسلََّم
، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ - ٧٧١٦

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
َيا بينَّ َعلَْيَك بَِمجَاِلسِ الُْعلََماِء، َواْسَتِمْع كَالَم الُْحكََماِء، فَإِنَّ اللََّه ُيْحيِي الْقَلَْب الَْميِّتَ : إِنَّ لُقَْمانَ، قَالَ الْبنِِه:"َوَسلََّم

  ".بنورِ الِْحكَْمِة، كََما ُيحْيِي اَألْرَض الْمَْيَتةَ بِوَابِلِ الَْمطَرِ
، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ - ٧٧١٧

  الُْمَهلَّبِ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ، َعْن َعِليِّ بن

َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َصالٍة َمكُْتوبٍَة، أَْو َتطَوُّعٍ إِال َما َدنَْوُت ِمْن َنبِيِّكُْم صَلَّى اللَُّه : َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي ذُنُوبِي َوَخطَايَاَي، اللَُّهمَّ :"َسِمْعُتُه َيْدُعو بِهَُؤالِء الْكَِلَماِت الدَّعََواِت، ال يَزِيُد ِفيهِنَّ َوال َينْقُُص ِمْنُهّن

  ".ي ِلَصاِلحِ اَألْعَمالِ وَاَألْخالقِ، فَإِنَُّه ال َيْهِدي ِلصَاِلِحَها، َوال َيْصرُِف سَيِّئََها إِال أَْنَتأَْنِعْشنِي، َواجْبِرْنِي، َواْهدِنِ
ن السَّالمِ بَحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا َعْبُد  - ٧٧١٨

مِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َحْربٍ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ ُمطَّرِحِ بن َيزِيَد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِس
رَّْت بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو كَاَنِت امَْرأَةٌ تَُراِفثُ الرَِّجالَ، َوكَاَنْت َبِذيئَةً، فََم: َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

اْنظُُروا إِلَْيِه َيجِْلُس كََما َيْجِلسُ الْعَْبُد، وََيأْكُلُ كََما َيأْكُلُ الَْعْبُد، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : َيأْكُلُ ثَرِيًدا َعلَى طََرَياٍن، قَالَْت
: َناوِلْنِي َيَدَك، فََناَولََها، قَالَْت: ، قَالَْت"فَكُِلي:"َوَيأْكُلُ َوال ُيطِْعمُنِي، قَالَ: ، قَالَْت"عَْبٍد أَْعَبُد مِنِّي؟ َوأَيُّ:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  .أَطِْعْمنِي ِممَّا ِفي ِفيَك، فَأَْعطَاَها، فَأَكَلَْت، فََغلََبَها الَْحَياُء، فَلَْم تَُراِفثْ أََحًدا َحتَّى مَاَتْت



َعْن أَبِي  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن حَْربٍ، - ٧٧١٩
  الُْمَهلَّبِ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ

  ".َخلََق اللَُّه الْحُوَر الِْعَني ِمَن الزَّْعفََراِن:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لَالْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَا
َبْيِد اللَّهِ َعْن ُع َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َصاِلحٍ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، - ٧٧٢٠

َمْن َبَدأَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ
َنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعاِئذُ بن َحبِيبٍ، َعْن ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثَ"بِالسَّالمِ، فَُهَو أَْولَى بِاللَِّه َوَرُسولِِه

  .ِمثْلَُهُمطَّرِحٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َن الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن أَْعَي - ٧٧٢١

لَّى قَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: قَالَالُْمَهلَّبِ الْكَِنانِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، 
لَُّه َتعَالَى إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اتََّخذَنِي َخِليال، كََما اتََّخذَ إِبَْراهِيَم َخِليال، َوإِنَّ َخِليِلي أَُبو َبكْرٍ َرِضَي ال:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َعْنُه
َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن ُمطَّرِحٍ، َعْن َعِليِّ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي  - ٧٧٢٢

مَثَلُ الَْمرْأَِة الصَّاِلَحِة ِفي النَِّساِء كََمثَلِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  :، قِيلَ"ابِ اَألْعَصمِالْغَُر

  ".الَِّذي إِْحَدى رِْجلَْيهِ َبْيَضاُء:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َوَما الْغُرَاُب األَْعَصُم؟ قَالَ
بن َعيَّاشٍ، لُ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َخلٍَف الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا إِْسَماِعي - ٧٧٢٣

ْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى َعْن ُمطَّرِحِ بن َيزِيَد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َع
َجنَِّة َوالنَّارِ، َسرَابِيلَُها ِمْن قَِطَراٍن، َوتَْغَشى َوْجَهَها النَّاُر، النَّاِئَحةُ َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى طَرِيقٍ َبْيَن الْ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".إِذَا لَْم تَُتْب
لُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َخلٍَف الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا إِْسَماِعي - ٧٧٢٤
ولِ اللَِّه صَلَّى طَّرِحِ بن َيزِيَد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َرُسَعْن ُم

  ".ْسالمِ، َوذُو الِْعلْمِ، َوإَِماٌم ُمقِْسطٌذُو الشَّْيَبِة ِفي اِإل: ثَالثَةٌ ال َيسَْتِخفُّ بَِحقِّهِْم إِال ُمَناِفٌق:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َمةَ الَْباِهِليَِّيحَْيى بن أَيُّوَب الِْمصْرِيُّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُما

دَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثَنِي ُعبَْيدُ َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ، َح - ٧٧٢٥ -
كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، قَالَ

  كُِلي: َعاِئَشةَ، فََجاَءْتَها جَارَِيةٌ لََها أَْو َمْوالةٌ بِثَرِيَدٍة، فَقَالَْتَيْوًما ِعْنَد 

أَخِّرِيَها َعنِّي، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ : أَخِّرِيَها َعنِّي، فَأَقَْسَمْت َعلَْيَها، فَقَالَْت: َهِذِه َيا َسيَِّدِتي، فَقَدْ أَْعجََبنِي ِطيُبَها، فَقَالَْت
  ".إِنْ أَْحنَثِْتيَها كَانَ َعلَْيِك إِثُْمَها:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَّ
نِي ُعَبْيدُ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثَ - ٧٧٢٦

َمْن َمَسحَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: يَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَاللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِ
ْنَدُه كُْنُت أََنا َوُهَو ى يَِتيمٍ ِعرَأَْس َيتِيمٍ ال يَْمَسُحهُ إِال ِللَِّه كَانَ لَُه بِكُلِّ َشْعَرٍة مَرَّْت َعلَْيَها َيُدهُ َحسََناٌت، َوَمْن أَْحَسَن إِلَ



  .، َوقََرنَ َبْيَن إِْصَبَعيِْه"ِفي الَْجنَِّة كَهَاَتْينِ
، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ - ٧٧٢٧

قَاَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِدِ : اِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، قَالَبن َيزِيَد، َعنِ الْقَ
، َوَما يَُرى ِفي "ًنا َوَشْحًما وَلَْحًمااللَُّهمَّ اْسقَِنا، ثَالثًا، اللَُّهمَّ اْرُزقَْنا َسمًْنا َولََب:"ُضًحى، فَكَبََّر ثَالثَ َتكْبَِرياٍت، ثُمَّ قَالَ

فَارَّْوا إِلَى َسقَاِئفِ السََّماِء َسحَاًبا فَثَاَرْت رِيٌح َوغَبََرةٌ، ثُمَّ اْجَتَمَع َسَحاٌب، فََصبَِّت السََّماُء، َوَصاحَ أَْهلُ اَألسْوَاقِ َوَت
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِئٌم، فَسَالَِت الطُُّرُق، َوَرأَْيَنا ذَِلَك الْمَطََر َعلَى أَطْرَاِف الَْمْسجِِد، َوإِلَى ُبيُوتِهِْم َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  َشْعرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

لَْيِه َوَسلََّم، فَاْنَصَرفُْت أَْمِشي َعلَى َوَسلََّم َوَعلَى كَِتفَْيِه َوَمْنكَِبْيِه كَأَنَُّه الُْجَمانُ، فَاْنَصَرَف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
َما َرأَْيُت َعاًما أَكْثََر َسْمًنا َولََبًنا َوَشْحًما وَلَْحًما إِنَّ هَُؤالِء ِفي : ، قَالَ أَُبو أَُماَمةَ"َهذَا أَُحدِّثُكُْم بَِربِِّه:"ِمْشَيِتِه، َوُهَو َيقُولُ

  .الطُُّرقِ َما َيكَاُد َيْشتَرَِيِه أََحٌد
هِنَّ ِفي الَْحرِيرِ ثُمَّ اْنَصَرَف َنْحَو الرَِّجالِ فََنَهاُهْم َوَوَعظَُهْم، ثُمَّ اْنَصَرَف َنْحَو النَِّساِء، فََوَعظَُهنَّ َوَشدََّد َعلَْي - ٧٧٢٨

ْدَت ِفي لُْبسِ الَْحرِيرِ َوالذََّهبِ، َوالَِّذي َيا َرسُولَ اللَِّه، َبلَغََنا أَنََّك َشدَّ: َوالذََّهبِ، فَأَقَْبلَ َرُجلٌ ِمْن بين َعاِمرٍ، فَقَالَ
َنِمرٍ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َبَعثََك بِالَْحقِّ إِنِّي ُألِحبُّ الَْجمَالَ حَتَّى ِمْن ِحبِّي الَْجَمالَ لَوْ َجَعلُْت خَِراَز سَْوِطي َهذَا ِمْن جِلِْد 

  ".َجِميلٌ ُيِحبُّ الَْجمَالَ، وَإِنََّما الِْكْبُر َمْن جَهِلِ الَْحقَّ، َوغََمَص النَّاَس بِعَْينِِه إِنَّ اللََّه:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
 بن َزحْرٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه - ٧٧٢٩
الرُّقَى، : ثَالثَةٌ ِمَن السِّْحرِ:"ِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن َع

  ".َوالتََّولُ، وَالتََّماِئُم
َيَم، أنا َيْحَيى، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْر - ٧٧٣٠

  اْنقَطََع ِقبَالُ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْستَْرَجعَ،: َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".َما أَصَاَب الُْمْؤِمَن ِممَّا َيكَْرُه، فَُهَو ُمصِيَبةٌ:"أَُمِصيَبةٌ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: فَقَالُوا
، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ - ٧٧٣١

َما َرفََع َرُجلٌ صَْوَتُه بَِعقَِريٍة ِغَناًء إِال :"ةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَم
  ".َتى َما َسكََبَعثَ اللَُّه بَِشْيطَاَنْينِ َيْجِلَساِن َعلَى َمْنِكَبْيِه َيْضرَِبانِ بِأَْعقَابِهَِما َعلَى َصْدرِِه حَتَّى َيْسكَُت مََت

، قَالَ َيوًْما َوبِإِْسَناِدِه، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ٧٧٣٢
أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه، ثُمَّ : تََعالَى َعْنُه فََسكَُتوا، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه"َهلْ أَصَْبَح ِمْنكُمِ الَْيْوَم صَاِئًما؟:"َألْصحَابِِه

َهلْ :"أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه، ثُمَّ قَالَ: فََسكَُتوا، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه"َهلْ َعاَد أََحٌد ِمْنكُمِ الَْيْوَم َمرِيًضا؟:"قَالَ
أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه، فََضِحكَ َرسُولُ اللَّهِ : فََسكَُتوا، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه"قَةً؟َتَصدََّق أََحٌد ِمْنكُمِ الَْيْومَ َصَد

مٍ وَاِحٍد إِال ُمْؤِمٌن، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، َما َجَمَعُهنَّ ِفي َيْو:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى اْسَتْعلَى بِِه الضَِّحُك، ثُمَّ قَالَ
  ".َوإِال َدَخلَ بِهِنَّ الَْجنَّةَ

ن َزحْرٍ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ب - ٧٧٣٣
  أَُماَمةَ،َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي 



َرُجلٌ َجَعلَُه اللَُّه ذَكًَرا : أَْرَبَعةٌ لُِعُنوا ِفي الدُّنَْيا َواآلِخرَِة، َوأَمََّنِت الَْمالِئكَةُ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
أُنْثَى فََتذَكََّرْت َوَتَشبََّهْت بِالرَِّجالِ، َوالَِّذي ُيِضلُّ اَألْعَمى، َوَرُجلٌ  فَأَنَّثَ َنفَْسُه َوَتَشبَّهَ بِالنَِّساِء، َواْمَرأَةٌ َجَعلََها اللَُّه

  ".َحصُوٌر، وَلَْم َيجَْعلِ اللَُّه َحصُوًرا إِال َيحَْيى بن َزكَرِيَّا َعلَْيِه السَّالُم
َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم،  - ٧٧٣٤

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلُمَعاِذ بن جََبلٍ َرِضيَ اللَُّه : َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
 قَلًْبا َشاكًِرا، وَِلَساًنا ذَاكًِرا، َوزَْوَجةً َصاِلَحةً ُتِعيُنَك َعلَى أَْمرِ ُدْنَياَك وَِدينَِك َخْيُر َما اكَْتَسَبُه َيا ُمَعاذُ،:"َتَعالَى َعْنُه
  ".النَّاُس
لَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد ال - ٧٧٣٥

إِنَّ أَغَْبطَ النَّاسِ ِعْنِدي ُمْؤِمنٌ :"بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َباَدةَ َربِِّه َوأَطَاَعُه ِفي السِّرِّ، َوكَانَ غَاِمًضا ِفي النَّاسِ، ال ُيشَاُر َخِفيُف الْحَالِ، أَوِ الَْحاِذ ذُو َحظٍّ ِمَن الصَّالِة، َوأَْحَسَن ِع

  ".َعَجلَْت َمنِيَُّتُه، َوقَلَّْت َبَواِكيِه، وَقَلَّ تَُراثُُه:"، ثُمَّ نَقََد بَِيِدِه، فَقَالَ"إِلَْيِه بِاَألصَابِعِ ذُو كَفَاٍف َوَصْبرٍ َعلَى ذَِلَك
  َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن َحدَّثََنا - ٧٧٣٦

هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َرسُولِ اللَّ
َيْزَحُم َرُجلٌ َوالَْخلَْوةَ بِالنَِّساِء، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، َما َخال َرُجلٌ َواْمَرأَةٌ إِال َدَخلَ الشَّْيطَانُ بَْيَنُهَما، وَلَإِيَّاكُْم :"قَالَ

  ".لُّ لَُهِخنْزِيًرا ُمَتلَطًِّخا بِِطنيٍ، أَْو َحْمأٍَة خَْيٌر لَُه ِمْن أَنْ يَْزَحَم مَْنِكبِِه َمْنِكبَ اْمرَأٍَة ال َتِح
 بن َزحْرٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه - ٧٧٣٧

أَْرَبَعةٌ َتْجرِي َعلَْيهِمْ :"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
َمْن َماَت ُمرَابِطًا ِفي سَبِيلِ اللَِّه، َوَمْن َعِلَم ِعلًْما أُْجرَِي لَُه أَْجُرُه َما َعِملَ بِِه، َوَمْن َتَصدََّق : أُجُوُرُهْم بَْعَد الْمَْوِت

  ".، َوَرُجلٌ َتَرَك وَلًَدا َصاِلًحا، فَُهَو َيْدُعو لَُهبَِصَدقٍَة فَأَْجُرَها َيْجرِي لَُه َما جََرْت
، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ - ٧٧٣٨

َمْن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما: َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، قَالَبن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ 
سُولَ اللَِّه؟ َعالَم ُنبَايُِع؟ أَلَْيَس قَدْ َباَيعَْناَك َمرَّةً َيا َر: فَقَالَ ثَْوَبانُ َموْلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"ُيَبايُِع؟
  ،"الَْجنَّةُ:"فََما لَُه بِِه َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: ، قَالَ ثَْوَبانُ"َعلَى أَنْ ال َتسْأَلُوا أََحًدا شَْيئًا:"قَالَ

َسْوطُُه، َوُهَو َراِكٌب، فَُربََّما َوقََع َعلَى  فَلَقَْد َرأَْيُتُه بَِمكَّةَ ِفي أَْجَمَع َما َيكُونُ النَّاسُ َيْسقُطُ: فََباَيَعُه ثَوَْبانُ، قَالَ أَُبو أَُماَمةَ
  .َعاِتقِ َرُجلٍ، فََيأُْخذُُه الرَُّجلُ فَُيَناوِلُُه، فََما َيأُْخذُُه حَتَّى َيكُونَ ُهَو الَِّذي يَْنزِلُ فَيَأُْخذَُه

ْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َي - ٧٧٣٩
إِنَّ اللََّه َعزَّ :  َوَسلََّم، قَالَبن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

لَِّذي ُيْبِصُر الُ َعْبِدي َيَتقَرَُّب إِلَيَّ بِالنََّواِفلِ َحتَّى أُِحبَُّه، فَأَكُونَ أََنا َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه، َوَبَصَرُه اَما يََز:"َوَجلَّ، َيقُولُ
نِي أَْعطَْيتُُه، َوإِذَا اسَْتْنصََرنِي َنصَْرُتُه، بِِه، َوِلَساَنُه الَِّذي َيْنِطُق بِِه، َوقَلَْبُه الَِّذي َيعِْقلُ بِِه، فَإِذَا َدَعا أََجْبُتُه، وَإِذَا َسأَلَ

  ".َوأََحبُّ َما تََعبََّد ِلي َعْبِدي بِِه النُّْصُح ِلي
 ، َعْن َعِليَِّحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ - ٧٧٤٠

إِنَّ الصََّدقَةَ َعلَى ِذي قَرَاَبٍة ُيَضعَُّف :"بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



  ".أَْجُرَها مَرََّتْينِ
مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي  - ٧٧٤١

  عََرَض:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

ال، َيا َربِّ، وَلَِكْن أَشَْبُع َيْوًما وَأَجُوُع ثَالثًا، َوإِذَا ُجْعُت َتَضرَّْعتُ : ا، فَقُلُْتَعلَيَّ َربِّي ِلَيجَْعلَ ِلي بَطَْحاَء َمكَّةَ ذََهًب
  ".إِلَْيَك َوذَكَرُْتَك، وَإِذَا َشبِْعُت َحِمْدُتَك َوَشكَْرُتَك

بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى  - ٧٧٤٢
َما أَنَا، َوامَْرأَةٌ َسفَْعاُء الَْخدَّْينِ، إِذَا :"بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .َوقََرنَ َبْيَن إِْصَبَعْيِه"طَاَعْت َربَّهَا، َوأَْحَصَنْت فَْرَجَها ِفي الَْجنَِّة إِال كََهاَتْينِأَحَْنْت َعلَى َولَِدَها، َوأَ
ن َزحْرٍ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ب - ٧٧٤٣
إِنَّ إِْبِليسَ :"لََّم، أَنَُّه قَالَبن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس َعِليِّ

الَْحمَّاُم، : ي َرجِيًما أَْو كََما ذَكََر فَاجَْعلْ ِلي َبْيًتا، قَالََيا َربِّ أَْنزَلَْتنِي إِلَى اَألْرضِ، َوَجَعلْتَنِ: لَمَّا أُنْزِلَ إِلَى اَألْرضِ، قَالَ
َما ال ُيذْكَُر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه، : اْجَعلْ ِلي طََعاًما، قَالَ: اَألْسوَاُق، وََمَجاِمعُ الطُُّرقِ، قَالَ: فَاْجَعلْ ِلي َمْجِلًسا، قَالَ: قَالَ
الشِّْعُر، : اجَْعلْ ِلي قُرْآًنا، قَالَ: الْمََزاِمُري، قَالَ: اْجَعلْ ِلي ُمؤَذًِّنا، قَالَ: كُلُّ ُمْسكِرٍ، قَالَ: لَاجَْعلْ ِلي شََرابًا، قَا: قَالَ
  :اْجَعلْ ِلي َمصَايَِد، قَالَ: الْكَِذُب، قَالَ: اجَْعلْ ِلي َحِديثًا، قَالَ: الَْوْسُم، قَالَ: اجَْعلْ ِلي ِكَتاًبا، قَالَ: قَالَ

  ".َساُءالنِّ
ن َزحْرٍ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ب - ٧٧٤٤

َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَْضَحكِ النَّاسِ، َوأَطَْيبِهِ  كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه:"َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".َنفًْسا

َبْيِد اللَّهِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُع - ٧٧٤٥
ال يَْعجَِزنَّ :"الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ 
دِّرَ أَنْ َيكُونَ بِْسمِ اللَِّه، اللَُّهمَّ َجنِّبْنِي، َوجَنِّْب َما َرَزقَْتنِي الشَّْيطَانَ الرَّجِيَم، فَإِنْ قُ: أََحَدكُْم إِذَا أََتى أَْهلَُه أَنْ َيقُولَ

  ".َبْيَنُهَما وَلٌَد لَْم َيُضرَُّه َشيْطَانٌ أََبًدا
، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ - ٧٧٤٦

لََتُغضَّنَّ أَْبَصارَكُْم، َولََتْحفَظُنَّ :"أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن 
  ".فُُروَجكُْم، َولَُتِقيُمنَّ ُوُجوَهكُمْ أَْو لَُتكَْسفَنَّ ُوُجوُهكُْم

، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَّهِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ - ٧٧٤٧
ال يَْعجَِزنَّ :"َم، قَالَبن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  بِْسمِ اللَِّه اللَُّهمَّ: ا أََتى أَْهلَُه، أَنْ َيقُولَأََحَدكُْم إِذَ

  ".َشيْطَانٌ أََبًداَجنِّبْنِي، َوجَنِّْب َما َرَزقَْتنِي الشَّْيطَانَ الرَّجِيَم، فَإِنْ قُدِّرَ أَنْ َيكُونَ َبْيَنُهَما وَلٌَد لَْم َيُضرَُّه 
يُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِع - ٧٧٤٨

ةٍ َما ِمْن ُمْسِلمٍ َينْظُُر إِلَى امَْرأَ:"َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



  ".أَوَّلَ َرَمقٍَة، ثُمَّ يَُغضُّ َبَصَرُه إِال أَْحَدثَ اللَُّه لَُه ِعَباَدةً َيجُِد َحالَوَتَها
، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ - ٧٧٤٩
َجاَء َرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوِعْنَدُه أَُبو : يَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَبن َيزِ

َما قَالَ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َزَرَع فُالنُ َزْرًعا، فَأَْضَعَف أَْو كَ: َبكْرٍ َوُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، فَقَالَ
لُونَ َما أُِمرُْتْم بِهِ َوَما ذَاَك؟ َركْعََتاِن َخِفيفََتانِ َخْيٌر لََك ِمْن ذَِلَك كُلِِّه ِمَن الدُّْنَيا َوَما َعلَْيَها، َولَْو أَنَّكُمْ َتفَْع:"َوَسلََّم

  ".ال أَْشقَِياَءَألكَلُْتْم غَُيَراَء َزْرًعا، َو
، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ - ٧٧٥٠

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َجاِلٌس َوِعْنَدُه اْمرَأَةٌ، إِذْ قَالَ بَْيَنَما َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

لَ اللَِّه، إِنَّا لََنفَْتِخُر إِي وَاللَِّه، بِأَبِي َوأُمِّي َيا َرسُو: ، قَالَْت"إِنِّي َألْحسُِبكُنَّ ُتْخبِْرنَ بَِما َيفَْعلُ بِكُنَّ أَزَْواُجكُنَّ:"َوَسلََّم
  ".فَال َتفَْعلَنَّ، فَإِنَّ اللََّه َيْمقُُت َمْن َيفَْعلُ ذَِلَك:"بِذَِلَك، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعْنُهَما اللَِّحاَف، َيْنظُُر أََحُدُهَما إِلَى َعْوَرِة إِنِّي َألْحِسُب إِْحَداكُنَّ إِذَا أََتاَها َزْوُجَها لََيكِْشفَاِن :"قَالَ لََها - ٧٧٥١
فَال َتفَْعلُوا ذَِلَك، فَإِنَّ اللََّه َيْمقُُت َعلَى :"إِي وَاللَِّه، بِأَبِي َوأُمِّي، إِنَّا لََنفَْعلُ ذَِلَك، قَالَ: ، قَالَْت"َصاِحبِِه كَأَنَُّهَما ِحَماَراِن

  ".ذَِلَك
ى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا َيْحَي - ٧٧٥٢

َن ثَالثَةُ أَْحجَارٍ، وَالَْماُء يُطَهُِّر الُْمْؤِم:"بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  ".طَُهوٌر
، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ - ٧٧٥٣

السَِّواكُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: تََعالَى َعْنُه، قَالَ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه
  ".َمطَْيَبةٌ ِللْفَمِ، مَْرَضاةٌ ِللرَّبِّ َعزَّ َوَجلَّ

ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن - ٧٧٥٤
  َما َجاءَنِي جِبْرِيلُ قَطُّ:"بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".َم فَِميإِال أَمََرنِي بِالسِّوَاِك حَتَّى لَقَدْ َخشِيُت أَنْ أُحِْفَي ُمقَدَّ
، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ - ٧٧٥٥

َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َصِفيَّةَ بنِت َعْبِد الُْمطَِّلبِ َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
ْتُه َبْيَن َيَدْيِه فَأَكَلَ، ثُمَّ أََتى فََعرَّقَْت لَُه، أَْو فَقَرََّبْت لَُه َعْرقًا، فََوَضَعْتُه َبْيَن َيَدْيِه، ثُمَّ َعرَّقَْت أَْو قَرََّبْت آَخَر، فََوضََع

  ".إِنََّما َعلَْيَنا الُْوُضوُء ِفيَما َيخُْرُج، َولَْيَس َعلَْيَنا ِفيَما َيْدُخلُ:"ُضوُء الُْوُضوُء، فَقَالَالُْو: الُْمَؤذِّنُ، فَقَالَ
 ن َزحْرٍ، َعْنَحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ب - ٧٧٥٦

ال َيْعجَِزنَّ أََحَدكُمْ إِذَا َدَخلَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".الُْمْخبِِث الشَّْيطَانِ الرَّجِيمِ اللَُّهمَّ، إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الرِّْجسِ النَّجِسِ الَْخبِيِث: ِمْرفَقَُه، أَنْ َيقُولَ

ن َزحْرٍ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ب - ٧٧٥٧



نَ النَّاسُ إِذَا َدَخلَ الرَُّجلُ الَْمْسجَِد، فََوَجَدُهْم ُيَصلُّونَ َسأَلَ الَِّذي كَا: َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ارُوا إِلَْيِه إِنََّك قَْد فَاَتَكإِلَى َجْنبِِه، فَُيْخبُِرُه بَِما فَاَتُه ِليَقِْضَي، ثُمَّ َيقُوُم، فَُيَصلِّي َمَعُهمْ َحتَّى أََتى ُمَعاذٌ َيْوًما، فَأََش

ْيِه َوَسلََّم، كَذَا، فَأََبى أَنْ ُيَصلَِّي فََصلَّى، ثُمَّ صَلَّى َبْعَد َما فَاتَُه، فَذَكََر ذَِلَك لَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَكَذَا َو
  ".أَْحَسَن ُمَعاذٌ، َوأَنُْتْم فَافَْعلُوا كََما فََعلَ"فَقَالَ

يُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِ - ٧٧٥٨
كَاَنْت جَارَِيةٌ َألبِي َمْسُعوٍد ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو َتْرَعى غََنًما، : َزحْرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ

اذَْهبِي بَِها : الَ لََهااةٌ ِمْنهَا، فَكَسََرْت َحجًَرا ِمَن الَْمْرَوِة فَذََبحَْتَها، فَأََتْت بَِها إِلَى ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو فَأَْخبََرْتُه، فَقَفََعِطَبْت َش
َهلْ أَفْرَْيِت :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََما أَْنِت، فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّ

  ".كُلُّ َما فََرى اَألوَْداَج َما لَْم َيكُْن قَْرَض ِسنٍّ، أَوْ َحزَّ ظُفْرٍ:"نََعْم، قَالَ: قَالَْت"اَألوَْداَج؟
أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َيحَْيى بن  - ٧٧٥٩

ُبِعثُْت َرْحَمةً :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، قَالَ
  ".ْوثَاِن، َوالَْمعَازِِف وَالَْمَزامِريِ، َوأَْمرِ الَْجاِهِليَِّةَوَهًدى ِللَْعالَِمَني، ِلَمْحقِ اَأل

  ".َمْن شَرَِب الَْخْمَر ِفي الدُّْنيَا، َسقَاهُ اللَُّه ِمْن َحِميمِ جََهنََّم ُمَعذًَّبا، أَْو َمْغفُوًرا لَُه:"ثُمَّ قَالَ - ٧٧٦٠
  يُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوبَ،َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا َسِع ٧٧٦١ -

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى 
  ".َدى لَُه َعلَْيَها َهِديَّةً فَقَبِلََها، فَقَدْ أََتى َباًبا َعِظيًما ِمْن أَْبوَابِ الرَِّباَمْن َيشْفَْع َألِخيِه َشفَاَعةً، فَأَْه:"قَالَ

، َعْن َعِليِّ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه َزْحرٍ - ٧٧٦٢
، وََوَضَع َرسُولُ اللَّهِ "عَاِئُد الْمَرِيضِ َيخُوُض ِفي الرَّْحَمِة:"َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه، قَالََيزِيَد، 

َمةُ، َوِمْن َتَمامِ ِعَياَدِة الَْمرِيضِ أَنْ فَإِذَا َجلََس ِعْندَُه، غََمَرْتُه الرَّْح:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدْيِه َعلَى رُكَْبَتْيِه، ثُمَّ قَالَ
  ".َصافََحةَُيَضَع أََحُدكُْم َيَدُه َعلَى َوْجهِِه، أَْو َعلَى َيدِِه، فََيْسأَلَُه كَْيَف ُهَو، َوَتَماُم َمَحبَِّتكُْم َبْيَنكُمِ الُْم

رَْيَم، أنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َم - ٧٧٦٣
ال َيِحلُّ َشْرُي الُْمَغنِّيَاِت، َوال :"بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َوِمَن النَّاسِ َمْن َيشَْترِي لَْهَو الَْحِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه "وََتال َهِذِه اآلَيةَ "اَرةٌ ِفيهِنَّ، َوثَمَُنُهنَّ َحَراٌمَبْيُعُهنَّ، َوال ِتَج
  ].٦: لقمان" [بَِغْيرِ َعِلمٍ
َيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َيْح - ٧٧٦٤

  بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ،

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَزَْواجُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّ: أَْرَبَعةٌ ُيْؤَتْونَ أُجُوَرُهْم َمرََّتْينِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
َوَعْبٌد َمْملُوٌك أَدَّى َحقَّ اللَِّه َوَمْن أَْسلََم ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ، َوَرُجلٌ كَاَنْت عِْنَدُه أََمةٌ، فَأَْعَجَبْتُه، فَأَْعَتقَهَا، ثُمَّ َتَزوََّجَها، 

  ".َوَحقَّ َساَدتِِه
سِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن الَْجْوهَرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّا - ٧٧٦٥

صَلِّي َوْحَدُه، ُجال أََخذَ ُيَيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنَّ َر



فَقَاَم َرُجلٌ فََصلَّى َمَعُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى "أَال َرُجلٌ يََتَصدَُّق َعلَى َهذَا؟:"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".َهذَاِن َجَماَعةٌ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيٍد َبكُْر بن ُمَضرٍ، َعْن ُعَبْيِد
ِه بن َزْحرٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمَضرٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَّ - ٧٧٦٦

  ".َمْن َبَدأَ بِالسَّالمِ، فَُهَو أَْولَى بِاللَِّه َوَرسُوِلِه:"فَعَ الَْحِديثَ، قَالََعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َر
ِه بن َزْحرٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمَضرٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَّ - ٧٧٦٧

لَُتَسوََّينَّ الصُّفُوُف، أَوْ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالََعِليِّ بن َيزِيَد
  لَُيطَْمَسنَّ ُوُجوٌه، َولَُتطَْمسَنَّ

  ".أَْبَصارُكُْم، أَْو لَُتْخطَفَنَّ أَْبَصارُكُْم
  َعبِيِد اللَِّه بن َزحْرٍ لَْيثُ بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن

 لَْيٍث، َعْن ُعَبْيِد َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا اْبُن َعاِئشَةَ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن - ٧٧٦٨
إِنَّ ِمْن :"َماَمةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أُ

اَعُه ِفي السِّرِّ، َوكَانَ أَغَْبِط أَْولَِياِئي ِعْنِدي ُمْؤِمٌن َخِفيُف الَْحاِذ ذُو َحظٍّ ِمْن َصالٍة َوِصَيامٍ، وَأَْحَسَن ِعَباَدةَ َربِِّه، َوأَطَ
َبَواِكيِه، َوقَلَّ سِ ال ُيَشاُر إِلَْيِه بِاَألصَابِعِ، َوكَاَنْت َمِعيَشُتُه كَفَافًا، َوَصَبَر َعلَى ذَِلَك، فََعَجلَْت َمنِيَُّتُه، َوقَلَّ غَاِمًضا ِفي النَّا

  ".ُترَاثُُه
ى بن أَْعَيَن، َعْن لَْيٍث، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُموَس - ٧٧٦٩

إِنَّ اللََّه َحرََّم َتْعِليمَ :"قَالَ بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
  ".َعُهنَّ، َوأَكْلَ أَثَْمانِهِنَّالُْمَغنِّيَاِت، وَاْشتَِراَءُهنَّ َوَبْي

  َخالٌد الصَّفَّاُر، ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ
ُعَبْيِد اللَِّه بن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن َخالٍد الصَّفَّارِ، َعْن - ٧٧٧٠

ال َيِحلُّ َبْيعُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ َزحْرٍ، َعْن َعِليِّ
  ، َوِفيِه"الُْمَغنِّيَاِت َوال ِشَراُؤُهنَّ، َوال ِتَجاَرةٌ ِفيهِنَّ، َوأَكْلُ أَثَْمانِهِنَّ َحَراٌم

  ].٦: لقمان" [َوِمَن النَّاسِ َمْن َيشَْترِي لَْهوَ الَْحِديِث"َوَجلَّ َهِذِه اآلَيةَ  أَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ
  ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ اللَِّه الَْعْرزَِميُّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه

مَُّد بن َسلََمةَ، َعنِ الْفََزارِيِّ، َعْن ُعَبْيِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُمَح - ٧٧٧١
إِنَّ لَِهذَا :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ

  .الَْحِديثَ، َوذَكََر "الدِّينِ إِقْبَاال َوإِْدَباًرا
َعْن ُمَحمَِّد بن  َحدَّثََنا َخْيُر بن َعَرفَةَ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُعْرَوةُ بن َمْرَوانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ، - ٧٧٧٢

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : نِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَُعَبْيِد اللَِّه الْعَْرَزِميِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َع
ِتي ِقَياٌم، أُرِيُت الَْبارَِحةَ كَأَنِّي أُْدِخلُْت الَْجنَّةَ، فََخَرْجُت ِمْن إِْحَدى أَبَْوابَِها الثََّمانَِيِة، فَإِذَا أََنا بِأُمَّ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َرى، يَّ َرُجال َرُجال، وَإِذَا بِمِيَزاٍن مَْنُصوبٍ، فَُوِضَعْت أُمَِّتي ِفي ِكفَِّة الْمِيَزاِن وَُوِضْعُت ِفي الِْكفَِّة اُألْخفََعَرُضوا َعلَ
اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ِفي  َيفََرَجْحُت بِهِْم، ثُمَّ ُوِضَعْت أُمَِّتي كُلُُّهمْ َجِميًعا ِفي ِكفَِّة الِْميَزاِن، وَُوِضَع أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق َرِض



ِة الِْميَزاِن فََرَجَح بِهِْم، الِْكفَِّة اُألْخَرى فََرَجَح بِهِْم، ثُمَّ ُوِضَع َجِميعُ أُمَِّتي ِفي ِكفَِّة الِْميَزاِن َوُوِضَع بن الَْخطَّابِ ِفي ِكفَّ
  ".ثُمَّ ُرِفَع الِْميَزانُ

  ِليِّ بن َيزِيٍدُمَعانُ بن رِفَاَعةَ السَّالِميُّ، َعْن َع
  َحدَّثََنا أَْحَمُد - ٧٧٧٣

َعانُ بن رِفَاَعةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة عَْبُد الْقُدُّوسِ بن الَْحجَّاجِ، َحدَّثََنا ُم
ةَ الَْباهِِليِّ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَنَما ُهَو يَْمِشي ِفي ِشدَِّة َحرٍّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَم

َما َحَملَْت َعلَْيِه  لَْو َتْعلَُم:"َماْنقَطََع ِشْسُعُه، فََجاَء َرُجلٌ بِِشْسعٍ، فََوَضَعُه ِفي َنْعِلِه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ". َوَسلََّمَرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، لَوْ َتْعلَُم َما َحَملَْت َعلَْيِه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ُمِغَريِة عَْبُد الْقُدُّوسِ بن الَْحجَّاجِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الْ - ٧٧٧٤
َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُمَعاذُ بن رِفَاَعةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن يَزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، قَالَ

  ".أَْوَجَب َهذَا، َوَجَبْت لَهُ الَْجنَّةُ:"ُهَو اللَُّه أََحٌد، فَقَالَ بَِرُجلٍ، َوُهَو َيقَْرأُ قُلْ
بن يَزِيَد، َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا ُمَعانُ بن رِفَاَعةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ - ٧٧٧٥

لَمَّا كَانَ َحجَّةُ الَْودَاعِ، قَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْوَمِئٍذ ُمرِْدٌف الْفَْضلَ بن : اَمةَ قَالَالْقَاِسُم، َعْن أَبِي أَُم
، َوقَْد كَانَ "قَْبلَ أَنْ ُيْرفََع الِْعلُْمَيا أَيَُّها النَّاُس، ُخذُوا ِمَن الْعِلْمِ قَْبلَ أَنْ ُيقَْبَض الِْعلُْم، َو:"َعبَّاسٍ َوُهَو َعلَى َجَملٍ، فَقَالَ

  َيا أَيَُّها الَِّذيَن"أَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

َنا فَكُنَّا َنذْكُُرَها كَِثريًا، فََتْمَنُعَنا ِمْن َمْسأَلَتِِه، فَأََتْي] ١٠١: املائدة" [آَمُنوا ال َتْسأَلُوا َعْن أَْشَياَء إِنْ ُتْبَد لَكُمْ َتُسؤْكُْم
َسلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لَْناأَْعرَابِيا فََرشَْوَناُه ُبْردًا، فَأَْعَتَم بِِه حَتَّى َرأَْيتُ َحاِشَيةَ الُْبْرِد َعلَى حَاجِبِِه اَألْيَمنِ، ثُمَّ قُ

َن أَظْهُرَِنا الَْمصَاِحُف قَْد َتَعلَّْمَنا ِفيَها، َوَعلَّْمَناَها نَِساَءَنا وَذَرَارِيََّنا َيا نَبِيَّ اللَِّه، كَْيفَ ُيْرفَُع الِْعلُْم ِمنَّا، وََبْي: َوَسلََّم، فَقَالَ
 أَْي ثَِكلَْتَك أُمَُّك،:"فَقَالََوَخَدَمَنا؟ فََرفََع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رَأَْسُه، َوقَْد َعلَْت َوْجَهُه ُحْمَرةٌ ِمَن الَْغَضبِ، 
ُهْم بِِه أَْنبَِياؤُُهْم، أَال َوإِنَّ َوَهِذِه الَْيُهوُد، َوالنَّصَاَرى َبْيَن أَظُْهرِِهمِ الَْمَصاِحُف، لَمْ ُيصْبِحُوا َيَتَعلَّقُوا بِالَْحْرِف ِممَّا َجاَءْت

  .ثَالثَ َمرَّاٍت"ِمْن ذََهابِ الِْعلْمِ أَنْ َيذَْهَب أَْهلُُه
بن َعْبِد الَْوهَّابِ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا ُمَعانُ بن رِفَاَعةَ، أَخَْبرَنِي َعِليُّ بن َيزِيَد، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ  - ٧٧٧٦

َي: الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ اُه، فََمرَّ َرُجلٌ بَِغارٍ ِفيهِ خََرْجَنا َمَع َمعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي سَرِيٍَّة ِمْن َسرَا
ْولَُه ِمَن الْبَقْلِ، وََيَتخَلَّى َشْيٌء ِمْن َماٍء، فََجذََبْتُه َنفُْسُه أَنْ ُيِقيَم ِفي ذَِلكَ الْغَارِ، فََيقُوَت َما ِفيِه ِمْن َماٍء، َوُيِصيُب ِممَّا َح

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه، فَإِنْ أَِذنَ ِلي فََعلُْت، َوإِال لَْم لَوْ أَنِّي أََتْيُت نَبِيَّ ا: ِمَن الدُّْنَيا، ثُمَّ قَالَ
  َيا نَبِيَّ اللَِّه، إِنِّي: أَفَْعلْ، فَأَتَاُه، فَقَالَ

نْ أُِقيَم، َوأََتَخلَّى ِمَن الدُّْنَيا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َمَرْرُت بَِغارٍ ِفيِه َما َيقُوُتنِي ِمَن الَْماِء وَالْبَقْلِ، فََحدَّثَْتنِي نَفِْسي بِأَ
َحةٌ فِْسي بَِيدِِه، لََغَداةٌ أَوْ َرْوإِنِّي لَمْ أُْبَعثْ بِالَْيُهوِديَِّة َوال النَّْصرَانِيَِّة، وَلَكِنِّي ُبِعثُْت بِالَْحنِيِفيَِّة السَّْمحَِة، َوالَِّذي َن:"َوَسلََّم

  ".نَةًِفي َسبِيلِ اللَِّه خَْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيهَا، َولََمقَاُم أََحِدكُْم ِفي الصَّفِّ َخْيٌر ِمْن َصالِتهِ ِستَِّني َس
َعانُ بن رِفَاَعةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا ُم - ٧٧٧٧

َمرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َيْومٍ َشدِيِد الَْحرِّ َنْحوَ : َسِمْعُت الْقَاِسَم ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ: بن َيزِيَد، قَالَ



فَُه، فَلَمَّا َسِمَع صَْوَت النَِّعالِ، َوقَرَّ ذَِلَك نَفَْسُه، فََحَبَس َحتَّى قَدَّمَُهْم أََماَمُه ِلئَال َبِقيعِ الَْغْرقَِد، فَكَانَ النَّاُس َيْمُشونَ َخلْ
لنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه لَْينِ، فََوقََف اَيقََع ِفي قَلْبِِه َشْيٌء ِمَن الِْكْبرِ، فَلَمَّا َمرَّ بَِبِقيعِ الَْغْرقَِد إِذَا بِقَْبَرْينِ قَْد َدفَنُوا ِفيهَِما َرُج

: ، قَالُوا"إِنَُّهَما لَيَُعذََّبانِ اآلنَ، َوُيفَْتَناِن ِفي قَبَْرْيهَِما:"َيا نَبِيَّ اللَِّه، فُالنُ، قَالَ: قَالُوا"َمْن َدفَْنُتْم َهُهَنا الَْيْوَم؟:"َوَسلََّم، فَقَالَ
، َوأََخذَ "ا أََحُدُهَما فَكَانَ َيْمِشي بِالنَِّميَمِة، َوأَمَّا أََحُدُهَما فَكَانَ ال يََتَنزَُّه ِمَن الَْبْولِأَمَّ:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َوَما ذَاَك؟ قَالَ

  َيا َنبِيَّ اللَِّه، َوِلَم: َجرِيَدةً رَطَْبةً فََشقََّها، ثُمَّ َجَعلََها َعلَى الْقَبَْرْينِ، قَالُوا

َولَْوال :"، قَالَ"غَْيٌب ال َيْعلَُمُه إِال اللَُّه:"َيا َنبِيَّ اللَِّه، َوحَتَّى َمَتى ُيَعذََّباِن؟ قَالَ: ، قَالُوا"َمالُِيَخفَِّف َعْنُه:"فََعلَْت؟ قَالَ
  ".َتْمرًِجيا ِفي قُلُوبِكُْم، أَْو تََزيُّدُكُْم ِفي الَْحدِيِث َسِمْعُتْم َما أَْسَمُع

ابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا ُمَعانُ بن رِفَاَعةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّ - ٧٧٧٨
ا َوَرقَّفَنَا، فََبكَى َجلَْسَنا إِلَى إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََّرَن: بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
أَِعْنِدي َتَمنَّ "َيا سَْعُد،: َيا لَيَْتنِي ُمتُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْعُد بن أَبِي َوقَّاصٍ، فَأَكْثَرَ الُْبكَاَء، َوقَالَ

إِنْ َتكُ ُخِلقَْت ِللَْجنَِّة، فََما طَالَ ُعُمُرَك، َوَحُسَن َعَملَُك، فَُهَو "َيا سَْعُد،: فََردََّد ذَِلَك ثَالثَ مَرَّاٍت، ثُمَّ قَالَ"الَْمْوَت؟
  ".َخْيٌر لََك، َوإِنْ َتكُْن ُخِلقَْت ِللنَّارِ، فَبِئَْسِت الَِّتي الشَّْيُء َتتََعجَّلُ إِلَيِْه

ِة، َحدَّثََنا ُمَعانُ بن رِفَاَعةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن يَزِيَد، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَري - ٧٧٧٩
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلًسا، َوكَاُنوا َيظُنُّونَ الَْوْحَي َينْزِلُ َعلَْيِه، : الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ

ال، : قَالَ"َهلْ َصلَّْيَت الَْيْوَم؟"َيا أََبا ذَرٍّ: ى َجاَء أَُبو ذَرٍّ، فَافَْتَحَم فَأََتاُه فََجلَسَ إِلَْيِه فَأَقَْبلَ َعلَْيِه، فَقَالَفَأَقَْصُروا َعْنُه حَتَّ
  َهلْ َتعَوَّذَْت ِمْن شَرِّ"َيا أََبا ذَرٍّ،: ، فَلَمَّا َصلَّى أَرَْبَع َركَعَاِت الضَُّحى، أَقَْبلَ َعلَْيِه، فَقَالَ"قُْم فََصلِّ:"قَالَ

نََعْم، شََياِطُني اإلِْنسِ َوالْجِنِّ يُوِحي بَْعضُُهْم إِلَى :"َيا َنبِيَّ اللَِّه، َوَهلْ ِلِإلْنسِ َشَياِطُني؟ قَالَ: قَالَ"َشَياِطنيِ الْجِنِّ َواِإلْنسِ؟
  ".َبْعضٍ ُزْخُرَف الْقَْولِ غُُرورًا

ال حَْولَ : قُلْ:"َبلَى، َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَك، قَالَ: قُلُْت"رٍّ، أَال أَُعلُِّمَك كَِلَمةً ِمْن كَْنزِ الَْجنَِّة؟َيا أََبا ذَ:"ثُمَّ قَالَ - ٧٧٨٠
  ".َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه

ا أَْهلَ َجاِهِليٍَّة، َوِعَباَدةِ أَْوثَاٍن، َيا نَبِيَّ اللَِّه، إِنَّا كُنَّ: قُلُْت: ثُمَّ َسكََت عَنِّي، حَتَّى اْسَتْبطَأُْت كَالَمُه، قَالَ - ٧٧٨١
  ".خَْيٌر َمْوضُوٌع فََمْن َشاَء اْستَقَلَّ، َوَمْن َشاَء اسَْتكْثََر:"فََبَعثََك اللَُّه َرْحَمةً ِللَْعالَِمَني أَرَأَْيَت الصَّالةَ َماذَا ِهَي؟ قَالَ

  ".أَْضعَاٌف ُمَضعَّفَةٌ، َوِعْندَ اللَِّه الَْمزِيُد:"صَِّياَم َماذَا ُهَو؟ قَالََيا َنبِيَّ اللَِّه، أَرَأَْيَت ال: قُلُْت: قَالَ - ٧٧٨٢
  ".ِسرٌّ إِلَى فَِقريٍ، َوجُْهٌد ِمْن ُمِقلٍّ:"َيا َنبِيَّ اللَِّه، أَيُّ الصََّدقَِة أَفَْضلُ؟ قَالَ: قُلُْت ٧٧٨٣ -

  ".َمْن ُسِفَك َدُمُه، َوُعِقَر جََواُدُه:"َضلُ؟ قَالََيا َنبِيَّ اللَِّه، أَيُّ الشَُّهَداِء أَفْ: قُلُْت - ٧٧٨٤
" اللَُّه ال إِلََه إِال ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم:" "َيا َنبِيَّ اللَِّه، أَيَُّما آَيٍة أُنْزِلَْت َيا َنبِيَّ اللَِّه َعلَْيَك أَْعظَُم؟ قَالَ: قُلُْت ٧٧٨٥ -
  .آَيةُ الْكُْرِسيِّ]"٢٥٥: البقرة[

  ".أَغْالَها ثََمنًا، َوأَنْفَُسَها عِْنَد أَْهِلَها:"َيا َنبِيَّ اللَِّه، أَيُّ الرِّقَابِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: قُلُْت - ٧٧٨٦
َنَعْم، :"؟ قَالََيا َنبِيَّ اللَِّه، أَوَ َنبِيٌّ كَانَ آَدُم: ، قُلُْت"آَدُم:"َيا َنبِيَّ اللَِّه، فَأَيُّ اَألْنبَِياِء كَانَ أَوَّلَ؟ قَالَ: قُلُْت ٧٧٨٧ -

  َنبِيٌّ ُمكَلٌَّم َخلْقَُه اللَُّه بَِيِدِه، َوَنفََخ ِفيِه ِمْن ُروحِهِ،



  ".َيا آَدُم ِقَبال: ثُمَّ قَالَ لَُه
الرُُّسلُ ِمْن ذَِلَك ثَالثُ ِمائَةُ أَلٍْف َوأَْرَبَعةٌ َوِعْشُرونَ أَلْفًا، :"َيا َنبِيَّ اللَِّه، كَْم َوفَاُء ِعدَِّة األَْنبَِياِء؟ قَالَ: قُلُْت - ٧٧٨٨

  ".ِمائٍَة َوَخْمَسةَ َعَشرَ َجما غَِفًريا
َوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا الْ - ٧٧٨٩

، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثَنِي ُمَعانُ بن رِفَاَعةَ
  ".َمْن َصاَم َيوًْما ِفي َسبِيلِ اللَِّه َبعََّد اللَُّه َبْيَنُه، وََبْيَن َجهَنََّم َمِسَريةَ مِائَِة َعامٍ:"قَالَ

َعةَ، َعْن ا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمسِْلمٍ، َحدَّثََنا ُمَعانُ بن رِفَاَحدَّثََن - ٧٧٩٠
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنَّ ثَْعلََبةَ بن َحاِطبٍ اَألْنصَارِيَّ، أََتى َرسُولَ اللَّ

  ".قَِليلٌ تَُؤدِّي ُشكَْرُه َخْيٌر ِمْن كَِثريٍ ال ُتِطيقُُه"َوْيَحَك َيا ثَْعلََبةُ،: َيا َرُسولَ اللَِّه، اْدُع اللََّه أَنْ يَْرُزقَنِي اللَُّه، قَالَ: فَقَالَ
وَْيَحَك َيا ثَْعلَبَةُ، أََما تُرِيدُ أَنْ َتكُونَ :"لَِّه، اْدُع اللََّه أَنْ َيْرُزقَنِي َماال، قَالََيا َرسُولَ ال: ثُمَّ َرَجعَ إِلَيِْه، فَقَالَ - ٧٧٩١

  ".ةً لََسالَْتِمثْلَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َواللَِّه لَوْ َسأَلَْت أَنْ َيِسيلَ ِلَي الْجَِبالَ ذََهًبا َوِفضَّ
َيا َرسُولَ اللَِّه، اْدُع اللََّه أَنْ َيْرُزقَنِي َماال، َواللَِّه لَِئْن أََتانِي اللَُّه َماال ُألوِتَينَّ كُلَّ ِذي : َرَجعَ إِلَيِْه، فَقَالَ ثُمَّ - ٧٧٩٢

  َحقٍّ

، فَاتََّخذَ غََنًما، فََنَمْت كََما َيْنُمو "ثَْعلََبةَ َماال اللَُّهمَّ اْرُزْق:"َحقَُّه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ الدُّوُد حَتَّى َضاقَْت َعنَْها أَزِقَّةُ الَْمِديَنِة، فَتََنحَّى بَِها، َوكَانَ َيشَْهُد الصَّالةَ َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّ

ى اللَّهُ ْت حَتَّى َتَعذََّرْت َعلَْيِه َمَراِعي الَْمِديَنِة، فَتََنحَّى بِهَا، فَكَانَ َيْشَهُد الُْجُمَعةَ َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلََّيْخُرُج إِلَْيهَا، ثُمَّ َنَم
َماذَا عِْنَدكُمْ : لَقَّى الرُّكَْبانُ، َوَيقُولَُعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َيخُْرُج إِلَْيَها، ثُمَّ َنَمْت فَتََنحَّى بِهَا، فََتَرَك الُْجُمَعةَ وَالَْجَماعَاِت فََيَت

ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِمْ َصَدقَةً "َسلََّم ِمَن الْخََبرِ؟ َوَما كَانَ ِمْن أَْمرِ النَّاسِ؟ فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َرسُوِلِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
: فَاْسَتعَْملَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الصََّدقَاِت َرُجلَْينِ: قَالَ] ١٠٣: لتوبةا" [ُتطَهِّرُُهْم َوُتَزكِّيهِْم بَِها

، َوأَنْ َيمُرَّا ْصُدقَا النَّاَسَرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ، َوَرُجلٌ ِمْن بين ُسلَْيمٍ، َوكََتَب لَُهْما َسَنةَ الصََّدقَِة َوأَْسنَاَنهَا، َوأََمَرُهَما أَنْ َي
: ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَبِثَْعلََبةَ، فََيأُْخذَا ِمْنهُ َصَدقَةَ َمالِِه، فَفََعال حَتَّى ذََهَبا إِلَى ثَْعلََبةَ، فَأَقَْرآُه ِكَتابَ َرسُولِ اللَّ

َواللَِّه، َما َهِذهِ إِال أَُخيَّةُ الْجِْزَيِة، فَاْنطَلَقَا حَتَّى لَحِقَا َرسُولَ اللَِّه : قَالََصدِّقَا النَّاَس فَإِذَا فََرغُْتَما، فَُمرَّا بِي، فَفََعال، فَ
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َرسُوِلِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

فََرِكَب َرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ : ، قَالَ]٧٧ـ٧٥: التوبة" [َيكِْذُبونَ"إِلَى قَْوِلِه " ْن آَتاَنا ِمْن فَْضِلِهَوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه لَِئ"
قُْرآِن كَذَا، فَأَقَْبلَ وَْيَحَك َيا ثَْعلََبةُ، َهلَكَْت، أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيَك ِمَن الْ: قَرِيٌب ِلثَْعلََبةَ َراِحلَةً َحتَّى أََتى ثَْعلَبَةَ، فَقَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، َيا َرُسولَ اللَِّه، فَلَْم َيقَْبلْ ِمْنهُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : ثَْعلََبةُ، َوَوَضعَ التُّرَاَب َعلَى رَأِْسِه َوُهَو َيْبِكي، َوَيقُولُ
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ أََتى أََبا َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه بَْعَد  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصَدقََتُه َحتَّى قََبَض اللَُّه َرُسولَ

لَّى اللَّهُ َيا أََبا َبكْرٍ، قَْد َعَرفَْت َمْوِقِعي ِمْن قَْوِمي، َوَمكَانِي ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َص: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
 يَقَْبلَ ِمْنُه، ثُمَّ أََتى ُعثَْمانَ َرِضَي َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاقَْبلْ ِمنِّي، فَأََبى أَنْ يَقَْبلَُه، ثُمَّ أََتى ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، فَأََبى أَنْ

  .لََبةُ ِفي ِخالفَِة ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهاللَُّه َتعَالَى َعْنُه فَأََبى أَنْ َيقَْبلَ ِمْنُه، ثُمَّ َماَت ثَْع
  ُعثَْمانُ بن أَبِي الْعَاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِيٍد

فِْرَيابِيُّ، َحدَّثَنَا الْ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَحَْمَد الَْواسِِطيُّ، ح َوَحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُمَحمٍَّد - ٧٧٩٣



أَبِي  َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي الَْعاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن: ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاال
  أَال إِنَّ النَّاَر:"أَُماَمةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".ُخِلقَْت ِللسُّفََهاِء، وَِهي ِللنَِّساِء، إِال الَِّتي أَطَاَعْت قَيَِّمَها
َنا الَْولِيُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثَ - ٧٧٩٤

 اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ِلمٍ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي الْعَاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، أَنّ َرُسولَُمْس
وَالُْمَتَعلُِّم شَرِيكَانَ ِفي اَألْجرِ، َوال َخْيَر ِفي سَاِئرِ  َيا أَيَُّها النَّاُس، َعلَْيكُْم بِالِْعلْمِ قَْبلَ أَنْ ُيقَْبَض، الَْعاِلُم:"َوَسلََّم، قَالَ

  ".النَّاسِ
َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ أََنُس بن َسلْمٍ الَْخْوالنِيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، - ٧٧٩٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَُعثَْمانُ بن أَبِي الْعَاِتكَِة، َع
  ".َتَسوَّكُوا، فَإِنَّ السِّوَاَك َمطَْيَبةٌ ِللْفَمِ، مَْرضَاةٌ ِللرَّبِّ:"َوَسلََّم
اِك َحتَّى لَقَْد َحِسْبُت أَنْ َيفْرَِضُه َعلَيَّ َوَعلَى أُمَِّتي، َولَْوال أَنْ أَُشقَّ َعلَى َما َجاَءنِي جِْبرِيلُ إِال أَمََرنِي بِالسَِّو" - ٧٧٩٦

  ".أُمَِّتي فََرْضُتُه َعلَْيهِْم، إِنِّي َألْسَتاُك حَتَّى لَقَْد َخِشيُت أَنْ أُْحِفَي َمقَاِدَم فَِمي
، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثَنِي ُعثَْمانُ بن أَبِي َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ - ٧٧٩٧

ْيلُ َمْن فَاَتُه اللَّ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْعَاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
  أَنْ ُيكَابَِدُه، وََبِخلَ بَِماِلِه أَنْ ُيْنِفقَُه، َوَجُبَن َعنِ الَْعدُوِّ

  ".ضٍَّة أَْنفَقَُه ِفي َسبِيلِ اللَِّهأَنْ ُيقَاِتلَُه، فَلُْيكِْثْر ِمْن ُسْبَحانَ اللَِّه وَبَِحْمِدِه، فَإِنَُّهَما أََحبُّ إِلَى اللَِّه ِمْن َجَبلِ ذََهبٍ َوِف
ثَْمانَ بن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن ُع - ٧٧٩٨

ٌح مُفَضٌَّض بنَحاسٍ ِفيِه َيْسِقي كَانَ ِلُمَعاِذ بن جََبلٍ قََد:"الْعَاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
  ".النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا شَرَِب، َوِفيِه يَُوضِّئُُه إِذَا تََوضَّأَ

دَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، َح - ٧٧٩٩
َم، أَنَُّه كَانَ ُيقِْسُم بِاللَِّه ثَالثًا ال الْعَاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

اللَُّهمَّ لَكَ الَْحْمُد ال إِلََه إِال أَْنَت َربِّي، َوأََنا َعْبُدَك، آَمْنتُ : ِحَني ُيْصبُِح َما َعلَى ظَْهرِ اَألْرضِ ُمْسِلٌم، َيقُولُ:"َيْستَثْنِي
َتْغفُِرَك ِلذُُنوبِي بَِك ُمخِْلًصا لََك ِدينِي، أَصَْبْحُت َعلَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعُت، أَُتوبُ إِلَْيَك ِمْن ُسوِء َعَمِلي، َوأَْس

  ".ُرَها إِال أَْنَت، فََيُموُت ِمْن َيْوِمِه ذَِلَك إِال َدَخلَ الَْجنَّةَال َيْغِف
ُعثَْمانُ بن أَبِي َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا  - ٧٨٠٠

  َمْن أََهانَ ِلي وَِليا فَقَْد:"َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالْعَاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن 

َعْبِدي يََتَحبَُّب إِلَيَّ بِالنََّواِفلِ  َباَرزَنِي بِالَْعَداَوِة، اْبَن آَدَم لَْن ُتْدرَِك َما ِعْنِدي إِال بِأََداِء َما افْتََرْضُت َعلَْيَك، َوال َيزَالُ
ِه، فَإِذَا َدَعانِي أََجْبُتُه، َوإِذَا سَأَلَنِي َحتَّى أُِحبَُّه، فَأَكُونَ قَلَْبُه الَِّذي َيعِْقلُ بِِه، َوِلسَاَنُه الَِّذي َيْنِطُق بِِه، وََبَصَرُه الَِّذي يُْبِصُر بِ

  ".ي َنَصْرُتُه َوأََحبُّ ِعبَاَدِة َعْبِدي إِلَيَّ النَّصِيَحةُأَْعطَْيُتُه، َوإِذَا اْستَْنَصرَنِ
ُعثَْمانُ بن أَبِي َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا  - ٧٨٠١

َما اْسَتفَادَ :"نِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه كَانَ َيقُولُالْعَاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َع



َر إِلَْيَها َسرَّْتُه، َوإِنْ أَقَْسمَ  نَظَالُْمْسِلُم فَاِئَدةً َبْعَد َتقَْوى اللَِّه َتعَالَى َخيًْرا لَُه ِمْن َزْوَجٍة َصاِلَحٍة، إِنْ أََمَرَها أَطَاَعْتُه، َوإِنْ
  ".َعلَْيَها أَبَرَّْتُه، َوإِنْ غَاَب َعْنَها َنَصَحْتُه ِفي نَفِْسهَا

َعِليِّ بن  اِتكَِة، َعْنَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي الَْع - ٧٨٠٢
فَْيلِ إِلَى َخْيَبَر لَِيْسَتِمدَّ لَُه َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ َعْمَرو بن الطُّ

َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْرَسلَْتنِي َوقَْد َنَشَب الِْقتَالُ، فَقَالَ : الَ َعْمٌرو، فَقَ"َيا َعْمُرو، اْنطَِلْق فَاْسَتِمدَّ لََنا قَْوَمَك:"قَْوَمُه، َوقَالَ
  أََما َتْرَضى أَنْ َتكُونَ َرُسولَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َعلَْيِه َوَسلََّم؟
ْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِ - ٧٨٠٣

َم، فََمرَّ بَِبْيتِ خََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: أَبِي الْعَاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ
َبلَى َوَما : قَالَْت"َمالَِك َيا كَُحْيلَةُ ُمْبَتِذلَةً، أَلَْيَس ُعثَْمانُ َشاِهًدا؟:"ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن، فَقَاَم َعلَى َبابِ الَْبْيِت، فَقَالَ

، فَلَمَّا َجاَء، قَالَْت لَُه، فَاْنطَلََق "مُرِيِه أَنْ َيأْتَِينِي:"قَالَاضْطََجَع َعلَى ِفرَاِشي مُْنذُ كَذَا وَكَذَا، َوَيُصوُم الدَّْهَر فََما ُيفْطُِر، فَ
أَْنَت الَِّذي :"لَقَْد َعِلْمُت أَنَُّه َبلََغَك عَنِّي أَْمٌر، قَالَ: إِلَْيِه، فََوَجَدُه ِفي الَْمْسجِِد فََجلََس إِلَْيِه، فَأَعَْرَض َعْنُه فََبكَى، ثُمَّ قَالَ

قَْد فََعلُْت ذَِلَك أَلَْتِمُس الَْخْيَر، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى : قَالَ ُعثَْمانُ"هَْر، َوَتقُوُم اللَّْيلَ ال َتَضُع جَْنَبَك َعلَى ِفرَاشٍ؟َتُصوُم الدَّ
َوقُْم، َوائِْت َزْوَجَك، فَإِنِّي أََنا  ِلَعيْنَِك َحظٌّ، وَِلَجَسِدَك حَظٌّ، َوِلزَْوجَِك حَظٌّ، فَُصْم َوأَفْطِْر، َوَنْم:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

فَإِنَّ ِلكُلِّ َعِملٍ ِشرَّةٌ،  أَُصوُم َوأُفْطُِر، َوأََناُم َوأَقُوُم، َوآِتي النَِّساَء، فََمْن أََخذَ بُِسنَِّتي فَقَدِ اْهَتَدى، َوَمْن َتَركََها َضلَّ،
إِلَى الَْغفْلَِة فَهِي الَْهلَكَةُ، َوإِذَا كَاَنِت الَْغفْلَةُ إِلَى الْفَرِيَضِة، ال َيُضرُّ صَاِحَبَها َشْيئًا،  َوِلكُلِّ ِشرٍَّة فَتَْرةٌ، فَإِذَا كَاَنِت الْفَْتَرةُ

  ةَ رَبَِّك، الفَُخذْ ِمَن الْعََملِ بَِما ُتِطيُق، وَإِنِّي إِنََّما بُِعثُْت بِالَْحنِيِفيَِّة السَّْمَحِة، فَال َتثِْقلْ َعلَْيَك ِعَباَد

  ".َتْدرِي َما طُولُ ُعُمرَِك
ورٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبِ بن َشاُب - ٧٨٠٤

خََرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاتَ : أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ ُعثَْمانُ بن أَبِي الْعَاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن
لَِّه بن َعبَّاسٍ َوالنَّبِيُّ َصلَّى َيْومٍ، َوَمَعُه أَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر، َوَزْيُد بن ثَابٍِت، َوَعْبُد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، وَأَُبيُّ بن كَْعبٍ، َوعَْبُد ال

اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه : ، َيقُولُلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َراِحلَِتهِ الَْجْدَعاِء، فَلَمَّا َبَرزُوا، َسِمعَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجالاللَُّه َع
شَهَِد َهذَا، َوالَِّذي :"ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَُّه أَكْبَُر، اللَُّه أَكَْبُر، قَالَ َرُس: أَكَْبُر، فََوقََف َيْسَتمُِع، فَلَمَّا قَالَ

ثَالثَ "َبرَِئ َهذَا، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ِمَن النَّارِ:"أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، قَالَ: ، فَلَمَّا قَالَ"َنفِْسي بَِيِدِه بَِشَهاَدةِ الَْحقِّ
، فَذََهَب اْبُن َمْسعُوٍد َواْبُن َعبَّاسٍ، فََوَجُدوُه "َهذَا صَاِحُب ِكالبٍ:"َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّاٍت، ثُمَّ قَالَ

  .كَذَِلَك
ِلٍد، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَا - ٧٨٠٥

: ذُْرَوةُ َسَنامِ اِإلْسالمِ:"َم، قَالَالْعَاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه ال َيَنالُهُ إِال أَفَْضلُُهْم

  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، - ٧٨٠٦



صُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبٍ، َحدَّثَنِي أَُبو حَفْصٍ الْقَا
أَقَْبلَ بن أُمِّ َمكُْتومٍ َوُهَو أَْعَمى، َوُهَو الَِّذي أُنْزِلَْت ِفيهِ : يَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَالْعَاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِ

َوَسلََّم، فَقَالَ ، َوكَانَ َرُجال ِمْن قَُرْيشٍ، إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ]١: عبس" [َعَبَس َوتََولَّى أَنْ َجاَءُه اَألْعَمى"
ِلي قَاِئٌد ال َيا َرُسولَ اللَِّه، بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي، أََنا كََما تََرانِي قَْد كَبَِرْت سِنِّي، َوَرقَّ َعظِْمي، َوذََهَب َبَصرِي، َو: لَُه

َهلْ :"لََواِت؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيالوُِمنِي ِقَياَدةَ إِيَّاَي، فََهلْ َتجُِد ِلي ِمْن ُرْخَصٍة أَُصلِّي ِفي َبْيِتي الصَّ
َما أَجُِد :"َنَعْم، َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ"َتْسَمُع الُْمَؤذِّنَ ِمَن الْبَْيِت الَِّذي أَْنَت ِفيِه؟

ا َعلَى َيَدْيهِ َولَْو َيعْلَُم َهذَا الْمَُتَخلُِّف َعنِ الصَّالِة ِفي الَْجَماَعِة َما ِلَهذَا الْمَاِشي إِلَيَْها ألََتاَها، َولَْو َحْبًولََك ِمْن ُرْخَصٍة، 
  ".َورِْجلَْيِه
ثََنا الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّ - ٧٨٠٧

َصالةٌ َعلَى :"ِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي الْعَاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".أَثَرِ َصالٍة، ِكتَاٌب ِفي ِعلِّيَِّني

  َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا الْوَِليُد - ٧٨٠٨

هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه لَ اللَّبن ُمْسِلمٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُو
  ".ِمْن َحرِّ الشَّْمسِرَاَح إِلَى َمكَّةَ ِمْن ِمًنى َيْوَم التَّرْوَِيِة، فَقَِدَم َوإِلَى جَانِبِِه بِاللٌ، َمَعُه ثَْوٌب َعلَى ُعوٍد َيسُْتُرُه "َوَسلََّم
َحدَّثََنا ِهَشاُم بن : يُّ، َوالَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيزِيَد بن َعْبِد الصََّمِد الدَِّمْشِق - ٧٨٠٩

قَالَ : ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالََعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي الَْعاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ
  ".َمْن بىن ِللَِّه َمْسجًِدا بىن اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة أَْوَسَع ِمْنُه:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّ

نُ بن أَبِي ُعثَْما َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا - ٧٨١٠
: الشعراء" [َوأَْنِذْر َعشَِريَتكَ اَألقَْربَِني"لَمَّا َنَزلَْت : الْعَاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ

ى الْبَابِ، َوَجَمعَ نَِساَءُه َوأَْهلَُه، فَأَْجلَسَُهْم َجَمَع َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بين هَاِشمٍ، فَأَْجلََسُهْم َعلَ] ٢١٤
َيا بين هَاِشمٍ، اْشَترُوا أَْنفَُسكُْم ِمَن النَّارِ، َواْسعَْوا ِفي فَكَاِك رِقَابِكُْم، َوافَْتكُّوا :"ِفي الْبَْيِت، ثُمَّ اطَّلََع َعلَْيهِْم، فَقَالَ

  ".ِلُك لَكُْم ِمَن اللَِّه شَْيئًاأَْنفَُسكُْم ِمَن اللَِّه، فَإِنِّي ال أَْم
  َيا َعاِئَشةُ بنتَ أَبِي َبكْرٍ، َوَيا حَفَْصةُ بنَت ُعَمَر، َوَيا أُمَّ َسلََمةَ، َوَيا فَاِطمَةُ:"ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى أَْهلِ َبْيتِِه، فَقَالَ - ٧٨١١

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اشَْتُروا أَْنفَُسكُْم ِمَن النَّارِ، َواْسعَْوا ِفي فَكَاكِ بنَت ُمحَمٍَّد، َوَيا أُمَّ الزَُّبْيرِ َعمَّةَ َرسُولِ اللَِّه َصلَّ
َيا حِبِّي، َوَهلْ َيكُونُ ذَِلَك َيْوَم ال : ، فََبكَْت َعاِئشَةُ، َوقَالَْت"رِقَابِكُْم، فَإِنِّي ال أَطْلُُب لَكُْم ِمَن اللَِّه َشيْئًا، َوال أُغْنِي

: األنبياء" [َوَنَضُع الْمََوازِيَن الِْقْسطَ ِلَيْومِ الِْقَياَمِة: "َنَعْم ِفي ثَالِث َمَواِطَن، َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:"ا َشْيئًا؟ قَالَُتْغنِي َعنَّ
ُه أََتمَّ لَُه ُنوَرُه، َوَمْن َشاَء أَكَبَُّه ِفي اآلَيَتْينِ، فَِعْنَد ذَِلَك ال أُغْنِي َعْنكُْم ِمَن اللَِّه َشْيئًا، َوِعْنَد النُّورِ َمْن َشاَء اللَّ] ٤٧

الصَِّراِط َمْن َشاَء اللَُّه َسلََّمُه  الظُّلَُماِت، َيُغمُُّه ِفيَها، فَال أَْمِلكُ لَكُْم ِمَن اللَِّه َشْيئًا، َوال أُغْنِي لَكُْم ِمَن اللَِّه َشيْئًا، َوِعْنَد
  ".ِفي النَّارِ َوأَجَاَزُه، َوَمْن َشاَء لُِيِكبَُّه

أَْي ِحبِّي، قَْد َعِلْمَنا الَْموَازِيَن ِهَي الْكِفََّتاِن، فَُيوَضُع ِفي َهِذِه الشَّْيُء فََيْرَجُح أََحُدُهَما، : قَالَْت َعاِئَشةُ - ٧٨١٢
طَرِيٌق َبْيَن الَْجنَِّة َوالنَّارِ َيجُوُز النَّاُس َعلَْيِه، ":َوَيِخفُّ اُألْخَرى، َوقَْد َعِلْمَنا َما النُّوُر، َوَما الظُّلَْمةُ، فََما الصَِّراطُ؟ فَقَالَ

: َداِن، وَُهْم َيقُولُونََوُهَو ِمثْلُ َحدِّ الُْموَسى، وَالَْمالِئكَةُ َصافَِّني َيِميًنا َوِشَماال َيْخِطفُوُهْم بِالْكَالِليبِ ِمثْلِ َشْوِك السَّْع



  ".َهَواًء، فََمْن َشاَء اللَُّه َسلََّمُه، َوَمْن َشاَء اللَُّه لُِيِكبَُّه ِفيَها َربِّ َسلِّمْ َسلِّْم، َواقَْتِد بِهِْم
  أَُبو َعْبِد الرَِّحيمِ َخاِلُد بن أَبِي َيزِيَد، َعْن أَبِي َعْبدِ الَْملَِك َعلَيِّ بن يَزِيٍد، َعنِ الْقَاِسمِ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَحَْمَد بن - ٧٨١٣ -

 أَبِي َعْبدِ دَّثََنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن أَبِي َعْبِد الرَِّحيمِ َخاِلِد بن أَبِي يَزِيَد َعْنالْبََراِء، َح
أَضَْعافٌ :"ْيِه َوَسلََّم، َما الصََّدقَةُ؟ قَالََيا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ: الَْمِلِك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، أَنَّ أََبا ذَرٍّ، قَالَ

: البقرة" [َمْن ذَا الَِّذي يُقْرِضُ اللََّه قَْرًضا َحسًَنا فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافًا كَِثريَةً"، ثُمَّ قََرأَ "ُمَضعَّفَةٌ، َوِعْنَد اللَِّه الْمَزِيُد
٢٤٥.[  
إِنْ تُْبُدوا "، ثُمَّ قََرأَ "ِسرٌّ إِلَى فَِقريٍ، أَوْ ُجْهٌد ِمْن ُمِقلٍّ:"الصََّدقَِة أَفَْضلُ؟ قَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه، فَأَيُّ: فَقَالَ - ٧٨١٤

  .إِلَى آِخرِ اآلَيِة] ٢٧١: البقرة" [الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا ِهي َوإِنْ ُتْخفُوَها َوتُْؤُتوَها الْفُقََراَء فَُهَو َخْيرٌ لَكُْم
َحمَُّد بن أَْحَمَد بن الْبََراِء، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا مُوَسى بن أَْعَيَن، َعْن أَبِي َعْبدِ َحدَّثََنا ُم - ٧٨١٥

َوَسلََّم َيْوًما ِفي َنفَرٍ  جَلََس نَبِيُّ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: الرَّحِيمِ، َعْن أَبِي َعْبدِ الَْمِلِك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
ثَالثَ َمرَّاٍت، فَلَْم َيقُمْ إِلَْيِه أََحدٌ إِال ثَْوَبانُ، "َمْن ُيَبايِعُنِي؟:"ِمْن أَْصَحابِِه، فََرفََع َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيدَُه، فَقَالَ

َعلَى أَنْ ال َتْسأَلُوا :"مَرَّةً، وَأََنا أَُبايُِعَك الثَّانَِيةَ، فََعالَم أَُبايُِعَك َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي قَْد بَاَيْعَناَك: فَقَالَ
َنَعْم، إِنْ َشاءَ :"نَّةُ؟ قَالََيا َرسُولَ اللَِّه، إِنْ أََنا بَاَيْعُتَك، َولَْم أَسْأَلِ النَّاَس َشْيئًا فَِلَي الَْج: ، فَقَالَ"النَّاَس َشْيئًا، َولَكُمِ الَْجنَّةَ

  :، قَالَ"اللَُّه

  .ال َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ، ال أَْسأَلُ َشْيئًا َما َبقِيُت ِفي الدُّْنَيا
ي َخاِلُد بن أَبِي يَزِيَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َحدَّثَنِ - ٧٨١٦

ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َعْبدِ  ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا
َما َصلَّْيُت َخلَْف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَالرَّحِيمِ، َعْن أَبِي َعْبدِ الَْمِلِك، َعنِ الْقَاِسمِ، َع

نِي، اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َخطَاَياَي وَذُُنوبِي كُلََّها، اللَُّهمَّ أَْنِعشْنِي وَأَجِْر:"َوأََنا قَرِيٌب ِمْنُه إِال َسِمْعُتُه َيقُولُ ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصالٍة
  ".َواْهِدنِي ِلَصاِلحِ اَألْعَمالِ وَاَألْخالقِ، فَإِنَّهُ ال يَْهِدي ِلَصاِلِحهَا، َوال َيْصرُِف َعنِّي َسيِّئََها إِال أَْنَت

ثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّ - ٧٨١٧
كَِلَماتٌ َحِفظُْتُهنَّ ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : أَبِي َعْبِد الرَّحِيمِ، َعْن أَبِي َعْبِد الَْمِلِك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ

يَْزَدادُ النَّاسُ إِال ُشحا، َوال َيزَْداُد اَألْمُر إِال ِشدَّةً، َوال تَقُوُم السَّاَعةُ إِال  ال َيْزدَاُد الْمَالُ إِال إِفَاضَةً، َوال:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".َعلَى ِشَرارِ النَّاسِ

ةَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ بن َنْصرٍ الَْحذَّاِء الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُعَبْيدِ بن أَبِي كَرَِمي - ٧٨١٨
  ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي عَْبِد الرَّحِيمِ، َعْن أَبِي َعْبِد الَْمِلِك، َعنِ

بن الْجَرَّاحِ بَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمَعُه أَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر، وَأَُبو ُعَبْيَدةَ : الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََبا َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم ِفي نَفَرٍ ِمْن أَْصَحابِهِ إِذْ أُِتَي بِقََدحٍ ِفيِه شََراٌب، فََناَولَُه َرُسولُ اللَِّه 

ُخذْ : ، فَأََخذَ أَُبو ُعَبْيَدةَ الْقََدَح، ثُمَّ قَالَ لَُه قَْبلَ أَنْ َيشَْرَب"ُخذْ:"، قَالَأَْنَت أَْولَى بِهِ َيا نَبِيَّ اللَِّه: ُعَبْيَدةَ، فَقَالَ أَُبو ُعبَْيَدةَ
وَُيجِلَّ اْشَرْب، فَإِنَّ الَْبَركَةَ ِفي أَكَابِرَِنا، فََمْن لَْم يَْرَحمْ َصغَِريَنا، :"َيا نَبِيَّ اللَِّه، قَالَ َنبِيُّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  ".كَبَِريَنا فَلَْيَس ِمنَّا
َعْن أَبِي عَْبِد  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ الَْحذَّاُء، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي كَرِميَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، - ٧٨١٩

َجاءَنِي جِبْرِيلُ، :"ي أَُماَمةَ، َعْن َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالرَّحِيمِ، َعْن أَبِي َعْبدِ الَْمِلِك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِ
كَِتِفي، َوالَِّتي َبْينَ فََوَضَع َيَدْيِه إِْحَداُهَما َعلَى َصْدرِي، َواُألْخَرى َبْيَن كَِتِفي حَتَّى َوَجْدُت َبْرَد الَِّتي َعلَى َصْدرِي َبْيَن 

  ".َيا ُمَحمَُّد، كَبِّرِ الْكَبَِري، َوَهلِّلْ بِالَْيِقنيِ، َوقُلْ ُسْبَحانَ َربِّ اَألوَِّلَني َواآلِخرِيَن: ِفي َصْدرِي، فَقَالَكَِتِفي 
َحمَّدُ بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ الَْحذَّاُء، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعَبْيِد بن أَبِي كَرَِميةَ، َحدَّثََنا ُم - ٧٨٢٠

  قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: أَبِي َعْبِد الرَّحِيمِ، َعْن أَبِي َعْبِد الَْمِلِك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ

، فَإِنَّ اللََّه فَاِتُحَها َعلَْيكُمْ إِنْ َشاَء اللَُّه، َوال َيْخُرَجنَّ َمِعي َتَجهَّزُوا إِلَى َهِذِه الْقَْرَيِة الظَّاِلمِ أَْهلَُها َيْعنِي َخْيَبَر:"َعلَْيِه َوَسلََّم
َجهِّزِينِي، فَإِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أَمََرَنا : ، فَاْنطَلََق أَُبو هَُرْيَرةَ إِلَى أُمِِّه، فَقَالَ"َضِعيٌف َوال ُمضَعٌَّف

َما كُْنُت ألََتَخلَّفُ : َتْنطَِلُق َوتَْتُركُُني، َوقَْد َعِلْمُت أَنِّي َما أَْدُخلُ الِْمْرفََق، إِال َوأَْنَت َمِعي، فَقَالَ: ازِ ِللَْغْزوِ، فَقَالَْتبِالَْجَه
ِضَع ِمْن لََبنَِها، فَأََتتْ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخَرَجْت ثَْدَيَها فَنَاَشَدْتُه بَِما َر

، فَأََتاُه أَُبو ُهرَْيَرةَ، فَأَعَْرَض َعْنُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، "اْنطَِلِقي فَقَْد كُِفيِت:"َوَسلََّم سِرا فَأَْخبََرْتُه، فَقَالَ
أَْنَت الَِّذي ُتَناِشُدَك أُمَُّك، :"لَ اللَِّه، قَْد أََرى إِعَْراَضَك َعنِّي ال أََرى ذَِلكَ إِال ِلَشْيٍء َبلََغَك، قَالََيا َرُسو: فَقَالَ

ِه أَْو أََحِدُهَما أَنْ لَْيَس بََوْيَوأَخَْرَجْت ثَدَْيَها ُتنَاِشُدَك بَِما َرَضْعَت ِمْن لََبنَِها، فَلَْم َتفَْعلْ، أََيْحَسُب أََحدُكُْم إِذَا كَانَ ِعْنَد أَ
لَقَْد َمكَثْتُ َبْعَد ذَِلَك َسَنَتْينِ َما : ، قَالَ أَُبو ُهرَْيَرةَ"ِفي َسبِيلِ اللَِّه؟ َبلَى، ُهَو ِفي َسبِيلِ اللَِّه إِذَا َبرَُّهَما وَأَدَّى َحقَُّهمَا

  .أَغُْزو حَتَّى َماَتْت
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الَْمدِيَنِة لَْيال، فَسَاُروا َمَعُه فًَتى ِمْن بين َعاِمرٍ َعلَى َبكْرٍ لَهُ  َوَخَرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى - ٧٨٢١

  َصْعبٍ، فََجلََس َيِسُري، فَجَفَلَ ِمْن َناِحَيِة الطَّرِيقِ َوالنَّاسِ، فََوقََع َبِعُريُه ِفي حِْرقٍ، فَصَاَح

، فَنََزلَ َوَبِعُريُه، فََجاَء قَْوُمُه فَاْحَتَملُوُه، َوَسارَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى أََتى َخْيَبَرَيا ِلَعامِرٍ، فَاْرتَقََس ُهَو 
َعلَى أَْهلِ َهِذهِ الْقَْرَيِة الظَّاِلمِ  اْنطَِلْق إِلَى قَْوِمَك فَاْسَتِمدَُّهْم:"َعلَْيَها فََدَعا الطُّفَْيلَ بن َعاِمرِ بن الْحَارِِث الُْخَزاِعيَّ، فَقَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، ُتبِْعدُنِي ِمْنَك، َواللَِّه َألنْ أَمُوَت، وَأََنا : ، قَالَ الطُّفَْيلُ"أَْهلَُها، فَإِنَّ اللََّه َسيَفَْتُحَها َعلَْيكُمْ إِنْ َشاَء اللَُّه
إِنَُّه ال ُبدَّ ِممَّا ال ُبدَّ :"وَأََنا ِمْنكَ َبِعيٌد، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنَك قَرِيٌب أََحبُّ إِلَيَّ ِمَن الَْحَياِة

أََتْمِلكُ :"، قَالََيا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، لََعلِّي ال أَلْقَاَك، فََزوِّْدنِي َشْيئًا أَعِيُش بِِه: فَاْنطَِلَق، فَقَالَ"ِمْنُه
فَال :"فََماذَا أَْمِلُك إِذَا لَْم أَْمِلكْ َيَديَّ؟ قَالَ: قَالَ"أََتْمِلُك َيَدَك؟:"فََماذَا أَمِْلُك إِذَا لَْم أَمِْلْك ِلَسانِي؟ قَالَ: قَالَ"ِلسَاَنَك؟

  ".َتقُلْ بِِلَسانَِك إِال َمْعُروفًا، َوال تَْبُسطْ َيَدَك إِال إِلَى َخيْرٍ
َوَجْدُت ِفي ِكَتابِ أَبِي عَْبِد الرَّحِيمِ بَِخطِِّه ِفي َهذَا الَْحِديِث، َوقَالَ لَُه نَبِيُّ اللَِّه َصلَّى : قَالَ اْبُن أَبِي كَرَِميةَ - ٧٨٢٢

ُجال ِمْن أَْهِلَك ِذي هَْيأٍَة، َولُْتْحِسْن أَفْشِ السَّالَم، وَاْبذُلِ الطََّعاَم، َواسَْتِحي اللََّه بَِما َتسَْتحْيِي َر:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".ُخلُقََك، َوإِذَا أََسأَْت فَأَْحِسْن، فَإِنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت

  َحمَّدُ بن َسلََمةَ، َعْنَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ الَْحذَّاُء، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعَبْيِد بن أَبِي كَرَِميةَ، َحدَّثََنا ُم - ٧٨٢٣

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو أَبِي َعْبِد الرَّحِيمِ، َعْن أَبِي َعْبِد الَْمِلِك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َص
ال تَأْلُوا َعلَى اللَِّه، ال تَأْلُوا َعلَى اللَِّه، فَإِنَُّه َمْن َتأَلَّى َعلَى اللَّهِ :"ولَُراِكٌب َعلَى الَْجْدَعاِء، َوَخلْفَُه الْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ َيقُ



  ".أَكْذََبُه اللَُّه
لََمةَ، َعْن بن َسَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ الَْحذَّاُء، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعَبْيِد بن أَبِي كَرَِميةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  - ٧٨٢٤

َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَبِي َعْبِد الرَّحِيمِ، َعْن أَبِي َعْبِد الَْمِلِك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
اللَِّه، تَْبِكي َعلَى َهذَا السَّْخلِ، َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ لَقَْد َدفَْنتُ  َيا نَبِيَّ: َوَسلََّم ِحَني ُتُوفِّيَ إِبَْراهِيُم َوَعْيَناُه َتْدَمَعاِن، فَقَالَ

يُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اثَْنْي َعَشَر وَلًَدا ِفي الَْجاِهِليَِّة كُلُُّهْم آَسُف ِمْنُه، كُلُُّهمْ أَُدسُُّه ِفي التُّرَابِ أَْحَياَء، فَقَالَ نَبِ
ولُ َما ُيْسِخطُ فََما ذَاَك بِأَنْ كَاَنِت الرَّْحَمةُ ذَهََبْت ِمْنَك، َيْحَزنُ الْقَلُْب، َوَتْدَمعُ الَْعْيُن َعلَى إِْبَراهِيَم، َوال َنقُ:"َوَسلََّم

  ".الرَّبَّ، وَإِنَّا َعلَى إِْبَراهِيَم لََمْحُزوُنونَ
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعَبْيِد بن أَبِي كَرَِميةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ الَْحذَّاُء،  - ٧٨٢٥

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : أَبِي َعْبِد الرَّحِيمِ، َعْن أَبِي َعْبِد الَْمِلِك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  يَا: ، قَالُوا"إِذَا أََراَد اللَُّه بِعَْبٍد َخيًْرا طَهََّرُه قَْبلَ َمْوِتِه:"قُولَُي

  ".َعَملٌ َصاِلٌح ُيلْهُِمُه إِيَّاُه، َحتَّى يَقْبَِضُه َعلَْيِه:"َرسُولَ اللَِّه، َوَما طَهُوُر الَْعْبِد؟ قَالَ
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعَبْيٍد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َعْبدِ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ الَْحذَّاُء، - ٧٨٢٦

َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : الرَّحِيمِ، َعْن أَبِي َعْبدِ الَْمِلِك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".ى أَثَرِ َصالٍة، ال لَْغَو َبْيَنُهَما ِكتَاٌب ِفي ِعلِّيَِّنيَصالةٌ َعلَ:"َيقُولُ

بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ الَْحذَّاُء، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعَبْيِد بن أَبِي كَرَِميةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  - ٧٨٢٧
َمْن :"ِد الَْمِلِك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َنبِيِّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي َعْبِد الرَّحِيمِ، َعْن أَبِي َعْب

  ".َصاَم َيْوًما ِفي َسبِيلِ اللَِّه َباَعَدُه اللَُّه ِمْن َجهَنََّم ِمائَةَ َعامٍ َركْضَ الْفَارِسِ الْجََواِد الُْمَضمَّرِ
لََمةَ، َعْن ثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ الَْحذَّاُء، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعَبْيِد بن أَبِي كَرَِميةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسَحدَّ - ٧٨٢٨

يِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَءْت إِلَى َنبِ: أَبِي َعْبِد الرَّحِيمِ، َعْن أَبِي َعْبِد الَْمِلِك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ
َصٌب، فَأَلْقَاَها إِلَى ِفيِه، فَُهَو اْمَرأَةٌ َبِذيئَةُ اللَِّساِن قَْد ُعرَِف ذَِلَك ِمْنهَا، َوَبْيَن َيَدْيِه قَِديٌد َيأْكُلُُه، فَأََخذَ قَِديَدةً ِفيَها َع

، فََناَولََها "َبلَى:"َيا نَبِيَّ اللَِّه، أَال ُتطِْعُمنِي؟ قَالَ: رَّةً َعلَى جَانِبِِه اآلَخرِ، فَقَالَِت الَْمْرأَةَُيلُوكَُها َمرَّةً َعلَى جَانِبِِه َهذَا، َوَم
  ِممَّا َبْيَن َيَديْهِ،

ْم َتَزلْ َتلُوكُُه َحتَّى اْبَتلََعْتُه، فَلَْم ُيعْلَْم ِمْن ال، إِال الَِّذي ِفي ِفيَك، فَأَخَْرَجُه فَأَْعطَاَها، فَأََخذَْتُه فَأَلْقَْتُه إِلَى فَِمَها، فَلَ: فَقَالَْت
  .ِتلَْك الْمَْرأَِة بَْعَد ذَِلَك اَألْمرِ الَِّذي كَاَنْت َعلَْيِه ِمَن الْبِذَاِء َوالذَِّرابَِة

  أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َعنُْهُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ اللَِّه الَْعْرزَِميُّ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن 
بِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن َسْوَرةَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُيوُنَس بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا أَ - ٧٨٢٩

، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ اللَِّه الَْعْرزَِميُّ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد
  ".َمْن َدَعاكُْم فَأَجِيُبوُه:"قَالَ

  ُعثَْمانُ بن أَبِي الْعَاِتكَِة، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
َمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يَزِيَد، َعْن ُعثَْمانَ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الْ - ٧٨٣٠

ُهَما َصالةٌ َعلَى أَثَرِ َصالٍة، ال لَْغَو َبْيَن:"أَبِي الْعَاِتكَِة، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".ِكَتاٌب ِفي ِعلِّيَِّني



  الَْوِليُد بن أَبِي مَاِلٍك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ٧٨٣١

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعنِ الْوَِليِد بن أَبِي مَاِلٍك، َعنِ الْقَاِسمِ : شِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، قَاالالْكَ
  أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ

َيا َرسُولَ اللَِّه، َوكَْيفَ َيْنفَُد، َوِفيَنا : ، ثَالثًا، قَالُوا"ُخذُوا الِْعلَْم قَْبلَ أَنْ َينْفََد:"قَالََرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
ْسرَائِيلَ، ثُمَّ لَمْ ثَِكلَْتكُْم أُمَّهَاُتكُْم، أَلَْم َتكُنِ التَّْوَراةُ وَاإلِْنجِيلُ ِفي بين إِ:"ِكَتاُب اللَِّه؟ فََغِضَب ال ُيْغِضُبُه اللَُّه، ثُمَّ قَالَ

  .ثَالثًا"ُيْغنِ َعْنُهْم َشيْئًا، إِنَّ ذَهَاَب الْعِلْمِ ذََهابُ َحَملَِتِه
نِ الَْحجَّاجِ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َع - ٧٨٣٢

ُيجُِري َعلَى الُْمْسِلِمَني :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوِليِد بن أَبِي مَاِلٍك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَالْ
  ".َبْعضُُهْم
دَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َحجَّاجٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َح - ٧٨٣٣

ُيجُِري َعلَى الُْمْسِلِمَني الرَُّجلُ :"الَْوِليِد بن أَبِي مَاِلٍك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".ِمْنُهْم

  لَْيَمانَ بن أَبِي السَّاِئبِ، َعنِ الْقَاِسمِالَْوِليُد بن ُس
ح َوَحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء بن زَْبرِيقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثَنِي إِبَْراهِيُم بن الَْعالِء، - ٧٨٣٤

بن الَْعالِء الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الَْوِليدِ بن أَبِي السَّاِئبِ،  َجْعفَُر بن ُمَحمَّدٍ الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا إِْبرَاِهيُم
  َبْيَنَما َنْحُن َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذْ لَِحقََنا َعْمُرو بن ُزَرارَةَ: َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

ناِحَيِة ثَْوبِِه، َوَيتََواَضُع ِللَِّه، اَألْنصَارِيُّ ِفي ُحلٍَّة إِزَارٍ َورَِداٍء، قَْد أَْسَبلَ، فََجَعلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَأُْخذُ ب
و بن ُزرَاَرةَ، فَالْتَفََت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه حَتَّى َسِمَعَها َعْمُر"اللَُّهمَّ َعْبُدَك، َواْبُن َعْبِدَك، وَاْبُن أََمِتَك:"َوَيقُولُ

َيا َعْمَرو بن ُزرَاَرةَ، إِنَّ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أَْحَمُس السَّاقَْينِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَسلََّم، فَقَالَ
، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ "ْد أَْحَسَن كُلَّ َخلِْقِه، َيا َعْمَرو بن ُزَراَرةَ، إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الُْمْسبِِلَنياللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَ

ثُمَّ َرفََعَها، ثُمَّ َوضََعَها َتْحتَ ، "َيا َعْمَرو بن ُزَرارَةَ، َهذَا مَْوِضُع اِإلَزارِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم بِكَفِِّه َتْحَت رُكَْبِة َنفِْسِه، فَقَالَ
َيا َعْمَرو بن ُزرَاَرةَ :"، ثُمَّ َرفََعَها، ثُمَّ َوضََعَها َتْحَت ذَِلَك، فَقَالَ"َيا َعْمَرو بن ُزَرارَةَ، َهذَا مَْوِضُع اِإلَزارِ:"ذَِلَك، فَقَالَ

  ".َهذَا مَْوِضُع اِإلَزارِ
َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن : لَّى، وَالَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، قَاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَع - ٧٨٣٥

ُسولُ قَالَ َر: ْنُه، قَالَُمْسِلمٍ، َعنِ الْوَِليِد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي السَّاِئبِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َع
  ".َتكُونُ ِفْتَنةٌ ُيصْبُِح الرَُّجلُ ِفيَها ُمْؤِمًنا، َوُيْمِسي كَافًِرا إِال َمْن أَْحَياهُ اللَُّه بِالِْعلْمِ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  الَْوِليُد بن َجمِيلٍ الدَِّمْشِقيُّ، َعنِ الْقَاِسمِ
  ْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َرْوُح بن َعْبدِ الُْمْؤمِنَِحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَ - ٧٨٣٦

، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َرَجاٍء، َعنِ الُْمقْرُِئ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َرَجاَء الَْعبَّاَدانِيُّ
ذَكَرَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلَْينِ أََحُدُهَما َعاِلمٌ : قَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَالَْوِليِد بن َجمِيلٍ، َعنِ الْ



  ".أَْدَناكُْمفَْضلُ الَْعاِلمِ َعلَى الْعَابِِد كَفَْضِلي َعلَى :"َواآلَخُر َعابٌِد، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
نِ الْوَِليدِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرِو بن الَْخاللِ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َرَجاٍء، َع - ٧٨٣٧

إِنَّ اللََّه َوَمالِئكََتُه َحتَّى النَّْملَةَ ِفي :"لَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع: بن َجِميلٍ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".ُجْحرَِها، َوحَتَّى الْحُوَت ِفي الَْبْحرِ لَُيَصلُّونَ َعلَى ُمَعلِّمِ النَّاسِ الَْخْيَر

ِمنِ الُْمقْرُِئ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َرْوُح بن َعْبدِ الُْمْؤ - ٧٨٣٨
مِيلٍ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َرَجاَء الْعَبَّادَانِيُّ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َرَجاٍء، َعنِ الْوَِليِد بن َج

  ".َمْن َرِحَم ذَبِيَحةً َرِحَمُه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة:"للَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ ا: أَُماَمةَ، قَالَ
الْوَِليِد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َرَجاٍء، َعنِ  - ٧٨٣٩
  َمرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َرُجلٍ ُمْنبَِطحٍ: ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالََجِميلٍ

  ".قُْم، فَإِنََّها َنْوَمةٌ َجَهنَِّميَّةٌ:"َعلَى َوْجهِِه، فََضَرَبهُ بِرِْجِلِه، َوقَالَ
ُجْنِديَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الْ - ٧٨٤٠

ْن َرِحَم، َم:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َجِميلٍ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
  ".َولَْو ذَبِيَحةَ ُعْصفُورٍ َرِحَمُه اللَُّه َيْوَم الْقَِياَمِة

َجِميلٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن  - ٧٨٤١
ِظلُّ فُْسطَاٍط ِفي َسبِيلِ اللَِّه، : أَفَْضلُ الصََّدقَاِت:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَالْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

  ".أَْو طُُروقَةُ فَْحلٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه
يَزِيدُ بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َجِميلٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا  - ٧٨٤٢

َنَهى َعْن َصالَتْينِ، َوَعْن صَِياَمْينِ، َوَعْن نِكَاَحْينِ، َوَعْن :"الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".ِلْبسََتْينِ، َوَعْن َبْيَعَتْينِ

َجِميلٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن  - ٧٨٤٣
: أََحبَّ إِلَى اللَِّه ِمْن قَطَْرَتْينِ َوأَثََرْينِ لَْيَس َشْيٌء:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ

  فَأَثٌَر ِفي َسبِيلِ: قَطَْرةُ ُدُموعٍ ِمْن َخْشَيةِ اللَِّه، َوقَطَْرةُ َدمٍ ُتهَرَاُق ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوأَمَّا األَثََراِن

  ".اللَِّه، وَأَثٌَر ِفي فَرِيَضٍة ِمْن فََراِئضِ اللَِّه
، َعنِ َنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َجِميلٍَحدَّثَ - ٧٨٤٤

ِمثْلُ َربِيعَةَ، : لُ بَِشفَاَعِتِه الَْجنَّةَِمَن الُْمْؤِمنَِني َمْن َيْدُخ:"الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".َوُمَضَر
َجِميلٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن  - ٧٨٤٥

أَْرَبُع آيَاٍت نََزلَْن ِمْن كَْنزٍ َتْحَت الَْعْرشِ، لَْم َيْنزِلْ مِْنُهنَّ :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َص
الْكُْرِسيِّ،  ، وَآَيةُ]٤: الزخرف" [َوإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكَتابِ لََدْيَنا لََعِليٌّ َحكِيٌم: "أُمُّ الِْكتَابِ، فَإِنَُّه يَقُولُ: َشْيٌء غَْيُرُهنَّ

  ".َوُسوَرةُ الَْبقََرِة، وَالْكَْوثَُر
َجِميلٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن  - ٧٨٤٦

َمْن َصاَم َيْوًما ِفي سَبِيلِ اللَِّه َجَعلَ اللَُّه َبْينَُه، :"اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ : الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ



  ".َوَبْيَن النَّارِ َخْنَدقًا كََما َبْيَن السََّماِء وَاَألْرضِ
ا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َجِميلٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََن - ٧٨٤٧

  ".َمْن لَْم ُيجِلَّ كَبَِريَنا، َوَيْرَحْم َصغَِريَنا فَلَْيَس ِمنَّا:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
  َحدَّثَنَا - ٧٨٤٨

اللَِّه، َعنِ الَْولِيِد بن  بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن يَزِيَد الُْمقْرُِئ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َعْبِد أَْحَمُد
َدَخلْتُ :"بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََسِمْعُت الْقَاِسَم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّ: َجِميلٍ، قَالَ

َهذَا بِاللٌ الُْمَؤذِّنُ، فََنظَْرُت، فَإِذَا أَكْثَُر أَْهلِ الَْجنَّةِ : َمْن َهذَا َيا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: الَْجنَّةَ، فَإِذَا أََنا بَِخَشفٍَة َبْيَن َيَديَّ، فَقُلُْت
إِنَّ اَألغْنَِياَء ُيْحَبُسونَ : َما َهذَا َيا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: ، َوإِذَا أَقَلُّ أَْهلِ الَْجنَِّة اَألغْنَِياُء وَالنَِّساُء، قُلُْت لَُهالضَُّعفَاُء َوالَْمَساِكُني

َوالْحَرِيُر، ثُمَّ خََرْجُت إِلَى أَْبوَابِ  ِعْنَد َبابِ الَْجنَِّة ُيحَاَسُبونَ َويَُمحَُّصونَ، َوأَمَّا النَِّساُء، فَأَلَْهاُهنَّ اَألْحمََراِن الذََّهُب
 اُألْخَرى، فََرَجَحْت بِهِْم، ثُمَّ الَْجنَِّة الثََّمانَِيِة، فَإِذَا بِالِْميَزاِن، فَأََخذَ ِكفَّةً فَُوِضَع ِفيَها َجمِيُع أُمَِّتي، َوُجِعلُْت ِفي الِْكفَِّة

َما َحَبَسَك؟ فََبكَى إِلَيَّ، وََبكَْيتُ : ْبطَأُْت عَْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، فَلَمَّا َجاَء، قُلُْتُعرَِضْت َعلَيَّ أُمَِّتي َرُجال َرُجال، فَاسَْت
  ".يَيا َرسُولَ اللَِّه، كُْنُت هَُناَك َوَراَء الْبَابِ أَُحاَسُب َوأَُمحَُّص َحتَّى ظََنْنُت أَنِّي لَْن أَرَاَك، َولَْن تََرانِ: إِلَْيِه، فَقَالَ

  ْبُد اللَِّه بن الَْعالِء بن َزْبرٍ الدَِّمْشِقيُّ، َعنِ الْقَاِسمَِع
ْيُد بن َيْحَيى بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الْخََبائِرِيُّ، َحدَّثََنا َز - ٧٨٤٩

  َعْبُد اللَِّه بن الَْعالِء بن زَْبرٍ، َحدَّثَنِي ُعَبْيٍد الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا

َخَرَج َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ، َيقُولُ: الْقَاِسُم بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ، قَالَ
  ".َيا َمَعاِشرَ اَألْنصَارِ، َحمِّرُوا َوصَفُِّروا، َوَخاِلفُوا أَْهلَ الِْكتَابِ:"بِيضٌ ِلَحاُهْم، فَقَالَ َوَسلََّم َعلَى َمشَْيَخٍة ِمَن األَْنصَارِ

ْهلَ َتَخفَّفُوا وَاْنَتِعلُوا، َوَخاِلفُوا أَ:"َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْهلُ الِْكتَابِ، ال يََتَخفَّفُونَ، َوال يَْنَتِعلُونَ، فَقَالَ: فَقُلَْنا - ٧٨٥٠
  ".الِْكَتابِ
لَُّه َعلَْيِه َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْهلُ الِْكتَابِ يَقُصُّونَ َعثَانِيَنُهْم، َوُيِطيلُونَ ِسبَالَُهْم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال: قُلَْنا - ٧٨٥١
  ".قُصُّوا سَِبالَكُْم، َواْعفُوا ثَعَانِيَنكُْم:"َوَسلََّم
َحدَّثََنا ِهَشاُم بن : َسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن سَْهلٍ أَُبو ِعْمَرانَ الَْجوْنِيُّ، قَاالَحدَّثََنا الُْح - ٧٨٥٢

الرَّْحَمنِ، ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِي  ا َعْبِدَعمَّارٍ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْعالِء بن َزْبرٍ، أَنَُّه َسِمعَ الْقَاِسَم أََب
ِفي الَْبقََرِة، َوآلِ ِعْمَرانَ، : اْسُم اللَِّه اَألْعظَُم الَِّذي إِذَا دُِعَي بِِه أََجاَب ِفي ثَالِث سَُورٍ ِمَن الْقُْرآِن:"أَُماَمةَ، َيْرفَُعُه، قَالَ

  ".َوطه
  ِعيَسى بن َسعِيٍد، َعنِ الْقَاِسمِ

َعْن ُحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا الُْمَحارِبِيُّ، َعْن ُمطَّرِحِ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا الْ - ٧٨٥٣
َمْن َدَعا :"َوَسلََّم، قَالَُمَحمَِّد بن يَزِيَد، َعْن ِعيَسى بن َسعِيٍد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  بَِهُؤالِء الدَّعََواِت ِفي دُُبرِ كُلِّ َصالٍة َمكْتُوَبٍة َحلَّْت لَُه

َتُه، َوِفي اللَُّهمَّ أَْعِط ُمَحمًَّدا الَْوِسيلَةَ، وَاْجَعلُْه ِفي الُْمْصطَفَْينِ َمَحبَّتَُه، َوِفي الَْعالَِمَني َدَرَج: الشَّفَاَعةُ ِمنِّي َيْوَم الِْقَياَمِة
  ".الُْمقَرَّبَِني ِذكَْر دَارِِه



  بِْشٌر أَُبو َنْصرٍ، َعنِ الْقَاِسمِ
ثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب، َصاِحُب الَْمغَازِي، ح َوَحدَّ - ٧٨٥٤

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ُمَحمَّدِ : رِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَاالالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْت
َمْن :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّ: بن َيزِيَد الثَّقَِفيِّ، أَخَْبرَنِي بِْشٌر أَُبو َنصْرٍ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".ورِ الِْعنيِ حَْيثُ َشاَءقَِدَر َعلَى طََمعٍ ِمْن طََمعِ الدُّْنَيا فَأَدَّاُه، َولَْو َشاَء لَْم يَُؤدِِّه، زَوََّجُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمَن الُْح
  َخاِلُد بن أَبِي ِعْمَرانَ الِْمْصرِيُّ، َعنِ الْقَاِسمِ

بن َزْحرٍ، َعْن َخاِلدِ  دَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّهَح - ٧٨٥٥
َمْن َشفََع َألِخيِه شَفَاَعةً، :"لَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: بن أَبِي ِعْمرَانَ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".فَأَْهَدى لَُه َهِديَّةً فَقَبِلََها، فَقَْد أََتى بَاًبا َعِظيًما ِمَن الرَِّبا
، َعْن َخاِلِد بن أَبِي َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ بن َيْحَيى التُّجِيبِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ - ٧٨٥٦

  مَ،ِعْمَرانَ، َعنِ الْقَاِسمِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".َمْن َمَسَح رَأَْس َيِتيمٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ َشْعَرةٍ َحَسنَةٌ:"قَالَ
  أَُميَّةَ، َعنِ الْقَاِسمَِعْبُد الْكَرِميِ بن أَبِي 

لُْمْعَتِمُر بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُنسَ الُْعْصفُرِيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم الشَّهِيِديُّ، َحدَّثََنا ا - ٧٨٥٧
َرآنِي النَّبِيُّ : َعْبِد الرَّْحَمنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالََسِمْعُت لَْيثًا ُيَحدِّثُ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، َعْن أَبِي : َسلَْمانَ، قَالَ

أَفَال أَُدلَُّك َعلَى َما ُهَو :"أَذْكُُر اللََّه، قَالَ: قُلُْت"َما َتقُولُ َيا أََبا أَُماَمةَ؟:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا أَُحرِّكُ َشفََتيَّ، فَقَالَ
الَْحْمُد ِللَِّه َعَدَد َما َخلََق، وَالْحَْمُد ِللَِّه ِملَْء َما َخلََق، َوالَْحْمُد ِللَِّه َعَددَ : ِمْن ِذكْرَِك اللََّه اللَّْيلَ َمَع النََّهارِ؟ َتقُولُ أَكْثَُر

الْحَْمُد ِللَِّه ِملَْء َما أَْحَصى ِكتَاُبُه، وَالَْحْمُد ِللَّهِ َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ، َوالَْحْمُد ِللَِّه َعَدَد َما أَْحَصى ِكتَاُبُه، َو
  ".ُتَعلُِّمُهنَّ َعِقَبَك ِمْن َبْعَدَك:"، ثُمَّ قَالَ"َعَدَد كُلِّ َشْيٍء، َوالَْحْمدُ ِللَِّه ِملَْء كُلِّ َشْيٍء، َوُتسَبُِّح اللََّه ِمثْلَُهنَّ

  بِْشُر بن ُنمَْيرٍ، َعنِ الْقَاِسمِ
مِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدُِّد، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث، َعْن بِْشرِ بن ُنَمْيرٍ، َعنِ الْقَاِس - ٧٨٥٨

ُنصِْرُت بِالرُّْعبِ ِمْن َمِسريِ َشهْرٍ، : َنبِيٌّ قَْبِليأُعِْطيُت أَْرَبًعا لَْم ُيْعطَُهنَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  ".َوُبِعثُْت إِلَى كُلِّ أَْبَيَض وَأَْسَوَد، َوأُِحلَّْت ِلَي الَْغَناِئُم، َوُجِعلَتْ ِلَي اَألْرُض طَهُورًا

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه - ٧٨٥٩

َحمَِّد بن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ، َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُم
َوَسلََّم،  ى اللَُّه َعلَْيِهَصاِلحٍ، َعْن بِْشرِ بن ُنَمْيرٍ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ

  ".َمْن أَْنفََق َنفَقَةً َعلَى نَفِْسِه فَهَِي َصَدقَةٌ، َوَعلَى امَْرأَِتِه َوَعلَى وَلَِدِه:"قَالَ
، َعْن ُمقَدَِّميَُّحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكْبَرِيُّ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن الْفَْضلِ الَْغالبِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعِليٍّ الْ - ٧٨٦٠

الَِّذي َيْجَهرُ بِالْقُْرآِن كَالَِّذي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بِْشرِ بن ُنمَْيرٍ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".َيْجَهُر بِالصََّدقَِة، َوالَِّذي ُيخِْفي الْقُْرآنَ كَالَِّذي ُيْخِفي الصََّدقَةَ

 الْفَزَارِيُّ، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ بن حَاجِبٍ اَألنْطَاِكيُّ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ الْفَرَّاُء، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق - ٧٨٦١
إِنَّا :"الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملَمَّا كَاَنْت غَْزَوةُ َخيَْبَر، قَ: بِْشرِ بن ُنمَْيرٍ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ



  ".ُمصَبُِّحوُهْم، فَاْضطَرُّوا َوَتقَوَّوْا
بِْشرِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب بن شَرِيٍك، َعْن  - ٧٨٦٢
: ثَالثَةٌ ِفي ِظلِّ اللَِّه َيْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلُُّه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَُنَمْيرٍ

  َها فََتَركََها ِمْنَرُجلٌ َحْيثُ َتَوجََّه َعِلَم أَنَّ اللََّه َمَعُه، َوَرُجلٌ َدَعْتُه امَْرأَةٌ إِلَى نَفِْس

  ".َخْشَيِة اللَِّه، َوَرُجلٌ أََحبَّ بِجِاللِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
بِْشرِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب بن شَرِيٍك، َعْن  - ٧٨٦٣

َيتََزاَوُر أَْهلُ الَْجنَِّة َعلَى ُنوقٍ َعلَْيَها :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَُنَمْيرٍ، َعنِ الْقَاِسمِ
َني إِال الْمَُتحَابَِّني ِفي اللَِّه، فَإِنَُّهمْ الَْحشَاَيا، فََيزُوُر أَْهلُ ِعلِّيَِّني َمْن أَْسفَلَ ِمنُْهْم، َوال َيُزوُر َمْن أَسْفَلَ ِمنُْهْم أَْهلَ ِعلِّيِّ

  ".َيَتزَاَوُرونَ ِمَن الَْجنَِّة َحْيثُ َشاؤوا
ْشرِ بن ُنمَْيرٍ، َعنِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن بِ - ٧٨٦٤

َمْن دَاَيَن بَِدْينٍ، َوِفي نَفِْسِه َوفَاُؤُه، فََماَت َتَجاَوزَ اللَّهُ :"قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَا
  ".فَاُؤُه فََماَت، اقَْتصَّ اللَُّه ِلَغرِِميِه ِمْنهُ َيْوَم الِْقَيامَِةَعْنُه، َوأَْرَضى غَرَِميُه بَِما َشاَء، َوَمْن دَاَيَن بَِدْينٍ، َولَْيَس ِفي َنفِْسِه َو

ْشرِ بن ُنمَْيرٍ، َعنِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن بِ - ٧٨٦٥
عَاقٌّ، َوَمنَّانٌ، : أَْرَبَعةٌ ال َيْنظُُر اللَُّه إِلَيْهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة:"َمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أُ

  ".َوُمْدِمُن َخْمرٍ، َوُمكَذٌِّب بِقََدرٍ
  َنا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن بِْشرِ بنَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثَ - ٧٨٦٦

ُخذُوا ِمَن الِْعبَاَدِة َما ُتِطيقُونَ، فَإِنَّ اللََّه ال :"ُنَمْيرٍ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".تَّى َتْسأَُمواَيْسأَُم َح

  َجْعفَُر بن الزُّبَْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ
نِ الْقَاِسمِ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن صَاِلحٍ الشِّريَازِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْهيْثَمِ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن الزَُّبْيرِ، َع - ٧٨٦٧

َخلََق اللَُّه الَْخلَْق، َوقََضى الْقَِضيَّةَ، َوأََخذَ ِميثَاَق النَّبِيِّنيَ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه: أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
َيْعَملُ كُلُّ قَْومٍ :"لََيا نَبِيَّ اللَِّه، ِفيَم اَألْعمَالُ؟ قَا: ، قَالُوا"َوَعْرُشُه َعلَى الَْماِء، فَأََهلُ الَْجنَِّة أَْهلَُها َوأَْهلُ النَّارِ أَْهلَُها

  .إِذًا َنْجتَهُِد َيا َرُسولَ اللَِّه: ، فَقَالَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ"ِلَمْنزِلَِتهِْم
ِسمِ، َعْن نِ الْقَاَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن صَاِلحٍ الشِّريَازِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْهيْثَمِ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن الزَُّبْيرِ، َع - ٧٨٦٨

إِنَّ أَوَّلَ قَطَْرٍة َتقْطُُر ِمْن َدمِ الشَّهِيِد ُتكَفَُّر بَِها ذُنُوُبُه، وَالثَّانَِيةُ ُيكَْسى :"أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ."ُحلَلَ اِإلَمياِن، َوالثَّاِلثَةُ ُيَزوَُّج ِمَن الْحُورِ الِْعنيِ

نِ الْقَاِسمِ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن صَاِلحٍ الشِّريَازِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْهيْثَمِ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن الزَُّبْيرِ، َع - ٧٨٦٩
الُْمَؤذِّنُ ُيْغفَرُ لَُه َمَدى َصْوِتِه، َوأَجُْرُه :"َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

  ".ِمثْلُ أَْجرِ َمْن َصلَّى َمَعُه
  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن - ٧٨٧٠



قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : الََصاِلحٍ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْهيْثَمِ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن الزَُّبْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَ
َيا : بِِشَمالِِه، فَقَالَ لَمَّا َخلََق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الَْخلَْق، َوقََضى الْقَِضيَّةَ أََخذَ أَْهلَ الَْيِمنيِ بَِيِمينِِه، َوأَْهلَ الشَِّمالِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم

لَبَّْيكَ : َيا أَْصَحاَب الشِّمَالِ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَلَْستُ بِرَبِّكُْم؟ قَالُوا: َوسَْعدَْيَك قَالَلَبَّْيَك : أَْصحَاَب الَْيِمنيِ، قَالُوا
ْم أَْعَمالٌ لَُه: َيا َربِّ ِلَم َخلَطَْت بَْيَنُهْم؟ قَالَ: َبلَى، ثُمَّ َخلَطَ َبْينَُهْم، فَقَالَ قَاِئلٌ: أَلَْسُت بِرَبِّكُْم؟ قَالُوا: َوَسْعَدْيَك، قَالَ

  ".إِنَّا كُنَّا َعْن َهذَا غَاِفِلَني، ثُمَّ َردَُّهْم ِفي ُصلْبِ آَدَم: ِمْن ُدوِن ذَِلَك، ُهْم لََها َعاِملُونَ أَنْ َيقُولُوا َيْوَم الِْقَياَمِة
ا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َحدَّثََن: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ٧٨٧١

َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيتََوضَّأُ فَُيْحِسُن :"َعْن َجْعفَرِ بن الزَُّبْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".الَْمكُْتوَبةَ إِال كَاَنْت لَُه كََحجٍَّة، َوإِنْ َصلَّى َتطَوًُّعا كَاَنْت لَُه كَُعْمرٍَة الُْوُضوَء، ثُمَّ ُيَصلِّي

زَُّبْيرِ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِسَْرائِيلَ بن يُوُنَس، َعْن َجْعفَرِ بن ال - ٧٨٧٢
ال :"َمِسْسُت ذَكَرِي وَأََنا أَُصلِّي، فَقَالَ: َعْن أَبِي أَُمامَةَ، أَنَّ َرُجال َسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَالْقَاِسمِ، 

  ".َبأَْس، إِنََّما ُهَو جِذَْيةٌ مِْنَك
٧٨٧٣ -  

أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ، َعْن َجْعفَرِ بن الزُّبَْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا
َيقُوُم الرَُّجلُ ِمْن َمْجِلِسهِ َألِخيِه إِال بين هَاِشمٍ ال َيقُوُمونَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".َحٍدَأل
لُ، َعْن َجْعفَرِ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا إِْسرَائِي - ٧٨٧٤

لَوْ :"َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ الْفُُرشِ الَْمْرفُوَعِة، فَقَالَ ُسِئلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: الزَُّبْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".طُرَِح ِفرَاٌش ِمْن أَْعالَها لََهَوى إِلَى قََرارَِها مِائَةَ خَرِيٍف

ُء بن َجَبلَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ الْقَاِضي الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى الَْهَروِيُّ، َحدَّثََنا َعطَا - ٧٨٧٥
الُْوُضوُء :"حَتَّى نَفََخ، ثُمَّ قَالََعْن َجْعفَرِ بن الزَُّبْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َناَم 

  ".َعلَى َمنِ اْضطَجََع
كَشِّيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َجْعفَرِ بن الزَُّبْيرِ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْ - ٧٨٧٦

دَِّيُه أَدَّى اللَُّه َعْنُه َمنِ ادَّانَ دَْيًنا َوُهَو َيْنوِي أَنْ ُيَؤ:"الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ظَنَْنُت أَنِّي ال آُخذُ :  الْقَِياَمِةَيْوَم الِْقَيامَِة، َوَمنِ اسَْتَدانَ َدْيًنا، َوُهَو ال َيْنوِي أَنْ يَُؤدَِّيُه فََماَت، قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم

  ِلَعْبِدي َحقَُّه، فَُيْؤَخذُ ِمْن َحَسنَاِتِه فَُيجَْعلُ

  ".ي َحَسنَاِت اآلخَرِ، فَإِنْ لَْم َتكُْن لَُه َحَسَناتٌ أُِخذَ ِمْن َسيِّئَاتِ اآلَخرِ فَُجِعلَْت َعلَْيِهِف
َراهِيُم بن َحدَّثََنا َعالنُ بن َعْبِد الصََّمِد َماغمةُ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْب - ٧٨٧٧

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َمانَ، َعْن َجْعفَرِ بن الزَُّبيْرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَطَْه
زَ اللَُّه َعْنُه، وَأَْرَضى صَاِحَب الدِّينِ بَِما َشاَء، َمْن كَانَ َعلَْيِه َدْيٌن َيْنوِي قََضاءَُه، فََماَت َولَمْ َيْتُرْك َوفَاًء َتَجاَو:"َوَسلََّم

  ".َوِعْنَد اللَِّه رَِضاُه
َنا إِْسَماِعيلُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن بِْشرِ بن َحبِيبٍ الْبَْيُروِتيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثَ - ٧٨٧٨

َعلَْيِه َوَسلََّم،  َنا ُعْتَبةُ بن ُحَمْيٍد، َعْن َجْعفَرِ بن الزَُّبيْرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّهَعيَّاشٍ، َحدَّثَ



  ".َما َيْنَبِغي ِلَعْبٍد أَنْ َيأِْتَي أََخاُه، فََيْسأَلَُه قَْرًضا َوُهَو َيجُِدُه فََيْمنََع:"قَالَ
َجْعفَرِ بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن - ٧٨٧٩

لُْجُمَعةُ َعلَى الْخَْمِسَني َرُجال، ا:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الزَُّبْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".َولَْيَس َعلَى َما ُدونَ الْخَْمِسَني ُجُمَعةٌ

َجْعفَرِ بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن - ٧٨٨٠
  ِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّهالزَُّبْيرِ، َعنِ الْقَا

  ".يََتخَتَُّم ِفي َيِمينِِه"َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ
رِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن غُرَابٍ، َعْن َجْعفَ - ٧٨٨١

الصَّاِئمُ الُْمَتطَوُِّع بِالِْخيَارِ إِلَى نِْصِف :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َبْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَالزُّ
  ".النََّهارِ
ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َوكِيٌع، َعْن َجْعفَرِ بن الزَُّبيْرِ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن  - ٧٨٨٢

إِذَا َجاَوزَ الِْخَتانُ الِْخَتانَ، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
  ".َوَجَب الُْغْسلُ

لُ، َعْن َجْعفَرِ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا إِْسرَائِي - ٧٨٨٣
َيزُوُر اَألْعلَى :"َم، أَيََتَزاَوُر أَْهلُ الَْجنَِّة؟ قَالَُسِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: الزَُّبْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

 َشاُءوا َعلَى النُّوقِ ُمْحتَِقبَِني اَألْسفَلَ، َوال َيزُوُر اَألْسفَلُ اَألْعلَى إِال الَِّذيَن يََتَحابُّونَ ِفي اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َيأُْتونَ مِْنَها حَْيثُ
  ".الَْحشَاَيا
َوانُ بن ا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُسلَْيَمانَ الَْحْرَمِليُّ اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن كَْعبٍ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا َمْرَحدَّثََن - ٧٨٨٤

البِِثَني ِفيَها :" "ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: ُمَعاوَِيةَ، َعْن َجْعفَرِ بن الزُّبَْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".، الْحُقُْب الَْواِحُد ثَالثُونَ أَلَْف َسَنٍة]٢٣: النبأ" [أَْحقَاًبا
٧٨٨٥ -  

بن طَْهَمانَ، َعْن  َراِهيُمَحدَّثََنا َعالنُ بن َعْبدِ الصََّمِد َماغَمةُ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَّدِ بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْب
الْكَنُوُد الَِّذي :"َدُه الْكَنُوُد، قَالََجْعفَرِ بن الزُّبَْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذُِكَر ِعْن

  ".َيأْكُلُ َوْحدَُه، َوَيْمَنُع رِفَْدُه، وََيضْرُِب َعْبَدُه
َراهِيُم بن َحدَّثََنا َعالنُ بن َعْبِد الصََّمِد َماغَمةُ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْب - ٧٨٨٦

التَّيَمُُّم ضَْرَبةٌ :"ِه َوَسلََّم، قَالَطَْهَمانَ، َعْن َجْعفَرِ بن الزَُّبيْرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".ِللَْوْجِه، َوَضْرَبةٌ لِلْكَفَّْينِ

َراهِيُم بن َحدَّثََنا َعالنُ بن َعْبِد الصََّمِد َماغَمةُ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْب - ٧٨٨٧
َمْن بََزَق ِفي ِقْبلَِتِه، :"الزَُّبيْرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَطَْهَمانَ، َعْن َجْعفَرِ بن 

  ".َولَْم يَُوارَِها َجاَءْت َيْوَم الِْقَياَمِة أَْحَماًما َتكُونُ حَتَّى َتقَعَ َبْيَن َعْيَنْيِه
، النُ بن َعْبِد الصََّمِد، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَّدِ بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن طَْهَمانََحدَّثََنا َع - ٧٨٨٨

ْن َحدَّثَ َحِديثًا كََما َسِمَع، َم:"َعْن َجْعفَرِ بن الزَُّبْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



  ".فَإِنْ كَانَ َبرا َوِصْدقًا فَلََك، َوإِنْ كَانَ كَِذًبا فََعلَى َمْن َبَدأَ
  َحدَّثََنا َعالنُ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمحَمَِّد بن الَْحَسنِ، - ٧٨٨٩

بن الزَُّبيْرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن طَْهَمانَ، َعْن َجْعفَرِ
  ".إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َجمِيلٌ ُيِحبُّ الَْجمَالَ:"َوَسلََّم قَالَ
نِ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن طَْهَمانَ، َحدَّثََنا َعالنُ بن َعْبِد الصََّمِد، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَّدِ بن الَْحَس - ٧٨٩٠

َمْن َتخَطَّى َحلْقَةَ قَْومٍ بَِغْيرِ :"َعْن َجْعفَرِ بن الزَُّبْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".إِذْنِهِْم فَُهَو َعاصٍ

لزَُّبْيرِ، َعنِ َحدَّثََنا َعالنُ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمحَمٍَّد، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ، َعْن َجْعفَرِ بن ا - ٧٨٩١
ةُ حَتَّى تَْرجُِعوا َحرَّابَِني، َوَحتَّى َيعِْمَد ال َتقُوُم السَّاَع:"الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".الرَُّجلُ إِلَى النِّْبِطيَِّة فََيَتزَوَُّجَها َعلَى َمِعيَشِتِه، َوَيتُْرَك بنَت َعمِِّه ال َينْظُُر إِلَْيَها
ْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ، َعْن َجْعفَرِ بن الزَُّبْيرِ، َعنِ َحدَّثََنا َعالنُ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمحَمٍَّد، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِ - ٧٨٩٢

إِنَّ ِمْن أُمَِّتي َمْن يَأِْتي السُّوَق، فَيَْبَتاعُ الْقَمِيَص بنْصِف :"الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".فََيْحَمدُ اللََّه إِذَا لَبَِسُه، فَال َيْبلُغُ ُركْبََتْيِه حَتَّى ُيْغفََر لَُه ِدينَارٍ أَْو ثُلُِث ِديَنارٍ،

لزَُّبْيرِ، َعنِ َحدَّثََنا َعالنُ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمحَمٍَّد، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ، َعْن َجْعفَرِ بن ا - ٧٨٩٣
  الْقَاِسمِ،

َسلُوا اللََّه الْفِْرَدْوَس، فَإِنََّها ِسرَّةُ الَْجنَِّة، َوإِنَّ أَْهلَ الِْفْردَْوسِ :"ي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن أَبِ
  ".لََيْسَمُعونَ أَِطيطَ الَْعْرشِ

ثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ، َعْن َجْعفَرِ بن الزَُّبْيرِ، َعنِ َحدَّثََنا َعالنُ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمحَمٍَّد، َحدَّ - ٧٨٩٤
  ".لَْوال أَنَّ الَْمَساِكَني َيكِْذُبونَ َما أَفْلََح َمْن َردَُّهْم:"الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ِه بن ِمْسعَرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن سَْهلِ بن ُمَحمَّدٍ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَّ - ٧٨٩٥
لَْو أَنَّ الَْمَساِكنيَ :"لَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع: َعْن َجْعفَرِ بن الزَُّبْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ

  ".َصَدقُوا َما أَفْلََح َمْن َردَُّهْم
ْن َجْعفَرِ بن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِمْسَعرٍ، َع - ٧٨٩٦

لََيأِْتَينَّ َعلَى جََهنََّم َيْوٌم كَأَنََّها َزْرعٌ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: مِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَالزَُّبْيرِ، َعنِ الْقَاِس
  ".َهاَج، وَاْحَمرَّ َتْخفُُق أَبَْوابَُها

َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم السَّوَّاُق الْعَْبِديُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُنسَ الُْعْصفُرِيُّ الَْبْصرِيُّ،  - ٧٨٩٧
لَوْ أَنَّ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالْقَاِهرِ بن ُشَعْيبٍ، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن الزَُّبيْرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

  آَدَم َوادَِياِن لََتمَنَّى َواِدًيا ثَاِلثًا، َومَاالْبنِ 

  ".َعلَى َمْن َتاَبُجِعلَ الَْمالُ إِال ِإلقَامِ الصَّالِة، َوإِيَتاِء الزَّكَاِة، َوال ُيْشبِعُ اْبَن آَدَم إِال التَُّراُب، َوَيتُوُب اللَُّه 
ْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم السَّوَّاُق الْعَْبِديُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُنسَ الُْعْصفُرِيُّ الَْب - ٧٨٩٨

َصاِحُب :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالْقَاِهرِ بن ُشَعْيبٍ، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن الزَُّبيْرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ



َسيِّئَةً، وَأَرَاَد صَاِحبُ  لَْيِمنيِ أَِمٌني َعلَى َصاِحبِ الشَِّمالِ، فَإِذَا َعِملَ الَْعْبُد َحَسَنةً كََتبََها بَِعْشرِ أَْمثَاِلَها، َوإِذَا َعِملَا
ِن اْسَتْغفََر اللََّه لَْم َيكُْتْب، َوإِنْ َسكَتَ أَْمِسْك َعْنَها، فَُيْمِسُك َعْنَها، فَإِ: الشِّمَالِ أَنْ َيكْتَُبَها قَالَ لَهُ َصاِحُب الَْيِمنيِ

  ".كُِتَبْت َعلَْيِه
ْعفَُر بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا َعْبُد الْقَاِهرِ بن شَُعْيبٍ، َحدَّثََنا َج - ٧٨٩٩

  ".ال ِديَن ِلَمْن ال أََماَنةَ لَُه:"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَُماَمةَ، قَالَالزَُّبْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي 
ْعفَُر بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا َعْبُد الْقَاِهرِ بن شَُعْيبٍ، َحدَّثََنا َج - ٧٩٠٠

كُنَّا َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ، فَلَْم َيسَْتْيِقظْ َرسُولُ اللَِّه : ْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَالزَُّب
ْسَتْيقَظَ َمكَثُوا، فَأَقَاَم الصَّالةَ فََتقَدََّم، ثُمَّ َصلَّى بِهِْم، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى أَذَاهُ َحرُّ الشَّْمسِ َبْيَن كَِتفَْيِه، فَلَمَّا ا

  إِذَا:"فَلَمَّا َصلَّى بِهِْم قَالَ

  ".َناِمَهاي لَْم َتُمْت ِفي َمَرقََد أََحدُكُْم فََغلََبْتُه َعْيَناُه فَلَْيفَْعلْ َهكَذَا، فَإِنَّ اللََّه َيَتَوفَّى اَألنْفَُس ِحَني َمْوتَِها، َوالَِّت
، َعنِ بن إِْسَحاَق، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْعمِّيُّ النَّحَّاسُ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َسْعٍد، َحدَّثََنا َعمِّي - ٧٩٠١

َجاَء َرُجلٌ َولَْم ُيْدرِِك الصَّالةَ، فَقَالَ : أَُمامَةَ، قَالَ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ِديَنارٍ، َعْن َجْعفَرِ بن الزَُّبْيرِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي
فَقَاَم َرُجلٌ فََصلَّى َمَعُه، "أَال أََحٌد َيَتَصدَُّق َعلَى َهذَا فَُيَصلَِّي َمَعُه؟:"، ثُمَّ قَالَ"َصلِّ:"لَُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َوَهِذهِ َجَماَعةٌ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوقَالَ َرسُولُ اللَّهِ 
  الُْمثَنَّى بن الصَّبَّاحِ، َعنِ الْقَاِسمِ أَبِي َعْبِد الرَّْحمَنِ

الشَّاِميِّ، أَنَّ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الُْمثَنَّى بن الصَّبَّاحِ، َعنِ الْقَاِسمِ - ٧٩٠٢
ثَُه َعْن أُمُّ َهاِشمٍ أَجْلََسْتُه ِفي السِّْترِ بِدََواٍة َوقَلَمٍ، وَأَْرَسلَْت إِلَى أَبِي أَُماَمةَ فَسَأَلَْتُه َعْن َحدِيٍث َحدَّ: َمْوالةً لَُه ُيقَالُ لََها

َمْن قَاَم إِلَى :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الُْوُضوِء قَالَ
سَْتْنثََر َخَرَجْت ِمْن أَْنِفهِ، الُْوُضوِء، فََغَسلَ َيَدْيِه خََرَجِت الَْخطَاَيا ِمْن َيَدْيِه، فَإِذَا َمْضَمَض َخَرَجتِ الَْخطَاَيا ِمْن ِفيِه، فَإِذَا ا

الِة َتطَوُّعٍ َك حَتَّى َيْغِسلَ الْقَْدَمْينِ، فَإِنْ َخَرَج إِلَى َصالٍة َمفْرُوَضٍة كَاَنْت كََحجٍَّة َمْبُرورٍَة، َوإِنْ خََرَج إِلَى َصفَكَذَِل
  كَاَنْت كَُعْمرٍَة

  ".َمْبُروَرٍة
  ُعْتَبةُ بن ُحَمْيٍد، َعنِ الْقَاِسمِ

لٍَف الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َخ - ٧٩٠٣
، َدَخلَ َرُجلٌ الَْجنَّةَ:"لََعْن ُعْتَبةَ بن ُحَمْيٍد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَا

  ".فََرأَى َعلَى َبابَِها َمكْتُوًبا الصََّدقَةُ بَِعْشرِ أَْمثَاِلَها، وَالْقَْرُض بَِيمِينِِه َعْشٌر
  ُعَمُر بن ُموَسى بن َوجِيٍه، َعنِ الْقَاِسمِ

ا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيَن، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَبِي أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََن - ٧٩٠٤
األَكْلُ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َحدَّثَنِي ُعَمُر بن ُموَسى، َحدَّثَنِي الْقَاِسُم، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

  ".ِفي السُّوقِ َدَناَءةٌ
ن إِْبَراِهيمَ عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ب َحدَّثََنا - ٧٩٠٥

الطَّاِئِف، فََجاَء َمْوالُه،  َتَدلَّى عَْبٌد ِمْن ِحْصنِ: بن ُسَوْيٍد، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُموَسى، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ



إِنَّ الْعَْبَد إِذَا أَسْلََم قَْبلَ َمْوالهُ لَْم ُيَردَّ إِلَْيِه، وَإِذَا أَْسلََم الَْمْولَى، ثُمَّ أَْسلَمَ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، ُردَّ َعلَيَّ غُالِمي، فَقَالَ: فَقَالَ
  ".الْعَْبُد ُدِفَع إِلَْيِه

  ِه اَألْوِديُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةََسِعيُد بن َعْبدِ اللَّ
ثََنا إِْسَماعِيلُ َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ أََنُس بن َسلْمٍ الَْخْوالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم بن الَْعالِء الِْحْمِصيُّ، َحدَّ - ٧٩٠٦

  بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا َعْبُد

شَهِْدُت أََبا أَُماَمةَ َوُهَو ِفي : ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن َسِعيِد بن َعْبدِ اللَِّه اَألْوِديِّ، قَالَاللَِّه بن ُمَحمَّدٍ الْقَُرِشيُّ
َموَْتاَنا، أََمرََنا َرسُولُ إِذَا أََنا ُمتُّ، فَاْصَنُعوا بِي كََما أَمََرَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ نْصَنَع بِ: النَّْزعِ، فَقَالَ

إِذَا َماَت أََحٌد ِمْن إِْخوَانِكُْم، فََسوَّْيُتمِ التَُّراَب َعلَى قَْبرِِه، فَلَْيقُمْ أََحُدكُْم َعلَى رَأْسِ :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
: َيا فُالنَ بن فُالَنةَ، فَإِنَُّه َيْسَتوِي قَاِعًدا، ثُمَّ َيقُولُ: َيْسَمُعُه َوال ُيجِيُب، ثُمَّ َيقُولُ َيا فُالنَ بن فُالَنةَ، فَإِنَُّه: قَْبرِِه، ثُمَّ ِلَيقُلْ

لدُّْنَيا اذْكُْر َما خََرْجَت َعلَْيِه ِمَن ا: أَْرِشْدَنا َرِحَمكَ اللَُّه، وَلَِكْن ال َتشُْعُرونَ، فَلَْيقُلْ: َيا فُالنَ بن فُالَنةَ، فَإِنَُّه َيقُولُ
المِ دِيًنا، َوبُِمَحمٍَّد نَبِيا، َشَهاَدةَ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َوَرُسولُُه، َوأَنََّك َرِضيَت بِاللَِّه رَبا، َوبِاِإلْس

َصاِحبِِه، َوَيقُولَُوبِالْقُْرآنِ إَِماًما، فَإِنَّ ُمْنكًَرا وََنِكًريا َيأُْخذُ وَاِحٌد ِمْنُهْما بِ اْنطَِلْق بنا َما َنقُْعُد عِْنَد َمْن قَْد لُقَِّن ُحجََّتُه، : َيدِ 
فَيَْنُسُبُه إِلَى حَوَّاَء، َيا فُالنَ بن :"َيا َرسُولَ اللَِّه، فَإِنْ لَْم َيْعرِْف أُمَُّه؟ قَالَ: ، فَقَالَ َرُجلٌ"فََيكُونُ اللَُّه َحجِيَجُه ُدوَنُهَما

  ".َحوَّاَء
  إِْسَماعِيلُ الشَّاِميُّ لَْم ُيْنَسْب، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

لِْت أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا طَرِيُف بن الصَّ - ٧٩٠٧
  بن َهاُرونَ، َعْن إِْسَماِعيلَغَاِلبٍ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ بن َعْبِد اللَِّه 

إِنَّ الَْعْبدَ إِذَا قَاَم ِفي الصَّالِة، :"الشَّاِميِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".ُب َبْيَنُه َوَبْيَن َربِِّه، وَاْسَتقَْبلَْتُه الُْحوُر الِْعُني، َما لَْم َيمَْتِخطْ أَْو َيتََنخَّْعفُِتَحْت لَُه أَْبوَاُب الَْجنَِّة، َوكُِشفَتْ لَُه الُْحُج
  َمْيُمونُ بن ِمْهَرانَ الْجََزرِي، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

ا ِشَهاُب بن ِخرَاشٍ، َعْن صَاِلحِ بن َجَبلَةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن خَارَِجةَ، َحدَّثََن - ٧٩٠٨
َمْن َصاَم َيْوَم اَألْربَِعاِء، :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".يًْتا ِفي الَْجنَِّة، ُيَرى ظَاِهُرُه ِمْن َباِطنِِه وََباِطُنُه ِمْن ظَاِهرِِهَوالَْخِميسِ، َوالُْجُمَعِة بىن اللَُّه لَُه َب
  الزَُّبْيُر بن ُخَرْيقٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

بن ُبْرقَانَ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا كَِثُري بن ِهَشامٍ، َعْن َجْعفَرِ  - ٧٩٠٩
َما كُْنُت قَرِيًبا ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن ِدينَارٍ، َعنِ الزَُّبْيرِ بن ُخَرْيقٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

، اْهدِنِي ِلَصاِلحِ اَألْعَمالِ وَاَألْخالقِ، فَإِنَُّه ال َيْهِدي ِلصَاِلِحَها إِال أَْنَت، اللَُّهمَّ:"َوَسلََّم، إِال َسِمْعُتُه َيْدُعو بَِهذَا الدَُّعاِء
  ".َوال َيْصرُِف َسيِّئََها إِال أَْنَت

  َمْن َرَوى َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة
  َساِلُم بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َيزِيَد، َحدَّثَنَا - ٧٩١٠



أَبِي أَُماَمةَ الَْباهِِليِّ، ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َزْيدِ بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن 
إِذَا َمضَْمَض أََحدُكُْم فَاُه، ُحطَّ َما أََصابَ بِِفيِه، وَإِذَا غََسلَ َوْجَهُه ُحطَّ مَا :"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ : قَالَ

، فَقَالَ َرُجلٌ ِعْندَ "َب بِرِْجلَْيِهأَصَاَب َوْجهُُه، َوإِذَا غََسلَ َيَدْيهِ ُحطَّ َما أََصابَ بَِيدِِه، َوإِذَا غََسلَ رِْجلَْيِه ُحطَّ َما أَصَا
ولُ َما َتقُولُ، فَقَالَ أَُبو اْنظُْر َما ُتَحدِّثُ َيا أََبا أَُماَمةَ َصِحْبَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََما َسِمْعَناُه َيقُ: ذَِلَك
  .رََّتْينِ لَْم أَُحدِّثْ بِِهلَْو لَْم أَْسَمْعُه إِال َمرَّةً أَْو َم: أَُماَمةَ

انَ الرََّهاوِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن سَْعِد بن َيْحَيى الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو فَْرَوةَ َيزِيُد بن ُمَحمَّدِ بن َيزِيَد بن ِسَن - ٧٩١١
اللَِّه بن َعِليٍّ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َوعَْبِد 

َما ِمْن َعْبٍد َيتََوضَّأُ إِال خََرَجْت خَطَايَاُه ِمْن َيَدْيِه، ثُمَّ يَْغِسلُ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
َرأَْسهُ إِال َخَرَجتْ إِال َخَرَجْت َخطَاَياُه ِمْن َوْجهِِه، ثُمَّ يَْغِسلُ ِذَراَعْيهِ إِال خََرَجْت َخطَايَاُه ِمْن ِذَراَعْيِه، ثُمَّ َيْمَسُح َوْجَهُه 

  ".َخطَايَاُه ِمْن َرأْسِِه، ثُمَّ َيْغِسلُ رِْجلَْيِه إِال خََرَجْت خَطَايَاُه ِمْن رِْجلَْيِه
   بن زَِيادِ بن أَبِيَنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا يَزِيُدَحدَّثَ - ٧٩١٢

َجاَءتِ اْمرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى : ةَ، قَالَالَْجْعِد، َحدَّثَنِي َسلََمةُ بن زَِياٍد، َعْن زَِياٍد، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن أَبِي أَُماَم
َيجِْد إِال ثَالثَ َتمََراٍت، فَأَْعطَاَها  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمَعَها ِصْبَيانٌ لََها، فَسَأَلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْهلَُه، فَلَْم

َهذَا يٍّ َتْمَرةً َوأَْمَسكَْت َواِحَدةً، فََبكَى ِصْبيَاُنَها فَأََخذَْت تِلَْك التَّْمَرةَ، فََشقَّتَْها نِصْفَْينِ، فَأَْعطَْت إِيَّاُهنَّ، فَأَْعطَْت كُلَّ َصبِ
ٌت بِأَْوالِدِهنَّ لَْوال َما َحاِمالٌت َواِلدَاٌت ُمْرضَِعاٌت َرِحيمَا:"نِْصفًا َوَهذَا نِْصفًا، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َيأِْتَني إِلَى أَزَْواجِهِنَّ َدَخلَ ُمَصلَِّياُتُهنَّ الَْجنَّةَ
ثََنا َيزِيُد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْنِديَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َحدَّ - ٧٩١٣
َجاَءِت امَْرأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ : بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن َسلََمةَ بن أَبِي زَِياٍد، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ بن زَِياِد

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَطَلََب، فَلَْم َيجِْد َشْيئًا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَعَها ِصبَْيانٌ لََها َصبِيٌّ تُْرِضُعُه، فَسَأَلَِت النَّبِيَّ َصلَّ
َتْمرَةً، فََبكَى أََحدُ  ُيْعِطيَها َحتَّى أَصَاَب ثَالثَ َتَمرَاٍت ِعْنَد بَْعضِ نِسَاِئِه، فَأَْعطَْت َهذَا َواِحدًا، َوَهذَا َواِحًدا، َوأَْمَسكَْت

َحاِمالتٌ :"ْينِ، فَأَْعطَْت َهذَا نِْصفًا َوَهذَا نِصْفًا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالصَّبِيَّْينِ، فََشقَّتِ التَّمَْرةَ نِصْفَ
  َواِلدَاٌت ُمْرِضعَاٌت، َرِحيمَاٌت بِأَْوالِدِهنَّ، لَْوال َما َيأِْتنيَ إِلَى أَزَْواجِهِنَّ

  ".لََدَخلَ ُمَصلِّيَاُتُهنَّ الَْجنَّةَ
ا أَبِي، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َخاِلِد بن َعْبِد اللَِّه الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََن - ٧٩١٤

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ ُحَصْينٍ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، َعنِ النَّبِيِّ َص
 َشْيٍء، َوالْحَْمُد ِللَِّه َعلَى الَْحْمُد ِللَِّه َعَدَد َما َخلََق اللَُّه، َوالَْحْمُد ِللَِّه َعَدَد َما أَْحَصى ِكتَاُبُه، وَالْحَْمُد ِللَِّه َعَدَد كُلِّ:"قَالَ

  ".َشْيٍء، َوسُْبَحانَ اللَِّه َعَدَد كُلِّ َشْيٍءكُلِّ َشْيٍء، َوسُْبَحانَ اللَِّه َعلَى كُلِّ 
  َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ الْبَزَّاُز، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَمْيرٍ - ٧٩١٥
  ".ِخيَاُركُْم َمْن َتَعلََّم الْقُْرآنَ َوَعلََّمُه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَُماَمةَ، قَالَ َعْن أَبِي

  ِفطٌْر، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
زِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحْصرِ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن اللَّْيِث الَْمرَْو - ٧٩١٦



َبْيَنا النَّبِيُّ َصلَّى : امَةَ، قَالَالْكَاَسعُونِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْكَبِريِ بن دِيَنارٍ، َعْن أَبِي إِْسَحاقَ الْهَْمدَانِيِّ، َعْن ِفطْرٍ، َعْن أَبِي أَُم
رَأَةٌ َمَعَها وَلَُدَها َتْحِملُ بَْعضَُهْم، َوَيْمِشي بَْعُضُهْم، فََسأَلَتْ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس، إِذْ َجاَءتِ اْم

  ِهلَّى اللَُّه َعلَْيَعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَْم َتْسأَلْهُ َيْوَمِئذٍ َشْيئًا إِال أَْعطَاَها لََها، فَطَلََعْت َتْمِشي، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص

  ".َحاِمالٌت وَاِلَداتٌ َرِحيمَاٌت بِأَْوالِدِهنَّ، لَْوال َما يَأِْتَني إِلَى أَْزوَاجِهِنَّ َدَخلَ ُمَصلِّيَاُتُهنَّ الَْجنَّةَ:"َوَسلََّم
  ُسَمْيٌع الزَّيَّاُت، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، : شِّيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَ - ٧٩١٧
أَنَّ "َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن ُسَمْيعٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ أَُماَمةَ: َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، قَاال

ْجَهُه ثَالثًا لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َتَوضَّأَ فََغَسلَ كَفَّْيِه ثَالثًا، َوَمضَْمَض ثَالثًا، َواسَْتْنَشَق ثَالثًا، َوغََسلَ َوبَرسُولَ اللَِّه َص
  .، وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث أَبِي ُعَمَر"َوِذَراَعْيِه ثَالثًا ثَالثًا

  ْصرَِةَمْن َرَوى َعْن أَبِي أَُماَمةَ ِمْن أَْهلِ الَْب
  الَْحكَُم بن فََضالَةَ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

و إِْسحَاقَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن التُّْسَترِيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسْهمٍ اَألنْطَاِكيُّ، َحدَّثََنا أَُب - ٧٩١٨
سَأَلُْت أََبا أَُماَمةَ، َوذَكََر لَُه أَْعَمالَ : ةَ، َعنِ الَْحكَمِ بن فََضالَةَ، قَالَالْفََزارِيُّ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن فَُراِفصَةَ، َعْن قََزَع

  .، ِلقَْولِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"الصََّدقَةُ َحقٌّ، َوُعمَّالَُها ِفي النَّارِ:"الصََّدقَِة، فَقَالَ
يلٍ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، أنا قََزَعةُ بن ُسوَْيٍد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َجِم - ٧٩١٩

الْقَْملَ ِفيِه،  َدَخلُْت َمْسجَِد حِْمصٍ، فَإِذَا ِفيِه أَُبو أَُماَمةَ َيَتفَلَّى ِفيِه، َوَيْدِفُن: الَْباهِِليُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحكَمِ بن فََضالَةَ، قَالَ
  فََجلَْسُت إِلَْيِه فَسَبََّح ثَالثًا،

َيا أََبا : َخِفيفَاٌت َعلَى اللَِّساِن، ثَِقيالٌت ِفي الِْميَزانِ َتصَْعْدنَ إِلَى الرَّْحَمنِ، فَقُلُْت: َوكَبََّر ثَالثًا، َوَحِمَد ثَالثًا، ثُمَّ قَالَ
الصََّدقَةُ َحقٌّ، َوتباعها ِفي النَّارِ، قَْولُ َرسُولِ : وَإِنَّ الُْمصَّدِِّقَني كَانُوا َيتََعدَّْونَ َعلَْيَنا، فَقَالَأَُماَمةَ، أََنا ِمْن أَْهلِ الْبَاِدَيِة، 
َما غَيَّبُْتْم، َوإِذَا رَأَْيُتُموُهْم فَال قَصََّر أَْو تََعدَّى جِيئُوا بِالَْمالِ َواِفدًا، َوال ُتغَيُِّبوا ِمنَْها فََتْخبِثُوا :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َتُسبُّوُهْم، وَاْسَتعِيذُوا بِاللَِّه ِمْن َشرِِّهْم
  أَُبو الَْعاِلَيِة، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

ُبكَيْرٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن َيعِيَش، َحدَّثََنا يُوُنُس بن - ٧٩٢٠
ِستٌّ َمْن َجاَء بَِواِحَدةٍ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِمْعُت أََبا أَُمامَةَ، َيقُولُ: َحبَّةَ، َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة، قَالَ

قَْد كَانَ َيْعَملُ ِفي الصَّالِة، وَالزَّكَاِة، َوالَْحجِّ وَالصَِّيامِ، : ولُ كُلُّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَِّمْنُهنَّ َجاَء َولَُه َعْهٌد َيْوَم الِْقَياَمِة، َتقُ
  ".َوأََداِء اَألَمانَِة، َوِصلَِة الرَِّحمِ

  لَِقيطٌ أَُبو الَْمشَّاِء، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
اِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الثَّْورِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن رَاِشٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرِ بن ُحمَْيٍد الَْبْغَد - ٧٩٢١

كَانَ لَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرٌس، : َعْن َسِعيٍد الْجَُرْيرِيِّ، َعْن لَِقيٍط أَبِي الَْمشَّاِء، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
  ُه ِلَرُجلٍ ِمَن األَْنصَارِ، فَكَانَ َيْسَمُع صَهِيلَُه، ثُمَّ إِنَُّه فَقَْدُه، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّىفََوَهَب
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الَْخْيلُ ِفي نَوَاِصيَها الَْخيُْر، َوالَْمغَْنُم إِلَى َيْومِ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْحَصْيُتُه، فَقَالَ: قَالَ"َما فََعلَ فََرُسَك؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".اُؤَها، َوأَذْنَاُبَها َمذَابَُّهاالِْقَياَمةِ َنوَاِصيَها ِدفَ

ا قُرَّةُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا بِْشُر بن آَدَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَألْنَصارِيُّ، َحدَّثََن - ٧٩٢٢
َما ِمْن :"، ِفي َحِديٍث َرفََعُه إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحدَّثََنا لَِقيطٌ أَُبو الَْمشَّاِء، َحدَّثَنِي أَُبو أَُمامَةَ

، َوَما  َيْومَِئٍذ َما َنطََق بِِه فَُمُهُمْسِلمٍ َيتََوضَّأُ فََيْغِسلُ َيَدْيِه، َوُيَمْضِمُض فَاُه، َوَيتََوضَّأُ كََما أُِمَر إِال َحطَّ اللَُّه َعْنُه َما أَصَاَب
ِد، فَرِْجلٌ َتكُْتبُ َحَسنَةً، َمسَّ َيُدُه، َوَما َمَشى إِلَْيهِ َحتَّى إِنَّ الَْخطَاَيا َتَحاَدُر ِمْن أَطَْراِفِه، ثُمَّ ُهَو إِذَا َمَشى إِلَى الَْمْسجِ

  ".َوأُخَْرى ُتْمِحي َسيِّئَةً
  الَْحَسُن الَْبْصرِيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

 أَُبو َنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه الْبَزَّاُز التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن بِْشرِ بن َمْنُصورٍ، َحدَّثََنا ِمْسِكٌنيَحدَّثَ - ٧٩٢٣
إِنَّ الُْغْسلَ َيْوَم :"َسلََّم، قَالَفَاِطَمةَ، َحدَّثََنا حَْوَشُب بن َعِقيلٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  ".الُْجُمَعِة لََيْسَتلُّ الَْخطَاَيا ِمْن أُصُولِ الشَّْعرِ اسِْتالةً
  َعاِصُم بن َعْمرٍو الَْبجَِليُّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ

َنا َشيَْبانُ بن فَُروحٍ، َحدَّثََنا الصَّْعُق بن َحْزٍن، َحدَّثَنَا َحدَّثَ: َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َوَعْبدَانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ٧٩٢٤
  السََّبِخيُّ، َعْن َعاِصمِ بن َعْمرٍو الَْبَجِليِّ، َعْن

ي َعلَى أَكْلٍ َولَْهوٍ َولَِعبٍ، ثُمَّ لََيبِيَتنَّ أَقَْواٌم ِمْن أُمَِّت:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، قَالَ
  ".لَُيصْبُِحنَّ ِقَرَدةً َوَخَنازِيَر

  ُشَعْيُب بن الَْحْبَحابِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
ُشَعْيبِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا فََضالَةُ بن ُحَصْينٍ، َعْن - ٧٩٢٥

َصلَّْيُت َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْشَر ِسنَِني، فَكَاَنْت َصالُتُه كُلَّ َيْومٍ :"الْحَْبَحابِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".َبْعَد الَْمْغرِبِ، َوَركَْعَتْينِ بَْعَد الِْعَشاِء َركْعََتيِ الْفَجْرِ، َوَركَْعَتْينِ قَْبلَ الظُّْهرِ، َوَركْعََتْينِ: َعْشَر َركََعاٍت

  َعْبُد اللَِّه بن حَفْصٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن  - ٧٩٢٦
َيا أََبا أَيُّوَب، أَال أَدُلُّكَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ألَبِي أَيُّوَب بن َزْيٍد: فْصٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَبن َح

  ".دُوا، َوُتقَارِبُ َبْينَُهْم إِذَا َتَباَعُدواُتصِْلُح َبْيَن النَّاسِ إِذَا َتفَاَس:"َبلَى، قَالَ: قَالَ"َعلَى َعِملٍ َيْرضَاُه اللَُّه َوَرُسولُُه؟
  َسيَّارٌ الشَّاِميُّ كَانَ َيْنزِلُ الَْبْصرَةَ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

بن َعِليٍّ  حَْمُدَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن َسْوَرةَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَ - ٧٩٢٧
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُبَجْيرٍ الْقَْيِسيُّ، َعْن َسيَّارٍ الشَّاِميِّ، َعْن أَبِي: اَألبَّاُر الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُعثَْمانَ الالِحِقيُّ، قَاال

َيخُْرُج ِمْن َهِذِه اُألمَِّة قَْوٌم َمَعُهْم سَِياطٌ كَأَنََّها أَذْنَاُب الْبَقَرِ، يَْغُدونَ ":أَُماَمةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".ِفي َسَخِط اللَِّه، َوَيرُوُحونَ ِفي غََضبِِه



انُ التَّْيِميُّ، َعْن َسيَّارٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا ُسلَْيَم - ٧٩٢٨
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ فَضَّلَنِي َعلَى األَْنبَِياِء، أَْو قَالَ أُمَِّتي َعلَى اُألَممِ، :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَُماَمةَ، قَالَ

افَّةً، َوجََعلَ اَألْرَض كُلََّها ِلي َوُألمَِّتي طَُهوًرا َوَمْسجًِدا، فَأَْيَنَما أَْدَركَ َرُجلٌ ِمْن أُمَِّتي أَْرَسلَنِي إِلَى النَّاسِ كَ: بِأَْرَبعٍ
ْيُد بن غَنَّامٍ، ، َحدَّثََنا ُعَب"الصَّالةَ، فَِعْنَدُه َمْسجُِدُه، َوِعْنَدُه طَُهوُرُه، وَُنِصْرتُ بِالرُّْعبِ َمِسَريةَ َشْهرٍ، وَأُِحلَّ ِلَي الَْغنَاِئُم

، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ التَّيِْميُّ، َعْن َسيَّارٍ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

  لُْهذَِليُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَأَُبو َمِليحِ بن أَُساَمةَ ا
ٍث، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ِعَياضٍ، َعْن لَْي - ٧٩٢٩

أََتانِي رَبِّي السَّْبَع الطَِّوالَ َمكَانَ :"للَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ ا: ُبْرَدةَ، َعْن أَبِي َمِليحٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
  ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَويِْه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثَنَا"التَّْورَاِة، َوالْمِئََتْينِ َمكَانَ اإلِْنجِيلِ، َوفُضِّلُْت بِالُْمفَصَّلِ

  .ْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهْن لَْيٍث، َعْن أَبِي ُبْردَةَ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ بن أَُساَمةَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلََجرِيٌر، َع
  ُيوُنُس بن ُشَعْيبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

َحدَّثََنا خَاِلُد بن يُوُسَف السَّمِْتيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد النُّورِ بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن نُوحِ بن حَْربٍ الَْعْسكَرِيُّ،  - ٧٩٣٠
رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْشَخصُ بَِبَصرِِه إِلَى : اللَِّه، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُشعَْيبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".رَأَْيُت َملَكًا عََرَج بَِعَملِ َسلَْمانَ:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َما َهذَا؟ قَالَ: السََّماِء قُلَْنا
 بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن نُوحِ بن حَْربٍ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن يُوُسَف السَّمِْتيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد النُّورِ - ٧٩٣١

أََشعَْرتِ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ لَِعاِئَشةَ: بن ُشعَْيبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَاللَِّه، َحدَّثََنا ُيوُنُس 
  ".ْونَأَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َزوَّجَنِي ِفي الَْجنَِّة َمرَْيَم بنَت ِعْمَرانَ، َوكَلْثََم أُْخَت ُموَسى، َوامَْرأَةَ ِفْرَع

 بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن نُوحِ بن حَْربٍ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن يُوُسَف السَّمِْتيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد النُّورِ - ٧٩٣٢
َسأَلَ َرُجلٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسلََّم، قَالَاللَِّه، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُشعَْيبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

لَْو أَنَّ اْمرَأَةً خََرَجْت ِمْن َبْيِتهَا، ثُمَّ َرَجَعتْ إِلَيِْه، :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َما َحقُّ الزَّْوجِ َعلَى الَْمْرأَِة؟ قَالَ: َوَسلََّم، فَقَالَ
  َع ُجذَاًما َيسِيلُ أَْنفُُه َدْوًما فَلََحَستُْهفََوَجَدتْ َزْوجََها قَْد َتقَطَّ

  ".ِمْن بَْيِت َزْوجَِها إِال بِإِذْنِِهبِِلَسانَِها َما أَدَّْت َحقَُّه، َوَما الْمَرأَةِ أَنْ َتْخُرَج ِمْن َبْيتِ َزْوجَِها إِال بِإِذِْن زَْوجَِها، َوال ُتْعِطي 
  أَبِي أَُمامَةََعْبُد الرَّْحَمنِ بن الَْعدَّاِء، َعْن 

َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن  - ٧٩٣٣
  ".كَيَّةٌ أَْو كَيََّتْينِ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبن الَْعدَّاِء، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنَّ َرُجال تََرَك ِدينَاًرا أَْو ِديَناَرْينِ، فَ

  أَْيَمُن، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
أَبِي أَُماَمةَ،  َن، َعْنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا َهمَّامٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَْيَم - ٧٩٣٤

َسْبعَ "طُوَبى ِلَمْن رَآنِي، َوآَمَن بِي، َوطُوَبى ِلَمْن لَْم َيرَنِي، َوآَمَن بِي:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  .َمرَّاٍت
خَاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن الَْجْعِد، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَْيَمَن،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن - ٧٩٣٥

طُوَبى ِلَمْن َرآنِي، َوآَمَن بِي، َوطُوَبى سَْبَع َمرَّاٍت ِلَمْن :"َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



  ".آَمَن بِي، َولَمْ َيرَنِي
  ُبو الْجَْعِد، َعْن أَبِي أَُمامَةَأَ

َسِمْعُت أََبا : َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، قَالَ - ٧٩٣٦
 ِمْن أَْهلِ الصُّفَِّة ُتوُفَِّي َوَتَرَك ِدينَارًا، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه الَْجْعِد، َمْولَى بين ُضَبْيعَةَ، ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنَّ َرُجال

  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  ".كَيََّتاِن:"، َوُتُوفَِّي آَخُر َوتََرَك ِدينَاَرْينِ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"كَيَّةٌ:"َوَسلََّم
َسِمْعُت أَبِي : اهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، قَالََحدَّثََنا إِبَْر - ٧٩٣٧

َصلَّى اللَّهُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  للَِّهُيَحدِّثُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي الْجَْعِد أَوِ اْبنِ أَبِي الْجَْعِد َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنَّ َرُجال أََتى نَبِيَّ ا
أَال أَُنبِّئَُك بَِما ُهَو أَكْثَرُ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، اْشَترَْيُت ِمقَْسَم فُالنَ، فَرَبِْحُت َعلَْيِه كَذَا َوكَذَا، فَقَالَ: َوَسلََّم، فَقَالَ

فَذََهَب، فََتَعلََّم َعْشَر آَياٍت، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ ، "َرُجلٌ َتَعلََّم آيَاٍت:"َوَهلْ يُوَجُد؟ قَالَ: قَالَ"رِْبًحا؟
  .فَأَْخَبَرُه
دَّثََنا ُشْعبَةُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْنِديَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا النَّْضرُ بن ُشَمْيلٍ، َح - ٧٩٣٨

َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َوَرُجلٌ يَقُصُّ، فََسكََت الرَُّجلُ، فَقَالَ : َعْن أَبِي التَّيَّاحِ، َعْن أَبِي الَْجْعِد، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
لِّي الَْغَداةَ إِلَى أَنْ ُتشْرَِق الشَّْمُس أََحبُّ إِلَيَّ قُصَّ، َوَألنْ أَقُْعَد َهذَا الَْمقَْعَد ِمْن ِحنيِ ُتَص:"النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".أَنْ أُْعِتَق أَْرَبَع رِقَابٍِمْن أَنْ أَْعِتَق أَْرَبعَ رِقَابٍ، َوَألنْ أَقُْعَد ِمْن ِحنيِ ُتصَلِّي إِلَى أَنْ تَْغُرَب الشَّْمُس أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن 
  ْن أَبِي أَُمامَةََعْبُد الرَّْحَمنِ أَُبو َيزِيَد، َع

  ن ُسلَْيَمانَ،َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمحَمٍَّد الْحِنَّاِئيُّ، َحدَّثََنا َسيَّاُر بن فَرُّوخٍ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُشَعْيبٍ، َعْن َحفْصِ ب - ٧٩٣٩

َصَناِئُع الَْمْعرُوِف :"ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُس: َعْن َيزِيَد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".َتِقي َمصَارَِع السُّوِء، َوَصَدقَةُ السِّرِّ ُتطِْفئُ غََضَب الرَّبِّ، َوِصلَةُ الرَِّحمِ تَزِيُد ِفي الُْعُمرِ

انُ بن فَرُّوَخ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن شَُعْيبٍ، َعْن َحفْصِ بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمحَمٍَّد الْحِنَّاِئيُّ، َحدَّثََنا َشْيَب - ٧٩٤٠
إِنَّ أَْهلَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسلَْيَمانَ، َعْن َيزِيدَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".ْم أَْهلُ الَْمْعرُوِف ِفي اآلِخَرِة، َوإِنَّ أَوَّلَ أَْهلِ الَْجنَِّة ُدخُوال الَْجنَّةَ أَْهلُ الَْمْعُروِفالَْمْعُروِف ِفي الدُّْنَيا ُه
  قََزَعةُ بن َيْحَيى مَْولَى زَِياٍد، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

، َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ بن َصَدقَةَ أَُبو َحمَّاٍد َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ - ٧٩٤١
: َماَمةَ الَْباهِِليِّ، قَالَالَْحنَِفيُّ، َعْن أََبانُ بن أَبِي َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي مَْعَشرٍ التَِّميِميِّ، َعْن قََزَعةَ، َمْولَى زَِياٍد، َعْن أَبِي أُ

الصَّالةُ الَْمكْتُوَبةُ ُتكَفُِّر َما قَْبلََها إِلَى الصَّالِة اُألْخَرى، وَالُْجُمَعةُ :"ِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".لَُه إِلَى الَْحجِّكَفُِّر َما قَْبُتكَفُِّر َما قَْبلََها الُْجُمَعةُ اُألْخَرى، َوَشْهُر رََمَضانَ ُيكَفُِّر َما قَْبلَُه إِلَى َشْهرِ رََمَضانَ، َوالَْحجُّ ُي

  ".ال َيِحلُّ الْمَرأٍَة ُمْسِلَمٍة أَنْ َتُحجَّ إِال َمَع َزْوجٍ أَْو ِذي َمْحَرمٍ:"ثُمَّ قَالَ - ٧٩٤٢
  فََضالُ بن جَُبْيرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َوقَالَ ُمَحمَُّد بن َعْرَعَرةَ فَضَالَ بن الزَُّبيْرِ

  بن ُجبَيْرٍ الُْغدَانِيُّ وَالصَّحِيُح فَضَالُ
: و ُمَهنَّدٍ الُْغدَانِيُّ، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْرَعَرةَ الْبِرِْنُد، َحدَّثََنا فََضالُ بن الزَُّبْيرِ أَُب - ٧٩٤٣



َيا أَيَُّها النَّاُس، اتَّقُوا النَّاَر، َولَوْ بِشِقِّ :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ ُصَديَّ بن َعْجالنَ، قَالَ
  ".َتْمَرٍة

قَالَ : اَمةَ، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْرَعَرةَ، َحدَّثََنا فَضَالُ بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِي أَُم - ٧٩٤٤
إِذَا َحدَّثَ أََحدُكُْم فَال َيكِْذْب، َوإِذَا َوَعَد فَال : اكْفُلُوا ِلي بِِستٍّ أَكْفُلْ لَكُمِ الَْجنَّةَ:"ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرُس

  ".وا أَْيِدَيكُْمُيْخِلْف، وَإِذَا اْؤُتِمَن فَال َيُخْن، َوغُضُّوا أَْبَصارَكُْم، وَاْحفَظُوا فُُروَجكُْم، َوكُفُّ
قَالَ : اَمةَ، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْرَعَرةَ، َحدَّثََنا فَضَالُ بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِي أَُم - ٧٩٤٥

أَنْ َيكُونَ اللَُّه َوَرسُولُُه أََحبَّ إِلَْيِه ِممَّا : َد َحالَوةَ اِإلَمياِنثَالثٌ َمْن كُنَّ ِفي قَلْبِِه َوَج:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُه ِمْنُه كََما َيكَْرُه أَنْ ُيلْقَى ِفي ِسَواُهَما، َوأَنْ ُيِحبَّ الَْمْرَء ال ُيِحبُُّه إِال ِللَِّه، َوأَنْ ال يَْرجَِع ِفي الْكُفْرِ َبْعدَ أَنْ أَنْقَذَُه اللَّ

  ".النَّارِ
قَالَ : اَمةَ، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْرَعَرةَ، َحدَّثََنا فَضَالُ بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِي أَُم - ٧٩٤٦

  َما قَلَّ َوكَفَى َخيٌْر أَيَُّها النَّاُس، َهلُمُّوا إِلَى َربِّكُْم إِنَّ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".بَّ إِلَْيكُْم ِمْن َنْجدِ الَْخيْرِِممَّا كَثَُر َوأَلَْهى، َيا أَيَُّها النَّاسُ إِنََّما ُهَما َنْجُد َخْيرٍ، وََنْجُد َشرٍّ، فََما جََعلَ َنْجَد الشَّرِّ أََح
قَالَ : بن َعْرَعَرةَ، َحدَّثََنا فَضَالُ بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ٧٩٤٧
  ".َمْن َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلَسانِِه وََيِدِه:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َما الُْمْسِلُم؟ قَالَ: َرُجلٌ

َحدَّثََنا طَالُوُت بن َعبَّاٍد، َحدَّثََنا فَضَالُ : ُد بن خَاِلٍد الرَّاسِبِيُّ، قَاالَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمحَمٍَّد الْحِنَّاِئيُّ، َوُمحَمَّ - ٧٩٤٨
  ".أَوَّلُ اآلَياِت طُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبِهَا:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُجَبْيرٍ، َحدَّثََنا أَُبو أَُماَمةَ، قَالَ

َحدَّثََنا طَالُوُت بن َعبَّاٍد، َحدَّثََنا فَضَالُ : دَّثََنا َيْحَيى بن ُمحَمٍَّد الْحِنَّاِئيُّ، َوُمحَمَُّد بن خَاِلٍد الرَّاسِبِيُّ، قَاالَح - ٧٩٤٩
لَْو َحلَفُْت َعلَْيهِنَّ لَبََرْرُت، َوالرَّابَِعةُ لَوْ ثَالثٌ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُجَبْيرٍ، َحدَّثََنا أَُبو أَُماَمةَ، قَالَ

 َيتََولَّى َعْبًدا ِفي َحلَفُْت َعلَْيَها َرجَْوُت أَنْ ال آثَُم أَنْ ال َيجَْعلَ اللَُّه َمْن لَُه سَْهٌم ِفي اِإلْسالمِ كََمْن ال َسْهَم لَُه، َوال
ا َوال َعْبٌد قَْوًما إِال بََعثَُه اللَُّه َمَعُهْم َوَبْينَُهْم، وَالرَّابَِعةُ ال َيْسُترُ اللَُّه َعلَى َعْبٍد ِفي الدُّْنَي الدُّْنيَا، فَُيَولِّيِه غَْيَرُه ِفي اآلِخَرِة،

  ".إِال سََتَرُه َيْوَم الَْمَعاِد
َحدَّثََنا طَالُوُت بن َعبَّاٍد، َحدَّثََنا فَضَالُ : قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْحِنَّاِئيُّ، َوُمحَمَُّد بن خَاِلٍد الرَّاسِبِيُّ،  - ٧٩٥٠

  بن ُجَبْيرٍ، َحدَّثََنا أَبُو

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي اْمرَأَةٌ ثَقُلُْت، فََعلِّْمنِي : َسأَلَْت أُمُّ َهانِئٍ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت: أَُماَمةَ، قَالَ
سُْبَحانَ اللَِّه ِمائَةَ َمرٍَّة، َتْعِدلُ ِمائَةَ َرقََبةٍ ُتْعَتُق ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، وَاْحَمِدي اللََّه ِمائَةَ : قُوِلي:"َواٍت َيْنفَُعنِي اللَُّه بِهِنَّ، قَالََدَع

بِّرِي اللََّه ِمائَةَ َمرٍَّة تَْعِدلُ مِائَةَ َبَدَنٍة ُمقَلََّدٍة تُْهَدى إِلَى َبْيتِ َمرٍَّة َتْعِدلُ ِمائَةَ فََرسٍ ُملَْجمٍ ُيحَْملُ َعلَْيَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوكَ
  ".اللَِّه، َوَوحِِّدي اللََّه ِمائَةَ َمرٍَّة ال ُيْدرِكُِك ذَْنٌب َبْعدَ الشِّْرِك

بن ِغَياٍث، َحدَّثََنا فَضَالُ بن ُجَبيْرٍ، َحدَّثََنا أَُبو أَُمامَةَ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدٍ الرَّاِسبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد - ٧٩٥١
  ".ال َتْعَجُبوا بِعََملِ َعاَملٍ َحتَّى َتنْظُُروا بَِما ُيْخَتُم لَُه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْمَازِنِيُّ، َحدَّثََنا فََضالُ بن ُجَبيْرٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ - ٧٩٥٢
ًتا ِفي الدَُّخانَ ِفي لَْيلَِة ُجُمَعٍة، أَْو َيْوَم ُجُمَعٍة بىن اللَُّه لَُه َبْي" حم"َمْن قََرأَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  ".الَْجنَِّة



اُم بن ِهَشامٍ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ِهَش - ٧٩٥٣
كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَصَْبَح َوأَْمَسى َدَعا  :َحدَّثََنا فَضَالُ بن ُجبَْيرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، قَالَ

  اللَُّهمَّ أَْنتَ أََحقُّ َمْن ذُِكرَ،:"بَِهِذِه الدََّعوَاِت

ال َوْجَهَك لَْن تُطَاعَ إِال بِإِذْنَِك، َوأََحقُّ َمْن أَْعطَى، أَْنَت الَْمِلُك ال شَرِيكَ لََك، َوالْفَْرُد ال َتْهِلُك، كُلُّ َشْيٍء َهاِلكٌ إِ
ُغورِ، َوأََخذْتَ َولَْم تُْعَص إِال بِِعلِْمَك، ُتطَاُع فََتْشكَُر، َوتُْعَصى فََتْغِفُر، أَقَْربُ َشهِيٍد َوأَْدَنى حَِفيٍظ ُحلَْت ُدونَ الثُّ

َك ُمفِْضَيةٌ، َوالسِّرُّ ِعْنَدَك َعالنِيَةٌ، َوالَْحاللُ َما أَْحلَلَْت، بِالنَّوَاِصي، َوكََتْبَت اآلثَاَر، وََنَسْخَت اآلجَالَ، الْقُلُوُب لَ
أَْنَت اللَُّه الرَُّءوفُ َوالْحََراُم َما َحرَّْمَت، وَالدِّيُن َما َشرَّْعَت، َواَألْمُر َما قَضَْيَت، وَالَْخلُْق َخلْقَُك، َوالَْعْبُد َعْبُدَك، َو

جْهَِك الَِّذي أَْشَرقَْت لَهُ السََّماوَاُت َواَألْرُض بِكُلِّ َحقٍّ ُهَو لََك، وَبَِحقِّ السَّاِئِلَني َعلَْيَك أَنْ الرَّحِيُم، أَْسأَلَُك بنورِ َو
  ".َتقَْبلَنِي ِفي َهِذِه الَْغدَاِة، أَْو ِفي َهِذهِ الَْعِشيَِّة، َوأَنْ ُتجَِرينِي ِمَن النَّارِ بِقُْدرَِتَك

  ، َعْن أَبِي أَُمامَةَأَُبو طَاِلبٍ الضُّبَِعيُّ
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا ُيوُسُف بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ٧٩٥٤

ن َسلََمةَ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن أَبِي طَاِلبٍ الضُّبَِعيِّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ب: َيْعقُوَب الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، قَاال
َألنْ أَذْكُرَ اللََّه ِمْن طُلُوعِ الْفَْجرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّْمسِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
الَْعْصرِ ُح أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَْعِتَق أَْرَبَع رِقَابٍ ِمْن َولَِد إِْسَماِعيلَ، َوَألنْ أَذْكُرَ اللََّه ِمْن َبْعدِ َصالِة أُكَبُِّر، َوأُهَلِّلُ، وَأُسَبِّ

  إِلَى أَنْ َتِغيبَ الشَّْمُس، أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أُْعِتَق كَذَا

  ".َوكَذَا ِمْن َولَِد إِْسَماعِيلَ
  ، َعْن أَبِي أَُمامَةَأَُبو َحِكيمٍ
يمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ِغَياٍث، َعْن لَْيٍث، َعْن َحكِيمِ بن أَبِي َحِك - ٧٩٥٥

  ".ْن ُستَْرٍة إِلَى قَْومٍ، فَفُِقئَْت َعْيُنُه، فَهِي َهْدٌرَمنِ اطَّلََع ِم:"أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ا َداُوُد بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ، َحدَّثََن - ٧٩٥٦

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لَْيٍث، َعْن أَبِي َحِكيمٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ الُْمَحبَّرِ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعْن
  .الْكُوَّةُ: َوالْقََتَرةُ: ، قَالَ َحفٌْص"َمنِ اطَّلََع َعلَى قَْومٍ ِمْن قََتَرٍة فَفُِقئَْت َعْيُنُه فَهَِي َهْدٌر:"َوَسلََّم

  اِميُّ كَانَ َينْزِلُ الْكُوفَةَ، َعْن أَبِي أَُمامَةَأَُبو الرََّصافَِة الشَّ
، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َعْن ُعَمَر بن ذَرٍّ، َعْن أَبِي الرََّصافَِة الشَّاِميِّ - ٧٩٥٧ -

َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيْحُضرُ َصالةً َمكْتُوَبةً فَُيْحِسُن الُْوُضوَء، ثُمَّ ُيَصلِّي :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالَْباهِِليِّ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
  ".فَُيْحِسُن الصَّالةَ إِال غَفََر اللَُّه بَِها َما َبيَْنَها َوَبْيَن الصَّالِة الَِّتي كَاَنْت قَْبلََها ِمْن ذُنُوبِِه

  ٌخ ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة لَْم يُْنَسْب، َعْن أَبِي أَُمامَةَأَُبو ُمْسِلمٍ شَْي
دَّثََنا أََبانُ َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن َجِميلٍ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمدَ الزَُّبيْرِيُّ، َح - ٧٩٥٨ -

  َدَخلُْت: قَالَالَْبَجِليُّ، َحدَّثَنِي أَُبو ُمسِْلمٍ، 

َيا أََبا أَُماَمةَ، إِنَّ َرُجال َحدَّثَنِي َعْنَك أَنَّكَ : َعلَى أَبِي أَُماَمةَ َوُهَو َيَتفَلَّى ِفي الَْمْسجِِد، َوَيْدِفُن الْقَْملَ ِفي الَْحَصى، فَقُلُْت
ضَّأَ، فَأَسَْبغَ الُْوُضوَء غََسلَ َيَدْيِه َوَوْجَهُه، َوَمَسَح علَى َرأِْسهِ َمْن َتَو:"َسِمْعَت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ



َبَضْت َعلَْيِه َيَداُه، َوَسِمَعتْ َوأُذَُنْيِه، ثُمَّ قَاَم إِلَى َصالٍة َمفُْروَضٍة غَفََر اللَُّه لَُه ِفي ذَِلَك الَْيْومِ َما َمَشْت إِلَْيِه رِْجالُه، َوقَ
وَاللَِّه لَقَْد َسِمْعُتُه ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما : ، فَقَالَ"اُه، َوَنظََرْت إِلَْيِه َعْيَناُه، َوَحدَّثَ بِِه نَفَْسُه ِمْن ُسوٍءإِلَْيِه أُذَُن

  .ال أُْحِصيِه
  أَُبو غَاِلبٍ صَاِحُب الِْمْحَجنِ َواْسُمُه َحَزوَّر

لَمَّا أُِتَي بُِرءُوسِ : اُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ قَالََحدَّثََنا إِْسَح - ٧٩٥٩
ارِ، ِكالُب النَّارِ، ِكالُب النَّ:"اَألزَارِقَِة، فَُنِصَبْت َعلَى َدَرجِ ِدَمْشَق، َجاَء أَُبو أَُماَمةَ، فَلَمَّا َرآُهْم َدِمَعْت َعْيَناُه، ثُمَّ قَالَ
فََما َشأُْنَك َدمَِعْت : ، قُلُْت"َهُؤالِء َشرُّ قَْتلَى َتْحَت أَِدميِ السََّماِء، َوَخْيُر قَْتلَى َتْحتَ أَِدميِ السََّماِء الَِّذيَن قََتلَُهْم َهُؤالِء

أَبَِرأْيَِك قُلَْت ِكالَب النَّارِ، أَْم َشْيئًا َسِمْعَتُه ِمْن : قُلُْت: ، قَالََرْحَمةً لَُهْم، إِنَُّهْم كَانُوا ِمْن أَْهلِ اِإلْسالمِ: َعْيَناَك؟ قَالَ
إِنِّي إِذًا لَجَرِيٌء، َبلْ َشْيئًا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَْيَر : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ

  َيوَْم"فََعدََّد مَِراًرا، ثُمَّ َتال "ٍة، َوال ثِْنَتْينِ َوال ثَالٍثَمرَّ

ُهَو الَِّذي أَْنَزلَ َعلَْيكَ "، َوَتال ]١٠٧، ١٠٦: آل عمران" [ِفيَها َخاِلُدونَ"حَتَّى َبلَغَ " َتْبَيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوُجوٌه
أََما إِنَُّهْم بِأَْرِضكَ : ، ثُمَّ أََخذَ بَِيِدي، فَقَالَ]٧: آل عمران" [أُولُو اَأللْبَابِالِْكَتاَب ِمْنُه آَياٌت ُمْحكَمَاٌت حَتَّى َبلَغَ 

  .كَِثٌري، فَأََعاذََك اللَُّه ِمنُْهْم
َنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيحَْيى بن ُحمَْيٍد الطَّوِيلُ، ح َوَحدَّثَ - ٧٩٦٠

كُْنُت أَْمِشي : َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا أَُبو غَاِلبٍ، قَالَ: اَألْحَمُر النَّاِقُد الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا طَالُوُت بن َعبَّاٍد، قَاال
: َما َهِذِه الرُّءُوُس؟ فَِقيلَ: َدَرجِ دَِمْشَق، فَإِذَا ُرُءوٌس مَْنُصوَبةٌ، فَقَالَ َمَع أَبِي أَُماَمةَ، َوُهَو َعلَى ِحَمارٍ لَهُ َحتَّى انَْتَهْيَنا إِلَى

ِكالُب النَّارِ، ِكالُب النَّارِ، ثَالثًا، َشرُّ قَْتلَى قُِتلَْت َتْحَت السََّماِء، ثَالثًا :"ُرُءوُس الَْخوَارِجِ جِيَء بَِها ِمَن الِْعرَاقِ، فَقَالَ
َما ُيْبِكيَك َيا : ثُمَّ َبكَى، فَقُلُْت"ُر قَْتلَى َمْن قََتلَُه َهُؤالِء، ثَالثًا َيقُولُهَا، طُوَبى ِلَمْن قََتلَُهْم َوقََتلُوُه، ثَالثًا َيقُولَُهاَيقُولُهَا، َخْي

ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ َعلَْيَك الِْكتَابَ "المِ، ثُمَّ قََرأَ َرْحَمةً لَُهْم إِنَُّهْم كَانُوا ِمْن أَْهلِ اِإلْسالمِ، فَخََرُجوا ِمَن اِإلْس: أََبا أَُماَمةَ؟ قَالَ
َوال َتكُونُوا كَالَِّذيَن َتفَرَّقُوا "حَتَّى فََرغَ ِمَن اآلَياِت، ثُمَّ قََرأَ ] ٧: آل عمران" [ِمْنُه آَياٌت ُمْحكَمَاٌت ُهنَّ أُمُّ الْكَِتابِ

َيا أََبا : ، فَقُلُْت]١٠٥: آل عمران" [َناتُ َحتَّى َبلَغَ فَِفي َرْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيَها خَاِلُدونََواْخَتلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهمِ الْبَيِّ
  :أَُماَمةَ َهُؤالِء؟ قَالَ

إِنِّي إِذًا لََجرِيٌء، ثَالثًا، لَقَدْ : قَالَ شَْيئًا َتقُولُُه بِرَأْيَِك أَْم َشْيئًا َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟: َنَعْم، قُلُْت
َوإِال : َضَع إِْصَبَعُه ِفي أُذَُنْيِه، فَقَالََسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال َمرَّةً َوال اثْنََتْينِ َحتَّى َعدَّ َسْبَعةً، ثُمَّ َو

  .فََصَمَتا
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد بن ِحسَابٍ، : ُد بن فََضاٍء الَْجوَْهرِيُّ، وَُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَّ - ٧٩٦١

ارِجِ، فَُنِصُبوا َعلَى كُْنُت بِالشَّامِ، فََبَعثَ الُْمَهلَُّب َسْبِعَني َرأًْسا ِمَن الَْخَو: َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َحدَّثََنا أَُبو غَاِلبٍ، قَالَ
: َدِمَعْت َعْيَناُه، فَقَالََبابِ الَْمْسجِِد، َوكُْنُت َعلَى ظَْهرِ َبْيٍت ِلي، فََمرَّ أَُبو أَُماَمةَ ُيرِيُد الَْمْسجَِد، فَلَمَّا َوقََف َعلَْيهِْم 

، ثَالثَ َمرَّاٍت، ثُمَّ "الُب َجهَنََّم َشرُّ قَْتلَى َتْحَت ِظلِّ السََّماِءِك:"سُْبَحانَ اللَِّه، َما َيفَْعلُ الشَّْيطَانُ بِبَنِي آَدَم، ثَالثًا، قَالَ
َيا أََبا غَاِلبٍ، إِنََّك بِأَْرضِ َهُؤالِء بَِها كَِثٌري، : ، ثَالثًا، ثُمَّ الَْتفََت إِلَيَّ، فَقَالَ"َخْيُر قَْتلَى َتْحَت ِظلِّ السََّماِء َمْن قََتلُوُه:"قَالَ

َبكَْيُت َرْحَمةً : َبلَى، إِنِّي َرأَْيُتَك َدِمَعْت َعْينَاَك، قَالَ: اللَُّه ِمنُْهْم، َهلْ تَقَْرأُ السُّوَرةَ الَِّتي ِفيَها آلُ ِعْمَرانَ؟ قُلُْت فَأََعاذََك



ْحكَمَاٌت إِلَى أَنْ َبلَغَ اْبِتَغاَء الِْفْتَنةِ ُهوَ الَِّذي أَْنَزلَ َعلَْيكَ الِْكَتاَب ِمْنُه آَياٌت ُم"فََتال "لَُهْم، كَاُنوا ِمْن أَْهلِ اِإلْسالمِ
  َوال َتكُونُوا كَالَِّذيَن"َوإِنَّ َهُؤالِء كَانَ ِفي قُلُوبِهِْم َزْيغٌ، فَزِيغَ بِهِْم، ثُمَّ َتال ] ٧: آل عمران" [َواْبِتَغاَء َتأْوِيِلِه

َيا أََبا أَُماَمةَ : نََعْم، قُلُْت: َهُؤالِء َيا أََبا أَُماَمةَ؟ قَالَ: قُلُْت] ١٠٥: آل عمران" [َتفَرَّقُوا إِلَى أَنْ َبلَغَ أَكَفَْرُتْم بَْعَد إَِميانِكُْم
ِمْعُتهُ إِنِّي لََجرِيٌء، ثَالثًا، َبلْ َشْيٌء َس: ِمْن ِقَبلِ َرأْيَِك َتقُولُ، أَْم َشيْئًا َسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ

  .ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال َمرَّةً، َوال مَرََّتْينِ حَتَّى َبلَغَ ِستَّةً
َهِذهِ اُألمَّةَ اثَْنَتْينِ َوَسْبِعَني ِفْرقَةً، َوإِنَّ : إِنَّ بين إِْسرَائِيلَ َتفَرَّقَْت إِْحَدى َوَسْبِعَني ِفْرقَةً، أَْو قَالَ:"ثُمَّ قَالَ - ٧٩٦٢

َعلَْيهِْم َما : َيا أََبا أَُماَمةَ، أَال تََراُهْم َما َيْعَملُونَ؟ قَالَ: قُلُْت"َستَزِيُد َعلَْيهِْم ِفْرقَةً كُلَُّها ِفي النَّارِ إِال السََّواَد اَألْعظََم
  .ُحمِّلُوا، َوَعلَْيكُْم َما ُحمِّلُْتْم إِنْ ُتِطيُعوهُ َتهَْتُدوا

رَأَْيُت أََبا أَُماَمةَ الَْباهِِليَّ : دَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا أَُبو غَاِلبٍ، قَالََح - ٧٩٦٣
ِكالُب أَْهلِ :"َوَسلََّم، َيقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: أَْبَصَر ُرؤوَس الْخََوارِجِ َعلَى َدَرجِ دَِمْشَق، فَقَالَ

، قَالَ "َشرُّ قَْتلَى َتْحَت أَِدميِ السََّماِء، َوَخْيُر قَْتلَى َمْن قََتلُوُه:"ثُمَّ َبكَى، َوقَالَ"النَّارِ، ِكالُب أَْهلِ النَّارِ، ِكالُب أَْهلِ النَّارِ
إِنِّي إِذًا لََجرِيٌء َسِمْعُتُه ِمنْ : ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَأَْنَت َسِمْعَت َهذَا ِمْن َرُس: فَقُلُْت لَُه: أَُبو غَاِلبٍ

  .َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَْيَر َمرٍَّة، َوال َمرََّتْينِ، َوال ثَالٍث
  َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َوالَْحَسُن بن - ٧٩٦٤

َبيَْنا أََنا بِدَِمْشَق إِذْ جِيَء : َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الرَّبِيعُ بن ُصبَْيحٍ، َحدَّثََنا أَُبو غَاِلبٍ، قَالَ: الُْمَتوَكِّلِ، قَاال
اَمةَ صَاِحُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بَِسْبِعَني َرأًْسا ِمْن ُرؤوسِ الَْخوَارِجِ، فَُنِصَبْت َعلَى َدَرجِ ِدَمْشَق، َوَجاَء أَُبو أَُم

ُهوَ : "، َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ"ِكالبُ أَْهلِ النَّارِ:"َوَسلََّم فََدَخلَ الَْمْسجَِد، فََصلَّى َما َبَدا لَُه، فَلَمَّا َخَرَج َبكَى، ثُمَّ قَالَ
اٌت ُمْحكَمَاٌت ُهنَّ أُمُّ الْكَِتابِ وَأَُخُر مَُتَشابَِهاٌت فَأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َزْيغٌ فََيتَّبُِعونَ الَِّذي أَْنَزلَ َعلَْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه آَي

أَكَفَرُْتْم بَْعَد  َيْوَم َتبَْيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوجُوٌه فَأَمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم"، ثُمَّ قََرأَ ]٧: آل عمران" [َما َتشَاَبَه ِمْنُه
َيا أََبا أَُمامَةَ، َهذَا َشْيٌء َسِمْعَتهُ : فَُهْم َهُؤالِء، فَقُلُْت] ١٠٦: آل عمران" [إِميَانِكُْم فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُْنُتْم َتكْفُُرونَ

إِنِّي إِذًا لََجرِيٌء َسِمْعُتُه ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : يَِك؟ قَالَِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْم َشْيئًا َتقُولُُه بِرَأْ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم غَْيَر َمرٍَّة، َوال َمرََّتْينِ، َوال ثَالٍث َحتَّى اْنتََهى إِلَى َسْبعٍ

َحدَّثََنا شَْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، : ن َحْربٍ الَْعْسكَرِيُّ، قَاالَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمحَمٍَّد الْحِنَّاِئيُّ، َوُمحَمَُّد بن ُنوحِ ب - ٧٩٦٥
أُِتيَ بُِرؤوسٍ َحرُورِيٍَّة، فَُنِصَبْت َعلَى َدَرجِ ِدَمْشَق، فََنظََر إِلَْيَها أَُبو : َحدَّثََنا َسالُم بن ِمْسكِنيٍ، َحدَّثََنا أَُبو غَاِلبٍ، قَالَ

  َشرُّ قَْتلَى َتْحَت السََّماِء َهُؤالِء، ثَالثًا، طُوَبى:"أَُماَمةَ َوِهَي َمْنصُوَبةٌ، فَقَالَ

َيا أََبا أَُماَمةَ، أََشْيئًا َتقُولُُه بِرَأْيَِك، أَْم َشْيئًا َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ، فَقُلُْت"ِلَمْن قََتلَُهْم، َوطُوَبى ِلَمْن قََتلُوُه
كَرِيَّا بن إِنِّي إِذًا لََجرِيٌء، ثَالثًا، َسِمْعُت ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ذَِلَك، َحدَّثََنا َز: َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ

ِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الْحََرِشيُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي غَا
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنحَْوُه

بن َعْبِد الَْمِلِك،  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمحَمَِّد بن الْحِنَّاِئيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا أشعُب - ٧٩٦٦
ى كُْنُت بِِدَمْشَق فَْوَق ظَْهرِ َبْيٍت، فََمرَّ بِي أَُبو أَُماَمةَ، فَاتََّبْعُتُه، فَإِذَا َنْحُن بُرؤوسِ الْخََوارِجِ َعلَ: اِلبٍ، قَالََعْن أَبِي غَ



أَْنَت َسِمْعَت َهذَا ِمْن : لُْت، قُ"َشرُّ قَْتلَى َتْحَت ِظلِّ السََّماِء، َوخَْيُر قَْتلَى َمْن قََتلُوُه:"َدَرجِ الَْمْسجِِد َمْنُصوبَةً، فَقَالَ
أَتَْبِكي، َوقَْد : إِي، َوَربِّ الْكَْعَبِة، إِي َوَربِّ الْكَْعَبِة ِمرَارًا، ثُمَّ َبكَى، فَقُلُْت: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ

  .َشيْئًا، فَلَْم ُيصِيُبوُه أََما إِنََّك بِأَْرضٍ ُهمْ بَِها كَِثٌري، فَأََعاذََك اللَُّه ِمْنُه إِنِّي أَْرَحُمُهْم قَْوٌم، أََرادُوا: قُلَْت َما قُلَْت؟ قَالَ
َمْعنٍ، َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن إِْبَراِهيَم بن ُمَحمَِّد بن أَبِي ُعبَْيَدةَ بن - ٧٩٦٧

  ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُحَسْينٍ الُْخرَاَسانِيِّ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَأَبِي

إِنِّي إِذًا : الَأََسِمْعَت َهذَا ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَ: ، فَقَالُوا"ِكالُب النَّارِ:"َوذَكََر الْخََوارَِج، فَقَالَ
  .لََجرِيٌء، إِنْ قُلُْت َما لَْم أَْسَمْع

قَطَنِ بن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ الَْغزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو  - ٧٩٦٨
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَالْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو غَاِلبٍ

  ".الَْخوَارُِج ِكالُب أَْهلِ النَّارِ:"َوَسلََّم
، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن اَألْسَودِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َسعِيٍد الْكِْنِديُّ - ٧٩٦٩

كُنَّا ُنَسمِّي أَْصحَاَب اَألهَْواِء ِكالَب :"أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْحارِِثيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َخلَْدةَ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".النَّارِ

َعْمرٍو الَْبزَّاُز، َحدَّثََنا َحْوثََرةُ بن ُمَحمَّدٍ الِْمْنقَرِيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َمسَْعَدةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن  َحدَّثََنا اْبُن - ٧٩٧٠
َشْيئًا : ، قُلُْت"اِءَشرُّ قَْتلَى َتْحَت ِظلِّ السََّم:"ُمْسِلمٍ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنَُّه َرأَى ُرؤوَس الْخََوارِجِ، فَقَالَ

لَْو لَمْ أَْسَمْع ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال َمرَّةً : َتقُولُُه بَِرأْيَِك َسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ
  .دَّثُْت بِِهأَْو َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا حَتَّى َبلَغَ َسبًْعا َما َح

، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن أَبِي َخِليفَةَ - ٧٩٧١
  غَاِلبٍ، َعْن

َتخُْرُجونَ ِمَن اِإلْسالمِ كََما َيخُْرُج السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، ال :"الَأَبِي أَُماَمةَ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
  ".َتْرجُِعونَ ِفيِه حَتَّى يَْرجُِع السَّْهُم َعلَى فُوِقِه ِكالُب النَّارِ

: ِهيَم، َحدَّثََنا ُحمَْيُد بن ِمْهَرانَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَرا - ٧٩٧٢
ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ َعلَْيَك الْكَِتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُمْحكََماٌت ُهّن أُمُّ الِْكتَابِ وَأَُخُر ُمَتشَابِهَاتٌ "َسأَلْتُ أََبا غَاِلبٍ، َعْن َهِذِه اآلَيِة 

ُهمِ :"َحدَّثَنِي أَُبو أَُماَمةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: الَ، فَقَ]٧: آل عمران" [إِلَى اْبتَِغاَء َتأْوِيِلِه
ُتمْ فَأَمَّا الَِّذيَن اْسوَدَّْت ُوُجوهُُهْم أَكَفَْرُتمْ َبْعَد إِميَانِكُْم فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُْن"، َوسَأَلُْتُه َعْن َهِذِه اآلَيِة "الَْخوَارُِج
  ".أَنَُّهمِ الْخََوارُِج"َحدَّثَنِي أَُبو أَُماَمةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،: ، فَقَالَ]١٠٦: آل عمران" [َتكْفُُرونَ
الَْجارُوِديُّ، َحدَّثَنِي، َحدَّثََنا ُحمَْيُد بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا الْمُْنِذرُ بن الْوَِليِد - ٧٩٧٣

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آِمُنوا : "زَّ َوَجلَِّمْهَرانَ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفي قَْولِ اللَُّه َع
كُْم ال يَأْلُوَنكُْم َخَباال، َودُّوا َما َعنِتُّْم قَدْ َبَدِت الَْبْغَضاُء ِمْن أَفَْواهِهِْم، َوَما ُتْخِفي ُصدُوُرُهمْ ال تَتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِ

  ".ُهمِ الَْخوَارُِج:"قَالَ] ١١٨: آل عمران" [أَكَْبُر قَْد بَيَّنَّا لَكُُم اآليَاِت إِنْ كُنُْتْم َتْعِقلُونَ
٧٩٧٤ -  



ا ُحمَْيٌد الَْخيَّاطُ، َعْن َمُد بن ُزهَْيرٍ التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الَْولِيِد الَْعْنَبرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعبَّاٍد، َحدَّثََنَحدَّثََنا أَْح
ُرَبَما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْو كَانُوا : "َجلَّسَأَلُْت أََبا غَاِلبٍ، َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َو: َزكَرِيَّا بن َيْحَيى َصاِحبِ الْقََصبِ، قَالَ

َنزَلَْت ِفيَّ إِلَى :"َحدَّثَنِي أَُبو أَُمامَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ: ، فَقَالَ]٢: احلجر" [ُمْسِلِمَني
  ".َيا لَيَْتَنا كُنَّا ُمْسِلِمَني: َعنِ الُْمْسِلِمَني، َوَعنِ اُألمَِّة وَالَْجَماَعِة، قَالُواالَْخوَارِجِ، ِحَني رَأَْوا َتَجاُوَز اللَِّه 

ثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا اْبُن شَْوذَبٍ، ح َوَحدَّ - ٧٩٧٥
: ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، قَالَالرَّاِسبِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َزْيٍد الْفََراِئِضيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشوْذَبٍ َخاِلٍد

فَإِذَا ُرءُوٌس ِمْن ُرُءوسِ الَْخوَارِجِ، فَلَمَّا َنظَرَ  َخَرْجُت َمَع أَبِي أَُماَمةَ الَْباهِِليِّ إِلَى َمْسجِِد دَِمْشَق، فَلَمَّا كَانَ ِعْنَد الْبَابِ،
َشرُّ قَْتلَى َتْحَت ِظلِّ السََّماِء، ثَالثًا، َمنْ :"، ثَالثًا، ثُمَّ قَالَ"َماذَا صََنَع الشَّْيطَانُ، ثَالثًا، ِكالُب النَّارِ:"إِلَيَْها َبكَى، فَقَالَ

َيا أََبا أَُماَمةَ، أَْنَت َتقُولُُه أَْو َشْيٌء َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : ، قُلُْت"لِّ السََّماِءقََتلُوُه كَانَ َخْيَر قَِتيلٍ َتْحَت ِظ
لُوبِهِْم َزْيغٌ فََيتَّبُِعونَ مَا فَأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُ"إِنِّي إِذًا لََجرِيٌء، َهلْ َتقَْرأُ اآلَياِت الَِّتي ِفي أَوَّلِ آلِ ِعْمرَانَ؟ : َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ

  َتشَابََه

" َيْوَم تَْبَيضُّ ُوجُوٌه َوَتسَْودُّ ُوُجوٌه"، ِفي َهُؤالِء أُْنزِلَْت حَتَّى َتقَْرأَ اآلَيةَ الَِّتي ِفي َوَسِط آلِ ِعْمَرانَ ]٧: آل عمران" [ِمْنُه
ُمْسِلِمَني، : إِنَُّهْم كَاُنوا ُمْؤِمنَِني، أَْو قَالَ: يَك َيا أََبا أَُماَمةَ؟ قَالََما يُْبِك: ِفي َهُؤالِء أُنْزِلَْت، قُلُْت] ١٠٦: آل عمران[

ثََنا ِعْصَمةُ بن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُموَسى اِإلصْطَْخرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سَْهلِ بن َمْخلَدٍ الَْباِهِليُّ اِإلصْطَخْرِيُّ، َحدَّ
كُْنُت بِالشَّامِ، َوبَِها أَُبو أَُماَمةَ ُصَديُّ بن َعْجالنَ : ْخرِيُّ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، قَالَالُْمَتوَكِّلِ اِإلصْطَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َصاِحُب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ ِلي َصِديقًا، فَجِيَء بِرؤوسِ الَْحرُورِيَِّة، فَذَكََر َعنِ
  .َوَسلََّم َنْحَوُه

ن َناِفعٍ، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ِشهَابٍ َعْبُد َربِِّه ب - ٧٩٧٦
كُْنُت بِدَِمْشَق، َزَمَن َعْبِد الَْمِلِك، فَأُِتَي بُرؤوسِ : لَْيِك، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، قَالَبن قَْيسٍ الُْمالِئيِّ، َعْن َداُوَد بن السُّ

لَى ، فََدَنْوُت ِمْنُه، فََنظَْرُت إِالَْخوَارِجِ، فَُنِصَبْت َعلَى أَْعوَاٍد، فَجِئُْت َألنْظَُر َهلْ ِفيَها أََحدٌ أَْعرِفُُه؟ فَإِذَا أَُبو أَُماَمةَ ِعْنَدَها
قَالََها "َشرُّ قَْتلَى َتْحَت أَِدميِ السََّماِء، َوَمْن قََتلُوُه َخْيُر قَْتلَى َتْحَت أَِدميِ السََّماِء"ثَالثَ مَرَّاٍت"ِكالُب النَّارِ:"اَألْعوَاِد، فَقَالَ

لَى ِدينَِنا، ثُمَّ ذَكَْرُت َما ُهْم صَاِئُرونَ إِلَْيِه غًَدا، َيا أََبا أَُماَمةَ، َما يُْبِكيَك؟ كَاُنوا َع: ثَالثَ َمرَّاٍت، ثُمَّ اْسَتْبكَى، فَقُلُْت
  َشْيئًا َتقُولُُه بَِرأْيِكَ،: فَقُلُْت لَُه

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي لَْو لَْم أَْسَمْعُه ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى : أَْم َشْيئًا َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَقَالَ
َيْوَم َتبَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ "َرانَ إِال َمرَّةً، أَْو َمرََّتْينِ، أَْو ثَالثًا إِلَى السَّْبعِ َما َحدَّثُْتكُُموُه، أََما َتقَْرأُ َهِذِه اآلَيةَ ِفي آلِ ِعْم

آل " [يَن ابَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم فَِفي َرْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيَها َخاِلُدونََوأَمَّا الَِّذ"لَى آِخرِ اآلَيِة، ]ِ ١٠٦: آل عمران" [ُوُجوٌه
  ].١٠٧: عمران
اْخَتلَفَِت الَْيهُوُد َعلَى إِْحَدى َوَسْبِعَني ِفْرقَةً، َسْبِعَني ِمَن النَّارِ َوَواِحَدةٌ ِفي الَْجنَِّة، وَاْخَتلَفَتِ :"ثُمَّ قَالَ - ٧٩٧٧

مَّةُ َعلَى ثَالثٍ ثَْنَتْينِ َوَسْبِعَني ِفْرقَةً إِْحَدى َوَسبُْعونَ ِفْرقَةً ِفي النَّارِ َوَواِحَدةٌ ِفي الَْجنَِّة، وََتْخَتِلُف َهِذهِ اُألالنََّصاَرى َعلَى ا
، َحدَّثََنا الُْحَسْينُ "السَّوَاُد اَألعْظَُم:"َنا، قَالَاْنَعتُْهْم لَ: ، فَقُلَْنا"َوَسْبِعَني ِفْرقَةً اثْنََتاِن َوَسْبُعونَ ِفي النَّارِ َوَواِحَدةٌ ِفي الَْجنَِّة

بِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن َداُوَد بن أَبِي السُّلَْيِك، َعْن أَ
  .ِه َوَسلََّم َنْحَوُهأَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي



دَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك الَْعْيِشيُّ، َحدَّثََنا قُرَْيُش بن َحيَّانَ، َح - ٧٩٧٨
تَفَرَّقَْت بنو إِسَْرائِيلَ َعلَى :"لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ ال: غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

  ِثْنَتْينِ َوَسْبِعَني ِفْرقَةً، َوَسَتفْتَرُِق َهِذهِ اُألمَّةُ َعلَى َما َتفَرَّقَْت َعلَيِْه

وَاللَِّه إِنَّا : أََو لَْيَس ِفي السََّواِد َما َيكِْفيِه؟ قَالَ: َيا أََبا أَُماَمةَ :، فَقُلَْنا"بنو إِْسرَائِيلَ تَزِيُد ِفْرقَةً كُلَُّها ِفي النَّارِ إِال السَّوَاَد
  .لَُنْنِكُر َما َتْعَملُونَ

ْن أَبِي ْيرٍ، َعَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ النَِّشيِطيُّ، َحدَّثََنا َسلُْم بن ُزَر - ٧٩٧٩
افَْتَرقَْت بنو إِسَْرائِيلَ َعلَى إِْحَدى :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".َألْعظََمَوَسْبِعَني ِفْرقَةً َتزِيُد َعلَْيَها أُمَِّتي ِفْرقَةً كُلَُّها ِفي النَّارِ إِال السََّواَد ا
ي قَطَُن بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َخالُد بن أَسْلََم، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ، َحدَّثَنِ - ٧٩٨٠

أًْسا، فَأُِقيُموا َعلَى َدَرجِ دَِمْشَق َسْبَعةَ أَيَّامٍ، َجاَءتْ ُرؤوسُ اَألزَارِقَِة َسْبِعَني َر: كَْعبٍ أَُبو الَْهيْثَمِ، َحدَّثََنا أَُبو غَاِلبٍ، قَالَ
ِكالُب النَّارِ، :"َد سَارِيٍَة، َوقَالَفََمَضْت ثَالثَةُ أَيَّامٍ ِمَن السَّْبعَِة، َوكَانَ الَْيْوُم الرَّابُِع، فََجاَء أَُبو أَُماَمةَ، فََركََع َركَْعَتْينِ ِعْن

َيا أََبا أَُماَمةَ، أََشْيٌء َسِمْعَتُه ِمْن : ، فَقُلُْت"ِظلِّ السََّماِء، َخْيُر قَْتلَى َتْحَت ِظلِّ السََّماِء َمْن قََتلُوُهثَالثًا، َشرُّ قَْتلَى َتْحَت 
، ال َبلْ َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ إِنِّي إِذًا لََجرِيٌء: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْم َشْيٌء َتقُولُُه ِمْن ِقَبلِ نَفِْسَك؟ فَقَالَ

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ال َمرَّةً َوال َمرََّتْينِ حَتَّى َبلَغَ َسْبًعا
  َحدَّثََنا أَُبو الدَّْحَداحِ أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن إِْسَماِعيلَ الَْعدَوِيُّ الدَِّمشِْقيُّ، - ٧٩٨١

جِيَء : ِمرٍ أَُبو َعاِمرٍ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ُخلَْيُد بن َدْعلَجٍ، َحدَّثََنا أَُبو غَاِلبٍ، قَالََحدَّثََنا ُموَسى بن َعا
َها، فََجاَء أَُبو أَُماَمةَ لَْيبُرُءوسِ الَْخوَارِجِ فَُنِصَبْت َعلَى َدَرجِ ِدَمْشَق، فَجََعلَ النَّاُس َينْظُُرونَ إِلَْيَها، َوَخَرْجُت أََنا أَْنظُرُ إِ

َشرُّ قَْتلَى َتْحَت ِظلِّ "َيقُولَُها ثَالثًا"َما صََنَع الشَّْيطَانُ بَِهِذهِ اُألمَِّة؟:"َعلَى ِحَمارٍ، َوَعلَْيِه قَِميٌص ُسنُْبالنِيٌّ، فََنظََر إِلَيْهِْم فَقَالَ
َيقُولَُها ثَالثًا، ثُمَّ َبكَى، ثُمَّ اْنصََرَف، فَقَالَ أَُبو "َمْن قََتلَُه َهُؤالِء ِكالُب النَّارِ السََّماِء َهُؤالِء، َخْيُر قَْتلَى َتْحَت ِظلِّ السََّماِء

ذَِلَك ِمْن  سُْبَحانَ اللَِّه، إِنِّي إِذًا لَجَرِيٌء َبلْ َسِمْعُت: َسِمْعُتَك َتقُولُ قَْوال قَْبلُ، أَفَأَْنَت قُلَْتُه؟ قَالَ: فَاتَّبَْعُتُه، فَقُلُْت: غَاِلبٍ
َرْحَمةً لَُهْم، كَاُنوا ِمْن أَْهلِ اِإلْسالمِ َمرَّةً، ثُمَّ : رَأَْيُتكَ َتْبِكي، فَقَالَ: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمرَارًا، قُلُْت لَُه

فَأَمَّا الَِّذيَن ِفي : "أََما َتْسَمُع اللََّه، َيقُولُ: فَقََرأُْت، فَقَالَ فَاقَْرأْ ِمْن آلِ ِعْمَرانَ،: َبلَى، قَالَ: أََما َتقَْرأُ؟ قُلُْت: قَالَ ِلي
كَانَ ِفي قُلُوبِ َهُؤالِء َزْيغٌ فَزِيغَ بِهِْم، اقَْرأْ ِعْنَد َرأْسِ الِْمئَِة، ] ٧: آل عمران" [قُلُوبِهِْم زَْيغٌ فََيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنُه

آل " [َيْوَم َتبَْيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوجُوٌه فَأَمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهمْ أَكَفَرُْتْم بَْعَد إِميَانِكُْم"َبلَْغُت فَقََرأُْت حَتَّى إِذَا 
  .َنَعْم فَُهْم َهُؤالِء: َيا أََبا أَُماَمةَ، إِنَُّهْم هَُؤالِء؟ قَالَ: فَقُلُْت] ١٠٦: عمران

  ، َعْن ُخلَْيِد بن َدْعلَجٍ إِاللَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ

  الَْوِليُد
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ٧٩٨٢

ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَْبلَ ِمْن َخيَْبَر َوَمَعُه غُالَماِن، فََوَهَب أََحَدُهَما َحدَّثََنا أَُبو غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرُس
أََبا ذَرٍّ ، َوأَْعطَى "ال َتضْرِْبُه، فَإِنِّي ُنهِيُت َعْن َضْربِ أَْهلِ الصَّالِة، َوإِنِّي قَْد رَأَْيُتُه ُيَصلِّي:"ِلَعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ، َوقَالَ

: قَالَ"َما فََعلَ الُْغالُم الَِّذي أَْعطَيُْتَك؟:"، فَأَْعَتقَُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"اْسَتْوصِ بِِه َمْعُروفًا:"غُالًما، َوقَالَ



  .أََمْرتَنِي أَنْ أَْستَْوِصيَ بِِه َمْعُروفًا، فَأَْعَتقُْتُه
َعْن أَبِي أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فََضالَةَ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ،  َحدَّثََنا - ٧٩٨٣

  ".ِتي أَكْثَُر ِمْن َربِيعَةَ، َوُمَضَرَيخُْرُج ِمَن النَّارِ بَِشفَاَعِة َرُجلٍ ِمْن أُمَّ:"أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
فَْضلُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُموَسى الَْجْوَهرِيُّ الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا الُْحَسُن بن ُحَرْيثٍ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا الْ - ٧٩٨٤

َيْدُخلُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَمةَ، قَالَُموَسى، َعنِ الُْحَسْينِ بن َواِقٍد، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُم
  ".َعلَى قَْدرِ َعَمِلِه الَْجنَّةَ بَِشفَاَعِة َرُجلٍ ِمْن أُمَِّتي أَكْثَُر ِمْن َعَدِد ُمضََر، َوَيْشفَعُ الرَُّجلُ ِفي أَْهلِ َبْيِتِه، َوَيْشفَُع

  بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق - ٧٩٨٥

  ".كَاَنْت ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َناِفلَةً، وَلَكُْم فَِضيلَةً:"سَأَلُْت أََبا أَُماَمةَ َعنِ النَّاِفلَِة، قَالَ: قَالَ
و َحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُعقَْبةَ، َعْن أَبِي الصَّْهَباِء، َحدَّثََنا أَُبَحدَّثََنا ُم - ٧٩٨٦

ِفي أَوَّلِ قَطَْرٍة َيُصبُّ َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيْسَمُع أَذَاًنا، فَقَاَم إِلَى ُوضُوِئِه إِال غُِفَر لَُه :"َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ، َيقُولُ: غَاِلبٍ، قَالَ
أَْنَت : ، قُلُْت"ِتِه وَِهَي َناِفلَةٌكَفُُّه ِمْن ذَِلَك الَْماِء، فََبْعَد ذَِلَك الْقَطْرِ َيغِْفُر اللَُّه لَُه َما َسلََف ِمْن ذُنُوبِِه، فََيقُوُم إِلَى َصال

َوالَِّذي َبَعثَهُ بِالَْحقِّ َبِشًريا وََنذِيًرا غَْيَر َمرٍَّة، َوال : لََّم، َيا أََبا أَُماَمةَ؟ قَالََسِمْعَت َهذَا ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .َمرََّتْينِ، َوال ثَالثًا، َوال أَْرَبًعا، َوال َعشًْرا، َوطَبََّق بَِيدِِه

ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الَْمِلِك الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر الَْبصْرِيُّ، َحدَّ - ٧٩٨٧
إِذَا َوَضْعَت الطُّهُوَر َموَاِضَعُه، :"َسِمْعتُ أََبا أَُماَمةَ، َيقُولُ: َهاُرونَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحيَّانَ، َحدَّثََنا أَُبو غَاِلبٍ، قَالَ

َيا أََبا : فَقَالَ لَُه َرُجلٌ"إِنْ كُْنتَ ُتَصلِّي كَاَنْت لََك فَِضيلَةً َوأَْجًرا، َوإِنْ قََعْدَت قََعْدَت َمْغفُوًرا لََكقََعْدَت َمْغفُوًرا لََك، فَ
  ".يلَةً َوأَجًْراَيكُونُ لََك فَِض"أَُماَمةَ، أَرَأَْيَت إِنْ قَاَم فََصلَّى، َيكُونُ لَُه َناِفلَةً، َوُهَو َيْشقَى ِفي الذُُّنوبِ وَالَْخطَاَيا؟

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن إِْبَراِهيَم بن ُمَحمَِّد بن أَبِي ُعبَْيَدةَ بن - ٧٩٨٨

: ْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالََمْعنٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُحَسْينٍ الْخَُراسَانِيِّ، َع
َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيتََوضَّأُ، فََيَضُع ُوُضوَءُه مََواِضَعُه إِال خََرَجْت خَطَايَاُه ِمْن َسْمِعِه، :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".الُتُه لَُه فَْضالَوَبصَرِِه، وََبَدنِِه، َورِْجلَْيِه، َوكَاَنْت َص

َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ،  - ٧٩٨٩
َحدَّثََنا ُعَماَرةُ : ثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَالُواَعاِصُم بن َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الْحَُبابِ الُْجَمِحيُّ، َحدَّ

ُيوِتُر بِِتْسعِ َركَعَاٍت، فَلَمَّا َبدَّنَ "بن َزاذَانَ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ
َو قُلْ َيا  ْحُم، أَْوَتَر بَِسْبعِ َركَعَاٍت، َوَصلَّى َركْعََتْينِ َوَسْجدََتْينِ َوُهَو َجاِلٌس َيقَْرأُ ِفيهَِما بِ إِذَا زُلْزِلَْت،َوكَثَُر َعلَْيِه اللَّ

  ".أَيَُّها الْكَاِفُرونَ، َو قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد
ح َوَحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُمَحمٍَّد الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا َداُودُ بن ُمَعاٍذ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد،  - ٧٩٩٠

َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِثِ بن َسِعيٍد، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن صَُهْيبٍ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ : الِْمصِّيِصيُّ، قَاال
ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ بَْعَد الْوِْترِ، َوُهَو جَاِلسً َيقَْرأُ ِفيهَِما إِذَا ُزلْزِلَْت َو قُلْ َيا أَيَُّها "لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانََرسُولَ اللَِّه صَلَّى ال

  ".الْكَاِفُرونَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه - ٧٩٩١



: ثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا أَُبو قَبِيصَةَ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَالَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّ
  ".ُيوِترُ بِِتْسعٍ، فَلَمَّا ثَقُلَ أَوَْتَر بَِسْبعٍ"كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

دَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ، َوَيْعلَى بن ُعبَْيٍد، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ َح - ٧٩٩٢
ْعفَرُ بن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا َجأَْحَمُد بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن َنافِعٍ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، ح َو

ْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا عِيَسى بن يُوُنَس، كُلُُّهْم َعنِ الَْحجَّاجِ بن دِيَنارٍ، َع
َما َضَرُبوهُ لََك إِال َجَدال َبلْ "، ثُمَّ قََرأَ "انُوا َعلَْيِه إِال أُوُتوا َجَدالَما َضلَّ قَْوٌم َبْعَد ُهًدى كَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ].٥٨: الزخرف" [ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ
ثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َجْهَوُر بن سُفَْيانَ أَُبو الْحَارِِث الُْجْرُموزِيُّ، َحدَّ - ٧٩٩٣

إِذَا َمَرْرُتْم َعلَى أَْرضٍ قَدْ أُْهِلكَ :"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: أَُبو غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".أَْهلَُها فَاْعُدوا السَّْيَر

لَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َجهَْوُر بن ُسفَْيانَ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ ا - ٧٩٩٤
  هْلََكإِذَا َمَرْرُتمْ بِأَْرضٍ قَْد أَ:"أَبِي، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".اللَُّه أَْهلََها، فَأَجِدُّوا السَّْيَر
، َحدَّثََنا إِْبَراِهيمُ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى الَْمرَْوزِيُّ - ٧٩٩٥

َنا زَْيُد بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُسلَْيمٍ الَْباهِِليُّ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َحدَّثَ: بن َعْبِد اللَِّه الَْهَروِيُّ، قَاال
  ".كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا تََوضَّأَ َخلَّلَ ِلْحَيَتُه:"قَالَ

التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحبَابِ، َعنِ الصَّلِْت بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق  - ٧٩٩٦
  ".تََوضَّأَ بنْصِف ُمدٍّ"ِدينَارٍ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْهلُ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َس َحدَّثََنا ُعبَْيُد - ٧٩٩٧
َعَدبَّسِ، َعْن أَبِي َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُنَميْرٍ، َعْن ِمْسَعرِ بن ِكَدامٍ، َعْن أَبِي الْعَْنَبسِ، َعْن أَبِي الْ: بن ُعثَْمانَ، قَاال

خََرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيَتَوكَّأُ َعلَى َعًصا، فَلَمَّا َرأَْيَناهُ : َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
  ".اَألَعاجُِم َيقُوُم بَْعُضَها ِلَبْعضٍ ال َتفَْعلُوا كََما َتفَْعلُ:"قُْمَنا إِلَْيِه، فَقَالَ

اللَُّهمَّ، اغِْفْر لََنا، َواْرَحْمَنا، وَاْرَض َعنَّا، َوَتقَبَّلْ ِمنَّا، وَأَْدِخلَْنا الَْجنَّةَ، :"اْشَتَهْيَنا أَنْ َتْدُعَو لََنا، فَقَالَ: فَقُلَْنا - ٧٩٩٨
  أََو:"فَإِنََّنا اْشَتَهيَْنا أَنْ تَزِيَدَنا، فَقَالَ: قَالَ"لَُّهَوَنجَِّنا ِمَن النَّارِ، وَأَصِْلْح َشأَْنَنا كُ

  ".لَْيَس قَْد َجَمْعَن الَْخْيَر؟
ي َصَدقَةُ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن َسلََمةَ بن َعيَّاشٍ الَْعامِرِيُّ، َحدَّثَنِ - ٧٩٩٩
َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى قَْوِمي فَاْنتََهْيُت : الْقَْسَمِليُّ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ ُهْرُمَز

أَْنَهاكُْم َعْن َهذَا، فََوَضْعُت َرأِْسي، فَقُْمُت َوأََنا  إِنََّما جِئُْت:"إِلَيْهِْم، وَأََنا طَاوٍ، فَاْنَتهَْيُت إِلَْيهِْم وَُهْم َيأْكُلُونَ َدًما، فَقُلُْت
ُخذْ َهذَا َواْشَرْب، ثُمَّ كَظَّنِي َبطْنِي فََشبِْعُت، ثُمَّ رََوْيتُ : َمْغلُوٌب، فَأََتانِي آٍت ِفي َمَناِمي بِإَِناٍء ِفيِه َشرَاٌب، فَقَالَ

ال َحاَجةَ ِلي ِفيهَا، : َسرَاِة قَْوِمكُْم قَلََّم تَْنجُِعوُه بِالَْمِذيقَِة، فَأَتَْونِي بَِمِذيقَِتهِْم، فَقُلُْت أََتاكُْم َرُجلٌ ِمْن: فََسِمْعُتُهْم، َيقُولُونَ
  ".إِنَّ اللََّه أَطَْعمَنِي َوَسقَانِي، فَأَرَْيُتُهْم بَطْنِي، فَأَْسلَُموا َعْن آِخرِِهْم

: اجِيُّ، َوَعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمحَمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيدِ بن َعِقيلٍ الْمُقْرُِئ، قَاالَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّ - ٨٠٠٠



ثَنِي َبَع:  أَبِي أَُماَمةَ، قَالََحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي الشَّوَارِبِ، َحدَّثََنا َبِشُري بن ُسرَْيجٍ، َحدَّثََنا أَُبو غَاِلبٍ، َعْن
َشرَاِئَع اِإلْسالمِ فَأََتْيتُُهْم، َوقَدْ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى قَْوِمي أَْدُعوُهْم إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َوعََرَض َعلَْيهِْم 

َبلََغَنا أَنََّك َصَبْوَت إِلَى َهذَا : َحًبا بِالصَُّديِّ بن َعْجالنَ، قَالُوامَْر: َسقَْوا إِبِلَُهْم وَاْحَتلَُبوَها َوَشرِبُوا، فَلَمَّا َرأَوْنِي، قَالُوا
  ال وَلَِكْن آَمْنُت بِاللَِّه:"الرَُّجلِ، قُلُْت

، فََبْيَنا َنْحُن كَذَِلكَ "عَُهاِئَوبَِرسُوِلِه، َوَبعَثَنِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَْيكُْم أَعْرُِض َعلَْيكُمِ اِإلْسالَم َوشََر
وَْيَحكُْم، إِنََّما أَتَْيُتكُْم ِمْن ِعْنِد :"َهلُمَّ َيا ُصَديُّ، قُلُْت: فََجاُءوا بِقَْصَعِة َدمٍ، فََوَضُعوَها وَاْجَتَمُعوا َعلَْيَها َيأْكُلُوَنهَا، قَالُوا

ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الْمَْيَتةُ َوالدَُّم "َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ : َوَما قَالَ؟ قُلُْت: ، قَالُوا"لَْيِهَمْن ُيَحرُِّم َهذَا َعلَْيكُْم بَِما أَنَْزلَُه اللَُّه َع
ُت ، فََجَعلُْت أَْدُعوُهْم إِلَى اِإلْسالمِ َويَأُْبونَ، فَقُلْ]٣: املائدة" [َوأَنْ َتْسَتقِْسُموا بِاَألْزالمِ: "إِلَى قَْوِلِه" َولَْحُم الْخِْنزِيرِ

ال، َولَِكْن َنَدُعَك َتُموتُ : َوَعلَيَّ ِعَماَمِتي، قَالُوا: ، قَالَ"وَْيَحكُمِ ائُْتونِي بَِشْيٍء ِمْن َماٍء، فَإِنِّي َشدِيُد الْعَطَشِ:"لَُهْم
ِديٍد، فَأََتانِي آٍت ِفي َمَناِمي بِقََدحٍ فَاْعَتَمْمُت َوَضرَْبُت رَأِْسي ِفي الِْعَماَمِة، َونِْمُت ِفي الرَّْمَضاِء ِفي َحرٍّ َش:"َعطًَشا، قَالَ

تَُها، فََحْيثُ فََرغُْت ِمْن شََرابِي ُزجَاجٍ لَمْ َيَر النَّاُس أَْحَسَن ِمْنُه، َوِفيِه شََراٌب لَْم َيرَ النَّاُس أَلَذَّ ِمنُْه، فَأَْمكَنَنِي ِمْنَها فَشَرِْب
  ".َعَرفُْت َعطًَشا بَْعَد تِيَك الشَّْرَبِة اْسَتْيقَظُْت، َوال وَاللَِّه َما َعِطْشُت، َوال

اِلحِ بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا آَدُم بن الَْحكَمِ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َص - ٨٠٠١
َمِد بن َعْبِد الَْوارِِث، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا آَدُم بن الَْحكَمِ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد النَّْرِسيِّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث بن َعْبِد الصَّ
  قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى: غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

ال إِلََه إِال اللَُّه، َوْحَدُه ال شَرِيكَ لَُه، لَُه الُْملُْك، َولَُه الَْحْمُد، وَُيحْيِي : ِةَمْن قَالَ ِفي دُُبرِ َصالِة الَْغَدا:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َمنْ  ٍذ أَفَْضلَ أَْهلِ اَألْرضِ إِالَوُيِميُت بَِيِدِه الَْخْيُر، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَْديٌر ِمئَةَ َمرٍَّة قَْبلَ أَنْ َيثْنَِي رِْجلَْيِه، كَانَ َيْومَِئ

  ".قَالَ ِمثْلَ َما قَالَ أَوْ َزاَد َعلَى َما قَالَ
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدٍ الرَّاِسبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَهلَُّب بن الَْعالِء، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َبَيانَ الصَّفَّاُر، - ٨٠٠٢

إِذَا َتَصافََح الُْمْسِلَماِن لَْم تَفُْرْق :"َماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََسلََمةَ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أُ
  ".أَكُفُُّهَما حَتَّى ُيْغفََر لَُهْما

َوانَ الَْحذَّاُء، َحدَّثََنا ُسلَْيُم بن أَْخَضرَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسْهلِ بن أَيُّوَب اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلكِ بن َمْر - ٨٠٠٣
َمْن غَسَّلَ َميِّتًا، :"، قَالََحدَّثََنا ُسعَْيُر بن الِْخْمسِ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َمْن كَفََّنُه كََساهُ اللَُّه ِمَن السُّْنُدسِفََسَتَرُه سََتَرُه اللَُّه ِمَن الذُُّنوبِ، َو
ْيَمانَ، َعْن أَبِي عَْبِد َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَ - ٨٠٠٤

َمْن :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَاللَِّه الشَّاِميِّ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن 
  ".غَسَّلَ َميًِّتا، فَكََتَم َعلَْيِه طَهََّرهُ اللَُّه ِمْن ذُُنوبِِه، فَإِنْ كَفََّنُه كَسَاُه اللَُّه ِمَن السُّْنُدسِ

٨٠٠٥ -  

َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الُْمَعلَّى : ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َوُمحَمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر البصري، قَاال َحدَّثََنا
ِصْنفَاِن ِمْن أُمَِّتي لَْن :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: بن زَِيادٍ الْفِْرَدْوِسيِّ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

  ".إَِماٌم ظَلُوٌم، َوكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ: َتَنالَُهَما َشفَاعَِتي



ُن بن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن الْقَوَارِيرِيِّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْي - ٨٠٠٦
ثََنا بِْشُر بن ِهاللٍ الصَّوَّاُف، التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الَْحَرِشيُّ، ح َوَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّ

أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الُْمَعلَّى بن زِيَاٍد، َعْن: قَالُوا
  ".أََحبُّ الْجَِهاِد إِلَى اللَِّه كَِلَمةُ َحقٍّ ُتقَالُ ِإلَمامٍ جَاِئرٍ:"َوَسلََّم، قَالَ
، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ - ٨٠٠٧

أَفَْضلُ الْجِهَاِد كَِلَمةُ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، أَيُّ الْجِهَاِد أَفَْضلُ؟ قَالَ: أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنَّ َرُجال، قَالَ عِْنَد الَْجْمرَِة
  ".جَاِئرٍ َحقٍّ ِعْنَد ُسلْطَاٍن

انَ الرَّقِّيُّ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن حَفْصٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن ُسلَْيَم - ٨٠٠٨
  اْضَمُنوا ِلي:"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّ: الَْخِليلِ بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

ال َتظِْلُموا ِعْنَد ِقْسَمِة َمَوارِيِثكُْم، َوأَْنِصفُوا :"َوَما ُهنَّ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: ، قَالُوا"ِستَّ ِخَصالٍ أَْضَمُن لَكُمِ الَْجنَّةَ
  ".ِقَتالِ َعُدوِّكُْم، َوال َتُغلُّوا غَنَاِئَمكُْم، َواْمَنعُوا ظَالَِمكُْم ِمْن َمظْلُوِمكُْمالنَّاَس ِمْن أَنْفُِسكُْم، َوال َتْجُبُنوا عِْنَد 

الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الَْحَرِشيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد الصََّمِد  - ٨٠٠٩
َوَسلََّم،  أَُبو َسعِيٍد، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، ال أَْعلَُمُه إِال َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: ٌب لَنَا، ُيقَالُ لَُهَصاِح
  ".الثُّوُم وَالَْبَصلُ وَالْكُرَّاثُ ِمْن ُسكِّ إِْبلِيَس:"قَالَ

ن َيْعقُوَب الَْخطِيُب اَألْهوَازِيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن أَبِي حَْربٍ الصَّفَّاُر، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ٨٠١٠
َبْيَن أَبِي  آَخا"ِه َوَسلََّمُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا جِْسرُ بن فَْرقٍَد، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".الدَّرَْداِء، َوَسلَْمانَ
ٍء، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن ُحَمْيِد بن كَاِسبٍ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َرَجا - ٨٠١١

إِنَّ الَْمالِئكَةَ لََيقُوُمونَ َيْوَم :"نَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُمَباَرِك بن فَضَالَةَ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ ال
لَْيَس : ، فَقُلُْت"ُحُفالُْجُمَعِة َعلَى أَْبوَابِ الَْمْسجِِد َمعَُهمِ الصُُّحُف، َيكُْتُبونَ النَّاَس حَتَّى إِذَا خََرَج اِإلَماُم طُوَِيتِ الصُّ

  ".بَلَى، َولَِكنَُّه لَْيَس ِفيَما ِفي الصُُّحِف:"ْعَد اإلَِمامِ ُجُمَعةٌ؟ فَقَالَِلَمْن َخَرَج َب
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ٨٠١٢

ا ُعَمُر بن أَبِي ِشيُّ، َحدَّثََنَيحَْيى بن َمْنَدِه اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ الَْولِيُد بن ُشجَاعٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن الْفَْضلِ الْقَُر
لَمَّا َخلََق اللَُّه الَْعقْلَ، قَالَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َصاِلحٍ الْعََتِكيُّ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ

َوِعزَِّتي َما َخلَقُْت َخلْقًا أَْعَجَب إِلَيَّ مِْنَك، بَِك أُْعِطي وَبَِك الثَّوَاُب، : أَدْبِْر فَأَْدَبَر، قَالَ: أَقْبِلْ فَأَقَْبلَ، ثُمَّ قَالَ لَُه: لَُه
  ".َوَعلَْيَك الِْعقَاُب

نِ بن الُْحَسْيَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ اَألعَْمشِ، َعنِ  - ٨٠١٣
َعجِْبُت َألقَْوامٍ ُيَساقُونَ :"اْسَتْضَحكَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قَالَ: َواِقٍد، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".إِلَى الَْجنَِّة ِفي السَّالِسلِ، وَُهْم كَارُِهونَ

أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن  - ٨٠١٤
َعْن أَبِي غَاِلبٍ،  بن َواِقٍد، ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ الُْحَسْينِ

  ".إِنَّ ِللَِّه ُعَتقَاَء ِعْنَد كُلِّ ِفطْرٍ:"َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



َسنِ بن شَِقيقٍ، َحدَّثَنِي الُْحَسْيُن بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْح - ٨٠١٥
  ِللَِّه ِعْنَد كُلِّ:"َواِقٍد، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".ِفطْرٍ ُعَتقَاُء ِمَن النَّارِ
ا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن شَِقيقٍ، َحدَّثَنِي الُْحَسْيُن بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََن - ٨٠١٦

: سَُهمِثَالثَةٌ ال ُتَجاوُِز َصالُتُهْم ُرؤو:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َواِقٍد، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".الْعَْبُد اآلبُِق، وَالَْمْرأَةُ َتبِيُت َوَزْوجَُها َعلَْيَها َساخِطٌ، َوإَِماٌم أَمَّ قَْوًما َوُهْم لَُه كَارُِهونَ

الُْحَسْيُن بن َواِقٍد، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا  - ٨٠١٧
  ".الْبُزَاُق ِفي الَْمْسجِِد سَيِّئَةٌ، َوَدفُْنُه َحَسَنةٌ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ

َسِمْعتُ : ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليِّ بن الَْحَسنِ بن َشِقيقٍ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن قََضاٍء الَْجوَْهرِيُّ الَْبْصرِيُّ - ٨٠١٨
َمْن تََنخََّع ِفي :"لََّم، قَالَأَبِي، أنا الُْحَسْيُن بن َواِقٍد، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن قََضاٍء الَْجْوَهرِيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن "ِفْنُه فََسيِّئَةٌ، َوإِنْ َدفََنُه َحَسَنةٌالَْمْسجِِد فَلَْم َيْد
، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َسِمْعُت أَبِي، أنا الُْحَسْيُن بن َواِقٍد، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ: الَْحَسنِ بن َشِقيقٍ، قَالَ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم، ذَكََر ِمثْلَُه

يُّ بن الَْحَسنِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن سَوِيَّةَ، َحدَّثََنا َعِل - ٨٠١٩
  َشِقيقٍ،

الْبَُزاُق ِفي :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْيُن بن َواِقٍد، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالََحدَّثََنا الُْحَس
  ".الَْمْسجِِد َخِطيئَةٌ، َوكَفَّاَرُتُه َدفْنُُه

، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َخْشَرمٍ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َحبِيبٍ َزْيُد بن الُْمهَْتِدي الَْمرُّوِذيُّ - ٨٠٢٠
إِذَا َتكَلَّمَ َتكَلَّمَ ثَالثًا "الُْحَسْينِ بن َواِقٍد، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ

  ".ِلكَْي ُيفَْهَم َعْنُه
اْبُن الَْحَسنِ بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراهِيَم بن الُْمِغَريةِ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا - ٨٠٢١

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  قَالَ: َشِقيقٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َواِقٍد، َحدَّثَنِي أَُبو غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
َوكَانَ َيْوَم أُمِّ َسلََمةَ، فََنَزلَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، فََدَخلَ َرُسولُ اللَّهِ : َيعْنِي ُحَسْيًنا، قَالَ"ال تُْبكُوا َهذَا الصَّبِيَّ:"ِلنِسَاِئِه

فََجاَء الُْحَسْيُن َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، "ال َتَدِعي أََحًدا َيْدُخلُ َعلَيَّ:"ِخلَ، َوقَالَ ُألمِّ َسلََمةََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الدَّا
َتَضَنْتُه َوَجَعلَْت ُتَناِغيهِ لََمةَ، فَاْحفَلَمَّا َنظََر إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْبْيِت أَرَاَد أَنْ َيْدُخلَ، فَأََخذَْتُه أُمُّ َس

لَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ جِْبرِيلُ َوُتْسِكُنُه، فَلَمَّا اشَْتدَّ ِفي الُْبكَاِء َخلَّْت َعْنُه، فََدَخلَ َحتَّى جَلََس ِفي ِحْجرِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع
  اْبَنَك َهذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى إِنَّ أُمََّتَك َسَتقُْتلُ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َنَعْم، َيقُْتلُوَنُه، فَتََناَولَ جِْبرِيلُ تُْرَبةً، فَقَالَ بَِمكَاِن كَذَا َوكَذَا، فَخََرَج : قَالَ"َيقُْتلُوَنُه َوُهْم ُمْؤِمُنونَ بِي؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لََّم قَِد اْحَتَضَن ُحَسْيًنا كَاِسَف الْبَالِ، َمْهُموًما، فَظَنَّْت أُمُّ َسلََمةَ أَنَُّه غَِضَب ِمْن ُدُخولِ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

ي أَنْ ال أََدَع َيْدُخلُ َيا نَبِيَّ اللَِّه، ُجِعلُْت لََك الِْفَداَء، إِنََّك قُلَْت لََنا ال تُْبكُوا َهذَا الصَّبِيَّ، َوأََمْرتَنِ: الصَّبِيِّ َعلَْيِه، فَقَالَْت
، َوِفي "إِنَّ أُمَِّتي َيقُْتلُونَ َهذَا:"َعلَْيَك، فََجاَء فََخلَّْيُت َعْنُه، فَلَْم َيُردَّ َعلَْيَها، فََخَرجَ إِلَى أَْصَحابِِه َوُهمْ ُجلُوٌس، فَقَالَ لَُهْم



َيا نَبِيَّ اللَِّه، َيقُْتلُوَنُه َوُهْم ُمْؤِمُنونَ؟ : ، َوكَاَنا أَجَْرأَ الْقَْومِ َعلَْيِه، فَقَاالالْقَْومِ أَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما
  .َوأََراُهْم إِيَّاهَا"نََعْم، َوَهِذِه تُْرَبُتُه:"قَالَ

لَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُسلَْيَمانَ بن اَألشَْعِث، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن آَدَم ا - ٨٠٢٢
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َواِقٍد، َحدَّثََنا أَُبو غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ

  ".اِإلَماُم َضاِمٌن، وَالُْمَؤذِّنُ ُمْؤَتَمٌن:"َيقُولُ
ثََنا ُحَسْيُن بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن شَِقيقٍ، َحدَّ - ٨٠٢٣

ثَالثَةٌ ال ُتَجاوُِزَصالتُُهْم آذَاَنُهمْ :"َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َواِقٍد، َحدَّثَنِي أَُبو غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
  الَْعْبدُ اآلبُِق، َوامَْرأَةٌ: َحتَّى َيْرجِعُوا

  ".َباَتْت َوَزْوجَُها َعلَْيَها َساخِطٌ، َوإَِماُم قَْومٍ َوُهْم لَُه كَارُِهونَ
َنا ُمحَمَُّد بن َعِليِّ بن الَْحَسنِ بن َشِقيقٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملِ السِّرَاجِ، َحدَّثَ - ٨٠٢٤

َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َباِهلَةَ، :"َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َواِقٍد، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
جِئْتُ َألنَْهاكُْم َعْن َهذَا الطََّعامِ، وَأََنا : تََعالَ فَكُلْ، فَقُلُْت: طََّعامِ، فََرحَّبُوا بِي َوأَكَْرمُونِي، َوقَالُوافَأََتْيُت َوُهْم َعلَى ال

لَقُْت َوأََنا جَاِئٌع ظَْمآنُ قَْد نََزلَ َرسُولُ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَتَْيُتكُْم ِلُتْؤِمنُوا بِِه، فَكَذَّبُونِي َوَزَبرُونِي، فَاْنطَ
أََتاكُْم َرُجلٌ ِمْن : لْقَْوُمبِي جَْهٌد َشدِيٌد، فَنِْمُت فَأُِتيُت ِفي َمَناِمي بَِشْرَبٍة ِمْن لََبنٍ، فََشرِْبُت َوَرَوْيُت َوَعظُمَ َبطْنِي، فَقَالَ ا

ال حَاَجةَ : إِلَْيِه فَأَطِْعُموُه ِمَن الطََّعامِ وَالشََّرابِ َما َيْشتَهِي، فَأَتَْونِي بِطََعامٍ، قُلُْت ِخَيارِكُْم وَأَْشَراِفكُْم فََردَْدُتُموُه، فَاذَْهبُوا
ُنوا بِي، َوبَِما َها، فََنظَُروا فَآَمِلي ِفي طََعاِمكُْم َوَشرَابِكُْم، فَإِنَّ اللََّه قَْد أَطَْعمَنِي َوَسقَانِي، فََنظَُروا إِلَى الْحَالِ الَِّتي أََنا َعلَْي

  .جِئُْت بِِه ِمْن ِعْنِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ن صَاِلحِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن َهاُرونَ الُْعكِْليُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ب - ٨٠٢٥

َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َواِقٍد، َعْن أَبِي : ِسيُّ، َحدَّثََنا عَْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه الصَّفَّاُر، قَاالالَْوِليِد النَّْر
  غَاِلبٍ، َعْن أَبِي

ِفي الَْبْيتِ ثَالثَةٌ اْخَتْر ِمنُْهْم :"إِلَيَّ َخادًِما، فَقَالَ لَُه اْدفَْع: أَُماَمةَ، أَنَّ َعِليا قَالَ لَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُخذْ َهذَا الُْغالَم، فَإِنِّي َرأَْيُتهُ َصلَّى مُْنذُ َخَرْجَنا ُمْنذُ ِحنيٍ َوال :"َيا َرسُولَ اللَِّه، اْخَترْ ِلي أَْنَت، فَقَالَ: ، فَقَالَ"َواِحًدا

  ".ا َعْن َضْربِ أَْهلِ الصَّالِةَتضْرِْبُه، فَإِنَّا ُنهِيَن
بَابِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا َزْيُد بن الُْح - ٨٠٢٦

إِنَّ الَْمالِئكَةَ ال َتْدُخلُ َبيًْتا :"نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالُْحَسْيُن بن َواِقٍد، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ ال
  ".ِفيِه كَلٌْب
 ُن بن َواِقٍد، َعْنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا َزْيُد بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا الُْحَسْي - ٨٠٢٧

إِنَّ الَْمالِئكَةَ َتقُْعُد َعلَى أَْبوَابِ الَْمسَاجِِد َيْومَ :"أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".ِت الصُُّحُفالُْجُمَعِة، فََيكُْتُبونَ األَوَّلَ َوالثَّانَِي وَالثَّاِلثَ، وَإِذَا َخَرَج اِإلَماُم ُرِفَع

 أَبِي غَاِلبٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َعْبدَةُ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الُْحبَابِ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َواِقٍد، َعْن - ٨٠٢٨
كَانَ َحِديثُ َرسُولِ اللَّهِ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََحدِّثَْنا َحِديثًا َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : قُلُْت َألبِي أَُماَمةَ: قَالَ

  ْف، َوال َيسَْتكْبِرْ أَنْ َيذَْهَبَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْقُْرآنَ، َوُيكِْثُر الذِّكَْر، َوُيقَصِّرُ الُْخطَْبةَ، وَُيِطيلُ الصَّالةَ، َوال يَأَْن



  ".ِف َحتَّى يَفُْرغَ ِمْن حَاَجِتِهَمَع الِْمْسِكنيِ َوالضَِّعي
ن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن َهاُرونَ الُْعكِْليُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ب - ٨٠٢٩

ٍد، َعْن أَبِي غَاِلبٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َحدَّثََنا َزْيٌد، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َواِق: َعْبَدةُ، قَاال
فَُه، ، َوكَانَ َألبِي ذَرٍّ ثَْوٌب، فََشقَُّه نِصْفَْينِ، فَائْتََزَر نِْص"أَطِْعْمُه ِممَّا َتأْكُلُ، َواكِْسِه ِممَّا َتلَْبُس:"أَْعطَى أََبا ذَرٍّ ِقنا، فَقَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، : فَقَالَ"َما ِلي أََرى ثَوَْبَك َهكَذَا؟:"َوأَْعطَى الُْغالَم نِْصفَُه، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".آَجَرَك اللَُّه َيا أََبا ذَرٍّ:"أَْعِتقُُه؟ قَالَ: قُلُْت، "َنَعْم:"أَطِْعُموُهْم ِممَّا َتأْكُلُونَ َوأَلْبُِسوُهْم ِممَّا َتلَْبُسونَ؟ قَالَ: قُلَْت

  َمْن َرَوى َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسابِطٍ الُْجَمِحيُّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ

، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ - ٨٠٣٠
ال ُتَصلُّوا ِعْنَد طُلُوعِ الشَّْمسِ، فَإِنََّها َتطْلُعُ :"الرَّْحَمنِ بن َسابٍِط، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

كُلُّ كَاِفرٍ  ْيطَاٍن، كُلُّ كَاِفرٍ َيْسُجدُ لََها، َوال ُتَصلُّوا عِْنَد غُُروبِ الشَّْمسِ، فَإِنََّها َتْغُرُب َبْيَن قَْرَنْي َشْيطَاٍنَبْيَن قَْرَنْي َش
  ".َيْسُجُد لََها، َوال ُتَصلُّوا عِْنَد َوَسِط النَّهَارِ، فَإِنَّ َجهَنََّم ُتْسَجُر ِعْنَد ذَِلَك

  ا ُمَحمَُّد بن النَّضْرَِحدَّثََن - ٨٠٣١

َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ، َعْن لَْيٍث، َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َسابٍِط، 
ال ُتَصلُّوا عِْنَد طُلُوعِ الشَّْمسِ، :"َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْو َعْن أَِخي أَبِي أَُماَمةَ،

ُرُب َبْيَن قَْرَنْي َشْيطَاٍن، فَإِنََّها َتطْلُُع َبْيَن قَْرَنْي َشيْطَاٍن، وََيْسُجُد لََها كُلُّ كَاِفرٍ، َوال عِْنَد غُُروبِ الشَّْمسِ، فَإِنََّها تَْغ
  ".َيْسُجُد لََها كُلُّ كَاِفرٍ، َوال َوَسطَ النَّهَارِ، فَإِنََّها ُتْسَجرُ َجهَنَُّم ِعْنَد ذَِلَكَو

ْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا الُْمحَارِبِيُّ، َعْن لَْيٍث، َع - ٨٠٣٢
  ".نََهى َعنِ الصَّالِة إِذَا طَلََع قَْرنُ الشَّْيطَانِ أَْو غََرَب"ن َسابٍِط، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّهب

ْيجٍ، أَْخبَرَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن سَابٍِط، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن أَبِي ُجَر - ٨٠٣٣
ِمْن ِحنيِ ُتَصلِّي الصُّْبَح َحتَّى َتْرَتِفعَ الشَّْمسُ :"أََبا أَُماَمةَ، سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيُّ ِحنيٍ ُتكَْرهُ الصَّالةُ؟ قَالَ

  ".الشَّْمُس إِلَى غُُروبَِها ِقيَد ُرْمحٍ، َوَمْن ِحنيِ َتْصفَرُّ
 بن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُسوَْيُد بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن لَْيِث - ٨٠٣٤

أَْبَصَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْوًما : االُسلَْيمٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن سَابٍِط، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، وَأَِخيِه، قَ
  َيتََوضَّأُونَ،

  ".وَْيلٌ ِلَألْعقَابِ ِمَن النَّارِ:"فَقَالَ
، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا لَْيثٌ، َعْن َخاِلٍد - ٨٠٣٥

  ".َوْيلٌ ِلَألْعقَابِ ِمَن النَّارِ:"َسابٍِط، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، : قَاال َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، وَأَْحَمُد بن ُموَسى الشَّاِميُّ الَْبْصرِيُّ، - ٨٠٣٦

قَالَ : َتعَالَى َعْنُه، قَالََحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي َجْعفَرٍ، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسابٍِط، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه 
  ".وَْيلٌ ِلَألْعقَابِ ِمَن النَّارِ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َنا لَْيثٌ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فََضاٍء الَْجوَْهرِيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َوْهٌب، َحدَّثَ - ٨٠٣٧



َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْوًما َتَوضَّأُوا َعلَى أَْعقَابِ  َرأَى: َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسابٍِط، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".وَْيلٌ ِلَألْعقَابِ ِمَن النَّارِ:"أََحِدِهْم، مِثْلُ َمْوِضعِ الدِّرَْهمِ لَْم ُيِصْبهُ الَْماُء، قَالَ

َنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا َمْيُمونُ بن زَْيٍد، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد اَألْهوَازِيُّ، َحدَّثَ - ٨٠٣٨
إِنَّ أَخَْوَف َما أََخاُف َعلَى أُمَِّتي ِفي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّْحَمنِ بن َسابٍِط، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ

  ".النُُّجوُم، وََتكِْذيُب الْقََدرِ، َوَحْيفُ السُّلْطَاِن: آِخرِ َزمَانَِها
  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن - ٨٠٣٩

ى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َرأَ: َراهََوْيِه، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسابٍِط، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".وَْيلٌ ِلَألْعقَابِ ِمَن النَّارِ:"َوَسلََّم قَْوًما َيتََوضَّأُونَ، فََتبْقَى َعلَى أَقَْدامِهِْم قَْدرُ الدِّرَْهمِ لَمْ ُيِصْبهُ الَْماُء، فَقَالَ

ثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا َمْيُمونُ بن زَْيٍد، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد اَألْهوَازِيُّ، َحدَّ - ٨٠٤٠
 ِللصَّالِة، َوقَدْ َتَرَك مَْوِضعَ الرَّْحَمنِ بن َسابٍِط، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َرأَى َرُجال تََوضَّأَ

  ".وَْيلٌ ِللَْعَراقِيبِ ِمَن النَّارِ:"َن الُْوُضوِء، فَأَمََرُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيسْبِغَ الُْوُضوَء، ثُمَّ قَالَظُفْرٍ ِم
َنا َعْبدُ الَْواِحِد بن زِيَاٍد، َحدَّثََنا لَْيثٌ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثَ - ٨٠٤١

َرأَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْوًما : َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن سَابٍِط، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، أَْو َعْن أَِخي أَبِي أَُمامَةَ، قَالَ
  .َمرََّتْينِ"وَْيلٌ ِلَألْعقَابِ ِمَن النَّارِ:"َهمِ أَْو مَْوِضُع الظُّفْرِ فَلَْم ُيِصْبُه الَْماُء، فََجَعلَ يَقُولَُعلَى أَْعقَابِ أََحِدِهْم مِثْلُ الدِّْر

بِي أَُماَمةَ، أَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعْن لَْيٍث، َعنِ اْبنِ سَابٍِط، َعْن - ٨٠٤٢
: لَبَّْيَك َوَسْعَدْيَك، قَالَ: َيا ُمحَمَُّد، فَقُلُْت: أَتَانِي رَبِّي ِفي أَْحَسَن ُصوَرٍة، فَقَالَ:"َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ِفيَم َيْخَتِصُم الَْمُأل

ْدَييَّ، فََعِلْمُت ِفي َمقَاِمي ذَِلَك َما سَأَلَنِي َعْنُه ِمْن أَْمرِ الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة، ال أَْدرِي، فََوَضَع َيَدُه َعلَى ثَ: اَألْعلَى؟ قُلُْت
فَإِْبالغُ الُْوُضوِء ِفي السَّبََراِت، : ِفي الدََّرَجاِت َوالْكَفَّاَراِت، فَأَمَّا الدََّرَجاُت: ِفيَم َيخَْتِصُم الَْمألُ اَألْعلَى؟ قُلُْت: فَقَالَ
َصَدقَْت، َمْن فََعلَ ذَِلَك عَاَش بَِخْيرٍ َومَاَت بَِخْيرٍ، َوكَانَ ِمْن َخِطيئَِتِه كََما َولََدْتُه : ظَاُر الصَّالِة بَْعَد الصَّلَوَاِت، قَالََواْنِت

اللَُّهمَّ إِنِّي : ةُ وَالنَّاُس نَِيامٍ، ثُمَّ قَالَفَإِطَْعاُم الطََّعامِ، َوإِفَْشاُء السَّالمِ َوِطيُب الْكَالمِ، َوالصَّال: أُمُُّه، َوأَمَّا الْكَفَّاَراُت
أَرَْدَت ِفي قَْومٍ ِفْتَنةً، أَسْأَلَُك َعَملَ الَْحَسنَاِت، وََتْرَك السَّيِّئَاِت، َوُحبَّ الَْمَساكِنيِ، َوَمْغِفَرةً، َوأَنْ َتُتوَب َعلَيَّ، وَإِذَا 

  ".فََنجِّنِي غَْيَر َمفُْتوٍن
  أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ ِمْن أَْهلِ الَْمِدينَِةَمْن َرَوى َعْن 

  أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
أَبِي َسلََمةَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن  - ٨٠٤٣

َتَعلَُّموا الْقُْرآنَ، فَإِنَّهُ َشاِفٌع َألْصَحابِِه َيْومَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
زَّهَْراَوْينِ فَإِنَُّهَما َيأِْتَياِن َيْوَم الِْقَياَمِة كَأَنَُّهَما غََماَمَتاِن، أَْو غََياَيَتاِن، أَوْ الِْقَيامَِة، َتَعلَُّموا الَْبقَرَةَ، َوآلَ ِعْمَرانَ، َتَعلَُّموا ال

  كَهَاَركَةٌ، َوإِنَّ َتْركَأَنَُّهَما فَْرقَاِن ِمْن طَْيرٍ صََوافٍّ ُتَجاِدالِن َعْن َصاحِبِهَِما، َوَتَعلَُّموا الَْبقََرةَ، فَإِنَّ َتَعلَُّمَها َب

  .السََّحَرةَ: ، َيعْنِي بِالَْبطَلَِة"لََحْسَرةٌ، َوال ُيِطيقَُها الَْبطَلَةُ
يَسى، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ، َعْن َداُوَد بن ِع - ٨٠٤٤



أََمرََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : مَِّد بن َعْجالنَ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالََعْمرِو بن قَْيسٍ، َعْن ُمَح
أََتْعرِفُنِي؟ : إِلَْيِه، فََيقُولُ ِللُْمْسِلمِ إِنَّ الْقُْرآنَ َيأِْتي أَْهلَُه َيْوَم الِْقَياَمِة أَْحَوَج َما كَانُوا:"بَِتَعلُّمِ الْقُْرآِن، َوَحثََّنا َعلَْيِه َوقَالَ

أََنا الَِّذي كُْنَت ُتِحبُّ، َوَتكَْرُه أَنْ يُفَارِقَكَ الَِّذي كَانَ َيْسحَُبَك وَُيْدنِيَك، : َمْن أَْنَت؟ فََيقُولُ؟ َمْن أَْنَت؟ فََيقُولُ: فََيقُولُ
ى َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ، فَُيْعطَى الُْملَْك بَِيِمينِِه وَالُْخلْدَ بِِشمَاِلِه، َويُوَضُع َعلَى َرأِْسهِ لََعلََك الْقُْرآنُ، فَيُقَْدُم بِِه إِلَ: فََيقُولُ

ْبلُْغُه أَْعَمالَُنا؟ َأليِّ َشْيٍء كُِسيَنا َهِذِه، َولَْم َي: السَِّكينَةُ، َويُْنَشُر َعلَى أَبََوْيِه َخلََّتاِن ال َيقُوُم لَُهْما الدُّْنَيا أَْضَعافًا، فََيقُوالِن
  ".َهذَا بِأَْخِذ وَلَِدكَُما الْقُْرآنَ: فََيقُولُ

  الْقَاِسُم بن ُمَحمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
بن إِْبَراهِيَم الُْحَنيْنِيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َزْيدٍ الْفََراِئِضيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق  - ٨٠٤٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا َماِلُك بن أََنسٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَ
  ".أََنا َوكَاِفلُ الَْيتِيمِ ِفي الَْجنَِّة كَهَاَتْينِ:"َوَسلََّم

  أَُبو الزَِّناِد َعْبُد اللَِّه بن ذَكَْوانَ، َعْن أَبِي

  أَُمامَةَ
الصَّلِْت،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعْمرٍو الَْعْنقَزِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ٨٠٤٦

ال نِكَاَح إِال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لزَِّناِد، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، قَالََحدَّثََنا ُعَمُر بن ُصهَْبانَ، َعْن أَبِي ا
  ".بِوَِليٍّ

  ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسْعِد بن ُزرَاَرةَ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ
كِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْم - ٨٠٤٧ -

بِي أَُمامَةَ، َوَعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسْعدِ بن ُزَرارَةَ، َعْن أَ
َخَرَج النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأََنا جَاِلسٌ أُحَرُِّك َشفََتيَّ، : َحمَّدِ بن ُشَرْحبِيلٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَُمْصَعبِ بن ُم

ٍء إِذَا قُلَْتُه، ثُمَّ َدأَْبَت اللَّْيلَ وَالنَّهَارَ أَال أُْخبُِرَك بَِشْي:"أَذْكُرُ اللََّه َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ: قُلُْت"بَِم ُتَحرِّكُ َشفَتَْيَك؟:"فَقَالَ
الَْحْمدُ ِللَِّه َعَدَد َما أَْحَصى ِكتَاُبُه، وَالَْحْمُد ِللَِّه َعَدَد َما ِفي ِكتَابِِه، وَالْحَْمُد ِللَِّه : َتقُولُ:"بَلَى، فَقَالَ: قُلُْت"لَْم َتْبلُْغُه؟

ْمُد ِللَِّه َعلَى َما ِفي َخلِْقِه، َوالْحَْمُد ِللَِّه ِملَْء َسَماوَاِتِه َوأَْرِضِه، َوالَْحْمُد ِللَِّه َعَدَد كُلِّ َعَدَد َما أَْحَصى َخلْقُُه، َوالَْح
  ".َشْيٍء، وَالَْحْمُد ِللَِّه ِملَْء كُلِّ َشْيٍء، وَُتسَبُِّح ِمثْلَ ذَِلَك وَُتكَبُِّر مِثْلَ ذَِلَك

  مَّ، َعْن أَبِي أَُمامَةَالْمََراسِيلُ َوَمْن لَْم ُيَس
  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، - ٨٠٤٨

آلِ أَبِي أَُمامَةَ،  ، َوامَْرأَةٌ ِمْنَحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َساِلمٍ الُْوَحاِظيُّ، َحدَّثَْتنِي بنٌت ِلعُْتَبةَ بن َعْبٍد
َما ِمْن أَْهلِ بَْيٍت َيْغُدو َعلَيْهِْم فَدَّانٌ إِال :"َسِمْعتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: أَنَُّهَما َسِمعََتا أََبا أَُماَمةَ، َيقُولُ

  ".ذُلُّوا
ا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن إِْسحَاَق بن أُسَْيٍد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعِليِّ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََن - ٨٠٤٩

اْسَتِقيمُوا َونِِعمَّا إِِن اْسَتقَمُْتْم، َوال ُيَحاِفظُ َعلَى :"َعْن أَبِي َحفْصٍ الدَِّمشِْقيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، َرفََع الَْحِديثَ
  ".ِمٌنالُْوُضوِء إِال ُمْؤ

ةُ بن الَْولِيِد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ بن ُمَحمَِّد بن َبكَّارٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُعْتَبةَ، َحدَّثََنا َبِقيَّ - ٨٠٥٠



قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ، قَالََحدَّثَنِي َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َعْن َسلََمةَ الَْعْنِسيِّ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ بَْيِتِه، َع
  ".َزُعونََبشِّرِ الُْمدِْلجَِني ِفي الظُّلَمِ إِلَى الَْمَساجِِد بَِمَنابَِر ِمْن ُنورٍ َيْوَم الِْقَياَمِة َيفَْزُع النَّاُس َوال َيفْ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َباُب الضَّاِد
  اْسُمُه ِضرَار َوَمنِ

  ضَِراُر بن الْأَزَْورِ الْأََسِديُّ
رِكَةَ بن إِلََياسِ بن َواْسُم الْأَْزَورِ مَاِلكُ بنأَْوسِ بن جَُزْيَمةَ بن َسْعِد بن مَاِلِك بن ثَْعلََبةَ بن ُدوَدانَ بن أََسِد ُخَزْيَمةَ بن ُمْد

  ُمَضرٍ، َوِمْن أَخَْبارِِه
ِضرَاُر بن :"قَالَ أَُبو ُعبَْيَدةَ: يفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َسالمٍ الُْجَمِحيِّ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َخِل - ٨٠٥١

  اَألْزَورِ تََولَّى قَْتلَ َماِلِك بن ُنَويَْرةَ، َوِفي ذَِلَك

  :ُمَتمِّمُ بن ُنَويَْرةَ، َوُيعَرُِّض بِخَاِلدِ بن الَْوِليِد: َيقُولُ
  قَتِيلُ إِذَا َما الرَِّماحُ َتَناَوَحْت َجُبَن الُْعصَاةُ قَِتيلَُك اْبَن اَألزَْورِنِْعَم الْ

  َولَنِْعَم َحْشُو الدِّْرعِ ِحَني لَِقيَتُه َولَنِْعَم َمأَْوى الطَّارِقِ الْمَُتَنوِّرِ
  َسِمَح بِأَطْرَاِف الِْقدَاحِ إِذَا اْنَتَشى ُحلٌْو َحاللُ الَْمالِ غَْيَر َعذُورِ

  ال َيلَْبُس الْفَْحَشاَء َتْحتَ ِثيَاَبِه َصْعٌب َمقَاَدُتُه َعِفيُف الْمِئَْزرِ
  أََدَعْوَتُه بِاللَِّه، ثُمَّ قََتلَْتُه لَْو ُهو َدَعاَك بِِذمٍَّة لَْم يَْغِدرِ

  ".نِْعَم الْفَوَارُِس َيْوَم َحلَْبٍة غَاَدَرْت َوُيْرَوى ِفي الْكَدُورِ األَكَْدرِ
  َنَد ضَِرارُ بن اَألْزَورَِما أَْس

 بن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، َوأَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ الْجَُمِحيُّ، َوأَْحَمُد - ٨٠٥٢
َنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِسَنانَ، َعْن ضَِرارِ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثَ: الْخَُزاِعيُّ اَألْصَبَهانِيُّ، قَالُوا

، َهكَذَا َرَواهُ "َدْع َدَواِعي اللََّبنِ:"َمرَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِي أَْو بَِرُجلٍ َيْحلُُب، فَقَالَ: بن اَألْزَورِ، قَالَ
 ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِسَنانَ َوخَالَفَُه أَْصَحاُب اَألْعَمشِ فََرَوْوُه، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َيْعقُوَبُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ

  .بن َبحِريٍ
، َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن ُمَعاوَِيةَ - ٨٠٥٣

أَْهَدْيَنا ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلقَْحةً، فََحلَْبُتَها لَُه، فَلَمَّا : َيْعقُوَب بن َبِحريٍ، َعْن ضَِرارِ بن اَألْزَورِ، قَالَ
  ال َتفَْعلْ، َدْع:"أََخذُْت ُألجْهَِدَها، قَالَ

  ".َدَواِعي اللََّبنِ
 بن َبِحريٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َداُوَد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َيْعقُوَب - ٨٠٥٤

اْحلُبَْها، َوَدعْ :"ِه َوَسلََّم أَْهَدْوَها لَُه، فَقَالَ ِليَبَعثَنِي أَْهِلي بِلَقُوحٍ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: ضَِرارِ بن اَألزَْورِ، قَالَ
  .َوَدَعا ِلي"َداِعَي اللََّبنِ
ريٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ِغَياٍث، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َيْعقُوبَ بن َبِح - ٨٠٥٥

، فَقُْمُت فََحلَْبتَُها، فَلَمَّا "قُْم فَاْحلُْبَها:"أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بناقٍَة َهِديٍَّة، فَقَالَ ِلي: رِ، قَالَضَِرارِ بن اَألزَْو
  ".َدْع َداِعَي اللََّبنِ:"ذََهْبُت ُألْجهَِدهَا، قَالَ



َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َيْعقُوبَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ،  - ٨٠٥٦
: ، فَقُلُْت"اْحلُبَْها:"أََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بنتُوجٍ ِمْن إِبِِلي، فَقَالَ: بن َبحِريٍ، َعْن ِضرَارِ بن اَألْزَورِ، قَالَ

  ".ال ُتْجهِْد، َدْع دََواِعي اللََّبنِ:"ُد؟ قَالَأُجْهِ
و الْمُْنِذرِ الْقَارِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسعِيٍد اَألثَْرُم، َحدَّثََنا َسالُم أَُب - ٨٠٥٧

اْمُدْد : أََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: وَاِئلٍ، َعْن ِضرَارِ بن اَألْزَورِ، قَالََحدَّثََنا َعاِصُم بن بَْهَدلَةَ، َعْن أَبِي 
  :ثُمَّ قُلُْت: َيَدَك ُألبَايَِعَك َعلَى اِإلْسالمِ، قَالَ ِضرَاٌر

  االَتَركُْت الِْقَداَح َوَعْزَف الِْقَياِن َوالَْخْمَر َتْصِلَيةً َواْبِتَه
  َوكَرِّي الَْمَحزَّ ِفي غَْمَرٍة َوَحْمِلي

  َعلَى الُْمْسِلِمَني الْقَِتاال
  فََيا َربِّ ال أُغَْبَننَّ َبْيعَِتي فَقَْد بِْعُت أَْهِلي َومَاِلي َبَداال

  ".َما غُبَِنْت َبيَْعُتَك، َيا ِضرَاُر:"فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
مٍَّد الزُّْهرِيُّ، دَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَباَدةَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحَح - ٨٠٥٨

َوفَْدُت َعلَى : ْن ِضرَارِ بن اَألزَْورِ، قَالََحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ِعْمَرانَ، َحدَّثََنا َماجُِد بن َمْرَوانَ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن أَبِيِه، َع
  :قُلُْت: ، قَالَ"أَْنِشْد:"َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْنُشُدْك، قَالَ: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َوقَفُْت َبْيَن َيَديِْه، قُلُْت

  ْمَر َتْصِلَيةً َوابِْتَهاالَجَعلُْت الِْقدَاَح، َوَعْزَف الِْقَياِن وَالَْخ
  َوكَرِّي الُْمَحبََّر ِفي غَْمَرٍة َوَشدِّي َعلَى الُْمْسِلِمَني الِْقتَاال
  .فََيا َربِّ ال أُغَْبَنْن َبْيعَِتي فَقَْد بِْعُت نَفِْسي َوأَهِلِّي َبَداال

  َمنِ اْسُمُه َضحَّاٌك
  َضحَّاُك بن قَْيسٍ الِْفهْرِيُّ الْقَُرِشيُّ

ْمرِو بن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ ُيكَنَّى أََبا سَِعيٍد، َهُو الضَّحَّاكُ بن قَْيسِ بن خَاِلِد بن َوْهبِ بن ثَْعلََبةَ بن وَاِئلَةَ بن َعأَُخو 
وَِهي أُمُّ فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ  َشْيَبانَ بن ُمَحارِبِ بن ِفْهرِ بن َماِلِك بن النَّْضرِ بن ِكَناَنةَ، َوأُمُّهُ أَُمْيَمةُ بنتُ َربِيَعةَ ِمْن ِكَناَنةَ

َمرَْوانَ بن الَْحكَمِ َسَنةَ أُْخِت الضَّحَّاِك بن قَْيسٍ، قُِتلَ الضَّحَّاُك َيْوَم َمْرجِ َراِهٍط بَْعَد َوفَاِة يَزِيِد بن ُمَعاوَِيةَ لَمَّا بُويَِع ِل
  أَْرَبعٍ َوِستَِّني

  َما أَسَْنَد الضَّحَّاُك بن قَْيسٍ
  ثََنا َجْعفَُر بن ُسنَْيِد بن َداُوَد الِْمصِّيِصيُّ أَُبو َسعِيٍد، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َحجَّاُجَحدَّ - ٨٠٥٩

دَّثَنِي َح:  َعلَى الِْمْنبَرِبن ُمَحمٍَّد، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد بن طَلَْحةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، أَنَُّه قَالَ َوُهَو
  ".ال َيزَالُ وَالٍ ِمْن قَُرْيشٍ:"الضَّحَّاُك بن قَْيسٍ، َوُهَو َعْدلٌ َعلَى نَفِْسِه، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

حَْيى بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ الُْجَمِحيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َي - ٨٠٦٠
َسالٌم : بن ُمَعاوِيَةََعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، أَنَّ الضَّحَّاَك بن قَْيسٍ، كََتَب إِلَى قَْيسِ بن الَْهيْثَمِ، ِحَني َماتَ َيزِيُد 

إِنَّ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة ِفَتًنا كَِقطَعِ الدَُّخاِن :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُعلَْيَك، أَمَّا بَْعُد، فَإِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَّ
ا، ْؤِمًنا وَُيصْبُِح كَاِفًرَيُموُت ِفيَها قَلُْب الرَُّجلِ كََما َيمُوُت َبَدُنُه، ُيصْبُِح الرَُّجلُ ِفيَها ُمْؤِمًنا، َوُيْمِسي كَافًِرا، َويُْمِسي ُم

، َوإِنَّ يَزِيدَ بن ُمَعاوَِيةَ قَْد َماَت، َوأَنُْتْم إِْخوَاُنَنا وَأَِشقَّاؤَُنا فَال "َيبِيُع ِفيَها أَقَْواٌم أَْخالقَُهْم، َودِيَنُهمْ بِعََرضٍ ِمَن الدُّْنَيا



  .َتْسبِقُوَنا بَِشْيٍء حَتَّى َنْختَاَر َألنْفُِسنَا
الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا َسعِيٌد الُْجَريْرِيُّ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ  - ٨٠٦١

إِذَا أََتى الرَُّجلُ :"قَالََسلََّم، أَبِي الَْعالِء بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعنِ الضَّحَّاِك بن قَْيسٍ، َعْن َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  قَحْطًا،: َمْرَحًبا، فََمْرحًَبا بِِه إِلَى َيْومِ َيلْقَى َربَُّه، َوإِذَا أََتى الرَُّجلُ الْقَْوَم، فَقَالُوا: الْقَْوَم، فَقَالُوا

  ".فَقَْحطًا لَُه َيْوَم الِْقَياَمِة
َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمْعَبٍد الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َرُجلٍ، ِمْن  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ، - ٨٠٦٢

َها كَاَنْت بِالَْمدِيَنِة امَْرأَةٌ َتْخِفضُ النَِّساَء، ُيقَالُ لَ: أَْهلِ الْكُوفَِة، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعنِ الضَّحَّاِك بن قَْيسٍ، قَالَ
  ".اخِْفِضي، َوال ُتنْهِِكي، فَإِنَُّه أَْنَضرُ ِللَْوْجِه، وَأَْحظَى ِعْندَ الزَّْوجِ:"أُمُّ َعِطيَّةَ، فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َضحَّاُك بن ُسفَْيانَ الِْكالبِيُّ
  ِمْن بين َبكْرِ بن ِكالبِ بن َربِيَعةَ بن َعامِرٍ

، َعنِ الضَّحَّاِك َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ - ٨٠٦٣
اللَّْحُم َواللََّبُن، : قُلُْت"، َما طََعاُمَك؟َيا َضحَّاُك:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُسفَْيانَ الِْكالبِيِّ، قَالَ

إِنَّ اللََّه َعزَّ :"ثُمَّ َيِصُري إِلَى َما قَْد َعِلْمَت، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قُلُْت"ثُمَّ َيِصُري إِلَى َماذَا؟:"قَالَ
  ".ثَال لِلدُّنَْياَوَجلَّ َضَرَب َما َيخُْرُج ِمنِ اْبنِ آَدَم َم

الُْمسَيِّبِ، أَنَّ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّازَّقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن - ٨٠٦٤
 ِللَْعَصَبِة ألَنَُّهْم َيْعِقلُونَ َعْنُه، فََهلْ َمَع أََحٍد ِمْنكُْم ِمنْ َما أََرى الدَِّيةَ إِال: ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

  َرُسولُ اللَِّه َصلَّىَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ذَِلَك شَْيئًا؟ فَقَالَ الضَّحَّاُك بن سُفَْيانَ الِْكالبِيُّ، َوكَانَ 

أَنْ أَُورِّثَ امَْرأَةَ أَشَْيمٍ الضِّبَابِيِّ : كََتبَ إِلَيَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"َتْعَملَُه َعلَى اَألْعَرابِاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْس
  .، فَأََخذَ بِذَِلَك ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه"ِمْن ِدَيِة َزْوجِهَا

اُرونَ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي زَاِئدَةَ، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َه - ٨٠٦٥
ِلٌم ِمْن ِمَرياثِ َمْن ِعْنَدُه َع: قَاَم ُعَمُر بِِمًنى، فَسَأَلَ النَّاَس: َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمسَيِّبِ، قَالَ

كََتبَ :"اْدُخلْ قُبََّتَك حَتَّى أُْخبَِرَك فََدَخلَ، فَأََتاُه فَقَالَ: الْمَْرأَِة ِمْن َعقْلِ َزْوجَِها، فَقَاَم الضَّحَّاُك بن ُسفَْيانَ الِْكالبِيُّ، فَقَالَ
  ".امَْرأَةَ أَْشَيمٍ الضَِّبابِيِّ ِمْن َعقْلِ َزْوجَِهاإِلَيَّ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَُورِّثَ 

َيانَ بن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحمََوْيِه، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعْن ُسفْ - ٨٠٦٦
، أَنَّ اْمَرأَةً أََتْت ُعَمَر بن الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه قُِتلَ َزْوجَُها، ُحَسْينٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ

َصلَّى َما أَْعلَُم لَِك َشيْئًا، ثُمَّ َنَشَد النَّاَس َمْن كَانَ ِعْنَدُه ِعلٌْم ِمْن َرُسولِ اللَِّه : فََسأَلَْتُه أَنْ ُيَورِّثََها ِمْن ِدَيِة زَْوجَِها، فَقَالَ
كََتَب إِلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْيقُْم، فَقَاَم الضَّحَّاُك بن ُسفَْيانَ الِْكالبِيُّ، فَقَالَ

  ُر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى، فََورَّثََها ُعَم"أَُورِّثَ امَْرأَةَ أَْشَيمٍ الضَِّبابِيِّ ِمْن ِدَيِة زَْوجَِها

  .َعْنُه
يِّ، َعْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ الزُّهْرِ - ٨٠٦٧

الدَِّيةُ ِللَْعاِقلَِة، َوال تَرِثُ الْمَْرأَةُ ِمْن ِدَيِة زَْوجَِها َشْيئًا َحتَّى كََتبَ : قُولُالُْمسَيِّبِ، أَنَّ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، كَانَ َي



  ".زَْوجَِها َورَّثَ امَْرأَةَ أَْشَيمٍ الضِّبَابِيِّ ِمْن ِدَيِة"إِلَْيِه الضَّحَّاُك بن ُسفَْيانَ الِْكالبِيُّ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
بن الُْمَباَرِك، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه  - ٨٠٦٨

  ".يُّ َخطَأًكَانَ قُِتلَ أَْشَيٌم الضَِّبابِ:"َماِلِك بن أََنسٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أََنسٍ، قَالَ
  َضحَّاُك بن حَارِثَةَ بن ثَْعلََبةَ اَألْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ َعِقبِيٌّ

، َعْن ُعْرَوةَ، ِفي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد - ٨٠٦٩
ُعَبْيٍد الضَّحَّاُك بن هِدَ الَْعقََبةَ ِلَبْيَعِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن األَْنصَارِ، ثُمَّ ِمْن بين ثَْعلََبةَ بن َتْسِمَيِة َمْن َش

  ".شَهَِد َبْدرًا"َحارِثَةَ بن زَْيِد بن ثَْعلََبةَ، َوقَْد
  َضحَّاٌك األَْنَصارِيُّ غَْيُر َمْنسُوبٍ

دَّثََنا ِمْنَدلٌ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَماَرةَ بن ُصَبْيحٍ، َحدَّثََنا َنْصرُ بن ُمَزاِحمٍ، َح - ٨٠٧٠
لَمَّا سَاَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : الََعْن إِْسَماِعيلَ بن زَِياٍد، َوَعْن إِبَْراهِيَم بن َبِشريٍ اَألْنصَارِيِّ، َعنِ الضَّحَّاِك األَْنصَارِيِّ، قَ

  َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َخْيَبرَ َجَعلَ

َم فَلَمَّا َتكَلََّم بَِها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ"َمْن َدَخلَ النَّْخلَ فَُهَو آِمٌن:"َعِليا َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َعلَى ُمقَدَِّمِتِه، فَقَالَ
لَْيِه السَّالُم، فََضِحَك، فَقَالَ َناَدى بَِها َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فََنظََر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى جِبْرِيلَ َع

إِنَّ :"ُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِلعَِليٍّإِنِّي أُِحبُّ: ، فَقَالَ"َما ُيْضِحكَُك؟:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".نََعْم، َوَمْن ُهَو َخْيٌر ِمْن جِبْرِيلَ اللَُّه َتَعالَى:"قَالَ! َوَبلَْغُت أَنْ ُيِحبَّنِي جِْبرِيلُ : ، قَالَ"إِنِّي أُحِبَُّك: جِبْرِيلَ، َيقُولُ

  نِيَُّضحَّاُك بن زِْملٍ الْجَُه
َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َعْبِد الَْمِلِك بن : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َوَجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، قَاال - ٨٠٧١

بن َعْبِد اللَِّه الُْجهَنِيِّ، َعْن َعمِِّه أَبِي َمْشَجَعةَ  ِمْسَرحٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعطَا الْقَُرِشيُّ الَْحرَّانِيُّ، َعْن َمْسلََمةَ
َوُهوَ : كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا صَلَّى الصُّْبَح، قَالَ:"بن رِْبِعيٍّ الُْجهَنِيِّ، َعنِ اْبنِ زِْملٍ الْجَُهنِيِّ، قَالَ

  .َسْبِعَني مَرَّةً"وَبَِحْمِدِه، َوأَْسَتغِْفُر اللََّه، إِنَُّه كَانَ تَوَّابًا سُْبَحانَ اللَِّه:"ثَاٍن رِْجلَُه
  ".ال َخْيَر ِلَمْن كَاَنْت ذُُنوُبُه ِفي َيْومٍ َواِحٍد أَكْثََر ِمْن َسْبعمِائٍَة:"ثُمَّ َيقُولُ َسْبِعَني بَِسْبِعِمائٍَة بَِسْبِعِمائٍَة - ٨٠٧٢

: فَقُلُْت: قَالَ اْبُن زِْملٍ"َهلْ رَأَى أََحٌد ِمْنكُْم شَْيئًا؟::"لنَّاَس بَِوْجهِِه َوكَانَ يُْعجُِبُه الرُّْؤَيا، فََيقُولُثُمَّ َيْستَقْبِلُ ا ٨٠٧٣ -
  أََنا َيا نَبِيَّ

، "ْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني، اقُْصْص رُْؤَياَكخَْيًرا َتلَقَّاُه، َوشَرا َتَوقَّاُه، َوَخيًْرا لََنا، َوَشرا َعلَى أَْعدَاِئَنا، َوالَْح:"اللَِّه، قَالَ
َك إِذْ أَشْفَى َرأَْيتُ َجِميَع النَّاسِ َعلَى طَرِيقٍ َرْحبٍ سَْهلٍ الِحبٍ، َوالنَّاُس َعلَى الَْجادَِّة ُمْنطَِلِقَني، فََبْيَناُهْم كَذَِل: فَقُلُْت

ِمثْلَُه يَرِفُّ َرِفيفًا، َوْيقُطُْر َنَداُه ِفيِه ِمْن أَنَْواعِ الْكَِأل، َوكَأَنِّي بِالرَّْعلَِة اُألولَى حَتَّى  ذَِلَك الطَّرِيُق َعلَى َمْرجٍ لَمْ َتَر َعْيَناَي
َمَضْوا َعلَى الضَّْغثُ، َوأَْشفَْوا َعلَى الَْمْرجِ كَبَُّروا، ثُمَّ رَِكُبوا رََواِحلَُهْم ِفي الطَّرِيقِ، فَِمنُْهمِ الْمُْرِتُع، َوِمنُْهمِ اآلِخذُ 

َخْيرُ الَْمنْزِلِ، فَكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَيْهِْم َيِميلُونَ : ثُمَّ قَِدَم ِعظَُم النَّاسِ، فَلَمَّا أَْشفَْوا َعلَى الْمَْرجِ كَبَّرُوا، فَقَالُوا: ذَِلَك، قَالَ
أَقَْصى الَْمْرجِ، فَإِذَا أََنا بَِك َيا َرُسولَ اللَِّه َعلَى ِمْنَبرٍ ِفيِه َسْبعَ َيِميًنا َوِشمَاال، فَلَمَّا َرأَْيُت ذَِلكَ لَزِْمُت الطَّرِيَق َحتَّى آِتي 

فََيفُْرُع الرِّجَالَ طُوال،  َدَرجَاٍت، وَأَْنَت ِفي أَْعالَها َدَرَجةً، َوإِذَا َعْن َيِمينَِك َرُجلٌ آَدُم َشْشلٌ أَقَْنى، إِذَا ُهَو َتكَلَّمَ َيْسُمو،
َم أَْصَغيُْتْم لَُه إِكَْراًما، سَارَِك َرُجلٌ َتارٌّ رِْبَعةٌ أَْحَمُر كَِثُري خَْيالِن الَْوجِْه، كَأَنََّما حُمَِّم َشْعُرُه بِالَْماِء، إِذَا ُهَو َتكَلََّوإِذَا َعْن َي



َنُه، وَإِذَا أََماَم ذَِلكَ َناقَةٌ َعْجفَاُء شَارٌِف، وَإِذَا أَْنتَ َوإِذَا أََماَمَك َشْيخٌ أَْشَبهُ النَّاسِ بَِك َخلْقًا َوَوْجًها كُلُّكُْم َتُؤمُّوَنُه تُرِيدُو
  فَاْنَتقََع لَْونُ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َساَعةً، ثُمَّ: َيا َرسُولَ اللَِّه، كَأَنََّك َتتَِّقيَها، قَالَ

الطَّرِيقِ السَّْهلِ الرَّْحبِ الالِحبِ، فَذَِلَك َما ُحمِّلُْتْم َعلَْيِه ِمَن الُْهَدى َوأَْنُتْم َعلَْيِه، أَمَّا َما َرأَْيَت ِمَن :"ُسرَِّي َعْنُه، فَقَالَ
ا وَلَْم ُترِْدَنا، ثُمَّ ْيئًا، َولَْم ُنرِْدَهَوأَمَّا الْمَْرُج الَِّذي رَأَْيَت، فَالدُّْنَيا َوُعَصاَرةُ َعْيِشَها َمَضْيُت أََنا وَأَْصَحابِي لَْم َنَتَعلَّْق بَِها َش
ثُ وََنْحُوُه َعلَى ذَِلَك، ثُمَّ َجاَء َجاَءِت الرَّْعلَةُ الثَّانَِيةُ بَْعدََنا، َوُهْم أَكْثَُر ِمنَّا ضَِعافًا فَِمْنُهمِ الُْمْرتُِع، َوِمْنُهمِ اآلِخذُ الضَّْغ

إِنَّا ِللَِّه وَإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ، أَمَّا أَْنَت فََمَضْيَت َعلَى طَرِيقَةٍ صَاِلحٍَة، فَلَْم ِعظَُم النَّاسِ، فََمالُوا ِفي الَْمْرجِ َيمِيًنا َوِشَماال، فَ
ِف َسَنٍة َوأََنا ، فَالدُّْنَيا َسْبَعةُ آالَتَزلْ َعلَْيَها َحتَّى َتلْقَانِي، َوأَمَّا الِْمْنَبُر الَِّذي رَأَْيَت ِفيِه َسْبَع َدَرَجاٍت وَأََنا ِفي أَْعلَى َدَرَجٍة

 إِذَا ُهَو َتكَلََّم َيْعلُو ِفي آِخرَِها أَلْفًا، َوأَمَّا الرَُّجلُ الَِّذي َرأَْيَت َعلَى َيمِينِي اآلَدُم الشَّْشلُ، فَذَِلَك مُوَسى َعلَْيِه السَّالُم
اُر الرِّْبَعةُ الْكَبُِري خَْيالِن الَْوجِْه، فَكَأَنََّما حُمَِّم َشْعُرهُ الرَِّجالَ بِفَْضلِ َصالحِ اللَِّه إِيَّاُه، َوالَِّذي َرأَْيَت َعْن َيسَارِي التَّ

 النَّاسِ بِي َخلْقًا َوَوجًْها، فَذَِلَك بِالَْماِء، فَذَاَك ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم ُنكْرُِمُه ِإلكَْرامِ اللَِّه إِيَّاُه، َوأَمَّا الشَّْيُخ الَِّذي رَأَْيَت أَْشَبَه
يَها فَهَِي السَّاَعةُ َعلَْيَنا َتقُوُم ال َنبِيَّ ْبَراهِيُم َعلَْيِه السَّالُم كُلَُّنا َنُؤمُُّه َونَقَْتِدي بِِه، َوأَمَّا النَّاقَةُ الَِّتي رَأَْيَت َوَرأَْيُتنِي أَتَِّقأَبُوَنا إِ

  ى اللَُّهفََما سَأَلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّ: ، قَالَ"َبْعِدي َوال أُمَّةَ َبْعدَ أُمَِّتي

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ُرْؤَيا َبْعَدَها إِال أَنْ َيجِيَء الرَُّجلُ فَُيَحدِّثُُه بَِها ُمَتَبرًِّعا
  ِضَماُم بن ثَْعلََبةَ اَألْزِديُّ

ْن َداُوَد بن أَبِي هِْنَد، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، أنا َخاِلٌد، َع - ٨٠٧٤
ِضَماٌم، كَانَ بِالَْيَمنِ، َوكَانَ ُيعَاِلُج : بن َسِعيٍد، َعْن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال ِمْن أَزِِد َشُنوَءةَ، يُقَالُ لَُه

ِلُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَاِحٌر َوكَاِهٌن َوَمْجُنونٌ، فَقَالَ لَْو أََتْيُت َهذَا  ِمَن اَألرَْواحِ، فَقَِدَم َمكَّةَ، فََسِمعَُهْم َيقُولُونَ
اِلُج ِمْن َهِذِه َيا ُمحَمَُّد، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْشِفي َعلَى َيَديَّ، وَإِنِّي أَُع: الرَُّجلَ لََعلَّ اللََّه َيشِْفيِه َعلَى َيَديَّ، فَلَِقَيُه، فَقَالَ

َهُد أَنْ ال إِلَهَ الَْحْمدُ ِللَِّه َنحَْمُدُه وََنْسَتِعينُُه، َمْن َيْهِد اللَُّه فَال ُمِضلَّ لَُه، َوَمْن ُيْضِللْ فَال َهاِدَي لَُه، َوأَْش:"اَألْروَاحِ، فَقَالَ
لَقَْد َسِمْعُت قَْولَ : أَِعْد َعلَيَّ، فَأََعاَد َعلَْيِه ثَالثَ مَرَّاٍت، فَقَالَ: الَ، فَقَ"إِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه

ْحرِ، ُمدَّ َيَدَك أُبَايِْعَك َعلَى الْكََهَنِة، َوقَْولَ السَّحََرِة، وَالشُّعََراِء، فََما َسِمْعُت ِمثْلَ َهُؤالِء الْكَِلمَاِت، َولَقَْد َبلَغَ قَاُموَس الَْب
  .ْسالمِ، فََمدَّ َيَدُه فََباَيَعُه َعلَى اِإلْسالمِ، َوَعلَى قَْوِمي فََباَيَعُه َعلَى قَْوِمِهاِإل

ا إِْسَماعِيلُ بن َعْبِد َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن زَكَرِيَّا، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُسفَْيانَ النََّساِئيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، َحدَّثََن - ٨٠٧٥
  لَِّه، َعنِ اْبنِ َعْوٍن، َوُيوُنَس، َعْن َعْمرِو بن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِدال

َجاَء ِضَماُم بن ثَْعلََبةَ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ
الَْحْمُد ِللَِّه َنْحَمُدُه وََنْسَتعِيُنُه، َوَنُعوذُ بِاللَِّه ِمْن ُشُرورِ :"َك َيا ُمَحمَُّد؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَال أَْرقِي: فَقَالَ

لَُه، َوأَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا  أَْنفُِسَنا َوسَيِّئَاتِ أَْعَماِلَنا، َمْن يَْهِد اللَُّه فَال ُمِضلَّ لَُه، َوَمْن ُيْضِللْ فَال َهاِدَي
لَقَْد قَرَأُْت الْكُُتَب وَالتَّْورَاةَ َواِإلْنجِيلَ َوالزَُّبوَر، فََما َسِمْعُت ِمثْلَ َهذَا الْكَالمِ، أَِعْدُهنَّ : ، فَقَالَ ِضَماٌم"َعْبُدُه َوَرُسولُُه

  .أَِعْدُهنَّ َعلَيَّ، فَأََعاَدُهنَّ َعلَْيِه، ثُمَّ ذُِكَر أَنَُّه أَْسلََم: ِه، ثُمَّ قَالََعلَيَّ، فَأََعاَدُهنَّ َعلَْي
ي ُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا أََبانُ بن َمْخلٍَد األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا ُزنَْيُج أَُبو غَسَّانَ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ، َحدَّثَنِ - ٨٠٧٦

الَى َعْنُهمَا، دَّثَنِي َسلََمةُ بن كَُهْيلٍ، َوُمَحمَّدُ بن الَْوِليدِ بن ُنَوْيفِعٍ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعإِْسحَاَق، َح



، فَقَِدَم َعلَْيِه، فَأََناخَ َبِعَريُه َعلَى َبَعثَتْ بنو سَْعِد بن َبكْرٍ ِضَماَم بن ثَْعلََبةَ، إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
لَْمْسجِِد، َوكَانَ ِضَماٌم َبابِ الَْمْسجِِد، ثُمَّ َعقَلَُه، ثُمَّ َدَخلَ الَْمْسجَِد َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس ِفي ا

أَيُّكُْم بين عَْبِد : َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصحَابِِه، فَقَالَ َرُجال َجلَْد الشَّْعرِ، ذَا غَِديَرَتْينِ حَتَّى َوقََف
  الُْمطَِّلبِ؟ قَالَ َرسُولُ اللَِّه

َن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، إِنِّي سَاِئلُكَ َيا اْب: ، قَالَ"َنَعْم:"ُمحَمٌَّد؟ قَالَ: ، قَالَ"أََنا اْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أَْنُشُدَك بِاللَِّه، : ، فَقَالَ"ال أَجُِد ِفي نَفِْسي، فَاْسأَلْ َعمَّا َبَدا لََك:"َوُمَغلِّظٌ ِفي الَْمْسأَلَِة، فَال َتجَِدنَّ ِفي نَفِْسَك، فَقَالَ

ٌن َبْعَدَك، اللَُّه أََمَركَ أَنْ َتأْمَُرَنا أَنْ نْعُبَد اللََّه ال ُنْشرُِك بِِه َشْيئًا، َوأَنْ َنْخلََع إِلَهَِك َوإِلَِه َمْن كَانَ قَْبلََك، وَإِلَِه َمْن ُهَو كَاِئ
َمْن كَانَ قَْبلََك، فَأَْنُشُدكَ بِاللَِّه، إِلَهَِك َوإِلَِه : ، قَالَ"اللَُّهمَّ، َنَعْم:"َهِذِه اَألْنَداَد الَِّتي كَاَنتْ َيْعُبُد آَباُؤَنا ِمْن ُدونِِه؟ قَالَ

، ثُمَّ جََعلَ َيذْكُُر "اللَُّهمَّ، نََعْم:"َوإِلَِه َمْن ُهَو كَاِئٌن َبْعَدَك، اللَُّه أَمََرَك أَنْ َتأُْمَرَنا أَنْ نصَلَِّي َهِذِه الصَّلَوَاِت الْخَْمَس؟ فَقَالَ
الَْحجَّ، َوشََراِئعَ اِإلْسالمِ، كُلَُّها ُيَناِشُدُه ِعْنَد كُلِّ فَرِيَضٍة كََما نَاَشَدُه فََراِئَض اِإلْسالمِ فَرِيَضةً فَرِيَضةً الزَّكَاةَ، َوالصَِّياَم، 

 فَإِنِّي أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، َوَسأَُؤدِّي َهِذِه: ِفي الَِّتيِ قَْبلََها حَتَّى إِذَا فََرغَ، قَالَ
َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  الْفََراِئَض، وَأَْجتَنُِب َما َنَهيَْتنِي َعْنُه ال أَزِيُد َعلَْيِه َوال أَنْقُُص، ثُمَّ اْنَصَرفَ إِلَى َبِعريِِه، فَقَالَ

  ".إِنْ َصَدَق ذُو الَْغِديَرَتْينِ َدَخلَ الَْجنَّةَ:"َوَسلََّم
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن : اللَِّه بن َعِليٍّ الْجَاُروِديُّ النَّْيسَاُبورِيُّ، َوُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمْرَوزِيُّ، قَاالَحدَّثََنا عَْبُد  - ٨٠٧٧

  َحفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ، َعْن ُسفَْيانَ

، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن كَُرْيبٍ َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ بن َسِعيٍد الثَّْورِيِّ، َعْن ُموَسى بن أَبِي َجْعفَرٍ
َجاَء َرُجلٌ ِمْن بين َسْعِد بن َبكْرٍ، إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَانَ َرسُولُ : َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ

أََنا َواِفُد قَْوِمي : ، قَالَ"قَْد أََجبُْتَك:"َيا بين َعْبِد الُْمطَِّلبِ، قَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْستَْرِضًعا ِفيهِْم، فَقَالَاللَِّه 
: ، قَالَ"نََعْم:"اَك، فَال َتجَِدنَّ َعلَيَّ، قَالََوَرسُولُُهْم، َوأََنا َسائِلَُك َوُمشَْتدَّةٌ َمسْأَلَِتي إِيَّاَك َونَاِشُدَك، فَُمْشَتدٌّ إِْنشَاِدي إِيَّ

َنَشدُْتَك بِِه أَُهَو أَْرَسلَكَ بَِما أََتاَنا : ، قَالَ"اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:"أَخْبِرْنِي ِمْن َخلْقِ السََّماوَاِت وَاَألْرضِ وَالَْجنَِّة َوالنَّارِ، قَالَ
َنَشدُْتَك بِِه، أَُهوَ : ، قَالَ"نََعْم:"َد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنْ َنَدَع الالَت وَالُْعزَّى؟ قَالَِكَتاَبَك، َوأََتْتَنا ُرُسلَُك أَنْ نشَْه

بِِه أَُهوَ  أَتَاَنا ِكتَاُبَك، َوأََتْتَنا ُرُسلَُك أَنْ نَصلَِّي ِفي كُلِّ َيْومٍ َولَْيلٍَة َخْمسَ َصلََواٍت، َنَشدُْتَك: نََعْم، قَالَ: أََمَرَك؟ قَالَ
، "َنَعْم:"أَتَاَنا ِكتَاُبَك، َوأَتَْتَنا ُرسُلَُك أَنْ َنُصوَم ِفي كُلِّ َسَنٍة َشْهًرا َنَشدُْتَك، أَُهَو أََمَرَك؟ قَالَ: ، قَالَ"َنَعْم:"أََمَرَك؟ قَالَ

َهُؤالِء خَْمٌس، : ، قَالَ"َنَعْم:"ةِ َنَشدُْتَك، أَُهَو أََمَرَك؟ قَالَأََتاَنا ِكتَاُبَك، َوأََتْتَنا ُرُسلَُك أَنْ َنُحجَّ إِلَْيِه ِفي ِذي الِْحجَّ: قَالَ
  ".أََما إِنَّهُ إِنْ فََعلَ الَِّذي قَالَ َدَخلَ الَْجنَّةَ:"َولَْسُت أَزِيُد َعلَْيهِنَّ، فَلَمَّا قَفَّا، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َحدَّثَنَا - ٨٠٧٨

السَّاِئبِ، َومُوَسى أَُبو  بَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد الَْوِكيِعيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فُضَْيلِ بن غَْزَوانَ، َحدَّثََنا َعطَاُء بنإِ
َجاَء أَْعرَابِيٌّ ِمْن بين سَْعِد بن : الَجعفر الفراء، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَ

السَّالُم َعلَْيَك َيا غُالَم بين َعْبِد الُْمطَِّلبِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ : َبكْرٍ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
إِنِّي َرُجلٌ ِمْن أَخَْواِلَك ِمْن بين َسْعِد بن َبكْرٍ، َوأََنا َرسُولُ قَْوِمي إِلَْيَك َوَواِفدُُهْم، : قَالَ، فَ"َوَعلَْيَك السَّالُم:"َعلَْيِه َوَسلََّم

ُدوَنكَ :"َعلَْيِه َوَسلََّم يُّ َصلَّى اللَُّهَوإِنِّي َسائِلَُك فَُمْشَتدَّةٌ َمْسأَلَِتي إِيَّاَك، َومَُناِشُدَك فَُمْشَتدَّةٌ ُمَناَشدَِتي إِيَّاَك، فَقَالَ لَُه النَّبِ



َو َخاِلُق َمْن َبْعَدَك؟ قَالَ: ، فَقَالَ"َيا أََخا بين سَْعٍد فََنَشْدُتكَ : ، قَالَ"اللَُّه:"َمْن َخلَقََك، َوَمْن َخلََق َمْن قَْبلََك، َوَمْن ُه
سََّماوَاِت السَّْبَع، َواَألَرِضَني ذالسَّْبَع، وَأَْجَرى َبْينَُهمِ أَْخبِْرنِي َمْن َخلََق ال: ، قَالَ"َنَعْم:"بِذَِلَك، أَُهَو أَْرَسلََك؟ قَالَ

فَإِنَّا قَْد َوَجْدَنا ِفي ِكتَابَِك، َوأََمرَْتَنا ُرسُلَُك : ، قَالَ"َنَعْم:"فََنَشْدُتَك بِذَِلَك، أَُهوَ أَْرَسلََك؟ قَالَ: ، قَالَ"اللَُّه:"الرِّْزَق؟ قَالَ
فَإِنَّا قَْد َوَجدَْنا ِفي : ، قَالَ"نََعْم:"وَالنَّهَارِ َخْمسَ َصلَوَاٍت ِلَمَواِقيِتَها، فََنَشدُْتَك بِذَِلكَ أَُهَو أََمَرَك؟ قَالَ أَنْ نَصلِّيَ بِاللَّْيلِ

فَإِنَّا قَْد َوَجْدَنا ِفي : ، قَالَ"نََعْم:"ِكَتابَِك، َوأَمََرْتَنا ُرُسلَُك أَنْ َنُصوَم شَْهَر َرَمَضانَ، فََنَشْدُتكَ بِذَِلَك، أَُهَو أََمَرَك؟ قَالَ
  ِكَتابِكَ،

أَمَّا : ، قَالَ"نََعْم:"أَمََرَك؟ قَالَ َوأََمرَْتَنا ُرسُلَُك أَنْ تَأُْخذَ ِمْن َحوَاِشي أَْموَاِلَنا، فََتْجَعلَُه ِفي فُقََرائَِنا، فََنَشدُْتَك بِذَِلَك، أَُهَو
أََما وَالَِّذي َبَعثَكَ بِالَْحقِّ َألْعَملَنَّ بَِها، َوَمْن : ال أََرَب ِلي ِفيَها، َيعْنِي الْفَوَاِحَش، ثُمَّ قَالَالَْخاِمَسةُ فَلَْستُ َساِئال َعْنَها، َو

لَِئْن َصَدَق :"مَّ قَالَأَطَاَعنِي ِمْن قَْوِمي، ثُمَّ َرَجَع فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى َبَدْت نََواجِذُُه، ثُ
ِه بن ُنمَْيرٍ، ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َوُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَّ"لََيْدُخلَنَّ الَْجنَّةَ

َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ َجاَء أَعَْرابِيٌّ إِلَى  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن: قَاال
  .النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ِمثْلَُه
  ُضَمْيَرةُ بن أَبِي ُضَمْيَرةَ مَْولَى َرُسولِ اللَِّه

َنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعْبِد اللَِّه بن ُضَميَْرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثَ - ٨٠٧٩
يَّاهُ َما مََعَك ُتْصِدقَُها إِ:"َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْنِكحْنِي فُالَنةَ، قَالَ: َرُجال َجاَء إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

فَأَْعِطَها إِيَّاُه، وَأَْنكََحُه، َوأَْنكََح آَخَر َعلَى ُسوَرِة : ِلي، قَالَ: قَالَ"ِلَمْن َهذَا الَْخاَتُم؟:"َما َمِعي َشْيٌء، قَالَ: قَالَ"َوُتْعِطيَها؟
  ".الَْبقََرِة لَمْ َيكُْن ِعْنَدهُ َشْيٌء

َألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي ُحَسْيُن بن َعْبدِ اللَِّه بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسْهلِ بن أَيُّوَب ا - ٨٠٨٠
  ُضَمْيرَةَ،

ْعرِْف َحقَّ لَْيَس ِمنَّا َمْن لَمْ َيْرَحْم صَِغَريَنا، َولَْم َي:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  ".فِْسِهكَبِريَِنا، َولَْيَس ِمنَّا َمْن غَشَّنَا، َوال َيكُونُ الُْمْؤِمُن ُمْؤِمًنا حَتَّى ُيِحبَّ ِللُْمْؤِمنَِني َما ُيِحبُّ ِلَن

  َضُمَرةُ بن ثَْعلََبةَ السُّلَِميُّ ثُمَّ الَْبهْزِيُّ ِمْن أَْخبَارِِه
رِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الَْخَباِئرِيُّ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْض - ٨٠٨١

اللَُّه َعلَْيِه  َصلَّىَسلََمةَ ُسلَْيَمانُ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َيحَْيى بن جَابِرٍ، َعْن َضُمَرةَ بن ثَْعلََبةَ الَْبْهزِيِّ، صَاِحبِ َرُسولِ اللَِّه 
  ".كَانَ َيْحِملُ ِفي مُْعَسكَرِ الَْعُدوِّ حَتَّى َيخْرَِق الصَّفَّ، ثُمَّ َيُعوُد َحتَّى َيِقَف مَْوِضَعُه"َوَسلََّم، أَنَُّه

  َما أَسَْنَد َضُمَرةُ بن ثَْعلََبةَ
ِصيُّ، َحدَّثََنا َجدِّي إِْبَراِهيُم بن الَْعالِء، َوَعمِّي ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن َزبْرِيقٍ الِْحْم - ٨٠٨٢

ةَ، أَنَُّه أََتى َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َعْن أَبِي َسلََمةَ ُسلَْيَمانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َيْحَيى بن َجابِرٍ، َعنِ اْبنِ ثَْعلََب: بن إِبَْراِهيَم، قَاال
اللَُّهمَّ إِنِّي أَُحرِّمُ :"اْدُع اللََّه ِلي بِالشََّهادَِة، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالََرسُولَ اللَِّه َص

ْومِ فََيَتَراَءى ِلَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكُْنُت أَْحِملُ ِفي ِعظَمِ الْقَ: قَالَ"َدَم اْبنِ ثَْعلََبةَ َعلَى الُْمْشرِِكَني َوالْكُفَّارِ
  إِنَّ: َيا اْبَن ثَْعلََبةَ لََتْغرُِز َوَتحِْملُ َعلَى الْقَْومِ، فَقَالَ: َخلْفَُهْم، فَقَالُوا



ْم َحتَّى أَِقَف ِعْنَدُه، ثُمَّ يََتَراَءى ِلي ِعْنَد أَْصَحابِي، فَأَحِْملُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يََتَراَءى ِلي َخلْفَُهْم، فَأَْحِملُ َعلَيْهِ
  .فَُعمَِّر َزَماًنا ِمْن َدْهرِِه: َحتَّى أَكُونَ َمَع أَْصحَابِي، قَالَ

شِْقيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّم - ٨٠٨٣
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : َعْن َضْمَضمِ بن ُزْرَعةَ، َعْن ُشَرْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعْن أَبِي َبْحرِيَّةَ، َعْن َضُمَرةَ بن ثَْعلََبةَ، قَالَ

  ".َتَحاَسدُواال َيزَالُ النَّاُس بَِخْيرٍ َما لَْم َي:"َعلَْيِه َوَسلََّم
الْوَِليِد، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الَْخَباِئرِيُّ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن  - ٨٠٨٤

لَبَةَ، أَنَّهُ أََتى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيِه، َسلََمةَ ُسلَْيَمانُ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َيحَْيى بن جَابِرٍ، َعْن َضُمَرةَ بن ثَْع
َيا َرُسولَ : قَالَ"أََتَرى ثَْوبَْيَك َهذَْينِ ُمْدِخلَْيَك الَْجنَّةَ؟:"ُحلََّتاِن ِمْن ُحلَلِ الَْيَمنِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

فَاْنطَلََق "اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلَضُمَرةَ بن ثَْعلََبةَ:"، إِِن اْسَتْغفَْرَت ِلي ال أَقُْعدُ َحتَّى أَْنَزَعُهَما، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَِّه
  .ُمْسرًِعا حَتَّى َنَزَعُهَما

  َباُب الطَّاِء
  َمنِ اْسُمُه طَلْحَةُ
  الْخَُزاِعيُّ: اللَّْيِثيُّ َوُيقَالُ: ُيقَالُ طَلَْحةُ بن َماِلٍك،

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، : َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ الُْجَمِحيُّ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ٨٠٨٥
  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي

كَاَنتْ أُمُّ الْحَرِيرِ إِذَا َماَت الرَُّجلُ ِمَن الَْعَربِ اشَْتدَّ َعلَْيَها، فَِقيلَ لََها أُمَّ الْحَرِيرِ، َما : ، قَالَْتَحدَّثَْتنِي أُمِّي: َرزِينٍ، قَالَ
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسِمْعُت َرسُولَ اللَّ: َسِمْعُت َمْوالَي، َيقُولُ: لََنا نََراِك إِذَا مَاَت الرَُّجلُ ِمَن الْعََربِ اْشَتدَّ َعلَْيِك؟ قَالَْت

  .َوكَانَ َمْوالَها طَلَْحةُ بن َماِلٍك: ، قَالَ ُمَحمَُّد بن أَبِي َرزِينٍ"ِمنِ اقْتَِرابِ السَّاَعِة َهالكُ الْعََربِ:"َوَسلََّم، َيقُولُ
  طَلَْحةُ بن َعْمرٍو النَّْصرِيُّ

َسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أَ - ٨٠٨٦
 بن أَبِي هِْنَد، َعْن أَبِي َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن أَْشِكيبَ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلٍ، ِكالُهَما َعْن َداُوَد

كَانَ الرَُّجلُ إِذَا قَِدَم َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمْ : بن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن طَلَْحةَ بن َعْمرٍو، قَالَ َحْربِ
َناُء، َوكَانَ َيْجرِي َعلَْيَنا ِمْن َرُسولِ اللَِّه َيكُْن لَُه بِالَْمِديَنِة َعرِيٌف َيْنزِلُ َعلَْيِه نََزلَ َمَع أَْصَحابِ الصُّفَِّة، َوكَانَ ِلي بَِها قَُر

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ الصَّلَوَاِت َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلَّ َيْومٍ َبْيَن اثَْنْينِ ُمدَّاِن ِمْن َتْمرٍ، فََبْيَنَما َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ
َيا َرسُولَ اللَِّه، أْحََرَق التَّْمُر ُبطُوَننَا، وََتَحرَّقَْت َعنَّا الَْحْتُف، فَلَمَّا قََضى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : ْصحَابِِهإِذَا َنادَاُه ُمَناٍد ِمْن أَ

  الشِّدَّةِ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّالةَ، قَاَم فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ ذَكََر َما لَِقَي ِمْن قَْوِمِه ِمَن

 األَْنَصارِ، فَوَاَسوَْنا ِفي فَكُْنُت أََنا َوصَاحَِبيَّ َبْضَعةَ َعَشَر َيْوًما َما لََنا طََعاٌم إِال الْبَرِيُر َحتَّى قَِدْمَنا َعلَى إِْخوَانَِنا ِمَن:"قَالَ
ْو أَجُِد لَكُمِ الُْخْبَز َواللَّْحَم َألطَْعمُْتكُُموُه، وَإِنَُّه لََعلَُّه أَنْ ُتْدرِكُوا طََعاِمهِْم، َوِعظَُم طََعاِمهِمِ التَّمُْر، َوالَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو، لَ

، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن "جِفَاِنَزَماًنا أَْو َمْن أَْدَركَُه مِْنكُْم َيلَْبُسونَ ِفيِه ِمثْلَ سَِتارِ الْكَْعَبِة، ُيْغَدى َعلَْيكُْم، َوُيرَاُح ِفيِه بِالْ
 طَلَْحةَ، َعنِ النَّبِيِّ ْحَمَد، َحدَّثََنا َوْهُب بن بَِقيَّةَ، أنا خَاِلٌد، َعْن َداُودَ بن أَبِي ِهْنَد، َعْن أَبِي حَْربِ بن أَبِي اَألْسوَِد، َعْنأَ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
  طَلَْحةُ بن ُمَعاوَِيةَ السُّلَِميُّ



ْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُعَب - ٨٠٨٧
َيا : َوَسلََّم، فَقُلُْت أََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: إِْسحَاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن طَلَْحةَ بن ُمَعاوَِيةَ السُّلَِميِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

الَْزْم :"َنَعْم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقُلُْت"أُمَُّك َحيَّةٌ؟:"َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أُرِيُد الْجَِهاَد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، قَالَ
  ".رِْجلََها، فَثَمَّ الَْجنَّةُ
  طَلَْحةُ بن الَْبَراِء

حٍ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َخاِلٍد الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد َربِِّه بن صَاِل - ٨٠٨٨
َوإِنْ :"اْبُسطْ َيَدَك، قَالَ: َوَسلََّم، فَقَالَبن ُرَوْيمٍ، َعْن أَبِي ِمْسِكنيٍ، َعْن طَلَْحةَ بن الَْبَراِء، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  أََمرُْتَك بِقَِطيعَِة

َوإِنْ :"َعلَى اِإلْسالمِ، قَالَ: قُلُْت"َعالَم؟:"اْبُسطْ َيَدكَ أُبَايِْعَك، قَالَ: ثُمَّ ُعْدتُ إِلَيِْه، فَقُلُْت: ال، قَالَ: قَالَ"َواِلدَِتَك؟
ال، ثُمَّ ُعْدُت إِلَْيِه الثَّاِلثَةَ، َوكَانَ لَُه َواِلَدةٌ، َوكَانَ ِمْن أََبرِّ النَّاسِ بَِها، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ : قُلُْت"أََمرُْتَك بِقَِطيَعِة وَاِلَدِتَك؟
، فَأَْسلََم، " َيكُونَ ِفي ِدينَِك رِيَبةًَيا طَلَْحةُ إِنَُّه لَْيَس ِفي ِدينَِنا قَِطيَعةُ الرَِّحمِ، َولَِكْن أَْحبَْبُت أَنْ ال:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه فََحُسَن إِْسالُمُه، ثُمَّ إِنَُّه مَرَِض، فََعاَدُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََوَجَدُه ُمْغًمى َعلَْيِه
َما : ، فَأَفَاَق طَلَْحةُ ِفي جَْوِف اللَّْيلِ، فَقَالَ"َمقْبُوًضا ِمْن لَْيلَِتِه، فَإِنْ أَفَاَق فَأَْرِسلُوا إِلَيَّ َما أَظُنُّ طَلَْحةَ إِال:"َعلَْيِه َوَسلََّم

ِفي َهِذِه السَّاَعةِ ال ُتْرِسلُوا إِلَْيِه : َبلَى، فَأَْخَبُروُه بَِما قَالَ، فَقَالَ: َعاَدنِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالُوا
َيْسَتغِْفْر ِلي، ثُمَّ قُبَِض، فَلَمَّا َصلَّى فََتلَْسَعُه َدابَّةٌ، أَْو ُيِصيُبُه َشْيٌء، َولَِكْن إِذَا أَصَْبحُْتْم فَأَقْرِئُوُه مِنِّي السَّالَم، َوقُولُوا لَُه فَلْ

َعْنُه فَأَخَْبُروُه بَِمْوِتِه َوَما قَالَ، فََرفََع َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه،  النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصُّْبَح، َسأَلَ
  ".اللَُّهمَّ الْقَُه َوُهَو َيْضَحُك إِلَْيَك، َوأَْنَت َتْضَحُك إِلَْيِه:"ثُمَّ قَالَ

  طَلَْحةُ بن َداوَُد
َراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا اْبُن جُرَْيجٍ، َعْنَبسَةُ، َمْولَى طَلَْحةَ بن َداوَُد، أَنَّهُ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْب - ٨٠٨٩

  َسِمَع طَلَْحةَ بن

  ".نِْعَم الْمُْرِضُعونَ أَْهلُ ُعَمانَ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه: َداُوَد، َيقُولُ
  َمنِ اْسُمُه طَارٌِق
  لَِّه الُْمَحارِبِيُّطَارُِق بن َعْبِد ال

ِعيِّ بن ِخرَاشٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، َحدَّثََنا الثَّْورِيُّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِْب - ٨٠٩٠
إِذَا َصلَّْيَت، فَال تَْبُصقَنَّ َبْيَن َيَدْيَك، :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : َعْن طَارِقِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمَحارِبِيِّ، قَالَ

  .، وَأََشارَ بِرِْجِلِه فَفََحَص اَألْرَض"َوال َعْن َيِمينَِك، وَاْبُصْق ِتلْقَاَء ِشمَاِلَك، إِنْ كَانَ فَارِغًا َوإِال فََتْحَت قَدَِمَك
الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِبِْعيٍّ، َعْن طَارِقِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد  - ٨٠٩١

ال َعْن إِذَا كُْنَت ِفي َصالٍة، فَال َتْبُصْق ُتَجاَه َوْجهَِك، َو:"َعْبِد اللَِّه الُْمحَارِبِيِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".َيِمينَِك، َولَِكْن َعْن َيسَارَِك إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِال فََتْحَت قََدِمَك

ثََنا طَارُِق بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن رِبِْعيٍّ، َحدَّ - ٨٠٩٢
إِذَا :"قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لُْمحَارِبِيُّ، َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاللَِّه ا



  ".، إِنْ كَانَ فَارِغًا أَْو َتْحَت رِجِْلَكَصلَّْيَت، فَال َتبُْزْق َبْيَن َيدَْيَك َوال َعْن َيِمينَِك، َولَِكنِ ابُْزْق ِتلْقَاَء ِشَماِلَك
  و اَألْحَوصِ، َعْنَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، وَأَُب - ٨٠٩٣

إِذَا قَاَم أََحدُكُْم :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه، قَالَ َمْنُصورٍ، َعْن رِْبِعيِّ بن خِرَاشٍ، َعْن طَارِقِ بن َعْبِد
  ".ِه الُْيْسَرىِفي الصَّالِة، فَال يَْبُزقَنَّ أََماَمُه َوال َعْن َيِمينِِه، َولَِكْن َعْن َيسَارِِه إِنْ كَانَ فَارِغًا، أَْو َتْحَت قََدِم

، َعنِ ا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن إِْسحَاَق الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا أَُبو َحمَّادٍ الَْحنَِفيَُّحدَّثََن - ٨٠٩٤
ى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّ: اَألْعَمشِ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن رِْبِعيٍّ، َعْن طَارِقِ بن َعْبدِ اللَِّه الُْمحَارِبِيِّ، قَالَ

  ".إِذَا َصلَّْيَت فَال َتبُْزْق أََماَمَك، َوال َعْن َيِمينَِك، َولَِكْن َعْن ِشَماِلَك، أَْو َتْحَت قَدَِمَك الُْيسَْرى:"َوَسلََّم
ى بن َيْعلَى بن الَْحارِِث الُْمحَارِبِيُّ، َعْن َحدَّثََنا ُبَجْيُر بن ُمَحمَّدِ بن َجابِرِ الُْمحَارِبِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َيحَْي - ٨٠٩٥

لَِّه الُْيْمَنى، أَنّ َرسُولَ أَبِيِه، َحدَّثََنا غَْيالنُ بن َجاِمعٍ الُْمَحارِبِيُّ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن رِْبِعيِّ بن ِخرَاشٍ، َعْن طَارِقِ بن َعْبِد ال
ذَا َبَزقَْت فَال َتبُْزْق َبْيَن َيدَْيَك، َوال َعْن َيِمينَِك، وَلَِكنِ ابُْزْق ِتلْقَاَء ِشمَاِلَك إِنْ كَانَ إِ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".فَارِغًا، أَْو َتْحَت قَدَِمَك
َيحَْيى بن آَدَم، َعْن ُمفَضَّلِ بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُشَعْيبٍ النََّساِئيُّ، أنا ُمحَمَُّد بن َراِفعٍ النَّْيسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا - ٨٠٩٦

إِذَا َصلَّْيَت، :"قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَهلَْهلٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِْبِعيٍّ، َعْن طَارِقِ بن َعْبِد اللَِّه قَالَ
  فَال َتبُْزْق َبْيَن َيدَْيَك، َوال َعْن َيِمينَِك، وَلَِكنِ

  ".ابُْزْق ِتلْقَاَء ِشمَاِلَك إِنْ كَانَ فَارِغًا أَْو َتْحَت رِْجِلَك
رِ بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َتِميُم بن الُْمنَْتِصرِ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، َعْن َجْعفَ - ٨٠٩٧

إِذَا كُْنَت ِفي الصَّالِة، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن طَارِقِ بن َعْبدِ اللَِّه، قَالََعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِْبِعيٍّ، َع
، ثُمَّ "َرى الُْيْسفَال َتبُْزْق َبْيَن َيدَْيَك، َوال َعْن َيِمينَِك، ابُْزْق ِتلْقَاَء ِشَماِلَك، فَإِنْ لَْم َيكُْن فَارِغًا فََتْحَت قََدِمَك

  .َوَمَسَح بِاَألْرضِ"َهكَذَا:"قَالَ
َحدَّثََنا شَرِيٌك، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َسْعَدانُ بن يَزِيَد، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن َجمِيلٍ،  - ٨٠٩٨

إِذَا اسَْتْجَمرُْتْم فَأَْوِترُوا، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه، قَالََعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِْبِعيٍّ، َعْن طَارِقِ بن َعْبدِ 
  ".َوإِذَا تََوضَّأُْتْم فَاْسَتنِْثُروا

دَّثََنا إِْسَحاقُ بن نَاِصحٍ، َحدَّثََنا قَْيسُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَُهْيرٍ اُألُبلِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه الصَّفَّاُر، َح - ٨٠٩٩
َيا : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن الرَّبِيعِ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن رِْبِعيٍّ، َعْن طَارِقِ بن َعْبدِ اللَِّه الُْمحَارِبِيُّ، قَالَ

  ".ِتاْستَِعدَّ ِللَْمْوِت قَْبلَ الَْمْو"طَارُِق،
َشدَّاٍد، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َجَنابٍ، َعْن أَبِي َصخَْرةَ َجاِمعِ بن  - ٨١٠٠

  ُجلٌ شَابٌّ َعلَْيِه ُحلَّةٌ ِمْن ُبْرٍد أَْحَمَر، َوهَُوإِنِّي بِسُوقِ ِذي الَْمجَازِ، إِذْ َمرَّ َر: َرُجلٌ ِمْن قَْومِ طَارُِق بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

َيا أَيَُّها : ال إِلََه إِال اللَُّه ُتفِْلحُوا، َوَرُجلٌ َخلْفَُه َيْرِمَيِه قَْد أَْدَمى ُعْرقُوَبْيِه َوَساقَْيِه، َيقُولُ: َيا أَيَُّها النَّاُس، قُولُوا: َيقُولُ
َهذَا غُالُم بين َهاِشمٍ الَِّذي َيْزُعُم أَنَُّه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َمْن َهذَا؟ قَالُوا: ُتِطيُعوُه، فَقُلُْت النَّاُس إِنَُّه كَذَّاٌب، فَال

ِة، َوأَسْلََم النَّاُس ارَْتَحلَْنا ِمَن دِيَنَعلَْيِه َوَسلََّم، َوَهذَا َعمُُّه َعْبُد الُْعزَّى، فَلَمَّا َهاَجَر ُمحَمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْم
ِمْن : ْيَر ثَِيابَِنا إِذَا َرُجلٌ ِفي الطَّرِيقِ، فَقَالَالرََّبذَِة َيْوَمِئٍذ َمعََنا ظَِعيَنةٌ لََنا، فَلَمَّا أََتْيَنا الَْمِديَنةَ، َوأَدَنَّا ِحيطَاَنَها، لَبِْسَنا ِثيَاًبا غَ



: نََعْم، قَالَ: َتبِيعُونِي َجَملَكُْم؟ قُلَْنا: َنِمُري أَْهلََنا ِمْن َتْمرَِها، وَلََنا َجَملٌ أَْحَمُر قَاِئٌم َمْخطُوٌم، قَالَ: لَْناأَْيَن أَقَْبلَ الْقَْوُم؟ قُ
أََخذَ خِطَاَم الَْجَملِ، ثُمَّ أَْدَبرَ بِِه، بِكَذَا َوكَذَا َصاًعا ِمْن َتْمرٍ، فََما اْسَتْنقََصَنا ِممَّا قُلَْنا َشْيئًا، َوَضَربَ بَِيِدِه فَ: بِكَْم؟ قُلَْنا

َتقُولُ امَْرأَةٌ جَاِلَسةٌ لَقَْد َرأَْيُت َرُجال : وَاللَِّه، َما َصنَْعَنا َشيْئًا َوبَاَيْعَنا َمْن ال َنْعرُِف، قَالَ: فَلَمَّا َتَواَرى َعنَّا بِالِْحيطَاِن، قُلَْنا
أََنا : لَةَ الَْبْدرِ، وَاللَِّه ال َيظِْلُمكُْم، َوال َيحَْترِيكُْم وَأََنا َضاِمَنةٌ ِلَجَمِلكُْم، فَأََتى َرُجلٌ، فَقَالَكَأَنَّ َوْجَهُه َشَبُه الْقََمرِ لَْي

فَأَكَلَْنا َوَشبِْعَنا، َواكَْتلَْنا، : الََرسُولُ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِلَْيكُْم َهذَا َتْمرُكُْم، فَكُلُوا َواْشَبعُوا َواكْتَالُوا، قَ
  َواْسَتْوفَيَْنا، ثُمَّ َدَخلَْنا الَْمِديَنةَ، فَأََتْيَنا الَْمْسجَِد، فَإِذَا

خَْيٌر ِمَن الَْيِد السُّفْلَى،  َتَصدَّقُوا، فَإِنَّ الصََّدقَةَ َخْيٌر لَكُْم، َوالَْيُد الُْعلَْيا:"ُهَو َيْخطُُب َعلَى الِْمْنَبرِ، فََسِمعَْنا ِمْن قَْوِلِه َيقُولُ
َيا َرسُولَ اللَِّه، هَُؤالِء : ، فَقَاَم َرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ، فَقَالَ"أََباَك َوأُمََّك، وَأُْخَتَك َوأَخَاَك، َوأَْدَناَك فَأَْدَناَك: َواْبَدأْ بَِمْن َتُعولُ

أَال إِنَّ أًَبا ال :"َيقُولُ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَأَْعِدَنا َعلَيْهِْم، قَالَبنو يَْرُبوعٍ قََتلُوا َرُجال ِمنَّا ِفي الَْجاِهِليَِّة، 
  .ثَالثًا"َيجْنِي َعلَى َولٍَد، أَال إِنَّ أًَبا ال َيْجنِي َعلَى وَلٍَد، أَال إِنَّ أًَبا ال َيجْنِي َعلَى َولٍَد

  طَارُِق بن أَْشَيمٍ اَألْشجَِعيُّ
، َعْن أَبِي َماِلٍك َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي َبكْرِ بن ِعيَسى الرَّاسِبِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ - ٨١٠١

  ".ْيِه َوَسلََّم الَْوْرُس وَالزَّْعفََرانُكَانَ ِخضَاُبَنا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ:"اَألْشجَِعيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
ُد بن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَّ - ٨١٠٢

َسأَلُْت أَبِي َعنِ الْقُُنوتِ : َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن أَبِي مَاِلٍك اَألْشجَِعيِّ، قَالَ: التَّمَّاُر الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ، قَاال
َعالَى أَيْ بينَّ، َصلَّْيُت َخلَْف َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَبِي َبكْرٍ، َوُعَمَر َرِضَي اللَُّه َت:"ِفي َصالِة الَْغدَاِة، فَقَالَ

  .قَالََها ثَالثًا"َعْنُهَما، فَلَْم أَْر أََحًدا ِمْنُهْم يَقُْنْت، أَْي بينَّ بِْدَعةٌ
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، - ٨١٠٣

َصلَّْيتُ َخلَْف َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، :"، قَالََحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، أنا أَُبو َماِلٍك اَألْشَجِعيُّ، َعْن أَبِيِه
نَِني، َوكَانُوا ال يَقُْنُتونَ ِفي َوأَبِي َبكْرٍ، َوُعَمَر، َوُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُهْم، َوَعِليٌّ، َههَُنا بِالْكُوفَِة َنْحًوا ِمْن َخْمسِ ِس

، َواْبنُ َيا بينَّ، ُمْحَدثٌ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغَياٍث: الَثُمَّ قَ"الْفَْجرِ
  .ُهإِْدرِيَس، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَ

اَألْشجَِعيِّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا َخلَُف بن َخِليفَةَ، َعْن أَبِي مَاِلكٍ  - ٨١٠٤
  ".، فَقَْد رَآنِيَمْن رَآنِي ِفي الَْمَنامِ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِيِه، قَالَ

ِليفَةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ الْبَْرَبهَارِيُّ، َحدَّثََنا سُرَْيُج بن النُّْعَمانِ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َخلَُف بن َخ - ٨١٠٥
َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا، فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن :"ِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َماِلٍك اَألْشجَِعيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".النَّارِ
ةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا َخلَُف بن َخِليفَ - ٨١٠٦

  ".كَانَ َنبِيذٌ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َتْورٍ ِمْن ِحَجارٍَة:"ِعيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالََماِلٍك اَألْشَج
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ الْمَْوِصِليُّ، ح َوَحدَّثَنَا - ٨١٠٧



كُنَّا : َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوِيَةَ، َعْن أَبِي مَاِلٍك اَألْشجَِعيِّ، َعْن أَبِيِه قَالَ: لْقَزَّاُز، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ، قَاالُمَحمَُّد بن َيحَْيى ا
َيا َرُسولَ اللَِّه، كَْيَف أَقُولُ إِذَا َصلَّْيُت؟ : َنْغُدو إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََيجِيُء الرَُّجلُ وََتجِيُء الَْمرْأَةُ، فََيقُولُ

  ".اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي، َواْرَحْمنِي، َواْهِدنِي، َواْرُزقْنِي، فَقَْد َجَمْعَن لََك ُدْنَياَك َوآِخرََتَك:"فََيقُولُ
أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ح َوَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ٨١٠٨

َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد بن زَِياٍد، َحدَّثََنا أَُبو مَاِلكٍ اَألْشجَِعيُّ، َحدَّثَنِي : الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمَعاوَِيةَ الُْجَمِحيُّ، قَاال
اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلي وَاْرَحمْنِي : قُلِ:"ْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّم َمْن أَْسلََم، َيقُولَُسِم: أَبِي، قَالَ
  ".َهُؤالِء َجَمْعَن خَْيَر الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة:"ثُمَّ قَالَ"َواْرُزقْنِي
ا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، َحدَّثََنا أَُبو مَاِلٍك اَألْشجَِعيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََن - ٨١٠٩

ْسأَلُ َربِّي؟ َيا َرُسولَ اللَِّه، كَْيَف أَقُولُ ِحَني أَ: َعْن أَبِيِه، أَنَّهُ َسِمَع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَتَاُه َرُجلٌ، فَقَالَ
فَإِنَّ هَُؤالِء َيْجَمْعَن لََك "، َوَجَمَع أَصَابَِعُه اَألْرَبَع إِال اِإلْبَهاَم،"اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َواْرَحْمنِي َوَعافِنِي َواْرُزقْنِي: قُلِ:"فَقَالَ

  ".ِديَنَك َوُدْنيَاَك
  ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحمَّاٍدَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامِ بن أَبِي الدَُّمْيِك - ٨١١٠

كَانَ الرَُّجلُ إِذَا أَْسلََم َعلَى َعْهدِ :"الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا أَُبو مَاِلكٍ اَألْشجَِعيُّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".ةَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَُّموُه الصَّال

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، وَُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، وعبدان بن أمحد، واحلسني بن  - ٨١١١
َمنِ بن قَُداَمةَ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَّْح: إسحاق التستري، وموسى بن هارون، قَالُوا

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيطُوفُ َحْولَ الَْبْيِت، فَإِذَا ازَْدَحمَ :"َحدَّثََنا سَْعُد بن طَارِقٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".النَّاُس َعلَى الَْحَجرِ اْسَتلََمُه بِِمْحَجنٍ بَِيِدِه

اِلكٍ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن الَْيَماِن الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َزكَرِيَّا، َعْن أَبِي َم َحدَّثََنا َعِليُّ - ٨١١٢
ِفي ِذمَِّة اللَِّه َوِحسَاُبُه َعلَى َمْن صَلَّى الْفَْجَر فَُهَو :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْشجَِعيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".اللَِّه
َحدَّثََنا زَِياُد بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن َمْيَسَرةَ اَألدِِميُّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد،  - ٨١١٣

َصلَّْيُت َخلَْف َرسُولِ :"َماِلٍك الْمَُزنِيُّ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا الْقَاِسُم بن : أَيُّوَب َدلَُّوْيِه، قَاال
ولِ ُهْم أََخفَّ َصالةً ِمْن َرُساللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَخلَْف أَبِي َبكْرٍ، َوَخلَْف ُعَمَر، َوَخلَْف َعِليٍّ، فَلَْم َيكُْن أََحٌد ِمْن

  ".اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َتَمامٍ
  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن - ٨١١٤

اِلٍك اَألْشجَِعيِّ، َعْن أَبِيِه، أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َم
إِال اللَُّه، َوكَفََر بَِما ُيعَْبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه َحرََّم اللَّهُ َمْن قَالَ ال إِلََه :"أَنَُّه َسِمَع َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  ".َمالَُه َوَدَمُه، َوِحَساُبُه َعلَى اللَِّه
نِيُّ، َعْن أَبِي ُمَزَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا َعمَّاُر بن خَاِلٍد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن َماِلٍك الْ - ٨١١٥

أُِمْرتُ أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس حَتَّى َيقُولُوا ال إِلََه إِال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َماِلٍك اَألْشجَِعيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".ال بَِحقِِّه َوِحَسابُُهْم َعلَى اللَِّهاللَُّه، فَإِذَا قَالُوَها َعَصُموا مِنِّي ِدَماَءُهْم َوأَمَْوالَُهْم إِ



 اَألْشجَِعيِّ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َخلَُف بن َخِليفَةَ، َعْن أَبِي َماِلٍك - ٨١١٦
َمْن َوحََّد اللَُّه، َوكَفَرَ بَِما ُيعَْبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه، َحرََّم اللَُّه َمالَُه :"َوَسلََّم، َيقُولُ َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: أَبِيِه، قَالَ

َعْن أَبِي َماِلكٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوِيَةَ، "َوَدَمُه َوِحسَاُبُه َعلَى اللَِّه
  .اَألْشجَِعيِّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه

 نا أَُبو َماِلٍكَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أ - ٨١١٧
  اَألْشجَِعيُّ سَْعُد بن طَارِقٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه سَمَِع

َمْن َوحََّد اللََّه، َوكَفََر بَِما ُيعَْبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه َحرََّم اللَُّه مَالَُه َوَدَمُه، َوِحَساُبُه َعلَى :"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ".اللَِّه

ثََنا ثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن َشبِيبٍ الَْعسَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدََّحدَّ - ٨١١٨
، َحدَّثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، إِْسَماعِيلُ بن َزكَرِيَّا، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ

  ".بَِحْسبِ أَْصحَابِي الْقَْتلُ:"ِكالُهَما َعْن أَبِي مَاِلٍك اَألْشجَِعيِّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
مَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميِّ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َحَسنِ بن َعِطيَّةَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَح - ٨١١٩

  ".بَِحْسبِ أَْصَحابِي الْقَْتلُ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْعْوِفيُّ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
الَْولِيِد،  ا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َحَناٍن الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بنَحدَّثََن - ٨١٢٠

بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن ِحْميَرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن جَابِرٍ، َعْن أَبِي مَاِلكٍ اَألْشجَِعيِّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّ
  ".َما ِمْن َعْبٍد َيْسُجُد فََيقُولُ َربِّ اغِْفْر ِلي ثَالثَ مَرَّاٍت، إِال غُِفَر لَُه قَْبلَ أَنْ َيْرفََع َرأَْسُه:"قَالَ

َدِميُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن مَاَبهَْراَم اَألْيذَجِيُّ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َراِشٍد اَأل - ٨١٢١
  :َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن زِيَاٍد الَْعطَّاُر، قَاال

جَِعيُّ، َعْن أَبِيِه، اِلكٍ اَألْشَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن زَكَرِيَّا، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن َعطَاٍء الُْخرَاَسانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َم
لَ َصْمًتا ِمْن َرُسولِ كُنَّا َنجِْلُس ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وََنْحُن ِغلَْمانٌ، فَلَْم أََر َرُجال كَانَ أَطَْو:"قَالَ

  ".، فَأَكْثَُروا الْكَالَم، َتَبسََّماللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَانَ إِذَا َتكَلََّم أَْصَحاُبُه
حَْيى بن يَزِيدَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َمْنَدهِ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ بن َخاِلٍد الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َي - ٨١٢٢

اَألْشجَِعيِّ، َعْن أَبِيِه طَارِقٍ أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الَْخوَّاُص، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْرَوانَ، َعْن أَبِي َماِلٍك 
  ".الضَِّيافَةُ ثَالثَةُ أَيَّامٍ، فََما كَانَ فَْوَق ذَِلَك فَُهَو َمْعُروٌف:"قَالَ

، َحدَّثََنا َيزِيُد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْرَوانَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َمْندَْه، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن َخاِلٍد - ٨١٢٣
  ".كُلُّ َمْعُروٍف َصَدقَةٌ:"َماِلٍك اَألْشجَِعيِّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

، َحدَّثََنا َعمَّاُر بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن مَاِلٍك، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ الَْبْغَداِديُّ - ٨١٢٤
  ".كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أََخفِّ النَّاسِ َصالةً ِفي َتَمامٍ:"َماِلٍك اَألْشجَِعيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  طَارُِق بن ِشهَابٍ اَألْحَمِسيُّ

َنا عَاِصمُ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثَ - ٨١٢٥
  َحدَّثَنَا: بن َعِليٍّ، قَاال



  ".ثُ أَنَّ السَِّكيَنةَ تَْنزِلُ َعلَى ِلَساِن ُعَمَركُنَّا َنَتَحدَّ:"ُشْعَبةُ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ، قَالَ
طَارِقِ بن َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن  - ٨١٢٦
أََمدَُّهْم أَْهلُ الْكُوفَِة َعلَْيهِْم َعمَّاُر بن َياِسرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فَظََهُروا أَنَّ أَْهلَ الَْبصَْرِة غََزْوا نََهاوَْنَد، فَ: ِشَهابٍ

رِيدُ أَنْ أَيَُّها الَْعْبدُ اَألْجَدُع ُت: فَأََراَد أَْهلُ الَْبْصَرِة أَنْ ال َيقِْسُموا َألْهلِ الْكُوفَِة، فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن بين َتِميمٍ، أَْو بين ُعطَارٍِد
َخْيرَ أُذَُنيَّ َسبَْبَت، فَكََتبَ : لَُتشَارِكََنا ِفي غَنَاِئِمَنا، َوكَاَنْت أُذُُنُه ُجِدَعْت َمَع َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَا

  ".َشهَِد الَْوقَْعةَ إِنَّ الْغَنِيَمةَ ِلَمْن:"إِلَى ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، َوكََتَب
قِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِ - ٨١٢٧

  ".فَِة أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُهرَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوغََزْوُت ِفي ِخال:"ِشَهابٍ، قَالَ
ن ُمْسِلمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن قَْيسِ ب - ٨١٢٨

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوغََزْوُت ِفي ِخالفَِة أَبِي َبكْرٍ، َوُعَمَر َرِضَي اللَُّه َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّ:"طَارِقِ بن ِشهَابٍ، قَالَ
  ".َتَعالَى َعْنُهَما ثَالثًا َوثَالِثَني أَْو ثَالثًا َوأَْرَبِعَني ِمْن َبْينِ غَْزَوٍة إِلَى سَرِيٍَّة

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد - ٨١٢٩

يَم بن ُمحَمَِّد يُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن مَْنُصورٍ، َعْن ُهرَْيمِ بن ُسفَْيانَ، َعْن إِْبَراِهاللَِّه الَْحْضَرِم
الُْجُمَعةُ َواجَِبةٌ َعلَى :"َم، قَالَبن الُْمنَْتِشرِ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن شَِهابٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".كُلِّ ُمْسِلمٍ إِال َعْبٍد، أَْو مَرِيضٍ، أَوِ امَْرأٍَة، أَْو صَبِّي
نِيُّ، َعْن ِلٍك الْمَُزَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن أَبِي الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َما - ٨١٣٠

سُِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِعيِد بن الَْمْرُزَباِن أَبِي َسْعٍد، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشَهابٍ، قَالَ
فَإِطَْعاُم الطََّعامِ، َوإِفَْشاُء السَّالمِ، : لدََّرجَاُتفَأَمَّا ا"ِفي الدََّرجَاِت، وَالْكَفَّاَراِت:"َوَسلََّم، ِفيَم َيخَْتِصمُ الَْمُأل اَألْعلَى؟ قَالَ

فَإِْسبَاغُ الُْوُضوِء ِفي السَّبََراِت، َوثِقَلُ األَقَْدامِ إِلَى الُْجُمعَاِت، وَاْنِتظَارُ : َوالصَّالةُ بِاللَّْيلِ وَالنَّاُس نَِياٌم، َوأَمَّا الْكَفَّارَاُت
  ".الصَّالِة َبْعَد الصَّلََواِت

فَْيانَ، َعْن قَْيسِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َبهَْراَم، َحدَّثََنا اَألْشجَِعيُّ، َعْن ُس - ٨١٣١
أَخْبِْرَنا َما أَوَّلُ َما : ِه َوَسلََّم، فَقَالُواَجاَءِت الَْيهُوُد إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ، قَالَ
  ".أَوَّلُ َما َيأْكُلُونَ كَبِدَ ُحوٍت:"َيأْكُلُ أَْهلُ الَْجنَِّة إِذَا َدَخلُوا؟ فَقَالَ

  ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن َمْيَسَرةَ اَألدَِميُّ - ٨١٣٢

كُنَّا نَبِيُع السَّْيَف الُْمحَلَّى، وََنْشتَرِيِه :"َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ قَالَ
  ".بِالَْورِقِ
التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُموَسى الُْجَرِشيُّ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف - ٨١٣٣

كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"َعْن َعِليِّ بن الَْوِليِد، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ، قَالَ
  ]".٤٤ـ٤٣: النازعات" [فِيَم أَْنَت ِمْن ِذكَْراَها إِلَى َربَِّك مُْنَتَهاَها"ُر ِذكَْر السَّاَعِة حَتَّى نََزلَْت ُيكِْث

َجاَء : الَابٍ، قََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ُمخَارِقٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشَه - ٨١٣٤
اْبَدأْ بِاَألْحَمِسيَِّني َعلَى الْقَْيِسيَِّني، اللَُّهمَّ بَارِْك ِفي اَألحَْمِسيِّنيَ :"َوفُْد قَْيسٍ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  ".َورِجَاِلهِْم



  طَارُِق بن ُسوَْيٍد الَْحْضرَِميُّ
يَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِ - ٨١٣٥

أَعَْناًبا نَْعَتصُِرَها، َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ بِأَْرِضَنا : قُلُْت: َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ الَْحْضَرِميِّ، َعْن طَارِقِ بن سَُوْيدٍ الَْحْضَرِميِّ، قَالَ
ذَاكَ لَْيسَ بِِشفَاٍء، وَلَِكنَّهُ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا َنْسَتشِْفي بِهَا، قَالَ: ، فَقُلُْت"ال:"، فَرَاَجْعُتُه، فَقَالَ"ال:"فََنْشَرُب ِمنَْها؟ قَالَ

  ".َداٌء
  طَارُِق بن َعلْقََمةَ

  بن فََضالَةَ الصَّْيَرِفيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَبُو َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحمَّاِد - ٨١٣٦

أَنّ ، أَْخَبَرُه َعْن أَبِيِه، َعاِصمٍ، أنا اْبُن جُرَْيجٍ، أَْخبََرنِي ُعَبْيدُ اللَِّه بن أَبِي َيزِيَد، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ بن طَارِقِ بن َعلْقََمةَ
  ".إِذَا َجاَء َمكَاًنا ِعْنَد دَارِ َيْعلَى بن ُمَنبِّهٍ اْستَقَْبلَ الْبَْيَت َوَدَعا"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ

  َمنِ اْسُمُه طُفَْيلٍ
  ِه َوَسلََّم ِلأُمِّهَاطُفَْيلُ بن َسخَْبَرةَ الدَّْوِسيُّ أَُخو َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي

ْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َع - ٨١٣٧
َحدَّثََنا : ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاالَعْن رِْبِعيِّ بن حَِراشٍ، َعنِ الطُّفَْيلِ بن َسْخَبَرةَ، ح َوَحدَّثََن

الطُّفَْيلِ بن َسخَْبَرةَ،  َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن رِْبِعيِّ بن ِحرَاشٍ، َعنِ
َنْحنُ : َمْن أَنُْتْم؟ فَقَالُوا: رَأَْيُت ِفيَما َيَرى النَّاِئُم كَأَنِّي مََرْرتُ بَِرْهٍط ِمَن الَْيُهوِد، فَقُلُْت: ا، قَالَأَِخي َعاِئَشةَ ألُمَِّه
َما َشاَء : الْقَْوُم، لَْوال أَنَّكُْم َتقُولُونَ َوأَْنُتمِ: ُعزَْيٌر اْبُن اللَِّه، قَالُوا: إِنَّكُمْ َألنُْتمِ الْقَْوُم، لَْوال أَنَّكُْم َتقُولُونَ: الْيَُهوُد، فَقُلُْت

الَْمِسيحُ اْبُن اللَِّه، : إِنَّكُْم َألْنُتمِ الْقَْوُم، لَْوال أَنَّكُمْ َتقُولُونَ: اللَُّه، َوَشاَء ُمَحمٌَّد، ثُمَّ َمَرْرُت بَِرْهٍط ِمَن النَّصَاَرى، فَقُلُْت
 أَنَّكُْم َتقُولُونَ َما َشاَء اللَُّه َوَشاَء ُمَحمٌَّد، فَلَمَّا أَْصَبْحُت أَخْْربُت بَِها نَاًسا، ثُمَّ أََتْيُت النَّبِيَّ وَأَنُْتمِ الْقَْوُم، لَْوال: فَقَالُوا

  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

ى الظُّْهَر قَاَم َخِطيًبا، فَحَِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ َنَعْم، فَلَمَّا َصلَّ: قُلُْت"َهلْ أَْخَبْرتَ بَِها أََحًدا؟:"فَأَْخَبْرُتهُ بَِها، فَقَالَ
ي الَْحَياُء ِمْنكُْم أَنْ أَْنَهاكُمْ إِنَّ طُفَْيال َرأَى ُرْؤَيا أَخَْبَر بَِها َمْن أَْخَبَر ِمْنكُْم، وَإِنَّكُْم كُْنُتمْ َتقُولُونَ كَِلَمةً كَانَ َيْمَنُعنِ:"قَالَ

  ".قُولُوا َما َشاَء اللَُّه، َوَشاَء ُمَحمٌَّدَعْنُه، فَال َت
ثََنا الُْمَعافَى بن َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ الَْبَراُء، َحدَّ - ٨١٣٨

بِي عَْبِد الرَّحِيمِ، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن رِْبِعيِّ ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن أَ
ي لَِقيتُ َرأَْيُت ِفي الَْمَنامِ أَنِّ: بن ِحرَاشٍ، َعْن أَخٍ لَِعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُألمَِّها، ِمْن بين َدْوسٍ، قَالَ

َوأَْنُتْم إِنَّكُْم ِلقَْوٌم، : ُعزَْيٌر اْبُن اللَِّه، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَقَْوٌم، لَْوال أَنَّكُْم َتقُولُونَ: قَْوًما ِمَن الَْيُهوِد، فَسَأَلْتُُهْم َوسَأَلُونِي، فَقُلُْت
إِنَّكُمْ : ثُمَّ لَِقيُت أَْعَدادَُهْم ِمَن النََّصاَرى، فَسَأَلْتُُهْم َوسَأَلُونِي، فَقُلُْتَما َشاَء اللَُّه، َوَشاَء ُمَحمٌَّد، : لَْوال أَنَّكُْم َتقُولُونَ

ُمَحمٌَّد،  َما َشاَء اللَُّه، َوَشاَء: وَأَْنُتمْ إِنَّكُْم لَقَْوٌم، لَْوال أَنَّكُْم َتقُولُونَ: الَْمسِيُح اْبُن اللَِّه، فَقَالُوا: ِلقَْوٌم، لَْوال أَنَّكُْم َتقُولُونَ
َنَعْم، َيا نَبِيَّ اللَِّه، فَقَاَم نَبِيُّ : قُلُْت"َهلْ َحدَّثَْت بَِها أََحًدا قَْبِلي؟:"فََحدَّثُْت بَِها َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



ذَا أََخاكُْم َرأَى رُْؤَيا قَْد َحدَّثَكُْم بَِما َرأَى، إِنََّما كَانَ َيْمنَُعنِي أَنْ أَنَْهاكُْم ِمْن ذَِلكَ الَْحَياِء، فَإِ إِنَّ:"َعلَى الِْمْنَبرِ، فَقَالَ
  ".َما َشاَء اللَُّه َوْحَدُه: قُلُْتْم، فَقُولُوا

  طُفَْيلُ بن النُّْعَماِن األَْنَصارِيُّ َعِقبِيٌّ َبْدرِيٌّ
ُعْرَوةَ، ِفي  َنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْنَحدَّثَ - ٨١٣٩

مَّ ِمْن بين َسِلَمةَ بن َزْيِد بن خَْيثَمٍ، طُفَْيلُ َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ الَْعقََبةَ ِلَبْيَعِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن األَْنصَارِ، ثُ
  .بن النُّْعَماِن بن َخْنَساَء، َوقَْد َشهَِد َبْدًرا

  طُفَْيلُ بن َعْمرٍو الدَّْوِسيُّ
ِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي الزِّنَا - ٨١٤٠

إِنَّ َدْوًسا قَْد َهلََك َعَصْت، وَأََبتْ، : َجاَء الطُّفَْيلُ بن َعْمرٍو الدَّْوِسيُّ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: قَالَ
  ".ْوسًا، َوائِْت بِهِْماللَُّهمَّ اْهِد َد:"فَاْدُع اللََّه َعلَْيهِْم، قَالَ

ِد الرَّْحَمنِ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الْقَطَّانُ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي الُْمِغَريةُ بن َعْب - ٨١٤١
قَِدَم الطُّفَْيلُ بن َعْمرٍو الدَّْوِسيُّ، وَأَْصَحاُبُه، : لَى َعْنُه، قَالَأَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَا

اللَُّهمَّ اْهِد دَْوًسا، :"َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ َدْوًسا قَْد َعَصْت َوأََبْت فَاْدعُ اللََّه َعلَْيَها، فَِقيلَ َهلَكَْت دَْوٌس، فَقَالَ: فَقَالُوا
  ".َوائِْت بِهِْم
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن - ٨١٤٢

َرجِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ الُْمبَاَرِك الصَّنَْعانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألْع
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ َدْوًسا قَْد َعَصْت، وَأََبْت، : َوأَْصحَاُبُه، فَقَالُوا قَِدَم الطُّفَْيلُ بن َعْمرٍو الدَّْوِسيُّ: اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

  ".اللَُّهمَّ اْهِد دَْوًسا، وَائِْت بِهِْم:"َهلَكَْت دَْوٌس، فَقَالَ: فَاْدُع اللََّه َعلَْيَها، فَِقيلَ
َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، ح َو - ٨١٤٣

َجاَء الطُّفَْيلُ بن َعْمرٍو الدَّْوِسيُّ إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى : ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا أَُبو الزَِّناِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
ُه َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ َدْوًسا قَْد َعَصْت، وَأََبْت، فَاْدُع اللََّه َعلَْيَها، فَاْسَتقَْبلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ اللَُّه

اللَُّهمَّ اْهِد :"سُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَهلَكَْت دَْوٌس، فَقَالَ َر: َعلَْيِه َوَسلََّم الِْقْبلَةَ، َوَرفََع َيَديِْه، فَقَالَ النَّاُس
  ".َدْوًسا، وَائِْت بِهِْم

عٍ، أنا ُشعَْيُب بن َحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ أَْحَمُد بن َعْبدِ الرَّحِيمِ بن يَزِيَد الَْحْوِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَمُ بن َناِف - ٨١٤٤
ِدمُوا َعلَى َرسُولِ ةَ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنَّ الطُّفَْيلَ بن َعْمرٍو الدَّْوِسيَّ، وَأَْصَحاَبُه قَأَبِي َحْمَز

َهلَكَْت دَْوٌس، : ُع اللََّه َعلَْيهِْم، فَِقيلََيا َرُسولَ اللَِّه، قَْد َعَصْت دَْوٌس، َوأََبْت، فَاْد: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُوا
  اللَُّهمَّ اْهِد دَْوًسا،:"فَقَالَ

  ".َوائِْت بِهِْم
 ُع بن أَبِي ُنعَْيمٍ،َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن رَِحالٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك، َحدَّثَنِي َناِف - ٨١٤٥

قَِدَم الطُّفَْيلُ بن َعْمرٍو الدَّْوِسيُّ وَأَْصَحاُبُه َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : َعْن أَبِي الزِّنَاِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
َهلَكَْت دَْوٌس، : ُع اللََّه َعلَْيَها، فَِقيلََيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ َدْوًسا قَْد َعَصْت، وَأََبْت، فَاْد: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  ".اللَُّهمَّ اْهِد دَْوًسا، وَائِْت بِهِْم:"فَقَالَ



هِيُم بن طَْهَمانَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِبَْرا - ٨١٤٦
قَِدَم الطُّفَْيلُ بن َعْمرٍو : ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ َعْن

َهلَكَْت دَْوٌس، : اللََّه، فَقِيلَ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ َدْوًسا قَْد َعَصْت، وَأََبْت، فَاْدُع: الدَّْوِسيُّ وَأَْصحَاُبُه، فَقَالُوا
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا رِْزقُ اللَِّه بن ُموَسى، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ بن "اللَُّهمَّ اْهِد دَْوًسا، وَائِْت بِهِْم:"فَقَالَ

  .نِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فَذَكََر َنْحَوُهَسوَّارٍ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َع
بن َعْمرٍو، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد - ٨١٤٧

  ْوسٍ، فََجاَءا،دَّثََنا أَُبو ُهرَْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ طُفَْيلُ بن َعْمرٍو، َوآَخَر إِلَى َدأَبِي َسلََمةَ، َح

  ".ْماللَُّهمَّ اْهِد دَْوًسا، وَائِْت بِهِ:"َيا َرُسولَ اللَِّه، اْدُع اللََّه أَنْ ُيهِْلَك َدْوًسا، فَقَالَ: فَقَاال
  ِطْهفَةُ بن قَْيسٍ الْغِفَارِيُّ، َوُيقَالُ ِطْخفَةُ كَانَ َيْنزِلُ الَْمِدينَةَ

أَُبو َعاِمرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َسلََمةَ بن أَبِي كَْبَشةَ، َحدَّثََنا  - ٨١٤٨
أَْخبََرنِي : ا ُزَهْيرُ بن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن ُنَعْيمِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمْجِمرِ، َعنِ اْبنِ ِطْخفَةَ الِْغفَارِيِّ، قَالَالْعَقَِديُّ، َحدَّثََن

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن  أَبِي، أَنَّهُ أََضاَف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنفَرٍ، فَبَاُتوا ِعْنَدُه، فَخََرَج َرُسولُ
  ".ال َتضْطَجِْع َهكَذَا، فَإِنََّها ِضْجَعةُ أَْهلِ النَّارِ:"اللَّْيلِ فََوَجَدُه ُمْضطَجًِعا َعلَى بَطْنِِه، فََركََضُه بِرِْجِلِه فَأَْيقَظَُه، فَقَالَ

َنا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثَ - ٨١٤٩
أََمَر َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : أَبِي َسلََمةَ، َعْن َيِعيَش بن ِطْخفَةَ بن قَْيسٍ الْغِفَارِيُّ، َعْن أَبِيِه، َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ الصُّفَِّة، قَالَ

اِمَس خَْمَسٍة، فَقَالَ لَهُ ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَجََعلَ َيذَْهُب الرَُّجلُ بِالرَُّجلِ، َوجََعلَ الرَُّجلُ َيذَْهُب بِالرَُّجلَْينِ َحتَّى َبِقيُت َخاللَّ
َيا عَاِئَشةُ، :"َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنَها، فَقَالَ، فَاْنطَلَقَْنا َمَعُه إِلَى َعاِئَشةَ "اْنطَِلْق:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ،"َيا عَاِئَشةُ، اْسقِيَنا:"، فََجاَءتْ بَِحشِيَشٍة فَأَكَلَْنا، ثُمَّ َجاَءْت بِحَْيَسٍة ِمثْلِ الْقَطَاِة فَأَكَلَْنا، ثُمَّ قَالَ"أَطِْعِميَنا

َنْنطَِلُق إِلَى : ، فَقُلَْنا"إِنْ شِئُْتْم فَبِتُّْم، َوإِنْ شِئُْتمِ اْنطَلَقُْتمْ إِلَى الَْمْسجِِد:"ثُمَّ قَالَفََجاَءْت بِقََدحٍ َصِغريٍ ِمْن لََبنٍ، فََشرِْبَنا، 
، فََنظَْرُت فَإِذَا "ُهإِنَّ َهِذِه ِضْجَعةٌ ُيبِْغُضَها اللَّ:"الَْمْسجِِد، فََبْيَنَما أََنا ُمضْطَجٌِع َعلَى َبطْنِي، إِذَا َرُجلٌ ُيَحرِّكُنِي بِرِْجِلِه، قَالَ

اهِيُم بن الْمُْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَر
ْن ِهَشامٍ الدَّْسُتوَاِئيِّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا َمْعُن بن ِعيَسى، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ، َع

  .َيِعيشَ بن ِطْخفَةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه
َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُدُرْسَت، َحدَّثََنا أَُبو : ْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَطْرَانِيُّ الَْبْصرِيُّ، َوَع - ٨١٥٠

بِيِه َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ إِْسَماعِيلَ الْقَنَّاُد، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َيِعيشَ بن ِطْهفَةَ أَْو ِطْخفَةَ، َعْن أَ
فُالنُ اذَْهْب بِفُالنَ، :"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنظُرُ إِلَى أَْهلِ الَْعامَِّة ِمَن النَّاسِ، فََيقُولُكَانَ : الصُّفَِّة، قَالَ

، "اْنطَِلقُوا إِلَى الَْبْيِت:"الَ لََنافَال َيزَالُ حَتَّى َبقِيُت أََنا َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاِمَس خَْمَسٍة، فَقَ"فَأَِضفُْه
َيا َعاِئَشةُ، :" الِْحجَاُب، فَقَالَفَاْنطَلَقَْنا َمَعُه، فََدَخلَْنا َبْيَت َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها، وَذَِلَك قَْبلَ أَنْ ُيْضَرَب َعلَْيهِنَّ

  مَّ، فََجاَءتْ بَِحشِيَشٍة فَأَكَلَْنا، ثُ"أَطِْعِميَنا

، فََجاَءْت بِقَْعبٍ ِفيهِ "َيا َعاِئَشةُ، اْسقِيَنا:"، فََجاَءْت بَِحْيسٍَة، كَأَنََّها قَطَاةٌ فَأَكَلُوا، ثُمَّ قَالَ"َيا َعاِئشَةُ، أَطِْعِمينَا:"قَالَ
ال، َبلْ َنْنطَِلُق إِلَى : ِلقُوا إِلَى الَْمْسجِِد، فَقُلَْناإِنْ ِشئُْتْم، فَبِيُتوا َههَُنا، َوإِنْ ِشئُْتْم فَاْنطَ: ِضياٌح، فَأَكَلُوا، ثُمَّ قَالَ لََنا



َنَما أََنا ُمضْطَجٌِع َعلَى الَْمْسجِِد، َوكَرِْهَنا أَنْ نُشقَّ َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَنِْمُت ِفي الَْمْسجِِد، فََبْي
، فََنظَْرُت فَإِذَا أََنا بَِرُسولِ "اْنَحرِْف َهكَذَا، فَإِنََّها َنْوَمةٌ ُيْبِغُضَها اللَُّه َتَعالَى:"نِي بِرِْجِلِه، فَقَالََبطْنِي إِذْ أََتانِي َرُجلٌ فََحرَّكَ
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُن الُْمَباَرِك، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا نَُعْيُم بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا اْب - ٨١٥١
َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْسجِدَ : َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َيِعيَش بن ِطْهفَةَ الِْغفَارِيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

، فََرفَْعُت رَأِْسي فَإِذَا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "َهِذِه َنْوَمةٌ ُيْبِغُضَها اللَُّه:"ي، فََحرَّكَنِي بِرِْجِلِه، َوقَالََوأََنا َناِئٌم َعلَى َبطْنِ
  .َوَسلََّم
َعِليٍّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن يُوُنَس، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن اَألْحَمرِ الصَّْيَرِفيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َنْصُر بن  - ٨١٥٢

: رِيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالََيحَْيى بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َيِعيشَ الِْغفَا
  َهكَذَا فَإِنَّ َهذِِه:"لٌ ُيَحرِّكُنِي بِرِْجِلِه، َيقُولَُبْيَنَما أََنا ُمضْطَجٌِع ِفي الَْمْسجِِد، إِذَا َرُج

  .، فََرفَْعُت َرأِْسي فَإِذَا أََنا بَِرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"ِضْجَعةٌ ُيْبِغُضَها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
ا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَْخَبرََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََن - ٨١٥٣

: أَْصحَابِ الصُّفَِّة، قَالَ َشْيَبانُ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، أَنَّ َيعِيَش بن ِطْخفَةَ َحدَّثَُه، َعْن أَبِيِه َوكَانَ ِمْن
، فََبِقيتُ رَابَِع أَْرَبَعٍة، "َيا فُالنُ، اذَْهْب بَِهذَا َمَعَك، َيا فُالنُ، اذَْهْب بَِهذَا َمَعَك:"لُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُو

َنا َبْيَت َعاِئَشةَ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ ، فَاْنطَلَقَْنا َحتَّى أََتْي"اْنطَِلقُوا:"فَقَالَ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، فََجاَءْت بِحَْيسٍ ِمثْلِ "َيا َعاِئشَةُ، أَطِْعِميَنا:"، فََجاَءتْ بَِحِشيشٍَة، فَأَكَلَْنا، ثُمَّ قَالَ"َيا عَاِئَشةُ، أَطِْعِميَنا:"َعلَْيِه َوَسلََّم

إِنْ :"، فََجاَءْت بِقََدحٍ َصِغريٍ ِفيِه لََبٌن، فَقَالَ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"اسِْقيَناَيا َعاِئشَةُ، :"الْقَطَاِة، ثُمَّ قَالَ
َعلَى َبطْنِي ِمَن السََّحرِ  َبلْ َنْدُخلُ الَْمْسجَِد، فََبْيَنَما أََنا نَاِئٌم: ، فَقُلَْنا"ِشئُْتْم، فَبِتُّْم َههَُنا، َوإِنْ شِئُْتْم َدَخلُْتمِ الَْمْسجَِد

، فََرفَْعُت َرأِْسي فَإِذَا ُهَو َرُسولُ اللَِّه َصلَّى "َهكَذَا فَإِنَّ َهِذهِ ِضْجَعةٌ ُيبِْغُضَها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:"َدفََعنِي َرُجلٌ بِرِْجِلِه، فَقَالَ
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َمنِ اْسُمُه طَلُْق
  بن الُْمْنِذرِ بن قَْيسِ بن َعْمرِو بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن َعْبِد الُْعزَّى الَْحَنِفيُّ طَلُْق بن َعِليِّ

  َما َرَوى قَْيُس بن

  طَلْقٍ َعْن أَبِيِه
  ُمَحمَِّد بن جَابِرٍ الَْيَماِميُّ َعْن قَْيسِ بن طَلْقٍ

ْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َجابِرٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َع - ٨١٥٤
َيا َرُسولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت الرَُّجلَ َيَتَوضَّأُ، ثُمَّ َيْهوِي بَِيدِِه، فََيَمسُّ ذَكََرُه أَوَ أَُرشُُّه؟ : قُلُْت: قَْيسِ بن طَلْقٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".ْنَكُهَو ِم:"قَالَ
بن طَلْقٍ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحينِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجابِرٍ، َعْن قَْيسِ  - ٨١٥٥

  ".ُهَو َبْضَعةٌ مِْنَك:"قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أَكُونُ ِفي الصَّالِة فَأَِمسُّ ذَكَرِي بَِيِدي، : قُلُْت: َعْن أَبِيِه، قَالَ
بِيِه، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن جَابِرٍ، َعْن قَْيسِ بن طَلْقٍ، َعْن أَ - ٨١٥٦

  ".ِمَن امَْرأَِتهِ َحاَجَتَها، فَلَْيأِْتَها َولَْو كَاَنْت َعلَى َتنُّورٍ إِذَا أَرَاَد أََحُدكُْم:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ



لَْيَس الْفَْجُر بِاَألبَْيضِ الُْمْسَتطِيلِ، وَلَِكنَُّه اَألْحَمرُ :"َوبِإِْسَناِدِه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - ٨١٥٧
  ".الُْمْعتَرُِض
َحدَّثََنا َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق، ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الصَّبَّاحِ اَألْصَبهَانِيُّ،  - ٨١٥٨

َعْن أَبِيِه طَلْقِ بن َعِليٍّ، َسِمْعُت قَْيَس بن طَلْقٍ ُيَحدِّثُ، : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن جَابِرٍ، قَالَ: ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن، قَاال
  إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َجَعلَ َهِذِه اَألِهلَّةَ َمَواِقيَت، فَإِذَا رَأَْيُتُموُه:"َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

، َهذَا لَفْظُ لَُوْينٍ، َوقَالَ َيْحَيى بن إِْسَحاَق ِفي "ا ثَالِثَنيفَُصوُموا، وَإِذَا َرأَْيُتمُوُه فَأَفِْطُروا، فَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم فُعدُّو
  ".فَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم، فَأَِتمُّوا الِْعدَّةَ:"َحِديِثِه
لَى، َعْن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َحمَّاٍد الَْمعَنى، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْع - ٨١٥٩

إِذَا رَأَْيُتُموهُ :"قَالََحسَّانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َجابِرٍ، َعْن قَْيسِ بن طَلْقٍ، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
  ".الِْعدَّةَ ثَالِثَني فَُصوُموا، وَإِذَا َرأَْيُتمُوُه فَأَفِْطُروا، فَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم، فَأَِتمُّوا

بن طَلْقٍ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحينِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجابِرٍ، َعْن قَْيسِ  - ٨١٦٠
َؤسُِّس َمْسجَِد الَْمِدينَِة، فََجَعلُْت أَْحِملُ الِْحجَاَرةَ كََما أََتْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو ُي: َعْن أَبِيِه، قَالَ

، "إِنَّكُمْ َيا أَْهلَ الَْيَماَمةِ أَْحذَقُ َشْيٍء بِإِْخالِط الطِّنيِ، فَاْخِلطْ لََنا الطَِّني:"َيْحِملُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ُهمِ الطَِّني وََيْحِملُوَنُهفَكُْنُت أَْخِلطُ لَ

  َعْبُد اللَِّه بن َبْدرٍ، َعْن قَْيسِ بن طَلْقٍ
ا ُمَسدٌَّد، ح َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََن - ٨١٦١

َحدَّثََنا ُمالزُِم بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َبْدرٍ، : ي، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ، قَالُواَوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِض
  َسِمْعُت َنبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعْن قَْيسِ بن طَلْقٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ

  ".ا َدَعا الرَُّجلُ َزْوَجَتهُ ِلَحاَجِتِه فَلُْتجِْبُه، َوإِنْ كَاَنْت َعلَى التَّنُّورِإِذَ:"َوَسلََّم، َيقُولُ
َعْن قَْيسِ بن  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُمالزُِم بن َعْمرٍو، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َبْدرٍ، - ٨١٦٢

َخَرجَْنا ِستَّةً َوفًْدا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َخْمَسةٌ ِمْن بين َحنِيفَةَ وَالسَّادُس : ِه طَلْقٍ، قَالَطَلْقٍ، َعْن أَبِي
َتْينَاُه َوَصلَّْيَنا َمَعُه، َوأَخَْبْرنَاُه أَنَّ َرُجلٌ ِمْن بين َضْبَعةَ بن َربِيَعةَ حَتَّى قَِدْمَنا َعلَى نَبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَ

اذَْهُبوا :"َصبَُّه لََنا ِفي إَِداَوٍة، قَالَ بِأَْرِضَنا َبْيَعةً لَنَا، َواْسَتْوَهْبنَاُه ِمْن فَْضلِ طَُهورِِه، فََدَعا بَِماٍء، فَتََوضَّأَ ِمْنُه َوَتَمْضَمَض، ثُمَّ
َيا : ، فَقُلَْنا"مُْتْم َبلََدكُْم فَاكِْسُروا بِيعََتكُْم، ثُمَّ اْنَضحُوا َمكَاَنَها ِمَن الَْماِء، وَاتَِّخذُوا َمكَاَنَها َمْسجًِدابَِهذَا الَْماِء، فَإِذَا قَِد

، فَخََرْجَنا بَِها حَتَّى قَِدْمَنا َبلََدَنا، "ًبافَُمدُّوُه ِمَن الَْماِء، فَإِنَُّه ال َيزِيُدُه إِال ِطي:"َنبِيَّ اللَِّه، الَْبلَُد َبعِيٌد وَالَْماُء َيْنَشُف، قَالَ
َدْعَوةُ َحقٍّ، ثُمَّ َهَرَب فَلَْم َنَرهُ : فَفََعلَْنا الَِّذي أََمرََنا َوَراَهَبَنا ذَِلَك الَْيْوَم َرُجلٌ ِمْن طَيٍّ، فََناَدْيَنا بِالصَّالِة، فَقَالَ الرَّاِهُب

  .َبْعُد
الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُمالزُِم بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َبْدرٍ، َعْن قَْيسِ بن  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن - ٨١٦٣

ُنوا الَْيَماِميَّ ِمَن َمكِّ:"بنْيُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْسجَِد الَْمِدينَِة، فَكَانَ َيقُولُ: طَلْقٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  الطِّنيِ ِمْن



  ".أَْحَسنِكُْم لَُه َمسا
ُد اللَِّه بن َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعْب - ٨١٦٤

ثََنا ُمالزُِم بن َعْمرٍو الَْيَماِميُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َبْدرٍ، َعْن قَْيسِ بن طَلْقٍ، َعْن طَلْقِ بن َعِليٍّ، َحدَّ: الَْوهَّابِ الَْحجَبِيُّ، قَاال
َما تََرى ِفي الرَُّجلِ َيا َرُسولَ اللَِّه، : شَهَِدُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَسأَلَُه َرُجلٌ، كَأَنَُّه َبْدوِيٌّ، فَقَالَ: قَالَ

  ".َهلْ ُهَو إِال ُمْضَغةٌ مِْنَك أَْو َبْضَعةٌ؟:"َيَمسُّ ذَكََرهُ َبْعَدَما َيَتَوضَّأُ؟ فَقَالَ
اللَِّه بن َبْدرٍ، َعْن  ْبُدَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا ُمالزُِم بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َع - ٨١٦٥

  ".لََدغَنِي َعقَْرٌب ِعْندَ َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرقَاىن:"قَْيسِ بن طَلْقٍ، َعْن أَبِيِه طَلْقِ بن َعِليٍّ، قَالَ
َحدَّثََنا ُمالزُِم بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َبْدرٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ،  - ٨١٦٦

َيا نَبِيَّ اللَِّه، َما َتَرى ِفي الصَّالِة ِفي الثَّْوبِ الَْواِحِد؟ فَأَطْلََق َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى : َعْن قَْيسِ بن طَلْقٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َرُجال، قَالَ
  ".أَكُلُّكُمْ َيجُِد ثَْوَبْينِ؟:"َم إَِزاَرُه، فَطَاَرَق رَِداَءُه، فَاْشتََملَ بِهَِما، َوَصلَّى بنا، فَلَمَّا قََضى َصالتَُه، قَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  َهْوذَةُ بن قَْيسِ بن طَلْقٍ َعْن أَبِيِه
دَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َيْعقُوَب الْكَْرَمانِيُّ، َحدَّثََنا ُمالزُِم بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمٍَّد الُْمجَاِشِعيُّ اَألْصبََهانِيُّ، َح - ٨١٦٧

  َعْمرٍو، َحدَّثَنِي

كَانَ َنبِيُّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذَا َسلََّم ِفي :"َهْوذَةُ بن قَْيسٍ، َعْن أَبِيِه قَْيسِ بن طَلْقٍ، َعْن طَلْقِ بن َعِليٍّ، قَالَ
  ".لصَّالِة رَأَْيَنا َبيَاَض َخدِِّه اَألْيَمنِ، َوَبيَاَض َخدِِّه األَْيَسرِا

  أَيُّوُب بن ُعْتَبةَ الَْيَماِميُّ َعْن قَْيسِ بن طَلْقٍ
زََعَم قَْيُس بن طَلْقٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُعْتَبةَ، قَالَ  - ٨١٦٨ -

  ".ال وِتَْراِن ِفي لَْيلٍَة:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِيِه، قَالَ
بن طَلْقٍ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُعْتَبةَ، َعْن قَْيسِ  - ٨١٦٩

  ".ال َتْمَنعِ الَْمْرأَةَ َزْوجََها، َولَْو كَانَ َعلَى ظَْهرِ قََتبٍ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
ُب بن ُعْتَبةَ، َعْن قَْيسِ بن طَلْقٍ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا أَيُّو - ٨١٧٠

َيا َرسُولَ اللَِّه، أََرأَْيَت إِذَا َمسَّ أََحُدَنا ذَكََرُه َيَتَوضَّأُ؟ : سَأَلَ َرُجلٌ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: قَالَ
  ".ال، إِنََّما ُهَو ُمْضَغةٌ مِْنَك:"قَالَ

طَلْقٍ، َعْن  َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن ُمحَمٍَّد الَْحنَِفيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُعْتَبةَ، َعْن قَْيسِ بن - ٨١٧١
  ".اُرُه بََواِئقَُهلَْيَس الُْمْؤِمُن الَِّذي ال َيأَْمُن َج:"أَبِيِه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن ُمَحمٍَّد الَْحَنِفيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُعْتَبةَ، - ٨١٧٢

: َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَقَْيسِ بن طَلْقٍ، َعْن أَبِيِه طَلْقِ بن َعِليٍّ، َوكَانَ ِمَن الَْوفِْد الَِّذيَن َوفَُدوا َعلَى 
  ".َمْن ُسِئلَ َعْن َعلْمٍ فَكََتَمُه أُلْجَِم َيْوَم الِْقَياَمةِ بِِلَجامٍ ِمْن َنارٍ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

دَّثََنا َحمَّاُد بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا أَيُّوبُ بن ُعْتَبةَ، َعْن قَْيسِ بن طَلْقٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، َح - ٨١٧٣
ال ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَيُّوَب بن ُعْتَبةَ، إِ"َمْن َمسَّ ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ:"أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ونَ َسِمَع َحمَّاُد بن ُمَحمٍَّد، َوقَْد َرَوى الَْحِديثَ اآلَخرَ َحمَّاُد بن ُمحَمٍَّد، َوُهْما ِعْنِدي َصحِيَحاِن َوُيْشبِهُ أَنْ َيكُ
فََق َحِديثَ ُبْسَرةَ، َوأُمِّ َحبِيبَةَ، َوأَبِي الَْحِديثَ اَألوَّلَ ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبلَ َهذَا، ثُمَّ َسِمَع َهذَا َبْعُد فََوا



ِممَّْن َرَوى َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم األَْمَر بِالُْوُضوِء ِمْن َمسِّ الذَّكَرِ ، ُهَرْيرَةَ، َوزَْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ َوغَْيرِِهْم 
  .فََسِمَع الَْمْنسُوَخ وَالنَّاِسَخ

َمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْح - ٨١٧٤
َيا : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُعْتَبةَ، َحدَّثََنا قَْيُس بن طَلْقٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َرُجال سَأَلَ َرُسولَ اللَِّه

 إَِزارِِه َوَبْيَن ِملَْحفَتِِه، َرسُولَ اللَِّه، أَُيصَلِّي أََحدَُنا ِفي الثَّْوبِ الْوَاِحِد؟ فََسكََت حَتَّى إِذَا حَاَنْت َصالةُ الَْعْصرِ، طَاَبَق َبْيَن
  ثُمَّ

قَالَ "أَْيَن السَّاِئلُ َعنِ الصَّالِة ِفي الثَّْوبِ الْوَاِحِد؟:"بِهَِما الَْعْصَر، فَلَمَّا اْنَصَرَف قَالََتَوشََّح بِهَِما َهكَذَا، ثُمَّ َصلَّى 
  ".أََو كُلُّ النَّاسِ َيجُِد ثَْوَبْينِ؟:"َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: الرَُّجلُ
ُم بن َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا َسعِيُد بن ُمحَمَِّد بن الُْمِغَريةِ َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِص - ٨١٧٥

جِئُْت َعلَى النَّبِيِّ : قَالَ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا أَيُّوبُ بن ُعْتَبةَ، َحدَّثََنا قَْيسُ بن طَارِقٍ، َعْن أَبِيِه،
َوأَْصحَابِِه َوُهْم يَْبُنونَ الَْمْسجَِد، فَلَمَّا َرأَْيُت َعَملَُهْم أََخذُْت أُْحِذُق الِْمْسَحاةَ، فََخلَطُْت بَِها  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، َواللَّفْظُ ِلَحِديثِ "لطِّنيَِدُعوا الَْحنَِفيَّ َوالطَِّني، فَإِنَُّه أَْضبَطُكُْم ِل:"الطَِّني، فَكَأَنَُّه أَْعَجَبُه أَْخِذي الِْمْسحَاةَ َوَعِملُوا، فَقَالَ
  .َعاِصمِ بن َعِليٍّ

  ِعيَسى بن خَْيثَمٍ َعْن قَْيسِ بن طَلْقٍ
 بن يَزِيَد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ أَُبو َسلََمةَ، َحدَّثََنا أََبانُ - ٨١٧٦

ْيِه َوَسلََّم بِي كَِثريٍ، َعْن ِعيَسى بن َخيْثَمٍ، َعْن قَْيسِ بن طَلْقٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه َشهَِد َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلََيحَْيى بن أَ
طَاَبَق َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ "الةَُوَسأَلَُه َرُجلٌ، َعنِ الرَُّجلِ ُيَصلِّي ِفي الثَّْوبِ الَْواِحِد، فَلَْم َيقُلْ َشْيئًا، فَلَمَّا أُِقيَمِت الصَّ

  ".َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن ثَْوَبيِْه، فََصلَّى ِفيهَِما
  َعجِيُب بن َعْبِد الَْحِميِد بن طَلْقٍ َعْن َعمِِّه قَْيسِ بن طَلْقٍ

  ُبو َبكْرِ بن أَبِيَحدَّثََنا أَ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ٨١٧٧

: قِ بن َعِليٍّ، قَالََشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمالزُِم بن َعْمرٍو، َعْن َعجِيبِ بن َعْبِد الَْحِميِد، َعْن َعمِِّه قَْيسِ بن طَلْقٍ، َعْن أَبِيِه طَلْ
َما لَكُْم قَِد اْصفَرَّْت أَلْوَاُنكُْم، َوَعظَُمْت :"الْقَْيسِ، فَقَالَ َجلَْسَنا ِعْندَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجاَء َوفُْد َعْبِد

أََتاَك َسيُِّدَنا، فَسَأَلََك َعْن َشرَابٍ كَانَ لََنا ُمَواِفقًا، فََنَهْيَتُه َعْنُه، َوكُنَّا بِأَْرضٍ وَبِيئَةٍ : قَالُوا"ُبطُوُنكُْم، وَظََهَرْت ُعُروقُكُْم؟
  ".اْشَربُوا َما َبَدا لَكُْمفَ:"َوِخَمٍة، قَالَ

  َعْبُد اللَِّه بن النُّْعَماِن َعْن قَْيسِ بن طَلْقٍ
النُّْعَماِن،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن سَْهلِ بن ُمَحمَّدٍ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمالزُِم بن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد اللَِّه بن - ٨١٧٨

َيا َعمَّاُه، لَْو كَانَ بَِقَي : لْقٍ ِفي َرَمَضانَ، َوقَدْ َرفَْعُت َيَديَّ ِمْن ُسحُورِي بَِخْوِف الصُّْبحِ، فَقُلُْت لَُهأََتانِي قَْيُس بن طَ: قَالَ
لَْيِه ثَرِيًدا وَلَْحًما فَأُْدِخلَ فََدَخلَْنا، فَقَدَّْمُت إِ: َعلَْيَك ِمَن اللَّْيلِ َشْيٌء أَْدَخلُْتَك، فَأَكَلَْت طََعاًما ِعْنِدي َوشََرابًا، قَالَ

َحدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ َرُسولَ اللَّهِ : َوَنبِيذًا، فَأَكَلَ َوشَرَِب، َوأَكَْرهَنِي، فَأَكَلُْت َمَعُه َوشَرِْبُت وَإِنِّي أَْوَجلُ ِمَن الصُّْبحِ، ثُمَّ قَالَ
هِيَدنَّكُُم السَّاِطعُ الُْمْصِعُد، َوكُلُوا وَاشَْرُبوا َحتَّى يَْعتَرَِض لَكُمُ كُلُوا َواشَْرُبوا، َوال َي:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .، وَأََشارَ بَِيِدِه"اَألْحَمُر
  ُموَسى بن ُعَمْيرٍ الثَُّماِليُّ َعْن قَْيسِ بن طَلْقٍ



ُد بن ِمْسِكنيٍ الَْيَماِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوِف َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الزِّئَْبِقيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَّ - ٨١٧٩
  بن َحبَّانَ،

َنَهى أَنْ نَتقَْدمَ "َم أَنَُّهَحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُموَسى بن ُعَمْيرٍ، َعْن قَْيسِ بن طَلْقٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".انَ بَِصْومِ َيْومٍ حَتَّى َيرَُوا الْهِاللَ أَوْ َتِفَي الِْعدَّةُ، ثُمَّ ال ُنفِْطُر َحتَّى َيَرْوُه أَْو تَِفي الِْعدَّةُقَْبلَ َرَمَض

  َخلَْدةُ بنُت طَلْقٍ َعْن أَبِيهَا
، َحدَّثََنا ُمالزُِم بن َعْمرٍو الَْحَنِفيُّ، َعْن ِسَراجِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ الْكُوِفيُّ - ٨١٨٠

َجلَْسَنا ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : بن ُعقَْبةَ، َعْن َعمَِّتِه َخلَْدةَ بنِت طَلْقٍ، َعْن أَبِيَها طَلْقِ بن َعِليٍّ، قَالَ
َيا نَبِيَّ اللَِّه، َما َتَرى ِفي شََرابٍ َنْصَنُعُه ِمْن ِثَمارَِنا؟ فَأَْعَرَض َعْنُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَّهُ : ، فَقَالَفََجاَء ُمْختَاُر بن َعْبِد الْقَْيسِ

الُْمْسِكرِ؟ َتسْأَلُنِي ال  َمنِ السَّاِئلُ َعنِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َسأَلَُه ثَالثَ َمرَّاٍت، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى بنا، فَلَمَّا قََضى الصَّالةَ قَالَ
ُيْسِكَر، فََيْسِقيِه اللَُّه الَْخْمَر  َتشَْرْبُه، َوال َتْسِقِه أََخاَك الُْمْسِلَم، َوالَِّذي نَفُْس ُمحَمٍَّد بَِيِدِه، َما شَرَِبُه َرُجلٌ قَطُّ اْبِتَغاَء أَنْ

  ".َيْوَم الِْقَيامَِة
يٍَّعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعِليِّ بن َشْيَب   انَ َعْن طَلْقِ بن َعِل

بن إِْسَماعِيلَ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الزِّئَْبِقيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِمْسِكنيٍ الَْيَماِميُّ، َحدَّثَنِي َعِليُّ بن َيْحَيى - ٨١٨١
ِعْجِليِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َبْدرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعِليٍّ، َحدَّثَنِي أَبِي َيحَْيى بن إِْسَماعِيلَ، َعْن َمكُْرَمةَ بن َعمَّارٍ الْ: قَالَ

  َبْيَنا َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه: َعْن طَلْقِ بن َعِليٍّ، قَالَ

اوُِز َتَراِقيَُهْم، َيْمُرقُونَ ِمَن الدِّينِ كََما يُوِشكُ أَنْ َيجِيَء قَْوٌم َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ، ال ُيَج:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَنَا
أََما إِنَُّهمْ سََيْخُرُجونَ بِأَْرِضَك :"، ثُمَّ الَْتفََت إِلَيَّ، فَقَالَ"َيْمُرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، طُوَبى ِلَمْن قََتلَُهْم، َوطُوَبى ِلَمْن قََتلُوُه

  ".إِنََّها سََتكُونُ:"بِأَبِي َوأُمِّي، َما بَِها أَْنهَاٌر، قَالَ: ، قُلُْت"اَألْنهَارَِيا ِتَهاِميُّ ُيقَاِتلُونَ َبْيَن 
ثََنا ِعكْرَِمةُ بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعَبْيِد بن َعِقيلٍ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َجدِّي، َحدَّ - ٨١٨٢

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : َعْبِد اللَِّه بن َبْدرٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعِليٍّ، َعْن طَلْقِ بن َعِليٍّ، قَالََعمَّارٍ، َعْن 
  ".ال َيْنظُُر اللَُّه إِلَى َصالِة َعْبٍد ال ُيِقيُم ظَْهَرُه ِفي ُركُوِعِه َوُسُجوِدِه:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

يٍّ   َعْبُد اللَِّه بن َبْدرٍ َعْن طَلْقِ بن َعِل
طَلْقِ بن َعِليٍّ،  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجابِرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َبْدرٍ، َعْن - ٨١٨٣

  ".ي َعقَْرٌب، فَأََتانِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََعوَّذَنِي َحتَّى َبرَأُْتكُْنتُ أَْخِلطُ الطَِّني بِالَْمدِيَنِة فَلََدغَنِ:"قَالَ
َعْن  ْن َعْبِد اللَِّه،َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َمتَُّوْيِه اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن قََزَعةَ، َحدَّثََنا ُمالزُِم بن َعْمرٍو، َع - ٨١٨٤

  ".لََدغَْت طَلْقًا َعقَْرٌب عِْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرقَاُه النَّبِيُّ َوَمَسَحُه بَِيدِِه:"طَلْقِ بن َعِليٍّ، قَالَ
  َباُب الظَّاِء

  ظَهُِري بن َراِفعٍ اَألْنصَارِيُّ

  عقيب
ِفي "الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد - ٨١٨٥

  ".َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ الَْعقََبةَ ِمَن األَْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين حَارِثَةَ بن الَْحارِِث، ظَهُِري بن َرافِعٍ



ونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُر - ٨١٨٦
ارِِث، ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين حَارِثَةَ بن الَْح"فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ،

  ".ظَهُِري بن َرافِعٍ
 أَبِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد َعنِ اْبنِ الُْمبَاَرِك، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن - ٨١٨٧

ا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَْمرٍ كَانَ لَنَا َنهَاَن: النَّجَاِشيِّ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ، َعْن َعمِِّه ظَهِريِ بن َراِفعٍ، قَالَ
ُنكْرِيَها َعلَى الرُُّبعِ َوالثُُّمنِ، : َما َتْصَنُعونَ بَِمَحاِقِلكُْم؟ قُلُْت:"َناِفًعا، َدَعانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .َسْمًعا َوطَاَعةً: ، قُلُْت"وا، أَوِ اْزَرُعوَها، أَْو أَْمِسكُوهَاال َتفَْعلُ:"فَقَالَ
ي أَُبو النََّجاِشيِّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِ - ٨١٨٨

نََهاَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَْمرٍ : يجٍ ُيَحدِّثُ، َعْن َعمِِّه ظَهِريِ بن َراِفعٍ، قَالََسِمْعُت َراِفَع بن َخِد: قَالَ
  ى اللَُّهَما قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُهَو َحقٌّ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّ: كَانَ بنا َراِفقًا، قُلُْت

فَال َتفَْعلُوا، :"ُنَؤجِّرَُها َعلَى الرُُّبعِ وَالثُّلُِث وَاَألْوُسقِ ِمَن التِّْبنِ َوالشَِّعريِ، قَالَ: قُلَْنا"َما َتْصَنُعونَ بَِمَحاِقِلكُْم؟:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".اْزَرُعوَها أَْو أَْزرُِعوَها

  ُم بن سَارِقٍَوأَُبو ُصفَْرةُ الْأَْزِديُّ وَاْسُمُه ظَاِل
  التاسع

  َباُب َمنِ اْسُمُه ُعمَُر
  ُعَمُر بن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد اَألَسِد رَبِيُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ِمْن أَْخَبارِ ُعَمَر بن أَبِي َسلَمَةَ
ِفي : َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْن ُعْرَوةََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ،  - ٨١٨٩
َمةَ فََولََدْت بِأَْرضِ َمْن َهاَجَر الْهِْجَرةَ اُألولَى إِلَى أَْرضِ الْحََبَشِة أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد اَألَسِد، َوَمَعُه امَْرأَُتُه أُمُّ َسلَ"َتْسِمَيِة
  ".شَِة، ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَالَْحَب

 ِهَشامِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ فُْسُتقَةُ، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن سَِعيٍد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن - ٨١٩٠
ا َوُعَمُر بن أَبِي َسلََمةَ َيْوَم الْخَْنَدقِ َمعَ النِّْسَوِة ِفي أُطُمِ َحسَّانَ، كُْنُت أََن:"ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، قَالَ
  ".َوكَانَ ُيطَأِْطئُ ِلي َمرَّةً فَأَْنظُُر َوأُطَأِْطئُ لَُه فََينْظُُر

  َما أَسَْنَد ُعَمُر بن أَبِي َسلََمةَ
َعْن أَبِيِه، َعْن ، ْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َع - ٨١٩١

ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ُمَتَوشًِّحا بِِه قَْد َخالَفَ َبْيَن "رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَ
  ".طََرفَْيِه
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّازُ، - ٨١٩٢

زُوقٍ، أَنا ُشْعبَةُ، َعْن َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعاِمرٍ الضُّبَِعيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، ح َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْر
َصلَّى ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد قَْد خَالََف "أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه

  ".َبْيَن طََرفَْيِه
ن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر ب - ٨١٩٣



ثَنِي مَاِلٌك، َعْن ِهَشامِ ُيوُسَف، أنا مَاِلٌك، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّ
ُيصَلِّي ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ِفي "هُ َرأَى َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، أَنَّ

  ".َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ، وَاِضًعا طََرفَْيِه َعلَى َعاِتِقِه
بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد - ٨١٩٤

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيصَلِّي ِفي َبْيِت أُمِّي ِفي :"َسِمْعُت ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، َيقُولُ: َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".ثَْوبٍ وَاِحٍد ُمتََوشًِّحا بِِه

ْن أَبِيِه، ِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعَحدَّثََنا َع - ٨١٩٥
  ".اِحٍد قَْد َخالََف َبْيَن طََرفَيِْهُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ َو"رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، - ٨١٩٦

لَّى اللَُّه َعلَْيِه رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َص: َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَ
  ".ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد وَاِضًعا طَْرفَُه َعلَى َعاِتقَْيِه ِفي َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ"َوَسلََّم
بن ُعْرَوةَ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ِهَشامِ - ٨١٩٧

ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد ُمْشَتِمال بِِه ِفي "رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَ
  ".َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ

ٌد، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدَّ - ٨١٩٨
  ".َصلَّى ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد"َسلََمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمَر بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ - ٨١٩٩
  ".ُيَصلِّي ِفي َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ ِفي ثَْوبٍ، قَْد أَلْقَى طَْرفَُه َعلَى َعاِتقَْيِه"أَبِي َسلََمةَ، أَنَُّه َرأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 ِهَشامِ ثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْمَْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َومَُباَركُ بن فََضالَةَ، َعْنَحدَّ - ٨٢٠٠
ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ُمَتَوشًِّحا "َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَ

  ".بِِه
  ، عَْنَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ بن فَرُّوَخ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمْسِلمٍ - ٨٢٠١

ُيَصلِّي ِفي بَْيِت أُمِّ "رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَ
  ".َسلََمةَ ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ُمَتَوشًِّحا بِِه

ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َحدَّثََنا َبكْرُ بن ُمقْبِلٍ، َحدَّثََنا بندَاٌر، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن  - ٨٢٠٢
ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد قَْد "رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي بَْيِت أُمِّي: أَبِيِه، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَ

  ".َخالََف َبْيَن طََرفَْيِه
اجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ بندَاٌر، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َعْن أَيُّوَب، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّ - ٨٢٠٣

مِّ َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيِت أُ:"َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَ
  ".َسلََمةَ ِفي ثَْوبٍ ُمَتلَبٌِّب بِِه

َحدَّثََنا َخالُد بن أَْسلََم، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ ُمَحمَُّد بن : َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َوَعْبدَانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ٨٢٠٤
رَأَْيُت َرُسولَ اللَّهِ : ْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَالزِّْبرِقَاِن، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن ِهَشامِ بن ُع



  ".ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
امِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمَر بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ِهَش - ٨٢٠٥

ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ ُمْشتَِمال بِِه، َواضًِعا طََرفَْيِه َعلَى َعاِتقَْيِه ِفي بَْيِت "أَبِي َسلََمةَ، أَنَُّه َرأَى َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".أُمِّ َسلََمةَ
  َحدَّثَنَا - ٨٢٠٦

َعْن ُعَمَر بن أَبِي  انُ بن الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َمْعنٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه،ُسلَْيَم
ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ُمْشَتِمال بِِه، وَاِضًعا  ُيَصلِّي ِفي َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ"رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلََمةَ، قَالَ

  ".طََرفَْيِه َعلَى َعاِتقَْيِه
َعْبَدةُ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َوَوِكيٌع، َو - ٨٢٠٧

َرأَْيُت : إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَُسلَْيَمانَ، َوأَُبو أَُسامَةَ، َو
  ".ُيَصلِّي ِفي َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ُمَتَوشًِّحا"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ِذرِ، ْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْبدِ اللَِّه الزُّبَْيرِيُّ، َحدَّثَْتَنا َعاِئَشةُ بنتُ الْمُْنَحدَّثََنا الُْحَس - ٨٢٠٨
ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ "َوَسلََّم َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، أَنَُّه َرأَى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  ".َواِحٍد ُملَْتِحفًا بِِه ِفي َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ، وَاِضًعا طََرفَْيِه َعلَى َعاِتقَيِْه
َسِمْعتُ : ْرَوةَ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن ُع - ٨٢٠٩

  ".ُيصَلِّي ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد ُمخَاِلفًا َبْيَن طََرفَْيِه"َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، َيقُولُ
  َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َعْن َيحَْيى َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن - ٨٢١٠

ُيَصلِّي "رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َسِعيٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَ
  ".ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد

ِد ُد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم التَّْرُجَمانِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبَحدَّثََنا ُمَحمَّ - ٨٢١١
ُمَحمَّدُ بن َعْبِد  َحدَّثََنا: الرَّْحَمنِ الُْجَمِحيُّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، وَالُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، قَاال
ِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن ُعَمَر الرَّْحَمنِ الَْعنَْبرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، ِكالُهَما َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َس

  ".ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد"َمَرأَْيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَ
هْرِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َبكْرُ بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َوْهبٍ الَْعالُف، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن ُمَحمٍَّد الزُّ - ٨٢١٢

ا أَبِي، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه َرأَى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمَِّد بن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، َحدَّثََن
  ".ُيَصلِّي ِفي َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد ُمْشَتِمال بِِه، قَْد خَالََف َبْيَن طََرفَْيِه"َوَسلََّم
ُموَسى، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن رَاِشٍد، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن  - ٨٢١٣

  ".ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ُمَخاِلفًا َبْيَن طََرفَْيِه"َسلََمةَ، أَنَُّه َرأَى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ن َحنِيفَةَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُسَف بن َعْبِد اللَِّه الشِّريَازِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَّدُ ب - ٨٢١٤
  ِعْصَمةُ بن



ِه َصلَّى َرأَْيُت َرسُولَ اللَّ: الُْمَتوَكِّلِ اِإلصْطَْخرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َراِشٍد، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَ
  ".ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد قَْد خَالََف َبْيَن طََرفَيِْه"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أَْخَبرَنِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ، - ٨٢١٥
َسأَلُْت : حَارِِث، َعْن َعْبِد َربِِّه بن َسعِيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبٍ الِْحمَْيرِيِّ، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالََعْمُرو بن الْ

: أَنَّهُ لََيفَْعلُ، قَالَ: اِلَسةٌ، فقَالَْت، ُألمِّ َسلََمةَ َوِهي َج"َسلْ َهِذِه:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُيقَبِّلُ الصَّاِئُم؟ فَقَالَ
  ".أََما وَاللَِّه إِنِّي َألْخَشاكُمْ ِللَِّه َوأَْتقَاكُْم:"َيا َرسُولَ اللَِّه، أْنَت قَْد غَفََر اللَُّه لََك َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخََّر، قَالَ: قُلُْت

ْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ الَْواسِِطيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن النَّْضرِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَ - ٨٢١٦
َيى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن اَألْصَبهَانِيِّ، َعْن َيْح: الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النُّْعَمانِ الْفَرَّاُء الِْمصِّيِصيُّ، قَاال

َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُعَبْيٍد الَْمكِّيِّ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَ
: األحزاب" [ُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َويُطَهَِّركُمْ َتطْهًِرياإِنََّما يُرِيدُ اللَُّه لُِيذِْهَب َعْنكُ: "َوَسلََّم َوُهَو ِفي َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ

  فََدَعا الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن، َوفَاِطَمةَ فَأَْجلَسَُهْم َبْيَن َيَدْيِه، َوَدَعا َعِليا فَأَْجلَسَُه] ٣٣

، "هَُؤالِء أَْهلُ َبْيِتي فَأَذِْهْب َعْنُهُم الرِّْجَس َوطَهِّْرُهْم تَطْهًِريا اللَُّهمَّ:"َخلَْف ظَْهرِِه، وََتَجلَّلَ ُهَو َوُهمْ بِالِْكَساِء، ثُمَّ قَالَ
  ".وَأَْنِت َمكَاُنِك، َوأْنِت َعلَى َخْيرٍ:"َوأََنا َمَعُهْم َيا َرسُولَ اللَِّه؟ فَقَالَ: فقَالَْت أُمُّ َسلََمةَ

َنا َعمَّارُ بن َمطَرٍ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن سَْعٍد، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َسلََمةَ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثَ - ٨٢١٧
إِنَّ الْكُُتَب كَاَنْت َتنْزِلُ ِمَن :"ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلعَْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد

َحاللٌ، َوحََراٌم، َوُمْحكٌَم، َومَُتشَابٌِه، : لسََّماِء ِمْن بَابٍ َواِحٍد، َوإِنَّ الْقُْرَآنَ أُنْزِلَ ِمْن َسْبَعِة أَبَْوابٍ َعلَى َسْبَعةِ أَحُْرٍفا
َوِقْف ِعْنَد مَُتَشابِهِِه، َواْعَتبِرْ أَْمثَالَُه، فَإِنْ  َوضَْرُب أَْمثَالٍ، َوآِمٌر، َوَزاجٌِر، فَِحلَّ َحاللَُه، َوَحرِّْم حََراَمُه، َواْعَملْ بُِمْحكَِمِه،

  ".كُال ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما يََتذَكَُّر إِال أُولُو اَأللْبَابِ
مِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ِهَشا - ٨٢١٨

فََرأَى ِعْندَُهْم ُمَخنَّثًا، َوُهوَ أَبِيِه، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َبْيَت أُمِّ َسلََمةَ 
اِئُف َألَرْيُتكَ َباِدَيةَ بنِت غَْيالنَ، َوِهي ُتقْبِلُ بِأَْرَبعٍ، َوُتْدبُِر بِثََماٍن، َيا َعْبَد اللَِّه بن أَبِي أَُميَّةَ، لَْو قَْد فُِتَحِت الطَّ: َيقُولُ

  ".ال َيْدُخلَنَّ َعلَْيكُْم َهُؤالِء:"فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَبُو - ٨٢١٩

َمَر بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِي َوْجَزةَ السَّْعِديِّ، َعْن َرُجلٍ ِمْن ُمَزْيَنةَ، َعْن ُعَبكْرِ بن أَبِي 
  ".مِّ اللََّه، َوكُلْ بَِيِمينَِك، َوكُلْ ِممَّا َيِليَكَس"َيا ُعَمُر َيا بينَّ،: َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتيَ بِطََعامٍ، فَقَالَ لَُه

ِهَشامِ بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيدِ بن كَاِسبٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن - ٨٢٢٠
َبْيَنَما أََنا ِفي : ، َعْن َوْهبِ بن كَْيَسانَ َجِميًعا، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، ح َوَعنِ الَْوِليدِ بن كَِثريٍ

َيا غُالُم، َسمِّ اللََّه، وَكُلْ بَِيِمينَِك، َوكُلْ :"َحْجرِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَاَنْت َيِدي تَِطيُش ِفي الصَّْحفَِة، فَقَالَ
  ".ا َيِليَكِممَّ

َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ٨٢٢١
بن بِاللٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َوْجَزةَ السَّْعِديُّ، َعْن ُعَمَر بن أَبِي الْفََرجِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الْفَْهِميُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ 

فََسمِّ اللََّه، َوكُلْ بَِيِمينَِك، َوكُلْ "اْدنُ َيا بينَّ: َدَعانِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى طََعامٍ، فَقَالَ: َسلََمةَ، قَالَ



  ".ِممَّا َيِليَك
األْنَصارِيُّ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرِو بن َخاللٍ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َعْبدِ اللَِّه - ٨٢٢٢

السَّْعِديُّ، َعْن َرُجلٍ ِمَن َوانُس بن ِعَياضٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن فُلَْيحٍ، َعْن إِبَْراِهيَم بن إِْسَماعِيلَ بن ُمَجمِّعٍ، َعْن أَبِي َوْجَزةَ 
  ُمَزْيَنةَ، َعْن

اقُْعْد َيا : لَبَّْيَك، فَقَالَ: َيا غُالُم، فَقُلُْت: َدعَانِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالَ: ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَ
  ".كُلْ ِممَّا َيِليَكوَاذْكُرِ اْسَم اللَِّه، َوكُلْ بَِيمِينَِك، َو"بينَّ

َحدَّثََنا الْجَرَّاُح بن َمْخلٍَد، َحدَّثََنا الَْحَسُن : َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، وَُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ، قَاال - ٨٢٢٣
َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ : َمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَبن َحبِيبٍ، َحدَّثََنا رَْوُح بن قَاِسمٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُع

  ".اْدُنْه َوكُلْ، َوَسمِّ اللََّه، ِممَّا َيِليَك:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَبْيَن َيَدْيِه طََعاٌم، فَقَالَ ِلي
أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي  - ٨٢٢٤

ِه صَلَّى اللَّهُ ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحلَْحلَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، َربِيبِ َرسُولِ اللَّ
َهُهَنا،  قَِدَم إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طََعاٌم، فَجِئُْت أَعَْبثُ بَِيِدي َوآكُلُ ِمْن َهُهَنا َوِمْن: َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".كُلْ ِممَّا َيِليَك"َمْه َيا بينَّ،: فَأََخذَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدي، فَقَالَ
كِّيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْم - ٨٢٢٥

ن كَْيَسانَ، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعنِ الَْوِليدِ بن كَِثريٍ، َعْن َوْهبِ ب: ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، قَاال
  كُْنُت غُالًما ِفي ِحْجرِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: قَالَ

: فَقُلْ إِذَا أَكَلَْت"َيا غُالُم،: َعلَْيِه َوَسلََّم، كَاَنْت َيِدي تَِطيُش ِفي الصَّْحفَِة، فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .، فََما زَالَْت ِتلَْك ِطْعمَِتي بَْعُد"بِْسمِ اللَِّه، َوكُلْ بَِيِمينَِك، َوكُلْ ِممَّا َيلِيَك

 ، َعْن ُمَحمَِّدَحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ - ٨٢٢٦
أَكَلُْت َيْوًما َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : بن َعْمرِو بن َحلَْحلَةَ، َعْن َوْهبِ بن كَْيَساِن، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، قَالَ

  ".كُلْ ِممَّا َيِليَك:"ْيِه َوَسلََّمَعلَْيِه َوَسلََّم، فََجَعلُْت آُخذُ ِمْن َنْحوٍ َحْولَ الصَّْحفَِة، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
الْقَاصُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا النَّْضُر بن إِْسَماِعيلَ أَُبو الُْمِغَريِة  - ٨٢٢٧

أَقَْعَدنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَعُه َعلَى : لََمةَ، قَالَإِْسَماعِيلُ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َس
  ".َسمِّ اللََّه، َوكُلْ بَِيمِينَِك، وَكُلْ ِممَّا َيِليَك:"طََعامٍ، فَقَالَ ِلي

  ُعَمُر بن َماِلٍك اَألْنَصارِيُّ كَانَ َينْزِلُ ِمصَْر
ْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ بن َيْحَيى التُّجِيبِيُّ، َعنِ اْبنِ لَهِيعَةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َس - ٨٢٢٨

آُمُركُمْ :"َم، قَالَأَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعْن لَهِيَعةَ بن ُعقَْبةَ، أَنَُّه َسِمَع ُعَمَر بن َماِلكٍ األْنصَارِيَّ، قَالَ
  آُمُركُْم أَنْ ال ُتْشرِكُوا بِاللَِّه َشْيئًا، َوأَنْ َتعَْتِصُموا بِالطَّاَعِة َجِميًعا َحتَّى َيأِْتَيكُْم: بِثَالٍث وَأَْنَهاكُْم َعْن ثَالٍث

َن َيأْمُُروَنكُْم بِأَْمرِ اللَِّه، َوأَنَْهى َعْن ِقيلَ َوقَالَ، َوكَثَْرةِ أَْمُر اللَِّه وَأَنُْتْم َعلَى ذَِلَك، َوأَنْ ُتنَاِصُحوا ُوالةَ اَألْمرِ ِمَن الَِّذي
  ".السُّؤَالِ، وَإَِضاَعِة الْمَالِ

  َمنِ اْسُمُه ُعثَْمانُ



  ُعثَْمانُ بن ُحَنْيٍف اَألْنَصارِيُّ ِمْن أَْخبَارِِه
ِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َحدَّثَنِي َنوْفَلُ بن ُمَساِحقٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْب - ٨٢٢٩

، فَأََخذَ ُعَمُر بن َبيَْنا ُعثَْمانُ بن ُحَنْيٍف ُيكَلُِّم ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َوكَانَ َعاِمال لَُه فَأَغَْضبَُه: قَالَ
دَُّم َعلَى اللَُّه َتَعالَى َعْنُه قَْبَضةً ِمَن الْبَطَْحاِء فََرَجَمُه بَِها، فَأَصَاَب َحَجٌر ِمنَْها َجبِيَنُه فََشجَُّه، فََسالَ ال الَْخطَّابِ َرِضَي

الُْمْؤِمنَِني، فََواللَِّه لََما انتََهكُْت ِممَّْن ال َيهُولَنََّك َهذَا َيا أَِمَري :"اْمَسحِ الدََّم َعْن ِلْحَيِتَك، فَقَالَ: ِلحَْيِتِه، فَكَأَنَُّه َنِدَم، فَقَالَ
  .فَكَأَنَّهُ أَْعَجَب ُعَمَر ذَِلَك ِمْنُه َوزَاَدُه خَْيًرا: ، قَالَ"َولَّْيتَنِي أَْمَرهُ أََشدُّ ِممَّا انَتَهكَْت مِنِّي

َسلََّم ُعثَْمانُ بن ُحَنْيٍف َعلَى : ٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَم - ٨٢٣٠
َمْن َهذَا الُْمَناِفُق الَِّذي قَصََّر : السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها اَألِمُري َوِعْنَدهُ َرْهطٌ ِمْن أَْهلِ الشَّامِ، فَقَالُوا: ُمَعاوَِيةَ َرِحَمُه اللَُّه، فَقَالَ

إِنَّ َهُؤالِء قَْد َعابُوا َعلَيَّ َشْيئًا أَْنَت أَْعلَُم بِِه، أََما إِين قَْد َحيَّْيُت بَِها أََبا :"الُْمؤِْمنَِني؟ فَقَالَ ُعثَْمانُ ِلُمَعاوَِيةَ ِفي َتِحيَّةِ أَِمريِ
  :، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ"َبكْرٍ، َوُعَمَر، َوُعثَْمانَ َرِحَمُهُم اللَُّه

وَاللَِّه لََنْعرِفَنَّ ِدينَِنا َوال نُقَصُِّر َتِحيَّةَ : ْعُض الَِّذي َيقُولُ، وَلَِكنَّ أَْهلَ الشَّامِ ِحَني َوقََعِت الْفِْتَنةُ، قَالُواإِنِّي ِإلخَالُُه قَْد كَانَ َب
  .أَِمٌري: َخِليفَِتَنا، َوإِنِّي ِإلَخالُكُْم َيا أَْهلَ الَْمِديَنِة، َتقُولُونَ ِلَعاِملِ الصََّدقَِة

  َنَد ُعثَْمانُ بن ُحَنْيٍفَما أَْس
يَزِيَد، َعنِ الْبََراِء َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن  - ٨٢٣١

َحَججَْنا ِفي َزَماِن ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضيَ : َحِديِثِه، قَالَ هَانئٌبن ُعثَْمانَ األْنَصارِيِّ، َعْن َهانِئ بن ُمَعاوَِيةَ الصََّدِفيِّ ِفي 
كُنَّا َمعَ : َحدِّثُُهْم، قَالَاللَُّه َتعَالَى َعْنُه، فََجلَْسُت ِفي َمْجِلسٍ ِفي َمْسجِِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِذَا َرُجلٌ ُي

ثُمَّ َخَرَج، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما فَأَقَْبلَ َرُجلٌ فََصلَّى إِلَى َهذَا الَْعُموِد، فََعجِلَ قَْبلَ أَنْ ُيِتمَّ َصالَتُه، َرسُولِ اللَِّه صَلَّى 
َعلَى َشْيٍء، إِنَّ الرَُّجلَ لَُيَخفِّفُ  إِنَّ َهذَا لَْو َماتَ لََماَت وَلَْيَس ُهَو ِمَن الدِّينِ:"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ُعثَْمانُ بن ُحَنْيٍف األْنصَارِيُّ: ، فََسأَلُْت َعْن َهذَا الرَُّجلِ فَقِيلَ ِلي"َوُيِتمَُّها
ا اْبُن َوْهبٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا طَاِهُر بن ِعيَسى بن قَْيَرسٍ الِْمصْرِيُّ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََن - ٨٢٣٢

بن حَُنْيٍف، َعْن َعمِِّه  َسِعيٍد الَْمكِّيِّ، َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الَْخطِْميِّ الَْمدَنِيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ
  انَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَىكَانَ َيْخَتِلُف إِلَى ُعثَْمانَ بن َعفَّ"ُعثَْمانَ بن ُحَنْيٍف أَنَّ َرُجال،

ى ذَِلَك إِلَْيِه، فَقَالَ لَهُ َعْنُه ِفي َحاَجٍة لَُه، فَكَانَ ُعثَْمانُ ال َيلَْتِفُت إِلَْيِه َوال َينْظُُر ِفي حَاَجِتِه، فَلَِقَي اْبَن ُحَنْيٍف فََشكَ
اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َوأَتََوجَُّه إِلَْيكَ : َمْسجَِد فََصلِّ ِفيِه َركَْعَتْينِ، ثُمَّ قُلْائِْت الِْميضَأَةَ فََتَوضَّأْ، ثُمَّ ائِْت الْ: ُعثَْمانُ بن ُحَنْيٍف

كُُر ي فََتقِْضي ِلي حَاجَِتي َوُتذَبنبِيَِّنا ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنبِيِّ الرَّْحَمِة، َيا ُمَحمَُّد إِنِّي أََتَوجَّهُ بَِك إِلَى رَبِّ
انَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َحاجََتَك، َوُرْح حَتَّى أَْرَوَح َمَعَك، فَاْنطَلََق الرَُّجلُ فََصَنَع َما، قَالَ لَُه، ثُمَّ أََتى َباَب ُعثَْمانَ بن َعفَّ

يَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، فَأَجْلََسُه َمَعُه َعلَى الطِّْنِفَسةِ َعْنُه، فََجاَء الْبَوَّابُ َحتَّى أََخذَ بَِيِدِه فَأَْدَخلَُه َعلَى ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِض
َما : َما ذَكَْرُت حَاَجَتكَ َحتَّى كَانَ السَّاَعةُ، َوقَالَ: حَاجَُتَك؟ فَذَكََر َحاَجَتُه َوقََضاَها لَُه، ثُمَّ، قَالَ لَُه: ُحَنْيفًا، فَقَالَ

جََزاَك اللَُّه َخْيًرا َما : ثُمَّ إِنَّ الرَُّجلَ خََرَج ِمْن ِعْنِدِه فَلَِقَي ُعثَْمانَ بن َحنِيٍف، فَقَالَ لَُهكَاَنْت لََك ِمْن َحاَجٍة فَأَذْكُُرهَا، 
ِكنِّي َشهِْدتُ وَاللَِّه َما كَلَّْمُتُه، َولَ: كَانَ َيْنظُُر ِفي حَاجَِتي َوال َيلَْتِفُت إِلَيَّ َحتَّى كَلَّْمَتُه ِفيَّ، فَقَالَ ُعثَْمانُ بن حَُنْيٍف

:  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأََتاهُ َضرِيٌر فََشكَى إِلَْيِه ذََهاَب َبَصرِِه، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ
  ائِْت الِْميضَأَةَ فََتَوضَّأْ،:"يَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيا َرُسولَ اللَِّه، لَْيَس ِلي قَاِئٌد َوقَدْ َشقَّ َعلَ: فََتَصبَّْر، فَقَالَ



فََواللَِّه َما تَفَرَّقَْنا َوطَالَ بنا الَْحِديثُ حَتَّى َدَخلَ َعلَْيَنا : ، قَالَ اْبُن حَُنْيٍف"ثُمَّ َصلِّ َركَْعَتْينِ، ثُمَّ اْدُع بَِهِذِه الدََّعوَاِت
َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر بن فَارِسٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ، ُجلُ كَأَنَُّه لَْم َيكُْن بِهِ ُضرٌّ قَطُّ الرَّ

بن ُحَنْيٍف، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  أَبِي َجْعفَرٍ الَْخطِْميُّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن حَُنْيٍف، َعْن َعمِِّه ُعثَْمانَ
  .َنحَْوُه

َحمَّدِ بن َداُوَد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْدرِيَس الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُم - ٨٢٣٣
بن حَُنْيٍف، َحدَّثَنِي سَْعُد بن ِعْمَرانَ بن ِهْنَد بن سَْهلِ بن حَُنْيٍف، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن  أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ

ُه َعلَْيِه كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ:"ُعثَْمانَ بن َسْهلِ بن حَُنْيٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه ُعثَْمانَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، َيقُولُ
، َوالِْقْبلَِة إِلَى َبْيِت الَْمقِْدسِ، َوَسلََّم قَْبلَ أَنْ يَقَْدَم ِمْن َمكَّةَ َيْدُعو النَّاَس إِلَى اِإلَميانِ بِاللَِّه، َوَتْصِديقًا بِِه قَْوال بِال َعَملٍ

كَّةَ، َوالْقَْولَ ِفيَها، وََنَسخَ الَْبْيُت الَْحَراُم بَْيَت الْمَقِْدسِ، فََصارَ فَلَمَّا َهاَجَر إِلَْيَنا َنزَلَِت الْفَرَاِئُض، َوَنَسَخِت الَْمِديَنةُ َم
  ".اِإلَميانُ قَْوال َوَعَمال

  ُعثَْمانُ بن َمظُْعوٍن الْجَُمِحيُّ
َسَنةَ اثَْنْينِ ِمَن الْهِْجَرةِ نِْسَبةُ ُعثَْمانُ بن  ُيكَنَّى أََبا السَّاِئبِ َبْدرِيٌّ ُتوفَِّي َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َمظُْعوٍن ُعثَْمانُ بن َحبِيبِ بن َوْهبِ بن ُحذَافَةَ بن ُجَمحِ بن َعْمرِو بن ُهصَْيصِ بن

  .فََهاَجرَ إِلَى الَْمِديَنِة َوَشهِدَ َبْدًرا كَْعبِ، ُيكَنَّى أََبا السَّاِئبِ، َوكَانَ ِمْن ُمَهاجَِرِة الَْحَبَشِة، َوقَِدَم َمكَّةَ قَْبلَ الْهِْجَرِة
َوأَخَْبرَنِي َسعِيُد بن : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ - ٨٢٣٤

لَقَْد َردَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن :"ولَُسِمْعُت َسْعدَ بن أَبِي َوقَّاصٍ، َيقُ: الُْمسَيِّبِ، قَالَ
  ".التََّبتُّلَ َولَْو أََحلَُّه الْخَتَصْيَنا

اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي يُوُنُس،  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا - ٨٢٣٥
أَنَُّه أَرَاَد أَنْ يََتَبتَّلَ، فََنَهاُه َرُسولُ اللَِّه "َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، أَنَّ َسعِيَد بن الُْمَسيِّبِ َحدَّثَُه، أَنَّ َسْعدَ بن أَبِي َوقَّاصٍ أَخَْبَرُه،

  ".أََجاَز ذَِلَك الْخَتَصْيَنافَلَْو :"، قَالَ سَْعٌد"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
: أَبِي، قَالََحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َوْهبُ بن َجرِيرٍ، َحدَّثَنِي  - ٨٢٣٦

َردَّ َرسُولُ :"الُْمَسيِّبِ، َعْن َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ، قالَسِمْعُت النُّْعَمانَ بن رَاِشٍد ُيَحدِّثُ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسعِيِد بن 
  .َولَْو أَجَاَز لَُه التََّبتُّلَ الخَْتَصْينَا"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن التَّبَتُّلَ

يُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِ - ٨٢٣٧
  وََتْسِمَيةُ الَِّذيَن َخَرجُوا إِلَى أَْرضِ الْحََبَشِة الَْمرَّةَ اُألولَى قَْبلَ ُخرُوجِ َجْعفٌَر:"قَالَ

انَ، َوَمَعُه اْمَرأَُتهُ ُرقَْيةُ بنتُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَعْبدُ اللَّهِ ُعثَْمانُ بن َمظُْعوٍن، َوُعثَْمانُ بن َعفَّ: َوأَْصحَاُبُه
سَُهْيلِ بن َعْمرٍو، بن َمْسُعوٍد، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َوأَُبو ُحذَْيفَةَ بن ُعْتَبةَ بن َربِيَعةَ َوَمَعُه امَْرأَُتُه َسْهلَةُ بنُت 

بين عَْبِد الدَّارِ، َوَعاِمرُ َولََدْت لَُه بِأَْرضِ الْحََبَشِة ُمَحمَّدَ بن أَبِي ُحذَْيفَةَ، وَالزَُّبْيُر بن الَْعوَّامِ، َوُمصَْعُب بن ُعَمْيرٍ أَُخو َو
ن أَبِي ُرْهمٍ َوَمَعُه أُمُّ كُلْثُومِ بنِت سَُهْيلِ بن بن َربِيَعةَ، َوأَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد اَألَسِد، َواْمرَأَُتُه أُمُّ َسلََمةَ، َوأَُبو َسْبَرةَ ب

ثُمَّ َرَجَع َهُؤالِء الَِّذيَن ذََهبُوا الَْمرَّةَ اُألولَى قَْبلَ َجْعفَرِ بن أَبِي طَاِلبٍ َوأَْصحَابِِه ِحنيَ : َعْمرٍو، َوُسَهْيلُ بن َبْيَضاَء، قَالَ
لَْو كَانَ : ، َوقَالَ الُْمْشرِكُونَ ِمْن قَُرْيشٍ]١: النجم" [َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى: "ِتي َيذْكُُر ِفيهَاأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ السُّوَرةَ الَّ

النََّصاَرى بِِمثْلِ ُه ِمَن الَْيُهوِد، َوَهذَا الرَُّجلُ َيذْكُُر آلَِهَتَنا بِخَْيرٍ أَقَْرْرَناُه وَأَْصحَاُبُه، فَإِنَُّه ال َيذْكُُر أََحًدا ِممَّْن َخالََف ِديَن



أَفََرأَْيُتمُ : "، َوقََرأَ"َوالنَّْجمِ: "ُر ِفيَهاالَِّذي َيذْكُُر بِِه آلَِهَتَنا ِمَن الشَّْتمِ َوالشَّرِّ، فَلَمَّا أَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ السُّوَرةَ الَِّتي َيذْكُ
أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفيَها ِعْنَد ذَِلَك ِذكَْر الطََّواغِيِت، ] ٢٠ـ١٩: جمالن" [الالَت وَالْعُزَّى َوَمَناةَ الثَّاِلثَةَ اُألخَْرى

، وَذَِلَك ِمْن َسْجعِ الشَّيْطَاِن َوِفْتَنِتِه، فََوقََعْت َهاَتانِ "وَإِنَُّهنَّ ِلَمَن الَْغرَانِيقِ الْعُلَى، َوإِنَّ َشفَاعََتُهْم لَُترَْتَجى:"فَقَالَ
  الْكَِلَمَتاِن ِفي قَلْبِ

إِنَّ ُمحَمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َرَجَع إِلَى ِدينِِه اَألوَّلِ : كُلِّ ُمْشرٍِك، َوذَلَّتْ بَِها أَلْسَِنُتُهْم َواسَْتْبَشرُوا بَِها، َوقَالُوا
َر السُّوَرِة الَِّتي ِفيَها النَّْجُم، َسَجَد َوَسَجَد َمَعُه كُلُّ َمْن َوِدينِ قَْوِمِه، فَلَمَّا َبلَغَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم آِخ

ا فََسَجَد َعلَْيِه، فََعجِبَ َحَضَر ِمْن ُمْسِلمٍ َوُمْشرٍِك، غَْيَر أَنَّ الَْوِليَد بن الُْمِغَريِة كَانَ َرُجال كَبًِريا فََرفََع َعلَى كَفِِّه ُترَاًب
وا ِمْن ْن َجَماَعتِهِْم ِفي السُُّجوِد ِلُسجُوِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَمَّا الُْمْسِلُمونَ فََعجُِبالْفَرِيقَاِن ِكالُهَما ِم

نُ َعلَى أَلِْسَنِة الُْمْشرِِكَني، ُسجُوِد الُْمْشرِِكَني َعلَى غَْيرِ إَِمياٍن َوال َيِقنيٍ، وَلَْم َيكُنِ الُْمْسِلُمونَ َسِمُعوا الَِّذي أَلْقَى الشَّيْطَا
ِمعُوا الَِّذي أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي َوأَمَّا الُْمْشرِكُونَ فَاطَْمأنَّْت أَنْفُسُُهْم إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصحَابِِه لَمَّا َس

، َوَحدَّثَُهُم الشَّْيطَانُ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد قََرأََها ِفي السَّْجَدةِ أُْمنِيَِّة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ا َسِمَع ُعثَْمانُ َبشَةَ، فَلَمَّفََسَجُدوا ِلَتعِْظيمِ آِلَهتِهِْم، فَفََشْت ِتلْكَ الْكَِلَمةُ ِفي النَّاسِ، وَأَظَْهَرَها الشَّْيطَانُ َحتَّى َبلََغِت الَْح
ا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى بن َمظُْعوٍن، َوَعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َوَمْن كَانَ َمَعُهْم ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ أَنَّ النَّاَس قَْد أَْسلَُموا َوَصلَّْو

  ى التَُّرابِ َعلَى كَفَّْيِه أَقَْبلُوا ِسَراعًا، َوكَبَُراللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَبلََغُهمْ ُسجُوُد الَْولِيِد بن الُْمِغَريِة َعلَ

ا إِلَْيِه، فَأََمَرُه فَقََرأَ َعلَْيِه، فَلَمَّا ذَِلَك َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا أَْمَسى أََتاهُ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، فََشكَ
َمَعاذَ اللَِّه ِمْن َهاَتْينِ، َما أَنَْزلَُهَما َربِّي َوال أَمََرنِي بِهَِما رَبَُّك، فَلَمَّا َرأَى : ِمْنَها جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، َوقَالََبلََغَها َتبَرَّأَ 

َتكَلَّْمُت بِكَالِمِه َوَشَركَنِي ِفي أَْمرِ اللَِّه، أَطَْعُت الشَّْيطَانَ َو: ذَِلَك َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشقَّ َعلَْيِه، َوقَالَ
َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َوال َنبِيٍّ إِال إِذَا َتمَنَّى أَلْقَى : "فََنَسَخ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َما أَلْقَى الشَّْيطَانُ، وأَنَْزلَ َعلَْيِه

طَانُ ِفْتَنةً َسُخ اللَُّه َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّه آَياِتِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم ِلَيجَْعلَ َما ُيلِْقي الشَّْيالشَّْيطَانُ ِفي أُمْنِيَِّتِه فََيْن
، فَلَمَّا َبرَّأَهُ اللَُّه ِمْن َسْجعِ ]٥٢: احلج" [ِللَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض وَالْقَاِسَيِة قُلُوُبُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِمَني لَِفي ِشقَاقٍ َبِعيٍد

ضِ الْحََبَشِة َوقَْد شَاَرفُوا الشَّْيطَاِن َوِفْتَنِتِه، اْنقَلََب الُْمْشرِكُونَ َبَضالِلهِْم َوَعَداَوتِهِْم، َوَبلَغَ الُْمْسِلِمَني ِممَّْن كَانَ بِأَْر
لَْبالِء الَِّذي أََصاَبُهْم وَالُْجوعِ َوالَْخْوِف، َخافُوا أَنْ َيْدُخلُوا َمكَّةَ فَُيْبطَشَ بِهِْم، َمكَّةَ، فَلَْم َيْستَِطيُعوا الرُُّجوَع ِمْن ِشدَِّة ا

لَِّذي َر ُعثَْمانُ بن َمظُْعوٍن افَلَْم َيْدُخلْ َرُجلٌ ِمنُْهْم إِال بِجِوَارٍ، وَأََجاَر الْوَِليُد بن الُْمِغَريِة، ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن، فَلَمَّا أَْبَص
  لَِقَي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْصَحاَبُه ِمَن الَْبالِء، َوُعذَِّبْت طَاِئفَةٌ

أََما َمْن كَانَ : قَالَالَْعاِفَيِة، َوِمْنُهْم بِالنَّارِ َوبِالسَِّياِط، َوُعثَْمانُ ُمَعافًى ال يُعَْرُض لَُه َرَجَع إِلَى نَفِْسِه فَاسَْتَحبَّ الَْبالَء َعلَى 
 فَُهَو َخاِئٌف مُْبَتلًى بِالشِّدَّةِ ِفي َعْهِد اللَِّه َوِذمََّتِه َوِذمَِّة َرُسوِلهِ الَِّذي اْخَتارَ َألْولَِياِئِه ِمْن أَْهلِ اِإلْسالمِ، َوَمْن َدَخلَ ِفيِه

اْبَن َعمٍّ، قَْد أََجْرتَنِي فَأَْحَسْنَت جَِوارِي، وَإِنِّي أُِحبُّ أَنْ ُتْخرِجَنِي إِلَى َيا : َوالْكَْربِ َعَمَد إِلَى الَْوِليِد بن الُْمِغَريِة، فَقَالَ
نْ اْبَن أَِخي، لََعلَّ أََحًدا آذَاَك َوَشَتَمَك وَأَْنَت ِفي ِذمَِّتي فَأَْنَت تُرِيُد َم: َعِشَريِتَك فَتَْبَرأَ مِنِّي َبْيَن أَظُْهرِِهْم، فَقَالَ لَُه الَْولِيُد

ال َواللَِّه َما بِي ذَِلَك، َوَما اْعتََرَض ِلي ِمْن أََحٍد، فَلَمَّا أََبى ُعثَْمانُ إِال أَنْ َيتََبرَّأَ : ُهَو أَْمَنُع لََك مِنِّي فَأَكِْفيَك ذَِلَك؟ قَالَ
لَبِيُد بن َربِيَعةَ الشَّاِعُر ُيْنِشُدُهْم، فَأََخذَ الْوَِليُد بَِيدِ ِمْنُه الْوَِليُد أَخَْرَجُه إِلَى الَْمْسجِِد َوقُرَْيٌش ِفيِه كَأَحْفَلِ َما كَانُوا، َو

إِنَّ َهذَا غَلَبَنِي، َوَحَملَنِي َعلَى أَنْ أَبَْرأَ إِلَْيِه ِمْن جَِوارِي، أُْشهِدُكُْم أَنَّي ِمْنُه بَرِيٌء، فََجلََسا : ُعثَْمانَ فَأََتى بِِه قُرَْيًشا، فَقَالَ



َصَدقَْت، ثُمَّ إِنَّ لَبِيَد أَْنَشدَُهمْ : أَال كُلُّ َشْيٍء َما َخال اللََّه َباِطلٌ، فَقَالَ ُعثَْمانُ: وَأََخذَ لَبِيدُ ُيْنِشُدُهْم، فَقَالَ َمَع الْقَْومِ،
وا َما أََرادَ بِكَِلَمِتِه، ثُمَّ أََعاَدَها الثَّانَِيةَ كَذَْبَت فَأُْسِكَت الْقَْوُم َولَْم َيْدُر: َوكُلُّ نَِعيمٍ ال َمحَالَةَ زَاِئلٌ، فَقَالَ: َتَماَم الْبَْيِت

  َوأََمَر بِذَِلَك، فَلَمَّا، قَاهلَا، قَالَ ِمثْلَ كَِلَمِتِه األُولَى َواآلِخَرةِ َصدَّقَُه َمرَّةً، وَكَذَّبَُه

إِنَّ َنعِيَم أَْهلِ الَْجنَِّة ال : كُلُّ َنعِيمٍ ذَاِهٌب كَذََّبُه ِعْنَد ذَِلَك: َمرَّةً، َوإِنََّما ُيَصدِّقُُه إِذَا ذَكََر كُلَّ َشْيٍء َيفَْنى، َوإِذَا، قَالَ
َوِليُد بن الُْمِغَريةِ َيُزولُ، نََزَع ِعْنَد ذَِلَك َرُجلٌ ِمْن قُرَْيشٍ فَلَطََم َعْيَن ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن فَاْخَضرَّْت َمكَاَنَها، فَقَالَ الْ

لَ َت ِفي ِذمٍَّة مَانَِعٍة َمْمُنوَعٍة، فََخَرْجَت مِْنَها إِلَى َهذَا، َوكُْنَت َعمَّا لَِقيَت غَنِيا، ثُمَّ َضِحكُوا، فَقَاقَْد كُْن: َوأَْصحَاُبُه
لَِقَيتْ صَاِحَبتَُها فَِقَريةٌ،  َبلْ كُْنُت إِلَى َهذَا الَِّذي لَِقيُت مِْنكُْم فَِقريًا، َوَعْينِي الَِّتي لَمْ ُتلْطَْم إِلَى ِمثْلِ َهذَا الَِّذي: ُعثَْمانُ

  ".ال أََرَب ِلي ِفي جِوَارَِك: إِنْ ِشئَْت أََجرُْتَك الثَّانَِيةَ، فَقَالَ: ِلي ِفيَمْن ُهَو أََحبُّ إِلَيَّ مِْنكُْم أُْسَوةٌ، فَقَالَ لَُه الَْولِيُد
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، : شِّيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَ - ٨٢٣٨

لَمَّا َماَت ُعثَْمانُ بن َمظُْعوٍن، : َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن ُيوُسَف بن ِمْهَرانَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
: فَقَالَْت"َوَما ُيْدرِيِك؟:"يئًا لََك الَْجنَّةُ فََنظَرَ إِلَْيَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنظَْرةَ غَضَْبانَ، فَقَالَهَنِ: قالِت امَْرأَُتُه

فَاْشَتدَّ ذَِلَك َعلَى أَْصَحابِ  ،"وَاللَِّه َما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي:"فَارُِسَك َوصَاِحُبَك، فَقَالَ َرُسولُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ةُ بنُت َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن قَْوِلِه ِلُعثَْمانَ، َوُهَو ِمْن أَفَْضِلهِْم، فَلَمَّا َماَتْت ُرقَْي

  الَْحِقي:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".بن َمظُْعوٍن بَِسلَِفَنا ُعثَْمانَ
نَّ َسْعدَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َيحَْيى بن الَْعالِء، َعنِ اْبنِ أَْنُعَم، أَ - ٨٢٣٩

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أَسَْتحْيِي : لَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَأََتى ُعثَْمانُ بن َمظُْعوٍن َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع: َمْسُعوٍد الْكِْنِديَّ، قَالَ
فإِهنُْم َيرَْوَنهُ :"أَكَْرُه ذَِلَك، قَالَ: ، قَالَ"وَِلَم؟ َوقَْد َجَعلََك لَُهْم ِلبَاًسا َوَجَعلَُهْم لََك ِلبَاًسا:"أَنْ َيَرى أَهِْلي َعْورَِتي، قَالَ

فَلَمَّا : أَْنَت؟ فََمْن َبْعَدَك إِذًا؟ قَالَ: ، قَالَ"أََنا:"قَالَ"أَْنَت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟: لَ، قَا"ِمنِّي َوأََراُه ِمنُْهْم
  ."إِنَّ ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن لََحيِيٌّ ِستٌِّري:"أَدَْبَر ُعثَْمانُ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َوُعْمَرةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ،  - ٨٢٤٠
َما : ةَ َوِهي َباذَّةُ الْهَْيئَِة فََسأَلَْتَهاَدَخلَتِ اْمرَأَةُ ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن اْسُمَها خَْولَةُ بنتُ َحكِيمٍ َعلَى َعاِئَش: َعاِئَشةَ، قَالَْت
َعاِئَشةُ، فَلَِقَي زَْوجِي َيقُوُم اللَّْيلَ َوَيُصوُم النََّهاَر، فََدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََرْت ذَِلَك لَُه : َشأُْنِك؟ قَالَْت

َيا ُعثَْمانُ إِنَّ الرَّْهبَانِيَّةَ لَمْ ُتكَْتْب َعلَْيَنا، أََما لََك ِفيَّ أُْسَوةٌ، فَوَاللَِّه إِنَّ : َم ُعثَْمانَ، فَقَالَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".أَْخَشاكُْم ِللَِّه وَأَْحفَظَكُْم ِلُحدُوِدِه َألَنا

  َما أَسَْنَد ُعثَْمانُ بن َمظُْعوٍن
  َباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْم - ٨٢٤١

، َعْن َعاِئَشةَ بنتِ إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي عَْبُد الَْمِلِك بن قَُداَمةَ الْجَُمِحيُّ، َعْن أَبِيِه، َوَعْن ُعَمَر بن ُحَسْينٍ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي َرُجلٌ َتُشقُّ َعلَيَّ َهِذِه الُْعْزَبةُ : وٍن، أَنَُّه قَالَقَُداَمةَ بن َمظُْعوٍن، َعْن أَبِيهَا، َعْن أَِخيِه ُعثَْمانَ بن َمظُْع
  ".ال، َولَِكْن َعلَْيَك َيا اْبَن َمظُْعوٍن بِالصَِّيامِ فَإِنَُّه َمْجفََرةٌ:"ِفي الَْمَغازِي، فََتأْذَنُ ِلي ِفي االخِْتَصاِء فَأَخَْتِصي؟ قَالَ

وَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن الُْمَتَوكِّلِ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعثَْمانَ بن َحدَّثََنا ُم - ٨٢٤٢



ى بن قَُداَمةَ بن ُموَس ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعَمَر بن الَْخطَّابِ، َعْن قَُداَمةَ بن ُموَسى بن قَُداَمةَ بن َمظُْعوٍن، َعْن أَبِيِه
بن َمظُْعوٍن، َوُهَو َعلَى  َمظُْعوٍن، َعْن َجدِِّه قَُداَمةَ بن َمظُْعوٍن، أَنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه أَْدَرَك ُعثَْمانَ

، فََضَغطَْت َراِحلَُتُه َراِحلَةَ ُعثَْمانَ َوقَْد َمَضْت رَاِحلَةُ َرُسولِ رَاِحلَِتِه، َوُعثَْمانُ َعلَى َراِحلَِتِه َعلَى ثَنِيَِّة اُألثَاَيِة ِمَن الَْعْرجِ
أَْوَجَعتْنِي َيا غَلَْق الِْفْتنَِة، فَلَمَّا اْسَتَهلَِّت الرَّوَاِحلُ َدَنا : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََماَم الرُّكَبِ، فَقَالَ ُعثَْمانُ بن َمظُْعوٍن

ال : َيْغِفُر اللَُّه أََبا السَّاِئبِ، َما َهذَا االْسُم الَِّذي َسمَّْيتَنِيِه؟ فَقَالَ: ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، فَقَالَِمْنُه 
َهذَا ُهَو أََماَم الرَّكْبِ يَقَْدُم الْقَْوَم َمَرْرَت بنا َيْوًما َواللَِّه َما أََنا الَِّذي َسمَّيَْتكَُه َسمَّاكَُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 

  َوَنْحُن ُجلُوٌس َمَع َرسُولِ

لْقِ َما َعاشَ َهذَا غَلُْق الِْفْتَنِة َوأََشاَر بَِيِدهِ ال َيزَالُ بَْيَنكُْم َوَبْيَن الِْفْتَنِة بَاٌب َشدِيُد الَْغ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  ".َهذَا َبْيَن ظَْهرَانِيكُْم

، َعْن َشْهرِ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد بن َبهَْراَم - ٨٢٤٣
هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِفَِناِء َبْيِتِه بَِمكَّةَ َجاِلًسا إِذْ َمرَّ بِِه ُعثَْمانُ بن َبْيَنا َرسُولُ اللَّ: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: َحْوَشبٍ، قَالَ

: فَقَالَ"ُس؟أَال َتْجِل:"ْيِه َوَسلََّمَمظُْعوٍن، فَكََشَر إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ
سُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َبلَى، فََجلَسَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْسَتقْبِلَُه، فََبْيَنَما ُهَو ُيَحدِّثُُه إِذْ َشَخصَ َر

َيَضُع َبَصَرَه َحْيثُ َوَضَعُه َعلَى َيِمينِِه ِفي اَألْرضِ، فََتَحرَّفَ  َوَسلََّم بَِبَصرِِه إِلَى السََّماِء، فََنظََر َساَعةً إِلَى السََّماِء فَأََخذَ
رَأِْسِه كَأَنَُّه َيْسَتفِْقُه َما ُيقَالُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َجِليِسِه ُعثَْماِن إِلَى َحْيثُ َوَضَع َبَصرَُه، فَأََخذَ َيْنفُضُ بِ

أَْشَخَص َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَصَرهُ َحتَّى : ُن َمظُْعوٍن َينْظُُر، فَلَمَّا قََضى َحاَجَتُه َواْسَتفْقََه، قَالَ لَُهلَُه، َواْب
ْنُت أَُجاِلُسَك؟ َما رَأَيُْتَك َتفَْعلُ كَِفْعِلَك َيا ُمَحمَُّد، ِفيَم كُ: َتوَاَرى ِفي السََّماِء، فَأَقَْبلَ إِلَى ُعثَْمانَ بِجِلَْسِتهِ األُولَى، فَقَالَ

  َنَعْم، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: قَالَ ُعثَْمانُ"فَِطْنتَ ِلذَِلَك؟:"الَْغَداةَ، قَالَ

إِنَّ اللََّه َيأُْمُر : "فََما، قَالَ لََك؟ قَالَ: قَالَ ،"نََعْم:"َرسُولُ اللَِّه؟ قَالَ: ، قَالَ"أَتَانِي َرسُولُ اللَِّه وَأْنَت َجاِلٌس:"َوَسلََّم
، ]٩٠: النحل" [ْم َتذَكَُّرونَبِالَْعْدلِ وَاِإلْحَساِن وَإِيَتاِء ِذي الْقُْرَبى وََيْنَهى َعنِ الْفَْحَشاِء َوالْمُْنكَرِ وَالْبَْغيِ َيِعظُكُْم لََعلَّكُ

  ".اِإلَميانُ ِفي قَلْبِي َوأَْحَبْبُت ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَِلَك ِحَني اْسَتقَرَّ:"قَالَ ُعثَْمانُ
  ُعثَْمانُ بن َعاِمرِ بن كَْعبِ بن َسْعِد

رٍ بَِسَنٍة، َوُهَو اْبُن َسْبعٍ ي َبكْْبنِ َتْيمِ بن ُمرَّةَ بن َماِلٍك أَُبو قَُحافَةَ، أَْسلَمَ َيْوَم الْفَْتحِ، َوُتوفَِّي َسَنةَ أَرَْبَع َعْشَرةَ بَْعَد أَبِ
  مِ بن ُمرَّةََوِتْسِعَني َسَنةً وََورِثَ أََبا َبكْرٍ ُهَو َوأُمُُّه َسلَْمى بنُت َصْخرِ بن َعاِمرِ بن َعْمرِو بن كَْعبِ بن َسْعِد بن َتْي

ُعَمَر َحفُْص بن َعْبِد اللَِّه الُْحلْوَانِيُّ، َحدَّثََنا ُبْهلُولُ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْمِدينِيِّ فُْسُتقَةُ، َحدَّثََنا أَُبو - ٨٢٤٤
َجاَء : َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَ ُمَورِّقٍ الشَّاِميُّ، َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َعْن أَِخيِه عَْبِد اللَِّه بن ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن دِيَنارٍ،

ى َيْوَم فَْتحِ ُه َتعَالَى َعْنُه بِأَبِيِه أَبِي قَُحافَةَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُوُدُه، شَْيٌخ أَْعَمأَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَّ
أََرْدتُ أَنْ ُيْؤَجَر، وَاللَِّه َألَنا : قَالَ"؟أَال َتَركَْت الشَّْيَخ َحتَّى َنأِْتَيُه:"َمكَّةَ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهكُْنُت بِإِْسالمِ أَبِي طَاِلبٍ أََشدُّ فََرًحا ِمنِّي بِإِْسالمِ أَبِي، أَلَْتِمسُ بِذَِلَك قُرَّةَ َعيْنَِك، فَقَالَ َرُسولُ

  ".َصدَقَْت:"َوَسلََّم
أُِتيَ بِأَبِي : ُق الدََّبرِيُّ، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن لَْيٍث، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ، َعْن َجابِرٍ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَا - ٨٢٤٥



  ".ُروُه َوجَنُِّبوُه السََّواَدغَيِّ:"قَُحافَةَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ كَانَ َرأَْسُه ثََغاَمةٌ بَْيَضاُء، فَقَالَ
رِقَاِن، َعْن َمطَرٍ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلَُّوْيِه الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َداُوُد بن الزِّْب - ٨٢٤٦

جِيَء بِأَبِي قَُحافَةَ إِلَى :"جَابِرِ بن َعْبِد اللَِّه األْنصَارِيِّ َحدَّثَُهْم، قَالَ الَْورَّاقِ، َولَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ، َعْن
ْيِه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلََرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َرأَْسُه وَِلحَْيَتُه ثََغاَمةٌ ِمثْلَ َهذَا الْقُطْنِ اَألبَْيضِ، فَ

  ".اذَْهُبوا بِهِ إِلَى َبْعضِ نِسَاِئِه ُيَغيِّرُوُه، َوجَنُِّبوُه السََّواَد: َوَسلََّم
حِ بن الْقَاِسمِ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَعاٍذ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن بَزِيغٍ، َعْن َرْو - ٨٢٤٧
أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ بِأَبِي قَُحافَةَ، : َب السَّْخِتيَانِيِّ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ، َعْن َجابِرٍ، قَالََعْن أَيُّو

  ".غَيُِّروُه بَِشْيٍء، َوَجنُِّبوُه السََّواَد:"لََّمَوِلْحَيُتُه َورَأُْسُه كَأَنَّهُ ثََغاَمةٌ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
: ، َعْن َجابِرٍ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو الزَُّبيْرِ - ٨٢٤٨

  فَْتحِ،جِيَء بِأَبِي قَُحافَةَ، أَْو َجاَء َعاُم الْ

  ".غَيِّرُوا بَِشْيٍء:"َورَأُْسُه وَِلْحَيُتُه مِثْلَ الثََّغامِ، أَوِ الثََّغاَمِة، فَأُِمَر بِهِ إِلَى نِسَاِئِه، فَقَالَ
زِيزِ بن َعْبِد الصََّمِد َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكْبَرِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ الْبُورَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْع - ٨٢٤٩

جِيَء : َعْبِد اللَِّه، قَالَالَْعمِّيِّ، َعْن َمطَرِ بن طَْهَمانَ الَْورَّاقِ ُيكَْنى بِأَبِي َرَجاٍء، َعْن أَبِي َرَجاٍء الُْعطَارِيِّ، َعْن َجابِرِ بن 
َوَرأُْسُه وَِلحَْيُتُه كَأَنََّها ثََغاَمةٌ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه بِأَبِي قَُحافَةَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 

  .فَذََهبُوا بِِه فََحمَُّروَها: ، قَالَ"اذَْهبُوا إِلَى بَْعضِ نَِساِئِه يَُغيِّْرنَُه:"َوَسلََّم
  ُعثَْمانُ بن أَبِي الَْعاصِ
  كَانَ َيْنزِلُ الَْبْصرَةَ

  ثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِنِْسَبةُ ُع
لَْهْيثَمُ بن َعِديٍّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ بن اَألْسَودِ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا قَْعَنُب بن الُْمَحرَّرِ الَْباهِِليُّ، َحدَّثََنا ا - ٨٢٥٠

لَْعاصِ بن بِْشرِ بن َعْبدِ بن َعْبِد اللَِّه بن َهمَّامِ بن أََبانَ بن أَُبو ا: قَالَ ُعثَْمانُ بن أَبِي الَْعاصِ، َوأَُبو الَْعاصِ اْسُمُه َوُهَو
ةَ بن قَْيسِ َبشَّارِ بن َماِلِك بن ُحطَْيِط بن ُجَشمِ بن قَسِّيِّ بن ُمَنبِِّه بن َبكْرِ بن َهَوازِنَ بن َمْنُصورِ بن ِعكْرَِمةَ بن َخَصفَ

  .بن غَْيالنَ بن ُمَضَر
  ِمْن أَْخَبارِِه
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى شَِريانُ الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ - ٨٢٥١

ْد أَْخالُه ِللَْحدِيِث، فَُمرَّ َعلَْيِه أََتْيُت ُعثَْمانَ بن الَْعاصِ ِفي أَيَّامِ الَْعْشرِ، َوكَانَ لَهُ َبْيٌت قَ:"َخلَْدةَ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ، قَالَ
  بِكَْبشٍ، فَقَالَ

لَْو كَاَنْت مَِعي اثَْنا َعَشَر ِدْرَهًما اشَْتَرْيتُ بَِها كَْبًشا، فََضحَّْيتُ : بِاثَْنْي َعَشَر ِدْرَهًما، فَقُلُْت: بِكَمْ أََخذَْتُه؟ قَالَ: ِلصَاِحبِِه
قُْمُت اتََّبعَنِي َرسُولُ ُعثَْمانَ بِصُرٍَّة ِفيَها َخْمُسونَ ِدْرَهًما، فََما رَأَْيُت َدَراِهَم قَطُّ كَاَنْت أَْعظَمَ بِِه َوأَطَْعْمُت ِعَياِلي، فَلَمَّا 

  ".َبَركَةً ِمْنَها، أَْعطَانِي َوُهَو لََها ُمْحَتِسٌب، َوأََنا إِلَْيَها ُمْحَتاٌج
زِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى الرَّاَمُهْرُم - ٨٢٥٢

كَانَ كَانَ ِلُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ َبْيٌت قَْد أَْخالُه ِللَْحدِيِث فَكُنَّا َنأِْتيِه ِفيِه، َو: َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْخَزَّاُز، َعنِ احلسن، قَالَ
  ".َساَعةٌ ِللدُّْنَيا َوَساَعةٌ ِلآلخَِرِة، وَاللَُّه أَْعلَُم أَيُّ السَّاعََتْينِ َتْغِلُب:"َيقُولُ



ُمَباَركُ بن  َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َصفَْوانَ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحبِيبِ بن ُنْدَبةَ، َحدَّثََنا - ٨٢٥٣
: إِنِّي َوَجْدُت الَْمْرَء الُْمْسِلَم َبْيَن َحاَجَتْينِ:"أَْشَرَف َعلَْيَنا ُعثَْمانُ بن أَبِي الَْعاصِ َيْوًما، فَقَالَ: َضالَةَ، َعنِ احلسن، قَالَفَ

  ".لَُم أَيُّ الْحَاَجَتْينِ َتْغِلُبَحاَجةٌ ِمَن الدُّْنَيا ال ُبدَّ لَُه ِمْنهَا، َوحَاَجةٌ ِلآلخَِرِة ال ُبدَّ لَُه ِمْنَها، َواللَُّه أْع
َعنِ الَْحَسنِ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اَألْعلَى الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر، َعْن ُحَمْيٍد،  - ٨٢٥٤

  ".ْوَم َعَرفَةَ َوُهَو َصاِئٌمَرأَْيُت ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ يَُرشُّ َعلَْيِه الَْماُء َي:"قَالَ
  َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اَألْعلَى - ٨٢٥٥

 َحَملَ ُعثَْمانُ بن أَبِي الَْعاصِ نَاًسا ِفي الَْبْحرِ،: الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا أَْشَعثُ، َعنِ احلسن، قَالَ
 َحَملَ َناًسا لَْيسَ َبْينَُهْم َوَبْيَن الَْماِء إِال اَأللَْواَح، َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه لَِئْن َهلَكُوا، أَْو كَِلَمةٌ:"فََبلَغَ ذَِلَك ُعَمَر، فَقَالَ

  ".َنْحَوَها آلُخذَنَّ ِعدَّتَُهْم ِمْن ثَِقيٍف
ُحَبابِ الُْجَمِحيِّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الْوَهَّابِ الَْحَجبِيُّ، َوأَُبو الَْولِيدِ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الْ - ٨٢٥٦

نَِساِء  ِمْنَحدَّثََنا َحْزُم بن أَبِي َحْزمٍ الْقُطَِعيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن، أَنَّ ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، َتَزوََّج اْمَرأَةً : الطَّيَاِلِسيُّ، قَاال
َواللَِّه َما َنكَْحُتَها ِحنيَ َنكَْحُتَها َرغَْبةً ِفي َمالٍ، َوال َولٍَد، َولَِكْن أَرَْدُت أَنْ ُتْخبَِرنِي َعْن لَْيلِ : ُعَمَر بن الَْخطَّابِ، فَقَالَ

َعَتَمةَ، ثُمَّ َيأُْمُرَنا أَنْ َنَضَع ِعْنَد رَأِْسِه تَْوًرا ِمْن َماٍء كَانَ ُيَصلِّي الْ: كَْيَف كَاَنْت َصالةُ ُعَمَر بِاللَّْيلِ؟ قَالَْت"ُعَمَر، فََسأَلََها،
 َتعَالَى َما َشاَء أَنْ َيذْكَُر، ثُمَّ َيَتَعارَّ َوُنَغطِّيِه، َوَيتََعارَّ ِمَن اللَّْيلِ فََيَضعُ َيَدُه ِفي الَْماِء، فََيْمَسُح َوْجَهُه وََيَديِْه، ثُمَّ َيذْكُرُ اللََّه

َحدَّثَْتنِي بنُت ُعثَْمانَ بن : َمْن َحدَّثََك؟ فَقَالَ: ، فَقَالَ لَهُ اْبُن بَُرْيَدةَ"اًرا حَتَّى يَأِْتَي َعلَى السَّاَعِة الَِّتي َيقُوُم ِفيَها ِلَصالِتِهِمَر
  ".ِثقَةٌ َواللَِّه: أَبِي الَْعاصِ، قَالَ

  َما أَسَْنَد ُعثَْمانُ بن أَبِي الَْعاصِ
  بن شُْعَبةَ َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ الُْمِغَريةُ
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن - ٨٢٥٧

قَالَ ُعثَْمانُ بن أَبِي : نِ الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، قَالَُسلَْيَمانَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َراِفعٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن سَِعيِد بن َعْبِد الَْمِلِك، َع
 بِسُوَرةِ َوفَْدَنا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَجَدنِي أَفَْضلَُهْم أَْخذًا ِللْقُْرآِن، َوقَْد فََضلْتُُهْم: الَْعاصِ َوكَانَ َشابا

قَْد أَمَّرُْتَك َعلَى أَْصَحابَِك، وَأَْنَت أَْصَغرُُهْم، فَإِذَا أََمْمَت قَْوًما فَأُمَُّهْم :"صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالَْبقََرِة، فَقَالَ النَّبِيُّ 
ِذ الشَّاِفَع َوِهي الْمَاِخضُ بِأَْضعَِفهِْم، فَإِنْ َوَراَءَك الْكَبَِري َوالصَِّغَري وَالضَِّعيَف وَذَا الْحَاَجِة، وَإِذَا كُْنَت ُمَصدِّقًا فَال َتأُْخ
طَاِهٌر، واْعلَمْ أَنَّ الُْعمَْرةَ َوال الرُّبَّى َوال فَْحلَ الَْغَنمِ، َوَحْزَرةُ الرَُّجلِ ُهَو أََحقُّ بَِها مِْنَك، َوال َتَمسَّ الْقُْرَآنَ إِال َوأَْنَت 

  ".َوَما ِفيَها، َوَحجَّةٌ َخْيٌر ِمْن ُعْمَرٍة ِهي الَْحجُّ اَألْصغَُر، َوأَنَّ ُعْمَرةً َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا
  َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ

و بن ُمرَّةَ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن َعْمرِ - ٨٢٥٨
كَانَ آِخُر َما َعهِدَ إِلَيَّ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَ َعْن

  ".إِذَا أََمْمَت قَْوًما فَأَِخفَّ بِهُِم الصَّالةَ:"َوَسلََّم
و َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن َسِعيِد َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُب - ٨٢٥٩

  آِخُر َما َعهَِد إِلَيَّ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه: بن الُْمسَيِّبِ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَ



  ".ا فََخفِّْف بِهُِم الصَّالةَإِذَا أََمْمَت قَْوًم:"َوَسلََّم
  ُموَسى بن طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه َعْن ُعثَْمانَ

َسِمْعُت ُموَسى بن طَلَْحةَ، : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْوَهبٍ، قَالَ - ٨٢٦٠
َيا ُعثَْمانُ أُمَّ قَْوَمَك َمْن أَمَّ قَْوًما :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي الَْعاصِ أَخَْبَرُه، قَالَ َيذْكُُر أَنَّ ُعثَْمانَ بن

  ".فَلُْيَخفِّْف، فَإِنْ ِفيهُِم الضَِّعيَف، َوإِنَّ ِفيهُِم الَْمرِيَض، وَإِنَّ ِفيهِْم ذَا الْحَاَجِة
  بَْيرِ بن ُمطِْعمٍ َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصَِناِفُع بن ُج
ن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ، أَنَّ َعْمَرو ب - ٨٢٦١

ْيرِ بن ُمطِْعمٍ أَْخَبرَُه، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، أَنَُّه أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه كَْعبٍ السُّلَِميُّ أَخَْبَرُه، أَنَّ َناِفَع بن ُجَب
ِمينَِك َسْبعَ اْمَسْحُه بَِي:"َوبِي َوَجٌع قَْد كَاَد ُيهِْلكُنِي، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ُعثَْمانُ

فَفََعلُْت ذَِلَك فَأَذَْهَب اللَُّه َما كَانَ بِي فَلَْم أََزلْ آُمُر بِهِ :"، قَالَ"أَُعوذُ بِِعزَِّة اللَِّه َوقُْدَرِتِه ِمْن َشرِّ َما أَجُِد: ِمَرارٍ، َوقُلْ
  ".أَْهِلي َوغَْيَرُهْم

، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ - ٨٢٦٢
قَِدْمُت َعلَى : صِ، قَالَُمَحمٍَّد، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ، َعْن ُعَمَر بن َعْبِد اللَِّه، عنِ َناِفعِ بن ُجَبيْرٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعا

  لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِهَرسُولِ ال

بِْسمِ اللَِّه أَُعوذُ بِِعزَِّة اللَِّه َوقُْدَرِتِه ِمْن َشرِّ َما أَجُِد، سَْبَع : اْجَعلْ َيَدكَ الُْيمَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قُلْ:"َوَسلََّم َوبِي َوَجٌع، فَقَالَ
  .، فَفََعلُْت فَكَفَانِي اللَُّه، َعزَّ َوَجلَّ"َمرَّاٍت
ْرَوةَ َوُهوَ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعنِ اْبنِ أَبِي فَ - ٨٢٦٣

نَ، أَنَُّه َشكَى إِلَى َرسُولِ إِْسحَاُق، َعْن َيزِيَد بن ُخَصْيفَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن كَْعبٍ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرٍ، َعْن ُعثَْما
أَيُّكُْم َوَجَد أَلًَما فَلَْيَضْع َيَدُه الُْيْمَنى َعلَْيِه َولَْيذْكُرِ اْسَم اللَِّه ثَالثَ َمرَّاٍت، :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَمًا، فَقَالَ

  ".رِّ َما أَجُِد وَأَُحاِذُر َسْبَع مَرَّاٍتأَُعوذُ بِعِزَِّة اللَِّه َوقُْدَرِتِه ِمْن َش: َولَْيقُلْ
رٍ، َعْن َيزِيَد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَطْرَانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َجْعفَ - ٨٢٦٤

أَنَّ ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَِدَم َعلَى ، لَِميِّ، أَنَّ َناِفَع بن جَُبْيرٍ أَْخَبَرُه ُخَصْيفَةَ، َعْن َعْمرِو بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبٍ السُّ
، فََزَعَم  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد أََخذَُه َوَجٌع َوكَاَد يُْبِطلُُه، فَذَكََر ذَِلَك لَِرُسولِ اللَِّه

: َضْع َيمِيَنَك َعلَى الَْمكَاِن الَِّذي َتشَْتِكي، فَاْمَسْح بَِها َسْبَع َمرَّاٍت َوقُلْ:"أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".أَُعوذُ بِِعزَِّة اللَِّه َوقُْدَرِتِه ِمْن َشرِّ َما أَجُِد ِفي كُلِّ َمْسَحٍة

  بن الَْحكَمِ بن أَبِي الَْعاصِ َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ َيزِيُد
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن - ٨٢٦٥

َد بن الَْحكَمِ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصِ بن ِغَياٍث، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َعْن َيزِي
  ".َمْن َخِشَي ثَأَْرُهنَّ فَلَْيَس ِمنِّي:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوذَكََر الَْحيَّاِت: بِي الَْعاصِ، قَالَُعثَْمانَ بن أَ
ِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصِ بن ِغَياٍث، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َعْب - ٨٢٦٦

لَقَِد اْسَتَجنَّ بُِجنَّةٍ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َيزِيَد بن الَْحكَمِ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَ
  ".ِه ِفي اِإلْسالمَِرُجلٌ َسلََف َبْيَن َيَدْيِه ثَالثَةٌ ِمْن ُصلْبِ: َحصِيَنٍة ِمَن النَّارِ



َزنِيُّ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا فَْرَوةُ بن أَبِي الُْمعِزِّ، أنا الْقَاِسمُ بن َماِلكٍ الُْم - ٨٢٦٧
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : انَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَالرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َعْن َيزِيَد بن الَْحكَمِ بن أَبِي الَْعاصِ، َعْن ُعثَْم

  ".اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما أَْرَسلَْت:"َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا اشَْتدَِّت الرِّيحُ الشَّمَالُ، قَالَ
  ُعثَْمانُ بن بِْشرٍ َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ

عَْبُد اللَِّه بن َنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى، َحدَّثََنا َحدَّثَ - ٨٢٦٨
: ثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، َيقُولَُسِمْعُت ُع: َعْبِد الرَّْحَمنِ الطَّاِئِفيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحكَمِ، َعْن ُعثَْمانَ بن بِْشرٍ، قَالَ

  َشكَْوُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نِسَْيانَ الْقُْرَآِن، فََضَربَ َصْدرِي بَِيدِهِ،

  .ُد أَْحبَْبُت أَنْ أَذْكَُرُهفََما َنسِيُت ِمْنُه َشْيئًا َبْع: ، قَالَ ُعثَْمانُ"َيا َشْيطَانُ اخُْرْج ِمْن َصْدرِ ُعثَْمانَ:"فَقَالَ
  َعْبُد َربِِّه بن الَْحكَمِ بن ُسفَْيانَ الطَّاِئِفيُّ َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ

، أَْخبََرنِي َعْبدُ ِفيَِّحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الطَّاِئ - ٨٢٦٩
كَانَ آِخرُ : لَى الطَّاِئِف، قَالََربِِّه، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ الثَّقَِفيِّ، َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتْعَملَُه َع

  ".أَنْ َخفِّْف َعلَى النَّاسِ الصَّالةَ":َشْيٍء َعهَِدُه إِلَيَّ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، َحدَّثََنا عَْبُد اللَّهِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن ُعثَْمانَ الْبُرِّيُّ - ٨٢٧٠

آِخُر َما َعهَِد إِلَيَّ : بِِّه ابين احلكم بن سفيان، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَبن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َوَعْبِد َر
  ".أَنْ أَِخفَّ بِالنَّاسِ الصَّالةَ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  النُّْعَمانُ بن َساِلمٍ الثَّقَِفيُّ َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ
َماِك بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ بن يُوُنَس، َعْن ِس - ٨٢٧١

ِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ كَانَ آِخُر َما أَْوَصانِي بِ: َحْربٍ، َعنِ النُّْعَماِن بن سَاِلمٍ الثَّقَِفيِّ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَ
َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ، "إِنَّكَ َتُؤمُّ قَْوًما َوَخلْفََك الْكَبُِري وَالضَّعِيُف َوذُو الْحَاَجِة فََتجَوَّْز ِفي الصَّالِة:"َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  إِْسحَاَق

َنا َحفْصُ بن ُجَمْيعٍ، َحدَّثََنا ِسَماُك بن َحْربٍ، َعنِ النُّْعَماِن بن َساِلمٍ، َعْن ُعثَْمانَ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبَدةَ، َحدَّثَ
َتِصرِ، ، َحدَّثََنا َتِميُم بن الُْمْنبن أَبِي الَْعاصِ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاسِِطيُّ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  َحدَّثََنا إِْسَحاقُ اَألْزَرُق، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعنِ النُّْعَماِن بن َساِلمٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، َعنِ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

  َداُوُد بن أَبِي عَاِصمٍ الثَّقَِفيُّ َعْن ُعثَْمانَ
ُوُد بن أَبِي َنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ، أنا َداَحدَّثَ - ٨٢٧٢

َعلَْيِه َوَسلََّم إِِذ اْسَتْعَملَنِي  آِخُر كَالمٍ كَلََّمنِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: َعاِصمٍ الثَّقَِفيُّ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَ
" َواقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك الَِّذي َخلََق"، "سَبَّحِ اْسَم َربِّكَ اَألْعلَى"َخفِِّف الصَّالةَ َعلَى النَّاسِ حَتَّى َوقََّت :"َعلَى الطَّاِئِف، قَالَ

  ".َوأَْشَباَهَها ِمَن الْقُْرآَِن
ن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ب - ٨٢٧٣

ُه َعلَْيِه َرسُولُ فَاَرقَ اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َعْن َداُوَد بن أَبِي َعاِصمٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ أَْخبََرُه، أَنَّ آِخَر َما
  ".َخفِِّف الصَّالةَ َعلَى النَّاسِ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ



  ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ِعَياضٍ َعْن ُعثَْمانَ
  ِعيُدَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ الدَّاللُ، َحدَّثََنا َس - ٨٢٧٤

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "بن السَّاِئبِ الطَّاِئِفيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن ِعيَاضٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ،
  ".َوَسلََّم أََمَرهُ أَنْ َيْجَعلَ َمْسجَِد الطَّاِئِف َحْيثُ كَاَنْت طَاِغَيتُُهْم

  ِكيمِ بن َعبَّادِ بن ُحَنْيٍف َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصَِحكِيُم بن َح
، َعْن ُسَهْيلِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ - ٨٢٧٥

قَِدْمُت ِفي َوفِْد ثَِقيٍف ِحنيَ : َعبَّاِد بن حَُنْيٍف، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن َحِكيمِ بن َحكِيمِ بن
ُيْمِسُك لَنَا َمْن : ْيِه َوَسلََّم، فَقَالُواَوفَُدوا َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَبِْسَنا ُحلَلََنا بِبَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
َوكُْنُت أَصَْغَر : ْنُه، قَالَ ُعثَْمانَُروَاِحلََنا، َوكُلُّ الْقَْومِ أََحبَّ الدُّخُولَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَرَِه التََّخلَُّف َع

فَذَِلَك لََك، فََدَخلُوا : َعْهدَ اللَِّه لَُتْمِسكُنَّ ِلي إِذَا َخَرْجُتْم، قَالُوا إِنْ شِئُْتْم أَْمَسكَُت لَكُْم َعلَى أَنَّ َعلَْيكُْم: الْقَْومِ، فَقُلُْت
ضََرْبُت ِمْن أَْهِلي حَتَّى إِذَا َحلَلُْت بِبَابِ : إِلَى أَْهِلَك، فَقُلُْت: أَْيَن؟ فَقَالُوا: اْنطَلَْق بنا، قُلُْت: َعلَْيِه ثُمَّ َخَرجُوا فَقَالُوا

فَأَْعجِلْ فَإِنَّا قَدْ : قَالُوالَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرجُِع َوال أَْدَخلُ َعلَْيِه، َوقَْد أَْعطَْيُتمُونِي ِمَن الَْعْهِد َما قَْد َعِلْمُتْم؟ النَّبِيِّ َص
  َرُسولَ اللَِّه، اْدُع اللََّه أَنْ ُيفَقِّهَنِي ِفي الدِّينِ َيا: كَفَْيَناَك الَْمسْأَلَةَ، لَْم َنَدْع شَْيئًا إِال سَأَلَْناُه َعْنُه، فََدَخلُْت، فَقُلُْت

لَقَدْ َسأَلَْتنِي َشْيئًا َما سَأَلَنِي َعْنُه أََحٌد ِمْن أَْصَحابَِك، اذَْهبْ :"فَأََعْدُت َعلَْيِه الْقَْولَ، فَقَالَ"َماذَا قُلَْت؟:"َوُيَعلَِّمنِي، قَالَ
، فََخَرْجُت َحتَّى قَدِْمُت َعلَْيِه َمرَّةً أُخَْرى، "َمْن َتقُْدُم َعلَْيِه ِمْن قَْوِمَك، َوأُمَّ النَّاَس بِأَْضَعفِهِْم فأَْنَت أَِمٌري َعلَْيهِْم َوَعلَى

ُعوذُ بِِعزَّةِ اللَّهِ أَ: َضْع َيَدَك الُْيمَْنى َعلَى الَْمكَاِن الَِّذي َتْشَتِكي، َوقُلْ:"َيا َرسُولَ اللَِّه، اشَْتكَْيُت بَْعَدَك، فَقَالَ: فَقُلُْت
  .، فَفََعلُْت، فََشفَانِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ"َوقُْدَرِتِه ِمْن َشرِّ َما أَجِدُ َسْبَع مَرَّاٍت

  ُمطَرُِّف بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ
ا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََن - ٨٢٧٦

كَانَ آِخُر َعْهٍد َعهَِدُه إِلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َسِعيِد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَ
اقِْدرِ النَّاَس بِأَْضَعِفهِْم فَإِنْ ِفيهُِم السَّقِيَم، وَالْكَبَِري، َوالصَِّغَري، وَذَا :"َسلََّم إِذْ َبَعثَنِي أَمًِريا َعلَى الطَّاِئِف، فَقَالَ ِليَعلَْيِه َو
  ".الَْحاجَِة
دَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق، َسِمَعُه ِمْن َسِعيدِ بن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َح - ٨٢٧٧

قَالَ َرسُولُ اللَِّه : َسِمْعُت ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، َيقُولُ: أَبِي ِهْنٍد، َسِمَعُه ِمْن ُمطَرِِّف بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، قَالَ
َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن ، "َواقِْدرُْهْم بِأَْضَعفِهِْم فَإِنْ ِفيهُِم الْكَبَِري، َوالضَِّعيَف، وَذَا الْحَاَجِة أُمَّ قَْوَمَك،:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  غَنَّامٍ،

ْنٍد، َعْن ُمطَرٍِّف، أَبِي ِه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َسِعيِد بن
  .َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

ي حَبِيبٍ، بن أَبَِحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيزِيُد  - ٨٢٧٨
ثَّقَِفيِّ َدَعا لَُه بِلََبنٍ َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهْنٍد، أَنَّ ُمطَرِّفًا ِمْن بين َعاِمرِ بن َصْعَصَعةَ َحدَّثَُه، أَنَّ ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ ال

الصَِّياُم ُجنَّةٌ ِمَن :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه: إِنِّي صَاِئٌم، قَالَ ُعثَْمانُ: ِلَيْسِقيَُه، فَقَالَ ُمطَرٌِّف



  ".النَّارِ كَُجنَِّة أََحِدكُْم ِمَن الِْقَتالِ
ثََنا ُعبَْيُد َحدَّ، "ِصَياٌم َحَسنٌ ِصَياُم ثَالثَةِ أَيَّامٍ ِمَن الشَّْهرِ:"َوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ - ٨٢٧٩

ْن َسِعيِد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َع
  .النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه ُمطَرِِّف بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، َعنِ

بن إِْسحَاَق، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد - ٨٢٨٠
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالََسِعيِد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ُع

  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن، "الصَِّياُم ُجنَّةٌ كَُجنَّةِ أََحِدكُْم ِمَن الِْقَتالِ:"َيقُولُ

يلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َسِعيِد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا إِْسَماِع
  .ُمطَرٍِّف، َعْن ُعثَْمانَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

مٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َسِعيٍد الُْجَريْرِيِّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحْمدََوْيِه الصَّفَّاُر، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِل - ٨٢٨١
ِصَياٌم :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه أَبِي الَْعالِء، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

  ".يَّامٍ ِمْن كُلِّ َشْهرٍَحَسٌن صَِياُم ثَالثَِة أَ
َعْبِد الْعَزِيزِ،  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، َوُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن - ٨٢٨٢

، َعْن َسِعيٍد الْجَُرْيرِيِّ، َعْن أَبِي الَْعالِء، َعْن ُمطَرٍِّف، أَنَّ َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ: َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، قَالُوا
أَْنَت إَِمامُُهْم، َواقَْتِد بِأَْضَعفِهِْم، وَاتَِّخذْ ُمَؤذًِّنا ال :"َيا َرُسولَ اللَِّه، اْجَعلْنِي إَِماَم قَْوِمي، قَالَ: ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَ

  ".انِه أَْجرًاَيأُْخذُ َعلَى أَذَ
  َيزِيُد بن َعْبِد اللَِّه بن الشَِّخريِ َعْن ُعثَْمانَ

دَّثََنا يَزِيدُ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َسِعيٍد الُْجرَْيرِيِّ، َح - ٨٢٨٣
َيا َرُسولَ اللَِّه، حَالَ الشَّْيطَانُ َبيْنِي َوَبْيَن َصالِتي : قُلُْت: ْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالََعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َع

  َخنَْزٌب، فَإِذَا: ذَاَك الشَّيْطَانُ، قَالَ لَُه:"َوِقَراَءِتي، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ ، "َعوَّذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن َواتْفُلْ َعْن َيَسارَِكَحَسْسَتُه فََت
اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زَِياٍد، َعْن َسِعيٍد الْجَُرْيرِيِّ، َعْن َيزِيدَ بن َعْبِد 

الشِّخِّريِ، َوَزادَ َحمَّاُد بن  الَْعاصِ، ِمثْلَُه، لَْم ُيَجاوِزِ الثَّْورِيُّ، َوَعْبُد الْوَاِحِد بن زَِياٍد ِفي َحِديِثهَِما يَزِيدَ بن َعْبِد اللَِّه بن
  .َسلََمةَ ِفي إِْسَناِدِه ُمطَرِّفًا

ْيرِيِّ، َعْن ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َسِعيٍد الْجَُرَحدَّ - ٨٢٨٤
َعلَْيِه َوَسلََّم الَْوسَْوَسةَ ِفي  أَبِي الَْعالِء، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، أَنَُّه َشكَى إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

  ".َخنَْزٌب، فَإِذَا َوَجَد أََحدُكُْم ِمْنُه َشيْئًا فَلَْيْتفُلْ َعْن َيسَارِِه ثَالثًا َولَْيَتَعوَّذْ بِاللَِّه ِمْنُه: ذَاكَ َشْيطَانٌ يُقَالَ لَُه:"الصَّالِة، فَقَالَ
ن الُْحَبابِ الُْجَمِحيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْن َسعِيٍد َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ ب - ٨٢٨٥

أَنَُّهَما َسِمَعا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الْجَُرْيرِيِّ، َعْن أَبِي الَْعالِء، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، َواْمرَأٍَة ِمْن قَُرْيشٍ
  ".اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي ذُُنوبِي َوَخطَِئي َوَعْمِدي:"َسلََّم َيقُولَُو

  ".اللَُّهمَّ إِنِّي أَْستَْهدِيَك َألْرَشدِ أَْمرِي، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َنفِْسي:"َسِمْعُتُه، َيقُولُ: َوقَالَ اآلخَُر - ٨٢٨٦
  ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُموَسىَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ ٨٢٨٧ -



ْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا سَاِلُم بن نُوحٍ، َحدَّثََنا َسعِيٌد الْجَُرْيرِيُّ، َعْن َيزِيَد بن َعْبدِ اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َع
  .، َيعْنِي الَْخْمَر"َم شَارَِبَها َوبَاِئَعَهالََعَن َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:"قَالَ

  ِكالُب بن أَُميَّةَ َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ
دِ َدْعلَجٍ، َعْن َسِعي َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْجَماِهرِ، َحدَّثََنا ُخلَْيدُ بن - ٨٢٨٨

اْسُتْعِملُْت َعلَى ُعْشرِ : َما َجاَء بَِك؟ فَقَالَ: بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ِكالبِ بن أَُميَّةَ، أَنَُّه لَِقَي ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، فَقَالَ
إِنَّ اللََّه َيْدُنو ِمْن َخلِْقِه فََيْغِفُر ِلَمنِ اْسَتْغِفرَ :"قُولُإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي: اُألُبلَِّة، فَقَالَ ُعثَْمانُ

  ".إِال ِلبَِغيٍّ بِفَْرجِهَا، أَْو لَِعشَّارٍ
  الَْحَسُن بن أَبِي الَْحَسنِ َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ

و الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَُب - ٨٢٨٩
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ُحَمْيٍد، َعنِ احلسن، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، أَنَّ َوفْدَ ثَِقيٍف : َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، قَاال

ى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه لَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَْزلَُهُم الَْمْسجَِد لَِيكُونَ أََرقَّ ِلقُلُوبِهِْم، فَاْشتََرطُوا َعلَلَمَّا قَِدُموا َع
ْن غَْيرِِهْم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ال ُيْحَشرُوا، َوال يُْعَشرُوا، َوال ُيَجبُّوا، َوال ُيْسَتعَْملَ َعلَْيهِْم ِم

  ال َخْيَر ِفي َدْينٍ لَْيَس:"َوَسلََّم

  ".ِفيِه ُركُوٌع
َبْصرِيُّ، مَّاُر الَْحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمحَمٍَّد التَّ - ٨٢٩٠

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، : َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، قَاال: َوأَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َودَرانُ بن ُسفَْيانَ، قَالُوا
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعنِ احلسن، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، َعنِ النَّبِيِّ

  ".َهلْ ِمْن دَاعٍ فَاسَْتجِيَب لَُه؟ َهلْ ِمْن ُمْسَتْغِفرٍ فَأَغِْفَر لَُه: َينْزِلُ إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا ِفي كُلِّ لَْيلٍَة، فََيقُولُ
زِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن زَْيٍد، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع - ٨٢٩١

َبا َهاُرونَ، َما َيا أَ: صِ، فَقَالَاحلسن، أَنَّ زَِياًدا، اْسَتْعَملَ ِكالبَ بن أَُميَّةَ اللَّْيِثيَّ َعلَى اُألُبلَِّة، فََمرَّ بِِه ُعثَْمانُ بن أَبِي الَْعا
أَال أَُحدِّثُكَ َحِديثًا َسِمْعُتُه ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بََعثَنِي َهذَا َعلَى اُألُبلَِّة، فَقَالَ: ُيْجِلُسَك ُهَنا؟ فَقَالَ

َيا آلَ َداُوَد قُوُموا فََصلُّوا فَإِنْ : انَ َيقُولُ َألْهِلِه ِفي َساَعٍة ِمَن اللَّْيلِإِنَّ نَبِيَّ اللَِّه َداُودَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَ:"َيقُولُ
  .، فََرِكبَ َسِفيَنةً َمكَاَنُه، ثُمَّ َرَجَع إِلَى زَِياٍد فَاْسَتْعفَاُه"َهِذِه َساَعةٌ ُيسَْتَجاُب ِفيَها الدَُّعاُء إِال ِلسَاِحرٍ، أَْو َعشَّارٍ

َعْن َعِليِّ ا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َحدَّثََن - ٨٢٩٢
  بن َزْيٍد، َعنِ احلسن،

: َما َشأُْنَك؟ فَقَالَ: ِه ُعثَْمانُ بن أَبِي الَْعاصِ، فَقَالَ لَُهأَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعاِمرٍ، اْسَتعَْملَ ِكالَب بن أَُميَّةَ َعلَى اُألُبلَِّة، فََمرَّ بِ
إِنَّ ِفي :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َبلَى، قَالَ: أَال أُْخبُِرَك؟ قَالَ: اْسُتْعِملُْت َعلَى اُألُبلَِّة، فَقَالَ

َهلْ ِمْن َساِئلٍ أُْعِطَيُه؟ َهلْ ِمْن دَاعٍ فَأَسَْتجِيبَ لَُه؟ َهلْ ِمْن ُمْسَتْغِفرٍ : يَها أَْبوَاُب السََّماِء، فََيقُولُاللَّْيلِ َساَعةً ُيفَْتُح ِف
  ".فَأَغِْفَر لَُه؟
، "ال أَْعطَاُه إِال سَاِحٌر، أَْو َعشَّاٌرال َيسْأَلُ اللََّه اللَّْيلَةَ أََحٌد شَْيئًا إِ: َوإنَّ َداُوَد خََرَج ذَاَت لَْيلٍَة، فَقَالَ:"قَالَ - ٨٢٩٣

  ".اقَْبلْ َعَملََك فَإِنَّ ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ َحدَّثَنِي كَذَا َوكَذَا:"فََرِكَب ِفي قُْرقُورٍ فَأََتى َعْبَد اللَِّه بن َعاِمرٍ، فَقَالَ
َألْصَبهَانِيِّ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن ا - ٨٢٩٤



كَانَ ِممَّا َعهَِد إِلَيَّ َرسُولُ :"َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغَياٍث، َعْن أَْشَعثَ، َعنِ احلسن، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَ: قَاال
  ".ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ال آُخذَ َعلَى األَذَاِن أَْجرًااللَِّه َصلَّى اللَّ

َضْيلٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن فُ - ٨٢٩٥
كَانَ آِخُر َما َعهَِد إِلَيَّ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ :"الَْعاصِ، قَالَأَْشَعثَ، َعنِ احلسن، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي 

  ".َصلِّ بِأَْصَحابَِك َصالةَ أَْضَعفِهِْم، فَإِنْ ِفيهُِم الْكَبَِري َوالضَِّعيَف وَذَا الْحَاَجِة
  َحدَّثَنَا - ٨٢٩٦

َحدَّثََنا فُضَْيلُ : ْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُزْنبُورٍ، قَاالبِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَم
ى اللَّهُ كَانَ آِخُر َما َعهَِد إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّ: بن ِعَياضٍ، َعْن أَْشَعثَ بن َسوَّارٍ، َعنِ احلسن، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَ

َيأُْخذُ َصلِّ بِأَْصَحابَِك َصالةَ أَْضَعفِهِْم، فَإِنْ ِفيهُِم الْكَبَِري، وَالضَِّعيَف، َوذَا الَْحاجَِة، َواتَِّخذْ ُمَؤذًِّنا ال :"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".َعلَى اَألذَانِ أَجًْرا

يلُ بن ُعَبْيِد بن أَبِي كَرَِميةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسَماِع - ٨٢٩٧
قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعْبِد اللَِّه بن ُعالثَةَ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعنِ احلسن، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَ

َتجَوَّْز ِفي الصَّالِة َيا ُعثَْمانُ، َواقِْدرِ النَّاَس بِأَْضَعفِهِْم فَإِنْ ِفيهُِم الضَّعِيَف، َوذَا :"ِحَني َبَعثَنِي إِلَى ثَِقيٍفَعلَْيِه َوَسلََّم 
  ".الَْحاجَِة، َوالَْحاِملَ وَالْمُْرِضَع، إِنِّي َألْسَمُع ُبكَاَء الصَّبِيِّ فَأََتَجوَُّز

بن َعاِصمٍ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن حَْربٍ الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْبِد الَْجبَّارِ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ٨٢٩٨
ُه َعلَْيِه إِنَّ آِخَر َما َعهِدَ إِلَيَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: ُعَبْيَدةَ بن َحسَّانَ، َعنِ احلسن، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَ

  ".إِذَا َصلَّْيَت بِأَْصحَابَِك فََصلِّ بِهِْم َصالةَ أَْضعَِفهِْم فَإِنْ ِفيهُِم الضَِّعيَف، وَالَْمرِيَض:"َوَسلََّم
  َعْن ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ الَْحرَّانِيُّ، - ٨٢٩٩

ُدِعَي ُعثَْمانُ بن أَبِي الَْعاصِ إِلَى خَِتاٍن فَأََبى أَنْ ُيجِيَب، : إِْسحَاَق، َعْن طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن كَرِيزٍ، َعنِ احلسن، قَالَ
  ".لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوال ُيدََعى إِلَْيِهإِنَّا كُنَّا ال َنأِْتي الْخَِتانَ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َص:"فَقَالَ: فَِقيلَ لَُه
َعْن أَبِي َحْمَزةَ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الصَّقْرِ السُّكَّرِيُّ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َخلٍَف، َحدَّثََنا ُعَمُر بن سَْهلٍ الَْمازِنِيُّ، - ٨٣٠٠

َهلْ َتْدرِي َما َهذَا؟ َهذَا ِخَتانُ جَارِيٍَة، : بن أَبِي الَْعاصِ إِلَى طََعامٍ، فَِقيلَ دُِعي ُعثَْمانُ: الَْعطَّارِ، َعنِ احلسن، قَالَ
  .، فَأََبى أَنْ َيأْكُلَ"َهذَا َشْيٌء َما كُنَّا َنرَاُه َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"فَقَالَ

َيى بن َمْنَدهَ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْنَبَسةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْح - ٨٣٠١
  ".ُوقِّتَ ِللنُّفََساِء أَْرَبِعَني َيوًْما:"َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ احلسن، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَ

ْن أَْشَعثَ، َعنِ ثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، َحدَّثََنا ِحبَّانُ بن َعِليٍّ، َعَحدَّ - ٨٣٠٢
  ".ُوقَِّت ِللنُّفََساِء أَْرَبُعونَ َيْوًما:"احلسن، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَ

 مَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بنَحدَّثََنا ُمَح - ٨٣٠٣
ثََنا َعنَْبَسةُ الْغََنوِيُّ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َحدَّ: الُْحبَابِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحجَبِيُّ، قَاال

  احلسن، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، عَنِ



َمْن َعِملَ َحَسَنةً فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها، إِال الصَّْوُم فَإِنَُّه ِلي َوأََنا :"َيقُولُ اللَُّه َجلَّ ذِكُْرُه: النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  ".زِي بِِهأَْج

َعْنَبَسةَ، َعنِ  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحَجبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ، َعْن - ٨٣٠٤
  ".الصَّْوُم ُجنَّةٌ َيسَْتجِنُّ بَِها الَْعْبُد ِمَن النَّارِ:"لَاحلسن، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَا

ِه بن ِعيَسى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ - ٨٣٠٥
، َعنِ احلسن، أَنَّ َموْلًى ِلِعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ َسأَلَُه أَنْ ُيْعِطَيُه َماال َيتَّجُِر ِفيِه َوالرِّْبُح الْخَزَّاُز، َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُعبَْيٍد

ْم َيَدْع ِمنَْها َدنا َوال ُعثَْمانُ فَلََبْيَنُهَما، فَأَْعطَاُه ِعْشرِيَن أَلَْف ِدرَْهمٍ فَاْشَتَرى بِِه َخْمرًا، ثُمَّ قَِدَم بِِه اُألُبلَّةَ، فََخَرجَ إِلَْيِه 
لََعَن الَْخمَْر، َوشَارَِبهَا، َوُمْشتَرَِيهَا، َوبَاِئَعَها، :"إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: غَْيَرُه إِال كََسَرُه، قَالَ ُعثَْمانُ

  ".َوَعاِصَرَها، َوَحاِملََها
  بن أَبِي الَْعاصِ ُمَحمَُّد بن سِريِيَن َعْن ُعثَْمانَ

َحدَّثََنا َشبَاٌب الُْعْصفُرِيُّ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوإِبَْراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، قَاال - ٨٣٠٦
يَن، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ ُمَحمَُّد بن ُعَمَر، َحدَّثََنا هَاُرونُ اَألْهوَازِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِ

  اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن:"َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ

  ".الْفَقْرِ، َوَعذَابِ الْقَْبرِ، َوِفْتَنِة الَْمحَْيا َوِفْتَنِة الَْمَماِت
 َعبَّاسِ اَألْحَزُم اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُعبَْيِد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْعْنَبرِيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُدَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْ - ٨٣٠٧

َم ِفي السَّفَرِ، أَنَُّه كَانَ َيسَْتِحبُّ الصَّْو"بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا أَْشَعثُ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ
  ".إِنََّها كَاَنْت ُرْخصَةً: َوَيقُولُ
ِفيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه الْبَزَّاُز التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَ - ٨٣٠٨

  ".اِإلفْطَاُر ِفي السَّفَرِ ُرْخصَةٌ:"َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، قَالَ بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ،
 َعْبِد الرَّْحَمنَِحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسالمٍ الُْجَمِحيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن  - ٨٣٠٩

يِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه الَْعطَّاُر، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ الثَّقَِفيِّ، َعنِ النَّبِ
فَُيسَْتجَاَب لَُه؟ َهلْ ِمْن َساِئلٍ فَُيْعطَى؟ َهلْ ِمْن َهلْ ِمْن دَاعٍ : ُتفَْتُح أَْبوَاُب السََّماِء نِْصفَ اللَّْيلِ فَُيَناِدي ُمنَاٍد:"َوَسلََّم قَالَ

  ".فَْرجَِها أَْو َعشَّاٌرَمكُْروبٍ فَُيفَرََّج َعْنُه؟ فَال َيْبقَى ُمْسِلٌم َيْدُعو بَِدْعَوٍة إِال اْسَتَجاَب اللَُّه لَُه إِال زَانَِيةٌ َتْسَعى بِ
  َنْضَرةَ الْمُْنِذُر بن مَاِلٍك َما أَسَْنَد ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ أَُبو

بن َسلََمةَ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْخَُزاِعيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد - ٨٣١٠
  َعِليِّ بن َزْيٍد، عَْن

بِي الَْعاصِ َيْوَم ُجُمَعٍة ِلَنعْرَِض َعلَى ُمْصَحِفِه ُمْصَحفًا لََنا، فَلَمَّا َحَضَرتِ الصَّالةُ أَمََرَنا أَتَْيَنا ُعثَْمانَ بن أَ: أَبِي َنْضَرةَ، قَالَ
ِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َس: قَالَ ُعثَْمانُفَاغَْتَسلَْنا، فَأََتيَْنا الَْمْسجَِد فََجلَْسَنا إِلَى شَْيخٍ ُيَحدِّثُ، فَلَمَّا َجاَء ُعثَْمانُ َتحَوَّلَْنا إِلَْيِه، فَ

ِمْصٌر ُملَْتقَى الَْبحَْرْينِ، َوِمْصٌر بِالِْحَريِة، وَِمْصٌر بِالشَّامِ، فََيفَْزعُ : ِللُْمْسِلِمَني ثَالثَةُ أَْمَصارٍ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
رَاضِ جَْيشٍ فََيْهزُِم ِمْن ِقَبلِ الَْمشْرِقِ، فَأَوَّلُ ِمْصرٍ َيرُِد الِْمْصرُ الَِّذي الُْمْسِلُمونَ ثَالثَةَ فََزَعاٍت، فََيخُْرُج الدَّجَّالُ ِفي أَْع

ُتِقيمُ ِفْرقَةٌ : رَُّق أَْهلُُه ثَالثُ فَِرقٍبُِملَْتقَى الَْبْحَرْينِ َوَمَعُه َسْبُعونَ أَلْفًا َعلَْيهِْم ِسيَجانٌ َوأَكْثَرُ َتَبِعِه الَْيُهوُد وَالنَِّساُء، فََيَتفَ
هِْم، ثُمَّ َيأِْتي الشَّاَم فََيلِْتجِئُ َتقُولُ َنَشاَمْه فََيْنظُُر َما َهذَا ُهَو، َوِفْرقَةٌ َتلَْحُق بِاَألْعرَابِ، َوِفْرقَةٌ َتلَْحُق بِالِْمْصرِ الَِّذي َيِلي



فََيْشَتدُّ ذَِلَك َعلَْيهِْم، َوُتِصيبُُهْم َمَجاَعةٌ َشدِيَدةٌ َوَجْهٌد حَتَّى  أَْهلُُه إِلَى َعقََبِة أَِفيقٍ، فََيْبعَثُونَ سَْرًحا لَُهْم فَُيصَاُب سَْرُحُهْم
أَيَُّها النَّاُس أََتاكُُم الْغَْوثُ، : إِنَّ أََحَدُهْم لََيْحرُِق َوَتَر قَْوِسِه فََيأْكُلُُه، فََبْيَنَما ُهْم كَذَِلكَ إِذْ َناَدى ُمَناٍد ِمَن السََّحرِ

َيا ُروحَ اللَِّه : َهذَا صَْوُت َرُجلٍ َشْبعَانَ، َوَينْزِلُ ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم َعلَْيِه السَّالمُ َصالةَ الْفَجْرِ، فََيقُولُ لَُه النَّاُس: فََيقُولُونَ
  دَّْم أَْنَتإِنَّكُْم َمعَاِشُر أُمَِّة ُمَحمٍَّد أُمََراُء َبْعُضكُْم َعلَى بَْعضٍ، فََتقَ: َتقَدَّْم فََصلِّ بنا، فََيقُولُ

الِ، فَإِذَا َرآُه ذَاَب كََما َيذُوبُ فََصلِّ بنا فََيَتقَدَُّم األَِمُري فَُيَصلِّي بِهِْم، فَيَأُْخذُ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َحْرَبَتُه فََيْنطَِلُق َنْحَو الدَّجَّ
أَْصَحابَُه، فَلَْيَس َيْومَِئٍذ َشْيٌء َيُجنُّ ِمْنُهمْ أََحًدا، َحتَّى إِنَّ الشََّجَرةَ الرََّصاُص، فََيَضُع حَْرَبَتُه َبْيَن ثَْندَُوِتِه فََيقُْتلُُه َوَيْهزُِم 

  ".َيا ُمْؤِمُن َهذَا كَاِفٌر فَاقُْتلُْه: َيا ُمْؤِمُن َهذَا كَاِفٌر فَاقُْتلُْه، َوَيقُولُ الَْحَجُر: لََتقُولُ
  أَُبو ُمْحرِزٍ َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ

رِزٍ، أَنَّ ُعثَْمانَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ، َعْن أَبِي ُمْح - ٨٣١١
، فََدَخلُوا َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن أَبِي الَْعاصِ، َوفََد إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَع نَاسٍ ِمْن ثَِقيٍف

َعلَى أَنَّكُْم إِذَا خََرْجُتمِ اْنتَظَْرُتُمونِي حَتَّى أَْخَرَج ِمْن ِعْندِ : اْحفَظْ َعلَْيَنا َمَتاَعَنا أَْو رِكَابََنا، فَقَالَ: َوَسلََّم، فَقَالُوا لَُه
فََدَخلُْت َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَسَأَلُْتُه ُمْصَحفًا كَانَ ِعْندَُه، :"َسلََّم، قَالََرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  ".فَأَْعطَانِيِه َواْسَتْعَملَنِي َعلَْيهِْم، َوَجَعلَنِي إَِماَمُهْم وَأََنا أَْصَغرُُهْم
  َعْبِد الُْعزَّى ُعثَْمانُ بن طَلَْحةَ بن أَبِي طَلَْحةَ بن

ُت ُشهَْيٍد ِمْن بين َعْمرِو بن اْبنِ ُعثَْمانَ بن عبد اهللا بن َعْبِد الدَّارِ بن قَُصيٍّ الُْحُجبِيُّ، أَسْلََم قَْبلَ الْفَْتحِ، َوأُمُُّه أُمُّ َسعِيٍد بن
  َعْوٍف ِمْن أَْهلِ ِقَباَء ِمَن اَألْنصَارِ، أَْسلََم قَْبلَ الْفَْتحِ

  ثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ،َحدَّ - ٨٣١٢

كَانَ إِْسالُم َعْمرِو بن الَْعاصِ، َوخَاِلدِ :"َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا زَِياُد بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق، قَالَ
  ".ةَ ِعْنَد النََّجاِشيِّ، فَقَِدُموا إِلَى الَْمِديَنِة ِفي َصفَرٍ َسَنةَ ثََماٍن ِمَن الْهِْجرَِةبن الْوَِليِد، َوعثماِن بن طَلَْح

  ِمْن أَْخَبارِِه
لَّى اللَّهُ لَِّه َصَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَنّ َرسُولَ ال - ٨٣١٣

، فَأَْبطَأَ َعلَْيِه َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ "آتِنِي بِِمفْتَاحِ الْكَْعَبِة:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلُعثَْمانَ بن طَلَْحةَ َيْوَم الْفَْتحِ
فََسَعى إِلَْيهِ َرُجلٌ، َوَجَعلَِت الَْمرْأَةُ الَِّتي "َما ُيِحسُُّه؟:"َماِن ِمَن الْعََرقِ، َوَيقُولُقَاِئٌم يَْنَتِظُرُه، َحتَّى أَنَُّه لََيَتَحدَُّر ِمْنُه مِثْلُ الُْج

َها ُعثَْمانُ حَتَّى إِنَّهُ إِنْ أََخذَُه ِمْنكُْم لَْم ُيْعطِيكُُموُه أََبدًا، فَلَْم َيَزلْ بِ: أُمُّ ُعثَْمانَ، َتقُولُ: ِعْنَدَها الِْمفَْتاُح َوَحِسَبتْ أَنَُّه، قَالَ
َخلَ الَْبْيَت، ثُمَّ َخَرَج وَالنَّاسُ أَْعطَْتُه الِْمفْتَاَح، وَانطَلََق بِِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَفََتَح الْبَاَب، ثُمَّ َد

َيا َرسُولَ اللَِّه، لَِئْن كُنَّا أُوِتيَنا النُُّبوَّةَ، : اِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَمَعُه فََجلََس ِعْنَد السِّقَاَيِة، فَقَالَ لَُه َعِليُّ بن أَبِي طَ
َمقَالتَُه، ثُمَّ  َوكَانَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَرَِه: َوأُْعِطيَنا السِّقَاَيةَ، َوأُْعطِيَنا الِْحجَاَبةَ، َما قَْوٌم بِأَْعظََم َنِصيًبا ِمنَّا، قَالَ

  :، قَالَ عَْبُد الرَّزَّاقِ"غَيُِّبوُه:"َدَعا ُعثَْمانَ بن طَلَْحةَ فََدفََع إِلَْيِه الِْمفْتَاَح، َو قَالَ

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ أَْخبَرَنِي اْبُن جُرَْيجٍ، أَْحِسُبُه َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ : فََحدَّثُْت بِِه اْبَن ُعَيْيَنةَ، فَقَالَ
أَْعطَيُْتكُمُ السِّقَاَيةَ : َيقُولُ"إِنََّما أَْعطَيُْتكُْم َما ُتْرَزُءونَ وَلَْم أُْعِطكُْم َما تَْرَزُءونَ:"ِلَعِليٍّ َيْومَِئٍذ ِحَني كَلََّمُه ِفي الِْمفَْتاحِ
  .الَْبْيَت، أَْي أَنَُّهْم َيأُْخذُونَ ِمْن َهِديَِّتِه، َهذَا قَْولُ َعْبدِ الرَّزَّاقِألَنَّكُْم َتْغرَُمونَ ِفيَها، وَلَْم أُْعِطكُُم 



  َما أَسَْنَد ُعثَْمانُ بن طَلْحَةَ
، َعْن َخاِلِه، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن َمْنُصورِ بن َصِفيَّةَ - ٨٣١٤

ِلَم أَْرَسلَ إِلَْيَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد ُخرُوجِِه ِمَن : َسأَلُْت ُعثَْمانَ: أُمِِّه، َعنِ اْمَرأٍَة ِمْن بين ُسلَْيمٍ، قَالَْت
نْ آُمَرَك أَنْ ُتَخمَِّرُهَما، فَإِنَّهُ ال َيْنبَِغي أَنْ َيكُونَ ِفي الَْبْيِت َشْيٌء رَأَْيُت قَرَْنيِ الْكَْبشِ فََنسِيُت أَ:"قَالَ ِلي: الْكَْعَبِة؟ فَقَالَ
  ".َيشَْغلُ ُمَصلًِّيا

ْخَضَر َعالُء بن أََحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا الْ - ٨٣١٥
ُيَصلِّي "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْعْجِليُّ الرَّامِ، َحدَّثََنا ُمَساِفعٌ الَْحَجبِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي، أَنَّهُ َرأَى َرسُولَ اللَِّه صَلَّى

  .الْكَْعَبةُ ثَالثُ أَسَاِطَني: الَ، َوِفي الْبَْيِت، أَْو قَ"َخلَْف اُألسْطُوَانِة الُْوْسطَى ِمَن الَْبْيِت َركَْعَتْينِ
ثََنا َحمَّاُد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، َحدَّ - ٨٣١٦

  بن

  ".أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى ِفي الَْبْيِت"طَلَْحةَ، َسلََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعثَْمانَ بن
  ُعثَْمانُ بن الزُّْرقِ

ن ا إِْسَماعِيلُ بَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الْجَاُروِديُّ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاوَِيةَ الزِّيَاِديُّ، َحدَّثََن - ٨٣١٧
َدَخلَ َعلَْيَنا ُعثَْمانُ بن اَألْزَرقِ الَْمْسجَِد َيْومَ : َهاُرونَ أَُبو قُرَّةَ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن زِيَاٍد، َحدَّثََنا َعمَّاُر بن َسْعٍد، قَالَ

: ْو كُْنَت َوَصلَْت إِلَْيَنا كَانَ أَْرفََق بَِك، قَالََرِحَمكَ اللَُّه، لَ: الُْجُمَعِة، وَاِإلَماُم َيخْطُُب، فَقَصََّر َوقََعَد ِفي الَْمْسجِِد، فَقُلَْنا
َمْن َتخَطَّى رِقَاَب النَّاسِ َيْوَم الُْجُمَعِة َبْعدَ ُخُروجِ اِإلَمامِ، أَْو فَرَّقَ :"إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

  ".قََصَبُه ِفي النَّارِ َبْيَن اثَْنْينِ كَانَ كَالَْجارِّ
  ُعثَْمانُ بن َعْمرٍو األْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ

ِفي "، َعْن ُعْرَوةََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد - ٨٣١٨
  ".ُعثَْمانُ بن َعْمرِو بن رِفَاَعةَ بن الْحَارِِث بن سَوَّاٍد: َن األْنَصارَِتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِم

  َمنِ اْسُمُه َعْبُد اللَِّه
  َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعودٍ الُْهذَِليُّ

  .َشةِ الْهِجَْرةَ األُولَىُيكَنَّى أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ َحِليُف بين ُزْهَرةَ َبْدرِيٌّ، َوكَانَ ِممَّْن َهاَجَر إِلَى أَْرضِ الَْحَب
  ِذكُْر نِْسَبِة عَْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َوِسنِِّه َوَوفَاتِِه

  َوِمْن أَْخَبارِِه َوَمآِثرِِه َوكَالِمِه َوفُتَْياِه
  أَْملَى َعلَيَّ ُموَسى بن َعْوِن بن َعْبِد: َحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، قَالَ
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َعْبدُ اللَِّه بن َمْسُعوِد بن كَاِهلِ بن َحبِيبِ بن تامرِ بن َمْخُزومِ بن : اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد نِْسَبةَ َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد
  بن َسْعِد بن ُهذَْيلِ بن ُمْدرِكَةَ بن إِلْيَاَس بن ُمَضَر بن نِزَارٍَصاِهلَةَ بن كَاِهلِ بن الَْحارِِث بن َتمِيمِ 

، َعْن ُمَحمَِّد بن وَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك بن ِهَشامٍ، َعْن زَِياِد بن َعْبِد اللَِّه - ٨٣٢٠
بن َمْسُعوِد بن الَْحارِِث بن َشْمخِ بن َمْخُزومِ بن َصاِهلَةَ بن الَْحارِِث بن َتِميمِ بن ُهذَْيلِ بن َعْبُد اللَِّه :"إِْسحَاَق، قَالَ

  ".شَهَِد َبْدرًا، ُمْدرِكَةَ بن إِلْيَاَس بن ُمَضرَ بن نِزَارِ بن َمْعِد بن َعدَْنانَ َحِليُف بين ُزهَْرةَ 
دَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليِّ بن َيزِيدَ الصَُّداِئيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن إِبَْراِهيمَ بن َسْعٍد، َعْن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ فُْسُتقَةُ، َح

 بن سَْعِد بن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق، قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوِد بن الَْحارِِث بن َشْمخِ بن َمْخُزومِ بن كَاِهلِ بن الْحَارِِث
  ْيلٍ ِمْن ُحلَفَاَء بين ُزْهرَةَُهذَ

ُتُوفَِّي َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعودٍ :"َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ - ٨٣٢٢
ِفي َسَنِة اثَْنَتْينِ وَثَالِثنيَ بِالَْمِدينَِة، َوأَْوَصى إِلَى الزَُّبْيرِ بن الَْعوَّامِ، َوُيكَْنى أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ َوُهَو اْبُن بِْضعٍ َوِستَِّني َسَنةً، َو

  ".َوَصلَّى َعلَْيِه َوُدِفَن بِالَْبقِيعِ
ن ُموَسى، َعْن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ب - ٨٣٢٣

  ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي هَاِشمٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد

  ".أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَنَّاُه أََبا َعْبِد الرَّْحمنِ وَلَْم ُيولَْد لَُه"اللَِّه،
كْرِ بن َحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، ح َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد، َحدَّثََنا أَُبو َبَحدَّثََنا ُم - ٨٣٢٤

الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبِد: أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
  ".لَقَْد رَأَْيتُنِي سَاِدسَ ِستٍَّة َما َعلَى ظَْهرِ اَألْرضِ ُمْسِلٌم غَيُْرَنا:"َمْسُعوٍد، قَالَ

ابِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَي - ٨٣٢٥
  ".كَانَ اْبُن َمْسعُوٍد َيْغِسلُ َرأَْسُه ثُمَّ يَْتُرُك َشعَْرُه ِمْن َوَراِء أُذَُنْيِه:"أَبِي إِْسحَاَق، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي، قَالَ

دَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َح - ٨٣٢٦
  ".رَأَْيُت َعْبدَ اللَِّه بن َمْسُعوٍد قََصفًا:"قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، قَالَ

، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن ِعيَسى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ - ٨٣٢٧
أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى "َعنِ الْحَارِِث بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن أَبِي ذُبَابٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ،

  ".، َوكَانَ َدِقيَق السَّاقَْينَِعْنُه كَانَ لَُه َضِفَريَتاِن، َعلَْيِه ِمْسَحةُ أَْهلِ الَْجاِهِليَِّة
  ِمْن َمَناِقبِ اْبنِ َمْسُعوٍد

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، عَنِ - ٨٣٢٨

ن َمْسُعوٍد ِعْنَد عَْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه بن ذَكَْرَنا َعْبدَ اللَِّه ب: اَألْعَمشِ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َمْسرُوقٍ، قَالَ
اقَْرُءوا الْقُْرَآنَ ِمْن :"ولُأَنَّ ذَِلَك َرُجلٌ ال أَزَالُ أُِحبُّهُ َبْعَد َشْيٍء َسِمْعُتُه ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُ: َعْمرٍو

  ".َوِمْن أَُبيِّ بن كَْعبٍ، َوِمْن سَاِلمٍ َموْلَى أَبِي ُحذَْيفَةَ، َوِمْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ"، فََبَدأَ بِِه،"ِمَن اْبنِ أُمِّ َعْبٍد أَْرَبَعِة َنفَرٍ،



ْضلُ بن الُْحبَابِ، َحدَّثََنا أَبُو َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَ - ٨٣٢٩
قَالَ : َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ: الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَاال

ِمْن أَُبيِّ بن كَْعبٍ، َوُمَعاِذ بن جََبلٍ، َوعَْبِد اللَِّه بن : الْقُْرَآنَ ِمْن أَْرَبَعٍة اْسَتقْرُِءوا:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".َمْسُعوٍد، َوسَاِلمٍ مَْولَى أَبِي ُخذَْيفَةَ

َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعنِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ِمْنَجاُب بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا - ٨٣٣٠
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

َبَدأَ بِِه، َوِمْن أَُبيِّ بن كَْعبٍ، َوُمَعاِذ بن جََبلٍ، َوَساِلمٍ َمْولَى ِمْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، فَ: اقَْرُءوا الْقُْرَآنَ ِمْن أَْرَبَعٍة:"َيقُولُ
  ".أَبِي ُحذَْيفَةَ

  َباٌب
  أَبِيَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن  - ٨٣٣١

لِّي، َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه أَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر، فََمرُّوا َعلَى َعْبِد اللَِّه َوُهَو ُيَص: ْن َعْبِد اللَِّه، قَالَُعَبْيَدةَ، َع
فَاْسَتبَقُْت أََنا : قَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ،"َيا اْبَن أُمِّ َعْبٍد، َسلْ ُتْعطَْه:"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ال أَْدرِي إِال أَنَّ ِمْن ُدَعاِئي الَِّذي ال أَكَاُد أَنْ : َوأَُبو َبكْرٍ فََما اسَْتَبقَْنا إِلَى َخْيرٍ إِال َسَبقَنِي إِلَْيِه فََبشََّرُه، قَالَ َعْبُد اللَِّه
َوَسلََّم ِفي أَْعلَى  لَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ َنِعيًما ال َينْفَُد، َوقُرَّةَ َعْينٍ ال َتبِيُد، َومَُرافَقَةَ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهال: أََدَعُه ِفي َصالِتي

  .َجنَِّة الُْخلِْد
ثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َسِمعَ أََبا ُعبَْيَدةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّ - ٨٣٣٢

اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، كَانَ أَُبو َيذْكُُر، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج ُهَو وَأَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر َرِضَي 
َصلِّي َويَقَْرأُ، َعالَى َعْنُه َدَعاُهْم فَخََرُجوا ِمْن َمْنزِِلهِ إِلَى الَْمْسجِِد َمْسجِدِ الَْمِديَنِة، َوِفيِه َعْبُد اللَِّه قَاِئٌم ُيَبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َت

لَى نَبِيِِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ ثُمَّ جَلََس فََتَشهََّد فَأَثَْنى َعلَى اللَِّه بَِما ُهَو أَْهلُُه كَأَْحَسنِ َما يُثْنِي َرُجلٌ، َوَصلَّى َع
َمْن َهذَا َيا َرسُولَ : ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه"َسلْ ُتْعطَْه:"اْبتََهلَ بِالدَُّعاِء َوالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

  للَِّه بن أُمِّ َعْبٍد، فََمْن َسرَُّه أَنَْهذَا َعْبُد ا: اللَِّه؟ قَالَ

فَابَْتَدَرهُ أَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما فََسَبقَُه أَُبو "َيقَْرأَ الْقُْرَآنَ غَضا كََما أُنْزِلَ فَلَْيقَْرأْ كََما قََرأَ اْبُن أُمِّ َعْبٍد
  .َوكَانَ َسبَّاقًا بِالَْخيَْراِت: فَذَكََر ُعَمُر أَنَّ أََبا َبكْرٍ َسَبقَُه، قَالَ ُعَمُر َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه

أَبِي إِْسحَاَق،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا ُحدَْيُج بن ُمَعاوِيَةَ، َعْن - ٨٣٣٣
َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََبا َبكْرٍ، َوُعَمَر فََتَعشَّْوا ِعْنَدُه، فَلَمَّا فََرغُوا : ُعَبْيدَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََعْن أَبِي 

نِ َمْسُعوٍد َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َخَرَج َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن أَبِي َبكْرٍ، َوُعَمَر َعلَى اْب
  ".َمْن َسرَُّه أَنْ َيقَْرأَ الْقُْرَآنَ غَضا كََما أَنْزِلَ فَلَْيقَْرأْ َعلَى ِقَراَءٍة اْبنِ أُمِّ َعْبٍد:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجِليُّ، َحدَّثَ - ٨٣٣٤
، "طَْهَسلْ ُتْع:"َما الَِّذي كُْنَت َدَعْوتَ بِِه لَْيلَةَ، قَالَ لََك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: سُِئلَ َعْبُد اللَِّه: ُعَبْيَدةَ، قَالَ

َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْعلَى َدَرَجِة  اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك إَِمياًنا ال يَْرَتدُّ، َوَنِعيًما ال َيْنفَُد، َومَُرافَقَةَ َنبِيَِّك ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه: قَالَ
  .الُْخلِْد



ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن أَبِي النَُّجوِد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا  - ٨٣٣٥
  َعْن زِرٍّ، َعْن

فََسَجلََها، فَقَالَ  لِّي، َوافْتََتَح النَِّساَءَعْبِد اللَِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتاُه َبْيَن أَبِي َبكْرٍ، َوُعَمَر، َوَعْبُد اللَِّه ُيَص
، ثُمَّ قََعَد، ثُمَّ سَأَلَ، "َمْن أََحبَّ أَنْ َيقَْرأَ الْقُْرَآنَ غَضا كََما أُنْزِلَ فَلَْيقَْرأْ ِقَراَءةَ اْبنِ أُمِّ َعْبٍد:"النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك إَِمياًنا ال يَْرَتدُّ، : ِفيَما َسأَلَ: ، فَقَالَ"َسلْ ُتْعطَْه، َسلْ ُتْعطَْه:"َيقُولُ فََجَعلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
ْسُعوٍد يَُبشُِّرُه فََوَجَد أََبا اللَِّه بن َم َوَنِعيًما ال َينْفَُد، َومَُرافَقَةَ َنبِيَِّك َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َجنَِّة الْخُلِْد فَأََتى ُعَمُر َعْبَد

  ".إِنْ فََعلَْت لَقَْد كُْنتَ َسبَّاقًا بِالَْخيَْراِت:"َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه َخارًِجا، َوقَْد َسَبقَُه، فَقَالَ
بِيعِ السَّمَّانُ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َسلََمةَ بن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي الرَّ - ٨٣٣٦

الُْمَسيِّبِ، َعنِ اْبنِ الُْحَسامِ، َحدَّثََنا َشرِيُك بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َنِمرٍ، َعْن َعْوِن بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن َسِعيِد بن 
 الَْمْسجِِد َمرَّ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْدُعو، خََرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَمْسُعوٍد، أَنَُّه َبْيَنَما ُهَو يَقَْرأُ ِفي 

فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ  فُُه،َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما فَلَمَّا َحاذَا بِِه َيْسَمُع ُدَعاَءُه َوُهَو ال َيْعرِ
  :، فََرَجَع أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه إِلَى اْبنِ َمْسُعوٍد، فَقَالَ"َسلْ ُتْعطَْه:"َعلَْيِه َوَسلََّم

اللَُّهمَّ ال إِلََه إِال أَْنَت َوْعُدَك َحقٌّ، َوِلقَاُؤكَ َحقٌّ،  :َحِمْدُت اللََّه َوَمجَّْدُتُه، ثُمَّ، قَالَ: الدَُّعاُء الَِّذي َدَعْوَت بِِه َما ُهَو؟ قَالَ
  .َحقٌَّوالَْجنَّةُ َحقٌّ، وَالنَّاُر َحقٌّ، َوُرُسلَُك َحقٌّ، َوالنَّبِيُّونَ َحقٌّ، َوُمحَمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َشرِيِك بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثَ - ٨٣٣٧
َصلَّى اللَُّه  َبْيَنَما اْبُن َمْسعُوٍد ِفي الَْمْسجِِد َيْدُعو بُِدَعاٍء َمرَّ بِِه النَّبِيُّ: َنِمرٍ، َعْن َعْوِن بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَُبو َبكْرٍ، فَلَمَّا َحاذَى بِِه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمَع ُدَعاَءُه، 
الدَُّعاُء الَِّذي كُْنتَ َتْدُعو بِِه؟ : و َبكْرٍ إِلَى عَْبِد اللَِّه، فَقَالَ، فََرَجَع أَُب"َمْن َهذَا َسلْ ُتْعطَْه:"َوَسلََّم ال َيْعرِفُُه، فَقَالَ

اللَُّهمَّ ال إِلََه إِال أَْنَت، َوْعُدَك الَْحقُّ، َوِلقَاُؤَك َحقٌّ، َوكَِتاُبَك َحقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ َحقٌّ، : حَِمْدُت اللََّه َوَمجَّْدُتُه، ثُمَّ قُلُْت:"قَالَ
  ".دٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحقٌّ، وَالَْجنَّةُ َحقٌّ، وَالنَّاُر َحقٌّ، َوُرُسلَُك َحقٌَّوُمَحمَّ
َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا اَألعَْمُش، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَبِْشُر بن ُموَسى، قَاال - ٨٣٣٨

إِنِّي جِئُْتَك ِمْن ِعْنِد َرُجلٍ ُيْمِلي الَْمَصاِحَف َعْن ظَْهرِ : َجاَء َرُجلٌ إِلَى ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، فَقَالَ: َمةَ، قَالََعلْقَ
  وَْيَحَك اْنظُْر َما َتقُولُ: فَفَزَِع ُعَمُر، فَقَالَ: قَلْبٍ، قَالَ

َما أَْعلَمْ أََحًدا أََحقٌّ بِذَِلَك ِمْنُه، : َعْبُد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، قَالَ: َمْن ُهَو؟ قَالَ: بِالَْحقِّ، قَالََما جِئُْتكَ إِال : َوغَِضَب، فَقَالَ
ا َيكُونُ ِمْن حَاَجِة إِنَّا َسمَْرَنا لَْيلَةً ِفي بَْيٍت ِعْنَد أَبِي َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ِفي بَْعضِ َم: َوَسأَُحدِّثَُك َعْن َعْبِد اللَِّه

نِي وََبْيَن أَبِي َبكْرٍ، فَلَمَّا اْنَتهَْيُت النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ خََرْجَنا َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمِشي بَْي
أَْعَتْمَت، فََغَمَزنِي : َيا َرسُولَ اللَِّه: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَتِمُع إِلَْيِه، فَقُلُْت إِلَى الَْمْسجِِد إِذَا َرُجلٌ َيقَْرأُ فَقَاَم النَّبِيُّ

، ثُمَّ، "ْعطَْهَسلْ ُت:"فَقََرأَ َوَركََع َوَسَجَد َوَجلَسَ َيْدُعو وََيْسَتْغِفُر، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بَِيِدهِ اْسكُْت، قَالَ
فََعِلْمُت أََنا َوَصاِحبِي أَنَُّه َعْبُد اللَِّه، فَلَمَّا "َمْن َسرَّهُ أَنْ َيقَْرأَ الْقُْرَآنَ َرطًْبا كََما أُنْزِلَ فَلَْيقَْرأْ ِقَراَءةَ اْبنِ أُمِّ َعْبٍد:"قَالَ

  .أَُبو َبكْرٍ، َوَما سَاَبقُْتُه إِلَى َخْيرٍ إِال َسَبقَنِي إِلَْيِهَسَبقَكَ بَِها : أَْصَبْحُت غََدْوُت إِلَْيِه ُألَبشَِّرُه، فَقَالَ
َحدَّثََنا سُفَْيانُ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيٍد الْقَاِسُم بن َسالمٍ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن الِْمقَْدامِ، - ٨٣٣٩



يَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراِه
  ".َمْن َسرَّهُ أَنْ َيقَْرأَ الْقُْرَآنَ غَضا فَلَْيقَْرأُْه َعلَى ِقَراَءِة اْبنِ أُمِّ َعْبٍد:"قَالَ

  النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ٨٣٤٠

ةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َوَعْن َخْيثََم
ِمنَِني، قَْد َتَركُْت بِالِْعرَاقِ َرُجال ُيْمِلي الَْمصَاِحَف َعْن ظَْهرِ َيا أَِمَري الُْمْؤ: أََتى َرُجلٌ ُعَمَر، فَقَالَ: قَْيسِ بن َمْرَوانَ، قَاال

َما أَُنبِّئَُك إِال : اْعلَْم َما َتقُولُُه مَِراًرا، فَقَالَ: قَلْبٍ، فََغِضَب ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه حَتَّى اْحَمرَّ َوْجُهُه، فَقَالَ لَُه ُعَمُر
: فََسكََن حَتَّى ذََهَب َعْنُه الَْغَضُب، ثُمَّ قَالَ: ابن أُمِّ َعْبٍد، قَالَ: َمْن ُهَو؟ قَالَ: الَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهبِالَْحقِّ، فَقَ

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَمَر َما أَصَْبَح َعلَى ظَْهرِ اَألْرضِ أََحٌد أََحقُّ بِذَِلَك ِمْنُه، َوسَأَُحدِّثُكُْم َعْن ذَِلَك، أَنّ َرسُولَ اللَّ
وََبْيَن أَبِي َبكْرٍ حَتَّى اْنَتَهْيتُ  ِفي َبْيِت أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ذَاَت لَْيلٍَة ِلَبْعضِ َحاَجٍة َحتَّى أَعَْتَم، ثُمَّ َرَجَع بَْينِي،

فَلَمَّا قَاَم : اجِرِيَن ُيصَلِّي، فَقَاَم َيْسَتِمُع لِِقَراَءِتِه َما أَْدرِي أََنا َوصَاِحبِي َمْن ُهَو؟ قَالَإِلَى الَْمْسجِِد، إِذَا َرُجلٌ ِمَن الْمَُه
َصلَّى اللَّهُ  يَُّيا َرسُولَ اللَِّه، َرُجلٌ ِمَن الُْمهَاجِرِيَن ُيَصلِّي لَوْ َرَجْعَت َوقَدْ أَْعَتْمَت، قَالَ فََغَمزَنِي َوَجَعلَ النَّبِ: َساَعةً قُلُْت

َسلْ ُتْعطَْه، :"فََركََع َوَسَجدَ ثُمَّ قََعَد َيْدُعو فََجَعلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَتِمُع لِِقَراَءتِِه، قَالَ
  َمْن َسرَُّه أَنْ:"ا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسلْ ُتْعطَْه َوال أَْدرِي أََنا َوصَاحِبِي َمْن ُهَو َحتَّى َسِمْعَن

: فَذَِلَك ِحَني َعِلْمُت أََنا َوَصاِحبِي َمْن ُهَو، قَالَ: ، قَالَ"َيقَْرأَ الْقُْرَآنَ غَضا كََما أُنْزِلَ فَلَْيقَْرأْ كََما َيقَْرأُ اْبُن أُمِّ َعْبٍد
  .بَقَنِيْبِد اللَِّه ألَُبشِّرَُه، فَقَالَ قَْد َسبَقََك أَُبو َبكْرٍ، َواْيُم اللَِّه َما َساَبقْتُ أََبا َبكْرٍ إِلَى َخْيرٍ إِال َسفََغَدْوُت إِلَى َع

َعيَّاشٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا فَُراُت بن َمْحُبوبٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن  - ٨٣٤١
ْنُهَما َبشََّراُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنَّ أََبا َبكْرٍ، َوُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َع

  ".الْقُْرَآنَ كََما أُْنزِلَ فَلَْيقْرَأُْه َعلَى ِقَراَءِة اْبنِ َمْسُعوٍد َمْن َسرَُّه أَنْ يَقَْرأَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
الَْواِحِد بن زَِياٍد،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن ُبكَْيرٍ الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعاِئشَةَ، َحدَّثََنا عَْبُد - ٨٣٤٢

أَوِ اْبنِ ُعَبْيِد اللَِّه، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن يَزِيَد النََّخِعيُّ، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، َعنِ الْقَْرثَعِ، َعْن قَْيسٍ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن
َوَسلََّم وَأََنا َمَعُه َوأَُبو َبكْرٍ َعلَى  َمرَّ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: قَْيسٍ، َعْن ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

َمنْ :" َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماْبنِ َمْسُعوٍد َوُهَو َيقَْرأُ، فَقَاَم َيْسَتِمُع ِقَراَءَتُه، ثُمَّ َركََع عَْبُد اللَِّه َوَسَجَد، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه
فَأَدْلَْجُت إِلَى اْبنِ َمْسُعوٍد ُألَبشَِّرُه بَِما، قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : ، قَالَ"ْنزِلَ فَلَْيقَْرأْ ِمنِ اْبنِ أُمِّ َعْبٍدَسرَُّه أَنْ يَقَْرأَ الْقُْرَآنَ كََما أُ

  َصلَّى

ُرَك بِمَا، قَالَ َرُسولُ اللَِّه جِئْتُ أَُبشِّ: َما َجاَء بَِك؟ فَقُلُْت: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َضَرْبتُ الَْباَب َسِمعَ َصوِْتي، فَقَالَ
أَنْ َيفَْعلْ فَإِنَّهُ َسابٌِق بِالَْخيَْراِت، َما اسَْتَبقَْنا إِلَى َخْيرٍ قَطُّ إِال : َسبَقََك أَُبو َبكْرٍ، قُلُْت: قَالَ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َسَبقَنِي إِلَْيهِ أَُبو َبكْرٍ

بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى َزْحَمَويِْه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ، َحدَّثََنا َحبِيُب بن  َحدَّثََنا أَْسلَُم - ٨٣٤٣
الْكُوفَِة َرُجال َيا أَِمريَ الُْمْؤِمنَِني، َتَركُْت بِ: َجاَء َرُجلٌ إِلَى ُعَمَر بن الَْخطَّابِ، فَقَالَ: َحسَّانَ، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ، قَالَ

: َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فَقَالَ: َمْن ُهَو؟ قَالَ: ُيْمِلي الَْمَصاِحَف َعْن ظَْهرِ قَلْبِِه، فََغِضَب ُعَمُر َحتَّى اْنتَفََخ َوْجهُُه، ثُمَّ قَالَ
َمْن َسرَّهُ أَنْ َيقَْرأَ الْقُْرَآنَ غَضا كََما :"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يقولُِللَِّه أَُبوَك، َوَمْن أََحقُّ بِذَِلَك ِمْنُه؟ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا



  ".أُنْزِلَ فَلَْيقَْرأُْه َعلَى ِقَراَءِة اْبنِ أُمِّ َعْبٍد
  َباٌب

ى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َيْحَي - ٨٣٤٤
بن كَُهْيلٍ، َحدَّثَنِي  َيحَْيى بن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِيِه، ح َوَحدَّثََنا َسلََمةُ بن إِْبَراهِيَم بن إِْسَماِعيلَ بن َيحَْيى بن َسلََمةَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْن أَبِي الزَّعَْراِء، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَأَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َع
  اقَْتدُوا بِاللَّذَْينِ ِمْن َبْعِدي أَبِي َبكْرٍ، َوُعَمَر، َواْهدُوا َهْدَي َعمَّارٍ،:"َوَسلََّم

  ".َوَتَمسَّكُوا بِعَْهِد َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد
  َباٌب

: ، َعْن َشِقيقٍ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ - ٨٣٤٥
لَقَْد َعِلَم أَْصحَاُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى :"َخطََبَنا َعْبدُ اللَِّه ِحَني شُقَِّت الَْمَصاِحُف وَالَْمْسجُِد ُمْمَتِلئٌ ِمْن أَْهلِ َبْدرٍ، فَقَالَ

َوَما أََنا بَِخْيرِِهْم، َولَوْ :"ثُمَّ َرأَْيتُ أَنَُّه اسَْتحَْيى ِممَّا قَالَ، فَقَالَ: ، قَالَ َشِقيٌق"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنِّي أَْعلَُمُهْم بِِكتَابِ اللَُّه
فََما فََرغَ َعْبُد اللَِّه ِمْن ُخطَْبِتِه قََعْدُت ِفي الِْحلَقِ : ، قَالَ َشِقيٌق"ُه ِمنِّي َتْبلُُغُه اإلِبِلُ ألََتْيُتُهأْعلَُم َرُجال أَْعلَُم بِِكتَابِ اللَّ

  .َألْسَمَع َما َيقُولُونَ فََما َسِمْعُت أََحًدا مُْنكًَرا َعلَى ذَِلَك
ا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد بن زَِياٍد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََن - ٨٣٤٦

َها َيا أَيُّ:"ثُمَّ قَالَلَمَّا أََمَر ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ِفي الَْمَصاِحفِ بَِما أََمَر، قَاَم َعْبُد اللَِّه فََحِمَد اللََّه، : َواِئلٍ، قَالَ
أَال فَُغلُّوا الَْمصَاِحَف ] ١٦١: آل عمران" [َوَمْن َيْغلُلْ يَأِْت بَِما غَلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة: "النَّاُس، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ

لََه إِال ُهَو لَقَْد أََخذُْت ِمْن ِفي َرسُولِ اللَِّه صَلَّى َعلَى ِقَراَءِة َمْن َتأُْمُرنِي أَنْ أَقْرَأَُه َعلَى ِقَراَءِة زَْيِد بن ثَابٍِت، فََو الَِّذي ال إِ
لَِّذي ال إِلََه غَْيُرُه لَوْ أَْعلَُم أََحدًا اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِْضًعا َوَسْبِعَني سُوَرةً، َوَزْيدُ بن ثَابٍِت لَُه ذُؤَاَبَتاِن َيلَْعُب َمعَ الصِّْبَياِن، َوا

  أَْعلَُم بِكَِتابِ

  ".للَِّه ِمنِّي َألَتْيتُُها
ُمْسِلمٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٨٣٤٧

َما َنَزلَْت ِمَن الْقُْرَآِن ُسوَرةٌ إِال أََنا أَْعلَُم َحْيثُ أُنْزِلَْت، َوال وَاللَِّه :"َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
  ".لُُغُه اِإلبِلُ َألتَْيُتُهأُنْزِلَْت ِمْنُه آَيةٌ إِال أََنا أَْعلَُم ِفيَما أُْنزِلَْت، َولَْو أَْعلَُم أََحًدا أَْعلَُم بِِكتَابِ اللَِّه ِمنِّي َتْب

نِ ْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعثَّاُم بن َعِليٍّ، َعَحدَّثََنا َع - ٨٣٤٨
لْقُْرَآِن إِال وَأََنا أَْعلَمُ وَالَِّذي ال إِلََه غَيُْرُه َما َنزَلَْت سُوَرةٌ ِمَن ا:"اَألْعَمشِ، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".ُه اإلِبِلُ لََرِكْبُت إِلَْيِهَحْيثُ أُْنزِلَْت، َوال آَيةٌ َوأَْعلَُم ِفيَمْن َنَزلَْت، َولَوْ أَْعلَُم أََحًدا أَْعلَُم بِِكَتابِ اللَِّه ِمنِّي َتْبلُُغ
ثََنا إِْسَماعِيلُ بن َبهَْراَم، َحدَّثََنا ُسَعْيرُ بن الِْخْمسِ، َعنِ ُمِغَريِة، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّ - ٨٣٤٩

َما ِمْن ِكَتابِ اللَِّه آَيةٌ إِال أَْعلَُم َحْيثُ َنزَلَْت ِفيَمْن أُْنزِلَْت، َولَوْ :"َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".ْعلَمُ بِكَِتابِ اللَِّه ِمنِّي َتْبلُُغُه اإلِبِلُ لََرَحلُْت إِلَْيِهأَْعلَُم أََحًدا أَ

َدَم، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن َسِعيٍد الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آ - ٨٣٥٠
  نِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َمْسُروقٍ، عَْنقُطَْبةُ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َع



أََنا أَْعلَُم ِفيَما وَالَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو َما ِفي ِكتَابِ اللَِّه سُوَرةٌ إِال َوأََنا أَْعلَُم أَْيَن َنَزلَْت، َوال ِفيِه آَيةٌ إِال َو:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".أُنْزِلَْت
  َباٌب

ٌك، َعْن أَبِي دَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الطُّفَْيلِ النَّخَِعيُّ، َحدَّثََنا شَرِيَح - ٨٣٥١
ِلِقَراَءةِ زَْيٍد، َوقَرَأُْت ِمْن ِفي  أتُْرُك ِقَراءَِتي:"اقَْرأْ َعلَى ِقَراَءِة َزْيٍد، قَالَ: قِيلَ ِلعَْبِد اللَِّه: إِْسحَاَق، َعنِ اَألسَْوِد، قَالَ

  ".َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبِعنيَ ُسورَةً، َوُهَو غُالٌم لَُه ذُؤَاَبَتاِن؟
لُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن ُخَمْيرِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، َحدَّثََنا إِْسرَاِئي - ٨٣٥٢

َمنِ اْسَتطَاَع ِمْنكُْم أَنْ يَُغلَّ ُمْصَحفًا :"لَمَّا أُِمرَ بِالَْمَصاِحفِ ُتَغيَُّر َساَء ذَِلَك َعْبدَ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فَقَالَ: بن َماِلٍك، قَالَ
  ".َيْوَم الْقَِياَمِة فَلَْيفَْعلْ، فَإِنَُّه َمْن غَلَّ َشْيئًا َجاَء بَِما غَلَّ

َوزَْيٌد صَبِيٌّ، ، "لَقَْد قََرأْتُ الْقُْرَآنَ ِمْن ِفي َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبِعَني سُوَرةً:"ثُمَّ قَالَ َعْبُد اللَِّه - ٨٣٥٣
  .َسلََّم؟أَتُْرُك َما أََخذُْت ِمْن ِفي َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

فَْيانَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ُس - ٨٣٥٤
ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبِعَني سُوَرةً، لَقَْد قََرأُْت ِمْن ِفي َرُس:"إِْسحَاَق، َعْن ُخَمْيرِ بن َماِلٍك، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  َوإِنَّ زَْيَد بن ثَابٍِت لَُه ذُؤَوابََتاِن ِفي

  ".الِْكَتابِ
َيى بن آَدَم، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َمْنَدهَ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن َخاِلٍد الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َيْح - ٨٣٥٥

لَقَْد قَرَأُْت ِمْن ِفي النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن ُخَمْيرِ بن َماِلٍك، قَالَ
  ".َياِنَسْبِعَني ُسوَرةً َوزَْيُد بن ثَابٍِت ذُو ذَُؤاَبٍة َيلَْعُب َمَع الصِّْب

َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَويِْه، ح : َحدَّثََنا أَُبو سَْعٍد َيحَْيى بن َمْنُصورٍ الَْهَروِيُّ، َوُموَسى بن َهاُرونَ، قَاال - ٨٣٥٦
ثََنا عَْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ َحدَّ: َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َعْمرِو بن أََبانَ، قَاال

لَقَْد قََرأُْت َعلَى "َعلَى ِقَراَءِة َمْن َيأُْمرُنِي أَنْ أَقَْرأَ؟: اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .، َوإِنَّ َزْيدَ بن ثَابِتٍ لَصَاِحُب ذَُؤاَبٍة َيلَْعُب َمَع الِْغلَْماِن"ُسورَةً َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبِعَني

ْمرِو بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن، َحدَّثَنِي َعْمُرو بن قَْيسٍ، َعْن َع - ٨٣٥٧
أَال أََراَك ُتَصلِّي َوقَْد أُِمرَ : أََتى َعلَيَّ َرُجلٌ وَأََنا أَُصلِّي، فَقَالَ: حِيلَ أَُبو مَْيَسَرةَ الَْهْمَدانِيُّ، قَالَُشَرْحبِيلَ، أَوِ اْبنِ َشرَا

لَْم أُحَْبْس، فَإِذَا أََنا بِِكتَابِ اللَِّه فَُمزَِّق، فََتجَوَّْزُت ِفي َصالِتي َوكُْنُت ال أُحْبُِس، فََدَخلُْت الدَّاَر َولَْم أُحَْبْس، َوَرِقيُت فَ
  ال:"اْدفَْع إِلَيْهِْم َهذَا الُْمْصَحَف، قَالَ: بِاَألْشَعرِيِّ، َوُحذَْيفَةَ، وَاْبنِ َمْسُعوٍد يتقاوالن، وحذيفة َيقُولُ الْبنِ َمْسُعوٍد

َوَسلََّم بِْضًعا َوَسْبِعَني َمرَّةً، ثُمَّ أَْدفَُعُه إِلَيْهِْم، وَاللَِّه ال أَْدفَُعُه  َواللَِّه ال أَْدفَُعُه إِلَيْهِْم أَقَْرأَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  ".إِلَيْهِْم

، َعْن أَبِي َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُمْدرٍِك، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ - ٨٣٥٨
لَقَْد َتلَقَّْيُت ِمْن ِفي َرُسولِ :"رٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن قَْيسٍ، َعْن أَبِي سَْعٍد اَألْزِديِّ، أَنَُّه َسِمَع عَْبَد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، َيقُولُبِْش

  .ثَابٍِت لَُه ذَُؤاَبةٌ َيلَْعُب َمَع الصِّْبَياِن أَْحكَْمُتَها قَْبلَ أَنْ ُيْسِلَم زَْيُد بن"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبِعَني سُوَرةً
َحدَّثََنا سَْعُد بن أَبِي الرَّبِيعِ : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، وَُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاال - ٨٣٥٩



َعَجًبا ِللنَّاسِ : اَألْعَمشِ، َعْن َيْحَيى بن َوثَّابٍ، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ السَّمَّانُ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ بن الشَّدَّاخِ، َعنِ
َرةً َوقَدْ أََخذُْت ِمْن ِفي َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبِعَني ُسو"َوَتْركِهِْم ِقَراءَِتي َوأَْخِذِهْم قَِراَءةَ زَْيِد بن ثَابٍِت

  ".َوزَْيُد بن ثَابٍِت غُالٌم صَاِحُب ذَُؤاَبٍة
ْيَدةَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَب - ٨٣٦٠

لَقَْد قََرأُْت ِمْن ِفي َرسُولِ اللَّهِ :"قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد: بن ُحبَْيشٍ، قَالَ أَبِي، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َرزِينٍ، َعْن زِرِّ
  ".َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِْضًعا َوَسْبِعَني ُسوَرةً َوإِنَّ َزْيَد بن ثَابٍِت لَُه ذَُؤاَبَتاِن

  َحدَّثََنا َعِليُّ - ٨٣٦١

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، : أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاالبن َعْبِد الْعَزِيزِ، َو
  ".ي ِفيَها أََحٌدأََخذُْت ِمْن ِفي النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبِعَني ُسوَرةً، ال ُيَنازِعُنِ:"َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

ن ُموَسى، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ب - ٨٣٦٢
قََرأُْت ِمْن ِفي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َشْيَبانَ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".َوَسلََّم َسْبِعَني سُوَرةً
َوْيرِ بن أَبِي َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َيحَْيى اُألمَوِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن ثُ - ٨٣٦٣

لَقَْد قََرأُْت َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِضًْعا َوَسْبِعَني سُوَرةً، :"بِيِه، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، قَالَفَاِخَتةَ، َعْن أَ
  ".وإِنَّ زَْيَد بن ثَابٍِت لَُه ذُْؤَبَتاِن َيلَْعُب َمَع الصِّْبَياِن

دَّثََنا َمْعَمُر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن ُمْدرٍِك، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ، َحدَّثََنا ثَُوْيٌر، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ، َح - ٨٣٦٤
َد بن ثَابِتٍ لَكَاِفرٌ لَقَْد قَرَأُْت ِمْن ِفي َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبِعنيَ ُسورَةً، َوإِنَّ َزْي:"أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".بِاللَِّه َما آَمَن بِِه
ْن َهاِشمِ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن كَِثريٍ التَّمَّاُر الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْجنَْيِد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َساِلمٍ، َع - ٨٣٦٥

  قَرَأُْت:"ْن َعْبِد اللَِّه، قَالَالْبَرِيِد، َعْن َبَيانَ بن أَبِي بِْشرٍ، َعْن َزاذَانَ، َع

 بن أَبِي طَاِلبٍ، َرِضيَ اللَُّه َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبِعَني سُوَرةً َوَخَتْمُت الْقُْرَآنَ َعلَى َخْيرِ النَّاسِ َعِليِّ
  .َتَعالَى َعْنُه
الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ِسيَاَبةَ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن جَرِيرٍ الَْبَجِليُّ، َعْن ُمَحمَّدِ بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعلَُّوْيِه - ٨٣٦٦

ْجِلًسا َيا أَِخي إِنَّ لََنا َم: ُموَسى األْنصَارِيِّ، َعْن أَبِي هَاِشمٍ الرُّمَّانِيِّ، َعْن َزاذَانَ أَبِي ِعْمَرانَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ لَُه
أََخذُْتَها ِمْن ِفي َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ :"فَأِْتَنا، فَأَقَْبلُْت إِلَْيِه ِفي َمْجِلِسِه فََتَعلَّْمُت ِمْنُه َسْبِعَني سُوَرةً، فَقَالَ ِلي َعْبدُ اللَِّه

  ".لْعَالَِمَني، َعزَّ َوَجلََّعلَْيِه َوَسلََّم َنَزلَ بَِها جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ِمْن ِعْنِد َربِّ ا
ي وَاِئلٍ، َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ أَُبو شَِهابٍ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن أَبِ - ٨٣٦٧

لَقَْد قََرأُْت ِمْن ِفي َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :"بن ثَابٍِت، قَالَ كَْيَف َتأُْمرُونِي أَنْ أقَْرأَ َعلَى ِقَراَءةِ زَْيِد: َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبِعَني ُسوَرةً

ِه، َعْن ْيِد اللََّحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزِئَدةُ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُعَب - ٨٣٦٨
 َحدَّثَُهْم، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ إِبَْراهِيَم بن ُسوَْيٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، أَنَّ عَْبَد اللَِّه بن َمْسُعودٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

: السََّواُد:"، قَالَ الَْحَسُن"، َوأَنْ َتْسَمعَ ِسَواِدي حَتَّى اْنَهاَكإِذُْنَك َعلَيَّ أَنْ َتْرفَعَ الِْحَجاَب:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



  ".السِّرَاُر
٨٣٦٩ -  

َسِمْعتَُهْم َيذْكُُرونَ، َعْن : قَالَ ُسلَْيَمانُ: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، قَالَ
  ".إِذُْنَك َعلَيَّ َتكِْشُف السِّْتَر:"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بَْراهِيَم بن ُسوَْيٍد، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَإِ

ِديُّ، َعْن َعيَّاشٍ الَْعاِمرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُو - ٨٣٧٠
  ".أَنَّ َعْبَد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه كَانَ صَاِحَب الْوِسَاِد َوالسِّوَاِك َوالنَّْعلَْينِ"َشدَّاِد بن الَْهاِد

  َباٌب
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، : مٍ الْكَشِّيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِل - ٨٣٧١

كُْنُت أَْجَتنِي ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِسَواكًا ِمَن اَألرَاِك، فَكَاَنتِ : َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َما َتْضَحكُونَ ِمْن ِدقَِّة َساقَْيِه؟ :"يُح َتكْفَؤُُه، فَكَانَ ِفي َساقَْيِه ِدقَّةٌ فََضِحَك الْقَْوُم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالرِّ

  ".َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَُهَما أَثْقَلُ ِفي الِْميَزاِن ِمْن أُُحٍد
بن  َمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن َعْوٍن، َعنِ الُْمَعلَّىَحدَّثََنا أَْح - ٨٣٧٢

وَالَِّذي َنفِْسي :"َوَسلََّم قَالَ ُعْرفانَ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  ".بَِيِدهِ لََساقَا اْبنِ َمْسُعوٍد َيْوَم الِْقَياَمةِ أََشدُّ َوأَْعظَُم ِمْن أُُحٍد

  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن - ٨٣٧٣

بن َيْعقُوَب، َعنِ اْبنِ أَبِي َحْرَملَةَ َمْولَى  أَْحَمَد، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُمَساِفرٍ التِّنِّيِسيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َعْن ُموَسى
َبْيَنَما ُهَو َيْمِشي َوَراَء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : ُحَوْيِطبٍ، أَنَّ سَاَرةَ بنَت َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد أَْخَبَرتُْه، أَنَّ أََباَها أَْخَبَرهَا، قَالَ

َوالَِّذي نَفِْسي بَِيدِِه، لَعَْبُد اللَّهِ :"ْصحَاُبُه أَْو بَْعضُُهْم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َهَمَزُه أَ
  .، كَأَنَُّهْم َعجِبُوا ِمْن ِخفَِّتِه"ِفي الَْموَازِينِ َيْوَم الِْقَياَمِة أَثْقَلُ ِمْن أُُحٍد

  َباٌب
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، : ِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاالَحدَّثََنا َع - ٨٣٧٤

َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َوقَدْ َجاءَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو : َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
إِنِّي ُمْؤَتَمٌن، : ، فَقُلُْت"َيا غُالُم، عِْنَدَك لََبٌن َتْسِقَيَنا؟:"فَرَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني َوأََنا أَرَْعى غََنًما الْبنِ أَبِي ُمَعْيٍط بِجِيَاٍد، فَقَالَ

نََعْم، فَأَتَْيُتُه بَِها فََمَسَح الضَّْرَع فَحَفَلَ الضَّْرُع، : فَقُلُْت"ةٌ لَمَّا َيْنُز َعلَْيَها الْفَْحلُ؟عِْنَدَك َجذََع:"َولَْسُت بَِساقِيكُْم، فَقَالَ
َعْنُه َوَسقَانِي، اللَُّه َتعَالَى َوأََتاهُ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه بَِصْخَرٍة ُمقَعَّرٍَة، فََحلََب َوشَرَِب، َوسَقَى أََبا َبكْرٍ َرِضَي 

  .، فَقَلََص"اقِْلْص:"َوقَالَ ِللضَّْرعِ
  إِنََّك غُالٌم:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َعلِّْمنِي ِمْن َهذَا الْقَْولِ أَْو ِمْن َهذَا الْقُْرَآِن، قَالَ: ثُمَّ أَتَْيُتُه َبْعَد ذَِلَك، فَقُلُْت - ٨٣٧٥

  .ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبِعنيَ ُسوَرةً ال ُينَازُِعنِي ِفيَها أََحٌد، فَأََخذُْت ِمْن ِفي َرسُولِ اللَّ"ُمَعلٌَّم
َعاِصمٍ، َعْن  َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكْبَرِيُّ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن َمْهِديٍّ الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن - ٨٣٧٦

، َيا غُالُم :"كُْنُت ِفي غََنمٍ ِلعُقَْبةَ بن أَبِي ُمَعْيٍط فَأَتَانَِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ: ِه، قَالَزِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَّ
فَأََتْيُتهُ بَِعنَاقٍ أَْو َجذََعٍة، فَجََعلَ "لْفَْحلُفَأْتِنِي بَِشاٍة لَْم َيْنُز َعلَْيَها ا:"َنَعْم، َولَكِنِّي ُمْؤَتَمٌن، قَالَ: قُلُْت"َهلْ َمَعَك ِمْن لََبنٍ؟



يَها، ثُمَّ نَاَولَ أََبا َبكْرٍ َيْمَسُح الضَّْرَع َوَيْدُعو َحتَّى أَنَْزلَْت، فَأََتى أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه بَِصخَْرٍة فَاْحَتلََب ِف
  .، فَقَلََص فََعاَد إِلَى َما كَانَ"اقِْلْص بِإِذِْن اللَِّه:"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَدُه، ثُمَّ قَالَ ِللضَّْرعِفََشرَِب، ثُمَّ شَرَِب النَّبِيُّ َصلَّى ا

ْن َهذَا الْكَالمِ، َعلِّْمنِي ِمْن َهذَا الْقُْرَآِن أَْو ِم: فَلَمَّا كَانَ َبْعُد أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت - ٨٣٧٧
  .، فَلَقَْد أََخذُْت ِمْن ِفيِه َسْبِعَني سُوَرةً َما يَُنازِعُنِي ِفيَها َبَشٌر"إِنََّك غُالٌم ُمَعلٌَّم:"فََمَسَح رَأِْسي َوقَالَ

، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْمْرُزَباِن اَألَدِميُّ الشِّريَازِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ - ٨٣٧٨
َمرَّ بِيَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : زَاِئدَةَ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألفْرِيِقيِّ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  ِسي،َوَسلََّم َوأَنا ِفي غََنمٍ ِلُعقَْبةَ فََمَسَح رَأْ

  ".َيْرحَُمَك اللَُّه، إِنََّك غُلَْيٌم ُمَعلٌَّم:"َوقَالَ
الْقَاِسمِ بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعنِ  - ٨٣٧٩

  ".َرضِيُت ُألمَِّتي بَِما َرِضيَ لََها اْبُن أُمِّ َعْبٍد:"ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَُحدِّثْتُ أَنَّ َرُس: الرَّْحَمنِ، قَالَ
  َباٌب

يُّ، َعْن ُجعِْفَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الْ - ٨٣٨٠
، فَافْتََتَح سُوَرةَ النَِّساِء "اقَْرأْ:"زَاِئدَةَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَُه

اآلَيةُ، َدمََعْت ] ٤١: النساء" [ئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشهِيًدافَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيٍد َوجِ: "َحتَّى إِذَا اْنتََهى
  ".َحْسُبَنا:"َعْيَناُه َوقَالَ
َنا ُسفَْيانُ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٨٣٨١
َيا : قُلُْت: ، قَالَ"اقَْرأْ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَاَألْع

فَكَْيَف إِذَا : "حَتَّى اْنَتَهْيتُ إِلَى َهِذِه اآليَِة ، فَقََرأْتُ ُسوَرةَ النَِّساِء"َنَعْم:"َرسُولَ اللَِّه، أَقَْرأُ َعلَْيَك َوَعلَْيَك أُْنزِلَ، قَالَ
، فَالَْتفَتُّ إِلَْيِه فَإِذَا َعيَْناهُ "َحْسُبَك اآلنَ:"، قَالَ]٤١: النساء" [جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشهِيًدا

  ْعفَرٍ الْقَتَّاُت الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ِمْنجَاُب بن الَْحارِثِ،َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َج، َتذْرِفَاِن 

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .فَذَكََر ِمثْلَُه"وَرةَ النَِّساِءاقَْرأْ َعلَيَّ ُس:"َوَسلََّم
يُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوالَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِ - ٨٣٨٢

َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه قََرأَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى الُْمفَضَّلُ بن ُمحَمٍَّد الْكُوِفيُّ، َعْن إِْبَراهِيَم بن ُمَهاجِرٍ، 
" فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشهِيدًا: "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى أََتى َعلَى َهِذِه اآلَيِة

َمْن أََحبَّ أنْ َيقَْرأَ الْقُْرآنَ غَضا "فََبكَى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ ِفي الَْحدِيِث: ، قَالَ]٤١: اءالنس[
  ".كََما أُْنزِلَ فَلَْيقَْرأُْه َعلَى ِقَراَءِة اْبنِ أُمِّ َعْبٍد

، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َماِلٍك التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ بن ُمَحمٍَّد النَّْحوِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر - ٨٣٨٣
صَلَّى  اْسَتقْرَأنِي النَّبِيُّ: قَالََحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُمهَاجِرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َوُمِغَريةَ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، 

فَكَْيفَ إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا : "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسوَرةَ النَِّساِء َوُهَو َعلَى الِْمنَْبرِ، فَقَرَأُْتُه َحتَّى إِذَا َبلَْغُت
َمْن َسرَُّه أَنْ يَقَْرأَ :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَاغْرَْوَرقَْت َعْيَنا َرُسولِ اللَّ] ٤١: النساء" [بَِك َعلَى َهُؤالِء َشهِيدًا

  الْقُْرَآنَ كََما أُْنزِلَ فَلَْيقْرَأُْه َعلَى



  ".ِقَراَءِة اْبنِ أُمِّ َعْبٍد
وقٍ، أََنا شُْعَبةُ، َعْن إِْبَراِهيَم بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُز: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َويُوُسُف الْقَاِضي، قَاال - ٨٣٨٤

، فَقَالَ اْبنُ "اقَْرأْ َعلَيَّ الْقُْرَآنَ:"ُهُمَهاجِرٍ، َعْن إِْبَراهِيَم النََّخِعيِّ، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ لَ
، فَقََرأَ َعلَْيِه َحتَّى "فَإِنِّي أُِحبُّ أَنْ أَْسَمَعُه ِمْن غَْيرِي:"لَْيَك الْقُْرَآنَ َوَعلَْيَك أُْنزِلَ؟ قَالََيا َرسُولَ اللَِّه، أقَْرأُ َع: َمْسُعوٍد
ا َرُسولِ اللَِّه فَاغَْرْوَرقَْت َعْيَن] ٤١: النساء" [فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء شَهِيًدا: "َبلَغَ

َهكَذَا َروَاُه َعْمُرو بن ، "َمْن َسرَّهُ أَنْ َيقَْرأَ الْقُْرَآنَ كََما أُنْزِلَ فَلَْيقَْرأُْه ِقَراَءِة اْبنِ أُمِّ َعْبٍد:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ
دَّثََنا َبكُْر بن أَْحَمَد بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسعِيدِ َمْرزُوقٍ وَأَْصحَاُب ُشْعبَةَ، َوَوَصلَُه ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، َح

رٍ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن بن َزْيدِ بن إِبَْراهِيَم التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن إِْبَراهِيَم بن ُمَهاجِ
  .َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه َعلْقََمةَ، َعْن
: َرزِينٍ، قَالَ َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن أَبِي - ٨٣٨٥

فَكَْيَف إِذَا : "َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسوَرةَ النَِّساِء، فَلَمَّا أََتْيُت َعلَى َهِذهِ اآلَيِة قَرَأُْت:"قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد
  جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك

  ".فَاَضْت َعْيَناُه] ٤١: النساء" [َعلَى َهُؤالِء َشهِيًدا
َحدَّثََنا َهنَّاُد بن السَّرِيِّ، : ثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َوُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاالَحدَّ - ٨٣٨٦

َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَمََرنِي :"َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
فَكَْيفَ إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيدٍ : "َوَسلََّم أَنْ أَقَْرأَ َعلَْيِه َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ، فَقَرَأُْت َعلَْيِه ُسوَرةَ النَِّساِء َحتَّى إِذَا َبلَْغُت

غََمزَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنظَْرُت إِلَْيِه َوَعْيَناُه َتْدَمَعانِ ] ٤١: لنساءا" [َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشهِيدًا
  ".َتْدَمَعاِن
ْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الطُّفَْيلِ النَّخَِعيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َع - ٨٣٨٧

ُهَو ذَاَك، فَأََخذَ َسْيفَُه فَضََرَبُه : قَالَ"ُرَويِْعًيا بِاَألْمسِ؟:"أَبِي ُعَبْيَدةَ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه، ضََرَب أََبا جَْهلٍ فَلَْم َيصَْنْع َشيْئًا، قَالَ
  .َحتَّى قََتلَُه
َترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْس - ٨٣٨٨

اللَّهِ :"إِنِّي قَْد قََتلُْت أََبا جَْهلٍ، قَالَ: أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدرٍ، فَقُلُْت: ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
، "ُمرَّ أَرِنِيِه:"َواللَِّه الَِّذي ال إِلََه غَْيُرُه ألََنا قََتلُْتُه، فَاسَْتَخفَُّه الْفََرُح، فَقَالَ: قُلُْت"الَِّذي ال إِلََه غَْيُرُه، ألْنَت قََتلَْتُه؟

  الَْحْمُد:"فَاْنطَلَقُْت بِِه حَتَّى َوقَفُْت بِِه َعلَى َرأْسِِه، فَقَالَ

َوقَْد كُْنتُ ضََرْبُتُه بَِسْيِفي، فَلَْم َيُحكَّ ِفيِه، : ، قَالَ"الَِّذي أَْخَزاَك، َهذَا ِفْرَعْونُ َهِذهِ اُألمَِّة، ُجرُّوُه إِلَى الْقَِليبِ ِللَِّه
  .َوَسلََّم َسْيفَُه فَأََخذْتُ َسْيفَُه فَضََرْبُتُه بِِه َحتَّى قََتلُْتُه، فََنفَّلَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

يٍّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي الُْمقَدَِّميِّ، َحدَّثََنا َعثَّاُم بن َعِل - ٨٣٨٩
ْيُت إِلَى أَبِي جَْهلٍ َوُهَو صَرِيٌع َوَعلَْيِه َبْيَضُتُه َوَمَعُه َسْيٌف انَْتَه: َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

تَّى َضُعفَْت َيُدُه، َجيٌِّد، َومَِعي َسْيٌف َرِديٌء، فََجَعلُْت أَْنقُُف َرأَْسُه بَِسيِْفي َوأَذْكُُر َنقْفًا كَانَ َيْنقُُف َرأِْسي بَِمكَّةَ َح
 َعلَى َمْن كَاَنِت الدَّْبَرةُ لََنا أَْو َعلَْيَنا، أَلَْسَت رَُوْيِعيَنا بَِمكَّةَ؟ فَقََتلُْتُه، ثُمَّ أَتَْيُت النَّبِيَّ: أَْسُه، فَقَالَفَأََخذْتُ َسْيفَُه، فََرفََع َر

فَاسَْتْحلَفَنِي ثَالثَ َمرَّاٍت، ثُمَّ قَاَم َمِعي "؟اللَِّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو:"قََتلُْت أََبا جَْهلٍ، فَقَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت



  .إِلَيْهِْم، فََدَعا َعلَْيهِْم
ِه، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُيوُسُف، َعْن أَبِي - ٨٣٩٠

لَمَّا َهَزَم اللَُّه الُْمْشرِِكَني َيْوَم َبْدرٍ َمَرْرُت، فَإِذَا أَُبو َجْهلٍ صَرِيٌع قَْد : ُبو ُعَبْيدَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَإِْسحَاَق، َحدَّثَنِي أَ
أَْبِعْد َعْن : ُه، ِعْنَد ذَِلَك، قَالََوال أَهَاُب: َيا َعُدوَّ اللَِّه، َيا أََبا جَْهلٍ، قَْد أَْخَزى اللَُّه اآلَخَر، قَالَ: ضُرَِبْت رِْجلُُه، فَقُلُْت

  َرُجلٍ قََتلَُه

ُتُه فََضَرْبُتهُ َحتَّى َبُرَد، ثُمَّ قَْوُمُه، فََضَرْبُتُه بَِسْيٍف ِلي غَْيرِ طَاِئلٍ، فَلَْم ُيْغنِ َعنِّي شَْيئًا حَتَّى َسقَطَ َسْيفُُه ِمْن َيِدِه، فَأََخذْ
َيا َرُسولَ قَْد قََتلَ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أْشَتدُّ َألنْ آِتي أَسَْرَع َخلْقِ اللَِّه َشدا، َحتَّى جِئُْتُه، فَقُلُْتجِئُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

فَقََصْصُت َعلَْيِه "كَْيَف؟:"قَالَاللَِّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو لَقَْد قََتلُْتُه، : فَقُلُْت"اللَِّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو؟:"اللَُّه أََبا جَْهلٍ، قَالَ
اللَِّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو لَقَْد قََتلُْتُه، : قُلُْت: ، قَالَ"اللَِّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو؟:"كَْيَف كَانَ الَْحِديثُ َوكَْيَف َوَجْدُتُه، قَالَ

  ".َهذَا ِفْرَعْونُ َهِذِه اُألمَِّة:"، ثُمَّ اْنطَلََق حَتَّى آَتاُه، ثُمَّ قَالَ"ْعَدُه وََنَصَر َعْبدَُهالْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدَق َو:"فَكَبََّر، ثُمَّ، قَالَ
ثََنا َحدَّ: ٌد، قَاالَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدَّ - ٨٣٩١

أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : أَُميَّةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدَق َوْعَدُه، وََنَصَر َعْبَدُه، َوأََعزَّ :"قَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه، أَنَّ اللََّه َتعَالَى قَْد قََتلَ أََبا جَْهلٍ،: فَقُلُْت
  ".ِديَنُه

َنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعْنبَرِيُّ، َحدَّثَ - ٨٣٩٢
  أََتْيُت النَّبِيَّ: ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََمْهِديٍّ

َوَهكَذَا كَاَنتْ "اللَِّه الَِّذي ال إِلََه غَْيُرُه؟:"َهذَا َرأْسُ أَبِي جَْهلٍ، قَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِرَأْسِ أَبِي َجْهلٍ، فَقُلُْت
  ".َهذَا ِفْرَعْونُ َهِذِه اُألمَِّة:"َواللَِّه الَِّذي ال إِلََه غَيُْرُه، أَنَّ َهذَا َرأْسُ أَبِي جَْهلٍ، فَقَالَ: َيِميُنُه، فَقُلُْت

َوْهبِ بن أَبِي كَرَِميةَ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمَعافَى ُمَحمَُّد بن  - ٨٣٩٣
و بن َمْيُموٍن، َعنِ اْبنِ ُمَحمَُّد بن أَبِي َتْملَةَ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَِّحيمِ، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيسَةَ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْمرِ

َوبَِما أَخَْزانِي اللَُّه ِمْن : أَْي َعُدوَّ اللَِّه قَْد أَخَْزاَك اللَُّه، قَالَ: ْدرٍ َصرِيعًا، فَقُلُْتأَْدرَكُْت أََبا جَْهلٍ َيْوَم َب: َمْسُعوٍد، قَالَ
ِمْن  َدُه فََوقََع السَّْيُفَرُجلٍ قََتلُْتُموُه، َوَمِعي َسْيٌف ِلي فََجَعلُْت أَضْرُِبُه َوال َيحِيُك ِفيِه، َوَمَعُه َسْيٌف لَُه َجيٌِّد فَضََرْبُت َي

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخبَْرُتُه، َيِدِه، فَأََخذُْتُه ثُمَّ كََشفُْت الِْمْغفََر َعْن َرأِْسِه، فََضَرْبُت ُعُنقَُه، ثُمَّ أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ
، فَاْنطَلَقُْت، فَأََنا أَسَْعى ِمثْلَ "اْنطَِلْق فَاْسَتثَْبْت:"ُهَو، قَالَ اللَِّه الَِّذي ال إِلَهَ إِال: قُلُْت"اللَِّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو؟:"فَقَالَ

، "فَاْنطَِلْق فَأَرِنِي:"َعلَْيِه َوَسلََّم الطَّاِئرِ، ثُمَّ َرَجْعُت، وَأََنا أَْسَعى مِثْلَ الطَّاِئرِ أَْضَحُك فَأَْخبَْرُتُه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه
، َهكَذَا َرَواهُ "َهذَا ِفْرَعْونُ َهِذِه اُألمَِّة:"قُْت َمَعُه فَأََرْيُتُه، فَلَمَّا َوقََف َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَفَاْنطَلَ

  زَْيُد بن أَبِي

  .َوِكيعٍأُنَْيَسةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن َوَتاَبَعُه أَُبو 
َنا أَُبو َوكِيعٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َداُوَد التُّوزِيُّ الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد، َحدَّثَ - ٨٣٩٤

ي َجْهلٍ َيْوَم َبْدرٍ َوُهوَ َصرِيٌع فََضرَْبُتُه بِسَْيٍف أََتْيُت َعلَى أَبِ:"أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
لَْيِه َوَسلََّم ِفي َيْومٍ َحارٍّ كَأَنََّما كَانَ َمِعي كَِليلٍ، فََبَدَر َسْيفُُه ِمْن َيِدِه فَأََخذُْتُه فَقََتلُْتُه، ثُمَّ أََتْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع



اللَِّه، َحتَّى َحلَّفَنِي ثَالثًا، فَقَالَ : قُلُْت"اللَِّه؟:"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه قََتلَ أََبا َجْهلٍ، قَالَ: قُلُْتأُقَلُّ ِمَن اَألْرضِ، فَ
  ".َهذَا كَانَ ِفْرَعْونَ َهِذِه اُألمَِّة:"ْيِه، قَالَفَاْنطَلَقُْت إِلَْيِه فَلَمَّا َنظََر إِلَ"اْنطَِلْق فَأَرِنِيِه:"النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

رٍ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْنصُورٍ الطُّوِسيُّ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ بن َسوَّا - ٨٣٩٥
ُدِفْعُت َيْوَم َبْدرٍ إِلَى أَبِي : ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعْن أَبِيِه، قَالََبكْرٍ الُْهذَِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْملِيحِ

ُرَد، ثُمَّ أََتْيُت النَّبِيَّ، رَُوْيِعيَنا بَِمكَّةَ، فَضََرْبُتُه بَِسْيِفِه َحتَّى َب: َجْهلٍ َوقَدْ أُقِْعْدُت فَأََخذُْت َسْيفَُه فَضََرْبُت بِِه َرأْسَُه، فَقَالَ
كَذَْبَت َما قََتلَْتُه، : ، فَقَالَ َعِقيلٌ َوُهَو أَِسٌري ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"َيا َرسُولَ اللَِّه، قََتلُْت أََبا جَْهلٍ: فَقُلُْت
  َبلْ أَْنَت الْكَذَّاُب: قُلُْت: قَالَ

  .َصَدقَْت: بِفَِخِذِه َحلْقَةٌ كََحلْقَِة الَْجَملِ الُْملِْحقِ، قَالَ: فََما َعالَمُتُه؟ قُلُْت: اللَِّه قَْد وَاللَِّه قََتلُْتُه، قَالَ اآلِثُم َيا َعُدوَّ
اَألْعَمشِ، َعْن زَْيِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعنِ  - ٨٣٩٦

: َرآُه، قَالَإِنَّا لَُجلُوٌس عِْنَد ُعَمَر إِذْ َجاَء َعْبُد اللَِّه َيكَادُ الُْجلُوسُ ُيوَازُِنُه ِمْن ِقَصرِِه، فََضِحَك ُعَمُر ِحَني : َوْهبٍ، قَالَ
  ".كَُنْيٌف ُمِلئَ ِفقًْها:"ى فَأَْتَبَعُه ُعَمُر َبَصَرَه َحتَّى تََواَرى، فَقَالَفََجَعلَ ُيكَلُِّم ُعَمَر َوُيضَاِحكُُه َوُهَو قَاِئٌم َعلَْيِه، ثُمَّ َولَّ

:  بن ُمَضرِّبٍ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن حَارِثَةَ - ٨٣٩٧
إِنِّي قَْد َبَعثُْت َعمَّاًرا أَمًِريا، َوَعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد ُمَعلًِّما َوَوزِيًرا، َوُهَما ِمَن النَُّجَباِء ِمْن "ى أَْهلِ الْكُوفَِةكََتَب ُعَمُر إِلَ

َمُعوا ِمْن قَْوِلُهَما، َوقَْد آثَرُْتكُْم بِعَْبدِ أَْصحَابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمْن أَْهلِ َبْدرٍ، َوأُُحٍد، فَاقَْتدُوا بِهَِما، وَاْس
  ".اللَِّه َعلَى َنفِْسي

َعْن  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َخلَُف بن الَْولِيِد، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ الَْحارِِث، - ٨٣٩٨
يَْرَحُم اللَُّه اْبنَ :"أَْعطَاُه اْبُن َمْسُعوٍد الَْمالَ كُلَُّه، فَقَالَ: َنْي َعمٍّ، أََحُدُهَما أَخٌ ُألمٍّ، فَقَالُواَعِليٍّ، أَنَُّه أُِتَي ِفي فَرِيَضِة اْب

  ".َماْيَنُهَمْسُعوٍد إِنْ كَانَ لَفَقِيًها، لَكِنِّي أُْعِطيِه سَْهَم اَألخِ ِمَن اُألمِّ ِمْن ِقَبلِ أُمِِّه، ثُمَّ أَقِْسُم الْمَالَ َب
  َباٌب

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ٨٣٩٩

كُْنُت قَاِعًدا َمَع ُحذَْيفَةَ، فَأَقَْبلَ : النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َشِقيقٍ، قَالَ
نَّ أَْشَبَه النَّاسِ َهْدًيا، َوَدال َوقَْصًدا َوُخطَْبةً بَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن إِ:"َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فَقَالَ ُحذَْيفَةُ

الَْمْحظُوظُونَ ِمْن  لَقَْد َعِلَم ِحنيِ َيْخُرُج ِمْن َبْيِتهِ َحتَّى َيْرجَِع، َوال أَْدرِي َما َيْصَنُع ِفي أَْهِلِه لََعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َواللَِّه
  ".أَْصحَابِ ُمَحمَّدٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ِمْن أَقَْربِهِْم َوِسيلَةً َيْوَم الْقَِياَمِة

ْسحَاَق، ْن أَبِي إَِحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َع - ٨٤٠٠
لَقَْد َعِلَم الَْمْحظُوظُونَ ِمْن أَْصَحابِ ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ :"َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن ُحذَْيفَةَ، قَالَ
  ".اْبَن أُمِّ َعْبٍد أَقَْرُبُهْم عِْنَد اللَِّه َوِسيلَةً َيْوَم الِْقَيامَِة

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا مَْهِديُّ بن : ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاالَحدَّ - ٨٤٠١
ابِ ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَّهُ لَقَْد َعِلَم الَْمْحظُوظُونَ ِمْن أَْصَح:"َمْيُموٍن، َعْن َواِصلٍ اَألْحَدبِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن ُحذَْيفَةَ، قَالَ

  ".َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد ِمْن أَقْرَبِهِْم إِلَى اللَِّه َوِسيلَةً َيْوَم الِْقَياَمِة
، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ٨٤٠٢

  لَقَْد َعِلَم:"قَالَ ُحذَْيفَةُ: غُْنَدٌر، َعْن أَبِي َواِئلٍ، قَالَ



  ".ِقَياَمِةللَِّه َوِسيلَةً َيْوَم الْالَْمْحظُوظُونَ ِمْن أَْصحَابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ اْبَن أُمِّ َعْبٍد ِمْن أَقْرَبِهِْم إِلَى ا
َبْيِتِه إِنَّ فِيكُْم لََمْن أَْشَبُه النَّاسِ َدال َوُخلُقًا بنبِيِّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمنِ ِحنيِ َيخُْرُج ِمْن :"َوقَالَ: قَالَ - ٨٤٠٣

  ".اْبُن أُمِّ َعْبٍد:"َمْن ُهَو؟ قَالَ: ِقيلَ: ، قَالَ"إِلَى أَنْ يَْرجَِع إِلَْيِه
اِمُع بن أَبِي َراِشٍد، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا َج - ٨٤٠٤

بَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن  َما َرأَْيتُ َرُجال أَْشَبَه َدال َوال َسْمًتا َوال َهْدًيا:"َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن ُحذَْيفَةَ، قَالَ
الَْمْحظُوظُونَ ِمْن أَْصحَابِ  لَُدنْ، أَنْ َيْخُرَج ِمْن دَارِِه إِلَى أَنْ َيؤوَب إِلَْيَها ِمْن َهذَا َيعْنِي َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َولَقَْد َعِلَم

  ".َم أَنَُّه ِمْن أَقَْربِهِْم َوِسيلَةً ِعْنَد اللَِّه َيْوَم الْقَِياَمِةُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
للَِّه بن ُبكَْيرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الَْحَسنِ التَّْغلِبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد ا - ٨٤٠٥

كُْنُت َجاِلًسا َمَع ُحذَْيفَةَ فََمرَّ اْبُن َمْسُعوٍد، َوأَُبو مُوَسى فَكَرَِه : ُجَبيْرٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، قَالَ الَْغنَوِيُّ، َعْن َحِكيمِ بن
ْيِتِه إِلَى أَنْ َيْرجَِع إِلَى إِنَّ أَْشَبَه النَّاسِ بَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َيخُْرُج ِمْن َب:"ُحذَْيفَةَ أَنْ َيْترُكَُهَما، فَقَالَ

  ".أَْهِلِه لََعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، وَاللَُّه أَْعلَُم َما َيْصَنُع
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ، َحدَّثََنا أَبُو - ٨٤٠٦

كُْنتُ : ُبو ِسَنانَ الشَّْيبَانِيُّ، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ، قَالََشْيَبةَ بن أَبِي َبكْرٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َيْعلَى، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا أَ
إِنَّ أَْشَبَه النَّاسِ َهْدًيا َوَدال، َوقََضاًء، َوُخطَْبةً بَِرسُولِ اللَّهِ :"َجاِلًسا َمَع ُحذَْيفَةَ فََجاَء َعْبدُ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فَقَالَ ُحذَْيفَةُ

ْسُعوٍد، وَاللَِّه َوَسلََّم ِمْن ِحنيِ َيخُْرُج ِمْن َبْيِتِه إِلَى أَنْ َيْرجَِع، َوال أَْدرِي َما َيْصَنُع ِفي أَْهِلِه لََعْبُد اللَِّه بن َمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  ".ُعوٍد ِمْن أَقَْربِهِْم َوِسيلَةًإِنَّ الَْمْحظُوِظَني ِمْن أَْصحَابِ ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََيْعلَُمونَ أَنَّ اْبَن َمْس

َحدَّثََنا : ْبِديُّ، قَاالَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َوُمحَمَُّد بن كَِثريٍ الَْع - ٨٤٠٧
َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا ُشْعبَةُ، َعْن : َحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، قَاالُشْعَبةُ، ح َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، وَُم
قُلَْنا ِلُحذَْيفَةَ أَْخبِْرَنا بَِرُجلٍ قَرِيبِ السَّْمِت َوالَْهْديِ وَالدَّلِّ ِمْن َرسُولِ : أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، قَالَ

َما أْعلَُم أََحًدا أَقَْرُب َهْدًيا َوَسْمًتا َوَدال بَِرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَاللَّ
  ".ُيوَارِي جِدَاُر َبْيِتِه ِمنِ اْبنِ أُمِّ َعْبٍد

ونَ ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ اْبَن أُمِّ َعْبٍد أَقَْرُبُهمْ إِلَى لَقَْد َعِلَم الَْمْحظُوظُ:"َوقَالَ - ٨٤٠٨
  ".اللَِّه َوِسيلَةً َيْوَم الِْقَياَمِة

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ الَْبْصرِيُّ، - ٨٤٠٩

كُنَّا ِعْنَد ُحذَْيفَةَ بِِحذَاِء : ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، قَالََحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الطُّفَْيلِ
َصاِحبِ َهِذِه الدَّارِ ِمنْ  َما أَْعلَُم أََحًدا أَْشَبُه َدال َوال َسْمًتا بَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن:"َدارِ َعْبدِ اللَِّه، فَقَالَ

حَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ِحنيِ َيْخُرُج َحتَّى َيْدُخلَ َمنْزِلَُه فَإِذَا تََواَرى فَاللَُّه أَْعلَُم، لَقَْد َعِلَم الَْمْحظُوظُونَ ِمْن أَْصحَابِ ُم
  ".الِْقَيامَِةَوَسلََّم أَنَُّه ِمْن أَقَْربِهِْم َوِسيلَةً إِلَى اللَِّه َيْوَم 

ِئ - ٨٤١٠ يلُ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم، َحدَّثََنا إِْسرَا
قَْربِ النَّاسِ، َشَبًها ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه أَال أُخْبُِركُْم َبأَ:"إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن ُحذَْيفَةَ، قَالَ

  ".عَْبُد اللَِّه:"َبلَى، قَالَ: ، قُلَْنا"َعلَْيِه َوَسلََّم َهْدًيا وََدال َوَسْمًتا؟
لَِّه بن َعْبِد الْقُدُّوسِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيِّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َداهِرٍ، َحدَّثََنا عَْبُد ال - ٨٤١١



َمْن سَرَُّه أَنْ َينْظَُر إِلَى أَْشَبِه النَّاسِ َهدًْيا َوَسْمًتا وََنحًْرا :"َسِمْعُت ُحذَْيفَةَ بن الَْيَماِن، َيقُولُ: َعْن َزْيِد بن َوْهبٍ، قَالَ
  ".َيْخُرُج ِمْن َمْنزِِلِه َحتَّى َيعُوَد فَلَْيْنظُْر إِلَى َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني

ْن إِْسَماِعيلَ بن َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َعطَاٍء، َع - ٨٤١٢
  َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ،أَبِي َخاِلٍد، 

أَشَْهُد أَنَّ خَْيَركَُما َوأَنَّ :"كُْنُت جَاِلًسا َمَع ُحذَْيفَةَ فََمرَّ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َوأَُبو ُموَسى اَألْشعَرِيُّ، فَقَالَ ُحذَْيفَةُ: قَالَ
  ".َوَدال لََعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد أَشَْبَهكَُما َهْدًيا بَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْن َزْيِد بن َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َع - ٨٤١٣
َهلْ َسِمْعَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : رِيِّ، فَقَالَ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِهكُْنُت َجاِلًسا َمَع ُحذَْيفَةَ، وَأَبِي مُوَسى اَألشَْع: َوْهبٍ، قَالَ

فَإِنْ صَاِحبَ : ال، فَقَالَ: فَأَنََّت َسِمْعَتُه؟ فَقَالَ: ال، فَقَالَ لَهُ اآلَخُر: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َحِديثَ كَذَا َوكَذَا؟ فَقَالَ
، قَالَ ُسلَْيَمانُ "لَِئْن فََعلَ إِنْ كَانَ لََيْدُخلُ إِذَا ُحجِْبنَا، َوَيْشَهُد إِذَا ِغْبَنا:"نَُّه َسِمَعُه، فَقَالَ أَُبو ُموَسىَهذَا الدَّارِ َيْزُعُم أَ

  ".َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َيعْنِي:"اَألْعَمُش
: قَالَ إِْبَراهِيُم: اوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ُمِغَريةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَع - ٨٤١٤

لَقَدْ :"قَالَ لَُه َعْبُد اللَِّهأََتى َعْبُد اللَِّه أََبا ُموَسى فََتَحدَّثَ ِعْنَدُه، فََحَضَرتِ الصَّالةُ، فَلَمَّا أُِقيَمْت فََتأَخََّر أَُبو ُموَسى، فَ
  .، فَأََبى أَُبو مُوَسى َحتَّى تَقَدََّم َمْولًى َألَحِدِهمَا"ِمَن السُّنَِّة أَنْ َيتَقَدََّم صَاِحُب الَْبْيِت َعِلْمَت أَنَّ
زِيزِ، َعنِ ِد الَْعَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم، َحدَّثََنا قُطَْبةُ بن َعْب - ٨٤١٥

  :اَألْعَمشِ، َعْن َماِلِك بن الْحَارِِث، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، قَالَ

 ِفي ُمْصَحٍف، فَقَاَم َعْبُد كُنَّا ِفي َدارِ أَبِي ُموَسى َمعَ َنفَرٍ ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهْم َينْظُُرونَ
َوَجلَّ ِمْن َما أَْعلَُم َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم تََرَك َبْعَدهُ أََحًدا أَْعلَمُ بَِما أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ :"ُبو َمْسُعوٍداللَِّه، فَقَالَ أَ
  ".، َوُيْؤذَنُ لَُه إِذَا ُحجِبَْناأََما ِإلنْ قُلَْت ذَاَك، لَقَْد كَانَ َيشَْهُد إِذَا ِغْبَنا:"، فَقَالَ أَُبو مُوَسى"َهذَا الْقَاِئمِ
َماِلِك بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٨٤١٦

ى َرُجال أَْعلَمُ بَِما أُْنزِلَ َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َما أََر:"الَْحارِِث، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، قَالَ
  ".إِنْ يُقَلْ ذَاَك فَإِنَُّه كَانَ َيْسَمعُ ِحَني ال ُيْسَمُع َوَيْدُخلُ ِحَني ال ُيْدَخلُ:"، فَقَالَ أَُبو ُموَسى"َوَسلََّم ِمْن َعْبِد اللَِّه

انَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْجنَْيِد، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا شَْيَبانُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْم - ٨٤١٧
 أََتْيُت أََبا ُموَسى اَألْشعَرِيَّ َوِعْنَدُه َعْبدُ اللَِّه بن: َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َماِلِك بن الْحَارِِث، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، قَالَ

ال :"، قَالَ أَُبو َمْسُعوٍدَمْسُعوٍد، وَأَُبو َمْسُعوٍد األْنصَارِيُّ َوُهْم َيْنظُُرونَ ِفي ُمْصَحٍف فََتَحدَّثَْنا َساَعةً، ثُمَّ خََرَج َعْبُد اللَِّه
  ".تَابِ اللَِّه ِمْن َهذَا الْقَاِئمَِواللَِّه َما أَْعلَُم َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَرَك أََحًدا أَْعلَُم بِِك

  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثَنَا - ٨٤١٨

لَقَْد قَِدْمُت أََنا :"ولُإِبَْراهِيُم بن ُيوُسَف، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ اَألْسَوِد بن يَزِيَد، أَنَُّه َسِمعَ أََبا مُوَسى، يَقُ
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َوأَِخي ِمَن الَْيَمنِ، فََمكَثَْنا ِحيًنا ال َنَرى إِال أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد ِمْن أَْهلِ َبْيِت النَّبِيِّ َصلَّ

  ".ُدُخوِلِه َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ْبُد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الَْحمَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُعَمَر ُرْسَتةَ، َحدَّثََنا َع - ٨٤١٩



لنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا أَتَْيُت ا:"َمْهِديٍّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ اَألسَْوِد، َعْن أَبِي مُوَسى، قَالَ
  ".أََرى اْبَن َمْسُعوٍد ِمْن أَْهلِ الَْبْيِت

ُنعَْيمٍ، ِكالُهمَا، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو  - ٨٤٢٠
إنَّ امَْرأَِتي حُبِسَ : َجاَء َرُجلٌ إِلَى أَبِي ُموَسى، فَقَالَ: ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي َحصِنيٍ، َعْن أَبِي َعِطيَّةَ الَْوادِِعيِّ، قَالََعْن 

فَأََتى َعْبَد اللَِّه، قَالَ أَُبو "ُحرَِّمْت َعلَْيَك:"لَلََبُنَها ِفي ثَْديَِها، فََجَعلُْت أَُمصُُّه، ثُمَّ أَُمجُُّه فََدَخلَ ِفي بَطْنِي َشْيٌء ِمْنُه، فَقَا
ال َتْسأَلُونِي :"، فَقَالَ أَُبو ُموَسى"اْرَضْع ثَْديِ َهذَا، فَإِنََّما الرَّضَاُع َما أَْنَبَت اللَّْحَم َوالدََّم:"فَقَاَم َوقُْمَنا َمَعُه، فَقَالَ: َعِطيَّةَ

  ".ُر َبْيَن ظَهَْرانِيكُْمَعْن َشْيٍء َما َداَم َهذَا الَْحْب
 أَبِي َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن أَبِي َحِصنيٍ، َعْن - ٨٤٢١

  َعِطيَّةَ، أَنَّ أََبا مُوَسى،

، فَأََتى اْبَن َمْسعُوٍد "ال أَُراَها َتْصلُحُ لَُه:"ا فَجََعلَ َيُمصُُّه َويَُمجُُّه فََدَخلَ َبطْنَُه، فَقَالَإِنَّ امَْرأََتُه َورَِم ثَدُْيَه: أََتاهُ َرُجلٌ، فَقَالَ
، "اَع بَْعَد ِفطَامٍلَْم ُتَحرَّْم َعلَْيَك، إِنََّما َيْحُرُم ِمَن الرَّضَاعِ َما أَْنَبَت اللَّْحَم َوَشدَّ الْعَظَْم، َوال َرَض:"فََسأَلَُه َعْن ذَِلَك، فَقَالَ
ِه ال َتْسأَلُوَنا َعْن َشْيٍء َما قَاَم َهذَا الَْحْبُر َبْيَن أَظُْهرَِنا ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي:"فَِقيلَ ألَبِي ُموَسى، فَقَالَ

  ".َوَسلََّم
اتَّقُوا اللََّه : "و ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن ُزبَْيٍد، َعْن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّهَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُب - ٨٤٢٢
  ".أَنْ ُيطَاَع َوال ُيْعَصى، وَُيذْكََر َوال ُيْنَسى، وَُيْشكََر َوال ُيكْفََر:"، قَالَ]١٠٢: آل عمران" [َحقَّ ُتقَاِتِه
ن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن ُمَحمٍَّد الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه ب - ٨٤٢٣

طَاَع َوال أَنْ ُي:"، قَالَ]١٠٢: آل عمران" [اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه: "ُزبَْيٍد، َعْن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِه
  ".ُيْعَصى، َوأَنْ ُيْشكََر َوال ُيكْفََر، َوأَنْ ُيذْكََر، َوال يُْنَسى

َوآَتى : "ي قَْوِلِهَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُزبَْيٍد، َعْن ُمرَّةَ ِف - ٨٤٢٤
أَنْ تُْؤِتَيُه، َوأَْنتَ َصحِيٌح َشحِيٌح َتأُْملُ الْعَْيَش، َوَتْخَشى :"قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد: ، قَالَ]١٧٧: البقرة" [الَْمالَ َعلَى ُحبِِّه

  ".الْفَقَْر
  رٌّ،قَالَ زِ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن َعاِصمٍ، قَالَ - ٨٤٢٥

  ".الْكََباِئُر َما َبْيَن أَوَّلِ سُوَرِة النَِّساِء إِلَى رَأْسِ الثَّالثَِني:"َعْن َعْبِد اللَِّه
ةَ، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َعِليِّ بن َبِذَمي - ٨٤٢٦
الَْمْوُت َوالْفَقُْر، َوأَْيُم اللَِّه أَال إِنَّ الْغَِنى َوالْفَقَْر َوَما أُبَاِلي : َيا َحبَّذَا الَْمكُْروَهاِن:"قَالَ عَْبُد اللَِّه: َحْبتَرٍ، قَالَ قَْيسِ بن

  ".يِه ِللصَّبْرِبِأَيِّهَِما اْبُتلِيُت، إِنْ كَانَ الِْغَنى إِنَّ ِفيِه لَلَْعطِْف، َوإِنْ كَانَ الْفَقُْر إِنَّ ِف
، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َجاِمعِ بن َشدَّاٍد - ٨٤٢٧

ُعوٍد، شَْيئًا َنكَْرُهُه َسكَْتَنا َحتَّى يُفَسَِّرهُ لََنا، كُنَّا إِذَا َسِمْعَنا ِمْن َعْبِد اللَِّه بن َمْس: َتِميمِ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، قَالَ
وَلَِكنَّ اللََّه َعزَّ :"، فََساءََنا ذَِلَك َوكَُبَر َعلَْيَنا، فَقَالَ"إِنَّ السَّقَمَ ال ُيكَْتُب ِلَصاِحبِهِ أَجٌْر:"فَقَالَ لََنا َعْبدُ اللَِّه ذَاَت َيْومٍ

  ".اَياَوَجلَّ ُيكَفُِّر بِهِ الَْخطَ
بِي وَاِئلٍ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن أَ - ٨٤٢٨

  ".َتُهأَال أُْنِذُركُْم فُضُولَ الْكَالمِ، بَِحْسبِ أََحِدكُْم أَنْ َيْبلُغَ حَاَج:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: قَالَ



ِسمِ، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َجاِمعِ بن َشدَّاٍد، َعنِ الْقَا - ٨٤٢٩
  ".جَِياِد َيْوًما إِلَى اللَّْيلَِألنْ أَذَكََر اللََّه َيْوًما إِلَى اللَّْيلِ أََحبُّ ِمْن أَنْ أَْحِملَ َعلَى الْ:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن - ٨٤٣٠

إِنِّي َألْعلَمُ :"قَالَ عَْبُد اللَِّه: َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي َصاِدقٍ، قَالَ
  ".ُبيُوُت أَْهلِ الْكُوفَِة:"َمْن َيا أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ؟، قَالَ: ، قَالُوا"لدَّجَّالُأَْهلَ أَْبيَاٍت ُيفْزِعُُهُم ا

الشَّْعثَاِء، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن أَشَْعثَ بن أَبِي  - ٨٤٣١
ال ُتكِْثُروا ِذكَْرُه فَإِنَّ اَألْمَر إِذَا قُِضَي ِفي السََّماِء كَانَ :"ذُِكرَ الدَّجَّالُ ِعْنَد َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فَقَالَ: لََعْن أَبِيِه، قَا

ُم آِمُنونَ َوأَنُْتْم خَاِئفُونَ؟ َوكَْيَف أَال َوكَْيَف بِكُْم وَالْقَْو:"، قَالَ"أَسَْرُع لُِنُزوِلِه إِلَى اَألْرضِ أَنْ َيظَْهَر َعلَى أَلِْسَنِة النَّاسِ
  ".بِكُْم َوالْقَْوُم ِفي الظِّلِّ َوأَنُْتْم ِفي الضِّحِّ؟

ُروا ذَكَ: ثََمةَ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن َخْي - ٨٤٣٢
لَوْ أَْصَبحَ بِبَابِلَ أَصَْبَح بَْعضُُهْم :"الدَّجَّالَ ِعْنَد َعْبِد اللَِّه، فَقَالَ بَْعُضُهمْ لَْو خََرَج لََرمَْيَناُه بِالِْحَجارَِة، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه

  ".َيْشكُو إِلَْيهِ الَْحفَاَء ِمَن السُّْرَعِة
دُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّ - ٨٤٣٣

َوَمْن َتوَاَضعَ  َمْن يَُراِئي يَُراِئي اللَُّه بِِه، َوَمْن ُيَسمِّْع ُيَسمِّعِ اللَُّه بِِه، َوَمْن َتطَاَولَ َتَعظًُّما َيخِْفْضُه اللَُّه،:"َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  َتَخشًُّعا َيْرفَْعُه اللَُّه، وَالنَّاُس ُمَوسٌَّع َعلَْيِه ِفي الدُّْنَيا َمقُْتوٌر َعلَْيِه ِفي اآلِخرَةِ،

ٌع َعلَْيِه ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة، سََّوَمقُْتوٌر َعلَْيِه ِفي الدُّْنَيا مَُوسٌَّع َعلَْيِه ِفي اآلِخَرِة، َوَمقْتُوٌر َعلَْيِه ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة، َوُمَو
أََما الُْمسَْترِيُح فَالُْمْؤِمُن إِذَا :"َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، َما الُْمْستَرِيُح َوالُْمْستََراُح ِمْنُه؟ قَالَ: ، قُلَْنا"َوُمْسَترِيٌح َوُمْسَترَاٌح ِمْنُه

  ".فَُهَو الَِّذي َيظِْلُم النَّاَس َوَيْغتَاُبُهْم َماَت اْسَترَاَح، َوأَمَّا الُْمْستََراُح ِمْنُه
ِلمٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن َمْعنٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُمْس - ٨٤٣٤

إِلَى ُعَمَر، َوَعِليٍّ، : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَجْدُت ِعلَْمُهُم اْنتََهى إِلَى ِستٍَّةَشاَمْمُت أَْصحَاَب ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَّ:"َمْسرُوقٍ، قَالَ
تََهى إِلَى َعِليٍّ، َوَعْبدِ َوَعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َوأَبِي الدَّْرَداِء، َوزَْيِد بن ثَابٍِت، ثُمَّ َشاَمْمُت السِّتَّةَ فََوَجْدُت ِعلَْمُهُم اْن

  ".اللَِّه
بِيَعةَ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َر - ٨٤٣٥

: أَْوصَِنا، قَالَ: َرْتُه الَْوفَاةُ قُلَْنا لَُهَعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ، َعْن َيزِيَد بن ُعَمْيَرةَ، أَنَّ ُمَعاذَ بن َجَبلٍ، لَمَّا َحَض
َم ِعْندَ إِنَّ الِْعلَْم، َواِإلَميانَ َمكَاُنُهَما ِمَن الَْتَمَسُهَما َوَجَدُهَما، قَالَ ذَِلَك ثَالثَ َمرَّاٍت، َواطْلُبُوا الْعِلْ:"أَْجِلسُونِي، ثُمَّ قَالَ

  ".َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ، َوَعْبدِ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َوعَْبِد اللَِّه بن َسالمٍُعَوْيِمرٍ أَبِي الدَّْرَداِء، َو: أَْرَبَعٍة
  َحدَّثَنَا: َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َوُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاال - ٨٤٣٦

َما َبِقَي َمَع النَّبِيِّ َصلَّى :"َعْن أَبِيِه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، 
  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد إِال أَْرَبَعةٌ، أََحدُُهْم َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد

  َباٌب
: كْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن أُمِّ ُموَسى، قَالَْتَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َب - ٨٤٣٧



هُ ظََر أَْصحَاُبأََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْبَن َمْسُعودٍ أَنْ َيصَْعَد َشَجَرةً فَيَأِْتَيُه بَِشْيٍء ِمْنهَا، فََن: َسِمْعُت َعِليا، َيقُولُ
َما ُيْضِحكُكُْم؟ لَرِْجلُ عَْبِد اللَِّه ِفي الِْميَزانِ أَثْقَلُ ِمْن :"إِلَى ُحُموَشِة َساقَْيِه فََضِحكُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".أُُحٍد
لُْمنَْتِصرِ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ اَألْزَرُق، َعْن َشرِيٍك، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َتِميمُ بن ا - ٨٤٣٨

صَِعْدتُ أََراكَةً َألْجنَِي ِمْنَها أََراكَةً، :"َجابِرٍ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعنِ اَألزَْهرِ بن اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
َما تَْعَجُبونَ، فََو الَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ لَُهَو أَثْقَلُ :"ِخفَِّتي، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفََجَعلَ أَْصحَابِي َيَتَعجَُّبونَ ِمْن 

  ".ِفي الِْميَزاِن َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن أُُحٍد
  ُخطَْبةُ اْبنِ َمْسعُوٍد َوِمْن كَالمِِه

هِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَرا - ٨٤٣٩
  إِنََّما ِهي اثَْنانِ الَْهْدُي وَالْكَالُم، فَأَْحَسُن الْكَالمِ كَالُم اللَِّه، وَأَْحَسُن الَْهْديِ َهْدُي:"اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

 ُمْحَدثٍَة َضاللَةٌ، أَال لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَال وَإِيَّاكُْم َوالُْمْحَدثَاِت َوالْبَِدَع، فَإِنْ َشرَّ اُألُمورِ ُمْحَدثَاُتَها، َوكُلَُّمَحمَّدٍ َص
َبعِيَد َما لَْيَس آٍت، أَال إِنَّ الشَِّقيَّ َمْن َشِقيَ ال َيطُولَنَّ َعلَْيكُمُ األََمُد فََتقُْسوا قُلُوُبكُُم اَألَملَ، َما ُهَو آٍت قَرِيٌب، أَال إِنَّ الْ

ُح ِفي جِدٍّ، َوال َهْزلٍ، أَال ِفي َبطْنِ أُمِِّه َوالسَِّعيُد َمْن ُوِعظَ بَِغْيرِِه، َوَشرَّ الرََّواَيا رََواَيا الْكَِذبِ، أَال إِنَّ الْكَِذبَ ال َيصْلُ
، َوإِنَّ الْفُجُوَر يَْهِدي إِلَى النَّارِ، َوإِنَّ الصِّْدَق يَْهِدي إِلَى الْبِرِّ، َوإِنَّ الْبِرَّ َيْهِدي إِلَى إِنَّ الْكَِذَب يَْهِدي إِلَى الْفُُجورِ

  ".كَذََب َوفََجَر: َصَدَق َوَبرَّ، َويُقَالَ لِلْكَاِذبِ: الَْجنَِّة، وَإِنَُّه ُيقَالَ ِللصَّاِدقِ
إِنَّ الَْعْبَد لََيكِْذُب حَتَّى َيكُْتَب كَذَّاًبا، وََيْصُدقُ :"ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُوإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَّ - ٨٤٤٠

َمُد بن إِْسَحاقَ َحدَّثََنا أَْح، "إِيَّاكُْم َوالَْعَضَه، أََتْدُرونَ َما الَْعْضُه؟ النَِّميَمةُ َوَنقْلُ اَألَحاِديِث:"، ثُمَّ قَالَ"َحتَّى َيكُْتبَ َصدِّيقًا
، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، بن َواِضحٍ الَْعسَّالُ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ

التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا  َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َنحَْوُه، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق
َحِديثَ إِلَى النَّبِيِّ َجرِيٌر، َعْن إِْدرِيَس اَألْوِديِّ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َبلَغَ الْ

  ُه كَانَ َيْخطُُب َيْوَم الَْخِميسِ قَاِئمًا،َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ

  .، ثُمَّ ذَكَرَ َنْحوَ َحِديِث َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق"أَيَُّها النَّاُس، إِنََّما ِهي اثَْنَتانِ الَْهْدُي وَالْكَالُم:"َيقُولُ
َيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن إِْبَراهِيَم الَْهَجرِيِّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوِ - ٨٤٤١

الَْهْدُي َوالْكَالُم، وَأَْصَدُق الَْحدِيِث كَالُم اللَِّه َوأَْحَسُن الَْهْديِ َهْديُ : إِنََّما ُهَما اثْنََتاِن:"اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".لٍَة ِفي النَّارِلَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَشرُّ اُألمُورِ ُمْحَدثَاُتهَا، َوكُلُّ ُمْحَدثَةٍ بِْدَعةٌ، َوكُلُّ بِْدَعٍة َضاللَةٌ َوكُلُّ َضالُمَحمَّدٍ َصلَّى ال

َماِعيلَ بن َحمَّاِد بن أَبِي َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا َخاِلٌد، َعْن إِْس - ٨٤٤٢
قَاِئًما ال َيْجِلُس، ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَُّه َيجِيُء كُلَّ َيْومِ َخمِيسٍ َيقُوُم 

ُهَما اثَْناِن، َوأَْحَسُن الَْهْديِ َهْدُي ُمَحمٍَّد، : الْحَاَجِة، فََيقُولُ ال َتفِْتنُوا النَّاَس، فَإِنْ ِفيهُِم الضَِّعيَف َوالْكَبَِري وَذَا:"فََيقُولُ
َي ِفي َبطْنِ أُمِِّه، َوإِنَّ َوأَْصَدُق الَْحِديِث ِكتَاُب اللَِّه، َوَشرُّ اُألُمورِ ُمْحَدثَاُتَها، وَكُلُّ ُمْحَدٍث َضاللَةٌ، إِنَّ الشَِّقيَّ َمْن َشِق

نََّما بَِعيٌد َما ظَ بَِغْيرِِه، أَال فَال َيطُولَنَّ َعلَْيكُُم اَألَمُد َوال ُيلْهِيَنَّكُمُ األََملُ، فَإِنْ كُلَّ َما ُهَو آٍت قَرِيٌب، َوإِالسَِّعيَد َمْن ُوِع
كُفٌْر، َوإِنَّ ِسبَاَبُه فُسُوٌق، َوال َيِحلُّ لَْيَس آِتًيا، َوإِنَّ ِمْن شَِرارِ النَّاسِ تَطَاَولَ النََّهاَر ِخيفَةَ اللَّْيلِ، فَإِنْ قَْتلَ الُْمْؤِمنِ 

  ِلُمْسِلمٍ أَنْ َيْهُجَر أََخاُه فَْوَق ثَالٍث، أَال إِنَّ



نَّ ال يُْنجُِزُه، أَال َوإِِشرَاَر الرَّوَاَيا الْكَِذُب، َوإِنَُّه ال َيصْلُُح ِمَن الْكَِذبِ جِدٌّ َوال هَْزلٌ، َوال أَنْ َيِعَد الرَُّجلُ َصبِيَُّه َو
 الْبِرَّ يَْهِدي إِلَى الَْجنَِّة، الْكَِذَب َيْهِدي إِلَى الْفُجُورِ َوإِنَّ الْفُُجوَر َيْهِدي إِلَى النَّارِ، َوإِنَّ الصِّْدَق َيْهِدي إِلَى الْبِرِّ، َوإِنَّ

  ".َوفََجَركَذََب : َوإِنَّ الصَّاِدَق ُيقَالُ لَهُ َصَدَق َوبَرَّ، َوإِنَّ الْكَاِذَب ُيقَالُ لَُه
إِنَّ الَْعْبَد لََيْصُدُق فَُيكَْتُب ِعْنَد اللَِّه َصدِّيقًا، َوأَنَّهُ :"َوإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ - ٨٤٤٣

  ".ِهي النَِّميَمةُ الَِّتي ُتفِْسُد َبْيَن النَّاسِ لََيكِْذُب َحتَّى َيكُْتَب عِْنَد اللَِّه كَذَّابًا، أَال َهلْ َتْدُرونَ َما الَْعْضُه؟
قَالَ َعْبُد اللَِّه بن : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرِ بن ُبْرقَانَ، قَالَ - ٨٤٤٤
َما لَْيَس بِآٍت، ال يَْعَجلُ اللَُّه لَِعَجلَِة أََحٍد َوال َيِخفُّ َألْمرِ النَّاسِ، َما َشاَء كُلُّ َما ُهَو آٍت قَرِيٌب، أَال إِنَّ الَْبعِيَد :"َمْسُعوٍد

لَُّه َوال اُس، ال ُمقَرَِّب ِلَما َباَعَد الاللَُّه ال َما َشاُء النَّاُس، ُيرِيُد اللَُّه أَمًْرا َويُرِيدُ النَّاسُ أَْمًرا َما َشاَء اللَُّه كَانَ َولَْو كَرَِه النَّ
َهْديِ َهْدُي ُمَحمٍَّد، َوَشرُّ ُمَبعَِّد ِلَما قَرََّب اللَُّه، َوال َيكُونُ َشْيٌء إِال بِإِذِْن اللَِّه، أَْصَدُق الَْحِديِث ِكتَاُب اللَِّه َوأَْحَسُن الْ

  ".اُألمُورِ ُمْحَدثَاُتَها، وَكُلُّ ُمْحَدثٍَة بِْدَعةٌ َوكُلُّ بِْدَعٍة َضاللَةٌ
َوَخْيُر َما أُلِْقَي ِفي الْقَلْبِ الَْيِقُني، َوخَْيُر الِْغَنى ِغَنى "قَالَ َمْعَمٌر َو قَالَ غَْيُر َجْعفَرِ بن ُبْرقَانَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد - ٨٤٤٥

  النَّفْسِ، َوَخيُْر

ا كَثَُر َوأَلَْهى، وَإِنََّما َيِصُري أََحُدكُمْ إِلَى َمْوِضعِ أَْرَبعِ أَذُْرعٍ الِْعلْمِ َما نَفََع، َوخَْيُر الَْهْديِ َما اتُّبَِع، َوَما قَلَّ َوكَفَى خَْيٌر ِممَّ
بَاًرا، أَال َوَشرُّ الرَّوَاَيا الْكَِذُب، فَال َتَملُّوا النَّاَس، َوال َتْسأَُموُهْم، َوإِنَّ ِلكُلِّ َنفْسٍ َشْيطَاًنا َوإِقَْباال، أَال َوإِنَّ لََها َسآَمةً َوإِْد

الصِّْدَق َيقُوُد إِلَى الْبِرِّ َوإِنَّ   َوإِنَّ الْكَِذبَ َيقُوُد إِلَى الْفُُجورِ َوإِنَّ الْفُُجورَ َيقُوُد إِلَى النَّارِ، أَال َوَعلَْيكُْم بِالصِّْدقِ َوإِنَّأَال
َصَدَق، َحتَّى ُيكَْتَب َصدِّيقًا، َوال يََزالُ الْكَاِذبُ : قَالُ ِللصَّاِدقِالْبِرَّ َيقُوُد إِلَى الَْجنَِّة َواْعتَبُِروا ذَِلَك، أَنَُّهَما إِلْفَاِن الَْتقََيا ُي

كُْم صَبِيَُّه، ثُمَّ ال يُْنجِزَ َيكِْذُب حَتَّى ُيكَْتَب كَذَّاًبا، أَال َوإِنَّ الْكَِذَب ال َيْصلُُح ِفي جِدٍّ، َوال َهْزلٍ، َوال أَنْ يَِعَد الرَُّجلُ ِمْن
فَإِنْ كُْنُتمْ ال  لُوا أَْهلَ الِْكتَابِ َعْن َشْيٍء فإِهنُْم قَْد طَالَ َعلَيْهُِم األََمُد، َوقََسْت قُلُوبُُهْم َواْبَتَدُعوا ِفي ِدينِهِْم،لَُه، َوال َتْسأَ

  ".َمَحالَةَ َساِئلِيهِْم فََما َوافََق ِكَتاَبكُْم فَُخذُوا َوَما خَالَفَُه فَاْهدُوا َعْنُه َواْسكُُتوا
لَْيَمانُ بن َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا شُْعَبةُ، ح َوَحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُس - ٨٤٤٦

الَْحِديِث ِكتَاُب اللَِّه،  إِنَّ أَْصَدَق:"َحْربٍ، أََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َسِمَع ُمرَّةَ، ُيَحدِّثُ َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
يَن، إِنَّ َبِعيًدا َما لَْيسَ َوأَْحَسَن الَْهْديِ َهْدُي ُمَحمٍَّد، َوَشرَّ اُألُمورِ ُمْحَدثَاُتَها، َوأَنَّ َما ُتوَعُدونَ آلٍت َوَما أنُْتْم بِمُْعجِزِ

  آِتًيا، أَال َعلَْيكُْم بِالصِّْدقِ فَإِنَُّه

ِفي قَلْبِهِ زَالُ الرَُّجلُ َيْصُدُق حَتَّى ُيكَْتَب ِعْندَ اللَِّه َصدِّيقًا، َوَيثُْبَت الْبِرُّ ِفي قَلْبِِه، َوال َيكُونَ الْفُُجوُر إِلَى الَْجنَِّة َوال َي
لرَُّجلُ َيكِْذبُ َحتَّى ُيكَْتَب ِعْنَد اللَِّه َمْوِضَع إِْبَرٍة ِلَيْستَِقرَّ ِفيَها، أَال َوإِيَّاكُْم وَالْكَِذَب فَإِنَُّه يَْهِدي إِلَى النَّارِ، َوال َيزَالُ ا
  ".كَذَّاًبا، وََيْسَتِقرَّ الْفُُجوُر ِفي قَلْبِِه، فَال َيكُْن ِفي قَلْبِِه َمْوِضُع إِْبَرٍة لَِيْسَتِقرَّ ِفيَها ِفيهَا

مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوِيَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن - ٨٤٤٧
ال َيصْلُُح ِمَن الْكَِذبِ َهْزلٌ َوال جِدٌّ، َوال أَنْ َيِعدَ أََحُدكُمْ َصبِيَُّه َشْيئًا، :"ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".ثُمَّ ال ُيْنجَِز لَُه
أَبِي َنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثَ - ٨٤٤٨

  ".ال َيْصلُُح ِمَن الْكَِذبِ جِدٌّ َوال َهْزلٌ:"قَالَ عَْبُد اللَِّه: اَألْحَوصِ، قَالَ
كَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه األْنَصارِيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْ - ٨٤٤٩



ُبرَْيَدةُ، قُوِلي ألَبِي وَاِئلٍ  َيا: بَُرْيَدةُ، فَقُلَْنا: أَتَْيَنا أََبا َواِئلٍ َوَمَعُه جَارَِيةٌ يُقَالُ لََها: َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن، قَالَ: إِبَْراهِيَم، قَاال
َيا أَيَُّها النَّاسُ إِنَّكُْم َمْجُموُعونَ :"َسمِْعُت َعْبَد اللَِّه، َيقُولُ: ُيَحدِّثَُنا، فَقَالَتْ َحدِِّث الْقَْوَم بَِما َسمِْعَت ِمْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  الَْبصَُر، أَال َوإِنَّ الشَِّقيَّ ِفي َصِعيٍد َواِحٍد ُيْسمَِعكُُم الدَّاِعي وََيْنفُذُكُُم

  ".َوَيْحِسُبُه يَْتَبُعَها، َوالسَِّعيُد َمْن ُوِعظَ بَِغْيرِِه: َمْن َشِقَي ِفي َبطْنِ أُمِِّه، قَالَ
َحدَّثََنا كُلْثُوُم بن َجْبرٍ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، - ٨٤٥٠

الشَِّقيُّ َمْن َشِقَي ِفي َبطْنِ أُمِِّه َوالسَّعِيُد َمْن ُوِعظَ :"َسِمْعُت عَْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ: َسِمْعُت أََبا الطُّفَْيلِ، قَالَ: قَالَ
  ".بَِغْيرِِه

ا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َربِيَعةُ بن كُلْثُومِ بن َجْبرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي كُلْثُومِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََن - ٨٤٥١
الشَِّقيُّ ِمْن َشِقَي ِفي َبطْنِ أُمِِّه َوالسَِّعيدُ :"َسِمْعُت َعْبدَ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ: َسِمْعُت أََبا الطُّفَْيلِ، قَالَ: بن َجْبرٍ، قَالَ

  ".ْن ُوِعظَ بَِغْيرِِهَم
دَّثَنِي أَبِي كُلْثُومِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َربِيَعةُ بن كُلْثُومِ بن َجْبرٍ، َح - ٨٤٥٢

الشَِّقيُّ ِمْن َشِقَي ِفي َبطْنِ :"ْسعُوٍد إِذَا َخطََبَنا بِالْكُوفَِة، قَالَكَانَ اْبُن َم: بن َجْبرٍ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ َعْمرِو بن َواِثلَةَ، قَالَ
  ".أُمِِّه، َوالسَّعِيُد َمْن َسِعَد ِفي َبطْنِ أُمِِّه

أَبِي َحْمزَةَ، َعْن َرَباحٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن - ٨٤٥٣
إِنَّ أَْصَدَق الَْحِديِث ِكتَاُب اللَِّه، َوَخْيرَ الَْهْديِ :"كَانَ َعْبدُ اللَِّه بن َمْسُعوٍد َيْخطُُبَنا كُلَّ َخمِيسٍ، فََيقُولُ: النَّخَِعيِّ، قَالَ

  بِْدَعةٌ َوكُلَّ بِْدَعٍة َضاللَةٌ، َوَشرَّ اُألمُورِ ُمْحَدثَاُتَها، َوإِنَّكُْم َمْجُموُعونَ َهْدُي ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكُلَّ ُمْحَدثٍَة

  ".لسَّعِيُد َمْن ُوِعظَ بَِغْيرِِهبَِصعِيٍد َواِحٍد َينْفُذُكُمُ الَْبَصُر وَُيْسِمُعكُُم الدَّاِعي، أَال َوإِنَّ الشَِّقيَّ َمْن َشِقَي ِفي َبطْنِ أُمِِّه وَا
ن السَّاِئبِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َعطَاِء ب - ٨٤٥٤

الْبِرِّ، َوإِنَّ الْبِرَّ ُيقَرِّبُ إِلَى الَْجنَِّة، َوإِيَّاكُمْ أَيَُّها النَّاُس، َعلَْيكُْم بِالصِّْدقِ فَإِنَّهُ ُيقَرِّبُ إِلَى :"ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
كَذََب : َصَدَق َوَبرَّ، َولِلْكَاِذبِ: َوالْكَِذَب فَإِنَُّه ُيقَرُِّب إِلَى الْفُجُورِ َوإِنَّ الْفُُجوَر يُقَرُِّب إِلَى النَّارِ، إِنَُّه ُيقَالُ ِللصَّاِدقِ

فََمْن َوَجَد لَمَّةَ  َملَِك لَمَّةٌ، َولِلَْشْيطَاِن لَمَّةٌ، فَلَمَّةُ الَْملَِك إِيَعاٌد لِلَْخْيرِ، َولَمَّةُ الشَّْيطَاِن إِيَعاٌد بِالشَّرِّ،َوفََجَر، أَال َوإِنَّ ِللْ
الشَّْيطَانُ يَِعُدكُُم الْفَقْرَ : "َه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُالَْملَِك فَلَْيْحَمدِ اللََّه، َوَمْن َوَجَد لَمَّةَ الشَّْيطَاِن فَلَْيَتَعوَّذْ ِمْن ذَِلَك، فَإِنَّ اللَّ

أَال إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْضَحُك إِلَى َرُجلَْينِ، َرُجلٍ قَاَم ِفي لَْيلٍَة َبارَِدٍة ِمْن ِفَراِشهِ : ، قَالَ]٢٦٨: البقرة" [َوَيأُْمُركُْم
َما حََملَ َعْبِدي َهذَا َعلَى َما َصَنَع؟ : اَم إِلَى َصالٍة، فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَِمالِئكَِتِهَوِلَحاِفِه وَِدثَارِِه فََتَوضَّأَ، ثُمَّ قَ

، َوَرُجلٍ كَانَ ِفي فَإِنَّي قَْد أَْعطَْيُتُه َما َرَجا َوأَمَّْنُتُه ِممَّا َخاَف: رَبََّنا َرَجاَء َما ِعْنَدَك، َوَشفَقَةً ِممَّا ِعْنَدَك، فََيقُولُ: فََيقُولُونَ
  َما َحَملَ: ِفئٍَة فََعِلَم َما لَُه ِفي الِْفرَارِ، َوَعِلَم َما لَُه ِعْنَد اللَِّه، فَقَاَتلَ َحتَّى قُِتلَ فََيقُولُ ِللَْمالِئكَِة

فَإِنِّي أُشْهِدُكُْم أَنِّي قَْد أَْعطَْيُتُه َما : َدَك، فََيقُولَُربََّنا َرَجاَء َما ِعْنَدَك، َوَشفَقَةً ِممَّا ِعْن: َعْبِدي َهذَا َعلَى َما َصَنَع؟ فََيقُولُونَ
  .أَْو كَِلَمةً َشبِيَهةً بَِها"َرَجا َوأَمَّْنُتُه ِممَّا َخاَف

قَالَ َعْبدُ : زَاِحمٍ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن َخاِلٍد، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُم - ٨٤٥٥
  ".َما ِمْنكُْم إِال َضْيٌف َوَعارَِيةٌ، وَالضَّْيُف ُمرَْتِحلٌ، َوالَْعارَِيةُ ُمَؤدَّاةٌ إِلَى أَْهِلَها:"اللَِّه بن َمْسُعوٍد

لَْيَس :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: ٍد، َحدَّثََنا َعْونٌ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن َخاِل - ٨٤٥٦



  ".الِْعلَْم ِمْن كَثَْرِة الَْحِديِث، وَلَِكنَّ الْعِلَْم ِمَن الَْخْشَيِة
َنا السَّرِيُّ بن َيْحَيى، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثَ - ٨٤٥٧

اْخَترْ ُنَخيِّْرَك ِمْن أَيِّهَِما َتكُونُ أََحبُّ : لَْو َوقَفُْت َبْيَن الَْجنَِّة وَالنَّارِ فَِقيلَ ِلي:"قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسعُوٍد: احلسن، قَالَ
  ".إِلَْيَك أَْو َتكُونُ َرَماًدا، َألْحبَْبُت أَنْ أَكُونَ َرمَاًدا

: َخاِلٍد، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي - ٨٤٥٨
َولَْيسَْعَك بَْيُتَك وَاْبِك َعلَى َخطِيئَِتكَ  أَْي بْين، أُوِصيَك بَِتقَْوى اللَِّه،"أَْوَصى اْبُن َمْسُعوٍد أََبا ُعَبْيَدةَ اْبَنُه بِثَالِث كَِلَماٍت

  ".َوأَْمِسْك َعلَْيَك ِلسَاَنَك
  بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن َمْعنِ - ٨٤٥٩

اْعُبدِ اللََّه َوال ُتْشرِْك بِهِ :"أَْوصِنِي بِكَِلَماٍت جََواِمعٍ نََواِفعٍ، فَقَالَ لَُه َعْبدُ اللَِّه: ِلعَْبِد اللَِّه قَالَ َرُجلٌ: َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ
ِطلٍ فَاْردُْدُه َوإِنْ كَانَ حَبِيًبا بَِباَشْيئًا، َوُزلْ َمَع الْقُْرَآِن حَْيثُ زَالَ، َوَمْن أََتاَك بَِحقٍّ فَاقَْبلْ ِمْنُه َوإِنْ كَانَ َبعِيدًا، َوَمْن أََتاَك 

  ".قَرِيًبا
 َيْحَيى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن - ٨٤٦٠

  ".أََرى الرَُّجلَ، فَارِغًا ال ِفي َعِملِ ُدْنَيا َوال آِخَرٍةإِنِّي أَكَْرُه أَنْ :"قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد: َوثَّابٍ، قَالَ
ُش، َعنِ الُْمَسيِّبِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا اَألعَْم - ٨٤٦١

  ".إِنِّي َألْمقُُت أَنْ أََرى الرَُّجلَ فَارِغًا ال ِفي َعِملِ ُدْنيَا، َوال آِخرٍَة:"ْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَبن َراِفعٍ، َعمَّْن أَْخبََرُه، َعنِ ا
ْن َشِقيقٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َع - ٨٤٦٢

أُمُّ قَْيسٍ، َوكَانَ ُيسَمَّى : َهاَجَر َرُجلٌ لَِيَتَزوَّجَ اْمرَأَةً ُيقَالُ لََها:"، قَالَ"َمْن َهاَجرَ َيْبتَِغي َشْيئًا فَُهَو لَُه:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: لَقَا
  ".ُمَهاجَِر أُمِّ قَْيسٍ

ُصورٍ، َحدَّثََنا ُحدَْيُج بن ُمَعاوِيَةَ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّاِئغِ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن مَْن - ٨٤٦٣
ال َيقُولُ َرُجلٌ أَْسَتْغِفُر اللََّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّومُ :"الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  ثَالثَ َمرَّاٍت إِال َوأَتُوُب إِلَْيِه

  ".غُِفَر لَُه َوإِنْ كَانَ فَرَّ ِمَن الزَّْحِف
بن َعْبِد اللَِّه،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن َعْوِن - ٨٤٦٤

نََعْم، : أَْي فُالنٌ، َهلْ َمرَّ بَِك الَْيْوَم أََحٌد ذَكََر اللََّه؟ فَإِذَا قَالَ: الَْجَبلَ لَُيَناِدي الْجََبلَ بِاْسِمِه إِنَّ:"َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
اتََّخذَ الرَّْحَمُن َولًَدا لَقَدْ  َوقَالُوا: "، َوقَرَأَ"فََيْسَتِمْعَن الشَّرَّ َوال َيْسَتِمْعَن الَْخْيَر ُهنَّ ِللَْخْيرِ أَْسَمُع:"، قَالَ َعْونٌ"اْستَْبَشَر

ا ِللرَّْحَمنِ وَلًَدا، َوَما َيْنَبِغي جِئُْتمْ َشْيئًا إِدا َتكَادُ السََّمَواتُ َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه وََتْنَشقُّ اَألْرُض وََتِخرُّ الْجَِبالُ َهدا أَنْ َدعَْو
  ].٩١ـ٨٨: مرمي" [ِللرَّْحَمنِ أَنْ يَتَِّخذَ َولًَدا

ْن َماِلكِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َع - ٨٤٦٥
لَْمْعُروِف َوَتْنَهُه َعنِ الْمُْنكَرِ لَمْ َيْزَددْ َمْن لَْم َتأُْمْرهُ َصالُتُه بِا:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: الَْحارِِث، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، قَالَ

  ".ِمَن اللَِّه إِال بُْعًدا
ُش، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا اَألعَْم - ٨٤٦٦

  ".الصَّْبرُ نِْصُف اِإلَمياِن، َوالَْيِقُني اِإلَميانُ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: ، قَالَظَْبَيانَ، َعْن َعلْقََمةَ



ةَ، َعْن بِالدِ بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ، َحدَّثََنا الثَّقَِفيُّ، َعْن ُزْرَع - ٨٤٦٧
  ْيَنَما أََنا َمَع َعْبدِ اللَِّه، إِذْ رَأَْيُت َجَماَعةً فََهبَّْت، ثُمََّب: ِعْصَمةَ، قَالَ

  ".إِيَّاَك َوكَبَّةَ السُّوقِ فَإِنََّها كَبَّةُ الشَّْيطَاِن:"َرَجَعْت، فَقَالَ
و ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن صَاِلحِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُب - ٨٤٦٨

إِنَّ الَْجنَّةَ ُحفَّْت بِالَْمكَارِِه، َوإِنَّ النَّاَر حُفَّْت بِالشَّهََواِت، فََمنِ اطَّلََع :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: ُحَبابٍ، َعْن ُحَصْينِ بن ُعقَْبةَ، قَالَ
  ".الِْحَجاَب َواقََع َما َوَراَءُه َوَراَءُه

ْن صَاِلحِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َع - ٨٤٦٩
  ".ةِ أَكْثَرُُهْم خَْوًضا ِفي الَْباِطلِأَكْثَُر النَّاسِ خَطَاَيا َيْوَم الِْقَياَم:"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: ُحَبابٍ، َعْن ُحَصْينِ بن ُعقَْبةَ، قَالَ

إِْسَحاَق، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، أََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن - ٨٤٧٠
اللَُّهمَّ إِنَّكَ :"ارِ َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َسحًَرا، فَأَْسَمُعُه، َيقُولُكُْنُت أََمرُّ َعلَى َد: ُمَحارِبِ بن دِثَارٍ، َعْن َعمِِّه، قَالَ

كَِلَماٌت َسِمْعُتَك َتقُولُُهنَّ ِمَن السَّحَرِ، : فَقُلُْت لَُه، ، فَلَِقيُتُه "َدَعْوَتنِي فَأََجْبُت، َوأََمَرتْنِي فَأَطَْعُت َوَهذَا َسَحٌر فَاغِْفْر ِلي
  ".أَنْ َيْعقُوَب أَخََّر بنيهِ إِلَى السََّحرِ:"بِهِنَّ، فَقَالَ فَأَْخَبْرُتُه
رَّاقِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن ِهاللٍ الَْو - ٨٤٧١

  ".َوِعلًْما:"أَْو قَالَ، "اللَُّهمَّ زِدْنِي إَِمياًنا َوَيِقيًنا َوفَْهًما:"ُعوٍد كَانَ َيْدُعوَعْبِد اللَِّه بن ُعكَْيمٍ، أنَّ اْبَن َمْس
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ - ٨٤٧٢

إِيَّاكُْم :"قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد: ، قَالَالصَّائِغُ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َمْنُصورٍ، َحدَّثََنا َخلَُف بن َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد، َعنِ الشَّعْبِيِّ
" فََتزِلَّ قََدٌم بَْعَد ثُُبوِتَها" َوأََرأَْيَت َوأََرأَْيَت، فَإِنََّما َهلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُْم بِأََرأَْيَت َوأََرأَْيَت، َوال تَِقيسُوا َشْيئًا بَِشْيٍء

  ".ال أَْعلَُم فَإِنَُّه ثُلُثُ الْعِلْمِ: ْعلَُم فَلَْيقُلْ، َوإِذَا سُِئلَ أََحدُكُْم َعمَّا ال َي]٩٤: النحل[
عْبِيِّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّ - ٨٤٧٣

اٌم إِال الَِّذي َبْعَدهُ َشرٌّ ِمْنُه، َوال َعاٌم َخْيٌر ِمْن َعامٍ، َوال أُمَّةٌ خَْيٌر ِمْن أُمٍَّة، َولَِكنْ لَْيَس َع:"قَالَ عَْبُد اللَِّه: َمْسرُوقٍ، قَالَ
  ".ذََهاُب خَِيارِكُْم َوُعلََماِئكُْم، وَُيَحدِّثُ قَْوٌم َيِقيُسونَ األُُموَر بَِرأْيِهِْم فََينَْهِدُم اِإلْسالُم َوَيْنثَِلُم

َعْن َعْبِد اللَِّه،  َنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ اَألْسَوِد،َحدَّثَ - ٨٤٧٤
  ".ُمْنكًَرا َيذَْهُب الصَّاِلُحونَ أَْسالفًا، َوَيبْقَى أَْهلُ الرَِّيبِ َمْن ال َيعْرُِف َمْعُروفًا َوال يُْنِكُر:"قَالَ

ُد اللَِّه بن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي أَيُّوَب، َحدَّثََنا َعْب - ٨٤٧٥
اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنَُّه كَانَ َيقُولُ إِذَا  َسِمْعُت َعْبدَ الرَّْحَمنِ بن ُحَجْيَرةَ ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد: الَْوِليِد، قَالَ

  َخيًْرا ُيوِشُكإِنَّكُْم ِفي َمَمرِّ اللَّْيلِ ِفي آجَالٍ َمْنقُوَصٍة َوأَْعمَالٍ َمْحفُوظٍَة، َوالْمَْوُت يَأِْتي بَْغَتةً فََمْن َيْزَرعْ :"قََعَد

نْ َيْحُصَد َنَداَمةً، وَِلكُلِّ زَارِعٍ ال َيْسبُِق َبِطيٌء بَِحظِِّه َوال ُيْدرِكُ َحرِيٌص َما أَنْ َيْحُصَد َرغَْبةً، َوَمْن َيْزَرْع َشرا يُوِشكُ أَ
الَسَُتُهمْ ةٌ وَالْفُقََهاُء قَاَدةٌ، وَُمَجلَْم يُقَدَّْر لَُه، فََمْن أُْعِطَي َخْيًرا فَاللَُّه أَْعطَاُه، َوَمْن ُوِقَي َشرا فَاللَُّه َوقَاُه، الُْمتَّقُونَ َساَد

  ".زَِياَدةٌ
، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ - ٨٤٧٦

ال ُتَغاِلُبوا َهذَا اللَّْيلَ فإِنكُْم لَْن تُِطيقُوُه، :"َعْبِد اللَِّه، قَالَ ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن



  ".َوإِذَا نََعَس أََحدُكُْم فَلَْيْنَصرِفْ إِلَى، ِفرَاِشِه فَإِنَُّه أَْسلَُم لَُه
ثََنا ُشْعبَةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد السَّْوِطيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّ - ٨٤٧٧

  ".أُْعِطيَ ُيوُسُف َوأُمُّهُ ثُلُثَيِ الُْحْسنِ:"اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبدِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، - ٨٤٧٨
  ".أُْعِطيَ ُيوُسُف، َوأُمُُّه ثُلُثَيِ الُْحْسنِ:"اللَِّه، قَالَ
اَق، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَح - ٨٤٧٩
أُْعِطيَ ُيوُسُف، َوأُمُُّه ثُلُثَيِ الُْحْسنِ، ُحْسَن النَّاسِ ِفي الَْوْجِه وَالَْبيَاَض َوغَْيَر ذَِلَك، :"َوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَاَألْح

  ".َوكَاَنِت الَْمْرأَةُ إِذَا أََتْتُه غَطَّى َوْجَهُه َمَخافَةَ أَنْ ُتفَْتَتَن
  ِدَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب - ٨٤٨٠

بَِحْسبِ الُْمْؤِمنِ :"، قَالَالْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه
  ".الْكَِذُب أَنْ ُيَحدِّثَ بِكُلِّ َما َسِمَع

ثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّ - ٨٤٨١
  ".إِذَا َدَعْوَت الرَُّجلَ فَقَْد أَِذْنتَ لَُه:"اللَِّه، قَالَ
َيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفْ - ٨٤٨٢
  ".آلَُم َشْيٍء ِفي الُْمْؤِمنِ الْفُْحُش:"اللَِّه، قَالَ
ي اَألْحَوصِ، بَِحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَ - ٨٤٨٣

  ".أََألُم أَْخالقِ الُْمْؤِمنِ الْفُْحُش:"َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
قِ بن ِشَهابٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِ - ٨٤٨٤

ِلنَفِْسِه إِنَّ الرَُّجلَ لََيخُْرُج َوَمَعُه ِديُنُه، فَيَْرجُِع َوَما َمَعُه ِمْنُه َشْيٌء، َيأِْتي الرَُّجلَ ال َيْمِلُك لَُه، َوال :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: قَالَ
َحدَّثََنا ، "ْيٍء، َوقَْد أَْسَخطَ اللََّه َعلَْيِهَنفًْعا َوال َضرا، فَيُقِْسُم لَُه بِاللَِّه إِنََّك كَذَْبَت وَذَْنْبَت فَيَْرجُِع َما ُحلَِّي ِمْن حَاَجِتِه بَِش

َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن قَْيسِ بن : أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد، َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، قَاال
  .اللَِّه، َنْحوَُه ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ، َعْن َعْبِد

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ٨٤٨٥

َجاَء َعتْرِيُس بن ُعْرقُوبٍ : الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشَهابٍ، قَالَ
َبلْ َهلََك َمْن لَْم َيْعرِْف قَلُْبهُ :"َمْن لَْم َيأُْمرْ بِالَْمْعرُوِف َوَينَْهى َعنِ الُْمْنكَرِ، فَقَالَ َهلََك: الشَّْيبَانِيُّ إِلَى عَْبِد اللَِّه، فَقَالَ
ةُ، َعْن قَْيسِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا شُْعَب، "الَْمْعُروَف َوُيْنِكْر قَلُْبُه الُْمْنكََر

  .بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِمثْلَُه
ُهَزْيلِ بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي قَْيسٍ اَألْوِديِّ، َعْن - ٨٤٨٦

َمْن أَرَاَد اآلِخَرةَ أََضرَّ بِالدُّْنَيا، َوَمْن أََراَد الدُّْنَيا أََضرَّ بِاآلِخرَِة، َوأََمرَُهْم أَنْ َيُضرُّوا :"َعْبدُ اللَِّهقَالَ : ُشَرْحبِيلَ، قَالَ
يلٌ ُسؤَّالُُه، فَأَِطيلُوا الصَّالةَ إِنَّكُْم ِفي َزَماٍن كَِثٌري ُعلََماُؤُه قَِليلٌ ُخطََباُؤُه، َوكَِثٌري ُمْعطُوُه قَِل: بِالْفَانِي ِللَْباِقي، َوقَالَ

اُؤُه، كَِثٌري ُسؤَّالُُه قَِليلٌ َواقُْصرُوا الُْخطْبَةَ، َوإِنَّ ِمَن الْبََياِن ِسْحرًا، َوإِنَّ ِمْن َبْعدِكُْم َزَماًنا كَِثٌري ُخطََباُؤُه قَِليلٌ ُعلََم
  ".ُمْعطُوُه



َسِمْعُت أََبا : نِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حِبَّانَ الْمَازِ - ٨٤٨٧
كَِثٌري  إِنَّكُْم ِفي َزَمانٍ الصَّالةُ ِفيِه طَوِيلَةٌ، َوالُْخطَْبةُ ِفيِه قَِصريَةٌ، َوُعلََماُؤُه:"اَألْحَوصِ، وَأََبا الْكِْنِديِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  َوُخطََباُؤُه قَِليلٌ، َوَسيَأِْتي َعلَْيكُْم َزَمانٌ الصَّالةُ ِفيِه قَِصَريةٌ َوالُْخطَْبةُ ِفيِه طَوِيلَةٌ،

ْم فَلُْيَصلِّ الصَّالةَ ِلَك ِمْنكُُخطََباُؤُه كَِثٌري َوُعلََماُؤُه قَِليلٌ يُأَخُِّرونَ الصَّالةَ َصالةَ الِْعَشاِء إِلَى شَْرقِ الَْموَْتى فََمْن أَْدَرَك ذَ
َرِة ِعَياِلِه، َوَسيَأِْتي َعلَْيكُْم َزَمانٌ ِلَوقِْتَها، وَلَْيْجَعلَْها َمَعُهْم َتطَوًُّعا، إِنَّكُْم ِفي زََماٍن ُيْغَبطُ الرَُّجلُ ِفيِه َعلَى كَثَْرِة َماِلِه َوكَثْ

َحادِِّه، َما أََدُع بَْعِدي ِفي أَهِْلي أََحبَّ إِلَيَّ َمْوًتا ِمنُْهْم، َوال أَْهلَ َبْيٍت ِمَن  ُيْغَبطُ الرَُّجلُ ِفيِه َعلَى ِقلَِّة ِعَياِلِه َوِخفَِّة
  ".الْجِْعالِن، َوإِنِّي ُألِحبُُّهْم كََما ُيِحبُّونَ أَْهِليكُْم

دَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َح - ٨٤٨٨
  ".َهُؤالِء أَْهَونُ َعلَيَّ ِمْن ِعدَّتِهِْم ِمَن الْجِْعالِن:"َرأَى َعْبدُ اللَِّه ِصْبَياًنا ِمْن َولَِدِه َيلَْعُبونَ قُدَّاَمُه، فَقَالَ: قَْيسٍ، قَالَ
عَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَّجُوِد، َعْن َواِئلِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ - ٨٤٨٩

  ].٣٠: احلج" [َواجَْتنُِبوا قَْولَ الزُّورِ: "، َوقََرأَ"َعَدلَتْ َشَهاَدةُ الزُّورِ الشِّْرَك بِاللَِّه:"َربِيَعةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
ْن َواِئلِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَّجُوِد، َع - ٨٤٩٠

  ".َدُه َعاِفًرا َوْجَهُهَما َحالٌ أََحبُّ إِلَى اللَِّه أَنْ َيجَِد الَْعْبَد ِفيِه ِمْن أَنْ َيجِ:"َربِيَعةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  َعْن َعْبِد اللَِّه بنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن السَّاِئبِ،  - ٨٤٩١

َوُهَو : "، ثُمَّ قََرأَ َعْبُد اللَِّه"ُع ِفي َيِد اللَِّه قَْبلَ أَنْ َتقََع ِفي َيِد السَّاِئلِإِنَّ الصََّدقَةَ َتقَ:"قََتاَدةَ الُْمحَارِبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ].٢٥: الشورى" [الَِّذي َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه

بن إِْبَراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ح َوَحدَّثََنا إِْسحَاُق - ٨٤٩٢
َجاَء َرُجلٌ بِاْبنِ أَخٍ لَهُ إِلَى : ِكالُهَما، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعْن َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه التَّْيِميِّ، َعْن أَبِي َماجِدٍ الَْحنَِفيِّ، قَالَ

فَتُْرِتَر، : ، قَالَ"تَْرِتُروُه، َوَمزِْمُزوُه، وَاْستَْنِكُهوُه:"نِّي َوَجْدُت َهذَا َسكَْرانَ، قَالَ َعْبدُ اللَِّهإِ: َعْبِد اللَِّه َسكَْرانَ، فَقَالَ
ثُمَّ أََمَر بَِسْوٍط فَُدقَّتْ َن الَْغِد، َوُمْزِمَز، وَاْسُتْنكَِه، فَُوجَِد ِمْنُه رِيُح الشََّرابِ فَأََمَر بِِه َعْبدُ اللَِّه إِلَى السِّْجنِ، ثُمَّ أَْخَرَجُه ِم

، فََضَرَبهُ َضرًْبا غَْيَر "اْجِلْد َوأَْرجِْع َيَدَك، َوأَْعِط كُلَّ ِذي ُعْضوٍ َحقَُّه:"ثََمَرُتُه حَتَّى أَْحَنْت لَُه ِمْخفَقَةً، ثُمَّ قَالَ لِلَْجالِد
بِئَْس لََعْمرُ اللَِّه وَاِلي التَّْيمِ، َما أَدَّْبُت فَأَْحَسْنتُ :"وِيلَ، ثُمَّ قَالَُمَبرِّحٍ َوَجَعلَُه ِفي قَُباٍء َوسََراوِيلَ، أَْو قَِميصٍ َوَسَرا

َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ إِنَُّه اْبُن أَِخي، أَجُِد لَُه ِمَن اللَّْوَعِة َما أَجُِد ِلوَلَِدي، فَقَالَ َعْبدُ : األََدَب، َوال َسَتْرتُ الْخِْزَيةَ، فَقَالَ
  ".إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ الَْعفَْو، َوال َيْنَبِغي ِلوَالٍ أَنْ ُيؤَْتى بَِحدٍّ إِال أَقَامَُه:"ِهاللَّ

  إِنَّ أَوَّلَ َرُجلٍ مَِن: ثُمَّ أَْنَشأَ ُيَحدِّثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ - ٨٤٩٣

َيا َرسُولَ اللَِّه، َهذَا سََرَق فَكَأَنََّما ُسفَّ ِفي َوْجِه َرُسولِ اللَِّه صَلَّى : َن األْنَصارِ أَْو ِفي األْنَصارِ، فَقِيلَالُْمْسِلِمَني قُِطَع ِم
ُتْم أَْعَوانُ الشَّْيطَاِن َعلَى َوَما َيَسُعنِي َوأَْن:"ُشقَّ َعلَْيَك؟ قَالَ: َيا َرسُولَ اللَِّه: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرََّماُد، فَقَالَ َبْعضُُهْم

َولَْيْعفُوا : "، ثُمَّ قََرأَ"إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َعفُوٌّ ُيِحبُّ الَْعفَْو، َوال َيْنَبِغي ِلوَالٍ أَنْ يُْؤَتى بَِحدٍّ إِال أَقَاَمُه:"، فَقَالَ"َصاِحَبكُْم
  .َواللَّفْظُ َألبِي نَُعْيمٍ] ٢٢: النور" [كُْم وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌمَولَْيصْفَحُوا أَال ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَ

ي اَألشَْرسِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َحسَّانَ أَبِ - ٨٤٩٤
إِذَا أََصابَ أََحُدكُْم َحدا فَال َتْدعُوا َعلَْيِه ُتِعيُنوا َعلَْيِه الشَّْيطَانَ، :"قَالَ عَْبُد اللَِّه: للَِّه، قَالََعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن َعْبِد ا



  ".َولَِكنِ اْدعُوا اللََّه أَنْ َيُتوَب َعلَْيِه َويَْرَحَمُه
الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعنِ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد - ٨٤٩٥

اللَُّهمَّ اْخزِِه، اللَُّهمَّ الَْعْنُه، : إِذَا رَأَْيُتمْ أََخاكُْم قَاَرَف ذَْنًبا فَال َتكُوُنوا أَعَْواًنا لِلَْشَيِطاِن َعلَْيِه َتقُولُوا:"اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
ا َحتَّى َنعْلََم َعلَى َما َسلُوا اللََّه الَْعاِفَيةَ فَإِنَّا أَْصَحاُب ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُنَّا ال َنقُولُ ِفي أََحدٍ َشْيئً َولَِكْن

  ".ِخفَْنا َعلَْيِه َعَملَُه َيُموُت، فَإِنْ خُِتَم لَُه بَِخْيرٍ َعِلْمَنا أَنَُّه قَدْ أََصاَب َخْيرًا، َوإِنْ خُِتَم لَُه بَِشرٍّ
٨٤٩٦ -  

، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َيحَْيى بن َعْمرِو بن َسلََمةَ
  ".بُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَُحجَّ َحجَّةً َبْعَد َحجٍَّةِإلنْ أَُمتََّع بَِسْوٍط ِفي َسبِيلِ اللَِّه، أََح:"قَالَ

ِليُّ بن َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َع - ٨٤٩٧
كَانَ عَْبُد اللَِّه َرخََّص ِفي :"َسِمْعُت أََبا َعْمرٍو الشَّْيبَانِيَّ، قَالَ: دَانِيِّ، قَالَالَْجْعِد، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن أَبِي فَْرَوةَ الْهَْم

َرجََع، فَأََتى يَنةَ فَكَأَنَُّه لَِقَي ُعَمَر فَالصَّْرِف، َوِفي الرَُّجلِ َتَزوَّجَ اْمرَأَةً فََماَتْت قَْبلَ أَنْ َيْدُخلَ بَِها فََيَتَزوَّجُ بِأُمِّهَا، فَأََتى الَْمِد
  ".الصََّيارِفَةَ فََنَهاُهْم َعْن ذَِلَك

 بن َعيَّاشٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ - ٨٤٩٨
كَانَ َعْبدُ اللَِّه يَُرخُِّص ِفي الدِّرَْهمِ بِالدِّْرَهَمْينِ، َوالدِّيَنارِ بِالدِّيَناَرْينِ، : ِليِّ، قَالَأَبِي إِْسحَاَق، َعْن َسْعِد بن إِيَاسٍ الَْبَج

ِلَك، فَلَمَّا َرَجعَ َنَهْوُه َعْن ذَفََرَجَع إِلَى الَْمدِيَنِة فَأََتى ُعَمَر َوَعِليا، وَأَْصَحاَب وَأَْصحَاَب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ
َوْيلَكُْم َيا َمْعَشرَ النَّاسِ، ال َتأْكُلُوا الرَِّبا، َوال َتْشَتُروا الدِّرَْهَم بِالدِّْرَهَمْينِ، َوال :"رَأَْيُتُه َيطُوُف ِفي الصََّيارِفَِة َوَيقُولُ

  ".الدِّينَاَر بِالدِّينَاَرْينِ
  يزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ - ٨٤٩٩

  ".لَِّه َعْن قَْوِلِهأَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، كَانَ ُيفِْتي ِفي الصَّْرِف، حَتَّى أََتى ُعَمَر فََسأَلَُه فَكَرَِهُه، فََرَجَع َعْبُد ال"إِبَْراهِيَم،
ي َعْمرٍو َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي فَْرَوةَ، َعْن أَبِ - ٨٥٠٠

َها، َوأَْعَجَبْتُه فَاْسَتفَْتى اْبَن الشَّْيبَانِيِّ، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، أَنَّ َرُجال ِمْن بين َشْمخِ بن فَزَاَرةَ َتزَوََّج امَْرأَةً، ثُمَّ َرأَى أُمَّ
ْسُعوٍد الَْمِديَنةَ، فَسَأَلَ َعْن ذَِلكَ َمْسُعوٍد فَأََمَرُه أَنْ يُفَارِقََها، ثُمَّ َيَتَزوَّجَ أُمََّها، فََتزَوََّجَها َووَلََدْت أَْوالًدا، ثُمَّ أََتى اْبُن َم

  ".إِهنَا َعلَْيَك َحَراٌم فَفَاَرقََها:"َرَجعَ إِلَى الْكُوفَِة، قَالَ ِللرَُّجلِفَأَْخَبَرُه أَنََّها ال َتِحلُّ لَُه فَلَمَّا 
َألعَْمشِ، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَبِي ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ ا - ٨٥٠١

  ".إِذَا لَِقيَت الْفَاجَِر فَالْقَُه بَِوْجٍه ُمكْفَهِرٍ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: أَبِي َعِطيَّةَ، قَالَ بن اَألقَْمرِ، َعْن
َراهِيَم بن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحمََوْيِه، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن إِْب - ٨٥٠٢
إِذَا َرأَْيتَ الْفَاجَِر فَلَْم َتْسَتِطْع أَنْ تُِغيََّر َعلَْيِه فَاكْفَهِرَّ ِفي :"ِد بن الُْمْنَتِشرِ، َعْن أَبِيِه، وََمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَُمَحمَّ
  ".َوْجهِِه
ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ٨٥٠٣

  إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اطَّلََع ِفي قُلُوبِ:"زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ



بََعثَُه بِرَِسالَِتِه، : اُه ِلَنفِْسِه، َوَخصَُّه، أَْو، قَالَالِْعبَاِد فََوَجَد قَلَْب ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيَر قُلُوبِ الِْعَباِد، فَاْصطَفَ
َراَء َنبِيِّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ اطَّلََع ِفي قُلُوبِ الِْعَبادِ َبْعَد قَلْبِِه فََوَجَد قُلُوَب أَْصَحابِِه َخْيَر قُلُوبِ الِْعَباِد فََجَعلَُهْم ُوَز

  ".لَى ِدينِِهُيقَاِتلُونَ َع
ي َواِئلٍ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِ - ٨٥٠٤

َتاَر ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََبَعثَُه إِنَّ اللََّه َتَعالَى َنظََر ِفي قُلُوبِ الِْعَباِد فَاْخ:"َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
يِِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَأَْنَصارَ بِرِسَالَِتِه، َوانَْتَخَبهُ بِِعلِْمِه، ثُمَّ َنظََر ِفي قُلُوبِ النَّاسِ فَاخَْتاَر أَْصحَاَبُه فََجَعلَُهْم ُوَزَراَء َنبِ

  ".آُه الُْمْؤِمُنونَ َحَسًنا فَُهَو ِعْنَد اللَِّه َحَسٌن، َوَما َرآُه الُْمْؤِمُنونَ قَبِيًحا فَُهَو ِعْنَد اللَِّه قَبِيٌحِدينِِه، فََما َر
أَبِي  َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٨٥٠٥

أُولَِئكَ :"أَْيَن الزَّاِهُدونَ ِفي الدُّْنَيا َوالرَّاِغُبونَ ِفي اآلخَِرِة؟ فَقَالَ َعْبُد اللَِّه: َسِمَع َعْبُد اللَِّه َرُجال، َيقُولُ: َواِئلٍ، قَالَ
، فََحلَقُوا ُرءوَسُهْم فَلَقُوا الَْعُدوَّ "ى ُيقَْتلُواأَْصحَاُب الْجَابَِيِة، َواشَْتَرطَ َخْمُس مِائٍَة ِمَن الُْمْسِلِمَني أَنْ ال َيْرجِعُوا حَتَّ

  .فَقُِتلُوا إِال ُمْخبٌِر َعْنُهْم
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن أَبِي - ٨٥٠٦

ال َتقُوُم السَّاَعةُ إِال َعلَى شَِرارِ النَّاسِ، َمْن ال :"يلَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَقَْيسٍ األَْوِديُّ، َعْن ُهَزْيلِ بن ُشَرْحبِ
قِ، فََيقُوُم بِالرَُّجلِ ِفي الطَّرِي َيْعرُِف َمْعُروفًا، َوال ُيْنِكُر ُمْنكًَرا، َيَتَهاَرُجونَ كََما َتهَاَرجُ الَْبَهاِئُم ِفي الطَّرِيقِ، َتُمرُّ الْمَْرأَةُ
َراَجِة التَّْمرِ الَْخبِيثِ الَِّذي ال إِلَيَْها، فََيقِْضي حَاَجَتُه ِمْنَها، ثُمَّ َيْرجِعُ إِلَى أَْصَحابِِه فََيْضَحُك إِلَْيهِْم، َوَيْضَحكُونَ إِلَْيِه كََرْج

  ".ُيطَْعُم
َعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن أَبِي قَْيسٍ، َعْن ُهَزْيلِ بن ُشَرْحبِيلَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُن - ٨٥٠٧

ونَ تَقُوُم السَّاَعةُ َعلَى ِشرَارِ النَّاسِ، َعلَى قَْومٍ ال َيأُْمُرونَ بَِمْعُروٍف، َوال َيْنَهْونَ َعْن ُمْنكَرٍ، َيَتهَاَرُج:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: قَالَ
َحكُونَ إِلَْيهِ َرُج الُْحُمُر، أََخذَ َرُجلٌ بَِيِد امَْرأٍَة فََخال بَِها فَقََضى َحاَجَتُه مِْنَها، ثُمَّ َرَجَع َيْضَحُك إِلَْيهِْم َوَيْضكََما َتَها

  ".كََرجَْراَجِة التَّْمرِ الَْخبِيِث الَِّذي ال ُيطَْعُم
ا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َسْعدِ بن َوْهبٍ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََن - ٨٥٠٨
  ".َعلَْيَك نَفَْسَك أَْنَت َتأُْمرُنِي: اتَّقِ اللََّه، فََيقُولُ: أَنَّ ِمْن أَكَْبرِ الذَّْنبِ أَنْ َيقُولَ الرَُّجلُ َألِخيِه:"اللَِّه، قَالَ
اللَِّه،  َنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ، َعْن َعْبِدَحدَّثَ - ٨٥٠٩

  ".اتَّقِ اللََّه غَِضَب: كَفَى بِالَْمْرِء إِثًْما إِذَا ِقيلَ لَُه:"قَالَ
  ، َحدَّثََنا أَبُوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ - ٨٥١٠

ال يََزالُ النَّاُس بِخَْيرٍ َما أََتاُهُم الِْعلْمُ :"ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َسِعيدِ بن َوْهبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".ْم، فَإِذَا َجاَء الِْعلُْم ِمْن ِقَبلِ أََصاِغرِِهْم فَذَاَك ِحَني َهلَكُواِمْن أَْصَحابِ ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوِمْن أَكَابِرِِه

بن َوْهبٍ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َسِعيِد - ٨٥١١
ال يََزالُ النَّاسُ َصاِلِحَني ُمَتمَاِسِكَني َما أََتاُهمُ الِْعلُْم ِمْن أَْصَحابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَّهُ :"َيقُولُ َسِمْعُت اْبَن َمْسُعوٍد،: قَالَ

  ".َعلَْيِه َوَسلََّم، َوِمْن أَكَابِرِِهْم، فَإِذَا أََتاُهْم ِمْن أََصاِغرِِهْم َهلَكُوا
الُْحَبابِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن زَْيِد بن  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن - ٨٥١٢

ِمْن لَْن يََزالَ النَّاُس بَِخْيرٍ َما أََتاُهُم الْعِلُْم ِمْن ِقَبلِ أَكَابِرِِهْم، َوذَوِي أَْسالفِهِْم، فَإِذَا أََتاُهْم :"َوْهبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ



  .َهكَذَا َرَواهُ ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ، َوتَاَبَعُه َزْيُد بن ِحبَّانَ، "ِقَبلِ أََصاِغرِِهْم َهلَكُوا
ُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َزْيدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن ِمْهَرانَ النَّاِقُد، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن ُموَسى، َحدَّثََنا َمْعَم - ٨٥١٣

ال َيزَالُ النَّاُس بَِخْيرٍ َما أََتاُهُم الْعِلُْم ِمْن ِقَبلِ :"بن َحبَّانَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".إِذَا أََتاُهْم ِمْن ِقَبلِ أََصاِغرِِهْم َهلَكُواأَْصحَابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَكَابِرِِهْم، فَ

  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس - ٨٥١٤

َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن أَبِي بن الْفَْضلِ اَألسْفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن َيعِيَش، َحدَّثََنا َعِليُّ بن قَاِدمٍ، َعْن َعْبِد السَّالمِ بن َحْربٍ، 
 إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اطَّلََع ِفي قُلُوبِ الِْعبَاِد فََوَجَد قَلَْب ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيَر:"اللَِّه، قَالَ َواِئلٍ، َعْن َعْبِد
  .فَذَكََر َنْحَو َحدِيِث َعاِصمٍ، "قُلُوبِ الِْعَباِد

أَُبو ُنَعْيمٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، ح  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا - ٨٥١٥
 اْبُن َرَجاَء، أنا: يُّ، قَالََوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِد

إِذَا َصلَّْيُتْم َعلَى َرُسولِ :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْوِن بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِي فَاِختَةَ، َعنِ اَألْسَودِ بن َيزِيَد، قَالَ
: قُولُوا:"فََعلََّمَنا، قَالَ: ، قَالَ"لََعلَّ ذَِلكَ ُيعَْرُض َعلَْيِهاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََحسُِّنوا الصَّالةَ َعلَْيِه، فإِنكُْم ال َتْدُرونَ 

يَِّني ُمَحمٍَّد عَْبِدَك َوَرُسوِلَك، اللَُّهمَّ اجَْعلْ َصالَتَك َوَرْحَمَتَك َوَبَركَاِتَك َعلَى سَيِِّد الْمُْرَسِلَني َوإَِمامِ الُْمتَِّقَني، َوخَاَتمِ النَّبِ
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى قَاِئِد الَْخْيرِ َوَرُسولِ الرَّْحَمِة، اللَُّهمَّ اْبَعثُْه َمقَاًما َمْحُموًدا َيْغبِطُهُ بِِه األَوَّلُونَ وَاآلَخُرونَ، إَِمامِ الَْخْيرِ َو

  ".يٌدُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد كََما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراِهيَم َوآلِ إِبَْراِهيمَ إِنََّك َحِميٌد َمجِ
  ِن بنَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َعْو - ٨٥١٦

اْجَعلْ َصلَوَاِتَك َوَرْحَمَتَك َعلَى  اللَُّهمَّ:"َعْبِد اللَِّه، َعْن َرُجلٍ، َعنِ اَألسَْوِد بن يَزِيَد، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، أَنَُّه كَانَ َيقُولُ
قَاِئِد الْخَْيرِ، َوَرُسولِ الرَّْحَمِة، َسيِِّد الُْمْرَسِلَني، َوإَِمامِ الُْمتَّقَِني، َوخَاَتمِ النَّبِيَِّني ُمَحمٍَّد َعْبِدَك َوَرسُوِلَك، إَِمامِ الَْخْيرِ، َو

ُه بِِه اَألوَّلُونَ َواآلَخُرونَ، اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى اللَُّهمَّ اْبَعثُْه َمقَاًما َمْحُموًدا َيْغبِطُ
، "يٌد َمجِيٌديَم إِنَّكَ َحِمآلِ إِبَْراهِيَم إِنََّك َحمِيٌد، اللَُّهمَّ بَارِْك َعلَى ُمحَمٍَّد َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد كََما بَاَركَْت َعلَى آلِ إِْبَراِه

  .َوأَُبو َسلََمةَ َهذَا الَِّذي َرَوى َعْنُه الثَّْورِيُّ َهذَا الَْحِديِث ِمْسَعُر بن ِكَدامٍ
  َباٌب

بِي ، َعْن أََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن إِبَْراهِيَم الَْهجَرِيِّ - ٨٥١٧
َمْن َسرَّهُ أَنْ َيلْقَى اللََّه غًَدا ُمْسِلًما، فَلُْيَحاِفظْ َعلَى َهِذهِ الصَّلََواتِ :"قَالَ عَْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد: اَألْحَوصِ، قَالَ

كُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسَنَن الُْهَدى، الَْمكُْتوبَاِت َحْيثُ ُيَناَدى بِهِنَّ، فَإِنَُّهنَّ ِمْن ُسَننِ الُْهَدى، َوإِنَّ اللََّه شََرَع ِلنَبِيِّ
كُْم كََما ُيَصلِّي َهذَا الْمَُتَخلُِّف َولََعْمرِي َما إَِخالُ أََحًدا ِمْنكُْم إِال قَِد اتََّخذَ ِمْن بَْيِتِه َمْسجًِدا، َولَْو أَنَّكُْم َصلَّيُْتْم ِفي ُبيُوِت

لُْتْم، َولَقَْد َرأَْيُتَنا َنبِيِّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َولَْو َترَكُْتْم ُسنَّةَ َنبِيِّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََضلَ ِفي َبْيِتِه لََتَركُْتمْ ُسنَّةَ
  َوَما َيَتَخلَُّف َعْنَها إِال ُمَناِفٌق َمْعلُوٌم،

ُجلَ ُيَهاَدى َبْيَن الرَُّجلَْينِ حَتَّى ُيقَاَم ِفي الصَّفِّ، فََما ِمْن َرُجلٍ َيتَطَهَُّر فَُيْحِسُن الطُّهُورَ أَْو َمْعُروٌف نِفَاقُُه، َولَقَْد َرأَْيتُ الرَّ
بَِها َخِطيئَةً،   َوَحطَّ َعْنُهفََيْخطُو ُخطَْوةً َيعِْمُد إِلَى َمْسجٍِد ِمَن الَْمسَاجِِد إِال كََتَب اللَُّه لَُه بَِها َحَسَنةً َوَرفََعُه بَِها َدَرَجةً

  ".َحتَّى إِنَّ كُنَّا لَُنقَارُِب ِفي الُْخطَا



لَْهَجرِيُّ، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، أَْخَبرَنِي إِْبَراِهيُم ا - ٨٥١٨
قَالَ َعْبدُ : دَّثََنا َعْمُرو بن َحكَّامٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن إِبَْراهِيَم الَْهَجرِيِّ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، قَالَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َح

هِنَّ، فَإِنَُّهنَّ ِمْن ُسَننِ َمْن سَرَُّه أَنْ َيلْقَى اللََّه َعْبًدا ُمْسِلًما فَلُْيَحاِفظْ َعلَى َهُؤالِء الصَّلََواِت الَْخْمسِ حَْيثُ ُينَاَدى بِ:"اللَِّه
كُلَّكُْم َصلَّى ِفي َبْيِتِه كََما  الُْهَدى، وَإِنَّ اللََّه قَْد شََرَع ِلَنبِيِّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسَنَن الُْهَدى، َولََعمْرِي لَْو أَنَّ

صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َولَوْ َتَركُْتْم ُسنَّةَ نَبِيِّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََضلَلُْتْم،  ُيَصلِّي الَِّذي ِفي َبْيِتهِ لََتَركُْتْم ُسنَّةَ َنبِيِّكُْم
َبْيَن الرَُّجلَْينِ حَتَّى ُيْدَخلَ بِِه ِفي َهاَدى َولَقَْد َرأَيُْتَنا َوَما يََتَخلَُّف َعْنَها إِال ُمَناِفٌق َمْعلُوٌم نِفَاقُُه، َولَقَْد رَأَْيُتَنا َوإِنَّ الرَُّجلَ لَُي

ْخطُو ُخطَْوةً إِال َرفََعُه اللَُّه الصَّفِّ، َوَما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلمٍ َيتََوضَّأُ فَُيْحِسُن الُْوُضوَء َيعِْمُد إِلَى َمْسجِدِ َجَماَعٍة فَُيَصلِّي ِفيِه فََي
  ةً، حَتَّىبَِها َدَرَجةً، أَوْ َحطَّ َعْنُه بَِها َخطِيئَ

  .َواللَّفْظُ ِلَحِديِث َحجَّاجٍ"إِنْ كُنَّا لَُنقَارِبُ الُْخطَا
يغٍ، َعْن َرْوحِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َبزِ - ٨٥١٩

َمْن َسرَُّه أَنْ َيلْقَى اللََّه غًَدا :"الَْهَجرِيِّ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، قَالَ بن الْقَاِسمِ، َعْن إِْبَراهِيَم
َه َعزَّ َوَجلَّ قَدْ وَإِنَّ اللَُّمْسِلًما فَلُْيَحاِفظْ َعلَى َهِذِه الصَّلََواتِ َحْيثُ ُيَناَدى بِهِنَّ ِفي الَْجِميعِ، فَإِنَُّهنَّ ِمْن ُسَننِ الُْهَدى، 

كََما ُيصَلِّي َهذَا الْمَُتَخلُِّف ِفي فََرَض ِلنَبِيِّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسَنَن الُْهَدى، وَإِنَّكُْم لَْو كُْنُتمْ ُتَصلُّونَ ِفي ُبيُوِتكُمِ 
َسلََّم، َولَْو َترَكُْتْم ُسنَّةَ َنبِيِّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََضلَلُْتْم، َولَقَْد َرأَْيُت َبْيِتِه لََتَركُْتمْ ُسنَّةَ نَبِيِّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ال مَُناِفٌق َمْعلُوٌم لَُّف َعْنَها إَِرُجال ُيهَاَدى َبْيَن الرَُّجلَْينِ َحتَّى ُيَجاَء بِِه فَُيقَاَم ِفي الصَّفِّ، َولَقَْد أََتى َعلَْيَنا َزَمانٌ َوَما يََتَخ
  ".نِفَاقُُه، َوإِنْ كُنَّا لَُنقَارُِب َبْيَن الْخُطَا

َجرِيِّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َعطَاٍء، َعْن إِْبَراهِيَم الَْه - ٨٥٢٠
َمْن َسرَُّه أَنْ َيلْقَى اللََّه غًَدا ُمْسِلًما فَلُْيَحاِفظْ َعلَى الصَّلََواِت الَْمكْتُوبَاِت َحْيثُ ُيَناَدى :"للَِّه، قَالَاَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد ا

ْن ُسَننِ الُْهَدى، َولَوْ َصلَّْيُتْم ِفي بِهِنَّ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ شََرَع ِلنَبِيِّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسَنَن الُْهَدى، َوإِنَُّهنَّ ِم
  ُبُيوِتكُْم كََما ُيَصلِّي

ْد أََتى َعلَْيَنا زََمانٌ َوَما يََتَخلَُّف َعْنُهنَّ َهذَا الُْمَتَخلُِّف ِفي َبْيِتِه لََتَركُْتمْ ُسنَّةَ َنبِيِّكُْم، َولَْو َترَكُْتْم ُسنَّةَ َنبِيِّكُْم لََضلَلُْتْم، َولَقَ
  ".ُمَناِفٌق َبيٌِّن نِفَاقُُه، َولَقَْد َرأَْيتُ الرَُّجلَ ُيَهاَدى َبْيَن الرَُّجلَْينِ َحتَّى َيقُوَم ِفي الصَّفِّإِال 

: ، قَالََهَجرِيَِّحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن إِْبَراهِيَم الْ - ٨٥٢١
َمْن َسرَُّه أَنْ َيلْقَى اللََّه غًَدا ُمْسِلًما فَلُْيَحاِفظْ َعلَى َهِذِه الصَّلَوَاتِ :"َسِمْعُت أََبا اَألْحَوصِ ُيَحدِّثُ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

َدى، َوإِنَُّهنَّ ِمْن ُسَننِ الُْهَدى، َولََعْمرِي لَْو َصلَّيُْتْم ِفي الَْمكُْتوبَاِت َحْيثُ ُيَناَدى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللََّه َشَرعَ ِلَنبِيِّكُمْ ُسَنَن الُْه
َم، َولَوْ َتَركُْتْم ُسنَّةَ َنبِيِّكُْم صَلَّى اللَّهُ ُبُيوِتكُْم كََما ُيَصلِّي َهذَا الْمَُتَخلُِّف ِفي َبْيِتهِ لََتَركُْتْم ُسنَّةَ َنبِيِّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

، َولَقَْد رَأَْيُت الرَُّجلَ يَُهاَدى َبْيَن لَْيِه َوَسلََّم لََضلَلُْتْم َولَقَْد أََتى َعلَْيَنا َزَمانٌ َوَما َيَتَخلَُّف َعْنُهنَّ إِال ُمَناِفٌق َمْعلُوٌم نِفَاقُُهَع
طُُهورَُه، ثُمَّ َيْعِمُد إِلَى َمْسجٍِد ِمَن الَْمسَاجِِد ُيَصلِّي ِفيهِ الرَُّجلَْينِ َحتَّى ُيقَاَم ِفي الصَّفِّ، َوَما ِمْن َرُجلٍ َيَتطَهَُّر فَُيْحِسُن 

  ".نَّ كُنَّا لَنُقَارُِب َبْيَن الُْخطَافََيْخطُو ُخطَْوةً إِال كََتَب اللَُّه لَُه بَِها َحَسَنةً َوَرفََعُه بَِها َدَرَجةً َوَحطَّ َعْنُه بَِها َخِطيئَةً، حَتَّى إِ
  ،ا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميَُّحدَّثََن - ٨٥٢٢



َمْن َسرَّهُ :"ْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ الَْهجَرِيُّ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َع: َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، قَاال
 اللََّه َعزَّ َوَجلَّ شََرعَ أَنْ َيلْقَى اللََّه غًَدا ُمْسِلًما فَلُْيَحاِفظْ َعلَى َهُؤالِء الصَّلََواتِ الَْمكُْتوبَاِت حَْيثُ ُينَاَدى بِهِنَّ، فَإِنَّ

َولََعْمرِي لَْو َصلَّيُْتْم ِفي ُبيُوِتكُْم كََما ُيَصلِّي َهذَا الُْمَتَخلُِّف ِفي َبْيِتهِ  ِلَنبِيِّكُْم ُسَنَن الُْهَدى، َوإِنَُّهنَّ ِمْن ُسَننِ الُْهَدى،
َها إِال مَُناِفٌق دْ رَأَْيُتَنا َوال يََتَخلَُّف َعْنلََتَركُْتْم ُسنَّةَ َنبِيِّكُْم، َولَوْ َتَركُْتْم ُسنَّةَ نَبِيِّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََضلَلُْتْم، َولَقَ

، َعنِ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن ُمْدرٍِك، َحدَّثََنا َخالٌد الصَّفَّاُر، "َمْعلُوٌم نِفَاقُُه
  .الَْهجَرِيِّ، َعْن أَبِي اَألحَْوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِمثْلَُه

َسِمْعُت َعِليَّ بن اَألقَْمرِ، : َنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو الُْعمَْيسِ، قَالََحدَّثَ - ٨٥٢٣
اِفظْ َعلَى َهُؤالِء الصَّلَوَاِت َمْن َسرَّهُ أَنْ َيلْقَى اللََّه غًَدا ُمْسِلًما فَلُْيَح:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: َيذْكُُر َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، قَالَ

فَإِنَُّهنَّ ِمْن ُسَننِ الُْهَدى، َولَْو َحْيثُ يَُناَدى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ شََرَع ِلَنبِيِّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسَنَن الُْهَدى، 
ا الْمَُتَخلُِّف ِفي َبْيِتِه َتَركُْتْم ُسنَّةَ َنبِيِّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َولَْو َترَكُْتْم ُسنَّةَ أَنَّكُْم َصلَّْيُتْم ِفي ُبُيوِتكُْم كََما َصلَّى َهذَ

  َنبِيِّكُْم صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََضلَلُْتْم، َومَا

جٍِد ِمْن َهِذِه الَْمَساجِِد إِال كََتَب اللَُّه لَُه بِكُلِّ ُخطَْوةٍ َيْخطُوَها َحَسنَةً، ِمْن َرُجلٍ تَطَهََّر فَُيْحِسُن الطُُّهوَر ثُمَّ َيْعِمُد إِلَى َمْس
لُ يَُهاَدى وُم النِّفَاقِ، َوإِنْ كَانَ الرَُّجَوَرفََعُه بَِها َدَرَجةً َوَحطَّ َعْنُه بَِها َسيِّئَةً، َولَقَْد َرأَْيُتَنا َوَما يََتَخلَُّف َعْنَها إِال ُمَناِفٌق َمْعلُ

  ".َبْيَن الرَُّجلَْينِ حَتَّى ُيقَاَم ِفي الصَّفِّ
َألقْمَرِ، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ا - ٨٥٢٤

َمْن َسرَُّه أَنْ َيلْقَى اللََّه غًَدا ُمْسِلًما فَلُْيَحاِفظْ َعلَى َهُؤالِء الصَّلََواتِ َحْيثُ ُيَناَدى ":أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
ى، وَإِنِّي َألْحِسُب نَّ ِمْن ُسَننِ الُْهَدبِهِنَّ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَدْ شََرَع ِلنَبِيِّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسَنَن الُْهَدى، َوإِنَُّه

َسلََّم لََضلَلُْتْم، َوَما ِمْن َعْبٍد َما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِال َولَُه َمْسجٌِد ُيَصلِّي ِفيِه، َولَوْ َتَركُْتْم ُسنَّةَ نَبِيِّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
الِة إِال كََتَب اللَُّه لَُه بِكُلِّ ُخطَْوٍة َحَسَنٍة َوَرفََعُه بَِها َدَرَجةٌ َوَحطَّ َعنَْها ُمْسِلمٍ َيتََوضَّأُ فَُيْحِسُن الُْوُضوَء ثُمَّ َيْمِضي إِلَى الصَّ

  ".بَِها َخطِيئَةٌ
اهِيَم بن إِْبَرَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن َعِليِّ بن اَألقَْمرِ، َو - ٨٥٢٥

َمْن َسرَّهُ أَنْ َيلْقَى اللََّه غًَدا ُمْسِلًما فَلُْيَحاِفظْ َعلَى َهُؤالِء :"ُمْسِلمٍ الَْهَجرِيِّ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ، ثُمَّ"الصَّلََواِت الَْخْمسِ ِحنيَ ُيَناَدى بِهِنَّ فَإِنَُّهنَّ ِمْن ُسَننِ الُْهَدى

  .َنْحَو َحِديِث الَْمْسُعوِديِّ ذَكََر
الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ الدِّْرهَِميُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا  - ٨٥٢٦

رَُّه أَنْ َيلْقَى اللََّه غًَدا ُمْسِلًما فَلُْيَحاِفظْ َعلَى َهُؤالِء الصَّلََواتِ َمْن َس:"الَْحكَمِ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
نَُّهنَّ ِمْن ُسَننِ الُْهَدى، َوِلكُلِّ الَْخْمسِ ِحنيَ ُيَناَدى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللََّه َشَرَع ِلَنبِيِّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسَنَن الُْهَدى، َوإِ

لََّم، َولَْو َترَكُْتْم ُسنَّةَ َنبِيِّكُمْ لٍ ِمْنكُْم َمْسجٌِد ِفي بَْيِتِه َولَْو َترَكُْتْم َمَساجَِدكُْم تََركُْتْم ُسنَّةَ َنبِيِّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسَرُج
  ".لََضلَلُْتْم
، َحدَّثََنا َعاِمُر بن ُمْدرٍِك، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن أَبِي إِْسَحاَق، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن سَْهلٍ - ٨٥٢٧

َمْن سَرَُّه أَنْ َيلْقَى اللََّه غًَدا ُمْسِلًما فَلُْيَحاِفظْ َعلَى َهُؤالِء :"َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َدى، َوُهنَّ اِت َحْيثُ ُيَناَدى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ شََرَع لَِنبِيِّكُْم صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسَنَن الُْهالصَّلََواِت الَْمكُْتوَب



ةَ نَبِيِّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمْن ُسَننِ الُْهَدى، َولَوْ َصلَّْيُتْم ِفي ُبُيوِتكُْم كََما ُيَصلِّي َهذَا الْمَُتَخلُِّف َعْنَها لََتَركُْتمْ ُسنَّ
َعْنَها إِال ُمَناِفٌق َمْعلُوٌم نِفَاقُُه، َولَقَدْ َولَْو َتَركُْتْم ُسنَّةَ َنبِيِّكُْم صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََضلَلُْتْم، َولَقَْد رَأَْيتَُنا َوَما يََتَخلَُّف 

  يَُهاَدى َبْيَن الرَُّجلَْينِ حَتَّى ُيقَاَم ِفي الصَّفِّ،رَأَْيُت الرَُّجلَ ِمنَّا 

 قََدًما وََيَضُع قََدًما إِال كََتَب اللَُّه َوَما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلمٍ َيتََوضَّأُ ِفي َبْيِتِه فَُيْحِسُن الُْوُضوَء ثُمَّ َيْعِمدُ إِلَى َمْسجٍِد فَيَأِْتيِه فََيْرفَُع
  ".ٍت َوَمَحا َعْنُه َعْشَر َسيِّئَاٍت َوَرفََع لَهُ بَِها َعْشَر َدَرَجاٍت حَتَّى إِنَّ كُنَّا لَُنقَارُِب َبْيَن الُْخطَالَُه بَِها َعْشرَ َحسََنا

َزكَرِيَّا بن أَبِي  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن - ٨٥٢٨
لَقَْد َرأَْيُتَنا َوَما :"زَاِئدَةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".كَانَ الْمَرِيُض لََيْمِشي َبْيَن الرَُّجلَْينِ يَأِْتي الصَّالةَ َيَتَخلَُّف َعنِ الصَّالِة، إِال ُمَناِفٌق قَْد ُعِلَم نِفَاقُُه أَْو َمرِيٌض َوإِنْ
ي إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلََّمَنا ُسَنَن الُْهَدى، َوإِنَّ ِمْن ُسَننِ الُْهَدى الصَّالةُ ِف:"َوقَالَ - ٨٥٢٩

  ".الَْمْسجِِد الَِّذي ُيَؤذَّنُ ِفيِه
ْن َعْبِد الَْمِلِك بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرِو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َع - ٨٥٣٠

الصَّالِة إِال ُمَناِفٌق قَْد ُعِلَم نِفَاقُُه، َوإِنْ كَانَ َولَقَْد َرأَيُْتَنا َوَما يََتَخلَُّف َعنِ :"ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".الْمَرِيُض لَيَْمِشي َبْيَن َرُجلَْينِ يَأِْتي الصَّالةَ

ُيصَلَّى ِفي  أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلََّمَنا ُسَنَن الُْهَدى، َوإِنَّ ِمْن ُسَننِ الُْهَدى أَنْ:"ثُمَّ قَالَ - ٨٥٣١
  ".الَْمْسجِِد الَِّذي ُيَؤذَّنُ ِفيِه

  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي - ٨٥٣٢

َمْيرٍ، َعْن أَبِي ةَ بن ُعُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماِعيلَ، َعْن ُسفَْيانَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَماَر
َعلَْيكُْم بِالصَّلََواتِ الَْخْمسِ ِفي الَْمْسجِِد فَإِنَُّهنَّ ِمْن أَْمرِ الُْهَدى، َوُسنَِّة ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَّهُ :"اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".َعلَْيِه َوَسلََّم
َسِمْعُت كَْهَمسَ : اِهُر بن ُنوحٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْولِيِد األَغَْضُف، قَالََحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َد - ٨٥٣٣

َمْن َسرَّهُ أَنْ َيلْقَى اللََّه َعْبًدا ُمْسِلًما فَلُْيَصلِّ :"كَانَ اْبُن َمْسُعوٍد، َيقُولُ: بن الَْحَسنِ ُيَحدِّثُ، َعْن َهاُرونَ اَألَصمِّ، قَالَ
ِه لََتَركُْتْم َهْدي يَُناَدى بِهِنَّ فَإِنَُّهنَّ َهْدُي ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وإِنَُّه لَْو صَلَّى كُلُّ َرُجلٍ ِفي َبْيِت الصَّلََواِت َحْيثُ

َسلََّم لََضلَلُْتْم، َولَقَْد كُنَّا َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َولَوْ َتَركُْتْم َهْدَي ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َولَمَّا ُتقَاُم الصَّالةُ الَْيْوَم ثُمَّ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن أَظُْهرَِنا َما ُتقَاُم الصَّالةُ حَتَّى ُتسَوَّى الصُّفُوُف أَوْ ِحَني ُتسَوَّى ُصفُوفَُنا

ْيَن أَظُْهرَِنا جَارَِيةُ َهلُمِّي َوُضوًءا َوَحَسَر َعْن ِذَراَعْيِه، َولَقَْد كُنَّا َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبُيَناِدي أََحُدُهْم َيا 
ُرِفَع لَهُ بَِها َدَرَجةٌ وَلَْم َيقَعْ أُخَْرى إِال َنَتَحدَّثُ أَنَّ الرَُّجلَ إِذَا تََوضَّأَ ِفي بَْيِتِه، ثُمَّ خََرَج إِلَى الصَّالِة لَْم َيْرفَْع قََدًما إِال 

  ".َحطُّ اللَُّه َعْنُه بَِها َخِطيئَةً، فَكُنَّا ُنقَارُِب الُْخطَا
  َباٌب

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، - ٨٥٣٤

َجلَْسُت إِلَى َعْبِد اللَِّه أَظُنُُّه، : ِطُني، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َحدَّثَنِي ُمسِْلٌم الَْب
ًما فََجَرى َعلَى َسَنةً فََما َسِمْعَناُه ُيَحدِّثُ ِفيَها َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِال أَنَُّه َتَحدَّثَ َيْو: قَالَ



إِنْ َشاَء اللَُّه أَمَّا فَْوَق ذَا، أَْو قَرِيٌب ِمْن ذَا، :"فََعلَْتُه كُْرَبةٌ حَتَّى رَأَْيُت الْعََرَق يََتَحدَُّر َعلَْيِه، قَالَ"اللَِّه قَالَ َرسُولُ:"ِلسَانِِه
  ".أَْو ُدونَ ذَا
ِديُّ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن أَبِي الُْعمَْيسِ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألْو - ٨٥٣٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : كُْنُت أَُجاِلُس اْبَن َمْسعُوٍد َحْوال، ال َيقُولُ: ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيَبانِيِّ، قَالَ
َهكَذَا أَْو َنْحَو َهذَا أَْو قَرِيٌب :"ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتقَْبلَْتهُ الرِّْعَدةُ، َوَيقُولُقَالَ َرُس: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِذَا، قَالَ
  ".ِمْن َهذَا أَْو َما َشاَء اللَُّه

الَْحالُب، َحدَّثََنا َيْحَيى بن السَّكَنِ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسعِيِد بن ِكَساٍء الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيحَْيى - ٨٥٣٦
كَانَ َعْبُد اللَِّه يَأِْتي َعلَْيِه السََّنةَ ال : َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ أَُبو الُْعَمْيسِ، َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، قَالَ

  ".َنْحَو َهذَا أَْو قَرِيٌب ِمْن َهذَا:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََحدَّثَ َيْوًما وََنْحُن ِعْنَدُه، فَقَالََعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّ، ُيَحدِّثُ 
  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه الصَّفَّاُر، َحدَّثََنا َيحَْيى بن كَثِريٍ - ٨٥٣٧

َجلَْسُت إِلَى َعْبِد اللَِّه َسَنةً، فَلَْم أَْسَمْعُه : ةَ بن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، قَالَالَْعنَْبرِيُّ، َعْن َشبَّ
، ثُمَّ َتَغيََّر َوْجُهُه، "ْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ:"ُيَحدِّثُ َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َيْوًما

  ".َنْحَو َهذَا، أَْو فَْوَق َهذَا، أَْو ُدونَ َهذَا:"ثُمَّ قَالَ
ا رِيُّ، َحدَّثََنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن ُيوُنَس، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن زَُهْيرٍ التُّْسَت - ٨٥٣٨

ْمَرانَ الَْبطِنيِ، َعْن َعْمرِو َحْوثََرةُ بن ُمَحمٍَّد الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعمَّارٍ الدُّْهنِيِّ، َعْن ُمْسِلمِ بن أَبِي ِع
ِمْعُتُه ُيَحدِّثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َصِحْبُت عَْبَد اللَِّه بن َمْسُعودٍ ثََمانَِيةَ َعَشَر َشهًْرا، فََما َس: بن َمْيُموٍن، قَالَ

  ".َهذَا أَْو َنْحَو َهذَا أَْو َشبِيَه َهذَا:"َوَسلََّم إِال َحِديثًا وَاِحًدا فََعرَِق، ثُمَّ قَالَ
َماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْوٍن، َعْن ُمْسِلمِ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِْس - ٨٥٣٩

َما أَْخطَأَنِي َعِشيَّةَ َخمِيسٍ إِال آِتي َعْبدَ اللَِّه بن َمْسُعودٍ : أَبِي ِعْمَرانَ، َعْن إِْبَراِهيَم التَّيِْميِّ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، قَالَ
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحتَّى إِذَا كَانَ ذَاَت َعِشيٍَّة، : ولُِفيَها، فََما َسِمْعُتُه بَِشْيٍء قَطُّ، َيقُ

َختْ ، ثُمَّ َنكََس فََرفََع رَأَْسُه، فَرَأَْيُتُه َمْحلُولَ أَْزرَارِ قَِميِصِه، قَِد اْنتَفَ"َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"قَالَ
  أَْودَاُجُه، َواغْرَْوَرقَْت

  ".أَْو فَْوَق ذَِلَك، أَْو ُدونَ ذَِلَك، أَْو قَرِيٌب ِمْن ذَِلَك، أَْو ِشْبُه ذَِلَك:"َعْيَناُه، فَقَالَ
َحدَّثََنا ُسفْيَانُ، َعْن إِْبَراِهيَم بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الْحَفَرِيُّ،  - ٨٥٤٠

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"ُمَهاجِرٍ، َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".ِمْن ذَا أَْو قَرِيًبا ِمْن ذَا َنْحًوا:"، ثُمَّ َتغَيََّر َوْجُهُه، ثُمَّ قَالَ"َوَسلََّم
َعاِصمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرٍد، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن  - ٨٥٤١

، فََما ُرِئيَ "َنْحَو ذَِلَك، أَوْ َشبِيَه:"صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه َحدَّثَ َيْوًما بَِحِديٍث َعنِ النَّبِيِّ
  .ُيَحدِّثُ بَْعَد َهذَا الَْحِديثِ َبْعُد

ِمْغَولٍ، َعنِ  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَجاِهُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َعْن َماِلِك بن - ٨٥٤٢
َنْحَو َهذَا :"، ثُمَّ أََخذُْتُه رِْعدَةٌ، فَقَالَ"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"الشَّْعبِيِّ، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".أَْو ِشْبَه َهذَا



َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن الُْمْختَارِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرانِيُّ،  - ٨٥٤٣
َما اِئًما كُلَّ َعِشيَِّة َخمِيسٍ فََمْنُصوُر بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا الشَّْعبِيُّ، َعْن َعلْقََمةَ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، كَانَ َيقُوُم قَ

  قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:"َسِمْعُتُه ِفي َعِشيٍَّة ِمْنَها، قَالَ

  .فََنظَْرُت إِلَْيِه َوُهَو ُمْعَتِمٌد َعلَى َعًصا، فََنظَْرُت إِلَى الَْعَصا ُيْزَعَزُع: غَْيَر َمرٍَّة َواِحَدٍة، قَالَ"َوَسلََّم
ِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب - ٨٥٤٤

وَأُْرِعَدْت "لََّمَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس:"الشَّْعبِيِّ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه َحدَّثَ َيوًْما، فَقَالَ
  ".ذَا، أَْو َنْحَوُه، أَْو ِشْبَه ذَا:"ِثَيابُُه، قَالَ
دَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن سَْهلٍ اَألْعَرُج، َحدَّثََنا َيحَْيى بن غَْيالنَ، َح - ٨٥٤٥

ُربََّما َحدَّثَ َحِديثًا َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : عْبِيِّ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََعَواَنةَ، َعْن ِفَراسٍ، َعنِ الشَّ
  ".َهذَا أَْو قَرِيٌب ِمْن َهذَا:"َوَسلََّم فََيَتلَوَّنُ َوَيَتَغيَّرُ لَْوُنُه، َوَيقُولُ

مَِّد بن الُْحَسْينِ بن أُسَْيٍد اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعاِصمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َداُودَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمَح - ٨٥٤٦
ِه َصلَّى َجالَْسُت اْبَن َمْسُعوٍد فََما َسِمْعُتُه ُيَحدِّثُ َعْن َرُسولِ اللَّ: َحدَّثََنا شَْيَبانُ، َعْن َجابِرٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َعمِِّه، قَالَ

  ".َهذَا أَْو َنْحَوُه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال َحدِيثًا َسِمْعُتُه َحدَّثَُه، ثُمَّ اْنتَفََض اْنِتفَاَض السََّعفَِة، ثُمَّ قَالَ
وَِيةُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الشَّاِميُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُمَعا - ٨٥٤٧

  لَقَدْ َجالَْسُت اْبَن َمْسُعوٍد َسنَةً: َجابِرٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َعمِِّه قَْيسِ بن َعْبٍد، قَالَ

رٍَّة وَاِحَدٍة فَلَقَْد َرأَْيُتُه َيْنتَِفُض اْنِتفَاَض فََما َسِمْعُتُه َيْروِي َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحِديثًا قَطُّ، غَْيَر َم
  ".قَرِيٌب ِمْن َهذَا، أَْو َنْحَو َهذَا:"السََّعفَِة، ثُمَّ قَالَ

َعِديٍّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َحيَّانَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن  - ٨٥٤٨
: كَانَ َعْبدُ اللَِّه َيْمكُثُ َسَنةً ال َيقُولُ: َحفُْص بن ِغَياٍث، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، قَالَ

أََخذَْتُه رِْعَدةُ، َوتََغيََّر َوْجهُُه، "ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَّ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِذَا قَالَ
  ".كَذَا، أَْو كَذَا، أَْو كَذَا:"قَالَ

َيانَ أَبِي ْن َبَحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخلٍَف الدُّورِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن غَْزَوانَ، َع - ٨٥٤٩
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : كَانَ اْبُن َمْسُعوٍد ُيَحدِّثُ الشَّْهَر ال َيقُولُ: بِْشرٍ، َعْن َعاِمرٍ، َوذَكََر قَْيًس، قَالَ

َوأَنَّهُ "َهذَا، أَْو َنحًْوا ِمْن َهذَا، أَْو قَرِيًبا ِمْن َهذَا":، قَالَ"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"َوَسلََّم، فَإِذَا، قَالَ
  .ُيْرَعُد
  َباٌب

: ي الزَّْعَراِء، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِ - ٨٥٥٠
َمْن َسبََّح كَذَا َوكَذَا فَلَُه كَذَا َوكَذَا، : إِنِّي َترَكُْت قَْوًما بِالَْمْسجِِد َيقُولُونَ: ُب بن َنَجَبةَ إِلَى عَْبِد اللَِّه، فَقَالََجاَء الُْمَسيِّ

  َيا َعلْقََمةُ: قُْم َيا َعلْقََمةُ فَلَمَّا َرآُهْم، قَالَ: قَالَ

إِنَّكُْم لَُمَتَمسِّكُونَ بِذََنبِ َضاللٍَة، أََو إِنَّكُمْ َألْهَدى ِمنْ :"َسِمَعُهْم َوَما َيقُولُونَ، قَالَ اشَْغلْ َعنِّي أَْبصَاَر الْقَْومِ، فَلَمَّا
  ".أَْصحَابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن َبَيانَ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ  - ٨٥٥١
: ، قَالَ"إِذَا َرأَْيُتُموُه فَأَْخَبرُونِي:"قُولُوا كَذَا، فَقَالَ: ذُِكَر الْبنِ َمْسُعوٍد قَاصٌّ َيْجِلُس بِاللَّْيلِ، َوَيقُولُ ِللنَّاسِ: قَالَ

َمْن َعَرفَنِي فَقَْد َعَرفَنِي َوَمْن لَْم َيْعرِفْنِي فَأََنا َعْبدُ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َتْعلَُمونَ :"ًعا، فَقَالَفَأَْخَبُروُه، فََجاَء َعْبُد اللَِّه ُمَتقَنِّ
  ".اللٍَةأَنَّكُْم ألَْهَدى ِمْن ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصحَابِِه، أَْو أَنَّكُْم لَُمَتَعلِّقُونَ بِذََنبِ َض

اِئبِ، ال َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َجْعفَرِ بن ُسلَْيَمانَ، أنا َعطَاُء بن السَّ - ٨٥٥٢
َن الَْمغْرِبِ إِلَى الِْعَشاِء ُيسَبُِّحونَ َبلَغَ َعْبدَ اللَِّه بن َمْسُعوٍد أَنَّ قَْوًما، َيقُْعُدونَ ِم: أَْعلَُمُه إِال َعْن أَبِي الَْبْخَترِيِّ، قَالَ

، فَلَمَّا َجلَُسوا أَتَْوُه فَاْنطَلََق فََدَخلَ َمعَُهْم فََجلَسَ "إِنَّ قََعُدوا فَآِذنُونِي:"قُولُوا كَذَا َوقُولُوا كَذَا، قَالَ َعْبدُ اللَِّه: َيقُولُونَ
، فََسكَتَ "أََنا َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد:"فََحَسَر عَْبُد اللَِّه َعْن َرأِْسهِ الُْبرُْنَس، َوقَالََوَعلَْيِه ُبْرُنٌس، فَأََخذُوا ِفي َتْسبِيِحهِْم 

َرُجلٌ ِمْن  ، فَقَالَ"لَقَْد جِئُْتْم بِبِْدَعٍة ظَلَْماَء، أَْو لَقَْد فََضلُْتْم أَْصحَاَب ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعلًْما:"الْقَْوُم، فَقَالَ
  بين

: و بن ُعْتَبةَ بن فَْرقٍَدَما جِئَْنا بِبِْدَعٍة ظَلَْماَء، َوال فََضلَْنا أَْصَحاَب ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعلًْما، فَقَالَ َعْمُر: َتِميمٍ
َوَرأَى اْبُن َمْسُعوٍد َحلْقََتْينِ ِفي َمْسجِدِ الْكُوفَِة فَقَاَم : نْ َيَتفَرَّقُوا، قَالَأَْسَتْغِفرُ اللََّه َيا اْبَن َمْسُعوٍد وَأَُتوبُ إِلَيِْه، فَأََمَرُهْم أَ

  .فََجَعلَُهْم وَاِحَدةً"قُوَما إِلَْيَها:"َنْحُن، فَقَالَ ِلُألْخَرى: قَالَْت إِْحَداُهَما"أَيَُّتكَُما كَاَنْت قَْبلَ َصاحَِبِتَها؟:"ِمْنُهَما، فَقَالَ
اِئبِ، َعْن أَبِي دَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن َعطَاِء بن السََّح - ٨٥٥٣

اْنطَِلْق َوانْظُْر أََهُؤالِء ُجلُوًسا قَْبلُ : المَِدَخلَ الَْمْسجَِد فَإِذَا ُهَو بَِحلْقََتْينِ، فَقَالَ ِللُْغ: َعامِرٍ، قَالَ: الَْبْختَرِيِّ، َوُربََّما، قَالَ
، "إِنََّما َيكِْفي الَْمْسجَِد ُمْحِدثٌ وَاِحٌد، فَإِنََّما َهلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُْم بِالتََّباِغي:"هَُؤالِء، فَقَالَ: فََجاَء، فَقَالَ"أَْم َهُؤالِء؟

: ثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، أنا زَاِئدَةُ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي الَْبْختَرِيِّ، قَالََحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّ
  .ذُِكَر ِلَعْبدِ اللَِّه أَنَّ َرُجال ُيْجَتَمُع إِلَْيِه، َوذَكََر َحدِيثَ أَبِي ُنعَْيمٍ

َنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، أنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، أَنَّ َعطَاَء بن السَّاِئبِ، أَْخَبَرُهمْ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثَ - ٨٥٥٤
كَانَ َعْمُرو بن ُعْتَبةَ بن فَْرقٍَد السُّلَِميُّ َومَُعضٌَّد ِفي أُنَاسٍ ِمْن أَْصحَابِهَِما اتََّخذُوا : َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، قَالَ

  ْسجًِدا ُيسَبُِّحونَ ِفيِه َبْيَن الَْمْغرِبِ وَالِْعَشاِء كَذَا، وَُيَهلِّلُونََم

، فَلَمَّا َجلَُسوا آذََنهُ "إِذَا َجلَسُوا فَآِذنِّي:"كَذَا وََيْحَمُدونَ كَذَا، فَأُْخبَِر بِذَِلَك َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فَقَالَ لِلَِّذي أَْخَبَرُه
أََنا اْبُن أُمِّ َعْبٍد، وَاللَِّه لَقَدْ جِئُْتمْ :"لَِّه َعلَْيِه ُبرُْنٌس حَتَّى َدَخلَ َعلَْيهِْم فَكََشَف الُْبرُْنَس َعْن َرأْسِِه، ثُمَّ قَالَفََجاَء َعْبُد ال

وَاللَِّه َما : فَقَالَ ُمَعضٌَّد، َوكَانَ َرُجال ُمفَوًَّها ،"بِبِْدَعٍة ظَلَْماَء، أَْو قَْد فََضلُْتْم أَْصحَاَب ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعلًْما
لَِئنِ اتََّبْعُتمُ الْقَْوَم لَقَْد َسَبقُوكُْم :"جِئَْنا بِبِْدَعٍة ظَلَْماَء َوال فََضلَْنا أَْصَحاَب ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َعْبدُ اللَِّه

  ".ْن جُْرُتمْ َيِميًنا َوِشمَاال لَقَْد َضلَلُْتمْ َضالال َبعِيدًاَسْبقًا ُمبِيًنا، َولَِئ
َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق،  - ٨٥٥٥

  ".َملُّوا النَّاَس فََيَملُّوا الذِّكَْرال َت:"اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
وٍد، َمرَّ بَِرُجلٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ اْبنِ َمْسُع - ٨٥٥٦

  ".َيا ُمذَِّكُر ال تُقَنِِّط النَّاَس:"ُيذَكُِّر قَْوًما، فَقَالَ
بن َسعِيٍد، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو النُّْعَماِن عَارٌِم، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ُمجَاِلِد - ٨٥٥٧



أَخَْرَج إِلَْيكُْم : ، فَأََتى أَُبو ُموَسى، فَقَالَكُنَّا قُُعوًدا ِعْنَد بَابِ اْبنِ َمْسعُوٍد َبْيَن الَْمغْرِبِ وَالِْعَشاِء: َعْمرِو بن َسلََمةَ، قَالَ
  مَا: فَخََرَج اْبُن َمْسعُوٍد، فَقَالَ أَُبو ُموَسى: أَُبو َعْبِد بِالرَّْحَمنِ؟ قَالَ

ْد ذََعرَنِي َوأَنَّهُ لََخْيٌر، قَْوٌم ُجلُوٌس ِفي ال َواللَِّه إِال أَنِّي َرأَْيُت أَمًْرا ذََعرَنِي َوإِنَُّه لَخَْيٌر، َولَقَ:"َجاَء بَِك َهِذِه السَّاَعةَ؟ قَالَ
فَاْنطَلََق َعْبُد اللَِّه َواْنطَلَقَْنا َمَعُه حَتَّى : ، قَالَ"سَبِّحُوا كَذَا َوكَذَا، اْحَمدُوا كَذَا وَكَذَا: الَْمْسجِِد َوَرُجلٌ َيقُولُ لَُهْم

حَاُب ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْحَياُء وَأَْزوَاُجُه شََوابٌّ، َوِثيَاُبُه َوآنَِيُتُه لَمْ َما أَسَْرَع َما َضلَلُْتْم وَأَْص:"أََتاُهْم، فَقَالَ
  ".ُتَغيَّْر، أَْحصُوا سَيِّئَاِتكُْم فَأََنا أَْضَمُن َعلَى اللَِّه أَنْ ُيْحِصَي َحَسَناِتكُْم

َترِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن بِْسطَامٍ، َحدَّثََنا أَُبو أَحَْمَد الزَُّبيْرِيُّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْس - ٨٥٥٨
ةَ َضاللٍَة، أََو َيا َعْمُرو لَقَِد اْبَتَدعُْتْم بِْدَع:"َوقََف َعلَيَّ َعْبُد اللَِّه َوأََنا أَقُصُّ ِفي الَْمْسجِِد، فَقَالَ: َعْن َعْمرِو بن ُزَراَرةَ، قَالَ

  ".تَّى رَأَْيُت َمكَانِي َما ِفيِه أََحٌدأَنَّكُْم ألَْهَدى ِمْن ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصحَابِِه، َولَقَْد رَأَْيتُُهْم َتفَرَّقُوا َعنِّي َح
َعِليُّ بن َنصْرٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َداُوَد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا  - ٨٥٥٩

َبلَغَ اْبَن َمْسُعوٍد، أَنَّ َعْمَرو بن ُزَراَرةَ َمَع أَْصحَابٍ لَُه ُيذَكُِّرُهْم، : َصاِلحٍ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَغَرَّ، قَالَ
  ".أنُتمْ أَْهَدى أَْم أَْصحَاُب ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ إِنَّكُْم ُمَتَمسِّكُونَ بِطََرفِ َضاللٍَة:"لَِّه، فَقَالَفَأََتاُهْم َعْبدُ ال

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَبُو - ٨٥٦٠

: لُ، َعْن أَْشَعثَ بن أَبِي الشَّعْثَاِء، َعنِ اَألْسَودِ بن ِهاللٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَغَسَّانَ َماِلكُ بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئي
أَال :"، فَلَمَّا َسِمَع ذَِلَك قَاَم، فَقَالَ"سُْبَحانَ اللَِّه كَذَا َوكَذَا:"ذَكَُروا لَُه َرُجال َيقُصُّ، فََجاَء ِفي الْقَْومِ فََسِمْعُتُه، َيقُولُ

إِنَّكُْم َألْهَدى ِمْن ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَأَْصَحابِِه، إِنَّكُمْ لَُمَتَمسِّكُونَ بِطََرفِ :"فَلَمَّا َنظَرُوا إِلَْيِه، قَالَ"وا؟َتْسَمُع
  ".َضاللٍَة
َسِمْعُت أََبا : ، أََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَّيانَ الْمَازِنِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ - ٨٥٦١

  ".إِذَا َوقََع النَّاُس ِفي الشَّرِّ فَقُلْ ال أُْسَوةَ ِلي بِالشَّرِّ:"اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
ن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا ُحدَْيُج بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد ب - ٨٥٦٢

اخُْرْج لََك بِالنَّاسِ أُسَْوةٌ، : إِذَا َوقََع النَّاُس ِفي الِْفْتَنِة فََيقُولُوا:"إِْسحَاَق، َعْن َسِعيِد بن َوْهبٍ، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، قَالَ
  ".ال أُْسَوةَ ِلي بِالشَّرِّ: فَقُلْ

َوصِ، ثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَحدَّ - ٨٥٦٣
ئًا فَلَْيفَْعلْ، فَإِنْ أَْصَغَر الُْبيُوِت ِمَن َهذَا الْقُْرَآنُ َمأُْدَبةُ اللَِّه، فََمنِ اْسَتطَاَع مِْنكُمْ أَنْ َيَتَعلََّم ِمْنُه َشْي:"قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد: قَالَ

 كَخََرابِ الَْبْيِت الَِّذي ال الَْخْيرِ الَِّذي لَْيَس ِفيِه ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َشْيٌء، َوإِنَّ الَْبْيتَ الَِّذي لَْيَس ِفيِه ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َشْيٌء
  َعاِمَر لَُه، َوإِنَّ الشَّيْطَانَ َيْخُرُج مَِن

  ".الْبَْيِت َيْسَمُع ِفيِه سُوَرةَ الَْبقََرِة
بِي اَألْحَوصِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَ - ٨٥٦٤

  ".ي ُبُيوِتكُْم، فَإِنَّ الشَّْيطَانَ ال َيْدُخلُ َبيًْتا ُيقَْرأُ ِفيِه ُسوَرةُ الْبَقََرِةاقَْرُءوا سُوَرةَ الَْبقََرِة ِف:"َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َعاِصمٍ،  - ٨٥٦٥

ِلكُلِّ َشْيٍء سََناٌم، َوَسَناُم الْقُْرَآِن الَْبقَرَةُ، َوإِنَّ ِلكُلِّ َشْيٍء لُبَاًبا، :"نِ َمْسُعوٍد َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَاَألْحَوصِ، َعنِ اْب



ةُ الَْبقََرِة، َوإِنَّ أَْصَغرَ الُْبُيوِت لَلَْجْوفُ َولَُبابُ الْقُْرَآنِ الُْمفَصَّلُ، َوإِنَّ الشََّياِطنيَ لَِتْخُرُج ِمَن الَْبْيِت الَِّذي ُيقَْرأُ ِفيِه ُسوَر
  ".الَِّذي لَْيَس ِفيِه ِكَتاُب اللَِّه َشْيٌء

بن  َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد: َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َوُمَحمَّدُ بن بِشْرٍ، قَاال - ٨٥٦٦
كَانَ َعْبُد اللَِّه، : َحيَّانَ الَْمازِنِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا ُشْعبَةُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، قَالَ

ِفيِه ِكَتاُب اللَِّه لََخرَاٌب كَخََرابِ الَْبْيتِ  إِنَّ أَْصَغَر الُْبيُوِت الَِّذي لَْيَس ِفيِه ِكتَاُب اللَِّه، َوإِنَّ الَْبْيَت الَِّذي لَْيَس:"َيقُولُ
  ".الَِّذي ال َعاِمَر لَُه

يِّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن إِبَْراِهيمَ الَْهجَرِ - ٨٥٦٧
  إِنَّ َهذَا الْقُْرَآنَ َمأُْدبَةُ:"ِه بن َمْسُعوٍد، قَالَاَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَّ

َوُهَو النُّورُ الَْبيُِّن َوالشِّفَاُء النَّاِفُع، اللَِّه، فََتَعلَُّموا ِمْن َمأُْدَبِتِه َما اْسَتطَعُْتْم، إِنَّ َهذَا الْقُْرَآنَ ُهَو َحْبلُ اللَِّه الَِّذي أََمَر بِِه، 
ُه، َوال َيْخلُُق َتَصَم بِِه، َوَنَجاةٌ ِلَمْن َتَمسََّك بِِه، ال َيْعَوجُّ فَُيقَوََّم، َوال َيزُوغُ فَُيْسَتْعَتَب، َوال َتنْقَِضي َعجَاِئُبِعْصَمةٌ ِلَمنِ اْع

امل َحْرٌف وَلَِكْن أَِلٌف َحْرٌف : لْ لَكُْمَعْن َردٍّ، اْتلُوُه فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيأُْجُركُْم بِكُلِّ َحْرٍف ِمْنُه َعْشرُ َحسََناٍت، لَْم أَقُ
  ".َوالٌم َحْرٌف َوِميمٌ َحْرٌف

، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ الْجََزرِيِّ - ٨٥٦٨
امل َعْشٌر وَلَِكْن أَِلٌف َوالٌم َوِميمٌ : َمْن قََرأَ الْقُْرَآنَ فَلَُه بِكُلِّ َحْرِف آَيٍة َعْشُر َحَسَناٍت، َوال أَقُولُ:"قَالََعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، 
  ".ثَالثُونَ َحَسَنةً

اُد بن زَْيٍد، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّ - ٨٥٦٩
َتَعلَُّموا الْقُْرَآنَ َواْتلُوُه فَإِنَّكُمْ ُتْؤَجُرونَ بِِه بِكُلِّ حَْرٍف ِمْنُه َحَسنَةٌ، أََما إِنِّي ال :"أَبِي اَألْحَوصِ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر : "ِميٌم ثَالثُونَ َحَسنَةً، ذَِلكَ بِأَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُامل َحَسَنةٌ، وَلَِكْن أَِلٌف َوالٌم َو: أَقُولُ
  ]".١٥٩: األنعام" [أَْمثَاِلها
طَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َع - ٨٥٧٠

  َتَعلَُّموا الْقُْرَآنَ َواْتلُوُه:"اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".الْم، وَلَِكْن أَقُولُ أَِلٌف َوالٌم َوِميٌم: ُتْؤَجرُوا بِكُلِّ َحْرٍف َعْشُر َحَسنَاٍت، أََما إِنِّي ال أَقُولُ
ْن ْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعَحدَّثََنا إِ - ٨٥٧١

لَ لَكُمْ إِلَيِْه، قَْد كَانَ ال سَبِي: مَاَت َرُجلٌ فََجاَءْتُه َمالِئكَةُ الَْعذَابِ فََجلَسُوا ِعْنَد َرأِْسِه، فَقَالَ:"َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
ال سَبِيلَ لَكُمْ إِلَْيِه قَْد كَانَ َيقُوُم َعلَْيَنا بُِسوَرةِ الُْملِْك، فََجلَُسوا عِْنَد : َيقَْرأُ سُوَرةَ الُْملِْك، فَجَلَُسوا ِعْندَ رِْجلَْيِه، فَقَالَ

  ".وَرةَ الُْملِْك، فَُسمَِّيِت الَْمانَِعةَال َسبِيلَ لَكُْم إِنَُّه قَْد َوَعى ِفيَّ ُس: َبطْنِِه، فَقَالَ
 بن ُحبَْيشٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ - ٨٥٧٢

لَْيَس لَكُْم َعلَى َما ِقَبلََنا ِمْن َسبِيلٍ كَانَ َيقَْرأُ َعلَْيَنا : ؤَْتى رِْجالُه فََيقُوالِنُيؤَْتى الرَُّجلُ ِفي قَْبرِِه فَُي:"َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
لَْيَس لَكُْم َعلَيَّ َسبِيلٌ قَْد كَانَ َوَعى ِفيَّ سُوَرةَ الُْملِْك، ثُمَّ ُيؤَْتى ِمْن رَأِْسِه، : ُسوَرةَ الُْملِْك، ثُمَّ يُْؤَتى َجْوفُُه، فََيقُولُ

فَهَِي الْمَانَِعةُ َتْمَنُع َعذَاَب الْقَبْرِ، :"، قَالَ َعْبُد اللَِّه"لَْيَس لَكُْم َعلَى َما ِقَبِلي َسبِيلٌ كَانَ َيقَْرأُ ِفيَّ ُسوَرةَ الُْملِْك: َيقُولُفَ
َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ، "َوِهي ِفي التَّْورَاِة َهِذِه سُوَرةُ الُْملِْك َمْن قََرأََها ِفي لَْيلٍَة أَكْثََر َوأَطَْيَب

  بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ، َحدَّثََنا َعاِصمِ بن أَبِي النَّجُوِد، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَّهِ،



َما لَكُمْ : ِخلَ قَْبَرُه فَُيؤَْتى ِفي قَْبرِِه فَُيْبَدأُ بِرِْجلَْيِه فََتقُولُ رِْجالُهإِذَا كَانَ الرَُّجلُ َيقَْرأُ ُسوَرةَ الُْملِْك كُلَّ لَْيلٍَة فَأُْد: قَالَ
ا شُْعَبةُ، َعْن َعاِصمٍ، َعلَى َما ِقَبِلي َسبِيلٌ فَذَكََر ِمثْلَُه، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َيْعقُوبَ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََن

اُد بن زَْيٍد، َعْن َعاِصمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِمثْلَُه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمََّعْن زِرٍّ، 
  .َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِمثْلَُه

َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َوغَْيرِِه، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، - ٨٥٧٣
 الْقُْرَآنُ َشاِفٌع ُمشَفٌَّع، َوَما َحلَّ ُمَصدٌَّق، فََمْن َجَعلَُه إَِماَمُه قَاَدُه إِلَى الَْجنَِّة، َوَمْن:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، قَالَ

  ".َجَعلَُه َخلْفَُه َساقَُه إِلَى النَّارِ
َنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٨٥٧٤

  ".َمْن كَانَ ُيِحبُّ الْقُْرَآنَ َويُْعجُِبُه فَُهَو بَِخْيرٍ:"ْبِد اللَِّه، قَالَأَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، َعْن َع
ْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َع - ٨٥٧٥

َمْن أََحبَّ أَنْ َيْعلََم أَنَُّه ُيِحبُّ اللََّه َوَرسُولَُه، فَلَْيْنظُْر فَإِنْ كَانَ ُيِحبُّ الْقُْرَآنَ فَُهَو ُيِحبُّ :"اللَِّه، قَالَ بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد
  ".اللََّه َوَرسُولَُه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ٨٥٧٦

َجلََس ُشَتْيُر بن : َسِمْعُت مَْنُصوًرا، َعْن َعاِمرٍ، قَالَ: َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا
دث وتصدقين، َشكَلٍ، َوَمْسرُوُق بن اَألْجَدعِ، فَقَالَ شَُتْيٌر، لَِمْسرُوقٍ َحدِّثْ بَِما َسِمْعَت عَْبَد اللَِّه وَأَُصدِّقَُك، أو أح

إِنَّ اللََّه َيأُْمرُ بِالَْعْدلِ : "إِنَّ أَْجَمَع آَيٍة ِفي الْقُْرَآِن ِلخَْيرٍ َوَشرٍّ آَيةٌ ِفي ُسوَرةِ النَّْحلِ:"َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه، َيقُولُ: قَالَ
: ، قَالَ]"٩٠: النحل" [َوالَْبْغيِ َيعِظُكُمْ لََعلَّكُمْ َتذَكَُّرونََواِإلْحَساِن وَإِيَتاِء ِذي الْقُْرَبى، َوَينَْهى َعنِ الْفَْحَشاِء، وَالُْمْنكَرِ 

  .َصَدقَْت
قُلْ َيا ِعَباِديَ الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى : "إِنَّ أَكَْبَر آَيٍة ِفي الْقُْرَآِن فََرًحا آَيةٌ ِفي سُوَرِة الزَُّمرِ:"َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه، َيقُولُ: قَالَ

  .َصَدقَْت: ، قَالَ"إِنْ َشاَء] ٥٣: الزمر" [ َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعاأَْنفُِسهِْم ال
يِد بن ِعَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن َس - ٨٥٧٧ -

َجلََس َمْسُروٌق، َوُشَتْيرُ بن َشكَلٍ ِفي َمْسجِِد اَألْعظَمِ، فََرآُهَما نَاٌس فََتَحوَّلُوا إِلَْيهَِما، : َمْسرُوقٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ
دِّثَ وَأَُصدِّقَُك، َوإِمَّا أَنْ أَُحدِّثَ َوُتَصدِّقَنِي، فقال إِنََّما َتحَوَّلَ إِلَْيَنا َهُؤالِء لُِنَحدِّثَُهْم، فَإِمَّا أَنْ ُتَح: فَقَالَ َمْسرُوٌق ِلُشَتْيرٍ

اللَُّه ال إِلََه إِال ُهوَ : "إِنَّ أَْعظََم آَيٍة ِفي ِكتَابِ اللَِّه"مسروق َحدِّثْ أَُصدِّقَُك، قَالَ شَُتْيٌر َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َمْسعُوٍد
  ،َصَدقَْت : ، فَقَالَ َمْسرُوٌق"ِةإِلَى آِخرِ اآلَي" الَْحيُّ الْقَيُّوُم

، قَالَ "إِلَى آِخرِ اآلَيِة] ٩٠: النحل" [إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ وَاِإلْحَساِن: "أَْجَمَع آَيٍة ِفي كَِتابِ اللَِّه:"َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه أَنَّ
َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنْفُسِهِْم ال : "َر آَيٍة ِفي كَِتابِ اللَِّه فََرًحاأَكْثَرَ أَْو أَكَْب:"َصَدقَْت، َوَحدَّثََنا أَنَّ: َمْسرُوٌق

  .َصَدقَْت: ، فَقَالَ َمْسرُوٌق"إِلَى آِخرِ اآلَيِة] ٥٣: الزمر" [َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه
" َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعلْ لَُه َمْخَرًجا َويَْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ ال َيْحَتِسُب: "اأََشدَّ آَيٍة ِفي ِكتَابِ اللَِّه َتفْوِيًض:"َوَحدَّثََنا أَنَّ

  .َصدَقَْت: ، فَقَالَ َمْسرُوٌق"إِلَى آِخرِ اآليَِة] ٣، ٢: الطالق[
يِّ، َعْن َجابِرٍ، َوغَيْرِِه، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِ - ٨٥٧٨ -

إِنَُّهمْ لَمْ : َجلَْسَنا ِفي الَْمْسجِِد، فَثَاَر إِلَْيهَِما النَّاُس، فَقَالَ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِه: َمْسرُوقٍ، َوُشتَْيرِ بن َشكَلٍ الَْعْبِسيُّ، قَالَ



ِه، فَإِمَّا أَنْ أَُحدِّثَُهْم وَُتَصدِّقَنِي َوإِمَّا أَنْ ُتَحدِّثَُهْم فَأَُصدِّقََك، فَقَالَ أََحُدُهَما َسِمْعُت َعْبدَ اللََّيقُوُموا إِلَْيَنا إِال ِلُنَحدِّثَُهْم، 
أَْجَمُع آَيٍة ِفي :"َيقُولُ َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه: َصَدقَْت، قَالَ اآلَخُر: ، فَقَالَ اآلَخُر"أَْعظَُم آَيٍة ِفي الْقُْرَآِن آَيةُ الْكُْرِسيِّ:"َيقُولُ
أََشدُّ آَيٍة ِفي الْقُْرآَنِ :"َوَسِمْعُتُه، َيقُولُ: َصَدقَْت، قَالَ: ، قَالَ]"٩٠: النحل" [إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ وَاِإلْحَساِن: "الْقُْرَآِن
أَكَْبُر آَيٍة :"َوَسِمْعُتهُ َيقُولُ: َصَدقَْت، قَالَ اآلَخُر: ، قَالَ]"٣، ٢: الطالق" [َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعلْ لَُه َمْخَرًجا: "َتفْوِيًضا

  ِفي الْقُْرآَِن

  .َصَدقَْت: ، قَالَ]"٥٣: الزمر" [َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنْفُِسهِْم: "فََرًحا
بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج  - ٨٥٧٩

اْجَتَمَع َمْسرُوقٌ، : َحى، قَالَالْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َعاِصمِ بن َبْهَدلَةَ، َعْن أَبِي الضُّ
َما أََرى َهُؤالِء َجلَُسوا إِلَْيَنا إِال ِلَيْسَمعُوا : َشكَلٍ ِفي الَْمْسجِِد، فََتعَرََّض إِلَْيهَِما ِحلَُق الَْمْسجِِد، فَقَالَ َمْسُروٌقَوُشَتْيُر بن 

وَُتَصدِّقُنِي، فقال َحدِّثَْنا أََبا َعاِئَشةَ، فَقَالَ  ِمنَّا َخيًْرا، فَإِمَّا ُتَحدِّثُ َعْن َعْبِد اللَِّه وَأَُصدِّقَُك، َوإِمَّا أَنْ أَُحدِّثَ َعْن َعْبِد اللَِّه
الََعيَْناِن تَْزنَِياِن، َوالرِّْجالِن تَْزنَِياِن، وَالَْيَداِن َتْزنَِياِن، وَُيَصدُِّق ذَِلكَ :"َيقُولُ، َمْسرُوٌق َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد 

أَنَّ أَْجَمَع آَيٍة ِفي :"فََهلْ َسِمْعَت َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َيقُولُ: قَالَ، َوأََنا قَْد َسِمْعُتُه َنَعْم، : ، قَالَ"الْفَْرُج، وَُيكَذُِّبُه
" فَْحَشاِءإِنَّ اللََّه َيأُْمرُ بِالَْعْدلِ َواِإلْحَساِن وَإِيَتاِء ِذي الْقُْرَبى َوَينَْهى َعنِ الْ: "الْقُْرآِن َحاللٌ، َوحََراٌم، َوأَمٌْر، َونَْهٌي

أَنَّ :"فََهلْ َسِمْعَت َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َيقُولُ: َوأََنا قَدْ َسِمْعُتُه، قَالَ: نََعْم، قَالَ: ، قَالَ"إِلَى آِخرِ اآلَيِة؟] ٩٠: النحل[
؟ ]"٣، ٢: الطالق" [ُزقُْه ِمْن َحْيثُ ال َيْحَتِسُبَوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعلْ لَُه َمخَْرًجا، َوَيْر: "أَكَْبَر آَيٍة ِفي الْقُْرآِن َتفْوِيضًا

  َوَهلْ َسِمْعَت عَْبَد اللَِّه بن َمْسُعودٍ،: وَأََنا قَْد َسِمْعُتُه، قَالَ: َنَعْم، قَالَ: قَالَ

] ٥٣: الزمر" [مْ ال َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّهَيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنْفُِسهِ: "أَنَّ أََشدَّ آَيٍة ِفي الْقُْرَآِن فََرًحا:"َيقُولُ
  .فَأََنا قَْد َسِمْعُتُه، وَاللَّفْظُ ِلَحِديِث َحمَّاِد بن َزْيٍد: نََعْم، قَالَ: ، قَالَ"؟"إِلَى آِخرِ اآلَيِة

قَالَ َعْبُد اللَِّه بن : ْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َم - ٨٥٨٠
قَدْ أََنى ِلي أَنْ أَغُْدَو، َولَوْ : لَْو غَدَْوَت إِلَى الْقَْرَيِة كَانَ لََك أَرَْبُع ِمائَِة قَالِئَص، كَانَ َيقُولُ: لَْو ِقيلَ َألَحدِكُْم:"َمْسُعوٍد

  ".ةً ِمْن ِكَتابِ اللَِّه كَاَنْت خَْيًرا لَُه ِمْن أَْرَبعٍ َوأَْرَبعٍ وَأَْرَبعٍ َحتَّى َعدَّ َشْيئًا كَثًِرياأَنَّ أََحَدكُْم غََدا فََتَعلََّم آَي
، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد كَانَ إِذَا أَصَْبَح فَخََرَج أََتاُه النَّاُس إِلَى دَارِِه، قَالَ أَُبو إِْسحَاَق وَأَْخبََرنِي أَُبو ُعَبْيَدةَ  - ٨٥٨١
ِفي أَيِّ :"فَُيْخبُِرُه، فََيقُولُ"أََبا فُالٍن بِأَيِّ ُسوَرٍة أَْنَت؟:"، ثُمَّ َيُمرُّ بِالَِّذيَن ُيقْرِئُُهُم الْقُْرَآنَ، فََيقُولُ"َعلَى َمكَانِكُْم:"فََيقُولُ
فََيظُنُّ : ، قَالَ"ْمَها فَإِنََّها َخْيرٌ لََك ِممَّا َبْيَن السََّماِء وَاَألْرضَِتَعلَّ:"فَُيْخبُِرُه فََيفَْتُح َعلَْيِه اآلَيةَ الَِّتي َتِليهَا، ثُمَّ َيقُولُ"آَيٍة

  .قُولَ ذَِلَك ِلكُلِّهِْمالرَُّجلُ أَنَُّه لَْيَس ِفي الْقُْرَآِن آَيةٌ َخْيٌر ِمْنَها، ثُمَّ َيُمرُّ بِاآلَخرِ فََيقُولُ لَُه مِثْلَ ذَِلَك، َحتَّى َي
صِ، َحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوَحدَّثََنا ُم - ٨٥٨٢

  يَقَْرأُ ِللرَُّجلِ اآلَيةَ، ثُمَّ: َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه كَانَ

  .حَتَّى َيقُولَ ذَِلَك ِفي الْقُْرَآِن كُلِِّه"ُس أَْو ِممَّا َعلَى اَألْرضِ ِمْن َشْيٍءلَهَِي َخْيٌر ِممَّا اطَّلََعْت َعلَْيِه الشَّْم:"َيقُولُ
 َمْسُعوٍد، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َخلَُف بن الَْولِيِد، أنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن ُمرَّةَ، َعنِ اْبنِ - ٨٥٨٣

  ".ْيَر اَألوَِّلَني وَاآلِخرِيَن فَلُْيثَوِّرِ الْقُْرَآنَ، فَإِنَّ ِفيِه َخْيُر اَألوَِّلَني َواآلِخرِيَنَمْن أََراَد َخ:"قَالَ
: الََعْن ُمرَّةَ، قََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق،  - ٨٥٨٤



  ".َمْن أََراَد ِعلًْما فَلُْيثَوِّرِ الْقُْرَآنَ، فَإِنَّهُ َخْيُر اَألوَِّلَني َوَخْيُر اآلَخرِيَن:"قَالَ َعْبُد اللَِّه
مَْن :"َعْبِد اللَِّه، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن ُمرَّةَ، َعْن - ٨٥٨٥

  ".أََراَد الْعِلَْم فَلُْيثَوِّرِ الْقُْرَآنَ، فَإِنَّ ِفيِه َعلَْم اَألوَِّلَني وَاآلِخرِيَن
، َعْن صَِحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا شُْعَبةُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي اَألْحَو - ٨٥٨٦

  ".ِلكُلِّ َحْرٍف َحدٌّ، وَِلكُلِّ َحدٍّ َمطْلٌَع:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٨٥٨٧

  ".إِنَّ الْقُْرَآنَ لَْيَس ِمْنُه َحْرٌف إِال لَُه َحدٌّ، َوِلكُلِّ َحدٍّ َمطْلٌَع:"ْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َع
  َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َعاِصمٍ، - ٨٥٨٨

  ".فَكَأَنََّما قََرأَ ثُلُثَ الْقُْرَآِن] ١: اإلخالص" [قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد: "َمْن قََرأَ:"زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
مَثَلُ :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: الََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَ - ٨٥٨٩

َملُ بِالْقُْرآِن َوال َيقْرَُؤُه كََمثَلِ الَِّذي َيقَْرأُ الْقُْرَآنَ َوال َيْعَملُ بِِه كََمثَلِ َرْيَحاَنٍة رُِحيَها طَيٌِّب َوال طَْعَم لََها، َوَمثَلُ الَِّذي َيْع
ثَلُ الَِّذي َيَتَعلَّمُ الْقُْرَآنَ َوُيَعلُِّمُه كََمثَلِ اُألْتُرجَِّة طَْعمَُها طَيٌِّب َورِحيَُها طَيٌِّب، َومَثَلُ التَّمَْرِة طَْعُمَها طَيٌِّب َوال رِيَح لََها، َوَم

  ".الَِّذي ال َيقَْرأُ الْقُْرَآنَ َوال َيعَْملُ بِِه كََمثَلِ الَْحْنظَلَِة طَْعُمَها َخبِيثٌ َورُِحيَها َخبِيثٌ
بِيِه، يُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َيْحَيى بن َعْمرِو بن َسلََمةَ، َعْن أََحدَّثََنا َعِل - ٨٥٩٠

  ".َمْن قََرأَ ِفي لَْيلٍَة سُوَرةَ الَْبقََرِة فَقَْد أَكْثََر وَأَطَْيَب:"َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َمةَ، و َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، أَْخَبرَنِي َيحَْيى بن َعْمرِو بن َسلََحدَّثََنا أَُب - ٨٥٩١

  ".أَكْثََر َوأَطَْيَبَمْن قََرأَ ثَالثَ آيَاٍت ِمْن ُسوَرةِ الْبَقََرِة ِفي لَْيلٍَة فَقَْد :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: َسِمْعُت أَبِي، َيقُولُ: قَالَ
قَالَ َعْبدُ : َسِمْعُت الشَّْعبِيَّ، َيقُولُ: َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو الُْعَمْيسِ، قَالَ - ٨٥٩٢

  ذَِلَك الْبَْيَت َشْيطَانٌ ِتلَْك اللَّْيلَِة َحتَّى ُيصْبِحَ، َمْن قََرأَ َعْشَر آَياٍت ِمْن ُسوَرِة الَْبقََرِة ِفي َبْيٍت لَمْ َيْدُخلْ:"اللَِّه

  ".أَْرَبَع آيَاٍت ِمْن أَوَِّلَها، وَآَيةَ الْكُْرِسيِّ، َوآَيَتْينِ َبْعدََها، َوخََواِتيَمُه
شَْيٌم، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َتِميمِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُه - ٨٥٩٣

  ]".٨٧: النمل" [وَكُلٌّ أَتَْوُه دَاِخرِيَن: "أَنَُّه كَانَ َيقَْرأُ"بن َحذْلَمٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد،
رِيٌر، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َتِميمِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا َج - ٨٥٩٤

، ]٨٧: النمل" [َوكُلٌّ أََتْوُه َداِخرِيَن: "قَرَأُْت َعلَى َعْبِد اللَِّه الْقُْرَآنَ فَلَْم يَأُْخذْ َعلَيَّ إِال َحْرفَْينِ، قُلُْت:"بن َحذْلَمٍ، قَالَ
َوظَنُّوا : "، قَالَ]١١٠: يوسف" [َحتَّى إِذَا اْستَْيأَسَ الرُُّسلُ وَظَنُّوا أَنَُّهْم قَْد كُِذبُوا: "َوقُلُْت" َوكُلٌّ آتَْوُه دَاِخرِيَن: "قَالَ

  "".أَنَُّهْم قَْد كَذَبُوا
، َعْن َداُوَد، َعنِ َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ: َحدَّثََنا سَِعيُد بن مَْنُصورٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، قَالَ - ٨٥٩٥

َشْيءٌ :"َيقُولُ] ١٣٧: الشعراء" [إِنْ َهذَا إِال ُخلُُق األَوَِّلَني: "الشَّْعبِيِّ، َعْن َعلْقََمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَُّه كَانَ َيقَْرأُ
  ".اْخَتلَقُوُه
ْنصُورٍ، َحدَّثََنا ِشهَاُب بن خِرَاشٍ، َحدَّثَنِي موسى اْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َم - ٨٥٩٦

مُْرَسلَةً، " إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء َوالَْمَساِكنيِ: "كَانَ اْبُن َمْسُعودٍ ُيقْرُِئ الْقُْرَآنَ َرُجال فَقََرأَ الرَُّجلُ: َيزِيَد الْكِْنِديُّ، قَالَ
  إِنََّما الصََّدقَاُت: "أَقْرَأَنِيهَا: َهكَذَا أَقْرَأَنِيَها َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َما:"فَقَالَ اْبُن َمْسُعوٍد



  ".فََمدََّدها] ٦٠: التوبة" [ِللْفُقََراِء َوالَْمَساِكنيِ
الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى - ٨٥٩٧

  ]".٧٦: النحل" [أَْيَنَما ُيَوجِّْهُه ال يَأِْت بَِخْيرٍ: "إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه قََرأَ
كَانَ : ْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعنِ اَألْعَمشِ، قَالََحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َي - ٨٥٩٨

  ]".٢٣: اإلسراء" [وََوصَّى رَبَُّك أَنْ ال تَْعُبدُوا إِال إِيَّاُه: "يَقَْرأُ"َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد،
: َنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َشِقيقٍ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثَ - ٨٥٩٩

ُهَو  الخِْتالَف فَإِنََّماإِنِّي قَْد َسِمْعُت الْقُرَّاَء فََسِمْعُتُهْم ُمَتقَارِبَِني، فَاقَْرُءوا كََما َعِلْمُتْم، وَإِيَّاكُْم َوالتََّنطَُّع وَا"قَالَ َعْبُد اللَِّه
  ".َهلُمَّ َوَتَعالَ: كَقَْولِ أََحِدكُْم

: َشِقيقٍ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٨٦٠٠
إِنَّا قَْد َسأَلَْنا َعْن ذَِلَك، وَأََنا أَقَْرأُ كََما َعِلْمُت " َهْيَت"ال :"ْبُد اللَِّه، فَقَالَ َع]٢٣: يوسف" [ِهيَت: "قُلَْنا ِعْنَد َعْبِد اللَِّه

  ".أََحبُّ إِلَيَّ
بن ْن َتِميمِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َع - ٨٦٠١

  ]".٤١: هود" [َمْجَراهَا، َوَمْرَساهَا: "َسلََمةَ، َعْن َعْرفََجةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه كَانَ َيقُولُ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثَنَا - ٨٦٠٢

لَْيسَ الَْخطَأُ أَنْ ُيقَْرأَ َبْعُضُه ِفي بَْعضٍ، :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: ، قَالَُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن إِْبَراِهيَم
  ".َولَِكنِ الَْخطَأُ أَنْ ُتلِْحقُوا بِِه َما لَْيَس ِمْنُه

ْن لَْيٍث، َعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد الَْوِكيِعيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فُضَْيلٍ، َع - ٨٦٠٣
  ".أَعْرُِبوا بِالْقُْرَآِن فَإِنَُّه َعَربِيٌّ:"َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه َرفََعُه قَالَ

َعْن لَْيٍث، َعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، - ٨٦٠٤
  ".أَعْرُِبوا الْقُْرآَنَ:"إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ،  - ٨٦٠٥
أَْعرِبُوا الْقُْرَآنَ فَإِنَُّه َعرَبِيٌّ، فَإِنَُّه َسَيجِيُء قَْوٌم :"إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن َسْبرٍ أَبِي الَْحكَمِ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".َيثْقَفُوَنُه وَلَْيسُوا بِِخيَارِكُْم
ِه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَّ - ٨٦٠٦

  ".أَِدُميوا النَّظََر ِفي الُْمْصَحِف:"َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َحدَّثََنا َماِلكُ : بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، قَالَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد - ٨٦٠٧

  َتَعاَهدُوا الَْمصَاِحَف، فَلَُهَو أََشدُّ َتفَصًِّيا ِمَن:"بن ِمْغَولٍ، َعْن ُزَبْيٍد، َعْن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".َن النََّعمِ ِمْن ُعقُِلَهاُصدُورِ الرِّجَالِ ِم
شِ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، َعْن ُسفَْيانَ، َعنِ اَألْعَم - ٨٦٠٨

  ".َبلْ َعجِْبُت َوَيْسَخُرونَ: أَنَُّه قََرأََها"إِبَْراهِيَم، َعْن َعْبِد اللَِّه،
يُّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، أنا أَُبو إِْسحَاَق الْكُوِف - ٨٦٠٩

  ".الَْحيُّ الْقَيَّاُم: أَنَُّه كَانَ يَقَْرُؤَها"َخاِلٍد الِْكنَانِيِّ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد،



إِبَْراِهيَم،  ثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعْن ُمِغَريةَ، َعْنَحدَّ - ٨٦١٠
َحدَّثََنا ، "ْوجُ النَّاقَِةَز:"، قَالَ]٤٠: األعراف" [َحتَّى يَِلَج الْجََملُ ِفي َسمِّ الِْخيَاِط: "أَنَُّه كَانَ َيقَْرأُ"َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد،

ن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ثَابٍِت، َعْن أَبِيِه، َعْن َسِعيِد ب
  ".َزْوجُ النَّاقَِة"َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

قَالَ عَْبُد : ثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، قَالََحدَّ - ٨٦١١
َصاِحَبُه كَْيَف َيقَْرأُ آَيةَ كَذَا وَكَذَا، فَلَْيسْأَلُْه َعْن َما قَْبلََها:"اللَِّه   ".إِذَا َسأَلَ أََحُدكُمْ 

: إِْبَراِهيَم، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٨٦١٢
  َعلَْيِه، َولَِكْن َيقَْرأُ َما قَْبلَهَا كَذَا َوكَذَا فَلَْيَس: إِذَا سَأَلَ أََحدُكُْم أَخَاُه َعنِ اآلَيِة فَال َيقُولُ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه

  ".ثُمَّ لَْيُحلْ َبْيَنُه َوَبْيَن حَاَجِتِه
إِْبَراِهيَم، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٨٦١٣

  ".َرتِّلْ ِفَداَك أَبِي َوأُمِّي:"قََرأُْت َعلَى َعْبِد اللَِّه فَأَْعَجَبهُ َصوِْتي، فَقَالَ: َعلْقََمةَ، قَالَ
ْن زِرِّ بن ُحَبْيشٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا الثَّْورِيُّ، َعْن َعاِصمِ بن بَْهَدلَةَ، َع - ٨٦١٤

  ".أَِدميُوا النَّظََر ِفي الُْمْصَحِف، َوإِذَا اْخَتلَفُْتْم ِفي َيا، َوَتا فَاْجَعلُوَها َيا، ذَكِّرُوا الْقُْرَآنَ:"اْبُن َمْسُعوٍد قَالَ
، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ بن قَُداَمةَ - ٨٦١٥

  ".إِذَا َتَماَرْيُتْم ِفي َيا أَْو تَا، فَاْجَعلُوَها َيا، َوذَكُِّروا الْقُْرَآنَ فَإِنَُّه ُمذَّكٌَر:"النَُّجوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمَسيِّبِ بن َراِفعٍ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، - ٨٦١٦

لَيُْنَتَزَعنَّ َهذَا الْقُْرَآنُ :"قَالََشدَّاِد بن َمْعِقلٍ، قَالَ الثَّْورِيُّ َوَحدَّثَنِيِه َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُرفَْيعٍ، َعْن َشدَّاٍد، أَنَّ اْبَن َمْسعُوٍد، 
ُيْسَرى َعلَْيِه ِفي لَْيلٍَة فَال :"َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، كَْيَف ُيْنتََزُع َوقَْد أَثَْبتَْناُه ِفي َمصَاِحِفَنا؟ قَالَ: ، قُلُْت"ْمِمْن َبْينِ أَظُْهرِكُ

َولَِئْن ِشئَْنا لََنذَْهَبنَّ : "َعْبُد اللَِّه ، ثُمَّ قََرأَ"َيْبقَى ِفي قَلْبِ َعْبٍد َوال ُمْصَحٍف ِمْنُه َشْيٌء، وَُيصْبُِح النَّاُس فُقََراَء كَالَْبهَاِئمِ
  بِالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ثُمَّ ال َتجُِد لََك بِِه

  ].٨٦: اإلسراء" [َعلَْيَنا َوِكيال
يزِ بن ُرفَْيعٍ، َعْن َشدَّاِد بن َمْعِقلٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْبِد الَْعزِ - ٨٦١٧

  ".أَوَّلُ َما َتفِْقُدونَ ِمْن ِدينِكُُم اَألَماَنةُ، وَآَخُر َما َيبْقَى الصَّالةُ، وَلَُيَصلَِّينَّ قَْوٌم ال إَِميانَ لَُهْم:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: قَالَ
، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِسَْرائِيلَ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُرفَْيعٍ، َعْن َشدَّاِد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ - ٨٦١٨

إِنَّ أَوَّلَ َما َتفِْقُدونَ ِمْن ِدينِكُُم اَألَمانةُ، َوآَخَر َما َيبْقَى ِمْن ِدينِكُمُ :"َسِمْعتُ اْبَن َمْسُعوٍد، َيقُولُ: بن َمْعِقلٍ، قَالَ
َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَلَْسَنا َنقَْرأُ : ، قَالُوا"َولَُيَصلَِّينَّ قَْوٌم ال ِديَن لَُهْم، َولَُيْنَتَزَعنَّ الْقُْرَآنُ ِمْن َبْينِ أَظُْهرِكُْمالصَّالةُ، 

بِِه ِمْن أَْجوَاِف الرِّجَالِ فَال َيْبقَى ِفي اَألْرضِ  ُيْسَرى َعلَى الْقُْرَآِن لَْيال فَُيذَْهُب:"الْقُْرَآنَ َوقَْد أَثْبَْتَناُه ِفي َمصَاِحِفَنا؟ قَالَ
  ".ِمْنُه َشْيٌء
نِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َع - ٨٦١٩

  ".ِفي أَقَلَّ ِمْن ثَالٍث فَُهَو رَاجٌِز َمْن قََرأَ الْقُْرَآنَ:"َمْسُعوٍد، قَالَ
َسِمْعُت أََبا ُعَبْيَدةَ بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعِليِّ بن َبِذَميةَ، قَالَ - ٨٦٢٠



  ".ْرَآنَ ِفي أَقَلَّ ِمْن ثَالٍث فَُهَو رَاجٌِزَمْن قََرأَ الْقُ:"َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن َعِليِّ بن َبِذَميةَ، - ٨٦٢١

َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، ، "ِمْن ثَالٍث فَُهَو رَاجٌِز َمْن قََرأَ الْقُْرَآنَ ِفي أَقَلَّ:"َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعِليِّ بن َبِذَميةَ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِمثْلَُه

ن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ِهَشامٍ، َعنِ احلسن، أَنَُّه َبلََغُه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ب - ٨٦٢٢
  ".َمْن قََرأَ الْقُْرَآنَ ِفي أَقَلَّ ِمْن ثَالٍث فَُهَو رَاجٌِز:"َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

: َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن ُمَحمَِّد بن ذَكَْوانَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد،  - ٨٦٢٣
أَنَُّه كَانَ يَقَْرأُ الْقُْرَآنَ ِفي الُْجُمَعِة، وَيقَْرأُُه ِفي "َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ُيَحدِّثُ َعْن َعْبِد اللَِّه،

  ".َرَمَضانَ ثَالثًا
ْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِ - ٨٦٢٤

لُ كُلَّ َيْومٍ وَلَْيلٍَة ال ُيقَْرأُ الْقُْرَآنَ ِفي أَقَلَّ ِمْن ثَالٍث، اقَْرُءوُه ِفي َسبْعٍ، وَُيَحاِفظُ الرَُّج:"قَالَ عَْبُد اللَِّه: اَألْحَوصِ، قَالَ
ُعَماَرةَ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن، "َعلَى ُجْزِئِه

ن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِمثْلَُه، َحدَّثََنا َعِليُّ ب
  .َعنِ الَْحجَّاجِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِمثْلَُه

  َحدَّثَنَا - ٨٦٢٥

كَانَ اْبُن َمْسعُوٍد َيقَْرأُ الْقُْرَآنَ ِفي :"اقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، قَالَإِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّ
  ".ثَالٍث، َوَما َيْسَتِعُني ِمَن النََّهارِ إِال قَِليال

، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ - ٨٦٢٦
  ".كَانَ َعْبدُ اللَِّه َيقَْرأُ الْقُْرَآنَ ِفي كُلِّ ثَالٍث، َوقَلََّما َيأُْخذُ ِمْنُه بِالنََّهارِ:"قَالَ

إِذَا :"قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد: َسِمْعُتُه، َيقُولُ: َعْن أَبِي إِْسحَاَق، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، - ٨٦٢٧
َمْن َحدَّثََك َهذَا َيا أََبا : ، قُلُْت"كَاَنِت السَّْجَدةُ آِخَر السُّوَرِة فَاْركَعْ إِنْ ِشئْتَ أَوِ اْسُجْد، فَإِنَّ السَّْجَدةَ َمَع الرَّكَْعِة

َعلْقََمةُ، َواَألسَْوُد، وَالرَّبِيُع بن خُثَْيمٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن النَّضْرِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، : ُبَناأَْصَحا: إِْسحَاَق؟ قَالَ
  .ثْلَ َحِديِث َمْعَمرٍِم َحدَّثََنا ُزهَْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن َعلْقََمةَ، َوَعْمرِو بن ُشَرْحبِيلَ، َوَمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه،

: سُِئلَ أَُبو إِْسحَاَق، فَقِيلَ لَُه: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، قَالَ - ٨٦٢٨
ةً آِخُرَها َسْجَدةٌ، فَإِنَّ ِشئَْت فَارْكَْع، فَإِنََّما الرَّكَْعةُ ِمَن إِذَا قََرأَْت سُوَر:"أَذْكََرَت َعنِ اَألْسوَِد، أَنَّ َعْبَد اللَِّه، قَالَ

  .نََعْم: قَالَ"السَّْجَدِة، َوإِنْ ِشئَْت فَاْسُجْد، ثُمَّ اقَْرأْ بَْعَدَها سُوَرةً؟
  أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن - ٨٦٢٩

َحدَّثََنا أَُبو ، "إِذَا كَاَنِت السَّْجَدةُ َخاِتَمةَ السُّوَرِة فَإِنْ ِشئْتَ َركَْعَت َوإِنْ ِشئَْت َسَجْدَت:"اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .، َعنِ اَألْسوَِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِمثْلَُهَخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق

َمْسرُوقٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن  - ٨٦٣٠
  ".َيعْنِي ص"ذُكَِرْت، فَكَانَ ال َيْسُجُد ِفيهَا إِنََّما ِهي تَْوَبةُ نَبِيٍّ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسعُوٍد



كَانَ ال "َد اللَِّه،َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، أَنَّ َعْب - ٨٦٣١
  ".َيْسُجُد ِفي ص

الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ٨٦٣٢
  ".إِنََّما ِهي َتْوَبةُ َنبِيٍّ:"َمْسُعوٍد، أَنَُّه كَانَ ال َيْسُجُد ِفي ص، َوقَالَ

ثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّ - ٨٦٣٣
 إِنََّما ِهَي:"َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه كَانَ ال َيْسُجُد ِفي ص، َوَيقُولُ: َمْنُصورٍ، قَاال

  ".َتْوَبةُ نَبِيٍّ
اَبةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْبَدةَ بن أَبِي لَُب - ٨٦٣٤

  ".أَنَّ َعْبَد اللَِّه، كَانَ ال َيْسُجُد ِفي ص"زِرٍّ،
  يٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، أنا ُمِغَريةُ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِل - ٨٦٣٥

  ".إِنََّما ِهي َتْوَبةُ َنبِيٍّ:"كَانَ َعْبُد اللَِّه ال َيْسُجُد ِفي ص َوَيقُولُ: َعْن إِْبَراهِيَم، وَأنا َداُوُد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، قَاال
كَانَ اْبُن َمْسُعودٍ : ن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َعطَاٍء الْخَُراسَانِيِّ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق ب - ٨٦٣٦

إِنََّك ُبلَْت، : الَ، قَ"اقْرَأْ:"ٍدَيفَْتُح َعلَى َرُجلٍ َوُهَو َيقَْرأُ، ثُمَّ قَاَم فََبالَ فَأَْمَسَك الرَُّجلُ َعنِ الِْقَراءَِة، فَقَالَ لَُه اْبُن َمْسُعو
  .، فَكَانَ َيفَْتُح َعلَْيِه َوُهَو َيقَْرأُ"اقَْرأْ:"قَالَ

َعْن إِْبَراهِيَم،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َحمَّاٍد، - ٨٦٣٧
: قَالَ"َما لََك؟:"كَانَ ُيقْرِئُ َرُجال فَلَمَّا اْنتََهى إِلَى شَاِطِئ الْفَُراِت، فَبَالَ فَكَفَّ َعْنُه الرَُّجلُ، فَقَالَ أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد،
  .، فَجََعلَ َيقَْرأُ َوَجَعلَ َيفَْتُح َعلَْيِه"اقَْرأْ:"أَْحَدثَْت، قَالَ

قَالَ : َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ُمِغَريةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ،  - ٨٦٣٨
  ".َتَبرََّز عَْبُد اللَِّه، ثُمَّ اْسَتفَْتَحُه َرُجلٌ فَفََتَح َعلَْيِه قَْبلَ أَنْ َيلِْمَس َماًء:"إِبَْراهِيُم
كَانَ ِفي َخاَتمِ اْبنِ َمْسعُوٍد :"الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َجابِرٍ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد - ٨٦٣٩

  ".َشَجَرةٌ أَْو َشْيٌء َبْيَن ذُبَاَبْينِ
اَألْحَوصِ،  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َخالُد بن َيحَْيى، َحدَّثََنا ِفطُْر بن َخِليفَةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي - ٨٦٤٠

  َمْن قََرأَ ِفي لَْيلٍَة بَِخْمسِ آيَاٍت لَمْ َيكُْتْب ِفي لَْيلَِتِه أََبًدا ِمَن:"َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".، َوَمْن قََرأَ سَْبَع ِمائٍَة أَفْلََحالَْغاِفِلَني، َوَمْن قََرأَ ِمائَةَ آَيٍة كُِتَب ِمَن الْقَانتَِني، َوَمْن قََرأَ ثَالثَ ِمائٍَة كُِتبَ لَُه ِقْنطَاٌر
ُسلَْيمٍ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن لَْيثِ بن أَبِي  - ٨٦٤١

  ]".١: االنشقاق" [إِذَا السََّماُء اْنشَقَّْت: "اللَِّه َيْسُجُد ِفي كَانَ عَْبُد:"الرَّْحَمنِ بن اَألْسَوِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
ٍف، َعْن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َحْمَزةُ الزَّيَّاُت، َعْن طَلَْحةَ بن ُمصَرِّ - ٨٦٤٢

أَمَّا :"، قَالَ اَألْسوَُد]"١: االنشقاق" [إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت: "َمَع ُعَمَر، َوَمَع َعْبِد اللَِّه ِفي َسَجْدُت:"َعنِ اَألْسَوِد، قَالَ
  ".أََحُدُهَما فَال أَُشكُّ ِفيِه

َعْن َمْنصُورِ بن الُْمْعَتمِرِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ،  - ٨٦٤٣
  ]".١: االنشقاق" [إِذَا السََّماُء اْنشَقَّْت: "رَأَْيُت َعْبدَ اللَِّه، َوُعَمَر أَْو أََحَدُهَما َيْسُجُد ِفي:"إِبَْراهِيَم، َعنِ اَألْسوَِد، قَالَ

ن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْنٍد، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ب - ٨٦٤٤



  ]".١: العلق" [اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك الَِّذي َخلََق"أَنَّ َعْبَد اللَِّه، كَانَ َيْسُجُد ِفي النَّْجمِ، َو "الشَّْعبِيِّ، أَْحِسُبُه َعْن َعلْقََمةَ،
: الَمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِبَْراِهيَم، قََحدَّثََنا ُمَح - ٨٦٤٥

  َمْن قََرأَ ُسوَرةَ اَألعَْراِف، أَوِ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه

، ]١: العلق" [اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك الَِّذي َخلََق"بين إِسَْرائِيلَ، أَْو  ، أَْو]١: االنشقاق" [إِذَا السََّماُء اْنشَقَّْت"النَّْجمِ، أَْو 
  ".فََشاَء أَنْ َيْركََع بِآِخرِِهنَّ َركََع أَْجزَأَُه ُسُجوُد الرُّكُوعِ، َوإِنْ َسَجَد فَلُْيِضْف إِلَْيَها سُوَرةً

جَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َح - ٨٦٤٦
، فََشاَء أَنْ َيرْكََع ]١: العلق" [اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك الَِّذي َخلََق"َمْن قََرأَ اَألعَْراَف، وَالنَّْجَم، َو :"َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".أَجَْزأَُه ُسُجوُد الرُّكُوعِ، َوإِنْ َسَجَد فَلُْيِضْف إِلَْيَها سُوَرةً بِآِخرِِهنَّ َركََع
َعْن إِْبَراهِيَم،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َحمَّاٍد، - ٨٦٤٧

، فَإِنْ َشاَء َركََع بَِها ]١: العلق" [اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك الَِّذي َخلََق"َمْن قََرأَ اَألعَْراَف، وَالنَّْجَم، َو :"َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".َوقَْد أَجَْزأَُه َعْنُه، َوإِنْ َشاَء َسَجَد، ثُمَّ قَاَم فَقََرأَ السُّورَةَ، َوَركََع، َوَسَجَد

ِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َصَدقَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب - ٨٦٤٨
  ".َجَدالنَّْجَم َعلَى النَّاسِ َسَجَد بِهَا، َوإِذَا قََرأََها ِفي الصَّالِة رَكََع بَِها َوَس: أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، كَانَ إِذَا قََرأَ"ِسريِيَن،
أََنسٍ، َعْن َرُجلٍ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ، َعنِ الرَّبِيعِ بن - ٨٦٤٩

  لَْيَس َعلَْيِه ِفي التََّبسُّمِ ِفي الصَّالِة:"َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".َشْيٌء
َسِمْعتُ : اَق، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَح - ٨٦٥٠

ْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، كَانَ َيْسُجُد ِفي اآلَيةِ أَنَّ َع"َعْبَد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َوَعْبدَ الرَّْحَمنِ بن اَألْسَوِد، َيذْكَُراِن َيذْكَُراِن
  ]".٢، ١: فصلت" [حم َتنْزِيلٌ ِمَن الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ"األُولَى ِمْن 
ُب بن َرافِعٍ، ال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َعبَّاُس بن ِقْرطَاسٍ، َحدَّثَنِي الُْمسَيِّ - ٨٦٥١

إِنَّ الصَّلَوَاِت ُهنَّ الَْحَسَناُت، َوكَفَّاَرةُ َما َبْيَن اُألولَى إِلَى الَْعْصرِ َصالةُ الَْعْصرِ، :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: أَْعلَُمُه إِال َعْن زِرٍّ، قَالَ
بِ، َوكَفَّاَرةُ َما َبْيَن الَْمغْرِبِ إِلَى الَْعَتَمِة َصالةُ الَْعَتَمِة، ثُمَّ َيأْوِي َوكَفَّاَرةُ َما َبْينَ َصالِة الَْعْصرِ إِلَى الَْمغْرِبِ َصالةُ الَْمْغرِ

  ]".١١٤: هود" [إِنَّ الَْحسََناِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت: "الُْمْسِلمُ إِلَى ِفَراِشهِ ال ذَْنبَ لَُه َما اجَْتَنَب الْكََبائَِر، ثُمَّ قَرَأَ
َمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصٌم، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن لَِقيِط بن قَبِيصَةَ، َحدَّثََنا ُع - ٨٦٥٢

وا الظُّْهَر غُِسلَْت، َتْحَترِقُونَ حَتَّى إِذَا َصلَّوا الْفَْجَر غُِسلَْت، ثُمَّ َتحَْترِقُونَ َحتَّى إِذَا َصلَّ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد: قَالَ
  ".َتحَْترِقُونَ َحتَّى إِذَا َصلَّوا الَْعْصَر غُِسلَْت، حَتَّى َعدَّ الصَّلَوَاِت كُلََّها َهكَذَا

َشِقيقٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٨٦٥٣
  إِنَّ هَُؤالِء:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".الصَّلََواِت الَْحقَاِئُق كَفَّارَاٌت ِلَما َبيَْنُهنَّ َما اجُْتنَِبِت الْكََبائُِر
، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ - ٨٦٥٤

  ".الصَّلَوَاُت كَفَّاَراتٌ ِلَما َبْيَنُهنَّ َما اْجتُنَِبِت الْكَبَاِئُر:"َمْسُعوٍد، قَالَ



السَّاِئبِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن َعطَاِء بن  - ٨٦٥٥
َنا، َوَسَجَد َوَسَجْدَنا إَِمياءً كُنَّا َنقَْرأُ َعلَى أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ َوُهَو َيْمِشي، فَإِذَا مََرْرَنا بِالسَّْجَدِة كَبََّر َوكَبَّْر:"قَالَ

أَنَّ َعْبَد اللَِّه كَانَ َيفَْعلُ ذَِلكَ "َوَزَعَم أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ، "سَّالُمَوَعلَْيكُُم ال: السَّالُم َعلَْيكُْم، فََنقُولُ: َيْرفَُع رَأَْسُه َوَيقُولُ
  ".بِِه

، َعْن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ - ٨٦٥٦
: َيا ُمَهاجُِر أَتَقَْرأُ الْقُْرَآنَ؟ فََيقُولُ: َمْن قََرأَ ِمْنكُُم الْقُْرَآنَ فَلَْيَتَعلَّمِ الْفََراِئَض فَإِنْ لَِقَيُه أَعَْرابِيٌّ، فَقَالَ:"ُعوٍد، قَالَبن َمْس

: زَِياَدةٌ َوَخْيٌر، َوإنْ، قَالَ: َنَعْم، قَالَ: ُمَهاجُِر؟ فَإِذَا، قَالَ أَتَفْرِضُ َيا: وَأََنا أَقَْرأُ، فََيقُولُ اَألْعرَابِيُّ: َنَعْم، فََيقُولُ اَألعَْرابِيُّ
  ".فََما فَْضلَُك َعلَيَّ َيا ُمَهاجُِر؟: ال أُْحِسُنُه، قَالَ

عَْمُش، َعْن َيزِيَد بن َحيَّانَ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا اَأل: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَبِْشُر بن ُموَسى، قَاال - ٨٦٥٧
  وَاللَِّه الَِّذي ال:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: َعْن َعْنَبسِ بن ُعقَْبةَ، قَالَ

  ".إِلََه إِال ُهَو، َما َعلَى َوْجِه اَألْرضِ َشْيٌء أَْحَوُج إِلَى طُولِ ِسْجنٍ ِمْن ِلَساٍن
، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َيزِيدَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ - ٨٦٥٨

وَاللَِّه الَِّذي ال إِلََه غَْيُرُه َما َعلَى ظَْهرِ اَألْرضِ َشْيٌء أَحَْوُج إِلَى طُولِ :"قَالَ عَْبُد اللَِّه: َحيَّانَ، َعْن َعْنَبسِ بن ُعقَْبةَ، قَالَ
  ".ِمْن ِلَساٍن ِسْجنٍ
ُسلَْيَمانَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا َخاِلُد بن خِرَاشٍ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ِعَياضٍ، َعْن - ٨٦٥٩

ا َعلَى اَألْرضِ َشْيٌء أََحقُّ بِطُولِ ِسْجنٍ ِمْن َم:"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: اَألْعَمشِ، َعْن يَزِيَد بن حَيَّانَ، َعْن َعْنَبسِ بن ُعقَْبةَ، قَالَ
  ".ِلَساٍن

: َبسِ بن ُعقَْبةَ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َيزِيَد بن حَيَّانَ، َعْن َعْن - ٨٦٦٠
  ".َما ِمْن َشْيٍء أََحقُّ بِطُولِ ِسْجنٍ ِمْن ِلَساٍن:"، َيقُولَُسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن َمْسعُوٍد

ُمَحمَِّد بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن  - ٨٦٦١
  ".إِنَّ اِإلثْمَ َحوَازُّ الْقُلُوبِ، فََما َحزَّ ِفي قَلْبِ أََحدِكُْم َشْيٌء فَلَْيَدْعُه:"ْن َعْبِد اللَِّه، قَالَالرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن أَبِيِه، َع

مَِّد بن َعْبدِ ُمَح َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٨٦٦٢
  َما كَانَ ِمْن َنظَْرٍة فَِللَْشْيطَاِن ِفيَها َمطَْمٌع، وَاإلِثُْم َحوَازُّ:"الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".الْقُلُوبِ
: بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن إِبَْراِهيَم، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ - ٨٦٦٣

  ".إِيَّاكُْم َوأَحَْواَز الصُُّدورِ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه
مِ بن أَبِي َرزِينٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َعاِص - ٨٦٦٤

 َمْن َسمََّع َسمَّعَ اللَُّه بِِه، َوَمْن َراَءى َراَءى اللَُّه بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة، َوَمْن َتَخشَّعَ ِللَِّه َتوَاُضًعا:"َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".َرفََعُه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة

بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ٨٦٦٥
  ".ُتْبِغْضُهْم اغُْد َعاِلًما أَْو ُمَتَعلًِّما، َوال تَْغُد َبْيَن ذَِلَك، فَإِنْ لَْم َتفَْعلْ فَأَِحبَّ الُْعلََماَء، َوال:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ

بن ُعَمْيرٍ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك - ٨٦٦٦



أُوصِيَك بِاتِّقَاِء اللَِّه، َولَْيسَْعَك بَْيُتَك، َواْبِك َعلَى :"لََحدَّثَنِي آلُ عَْبِد اللَِّه، أَنَّ عَْبَد اللَِّه، أَْوَصى اْبَنُه َعْبَد الرَّْحَمنِ، فَقَا
  ".َخِطيئَِتَك، َوأَْمِلْك َعلَْيكَ ِلسَاَنَك

رَّةَ، َعْن ِه بن ُمَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد اللَّ - ٨٦٦٧
ُيكَْوى َرُجلٌ، َيكْنُِز فََيَمسُّ ِدرَْهٌم ِدْرَهًما، َوال ِدينَاٌر دِيَناًرا يَُوسَُّع جِلُْدُه َحتَّى ُيوَضَع كُلُّ :"َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".ِدينَارٍ َوِدرَْهمٍ َعلَى ِحَدِتِه

  َحدَّثَنَا - ٨٦٦٨

يُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَماَرةَ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِد
  ".َتعَوَُّدوا الَْخْيَر فَإِنَّ الْخَْيَر بِالَْعادَِة، َوَحاِفظُوا َعلَى نِيَّاِتكُْم ِفي الصَّالِة:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ

لََمةَ، َعْن دَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َتِميمِ بن َسَح - ٨٦٦٩
  ".َمْن يُرِِد اللَُّه بِهِ َخْيًرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ:"أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

ْحبِيلَ، َعْن ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي قَْيسٍ، َعْن ُهزَْيلِ بن شَُرَحدَّ - ٨٦٧٠
  ".ْم أَنْ َيُضرُّوا بِالْفَانِي ِللَْباِقيَمْن أَرَاَد اآلِخَرةَ أََضرَّ بُِدْنَياُه، َوَمْن أَرَاَد الدُّْنَيا أََضرَّ بِآِخَرِتِه، فَأََمرَُه"َعْبِد اللَِّه،
ْن َعَدَسةَ َحدَّثََنا اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ، َع - ٨٦٧١

َبَعثَنِي إِلَْيِه أَهِْلي بِأَْشَياَء، َوَجاَء ِغلَْمةٌ لََنا كَانُوا ِفي اِإلبِلِ ِمْن َمِسَريةِ كُْنُت بِشَِراَف فََنَزلَ بنا َعْبُد اللَِّه فَ: الطَّاِئيِّ، قَالَ
َمانٌ لََنا َجاَء بِِه ِغلْ: قُلُْت: قَالَ"ِمْن أَْيَن جِئْتَنِي بَِهذَا الطَّْيرِ؟"أَْرَبعٍ بِطَيْرٍ، فَذََهْبُت بِهِ إِلَيِْه، فَلَمَّا ذََهْبُت بِِه إِلَْيهِ َسأَلَنِي
لََودِْدُت أَنِّي حَْيثُ صِيَد ال أُكَلُِّم بَِشْيٍء َبشًَرا، َوال ُيكَلُِّمنِي :"كَاُنوا ِفي اإلِبِلِ ِمْن َمِسَريِة أَرَْبعِ لَيَالٍ، فَقَالَ َعْبدُ اللَِّه

  ".َحتَّى أَلَْحَق بِاللَِّه
  ثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّ - ٨٦٧٢

َواللَِّه الَِّذي ال إِلََه غَيُْرُه، :"َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َخْيثََمةَ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعنِ اَألْسوَِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
: آل عمران" [َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر ِلألَْبرَارِ: "َبرا، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولَُما ِمْن َنفْسٍ َحيٍَّة إِال الْمَْوُت َخْيرٌ لََها إِنْ كَانَ 

َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُروا أَنََّما ُنْمِلي لَُهْم خَْيٌر َألنْفُسِهِْم إِنََّما : "إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ، َوإِنْ كَانَ فَاجًِرا ] ١٩٨
  ]".١٧٨: آل عمران" [ُنْمِلي لَُهمْ ِلَيزَْدادُوا إِثْمًا

َتِميمِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٨٦٧٣
  ".َيا أَيَُّها النَّاُس، َتَعلَُّموا فََمْن َعِلَم فَلَْيْعَملْ:"الََسلََمةَ، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَ

َعنِ اَألعَْمشِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا فََضالَةُ بن الْفَْضلِ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ،  - ٨٦٧٤
  ".َيجِيُء قَْوٌم َيْشَرُبونَ الِْعلَْم ُشْربًا:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي

زََعَم َخْيثََمةَ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، قَالَ - ٨٦٧٥
َيا َحارُّ بن قَْيسٍ ِللْحَارِِث َما ُتَراُهْم يُرِيُدونَ إِلَى َما َيسْأَلُونَ :"، فَقَالَ"َيْوًما َوأَكْثَرُوا َعلَْيِه:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: قَالَ
  ".َصَدقَْت، وَالَِّذي ال إِلََه غَيُْرُه:"ِلَيْعلَُموُه ثُمَّ َيْتُركُوُه، قَالَ: قَالَ"َعْنُه؟

  ا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ،َحدَّثََن - ٨٦٧٦



  ".ال أُلِْفَينَّ أََحَدكُْم جِيفَةَ لَْيلٍ قُطُْرَب نََهارٍ:"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َخْيثََمةَ، قَالَ
رِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َسلََمةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْض - ٨٦٧٧

نْ كُْنُتمْ ال ُيقَلَِّدنَّ أََحدُكُْم ِديَنهُ َرُجال، فَإِنَ آَمَن آَمَن َوإِنْ كَفََر كَفََر، َوإِ:"كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".ال ُبدَّ ُمقَْتِديَن فَاقَْتدُوا بِالْمَيِِّت، فَإِنَ الَْحيَّ ال ُيْؤَمُن َعلَْيِه الِْفْتنَةُ

لٍ، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْي - ٨٦٧٨
: َوَما اِإلمََّعةُ َيا أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ؟ قَالَ: ، قَالُوا"ال َيكُونُ أََحدُكُْم إِمََّعةً:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: ِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، قَالََعْب

ُن أََحُدكُْم نَفَْسُه َعلَى إِنْ كَفََر النَّاُس أَنْ ال إِنََّما أََنا َمعَ النَّاسِ إِنِ اْهَتدَوا اهَْتدَْيُت، َوإنْ َضلُّوا َضلَلُْت، أَال لَيَُوطِّ:"َيقُولُ
  ".َيكْفَُر

و بن َعْبِد الَْغفَّارِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن زَِيادٍ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َعْمُر - ٨٦٧٩
كُنَّا ِفي الَْجاِهِليَِّة ُنَسمِّي اِإلمََّعةَ الَِّذي َيأِْتي :"أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن

  ".الطََّعاَم، وَلَْم ُيْدعَ إِلَيِْه، أَال َوإِنَّ اِإلمََّعةَ ِفيكُُم الُْمْحِقُب ِديَنُه
الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحكَّامٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن إِْبَراهِيَم الَْهَجرِيِّ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ،  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ - ٨٦٨٠

  كُنَّا:"َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

َوُهَو الَْيْوَم الَِّذي َيْحِقُب النَّاَس ِديَنُه، َوكُنَّا ُنَسمِّي  ُنَسمِّي اِإلمََّعةَ ِفي الَْجاِهِليَِّة الرَُّجلُ ُيدَْعى إِلَى الطََّعامِ فََيْتَبُعُه الرَُّجلُ،
  ".الَْعَضَه السِّْحَر َوُهَو الَْيْوَم ِقيلَ، َوقَالَ

ُعَماَرةَ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٨٦٨١
أَنُْتْم أَكْثَرُ َصالةً، َوأَكْثَُر جِهَاًدا ِمْن أَْصَحابِ ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

إِنَُّهْم كَانُوا أَْزَهَد ِفي الدُّْنَيا، َوأَْرغََب ِفي :"رَّْحَمنِ؟ قَالَبَِم ذَاَك َيا أََبا عَْبِد ال: ، قَالُوا"َوَسلََّم، َوُهْم كَاُنوا َخْيًرا مِْنكُْم
ْعَمشِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن مَْنُصورٍ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَأل، "اآلِخَرِة

  .َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه، مِثْلَ َحِديثِ زَاِئدَةََماِلِك بن الَْحارِِث، َعْن 
َحبِيبِ بن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٨٦٨٢

  ".اتَّبُِعوا، َوال َتبَْتِدُعوا فَقَْد كُِفيُتْم، كُلُّ بِْدَعٍة َضاللَةٌ:"لرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَثَابٍِت، َعْن أَبِي َعْبدِ ا
ْن َخْيثََمةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َع - ٨٦٨٣

فُْس َعْبِد اللَِّه اَألْرُض كُلَُّها نَاٌر َيْوَم الِْقَياَمِة، وَالَْجنَّةُ ِمْن َورَاِئَها َيَرْونَ كََواِعَبهَا، َوأَكْوَاَبَها، َوالَِّذي َن:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  بَِيدِِه، إِنَّ الرَُّجلَ

ِممَّا :"ِممَّ ذَاَك؟ قَالَ: ْرضِ قَاَمَتُه، ثُمَّ يَْرَتِفُع حَتَّى َيْبلُغَ أنفَُه، َوَما َمسَُّه الِْحسَاُب، قَالُواِلَيِفيُض َعَرقًا َحتَّى َيسِيَح ِفي اَأل
  ".َيَرى النَّاَس َيلْقَْونَ

: ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َخْيثََمةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ - ٨٦٨٤
  ".ِهوَالَِّذي ال إِلََه غَْيرُُه، ال ُيْحِسُن َعْبدُ اللَِّه الظَّنَّ إِال أَْعطَاُه ظَنَُّه، َوذَِلَك َبأَنَّ الَْخْيَر ِفي َيِد:"قَالَ َعْبُد اللَِّه

: َنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َخْيثََمةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثَ - ٨٦٨٥
لَكِنِّي أَْدرِي، أَْمسِ خَْيٌر ِمَن الَْيْومِ، وَالَْيْوُم َخْيرٌ :"ال أَْدرِي، فَقَالَ: فَقَالَْت"الَْيْوَم َخْيٌر أَْم أَْمسِ؟:"قَالَ َعْبُد اللَِّه الْمرَأَِتِه

  ".ْن غٍَد، َوكَذَِلَك َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُِم



بِي زِيَاٍد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن يَزِيَد بن أَ - ٨٦٨٦
ذََهبَ َصفُْو الدُّْنَيا فَلَْم َيْبَق إِال الْكََدُر، :"َما لََك؟ فَقَالَ: َيوًْما، َوُهَو َخاِئٌر، فَقُلَْناَخَرَج إِلَيَْنا َعْبُد اللَِّه : ُجَحْيفَةَ، قَالَ

  ".فَالَْمْوُت الَْيْوَم ُتْحفَةٌ ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ
َنا َزاِئَدةُ، َعْن يَزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثَ - ٨٦٨٧

  ".ذََهبَ َصفُْو الدُّنَْيا فَلَْم َيْبَق إِال الْكََدُر، فَالَْمْوُت الَْيْوَم ُتْحفَةٌ ِلكُلِّ ُمسِْلمٍ:"ُجَحْيفَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ، َعْن َعْبِدَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ - ٨٦٨٨

َوَما : ، قُلَْنا"مَثَلُ الدُّْنَيا كََمثَلِ ثََغبٍ:"الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زِيَاٍد، َعْن أَبِي الْكَُنوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َصفُْوُه، َوَبِقي كََدُرُه، فَالَْمْوُت ُتْح:"الثََّغُب؟ قَالَ   ".فَةٌ كُلِّ ُمْؤِمنٍالَْغِديُر ذََهبَ 
زَِياٍد، َعْن َرُجلٍ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن يَزِيَد بن أَبِي - ٨٦٨٩

لِْقَياَمِة ِحنيَ ُيَعايُِنونَ الثَّوَاَب لَْو أَنَّ ُجلُودَُهْم كَاَنتْ ُتقَْرُض َيَودُّ أَْهلُ الَْبالِء َيْوَم ا:"ِمَن النََّخعِ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".بِالَْمقَارِيضِ
بِي زِيَاٍد، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن يَزِيَد بن أَ - ٨٦٩٠

  ".َودَّ أَْهلُ الَْبالِء ِحَني يَُعايِنُوا الثَّوَاَب أَنَّ أَْجسَاَدُهْم كَاَنْت قُرَِضْت بِالَْمقَارِيضِ:"َسِمَع اْبَن َمْسُعوٍد، َيقُولُ، َمْن 
، َعْن إِْبَراهِيَم الَْهَجرِيِّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ - ٨٦٩١

َربِّ أَرِحْنِي، : إِنَّ الْكَاِفَر لَُيلَْجُم بَِعَرِقِه َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن طُولِ ذَِلَك الَْيْومِ، َحتَّى َيقُولَ:"اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".َولَْو إِلَى النَّارِ النَّارِ

ِه، إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ بن َعْبِد اللَّ َحدَّثََنا - ٨٦٩٢
أَْهلُُه، ثُمَّ لُْيَصلِّ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى  إِذَا أََراَد أََحدُكُْم أَنْ َيْسأَلَ، فَلَْيْبَدأْ بِالِْمْدَحِة، وَالثََّناِء َعلَى اللَِّه بَِما ُهَو:"َعْن أَبِيِه، قَالَ

  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،

  ".ثُمَّ لَِيسْأَلْ َبْعُد فَإِنَُّه أَْجَدُر أَنْ يَْنَجَح
َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُمَجاِهٍد،  - ٨٦٩٣

  ".َتَمنَّ: َتَغنَّ فَإِنْ لَْم ُيْحِسْن، قَالَ لَُه: إِذَا َرِكبَ الرَُّجلُ الدَّابَّةَ فَلَْم َيذْكُرِ اللََّه َرَدفَُه الشَّيْطَانُ، فَقَالَ لَُه:"َمْسُعوٍد، قَالَ
الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ  - ٨٦٩٤

 شَْيطَانُ إِنَّ َشْيطَانَ الُْمْؤِمنِ َيلْقَى َشْيطَانَ الْكَاِفرِ، فََيَرى َشْيطَانَ الُْمْؤِمنِ شَاِحًبا أَغَْبَر َمْهزُوال، فََيقُولُ:"َمْسُعوٍد، قَالَ
ال وَاللَِّه َما أَِصلُ َمَعُه إِلَى َشْيٍء، إِذَا طَِعَم ذَكَرَ اْسَم : َك؟ َوْيَحَك، قَْد َهلَكَْت، فََيقُولُ َشْيطَانُ الُْمْؤِمنَِما لَ: الْكَاِفرِ

لُ ِمْن طََعاِمِه، َوأَشَْرُب ِمْن لَِكنِّي آكُ: اللَِّه، َوإِذَا شَرَِب ذَكََر اْسمَ اللَِّه، َوإِذَا َدَخلَ َبْيَتُه ذَكََر اْسَم اللَِّه، فََيقُولُ اآلَخُر
  ".َشرَابِِه، وَأََناُم َعلَى ِفَراِشِه، فََهذَا سَاحٌّ، َوَهذَا َمْهزُولٌ

َعْن أَبِي  بن َمْيَسرَةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن َوَبَرةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك - ٨٦٩٥
الشِّْركُ بِاللَِّه، َوالْيَأُْس ِمْن َرْوحِ اللَِّه، وَالْقَُنوطُ ِمْن َرْحَمِة اللَِّه، وَاَألْمُن ِمْن َمكْرِ : الْكََبائُِر:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: الطُّفَْيلِ، قَالَ

  ".اللَِّه
اقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َوَبَرةَ، َعْن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّ - ٨٦٩٦

  أَكْبَُر:"الطُّفَْيلِ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَُّه قَالَ



  ".ِمْن َرْوحِ اللَِّه اِإلشَْراُك بِاللَِّه، وَاَألْمُن ِمْن َمكْرِ اللَِّه، وَالْقَُنوطُ ِمْن َرْحَمِة اللَِّه، وَالْيَأُْس: الْكََباِئرِ
ِصُم بن أَبِي النَُّجوِد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َحدَّثََنا َعا - ٨٦٩٧

شَْراُك بِاللَِّه، وَالْيَأُْس ِمْن َرْوحِ اللَِّه، َوالْقَُنوطُ ِمْن َرْحَمِة اللَِّه، اِإل: أَكَْبُر الْكََبائِرِ:"َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".َواَألْمُن ِلَمكْرِ اللَِّه

يَد، َعنِ ن َيزَِحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ب - ٨٦٩٨
قَُه، ثُمَّ أََتاُه اْبٌن لَُه، َوَعلَْيِه قَِميٌص ِمْن َحرِيرٍ، َوالُْغالُم ُمْعَجٌب بِقَمِيِصِه، فَلَمَّا َدَنا ِمْن َعْبِد اللَِّه َخَر: اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".اذَْهْب إِلَى أُمَِّك فَقُلْ لََها فَلُْتلْبِْسَك قَِميًصا غَْيَر َهذَا:"قَالَ
يعِ، أنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ مَاِلُك بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِ - ٨٦٩٩

َمْن كََساكَ :"قَِميٌص حَرِيٌر، فَقَالَكُنَّا ِعْنَد َعْبِد اللَِّه فََجاَء اْبٌن لَُه َعلَْيِه : إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، قَالَ
  ".قُلْ ألُمَِّك َتكُْسوَك غَْيَر َهذَا:"فََشقَُّه، قَالَ: أُمِّي، قَالَ: ، قَالَ"َهذَا؟

ارِِث، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ الَْح - ٨٧٠٠
  ".لَْن َيجَِد َرُجلٌ طَْعَم اِإلَميانِ َحتَّى ُيْؤِمَن بِالْقََدرِ، َوَيْعلََم أَنَُّه َميٌِّت، وَأَنَُّه َمْبُعوثٌ:"َمْسُعوٍد، أَنَُّه قَالَ

  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، - ٨٧٠١

رَأَْيُت اْبَن َمْسُعوٍد يَُبلُّ طََرفَ إِْصَبِعِه : ْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ الَْحارِِث، قَالََحدَّثََنا َخلَُف بن الَْولِيِد، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ، َع
  ".مَْوِتْعِد الَْواللَِّه ال َيطَْعُم َعْبٌد طَْعمَ اِإلَمياِن حَتَّى ُيْؤِمَن بِالْقََدرِ، َوَيْعلَمَ أَنَُّه َميِّتٌ ثُمَّ َمْبعُوثٌ ِمْن َب:"ِفي ِفيِه، ثُمَّ َيقُولُ

ثَالثٌ َمْن كُنَّ :"َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، قَالَ - ٨٧٠٢
َحِة، َوَيْعلَمُ أَنَّ َما أََصاَبُه لَْم َيكُْن لُِيْخِطئَُه، َوأنَّ َتْركُ الْمَِراِء ِفي الَْحقِّ، َوالْكَِذُب ِفي الُْمزَا: ِفيِه َيجِدُ لَُهنَّ َحالَوةَ اِإلَمياِن
  ".َما أَْخطَأَهُ لَْم َيكُْن لُِيِصيَبُه

عُوٍد كُنَّا َمَع اْبَن َمْس: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َشِقيقٍ، قَالَ - ٨٧٠٣
  ".َنْحُن أَْهلُ الَْجنَِّة؟: فََهلْ قَالُوا:"َنْحُن الُْمْؤِمُنونَ، قَالَ اْبُن َمْسعُوٍد: َمنِ الْقَْوُم؟ قَالُوا: ِفي َسفَرٍ فَلَِقَي َركًْبا، فَقُلَْنا

َمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا شُْعَبةُ، َعْن َسلَ - ٨٧٠٤
قُلْ إِنِّي ِفي الَْجنَِّة، لَِكنَّا آَمنَّا بِاللَِّه َوَمالِئكَِتِه، :"إِنِّي ُمْؤِمٌن، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه: قَالَ َرُجلٌ عِْنَد َعْبِد اللَِّه: َعلْقََمةَ، قَالَ

  ".َوُرُسِلِه
كَانَ اْبُن َمْسُعودٍ َجاِلًسا بَْعَد : َراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْب - ٨٧٠٥

  أَْنُشدُ اللََّه قَاطََع َرِحمٍ لََما قَِدَم َعنَّا، فَإِنَّا ُنرِيُد أَنْ َنْدُعَو رَبََّنا، وَأَْبوَاُب:"الصُّْبحِ ِفي َحلْقٍَة، فَقَالَ

  ".َماِء مُْرَتَجةٌ ُدونَ قَاطَعِ َرِحمٍالسَّ
َمْسُعوٍد،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن، أَنَّ اْبَن - ٨٧٠٦

لَى بَابِِه َمكُْتوبٌ أَذَْنْبَت كَذَا، َوكَذَا، َوكَفَّاَرُتُه كَذَا ِمَن الَْعَملِ كَانَ الرَُّجلُ ِمْن بين إِْسرَائِيلَ إِذَا أَذَْنَب أَصَْبَح َع:"قَالَ
َوَمْن َيْعَملْ : "َما أُِحبُّ أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَْعطَاَنا ذَِلَك َمكَانَ َهِذهِ اآلَيِة:"، قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد"فَلََعلَُّه أَنْ َيَتكَاثََر أَنْ َيْعلََمُه

  ]".١١٠: النساء" [وًءا أَْو َيظِْلمْ َنفَْسُه ثُمَّ َيْسَتْغِفرِ اللََّه َيجِِد اللََّه غَفُوًرا َرِحيًماُس
نِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َع - ٨٧٠٧
أََتطَأُ َعلَى َرقَبَِتي وَأََنا سَاجٌِد؟ وَاللَِّه ال َيْغِفُر اللَُّه : إِنَّ َرُجال َمرَّ بَِرُجلٍ، َوُهَو سَاجٌِد فََوِطئَ َعلَى َرقََبِتِه، فَقَالَ"َمْسُعوٍد،



  ".أََتَتأَلَّى َعلَيَّ، أََما إِنِّي قَْد غَفَْرُت لَُه: لََك أََبًدا، فَقَالَ اللَُّه
 ا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ اْبنَِحدَّثََن - ٨٧٠٨
حُُهْم إِال النَّاُر، فََتفَرَّقُوا إِنَّ َمثَلَ الُْمحَقَّرَاِت ِمَن الذُُّنوبِ كَمَثَلِ قَْومٍ َسفٌْر َنَزلُوا بِأَْرضٍ قَفْرٍ، َمعَُهْم طََعاٌم ال ُيْصِل"َمْسُعوٍد

أَْصلَحُوا بِِه طََعامَُهْم،  فََجَعلَ َهذَا يَأِْتي بِالرَّْوثَِة، وََيجِيُء َهذَا بِالْعَظْمِ، وََيجِيُء َهذَا بِالُْعوِد حَتَّى َجَمُعوا ِمْن ذَِلَك َما
  بُ الذَّْنَب َوَيْجَمُع ِمْن ذَِلَك َما لََعلَُه أَنْفَكَذَِلَك صَاِحُب الُْمحَقَّرَاِت َيكِْذبُ الْكَِذَبةَ، وَُيذْنِ

  ".َيكُبَُّه اللَُّه َعلَى َوْجهِِه ِفي نَارِ َجهَنََّم جََهنََّم
: الََحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا شُْعَبةُ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َرُجلٍ، أَنَُّه قَ - ٨٧٠٩

  ".إِنِّي كَرِْهتُ أنْ أَْحبَِسكُْم:"اْستَأْذَنَّا َعلَى َعْبدِ اللَِّه َبْعدَ َصالِة الصُّْبحِ، فَأَِذنَ لََنا وَأَلْقَى َعلَى امَْرأَِتِه قَِطيفَةً، َو قَالَ
إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي - ٨٧١٠

َرُجلٌ َتْحَتُه فََرٌس ِمْن أَمْثَلِ خَْيلِ أَْصَحابِِه، فَلَِقَيُهمِ الَْعُدوُّ فَانَْهَزُموا، َوثََبتَ : َرُجالنِ َيْضَحكُ اللَُّه إِلَْيهَِما:"َمْسُعوٍد، قَالَ
َحُك اللَُّه إِلَْيِه، َوَرُجلٌ قَاَم ِمَن اللَّْيلِ ال َيْعلَُم بِِه أََحٌد فَأَْسَبغَ الُْوُضوَء، َوَصلَّى َعلَى اآلَخُر إِنْ قُِتلَ قُِتلَ َشهِيًدا فَذَِلَك َيْض

لَى َعْبِدي ال َيَراهُ أََحٌد اْنظُُروا إِ: ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوحَِمَد اللََّه، َواْستَفَْتحَ الْقَِراَءةَ فََيْضَحكُ اللَُّه إِلَْيِه، َيقُولُ
  ".غَْيرِي
نِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َع - ٨٧١١

ال َيجَْعلُ اللَُّه ِمْن لَُه سَْهمٍ ِفي اِإلْسالمِ كََمْن ال : َعلَْيَها لَبََرْرُت ثَالثٌ أَْحِلُف َعلَْيهِنَّ، َوالرَّابَِعةُ لَْو َحلَفُْت:"َمْسُعوٍد، قَالَ
ْو إِال َجاَء َمَعُهْم، وَالرَّابَِعةُ الَِّتي لَ َسْهَم لَُه، َوال َيتََولَّى اللََّه َعْبٌد ِفي الدُّْنَيا فََوالُه غَيُْرُه َيْوَم الِْقَياَمِة، َوال ُيِحبُّ َرُجلٌ قَْوًما

  َحلَفُْت َعلَْيَها لَبََرْرُت ال َيْسُترُ اللَُّه َعلَى َعْبٍد ِفي الدُّْنَيا إِال َستََرُه اللَُّه ِفي

  ".اآلِخَرِة
  َباٌب

ْحِلُف َعلَْيهِنَّ، ثَالثٌ أَ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ - ٨٧١٢
أَنْ ال َيجَْعلَ اللَُّه ذَا سَْهمٍ ِفي اإلسَّالمِ كََمْن ال َسْهَم لَُه، َوال : َوالرَّابَِعةُ لَوْ َحلَفُْت َعلَْيَها َرجَْوُت أَنْ ال آثََم، وَلََبَرْرُت

: ال ُيِحبُّ َرُجلٌ قَْوًما إِال َبَعثَُه اللَُّه َمَعُهْم، َوأَسُْهُم اِإلْسالمِ ثَالثَةٌَيَتوَلَّى اللََّه َعْبٌد ُمْسِلٌم فَُيَولَِّيُه سَِواُه َيْوَم الِْقَيامَِة، َو
ال َيسُْتُر اللَُّه َعلَى َعْبٍد ِفي الدُّْنَيا إِال َسَترَ : الصَّالةُ، َوالزَّكَاةُ، َوالصَِّياُم، وَالرَّابَِعةُ لَوْ َحلَفُْت َعلَْيَها لََرجَْوُت أَنْ ال آثََم

  ".للَُّه َعلَْيِه ِفي اآلِخَرِةا
: الََحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َزْيِد بن َوْهبٍ، قَ - ٨٧١٣

َتَنفَُه َرُجالِن، فَلَمَّا َسلََّم سَأَالُه َعْن آَيٍة، فَقَالَ ذََهْبُت أََنا َوَرُجلٌ إِلَى َعْبدِ اللَِّه فَإِذَا ُهَو قَاِئٌم ُيصَلِّي، َوقَِد اكْ
اقَْرأْ كََما :"أَْو أَُبو َعْمَرةَ، فَقَالَ: أَُبو َحِكيمٍ، قَالَ: قَالَ"َمْن أَقَْرأََك؟:"ُعَمُر، فَقَالَ ِلآلَخرِ: قَالَ"َمْن أَقْرَأََك؟:"َألَحِدِهَما
إِنَّ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه كَانَ ِلِإلْسالمِ ِحصًْنا َحِصيًنا :"ى َبلَّ الَْحَصا ُدُموُعُه، ثُمَّ قَالَ، ثُمَّ َبكَى َحتَّ"أَقَْرأََك ُعَمُر

  ".َيْدُخلُونَ ِفي اِإلْسالمِ، َوال َيْخُرُجونَ، فَلَمَّا أُِصيَب ُعَمُر، اْنثَلََم الِْحْصُن
َنا َخالُد بن َيحَْيى، َحدَّثََنا ِمْسَعُر بن ِكَدامٍ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َمْيَسَرةَ، َعْن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثَ - ٨٧١٤

  َتمَاَرى َرُجالِن ِفي آَيٍة ِمَن الْقُْرآَِن: زَْيِد بن َوْهبٍ، قَالَ



أَقْرَأَنِيَها ُعَمُر، فَلَمَّا ذُِكَر ُعَمُر َبكَى َعْبدُ : ، َوقَالَ اآلَخُرأَقَْرأَنِيَها أَُبو َعْمَرةَ: فَأََتَيا َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فَقَالَ أََحُدُهَما
اقَْرأَْها كََما :"، ثُمَّ قَالَ"لَهَِي أَْبَيُن ِمْن طَرِيقِ السِّيِلِحَني:"اللَِّه، َوُهَو قَاِئٌم، َوَمَسَح َعْيَنْيِه، َونَفََض َيَدُه ِفي الَْحَصا، ثُمَّ قَالَ

انَ أَْتقَاَنا، ُعَمُر، إِنَّ أَْهلَ َبْيٍت ِمَن الُْمْسِلِمَني لَْم َيْدُخلُْهمْ ُحْزنٌ َعلَى ُعَمَر َيْوَم أُِصيبَ َألْهلُ ُسوٍء، ُعَمُر كَأَقَْرأَكََها 
  ".َوأَقْرَأََنا ِلِكَتابِ اللَِّه

ْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َع - ٨٧١٥
ِه، َوقُْمتُ َتَناَزَع َرُجالِن ِفي آَيٍة، فََبْيَنَما َنْحُن كَذَِلَك إِذْ أَقَْبلَ َعْبدُ اللَِّه ِمْن ِقَبلِ أَْخَتانِِه فَقَاَما إِلَْي: زَْيِد بن َوْهبٍ، قَالَ

أَُبو َعْمَرةَ َمْعِقلُ : فَقَالَ"َمْن أَقَْرأَكََها؟:"فَقََرأَ، فَقَالَ"اقَْرأْ:"إِنَّا َتنَاَزْعَنا ِفي آَيٍة، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه َألَحِدِهمَا: قَاالإِلَْيِه َمَعُهَما، فَ
، فََجاَءَتا َعْيَناُه بِأَْرَبَعٍة فََبكَى َحتَّى َرأَْيُتُه أََخذَ ُعَمُر: ، فَقَالَ"َمْن أَقَْرأَكََها؟:"فَقََرأَ، فَقَالَ"اقَْرأُْه:"بن ُمقَرٍِّن، ثُمَّ قَالَ ِلآلَخرِ

َما أَظَنُّ أَْهلَ بَْيٍت :"ْبُد اللَِّهِمْن ُدُموِعِه بِكَفِِّه، فَقَالَ بِِه َهكَذَا، فََرأَْيتُ أَثََرْينِ ِفي الَْحَصا ِمْن ُدُموعِ َعْبِد اللَِّه، ثُمَّ قَالَ َع
ا ِلِكَتابِ اللَِّه، لَْم َيْدُخلْ َعلَْيهِْم ُحْزنُ ُعَمَر َيْوَم أُِصيبَ إِال َبْيُت ُسوٍء، إِنَّ ُعَمَر كَانَ أَْعلََمَنا بِاللَِّه َوأَقَْرأََنِمَن الُْمْسِلِمَني 

  َوأَفْقََهَنا ِلِدينِ اللَِّه، َواقَْرأَْها كََما أَقَْرأَكََها ُعَمُر، فَوَاللَِّه

  ".يقِ السِّيِلِحَنيلَهَِي أَْبَيُن ِمْن طَرِ
َزْيِد بن َوْهبٍ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٨٧١٦

ْحَمنِ، كَْيَف نَقَْرأُ َهِذِه اآلَيِة؟ فَقََرأََها َعلَْيِه َعْبُد اللَِّه، فَقَالَ َيا أََبا َعْبِد الرَّ: أََتى َعْبَد اللَِّه َرُجالِن َوكُنَّا ِعْنَدُه، فَقَالَ: قَالَ
فَقَالَ َعْبُد : ، فَقَالَ ُعَمُر"َمْن أَقَْرأَكََها؟:"َوقََرأَ اآلَخُر، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه: فَإِنْ أََبا َحكِيمٍ أَقْرَأَنِيَها كَذَا، َوكَذَا، قَالَ: الرَُّجلُ
إِنَّ ُعَمَر كَانَ ِحصًْنا :"، ثُمَّ َبكَى َعْبُد اللَِّه َحتَّى رَأَْيُت ُدُموَعُه َتَحدَُّر ِفي الَْحَصا، ثُمَّ قَالَ"اقَْرأْ كََما أَقَْرأََك ُعَمُر:"ِهاللَّ

اْنثَلََم فَالنَّاسُ َيْخُرُجونَ ِمْنُه، َوال  َحصِيًنا َعلَى اِإلْسالمِ َيْدُخلُ النَّاُس ِفيِه، َوال َيخُْرُجونَ، َوإِنَّ الِْحْصَن أَصَْبَح قَِد
  ".َيْدُخلُونَ
أََتيَْنا : قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ، - ٨٧١٧

تَظَْرَناهُ َحتَّى فََرغَ ِمْن َصالِتِه، فََجاَءُه َرُجالِن قَِد اْخَتلَفَا ِفي آَيٍة فَقَرَأَُه أََحُدُهَما، فَقَالَ اْبَن َمْسُعوٍد فََوَجْدنَاُه ُيصَلِّي، فَاْن
أَقْرَأَنِي : فَقَالَ"؟َمْن أَقْرَأََك:"أَقَْرأَنِي أَُبو َحكِيمٍ الْمَُزنِيُّ، َواْسَتقَْرأَ اآلَخَر، فَقَالَ: قَالَ"أَْحَسْنَت، َمْن أَقَْرأََك؟:"َعْبُد اللَِّه

، ثُمَّ َدوََّر َداَرةً بَِيِدِه، "اقَْرأْ كََما أَقَْرأََك ُعَمُر:"ُعَمُر بن الَْخطَّابِ، فََبكَى َعْبُد اللَِّه َحتَّى َخضََّبْت ُدُموُعُه الَْحَصا، ثُمَّ قَالَ
  النَّاُس ِمْنُه، َوال َيْخُرُجونَإِنَّ ُعَمَر كَانَ ِحْصًنا َحِصيًنا ِلِإلْسالمِ َيْدُخلُ :"ثُمَّ قَالَ

  ".ِمْنُه، فَلَمَّا َماَت ُعَمُر اْنثَلََم الِْحْصُن، فَالنَّاُس َيخُْرُجونَ ِمْنُه، َوال َيْدُخلُونَ
إِنَّ :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: الََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَ - ٨٧١٨

عَْنا أَنْ ُنَصلَِّي ِعْنَد الْكَْعَبةِ إِْسالَم ُعَمَر كَانَ فَْتًحا، َوإِنَّ ِهْجَرَتُه كَاَنْت َنْصرًا، َوإِنَ إِمَاَرَتُه كَاَنْت َرْحَمةً، وَاللَِّه َما اْسَتطَ
  ".ظَاِهرِيَن حَتَّى أَْسلََم ُعَمُر

َسِمعَْتُهمْ : حَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، َوَحمَّاٍد، قَاالَحدَّثََنا إِْس - ٨٧١٩
ُيْدَخلُ ِفي إِنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ كَانَ ِحْصًنا َحِصيًنا ِلِإلْسالمِ :"َيقُولُ، كَانَ اْبُن َمْسُعوٍد : َسِمَعُهَما َيقُوالِن: َيقُولُونَ

لُ ِفيِه، َوكَانَ إِذَا َسلََك اِإلْسالمِ، َوال ُيْخَرُج ِمْنُه، فَلَمَّا َماَت ُعَمُر، اْنثَلََم ِمَن الِْحْصنِ ثُلَْمةُ فَُهَو َيْخُرُج ِمْنُه، َوال َيْدُخ
فَْصلَ َما َبْيَن الزَِّياَدِة َوالنُّقَْصاِن، َواللَِّه لَوَِدْدُت أَنِّي  طَرِيقًا، َوَجْدَناُه َسْهال، فَإِذَا ذُِكَر الصَّاِلُحونَ فََحيَّ َهال بُِعمََر، كَانَ

  ".أَْخُدُم ِمثْلَُه َحتَّى أَمُوَت أَُموَت



: ْن َشِقيقٍ، قَالَ، َعَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش - ٨٧٢٠
ِكفَّةِ وَاللَِّه إِنِّي َألْحِسُب ِعلَْم ُعَمَر لَْو ُوِضَع ِفي ِكفَِّة الِْميَزاِن، َوُوِضعَ َساِئُر أَحَْياِء أَْهلِ اَألْرضِ ِفي :"قَالَ َعْبُد اللَِّه

لَقَْد قَالَ عَْبُد اللَِّه أَفَْضلَ ِمْن : فَذَكَْرُتُه، فَقَالَ: ُسلَْيَمانُ ، قَالَ"الِْميَزاِن لََرَجَح َعلَْيِه َعلُْم ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه
  ذَِلكَ،

  ".إِنِّي َألظُنُّ ُعَمَر قَْد ذََهَب بِِتْسَعةِ أَْعشَارِ الِْعلْمِ:"قَالَ
قَالَ : يٌع، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َوِك - ٨٧٢١
: ، قَالَ َوكِيُع"ْملَْو أَنَّ ِعلَْم ُعَمَر ُوِضَع ِفي ِكفَِّة ِميَزاِن، َوُوِضَع َعلُْم أَْهلِ اَألْرضِ ِفي ِكفٍَّة لََرَجَح ِعلُْمُه بِِعلِْمهِ:"َعْبُد اللَِّه

َوَما أَْنكَْرَت ِمْن ذَِلَك، فَوَاللَِّه لَقَْد، قَالَ َعْبُد اللَِّه : فَأََتْيُت إِْبَراِهيَم فَذَكَْرُتُه لَُه، فَقَالَفَأَْنكَْرُت ذَِلَك، : قَالَ اَألْعَمُش
  ".إِنِّي َألْحِسُب ِتْسَعةَ أَْعشَارِ الْعِلْمِ ذََهَب َيْوَم ذََهَب ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه:"أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك، قَالَ

قَالَ َعْبدُ : قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا مَْنُصوٌر، - ٨٧٢٢
ي َألْحِسُب َعلَْم ُعَمَر لَْو ُوِضَع ِفي ِكفَِّة إِنِّي َألْحِسُب ُعَمَر قَْد ُرِفَع َمَعُه َيْوَم َماَت ِتْسَعةُ أَْعشَارِ الِْعلْمِ، وَإِنِّ:"اللَِّه

  ".الِْميَزاِن، َوَعلُْم َمْن َبْعَدُه لََرَجَح َعلَْيِه َعلُْم ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه
  َباٌب

َعْن َعْبِد الْكَرِميِ الَْجَزرِيِّ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، - ٨٧٢٣
َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، قُبَِض َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْيَن : ُعَبْيَدةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَّ َسعِيَد بن زَْيٍد، قَالَ

ُتُوفَِّي ُعَمُر فَأَْينَ : ، قَالَ"ذَاكَ األَوَّاُه ِعْنَد كُلِّ َخْيرٍ ُيبَْغى:"فَِّي أَُبو َبكْرٍ فَأَْيَن ُهَو؟ قَالَُتُو: ، قَالَ"ِفي الَْجنَِّة ُهَو:"ُهَو؟ قَالَ
  فَإِذَا ذُكَِر"ُهَو؟

  ".الصَّاِلُحونَ فََحيَّ َهال بُِعمََر
ى، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَس - ٨٧٢٤

  ".إِذَا ذُِكَر الصَّاِلُحونَ فََحيَّ َهال بُِعَمَر:"قَالَ عَْبُد اللَِّه: ِشَهابٍ، قَالَ
اِئَدةُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َز - ٨٧٢٥
 اللَِّه َما أَْعلَمُ إِذَا ذُِكَر الصَّاِلُحونَ فََحيَّ َهال بُِعَمَر، إِنَّ إِْسالَمُه كَانَ َنصًْرا، َوإِنَّ إِمَاَرَتُه كَاَنْت فَْتًحا، وَأْيُم:"اللَِّه، قَالَ

قَْد ُعَمَر َحتَّى الِْعضَاَه، وَأْيُم اللَِّه إِنِّي َألْحِسُب َبْيَن َعْيَنْيِه َملَكًا ُيَسدُِّدُه َوُيْرِشُدُه، َعلَى اَألْرضِ شَْيئًا إِال، َوقَْد َوَجَد فَ
ِه لَْو أَْعلَُم كَلًْبا َوأْيمُ اللَّ َوأْيُم اللَِّه إِنِّي َألْحِسُب الشَّْيطَانَ يَفَْرُق ِمْنُه أَنْ ُيْحِدثَ ِفي اِإلْسالمِ َحَدثًا فََيُردَّ َعلَْيِه ُعَمُر،

  ".ُيِحبُّ ُعَمَر َألْحَبْبتُُه
نِ بن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَم - ٨٧٢٦

ِديِّ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، الُْمَحارِبِيُّ، َعْن َرقََبةَ بن َمْصقَلَةَ الَْعْب
ِلُعَمرَ   أَنِّي كُْنتُ َخاِدًمالَقَْد أَْحَبْبُت ُعَمَر حَتَّى لَقَْد ِخفُْت اللََّه، َولَْو أَْعلَُم أنَّ كَلًْبا ُيِحبُّ ُعَمَر َألْحَبْبتُُه، َولََودِْدُت:"قَالَ

  ".َوإنَّ ُسلْطَاَنُه كَانَ َرْحَمةًَرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، َولَقَْد َوَجَد فَقَْدُه كُلُّ َشْيٍء َحتَّى الِْعضَاَه، َوإِنَّ ِهْجَرَتُه كَانِْت َنصًْرا، 
  َحدَّثََنا ُيوُسُف - ٨٧٢٧



لَْو أَنَّ ُعَمَر، أََحبَّ كَلًْبا كَانَ أََحبَّ :"َعْن َعاِصمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا شُْعَبةُ،
  ".الِْكالبِ إِلَيَّ

لَقَدْ :"ِهقَالَ َعْبدُ اللَّ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ - ٨٧٢٨
  ".َخشِيُت اللََّه ِفي حِبِّي ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

: بَْراِهيَم، قَالََحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوِيَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِ - ٨٧٢٩
  ".ا ذُِكَر الصَّاِلُحونَ فََحيَّ َهال بُِعَمَرإِذَ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه

كَانَ َعْبدُ اللَِّه، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، قَالَ - ٨٧٣٠
  ".َمَر، وَِدْدُت أَنِّي َخاِدٌم ِلمِثْلِ ُعَمَر َحتَّى أَمُوَتإِذَا ذُِكَر الصَّاِلُحونَ فََحيَّ َهال بُِع:"َيقُولُ

إِذَا ذُِكَر :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ - ٨٧٣١
  ".مََرالصَّاِلُحونَ فََحيَّ َهال بُِع

إِنَّ كَانَ :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعُر، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ - ٨٧٣٢
بِالْبَْيِت حَتَّى أَسْلََم ُعَمُر، فَلَمَّا أَْسلََم ُعَمُر قَاَبلَُهْم َحتَّى  إِْسالُم ُعَمَر لَفَْتحًا، َوإِمَاَرُتُه لََرَحَمةً، وَاللَِّه َما اْسَتطَْعَنا أَنْ ُنَصلَِّي

  ".َدَعْوَنا فََصلَّْيَنا
  َباٌب

  اللَِّه بنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن إِْسَماعِيلَ، َعْن قَْيسٍ، َعْن َعْبِد  - ٨٧٣٣

  ".َما زِلَْنا أَِعزَّةً مُْنذُ أَْسلََم ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه:"ْسُعوٍد، قَالََم
 بن أَبِي خَاِلٍد، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن إِْسَماعِيلَ - ٨٧٣٤
  ".َما زِلَْنا أَِعزَّةً ُمْنذُ أَْسلََم ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه:"َسِمْعُت اْبَن َمْسعُوٍد، َيقُولُ: سِ بن أَبِي حَازِمٍ، قَالََعْن قَْي

بن َهاِشمٍ، َعنِ اَألْعَمشِ،  َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى َزْحَمَويِْه، َحدَّثََنا َعِليُّ - ٨٧٣٥
  ".َما زِلَْنا أَعِزَّةً ُمْنذُ أَْسلََم ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه:"َعْن َشِقيقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

: ، َحدَّثََنا َعاِصٌم، َعْن َشِقيقٍ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ - ٨٧٣٦
َرمَّ بِإِْبَهاِمِه، لَِقَي الشَّْيطَانُ َرُجال ِمْن أَْصحَابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََصاَرَعُه فََتَعَرُه الُْمْسِلُم َوأَ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه

ُعَها أََحٌد ِمنَّا إِال َولَّى، فَأَْرَسلَُه فَأََبى أَنْ ُيَعلَِّمُه فََعاَد فََصاَرَعُه فََتَعَرُه الُْمْسِلُم وَأََرمَّ َدْعنِي أَُعلِّْمَك آَيةً ال َيْسَم: فَقَالَ
اللَُّه ال إِلَهَ إِال ُهَو الَْحيُّ : "لَْبقََرِةاآلَيةُ الَِّتي ِفي سُوَرِة ا: أَخْبِرْنِي بَِها فَأََبى أَنْ ُيَعلَِّمُه، فَلَمَّا َعاَد الثَّاِلثَةَ، قَالَ: بِإِبَْهاِمِه، قَالَ
َمْن َعَسى أَنْ :"َمْن ذَِلَك الرَُّجلُ؟ فَقَالَ: َيا أََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ: ، فَِقيلَ ِلَعْبدِ اللَِّه"آِخرَِها] ٢٥٥: البقرة" [الْقَيُّوُم إِلَى

  ".َعْنُه َيكُونَ إِال ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى
  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، - ٨٧٣٧

قَالَ َعْبُد : ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالََحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ
  ".طَانَ َيِفرُّ ِمْن ِحسِّ ُعَمَرإِنِّي َألْحِسُب الشَّْي:"اللَِّه

قَالَ عَْبُد اللَّهِ : بِيُّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثَنِي الشَّْع - ٨٧٣٨
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال ِمَن الْجِنِّ فََصاَرَعُه فََصَرَعُه اإلْنِسيُّ، فَقَالَ لَُه لَِقَي َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ :"بن َمْسُعوٍد

ذَِلكَ إِنِّي َألَراَك َضئِيال َشِحيًبا كَانَ ذَُريِّعََتْيَك ذَُريِّعََتا كَلْبٍ، فَكَ: َعاوِدْنِي، فََعاَوَدُه فََصَرَعُه، فَقَالَ لَُه اإلْنِسيُّ: الْجِنِّيُّ



ال َواللَِّه إِنِّي ِمنُْهْم لََضلِيٌع، وَلَِكْن َعاوِْدنِي الثَّاِلثَةَ فَإِنْ َصَرْعَتنِي َعلَّْمُتكَ : أَنُْتْم َمْعَشَر الْجِنِّ أَْو أَْنَت ِمْنُهْم كَذَِلَك، قَالَ
إِنَّكَ لَْن َتقَْرأََها ِفي : نََعْم، قَالَ: تَقَْرأُ آَيةَ الْكُْرِسيِّ؟ قَالَ َهلْ: َهاِت َعلِّْمنِي، قَالَ: َشْيئًا َيْنفَُعَك فََعاَوَدُه فََصَرَعُه، قَالَ

َيا أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ، : ، قَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ"َبْيٍت إِال خََرَج ِمْنُه الشَّْيطَانُ لَهُ خََبٌج كَخََبجِ الِْحَمارِ ال َيْدُخلُُه َحتَّى ُيصْبَِح
َمْن َيكُونُ ُهَو : فََعَبَس َعْبُد اللَِّه، َوأَقَْبلَ َعلَْيِه، َوقَالَ: رَُّجلُ ِمْن أَْصَحابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالََمْن ذَاَك ال

  .إِال ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه
ا َمْعَمُر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمدَ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََن - ٨٧٣٩

  إِْسحَاَق، َعْن أَبِي

  ".َما كُنَّا ُنْبِعُد أَنَّ السَّكِيَنةَ َتْنِطُق َعلَى لَِساِن ُعَمَر:"ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن أَبِي َنْهَشلٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ٨٧٤٠

: نَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّبِِذكْرِهِ اُألَساَرى َيْوَم َبْدرٍ فَأََمَر بِقَْتلِهِْم، فَأَ: فََضلَ ُعَمُر النَّاسَ بِأَْرَبعٍ: قَالَ عَْبُد اللَِّه: َواِئلٍ، قَالَ
: وَبِذِْكرِِه الِْحَجاَب، فَقَالَْت زَْيَنُب] ٦٨: األنفال" [لَْوال ِكتَاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق لََمسَّكُْم ِفيَما أََخذُْتْم َعذَاٌب َعظِيٌم"

" وَإِذَا سَأَلُْتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاسْأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ: "زَّ َوَجلََّوإِنََّك لََتغَاُر ِمنَّا، وَالَْوْحُي يَْنزِلُ ِفي ُبيُوِتنَا، فإِنَزلَ اللَُّه َع
َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنهُ، "اللَُّهمَّ أَيِّدِ اِإلْسالَم بُِعَمرَ بن الَْخطَّابِ:"َوَدْعَوِة نَبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم] ٥٣: األحزاب[

  .يِِه ِفي أَبِي َبكْرٍ كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ َباَيعَُهَوبِرَأْ
  َباٌب

، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ - ٨٧٤١
" َيا أََبِت اْسَتأْجِْرُه إِنَّ خَْيَر َمنِ اْستَأْجَْرَت الْقَوِيُّ اَألمُِني: "اِحَبةُ ُموَسى الَِّتي، قَالَْتَص: أَفَْرُس النَّاسِ ثَالثَةٌ:"اللَِّه، قَالَ

: قَالَ َجاَء إِلَى الْبِئْرِ َوَعلَْيِه َصْخَرةٌ ال ُيِقلَُّها كَذَا، َوكَذَا فََرفََعهَا،: َوَما رَأَْيِت ِمْن قُوَِّتِه؟ قَالَْت: ، قَالَ]٢٦: القصص[
أَكْرِِمي َمثَْواُه َعَسى أَنْ : "كُْنُت أَْمِشي أََماَمُه فََجَعلَنِي َخلْفَُه، َوصَاِحُب يُوُسَف َحْيثُ، قَالَ: َما َرأَْيِت ِمْن أََمانِتِه؟ قَالَْت

  َيْنفََعَنا أَْو

ثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َحدَّ، "، وَأَُبو َبكْرٍ ِحَني اْسَتْخلََف ُعَمَر]٢١: يوسف" [َنتَِّخذَُه وَلَدًا
ِمْن أَفَْرسِ : قَالَ َعْبُد اللَِّه: َمْنُصورٍ، َحدَّثََنا اَألْحَوُص، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َحدَّثََنا نَاٌس، ِمْن أَْصحَابِ َعْبِد اللَِّه، قَالُوا

  .ثَالثٍَة، فَذَكََر َنْحوَُه
  َباٌب

إِنِّي :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ - ٨٧٤٢
  ".َألْحِسُب َبْيَن َعْيَنْي ُعَمَر َملَُك ُيَسدُِّد

َما َرأَْيُت :"، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن وَاِصلٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ - ٨٧٤٣
  ".ُعَمَر قَطُّ إِال، َوكَانَ َملَكًا َبْيَن َعْيَنْيِه ُيَسدُِّد

هَْيلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َحدَّثََنا َسلََمةُ بن إِْبَراِهيَم بن إِْسَماِعيلَ بن َيْحَيى بن َسلََمةَ بن كُ - ٨٧٤٤
َما َرأَْيُت ُعَمَر بن الْخَطَّابِ إِال وَُيخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ َبْيَن َعْيَنْيِه َملَكًا :"َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".ُيَسدُِّد
مَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَح - ٨٧٤٥



  .، وَأََنا أَكَْرُه َما كَرَِه ُعَمُر"إِنَّ ُعَمَر كَرَِه الصَّالةَ بَْعَد الَْعصْرِ:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  َباٌب

ُجوِد، ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن أَبِي النَّ َحدَّثََنا - ٨٧٤٦
  لَمَّا قُِتلَ ُعَمُر َسارَ إِلَيَْنا َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َسْبعًا: َعْن َشِقيقٍ، قَالَ

ُه فََبكَى، أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ُعَمَر أَصَاَبُه أَُبو لُْؤلَُؤةَ غُالُم الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، َوُهَو ِفي َصالِة الْفَْجرِ فَقََتلَإِنَّ :"فََخطََبَنا، فَقَالَ
  ".إِنَّا اْجَتَمْعَنا أَْصَحاَب ُمَحمٍَّد فَأَمَّرَْنا َخيَْرَنا ذَا فُوقٍ: َوَبكَى النَّاُس، ثُمَّ قَالَ

لَةَ، َعْن ثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمِ اْبنِ َبْهَدَحدَّ - ٨٧٤٧
َحِمَد اللََّه، وَأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ أَبِي َواِئلٍ، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، َساَر ِمَن الَْمدِيَنِة إِلَى الْكُوفَِة ِحَني اسُْتْخِلَف ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ فَ

ا اْجَتَمْعَنا أَْصَحاَب ُمَحمَّدٍ أَمَّا َبْعُد فَإِنْ أَِمريَ الُْمْؤِمنَِني ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َماَت، فَلَْم َنَر َنشِيًجا أَكْثََر ِمْن َيْومَِئٍذ، وَإِنَّ:"قَالَ
َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ، "اَيْعنَاُه فََبايُِعوا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ُعثَْمانَ بن َعفانََولَْم نَأْلُ َعْن َخْيرَِنا ذَا فُوقٍ، فََب

  .للَِّه، َنْحَوُهابن َحْربٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الُْمْختَارِ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد 
ْيرٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدَُّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُعَم - ٨٧٤٨

أُرِيُد قَْتلَُه، َوإِنَّ ِلي : بَِسْهمٍ أَْخطَأَُه أَْحِسُبُه، قَالََما َيسُرُّنِي أَنِّي َرَمْيُت ُعثَْمانَ :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: كُلْثُومٍ الْخَُزاِعيِّ، قَالَ
َعْن َعْبِد َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا ِمْسعٌَر، ، ، "ِمثْلَ أُُحٍد ذََهبًا

  َعنِ النَّزَّالِ بن َسْبرَةَ، َعْن الَْمِلِك بن َمْيَسَرةَ،

  .َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َنْحَوُه
ِد اللَِّه بن ِسَنانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ، َعْن َعْب - ٨٧٤٩

  ".َواللَِّه َما أَلَْوَنا َعْن أَْعالَنا ذَا فَْوُق:"ِه َيْنَعى ُعَمَر، وَاسِْتْخالَف ُعثَْمانَ، فَقَالَ َعْبُد اللَِّهَجاَء َعْبُد اللَّ: قَالَ
َعْن َعْبِد  شِ،َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َعنِ اَألْعَم - ٨٧٥٠

  ".َما أَلَْوَنا َعْن أَْعالَها ذَا فَْوُق:"لَمَّا بَاَيَع َعْبُد اللَِّه ِلُعثَْمانَ، قَالَ عَْبُد اللَِّه: اللَِّه بن ِسَنانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
ْسَماعِيلُ بن َعْمرِو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا ِمْسَعُر بن ِكَدامٍ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِ - ٨٧٥١

لَمَّا اسُْتْخِلَف ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ َعْبُد اللَِّه بن : الَْمِلِك بن َمْيَسَرةَ، َعنِ النَّزَّالِ بن َسْبرَةَ، قَالَ
  ".َمْن بَِقَي َولَمْ َنأْلُأَمَّرَْنا َخْيَر :"َمْسُعوٍد
، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َعْن ِمْسَعرٍ - ٨٧٥٢

أَمَّْرَنا خَْيَر َمْن َبِقَي :"ُعثَْمانُ، قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍدلَمَّا اسُْتْخِلَف : الَْمِلِك بن َمْيَسَرةَ، َعنِ النَّزَّالِ بن َسْبرَةَ، قَالَ
  ".َولَْم نَأْلُ
قَْيسٍ، أَنَّ اْبنَ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَلْحَةَ، َعنِ الَْولِيِد بن  - ٨٧٥٣

  ِعَد الِْمْنَبَر، َوُهَو ُيرِيُد أَنْ َينَْعى ُعَمَر، فََخَنقَْتُه الَْعبَْرةُ َمرَّةً أَْوَمْسُعوٍد، َص

مَّ إِنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ كَانَ ِحصًْنا َحِصيًنا ِلِإلْسالمِ َيْدُخلُ ِفيِه، َوال َيخُْرُج ِمْنُه فَانَْهَدَم الِْحْصُن، ثُ:"َمرََّتْينِ، ثُمَّ قَالَ
  ".َواسُْتْخِلَف ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ فَلَْم َنأْلُ َعْن َخْيرَِها فَْوُق: ثُمَّ قَالَ َنَعاُه،

َعلَْيكُمْ :"الََحدَّثََنا الدَّبَرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَ - ٨٧٥٤



ْنَدُه، َوَعلَْيكُمْ نْ ُيقَْبَض، َوقَْبُضُه ذََهاُب أَْهِلِه، َوَعلَْيكُْم بِالِْعلْمِ فَإِنْ أََحَدكُْم ال َيْدرِي َمَتى ُيفَْتقَُر إِلَى َما ِعبِالِْعلْمِ قَْبلَ أَ
  ".َيْتلُونَ ِكَتاَب اللَِّه َيْنُبذُوَنُه َوَراَء ظُُهورِِهْم بِالِْعلْمِ، َوإِيَّاكُْم وَالتَّنَطَُّع، وَالتََّعمَُّق، َوَعلَْيكُْم بِالَْعِتيقِ فَإِنَُّه َسَيجِيُء قَْوٌم

َيا أَيَُّها :"لََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، قَا - ٨٧٥٥
َيا أََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ، أََرأَْيَت َرُجال يَقَْرأُ : ، فََجاَءُه َرُجلٌ، فَقَالَ"َيْدرِي َمَتى َيحَْتلُّ إِلَْيِهالنَّاُس، َتَعلَُّموا فَإِنْ أََحَدكُْم ال 

إِنَّ أَْحَسَن َما ":وَأُِتَي بُِمْصَحٍف قَدْ ُزيَِّن، َوذُهَِّب، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه: ، فَقَالَ"ذَِلَك َمْنكُوُس الْقَلْبِ:"الْقُْرَآنَ مَْنكُوًسا؟ قَالَ
  ".ُزيَِّن بِِه الُْمْصَحُف ِتالَوُتُه ِفي الَْحقِّ

لَْحذَّاِء، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َخاِلٍد ا - ٨٧٥٦
اللَُّهمَّ إِنْ كُْنَت كَتَْبَتنِي ِفي أَْهلِ الشَّقَاِء فَاْمُحنِي، :"أَنَُّه كَانَ َيقُولُ، َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه  ِقالَبةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد

  َواثْبِْتنِي ِفي أَْهلِ

  ".السََّعاَدِة
كَانَ ُربََّما َيَتمَثَّلُ بِالْبَْيِت ِمَن "اْبَن َمْسعُوٍد،َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، أَنَّ  - ٨٧٥٧

  ".الشَّْعرِ ِممَّا كَانَ ِفي َوقَاِئَع الَْعَربِ
َعنِ  ثَنِي أَبِي،َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن أَبِي حَيَّانَ التَّْيِميِّ، َحدَّ - ٨٧٥٨

َما ِمْن كَالمٍ أََتكَلَُّم بِِه ِلِذي ُسلْطَاٍن أَْدَرأُ عَنِّي ِمْنُه ضَْرَبَتْينِ بِالسَّْوِط :"َسِمْعُت َعْبدَ اللَِّه، َيقُولُ: الَْحارِِث بن سَُوْيٍد، قَالَ
  ".إِال كُْنُت مَُتكَلًِّما بِِه

قَالَ اْبُن : ْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َع - ٨٧٥٩
  ".ْتَنةًإِنَّ الرَُّجلَ لَُيَحدِّثُ بِالَْحِديِث فََيْسَمُعُه َمْن ال َيْبلُغُ َعقْلُُه فَْهَم ذَِلكَ الَْحِديِث فََيكُونُ َعلَْيِه ِف:"َمْسُعوٍد
إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا  - ٨٧٦٠

يُد الْقَْرَيةَ الصَّاِلَحةَ، كَانَ قَْريََتاِن إِْحَداُهَما َصاِلَحةٌ، َواُألْخَرى ظَاِلَمةٌ، فَخََرَج َرُجلٌ ِمَن الْقَْرَيِة الظَّاِلَمِة ُيرِ:"َمْسُعوٍد، قَالَ
أَنَّهُ : وَاللَِّه َما َعَصانِي قَطُّ، فَقَالَ الَْملَُك: فَأََتاُه الَْمْوُت حَْيثُ َشاَء اللَُّه فَاْخَتَصَم ِفيِه الَْملَُك، َوالشَّْيطَانُ، فَقَالَ الشَّْيطَانُ

، "نْظََر إِلَى أَيِّهَِما أَقَْرُب فََوَجُدوهُ أَقَْرُب إِلَى الْقَْرَيِة الصَّاِلَحةِ بِشِْبرٍ فَُغِفَر لَُهقَْد َخَرَج ُيرِيُد التَّْوَبةَ، فَقُِضَي بَْيَنُهَما أَنْ ُي
  ".قَرََّب اللَُّه إِلَْيِه الْقَْرَيةَ الصَّاِلحَةَ:"َوَسِمْعُت َمْن َيقُولُ: قَالَ َمْعَمٌر
٨٧٦١ -  

ِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم، َعْن َعْب
  ".إِنَّ ُمَحرَِّم الَْحاللِ كَُمْسَتِحلِّ الَْحَرامِ:"َمْسُعوٍد، قَالَ

كُْنتُ : اَء، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، قَالََحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَج - ٨٧٦٢
غََدا إِلَى الْكَُناَسِة َيطْلُُب الضَِّباَب، : َجاِلًسا ِعْنَد َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه، فَأََتاُه َرُجلٌ َيْسأَلُُه َعنِ اْبنِِه الْقَاِسمِ، فَقَالَ

إِنَّ ُمَحرَِّم الَْحاللِ كَُمسَْتِحلِّ :"َوَمْن َحرََّمُه؟ َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َيقُولُ: لَ َعْبُد الرَّْحَمنِأََتأْكُلُُه؟ فَقَا: فَقَالَ
  ".الْحََرامِ الَْحَرامِ

حَْوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَأل - ٨٧٦٣
  ".َما أَْتُرُك بَْعِدي َشْيئًا أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن إِبِلٍ أَْسِقيِه:"َمْسُعوٍد، قَالَ

َجلَّ سَاِئلٌ كُلَّ أَنَّ اللََّه َعزَّ َو:"َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، أَنَّ اْبَن َمْسعُوٍد، قَالَ - ٨٧٦٤



  ".لِ بَْيِتِهِذي َرِعيٍَّة ِفيَما اسَْتْرَعاُه، أَقَاَم أَْمرَ اللَِّه ِفيهِمْ أَْم أََضاَعُه؟ حَتَّى إِنَّ الرَُّجلَ ِلُيسْأَلُ َعْن أَْه
ُشِكَي إِلَى : اِسمِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ الْقَ - ٨٧٦٥

ال ُنَسكُِّرُه فََواللَّهِ :"إِنَّا َنخَاُف أَنْ يَْنَبِثَق َعلَْيَنا فَلَْو أَْرَسلَْت إِلَْيِه َمْن ُيَسكُِّرُه، فَقَالَ عَْبُد اللَِّه: اْبنِ َمْسُعوٍد الْفَُراَت، فَقَالُوا
  َمانٌ لَوِلََيأِْتَينَّ َعلَى النَّاسِ َز

اُء، وَالُْمْسِلُمونَ الَْتَمُسوا ِفيِه َعلَى طَْسٍت ِمْن َماٍء َما َوَجْدُتُموُه، لَيَْرجَِعنَّ كُلُّ َماٍء إِلَى ُعْنصُرِِه، وََيكُونُ ِفيِه الَْم
  ".بِالشَّامِ
ُمدَّ الْفَُراُت َعلَى َعْهدِ : ا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََن - ٨٧٦٦

ال َتكَْرهُوا فَإِنَُّه يُوِشُك أَنْ َيأِْتَي َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ ُيلَْتَمُس ِفيِه طَْسٌت ِمْن :"َعْبِد اللَِّه فَكَرَِه ذَِلكَ النَّاُس، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه
  ".ذَِلَك ِحَني يَْرجُِع كُلُّ َماٍء إِلَى عُْنُصرِِه، َوَيكُونُ َبِقيَّةُ الَْماِء، وَالُْمْؤِمُنونَ بِالشَّامَِماٍء، َوال ُيوَجُد 

إِذَا :"َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َرُجلٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ - ٨٧٦٧
َسَنةُ َسْبِعَني َرأَيُْتمْ ْت َسَنةُ َخْمسٍ وَثَالِثنيَ َحَدثَ أَْمٌر َعِظيٌم، فَإِنْ َهلَكُوا فَبِالَْحرِيِّ، َوإِنْ يَْنجُوا فََعَسى، َوإِذَا كَاَنْت كَاَن

  ".َما ُتْنِكُرونَ
َعْن أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ،  - ٨٧٦٨

  ".كَأَنِّي بِالتُّْرِك قَْد أََتْتكُْم َعلَى َبرَاِذيَن ُمَحزََّمِة اآلذَاِن َحتَّى َتْربِطََها بَِشطِّ الْفَُراِت:"قَالَ
أنا َمْعَمٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، - ٨٧٦٩

  ".إِنَّ ِمَن اِإلَمياِن أَنْ ُيِحبَّ الرَُّجلُ أََخاُه ال ُيِحبُُّه إِال ِللَِّه َوِفيِه:"َمْسُعوٍد، قَالَ
  َمرٍ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ الْجََزرِيِّ، َعْن زَِياِد بن أَبِيَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْع - ٨٧٧٠

َرأَى اْبُن َمْسُعوٍد، ِفي ُعُنقِ امَْرأَِتِه َخَرًزا قَْد َتَعلَّقَْتُه ِمَن الُْحْمَرِة فَقَطََعُه، : َمْرَيَم، أَْو َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َشكَّ َمْعَمٌر، قَالَ
  ".للَِّه َألغْنَِياُء َعنِ الشِّْرِكإِنَّ آلَ َعْبِد ا:"َوقَالَ

َرةَ بن َحبِيبٍ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُموَسى بن َداُودَ الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسرَائِيلَ الُْمالِئيُّ، َعْن َمْيَس - ٨٧٧١
ُعوٍد، َدَخلَ َعلَى َبْعضِ أُمََّهاتِ أَْوالِدِه فََرأَى ِفي ُعُنِقَها َتِميَمةً، َعنِ الِْمْنَهالِ بن َعْمرِو، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، أَنَّ اْبَن َمْس

  ".التََّماِئُم، وَالرُّقَى، َوالتَُّولَةُ شِْرٌك، أَْو طََرٌف ِمَن الشِّْرِك:"ثُمَّ قَالَ"أَِفي ُبيُوِتي الشِّْرُك؟:"فَلَوى السَّْيرَ َحتَّى قَطََعُه، َوقَالَ
ْن ا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعنِ الْمِْنَهالِ بن َعْمرٍو، َعَحدَّثََن - ٨٧٧٢

دِيًدا َحتَّى قَطََع السَّْيَر، َش أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه َرأَى ِفي ُعُنقِ امَْرأٍَة ِمْن أَْهِلِه َسْيًرا ِفيِه متائُم فََمدَُّه َمدا
إِنَّ أََحَدَنا : ، فَقَالَِت اْمَرأَةٌ"إِنَّ التَُّولَةَ، َوالتََّماِئَم، وَالرُّقَى لَِشْرٌك:"، ثُمَّ قَالَ"إِنَّ آلَ َعْبِد اللَِّه َألغْنَِياُء َعنِ الشِّْرِك:"َوقَالَ

إِنَّ الشَّْيطَانَ يَأِْتي أََحَدكُْم فََيُخشُّ ِفي :"ْت ظُنَّ أَنَّ ذَِلَك قَْد َنفََعهَا، فَقَالَ َعْبُد اللَِّهلََتشَْتِكي رَأُْسَها فََيْسَتْرِقي فَإِذَا اسَْتْرقَ
ْجهَِها، ثُمَّ ي رَأِْسَها َوَورَأِْسَها فَإِذَا اسَْتْرقَْت خََنَس فَإِذَا لَْم َتْستَْرقِ خََنَس، فَلَْو أَنَّ إِْحَداكُنَّ َتْدُعو بَِماٍء فََتْنَضُحُه ِف

  َوقُلْ"، ]١: اإلخالص" [قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد: "بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ، ثُمَّ تَقَْرأُ: َتقُولُ

  ".َنفََعَها ذَِلَك إِنْ َشاَء اللَُّه] ١: الناس" [َوقُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ"، ]١: الفلق" [أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ
اَألْوِديُّ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن - ٨٧٧٣

، َوالْعَظْمِ، َوِمْن َتْحِت َسْبِعَني ُحلَّةٍ إِنَّ الَْمْرأَةَ ِمَن الْحُورِ الَْعْينِ ِلُيَرى ُمخُّ َساقَِها ِمْن َوَراِء اللَّْحمِ:"َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ



  ".كََما ُيَرى الشََّراُب اَألْحَمُر ِفي الزُّجَاَجِة الَْبْيَضاِء
 َوصِ، َعنَِحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َرُجلٍ، َعْن أَبِي اَألْح - ٨٧٧٤

  ".مَْوُت الْفَجْأَِة َتْخِفيٌف َعلَى الُْمْؤِمنِ، وَأََسٌف َعلَى الْكَاِفرِ:"اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
 َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َعاِصمٍ،  - ٨٧٧٥

  ".رِإِنَّ الُْمْؤِمَن َيْخُرجُ َنفُْسُه َرْشًحا، َوإِنَّ الْكَاِفَر َيْخُرجُ َنفُْسُه ِفي ِشْدِقِه كََما َيخُْرُج نَفَُس الِْحمَا:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ
كَانَ اْبُن َمْسُعوٍد، إِذَا أَرَاَد أَنْ : قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ،  - ٨٧٧٦

اللَُّهمَّ َربَّ السََّمَواِت، َوَما أَظَلَّْت، َوَربَّ الشََّياِطنيِ، َوَما أََضلَّْت، َوَربَّ الرَِّياحِ، َوَما أَذَْرْت، :"َيْدُخلَ قَْريَةً، قَالَ
  ".ِمْن َشرَِّها، َوَشرِّ َما ِفيهَا أَسْأَلَُك َخْيَرَها، َوَخْيَر َما ِفيَها، َوأَُعوذُ بَِك

  كَانَ َعْبُد: الََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َشِقيقٍ، قَ - ٨٧٧٧

  ".ا ُصْمتُ َضُعفُْت َعنِ الْقَِراَءِة، وَِتالَوةُ الْقُْرَآِن أََحبُّ إِلَيَّإِنِّي إِذَ:"اللَِّه يُِقلُّ الصَّْوَم، فَذُِكَر ذَِلَك لَُه، فَقَالَ
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َوُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ، قَاال - ٨٧٧٨

إِنِّي إِذَا ُصْمُت َضعُفُْت َعنِ الصَّالِة، :"بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه كَانَ ال َيكَادُ أَنْ َيُصوَم، فَقَالََعْبِد الرَّْحَمنِ 
  .، فَإِنْ َصامَ َصاَم ثَالثًا ِمَن الشَّهْرِ"َوالصَّالةُ أََحبُّ إِلَيَّ ِمَن الصَِّيامِ

كَانَ عَْبُد اللَّهِ : َم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِي - ٨٧٧٩
  ".َن الصَِّيامِإِنِّي إِذَا ُصْمُت َضُعفُْت َعنِ الصَّالِة، وَالصَّالةُ أََحبُّ إِلَيَّ ِم:"إِنََّك تُِقلُّ الصَّْوَم، قَالَ: ُيِقلُّ الصَِّياَم، فَقُلَْنا لَُه

ْبنِ َمْسُعوٍد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُبكَْيُر بن َعاِمرٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعنِ ا - ٨٧٨٠
  ".الصَّالةُ أََحبُّ إِلَيَّ ِمَن الصَّْومِ وَلَْم َيكُْن ُيَصلِّي الضَُّحى:"قَالَ

ةَ، َعْن دَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َحْمَزَح - ٨٧٨١
ُعفُْت َعنِ الصَّالِة، َوالصَّالةُ أََجلْ، إِنِّي إِذَا ُصْمتُ َض:"إِنََّك تُِقلُّ الصَّْوَم، فَقَالَ: إِبَْراهِيَم، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَُّه ِقيلَ لَُه

  ".أََحبُّ إِلَيَّ ِمَن الصَّْومِ
َسِمْعُت : لََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، أَْخَبرَنِي شَْيٌخ، ِمْن َبجِيلَةَ، قَا - ٨٧٨٢

  كَانَ َعْبُد:"الشَّْعبِيَّ، َيقُولُ

  ".اْبُن َمْسعُوٍد، ال ُيَصلِّي الضَُّحى، وَُيَصلِّي َما َبْيَن الظُّْهرِ، َوالَْعْصرِ َمَع ُعقَْبٍة ِمَن اللَّْيلِ طَوِيلٍَة اللَِّه
أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ الْجََزرِيِّ، َعْن - ٨٧٨٣

  ".َما أَْدرِي َما َشأْنُ ذَْينَِك الَْيْوَمْينِ: َما َرأَْيُت عَْبَد اللَِّه بن َمْسُعودٍ صَاِئًما قَطُّ َيْوَمْينِ إِال رََمَضانَ، قَالَ:"أُمِِّه، قَالَْت
ريٍ، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد، وَاْبُن كَِث - ٨٧٨٤

إِنِّي إِذَا ُصْمتُ َضُعفُْت َعنِ الصَّالِة، َوالصَّالةُ أََحبُّ إِلَيَّ ِمَن الصَِّيامِ، :"َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه كَانَ ال َيكَادُ أَنْ َيُصوَم، قَالَ
  ".ِمَن الشَّْهرِ فَإِنْ َصاَم ثَالثًا

اِلٍد، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ِعْصَمةُ بن ُسلَْيَمانَ الْخََزاُز، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعْن ُمَج - ٨٧٨٥
اِئًما َيْوًما قَطُّ إِال ِفي َرَمَضانَ، َوكَانَ َيشَْرُب النَّبِيذَ فََما َرأَْيُتُه َص"اْخَتلَفُْت إِلَى اْبنِ َمْسعُوٍد َسَنةً: الشَّْعبِيِّ، َعْن َعمِِّه، قَالَ
  ".الشَّدِيَد ِفي َجرٍّ أَْخَضَر

ْن ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ُمجَاِلِد - ٨٧٨٦



فََما َرأَْيُتُه ُمَصلًِّيا الضَُّحى، َوَما رَأَْيُتُه صَاِئًما َتطَوًُّعا إِال َيْومَ "كُْنُت أَْخَتِلُف إِلَى اْبنِ َمْسُعودٍ السََّنةَ: قَْيسِ بن َعْبٍد، قَالَ
  َيْيَنةَ، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن قَْيسَِحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُع، "َعاُشوَراَء

  .اْخَتلَفُْت إِلَى اْبنِ َمْسُعوٍد فَذَكََر مِثْلَ َحِديثِ َحمَّاِد بن َزْيٍد: بن َعْبٍد، قَالَ
: ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ - ٨٧٨٧

: فََشرَِب، ثُمَّ قَرَأَ"لَكِنِّي لَْسُت َصاِئًما:"َنْحُن صَِياٌم، فَقَالَ: ، فَقَالُوا"َناوِلُْه الْقَْوَم:"كُنَّا ِعْنَد َعْبِد اللَِّه فَأُِتَي بَِشرَابٍ، فَقَالَ
  ].٣٧: النور" [وُب وَاألَْبَصاُرَيَخافُونَ َيْوًما َتَتقَلُُّب ِفيِه الْقُلُ"

َسِمْعُت َعْبدَ اللَِّه : َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعنِ اَألْسَوِد، قَالَ - ٨٧٨٨
  ".ْهلُ الرَِّيبِ َمْن ال يَْعرُِف َمْعُروفًا، َوال ُيْنِكُر مُْنكًَراَيذَْهبُ الصَّاِلُحونَ أَْسالفًا، َوَيبْقَى أَ:"بن َمْسُعوٍد، َيقُولُ

َسِديِّ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ضَِرارٍ اَأل - ٨٧٨٩
ي َساِئرِ سََّم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الْخَْيَر فََجَعلَُه َعَشَرةَ أَْعَشارٍ، فََجَعلَ ِتْسَعةَ أَْعَشارٍ بِالشَّامِ، َوَبِقيََّتُه ِفقَ:"َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".اَألْرضِ اَألْرضِ، َوقَسََّم الشَّرَّ، فََجَعلَُه َعَشَرةَ أَْعَشارٍ، فََجَعلَ ُجْزًءا ِمْنُه بِالشَّامِ، َوَبِقيََّتُه ِفي َساِئرِ
َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا اَألعَْمُش، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَبِْشُر بن ُموَسى، قَاال - ٨٧٩٠

ِلقَاَءُه، َوَمْن كَرَِه ِلقَاَء اللَِّه كَرَِه اللَُّه ِلقَاَءُه، َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اللَِّه أََحبَّ اللَُّه :"َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".َوالَْمْوُت قَْبلَ ِلقَاِء اللَِّه

٨٧٩١ -  

ِد اللَِّه، َألْحَوصِ، َعْن َعْبَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ا
  ". فََيْمَدَحُه فََيقِْصُم ظَْهَرُهإِذَا طَلََب أََحدُكُُم الَْحاَجةَ فَلَْيطْلُْبَها سِرا، فَإِنََّما لَُه َما قُدَِّر لَُه، َوال َيأِْتي أََحدُكُْم صَاِحَبُه:"قَالَ

َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن َماِلِك بن الْحَارِِث، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ،  - ٨٧٩٢
أََرأَْيُتْم لَْو قَطَعُْتْم رَأَْسُه :"كُنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد َعْبِد اللَِّه فَذَكََر الْقَْوُم َرُجال فَذَكَُروا ِمْن ُخلُِقِه، فَقَالَ َعْبدُ اللَِّه: َربِيَعةَ، قَالَ
فَإِنَّكُمْ لَْن :"ال، قَالَ: ، قَالُوا"فَرِْجلَُه؟:"ال، قَالَ: ، قَالُوا"فََيَدُه؟:"قَالَ: ال: ، قَالُوا"ْستَِطيُعونَ أَنْ ُتعِيُدوُه؟أَكُْنُتمْ َت

ِعنيَ لَْيلَةً، ثُمَّ تَْنَحِدُر َدًما، ثُمَّ َتكُونُ َتْسَتِطيعُوا أَنْ تَُغيُِّروا ُخلُقَُه َحتَّى تَُغيِّرُوا َخلْقَُه، إِنَّ النُّطْفَةَ لََتْسَتِقرُّ ِفي الرَِّحمِ أَْرَب
  ".َعلَقَةً، ثُمَّ َتكُونُ ُمْضغَةً، ثُمَّ ُيْبَعثُ إِلَْيِه الَْملَُك فََيكُْتبُ رِْزقَُه، َوُخلُقَُه َوشَِقيٌّ أَْو َسعِيٌد

َزاِئَدةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ، َحدَّثََنا - ٨٧٩٣
: فَذَكَُروا َرُجال، فَذَكَرُوا ِمْن ُخلِقِه، فَقَالَ الْقَْوُم: كُنَّا ِعْنَد َعْبدِ اللَِّه، قَالَ: بن أَبِي لَْيلَى، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َربِيَعةَ، قَالَ

أَرَأَيُْتْم لَْو قُِطَع رَأُْسُه أَكُْنُتْم َتْسَتِطيُعونَ أَنْ َتْجَعلُوا لَُه َرأًْسا؟ أَْو قُِطَعتْ :"ُخذُ َعلَى َيَدْيِه؟، فَقَالَ َعْبُد اللَِّهأََما لَُه َمْن َيأْ
  َيَداُه أَكُنُْتْم

إِنَّ :"ال، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه: فَقَالُوا"ُعونَ أَنْ َتْجَعلُوا لَهُ رِْجال؟َتْسَتِطيُعونَ أَنْ َتْجَعلُوا لَُه َيًدا؟ أَْو قُِطَعْت رِْجلُُه أَكُنُْتْم َتْسَتِطي
 َتكُونُ ُمْضَغةً ِمثْلَ ذَِلَك، ثُمَّ النُّطْفَةَ إِذَا َوقََعْت ِفي الَْمْرأَِة َمكَثَْت أَْرَبِعنيَ َيْوًما، ثُمَّ اْنَحَدَرْت َدًما، ثُمَّ َتكُونُ َعلَقَةً، ثُمَّ

ُخلُقَهُ  اكُْتبْ أََجلَُه، َوَعَملَُه، َورِْزقَُه، وَأَثَرَُه، َوَشِقيٌّ أَْو َسِعيٌد، فَإِنَّكُْم لَْن َتْسَتِطيعُوا أَنْ ُتَغيِّرُوا: للَُّه الَْملََك، فَقَالََيْبَعثُ ا
  ".َحتَّى تَُغيُِّروا َخلْقَُه

اَق السَّيْلَِحينِيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َعْبِد السَّالمِ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسَح - ٨٧٩٤



إِنَّ َربُّكُْم َتعَالَى لَْيَس عِْنَدُه لَْيلٌ، َوال :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه بن َمْسُعوٍد: َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِمكَْرزٍ، أَْو ُعَبْيِد اللَِّه بن ِمكَْرزٍ، قَالَ
َرةَ َساَعةً، فَُتْعَرُض َعلَْيِه ، ُنورُ السََّمَواِت َواَألْرضِ ِمْن نُورِ َوْجهِِه، َوإِنَّ ِمقْدَاَر كُلِّ َيْومٍ ِمْن أَيَّاِمكُْم ِعْنَدُه اثْنََتْي َعْشَنَهاٌر

ُع ِفيَها َعلَى َما َيكَْرُه فَُيْغِضُبُه ذَِلَك، َوأَوَّلُ َمْن َيْعلَمُ أَْعَمالُكُْم بِاَألْمسِ أَوَّلَ النَّهَارِ الَْيْوَم فََيْنظُُر ِفيَها ثَالثَ َساَعاٍت فََيطَِّل
لَْمالِئكَةُ الُْمقَرَُّبونَ، َوسَاِئرُ غََضَبُه َحَملَةُ الْعَْرشِ َيْحَمدُوَنُه َيثْقُلُ َعلَْيهِْم فَُتسَبُِّحُه َحَملَةُ الْعَْرشِ، َوسََواِدقَاُت الْعَْرشِ، وَا

َصْوَتُه، فَُيسَبُِّحونَالَْمالِئكَِة، ثُ الرَّْحَمَن َعزَّ َوَجلَّ  مَّ َينْفُُخ جِبْرِيلُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالْقَْرِن فَال َيبْقَى َشْيٌء إِال َسِمعَ 
  ثَالثَ َساعَاٍت حَتَّى َيْمَتِلئَ الرَّْحَمُن َرْحَمةً فَِتلَْك ِستُّ َساعَاتٍ،

" ُهَو الَِّذي ُيصَوُِّركُْم ِفي اَألْرَحامِ كَْيَف َيَشاُء: "امِ فََيْنظُُر ِفيَها ثَالثَ َساعَاٍت، فَذَِلَك قَْولُُه ِفي ِكتَابِِهثُمَّ يُْؤَتى بِاَألْرَح
َيجَْعلُ َمْن َيَشاُء َعِقيًما َيَهبُ ِلَمْن َيَشاُء إَِناثًا َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّكُورَ أَْو ُيزَوُِّجُهْم ذُكْرَاًنا َوإَِناثًا َو] "٦: آل عمران[

فَِتلَْك ِتْسُع َساعَاٍت، ثُمَّ ُيؤَْتى بِاَألْرزَاقِ فََيْنظُُر ِفيَها ثَالثَ َساعَاٍت قَْولُُه ِفي ] ٥٠، ٤٩: الشورى" [إِنَُّه َعِليٌم قَدِيٌر
َهذَا ِمْن : ، قَالَ]٢٩: الرمحن" [ُهَو ِفي َشأٍْن كُلَّ َيْومٍ] "٢٦: الرعد" [َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدُر: "ِكَتابِِه

  ".َشأْنِكُْم َوَشأِْن رَبِّكُْم
للَِّه، كَانَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، أنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َعْوٍن، أّنَّ َعْبَد ا - ٨٧٩٥
  ".ي فُْسَحٍة ِمْن َسْترِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َما أَقَامُوا الِْعَبادَةَ، َولَمْ َيْهرِقُوا دًَما حََراًماإِنَّ الِْعَباَد ِف:"َيقُولُ

ِد قُلُْت ِلُعَمَر بن َعْب: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، أنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َعْوٍن، قَالَ - ٨٧٩٦
إِنََّها َسَتكُونُ أُُموٌر ُمْشَتبَِهةٌ فََمْن َرضَِيَها ِممََّن غَاَب َعْنَها فَُهَو كََمْن َشهَِدَها، َوَمْن :"الْعَزِيزِ و أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد كَانَ َيقُولُ

  ".كَرَِهَها ِممَّْن َشهَِدَها فَُهَو كََمْن غَاَب َعْنَها، فَأَْعَجَبُه
كَانَ َعْبُد اللَِّه، إِذَا خََرَج ِمْن َبْيِتِه، : ُبو ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َعْوٍن، قَالََحدَّثََنا أَ - ٨٧٩٧

  :َهذَا ِفي الْقُْرَآِن:"الْقُرَِظيُّ ، فَقَالَ ُمَحمَُّد بن كَْعبٍ"بِْسمِ اللَِّه َتَوكَّلُْت َعلَى اللَِّه، ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه:"قَالَ

  ]".٩٠: األعراف" [َعلَى اللَِّه َتَوكَّلْنَا: "، َوقَالَ]٤١: هود" [ارْكَُبوا ِفيَها بِْسمِ اللَِّه"
ال َتْحِلفُوا بَِحِلِف :"ُد اللَِّهقَالَ َعْب: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َعْوٍن، قَالَ - ٨٧٩٨

  ".اللَُّه َربُّ الْعِزَِّة: َوِعزَِّة اللَِّه، َولَِكْن قُولُوا كََما، قَالَ اللَُّه: الشَّْيطَاِن أَنْ َيقُولَ أََحدُكُْم
إِنِّي : قَالَ َرُجلٌ لَِعْبِد اللَِّه: ، َعْن َعْوٍن، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، َحدَّثََنا الَْمسُْعوِديُّ - ٨٧٩٩

  ".لَْو كُْنَت ُمَناِفقًا َما ِخفَْت ذَِلَك:"أََخافُ أَنْ أَكُونَ ُمَناِفقًا، قَالَ
ا أََتْت َعْبدَ اللَِّه َوفَاةُ ُعْتَبةَ َبكَى، لَمَّ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َعْوٍن، قَالَ - ٨٨٠٠
ي كَانَ أَِخي ِفي النََّسبِ، َوَصاِحبِي َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَما أُِحبُّ َمَع ذَِلَك أَنِّ:"تَْبِكي؟ قَالَ: فَِقيلَ لَُه

  ".إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَمُوَت فََيحَْتِسبَنِي كُْنُت قَْبلَُه، ألنْ َيُموَت فَأَحَْتِسَبُه أََحبُّ
ْسُعوٍد، كَانَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، أنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َعْوٍن، أَنَّ اْبَن َم - ٨٨٠١
  ".لََك، َوَيا َحيُّ ُمحْيِي الَْمْوَتى أَْنتَ الْقَاِئُم َعلَى كُلِّ نَفْسٍ بَِما كََسَبْتَيا َباِدُئ ال َبْدَء لََك، َوَيا َداِئُم ال َنفَاذَ :"َيقُولُ

َمْن :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْوٍن، قَالَ - ٨٨٠٢
  ُصوَرةٌ َحَسنَةٌ، َوكَانَ ِفي َمْوِضعٍ ال َيشِيُنُه، َوُوسَِّع َعلَْيِه ِمَن الرِّْزقِ، ثُمَّكَاَنْت لَهُ 



  ".َتوَاَضَع كَانَ ِمْن َخاِلصِ اللَِّه
ْبِد اللَِّه بن أَبِي الُْهذَْيلِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي ِسنانَ، َعْن َع - ٨٨٠٣

اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمْن َخْيرَِها َوَخْيرِ أَْهِلهَا، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن :"بن ُسلَْيمِ بن َحْنظَلَةَ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه أََتى ُسدَّةَ السُّوقِ، فَقَالَ
  ".َشرَِّها َوَشرِّ أَْهِلَها

: يفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن َمنِيعٍ السَُّدوِسيُّ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َخِل - ٨٨٠٤
َرُجلٌ رَأَى ِفئَةً  :النَّاُس ثَالثَةٌ فََما ِسَواُهْم فَال َخْيَر ِفيِه:"قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسعُوٍد: َسِمْعُت أََبا ُمَحمٍَّد النَّْهِديُّ، َيقُولُ

 الُْمْنكَرِ، َوَرُجلٌ َعَرفَ ُتقَاِتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََجاَهدَ بنفِْسِه َومَاِلِه، َوَرُجلٌ َجاَهَد بِلَسانِِه، َوأََمَر بِالَْمْعُروِف، َونََهى َعنِ
  ".الَْحقَّ بِقَلْبِِه
َسِمْعتُ أََبا ُمَحمَّدٍ : إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن َمنِيعٍ السَّدُوِسيُّ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن - ٨٨٠٥

  ".اكْفُلُوا ِلي بِالْعَْمِد أَكْفُلْ لَكُْم بِالْخَطَِأ:"قَالَ اْبُن َمْسعُوٍد: النَّْهِديُّ، َيقُولُ
َرانَ أَُبو خَاِلٍد الَْخبَّارِ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ِمْه - ٨٨٠٦

َمرَّ َعلَيَّ َعْبُد اللَِّه، وَأََنا أَبِيُع ِسلَْعةً ِلي، وَأََنا : ُحَصْينٍ، َعنِ الُْمْسَتْورِدِ بن اَألْحَنِف، َعْن َمْعِقلِ بن َعاِمرٍ اَألَسِديِّ، قَالَ
  ".ال َتْحِلْف فَإِنَّ الَْيِمَني َيْنفَُع السِّلَْعةَ، َوَيْمَحُق الَْبَركَةَ:"َيقُولُ: َها فََجَعلَ َيْعلُو رَأِْسي بَِشْيٍء ِفي َيِدِه، فَقَالَأَْحِلُف َعلَْي
٨٨٠٧ -  

َن ةَ، َعْن ِهاللٍ الَْوزَّاِن، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيْحَيى بن إِْسحَاَق السَّْيلَِحينِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَا
َما مِْنكُْم ِمْن أََحٍد إِال أَنَّ :"َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد ِفي َهذَا الَْمْسجِِد يَْبَدأُ بِالَْيِمنيِ قَْبلَ الْكَالمِ، فَقَالَ: ُعكَْيمٍ، قَالَ

اْبَن آَدَم َما غَرََّك بِي؟ اْبَن آَدَم َما غَرََّك بِي؟ اْبَن آَدَم، : كُْم بِالْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ، فََيقُولَُربَُّه سََيْخلُو بِِه كََما َيْخلُو أََحُد
اذَا َعِملَْت َن آَدَم َمَماذَا أََجْبَت الُْمْرَسِلَني؟ اْبَن آَدَم َماذَا َعِملَْت ِفيَما َعِلْمَت؟ اْبَن آَدَم َماذَا َعِملَْت ِفيَما َعِلْمَت؟ اْب

  ".ِفيَما َعِلْمَت؟
ِد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن ِهاللٍ الَْوزَّاِن، َعْن َعْب - ٨٨٠٨

َواللَِّه إِنْ مِْنكُْم أََحٌد إِال سََيْخلُو اللَُّه بِِه َيْوَم الْقَِياَمِة :"يِث، قَالََسِمْعُت اْبَن َمْسُعوٍد، َبَدأَ بِالَْيِمنيِ قَْبلَ الَْحِد: ُعكَْيمٍ، قَالَ
َما غَرََّك بِي اْبَن آَدَم؟ َما غَرََّك بِي اْبَن آَدَم؟ َما غَرََّك بِي اْبَن آَدَم؟ َماذَا : كََما َيْخلُو أََحُدكُمْ بِالْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ، َيقُولُ

  ".لَْت ِفيَما َعِلْمَت؟ اْبَن آَدَم َماذَا أََجْبَت الُْمْرَسِلَني؟َعِم
لٍ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحينِيُّ، َحدَّثََنا َمْهِديُّ بن َمْيُموٍن، َعْن َواِص - ٨٨٠٩

َمْسُعوٍد، ذَاَت َيْومٍ َبْعَدَما اْنَصَرفَْنا ِمْن َصالِة الَْغَداِة، فَاْسَتأْذَنَّا َعلَْيِه،  َسأَلْتُ اْبَن: اَألْحَدبِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، قَالَ
  َنْنتَِظُر ُهَنيَّةً لََعلَّ َبْعضَ أَْهلِ الدَّارِ لَُه حَاَجةٌ فَأَقَْبلَ ُيسَبِّحُ،: ، فَقُلَْنا"اْدُخلُوا:"قَالَ

ال، ثُمَّ قَالَ لََها : قَالَْت"َيا جَارَِيةُ اْنظُرِي َهلْ طَلََعِت الشَّْمُس؟:"، ثُمَّ قَالَ"للَِّه غَفَلَةًلَقَْد ظَنَْنُتْم بِآلِ عَْبِد ا:"فَقَالَ
َنَعْم، : قَالَْت"انْظُرِي َهلْ طَلََعِت الشَّْمُس؟:"ال، ثُمَّ قَالَ لََها الثَّاِلثَةَ: قَالَْت"اْنظُرِي َهلْ طَلََعِت الشَّْمُس؟:"الثَّانَِيةَ

  ".وَلَْم ُيَعذِّْبَنا بِالنَّارِ:"، َوأَْحِسُبُه، قَالَ"الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َوَهبَ لََنا َهذَا الَْيْوَم، َوأَقالَنا ِفيِه َعثََراِتَنا:"الَقَ
شِّيُّ، َحدَّثََنا الَْحكَمُ بن َمْرَوانَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَ - ٨٨١٠

َألنْ أَْحِلَف بِاللَِّه كَاذًِبا أََحبُّ :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: َحدَّثََنا ِمْسَعُر بن ِكَدامٍ، َعْن َوَبَرةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ: الضَّرِيُر، قَاال
  ".إِلَيَّ ِمْن أنْ أَْحِلَف بَِغيْرِِه َوأَنا َصاِدٌق



الْقَاِسمِ بن َعْبِد  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا الَْمسُْعوِديُّ، َعنِ - ٨٨١١
َم اثَْنْي َعَشَر ِذَراًعا، َوَعَصاهُ اثَْنيْ كَانَ طُولُ مُوَسى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:"الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".َعَشَر ِذَراعًا، َوَوثَْبُتهُ اثَْنْي َعَشَر، فََضَرَب ِعَوَج بن َعنَاقٍ، فََما أََصاَب ِمْنُه إِال كَْعَبُه
وِفيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ِعْصَمةُ بن ُسلَْيَمانَ الْخَزَّاُز الْكُ - ٨٨١٢

ال َيَتهَاَجْر َرُجالِن قَْد َدَخال ِفي اِإلْسالمِ إِال َخَرجَ :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه بن َمْسُعوٍد: َعْن أَبِيِه، َعْن َيزِيدَ بن َوْهبٍ، قَالَ
  ِتَيُه فَُيَسلَِّمأََحُدُهَما ِمْنُه َحتَّى َيْرجَِع، َوُرُجوُعُه أَنْ يَأْ

  ".َعلَْيِه
ٍث، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن الَْخطَّابِ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن لَْي - ٨٨١٣

أَْروَاُح الشَُّهَداِء ِفي أَْجَواِف طَْيرٍ ُخْضرٍ َتْسَرُح ِفي ":قَْيسٍ، َعْن ُهَزْيلِ بن ُشَرحْبِيلَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".الَْجنَِّة حَْيثُ َشاَءْت، ثُمَّ َتأْوِي إِلَى قََنادِيلَ ُمَعلَّقٍَة ِفي الْعَْرشِ

الُْهذَِليُّ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َمْسُروقٍ،  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ - ٨٨١٤
َمْن َجاَء مِْنكُْم ُمْسَتفِْتًيا فَلَْيجِْلْس حَتَّى ُنفِْتَيُه، َوَمْن َجاَء مِْنكُمْ :"خََرَج اْبُن َمْسعُوٍد َعلَى أَْهلِ الدَّارِ، فَقَالَ لَُهْم: قَالَ

َبْيَنُهمَا، َوَمْن َجاَء ِمْنكُْم ُمطِْلُعَنا َعلَى َعْوَرٍة َسَتَرَها اللَُّه فَلَْيْسَتِتْر بَِسْترِ اللَِّه، ُمخَاِصًما فَلَْيلَْزْم َخْصَمُه َحتَّى نَقِْضي 
  ".اَوُيِسرََّها إِلَى َمْن َيْمِلُك َمْغِفَرَتهَا، فَإِنَّا ال َنْمِلُك َمْغفَِرَتَها، َوُنِقيُم َعلَْيِه َحدا َوبَأَْبعَارَِه

َمْسُروقٍ، َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن َحدَّثَ - ٨٨١٥
َها الَِّذيَن آَمنُوا ال ُتَحرِّمُوا طَيِّبَاِت َيا أَيُّ:" "إِنِّي َحرَّْمتُُه، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه: أُِتَي َعْبُد اللَِّه بَِضْرعٍ فَتََنحَّى َرُجلٌ، فَقَالَ: قَالَ

  ".أَطِْعْم، َوكَفّْر] ٨٧: املائدة" [َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم
 لضَُّحى، َعْنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن أَبِي ا - ٨٨١٦

  أُِتَي عَْبُد اللَِّه، بِضَْرعٍ فَأََخذَ َيأْكُلُ ِمْنهُ،: َمْسرُوقٍ، قَالَ

َهذَا ِمْن :"إِنِّي َحرَّْمُت الضَّْرَع، قَالَ: قَالَ"َما َشأُْنَك؟:"اْدنَُوا فَدََنا الْقَْوُم َوتََنحَّى َرُجلٌ ِمنُْهْم، فَقَالَ َعْبدُ اللَِّه: فَقَالَ ِللْقَْومٍ
" َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرُِّموا طَيِّبَاِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم: "شَّْيطَاِن، اْدنُ، وَكُلْ، َوكَفِّْر َيِميَنَك، ثُمَّ َتالُخطُوَاِت ال

  ]".٨٧: املائدة[
، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن َماِلِك بن الَْحارِِث، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ - ٨٨١٧

  ".كُلُّ الِْخاللِ ُيطَْوى َعلَْيَها الُْمْؤِمُن إِال الِْخيَانةَ، وَالْكَِذَب:"الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن : َياِلِسيُّ، َوُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ، قَاالَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّ - ٨٨١٨

إِنَّ أَِخي َمرِيٌض اْشَتكَى َبطَْنُه وَإِنَُّه ُنِعتَ لَُه الَْخْمُر أَفَأَْسِقيِه؟ قَالَ َعْبدُ : أَبِي اَألْحَوصِ، أنَّ َرُجال أََتى َعْبَد اللَِّه، فَقَالَ
الَْعَسلُ ِشفَاٌء ِللنَّاسِ، َوالْقُْرآنُ ِشفَاٌء ِلَما ِفي : سُْبَحانَ اللَِّه، َما َجَعلَ اللَُّه ِشفَاًء ِفي رِْجسٍ، إِنََّما الشِّفَاُء ِفي َشْيئَْينِ:"ِهاللَّ

  ".الصُّدُورِ
ُسفَْيانُ، َعْن َمْعنِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا - ٨٨١٩

َبايٌِع نَفَْسُه فَُموبِقَُها، َوُمفَاِديَها فَُمْعِتقَُها، الصََّدقَةُ ُبْرَهانٌ، وَالصَِّياُم ُجنَّةٌ، وَالصَّالةُ : النَّاُس غَاِدَياِن:"اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".يَنةُ َمغَْنٌم َوَترْكَُها َمْغَرٌمُنوٌر، وَالسَِّك

  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي - ٨٨٢٠



  ".، َوَما َتَناكََر ِمْنَها اْخَتلََفاَألْروَاُح ُجنُوٌد ُمجَنََّدةٌ، فََما َتعَاَرَف ِمْنَها ائَْتلََف:"إِْسحَاَق، َعْن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
إِنَّ :"ِد اللَِّه، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْب - ٨٨٢١

  ".اللََّه لَيَُؤيُِّد الدِّيَن بِالرَُّجلِ الْفَاجِرِ
بِي اَألْحَوصِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَ - ٨٨٢٢

َها ِمْن بَأْسٍ فََيْسَتْشرُِف لََها الشَّْيطَانُ، إِنََّما النَِّساُء َعْوَرةٌ، َوإِنَّ الَْمرْأَةَ لََتخُْرُج ِمْن َبْيِتَها، َوَما بِ:"َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
أَُعوُد مَرِيضًا، أَْو : أَْيَن تُرِيِديَن؟ فََتقُولُ: إِنَِّك ال َتمُرِّيَن بِأََحٍد إِال أَْعَجْبِتِه، وَإِنَّ الْمَْرأَةَ لََتلَْبُس ثَِيابََها، فَُيقَالُ: فََيقُولُ

  ".َمْسجٍِد، َوَما عََبَدِت اْمَرأَةٌ َربََّها ِمثْلَ أَنْ تَْعُبَدُه ِفي َبْيتَِها أَشَْهُد جِنَاَزةً، أَْو أَُصلِّي ِفي
ي اَألْحَوصِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِ - ٨٨٢٣

  ".إِذَا كُنُْتْم ثَالثَةً ِفي َسفَرٍ فَأَمُِّروا َعلَْيكُْم أََحَدكُْم، َوال يََتَناَجى اثَْناِن ُدونَ َصاحِبِهَِما:"َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
دُ بن َحيَّانَ َحدَّثََنا شُْعَبةُ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّ: َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد، وَُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، قَاال - ٨٨٢٤

فَاخََّر أَْسَماَء بن َخارَِجةَ : الَْمازِنِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا شُْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، قَالَ
  َرُجال، فَقَالَ أََنا ابُْن

  ".َيْعقُوَب بن إِْسحَاَق، ذبيُح اللَِّه اْبُن إِبَْراِهيمَ َخِليلُ اللَِّه ذَاَك ُيوُسُف بن:"اَألْشَياخِ الِْكَرامِ، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه
َسِمْعتُ أََبا : أَنَْبأََنا أَُبو إِْسَحاَق، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، قَالَ - ٨٨٢٥

اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بنْعمَِتَك السَّابَِغِة الَِّتي أَْنَعْمَت بَِها َعلَيَّ، :"َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه َيْدُعو بَِهذَا الدَُّعاِء: اَألْحَوصِ، َيقُولُ
ْدِخلْنِي الَْجنَّةَ بِفَضِْلَك، َوَمنِّكَ َوَبالِئَك الَِّذي اْبَتلَْيتَنِي، َوبِفَْضِلَك الَِّذي أَفَْضلَْت َعلَيَّ أَنْ ُتْدِخلَنِي الَْجنَّةَ، اللَُّهمَّ أَ

  ".َوَرْحمَِتَك
 بن حَفْصٍ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر - ٨٨٢٦

ا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْوِن بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِي فَاِخَتةَ، َعنِ اَألسَْوِد بن يَزِيَد، السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََن
ي َمْن كَانَ لَُه ِعْنِد: َيقُولُ اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة:"، قَالَ]٨٧: مرمي" [إِال َمنِ اتََّخذَ ِعْندَ الرَّْحَمنِ َعْهًدا: "قََرأَ َعْبُد اللَِّه: قَالَ

اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّمََواِت، َواَألْرضِ، َعاِلمَ الْغَْيبِ، : قُولُوا:"َيا أََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ، فََعلِّْمَنا، قَالَ: ، قَالُوا"َعْهٌد فَلَْيقُْم
ى َنفِْسي ُتقَرِّبْنِي ِمَن الشَّرِّ، َوُتَباِعدْنِي ِمَن الَْخْيرِ، َوالشََّهادَِة، إِنِّي أعَْهُد إِلَْيَك ِفي َهِذِه الَْحيَاِة الدُّْنَيا أَنََّك إِنْ َتِكلْنِي إِلَ

َوَزاَد ِفيَها : ، قَالَ"ِلُف الِْميَعاَدَوإِنِّي ال أَِثُق إِال بَِرْحَمِتَك، فَاْجَعلُْه ِلي ِعْنَدَك َعْهًدا ُتَؤدِّيهِ إِلَيَّ َيْوَم الِْقَياَمِة إِنََّك ال ُتْخ
  َزكَرِيَّا أَبُو
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لكبري: كتاب  ملعجم ا   ا
لطرباين: املؤلف  بن أيوب ا بن أمحد      سليمان 

  ".َخاِئفًا ُمْسَتجًِريا ُمْسَتْغِفًرا َراِغًبا إِلَْيَك:"َيحَْيى، َعنِ الْقَاِسمِ
، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق - ٨٨٢٧
  ".اْعتَبُِروا النَّاَس بِأَْخَدانِهِْم:"اللَِّه، قَالَ
رٍ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعمِّ ُعَماَرةَ بن ُعَمْي - ٨٨٢٨
أَيَُّها النَّاُس قَْد أََتى َعلَْيَنا زََمانٌ :"قَالَ عَْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد: َعْن حَُرْيِث بن ظَُهيْرٍ، قَالَ: بن َيزِيَد، َوُربََّما، قَالَ الرَّْحَمنِ

ُه قََضاٌء َبْعَد الَْيْومِ فَلَْيقْضِ ِفيِه بَِما ِفي لَْسَنا َنقِْضي، وَلَْسَنا ُهنَاِلَك، َوإِنَّ اللََّه قَْد َبلََّغَنا َما َتَرْونَ فََمْن ُعرَِض ِمْنكُْم لَ
َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِنْ أََتاُه أَْمرٌ  ِكَتابِ اللَِّه، فَإِنْ أََتاهُ أَْمٌر لَْيَس ِفي ِكتَابِ اللَِّه فَلَْيقْضِ ِفيِه بَِما قََضى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

ٌر َيقْضِ ِفيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَْيقْضِ بَِما قََضى بِهِ الصَّاِلُحونَ، فَإِنْ أََتاُه أَْم لَْيَس ِفي ِكتَابِ اللَِّه، َولَْم
ُحونَ فَلَْيْجتَهِْد، َوال َيقُولُ لَْيَس ِفي ِكتَابِ اللَِّه َولَْم يَقْضِ ِفيِه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َولَْم يَقْضِ بِِه الصَّاِل

َما َيرِيُبَك إِلَى َما ال  إِنِّي أَخَاُف، وَإِنِّي أََرى، فَإِنَّ الَْحاللَ َبيٌِّن، وَالَْحَراَم َبيٌِّن، َوَبْيَن ذَِلَك أُمُوٌر ُمْشَتبِهَةٌ، فََدْع: أََحُدكُْم
  ".َيرِيُبَك
إِذَا :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: زِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِي - ٨٨٢٩

  َحضََرَك أَمٌْر

ِه َوَسلََّم فَإِنْ َعيِيَت فََما لَْيال ُبدَّ ِمْنُه، فَاْنظُْر َما ِفي ِكَتابِ اللَِّه فَاقْضِ بِِه، فَإِنْ َعيِيَت فََما قََضى بِِه الرَُّسولُ َصلَّى اللَُّه َع
  ".قََضى بِِه الصَّاِلُحونَ، فَإِنْ َعيِيَت فَاُؤمَّ َوال َتأْلُ، فَإِنْ َعيِيَت فَأَِقرَّ، َوال َتْسَتحِ

َرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَما - ٨٨٣٠
إِنَّ الَْوَجَع ال ُيكَْتبُ بِِه اَألْجُر، إِنََّما اَألْجُر ِفي الْعََملِ، وَلَِكْن ُيكَفِّرُ :"َمْعَمرٍ، َعْن َعْمرِو بن ُشَرْحبِيلَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".اللَُّه بِِه الْخَطَايَا
ثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّ - ٨٨٣١

  ".إِنَّ الَِّذي ُيفِْتي النَّاَس ِفي كُلِّ َما َيْسَتفْتُوَنُه ِفيِه َمْجُنونٌ:"قَالَ
َمَر الْحَْوِضيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُع - ٨٨٣٢

قَالَ َعْبدُ : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َوُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، قَالَ: ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، قَاال
ِفي كُلِّ :"َهذَا لَفْظُ ُسلَْيَمانَ بن حَْربٍ، َوقَالَ الَْحْوِضيُّ ِفي َحِديثِِه، "اَس بِكُلِّ َما َيْسأَلُوَنُه فَُهَو َمْجُنونٌَمْن أَفَْتى النَّ:"اللَِّه

  ".َما َيْسَتفْتُوَنُه
قَالَ َعْبدُ : َحدَّثََنا َعْونُ بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن َخاِلٍد، - ٨٨٣٣

  ".نِْعَم الَْمْجِلُس الَْمجِْلُس الَِّذي َتْنَتِشُر ِفيِه الِْحكَْمةُ:"اللَِّه بن َمْسُعوٍد
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ٨٨٣٤

َتَعلَُّموا :"قَالَ عَْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد: الْقَاِسمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ
  ".الْفََراِئَض فَإِنَُّه يُوِشُك أَنْ َيفَْتِقَر الرَُّجلُ إِلَى ِعلْمٍ كَانَ َيْعلَُمُه، أَْو َيْبقَى ِفي قَْومٍ ال َيْعلَُمونَ



كَفَى :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: لْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد ا - ٨٨٣٥
  ".بَِخْشَيِة اللَِّه ِعلًْما، َوكَفَى بِاغِْترَارٍ بِاللَِّه جَْهال

اَألِمريُ :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: مٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْي - ٨٨٣٦
  ."بِطَاَنةٌ َتأُْمُرهُ بِطَاَعِة اللَِّه، وَبِطَاَنةٌ َتأُْمُرُه بِمَْعِصَيٍة، َوُهَو َمَع َمْن أَطَاَع ِمْنُهَما: إِذَا أُمَِّر كَاَنتْ لَُه بِطَاَنَتاِن ِمْن أَْهِلِه

ال :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ - ٨٨٣٧
ْوَم شَْيئًا يُْعجُِبَك لََعلَُّه أَنْ َيُسوَءَك غًَدا، َتْعَجلُوا بِحَْمِد النَّاسِ، َوال بِذَمِّهِْم، فَإِنَّكَ أَْو لََعلََّك، أَنْ َتَرى ِمْن أَِخيَك الَْي

ا َيغِْفُر اللَُّه الذُُّنوَب َيْوَم الِْقَيامَِة، َولََعلََّك أَنْ تََرى ِمْنُه الَْيْوَم َشْيئًا َيُسوُءَك لََعلَُّه يُْعجُِبَك غًَدا، وَإِنَّ النَّاسَ ُيَعيُِّرونَ، َوإِنََّم
قَْبلَُه، َوإِنْ  ْبِدِه َيْوَم َيلْقَاُه ِمْن أُمِّ َواِحٍد فََرَشْت لَهُ بِأَْرضٍ ِفي، ثُمَّ لََمَسْتُه فَإِنْ كَاَنْت َشْوكَةٌ كَاَنْت بَِهاَواللَُّه أَْرَحمُ بَِع

  ".كَاَنْت لَْدغَةٌ كَاَنْت بَِها قَْبلَُه
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثَنَا - ٨٨٣٨

إِنِّي َألْحِسُب الرَُّجلَ َيْنَسى الِْعلَْم كُلََّما َيْعلَُمُه الَْخطِيئَةَ :"مٍ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ َعْبدُ اللَِّهأَُبو ُنعَْي
  ".َيْعَملَُها
ال يَقُلْ :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: عُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْس - ٨٨٣٩
 اْستََعاذَ فَلَْيْسَتِعذْ ِمنْ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الِْفْتَنِة فَإِنَّهُ لَْيَس مِْنكُمْ أََحٌد إِال َيْشتَِملُ َعلَى ِفْتَنٍة، َولَِكْن َمنِ: أََحُدكُْم

  ]".١٥: التغابن" [إِنََّما أَمَْوالُكُْم، وَأَْوالدُكُْم ِفْتَنةٌ: "اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ ُمْعِضالِتَها فَإِنَّ
ال :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ - ٨٨٤٠

إِنِّي َحاجٌّ، فَإِنََّما الْحَاجُّ الُْمْحرُِم، َولَِكنْ : إِنِّي َصُرورَةٌ، فَإِنَّ الُْمسِْلَم لَْيَس بَِصُرورٍَة، َوال َيقُولَنَّ أََحُدكُْم: ولَنَّ أََحدُكُْمَيقُ
  ".إِنِّي أُرِيُد َمكَّةَ: ِلَيقُلْ

لرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َجابِرٍ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد ا - ٨٨٤١
َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم، َعْن َعْبِد ، "َرُجلٌ نُِفَي ِمْن أَبِيِه، أَْو قَذََف ُمْحَصَنةً: ال َحدَّ إِال ِفي اثَْنَتْينِ:"اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

  .قِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ الْقَاِسمِ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، ِمثْلَُهالرَّزَّا
ال َحدَّ :"ِهقَالَ َعْبدُ اللَّ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ - ٨٨٤٢

  إِال ِفي اثَْنَتْينِ، أَنْ َيقِْذَف

َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ُمَحمَّدٍ الَْملَِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو الُْعمَْيسِ، َعنِ الْقَاِسمِ، ، "ُمْحَصَنةً، أَْو ُينْفَى َرُجلٌ ِمْن أَبِيِه
  .فَذَكََر ِمثْلَُه"ال ِفي اثَْنَتْينِال َحدَّ إِ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: قَالَ

التَّْوَبةُ :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ - ٨٨٤٣
َما لَْم َتطْلُعِ الشَّْمُس ِمْن َمْغرِبَِها، أَْو َتْخُرجُ الدَّابَّةُ، أَوْ : ْخُرْج إِْحَدى ثَالٍثَمْعُروَضةٌ َعلَى اْبنِ آَدَم إِنْ قَبِلََها َما لَمْ َي

  ".َيْخُرُج يَأُْجوُج، َوَمأْجُوُج
إِنَّ اللََّه : ِقيلَ لَِعْبِد اللَِّه: الََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَ - ٨٨٤٤

َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى "، ]٢٣: املعارج" [الَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالتِهِْم دَاِئُمونَ: "َعزَّ َوَجلَّ ُيكِْثُر ِذكْرَ الصَّالِة ِفي الْقُْرآَِن
إِنََّما كُنَّا َنَرى : َيا أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ: ، فَقَالُوا"َعلَى َمَواِقيتَِهاذَِلَك :"، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه]٣٤: املعارج" [َصالتِهِْم ُيَحاِفظُونَ

  ".َتْركَُها كُفٌْر:"ذَاَك التُّْرُك، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه



َمةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلَ - ٨٨٤٥
  ".َمْن َتَرَك الصَّالةَ كَفََر:"الَْمْسعُوِديِّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

نِ الْقَاِسمِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َع - ٨٨٤٦
  :َوالَْحَسنِ بن سَْعٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

الَِّذيَن "، َو ]٣٤: املعارج" [َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالِتهِمْ ُيَحاِفظُونَ: "إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيكِْثُر ِذكَْر الصَّالِة: ِقيلَ ِلعَْبِد اللَِّه
فَإِنْ :"َما كُنَّا ُنرَاُه إِال َتْركَُها، قَالَ: ، قُلَْنا"ذَِلَك ِلَمَواِقيِتَها:"، فَقَالَ عَْبُد اللَِّه]٢٣: املعارج" [ُهْم َعلَى َصالتِهِْم دَاِئُمونَ

  ".َتْركََها الْكُفُْر
َمْن :"ْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَع - ٨٨٤٧

  ".لَْم ُيَصلِّ فَال ِديَن لَُه
زِرٍّ، َعْن  َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َشْيَبانُ أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن َعاِصمٍ، - ٨٨٤٨

  ".َمْن لَْم ُيَصلِّ فَال ِديَن لَُه:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ
ْمرِو بن ُمرَّةَ، أَنَّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، أَْو َعْن َع - ٨٨٤٩

أَخُِّروا َهكَذَا َعْن ُوُجوهِ :"َصالِة الَْغدَاِة، َوقَْد أََضاَف قَْوٌم ظُُهورَُهْم إِلَى ِقْبلَِة الَْمْسجِِد، فَقَالََعْبَد اللَِّه خََرَج إِلَى 
  ".الَْمالِئكَِة
ْحَمنِ الَْمْسُعوِديِّ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعْبِد الرَّ - ٨٨٥٠

ال :"الْفَْجرِ، وَاِإلقَاَمِة، فَقَالََعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَّهُ َرأَى قَْوًما قَْد أَْسَندُوا ظُهُوَرُهْم إِلَى الِْقْبلَِة َبْيَن أَذَاِن 
  ".َتحُولُوا َبْيَن الَْمالِئكَِة، َوَبْينَ َصالِتهَا

َعْبِد ثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َوَمْعَمرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َحدَّ - ٨٨٥١
  َجاَء: الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

تَأَخَُّروا َعنِ الِْقْبلَِة ال َتحُولُوا َبْيَن الَْمالِئكَِة، وََبْيَن :"، فَقَالََعْبُد اللَِّه ِعْنَد الْفَْجرِ، َوقَْوٌم ُمْسنُِدونَ ظُُهورَُهْم إِلَى الِْقْبلَِة
َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، ، "الِْقْبلَِة، فَإِنََّها َصالةُ الَْمالِئكَِة

َجاَء َعْبُد اللَِّه َوقَْوٌم ُمْسنُِدو ظُُهورَُهْم َنْحَو الِْقْبلَِة، فَذَكََر مِثْلَ َحِديثِ : الْقَاِسمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ َعنِ
  .الثَّْورِيِّ، َوَمْعَمرٍ

اْدَرءُوا :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: ثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّ - ٨٨٥٢
  ".الَْجلَْد وَالْقَْتلَ َعْن َعبَّاِد اللَِّه َما اْسَتطَعُْتْم

قَالَ َعْبدُ : قَاِسمِ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْ - ٨٨٥٣
  ".الشَّهَْراِن ِتْسٌع َوَخْمُسونَ َيوًْما:"اللَِّه

قَِدَم َعْبُد اللَِّه َوقَْد بىن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ - ٨٨٥٤
ْيَت الْمَالِ، ، َواتََّخذَ َمْسجًِدا ِفي أَْصَحابِ التَّْمرِ، فَكَانَ َيْخُرُج إِلَْيِه ِفي الصَّلََواِت، فَلَمَّا َوِلَي َعْبدُ اللَِّه َبَسْعٌد الْقَْصَر

، َوانْقُلِ الَْمْسجَِد، َواجَْعلْ َبْيتَ أَنْ ال َتقْطَعُْه:"َنقََب َبْيتَ الْمَالِ، فَأََخذَ الرَُّجلَ، فَكََتَب عَْبُد اللَِّه إِلَى ُعَمَر، فَكََتَب ُعَمُر
، فََنقَلَُه َعْبُد اللَِّه َوَخطَّ َهِذِه الُْخطَّةَ، َوكَانَ الْقَْصرُ الَِّذي "الَْمالِ ِممَّا يَِلي الِْقْبلَةَ، فَإِنَُّه ال يََزالُ ِفي الَْمْسجِِد َمْن ُيَصلِّي

  بىن َسْعٌد َشاذََر َوإِنْ



  ".فَأََمَر بِِه َعْبُد اللَِّه فَُنِقَض حَتَّى اْسَتَوى َمقَاُم اإلَِمامِ َمَع النَّاسِ"وُم َعلَْيِهكَانَ اِإلَماُم َيقُ
َواال اللَِّه، أَقَْرَض أَْخ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، أَنَّ َعْبَد - ٨٨٥٥

َهذَا َخْيٌر ِمْن َمالَِنا الَِّذي :"اللَِّهلَُه ِمْن بين َسْعٍد َماال، فَلَمَّا َخَرَجْت أُْعِطيَاتِهُِم اْخَتارُوا لَُه َمالَُهْم، فَلَمَّا أُِتي بِِه، فَقَالَ عَْبُد 
  ".أَْعطَْيَناكُْم، فَاْجَمُعوا أُْعطَِياِتكُْم َوأَْعطُوَنا ِمْن َعْرِضهَا

وَالَِّذي : قَالَ َعْبدُ اللَِّه: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ - ٨٨٥٦
  ".ِه َوَسلََّم قَْبلَ أَنْ ُتفَْتَح فَارُِس، وَالرُّوُمال إِلََه غَْيُرهُ لَقَْد قَسََّم اللَُّه َهذَا الْفَْيَء َعلَى ِلَساِن ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

أَْرَبٌع قَدْ :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ - ٨٨٥٧
  ".لُْخلُقِ، َوالرِّْزقِ، وَاَألَجلِِمَن الَْخلْقِ، َوا: فُرِغَ ِمْنُهنَّ
َسِمْعُت ِعيَسى بن الُْمَسيَّبِ، : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر، قَالَ - ٨٨٥٨

ِه بن َمْسعُوٍد، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه عَْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َسِمعَ الْقَاِسمَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَّ: ُيَحدِّثُ أَنَُّه
  ".ِمَن الَْخلْقِ، وَالُْخلُقِ، وَالرِّْزقِ، َواَألَجلِ، لَْيَس أََحدَُنا كَْسٌب َعْن أََحٍد: أَرَْبٌع قَْد فُرِغَ ِمْنُهنَّ:"قَالَ

  ".بَِضْت أَوْ لَْم َتقَْبْضالصََّدقَةُ َجائَِزةٌ قُ:"َوقَالَ - ٨٨٥٩
- ٨٨٦٠  

كَانَ ِلعَْبِد اللَِّه كَاَتٌب َنصَْرانِيٌّ، :"َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ
  ".يُّ فَأْتَبَعُه عَْبُد اللَِّه السَّالَمفََدَخلَ عَْبُد اللَِّه الْقَصَْر، َوَرَجَع النَّصَْرانِ

ْحَمنِ، َعْن َتِميمِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبدِ الرَّ - ٨٨٦١
  ".ْهلِ الشِّْرِك، فَلَمَّا َبلَغَ َباَب الْقَْصرِ َسلََّم َعلَْيهِْمَمَشى َمَع َعْبِد اللَِّه نَاٌس ِمْن أَ:"بن َسلََمةَ، قَالَ

ْيسِ بن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَ - ٨٨٦٢
إِنِّي مََرْرُت بَِمْسجٍِد ِمْن َمَساجِِد بين حَنِيفَةَ فََسِمْعُتُهمْ َيقَْرأُءونَ َشْيئًا لَْم : َمْسُعوٍد، فَقَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى اْبنِ: َحازِمٍ، قَالَ
وٍد اْبَن النَّوَّاَحةَ فَقَِدَم اْبُن َمْسُع: الطَّاِحنَاُت طَحَْنا، الَْعاجَِناُت َعْجًنا، الَْخابِزَاُت َخبًْزا، الالِقَماُت لَقًْما، قَالَ: ُيْنزِلْهُ اللَُّه

ال أَْجُزرُُهُم الَْيْوَم الشَّْيطَانَ، َسيُِّروُهْم إِلَى الشَّامِ حَتَّى يَْرُزقَُهمُ اللَُّه َتْوَبةً أَْو :"إَِماَمُهْم فَقََتلَُه، وَاسَْتكْثََر الَْبِقيَّةَ، َوقَالَ
  ".ُيفْنِيهُِم الطَّاُعونُ

إِنَّ َهذَا الْبنِ النَّوَّاَحِة، أََتى َرُسولَ : اعِيلُ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، أَنَّ اْبَن َمْسعُوٍد، قَالََوأَْخبََرنِي إِْسَم: قَالَ - ٨٨٦٣
  ".ُت قَاِتال َرسُوال لَقََتلُْتَكلَْو كُْن:"َماللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَبَعثَهُ إِلَْيِه ُمَسْيِلَمةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيٌّ، - ٨٨٦٤

 اللَِّه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَثِريٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َحارِثَةَ بن ُمضَرِّبٍ، أَنَُّه أََتى َعْبَد: َوأَُبو َخِليفَةَ، قَاال
 بُِمَسْيِلَمةَ، َما َبْينِي، َوَبْيَن أََحٍد ِمَن الَْعَربِ إِْحَنةٌ، وَإِنِّي مََرْرتُ بَِمْسجٍِد ِلَبنِي َحنِيفَةَ، فَإِذَا ُهْم ُيْؤِمُنونَ: َمْسُعوٍد، فَقَالَ بن

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َحِة، فَقَالَ لَُهفَأَْرَسلَ إِلَْيهِْم َعْبدُ اللَِّه فَجِيَء بِهِْم، فَاْسَتتَابَُهْم غَْيَر اْبنِ النَّوَّا
، فَأَْنَت الَْيْوَم فَلَْسَت بَِرُسولٍ فَأََمَر قََرظَةَ بن كَْعبٍ فَضََرَب ُعُنقَُه ِفي السُّوقِ، "لَْوال أَنََّك َرُسولٌ لَضََرْبُت ُعُنقََك:"َيقُولُ
  .أَنْ َيْنظَُر إِلَى اْبنِ النَّوَّاَحِة قَتِيال بِالسُّوقِ َمْن أََراَد: ثُمَّ قَالَ
شِ، َعْن َحارِثَةَ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَم - ٨٨٦٥

لَْوال أَنََّك َرُسولٌ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: ْبنِ النَّوَّاَحِةقَالَ َعْبدُ اللَِّه ال: بن ُمَضرِّبٍ، قَالَ



  .، فَأَمَّا الَْيْوَم فَلَْسَت بَِرسُولٍ، َيا َحَرشَةُ، قُْم فَاضْرِْب ُعُنقَُه، فَقَاَم إِلَْيِه فَضََرَب ُعُنقَُه"لَقََتلُْتَك
حَاَق، ا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي إِْسَحدَّثََن - ٨٨٦٦

أََتْشَهدُ :"َم، الْبنِ النَّوَّاَحِةقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعْن َحارِثَةَ بن ُمضَرِّبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  أََتشَْهُد أْنَت أَنَّ ُمَسْيِلَمةَ َرُسولُ اللَِّه؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه: قَالَ"أَنِّي َرسُولُ اللَِّه؟

  ".لَْوال إِنََّك َرُسولٌ لَقََتلُْتَك:"َعلَْيِه َوَسلََّم
: أُِتَي َعْبدُ اللَِّه، فَِقيلَ لَُه: يزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ - ٨٨٦٧

: ُه أَنْ َيلَْبثَ، ثُمَّ أََتاُه، فَقَالَاَء اللََّيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، إِنَّ َههَُنا نَاٌس َيقَْرُءونَ ِقَراَءةَ ُمَسْيِلَمةَ، فََردَُّه َعْبُد اللَِّه فَلَبِثَ َما َش
ُهْم، فَأََمَر قََرظَةَ بن كَْعبٍ َوالَِّذي أَْحِلُف بِِه َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، لَقَْد َترَكُْتُهمُ اآلنَ ِفي َدارٍ، َوإِنَّ ذَِلَك الُْمْصَحفَ لَِعْنَد

َيا أََبا َعْبدِ : قَالُوا"َما َهذَا بَْعَد اْسِتفَاضِ اِإلْسالمِ؟:"لَمَّا أََتى بِهِْم، قَالَ َعْبدُ اللَِّه، فَ"ائِْت بِهِْم:"فََساَر بِالنَّاسِ َمَعُه، فَقَالَ
فَاْستََتابَُهمْ : ِه َوَرُسوِلِه، قَالَالرَّْحَمنِ، َنْسَتغِْفُر اللََّه، َوَنُتوبُ إِلَيِْه، َوَنشَْهُد أَنَّ ُمَسْيِلَمةَ ُهَو الْكَذَّاُب الُْمفَْترِي َعلَى اللَّ

َيُتوَب فَأََمرَ بِِه قََرظَةَ بن كَْعبٍ َعْبُد اللَِّه، َوَسيََّرُهمْ إِلَى الشَّامِ، وَإِنَُّهمْ لَقَرِيٌب ِمْن ثََمانَِني َرُجال، َوأََبى اْبُن النَّوَّاَحِة أَنْ 
فَلَِقيتُ : رَأَْسُه فَُيلِْقَيُه ِفي ِحْجرِ أُمِِّه، قَالَ َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه فَأَْخَرَجُه إِلَى السُّوقِ فََضَرَب ُعُنقَُه، َوأََمَرُه أَنْ يَأُْخذَ

  .ِليَْرَحمِ اللَُّه أََباَك، وَاللَِّه لَْو قََتلَْنا َيْومَِئٍذ لََدَخلَْنا النَّاَر كُلَُّنا: شَْيًخا ِمْنُهْم كَبًِريا بَْعَد ذَِلَك بِالشَّامِ، فَقَالَ
أَوَّلُ َمْن أَفَْشى الْقُْرَآنَ :"َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ - ٨٨٦٨

  ِمْن ِفي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْن بين َمْسجًِدا ُيَصلَّى ِفيِه َعمَّاُر بن َياِسرٍ، َوأَوَّلُ َمْن أَذَّنَ بِاللٌ، َوأَوَّلُ َمْن غََدا بِِه فََرُسهُ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َوأَوَّلُ َم
 َيْوَم َبْدرٍ َمْهَجُع لُْمْسِلِمَنيِفي َسبِيلِ اللَِّه الِْمقْدَاُد بن اَألْسَوِد، َوأَوَّلُ َمْن َرَمى ِفي َسبِيلِ اللَِّه سَْعٌد، َوأَوَّلُ َمْن قُِتلَ ِمَن ا
أَوَّلُ َمْن أَدَُّوا الصََّدقَةَ طَاِئعَِني َمْولَى ُعَمَر بن الَْخطَّابِ، َوأَوَّلُ َحيٍّ أَِلفُوا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُجَهْيَنةُ، َو

  ".ِمْن ِقَبلِ أَْنفُِسهِْم بنو ُعذَْرةَ بن سَْعٍد
ِه بن زَِيادٍ ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن أَْشَعثَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعْبِد اللََّحدَّ - ٨٨٦٩

  ".قُْمُت إِلَى َجْنبِ َعْبِد اللَِّه، ِفي الظُّْهرِ، أَوِ الَْعْصرِ، فََسِمْعُتُه يَقَْرأُ:"اَألَسِديِّ، قَالَ
بِي زِيَاٍد، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن يَزِيَد بن أَ - ٨٨٧٠

  ".ى ِكْدتُ أَنْ أََرى َبيَاَض إِْبطَْيِهكَأَنِّي اْنظُُر إِلَْيِه، َوُهَو سَاجٌِد فََجافَى ِمْرفَقَْيِه حَتَّ:"َمْن َرأَى اْبَن َمْسعُوٍد، قَالَ
سَّاِئبِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن َعطَاِء بن ال - ٨٨٧١
لِّ َسارَِيٍة، فَجِئُْت إِلَى َعْبدِ اللَِّه َوُهَو َجاِلٌس، َوِعْنَدُه أَْصَحاُبُه َوُهمْ أَُصلِّي ِعْنَد كُ: َدَخلُْت الَْمْسجَِد، فَقُلُْت: ُمرَّةَ، قَالَ

  ".لَْو َعِلَم أَنَّ َربَُّه ِعْندَ السَّارَِيِة اُألولَى َما َتَركََها َحتَّى َيقِْضَي َصالتَُه:"ِفي َحدِيِثي، فَقَالَ
  ، َحدَّثََنا َحجَّاُجَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ - ٨٨٧٢

ُحدَّثُْت َنفِْسي أَنْ أَُصلَِّي َخلْفَ : بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن ُمرَّةَ الَْهْمدَانِيِّ، قَالَ
ا اْبُن َمْسُعوٍد ِفي الَْمْسجِِد، فَأََتْيُتُه ُألْخبَِرهُ بِأَْمرِي فََسَبقَنِي َرُجلٌ كُلِّ سَارَِيٍة ِفي َمْسجِدِ الْكُوفَِة، فََبْيَنَما أََنا أَُصلِّي إِذْ أَتَاَن

  ".لَْو َيْعلَُم أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ عِْنَد أَدَْنى سَارَِيٍة َما َجاَوَزَها َحتَّى َيقِْضَي َصالتَُه:"فَأَْخَبَرُه بِالَِّذي أَْصنَُع، فَقَالَ اْبُن َمْسعُوٍد
سَّاِئبِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن َعطَاِء بن ال - ٨٨٧٣



  ".َحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَطَأَ َعلَى قَْبرِ ُمْسِلمٍَألنْ أَطَأَ َعلَى َجمَْرٍة أَ:"كُْنُت َمَع َعْبِد اللَِّه، فَقَالَ: َعْبِد اللَِّه الْبَرَّاِد، قَالَ
سَّاِئبِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن َعطَاِء بن ال - ٨٨٧٤

الَْوِليَمةُ أَوَّلُ َيْومٍ َحقٌّ، وَالثَّانِي فَْضلٌ، وَالثَّاِلثُ رَِياٌء َوُسْمَعةٌ، َوَمْن ُيَسمِّعْ :"ِه، قَالََعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، َعْن َعْبِد اللَّ
  ".ُيَسمِّعِ اللَُّه بِِه

َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، - ٨٨٧٥
َما أُْدُمَك َوأُْدُم ِعَياِلكَ إِال ِمْن لََبنِ : كَانَ َبْيَن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ َعْبِد اللَِّه، َوَبْيَن امَْرأَِتِه كَالٌم، فَقَالَْت: الَْبْختَرِيِّ، قَالَ

  :ْيئًا، فََضافَُهمْ َضْيٌف فَأَْدَمْت لَهُ بِلََبنِ َشاتَِها، فَقَالَ الرَُّجلَُشاِتي، فَأَقَْسمَ أَنْ ال َيأْكُلَ ِمْن لََبنَِها َش

َواللَِّه لَِئْن لَْم َتأْكُال ال آكُلُ، : َواللَِّه لَِئْن لَْم َتأْكُلْ ال آكُلُ، فَقَالَ الضَّْيُف: لَقَْد َعِلْمِت أَنِّي ال آكُلُُه، فَقَالَِت الْمَْرأَةُ
َما الَِّذي َحالَ َبْيَنَك َوَبْيَن :"َعَشاٍء، فََنَمى الَْحِديثُ إِلَى َعْبِد اللَِّه، فََجاَء إِلَى َعْبدِ اللَِّه، فَقَالَ لَُه عَْبُد اللَِّه فََباُتوا بَِغْيرِ
أَقَْسْمُت َعلَْيكَ :"ةَ، فَقَالَ لَُه عَْبُد اللَِّهأََما إِنَُّه لَْم َيكُْن طَالٌق، َوال ِظهَاٌر، َوال إِيالٌء، ثُمَّ قَصَّ َعلَْيِه الِْقصَّ: ، قَالَ"أَْهِلَك؟

أَطَْيَب ِلَنفِْسَك أَنْ ُتكَفَِّر َعْن  إِذَا َرَجْعَت إِلَى أَْهِلَك أَنْ َيكُونَ أَوَّلَ َما َتصَْنُع أَنْ َتأْكُلَ ِمْن لََبنِ َهِذِه الشَّاِة، َوقَْد أََرى أَنَّ
  ".َيِمينَِك
ي بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِ َحدَّثََنا َعِليُّ - ٨٨٧٦

لْ َداًء إِال أَنَْزلَ لَُه دََواًء إِال إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَمْ ُينَزِّ:"َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َيقُولُ: َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، قَالَ
  ".الَْمْوُت
َحدَّثََنا الَْحَسُن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، - ٨٨٧٧

َيا :"قَالَ ِلي َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد: الُْمرَاِديِّ، َعنِ الَْحارِِث بن قَْيسٍ، قَالَ بن َعْمرٍو الْفُقَْيِميُّ، َعْن َيْحَيى بن هَانٍِئ
  ".فَالَْزْم َجَماَعةَ النَّاسِ:"َبلَى، قَالَ: قُلُْت"َحارِثَ بن قَْيسٍ، أَلَْيَس َيُسرَُّك أَنْ َتْسكَُن َوَسطَ الَْجنَِّة؟

عَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ُمجَاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ - ٨٨٧٨
  ثَابِتِ بن قُطَْبةَ

أَيَُّها النَّاُس، اتَّقُوا اللََّه، :" بَْعَدَها، قَالََخطَبََنا َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َيْوًما خُطَْبةً لَْم َيْخطُْبَنا ِمثْلََها قَْبلََها َوال: الْمَُزنِيِّ، قَالَ
َعِة، َوالَْجَماَعِة َخْيٌر ِممَّا ُتِحبُّونَ َوَعلَْيكُْم بِالطَّاَعِة، وَالَْجَماَعِة فَإِنَُّهَما حَْبلُ اللَِّه الَِّذي أََمَر بِِه، َوإِنَّ َما َتكَْرُهونَ ِفي الطَّا

ِة، أَال إِنَّ ُعَرى َه لَْم َيْخلُْق َشْيئًا ِمَن الدُّْنَيا إِال جََعلَ لَُه ُنْهَيةً يَْنَتهِي إِلَيِْه، ثُمَّ َيْنقُُص إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِفي الْفُْرقَِة، َوإِنَّ اللَّ
َتقْطَُعوا أَْرَحاَمكُْم، َوأَنْ تَفُْشَو الْفَاقَةُ  اِإلْسالمِ قَْد أُثْبَِت، َوُيوِشُك أَنْ َينْقَُص، وَُيدْبَِر إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، َوآَيةُ ذَِلكَ أَنْ

 َبْيَن الُْجُمَعَتْينِ فَال َيقَُع ِفي َحتَّى ال َيَخاُف الَْغنِيُّ إِال الْفَقَْر، َوَحتَّى ال َيجَِد الْفَِقُري َمْن َيْعِطُف َعلَْيِه، َوَحتَّى َيقُوَم السَّاِئلُ
كَذَِلَك إِذْ خَاَرِت اَألْرُض َخاَرةً مِثْلَ خَُوارِ الَْبقَرِ َيْحِسُب كُلُّ قَْومٍ أَنََّها خَاَرْت ِمْن سَاَحتِهِْم، َيِدِه َشْيٌء، فََبْيَنَما النَّاُس 

َوارِي ِمَن الذََّهبِ، أَْمثَالُ َهِذِه السَّ:"َوَما أَفْالذُ كَبِدَِها؟ قَالَ: ، فَقِيلَ لَُه"ثُمَّ َيكُونُ ُرُجوٌع فََتُخوُر الثَّانَِيةَ أَفْالذَ كَبِِدَها
  ". َصَدقَةَ َماِلِهَوالِْفضَِّة، فَِمْن َيْوَمِئٍذ ال َينْفَُع الذََّهُب وَالِْفضَّةُ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، َوال َيجُِد َمْن َيقَْبلُ ِمْنُه

َنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن ُمجَاِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثَ - ٨٨٧٩
  َيا أَيَُّها النَّاُس َعلَْيكُْم بِالطَّاَعِة، وَالَْجَماَعِة فإِهنُمَا:"َعْن ثَابِِت بن قُطَْبةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنَُّه قَالَ



َرُهونَ ِفي الطَّاَعِة، وَالَْجَماَعِة َخْيٌر ِممَّا ُتِحبُّونَ ِفي الْفُْرقَِة، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَمْ َحْبلُ اللَِّه الَِّذي أََمَر بِِه، َوإِنَّ َما َتكْ
غَ ُنْهَيَتهُ ثُمَّ َيرَْتدَّ، َوَينْقُصَ ِشُك أَنْ َيْبلَُيْخلُْق َشيْئًا إِال َجَعلَ لَهُ نِهَاَيةً َيْنتَهِي إِلَْيهَا، َوإِنَّ اِإلْسالَم قَْد أَقَْبلَ لَُه ثَبَاٌت، وَإِنَُّه ُيو

َيُعوُد َعلَْيِه، َوحَتَّى َيَرى الْغَنِيُّ إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة، َوآَيةُ ذَِلَك أَنْ َتكْثُرَ الْفَاقَةُ، َوُيقْطَُع اَألْرَحاُم، حَتَّى ال َيجِدَ الْفَِقُري َمْن 
نَّ الرَُّجلَ لََيْشكُو إِلَى أَِخيِه، َواْبنِ َعمِِّه، َوال َيُعوُد َعلَْيِه بَِشْيٍء، َوحَتَّى أَنَّ السَّاِئلَ لََيْمِشي أَنَُّه ال َيكِْفيِه َما ِعْنَدُه َوحَتَّى أَ

سَاَحٍة إِال أَنََّها كُلِّ َبْيَن الُْجُمَعَتْينِ َما يُوَضُع ِفي َيِدِه َشْيٌء، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَِلَك خَاَرِت اَألْرُض خَْوَرةً ال َيَرْونَ أَْهلُ 
َيا أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ، َوَما : قِيلَ"َخاَرْت بَِساحَِتهِْم، ثُمَّ َتْهَدأُ َعلَْيهِْم َما َشاَء اللَُّه، ثُمَّ تَفَْجأُُهُم اَألْرُض تَِقيُء أَفْالذَ كَبِِدَها

  ".َمِئٍذ ال ُيْنتَفَُع بِذََهبٍ، َوال ِفضٍَّة إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِةأََساِطُني ذََهبٍ، َوِفضٍَّة، فَِمْن َيْو:"أَفْالذُ كَبِِدَها؟ قَالَ
بِي قُطَْبةَ، َعْن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، أنا َزاِئَدةُ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ، َعْن أَ - ٨٨٨٠

بُّونَ ِفي َهِذِه الَْجَماَعةَ فَإِنَُّه َحْبلُ اللَِّه الَِّذي أََمَر بِِه، وَإِنَّ َما َتكَْرُهونَ ِفي الَْجَماَعِة َخْيٌر ِممَّا ُتِحالَْزمُوا :"َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  َوإِنَُّهالْفُْرقَِة، َوإِنَّ اللََّه لَْم َيْخلُْق َشْيئًا قَطُّ إِال جََعلَ لَُه ُمنَْتًهى، َوإِنَّ َهذَا الدِّيَن قَْد َتمَّ، 

فََك الدَِّماُء، وََيْشِكي ذُو َصاِئٌر إِلَى نُقَْصاٍن، َوإِنَّ أََماَرةَ ذَِلَك أَنْ ُتقَطََّع اَألْرَحاُم، َويُْؤَخذَ الْمَالُ ِمْن غَْيرِ َحقِِّه، َوُتْس
َن الُْجُمعََتْينِ َما ُيوَضُع ِفي َيِدهِ َشْيٌء، فََبْيَنَما ُهْم كَذَِلَك الْقََراَبِة إِلَى قََراَبِتهِ ال َيُعوُد َعلَْيِه بَِشْيٍء، َوَيطُوُف السَّاِئلُ َما َبْي

  ".إِذْ خَاَرِت اَألْرُض خَُوارَ الْبَقَرِ إِذْ قَذَفَْت أَفْالذَ كَبِِدَها فَال يُْنَتفَُع بَْعَدُه بِذََهبٍ، َوال ِفضٍَّة
َنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثَ - ٨٨٨١

  ".َمْن أَقَاَم الصَّالةَ، وَلَْم يُْؤِت الزَّكَاةَ فَال َصالةَ لَُه:"َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
ْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َزْيدِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَع - ٨٨٨٢

اْسَتْخِف ِمْن ُشوَارِ بَْيِتَك فَإِنَّ النَّاَس :"ُخلَْيَدةَ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه َدَخلَ َعلَْيِه، َوقَْد َنَصَب َمَتاًعا ِفي َبْيِتِه، فَقَالَ َعْبدُ اللَِّه
  ".ا أَنْ َيكُوُنوا أَْهلَ قََتبٍُيوِشكُو
ِن بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َعْو - ٨٨٨٣

  ".ْن ال يَأْلَُف، َوال يُْؤلَُفإِنَّ ُمْؤِمَن َمأْلٌَف َوال َخْيَر ِفيَم:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: قَالَ
بن َعْبِد الَْعزِيزِ،  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َوَحدَّثََنا َعِليُّ - ٨٨٨٤

  ن َعْبِد اللَِّه، أّنَّ َعْبَد اللَِّه كَانَ َيْسَتِعيذُ ِمَن أَْرَبعٍ،َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْوِن ب

  ".ُننِياللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن ِغًنى ُيطْغِينِي، َوِمْن فَقْرٍ ُيْنِسَينِي، َوِمْن َهًوى ُيْردِينِي، َوِمْن َعِملٍ ُيْحزِ:"َيقُولُ
إِيَّاكُمْ :"زِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْوٍن، أَنَّ َعْبَد اللَِّه كَانَ َيقُولَُحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع - ٨٨٨٥

  ".وِِصعَاَب الْقَْولِ
َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ،  - ٨٨٨٦

: قَالُوا"َهلْ َتجَالَُسونَ؟:"قَالَ َعْبُد اللَِّه َألْصحَابِِه ِحَني قَِدمُوا َعلَْيِه: َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْوٍن، قَالَ
َنَعْم َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، إِنَّ الرَُّجلَ ِمنَّا لََيفِْقدُ أَخَاُه فََيْمِشي ِفي طَلَبِِه إِلَى : قَالُوا"فََهلْ تََزاَوُرونَ؟:"لَْيسَ َنْتُرُك ذَِلَك، قَالَ

  ".فَإِنَّكُمْ لَْن َتزَالُوا بِخَْيرٍ َما فََعلُْتْم ذَِلَك:"آِخرِ الْكُوفَِة حَتَّى َيلْقَاُه، قَالَ
الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن زَِياِد بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن ُعَبْيِد بن أَبِي الَْجْعِد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد  - ٨٨٨٧

  ".ال َتأْكُلُوا ِمَن الُْجْبنِ إِال َما َصَنَع الُْمْسِلُمونَ، َوأَْهلُ الِْكتَابِ:"َعْن قَْيسِ بن َسكَنٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
ْجلَزٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي ِم - ٨٨٨٨



  ".َرُهأَنَّ َعْبَد اللَِّه كَانَ إِذَا قَاَم ِفي الصَّالِة خَفََض ِفيَها َصْوَتُه، وََيَدُه، َوَبَص"ُعَبْيَدةَ،
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َعنِ الَْمْسُعوِديِّ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن - ٨٨٨٩

َيْوًما، َوُسِئلَ َعنِ الرَُّجلِ  َما َخطََب َعْبُد اللَِّه بِالْكُوفَِة ُخطَْبةً إِال شَهِدُْتَها فََسِمْعُتُه: َمْيَسَرةَ، َعنِ النَّزَّالِ بن سَْبَرةَ، قَالَ
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَنَْزلَ ِكَتاَبُه وََبيََّن َبيَاَنُه، فََمْن أََتى اَألْمَر ِمْن :"ُهَو كََما، قَالَ، ثُمَّ قَالَ: ُيطَلُِّق ثََمانًِيا وَأَْشَباَه ذَِلَك، فَقَالَ
  ".الََف فَوَاللَِّه َما ُنِطيُق كُلَّ ِخالِفكُْمِقَبلِ َوْجهِِه فَقَْد َبيََّن لَُه، َوَمْن َخ

َمةَ أَْخبََرنِي َعْن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، قَالَ َيحَْيى بن َعْمرِو بن َسلَ - ٨٨٩٠
  ".َصْوُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشهْرٍ:"الدَّْهرِ فَكَرِهَُه، َوقَالَ سُِئلَ اْبُن َمْسُعوٍد، َعْن َصْومِ: أَبِيِه، قَالَ
لََمةَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َيْحَيى بن َعْمرِو بن َس - ٨٨٩١

  ".َصْوُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشْهرٍ ُيذِْهْبَن َوَحرَ الصَّْدرِ:"َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
كَانَ : َبْيَدةَ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن أَبِي ُع - ٨٨٩٢

اللَُّهمَّ لََك الْحَْمُد ِملَْء السََّموَاِت َوِملَْء اَألْرضِ َوِملَْء َما ِشئَْت ِمْن َشْيٍء َبْعُد، أَْهلَ :"ْعدَ الرُّكُوعَِعْبُد اللَِّه َيقُولُ َب
  ".الثََّناِء َوالَْمْجِد، ال َمانِعَ ِلَما أَْعطَْيَت َوال ُمْعِطيَ ِلَما َمَنْعَت، َوال َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ مِْنَك الَْجدُّ

بَْهَدلَةَ، َعنِ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِي، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمِ بن  - ٨٨٩٣
  الُْمسَيَّبِ بن َرافِعٍ، َعْن َواِئلِ بن

  ".ْرضِ َمسَِريةُ َخْمسِ مِائَِة َعامٍَما َبْيَن السََّماِء، وَاَأل:"َربِيَعةَ، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، قَالَ
َعْن زِرٍّ، َعنِ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمٍ،  - ٨٨٩٤

الَِّتي َتِليَها َمِسَريةُ َخْمسِ مِائَِة َعامٍ، َوَما َبْيَن كُلِّ َسَماٍء َمِسَريةُ َخْمسِ ِمائَةِ َما َبْيَن السََّماِء الدُّْنَيا َو:"اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَُّه قَالَ
امٍ، اِء َمِسَريةَ َخْمسِ ِمائَِة َعَعامٍ، َوَما َبْيَن السََّماِء السَّابَِعِة وَالْكُْرِسيِّ َمِسَريةَ خَْمسِ ِمائَِة َعامٍ، َوَما َبْيَن الْكُْرِسيِّ، َوالَْم

  ".َوالْعَْرُش َعلَى الَْماِء، َواللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى الْعَْرشِ َيْعلَُم َما أَنُْتْم َعلَْيِه
َعْن زِرٍّ، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمٍ،  - ٨٨٩٥

ال فُِتحَ َتطْلُعُ الشَّْمُس ِمْن َجهَنََّم ِفي قَْرِن َشْيطَاٍن، وََبْيَن قَْرِن َشْيطَاٍن، فََما َتْرتَِفُع ِفي السََّماِء قَْضَمةً إِ:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".َباٌب ِمْن أَبَْوابِ النَّارِ، فَإِذَا اْشَتدَّ الَْحرُّ فُِتَحْت أَبَْواُبَها كُلَُّها

عَْمشِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعنِ اَأل - ٨٨٩٦
أَْشتَرِي بَِها فِْرَق : قَالَ"صَْنُع بَِها؟َما َت:"َرأَى َعْبُد اللَِّه َمَع َرُجلٍ َدَراِهَم، فَقَالَ: َعمَّارٍ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيبَانِيِّ، قَالَ

  ".أَْعطَِها امَْرأََتَك َتضَْعَها َتْحَت ِفرَاِشهَا، ثُمَّ اْشتَرِي كُلَّ َيْومٍ لَْحًما بِِدرَْهمٍ:"َسْمنٍ، فَقَالَ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، - ٨٨٩٧

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قََسَم َبيَْنكُمْ أَْخالقَكُْم كََما قُِسَمْت :"ا ُمحَمَُّد بن طَلَْحةَ، َعْن ُزبَْيٍد، َعْن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثََن
ِطي اِإلَميانَ إِال َمْن ُيِحبُّ، فَإِذَا أََحبَّ اللَُّه َعْبًدا َبْيَنكُْم أَْرَزاقَكُْم، َوإِنَّ اللََّه ُيْعِطي الَْمالَ َمْن ُيِحبُّ َوَمْن ال ُيِحبُّ، َوال ُيْع

َدُه فَلُْيكِْثْر ِمْن قَْولِ ال إِلََه إِال أَْعطَاُه اِإلَميانَ، فََمْن َضِمَن بِالْمَالِ أَنْ ُيْنِفقَُه، َوَهاَب الَْعُدوَّ أَنْ ُيَجاِهَدُه، َواللَّْيلَ أَنْ ُيكَابِ
  ".كَْبُر، َوالَْحْمُد ِللَِّه، َوُسْبَحانَ اللَِّهاللَُّه، وَاللَُّه أَ

َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َعاِصمٍ،  - ٨٨٩٨



كََما َيْنقُصُ ِصْبغُ الثَّْوبِ، َوكََما َيْنقُُص ِمَن الدَّابَِّة، َوكََما : قَالُوا"صُ اِإلْسالُم؟َتْدُرونَ كَْيَف َيْنقُ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: قَالَ
  ".أَنَّ ذَِلَك لَِمْنُه، َوأَكْثَُر ِمْن ذَِلَك َمْوتُ أَْو ذََهابُ الُْعلََماِء:"َيقُْسو الدِّْرَهُم َعْن طُولِ الَْحْبيِ، قَالَ

ْبِد بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعَحدَّثََنا َعِليُّ  - ٨٨٩٩
ةٌ، َعلَْيِه كَالِليٌب ِمْن ُيوَضُع الصَِّراطُ َعلَى َسَواِء جََهنََّم مِثْلَ َحدِّ السَّْيِف الُْمْرَهِف، َمْدَحَضةٌ مَزِلَّ:"اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

ْنجَُو، ثُمَّ كَالرِّيحِ َوال َنارٍ ُيْخَتطَفُ بَِها فَُمْمَسٌك َيْهوِي ِفيَها، َوَمْصرُوٌع، َوِمْنُهْم َمْن َيُمرُّ كَالْبَْرقِ فَال يَْنَشُب ذَاَك أَنْ َي
  لرَُّجلِ، ثُمَّ كَرََملِ الرَُّجلِ، ثُمَّ كََمْشيَِيْنَشُب ذَاَك أَنْ يَْنُجَو، ثُمَّ كَجَْريِ الْفََرسِ، ثُمَّ كَسَْعيِ ا

ُه الَْجنَّةَ بِفَْضلِ َرْحَمِتِه، فَُيقَالُ الرَُّجلِ، حَتَّى َيكُونَ آِخَرُهْم إِْنَساًنا َرُجلٌ قَْد لَوََّحْتُه النَّاُر َولَِقَي ِفيَها َشرا َحتَّى ُيْدِخلَُه اللَّ
حَتَّى إِذَا اْنقَطََعِت اَألَمانِيُّ، : َتَمنَّ َوَسلْ، قَالَ: يْ َربِّ أََتهَْزأُ ِمنِّي، َوأَْنَت َربُّ الْعِزَِّة، فَُيقَالُ لَُهأَ: َتَمنَّ َوَسلْ، فََيقُولُ: لَُه
  ".اِلِه َمَعُهوََعَشَرةُ أَمْثَ:"َوَحدَّثَنِي أَُبو صَالِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ: ، قَالَ"لََك َما َسأَلَْت ِمثْلَُه َمَعُه: قَالَ

ْن أَبِي وَاِئلٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َوَمْعَمرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َع - ٨٩٠٠
َيةً بِكْرًا، َوإِنِّي قَْد َخِشيُت أَنْ َتفْرِكَنِي، فَقَالَ َعْبدُ إِنِّي َتَزوَّْجُت َجارِ: َجاَء َرُجلٌ ِمْن َبجِيلَةَ إِلَى َعْبِد اللَِّه، فَقَالَ: قَالَ
َت َعلَْيَها فَُمْرَها فَلُْتَصلِّ إِنَّ اِإللَْف ِمَن اللَِّه، َوإنَّ الْفَْرَك ِمَن الشَّيْطَاِن، لُِيكَرِّهَ إِلَْيِه َما أََحلَّ اللَُّه لَُه، فَإِذَا َدَخلْ:"اللَِّه

اللَُّهمَّ بَارِْك ِلي ِفي أَْهِلي، وََبارِكْ لَُهمْ : َوقُلْ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: فَذَكَْرُتُه إلِْبَراهِيَم، فَقَالَ: ، قَالَ اَألْعَمُش"ْينَِخلْفََك َركَْعَت
  ".ْيرٍ، َوفَرِّقْ َبْيَنَنا إِذَا فَرَّقَْت إِلَى َخْيرٍِفيَّ، اللَُّهمَّ اْرُزقْنِي مِْنُهْم وَاْرُزقُْهْم ِمنِّي، اللَُّهمَّ اْجَمعَ َبْينََنا َما َجَمْعَت إِلَى َخ

ن السَّاِئبِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َعطَاِء ب - ٨٩٠١
  إِذَا:"إِنِّي َتزَوَّْجُت اْمَرأَةً، َوإِنِّي أََخاُف الْفَْرَك، قَالَ: ال أََتى اْبَن َمْسُعوٍد، فَقَالَأَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، أَنَّ َرُج

يْرٍ، َوفَرِّقْ اللَُّهمَّ بَارِْك ِلي ِفي أَْهِلي، وََبارِكْ لَُهْم ِفيَّ، اللَُّهمَّ اْجَمَع َبْينََنا َما َجَمْعَت بَِخ: أَتَْيَت بَِها فََصلِّ َركَْعَتْينِ َوقُلْ
  ".َبْيَنَنا إِذَا فَرَّقَْت إِلَى َخْيرٍ

ن السَّاِئبِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َعطَاِء ب - ٨٩٠٢
إِنَّ اللََّه أََمرَ بِكَذَا وََنَهى َعْن كَذَا فََيقُولُ اللَُّه : َعَسى َرُجلٌ أَنْ َيقُولَ:"، قَالَغَْيرِ َواِحٍد، من أصحابه، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد

  ".كَذَْبَت: إِنَّ اللََّه َحرََّم كَذَا َوأََحلَّ كَذَا فََيقُولُ اللَُّه لَُه: كَذَْبَت، أَْو َيقُولُ: َعزَّ َوَجلَّ لَُه
مَثَلُ :"ةَ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن ُزَبْيٍد، َعْن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثََنا أَُبو َخِليفَ - ٨٩٠٣

  ".الَِّذي ُيِدميُ الصَّالةَ َمثَلُ الَِّذي َيقَْرُع الْبَاَب، َوَمْن ُيِدُمي قَْرَع الَْبابِ يُوِشكُ أَنْ ُيفَْتَح لَُه
إِنََّك :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: َنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُزبَْيٍد، َعْن ُمرَّةَ، قَالََحدَّثَ - ٨٩٠٤

  ".َتَح لَُهَما كُْنَت ِفي َصالٍة فَإِنََّك َتقَْرُع بَاَب الَْمِلِك، َوَمْن ُيكِْثُر قَْرَع بَابِ الَْمِلكِ ُيوِشُك أَنْ ُيفْ
ُزبَْيٍد، َعْن ُمرَّةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن  - ٨٩٠٥

  ".رِ كَفَْضلِ َصَدقَِة السِّرِّ َعلَى الَْعالنَِيِةفَْضلُ َصالِة اللَّْيلِ َعلَى َصالِة النَّهَا:"بن ُشَرحْبِيلَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُزبَْيٍد، َعْن ُمرَّةَ، - ٨٩٠٦

  ".َصَدقَِة السِّرِّ َعلَى الَْعالنَِيِةفَْضلُ َصالةِ اللَّْيلِ َعلَى َصالِة النَّهَارِ كَفَْضلِ :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: قَالَ
: بِي ُعَبْيدَةَ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَ - ٨٩٠٧

  ".اَأليَّامِ َيْوُم الُْجُمَعِة سَيُِّد الشُّهُورِ رََمَضانُ، َوسَيُِّد:"قَالَ َعْبُد اللَِّه



َتال : َعْن زِرٍّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َعاِصمٍ،  - ٨٩٠٨
، ]٤٨: إبراهيم" [ْرضِ، َوالسََّموَاُت َوبََرُزوا ِللَِّه الْوَاِحدِ الْقَهَّارَِيْوَم ُتَبدَّلُ اَألْرُض غَْيَر اَأل: "َعْبُد اللَِّه َهِذهِ اآلَيةَ

ا ُيْحكَُم َبْيَن النَّاسِ ِفيِه ِفي ُيَجاُء بِأَْرضٍ كَأَنََّها َسبِيكَةُ ِفضٍَّة لَْم ُيسْفَْك َعلَْيَها َدٌم، َولَمْ ُتْعَملْ َعلَْيَها َخطِيئَةٌ، فَأَوَّلُ َم:"قَالَ
  ".اِءالدَِّم

َنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٨٩٠٩
  ".اَألوَّاهُ الرَّحِيُم:"ن َمْسُعوٍد، قَالََسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ، َعْن أَبِي الُْعبَْيَدْينِ، َعْن َعْبِد اللَِّه ب

َنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٨٩١٠
اَألوَّاُه :"، قَالَ]١١٤: التوبة" [إِنَّ إِبَْراهِيَم َألوَّاٌه َحِليٌم: "، ِفي قَْوِلِهَعْبِد الْكَرِميِ، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه

  ".الرَّحِيُم
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َعاِصمٍ، - ٨٩١١

  ".ُهَو الدَّعَّاُء:"لَ اْبُن َمْسُعوٍد َعنِ اَألوَّاِه؟ قَالَسُِئ: َعْن زِرٍّ، قَالَ
فَ بن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحينِيُّ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن ُمْسِلمٍ، َعْن ُيوُس - ٨٩١٢

ثُ كُلَّ َيْومٍ ِفي الَْمْسجِِد، فَإِذَا كَانَ َيْوُم الَْخمِيسِ اْنَتاَبهُ أَْهلُ الرََّساِتيقِ كَانَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد ُيَحدِّ: َسْعٍد، قَالَ
ي َما أُْنِفَق ِف:"فََما التَّْبِذيُر؟ قَالَ: الرَِّحيُم، قَالَ: َما األَوَّاُه؟ قَالَ"َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ،: َوالْقَُرى، فََجاَء َرُجلٌ أَعَْمى، فَقَالَ

  ".َما َيَتَعاَونُ النَّاُس َبْينَُهْم، َيعْنِي الَْعوَارِي:"فََما الَْماُعونُ؟ قَالَ: ، قَالَ"غَْيرِ َحقٍّ
ارِ، أَنَّ َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َيحَْيى بن الْجَزَّ - ٨٩١٣

، أَُبو الُْعبَْيَدْينِ َوكَانَ َرُجال َضرِيًرا، َوكَانَ عَْبُد اللَِّه بن َمْسُعودٍ َيْعرُِف لَُه، فََسأَلَُه َعنِ الَْماُعوِن: ال ُيقَالُ لَُهَرُج
، َوسَأَلَُه َعنِ "فَاُق الَْمالِ ِفي غَْيرِ ِحلِِّهإِْن:"َوسَأَلَُه َعنِ التَّْبِذيرِ، فَقَالَ"الْفَأُْس، َوالِْقْدُر:"، أَْو قَالَ"الْفَأُْس، وَالدَّلُْو:"فَقَالَ

  ".الرَِّحيُم:"األَوَّاِه، قَالَ
ْعَمشِ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ، َعنِ اَأل - ٨٩١٤

َمْن َنسْأَلُ : َبْيَدْينِ الَْعاِمرِيِّ، َوكَانَ َضرِيَر الَْبَصرِ، َوكَانَ عَْبُد اللَِّه بن َمْسُعودٍ َيِديُنُه، فَقَالَ ِلَعْبِد اللَِّهالَْحكَمِ، َعْن أَبِي الُْع
  :، قَالَ"الَِّذي َيعْلَُم الْخَْيَر:"لَفََما اُألمَّةُ؟ قَا: ، قَالَ"الرَّحِيُم"َما األَوَّاُه: إِنْ لَْم َنسْأَلَْك؟ فََرقَّ لَُه َعْبُد اللَِّه، فَقَالَ

إِْنفَاُق الْمَالِ :"فََما التَّْبِذيُر؟ قَالَ: ، قَالَ"َما َيَتَعاَونُ النَّاُس َبْينَُهْم:"فََما الَْماُعونُ؟ قَالَ: ، قَالَ"الُْمِطيُع:"فََما الْقَانُت؟ قَالَ
  ".ِفي غَْيرِ َحقِِّه

الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َسلََمةَ، َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ٨٩١٥
  ".اِإلْنفَاُق ِفي غَْيرِ َحقٍّ:"سُِئلَ َعْبُد اللَِّه َعنِ التَّْبِذيرِ؟ فَقَالَ: الُْعبَْيَدْينِ، قَالَ

الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو َوكِيعٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ - ٨٩١٦
  ".ُهَو النَّفَقَةُ ِفي غَْيرِ َحقٍّ:"، قَالَ]٢٦: اإلسراء" [َوال تَُبذِّْر َتْبِذيرًا: "سَأَلُْت َعْبَد اللَِّه َعْن قَْوِلِه: الُْعبَْيَدْينِ، قَالَ

إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَبِي  - ٨٩١٧
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، نََتَحدَّثُ أَنَّ كُنَّا أَْصحَاَب ُمحَمٍَّد َصلَّى ال:"أَبِي الْعَُبْيَدْينِ، َوَسْعدِ بن ِعَياضٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".الدَّلُْو، وَالِْقْدُر، وَالْفَأُْس ال ُيْسَتغَْنى َعْنُه: الَْماُعونَ
َيانُ، َعنِ َنا ُسفَْحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٨٩١٨



  ".الْفَأُْس، وَالِْقْدُر، وَالدَّلُْو:"الَْماُعونَ، قَالَ: اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِفي قَْوِلِه
َيانُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا سُفْ - ٨٩١٩

  :َحدَّثَنِي أَُبو الُْمِغَريِة، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، ِفي قَْوِلِه

ُهَو َما :"إِنَّ اْبَن َمْسعُوٍد، َيقُولُ: ، قُلُْت"ُهَو الْمَالُ الَِّذي ال ُيْعطَى َحقُُّه:"، قَالَ]٧: املاعون" [َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ"
  .ذَاَك َما أَقُولُ لََك: ، قَالَ"ُس َبيَْنُهْم ِمَن الَْخيْرَِيَتَعاطَى النَّا
اِصمِ بن َبْهَدلَةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن َع - ٨٩٢٠

كُلُّ َمْعُروٍف َصَدقَةٌ، َوكُنَّا نَُعدُّ الَْماُعونَ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"قَالَ أَبِي َواِئلٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد،
  ".َوَسلََّم َعارَِيةَ الدَّلْوِ، َوالِْقْدرِ، َوأَشَْباَه ذَِلَك

دَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َح - ٨٩٢١
  ".كُنَّا نَُعدُّ الَْماُعونَ الْفَأَْس، َوالِْقْدَر، َوالدَّلَْو:"أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

َم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْي - ٨٩٢٢
، "إِنَّ الُْمَناِفِقَني ِفي الدَّْرِك اَألسْفَلِ ِمَن النَّارِ"َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن َخْيثََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِه ك

  ".ِديٍد تَطُْبُق َعلَْيهِْمتََوابِيُت ِمْن َح:"قَالَ
َنا قَْيُس بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٨٩٢٣

، ]٩٨: األنعام" [فَُمْستَقَرٌّ َوُمْسَتوَْدٌع: "ُعوٍد، ِفي قَْوِلِهالرَّبِيعِ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن إِبَْراِهيَم، َعنِ اْبنِ َمْس
  ".اَألْرُض الَِّتي َيمُوُت ِفيَها: الرَِّحُم، وَالُْمْستَْوَدُع: الُْمْستَقَرُّ:"قَالَ

٨٩٢٤ -  

َنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثَ
  ".ُمْستَْوَدُعَها ِفي الدُّْنَيا، َوُمْسَتقَرَُّها ِفي الرَِّحمِ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: َعْن إِْبَراهِيَم، قَالَ

دَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َح - ٨٩٢٥
، ]١٤٢: األنعام" [َوِمَن اَألْنَعامِ َحُمولَةً، َوفَْرًشا: "أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِه

  ".اإلِبِلِ، وَالْفَْرُش الصِّغَاُر الَْحُمولَةُ َما حََملَ ِمَن:"قَالَ
رٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َمْنُصو - ٨٩٢٦

َهلْ َينْظُُرونَ إِال أَنْ تَأِْتيَُهُم الَْمالِئكَةُ أَْو يَأِْتيَ رَبَُّك أَْو يَأِْتيَ " :الضَُّحى، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِه
، ]١٥٨: األنعام" [َبْعُض آيَاِت َربَِّك َيْوَم يَأِْتي َبْعُض آَياِت َربَِّك ال َيْنفَُع نَفًْسا إَِمياُنَها لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمْن قَْبلُ

  ".َمَع الْقََمرِ ِمْن َمْغرِبَِها كَالَْبعَِريْينِ الْقَرِيَنْينِ طُلُوُع الشَّْمسِ:"قَالَ
ْعَبةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن زَِياٍد، َعْن ُش - ٨٩٢٧

: األنعام" [َيْوَم يَأِْتي بَْعُض آيَاِت رَبَِّك ال َيْنفَُع َنفًْسا إَِميانَُها: "اْبنِ َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِهقََتاَدةَ، َعْن ُزرَاَرةَ بن أَوْفَى، َعنِ 
  ".طُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها:"، قَالَ]١٥٨
  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن - ٨٩٢٨



َوال : "َحدَّثََنا أَُبو إِْسَحاَق، َعْن َسْعِد بن ِعَياضٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَْولُُه: يَابِيُّ، َعْن َشرِيٍك، قَالَأَبِي َمْرَيَم، َحدَّثََنا الْفِْر
  ".النَّفَقَةُ ِفي غَْيرِ َحقِِّه:"، قَالَ]٢٦: اإلسراء" [ُتَبذِّْر تَْبِذيًرا
َحدَّثََنا الْفِْرَيابِيُّ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َعلْقََمةَ بن َمْرثٍَد، : ن أَبِي َمرَْيَم، قَالََحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد ب - ٨٩٢٩

" فَلَْيَس َعلَْيهِنَّ ُجنَاٌح أَنْ َيَضْعَن ِثيَاَبُهنَّ غَْيَر ُمَتبَرَِّجاتٍ بِزِيَنٍة: "َعْن زِرٍّ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِه
  ".الرَِّداُء:"، قَالَ]٦٠: النور[

للَِّه بن ُمرَّةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد ا - ٨٩٣٠
: آل عمران" [ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه إِلَى يُْرَزقُونََو: "َسأَلَْنا َعْبَد اللَِّه َعْن َهِذِه اآليَِة: َعْن َمْسُروقٍ، قَالَ

لَْجنَّةِ َحْيثُ أَْروَاُح الشَُّهَداِء ِعْندَ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ كَطَْيرٍ ُخْضرٍ، لََها قََنادِيلُ ُمَعلَّقَةٌ بِالْعَْرشِ، َتسَْرُح ِفي ا:"، قَالَ]١٦٩
رَبََّنا أَلَْسَنا َنسَْرُح ِفي : َهلْ َتْشَتُهونَ ِمْن َشْيٍء فَأَزِيُدكُُموُه؟ قَالُوا: فَاطَّلََع َعلَْيهِمْ رَبَُّك اطِّالَعةً، فَقَالَ:"، قَالَ"َشاَءْت

َربََّنا أَلَْسَنا : َشْيٍء فَأَزِيُدكُمُوُه؟ قَالُوا َهلْ َتْشَتُهونَ ِمْن: ثُمَّ اطَّلََع َعلَْيهُِم الثَّانَِيةَ، فَقَالَ:"قَالَ"الَْجنَِّة ِفي أَيَِّها َحْيثُ شِئَْنا؟
ُتعِيُد : َهلْ َتْشَتُهونَ ِمْن َشْيٍء فَأَزِيُدكُُموُه؟ قَالُوا: َنسَْرُح ِفي الَْجنَِّة ِفي أَيَِّها َحْيثُ ِشئَْنا؟ ثُمَّ اطَّلََع إِلَيْهُِم الثَّاِلثَةَ، فَقَالَ

  اِتلْ ِفي َسبِيِلَكأَرَْواَحَنا ِفي أَْجَساِدَنا فَُنقَ

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َسِعيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف ، "فََسكََت َعنُْهْم:"، قَالَ"فَُنقَْتلْ َمرَّةً أُْخَرى
سَأَلَْنا عَْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، : اللَِّه بن ُمرَّةَ، َعْن َمْسُروقٍ، قَالَالْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد 

، ]١٦٩: آل عمران" [َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْموَاًتا َبلْ أَْحَياٌء ِعْنَد رَبِّهِْم ُيْرَزقُونَ: "َعْن َهِذِه اآلَيِة
، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَ َحدِيِث الثَّْورِيِّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، "أَْروَاُح الشَُّهَداِء كَطَْيرٍ ُخضْرٍ"ْنَها، قَالَقَْد سَأَلَْنا َع: قَالَ

َهلْ "الَ ِفي الثَّاِلثَِة، قَالََعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَ
  ".ُتقْرُِئ َنبِيََّنا السَّالَم َعنَّا، وَُتْخبُِرُه إِنَّا قَْد َرِضيَنا َوُرِضَي َعنَّا: َتْشَتهُونَ ِمْن َشْيٍء فَأَزِيُدكُُموُه؟ قَالُوا

ثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا ِمْسَعُر بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّ - ٨٩٣١
َوقُوُدَها النَّاسُ : "ِكَدامٍ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن مَْيَسَرةَ، َعنِ اْبنِ سَابٍِط، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ِفي قَْوِلِه

  ".اَرةٌ ِمْن ِكبْرِيٍت َيْجَعلَُها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَدُه كَْيفَ َشاَء، َوكََما َشاَءِحَج:"، قَالَ]٢٤: البقرة" [َوالِْحَجارَةُ
َنا ُسفَْيانُ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٨٩٣٢
  ، َحدَّثَنِي أَُبو سَْعٍد اَألزِْديُّ، َعْن أَبِي الْكَُنوِد، َعنِ ابْنِالسُّدِّيِّ

فََبدَّلَ : "قَالُوا ِحْنطَةٌ َحبَّةٌ َحْمَراُء ِفيَها َشعَِريةٌ، فَذَِلَك قَْولُُه:"، قَالَ]٥٨: القرة" [َوقُولُوا ِحطَّةٌ: "َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِه
  ]".٥٩: البقرة" [الَِّذي ِقيلَ لَُهْمالَِّذيَن ظَلَُموا قَْوال غَْيَر 

َنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٨٩٣٣
فََمْن تََعجَّلَ ِفي َيوَْمْينِ فَال إِثَْم َعلَْيِه، َوَمْن َتأَخََّر فَال إِثَْم : "قَْوِلِهَحمَّاٍد، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ِفي 

  ".َمْغفُوٌر لَُه:"، قَالَ]٢٠٣: البقرة" [َعلَْيِه
ْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الِْف - ٨٩٣٤

: البقرة" [آَمَن الرَّسُولُ: "أُنْزِلَْت َهُؤالِء اآليَاِت ِمْن آِخرِ الَْبقََرِة:"ُزبَْيٍد، َعْن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".ِمْن كَْنزٍ َتْحَت الْعَْرشِ] ٢٨٥
يٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، أنا جَُوْيبٌِر، َعنِ الضَّحَّاِك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِل - ٨٩٣٥



َها َما لَ: "َنَسَخْتَها اآلَيةُ الَِّتي بَْعَدَها:"، قَالَ]٢٨٤: البفرة" [َوإِنْ ُتْبدُوا َما ِفي أَنْفُِسكُْم أَْو ُتْخفُوُه"َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، 
  ]".٢٨٦: البقرة" [كََسَبْت، َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت

َنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٨٩٣٦
َيا ِعَبادَ : إِنَّ َهذَا الصَِّراطَ ُمْحَتَضٌر َتْحضُُرُه الشَّيَاِطُني َيقُولُونَ:"اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ َمْنُصورٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد

  اللَِّه َهذَا الطَّرِيُق

  ".فَاْعَتِصُموا بِحَْبلِ اللَِّه فَإِنَّ الصَِّراطَ الُْمْسَتقِيَم ِكتَاُب اللَِّه
يٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن َجاِمعِ بن أَبِي َراِشٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِل - ٨٩٣٧

  ".َآنُالْقُْر:"، قَالَ َعْبدُ اللَِّه]١٠٣: آل عمران" [َواْعَتِصمُوا بَِحْبلِ اللَِّه َجِميعًا: "َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه ِفي قَْوِلِه
ْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، أنا الْعَوَّاُم، َعنِ الشَّ - ٨٩٣٨

  ".حَْبلُ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ُهَو الَْجَماَعةُ:"َمْسُعوٍد، قَالَ
ِه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن ُجَويْبِرٍ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَّ - ٨٩٣٩

، ]١٩١: آل عمران" [الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجُنوبِهِْم: "الضَّحَّاِك، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ِفي قَْوِلِه
  ".إِنْ لَْم َتْسَتِطعْ أَنْ ُتصَلَِّي قَاِئًما فَقَاِعًدا، َوإِال فَُمضْطَجٌِع:"قَالَ

بِي إِْسَحاَق، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَ - ٨٩٤٠
إِنَّ ِفي ِكَتابِ اللَِّه آلَيَتْينِ َما أَذَْنَب َعْبٌد ذَْنًبا فَقََرأَُهَما فَاْسَتْغفََر اللََّه إِال غَفََر :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: ْسَوِد، قَاالَعْن َعلْقََمةَ، َواَأل

آل " [رُوا ِلذُُنوبِهِْم َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوبَ إِال اللَُّهَوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَنْفَُسُهْم ذَكَُروا اللََّه فَاْسَتْغفَ: "اللَُّه لَُه
  "َوَمْن َيْعَملْ ُسوًءا أَْو َيظِْلْم نَفَْسُه، ثُمَّ َيْسَتْغِفرِ اللََّه َيجِِد اللََّه غَفُوًرا َرِحيًما: "، َوقَْولُُه]١٣٥: عمران

  ]".١١٠: النساء[
ِد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَّ - ٨٩٤١

، ]٢٤: النساء" [واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم: "َحمَّاٍد، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعِليٍّ، َواْبنِ َمْسُعوٍد يف قوله
  ".الُْمْشرِكَاُت، َوالُْمْسِلَماُت:"، َوقَالَ اْبُن َمْسُعوٍد"ْشرِكَاُت إِذَا ُسبِنيَ َحلَّْت لَُهالُْم:"قَالَ َعِليٌّ
، َعنِ الْقَاِسمِ، أَوِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َجابِرٍ - ٨٩٤٢

  ".الْمَْرأَةُ:"، قَالَ]٣٦: النساء" [َوالصَّاِحبِ بِالْجَْنبِ: "الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، ِفي قَْوِلِه
، َعنِ َنا ُسفَْيانَُحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٨٩٤٣

، ]٢١: السجدة" [َولَُنِذيقَنَُّهْم ِمَن الَْعذَابِ األَْدَنى: "السُّدِّيِّ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِفي قَْوِلِه
  ".َي ِمْنُهمْ أَنْ َيتُوَب فََيْرجَِعَمْن بَِق:"، قَالَ]٢١: السجدة" [والَْعذَابِ اَألكَْبرِ لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ"، "َيْوُم َبْدرٍ:"قَالَ

حَاَق، َعْن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، َعْن قَْيسِ، َعْن أَبِي إِْس - ٨٩٤٤
ِللَِّذيَن تََتَجافَى ُجُنوُبُهْم َعنِ الَْمَضاجِعِ َما لَْم َتَر َعْيٌن، : وٌب ِفي التَّْوَراِةإِنَّهُ لََمكُْت:"ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".فَال َتْعلَُم نَفٌْس َما أُخِْفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُينٍ: َولَْم َتْسَمْع أُذُنٌ، َولَْم َيْخطُْر َعلَى قَلْبِ َبشَرٍ، َوإِنَّهُ لَِفي الْقُْرَآِن
٨٩٤٥ -  



َألْحَوصِ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن سَِعيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا الْفِْرَيابِيُّ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِي ا
يَُؤاِخذُ اللَُّه النَّاَس بَِما كََسُبوا َما َتَرَك َعلَى  َولَْو: "، ثُمَّ قَرَأَ"إِنْ كَانَ الُْجْعلُ لَُيَعذَُّب ِفي ُجْحرِهِ بِذُُنوبِ بين آَدمِ:"قَالَ

  ].٤٥: فاطر" [ظَْهرَِها ِمْن َدابٍَّة
ْعَمشِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيٍد، َعْن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا الْفِْرَيابِيُّ، َعْن ُسفَْيانَ، َعنِ اَأل - ٨٩٤٦
فَالزَّاجِرَاِت " "الَْمالِئكَةُ:"، قَالَ]١: الصافات" [َوالصَّافَّاتِ َصفًّا: "ى، َعْن َمْسُروقٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ِفي قَْوِلِهالضَُّح
  ".الَْمالِئكَةُ:"، قَالَ]٣: الصافات" [فَالتَّاِليَاِت ِذكًْرا" "الَْمالِئكَةُ:"، قَالَ]٢: الصافات" [َزجًْرا

شِ، َعْن عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، َعْن قَْيسِ بن الرَّبِيعِ، َعنِ اَألْعَم َحدَّثََنا - ٨٩٤٧
لَْيِه َجْبَهةُ َملٍَك أَْو قََدَماهُ إِنَّ ِفي السََّموَاِت السَّْبعِ َسَماٌء َما ِفيَها َمْوِضُع ِشْبرٍ إِال َع:"أَبِي الضَُّحى، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

  .وَإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ، َوإِنَّا لََنْحُن الُْمسَبُِّحونَ: ، ثُمَّ قََرأَ"قَاِئًما
َألْعَمشِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، َعْن ُسفَْيانَ، َعنِ ا - ٨٩٤٨

: َما َزاَد َداُوُد َعلَى أَنْ قَالَ:"، قَالَ]٢٣: ص" [َوَعزَّنِي ِفي الِْخطَابِ: "الضَُّحى، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه
  ]".٢٣: ص" [أَكِْفلْنِيهَا"

  ثََنا الِْفْريَابِيُّ، َعْن إِْسرَائِيلَ، َعْن أَبِي إِْسحَاقَ،َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّ - ٨٩٤٩

ِهي مِثْلُ الَِّتي ِفي :"، قَالَ]١١: غافر" [َربََّنا أََمتََّنا اثَْنَتْينِ َوأَحَْيْيَتَنا اثَْنَتْينِ: "َعْن أَبِي الضَُّحى، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِه
ًت: الَْبقََرِة َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َسِعيِد بن أَبِي ، "ا فَأَحَْياكُْم، ثُمَّ ُيمِيُتكُْم، ثُمَّ ُيْحيِيكُْم، ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعونَكُنُْتْم أَْموَا

أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن  َمْرَيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ، َعْن قَْيسِ بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن
  .َمْسُعوٍد، مِثْلَ َحِديِث إِسَْرائِيلَ

يعِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِ - ٨٩٥٠
َيجِيُء َيْوَم الِْقَياَمةِ : كُنَّا ُجلُوًسا ِفي الَْمْسجِِد إِذْ َدَخلَ َعلَْيَنا َرُجلٌ ُيَحدِّثُ، قَالَ: َعْن َمْسُروقٍ، قَالَ َعْن أَبِي الضَُّحى،

لَِّه بن َمْسُعوٍد فََحدَّثْنَاُه َوُهَو ُدَخانٌ، فَيَأُْخذُ بِأَْسمَاعِ الْمَُناِفِقَني، َويَأُْخذُ الُْمْؤِمنَِني كََهْيئَةِ الزُّكَامِ، فََدَخلَْنا َعلَى َعْبِد ال
اللَُّه أْعلَُم، فَإِنَُّه َمْن ِعلْمِ الرَُّجلِ : َيا أَيَُّها النَّاُس، َمْن َعِلَم ِعلًْما فَلَْيَتكَلَّْم بِِه، َوَمْن لَْم َيْعلَْم فَلَْيقُلْ: ُمتَِّكئٌ فَجَلََس، فَقَالَ
قُلْ َما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَما أََنا ِمنَ : "أَْعلَُم، َوقَْد، قَالَ اللَُّه لَِنبِيِِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّه: أَنْ َيقُولَ ِلَما ال َيْعلَُم

نِ اِإلْسالمِ َدَعا َعلَْيهِْم َرسُولُ إِنَّ قُرَْيًشا لَمَّا اْسَتْعصَْوا وَأَْبطَئُوا َع: َوَسأَُحدِّثُكُْم َعنِ الدَُّخاِن، ] ٨٦: ص" [الْمَُتكَلِِّفَني
  اللَُّهمَّ أَعِنِّي َعلَْيهِْم:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ

لرَُّجلُ يََرى َما ، فَأَصَاَبتُْهْم َسَنةٌ حَتَّى َحَصْت كُلَّ َشْيٍء حَتَّى أَكَلُوا الَْمْيَتةَ وَالِْعظَاَم، َحتَّى جََعلَ ا"بَِسْبعٍ كََسْبعِ يُوُسَف
فَاْرَتِقبْ َيْوَم َتأِْتي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ يَْغَشى النَّاَس َهذَا َعذَاٌب أَِليمٌ َربََّنا : "َبْيَنُه، وََبْيَن السََّماِء ُدخَاًنا، فَذَِلَك قَْولُُه

نُْهْم فََعاُدوا ِفي كُفْرِِهْم، فَأََخذَُهْم َيْوَم َبْدرٍ فَذَِلكَ فَكََشَف َع] ١٢ـ١٠: الدخان" [اكِْشْف َعنَّا الَْعذَاَب إِنَّا ُمْؤِمُنونَ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ، الَْبطَْشةُ الْكُْبَرى َيْوُم َبْدرٍ : ، قَالَ]١٦: الدخان" [َيْوَم َنبِْطُش الَْبطَْشةَ الْكُْبَرى إِنَّا ُمْنَتِقُمونَ: "قَْولُُه

َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنُصورٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد  َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ،
ثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّ: الاللَِّه بن َمْسُعوٍد، ِمثْلَُه، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ التَّمَّاُر، وَأَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الْحَُبابِ، قَا

: َبْيَنَما َرُجلٌ ُيَحدِّثُ ِفي ِكْندَةَ، قَالَ: َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َومَْنُصورٍ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن َمْسُروقٍ، قَالَ
  .َر الَْحدِيثََيجِيُء ُدَخانٌ َيْوَم الِْقَياَمِة فَيَأُْخذُ بِأَْسمَاعِ الُْمَناِفِقَني، فَذَكَ



َنا ِفطُْر بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٨٩٥١
الدَُّخانُ، : خَْمٌس قَْد َمَضْيَن:"للَِّه بن َمْسُعوٍدقَالَ َعْبدُ ا: َسِمْعُت َمْسُروقًا، َيقُولُ: َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن صَُبْيحٍ، قَالَ
  ".َوالْقََمُر، َوالرُّوُم، َوالْبَطَْشةُ، وَاللَِّزاُم

  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي - ٨٩٥٢

لَقَدْ : "اَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ِفي قَْوِلِهَمْرَيَم، َحدَّثََنا الْفِْرَيابِيُّ، َعْن إِسَْراِئيلَ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَح
أَيْ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ِفي ُحلٍَّة، َرفَْرَف قَْد َمَأل َما َبْيَن السََّماِء، :"، قَالَ]١٨: النجم" [َرأَى ِمْن آيَاِت َربِِّه الْكُْبَرى

  ".َواَألْرضِ
َعْن ثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، َعْن ُسفَْيانَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّ - ٨٩٥٣

َرأَى َرفَْرفًا :"قَالَ، ]١٨: النجم" [لَقَدْ َرأَى ِمْن آيَاِت َربِّهِ الْكُْبَرى: "إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِفي قَْوِلِه
  ".أَْخَضَر قَْد َسدَّ اُألفَُق

َيى بن الْمُْنِذرِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، َوسَْهلُ بن َبكَّارٍ، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْح - ٨٩٥٤
أََنا شُْعَبةُ، َعْن : ، َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، قَالُواالْقَزَّاُز، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ

، ]١٨: النجم" [لَقَْد َرأَى ِمْن آَياتِ َربِِّه الْكُْبَرى: "ُسلَْيَمانَ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِفي قَْوِلِه
  ".َرأَى َرفَْرفًا أَْخَضَر قَْد َسدَّ أُفَُق السََّماِء:"قَالَ

ْن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َع - ٨٩٥٥
َرفَْرفًا ُخْضًرا ِمَن الَْجنَّةِ :"، قَالَ]١٨: النجم" [لَقَْد َرأَى ِمْن آَياِت َربِِّه الْكُْبَرى: "ِهَعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِفي قَْوِل

  ".قَْد َسدَّ اُألفَُق
  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف - ٨٩٥٦

لَقَدْ : "قَْيسِ بن الرَّبِيعِ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد ِفي قَْوِلِه الْفِْرَيابِيُّ، َعْن
ي ُصوَرِتِه لَُه ِستُّ ِمائَةِ َرأَى ُمحَمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جِبْرِيلَ ِف:"، قَالَ]١٨: النجم" [َرأَى ِمْن آيَاِت َربِِّه الْكُْبَرى

  ".َجَناحٍ َما مِْنَها َجنَاٌح إِال قَْد َسدَّ َما َبْيَن الَْمْشرِقِ، َوالَْمغْرِبِ
اِلٍد رِو بن َخَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْم - ٨٩٥٧

َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، ح  الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، ح َوَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن يُوُسَف،
ْسَماعِيلُ بن َزكَرِيَّا، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َمْنُصورٍ، َحدَّثََنا إِ

: ْن َعْبِد اللَِّه ِفي قَْوِلِهبن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َيَماٍن، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، كُلُُّهْم، َعنِ الشَّْيَبانِيِّ، َعْن زِرِّ بن ُحَبْيشٍ، َع
  ".لَُه ِستُّ ِمائَِة جََناحٍ:"، قَالَ]١٨: النجم" [ِه الْكُْبَرىلَقَْد َرأَى ِمْن آيَاِت َربِّ"

َنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٨٩٥٨
، ]١٤: النجم" [عِْنَد ِسْدَرِة الُْمْنتََهى: "ُعرَنِيِّ، َعْن ُهَزْيلٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِهَسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعنِ الَْحَسنِ الْ

  ".ُصْبُر الَْجنَِّة جُِعلَ ِعْنَدَها قُصُوُر السُّْنُدسِ َواِإلْسَتبَْرقِ:"قَالَ
  رَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ،َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َم - ٨٩٥٩



الرُّْؤَيا الصَّاِلَحةُ ُجْزٌء ِمْن :"َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
ِلَق ِمْنَها الَْجانُّ ُجْزٌء ِمْن َسْبِعَني ُجزًْءا ِمْن َنارِ َجَهنََّم، َوإِنَّ نَاَركُْم َهِذِه َسْبِعَني ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَِّة، َوإِنَّ السَُّموَم الَِّتي ُخ

  ".ُجْزٌء ِمْن َسْبِعَني ُجْزًءا ِمْن نَارِ َجهَنَّْم
َعْن إِْسرَائِيلَ، َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، - ٨٩٦٠

  ".الْمَْرَجانُ الَْخَرُز اَألْحمَُر:"َماِلٍك، َعْن َمْسرُوقٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
ابِيُّ، َعْن قَْيسِ بن الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَي - ٨٩٦١

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتَتَولَّْوا قَْوًما : "َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِه
فَال ُيْؤِمنُوا بَِها َوال ُيْؤَجُروا، َهذَا الْكَاِفُر إِذَا َماَت َوَعاَينَ ]"١٣: نةاملمتح" [غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم قَْد َيِئسُوا ِمَن اآلِخَرِة

  ".ثَوَاَبُه، َواطَّلََع َعلَْيِه
دَّاٍد، َعنِ بن َش َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َجاِمعِ - ٨٩٦٢

َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَفِْسِه فَأُولَِئَك ُهُم : "َجاَء َرُجلٌ إِلَى َعْبدِ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فََسأَلَُه َعْن َهِذِه اآلَيِة: اَألْسَوِد بن ِهاللٍ، قَالَ
َوقَْد َخِشيتُ أَنْ أَكُونَ قَْد أَصَاَبتْنِي َهِذِه اآلَيةُ،  َوإِنِّي اْمُرٌؤ َما قََدْرُت أَنْ ال َيْخُرَج مِنِّي َشْيٌء] ٩: احلشر" [الُْمفِْلُحونَ

  فَقَالَ َعْبُد اللَِّه بن

َمالِ غَيْرَِك أَْو َمالِ ذَكَْرَت الُْبْخلَ، َوبِئَْس الشَّْيُء الُْبْخلُ، َوأَمَّا َما ذَكَرَ اللَُّه فَلَْيَس َما قُلَْت، ذَاَك أَنْ َتْعِمَد إِلَى :"َمْسُعوٍد
  ".َك فََتأْكُلَُهأَخِي

ْنُصورٍ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن َم - ٨٩٦٣
  ".مَُتَتابِعَاٌت:"قَالَ، ]٧: احلاقة" [ُحُسوًما: "ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ِفي قَْوِلِه

َنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٨٩٦٤
" خَِتاُمُه ِمْسٌك: "ْيسٍ، قَالَ ُمرَّةُ َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِهأَْشَعثَ بن أَبِي الشَّْعثَاِء، َعْن زَْيِد بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن َعلْقََمةَ بن قَ

َخلْطُُه ِمَن : لَْيَس بَِخاَتمٍ ُيْخَتمُ بِِه َولَِكْن َخلْطُُه ِمْسٌك، أَلَْم َتَر إِلَى الَْمْرأَِة ِمْن نَِساِئكُْم َتقُولُ:"، قَالَ]٢٦: املطففني[
  ".الطِّيبِ كَذَا َوكَذَا؟

ْيَسَرةَ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي َم - ٨٩٦٥
  ".َوأََنا أََرى ذَِلَك:"، قَالَالَْبقَُر: قُلُْت: قَالَ"َما ِهي َيا َعْمُرو؟]"١٦ـ١٥: التكوير" [الُْخنَّسِ الْجِوَارِ الْكُنَّسِ"اللَِّه، 

، َعْن َمْسُروقٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن أَبِي الضَُّحى - ٨٩٦٦
  ".ُهَو َبلَْعُم َويُقَالَ َبلَْعاُم:"، قَالَ"اَواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ الَِّذي آَتْيَناُه آَياتَِن"َعْن َعْبِد اللَِّه، 

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، عَْن - ٨٩٦٧

  ".السََّماُء:"لَ، قَا]١٩: االنشقاق" [لََترْكَُبنَّ طََبقًا َعْن طََبقٍ"أَبِي فَْرَوةَ، َعْن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، 
ثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّ - ٨٩٦٨

أَتَْيُت اْبَن َمْسعُوٍد بِأُبَّاقٍ ِمْن َعبِيدِ الَْيَمنِ، : َبانِيِّ، قَالَِكالُهَما، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي َربَاحٍ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْي
  ".أَْرَبِعَني ِدْرَهًما ِمْن كُلِّ إِْنَساٍن:"أَمَّا اَألْجُر فَقَْد َعَرفَْناُه فََما الَْغنِيَمةُ؟ قَالَ: قُلُْت: ، قَالَ"اَألْجُر َوالَْغنِيَمةُ:"فَقَالَ

: ُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا شُْعَبةُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، قَالََحدَّثََنا ُيو - ٨٩٦٩
  ".الْقَْتلُ: الَْهْرُج:"، قَالَ أَُبو اَألْحَوصِ"إِنَّ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة الَْهْرُج:"قَالَ َعْبُد اللَِّه



ي مَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن أَبَِحدَّثََنا ُمَح - ٨٩٧٠
ْيهِْم َوُهمْ بِِمْصَر ثَالثَةً كَانَ َما اْشتُرَِي بِِه يُوُسُف ِعْشُرونَ ِدْرَهًما، َوكَانَ أَْهلُُه ِحَني أَْرَسلَ إِلَ:"ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

لَُغوا ِستَّ مِائَِة أَلٍْف َوِتْسِعَني إِْنسَاًنا، رِجَالُُهْم أَنْبَِياُء، وَنَِساُؤُهمْ ِصدِّيقَاٌت، وَاللَِّه َما َخَرجُوا بِِه َمَع ُموَسى َحتَّى َب
  ".َوَسْبِعَني أَلْفًا
، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن َمْعنِ بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ - ٨٩٧١

  إِنَّ ِفي النَِّساِء لَخَْمُس آيَاٍت َما َيُسرُّنِي بِهِنَّ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

إِنْ َتْجتَنُِبوا كَبَاِئَر َما تُْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر عَْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم "الُْعلََماَء إِذَا َمرُّوا بَِها َيْعرِفُونََها  الدُّْنَيا َوَما ِفيَها، َوقَْد َعِلْمُت أَنَّ
َنةً ُيَضاِعفَْها، َويُْؤِت ِمْن إِنَّ اللََّه ال َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة، َوإِنْ َتُك َحَس: "، َوقَْولُُه]٣١: النساء" [َوُنْدِخلْكُْم ُمْدَخال كَرِميًا

: النساء" [إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَركَ بِِه، َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء"، َو ]٤٠: النساء" [لَُدْنُه أَجًْرا َعِظيًما
" َه وَاْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسولُ لََوَجدُوا اللََّه َتوَّاًبا َرِحيًماَولَْو أَنَُّهْم إِذْ ظَلَُموا أَنْفُسَُهْم َجاُؤوَك فَاْسَتْغفَرُوا اللَّ"، ]٤٨

  ]".١١٠: النساء" [َوَمْن َيْعَملْ ُسوًءا أَْو َيظِْلمْ َنفَْسُه ثُمَّ َيْسَتْغِفرِ اللََّه َيجِِد اللََّه غَفُوًرا َرِحيًما"، ]٦٤: النساء[
اِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن لَْيٍث، َعْن أَبِي ُهبَْيَرةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّ - ٨٩٧٢

، "إِال غُِفَر لَُه إِنَّ ِفي الْقُْرَآِن آلَيَتْينِ َما أَذَْنَب َعْبٌد ذَْنًبا، ثُمَّ َتالُهَما، وَاْسَتْغفَرَ اللََّه"قَالَ َعْبُد اللَِّه: َعْن إِْبَراهِيَم، قَالَ
قُْم بنا، فَقَاَما إِلَى الَْمنْزِلِ، فَأََخذَا الُْمْصَحفَ : فََسأَلُوُه َعْنُهَما، فَلَْم ُيْخبِْرُهْم، فَقَالَ َعلْقََمةُ، َواَألْسَوُد أََحُدُهَما ِلصَاِحبِِه

َوَمْن َيْعَملْ ُسوًءا أَْو َيظِْلمْ َنفَْسُه، : "النَِّساِء َحتَّى اْنتََهَيا إِلَى َهِذهِ اآلَيِةَما رَأَْيَناُهَما، ثُمَّ أََخذَا ِفي : فََتَصفََّحا الْبَقََرةَ، فَقَاال
 َهِذِه َواِحَدةٌ، ثُمَّ َتصَفََّحا آلَ ِعْمَرانَ حَتَّى اْنَتهََيا إِلَى: ، فَقَالَ]١١٠: النساء" [ثُمَّ َيْسَتْغِفرِ اللََّه َيجِِد اللََّه غَفُوًرا َرِحيًما

  :قَْوِلِه

 الذُُّنوبَ إِال اللَُّه َولَمْ ُيِصرُّوا َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَنْفَُسُهْم ذَكَُروا اللََّه فَاْسَتْغفَرُوا ِلذُنُوبِهِْم َوَمْن َيْغِفُر"
ُهَما َهاَتانِ : لُْمْصَحَف، ثُمَّ أَتََيا َعْبَد اللَِّه فَقَاالَهِذِه أُْخَرى، ثُمَّ طَبَّقَا ا: ، قَاال]١٣٥: آل عمران" [َعلَى َما فََعلُوا
  .نََعْم: اآلَيَتاِن؟ قَالَ

َعْن إِبَْراِهيَم،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، - ٨٩٧٣
ال َيزَالُ الرَُّجلُ ِفي فُْسَحٍة ِمْن ِدينِِه َما لَمْ ُيِصْب َدًما حََراًما، فَإِذَا أََصاَب َدًما َحَراًما نُزَِع ِمْنُه :"َعْبُد اللَِّه قَالَ: قَالَ

  ".الَْحَياُء
َنا َخاِلٌد، َعْن ُيوُنَس، َعنِ احلسن، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثَ - ٨٩٧٤

لَْيَس َهذَا أََوانَُها، فَقُولُوَها َما :"، قَالَ]١٠٥: املائدة" [َعلَْيكُُم أَْنفَُسكُْم: "َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ
  ".َسكُمْ ال َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّقُبِلَْت ِمْنكُْم فَإِذَا ُردَّْت َعلَْيكُْم فََعلَْيكُْم أَْنفُ

يزِ، َعْن ُحَصْينٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا سَُوْيدُ بن َعْبِد الَْعزِ - ٨٩٧٥
كَاَنْت َبْدُر ِلَسْبعَ :"، قَالَ]٤١: األنفال" [ْرقَاِن َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِنَيْوَم الْفُ: "َعْن إِْبَراهِيَم، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، ِفي قَْولِِه

  ".َعْشَرةَ َمَضْت ِمْن َرَمَضانَ
بن يَزِيَد، ْسَوِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ اَأل - ٨٩٧٦

  َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنهُ،



َيْوَم الْفُْرقَانِ َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن َوِفي : الَْتِمسُوا لَْيلَةَ الْقَْدرِ ِلَسْبَع َعْشَرةَ َخلَْت ِمْن َرَمَضانَ، َصبِيَحةَ َيْومِ َبْدرٍ:"قَالَ
  ".َوِعْشرِيَن، فَإِنََّها ال َتكُونُ إِال ِفي وِْترٍ إِْحَدى َوِعشْرِيَن َوِفي ثَالٍث

ْن ُعَماَرةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َع - ٨٩٧٧
إِذَا َحدَّثَ كَذََب، َوإِذَا َوَعدَ أَْخلَفَ، : اْعَتبِرُوا الْمَُناِفِقَني بِثَالٍث:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، قَالَ

إِلَى ] ٧٥: التوبة" [وَِمْنُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن آَتاَنا ِمْن فَْضِلِه: "َوإِذَا َعاَهَد غََدَر، وَأَنَْزلَ اللَُّه َتْصِديَق ذَِلَك ِفي ِكَتابِِه
  ".آِخرِ اآلَيِة
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق - ٨٩٧٨

  ".الْقُْرَآنُ َوالَْعَسلُ ُهَما َشفَاَءاِن:"اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
ِهيَم، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، أنا ُمِغَريةُ، َعْن إِبَْرا - ٨٩٧٩

كَانَ نَاٌس َيعُْبُدونَُهْم فَأَْسلَمَ :"، قَالَ]٥٧: اإلسراء" [أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ يَْبَتُغونَ إِلَى رَبِّهُِم الَْوِسيلَةَ: "اللَِّه، ِفي قَْوِلِه
أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ : "، فَقَالَ"الَِّذيَن كَانُوا َيعُْبُدونَُهْم َوال َيعْلَُم الَِّذيَن كَانُوا َيعُْبُدوَنُهْم فََعيَّرَُهُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِذَِلَك

  ].٥٧: اإلسراء" [ةََيْبَتُغونَ إِلَى َربِّهُِم الَْوِسيلَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن - ٨٩٨٠

" مٍ ُنِذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍَوَمْن يُرِْد ِفيِه بِإِلَْحادٍ بِظُلْ: "ظَُهْيرٍ، َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِه
َعِملََها َمْن َهمَّ بَِخطِيئٍَة فََعِملََها ِفي ِسَوى الَْبْيِت لَْم ُيكَْتْب َعلَْيِه َحتَّى َيْعَملَهَا، َوَمْن َهمَّ بِخَِطيئٍَة فَ:"، قَالَ]٢٥: احلج[

  ".ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ ِفي الْبَْيِت لَمْ ُيِمْتُه اللَُّه ِمَن الدُّنَْيا حَتَّى ُيِذيقَُه
أَنَّ اْبنَ ، ثَُه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، أنا َسيَّاٌر، َعمَّْن َحدَّ - ٨٩٨١

َهُؤالِء الَِّذيَن، قَالَ اللَُّه :"عََتُهْم َوقَاُموا إِلَى الصَّالِة، فَقَالََمْسُعوٍد رَأَى نَاًسا ِمْن أَْهلِ السُّوقِ َسِمعُوا اَألذَانَ، فََتَركُوا أَْمِت
  ]".٣٧: النور" [رِجَالٌ ال ُتلْهِيهِْم ِتجَاَرةٌ َوال َبْيٌع َعْن ِذكْرِ اللَِّه: "َعزَّ َوَجلَّ
ِحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا الُْمحَارِبِيُّ، وَأَُبو َعَواَنةَ، َعنِ اَألعَْمشِ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الْ - ٨٩٨٢

، ]٢٢: احلجر" [وَأَْرَسلَْنا الرَِّياحَ لََواِقَح"َعنِ الِْمْنَهالِ بن َعْمرٍو، َعْن قَْيسِ بن السَّكَنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، 
  ".ِملُ الَْماَء، فََيُمرُّ َسَحاٌب فَُيِدرُّ كََما ُتِدرُّ اللِّقَْحةُ ثُمَّ ُيْمِطُرُيْرِسلُ اللَُّه الرِّيَح فََتْح:"قَالَ

الشَّْعبِيِّ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيٌس، َعْن َجابِرٍ، َعنِ  - ٨٩٨٣
  ".ال أَقِيُس َشيْئًا بَِشْيٍء ال تََزلَّ قَِدٌم َبْعَد ثُُبوتَِها:"ِد اللَِّه، قَالََمْسرُوقٍ، َعْن َعْب

  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثَنَا - ٨٩٨٤

اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه أذاَب ِفضَّةً ِمْن َبْيتِ الْمَالِ،  َوِكيٌع، َعْن َسلََمةَ بن ُنَبْيٍط، َعنِ الضَّحَّاِك، أَنَّ َعْبَد
  ".َمْن أََراَد أَنْ َيْنظَُر إِلَى الْمُْهلِ فَلَْيْنظُْر إِلَى َهذَِه:"ثُمَّ أَْرَسلَ إِلَى أَْهلِ الَْمْسجِِد، فَقَالَ

تُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموِن بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ال - ٨٩٨٥
ى إِذَا ِهي أَْوقََد َعلَْيَها َحتَِّمْهَرانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنَُّه َدَخلَ بَْيَت الْمَالِ فََدَعا بنفَاَيٍة كَاَنْت ِفيِه، فَ

  ".أَْيَن السَّاِئلُ َعنِ الُْمْهلِ؟ َهذَا الْمُْهلُ:"ذَاَبْت، قَالَ
َحاَق، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن إِسَْراِئيلَ، َعْن أَبِي إِْس - ٨٩٨٦

  ".ُوُروُدَها الصِّرَاطَ:"، قَالَ]٧١: مرمي" [َوإِنْ مِْنكُمْ إِال وَارُِدهَا"اللَِّه، اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد 



انَ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن أَبِي ِسَنانَ سَِعيِد بن ِسَن - ٨٩٨٧
أََتى : ، قَالَ]٨٤: األنبياء" [َوآتَْيَناُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم: "َبلَغَ اْبَن َمْسُعوٍد أَنَّ َمرَْوانَ، َيقُولُ: الَالضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ، قَ

  ".َبلْ أََتى بِأَْهِلِه بِأَْعيَانِهِْم َوِمثْلِهِْم َمَعُهْم:"أَْهال غَْيَر أَْهِلِه، فَقَالَ اْبُن َمْسُعوٍد
 ا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْنَحدَّثََن - ٨٩٨٨

  ُهَو َعْبدٌ أََبَق ِمْن:"، قَالَ]٨٧: األنبياء" [وَذَا النُّوِن إِذْ ذََهَب ُمغَاِضبًا"َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، 

  ."َسيِّدِِه
ابٍ، َعمَّْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن ُيوُنَس بن َخبَّ - ٨٩٨٩
ِفي َتوَابِيَت ِمْن نَارٍ ِفيَها َمَساِمُري ِمْن نَارٍ،  إِذَا بَِقَي ِفي النَّارِ َمْن ُيَخلَُّد ِفيَها ُجِعلُوا:"َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ: َحدَّثَُه
لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوُهْم ِفيَها ال : "، ثُمَّ قََرأَ َعْبدُ اللَِّه"ذَِلَك َمرََّتْينِ أَوْ ثَالثًا فَال َيَرْونَ أََحًدا ِفي النَّارِ يَُعذَُّب غَْيرُُهْم: قَالَ

  ].١٠٠: األنبياء" [َيْسَمُعونَ
انَ بن َتْغِلبٍ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن أََب - ٨٩٩٠

  ".ُهُم اَألخَْتانُ:"الَ، قَ]٧٢: النحل" [بنَني َوحَفََدةً"الِْمْنهَالِ بن َعْمرٍو، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، 
، َعْن َعاِصمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيمِ بن ُبكَْيرٍ الطََّياِلِسيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد، َحدَّثََنا شَرِيٌك - ٨٩٩١

  ".الَْحفََدةُ اَألْخَتانُ:"زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
، َعْن الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعاِصمٍ َحدَّثََنا - ٨٩٩٢

  ".ُهُم اَألْخَتانُ:"، قَالَ]٧٢: النحل" [بنَني َوحَفََدةً"زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، 
: الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ - ٨٩٩٣

  ".َألْصَهاُرال ُهُم ا:"نََعْم، ُهمْ ُحفَّاُد الرَُّجلِ ِمْن َولَِدِه َوَولَِد َولَدِِه، قَالَ: قُلُْت"َهلْ َتْدرِي َما َحفََدةٌ؟:"قَالَ ِلي َعْبدُ اللَِّه
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ٨٩٩٤

كُْنُت آَخذُ َعلَى َعْبِد اللَِّه : الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرِّ، قَالَ
أََتْدرِي :"، فَقَالَ ِلي عَْبُد اللَِّه]٧٢: النحل" [ْم ِمْن أَزَْواجِكُْم بنَني َوَحفََدةًَوجََعلَ لَكُ: "الُْمْصَحَف، فَأُِتَي َعلَى َهِذِه اآليَِة

  ".ال، ُهُم اَألْخَتانُ:"َحَشُم الرَُّجلِ، قَالَ: قُلُْت"َما الَْحفََدةُ؟
دُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ٨٩٩٥

  ".الْحَفََدةُ اَألْخَتانُ:"، قَالَ]٧٢: النحل" [بنَني َوحَفََدةً: "َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِه
أَنَّ :"و ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُب - ٨٩٩٦

  ".اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَُيؤَيُِّد الدِّيَن بِالرَُّجلِ الْفَاجِرِ
: نُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيا - ٨٩٩٧

  ".الصَّاِئُمونَ]"١١٢: التوبة" [السَّاِئُحونَ"
ْن َوكَأَيِّ"ِد اللَِّه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْب - ٨٩٩٨

  ".أُلُوٌف:"، قَالَ]١٤٦: آل عمران" [ِمْن َنبِيٍّ قَاَتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ كَِثٌري
وََهَدْينَاُه : "ِد اللَِّهَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْب - ٨٩٩٩



  ".َسبِيلُ الْخَْيرِ، وَالشَّرِّ:"، قَالَ]١٠: البلد" [ْينِالنَّْجَد
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، - ٩٠٠٠

ِت؟ نَّهُ ُسِئلَ َعنِ السُّْحَحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَ
  ".ذَاكَ الْكُفُْر:"ِفي الُْحكْمِ، قَالَ: ، قِيلَ"الرَِّشا:"قَالَ

ِد اللَِّه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْب - ٩٠٠١
  ".السُّْحتُ الرِّْشَوةُ ِفي الدِّينِ:"قَالَ

حُّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َيْحَيى األََب - ٩٠٠٢
  ".ْيَن النَّاسِ ُسْحٌتالرِّْشَوةُ ِفي الُْحكْمِ كُفٌْر، َوِهَي َب:"إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

َنا إِْسرَاِئيلُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ٩٠٠٣
ذَِلكَ :"أَلُْت اْبَن َمْسُعوٍد، َعنِ الرَِّشا ِفي الُْحكْمِ؟ قَالََس: َحكِيمِ بن ُجبَْيرٍ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن َمْسُروقٍ، قَالَ

  ".الْكُفُْر
قَالُوا "،  َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن ُمرَّةَ، َعْن - ٩٠٠٤
  ".أَفَاِعي َوَحيَّاٌت:"، قَالَ]٦١: ص" [دََّم لََنا َهذَا فَزِْدُه َعذَاًبا ِضْعفًا ِفي النَّارَِربََّنا َمْن قَ
ْن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َع - ٩٠٠٥
زِيدُوا َعقَارًِبا :"، قَالَ]٨٨: النحل" [زِْدَناُهْم َعذَاًبا فَْوَق الَْعذَابِ: "َمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِهَعْن َعلْقَ

  أَْنيَاُبَها كَالنَّْخلِ

  ".الطَِّوالِ
ثََنا َيحَْيى بن ِعيَسى، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّ - ٩٠٠٦

َعقَارِبُ :"، قَالَ]٨٨: النحل" [زِدَْناُهْم َعذَاًبا فَْوقَ الَْعذَابِ: "ُمرَّةَ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِه
ا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َحدَّثََن، "أَْنيَاُبَها كَالنَّْخلِ الطَِّوالِ

  .َعْبِد اللَِّه بن ُمرَّةَ، أَْو ُمْسِلمٍ َشكَّ ُسفَْيانُ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِمثْلَُه
اطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََر - ٩٠٠٧

  ".َواٍد ِفي جََهنََّم:"، قَالَ]٥٩: مرمي" [فََسْوَف َيلْقَْونَ غَيا: "َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ِفي قَْوِلِه َتبَاَرَك َوَتعَالَى
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق - ٩٠٠٨

  ".َنْهٌر ِفي جََهنََّم:"، قَالَ]٥٩: مرمي" [فََسْوَف َيلْقَْونَ غَيا"ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، 
ي َنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبَِحدَّثَ - ٩٠٠٩

  ".الَْغيُّ نَْهٌر ِفي َجهَنََّم ُيقْذَُف ِفيِه الَِّذيَن اتَّبُِعوا الشََّهوَاِت:"ُعَبْيَدةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
أَبِي ا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َحدَّثََن - ٩٠١٠

  وَاٍد ِفي:"، قَالَ]٥٩: مرمي" [فََسْوَف َيلْقَْونَ غَيا"ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، 

  ".َجهَنََّم ِمْن قَْيحٍ
َعْن َعْبِد اللَِّه،  دَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ،َح - ٩٠١١



  ".َنْهٌر ِفي جََهنََّم َووَاٍد ِفي َجهَنََّم:"، قَالَ]٥٩: مرمي" [فََسْوَف َيلْقَْونَ غَيا"
ي إِْسحَاَق، ا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َعاِمرٍ الضَُّبِعيُّ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن أَبَِحدَّثََن - ٩٠١٢

َهنَّمَ َبِعيدُ الْقَعْرِ، َخبِيثُ َواٍد ِفي َج:"، قَالَ]٥٩: مرمي" [فََسْوفَ َيلْقَْونَ غَيا: "َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِفي قَْوِلِه
  ".الَْمطَْعمِ
ن الُْمَسيَّبِ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ الَْعالِء ب - ٩٠١٣

  ".غَيٌّ: لَُه: ٌر ِفي النَّارِ ُيقَالَُهَو َنْه:"أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا َخلَُف بن َخِليفَةَ، َعنِ الَْعالِء،  - ٩٠١٤

  ".غَيٌّ: َنْهٌر ِفي َجَهنََّم، ُيقَالُ لَُه:"، قَالَ]٥٩: مرمي" [لْقَْونَ غَيافََسْوَف َي: "أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِفي قَْوِلِه
ْن ذَرٍّ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعنِ اَألْعَمشِ، َع - ٩٠١٥

  ".َوْيلٌ َواٍد ِفي جََهنََّم ِمْن قَْيحٍ:"ْبِد اللَِّه، قَالََواِئلِ بن َمَهاَنةَ، َعْن َع
ْحَوصِ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَأل - ٩٠١٦

  "ال َما ظََهَر ِمْنهَاَوال ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِ"اللَِّه، 

  ".الثِّيَاُب:"، قَالَ]٣١: النور[
ي إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، َعْن إِْسرَائِيلَ، َعْن أَبِ - ٩٠١٧

الزِّيَنةُ الْقُْرطُ، َوالدُّْملُُج، :"، قَالَ]٣١: النور" [ِديَن زِيَنَتُهنَّ إِال َما ظََهَر ِمْنهَاَوال يُْب"أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، 
  ".َوالَْخلْخَالُ، وَالِْقالَدةُ

أَبِي إِْسحَاَق، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُحدَْيُج بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن - ٩٠١٨
الزِّيَنةُ السَِّواُر، َوالدُّْملُُج، :"، قَالَ]٣١: النور" [َوال يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ: "أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِفي قَْوِلِه

  ".لَْباُبَوالَْخلْخَالُ، وَاألََدُب، وَالْقُْرطُ، َوالِْقالَدةُ َوَما ظََهَر ِهي الثِّيَاُب، وَالْجِ
ْحَوصِ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَأل - ٩٠١٩

  ".َعضُّوهَا:"، قَالَ]٩: إبراهيم" [فََردُّوا أَْيدَِيُهْم ِفي أَفَْواِههِْم"اللَِّه، 
بِي إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن أَ - ٩٠٢٠

  ".َعضُّوا أَصَابَِعُهْم غَْيظًا:"قَالَ، ]٩: إبراهيم" [فََردُّوا أَْيِديَُهْم ِفي أَفَْواهِهِْم: "أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِفي قَْوِلِه
حَاَق، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن إِْسرَائِيلَ، َعْن أَبِي إِْس - ٩٠٢١

  ".الصَِّراطُ:"، قَالَ]٧١: مرمي" [ال وَارُِدهَاَوإِنْ ِمْنكُْم إِ: "اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِفي قَْوِلِه
  حدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن - ٩٠٢٢

َتلْفَحُ : " َعْبِد اللَِّه، ِفي قَْوِلِهالْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعاِمرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن
أَلَْم َتْنظُْر إِلَى الرُّءُوسِ ُمَتَشيِّطَةٌ قَْد َبَدْت أَْسَناُنُهْم، :"، قَالَ]١٠٤: املؤمنون" [ُجوَهُهمُ النَّاُر َوُهْم ِفيَها كَاِلُحونَُو

  ".َوقَلََصْت ِشفَاُهُهْم
ا َيزِيُد بن َعطَاٍء، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َشِقيقِ بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََن - ٩٠٢٣

، ]١٨٠: آل عمران" [َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُوا بِهِ َيْوَم الِْقَيامَِة: "َسلََمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَّهُ ُسِئلَ َعْن َهِذِه اآليَِة
  ".ُيطَوَُّق ُشَجاًعا أَقَْرعَ َيْنقُُر َرأْسَُه:"قَالَ



َواِئلٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي  - ٩٠٢٤
أََنا َمالَُك الَِّذي كُْنَت : َرَع ُيْنقُُر َرأَْسُه َيقُولَُمْن كَانَ لَُه َمالٌ لَْم ُيَؤدِّ َزكَاَتُه طُوِّقَُه َيْوَم الِْقَياَمِة ُشَجاًعا أَقْ:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ].١٨٠: آل عمران" [َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُوا بِهِ َيْوَم الِْقَيامَِة" "َتْبَخلُ بِِه
ثََنا سُفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، َحدَّ - ٩٠٢٥

َيجِئُ َمالُُه ثُعَْباًنا َيْنقُرُ :"، قَالَ]١٨٠: آل عمران" [َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُوا بِِه َيْوَم الِْقَيامَِة"أَبِي َواِئلٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، 
  ".طَوَُّق بِِهأََنا َمالَُك الَِّذي َبِخلَْت بِِه فَُي: رَأَْسُه فََيقُولُ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن َعاِصمٍ، - ٩٠٢٦

، ]١٨٠: آل عمران" [َيْوَم الْقَِياَمِة َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُوا بِِه: "َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
  ".أََنا َمالَُك الَِّذي َبِخلْتَ بِِه: َما ِلي َولََك، فََيقُولُ: ُيطَوَُّق ُشَجاًعا أَقَْرعَ بِِفيِه َزبِيَبَتانِ َيْنقُُر َرأْسَُه، فََيقُولُ:"قَالَ

َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ، َعْن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي - ٩٠٢٧
َسُيطَوَّقُونَ َما : "سَأَلَْنا عَْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َعْن قَْوِلِه: َحكِيمِ بن ُجبَْيرٍ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن َمْسُروقٍ، قَالَ

  ".ُشَجاعٌ َينَْهُش ِلْهزَِمَتُه:"، قَالَ]١٨٠: آل عمران" [ْوَم الِْقَياَمِةَبِخلُوا بِِه َي
َسِمْعُت أَبَا : قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ،  - ٩٠٢٨

كَانَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد ُيصَلِّي الَْمغْرَِب ِحَني تَْغُرُب َحاجِبُ الشَّْمسِ، ثُمَّ :"بن َمْسُعوٍد، َيقُولُ ُعَبْيَدةَ بن َعْبِد اللَِّه
  ].٧٨: اإلسراء""[أَِقمِ الصَّالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ: "اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: َيْحِلُف أَنَُّه الَْوقْتُ الَِّذي، قَالَ

، َعْن ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍَّحدَّثََن - ٩٠٢٩
  ".بََراٌحإِذَا غََرَبِت الشَّْمُس، إِذَا دَلَكَِت الشَّْمُس : ُدلُوُك الشَّْمسِ غُرُوُبَها، َتقُولُ الْعََرُب:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ

زِرٍّ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيٌس، َعْن َعاِصمٍ، َعْن  - ٩٠٣٠
  ".ُدلُوكَُها غُُروبَُها:"اللَِّه، قَالَ
٩٠٣١ -  

دَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن َشِقيقِ بن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َح
  ".ُدلُوكُ الشَّْمسِ غُُروُبَها:"َسلََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

اوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَع - ٩٠٣٢
نََرى : قُلَْنا"َما لَكُمْ َتلَْتِفُتونَ؟:"َصلَّى عَْبُد اللَِّه الَْمْغرَِب، فَلَمَّا اْنَصَرفَ َجَعلَْنا َنلَْتِفُت، فَقَالَ: َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، قَالَ

أَِقمِ الصَّالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ : "َهذَا َواللَِّه الَِّذي ال إِلَهَ إِال ُهَو ِميقَاُت َهِذِه الصَّالِة، ثُمَّ قَرَأَ:"شَّْمَس طَاِلَعةٌ، فَقَالَأَنَّ ال
  ".فََهذَا ُدلُوُك الشَّْمسِ، َوَهذَا غََسُق اللَّْيلِ] ٧٨: اإلسراء" [إِلَى غََسقِ اللَّْيلِ

شِ، َعْن َنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوِيَةَ، َعنِ اَألْعَمَحدَّثَ - ٩٠٣٣
ظُُر َهلْ غَاَبِت الشَّْمُس؟ صَلَّى َعْبُد اللَِّه ذَاَت َيْومٍ، َوَجَعلَ َرُجلٌ َيْن: ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، قَالَ

أَِقمِ الصَّالةَ : "َما َتْنظُرُونَ َهذَا؟ وَاللَِّه الَِّذي ال إِلََه غَْيُرُه ِميقَاُت َهِذِه الصَّالةِ َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:"فَقَالَ َعْبُد اللَِّه
  ".لُوُك الشَّْمسِ، َوَهذَا غََسُق اللَّْيلِفََهذَا ُد] ٧٨: اإلسراء" [ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ اللَّْيلِ

َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعنِ الشَّْيَبانِيِّ، َعْن  - ٩٠٣٤
  كُنَّا: الَبن اَألْسَوِد، َعْن َعمِِّه َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، قَ



  ".َهذَا َوالَِّذي ال إِلََه غَْيُرُه َحْيثُ دَلَكَِت الشَّْمُس، َوَحلَّ َوقُْت َهِذِه الصَّالِة:"َمَع َعْبِد اللَِّه ِحَني سَلََّم، فَقَالَ
، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم - ٩٠٣٥

َهذَا َواللَِّه الَِّذي ال إِلََه غَيُْرُه َحْيثُ :"كُنَّا َمَع َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، فَلَمَّا غََرَبِت الشَّْمُس قَالَ: الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، قَالَ
  ".َدلَكَِت الشَّْمُس، َوَحلَّ َوقُْت الصَّالِة

، َعْن َعلْقََمةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيٌس، َعْن أَبِي إِْسحَاَق - ٩٠٣٦
  ".ُدلُوُك الشَّْمسِ غُرُوُبَها:"َواَألْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

ثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألْسوَِد، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن، َحدَّ - ٩٠٣٧
ا ُهشَْيُم، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََن، "ُدلُوُك الشَّْمسِ ِحَني َتغِيُب:"أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

غُُروبَُها، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، : ُمِغَريةَ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِمثْلَُه َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َوكِيٌع، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن: قَالَ

: أَبِي ُعَبْيدَةَ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن - ٩٠٣٨
  َيَتَداَرُك الْحََرَساِن ِمْن َمالِئكَِة اللَِّه َحارُِس اللَّْيلِ،:"قُولُكَانَ َعْبُد اللَِّه َي

: اإلسراء" [َوقُْرآنَ الْفَْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشهُوًدا: "َوَحارُِس النَّهَارِ ِعْنَد طُلُوعِ الْفَجْرِ، َواقَْرُءوا إِنْ ِشئُْتْم
٧٨."[  

ُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن إِْبَراهِيَم بن ُمهَاجِرٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْي - ٩٠٣٩
، ثُمَّ أُذِّنَ، "ُق اللَّْيلَِهذَا غََس:"كُنَّا َمَع َعْبِد اللَِّه ِفي طَرِيقِ َمكَّةَ، فَلَمَّا غََرَبِت الشَّْمُس، قَالَ: َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، قَالَ

  ".َهذَا َواللَِّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو َوقُْت َهِذِه الصَّالِة:"ثُمَّ قَالَ
، َعْن َعْن أَبِيِهَحدَّثََنا الُْحَسْيُن، َحدَّثََنا َيحَْيى، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألْسَوِد،  - ٩٠٤٠

  ".الِْعَشاُء اآلخَِرةُ:"، قَالَ]٧٨: اإلسراء" [إِلَى غََسقِ اللَّْيلِ"َعْبِد اللَِّه، 
ِد اللَِّه، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن، َحدَّثََنا َيحَْيى، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َعاِمرٍ، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن َعْب - ٩٠٤١

  ".اآلِخَرةُ الِْعَشاُء:"قَالَ
ارِقِ، َعْن أَبِيهِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الُْمَخ - ٩٠٤٢

  ".َعذَابُ الْقَْبرِ:"قَالَ ،]١٢٤: طه" [فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً ضَْنكًا"الُْمَخارِقِ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، 
ارِقِ، َعْن أَبِيهِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الُْمَخ - ٩٠٤٣

كُْم بَِحِديٍث أََتيُْتكُْم بَِتْصِديقِ ذَِلَك ِمْن ِكَتابِ اللَِّه، إِنَّ الَْعْبدَ إِذَا َحدَّثُْت:"أَنَّ َعْبَد اللَِّه، كَانَ َيقُولُ، ُمَخارِقِ بن ُسلَْيمٍ 
  الْحَْمُد ِللَّهِ،: الُْمْسِلمَ إِذَا قَالَ

َتْحَت جََناِحِه، ثُمَّ صَِعَد بِهِنَّ،  َوسُْبَحانَ اللَِّه، َوال إِلَهَ إِال اللَُّه، َواللَُّه أَكَْبُر، وََتَباَرَك اللَُّه قََبَض َعلَْيهِنَّ َملٌَك، فََجَعلَُهنَّ
إِلَْيهِ : "، ثُمَّ قََرأَ َعْبُد اللَِّه"الَىفَال َيُمرُّ َعلَى َجْمعٍ ِمَن الَْمالِئكَةِ إِال اْسَتْغفَرُوا ِلقَاِئِلهِنَّ َحتَّى َيجِيَء بِهِنَّ َوْجَه الرَّْحَمنِ َتَع

  ].١٠: فاطر" [الصَّاِلُح َيْرفَْعُهَيصَْعُد الْكَِلُم الطَّيُِّب، َوالْعََملُ 
ُمَخارِقِ بن َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن  - ٩٠٤٤

أَْنَبأُْتكُْم بَِتْصِديقِ ذَِلَك، إِنَّ الَْعْبَد الُْمْسِلَم إِذَا مَاَت أُجِْلَس ِفي إِذَا َحدَّثُْتكُْم بَِحِديٍث :"ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ َعْبُد اللَِّه
اللَُّه  رَبَِّي اللَُّه، وَِدينَِي اِإلْسالُم، َوَنبِيِّي ُمحَمٌَّد َصلَّى: َمْن َربَُّك؟ َما دِيُنَك؟ َمْن َنبِيَُّك؟ فَُيثَبُِّتُه اللَُّه فََيقُولُ: قَْبرِِه، فَُيقَالُ لَُه



يُثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الَْحيَاِة : "، ثُمَّ قََرأَ َعْبُد اللَِّه"َعلَْيِه َوَسلََّم، فَُيَوسَُّع لَُه ِفي قَْبرِِه، َوُيفَْرجُ لَُه ِفيِه
  ].٢٧: إبراهيم" [الدُّْنَيا َوِفي اآلِخَرِة وَُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَني

الُْمَخارِقِ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن  - ٩٠٤٥
َتْصِديقِ ذَِلَك ِمْن ِكَتابِ اللَِّه، إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا َحدَّثَْناكُْم بَِحِديٍث، أََتْيَناكُْم بِ:"قَالَ عَْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد: َعْن أَبِيِه، قَالَ

  لَُّهَتكُونُ ِفي الرَِّحمِ أَْرَبِعَني، ثُمَّ َتكُونُ َعلَقَةً أَْرَبعَِني، ثُمَّ َتكُونُ ُمْضَغةً أَْرَبعَِني، فَإِذَا أَرَاَد ال

اكُْتْب أَشَِقيٌّ أَْم َسعِيٌد، : َيا َربِّ َما أَكُْتُب؟ فََيقُولُ: اكُْتْب، فََيقُولُ :لَُه: َعزَّ َوَجلَّ أَنْ َيْخلَُق الَْخلَْق َنَزلَ َملٌَك، فَقَالَ
: ِه، ثُمَّ قََرأَ َعْبُد اللَّ"كَْتُب الَْملَُكأَذَكٌَر أَْم أُْنثَى، َما رِْزقُُه، َوَما أَثَرُُه، َوَما أََجلُُه، فَُيوِحي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِه َما َيَشاُء، َوُي

  ".اَألْمَشاُج الُْعرُوُق:"َعْبُد اللَِّه: َوقَالَ: ، قَالَ]٢: اإلنسان" [إَِنا َخلَقَْنا اإلِْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة أَْمشَاجٍ َنْبَتِليِه"
َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، - ٩٠٤٦

َهلْ َتْدرِي بِأَيِّ َشْيٍء ابَْتَدأَ :"، فَقَالَ]١٦: األعلى" [َبلْ تُْؤِثُرونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا: "َعْرفََجةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه قََرأَ َهِذهِ اآلَيةَ
ا؟ ُعجِّلَْت لََنا الدُّْنَيا، َوأُوِتيَنا لَذََّتَها، َوبَْهَجَتهَا، َوغُيَِّبْت َعنَّا اآلِخرَةُ، َوُزوَِيْت الَْحَياةَ الدُّنَْيا؟ َأليِّ َشْيٍء آثََر بِالَْحَياِة الدُّْنَي

  ".َعنَّا فَأََجْبَنا الَْعاجِلَ، َوَتَركَْنا اآلجِلَ
  َباٌب

ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا  - ٩٠٤٧
  ".ِلَم تَزِيُدونَ َما لَْيَس ِفيِه؟:"رَأَْيُت َعْبدَ اللَِّه َيُحكُّ الُْمَعوِّذََتْينِ، َوَيقُولُ: قَالَ

بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمَّدٍ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر َحفُْص - ٩٠٤٨
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه كَانَ َيُحكُّ : التَّمَّاُر، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ، قَاال

  الُْمَعوِّذََتْينِ ِمْن

  ".أَال َخلَطُوا ِفيِه َما لَْيَس ِفيِه:"فِِه، فََيقُولُُمْصَح
بِي ُعبَْيَدةَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ بن إِْشكَاَب، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَ - ٩٠٤٩

ي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه كَانَ َيُحكُّ بن َمْعنٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِ
  ".لَْيسََتا ِمْن ِكَتابِ اللَِّه:"الُْمَعوِّذََتْينِ ِمَن الُْمْصَحِف َيقُولُ

ن ُموَسى الَْحَرِشيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ٩٠٥٠
ال َتْخِلطُوا بِالْقُْرَآِن َما :"الَْحَسنِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، أَنَُّه كَانَ َيقُولُ

قُلْ "، َو ]١: الفلق" [قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ: "َعوَّذَ بِهَِما النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملَْيَس ِفيِه، فَإِنََّما ُهَما ُمَعوِّذََتاِن َت
  .، َوكَانَ عَْبُد اللَِّه يَْمُحوُهَما ِمَن الُْمْصَحِف]١: الناس""[أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ

حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا اَألْزَرُق بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِْبَراِهيَم، َعنِ الصَّلِْت بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن - ٩٠٥١
ُسولُ إِنََّما أََمَر َر: أَنَُّه كَانَ َيُحكُّ الُْمَعوِّذََتْينِ ِمَن الَْمصَاِحِف، َوَيقُولُ"َبهَْراَم، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه،

  ".اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيَتعَوَّذَ بِهَِما، وَلَْم َيكُْن َيقَْرأُ بِهَِما
ْسِلمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َحدَّثََنا قَْيسُ بن ُم - ٩٠٥٢

  رِقِ بن ِشهَابٍ، أَنَّ َرُجال لَِقَي َرُجال بِِهطَا



إِنَُّه قَدْ : ، فَقَالَ"َحدِّثْ:"لَْوال أَنَُّه قَْد أُِخذَ َعلَيَّ لََحدَّثُْتَك، فََبلَغَ ذَِلَك َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فَلَِقَيُه، فَقَالَ: َخَنازِيُر، فَقَالَ
، "إِنَُّه لَْم َيكُْن َيْنَبِغي أَنْ يُأَْخذَ َعلَْيَك، كَفِّْر ِمْن َيِمينَِك َوَحدِّثْ بِِه:"أََحدًا، فَقَالَ لَُه َعْبُد اللَِّهأُِخذَ َعلَيَّ أَنْ ال أَُحدِّثَ بِِه 

ذْ َوَرَق اَألرَاِك فَُدقَُّه َوذُرَُّه َعلَْيِه، اْعِمْد إِلَى أَْبوَالِ إِبِلِ أَرَاٍك َيعْنِي َتأْكُلُ اَألرَاَك فَاطُْبْخُه حَتَّى َيْنعَِقَد، ثُمَّ اشَْرْبُه َوُخ: قَالَ
  .فَفََعلَ فََبَرأَ: قَالَ

قَالَ عَْبُد : َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملَِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو الُْعمَْيسِ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ - ٩٠٥٣
  ".اُء َعلَى أَْهلِ أَْعالُهأَْهلُ الشُّْربِ أَُمَر:"اللَِّه

ْن أَبِي اَألحَْوصِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعِليِّ بن اَألقَْمرِ، َع - ٩٠٥٤
  ".َعوُِّدوُهُم الَْخْيَر فَإِنَّ الْخَْيَر َعاَدةٌَحاِفظُوا َعلَى أَْبَناِئكُْم ِفي الصَّالِة، َو:"َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ - ٩٠٥٥
  ".َر فَإِنََّما الَْخْيُر بِالَْعادَِةَتَعوَّدُوا الَْخْي:"اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

ْيرٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملَِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو الُْعمَْيسِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُعَم - ٩٠٥٦
  ".َمالَكَ ِلي، َولَِكْن قَْد َترَكُْتُه لََك أََما إِنَّ:"َعْبَد اللَِّه، أَْعَتَق غُالًما لَُه، فَقَالَ

  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، - ٩٠٥٧

َألنْ :"ِه، َيقُولُنَّهُ َسِمَع َعْبَد اللََّحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، أَْخبََرنِي َيحَْيى بن َعْمرِو بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، أَ
  ".أُجَهَِّز َسْوطًا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َحجٍَّة َبْعَد َحجَِّة اِإلْسالمِ

َزارِ بن  الَْعْيَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، أنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ - ٩٠٥٨
َتُدوُر َرَحى اِإلْسالمِ َعلَى رَأْسِ خَْمسٍ وَثَالثَِني، ثُمَّ َيْحُدثُ َحَدثٌ :"ُحرَْيٍث، َعْن أَبِي اَألحَْوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

رََواهُ ، َهكَذَا "ْن أَْدَرَك ذَِلَك َرأَى َما يُْنِكرُُهَعِظيٌم، فَإِنْ كَانَ ِفيِه َهلَكَُتُهْم فَبِالْحَرِيِّ، وَإِال تََراَخى َعلَْيهِْم َسْبِعَني َسَنةً، فََم
  .أَُبو اَألْحَوصِ َمْوقُوفًا، َوَرفََعُه َمْسرُوٌق، َوعَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه، َوالَْبَراُء بن نَاجَِيةَ

َرَجاَء، أنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن  - ٩٠٥٩
إِنَّ الرَُّجلَ لََيَتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ُيْضِحُك بَِها ُجلََساَءُه َما َيْنقَِلُب إِلَى أَْهِلهِ :"بن َعْبِد اللَِّه، أَوِ اْبنِ يَزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".، نََزلَ بَِها أَبَْعَد ِمَن السََّماِء إِلَى اَألْرضِِمْنَها بَِشْيٍء
اِسمِ، أَنَّ َرُجال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن أَبِي َعْوٍن، َعنِ الْقَ - ٩٠٦٠

ِمنِ الثُّلُِث، فَأَِذنُوا لَُه، ثُمَّ َرَجُعوا ِفيِه بَْعَد َما َماَت، فَسُِئلَ َعْبُد اللَِّه َعْن ذَِلَك،  اْستَأْذَنَ َورَثََتُه أَنْ يُوِصيَ بِأَكْثََر
  ".ذَاَك النُّكَْرةُ ال َيجُوُز:"فَقَالَ

  َحدَّثَنَا - ٩٠٦١

سِ، َعْن أَبِي َعْوٍن، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِفي الرَُّجلِ فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملَِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو الُْعمَْي
  ".ذَاَك النُّكَْرةُ ال َيجُوُز:"ُيوِصي بِالَْوِصيَِّة فََيِطيُب الَْوَرثَةُ، ثُمَّ يَْرجُِعونَ، قَالَ َعْبُد اللَِّه

زَّاقِ، أنا الثَّْورِيُّ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن شَِهابٍ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّ - ٩٠٦٢
 َها َتُرمُّ ِمَن الشََّجرِإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَمْ ُينْزِلْ َداًء إِال َوقَدْ أنَزلَ َمَعُه َدَواٌء، فََعلَْيكُْم بِأَلَْباِن الَْبقَرِ فَإِنَّ:"اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".كُلِِّه
طَارِقِ بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن - ٩٠٦٣



َهَرَم، فََعلَْيكُْم بِأَلَْباِن الْبَقَرِ فَإِنََّها َتُرمُّ ِمَن الشََّجرِ لَمْ ُينْزِلِ اللَُّه َداًء إِال أَْنَزلَ لَُه ِشفَاًء إِال الْ:"قَالَ عَْبُد اللَِّه: ِشَهابٍ، قَالَ
  ".كُلِِّه

ْسَوِد، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَأل - ٩٠٦٤
  ".َعْبدُ اللَِّه ال َيقُْنُت ِفي َشْيٍء ِمَن الصَّلَوَاِت إِال ِفي الْوِْترِ قَْبلَ الرَّكَْعِةكَانَ :"قَالَ

ْحَمنِ بن اَألْسَوِد، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملَِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو الُْعمَْيسِ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّ - ٩٠٦٥
  ".كَانَ َعْبُد اللَِّه، ال َيقُْنُت ِفي َصالِة الَْغَداِة، وَإِذَا قََنَت ِفي الْوِْترِ قََنَت قَْبلَ الرَّكَْعِة:"أَبِيِه، قَالَ َعْن

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثَنَا - ٩٠٦٦

َمرِ، َعْن َرُجلَْينِ ِمْن أَْصَحابِ َعْبدِ اللَِّه، أَنَُّهَما كَاَنا ُيْدنَِيانِ ُرُءوَسُهَما ِمْن َعْبِد اللَّهِ الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعِليِّ بن اَألقْ
 َسِمْعُتُه: ، َوقَالَ اآلَخُر"سُْبحَاَنكَ ال إِلََه غَْيُرَك:"َسِمْعُتهُ َيقُولُ: ِلَيْسَمَعاِن َما َيقُولُ ِفي ُسُجودِِه، قَالَ أََحُدُهَما

  ".سُْبحَاَنَك ال َربَّ غَْيُرَك:"َيقُولُ
بن َخارَِجةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن أَْسَماَء  - ٩٠٦٧
  ".سَاَنْينِ ِفي الدُّْنَيا لَُه ِلسَاَناِن ِمْن َنارٍ َيْوَم الِْقَياَمِةأَنَّ ذَا اللِّ:"َسِمْعُت َعْبدَ اللَِّه، َيقُولُ: أَبِيِه، قَالَ
َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الِْمنَْهالِ بن َعْمرٍو، - ٩٠٦٨

كَافُورٍ، َسارِعُوا إِلَى الُْجَمعِ فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يَْبُرُز إِلَى أَْهلِ الَْجنَِّة ِفي كُلِّ ُجُمَعٍة ِفي كَثِيبٍ ِمْن :"ِهقَالَ َعْبُد اللَّ: قَالَ
الْكََراَمِة َشْيئًا لَْم َيكُوُنوا َرأَْوهُ  فََيكُونُوا ِمَن الْقُْربِ َعلَى قَْدرِ َتَساُرعِهِْم إِلَى الُْجُمَعِة، فَُيْحِدثُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَُهْم ِمَن

ثُمَّ َدَخلَ عَْبُد اللَِّه الَْمْسجَِد فَإِذَا ُهَو : ، قَالَ"قَْبلَ ذَِلَك، ثُمَّ َيْرجُِعونَ إِلَى أَْهِليهِْم فَُيَحدِّثُوَنُهمْ بَِما أَْحَدثَ اللَُّه لَُهْم
  ".َرُجالِن َوأََنا الثَّاِلثُ، إِنْ َشاَء اللَُّه أَنْ ُيبَارَِك ِفي الثَّاِلِث:"فَقَالَ عَْبُد اللَِّه بَِرُجلَْينِ َيْوَم الُْجُمَعِة قَْد َسَبقَاُه،

قَالَ َعْبدُ : الََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن بَاَباُه، قَ - ٩٠٦٩
  َما َيهْزَأُ:"للَِّها

  ".اْمُرٌؤ ُمْسِلٌم َعلَى أَيِّ َحالٍ أَصَْبَح َعلَْيَها ِمَن الدُّنَْيا، َوأَْمَسى أَنْ ال َيكُونَ َحزَاَزةٌ ِفي نَفِْسِه
ُحَصْينٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َبابَاِه،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن أَبِي - ٩٠٧٠

ْمرٍ َألنْ َيَعضَّ أََحدُكُْم َعلَى َجْمَرٍة َحتَّى َتْبُرَد، أَْو ُيْمِسَك َعلَْيَها َحتَّى َتْبرَُد، َخْيٌر ِمْن أَنْ َيقُولَ َأل:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: قَالَ
  ".قََضاُه اللَُّه لَْيَتُه لَْم َيكُْن

ِه بن َبابَاُه، َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ، َعْن َعْبِد اللََّحدَّثَ - ٩٠٧١
  ".ال ُيفَارِقَنِي ِفيهِنَّ امَْرأَةٌ لَْو َعِلْمُت أَنَُّه لَْم َيْبَق ِمْن أََجِلي إِال َعْشُر لَيَالٍ َألْحَبْبُت أَنْ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: قَالَ

ي زِيَاَد بن فَيَّاضٍ َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن أَبِي الُْحَسْينِ َيْعنِ - ٩٠٧٢
ُن الَِّذي َيْرفَُع َرأَْسُه قَْبلَ أَنْ َيْرفََع اِإلَماُم َرأَْسُه أَنْ َيعُوَد رَأُْسُه َرأَْس كَلْبٍ، َما َيأَْم:"قَالَ عَْبُد اللَِّه: َتِميمِ بن َسلََمةَ، قَالَ

  ".َولََيْنتَهَِينَّ أَقَْواٌم َيْرفَُعونَ أَْبصَاَرُهمْ إِلَى السََّماِء أَْو لَُيْخطَفَنَّ أَْبصَاُرُهْم
: يزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعرٍ، َعْن زَِيادِ بن فَيَّاضٍ، َعْن َتِميمِ بن َسلََمةَ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ - ٩٠٧٣

تَهَِينَّ أَقَْواٌم َما َيأَْمُن أََحدُكُْم أَنْ َيْرفَعَ رَأَْسُه ِفي الصَّالِة قَْبلَ اِإلَمامِ أَنْ َيُعودَ رَأُْسُه رَأَْس كَلْبٍ، وَلََيْن:"قَالَ َعْبُد اللَِّه
  َيْرفَُعونَ أَْبَصاَرُهْم ِفي الصَّالِة أَوْ ال تَْرجُِع



  ".إِلَيْهِْم
: لََمةَ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن زَِياِد بن فَيَّاضٍ، َعْن َتِميمِ بن َس - ٩٠٧٤

َيْرفَُعونَ أَْبَصارَُهْم َما ُيْؤَمُن الرَُّجلُ إِذَا َرفََع َرأَْسُه قَْبلَ اِإلَمامِ أَنْ َيُعوَد َرأُْسُه رَأَْس كَلْبٍ، لََينَْتهَِينَّ أَقَْواٌم :"ِهقَالَ َعْبُد اللَّ
  ".إِلَى السََّماِء أَْو ال تَْرجُِع إِلَيْهِْم

ثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ِميَنا، َعْن ُنفَْيعٍ َموْلَى َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّ - ٩٠٧٥
  ".كَانَ َعْبُد اللَِّه ِمْن أَْجَوِد النَّاسِ ثَْوًبا أَْبَيَض، َوِمْن أَطَْيبِ النَّاسِ رًِحيا:"اللَِّه، قَالَ
َسِمْعُت أََبا قَْيسٍ : لْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَصمُّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد ا - ٩٠٧٦

  ".كَانَ َعْبُد اللَِّه ُيْعجُِبهُ الطِّيُب:"اَألوِْديَّ، قَالَ
َدَخلَ : َحدَّثََنا ُحَمْيُد بن َعْبِد اللَِّه اَألَصمُّ، َعْن أَبِي قَْيسٍ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، - ٩٠٧٧

َجلََس، وَلَْم يََتَخطَّ أََحًدا، َعْبُد اللَِّه َيْوَم الُْجُمَعِة الَْمْسجَِد َوَعلَْيِه ِثيَاٌب بِيٌض َنقَاٌء ِحَسانٌ فََنظََر إِلَى َمكَاٍن ِفيِه َسَعةٌ فَ
أَلَمْ :"ِإلَماُم، قَالَاإلَِماُم فَإِذَا َرُجالنِ َيَتكَلََّماِن فَأََخذَ ِمَن الَْحَصا فََرَماُهَما فََنظََرا إِلَْيِه فََسكَتَا، فَلَمَّا َنَزلَ ا َوخََرَج: قَالَ

  ".َتَعلَْما أَنَّكَُما ِفي َصالٍة
مٍ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن َمْسُروقٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْي - ٩٠٧٨

  كَرَِه عَْبُد اللَِّه ِلقَاِضي الُْمْسِلِمَني أَنْ:"قَالَ

  ".َيأُْخذَ َعلَْيِه رِْزقًا وَِلَصاِحبِ َمَغانِِمهِْم
، َعْيمٍ، َحدَّثََنا َدلَْهُم بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُحَمْيدُ بن َعْبِد اللَِّه الثَّقَِفيُّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُن - ٩٠٧٩

َهذَا : َجاَءهُ بِأَلِْف ِدْرَهمٍ، فَقَالَ أَنَّ َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ اْسَتقَْرَض ِمْن َعْبِد اللَِّه أَلَْف ِدْرَهمٍ فَأَقَْرَضُه إِيَّاَها، فَلَمَّا َخَرجَ الَْعطَاُء
َنْحُن أََحقُّ :"، فَقَالَ َعْبدُ اللَِّه"لَْوال كََراِهَيةُ أَنْ أَُخالِفََك ألَْمَسكْتُ الْمَالَ:"، فَأََخذَُه، فَقَالَ لَُه َعْبُد اللَِّه"هَاِتِه:"َمالَُك، قَالَ

ُمْحتَاٌج :"أَْصحَاَب التَّوَابِيِت أَْرَسلَ َعلَى أَثَرِِه فََردَُّه، فَقَالَ فَجَلََس يََتَحدَّثُ َساَعةً، ثُمَّ قَاَم فَاْنطَلََق َعلْقََمةُ فَلَمَّا َبلَغَ"بِِه
ألنْ أُقْرَِض َماال مَرََّتْينِ أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أََتَصدََّق بِهِ :"، فَلَمَّا أََخذَُه، قَالَ عَْبُد اللَِّه"ُخِذ الْمَالَ:"نََعْم، قَالَ: قَالَ"أْنَت؟
  ".َمرَّةً

ْبدَ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ذَرٍّ، َحدَّثَنِي ُمَجاِهٌد، أَنَّ َع - ٩٠٨٠
ا، وَاْبَعثْ إِلَى أَْعرَابَِنا ثُلُثًا، َوَتَصدَّْق كُلْ أَْنَت، وَأَْصحَاُبكَ ثُلُثً:"كَْيَف أَصَْنُع بَِها؟ قَالَ: َبَعثَ َمَع َرُجلٍ بَِبَدَنٍة، فَقَالَ

  ".بِثُلٍُث
ي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُمطِيٌع الَْغزَّالُ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن أَبِ - ٩٠٨١
 ْم ِفي َصالِتِه فَلَْيَتَحرَّ الصََّواَب ِفي َنفِْسِه، فَلُْيِتمَّ َعلَْيِه، ثُمَّ َيْسُجْد َسْجَدَتْينِ َبْعدَ التَّْسِليمِ،إِذَا َوِهَم أََحدُكُ:"اللَِّه، قَالَ

  ".َوُهَو َجاِلٌس
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، - ٩٠٨٢

َمْن َشكَّ أَْو َوِهَم ِفي َصالِتِه فَلَْيَتَحرَّ، :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: َعْن أَبِي َواِئلٍ، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعنِ الَْحكَمِ، 
  ".ثُمَّ َيْسُجْد َسْجَدَتْينِ

َسِمْعُت مَاِلكًا، : ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عِيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ - ٩٠٨٣
السَّالُم َعلَْيَنا :"َيقُولُ بَْعَد السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه، كَانَ اْبُن َمْسعُوٍد : َسأَلَ الشَّْعبِيَّ َعنِ التَّشَهُِّد؟ فَقَالَ



  ".ِمْن َربَِّنا
َسأَلْتُ : ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عِيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ - ٩٠٨٤

كَانَ اْبُن َمْسُعوٍد َيْشَرُب ِعْندَكُمْ "أَلَْيَس قَْد قَْد: ال أَْشَرُب إِال ِفي َشْيٍء ُمَوكًّا، فَقَالَ اْبُنُه: الَْحَسَن، َعنِ النَّبِيِذ؟ فَقَالَ
  .َبلَى: قَالَ"الَْجرِّ اَألْخَضرِ؟ ِفي

: لَْبكَّاِئيُّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن َوْهبِ بن ُعقَْبةَ الَْعاِمرِيُّ ا - ٩٠٨٥
كَْيفَ أَنُْتمْ :"اوَِيةَ الَْعاِمرِيِّ، أَنَّهُ َسِمَع َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َيقُولَُعْن َيزِيَد بن ُمَع: َسِمْعُت أَبِي َوْهَب بن ُعقَْبةَ، ُيَحدِّثُ

  ".إِذَا َرأَْيُتْم قَْوًما أَْو أََتاكُْم قَْوٌم لُطَُخ الُْوُجوِه؟
ن َوْهبٍ، َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ، َعْن َيزِيَد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ب - ٩٠٨٦

قَْوٌم َيقَْتِتلُونَ ِفي السُّوقِ، فَلَْم أََر كَالَْيْومِ : ُمَعاوَِيةَ، أَنَّ َعْبدَ اللَِّه بن َمْسُعوٍد َخَرَج إِلَى السُّوقِ، فَإِذَا َرُجلٌ، َوُهَو َيقُولُ
  قَطُّ كَالِْفْتَنِة الُْمِضلَّةِ،

َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ، "ْيَس َهذَا بِالِْفْتَنةِ الُْمِضلَِّة، َولَِكْن َهذَا قَْرنٌ ِمَن الشَّْيطَاِنلَ:"قَالَ
دِّثُ، َعْن َيزِيَد بن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، َسِمْعُت َوْهَب بن ُعقَْبةَ ُيَح: َعْبُد الَْمِلِك بن َعطَاٍء الَْعاِمرِيُّ الَْبكَّاِئيُّ، قَالَ

  .ِمثْلَُه
َق، َحدَّثَنِي ُهَبْيرَةُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي إِْسَحا - ٩٠٨٧

قُْم فَاْدُخلِ : لَُه: أَنَّ ِمْن آِخرِ أَْهلِ الَْجنَِّة ُدُخوال َرُجال َمرَّ بِِه َعزَّ َوَجلَّ، فَقَالَ:"َن َمْسُعوٍد، َيقُولُبن َيرَِمي، أَنَُّه َسِمَع اْب
  ".ْيَها الشَّْمُس أَْو غََرَبْتَنَعْم، لََك مِثْلَ َما طَلََعْت َعلَ: وََهلْ أَبْقَْيَت ِلي َشيْئًا؟ قَالَ: الَْجنَّةَ، فَأَقَْبلَ َعلَْيِه َعابًِسا، فَقَالَ

سَّاِئبِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن َعطَاِء بن ال - ٩٠٨٨
وٍد ِفي بَْعضِ َمسَاجِِد بين أََسٍد الْفَجَْر، فََصلَّى بِهِْم إَِمامُُهْم أَطَْولَ َصلَّى َعْبُد اللَِّه بن َمْسُع: َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، قَالَ

أَال أََراَك َشابا تَقَْرأُ بَِهاَتْينِ السُّوَرَتْينِ ِفي َهِذهِ :"ُسوَرَتْينِ ِفي الْمُفَصَّلِ َعلَى تَأِْليِف َعْبِد اللَِّه، فَلَمَّا قََضى الصَّالةَ، قَالَ
  ".َوأَْنَت َشابٌّالصَّالِة 
: ْن إِبَْراِهيَم، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن ُمِغَريةَ، َع - ٩٠٨٩

  اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك مِْن:"نُوِط، قَالََجاَء َرُجلٌ إِلَى َعْبِد اللَِّه ُمَتَحنِّطًا، فَلَمَّا َرآُه َوَوَجَد رِيَح الَْح

اْسَتْغِفرِ اللََّه وَُتْب إِلَْيِه، وَاْسُتْر َعلَى :"فََجاَءُه فَذَكََر لَُه أَنَُّه َوقََع َعلَى جَارَِيةِ اْمرَأَِتِه فَأَِقْم َعِليَّ الَْحدَّ، قَالَ: ، قَالَ"َشرِِّه
  ".َتْعِتقََها فَاْعِتقْهَاَنفِْسَك، َوإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ 

َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن لَْيٍث، َعْن  - ٩٠٩٠
  ".غُ ِمَن الِْقَراءَِة، ثُمَّ إِذَا فََرغَ ِمَن الْقُنُوِت كَبََّر َوَركََعأَنَّ َعْبدَ اللَِّه كَانَ ُيكَبُِّر ِحَني يَفُْر"اَألْسَوِد، َعْن أَبِيهِ،

َمْيُموِن بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن لَْيٍث، َعْن  - ٩٠٩١
أَنْ َيْنَتِعلَ الرَُّجلُ ِظلَُّه إِلَى أَنْ َيِصَري ِظلُّ كُلِّ َشْيٍء :"ُجال َسأَلَ عَْبَد اللَِّه َعْن َوقِْت الظُّْهرِ؟ قَالََمْهَرانَ، َعْن َعلْقََمةَ، أَنَّ َر

إِذَا َوقََعِت :"بِ؟ فَقَالَ، َوسَأَلَ َعْن َوقِْت الَْمْغرِ"َصلَِّها، َوالشَّْمُس بَْيَضاُء َحيَّةٌ:"، َوَسأَلَُه َعْن َوقِْت الَْعْصرِ؟ فَقَالَ"ِمثْلَُه
  ".الشَّْمُس
الَْحكَمِ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن لَْيٍث، َعنِ  - ٩٠٩٢

  ".اِء، َوأَتََبرَُّد بَِها ِفي الصَّْيِفإِنِّي َألسَْتْدِفئُ بَِها ِفي الشَِّت:"َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد



كَانَ "أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، أُْخبِْرُت : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، قَالَ - ٩٠٩٣
  ".اغَْتَسلَ، َوَيَتبَرَُّد بَِها ِفي الصَّْيِف َوُهَما كَذَِلَك َيسَْتْدِفئُ بِاْمرَأَِتِه ِفي الشَِّتاِء، َوُهَو جُُنٌب، َوقَِد

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، - ٩٠٩٤

ِمنِ اْمرَأَِتِه َعمٍّ لَُه آلَى  َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن لَْيٍث، َعْن َوَبَرةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَّ ابن
فََسأَلَهُ "َيِميَنُه، فَأََتى اْبَن َمْسُعوٍد،َعَشَرةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ َخَرَج فَقَِدَم، َوقَْد َمَضْت أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ فََوقََع بِأَْهِلِه، فَلَِقَي َرُجال فَذَكََّرُه 

  ".ِه فَأَْحلَفََها بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َما َعِلْمُت، ثُمَّ أَمََرُه فََخطَبََها إِلَى َنفِْسَهافَأَْحلَفَُه بِاللَِّه َما َعِلْمُت، ثُمَّ أَْرَسلَ إِلَى امَْرأَِت
الَْحكَمِ، َوطَلَْحةَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن لَْيٍث، َعنِ  - ٩٠٩٥

  ".َيْعِتُق َنَسَمةً:"َجاَء َمْعِقلُ بن ِسَنانَ إِلَى َعْبِد اللَِّه فََسأَلَُه َعْن َرُجلٍ َنذََر َنذًْرا، وَلَْم ُيَسمِّ شَْيئًا؟ قَالَ: ُمَصرٍِّف، قَاال بن
أُِتَي َعْبُد اللَِّه، بَِجارَِيٍة :"الْقَاِسمِ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعنِ - ٩٠٩٦

  ".َسَرقَْت، وَلَْم َتِحْض فَلَْم َيقْطَعَْها
َمْن َحلََف َعلَى :"َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ َعْبُد اللَِّه - ٩٠٩٧

  ".إِنْ َشاَء اللَُّه فَقَِد اْسَتثَْنى: نيٍ، فَقَالََيِم
اْشَتَرى عَْبُد اللَِّه، ِمنِ امَْرأَِتهِ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ - ٩٠٩٨

لَْيَس ِمْن َماِلَك َما كَانَ ِفيِه :"طَ لََها، وَاْشتََرطَْت ِخْدَمَتهَا، فَقَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهأَْو ِمنِ اْمَرأٍَة لَُه َوِليَدةً َوَشَر
  ".ثََنوِيَّةٌ لَِغْيرَِك
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن - ٩٠٩٩

كَبََّر عَْبُد اللَِّه، ِحنيَ افْتََتَح الصَّالةَ، :"َشرٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، قَالََعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن أَبِي َمْع
  .َوَرفََع ِمْسَعٌر َيَدْيِه فَْوَق َصْدرِِه"َهكَذَا: فَقَالَ

الَْعالَء الَْعْنبَرِيَّ َيذْكُُر، َعْن  َسِمْعُت: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، قَالَ - ٩١٠٠
  ".أَنَّ َعْبَد اللَِّه قَاَم ِفي الرَّكَْعَتْينِ فَلَْم َيجِْلْس"َرُجلٍ،
ِف، بن اَألْحَنَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا الثَّْورِيُّ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن ُمْسَتْورِِد  - ٩١٠١

إِنَّ َعمِّي أَْنكَحَنِي َولِيَدَتُه، َوإِنََّها َولََدْت ِلي، وَإِنَُّه ُيرِيُد أَنْ َيْسَترِقَُّهْم، : َجاَء َرُجلٌ إِلَى اْبنِ َمْسُعوٍد، فَقَالَ: قَالَ
  ".لَْيَس ذَِلَك لَُه:"قَالَ

َجاءَ : ْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعنِ الُْمْستَْورِِد، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَع - ٩١٠٢
  ".لَْيَس ذَِلكَ لَُه:"أَنَّ َعمَُّه َزوََّجُه َوِليَدَتُه، وَأَنَُّه يُرِيُد أَنْ َيسْرَِق وَلََدُه، قال: َرُجلٌ إِلَى َعْبِد اللَِّه، فَقَالَ

بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن َعاِمرِ بن َشِقيقٍ، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ،  َحدَّثََنا َعِليُّ - ٩١٠٣
  ".لَبَّى َعْبدُ اللَِّه، َحتَّى رََمى الَْجْمرَةَ:"قَالَ

َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن أَْشَعثَ بن أَبِي الشَّْعثَاِء، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ،  - ٩١٠٤
  ".ال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه: َيقُولُ َوُهَو َراكٌِع"زَِيادٍ اَألَسِديِّ، أَنَّهُ َسِمَع َعْبَد اللَِّه

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ٩١٠٥



إِذَا سَأَلَْت :"قَالَ َعْبُد اللَِّه ِلَرُجلٍ: ُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن َمْعنِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َرُجلٍ، قَالَالْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَ
  ".رَبََّك الَْخْيَر فَال َتْسأَلْ وَبَِيِدكَ َحَجٌر

أَْصبِحُوا :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: َعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُن - ٩١٠٦
  ".ُمَتَدهِّنَِني ُصيَّاًما

طَارِقِ بن  مٍ، َعْنَحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملَِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو الُْعمَْيسِ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِل - ٩١٠٧
َما أَجُِد َهِذِه إِال :"أَرَاَدِت اْمَرأَةٌ ِمنَّا الَْحجَّ َوأََراَدْت أَنْ َتُضمَّ َمَع َحجَِّتَها ُعْمَرةً، فََسأَلَْت َعْبَد اللَِّه، فَقَالَ: ِشَهابٍ، قَالَ

  ]".١٩٧ :البقرة" [أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت: "اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: أَشُْهُر الَْحجِّ، قَالَ
َرَجعَ :"وٍد، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، أَنَّ اْبَن َمْسُع - ٩١٠٨

  ]".٦: املائدة" [َوأَْرُجلَكُْم إِلَى الْكَعَْبْينِ: "قَْولُُه إِلَى غَْسلِ الْقَدََمْينِ ِفي قَْوِلِه
ْحبِيلَ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي ِمْسِكنيٍ، َعْن ُهزَْيلِ بن شَُر - ٩١٠٩

  ".اُرلََينَْتهِكَنَّ َرُجلٌ َبْيَن أََصابِِعِه ِفي الُْوُضوِء أَْو لََتنَْتهِكُُه النَّ:"اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
ِكنيٍ، َعْن ُهَزْيلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا أَُبو ِمْس - ٩١١٠

  ".هِكُُه النَّاُرلََينَْتهِكَنَّ َرُجلٌ َبْيَن أَصَابِِعِه بِالطَّهُورِ أَْو لََتْنَت:"َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  َحدَّثَنَا - ٩١١١

ُحدِّثْتُ : ُمَصرٍِّف، قَالَ ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن طَلَْحةَ بن
  ".ابَِع الَْخْمَس ال َيْحُشوَها اللَُّه َناًراَخلِّلُوا اَألَص:"َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنَُّه قَالَ

حَاَق، َعْن أَْرقَمَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َوالثَّْورِيِّ، وَإِْسرَائِيلَ، َعْن أَبِي إِْس - ٩١١٢
الِة، فَأَفَْضْيُت إِلَى ذَكَرِي، فَقُلُْت ِلَعْبدِ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فَقَالَ َحكَكْتُ َجَسِدي، وَأََنا ِفي الصَّ: بن ُشَرحْبِيلَ، قَالَ

  ".أَْيَن َتعْزِلُُه ِمْنَك؟ إِنََّما ُهَو َبْضَعةٌ مِْنَك، اقْطَْعُه َوُهَو َيْضَحُك :"ِلي
ْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن إِْبَراهِيَم بن ُمهَاجِرٍ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َع - ٩١١٣

  ".َهلْ ُهَو إِال كَطََرِف أَْنِفَك؟:"ُسِئلَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، وَأََنا أَْسَمُع َعْن َمسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: الرَّْحَمنِ بن َعلْقََمةَ، قَالَ
بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق  - ٩١١٤

  ".َما أُبَاِلي إِيَّاُه َمِسْسُت أَوْ أَْرَنبَِتي:"قَالَ
َهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْن - ٩١١٥

  ".َما أُبَاِلي إِيَّاُه َمِسْستُ أَْو ُركْبَِتي:"ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، أَنَُّه قَالَ
َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ِهَشامٍ، َعنِ احلسن، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، - ٩١١٦

  َخْمَسةَ ِمْن أَْصحَابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى

َما :"َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ، وَاْبنِ َمْسُعوٍد، َوُحذَْيفَةَ، َوِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َوَرُجلٍ آَخَر، قَالَ َبْعُضُهْم: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".ُركْبَِتي:"، َوقَالَ اآلَخُر"فَِخِذي:"، َوقَالَ اآلَخُر"أُذُنِي:"، َوقَالَ اآلَخُر"كَرِي َمِسْسُت أَْو أَْرنََبِتيأُبَاِلي ذَ
ى بن  َيْحَيَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن - ٩١١٧

  ".َصلَّى اْبُن َمْسُعوٍد َوَعلَى َبطْنِِه فَْرثٌ َوَدٌم ِمْن َجُزورٍ َنَحَرَها، وَلَْم َيتََوضَّأْ:"الْجَزَّارِ، قَالَ
ريِيَن، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعاِصمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ اْبنِ ِس - ٩١١٨



  ".َنَحرَ اْبُن َمْسُعودٍ َجُزوًرا فََتلَطََّخ بَِدِمَها، َوفَْرِثَها َوأُِقيَمتِ الصَّالةُ فََصلَّى، وَلَْم َيتََوضَّأْ:"قَالَ
ى، َحدَّثَنِي َربَاُح بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن َصَدقَةَ بن الُْمثَنَّ - ٩١١٩

  ".ِفي الَْمْيَتِة ِدَباغَُها ذَكَاُتهَا:"الَْحارِِث، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، قَالَ
ِه، يِّ، َعْن أَبِيَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم التَّْيِم - ٩١٢٠

  ".َألنْ أََتَوضَّأَ ِمَن الْكَِلَمِة الْخَبِيثَِة أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أََتَوضَّأَ ِمَن الطََّعامِ الطَّيِّبِ:"َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن  - ٩١٢١

  َألنْ أَتََوضَّأَ ِمَن الْكَِلَمِة الَْخبِيثَِة:"اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، قَالَ

  ".أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَتََوضَّأَ ِمَن اللُّقَْمِة الطَّيَِّبِة
النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن إِْبَراِهيمَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  - ٩١٢٢

  ".طَيِّبٍ أَتََوضَّأُ ِمَن كَِلَمٍة َخبِيثٍَة أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَتََوضَّأَ ِمْن طََعامٍ:"التَّيِْميِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
 أَبِي أَُميَّةَ، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ التَّيِْميِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ - ٩١٢٣

  ".لَْيَس َعلَْيِه ُوُضوٌء:"ٌسَعِليا، َواْبَن َمْسُعوٍد، َوالشَّْعبِيَّ، قَالُوا ِفي الرَُّجلِ َيَناُم َوُهَو َجاِل
ُعبَْيَدةَ، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن أَبِي  - ٩١٢٤

لَّْمسِ بَِيِدِه، َوِمَن الْقُْبلَِة إِذَا قَبَّلَ امَْرأََتُه، َوكَانَ َيقُولُ ِفي َهِذهِ َيتََوضَّأُ الرَُّجلُ ِمَن الُْمبَاَشرَِة، َوِمَن ال:"اْبَن َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".ُهَو الَْغْمُز] ٦: املائدة" [أَْو الَمسُْتُم النَِّساَء: "اآلَيِة

َسِمْعتُ أََبا : اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعنِ - ٩١٢٥
  ".الْقُْبلَةُ ِمَن اللَّْمسِ، َوِمْنَها الُْوُضوُء:"قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد: ُعَبْيَدةَ بن َعْبِد اللَِّه، َيقُولُ

يُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َبَيانَ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِع - ٩١٢٦
  ".الُْمالَمَسةُ َما ُدونَ الْجَِماعِ:"الشَّْعبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثَنَا - ٩١٢٧

الُْمالَمَسةُ َما :"اُد بن َسلََمةَ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالََحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا َحمَّ
  ".ُدونَ الْجَِماعِ أَنْ َيَمسَّ الرَُّجلُ َجَسَد امَْرأَِتِه بَِشْهَوٍة فَِفيِه الُْوُضوُء

َنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َحمَّاٍد، َعنِ الِْمْنَهالِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثَ - ٩١٢٨
إِنَّ الشَّْيطَانَ يَأِْتي أََحدَكُْم ِفي َصالِتِه فََيأُْخذُ بِشَْعَرٍة ِمْن :"بن َعْمرٍو، َعْن زِرِّ بن ُحَبْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".ِه، فَيََرى أَنَُّه قَدْ أَْحَدثَ فَال َيْنَصرِْف حَتَّى َيسَْمَع صَْوًتا أَْو َيجِدَ رًِحياُدُبرِ
و، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ الِْمنَْهالِ بن َعْمرٍ - ٩١٢٩

إِنَّ الشَّْيطَانَ لَُيِطيُف بِالرَُّجلِ ِفي َصالِتِه ِلَيقْطََع َعلَْيِه َصالَتُه، فَإِذَا أَْعَياُه نَفَخَ :"قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد: ، قَالَقَْيسِ بن السَّكَنِ
  ".صَْوًتاِفي ُدُبرِِه، فَإِذَا أََحسَّ أََحدُكُْم ِمْن ذَِلكَ َشْيئًا فَال َيْنَصرِفَنَّ َحتَّى َيجَِد رًِحيا أَْو َيْسَمَع 

الِْمْنهَالِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعنِ - ٩١٣٠
رَُّجلِ ِفي الصَّالِة ِلَيقْطََع َعلَْيِه َصالَتُه، فَإِذَا إِنَّ الشَّْيطَانَ لَُيِطيُف بِال:"َعْمرٍو، َعْن قَْيسِ بن السَّكَنِ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".ْسَمَع صَْوًتا أَْو َيجِدَ رًِحياأَْعَيا نَفََخ ِفي ُدبُرِِه ِليُرَِيُه أَنَُّه قَدْ أَْحَدثَ، فَإِذَا َوَجَد ِمْن ذَِلَك شَْيئًا فَال َيْنَصرِفَنَّ حَتَّى َي
  َراهِيَم، َعْن َعْبِدَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْب - ٩١٣١



فُُخ ِفي ُدُبرِ الرَُّجلِ، إِذَا إِنَّ الشَّْيطَانَ َيْن:"قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد: الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراهِيَم، قَالَ
  ".أََحسَّ أََحُدكُْم ذَِلَك فَال َيْنَصرِْف حَتَّى َيْسَمَع صَْوًتا أَْو َيجَِد رًِحيا

أََتْيَنا :"قَالَةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََم - ٩١٣٢
ْدُعو َمْن َمرَّ بِِه، ثُمَّ َمَضيَْنا بَِجفْنٍَة، وََنْحُن َمَع اْبنِ َمْسُعوٍد، فَأََمَر بَِها فَُوضَِعْت ِفي الطَّرِيقِ فَأَكَلَ ِمنَْها، فَأَكَلَْنا، َوجََعلَ َي

  ".ْضَمَض فَاُه ثُمَّ َصلَّىإِلَى الصَّالِة، فََما َزاَد َعلَى أَنْ غََسلَ أَطَْرافَ أََصابِِعِه، وََم
لْقََمةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َع - ٩١٣٣

َنا، َوَمَعَنا اْبُن َمْسُعوٍد فََمْضَمَض، َوغََسلَ أَصَابَِعُه ِعْندَ أُِتيَنا بِقَْصَعٍة ِمْن بَْيِت اْبنِ َمْسُعوٍد، ِفيَها خُْبٌز وَلَْحٌم فَأَكَلْ:"قَالَ
  ".الَْمغْرِبِ
إِْبَراِهيَم، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٩١٣٤

لَقَْنا إِلَى َصالِة أُتِيَنا بِقَْصَعٍة، فَأَكَلَْنا َوَمَعَنا َعْبُد اللَِّه، ثُمَّ َتَمْضَمَض َعْبدُ اللَِّه، َوغََسلَ أََصابَِعُه، ثُمَّ اْنطَ":َعلْقََمةَ، قَالَ
  ".الَْمغْرِبِ
اِئلِ بن َداُوَد، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َو - ٩١٣٥

  إِنََّما الُْوُضوُء ِممَّا خََرَج، َولَْيَس ِممَّا َدَخلَ، وَالصَّْوُم ِممَّا َدَخلَ، َولَْيَس ِممَّا:"بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".َخَرَج
لَْحَسُن بن الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اَألْعلَى، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ا - ٩١٣٦

كَانَ َيلَْبُس خُفَّْيِه ِعْنَد َصالةِ الْفَْجرِ، ثُمَّ ال َيْنزُِعُهَما حَتَّى َيأْوِي إِلَى "أَبِي ُعَبْيَدةَ بن َعْبدِ اللَِّه، َحدَّثَْتنِي أُمِّي، أَنَّ عَْبَد اللَِّه
  ".اِشِهِفَر

مَّامِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َه - ٩١٣٧
  ".أَنَُّه كَانَ َيْمَسُح َعلَى الْجَْوَرَبْينِ، َوالنَّْعلَْينِ"الَْحارِِث، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد،

إِبَْراهِيَم التَّْيِميِّ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن - ٩١٣٨
  ".َيْوًما ِللُْمِقيمَِجَعلَ عَْبُد اللَِّه الَْمْسَح ثَالثَةَ أَيَّامٍ ِللُْمَسافِرِ، َو:"َعنِ الْحَارِِث بن سَُوْيٍد، قَالَ

ْمرِو بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َع - ٩١٣٩
  ".ى الَْمِديَنِة فَلَْم َينْزِْع ُخفَّْيِهَسافَْرُت َمَع َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، ثَالثًا إِلَ:"الَْحارِِث بن الُْمْصطَِلقِ، قَالَ

َشِقيقٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٩١٤٠
، َوقَالَ "ِد اللَِّه إِلَى الَْمدِيَنِة فَلَْم َينْزِْع ُخفَّْيِه ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولََياِليهِنََّسافَْرُت َمَع َعْب:"َعْمرِو بن الْحَارِثِ بن الُْمْصطَِلقِ، قَالَ

  َوأََنا َحدَّثَنِي أَُبو ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْمرِو بن الْحَارِِث َهذَا: فََحدَّثُْت إِبَْراِهيمَ َحِديثَ َشِقيقٍ َهذَا، فَقَالَ: ُسلَْيَمانُ

  .الَْحِديثَ
 إِْبَراهِيَم، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن - ٩١٤١

  ".َعلَى خُفَّْيِه ثَالثًاَسافَْرُت َمَع َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد فَكَانَ يَْمَسُح :"َعْمرِو بن الْحَارِثِ بن الُْمْصطَِلقِ، قَالَ
ْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِْسرَائِيلَ، َعْن َعاِمرِ بن َشِقيقِ بن َسلََمةَ، َعنِ ا - ٩١٤٢

فََمكَثَ ثَالثًا "، َوَسافَْرُت َمَع َعْبِد اللَِّه"َيْوٌم َولَْيلَةٌِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ، َوِللُْمِقيمِ :"َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ



َعنِ الَْحكَمِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َحجَّاجٍ، - ٩١٤٣
  ".ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ:"َبةَ، َعْن َعِليٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَبن ُعَتْي
لٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْي - ٩١٤٤

  ".يَْمَسحُ الُْمَساِفُر َعلَى الُْخفَّْينِ ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولََيالِيهِنَّ، َوالُْمقِيُم َيْوًما وَلَْيلَةً:"قَالَ
ُمِغَريةَ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن - ٩١٤٥

  ".يَْمَسحُ الُْمَساِفُر ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ، َوالُْمقِيُم َيْوٌم َولَْيلَةٌ:"قَالَ
  َبانُ، َعنِ النََّخِعيِّ، َعْن َعلْقََمةَ،َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبَرَنِي أَ - ٩١٤٦

  ".فَأََمَر اْبُن َمْسُعوٍد فَقُرَِّب ُترَاٌب ِفي طَْستٍ أَْو َتْورٍ فََتَمسََّح بِالتَُّرابِ"أَنَّ َرُجال كَانَ بِِه ُجَدرِيٌّ
اَألعَْرجِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َيحَْيى بن  - ٩١٤٧

  ".ال يُْؤَخذُ بِِه:"ُسفَْيانُ: ، قَالَ"لَْو أَْجَنْبُت، ثُمَّ لَْم أَجِدِ الَْماَء شَْهًرا َما َصلَّْيُت:"أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، قَالَ
أَنَّ "ْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن أَبِي ِسَنانَ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ،َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َع - ٩١٤٨

  ".اْبَن َمْسُعوٍد َنَزلَ َعْن قَْوِلِه ِفي الُْجُنبِ أَنَُّه ال يَْغَتِسلُ
َحدَّثَنِي : ثَّْورِيِّ، َعْن َجابِرٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، فَقَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ ال - ٩١٤٩

إِذَا َجاَوَز الِْخَتانُ الِْخَتانَ :"الَْحارِثُ، َعْن َعِليٍّ، َوَعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َوَمْسُروقٍ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالُوا
  .تْ أَْعلََمُهْم بِذَِلَكَوكَاَن: ، قَالَ َمْسُروٌق"َوَجَب الُْغْسلُ

لْقََمةَ، أَنَّ اْبَن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َع - ٩١٥٠
  ".وَالَْجَماَعةُ َعلَى الُْغْسلِ:"ُسفَْيانُ: قَالَ، "إِذَا َبلَْغُت ذَِلَك اغَْتَسلُْت:"َمْسُعوٍد، سُِئلَ َعْن ذَِلَك؟ فَقَالَ

: إِبَْراِهيَم، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن  - ٩١٥١
  ".أََما أََنا فَإِذَا َبلَْغُت ذَِلَك ِمَن الَْمرْأَِة اغَْتَسلَُت:"أََتُه فَال ُيْمنِي؟ فَقَالَُسِئلَ عَْبُد اللَِّه َعنِ الرَُّجلِ ُيَجاِمُع امَْر

٩١٥٢ -  

: لَأَْخبََرنِي الَْحارِثُ بن اَألْزمَعِ، قَا: َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، قَالَ
  ".أَيَُّما ُجُنبٍ اغَْتَسلَ بِِخطِْميٍّ فَقَْد أَْبلَغَ:"َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه، َيقُولُ

ْزمَعِ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ، َحدَّثََنا ُزهَْيٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ الَْحارِِث بن اَأل - ٩١٥٣
  ".إِنْ غََسلَ َرأَْسُه َوُهَو ُجُنٌب بِِخطِْميٍّ فَقَْد أَْبلَغَ، َوال َيُضرَّهُ أَنْ ال َيُصبَّ َعلَْيِه الَْماَء:"َمْسُعوٍد، قَالَ اللَِّه بن
رِِث بن اَألْزَمعِ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعنِ الْحَا - ٩١٥٤

  ". بِالَْماِءإِذَا غََسلَ أََحُدكُمْ رَأَْسُه، َوُهَو ُجُنبٌ بِالِْخطِْميِّ، ثُمَّ اغَْتَسلَ َبْعَد ذَِلَك فَلَْيْغِسلْ رَأَْسُه إِنْ َشاَء:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ
بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَرْطَاةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج  - ٩١٥٥

أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد كَانَ َيْغِسلُ َرأَْسُه بِالِْخطِْميِّ َوُهَو جُُنٌب فََيْغَتِسلُ، َوال "َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ الْحَارِثِ بن اَألْزَمعِ،
  ".َيْغِسلُ رَأَْسُه
ْبَراِهيَم، َعْن دَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن إَِح - ٩١٥٦

  ".لَْماِءإِذَا غََسلَ الْجُُنُب رَأَْسُه بِالِْخطِْميِّ أَْجزَأَُه ذَِلَك ِمْن أَنْ يَْغِسلَُه بِا:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ



ي ُسلَْيمٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن لَْيِث بن أَبِ - ٩١٥٧
  َرُجلٍ،

أََتفَْعلُ َهذَا وَأَْنَت َتنَْهى َعْنُه؟ : رْوِلُ فَِقيلَ لَُهِمْن طَيٍِّئ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، َخَرجَ إِلَى الَْمْسجِِد فَجََعلَ ُيَه
  ".إِنََّما بَاَدْرُت َحدُّ الصَّالِة التَّكْبَِريةُ األُولَى:"قَالَ

ْن َرُجلٍ، ِمْن طَيٍء، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن لَْيٍث، َع - ٩١٥٨
لَقَْد فََعلَْت َشْيئًا كُْنَت : اْسَتقَْبلُْت َعْبدَ اللَِّه بن َمْسُعودٍ َخارًِجا ِمْن َدارِِه ُيَهرْوِلُ، فََهرَْولُْت َمَعُه َوقُلُْت: َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".َباَدْرتُ َحدَّ الصَّالِة:"َتْنهَاَنا َعْنُه، فَقَالَ
 إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِْسرَائِيلَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعنِ اْبنَِحدَّثََنا  - ٩١٥٩

  ".أَبِالْوَاِد الْمُقَدَّسِ أْنَت؟ِلَم َخلَْعَت َنْعلَْيكَ :"َمْسُعوٍد، أَنَّ أََبا ُموَسى اَألْشعَرِيَّ أَمَُّهْم فََخلََع َنْعلَْيِه، فَقَالَ لَُه َعْبُد اللَِّه
اَق، َعْن َعلْقََمةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَح - ٩١٦٠

: ُموَسى اَألْشعَرِيَّ، ِفي َمْنزِِلِه فََحضََرِت الصَّالةُ، فَقَالَ لَُه أَُبو ُموَسى أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أََتى أََبا، َولَْم َيْسَمْعُه 
َم ال َبلْ تَقَدَّْم أْنَت فَإِنََّما أَتَْيَناَك ِفي َمنْزِِلَك، َوَمْسجِِدَك، فََتقَدَّ: َتقَدَّْم َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، فَإِنََّك أَقَْدُم ِسنا َوأَْعلَُم، قَالَ

َما أََرْدَت إِلَى َخلِْعَها أَبِالَْواِد الُْمقَدَّسِ طًُوى أْنَت؟ لَقَدْ رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه : أَُبو ُموَسى فََخلََع َنْعلَْيِه، فَلَمَّا َصلَّى، قَالَ
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُيَصلِّي ِفي الُْخفَّْينِ،

  ".َوالنَّْعلَْينِ
َبْيَدةَ، َنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ الْجََزرِيِّ، َعْن أَبِي ُعَحدَّثَ - ٩١٦١

  ".َوال َيْسُجدُ إِال َعلَى اَألْرضِ: كَانَ اْبُن َمْسُعوٍد ال ُيَصلِّي أَْو، قَالَ:"قَالَ
َما : فَقُلْنَا"أَنَُّه كَانَ َيقُوُم َعلَى الُْبْرِديِّ، َوَيْسُجُد َعلَى اَألْرضِ"أَْخبََرنِي ُمحَمٌَّد، َعْن إِبَْراِهيَم،الثَّْورِيُّ َو: ، قَالَ - ٩١٦٢

  ".الَْحِصُري:"الْبُْرِديُّ؟ قَالَ
َصلَّى َعلَى : أَنَّ اْبَن َمْسعُوٍد"بِي َواِئلٍ،َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَ - ٩١٦٣
  ".َمْسحٍ

َسِمْعُت أََبا : لََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، قَا - ٩١٦٤
  ".يَُعسُّ الَْمْسجَِد فَال َيَدُع ِفيِه َسَواًدا إِال أَْخَرَجُه إِال َرُجال ُمَصلًِّيا: ُعوٍدكَانَ اْبُن َمْس:"َعْمرٍو الشَّيَْبانِيَّ، قَالَ

نِ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَم - ٩١٦٥
فَكَرَِه أَنْ يَْبُصَق، َعْن َيِمينِِه، َولَْيَس ِفي "َمَع َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فَأََراَد أَنْ َيْبُصَق، َوَما َعْن َيِمينِِه فَارِغٌ كُنَّا: قَالَ
  ".َصالٍة

َسمِعَ : ْبنِ ِسريِيَن، أَْو غَْيرِِه، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َعاِصمٍ، َعنِ ا - ٩١٦٦
  ".قَْد ُنهِيَنا َعْن َهذَا:"اْبَن َمْسُعوٍد َرُجال يَْنُشدُ َضالَّةً ِفي الَْمْسجِِد، فَأَْسكََتُه َواْنَتَهرَُه، َو قَالَ

  ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِدَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ،  - ٩١٦٧

َما :"َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن وَاِصلٍ اَألْحَدبِ، َعْن قَبِيَصةَ بن ُبْرَمةَ اَألَسِديِّ،
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ، "َوال قُرَّاؤُكُْم: ِسُبُه قَالَوَأَْح: أُِحبُّ أَنْ َيكُونَ ُمؤَذُِّنوكُْم ُعْمَياُنكُْم، قَالَ



  .ِمثْلَُه ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن وَاِصلٍ، َعْن قَبِيَصةَ بن ُبْرَمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد،
بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ٩١٦٨

َجةٌ فَاْنطَِلْق َتْحرُِمي الصَّالةِ التَّكْبُِري، َوَتْحِليلَُها التَّْسِليُم، َوإِذَا َسلَّْمَت فََعَجلَْت بِكَ َحا:"اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".قَْبلَ أَنْ ُيقْبِلَ بَِوْجهِِه

ْبنِ َمْسُعوٍد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن أَبِي َحنِيفَةَ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِبَْراِهيَم، َعنِ ا - ٩١٦٩
  ".إِقَاَمةُ الِْمْصرِيِّ َتكِْفي:"ٍة، َوقَالَأَنَُّه صَلَّى بِأَْصَحابِِه ِفي َدارِِه بَِغْيرِ إِقَاَم

َن َمْسعُوٍد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراِهيَم، أَنَّ اْب - ٩١٧٠
  ".كَفَتُْهْم إِقَاَمةُ الِْمْصرِ:"ُسفَْيانُ: ، قَالَ"َمٍةَصلَّْوا بَِغْيرِ أَذَاٍن، َوال إِقَا"َوَعلْقََمةَ، َواَألْسَوَد

: ْبَراِهيَم، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن إِ - ٩١٧١
  ًعا َيَدْيِه إِلَى السََّماِء َيْدُعو، َوُهَو ِفي َصالِتِه، فَقَالَ عَْبُد اللَِّه بنَرأَى َعْبدُ اللَِّه بن َمْسُعودٍ َرُجال َراِف

  ".َما َيْدرِي لََعلَّ َبَصَرُه ُيلَْتَمُع قَْبلَ أَنْ يَْرجَِع إِلَْيِه:"َمْسُعوٍد
ْن َعْبِد الْكَرِميِ الْجََزرِيِّ، َعْن زَِياِد بن أَبِي مَْرَيمَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َع - ٩١٧٢

  ".إِذَا فُرَِضتِ الصَّالةُ فَال َتخُْرْج ِمْنَها إِلَى غَْيرِهَا:"َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
قَالَ اْبنُ : وَب، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّ - ٩١٧٣

  .ِحَني َزالَِت الشَّْمُس: َحِسْبُتُه قَالَ"إِنِّي ال آلُوكُْم َعنِ الَْوقِْت فََصلَّى بِهُِم الظُّهَْر:"َمْسُعوٍد َألْصَحابِِه
رٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْم - ٩١٧٤

َنَعْم، ثُّم قَالَ عَْبُد : الظُّْهَر؟ قَالَ: صَلَّى َعْبُد اللَِّه، ِحَني زَالَِت الشَّْمُس، فَقُلُْت ِلُسلَْيَمانَ: ُمرَّةَ، َعْن َمْسُروقٍ، قَالَ
  ".َو ِميقَاُت َهِذِه الصَّالِةَهذَا وَالَِّذي ال إِلََه إِال ُه:"اللَِّه

 بن َماِلٍك، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن زَْيِد بن ُجبَْيرٍ، َعْن ِخْشِف - ٩١٧٥
  ".رَّ الرَّْمَضاِءكَانَ َعْبدُ اللَِّه ُيَصلِّي الظُّْهَر وَالَْجَناِدُب ُتَناِقزُكُْم َح:"قَالَ

نِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَم - ٩١٧٦
  ".أَنَّ اْبَن َمْسعُوٍد، كَانَ يَُؤخُِّر الَْعصَْر"َيزِيَد،

اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ - ٩١٧٧
  أَنَّ الشَّْمَس: اللَِّه، قَالَ

ذَا انَْتَصَف النَّهَاُر فُِتَحْت لََها أَْبوَاُب َتطْلُُع َبْيَن قَْرَنيْ َشْيطَاٍن فَال َتْرتَِفُع قََصَبةٌ إِال فُِتَح لََها َباٌب ِمْن أَْبوَابِ َجهَنََّم، وَإِ
  ".ِحَني َتطْلُُع حَتَّى تَْرَتِفَع، وَنِْصَف النَّهَارِ: َينَْهاَنا َعْن َصالَتْينِ ِفي َهاَتْينِ السَّاَعَتْينِ"فَكَانَ َعْبُد اللَِّه: ، قَالَ"َجهَنََّم

ْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َع - ٩١٧٨
  ".ُيْسِفُر بَِصالِة الَْغدَاِة"كَانَ َعْبدُ اللَِّه بن َمْسُعودٍ،:"قَالَ

، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن إِْبَراِهيمَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو - ٩١٧٩
َتجَوَُّزوا ِفي الصَّالِة فَإِنْ َخلْفَكُُم الْكَبَِري، َوالضَِّعيَف، وَذَا :"كَانَ َعْبُد اللَِّه، َيقُولُ: التَّيِْميِّ، َعنِ الَْحارِِث بن سَُوْيٍد، قَالَ

  .ِةَنا َوَعلَْيَنا ِثيَاُبَنا فََيقَْرأُ السُّوَرةَ ِمَن الِْمِئَني، ثُمَّ َنْنطَِلُق إِلَى َعْبِد اللَِّه فََنجُِدُه ِفي الصَّالَوكُنَّا ُنَصلِّي َمَع إَِماَم"الَْحاجَِة
نَّهُ َسِمَع اْبَن َعْبدِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبَرَنِي َعْمُرو بن ِديَنارٍ، أَ - ٩١٨٠



ُيغَلُِّس بِالصُّْبحِ كََما ُيَغلُِّس بَِها اْبُن الزَُّبيْرِ، َوُيَصلِّي الَْمغْرَِب ِحنيَ "كَانَ َعْبدُ اللَِّه بن َمْسُعوٍد،: اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َيقُولُ
إِلَى غََسقِ اللَّْيلِ َوقُْرآنَ الْفَْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ : "َتَعالَى اللَُّه: َواللَِّه إِنَُّه لَكَمَا، قَالَ:"َتْغُرُب الشَّْمُس، َوَيقُولُ

  ].٧٨: اإلسراء" [َمْشُهوًدا
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، - ٩١٨١

َصلَّى الْفَْجَر، ثُمَّ قََعَد فَلَْم يَقُْم ِلَصالٍة : َراِهيَم، َحدَّثَنِي َمْن َرأَى اْبَن َمْسُعوٍدَحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِْب
  ".َحتَّى نُوِدَي بِالظُّْهرِ فَقَاَم فََصلَّى أَْرَبعًا

ٍث، َعنِ الُْمِغَريِة، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن لَْي - ٩١٨٢
  .َيعْنِي فُْرَجةً"ال ُيَصلَِّينَّ أََحُدكُْم َوَبْيَنُه وََبْيَن الِْقْبلَِة فَجَْوةٌ:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ

َنا َزاِئَدةُ، َعْن لَْيٍث، َعنِ الُْمِغَريِة، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثَ - ٩١٨٣
  ".ال ُتَصلِّ َوبَْيَنَك َوَبْيَن الِْقْبلَِة فَْجوَةٌ:"ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ - ٩١٨٤
َمنِ اْستَطَاَع مِْنكُمْ أَنْ ال َيُمرَّ َبْيَن َيَديِْه، َوُهَو ُيَصلِّي فَلَْيفَْعلْ، فَإِنَّ الَْمارَّ َبْيَن َيَديِ :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: اَألْسَوِد، قَالَ

  ".الُْمصَلِّي أَنْقَُص أَْجًرا ِمَن الُْمَمرِّ َعلَْيِه
ُعَماَرةَ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٩١٨٥

َيفَْعلْ فَإِنَّ الَْمارَّ َعلَى الُْمَصلَّى أنقَصُ إِنِ اْسَتطَاَع أََحدُكُْم أَنْ ال َيُمرَّ َبْيَن َيَدْيِه أََحٌد فَلْ:"اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".أَجًْرا ِمَن الُْمَمرِّ َعلَْيِه

ْن ُعَماَرةَ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َع - ٩١٨٦
  وَِدُعَمْيرٍ، َعنِ اَألْس

َمنِ اْسَتطَاَع ِمْنكُْم أَنْ ال ُيَمرَّ َبْيَن َيَدْيِه، َوُهَو ُيَصلِّي فَلَْيفَْعلْ فَإِنَّ الْمَارَّ َبْيَن :"قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسعُوٍد: بن َيزِيَد، قَالَ
  ".َيَديِ الُْمَصلِّي أَنْقَُص ِمَن الُْمَمرِّ َعلَْيِه

إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َرُجلٍ، ِمْن أَْهلِ الَْمدِيَنِة، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن - ٩١٨٧
فَإِنَُّه َيطَْرُح َشطْرَ  إِذَا أََراَد أََحٌد أَنْ َيُمرَّ َبْيَن َيدَْيَك، َوأَْنَت ُتصَلِّي فَال َتَدْعُه:"بن اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".َصالِتَك
نِ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِْسرَائِيلَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَم - ٩١٨٨

لَبَّْيَك، : ةً وَاِحَدةً إِذَا أََراَد أَنْ َيْسُجَد، َوُهَو َيقُولُ ِفي ُسُجودِِهكَانَ َعْبدُ اللَِّه بن َمْسُعوٍد ُيَسوِّي الَْحَصى بَِيِدِه َمرَّ:"قَالَ
  ".َوَسْعَدْيَك
ى بن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ِعكْرَِمةَ بن َعمَّارٍ أَْو ُعَمَر بن َراِشٍد، َعْن َيحَْي - ٩١٨٩
إِنَّ اللََّه َوَمالِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى :"َرُجلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاِد بن الَْهاِد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، قَالَ كَِثريٍ، َعْن

  .َيْعنِي الصَّفَّ الْمُقَدََّم"الَِّذيَن َيتَقَدَُّمونَ الصُّفُوَف بَِصالِتهِْم
قَالَ : َراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َمْعِدي كَرَِب، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْب - ٩١٩٠

  ".ال َتْصطَفُّوا َبْيَن السَّوَارِي َوال َتأَْتمُّوا بِالْقَْومِ، َوُهْم يََتَحدَّثُونَ:"اْبُن َمْسُعوٍد
  ا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، أنا ُشْعبَةُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْنَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََن - ٩١٩١



  ".ال تَأَْتمُّوا بِقَْومٍ َيْمَتُرونَ، َوال ُتَصلُّوا َبْيَن السََّوارِي:"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: َمْعِدي كَرَِب، قَالَ
الثَّْورِيِّ، وَاْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َمْعِدي كَرِبَ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ - ٩١٩٢

  ".ال َتْصطَفُّوا َبْيَن اَألَساِطنيِ، َوال ُتَصلِّ َوَبْيَن َيدَْيَك قَْوٌم َيُمرُّونَ:"َسِمْعُت اْبَن َمْسُعوٍد، َيقُولُ: الْهَْمدَانِيِّ، قَالَ
ْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الطُّفَْيلِ النَّخَِعيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َع - ٩١٩٣

  ".إِنََّما كَرِْهتُ الصَّالةَ َبْيَن اَألسَاِطنيِ الَْواِحِد، وَاالثَْنْينِ:"َمْعِدي كَرَِب، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
ا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن َشِقيقِ بن َحدَّثََن - ٩١٩٤
  ".أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد كَانَ ُيكَبُِّر كُلََّما َخفََض َوَرفََع"َسلََمةَ،
أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد كَانَ َيْرفَُع َيَدْيِه ِفي "زَّاقِ، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن إِبَْراِهيَم،َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّ - ٩١٩٥

  ".أَوَّلِ َشْيٍء، ثُمَّ ال َيْرفَُع بَْعُد
، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ - ٩١٩٦

  ".كَانَ َعْبُد اللَِّه، ال َيْرفَُع َيَدْيِه ِفي َشْيٍء ِمَن الصَّالِة إِال ِفي التَّكْبَِريةِ األُولَى:"إِبَْراهِيَم، قَالَ
لََمةَ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َس - ٩١٩٧

  أَنَُّه كَانَ إِذَا َدَخلَ الصَّالةَ َرفََع"َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد،

  ".َيَدْيِه، ثُمَّ ال َيْرفَُع بَْعَد ذَِلَك
َحدَّثَنِي َمْن أَُصدُِّق، َعْن أَبِي َبكَْرةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ،  - ٩١٩٨

سُْبحَاَنَك اللَُّهمَّ :"واُعَمَر، َوَعْن ُعثَْمانَ، َوَعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم أَنَُّهْم كَانُوا إِذَا اْسَتفَْتُحوا، قَالُ
  ".َك، َوال إِلََه غَيُْرَك قَْبلَ الِْقَراءَِةَوبِحَْمِدَك، وََتَباَركَ اسُْمَك، َوَتعَالَى َجدُّ

ن السَّاِئبِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعطَاِء ب - ٩١٩٩
اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الشَّْيطَانِ الرَّجِيمِ ِمْن َهْمزِِه، :"ٍد، أَنَُّه كَانَ َيقُولَُعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، َعنِ اْبنِ َمْسعُو

  ".َوَنفْخِِه، َوَنفِْثِه
صِ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَو - ٩٢٠٠

  ".يَْعنِي الشَّْيطَانَ، الُْمْؤَتةَ َيعْنِي الُْجُنونَ، َونَفُْخُه الْكِْبُر، َوَنفْثُهُ الشِّْعُر: َهْمُزُه:"َمْسُعوٍد، قَالَ
كْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي َسْعدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو َب - ٩٢٠١
كَانَ َعِليٌّ، وَاْبُن َمْسُعوٍد ال َيجَْهَراِن بِبِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ، َوال بِالتََّعوُِّذ، َوال :"، َعْن أَبِي َواِئلٍ، قَالَ:الَْب، قَالَ

  ".بِآِمَني
ْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ُعثَْمانَ بن َمطَرٍ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن َعاِصمٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َع - ٩٢٠٢

  الَْحْمُد ِللَِّه"أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد كَانَ َيفَْتِتحُ َصالَتُه بِ "َعْن أَبِي َواِئلٍ،

  ]".٢: الفاحتة" [َربِّ الَْعالَِمَني
عَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن َعْبِد الَْمجِيِد، َعْن أَيُّوَب، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ - ٩٢٠٣

َوسُوَرٍة ِفي كُلِّ أَنَّ اْبَن َمْسعُوٍد كَانَ َيقَْرأُ ِفي الظُّْهرِ، وَالَْعْصرِ ِفي الرَّكَْعَتْينِ األُولََيْينِ بِفَاِتَحِة الِْكتَابِ، "َعنِ اْبنِ ِسريِيَن،
  ".َركَْعٍة، َوِفي اُألخَْرَيْينِ بِفَاِتَحةِ الِْكتَابِ

نِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَم - ٩٢٠٤



  ".مُ الِْعَشاَء فَقََرأَ بِأَْرَبِعَني ِمَن اَألْنفَالِ، ثُمَّ قََرأَ ِفي الثَّانَِيِة بِسُوَرٍة ِمَن الُْمفَصَّلِأَنَّ اْبَن َمْسعُوٍد َصلَّى بِهِ"َيزِيَد،
، ن َيزِيَدَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ب - ٩٢٠٥

: األنفال" [نِْعَم الَْموْلَى َونِْعمَ النَِّصُري: "َصلَّى بنا اْبُن َمْسعُوٍد َصالةَ الِْعَشاِء فَاْسَتفَْتَح بِسُوَرِة اَألْنفَالِ حَتَّى إِذَا َبلَغَ:"قَالَ
  ".َركََع، ثُمَّ قََرأَ ِفي الرَّكَْعِة الثَّانَِيِة بِسُوَرَتْينِ ِمَن الْمُفَصَّلِ] ٤٠

أَذَكَْرَت : سُِئلَ أَُبو إِْسحَاَق: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، قَالَ - ٩٢٠٦
: األنفال" [َيسْأَلُوَنَك َعنِ اَألنْفَالِ: "أَنَّ َعْبدَ اللَِّه، قََرأَ ِفي الِْعَشاِء اآلِخَرِة ِفي أَوَّلِ َركَْعٍة"َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيدَ،

: ثُمَّ رَكََع، ثُمَّ قََرأَ ِفي الثَّانَِيِة بِسُوَرٍة ِمَن الْمُفَصَّلِ؟ قَالَ] ٤٠: األنقال" [نِْعمَ الَْموْلَى َونِْعَم النَِّصُري: "َحتَّى َبلَغَ] ١
  ".َنَعْم

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ - ٩٢٠٧

أَمََّنا :"زِيَد، قَالَالَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيالصَّاِئغُ 
" نِْعمَ الَْموْلَى َونِْعَم النَّصُِري: "َبلَغَ َحتَّى إِذَا: َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ِفي َصالِة الِْعَشاِء اآلِخَرِة فَافْتََتَح األْنفَالَ، فَقََرأَ

  ".َركََع، ثُمَّ قَاَم فَقََرأَ ِفي الرَّكَْعةِ الثَّانَِيِة بُِسوَرٍة] ٤٠: األنقال[
َجاَء َرُجلٌ : ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن أَبِي َواِئلٍ - ٩٢٠٨

أَْنِصْت ِللْقُْرآِن فَإِنْ ِفي الصَّالِة شُْغال، َوَسَيكْفِيَك :"َيا أََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ أقَْرأُ َخلَْف اِإلَمامِ؟ قَالَ: إِلَى َعْبِد اللَِّه، فَقَالَ
  ".ذَِلَك اِإلَماُم
َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َحْمزَةَ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا - ٩٢٠٩

  ".ال َتقَْرأُ َخلَْف اِإلَمامِ إِال أَنْ َيكُونَ إَِماًما ال َيقَْرأُ:"إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَُّه قَالَ
ِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب - ٩٢١٠
  .َوكَانَ إِْبَراهِيُم يَأُْخذُ بِِه، "أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد كَانَ ال َيقَْرأُ َخلَْف اِإلَمامِ"إِبَْراهِيَم،
  ".نَ إَِماًما قََرأَ ِفي الرَّكَْعَتْينِ األُولََيْينِ، َوال َيقَْرأُ ِفي اُألخَْرَيْينِ بَِشْيٍءَوكَانَ اْبُن َمْسُعوٍد إِذَا كَا" - ٩٢١١

قََمةَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِْسرَائِيلَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْ ٩٢١٢ -
  إِذَا َتعَاَيا اِإلَماُم فَال تَرُدَّ:"وٍد، قَالََمْسُع

  ".َعلَْيِه فَإِنَُّه كَالٌم
اِهيَم، أَنَّ اْبنَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَر - ٩٢١٣

  ".إِنَُّه كَالٌم:"لِْقَني اِإلَمامِ، َوقَالََمْسُعوٍد كَانَ َيكَْرُه َت
، ْسَوِد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِْسرَائِيلَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعلْقََمةَ، َواَأل - ٩٢١٤

  .فَفََعلَْنا ذَِلَك"ْيِه، َوَوَضَعُهَما َبْيَن ُركَْبَتيِْه، َوضََرَب أَْيِدَيَناَصلَّْيَنا َمَع َعْبِد اللَِّه فَلَمَّا َركََع طَبََّق كَفَّ:"قَاال
أَنَّ اْبنَ "،َوِد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعلْقََمةَ، َواَألْس - ٩٢١٥

  ".َق َيَدْيِه، َوَجَعلَُهَما َبْيَن ُركْبََتْيِهَمْسُعوٍد، َركََع فَطَبَّ
كَانَ عَْبُد : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِْبَراهِيَم، قَالَ - ٩٢١٦

  ".َتْيِه، َويَفْرُِش ِذَراَعْيِه َعلَى فَِخذَْيِهيُطَبُِّق إِذَا َركََع َيْجَعلُ َيَدْيِه َبْيَن ُركَْب"اللَِّه
أَنَّ "ارِ،َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َيحَْيى بن الْجَزَّ - ٩٢١٧



  ."َربِّ اغِْفْر ِلي: َعْبَد اللَِّه كَانَ َيقُولُ ِفي ُركُوِعِه
 َشِقيقٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ُسلَْيَمانَ، َعْن - ٩٢١٨

  ".َحْمِدكَ ال إِلََه غَيُْرَكسُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وَبِ: كَانَ َعْبدُ اللَِّه ِممَّا ُيكِْثُر أَنْ َيقُولَ ِفي ُركُوِعِه َوُسُجوِدِه:"قَالَ
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ - ٩٢١٩

اْخَتلَفَا، فَقَالَ أَُبو : َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ، الثَّْورِيِّ، َعْن َعِليِّ بن اَألقَْمرِ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َوَشدَّاِد بن اَألْزَمعِ 
  ".سُْبحَاَنكَ ال إِلََه غَيُْرَك:"كَانَ َيقُولُ: ، قَالَ َشدَّاٌد"سُْبَحاَنَك ال َربَّ غَْيُرَك: كَانَ َعْبُد اللَِّه َيقُولُ ِفي ُسُجودِِه:"ْسَوِداَأل

بٍ َعمِِّه، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َيحَْيى بن الَْعالِء، َعْن ُشَعْي - ٩٢٢٠
أَنْ َدَخلُْت الَْمْسجَِد فََوَجْدُت َعْبدَ اللَِّه ُيصَلِّي فََركََع َوافْتََتْحُت سُوَرةَ اَألْعرَاِف فَفََرغُْت ِمْنَها قَْبلَ :"َعلْقََمةَ، قَالَ

  ".َيْسُجَد
ا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، ح َوَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََن - ٩٢٢١

َسِمَع اللَُّه ِلَمنْ : إِذَا قَالَ اِإلَماُم:"الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".رَبََّنا لَكَ الَْحْمُد: فَلَْيقُلْ َمْن َخلْفَُه،  َحِمَدُه
، َعْن َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا شَُعْيٌب، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ - ٩٢٢٢

  ".َربََّنا لََك الَْحْمُد: فَلَْيقُلْ َمْن َخلْفَُه، ِلَمْن َحِمَدُه  َسِمعَ اللَُّه: إِذَا قَالَ اِإلَماُم: /"َعْبِد اللَِّه، قَالَ
قَالَ َعْبدُ : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، قَالَ - ٩٢٢٣

  ".َيْسُجْد ُمَتَورِّكًا، َوال ُمضْطَجًِعا فَإِنَّهُ إِذَا أَْحَسَن السُُّجودَ َسَجَدْت ِعظَاُمُه كُلَُّهاإِذَا َسَجَد أََحدُكُْم فَال :"اللَِّه
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، - ٩٢٢٤

إِذَا َسَجَد أََحدُكُْم فَال َيْسُجُد :"ْن َعْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َع
  ".ُمْضطَجِعًا، َوال ُمَتَورِّكًا فَإِنَُّه إِذَا أَْحَسَن السُُّجوَد َسَجَد كُلُّ ُعْضوٍ ِمْنُه

َسِمْعُت َعْبدَ : َعْبَدةَ بن أَبِي لُبَاَبةَ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن - ٩٢٢٥
َينَْهُض َعلَى ُصُدورِ :"َرَمقُْت عَْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد ِفي الصَّالِة فََرأَْيُتُه َينَْهُض، َوال َيجِْلُس، قَالَ: الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َيقُولُ

  ".قََدَمْيِه ِفي الرَّكَْعةِ األُولَى، َوالثَّانِيَِة
ُعَماَرةَ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٩٢٢٦

  ".يَْنَهُض َعلَى ُصُدورِ قَدََمْيِه"كَانَ َعْبُد اللَِّه: ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، قَالَ
ْن ُعَماَرةَ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َع - ٩٢٢٧

فَذَكَْرُت ذَِلَك إلِْبَراهِيَم، ، "َدَميِْهَينَْهُض َعلَى ُصُدورِ قَ"ُعَمْيرٍ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد كَانَ
  .َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، أَنَّ اْبَن َمْسعُوٍد كَانَ َيفَْعلُُه: فَقَالَ

: ْينٍ، َعْن إِْبَراِهيَم، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ُحَص - ٩٢٢٨
  ".إِذَا كَبََّر ِحَني َيْرفَُع َرأَْسُه ِمَن السَّْجَدِة قَاَم بَِها"كَانَ َعْبُد اللَِّه

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َوالثَّْورِيِّ، - ٩٢٢٩



َمرَّ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َعلَى َرُجلٍ سَاجٍِد، َورَأُْسُه َمْعقُوٌص فََحلَُّه، فَلَمَّا : ْهبٍ، قَالََعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َزْيِد بن َو
كَْي ال إِنََّما َعقَْصُتُه ِل: ، قَالَ"ال َتْعِقْص فَإِنْ َشْعَركَ َيْسُجُد، َوإِنَّ لََك بِكُلِّ َشعَْرٍة أَْجًرا:"اْنَصَرَف، قَالَ لَُه َعْبُد اللَِّه

  ".إِنْ َيَتتَرَّْب َخْيٌر لََك:"َيَتتَرََّب، قَالَ
َمرَّ : َزْيٍد، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٩٢٣٠

إِنَّ َشْعَركَ :"قَصَ رَأَْسُه فََحلَّ َعقِيَصَتُه فَأَْرَسلََها، ثُمَّ اْنَتظََر حَتَّى صَلَّى، فَقَالَ َعْبُد اللَِّهَعْبُد اللَِّه َعلَى َرُجلٍ سَاجٍِد قَْد َع
إِنْ :"َعْبدُ اللَِّه إِنِّي ِخفُْت أَنْ َيَتتَرََّب، فَقَالَ: ، فَقَالَ الرَُّجلُ"َيْسُجُد َمَعَك فَال َتْعِقصُْه، فَإِنْ لََك بِكُلِّ َشْعَرٍة ِمْنُه أَْجرًا

َوْهبٍ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن زَْيِد بن، "َيَتتَرَّْب َخْيرٌ لََك
  .َعْبِد اللَِّه، ِمثْلَُه

يزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ - ٩٢٣١
َيَسارِهِ   حَاَجُتُه، َعْنكَانَ َعْبدُ اللَِّه ال َيْسَتِديُر ِفي َصالٍة، إِنْ كَاَنْت حَاَجُتُه َعْن َيِمينِِه انْفََتلَ َعْن َيِمينِِه، َوإِنْ كَاَنْت:"قَالَ

  ".اْنفََتلَ َعْن َيَسارِِه
ي اَألْحَوصِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َوالثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِ - ٩٢٣٢

  اْنَصَرْف َحْيثُ كَاَنْتإِذَا َسلََّم اِإلَماُم فَ:"َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَُّه كَانَ َيقُولُ

  ".َحاجَُتَك َيِميًنا، َوِشمَاال، َوال َتْسَتِدرِ اْسِتَداَرةَ الِْحمَارِ
كَانَ اْبُن َمْسُعودٍ إِذَا كَاَنتْ :"َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، قَالَ - ٩٢٣٣

  ".َيَسارِِه، اْنَصَرَف َعْن َيسَارِِه، َوإِذَا كَاَنْت َحاَجُتُه َعْن َيِمينِِه، اْنَصَرَف َعْن َيِمينِِه َحاَجُتُه َعْن
َعْبِد اللَّهِ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن - ٩٢٣٤

ُيجْزِئُُه يَْنحَرُِف َعْن َمْجِلِسِه َوَيْستَقْبِلُ : ، فَقُلُْت"إِذَا َسلَّمَ اِإلَماُم فَلَْيقُْم أَْو ِليَْنَحرِْف َعْن َمْجِلِسِه:"ن َمْسُعوٍد، قَالَب
  ".االْنِحرَاُف ُيغَرُِّب أَْو ُيشَرُِّق َعْن غَْيرِ َواِحٍد:"الِْقْبلَةَ؟ قَالَ
حَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِْسرَائِيلَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْس - ٩٢٣٥
  ".أَنَُّه كَانَ إِذَا سَلََّم قَاَم َعْن َمْجِلِسِه، أَوِ اْنَحَرَف ُمَشرِّقًا أَْو ُمَغرًِّبا"َمْسُعوٍد،
بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ٩٢٣٦

ُه بَِوْجهِِه، فَإِنْ فَْصلَ إِذَا َسلََّم اِإلَماُم، َوِللرَُّجلِ َحاَجةٌ فَال َيْنتَِظْرُه إِذَا َسلََّم أَنْ َيْستَقْبِلَ:"اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .ِه، فَكَانَ َعْبُد اللَِّه إِذَا َسلََّم لَْم َيلَْبثْ أَنْ َيقُوَم أَْو يََتَحوَّلَ ِمْن َمكَانِِه، وََيْسَتقْبِلُُهْم بَِوْجهِ"الصَّالِة التَّْسِليُم

َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، أَنَّ اْبَن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن - ٩٢٣٧
  َمْسُعودٍ،

فَإِذَا فََرغَ اِإلَماُم، إِذَا كُْنتَ َخلَْف اِإلَمامِ فَال َتْركَْع حَتَّى َيرْكََع، َوال َتْسُجْد َحتَّى َيْسُجَد، َوال َتْرفَْع َرأَْسَك قَْبلَُه، :"قَالَ
  ".ْم يَْنَحرِْف، َوكَاَنتْ لََك حَاَجةٌ فَاذَْهْب، َوَدْعُه فَقَْد َتمَّتْ َصالُتَكَولَْم يَقُْم، وَلَ

َماِلِك بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٩٢٣٨
َيا أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ، فُالنٌ يَقَْرأُ : َجاَء َرُجلٌ إِلَى َعْبِد اللَِّه، فَقَالَ: ٍد ِمْن أَْصحَابِ َعْبِد اللَِّه قَالَالَْحارِِث، َعْن أَبِي خَاِل

ُز تََراِقَيُهْم، فَإِذَا َدَخلَ ِفي إِنَّ رِجَاال َيقَْرُءونَ الْقُْرَآنَ ال ُيَجاوِ:"الْقُْرآنَ َوُهَو َراِكٌع َوَيقَْرأُ َوُهَو سَاجٌِد، فَقَالَ عَْبُد اللَِّه
  ".الْقَلْبِ فَْرَسَخ ِفيِه َنفََع



إِذَا َصلَّى "كَانَ َعْبُد اللَِّه:"َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، قَالَ - ٩٢٣٩
  ".كَأَنَُّه ثَْوٌب ُملْقًى

الضَُّحى،  ثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن أَبِيَحدَّ - ٩٢٤٠
َمكََّن ِفي َصالِتِه إِذَا رَكَعِ ِلَيَت:"َما َيْعنِي بِذَِلَك؟ فَقَالَ: فَُسِئلَ مَْنُصوٌر"قَارُّوا الصَّالةَ:"َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".َوإِذَا َسَجَد
َمْسرُوقٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن  - ٩٢٤١

  .اْسكُنُوا، اطْمَِئنُّوا: َيقُولُ"قَارُّوا ِفي الصَّالِة:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: قَالَ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، - ٩٢٤٢

َعْبِد بَِوْجهِِه َما لَْم َيلَْتِفْت أَوْ ال َيزَالُ اللَُّه ُمقْبِال َعلَى الْ:"َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".ُيْحِدثْ
َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َرُجلٍ، َعنِ الِْمْنهَالِ بن َعْمرٍو،  - ٩٢٤٣

أَمَّا َهذَا فَقَْد أَخْطَأَ السُّنَّةَ، لَْو َراَوَح َبيَْنُهَما كَانَ أََحبَّ :"ْيَن قََدَميِْه، فَقَالََمرَّ اْبُن َمْسعُوٍد بَِرُجلٍ َصافَّ َب: ُعَبْيَدةَ، قَالَ
لِ بن َعنِ الِْمنَْهاَحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْيَسَرةَ بن حَبِيبٍ، ، "إِلَيَّ

: مٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيَّاِن، قَاالَعْمرٍو، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِمثْلَُه َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، وَُمَحمَُّد بن ُمَح
ْنهَالِ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َمْرزُوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعْن َمْيسََرةَ بن َحبِيبٍ، َعنِ الِْم

  .َنحَْوُه
، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ - ٩٢٤٤

َمْن أَْدَرَك الرَّكَْعةَ فَقَْد أَْدَركَ :"، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ
  ".الصَّالةَ
اَألْحَوصِ، َعنِ  َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا شُْعَبةُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي - ٩٢٤٥

  ".ِمْن أَْدَرَك الرَّكَْعةَ فَقَْد أَْدَرَك:"اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِْسرَائِيلَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، أَنَّ - ٩٢٤٦

  ".َمْن لَْم ُيْدرِِك الرَّكَْعةَ فَال يَْعَتدُّ بِالسَّْجَدِة:"نِ َمْسُعوٍد، قَاالُهَبْيَرةَ بن َيرِميَ أَخَْبَرُه، َعْن َعِليٍّ، َواْب
، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي - ٩٢٤٧

  ".ُه الرُّكُوُع فَال َيْعَتدُّ بِالسُُّجوِدَمْن فَاَت:"َمْسُعوٍد، قَالَ
َزْيدِ بن َوْهبٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن  - ٩٢٤٨

ُم ُركُوٌع فََركَْعَنا، ثُمَّ َمَشيَْنا حَتَّى َدَخلَْنا ِفي الْقَْومِ فََرفَُعوا ُرُءوسَُهْم َوَرفَْعَنا َدَخلُْت أََنا َوَعْبُد اللَِّه الَْمْسجَِد، وَالْقَْو: قَالَ
  ".قَدْ أَْتَمْمَت الصَّالةَ:"َمَعُهْم، فَلَمَّا أَنْ فََرغَْنا ِمَن الصَّالِة قُْمُت َألقِْضَي، فََحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه، فَقَالَ

َدَخلْتُ : إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ، قَالَ َحدَّثََنا - ٩٢٤٩
َرغَ اإلَِماُم قُْمُت أَقِْضي، ا فَأََنا وَاْبُن َمْسُعوٍد الَْمْسجَِد، َواإلَِماُم َراكٌِع، فََركَْعَنا، ثُمَّ َمَضيَْنا َحتَّى اْستََوْيَنا بِالصَّفِّ، فَلَمَّ

  ".قَْد أَْدَركْتَُه:"فَقَالَ
 َزْيدِ بن َوْهبٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن - ٩٢٥٠



ُعوٍد، َوالنَّاسُ ُركُوٌع فََركََع، َوَركََعُت َمَعُه، َوَمَشْيَنا َراِكِعَني فَاْنتََهْيَنا إِلَى الصَّفِّ، َدَخلُْت الَْمْسجَِد َمعَ اْبنِ َمْس: قَالَ
  ودٍ،َجذََبنِي اْبُن َمْسُعفََرفَُعوا ُرُءوسَُهْم فََصلَّْيَنا َصالَتَنا، فَلَمَّا َسلََّم اِإلَماُم ظََنْنُت أَنْ قَْد فَاَتتْنِي فَقُْمُت َألقِْضَي، فَ

  ".إِنََّك قَدْ أَْدرَكَْت:"َوقَالَ
ال بَأَْس :"وٍد، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، أَنَّ اْبَن َمْسُع - ٩٢٥١

  ".أَنْ َتْركََع ُدونَ الصَّفِّ
ْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َع - ٩٢٥٢

لَ أَنْ َيْرفَعُوا إِذَا َركََع أََحدُكُْم فََمَشى إِلَى الصَّفِّ قَْب:"اللَِّه بن يَزِيَد النََّخِعيِّ، َعْن َزْيِد بن أَْحَمَر، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".ُرُءوسَُهْم فَإِنَُّه َيعَْتدُّ بِهَا، َوإِنْ َرفَُعوا ُرءُوسَُهْم قَْبلَ أَنْ َيِصلَ إِلَى الصَّفِّ فَال يَْعَتدُّ بَِها

َمْسُعوٍد أَْدَرَك قَْوًما ُجلُوًسا ِفي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، أَنَّ اْبَن  - ٩٢٥٣
  ".قَدْ أَْدرَكُْتْم إِنْ َشاَء اللَُّه:"آِخرِ َصالِتهِْم، فَقَالَ

: إِبَْراِهيَم، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن  - ٩٢٥٤
مَّ اْنَتهَْيَنا إِلَى الصَّفِّ حَِني، قَالَ َدَخلَ عَْبُد اللَِّه الَْمْسجَِد، وََدَخلَ َمَعُه فََركََع اِإلَماُم فََركَْعَنا قَْبلَ أَِن اْنَتَهْيَنا إِلَى الصَّفِّ، ثُ

اْجِلسْ :"َعْبِد اللَِّه ِلَيقِْضَي، فَأََخذَ َعْبُد اللَِّه بِثَْوبِِه، فَقَالَ َسِمعَ اللَُّه ِلَمْن َحِمدَُه، فَلَمَّا َسلََّم اِإلَماُم قَاَم َصاِحُب: اِإلَماُم
  ".فَقَْد أَْدرَكَْت الصَّالةَ

لََمةَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ الُْمالِئيِّ، َعْن َس - ٩٢٥٥
  َهْيلٍ، أَنَّ اْبَن َمْسُعودٍ َسَعى إِلَى الصَّالِة فَِقيلَ لَهُ،كُ

  ".أََولَْيَس أََحقُّ َما َسَعْيُت إِلَْيِه الصَّالةُ؟:"فَقَالَ
لْقََمةَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َع - ٩٢٥٦

ْسُجدْ َسْجدََتيِ إِذَا َشكَّ الرَُّجلُ ِفي َصالِتِه فَلَْم َيْدرِ أَثْالثًا َصلَّى أَمِ اثْنََتْينِ؟ فَلَْيْبنِ َعلَى أَْوثَقِ ذَِلَك، ثُمَّ َي:"َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".السَّْهوِ
جَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن طَلَْحةَ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َح - ٩٢٥٧

َيَتَحرَّى أََصْوَب ذَِلَك، َوَيْسُجدُ َسْجدََتيِ :"ُمَصرٍِّف، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن ُعبِيَدةَ السَّلَْمانِيِّ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَُّه قَالَ
  ".السَّْهوِ
 اَألْسَوِد، ا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعنَِحدَّثََن - ٩٢٥٨

وََيْسُجُد َسْجَدَتْينِ، َوُهَو جَاِلسٌ يََتحَرَّى الصَّوَاَب، :"َوَعلْقََمةَ، َوأَْصحَابِ َعْبِد اللَِّه، أَنَّ َعْبَد اللَِّه، كَانَ َيقُولُ ِفي السَّْهوِ
  ".َبْعَد التَّْسلِيمِ

 َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، - ٩٢٥٩
َد ِفيَما ُيقَاُم ِفيِه، أَْو سَلََّم ِفي َركَْعَتْينِ فَإِنَُّه يَفُْرغُ ِمْن َصالِتِه، َوَيْسُجُد السَّْهُو إِذَا قَاَم ِفيَما ُيْجلَُس ِفيِه، أَْو قََع:"قَالَ

  ".َسْجدََتْينِ، َوُهَو َجاِلٌس يََتَشهَُّد ِفيهِمَا
َدةُ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئ - ٩٢٦٠

  إِذَا قُْمَت أَْو َجلَْسَت:"أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ



  ".أَْو َسلَّْمَت فَاْسُجْد َسْجَدَتيِ السَّْهوِ، ثُمَّ َتَشهَّْد، ثُمَّ سَلِّْم
ْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، أَْو غَْيرِِه أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، َرأَى َرُجلَْينِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َع - ٩٢٦١

َما ُيْضِحكَُك َيا أََبا عَْبِد : ُيَصلَِّياِن، أََحُدُهَما ُمسْبِلٌ إَِزاَرُه، وَاآلَخرُ ال يُِتمُّ ُركُوَعُه، َوال ُسُجوَدُه فََضِحَك فَقَالُوا
  ". اللَُّه َصالتَُهَعجِْبُت لَِهذَْينِ الرَُّجلَْينِ، أَمَّا الُْمسْبِلُ إَِزاَرُه فَال َيْنظُرُ اللَُّه إِلَْيِه، َوأَمَّا اآلَخُر فَال يَقَْبلُ:"ْحَمنِ؟ قَالَالرَّ

َبيَْنا : ثََنا َحمَّاٌد، أنا َحمَّاٌد، َعْن إِْبَراِهيَم، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، َحدَّ - ٩٢٦٢
ُهَما قَْد أَْسَبلَ إِزَاَرُه، اْبُن َمْسُعوٍد َجاِلٌس َمَع أَْصَحابِِه ِفي الَْمْسجِِد، إِذْ َدَخلَ َرُجالِن فَقَاَما َخلَْف َسارَِيَتْينِ، فََصلَّى أََحُد

لَقَْد َشَغلََك َهذَاِن َعنَّا، : ُسجُوَدُه، فَجََعلَ اْبُن َمْسُعوٍد َينْظُُر إِلَْيهَِما، فَقَالَ جُلََساُؤُه َواآلَخُر ال يُِتمُّ ُركُوَعُه، َوال
ِذي ال ُيِتمُّ ُركُوَعُه، َوال َيْعنِي الَّأََجلْ أَمَّا َهذَا فَال َينْظُُر اللَُّه إِلَْيِه َيعْنِي الُْمسْبِلَ إَِزاَرُه َوأَمَّا َهذَا فَال َيقَْبلُ اللَُّه ِمْنُه :"قَالَ

  ".ُسجُوَدُه
انَ النَّْهِديِّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ، َعْن أَبِي ُعثَْم - ٩٢٦٣

الُْمْسبِلُ إَِزاَرُه ِفي الصَّالِة لَْيَس ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي :"أَسَْبلَ إَِزارَُه، فَقَالَ َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَّهُ َرأَى أَْعرَابِيا ُيَصلِّي قَْد
  ".ِحلٍّ، َوال حََرامٍ

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثَنَا - ٩٢٦٤

ةَ، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، ِفي الرَُّجلِ َيفُوُتهُ َبْعضُ َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن قََتاَد
  ".َيجَْعلُ َما ُيْدرُِك َمَع اِإلَمامِ آِخرَ َصالِتِه:"الصَّالِة َمَع اِإلَمامِ، قَالَ

ْورِيِّ، َعْن َجابِرٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ُجْنُدًبا، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّ - ٩٢٦٥
َوَمْسُروقًا، أدركا ركعة من املغرب فقرأ جندب، ومل يقرأ مسروق خلف اإلمام، فلما سلم اإلمام قاما يقضيان، 

بن مسعود، فجلس مسروق يف الثانية والثالثة، وقام جندب يف الثانية فلم جيلس، فلما انصرفا تذاكرا ذلك فأتيا ا
  ".كُلٌّ قَدْ أَْحَسَن َوَنفَْعلُ كََما فََعلَ َمْسرُوٌق: كُلٌّ قَْد أََصاَب أَْو، قَالَ:"فقال

 ُجْنُدًبا، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َجْعفَرٍ الْجََزرِيِّ، َعنِ الَْحكَمِ، أَنَّ - ٩٢٦٦
ءَِة، َولَْم يَقَْرِأ اآلَخُر ِفي ُروقًا أَْدَركَا َركَْعةً ِمَن الَْمغْرِبِ فَقََرأَ أََحُدُهَما ِفي الرَّكْعََتْينِ اَألِخريََتْينِ َما فَاَتُه ِمَن الِْقَراَوَمْس

  ".ذَا الَِّذي قََرأَ ِفي الرَّكَْعَتْينِِكالُهَما ُمْحِسٌن، وَإِنِّي أَْصَنُع كََما َصَنَع َه:"َركَْعٍة، فَسُِئلَ اْبُن َمْسُعوٍد، فَقَالَ
َعْن إِْبَراهِيَم،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َحمَّاٍد، - ٩٢٦٧

بِ َركَْعةً، فَلَمَّا َسلََّم اِإلَماُم قَاَما َيقِْضَياِن، فَقَاَم ُجْنُدٌب ِفي الرَّكَْعِة الثَّانَِيِة، أَْدَركَا ِمْن َصالِة الَْمغْرِ:"أَنَّ ُجْنُدًبا، وََمْسُروقًا
  ".ِكالكَُما قَْد أَْحَسَن، وَأَْصَنُع كََما َصَنَع َمْسُروٌق:"َوقََعَد َمْسُروٌق ِفيهَِما َجِميًعا، فَقَاال الْبنِ َمْسُعوٍد، فَقَالَ

٩٢٦٨ -  

َصلَّى ُجْنُدٌب، : يَم، قَالَا ُمحَمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِْبَراِهَحدَّثََن
اِن، فَقََعَد َمْسرُوٌق ِفي الثَّانَِيِة، َوقَاَم َوَمْسرُوٌق ِفي َمْسجٍِد الَْمْغرَِب، َولَْم ُيْدرِكَا َمَع اِإلَمامِ إِال َركَْعةً، فَقَاَما يَقِْضَي

ِكالكَُما قَدْ أَْحَسَن، َوافَْعلُوا كََما فََعلَ :"ُجْنُدٌب ِفي أَوَّلِ َركَْعٍة ِمَن الْقََضاِء، فَأََتَيا َعْبدَ اللَِّه، فَذَكََرا ذَِلَك لَُه فَقَالَ
  ".َمْسرُوٌق
ثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّ - ٩٢٦٩

: ِلعَْبِد اللَِّه، فَقَالَ ذَكَُروا ذَِلَكَمْسُروقًا، َوجُْندًَبا اْنَتَهَيا إِلَى اِإلَمامِ َوقَْد ُسبِقَا بَِركَْعٍة، فَلَْم يَقَْرأْ َمْسُروٌق َوقََرأَ جُْنُدٌب، فَ



  ".ِكالكَُما لَْم َعنِ األَْمرِ، وَالْقَْولُ َما َصَنَع َمْسرُوٌق
إِنَّ لِلصَّالِة َوقًْتا :"َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، قَالَ - ٩٢٧٠
  ".الَْحجِّ كََوقِْت
، َعْن َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا شُْعَبةُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ - ٩٢٧١

  ".دِ الَْخذِْفَسوُّوا ُصفُوفَكُْم فَإِنَّ الشَّْيطَانَ يََتَخلَّلَُها كَالَْخذْفِ أَْو كَأَْوال:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ
نِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َع - ٩٢٧٢

  ".ُيْرفَُع قَْبلَُه ال ُيْركَُع قَْبلَ اِإلَمامِ، َوال ُيْرفَُع قَْبلَُه، َوال ُيْسَجُد قَْبلَُه، َوال:"َمْسُعوٍد، قَالَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ٩٢٧٣

إِنَّمَا :"صِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَالنَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَو
إِنْ إِذَا رَكََع فَاْركَُعوا، َوإِذَا َرفََع فَاْرفَُعوا، َوال َتْسبِقُوُه إِذَا َركََع، َوال إِذَا َرفََع، َوال إِذَا َسَجَد، فَُجِعلَ اِإلَماُم ِليُْؤَتمَّ بِِه، فَ

  ".ا ذَِلَكوكُْنُتْم إِنََّما بِكُْم أَنْ ُتْدرِكُوا َما َسبَقَكُْم بِِه، فَإِنَُّه َيْسُجُد قَْبلَكُْم، َوَيْرفَُع قَْبلَكُْم فَُتْدرِكُ
َمرَّ : ٍئ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َشْيخٍ، ِمْن طَيِّ - ٩٢٧٤

َنُحجُّ َبْيَت َربَِّنا، َوَنقِْضي الدَّْيَن، َوُهوَ : ابِ، ثُمَّ قَالَاْبُن َمْسُعوٍد َعلَى َمْسجِدٍ لََنا، فََتقَدََّم َرُجلٌ ِمْنُهْم فَقََرأَ بِفَاِتَحِة الِْكَت
  .فَاْنصََرَف َعْبُد اللَِّه، "َما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي الِْملَِّة اآلِخَرِة إِنْ َهذَا إِال اخِْتالٌق:"ِمثْلَ الْقَطَوَاِت َيهْوِيَن، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه

بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراِهيَم، أَنَّ َعلْقََمةَ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق - ٩٢٧٥
َحَدُهَما َعْن فَاْسَتقَْبلَُهُم النَّاُس قَدْ َصلَّوا، فََرَجَع بِهَِما إِلَى الْبَْيِت فََجَعلَ أَ"أَقَْبال َمَع اْبنِ َمْسُعوٍد إِلَى الَْمْسجِِد"َواَألْسَوَد

  ".َيِمينِِه، وَاآلَخَر َعْن ِشَمالِِه، ثُمَّ َصلَّى بِهَِما
أَنَّ "لْقََمةَ،َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َع - ٩٢٧٦

  ".، َواَألْسَوِد فَقَاَم َهذَا َعْن َيِمينِِه، َوَهذَا َعْن َيَسارِِه، ثُمَّ قَاَم َبْيَنُهَماَعْبَد اللَِّه صَلَّى بَِعلْقََمةَ
  َحدَّثَنَا - ٩٢٧٧

َن َمْسُعودٍ َصلَّى أَنَّ اْب"قََمةَ،َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْن َداُوَد، الشَّعْبِيِّ، َعْن َعلْ
نِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراهِيَم، َعنِ اْب، "بِِه َوبِاَألْسَوِد فَقَاَم َبيَْنُهَما

  .َمْسُعوٍد، مِثْلَ ذَِلَك
قَالَ : يَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِه - ٩٢٧٨
  ".إِذَا كَانُوا ثَالثَةً فَلََيُصفُّوا َجِميًعا، وَإِذَا كَاُنوا أَكْثََر ِمْن ذَِلَك فَلَْيَتقَدَّْمُهْم أََحدُُهْم:"َعْبُد اللَِّه
ي ُموَسى، ثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبَِحدَّ - ٩٢٧٩

َحدَّثََنا ، "َركْعََتيِ الْفَْجرِ َجاَء اْبُن َمْسُعوٍد، َواإلَِماُم ُيَصلِّي الصُّْبَح فَصَلَّى َركَْعَتْينِ إِلَى َسارَِيٍة، وَلَْم َيكُنْ َصلَّى:"قَالَ
َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد،  إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ُموَسى،

  .ِمثْلَُه
ا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََن - ٩٢٨٠

  ".أُِقيَمِت الصَّالةُ فَتَقَدََّم َعْبُد اللَِّه إِلَى الَْمْسجِِد فَصَلَّى َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َدَخلَ الَْمْسجَِد:"بن أَبِي مُوَسى، َعْن أَبِيِه، قَالَ



 َمْسُعوٍد، دَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبَرَنِي َعْمُرو بن ِديَنارٍ، أَنَّ اْبَنَح - ٩٢٨١
  اْحِملُوا َحوَاِئَجكُْم:"كَانَ َيقُولُ

  ".َعلَى الَْمكْتُوَبِة
دَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن أَشَْعثَ بن أَبِي الشَّْعثَاِء، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َح - ٩٢٨٢

  ".َسمِْعُت ِقَراَءةَ َعْبِد اللَِّه، ِفي إِْحَدى َصالَتيِ النََّهارِ:"َعْبِد اللَِّه بن زَِياٍد اَألَسِديِّ، قَالَ
، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم - ٩٢٨٣

  ".ي طََهَربِّ زِدْنِي ِعلًْما فََعَرفُْت أَنَُّه ِف: َصلَّْيُت إِلَى َجْنبِ َعْبِد اللَِّه، فََما َعِلْمُت أَنَُّه َيقَْرأُ َشْيئًا حَتَّى َسِمْعُتُه، َيقُولُ:"قَالَ
لَْهيْثَمِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ُحَصْينٍ، َعنِ ا - ٩٢٨٤

  ".لَُه ِمْن أَنْ َيقُْعَد ِفي الصَّالِة ُمتََربًِّعا َألنْ َيقُْعَد أََحدُكُْم َعلَى َرضْفََتْينِ َخْيٌر:"َسِمْعتُ اْبَن َمْسُعوٍد، َيقُولُ: ِشَهابٍ، قَالَ
ْيثَمِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُحَصْينِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َه - ٩٢٨٥

، قَالَ َعْبدُ "ُجلُ َعلَى َرِضيفََتْينِ َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيْجِلَس ِفي الصَّالِة مَُتَربِّعًاَألنْ َيْجِلَس الرَّ:"قَالَ عَْبُد اللَِّه: ِشَهابٍ، قَالَ
  ".إِذَا كَانَ َصلَّى قَاِئًما فَال َيْجِلْس يََتشَهَُّد ُمَتَربًِّعا، َوإِذَا َصلَّى قَاِعًدا فَلَْيَترَبَّْع:"َيقُولُ: الرَّزَّاقِ
بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َحْمزَةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ  - ٩٢٨٦

  إِنْ لَْم يَقِْدْر َعلَى اَألْرضِ:"إِبَْراهِيَم، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَُّه قَالَ ِفي الَْمرِيضِ إِذَا َصلَّى

  ".َيجَْعلْ ُسُجوَدهُ أَخْفَُض ِمْن ُركُوِعِهفَلُْيوِمئْ إَِمياًء، وَلْ
َيةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َزْيدِ بن ُمَعاوِ - ٩٢٨٧

َبةَ أَِخيِه َوُهَو ُيَصلِّي َعلَى ِسوَاٍك َيْرفَُعُه إِلَى َوْجهِِه، فَأََخذَُه فََرَماُه، ثُمَّ َعلْقََمةَ، َواَألْسَوِد، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، َدَخلَ َعلَى ُعْت
  ".أَوِْمئْ إَِمياًء، َولَْيكُْن َركْعَُتَك أَْرفََع ِمْن َسْجَدِتَك:"قَالَ

: رٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن إِبَْراِهيَم، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْم - ٩٢٨٨
أَنَّ أُمَّ اَألسَْوِد أُقِْعَدْت، وَأَنَُّه َيْركُزُ لََها ُعوَد الِْمْرَوَحِة ُتَصلِّي َعلَْيِه فََما : َدَخلَ َعلْقََمةُ، َواَألْسَوُد َعلَى َعْبِد اللَِّه، فَقَاال

  ".ي َألَرى الشَّيْطَانَ َيعْرُِض بِالُْعوِد لَِتْسُجْد َعلَى اَألْرضِ إِِن اْسَتطَاَعْت، َوإِال ُتوِمئْ إَِمياًءإِنِّ:"َتَرى؟ قَالَ
لُْت قُ: ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراِهيَم - ٩٢٨٩
  ".كَانَ َيْسَمعُ َصْوَتُه أَْهلُ الدَّارِ:"كَْيَف كَاَنْت ِقَراَءةُ َعْبدِ اللَِّه؟ قَالَ: ِلَعلْقََمةَ
َألسَْوِد بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَْشَعثَ بن أَبِي الشَّْعثَاِء، َعنِ ا - ٩٢٩٠

  ".لَْم ُيَخاِفْت َمْن أَْسَمَع نَفَْسُه:"اللٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَِه
ي الشَّْعثَاِء، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن أَشَْعِث بن أَبِ - ٩٢٩١

  َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعودٍ،اَألْسَوِد بن ِهاللٍ، َعْن 

َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، وَأَُبو ، "لَْم ُيَخاِفْت َمْن أَْسَمعَ أُذَُنْيِه:"قَالَ
شَْعثَ، َعنِ اَألسَْوِد بن ِهاللٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه ِمثْلَُه، َحدَّثََنا الُْحَسْينُ اَألْحَوصِ، َوَيْعلَى بن الَْحارِِث، وَأَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَ

ُعبَْيِد اللَِّه، َعْن  بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعنِ اَألْعَمشِ، َوالَْحَسنِ بن
  .، َعنِ اَألْسَودِ بن ِهاللٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِمثْلَُهَجاِمعِ بن َشدَّاٍد



: َسأَلَْنا َعلْقََمةَ: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراهِيَم، قَالَ - ٩٢٩٢
كَانَ ُيْسِمُع آلَ ُعْتَبةَ أَِخيِه، َوُهْم ِفي ُحْجَرةٍ َبْيَن :"َن اللَّْيلِ َوكَانَ َيبِيُت ِعْنَدُه؟ قَالَكَْيَف كَاَنْت ِقَراَءةُ َعْبدِ اللَِّه، ِم

  ".َيَدْيِه
اللَِّه َيقَْرأُ؟  كَْيَف كَانَ َعْبُد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا فَسَأَلْنَاُه  - ٩٢٩٣

  ".كَانَ ُيْسِمُع آلَ ُعْتَبةَ، َوُهْم ِفي ُحْجَرٍة َبْيَن َيَديِْه:"قَالَ
: لْقََمةَ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َع - ٩٢٩٤
كَانَ ُيوِتُر ِحَني َيبْقَى َعلَْيِه ِمَن اللَّْيلِ ِمثْلُ َما "مََتى كَانَ َعْبُد اللَِّه ُيوِتُر؟: كَانَ َيبِيُت عِْنَد َعْبِد اللَِّه اْبنِ َمْسُعوٍدَسأَلُْتُه َو

  ".ذََهَب ِمَن اللَّْيلِ ِحنيَ َصالِة الَْمْغرِبِ
  دَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َح - ٩٢٩٥

َمامِ ِفي بِتُّ َمَع َعْبدِ اللَِّه بن َمْسُعوٍد لَْيلَةً فَقَاَم أَوَّلَ اللَّْيلِ، ثُمَّ قَاَم ُيَصلِّي فَكَانَ يَقَْرأُ ِقَراَءةَ اِإل:"َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، قَالَ
َغلَسِ إِال كََما َبْيَن اَألذَانِ ْسجِِد َحيِِّه، ُيرَتِّلُ، َوال ُيَرجُِّع ُيْسِمُع َمْن حَْولَُه، َوال َيْرفَُع صَْوَتُه حَتَّى لَْم َيْبَق َعلَْيِه ِمَن الَْم

  ".ِللَْمْغرِبِ إِلَى اْنصَِراٍف ِمنَْها، ثُمَّ أَوَْتَر
اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ - ٩٢٩٦
  ".أَنَّ َعْبَد اللَِّه كَانَ يُوِتُر إِذَا َبِقَي ِمَن اللَّْيلِ َنْحَو َما ذََهَب إِلَى َصالِة الَْمْغرِبِ"َعلْقََمةَ،
اِء، َعنِ ِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن أَْشَعثَ بن أَبِي الشَّعْثََحدَّثََنا َع - ٩٢٩٧

  ".الْوِْتُر َما َبْيَن الصَّالَتْينِ:"اَألْسَوِد بن ِهاللٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
ْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَْشَعثَ بن أَبِي الشَّْعثَاِء، وَأَبِي ُحَصْينٍ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِ - ٩٢٩٨

  ".الْوِْتُر َما َبْيَن الصَّالَتْينِ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: اَألْسَوِد بن ِهاللٍ، قَالَ
ثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن أَْشَعثَ بن أَبِي الشَّْعثَاِء، وَأَبِي ُحَصْينٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّ - ٩٢٩٩

  ".الْوِْتُر َما َبْيَن الصَّالَتْينِ َصالِة الِْعَشاِء، َوَصالِة الْفَْجرِ:"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: َوَعيَّاشٍ الَْعاِمرِيِّ، َعنِ اَألْسَودِ بن ِهاللٍ، قَالَ
  ْينٍ اَألَسِديُّ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَص - ٩٣٠٠

، "ْينَ َصالِة الِْعَشاِء، َوَصالةِ الْفَْجرَِما َبْيَن الصَّالَتْينِ وِْتٌر، َما َب:"َعنِ اَألْسَوِد بن ِهاللٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، قَالَ
ْسَوِد بن ِهاللٍ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعنِ اَأل

  .اللَِّه، ِمثْلَُه
الْوِْتُر َما :"َراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْب - ٩٣٠١

  ".َبْيَن الصَّالَتْينِ
َنا أَُبو إِْسحَاَق، َعنِ اَألْسَودِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثَ - ٩٣٠٢

الْوِْتُر َما َبْيَن الصَّالَتْينِ، َصالةِ الِْعَشاِء "أَْشَهُد َعلَى َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد لَقَْد َسِمْعُتُه يَُناِدي، بَِها نَِداًء: بن ِهاللٍ، قَالَ
  ".َتى أَوَْتْرَت فََحَسٌناآلِخَرِة الَِّتي ُتَسمُّونَ الَْعَتَمةَ، َوَصالةِ الْفَْجرِ َم

أَبِيِه،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُمحَمٍَّد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن - ٩٣٠٣
  ".فَْجرَِوكَانَ أَبِي يُوِتُر قَْبلَ الْ"،"ُيوِتُر َبْعدَ الْفَْجرِ"كَانَ اْبُن َمْسُعوٍد:"قَالَ

ةَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَو - ٩٣٠٤



  ".َما بَالَْيُت إِنْ َصالةَ الْفَْجرِ أُِقيَمْت وَأََنا أُوِتُر:"َمْسُعوٍد، قَالَ
، َعْن ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةََحدَّثََن - ٩٣٠٥

  َما أُبَاِلي أَنْ ُيثَوََّب:"أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، أَنَُّه قَالَ

  ".ْر بَْعُدِلَصالِة الْفَْجرِ َوأََنا ِفي وِْرِدي لَْم أُوِت
مَِّد بن الُْمنَْتِشرِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن َمْعنٍ، َعْن إِْبَراِهيمَ بن ُمَح - ٩٣٠٦

نََعْم، َوَبْعدَ :"َهلْ َبْعَد األَذَاِن وِْتٌر؟ قَالَ: ِد الرَّْحَمنَِيا أََبا َعْب: َجاَء َرُجلٌ إِلَى َعْبِد اللَِّه، فَقَالَ: َعْن أَبِي َمْيسََرةَ، قَالَ
  ".اِإلقَاَمِة
أَنَّ "أَبِي ُعَبْيدَةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن - ٩٣٠٧
  ".، كَانَ يُوِتُر بِثَالٍث فَأَْعلَىَعْبَد اللَِّه
َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه،  - ٩٣٠٨

  ".ثَالٍث فَأَْعلَىكَانَ َعْبُد اللَِّه، يُوِتُر بِ:"ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، قَالَ
، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َماِلكِ بن الَْحارِِث - ٩٣٠٩

  ".َصالِة الَْمْغرِبِ ثَالثًاوِْتُر اللَّْيلِ كَوِْترِ النََّهارِ :"قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد: الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، قَالَ
َماِلِك بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٩٣١٠

  ".ُر ثَالثٌ كَوِْترِ النَّهَارِ َصالِة الَْمْغرِبِالْوِْت:"الَْحارِِث، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
جِ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّا - ٩٣١١

  بن َيزِيدَ،اَألْعَمشِ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ 

  ".الْوِْتُر ثَالثُ َركَعَاٍت كََصالِة الَْمْغرِبِ:"َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
َبلَغَ اْبَن َمْسعُوٍد أَنَّ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن َمْعنٍ، َعْن ُحَصْينٍ، قَالَ - ٩٣١٢
  ".َما أَجَْزأَْت َركَْعةٌ قَطُّ:"ا ُيوِترُ بَِركَْعٍة، قَالََسْعًد

قَالَ َعْبُد اللَِّه بن : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراِهيَم، قَالَ - ٩٣١٣
َبلَى، وَلَِكْن ثَالثٌ :"أََولَْيَس إِنََّما الْوِْتُر َواِحَدةٌ؟ قَالَ َعْبدُ اللَِّه: فَقَالَ سَْعٌد"ِتُر بِوَاِحَدٍة؟ُتو:"َمْسُعوٍد ِلسَْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ

عٍَة، َوأَْنَت ُتَورِّثُ أَتَْغَضُب َعلَيَّ أَنْ أُوِتَر بَِركْ:"فَإِنِّي ال أَزِيُد َعلَْيَها، فََغِضَب َعْبُد اللَِّه، فَقَالَ سَْعٌد: ، فَقَالَ سَْعٌد"أَفَْضلُ
  .أَْخبََرنِيِه َيحَْيى، َعنِ الثَّْورِيِّ، "ثَالثَ َجدَّاٍت، أَفَال ُتَورِّثُ ِلَحوَّاَء امَْرأَِة آَدَم؟

، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َعْبدِ اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعْوٍن - ٩٣١٤
ِمْن ِعْنِدِه فَقَاَما  َسَمَر عَْبُد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، َوُحذَْيفَةُ بن الَْيَماِن ِعْنَد الْوَِليِد بن ُعقَْبةَ بن أَبِي ُمَعْيٍط، ثُمَّ خََرَجا:"قَالَ

  ".ْنُهَما بَِركَْعٍةفَأَْوَتَر كُلُّ َواِحٍد ِم"َيَتَحدَّثَاِن حَتَّى رَأََيا َتَباِشريَ الْفَْجرِ
ِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْب - ٩٣١٥

  قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد، ثُمَّ َيْرفَُع َيَدْيِه فََيقُْنُت: َن الْوِتْرِكَانَ عَْبُد اللَِّه َيقَْرأُ ِفي آِخرِ َركَْعٍة ِم:"اَألْسَوِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".قَْبلَ الرَّكَْعِة
أَنَّ اْبَن َمْسعُوٍد كَانَ "َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أََبانَ، َعنِ النَّخَِعيِّ، - ٩٣١٦



  ".َنةَ كُلََّها ِفي الْوِْترَِيقُْنُت السَّ
ن السَّاِئبِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعطَاِء ب - ٩٣١٧

إِذَا أَْوَتَر أََحدُكُْم ثُمَّ َناَم فَقَاَم فَلَْيْنقُْض وِْتَرُه، :"َيقُولُ أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، كَانَ، َعْن غَْيرِ َواِحٍد ِمْن أَْصحَابِ َعْبِد اللَِّه 
  ".َولُْيَصلِّ إِلَْيَها َركَْعةً أُخَْرى، ثُمَّ لْيُوِتْر بَْعَد ذَِلَك

أَنَّ اْبنَ "حَاَق، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ،َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْس - ٩٣١٨
  ".َمْسُعوٍد كَانَ ال َيقُْنُت ِفي َصالِة الْفَْجرِ

أَنَّ اْبنَ "،َوِد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعلْقََمةَ، َواَألْس - ٩٣١٩
  ".كَانَ ال َيقُْنُت ِفي َصالِة الَْغَداِة َمْسُعوٍد
ْحَمنِ بن اَألْسَوِد، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملَِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو الُْعمَْيسِ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّ - ٩٣٢٠

  ".َداِة، َوإِذَا قََنَت ِفي الْوِْترِ قََنَت قَْبلَ الرَّكَْعِةكَانَ َعْبدُ اللَِّه ال َيقُْنُت ِفي َصالِة الَْغ:"قَالَ
ن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن ب - ٩٣٢١

  ".َعْبدُ اللَِّه بن َمْسُعوٍد يَقُْنُت ِفي َصالةِ الَْغَداِةلَْم َيكُْن :"َعْن إِْبَراهِيَم، قَالَ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن - ٩٣٢٢

رُّكُوعِ، َوال َيقُْنُت ِفي َصالةِ أَنَُّه كَانَ َيقُْنُت ِفي الْوِْترِ قَْبلَ ال"الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْن أَبِي َحْمزَةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد،
  ".الْفَْجرِ
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أنا الَْحجَّاُج - ٩٣٢٣

، وَاْبنِ َمْسُعوٍد َيْسأَلُُهَما َعنِ الصَّالِة َيْوَم الِْعيِد، فَأُِقيَمْت َصالةُ الْفَْجرِ، إِْسحَاَق، أَنَّ الْوَِليَد بن ُعقَْبةَ َبَعثَ إِلَى ُحذَْيفَةَ
  ".فَقَاَم اْبُن َمْسُعوٍد َخلَْف سَارَِيٍة فََصلَّى َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َدَخلَ َمَعُهْم َمعَُهْم

و ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُب - ٩٣٢٤
  ".أَنَُّه كَانَ َيِعزُّ َعلَْيِه أَنْ َيْسَمَع مَُتكَلًِّما َبْعَد طُلُوعِ الْفَْجرِ إِلَى أَنْ ُيصَلَّى الصُّْبُح"َعْبِد اللَِّه،
ِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَا - ٩٣٢٥
  ".أَنَُّه كَانَ َيكَْرهُ إِذَا َصلَّى الرَّكَْعَتْينِ قَْبلَ الْفَْجرِ أَنْ َيَتكَلََّم"اللَِّه،

ْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ بن َعْبدِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َع - ٩٣٢٦
  ".كَانَ َعزِيًزا َعلَى َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، أَنْ يََتكَلََّم بَْعَد الْفَْجرِ إِال بِِذكْرِ اللَِّه:"اللَِّه، قَالَ
ِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب - ٩٣٢٧

  لَْم َتكُْن َساَعةٌ ِمَن السَّاعَاِت:"بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، قَالَ

  ".ًما ِمْن لَُدِن اْنِشقَاقِ الْفَْجرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّْمسِأََشدُّ َعلَى اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنْ َيْسَمَع ِفيَها مَُتكَلِّ
خََرَج اْبُن َمْسعُوٍد َعلَى قَْومٍ : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، قَالَ - ٩٣٢٨

  ".إِنََّما جِئُْتْم ِللصَّالِة فَإِمَّا أَنْ ُتَصلُّوا، َوإِمَّا أَنْ َتْسكُُتوا:"َعنِ الَْحِديِث، فَقَالَ َيَتَحدَّثُونَ َبْعَد الْفَْجرِ، فََنَهاُهْم
ودٍ َمرَّ اْبُن َمْسُع: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ التَّيِْميِّ، َعْن لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، قَالَ - ٩٣٢٩

  ".َيا َهذَاِن، إِمَّا أَنْ ُتَصلَِّيا، َوإِمَّا أَنْ َتْسكَُتا:"بَِرُجلَْينِ يََتكَلََّماِن َبْعَد طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ
كَالَم إِذَا َصلَّى أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد كَانَ َيكَْرهُ الْ"َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، - ٩٣٣٠



  ".َركَْعَتيِ الْفَْجرِ
اَق، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَح - ٩٣٣١

أَْرَبًعا قَْبلَ الظُّهْرِ، َوَركَْعَتْينِ بَْعَدَها، َوَركَْعَتْينِ َبْعدَ الَْمغْرِبِ، َوَركْعََتْينِ  كَاَنْت َصالةُ عَْبِد اللَِّه ِمَن النََّهارِ:"ُعَبْيَدةَ، قَالَ
  ".َبْعَد الِْعَشاِء، َوَركَْعَتْينِ قَْبلَ الْفَْجرِ، َوال ُيَصلِّي قَْبلَ الَْعْصرِ، َوال َبْعَدهَا

دَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َح - ٩٣٣٢
  أَْربًَعا قَْبلَ الظُّْهرِ وَاثْنََتاِن َبْعَدهَا، َواثَْنَتاِن بَْعَد الَْمْغرِبِ، َواثْنََتاِن: كَانَ َتطَوُُّع َعْبدِ اللَِّه الَِّذي ال َيَدُع:"قَالَ

  ".ْعَد الِْعَشاِء، َواثَْنَتاِن قَْبلَ الصُّْبحَِب
أَبِي ُعَبْيدَةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن  - ٩٣٣٣

ِمْنهُ أَْرَبًعا قَْبلَ الظُّهْرِ، َوَركَْعَتْينِ بَْعَدَها، َوَركَْعَتْينِ َبْعدَ الَْمغْرِبِ، َوَركْعََتْينِ  كَانَ َتطَوُُّع َعْبدِ اللَِّه الَِّذي ال َيْنقُُص:"قَالَ
  ".َبْعَد الِْعَشاِء، َوَركَْعَتْينِ قَْبلَ َصالِة الَْغدَاِة

ْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َع - ٩٣٣٤
لَْمغْرِبِ، كَاَنتْ َصالةُ َعْبِد اللَِّه الَِّذي ال َيْتُرُك أَْرَبًعا قَْبلَ الظُّْهرِ، وَاثْنََتْينِ َبْعَدهَا، َواثَْنَتْينِ َبْعدَ ا:"َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، قَالَ

  ".َد الِْعَشاِء، َواثَْنَتْينِ قَْبلَ الْفَْجرَِواثْنََتْينِ َبْع
ي إِْسَحاقَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َيحَْيى بن الَْعالِء، َعْن ُشَعْيبِ بن خَاِلٍد، َعْن أَبِ - ٩٣٣٥

إِذَا زَالَِت الشَّْمُس قَاَم فََركََع أَرَْبَع :"دِ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنَُّه كَانَ َيقُولَُعْبِد اللَِّه بن ُبدَْيلٍ، َحدَّثَنِي أَْبطَُن النَّاسِ، بَِعْب
  ".َرَج إِلَى الصَّالِةَركََعاٍت يَقَْرأُ ِفيهِنَّ سُوَرَتْينِ ِمَن الِْمئَِني، فَإِذَا َتَجاَوَب الُْمؤَذُِّنونَ َشدَّ َعلَْيِه ِثَياَبُه، ثُمَّ َخ

ي إِْسحَاَق، ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الْوَِليِد الِْكْنِديُّ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن أَبَِحدَّ - ٩٣٣٦
الِة النَّهَارِ إِال أَْرَبًعا قَْبلَ لَْيَس َشْيٌء يَْعِدلُ َصالةَ اللَّْيلِ ِمَن َص:"قَالَ عَْبُد اللَِّه: َعنِ اَألْسَوِد، َوُمرَّةَ، َوَمْسرُوقٍ، قَالُوا

  الظُّْهرِ،

  ".َوفَْضلُُهنَّ َعلَى َصالِة النََّهارِ كَفَْضلِ َصالةِ الَْجَماَعِة َعلَى َصالِة الْوَاِحِد
ثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّ - ٩٣٣٧

  ".لَْم َيكُْن ُيصَلِّي َصالةَ الضَُّحى"ُعَبْيَدةَ، أَنَّ أَبَاُه،
ْبِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثَنِي َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن لَْيٍث، َعْن َع - ٩٣٣٨

، َيعْنِي "َساَعةٌ َما أََتْيُتُه ِفيَها إِال َوَجْدُتُه قَاِئًما ُيصَلِّي َما َبْيَن الَْمغْرِبِ، وَالِْعَشاِء:"َألْسَوِد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، قَالَا
  .َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد

ا ُمَعاوَِيةُ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألْسَوِد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََن - ٩٣٣٩
َساَعةٌ َما أََتْيُت َعْبدَ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ِفيَها إِال َوَجْدُتُه ِفيَها ُيصَلِّي َما َبْيَن الَْمغْرِبِ، : َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، قَالَ

  ".إِنََّها َساَعةُ غَفْلٍَة:"َساَعةٌ َما أََتيُْتَك ِفيَها قَطُّ إِال َوَجدَُّتَك ُتَصلِّي، فَقَالَ: ِء، فََسأَلُْت َعْبَد اللَِّه فَقُلُْتَوالِْعَشا
لرَّْحَمنِ بن اَألْسوَِد، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َعْبِد ا - ٩٣٤٠

  .، يَْعنِي الصَّالةَ َما َبْيَن الَْمغْرِبِ، وَالِْعَشاِء"َنَعْم َساَعةُ الَْغفْلَِة:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: أَبِيِه اَألسَْوِد بن يَزِيَد، قَالَ
، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ النَّْهِديُّ - ٩٣٤١
  النُّعَاُس ِعْنَد:"اللَِّه، قَالَ



  ".الِْقتَالِ أََمَنةٌ ِمَن اللَِّه، َوالنَُّعاُس ِفي الصَّالِة ِمَن الشَّْيطَاِن
قَالَ َعْبُد : ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي َرزِينٍ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ - ٩٣٤٢

  ".النَُّعاُس ِفي الصَّالِة ِمَن الشَّْيطَاِن، وَالنُّعَاُس ِفي الِْقتَالِ أََمَنةٌ ِمَن اللَِّه:"اللَِّه
بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن يَزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ - ٩٣٤٣

  ".التَّثَاُؤُب، وَالُْعطَاُس ِفي الصَّالِة ِمَن الشَّْيطَاِن:"ِظْبَيانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
قِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّا - ٩٣٤٤

  ".ال ُتقَْصُر الصَّالةُ إِال ِفي َحجٍّ أَْو جِهَاٍد:"اْبَن َمْسُعوٍد، قَالَ
َنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا ُخَصْيٌف الَْجَزرِيُّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثَ - ٩٣٤٥

ال َتْنقُُصنَّ ِمْن َصالِتكُْم ِفي َمبَادِيكُْم، َوال أَْجَشارِكُْم، َوال :"زَِيادُ بن أَبِي َمرَْيَم، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنَُّه قَالَ
  ".إِنَّا َسفٌْر، إِنََّما الُْمَساِفُر ِمَن اُألفُقِ إِلَى اُألفُقِ: ْم فََتقُولُواَتِسريُوا ِفي قَُرى السَّوَاِد ِفي َحوَاِئجِكُ

اْبنِ َمْسُعوٍد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعنِ  - ٩٣٤٦
إِنَّا قَْوٌم َسفٌْر، إِنََّما الُْمَساِفُر ِمْن : َترُّوا بِِتَجاَراِتكُْم، َوأَْجَشارِكُْم، وَُتَساِفرُوا إِلَى قَُرى السََّواِد، َوَتقُولُواال تَْغ:"أَنَُّه قَالَ

  ".أُفُقٍ إِلَى أُفُقٍ
٩٣٤٧  

دَّثََنا زَاِئدَةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن َمْسُروقٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َح -
َحدَّثََنا ، "ال َتْغَترُّوا بِسََوادِكُْم، فَإِنََّما َمْجَشرُ أََحِدكُْم، َوأَْهلُُه َشْيٌء َواِحٌد، إِال أَنْ َيكُونَ ُمْخَتاًرا:"َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

لَ ِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِمثُْمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْز
  .ذَِلَك

اٌد، َعْن إِبَْراهِيَم، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن غَاِلبِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، أَخَْبرَنِي َحمَّ - ٩٣٤٨
  ".َمْن صَلَّى ِفي السَّفَرِ أَْرَبًعا أََعاَد الصَّالةَ:"اْبَن َمْسُعوٍد، قَالَ

: قَالَ إِبَْراِهيَم،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن  - ٩٣٤٩
  ".َما َبالُ أََحِدكُْم َيَتَمرَّغُ، كََتَمرُّغِ الِْحَمارِ:"ُسِئلَ عَْبُد اللَِّه َعْن َرُجلٍ َيَضُع َجْنَبُه ِعْندَ َركَْعَتيِ الضَُّحى؟ قَالَ

ْعَمشِ، َعْن ُمْسِلمِ بن ُصبَْيحٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َيحَْيى بن الَْعالِء، َعنِ اَأل - ٩٣٥٠
ْدَنا أَنْ كُنَّا َنقُْعُد ِفي الَْمْسجِدِ َبْعَد ِقَيامِ َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد نُثَبُِّت النَّاَس َعلَى الْقَِراَءِة، فَإِذَا أََر: َعْن َمْسُروقٍ، قَالَ

أَُتَحمِّلُونَ النَّاَس َما ال ُيَحمِّلُُهُم اللَُّه، َيرَْوَنكُْم ُتَصلُّونَ :"لَِّه بن َمْسُعوٍد، فَقَالََنْرجَِع َصلَّْيَنا َركَْعَتْينِ، فََبلَغَ ذَِلَك َعْبَد ال
  ".فَُيَرْونَ ذَِلَك وَاجًِبا َعلَيْهِْم، إِنْ كُنُْتْم ال ُبدَّ فَاِعِلَني فَِفي الُْبُيوِت

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ٩٣٥١

كُنَّا إِذَا قَاَم َعْبُد : ثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن َمْسُروقٍ، قَالَالنَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّ
أَُتَحمِّلُونَ النَّاَس َما ال :"َنا َعلَْيِه، فَقَالَاللَِّه َنْجِلُس بَْعَدُه، فَُنثَبُِّت النَّاَس ِفي الْقَِراَءِة، فَإِذَا قُْمَنا َصلَّْيَنا، فََبلََغُه ذَِلَك، فََدَخلْ

َحدَّثََنا أَْيًضا َعْمُرو بن ُمرَّةَ، : ، قَالَ ُسلَْيَمانُ"ُيَحمَّلُوا َيَروَْنكُْم فََيْحَسُبونَ أَنََّها ُسنَّةٌ، إِنْ كُْنُتْم ال ُبدَّ فَاِعِلَني فَِفي ُبُيوِتكُْم
  .اللَِّه َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن َعْبِد

إِذَا َرأَى :"الََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، قَ - ٩٣٥٢



ُه اْبَن آَدَم أَنْ َيْسُجَد َولَُه الَْجنَّةُ فَأَطَاَع، َيا َوْيلَُه، َوْيلٌ لِلَْشْيطَاِن، أََمَر اللَّ: الشَّْيطَانُ اْبَن آَدَم َساجًِدا َصاَح، َوقَالَ
  ".َوأََمرَنِي أَنْ أْسُجَد فََعَصْيُت َوِلَي النَّاُر

ْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعنِ ا - ٩٣٥٣
أَنِ اْسقِ أَْرَض فُالٍن، فَاتَّبَِع الصَّْوتَ : أَنَّ َرُجال َبْيَنا ُهَو َيْسِقي َزْرًعا لَُه إِذْ َرأَى غَيَاَبةً َترَّْهَيا فََسِمَع ِفيَها صَْوًتا"وٍد،َمْسُع

نِّي أُعِيُد ِفيَها ثُلُثًا، وَأََتَصدَُّق بِثُلٍُث، إِ: َحتَّى اْنتََهى إِلَى اَألْرضِ الَِّتي ُسمَِّيْت، فََسأَلَ َصاحَِبَها َما َعَملَُك ِفيَها؟ قَالَ
ِعيِّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن إِبَْراهِيَم بن ُمَهاجِرٍ، َعنِ النََّخ، "َوأَحْبُِس َألْهِلي ثُلُثًا

  كَانَ َيْبَعثُُه إِلَى أَْرِضِه أَنَْعْن َمْسُروقٍ، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، 

  .َيفَْعلَ ِفيَها ذَِلَك
  َباٌب

يَم، َعْن َعلْقََمةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراِه - ٩٣٥٤
فََبلَغَ ذَِلَك امَْرأَةً "اللَُّه الَْواِشمَاِت، وَالُْمْستَْوِشَماِت، َوالُْمَتفَلَِّجاتِ ِللُْحْسنِ الُْمَغيَِّراتِ َخلَْق اللَِّه لََعَن:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: قَالَ

َما ِلي ال أَلَْعنُ : َوكَْيَت، قَالََيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ َبلََغنِي أَنََّك لَعَْنَت كَْيَت : أُمُّ َيْعقُوَب، فَقَالَْت: ِمْن بين أََسٍد يُقَالُ لََها
: إِنِّي َألقَْرأُ َما َبْيَن اللَّْوَحْينِ َما أَجُِدُه، قَالَ: َمْن لََعَنُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمْن ُهَو ِفي ِكَتابِ اللَِّه، قَالَْت

: ، قَالَْت]٧: احلشر" [َوَما آَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَانَْتُهوا: "رَأِْتإِنْ كُْنِت قَارِئَةً لَقَْد َوَجدِْتيِه، أََما قَ
: قَالَ إِنِّي َألظُنُّ أَهْلََك َيفَْعلُونَ َبْعَض ذَِلَك،: فَإِنَُّه قَْد َنَهى َعْنُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت: َبلَى، قَالَ

قُلَْنا : لَْو كَاَنْت كَذَِلَك لَْم ُتَجاِمْعَنا، قَالَ الدََّبرِيُّ: فَاذَْهبِي فَاْنظُرِي، فََدَخلَْت فَلَْم َتَر ِمْن حَاَجتَِها َشْيئًا، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه
  ".الَِّتي َتْنِتُف شَْعَرَها:"َما النَّاِمَصةُ؟ قَالَ: ألَبِي َبكْرٍ
َراِهيَم، ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا َجرِيُر بن َحازِمٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَحدَّثََن - ٩٣٥٥

أَلَْعُن َمْن لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ، أَال "لُِعَن الْمَُتَنمِّصَاُت، وَالُْمَتفَلِّجَاُت، وَالُْمَتَوشِّمَاُت:"َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت لَهُ اْمرَأَةٌ

َما َرأَْيُت ِفيهِنَّ َشْيئًا َوَما َرأَْيُتُه ِفي : اذَْهبِي فَاْنظُرِي، فَذََهَبْت ثُمَّ َجاَءْت، فَقَالَْت: أَظُنُُّه ِفي أَهِْلَك، قَالَ: ِمْن بين أََسٍد
  ".َبلَى، قالُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمْصَحِف، فَقَالَ لََها َعْبدُ اللَِّهالْ

َعْن َعْزَرةَ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َخلَُف بن ُموَسى بن َخلٍَف الَْعمِّيِّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن قََتاَدةَ، - ٩٣٥٦
إِنِّي امَْرأَةٌ : فَقَالَْت نِ الَْحَسنِ الْعَُرنِيِّ، َعْن َيْحَيى بن الْجَزَّارِ، َعْن َمْسرُوقِ بن اَألْجَدعِ، أَنَّ امَْرأَةً أََتِت اْبَن َمْسُعوٍد،َع

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو َتجُِدُه ِفي َشْيئًا َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ ال: ، قَالَْت"ال:"َزْعَراُء، أََيصْلُُح أَنْ أَِصلَ ِفي َشْعرِي؟ قَالَ
فَوَاللَِّه لَقَْد قَرَأْتُ : َبلْ َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَأَجُِدُه ِفي كَِتابِ اللَِّه، قَالَْت: ِكَتابِ اللَِّه؟ قَالَ

" َوَما آَتاكُُم الرَّسُولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتهُوا"أََما َتجِِديَن ِفيِه : فََما َوَجْدتُُه، قَالََما َبْيَن َدفََّتيِ الُْمْصَحِف 
، "إِذًا َما َحِفظُْت َوِصيَّةَ أَِخي ُشَعْيبٍ:"َواللَِّه إِنِّي أََرى الَِّتي ِفي َبيِْتَك َتفَْعلُُه، قَالَ: بَلَى، قَالَْت: ، قَالَْت]٧: احلشر[

، فََدَخلَْت فََنظََرْت إِلَى اْمَرأٍَة قَْرَعاَء، وَلَْم َتَر ِفي شَْعرَِها "فَأَقَْسَمُت َعلَْيِك لََما َدَخلِْت إِلَْيَها فََنظَْرِت إِلَى َشْعرَِها:"قَالَ
  ".عَْيبٍ إِذًاَما َحِفظُْت َوِصيَّةَ ُش:"َما َوَجْدُت َشيْئًا، فَقَالَ: َشْيئًا، فََخَرَجْت، فَقَالَْت

  بن َمْعنٍ،َحدَّثََنا الطََّبرِيُّ الْفَِقيُه ُمَحمَّدُ بن َجرِيرٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن إِبَْراِهيمَ بن ُمَحمَِّد بن أَبِي ُعبَْيَدةَ  - ٩٣٥٧



لََعَن اللَُّه :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: َدةَ، قَالََحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن أَبِي ُعَبْي
، فَأََتْتُه اْمَرأَةٌ ِمْن بين أََسٍد يُقَالُ لََها أُمُّ الُْمْسَتْورِِد، "الُْمَتفَلَِّجاِت، َوالُْمَتنَمَِّصاِت، َوالُْمتََوحَِّشاِت الُْمَغيَِّراِت َخلَْق اللَِّه

أَال أَلَْعُن َمْن لََعَن : ، َبلََغنِي أَنََّك لََعْنتَ الُْمَتفَلَِّجاِت، َوالُْمَتنَمَِّصاِت، َوالُْمتََوشَِّماِت، فَقَالََيا أََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ: فَقَالَْت
لَِئْن كُْنتِ : َجْدُتُه ِفيِه، قَالَلَقَْد قََرأُْت َما َبْيَن اللَّْوَحْينِ فََما َو: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِفي ِكتَابِ اللَِّه، قَالَْت

: ، قَالَْت]٧: احلشر" [َما آَتاكُُم الرَّسُولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتهُوا: "قََرأِْت َما َبْيَن اللَّْوَحْينِ إِنَُّه لَِفي كَِتابِ اللَِّه
، فََدَخلَتْ "ْدُخِلي فَانْظُرِي فَإِنْ كَانُوا َيفَْعلُونَ ال َيبِيُتونَ ِعْنِدي لَْيلَةًفَا:"َواللَِّه إِنِّي َألْحِسبُ أَْهلََك َيْصَنُعونَُه، قَالَ

  .َما َرأَْيُت َشْيئًا، َما رَأَْيُت َشْيئًا: فََنظََرْت، ثُمَّ خََرَجْت َوِهي َتقُولُ
أَبِي اَألْسَوِد، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زِيَاٍد، َعْن َعاِصمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن  - ٩٣٥٨

لُِعَنِت الْوَاِصلَةُ، َوالْوَاِشَمةُ، :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه بن َمْسُعوٍد: أَنَّ أََبا الَْعاِليَِة، قَالَ: َسِمْعُت َعْزرَةَ، َيقُولُ: اَألْحَولِ، قَالَ
  .قَالَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"ةَُوالْفَاِلجَةُ، َوالْمَُتَنِمَص

  نِيِّ، أَنَّ َعْبَدَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيبَا - ٩٣٥٩

إِلََه غَْيُرُه، َما َصلَِّت امَْرأَةُ َصالةً قَطُّ َخيًْرا لََها ِمْن َصالةٍ ُتَصلِّيَها ِفي َبيِْتَها، إِال أَنْ  َوالَِّذي ال:"اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".َيكُونَ الَْمْسجَِد الَْحَراَم، أَْو َمْسجَِد الرَُّسولِ إِال َعجُوًزا ِفي َمْنقَلَْيهَا

دَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َح - ٩٣٦٠
َما َصلَِّت الَْمْرأَةُ ِفي َمكَاٍن َخْيرٌ لََها ِمْن َبْيتَِها إِال أَنْ َيكُونَ الَْمْسجَِد :"أَبِي َعْمرٍو الشَّْيَبانِيِّ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

  .َيْعنِي خُفَّْيَها"لْحََراَم، أَْو َمْسجَِد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال امَْرأَةً َتْخُرُج ِفي َمْنقَلَْيَهاا
ي َعْمرٍو الشَّْيبَانِيِّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِ - ٩٣٦١

َما ِمْن ُمَصلَّى الَْمرْأَِة َخْيرٌ لََها ِمْن َبْيتَِها إِال ِفي َحجٍّ أَْو َعْمَرٍة إِال "َسِمْعُت َربَّ َهِذِه الدَّارِ َيْحِلُف فََيْبلُغُ بِالَْيِمنيِ: قَالَ
  ".اْمَرأَةٌ َعُجوٌز قَْد تَقَاَرَب َخطُْوَها:"َما َمْنقَلَْيَها؟ قَالَ: لُْت، قُ"اْمَرأَةً َيِئَسْت ِمَن الُْبعُولَِة فَهَِي ِفي َمْنقَلَْيَها

َمْسرُوقٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن - ٩٣٦٢
َما ِمْن ُمَصلًّى المَْرأٍَة خَْيٌر ِمْن َبْيِتَها إِال ِفي َحجٍّ أَْو َعْمَرةٍ "َحلََف َعْبُد اللَِّه فَبَالَغَ ِفي الَْيِمنيِ: ، قَالَأَبِي َعْمرٍو الشَّْيَبانِيِّ

  ".إِال امَْرأَةً قَْد َيِئَسْت ِمَن الُْبُعولَِة فَهَِي ِفي َمْنقَلَْيَها
  نا َعْبدُ الرَّزَّاقِ،َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أ - ٩٣٦٣

َن الَْمْسجِِد َيْوَم الُْجُمَعِة، أنا َمْعَمٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيبَانِيِّ، أَنَُّه َرأَى اْبَن َمْسُعوٍد، ُيخْرُِج النَِّساَء ِم
  ".اْخُرْجَن إِلَى ُبُيوِتكُنَّ َخْيٌر لَكُنَّ:"َوَيقُولُ
رَنِي أَُبو ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، أَْخَبرَنِي أَُبو إِْسحَاَق، أَخَْبَحدَّثََن - ٩٣٦٤

  ".َرأَْيتُ اْبَن َمْسُعوٍد َيطُْرُد النَِّساَء ِمَن الَْمْسجِِد َيْوَم الُْجُمَعِة:"َعْمرٍو الشَّيَْبانِيُّ، قَالَ
جِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّا - ٩٣٦٥

َصلِّنيَ :"ْسجِِد َيْوَم الُْجُمَعِة، َوَيقُولُإِْسحَاَق، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيَبانِيِّ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَُّه كَانَ يَطُْرُد النَِّساَء ِمَن الَْم
  ".ِفي ُبُيوِتكُنَّ
ُم الَْهجَرِيُّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا إِبَْراِهي - ٩٣٦٦

إِْحَداُهنَّ أَذَْهُب إِلَى : َما َصنََعِت امَْرأَةٌ خَْيًرا ِمْن أَنْ َتقُْعَد ِفي قَْعرِ َبْيِتَها َتْعُبدُ َربَّهَا، َتقُولُ:"، قَالَاَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه



  ".َما رَأَنِي أََحٌد إِال أَْعَجْبتُُه: أَْهِلي فََيسَْتْشرِفَُها الشَّْيطَانُ حَتَّى َتقُولَ
ُد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ٩٣٦٧

َيسَْتْشرُِف لََها الشَّيْطَانُ إِنََّما النَِّساُء َعْوَرةٌ، َوإِنَّ الَْمرْأَةَ لََتخُْرُج ِمْن َبْيِتَها، َوَما بَِها ِمْن بَأْسٍ، فَ:"َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  إِنَِّك ال َتمُرِّيَن بِأََحٍد إِال: فََيقُولُ

أَُعوُد َمرِيًضا، أَشَْهُد جِنَاَزةً أَوْ أََصلِّي ِفي َمْسجٍِد، َوَما : أَْيَن تُرِيِديَن؟ فََتقُولُ: أَْعَجبِْتيِه، َوإِنَّ الَْمرْأَةَ لََتلَْبُس ِثيَاَبَها، فَُيقَالُ
  ".امَْرأَةٌ َربََّها بِِمثْلِ أَنْ َتْعُبَدُه ِفي َبيِْتَها َعَبَدِت
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ - ٩٣٦٨

َما رَآنِي : لْمَْرأَةَ َعْوَرةٌ، َوإِنََّها إِذَا َخَرَجْت ِمْن َبْيِتَها اسَْتْشَرفََها الشَّْيطَانُ فََتقُولُإِنَّ ا:"اَألْحَوصِ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".أََحٌد إِال أَْعَجْبتُُه، َوأَقَْرُب َما َتكُونُ إِلَى اللَِّه إِذَا كَاَنْت ِفي قَْعرِ بَْيِتَها

الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم  - ٩٣٦٩
 َصالةُ الْمَْرأَِة ِفي َبْيِتَها أَفَْضلُ ِمْن َصالِتَها ِفي ُحجَْرِتَها، َوَصالتَُها ِفي ُحْجرَِتَها أَفَْضلُ:"اَألْحَوصِ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

إِنَّ الْمَْرأَةَ إِذَا خََرَجْت َتَشرَّفَ لََها :"، ثُمَّ قَالَ"ِمْن َصالِتَها ِفي دَارَِها، َوَصالتَُها ِفي َدارَِها أَفَْضلُ ِمْن َصالِتَها ِفيَما سَِواُه
  ".الشَّْيطَانُ
رٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْم - ٩٣٧٠

  ".َصالةُ الْمَْرأَِة ِفي الَْبْيتِ َخْيٌر ِمْن َصالِتَها ِفي الدَّارِ، َوَصالُتَها ِفي الدَّارِ َخْيٌر ِمْن َصالِتَها خَارِجَُه:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ
اهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَر - ٩٣٧١

  اْبنِ َمْسُعودٍ،

ِليلُ َتلَْبُس الْقالَبْينِ َتطَوَّلُ كَانَ الرَِّجالُ، َوالنَِّساُء ِفي بين إِسَْرائِيلَ ُيَصلُّونَ َجِميًعا، فَكَاَنِت الَْمرْأَةُ إِذَا كَانَ لََها الَْخ:"قَالَ
َما : قُلَْنا َألبِي َبكْرٍ"أَخُِّروُهنَّ حَْيثُ أَخََّرُهنَّ اللَُّه: بِهَِما ِلَخِليِلَها، فَأَلْقَى اللَُّه َعلَْيهِنَّ الْحَْيَض، فَكَانَ اْبُن َمْسُعوٍد َيقُولُ

  ".َرِقيَصَتْينِ ِمْن َخَشبٍ:"الْقالَبْينِ؟ قَالَ
إِْبَراِهيَم، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٩٣٧٢

، "ا، فَُتَواِعُد َخِليلََها فَأُلِْقَي َعلَْيهِنَّ الْحَْيُضكَاَنِت الَْمْرأَةُ ِمْن بين إِْسرَائِيلَ َتلَْبسُ الْقالَبْينِ فََتقُوُم َعلَْيهَِم:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".أَخُِّروُهنَّ َحْيثُ أَخََّرُهنَّ اللَُّه:"َوكَانَ َعْبُد اللَِّه، َيقُولُ

  َباٌب
: نٍ، َعْن َعْبِد اَألْعلَى، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُحَصْي - ٩٣٧٣

، فَلَمَّا "َصَدَق اللَُّه َوَرُسولُُه:"َدَخلُْت الَْمْسجَِد َمَع اْبنِ َمْسُعوٍد فََركََع فََمرَّ َعلَْيِه َرُجلٌ، َوُهَو َراِكٌع فََسلََّم َعلَْيِه، فَقَالَ
ُيَسلَِّم الرَُّجلُ َعلَى الرَُّجلِ ِللَْمْعرِفَِة، َوتَتََّخذُ الَْمسَاجُِد طُُرقًا، َوأَنْ  ِمْن أَْشرَاِط السَّاَعِة أَنْ:"كَانَ ُيقَالُ: اْنَصَرَف، قَالَ

  ".أَةُ َجِميًعاَتْغلُو النَِّساُء، وَالَْخْيلُ، ثُمَّ َتْرُخُص فَال َتْغلُو إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، َوأَنْ يَتَّجَِر الرَُّجلُ، َوالْمَْر
ْعلَى مَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا ُحَصْيٌن، َعْن َعْبِد اَألَحدَّثََنا ُمَح - ٩٣٧٤

  بن الَْحكَمِ الْكَلْبِيِّ، َعْن َخارَِجةَ بن الصَّلِْت



إِنَّ ِمَن اقِْترَابِ السَّاَعِة أَنْ تُتََّخذَ :"كَانَ ُيقَالُ: َمْسعُوٍد، فَقَالَ َعْبُد اللَِّهأََتْيَنا الَْمْسجَِد َمَع َعْبِد اللَِّه بن : الْبُْرُجِميِّ، قَالَ
  ".الَْمسَاجُِد طُُرقَا

ِلمِ بن أَبِي َساَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن  - ٩٣٧٥
أَنَّ ِمْن أَشَْراِط السَّاَعِة أَنْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َدَخلَ اْبُن َمْسُعوٍد الَْمْسجَِد، فَقَالَ: الَْجْعِد، قَالَ

  .َهكَذَا رََواُه مَْنُصوٌر، وََوَصلَُه قََتاَدةُ، "َيُمرَّ الرَُّجلُ ِفي طُولِ الَْمْسجِِد، َوِعْرِضِه ال ُيَصلِّي ِفيِه َركْعََتْينِ
ن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن بِْشرٍ الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا الَْحكَمُ ب - ٩٣٧٦

السَّالُم َعلَْيَك َيا اْبَن : لَِقَي اْبَن َمْسعُوٍد َرُجال، فَقَالَ: بِيِه، قَالَالَْمِلِك، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن أَ
َصَدَق اللَُّه َوَرسُولُُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َمْسُعوٍد، فَقَالَ اْبُن َمْسُعوٍد

َعلَى َمْن شَْراِط السَّاَعِة أَنْ َيُمرَّ الرَُّجلُ ِفي الَْمْسجِِد ال ُيَصلِّي ِفيِه َركَْعَتْينِ، َوأَنْ ال ُيَسلَِّم الرَُّجلُ إِال ِمْن أَ:"َيقُولُ
  ".َيْعرُِف، وَأَنْ ُيْبرِدَ الصَّبِيُّ الشَّْيَخ

، َحدَّثََنا ُعَمُر بن الُْمِغَريِة، َعْن َمْيُموٍن أَبِي َحْمَزةَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ - ٩٣٧٧
السَّالُم َعلَْيَك َيا أََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ، : لَِقَي َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعودٍ أَْعرَابِيٌّ وََنْحُن َمَعُه، فَقَالَ: إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، قَالَ

  فََضِحكَ،

ال َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى َيكُونَ السَّالُم َعلَى :"َدقَ اللَُّه َوَرُسولُُه، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُص: فَقَالَ
قًا فَال ُيْسَجُد ِللَِّه ِفيَها، َوحَتَّى َيبَْعثَ الُْغالمُ الَْمْعرِفَِة، َوإِنَّ َهذَا َعَرفَنِي ِمْن َبيْنِكُْم فَسَلََّم َعلَيَّ، َوَحتَّى تُتََّخذَ الَْمسَاجُِد طُُر
  ".الشَّْيخَ َبرِيًدا َبْيَن اُألفُقَْينِ، َوَحتَّى َيْبلُغَ التَّاجُِر َبْيَن اُألفُقَْينِ فَال َيجُِد رِْبًحا

أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا ُمَجاِلٌد،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن - ٩٣٧٨
أُِقيَمِت الصَّالةُ ِفي الَْمْسجِِد فَجِئَْنا نَْمِشي َمَع َعْبِد اللَِّه، فَلَمَّا َركََع النَّاسُ : َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اَألْسَودِ بن َيزِيَد، قَالَ

السَّالُم َعلَْيَك َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، فَقَالَ َعْبدُ : َركَْعَنا َمَعُه، وََنْحُن َنْمِشي، فََمرَّ َرُجلٌ َبْيَن َيَديِْه، فَقَالََركََع َعْبُد اللَِّه، َو
 َسلََّم َعلَْيَك الرَُّجلُ َصَدقَ اللَّهُ ِلَم قُلَْت ِحَني: َصَدَق اللَُّه َوَرُسولُُه، فَلَمَّا اْنَصَرفَ َسأَلَهُ َبْعُض الْقَْومِ: اللَِّه، َوُهَو َراِكٌع
ِمْن أَْشرَاِط السَّاَعِة إِذَا كَاَنتِ التَِّحيَّةُ َعلَى :"إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َوَرسُولُُه؟ فَقَالَ

  ".الَْمْعرِفَِة
اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي َخاِلٍد،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ - ٩٣٧٩

  ".أَْحِسُنوا َهِذِه الصَّالةَ، َواقُْصرُوا َهِذِه الُْخطََب:"كَانَ َعْبُد اللَِّه َيقُولُ: َعْن قَْيسٍ، قَالَ
  ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ - ٩٣٨٠

طُولُ الصَّالِة، َوِقَصُر الْخُطَْبِة َمِئنَّةٌ :"ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْمرِو بن ُشَرْحبِيلَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".ِمْن ِفقِْه الرَُّجلِ

لنَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ا - ٩٣٨١
  ".طُولُ الصَّالِة، َوِقَصرُ الُْخطَْبِة َمِئنَّةٌ ِمْن ِفقِْه الرَُّجلِ:"َعْمرِو بن ُشَرْحبِيلَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

َعْبِد  ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َحدَّثََنا - ٩٣٨٢
ا ِلَوقِْتَها، وَلَْيجَْعلْ َصالَتُه َمَعُهمْ إِنََّها َسَتكُونُ َعلَْيكُمْ أَِئمَّةٌ ُيِميُتونَ الصَّالةَ، فََمْن أَْدَرَك ذَِلَك مِْنكُْم فَلُْيَصلَِّه:"اللَِّه، قَالَ
  ".سُْبَحةً



نِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َع - ٩٣٨٣
ُه كَِثٌري ُعلََماُؤُه ُيِطيلُونَ الصَّالةَ، َويَقُْصُرونَ الُْخطَْبةَ، وَإِنَُّه سََيأِْتي َعلَْيكُمْ إِنَّكُْم ِفي َزَماٍن قَِليلٌ خُطََباُؤ:"َمْسُعوٍد، قَالَ

شَْرُق  َما: قُلُْت لَُه"َهذَا شَْرُق الْمَْوَتى: َزَمانٌ كَِثٌري ُخطََباُؤُه قَِليلٌ ُعلََماُؤُه ُيِطيلُونَ الُْخطَْبةَ، وَُيَؤخُِّرونَ الصَّالةَ حَتَّى ُيقَالَ
َصلِّ َمعَُهْم إِذَا اصْفَرَِّت الشَّْمُس جِدا، فََمْن أَْدَرَك ذَِلَك مِْنكُْم فَلُْيَصلِّ الصَّالةَ ِلَوقِْتَها، فَإِِن اْحتََبَس فَلُْي:"الَْموَْتى؟ قَالَ

  ".َولَْيْجَعلْ َصالَتُه َوْحَدُه الْفَرِيَضةَ َوَصالَتُه َمَعُهْم َتطَوًُّعا
  ثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ،َحدَّ - ٩٣٨٤

ثْلَ َهِذِه، إِنَُّه سََيكُونُ أُمََراُء َيَدُعونَ ِمَن السُّنَِّة ِم:"َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َعمَّارٍ، َعْن ِصلَةَ بن ُزفََر، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".فَإِنْ َتَركُْتُموَها َجَعلُوَها ِمثْلَ َهِذِه، فَإِنْ َتَركُْتُموَها َجاُءوا بِالطَّامَِّة الْكُْبَرى

ِديٍّ،  َمْهَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن - ٩٣٨٥
 كَْيَف أَْنَت َيا َمْهِديُّ إِذَا ظُهَِر ِلِخيَارِكُْم َواْسُتعِْملَ َعلَْيكُمْ أَْحدَاثُكُْم، أَْو أَْشرَارُكُْم، َوُصلَِّيِت:"قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد: قَالَ

، َوال ُشَرطَيا، َوال بَرِيًدا، َوَصلِّ الصَّالةَ ال َتكُْن جَابًِيا، َوال عَرِيفًا:"ال أَْدرِي، قَالَ: قُلُْت"الصَّالةُ ِلَغْيرِ ِميقَاِتَها؟
  ".ِلِميقَاتَِها
إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن  - ٩٣٨٦

  ".ْم إِذَا أَخَُّروَها قَلِيال، َويََرى أَنَُّهْم يََتَحمَّلُونَ إِثَْم ذَِلَككَانَ َعْبدُ اللَِّه ُيَصلِّي َمَعُه:"قَالَ
الْقَاِسمِ بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ - ٩٣٨٧

بِالنَّاسِ،  خََّر الْوَِليُد بن ُعقَْبةَ الصَّالةَ، فَأََمَر اْبُن َمْسُعوٍد الُْمَؤذِّنَ فَثَوََّب بِالصَّالِة، ثُمَّ َتقَدََّم فََصلَّىأَ: َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ
كُلُّ ذَِلكَ لَْم َيكُْن، :"ْبُن َمْسُعوٍدَما َصنَْعَت؟ أََجاَءَك ِمْن أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني َحَدثٌ أَمِ اْبَتدَْعَت؟ فَقَالَ ا: فَأَْرَسلَ إِلَْيِه الَْوِليُد

  َولَْم َيأُْمرِ اللَُّه َعلَْيَنا َوَرُسولُهُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنْ َنْنتَِظَرَك بَِصالِتَنا، َوأَْنَت ِفي

  ".َحاجَِتَك
َهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمِ بن بَْهَدلَةَ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْن - ٩٣٨٨

اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر، : أَنْ َيْسَمَع الُْمَؤذِّنَ َيقُولُ: إِنَّ ِمَن الَْجفَاِء أَْرَبَعةٌ:"الُْمسَيَّبِ بن َرافِعٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَُّه قَالَ
 أَنْ يَقِْضيَ َصالَتُه، ال إِلََه إِال اللَُّه، أَشَْهُد أَنَّ ال إِلََه إِال اللَُّه، فَال َيقُولُ مِثْلَ َما َيقُولُ، َوأنْ َيْمَسَح َوْجَهُه قَْبلَأَشَْهُد أَنَّ 

  ".َوأَنْ َيبُولَ قَاِئًما، َوأَنْ ُيَصلَِّي، َولَْيسَ َبْيَنُه، وََبْيَن الِْقْبلَِة َشْيٌء َيْسُتُرُه
ُمسَيَّبِ، َرفَعَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َعاِصمٍ، َعنِ الْ - ٩٣٨٩

ُر فَال ُيكَبُِّر، وََيَتشَهَُّد فَال يََتشَهَُّد، َوَيْمَسحَ أَنْ َيْسَمعَ الرَُّجلُ الُْمَؤذِّنَ ُيكَبِّ: أَْرَبٌع ِمَن الَْجفَاِء:"الَْحِديثَ إِلَى َعْبدِ اللَِّه قَالَ
  ".ْتَرةٌَجْبَهَتُه ِمَن التُّرَابِ َوُهَو ُيصَلِّي، َوأَنْ ُيَصلَِّي ِفي اَألْرضِ الْفََضاِء لَْيَس َبْيَنُه، وََبْيَن الِْقْبلَِة ُس

أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن َعاِصمٍ، َعنِ الُْمَسيَّبِ بن َراِفعٍ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا - ٩٣٩٠
أَنْ َتْمَسَح َوجَْهَك وَأَْنَت ِفي الصَّالِة، َوأَنْ ُتصَلَِّي إِلَى غَْيرِ ُستَْرٍة، َوأَنْ َتُبولَ قَاِئمًا، َوأَنْ : أَْرَبٌع ِمَن الْجَفَاِء:"اللَِّه، قَالَ

  ".ْسَمَع الُْمَؤذِّنَ َوال َتقُولُ كََما َيقُولَُت
َزْيِد بن َوْهبٍ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٩٣٩١

  َجاَء َرُجلٌ إِلَى: قَالَ



تََوضَّأْ : َبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، إِنِّي نِْمُت َعْن َصالِة الْفَْجرِ َحتَّى طَلََعِت الشَّْمُس، فَقَالَ لَُه عَْبُد اللَِّهَيا أَ: َعْبِد اللَِّه، فَقَالَ
فََعاَد، : ِكَبرِ َما أََتى، قَالَفََرأَى أَنَّ َعْبَد اللَِّه لَْم َيفَْهْم ِمْن : أَْحَسَن َما كُْنَت ُمَتَوضِّئًا، َوَصلِّ أَْحَسَن َما كُْنَت ُمَصلِّيًا، قَالَ

تََوضَّأْ أَْحَسَن َما كُْنتَ :"لَُه عَْبُد اللَِّه: َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ إِنِّي نِْمُت َعْن َصالةِ الْفَْجرِ َحتَّى طَلََعِت الشَّْمُس، فَقَالَ: فَقَالَ
َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، إِنِّي نِْمُت َعْن : تَ َحتَّى إِذَا َخفَّ َمْن ِعْنَدُه، قَالَ لَُه، فََسكَ"ُمَتَوضِّئًا، َوَصلِّ أَْحَسَن َما كُْنَت ُمَصلًِّيا
َسَن إِنََّما قِيلَ لَكَ ِلَتْعِقلَ َتَوضَّأْ أَْح:"فَأََخذَ َعْبدُ اللَِّه بِأُْصُبِعِه فََعَصَرَها، ثُمَّ قَالَ: َصالِة الْفَْجرِ َحتَّى طَلََعتِ الشَّْمُس، قَالَ

َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، وََيْحَيى ، "َما كُْنَت ُمَتَوضِّئًا َوَصلِّ أَْحَسَن َما كُْنَت ُمَصلًِّيا
  .ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَ َحدِيِث زَاِئَدةَ أََتى َرُجلٌ اْبَن َمْسعُوٍد: بن الَْعالِء، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َزْيدِ بن َوْهبٍ، قَالَ

َعْن زِرٍّ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمٍ،  - ٩٣٩٢
كُلُّكُْم َيجُِد ثَوَْبْينِ؟ ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ :"أَُبيَّ بن كَْعبٍ، فَأَْخبَْرُتُه، فَقَالَ ، فَلَِقيُت"ُيَصلِّي الرَُّجلُ ِفي ثَْوَبْينِ:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".َواِحٍد
أَنَّ اْبنَ "، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن قََتاَدةَ - ٩٣٩٣

  ُعوٍد، َوَعاِئَشةَ كَانَاَمْس

  ".َيَتطَوََّعاِن ِفي السَّفَرِ قَْبلَ الصَّالِة َوَبْعدََها
جِ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّا - ٩٣٩٤

أَال تَْعَجْب ِمْن قَْومٍ َبْيَن َدارَِك، َوَدارِ أَبِي ُموَسى : َعْن إِبَْراهِيَم النَّخَِعيِّ، أَنَّ ُحذَْيفَةَ، قَالَ الْبنِ َمْسُعوٍدالَْمِلِك اَألْعَورِ، 
  ".لََعلَُّهْم أَصَاُبوا، َوأَخْطَأَْت:"َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم ُمْعَتِكفُونَ، فَقَالَ

ا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِْبَراهِيَم، أَنَّ ُحذَْيفَةَ، قَالَ الْبنِ َحدَّثََنا َعِليٌّ، َحدَّثََن - ٩٣٩٥
صَاُبوا، َوأَْخطَأَْت أَوْ فَلََعلَُّهْم أَ:"أَال تَْعَجْب ِمْن قَْومٍ َبْيَن َدارَِك، وََدارِ أَبِي ُموَسى َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم ُمْعَتِكفُونَ، قَالَ: َمْسُعوٍد

  ".أَمَّا أََنا فَقَْد َعِلْمُت أَنَُّه ال اْعِتكَاَف إِال ِفي َمْسجِِد َجَماَعٍة:"، قَالَ"َحِفظُوا، َوَنِسيَت
اُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، ح َوَحدَّثََنا إِْسَح - ٩٣٩٦

أَال أَُعجُِّبَك ِمْن نَاسٍ : َجاَء ُحذَْيفَةُ إِلَى َعْبِد اللَِّه، فَقَالَ: الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن وَاِصلٍ اَألْحَدبِ، َعْن إِبَْراِهيَم، قَالَ
َما أَُباِلي أَِفيِه :"، قَالَ ُحذَْيفَةُ"فَلََعلَُّهْم أَصَاُبوا، َوأَخْطَأَْت:"ْبدُ اللَِّهُعكُوٍف َبْيَن دَارَِك، وََبْيَن َدارِ اَألْشَعرِيِّ؟ فَقَالَ َع

َمْسجِِد الْحََرامِ، َوَمْسجِِد الَْمِديَنِة، َوَمْسجِِد : أَْعَتِكُف أَْم ِفي ُسوِقكُْم َهذِِه، َوإِنََّما االعِْتكَاُف ِفي َهِذِه الَْمَساجِِد الثَّالثَِة
  ، َوكَانَ الَِّذيَن اْعَتكَفُوا فََعاَب َعلَْيهِمْ ُحذَْيفَةُ ِفي َمْسجِِد الْكُوفَِة"ىاَألقَْص

  .اَألكَْبرِ
َسِمْعتُ أََبا : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن َجاِمعِ بن أَبِي َراِشٍد، قَالَ - ٩٣٩٧
فَلََعلَُّهمْ :"قَْوٌم ُعكُوٌف َبْيَن دَارَِك، َودَارِ أَبِي ُموَسى أَال َتنَْهاُهْم؟ فَقَالَ لَُه َعْبدُ اللَِّه: قَالَ ُحذَْيفَةُ لَِعْبِد اللَِّه: َيقُولَُواِئلٍ، 

َمْسجِدِ الَْمِديَنِة، : َمَساجِِد الثَّالثَِةال اعِْتكَاَف إِال ِفي َهِذهِ الْ:"، فَقَالَ ُحذَْيفَةُ"أَصَاُبوا َوأَْخطَأَْت، َوَحِفظُوا وََنِسيَت
  ".َوَمْسجِِد َمكَّةَ، َوَمْسجِِد إِيلَِيا

هِيَم، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، ح َوَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَرا - ٩٣٩٨
اعَْتكََف َرُجلٌ ِفي َخْيَمٍة لَُه فََحَصَبهُ النَّاُس، : الثَّْورِيِّ، َعْن َعِليِّ بن اَألقَْمرِ، َعْن َشدَّاِد بن اَألْزمَعِ، قَالَ الرَّزَّاقِ، َعنِ

  ".فَطََردَ النَّاَس َوَحسََّن ذَِلَك"فَأَْرَسلَ الرَُّجلُ إِلَى َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فََجاَء َعْبُد اللَِّه



بن ُعَمْيرٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك - ٩٣٩٩
َدأُ فَُيكَبُِّر أَْرَبًعا، ثُمَّ يَقَْرأُ ثُمَّ ُيكَبِّرُ كَانَ عَْبُد اللَِّه بن َمْسُعودٍ ُيكَبُِّر ِفي اَألْضَحى، َوالْفِطْرِ ِتسًْعا ِتْسعًا، يَْب:"كُْرُدوسٍ، قَالَ

  ".بِإِْحَداُهنَّ َواِحَدةً فََيْركَُع بَِها، ثُمَّ َيقُوُم ِفي الرَّكَْعِة اآلِخَرِة فَيَْبَدأُ فََيقَْرأُ، ثُمَّ ُيكَبُِّر أَْرَبًعا َيْركَُع
َرِميُّ، َحدَّثََنا َمْسرُوُق بن الْمَْرُزَباِن، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َزاِئَدةَ، َعْن أَْشَعثَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْض - ٩٤٠٠

  أَْرَسلَ الَْولِيُد إِلَى: َعْن كُْرُدوسٍ، قَالَ

إِنَّ َهذَا ِعيُد الُْمْسِلِمَني : ، فَقَالََعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َوُحذَْيفَةَ، وَأَبِي َمسُْعوٍد، وَأَبِي ُموَسى اَألْشعَرِيِّ َبْعدَ الَْعَتَمِة
َيقُوُم فَُيكَبُِّر أَْرَبعًا، ثُمَّ يَقَْرأُ بِفَاِتَحِة الْكَِتابِ، َوُسوَرٍة ِمَن :"َسلْ أََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ فََسأَلَُه، فَقَالَ: فَكَْيَف الصَّالةُ؟ فَقَالُوا

 لَْك خَْمٌس، ثُمَّ َيقُوُم فََيقَْرأُ بِفَاِتَحِة الِْكتَابِ، َوسُوَرٍة ِمَن الُْمفَصَّلِ، ثُمَّ ُيكَبُِّر أَْربًَعا َيْركَُعالُْمفَصَّلِ، ثُمَّ ُيكَبُِّر، َوَيْركَُع فَِت
  .، فََما أَْنكََرُه َواِحٌد ِمنُْهْم"ِفي آِخرِِهنَّ فَِتلَْك ِتْسٌع ِفي الْعِيَدْينِ

زِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِي - ٩٤٠١
الْعِيدَ  إِنَّ: قَالَ الَْولِيُدأَنَّ الَْوِليدَ بن ُعقَْبةَ، َدَخلَ الَْمْسجَِد َواْبُن َمْسعُوٍد، َوُحذَْيفَةُ، َوأَُبو ُموَسى ِفي َعْرَصةِ الَْمْسجِِد، فَ

َتقُولُ اللَُّه أَكْبَُر، وََتْحَمُد اللََّه، َوُتثْنِي َعلَْيِه، َوُتَصلِّي َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّهُ :"قَْد َحَضَر فَكَْيفَ أَْصَنُع؟ فَقَالَ اْبُن َمْسُعوٍد
نِي َعلَْيِه، َوُتَصلِّي َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ ُتكَبُِّر، َعلَْيِه َوَسلََّم َوَتْدُعو اللََّه، ثُمَّ ُتكَبُِّر، َوَتحَْمُد اللََّه، َوُتثْ

نِي َعلَْيِه  ُتكَبُِّر، وََتْحَمُد اللََّه، َوُتثَْوَتحَْمُد اللَِّه، وَُتثْنِي َعلَْيِه، وَُتَصلِّي َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَتْدُعو اللََّه، ثُمَّ
وَرٍة، ثُمَّ كَبِّْر وَاْركَْع وَاْسُجْد، ثُمَّ َوُتَصلِّي َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَتْدُعو، ثُمَّ كَبِّْر َواقَْرأْ بِفَاِتَحِة الِْكتَابِ، َوُس

  قُْم فَاقَْرأْ

َمِد اللََّه، َوأَثْنِ َعلَْيِه، َوَصلِّ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواْدُع ثُمَّ كَبِّْر، بِفَاِتَحِة الْكَِتابِ، َوُسورٍَة، ثُمَّ كَبِّْر، وَاْح
: فَةُ، َوأَُبو مُوَسىفَقَالَ ُحذَْي: ، قَالَ"َواْحَمدِ اللََّه، وَأَثْنِ َعلَْيِه، َوَصلِّي َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواْركَْع وَاْسُجْد

  .أَصَاَب
ةَ، َواَألْسَودِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعلْقََم - ٩٤٠٢

وَأَُبو ُموَسى، فََسأَلَُهْم سَِعيُد بن الَْعاصِ َعنِ التَّكْبِريِ ِفي كَانَ اْبُن َمْسُعوٍد َجاِلًسا، َوِعْنَدُه ُحذَْيفَةُ، : بن َيزِيَد، قَاال
َسلْ َهذَا ِلعَْبِد : َسلْ َهذَا، َحتَّى قَالَ لَُه ُحذَْيفَةُ: َسلْ َهذَا، َوَهذَا َيقُولُ: الصَّالِة َيْوَم الِْفطْرِ، َواَألْضَحى فََجَعلَ َهذَا َيقُولُ

 ُيكَبُِّر أَْربًَعا، ثُمَّ َيقْرَأُ، ثُمَّ ُيكَبُِّر، فََيْركَُع، ثُمَّ ُيكَبُِّر ِفي الثَّانَِيِة فََيقْرَأُ، ثُمَّ ُيكَبُِّر:"ُه فَقَالَ اْبُن َمْسُعوٍداللَِّه بن َمْسُعوٍد، فََسأَلَ
  ".أَْرَبًعا َبْعدَ الْقَِراَءِة

َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعلْقََمةَ، َواَألْسَوِد بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، - ٩٤٠٣
إن ابن مسعود كان يكرب يف العيدين تسعا، أربعا قبل القراءة، مث يكرب فريكع، ويف الثانية يقرأ فإذا فرغ كرب "َيزِيَد،

  ".أربعا، مث ركع
َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعنِ اَألْسَوِد،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، - ٩٤٠٤

  ثُمَّ أَنَُّه كَانَ ُيكَبِّرُ بِِتْسعٍ ِفي اَألْضَحى َوالِْفطْرِ، َيقُوُم فَُيكَبُِّر أَْربًَعا، ثُمَّ َيقَْرأُ،"َوَعلْقََمةَ، َوَمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه،

  ".ُيكَبُِّر َواِحَدةً فََيْركَُع بَِها، ثُمَّ َيقُوُم فََيقَْرأُ، َوُيكَبُِّر أَْرَبًعا َيْركَُع بَِواِحَدٍة
 قِ، َعْنَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ بن أَبِي الُْمَخارِ - ٩٤٠٥



أَنَُّه كَانَ ُيكَبُِّر ِفي اُألولَى َخْمًسا "إِبَْراهِيَم النَّخَِعيِّ، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، َوَعنِ اَألْسَوِد بن يزيد، َعنِ اْبنِ َمْسُعودٍ،
  ".َعِةبَِتكْبَِريِة الرَّكَْعِة، وَبَِتكْبَِريِة االْسِتفَْتاحِ، َوِفي اُألْخَرى أَْرَبًعا بَِتكْبَِريِة الرَّكْ

اَق، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَح - ٩٤٠٦
َسى، َوُحذَْيفَةَ، َوَعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد ِعْندَ اللَِّه بن أَبِي ُموَسى، َعْن أَبِيِه، ِحَني َدَعا بِهِمْ َسِعيدُ بن الَْعاصِ دََعى أََبا مُو
َسلْ َعْبدَ : َسلِ اَألشَْعرِيَّ، فَقَالَ اَألْشَعرِيُّ: الْفَْجرِ قَْبلَ أَنْ ُيَصلِّيَ الَْغَداةَ، فََسأَلَُهْم َعنِ التَّكْبِريِ َيْوَم الْعِيِد، فَقَالَ ُحذَْيفَةُ

َتفَْتُح بِأَرَْبعٍ، وََتخِْتُم بِأَْرَبعٍ، َوُتكَبُِّر َواِحَدةً، ثُمَّ ُتِضيُف إِلَيَْها ثَالثًا، ثُمَّ ُتكَبِّرُ :"قَْدمَُنا، فَسَأَلَُه، فَقَالَاللَِّه فَإِنَُّه أَْعلَُمَنا َوأَ
  ".فََتْركَُع، فَإِذَا َرفَْعَت ِمَن السَّْجَدِة قََرأَْت، ثُمَّ كَبَّْرَت أَْرَبعًا، ثُمَّ َتْركَُع

بِي َعِطيَّةَ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعِليِّ بن اَألقَْمرِ، َعْن أَ - ٩٤٠٧
  ".التَّكْبُِري ِفي الِْعيَدْينِ أَْرَبًعا كَالصَّالِة َعلَى الَْميِِّت:"اللَِّه، قَالَ
  إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا - ٩٤٠٨

إِنَّ َبْيَن كُلِّ َتكْبَِريَتْينِ قَْدرُ :"ُجرَْيجٍ، أَْخبََرنِي عَْبُد الْكَرِميِ َعنِ النَّخَِعيِّ، َعْن َعلْقََمةَ، َواَألْسَوِد، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".كَِلَمٍة كَِلَمٍة
ُعوٍد، ثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن، أَنَّ اْبَن َمْسَحدَّ - ٩٤٠٩

  ".يِدُيْجِلَساِن َمْن يََرَياُه ُيَصلِّي قَْبلَ ُخُروجِ اِإلَمامِ ِفي الِْع: يَْنَهَياِن النَّاَس أَْو، قَالَ"َوُحذَْيفَةَ، كانا
َوِهَشامٍ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، - ٩٤١٠
  ".الِة قَْبلَ ُخُروجِ اِإلَمامِ اِإلَمامِإِنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، َوُحذَْيفَةَ كَاَنا يَْنَهَياِن النَّاَس َيْوَم الْعِيِد َعنِ الصَّ"ُمَحمَّدٍ،
: َحمٍَّد، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ِهَشامٍ، َعْن ُم - ٩٤١١

  ".ر، والفطر فينهيان أَنْ ُيَصلَِّي أََحٌد قَْبلَ اِإلَمامِأُْنبِئُْت أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، َوُحذَْيفَةَ كانا يقومان يف النح
ُمَحمَّدُ بن ِسريِيَن، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا  - ٩٤١٢

  ".قَاَم قَاِئًما فََنَهى النَّاَس َعنِ الصَّالِة َيْوَم الِْعيِد قَْبلَ ُخرُوجِ اِإلَمامِ"ةَ، أحدمها أو كالمهاُنبِّئُْت أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، َوُحذَْيفَ
اْبَن  أَنَّ"اِهيمَ،َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَر - ٩٤١٣

  ".َمْسُعوٍد كَانَ ال ُيَصلِّي قَْبلََها َوُيصَلِّي َبْعدََها أَْرَبَع َركََعاٍت
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن - ٩٤١٤

ي بَْعَدَها أَْرَبعَ كَانَ ُيَصلِّ"إِبَْراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ سِريِيَن، َوقََتاَدةَ، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد
  ".َركََعاٍت أَوْ ثََماٍن، َوكَانَ ال ُيَصلِّي قَْبلََها

كَانَ اْبنُ :"َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َصاِلحٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، قَالَ - ٩٤١٥
  ".أَْربًَعا َمْسُعوٍد ُيصَلِّي َبْعدَ الْعِيَدْينِ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشِ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن  - ٩٤١٦
  ".الِْعيَدْينِ أَْرَبًعا أَنَُّه كَانَ ُيَصلِّي بَْعَد"ُحرَْيٍث، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه،

قَالَ عَْبُد اللَِّه بن : َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ - ٩٤١٧
  ".َمْن فَاَتُه الْعِيُد فَلُْيَصلِّ أَْربًَعا:"َمْسُعوٍد
نَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ال - ٩٤١٨



  ".َمْن فَاَتُه الْعِيُد فَلُْيَصلِّ أَْرَبًعا:"قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد: الشَّْعبِيِّ، قَالَ
ِد بن َبرَّةَ الصَّنَْعانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعنِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّ - ٩٤١٩

  ".أَنَُّه كَانَ ُيكَبُِّر ِمْن َصالِة الَْغدَاِة َيْوَم َعَرفَةَ إِلَى َصالِة الَْعْصرِ ِمْن َيْومِ النَّْحرِ"اَألْسَوِد، َعنِ اْبنِ َمْسُعودٍ،
ةَ، َعْن إِْبَراِهيمَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبَرَنِي َعْبُد الْكَرِميِ أَُبو أَُميَّ - ٩٤٢٠

  النَّخَِعيِّ، َعْن

  ".ِمْن قَْمحٍ، أَْو صَاٌع ِمْن َتْمرٍ أَْو َشعِريٍُمدٌّ :"َعلْقََمةَ، َواَألْسَوِد، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، ِفي َزكَاةِ الِْفطْرِ، قَالَ
جِ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّا - ٩٤٢١

اغَْتَسلَُت َمَع اْبنِ َمْسُعوٍد َيْوَم َعَرفَةَ َتْحَت :"الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، قَالَ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ التَّْيِميِّ، َعْن َعْبِد
  ".اَألَراِك
مَّاٌد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، أَْخَبرَنِي الَْحكَُم، َوَح - ٩٤٢٢
التَّكْبُِري أَيَّاَم التَّشْرِيقِ َبْعدَ َصالِة الصُّْبحِ ِمْن َيْومِ َعَرفَةَ إِلَى بَْعِد الَْعْصرِ ِمْن َيْومِ :"كَانَ َعْبدُ اللَِّه َيقُولُ: َم، قَالَإِبَْراهِي
  ".النَّْحرِ
َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن أَْصحَابِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، - ٩٤٢٣

إِذَا أَنَُّه كَانَ ُيكَبُِّر َصالةَ الَْغَداِة ِمْن َيْومِ َعَرفَةَ، َوَيقْطَُع َصالةَ الَْعْصرِ ِمْن َيْومِ النَّْحرِ، ُيكَبُِّر "َعْبِد اللَِّه، َعْن َعْبِد اللَّهِ،
  ".اللَُّه أَكَْبرُ اللَُّه أَكَْبُر، ال إِلََه إِال اللَُّه، وَاللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر َوِللَِّه الَْحْمُد: َوكَانَ ُيكَبُِّر:"، قَالَ"َصلَّى الَْعصَْر

َعْبدُ : قَالَ: اهِيَم، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْر - ٩٤٢٤
لَْو قََرأُْتَها :"، قَالَ َعْبُد اللَِّه]٩: اجلمعة" [إِذَا ُنوِديَ ِللصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَى ذِكْرِ اللَِّه: "اللَِّه بن َمْسُعوٍد

  فَاْسَعْوا لََسَعْيُت َحتَّى َيْسقُطَ رَِداِئي،

  ".اْمضُواَوكَانَ َيقَْرُؤَها فَ
فَاْمُضوا : ِفي َحْرفِ اْبنِ َمْسُعوٍد:"َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، قَالَ - ٩٤٢٥

  ]".٤: الليل" [إِنَّ َسعَْيكُْم لََشتَّى: "إِلَى ِذكْرِ اللَِّه، وَِهي كَقَْوِلِه
يَم، ِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أنا َحمَّاٌد، َعْن إِبَْراِهَحدَّثََنا َع - ٩٤٢٦

ٍة ِمْن ِكَتابِ اللَِّه فَأَْعَرَض َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَّهُ َسأَلَ أَُبيَّ بن كَْعبٍ َوَنبِيُّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب، َعْن آَي
إِنََّك لَمْ ُتَجمِّْع، فََسأَلَ اْبُن َمْسُعوٍد َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْنُه، َولَْم يَُردَّ َعلَْيِه، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه، قَالَ

  ".َصَدَق أَُبيٌّ:"فَقَالَ
ن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الُْمهَاجِرِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ٩٤٢٧

ُيكَلِّْمُه َعْبُد اللَِّه، فَلَمَّا  اْسَتقَْرأَ َرُجلٌ َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، وَاِإلَماُم َيْخطُُب َيْوَم الُْجُمَعِة فَلَْم: الَْبَجِليُّ، َعْن إِْبَراهِيَم، قَالَ
  ".الَِّذي َسأَلَْت َعْنُه َنصِيُبَك ِمَن الُْجُمَعِة:"قََضى الصَّالةَ، قَالَ لَُه َعْبُد اللَِّه

الرُّكَْيُن بن الرَّبِيعِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا - ٩٤٢٨
  ".اْنِصْت، إِذَا َخَرَج اِإلَماُم ِفي الُْجُمَعِة: كَفَى لَْغًوا أَنْ َتقُولَ ِلصَاِحبَِك:"الْفََزارِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  رِيِّ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُعَبْيِدَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْو - ٩٤٢٩



، "فََعلَ ذَِلَك َعْبُد اللَِّه بَِعلْقََمةَ، َواَألْسَوِد:"، فََسأَلْتُ إِبَْراهِيَم، فَقَالَ"َصلَّْيُت أََنا َوزِرٍّ، فَأَمَّنِي َوفَاتَْتَنا الُْجُمَعةُ:"اللَِّه، قَالَ
  ".ْعَمُشَوُربََّما فََعلُْتُه أََنا وَاَأل:"قَالَ ُسفَْيانُ
، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ِمْنَجاُب بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ - ٩٤٣٠

ُجُمَعِة َركَْعةً فَلَُيِضْف إِلَيَْها أُخَْرى، َمْن أَْدَرَك ِمَن الْ:"اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".َوَمْن فَاَتْتُه الرَّكْعََتاِن فَلُْيَصلِّ أَْربًَعا

، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ - ٩٤٣١
  ".َمْن أَْدَرَك الرَّكَْعةَ فَقَْد أَْدَرَك الُْجُمَعةَ، َوَمْن لَمْ ُيْدرِِك الرَّكَْعةَ فَلُْيَصلِّ أَْرَبًعا:"ٍد، قَالََمْسُعو
أَذَكَْرتَ : بِيِعيُُّسِئلَ أَُبو إِْسَحاَق السَّ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، قَالَ - ٩٤٣٢

َمْن أَْدَرَك الرَّكَْعَتْينِ أَوْ أََحَدُهَما فَقَْد أَْدَرَك الُْجُمَعةَ، َوَمْن فَاَتْتُه الرَّكْعََتاِن فَلُْيَصلِّ :"َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، أَنَّ عَْبَد اللَِّه، قَالَ
  ".َنَعْم:"أَْرَبًعا؟ قَالَ
ْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّ - ٩٤٣٣

َمْن لَْم ُيْدرِِك َمْن أَْدَرَك الُْخطَْبةَ فَالُْجُمَعةُ َركْعََتاِن، َوَمْن لَْم ُيْدرِكَْها فَلُْيَصلِّ أَْربًَعا، َو:"اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".الرَّكَْعةَ فَال َيْعَتِمُد بِالسَّْجَدِة َحتَّى ُيْدرَِك الرَّكَْعةَ

٩٤٣٤ -  

رَِمي، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َي
إِنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َجاءَ : ُيَصلِّي أَْرَبًعا، فَِقيلَ ِلقََتادَةَ: قَالَ قََتاَدةُ: َمْعَمٌر: ، قَالَ"َمْن فَاَتْتُه الرَّكَْعةُ اُألْخَرى فَلُْيَصلِّ أَْرَبًعا:"لَقَا

أَْدَركُْتُم :"إِنََّما َيقُولُ: ، قَالَ قََتادَةُ"اَء اللَُّهاْجِلسُوا أَْدَركُْتْم إِنْ َش:"َوُهْم ُجلُوٌس ِفي آِخرِ الصَّالِة، فَقَالَ َألْصحَابِِه
  ".اَألْجَر
َعْن أَبِي َعْبدِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َحدَّثََنا َعطَاُء بن السَّاِئبِ، - ٩٤٣٥

َصلَّوا :"حَتَّى َسِمْعَنا قَْولَ َعِليٍّ"اللَِّه بن َمْسُعودٍ ُيَعلُِّمَنا أَنْ ُنَصلَِّي أَْرَبَع َركََعاٍت بَْعَد الُْجُمَعِة كَانَ عَْبُد:"الرَّْحَمنِ، قَالَ
  ".نِ، ثُمَّ أَْرَبًعاأَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ ُيَصلِّي َركَْعَتْي:"، قَالَ َعطَاٌء"فََنْحُن ُنَصلِّي ِستا:"أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ: ، قَالَ"ِستا

ِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي عَْب - ٩٤٣٦
حَتَّى َجاَء َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى "ِة أَْرَبًعا َوبَْعَدَها أَْرَبعًاكَانَ اْبُن َمْسعُوٍد َيأْمُُرَنا أَنْ ُنَصلَِّي قَْبلَ الُْجُمَع:"السُّلَِميِّ، قَالَ

  ".فَأََمَرَنا أَنْ ُنَصلِّيَ َبْعَدَها َركَْعَتْينِ، ثُمَّ أَْرَبًعا"َعْنُه
ِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن َعطَا - ٩٤٣٧

  كَانَ اْبُن َمْسُعوٍد َيأُْمُرَنا أَنْ ُنصَلَِّي قَْبلَ الُْجُمَعِة أَْربًَعا، َوبَْعَدهَا:"قَالَ

  ".فَأََمَرَنا أَنْ ُنَصلِّيَ َبْعَدَها َركَْعَتْينِ، ثُمَّ أَْرَبًعا"َحتَّى َجاَء َعِليٌّ"أَْرَبًعا
أَمََرَنا اْبُن :"قَالَ دَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ،َح - ٩٤٣٨

  ".ِستااْجَعلُوَها :"فَلَمَّا َجاَء َعِليٌّ، قَالَ: ، قَالَ"َمْسُعوٍد، أَنْ ُنَصلَِّي بَْعَد الُْجُمَعِة أَْربًَعا
لْقََمةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن َع - ٩٤٣٩
  ".إِنَّ اْبَن َمْسُعودٍ َصلَّى َيْوَم الُْجُمَعِة َبْعَدَما َسلََّم اإلَِماُم أَْرَبَع َركَعَاٍت"قَْيسٍ،
إِنَّ اْبَن َمْسعُوٍد كَانَ ُيصَلِّي قَْبلَ "َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، - ٩٤٤٠



انَ َعِليٌّ ُيَصلِّي بَْعَد الُْجُمَعِة ِستَّ َوكَ:"أَُبو إِْسحَاَق: ، قَالَ"الُْجُمَعِة أَْرَبَع َركَعَاٍت، َوبَْعَدَها أَرَْبَع َركَعَاٍت َركََعاٍت
  ".َركََعاٍت
إِنَّ اْبَن َمْسُعوٍد كَانَ ُيَصلِّي بَْعدَ "َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، - ٩٤٤١

  ".الُْجُمَعِة أَْرَبًعا
بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َحدَّثََنا زَْيُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ٩٤٤٢

  ".كُنَّا ُنصَلِّي الُْجُمَعةَ َمَع َعْبِد اللَِّه، ثُمَّ َنْرجُِع فََنِقيلُ:"َوْهبٍ، قَالَ
َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َيحَْيى بن الَْعالِء، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، - ٩٤٤٣

  ".كُنَّا ُنَجمُِّع َمعَ اْبنِ َمْسُعوٍد، ثُمَّ َنْرجُِع فََنقِيلُ:"قَالَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن - ٩٤٤٤

ْعِد، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّيَْبانِيِّ، كَاِملٍ السَِّراُج، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْج
  ".اِئًما ُيَصلِّيَرأَْيُت َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، يَُعسُّ الَْمْسجَِد بِاللَّْيلِ فَال َيَرى ِفيِه سََواًدا إِال أَخََّرُه إِال َرُجال قَ:"قَالَ

َسِمْعتُ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن أَبِي قَْيسٍ، قَالَ - ٩٤٤٥
، "َيتَقَدَُّم إَِماُمكُْم:"فَقَالَ: َجاَء اْبُن َمْسُعوٍد إِلَى َمْسجِدَِنا، َوأُِقيَمِت الصَّالةُ، فَقِيلَ لَُه تَقَدَّْم: ُهَزْيلَ بن ُشَرْحبِيلَ، قَالَ

  .، فََتقَدََّم َرُجلٌ فَقَاَم َعلَى ُدكَّاٍن ِفي ِقْبلَِة الَْمْسجِِد، فََنَهاُه َعْبدُ اللَِّه"ِلَيتَقَدَّْم َرُجلٌ ِمْنكُْم:"إَِماُمَنا لَْيَس َهُهنَا، قَالَ: قُلَْنا
ثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي قَْيسٍ، َعْن ُهزَْيلِ بن شَُرْحبِيلَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّ - ٩٤٤٦
  ".أَنَُّه كَرَِه أَنْ َيُؤمَُّهْم َعلَى الَْمكَاِن الْمُْرَتِفعِ"َعْبِد اللَِّه،
دَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُرفَْيعٍ، َعْن َشدَّاِد بن َمْعِقلٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َح - ٩٤٤٧

  ".أَوَّلُ َما َتفِْقُدونَ ِمْن ِدينِكُُم اَألَماَنةُ، وَآِخُر َما َيبْقَى الصَّالةُ، وَلَُيَصلَِّينَّ قَْوٌم ال ِديَن لَُهْم:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: قَالَ
اَألْسَودِ ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعنِ َحدَّثََنا  - ٩٤٤٨

  فَإِنْ َخِفَي الصَِّياُم ِمْن ُرْؤَيةِ الْهِاللِ إِلَى ُرؤَْيِتِه،:"بن َيزِيَد، َوَعلْقََمةَ، َوَمْسُروقٍ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه، قَالَ

  ".َعلَْيكُْم فَثَالثُونَ َيْوًما
ْتَبةُ بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلكُ بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، أنا ُع - ٩٤٤٩

َصاَم نَاٌس ِمَن الَْحيِّ َونَاٌس ِمْن جِريَانَِنا الَْيْوَم، : اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فَقُلُْت أََتْيُت َعْبَد: َعنِ اْبنِ َعيَّاشٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َألنْ أُفِْطَر َيْوًما ِمْن رََمَضانَ، ثُمَّ أَقِْضَيُه أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَُصوَم َيوًْما ِمْن :"ال، قَالَ: قَالَ"َعْن ُرْؤَيِة الْهِاللِ؟:"قَالَ
  ".نََشْعَبا

ثََنا عَْبُد اللَّهِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َجاِمعِ بن َشدَّاٍد، َحدَّ - ٩٤٥٠
قََمرِ فَأَْعَجَبْتنِي فََجاَمْعتَُها ِفي َشْهرِ َرَمَضانَ إِنِّي مََرْرُت بِاْمرَأَِتي ِفي الْ: َجاءَنِي َرُجلٌ ِمَن الَْحيِّ، فَقَالَ: بن ِمْردَاسٍ، قَالَ

َعلَْيَك بَِعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد أَْو بِأَبِي َحكِيمٍ الُْمزَنِيِّ، فَإِذَا عَْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فََسأَلُْتُه : فَنِْمُت َحتَّى أَصَْبْحُت، فَقُلُْت
كُْنَت ُجنًُبا ال َيِحلُّ لََك الصَّالةُ، فَاغَْتَسلَْت فََحلَّْت لََك الصَّالةُ، َوَحلَّ لََك الصَِّيامُ :"قَالَإِنِّي كُْنتُ ُجُنبًا، فَ: فَقُلُْت
  ".فَُصْم

: ارِبِيُّ، قَالََحَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا َيْعلَى بن الَْحارِِث الُْم - ٩٤٥١



 َبْعَدَما َصلَّوا الْفَْجَر، َسِمْعُت َجاِمَع بن َشدَّاٍد أََبا َصْخَرةَ ُيَحدِّثُ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِمْردَاسٍ، أَنَُّه َجاَء إِلَى َمْسجِِد الَْحيِّ
  ي َعيْنِي فَأَصَْبَحُت َولَْم أَغَْتِسلْ فََما َتَرْونَ؟ فَقَالَ لَُهإِنِّي أََصْبُت ِمْن أَْهِلي، ثُمَّ غَلََبْتنِ: فَقَالَ لَُهْم وَذَاَك ِفي رََمَضانَ

أَتَْيُت َمْن ُهَو َخْيٌر ِمْنكُمْ أَْو أَفْقَُه، : َما نََراَك إِال قَْد أَفْطَْرَت، فَاْنطَلََق إِلَى َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فَقَالَ لَُهْم: الْقَْوُم
  ".ُر ِمَن الطََّعامِ، َوالشَّرَابِ فَأََتمَّ َصوَْمَكإِنََّما اِإلفْطَا:"فَقَالَ

دَّاٍد، َعنِ َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َحدَّثََنا َجاِمُع بن َش - ٩٤٥٢
َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، إِنِّي كُْنُت جُُنًبا فَلَمِ اغَْتَسلْ حَتَّى : ُعوٍد َرُجلٌ، فَقَالَأََتى َعْبَد اللَِّه بن َمْس: اَألْسَوِد بن ِهاللٍ، قَالَ
، وَذَِلكَ "كُْنَت ُجُنًبا ال َتِحلُّ لََك الصَّالةُ، فَاغَْتَسلَْت فََحلَّْت لَكَ الصَّالةُ َوَحلَّ لََك الصَِّياُم:"أَْصَبْحُت، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه

  .َرَمَضانَِفي 
ُمحَمَُّد بن : قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ِهَشامٍ، قَالَ - ٩٤٥٣

ْيتُ اْمرَأَةً ِمَن اللَّْيلِ ثُمَّ تََركُْت الُْغْسلَ َعْمًدا لَْو أََت:"ِسريِيَن َحدَّثَنِي َيحَْيى بن الْجَزَّارِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".َحتَّى أُصْبَِح لَْم َيْمَنعْنِي ِمَن الصَّْومِ، إِنََّما أََتيُْتَها َوِهي َتِحلُّ ِلي

اُد بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َوِهَشامٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّ - ٩٤٥٤
لَْو أََتْيتُ اْمرَأَةً ِمَن اللَّْيلِ، ثُمَّ َتَركُْت الُْغْسلَ َعْمًدا :"ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن َيحَْيى بن الْجَزَّارِ، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".ألَنِّي إِنََّما أََتيُْتَها َوِهي َتِحلُّ ِلي َحتَّى أُصْبَِح لَْم َيْمَنعْنِي ذَِلَك ِمَن الصَّْومِ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، - ٩٤٥٥

ِلي أَوَّلَ اللَّْيلِ، ثُمَّ أَْصَبْحُت لَْو أََتْيُت أَْه:"َحدَّثََنا َحمَّاٌد، أنا أَيُّوُب، َوِهَشاٌم، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".ُجُنًبا لَُصْمُت َألنِّي أََتيُْتَها َوِهي َتِحلُّ ِلي

اَق، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَح - ٩٤٥٦
  ".لَْو كُْنُت ُجنًُبا، فََمكَثُْت َشْهًرا ال أَجُِد الَْماَء َما َصلَّْيُت حَتَّى أَجَِد الَْماَء:"، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَُعَبْيَدةَ
، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ِهاللِ بن َيسَاٍف - ٩٤٥٧

  ".ال ُيْؤَخذُ بَِهذَا:"، قَالَ ُسفَْيانُ"َيقِْضي َيْوًما َمكَاَنُه:"الُْهْرُمَزاِن، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، ِفي الرَُّجلِ ُيقَبِّلُ َوُهَو صَاِئٌم، قَالَ
َزكَرِيَّا، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َعْمرِو بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن - ٩٤٥٨
  ".إِنَّ اْبَن َمْسُعوٍد كَانَ ُيَباِشُر امَْرأََتُه نِْصَف النَّهَارِ، َوُهَو صَاِئٌم"ُشَرْحبِيلَ،
بِ، َعْن ُمِغَريةَ بن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َواِصلٍ اَألْحَد - ٩٤٥٩

َمْن أَفْطََر َيْوًما ِمْن َرَمَضانَ ِمْن غَْيرِ ُرْخَصةٍ لَِقَي اللََّه بِِه، َوإِنْ َصاَم الدَّْهرَ :"قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد: الَْيْشكُرِيِّ، َعْن َرُجلٍ، قَالَ
َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن وَاِصلٍ  ،"كُلَُّه، إِنْ َشاَء غَفََر لَُه، َوإِنْ َشاَء َعذَّبَُه

  :اَألْحَدبِ، َعْن ُمِغَريةَ بن َعْبِد اللَِّه الَْيْشكُرِيِّ، َعْن بِاللِ بن الَْحارِِث، قَالَ

  .نَ فَذَكََر ِمثْلَُهَمْن أَفْطََر َيْوًما ِمْن َرَمَضا: َعْبُد اللَِّه: قَالَ
اهِيَم، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، أَْخبََرنِي وَاِئلُ بن َداُوَد، َعْن إِْبَر - ٩٤٦٠

  ".َرَج، َوالُْوُضوُء ِممَّا َخَرَج َولَْيَس ِممَّا َدَخلَإِنََّما الصَِّياُم ِممَّا َدَخلَ، َولَْيَس ِممَّا َخ:"اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
ُسَحْيمٍ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن أَبِي سُفَْيانَ، َوِكيٌع، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن َجَبلَةَ بن - ٩٤٦١



  ".َتَسحَّْرَنا َمَع َعْبدِ اللَِّه، ثُمَّ خََرْجَنا فَأُِقيَمِت الصَّالةُ:"قَالََعْن َعاِمرِ بن َمِطريٍ الشَّْيبَانِيِّ، َعْن أَبِيِه، 
حَازِمٍ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن قَْيسِ بن أَبِي  - ٩٤٦٢

  ".إِنِّي َصاِئٌم: عُرَِض َعلَى أََحِدكُْم طََعاٌم أَوْ َشرَاٌب، َوُهَو َصاِئٌم فَلَْيقُلْ إِذَا:"اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
: سَْوِد، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعنِ اَأل - ٩٤٦٣

َتَحرَّْوا لَْيلَةَ الْقَْدرِ لَْيلَةَ سَْبَع َعْشَرةَ َصبِيَحةَ َبْدرٍ، أَْو إِْحَدى َوِعشْرِيَن لَْيلَةً أَْو ثَالثٍ :"ِه بن َمْسعُوٍدقَالَ َعْبُد اللَّ
  ".َوِعْشرِيَن
أََبا : قُلُْت: ْن زِرِّ بن ُحَبْيشٍ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعاِصمٍ، َع - ٩٤٦٤

يَْرَحمُ اللَّهُ :"َمْن ُيِقمِ الَْحْولَ ُيصِْبَها، قَالَ: الْمُْنِذرِ َيعْنِي أَُبيَّ بن كَْعبٍ، أَخْبِرْنِي َعْن لَْيلَِة الْقَْدرِ، فَإِنَّ اْبَن أُمِّ َعبد َيقُولُ
  هَاأََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ، لَقَْد َعِلَم أَنَّ

إِنََّها "ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِفي َرَمَضانَ، َولَِكنَُّه َعمَّى َعلَى النَّاسِ حَتَّى ال يََتكَلَُّموا، وَالَِّذي أَْنَزلَ الِْكَتاَب َعلَى ُمحَمٍَّد َصلَّ
بِاآلَيةِ الَِّتي أَْخَبرََنا َرسُولُ اللَِّه :"ى َعِلْمَت ذَِلَك؟ قَالَأََبا الُْمْنِذرِ، أَنَّ: ، قُلُْت"لَِفي رََمَضانَ، وَإنََّها لَْيلَةُ َسْبعٍ َوِعشْرِيَن

َتطْلُُع الشَّْمسُ :"َوَما اآلَيةُ؟ قَالَ: قُلُْت ِلزِرٍّ"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَْد رَأَْيَنا َوَحفِظَْنا، فَوَاللَِّه إِنََّها لَهِيَ ال َيسَْتثْنِي
  ".ا طَْسٌت لَْيَس لََها ُشَعاٌعغََداَتِئٍذ كَأنََّه

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َوعَارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، قَاال - ٩٤٦٥
ْنِذرِ، أَْخبِْرنِي َعْن لَْيلَِة الْقَْدرِ، فَإِنْ صَاِحَبَنا اْبَن َمْسُعوٍد ُسِئلَ أََبا الُْم: قُلُْت ألَُبيِّ بن كَْعبٍ: َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، قَالَ

َه َرِحَم اللَُّه أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ، أََما َواللَِّه لَقَْد َعِلَم أَنََّها ِفي رََمَضانَ، َولَِكنَُّه كَرِ:"َمْن ُيِقمِ الَْحْولَ ُيِصبَْها، قَالَ: َعْنَها، فَقَالَ
: قُلُْت: ، قَالَ"ْحِلُف، َوال َيْسَتثْنِيأَنْ َيتَِّكلُوا أَْو أََحبَّ أَنْ ال َيتَِّكلُوا َواللَِّه إِنََّها لَِفي رََمَضانَ، وَإنََّها لَْيلَةُ َسْبعٍ َوِعشْرِيَن َي

فَقُلْتُ : ، قَالَ َحمَّاٌد"سُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبِاآلَيِة الَِّتي أَْخَبَرَنا َر:"َيا أََبا الْمُْنِذرِ، إِنِّي َعِلْمَت ذَِلَك؟ قَالَ
  ".ُتصْبُِح الشَّْمسُ َصبِيَحةَ ِتلْكَ اللَّْيلَِة لَْيَس لََها ُشعَاُع ِمثْلَ الطَّْسِت حَتَّى تَْرَتِفَع:"َما اآلَيةُ؟ قَالَ: ِلَعاِصمٍ
  زِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَأل - ٩٤٦٦
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َمْن ُيِقمِ الَْحْولَ : قُلُْت ألَُبيِّ، أَْخبِْرنِي َعْن لَْيلَِة الْقَْدرِ، فَإِنْ َعْبَد اللَِّه، َيقُولُ: َحدَّثََنا َعاِصُم بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرٍّ، قَالَ
وا، وَاللَِّه إِنََّها اللَُّه أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ إِنَُّه ِلَيْعلَُم أَنََّها ِفي َرَمَضانَ َولَِكْن َعمَّى َعلَى النَّاسِ َحتَّى ال َيتَِّكلُ يَْرَحُم:"ُيصِْبَها، قَالَ

ي أَْنَبأََنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاآلَيِة الَِّت:"أََبا الْمُْنِذرِ، أَنَّى َعِلْمَت ذَِلَك؟ قَالَ: ، فَقُلُْت"لَْيلَةُ َسْبعٍ َوِعشْرِيَن
طُلُوُع الشَّْمسِ بَْيَضاَء كَالطَّْسِت لَْيَس لََها :"َما ِتلَْك اآلَيةُ؟ قَالَ: قُلُْت ِلزِرٍّ: ، قَالَ َعاِصٌم"فََعَدْدَنا َوَحفِظَْنا أَنََّها لَهَِي

  .َمقُْتَها ِمرَاًرا كَذَِلَكفََر: ، قَالَ"ُشَعاعٌ َحتَّى َتْرتَِفَع
النَُّجوِد، َعْن زِرِّ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا َعاِصُم بن أَبِي - ٩٤٦٧

أََبا الُْمْنِذرِ اخِْفْض ِلي َجنَاَحكَ َرِحَمكَ اللَُّه، : اَسةٌ، فَقُلُْتلَِقيُت أَُبيَّ بن كَْعبٍ َوكَانَ امَْرأً ِفيِه شََر: بن ُحبَْيشٍ، قَالَ
بِاآلَيِة الَِّتي :"َوإِنِّي َعِلْمَت ذَِلَك؟ قَالَ: قُلُْت"إِنََّها ِفي َرَمَضانَ، َوإِنََّها لَْيلَةُ سَْبعٍ َوِعْشرِيَن:"َوَسأَلُْتُه َعْن لَْيلَِة الْقَْدرِ؟ فَقَالَ

  ".َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعدَْدَنا َوَحِفظْنَا، فََواللَِّه إِنََّها لَهَِي ال َيْستَثْنِي أَخَْبَرَنا
ا ُعَبْيُد اللَِّه بن َنَحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن حَفْصٍ الرَّقِّيُّ، َحدَّثَ - ٩٤٦٨

  َعْمرٍو، َعْن َزْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، َعْن أَُبيِّ بن كَْعبٍ،

ِتي َحدَّثََنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى بِاآلَيِة الَّ:"َيا أََبا الُْمْنِذرِ أَنَّى َعِلْمَت ذَِلَك؟ قَالَ: ، قُلُْت"لَْيلَةُ الْقَْدرِ لَْيلَةُ َسْبعٍ َوِعشْرِيَن:"قَالَ
  ".عٍ َوِعْشرِيَناللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََحِفظُْتهَا، َوَعَددُْتَها، وَالَِّذي أَْنَزلَ الِْكَتاَب َعلَى ُمحَمٍَّد إِنََّها لَْيلَةُ سَْب

يُوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ اَألبَّاُر، َعْن َمْنُصورِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن - ٩٤٦٩
: َوفَْدُت إِلَى ُعثَْمانَ فَلَِقيُت أَُبيَّ بن كَْعبٍ، فَقُلُْت لَُه: الُْمْعَتِمرِ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَّجُوِد، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، قَالَ

َمْن يُِقمِ : َيَك، َوَما َوفَْدُت إِال ِلِلقَاِئَك فََحدِّثْنِي َعْن لَْيلَِة الْقَْدرِ، فَإِنَّ اْبَن َمْسُعودٍ َيقُولَُحدِّثْنِي فَإِنِّي قَْد كُْنُت أُِحبُّ لُقْ
ْم، فَإِنََّها لَْيلَةُ َسْبعٍ َوِعشْرِيَن لَقَْد َعِلَم أَنََّها ِفي َرَمَضانَ َولَِكنَّهُ أََحبَّ أَنْ ُيَعمَِّي َعلَْيكُ: السََّنةَ ُيِصْبَها أَوْ ُيْدرِكَْها، فَقَالَ أَُبيٌّ

ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاآلَيِة الَِّتي َحدَّثََنا بَِها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََحِفظَْناَها َوَعِلْمَناَها كَانَ َرُس
إِنََّها َتطْلُعُ الشَّْمسُ :"انَ قَْبلََها بَِيْومٍ َوبَْعَدَها بَِيْومٍ َصِعَد فََنظََر إِلَى الشَّْمسِ، َوقَالَُيوَاِصلَُها إِلَى السَّحَرِ، فَإِذَا كَ

  ".َصبِيَحتََها، َوال شَُعاعَ لََها حَتَّى تَْرَتِفَع
اُس، َحدَّثََنا َحاِتُم بن َورَْدانَ، َعْن ُيوُنسَ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن يَزِيَد الرَّوَّ - ٩٤٧٠

  قَالَ َرُجلُ ألُُبيِّ بن كَْعبٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َيقُولُ ِفي لَْيلَِة: ُعَبْيٍد، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، قَالَ

للَُّه أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ لَقَْد َعِلَم أَنََّها ِفي َشْهرِ رََمَضانَ ِفي لَْيلَِة َسْبعٍ َرِحمَ ا:"َمْن ُيِقمِ الَْحْولَ ُيصِْبَها، فَقَالَ أَُبيٌّ: الْقَْدرِ
  ".َوِعْشرِيَن، وَلَِكْن أََحبَّ أَنْ ال يَتَِّكلُوا

ْن َعْبَدةَ بن أَبِي لَُباَبةَ، َعْن زِرِّ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، أنا اْبُن ثَْوَبانَ، َع - ٩٤٧١
فَقَِدْمُت الَْمِديَنةَ، : َمْن قَاَم َشْهَر َرَمَضانَ كُلَُّه أَْدَركَهَا، قَالَ: َتذَاكَُروا ِعْندَ اْبنِ َمْسُعودٍ لَْيلَةَ الْقَْدرِ، فَقَالَ: ُحبَْيشٍ، قَالَ

نَفِْسي بَِيدِِه، إِنِّي َألْعلَُم أَيَّ لَْيلٍَة ِهي اللَّْيلَةُ الَِّتي أَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوالَِّذي :"فَذَكَْرُت ذَِلَك ُألُبيٍّ، فَقَالَ
ُر ثَالِثَني قُْمَنا بَْعَدَها فَإِذَا كَانَ الشَّْه:"عَْبَدةُ: ، قَالَ"لَْيلَةُ َسْبعٍ َوِعشْرِيَن:"فَسَأَلُْتُه َعْنَها، فَقَالَ: ، قَالَ"َوَسلََّم، بِقَِياِمَها

  ".ثَالثًا، وَإِذَا كَانَ ِتْسًعا َوِعشْرِيَن قُْمَنا َبْعَدَها لَْيلََتْينِ



كَانَ :"لََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ، قَا - ٩٤٧٢
  ".اللَِّه، ُيَصلِّي بنا ِفي َشْهرِ َرَمَضانَ فَيَْنَصرِفُ بِلَْيلٍَعْبُد 

أََحدَّثَكُمْ : قُلُْت ِلُخَصْيٍف: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، قَالَ - ٩٤٧٣
ِفي خَْمسٍ َوِعْشرِيَن ِمَن اِإلبِلِ بنُت َمَخاضٍ، فَإِنْ لَْم َيكُْن فَاْبُن :"َمْسُعوٍد، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه قَالَأَُبو ُعَبْيَدةَ بن َعْبِد اللَِّه بن 

  .َنَعْم: قَالَ"لَُبوٍن ذَكَرٍ؟
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َهمَّامٍ، - ٩٤٧٤

َما لَكُْم ِعْنِدي َعطَاٌء إِنََّما :"أَْعِطَنا أُْعِطَياتَِنا، فَقَالَ: َناَء، أَنَُّهمْ َجاُءوا َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد ِفي َزَمنِ ُعثَْمانَ، فَقَالُواَعْن ِمي
إِنِّي :"ِه َجاَء بِالَْمفَاتِيحِ إِلَى ُعثَْمانَ فََرَمى بَِها، َوقَالَ، فَلَمَّا َتَردَّدُوا إِلَْي"َعطَاُؤكُْم ِمْن فَْيِئكُْم، َوجِْزيَِتكُْم، َوالصََّدقَةُ َألْهلَِها

  ".لَْسُت بِخَازٍِن
لَ َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، َوسُِئ - ٩٤٧٥

  ".إِذَا َبلَغُوا فَأَْعِلُموُهْم َما َحلَّ ِفيَها ِمْن َزكَاٍة، فَإِنْ َشاءُوا َزكَّوْا، َوإِنْ َشاُءوا َتَركُوا:"قَالَأَْموَالِ الَْيَتاَمى؟ فَ
َعنِ اْبنِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْن لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد - ٩٤٧٦

  ".إِنَّ َعلَْيَك َزكَاةَ كَذَا َوكَذَا َسنَةً: اْحَتلََم، قَالَ لَُه: وَاِلي الْيَِتيمِ ُيْحِصي السِّنَِني، فَإِذَا قَالَ:"َمْسُعوٍد، قَالَ
اَق، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسَح - ٩٤٧٧

  ".كَانَ ُيْعطَِيَنا الْعَطَاَء، ثُمَّ َيأُْخذُ َزكَاَتُه:"َمْسُعوٍد، قَالَ
: وٍد، قَالَْسُعَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراِهيَم، َعنِ اْبنِ َم - ٩٤٧٨

إِنَّ ِفي ِحجْرِي أَْيَتاًما فَأَْدفُُعُه إِلَْيهِْم؟ : ، قَالَْت"إِذَا َبلَغَ ِمائََتْي ِدرَْهمٍ فََزكِّيِه:"َسأَلَْتهُ اْمرَأَةٌ َعْن ُحِليٍّ لََها أَِفيِه زَكَاةٌ؟ قَالَ
  ".نََعْم:"قَالَ

  ا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََن - ٩٤٧٩

، "نََعْم:"َيا أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ، َهلْ ِفي ُحلِيِّي َزكَاةٌ؟ قَالَ: َسلََمةَ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراهِيَم، أَنَّ اْمَرأَةَ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَْت
  ".اْجَعِليِه ِفيهِْم:"ْجَعلُُه ِفيهِْم؟ قَالَفَإِنْ ِلي اْبُن أَخٍ أَيَْتاًما فَأ: قَالَْت

ُه َوَبْيَن اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َرُجلَْينِ َبْيَن - ٩٤٨٠
  ".خَبَّثَُه َمْنُع الزَّكَاِة، َوَمْن كََسبَ َخبِيثًا لَْم تُطَيِّْبُه الزَّكَاةُ َمْن كََسَب طَيًِّبا:"َمْسُعوٍد، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

ُنعَْيمٍ ِكالُهَما، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو  - ٩٤٨١
إِذَا اتََّبَع أََحدُكُمْ :"رِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُعَبْيِد بن نِْسطَاسٍ الَْعاِمرِيِّ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََعْن ُسفَْيانَ الثَّْو

  .َواللَّفْظُ ِلَحِديثِ أَبِي ُنعَْيمٍ، "َيَدْعجَِناَزةً فَلَْيأُْخذْ بِجََوانبِ السَّرِيرِ كُلِِّه فَإِنَُّه ِمَن السُّنَِّة، ثُمَّ لَْيَتطَوَّْع َبْعدُ أَْو ِل
ُعَبْيِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن  - ٩٤٨٢

ذَا اتََّبَع أََحدُكُُم الْجِنَاَزةَ فَلَْيأُْخذْ بَِجوَانبِ السَّرِيرِ كُلِِّه، ثُمَّ لَْيَتطَوَّْع بَْعُد إِ:"نِْسطَاسٍ، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".أَْو َيذَْر
وُر بن الْمُْعَتِمرِ، ُصَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َحدَّثََنا َمْن - ٩٤٨٣

  َمْن تَبَِع:"قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد: َعْن ُعَبْيِد بن نِْسطَاسٍ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، قَالَ



  ".جَِناَزةً فَلَْيْحِملْ بِجََوانبِ السَّرِيرِ كُلَِّها، فَإِنَُّه ِمَن السُّنَِّة، ثُمَّ لَْيَتطَوَّْع بَْعُد إِنْ َشاَء
 بن َدرَّانُ بن ُسفَْيانَ الَْعطَّارُ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا شُْعَبةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُعَبْيِدَحدَّثََنا  - ٩٤٨٤

  ".ثُمَّ َتطَوَّعْ أَْو َدْعِمَن السُّنَِّة أَنْ َتْحِملَ بِجََوانبِ السَّرِيرِ اَألرَْبعِ، :"نِْسطَاسٍ، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
كُوِفيِّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن إِْدرِيسَ الْ - ٩٤٨٥

ِمَن السُّنَّةِ أَنْ تَأُْخذَ بِجََوانبِ السَّرِيرِ اَألْربَعِ، ثُمَّ :"، قَالََمْنُصورٍ، َعْن ُعَبْيِد بن نِْسطَاسٍ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه
الرَِّحيلُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ الَْوِليُد بن ُشجَاعٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ، "َتطَوَّْع بَْعُد أَْو َدْع

لَْعبَّاسِ الَْبَجِليُّ ةَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُعَبْيِد بن نِْسطَاسٍ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِمثْلَُه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ابن ُمَعاوَِي
ْسَعرٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُعَبْيِد بن الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعَماَرةَ بن صَُبْيحٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َعْن ِم

  .نِْسطَاسٍ، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، ِمثْلَُه
ِه بن يَزِيَد النََّخِعيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ - ٩٤٨٦

إِنَّ كُنُْتْم تُرِيُدونَ أَنَّ صَاحَِبكُْم َنجٌِس فَاغَْتِسلُوا :"سُِئلَ َعْبُد اللَِّه َعْن غَاِسلِ الَْميِِّت أََيغَْتِسلُ؟ قَالَ: إِبَْراِهيُم: الَقَ: قَالَ
  ِمْنُه، َوإِال فَإِنَّمَا

  ".َيكْفَِيكُُم الُْوُضوُء
لٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألْوِديُّ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَب - ٩٤٨٧

َمامُ، لَْم ُيَوقَّْت لََنا َعلَى الَْجَناَزِة قَْولٌ َوال ِقَراَءةٌ، كَبِّْر َما كَبََّر اِإل:"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: الشَّْعبِيِّ، َعْن َعلْقََمةَ، أَْو َمْسُروقٍ، قَالَ
  ".أَكِْثْر ِمْن أَطَْيبِ الْكَالمِ

السَّاِئبِ الثَّقَِفيُّ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا َعطَاُء بن - ٩٤٨٨
ِإلنْ أَطَأَ َعلَى َجْمَرٍة أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَطَأَ َعلَى قَْبرِ َرُجلٍ :"ِه بن َمْسُعوٍد، َيقُولَُسِمْعُت َعْبَد اللَّ: َعْن َساِلمٍ الْبَرَّاِد، قَالَ

  ".ُمْسِلمٍ
َعنِ  ابِرٍ،َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرِو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الطُّفَْيلِ النَّخَِعيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن َج - ٩٤٨٩

لَْم ُيَوقَّْت لََنا ِفي الصَّالِة َعلَى الْمَيِِّت ِقَراَءةٌ، َوال قَْولٌ، كَبِّْر َما كَبََّر اِإلَمامُ، :"الشَّْعبِيِّ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".َوأَكِْثْر ِمْن طَيِّبِ الْقَْولِ

يُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن يَزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْد - ٩٤٩٠
  ".ال َتْشَترُوا السََّمَك ِفي الَْماِء غََرٌر:"قَالَ عَْبُد اللَِّه: الُْمسَيَّبِ بن َرافِعٍ، قَالَ

أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َيزِيَد، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا - ٩٤٩١
  ".الرَِّبا بِْضٌع، َوَسْبُعونَ َبابًا:"اللَِّه، قَالَ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثَنَا - ٩٤٩٢

  ".الصَّفْقَةُ ِفي الصَّفْقََتْينِ رِبًا:"ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِيِه، قَالَُسفَْيانُ، َعْن 
َعْن َعْبِد  ،َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َماِلكِ بن الَْحارِِث - ٩٤٩٣

  ".طَاِهًرا ِمْن غَْيرِ جِمَاعٍ:"، قَالَ]١: الطالق" [فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ"الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، 
َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث،  - ٩٤٩٤

طَاِهًرا ِمْن غَْيرِ جِمَاعٍ، إِذَا أََرادَ :"، قَالَ]١: الطالق" [فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ" "إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه،



  ".َعلَْيَها حَْيَضةٌ بَْعَد َتطِْليقٍَة أَنْ ُيطَلِّقََها ِللسُّنَِّة ثَالثًا طَلَّقََها ِفي طُْهرٍ َواِحَدةً، ثُمَّ
، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ - ٩٤٩٥

  ".ُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، فَلُْيطَلِّقَْها طَاهًِرا ِمْن غَْيرِ جَِماعٍَمْن أََراَد أَنْ ُيطَلَِّق ِللسُّنَِّة كََما أََمَر:"َمْسُعوٍد، قَالَ
َسِمْعتُ : ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، أَْخَبرَنِي أَُبو إِْسحَاَق - ٩٤٩٦

، ]١: الطالق" [َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتمُ النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ: "عَْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد قَالَ: أََبا اَألْحَوصِ، قَالَ
  َوأَْهلُ الْكُوفَِة: ، قَالَ ُشْعَبةُ"َتأَنْ ُتطَلِّقََها طَاهًِرا، ثُمَّ َتَدَعَها حَتَّى َتقِْضَي ِعدََّتَها أَْو ُترَاجَِعَها إِنْ ِشئْ: الطَّالقُ ِللِْعدَِّة:"قَالَ

  ".َعْن غَْيرِ جَِماعٍ:"َيقُولُونَ
ي زَاِئَدةَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِ - ٩٤٩٧

َمْن أَرَاَد :"، قَالَ]١: الطالق" [فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ: "َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه ِفي قَْوِلِه أَبِيِه، َعْن أَبِي إِْسَحاَق،
  ".جَِماعٍغَْيرِ الطَّالَق الَِّذي ُهَو الطَّالُق فَلُْيْمهِلْ حَتَّى إِذَا طَهَُرِت الَْمْرأَةُ ِمَن الَْحْيضِ فَلُْيطَلِّقَْها طَاهًِرا ِفي 

سَْراِئيلَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن إِ - ٩٤٩٨
َمْن أَرَاَد الطَّالقَ :"، قَالَ]١: الطالق" [ِتهِنَّفَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَّ: "أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِفي قَْوِلِه

اْعَتدِّي، فَإِنْ َنِدَم َوتََتبََّعَها نَفَْسُه أَْشَهدَ : لَهَا: الَِّذي ُهَو الطَّالُق فَلُْيْمهِلِ الَْمْرأَةَ َحتَّى إِذَا طَُهَرْت ِفي غَْيرِ جِمَاعٍ، قَالَ
لََها كََها َحتَّى َتْنقَِضَي ِعدَُّتَها، َوال ُيطَلِّقَْها ثَالثًا وَِهي َحاِملٌ، فَُيَندِّْمهُ اللَُّه، فَُيْنِفْق َعلَْيَها َحْمَرُجلَْينِ َعلَى َرْجعَِتَها وَإِال َتَر

  ".َوَرَضاَعَها
: إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن  - ٩٤٩٩

َيا أَِمَري الُْمْؤمِنَِني، إِنَّ زَْوجِي طَلَّقَنِي فَاْنقَطََع َعنِّي الدَُّم ُمْنذُ ثَالِث ِحَيضٍ، : َجاَءِت امَْرأَةٌ َوزَْوُجَها إِلَى ُعَمَر، فَقَالَْت
: قَْد َراَجعُْتِك قَْد َراَجعُْتِك، فَقَالَ ُعَمُر الْبنِ َمْسُعوٍد: ُت ِثيَابِي، فَقَالَفَأََتانِي َوقَْد َوَضْعُت مَاِئي، َوَردَْدُت بَابِي، َوَخلَْع

  َما َتَرى

  ".وَأََنا أََرى ذَِلَك:"، قَالَ ُعَمُر"أََرى أَنََّها امَْرأَُتُه َما ُدونَ أَنْ َتِحلَّ لََها الصَّالةُ"فيها؟
زِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِي - ٩٥٠٠

: فَقَالَتِ الْمَْرأَةُ طَلَّقُْتَها ثُمَّ َراَجعُْتَها،: َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه كَانَ ِعْنَد ُعَمَر بن الْخَطَّابِ فََجاَء َرُجلٌ َوامَْرأَُتُه، فَقَالَ
طَلَّقَنِي، ثُمَّ َترَكَنِي : َحدِِّثينِي، فَقَالَْت: أََما أَنَّهُ لَْم َيْحِملْنِي الَِّذي كَانَ ِمْنَك أَنْ أَُحدِّثَ اَألْمَر َعلَى َوْجهِِه، فَقَالَ ُعَمُر

َوضَْعُت غُْسِلي، َوَرَدْدتُ َبابِي، َوَنزَْعُت ِثيَابِي، فَقََرعَ  َحتَّى إِذَا كُْنُت ِفي آِخرِ ثَالِث ِحَيضٍ، َواْنقَطََع عَنِّي الدَُّم،
َما َتقُولُ ِفيَها َيا اْبَن أُمِّ َعْبٍد؟ : قَْد َرجَْعُتِك قَْد َرَجْعُتِك فََترَكُْت غُْسِلي، وَلَبِْستُ ِثَيابِي، فَقَالَ ُعَمُر: الْبَاَب، قَالَ

َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبدِ ، "نِْعَم َما َرأَْيَت، وَأََنا أََرى ذَِلَك:"، فَقَالَ ُعَمُر"نَ أَنْ َتِحلَّ لََها الصَّالةُأَُراُه أََحقُّ بَِها َما ُدو:"فَقُلُْت
  .ذْكُْر َعلْقََمةََولَْم َيالْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعْمرِو بن َمْسُعوٍد، ِمثْلَُه، 

ي ُعَبْيَدةَ بن َعْبِد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َزْيِد بن ُرفَْيعٍ، َعْن أَبِ - ٩٥٠١
ُنعِيذَُك بِاللَِّه أَنْ : فَقَالَ ُعثَْمانُ"كَْيَف ُيفِْتي ُمَناِفٌق؟:"قَالَ أَبِيأَْرَسلَ ُعثَْمانُ إِلَى أَبِي َيْسأَلُُه َعْنهَا، فَ: اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  َتكُونَ ُمَناِفقًا، َوَنُعوذُ بِاللَِّه أَنْ ُنَسمَِّيَك ُمَناِفقًا، َونُِعيذَُك



فَإِنِّي أََرى أَنَُّه أََحقُّ بَِها َحتَّى َتْغَتِسلَ ِمَن الْحَْيَضِة ":بِاللَِّه أَنْ َيكُونَ ِمثْلُ َهذَا ِفي اِإلْسالمِ ثُمَّ َيُموُت وَلَْم ُيبَيِّْنُه، قَالَ
  .فَال أَْعلَُم ُعثَْمانَ إِال أََخذَ ذَِلَك: ، قَالَ"الثَّاِلثَِة، َوَتِحلُّ لََها الصَّالةُ

ثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّ - ٩٥٠٢
لَ َجاَء زَْوُجَها فََراَجعََها، َعْن أَبِي الَْبْخَترِيِّ، أَنَّ َرُجال طَلََّق امَْرأََتُه َتطِْليقَةً، فَحَاَضْت ثَالثَ ِحَيْض، فَلَمَّا قََعَدْت ِلَتْغَتِس

فَاسَْتْحلَفََها بِاللَِّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو لَقَْد َراجََعِك َوقَْد َحلَّْت لَكِ :"ا إِلَى اْبنِ َمْسُعوٍدلَْيَس ذَِلَك لََك، فَاْرَتفََع: فَقَالَْت
  ".الصَّالةُ؟ فَلَْم َتْحِلْف، فََرَجعََها إِلَْيِه

َنةَ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْي - ٩٥٠٣
  ".َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ِفي الَِّتي ُتطَلَُّق ثَالثًا قَْبلَ أَنْ ُيْدَخلَ بَِها ال َتِحلُّ لَُه َحتَّى َتْنِكَح زَْوًجا غَْيَرُه

إِذَا طَلََّق ثَالثًا قَْبلَ أَنْ َيْدُخلَ بَِها :"رٍّ، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، قَالََوأَمَّا الثَّْورِيُّ فَذَكََرُه َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِ: قَالَ - ٩٥٠٤
  ".كَانَ َيَراَها بَِمْنزِلَةِ الَِّتي قَْد َدَخلَ بَِها

زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِفي الرَُّجلِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن  - ٩٥٠٥
  ".كَانَ َعْبدُ اللَِّه َيْجَعلَُها بَِمنْزِلَِة الَْمَدخُولِ بَِها:"ُيطَلُِّق اْمَرأََتهُ ثَالثًا قَْبلَ أَنْ َيْدُخلَ بَِها، قَالَ

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن - ٩٥٠٦

إِنَّ الْمَْرأَةَ إِذَا طُلِّقَْت "رَْيجٍ، أَْخبََرنِي عَْبُد الْكَرِميِ، َعْن أَْصحَابِ اْبنِ َمْسُعوٍد، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد،َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُج
ِحْض ِفيَها اعَْتدَّْت بَْعَد السََّنةِ  َتَوُهْم َيْحِسُبونَ أنَّ الْحَْيَضةَ قَْد أَْدَبَرْت َعنَْها، وَلَْم َيَتَبيَّْن ذَِلَك أَنََّها َتْنَتِظُر َسَنةً، فَإِنْ لَْم

بَْعَدَما اعَْتدَّْت ِتلْكَ ثَالثَةَ أَْشُهرٍ، فَإِنْ حَاَضْت ِفي الثَّالثَِة اَألْشُهرِ اعَْتدَّتْ بِالْحَْيضِ، َوإِنْ حَاَضْت فَلَْم َيِتمَّ َحْيُضَها 
  ".ال تَْعَجلْ َعلَْيَها َحتَّى َتعْلََم أََتمَّ حَْيُضَها أَْم ال:"الَ، قَ"الثَّالثَةَ اَألْشُهرِ الَِّتي َبْعدَ السََّنِة السََّنِة

جِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّا - ٩٥٠٧
ا؟ انِيِّ، أَنَّ َرُجال سَأَلَ اْبَن َمْسعُوٍد َعْن َرُجلٍ طَلََّق امَْرأََتُه قَْبلَ أَنْ َيْدُخلَ بَِها أََيَتزَوَُّج اْبَنَتَهإِْسحَاَق، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيَب

َوإِِن وَلََدتْ :"ا وَلََدْت لَُه، فَقَالَإِنََّه: ، فَقَالَ"فَرِّْق بَْيَنُهَما:"َنَعْم، فََتَزوَّجََها فََولََدْت لَُه فَقَِدَم َعلَى ُعَمَر فََسأَلَُه، فَقَالَ: قَالَ
  ".َعَشَرةً فَرِّْق َبْيَنُهَما

ُروقٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَْشَعثَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َمْس - ٩٥٠٨
  ".إِنْ قَبِلُوَها فَهَِي وَاِحَدةٌ َوِهي أََحقُّ بَِها، َوإِنْ لَْم يَقَْبلُوَها فَلَْيَس بَِشْيٍء:"ِةَعْبِد اللَِّه، قَالَ ِفي الَْمْوُهوَب

ن َوثَّابٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن قَْيسِ بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ، َعْن َيحَْيى ب - ٩٥٠٩
  ُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَّهِ،َعْن َمْس

  ".إِنْ قَبِلُوَها فَهَِي َواِحَدةٌ بَاِئَنةٌ:"قَالَ
: ُحَصْينٍ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن حَُبابٍ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيِّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي - ٩٥١٠

أَْمُرِك بَِيِدِك، أَوِ : الرَُّجلُ المَْرأَتِِه: إِذَا قَالَ:"َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ: بٍ، ُيَحدِّثَُسِمْعُت َيْحَيى بن وَثَّا
  ".اْسَتفِْلِحي بِأَْمرِِك، أَْو َوَهَبَها َألْهِلَها فَقَبِلُوَها، فَهَِي َواِحَدةٌ بَاِئَنةٌ

يزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِسريِيَن، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ - ٩٥١١
أَقُلَْتَها َمرَّةُ ":طَلََّق امَْرأََتهُ الْبَارَِحةَ ثََمانًِيا، قَالَ: أََتى َرُجلٌ اْبَن َمْسُعوٍد، فَقَالَ: َحدَّثَنِي َعلْقََمةُ بن قَْيسٍ النَّخَِعيُّ، قَالَ

طَلََّق امَْرأََتهُ الَْبارَِحةَ : فَأَتَاُه َرُجلٌ، فَقَالَ: ، قَالَ"ُهَو كََما قُلَْت:"نََعْم، قَالَ: قَالَ"ُترِيُد أَنْ َتبَِني؟:"َنَعْم، قَالَ: قَالَ"َواِحَدةُ؟



قَْد :"، ثُمَّ قَالَ"ُهَو كََما قُلَْت:"َنَعْم، قَالَ: قَالَ"تُرِيدُ أَنْ َتبَِني؟:"قَالَ نََعْم،: قَالَ"أَقُلْتََها َمرَّةً َواِحَدةً؟:"َعَدَد النُُّجومِ، قَالَ
 ِه َجَعلَْنا بِِه لَْبَسُه، َواللَِّه الَبيََّن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الطَّالَق، فََمْن طَلََّق كََما أََمَرُه اللَُّه فَقَْد ُبيَِّن لَُه، َوَمْن لََبَس َعلَى نَفِْس

لَْو :"أَنَُّه قَالَ، َوَنَرى قَْولَ اْبَن ِسريِيَن كَِلَمةً ال أَْحفَظَُها : ، قَالَ"َتلْبُِسونَ َعلَى أَنْفُِسكُْم نََتَحمَّلُُه َعْنكُْم ُهَو كََما َتقُولُونَ
  ".َهذَا ذََهْبَن كُلُُّهنَّ: كَانَ ِعْنَدُه نَِساُء أَْهلِ اَألْرضِ ثُمَّ، قَالَ

  َنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثَنَاَحدَّثَ - ٩٥١٢

كُنَّا ِعْنَد عَْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، : زَاِئدَةُ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سِريِيَن، َحدَّثََنا َعلْقََمةُ بن قَْيسٍ، قَالَ
ُترِيُد أَنْ َتبَِني ِمْنكَ :"َنَعْم، قَالَ: قَالَ"َواِحَدةً قُلَْتَها؟:"إِنِّي طَلَّقُْت امَْرأَِتي ثََمانًِيا، فَقَالَ َعْبدُ اللَِّه: ُجلٌ، فَقَالَفََجاَء َر
َمرَّةً وَاِحَدةً :"ي َعَدَد النُُّجومِ، فَقَالَطَلَّقُْت امَْرأَِت: ، ثُمَّ أََتاُه َرُجلٌ، فَقَالَ"ُهَو كََما قُلَْت:"نََعْم، قَالَ: قَالَ"اْمرَأَُتَك؟
فَذَكََر َعْبدُ اللَِّه ِعْنَد ذَِلَك نَِساَء أَْهلِ اَألْرضِ بَِشْيٍء ال : َنَعْم، قَالَ: قَالَ"فَُترِيُد أَنْ َتبَِني مِْنَك؟:"نََعْم، قَالَ: قَالَ"قُلَْتَها؟

َن اللَُّه لَكُْم كَْيفَ الطَّالُق، فََمْن طَلََّق كََما أََمَرُه اللَُّه فَقَْد ُبيَِّن لَُه، َوَمْن لََبَس َجَعلَْنا بِِه قَْد َبيَّ:"أَْحفَظُُه، ثُمَّ قَالَ َعْبدُ اللَِّه
  ".لَْبَسُه، َواللَِّه ال َتلْبُِسونَ َعلَى أَنْفُِسكُْم َونََتَحمَّلُُه َعْنكُْم، ُهَو كََما َتقُولُونَ

: بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق - ٩٥١٣
قَالَ اْبنُ قَْد َبانْت مِنِّي، فَ: إِنِّي طَلَّقُْت اْمرَأَِتي ِتْسًعا َوِتْسِعَني، َوإِنِّي سَأَلُْت فَِقيلَ: َجاَء اْبَن َمْسُعودٍ َرُجلٌ، فَقَالَ

ثَالثٌ ُتبِينَُها :"فََما َتقُولُ َرحَِمَك اللَُّه؟ فَظَنَّ أَنَُّه َسيَُرخِّصُ لَُه، فَقَالَ: ، قَالَ"لَقَْد أََحبُّوا أَنْ ُتفِرََّق َبْيَنَك َوَبْيَنهَا:"َمْسُعوٍد
  ".ِمْنَك، َوسَاِئُرُهنَّ ُعْدَوانٌ

زِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَأل - ٩٥١٤
  أََتى َرُجلٌ عَْبَد: َعلْقََمةَ، قَالَ

أَنْ ُيفَرِّقُوا بَْينِي وََبْيَن أَْهِلي، فَقَالَ عَْبُد  إِنِّي طَلَّقُْت اْمرَأَِتي ِتْسِعَني، وإِنَّ ِلي مِْنَها وَلًَدا، َوإِنَّ َناًسا يُرِيُدونَ: اللَِّه، فَقَالَ
  ".إِنََّما َيكْفِيَك ثَالثٌ، َوَساِئُرُهنَّ ُعْدَوانٌ:"اللَِّه

، أَنَّ اْبنَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد - ٩٥١٥
  ".ِفي الَْحَرامِ َيِمٌني ُيكَفُِّرَها:"َمْسُعوٍد، قَالَ

إِنَّ :"َوأَمَّا الثَّْورِيُّ فَذَكََرُه، َعْن أَْشَعثَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ: َعْبُد الرَّزَّاقِ: قَالَ - ٩٥١٦
  ".َيِمٌني َيِمٌني كَانَ َنَوى طَالقًا، َوإِال فَهَِي

ُمَجاِهٍد، أَنَّ اْبَن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َنجِيحٍ، َعْن - ٩٥١٧
  ".ِفي الَْحَرامِ كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ:"َمْسُعوٍد، قَالَ

، بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ُجَوْيبِرٍ، َعنِ الضَّحَّاِكَحدَّثََنا َعِليُّ  - ٩٥١٨
  ".ِفي الْحََرامِ كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ:"أَنَّ ُعَمَر، َواْبَن َمْسُعوٍد، قَاال

: َيقُولُ، َبلَغَ اْبَن َعبَّاسٍ أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد : ِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ َجرِيحٍ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْب - ٩٥١٩
ِت، ثُمَّ إِذَا َنكَحُْتُم الُْمْؤمَِنا: أَْخطَأَ ِفي َهذَا، أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ:"إِنْ طَلََّق َما لَْم يَْنِكْح فَُهَو جَاِئٌز، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ

  ".إِذَا طَلَّقُْتُم الُْمْؤِمنَاِت، ثُمَّ َنكَْحُتُموُهنَّ: َولَْم َيقُلْ، طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ 
  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا أَبُو - ٩٥٢٠



شَهِْدُت اْبَن َمْسُعوٍد، َوأَتَاُه : ةُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َمْيسََرةَ، َعنِ النَّزَّالِ بن َسْبَرةَ، قَالَالَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَب
َف فََواللَِّه َما ُنِطيقُ إِنَّ اللََّه قَْد َبيََّن فََمْن أََتى اَألْمَر ِمْن ِقَبلِ َوْجهِِه فَقَْد ُبيَِّن، َوَمْن خَالَ:"َرُجلٌ، َوامَْرأَةٌ ِفي َتْحرِميٍ، فَقَالَ

  ".ِخالفَكُْم
آلَى : ُهْم، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن لَْيٍث، َعْن َوَبَرةَ، َعْن َرُجلٍ ِمْن - ٩٥٢١

  ".إِنْ َمَضْت أَْرَبَعةُ أَشُْهرٍ فَُهَو إِيالٌء:"وٍد، قَالَِمنِ اْمَرأَِتِه َعشََرةَ أَيَّامٍ، فََسأَلَ َعْنَها اْبَن َمْسُع
آلَى النُّْعَمانُ : لََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، قَا - ٩٥٢٢

  ".إِذَا َمَضتْ أَْرَبَعةُ أَشُْهرٍ فَاْعَترِْف بَِتطِْليقٍَة:"اْبنِ َمْسُعوٍد فَضََرَب فَِخذَُه، َوقَالَِمنِ اْمَرأَِتِه َوكَانَ َجاِلًسا ِعْنَد 
ٍد، وَاْبَن عباس، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، أَنَّ َعِليا، َواْبَن َمْسُعو - ٩٥٢٣

َتْعَتدُّ ِعدَّةَ :"قَالَ َعِليٌّ، وَاْبُن َمْسُعوٍد: ، قَالَ قََتادَةُ"إِذَا َمَضِت اَألْشُهُر اَألْرَبَعةُ فَهَِي َتطِْليقَةٌ، وَِهي أََحقُّ بنفِْسهَا:"الُواقَ
  ".الُْمطَلَّقَِة
ْورِيِّ، وَأَْخبََرنِي َمْن َسِمَعُه ُيَحدِّثُ، َعْن َمْنُصورٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّ - ٩٥٢٤

عَْبُد اللَِّه بن أَنِيسٍ آلَى ِمنِ امَْرأَِتِه، فََمَضتْ أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ قَْبلَ أَنْ : َوُمِغَريةَ، َواَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراِهيَم، أَنَّ َرُجال يُقَالُ لَُه
  ا َبْعَدُيَجامَِعَها، ثُمَّ َجامََعَه

قَْد بَاَنْت ِمْنكَ :"لُوُه، فَقَالَاَألْرَبَعِة َوُهَو ال َيذْكُُر َيِمينَُه، فَأََتى َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ فَذَكََر ذَِلَك لَُه، فَأَتَوا اْبَن َمْسُعوٍد فََسأَ
  .ِفضٍَّة، فََخطََبَها إِلَى نَفِْسَها فَأَْصَدقََها رِطْال ِمْن "فَاْخطُْبَها إِلَى َنفْسَِها

  َباٌب
ْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َوالثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َع - ٩٥٢٥

: الَِّتي ِفي ُسوَرةِ النَِّساِء الْقُصَْرىَمْن َشاَء الَعْنُتُه أَنَّ َهِذِه اآلَيةَ :"قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد: الضَُّحى، َعْن َمْسُروقٍ، قَالَ
وَالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُمْ : "نََزلَْت بَْعَد الَِّتي ِفي الَْبقََرِة] ٤: الطالق" [َوأُوالُت اَألْحمَالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ"

  .ذَِلَك: ، فَقَالَ"ِهي آِخُر اَألَجلَْينِ:"َعِليا، قَالَ َوَبلََغُه أَنَّ: ، قَالَ]"٢٣٤: البقرة" [َوَيذَُرونَ أَزَْواًجا
ثَنِي اْبُن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ، َحدَّ - ٩٥٢٦

: َمْن َشاَء الَعْنُت َما نََزلَْت:"يِّ، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، قَالَُشْبُرَمةَ الْكُوِفيُّ، َعْن إِْبَراِهيَم النََّخِع
وَالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم : "إِال َبْعَد آَيةِ الُْمَتَوفَّاِة َعنَْها] ٤: الطالق" [َوأُوالُت اَألْحمَالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ"

  ].٢٣٤: البقرة""[ونَ أَزَْواًجا َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشًْراَوَيذَُر
 َداُوِد بن أَبِي َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن - ٩٥٢٧

  قَالَ َعْبُد اللَِّه بن: الشَّْعبِيِّ، َعْن َعلْقََمةَ، قَالَِهْنَد، َعنِ 

  ].٢٣٤: البقرة""[أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعْشًرا"َمْن َشاَء َحالَفُْتهُ أَنَّ ُسوَرةَ النَِّساِء الْقُصَْرى نََزلَْت بَْعَد :"َمْسُعوٍد
يُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َوُمَحمَّدُ بن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِ - ٩٥٢٨

َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ اَألْسَوِد، َوَمْسُروقٍ، َوُعَبْيدَةَ، َعْن : َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، قَاال: التَّمَّاُر، قَاال
َرةَ الْقُصَْرى ِعدَّةُ الُْمطَلَّقَِة ِمْن ِحنيِ ُتطَلَُّق َوالُْمَتَوفَّى َعْنَها ِمْن ِحنيِ ُيَتَوفَّى، َوَمْن َشاَء قَاَسْمُتُه أَنَّ سُو":َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".أُنْزِلَْت بَْعَد الَْبقََرِة
الَْعالِء، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ِهاللُ بن - ٩٥٢٩



َمْن َشاَء قَاَسْمُتهُ أَنَّ ُسوَرةَ الْقُْصَرى َنزَلَْت :"إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .َساَءَيعْنِي النِّ"َبْعَد الطَُّولِ
: ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ِهَشامٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي َعِطيَّةَ - ٩٥٣٠

َبْعدَ ] ٤: الطالق" [ْعَن َحْملَُهنََّوأُوالُت اَألْحَمالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَض: "أُنْزِلَْت آَيةُ الْقُْصَرى:"َسِمْعُت اْبَن َمْسُعوٍد، َيقُولُ
  ].٢٣٤: البقرة""[َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم، َوَيذَُرونَ أَْزوَاًجا َيتَرَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ: "الَِّتي ِفي الَْبقََرِة

أَُبو ُمَحمَّدٍ : قَالَ: َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ِهَشامٍ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، - ٩٥٣١
  ذَكَُروَها َعْن َعْبِد اللَّهِ،: أَُبو َعِطيَّةَ: قَالَ

ُتْم إِنْ َمَضْت أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ أَفَرَأَْي: حَتَّى أَْرَبَعِة أَْشُهرٍ َوَعْشرٍ؟ فَقَالَ َعْبُد اللَِّه: ، فَقَالَ الْقَْوُم"أََجلَُها أَنْ َتَضعَ َحْملََها:"فَقَالَ
فََتْجَعلُونَ َعلَْيَها التَّْغِليظَ، َوال َتْجَعلُونَ لََها الرُّْخَصةَ، إِنْ : َحتَّى َتَضَع، فَقَالَ عَْبُد اللَِّه: َوَعْشٌر َولَْم َتَضْع َحْملََها؟ فَقَالُوا
إِذَا َوضََعْت َحْملََها ] ٤: الطالق" [اَألْحمَالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ َوأُوالُت: "َنزَلَْت آَيةُ الْقُْصَرى لََبْعدَ الطُّولَى

  ".فَقَِد اْنقََضِت الِْعدَّةُ
، َعْن ُمَحمٍَّد، وُبَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َحدَّثََنا أَيُّ - ٩٥٣٢

ا الْمَْرأَةَ َيُموُت َعنَْها كُْنُت ِفي َحلْقَِة َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َوكَانَ أَْصحَاُبُه ُينْزِلُوَنُه َمنْزِلَةَ اَألِمريِ، فََتذَاكَُرو: قَالَ
فََحدَّثُْت َحِديثَ سَُبْيَعةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، : َعشْرٍ، قَالَقَْبلَ اْنِقَضاِء اَألْرَبَعِة أَْشُهرٍ َو: َزْوُجَها وَِهي َحاِملٌ، فَقُلُْت

إِنِّي إِذًا لَحَرِيٌص َعلَى الْكَِذبِ إِنْ كَذَْبُت َعلَى َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ َوُهَو : فََضَمَر إِلَيَّ بَْعُض أَْصَحابِِه فَفَِطْنُت فَقُلُْت: قَالَ
فَلَِقيُت َماِلَك بن َعاِمرٍ الَْهْمدَانِيَّ فََسأَلُْتهُ : لَِكنَّ َعمَُّه لَْم َيكُْن َيقُولُ َهذَا، قَالَ: وفَِة فَكَأَنَُّه اسُْتحْيِي، فَقَالَِفي َناِحَيةِ الْكُ

نََعْم ذَكَُروا : ولُ ِفيِه شَْيئًا؟ قَالَلَْيَس َعْن َهذَا أَْسأَلَُك، أََسمِْعَت اْبَن َمْسُعودٍ َيقُ: فَذََهَب َيذْكُُر َحِديثَ سَُبْيَعةَ، فَقُلُْت
  َتْنَتِظُر َحتَّى يَْمِضَي: قُلَْنا"َما َتقُولُونَ إِنْ َوَضَعْت قَْبلَ انِْقَضاِء اَألْرَبَعِة أَْشُهرٍ َوَعْشرٍ؟:"ذَاَك ِعْندَُه، فَقَالَ

َحتَّى َتضََع، : قُلَْنا"َبَعةُ أَشُْهرٍ َوَعْشٌر قَْبلَ أَنْ َتَضَع؟فََما َتقُولُونَ إِنْ َمَضِت اَألْر:"اَألْرَبَعةُ أَْشُهرٍ َوَعشٌْر، قَالَ
: َرى َبْعَد الطُّولَىَتْجَعلُونَ َعلَْيَها التَّْغِليظَ، َوال َتْجَعلُونَ لََها الرُّْخَصةَ، لَنََزلَْت سُوَرةُ النَِّساِء الصُّْغَرى أَوِ الْقُْص:"قَالَ

  ]".٤ :الطالق" [َوأُوالُت اَألْحمَالِ"
  َباٌب

ْن َعلْقََمةَ، أَوِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا الثَّْورِيُّ، َعْن َمْنُصورٍ، َحدَّثَنِي إِْبَراهِيُم، َع - ٩٥٣٣
لَوْ أَنَّ الَِّذي بَِيِدكَ : َرأَِتي َما َيكُونُ َبْيَن النَّاسِ، فَقَالَْتكَانَ َبْينِي َوَبْيَن اْم: اَألْسَوِد، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َجاَء إِلَْيهِ َرُجلٌ، فَقَالَ
أَُراَها :"فَأَْنَت طَاِلٌق ثَالثًا، قَالَ: فَإِنَّ الَِّذي بَِيِدي ِمْن أَْمرِِك بَِيِدِك، قَالَْت: ِمْن أَْمرِي بَِيِدي لََعِلْمَت كَْيَف أَْصَنُع، فَقَالَ

فََعلَ اللَُّه بِالرِّجَالِ َوفََعلَ :"، َوَسأَلْقَى أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ُعَمَر، فَلَِقَيُه فَقَصَّ َعلَْيِه الِْقصَّةَ، فَقَالَ"قُّ بِالرَّْجَعِةَواِحَدةً وَأَْنَت أََح
أَُراَها :"قُلُْت: قَالَ"اِء، بِِفيَها التُّرَاُب، َماذَا قُلَْت؟اللَُّه بِالرَِّجالِ َيعِْمُدونَ إِلَى َما َجَعلَُه اللَُّه بِأَْيِديهِْم فََيْجَعلُوَنهُ بِأَْيِدي النَِّس

فَقُلُْت : ، قَالَ َمْنصُوٌر"وَأََنا أََرى ذَِلَك َولَْو َرأَْيَت غَْيَر ذَِلَك رَأَْيُت أَنَّكَ لَْم ُتِصْب:"، قَالَ"َواِحَدةً َوُهَو أََحقُّ بَِها
  .ُهَما سََواٌء: ، قَالَ إِْبَراهِيُم"قَْد طَلَّقُْت َنفِْسي: َخطَّأَ اللَُّه َنْوَءَها لَْو كَاَنْت، قَالَْت:"َيقُولُفَإِنَ اْبَن َعبَّاسٍ كَانَ : ِإلبَْراهِيَم
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن َمْنُصورٍ، - ٩٥٣٤



لَْو : إِنَُّه كَانَ َبيْنِي َوَبْيَن اْمرَأَِتي بَْعُض الْكَالمِ، فَقَالَْت: َجاَء َرُجلٌ إِلَى اْبنِ َمْسُعوٍد، فَقَالَ: َراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، قَالََعْن إِْب
فَأَْنَت : ِذي ِمْن أَْمرِِك بَِيِدي بَِيِدِك، قَالَْتفَإِنِّي أُشْهُِدِك أَنَّ الَّ: أَنَّ الَِّذي ِمْن أَْمرِي بَِيِدي لََعِلْمَت كَْيَف أَْصَنُع، فَقُلُْت

، فََرِكَب فَلَِقَي ُعَمَر "فَهَِي َواِحَدةٌ وَأَْنَت أََحقُّ بِهَا، َوسَأَْسأَلُ َعْن ذَِلكَ أَِمَري الُْمْؤمِنَِني:"طَاِلٌق ثَالثًا، قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد
ا الَْحجَُر، فََعلَ اللَُّه بِالرِّجَالِ َوفََعلَ، َيْعِمُدونَ إِلَى َما َجَعلَ اللَُّه ِفي أَْيدِيهِْم ِمْن أَْمرِ بِِفيَه:"فَقَصَّ َعلَْيِه الِْقصَّةَ، فَقَالَ

ْو َرأَْيَت غَْيَر ذَِلَك نَْعَم َما رَأَْيَت َولَ:"، قَالَ"أَُراَها وَاِحدَةً، َوُهَو أََحقُّ بِهَا:"قُلُْت"النَِّساِء فََيْجَعلُوَنُه ِفي أَْيِدَيهِنَّ، َما َتَرى؟
  ".لَْم ُتِصْب
َمْسرُوقٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن  - ٩٥٣٥

أَُراَها َواِحَدةً، َوُهَو أََحقُّ :"فَسَأَلَ َعْنَها اْبَن َمْسعُوٍد َما َتَرى ِفيَها؟ قَالَأَنَّ َرُجال جََعلَ امَْرأََتُه بَِيِدَها فَطَلَّقَْت نَفَْسَها ثَالثًا، 
  ".وَأََنا أََرى ذَِلَك:"، قَالَ ُعَمُر"بَِها

َجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُم - ٩٥٣٦
  ".إِذَا َملَّكََها أَْمَرَها فََتفَرَّقَا قَْبلَ أَنْ َتقِْضَي َشيْئًا فَال أَْمَر لََها:"َمْسُعوٍد، قَالَ

نِ اْبنِ َمْسُعوٍد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َع - ٩٥٣٧
  إِِن:"ِفي الِْخيَارِ، قَالَ

  ".اْختَاَرتْ َزْوجََها فَلَْيَس بَِشْيٍء، َوإِِن اْختَاَرْت نَفَْسَها فَهَِي َواِحَدةٌ
إِِن :"َمُر، َواْبُن َمْسعُوٍدقَالَ ُع: َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراِهيَم، قَالَ - ٩٥٣٨

  ".اْختَاَرتْ َنفْسََها فَهَِي وَاِحدَةٌ، َوإِِن اْخَتاَرْت زَْوَجَها فَال َشْيَء َشْيَء
، أَنَّ ُعَمَر، اِهيَمَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَر - ٩٥٣٩

  ".إِِن اْخَتاَرْت َنفَْسَها فََواِحَدةٌ َوُهَو أََحقُّ بَِها، َوإنِ اخَْتاَرْت َزْوَجَها فَلَْيَس بَِشْيٍء:"َواْبَن َمْسُعوٍد، قَاال ِفي أَْمرِكِ بَِيِدِك
يِْميِّ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ التَّ - ٩٥٤٠

إن اختارت زوجها فال بأس، وإن اختارت نفسها فهي واحدة، وله عليها الرجعة :"قَالَ ُعَمُر، َواْبُن َمْسعُوٍد: قَالَ
  ".الرجعة
نِ الثَّْورِيِّ، َعْن َجابِرٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َمْسُروقٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َع - ٩٥٤١

اْختَارِي، : اخَْتارِي فََسكََتْت، ثُمَّ قَالَ لََها الثَّاِلثَةَ: اخَْتارِي فََسكََتْت، ثُمَّ قَالَ لََها: َمْسُعوٍد َوسُِئلَ َعْن َرُجلٍ، قَالَ المَْرأَتِِه
  ".ِهَي ثَالثٌ:"ْرُت َنفِْسي، قَالَقَِد اْخَت: فَقَالَْت
: قََمةَ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْ - ٩٥٤٢

َتْجَتِمْعَن بِالنََّهارِ ثُمَّ :"إِنَّا َنْستَْوِحُش، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه: ُهنَّ، فَقُلَْنَسأَلَ اْبَن َمْسُعوٍد نَِساٌء ِمْن َهْمَدانَ ُنِعيَ إِلَْيهِنَّ أَزَْواَج
  َتْرجُِع كُلُّ

، َعْن َعلْقََمةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، ، "َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ إِلَى بَْيِتَها بِاللَّْيلِ
  .ُتوُفِّي َزوََّجُهنَّ ِفي طَاُعوٍن كَانَ بِالْكُوفَِة: َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، ِمثْلَُه،،أَنَُّه قَالَ

نْ قَذَفََها إِ:"قَالَ َعِليٌّ، وَاْبُن َمْسُعوٍد: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، قَالَ - ٩٥٤٣
  ".َوقَْد طَلَّقََها، َولَُه َعلَْيَها َرْجَعةٌ الَعَنَها، َوإِنْ قَذَفََها، َوقَْد طَلَّقََها وََبتََّها لَْم ُيالِعْنَها

نَّجُوِد، َعْن َشِقيقِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن قَْيسِ بن الرَّبِيعِ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي ال - ٩٥٤٤



  ".ال َيْجَتِمُع الُْمَتالعَِناِن أََبدًا:"بن َسلََمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
ِمريَاثُ اْبنِ :"َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، قَالَ - ٩٥٤٥

  ".الَعَنِة كُلُُّه ُألمِِّهالُْم
َواْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن صَاِحبٍ لَُه، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َعِليٍّ،  - ٩٥٤٦

  ".َعَصَبةُ اْبُن الُْمالَعَنِة َعَصَبةُ أُمِِّه:"َمْسُعوٍد، قَاال
: حَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن أَبِي َحنِيفَةَ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، قَالََحدَّثََنا إِْس - ٩٥٤٧

َصفًا َألخَْرَجُه ِمْن ذَِلكَ لَوْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق َنَسَمٍة ِفي ُصلْبِ َرُجلٍ ثُمَّ أَفَْرغَُه َعلَى :"ُسِئلَ اْبُن َمْسُعوٍد َعنِ الْعَْزلِ، فَقَالَ
  ".الصَّفَا، فَإِنْ ِشئَْت فَأَِتمَّ، وَإِنْ ِشئَْت فَال َتْعزِلْ

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ التَّيِْميِّ، - ٩٥٤٨

  ".ِهَي الَْمْوُءوَدةُ الَْخِفيَّةُ:"الْعَْزلَِعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّيَْبانِيِّ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ ِفي 
أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، كَرَِه َجْمًعا َبْينَ "َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، - ٩٥٤٩

  ".اُألْخَتْينِ ِفي ِملِْك الَْيِمنيِ
  ".أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد كَانَ َيكَْرهُ اَألَمةَ َوأُمََّها"، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ،َحدَّثََنا إِْسحَاُق - ٩٥٥٠

ِمينِي، قَْد أََحلَّ اللَُّه ِلي َما َملَكَْت َي: فََراَجَع َرُجلٌ اْبَن َمْسُعوٍد ِفي َجْمعٍ َبْيَن اُألْخَتْينِ، فَقَالَ: قََتاَدةُ: قَالَ ٩٥٥١ -
  ".َجَملَُك ِممَّا َملَكَْت َيِميُنَك:"فَقَالَ لَُه
َوأَكَْرُه أَمََتَك :"َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، قَالَ - ٩٥٥٢
  ".ُمْشرِكَةً
ِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، أنا أَُبو َجنَابٍ الْكَلْبِيُّ، َعْن ُبكَْيرِ أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ بن َع - ٩٥٥٣

؟ فَأَتَْيُت أَْو َتفَْعلُونَ] ٢٥: الشورى" [َوَيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ: "اْمتََرْيَنا ِفي ِقَراَءِة َهذَا الَْحْرِف: بن اَألْخَنسِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، َرُجلٌ أََصاَب ِمنِ امَْرأَِتِه فُجُوًرا : اْبَن َمْسُعوٍد، َألسْأَلَُه َعْن ذَِلَك، فََبيَْنا أََنا ِعْنَدُه إِذْ أَتَاُه آٍت، فَقَالَ

" ِذي َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُو َعنِ السَّيِّئَاِت َوَيْعلَُم َما َتفَْعلُونََوُهَو الَّ: "ثُمَّ تَاَبا، َوأَصْلََحا، فََتال َعْبُد اللَِّه َهِذِه اآلَيةَ
  ]".٢٥: الشورى[

  ُسِئلَ ابُْن: َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ سِريِيَن، قَالَ - ٩٥٥٤

أَفَرَأَْيَت إِنْ َتاَبا؟ : ، فَِقيلَ الْبنِ َمْسُعوٍد"ُهَما َزانَِياِن َما اْجَتَمَعا:"ُجلِ َيزْنِي بِالْمَْرأَِة، ثُمَّ َيْنِكُحهَا، قَالََمْسُعوٍد َعنِ الرَّ
إِنَُّه ال َيَرى بِهِ : حَتَّى قُلُْت"وٍد يَُردُِّدَهاَوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُو َعنِ السَّيِّئَاِت فَلَْم َيَزلِ اْبُن َمْسُع:"فَقَالَ
  .َبأْسًا

سَأَلُْت َساِلَم بن َعْبدِ : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الَْحكَمِ بن أََبانَ، قَالَ - ٩٥٥٥
َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن :" "سُِئلَ َعْن ذَِلَك اْبُن َمْسعُوٍد، فَقَالَ: مَّ َيْنِكُحَها؟ فَقَالَاللَِّه، َعنِ الرَُّجلِ َيزْنِي بِالَْمْرأَةِ ثُ

أَُبو  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّائِغُ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا، ]"٢٥: الشورى" [ِعَباِدِه، َوَيْعفُو َعنِ السَّيِّئَا
  .ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، ِمثْلَ ذَِلَك

َساِلمِ بن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن - ٩٥٥٦
  ".ُهَما َزانَِياِن َما اْجَتَمعَا:"ْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنَُّه قَالَالَْجْعِد، َع



شَّْعبِيِّ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ التَّيِْميِّ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنَد، َعنِ ال - ٩٥٥٧
  ".ال يََزاالِن َزانَِيْينِ َما اْجَتَمعَا:"وٍد، َوعَاِئَشةَ، قَاالاْبنِ َمْسُع
أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد كَانَ َيكَْرُه أَنْ َيطَأَ "َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، - ٩٥٥٨

  ".الرَُّجلُ أََمَتُه َبْغيًا
  دَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْنَح - ٩٥٥٩

َيكُونُ َعلَْيَها نِْصُف الَْعذَابِ، :"َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، ِفي ِعدَِّة اَألَمِة، قَالَ
  ".َوال َيكُونُ لََها نِْصُف الرُّْخَصِة

إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ِفَراسٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن  َحدَّثََنا - ٩٥٦٠
  ".ُتسَْتْبَرأُ اَألَمةُ بِحَْيَضٍة:"َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

رَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَْشَعثَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد ال - ٩٥٦١
  ".الطَّالُق، َوالِْعدَّةُ بِالْمَْرأَِة:"قَالَ

ارٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، أََنا شُْعَبةُ، َعْن أَْشَعثَ بن سَوَّ - ٩٥٦٢
  ".الطَّالُق بِالرِّجَالِ، وَالِْعدَّةُ بِالنَِّساِء:"َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

إِنَّ :"أُْخبِْرتُ أنَّ اْبَن َمْسعُوٍد، قَالَ: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، قَالَ - ٩٥٦٣
  ".وَت، أَْو َتمُوَت َتوَارَثَاأُْعِتقَْت ِعْنَد َعْبٍد فَلَْم َتْعلَْم أَنَّ لََها الِْخيَاَر، أَْو لَْم ُتَخيَّْر َحتَّى َعَتَق َزْوُجَها، أَْو َحتَّى َيُم

قَالَ : ْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي الْكَُنوِد، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َع - ٩٥٦٤
  ".مَثَلُ الَِّذي َيْعِتُق َسرِيََّتهُ ثُمَّ َيْنِكُحَها كَمَثَلِ الَِّذي أَْهَدى َبدََنَتُه، ثُمَّ َرِكَبهَا:"اْبُن َمْسُعوٍد
الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، ِفي  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ - ٩٥٦٥

  اَألَمِة تَُباُع َولَهَا

َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َمْعشَرٍ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعنِ اْبنِ ، "َبْيُعَها طَالقَُها:"َزْوٌج، قَالَ
  ".َبيُْعَها طَالقَُها:"ُعوٍد، قَالََمْس

َماتَ َرُجلٌ ِمنَّا، : َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْينَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َزْيدِ بن َوْهبٍ، قَالَ - ٩٥٦٦
ِفي َدْينِِه، فَأََتيَْنا اْبَن َمْسُعوٍد، فََوَجْدَناُه ُيَصلِّي فَاْنَتظَْرَنا َحتَّى فََرغَ ِمْن  َوَتَرَك أُمَّ وَلٍَد لَُه فَأََراَد الَْولِيُد بن ُعقَْبةَ أَنْ َيبِيَعَها

  ".إِنَّ كُْنُتمْ ال ُبدَّ فَاِعِلَني فَاْجَعلُوَها ِفي َنِصيبِ وَلَِدَها:"َصالِتِه، فَذَكَْرَنا ذَِلَك لَُه، فَقَالَ
َجاَء َجرِيرُ بن : هِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن َشْيخٍ ِمنُْهْم، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَرا - ٩٥٦٧

َما : َجةَ فَُيقَالُ ِليإَِنا لََنجُِد ذَِلَك حَتَّى إِنِّي ُألرِيُد الْحَا: َعْبِد اللَِّه إِلَى ُعَمَر َيْشكُو إِلَْيِه َما َيلْقَى ِمَن النَِّساِء، فَقَالَ ُعَمُر
أََما َبلََغكَ أَنَّ إِْبَراهِيَم َشكَى إِلَى :"َتذَْهُب إِال إِلَى فََتيَاِت بين فُالنٍ َتْنظُُر إِلَْيهِنَّ، فَقَالَ لَُه ِعْنَد ذَِلَك َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد

ِلقَْت ِمْن ِضلْعٍ فَالَْبْسَها َعلَى َما كَانَ ِفيَها َما لَمْ َتَر َعلَْيَها خِْزَيةً ِفي إنَِّما ُخ: اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ذََرا ُخلَُق سَاَرةَ، فَقِيلَ لَُه
  .لَقَْد َحَشى اللَُّه َبْيَن أَْضالِعَك ِعلًْما كَِثًريا: ، فَقَالَ لَُه ُعَمُر"ِدينِهَا

قَالَ َعْبدُ اللَّهِ : أَبِي َحنِيفَةَ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِبَْراِهيَم، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن - ٩٥٦٨
  ُيْجلََداِن مِائَةً ِمائَةً،"بن َمْسُعوٍد، ِفي الْبِكْرِ يَْزنِي بِالْبِكْرِ



  ".َوُيْنفََياِن َسَنةً
لثَّْورِيِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ الشَّْيبَانِيِّ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعاِمرِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ ا - ٩٥٦٩

إِنَّ كَانَ اْسَتكْرََهَها َعَتقَْت َوغُرَِّم لََها ِمثْلََها، :"قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد ِفي الرَُّجلِ ُيِصيُب وَِليَدةَ اْمرَأَِتِه: بن َمطَرٍ الشَّْيبَانِيِّ، قَالَ
  ".طَاَوَعْتهُ أَْمَسكََها ُهَو، َوغُرَِّم لََها ِمثْلَهَا َوإِنْ كَاَنْت
َبْيٍد، ابَْنيْ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِْسرَائِيلَ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن َمْعَبٍد، َوُع - ٩٥٧٠

: ، فَقَالُوا"إِذًا َنْرجُُمَك إِنْ كُْنَت أَْحَصْنَت:"إِنِّي قَْد َزَنْيُت، فَقَالَ: ٍد بَِرُجلٍ، فَقَالَأُِتَي اْبُن َمْسعُو: ِعْمَرانَ بن ذُْهلٍ، قَاال
وَاللَِّه لَقَدِ : فَقَالَ ،"إِنَّ كُْنتَ اسَْتكَْرهَْتَها فَأَْعِتقَْها، َوأَْعِط اْمرَأََتَك َجارَِيةً َمكَاَنَها:"إِنََّما أََتى َجارَِيةَ امَْرأَِتِه، فَقَالَ عَْبُد اللَِّه

َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ، اسَْتكَْرهُْتَها َوضََرْبتَُها، فَلَْم يَْرُجْمُه، َوأََمَر بِِه فَضُرَِب ُدونَ الَْحدِّ 
  ".ْيِه َحدا، َوال َعقًْرا َعقْرًاإِنَّ اْبَن َمْسُعوٍد كَانَ ال يََرى َعلَ"ُمطَرٍِّف، َعنِ الشَّعْبِيِّ،

مٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُجَوْيبِرٍ، َعنِ الضَّحَّاِك بن مَُزاِح - ٩٥٧١
  ".، َوال غَلٌّ، َوال صَفٌْدال َيِحلُّ ِفي َهِذِه اَألَمِة التَّْجرِيُد، َوال َمدٌّ:"َمْسُعوٍد، قَالَ

الْمَُزنِيَّ، َجاءَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراهِيَم، أَنَّ َمعِْقلَ بن ُمقَرٍِّن  - ٩٥٧٢
  إِنَّ: إِلَى َعْبِد اللَِّه، فَقَالَ

  ".إِْسالُمَها إِْحَصانَُها:"لَْيَس لََها َزْوٌج، قَالَ: ، قَالَ"َها خَْمِسَنياْجِلْد:"َجارَِيةً لَُه َزَنْت، قَالَ
اِهيَم، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْر - ٩٥٧٣

أَنَّهُ َحرََّم الِْفرَاَش، فَقَالَ َعْبدُ : رِو بن ُشَرْحبِيلَ، أَنَّ َمْعِقلَ بن ُمقَرٍِّن أََتى عَْبَد اللَِّه، فَقَالََهمَّامِ بن الْحَارِِث، َعْن َعْم
  ".َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرِّمُوا طَيِّبَاِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم أَْعِتْق َرقََبةً:"اللَِّه

  ".َمالَُك سََرَق َبْعُضُه ِمْن بَْعضٍ:"ي سََرَق ِمْن َعْبِدي قََباًء، قَالََعْبِد: قَالَ - ٩٥٧٤
  ".إِْسالُمَها إِْحصَاُنهَا:"إنََّها لَْم ُتْحَصْن، قَالَ: ، قَالَ"فَاجِْلُدوَها:"أََمِتي َزَنْت، قَالَ: قَالَ ٩٥٧٥ -

ٌم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َحدَّثََنا َمْنصُوُر بن الْمُْعَتِمرِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارِ - ٩٥٧٦
َيا أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ، إِنِّي َحلَفْتُ : َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َهمَّامِ بن الْحَارِِث، أَنَّ اْبَن ُمقَرٍِّن، َسأَلَ عَْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فَقَالَ

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرُِّموا طَيَِّباِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم َوال : "فََتال َعْبُد اللَِّه َهِذِه اآليَةَ"أَنْ ال أََناَم َعلَى ِفَراِشي َسَنةً،
  .أَْعِتْق َرقََبةً: إِنِّي ُموِسٌر، قَالَ: ، قَالَ"َعلَى ِفَراِشَك كَفِّْر َيِميَنَك وََنْم] ٨٧: املائدة" [َتْعَتدُوا إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن

  .أَْي ال قَطَْع َعلَْيِه"مَالَُك َسَرَق بَْعُضُه بَْعًضا:"َعْبِدي سََرَق قََباَء َعْبِدي، قَالَ: قَالَ - ٩٥٧٧
  إِْسالمُهَا:"ْن، قَالَإِنََّها لَْم ُتْحَص: ، قَالَ"اْجِلْدهَا:"أََمِتي َزَنْت، قَالَ: قَالَ ٩٥٧٨ -

  ".إِْحَصانَُها
دِ الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْب - ٩٥٧٩

فَضََرَبُهَما كُلَّ وَاِحدٍ أَْرَبِعَني َسْوطًا، َوأَقَاَمُهَما "َد َمَع امَْرأٍَة ِفي ِلَحاٍفأُِتَي عَْبُد اللَِّه بن َمْسُعودٍ بَِرُجلٍ ُوجِ: َعْن أَبِيِه، قَالَ
َما َيقُولُ : فَذََهَب أَْهلُ الَْمرْأَِة، َوأَْهلُ الرَُّجلِ فََشكَْوا ذَِلَك إِلَى ُعَمَر بن الَْخطَّابِ، فَقَالَ ُعَمُر الْبنِ َمْسُعوٍد"ِللنَّاسِ

  ".أَتَْيَناُه َنْستَأِْديِه فَإِذَا ُهَو َيسْأَلُُه: َنَعْم، فَقَالُوا: أََوَرأَْيَت ذَِلَك؟ قَالَ: قَْد فََعلُْت ذَِلَك، قَالَ: لََهُؤالِء؟ قَا
بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َوَمْعَمرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ - ٩٥٨٠

  ".اْدَرؤوا الُْحدُوَد َوالْقَْتلَ َعْن َعبَّاِد اللَِّه َما اْسَتطَعُْتْم:"قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد: الْقَاِسمِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، قَالَ



نُبِّئُْت َعْن َعِليٍّ، : ْخبَرَنِي َعْبُد الْكَرِميِ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَ - ٩٥٨١
  ".إن للبكر مثل صداق إحدى نسائها، وللثيب مثل صداق مثلها"َواْبنِ َمْسُعودٍ يف البكر تستكره نفسها

الْكَرِميِ، أنَّ َعِليا، َواْبَن َمْسُعوٍد،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعْبِد - ٩٥٨٢
  ".إِنْ كَاَنْت بِكًْرا فَُعْشرُ ثََمنَِها، َوإِنْ كَاَنْت ثَيًِّبا فَنِْصُف ُعْشرِ ثََمنِهَا:"قَاال ِفي اَألَمِة ُتسَْتكَْرُه

رِيِّ، َعْن لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعِليٍّ، َواْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْو - ٩٥٨٣
  ُيَحرَُّم:"َمْسُعوٍد، قَاال

  ".ِمَن الرََّضاعِ قَِليلُُه، َوكَِثُريُه
أَنَّ َعِليا، َواْبنَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ُعثَْمانَ بن َمطَرٍ، َعْن َسِعيٍد، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ النََّخِعيِّ،  - ٩٥٨٤

  ".ُيَحرُِّم قَِليلُُه، َوكَِثُريُه:"َمْسُعوٍد، قَاال ِفي الرَّضَاعِ
، أَنَّ ُعَمَر، وَاْبَن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ، َعْن إِْبَراهِيَم - ٩٥٨٥
  ".الُْمطَلَّقَةُ ثَالثًا لََها السَّكَُن، وَالنَّفَقَةُ:"، قَاالَمْسُعوٍد
سَأَلُْت َعْبَد الرَّْحَمنِ بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، قَالَ - ٩٥٨٦

  ".كَاْنصَِراِف الْقَْومِ الُْمْسِفرِيَن ِمْن َصالِة الَْغَداِة:"ِه ِمْن َجْمعٍ؟ قَالََمَتى َدفََع َعْبدُ اللَّ، َيزِيَد 
إِبَْراهِيَم، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن - ٩٥٨٧

كُلْ أَْنَت َوأَْصحَاُبكَ ثُلُثًا، وََتَصدََّق بِثُلُثِِه، َوابَْعثْ إِلَى آلِ أَِخي ُعْتَبةَ :"َعْبَد اللَِّه، َبَعثَ َمَعُه بَِهْديٍ، فَقَالَ َعلْقََمةَ، أَنَّ
  ".َنَعْم:"َتطَوٌُّع؟ قَالَ: ِقيلَ ِلُسفَْيانَ، "بِثُلٍُث

َنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشَهابٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثَ - ٩٥٨٨
الَْحجُّ أَْشُهرٌ : "أَلَْم َتْسَمعِ اللََّه َيقُولُ:"سَأَلُْت َعْبَد اللَِّه، َعنِ اْمَرأٍَة أَرَاَدْت أَنْ َتجَْعلَ َمَع َحجَِّها َعْمَرةً، فَقَالَ: قَالَ
  ".َما أََرى َهُؤالِء إِال أَْشُهَر الَْحجِّ] ١٩٧: البقرة" [َماٌتَمْعلُو

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ - ٩٥٨٩

يَُؤجَّلُ الِْعنِّنيُ َسَنةً، فَإِنْ َدَخلَ ":الثَّْورِيِّ، َعنِ الرُّكَْينِ بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُحَصْينِ بن قَبِيصَةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".بَِها، وَإِال فُرِّقَ َبْيَنُهمَا

 ُحَصْينِ بن قَبِيَصةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ الرُّكَْينِ بن الرَّبِيعِ، َعْن - ٩٥٩٠
  ".ُيَؤجَّلُ الِْعنُِّني َسَنةً:"، قَالََعْن َعْبِد اللَِّه

الرَّبِيعِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ، َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ، أنا الرُّكَْيُن بن - ٩٥٩١
  ".نِّنيُ َسَنةً، فَإِنْ َوَصلَ إِلَْيَها َوإِال فُرَِّق َبْيَنُهمَا، َولََها الصََّداُقيَُؤجَّلُ الِْع:"َعِميلَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

 َمْسعُوٍد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبَرَنِي َعْبُد الْكَرِميِ، أَنَّ اْبَن - ٩٥٩٢
  ".ًبا، أَْو َنكَحَ الِعًبا فَقَْد جَاَزَمْن طَلََّق الِع:"قَالَ

أُْخبِْرُت َعْن َعاِمرٍ، َوَمْسرُوقٍ، : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، قَالَ - ٩٥٩٣
  ".ْحِملَُها ِلزَْوجَِها َوطُْء سَيِِّدَها حَتَّى تَْنِكَح َزْوًجا غَْيَرُهال َي:"َوإِبَْراهِيَم النَّخَِعيِّ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَُّه كَانَ َيقُولُ

َحرََّم اللَُّه َعزَّ :"َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن قََتاَدةَ، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، قَالَ - ٩٥٩٤



اَألَمةُ َوأُمَُّها، وَاُألْخَتانُ ُيْجَمُع َبيَْنُهَما، وَاَألَمةُ إِذَا َوِطئََها أَُبوَك، َواَألَمةُ : ْمَرأَةً َوأََنا أَكَْرُه اثْنََتْي َعْشرَةََوَجلَّ اثْنََتْي َعْشَرةَ ا
  إِذَا َوطِئََها اْبُنَك، َواَألَمةُ إِذَا َزَنتْ،

  ".، َوأََمُتَك ُمشْرِكَةٌ، َوَعمَُّتَك َوخَالَُتَك ِمَن الرََّضاَعِةَواَألَمةُ ِفي ِعدَِّة غَْيرَِك، َواَألَمةُ لََها زَْوٌج
ِقيقِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِْسرَائِيلَ بن ُيوُنَس، َعْن َعاِمرِ بن َشِقيقٍ، َعْن َش - ٩٥٩٥

  ".قَْد رَأَْيُت تِلَْك الَْجرَّةَ:"، قَالَ أَُبو َواِئلٍ"َنبِيذًا ِفي َجرٍَّة َخْضَراَء أَنَُّه َسقَاُه"َسلََمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد،
َعْبدِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِْسرَائِيلَ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعنِ الْقَاِسمِ بن  - ٩٥٩٦

  ".كُْنتُ أُنْبِذُ ِلعَْبِد اللَِّه ِفي َجرٍَّة َخْضَراَء َوُهَو َينْظُُر إِلَْيَها فََيشَْرُب ِمْنَها:"ي ُعَبْيَدةَ، قَالَْتالرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ أَبِ
نَّخَِعيِّ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم ال - ٩٥٩٧

َرُجلٌ : اقَْرأْ َعلَْيَنا، فَقََرأَ َعلَْيَنا ُسوَرةَ ُيوُسَف، فَقَالَ: كَانَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد بِالشَّامِ، فَقَالُوا لَُه: َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، قَالَ
ْد قََرأْتَُها َعلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ وَْيَحَك لَقَ: َما َهكَذَا أُْنزِلَْت؟ فَقَالَ َعْبدُ اللَِّه: ِمَن الْقَْومِ

أََتشَْرُب الرِّْجَس وَُتكَذُِّب بِالْقُْرَآِن ال أَقُوُم حَتَّى : فََبْيَنَما ُهَو يَُراجُِعُه َوَجَد ِمْنُه رِيَح َخْمرٍ، فَقَالَ َعْبدُ اللَِّه"أَْحسَْنَت:"ِلي
  .دَُّتْجلَدَ الَْح
، َعْن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َحدَّثََنا اَألعَْمُش - ٩٥٩٨

  َهكَذَاَما : قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد قََرأُْت بِِحْمَص، فَقَالَ َرُجلٌ: َعْن َعلْقََمةَ، قَالَ

وَاللَِّه لََهكَذَا أَقْرَأَنِيَها َرسُولُ "أَُتكَذُِّب بِالَْحقِّ، وََتْشَربُ الرِّْجَس،: أُنْزِلَْت، فََدَنْوُت ِمْنُه فََوَجْدُت ِمْنُه رِيَح الَْخْمرِ، فَقُلُْت
  .فََضَرَبُه الَْحدَّ: ال أََدُعَك َحتَّى أَضْرَِبكَ َحدا، قَالَ"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اْشَتكَى َرُجلٌ : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، قَالَ - ٩٥٩٩
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم َيكُْن لَِيْجَعلَ شِفَاَءكُْم ِفيَما :"الَ َعْبُد اللَِّهُخثَْيُم بن َعدَّاٍء، فَُنِقَعْت لَُه السُّكُْر، فَقَ: ِمنَّا َبطَْنُه، يُقَالُ لَُه

: قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َنْحَوُه، ، "َحرََّم َعلَْيكُْم
  ".سُّكُْر َيكُونُ ِمَن التَّْمرِ فَُيْخلَطُ َمَعُه َشْيٌءَوال"َمْعَمٌر

: ي َواِئلٍ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنصُورٍ، َوَعاِصمٍ، َعْن أَبِ - ٩٦٠٠
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم َيجَْعلْ ِشفَاَءكُْم ِفيَما َحرَّمَ :"فَأََتْيَنا َعْبَد اللَِّه فََسأَلَْناُه، فَقَالَ اشَْتكَى َرُجلٌ ِمنَّا فَُنِعَت لَُه السُّكُْر،

  ".َعلَْيكُْم
قَالَ اْبنُ : الََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َحمَّاِد بن إِبَْراهِيَم، قَ - ٩٦٠١
فَإِنَّ اللََّه َعزَّ  ال َتْسقُوا أَْوالَدكُْم، ُوِلدُوا َعلَى الْفِطَْرِة، أََتْسقُونَُهْم َما ال َيِحلُّ لَُهْم، إِثْمُُهْم َعلَى ِمْن َسقَاُهْم،:"َمْسُعوٍد

  ".َوَجلَّ لَْم َيْجَعلْ ِشفَاَءكُْم ِفيَما َحرََّم َعلَْيكُْم
  إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ،َحدَّثََنا  - ٩٦٠٢

إِنَّ َمْن يََتَردَّى ِمْن ُرُءوسِ الْجِبَالِ، َوَيأْكُلُهُ :"َعْن إِْبَراهِيَم بن ُمَهاجِرٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".شَُهَداُء ِعْندَ اللَِّهَوَيغَْرُق ِفي الْبِحَارِ لَ: السِّبَاُع
: ن الْقَاِسمِ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه ب - ٩٦٠٣

  ".َيسَْعى ِفي ِقيَمِتِه:"ْيَس لَُه َمالٌ غَيُْرُه َوَعلَْيِه َدْيٌن، قَالَُسِئلَ اْبُن َمْسُعوٍد َعْن َرُجلٍ أَْعَتَق َعْبَدُه ِعْندَ الَْمْوِت، َولَ



يَم، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َواَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراِه - ٩٦٠٤
فََمقََتُه اْبُن : إِنَّ َجارَِيةً ِلي أَْرَضَعتِ اْبًنا ِلي، َوأََنا أُرِيُد أَنْ أَبِيعََها، قَالَ: اْبنِ َمْسعُوٍد، فَقَالََجاَء َرُجلٌ إِلَى : َعلْقََمةَ، قَالَ

  ".لَْيَتُه ُينَاِدي َمْن أَبِيُعُه أُمَّ وَلَِدي:"َمْسُعوٍد، َوقَالَ
ُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِمرِ بن َشِقيقٍ، ح َوَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَ - ٩٦٠٥

اشَْتَرى : بن َسلََمةَ، قَالَ إِبَْراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َوإِسَْراِئيلَ، َعْن َعاِمرِ بن َشِقيقٍ، َعْن أَبِي َواِئلٍ َشِقيقِ
لَى السُّدَِّة فََتَصدَّقَ ِه بن َمْسُعوٍد ِمْن َرُجلٍ َجارَِيةً بِِستِّ ِمائٍَة أَْو ِتْسعِ ِمائٍَة فََنَشَدهُ َسَنةً ال َيجُِدُه، ثُمَّ خََرَج بَِها إَِعْبُد اللَّ

، "ْجَر كَانَ لَُه، َوإِِن اْختَاَر َمالَُه كَانَ لَُه مَالُُهفَإِنْ َجاَء صَاِحبَُها َخيََّرُه، فَإِِن اخَْتاَر اَأل"بَِها ِمْن ِدْرَهمٍ وَِدْرَهَمْينِ َعْن َربَِّها،
  ،"َهكَذَا فَافَْعلُوا بِاللُّقَطَِة:"اْبُن َمْسعُوٍد: قَالَ

  .َواللَّفْظُ ِلَحِديِث َعْبِد الرَّزَّاقِ
نِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِسَنانَ اَألَسِديِّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا الثَّْورِيُّ، َع - ٩٦٠٦

  ".تَاَنَك الُْمرََّتاِن اإلِْمَساُك ِفي الَْحَياِة، َوالتَّْبِذيُر ِعْنَد الَْمْوِت:"َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
يِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي مَْيَسَرةَ الْهَْمدَانِيِّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِ - ٩٦٠٧

إِنَّكُْم ِمْن أَْحَرى َحيٍّ بِالْكُوفَِة، أَنْ َيُموَت أََحُدكُْم، َوال َيَدعَ :"قَالَ ِلي َعْبدُ اللَِّه بن َمْسُعوٍد: َعْمرِو بن ُشَرْحبِيلَ قَالَ
  ".إِذَا كَانَ كَذَِلَك أَنْ َيَضَع َمالَُه ِفي الْفُقََراِء أَوِ الَْمَساِكنيَِعَصَبةً، َوال َرِحًما، فََما َيْمَنُعُه 

َجاَء : ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن ِصلَةَ بن ُزفََر - ٩٦٠٨
إِنَّ َعمِّي أَْوَصى إِلَيَّ ِتْركَتَُه، َوإِنَّ َهذَا ِمْن ِترْكَِتِه، : وٍد َرُجلٌ ِمْن َهْمَدانَ َعلَى فََرسٍ أَْبلََق، فَقَالَإِلَى َعْبِد اللَِّه بن َمْسُع

  ".ال، َوال َتْستَقْرِْض ِمْن َمالِهِْم شَْيئًا:"أَفَأَْشتَرِيِه؟ قَالَ
: ثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، أنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َرُجلٍ، قَالََحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّ - ٩٦٠٩

َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَْشتَرِي َهذَا الْفََرَس؟ : كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد عَْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، إِذْ َجاَءهُ َرُجلٌ ِمْن َهْمَدانَ، فَقَالَ
  ".ال َتشَْترِِه َوال َتْسَتقْرِْض ِمْن َماِلِه َشيْئًا:"أَْوَصى إِلَيَّ صَاِحُبُه، فَقَالَ: فَقَالَ"َما َشأُْنُه؟":فَقَالَ

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، - ٩٦١٠

ِشْبهُ الَْعْمدِ الَْحَجُر، :"بن أَبِي لَْيلَى، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، قَالَ أَخَْبرَنِي ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ: َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، قَالَ
لْخَطَأُ أَنْ َيرِْمَي شَْيئًا فَُيخِْطئَ َوالَْعَصا، وَالسَّْوطُ، َوالدَّفَْعةُ، وَالدَّفْقَةُ َوكُلُّ َشْيٍء َعِمْدَتُه بِِه، فَِفيِه التَّْغِليظُ ِفي الدَِّيِة، وَا

  ".بِِه
إِنَّ ِشْبهَ :"ُعوٍدَحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبََرنِي عَْبُد الْكَرِميِ، َعْن َعِليٍّ، َواْبنِ َمْس - ٩٦١١

  ".الَْعْمِد الَْحَجُر، وَالَْعصَا
اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبَرَنِي َعْبُد الْكَرِميِ، َعْن َعِليٍّ، َواْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ  - ٩٦١٢

  ".َتْغِليظٌ ِفي ِشْبِه الْعَْمِد ال ُيقُْتلُ بِِه:"َمْسُعوٍد، قَاال
يَم، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراِه - ٩٦١٣

ِشْبُه الْعَْمِد َخْمٌس َوِعشُْرونَ ِحقَّةً، َوخَْمٌس َوِعْشُرونَ َجذََعةً، َوَخْمٌس َوِعْشُرونَ بنَت َمخَاضٍ، َوَخْمسٌ :"قَالَ
  ".َوِعْشُرونَ بنَت لَُبوٍن

الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراهِيَم، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ - ٩٦١٤



رُونَ ِفي الَْخطَِأ أَْخَماًسا ِعْشُرونَ ِحقَّةً، َوِعْشُرونَ َجذََعةً، َوِعْشُرونَ بناِت َمخَاضٍ، َوِعْشُرونَ اْبَن َمخَاضٍ َوِعْش:"قَالَ
  ".اْبَنةَ لَُبوٍن
قَالَ اْبنُ : بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَنَّ َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق - ٩٦١٥
  ".كُلُّ زَْوَجْينِ فَِفيهَِما الدَِّيةُ، وَكُلُّ وَاِحٍد فَِفيِه الدِّيَةُ:"َمْسُعوٍد
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن - ٩٦١٦

الَْعْيَناِن سََواٌء، :"رَّزَّاقِ، َعْن إِْبَراهِيَم بن طَْهَمانَ، َعْن أَشَْعثَ بن َسوَّارٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، أَنَّ اْبَن َمْسعُوٍد، قَالََعْبِد ال
  ."َواُألْنثََياِن سََواٌء، وَاَألَصابِعُ َسَواٌء، وَاَألْسَناِن سََواٌء، َوالَْيَداِن َسَواٌء، َوالرِّْجالِن َسَواٌء

اْبَن َمْسُعوٍد،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، أَنَّ - ٩٦١٧
  ".ْصُف ِمْن كُلِّ َشْيٍءالنِّ:"قَالَ َعِليٌّ: ، قَالَ"وَالْمَْرأَِة ِفي الرَُّجلِ ُهَما َسَواٌء إِلَى خَْمسٍ ِمَن اإلِبِلِ:"قَالَ

هِيَم، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َسِعيٍد، َعْن أَبِي َمْعَشرٍ، َعْن إِْبَرا - ٩٦١٨
  ".الَِّذي اقَْتصَّ ِمْن ِدَيِتِه ثُمَّ إِنَُّه ُيطَْرُح ِمْنُه ِدَيةُ ُجْرِحِهَعلَى :"ِفيِ الرَُّجلِ ُيْستَقَاُد ِمْنُه ثُمَّ َيُموُت، قَالَ: َمْسُعوٍد، قَالَ

ِفَع إِلَْيِه َرُجلٌ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، أَنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ، ُر - ٩٦١٩
َما َتقُولُ؟ فَقَالَ اْبُن : ْوالدُ الَْمقْتُولِ َوقَْد َعفَا أََحُدُهْم، فَقَالَ ُعَمُر، الْبنِ َمْسُعوٍد، َوُهَو إِلَى َجْنبِِهقََتلَ َرُجال، فََجاَء أَ

  .كَنِيٌف ُمِلئَ ِعلًْما: فََضَرَب َعلَى كَِتِفِه، َوقَالَ: ، قَالَ"أَقُولُ لَُه قَْد أُحْرَِز ِمَن الْقَْتلِ:"َمْسُعوٍد
َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َبْعضِ أَْصحَابِِه، َعْن ُمَجاِلٍد،  - ٩٦٢٠

الْقَْتلُ َمَحا كُلَّ  إِذَا َجاَء: ِفي الَِّذي ُيِصيُب الُْحُدوَد، ثُمَّ ُيقَْتلُ َعْمدًا، قَالَ"الشَّْعبِيِّ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد،
  ".َشْيٍء

  َحدَّثَنَا - ٩٦٢١

قَالَ اْبُن : الَإِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، قَ
  ".أََعفُّ النَّاسِ ِقْتلَةً أَْهلُ اِإلَمياِن:"َمْسُعوٍد
َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، - ٩٦٢٢

  .َعِليٌّ أَْيًضا: ، َوقَالَ"ِدَيةُ الُْمَعاِهِد ِمثْلُ ِدَيِة الُْمْسِلمِ:"َمْسُعوٍد، قَالَ
ُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبََرنِي اْبُن أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، يَأْثُُرُه َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَا - ٩٦٢٣

  ".ِفي كُلِّ ُمَعاَهٍد َمُجوِسيٍّ أَْو غَْيرِهِ الدَِّيةُ َواِفَيةٌ:"َمْسُعوٍد، أَنَُّه قَالَ
، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراِهيَم، أَنَّ اْبَن َمْسعُوٍد، سَأَلَُه َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم - ٩٦٢٤

  ".ال، َمالَُك بَْعُضُه ِمْن َبْعضٍ:"غُالٌم ِلي سََرَق ِمْن غُالمٍ ِلي قََباًء، أََعلَْيِه قَطٌْع؟ قَالَ: َمْعِقلُ بن ُمقَرٍِّن، فَقَالَ
ِقيلَ : قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ، - ٩٦٢٥

سُّسِ، فَإِنْ َيظَْهْر لََنا َيْعنِي نُِقيمُ قَْد نُهِيَنا َعنِ التََّج:"َهلْ لََك ِفي الَْوِليدِ بن ُعقَْبةَ َتقْطُُر ِلْحَيُتُه َخمًْرا، قَالَ: الْبنِ َمْسُعوٍد
  ".َعلَْيِه

َعنِ الْقَاِسمِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه،  - ٩٦٢٦
  ".ال ُتقْطَُع الَْيُد إِال ِفي دِيَنارٍ أَْو َعَشَرِة َدَراِهَم:"َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّضْرِ - ٩٦٢٧



ال ِفي ال ُتقْطَُع الَْيُد إِ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه: اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َداُودَ الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ
  ".ِدينَارٍ أَْو َعَشَرِة َدَراِهَم

َجابِرٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ النَّْهِديُّ، َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ، َعْن  - ٩٦٢٨
  ".ِمْن َجِميعِ الَْمالِالْكَفَُن :"الشَّْعبِيِّ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

َمْن قََتلَ :"قَالَ َعْبدُ اللَِّه: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ، قَالَ - ٩٦٢٩
  .يُّ َعْن أَبِيِهلَْم يَقُلِ الَْمْسُعوِد، "َحيَّةً أَْو َعقَْرًبا فَقَْد قََتلَ كَاِفًرا

 الْقَاِسمِ بن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، أنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ - ٩٦٣٠
  .لَْم َيْرفَْعُه إِسَْرائِيلُ َوَرفََعُه شَرِيٌك، "قَْرًبا قََتلَ كَافًِراَمْن قََتلَ َحيَّةُ أَْو َع:"َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

بن أَحَْمَد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َخلٍَف الْوَاِسِطيُّ، ح َوَحدَّثََنا َجْعفَُر  - ٩٦٣١
َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن اَألْزَرقِ، َعْن شَرِيٍك، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ : َعْبدُ الَْحِميدُ بن َبَيانَ، قَاالِسَنانَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا 

الَْحيَّاِت فََمْن  اقُْتلُوا:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْقَاِسمِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".َخاَف ثَأَْرُهنَّ فَلَْيَس ِمنِّي

  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، َحدَّثَنَا - ٩٦٣٢

: لُْمْسِلمِ َعلَى الُْمْسِلمِ ِستٌّ ِمَن الَْمْعُروِفِل:"إِسَْراِئيلُ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الْفَرَّاِء، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َصُح لَهُ بِالَْغْيبِ، وَُيِحبُّ لَُه َما ُيَسلُِّم َعلَْيِه إِذَا لَِقَيُه، وَُيجِيُبُه إِذَا َدَعاُه، وَُيَشمُِّتُه إِذَا َعطََس، وََيشَْهُدُه إِذَا ُتُوفَِّي، َوَيْن

  .ُه أَُبو َجْعفَرٍ الْفَرَّاُء، َوَرفََعُه أَُبو إِْسحَاَق السَّبِيِعيُّلَْم َيْرفَْع، "ُيِحبُّ ِلَنفْسِِه
ي الزَّْعَراِء، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِ - ٩٦٣٣

َيا لَْيتَنِي َمكَانُ َصاِحبِِه، َما بِِه ُحبُّ لِقَاِء اللَِّه وَلَِكْن : ي َعلَى النَّاسِ زََمانٌ َيأِْتي الرَُّجلُ الْقَْبَر فََيقُولَُيأِْت:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".ِممَّا َيَراُه ِمَن الَْبالِء

ةُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي الزَّْعَراِء، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا ُشْعَب - ٩٦٣٤
َيا لَْيَتنِي َمكَانُ َهذَا، َوَما بِِه ُحبُّ ِلقَاِء اللَِّه وَلَِكْن : لََيأِْتَينَّ َعلَْيكُْم َزَمانٌ َيُمرُّ الرَُّجلُ بِالْقَْبرِ فََيقُولُ:"َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".فََرسٌ َشِديٌد َوِسالٌح َيزُولُ بِِه الرَُّجلُ حَْيثَُما زَالَ:"أَيُّ َشْيٍء ِعْنَد ذَِلَك خَْيٌر، قَالَ: ، فَقِيلَ"الِءِشدَّةُ َما َيَرى ِمَن الَْب

ي الزَّْعَراِء، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِ - ٩٦٣٥
  ".َألنْ ُيزَاِحَمنِي َبِعٌري َمطِْليٌّ بِقَطَِراٍن أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ ُتزَاِحَمنِي اْمرَأَةٌ َعِطَرةٌ:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَبُو - ٩٦٣٦

َألنْ َيْمتَِلئَ الرَُّجلُ قَْيًحا َخْيٌر لَُه ِمْن :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي الزَّعَْراِء، قَالَُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن 
  ".َيْمَتِلئَ ِشعًْرا
يُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، ح َوَحدَّثََنا َعِل - ٩٦٣٧

جَرُِّدوا الْقُْرَآنَ ال َتلْبُِسوا بِِه َما لَْيَس :"قَالَ َعْبُد اللَِّه: ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي الزَّعَْراِء، قَالَ
  ".ِمْنُه

دَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوٌق، أََنا شُْعَبةُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي الزَّعَْراِء، َعْن َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َح - ٩٦٣٨
  ".أَوَّلُ َما َتفِْقُدونَ ِمْن دِينِكُُم األََماَنةُ، َوآِخُر َما َتفِْقُدونَ ِمْن دِينِكُُم الصَّالةُ:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ



الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا شُْعَبةُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي الزَّعَْراِء، َعْن  َحدَّثََنا ُيوُسُف - ٩٦٣٩
  ".الصُّوُر كََهْيئَةِ الْقَْرِن ُيْنفَُخ ِفيِه:"َعْبِد اللَِّه، قَالَ

: ، أََنا شُْعَبةُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي الزَّعَْراِء، قَالََحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ - ٩٦٤٠
  ".خَاِلطُوا النَّاَس َوَزاِئلُوُهْم:"قَالَ َعْبُد اللَِّه

ثَابٍِت، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي - ٩٦٤١
  ".خَاِلطُوا النَّاَس، َوَصافُّوُهْم ِممَّا َيْشَتُهونَ، وََديُنكُْم فَال َتكَلََّمنَُّه:"اللَِّه بن بَاَباُه، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

  ةَ بن كَُهْيلٍ، َعْنَحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا شُْعَبةُ، َعْن َسلََم - ٩٦٤٢

إِذَا أََنا : َألْهِلِه: أَنَّ َرُجال كَانَ لَُه مَالٌ لَْم َيْعَملْ ِفيِه خَْيًرا قَطُّ، فَلَمَّا َنَزلَ بِِه الَْمْوُت، قَالَ"أَبِي الزَّْعَراِء، َعْن َعْبِد اللَِّه،
َما َحَملََك َعلَى َما َصَنْعَت؟ : ، فَفُِعلَ ذَِلَك بِِه، فََجَمَعُه اللَُّه، فَقَالَُمتُّ فَاْحرِقُونِي، ثُمَّ اْسَحقُونِي ثُمَّ اذُْرونِي ِفي الرِّيحِ

  ".ِمْن أَْجلِ َمَخافَِتَك فََنالَْتُه َرْحَمةُ اللَِّه: قَالَ
: ْيلٍ، َعْن أَبِي الزَّعَْراِء، قَالََحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا شُْعَبةُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُه - ٩٦٤٣

ْم بِِصْدقٍ ال َتْسأَلُوا أَْهلَ الِْكتَابِ َعْن َشْيٍء، فَإِنَُّهْم لَْن يَْهُدوكُْم َوقَدْ أََضلُّوا أَنْفَُسُهْم، إِمَّا ُيَحدِّثُوَنكُ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه
  ".فَُتكَذُِّبونَُهْم، أَْو بَِباِطلٍ فَُتَصدِّقُونَُهْم

َسِمْعتُ أََبا : َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا شُْعَبةُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، قَالَ - ٩٦٤٤
لَْم أَْسَمْع : ، قَالَ ُشْعَبةُ"َم َرابَِع أَْرَبَعٍةفََيقُوُم َنبِيِّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:"الزَّعَْراِء، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه ذَكََر الشَّفَاَعةَ، قَالَ

  .َهذَا إِال ِفي َهذَا الَْحِديِث
: ي الزَّْعَراِء، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِ - ٩٦٤٥
ِفْرقَةٌ َتْتَبعُُه، َوِفْرقَةٌ َتلَْحُق بِأَْرضِ آَباِئَها مََنابِتِ : َتفَْترِقُونَ أَيَُّها النَّاُس ثَالثَ ِفَرقٍ:"َد َعْبدِ اللَِّه الدَّجَّالَ، فَقَالَذَكَُروا ِعْن

ِمَع الُْمْؤِمنُونَ بَِغرْبِيِّ الشَّامِ، فََيبَْعثُونَ إِلَْيِه طَِليَعةً الشِّحِ، َوِفْرقَةٌ تَأُْخذُ َشطَّ َهذَا الْفَُراِت فَُيقَاِتلُُهْم، َوُيقَاِتلُوَنُه حَتَّى َيْجَت
  ِفيهِْم

َعْن َربِيَعةَ بن نَاجٍِد، َعْن : َوَحدَّثَنِي أَُبو صَاِدقٍ: ، قَالَ"فَارٌِس َعلَى فََرسٍ أَْشقَرَ أَْو أَْبلََق فَُيقَْتلُونَ ال يَْرجُِع إِلَيْهِْم َشْيٌء
وَلَْم أَْسَمْعُه ُيَحدِّثُ َعْن "َوَيْزُعمُ أَْهلُ الِْكَتابِ أَنَّ الَْمسِيَح َينْزِلُ فََيقُْتلُُه:"، قَالَ َعْبدُ اللَِّه"فََرٌس أَشْقَُر:"قَالَ َعْبِد اللَِّه،

: فَيُفِْسُدونَ ِفيهَا، ثُمَّ قََرأَ عَْبُد اللَِّه، ثُمَّ َيخُْرُج َيأْجُوُج، َومَأُْجوُج، فََيُموُجونَ ِفي اَألْرضِ "أَْهلِ الِْكَتابِ َحِديثًا غَْيَر َهذَا
، ثُمَّ َيْبَعثُ اللَُّه َعلَْيِه َدابَّةً ِمثْلَ َهِذِه النََّغفَِة فََيِلُج ِفي أَْسَماِعهِمْ ]٩٦: األنبياء" [َوُهْم ِمْن كُلِّ َحَدبٍ يَْنِسلُونَ"

فََيْجأَُر اَألْرُض إِلَى اللَِّه فَُيْرِسلُ اللَُّه َماًء فَُيطَهُِّر اَألْرَض ِمنُْهْم، ثُمَّ :"، قَالَ"ْمَوَمَناِخرِِهْم فََيُموُتونَ، فََتْنُتُن اَألْرُض ِمنُْه
ةُ َعلَى شَِرارِ ، ثُمَّ َتقُوُم السَّاَعَيْبَعثُ اللَُّه رًِحيا ِفيِه َزْمهَرِيٌر بَارَِدةً فَال َتَدُع َعلَى َوْجِه اَألْرضِ ُمْؤِمًنا إِال كُِفَت بِتِلَْك الرِّيحِ
َجلَّ ِفي السَّمََواِت، َواَألْرضِ النَّاسِ، ثُمَّ َيقُوُم َملٌَك بِالصُّورِ َبْيَن السََّماِء وَاَألْرضِ فََينْفُُخ ِفيِه، َوال َيبْقَى َخلٌْق ِللَِّه َعزَّ َو

فَلَْيَس ِمْن بين آَدَم َخلٌْق إِال ِفي :"، قَالَ"اَء اللَُّه أَنْ َيكُونَإِال َماتَ إِال َمْن َشاَء رَبَُّك، ثُمَّ َيكُونُ َبْيَن النَّفَْخَتْينِ َما َش
ْم، وَلُْحَمانُُهْم ِمْن ذَِلكَ اَألْرضِ ِمْنُه َشْيٌء، ثُمَّ يُْرِسلُ اللَُّه َماًء ِمْن َتْحِت الْعَْرشِ ُيْمنِي كَمَنِيِّ الرَُّجلِ، فََتْنُبتُ ُجْسمَاُنُه

  الَِّذي يُْرِسلُ الرَِّياَح فَُتِثريُ َسحَاًبا فَُسقَْناُه إِلَى َبلٍَد مَيٍِّت: "اَألْرُض ِمَن السُّدِّيِّ، ثُمَّ قََرأَ َعْبُد اللَِّه الَْماِء كََما َيْنُبُت



وَاَألْرضِ فََيْنفُُخ ِفيِه فََتْنطَِلُق كُلُّ  ، ثُمَّ َيقُوُم َملٌَك بِالصُّورِ َبْيَن السََّماِء،""فَأَْحَيْيَنا بِِه اَألْرَض َبْعَد َموِْتَها كَذَِلَك النُُّشوُر
، ثُمَّ َيَتَمثَّلُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َنفْسٍ إِلَى َجَسِدَها حَتَّى َيْدُخلَ ِفيِه، فََيقُوُمونَ فََيْحَيْونَ َحيَّةَ َرُجلٍ َواِحٍد ِقَياًما لَِربِّ الَْعالَِمَني

َما : ِمَن الَْخلْقِ َيْعُبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه شَْيئًا إِال ُهَو ُمْرَتِفٌع لَُه َيْتَبُعُه، فَُيلْقَى الَْيُهوَد فََيقُولُِللَْخلْقِ فََيلْقَاُهْم فَلَْيَس أََحٌد 
: مَّ قََرأَ َعْبُد اللَِّهَنَعْم، فَيُرِيهِْم َجهَنََّم كََهْيئَِة السَّرَابِ، ثُ: َهلْ َيُسرُّكُمُ الَْماُء؟ قَالُوا: ُعَزيًْرا، قَالَ: َتْعُبُدونَ؟ قَالُوا

الَْمسِيَح، : َما تَْعُبُدونَ؟ قَالُوا: ، ثُمَّ َيلْقَى النَّصَاَرى فََيقُولُ]١٠٠: الكهف" [َوَعَرْضَنا َجهَنََّم َيْومَِئٍذ ِللْكَافِرِيَن َعْرًضا"
ئَِة السَّرَابِ، َوكَذَِلَك ِلَمْن كَانَ َيعُْبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه َشْيئًا، ثُمَّ َنَعْم فَيُرِيهِْم َجهَنََّم كََهْي: فََهلْ َيُسرُّكُمُ السَّرَاُب؟ قَالُوا: قَالَ

َمْن َتْعُبُدونَ؟ : َحتَّى َيُمرَّ الُْمْسِلُمونَ فََيلْقَاُهْم فََيقُولُ] ٢٤: الصافات" [َوِقفُوُهْم إِنَُّهْم َمْسئُولُونَ: "قََرأَ َعْبُد اللَِّه
سُْبحَاَنُه إِذَا اْعَتَرفَ لََنا َعَرفَْناهُ، : َمْن َتعُْبُدونَ؟ فََيقُولُونَ: لََّه ال ُنشْرُِك بِِه َشيْئًا، فََيْنتَهُِرُهْم َمرَّةً أَْو مَرََّتْينَِنعُْبُد ال: فََيقُولُونَ

َناِفقُونَ ظُُهورُُهْم طََبقًا َواِحًدا كَأَنََّما ِفيَها فَِعْنَد ذَِلكَ ُيكَْشُف َعْن َساقٍ فَال َيْبقَى ُمْؤِمٌن إِال َخرَّ ِللَِّه سَاجًِدا، َوَيبْقَى الُْم
  قَْد كُْنُتمْ ُتْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد، َوأَْنُتْم سَاِلُمونَ، ثُمَّ َيأُْمرُ بِالصَِّراِط: َربََّنا، فََيقُولُ: السَّفَاِفيُد، فََيقُولُونَ

اِلهِمْ ُزَمرًا، أَوَاِئلُُهْم كَلَْمحِ الَْبْرقِ، ثُمَّ كََمرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كََمرِّ الطَّْيرِ، ثُمَّ كَأَْسَرعِ فَُيْضَرُب َعلَى جََهنََّم، فََيُمرُّ النَّاُس بِأَْعَم
ال ُيَتلَقَّى َعلَى ثُمَّ كَذَِلَك حَتَّى َيجِئَ الرَُّجلُ َسْعًيا، َحتَّى َيجِئَ الرَُّجلُ َمْشيًا، حَتَّى َيكُونَ آِخُرُهْم َرُج:"، ثُمَّ قَالَ"الْبََهاِئمِ

إِنََّما أَْبطَأَ بَِك َعَملَُك، ثُمَّ َيأْذَنُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي الشَّفَاَعِة، فََيكُونُ أَوَّلُ : َيا َربِّ أَبْطَأَْت بِي، فََيقُولُ: َبطْنِِه، فََيقُولُ
ثُمَّ َيقُوُم نَبِيِّكُْم َصلَّى : َسلََمةُ: ِعيَسى َعلَْيهَِما السَّالُم، قَالَ: أَْو، قَالَ َشاِفعٍ َيْوَم الِْقَياَمِة جِْبرِيلُ، ثُمَّ إِْبَراهِيُم، ثُمَّ ُموَسى،

ثَكَ َعَسى أَنْ َيبَْع: "ي َوَعَدُه اللَُّهاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َرابًِعا ال َيْشفَعُ أََحٌد َبْعَدُه ِفيَما َيْشفَُع ِفيِه، َوُهَو الَْمقَاُم الَْمْحُموُد الَِّذ
لَوْ : َولَْيَس ِمْن َنفْسٍ إِال َتْنظُرُ إِلَى َبْيٍت ِفي الَْجنَِّة َوبَْيٍت ِفي النَّارِ، فَُيقَالُ] ٧٩: اإلسراء" [رَبَُّك َمقَاًما َمْحُموًدا

لَْو َعِملُْتْم، َوَيَرى أَْهلُ الَْجنَِّة الَْبْيتَ : ُيقَالَفََيَرى أَْهلُ النَّارِ الَْبْيَت الَِّذي ِفي الَْجنَِّة، فَ: َعِملُْتْم، َوُهَو َيْوُم الَْحْسرَِة، قَالَ
ِمُنونَ لَْوال أنْ َمنَّ اللَُّه َعلَْيكُْم، ثُمَّ َيْشفَُع الَْمالِئكَةُ، َوالنَّبِيُّونَ، وَالشَُّهَداُء، َوالصَّاِلُحونَ، َوالُْمْؤ: الَِّذي ِفي النَّارِ فََيقُولُ

 أََنا أَْرَحُم الرَّاِحِمَني فَُيْخرُِج ِمَن النَّارِ أَكْثََر ِممَّا أَْخَرَج ِمَن َجِميعِ الَْخلْقِ بَِرْحَمِتِه حَتَّى َما: مَّ َيقُولُفَُيَشفُِّعُهُم اللَُّه، ثُ
  "ي سَقََرَما َسلَكَكُْم ِف"َيا أَيَُّها الْكُفَّاُر " قُلْ: "َيْتُرُك ِفيَها أََحًدا ِفيِه خَْيٌر، ثُمَّ قََرأَ َعْبُد اللَِّه

قَالُوا لَْم َنُك ِمَن الُْمَصلَِّني وَلَْم َنُك ُنطِْعُم الِْمْسِكَني َوكُنَّا َنُخوُض َمعَ الَْخاِئِضَني َوكُنَّا "، َوَعقَْد بَِيِدِه، ]٤٢: املدثر[
مَّ أَْرَبعَ أََصابَِع، َوَوَصفَُه أَُبو ُنعَْيمٍ، ثُمَّ قَالَ بَِيِدِه َوَض: َوقَالَ ُسفَْيانُ"َوَعقَْد أَْرَبًعا] ٤٦ـ٤٣: املدثر" [ُنكَذُِّب بَِيْومِ الدِّينِ

وَأَلْوَاَنُهْم، فََيجِئُ  َهلْ تََرْونَ ِفي َهُؤالِء أََحًدا ِفيِه خَْيٌر؟ فَإِذَا أََراَد اللَُّه أَنْ ال ُيخْرَِج ِمْنَها أََحًدا غَيََّر ُوُجوهَُهْم:"َعْبُد اللَِّه
َمْن َعَرَف أََحًدا فَلُْيخْرِْجُه، فََيجِئُ الرَُّجلُ فََيْنظُُر َوال َيْعرِفُ أََحًدا، فََيقُولُ الرَُّجلُ : َني فََيْشفَُع، فَقَالَ لَُهالرَُّجلُ ِمَن الُْمْؤِمنِ

اْخَسئُوا ِفيَها : ْدَنا فَإِنَّا ظَاِلُمونَ، قَالَرَبََّنا أَْخرِْجَنا ِمْنَها فَإِنْ ُع: "َما أَْعرِفَُك، فََيقُولُونَ: َيا فُالنُ أََنا فُالنٌ، فََيقُولُ: ِللرَُّجلِ
  ".أُطْبِقَْت َعلَْيهِْم فَلَْم َيْخُرْج ِمنُْهْم َبَشٌر: ذَِلَك: فَإِذَا قَالَ] ١٠٧،١٠٨: املؤمنون" [َوال ُتكَلُِّموِن

الَْحمِيِد الِْحمَّانِيُّ، َعْن ِمْسَعرِ بن ِكَدامٍ،، َعْن َسلََمةَ بن َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َعْبُد  - ٩٦٤٦
، "ُيَعذَُّب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ قَْوًما ِمْن أَْهلِ اِإلَمياِن فَُيْخرِجُُهْم بَِشفَاَعِة الشَّاِفِعَني:"كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي الزَّْعَراِء، أّنَّ َعْبَد اللَِّه، قَالَ

  ".ُؤالِء الَِّذيَن ال َتْنفَعُُهْم َشفَاَعةُ الشَّاِفِعَنيَه:"ثُمَّ قَالَ
الدَّاالنِيِّ، َعنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن أَبِي َخاِلٍد - ٩٦٤٧

  ةَ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ح َوَحدَّثَنَاالِْمْنهَالِ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي ُعبَْيَد



َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعَبْيِد بن أَبِي كَرَِميةَ : ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ، وَالَْحْضرَِميُّ، قَالُوا
رٍو، َعْن ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ الَْحرَّانِيُّ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَِّحيمِ، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيسَةَ، َعنِ الِْمْنهَالِ بن َعْمالْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا 

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  أَبِي ُعَبْيَدةَ بن َعْبدِ اللَِّه، َعْن َمْسُروقِ بن اَألْجَدعِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ
لَى السََّماِء َيْنتَِظُرونَ فَْصلَ َيْجَمُع اللَُّه األَوَِّلَني وَاآلخِرِيَن ِلِميقَاِت َيْومٍ َمْعلُومٍ ِقَياًما أَْرَبِعَني َسَنةً َشاِخَصةً أَْبصَاُرُهمْ إِ:"قَالَ

أَلَمْ : ِفي ظُلَلٍ ِمَن الَْغَمامِ ِمَن الَْعْرشِ إِلَى الْكُْرِسيِّ، ثُمَّ ُيَناِدي ُمنَاٍد أَيَُّها النَّاُس َويَْنزِلُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:"، قَالَ"الْقََضاِء
ْنكُْم َما كَاُنوا لَِّي كُلَّ َناسٍ ِمتَْرَضْوا ِمْن رَبِّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوَرزَقَكُْم َوأََمَركُْم أَنْ َتْعُبدُوُه َوال ُتْشرِكُوا بِهِ َشْيئًا أَنْ ُيَو

فَلَْيْنطَِلْق كُلُّ قَْومٍ إِلَى َما كَاُنوا َيْعُبُدونَ :"، قَالَ"َبلَى: َيَتَولَّْونَ َوَيْعُبُدونَ ِفي الدِّينِ، أَلَْيَس ذَِلَك َعْدال ِمْن رَبِّكُْم؟ قَالُوا
كَاُنوا َيعُْبُدونَ، فَِمْنُهْم َمْن َيْنطَِلُق إِلَى الشَّْمسِ، َوِمنُْهْم َمْن َيْنطَِلُق إِلَى فََيْنطَِلقُونَ َوُيَمثَّلُ لَُهمْ أَْشَياُء َما :"، قَالَ"ِفي الدُّْنيَا

َوُيمَثَّلُ ِلَمْن كَانَ َيعُْبُد ِعيَسى َشْيطَانُ ِعيَسى، :"، قَالَ"الْقََمرِ، وَإِلَى األَْوثَاِن ِمَن الِْحَجاَرِة َوأَْشَباِه َما كَانُوا َيعُْبُدونَ
  ،"ثَّلُ ِلَمْن كَانَ َيعُْبُد ُعَزيًْرا َشْيطَانُ عَُزْيرٍ، وََيْبقَى ُمَحمٌَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأُمَُّتُهَوُيَم

فََيقُولُونَ إِنَّ لََنا ِإللًَها َما :"، قَالَ"َما لَكُْم ال َتْنطَِلقُونَ كََما اْنطَلََق النَّاُس؟: فََيَتمَثَّلُ الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ فََيأَتِيهِْم فََيقُولُ:"قَالَ
َما ِهي؟ : فََيقُولُ: إنَّ َبيَْنَنا َوبَْيَنُه َعالَمةً إِذَا َرأَْيَناَها َعَرفَْناَها، قَالَ: َهلْ َتْعرِفُوَنُه إِنْ َرأَْيُتُموُه؟ فََيقُولُونَ: رَأَْيَناُه بَْعُد، فََيقُولُ

فَِعْنَد ذَِلَك ُيكَْشُف َعْن سَاقٍ فََيِخرُّ كُلُّ َمْن كَانَ بِظَْهرِِه طََبٌق، وََيْبقَى قَْوٌم :"، قَالَ"َيكِْشُف َعْن َساِقِه: فََيقُولُونَ
: لَُساِلُمونَ، ثُمَّ َيقُوظُُهورُُهْم كََصياِصيِّ الْبَقَرِ يُرِيُدونَ السُُّجوَد فَال َيْسَتِطيُعونَ، َوقَْد كَانَ ُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد َوُهْم 

نُوَرُه مِثْلَ الْجََبلِ الَْعِظيمِ اْرفَُعوا ُرُءوَسكُْم، فََيْرفَُعونَ ُرُءوَسُهْم فَُيْعِطيهِْم ُنورَُهْم َعلَى قَْدرِ أَْعمَاِلهِْم، فَِمْنُهْم َمْن ُيْعطَى 
ْن ُيْعطَى نُوًرا مِثْلَ النَّْخلَِة بَِيمِينِِه، َوِمنُْهْم َمْن ُيْعطَى َيْسَعى َبْيَن َيَدْيِه، َوِمنُْهْم َمْن ُيْعطَى نُوَرُه أَْصَغَر ِمْن ذَِلَك، َوِمنُْهْم َم

فَإِذَا أََضاَء قَدََّم قََدَمُه  ُنوًرا أَْصَغَر ِمْن ذَِلَك، َحتَّى َيكُونَ َرُجال ُيْعطَى ُنوَرُه َعلَى إِْبَهامِ قََدِمِه ُيِضئُ َمرَّةً َوَيِفيُء َمرَّةً،
، "وَالرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ أََماَمُهمْ َحتَّى َيُمرَّ ِفي النَّارِ فََيبْقَى أَثَُرُه كََحدِّ السَّْيِف َدْحُض مَزِلٍَّة:"، قَالَ"قَاَم فََمَشى، َوإِذَا طُِفئَ

ْن َيُمرُّ كَالْبَْرقِ، َوِمنُْهْم َمْن َيُمرُّ ُمرُّوا، فََيُمرُّونَ َعلَى قَْدرِ نُورِِهْم، مِْنُهْم َمْن َيُمرُّ كَطَْرِف الَْعْينِ، َوِمنُْهْم َم: َوَيقُولُ:"قَالَ
  َشدِّكَالسَّحَابِ، َوِمنُْهْم َمْن َيُمرُّ كَاْنِقضَاضِ الْكَوْكَبِ، َوِمنُْهْم َمْن َيُمرُّ كَالرِّيحِ، َوِمْنُهْم َمْن َيُمرُّ كَ

ي أُْعِطَي نُوَرُه َعلَى إِْبَهامِ قََدَمْيِه َيْحُبو َعلَى َوْجهِِه وََيَدْيِه َورِْجلَْيهِ الْفََرسِ، َوِمنُْهْم َمْن َيُمرُّ كََشدِّ الرَُّجلِ، حَتَّى َيُمرَّ الَِّذ
: َف َعلَْيَها، ثُمَّ قَالََتِخرُّ رِْجلُ، َوَتْعلَُق رِْجلٌ، َوُيصِيُب َجوَاُنَبُه النَّاُر، فَال َيزَالُ كَذَِلَك حَتَّى َيْخلَُص، فَإِذَا َخلََص َوقَ

فَُيْنطَلَُق بِِه إِلَى غَدِيرٍ ِعْنَد بَابِ :"، قَالَ"لَِّه لَقَْد أَْعطَانِي اللَُّه َما لَْم ُيْعِط أََحًدا أَنْ َنجَّانِي ِمنَْها َبْعدَ إِذْ رَأَْيتَُهاالَْحْمُد ِل
َربِّ أَْدِخلْنِي الَْجنَّةَ، : ي الَْجنَِّة ِمْن ِخاللِ الَْبابِ فََيقُولُالَْجنَِّة، فََيغَْتِسلُ فََيُعوُد إِلَْيِه رِيُح أَْهلِ الَْجنَِّة وَأَلْوَانُِهْم، فََيَرى َما ِف

، "َربِّ اجَْعلْ َبيْنِي َوَبيَْنَها ِحجَاًبا ال أَْسَمُع َحِسيسََها: أََتْسأَلُ الَْجنَّةَ، َوقَْد َنجِّيُتَك ِمَن النَّارِ؟ فََيقُولُ: فََيقُولُ اللَُّه لَُه
َربِّ أَْعطِنِي ذَِلكَ : فََيَرى أَْو ُيْرفَُع لَُه َمنْزِلٌ أََماَم ذَِلَك كَأَنََّما ُهَو ِفيِه إِلَْيهِ ُحلٌْم، فََيقُولُ:"، قَالَ"َجنَّةَفََيْدُخلُ الْ:"قَالَ

لَُك غَْيَرُه، وَأَيُّ َمْنزِلٍ َيكُونُ أَْحَسنَ ال َوِعزَِّتَك ال أَْسأَ: فَلََعلََّك إِنْ أَْعطَْيُتكَُه َتسْأَلُ غَْيَرُه، فََيقُولُ: الَْمنْزِلَ، فََيقُولُ لَُه
أَْعطِنِي ذَِلَك الْمَْنزِلَ، فََيقُولُ اللَُّه َجلَّ : َويََرى أَْو ُيْرفَعُ لَُه أََماَم ذَِلَك َمْنزِلٌ آَخُر كَأَنََّما ُهَو إِلَْيِه ُحلٌْم، فََيقُولُ: ِمْنُه، قَالَ
فَُيْعطَاهُ : ال َوِعزَِّتَك ال أَْسأَلُ غَيَْرُه َوأَيُّ َمنْزِلٍ َيكُونُ أَْحَسَن ِمْنُه، قَالَ: كَُه َتسْأَلُ غَْيَرُه، قَالَفَلََعلََّك إِنْ أَْعطَيُْت: َجاللُُه

  َربِّ لَقَْد: َما لََك ال َتسْأَلُ؟ فََيقُولُ: فََيْنزِلَُه ثُمَّ َيْسكُُت فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ



أَلَْم تَْرَض أَنْ أُْعِطَيَك مِثْلَ الدُّْنَيا ُمْنذُ : َتْحَييُْتَك، َوأَقَْسْمُت لَكَ َحتَّى اسَْتْحيَْيُتَك، فََيقُولُ اللَُّه َتعَالَىَسأَلُْتَك حَتَّى اْس
ِة، فََيْضَحُك الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن أََتسَْتْهزُِئ بِي، وَأَْنَت َربُّ الِْعزَّ: َخلَقُْتَها إِلَى َيْومِ أَفَْنْيُتَها َوَعشََرةَ أَْضَعاِفِه؟ فََيقُولُ

َيا أََبا عَْبِد : فَرَأَْيُت َعْبدَ اللَِّه بن َمْسُعوٍد إِذَا َبلَغَ َهذَا الَْمكَانَ ِمْن َهذَا الَْحِديثِ َضِحَك، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ: ، قَالَ"قَْوِلِه
إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : رَاًرا كُلََّما َبلَْغَت َهذَا الَْمكَانَ َضِحكَْت، فَقَالَالرَّْحَمنِ، قَْد َسِمْعُتَك ُتَحدِّثُ َهذَا الَْحدِيثَ ِم

َضِحكَ َحتَّى َتْبُدوَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَحدِّثُ َهذَا الَْحدِيثَ ِمرَاًرا كُلََّما َبلَغَ َهذَا الَْمكَانَ ِمْن َهذَا الَْحدِيِث 
الَْحقِ النَّاَس، : أَلِْحقْنِي بِالنَّاسِ، فََيقُولُ: وَلَكِنِّي َعلَى ذَِلَك قَاِدٌر، َسلْ، فََيقُولُ: فََيقُولُ الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ:"الَأَْضرَاُسُه، قَ

اْرفَْع َرأَْسَك َما : رُّ َساجِدًا، فَُيقَالَ لَُهفََيْنطَِلُق َيْرُملُ ِفي الَْجنَِّة حَتَّى إِذَا َدَنا ِمَن النَّاسِ ُرِفَع لَُه قَْصٌر ِمْن ُدرٍَّة فََيِخ: قَالَ
ثُمَّ َيلْقَى َرُجال فَيََتَهيَّأُ ِللسُّجُوِد : إِنََّما ُهَو َمْنزِلٌ ِمْن َمَنازِِلَك، قَالَ: َرأَْيُت رَبِّي أَْو َتَراَءى ِلي َربِّي فَُيقَالُ لَُه: لََك؟ فََيقُولُ
إِنََّما أََنا خَازِنٌ ِمْن ُخزَّانَِك، عَْبٌد ِمْن َعبِيِدَك : َرأَْيُت أَنََّك َملٌَك ِمَن الَْمالِئكَِة، فََيقُولُ: ؟ فََيقُولَُمْه، َما لََك: لَُه فَُيقَالَ لَُه

  َوُهَو ِفي ُدرٍَّة، ُمَجوَّفٍَة:"، قَالَ"فََيْنطَِلُق أََماَمُه َحتَّى يَفَْتحَ لَُه الْقَْصَر: َتْحَت َيِدي أَلُْف قَْهَرَماٍن َعلَى مِثْلِ َما أََنا َعلَْيِه، قَالَ

اَء كُلُّ َجْوَهَرٍة تُفِْضي إِلَى َجْوَهَرةٍ َسقَاِئفَُها، وَأَْبوَاُبَها، َوأَغْالقُهَا، َوَمفَاتِيُحَها مِْنَها َتْسَتقْبِلُُه َجْوَهَرةٌ َخضَْراُء ُمَبطََّنةٌ بَِحْمَر
َهَرٍة سَُرٌر وَأَْزوَاٌج، َوَوَصاِئُف أَْدَناُهنَّ حَْوَراُء َعْيَناُء َعلَْيَها َسْبُعونَ ُحلَّةً ُيَرى ُمخُّ َعلَى غَْيرِ لَْوِن اُألْخَرى ِفي كُلِّ َجْو

ِضْعفًا َعمَّا  َعْينِِه َسْبِعَني َساِقَها ِمْن َوَراِء ُحلَِلَها، كَبُِدَها ِمْرآُتُه َوكَبُِدُه ِمْرآُتَها، إِذَا أَعَْرَض َعْنَها إِعْرَاَضةً اْزَداَدْت ِفي
وَاللَِّه لَقَدِ : َك، فََيقُولُ لََهاكَاَنْت قَْبلَ ذَِلَك، َوإِذَا أَْعَرَضْت َعْنُه إِْعرَاَضةً اْزدَاَد ِفي َعْينَِها َسْبِعَني ِضْعفًا َعمَّا كَانَ قَْبلَ ذَِل

: أَْشرِْف، قَالَ: لَقَِد اْزدَْدَت ِفي َعْينِي َسْبِعَني ِضْعفًا، فَُيقَالُ لَُهوَأَْنَت وَاللَِّه : ازَْدْدِت ِفي َعْينِي َسْبِعَني ِضعْفًا، َوَتقُولُ لَُه
  ".ُملْكَُك َمِسَريةُ ِمائَِة َعامٍ َينْفُذُُه َبَصرُُه: فَُيْشرُِف، فَُيقَالُ لَُه

ْن أَدَْنى أَْهلِ الَْجنَِّة َمنْزِال، فَكَْيَف أَْعالُهْم، أَال َتْسَمُع َما ُيَحدِّثَُنا اْبُن أُمِّ َعْبدٍ َيا كَْعُب َع: فَقَالَ ُعَمُر: قَالَ - ٩٦٤٨
َما ال َعْيٌن رَأَْت، َوال أُذُنٌ َسِمَعْت، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َجَعلَ َداًرا فَجََعلَ ِفيَها َما َشاَء ِمَن : َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني:"فَقَالَ كَْعٌب

، ثُمَّ قََرأَ "ْشرَِبِة، ثُمَّ أَطَْبقََها، ثُمَّ لَْم َيَرَها أََحٌد ِمَن َخلِْقِه، ال جِبْرِيلُ َوال غَْيُرُه ِمَن الَْمالِئكَِةاَألْزوَاجِ، وَالثََّمرَاِت، وَاَأل
َوَخلََق ُدونَ :"لَ، قَا]١٧: السجدة" [فَال َتْعلَمُ َنفٌْس َما أُْخِفيَ لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعَينٍ جََزاًء بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ: "كَْعٌب

  ذَِلَك َجنََّتْينِ َوَزيََّنُهَما بَِما َشاَء َوأََراُهَما َمْن َشاَء ِمْن َخلِْقِه،

ْخُرُج فََيِسُري ِفي لِّيَِّني لََيَمْن كَانَ ِكَتاُبُه ِفي ِعلِّيَِّني نََزلَ ِتلَْك الدَّارَ الَِّتي لَْم َيَرَها أََحٌد َحتَّى إِنَّ الرَُّجلَ ِمْن أَْهلِ ِع: ثُمَّ قَالَ
َواًها ِلَهذَا الرِّيحِ، َهذَا : ولُونَُملِْكِه فََما َتْبقَى َخْيَمةٌ ِمْن ِخَيمِ الَْجنَِّة إِال َدَخلََها ِمْن َضْوِء َوْجهِِه فََيْستَْبِشُرونَ بِرِحيِِه، فََيقُ

وَْيَحَك َيا كَْعُب، إِنَّ َهِذِه الْقُلُوَب قَِد اْستَْرَسلَْت َواقْبِْضَها، : الَ، فَقَ"َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ ِعلِّيَِّني، قَْد خََرَج َيِسُري ِفي ُملِْكِه
إِال َيِخرُّ ِلُركَْبَتيِْه، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه إِنَّ ِلَجَهنََّم َيْوَم الِْقَياَمةِ لََزفَْرةً َما ِمْن َملٍَك ُمقَرَّبِ، َوال َنبِيٍّ مُْرَسلٍ :"فَقَالَ كَْعٌب

َربِّ َنفِْسي نَفِْسي، َحتَّى لَْو كَانَ لََك َعَملُ َسْبِعَني َنبِيا إِلَى َعَمِلَك لَظََنْنَت أَنَّكَ ال : تَّى إِنَّ إِبَْراهِيَم َخِليلَ اللَِّه لََيقُولَُح
  .وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث زَْيِد بن أَبِي أَُنْيسَةَ، "َتْنُجو

حَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن يَزِيَد الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْس - ٩٦٤٩
ِه بن َمْسُعوٍد، بن َعْبِد اللَّ َوْرقَاُء بن ُعَمَر، َحدَّثََنا أَُبو طَْيَبةَ، َعْن كُْرزِ بن َوَبرَةَ، َعْن ُنَعْيمِ بن أَبِي ِهْنَد، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ

َيقُوُم النَّاُس لَِربِّ الْعَالَِمَني أَْرَبِعَني َسَنةً َشاِخَصةً أَْبصَاُرُهمْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِيِه، قَالَ
أَيَُّها : كَْربِ، ثُمَّ يَْنزِلُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ وََيْجثُو األَُمُم َوُينَاِديَيْنَتِظُرونَ فَْصلَ الْقََضاِء حَتَّى َيلَْتهِمَُهُم الْعََرُق ِمْن ِشدَِّة الْ

ْيَن َما ْم نِْعَمَتُه أَنْ ُيَخلِّيَ َبيَْنكُْم، َوَبالنَّاُس، أَال َتْرَضْونَ ِمْن َربِّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوأََمَركُْم بِعََباَدتِِه، ثُمَّ َتَولَّْيُتْم َعْنُه َوكَفَرُْت



فََيْنطَِلُق َمْن كَانَ َتَولَّى َحَجًرا أَْو : َتَولَّيُْتْم، َيَتوَلَّى كُلُّ إِْنَساٍن َما َتوَلَّى، فَُيَناِدي مَُناٍد َمْن كَانَ َيَتوَلَّى َشيْئًا فَلَْيلَْزْمُه، قَالَ
  .سَةَثُمَّ ذَكََر َنْحَو َحدِيِث زَْيِد بن أَبِي أَُنْي، "ُعوًدا أَْو دَابَّةً

  َوِمْن ُمْسَنِد َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد
  َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

َعنِ الَْحَسنِ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َخلَُف بن ُموَسى بن َخلٍَف الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن قََتاَدةَ، - ٩٦٥٠
َتَحدَّثَْنا ذَاتَ لَْيلٍَة ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالََوالَْعالِء بن زِيَاٍد، َع

عُرَِضْت َعلَيَّ :ِه َوَسلََّم، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى أَكْرَاَنا الَْحدِيثُ، فَلَمَّا أَصَْبْحَنا غَدَْوَنا َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِتِه، َوإِذَا النَّبِيُّ لَْيَس َمَعُه أََحٌد، َوقَدْ أَنَْبأَكُمُ اَألْنبَِياُء بِأَْتَباِعَها ِمْن أُمَِّتَها، فَإِذَا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَعُه الثُّلَّةُ ِمْن أُمَّ

حَتَّى َمرَّ ُموَسى بن ِعْمَرانَ : ، قَالَ]٧٨اآلية ، سورة هود " [أَلَْيَس مِْنكُْم َرُجلٌ َرشِيٌد: "ٍط، فَقَالَاللَُّه َعْن قَْومِ لُو
ا الظََّرابُ اْنظُْر َعْن َيِمينَِك، فَإِذَ: َيا َربِّ، فَأَْيَن أُمَِّتي؟ قَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمْن َمَعُه ِمْن بين إِْسَرائِيلَ، قُلُْت

انْظُْر َعْن َيَسارَِك، فََنظَْرتُ : َرِضيُت َربِّ، قَالَ: أََرِضيَت َيا ُمَحمَُّد؟ قُلُْت: ظَرَاُب َمكَّةَ قَْد ُسدَّ ِمْن ُوُجوهِ الرِّجَالِ، قَالَ
فَإِنَّ َمَع َهُؤالِء َسْبِعَني أَلْفًا : َرِضيتُ َربِّ، قَالَ: أََرِضيتَ َيا ُمحَمَُّد؟ قُلُْت: فَإِذَا اُألفُُق قَْد ُسدَّ ِمْن ُوُجوِه الرِّجَالِ، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، اْدُع اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي ِمْنُهْم، : َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ بِغَْيرِ ِحَسابٍ، فَأََتى ُعكَّاَشةُ بن ِمْحَصنٍ اَألَسِديُّ، فَقَالَ
  َيا َرسُولَ اللَِّه، اْدُع اللََّه: مَّ قَاَم َرُجلٌ آخَُر، فَقَالَاللَُّهمَّ اْجَعلُْه ِمْنُهْم، ثُ:قَالَ

إِنِ اْسَتطَْعُتْم بِأَبِي أَنُْتْم َوأُمِّي، أَنْ :َسبَقََك بَِها ُعكَّاَشةُ، ثُمَّ قَالَ لَُهُم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:أَنْ َيْجَعلَنِي ِمنُْهْم، فَقَالَ
ُتْم فَكُوُنوا ِمْن ِمَن السَّْبِعَني فَكُونُوا، فَإِنْ َعجَْزُتْم َوقَصَّرُْتْم فَكُونُوا ِمْن أَْصحَابِ الظِّرَابِ، فَإِنْ َعَجزُْتْم َوقَصَّْرَتكُوُنوا 

كُونَ َمْن َيتَّبِعُنِي ِمْن أُمَِّتي ُرْبعَ الَْجنَِّة، إِنِّي َألْرُجو أَنْ َي:أَْصحَابِ اُألفُقِ، فَإِنِّي قَْد َرأَْيتُ أُنَاًسا يََتَهاَوُشونَ كَثًِريا، ثُمَّ قَالَ
ثُلَّةٌ ِمَن اَألوَِّلَني َوقَِليلٌ مَِن : "إِنِّي َألْرُجو أَنْ َيكُونَ َشطَْر أَْهلِ الَْجنَِّة، فَكَبََّر الْقَْوُم، ثُمَّ َتال َهِذِه اآلَيةَ:فَكَبََّر الْقَْوُم، ثُمَّ قَالَ

قَْوٌم ُوِلُدوا ِفي اِإلْسالمِ، : َمْن َهُؤالِء السَّْبُعونَ اَأللِْف؟ فَقَالَ بَْعضُُهْم: ، فََتذَاكَُروا َبْينَُهْم]١٣اآلية الواقعة "[اآلِخرِيَن
ْسَتْرقُونَ، َوال َيَتطَيَُّرونَ، ُهمُ الَِّذيَن ال َي:فََماُتوا َعلَْيِه، َحتَّى ُرِفَع الَْحِديثُ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .َوَعلَى َربِّهِمْ َيَتَوكَّلُونَ
ْن ِعْمَرانَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َع - ٩٦٥١

أَكْثَرُوا الَْحِديثَ عِْنَد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت لَْيلٍَة، ثُمَّ غَدَْوَنا َعلَْيِه، : الُْحَصْينِ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
، َوالنَّبِيُّ َوَمَعُه الِْعصَاَبةُ، وَالنَّبِيُّ عُرَِضْت َعلَيَّ اَألْنبَِياُء بِأَُمِمَها، فَجََعلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُمرُّ َوَمَعُه الثُّلَّةُ:فَقَالَ

  َوَمَعُه النَّفَُر، َوالنَّبِيُّ وَلَْيَس َمَعُه أََحٌد، َحتَّى َمرَّ َعلَيَّ

وَك ُموَسى َوَمَعُه بنو َهذَا أَُخ: َمْن َهُؤالِء؟ فَِقيلَ: ُموَسى َعلَْيِه السَّالُم َمَعُه كَْبكََبةٌ ِمْن بين إِسَْرائِيلَ، فَأَْعَجُبونِي، فَقُلُْت
انْظُْر : اْنظُْر َعْن َيِمينَِك، فََنظَْرُت فَإِذَا الظََّراُب قَدْ ُسدَّ بُِوُجوِه الرَِّجالِ، ثُمَّ قِيلَ ِلي: فَأَْيَن أُمَِّتي؟ ِقيلَ: إِسَْراِئيلَ، قُلُْت

َرِضيُت َيا َربِّ، َرضِيُت َيا َربِّ، : أََرِضيَت؟ قُلُْت: الِ، فَِقيلَ ِليَعْن َيَسارَِك، فََنظَْرُت فَإِذَا اُألفُُق قَْد ُسدَّ بُِوُجوِه الرَِّج
ِفَداٌء لَكُْم أَبِي : َمإِنَّ َمَع َهُؤالِء َسْبِعَني أَلْفًا َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ بَِغْيرِ ِحسَابٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: فَِقيلَ ِلي

 قََصْرُتْم فَكُوُنوا ْسَتطَْعُتْم أَنْ َتكُوُنوا ِمَن السَّْبِعَني أَلْفًا فَافَْعلُوا، فَإِنْ قََصرُْتْم، فَكُوُنوا ِمْن أَْهلِ الظََّرابِ، فَإِنَْوأُمِّي، إِنِ ا
اْدُع ِلي َيا َرُسولَ اللَِّه أَنْ : ، فَقَالَِمْن أَْهلِ اُألفُقِ، فَإِنِّي قَْد رَأَْيُت َناًسا َيَتَهاَوُشونَ، فَقَاَم ُعكَّاَشةُ بن ِمْحَصنٍ اَألَسِديُّ



قَْد َسبَقََك بَِها :اْدُع اللََّه َيا َرُسولَ اللَِّه أَنْ َيْجَعلَنِي مِْنُهْم، فَقَالَ: َيْجَعلَنِي ِمَن السَّْبِعَني، فََدَعا لَُه، فَقَاَم َرُجلٌ آخَُر، فَقَالَ
َمْن َهُؤالِء السَّْبُعونَ اَأللِْف؟ قَْوٌم ُوِلُدوا ِفي اِإلْسالمِ حَتَّى َماتُوا، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ : لَْناثُمَّ َتَحدَّثَْنا، فَقُ: ُعكَّاَشةُ، قَالَ

َحدَّثََنا أَُبو . كَّلُونَُهمُ الَِّذيَن ال َيكَْتُوونَ، َوال َيْسَتْرقُونَ، َوال َيتَطَيَُّرونَ، َوَعلَى َربِّهِمْ َيَتَو:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
َدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر َحفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ، َعْن قََتا

  ِعْمَرانَ بن

ِعْنَد نَبِيِّ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت لَْيلٍَة، فَذَكََر َنْحَو َحِديثِ  َتَحدَّثَْنا: ُحَصْينٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، قَالَ
ِديٍّ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َمْعَمرٍ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َع

. َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، وَالَْعالِء بن زَِياٍد، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعُر
، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ

 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، َعنِ النَّبِيِّ
ْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ الَْحبَِطيُّ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِ. َوَسلََّم َنْحَوُه

  .ثْلَُهَسلََّم ِمالَْعالِء بن زِيَاٍد، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َسِمْعتُ : الََحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن النَّضْرِ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، قَ - ٩٦٥٢

ي ُبْسَتاٍن ِمْن َبسَاِتنيِ الَْمِدينَِة، َوُهَو أَبِي ُيَحدِّثُ، َعْن َحَنشٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَُّه كَانَ ِف
َواللَِّه َما أََنا بِأََشدَّ َعلَى : فَقَالَُيقَرِي اْبَنْيِه، فََمرَّ بِِه طَائَِراِن غَُرابَاِن أَْو َحْملماِن، لَُهَما حَِفيٌف، فََنظََر إِلَْيهَِما اْبُن َمْسُعوٍد، 

  َهذَْينِ حُْزًنا لَْو مَاَتا إِال

ِكْن َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى ْزنِي َعلَى َهذَْينِ الطَّاِئَرْينِ لَْو َوقََعا َميَِّتْينِ، َوإِنِّي َألجُِد لَُهَما َما َيجُِد الَْواِلُد لَِولَدِِه، َولَكَُح
َناِفقُوَها، فَِلذَِلَك اْشتََهْيُت أَنْ َنمُوَت قَْبلَ ذَِلَك الزََّمانِ لَْن َتقُوَم السَّاَعةُ َحتَّى َيُسوَد كُلَّ قَبِيلٍَة ُم:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

.  
ا بن َيْحَيى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ الْعَْيِشيُّ، ح َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّ - ٩٦٥٣

َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن قَْيسٍ الرَّحَبِيُّ، َحدَّثََنا َعطَاٌء، َعنِ : بن َمْسَعَدةَ، قَاالالسَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُحَمْيدُ 
ِقَياَمِة ِمْن ِعْنِد َربِِّه َحتَّى ال َيزُولُ قَْدَم اْبنِ آَدَم َيْوَم الْ:اْبنِ ُعَمَر، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .لَ ِفيَما َعِلَم؟َعْن ُعْمرِِه ِفيَما أَفَْناُه، َوَشَبابِِه ِفيَما أَْبالُه، َوَماِلِه ِمْن أَْيَن كََسَبُه َوِفيَما أَْنفَقَُه، َومَاذَا َعِم: ُيسْأَلَ َعْن َخْمسٍ
َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي : َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن َسْرحٍ الِْمصْرِيَّاِن، قَاالَحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َو - ٩٦٥٤

 َعْبدَ اللَِّه بن َمْسُعودٍ َمْرَيَم، أنا مُوَسى بن َيْعقُوَب، َحدَّثَنِي أَُبو حَازِمٍ، َعْن َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ
َوال َيكُوُنوا كَالَِّذيَن أُوتُوا : "لَْم َيكُْن َبْيَن إِْسالمِهِْم َوَبْيَن أَنْ نََزلَْت َهِذِه اآلَيةُ ُيعَاِتبُُهُم اللَُّه إِال أَْرَبعُ ِسنَِني:أَنَُّه أَخَْبَرُه

  ].١٦احلديد اآلية "[قُونَالِْكَتاَب ِمْن قَْبلُ فَطَالَ َعلَيْهُِم األََمُد فَقََسْت قُلُوُبُهْم َوكَِثٌري ِمْنُهْم فَاِس
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن - ٩٦٥٥

إِنِّي : يِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَإِبَْراهِيَم الدَّبَرِيُّ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن إِْسحَاَق بن رَاِشٍد، َعْن َعْمرِو بن َوابَِصةَ اَألَسِد
َوَعلَْيَك السَّالُم، فَلُجَّ، فَلَمَّا َدَخلَ إِذَا : السَّالُم َعلَْيكُْم، أَأَِلُج؟ فَقُلُْت: لَى َبابِ الدَّارِلَبِالْكُوفَِة ِفي دَارِي إِذْ َسِمْعُت َع
طَالَ َعلَيَّ : ، قَالََيا أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ، أَيَّةُ َساَعِة زَِياَرٍة َهِذِه؟ َوذَِلَك ِفي َنْحوِ الظَّهَِريِة: ُهَو َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فَقُلُْت



فَجََعلَ ُيَحدِّثُنِي َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُحدِّثُُه، ثُمَّ أَْنَشأَ : النََّهاُر، فََتذَكَّْرُت َمْن أََتَحدَّثُ إِلَيِْه، قَالَ
َتكُونُ ِفْتَنةٌ، النَّاِئُم ِفيَها َخْيٌر ِمَن الُْمضْطَجِعِ، :ْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: ُيَحدِّثُنِي، فَقَالَ

َماِشي، وَالَْماِشي َخْيٌر ِمنَ َوالُْمضْطَجُِع ِفيَها َخْيٌر ِمَن الْقَاِعِد، وَالْقَاِعُد ِفيَها َخْيٌر ِمَن الْقَاِئمِ، َوالْقَاِئُم ِفيَها خَْيٌر ِمَن الْ
ذَِلكَ :َيا َرسُولَ اللَِّه، َومََتى ذَِلَك؟ قَالَ: قُلُْت: ، َوالرَّاِكُب ِفيَها َخْيٌر ِمَن الُْمْجرِي، قَْتالَها كُلَُّها ِفي النَّارِ، قَالَالرَّاِكبِ

مَ َتأْمُُرنِي إِنْ أَْدرَكُْت ذَِلكَ الزََّمانَ؟ فَبِ: ِحَني ال َيأَْمُن الرَُّجلُ َجِليَسُه، قُلُْت:َوَمَتى أَيَّاُم الَْهْرجِ؟ قَالَ: أَيَّاُم الْهََرجِ، قُلُْت
: فَاْدُخلْ َبيَْتَك، قُلُْت:َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنْ َدَخلَ َعلَيَّ دَارِي؟ قَالَ: اكْفُْف نَفَْسَك َوَيَدَك، َواْدُخلْ َداَرَك، قُلُْت:قَالَ

رَبَِّي اللَُّه، َحتَّى :َدَك فَاصَْنْع َهكَذَا، َوقََبضَ بَِيِمينِِه َعلَى الْكُوعِ، َوقُلْفَاْدُخلْ َمْسجِ:أََرأَْيَت إِنْ َدَخلَ َعلَيَّ َبْيِتي؟ قَالَ
  .َتُموَت كَذَِلَك

٩٦٥٦ -  

ْن َعْبِد اللَِّه بن َعْن أََنسٍ، َعَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت، 
آِخُر َمْن َيْدُخلُ الَْجنَّةَ يَْمِشي َعلَى الصَِّراِط، َوُهَو يَْمِشي َمرَّةً :َمْسُعوٍد، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َتَباَرَك الَِّذي َنجَّانِي مِْنِك، أَْعطَانِي َشْيئًا َما أَْعطَاهُ أََحًدا ِمَن : قَالَ َوَيكُْبو َمرَّةً، َوَتْسفَُعهُ النَّاُر، فَإِذَا َجاَوَزَها الَْتفََت إِلَْيهَا،

أَْي َربِّ، أَْدنِنِي ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة فََألْستَِظلَّ بِِظلَِّها، وَأَشَْرَب ِمْن َماِئَها، : األَوَِّلَني َواآلخِرِيَن، َوُتْرفَُع لَُه َشجََرةٌ، فََيقُولُ
فَُيدْنِيِه ِمْنَها، َوَربُُّه َيْعلَمُ أَنَُّه َسَيفَْعلُ، فََيْستَِظلُّ ، َيا اْبَن آَدَم، لََعلِّي إِنْ أَْعطَْيُتكََها َتسْأَلُنِي غَْيَرَها : قُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّفََي

َيا َربِّ، أَْدنِنِي ِمْنَها فََألْسَتِظلَّ : أَْحَسُن ِمَن اُألولَى، فََيقُولُمَّ ُتْرفَعُ لَُه َشَجَرةٌ أُْخَرى ِهَي ٧بِِظلَِّها، وََيْشَرُب ِمْن َماِئَها، ثُ
َصْبَر َعلَْيِه، فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ  بِِظلَِّها، وَأَْشَرَب ِمْن َماِئَها، َوال أَسْأَلَُك غَْيَرهَا، َوَربُّهُ َيْعلَُم أَنَّهُ َسَيفَْعلُ، َألنَّهُ َيَرى َما ال

بَلَى َيا َربِّ، وَلَِكْن َهِذِه ال أَسْأَلَُك غَْيَرهَا، َوَربُُّه َيعْلَُم : ا اْبَن آَدَم، أَلَمْ ُتَعاِهْدنِي أَنْ ال َتْسأَلَنِي غَْيَرَها؟ فََيقُولَُي: َوَجلَّ
لََعلِّي إِنْ أَْدنَْيُتَك ِمنَْها َسأَلَْتنِي غَْيرََها، : َعزَّ َوَجلَّأَنَُّه َسَيفَْعلُ، َوُهَو يَْعِذُرُه، َألنَّهُ َيَرى َما ال َصْبَر لَُه َعلَْيِه، فََيقُولُ اللَُّه 

  فَُيَعاِهُدُه أَنْ ال َيفَْعلَ، فَُيْدنِيِه مِْنَها، فََيْستَِظلُّ بِِظلِّهَا، َوَيْشَرُب ِمْن َماِئهَا،

َيا َربِّ، أَْدنِنِي ِمْن َهِذِه أَْسَتِظلُّ بِِظلَِّها، وَأَشَْرُب : َيْينِ، فََيقُولُثُمَّ ُتْرفَعُ لَُه َشَجَرةٌ ِعْندَ َبابِ الَْجنَِّة ِهَي أَْحَسُن ِمَن األُولَ
َيا َربِّ، َهِذِه ال أَْسأَلُكَ : َيا اْبَن آَدَم، أَلَْم ُتَعاِهدْنِي أَنْ ال َتسْأَلَنِي غَْيرََها؟ فََيقُولُ: ِمْن َماِئَها، فََيقُولُ اللَُّه َجلَّ ذِكُْرُه

فَْعلُ، َوَربُُّه يَْعِذرُُه، لَعَلِّي إِنْ أَْدَنيُْتَك ِمْنَها أَنْ َتسْأَلَنِي غَْيَرَها، فَُيَعاِهُدُه أَنْ ال َيفَْعلَ، َوَربُُّه َيْعلَُم أَنَُّه َسَي: ا، فََيقُولُغَْيَرَه
َيا اْبَن : أَْي َربِّ، أَْدِخلْنِيَها، فََيقُولُ: ْهلِ الَْجنَِّة، فََيقُولََألنَُّه يََرى َما ال َصْبَر لَُه َعلَيِه، فَُيدْنِيِه ِمْنَها، فََيْسَمعُ أَصَْواتَ أَ

فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه، ثُمَّ !أََتسَْتْهزُِئ بِي وَأَْنَت َربُّ الَْعالَِمَني؟ : آَدَم، أَتَْرَضى أَنْ أُْعِطَيكَ الدُّنَْيا َوِمثْلََها َمَعَها؟ فََيقُولُ
ِمنْ َضِحِك َربِّ الْعَالَِمَني َتبَاَرَك َوتََعالَى َحْيثُ :ِممَّ َضِحكَْت َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: نِي ِممَّ َضِحكُْت؟قَالَأَال َتْسأَلُو:قَالَ
  .ْديٌرال، إِنِّي ال أَْسَتْهزُِئ، َولَِكنِّي َعلَى َما أََشاُء قَ: فََيقُولُ! أََتْستَْهزُِئ بِي َوأَْنَت َربُّ الْعَالَِمَني؟ : قَالَ

اللَِّه بن  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد - ٩٦٥٧
اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َزحْرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، َعْن َرسُولِ

ْسَتغِْفرِيَن، ثُمَّ َيذَُر أَْهلَ ُتعَْرُض أَْعمَالُ بين آَدَم كُلَّ َيْومِ اثَْنْينِ، َوِفي كُلِّ َيْومِ َخِميسٍ، فَيَْرَحمُ الُْمتََرحِِّمَني َوَيْغِفُر للُم:قَالَ
  .الِْحقَْد بِحِقِْدِهْم

٩٦٥٨ -  



بن َيزِيَد،  َيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َعِليَِّحدَّثََنا َيْح
لََيأِْتَينَّ َعلَى :َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

، حَتَّى َيُمرَّ أََحدُكُْم بِقَْبرِ أَِخيهِ النَّاسِ زََمانٌ َتْغبِطُونَ ِفيِه الرَُّجلَ بِِخفَِّة الَْحاذَ كََما َتْغبِطُوَنهُ الَْيْوَم بِكَثَْرِة الْمَالِ َوالْوَلَِد
َيا لَْيَتنِي َمكَاَنُه، َما بِِه شَْوٌق إِلَى اللَِّه، َوال َعِملَ صَاِلًحا قَدََّمُه، : بَّةُ ِفي َمَراِعَها، َوَيقُولُفََيَتَمعَُّك َعلَْيِه كََما َتَتَمعَُّك الدَّا

  .إِلَّا ِممَّا يَْنزِلُ بِِه ِمَن الَْبالِء
َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا  - ٩٦٥٩

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، قَالَ
َصالَتُه، ُخُشوَعَها َوال ُركُوَعَها، َوأَكْثََر االلِْتفَاَت لَْم ُتتَقَبَّلْ ِمْنُه، َوَمْن َجرَّ ثَْوَبُه ُخَيالءَ  إِنَّ الَْعْبَد إِذَا َصلَّى فَلَْم ُيِتمَّ:َيقُولُ

  .لَْم َينْظُرِ اللَُّه إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة، َوإِنْ كَانَ َعلَى اللَِّه كَرِميًا
، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف - ٩٦٦٠

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، قَالَ
  َمْن لَبَِس الَْحرِيَر ِفي الدُّنَْيا لَْم:ولَُيقُ

  .َيلَْبْسُه ِفي اآلخَِرِة 
ِغَريِة، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن الُْم - ٩٦٦١

جِ، َعْن َعِطيَّةَ، َعْن أَبِي َسِعيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْمرِو بن أَبِي قَْيسٍ، َعنِ َحجَّا
  .الَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ:َوَسلََّم، قَالَ
ْيبَةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َش - ٩٦٦٢

كُْنُت َعلَيْهِْم :قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْعٌن، َعْن َجْعفَرِ بن َعْمرِو بن ُحَرْيٍث، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
  .َشهِيًدا َما ُدْمُت ِفيهِْم

ن إِْبَراهِيَم بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو خَْيثََمةَ ُزَهْيُر بن َحْربٍ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ب - ٩٦٦٣
بن أَبِي الَْعْوَجاِء السُّلَِميِّ، َعْن أَبِي َسْعٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق، َعنِ الَْحارِِث بن فُضَْيلٍ األَْنَصارِيِّ، َعْن ُسفَْيانَ 

إِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيأُْمُرَنا بِالصَّالِة ِعْنَد كُُسوفِ :ُشرَْيحٍ الُْخذَاِعيِّ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
ُهَما، فَافَْزُعوا إِلَى الصَّالِة، فَإِنََّها إِنْ كَاَنِت الَِّذي َتْحذَرُونَ كَاَنْت وَأَنُْتْم َعلَى الشَّْمسِ وَالْقََمرِ، فَإِذَا َرأَْيُتُموُه قَْد أََصاَب

  .غَْيرِ غَفْلٍَة، َوإِنْ لَْم َيكُْن كُنُْتْم قَْد أََصبُْتْم َخيًْرا َوكَسَْبُتُموُه 
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّلِْت أَُبو َيْعلَى التَّوَّزِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ - ٩٦٦٤
  َرَجاٍء

، ِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُهالَْمكِّيُّ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َر
  .َمَرْرُت بَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيصَلِّي فََسلَّْمُت َعلَْيِه، فَأََشاَر إِلَيَّ:قَالَ

، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد - ٩٦٦٥
َمْخَرمَةَ، َعْن أَبِي الَْحارِثُ بن فُضَْيلٍ الَْخطِْميُّ، َعْن َجْعفَرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الَْحكَمِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الِْمسَْورِ بن 

بن َمْسُعوٍد، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َراِفعٍ َموْلَى َمْولَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن َعْبِد اللَِّه
ِهْم ُخلُوٌف َيقُولُونَ َما ال َما كَانَ ِمْن َنبِيٍّ إِال كَانَ لَُه حََوارِيُّونَ يَْهُدونَ بَِهْديِِه، َوَيْسَتنُّونَ ُسنَّتَُه، ثُمَّ َيكُونُ ِمْن َبْعِد:قَالَ



دَُهْم بِقَلْبِِه لُونَ َما ُتْنِكُرونَ، َمْن َجاَهدَُهْم بَِيِدِه فَُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم بِِلَسانِِه فَُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَيفَْعلُونَ، َوَيْعَم
  .فَُهَو ُمْؤِمٌن، لَْيَس َوَراَء ذَِلَك ِمَن اِإلَمياِن ِمثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن َخرَْدلٍ

بن  بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َبِشُري بن َسلَْمانَ، َعْن َسيَّارٍ أَبِي الَْحكَمِ، َعْن طَارِقِ َحدَّثََنا َعِليُّ - ٩٦٦٦
، فَأَْنَزلََها بِالنَّاسِ لَمْ ُتَسدَّ َمْن َنزَلَْت بِِه حَاَجةٌ:ِشَهابٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  فَاقَُتُه، فَإِنْ أَْنزَلََها بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أَْوَشَك اللَُّه لَُه بِالِْغَنى، إِمَّا أَْجٌر آجِلٌ، َوإِمَّا غًِنى

َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي َعاِصُم بن ُعَمَر بن. َعاجِلٌ
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن : االالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعنٍ الرَّقَاِشيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، قَ

  .بن ِشهَابٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه  َبِشريٍ أَبِي إِْسَماعِيلَ، َعْن طَارِقِ
َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َمْعُروٍف، َحدَّثََنا َمخْلَُد : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َوَعْبدُ اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، قَاال - ٩٦٦٧
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : ، َعْن َبِشريِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َسيَّارٍ أَبِي الَْحكَمِ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَبن َيزِيَد

  .اقْتََرَبِت السَّاَعةُ، َوال َتزَْداُد ِمنُْهْم إِال ُبْعًدا:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ْيٌد الِْعجيلي، َحدَّثََنا أَُبو َحسَّانَ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب بن َصفَْوانَ، َعنِ الرَّبِيعِ بن ُركَْينٍ، َعْن َحدَّثََنا ُعَب - ٩٦٦٨

اللَِّه َصلَّى قَالَ َرُسولُ : إِبَْراهِيَم بن ُمَهاجِرٍ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  .َتَداوَْوا بِأَلَْباِن الَْبقَرِ، فَإِنِّي أَْرُجو أَنْ َيْجَعلَ اللَُّه ِفيَها ِشفَاًء، فَإِنََّها َتأْكُلُ ِمَن الشََّجرِ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا ُعَمُر أَُبو َحفْصٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ،  - ٩٦٦٩
َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيقُولُ :لََعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشَهابٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَا

  حَِني

اللَُّهمَّ أَْعِط ُمَحمًَّدا : فَُيكَبُِّر، وََيشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، وََيشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، ثُمَّ َيقُولُ َيْسَمُع النَِّداَء بِالصَّالِة
ُمقَرَّبَِني ذِكَْرُه، إِال َوجََبْت لَُه الشَّفَاَعةُ الَْوِسيلَةَ َوالْفَِضيلَةَ، وَاْجَعلُْه ِفي اَألْعلَْيَن َدَرَجَتُه، َوِفي الُْمْصطَفَْيَن َمَحبََّتُه، َوِفي الْ

  .َيْوَم الِْقَيامَِة
يُّ إِْسَماِعيلُ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى التَّْيِم - ٩٦٧٠

كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ :َسِمْعُت اْبَن َمْسُعوٍد، َيقُولُ: قٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ، قَالَإِبَْراهِيَم، َعْن ُمَخارِ
  .إِذَا غَِضَب اْحمَرَّْت َوْجنََتاُه

بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َخِليفَةُ بن خَيَّاٍط، َحدَّثََنا سَْهلُ  - ٩٦٧١
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َمعَ :قَْيُس بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .الْقَاِضي، َما لَمْ َيِحْف َعْمًدا
: َدٌر، َعْن ُشْعَبةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، َحدَّثََنا غُْن - ٩٦٧٢

َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  َسِمْعُت الَْحجَّاجَ بن الَْحجَّاجِ الَْباِهِلّي ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِيِه َوكَاَنْت لَهُ ُصْحَبةٌ، َعْن
َرادِ بِالظُّْهرِ، فَإِنَّ الَْحرَّ ِمْن فَْيحِ َعلَْيِه َوَسلََّم أُرَاُه َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد،أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرُهْم بِاإلِْب

  .َجهَنََّم
  مَُّد بن َعْبِد اللَِّهَحدَّثََنا ُمَح - ٩٦٧٣



، َعْن َحارِثَةَ بن الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َيحَْيى بن َسِعيدٍ اُألَموِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق
َشكَْوَنا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :ُعوٍد، قَالََمْضَربَةَ، َوَعْن غَْيرِِه، َعْن َخبَّابِ اْبنِ اَألَرتِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْس

  .َوَسلََّم الصَّالةَ بِالْهَاجِرَِة، فَلَْم ُيْشِكَنا
ثَْمانَ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُع: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال - ٩٦٧٤

ْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َحدَّثََنا جَُناَدةُ بن َسلْمٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد، َع
اللَُّهمَّ َربَّ : ا َتخَوََّف أََحُدكُمُ السُّلْطَانَ، فَلَْيقُلِإِذَ:َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َشرِّ الْجِنِّ َواِإلْنسِ السََّماَواتِ السَّْبعِ، َوَربَّ الْعَْرشِ الَْعِظيمِ، كُْن ِلي جَاًرا ِمْن َشرِّ فُالنِ بن فُالٍن َيعْنِي الَِّذي يُرِيُد، َو
  .أََحٌد ِمنُْهْم، َعزَّ جَاُرَك، َوَجلَّ ثََناُؤَك، َوال إِلََه غَْيُرَك َوأَْتَباعِهِْم، أَنْ َيفُْرطَ َعلَيَّ

بن َعيَّاشٍ، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الَْعالِء الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ  - ٩٦٧٥
بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، أَنَّ الدِّيكَ  َصاِلحِ بن كَْيَسانَ، َعْن َعْوِن

ال َتلَْعْنُه، َوال :ُه َعلَْيِه َوَسلََّماللَُّهمَّ الَْعنُْه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ: صََرَخ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرُجلٌ
  َتُسبَُّه، فَإِنَُّه َيْدُعو إِلَى

  .الصَّالِة
مَُّد بن ُعَمَر َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّارُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، َحدَّثََنا ُمَح - ٩٦٧٦

ِه بن ثََنا ِهَشاُم بن سَْعٍد، َعْن ِمْحَصنِ بن َعِليٍّ، َعْن َعْوِن بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَّالَْواِقِديُّ، َحدَّ
  .ِفي الْفَارِّيَن ذَاِكُر اللَِّه ِفي الَْغاِفِلَني بَِمْنزِلَِة الصَّابِرِ:َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

بن ُزرَْيعٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى بن َحمَّادٍ النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا يَزِيُد  - ٩٦٧٧
يِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد، َعْن َحدِيِث َعْبدِ َسِعيِد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعَبٍد الرُّمَّانِ

َعَربِ ال َنَزلَْت ِفي نَفَرٍ ِمَن الْعََربِ كَانُوا َيعُْبُدونَ َنفًَرا ِمَن الْجِنِّ، فَأَْسلََم الْجِنِّيُّونَ، وَالنَّفَُر ِمَن الْ:اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  ].٥٧اإلسراء اآلية " [أُولَِئكَ الَِّذيَن َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إِلَى َربِّهُِم الَْوِسيلَةَ: "ِلِهَيْشُعُرونَ، ِفي قَْو

 بن أَبِي ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَِخي، َعْن َحمَّاِد - ٩٦٧٨
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْوِن بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ َعْن

، ِمْن َخْشَيِة اللَِّه إِال َحرََّمُه اللَُّه َعلَى َما ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمنٍ َيْخُرُج ِمْن َعْينِِه ُدُموٌع، َولَْو كَانَ ِمثْلَ رَأْسِ الذَُّبابِ:َوَسلََّم
  ).٢(النَّارِ

  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثَنَا - ٩٦٧٩

ْبُد اللَِّه بن كَْيَسانَ، َحدَّثَنِي ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن َمْخلٍَد، َحدَّثََنا ُموَسى بن َيْعقُوَب الزَّمِْعيُّ، َحدَّثَنِي َع
إِنَّ أَْولَى :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبُد اللَِّه بن َشدَّادِ بن الْهَاِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  .لَيَّ َصالةًالنَّاسِ بِي َيْوَم الِْقَياَمِة أَكْثَُر النَّاسِ َع
َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ٩٦٨٠

َعْمرِو بن الْحَارِِث، َعْن َزْيَنَب اْمَرأَِة عَْبِد اللَِّه، أَْحَمَد الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثََنا الِْمنَْهالُ بن َخِليفَةَ، َعْن خَاِلِد بن َسلََمةَ، َعْن 
ال ُتْنكَُح الَْمرْأَةُ َعلَى َعمَِّتَها، َوال َعلَى َخالَِتَها، َوال َتشَْترِطُ طَالقَ أُخِْتَها لُِتكِْفئَ َما :َعْن َعْبِد اللَِّه، ال أَْعلَُمُه إِال َرفََعُه

  .ِفي َصْحفَِتَها



  َباٌب
خَِعيُّ، َحدَّثََنا أَُبو دَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َعْمُرو بن َعْبِد اللَِّه النََّح - ٩٦٨١

سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْمرٍو الشَّيَْبانِيُّ، َحدَّثَنِي َصاِحُب َهِذِه الدَّارِ، يَْعنِي َعْبدَ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
بِرُّ :ثُمَّ َماذَا َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: الصَّالةُ َعلَى ِميقَاِتَها، قُلُْت:َيا َرُسولَ اللَِّه، أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: َوَسلََّم، فَقُلُْت
أَنْ َيْسلََم النَّاُس ِمْن ِلَسانَِك، ثُمَّ َسكََت، َولَوِ اسَْتَزْدُتهُ لَزَادَنِي، َحدَّثَنِي :لَ اللَِّه؟ قَالَثُمَّ مَاذَا َيا َرسُو: الَْواِلَدْينِ، قُلُْت

  ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثَنَا

، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّيَْبانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه زَاِئدَةُ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْبِد اللَِّه النََّخِعيُّ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثِْلِه 

بن الَْعيَْزارِ، َعْن أَبِي َعْمرٍو  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوديُّ، َحدَّثَنِي الْوَِليُد - ٩٦٨٢
الصَّالةُ ِلَوقِْتَها، :أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

الْجِهَاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، ثُمَّ :ثُمَّ َماذَا َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: رُّ الْوَاِلَدْينِ، قُلُْتثُمَّ بِ:ثُمَّ َماذَا َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: قُلُْت
  .َسكََت، َولَوِ اْسَتزَْدُتُه لََزادَنِي

ةَ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَ - ٩٦٨٣
َسِمْعتُ أََبا َعْمرٍو الشَّيَْبانِيَّ، َحدَّثَنِي َصاِحُب َهِذِه الدَّارِ : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعنِ الَْوِليِد بن الَْعيَْزارِ، قَالَ: الْحَْوِضيُّ، قَاال

أَيُّ اَألْعَمالِ أََحبُّ إِلَى اللَِّه، أَوْ أَيُّ الَْعَملِ أََحبُّ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّمسَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َيْعنِي اْبَن َمْسُعوٍد، قَالَ
وِ ثُمَّ الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َولَ:ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الَْواِلَدْينِ، قُلُْت:ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الصَّالةُ ِلَوقِْتهَا، قُلُْت:إِلَى اللَِّه؟ قَالَ
  .اسَْتَزْدُتُه لََزاَدنِي

ْبدُ الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، ح َوَحدَّثََنا َع - ٩٦٨٤
  بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانُ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد

يِد بن الَْعْيزَارِ، َعْن أَبِي َعْمرٍو ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، ِكالُهَما َعنِ الشَّْيبَانِيِّ، َعنِ الَْوِل
الصَّالةُ :أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ؟ فَقَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَسأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى : الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  .ِلَوقِْتَها، ثُمَّ الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه
َعنِ الَْولِيِد بن  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِي َيْعفُورٍ، - ٩٦٨٥

أَيُّ اَألْعَمالِ : سَأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْعيْزَارِ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّيَْبانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  .الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوقِْتَها، ثُمَّ بِرُّ الَْواِلَدْينِ، ثُمَّ)ل(الصَّالةُ :أَفَْضلُ؟ قَالَ
اِلكُ بن ِمْغَولٍ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر، َحدَّثََنا َم - ٩٦٨٦

أَيُّ : َسأَلُْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن َعْبِد اللَِّه، قَالََعنِ الَْوِليدِ بن الْعَْيزَارِ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيَبانِيِّ، َع
  .الصَّالةُ ألَوَّلِ َوقِْتَها، َوبِرُّ الْوَاِلَدْينِ، َوالْجِهَاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه:الَْعَملِ أَفَْضلُ؟ قَالَ

فََرجِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فُضَْيلٍ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْ - ٩٦٨٧
أَيُّ : سُِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثََنا بََيانٌ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّيَْبانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  :الصَّالةُ ِلَوقِْتَها، ِقيلَ:اَألْعَمالِ أَفَْضلُ؟ قَالَ



  .الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه:ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الَْواِلَدْينِ، ِقيلَ:ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ
ن َعْبَدةَ الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعنِ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنيِ الَْعطَّاُر الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ب - ٩٦٨٨

َسأَلْتُ َرسُولَ : ذَكََر أَُبو َعْمرٍو الشَّْيَبانِيُّ، أَْخبََرنِي َربُّ َهِذهِ الدَّارِ َيعْنِي اْبَن َمْسعُوٍد، قَالَ: الَْحجَّاجِ، َعْن ُسلَْيَمانَ، قَالَ
ثُمَّ أَيٌّ؟ : بِرُّ الَْواِلَدْينِ، قُلُْت:ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الصَّالةُ ِلِميقَاتَِها، قُلُْت:أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: َماللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، ثُمَّ َسكََت َعنِّي، وَلَوِ اسَْتَزْدُتهُ لَزَادَنِي:قَالَ
بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ،  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس - ٩٦٨٩

ِديِث َعْبدِ َم بِمِثْلِ َحَعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيبَانِيِّ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
إِقَاَمةُ الصَّالِة ِلَوقِْتَها، َوبِرُّ الْوَاِلَدْينِ، :َيا َرُسولُ اللَِّه، أَيُّ الْعََملِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، قَالَ

  .َوالْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه
أَنْ َتْجَعلَ ِلخَاِلِقكَ نِدا، َوأَنْ َتقُْتلَ وَلََدَك أَنْ ال َيأْكُلَ َمَعَك، أَْو َتزْنَِي َحِليلَةَ :أَيُّ الَْعَملِ أََشرُّ؟ قَالَ: قُلُْت - ٩٦٩٠

  .َجارَِك، َونََزلَ الْقُْرآنُ
، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليِّ بن َيزِيَد الصَُّداِئيُّ - ٩٦٩١

  َجاَء: الَْوِليِد، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيبَانِيِّ، قَالَ

ولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسأَلَْتنِي َعمَّا سَأَلُْت َعْنُه َرُس: أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ؟ فَقَالَ: َرُجلٌ إِلَى َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فَقَالَ
  .الصَّالةُ ِلَوقْتَِها، َوبِرُّ الَْواِلَدْينِ، وَالْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َولَوِ اسَْتَزْدُتهُ لَزَادَنِي:َوَسلََّم، قَالَ
َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعنِ الَْحَسنِ بن ُعَبْيدِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي - ٩٦٩٢

  .الصَّالةُ ِلَوقِْتَها:َيا َرُسولَ اللَِّه، أَيُّ الَْعَملِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: قُلُْت: اللَِّه، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيَبانِيِّ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
ْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن ُعَبْيٍد الُْمكِْتبِ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّ - ٩٦٩٣

: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم سُِئلَ َصلَّى اللََّعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّ النَّبِيَّ
  .الصَّالةُ ِلَوقِْتَها:أَيُّ اَألْعمَالِ أَفَْضلُ؟ قَالَ

َعْن إِْسَماعِيلَ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َجاِمعٍ السُّكَّرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن جَرِيرٍ الَْبَجِليُّ،  - ٩٦٩٤
الصَّالةُ :أََتاُه قَْوٌم فََسأَلُوُه َعْن فََضاِئلَ، فَقَالَ: َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَبن أَبِي َخاِلٍد، 

  .الَْمكُْتوَبةُ ِلَوقِْتَها، َوبِرُّ الَْواِلَدْينِ
رَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيمِ الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد ال - ٩٦٩٥

  الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسحَاَق بن وَاِضحٍ الَْعسَّالُ

دُ بن َجْعفَرٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّ
َجْعفَُر بن أَْحَمَد الشَّاِميُّ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن ُمْدرٍِك، َحدَّثََنا َعِليُّ بن صَاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا 

ا أَُبو َسيَّارٍ َنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ِسَنانُ بن ُمظَاِهرٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن أَبِي َجعْفَرٍ الْفَرَّاُء، ح َوَحدَّثََنالْكُوِفيُّ، َحدَّثَ
ُمَحمَُّد بن الزِّْبرِقَاِن، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَْحَمُد بن َحمََّوْيِه التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َيزِيَد اَألْهوَازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ 

ْنِديَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلمٍ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َحْمَدانَ بن ُموَسى التُّْستَرِيُّ الَْعبَّاَدانِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحْربٍ الُْج
حُ بن الضَّحَّاِك الْكِْنِديُّ، كُلُُّهْم َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، إِْسحَاُق بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا الْجَرَّا

َوالْجِهَاُد ِفي الصَّلَوَاُت ِلَوقِْتهِنَّ، وَبِرُّ الَْواِلَدْينِ، :أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: سَأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ



  .َسبِيلِ اللَِّه، وَاللَّفْظُ ِلَحِديِث َمْعَمرٍ، وَاآلَخُرونَ َنحُْوُه
بِي ُعَبْيَدةَ،، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أنا إِسَْرائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَ - ٩٦٩٦
الصَّالةُ ِلَوقْتَِها، َوبِرُّ الَْواِلَدْينِ، وَالْجَِهادُ :أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: َسأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِه، قَالََعْبِد اللَّ

  .ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َولَوِ اسَْتَزْدُتهُ لَزَادَنِي
  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد - ٩٦٩٧

بن إِْسَحاقَ يِسيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن أَبِي َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن الْقََراِط
أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، َوأَُبو َعوَاَنةَ، ح َوَحدَّثََنا 

مَُّد بن نُوحِ بن حَْربٍ َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ بن ُمْسِلمٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَح
ا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمْسِلمٍ، كُلُُّهْم َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبدِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، أن

ثُمَّ : أَنْ ُتصَلَِّي الصَّالةَ ِلَمَواقِيِتَها، قَالَ:أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: َسأَلُْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه، قَالَ
الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َولَوِ اْستََزْدُتُه لََزاَدنِي، َواللَّفْظُ ِلَحِديثِ إِبَْراهِيَم بن :ثُمَّ َمْه؟ قَالَ: بِرُّ الْوَاِلَدْينِ، قَالَ:َمْه؟ قَالَ

  .طَْهَمانَ، َواآلَخُرونَ َنْحوُُه
َسِمْعتُ : ثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َجَنابٍ َيحَْيى بن أَبِي َحيَّةَ الْكَلْبِيُّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّ - ٩٦٩٨

نََعْم، َسأَلْتُ : َهلْ كَانَ اْبُن َمْسُعوٍد يُفَضِّلُ َعَمال َعلَى َعَملٍ؟ فَقَالَ: سَأَلُْت اَألْسَودَ بن َيزِيَد: َعْونَ بن َعْبِد اللَِّه، َيقُولُ
َيا َرُسولَ اللَِّه، أَيُّ اَألْعَمالِ أََحبَُّها إِلَى اللَِّه َوأَقَْرُبَها؟ : سَأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت: ْبَن َمْسُعوٍد، فَقَالَا

  ثُمُّ مَاذَا َعلَى أَثَرِ: الْوَاِلَدْينِ، قُلُْت ثُمَّ بِرُّ:قَالَ)؟(ثُمَّ َماذَا َعلَى أَثَرِ ذَِلَك: الصَّالةُ ِلَوقِْتَها، قُلُْت:قَالَ

  .الْجَِهاُد ِفي سَبِيلِ اللَِّه، َولَوِ اْستََزْدُتُه لََزاَدنِي:ذَِلَك؟ قَالَ
َو َخلَقََك، وَأَنْ َتقُْتلَ أَنْ َتجَْعلَ ِللَِّه نِدا َوُه:أَيُّ اَألْعَمالِ أَْبَغضَُها إِلَى اللَِّه وَأَْبَعدَُها ِمَن اللَِّه؟ قَالَ: قُلُْت - ٩٦٩٩

وَالَِّذيَن ال َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر َوال يَقُْتلُونَ : "َولََدكَ َخْشَيةَ أَنْ َيأْكُلَ مََعَك، َوأَنْ ُتزَانَِي َحِليلَةَ جَارَِك، ثُمَّ قَرَأَ
  ].٦٨الفرقان اآلية "[َمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَامًاالنَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِال بِالَْحقِّ َوال َيْزُنونَ َو

، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكْبَرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ يَزِيدُ بن ُمَعاوَِيةَ - ٩٧٠٠
أَيُّ اَألْعمَالِ : َسأَلْتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، أَنَّ اْبَن َمْسعُوٍد، قَالَالَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن زِرِّ بن حَُبْيشٍ

وَاْيُم اللَِّه لَوِ  الْجَِهاُد ِفي سَبِيلِ اللَِّه،:ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَاِلَدْينِ، قُلُْت:ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الصَّالةُ ِلَوقِْتَها، قُلُْت:أَفَْضلُ؟ قَالَ
  .اسَْتَزْدُتُه لََزاَدنِي

أَنْ َتقُْتلَ وَلََدَك :ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ َتجَْعلَ ِللَِّه نِدا َوُهَو َخلَقََك، قُلُْت:فَأَيُّ الذَّْنبِ أَعْظَُم ِعْنَد اللَِّه؟ قَالَ: قُلُْت - ٩٧٠١
: أَنْ ُتزَانِيَ َحِليلَةَ َجارَِك، فََما َمكَثَْنا إِال َيِسًريا َحتَّى أَنَْزلَ اللَُّه ِمْصَداقَهَا:؟ قَالَثُمَّ أَيٌّ: َخْشَيةَ أَنْ َيأْكُلَ مََعَك، قُلُْت

فَْعلْ ذَِلكَ َيلَْق ْزُنونَ َوَمْن َيَوالَِّذيَن ال َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر َوال َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِال بِالَْحقِّ َوال َي"
  ، َجوََّدُه يَزِيُد بن ُمَعاوِيَةَ، َولَمْ ُيجَوِّْدُه َحمَّادُ بن]٦٨الفرقان اآلية " [أَثَامًا

  .َسلََمةَ
الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعْبِد  - ٩٧٠٢

ثُمَّ َمْه؟ : إِقَاُم الصَّالةِ ِلَوقِْتَها، قُلُْت:َيا َرسُولَ اللَِّه، أَيُّ الْعََملِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: قُلُْت: َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ



  .َسبِيلِ اللَِّه، ثُمَّ َسكََت، َولَوِ اسَْتَزْدُتهُ لَزَادَنِي ثُمَّ الْجَِهاُد ِفي:ثُمَّ َمْه؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَاِلَدْينِ، قُلُْت:قَالَ
أَنْ َتْجَعلَ ِلخَاِلِقكَ نِدا، َوأَنْ تُقَْتلَ وَلََدَك َمَخافَةَ أَنْ َيأْكُلَ َمَعَك، وَأَنْ َتزْنِيَ :فَأَيُّ الذَّْنبِ أَكَْبُر؟ قَالَ: قُلُْت - ٩٧٠٣

َوالَِّذيَن ال َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر َوال َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِال بِالَْحقِّ َوال : "ْرآنُبَِحِليلَِة جَارَِك، َوَنَزلَ الْقُ
  ].٦٨الفرقان اآلية "[َيْزُنونَ َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَامًا

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي،  - ٩٧٠٤
 بِرُّ:أَيُّ الَْعَملِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: سُِئلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: زَاِئدَةَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .الَْواِلَدْيَن، وَالصَّالةُ ِلَوقِْتَها، أَسَْنَدُه َزاِئَدةُ، َوأَْوقَفَُه شُْعَبةُ َوَحمَّاُد بن َسلََمةَ
َد اللَّهِ َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا شُْعَبةُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، أَنَّ َرُجال أََتى عَْب - ٩٧٠٥

  .الصَّلَوَاُت ِلَوقِْتهَا:أَيُّ َدَرجَاِت اِإلْسالمِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: بن َمْسُعوٍد، فَقَالَ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، - ٩٧٠٦

بَْيشٍ، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َوكَانَ ِعْنَدُه غُالٌم، فَقََرأَ الُْمْصَحفَ َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمِ اْبنِ بَْهَدلَةَ، َعْن زِرِّ بن ُح
: الصَّالةُ، قَالَ:َخْضَرمَةُ، َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَيُّ َدَرَجاتِ اِإلْسالمِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: َوِعْنَدُه أَْصَحاُبُه، فََجاَء َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه

  .َمَع َمْن أََحبَّ:أَْحَسُبُه قَالَ: فََمَع َمنِ الَْمْرُء؟ قَالَ: بِرُّ الْوَاِلَدْينِ، قَالَ:ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: كَاةُ، قَالَالزَّ:ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ
  َباٌب

ورٍ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َمْنُص - ٩٧٠٧
َوإِنََّما : صَلَّى بنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََزاَد ِفي َصالِتِه أَوَ َنقََص، قَالَ َمْنصُوٌر: َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

فَلَمَّا قََضى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ َعْبُد اللَِّهإِبَْراهِيُم النَّاِسي ذَاَك َعْن َعلْقََمةَ، أََو َعلْقََمةَ، 
صََنَع،  ال، فَذُِكَر لَُه الَِّذي:َيا َرسُولَ اللَِّه، أََحَدثَ ِفي الصَّالةِ َشْيٌء؟ قَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّالةَ َوأَقَْبلَ َعلَْيَنا بَِوْجهِِه، قُلَْنا

إِنَُّه لَْو َحَدثَ ِفي الصَّالِة َشْيٌء َنبَّأُْتكُْم، وَلَكِنِّي َبَشٌر :فَثََنى رِْجلَُه فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ فََسَجَد َسْجَدَتْينِ، ثُمَّ اْنَصَرَف، فَقَالَ
ا َشكَّ ِفي َصالِتِه فَلَْيْنظُْر أَْحَرى بِذَِلَك الصَّوَاُب، فَلُْيِتمَّ ِمثْلَكُْم أَْنَسى كََما َتْنَسوْنَ، فَإِذَا َنِسيُت فَذَكِّرُونِي، َوأَيُّكُْم َم

  .َعلَْيِه ثُمَّ ُيَسلُِّم َوَيْسُجْد َسْجَدَتْينِ
  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، - ٩٧٠٨

َصلَّى بنا : ُح بن الْقَاِسمِ، َعْن َمْنُصورِ بن الُْمْعَتِمرِ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالََحدَّثََنا رَْو
َوَما :يَد ِفي الصَّالِة َشْيٌء؟ قَالَزِ: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةً َزاَد ِفيَها أََو َنقََص، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه، قُلَْنا

إِنََّما أََنا َبَشٌر :َصلَّْيَت بنا كَذَا َوكَذَا، فَأقَْبلَ فَثََنى رِْجلَْيِه فََسَجدَ َسْجدََتْينِ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَْيَنا بَِوْجهِِه، فَقَالَ: ذَاَك؟قُلَْنا
  .ِمْنكُْم َشكَّ ِفي َصالِتِه فَلْيََتَحرَّ الصََّواَب فَُيَتمِّْمُه، ثُمَّ َيْسُجْد َسْجَدَتْينِ ِمثْلَكُْم، فَإِذَا َنِسيُت ذَكِّرُونِي، فَإِذَا أََحٌد

ا َيحَْيى بن آَدَم، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُشَعْيبٍ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ، أنا ُمَحمَّدُ بن َراِفعٍ النَّْيسَاُبورِيُّ، َحدَّثََن - ٩٧٠٩
إِذَا :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُمفَضَّلِ بن ُمَهلَْهلٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللََّعْن 

  .مَّ َيْسُجدْ َسْجدََتْينَِشكَّ أََحدُكُْم ِفي َصالِتِه فَلْيََتَحرَّ الَِّذي َيَرى أَنَُّه الصََّواُب فَلُْيَتمِّْمُه، ثُ
أَُبو اَألْشَهبِ َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َتِميُم بن الُْمنَْتِصرِ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، َحدَّثََنا  - ٩٧١٠

َصلَّى بنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْبِد اللَِّه، قَالَ َجْعفَُر بن الْحَارِِث، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن



لَْو َحَدثَ ألَْنَبأُْتكُْم، إِنََّما أََنا :َيا َرسُولَ اللَِّه، أََحَدثَ ِفي الصَّالةِ َشْيٌء؟ قَالَ: يلََوَسلََّم فََزاَد أَوَ َنقََص، فَلَمَّا اْنَصَرَف، ِق
  َبَشٌر أَْنَسى كََما تَْنَسْونَ، فَأَيُّكُْم صَلَّى فََزاَد أََو

َنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زُْنُبورٍ، َحدَّثَ. َنقََص فَلَْيَتَحرَّ الصَّوَاَب فَلُْيِتمَّ وََيْسُجْد َسْجدََتيِ السَّْهوِ
َصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ِعَياضٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

دَّثََنا َخاِلُد ، فَذَكََر ِمثْلَُه، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َسعِيٍد اَألْيِليُّ، َحفََزاَد أََو نَقََص
اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  بن نِزَارٍ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد
سَْعُر بن ِكَدامٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َوَسلََّم ِمثْلَُه، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا ِم

  .اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد
، َعْن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش - ٩٧١١

َواْيُم : َصلَّْيَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِمَّا زَاَد أََو نَقََص، قَالَ إِبَْراِهيُم: ِه، قَالََعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَّ
إِذَا :لَْنا لَُه الَِّذي َصَنَع، قَالَال، فَقُ:َيا َرسُولَ اللَِّه، أََحَدثَ ِفي الصَّالِة َشْيٌء؟ قَالَ: اللَِّه َما َجاَء ذَِلَك إِال ِمْن ِقَبِلي، فَقُلَْنا

  .ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَتْينِ: َزاَد الرَُّجلُ أََو َنقََص فَلَْيْسُجدْ َسْجدََتْينِ، قَالَ
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُحَمْيٍد، َحدَّثَنَا - ٩٧١٢

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : دَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي َحِصنيٍ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََيحَْيى بن ُضرَْيسٍ، َح
  .إِذَا َشكَّ أََحُدكُْم ِفي الَْمكْتُوَبِة فَلَْيَتَحرَّ، ثُمَّ َيْسُجدْ َسْجدََتيِ السَّهْوِ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، َعْن ُحَصْينٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ - ٩٧١٣
إِذَا َشكَّ أََحدُكُْم ِفي َصالِتهِ :َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .فَلَْيَتَحرَّ الصََّواَب، َولَْيْسُجْد َسْجَدَتيِ السَّْهوِ َوُهَو َجاِلٌس
َنا َحبِيُب بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الزُّهْرِيُّ، َحدَّثََنا َماِلُك بن ُسَعْيرٍ، َحدَّثَ - ٩٧١٤

: َصلَّى بنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَزَاَد أََو َنقََص، قُلَْنا: َحسَّانَ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َصلَّْيَت كَذَا َوكَذَا، فَاْستَقَْبلَ الِْقْبلَةَ َوَسَجدَ َسْجدََتْينِ، : َناَما ذَِلَك؟ قُلْ: َيا َرسُولَ اللَِّه، أََحَدثَ ِفي الصَّالِة َشْيٌء؟ قَالَ

  .ثُمَّ َسلََّم
دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْصَبغِ َعْبُد الَْعزِيزِ بن َيْحَيى الْحَرَّانِيُّ، َح - ٩٧١٥
ةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَِّحيمِ، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيسَةَ، َعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمَسلََمةَ
  لَْم َيْجِلْس، حَتَّى َصلَّى بناصَلَّى بنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْعصَْر، فََنَهَض ِفي الرَّابَِعِة، َو:قَالَ

  .َيا َرسُولَ اللَِّه، َصلَّْيَت بنا َخْمًسا، فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ َوكَبََّر َوَسَجدَ َسْجدََتْينِ: الَْخاِمسَةَ، فَِقيلَ
صَلَّى : لٌ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِْبَراِهيَم، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا َمْنَد - ٩٧١٦

كَذَاَك َيا : َصلَّْيَت َخْمًسا، فَقَالَ لَِرُجلٍ ِمَن النََّخعِ ُيقَالَ لَُه إِْبرَاِهيُم بن سَُوْيٍد: َعلْقََمةُ الَْعْصَر َخْمسًا، فَقُلَْنا ِحَني َسلََّم
صَلَّى بنا َرسُولُ : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه، قَالَ: ْينِ َوُهَو قَاِئٌم، ثُمَّ َتشَهََّد ثُمَّ سَلََّم، ثُّم قَالَنََعْم، فََسَجَد بنا َسْجَدَت: أَْعَوُر؟ قَالَ

َصلَّْيتَ : َك؟قُلَْناَوَما ذَا:َيا َرسُولَ اللَِّه، أَزِيَد ِفي الصَّالِة َشْيٌء؟ قَالَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْعْصَر خَْمًسا، فَقُلَْنا
نََعْم َيا َرُسولَ اللَِّه، فََسَجَد بنا َسْجَدَتْينِ َوُهَو : أَكَذَِلَك َيا ذَا الَْيَدْينِ؟قَالَ:َخْمًسا، فَقَالَ ِلَرُجلٍ ُيقَالَ لَُه ذُو الشِّمَالَْينِ



َما أََنا َبَشٌر ِمثْلَكُْم أَْنَسى كََما َتْنسَْونَ، فَإِذَا َنِسيُت فَذَكُِّرونِي، َوإِذَا أَيَُّها النَّاُس، إِنَّ:قَاِعٌد، ثُمَّ َتشَهََّد، ثُمَّ َسلََّم، ثُمَّ قَالَ
ْو لَْيْسُجْد َسْجَدَتْينِ، فَإِنَّهُ لََشكَّ أََحدُكُْم ِفي َصالتِِه، فَلَْم َيْدرِ أََزاَد أَْم نَقََص، فَلَْيَتَحرَّ الصَّوَاَب ِمْن ذَِلَك فَلُْيِتمَّ َعلَْيِه َو

  .زَْيَد ِفي َصالِتكُْم َشْيٌء أَْنَبأُْتكُْم
ثََنا زَكَرِيَّا بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الرَّبِيعِ بن ثَْعلَبٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا َمْحُمودُ بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّ - ٩٧١٧

  َصلَّى َرسُولُ: ةَ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه قَالََيحَْيى َزْحَمَوْيِه، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن ُعَبْيَد

َيا َرُسولَ اللَِّه، أََحَدثَ ِفي الصَّالِة َحَدثٌ؟ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الظُّْهَر أََو الَْعْصَر، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه قِيلَ
إِنََّما أََنا َبَشٌر أَْنَسى كََما َتْنَسْونَ، فَإِذَا :َصلَّْيَت َخْمًسا، فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ فََسَجَد َسْجَدَتْينِ، ثُمَّ قَالَ: اكُْم؟قَالُواَوَما ذَ:قَالَ

  .َوِهَم أََحُدكُْم ِفي َصالِتِه فَلَْيْسُجْد َسْجَدَتْينِ
يَابِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُعَمَر بن َشِقيقٍ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْر - ٩٧١٨

َيا : ِقيلَى الظُّْهَر َخْمًسا، فََحمَّاٍد، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ
  .َصلَّْيتَ َخْمًسا، فََسَجَد َسْجَدَتْينِ: َوَما ذَاَك؟قَالُوا:َرسُولَ اللَِّه، زِيَد ِفي الصَّالِة؟ قَالَ

ِمْسَعٌر،  ثََناَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن بِْشرٍ، َحدَّ - ٩٧١٩
ُه َصلَّى خَْمًسا، فََسَجدَ َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،أَنَّ

  .َسْجدََتْينِ
بٍ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْر - ٩٧٢٠

َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ :َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ: إِبَْراهِيَم، قَاال
َحدَّثََنا . َيا نَبِيَّ اللَِّه، أَزِيَد ِفي الصَّالِة؟فََسلََّم، ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَتيِ الْوَْهمِ: رَ َخْمَس َركَعَاٍت، فَقَالُوا لَُهَعلَْيِه َوَسلََّم الظُّْه

  ُموَسى بن

َشِليِّ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم يَْعنِي َهاُرونَ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ بن ُيوُسَف الشَّاعُِر، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َحمَّاٍد، َعْن أَبِي َبكْرٍ النَّْه
َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  الصَّْيَرِفيَّ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيبَةَ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد،

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه
حَمٍَّد السِّْمسَاُر الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا خَاِلٌد، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعنِ َحدَّثََنا عِيَسى بن ُم - ٩٧٢١

 إِنََّك َصلَّْيتَ َخْمَس: الَْحكَمِ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، أَنَُّه َصلَّى بِالنَّاسِ َخْمَس َركََعاٍت، فَلَمَّا اْنَصَرَف، قَالُوا
نََعْم،فََسَجَد َعلْقََمةُ َسْجدََتيِ السَّْهوِ، ثُمَّ َتشَهََّد : أَكَذَِلَك َتقُولُ َيا أَْعَوُر؟ َيعْنِي إِْبَراِهيَم، قَالَ: َركََعاٍت، فَقَالَ َعلْقََمةُ

  .بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه فََعلَ ذَِلَكَوَسلََّم، ثُمَّ أَقَْبلَ إِلَْيهِْم فَأَْخَبَرُهْم، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّ
َعْمرٍو، َعْن َزْيدِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َحكِيُم بن َسْيٍف الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن  - ٩٧٢٢

ُعَتْيَبةَ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعودٍ،أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعنِ الَْحكَمِ بن 
  .ْينِ َوُهَو َجاِلٌسَجَد َسْجَدَتاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى بِهِْم خَْمَس َركَعَاٍت، فَلَمَّا َسلََّم ِقيلَ لَُه ذَِلَك، فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ َوَس

ْيِد اللَِّه، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُعَب - ٩٧٢٣
  :إِبَْراهِيَم بن ُسوَْيٍد، قَالَ



أَكَذَِلكَ َيا أَْعَوُر؟ : َما فََعلُْت، ثُمَّ قَالَ: َصلَّْيَت َخْمسًا، قَالَ: اْنصََرَف، قَالُوا لَُه َصلَّى َعلْقََمةُ بنا الظُّْهَر َخْمسًا، فَلَمَّا
ِه َوَسلََّم، للَُّه َعلَْيَنَعْم، فَاْنفََتلَ فََسَجَد َسْجَدَتيِ السَّهْوِ، ثُمَّ َسلََّم، ثُمَّ ذَكََر، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ا: قُلُْت: قَالَ

َصلَّْيَت َخْمسًا، : َوَما ذَاَك؟قَالُوا:أَزِيَد ِفي الصَّالِة؟ قَالَ: َما لَكُْم؟فَقَالُوا:أَنَُّه صَلَّى َخْمسًا، فََرآُهْم َيتََوْشَوُشونَ فَقَالَ
  .ال، َولَِكْن َسهَْوُت، فَانْفََتلَ فََسَجدَ َسْجدََتْينِ:قَالَ

ن ُشَعْيبٍ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ، أنا ُمَحمَّدُ بن َراِفعٍ النَّْيسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ب - ٩٧٢٤
ا، فَِقيلَ لَُه، َصلَّى بنا َعلْقََمةُ َخْمًس: َعْن ُمفَضَّلِ بن ُمَهلَْهلٍ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُعَبْيدِ اللَِّه، َعْن إِبَْراهِيَم بن ُسوَْيٍد، قَالَ

َنَعْم، فََسَجَد َسْجَدَتْينِ، ثُمّ َحدَّثََنا َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ : وَأَْنَت َيا أَْعَوُر؟ قُلُْت: َبلَى، قَالَ: َما فََعلُْت، فَقُلُْت: فَقَالَ
ال، : أَزِيَد ِفي الصَّالِة؟ قَالَ: ُم بَْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ، فَقَالُواَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ َصلَّى َخْمًسا، فََوشَْوَش الْقَْو

  .أََنا َبَشٌر أَْنَسى كََما تَْنَسْونَ:فَأَْخَبُروُه، فَثََنى رِْجلَُه، فََسَجَد َسْجَدَتْينِ، ثُمَّ قَالَ
َراِهيَم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْب - ٩٧٢٥

َوِهْمَت،فََسَجَد َسْجَدَتيِ السَّْهوِ، َوَحدَّثَ َعْن : ُسوَْيٍد، أَنَّهُ َصلَّى َخلَْف َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، فََصلَّى َخْمًسا أََو ِستا، فَِقيلَ لَُه
  بِيِّ َصلَّىَعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّ

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه فََعلَ مِثْلَ ذَِلَك
ْسوَِد، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَأل - ٩٧٢٦

لَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صَلَّى الظُّْهَر أََو الَْعْصرَ َخْمًسا، ثُمَّ َسَجَد اَألْسَوِد بن يَزِيَد، َعْن َعْبِد ال
َحدَّثََنا . َد مِْنكُمْ أََو َنقََصهَاَتاِن السَّْجَدَتانِ ِلَمْن ظَنَّ أَنَُّه َزا:َسْجدََتيِ السَّْهوِ، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

يمِ، َعْن َزْيدِ بن أَبِي ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َعْبدِ الرَِّح
َصلَّى بنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ أُنَْيَسةَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألسَْوِد، َعْن

بن كََرامَةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَّهِ َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ، فَذَكََر ِمثْلَُه، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ 
نِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه بن ُموَسى، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألسَْوِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، َع

  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
ثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َمْنَدهِ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّ - ٩٧٢٧

بِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ اْبُن جَُرْيجٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألْسَوِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه،أَنّ النَّ
  .ْهَر خَْمًسا، فََسَجدَ َسْجدََتْينَِصلَّى الظُّ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ٩٧٢٨

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْهَشِليُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن اَألسَْوِد، َعْن أَبِيِه، : الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، وَأَْحَمُد بن يُوُنَس، قَاال
َيا َرسُولَ اللَِّه، أَزِيَد ِفي الصَّالةَ؟ : ِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ َصلَّى َخْمًسا، فَلَمَّا اْنصََرَف ِقيلََعْن َعْبِد اللَّ

كُُر كََما َتذْكُُرونَ، َوأَْنَسى كََما تَْنَسْونَ، ثُمَّ فَإِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلَكُْم أَذْ:فَإِنََّك َصلَّْيتَ َخْمًسا، قَالَ: ال، َوَما ذَاَك؟قَالُوا:قَالَ
  .َسَجَد َسْجَدَتيِ السَّْهوِ

ا أَُبو خَاِلدٍ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ بن إِْشكَاَب، َحدَّثََنا ُشَجاُع بن الْوَِليِد، َحدَّثََن - ٩٧٢٩
َصلَّى بنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألسَْوِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَالدَّاالنِيُّ، َعْن َع

َصلَّْيَت َخْمًسا، : اَك؟قَالُواال، َوَما ذَ:َيا َرُسولَ اللَِّه، أَزِيَد ِفي الصَّالِة؟ قَالَ: َوَسلََّم الظُّْهَر أَوِ الَْعْصَر َخْمسًا، فَقَالُوا



  .هَاَتاِن السَّْجَدَتاِن ِلَمْن ظَنَّ ِمْنكُْم أَنَُّه َزاَد أَوَ َنقََص:فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ َوَسَجَد َسْجَدَتْينِ، ثُمَّ قَالَ
َحَسنِ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن الْ - ٩٧٣٠

صَلَّى بنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َدَخلَ، فَقَالَ َبْعضُ : َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َصلَّْيَت خَْمًسا، فَأََخذَ بَِيِدِه ثُمَّ خََرَج إِلَى الَْمْسجِِد، فَإِذَا َحلْقَةٌ ِفيَها : َوَما ذَاَك؟قَالَ:ِة؟ قَالَأَزِيَد ِفي الصَّال: الْقَْومِ ِلبَْعضٍ

  أَُبو َبكْرٍ

  .َسَجدَ َسْجدََتْينِ َنَعْم َيا نَبِيَّ اللَِّه، فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ، ثُمَّ: َحقًّا َما َيقُولُ ذُو الَْيَدْينِ؟قَالُوا:َوُعَمُر، فَقَالَ
  َباٌب

حَاَق، عنِ اَألْسَودِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ، بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو إِْس - ٩٧٣١
َبلْ َهذَذَْت كََهذِّ : قَرَأُْت الْمُفَصَّلَ ِفي َركْعٍَة، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه: الَبن َيزِيَد، َوَعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَّ َرُجال أََتاُه، فَقَ

كْعٍَة، فَذَكََر َعْشَر َركَعَاتٍ الشِّْعرِ، َوكََنثْرِ الدَّقَلِ، وَلَِكْن كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ النَّظَاِئَر ِفي َر
  .، وَالدَُّخانُ ]١التكوير اآلية " [إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت"َن ُسوَرٍة َعْن تَأِْليِف َعْبِد اللَِّه، آِخُرُهنَّ بِِعشْرِي
يَم، إِبَْراِه َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا صُْغِديُّ بن سَِناٍن، َعْن أَبِي َحْمَزةَ، َعْن - ٩٧٣٢

أَْعِط كُلَّ سُوَرٍة َحظََّها ِمَن الرُّكُوعِ َوالسُُّجوِد، فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .لَْم َيقَْرأْ ِعشْرِيَن ُسوَرةً ِفي َعْشرِ َركَعَاٍت

ُودَ الصَّوَّاُف التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َمْعَمرٍ الَْبْحرَانِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُموَسى، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َدا - ٩٧٣٣
لْمُفَصَّلَ ِفي إِنِّي قَرَأُْت ا: َجاَء َرُجلٌ، فَقَالَ: َحدَّثََنا ِعيَسى بن ِقْرطَاسٍ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .فَصَّلِ ِفي َركْعٍَةَهذًّا كََهذِّ الشِّْعرِ؟اقَْرأْ كََما كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ سُوَرَتْينِ ِمَن الُْم: َركَْعٍة، فَقَالَ
٩٧٣٤ -  

اللَِّه بن َرَجاٍء، أنا إِْسرَاِئيلُ، َعْن أَبِي َحِصنيٍ، َعْن َيْحَيى بن َوثَّابٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َزكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد
لَقَْد َعِلْمُت النَّظَاِئرَ الَِّتي كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْجَمُعُهنَّ، ُسوَرَتْينِ ِفي :َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .َعٍةَركْ
، َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلي َواْسُمُه الُْحَسْيُن بن حممد بن حامت الطويل، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسَماعِيلَ الُْبَخارِيُّ - ٩٧٣٥

، َعْن ُحَصْينٍ، أََو أَبِي َحصِنيٍ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن اَألْشَعِث َوكَانَ ِثقَةً، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد َمْولَى بين َهاِشمٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ
َهذًّا : إِنِّي قَرَأُْت الْمُفَصَّلَ ِفي َركَْعٍة، فَقَالَ: َجاَء َرُجلٌ، فَقَالَ: َعْن َيْحَيى بن وَثَّابٍ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .َسلََّم كَانَ َيقَْرأُ النَّظَاِئَر سُورََتْينِ ِعْشرِيَن سُوَرةًكََهذِّ الشِّْعرِ؟لَِكْن َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
بَْيٍد الْقَاِسُم بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، أنا أَُبو ُع - ٩٧٣٦

إِنِّي قَرَأُْت الُْمفَصَّلَ : َجاَء َرُجلٌ إِلَى َعْبِد اللَِّه، فَقَالَ: َحدَّثََنا َسيَّاٌر، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، قَالَ َحدَّثََنا ُهَشْيٌم،: َسالمٍ، قَاال
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه أَنَثٌْر كََنثْرِ الدَّقَلِ، َوهذٌّ كََهذِّ الشِّْعرِ؟؟لَقَْد َعِلْمُت النَّظَاِئَر الَِّتي كَانَ : الْبَارَِحةَ ِفي َركَْعٍة، فَقَالَ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َيقْرِنُ َبيَْنُهنَّ السُّوَرَتْينِ ِفي َركَْعٍة، وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث أَبِي ُعَبْيٍد
  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا اَألْزَرُق، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه - ٩٧٣٧



يِه، َعْن َشِقيقِ يُّ، َحدَّثََنا اَألْزَرقُ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِْبَراِهيَم، َعْن ُمَحمَّدِ بن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِالَْحْضَرِم
: لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملَقَْد َعِلْمُت النَّظَاِئرَ الَِّتي كَانَ ُيَصلِّي بِهِنَّ َرُسولُ ال: قَالَ َعْبُد اللَِّه: بن َسلََمةَ، قَالَ

، ]١القلم اآلية " [ُنونُ"، وَالنَّْجُم، َوالرَّْحَمُن، َوالَْواِقَعةُ، َو ]١القمر اآلية " [اقَْترََبْت"الذَّارِيَاُت، وَالطُّوُر، َو 
، ] ١اإلنسان اآلية "[َهلْ أََتى َعلَى اِإلْنَساِن"، َو ]١ية القيامة اآل" [ال أُقِْسمُ بَِيْومِ الِْقَياَمِة"َوالَْحاقَّةُ، وَالُْمزَّمِّلُ َو 

، وَ ]١املطففني اآلية " [وَْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني"، َوالنَّازَِعاُت، َوَعَبَس، َو ]١النبأ اآلية " [َعمَّ يََتَساَءلُونَ"َوالْمُْرَسالُت، َو 
َحدَّثََنا َسلََمةُ بن إِْبَراِهيَم بن إِْسَماِعيلَ بن َيْحَيى بن َسلَمَةَ . دَُّخانُال" حم"، َو ]١التكوير اآلية " [إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت"

  .، ِمثْلَُهبن كَُهْيلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه
: دُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعْب - ٩٧٣٨

َهذًّا كََهذِّ : إِنِّي قََرأْتُ الُْمفَصَّلَ اللَّْيلَةَ ِفي َركَْعٍة، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه: َجاَء َرُجلٌ إِلَى َعْبدِ اللَِّه، فَقَالَ: َسِمْعُت أََبا َواِئلٍ، قَالَ
، فَذَكََر ِعشْرِيَن ُسوَرةً ِمنْ الشِّْعرِ؟لَقَْد َعَرفُْت النَّظَاِئَر الَِّتي كَانَ َيقَْرأَها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َركَْعٍة

  .أَوَّلِ الُْمفَصَّلِ َيقْرِنُ َبْيَن السُّوَرَتْينِ
  ُد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوِيَةَُحدَّثََنا ُمَحمَّ - ٩٧٣٩

إِنِّي َألْعلَُم النَّظَاِئَر الَِّتي كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
أَْخبََرَك بِالنَّظَاِئرِ؟ :ِفي َركَْعٍة، ثُمَّ قَاَم َعْبُد اللَِّه أََخذَ بَِيِد َعلْقََمةَ، فََخَرَج إِلَيَْنا َعلْقََمةُ، فَقُلَْنا لَُهاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ بِهِنَّ 

  ] .١النبأ اآلية "[َيَتَساَءلُونَ َعمَّ"الِْعْشُرونَ األَُولُ ِمَن الُْمفَصَّلِ، ِمنَْها ُسوَرةٌ ِمْن آلِ حم الدَُّخاِن، َنظَِريُتَها : قَالَ: فَقَالَ
َنا َواِصلٌ َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن أَْسَماَء، َحدَّثَنِي مَْهِديُّ بن َمْيُموٍن، َحدَّثَ - ٩٧٤٠

قَرَاِئَن الَِّتي كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ إِنِّي َألْحفَظُ الْ:اَألْحَدُب، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .بِهِنَّ، ثََماِن َعْشَرةَ ِمَن الُْمفَصَّلِ، َوُسوَرَتْينِ ِمْن آلِ حم

دَّثََنا َجرِيٌر، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َح - ٩٧٤١
ِفي  لَقَْد َعِلْمُت النَّظَاِئَر الَِّتي كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقْرِنُ بَْيَنُهنَّ ُسوَرَتْينِ:َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .َركَْعٍة
نِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمِ بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَم - ٩٧٤٢

َرأْتُ إِنِّي قَ: َجاَء َرُجلٌ إِلَى عَْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، فَقَالَ: قَْيسٍ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َنهِيكِ بن ِسَناٍن، قَالَ
  َهذًّا كََهذِّ الشِّْعرِ؟؟لَقَْد َعِلْمُت النَّظَاِئَر الَِّتي كَانَ: الُْمفَصَّلَ ِفي َركَْعٍة، فَقَالَ

فَاِطيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْس. َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقْرُِنَها ِعْشرِيَن سُوَرةً ِفي َعْشرِ َركَعَاٍت
، َحدَّثَنِي أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ُحَصْينٍ، ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ

هِيَم، َعْن َنهِيكِ بن ِسَناٍن، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعِليٍّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن إِبَْرا
  .ِمثْلَُه
  َباٌب

بن شَُرْحبِيلَ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي قَْيسٍ، َعْن ُهزَْيلِ - ٩٧٤٣
، فَجََعلَ ْسُعوٍد،أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى ِفي َرُجلٍ تََرَك ابَْنَتُه َواْبَنةَ اْبنِِه َوأُْخَتُهَعْن َعْبِد اللَِّه بن َم

يُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ِللْبِْنِت النِّْصَف، َوالْبَنِة االْبنِ السُُّدَس، َوَما بَِقَي فَِلُألْخِت، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألزِْد



  .لَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِي قَْيسٍ، َعْن ُهزَْيلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َع
َنا آَدُم، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْقَالنِِسيُّ، َحدَّثَ - ٩٧٤٤

ْحَمنِ بن ثَرَْوانَ، َعْن ُهزَْيلِ بن َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الُْمقَْعُد، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوارِِث بن َسعِيٍد، َحدَّثَنِي ُشْعبَةُ، أَْخَبرَنِي َعْبُد الرَّ
ْحبِيلَ، أَنَّ أََبا ُموَسى سُِئلَ َعْن بنٍت َوبِْنِت اْبنٍ َوأُْخٍت، فقال لالبنة النصف، ولألخت النصف، ومل جيعل البنة ُشَر

  َسلُوا اْبَن َمْسُعوٍد، فَإِنَُّه: االبن شيئا، َوقَالَ

قَدْ َضلَلُْت إِذًا َوَما أََنا ِمَن الْمُْهَتِديَن، أَقِْضي َبيَْنكُمْ : الَُيَتابُِعنِي، فََسأَلُوا اْبَن َمْسعُوٍد، َوأَْخَبَرُه بِقَْولِ اَألْشعَرِيِّ، فَقَ
ِلالْبَنِة النِّْصُف، َوالْبَنِة االْبنِ :بِقََضاِء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ال َتسْأَلُونِي َعْن َشْيٍء َما َداَم َهذَا الَْحْبُر َبْيَن أَظُْهرِكُْم: الثُّلُثُ، فََبلَغَ اَألْشَعرِيَّ، فَقَالَ السُُّدُس، وَِلُألْخِت
اَألْعَمشِ، نِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ، َع - ٩٧٤٥

َجاَء َرُجلٌ إِلَى أَبِي مُوَسى َوَسلَْمانَ بن َربِيَعةَ ِفي بنٍت َوبِْنتِ اْبنٍ : َعْن أَبِي قَْيسٍ اَألْوِديِّ، َعْن ُهَزْيلِ بن شَُرْحبِيلَ، قَالَ
ائِْت َعْبَد اللَِّه بن : اْبَنةَ االْبنِ َشْيئًا، َوقَاالِلالْبَنةِ النِّْصُف، وَِلُألْخِت النِّْصُف، َولَمْ ُيَورِِّث : َوأُْختٍ َألبٍ َوأُمٍّ، فَقَالَ

قَْد َضلَلُْت إِذًا َوَما أََنا ِمَن الُْمْهَتِديَن، وَلَِكنِّي أَقِْضي : َمْسُعوٍد، فَإِنَُّه َسُيتَابُِعَنا، فَأََتاُه الرَُّجلُ فَسَأَلَُه َوأَْخَبَرُه بِقَْوِلهَِما، فَقَالَ
ِلالْبَنِة النِّْصُف، َوالْبَنِة االْبنِ سَْهٌم َتكِْملَةَ الثُّلُثَْينِ، َوَما بَِقَي فَِلُألْخِت ِمَن :اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَها قََضاَء َرسُولِ

ُمَعلُِّم الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن اَألبِ َواُألمِّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُعثَْمانَ الْ
ُشَرحْبِيلَ، َعْن َعْبدِ  ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَرَْوانَ، َعْن ُهَزْيلِ بن

  اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى

  .لََّم ِمثْلَ َحدِيِث َعِليِّ بن ُمْسهِرٍاللَُّه َعلَْيِه َوَس
جِ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّا - ٩٧٤٦

ا ُموَسى اَألْشعَرِيَّ سُِئلَ َعْن َرُجلٍ َتَرَك اْبَنَتُه، َواْبَنةَ اْبنِِه، َوأُْخَتُه ألَبِيِه الرَّْحَمنِ بن ثَْرَوانَ، َعْن ُهزَْيلِ بن شَُرْحبِيلَ، أَنَّ أََب
إِنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َسَيقُولُ مِثْلَ َما قُلُْت، : الْبَنِتهِ النِّْصُف، َوَما بَِقَي فَِلُألْخِت ِمَن اَألبِ وَاُألمِّ، َوقَالَ لََنا: َوأُمِِّه، فَقَالَ

َوكَْيَف أَقُولُ ِمثْلَ َما قَالَ؟ َوَسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : َسأَلُوا اْبَن َمْسُعوٍد، ثُمَّ أَخَْبُروُه بَِما قَالَ أَُبو ُموَسى، قَالَفَ
  .، َوَما بَِقَي فَِلُألْخِت ِمَن اَألبِ وَاُألمِّالبَْنِتِه النِّْصُف، َوالْبَنةِ االْبنِ السُُّدُس َتكِْملَةَ الثُّلُثَْينِ:َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيٍد الَْهْمَدانِيُّ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن زَِياٍد - ٩٧٤٧
أََتى َرُجلٌ أََبا ُموَسى َوَسلَْمانَ بن َربِيعَةَ، فََسأَلَُهَما : ُهزَْيلِ بن شَُرْحبِيلَ، قَالَ قَْيسٍ الُْمالِئيِّ، َعْن أَبِي قَْيسٍ اَألْوِديِّ، َعْن

إِنَّ َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعودٍ : ِلالْبَنِة النِّْصُف، وَِلُألْختِ النِّْصُف، َوقَاال: َعْن بنٍت، َوبِْنِت اْبنٍ، وَأُْخٍت َألبٍ َوأُمٍّ، فَقَالَ
لَقَدْ َضلَلُْت إِذًا َوَما أََنا ِمَن الُْمْهَتِديَن، وَلَِكْن َسأَقِْضي ِفيَها بَِما : ُعَنا، فَأََتْيُت َعْبَد اللَِّه، فَذَكَْرُت لَُه قَْولَُهَما، فَقَالََسُيتَابِ

  نِ السُُّدُس َتكِْملَةَ الثُّلُثَْينِ،ِلالْبَنِة النِّْصُف، َوالْبَنِة االْب:قََضى ِفيَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َوَما َبِقَي فَِلُألْخِت
اَألْزَرقِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُمحَمٍَّد الزَّْعفََرانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن  - ٩٧٤٨

َزْيلِ بن ُشَرحْبِيلَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي اْبَنٍة َواْبَنةِ اْبنٍ ِمْسَعٌر، َعْن أَبِي قَْيسٍ، َعْن ُه
  .ِلالْبَنِة النِّْصُف، َوالْبَنِة االْبنِ السُُّدُس، َوَما بَِقَي فَِلُألْخِت:َوأُْخٍت



رِ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعَبْيَدةَ أَُبو ُيوُسَف الَْمَدنِيُّ، َحدَّثََنا الْجَرَّاحُ َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذ - ٩٧٤٩
بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن  بن َمِليحٍ الَْبهَْرانِيُّ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن َعْبِد الَْحِميدِ بن ِذي ِحَمايَةَ، َعْن غَْيالنَ بن َجاِمعٍ، َعْن ُمَحمَِّد

نَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه بِي لَْيلَى الْقَاِضي، َعْن أَبِي قَْيسٍ اَألوِْديِّ، َعْن ُهَزْيلِ بن ُشَرحْبِيلَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ الأَ
  .َما َبِقَي فَِلُألْخِتِلالْبَنِة النِّْصُف، َوالْبَنِة االْبنِ السُُّدُس، َو:َوَسلََّم ِفي بنٍت َواْبَنةِ اْبنٍ وَأُْخٍت

شَُرْحبِيلَ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي قَْيسٍ، َعْن ُهزَْيلِ بن - ٩٧٥٠
َواِشَمةَ وَالُْموَتِشَمةَ، َوالْوَاِصلَةَ َوالَْمْوُصولَةَ، َوآِكلَ الرَِّبا لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْ:َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .َوُموِكلَُه، َوالُْمحَلِّلَ َوالُْمَحلَّلَ لَُه
َجاَء : بِيلَ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي قَْيسٍ، َعْن ُهَزْيلِ بن ُشَرْح - ٩٧٥١

  كَانَ ِلي َعْبٌد، فَأَْعَتقْتُُه: َرُجلٌ إِلَى اْبنِ َمْسُعوٍد، فَقَالَ لَُه

ِة، َوأَْنَت إِنَّ أَْهلَ اِإلْسالمِ ال ُيَسيُِّبونَ، إِنََّما كَاَنْت ُتَسيُِّب أَْهلُ الَْجاِهِليَّ:َوَجَعلُْتُه َساِئَبةً ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَقَالَ لَُه َعْبُد اللَِّه
  .َوِليُّ نِْعَمِتِه َوأَْولَى النَّاسِ بِِمريَاِثِه، فَإِنْ َتَحرَّْجَت ِمْن َشْيٍء فَأَرَِناهُ َنْجَعلُْه ِفي َبْيِت الَْمالِ

، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرِ بن أَبِي ُمَواِتَيةَ - ٩٧٥٢
، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َماِلكٍ النَّخَِعيِّ َواْسُمُه َعْبدُ الَْمِلِك بن الُْحَسْينِ وَاْسُمُه َعْبُد الَْمِلكِ بن الُْحَسْينِ، َعْن َحجَّاجٍ

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْجَمعُ َبْيَن الَْمغْرِبِ :، قَالَثَْرَوانَ، َعْن ُهَزْيلِ بن شَُرْحبِيلَ، َعْن َعْبِد اللَِّه
  .َوالِْعَشاِء، َوُيَؤخُِّر َهِذِه ِفي آِخرِ َوقِْتَها، وََيجَْعلُ َهِذِه ِفي أَوَّلِ َوقِْتَها

َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ اْبنِ : ا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََن - ٩٧٥٣
كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْجَمعُ :أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِي قَْيسٍ، َعْن ُهزَْيلِ بن شَُرْحبِيلَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .ِفي السَّفَرِ َبْيَن الصَّالَتْينِ
ن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه أُرَاُه، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن ُعَبْيَدةَ التَّمَّاُر، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ب - ٩٧٥٤

أَنُْتمْ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد اللَِّه، قَالََعْن لَْيٍث، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَرَْوانَ، َعْن ُهَزْيلٍ، َعْن 
  أَْشَبُه اُألَممِ بِبَنِي إِْسرَاِئيلَ، لََترْكَُبنَّ طَرِيقََتُهْم

إِنَّ الْقَْوَم لََتُمرُّ َعلَْيهُِم الَْمْرأَةُ فََيقُوُم إِلَْيَها  َحذَْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَِّة، َحتَّى ال َيكُونَ ِفيهِْم َشْيٌء إِال كَانَ ِفيكُْم ِمثْلُُه، َحتَّى
  .َبْعضُُهْم فَُيَجامُِعَها، ثُمَّ يَْرجُِع إِلَى أَْصحَابِِه َيْضَحُك إِلَْيهِْم َوَيْضَحكُونَ إِلَيِْه

  َباٌب
دَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعْن َبِشريِ بن الُْمهَاجِرِ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، َح - ٩٧٥٥

 َعلَْيِه َما َسمِْعُت ِفي التَّشَهُِّد أَْحَسَن ِمْن َحدِيِث اْبنِ َمْسعُوٍد، َوذَِلَك أَنَّهُ َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه:ُبرَْيَدةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َوَسلََّم
َسمِْعُت َشِقيَق بن َسلََمةَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُمِحلُّ بن ُمحْرِزٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ - ٩٧٥٦

السَّالُم : ْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ قَاِئلٌ ِمْنُهُمكَاُنوا ُيَصلُّونَ َخلَْف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: َيذْكُُر، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلَوَاُت َوالطَّيِّبَاُت، : السَّالُم َعلَى اللَِّه؟ إِنَّ اللََّه ُهَو السَّالُم، وَلَِكْن قُولُوا: َمنِ الْقَاِئلُ:َعلَى اللَِّه، فَقَالَ

ُه، َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَْشَهدُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَّ السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ
  .َوأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه



َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا اَألعَْمُش، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَبِْشُر بن ُموَسى، قَاال - ٩٧٥٧
  السَّالُم َعلَى اللَِّه، السَّالُم َعلَى جِْبرِيلَ، فََسِمَعَنا النَّبِيُّ َصلَّى: كُنَّا إِذَا َجلَسَْنا قُلَْنا: َعْبِد اللَِّه، قَالَ

التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلَوَاُت : اللََّه ُهَو السَّالُم، فَإِذَا جَلََس أََحُدكُْم ِفي الصَّالِة، فَلَْيقُلْإِنَّ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  .ِحَنياللَِّه الصَّاِل َوالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد

َشِقيقٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ٩٧٥٨
ُم َعلَْيَنا ِمْن َربَِّنا، السَّالُم َعلَى جِبْرِيلَ السَّالُم َعلَى اللَِّه، السَّال: كُنَّا إِذَا قََعْدَنا ِفي الصَّالِة، قُلَْنا: َعْبِد اللَِّه، قَالَ

إِنَّ اللََّه ُهَو السَّالُم، إِذَا قََعدُْتْم ِفي الصَّالِة، :َوِميكَاِئيلَ، السَّالُم َعلَى فُالٍن، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
اِد اُت َوالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه وََبَركَاتُُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَبالتَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلََو: فَقُولُوا

إِلََه إِال اللَُّه، وَأَْشَهدُ  اللَِّه الصَّاِلحَِني، فَإِذَا قَالَ ذَِلَك أَصَاَبْت كُلَّ عَْبٍد صَاِلحٍ ِفي السََّماِء أََو ِفي اَألْرضِ، أَْشَهدُ أَنْ ال
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، . أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ثُمَّ يََتَخيَُّر ِمَن الْكَالمِ َما َشاَء

  .اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنحَْوُه َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن َيحَْيى السَِّعيِديُّ، َعنِ
ُحَصْينٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َحمَّاٍد، َوَمْنصُورٍ، َو - ٩٧٥٩

  َواَألْعَمشِ،، َعْن

السَّالُم َعلَى اللَِّه، السَّالُم : كُنَّا ال َنْدرِي َما َنقُولُ ِفي الصَّالِة، َنقُولُ: أَبِي َواِئلٍ،، عنِ اَألْسَودِ،، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
إِنَّ اللََّه ُهَو السَّالُم، فَإِذَا :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم التَّشَهَُّد، فَقَالََعلَى جِْبرِيلَ، السَّالُم َعلَى ِميكَاِئيلَ، فََعلََّمَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

، التَِّحيَّاتُ ِللَِّه َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه: َجلَْسُتْم ِفي َركَْعَتْينِ، فَقُولُوا
إِذَا :ِفي َحِديِث َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، قَالَ أَُبو وَاِئلٍالسَّال

إِذَا قُلَْتَها أََصاَبْت كُلَّ َملَكٍ :يِث َعْبِد اللَِّهِفي َحِد: قُلَْتَها أَصَاَبْت كُلَّ عَْبٍد صَاِلحٍ ِفي السََّماِء َواَألْرضِ، قَالَ أَُبو إِْسحَاَق
ُه َوَرُسولُُه، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمقَرَّبٍ أََو نَبِيٍّ ُمْرَسلٍ أََو َعْبدٍ صَاِلحٍ، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُد

بن َزكَرِيَّا الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ِعيَاضٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َومَْنُصورٍ، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ،  أَْحَمَد، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ
  .َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ - ٩٧٦٠
السَّالُم َعلَى اللَِّه، : كُنَّا َنقُولُ ِفي الصَّالِة: لَْيلَى، َعنِ الَْحكَمِ، َوفُضَْيلِ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ال َتقُولُوا السَّالُم:ذَِلَك النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَفََسِمَع ذَِلَك 

التَِّحيَّاُت ِللَِّه وَالصَّلََواُت وَالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ : َعلَى اللَِّه، فَإِنَّ اللََّه ُهَو السَّالُم، َولَِكْن قُولُوا
. أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه ِه َوَبَركَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَْشَهدُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، وَأَْشَهُداللَّ

ا ُسفَْيانُ بن ُعقَْبةَ السَُّواِئيُّ، َعْن َحْمَزةَ الزَّيَّاِت، َعْن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ، َحدَّثََن
َوُه، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َماَبهَْراَم َحمَّاِد بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْح

اِئيُّ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن دَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد اللَِّه الْمَْنُجوِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواَألْيذَجِيُّ، َح
  .أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه

 ُزفََر بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُرْسَتةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن أَيُّوَب، َعْن - ٩٧٦١



السَّالُم َعلَى اللَِّه، : ونَكَاُنوا َيقُولُ: الُْهذَْيلِ، َعْن أَبِي َحنِيفَةَ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
السَّالُم َعلَى اللَِّه، : ال َتقُولُوا:السَّالُم َعلَى جِبْرِيلَ، السَّالُم َعلَى َرُسولِ اللَِّه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ِه وَالصَّلَوَاُت وَالطَّيِّبَاُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه التَِّحيَّاُت ِللَّ: فَإِنَّ اللََّه ُهَو السَّالُم، وَلَِكْن قُولُوا
  َوَبَركَاتُُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد

  .اللَِّه الصَّاِلحَِني، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه
ُن بَْهَدلَةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أنا عَاِصُم اْب - ٩٧٦٢

للَِّه، السَّالُم َعلَى جِبْرِيلَ السَّالُم َعلَى ا: كُنَّا َنقُولُ ِفي الصَّالِة: َوَحمَّاٌد، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
السَّالُم َعلَى اللَِّه، فَإِنَّ اللََّه ُهَو : ال َتقُولُوا:َوِميكَاِئيلَ وَكُلِّ َملٍَك َنْعلَُم اْسَمُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لََواُت وَالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا التَِّحيَّاُت ِللَِّه وَالصَّ: السَّالُم، ثُمَّ َعلََّمَنا
لُْتْم َهذَا فَقَْد َدَخلَ ِفي ، فَإِذَا قَُوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلحَِني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َوَرُسولُُه

  .قَْوِلكُْم كُلُّ َملٍَك َوكُلُّ نَبِيٍّ َوكُلُّ َعْبدٍ صَاِلحٍ
ْهَدلَةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َحدَّثََنا عَاِصمُ اْبُن َب - ٩٧٦٣
َوَسلََّم أَقَْبلَ َوَحدَّثََنا َعطَاُء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي الَْبْختَرِيِّ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، قَالََواِئلٍ

لَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه، السَّالمُ التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت، السَّالُم َع:َعلَْيهِْم فََعلََّمُهُم التََّشهَُّد
  َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبدُُه

  .َوَرسُولُُه
يُّ، أنا ُمَحمَّدُ بن َحسَّانَ الُْبْرُجالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيزِيَد، َعْن َجْعفَرِ بن َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِط - ٩٧٦٤

السَّالُم َعلَى فُالٍن، السَّالُم َعلَى فُالٍن، : كُنَّا َنقُولُ ِفي الصَّالِة: الَْحارِِث، َعْن َعاِصمٍ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
إِنَّ اللََّه ُهَو السَّالُم، :َمَمْن َعِلْمَنا ِمْن ِعلِْمَنا ِمَن الَْمالِئكَِة وَاألَْنبَِياِء، فَقَالَ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّفَُنَسمِّي 

التَِّحيَّاتُ ِللَِّه َوالصَّلََواتُ : قُولُوا:ِمَن الْقُْرآِن، قَالَ ثُمَّ َعلََّمَنا التَّشَهَُّد، فَكُنَّا َنَتَعلَُّمُه كََما َيَتَعلَُّم أََحٌد ِمنَّا السُّوَرةَ
اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه  َوالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد

َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدانَ الَْحَنِفيُّ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا الْمُْنِذُر بن الْوَِليدِ . َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه إِال اللَُّه،
ِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْجارُوِديُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َزْيٍد، َعْن َعاِصمٍ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َعْب

  .َنحَْوُه
َعْن زِرِّ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد،  - ٩٧٦٥

كُنَّا ُنَصلِّي َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَانَ النَّاسُ : ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَُحبَْيشٍ، أََو َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ
  ، السَّالُم َعلَى الَْمالِئكَِة٧ِميكَائِيلَ  ٧السَّالُم َعلَى اللَِّه، السَّالُم َعلَى َجبَْراِئيلَ، السَّالُم َعلَى : َيقُولُونَ

فََعلََّمُهُم التََّشهَُّد، : ال َتقُولُوا السَّالُم َعلَى اللَِّه، إِنَّ اللََّه ُهَو السَّالُم، قَالَ:قَرَّبَِني، فَقَالَ النَّبِيُّ َعلَْيِه السَّالُمالُْم
بِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى التَِّحيَّاتُ ِللَِّه َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّ: قُولُوا:فَقَالَ

  .ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَْشَهُد أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه، وَأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه 
ثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ، َعْن زَاِئدَةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّ - ٩٧٦٦



التَِّحيَّاتُ ِللَِّه َوالصَّلََواتُ :َعلََّمَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم التََّشهَُّد: َعاِصمٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه  َوالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد

  .إِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه
إِبَْراهِيُم ُبو ُملَْيلٍ ُمَحمَُّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ُمحَمَِّد بن رَبِيَعةَ الِْكالبِيُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَ - ٩٧٦٧

ُمِحلٍّ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن  بن َهَراَسةَ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َوَعْن
السَّالُم َعلَى اللَِّه، السَّالُم َعلَى جِبْرِيلَ، َحتَّى َعلََّمَنا َعلََّمَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : كُنَّا َنقُولُ ِفي الصَّالِة: َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  الصَّلَوَاُت وَالطَّيِّبَاُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيُّهَاالتَِّحيَّاُت ِللَِّه َو:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم التَّشَهَُّد

َه إِال اللَُّه، وَأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلَ
  .َعْبُدُه َوَرُسولُُه

انَ الثَّْورِيِّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثَنِي الُْمَسيَُّب بن وَاِضحٍ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، َعْن ُسفَْي - ٩٧٦٨
َمَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعلَّ: َعْن أَبِيِه، َوَمْنصُورٍ، وَاَألْعَمشِ، َوُمِغَريةَ، َوَحمَّاٍد، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

، السَّالُم َعلَْيَنا التَّحِيَّاُت ِللَِّه وَالصَّلَوَاُت وَالطَّيِّبَاُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه:َوَسلََّم التَّشَهَُّد
  .أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َوَرُسولُُه َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلحَِني،

، َعْن َشِقيقِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا ُزهَْيٌر، َحدَّثََنا ُمِغَريةُ الضَّبِّيُّ - ٩٧٦٩
إِنَّ :السَّالُم َعلَى اللَِّه، فَقَالَ: كُنَّا ُنَصلِّي َخلَْف َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََنقُولُ: قَالَ َعْبُد اللَِّه :َسلََمةَ، قَالَ

ْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه، التَِّحيَّاُت ِللَِّه وَالصَّلََواُت وَالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَ: اللََّه ُهَو السَّالُم، َولَِكْن قُولُوا
َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن . َعْبُدُه َوَرسُولُُهالسَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، وَأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا 

  ُر بن نُوحٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّىأَْحَمَد، َحدَّثََنا َداِه

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
بن َجعْفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ٩٧٧٠

السَّالُم َعلَى اللَِّه، السَّالُم : كُنَّا َنقُولُ ِفي الصَّالِة: َوُسلَْيَمانَ، َوَحمَّادٍ،، َوُمِغَريةَ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
التَِّحيَّاُت ِللَِّه : إِنَّ اللََّه ُهَو السَّالُم، وَلَِكْن قُولُوا:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى جِْبرِيلَ، فَقَالَ لََنا لََنا َرسُولُ اللَِّه

اِلِحَني، َعلَى ِعَباِد اللَِّه الصََّوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُت، السَّالُم َعلَْيَنا َو
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن الَْحَسنِ . أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه

بَةُ، َعنِ الَْحكَمِ، َوُحَصْينٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ بن َعْنَبَسةَ الَْورَّاُق، َحدَّثََنا َبَدلُ بن الُْمَحبَّرِ، َحدَّثََنا ُشْع
  .النَّبِيِّ صَلَّى للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

ى، َحدَّثََنا ُحرَْيثٌ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليِّ بن َعفَّانَ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَس - ٩٧٧١
كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا التََّشهَُّد َوالُْخطَْبةَ كََما : َواِصلٍ اَألْحَدبِ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .عَْبُدُه َوَرُسولُُه:وَالصَّلَوَاُت وَالطَّيِّبَاُتإِلَى قَْوِلِهالتَِّحيَّاُت ِللَِّه :ُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ ِمَن الْقُْرآِن
  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َنْصرٍ الطُّوِسيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسِلمٍ الطُّوِسيُّ، َحدَّثَنَا - ٩٧٧٢



كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا : َعْبِد اللَِّه، قَالَُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َسْعٍد، َعْن َشِقيقٍ، َعْن 
ِعَباِد ، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى التَِّحيَّاُت ِللَِّه، وَالصَّلَوَاُت وَالطَّيِّبَاُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه:التََّشهَُّد

  .اللَِّه الصَّاِلحَِني، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه
ا حَبِيُب بن ثََنَحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْحَبابِ الِْحْمَيرِيُّ، َحدَّثََنا َمكِّيُّ بن إِْبَراِهيَم، َحدَّ - ٩٧٧٣

السَّالُم َعلَى اللَِّه، السَّالُم َعلَى جِبْرِيلَ، : كُنَّا إِذَا َجلَْسَنا َنقُولُ: َحسَّانَ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَالًما إِذَا قُلَْناُه َسلَّْمَنا َعلَى  السَّالُم َعلَى ِميكَائِيلَ، السَّالُم َعلَى الَْمالِئكَِة، فََعلََّمَنا َرُسولُ اللَِّه

التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلَوَاُت َوالطَّيِّبَاُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ :كُلِّ َملٍَك ِفي السََّماِء َوَعْبٍد صَاِلحٍ ِفي اَألْرضِ
  .ًدا َعْبُدُه َوَرسُولُُهُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَْشَهدُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، وَأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمَّاللَِّه َوَبَركَاُت
حَاَق، َعنِ اَألسَْوِد،، َعْن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي إِْس - ٩٧٧٤

التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلَوَاُت َوالطَّيِّبَاُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها :كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا التَّشَهَُّد: قَالَ
  النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه

َحدَّثََنا . ًدا عَْبُدُه َوَرُسولُُهتُُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلحَِني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَشَْهُد أَنَّ ُمَحمََّوَبَركَا
أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضَي  إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن

 جََواِمَع الَْخْيرِ َوفََواِتَحُه، َوإِنَّا اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِلَم فََواِتَح الَْخْيرِ َوجََواِمَعُه، أََو
  .التَِّحيَّاُتفَذَكََر ِمثْلَُه: قُولُوا:ولُ ِفي َصالِتَنا حَتَّى َعلََّمَنا، فَقَالَكُنَّا ال َنْدرِي َما َنقُ

 أَبِي اَألْحَوصِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِفطُْر بن َخِليفَةَ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن - ٩٧٧٥
ِمَن  كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا التَّشَهَُّد ِفي الصَّالِة كََما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ: ِه، قَالََعْن َعْبِد اللَّ

اللَِّه َوَبرَكَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد  التَِّحيَّاتُ ِللَِّه َوالصَّلََواُت وَالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ:الْقُْرآِن
  .اللَِّه الصَّاِلحَِني، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه

: الطَّيَاِلِسيُّ، َوُمحَمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد - ٩٧٧٦
كُنَّا ال َنْدرِي َما َنقُولُ ِفي كُلِّ َركَْعٍة، ُنسَبُِّح وَُنكَبُِّر َوَنحَْمُد : أَْنبَأََنا أَُبو إِْسَحاَق، أنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ًدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِلَمَربَّنَا، َوإِنَّ ُمحَمَّ

التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلَوَاُت : َجَواِمعَُه، َوإِنَُّه قَالَ لَنَاإِذَا قََعْدُتْم ِفي كُلِّ َركَْعَتْينِ، فَقُولُوا: فََواِتَح الَْخْيرِ َوَخوَاِتَمُه، أََوقَالَ
ال إِلََه يَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَشَْهُد أَنْ َوالطَّيَِّباُت، َوالسَّالُم َعلَْيَك أَ

  .لَْيْدُع بِِهإِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ثُمَّ ِليََتَخيَّْر ِمَن الدَُّعاِء أَْعَجَبُه إِلَْيِه فَ
ٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن خَاِل - ٩٧٧٧

َرانِيُّ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إَِياسٍ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، ح َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، ح َوَحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطََّب: َحدَّثََنا أَبِي، قَاال
دَّثََنا قُتَْيَبةُ بن َسعِيٍد، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، ح َوَحدَّثََنا مُوَسى بن هَاُرونَ، َح

َحدَّثََنا َعْبثَُر بن الْقَاِسمِ، َعنِ اَألْعَمشِ، : بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْمرٍو اَألْشَعِثيُّ، قَاال َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد
ِهَشامِ بن َحسَّانَ، ح َوَحدَّثََنا ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن 

يُّ، َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ أَْحَمُد بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ نِيَزكٌ الطُّوِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ الْكُوِف



َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبَدةَ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاٍذ النَّحْوِيُّ، َحدَّثََنا  الُْمالِئيِّ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن الَْخِضرِ الَْمْرَوزِيُّ،
  أَبُو

َرُق، دَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَحْمَزةَ، َعْن َرقََبةَ بن َمْصقَلَةَ، ح َوَحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، َح
هَْرانِيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّ

َنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي َيْعقُوبَ الِْكْرمَانِيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َجابِرٍ، ح َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمٍَّد الُْمَجاشِِعيُّ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثَ
ُد بن بِْشرٍ، َحدَّثََنا َداُودُ ُيوُنَس، َعْن أَبِيِه، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا ُمحَمَّ

ا الْفَْضلُ أَُخو َشِقيقٍ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الزِّئْبَِقيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ الدِّْرَهِميُّ، َحدَّثََنبن أَبِي عَْبِد اللَِّه 
ِسَناٍن الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن الَْعالِء، َعْن أَْشَعثَ، َعْن َسوَّارٍ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن 

، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن َجنَّاٍد الَْحلَبِيُّ
َعلََّمَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثََنا ُزهَْيٌر، كُلُُّهْم َعْن أَبِي إِْسحَاَق

َبَركَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلَوَاُت َوالطَّيِّبَاُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َو:التََّشهَُّد ِفي الصَّالِة
  ،َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلحَِني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َوَرُسولُُه

  .َواللَّفْظُ ِلَحِديِث اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، وَاآلَخُرونَ َنْحُوُه
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن : عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، وَُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاال َحدَّثََنا - ٩٧٧٨

بََرنِي أَُبو اَألْحَوصِ، َساِلمٍ الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُيوُسَف بن أَبِي إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، أَْخ
كُنَّا ال َنْدرِي َما َنقُولُ ِفي الصَّالِة، : َواَألْسَوُد بن يَزِيَد، َوَعْمُرو بن َمْيُموٍن، وَأَْصَحاُب عَْبِد اللَِّه، أَنَُّهْم َسِمُعوُه، َيقُولُ

التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلَوَاُت : ْسُتْم ِفي كُلِّ َركَْعَتْينِ، فَقُولُواإِذَا جَلَ:َحتَّى قَالَ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه  َوالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد

  . اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ثُمَّ َيَتَخيَُّر ِمَن الدَُّعاِء أَْعَجَبهُ إِلَيِْهإِال
بِي ُعَبْيدَةَ،، َعْن أَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، - ٩٧٧٩

التَِّحيَّاتُ :ِنكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا التَّشَهَُّد كََما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ ِمَن الْقُْرآ: َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
لنَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، ِللَِّه َوالصَّلََواُت وَالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها ا

  َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن. أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه

دَّثََنا ُزَهْيُر بن َعبَّاٍد الرَُّواِسيُّ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن َماَهانَ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، الَْحَسنِ الْخَفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َح
ُمحَمٍَّد، َعْن أَبِي َوَحدَّثَنِي أَُبو : َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، قَالَ ُسفَْيانُ

  .إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه ِمثْلَُه، أَُبو ُمحَمٍَّد ُهَو اَألْعَمُش
َناِذرٍ، بن ُمَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الشَّاِفِعيُّ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا ِمرَْداذُ بن َجمِيلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  - ٩٧٨٠

كُنَّا ال َنْدرِي َما َنقُولُ ِفي كُلِّ َركَْعَتْينِ ِمَن : َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ،، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
إِذَا :لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُْعِطَي فَوَاِتحَ الَْخْيرِ َوَخوَاِتَمُه، قَالَالصَّالِة غَْيَر أَنْ ُنكَبَِّر وَُنسَبَِّح وََنْحَمَد َربََّنا، َوإِنَّ ُمَحمًَّدا َصلَّى ال

، التَّحِيَّاُت ِللَِّه وَالصَّلَوَاُت وَالطَّيِّبَاُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه: قََعْدُتْم ِفي التََّشهُِّد، فَقُولُوا
  .َرسُولُُهَعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، وَأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َو السَّالُم



ْن َجدِِّه، َعْن َسلََمةَ بن َحدَّثََنا َسلََمةُ بن إِْبَراِهيَم بن إِْسَماِعيلَ بن َيْحَيى بن َسلََمةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َع - ٩٧٨١
التَِّحيَّاُت ِللَِّه :كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا التَّشَهَُّد: كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  يُّ َوَرْحَمةُ اللَِّهَوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِ

َحدَّثََنا . نَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َوَرُسولُُهَوَبَركَاتُُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلحَِني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَشَْهُد أَ
ادُ بن أَْحَمدَ الْعَْرَزِميُّ، َحدَّثََنا َعمِّي، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسوقَةَ، َعمَّْن ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعبَّ

رَ التَِّحيَّاُت، فَذَكَ: َتَعلَّْمُت ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِمْعُت َعْبدَ اللَِّه، َيقُولُ: َسِمَع أََبا اَألْحَوصِ، َيقُولُ
  .َنحَْوُه

عٍ، َحدَّثََنا ُعفَْيُر َحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ أَْحَمُد بن َعْبدِ الرَّحِيمِ بن يَزِيَد الَْحْوِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَمُ بن َناِف - ٩٧٨٢
َعلََّمَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَبن َمْعَدانَ، َعْن َحمَّاِد بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، 

، التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلَوَاُت َوالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه وََبَركَاتُُه: قُولُوا:َعلَْيِه َوَسلََّم التََّشهَُّد، فَقَالَ
  .َرسُولُُهَعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، وَأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َو السَّالُم
اْبُن َعْوٍن، َعْن إِْبَراهِيَم،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي سَُوْيٍد الزَّارُِع، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْهْيثَمِ، َحدَّثََنا - ٩٧٨٣

التَِّحيَّاتُ ِللَِّه َوالصَّلََواتُ : قُولُوا:َعلََّمَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم التََّشهَُّد: َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  َرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّهَوالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َو

  .الصَّاِلِحَني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، وَأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه
دَّثََنا صُْغِديُّ بن سَِناٍن، َعْن أَبِي َحْمَزةَ، َعْن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َح - ٩٧٨٤

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا التََّشهَُّد كََما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ ِمَن الْقُْرآِن، : َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .ُموا، فَإِنَُّه ال َصالةَ إِال بِالتَّشَهُِّدَتَعلَّ:َوَيقُولُ
نِي اْبنُ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثَ - ٩٧٨٥

ةَ، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْجالنَ، َعنِ الَْحَسنِ بن الُْحرِّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَخْيِمَر
التَِّحيَّاُت ِللَِّه وَالصَّلَوَاُت :أََخذَ بَِيِدي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعلََّمنِي التَّشَهَُّد: َتَعالَى َعْنُه، أَنَُّه قَالَ

ِحَني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِل َوالطَّيَِّباُت،
  .إِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه

ُمحَمَِّد بن َعزِيزٍ الَْمْوصِِليُّ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ثَابِِت بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن - ٩٧٨٦
ُد اللَِّه بن أََخذَ َعلْقََمةُ بَِيِدي، وَأََخذَ عَْب: ثَْوَبانَ، َعنِ الَْحَسنِ بن الُْحرِّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَخْيِمرَةَ، أَنَّهُ َسِمَعُه، َيقُولُ

  َمْسُعوٍد بَِيِد َعلْقََمةَ، َوأََخذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِد اْبنِ َمْسعُوٍد، فََعلََّمُه

ْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلَوَاُت َوالطَّيِّبَاُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَر:التََّشهَُّد ِفي الصَّالِة
َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، . َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلحَِني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َوَرُسولُُه

دَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْمِلِك بن َواِقٍد الَْحرَّانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، ح َوَح
ثََنا الَْحَسُن بن الُْحرِّ َحدَّثََنا زَُهْيُر بن ُمَعاوَِيةَ، َحدَّ: ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ، قَالُوا

أََخذَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد بَِيِدي، : أََخذَ َعلْقََمةُ بن قَْيسٍ النَّخَِعيُّ بَِيِدي، َوقَالَ: اَألَسِديُّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَخْيمَِرةَ، قَالَ



ْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشعَرِيُّ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن فََعلََّمنِي التََّشهَُّد، فَذَكََر َنْحَوُه، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َع
 ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَعِليٍّ الُْجعِْفيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الُْحرِّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَخْيمَِرةَ، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه
ا َيحَْيى بن آَدَم، َحدَّثََنا َوَسلََّم َنْحَو َحِديِث زَُهْيرٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََن

َنِقفُ : َبَركَاُتُه َوَمْغِفَرُتُه، فَقَالَ َعلْقََمةُ: زَاَد رَبِيُع بن خَْيثَمٍ ِفي التََّشهُِّد: َماِلُك بن ِمْغَولٍ، َعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف، قَالَ
  .َحْيثُ َعِلْمَناالسَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه وََبَركَاتُُه

  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمدَ، - ٩٧٨٧

َحدَّثََنا َعِليُّ بن َنْصرٍ الَْجْهَضِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ : ، قَالُواَوأَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، وجعفر بن أمحد بن سنان الواسطي
 َعْبِد اللَِّه بن بن إِْسحَاَق الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُوهَْيٌب، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، َعْن

التَّحِيَّاُت ِللَِّه وَالصَّلََواُت وَالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ :للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي التََّشهُِّدَمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى ا
 اللَُّه، َوأَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدهُ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاتُُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال

ُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم، َحدَّثََنا قَْي. َوَرسُولُُه
  .، َعْن ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهَعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي الَْبخَْترِيِّ

ْن َزاِئَدةَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا بِْشُر بن خَاِلٍد الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجعِْفيُّ، َع - ٩٧٨٨
التَِّحيَّاُت ِللَِّه :َشهُِّدْنُصورٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي التََّم

ُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَشَْهُد َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُت
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثَنَا. أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه، وَأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه

  .نِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعنِ اَألْسوَِد، َعْن َعْبِد اللَِّه ِمثْلَُهزَاِئدَةُ، َع
مَُّد بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَْزَهُر بن َمْرَوانَ الرَّقَاِشيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى، َحدَّثََنا ُمَح - ٩٧٨٩

 ِفي نِ بن اَألْسَوِد، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيَتشَهَُّدَعْن َعْبِد الرَّْحَم
الَْواوَاِت َواَألِلفَاِت،  َوكُنَّا َنْحفَظُُه َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََما َنْحفَظُ ُحرُوَف الْقُْرآِن: الصَّالِة، قَالَ

التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلَوَاُت َوالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَّهِ : إِذَا َجلََس َعلَى َورِِكهِ الُْيْسَرى، قَالَ:قَالَ
اِلحَِني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َوَرُسولُُه، ثُمَّ َوَبَركَاتُُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّ

  .َيْدُعو إِلََهُه، ثُمَّ ُيسَلُِّم َويَْنَصرُِف
ِميُّ، َحدَّثََنا َعمِّي، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعبَّادُ بن أَْحَمدَ الْعَْرَز - ٩٧٩٠

قَالَ لََنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن ُسوقَةَ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ اَألْسَودِ بن َيزِيَد، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
التَِّحيَّاتُ ِللَِّه َوالصَّلََواُت وَالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ : الِتِه، فَلَْيقُلْإِذَا جَلََس أََحُدكُْم ِفي َص:َوَسلََّم

  .أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُهَهدُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَْشَهدُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، وَأَْش
٩٧٩١ -  

ْنصُوُر بن الُْمْعَتمِرِ، َعْن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ِهاللٍ الصَّوَّاُف، َحدَّثََنا َداُوُد بن الزِّْبرِقَاِن، َحدَّثََنا َم
السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد :السَّالُم َعلَى َربََّنا، فَقِيلَ لََنا قُولُوا: َنقُولُ ِفي الصَّالِةكُنَّا : زَْيِد بن َوْهبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .اللَِّه الصَّاِلحَِني، فَإِذَا قُلُْتْم ذَِلَك َسلَّْمُتْم َعلَى َمْن ِفي السََّماِء َواَألْرضِ



ثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي فَزَاَرةَ، َعْن أَبِي زَْيٍد َموْلَى َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّ - ٩٧٩٢
  .َن الْقُْرآِنكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا التَّشَهَُّد كََما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ ِم:َعْمرِو بن ُحَرْيٍث، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

الْوَاِحِد بن زَِياٍد، ح  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعلُّوَيةَ الْقَطَّانُ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعاِئَشةَ، َحدَّثََنا َعْبُد - ٩٧٩٣
ْيرُ بن َعبَّاٍد، َحدَّثََنا َعتَّاُب بن َبِشريٍ، ِكالُهَما َعْن ُخَصْيفٍ، َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيحَْيى بن خَاِلِد بن حَيَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُزَه

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا التََّشهَُّد كََما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ ِمَن : َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
لسَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد لتَِّحيَّاتُ ِللَِّه َوالصَّلََواُت وَالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُت، اا:الْقُْرآِن

  .َوَرُسولُُه اللَِّه الصَّاِلحَِني، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه
  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى الْقُطَِعيُّ، - ٩٧٩٤

أَبِي َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبكْرٍ الُْبْرَجانِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ بن ُمَجاِهٍد، َحدَّثَنِي ُمَجاِهٌد، قَالَ
التَِّحيَّاتُ ِللَِّه :َعلََّمنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعلََّمنِي اْبُن َمْسُعوٍد التََّشهَُّد، َوقَالَ: لَْيلَى، وَأَُبو َمْعَمرٍ، قَالَ

للَِّه َوَبرَكَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَشَْهُد َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ ا
ِتِه كََما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراِهيَم، أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه، وَأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد َوأَْهلِ َبْي
كَْت َعلَى إِبَْراهِيَم، إِنََّك َحمِيٌد إِنََّك َحِميٌد َمجِيٌد، اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَْيَنا َمَعُهْم، اللَُّهمَّ بَارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد َوأَْهلِ َبْيِتِه كََما َباَر

َعلَى ُمَحمٍَّد النَّبِيِّ األُمِّيِّ، السَّالُم َعلَْيِه َوَرْحَمةُ اللَّهِ  َمجِيٌد، اللَُّهمَّ بَارِْك َعلَْيَنا َمَعُهْم، َصلَوَاُت اللَِّه َوَصالةُ الُْمْؤِمنَِني
  .َوَبَركَاتُُه
ْنَبَسةَ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن الُْمِغَريِة، َعْن َع - ٩٧٩٥

التَِّحيَّاُت :التَّشَهَُّداِلمٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلََّمُهُم ُمَحمَِّد بن َس
كَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، ِللَِّه َوالصَّلََواُت وَالطَّيَِّباُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَر

  .أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه
٩٧٩٦ -  

ن ُزَرارَةَ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن اَألجْلَحِ، َعْن َحجَّاجٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرِ ب
التَِّحيَّاتُ ِللَِّه َوالصَّلََواتُ :َعلََّمَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم التََّشهَُّد: َعْن ُعَمْيرِ بن َسِعيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه الُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَنيَوالطَّيَِّباُت، السَّ
  .مَّاُد بن َسلََمةَإِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َرفََعُه اَألْجلَُح، َولَْم َيْرفَْعُه َح

جِ، َعْن ُعَمْيرِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّا - ٩٧٩٧
اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك ِمَن الْخَْيرِ كُلِِّه، َما أَْعلَُم ِمْنُه :قَالَ َعلََّمنِي اْبُن َمْسُعودٍ التَّشَهَُّد، فَذَكََر التََّشهَُّد، ثُمَّ: بن َسِعيٍد، قَالَ

ا َعاذَ ِمْنُه ِعَباُدكَ َوَما ال أَْعلَُم، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك ِمْن َخْيرِ َما َسأَلََك ِعَباُدَك الصَّاِلُحونَ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َم
  .َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنةً، َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ الصَّاِلُحونَ، اللَُّهمَّ

: بن َسِعيٍد، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن اَألْزِديِّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَمْيرِ  - ٩٧٩٨
اللَُّهمَّ إِنِّي :ِليَقُلِ: التَِّحيَّاُت، فَذَكَرَ التَّشَهَُّد، ثُمَّ قَالَ: إِذَا َجلََس أََحدُكُْم ِفي الصَّالِة، فَلَْيقُلِ: ْبَد اللَِّه، َيقُولَُسِمْعُت َع

  أَسْأَلَُك ِمَن الْخَْيرِ كُلِِّه، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما لَْم



كُلِِّه، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما لَْم أَْعلَْم، اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َخْيَر َما َسأَلََك ِمْنُه ِعَباُدكَ  أَْعلَْم، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن الشَّرِّ
َحَسَنةً َوِقَنا  ي َواآلِخَرِةالصَّاِلُحونَ، َوأَعُوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما َعاذَ بِِه ِعَباُدَك الصَّاِلُحونَ، رَبََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِف

َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعلَى ُرسُِلَك، َوال  َعذَاَب النَّارِ، َربََّنا آَمنَّا فَاغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا، َوكَفِّْر َعنَّا َسيِّئَاِتَنا، َوَتَوفََّنا َمَع اَألبَْرارِ،
  .َعاَدُتْخزَِنا َيْوَم الِْقَيامَِة، إِنََّك ال ُتْخِلُف الِْمي

َنا َيحَْيى بن أَبِي َحدَّثََنا َبكْرُ بن ُمَحمٍَّد الْقَزَّاُز الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َيْعقُوبَ الِْكْرمَانِيُّ، َحدَّثَ - ٩٧٩٩
أَمَّا بَْعُد، فَإِنِّي : ْيَدةَ بن َعْبدِ اللَِّه بن َمْسُعوٍدكََتَب إِلَيَّ أَُبو ُعَب: ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، قَالَ

إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أُخْبُِرَك َعْن َهْديِ َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد ِفي الصَّالِة َوِفْعِلِه َوقَْوِلِه ِفيَها، َوقَالَ
التَِّحيَّاُت ِللَِّه َوالصَّلَوَاُت َوالطَّيِّبَاُت، السَّالُم :نَ ُيَعلُِّمَنا كَْيَف َنقُولُ ِفي الصَّالةِ ِحَني َنقُْعُد ِفيَهاأُْعِطَي جََواِمَع الْكَِلمِ، كَا

َهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، ثُمَّ َيْسأَلُ َما َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني، أَْش
أُِحبُّ أَنْ َتكُونَ :، َوكَانَ َيقُولَُبَدا لَُه َبْعَد ذَِلَك، َوَيْرغَُب إِلَْيِه ِمْن َرْحَمِتِه َوَمْغفَِرِتِه، كَِلَماٌت َيِسَريةٌ ال يُِطيلُ بَِها الْقُُعوَد

  أََحدُكُْم ِفي الصَّالِةَمْسأَلَُتكُمُ اللََّه ِحَني َيقُْعُد 

سُْبحَاَنَك ال إِلََه غَْيُرَك، اغِْفْر ِلي ذَنْبِي، وَأَْصِلْح ِلي َعَمِلي، إِنََّك َتْغِفرُ الذُّنُوَب : َوَيقِْضي التَِّحيَّةَ، أَنْ َيقُولَ َبْعَد ذَِلَك
َيا تَوَّاُب ُتْب َعلَيَّ، َيا َرْحَمانُ اْرَحْمنِي، َيا َعفُوُّ اْعُف َعنِّي، َيا ِلَمْن َتَشاُء، وَأَْنَت الَْغفُوُر الرَِّحيُم، َيا غَفَّاُر اغِْفرْ ِلي، 

َك، َيا َربِّ أَسْأَلَُك ِمنَ َرُءوُف اْرأُْف بِي، َيا َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشكََر نِْعمََتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ، َوطَوِّقْنِي ُحْسَن ِعَباَدِت
 ِمْن غَْيرِ َوأَُعوذُ بَِك ِمَن الشَّرِّ كُلِِّه، َيا َربِّ افَْتْح ِلي بِخَْيرٍ، وَاْخِتمْ ِلي بِخَْيرٍ، َوآتِنِي َشْوقًا إِلَى لِقَاِئَك الَْخْيرِ كُلِِّه،

ِلَك الْفَْوزُ الَْعظِيُم، ثُمَّ َما كَانَ ِمْن ضَرَّاَء ُمِضرٍَّة، َوال ِفْتَنٍة ُمِضلٍَّة، َوِقنِي السَّيِّئَاِت، َوَمْن َتقِ السَّيِّئَاِت فَقَْد َرِحْمَتُه، وَذَ
  .ُدَعاِئكُْم فَلَْيكُْن ِفي َتضَرُّعٍ وَإِْخالصٍ، فَإِنَُّه ُيِحبُّ َتضَرَُّع َعْبِدهِ إِلَيِْه

كَعَاٍت، َويَقَْرأُ ِفيهِنَّ بُِسوَرٍة ِمَن ثُمَّ إِنَّ َعْبَد اللَِّه كَاَنَيقُوُم بِالْهَاجَِرِة ِحَني َتْرَتِفعُ الشَّْمُس فَُيَصلِّي أَْرَبَع َر - ٩٨٠٠
كَْعَتْينِ اُألولََيْينِ، َيقَْرأُ الْقُْرآِن طَِوالٍ َوِقصَارٍ، ثُمَّ ال َيلَْبثُ إِال َيِسًريا َحتَّى ُيَصلِّيَ َصالةَ الظُّْهرِ، فَُيطِيلَ الِْقَياَم ِفي الرَّ

ةَ، َوِمثِْلَها ِمَن الَْمثَانِي، فَإِذَا َصلَّى الظُّْهرَ َركََع بَْعَدَها َركْعََتْينِ، ثُمَّ يَْمكُثُ حَتَّى السَّْجَد" امل َتنْزِيلُ"ِفيهَِما بُِسوَرَتْينِ بِ 
الْمَثَانِي، أَوِ  بِسُوَرَتْينِ ِمَنإِذَا َتصَوََّبِت الشَّْمُس َوَعلَْيِه َنهَاٌر طَوِيلٌ صَلَّى َصالةَ الَْعْصرِ، َوَيقَْرأُ ِفي الرَّكَْعَتْينِ اُألولََيْينِ 

  الُْمفَصَّلِ، َوُهَما أَقَْصُر ِممَّا قََرأَ بِِه ِفي َصالِة

ى َصالةَ الَْمْغرِبِ الَِّتي الظُّْهرِ، فَإِذَا قََضى َصالةَ الَْعْصرِ لَمْ ُيَصلِّ َبْعدََها حَتَّى َتغُْرَب الشَّْمُس، فَإِذَا َرآَها قَْد تََولَّتْ َصلَّ
َسبِّحِ اْسَم رَبِّكَ "َو ] ١الليل اآلية "[وَاللَّْيلِ إِذَا يَْغَشى"اَء، َويَقَْرأُ ِفيهَِما بُِسوَرَتْينِ ِمْن ِقَصارِ الُْمفَصَّلِ، ُتَسمُّوَنَها الِْعَش

ُيقِْسُم َعلَْيَها َشْيئًا ال ، وََنْحًوا ِمْنَها ِمْن ِقصَارِ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ َيْركَُع بَْعَدَها َركْعََتْينِ، َوكَانَ ]١األعلى اآلية "[اَألْعلَى
صَّالِة، َوَيقُولُ َتْصِديقَُها ُيقِْسُمُه َعلَى َشْيٍء ِمَن الصَّلََواِت، بِاللَِّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو إِنَّ َهِذِه السَّاَعةَ ِلِميقَاُت َهِذهِ ال

، ]٧٨اإلسراء اآلية " [الْفَْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوًدا أَِقمِ الصَّالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ اللَّْيلِ َوقُْرآنَ"
ًما ِتلَْك السَّاَعةَ إِال بِِذكْرِ َوِهَي الَِّتي ُيَسمُّونَ َصالةَ الصُّْبحِ، َوعِْنَدَها َيْجَتِمُع الَْحَرَساِن، كَانَ َيِعزُّ َعلَْيِه أَنْ َيْسَمَع ُمَتكَلِّ

إِنَّ ِفي "آلِ ِعْمَرانَ الْقُْرآِن، ثُمَّ َيْمكُثُ َبْعُد َحتَّى ُيَصلَِّي الِْعَشاَء، الَِّتي ُتَسمُّونَ الَْعَتَمةَ، َوَيقَْرأُ ِفيَها بَِخوَاِتمِ  اللَِّه َوِقَراَءِة
إِلَى َخاِتَمتَِها، " ي جََعلَ ِفي السََّماِء ُبرُوًجاتََباَركَ الَِّذ"إِلَى َخاِتمَِتَها، وَبِخََواتِيمِ سُوَرِة الْفُْرقَاِن " َخلْقِ السََّموَاِت وَاَألْرضِ

إِنَّ ُحْسَن الصَّْوِت بِالْقُْرآِن زِيَنةٌ لَُه، فَإِنْ لَْم َيقَْرأْ ِفيَها بَِخوَاتِيمِ َهاَتْينِ : ِفي َتَرسُّلٍ َوُحْسنِ َصْوتٍ بِالْقُْرآِن، َوكَانَ َيقُولُ



الُْمفَصَّلِ، فَإِذَا قََضى َصالةَ الِْعَشاِء َركََع بَْعَدَها َركْعََتْينِ، َوكَانَ ال ُيصَلِّي َبْعدَ َشْيٍء ِمَن  قََرأَ َنحَْوُهَما ِمَن الَْمثَانِي أَوِ
  الصَّالِة الَْمكُْتوبَِة

كَانَ ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ قَاَم فَأَْوَتَر َما قَدَّرَ إِال َركْعََتْينِ، ثُمَّ َصالةُ الُْجُمَعِة، فَإِنََّما كَانَ ُيَصلِّي َبْعَدَها أَْرَبَع َركَعَاٍت، حَتَّى إِذَا 
أَى اُألفَُق َوَعلَْيِه ِمَن اللَّْيلِ اللَُّه ِمَن الصَّالِة، إِمَّا ِتْسًعا َوإِمَّا َسْبًعا، أََو فَْوَق ذَِلَك، حَتَّى إِذَا كَانَ ِحَني يَْنَشقُّ الْفَْجُر َوَر

، فَقََرأَ ِفيهَِما بُِسوَرَتْينِ طَوِيلََتْينِ بِالرَّْعِد َوِمثِْلَها ِمَن الَْمثَانِي، َحتَّى ُيتََّهَم أَنْ ُيِضئَ الصُّْبُح ظُلَْمةٌ، قَاَم فََصلَّى الصُّْبَح،
ُه ِلَمْن َحِمدَُه، ثُمَّ َسِمَع اللَّ: َوكَانَ ُيكَبُِّر ِفي كُلِّ َشْيٍء ِمَن الصَّالِة حَتَّى َيقُوَم لََها، َوكَانَ ِحَني َيْرفَعُ رَأَْسُه، فََيقُولُ
ثُمَّ ُيكَبُِّر ِحَني َيْرفَُع رَأَْسُه، ثُمَّ  َيْستَوِي قَاِئًما، ثُمَّ َيْحَمُد َربَُّه َوُيسَبُِّحُه َوُهَو قَاِئٌم، ثُمَّ ُيكَبُِّر للسَّْجَدِة حَتَّى َيِخرَّ سَاجًِدا،

ُيكَبُِّر للسَّْجَدِة الثَّانَِيِة، ثُمَّ ُيكَبُِّر ِحَني َيْرفَُع مِْنَها رَأَْسُه، ثُمَّ ُيكَبُِّر، ثُمَّ َيقُوُم ِمَن  َيْستَوِي قَاِعًدا وََيْحَمُد َربَُّه وَُيسَبُِّحُه، ثُمَّ
َجِتِه إِنْ كَانَ َعْن َيِمينِِه أَْو َعْن لَى حَاالْقَْعَدِة، فَإِذَا َصلَّى َصالَتُه َسلََّم مَرََّتْينِ ِمْن غَْيرِ أَنْ َيلَْتِفَت أََو ُيِشَري بَِيِدِه، ثُمَّ َيْعَمدُ إِ

نْ ُيَسبَِّح، َوكَانَ َتسْبِيُحهُ ِشَماِلِه، َوكَانَ إِذَا قَاَم إِلَى الصَّالِة خَفََض ِفيَها صَْوَتُه وََبَدَنُه، َوكَانَ َعامَّةُ قَْوِلِه َوُهَو قَاِئمٌ أَ
  .ِمْن ذَِلَك سُْبحَاَنَك ال إِلََه إِال أَْنَت، ال يَفُْتُر: ِفيَها

  إِنَّ ُمَعاذًا كَانَ أُمَّةً قَانًِتا ِللَِّه: االخِْتالُف َعنِ الشَّعْبِيِّ ِفي َحِديِث عَْبِد اللَِّه
  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثَنَا - ٩٨٠١

قُرِئَْت ِعْنَدُه، أَوْ :فَْيانُ، َعْن ِفَراسٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُس
ا أََبا َعْبدَ َي: إِنَّ ُمَعاذًا كَانَ أُمَّةً قَانًِتا، قَالُوا: ، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه]١٢٠النحل اآلية "[إِنَّ إِبَْراهِيَم كَانَ أُمَّةً قَانِتًا"قََرأََها، 

: َوَهلْ َتْدُرونَ َما اُألمَّةُ؟ الَِّذي ُيَعلِّمُ النَّاَس الَْخْيَر، َوالْقَانُِت: ، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه"إِنَّ إِْبَراِهيَم كَانَ أُمَّةً قَانًِتا"الرَّْحَمنِ، 
  .الَِّذي ُيِطيعُ اللََّه َوَرُسولَُه

ْضلُ بن الُْحَبابِ الُْجَمِحيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، أَْخَبرَنِي ِفرَاٌس، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَ - ٩٨٠٢
يفًا، َولَْم َيُك ِمَن كَانَ أُمَّةً قَانًِتا ِللَِّه َحنِ:إِنَّ ُمعَاذًا: قَالَ عَْبُد اللَِّه: َسِمْعُت الشَّعْبِيَّ ُيَحدِّثُ، َعْن َمْسرُوقٍ، قَالَ: قَالَ

َوَمْن َنِسَي؟ إِنَّا كُنَّا ُنَشبُِّه ُمعَاذًا بِإِبَْراِهيَم، َوسُِئلَ َعنِ : َنِسَي إِنَّ إِبَْراِهيَم، فَقَالَ: الُْمْشرِِكَني، فَقَالَ فَْرَوةُ َرُجلٌ ِمْن أَْشجََع
  .ُمطِيٌع ِللَِّه َوَرسُوِلِه: ؟ فَقَالَُمَعلُِّم الَْخْيرِ، َوُسِئلَ َعنِ الْقَانِِت: اُألمَِّة؟ فَقَالَ
زَكَرِيَّا، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن ُمَجاِلٍد، َو - ٩٨٠٣

إِنَّ "َيا أََبا َعْبَد الرَّْحَمنِ، : كَانَ أُمَّةً قَانًِتا ِللَِّه َحنِيفًا، ِقيلَ لَُه:َعاذًاإِنَّ ُم: الشَّْعبِيِّ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
إِنَّ ُمَعاذًا : أََسِمْعُتمُونِي ذَكَْرُت إِْبَراِهيَم؟ ثُمَّ قَالَ: قَالَ: قَالَ، ]١٢٠النحل آية " [إِبَْراهِيَم كَانَ أُمَّةً قَانًِتا ِللَِّه َحنِيفًا

  أُمَّةً كَانَ

  .كُنَّا ُنَشبُِّه ُمعَاذًا بِإِبَْراِهيمَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَانًِتا ِللَِّه َحنِيفًا، قَالَ
ْحَيى بن أَبِي ا َيَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َيْحَيى بن أَبِي ُبكَيْرٍ، َحدَّثََن - ٩٨٠٤

: قَالَ َعْبُد اللَِّه: َسِمْعتُ الشَّْعبِيَّ ُيَحدِّثُ، َعْن َمْسُروقٍ، قَالَ: ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ُمَجاِلٍد، وََبَياٍن، أو أحدمها، قَالَ
إِنَّا كُنَّا ُنَشبُِّه بِِه، َوُسِئلَ َعنِ اُألمَِّة؟ : ، فَقَالَ"انَ أُمَّةً قَانًِتاإِنَّ إِْبَراِهيَم كَ"غَلَطٌ، : كَانَ أُمَّةً قَانِتًا، فَقَالَ فَْرَوةُ:إِنَّ ُمَعاذًا
  .ُمِطيٌع ِللَِّه َوَرُسولِِه: ُمَعلُِّم الْخَْيرِ، َوسُِئلَ َعنِ الْقَانِِت؟ فَقَالَ: فَقَالَ

دَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ، َعْن َمْنُصورِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، َح - ٩٨٠٥



كَانَ أُمَّةً قَانًِتا ِللَِّه َحنِيفًا، فَقُلُْت ِفي :إِنَّ ُمَعاذًا: قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد: َعنِ الشَّْعبِيِّ، َحدَّثَنِي فَْرَوةُ بن َنْوفَلٍ اَألْشجَِعيُّ، قَالَ
: اللَُّه أَْعلَُم، قَالَ: أََتْدرِي َما اُألمَّةُ، َوَما الْقَانُِت؟ قَالَ: إِنَّ إِبَْراهِيَم، قَالَ: أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ، إِنََّما قَالَ غَلَطَ: َنفِْسي
انَ ُمَعاذُ بن َجَبلٍ ُيعَلُِّم الْخَْيَر، َوكَانَ الُْمِطيُع ِللَِّه وَِلَرسُوِلِه، َوكَذَِلَك كَ: الَِّذي ُيَعلُِّم النَّاَس الَْخْيَر، وَالْقَانُِت: اُألمَّةُ

  .ُمِطيًعا ِللَِّه َوِلَرسُوِلِه
َحدَّثََنا َداُودُ بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َعْبِد الْعَزِيزِ، - ٩٨٠٦

  رِيِّ بن إِْسَماِعيلَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َناجَِيةَ بن كَْعبٍ،ِعيَسى، َعنِ السَّ

َما : كَانَ أُمَّةً ِللَِّه قَانًِتا َحنِيفًا، وَلَْم َيُك ِمَن الُْمْشرِِكَني، فَقَالَ َرُجلٌ:إِنَّ ُمعَاذَ بن جََبلٍ: قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد: قَالَ
إِنَّ ُمَعاذًا، : ، َوَتقُولُ أَْنَت"إِنَّ إِْبَراهِيَم: "ْحَمنِ ُتَحدِّثَُنا بَِشْيٍء َما َتْدرِي َما ُهَو؟ َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلََّنرَاَك َيا أََبا َعْبِد الرَّ

َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق . ذٌ كَذَِلَكالُْمِطيُع ِللَِّه، َوكَانَ ُمَعا: َما يََزالُونَ َيْسَمُعونَ ِمنِّي َحقًّا فَيُْنِكرُوَنُه، إِنَّ الْقَانَِت: قَالَ
 َعْبِد اللَِّه ِمثْلَُه، َولَْم َيذْكُْر التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعْن َسيَّارٍ أَبِي الَْحكَمِ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن

  .َمْسُروقًا َوال غَْيَرُه
ُد بن َنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َوَحمَّاَحدَّثَ - ٩٨٠٧

  .ةُ؟ ُيَعلُِّم النَّاَس الَْخْيَركَانَ أُمَّةً قَانًِتا ِللَِّه، َتْدُرونَ َما اُألمَّ:ُشَعْيبٍ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه إِنَّ ُمَعاذًا
  ائِْتنِي بِثَالثَِة أَْحَجارٍ:االخِْتالُف َعْن أَبِي إِْسحَاَق السَّبِيِعيِّ ِفي َحِديِث عَْبِد اللَِّه أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَُه

ْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َم - ٩٨٠٨
ِتَيُه بِثَالثَِة أَْحَجارٍ، فََجاَء َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذََهَب ِلَحاَجِتِه، فَأََمَر اْبَن َمْسُعوٍد أَنْ يَأْ

  .َهِذِه رِكٌْس، ائْتِنِي بَِحَجرٍ:لرَّْوثَةَ، َوقَالَبَِحجََرْينِ َوَرْوثٍَة، فَأَلْقَى ا
  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه - ٩٨٠٩

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ  كُْنُت َمعَ النَّبِيِّ: بن َرَجاٍء، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َهذَا :الَْتِمسْ ِلي ثَالثَةَ أَْحجَارٍ، فََوَجْدُت لَهُ َحَجَرْينِ َورَْوثَةً، فَأََخذَ الَْحَجَرْينِ وَأَلْقَى الرَّْوثَةَ، َوقَالَ:الْجِنِّ، فَقَالَ ِلي

  .رِكٌْس
يُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْمِلِك بن َواِقٍد الْحَرَّانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْد - ٩٨١٠

، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر: قٍ، قَالُواَعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُو
كُْنُت : لَْيَس أَُبو ُعَبْيَدةَ ذَكََرُه، وَلَِكْن َعْبُد الرَّْحَمنِ بن اَألْسَوِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ: َعْن أَبِي إِْسحَاَق، قَالَ

نِي بِثَالثَِة أَْحَجارٍ، فَطَلَْبتَُها فَأََصْبتُ َحَجَرْينِ، ائِْت:َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََراَد أَنْ يَقِْضَي َحاَجَتُه، فَقَالَ
  .أََما َعِلْمَت أَنََّها رِكٌْس؟:َوطَلَْبُت َحَجًرا ثَالِثًا، فَلَْم أُِصْبُه، فَأََصْبُت رَْوثَةً فَجِئُْت بَِها، فَقَالَ

َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا - ٩٨١١
ائْتِنِي بِثَالثَِة :خََرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْغاِئِط، فَقَالَ: الرَّْحَمنِ بن اَألْسَوِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .إِنََّها رِكٌْس:أَسَْتْنجِي بَِها، فَأََتْيُتهُ بَِحجََرْينِ َوَرْوثٍَة، فَأََخذَ الَْحَجَرْينِ َورََمى الرَّْوثَةَ، َوقَالَأَْحَجارٍ 
  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن الَْعبَّاسِ - ٩٨١٢



بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َيحَْيى 
اْنطَلَقُْت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الرَّْحَمنِ بن اَألْسَوِد، عنِ اَألسَْوِد، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

َهذَا :ْوثَةَ، َوقَالََز، فَأََمرَنِي أَنْ آِتَيُه بِثَالثَِة أَْحَجارٍ، فَأََتْيُتُه بَِحَجَرْينِ َورَْوثٍَة، فَأََخذَ الَْحجََرْينِ، َوطََرحَ الرََّوَسلََّم ِليََتَبرَّ
  .رِكٌْس
ا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َزكَرِيَّا بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََن - ٩٨١٣

اْنطَلَقُْت َمعَ : الَأَبِي زَاِئدَةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، عنِ اَألسَْوِد بن يَزِيَد، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، قَ
أَمََرنِي أَنْ آِتَيُه بِثَالثَةِ أَْحجَارٍ، فَأََتْيُتهُ بَِحجََرْينِ َوَرْوثٍَة، فَأََخذَ الَْحَجَرْينِ َوطََرَح َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَ

  .إِنََّها رِكٌْس:الرَّْوثَةَ، قَالَ
ا الصَّبَّاُح بن ُمحَارِبٍ، َعْن أَبِي سَِناٍن، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن زَْنَجلَةَ، َحدَّثََن - ٩٨١٤

ائْتِنِي بِثَالثَةِ أَْحَجارٍ، فََتَوضَّأَ :لََعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن ُهَبْيَرةَ بن َيرَِمي، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَا
  .أَلْقِ الرَّْوثَةَ، فَإِنََّها رِكٌْس:َحجََرْينِ َوَرْوثٍَة، فَقَالََولَْم يََمسَّ َماًء، فَأََتْيُتُه بِ

ِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْب - ٩٨١٥
  اَألْسَوِد، َعْن أَبِيهِ،

ائْتِنِي بَِشْيٍء أَْسَتْنجِي بِِه، َوال ُتقَرِّْبنِي :اْنطَلََق النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلحَاَجِتِه، فَقَالَ: ِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالََعْن َعْب
  .َحاِئال َوال َرجِيعًا، فَفََعلُْت، ثُمَّ تََوضَّأَ َوَصلَّى

لٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحسَّانَ الْبُْرُجالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيزِيَد، َعْن َجْعفَرِ َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْه - ٩٨١٦
اْنطَلَقَ  :ُعوٍد، قَالَبن الَْحارِِث، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألْسَوِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْس

ائِْتنِي بَِشْيٍء، َوال ُتقَرِّبْنِي َعظًْما َوال َرجِيعًا، فَفََعلُْت، فََتَوضَّأَ، ثُمَّ :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلحَاَجِتِه، فَقَالَ
  .َصلَّى

ْبُد اللَِّه بن َسعِيٍد الْكِْنِديُّ، َحدَّثََنا زَِياُد بن الَْحَسنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َع - ٩٨١٧
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : فَُراٍت، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألْسَوِد، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .إِنََّها رِْجٌس:ي بِثَالثَِة أَْحَجارٍ، فَأََتْيُتُه بَِحجََرْينِ َوَرْوثَِة ِحمَارٍ، فَأََخذَ الَْحجََرْينِ َوأَلْقَى الرَّْوثَةَ، َوقَالَائِْتنِ:َعلَْيِه َوَسلََّم
لَِّه بن َمْسُعوٍد أَنَُّه كَانَ َمَع النَبِيِّ طُُرُق َحدِيِث َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد لَْيلَةَ الْجِنِّ َمَع َرُسولِ اللَِّه بَاُب َمْن ذَكََر َعْن َعْبِد ال

  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ الْجِنِّ
بن الَْحجَّاجِ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي قَْيُس  - ٩٨١٨
  شٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ اْبنِ َمْسعُودٍ،َعْن َحَن

  .شََراٌب طَهُوٌر:أَنَُّه َوضَّأَ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بنبِيٍذ، فََتَوضَّأَ، َوقَالَ
، َعْن أَبِي فََزاَرةَ الَْعْبِديِّ، َعْن أَبِي َزْيدٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن قَْيسِ بن الرَّبِيعِ - ٩٨١٩

إِنِّي قَْد أُمِْرُت :أَتَاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َمْولَى َعْمرِو بن ُحرَْيٍث، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
الْجِنِّ، فَلَْيقُْم َمِعي َرُجلٌ مِْنكُْم، َوال َيقُْم َرُجلٌ ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن ِكْبرٍ، فَقُْمُت َمَعُه،  أَنْ أَقَْرأَ َعلَى إِْخوَانِكُْم ِمَن

إِنََّك إِنْ َخَرْجتَ لَْم َترَنِي ال َتْخُرْج ِمْنُه، فَ:َوأََخذُْت إَِداَوةً ِفيَها َنبِيذٌ، فَاْنطَلَقُْت َمَعُه، فَلَمَّا َبَرَز َخطَّ َعلَيَّ َخطًّا، َوقَالَ ِلي
أََراَك :ثُمَّ اْنطَلََق فََتوَاَرى َعنِّي َحتَّى لَْم أََرُه، فَلَمَّا َسطََح الْفَْجُر أَقَْبلَ، فَقَالَ ِلي: َولَْم أََرَك إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة، قَالَ



أََما إِنََّك لَوْ َخَرْجَت ِمْنُه لَمْ :َخِشيُت أَنْ أَخُْرَج ِمْنُه، فَقَالَ: لَْت؟قُلُْتَما َعلَْيكَ لَْو فََع:َما قََعْدُت، فَقَالَ: قَاِئًما؟فَقُلُْت
َتْمَرةٌ طَيَِّبةٌ، :ِفيَها َنبِيذٌ، قَالَ: َما َهِذِه اإلَِداَوةُ؟قُلُْت:ال، فَقَالَ: َترَنِي َولَمْ أََركَ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، َهلْ مََعَك َوُضوٌء؟قُلُْت

أَلَْم آُمْر لَكَُما :َتاَع، فَقَالَاٌء طَُهوٌر، فََتَوضَّأَ َوأَقَاَم الصَّالةَ، فَلَمَّا قََضى الصَّالةَ قَاَم إِلَْيِه َرُجالِن ِمَن الْجِنِّ، فََسأَالُه الَْمَوَم
ِمْن أَْهلِ : ِممَّْن أَْنُتَما؟قَاال:مََعَك الصَّالةَ، قَالَ َبلَى، َولَِكْن أَْحَببَْنا أَنْ َيْشَهدَ َبْعُضَنا: َوِلقَْوِمكَُما بَِما ُيْصِلُحكُْم؟قَاال

  أَفْلََح َهذَاِن، َوأَفْلََح:َنِصيبَِني، فَقَالَ

  .بَِعظْمٍ أَوْ َرْوثٍَة َم أَنْ ُيْستَْنَجى قَْوُمُهَما، َوأََمَر لَُهَما بِالرَّْوِث وَالِْعظَامِ طََعاًما وَلَْحًما، وََنَهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ِديِّ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، وَإِْسرَائِيلَ، َعْن أَبِي فََزاَرةَ الْعَْب - ٩٨٢٠

َنشَْهُد : لَمَّا كَانَ لَْيلَةُ الْجِنِّ َتَخلََّف ِمْنُهْم َرُجالِن، قَاال: زَْيٍد َمْولَى َعْمرِو بن حَُرْيٍث، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
لَْيَس مَِعي َماٌء، : َمَعَك َماٌء؟قُلُْت:الْفَْجَر َمَعَك َيا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َتمَْرةٌ طَيَِّبةٌ َوَماٌء طَُهوٌر، فََتَوضَّأَ، قَالَ إِْسرَائِيلُ ِفي :ِعي إَِداَوةٌ ِفيَها َنبِيذٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَولَِكْن َم
  .ثُمَّ َصلَّى الصُّْبَح: َحِديِثِه
أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي فََزاَرةَ، َعْن أَبِي زَْيٍد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا  - ٩٨٢١

نَبِيذٌ، : َما ِفي إَِداَوِتَك؟قَالَ:َمْولَى َعْمرِو بن ُحرَْيٍث، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لَْيلَةَ الْجِنِّ
  .َتْمَرةٌ طَيَِّبةٌ، َوَماٌء طَهُوٌر:قَالَ

ْبِد اللَِّه الشَّقَرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن ُموَسى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوارِِث أَُبو َع - ٩٨٢٢
طَلََب َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ َعْن َشرِيٍك، َعْن أَبِي فََزاَرةَ، َعْن أَبِي زَْيٍد،

  لَْيَس عِْنِدي إِال َنبِيذٌ ِفي: لَْيلَةَ الْجِنِّ َوُضوءًا، فَقُلُْت

  .َتْمَرةٌ طَيِّبَةٌ، َوَماٌء طَُهوٌر، فَتََوضَّأَ ِمْنهَا:إَِداَوٍة، فَقَالَ
بِي، ح ثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيمَ بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي أََحدَّ - ٩٨٢٣

َنا َعمِّي، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثَنِي أَُبو َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َسْعِد بن إِبَْراِهيمَ بن َسْعٍد، َحدَّثَ
ْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، ُعَمْيسٍ ُعْتَبةُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أَبِي فََزارَةَ، َعْن أَبِي َزْيٍد مَْولَى َعْمرِو بن حَُرْيٍث، َعْن َع

ِلَيقُْم مَِعي َرُجلٌ ِمْنكُْم، َوال :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو ِفي َنفَرٍ ِمْن أَْصحَابِِه، إِذْ قَالََبْيَنَما َنْحُن َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ: قَالَ
َمعَ  ا إِال َماًء، فََخَرْجُتَيقُوَمنَّ َمِعي َرُجلٌ ِفي قَلْبِِه ِمَن الِْغشِّ ِمثْقَالُ ذَرٍَّة، فَقُْمُت َمَعُه َوأََخذُْت اإلَِداَوةَ، َوال أَْحَسبَُه
فََخطَّ ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : الََرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحتَّى إِذَا كَانَ بِأَْعلَى َمكَّةَ، َرأَْيتُ أَْسوَِدةً ُمْجَتِمَعةً، قَ

، َوَمَضى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَيْهِْم، قُْم َها ُهَنا حَتَّى آتَِيَك، فَقُْمُت:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخطًّا، ثُمَّ قَالَ
َما زِلَْت قَاِئًما َيا اْبَن َمْسُعوٍد :فََسَمَر َرسُولُ اللَِّه لَْيال طَوِيال حَتَّى َجاءَنِي َمَع الْفَجْرِ، فَقَالَ: فََرأَْيتُُهْم َيثُوُرونَ إِلَْيِه، قَالَ

َهلْ َمَعَك ِمْن :قُْم َحتَّى آتَِيَك؟ثُمَّ قَالَ ِلي:َيا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَوْ لَْم تَقُلْ ِلي: َبْعُد؟فَقُلُْت لَُه
  َيا َرسُولَ اللَّهِ،: َنَعْم، فَفََتْحُت اِإلَداَوةَ فَإِذَا ُهَو نَبِيذٌ، فَقُلُْت: َوُضوٍء؟قُلُْت

َتْمَرةٌ طَيِّبَةٌ، َوَماٌء طَُهورٌ، :َوَما أَْحَسُبَها إِال َماًء، فَإِذَا ُهَو َنبِيذٌ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواللَِّه لَقَدْ أََخذُْت
: ا ُنِحبُّ أَنْ َتؤُمََّنا ِفي َصالِتَنا، قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ: ثُمَّ تََوضَّأَ ِمنَْها، فَلَمَّا قَاَم ُيَصلِّي َجاَء َشْخَصاِن ِمنُْهْم، فَقَاال

َمْن َهُؤالِء َيا َرسُولَ اللَِّه؟ : فََصفَُّهَما َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخلْفَُه، ثُمَّ صَلَّى بنا، فَلَمَّا اْنَصَرَف، قُلُْت لَُه



نِي الزَّاَد، فََزوَّْدتُُهُم الرَّْجَعةَ، َما َوَجُدوا ِمْن رَْوٍث َوَجدُوُه َشِعريًا، َوَما َوَجدُوا ِمْن َهُؤالِء جِنُّ َنِصيبَِني، َوقَدْ َسأَلُو:قَالَ
  .ِث َوبِالَْعظْمَِعظْمٍ َوَجُدوُه كَاِسًيا، فَعِْنَد ذَِلَك نََهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيْستَطَاَب بِالرَّْو

، َحدَّثََنا أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا َوِكيٌع - ٩٨٢٤
ِعْنَدَك :َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْيلَةَ الْجِنِّ فََزارَةَ، َعْن أَبِي َزْيٍد َموْلَى َعْمرِو بن ُحرَْيٍث، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه

  .َتْمَرةٌ طَيَِّبةٌ، َوَماٌء طَهُوٌر، فََتَوضَّأَ:ال، إِال َنبِيذٌ ِفي إَِداَوٍة، فَقَالَ: طَُهوٌر؟قَالَ
َحمَُّد بن الزِّْبرِقَاِن، َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َداِهُر بن ُنوحٍ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ ُم - ٩٨٢٥

خََرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَخَْبرَنِي َسِعيدُ بن الْحَارِِث، َعْن أَبِي الُْمَعلَّى، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  ال:َخطَّ ِلي خَطًّا، َوقَالَقَْبلَ الْهِْجَرِة إِلَى نََواِحي َمكَّةَ، فَ

فََتقَدََّم َشْيئًا ثُمَّ َجلََس، فَإِذَا رَِجالٌ ُسوٌد : ال َيُروعَنََّك، َوال َيُهولَنََّك َشْيٌء َتَراُه، قَالَ:ُتْحِدثَنَّ شَْيئًا حَتَّى آتَِيَك، ثُمَّ قَالَ
، فَأَرَْدُت أَنْ ] ١٩اجلن آية "[كَاُدوا َيكُوُنونَ َعلَْيِه لَِبًدا: "َعزَّ َوَجلَّ َوكَاُنوا كََما قَالَ اللَُّه:كَأَنَُّهمْ رِجَالٌ الزُّطِّ، قَالَ

ثُْت، ثُمَّ إِنَُّهْم َتفَرَّقُوا َعْنُه، أَقُوَم فَأَذُبَّ َعْنُه َباِلًغا َما َبلَْغُت، ثُمَّ ذَكَْرُت َعْهَد َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََمكَ
لَكُُم الرَّجِيُع، َوَما أََتيُْتْم َعلَْيِه ِمْن :َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ ُشقََّتَنا َبِعيَدةٌ وََنْحُن ُمْنطَِلقُونَ فََزوِّْدَنا، فَقَالَ: ِمْعُتُهْم َيقُولُونَفََس

َهُؤالِء جِنُّ :َمْن َهُؤالِء؟ قَالَ: َتمًْرا، فَلَمَّا َولَّْوا قُلُْتَعظْمٍ فَلَكُْم َعلَْيِه لَْحًما، َوَما أََتيُْتْم َعلَْيِه ِمَن الرَّْوِث فَُهَو لَكُْم 
  .َنِصيبَِني
هَبِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ بن أَبِي ُبْرَدةَ الَْبَجِليُّ الذَّ - ٩٨٢٦

للَِّه الَْجَدِليِّ، ْسلَِميُّ، َعْن َحْربِ بن ُصبَْيحٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن أَبِي ُمرَّةَ الصَّْنَعانِيِّ، َعْن أَبِي َعْبِد ابن َيْعلَى اَأل
لَةَ الْجِنِّ، فَاْنطَلَقُْت َمَعُه َحتَّى َبلَْغَنا أَْعلَى اْستَْتَبَعنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْي: َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
ال َتْبَرْح، ثُمَّ اْنَصاَع ِفي أَجَْبالٍ، فََرأَْيتُ الرَِّجالَ يََتَحدَُّرونَ َعلَْيِه ِمْن ُرُءوسِ الْجِبَالِ حَتَّى :َمكَّةَ، فََخطَّ َعلَيَّ ُخطَّةً، َوقَالَ

  َألْضرَِبنَّ حَتَّى أَْسَتنِْقذَ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َرطُْت السَّْيَف، َوقُلُْتحالُوا َبيْنِي َوبَْيَنُه، فَاْخَت

َعلَْيِه فَلَْم أََزلْ كَذَِلكَ َحتَّى أَمََّنا الْفَْجُر، فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : ال َتبَْرْح حَتَّى آتَِيَك، قَالَ:َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ ذَكَْرُت قَْولَُه
لَْو لَبِثَْت َشْهًرا َما َبرِْحُت حَتَّى َتأِْتَينِي، ثُمَّ أَخَْبْرُتُه بَِما أَرَْدُت أَنْ : َما زِلَْت َعلَى حَاِلَك؟قُلُْت:َوَسلََّم َوأََنا قَاِئٌم، فَقَالَ

إِنِّي ُوِعْدتُ أَنْ :اَمِة، ثُمَّ شَبََّك أَصَابَِعُه ِفي أََصابِِعي، فَقَالَلَْو خََرْجَت َما الَْتقَْيُت أََنا َوال أَْنَت إِلَى َيْومِ الِْقَي:أَْصَنَع، فَقَالَ
: َوَما أَظُنُّ أََجِلي إِال قَِد اقْتََرَب، قُلُْت:ُيْؤِمَن بَِي الْجِنُّ وَاإلِْنُس، فَأَمَّا اإلِْنُس فَقَْد آَمَنْت بِي، َوأَمَّا الْجِنُّ فَقَْد رَأَْيَت، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، أَال َتسَْتْخِلُف ُعَمَر؟ : اللَِّه، أَال َتسَْتْخِلُف أََبا َبكْرٍ؟ فَأَْعَرَض َعنِّي، فََرأَْيُت أَنَُّه لَْم ُيَواِفقُْه، قُلُْتَيا َرسُولَ 
ذَاَك وَالَِّذي ال إِلََه غَْيُرُه لَوْ :ِليا؟ قَالََيا َرسُولَ اللَِّه، أَال َتسَْتْخِلُف َع: فَأَْعَرَض َعنِّي، فَرَأَْيُت أَنَُّه لَْم ُيَواِفقُْه، قُلُْت
  .َباَيْعُتُموُه َوأَطَْعُتُموُه أَْدَخلَكُُم الَْجنَّةَ أَكَْتِعَني

ِه بن َمْسُعوٍد، لََّحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، َعْن أَبِيِه، َعْن ِميَناَء، َعْن َعْبِد ال - ٩٨٢٧
ُنعَِيْت إِلَيَّ :َمالَكَ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ َوفِْد الْجِنِّ، فََتنَفََّس، فَقُلُْت: قَالَ

: فََسكََت، ثُمَّ َمَضى َساَعةً ثُمَّ َتَنفََّس، فَقُلُْت: ُبو َبكْرٍ، قَالَأَ: َمْن؟ قُلُْت: اْسَتْخِلْف، قَالَ: َنفِْسي َيا اْبَن َمْسُعوٍد، قُلُْت
  ُنِعَيْت:َما َشأُْنَك بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ



َما : َضى َساَعةً، ثُمَّ َتنَفََّس، فَقُلُْتُعَمُر، فََسكََت، ثُمَّ َم: َمْن؟ قُلُْت: فَاسَْتْخِلْف، قَالَ: إِلَيَّ َنفِْسي َيا اْبَن َمْسُعوٍد، قُلُْت
أََما وَالَِّذي :َعلَيُّ بن أَبِي طَاِلبٍ، قَالَ: َمْن؟ قُلُْت: فَاسَْتْخِلْف، قَالَ: نُِعَيْت إِلَيَّ نَفِْسي َيا اْبَن َمْسعُوٍد، قُلُْت:َشأُْنَك؟ قَالَ

  .ةَ أَْجَمِعَني أَكَْتعَِنيَنفِْسي بَِيِدِه، لَِئْن أَطَاُعوُه لََيْدُخلَنَّ الَْجنَّ
  َباُب َمْن َرَوى َعنِ اْبنِ َمْسُعودٍ أَنَُّه لَْم َيكُْن َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ الْجِنِّ

ا خَاِلدُ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََن - ٩٨٢٨
لَْم أَكُْن َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ الْجِنِّ، :َعْن أَبِي َمْعَشرٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .َولََودِْدُت أَنِّي كُْنُت َمَعُه
َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلكُ بن إِْسَماعِيلَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، قَاال - ٩٨٢٩

َخلََع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِه، قَالَالنَّْهِديُّ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَّ
رَأَْيَناكَ َخلَْعَت فََخلَْعَنا، : َما َحَملَكُْم َعلَى َخلْعِ نَِعاِلكُْم؟قَالُوا:َوَسلََّم َنْعلَْيِه َوُهَو ُيصَلِّي، فََخلََع َمْن َخلْفَُه نَِعالَُهْم، فَقَالَ

  .لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَخَْبرَنِي أَنَّ ِفي إِْحَداُهَما قَذًَرا، فََخلَْعُتُهَما ِلذَِلَك، فَال َتْخلَُعوا َنَعالَكُْمَصلَّى ال ٧جِْبرِيلَ  ٧إِنَّ :فَقَالَ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن - ٩٨٣٠

لَمْ :ِه بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا أَُبو َحْمزَةَ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَإِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا َشرِيُك بن َعْبِد اللَّ
  .َيقُْنْت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال َشهًْرا، لَْم َيقُْنْت قَْبلَُه َوال بَْعَدُه

ْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُنَصْيرٍ َوُهَو اْبُن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َع - ٩٨٣١
لَّى اللَُّه َعلَْيِه قََنَت َرُسولُ اللَِّه َص:اَألْشَعِث، َعْن َمْيُموٍن َوُهَو أَُبو َحْمَزةَ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .َوَسلََّم ثَالِثَني َيوًْما َيْدُعو، ثُمَّ َتَركَُه
، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيْعلَى بن الْحَارِِث - ٩٨٣٢

لَقَدْ رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ي حَْمَزةَ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََبكْرِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِ
  .َوَسلََّم َوإِنَّ ُبيُوَتُه لََعلَى َيسَارِِه، فَإِذَا َصلَّى الصَّالةَ أََخذَ إِلَى ُبيُوِتِه َعْن َيسَارِِه

، َعْن ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َحْمزَةََحدَّ - ٩٨٣٣
اقِ فََرِكَبُه ُهَو َوجِبْرِيلُ َصلَّى إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،أُِتَي بِالُْبَر

ُه، حَتَّى صَاَر إِلَى أَْرضٍ غُمٍَّة اللَُّه َعلَْيهَِما، فََساَر بِهَِما، فَكَانَ إِذَا أََتى َعلَى جََبلٍ اْرَتفََعْت رِْجالُه، َوإِذَا َهَبطَ اْرَتفََعْت َيَدا
  يَا: لُْتُمْنِتَنٍة، ثُمَّ إِلَى أَْرضٍ فَْيَحاَء طَيَِّبٍة، قُ

: تِلَْك أَْرُض النَّارِ، َوَهِذِه أَْرُض الَْجنَِّة، قَالَ: جِبْرِيلُ ، كُنَّا َنِسُري ِفي أَْرضٍ غُمٍَّة ُمْنِتَنٍة، ثُمَّ إِلَى أَْرضٍ فَْيَحاَء طَيَِّبٍة، فَقَالَ
أَُخوَك ُمحَمٌَّد، فََرحََّب َوَدَعا بِالَْبَركَِة، : جِْبرِيلُ ؟ قُلُْتَمْن َهذَا َمَعكَ َيا : فَأََتْيُت َعلَى َرُجلٍ َوُهَو قَاِئمٌ ُيَصلِّي، فَقَالَ

َعلَى َمْن كَانَ َصْوُتُه وََتذَمُُّرُه َعلَى َربِِّه؟ : أَُخوَك ُموَسى، قُلُْت: َمْن َهذَا َيا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ: َسلْ ُألمَِّتكَ الَْيَسَر، قَالَ: قَالَ
: َمْن َهذَا َيا جِْبرِيلُ ؟ قَالَ: ثُمَّ سِْرَنا فََرأَْيُت َمصَابِيَحا َوَضوًْءا، فَقُلُْت: ذَِلَك ِمْنُه َوِحدَُّتُه، قَالَ َنَعْم، إِنَّهُ ُيْعَرُف: قَالَ

حََّب بِي، ثُمَّ َمضَْيَنا إِلَى َنَعْم، فََدَنْوَنا مِْنَها، فََدَعا ِلي بِالَْبَركَِة َوَر: أَْدُنو ِمْنَها؟ قَالَ: َهِذِه َشَجَرةُ أَبِيَك إِْبَراهِيَم، قُلُْت
ُنِشَرْت ِلَي اَألنْبَِياُء َمْن َسمَّى اللَّهُ َبْيِت الَْمقِْدسِ، فََربَطُْت الدَّابَّةَ بِالَْحلْقَِة الَِّتي َيرْبِطُ بَِها األَْنبَِياُء، ثُمَّ َدَخلُْت الَْمْسجَِد، َو

  .هِْم إِال أُوِلي الَْبقَرِ ِعيَسى َوُموَسى َوإِبَْراهِيَم َصلَّى اللَُّه َعلَْيهِْم َوَسلََّمِفي ِكَتابِِه َوَمْن لَْم ُيَسمِّ، فََصلَّْيُت بِ
اِلٍك النََّخِعيُّ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أنا أَُبو َم - ٩٨٣٤



لَْو كَانَ الُْعْسرُ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ي َحْمَزةَ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََعْن أَبِ
الشرح آية "[إِنَّ َمعَ الُْعْسرِ ُيْسًرا"لَْيِه َوَسلََّم ِفي ُجْحرٍ لََدَخلَ َعلَْيِه الُْيْسرُ َحتَّى ُيْخرَِجُه، ثُمَّ قََرأَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع

٥. [  
٩٨٣٥ -  

، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد بن َحسَّانَ الَْمرُّوِذيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن أَبِي َحْمَزةَ
  .النَّْعُي ِمْن أَْمرِ الَْجاِهِليَِّة:قَالََعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، 

، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمٍَّد الُْمجَاِشِعيُّ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َيْعقُوَب الِْكْرَمانِيُّ - ٩٨٣٦
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ بن : بن َحْنَبلٍ، َوَزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، قَاال إِبَْراهِيَم، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد

كُْنُت أََرى َبَياضَ :، قَالَِحسَابٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث، ِكالُهَما َعْن أَبِي َحمَْزةَ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه
  .َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسلََّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن َيسَارِِه َخدَّْي
أَبِي َحْمزَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن  - ٩٨٣٧
َما أُِمْرَنا بَِصْومِ َعاشُوَراَء إِال قَْبلَ أَنْ يَْنزِلَ رََمَضانُ، فَلَمَّا نََزلَ َرَمَضانُ لَمْ :اهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََعْن إِْبَر

  .ُنْؤَمْر بِِه، وَلَْم ُنْنَه َعْنُه
دَّثََنا مُقَدَُّم بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َعمِّي الْقَاِسُم بن َيْحَيى، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َح - ٩٨٣٨

لَقَْد َهَمْمُت أَنْ آُمَر بِالال :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحْمَزةَ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .الصَّالةَ، ثُمَّ أَْنَصرَِف إِلَى قَْومٍ َيْسَمُعونَ النَِّداَء فَال ُيجِيُبونَ فَأَحْرَِق َعلَْيهِْم ُبيُوتَُهْم ُيِقيُم

  َحدَّثَنَا - ٩٨٣٩

ةَ، َعْن أَبِي حَْمَزةَ، َعْن ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َعِطيَّ
  .َمْن َرِغَب َعنِ الَْمْسحِ فَقَْد َرِغَب َعْن ُسنَِّة ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

َنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َعِطيَّةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثَ - ٩٨٤٠
  .َما ُرخَِّص ِفي َتْرِك الَْجَماَعِة إِال ِلَخاِئفٍ أَْو َمرِيضٍ:َحْمَزةَ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْوٍن الزَِّياِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ذَكَْوانَ، َعْن َمْنُصورِ بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن  - ٩٨٤١
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُنَّا ُجلُوًسا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ال: الُْمْعَتِمرِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

هَاُتوا ابَْنيَّ أَُعوذُُهَما بَِما َعوَّذَ بِِه إِبَْراِهيمُ ابَْنْيِه إِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاَق، :إِذْ َمرَّ بِِه الَْحَسُن َوالُْحَسْيُن َوُهَما َصبِيَّاِن، فَقَالَ
  .نٍ المٍَّة، َوَمْن كُلِّ َشْيطَاٍن َوَهامٍَّةأُعِيذُكَُما بِكَِلمَاِت اللَِّه التَّامَِّة ِمْن كُلِّ َعْي:قَالَ

ْنُصورٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْوٍن الزِّيَاِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ذَكَْوانَ، َعْن َم - ٩٨٤٢
  .إِنَّ َعمَّ الرَُّجلِ صُنوُّ أَبِيِه:لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَا: إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  َوإِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم تََعجَّلَ ِمَن الَْعبَّاسِ َصَدقَةَ َعاَميْنِ - ٩٨٤٣

  .ِفي َعامٍ
يِصيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن َنافِعٍ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن الْفَْضلِ، َعْن شَرِيٍك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبَدةَ الِْمصِّ ٩٨٤٤ -

لَْخْوفِ لَْيَس ِفي َصالِة ا:الََعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ



  .َسْهٌو
 َمْنُصورٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ِعيَاضٍ، َعْن - ٩٨٤٥

  .الَْبيَِّعاِن إِذَا اْخَتلَفَا ِفي الَْبْيعِ ترادَّا الَْبْيَع:ِه َوَسلََّم، قَالََعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو : َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َوَعْبُد اللَِّه بن بنَدارٍ اَألْصَبهَانِيُّ، قَاال - ٩٨٤٦

كُنَّا َنأْكُلُ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه :ا إِسَْرائِيلُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَالَْبَجِليُّ، َحدَّثََن
  .َعلَْيِه َوَسلََّم فََنْسَمُع َتسْبِيَح الطََّعامِ

ثََنا َبَركَةُ بن ُمحَمٍَّد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن أَْسبَاٍط، َعْن ُسفَْيانَ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّ - ٩٨٤٧
أََتْيتُ اْبَن َمْسُعودٍ َيْوَم َعاُشوَراَء، فَإِذَا َبْيَن َيَدْيِه قَْصَعةُ ثَرِيدٍ : الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، قَالَ

نََعْم، كُنَّا َنُصوُمُه َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َيا أََبا َعْبَد الرَّْحَمنِ، أَلَْيَس َهذَا َيْوُم َعاُشوَراَء؟ قَالَ: اوٍ، قُلُْتَوُعَر
  :َوَسلََّم قَْبلَ أَنْ يُفَْرضَ َشْهُر رََمَضانَ، فَلَمَّا فُرَِض شَْهُر َرَمَضانَ َنَسَخُه، ثُمَّ قَالَ

  .اقُْعْد، فَقََعْدُت َوأَكَلُْت 
ا َعِليُّ بن الَْحَسنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن أَبِي رِْزَمةَ، َحدَّثََن - ٩٨٤٨

َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه :اهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَبن َشِقيقٍ، َحدَّثََنا أَُبو َحمَْزةَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْر
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي السَّفَرِ َركَْعَتْينِ، َوَمَع أَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر

َواِلقٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َجْنَدلُ بن  - ٩٨٤٩
  .كَانُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا صَِعَد الِْمنَْبَر اْسَتقَْبلَْناُه:إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

َألبَّاُر، َحدَّثََنا ُمعلَّلُ بن ُنفَْيلٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِمْحَصنٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ ا - ٩٨٥٠
ارِثٌ، أَْو َولِيٌد، َح: نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيَسمَّى الرَُّجلُ: إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .إِنَّ أََحبَّ اَألْسَماِء إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َما ُتعُبَِّد بِِه:أَْو َحكٌَم، أَْو أَُبو الَْحكَمِ، أَْو أَفْلَُح، أَْو َنجِيٌح، أَْو َيسَاٌر، َوقَالَ
بن َيحَْيى النَّْيَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن كَِثريٍ، َعْن ُسفَْيانَ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيزِيَد السِّجِسَْتانِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى - ٩٨٥١

طَلَُب الَْحاللِ فَرِيَضةٌ بَْعدَ :الََعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
  .الْفَرِيضَِة
  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َنْصُر بن - ٩٨٥٢

إِنََّما قََنتَ :َعْبِد اللَِّه، قَالََعِليٍّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ُحَسْينٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن 
لََّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالِثنيَ لَْيلَةً، َيْدُعو َعلَى أَْحَياَء ِمْن بين ُسلَْيمٍ َورِْعلٍ َوذَكَْوانَ َوُعَصيَّةَ، َعَصُوا ال َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

  .َوَرسُولَُه
بن أَبِي اَألْسَوِد، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا مَْنُصورُ  - ٩٨٥٣

كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يََناُم ِفي ُسُجوِدِه، َوَما :اَألْعَمُش، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .ُيْعَرُف َنْوُمُه إِال بنفِْخِه، ثُمَّ َيقُوُم ِفي َصالِتِه

بن ِعيَسى،  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن حَُباشٍ الِْحمَّانِيُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمَّدِ بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا َيحَْيى - ٩٨٥٤
  .ولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماْنَشقَّ الْقََمُر َعلَى َعْهِد َرُس:َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

ْن َمْنُصورِ بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن حَُباشٍ الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيدٍ الِْكْنِديُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَمْيرٍ، َع - ٩٨٥٥



  .َرأَْيُت الْقََمَر مُْنَشقًّا بِاثَْنْينِ، َبْيَنُهَما ِحَراٌء:قَالَالُْمْعَتِمرِ، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، 
َراهِيَم، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْب - ٩٨٥٦

  .كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا إِذَا َعطََس أََحُدَنا أَنْ ُنَشمَِّتُه:َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
٩٨٥٧ -  

وَارٍ، َعنِ َحمَّاِد بن ُخَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا ُحَمْيدُ بن 
أَْخبِْرَنا َمَتى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َجاَء َرُجلٌ إِلَى َعْبِد اللَِّه، فَقَالَ: اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، قَالَ

كَانَ ُيْسِمُع أَْهلَ : ى َصالِة الَْمْغرِبِ، فَسَأَلُوُه َعْن ِقَراَءَتِه، فَقَالَإِذَا َبِقَي ِمَن اللَّْيلِ َنْحٌو ِممَّا َمَضى ِمْنُه إِلَ: ُيوِتُر؟ قَالَ
  .الدَّارِ

التَّمَّاُر  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحرَِميُّ بن حَفْصٍ الْقَْسَمِليُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمٍَّد - ٩٨٥٨
َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمْسِلمٍ الْقَْسَمِليُّ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن : ثََنا ِعيَسى بن إِْبَراِهيَم الْبِرَِكيُّ، قَاالالَْبْصرِيُّ، َحدَّ

َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ: إِبَْراهِيَم النَّخَِعيِّ، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالُ َحبَّةٍ  ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َمْن كَانَ ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن َخرَْدلٍ ِمْن ِكْبرٍ، َوال َيْدُخلُ النَّاَر َمْن كَانَ:َوَسلََّم

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن : بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، وَاْبُن اَألصَْبَهانِيِّ، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ. ِمْن َخْرَدلٍ ِمْن إَِمياٍن
  . َسلََّم ِمثْلَُهَعيَّاشٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ن َمْعنٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى اَألحَْولُ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ ب - ٩٨٥٩
  اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيمَ،

  ].٦٨الفرقان آية " [َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاًما: "ِه َوَسلََّم قََرأََعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
 الَْمِلكِ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد - ٩٨٦٠

َسأَلُْت َعْبَد اللَِّه بن َمْسعُوٍد أَكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : شِ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، قَالَغَنِيَّةَ، َعنِ اَألْعَم
  .؟]١١اجلمعة آية " [َوَتَركُوَك قَاِئمًا: "أََما َتقَْرأُ: َيخْطُُب قَاِئًما أَْو قَاِعًدا؟ فَقَالَ

نِ َحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُيوُسَف الصَّْيَرِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوِيَةَ، َعَحدَّثََنا ُم - ٩٨٦١
  .سِ وَالرَّاجِلِكَانَ سَْعٌد َيْوَم َبْدرٍ يُقَاِتلُ ِقَتالَ الْفَارِ:اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

يزِ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن إِْبَراِهيَم الْبِرَِكيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِ - ٩٨٦٢
ى َعرَّافًا أَْو كَاِهًنا ُيْؤِمُن بَِما َيقُولُ فَقَْد كَفََر بَِما أُْنزِلَ َمْن أََت:اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .َعلَى ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِعيَسى، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُبَدْيلٍ الَْياِميُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن  - ٩٨٦٣

  .النَّظَُر إِلَى َوْجِه َعِليٍّ ِعَباَدةٌ:اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث بن إِْبَراهِيَم - ٩٨٦٤

اهِيَم، َعْن كَرِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ الْبَزَّاُز، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن الشَّدَّاخِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْرأَُبوُعبَْيَدةَ الَْعْس
َيْوَم َعاُشوَراَء لَْم َيَزلْ ِفي َسَعةٍ َساِئرَ  َمْن َوسََّع َعلَى ِعَياِلِه:َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .َسَنِتِه



ا عَْبُد الرَّحِيمِ بن َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيَدةَ بن َعِقيلٍ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََن - ٩٨٦٥
إِنَّ ِلكُلِّ نَبِيٍّ :يَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحمَّاٍد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراِه

  .َخاصَّةً ِمْن أَْصَحابِِه، َوإِنَّ خَاصَِّتي ِمْن أَْصحَابِي أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُرَرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما 
اللَّخِْميُّ، ثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِقَرياٍط الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا سَْعَدانُ بن َيْحَيى َحدَّ - ٩٨٦٦

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فاْنفَلََق الْقََمُر، كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ:َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .اشَْهُدوا اشَْهُدوا: فََصاَرْت ِفلْقَةٌ ِمْن َوَراِء الْجََبلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُبوِعيُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن اللَّْيِث الَْجوَْهرِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن طَلَْحةَ الْيَْر - ٩٨٦٧
ال َتْسَتْنُجوا بِالرَّْوِث :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .َن الْجِنَِّوال بِالْعِظَامِ، فَإِنَُّه َزاُد إِْخوَانِكُْم ِم
  َحدَّثَنَا - ٩٨٦٨

بن قَْرمٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْنصُورٍ الطُّوِسيُّ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن سَابِقٍ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ 
أَلَْيَس إِْخوَاُنكُُم الَِّذيَن مَاُتوا كَاُنوا : َزلَ َتْحرُِمي الَْخْمرِ، قَالَِت الَْيُهوُدلَمَّا َن:َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

، ]٩٣املائدة آية "[لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموا: "َيشَْرُبوَنَها؟ فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
  .إِنََّك ِمنُْهْم: فَِقيلَ ِلي: لُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُو
قََرأُْت َعلَى إِبَْراِهيمَ بن َسِعيٍد الَْجْوَهرِيِّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْهيْثَمِ : َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ - ٩٨٦٩

َعلََّمَنا : ُموَسى الطَّلِْحيُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَاَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن 
ِخُريَك بِِعلِْمَك، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسَْت: إِذَا أََرادَ أََحُدكُْم أَْمًرا فَلَْيقُلِ:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم االسِْتخَاَرةَ، فَقَالَ

 َعالُم الُْغيُوبِ، فَإِنْ كَانَ َوأَْستَقِْدُرَك بِقُْدرَِتَك، وَأَْسأَلَُك ِمْن فَْضِلَك، فَإِنََّك َتْعلَُم َوال أَْعلَُم، َوتقِْدُر َوال أَقِْدُر، َوأَْنَت
، َوإِنْ كَانَ غَْيُر ذَِلَك خَْيًرا ِلي فَاقِْدرْ ِلَي الَْخْيَر حَْيثُ كَانَ، َهذَا الَِّذي أُرِيُد َخْيًرا ِفي ِدينِي َوَعاِقَبِة أَْمرِي، فََيسِّْرُه ِلي

  .َيقُولُ ذَِلَك ثُمَّ َيْعزُِم
وَّاٍد، زِ بن أَبِي َرَحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا كَِثُري بن ُعَبْيدٍ الَْحذَّاُء، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمجِيِد بن َعْبِد الَْعزِي - ٩٨٧٠

  ُرْحُت مََع: َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، قَالَ

إِنِّي رَابُِع أَْرَبَعٍة، َوَما َرابُِع أَْرَبَعٍة ِمنِ اللَِّه بَِبعِيٍد، : َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعودٍ َيْوَم الُْجُمَعِة، َوَوَجَد ثَالثَةً قَْد َسَبقُوُه، فَقَالَ
إِنَّ النَّاَس َيْجِلُسونَ ِمَن اللَِّه َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى قَْدرِ رََواِحهِْم إِلَى الُْجُمَعاِت، األَوَّلُ ثُمَّ :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه، َيقُولُ
  .لَِّه بِبَِعيٍد رَابُِع أَْرَبَعٍة، َوَما رَابُِع أَْرَبَعٍة ِمَن ال: الثَّاِلثُ ثُمَّ الرَّابُِع، ثُمَّ قَالَ

 َمْرَوانَ بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ ُمَحمَُّد بن الزِّْبرِقَاِن، َعْن - ٩٨٧١
أَقَْرُب َما َيكُونُ :بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََساِلمٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ النَّ

  .الْعَْبُد ِمَن اللَِّه إِذَا كَانَ َساجِدًا
َحجَّاجُ  دَّثََناَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن الُْحَسْينِ بن َعْنَبَسةَ الَْورَّاُق، َح - ٩٨٧٢

قَالَ : َعْبِد اللَِّه، قَالَ بن ُنَصيْرٍ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن ُمطَيَّبٍ الِْعْجِليُّ، َحدَّثَنِي اَألْعَمُش، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن
، َوإِنَّ َنفْسَ الْكَاِفرِ َتِسيلُ كََما َتخُْرُج نَفُْس الِْحمَارِ، إِنَّ َنفْسَ الُْمْؤِمنِ َتْخُرجُ َرْشًحا:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لََيْعَملُ الَْحَسَنةَ فَُيسَهَّلُ َعلَْيِه ِعْنَد  َوإِنَّ الُْمْؤِمَن لََيعَْملُ الَْخطِيئَةَ فَُيَشدَّدُ بَِها َعلَْيِه ِعْنَد الْمَْوِت لُِيكَفََّر بَِها، َوإِنَّ الْكَاِفَر



  .ِلُيْجَزى بَِها الَْمْوِت
  َجدِّهِ،َحدَّثََنا َسلََمةُ بن إِْبَراِهيَم بن إِْسَماِعيلَ بن َيْحَيى بن َسلََمةَ بن كُهَْيلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن  - ٩٨٧٣

كُنَّا َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي : قَالََعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، 
اْنظُْر َيا عَْبَد اللَِّه َهلْ َتَرى :غَْزَوِة َخْيَبَر، فَأََرادَ أَنْ َيتََبرََّز، َوكَانَ إِذَا أَرَاَد ذَِلَك َتَباَعَد حَتَّى ال يََراُه أََحٌد، فَقَالَ

انْظُْر َهلْ تََرى َشيْئًا؟فََنظَْرُت فَرَأَْيُت َشجََرةً أُْخَرى ُمَتَباِعَدةً ِمْن :َشَجَرةً وَاِحَدةً، فَأَخَْبْرُتُه، فَقَالَ ِليَشْيئًا؟فََنظَْرُت فََرأَْيُت 
َتْجَتِمَعا، فَقُلُْت لَُهَما ذَِلَك،  إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَركَُما أَنْ: قُلْ لَُهَما:َصاِحَبِتهَا، فَأَْخبَْرُتُه، فَقَالَ

  .فَاْجَتَمَعا، ثُمَّ أََتاُهَما فَاْسَتَترَ بِهَِما، ثُمَّ قَاَم فَاْنطَلَقَْت كُلُّ َواِحَدٍة ِمْنُهَما إِلَى َمكَانَِها 
لَِّه، الَْتِمْس ِلي َماًء، فَأََتْيُتهُ بِفَْضلِ َماٍء َيا َعْبَد ال:ثُمَّ أََصاَب النَّاَس َعطٌَش َشدِيٌد ِفي ِتلَْك الْغََزاِة، فَقَالَ ِلي - ٩٨٧٤

ُر ِمْن َبْينِ أَصَابِِعِه، فَشَرِبَ َوَجْدُتُه ِفي إَِداَوٍة، فَأََخذَُه فََصبَُّه ِفي َركَْوٍة، ثُمَّ َوَضَع َيَدُه ِفيَها َوَسمَّى، فَجََعلَ الَْماُء يََتَحاَد
  .إِنَُّه َبَركَةٌ، فََجَعلُْت أَشَْرُب ِمْنُه َوأُكِْثُر، أَلْتَِمُس َبَركَتَُه: فَقُلُْت: ُه، قَالَ َعْبُد اللَِّهالنَّاُس َوتََوضَّئُوا َما َشاَء اللَّ

َمْن َهذَا ِل:قَالَثُمََّرَجَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِقَبلَ الَْمِدينَِة، فََتلَقَّاُه َجَملٌ قَْد َدَمَعْت َعْينَاُه، فَ - ٩٨٧٥
فَإِنَُّهمْ أََراُدوا َنْحَرُه، قَْد َعِملُوا َعلَْيِه َحتَّى كَبَِر وََدَبَر، فَقَالَ َرسُولُ : إِنَُّه َعاذَ بِي، قَالَ:ِلَبنِي فُالٍن، قَالَ: الَْجَملُ؟قَالُوا

  ال:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َتْنَحُروُه، وَأَْحِسُنوا إِلَْيِه
يُّ بن الَْحكَمِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َزْيٍد، َحدَّثََنا َعِل - ٩٨٧٦

اَء اْبَنا ُملَْيكَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َج: ُعثَْمانَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن إِْبَراِهيَم، عنِ اَألْسوَِد، َوَعلْقََمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
ا كَاَنتْ َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ أُمََّنا كَاَنْت ُتكْرُِم الزَّْوَج، َوَتْعِطُف َعلَى الَْولَِد، َوذَكََر الضَّْيَف، غَْيَر أَنََّه: َوَسلََّم، فَقَاال

أُمُّكَُما ِفي النَّارِ، فَأَْدبََرا َوالشَّرُّ يَُرى ِفي ُوُجوِههَِما، فَأََمرَ بِهَِما فَُردَّا وَالْبِْشُر يَُرى ِفي :َوأََدْت ِفي الَْجاِهِليَِّة، فَقَالَ
َعْن أُمِِّه، وََنْحُن  َما ُيْغنِي َهذَا: أُمِّي َمَع أُمِّكَُما، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْمَُناِفِقَني:ُوُجوِههَِما َرَجاَء أَنْ َيكُونَ َحَدثَ َشْيٌء، فَقَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، َهلْ َوَعدَ رَبَُّك ِفيَها أَوْ : َنطَأُ َعِقَبُه، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ، َولَْم أََر َرُجال قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ ُسؤَاال ِمْنُه
َوَما : َوإِنِّي َألقُوُم الَْمقَاَم الَْمْحُموَد َيْوَم الِْقَيامَِة، قَالَ األَْنَصارِيَُّما سَأَلُْت َربِّي، :َتظُنُّ أَنَُّه ِمْن َشْيٍء، قَالَ: ِفيهَِما؟ قَالَ

ذَاَك إِذَا جِيَء بِكُْم ُحفَاةً ُعرَاةً، فََيكُونُ أَوَّلَ َمْن ُيكَْسى إِبَْراِهيمُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، :ذَاَك الَْمقَاُم الَْمْحُموُد؟ قَالَ
ِكْسوَِتي فَأَلَْبُسَها، فَأَقُوُم اكُْسوا َخِليِلي، فَُيؤَْتى بِرِْبطَْينِ بَْيَضاَوْينِ فََيلَْبُسُهَما، ثُمَّ َيقُْعُد ُمْسَتقْبِلَ الْعَْرشِ، ثُمَّ أُوَتى بِ: َيقُولُ

  ونَ، َويُفَْتحُ َنْهرِيَعْن َيِمينِِه َمقَاًما ال َيقُوُمُه أََحٌد غَْيرِي، يَْغبِطُنِي بَِها اَألوَّلُونَ َواآلِخُر

َيا َرسُولَ اللَِّه، : فَإِنَُّه َما َجَرى َساِقطٌ إِال َعلَى حَالٍ أَْو َرضَْراضٍ، قَالَ: كَْوثٌَر إِلَى الْحَْوضِ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الُْمَناِفِقَني
لَمْ أَْسَمْع كَالَْيْومِ قَطُّ َماًء َجَرى َعلَى َحالٍ : الُْمَناِفُقحَالُُه الِْمْسُك، َوَرْضرَاُضُه التُّوُم، قَالَ :أَيُّ حَالٍ َوَرْضرَاضٍ؟ قَالَ

: نََعْم قُْضَبانُ الذََّهبِ، قَالَ الُْمَناِفُق:َيا َرُسولَ اللَِّه، َهلْ لَُه َنَباٌت؟ قَالَ: أَْو َرْضرَاضٍ إِال كَانَ لَُه نََباٌت، قَالَ اَألْنصَارِيُّ
نََعْم، أَلَْوانُ :َهلْ لَُه ِمْن ثََمرٍ؟ قَالَ: نَُّه َما َنَبَت قَضِيٌب إِال أَْوَراٌق َوكَانَ لَُه ثََمٌر، قَالَ األَْنصَارِيُّلَْم أَْسَمْع كَالَْيْومِ، فَإِ

َبًدا، َوَمْن ُحرَِمُه لَْم ُيْرَو ِمْن الَْجْوَهرِ، َوَماُؤهُ أََشدُّ َبيَاًضا ِمَن اللََّبنِ، َوأَْحلَى ِمَن الَْعَسلِ، َمْن َشرَِب ِمْنُه َشْرَبةً لَْم َيظَْمأْ أَ
، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ َبْعِدِه، َوَرَوى َهذَا الَْحِديثَ الصَِّعُق بن َحْزٍن َعْن َعِليِّ بن الَْحكَمِ، فََخالَفَ َسِعيدَ بن زَْيٍد ِفي إِْسَناِدِه

الصَِّعُق بن َحزٍْن، َعْن َعِليِّ بن الَْحكَمِ الُْبنَانِيِّ، َعْن ُعثَْمانَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي  الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا عَارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا



  .َجاَء اْبَنا ُملَْيكَةَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ِمثْلَُه : َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
ن َيْحَيى، َعْن دَّثََنا أَُبو َزْيدٍ أَْحَمُد بن َيزِيَد الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعيَّاشٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بَح - ٩٨٧٧

َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ  إِبَْراهِيَم بن َعْبِد الَْحمِيِد بن ِذي ِحمَاَيةَ، َعْن غَْيالنَ بن َجاِمعٍ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن
  النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .أَْنَت َوَمالُكَ َألبِيَك:قَالَ ِلَرُجلٍ
إِْبَراهِيُم بن  َحدَّثََنا: َحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَحمَِّد بن صَاِلحٍ الَْمرُّوِذيُّ، وَأَْحَمُد بن َعِليٍّ الْقَاِضي الِْحْمِصيُّ، قَاال - ٩٨٧٨

ِه،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَّ
  .َوَسلََّم طَبََّق
َحدَّثََنا َصاِلُح بن َماِلٍك الْخَُوارِْزِميُّ، َحدَّثََنا : َبلٍ، َومُوَسى بن هَاُرونَ، قَاالَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْن - ٩٨٧٩

َما ُصْمَنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى :َعْبُد اَألْعلَى بن أَبِي الُْمَساوِرِ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتْسًعا َوِعْشرِيَن أَكْثََر ِممَّا ُصْمَنا ثَالثَِنيال

َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، : َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكْبَرِيُّ، وَأَُبو َعِقيلٍ أََنسُ بن َسلْمٍ الْخَْوالنِيُّ، قَاال - ٩٨٨٠
نِ ، َعْن أَبِي عَْبِد الرَّحِيمِ، َعْن َزْيدِ بن أُنَْيَسةَ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َواَألْسَوِد، َعَحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن

َداُهنَّ َتْسلِيُم اإلَِمامِ ِفي ِخاللٌ كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُُهنَّ، َتَركَُهنَّ النَّاُس، إِْح:اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
  .الَْجنَاَزِة ِمثْلَ َتْسِليِمِه ِفي الصَّالِة

، َحدَّثَنِي َحمَّاُد َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َزرْبِيٍّ - ٩٨٨١
كُْنُت َرُجال قَدْ أَْعطَانِي اللَُّه ُحْسَن الصَّْوِت بِالْقُْرآِن، فَكَانَ : ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، قَالَبن أَبِي ُسلَْيَمانَ
  اْبُن َمْسُعوٍد

ْن َهذَا ِفَداكَ أَبِي َوأُمِّي، فَإِنِّي َسِمْعُت زِدَْنا ِم: ُيْرِسلُ إِلَيَّ، فَأَقَْرأُ َعلَْيِه الْقُْرآنَ، فَكُْنُت إِذَا فََرغُْت ِمْن ِقَراءَِتي، قَالَ
  .ُحْسُن الصَّْوِت زِيَنةُ الْقُْرآِن:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

دَّثََنا َعِليُّ بن َعثَّامِ بن َعِليِّ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الصَّفَّاُر، َح - ٩٨٨٢
سُِئلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِعيِد بن الِْخْمسِ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .ذَاَك َمْحضُ اِإلَمياِن:َعنِ الَْوْسَوَسِة؟ فَقَالَ
، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن اَألْشقَُر، َعْن قَْيسٍ، َعْن ُمِغَريةَ - ٩٨٨٣

  .نَّ ِمَن الَْبَياِن لَِسْحرًاإِ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َحدَّثََنا ُعَمُر بن َيحَْيى اُألُبلِّيُّ، َحدَّثََنا حَفُْص : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، وَُمَحمَُّد بن ُموَسى اُألُبلِّيُّ، قَاال - ٩٨٨٤

الَْبقََرةُ َعْن َسْبَعةٍ، :َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن ُجَمْيعٍ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن 
  .َوالَْجزُوُر َعْن َسْبَعٍة ِفي اَألَضاِحيِّ

دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن َخلٍَف َح: َحدَّثََنا ُعَمُر بن إِْبَراِهيَم الَْبْغَداِديُّ، َوُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن أَبِي َخْيثََمةَ، قَاال - ٩٨٨٥
َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ َرُسولَ  الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َعاِمرٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ،

  اللَِّه



ْعَشَر الشََّبابِ، َعلَْيكُْم بِالَْباَءِة، فَإِنَُّه أَْحَصُن ِللْفَْرجِ، َوأَغَضُّ ِللَْبَصرِ، فََمْن لَْم يَقِْدْر َعلَى َيا َم:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .ذَِلَك فََعلَْيِه بِالصَّْومِ، فَإِنَُّه لَُه وَِجاٌء

َمانُ بن َسعِيٍد الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َعْبِد الْوَاِحِد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا الَْي - ٩٨٨٦
أَْوَصانِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :َعْن َمْيَسَرةَ بن َعْبِد َربِِّه، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

نْ أُصْبَِح َيْوَم َصوِْمي َدِهيًنا ُمتََرجِّال، َوال ُتصْبِْح َيْوَم َصوِْمَك َعُبوسًا، َوأَجِْب َدْعَوةَ َمْن َدَعاَك ِمَن أَ: َعلَْيِه َوَسلََّم
ْبلَِتَنا، َوإِنْ قُِتلَ ْن ِقالُْمْسِلِمَني َما لَمْ ُيظْهِرُوا الَْمعَازَِف، فَإِذَا أَظَْهُروا الَْمَعازَِف فَال ُتجِبُْهْم، َوَصلِّ َعلَى َمْن َماَت ِم
َدةَ َعلَى أََحٍد ِمْن أَْهلِ َمْصلُوًبا أَْو مَْرُجوًما، فََألنْ َتلْقَى اللََّه بِمِثْلِ قُرَابِ اَألْرضِ ذُنُوًبا خَْيٌر لََك ِمْن أَنْ تَُبتَّ الشَّهَا

  .الِْقْبلَِة
دَّثََنا ُعَمُر بن َيحَْيى اُألُبلِّيُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُجَميْعٍ، َعْن ِسَماِك َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، َح - ٩٨٨٧

اللَُّه َوَرسُولُُه : َهلْ َتْدُرونَ أَيُّ الصََّدقَِة أَفَْضلُ؟قَالُوا:بن َحْربٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َرفََعُه قَالَ
  .فَْضلُ الصََّدقَِة الَْمْنُح، أَنْ َيمَْنَح الدِّْرَهَم، أَْو ظَْهَر الدَّابَِّةأَ:أَْعلَُم، قَالَ
مِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعنِ الَْحكَ - ٩٨٨٨

  َعْن َعْبِدَعْن َعلْقََمةَ، 

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ أَنْ ُتقَْبلَ ُرَخُصُه كََما ُيِحبُّ أَنْ تُْؤَتى :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه، قَالَ
  .َعَزاِئُمُه
اللَِّه بن َداِهرٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد  - ٩٨٨٩

َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْحكَمِ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َواَألْسَوِد، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
 َعْينَاُه، نَفٌَر ِمْن بين َهاِشمٍ، فَلَمَّا َرآُهْم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْحَمرَّ َوْجُهُه، َواغَْرْوَرقَْت َوَسلََّم، فَأَقَْبلَ

اللَُّه لََنا اآلِخَرةَ َعلَى الدُّْنَيا، َوإِنَّ  إِنَّا أَْهلَ َبْيٍت اْخَتاَر:َيا َرسُولَ اللَِّه، َما َنزَالُ نََرى بَِوْجهَِك َشْيئًا َنكَْرُهُه؟ فَقَالَ: فَقُلَْنا
  .أَْهلَ َبْيِتي َسَيلْقَْونَ ِمْن َبْعِدي َبالًء َوَتطْرِيًدا

كَمِ، َعْن َعنِ الَْحَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أََبانَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو شَْيَبةَ،  - ٩٨٩٠
 َرفْعٍ وََوْضعٍ، وَُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيكَبُِّر ِفي كُلِّ

  .َوَعْن َيَسارِِه، َحتَّى ُيَرى َبيَاُض َوْجهِِه ِمَن الْجَانَِبْينِ
، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن كَْعبٍ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَمْيرٍ، َعنِ الَْحكَمِ - ٩٨٩١

ُق كُلُُّهْم ِعيَالُ اللَِّه، فَأََحبُّ الَْخلْ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  الَْخلْقِ إِلَى اللَِّه

  .أَْنفَعُُهْم ِلِعيَاِلِه
ن َخاِلٍد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْبِد اللَِّه اَألوِْديُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو ب - ٩٨٩٢

َمْن َماتَ لَُه َولٌَد ذَكٌَر أَوْ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَُمِحلٍّ، َعْن إِْب
ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثَنَا َحدَّ. أُنْثَى، َسلَّمَ أَْو لَمْ ُيَسلِّْم، َرِضَي أَْو لَْم يَْرَض، لَْم َيكُْن لَُه ثََواٌب إِال الَْجنَّةَ

 َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدٍ الُْمَحارِبِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ اَألَسِديُّ، َعْن َياِسَني الزَّيَّاِت، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن
  .ْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ



ن َهاِشمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدٍ الُْمَحارِبِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ ب - ٩٨٩٣
قَاَم َعْبُد اللَِّه َعلَى الصَّفَا ِعْنَد َصْدعٍ ِفيِه، : قََمةَ، قَالَإِْسَماعِيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َيزِيَد بن الَْولِيِد، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْ

  .َها ُهَنا وَالَِّذي ال إِلَهَ إِال ُهَو قَاَم الَِّذي أُْنزِلَْت َعلَْيِه ُسوَرةُ الَْبقَرَِة:فَقَالَ
، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن بَزِيغٍ، َعنِ الَْحَسنِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف، َحدَّثََنا َيْحَيى بن غَْيالنَ - ٩٨٩٤

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُعَماَرةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
  .اةً، فَإِنْ َرِضيََها َوإِال َردََّها َوَمَعَها َصاًعا ِمْن َتْمرٍَمنِ اْشَتَرى َشاةً ُمصَرَّ:َوَسلََّم
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّافُ، - ٩٨٩٥

َعْن َعلْقََمةَ، َعْن اهِيَم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن بَزِيغٍ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُعَماَرةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن إِْبَر
  .ال َتلَقَُّوا الَْجلََب:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد اللَِّه، قَالَ

َسنِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف، َحدَّثََنا َيْحَيى بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن بَزِيغٍ، عنِ الَْح - ٩٨٩٦
الَْعْجَماُء وَالَْمْعِدنُ :َسلََّم، قَالَُعَماَرةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .ُجَباٌر، َوالسَّاِئَمةُ ُجبَاٌر، َوِفي الرِّكَازِ الُْخُمُس
، َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن الصَّبَّاحَِحدَّثََنا  - ٩٨٩٧

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  كُنَّا عِْنَد: َحدَّثََنا كَاِملٌ أَُبو الَْعالِء، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َوغََمَض َعْيَنْيِه، فَقَاَم إِلَيَْها َرُجلٌ َوَسلََّم ُجلُوًسا إِذْ أَقَْبلَِت امَْرأَةٌ ُعرَْياَنةٌ، فََشقَّ ذَِلَك َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 

َيا َرُسولَ اللَِّه، أَظُنَُّها اْمرَأََتُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : مََّها إِلَْيِه، فَقَالَ بَْعُض أَْصَحابِِهِمَن الْقَْومِ، فَأَلْقَى َعلَْيَها ثَْوًبا، َوَض
رَِّجالِ، فََمْن َصَبَر مِْنُهنَّ أَْحَسُبَها غَْيَرى؟ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ كََتبَ الْغَْيَرةَ َعلَى النَِّساِء، وَالْجَِهاَد َعلَى ال:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .إِميَاًنا وَاْحِتَساًبا كَانَ لََها ِمثْلُ أَْجرِ الشَُّهَداِء
  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا يَزِيُد بن - ٩٨٩٨

َم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ُزَرْيعٍ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي َمْعَشرٍ، َعْن إِبَْراهِي
 فََتْخَتِلْف قُلُوُبكُْم، ِلَيلِنِي ِمْنكُْم أُولُو اَألْحالمِ وَالنَّْهيِ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم، َوال َتْخَتِلفُوا:َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َوإِيَّاكُْم َوَهْيشَاِت اَألسَْواقِ
ى بن ُمحَمٍَّد َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَعاٍذ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن َعِقيلٍ، َحدَّثََنا َيحَْي - ٩٨٩٩

كَانَ َرسُولُ اللَّهِ :ْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَالسَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن اَألْزَهرِ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن، َع
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُربََّما فََتلَ ُعْرَف فََرِسهِ بَِيِدِه

: و الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلٍ، قَالََحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍ - ٩٩٠٠
 إِلَى َمكَِّة، فَاكْتََرْيُت قَالَ ِلي ُمِغَريةُ َسمِْعُت ِمْن ُعَماَرةَ بن الْقَْعقَاعِ َشيْئًا ذَكََرُه، َعْن إِْبَراهِيَم، َوكَانَ ُعَماَرةُ قَْد َخَرَج

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : فََحدَّثَنِي َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَِحَماًرا فَأََتْيُتُه بِالْقَاِدِسيَِّة، 
َيا َرسُولَ اللَِّه، : ْيِتِه، فََتَغيَّرَ ِلذَِلَك لَْوُنُه، فَقُلَْناَيُمرُّ بِِه الِْفْتَيةُ ِمْن أَْهلِ َبْيِتِه فََيَتَغيَُّر ِلذَِلَك لَْوُنُه، فََمرَّ بِِه َيْوًما ِفْتَيةٌ ِمْن أَْهلِ َب

إِنَّ أَْهلَ َبْيِتي هَُؤالِء :َك، فَقَالََما َنزَالُ َنَرى مِْنَك َما َيُشقُّ َعلَْيَنا، الِْفْتَيةُ ِمْن أَْهلِ َبيِْتَك َيُمرُّونَ بَِك فََيَتَغيَّرُ ِلذَِلَك لَْوُن
  اْختَاَر
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  .اللَُّه لَُهُم اآلِخرَةَ، َولَمْ َيْخَتْر لَُهُم الدُّْنَيا
الْوَِليِد، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن - ٩٩٠١

ال قَْوَد :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَعاٍذ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .إِال بِالسَّْيِف
بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْجَماِهرِ ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى  - ٩٩٠٢

َمَضى :ِه بن َمْسُعوٍد، قَالَإِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعنِ الَْولِيِد بن َعبَّاٍد، َعْن ُعْرفُطَةَ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَّ
اْنِشقَاُق الْقََمرِ َوقَْد رَأَْينَاُه، َوَمَضى الدَُّخانُ، َوَمَضتِ الْبَطَْشةُ الْكُبَْرى، َوَمَضى الَْيْوُم : اٍت، َوبَِقَي َخْمٌس ِمنَْهاَخْمُس آَي

  .الَْعقِيُم، َوَمَضى اللَِّزاُم
َمْخلٍَد، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْبِد الَْحمِيِد بن َعْبِد  َحدَّثََنا َسْهلُ بن أَبِي سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن - ٩٩٠٣

زِيَد النَّخَِعيِّ، َعْن َعلْقََمةَ الرَّْحَمنِ بن فَْرَوةَ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن أَبِي َهارُونَ، أَنَّ سَِنانَ بن الْحَارِثِ َحدَّثَُه، َعْن إِْبَراِهيَم بن َي
ِصفَِتي أَْحَمُد الُْمَتوَكِّلُ، لَْيَس بِفَظٍّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِه بن َمْسُعوٍد، قَالَبن قَْيسٍ، َعْن َعْبِد اللَّ

مَُّتُه الَْحمَّاُدونَ، َيأَْتزُِرونَ َوأَُوال غَِليٍظ، َيجْزِي بِالَْحَسَنِة الَْحَسَنةَ، َوال ُيكَاِفيُء السَّيِّئَةَ، َمْوِلُدُه بَِمكَّةَ، َوُمهَاَجُرُه طَْيَبةَ، 
  َعلَى أَْنَصافِهِْم، َويُوُصونَ أَطَْرافَُهْم، أَنَاجِيلُُهْم ِفي ُصدُورِِهمْ،

  .لُُيوثٌ بِالنََّهارِبِاللَّْيلِ، َيُصفُّونَ لِلصَّالِة كََما َيُصفُّونَ ِللِْقتَالِ، قُْربَانُُهُم الَِّذي َيَتقَرَُّبونَ بِِه إِلَيَّ ِدَماؤُُهْم، ُرْهَبانٌ 
، َحدَّثََنا إِْبَراِهيمُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن ُموَسى، َعْن فَْرقٍَد السََّبِخيِّ - ٩٩٠٤

  .كُلُّ َمْعُروٍف َصَدقَةٌ، غَنِيا كَانَ أَْو فَِقريًا:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالنَّخَِعيُّ، َعْن َعلْقََمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى 
َراِهيَم، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َخِليفَةُ بن خَيَّاٍط، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُيوُسَف، َعْن فَْرقٍَد، َعْن إِْب - ٩٩٠٥

  .ال َتكُونُ َزاِهًدا َحتَّى َتكُونَ ُمَتوَاِضعًا:ْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعلْقََمةَ، َعْن َع
ُبو َمْعَشرٍ، َعْن ا أََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمْنِذرِ الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا ُحَساُم بن ِمَصكٍّ، َحدَّثََن - ٩٩٠٦

إِنَّ َنفَْس الُْمْؤِمنِ َيْخُرُج َرْشًحا، :َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .رُوُح الْكَاِفرِ َيْخُرُج ِمْن أَْشَداِقِه:؟ قَالََوَما َمْوُت الِْحمَارِ: َوال أُِحبُّ َمْوًتا كََمْوِت الِْحمَارِ، ِقيلَ

 بن َبكْرِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد الْبََراُء، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثَنِي ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن َزْيِد - ٩٩٠٧
ذُِكَر ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى : َشرٍ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَُخنَْيسٍ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعْن أَبِي مَْع

  اْعرُِضوهَا:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُرقَْيةٌ ِمَن الُْحَمِة، فَقَالَ

َهِذِه َموَاِثيُق أََخذََها ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد َعلَْيِه : قَفَطَا، فَقَالَ بِْسمِ اللَِّه، َشجَّةٌ قََرنِيَّةٌ ِملَْحةٌ َبْحٌر: َعلَيَّ، فََعَرُضوَها َعلَْيِه
  .السَّالُم َعلَى الَْهَوامِّ، َوال أََرى بَِها بَأًْسا

الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن إِْسَحاقَ بن إِبَْراهِيَم الَْمدَاِئنِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َبزِيعٍ الَْخفَّاُف - ٩٩٠٨
ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َمْسلََمةَ، َعْن أَبِي َجنَابٍ، َعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد،أَنّ َرُس

  .َيْومٍ قَْبلَ التَّْروَِيِة، َوالِْفطْرِ، َواَألْضَحىَتْعجِيلِ : َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن ِصَيامِ ثَالثَةِ أَيَّامٍ



َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثَنِي أَبِي،  - ٩٩٠٩
، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ إِذَا لَْيلَى، َعْن فَُضْيلِ بن َعْمرٍو، َعْن إِبَْراِهيَم
ْن فَْضِلَك، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسَْتِخُريكَ بِِعلِْمَك، َوأَْسَتقِْدُرَك بِقُْدَرِتَك، َوأَسْأَلَُك ِم:اسَْتخَاَر ِفي األَْمرِ يُرِيُد أَنْ َيْصَنعَُه، َيقُولُ

ي ِفي ِدينِي، َوخَْيًرا ِلي ِفي فَإِنََّك تَقِْدُر َوال أَقِْدُر، َوَتْعلَُم َوال أَْعلَُم، َوأَْنَت َعالُم الُْغُيوبِ، اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا َخيًْرا ِل
وََيسِّْرُه، ثُمَّ َبارِكْ ِلي ِفيِه، َوإِنْ كَانَ غَْيُر ذَِلَك َخْيًرا ِلي َمِعيَشِتي، َوَخيًْرا ِلي ِفيَما أَْبتَِغي بِِه الَْخْيَر، فَِخْر ِلي ِفي َعاِفَيٍة 

  .فَاقِْدْر ِليَ الَْخْيرَ َحْيثُ كَانَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َعاِئذُ بن - ٩٩١٠

أََمرَ َرسُولُ اللَّهِ :كَْيرُ بن َربِيَعةَ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن قَْيسٍ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََحبِيبٍ، َحدَّثََنا ُب
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِقَتالِ النَّاِكِثَني، وَالْقَاِسطَِني، َوالْمَارِِقَني

َعْبدِ ثَُم بن َخاِلٍد الدُّورِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعَبْيٍد الُْمحَارِبِيُّ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َحمَّاٍد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الَْهْي - ٩٩١١
  .َني، َوالْقَاِسِطَني، َوالْمَارِِقَنيأََمَر َعِليٌّ بِِقتَالِ النَّاِكِث:الرَّْحَمنِ الَْحارِِثيِّ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

َم السُّلَِميُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُموَسى الْبَلِْخيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن إِْبَراِهي - ٩٩١٢
اِإلَميانُ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ َحدَّثََنا ِعيَسى بن ِقْرطَاسٍ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ،

  .َيَماٍن، َوُمَضُر ِعْندَ أَذَْنابِ اإلِبِلِ
ُن أَبِي فَُدْيٍك، أَخَْبرَنِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْب - ٩٩١٣

لُِعَنتِ :َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَِعيَسى بن أَبِي ِعيَسى الَْحنَّاطُ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعلْقََمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه 
  .هَا، َوَحاِملَُها، َوالَْمْحُمولَةُ إِلَْيِه، وََباِئعَُها، َوُمْبَتاُعهَا، َوآِكلُ ثََمنَِهاالَْخْمُر، َوشَارُِبَها، َوَساِقيَها، َوعَاِصُرَها، َوُمعَْتِصُر

، أَخَْبرَنِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك - ٩٩١٤
  ي ِعيَسى، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْنِعيَسى بن أَبِ

كَاِتَبُه، َوَشاِهَدُه، َوُهمْ َيْعلَُمونَ، َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََعَن الرِّبَا، َوآِكلَُه، َوُموِكلَُه، َو
  .ةَ، وَالنَّاِمَصةَ، وَالُْمَتَنمَِّصةَ، َوَنَهى َعنِ النَّْوحَِوالَْواِصلَةَ، وَالُْمْستَْوِصلَةَ، وَالُْمْستَْوِشَم

َم السُّلَِميُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُموَسى الْبَلِْخيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن إِْبَراِهي - ٩٩١٥
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : جْلَحِ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثََنا الَْحَسُن بن صَاِلحٍ، َعنِ اَأل

  .َخْيُر النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّاِلثُ، ثُمَّ َيجِيُء قَْوٌم ال َخْيَر ِفيهِْم:َوَسلََّم
بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َمْسرُوُق بن الْمَْرُزَباِن، ح َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َوُشَعْيبُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ٩٩١٦

ِئ: بن ِعْمَرانَ الَْعْسكَرِيُّ، قَاال دَةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن زَكَرِيَّا بن أَبِي زَا
الْوَاِئَدةُ َوالَْمْوُءوَدةُ ِفي :َم، قَالََعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .النَّارِ
َواسِِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلٍ، َعْن َداُوَد األَْوِديِّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن ِسَنانٍ الْ - ٩٩١٧

ْيَها َمْن َسرَُّه أَنْ َيقَْرأَ َصِحيفَةَ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّتي َعلَ:َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ، إِلَى"قُلْ َتعَالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُْم: "َخاَتُمُه، فَلَْيقْرَأْ



  ].١٥١األنعام آية "[لََعلَّكُمْ َتتَّقُونَ"قَْوِلِه 
ُد بن فُضَْيلٍ، َعْن َداُوَد اَألْوِديِّ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْمُْنِذرِ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ٩٩١٨

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتأْكُلُوا أَْموَالَكُْم بَْيَنكُْم بِالَْباِطلِ إِال أَنْ َتكُونَ : "الشَّْعبِيِّ، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِفي قَْوِلِه
  .إِنََّها ُمْحكََمةٌ َما ُنِسَخْت:، قَالَ]٢٩ية النساء آ"[ِتجَاَرةً َعْن َترَاضٍ مِْنكُْم

َسِمْعُت قََتاَدةَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا َسالُم بن ِمْسِكنيٍ، قَالَ - ٩٩١٩
بَْيَنَما َنْحُن َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ : ِد اللَِّه، قَالَُيَحدِّثُ، َعْن َصاِحبٍ لَُه، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، َعْن َعْب

ال إِلَهَ  أَْشَهُد أَنْ: َعلَى الِْفطَْرِة، ثُمَّ قَالَ:اللَُّه أَكْبَُر، اللَُّه أَكَْبُر، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُينَاِدي
  .َخَرجَ بَِها ِمَن النَّارِ، فَاْبَتَدْرنَا، فَإِذَا رَاعٍ ِفي َشاٍء لَُه فََحَضَرْتهُ الصَّالةُ فََناَدى بَِها :إِال اللَُّه، قَالَ

َنا سَِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا أَُبو َزْيٍد النَّْحوِيُّ، َحدَّثَ - ٩٩٢٠
َبْيَنَما َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي بَْعضِ أَسْفَارِهِ إِذْ َسِمَع ُمنَاِدًيا، : َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

أَْشَهدُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، : َعلَى الِْفطَْرِة، فَقَالَ:الَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَُّه أَكْبَُر، اللَُّه أَكَْبُر، فَقَ: َيقُولُ
  فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه

لَِّه بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُعبَْيُد ال. خََرَج ِمَن النَّارِ:َعلَْيِه َوَسلََّم
كُنَّا َمَع َرسُولِ : قَالَ قََتاَدةَ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه،

  .، فَذَكََر َنْحوَُهاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
يُب بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا حَبِ - ٩٩٢١

يمُ بن بن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْنكََسفَتِ لَمَّا َماَت إِبَْراِه: َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
 اْنكََسفَتْ ِلَمْوِت إِْبَراِهيَم اْبنِ َرسُولِ اللَِّه َصلََواتُ اللَِّه َعلَْيهَِما، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: الشَّْمُس، فَقَالَ النَّاُس

  .ْمَس َوالْقََمَر ال َيْنكَِسفَاِن ِلمَْوِت أََحٍد َوال ِلَحيَاِتِه، فَإِذَا رَأَيُْتْم ذَِلَك فََصلُّوا حَتَّى تَْنَجِلَيإِنَّ الشَّ:َعلَْيِه َوَسلََّم
َنا قَْيُس بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا سَْعَدانُ بن َزْيٍد، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ بن َجِميلٍ، َحدَّثَ - ٩٩٢٢

ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمثْقَالُ :لَالرَّبِيعِ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَا
  .َخرَْدلٍ ِمْن إَِمياٍن َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ ِمْن ِكْبرٍ، َوال َيْدُخلُ النَّاُر ِمثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن

ِد الَْعزِيزِ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُنبَاَتةَ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد بن َعْب - ٩٩٢٣
  قََرأْتُ الْقُْرآنَ َعلَى: قَالَ

بن ُسلَْيَمانَ، فَقَالَ ِلي طَلَْحةُ قَرَأُْت َعلَى الْفَيَّاضِ بن غَْزَوانَ، َوقَالَ الْفَيَّاُض قَرَأُْت  طَلَْحةَ بن ُسلَْيَمانَ أَِخي إِْسَحاَق
، لَى َعلْقََمةَ بن قَْيسٍَعلَى طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف الَْياِميِّ، َوقَالَ طَلَْحةُ قََرأُْت َعلَى َيحَْيى بن َوثَّابٍ، َوقََرأَ َيحَْيى بن َوثَّابٍ َع
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوقََرأَ َعلْقََمةُ بن قَْيسٍ َعلَى َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َوقََرأَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َعلَى َرسُولِ اللَِّه َص

  .خَفََض" غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم"بِاَألِلِف، " مَاِلكِ َيْومِ الدِّينِ:"َوَسلََّم
ا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعْبِد األَوَّلِ، َحدَّثََنا َمْخلَدٌ أَُبو ِخدَاشٍ، َعنِ َحدَّثََن - ٩٩٢٤

االنشقاق آية "[طََبقٍ لََتْركَُبنَّ طََبقًا َعْن: "أَنَُّه قََرأَ: اَألْعَمشِ، َعْن َيْحَيى بن َوثَّابٍ، َعْن َعلْقََمةَ، َواَألْسوَِد، َعْن َعْبِد اللَِّه
  .َيا ُمَحمَُّد، لََتْركَُبنَّ َسَماًء بَْعَد َسَماٍء:، قَالَ]١٩

ثََنا أَُبو اَألْجلَحِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيحَْيى بن الُْمْنِذرِ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّ - ٩٩٢٥



إِنَّ َهذَا :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعْن َيحَْيى بن َوثَّابٍ، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََعنِ اَألْعَمشِ
  .الدِّينَاَر وَالدِّْرَهَم أَهْلَكَا َمْن كَانَ قَْبلَكُْم، َوال أَُراُهَما إِال ُمْهِلكَاكُْم

ْبُد الرَّْحَمنِ بن َخالٍد الدَّْورَِقيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْخلٍَد الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا َحدَّثََنا َع - ٩٩٢٦
َوثَّابٍ، قَرَأُْت َعلَى َيْحَيى بن : ؟قَالَ]٥املدثر آية "[َوالرُّْجَز فَاْهُجْر"َعلَى َمْن قََرأَْت : قُلُْت ِلَألْعَمشِ: اَألْنصَارِيُّ، قَالَ

  َوقَرَأَ

  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَيحَْيى َعلَى َعلْقََمةَ، َوقََرأَ َعلْقََمةُ َعلَى َعْبِد اللَِّه، َوقََرأَ َعْبُد اللَِّه َعلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ
ٍد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ، َعْن َعمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَر - ٩٩٢٧

إِذَا اْخَتلََف النَّاُس كَانَ اْبُن :لََعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَا
الدُّهْنِيِّ،  ثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َعْن َعمَّارٍَحدَّ. ُسَميَّةَ َمَع الَْحقِّ

  .َولَْم َيذْكُْر َعلْقََمةَ َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، 
بن إِْسَماعِيلَ،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلُ - ٩٩٢٨

ِه، َوَعْن ُعَماَرةَ، َعْن َعْمرِو بن ُشَرْحبِيلَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ، َعْن َعْبِد اللَّ
أَدُّوا إِلَْيهِمْ :فََما َتأْمُُرَنا؟ قَالَ: إِنَّكُْم سََتَرْونَ َبْعِدي أَثََرةً َوأُمُوًرا تُْنِكرُوَنَها، قُلَْنا:َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .ْم، َوَسلُوا اللََّه َحقَّكُْمَحقَُّه
 طَلَْحةَ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن يَِعيَش، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن - ٩٩٢٩

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : وٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَُمَصرٍِّف، َعْن أَبِي َعمَّارٍ، َعْن َعْمرِو بن ُشَرْحبِيلَ، َعنِ اْبنِ َمْسُع
  اللَُّه

  .َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ:َعلَْيِه َوَسلََّم
بن ُعَبْيَدةَ التَّمَّاُر، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد  - ٩٩٣٠

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َعْمرِو بن ُشَرْحبِيلَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ا
لَِتكُونَ : ِلَم قََتلَْتُه؟ فََيقُولُ: َيا َربِّ، َهذَا قََتلَنِي، فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: لُ آِخذًا بَِيدِ الرَُّجلِ، فََيقُولَُيجِيُء الرَُّج:قَالَ

ِلَم : قََتلَنِي َهذَا، فََيقُولُ اللَُّه أَْي َربِّ،: وََيجِيُء الرَُّجلُ آِخذًا بَِيِد الرَُّجلِ، فََيقُولُ:فَإِنََّها ِلي، قَالَ: الِْعزَّةُ لََك، فََيقُولُ
  .إِنََّها لَْيَسْت لَُه، ُبؤْ بِذَْنبِِه: قََتلُْتُه ِلَتكُونَ الْعِزَّةُ لِفُالٍن، فََيقُولُ: قََتلَْت َهذَا؟ فََيقُولُ

دَّثََنا ُمَحمَّدُ بن طَلَْحةَ، َعْن ُزبَْيٍد الَْياِميِّ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َح - ٩٩٣١
ْبِد اللَِّه بن َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعابِسٍ النَّخَِعيِّ، َعْن َرُجلٍ َوَصَف ِصفَةً َيَرى َيَرى أَنَُّه َعْمُرو بن ُشَرحْبِيلَ، َعْن َع

، فَقََرأَ َعلَْيهُِم السَّالَم، َوأََمرَُهْم بَِتقَْوى اللَِّه، َوأَنْ ال َيْخَتِلفُوا ِفي الْقُْرآِن، َوال َمْسُعوٍد، أَنَُّه أََتاُه نَاٌس ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة
اِحَدةٌ، ُحُدوَدَها  اِإلْسالمِ ِفيِه َوَيَتنَاَزُعوا ِفيِه، فَإِنَُّه ال َيْخَتِلُف َوال َيَتَساقَطُ َوال َيْنفُذُ ِلكَثَْرِة الرَّدِّ، أَال َتَرْونَ أَنَّ شَرِيَعةَ
  َوِقَراَءَتَها َوأَْمَر اللَِّه ِفيهَا، َولَْو كَانَ ِمَن الَْحْرفَْينِ َيأُْمُر بَِشْيٍء َيْنَهى َعْنُه اآلَخُر كَانَ

ِفقِْه َوالِْعلْمِ ِمْن خَْيرِ َما ِفي ذَِلَك االْخِتالَف، وَلَِكنَُّه َجاِمُع ذَِلَك كُلِِّه، َوإِنِّي َألْرُجو أَنْ َيكُونَ قَْد أَصَْبَح ِفيكُْم ِمَن الْ
ْيِه َوَسلََّم ِمنِّي لَطَلَْبتُُه، حَتَّى أَُزادَ النَّاسِ، َولَْو أَْعلَُم أََحًدا ُيَبلَِّغنِيِه اإلِبِلُ أَْعلََم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه َعلَى ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَ

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيْعَرُض َعلَْيِه الْقُْرآنُ كُلَّ َعامٍ َمرَّةً، فَُعرِضَ  ِعلَْمُه إِلَى ِعلِْمي، قَْد َعِلْمُت أَنَّ



ال َيَدعَْها َرغَْبةً ِقَراَءِتي فَ َعلَْيِه َعاَم قُبَِض َمرََّتْينِ، كُْنُت إِذَا قَرَأُْت َعلَْيِه الْقُْرآنَ أَْخبََرنِي أَنِّي ُمْحِسٌن، فََمْن قََرأَ َعلَى
  .َعْنَها، فَإِنَُّه َمْن َجَحَد بَِحْرٍف ِمْنُه َجَحَد بِِه كُلِِّه

َألْحَوصِ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ا - ٩٩٣٢
فَْرَحةٌ ِعْنَد ِفطْرِِه، َوفَْرَحةٌ ِحَني َيلْقَى َربَُّه، : ِللصَّاِئمِ فَْرَحَتاِن:َبلَغَ بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاْبنِ َمْسُعوٍد، 

  .َوُخلُوُف فَمِ الصَّاِئمِ أَطَْيُب ِعْنَد اللَِّه ِمْن رِيحِ الِْمْسِك
َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا : فَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، قَاالَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْ - ٩٩٣٣

ي، وَأََنا أَْجزِي الصَّْوُم ِل:قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلّ: ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، َيْرفَْعُه قَالَ
فَْرَحةٌ ِحَني ُيفِْطُر، َوفَْرَحةٌ ِحَني َيلْقَى َربَُّه، َولَُخلُوُف فَمِ الصَّاِئمِ أَطَْيُب ِعْنَد اللَِّه ِمْن رِيحِ : بِِه، َوِللصَّاِئمِ فَْرَحَتاِن

  .الِْمْسِك
  َحدَّثَنَا - ٩٩٣٤

ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْمرٍو اَألْشعَِثيُّ،  ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد،
َعلََّمَنا َرُسولُ : َحدَّثََنا َعبْثَُر بن الْقَاِسمِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ: قَاال

إِنَّ الَْحْمدَ ِللَِّه، َنْسَتِعيُنُه وََنْسَتْغِفرُُه، َوَنُعوذُ بِاللَِّه ِمْن ُشُرورِ أَْنفُِسَنا، َمْن :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم التَّشَهَُّد ِفي الْحَاَجِة
  .ُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُهَيْهِدِه اللَُّه فَال ُمِضلَّ لَُه، َوِمْن ُيْضِللْ فَال َهاِدَي لَُه، وَأَشَْه

 أَبِي إِْسحَاَق، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أنا شُْعَبةُ، َعْن - ٩٩٣٥
الَْحْمُد ِللَِّه، َنْحَمُدُه :َعلََّمَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُخطَْبةَ الْحَاَجِة: الَ َعْبدُ اللَِّهقَ: َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، قَالَ

اللَُّه، وَأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَنْسَتعِيُنُه، َمْن َيْهِدِه اللَُّه فَال ُمِضلَّ لَُه، َوَمْن ُيْضِللْ فَال َهاِدَي لَُه، وَأَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال 
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ "، ]٩النساء آية "[َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْوال َسِديًدا"َوَرسُولُُه، 

النساء آية "[َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا رَبَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم"، ]١٠٢آل عمران آية "[نَُتقَاِتِه َوال َتُموُتنَّ إِال َوأَنُْتْم ُمْسِلُمو
  .إِلَى آِخرِ اآلَيِة، أَمَّا َبْعُد] ١

  ، َعْنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصِ بن ِغَياٍث، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ اَألْعَمشِ - ٩٩٣٦

إِنَّ اِإلْسالَم َبَدأَ غَرِيًبا، :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .فَطُوَبى ِللُْغرََباِء

ثََنا َسِعيُد بن َعْمرٍو اَألْشعَِثيُّ، َحدَّثََنا َعْبثَُر بن الْقَاِسمِ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّ - ٩٩٣٧
َما َصالةٌ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .ِقَني ِمْن َصالِة الِْعَشاِء وَالْفَْجرِ، َولَْو َيْعلَُمونَ َما ِفيهَِما ِمَن الْفَْضلِ َألَتْوُهَما َولَْو َحْبًواأَثْقَلُ َعلَى الُْمَناِف
ثََنا َحدَّثََنا بِْشُر بن الْوَِليِد الِْكْنِديُّ، ح َوَحدَّ: َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلي، َوُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، قَاال - ٩٩٣٨

َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي : الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَاال
َربِّ : لَيُلْجُِمُه الَْعَرقُ َيْوَم الْقَِياَمِة، فََيقُولُ إِنَّ الرَُّجلَ:اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .أَرِْحنِي وَلَْو إِلَى النَّارِ
بن َعابِسٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعاِمرِ بن ُزرَاَرةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ  - ٩٩٣٩
كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َناَم َوَضَع َيَدُه الُْيْمَنى َتْحتَ َخدِّهِ اَألْيَمنِ، : َوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَاَألْح



  .َربِّ ِقنِي َعذَاَبكَ َيْوَم َتْبَعثُ ِعَباَدَك:َوقَالَ
  َألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمَِّد بن َعْرَعَرةَ،َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ ا - ٩٩٤٠

إِْسَحاقَ الْهَْمدَانِيُّ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْمجِيِد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعيَّاشِ بن َعْمرٍو الَْعاِمرِيُّ، َحدَّثَنِي أَُبو
َهلْ أََتى "، َو للَِّه،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقَْرأُ ِفي الصُّْبحِ َيْوَم الُْجُمَعِة َتنْزِيلُ السَّْجَدةَاَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد ا

  ].١اإلنسان آية " [َعلَى اإلِْنَساِن
ُق بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا يُوُسُف َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا اَألْزَر - ٩٩٤١

كَانَ َرُجلٌ :َوَسلََّم، قَالَ بن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
تَأَلَّى : َواللَِّه ال ُيْغفَرُ لَُه أََبدًا، فَقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: َتاُه َرُجلٌ فََوِطئَ َعلَى َرقََبِتِه، فَقَالَ الَِّذي َتْحَتُهُيَصلِّي، فَلَمَّا َسَجَد أَ

  .َعلَيَّ َعْبِدي أَنْ ال أَغِْفَر لَِعْبِدي، فَإِنِّي قَْد غَفَْرتُ لَُه
التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمَعافَى الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َعْبدِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق - ٩٩٤٢

لَّى اللَُّه نََهى َرُسولُ اللَِّه َص:الرَّحِيمِ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
فََيوُْم : فَأَمَّا الَْيْوَماِن: ْيَعَتْينَِعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َصْوَمْينِ، َوَعْن َصالَتْينِ، َوَعْن ِلبَاَسْينِ، َوَعْن َمطَْعَمْينِ، َوَعْن نِكَاَحْينِ، َوَعْن َب

دَاِة َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس، َوَصالةٌ بَْعَد الَْعْصرِ َحتَّى تَْغُربَ فََصالةٌ بَْعَد الَْغ: الِْفطْرِ، َوَيْوُم اَألْضَحى، َوأَمَّا الصَّالَتاِن
  فَأنْ َيْحتَبَِي: الشَّْمُس، َوأَمَّا اللِّبَاَساِن

فَأَنْ َيأْكُلَ بِِشَماِلهِ : اِنَعَمِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد، َوال َيكُونَ َبْيَن َعْوَرِتِه وََبْيَن السََّماِء َشْيٌء، فَُتدَْعى ِتلَْك الصَّمَّاَء، َوأَمَّا الَْمطْ
فَنِكَاُح الْبَِغيِّ، : َتبِيُع ِلي، وَأَبِيعُ لََك، َوأَمَّا النِّكَاَحاِن: فََيقُولُ الرَُّجلُ: َوَيِميُنُه َصحِيَحةٌ، وََيأْكُلَ مُتَِّكئًا، َوأَمَّا الَْبْيَعَتاِن

  .َونِكَاٌح َعلَى الْخَالَِة َوالَْعمَِّة
ٍد الصَّفَّاُر، َنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرُّزِّيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َواِقَحدَّثَ - ٩٩٤٣

َسلُوا :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَّ: َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .اللََّه ِمْن فَْضِلِه، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ أَنْ ُيسْأَلَ، َوأَفَْضلُ الِْعَباَدِة اْنِتظَاُر الْفََرجِ

سََبالنُ، َحدَّثََنا سَوَّاُر بن ُمصَْعبٍ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن زَِياٍد - ٩٩٤٤
َمْن ُسِئلَ َعْن ِعلْمٍ فَكََتَمُه :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .رٍأُلْجَِم َيْوَم الِْقَياَمةِ بِِلَجامٍ ِمْن َنا
َعْن ُسلَْيَمانَ بن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثََنا أَِخي، - ٩٩٤٥

، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بِاللٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه
  .أُْنزِلَ الْقُْرآنُ َعلَى َسْبَعِة أَحُْرٍف:قَالَ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ٩٩٤٦

حَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَّ أََبا َبكْرٍ َسأَلَ النَّبِيَّ طَارِقٍ الَْوابِِشيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ثَابٍِت، َعْن أَبِي إِْس
  .ُهوٌد وَالَْواِقَعةُ:َما َشيََّبَك َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد، َعْن ُيوُنَس بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثَ - ٩٩٤٧
كُنَّا ُجلُوًسا عِْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَاَم : إِْسحَاَق، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ



َوَما أََتَخلَّلُ َيا َرسُولَ اللَِّه، أَكَلُْت : َتخَلَّلْ، قَالَ:قََع ِفيِه َرُجلٌ ِمْن بَْعِدِه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرُجلٌ، فََو
  .إِنََّك أَكَلَْت لَْحَم أَِخيَك:لَْحًما؟ قَالَ
وِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ، َحدَّثََنا ُمْختَاُر بن غَسَّانَ، َعْن قَْيسِ بن الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد السَّاِميُّ الْكُ - ٩٩٤٨

طََعاُم الْوَاِحدِ َيكِْفي :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .ثَْنْينِ، َوطََعاُم االثَْنْينِ َيكِْفي اَألْرَبعَةَاال

ُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا شََباٌب الُْعصْفُرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا قَْي - ٩٩٤٩
  .إِنَّ ِمَن الَْبَياِن ِسحًْرا:ْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َع

  أَبُوَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َو - ٩٩٥٠

أُمِْرَنا بِإِقَامِ الصَّالِة وَإِيَتاِء الزَّكَاِة، فََمْن لَْم ُيَزكِّ فَال :ْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَاَألْحَوصِ، َع
  .َصالةَ لَُه
بن ُمَحمَِّد بن أَبِي ُعبَْيَدةَ بن َمْعنٍ، َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن إِْبَراِهيَم - ٩٩٥١

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الُْهَدى َوالتُّقَى، وَالِْعفَّةَ وَالِْغَنى:ِلَماِتَعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعو بِهَُؤالِء الْكَ

، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعِليِّ بن اَألقَْمرِ - ٩٩٥٢
  .ال َتقُوُم السَّاَعةُ إِال َعلَى ِشرَارِ النَّاسِ:ِه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَّ

اِسمِ، َعْن  بن الْقََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ، َحدَّثََنا أَُبو مَْرَيَم َعْبدُ الَْغفَّارِ - ٩٩٥٣
َصالةُ الرَُّجلِ ِفي َجَماَعٍة :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .َتفُْضلُ بَِخْمسٍ َوِعشْرِيَن َصالةً، كُلَُّها مِثْلُ َصالِتِه ِفي َبْيِتِه
ثَنِي ُهْدَبةُ ثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َداُودُ بن َشبِيبٍ، ح َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدََّحدَّ - ٩٩٥٤

  ِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّهَحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمَورِّقٍ الِْعْجِليِّ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْب: بن َخاِلٍد، قَاال

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ . تَفُْضلُ َصالةُ الَْجَماَعِة َعلَى َصالةِ الرَُّجلِ َوْحَدهُ َخْمَس َوِعشْرِيَن َصالةً:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
رٍ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َوسَّاجٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َجْعفَ

النَّْحوِيُّ  قَزَّاُز، َحدَّثََنا أَُبو َزْيٍدَعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيحَْيى بن الُْمْنِذرِ الْ
نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسِعيُد بن أَْوسٍ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ ال

  .َوَسلََّم ِمثْلَُه
َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن : ْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَُمَحمَُّد بن َع - ٩٩٥٥

بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الرَّبِيعِ، َعنِ اَألغَرِّ بن الصَّبَّاحِ، َعْن َخِليفَةَ بن ُحَصْينٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّ
  .َصالةُ الرَُّجلِ ِفي َجَماَعٍة تَفُْضلُ َعلَى َصالِتِه َوْحَدُه خَْمٌس َوِعْشرِيَن َدَرَجةً:، قَالََوَسلََّم
َعْن َعطَاِء بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، - ٩٩٥٦

َصالةُ الرَُّجلِ ِفي الَْجَماَعِة :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اِئبِ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَالسَّ
  .َتزِيُد َعلَى َصالِة الرَُّجلِ َوْحَدُه بِْضَع َوِعشْرِيَن َصالةً

  ن أَبِي َخْيثََمةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحجَّاجِ بن الصَّلِْت، َحدَّثَنِي َعمِّي ُمَحمَُّد بنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد ب - ٩٩٥٧



َم، لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّالصَّلِْت، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي َحِصنيٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َص
  .َصالةُ الرَُّجلِ ِفي َجَماَعٍة َتفُْضلُ َعلَى َصالِتِه َوْحَدُه بِْضَع َوِعشْرِيَن َدَرَجةً:قَالَ

نِ الَْحَسنِ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَضَّلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ، َع - ٩٩٥٨
  .ِسَبابُ الُْمسِْلمِ فُُسوٌق، َوِقتَالُُه كُفٌْر:بِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن أَ

َجاٍء، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعفَّانُ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َر - ٩٩٥٩
لَْو كُْنُت مُتَِّخذًا َخِليلًا التََّخذُْت أََبا :الُْهذَْيلِ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .ذَ اللَُّه َصاحَِبكُْم َخِليلًاَبكْرٍ َخِليلًا، َولَِكْن أَِخي َوصَاِحبِي، َوقَدِ اتََّخ
ةَ، َعْن َواِصلِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْيُض بن َوِثيقٍ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعْن ُمِغَري - ٩٩٦٠

لَوْ :َوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحيَّانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الُْهذَْيلِ، َعْن أَبِي اَألْح
  .كُْنُت ُمتَِّخذًا َخِليلًا التََّخذُْت أََبا َبكْرٍ َخِليلًا، وَلَِكنَّ صَاِحَبكُْم َخلِيلُ اللَِّه

  .آَيٍة ِمنَْها ظَْهٌر َوَبطٌْن َوأُْنزِلَ الْقُْرآنُ َعلَى َسْبَعِة أَْحُرٍف، َوِلكُلِّ - ٩٩٦١
  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، َحدَّثَنَا - ٩٩٦٢

ِقَراَءةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُتْعَرفُ  كَاَنْت:ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي الزَّْعَراِء، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .ِفي الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ بَِتحْرِيكِ ِلْحَيِتِه

، َعْن ُمَحمَّدِ يَُّحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َداُوُد بن أَبِي الْفُرَاِت الْكِْنِد - ٩٩٦٣
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : بن َزْيدٍ الِْكْنِديِّ، َعْن أَبِي اَألْعُينِ الَْعْبِديِّ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ الُْجَشِميِّ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

  .ا ُمْشرِكًا قَْد َحلَّ َدُمُهَمْن قََتلَ َحيَّةً فَكَأَنََّما قََتلَ َرُجلً:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ اَألْنمَاِطيُّ، َحدَّثََنا دَاُوُد : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ٩٩٦٤

ي اَألْعُينِ الْعَْبِديِّ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ الُْجَشِميِّ، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، بن أَبِي الْفَُراِت، َعْن ُمَحمَِّد بن زَْيٍد الْكِْنِديِّ، َعْن أَبِ
ِمْن َنْسلِ الَْيُهوِد ُهْم؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : سَأَلَْنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الِْقَرَدِة َوالَْخنَازِيرِ: قَالَ
ا َخلٌْق كَانَ، فَلَمَّا إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم َيلَْعْن قَْوًما قَطُّ فََمَسَخُهْم، فَكَانَ لَُهْم َنْسلٌ َحتَّى ُيْهِلكَُهْم، وَلَِكْن َهذَ:لَْيِه َوَسلََّمَع

  .غَِضَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى الَْيهُوِد َمَسَخُهْم فََجَعلَُهْم ِمثْلَُهْم
لَْيَمانَ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ بن ِحسَابٍ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُس - ٩٩٦٥

  النَّْضرِ بن ُحمَْيٍد الْكِْنِديِّ، َعْن أَبِي الْجَاُروِد، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ،

ال يُْعجِْبكَ َرْحبُ الذَِّراَعْينِ بِالدَّمِ، فَإِنَّ لَُه ِعْنَد اللَِّه قَاِتلًا ال َيُموُت، َوال يُْعجِْبكَ اْمُرؤٌ :، قَالََعْن َعْبِد اللَِّه، َيْرفَُعُه
  .َوَتَركَُه كَانَ َزاَدُه إِلَى النَّارَِت كََسَب َماال ِمْن حََرامٍ، فَإِنْ أَْنفََق ِمْنُه لَمْ ُيقَْبلْ ِمنُْه، َوإِنْ أَْمَسَك لَْم ُيبَاَرْك لَُه ِفيِه، َوإِنْ َما

َنا ُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَ - ٩٩٦٦
إِنَّ :، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَإِْسحَاَق، َعْن إِبَْراِهيمَ بن الُْمهَاجِرِ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ

  .َيا َربِّ أَرِْحنِي َولَوْ إِلَى النَّارِ: الْكَاِفَر لَُيحَاَسُب َيْوَم الِْقَياَمِة حَتَّى يُلْجَِمُه الْعََرُق، َحتَّى إِنَُّه َيقُولُ
َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ، : اُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َوُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّارُ الَْبْصرِيُّ، قَاالَحدَّثََنا الَْعبَّ - ٩٩٦٧

صِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن اَألْحَو َحدَّثََنا يَزِيدُ بن إِبَْراهِيَم التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب السِّْختَِيانِيُّ، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َعْن أَبِي
َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ َصْبرٍ ُمَتَعمًِّدا ِلَيقْطََع مَالَ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ بَِغْيرِ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْسُعوٍد، قَالَ



آل عمران " [إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيمَانِهِْم ثََمًنا قَِليال: "نُ، َوقََرأََحقٍّ، لَِقَي اللََّه َيْوَم الِْقَياَمِة َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبا
  .، َرفََعُه َيزِيُد بن إِْبَراِهيَم، وَلَْم َيْرفَْعُه َحمَّاُد بن زَْيٍد ]٧٧آية 

  و النُّْعَماِن، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُب - ٩٩٦٨

مْن َحلََف َعلَى :َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  .ِقَي اللََّه َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانَُيِمنيٍ َصْبرٍ ُمَتَعمًِّدا ِفيَها ِإلثْمٍ، ِلَيقْتَِطَع بَِها مَالَ اْمرِئٍ ُمسِْلمٍ، لَ

ةَ، َعْن ُمَورِّقٍ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا سَُوْيدٌ أَُبو َحاِتمٍ، َعْن قََتاَد - ٩٩٦٩
الْمَْرأَةُ َعْورَةٌ، َوإِنََّها إِذَا :وٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالِْعْجِليِّ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُع

  .َخَرَجِت اْسَتْشَرفََها الشَّْيطَانُ، َوإِنََّها أَقَْرُب َما َيكُونُ إِلَى اللَِّه َوِهَي ِفي قَْعرِ َبْيتَِها
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن : َمْعَمرِيُّ، َوُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ الَْعسْقَالنِيُّ، قَاالَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْ - ٩٩٧٠

ِه، ْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَُّسلَْيَمانَ الْعَْبِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الْفََزارِيُّ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن أَبِي فََزارَةَ، َعْن أَبِي اَأل
َهلْ أََتى َعلَى "السَّْجَدةَ َو " امل َتْنزِيلُ"كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي َصالِة الْفَْجرِ َيْوَم الُْجُمَعِة :قَالَ

  ].١اإلنسان آية " [اِإلْنَساِن
، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ِفْرَدْوسٌ اَألْشَعرِيُّ، َحدَّثََنا َمْسعُوُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ - ٩٩٧١

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا : َسِمْعتُ الَْحكََم ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ: ُسلَْيَمانَ، قَالَ
  سُْبحَاَنَك اللَُّهمَّ وَبِحَْمِدَك، َوتََباَركَ اْسُمَك، َوَتعَالَى:الصَّالةَ، قَالَ افَْتَتَح

  .َجدَُّك، َوال إِلََه غَيُْرَك
السِّْمسَاُر، ْيبٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَع - ٩٩٧٢

َحدَّثََنا ِسكِّنيُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن إِْبَراهِيَم الَْهَجرِيِّ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، : َحدَّثََنا خَاِلدُ بن ِخَداشٍ، قَاال
  .َما َعالَ َمنِ اقَْتَصَد:َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

رٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلُّوَيةَ الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِحْمَي - ٩٩٧٣
ْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ، َعْن َجْعفَرِ بن الَْحارِِث، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي اَأل

ةً أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى َألنْ أَْحِلَف ِتسًْعا أَنَّ اْبَن َصيَّاٍد ُهَو الدَّجَّالُ أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَْحِلَف َواِحَدةً، َوَألنْ أَْحِلَف ِتْسَع:قَالَ
أَنْ أَْحِلَف وَاِحَدةً أَنَُّه لَْم ُيقَْتلْ، ذَِلَك أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َجَعلَُه َنبِيا، َواتََّخذَُه  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُِتلَ شَهِيًدا أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن

  .َشهِيًدا
  َباٌب

َعاِصمٍ، َعْن  َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا شُْعَبةُ، َعْن: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َويُوُسُف الْقَاِضي، قَاال - ٩٩٧٤
 أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِّي، فََسلَّْمُت َعلَْيِه، فَلَْم َيُردَّ َعلَيَّ، فَلَمَّا: أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .ا َشاَء، وَإِنَُّه ِممَّا أَْحَدثَ لَُه أَنْ ال َتكَلَُّموا ِفي الصَّالِةإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيْحِدثُ ِلنَبِيِِّه َم:قََضى َصالَتُه، قَالَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثَنَا - ٩٩٧٥

كُنَّا نََتكَلَُّم ِفي الصَّالةِ : ِه، قَالَُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َعْبِد اللَّ
 َوَسلََّم ُيصَلِّي، فََسلَّْمُت ُيَسلُِّم بَْعُضَنا َعلَى بَْعضٍ، َوُيوِمئُ أََحُدَنا بِالَْحاَجِة، فَجِئُْت ذَاَت َيْومٍ وَالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه



إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيْحِدثُ ِمْن أَْمرِِه َما َشاَء، وَإِنَُّه قَدْ :ُدَم َوَما َحُدثَ، فَلَمَّا فََرغَ، قَالََعلَْيِه، فَلَْم َيُردَّ َعلَيَّ، فَأََخذَنِي َما قَ
  .أَْحَدثَ أَنْ ال َتَتكَلَُّموا ِفي الصَّالِة

، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ - ٩٩٧٦
 ِمْن أَْرضِ كُنَّا ُنَسلُِّم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي الصَّالِة، فََيُردَّ َعلَْيَنا، فَلَمَّا جِئُْت: قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد: قَالَ

ذَِلَك لَُه، ، فَلَْم َيُردَّ َعلَْيَنا، فَأََخذَنِي َما تَقَدََّم َوَما َتأَخََّر، ثُمَّ اْنَتظَْرتُُه، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه ذَكَْرُت الَْحَبَشةِ َسلَّْمُت َعلَْيِه
  .لصَّالِةأَْحَدثَ أَنْ ال َتكَلَُّموا ِفي ا: إِنَّ اللََّه ُيَحِدثُ ِمْن أَْمرِِه َما َشاَء، وَإِنَُّه قََضى أَْو قَالَ:فَقَالَ

َد، َعْن َجْعفَرِ َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحسَّانَ الْبُْرُجالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيزِي - ٩٩٧٧
كُنَّا َنَتكَلَُّم ِفي الصَّالِة وَُيَسلُِّم َبْعُضَنا  :بن الَْحارِِث، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَّجُوِد، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  َسلََّم ُيَصلِّي،َعلَى َبْعضٍ، َوُيوِمئُ أََحدَُنا ِلَصاِحبِهِ بِالْحَاَجِة، فَجِئُْت ذَاَت َيْومٍ َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

إِنَّ اللََّه :ي َما قَُدَم َوَما َحُدثَ، فَلَمَّا فََرغَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَفََسلَّْمُت َعلَْيِه، فَلَْم َيُردَّ َعلَيَّ، فَأََخذَنِ
  .ُيْحِدثُ ِمْن أَْمرِِه َما َيَشاُء، َوقَْد أَْحَدثَ أَنْ ال َتكَلَُّموا ِفي الصَّالِة

َحِسْبتُ أَنَُّه، َعْن أَبِي َواِئلٍ، أَْو : الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َحمَّاٍد، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد - ٩٩٧٨
كَانَ النَّاُس َيُردُّ بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ السَّالَم ِفي الصَّالِة، حَتَّى َسلََّم اْبُن : َعْن إِْبَراهِيَم َشكَّ َمْعَمٌر، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، قَالَ

قَْد َنَزلَ ِفيِه َشْيٌء، فَلَمَّا قََضى  وٍد َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَْم َيُردَّ َعلَْيِه، فَقََعَد َحزِيًنا ُيخَيَّلُ إِلَْيهِ أَنَُّهَمْسُع
إِنَّ ِفي الصَّالةِ :، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالَتُه ذَكََر ذَِلَك لَُه اْبُن َمْسُعوٍد

  .لَُشْغلًا، َوكَفَى بِالصَّالِة ُشْغلًا
 لَى، َعنَِحدَّثََنا عِيَسى بن ُمحَمٍَّد السِّْمسَاُر الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا خَاِلٌد، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْي - ٩٩٧٩

َعلَى بَْعضٍ ِفي الصَّالِة، الَْحكَمِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَُّه َخَرَج إِلَى أَْرضِ الَْحَبَشِة وَالنَّاُس ُيَسلُِّم بَْعُضُهْم 
دَّ، فَلَمَّا اْنصََرَف َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َرَجَع َعْبُد اللَِّه َسلََّم َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَْم َيُر

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن غََضبِ اللَِّه َوغََضبِ َرُسوِلِه، َسلَّْمُت َعلَْيَك فَلَْم ُتَردَّ َعلَيَّ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه : قَالَ
  الِةإِنَّ ِفي الصَّ:َوَسلََّم

  .لَُشْغلًا
َألعَْمشِ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ، َعنِ ا - ٩٩٨٠

لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي الصَّالِة فََيُردَّ كُنَّا ُنَسلُِّم َعلَى َرسُولِ ال: إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، كُنَّا ُنَسلُِّم َعلَْيَك ِفي الصَّالِة : َعلَْيَنا، فَلَمَّا َرَجْعَنا ِمْن ِعْنِد النَّجَاِشيِّ َسلَّْمَنا َعلَْيِه فَلَْم َيُردَّ َعلَْيَنا، فَقُلَْنا

  .إِنَّ ِفي الصَّالِة ُشْغلًا:لَْيَنا، قَالَفَُتَردَّ َع
نِ الَْحكَمِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد، َعْن ُشْعَبةَ، َع - ٩٩٨١

  .إِنَّ ِفي الصَّالةِ ُشْغلًا:الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
رٍ، أَْخبََرنِي عَْبُد َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُشَعْيبٍ، َحدَّثََنا اْبُن جَابِ - ٩٩٨٢

اللَُّه َعلَْيِه الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَُّه كَانَ ُيسَلُِّم َعلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى  اللَِّه بن َعْبِد
َيُردَّ َعلَْيِه، فَظَنَّ َعْبُد اللَِّه أَنَّ ذَِلَك ِمْن َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِّي، فََيُردُّ َعلَْيِه السَّالَم، ثُمَّ إِنَُّه َسلََّم َعلَْيِه َوُهَو ُيَصلِّي، فَلَْم 



َيا َرسُولَ اللَِّه، كُْنُت أُسَلُِّم َعلَْيَك َوأَْنَت ُتَصلِّي : َمْوجَِدٍة ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا اْنصََرَف، قَالَ
  فَلَْم ُتَردَّ َعلَيَّ، فَظََنْنُت أَنَّ ذَِلَك ِمْن َمْوجِدٍَة فَُتَردُّ َعلَيَّ، فََسلَّْمُت َعلَْيَك

  .ال، َولَكِنَّا ُنهِيَنا َعنِ الْكَالمِ ِفي الصَّالِة إِال بِالْقُْرآِن َوالذِّكْرِ:َعلَيَّ، فَقَالَ
و اَألْشعَِثيُّ، َحدَّثََنا َعْبثَُر بن الْقَاِسمِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َعْمرٍ - ٩٩٨٣

كُنَّا ُنَسلُِّم َعلَى َعلَى : ُمطَرٍِّف، َعْن أَبِي الَْجْهمِ، َعنِ الرَّْضرَاضِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
ِلكَ، ِفي الصَّالِة فََيُردُّ َعلَْيَنا، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ َيْومٍ َسلَّْمُت َعلَْيِه فَلَْم َيُردَّ َعلَيَّ، فََسأَلُْتُه َعْن ذَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيْحِدثُ ِمْن أَْمرِِه َما َشاَء:فَقَالَ
ُعثَْمانَ بن َسِعيٍد اُألَموِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن  َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر ُمحَمَُّد بن - ٩٩٨٤

كُنَّا نََتكَلَُّم ِفي الصَّالةِ ُيَسلُِّم بَْعُضَنا َعلَى بَْعضٍ، فَقَالَ : َعيَّاشٍ، َعْن َعاِصمٍ، َعنِ الُْمَسيَّبِ بن َراِفعٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيْحِدثُ ِمْن أَْمرِِه َما َشاَء، َوقَْد أَْحَدثَ أَنْ ال َتكَلَُّموا ِفي الصَّالِة:لُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُو

ُعثَْمانَ بن كََرامَةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدانَ الَْحَنِفيُّ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  - ٩٩٨٥
خََرْجُت ِفي حَاَجٍة َوبَْعُضَنا ُيَسلِّمُ : ُموَسى، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .إِنَّ ِفي الصَّالِة لَُشْغلًا:ُت فَلَْم َيُردَّ َعلَيَّ، َوقَالََعلَى َبْعضٍ ِفي الصَّالِة، ثُمَّ َرَجْعُت فََسلَّْم
  :االخِْتالُف َعلَى اَألْعَمشِ ِفي َحِديِث َعْبِد اللَِّه

  َبْيَنا أََنا ُمَتَعلٌِّق بِأَْسَتارِ الْكَْعبَِة
ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد . َنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيَُّحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثَ - ٩٩٨٦

َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، قَاال: بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َوأَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ، قَاال
: إِنِّي لَُمْستَِتٌر بِأَْستَارِ الْكَْعَبِة إِذْ َجاَء ثَالثَةُ نَفَرٍ:ْهبِ بن َربِيَعةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالََعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن َو

َتَرى اللََّه َيْسَمُع َما : الَ أََحُدُهْمثَقَِفيٌّ َوخََتَناُه قَُرِشيَّاِن، كَِثٌري َشْحُم ُبطُونِهِْم، قَِليلٌ ِفقْهُُهْم، فََتَحدَّثُوا الَْحِديثَ َبيَْنُهْم، فَقَ
إِنْ كَانَ َيْسَمعُ إِذَا َرفَْعَنا فَإِنَُّه َيْسَمُع إِذَا : إِذَا َرفَْعَنا َيْسَمُع، َوإِذَا خَفَْضَنا لَْم َيْسمَْع، فَقَالَ اآلخَُر: قُلَْنا؟ قَالَ اآلخَُر

وََما كُْنُتُم َتْستَِتُرونَ أَنْ َيْشَهدَ : "ْيِه َوَسلََّم فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلََّخفَْضنَا، فَأََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
ِمَن "قَْوِلِه  إِلَى" لُونََعلَْيكُْم َسْمُعكُْم َوال أَْبصَاُركُْم َوال ُجلُوُدكُْم َولَِكْن ظَنَْنُتْم أَنَّ اللََّه ال َيْعلَُم كَثًِريا ِممَّا َتْعَم

، َهكَذَا رََواُه ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َوَخالَفَهُ أَُبو ُمَعاوَِيةَ وَأَْصَحاُب اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ]٢٢فصلت آية "[الَْخاِسرِيَن
قَالَ فُالنٌ ِلَألْعَمشِ َحدِّثْ : يَصةُ، َعْن قُطَْبةَ، قَالَبن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، َحدَّثََنا قَبِ

  كُْنُت ُمْستَِتًرا بِأَْستَارِ الْكَْعبَِة، إِنَّ ُسفَْيانَ: بَِحدِيِث َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه

ُهَو كََما قَالَ : فََهمَْهَم اَألْعَمشُ َساَعةً، ثُّم قَالَ: يَعةَ، قَالَُيَحدِّثُ بِِه، َعْنَك، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن َوْهبِ بن َربِ
  .ُسفَْيانُ 
ْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َع - ٩٩٨٧
كُْنُت ُمْسَتتًِرا بِأَْستَارِ الْكَْعَبِة، فََجاَء ثَالثَةُ َنفَرٍ، كَِثٌري َشْحُم ُبطُونِهِْم، :قَالَ َعْبُد اللَِّه: الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، قَالََعْن َعْبِد 

تََرى اللَّهَ : َتكَلَُّموا بِكَالمٍ لَمْ أَفْقَْهُه، فَقَالَ أََحدُُهْمقَِليلٌ ِفقُْه قُلُوبِهِْم، قَُرِشيٌّ َوَخَتَناهُ ثَقَِفيَّاِن، أَوْ ثَقَِفيٌّ َوَخَتَناُه قَُرِشيَّاِن، فَ
إِنْ َسِمَع ِمْنهُ َشْيئًا : إِذَا َرفَْعَنا أَصَْواَتَنا َسِمَعهَا، فَإِذَا لَْم َنْرفَْع لَْم َيْسَمْعَها، َوقَالَ اآلَخُر: َيْسَمُع كَالَمَنا، َوقَالَ اآلَخُر



َوَما كُنُْتْم َتْسَتِتُرونَ أَنْ َيشَْهدَ : "ْرُت ذَِلَك لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلََّسِمَعُه كُلَُّه، فَذَكَ
يُّ، َحدَّثََنا مِْنَجابُ بن ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت الْكُوِف]٢٢فصلت آية " [َعلَْيكُْم َسْمُعكُْم َوال أَْبصَاُركُْم

َعْن َعْبِد اللَِّه، الَْحارِِث، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، 
َنْحَو َحِديثِ أَبِي ُمَعاوَِيةَ، َرَواهُ زَْيُد بن أَبِي أَُنْيَسةَ، فََخالَفَ  قَالَكُْنُت ُمْسَتتًِرا بِأَْستَارِ الْكَْعَبِة، فََجاَء ثَالثَةُ نَفَرٍ، فَذَكََر

  .الثَّْورِيَّ وَأَْصَحابَ اَألْعَمشِ
  َحدَّثََنا أَُبو َعُروَبةَ الُْحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد الَْحرَّانِيُّ، َوأَُبو َعِقيلٍ أََنُس بن َسلْمٍ الَْخْوالنِيُّ، - ٩٩٨٨

ِد الرَِّحيمِ، َعْن َنا أَُبو الُْمَعافَى ُمحَمَُّد بن َوْهبِ بن أَبِي كَرَِميةَ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َعْبَحدَّثَ: قَاال
كُْنُت ُمْستَِتًرا بِِحَجابِ الْكَْعَبِة، :زَْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

أَنْ َيْسَمعَ إِذَا َرفَعَْنا، : َتَرْونَ اللََّه َيْسَمُع دَْندََنَتَنا؟ فَقَالَ أََحُدُهَما: َوِفي الَْمْسجِِد َرُجلٌ ِمْن ثَِقيٍف َوَختََناُه قَُرشِيَّاِن، فَقَالَ
فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َنا لََيْسَمَعنَّ إِذَا خَفَْضَنا، قَالَ اْبُن َمْسُعوٍدإِنْ كَانَ َيْسَمُع إِذَا َرفَْع: فَقَالَ اآلَخُر

" كُْم َوال ُجلُوُدكُْمَوَما كُْنُتْم َتْستَِتُرونَ أَنْ َيْشَهَد َعلَْيكُْم َسْمُعكُْم َوال أَْبصَاُر: "فَأَْخَبْرُتهُ بِقَْولِهِْم، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
ْبدِ إِلَى آِخرِ اآلَيِة، َوَخالَفَُهُم الَْمْسُعوِديُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َع] ٢٢فصلت آية [

َبْيَنَما أََنا : ْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَالَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َهاُرونَ، أنا الَْمْسُعوِديُّ، َعنِ اَأل
  .ُمْسَتِتٌر بِأَسَْتارِ الْكَْعَبِة، فَذَكََر َنْحَو َحِديثِ زَْيِد بن أَبِي أَُنْيسَةَ

لرََّماِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ ا - ٩٩٨٩
ِهٍد، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ح قَالَ َوَحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُمَجا

  ْنَد بَابِ الْكَْعَبِة، قَُرِشيَّاِن َوثَقَِفيٌّجَلََس ثَالثَةُ نَفَرٍ ِع:َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

أَمَّا َما : أََتَرْونَ اللََّه َيْسَمُع َما َنقُولُ؟ فَقَالَ بَْعُضُهْم: أَْو ثَقَِفيَّاِن َوقَُرِشيٌّ، فَأََسرَّ َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ بِأَْمرٍ، فَقَالَ أََحدُُهْم
َوَما : "إِنْ كَانَ َيْسَمُع َما َجهَْرَنا بِِه، فَإِنَُّه َيْسَمُع َما أَسَْرْرنَا، فَأَنَْزلَ اللَُّه تََباَرَك َوَتَعالَى: آلَخُرَجهَْرَنا فَإِنَُّه َيْسَمُع، َوقَالَ ا

يَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ بن الْفَْضلِ اَألسْفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّ]٢٢فصلت آية " [كُْنُتْم َتْسَتِتُرونَ
  .الرَّبِيعِ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِمثْلَُه

  االخِْتالُف َعنِ اَألْعَمشِ ِفي َحِديِث عَْبِد اللَِّه ِفي َصالةِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مبىن
َراِهيَم، َعْن ثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن إِْبَحدَّ - ٩٩٩٠

قَْد َصلَّْيُت َمعَ َرسُولِ :الَ َعْبُد اللَِّهَبلَغَ َعْبَد اللَِّه أَنَّ ُعثَْمانَ َصلَّى أَْرَبعَ َركََعاتٍ بِِمًنى، فَقَ: َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، قَالَ
َمَر َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َتفَرَّقَتْ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ، َوَمَع أَبِي َبكْرٍ َركْعََتْينِ َركَْعَتْينِ، َوَمَع ُع

  .ِمْن أَْرَبعِ َركَعَاٍت َركَْعَتْينِ ُمَتقَبَّلََتْينِ بِكُُم الطُُّرُق، فَلَْيَت حَظِّي 
ْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َع - ٩٩٩١

  َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَع أَبِي َبكْرٍ:ْرَبًعا، فَقَالَ عَْبُد اللَِّهَصلَّى ُعثَْمانُ بِمًِنى أَ: َيزِيَد، قَالَ

  .لََتْينَِعَتْينِ ُمَتقَبََّركَْعَتْينِ، َوَمَع ُعَمَر َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َتفَرَّقَتْ بِكُُم الطُُّرُق، فَلََوِدْدُت أَنَّ ِلي بِأَْرَبعِ َركََعاتٍ َركْ
َمْعنٍ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى اَألحَْولُ، َحدَّثََنا أَُبو َعبِيَدةَ بن - ٩٩٩٢

ْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ:اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ



  .َركَْعَتْينِ، َوَمَع أَبِي َبكْرٍ َركَْعَتْينِ، َوَمَع ُعَمَر َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َتفَرَّقَْت بِكُمُ الطُُّرُق
ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن إِْدرِيَس الْكُوِفيِّ، َعنِ  َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا - ٩٩٩٣

َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمًنى :اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .َركَْعَتْينِ

  اَألْعَمشِ، َوخَالَفَُهْم ُشْعبَةَُهكَذَا َروَاُه أَْصحَاُب 
َسِمْعُت ُعَماَرةَ بن : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، قَالَ - ٩٩٩٤

َحَجْجُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :اللَِّه، قَالَُعَمْيرٍ أَْو غَْيَرُه ُيَحدِّثُ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد 
  .ْيَت َحظِّي َركَْعَتْينِ ُمَتقَبَّلََتْينَِوَسلََّم، فََصلَّى بِمًِنى َركْعََتْينِ، َوَمَع أَبِي َبكْرٍ فََصلَّى َركْعََتْينِ، َوَمَع ُعَمَر فََصلَّى َركَْعَتْينِ، فَلَ

  ُس بن الرَّبِيعَِوَخالَفَُهْم قَْي
ُموَسى، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن  - ٩٩٩٥
  قَْيُس

َصلَّْيُت َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَبِي :اللَِّه، قَالَبن الرَّبِيعِ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد 
  .َبكْرٍ َوُعَمَر بِمًِنى َركَْعَتْينِ

  َوَخالَفَُهْم ُمحَمَُّد بن ُعَبْيِد اللَِّه الْعَْرزَِميُّ
دِيَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ بن َعطَّاٍف، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن حَْربٍ الْجُْن - ٩٩٩٦

َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمًنى :بن َعْبِد اللَِّه الَْعْرزَِميُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .أَبِي َبكْرٍ َركَْعَتْينِ، َوَمَع ُعَمَر َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ، َوَمَع

  َوَخالَفَُهْم إِْسرَائِيلُ
َم، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن صَاِلحٍ اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَد - ٩٩٩٧

َصلَّْيُت َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َمشِ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَإِسَْراِئيلُ، َعنِ اَألْع
  .َوَسلََّم بِِمًنى َركَْعَتْينِ، َوَمَع أَبِي َبكْرٍ َركَْعَتْينِ، َوَمَع ُعَمَر َركَْعَتْينِ

  َحِديِث عَْبِد اللَِّه بن َمْسُعودٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بِقَْتلِ َحيٍَّة بِمَِنى االخِْتالُف َعنِ اَألْعَمشِ ِفي
بِي أُنَْيَسةَ، َعنِ بن أََحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمْعَبٍد، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َزْيِد  - ٩٩٩٨

كُنَّا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم بن يَزِيَد، َعنِ اَألْسَوِد بن َيزِيَد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، قَالَ
  :َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَارٍ إِذْ نََزلَْت َعلَْيِه

فَإِنِّي َألَتلَقَّاَها ِمْن ِفيِه غَضَّةً، فَإِنَّ فَاُه لََرطٌْب إِذْ خََرَجْت َعلَْيَنا َحيَّةٌ، : ، قَالَ]١املرسالت آية " [فًاَوالْمُْرَسالِت ُعْر"
إِنََّها ُوِقَيْت َشرَّكُْم :َعلَْيِه َوَسلََّماقُْتلُوَها، فأَفْلََتْتَنا، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه :فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .كََما ُوِقيُتْم َشرََّها
َمشِ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ِغَياٍث، َعنِ اَألْع - ٩٩٩٩

كُنَّا َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَارٍ بِمًِنى فََوثََبْت َعلَْيَنا َحيَّةٌ، فَقَالَ : ِد اللَِّه، قَالَإِبَْراهِيَم، َعنِ اَألْسوَِد، َعْن َعْب
ُوقَِيْت َشرَّكُْم :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماقُْتلُوَها، فَابَْتَدْرَناَها فََسبَقَْتَنا، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّ:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .كََما ُوِقيُتْم َشرََّها



َمشِ، َعْن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن زَكَرِيَّا، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َحفْصٍ اُألُبلِّيُّ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ِغَياٍث، َعنِ اَألْع - ١٠٠٠٠
  .َعْبِد اللَِّه،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بِقَْتلِ َحيٍَّة ِفي الَْحَرمِ إِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن

َمِد بن َعْبدِ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن ِسَنانٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسِلمٍ الطُّوِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الصَّ - ١٠٠٠١
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوارِِث، َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغيَاٍث، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَّهِ،أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى االْ

  .أََمَر بِقَْتلِ َحيٍَّة بِمًِنى
  ُد بن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن َسِعيٍدَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَم - ١٠٠٠٢

كُنَّا َمَع النَّبِيِّ : ِه، قَالَالْقَطَّانُ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَّ
  .ُوِقَيتْ َشرَّكُْم كََما ُوِقيُتْم َشرَّهَا:اقُْتلُوَها، فََسَبقَتَْنا، َوقَالَ:َحيَّةٌ، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَارٍ، فَخََرَجْت 

يَس، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َواْبُن إِْدرِ - ١٠٠٠٣
أُنْزِلَْت َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ َعْبدُ اللَِّه: ْن أَبِي َرزِينٍ، َعْن زِرِّ بن حَُبْيشٍ، قَالَاَألْعَمشِ، َع

إِذَا قِيلَ لَُهمُ "أَيِّ َخاِتمََتْيَها َخَتَم الْمُْرَسالُت وََنْحُن ِفي غَارٍ، َوأَقَْرأَنِيَها، وَإِنِّي َألقَْرُؤَها قَرِيًبا ِممَّا أَقَْرأَنِي، فََما أَْدرِي بِ
  ".فَبِأَيِّ َحدِيٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ"أَْو ] ٤٨املرسالت آية " [اْركَعُوا ال َيْركَُعونَ

مِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن َعاِص - ١٠٠٠٤
كُنَّا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَارٍ، فََنَزلَتْ : بن ُحبَْيشٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

" فَبِأَيِّ َحِديثٍ َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ"نَّ فَاُه لََرطٌْب بَِها، فََما أَْدرِي بِأَيِّهَِما ُيْخَتُم ، فَأََخذُْت ِمْن ِفيِه، فَإِ"َوالُْمْرَسالِت ُعْرفًا: "َعلَْيِه
  .ُوقِيُتْم َشرََّها، َوُوِقَيْت َشرَّكُْم:َوأَفْلََتْتُه َحيَّةٌ ِفي ُجْحرٍ، فَقَالَ: ، قَالَ"إِذَا ِقيلَ لَُهُم اْركَُعوا ال َيْركَُعونَ"أَْو 

  دَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقُطَِعيُّ،َح - ١٠٠٠٥

وَالُْمْرَسالِت : "قََرأَ َعْبُد اللَِّه: َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاقِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألسَْوِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، َوَما لَْيلَةُ الَْحيَِّة؟ : نََزلَْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ الَْحيَِّة، قُلَْنا: ، فَقَالَ"اُعْرفً
اطْلُُبوَها، فَطَلَْبَناَها، فََعَجزَْتَنا حَتَّى َدَخلَتْ :َعلَْيِه َوَسلََّم أََنا َمَعُه إِذْ َخَرَجْت َعلَْيَنا َحيَّةٌ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه:قَالَ

  .َدُعوهَا، فَقَْد َوقَاَها اللَُّه َشرَّكُْم، َوَوقَاكُْم َشرََّها:ُجْحَرَها، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
نَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسى، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدا - ١٠٠٠٦

َعلَْيِه َوَسلََّم كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ بن جَابٌِر، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألْسَوِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه
، فَإِنَّا لََنَتلَقَّاَها ِمْن ِفيِه َوِهَي َرطَْبةٌ، إِذْ َخَرَجْت َعلَْيَنا َحيَّةٌ، فَاْبَتَدْرَنا ِلَنقُْتلََها، "وَالُْمْرَسالِت ُعْرفًا: "ِفي غَارٍ، فَأُنْزِلَْت َعلَْيِه

  .ُوِقَيْت َشرَّكُْم، َوُوِقيُتْم َشرََّها:َسلََّمفَاْنفَلََتْت، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
الُْحَسْيُن بن  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا َناِفعُ بن َيزِيَد، ح َوَحدَّثََنا - ١٠٠٠٧

ْيبَةَ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ، َعْن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َش
  ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَّهِ،

اقُْتلُوَها، :الَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَبْيَنَما َنْحُن ِفي َمْسجِدِ الَْخْيِف لَْيلَةَ َعَرفَةَ إِذْ َسِمْعَنا ِحسَّ الَْحيَِّة، فَقَ: قَالَ
فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ  فََدَخلَْت ِفي َشقِّ ُجْحرٍ، فَأََتى بَِسَعفٍَة فَأَْضَرَم ِفيَها َناًرا، ثُمَّ فَرَّغَْنا َبْعَض الُْجْحرِ فَلَْم َنجِْدَها،

  .َها، فَقَْد َوقَاَها اللَُّه َشرَّكُْم، َوَوقَاكُْم َشرَّهَاَدُعو:َعلَْيِه َوَسلََّم



اٍد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َسْهلٍ اَألْعَرُج، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحمَّ - ١٠٠٠٨
كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمًنى، : هِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَأَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِْبَرا

لَقَْد ُوِقيُتْم َشرََّها :َسلََّم، فَإِذَا ُهَو بَِحيٍَّة، فَطَلَُبوَها فَفَاَتتُْهْم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو"َوالْمُْرَسالِت: "فَأُْنزِلَْت َعلَْيِه
  .كََما ُوِقَيْت َشرَّكُْم

َمْنُصورٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ، َعْن َوْرقَاَء، َعْن  - ١٠٠٠٩
، "وَالُْمْرَسالِت: "كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَارٍ إِذْ َنَزلَْت َعلَْيِه: ِه، قَالَإِبَْراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَّ

َها، فَاْبَتَدْرَناهَا، ثُمَّ َدَخلَتْ اقُْتلُو:فََنْحُن َنَتلَقَّاَها ِمْن ِفيِه إِذْ خََرَجْت َعلَْيَنا َحيَّةٌ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه. إِنََّها ُوِقَيتْ َشرَّكُْم كََما ُوِقيُتْم َشرََّها:ِفي ُجحْرَِها، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َحدَّثََنا شَْيَبانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَب
  .َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ أَكْثَُر َما َيْنَصرُِف ِمَن الصَّالِة َعْن االخِْتالُف َعنِ اَألْعَمشِ ِفي َحِديِث عَْبِد اللَِّه أَ
  ِشَمالِِه

َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َرُجلٍ،  - ١٠٠١٠
ال َيْجَعلَنَّ أََحدُكُْم ِللشَّْيطَاِن ِمْن َنفِْسِه ُجْزءًا، َوال يََرى َحقًّا َعلَْيِه أَنْ يَْنَصرِفَ :، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَاَألْسَوِد

  .ِشَمالِِه َعْن َيِمينِِه، قَْد َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثََر َما يَْنَصرُِف َعْن
ُعَماَرةَ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ١٠٠١١

ْزًءا، ال َيَرى إِال أَنَّ َحقًّا َعلَْيِه أَنْ ال َيْنصَرَِف إِال ال َيْجَعلْ أََحُدكُْم ِللشَّْيطَاِن ِمْن َنفِْسِه ُج: اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .َعْن َيِمينِِه، َولَقَْد َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثََر َما يَْنَصرُِف َعْن ِشَماِلِه

ثََنا إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّ - ١٠٠١٢
ال َيْجَعلُ أََحدُكُْم ِللشَّْيطَاِن ِمْن َنفِْسِه ُجزًْءا، ال َيَرى إِال أَنَّ َحقًّا :َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  َيْنَصرَِف َعلَْيِه أَنْ

  .َعْن َيِمينِِه، َولَقَْد َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثََر َما يَْنَصرُِف َعْن ِشَماِلِه
مَُّد بن َيزِيَد، َعْن َجْعفَرِ َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحسَّانَ الْبُْرُجالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَح - ١٠٠١٣

َرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى :بن الَْحارِِث، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .رََواُه أَْصَحابُ اَألْعَمشِ، َوَخالَفَُهُم الَْحجَّاُج بن أَْرطَاةَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثََر َما َيْنصَرُِف َعْن َيَسارِِه، َوَهكَذَا

الَْحجَّاجِ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعنِ  - ١٠٠١٤
لَقَْد َرأَْيتُ :ْيرٍ، َعنِ الُْمْسَتْورِِد الِْعْجِليِّ، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، قَالََعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَم

  .َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثََر َما َيْنَصرُِف َعْن َيسَارِِه
  َعلَْيكُْم بِالَْباءَِة:لَِّه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَاالخِْتالُف َعنِ اَألْعَمشِ ِفي َحِديِث عَْبِد ال

إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُشْعَبةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن  - ١٠٠١٥
َمْن كَانَ ذَا طَْولٍ فَلَْيَتَزوَّْج، َوإِال فَلَْيُصْم، فَإِنَّ الصَّْوَم :َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن َعلْقََمةَ، َعْن 



ثََنا ُمؤَمَّلُ بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهيْرٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن بِْسطَامٍ الزَّْعفَرَانِيُّ، َحدَّ. لَُه وَِجاٌء
  اَألْعَمشِ،

  .َوَمْنُصورٍ، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 
الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد  - ١٠٠١٦

َيا َمْعَشَر الشَّبَابِ، :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
. َيامِ، فَإِنَُّه لَُه وَِجاٌءُم الَْباَءةَ فَلَْيَتَزوَّْج، فَإِنَُّه أَغَضُّ ِللَْبَصرِ، وَأَْحَصُن ِللْفَْرجِ، َوَمْن لَمْ َيْستَِطْع فََعلَْيِه بِالصَِّمنِ اْسَتطَاَع ِمْنكُ

ثََنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث، َحدَّ
  .َم ِمثْلَُهُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

فَُر بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد بن َحمَّاِد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َجْع - ١٠٠١٧
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُخوَارٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .اَع ِمْنكُُم الَْباَءةَ فَلَْيَتَزوَّْج، َوَمْن ال، فََعلَْيِه بِالصَّْومِ، فَإِنَّهُ لَُه وَِجاٌءَمنِ اْسَتطَ:َوَسلََّم
َراهِيَم بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن إِْب - ١٠٠١٨
  َشكَْوَنا الُْعزُوَبةَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى: ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَُمَهاجِرٍ

  .َجاٌءَعلَْيكُْم بِالَْباءَِة، فََمْن لَْم َيْسَتِطْع فََعلَْيِه بِالصَّْومِ، فَإِنَّهُ لَُه وِ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  َباٌب

أَْحَمُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َوأَُبو غَسَّانَ مَاِلكُ بن إِْسَماعِيلَ، َو - ١٠٠١٩
رَّْحَمنِ بن اَألسَْوِد، َعنِ اَألسَْوِد، َوَعلْقََمةَ، َعْن َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد ال: ُيوُنَس، قَالُوا
ُم َعْن َيِمينِهِ أََنا رَأَْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيكَبُِّر ِفي كُلِّ َرفْعٍ َوَوضْعٍ، َوِقَيامٍ َوقُُعوٍد، َوُيَسلِّ:َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .كُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، حَتَّى يَُرى َبيَاُض َخدِِّهالسَّالُم َعلَْي: َوِشَماِلِه
هِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، ح َوَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَرا - ١٠٠٢٠

َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، ح  ْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َوالثَّْورِيِّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بنَع
ابِرِيُّ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الرُّوَاِسيُّ، َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َنْصرِ بن ُحَمْيدٍ الَْبزَّاُز، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوبَ الَْمقَ

ِليِّ بن َعفَّانَ، َحدَّثَنَا َعنِ الَْحَسنِ بن َصاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسْحَبانَ الشَِّريازِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َع
بن َصاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا َمْحمُوُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َتِميُم بن الُْمنَْتِصرِ، َحدَّثََنا  ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َعْن َعِليِّ

  إِْسحَاُق اَألْزَرُق، َعْن شَرِيٍك، ح َوَحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن

و اَألْحَوصِ، ح َوَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا أَُب
 ُزهَْيرٍ اُألُبلِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبدَةُِمخَْراقٍ الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن اْبُن َواِقٍد، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن 
حَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، بن َعْبِد اللَِّه الصَّفَّاُر، َحدَّثََنا َيْعلَى بن ُعبَْيٍد، َحدَّثَنِي أَِخي ُعَمُر بن ُعَبْيٍد، كُلُُّهْم َعْن أَبِي إِْس

السَّالُم َعلَْيكُمْ : َوَعْن ِشَماِلِه حَتَّى يَُرى َبيَاُض َخدِِّه َعْن َعْبِد اللَِّه،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه
  .َوَرْحَمةُ اللَِّه، السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، َواللَّفْظُ ِلَحِديثِ أَبِي ُنعَْيمٍ َعْن ُسفَْيانَ

ِه بن َرَجاٍء، أنا إِسَْرائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ اَألْسَودِ،، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ - ١٠٠٢١



السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ : َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه حَتَّى ُيَرى َبيَاُض َخدِِّه:َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .َعْن َيسَارِِه ِمثْلَ ذَِلَكاللَِّه، َو

َسى، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن سَْهلٍ اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن ُمو - ١٠٠٢٢
يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،أَنَُّه كَانَ ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن ُسفَْيانَ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِ

  .السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه: َيسَارِِه
  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثَنَا - ١٠٠٢٣

 بن َمْيُموٍن، َعْن نُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن َخاِلِدُسلَْيَما
َوَسلََّم كَانَ ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ اَألْسَوِد بن ِهاللٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد،أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  .َيسَارِِه حَتَّى يَُرى َبيَاُض َخدِِّه
َحدَّثََنا َيزِيُد بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدانَ الَْحَنِفيُّ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الْقَطَّانُ الْوَاِسِطيُّ،  - ١٠٠٢٤

انِيِّ، َعْن ثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن الُْحَسْينِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ اَألسَْوِد، َوَعلْقََمةَ، َوَمْسُروقٍ، َوَعبِيَدةَ السَّلَْمَهاُرونَ، َحدَّ
كُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، َحتَّى ُيَرى َبيَاضُ السَّالُم َعلَْي: لَقَْد رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيسَلُِّم:َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .َخدِِّه، َوَمنِ الَْجانِبِ اآلَخرِ ِمثْلَ ذَِلَك
 أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َوالثَّْورِيِّ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن - ١٠٠٢٥

َما َنِسيُت ِفيَما َنِسيُت َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،أَنَُّه كَانَ : ُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَالضَُّحى، َعْن َمْس
َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، َحتَّى السَّالُم : السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، َحتَّى ُيَرى َبيَاُض َخدِِّه، َوَعْن َيَسارِِه: ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه
  .ُيَرى بََياضُ َخدِِّه

َعْن َمْسرُوقٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َجابِرٍ، َعْن أَبِي الضَُّحى،  - ١٠٠٢٦
  ُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِهَما َنِسيُت َعْن َر: َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه: َوَسلََّم،أَنَُّه كَانَ ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه
يُم بن ُحمَْيٍد الطَّوِيلُ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َجابِرٍ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا إِْبَراِه - ١٠٠٢٧

كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن َيسَارِِه حَتَّى يَُرى أَْو :َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه:اُض َوْجهِِه، فََما َنِسيُت ِفيَما َنِسيُتَيْبُدو َبَي

َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، - ١٠٠٢٨
  .َما َنسِيُت َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ ُيَسلُِّم َعْن َيسَارِِه:الضَُّحى، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

ثََنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن إِْبَراِهيمَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، َحدَّ - ١٠٠٢٩
السَّالُم َعلَْيكُمْ : ْن َيِمينِِهَعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَّهِ،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَسلُِّم َع

  .َيَسارِِه مِثْلَ ذَِلَك، َحتَّى َتْبُدَو لَُهْم صَفَْحتُُه َوَرْحَمةُ اللَِّه، َوَعْن
 الَْجنْبِيُّ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعَبْيٍد الُْمحَارِبِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو مَاِلٍك - ١٠٠٣٠

  كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَسلُِّم:وقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََحجَّاجٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ،، َعْن َمْسُر



  .َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه، َوُيقْبِلُ بِصَفَْحِة َوْجهِِه َعلَْيهِْم
اُألبُلِّيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُجمَْيعٍ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َيْحَيى  - ١٠٠٣١

ِمينِِه َوَعْن َيَسارِِه حَتَّى ُيَرى أَبِي الضَُّحى، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَّهِ،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَسلُِّم َعْن َي
  .َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّهالسَّالُم : َبيَاُض َخدِِّه
رِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن بِْسطَامٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َشِقيقٍ الَْجْحَد - ١٠٠٣٢

ْن ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَّهِ،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيسَلُِّم َعُشْعَبةُ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء
  .َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه حَتَّى ُيَرى َبيَاُض َخدِِّه

ا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََن - ١٠٠٣٣
ْن َيِمينِِه َوَعْن َيَسارِِه َحتَّى َعاِمرٍ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد،أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيسَلُِّم َع

  .السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه: يَاُض َخدِِّهَيْبُدَو َب
ُب، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي مَْنُصورُ بن أَبِي ُمزَاِحمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد الُْمؤَدِّ - ١٠٠٣٤
َما َنِسيُت ِمَن اَألْشَياِء فَإِنِّي لَْم أََنَسَتْسِليمَ َرسُولِ : نِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالََزكَرِيَّا، َع
  اللَِّه َصلَّى

  .َمةُ اللَِّه، السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّهالسَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْح: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الصَّالِة َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه
، َعْن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ - ١٠٠٣٥

  .لَِّه،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيسَلُِّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِهَعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد ال
 ا أَُبو َحنِيفَةَ،َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطَّبََرانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََن - ١٠٠٣٦

  . ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن َيسَارِِهَعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ
دَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َح - ١٠٠٣٧

السَّالُم َعلَْيكُمْ : َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه:َعنِ اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .، السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّهَوَرْحَمةُ اللَِّه
، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن إِبَْراهِيَم - ١٠٠٣٨

َصلَّى بنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : َوِد، َوَعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَُسلَْيَمانُ اَألْعَمُش، َعْن إِْبَراهِيَم النََّخِعيِّ، َعنِ اَألْس
  ال، إِنََّما أََنا َبشٌَر:َيا َرُسولَ اللَِّه، أََحَدثَ ِفي الصَّالِة َشْيٌء؟ قَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا فََرغَ قُلَْنا

 ونِي،فَاْسَتقَْبلَ بِهُِم الِْقْبلَةَ فَكَبََّر َوكَبَّرُوا، ثُمَّ َسَجَد َوَسَجُدوا، ثُمَّ كَبََّر َوَسَجَد َوَسَجدُوا، ثُمَِّمثْلَكُْم، فَإِذَا َنِسيُت فَذَكُِّر
  .َسلََّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه 

بِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلكِ بن الَْوِليدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَ - ١٠٠٣٩
كَأَنِّي أَْنظُرُ إِلَى َبيَاضِ َخدَّيْ :بن َمْعَدانَ، َعْن َعاِصمِ اْبنِ بَْهَدلَةَ، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ،، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، قَالَ

السَّالُم َعلَْيكُمْ : السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه، َوَعْن َيسَارِِه: ْيِه َوَسلََّم ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِهَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ
  .َوَرْحَمةُ اللَِّه
رٍو، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن َعْم - ١٠٠٤٠

السَّالمُ : َصلَّْيُت َمَع َعِليٍّ، َوَعْبدِ اللَِّه، فَرَأَْيُتُهَما ُيَسلَِّماِن َعْن أَْيَمانِهَِما َوَعْن َشَماِئِلهَِما: أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، قَالَ



كُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، َوزََعَم أَنَُّهَماَصلََّيا َخلَْف َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسلََّم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، السَّالُم َعلَْي
َخدِِّه ِمَن  السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، حَتَّى يَُرى َبيَاُض: السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، َوَعْن َيَسارِِه: َعْن َيِمينِِه
  .الَْجانَِبْينِ
ْن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، َعْن ُسفَْيانَ، َع - ١٠٠٤١

  ُجال بَِمكَّةَ ُيَسلُِّمإِنَّ َر: َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِقيلَ لَُه

  .أَنَّى َعِلقََها؟:َتْسِليَمَتْينِ، فَقَالَ
 َعْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ِديَنارٍ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن َمْنُصورٍ، َعْن - ١٠٠٤٢

رَأَْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ :االنِيِّ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَالسَّالمِ بن حَْربٍ، َعْن أَبِي خَاِلٍد الدَّ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَسلُِّم َتْسِليَمَتْينِ

ثََنا َحفُْص بن ِغيَاٍث، َعْن ُعَبْيَدةَ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ الشَّاذَكُونِيُّ، َحدَّ - ١٠٠٤٣
  .كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيسَلُِّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه:َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

انِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ الْبَزَّاُز، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَمْيرٍ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطَر - ١٠٠٤٤
َحصُِّنوا أَمَْوالَكُمْ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحكَمِ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعنِ اَألْسوَِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .كَاِة، وََداُووا مَْرَضاكُْم بِالصََّدقَِة، َوأَِعدُّوا ِللَْبالِء الدَُّعاَءبِالزَّ
 الْحَارِِثيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُصَهْيبٍ النَّْضُر بن سَِعيِد بن النَّْضرِ بن ُشْبُرَمةَ - ١٠٠٤٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : رٍ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَمْي
  .َنارٍ أَيَُّما َرُجلٍ آتَاُه اللَُّه ِعلًْما فَكََتَمُه أَلَْجَمُه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة بِِلَجامٍ ِمْن:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبشَّارٍ - ١٠٠٤٦

 إِْبَراهِيَم، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن الَْعطَّاُر الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد الزَّرَّاُد َيعْنِي اْبَن الَْحَسنِ الْهِالِليَّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن
إِذَا كَانَ َيْوُم َصْومِ أََحدِكُْم فَال َيْرفُثْ َوال َيجَْهلْ، فَإِنْ جُهِلَ َعلَْيِه، :لَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْبِد ال
  .إِنِّي صَاِئٌم: فَلَْيقُلْ

  .الصَّْوُم ِلي، وَأََنا أَْجزِي بِِه:اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ: َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ١٠٠٤٧
فَْرَحةٌ َيْوَم َيلْقَى َربَُّه، َوفَْرَحةٌ ِعْندَ إِفْطَارِِه، َولََنكَْهةُ فَمِ الصَّاِئمِ أَطَْيُب ِعْنَد اللَِّه ِمْن : َوِللصَّاِئمِ فَْرَحَتاِن - ١٠٠٤٨

  .رِيحِ الِْمْسِك
ُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َنْصرُ بن َبابٍ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعنِ َحدَّثََنا عَْب - ١٠٠٤٩

ا غَنِيٌّ َجاَءْت َيْوَم الِْقَيامَةِ ِمْن َسأَلَ َمْسأَلَةً َوُهَو َعْنَه:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .كُُدوًحا ِفي َوْجهِِه

  .ال َتِحلُّ الصََّدقَةُ ِلَمْن لَُه َخْمُسونَ ِدْرَهًما، أَْو عَْرُضَها ذََهٌب - ١٠٠٥٠
انَ، َحدَّثََنا الْفَُضْيلُ بن مَْيَسَرةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَم ١٠٠٥١ -

َمنْ :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي َحرِيزٍ، أَنَّ إِبَْراِهيمَ َحدَّثَُه، أَنَّ اَألسَْوَد بن يَزِيَد َحدَّثَُه، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّ
  .رِ أََحِدِهَما لَْو َتَصدََّق بِِهأَقَْرَض قَْرَضْينِ كَانَ لَُه ِمثْلُ أَْج

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا أَبُو - ١٠٠٥٢



أُِتَي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :َعَواَنةَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألسَْوِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، قَالَ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم بِسَْبيٍ، فَجََعلَ ُيْعِطي كُلَّ أَْهلِ َبْيٍت َجِميًعا، َوكَرَِه أَنْ ُيفَرَِّق َبْينَُهْم

ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن - ١٠٠٥٣
  .كُنَّا َنتََوضَّأُ ِمْن َمسِّ األَْبَرصِ:َحدَّثََنا شَْيَبانُ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألسَْوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َوكِيٌع، َعْن إِسَْرائِيلَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  - ١٠٠٥٤
الَْتِمُسوَها لَْيلَةَ َسْبَع َعْشرَةَ، فَإِنََّها َصبِيَحةُ َيْومِ الْفُْرقَاِن َيْوَم :ُحَجْيرٍ الثَّْعلَبِيِّ، َعنِ اَألْسَوِد بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .تَقَى الَْجْمَعاِنالْ
ِه َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَّ - ١٠٠٥٥

بِي مَاِلكٍ اَألْشجَِعيِّ، َعْن كَِثريِ بن ُمْدرِكٍ الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعبِيَدةُ بن ُحمَْيٍد، َعْن أَ
كَانَ قَْدرُ َصالِة الظُّْهرِ َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :اَألْشجَِعيِّ، َعنِ اَألْسَوِد بن يَزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  .َخْمَسةَ أَقَْدامٍ إِلَى َسْبَعٍة: لَى َخْمَسةِ أَقَْدامٍ، َوِفي الشَِّتاِءثَالثَةَ أَقَْدامٍ إِ: َوَسلََّم ِفي الصَّْيِف
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعبَّادُ بن أَْحَمدَ الْعَْرَزِميُّ، َحدَّثَنَا - ١٠٠٥٦

َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى : َعْن أَبِي السَّفَرِ، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ َعمِّي، َعْن أَبِيِه، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد،
  .ال يَقَْبلُ اللَُّه َصالةً بَِغْيرِ طَهُورٍ، َوال َصَدقَةً ِمْن غَلُولٍ، َواْبَدأْ بَِمْن َتُعولُ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَ

ْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْخِليلِ الَْخزَّاُز، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َحدَّثََنا الُْحَس - ١٠٠٥٧
إِنََّها سََيكُونُ :لََّم، قَالَِه َوَسَعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعلْقََمةَ، َواَألْسوَِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

الةُ َمْن ال َيجِدُ ُبدا، فََمْن أَُمَراُء ُيِميُتونَ الصَّالةَ وََيْخُنقُوَنَها إِلَى َشَرقِ الَْموَْتى، وَإِنََّها َصالةُ َمْن ُهَو َشرٌّ ِمْن ِحَمارٍ، َوَص
  .قِْتهَا، َواْجَعلُوا َصالَتكُْم َمعَُهْم سُْبَحةًأَْدَرَك ِمْنكُْم ذَِلكَ الزََّمانَ فَلَْيْجَعلِ الصَّالةَ ِلَو

ورٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعطَاٍء الُْخَزاِعيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنُص - ١٠٠٥٨
  .ى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ يََتَخصَّى أََحٌد ِمْن َولَِد آَدَمنََه:إِبَْراهِيَم، َعنِ اَألْسوَِد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

 بن َحْوَشبٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن ِمْهَرانَ النَّاِقُد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا ُيوُسُف - ١٠٠٥٩
قَالَ َرُسولُ : لَ، َحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد اَألْعَوُر، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن زِرِّ بن ُحَبْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَاالشَّْيبَانِيُّ

  افُِقال َيذَْهبُ الدُّنَْيا حَتَّى َيْمِلَك َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َبيِْتي ُيَو:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .اْسُمُه اْسِمي
ثََنا ُعَبْيدُ َحدَّثََنا أَُبو َحبِيبٍ َيحَْيى بن َناِفعٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّ - ١٠٠٦٠

اْحَتَبسَ َرسُولُ : ْسُعوٍد َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَاللَِّه بن َزْحرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن زِرِّ بن ُحَبْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َم
ةِ الِْعَشاِء اآلِخرَِة، َحتَّى ذََهَب اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت لَْيلٍَة، كَانَ ِعْنَد بَْعضِ أَْهِلِه أَْو نَِسائِِه، فَلَْم َيأْتَِنا ِلَصال

: إِنَُّه ال ُيَصلِّي َهِذِه الصَّالةَ أََحٌد ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ، فَنََزلَْت:نَّا الُْمَصلِّي َوِمنَّا الُْمضْطَجُِع، فََبشَّرََنا، َوقَالَاللَّْيلُ، فََجاءََنا َوِم
  ].١١٣آل عمران آية " [ُدونَلَْيسُوا سََواًء ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ َيْتلُونَ آَياِت اللَِّه آَناَء اللَّْيلِ َوُهْم َيْسُج"

يُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْرسٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب اللَِّه بن رِْزقٍ أَُبو هَُرْيَرةَ الِْمصْرِ - ١٠٠٦١
لَمَّا أَْنكََر النَّاُس : َبةَ اَألْزِديُّ، َحدَّثَنِي زِرُّ بن ُحَبْيشٍ، قَالَبِْشُر بن َبكْرٍ، َحدَّثَنِي األَْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي َعْبَدةُ بن أَبِي لَُبا

اصْبُِروا، : لَِّه بن َمْسُعوٍدِسَريةَ الَْولِيِد بن ُعقَْبةَ بن أَبِي ُمَعْيٍط، فَزِعَ النَّاُس إِلَى عَْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، فَقَالَ لَُهْم َعْبُد ال



ال ُبدَّ :قُولُمٍ َخْمِسَني َعاًما َخْيٌر ِمْن َهْرجِ شَْهرٍ، َوذَِلَك أَنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيفَإِنَّ َجْوَر إَِما
  فَْيأكُْم بِالسَّوِيَِّة، َوأَمَّا الْفَاجَِرةُ فَُيْبَتلَى ِفيهَا ِللنَّاسِ ِمْن إِمَاَرٍة بَرٍَّة أَْو فَاجَِرٍة، فَأَمَّا الَْبرَّةُ فََتْعِدلُ ِفي الْقَْسمِ، َوُيقَْسُم بَْيَنكُْم

  .الْقَْتلُ وَالْكَِذُب:َيا َرسُولَ اللَِّه، َوَما الَْهْرُج؟ قَالَ: الُْمْؤِمُن، وَاِإلَماَرةُ الْفَاجَِرةُ َخْيٌر ِمَن الَْهْرجِ، ِقيلَ
ِخَرِقيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِمْردَاسٍ األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا َمْحبُوُب بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعْبِد اللَِّه الْ - ١٠٠٦٢

 النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َسيَّارٍ أَبِي الَْحكَمِ، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنّ 
  .قِيلَ ِلي فَقُلُْت، فَقُولُوا كََما قُلُْت:َوَسلََّم سُِئلَ َعْن َهاَتْينِ السُّوَرَتْينِ، فَقَالَ

َعْن ِه الصُّْهبَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َعْبِد اللَّ - ١٠٠٦٣
ُيثْنِي َعلَى النََّخعِ، حَتَّى َتَمنَّْيُت :لَقَدْ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  .أَنِّي َرُجلٌ ِمَن النَّخَعِ
ثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِفطُْر بن َخِليفَةَ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّ - ١٠٠٦٤

لَُّه ال َيذَْهُب الدُّنَْيا حَتَّى َيْبَعثَ ال:بن ُحبَْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َيْرفَُعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َرُجلًا ِمْن أَْهلِ َبْيِتي ُيَواِطئُ اْسُمُه اْسِمي، َواْسُم أَبِيِه اْسَم أَبِي

وسِ، َعنِ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َداِهرٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الْقُدُّ - ١٠٠٦٥
قَالَ : بن أَبِي النَّجُوِد، َعْن زِرِّ بن حَُبْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ اَألْعَمشِ، َعْن َعاِصمِ

  َرسُولُ

اسِْمي، يَْمُأل اَألْرَض َعْدلًا  ال َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى َيْمِلَك َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َبيِْتي، ُيوَاِطئُ اْسُمُه:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َوِقْسطًا كََما ُمِلئَْت ظُلًْما َوَجْوًرا

ِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْغفَّارِ بن َعْبِد اللَِّه الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا َع - ١٠٠٦٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ْيَبانِيِّ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَأَبِي إِْسحَاَق الشَّ
  .ِميال َيذَْهبُ اللَّيَاِلي وَاألَيَّاُم َحتَّى َيْمِلَك َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َبْيِتي ُيَواِطئُ اْسُمُه اْس:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

دَّثََنا َعاِصُم اْبُن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو ِشهَابٍ ُمَحمَّدُ بن إِبَْراِهيمَ الِْكنَانِيُّ، َح - ١٠٠٦٧
لَْو لَْم َيْبَق ِمَن الدُّْنَيا إِال لَْيلَةٌ لََملََك ِفيَها :ِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َبْهَدلَةَ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ بَْيِت النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ينِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َحِكيمِ َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد الدَّاللُ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن إِْسحَاَق الصِّ - ١٠٠٦٨

ال َيذَْهُب الدُّْنَيا َحتَّى َيْمِلكَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُجَبْيرٍ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .ِميَرُجلٌ ِمْن أَْهلِ بَْيِتي يَُواِطئُ اْسُمُه اْس

َق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَا - ١٠٠٦٩
  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد

فََزارِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن الرَّْحَمنِ بن َسْهمٍ اَألنْطَاِكيُّ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الْ
قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : ، قَالَأَْسبَاِط بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا أَبِي، كُلُُّهْم َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه

ال َينْقَِضي الدُّنَْيا حَتَّى َيْمِلَك الَْعَرَب َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ بَْيِتي يَُواِطئُ اْسُمُه اْسِمي، َواللَّفْظُ ِلَحِديثِ :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّ



  .ُمَسدٍَّد
لْبَلِْخيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َحاِمُد بن َيْحَيى ا - ١٠٠٧٠

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعودٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
َواللَّيَاِلي َحتَّى َيْمِلَك َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َبْيِتي ُيَواِطئُ اْسُمُه اْسِمي، َيْمُأل اَألْرَض َعْدال كََما  ال َيذَْهبُ اَأليَّاُم:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ُمِلئَْت َجْوًرا َوظُلًْما
ا ُمحَمَُّد بن َعِليِّ بن َخاِلٍد َحدَّثََنا ُعَمُر بن إِْبَراِهيَم الَْبْغَداِديُّ، َوُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن أَبِي َخْيثََمةَ، َحدَّثََن - ١٠٠٧١

: بَْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَالَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْبِد الَْغفَّارِ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَّجُوِد، َعْن زِرِّ بن ُح
ذَْهُب الدُّْنَيا حَتَّى َيِليَ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ بَْيِتي، َيْمُأل اَألْرَض ِقْسطًا َوَعْدلًا كََما ال َي:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ُمِلئَْت ظُلًْما َوَجْوًرا، ُيَواِطئُ اْسُمُه اْسِمي
  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثَنَا - ١٠٠٧٢

َسِمْعُت َرُسولَ اللَّهِ : بن ُمسِْلمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلكِ بن أَبِي غَنِيَّةَ، أَْخَبرَنِي َعاِصٌم، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَالَْوِليُد 
  .َواِطئُ اْسُمُه اْسِميال َينْقَِضي الدُّنَْيا حَتَّى َيِلَي َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َبيِْتي ُي:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمٍَّد الُْمجَاِشِعيُّ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َيْعقُوَب الِْكْرَمانِيُّ - ١٠٠٧٣
لَْو لَْم َيْبَق :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِه، قَالَاللَِّه بن ُموَسى، َعْن َزاِئَدةَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَّ

ي أَْهلِ َبيِْتي، يَُواِطئُ اْسُمهُ ِمَن الدُّْنَيا إِال َيْوٌم، لَطَوَّلَ اللَُّه ذَِلَك الَْيْوَم، حَتَّى َيبَْعثَ اللَُّه ِفيِه َرُجال مِنِّي، أَْو ِمْن أَْهِل
  .َواْسُم أَبِيِه اْسَم أَبِياْسِمي، 
ٍد الطََّناِفِسيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُعَبْي - ١٠٠٧٤

قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َتَعالَى َعْنُه، قَالَ َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعودٍ َرِضَي اللَُّه
  .اسِْميال َيذَْهبُ الدُّنَْيا، أَْو ال َيْنقَِضي اَأليَّاُم، َحتَّى َيْمِلكَ الْعََرَب َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َبيِْتي ُيوَاِطئُ اْسُمُه :َوَسلََّم

حَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُحَمْيدُ بن ُمَحمٍَّد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن الُْمغَِريِة، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْس - ١٠٠٧٥
ْبَق ِمَن لَْو لَْم َي:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْمرِو بن أَبِي قَْيسٍ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  الدُّْنَيا إِال لَْيلَةٌ لَطَوَّلَ

َيْمُألَها ِقسْطًا َوَعْدال كََما اللَُّه ِتلَْك اللَّْيلَةَ َحتَّى َيْمِلَك َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َبْيِتي ُيَواِطئُ اْسُمُه اْسِمي، َواْسُم أَبِيِه اْسَم أَبِي، 
  .ُمِلئَْت ظُلًْما َوَجْوًرا

َدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َحْوَشبٍ، َحدَّثََنا َواِسطُ بن َحدَّثََنا عَْب - ١٠٠٧٦
َرُسولُ اللَِّه قَالَ : لَالَْحارِِث، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَّجُوِد، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَا

 ال َيذَْهُب الدُّْنَيا َحتَّى َيْمِلكَ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ بَْيِتي يَُواِفُق اْسُمُه اْسِمي، يَْمُأل اَألْرَض ِقْسطًا َوَعْدال:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .كََما ُمِلئَْت َجْوًرا َوظُلًْما

ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن جَرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه الَْبَجِليُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن إِْسَماِعيلَ بن  - ١٠٠٧٧
َيا أََبا َبكْرٍ ذَكَْرَت، َعْن زِرَّ : َسأَلُْت عَاِصَم بن أَبِي النَُّجوِد، فَقُلُْت: َعِليِّ بن َخاِلدِ بن َجرِيرٍ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، قَالَ

ال َيذَْهُب الدُّْنَيا َحتَّى َيْمِلَك َرُجلٌ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بَْيشٍ، َعْن َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَبن ُح
  .نََعْم: ِمْن أَْهلِ َبيِْتي ُيوَاِطئُ اْسُمُه اسِْمي؟ قَالَ



َجمَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َعاِمرِ بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الْ - ١٠٠٧٨
 بن ُحَبْيشٍ، َعْن َيْعقُوَب الْقُمِّيِّ، َعْن َسْعِد بن الُْحَسْينِ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ

  َيِلي أَْمَر َهِذِه اُألمَِّة:للَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْبِد ا

  .ِفي آِخرِ َزمَانَِها َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َبيِْتي يَُواِطئُ اْسُمُه اْسِمي
ْسِلُم بن الَْحجَّاجِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ الِْمْسَمِعيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ النَّْيسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا ُم - ١٠٠٧٩

ال َيذَْهبُ :َوَسلََّم، قَالَُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  .َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َبْيِتي ُيَواِطئُ اْسُمُه اْسِمي، َيْمألُ اَألْرَض ِقسْطًا َوَعْدال كََما ُمِلئَْت ظُلًْما َوَجْوًرا اَأليَّاُم َحتَّى َيْمِلَك

، َحدَّثََنا عَْبُد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَماَرةَ بن ُصَبْيحٍ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أََبانَ - ١٠٠٨٠
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اللَِّه بن ُمْسِلمٍ الُْمالِئيُّ، َعْن أَبِي الَْجحَّاِف، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .لِ َبيِْتيال َيذَْهبُ اَأليَّاُم َواللََّياِلي َحتَّى َيْمِلَك َرُجلٌ ِمْن أَْه:َوَسلََّم
َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا وَاِصلُ بن َعْبِد اَألْعلَى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، - ١٠٠٨١

َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه  ُعثَْمانَ بن َعْبِد اللَِّه بن ُشْبُرَمةَ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ بن حَُبْيشٍ، َعْن
َيْخُرُج َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َبيِْتي يَُواِطئُ اْسُمُه اْسِمي، َوُخلُقُُه ُخلُِقي، :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

  .ْورًاَيْمُألَها َعْدال َوِقْسطًا كََما ُمِلئَْت ظُلًْما َوَج
َعْن َعْمرِو بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعْمرٍو الَْعنْقَزِيُّ، َحدَّثََنا َتمِيُم بن الْجَْعِد، - ١٠٠٨٢

  قَْيسٍ

ال َيذَْهبُ اَأليَّاُم َواللََّياِلي، :لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: الُْمالِئيِّ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .َولَْو لَْم َيْبَق ِمَن الدُّْنَيا إِال َيْوٌم، حَتَّى َيبَْعثَ اللَُّه َرُجال ِمْن أُمَِّتي يَُواِطئُ اْسُمُه اْسِمي

نَ َماِلكُ بن إِْسَماعِيلَ، ح َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا عَْبُد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّا - ١٠٠٨٣
َحدَّثََنا ُزَهْيرُ بن ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ بن َخاِلٍد، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ بن : اللَِّه بن صَاِلحٍ الِْعْجِليُّ، قَاال

َتَعاَهدُوا الْقُْرآنَ، فَإِنَُّه َوْحِشيٌّ، فَلَُهَو :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ ُحبَْيشٍ، َعْن َعْبِد
  .َوكَْيَت، َبلْ ُنسَِّي َنِسيُت آَيةَ كَْيَت: أَسَْرُع َعصيا ِمْن ُصُدورِ الرِّجَالِ ِمَن اإلِبِلِ ِمْن ُعقُِلَها، َوال َيقُولُ أََحدُكُْم

الرَّبِيعِ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن - ١٠٠٨٤
ِصَياُم ثَالثَ َعْشَرةَ :َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ : َعاِصمٍ، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  .َوأَْرَبَع َعْشَرةَ َوخَْمَس َعْشَرةَ ِصَياُم الدَّْهرِ َوإِفْطَارُُه
َنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َعاِصمٍ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد الدَّاللُ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشعَرِيُّ، َحدَّثَ - ١٠٠٨٥

  .كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصوُم االثَْنْينِ وَالَْخمِيَس:َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، - ١٠٠٨٦

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ثَمِ الُْمَؤذِّنُ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْهْي
  .َمْن غَشََّنا فَلَْيَس ِمنَّا، َوالَْمكُْر َوالِْخدَاُع ِفي النَّارِ:َوَسلََّم

نَ بن َسعِيٍد أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْما - ١٠٠٨٧



لسُُّحورِ َتَسحَّرُوا، فَإِنَّ ِفي ا:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعيَّاشٍ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .َبَركَةً

ْن زِرٍّ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبَانَ، َعْن َعاِصمٍ، َع - ١٠٠٨٨
  .الَْمْوُءوَدةُ ِفي النَّارِالْوَاِئَدةُ َو:اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ِسيُّ، َعْن َحمَّاِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطََّياِل - ١٠٠٨٩
  .ْصَحاُب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدرٍ ثَالثَمِائٍَةكَانَ أَ:َسلََمةَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

ن َعيَّاشٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ِضرَاُر بن صَُرٍد، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ب - ١٠٠٩٠
  .ُنهِيَنا َعنِ الصَّالِة ِعْنَد طُلُوعِ الشَّْمسِ َوعِْنَد غُُروبَِها:ْن َعْبِد اللَِّه، قَالََعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َع

رِ بن َعيَّاشٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن زِيَاٍد الِْعْجِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْ - ١٠٠٩١
  ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِدَعاِصمٍ

  .الْيَأُْس ِممَّا ِفي أَْيِدي النَّاسِ:َما الْغَِنى؟ قَالَ: ُسِئلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه، قَالَ
الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراِهيَم - ١٠٠٩٢

َما ِمْن ُمْسِلَمْينِ َيُموُت َبْيَنُهَما :َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .ا اللَُّه الَْجنَّةَ بِفَْضلِ َرْحَمِتهِ إِيَّاُهمَااثَْناِن ِمْن وَلَِدِهَما إِال أَْدَخلَُهَم

بن َعيَّاشٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن َعْمرٍو الَْحَنِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  - ١٠٠٩٣
  .لُ َمْن َرَمى بِسَْهمٍ ِفي سَبِيلِ اللَِّه َسْعٌدأَوَّ:َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

بن أَبِي  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد الشَّاِميُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َوِليٍد، َعْن ُنوحِ - ١٠٠٩٤
أَمَّا أََنا فَأَْسُجُد َعلَى َسْبَعِة أَْعظُمٍ، َوال :النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َمْرَيَم، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ

  .أَكُفُّ َشعًْرا َوال ثَوًْبا
، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن جَابِرٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َخاِلِد بن َحْرَملَةَ الَْعْبِديُّ - ١٠٠٩٥

َيا أََبا َبكْرٍ، إِنِّي رَأَْيتُنِي الَْبارَِحةَ َعلَى قَِليبٍ :َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  وَاللَُّه َيْغِفُر لََك، ثُمَّ َجاَء ُعَمُر فَاْسَتَحالَْت غَْرًبا، َوَضَرَب النَّاُس أَنْزُِع، فَجِئَْت أَْنَت فََنَزْعَت وَأَْنَت ضَِعيٌف،

  .بَِعطَنٍ
، َعْن َعاِصمٍ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد الدَّاللُ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشعَرِيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد - ١٠٠٩٦
َتَزوَّجُوا األَْبكَاَر، فَإِنَُّهنَّ أََعذَُب أَفَْواهًا، َوأَْنَتُق :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََعْن زِرٍّ

  .أَْرَحاًما، وَأَْرَضى بِالَْيِسريِ
َهاِشمُ بن ُمَحمٍَّد الرََّبِعيُّ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن َعاِصمٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا  - ١٠٠٩٧

َتْعِدلُ ثُلُثَ ] ١اإلخالص آية "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .الْقُْرآِن

َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَحمَِّد بن السَّكَنِ، : دَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َوأَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُز، قَاالَح - ١٠٠٩٨
لَةَ، َعْن زِرِّ بن ُحَبْيشٍ، َحدَّثََنا َرْيَحانُ بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا َعْرَعَرةُ بن الْبِرِْنِد، َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ، َعْن َعاِصمِ اْبنِ بَْهَد

إِذَا اْجَتَمعَ ثَالثَةٌ فَال َيَتنَاَجى اثَْناِن ُدونَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ



  .الثَّاِلِث، فَإِنَّ ذَِلَك ُيحْزُِنُه
َحدَّثََنا َيْحَيى بن السَّكَنِ، َحدَّثََنا : الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َوأَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُز، قَاالَحدَّثََنا  - ١٠٠٩٩

قَالَ النَّبِيُّ : قَالَ اللَِّه،رَْيَحانُ بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا َعْرَعَرةُ بن الْبِرِْنِد، َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد 
  .ال َتِصفَنَّ الْمَْرأَةُ ِلزَْوجَِها الْمَْرأَةَ كََما َيْنظُرُ إِلَيَْها:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

١٠١٠٠ -  

حَمَِّد بن السَّكَنِ، َحدَّثََنا رَْيَحانُ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُم: َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َوأَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُز، قَاال
َمنِ اقَْتطََع :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا َعْرَعَرةُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .َياَمِة َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانَُمالَ ُمْسِلمٍ بَِيِمينِِه لَِقيَ اللََّه َيْوَم الِْق
َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي الرَّبِيعِ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوإِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، قَاال - ١٠١٠١

كَانَ :ْن َعاِصمِ اْبنِ بَْهَدلَةَ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَالسَّمَّانُ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن الْوَِليِد بن َمْعَدانَ، َع
قُلْ َيا أَيَُّها "، َو ] ١األعلى آية "[سَبِّحِ اْسمَ رَبَِّك اَألْعلَى: "َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الْوِْترِ بِ

  ].١اإلخالص آية "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد"، َو ] ١فرون آية الكا" [الْكَاِفُرونَ
َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي الرَّبِيعِ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوإِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، قَاال - ١٠١٠٢

َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْعَدانَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن الَْولِيِد بن َم
  ".قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد"، َو "قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ: "َوَسلََّمَيقَْرأُ ِفي الرَّكَْعَتْينِ قَْبلَ الَْغَداِة

َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي الرَّبِيعِ، : ُد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوإِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٠١٠٣
  َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن الَْولِيِد بن َمْعنٍ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ،

قُلْ ُهَو "، َو "قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ: "لَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقَْرأُ ِفي الرَّكَْعَتْينِ َبْعدَ الَْمغْرِبَِعْن َعْبِد اللَِّه،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع
  ".اللَُّه أََحٌد
يُّوُب بن َحسَّانَ الَْحَرِشيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْخِليلِ الُْخشَنِيُّ، َحدَّثََنا أَ - ١٠١٠٤

نَُّه َحدَّثَُه، َعْن َعْبِد اللَّهِ َعْن ِهَشامِ بن الَْغازِ، َعْن أََبانَ َيْعنِي الَْعطَّاَء، َعْن َعاِصمِ اْبنِ بَْهَدلَةَ، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ حَُبْيشٍ أَ
َيا بين آَدَم، : ُيْبَعثُ ُمنَاٍد ِعْنَد َحْضَرِة كُلِّ َصالٍة، فََيقُولُ:َسلََّم، أَنَُّه قَالَبن َمْسُعوٍد، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

فَرُ أَْعُينِهِْم، َوُيَصلُّونَ فَُيْغ قُوُموا فَأَطِْفئُوا َعْنكُْم َما أَْوقَْدُتْم َعلَى أَنْفُِسكُْم، فََيقُوُمونَ فََيَتطَهَُّرونَ َوَتْسقُطُ خَطَاَياُهْم ِمْن
َيا بين آَدَم، قُوُموا فَأَطِْفئُوا َما أَْوقَْدُتمْ : لَُهْم َما َبْيَنُهَما، ثُمَّ ُيوِقُدونَ ِفيَما َبْيَن ذَِلَك، فَإِذَا كَانَ ِعْندَ َصالِة األُولَى َناَدى

ُهَما، فَإِذَا َحَضَرِت الَْعْصُر فَِمثْلُ ذَِلَك، فَإِذَا َحضََرِت َعلَى أَْنفُِسكُْم، فََيقُوُمونَ فََيَتطَهَُّرونَ َوُيَصلُّونَ فَُيْغفَُر لَُهْم َما بَْيَن
ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الَْمغْرُِب فَِمثْلُ ذَِلَك، فَإِذَا َحضََرِت الَْعَتَمةُ فَِمثْلُ ذَِلَك، فََيَناُمونَ َوقَْد غُِفَر لَُهْم، ثُمَّ قَالَ َرُس

َحدَّثََنا الَْحَسُن بن جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ . َخْيرٍ، َوُمدِْلٌج ِفي َشرٍّفَُمْدِلٌج ِفي :َوَسلََّم
  َعْن َعْبِدُحبَْيشٍ،  الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد َربِّهِ بن َمْيُموٍن النَّحَّاُس، َعنِ الرَّبِيعِ بن حِظَْيانَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرِّ بن

  .اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه 
ي َحازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمحْرُِز بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن أَبِ - ١٠١٠٥

، َعْن َعْرفََجةَ بن َعْبِد الَْواِحِد، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُسهَْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ



للَِّه ُسورَةٌ، ِمْن قََرأَ بَِها كُنَّا ُنَسمِّيَها ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمانَِعةَ، وَإِنََّها ِفي كَِتابِ ا:َمْسُعوٍد، قَالَ
  .ِفي كُلِّ لَْيلٍَة فَقَْد أَكْثََر َوأَطَْيَب

ْن َيزِيدَ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َيْحَيى بن َسِعيٍد اُألَموِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َع - ١٠١٠٦
كَأَنِّي أَْنظُرُ :قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ي أَُنْيسَةَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَِسَناٍن، َعْن زَْيِد بن أَبِ

  .إِلَى ُموَسى ِفي َهذَا الَْواِدي ُمْحرًِما َبْيَن قَطَْواَنَتْينِ
َترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْس - ١٠١٠٧

احَِبكُمْ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اتََّخذَ إِبَْراِهيمَ َخِليال، َوإِنَّ َص:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َعَسى أَنْ َيْبَعثَكَ رَبَُّك َمقَاًما : "َخِليلُ اللَِّه، َوُمَحمَّدٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسيُِّد َولَِد آَدَم َيْوَم الِْقَياَمِة، ثُمَّ قََرأَ

  ] .٧٩اإلسراء آية "[َمْحُمودًا
  ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُبْهلُولٌ اَألْنبَارِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّدَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ - ١٠١٠٨

لَمَّا : وٍد، قَالَالسُّلَِميُّ، َعْن ُموَسى بن َمِطريٍ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُع
َيا : َما َتَرى ِفي َهُؤالِء؟قَالَ:اَرى، َدَعا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََبا َبكْرٍ، فَقَالَكَانَ َيْوُم َبْدرٍ َوَجاُءوا بِاُألَس

َبى أََخذَْنا ِفَداَءُه، ا، َوَمْن أََرسُولَ اللَِّه، قَْوُمَك، إِنْ قََتلَْتُهْم َدَخلُوا النَّاَر، َوإِنْ أََخذَْت ِفَداَءُهْم فََمْن أَْسلََم كَانَ لََنا َعُضًد
 أََرى أَنْ تَْعرَِضُهْم فََتْضرَِب أَعَْناقَُهْم، فَهَُؤالِء أَِئمَّةُ الْكُفْرِ َوقادةُ الْكُفْرِ، وَاللَِّه َما َرُضوا أَنْ: َما تََرى َيا ُعَمُر؟قَالَ:قَالَ

َيا أََبا َبكْرٍ، إِنََّما َمثَلَُك مَثَلُ إِْبرَاِهيمَ :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَخَْرُجوَنا َحتَّى كَاُنوا أَوَّلَ الْعََربِ غََزاَنا، فَقَالَ َرُسولُ
، َوأَمَّا أَْنَت َيا ُعَمُر ]٣٦إبراهيم آية "[فََمْن َتبِعَنِي فَإِنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعصَانِي فَإِنََّك غَفُوٌر َرِحيٌم: "َعلَْيِه السَّالُم، ِحَني قَالَ

  ].٢٦نوح آية "[َربِّ ال َتذَْر َعلَى اَألْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن َديَّاًرا: "َمثَلَُك َمثَلُ ُنوحٍ، ِحَني قَالَفَ
َعْمرِو بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ١٠١٠٩

َما :لَمَّا كَانَ َيْوُم َبْدرٍ أََخذَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اُألسَاَرى، فَقَالَ: ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، : ُهْم، فَقَالَ َعْبدُ اللَِّه بن رََواَحةََيا َرُسولَ اللَِّه، كَذَُّبوَك وَأَخَْرُجوَك، اضْرِْب أَْعَناقَ: َتَرْونَ؟فَقَالَ ُعَمُر

  أَْنَت بَِواٍد كَِثريِ الَْحطَبِ فَأَْضرِْمُه نَاًرا، ثُمَّ أَلْقِهِْم

قَْوُمَك، َتَجاَوْز َعْنُهمْ َيا َرسُولَ اللَِّه، ِعتَْرُتَك َوأَصْلَُك َو: قَطََع اللَُّه َرحَِمَك، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ: ِفيِه، فَقَالَ الْعَبَّاُس
الْقَْولُ َما قَالَ أَُبو : ثُمَّ َدَخلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَِمْن قَاِئلٍ َيقُولُ: فََسُيْنِقذُُهُم اللَُّه بَِك ِمَن النَّارِ، قَالَ

َما قَوْلُكُْم ِفي َهذَْينِ :خََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَالْقَْولُ َما قَالَ ُعَمُر، فَ: َبكْرٍ، َوِمْن قَاِئلٍ َيقُولُ
" َربِّ ال َتذَْر َعلَى اَألْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن َديَّاًرا: "الرَُّجلَْينِ؟ إِنَّ َمثَلَُهْم كََمثَلِ إِْخَوٍة لَُهْم كَاُنوا ِمْن قَْبِلهِْم، قَالَ نُوٌح

إِنْ ُتَعذِّبُْهْم فَإِنَُّهْم : "، َوقَالَ ِعيَسى]٨٨يونس آية " [رَبََّنا اطِْمْس َعلَى أَْموَاِلهِْم: "، َوقَالَ مُوَسى]٢٦آية  نوح[
نِي فَإِنَُّه ِمنِّي َوَمْن فََمْن َتبَِع: "، َوقَالَ إِبَْراهِيُم]١١٨املائدة آية " [ِعَباُدَك َوإِنْ َتْغِفرْ لَُهْم فَإِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم

، َوإِنَّ اللََّه لَُيَشدُِّد قُلُوُب رِجَالٍ ِفيِه َحتَّى َيكُونَ أََشدَّ ِمَن الِْحجَاَرِة، ]٣٦إبراهيم آية " [َعَصانِي فَإِنََّك غَفُوٌر َرحِيٌم
ْم َعْيلَةً، َوال َيْنقَِلبُ أََحٌد ِمْنُهْم إِال بِِفَداٍء أَوْ َضْرَبِة ُعُنقٍ، َوُيِلُني قُلُوَب رَِجالٍ ِفيِه َحتَّى َيكُونَ أَلَْيَن ِمَن اللِّنيِ، َوإِنَّ بِكُ

َوقَْد كُْنتُ َسِمْعُتُه َيذْكُُر اِإلْسالَم، فََسكََت، فََجَعلُْت أَنْظُُر : إِال ُسهَْيلَ بن بَْيَضاَء، قَالَ عَْبُد اللَِّه: فَقُلُْت: قَالَ َعْبُد اللَِّه
إِال :أُقَدُِّم الْقَْولَ َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، حَتَّى قَالَ: َمَتى َتقَُع َعلَيَّ الِْحجَاَرةُ، قُلُْت إِلَى السََّماِء

  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ. ُسهَْيلَ بن بَْيَضاَء



يَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا جَرِيُر بن حَازِمٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّ
اَس، لَمَّا قَِدَم قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاُألسَاَرى اْسَتشَاَر ِفيهِمُ النَّ: ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

أَْعَداُء اللَِّه كَذَُّبوَك َوآذَْوَك َوأَْخَرُجوَك َوقَاَتلُوَك، وَأَْنَت بَِواٍد كَِثريِ الْحَطَبِ فَاْجَمْع لَُهمْ : فَقَالَ َعْبُد اللَِّه بن َحَبشٍ
جََعلَ َمْوِضَع َعْبِد اللَِّه بن َروَاَحةَ، َعْبَد اللَِّه بن  َحطًَبا كَثًِريا، فَأَْضرِْمُه َعلَيْهِْم نَاًرا، فَذَكََر ِمثْلَ َحدِيِث زَاِئَدةَ، إِال أَنَُّه

زَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن َحَبشٍ، َوالصَّوَاُب َعْبُد اللَِّه بن َحَبشٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ال
لَمَّا كَانَ َيْوُم َبْدرٍ سََبى َرسُولُ اللَِّه : َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِيِه، قَالَ أَبِي َداُوَد اَألَسِديُّ، َعْن

َم َعْبدُ اللَِّه بن حََبشٍ، فَذَكَرَ أَِشُريوا َعلَيَّ ِفيهِْم، فََتكَلَّ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبِعَني َرُجال، فََجَمَع أَْصَحاَبُه، فَقَالَ لَُهْم
  .ِمثْلَُه

َوَجْدُت ِفي كَِتابِ َعمِّي ُعَمَر بن َحفْصٍ بَِخطِِّه، َعْن : َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامِ بن َحفْصِ بن ِغيَاٍث، قَالَ - ١٠١١٠
إِنْ كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ أَبِيِه، َعْن ِمْسَعرٍ، َحدَّثَنِي َعْمُرو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ،

  .ال َتْخَتِلفُوا، فََتْخَتِلَف قُلُوُبكُْم:َوَسلََّم لََيجُِد مَْنِكَب الرَُّجلِ مَاِئال َعْن َمْنِكبِ صَاِحبِِه فَُيثَقِّفَُها، َوَيقُولُ
  ْضلَِحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَ - ١٠١١١

: َنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، قَاالالسَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ الْوَاِسِطيُّ، ح َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَ
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ْيَدةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالََحدَّثََنا ِمهَْرانُ الرَّازِيُّ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعَب

لَْسَت ِمْن :َما َيقُولُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ: أَْوِتُروا َيا أَْهلَ الْقُْرآِن، فَقَالَ أَعَْرابِيٌّ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .أَْهِلِه

ةَ، ْبُد اللَِّه بن ُمحَمٍَّد اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن زَكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدَحدَّثََنا َع - ١٠١١٢
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ َرسُولُ: َحدَّثَنِي إِسَْرائِيلُ، َعْن َعِليِّ بن َبِذميَةَ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .أَْوِترُوا َيا أَْهلَ الْقُْرآِن:َوَسلََّم
بِيِه، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن أَ - ١٠١١٣

إِنَّ بين :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد: ةَ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، قَالََعْن َعِليِّ بن َبِذَمي
ْم فََخالَطُوُهْم ِفي َمَعايِشِهِْم، إِسَْراِئيلَ لَمَّا َعِملُوا بِالَْمَعاِصي نََهاُهْم قُرَّاؤُُهْم َوُعلََماُؤُهْم َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ، فََعَصْوُه

 اللَِّه َصلَّى اللَُّه فََضَرَب قُلُوَب َبْعِضهِْم َعلَى بَْعضٍ، ثُمَّ لََعنَُهْم َعلَى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم، ثُمَّ جَلََس َرسُولُ
  .فِْسي بَِيِدِه، َحتَّى َتأْطُُروُهْم َعلَى الَْحقِّ أَطًْراكَال َوالَِّذي َن:َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَانَ ُمتَِّكئًا، ثُمَّ قَالَ

١٠١١٤  

بن َبِذَميةَ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُموَسى السُّدِّيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن َعِليِّ -
إِنَّ بين إِْسرَائِيلَ لَمَّا أََخذُوا بِالَْمَعاِصي َنَهاُهمْ :نِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُعَبْيَدةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، َع

يَن كَفَرُوا ِمْن لُِعَن الَِّذ: "ُعلََماُؤُهْم، فَلَْم َيْنَتُهوا، فََجالَُسوُهْم َووَاَصلُوُهْم، فَضََرَب اللَُّه قُلُوَب بَْعِضهِْم َعلَى بَْعضٍ، فَقَالَ
َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إَِهابٍ، َحدَّثََنا مَاِلُك بن سَُعْيرٍ، ]. ٧٨املائدة آية "[بين إِسَْراِئيلَ

  .، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهَحدَّثََنا ِمْسعٌَر، َعْن َعِليِّ بن َبِذَميةَ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه
ُر بن زَِياٍد، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا َجْعفَ - ١٠١١٥

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ َعنِ الَْعالِء بن الُْمَسيَّبِ، َعْن َعْمرِو



أْطُِرنَُّه َعلَى الَْحقِّ ِلمِ، َولََيوَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، لََتأُْمُرنَّ بِالَْمْعرُوِف، َولَتَْنَهُونَّ َعنِ الُْمْنكَرِ، َولَتَأُْخذُنَّ َعلَى َيِد الظَّا:َوَسلََّم
  .أَطًْرا، أَْو لََيضْرَِبنَّ اللَُّه قُلُوَب َبْعِضكُْم َعلَى بَْعضٍ، َولََيلْعََننَّكُْم كََما لََعنَُهْم

بن الُْمسَيَّبِ،  َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َخلَُف بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا أَُبو ِشَهابٍ الَْحنَّاطُ، َعنِ الَْعالِء - ١٠١١٦
  َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن َساِلمٍ يَْعنِي اَألفْطََس، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي

َعِملَ الَْعاِملُ ِمنُْهْم بِالْخَِطيئَةِ  إِنَّ َمْن كَانَ قَْبلَكُْم كَانُوا إِذَا:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
 بِاألَْمسِ، فَلَمَّا َرأَى اللَُّه َنَهاُه النَّاِهي تعذيًرا، َحتَّى إِذَا كَانَ الَْغُد َجالََسُه َوَواكَلَُه َوَشاَرَبُه، كَأَنَُّه لَمْ َيَرُه َعلَى َخِطيئٍَة

ضٍ، ثُمَّ لََعنَُهْم َعلَى ِلَساِن َنبِيِّهِْم َداُوَد َوِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم، ذَِلَك بَِما َعصَْوا ذَِلَك ِمنُْهْم َضَرَب قُلُوَب بَْعِضهِْم َعلَى بَْع
لظَّاِلمِ، لََتأُْخذَنَّ َعلَى َيَديِ اَوكَاُنوا يَْعَتُدونَ، َوالَِّذي نَفُْس ُمَحمَّدٍ بَِيِدِه، لََتأُْمُرنَّ بِالَْمْعُروِف، وَلََتْنَهُونَّ َعنِ الْمُْنكَرِ، َو
: تأْطُرُوَنُه: كََما لََعنَُهْم، قَالَ َخلٌَف َولََتأْطُُرنَُّه َعلَى الَْحقِّ أَطًْرا، أَْو لََيْضرَِبنَّ اللَُّه قُلُوَب َبْعِضكُْم َعلَى َبْعضٍ، ثُمَّ لََيلَْعَننَّكُْم

  .َتقَْهرُوَنُه
ا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أنا إِسَْرائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََن - ١٠١١٧

كَْم تَُراُهْم؟ أَتَُراُهمْ : لَقَْد قُلِّلُوا ِفي أَْعُينَِنا َيْوَم َبْدرٍ، َحتَّى قُلُْت ِلَصاِحبِي الَِّذي إِلَى جَانِبِي:َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .كُنَّا أَلْفًا:أَُراُهْم ِمائَةً، حَتَّى أََخذَْنا مِْنُهْم َرُجال فََسأَلَْناُه، فَقَالَ: الََسْبِعَني؟قَ
ْعفََرانِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألصَْبَهانِيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَحَْمَد، َوَعِليُّ بن بِسْطَامٍ الزَّ - ١٠١١٨

بِي ُعَبْيدَةَ، ثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن زَكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أََحدَّ: قَالُوا
  مَا: َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

اللَُّهمَّ إِنِّي أَْنِشُدَك َما :َحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدرٍ، جََعلَ َيقُولَُسِمْعَنا ُمَناِشًدا أَْنَشَد َحقًّا لَُه أََشدَّ ُمنَاَشَدةً ِمْن ُم
إِلَى َمَصارِعِ  كَأَنََّما أَْنظُُر:قَالََوَعْدتَنِي، اللَُّهمَّ إِنََّك إِنْ ُتْهِلَك َهِذِه الِْعَصاَبةَ ال ُتعَْبُد، ثُمَّ الَْتفََت كَأَنَّ َوْجَهُه الْقََمُر، فَ

لسَّالمِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم بن َعاِمرِ بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي، َعنِ النُّْعَماِن بن َعْبدِ ا. الْقَْومِ َعِشيَّةً
دَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن ِعيَسى بن الضَّحَّاِك، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعَبْي

  .َوَسلََّم َنْحَوُه 
َحدَّثََنا َعْبدُ الَْحِميدِ بن َبَياٍن، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ١٠١١٩

َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :ْن شَرِيٍك، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَإِْسحَاُق اَألْزَرُق، َع
مَّ َتأَخََّر الصَّفُّ الَِّذي ، ثُاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الَْخْوِف، فََصفَّ َخلْفَُه صَفًّا، َوصَفًّا ُمقَابِلَ الَْعُدوِّ، فََصلَّى بِهِْم َركْعَةً

لََّم َعلَْيهِْم، فَقَاَم الَِّذيَن َخلْفَُه َيِليِه، فَقَاُموا َمقَاَم الَِّذيَن كَانُوا ُمقَابِلَ الَْعُدوِّ، َوَتقَدََّم أُولَِئَك فََصلُّوا َخلْفَُه َركَْعةً، ثُمَّ َس
  .وا َمقَاَم َهُؤالِء فََصلُّوا َركَْعةًفََصلُّوا َركَْعةً، ثُمَّ َتقَدََّم أُولَِئَك، فَقَاُم

بِي إِْسَحاَق، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن جَابِرٍ، َعْن أَ - ١٠١٢٠
  قَالَ: َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

أُنْزِلَ الْقُْرآنُ َعلَى َسْبَعِة أَْحُرٍف، فََمْن قََرأَ َعلَى َحْرٍف ِمْنَها فَال يََتَحوَّلْ إِلَى غَْيرِِه َرغَْبةً :صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّبِيُّ
  .َعْنُه

َواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َعطَاٍء، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ الْ - ١٠١٢١



  .كَانَ لَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحمَاٌر اْسُمُه ُعفَْيٌر:ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
دَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن الْهَْيثَمِ الْبَْغَداِديُّ، َح - ١٠١٢٢

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَّ َناًسا أَتَْوا َرُسولَ
  .إِنْ شِئُْتْم فَاكُْووُه، َوإِنْ ِشئُْتْم فَاْرِضفُوُه:إِنَّ صَاِحَبَنا اشَْتكَى أَفََنكْوِيِه؟ فََسكََت َساَعةً، ثُمَّ قَالَ :فَقَالُوا

رِيَّا بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َمْسرُوُق بن الْمَْرُزَباِن، َحدَّثََنا َيْحَيى بن زَكَ - ١٠١٢٣
ال َيقَْبلُ اللَّهُ :ْيِه َوَسلََّم، قَالَزَاِئدَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .َصالةً بَِغْيرِ طَُهورٍ، َوال َصَدقَةً ِمْن غَلُولٍ
ْحَيى َعِليُّ بن ُمحَمٍَّد اَألْنَصَناوِيُّ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيْحَيى، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َي َحدَّثََنا - ١٠١٢٤

ْيدَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، بن َعْبِد اللَِّه بن سَاِلمٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعِليٍّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعَب
  قَالَ َرُسولُ: قَالَ

  .اْرَحْم َمْن ِفي اَألْرضِ َيْرحَْمَك َمْن ِفي السََّماِء:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَصفَّى، َحدَّثََنا َب - ١٠١٢٥

يُوُسُف :َمْن أَكَْرُم النَّاسِ؟ قَالَ: أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ سُِئلَ
  .بن َيْعقُوَب بن إِْسَحاَق ذَبِيحِ اللَِّه

حَْيى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى بن َحمَّاٍد الْبَْرَبرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن صَاِلحٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َي - ١٠١٢٦
يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِئَشةَ َتزَوََّج النَّبِ:آَدَم، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .َوِهَي بنُت ِستِّ ِسنَِني، وََدَخلَ بَِها َوِهيَ بنُت ِتْسعٍ، َوقُبَِض َوِهَي بنُت ثََماِن َعْشَرةَ
ا َعِليُّ بن َعابِسٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ثَْوَبانُ بن َسِعيدِ بن َعُروَبةَ، َحدَّثََن - ١٠١٢٧

كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُرَنا إِذَا اْستَفَْتْحَنا أَنْ :إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  .َك اْسُمَك، َوَتَعالَى َجدَُّك، َوال إِلََه غَْيُرَكُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وَبَِحْمِدَك، َوَتبَاَر: َنقُولَ

َعْبِد الْكَرِميِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن  - ١٠١٢٨
  التَّاِئُب ِمَن الذَّْنبِ كََمْن ال ذَْنَب:لَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالْجََزرِيِّ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد ال

  .لَُه
أَبِي سٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعابِ - ١٠١٢٩

كَانَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََوى إِلَى :إِْسحَاَق، َعْن أَبِي الْكَُنوِد، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .اللَُّهمَّ ِقنِي َعذَاَبَك َيْوَم َتْبَعثُ ِعَباَدَك: ِفَراِشِه، قَالَ
َناِفعِ  ُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ، َعْنَحدَّثََنا أَ - ١٠١٣٠

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّ: بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
َنْحُن َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : فاْحَتَبْسَنا َعْن َصالِة الظُّْهرِ وَالَْعْصرِ َوالَْمغْرِبِ َوالِْعَشاِء، فَاشَْتدَّ ذَِلَك َعلَْيَنا، فَقُلَْنا

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالال فَأَقَاَم الصَّالةَ، فََصلَّْيَنا َمَع كُلِّ َصالٍة أَقَاَم،  َعلَْيِه َوَسلََّم َوِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه
  .َما َعلَى اَألْرضِ ِعَصاَبةٌ َيذْكُُرونَ اللََّه غَْيَركَْم:فَقَالَ

رٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن َسْعِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْم - ١٠١٣١



كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَأَنََّما ُجلُوُسُه ِفي :إِبَْراهِيَم، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  .الرَّكَْعَتْينِ َعلَى الرَّْضِف

َسِمْعتُ : الََحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َسْعِد بن إِبَْراِهيَم، قَ - ١٠١٣٢
  أََبا ُعبَْيَدةَ ُيَحدِّثُ،

: حَتَّى َيقُوَم، فََيقُولُ: رَّكَْعَتْينِ كَأَنَُّه َعلَى الرَّْضِف، فَأَقُولَُعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا كَانَ ِفي ال
  .َحتَّى َيقُوَم
دَّثََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَْزَهُر بن َمْرَوانَ الرَّقَاِشيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد بن زَِياٍد، َح - ١٠١٣٣

كَانَ الرَّبِيُع بن ُخثَْيمٍ إِذَا َدَخلَ َعلَى َعْبِد اللَِّه لَْم َيكُْن َعلَْيِه : لرَّبِيعِ بن ُخثَْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ بن َعْبِد اللَِّه، قَالَبن ا
زِيَد، لَْو َرآَك َرُسولُ اللَِّه َألَحبََّك، َوَما رَأَْيُتكَ إِال َيا أََبا َي:َوقَالَ َعْبدُ اللَِّه: إِذْنٌ حَتَّى َيفُْرغَ كُلُّ وَاِحٍد ِمْن َصاِحبِِه، قَالَ

  .ذَكَْرُت الُْمْخبِِتَني
َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب بن وَاِضحٍ، : َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، وَالَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، قَاال - ١٠١٣٤

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : بن أَْسَباٍط، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ َحدَّثََنا يُوُسُف
  .َمْن بىن فَْوَق َما َيكِْفيِه كُلَِّف أَنْ َيْحِملَُه َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى ُعُنِقِه:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

رِيَّا، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن زَكَ - ١٠١٣٥
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَجَد ِفي النَّْجمِ ُهوَ َعاِصمٍ، َعْن أَبِي الُْعرَْياِن، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَّهِ،أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .َوالُْمْشرِكُونَ َجِميًعا
ْمرِو بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َسِعيِد بن َع - ١٠١٣٦
  َجْعٍد، َعْن

أَيُّكُْم َيذْكُرُ :سُِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن لَْيلَِة الْقَْدرِ؟ فَقَالَ: ْبِد اللَِّه، قَالَأَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َع
  .ْبعٍ َوِعْشرِيَن أََنا بِأَبِي َوأُمِّي َيا َرُسولَ اللَِّه، ِحَني طَلََع الْقََمُر َوذَِلَك لَْيلَةَ َس: الصَّْهَباَواِت؟فَقَالَ عَْبُد اللَِّه

ْيرِ، َعْن قََتاَدةَ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ بن َسْهلٍ الُْجْنِديسَابُورِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُرشَْيٍد، َحدَّثََنا َمَجاَعةُ بن الزَُّب - ١٠١٣٧
اسَْتْحيُوا ِمَن :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالََعْن ُعقَْبةَ بن َعْبِد الَْغاِفرِ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، 

لَْيَس ذَِلَك، وَلَِكْن َمنِ اسَْتحَْيى ِمَن اللَِّه َحقَّ :َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا لََنسَْتْحيِي َوالَْحْمُد ِللَِّه، قَالَ: اللَِّه َحقَّ الْحََياِء، قَالُوا
زِيَنةَ الدُّْنيَا،  لَْيْحفَظِ الرَّأَْس َوَما َحَوى، وَالَْبطَْن َوَما َوَعى، وَلَْيذْكُرِ الَْمْوَت َوالْبَلَى، َوَمْن أَرَاَد اآلِخَرةَ َتَرَكالَْحَياِء، فَ

  .فََمْن فََعلَ ذَِلَك فَقَِد اسَْتحَْيى ِمَن اللَِّه َحقَّ الَْحَياِء
الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن إِْدرِيسَ الُْحلْوَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى  - ١٠١٣٨

صَلَّى كََتَب َرسُولُ اللَِّه : لَالرَّازِيُّ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَا
َمنْ َصلَّى َصالَتَنا، وَاْسَتقَْبلَ ِقْبلََتَنا، َوأَكَلَ ذَبِيَحَتنَا، فَذَاكُُم الُْمْسِلُم، لَُه ِذمَّةُ اللَِّه :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الْمُْنِذرِ بن َساَوى
  .َوِذمَّةُ الرَُّسولِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ُبو َعْبِد الَْمِلِك أَْحَمُد بنَحدَّثََنا أَ - ١٠١٣٩



ْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، إِبَْراهِيَم الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا الصَّلُْت بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الزَُّب
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : ةَ، َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن قََتاَد

إِال اللَُّه، فَلَْيْرفَْع ال إِلََه : إِذَا أَشَْرَع أََحدُكُْم بِالرُّْمحِ إِلَى الرَُّجلِ، فَإِنْ كَانَ ِسنَاُنُه ِعْنَد ثُغَْرِة َنْحرِِه، فَقَالَ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َعْنُه الرُّْمَح
ُسفَْيانَ، َعْن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي إِبَْراهِيُم بن أَبِي اللَّْيِث، َحدَّثََنا اَألْشَجِعيُّ، َعْن - ١٠١٤٠

َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَرِيَّةً، :ِه بن َمْسُعوٍد، قَالََعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَّ
  .إِذَا لَقِيُتْم قَْوَمكُْم فََبلُِّغوُهْم َعنَّا أَنَّا لَِقيَنا َربََّنا فََرِضيَنا َوَرِضَي َعنَّا: فَأُِصيبُوا، فَقَالُوا

الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َحاِمدُ بن َيحَْيى الَْبلِْخيُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن َسلْمٍ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب - ١٠١٤١
ُبدَّ فَاِعِلَني  إِيَّاكُْم وَالشََّهاَداِت، فَإِنْ كُنُْتْم ال: ِمْسَعٌر، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ بن َعْبدِ اللَِّه، َعْن أَبِيِه، قَالَ

ُغوا َعنَّا قَْوَمَنا أَنَّا قَْد لَقِيَنا رَبََّنا فَاْشَهدُوا ِلَسرِيٍَّة بََعثَُهمْ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأُِصيُبوا، فََنَزلَ ِفيهِْم أَنْ َبلِّ
  .فََرِضَي َعنَّا وَأَْرَضاَنا

  ْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َع - ١٠١٤٢

اْبتََعثَ اللَُّه َتعَالَى َنبِيَّهُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ بن َعْبدِ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
ى ِصفَِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه لََّم إلِْدَخالِ َرُجلٍ الَْجنَّةَ، فََدَخلَ كَنِيسَةً، فَإِذَا ُهَو بَِيُهوٍد َيقَْرأُونَ التَّْوَراةَ، فَلَمَّا أَتَْوا َعلََوَس

: َما لَكُْم أَْمَسكُْتْم؟قَالَ الْمَرِيُض:ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَسلََّم أَْمَسكُوا، َوِفي نَاِحَيتَِها َرُجلٌ َمرِيٌض، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّ
ى أََتى َعلَى ِصفَِة النَّبِيِّ َصلَّى إِنَُّهْم أَتَْوا َعلَى ِصفَِة َنبِيٍّ فَأَْمَسكُوا، َوَجاَء الْمَرِيضُ َيْحُبو حَتَّى أََخذَ التَّْوَراةَ، فَقََرأََها حَتَّ

َهِذهِ ِصفَُتَك َوِصفَةُ أُمَِّتَك، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه وَأَنََّك َرُسولُ اللَِّه، ثُمَّ َماَت، فَقَالَ : لََّم َوأُمَِّتِه، فَقَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .لُوا أََخاكُْم:النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َحَسُن بن َعِطيَّةَ، َعْن قَْيسٍ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه - ١٠١٤٣
سُولِ َما كَانَ لََنا ِعيٌد إِال ِفي َصْدرِ النَّهَارِ، َولَقَْد َرأَيُْتَنا َنْجَمُع َمَع َر:َسْعٍد الَْبقَّالِ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِظلِّ الَْحِطيمِ
َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسحَاَق بن وَاِضحٍ الَْعسَّالُ الِْمْصرِيُّ، وَأَْحَمُد بن رِْشِديَن، قَاال - ١٠١٤٤

ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد،أَنّ  َمْرَيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ، َعْن
  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى

  .َعْن لَطْمِ الُْخُدوِد َوَشقِّ الُْجيُوبِ
َبكْرِ بن َناِفعٍ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الَْعالِء، َحدَّثََنا أَْشَعثُ بن سَوَّارٍ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَُبو  - ١٠١٤٥

إِقَاَمةِ الصَّالِة، وَإِيَتاِء الزَّكَاِة، َوأَِقيُموا الَْحجَّ : أُمِْرُتْم بِإِقَاَمةِ أَْرَبعٍ:قَالَ عَْبُد اللَِّه: أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َمْسرُوقٍ، قَالَ
  .ُعْمَرةَ إِلَى الَْبْيِت، وَالَْحجُّ الَْحجُّ األَكَْبُر، وَالُْعْمَرةُ الَْحجُّ اَألْصَغُرَوالْ

َألْحَوصِ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ، وَالَْمْسعُوِديُّ، وَأَُبو ا - ١٠١٤٦
إِقَامِ الصَّالِة، َوإِيَتاِء الزَّكَاِة، وَالَْحجِّ، : أُمِْرُتْم ِفي ِكتَابِ اللَِّه بِأَْرَبعٍ:بِي إِْسحَاَق، َعْن َمْسرُوقٍ، قَالََوُزَهْيٌر، َعْن أَ

  .َوالُْعْمَرِة إِلَى الَْبْيِت، وَلَْم َيذْكُرِ اْبَن َمْسُعوٍد
، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ - ١٠١٤٧



َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي َحصِنيٍ، َعْن َيحَْيى بن َوثَّابٍ، َعْن َمْسُروقٍ، : السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، قَاال
َيا : َما َهذَا َيا بِاللُ؟قَالَ:َدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى بِاللٍ َوِعْنَدهُ َصَبٌر ِمَن التَّْمرِ، فَقَالَ: الََعْن َعْبِد اللَِّه، قَ

  .َوال َتْخَش ِمْن ِذي الْعَْرشِ إِقْلَالًا أََما َتْخَشى أَنْ َيكُونَ لََها ُبخَاٌر ِمْن َنارٍ؟ أَْنِفْق بِاللُ:َرسُولَ اللَِّه، لََك وَِلِضيفَانَِك، قَالَ
َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَاال - ١٠١٤٨

  َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعنِ

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحى، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَاَألْعَمشِ، َعْن ُمْسِلمٍ أَبِي الضُّ
  .ال َتْرجِعُوا بَْعِدي كُفَّاًرا َيْضرِبُ َبْعُضكُْم رِقَاَب بَْعضٍ:َوَسلََّم

ُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َزْيِد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا َعْب - ١٠١٤٩
كَانَ نَبِيُّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَبِي أُنَْيَسةَ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  .ُسْبَحاَنَك وَبَِحْمِدَك أَْسَتْغفُِرَك َوأَتُوُب إِلَْيَك:َسلََّم إِذَا كَانَ َراِكًعا أَْو َساجًِدا، قَالََوَسلََّم َو
ى، أَبِي الضَُّحَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن َعاِصمٍ، َعْن  - ١٠١٥٠

الَْعْيَناِن َتْزنَِياِن، وَالَْيَداِن تَْزنَِياِن، َوالرِّْجالِن :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .َتْزنَِياِن

الْفََرجِ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي اْبُن جَُرْيجٍ، َعْن  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن - ١٠١٥١
إِنِّي :ْيِه َوَسلََّم، قَالَأَيُّوَب بن َهانٍِئ، َعْن َمْسُروقِ بن اَألْجَدعِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .اَألْوِعَيِة، أَال َوإِنَّ وَِعاًء ال ُيَحرُِّم َشْيئًا، كُلُّ ُمْسِكرٍ حََراٌم كُْنُت َنَهيُْتكُْم َعْن َنبِيِذ
السُّدِّيُّ،  َحدَّثََنا أَُبو َمْسعُوٍد َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْحَسْينِ الصَّاُبونِيُّ التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُموَسى - ١٠١٥٢

  يِد الَْهاشِِميُّ،َحدَّثََنا بِْشُر بن الَْوِل

َراِهيَم، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد النُّورِ بن َعْبِد اللَِّه الِْمْسَمِعيُّ، َعْن ُشْعَبةَ بن الَْحجَّاجِ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن إِْب
إِنَّ اللََّه أَمَرَنِي أَنْ أُزَوَِّج فَاِطَمةَ ِمْن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه :َم، قَالََعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .َتَعالَى َعْنُهَما
بِ رٍ، َعْن َحبِيَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلُّوَيةَ الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن ُموَسى الُْخُتلِّيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َجْعفَ - ١٠١٥٣

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : بن َحسَّانَ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .أََشدُّ النَّاسِ َعذَاًبا َيْوَم الِْقَياَمِة الُْمصَوُِّرونَ:َيقُولُ

ثََنا إِْسَحاُق بن ُرَزْيقٍ الرَّاسِبِيُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الَْمْخُزوِميُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد، َحدَّ - ١٠١٥٤
بِيَّ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنّ النََّحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن َعلْقََمةَ بن َمْرثٍَد، َعْن ُمَحمَِّد بن الُْمْنَتِشرِ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد 

  .َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ فَاجَِرٍة، ِلَيقَْتِطَع بَِها َمالَ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ، لَِقيَ اللََّه َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
بن َحيَّانَ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ُمحَمَُّد - ١٠١٥٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ، قَالَُسفَْيانَ، َعْن ُزبَْيٍد، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه
  .ِسبَاُب الُْمْسِلمِ فُسُوٌق، َوِقَتالُُه كُفٌْر:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ١٠١٥٦



ابٍِت، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ َيحَْيى بن َحبِيبِ بن إِْسَماعِيلَ بن َعْبِد اللَِّه بن َحبِيبِ بن أَبِي ثَ
، ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن دَلَْهمٍ، َعنِ اْبنِ سِريِيَن، َحدَّثَنِي َمْسرُوُق بن اَألْجَدعِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍدالْقَاِسمِ اَألَسِديُّ

  .لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْوَاِصلَةَ َوالْمَْوُصولَةَ، َوالَْواِشَمةَ وَالَْمْوُشوَمةَ:قَالَ
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٠١٥٧

كُنَّا : ٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َمْسرُوقٍ، قَالََحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن ُمَجاِل: َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، قَاال
كَْم : َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، َهلْ سَأَلُْتمْ َنبِيَّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُجلُوًسا ِعْنَد َعْبدِ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فََسأَلَُه َرُجلٌ

َما َسأَلَنِي َعْنَها أََحٌد مُْنذُ قَِدْمُت الِْعرَاَق قَْبلََك، َسأَلَْنا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : ؟ فَقَالَ اْبُن َمْسُعوٍدَيْمِلُك َهِذِه اُألمَّةَ ِمْن َخِليفٍَة
  .اثَْنا َعَشَرةَ ِعدَّةُ ُنقََباِء بين إِْسرَائِيلَ، وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث َحجَّاجٍ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

، َعْن دَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيَِّح - ١٠١٥٨
ةَ خَْمسٍ وَثَالثَِني، فَإِنْ َتدُوُر َرَحى اِإلْسالمِ َسَن:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .َهلَكُوا فََسبِيلُ َمْن َهلََك، َوإِنْ َنَجْوا َبقَْوا َسْبِعَني َعاًما
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ١٠١٥٩

ثَنِي َيْحَيى بن َعْبِد اللَّهِ النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َحاِمُد بن َيحَْيى الَْبلِْخيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمنَاِذرٍ الشَّاِعُر، َحدَّ
لَمَّا َنظَرَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى : الْكُوِفيُّ، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  :طَاِلبٍ َحيٌّ لََعِلَم أَنَّ أَسَْيافََنا قَْد أََخذَتْ بِالَْمآِثلِ، وَِلذَِلَك َيقُولُ أَُبو طَاِلبٍ لَْو أَنَّ أََبا:الْقَْتلَى َيْوَم َبْدرٍ، قَالَ َألبِي َبكْرٍ
  كَذَبُْتْم َوَبْيتِ اللَِّه إِنْ َجدَّ َما أََرى لََتلْتَبَِس أَْسَيافَُنا بِالْمَآِثلِ

  ِفي طَرِيقٍ َحالِحلِ َوَينَْهُض قَْوٌم ِفي الدُّرُوعِ إِلَْيكُُم ُنُهوضَ الرََّواَيا
  .َحالِحلِ َوَجالجِلِ : َوُهَما َسَواٌء، َيقُولُونَ: ، قَالَ اْبُن َمَناِذرٍ

عْبِيِّ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن ُمجَاِلٍد، َعنِ الشَّ - ١٠١٦٠
َما ِمْن َحكَمٍ َيْحكُُم َبْيَن النَّاسِ إِال ُحِشَر َيْوَم الِْقَياَمةِ :َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َمْسرُوقٍ،

  .أَلْقُوُه، فََمْهَواُه أَْرَبِعَني َخرِيفًا: نْ قَالَ اللَُّهَوَملٌَك آِخذٌ بِقَفَاُه، حَتَّى َيِقفُُه َعلَى َجهَنََّم، ثُمَّ َيْرفَُع َرأَْسهُ إِلَى السََّماِء، فَإِ
ي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا أَبِ - ١٠١٦١

قَالَ َرُسولُ : ْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالََيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئدَةَ، َع
  اللَُّهمَّ أَِعزَّ اِإلْسالَم بُِعَمَر بن:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َرُسوِلِه ِلُعَمَر بن الَْخطَّابِ، فََبَنى َعلَْيِه اِإلْسالَم َوَهَدَم بِِه األَْوثَانَ  الَْخطَّابِ أَْو بِأَبِي َجْهلِ بن ِهَشامٍ، فََجَعلَ اللَُّه َدْعَوةَ
بن وَاِضحٍ أَبوَ  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمَِّد بن ُبَريقٍ الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُمَحمٍَّد الَْجْرِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى - ١٠١٦٢

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن أَبِي َحْمزَةَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َعاِمرٍ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَُتَمْيلَةَ، 
  .َمْن كَذََب َعلَيَّ فَلَْيَتبَوَّأْ َبْيًتا ِفي النَّارِ:َوَسلََّم

، َحدَّثََنا ُعْرَوةُ بن َمْرَوانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن لَْيِث بن َحدَّثََنا َخْيُر بن َعَرفَةَ الِْمْصرِيُّ - ١٠١٦٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  .ِسَبابُ الُْمسِْلمِ فُُسوٌق، َوِقَتالُُه كُفٌْر، َوُحْرَمةُ َماِلِه كَُحْرَمِة َدِمِه:َوَسلََّم
ْمرِو بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أنا إِسَْرائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َع - ١٠١٦٤



  .كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْعجُِبُه أَنْ َيْدُعَو ثَالثًا، وََيْسَتْغِفَر ثَالثًا:للَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالََمْيُموٍن، َعْن َعْبِد ا
ا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َعِليُّ بن َحكِيمٍ األَْوِديُّ، ح َوَحدَّثََن - ١٠١٦٥

َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، أَُراُه َعْن : الْقَتَّاُت الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث، قَاال
  قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  .ثُلُثُ الْقُْرآِن" قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد:"َوَسلََّم َعلَْيِه
بن َعْمرٍو، َعْن َزْيدِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن َجنَّاٍد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه - ١٠١٦٦

َخطََبَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه، َيقُولُ: ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، قَالَبن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق
  .أَمَّا َبْعُد:َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

ا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َعِديٍّ، َحدَّثََن - ١٠١٦٧
َوقََف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : اَألَشلُّ، َعْن أَشَْعثَ بن َسوَّارٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

ِليبِ، َهلْ َوَجْدُتْم َما َوَعدَ رَبُّكُْم َحقًّا؟ فَإِنِّي قَْد َوَجْدُت َما َوَعدَنِي َيا أَْهلَ الْقَ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَْهلِ الْقَِليبِ، فَقَالَ
  .َما أَْنُتْم بِأَْسَمَع ِلَما أَقُولُ ِمْنُهْم، َولَِكنَُّهمُ الَْيْوَم ال ُيجِيُبونَ:َيا َرسُولَ اللَِّه، َهلْ َيْسَمُعونَ؟ قَالَ: رَبِّي َحقًّا، قَالُوا

َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا : دَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، وَالَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، قَاالَح - ١٠١٦٨
أَوَّلُ :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَفَُضْيلُ بن مَْرُزوقٍ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

ِن أَْحَسنِ كَْوكَبٍ ُدرِّيٍّ ِفي ُزْمَرٍة َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ كَأَنَّ ُوُجوهَُهْم َضْوُء الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ، وَالزُّْمَرةُ الثَّانَِيةُ َعلَى لَْو
  ورِ الَْعْينِ، َعلَى كُلِّ َزْوَجٍة َسْبُعونَ ُحلَّةً،السََّماِء، ِلكُلِّ َرُجلٍ ِمنُْهْم زَْوَجَتاِن ِمَن الُْح

  .ِءُيَرى ُمخُّ ُسوِقهَِما ِمْن َوَراِء لُُحوِمهَِما، َوُحلَِلهَِما كََما ُيَرى الشَّرَاُب اَألْحَمُر ِفي الزَُّجاَجِة الْبَْيَضا
ُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، َحدَّثََنا َعْب - ١٠١٦٩

ِمَن الُْجْبنِ، وَالُْبْخلِ، َوُسوِء الُْعُمرِ، : كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيَتَعوَّذُ ِمْن َخْمسٍ: َمْيُموٍن، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .ْدرِ، َوَعذَابِ الْقَْبرَِوِفْتَنِة الصَّ
بن أَيُّوَب، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا شََباٌب الُْعصْفُرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعتَّابٍ الدَّاللُ، َحدَّثََنا جَرِيُر  - ١٠١٧٠

َيْوَم ُتَبدَّلُ اَألْرُض غَْيرَ : "يِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفي قَْوِلِهأَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِ
  .أَْرٌض َبْيَضاُء كَأَنََّها ِفضَّةٌ، لَْم ُيْسفَْك ِفيَها َدٌم حََراٌم، وَلَْم ُيْعَملْ ِفيَها بَِمْعِصَيٍة:، قَالَ]٤٨إبراهيم آية " [اَألْرضِ

 اُس بن حَْمَدانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَبِي َيْعقُوَب الِْكرَْمانِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بنَحدَّثََنا الَْعبَّ - ١٠١٧١
لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى قَا: َيزِيَد الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .إِنَّ ُبُيوَت اللَِّه ِفي اَألْرضِ الَْمَساجُِد، َوإِنَّ َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ ُيكْرَِم َمْن َزاَرُه ِفيَها:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
دَّثََنا شَرِيٌك، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي عَْبِد َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحينِيُّ، َح - ١٠١٧٢

  الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َرفََعُه، أَنَُّه

  .خَْيُركُْم َمْن قََرأَ الْقُْرآنَ َوأَقَْرأَُه:قَالَ
وُنَس، َحدَّثََنا أَبَْيُض بن أََبانَ، َعْن َعطَاِء بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُي - ١٠١٧٣

إِذَا :كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا: السَّاِئبِ، َعْن أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ



: َيْرحَُمَك اللَُّه، فَإِذَا قَالَ، فَلَْيقُلْ: ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني، فَإِذَا قَالَ ذَِلَك، فَلَْيقُلْ َمْن ِعْنَدُهالَْحْمدُ : َعطََس أََحُدكُْم، فَلَْيقُلِ
  .َيْغِفُر اللَُّه ِلي وَلَكُْم

انَ الُْجْعِفيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيَم - ١٠١٧٤
َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، الُْجْعِفيُّ، َحدَّثََنا َعمِّي أَُبو ُمْسِلمٍ ُعَبْيدُ اللَِّه بن َسعِيٍد الُْجعِْفيُّ قَاِئدُ اَألْعَمشِ، َعنِ اَألْعَمشِ، 

َدَخلُْت َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو : َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالََعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، َعْن 
َيا : لُْتَما ُيْبِكيَك َيا عَْبَد اللَِّه؟قُ:ِفي غُْرفٍَة كَأَنََّها َبْيتُ َحَمامٍ، َوُهَو َناِئٌم َعلَى َحِصريٍ قَْد أَثََّر بِجَْنبِِه، فََبكَْيُت، فَقَالَ

ريِ قَْد أَثََّر بِجِنْبَِك، َرسُولَ اللَِّه، ِكْسَرى َوقَْيَصرُ َيطَئُونَ َعلَى الَْخزِّ َوالْحَرِيرِ وَالدِّيَباجِ، َوأَْنَت نَاِئٌم َعلَى َهذَا الَْحِص
َنا َوالدُّْنَيا، َوَما َمثَِلي َومَثَلُ الدُّْنَيا إِال كََمثَلِ َراِكبٍ نََزلَ فَال َتْبِك َيا َعْبَد اللَِّه، فَإِنَّ لَُهُم الدُّْنَيا وَلََنا اآلخَِرةَ، َوَما أَ:قَالَ

  .َتْحَت َشَجَرٍة ثُمَّ سَاَر َوَتَركََها
  َحدَّثََنا َجْبُرونَ بن ِعيَسى الُْمقْرُِئ - ١٠١٧٥

َضْيلُ بن ِعَياضٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، بِِمْصَر، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الَْحفَرِيُّ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا فُ
َمْن أَشْرَِب قَلَْبُه :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

َشقَاٍء ال َينْفَُد َعَناُه، َوِحْرصٍ ال َيْبلُغُ ِغَناُه، َوأََملٍ ال َيْبلُغُ مُْنَتَهاُه، فَالدُّْنَيا طَاِلَبةٌ : مِْنَها بِثَالٍث ُحبَّ الدُّْنَيا الَْتاطَ
َرةَ طَلََبْتُه الدُّْنَيا َحتَّى َيْسَتوِْفَي َوَمطْلُوَبةٌ، فََمْن طَلََب الدُّنَْيا طَلََبْتُه اآلِخَرةُ َحتَّى َيأِْتَيُه الْمَْوُت فََيأُْخذَُه، َوَمْن طَلََب اآلِخ

  .ِمْنَها رِْزقَُه
بن َمْعنٍ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيحَْيى اَألحَْولُ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ - ١٠١٧٦

لَمْ َيْهِلْك أَْهلُ ُنبُوٍَّة قَطُّ َحتَّى َيظَْهَر :بِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَاَألْعَمشِ، َعْن أَبِي ُسفْيَانَ، َعْن أَ
  .الزَِّنى وَالرَِّبا
ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد الَْمجِيدِ،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَُبو َخْيثََمةَ زَُهْيُر بن حَْربٍ، َحدَّثََنا - ١٠١٧٧

قَالَ : ِه بن َمْسُعوٍد، قَالََحدَّثََنا أَيُّوُب أَُبو الْجََملِ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، َعْن َعْبِد اللَّ
  .ِفي اَألْضَحى َعْن َعَشَرٍة الَْجزُوُر:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بن هَاُرونَ، أنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسَماعِيلَ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا يَزِيُد  - ١٠١٧٨
  َشرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي َعْبِد

َما ُوِضَع ِمْن َداٍء ِفي اَألْرضِ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَالرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، َع
  .إِال َوقَْد جُِعلَ لَُه ِشفَاٌء، َعِلَمُه َمْن َعِلَمُه، َوَجَهلَُه َمْن َجَهلَُه

الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا زَِياُد بن َعْبدِ اللَِّه الَْبكَّاِئيُّ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن خَالََوْيِه - ١٠١٧٩
ْيِه قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ: َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  .طََعاُم َيْومٍ َحقٌّ، َوطََعاُم َيْوَمْينِ ُسنَّةٌ، َوطََعاُم َيْومِ الثَّاِلِث ُسْمَعةٌ، َوَمْن َسمََّع َسمََّع اللَُّه بِِه:َوَسلََّم
حَْيى بن كَِثريٍ، َعْن َعطَاِء بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن حَفْصٍ التُّوَمنِيُّ، َحدَّثََنا َي - ١٠١٨٠

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : السَّاِئبِ، َعْن أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  .َك اللَُّهمَّ وَبَِحْمِدَك، أَْشَهُد أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه، أَْسَتْغِفُرَك وَأَُتوبُ إِلَْيَكسُْبَحاَن: كَفَّاَرةُ الَْمجِْلسِ أَنْ َيقُولَ الَْعْبُد:َيقُولُ

ْيَدةَ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن ُعَب - ١٠١٨١



َيا ُمحَمَُّد، إِنَّ اللََّه َيَضُع السََّماوَاِت : َجاَء ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: لَِّه، قَالَال
  أَنَا: لَى إِْصَبعٍ، ثُمَّ َيقُولَُعلَى إِْصبَعٍ، َوالْجَِبالَ َعلَى إِْصبَعٍ، َوالشََّجَر َعلَى إِْصَبعٍ، وَالَْماَء َوالثََّرى َع

َحدَّثََنا . َوَما قََدرُوا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه:الَْمِلُك، فََضِحكَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َبَدتْ َنوَاجِذُُه، ثُمَّ قَالَ
ى بن َسِعيٍد، َعْن ُسفَْيانَ، َحدَّثَنِي َمْنصُوٌر، َوُسلَْيَمانُ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَي

َبعٍ، إِنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماَواِت َعلَى إِْص: ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَّ َيُهوِديا َجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  .فَذَكََر َنْحَوُه
اُوُد بن رَاِشدٍ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َسعِيٍد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َد - ١٠١٨٢

أََتى َحْبٌر ِمنَ :يِّ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَالَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُحَسْينٍ، َعْن أَبِي هَاِشمٍ الرُّمَّانِ
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة َوَضَع السََّماوَاِت َعلَى َهِذِه، : اَألْحَبارِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

: فََتَبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقََرأَ: ِئَق َعلَى َهِذِه، وَالْجِبَالَ َعلَى َهِذِه، وَاَألْرَض َعلَى َهِذِه، قَالََوالَْخال
  ].٧٤احلج آية " [َعمَّا ُيْشرِكُونَ: "إِلَى قَْوِلِه" َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه"

 ُعَبْيَدةَ، َعْن ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْنَحدَّ - ١٠١٨٣
ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم، ثُمَّ  خَْيُر َهِذِه اُألمَِّة قَرْنِي،:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  َيجِيُء قَْوٌم َيْسبُِق

  .أَْيَماُنُهْم َشَهاَداتِهِْم، َوَشَهاَداتُُهْم أَْيَمانَُهْم
ِد الرَّْحَمنِ النَّْحوِيُّ أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أنا شَْيَبانُ بن َعْب - ١٠١٨٤

أَيُّ النَّاسِ : َسأَلُْت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  .ُهَيلُونَُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم، ثُمَّ َيجِيُء قَْوٌم َيْسبُِق َشَهاَدةُ أََحِدِهمْ َيِميَنُه، َوَيمِيُنُه َشَهاَدَت قَْرنِي، ثُمَّ الَِّذيَن:َخْيٌر؟ فَقَالَ
بن َنْصرٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ الْقَنَّاُد، َحدَّثََنا أَسَْباطُ  - ١٠١٨٥

إِنَّ آِخَر َمْن :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعبِيَدةَ السَّلْمَانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َيا َربِّ، إِنََّها : اْدُخلِ الَْجنَّةَ، فَُيَخيَّلُ إِلَْيِه أَنََّها َمَألى، فََيقُولُ: َيْخُرُج ِمَن النَّارِ وََيْدُخلُ الَْجنَّةَ َرُجلٌ َيْحُبو، فَُيقَالُ لَُه

أَْنَت الَْمِلُك، أََتْضَحكُ : اْدُخلْ، إِنَّ لََك َعَشَرةَ أَْمثَالِ الدُّنَْيا، أَْو مِثْلَ الدُّْنَيا َعْشَر َمرَّاٍت، فََيقُولُ: َمَألى، فَُيقَالُ لَُه
  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى أبدا  بِي؟فََضِحَك
رِو بن أَبِي َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمِ بن َمْرزُوقٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي َعْم - ١٠١٨٦

قَالَ َرُسولُ : ْن إِبَْراِهيمَ النَّخَِعيِّ، َعْن َعبِيَدةَ السَّلَْمانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَقَْيسٍ َعْن إِْبَراِهيَم بن الُْمَهاجِرِ، َع
  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َيا َربِّ، : النَّاُر، فََمرَّ بِِه َربُُّه، فَقَالَأَرَْيُت آِخَر أَْهلِ الَْجنَِّة ُدخُوال، َوآِخرَ أَْهلِ النَّارِ ُخرُوًجا، َرُجلٌ قَْد الَحْتهُ :َوَسلََّم
َيا َربِّ، فَخََرَج لَْيَس لَُه ِمَن : أَخْرِجْنِي ِمْن َهِذِه النَّارِ إِلَى ِظلِّ َشَجرٍَة، فَلَمَّا أََصابَ الرَّْوَح َنظَرَ إِلَى َشَجَرِة الَْجنَِّة، قَالَ

َيا َربِّ، إِنِّي : و َحتَّى أََتاُهْم، فَلَْم َيجِْد لَُه ِمْنَها مَْنزِال، فََرَجَع إِلَى َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ، فَقَالَالَْعَملِ َما َينَْهُض بِِه، فَخََرَج َيْحُب
ِلمَ : َجنَِّة َحظًّا، قَالَفَذَِلَك أَْنقَصُ أَْهلِ الْ: اذَْهْب فَإِنَّ لََك ِمثْلَ الدُّنَْيا َوَعَشَرةَ أَمْثَالَِها، قَالَ: لَْم أَجِْد ِفيَها مَْنزِال، قَالَ
  .فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى َبَدْت نََواجِذُُه وَأَضَْراُسُه : َتهَْزأُ بِي وَأَْنَت َربِّي؟قَالَ



رٍ الَْهْمَدانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو مَْرَيَم عَْبُد الَْغفَّارِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َمْحفُوظُ بن َنْص - ١٠١٨٧
َخَرَج َرسُولُ اللَّهِ : لَالْقَاِسمِ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعبِيَدةَ السَّلْمَانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَا

قَْد أَْحسَْنَت، أَْبِشرْ :َما أََمرَنِي بِِه أََحٌد، قَالَ: َمْن أََمَرَك بَِهذَا؟قُلُْت:حَاَجِتِه، فَأََتْيُتُه بَِماٍء، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِل
  .بِالَْجنَِّة، ثُمَّ َجاَء َعِليٌّ فََبشََّرُه بِالَْجنَِّة 

ثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ِضرَاُر بن ُصَرٍد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيْعلَى اَألْسلَِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّ - ١٠١٨٨
ِد   َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمِ بن الُْبرَيِد، َعْن أَبِيِه، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َرَجاٍء، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن َعْب

َيطْلُُع َعلَْيكُمْ َرُجلٌ :كُنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َعْبِد اللَِّه، قَالَاللَِّه بن َسلََمةَ، َعْن ُعَبْيَدةَ، َعْن 
  .ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، فََدَخلَ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فََسلََّم َوصَِعَد 

ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرٍد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َيْعلَى، َعْن َشرِيٍك، َعنِ  َحدَّثََنا - ١٠١٨٩
نَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه كُنَّا ِعْندَ ال: اَألْعَمشِ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسلََمةَ، َعْن ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .َيطْلُُع َعلَْيكُمْ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، فَطَلََع أَُبو َبكْرٍ، ثُمَّ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما :َوَسلََّم، فَقَالَ
كُرَْيبٍ، َحدَّثََنا ُمْختَاُر بن غَسَّانَ، َحدَّثََنا َتلِيُد بن  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد الشَّاِميُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو - ١٠١٩٠

كَانَ : ْسُعوٍد، قَالَُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي الَْجحَّاِف، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسلََمةَ، َعْن ُعَبْيَدةَ، َعنِ اْبنِ َم
َيْدُخلُ َرُجلٌ :َيْدُخلُ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، فََدَخلَ أَُبو َبكْرٍ، ثُمَّ قَالَ:َسلََّم ِفي حَاِئٍط، فَقَالََرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .ْنُهَيْدُخلُ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، فََدَخلَ َعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َع:ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، فََدَخلَ ُعَمُر، ثُمَّ قَالَ
َعْن إِْبَراِهيَم،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعنِ اَألْعَمشِ، - ١٠١٩١

  إِنَّ ِمَن:َمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعْن ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .الشِّْعرِ ِحكَْمةً، َوإِنَّ ِمَن الْبََياِن ِسْحرًا
 بن الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه َمْولَى بين َهاِشمٍ، َحدَّثََنا قَْيُس - ١٠١٩٢

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَم
  .إِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ِحكَْمةً:َوَسلََّم

َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلكِ بن َهْوذَةَ بن : َحدَّثََنا ُعَمُر بن إِْبَراِهيَم الَْبْغَداِديُّ، َوَبكُْر بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، قَاال - ١٠١٩٣
ِه بن َمْسُعوٍد، َعنِ َخِليفَةَ، َحدَّثَنِي َعمِّي َعْمُرو بن َخِليفَةَ، َعْن َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَّ

  .ا الْقُْرآنَ، فَلَُهَو أََشدُّ تَفَصًِّيا ِمْن ُصُدورِ الرَِّجالِ ِمْن نََوازِعِ اإلِبِلِ إِلَى أَوْطَانَِهاَتَعاَهُدو:النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
، َعْن َنا ُسفَْيانَُحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ١٠١٩٤

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا : أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
لسََّماوَاِت، َوِملُْء اَألْرضِ، وَِملُْء َما ِشئَْت ِمْن َشْيءٍ اللَُّهمَّ َربََّنا لََك الْحَْمُد ِملُْء ا: َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه، قَالَ:قَالَ

  .َبْعُد، أَْهلَ الثََّناِء
رٍ، َعْن ِسَماِك َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ الْقَنَّاُد، َحدَّثََنا أَسَْباطُ بن َنْص - ١٠١٩٥

  :الْقَاِسمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ بن َحْربٍ، َعنِ



أََنا أَحُْرُسكُْم : َمْن ُيوِقظَُنا؟فَقُلُْت:َعرِّْس بنا، فَقَالَ: كُنَّا َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ، فَقَالَ الْقَْوُم
َسلَّمَ ْمُت َوَناُموا، فََما اْسَتْيقَظَْنا إِال بَِحرِّ الشَّْمسِ ِفي ُرُءوِسَنا، فَكَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَوأُوِقظُكُْم، فَنِ

  .آِخَرنَا، فَقَاَم فََتَوضَّأَ َوالْقَْوُم، فَصَلَّى َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َصلَّى الْفَْجَر 
الْقَاِسمِ بن الُْمَساوِرِ الَْجوَْهرِيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد بن زَِياٍد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن  - ١٠١٩٦

اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى: الَْحارِثُ بن َحِصَريةَ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
كَْيَف أَنُْتْم :اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: كَْيَف أَنُْتْم َورُُبُع أَْهلِ الَْجنَِّة لَكُْم، َوِلَساِئرِ النَّاسِ ثَالثَةُ أَْرَباِعَها؟قَالُوا:َوَسلََّم

أَْهلُ :ذَاَك أَكْثَُر، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الُواكَْيَف أَنُْتْم َوالشَّطُْر؟قَ:ذَاَك أَكْثَُر، قَالَ: َوثُلُثَُها؟قَالُوا
  .الَْجنَِّة ِعْشُرونَ َومِائَةُ َصفٍّ، أَنُْتْم ِمْنَها ثَمَاُنونَ صَفًّا

ثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زِيَاٍد، أنا الْحَارِثُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّ - ١٠١٩٧
كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد: َحِصريَةَ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

ا َعْنُه النَّاُس، َوبَِقيُت َمَعُه ِفي ثََمانَِني ِمَن الْمَُهاجِرِيَن َواَألْنَصارِ، فَتََنكَّْصَنا َعلَى أَقَْداِمَنا َنْحًوَعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُحَنْينٍ، فََولَّى 
  ِمْن

َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَثََمانَِني قََدًما، َولَْم نَُولِّهُِم الدُُّبَر، َوُهُم الَِّذيَن أَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيهُِم السَِّكينَةَ، قَ
اْرَتِفعْ َرفََعَك اللَُّه، : فََحاَدْت بِِه َبْغلَُتُه، فََمالَ َعنِ السَّْرجِ، فََشدَْدُت َنْحَوُه، قُلُْت: َوَسلََّم َيْمِضي َعلَى َبْغلَِتِه قُُدًما، قَالَ

ُهمْ : أَْيَن الُْمهَاجُِرونَ وَاألَْنَصاُر؟قُلُْت:ِه ُوُجوَهُهْم، فَاْمَتَألْت أَْعيَُنُهْم ُترَاًبا، قَالََناوِلْنِي كَفًّا ِمْن تَُرابٍ، فََضَرَب بِ: قَالَ
  . اَرَهْماْهِتْف بِهِْم، فََهَتفْتُ بِهِْم، فََجاُءوا ُسُيوفُُهْم بِأَْيمَانِهِْم كَأَنَُّهُم الشُُّهُب، فََولَّى الُْمْشرِكُونَ أَْدَب:أَوْلَى، قَالَ
َسلََمةَ بن َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا أَُبو  - ١٠١٩٨

قَالَ عَْبُد اللَِّه بن : لَِّه بن َمْسعُوٍد، قَالَالُْجهَنِيِّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد ال
اللَُّهمَّ إِنِّي َعْبُدَك، وَاْبُن : َما أَصَاَب ُمْسِلًما قَطُّ َهٌم أَْو ُحْزنٌ، فَقَالَ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْسُعوٍد

، مَاضٍ ِفيَّ ُحكُْمَك، َعْدلٌ ِفيَّ قََضاُؤَك، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اْسمٍ ُهَو لََك، َسمَّْيَت بِهِ َعْبِدَك، وَاْبُن أََمِتَك، نَاِصيَِتي بَِيِدَك
ْرآنَ بِ ِعْنَدَك، أَنْ َتجَْعلَ الْقَُنفَْسَك، أَْو أَْنزَلَْتُه ِفي ِكَتابَِك، أَْو َعلَّْمَتُه أََحًدا ِمْن َخلِْقَك، أَوِ اسَْتأْثَْرَت بِِه ِفي ِعلْمِ الَْغْي

َيا : نِِه فََرًحا، قَالُواَربِيَع قَلْبِي، َوُنورَ َبصَرِي، َوجِالَء حُْزنِي، َوذََهاَب َهمِّي، إِال أَذَْهَب اللَُّه َهمَُّه، َوأَْبَدلَُه َمكَانَ ُحْز
  َرسُولَ اللَِّه، أَفَال َنَتعَلَُّم

  .ُهنَّ أَنْ َيَتَعلََّمُهنََّبلْ َبلَى، َيْنَبِغي ِلَمْن َسِمَع:َهِذِه الْكَِلَماِت؟ قَالَ
وحٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ الْفَْيِديُّ، َحدَّثََنا َجابُِر بن ُن - ١٠١٩٩

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اللَِّه، قَالَالَْمْسعُوِديِّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد 
  .ِلَيسَْعَك َبيُْتَك، وَاْبِك ِمْن ِذكْرِ خَِطيئَِتَك، َواْملُْك َعلَْيَك ِلسَاَنَك:َوَسلََّم

يٍّ، َحدَّثَنِي ُموَسى الُْجَهنِيُّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َخِليفَةُ بن خَيَّاٍط، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعِل - ١٠٢٠٠
َمْن َنِسَي أَنْ َيذْكَُر اْسمَ اللَِّه ِفي :الْقَاِسُم بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

بِْسمِ اللَِّه ِفي أَوَِّلِه َوآخِرِِه، فَإِنَُّه َيْسَتقْبِلُ طََعاًما َجدِيدًا، َوَيْمَنُع الَْخبِيثَ َما كَانَ ُيِصيبُ  :أَوَّلِ طََعاِمِه فَلَْيقُلْ ِحنيَ َيذْكُُر
  .ِمْنُه

اُق اَألْزَرُق، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َخلٍَف الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَح - ١٠٢٠١



قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َشرِيٍك، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .ِهنَّ فَلَْيَس ِمنِّياقُْتلُوا الْحَيَّاِت كُلَُّهنَّ، َمْن َتَركَُهنَّ َخْشَيةَ ثَأْرِ:َوَسلََّم

بِي إِْسحَاَق َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، أنا الْعَوَّاُم بن َحْوَشبٍ، َعْن أَ - ١٠٢٠٢
  الشَّْيبَانِيِّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد

َتدُوُر َرَحى اِإلْسالمِ َرأْسَ َخْمسٍ وَثَالثَِني، أَْو ِستٍّ َوثَالِثَني، أَوْ َسْبعٍ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِه، قَالَاللَّ
  .َوثَالِثَني، فَإِنْ َهلَكُوا فَسَبِيلُ َمْن َهلََك، َوإِنْ َبقَْوا َبقَْوا َسْبِعَني َعاًما

بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم بن أَبِي َحسَّانَ اَألْنمَاِطيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد  - ١٠٢٠٣
قَالَ : ْن َعْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثَنِي ُبكَْيرُ بن َمْعُروٍف، َعْن ُمقَاِتلِ بن َحيَّانَ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َع

: َهلْ َتْدُرونَ أَيُّ ُعَرى اِإلَمياِن أَْوثَُق؟قُلُْت:لَبَّْيَك ثَالثًا، قَالَ: َيا اْبَن َمْسُعوٍد، قُلُْت:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ُحبُّ ِفي اللَِّه، وَالُْبْغُض ِفي اللَِّهالَْوالَيةُ ِفي اللَِّه، َوالْ:اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ

اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، : أَيُّ الُْمْؤِمنَِني أَفَْضلُ؟قُلُْت:لَبَّْيَك َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: َيا اْبَن َمْسُعوٍد، قُلُْت:قَالَ - ١٠٢٠٤
  .إِذا َعَرفُوا دِيَنُهمْ أَْحَسنُُهْم َعَمال:قَالَ

إِذَا اْخَتلَفُوا َوشَبََّك :اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، قَالَ: َيا اْبَن َمْسُعوٍد، َهلْ َتْدرِي أَيُّ الُْمْؤِمنَِني أَْعلَُم؟قُلُْت:قَالَ ثُمَّ - ١٠٢٠٥
  .َبْيَن أََصابِِعِه أَْبَصُرُهْم بِالَْحقِّ، َوإِنْ كَانَ ِفي َعَمِلِه َتقِْصٌري، َوإِنْ كَانَ َيْزَحُف َزْحفًا

ِمنَْها إِال  َيا اْبَن َمْسُعوٍد، َهلْ َعِلْمَت أَنَّ بِبَنِي إِْسرَاِئيلَ افَْتَرقُوا َعلَى اثَْنَتْينِ َوَسْبِعَني ِفْرقَةً، لَْم يَْنُج:ثُمَّ قَالَ - ١٠٢٠٦
  أُِخذَْت فَقُِتلَْت بِالَْمنَاِشريِ، َوُحرِّقَْتثَالثُ ِفَرقٍ، ِفْرقَةٌ أَقَاَمْت ِفي الُْملُوِك وَالَْجَبابَِرِة، فََدَعْت إِلَى ِدينِ ِعيَسى، فَ

 الِْقَياَم بِالِْقْسِط، فَلَِحقَتْ بِالنَِّرياِن، فََصَبَرتْ َحتَّى لَِحقَتْ بِاللَِّه، ثُمَّ قَاَمْت طَاِئفَةٌ أُْخَرى لَْم َتكُْن لَُهْم قُوَّةٌ، وَلَْم ُتِطقِ
َوَرهَْبانِيَّةً ابَْتَدُعوَها َما كََتْبَناَها َعلَيْهِْم إِال اْبِتَغاَء رِضَْوانَ : "ُهُم الَِّذيَن ذَكَرَُهُم اللَُّه فَقَالَبِالْجِبَالِ، فََتعَبََّدْت وََتَرهََّبْت، َو

ونِي، َوُهمُ الَِّذينَ ، َوِفْرقَةٌ ِمْنُهْم آَمَنْت، فَُهُم الَِّذيَن آَمُنوا َوَصدَّقُ]٢٧احلديد آية " [َوكَِثٌري مِْنُهْم فَاِسقُونَ"إِلَى " اللَِّه
 َيْرَعْوَها َحقَّ رَِعاَيِتَها، َوُهمُ َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها، َوكَِثٌري ِمنُْهْم فَاِسقُونَ، وَُهُم الَِّذيَن لَْم ُيْؤِمنُوا بِي َولَْم ُيَصدِّقُونِي، َولَْم

  .الَِّذيَن فَسَّقَُهمُ اللَُّه
الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َمْنَدلُ بن َعِليٍّ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعنِ الْقَاِسمِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ١٠٢٠٧

الُْيمَْنى َعلَى الُْيسَْرى  كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَضعُ َيَدُه:بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .ِفي الصَّالِة
الْقَاِسمِ بن  َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َجابِرٍ، َعنِ - ١٠٢٠٨

كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أُِتَي بِالسَّْبيِ أَعْطَى :ٍد، قَالََعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعو
  .أَْهلَ الْبَْيِت َجِميًعا، كََراِهَيةَ أَنْ يُفَرِّقَ َبْينَُهْم

دَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َعْن َحْمَزةَ الزَّيَّاِت، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َح - ١٠٢٠٩
  َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعنِ الْقَاِسمِ بن

َهذَا َرُسولُ : َمرَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجَعلَ النَّاُس َيقُولُونَ: قَالَ َعْبُد اللَِّه: َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َيا أََبا الْقَاِسمِ، أَْخبِْرنِي أَِمنْ : إِنْ كَانَ َرسُولَ اللَِّه فَسَأَسْأَلُُه َعْن َشْيٍء، فَإِنْ كَانَ َنبِيا َعِلَمُه، فَقَالَ: اللَِّه، فَقَالَ َيُهوِديٌّ



إِنَّ ُنطْفَةَ الرَُّجلِ بَْيَضاُء غَِليظَةٌ، فَِمْنَها َيكُونُ الِْعظَاُم َوالَْعَصُب، :قَالَُنطْفَِة الرَُّجلِ ُيْخلَُق اإلِْنَسانُ، أَْو ِمْن ُنطْفَِة الَْمرْأَِة؟ فَ
  .َوإِنَّ ُنطْفَةَ الْمَْرأَةِ َصفَْراُء ُرقَْيقَةٌ، فَِمْنَها َيكُونُ الدَُّم َواللَّْحُم

َنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد الشَّاِفِعيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثَ - ١٠٢١٠
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الَْعطَّاُر، َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ا

فَكَْيَف أَْصَنعُ إِنْ أَْدَركْتُُهْم؟ : لَْيكُمْ أَُمَراُء يَُؤخُِّرونَ الصَّالةَ َعْن َمَواِقيتَِها، وَُيْحِدثُونَ الْبَِدَع، قَالَسََيكُونُ َع:قَالَ
  .َتْسأَلُنِي اْبَن أُمِّ َعْبٍد كَْيَف َتْصَنُع؟ ال طَاَعةَ ِلَمْن َعَصى اللََّه:قَالَ

قَرَأَْنا َعلَى ُمَحمَِّد بن حَفْصِ بن ُعَمَر الضَّرِيرِ الُْمقْرِئِ، َحدَّثََنا : رٍ التُّْسَترِيُّ، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْي - ١٠٢١١
ِه، الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيَيحَْيى بن أَبِي ُبكَيْرٍ، َحدَّثََنا هَُرْيُم بن سُفَْيانَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبِد 

  إِنَّ النَّظَْرةَ َسْهٌم ِمْن ِسَهامِ إِْبِليَس َمْسُموٌم، َمْن:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  .َتَركََها َمَخافَِتي أَْبَدلُْتهُ إِميَاًنا َيجِدُ َحالَوَتُه ِفي قَلْبِِه
ا َسيَّاُر بن َنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن الْمُثَنَّى الُْجهَنِيُّ التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْحَارِِث الَْخزَّاُر، َحدَّثََنَحدَّثَ - ١٠٢١٢

رَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد َحاِتمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زَِياٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسَحاَق، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبِد ال
َرأَْيُت إِْبَراهِيَم صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

أَقْرِأْ أُمََّتَك ِمنِّي السَّالَم، وَأَْخبِرُْهْم أَنَّ الَْجنَّةَ طَيَِّبةُ التُّْرَبِة، َعذَْبةُ الَْماِء، وَأَنََّها َيا ُمحَمَُّد، : َوَسلََّم لَْيلَةَ أُْسرَِي بِي، فَقَالَ
  .إِال بِاللَِّه سُْبَحانَ اللَِّه، وَالْحَْمُد ِللَِّه، َوال إِلََه إِال اللَُّه، وَاللَُّه أَكْبَُر، َوال حَْولَ َوال قُوَّةَ: ِقيَعانٌ، َوِغَراسَُها

، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن خَالََوْيِه الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ - ١٠٢١٣
كَانَ َرُجالِن ِمْن ُجَهْيَنةَ :ن َمْسُعوٍد، قَالَالَْحَسنِ بن ُعَماَرةَ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه ب

ْت لَُه غَُنْيَمةٌ قَرِيٌب ِمْن ِمائَِة َشاٍة، َبْيَنُهَما غُالٌم، فَأَْعَتقَُه أََحُدُهمَا، فَأََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََضمنُه إِيَّاُه، َوكَاَن
  .فََباَعَها فَأَْعطَاُه َصاِحَبُه

ْهِديٍّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحٍ النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحسَّانَ الْعَطَّاُر، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َم - ١٠٢١٤
  ُسفَْيانُ، َعْن َمْعنِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبِد

إِذَا اْخَتلََف الُْمَتبَايَِعاِن، :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن
  .َوالسِّلَْعةُ قَاِئَمةٌ بعينها، فَالْقَْولُ قَْولُ الْبَاِئعِ، أَْو َيتََرادَّاِن

ْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن أَيُّوَب، َعْن ُزفََر بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُرْسَتةَ اَأل - ١٠٢١٥
 َما كَذَْبُت ُمْنذُ أَْسلَْمُت: الُْهذَْيلِ، َعْن أَبِي َحنِيفَةَ، َعْن َمْعنِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
أَيُّ الرِّحَالَِة أََحبُّ : ، فََسأَلَنِيإِال كَِذَبةً َواِحَدةً، كُْنُت أَْرَحلُ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََتى َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الطَّاِئِف

َمْن َرَحلَ :ْنكَبَّةُ، َوكَانَ َيكَْرُههَا، فَلَمَّا أُِتَي بَِها، قَالَالطَّاِئِفيَّةُ الُْم: إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَقُلُْت
  .ُمُروا اْبَن أُمِّ َعْبٍد فَلُْيَرحِّلْ، فَأُِعيَدْت إِلَيَّ الرِّْحلَةُ :َرحَّالَُك، قَالَ: َهذَا؟قَالُوا
: َمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن ِمْسَعرٍ، قَالََحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثْ - ١٠٢١٦

َواللَّهِ :قَالَ عَْبُد اللَِّه: ا ِفيِهأَخَْرَج إِلَيَّ َمْعُن بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ِكَتابًا، فََحلََف ِلي أَنَُّه َخطُّ أَبِيِه َعْبدِ الرَّْحَمنِ بَِيِدِه، فَإِذَ
  .َه غَْيُرُه، َما َرأَْيُت أََحًدا أََشدَّ َعلَى الُْمَتَنطِِّعَني ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالَِّذي ال إِلَ



بن َعِتيقٍ،  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ - ١٠٢١٧
  َعْن طَلْقِ بن

  .أَال َهلََك الْمَُتَنطُِّعونَ:َحبِيبٍ، َعنِ اَألْحَنِف بن قَْيسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن : انُ بن ُموَسى، َوُسوَْيُد بن َنْصرٍ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَاِتمٍ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا حِبَّ - ١٠٢١٨

، أَنَّ اَألشَْعثَ بن الُْمبَاَرِك، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْمرِو بن ُعْتَبةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد
  .إِنََّما ُهَو َيْوٌم كُنَّا َنُصوُمُه قَْبلَ رََمَضانَ:َوُهَو َيأْكُلُ ِفي َيْومِ َعاُشوَراَء، فَقَالَ َعْبدُ اللَِّهقَْيسٍ َدَخلَ َعلَى َعْبِد اللَِّه 

ِسَماِك  َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن أَْعَيَن الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، - ١٠٢١٩
إِنَّ بين :َوَسلََّم، قَالَ بن َحْربٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

الْمَقِْدسِ، فَذَكََر أُمُوًرا َصَنَعَها، فََتدَلَّى بَِسَبَب،  إِسَْراِئيلَ اسَْتْخلَفُوا َعلَْيهُِم َخِليفَةً، فَقَاَم ُيَصلِّي ِفي الْقََمرِ فَْوَق بَْيِت
دَُهْم َيْصَنُعونَ لَبًَنا، فَأَصَْبَح السََّبُب ُمَتَعلِّقًا بِالَْمْسجِِد َوقَْد ذََهَب، فَاْنطَلََق حَتَّى أََتى قَْوًما َعلَى َشطِّ الَْبْحرِ، فََوَج

َهذَا اللََّبنِ؟ فَأَخَْبُروُه، فَلَبَِن َمَعُهْم، فَكَانَ َيأْكُلُ ِمْن َعَملِ َيِدهِ َحتَّى إِذَا َحضََرِت الصَّالةُ كَْيَف تَأُْخذُونَ َعلَى : فََسأَلَُهْم
أََبى أَنْ يَأِْتَيُه، ثُمَّ إِنَُّه ِفيَنا َرُجلٌ َيصَْنُع كَذَا وَكَذَا، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه، فَ: َتطَهََّر فََصلَّى، فََرفََع ذَِلَك الَْعاِملُ إِلَى ِدْهقَانِهِْم، فَقَالَ

  َجاَء َيِسُري َعلَى دَابَِّتِه، فَلَمَّا َرآُه

ِه، ذَْنبِ أَْنِظرْنِي أُكَلِّْمَك كَِلَمةً، فَقَاَم َحتَّى كَلََّمُه، فَأَْخَبَرهُ أَنَُّه كَانَ َمِلكًا، َوأَنَُّه فَرَّ ِمْن َرْهَبِة: فَرَّ، فََتبَِعُه فََسَبقَُه، فَقَالَ
فَلََو كُْنُت بُِرَمْيلَِة ِمْصرَ : إِنِّي الِحٌق بِذَِلَك َمَعَك، فََعَبَدا اللََّه، فَسَأَال اللََّه أَنْ ُيمِيَتُهَما َجِميعًا، فََماَتا، قَالَ َعْبدُ اللَِّه: فَقَالَ

  .َم َألَرْيُتكُْم قُُبوَرُهما َيِصفُُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
الْقَنَّاُد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُمَحمٍَّد الَْورَّاُق، َحدَّثََنا َعْمُرو بن طَلَْحةَ  - ١٠٢٢٠

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : لَِّه، َعْن أَبِيِه، قَالََحفُْص بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد ال
ُيْحيِيهِْم ِفي إِنَّ ِللَِّه ِعَباًدا َيُضنُّ بِهِْم َعنِ الْقَْتلِ، ُيِطيلُ أَْعَماَرُهْم ِفي ُحْسنِ الَْعَملِ، وَُيْحِسُن أَْرَزاقَُهْم، َو:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ُهْم ِفي َعاِفَيٍة َعلَى الْفُُرشِ، فَُيْعِطيهِْم َمَنازِلَ الشَُّهَداِءَعاِفَيٍة، َوَيقْبُِض أَْروَاَح
ِحبُ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َنْصرٍ الْجَْهَضِميُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن خَاِلِد بن َيزِيَد صَا - ١٠٢٢١

ْرقَاُء، َعْن َعْمرِو بن ِدينَارٍ، َعْن َيحَْيى بن َجْعَدةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن اللُّْؤلُؤِ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َو
  .أَبِيهِ،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََهلَّ ِحَني اْنَبَعثَْت بِهِ رَاِحلَُتُه

لَى الُْبوِشيُّ الصَّنَْعانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا الثَّْورِيُّ، َعْن َسلَْمانَ الشَّيَْبانِيِّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعْبِد اَألْع - ١٠٢٢٢
  َعنِ الَْحَسنِ بن سَْعٍد، َعْن

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََمرَّ بِقَْرَيةِ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَّ: أَبِيِه، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُمَحمَِّد بن بَرَّةَ الصَّْنعَانِيُّ، . إِنَُّه ال َيْنَبِغي َألَحدٍ أَنْ ُيَعذَِّب بَِعذَابِ اللَِّه:َنْملٍ قَْد ُحرِّقَتْ بِالنَّارِ، فَقَالَ

أَبِيِه،  ، أنا الثَّْورِيُّ، َعْن َسلَْمانَ الشَّْيبَانِيِّ، َعنِ الَْحَسنِ بن سَْعٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْنَحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ
  .َعنِ الَْحَسنِ بن سَْعٍد، َعْن أَبِيِه : َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، لَْم يَقُلْ

َحدَّثََنا َعْبدُ الُْمْؤِمنِ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن : َنا الَْعبَّاُس، َوَعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيَّاِن، قَاالَحدَّثَ - ١٠٢٢٣
َرأَى النَّبِيُّ َصلَّى : يِه، قَالَأَبِي َخاِلٍد الدَّاالنِيِّ، َعنِ الَْحَسنِ بن َسْعٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعْن أَبِ



أََخذُْت بِيضَاٍت : فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ، َمْن فَجََّع َهِذِه؟:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحَمَرةً َتِطُري َعلَى ُرءُوسِ أَْصَحابِِه، فَقَالَ
عِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ الْخَوَّاُص الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َس. لََها، أَْو فَرُّوًخا،فَأَمََرُه بَِردِّهَا

ن َسْعٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َسْعَدانُ بن بِْشرٍ الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي إِْسَحاقَ الشَّْيبَانِيِّ، َعنِ الَْحَسنِ ب
  .ْبِد اللَِّه، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه بن َع

  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن نَاجَِيةَ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َمْحشَرٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن - ١٠٢٢٤

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : يِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِيِه، قَالََعيَّاشٍ، َعْن أَبِي َسْعدٍ الْبَقَّالِ، َعنِ الشَّْعبِ
  .إِذَا اْخَتلََف الَْبيَِّعاِن، فَالْقَْولُ قَْولُ الَْباِئعِ:َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحمَّاِد بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا : َمْعَمرِيُّ، قَاالَحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َوالَْحَسُن بن َعِليٍّ الْ - ١٠٢٢٥

َما أََحٌد أَغَْيُر :َوَسلََّم، قَالَُحَصْيُن بن ُنَميْرٍ، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
ُه َمَدَح َنفْسَُه، َوال َعزَّ َوَجلَّ، َوذَِلَك َألنَُّه َحرََّم الْفَوَاِحَش، َوَما أََحٌد أََحبَّ إِلَْيِه الِْمْدَحةُ ِمَن اللَِّه، وَذَِلَك َألنَّ ِمَن اللَِّه

َحبُّ إِلَْيِه الْحَْمُد ِمَن اللَِّه، َوذَِلَك أَنَُّه َحِمدَ أََحَد أََحبُّ إِلَْيهِ الُْعذُْر ِمَن اللَِّه، وَذَِلَك أَنَُّه اعَْتذََر إِلَى َخلِْقِه، َوال أََحَد أَ
  .َنفَْسُه

ثََنا ِمسَْعٌر، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن زَِياٍد الْبُْرُجِميُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َحدَّ - ١٠٢٢٦
َضاَف النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْرَسلَ إِلَى أَزَْواجِِه َيْبَتِغي عِْنَدُهنَّ طََعاًما، فَلَْم : َعْبِد اللَِّه، قَالَ ُزبَْيٍد، َعْن ُمرَّةَ، َعْن

 َيْمِلكَُها إِال أَْنَت، فَأُْهدَِيْت إِلَْيِه َشاةٌ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمْن فَْضِلَك َوَرْحمَِتَك، فَإِنَُّه ال:َيجِْد ِعْنَد وَاِحَدٍة مِْنُهنَّ، فَقَالَ
  .َهِذِه ِمْن فَْضلِ اللَِّه، وََنْحُن َنْنَتِظُر الرَّْحَمةَ:َمْصِليَّةٌ، فَقَالَ
  فَضَّلَُحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَرِيٍف الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا ُم - ١٠٢٢٧

سَِباُب الُْمْسِلمِ فُسُوٌق، َوِقتَالُُه :بن َصاِلحٍ، َعْن زَُبْيٍد، َعْن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .كُفٌْر

رَنِي أَْحَمُد بن سَْهلِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أَبِي َيْحَيى الَْحْضرَِميُّ الِْمصْرِيُّ، أَْخَب - ١٠٢٢٨
:  َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالََحدَّثََنا الُْمَعلَّى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َوُشْعَبةُ، َعْن ُزبَْيٍد، َعْن ُمرَّةَ، َعْن

  .أَسِْفُروا بَِصالِة الصُّْبحِ، فَإِنَّهُ أَْعظَُم ِلَألْجرِ:للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ا
خْلَُد بن يَزِيَد، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِهَشامٍ أَُبو أَُميَّةَ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َم - ١٠٢٢٩
فَْضلُ َصالِة اللَّْيلِ َعلَى َصالةِ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن ُزبَْيٍد، َعْن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَُسفَْيانَ، َع

  .النََّهارِ كَفَْضلِ َصَدقَِة السِّرِّ َعلَى َصَدقَِة الَْعالنَِيِة
دَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُموَسى اَألْشَيُب، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعطَاِء بن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َح - ١٠٢٣٠

: َعجَِب َربَُّنا ِمْن َرُجلَْينِ:، قَالَالسَّاِئبِ، َعْن ُمرَّةَ الَْهْمَدانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنّ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
اْنظُرُوا إِلَى َعْبِدي، ثَارَ : ِئكَِتِهَرُجلٍ ثَاَر َعْن وِطَاِئِه َوِلَحاِفِه ِمْن َبْينِ ِحبِِّه َوأَْهِلِه إِلَى َصالتِِه، فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَِمال

  ي َوَشفَقَةً ِممَّا ِعْنِدي، َوَرُجلٌ غََزا ِفي َسبِيلِ اللَِّهِمْن وِطَاِئِه َوِلَحاِفِه ِمْن ِحبِِّه َوأَْهِلِه إِلَى َصالِتِه َرغَْبةً ِفيَما ِعْنِد

اْنظُرُوا : لَُّه َتَعالَى لَِمالِئكَِتِهفَاْنَهَزَم، فََعِلَم َما َعلَْيِه ِفي االنْهَِزامِ َوَما لَُه ِفي الرُّجُوعِ، فََرَجَع حَتَّى أُهَرِيَق َدُمُه، فََيقُولُ ال
  .َبةً ِفيَما ِعْنِدي َوَشفَقَةً ِممَّا ِعْنِدي حَتَّى أُهَرِيَق َدُمُهإِلَى َعْبِدي، َرَجَع َرغْ



دِّيِّ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن خَالََوْيِه الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا الَْحكَمُ بن ظَُهْيرٍ، َعنِ السُّ - ١٠٢٣١
إِنَّكُْم َماِكثُونَ ِفي النَّارِ َعَدَد كُلِّ : لَْو ِقيلَ ألَْهلِ النَّارِ:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

صَاٍة ِفي الدُّْنَيا لََحزِنُوا، وَلَكِْن إِنَّكُْم َماِكثُونَ ِفي الَْجنَِّة َعَدَد كُلِّ َح: َحَصاٍة ِفي الدُّنَْيا لَفَرُِحوا بَِها، َولَْو قِيلَ َألْهلِ الَْجنَِّة
  .ُجِعلَ لَُهُم األََبُد

ْعِد بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أنا ُمحَمَُّد بن طَلَْحةَ، َعْن زَُبْيٍد، َعْن َس - ١٠٢٣٢
ْنُت جَاِلًسا ِعْنَد َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َيْوَم َعاشُوَراَء، َوِعْنَدُه قَْصَعةٌ ِمْن ثَرِيٍد، كُ: ُعَبْيَدةَ، َعْن قَْيسِ بن السَّكَنِ، قَالَ

ذَا إِنَّ َه:َوَما ُصمُْتْم َهذَا الَْيْوَم؟ قَالَ: أَال َتْدُنو َيا أََبا ُمَحمٍَّد إِلَى الَْغَداِء؟ قَالَ: فََدَخلَ َعلَْيِه اَألْشَعثُ بن قَْيسٍ، فَقَالَ
  .الَْيْوَم كُنَّا َنُصوُمُه قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ َرَمَضانُ، فَلَمَّا َنَزلَ رََمَضانُ ُصمَْناُه َوَترَكَْنا َما ِسوَاُه

َعْبُد اَألْعلَى  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن أََسٍد، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا - ١٠٢٣٣
  بن أَبِي الُْمَساوِرِ، َعنِ الْمِْنَهالِ بن َعْمرٍو، َعْن قَْيسِ بن السَّكَنِ،، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ

ِشِه إِلَى كُْرِسيِِّه، َوكُْرِسيُُّه َوِسَع إِنَّ اللََّه َيجَْمُع ِفي األَُمَم َيْوَم الِْقَياَمِة ثُمَّ َينْزِلُ َعْن َعْر:النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .السََّماَواِت َواَألْرَض

ا سَِعيُد بن َعاِمرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا قَْعَنُب بن الُْمحَرَّرِ بن قَْعَنبٍ الَْباِهِليُّ، َحدَّثََن - ١٠٢٣٤
كُفَِّن َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى :َمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالََحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َسلَ

  .بُْرٍد َصنَْعانِيٍّ، َوبُْرَدْي حَِبَرٍة: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ثَالثَِة أَثْوَابٍ
الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الدَّاِهرِيُّ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد  - ١٠٢٣٥

ْشَبَعانِ َمْنُهوَماِن ال َي:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َخاِلٍد، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .طَاِلُب َعِلمٍ، َوطَاِلبُ الدُّنَْيا: طَاِلُبُهمَا

لَْمجِيِد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َيحَْيى الْقُْرقُسَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد ا - ١٠٢٣٦
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : ْيِد بن َوْهبٍ، َوَشِقيقِ بن َسلََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالََمْرَوانَ بن سَاِلمٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َز

  .ْنطُوَراَءاْتُركُوا التُّْرَك َما َتَركُوكُْم، فَإِنَّ أَوَّلَ َمْن َيْسلُبُ أُمَِّتي ُملْكَُهْم َوَما خَوَّلَُهمُ اللَُّه بنو قَ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ثَابُِت بن َعيَّاشٍ اَألْحَدُب، َحدَّثََنا أَُبو َرَجاٍء الْكَلْبِيُّ، - ١٠٢٣٧

  اَألْعَمُش، َعْن زَْيِد بن

ال يََزالُ أَْرَبُعونَ َرُجال ِمْن أُمَِّتي قُلُوُبُهْم َعلَى :َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َوْهبٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
إِنَُّهْم لَمْ :للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَلْبِ إِْبَراهِيَم، َيْدفَُع اللَُّه بِهِْم َعْن أَْهلِ اَألْرضِ، ُيقَالُ لَُهمُ اَألْبَدالُ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى ا

  .بِالسََّخاِء َوالنَّصِيَحِة ِللُْمْسِلِمَني:َيا َرُسولَ اللَِّه، فَبَِم أَْدَركُوَها؟ قَالَ: وَها بَِصالٍة َوال بَِصْومٍ َوال َصَدقٍَة، قَالُواُيْدرِكُ
ُب بن َجابِرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن بِْشرٍ، َحدَّثََنا أَيُّو - ١٠٢٣٨

إِنَّ السَّالَم اْسٌم ِمْن أَْسَماِء اللَِّه َوَضَعُه ِفي :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: زَْيِد بن َوْهبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َم َعلَى الْقَْومِ فََردُّوا َعلَْيِه، كَانَ لَُه َعلَْيهِْم فَْضلُ َدَرَجٍة، َألنَُّه ذَكَّرَُهْم، فَإِنْ اَألْرضِ، فَأَفُْشوُه ِفيكُْم، فَإِنَّ الرَُّجلَ إِذَا َسلَّ

َرُج، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َسْهلٍ اَألْع. لَْم يَُردُّوا َعلَْيِه َردَّ َعلَْيِه َمْن ُهَو َخْيٌر ِمْنُهْم وَأَطَْيُب
 النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ الَْمَداِئنِيُّ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َزْيِد بن َوْهبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ

  .َوَسلََّم ِمثْلَُه 



مَُّد بن اللَّْيثِ أَُبو الصَّبَّاحِ الَْهدَاِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، َحدَّثََنا ُمَح - ١٠٢٣٩
  للَِّه بن َمْسُعودٍ َرِضَيالرُّوِميُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َسِعيٍد قَاِئُد اَألْعَمشِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َزْيِد بن َوْهبٍ، َعْن َعْبِد ا

سُعَِّرِت النَّاُر وَأُْزِلفَتِ الَْجنَّةُ، َيا أَْهلَ الُْحُجرَاِت، لَوْ :لَى َعْنُه، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُاللَُّه َتعَا
  .َتْعلَُمونَ َما أَْعلَُم لََضِحكُْتْم قَِليال، وَلََبكَْيُتْم كَثًِريا

َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُعثَْمانَ : ن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ، َوُمحَمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم األصبهاين، قَاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ ب - ١٠٢٤٠
ْهبٍ، َعْن َعْن َزْيدِ بن َوبن َحكِيمٍ األَْوِديُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ الَْبجَِليُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، 

إِنَّ ِمْن َوَراِئكُمْ َزَمانَ صَْبرٍ، ِللُمَتَمسِِّك ِفيِه أَْجرُ َخْمِسنيَ :َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .ِمْنكُْم:َيا َرسُولَ اللَِّه، ِمنَّا أَْو ِمنُْهْم؟ قَالَ: َشهِيًدا، فَقَالَ ُعَمُر

َمْرَوانَ بن سَاِلمٍ،  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َمْتَوْيِة اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَنبِِّه بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن - ١٠٢٤١
اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرٌس َيسِيحُ كَانَ ِلَرسُولِ : َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َزْيِد بن َوْهبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، قَالَ

  .إِنََّما فََرِسي َهذَا َبْحٌر:بِِه سَْيًحا، فَأَْعَجَبُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َجنَّاٍد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا َعطَاُء بن ُمْسِلمٍ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن - ١٠٢٤٢

ال َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َحتَّى :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْعَمشِ، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ا، أَال أَُدلُّكُْم َعلَى َشْيٍء إِذَاُتْؤِمُنوا، َوال ُتْؤِمنُوا حَتَّى َتَحابُّو

  .فََعلُْتُموُه َتَحاَبْبُتْم؟ إِفَْشاُء السَّالمِ َبْيَنكُْم
رِيٌك، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن حَاِتمٍ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ِمهَْرانَ، َحدَّثََنا َش - ١٠٢٤٣
أَوَّلُ َشْيٍء َعِلْمُت ِمْن أَْمرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ن الُْمِغَريِة، َعْن َزْيدِ بن َوْهبٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَُعثَْمانَ ب

ْيَنا إِلَْيِه َوُهَو جَاِلٌس إِلَى َزْمَزَم، َوَسلََّم، قَِدْمُت َمكَّةَ ِفي ُعُموَمٍة ِلي، فَأُْرِشدَْنا َعلَى الَْعبَّاسِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، فَانَْتَه
فَْرةٌ، جَْعٌد إِلَى أَْنَصاِف أُذَُنْيِه، فََجلَْسَنا إِلَْيِه، فََبيَْنا َنْحُن ِعْنَدُه إِذْ أَقَْبلَ َرُجلٌ ِمْن بَابِ الصَّفَا، أَبَْيُض َتْعلُوُه ُحمَْرةٌ، لَُه َو

نِ اَيا، أَدَْعُج الَْعْيَنْينِ، كَثُّ اللِّْحَيِة، َدِقيُق الَْمْسُربَةَ، َشثُْن الْكَفَّْينِ وَالْقَدََمْينِ، َعلَْيِه ثَْوَباأََشمُّ، أَقَْنى، أَذْلَُف، بَرَّاُق الثَن
ْحَتِلٌم، َتقْفُوُهُم امَْرأَةٌ قَدْ ُم أَبَْيَضاِن، كَأَنَُّه الْقََمرُ لَْيلَةَ الَْبْدرِ، َيْمِشي َعلَى َيِمينِِه غُالٌم أَمَْرُد، َحَسُن الَْوْجِه مَُراِهٌق أَْو

، ثُمَّ طَافَ بِالَْبْيِت َسْبًعا، َستََرْت َمحَاِسَنهَا، حَتَّى قََصَد َنْحَو الَْحَجرِ، فَاْسَتلََمُه، ثُمَّ اْسَتلََم الُْغالُم، ثُمَّ اْسَتلََمِت الْمَْرأَةُ
َم الرُّكَْن َوَرفََع َيَدْيِه َوكَبََّر، َوقَاَم الُْغالُم َعْن َيِمينِِه َوَرفََع َيَديِْه، َوقَاَمِت الْمَْرأَةُ َوالُْغالُم َوالْمَْرأَةُ َيطُوفَاِن َمَعُه، ثُمَّ اْسَتلَ

، فَقََنَت َوُهوَ ِمَن الرُّكُوعَِخلْفَُهَما فََرفََعْت َيدَْيَها َوكَبََّرْت، َوأَطَالَ الْقُُنوَت، ثُمَّ َركََع فَأَطَالَ الرُّكُوَع، ثُمَّ َرفَعَ رَأَْسُه 
  قَاِئٌم، ثُمَّ َسَجَد َوَسَجَد الُْغالُم وَالَْمرْأَةُ َمَعُه، َيْصَنَعاِن ِمثْلَ

أََبا الْفَْضلِ، إِنَّ َهذَا َيا : فََرأَيَْنا َشْيئًا لَْم َيكُْن َنْعرِفُُه بَِمكَّةَ، فَأَْنكَْرَنا، فَأَقَْبلَْنا َعلَى الَْعبَّاسِ، فَقُلَْنا: َما َيْصَنُع َوَيتَّبِعَانِِه، قَالَ
َهذَا اْبُن أَِخي ُمحَمَُّد بن : ال، قَالَ: أََجلْ وَاللَِّه، أََما َتْعرِفُونَ َهذَا؟ قُلَْنا: الدِّيَن لَمْ َنكُْن َنْعرِفُُه ِفيكُْم، أََشْيٌء َحَدثَ؟ قَالَ

َخِدَجيةُ بنتُ ُخَوْيِلٍد، أََم َواللَِّه َما َعلَى ظَْهرِ اَألْرضِ أََحٌد يَْعُبُد اللََّه َعلَى َعْبِد اللَِّه، وَالُْغالُم َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ، َوالْمَْرأَةُ 
  .َهذَا الدِّينِ إِال َهُؤالِء الثَّالثَةُ

، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَِّد بن نِيَزٍك الطُّوِسيُّ - ١٠٢٤٤
َعْبِد اللَِّه بن إِْسحَاَق الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد بن زَِياٍد، َعنِ الْحَارِِث بن َحِصَريةَ، َعْن زَْيِد بن َوْهبٍ، َعْن 



  .نَِّة ِعشُْرونَ َوِمائَةُ َصفٍّ، أُمَِّتي ِمْنَها ثَمَاُنونَ َصفًّاأَْهلُ الَْج:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْسُعوٍد، قَالَ
َخاِلٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو ِشَهابٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي  - ١٠٢٤٥

ال َيِحلُّ ِلُمْسِلمٍ أَنْ يَْهُجرَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِه بن َمْسُعوٍد، قَالَقَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َعْبِد اللَّ
  .أََخاُه فَْوَق ثَالٍث

، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعابِسٍ - ١٠٢٤٦
  كَانَ َعلَى َعاِئَشةَ ُمَحرٌَّر ِمْن َولَِد: َخاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

َمْن كَانَ َعلَْيِه ُمَحرٌَّر ِمْن َولَدِ :نْ ُتْعِتَق ِمْنُهْم، َوقَالَإِْسَماعِيلَ، فَقَِدَم سَْبٌي َبلَْعْنَبَر، فَأََمرََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَ
ُهَو : َما كَانَ ِحمَْيُر؟ قَالَ: فَقُلُْت ِإلْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد: إِْسَماعِيلَ فَال ُيْعِتْق ِمْن ِحْمَيَر أََحًدا، قَالَ َعِليُّ بن َعابِسٍ

  .أَكَْبُر ِمْن إِْسَماعِيلَ 
ُك بن زَْيدٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسْهلِ بن أَيُّوَب اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلكِ بن َمْرَوانَ الَْحذَّاُء، أنا الضَّحَّا - ١٠٢٤٧

َيا َرُسولَ اللَِّه، : قَالُوا: قَالَاَألهَْوازِيُّ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، 
  !.َما ِلي ال أَِهُم َوُرفْغُ أََحدِكُْم َبْيَن ظُفُرِِه َوأََناِمِلِه؟ :إِنََّك َتهُِم، قَالَ

ُنوحٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الْفَْيِديُّ، َحدَّثََنا َجابِرُ بن  - ١٠٢٤٨
أََنا فَرْطُكُمْ :لََّم، قَالَبن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .ِديَعلَى الْحَْوضِ، َوإِنِّي ُمكَاِثٌر بِكُُم اُألَمَم، فَال َتقَْتِتلُوا َبْع
ْبدُ الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن ُمحَمَُّد بن َحيَّانَ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َع - ١٠٢٤٩

َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ بن َمْهِديٍّ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، 
  .إِذَا كَانَ أََجلُ أََحِدكُْم بِأَْرضٍ، أََتى لَُه إِلَْيَها حَاَجةٌ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه - ١٠٢٥٠

التَُّنوِخيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيعْلَى، َعْن ِعيَسى بن الُْمَسيَّبِ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي  الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َعْبسٍ
  .أُمِْرَنا بِإِبَْرارِ الْقََسمِ:َحازِمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

ِليُّ، َحدَّثََنا زَِياُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْقَُرِشيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحرَِميُّ بن حَفْصٍ الْقَْسَم - ١٠٢٥١
الَْيدُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثََنا َعاِصُم اْبُن َبْهَدلَةَ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  .السُّفْلَى، وَاْبَدأْ بَِمْن َتُعولُ، أُمََّك وَأََباَك، َوأُخَْتَك وَأََخاَك، َوأَْدنَاَك فَأَْدنَاَك الُْعلَْيا أَفَْضلُ ِمَن الَْيِد
َبلٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحْن - ١٠٢٥٢

قَالَ َرُسولُ : َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َحدَّثََنا َعْمُرو بن قَْيسٍ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ: بِي، قَاالأَ
الْفَقَْر َوالذُّنُوَب كََما َيْنِفي الِْكُري َخَبثَ الَْحِديِد،  َتابِعُوا َبْيَن الَْحجِّ وَالُْعْمَرِة، فَإِنَُّهَما َيْنفَِياِن:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َوالذََّهبِ وَالِْفضَِّة، َولَْيسَ ِللَْحجَِّة الْمَْبُروَرةِ ثَوَاٌب ُدونَ الَْجنَِّة
ْبدُ الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْيُض بن َوِثيقٍ، َحدَّثََنا َع - ١٠٢٥٣

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْبِد اللَِّه الُْبنَانِيُّ، َعْن َعاِصمِ اْبنِ َبْهَدلَةَ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعْن َرسُولِ اللَِّه َص
  ُهَيجِيُء الَْمقُْتولُ آِخذًا قَاِتلَ:قَالَ



قََتلُْتُه ِلَتكُونَ : ِفيَم قََتلَْتُه؟ فَإِنْ قَالَ: َيا َربِّ، َسلْ َهذَا ِفيَم قََتلَنِي؟ فََيقُولُ: َوأَْودَاُجُه َتْشُخُب َدًما ِعْنَد ِذي الِْعزَِّة، فََيقُولُ
  .ِهيَ ِللَِّه: الِْعزَّةُ ِلفُالٍن، قَالَ

ثََنا شَْيَبانُ بن فَرُّوَخ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا عَاِصٌم، َعْن َشِقيقٍ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّ - ١٠٢٥٤
ْيشٍ، الُْمهَاجُِرونَ، وَاألَْنصَاُر، وَالطُّلَقَاُء ِمْن قَُر:َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .َوالُْعَتقَاُء ِمْن ثَِقيٍف، َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ ِفي الدُّنَْيا َواآلِخرَِة
، َعْن َعاِصمِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن ُبكَْيرٍ الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا اْبُن َعاِئَشةَ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ - ١٠٢٥٥

  .أََنا فَرْطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ:، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََبْهَدلَةَ
ثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن َحدَّثََنا ُشَعْيُب بن ِعْمَرانَ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّدٍ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّ - ١٠٢٥٦

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَبِي زَاِئدَةَ، َحدَّثَنِي أَُبو أَيُّوَب اَألفْرِيِقيُّ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .للَُّه ِفي النَّارَِمْن َماَت َوُهَو َيْجَعلُ ِللَِّه نِدا َجَعلَُه ا:َوَسلََّم

ال :َوأُْخَرى لَْم أَْسَمعَْها ِمْن ِمنْ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْرُجو أَنْ َيكُونَ َحقًّا: قَالَ َعْبُد اللَِّه - ١٠٢٥٧
  .َيُموُت َعْبٌد َوُهَو ال َيجَْعلُ ِللَِّه نِدا إِال أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ

  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن الَْعبَّاسِ - ١٠٢٥٨

ْن َعاِصمٍ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، َحدَّثَنِي أَيُّوُب، َع
َعلَى لُْغْسلِ ِمَن الَْجنَاَبِة أَنْ تَْغِسلَ كَفَّْيَك حَتَّى ُتنِْقَي، ثُمَّ ُتْدِخلَ َيِميَنَك اِإلَناَء فََتُصبَّ بَِيِمينَِك السُّنَّةُ ِفي ا:َعْبِد اللَِّه، قَالَ

ُصبَّ َعلَْيَها بَِيِمينِكَ َيسَارَِك فََتْغِسلَ فَْرَجكَ َحتَّى ُتْنِقَي، ثُمَّ َتضْرَِب بَِيَسارَِك َعلَى الْحَاِئِط َواَألْرضِ فََتدْلُكَهَا، ثُمَّ َت
  .فََتْغِسلََها، ثُمَّ تََوضَّأْ ُوُضوَءكَ ِللصَّالِة

َنةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن ِمْهَرانَ النَّاِقُد، َحدَّثََنا َبشَّاُر بن ُموَسى الْخَفَّاُف، َحدَّثََنا أَُبو َعوَا - ١٠٢٥٩
  .كُلُّ َمْعُروٍف َصَدقَةٌ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن َعْبِد اللَِّه، قَالََعاِصمٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َع

ِقيقٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن َش - ١٠٢٦٠
إِنَّ ِمْن شَِرارِ النَّاسِ َمْن ُتْدرِكُُهُم السَّاَعةُ َوُهْم أَْحَياءٌ، :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ِد اللَِّه، قَالََعْب

  .َوَمْن َيتَِّخذُ الْقُبُوَر َمسَاجَِد
يُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْهيْثَمِ الُْمَؤذِّنُ، َحدَّثََنا أَبِي الَْهْيثَمِ بن الْجَْهمِ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن صَاِلحٍ الشِّريَازِ - ١٠٢٦١

سَْوةٌ ِمَن َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْسجَِد َوِفيِه نِ: َعاِصمِ اْبنِ بَْهَدلَةَ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  َما مِْنكُنَّ اْمرَأَةٌ َيُموُت لََها ثَالثَةٌ ِمَن الَْولَِد:اَألْنصَارِ، فََوَعظَُهنَّ َوذَكََّرُهنَّ، َوقَالَ

  .َوذَوَاُت االثَْنْينِ:َيا َرسُولَ اللَِّه، َوذََواتُ االثَْنْينِ، قَالَ: إِال َدَخلَتِ الَْجنَّةَ، فَقَالَِت امَْرأَةٌ ِمْنُهنَّ لَْيَس ِمْن أََجلِّهِنَّ
اِصمٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا أََبانُ بن يَزِيَد، َعْن َع - ١٠٢٦٢

َنِسيُت آَيةَ كَْيتَ : بِئَْسَما َألَحدِكُْم أَنْ َيقُولَ:َم، قَالَأَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .ِمَن اِإلبِلِ ِمْن ُعقُِلَها َوكَْيَت، َبلْ ُهَو ُنسَِّي، َتَعاَهُدوا الْقُْرآنَ، فَإِنَُّه َوْحِشيٌّ، َولَُهوَ أََشدُّ َتفَصًِّيا ِمْن ُصدُورِ الرِّجَالِ

الضَّرِيُر ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر  - ١٠٢٦٣
لَِّه نِدا َدَخلَ َمْن َماَت َيجَْعلُ ِل:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .النَّاَر، وَالصَّلََواُت الَْحقَاِئُق كَفَّارَاٌت ِلَما َبيَْنُهنَّ َما اْجتُنَِب الْكَبَاِئُر



مٍ،  َعاِصَحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوبَ َصاِحُب الَْبصْرِيِّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن - ١٠٢٦٤
لَقُِّنوا مَْوَتاكُْم ال إِلََه إِال اللَُّه، فَإِنَّ َنفَْس الُْمْؤِمنِ َتخُْرُج َرْشًحا، َونَفََس الْكَاِفرِ :َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َرفََعُه، قَالَ

  .َتْخُرُج ِمْن ِشْدِقِه، كََما َتخُْرُج َنفْسُ الِْحَمارِ
ُد بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ اَألْخَرُم، َحدَّثََنا َخالُد بن أَْسلََم، َحدَّثََنا َحنِيفَةُ بن َمْرزُوقٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٠٢٦٥

  َشرِيٍك، َعْن َعاِصمٍ، َواَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد

اَهُدوا الْقُْرآنَ، فَلَُهَو أََشدُّ تَفَصًِّيا ِمْن ُصُدورِ الرَِّجالِ ِمَن النََّعمِ ِمْن َتَع:اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .ُعقِْلَها

بن ثََنا ُمْعَتِمُر َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعاِصمٍ، َحدَّ - ١٠٢٦٦
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِصمِ اْبنِ بَْهَدلَةَ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ

  .أَنَُّه َيْنظُُر إِلَْيهَاال ُتَباِشُر الْمَْرأَةُ الَْمرْأَةَ، فَإِنََّها َتِصفَُها ِلزَْوجَِها، أَوِ الرَُّجلِ، كَ:قَالَ
  .َوإِذَا كَانُوا ثَالثَةً فَال َيَتنَاَجى اثَْناِن ُدونَ صَاِحبِهَِما، فَإِنَّ ذَِلَك ُيحْزُِنُه - ١٠٢٦٧

َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َعاِصمٍ، ١٠٢٦٨ -
َوَمْن َحلَفَ :إِذَا كُْنُتمْ ثَالثَةً، فَذَكََر ِمثْلَُه، َوَزاَد ِفيِه:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .لَْيِه غَْضَبانَُعلَى َيِمنيٍ ِلَيقَْتِطَع بَِها َمالَ امْرِئٍ ُمْسِلمٍ لَِقَي اللََّه َوُهَو َع
ثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدانَ الَْحَنِفيُّ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا الْمُْنِذُر بن الْوَِليِد الَْجارُوِديُّ، َحدَّ - ١٠٢٦٩

كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا  :َسِعيُد بن َزْيٍد، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
 أَقِْدُر، َوَتْعلَُم َوال اللَُّهمَّ إِنِّي أَسَْتِخُريكَ بِِعلِْمَك، وَأَْسَتقِْدُرَك بِقُْدَرِتَك، َوأَْسأَلَُك ِمْن فَْضِلَك، فَإِنََّك تَقِْدُر َوال:االسِْتَخارَةَ

  أَْعلَمُ،

ِفيَما أَْبتَِغي بِهِ  َعلَّاُم الُْغيُوبِ، اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا اَألْمُر َخْيًرا ِلي ِفي ِدينِي، َوَخيًْرا ِلي ِفي َمعِيشَِتي، َوخَْيًرا ِلي َوأَْنَت
  .ا ِلي فَاقِْدْر ِلَي الْخَْيَر َحْيثُ كَانَالَْخْيَر، فَِخْر ِلي ِفي َعاِفَيٍة، َوَيسِّْرُه ِلي، َوبَارِْك ِلي ِفيِه، َوإِنْ كَانَ غَْيُر ذَِلَك َخيًْر

َعنِ الُْحَسْينِ بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ، - ١٠٢٧٠
إِنََّما نََهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة، :للَِّه، قَالََواِقٍد، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد ا

  .َألنََّها كَاَنْت َمْعُمولَةً
ثََنا ُحَسْيُن بن َواِقٍد، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إَِهابٍ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الُْحبَابِ، َحدَّ - ١٠٢٧١

َعلَْيِه السَّالُم لَُه  ٧جِبْرِيلَ  ٧رَأَْيُت :َعاِصمٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .ِستُِّمائَِة َجَناحٍ
رِيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الْوَِليِد الَْعنَْبرِيُّ، َحدَّثََنا َحبَّانُ بن ِهاللٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَت - ١٠٢٧٢

أَْخالقًا، َوإِنَّ  إِنَّ أََحبَّكُْم إِلَيَّ َيْوَم الِْقَياَمِة أََحاِسُنكُْم:الرِّمَّانِيُّ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َيْرفَُعُه، قَالَ
  .الْمَُتكَبُِّرونَ : َما الُْمَتفَْيهِقُونَ؟ قَالَ: أَبَْغَضكُْم إِلَيَّ َيْوَم الِْقَياَمِة الُْمَتَشدِّقُونَ الُْمَتفَْيهِقُونَ، قُلُْت الْبنِ بَْهَدلَةَ

  سَِعيُد بن َيحَْيى بن اَألْزَهرِ الَْواسِِطيُّ،َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن يَاِسرٍ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا  - ١٠٢٧٣



اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ اَألْزَرُق، َعْن َشرِيٍك، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى 
  .، َوأَوَّلُ َما ُيحَاَسُب بِِه الْعَْبُد الصَّالةُأَوَّلُ َما ُيقَْضى َبْيَن النَّاسِ ِفي الدَِّماِء:قَالَ

اِمعِ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألوِْديُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن َج - ١٠٢٧٤
اللَُّهمَّ أَْصِلحْ :كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا َهذَا الْكَالَم: رَاِشٍد، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

ظََهَر لََنا َوَما  ْبَنا الْفَوَاِحَش َماذَاَت َبْينِنَا، َوأَلِّفْ َبْيَن قُلُوبَِنا، َواْهِدَنا ُسُبلَ السَّالمِ، َوَنجَِّنا ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ، َوَجنِّ
ا، إِنََّك أَْنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيُم، َبطََن، اللَُّهمَّ بَارِْك لََنا ِفي أَْسَماِعَنا َوأَْبَصارَِنا َوقُلُوبَِنا وَأَْزوَاجَِنا وَذُرِّيَّاِتنَا، َوُتْب َعلَْيَن

  .أَِتمََّها َعلَْيَناَواْجَعلَْنا َشاِكرِيَن ِلنِْعَمِتَك، ُمثْنِنيَ بَِها قَاِئِليَها، َو
ْن َجاِمعِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َع - ١٠٢٧٥

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ َوَحْولَ الَْبْيتِ ثَالثُِمائَةٍ  َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه: أَبِي رَاِشٍد، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطلُ إِنَّ الَْباِطلَ كَانَ َزُهوقًا، َجاَء الَْحقُّ َوَما ُيْبِدُئ :َوِستُّونَ َصَنًما، فَجََعلَ َيطَْعُنَها بُِعوٍد َمَعُه، َوَيقُولُ

  .ا يُِعيُدالْبَاِطلُ َوَم
  َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصِ بن - ١٠٢٧٦

ُيَجاءُ :لََعلَْيِه َوَسلََّم، قَا ِغَياٍث، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ الَْعالِء بن َخاِلٍد، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه
  .بَِجَهنََّم تُقَاُد بَِسْبِعَني أَلَْف زَِمامٍ، َمَع كُلِّ زَِمامٍ َسْبُعونَ أَلَْف َملٍَك َيُجرُّوَنَها

ا ُمْعَتِمُر بن ثََنَحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعاِصمٍ، َحدَّ - ١٠٢٧٧
لَُّه َعلَْيِه َسِمْعتُ أَبِي، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمرَّةَ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ال: ُسلَْيَمانَ، قَالَ
َهكَذَا َروَاُه ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َعْبِد . ِمْنُهَما ِمْن َنفْسٍ ُتقَْتلُ ظُلًْما، إِال كَانَ َعلَى اْبنِ آَدَم :َوَسلََّم، قَالَ

  .اللَِّه بن ُمرَّةَ، َعْن َشِقيقٍ، َوقَالَ النَّاُس َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمرَّةَ، َعْن َمْسرُوقٍ 
ْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ِمْنَجاُب بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا َعِليُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّ - ١٠٢٧٨

إِنِّي ُألْخَبرُ بَِمْوضِِعكُْم، فََما َيْمَنعُنِي أَنْ أَخُْرَج إِلَْيكُْم إِال : قَالَ َعْبدُ اللَِّه: بن ُمْسهِرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، قَالَ
يَّامِ كََراِهَيةَ السَّآَمِة َعلَْيَنا، اِهَيةُ أَنْ أُمِلَّكُْم، إِنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيَتخَوَّلَُنا بِالَْمْوِعظَِة ِفي اَألكََر

مِْنَجاُب بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ، َحدَّثََنا
  َوَحدَّثَنِي َعْمُرو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، ِمثْلَُه: اَألْعَمشِ، قَالَ

.  
الرَّفَّاُء الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْمرِو بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ ُعَمُر بن يَزِيَد - ١٠٢٧٩

َما َبالُ أَقَْوامٍ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمرَّةَ، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
 فُّونَ بِالَْعابِِديَن، َوَيْعَملُونَ بِالْقُْرآِن َما َوافََق أَهَْواَءُهْم، َوَما خَالََف أَهَْواَءُهْم َتَركُوُه، فَِعْنَدُيَشرِّفُونَ الُْمْتَرِفَني، وََيسَْتِخ

َجلِ الَْمكْتُوبِ، وَالرِّْزقِ اَألذَِلَك ُيؤِْمُنونَ بِبَْعضٍ َوَيكْفُُرونَ بِبَْعضٍ، َيْسَعْونَ ِفيَما ُيْدَرُك بِغَْيرِ َسْعيٍ ِمَن الْقََدرِ الَْمقْدُورِ، َو
  .لتَِّجاَرةِ الَِّتي ال َتبُوُرالَْمقُْسومِ، َوال َيْسَعْونَ ِفيَما ال ُيْدَرُك إِال بِالسَّْعيِ ِمَن الْجََزاِء الَْمْوفُورِ، َوالسَّْعيِ الَْمْشكُورِ، َوا

الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد - ١٠٢٨٠
َيا َرسُولَ اللَِّه، كَْيَف ِلي أَنْ أَْعلَمَ إِذَا أَْحَسْنُت، َوإِذَا : قَالَ َرُجلٌ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َمْسُعوٍد، قَالَ

قَْد أَْحسَْنَت، فَقَْد أَْحَسْنَت، َوإِذَا َسِمْعتَُهْم : إِذَا َسِمْعَت جَِرياَنَك َيقُولُونَ:النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَسَأُْت؟ فَقَالَ 



  .قَْد أَسَأَْت، فَقَْد أََسأَْت: َيقُولُونَ
بن أَبِي شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َجدِّي أَْحَمُد بن  َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ بن أَْحَمَد - ١٠٢٨١

صَلَّى بنا َرسُولُ اللَّهِ : ُشَعْيبٍ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن ُعَمْيرٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  َصلَّى

َما َحَدثَ ِفيَها َشْيٌء، َولَوْ :أََحَدثَ ِفي الصَّالِة؟ قَالَ: إِمَّا زَاَد ِفيَها، َوإِمَّا َنقََص، فَقَالَ لَُه بَْعُضُهْم اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةً،
َسَجَد َسْجدََتيِ  ثُمَّ أَْحَدثَ ِفيَها لََحدَّثُْتكُْم، َولَِكنِّي َبَشٌر أَْنَس، فَإِذَا َنِسيُت فَأَذْكُرُونِي، فََصلَّى َما َبِقَي ِمْن َصالِتِه،

َوُهَو  إِذَا َصلَّى أََحدُكُْم فَلَْم َيْدرِ أََزاَد أَْم نَقََص فَلَْيَتَوخَّ الصََّواَب ِمْن ذَِلَك، ثُمَّ لَِيْسُجَد َسْجَدَتْينِ:السَّْهوِ، ثُمَّ قَالَ
  .َجاِلٌس

الَْمقَابِرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوبَ  - ١٠٢٨٢
َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه َعْن َمْنُصورِ بن الُْمْعَتِمرِ َهذَا الَْحدِيثَ، ثُمَّ لَِقيُت مَْنُصورَ بن الُْمْعَتِمرِ فَسَأَلُْتُه َعْنُه، فََحدَّثََنا 

أَْنِصْت ِللْقَِراَءِة كََما أُِمْرَت، فَإِنَّ ِفي الصَّالةِ ُشْغال، َوسََيكِْفيَك ذَاكَ :وٍد، أَنَُّه قَالَ ِفي الِْقَراَءِة َخلَْف اِإلَمامِبن َمْسُع
  .اِإلَماُم

، َحدَّثَنِي عَْبَدةُ بن أَبِي لَُبابَةَ، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ - ١٠٢٨٣
بِئَْسَما ِللرَُّجلِ أَوْ :َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َسِمْعُت اْبَن َمْسُعوٍد، َيقُولُ: َشِقيَق بن َسلََمةَ، قَالَ

  .ْيَت، أَْو آَيةَ كَْيَت َوكَْيَت، َبلْ ُهَو ُنسَِّيَنِسيُت سُوَرةَ كَْيَت َوكَ: الْمرَأٍَة أَنْ َيقُولَ
ارِِث، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْو - ١٠٢٨٤

  اَبةَ، َعْن أَبِي َواِئلٍ،ُمَحمَُّد بن ُجَحاَدةَ، َعْن َعْبَدةَ بن أَبِي لَُب

َنِسيُت آَيةَ كَْيَت َوكَْيَت، فَإِنَّهُ لَْيَس ُهوَ : ال َيقُولَنَّ أََحدُكُْم:َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، َوذَكََر النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َنِسَي، َولَِكنَُّه ُنسَِّي

الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُموَسى بن أَبِي ُعثَْمانَ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر - ١٠٢٨٥
: ةَ، قَالََواِئلٍ َشِقيُق بن َسلََماَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، أنا ُمبَاَرُك بن فََضالَةَ، َعْن إِْبَراِهيَم أَبِي إِْسَماعِيلَ، أنا أَُبو 

َهذَا َيْوُم َعاُشوَراَء، َيْوٌم أُمِْرَنا بِِصَياِمِه قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ :َدَخلُْت َعلَى اْبنِ َمْسُعودٍ َيْوَم َعاُشوَراَء َوُهَو َيأْكُلُ ُرطًَبا، فَقَالَ
  .َرَمَضانُ

َحدَّثََنا الُْهذَْيلُ بن : َسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، َوالُْح - ١٠٢٨٦
 أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن إِبَْراهِيَم الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْقَُرِشيُّ، َعْن َحمَّاِد بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن

  .طَلََب الْعِلْمِ فَرِيَضةٌ َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ:َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: َمْسُعوٍد، قَالَ
ْن َزْيٍد الَْعمِّيِّ، َع َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا َسالٌم الطَّوِيلُ، َعْن - ١٠٢٨٧

إِنَّ النُّطْفَةَ :َوَسلََّم، قَالََحمَّاِد بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
ونُ مِثْلَ ذَِلَك ُمْضَغةً، ثُمَّ َيْبَعثُ اللَُّه الَْملَكَ بِأَْرَبعِ، لََتكُونُ ِفي الرَِّحمِ أَْرَبِعنيَ َيْوًما، ثُمَّ َتكُونُ ِمثْلَ ذَِلَك َعلَقَةً، ثُمَّ َتكُ

  كَِلَماٍت



  .فََيكُْتُب رِْزقَُه َوأََجلَُه َوشَِقيٌّ أََوسَِعيٌد
ِة حَتَّى َما َيكُونَ َبْيَنُه وََبْيَن إِنَّ أََحدَكُْم لََيعَْملُ بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَّ:فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ١٠٢٨٨

وَت، َوإِنَّ أََحدَكُْم لََيعَْملُ بَِعَملِ الَْجنَِّة إِال ِذَراٌع، ثُمَّ ُيْدرِكُُه الِْكتَاُب الَِّذي َسَبَق َعلَْيِه، فََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ َحتَّى َيُم
ْيَنَها إِال ِذرَاٌع، ثُمَّ ُيْدرِكُُه الِْكتَاُب الَِّذي َسَبَق َعلَْيِه فََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة قَْبلَ أَنْ أَْهلِ النَّارِ حَتَّى َما َيكُونُ َبْيَنُه وََب

  .َيُموَت
يدُ بن ُخثَْيمٍ الْهِالِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َيزِيَد الطَّحَّانُ، َحدَّثََنا َسِع - ١٠٢٨٩

َما أََحدٌ أَغَْيُر ِمَن اللَِّه، وَِلذَِلَك :َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن خَاِلٍد الضَّبِّيُّ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َرفََعُه، قَالَ
  .َحرََّم الْفََواِحَش َما ظَْهَر ِمنَْها َوَما َبطََن

 الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا الَْخلِيلُ بن رَاِشدٍ النَّْوَشَجانِيُّ، َحدَّثََنا ُروَْيُم بن يَزِيَد - ١٠٢٩٠
َجاَء َرُجلٌ إِلَى : ٍد، قَالََحدَّثََنا سَوَّاُر بن ُمصَْعبٍ، َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن َشِقيقٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعو

َيا : الَْتَيا بنَت َرسُولِ اللَِّه، َهلْ تََرَك َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَدَك شَْيئًا ُتطْرِِفينِيِه؟ فَقَ: فَاِطَمةَ، فَقَالَ
اطْلُبِيهَا، فَإِنََّها تَْعِدلُ عِْنِدي َحَسًنا َوُحَسْينًا، ! وَْيَحِك : فَقَالَْت َجارَِيةُ، َهاِتي ِتلْكَ الْجَرِيدَةَ، فَطَلََبْتَها فَلَْم َتجِْدَها،

  فَطَلََبْتَها فَإِذَا ِهَي قَْد قَمَّْتَها ِفي قَُماَمِتَها،

جَاُرُه بََواِئقَُه، َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ  لَْيَس ِمَن الُْمْؤِمنَِني َمْن لَْم َيأَْمْن:قَالَ ُمَحمٌَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَإِذَا ِفيَها
اللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَلَْيقُلْ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم َضْيفَُه، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَال يُْؤِذ َجاَرُه، َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِ

إِنَّ  نَّ اللََّه ُيِحبُّ الْحَيِيَّ الَْحلِيَم الْعَِفيَف الُْمَتَعفَِّف، َوُيبِْغُض الْفَاِحَش الَْبِذيَء السَُّؤالِ الُْملِْحَف،َخيًْرا أَْو لَِيْسكُْت، إِ
  .الَْحَياَء ِمَن اِإلَمياِن، وَاِإلَميانَ ِفي الَْجنَِّة، َوالْفُْحَش ِمَن الَْبذَاِء، وَالَْبذَاَء ِفي النَّارِ

، َعْن أَبِي دَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا َمْنَدلٌ، َعنِ اَألْعَمشَِح - ١٠٢٩١
ْهلَُه فَلَْيْسَتِتْر، َوال يََتَجرََّداِن َتجَاُرَد إِذَا أََتى أََحدُكُْم أَ:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .الَْعيَْرْينِ
لٍ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئ - ١٠٢٩٢
  .أَجِيُبوا الدَّاِعَي، َوال تَُردُّوا الَْهِديَّةَ، َوال َتْضرِبُوا النَّاسَ أَوِ الُْمْسِلِمَني:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه: اللَِّه، قَالَ
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب َصاِحبُ الَْمغَازِي، - ١٠٢٩٣

َمْن يُرِِد اللَُّه بِهِ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َعيَّاشٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  َخيًْرا ُيفَقِّهُه ِفي

  .الدِّينِ
اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْهَشِليُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد  - ١٠٢٩٤

ْن َشرٍّ َتْسلَْم، َيا ِلَسانُ، قُلْ َخيًْرا َتْغَنْم، َواْسكُْت َع: َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه اْرتَقَى الصَّفَا فَأََخذَ بِِلَسانِِه، فَقَالَ
  .أَكْثَُر خَطَاَيا ابنِ آَدَم ِفي ِلسَانِِه:َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: ِمْن قَْبلِ أَنْ َتْنَدَم، ثُمَّ قَالَ

ِه بن َعْمرٍو اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ بن َزْيٍد، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَّ - ١٠٢٩٥
َمْن كَاَنتْ لَُه اْبَنةٌ :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

َوُسْتَرةً ِمَن  َعلََّمَها فَأَْحَسَن َتْعِليَمهَا، َوأَْوَسَع َعلَْيَها ِمْن نَِعمِ اللَِّه الَِّتي أَْسَبغَ َعلَْيِه، كَاَنْت لَُه ِمْنَعةًفَأَدََّبَها فَأَْحَسَن أََدَبَها، َو



  .النَّارِ
هُِر بن َعْبِد الَْمِلِك بن َسلْعٍ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا ُمْس - ١٠٢٩٦

إِذَا ذُِكَر أَْصَحابِي :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْهَْمدَانِيُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .ذَا ذُِكَر الْقََدُر فَأَْمِسكُوافَأَْمِسكُوا، َوإِذَا ذُِكَرتِ النُُّجوُم فَأَْمِسكُوا، َوإِ

ِعيدِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن قََزَعةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسَواٍء، َعْن َس - ١٠٢٩٧
  قَالَ: الَأَبِي َعُروَبةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَ

اسَْتذِْكرُوا الْقُْرآنَ، فَلَُهَو أََشدُّ َتفَصًِّيا ِمْن ُصدُورِ الرِّجَالِ ِمَن النََّعمِ ِمْن ُعقُِلَها، :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َنِسيُت آَيةَ كَْيَت َوكَْيَت، َبلْ ُهَو ُنسَِّي: َوبِئَْسَما َألَحدِكُْم أَنْ َيقُولَ

َمشِ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن َبْدرٍ، َعنِ اَألْع - ١٠٢٩٨
الْقُْرآنُ َشاِفٌع ُمَشفٌَّع، َوَماَحلَّ :َسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َشِقيقِ بن َسلََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  .ُمَصدٌَّق، َمْن َجَعلَُه أََماَمُه قاَدُه إِلَى الَْجنَِّة، َوَمْن َجَعلَُه َخلْفَُه َساقَُه إِلَى النَّارِ
ْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُيوُسَف، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َع - ١٠٢٩٩

  .ِمنِ اقِْترَابِ السَّاَعِة اْنِتفَاخُ اَألِهلَِّة:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ِمْهَرانَ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُصْدَرانَ، َحدَّثََنا َبزِيغٌ أَُبو الَْخِليلِ الَْخصَّاُف، َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد،  - ١٠٣٠٠

انِ سََيكُونُ ِفي آِخرِ الزََّم:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  .يهِْم َحاجَةٌقَْوٌم َيْجِلُسونَ ِفي الَْمَساجِِد ُحلَقًا ُحلَقًا، إَِمامُُهُم الدُّنَْيا، فَال ُتجَاِلُسوُهْم، فَإِنَُّه لَْيَس ِللَِّه ِف

بن الُْمخَْتارِ، َحدَّثَنِي أَبِي،  َحدَّثََنا َعمَّارُ بن ُعَمَر: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َوَعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَاال - ١٠٣٠١
  َحدَّثَنِي غَاِلٌب الْقَطَّانُ،

َم فََتَهجََّد ِمَن اللَّْيلِ، فََمرَّ أََتْيُت الْكُوفَةَ ِفي ِتجَاَرٍة، فََنزَلُْت قَرِيًبا ِمَن اَألْعَمشِ، فَلَمَّا كَانَ لَْيلَةٌ أَرَْدُت أَنْ أَْنَحِدَر، قَا: قَالَ
يزُ الَْحِكيُم، إِنَّ الدِّينَ شَهَِد اللَُّهَ نَُّه ال إِلَهَ إِال ُهَو وَالَْمالِئكَةُ َوأُولُو الِْعلْمِ قَاِئًما بِالِْقْسطِ ال إِلَهَ إِال ُهَو الَْعزِ" بَِهِذِه اآلَيِة

اللَُّه بِِه، َوأَْسَتوِْدُع اللََّه َهِذهِ  وَأََنا أَشَْهُد بَِما شَهَِد: ، ثُمَّ قَالَ اَألْعَمُش]١٨آل عمران آية " [ِعْنَد اللَِّه اِإلْسالُم
لَقَْد َسِمَع ِفيَها شَْيئًا، فََغدَْوُت إِلَْيهِ : ، قَالََها مَِراًرا، قُلُْت"إِنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اِإلْسالُم"الشََّهادَةَ، َوِهَي ِعْنَد اللَِّه َوِديَعةٌ 

أََنا ِعْنَدَك ُمْنذُ َشْهرٍ : أََو َما َبلََغَك َما ِفيَها؟ قُلُْت: مٍَّد، إِنِّي َسِمعُْتَك تَُردُِّد َهِذهِ اآلَيةَ، قَالََيا أََبا ُمَح: فََودَّْعُتُه، ثُمَّ قُلُْت
َيا أََبا : لسََّنةُ، قُلُْتَواللَِّه ُألَحدِّثَنََّك بَِها إِلَى َسَنٍة، فَأَقَْمُت َسَنةً فَكُْنُت َعلَى بَابِِه، فَلَمَّا َمَضِت ا: لَْم ُتَحدِّثْنِي، قَالَ

ُيَجاءُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثَنِي أَُبو َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ: ُمَحمٍَّد، قَْد َمَضِت السََّنةُ، قَالَ
  .ْبِدي َعهَِد إِلَيَّ، َوأََنا أََحقُّ َمْن َوفَّى بِالْعَْهِد، أَْدِخلُوا عَْبِدي الَْجنَّةََع: بِصَاِحبَِها َيْوَم الْقَِياَمِة، فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

كَرِيَّا بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َمْهِديٍّ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َز - ١٠٣٠٢
  الصَِّراطُ الُْمْسَتقِيُم الَِّذي َتَركََنا َعلَْيِه َرسُولُ اللَِّه:َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَزَاِئدَةَ، 

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
إِْسحَاُق بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، َعْن أَبِي إِْسحَاَق َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا  - ١٠٣٠٣

 بن َسْهمٍ، َحدَّثََنا أَُبو الْفََزارِيِّ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي ُموَسى اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ



َما ِمْن أَيَّامٍ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَإِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن 
  .َوال الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه:َوال الْجَِهاُد ِفي سَبِيلِ اللَِّه؟ قَالَ: الَْعَملُ ِفيهِنَّ أَفَْضلُ ِمْن أَيَّامِ الَْعْشرِ، ِقيلَ

لُ بن زَكَرِيَّا، َعنِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعي - ١٠٣٠٤
  .ْعظُمٍ، َوال َنكُفُّ َشْعًرا َوال ثَوًْباأُِمْرَنا أَنْ َنْسُجَد َعلَى َسْبَعِة أَ:اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

انُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد الشَّاِفِعيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْي - ١٠٣٠٥
  .لَْو كُْنُت ُمتَِّخذًا َخِليال التََّخذُْت أََبا َبكْرٍ َخِليال:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

ْعَمشِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُمحَمٍَّد الشَّاِفِعيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَأل - ١٠٣٠٦
  .كُنَّا ُنَصلِّي َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوال َنتََوضَّأُ ِمْن َمْوِطٍئ:ْن َعْبِد اللَِّه، قَالََواِئلٍ، َع
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ، َعْن أَبِي َشْيَبةَ، - ١٠٣٠٧

ْسحَاُق بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َيْعلَى بن الِْمْنهَالِ السَّكُونِيُّ، َحدَّثََنا إِ
عُ إِنَّ الَْموَْتى لَُيَعذَُّبونَ ِفي قُُبورِِهْم، حَتَّى إِنَّ الْبََهاِئَم لََتْسَم:َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .أَصَْواَتُهْم
َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ، : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوِفيُّ، وَُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَاال - ١٠٣٠٨

إِنَّ الرَُّجلَ الُْمْسِلَم لََيْصَنُع ِفي ثُلُِثِه عِْنَد :فََعُه، قَالََحدَّثََنا َعْمُرو بن َشِمرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َر
  .َمْوِتِه َخيًْرا، فَُيَوفِّي اللَُّه بِذَِلَك زَكَاَتُه

بِيُع بن َبْدرٍ، َعنِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ الشَّاذَكُونِيُّ، َحدَّثََنا الرَّ - ١٠٣٠٩
َعاِلٌم، َوُمَتَعلٌِّم، َوال : النَّاُس َرُجالِن:اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .َخْيَر ِفيَما ِسَواُهمَا
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفَّى، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن : اَق التُّسَْترِيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاالَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَح - ١٠٣١٠

اللَِّه َصلَّى  قَالَ َرسُولُ: قَالَ الَْوِليِد، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْبِد اللَِّه الْكِْنِديُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه،
ُيْدِخلُُهمُ الَْجنَّةَ، : أُُجورُُهْم:، قَالَ]١٧٣النساء " [فَُيَوفِّيهِمْ أُجُوَرُهْم وََيزِيُدُهْم ِمْن فَْضِلِه: "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قَْوِلِه

  الشَّفَاَعةَ ِلَمْن َوَجَبتْ لَُه الشَّفَاَعةُ، ِلمَْن: َوَيزِيُدُهْم ِمْن فَْضِلِه

  .َصَنَع إِلَيْهُِم الَْمْعُروَف ِفي الدُّْنَيا
ْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ِدينَارٍ، َحدَّثََنا ُعَبْيٌد النَّحَّاُس، َع - ١٠٣١١

َمْن قُِتلَ ُدونَ َماِلِه فَُهوَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِه، قَالََشِمرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَّ
  .َشهِيٌد

ا َعْونُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبدِ الُْمْؤِمنِ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََن - ١٠٣١٢
كُنَّا ِعْندَ : وٍد، قَالََماَرةَ، َحدَّثََنا بِْشٌر مَْولَى بين هَاِشمٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعُع

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أََتيُْتَك : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَقَْبلَ َراِكبٌ َحتَّى أَنَاَخ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
َتانِي، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَّهِ ِمْن َمِسَريِة ِتْسعٍ، أَْنَصْبُت َبدَنِي، وَأَْسهَْرُت ِليَِلي، َوأَظْمَأُْت َنهَارِي، َألسْأَلََك َعْن ُخلََّتْينِ أَْسهََر

أَسْأَلَُك َعْن َعالَمِة اللَِّه ِفيَمْن : َبلْ أَْنتَ زَْيُد الْخَْيرِ، قَالَ:أََنا َزْيُد الْخَْيلِ، قَالَ: َما اسُْمَك؟فَقَالَ:ِه َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِملُْت بِِه أَْيقَْنُت ثَوَاَبُه، فَإِنْ فَاتَنِي ِمْنُه ُيرِيُد، َوَعْن َعالَمِتِه ِفيَمْن ال ُيرِيُد، إِنِّي أُِحبُّ الَْخْيَر َوأَْهلَُه، َوَمْن َيْعَملُ بِِه، َوإِنْ َع



َعالَمةُ اللَِّه ِفيَمْن ُيرِيُد، َوَعالَمُتُه ِفيَمْن ال يُرِيُد، لَْو أََراَدَك ِفي :َشْيٌء َحنَْنُت إِلَْيِه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .لَْم ُيبَالِ ِفي أَيِّ َواٍد َسلَكَْتاُألْخَرى َهيَّأَكَ لََها، ثُمَّ 

  َحدَّثَنَا - ١٠٣١٣

ا الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش، ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم الْعَْبِديُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّ
  .الطَّالُق ِفي طُْهرٍ ِمْن غَْيرِ جَِماعٍ:، قَالَ َعْبُد اللَِّه]١الطالق آية " [طَلِّقُوُهَن ِلِعدَِّتهِنَّ"َعْن َشِقيقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، 

َشِقيقٍ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّارِ أَُبو أَيُّوَب الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْحَسنِ بن  - ١٠٣١٤
مَانَِيةَ َعَشَر الَِّذيَن َسِمْعُت أَبِي، أَخَْبرَنِي الُْحَسْيُن بن َواِقٍد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َشِقيقٍ، أَنَّ اْبَن َمْسُعودٍ َحدَّثَُه،أَنَّ الثَّ: قَالَ

أَْروَاحَُهْم ِفي الَْجنَِّة ِفي طَْيرٍ ُخْضرٍ َتْسَرُح ِفي  قُِتلُوا ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدرٍ جََعلَ اللَُّه
َيا رَبََّنا، َما فَْوقَ : َيا ِعَباِدي، َماذَا َتشَْتُهونَ؟ قَالُوا: فََبْيَنَما ُهْم كَذَِلَك إِذْ طَلََع َعلَْيهِْم َربَُّك إطِّالَعةً، فَقَالَ: الَْجنَِّة، قَالَ

  .َتُردُّ أَْروَاَحَنا ِفي أَْجَسادَِنا فَُنقَْتلُ كََما قُِتلَْنا: ِعَباِدي، َماذَا َتْشَتُهونَ؟ فََيقُولُونَ ِفي الرَّابَِعِة: فََيقُولُ: َهذَا َشْيٌء، قَالَ
بن َمْعنٍ، َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن إِبَْراهِيَم بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي ُعَبْيَدةَ - ١٠٣١٥

كَانَ َرُجلٌ َيعَْملُ بِالَْمَعاِصي حَتَّى :قَالَ َعْبدُ اللَِّه بن َمْسُعوٍد: أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َشِقيقٍ، قَالَ
: ْعُتْم َما آُمرُكُْم بِِه َدفَْعُت إِلَْيكُْم َماِلي، وَإِال لَمْ أَفَْعلْ، قَالُواإِِن اتََّب: َجَمَع ِمْن ذَِلَك َماال، فَلَمَّا َحَضَرُه الَْمْوُت قَالَ َألْهِلِه

  فَإِنَّا َسنَتَّبُِع َما أَمَْرَتنَا

ٍد، فَاصَْعُدوا إِلَى قُلَِّة جََبلٍ إِذَا أََنا ُمتُّ فََحرِّقُونِي بِالنَّارِ، ثُمَّ ُدقُّوا ِعظَاِمي َدقًّا َشِديًدا، فَإِذَا رَأَْيُتْم َيْوَم رِيحٍ َشِدي: بِِه، قَالَ
: فََوقََع ِفي َيِد اللَِّه، فَقَالَ لَُه: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَفََعلُوَها، قَالَ َعْبُد اللَِّه: فَأَذُْرونِي ِفي الرِّيحِ، قَالَ

  .قَْد غَفَْرُت لََك: ُتَك، قَالََمَخافَ: َما َحَملََك َعلَى الَِّذي َصنَْعَت؟ قَالَ
اَألْعَمشِ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، َحدَّثََنا سَُرْيجُ بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن الْقَاِسمِ، َعنِ - ١٠٣١٦

نِْعَم اُألمَّةُ أُمَُّتَك لَْوال أَنَُّهمْ : يِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََجاَء َيهُوِديٌّ إِلَى النَّبِ: َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .َما َشاَء اللَُّه ثُمَّ شِئَْت : إِنَُّه لََيقُولُ قَْوال، قُولُوا: َما َشاَء اللَُّه َوِشئَْت، قَالَ: َيقُولُونَ: كَْيفَ َيْعِدلُونَ؟قَالَ:َيْعِدلُونَ، قَالَ
بَِحقِّ فُالٍن، َوَحيَاِة : َيقُولُونَ: َما َيقُولُونَ؟قَالَ:نِْعَم اُألمَّةُ أُمَُّتَك، لَْوال أَنَُّهمْ ُيْشرِكُونَ، قَالَ: َوقَالَ أَْيضًا - ١٠٣١٧

  .َمْن كَانَ َحالِفًا فَال َيْحِلْف إِال بِاللَِّه:فُالٍن، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ْعَمشِ، َعْن َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهبُ بن َبِقيَّةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُسفَْيانَ، َعنِ اَأل - ١٠٣١٨

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أُرِيُد أَنْ : ، فَقَالََجاَء َرُجلٌ إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .َصلِّ َركَْعَتْينِ:أَخُْرَج إِلَى الَْبْحَرْينِ ِفي ِتجَاَرٍة، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

١٠٣١٩ -  

َرجِ بن كُرِْديٍّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحجَّاجِ اللَّخِْميُّ، َعنِ َحدَّثََنا أَْسلَُم بن سَْهلٍ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَ
لَْو كَانَ الدِّيُن ُمَعلَّقًا بِالثُّرَيَّا :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .ِمْن أَْبَناِء فَارَِسلََتَناَولَُه نَاٌس 
َعْن َعْبدِ  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحكَّامٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن وَاِصلٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، - ١٠٣٢٠

  .َهْرجِ، ُيْرفَُع ِفيَها الِْعلُْم، َوُينَْزلُ ِفيَها الَْجْهلُإِنَّ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة أَيَّاَم الْ:اللَِّه، وََيْحِسُبُه قَْد َرفََعُه، قَالَ



ثََنا َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن صَاِلحِ بن َجبِريَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ بن َعِطيَّةَ، َحدَّ - ١٠٣٢١
َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعودٍ،أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيْدِخلُ  ُمَحمَُّد بن ُسوقَةَ، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ، َعْن

  .َيَدْيِه َبْيَن ُركْبََتْيِه ِفي الصَّالِة
دَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ بن َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َصاِلحِ بن َجبَِريةَ الَْواسِِطيُّ، َح - ١٠٣٢٢

ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة َوأََمرَُهمْ َعِطيَّةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُسوقَةَ، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، أَنَُّه بََعثَ إِلَى إِْخوَانِِه 
الَْمْسجِِد، فَأََتاُهْم فَسَلََّم َعلَْيهِْم، َوأََمرَُهْم أَنْ ال َيَتنَاَزُعوا ِفي الْقُْرآِن،  أَنْ َيْجَتِمُعوا فَُيَودَِّعُهْم، فَاْجَتَمُعوا ِفي ظُلَِّة

  يِه ِعْنَد َرُسولَِوأَخَْبَرُهْم أَنَُّه َمْن َجَحَد بَِشْيٍء ِمْنُه فَقَْد َجَحَدُه كُلَُّه، وَأَْخَبرَُهْم أَنَُّهْم كَاُنوا يََتَناَزُعونَ ِف

ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَأَنَُّهْم كَاُنوا َيقَْرُءونَ َعلَْيِه فَُيْخبُِرُهْم كُلَُّهْم أَنَُّه ُمْحِسٌن، َوكَانَ َرُساللَِّه َصلَّ
ِلَك أَنَّ شَرِيَعةَ اِإلْسالمِ ِفيِه َواِحَدةٌ، ُحُدوُدَها ال َتْخَتِلُف بِِه اَأللِْسَنةُ، َوال ُتْخلَُق َعْن كَثَْرِة الرَّدِّ، َوذَ:َوَسلََّم، َيقُولُ

ِئُض وَالُْحُدوُد، َوذَكََر كَِلَمةً، َوفََراِئُضَها، َولَْو كَانَ َواِحٌد ِمَن الَْحْرفَْينِ َيأُْمُر بَِشْيٍء َيْنَهى َعْنُه اآلَخُر، وََتْخَتِلُف ِفيِه الْفََرا
ؤلَِّف َعِلَمُه إِلَى ًدا أَْعلَُم مِنِّي بَِما أُْنزِلَ َعلَى ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْبلُُغُه اإلِبِلُ َألتَْيُتُه حَتَّى أَُولَْو أَنِّي أَْعلَُم أَنَّ أََح

ُيعَْرُض َعلَْيِه الْقُْرآنُ ِفي كُلِّ َسَنٍة،  ِعلِْمي، َوإِنِّي قَرَأُْت ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبِعَني ُسوَرةً، َوكَانَ
 قََرأُْت َعلَْيِه، فَال أََدُعَها َوكُْنُت أَعْرُِض َعلَْيِه فَُيْخبِرُنِي أَنِّي ُمْحِسٌن، َحتَّى كَانَ َعاُم قُبَِض ِفيِه فَُعرَِض َعلَْيِه َمرََّتْينِ، ثُمَّ

  .َرغَْبةً َعْنَها 
بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن ُبكَْيرٍ الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن َعْوٍن، َعنِ  َحدَّثََنا أَْحَمُد - ١٠٣٢٣

لَ َعْيَن َعِليٍّ َرِضَي اللَّهُ رَأَْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَحَّ:الُْمَعلَّى بن ِعْرفَانَ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .َتَعالَى َعْنُه بِرِيقِِه

ُمَعلَّى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الْبََراِء، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن يُوُنَس، َعنِ الْ - ١٠٣٢٤
  كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه:، قَالَِعْرفَانَ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَنفَُّس ِفي اِإلَناِء ثَالثَةَ أَْنفَاسٍ، ُيَسمِّي ِعْنَد كُلِّ َنفَسٍ، َوَيْشكُُر ِفي آِخرِِهنَّ
، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الُْحبَابِ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعمِّي الْقَاِسُم - ١٠٣٢٥

إِنَّ ِمَن النَّاسِ َمفَاتِيَح :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .ِكَر اللَُّهِلِذكْرِ اللَِّه، إِذَا ُرُءوا ذُ

ْيٍد الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُحَرْيٍث، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّحِيمِ بن َز - ١٠٣٢٦
: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلََّعْن أَبِيِه، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َص

أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َرِضَي اللَُّه : صَاِلحُ الُْمْؤِمنَِني:، قَالَ]٤التحرمي آية " [فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْوالُه َوجِْبرِيلُ َوصَاِلُح الُْمْؤِمنَِني"
  .َتَعالَى َعْنُهَما
َماِعيلُ بن ا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُمَسبِّحٍ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد بن زَِياٍد، َحدَّثََنا إِْسَحدَّثََن - ١٠٣٢٧

إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهدِ "ةُ َنَزلَْت َهِذِه اآلَي:قَالَ عَْبُد اللَِّه بن َمْسعُوٍد: ُسَمْيعٍ، َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، قَالَ
، لَْم َيْنَسخَْها َشْيٌء، فَأَيَُّما َرُجلٍ اقَْتطََع مَالَ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ بَِيمِينِِه فَُهَو ]٧٧آل عمران آية " [اللَِّه َوأَْيمَانِهِْم ثََمًنا قَِليال

  .ِمْن أَْهلِ َهِذِه اآليَِة
  ْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا شَرِيكٌ،َحدَّثََنا َعِليُّ بن َع - ١٠٣٢٨



ِه قَالَ َرُسولُ اللَّ: الََعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي ُزْرَعةَ، َعْن أَبِي صَاِدقٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَ
  .َسْبَعةٌ ُمْغلَقَةٌ، َوبَاٌب َمفُْتوٌح ِللتَّْوَبِة حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ِمْن َنْحوِِه: ِللَْجنَِّة ثََمانَِيةُ أَبَْوابٍ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

يَد الَْجْرِميُّ، َحدَّثََنا سَلُْم بن قَُتْيَبةَ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن نَاجَِيةَ، َحدَّثََنا أَُبو بَُرْيٍد َعْمُرو بن يَزِ - ١٠٣٢٩
ى َعْن َيِمينِِه، وََمكَّةَ َعْن َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَدَرأَْيُت اْبَن َمْسُعودٍ َرَمى الَْجْمَرةَ، فَجََعلَ ِمًن

  .َهذَا َمقَاُم الَِّذي أُْنزِلَْت َعلَْيِه سُوَرةُ الَْبقَرَِة:ْبعِ َحصََياٍت، ثُمَّ قَالََيسَارِِه، فََرَماَها بَِس
ثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم، َحدَّ - ١٠٣٣٠

َها ُهَنا َرأَْيتُ : َعْن كَِثريِ بن ُمْدرٍِك، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد اللَّهِ،أَنَُّه لَبَّى لَْيلَةَ َجْمعٍ، ثُمَّ قَالَ َعْن ُحَصْينٍ،
  .الَِّذي أُْنزِلَْت َعلَْيِه ُسوَرةُ الَْبقََرةِ ُيلَبِّي

عِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َس - ١٠٣٣١
َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ :ِسَماِك بن حَْربٍ، وَاَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

أَِقمِ : "إِنِّي أَصَْبُت ِمْنَها كُلَّ َشْيٍء إِال الْجِمَاَع َيعْنِي ِمنِ اْمَرأٍَة، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََصلَّى ا
  الصَّالةَ

  ].١١٤هود آية " [طََرفَيِ النَّهَارِ َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسَناتِ ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت
نِ الَْحَسنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َع - ١٠٣٣٢

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : بن َمْسعُوٍد، قَالَبن َعْمرٍو، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه 
  .لَْيَس الُْمْؤِمُن بِالطَّعَّاِن، َوال اللََّعاِن، َوال الْفَاِحشِ، َوال الَْبِذيِء:َعلَْيِه َوَسلََّم
اٍذ الْعَْنَبرِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَع - ١٠٣٣٣

أَيَْعَجُز أََحدُكُْم :َسلََّم، قَالََعِليِّ بن ُمْدرٍِك، َعنِ الرَّبِيعِ بن َخيْثَمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  ".قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد"َبلَى، :َوَمْن ُيِطيُق ذَِلَك؟ قَالَ: ِن ِفي لَْيلٍَة؟قَالُواأَنْ َيقَْرأَ ثُلُثَ الْقُْرآ

ْن ِهاللِ بن َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ الُْمَخرِِّميُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن ُحَصْينٍ، َع - ١٠٣٣٤
" قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد:"يعِ بن خَْيثَمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََيَساٍف، َعنِ الرَّبِ

  .َتْعِدلُ ثُلُثَ الْقُْرآِن
َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم، : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ١٠٣٣٥

َرُجلٌ قَاَم : ثَالثَةٌ ُيِحبُُّهُم اللَُّه:َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِبِْعيٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َيْرفَُعُه، قَالَ
  ِمَن

، َوَرُجلٌ َتَصدَّقَ بَِصَدقٍَة ُيخِْفيَها ِمْن ِشَماِلِه، َوَرُجلٌ كَانَ ِفي سَرِيٍَّة فَاْنَهَزَم أْصَحاُبُه فَاْسَتقَْبلَ اللَّْيلِ َيْتلُو ِكَتابَ اللَِّه
  .الَْعُدوَّ

ْحَيى بن طَلَْحةَ، َعنِ َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َي - ١٠٣٣٦
  .الذَُّباُب كُلُُّه ِفي النَّارِ إِال النَّْحلُ:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الُْمسَيَّبِ بن َرافِعٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

مَُّد بن َبِشريٍ الْكِْنِديُّ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َماِلٍك، َعنِ الَْعالءِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُمَح - ١٠٣٣٧
  .اقِْتَصاٌد ِفي َسَنٍة َخْيٌر ِمنِ اجِْتَهاٍد ِفي بِْدَعٍة:بن الُْمسَيَّبِ، َعْن أَبِيِه، أَْو َعْن َخْيثََمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُمحَمٍَّد الَْجرِْميُّ، َحدَّثََنا َبكُْر بن يَزِيَد الطَّوِيلُ،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن - ١٠٣٣٨



ى َسلََّم النَّبِيُّ صَلَّ:َسِمْعتُ الُْمَسيََّب بن َراِفعٍ ُيَحدِّثُ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ: َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن َيْحَيى بن طَلْحَةَ، قَالَ
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسْجَدَتيِ السَّْهوِ َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه

َحدَّثََنا : االَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الصَّلِْت الْكُوِفيُّ، َوَعْمُرو بن َعْوٍن الَْواسِِطيُّ، قَ - ١٠٣٣٩
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعنِ الَْعالِء بن الُْمَسيَّبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالََعِليُّ بن َعابِسٍ

  .اللَُّهمَّ َبارِْك ُألمَِّتي ِفي ُبكُورَِها:َوَسلََّم
  نِي أَبِي، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَ - ١٠٣٤٠

قَالَ َرسُولُ اللَِّه : ُمَحمَُّد بن السَّمَّاِك، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زِيَاٍد، َعنِ الُْمسَيَّبِ بن َرافِعٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  .َوَحدَّثََناُه ُهَشْيٌم فَلَْم َيْرفَْعُه : قَالَ أَبِي: َرٌر، قَالَ َعْبُد اللَِّهال َتْشَترُوا السََّمَك ِفي الَْماِء، فَإِنَُّه غَ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

رٍ الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبدِ اللَِّه بن َيَسا - ١٠٣٤١
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : ْيَنةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الشَّيَْبانِيِّ، َعنِ الُْمسَيَّبِ بن َرافِعٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثََنا أَُبو كَُد
  .َك َحيَّةً َخْشَيةَ الطَّلَبِ فَلَْيَس ِمنَّاَمْن قََتلَ َحيَّةً فَلَُه َسْبُع َحَسَناٍت، َوَمْن قََتلَ َوَزغَةً فَلَُه َحَسَنةٌ، َوَمْن َتَر:َعلَْيِه َوَسلََّم
 بن ُبكَْيرٍ الَْغَنوِيُّ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن الدَّاللِ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الَْحَسنِ التَّْغِلبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه - ١٠٣٤٢

  .ُنهِيَنا َعنِ التََّبقُّرِ:ي، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالََعْن ُمَحمَِّد بن ُسوقَةَ، َعْن َيْحَيى بن َهانِ
اٍد، َعْن أَبِي َسْعدٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِي - ١٠٣٤٣

َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعودٍ،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن خَاَتمِ الذََّهبِ أَْو َحلْقَِة اَألْزِديِّ، َعْن أَبِي الْكَُنوِد، َعْن 
  .الذََّهبِ

بِيعِ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُجَباَرةُ بن ُمَغلِّسٍ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّ - ١٠٣٤٤
  أَبِي َخاِلٍد، َعْن أَبِي الْكَُنوِد عَْبِد اللَِّه بن

  .نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َخَواتِيمِ الذََّهبِ:ُعَوْيِمرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
ٍد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا َهمَّاُم بن َيْحَيى، َعنِ الْكَلْبِيِّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَّ - ١٠٣٤٥

ْخرِْجهُ نَّ ُعَمَر خََرَج لَمْ ُيالشَّْعبِيُّ، َعنِ الْحَارِِث، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنَّ أََبا َبكْرٍ َخَرَج لَْم ُيخْرِْجُه إِال الْجُوُع، َوأَ
ُيْخرِْجُهَما إِال الُْجوُع، إِال الْجُوُع، َوأَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َعلَْيهَِما، وَأَنَُّهَما أَْخبََراُه أَنَُّه لَْم 

بن التَّْيَهاِن، فَإِذَا ُهَو لَْيَس ِفي الْمَْنزِلِ، ذََهَب  أَُبو الَْهيْثَمِ: اْنطَِلقُوا بنا إِلَى َمنْزِلِ َرُجلٍ ِمَن اَألْنصَارِ ُيقَالُ لَُه:فَقَالَ
سُوا َعلَْيِه، فََرحََّبِت الْمَْرأَةُ بَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَبَِصاِحَبْيِه، وََبَسطَْت لَُهْم َشْيئًا فََجلَ: َيسَْتْسِقي، قَالَ

ذََهَب َيْسَتْعِذُب لَنَا، فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ َجاَء بِِقْرَبٍة ِفيَها : أَْيَن اْنطَلََق أَُبو الَْهيْثَمِ؟قَالَْت:ُه َعلَْيِه َوَسلََّمفََسأَلََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ
فَذََبَح لَُهْم َعَناقًا، ثُمَّ : َه ذَاَك لَُهْم، قَالََماٌء، فََعلَّقََها َوأََرادَ أَنْ َيذَْبحَ لَُهمْ َشاةً، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَرِ

اِء، فَقَالَ أََحُدُهمَا، إِمَّا أَُبو اْنطَلََق فََجاَء بِكََباِئَس ِمَن النَّْخلِ، فَأَكَلُوا ِمْن ذَِلَك اللَّْحمِ وَالُْبْسرِ َوالرُّطَبِ، َوَشرِبُوا ِمَن الَْم
الُْمْؤِمُن ال يُثَرَُّب َعلَى َشْيٍء أََصاَبهُ :النَِّعيمِ الَِّذي ُنْسأَلُ َعْنُه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَهذَا ِمَن : َبكْرٍ َوإِمَّا ُعَمُر

  ِفي

  .الدُّْنيَا، إِنََّما ُيثَرَُّب َعلَى الْكَاِفرِ
َحمٍَّد الَْوزَّانُ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُم - ١٠٣٤٦



أََشدُّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه بن بِْشرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ الَْحارِِث، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
  .رٌ ُيصَوُِّر التََّماثِيلَا َيْوَم الِْقَياَمةِ َرُجلٌ قََتلَ َنبِيا، أَْو قََتلَُه نَبِيُّ، أَْو َرُجلٌ ُيِضلُّ النَّاَس بِغَْيرِ َعِلمٍ، أَْو ُمَصوِّالنَّاسِ َعذَاًب
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيزِيَد، َعْن َجْعفَرِ َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحسَّانَ الْبُْرُجالنِيُّ - ١٠٣٤٧

َصلَّْيُت َمَع الَْولِيِد بن ُعقَْبةَ، فََنقََص التَّكْبَِري، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه بن : بن الَْحارِِث، َعْن ثَُوْيرِ بن أَبِي فَاِخَتةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
فَوَالَِّذي َبَعثَ ُمحَمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْحقِّ، لَقَدْ َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه قَْد نَقَُصوَها نَقََصُهمُ اللَُّه، : َمْسُعوٍد

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْشَر ِسنَِني َما نَقََصَها وَاِحدَةً
َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن : قَاالَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َويُوُسُف الْقَاِضي،  - ١٠٣٤٨

نَُّه كَانَ َيقُولُ ِفي خِطَْبِة قََتاَدةَ، َعْن َعْبِد َربِِّه، َعْن أَبِي ِعَياضٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَ
َمْن ُيْضِللْ فَال ِه َنْسَتِعيُنُه، َوَنْسَتْغفُِرُه، َوَنُعوذُ بِاللَِّه ِمْن ُشرُورِ أَنْفُِسَنا، َمْن يَْهِدِه اللَُّه فَال ُمِضلَّ لَُه، َوالْحَْمُد ِللَّ:الَْحاجَِة

  َهاِدَي لَُه، وَأَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَّهُ،

ِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه فَقَْد َرَشَد، َوَمْن َيْعِصهَِما فَال َيُضرُّ إِال َنفْسَُه، َولَْن َيُضرَّ اللَّهَ َوأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه، َمْن ُي
  .َشْيئًا

َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َويُوُسُف الْقَاِضي، وعثمان بن عمر الضيب، وأمحد بن إمساعيل العبدي  - ١٠٣٤٩
ِه، َنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َعْبِد َربِِّه، َعْن أَبِي ِعيَاضٍ، َعْن َعْبِد اللََّحدَّثَ: البصري، قَالُوا

ى الرَُّجلِ َحتَّى ُيْهِلكْنَُه، فَإِنَّ إِيَّاكُْم َوُمَحقََّراِت الذُّنُوبِ، فَإِنَُّهنَّ َيْجَتِمْعَن َعلَ:َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
قَْومِ، فََجَعلَ الرَُّجلُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضَرَب لَُهنَّ َمثَال كََرُجلٍ كَانَ بِأَْرضِ فَالٍة، فََحضََرُه صَنِيُع الْ

  .ُعوا ِمْن ذَِلَك َسوَاًدا، َوأَجَُّجوا َناًرا فَأَْنَضجُوا َما ِفيَهاَيجِيُء بِالْعُوِد، وَالرَُّجلُ َيجِيُء بِالُْعوِد، حَتَّى َجَم
، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُرَزْيقٍ الرَّاِسبِيُّ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ بن سِقْالبٍ - ١٠٣٥٠

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن َوَبَرةَ
  .الُْغْسلُ َيْوَم الُْجُمَعِة ُسنَّةٌ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َحَسُن بن َعِطيَّةَ، َعْن قَْيسِ بن الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّ - ١٠٣٥١
لَقَْد َسِمْعُت ِمَن الِْمقْدَاِد بن اَألْسَوِد َمْنقَبَةً، َألنْ َتكُونَ ِلي أََحبُّ : َعْن ِعْمَرانَ بن ظَْبَيانَ، َعْن أَبِي َتْحَيا، قَالَ َعْبُد اللَِّه

  ْتإِلَى ِممَّا طَلََع

اذَْهْب أَْنتَ "ال َنقُولُ لََك كََما قَالَ قَْوُم ُموَسى : َعلَْيِه الشَّْمُس، قَاَم إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدرٍ، فَقَالَ
سُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْنَبسَطَْت ، لَِكْن ُنقَاِتلُ َعْن َيِمينَِك َوِشَماِلَك، فَرَأَْيُت َوْجَه َر]٢٤املائدة آية " [َورَبَُّك
  .أَسَارِيُرُه
ا أَبِي، َعنِ النَّضْرِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن أَبِي رِْزَمةَ، َحدَّثََن - ١٠٣٥٢

َسِمْعُت َرسُولَ : قَالَ َعْبُد اللَِّه: الِء بن الُْمَسيَّبِ، َعْن فَُضْيلِ بن َعْمرٍو، َعْن َيْحَيى بن الَْجزَّارِ، قَالَبن ُمَحمٍَّد، َعنِ الَْع
  .إِنَّ الرُّقَى َوالتََّماِئَم َوالتَِّولَةَ ِشْرٌك:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َسمِيَنةَ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ِغَياٍث، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ١٠٣٥٣
، وَأَُبو كُنَّا ُجلُوًسا َمَع اْبنِ َمْسُعوٍد َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه: اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا أَُبو السَّوَّارِ، َحدَّثََنا ُعَمْيُر بن َسعِيٍد، قَالَ

َيا أََبا : الَْجَملَ الَْجَملَ، فَقَالَ َرُجلٌ: ُموَسى ِعْندَُه، َوأََخذَ الْوَاِلي َرُجال فََضَرَبُه َوَحَملَُه َعلَى َجَملٍ، فَجََعلَ النَّاسُ َيقُولُونَ



  .فَأَْيَن الَْبارِقَةُ؟:َعْبِد الرَّْحَمنِ، َهذَا الَْجَملُ الَِّذي كُنَّا َنْسَمُع، قَالَ
َعْن بِْشرِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َملِيُح بن َوِكيعٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ الَْمْسعُوِديِّ، - ١٠٣٥٤

فَةَ، فََمرُّوا َعلَْيهَِما بِامَْرأٍَة َوَرُجلٍ َعلَى جََملٍ كُْنُت َجاِلًسا َمَع َعْبِد اللَِّه، َوُحذَْي: َيزِيَد بن ُمَعاوَِيةَ الَْبكَّاِئيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  قَْد

  .ال، إِنَّ َمَع ذَاَك الَْبارِقَةَ:َهذَا الَِّذي كُنَّا نََتَحدَّثُ َعْنُه، قَالَ: ُخوِلَف ُوُجوُهُهَما، فَقَالَ أََحُدُهَما ِلصَاِحبِِه
يُّ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَماَرةَ بن ُصبَْيحٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدانَ الَْحَنِف - ١٠٣٥٥

، كِ بن ُزبَْيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّهأََبانَ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك بن ُعثَْمانَ الثَّقَِفيُّ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َماِلٍك الَْهْمَدانِيِّ، َعْن أَبِيِه مَاِل
َيا نَبِيَّ اللَِّه، إِنَّ صَاِحَبَنا َهذَا قَْد أَفَْسَدُه الَْحَياُء، : َجاَء قَْوٌم إِلَى َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِصاحِبِهِْم، فَقَالُوا: قَالَ

  .اِئعِ اِإلْسالمِ، َوإِنَّ الَْبذَاَء ِمْن لُْؤمِ الَْمْرِءإِنَّ الَْحَياَء ِمْن َشَر:فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ةُ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ اَألصَْبَهانِيُّ الْبَزَّاُز، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ أَُبو َيحَْيى َصاِعقَ - ١٠٣٥٦

كَانَ أَبِي قَْد َتَرَك الصَّالةَ : الْجَبَّارِ بن الَْعبَّاسِ، َعْن َعمَّارٍ الدُّْهنِيِّ، َعْن إِْبَراهِيَم التَّْيِميِّ، قَالَ أَْحَمَد الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد
إِنَّ :لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّموَأَْيَن قَْولُ النَّبِيِّ َص: إِنَّكُْم ُتَخفِّفُونَ، قُلُْت: َما لََك قَْد َترَكَْت الصَّالةَ َمَعَنا؟ قَالَ: َمَعَنا، قُلُْت

َسِمْعُت َعْبدَ اللَِّه بن َمْسُعوٍد َيقُولُ ذَِلَك، ثُمَّ صَلَّى ثَالثَةَ أَْضَعاِف َما : ِفيكُُم الْكَبَِري َوالضَِّعيَف وَذَا الْحَاَجِة؟ قَالَ
  .ُتَصلُّونَ

َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ،  - ١٠٣٥٧
  السَّفَرِ، َعنِ الْقَْعقَاعِ، َعْن

  .نُهِيَنا َعْن َمحَاشِّ النَِّساِء:َعْبِد اللَِّه، قَالَ
أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َصاِلحٍ، َعْن َسلََمةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا  - ١٠٣٥٨

لََيْدُخلُنَّ الَْجنَّةَ قَْوٌم ِمَن الُْمْسِلِمَني :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي الزَّهَْراِء، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .ْد ُعذُِّبوا ِفي النَّارِ بَِرْحَمِة اللَِّه َوَشفَاَعِة الشَّاِفِعَنيقَ

ِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُشَجاعٍ، َحدَّثََنا الُْمطَِّلُب بن زَِياٍد، َعْن َعْب - ١٠٣٥٩
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال :بِي لَيْلَى، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَِعيَسى، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَ

  .ُيخَيَّلُ َعلَى َمْن َرآُه
َسْعٍد، َعْن َعْبَدةَ  َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعنِ الَْحَسنِ بن - ١٠٣٦٠

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم ُيَحرِّْم ُحْرَمةً إِال َوقَدْ :النَّْهِديِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .ُمْمِسٌك بِحْجزِكُْم أَنْ َتَهافَُتونَ ِفي النَّارِ كََما َتَهافَُت الْفَرَاُش وَالذُّبَاُبَعِلَم أَنَُّه َسَيطَِّلُعَها مِْنكُْم ُمطَِّلٌع، أَال وَإِنِّي 

إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ،  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْجبَّارِ الَْخبَاِئرِيُّ، َحدَّثََنا - ١٠٣٦١
َسِمْعتُ : وٍد، قَالََعْبِد الَْعزِيزِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن ثَُماَمةَ بن ُعقَْبةَ، َعنِ الَْحارِِث بن ُسوَْيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُع َعْن

  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

اِصي اللَِّه ِفيهِْم، َوُهمْ أَكْثَُر ِمنُْهْم َوأََعزُّ، ثُمَّ َيدَِّهُنوا ِفي َشأْنِِه إِال َما ِمْن َرُجلٍ َيكُونُ ِفي قَْومٍ َيْعَملُ بَِمَع:َوَسلََّم، َيقُولُ
  .َعاقََبُهُم اللَُّه



، َعنِ وَاَنةََحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َيحَْيى َصاِحبُ الَْبْصرِيِّ، َحدَّثََنا أَُبو َع - ١٠٣٦٢
ال تََزالُ الشَّفَاَعةُ :قَالَاَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعنِ الَْحارِِث بن سَُوْيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، 

  .لََها َرَجاَء أَنْ ُتِصيَبُه بِالنَّاسِ وَُهْم َيْخُرُجونَ ِمَن النَّارِ، حَتَّى إِنَّ إِْبِليَس األََباِلسِ لََيتَطَاَولُ
ثَّْورِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسْهلِ بن أَيُّوَب اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن يَزِيدَ الُْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ال - ١٠٣٦٣

ةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَشرِيٌك، َوسُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ، َعْن َخْيثََم
يُْؤِتكَ اللَُّه، فَإِنَّ  ال ُتْرِضَينَّ أََحًدا بَِسَخِط اللَِّه، َوال َتحَْمَدنَّ أََحًدا َعلَى فَْضلِ اللَِّه، َوال َتذُمََّن أََحًدا َعلَى َما لَْم:قَالَ

لَ الرَّْوحَ وقُُه إِلَْيكَ ِحْرُص حَرِيصٍ، َوال يَُردُُّه َعْنَك كََراِهَيةُ كَارٍِه، َوإِنَّ اللََّه َتَعالَى بِِقْسِطِه َوَعْدِلِه جََعرِْزَق اللَِّه ال َيُس
  .َوالْفََرَح ِفي الرَِّضا َوالَْيِقنيِ، َوجََعلَ الَْهمَّ وَالَْحَزنَ ِفي السََّخِط

إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َخاِلٍد الَْمْخُزوِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَباَتةَ ُيوُنُس بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن - ١٠٣٦٤
  ْحَمنِ، َعْنَيحَْيى، َعْن َعبَّاِد بن كَِثريٍ، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف، َعْن َخْيثََمةَ بن َعْبِد الرَّ

إِنَّ أََشدَّ أَْهلِ النَّارِ َعذَاًبا َيْوَم الْقَِياَمِة َمْن قََتلَ َنبِيا، :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالََعْبِد 
  .أَْو قََتلَُه َنبِيٌّ، َوإَِماٌم َجائٌِر، َوَهُؤالِء الُْمَصوُِّرونَ

للَّهِ ْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا كَاِملُ بن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُعَبْيِد اَحدَّثََنا أَ - ١٠٣٦٥
اللَِّه، أَيُّ الظُّلْمِ أَْعظَُم؟  َيا َرُسولَ: قُلُْت: بن أَبِي َجْعفَرٍ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  .َمِةِذرَاٌع ِمَن اَألْرضِ َيْنَتِقُصهُ الُْمْؤِمُن ِمْن َحقِّ أَِخيِه، لَْيَستْ َحصَاةُ أََحِدَها إِال طُوِّقََها َيْوَم الِْقَيا:قَالَ
َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ بن َمْعُروٍف، : بن ُنوحٍ، قَاال َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َخِليفَةُ بن خَيَّاٍط، َوماهُر - ١٠٣٦٦

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َحدَّثََنا َعْونُ بن أَبِي رَاِشٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد َربِّ الْكَْعبَِة، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
ِة ِخيَارُُهْم، َوآِخرَُهْم شَِرارُُهْم ُمْخَتِلِفَني ُمَتفَرِِّقَني، فََمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ إِنَّ أَوَّلَ َهِذِه اُألمَّ:َعلَْيِه َوَسلََّم

  .فَلَْيأِْتِه َمنِيَُّتُه َوُهَو َيأِْتي إِلَى النَّاسِ َما ُيِحبُّ أَنْ ُيؤَْتى إِلَْيِه
ةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُعَمَر بن َشِقيقٍ، َحدَّثََنا َمْعرُوُف بن َحسَّانَ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَ - ١٠٣٦٧

قَالَ َرُسولُ : ن َمْسُعوٍد، قَالَالسََّمْرقَْنِديُّ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبرَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه ب
  إِذَا:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا ِعَباَد اللَِّه، اْحبِسُوا َعلَيَّ، َيا ِعَباَد اللَِّه احْبُِسوا َعلَيَّ، فَإِنَّ ِللَِّه ِفي اَألْرضِ : اْنفَلََتْت َدابَّةُ أََحدِكُْم بِأَْرضِ فَالٍة فَلُْيَناِد
  .َحاِضًرا َسَيْحبُِسُه َعلَْيكُْم

 بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُيوُسَف الصَّْيَرِفيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ - ١٠٣٦٨
ال سََمَر إِال لُِمَصلٍّ :ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ: َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن زَِيادِ بن ُحَدْيرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .أَْو ُمَساِفرٍ
ن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم، َعْن َيزِيَد ب - ١٠٣٦٩

َمرَّ الَْمُأل ِمْن قُرَْيشٍ َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :وسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَالْعَزِيزِ، َعْن أَْشَعثَ بن َسوَّارٍ، َعْن كُْرُد
ا؟ لَْو طََرْدتَ َيا ُمحَمَُّد، أَهَُؤالِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمْن َبْينَِن: َوَسلََّم، َوِعْنَدهُ أُنَاٌس ِمَن الُْمْسِلِمَني َوُصَهْيٌب َوَخبَّاٌب، فَقَالُوا

: إِلَى قَْولِِه" َوال َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ رَبََّهْم بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ يُرِيُدونَ َوْجَهُه: "َهُؤالِء التََّبعَْناَك، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
  ].٥٢األنعام آية " [أَلَْيَس اللَُّه بِأَْعلََم بِالشَّاِكرِيَن"



َنا يُوُنُس بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد الشَّاِميُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ، َحدَّثََنا ُمْختَاُر بن غَسَّانَ، َحدَّثَ - ١٠٣٧٠
اُشوَراَء َوُهَو َيأْكُلُ، فََدَخلَ َدَخلُْت َعلَى اْبنِ َمْسعُوٍد ِفي َيْومِ َع: أَبِي َيْعفُورٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن أَبِي سَْعٍد، قَالَ

  إِنِّي صَاِئمٌ،: اطَْعْم، فَقَالَ:َرُجلٌ، فَقَالَ اْبُن َمْسُعوٍد

  .اطَْعْم، إِنَّ َهذَا َيْوٌم كَانَ ُيَصاُم قَْبلَ أَنْ َيْنزِلَ َرَمَضانُ، فََنَزلَ رََمَضانُ فَُترَِك َهذَا الَْيْوُم:فَقَالَ
ْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أنا شَْيَبانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َحدَّثََنا أَُبو ُم - ١٠٣٧١

َوقَْد وُكِّلَ بِِه قَرِيُنُه ِمَن  َما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِال:َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن . وَإِيَّاَي، َولَِكنَّ اللََّه َتَعالَى أََعاَننِي َعلَْيِه فَأَْسلََم، َوال َيأْمُُرنِي إِال بَِخْيرٍ:َوإِيَّاَك؟ قَالَ: الْجِنِّ، فَِقيلَ

ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن سَاِلمِ بن أَبِي ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا 
اسُ بن ُمَحمٍَّد الُْمجَاِشِعيُّ الَْجْعِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َحدَّثََنا الْعَبَّ

َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحبِيبِ بن اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َيْعقُوَب الِْكْرَمانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، 
ي الْجَْعِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعَربِيٍّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َساِلمِ بن أَبِ

  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 
ن َعْبِد الْقُدُّوسِ، َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن حَاِتمٍ الطَّوِيلُ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ب - ١٠٣٧٢

  َجَمَع َرسُولُ اللَِّه َصلَّى:قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد: َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَْرَوانَ، َعْن َزاذَانَ، قَالَ

  .َصنَْعُتُه لِئَال َتكُونَ أُمَِّتي ِفي َحَرجٍ:ِقيلَ لَُه، فَقَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن األُولَى َوالَْعْصرِ، وََبْيَن الَْمغْرِبِ َوالِْعَشاِء، فَ
َحدَّثََنا هَاُرونُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْخلٍَد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا األَْنَصارِيُّ،  - ١٠٣٧٣

َدَخلُْت َعلَى َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، َوقَْد َسَبَق إِلَى َمْجِلِسِه أَْصَحاُب الَْخزِّ وَالدِّيبَاجِ،  :بن َعْنَتَرةَ، َعْن َزاذَانَ، قَالَ
للَِّه َصلَّى َسِمْعُت َرسُولَ ا: اْدنُ، فَأَْدَنانِي حَتَّى أَقَْعَدنِي َعلَى بَِساِطِه، ثُّم قَالَ: أَْدَنْيتَ النَّاَس َوأَقَْصيَْتنِي، فَقَالَ ِلي: فَقُلُْت

أََنا َولَُدكُمَا، : إِنَُّه َيكُونُ ِللَْواِلَدْينِ َعلَى وَلَِدِهَما َدْيٌن، فَإِذَا كَانَ َيْوُم الْقَِياَمِة َيَتَعلَّقَاِن بِِه، فََيقُولُ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  .فََيَودَّاِن أَْو َيَتمَنََّياِن لَْو كَانَ أَكْثََر ِمْن ذَِلَك

، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن ِسَنانٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َتِميُم بن الُْمنَْتِصرِ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ اَألْزَرُق - ١٠٣٧٤
نِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َشرِيٍك، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن السَّاِئبِ، َعْن َزاذَانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َع

كُلُّ َشْيٍء إِال اَألمَاَنةُ، وَاَألَماَنةَ ِفي الصَّالِة، َواألََماَنةُ ِفي : الْقَْتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ُيكَفُِّر الذُُّنوَب كُلََّها أَْو قَالَ:َوَسلََّم، قَالَ
َحدَّثَنِي َعيَّاٌش الَْعاِمرِيُّ، َعْن َزاذَانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، : ذَِلَك الَْودَاِئُع، قَالَ َشرِيٌكالصَّْومِ، َواَألمَاَنةُ ِفي الَْحدِيِث، فَأََشدُّ 

  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بنْحوٍ ِمْنُه 
  َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد - ١٠٣٧٥

فَرَّاُء، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن السَّاِئبِ، َعْن َزاذَانَ، الطََّبرَانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ الْ
لَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي إِنَّ ِل:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
  .اَألْرضِ َمالِئكَةً َسيَّاِحَني ُيَبلُِّغونَ َعْن أُمَِّتي السَّالَم

ْورِيِّ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َوإِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّدِ بن َبرَّةَ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّ - ١٠٣٧٦
إِنَّ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َمالِئكَةً :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن السَّاِئبِ، َعْن َزاذَانَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ اللَِّه



  .َسيَّاِحَني ِفي اَألْرضِ ُيَبلُِّغونِي َعْن أُمَِّتي السَّالَم
رِيُر ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ اُألَموِيُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّ - ١٠٣٧٧

لَُّه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال: ِعَياضٍ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن السَّاِئبِ، َعْن زَاذَانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  .إِنَّ ِللَِّه َمالِئكَةً َسيَّاِحَني ِفي اَألْرضِ ُيَبلُِّغونِي َعْن أُمَِّتي السَّالَم:َعلَْيِه َوَسلََّم
هِ ْبِد اللََّحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْمَباَرِك الَْعْيِشيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َع - ١٠٣٧٨

َحدَّثََنا الصَِّعُق بن َحْزٍن، أَْخبََرنِي َعقِيلٌ الْجَْعِديُّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق السَّبِيِعيِّ، : الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا شَْيَبانُ بن فَرُّوَخ، قَاال
  اللَُّه َعلَْيِه َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى: َعْن ُسَوْيِد بن غَفَلَةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ

لَبَّْيَك َيا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََها ثَالثًا،َتْدرِي أَيُّ ُعَرى اِإلَمياِن : َيا اْبَن َمْسُعوٍد، قُلُْت:َوَسلََّم، فَقَالَ
  .ِإلْسالمِ الَْوالَيةُ ِفيِه، الُْحبُّ ِفيِه َوالْبُْغُضفَإِنَّ أَْوثََق ُعَرى ا:اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم، قَالَ: أَْوثَُق؟قُلُْت
َتْدرِي أَيُّ :لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََها ثَالثًا، قَالَ: َيا اْبَن َمْسُعوٍد، قُلُْت:ثُمَّ قَالَ - ١٠٣٧٩

  .فَإِنَّ أَفَْضلَ النَّاسِ أَفَْضلُُهْم َعَمال إِذَا فَِقُهوا ِفي دِينِهِْم:أَْعلَُم، قَالَاللَُّه َوَرسُولُُه : النَّاسِ أَفَْضلُ، قُلُْت
َتْدرِي أَيُّ النَّاسِ :لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َيا اْبَن َمْسُعوٍد، قُلُْت:ثُمَّ قَالَ - ١٠٣٨٠
إِنَّ أَْعلَمَ النَّاسِ أَْبَصُرُهمْ بِالَْحقِّ إِذَا اْخَتلََف النَّاُس، َوإِنْ كَانَ ُمقَصًِّرا ِفي الْعََملِ، :ُه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَاللَّ: أَْعلَُم؟قُلُْت

: ةً، َنَجى ِمنَّا ثَالثَةٌ، َوَهلََك َساِئُرُهنََّوإِنْ كَانَ َيْزَحُف َعلَى اْسِتِه َزْحفًا، َواْخَتلََف َمْن كَانَ قَْبِلي َعلَى ِثْنَتْينِ َوَسْبِعَني ِفْرقَ
وُهْم بِالَْمَناِشريِ، َوِفْرقَةٌ لَمْ ِفْرقَةٌ آَزِت الُْملُوَك َوقَاَتلُوُهْم َعلَى دِينِهِْم وَِدينِ ِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم، وَأََخذُوُهْم فَقََتلُوُهْم َوقَطَُّع

، َوال بِأَنْ ُيِقيُموا َبْيَن ظَْهرَاَنيْهِْم َيْدُعونَُهْم إِلَى ِدينِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ وَِدينِ ِعيَسى اْبنِ َمْرَيمَ َيكُْن لَُهْم طَاقَةُ ُمَواَزاِة الُْملُوِك
" بَْتَدُعوَها َما كََتْبَناَهاَورَْهَبانِيَّةً ا: "َوُهُم الَِّذيَن قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: َعلَْيِه السَّالُم، فََساحُوا ِفي اَألْرضِ َوَترَهَُّبوا، قَالَ

  ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه]٢٧احلديد آية [

  .اِلكُونََمْن آَمَن بِي َوَصدَّقَنِي َواتََّبَعنِي فَقَدْ َرَعاَها َحقَّ رَِعاَيِتَها، َوَمْن لَْم َيتَّبِعْنِي فَأُولَِئَك ُهُم الَْه:َعلَْيِه َوَسلََّم
َعْن  َحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن إِْسحَاَق الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق،َحدَّثََنا ُم - ١٠٣٨١

رُّْؤَيا ُبشَْرى ِمَن اللَِّه َعزَّ ال:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْمرِو بن َعْبِد اللَِّه اَألَصمِّ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
َم، وَإِنَُّه َمْن أََتى الَْمْسجِدَ َوَجلَّ، وَِهَي ِمْن َسْبِعَني ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَِّة، َوإِنَّ نَاَركُْم َهِذِه ِمْن َسْبِعَني ُجْزًءا ِمْن َسُمومِ َجهَنَّ

  .َوَمْن َعقََّب الصَّالةَ بَْعَد الصَّالِة فَُهَو ِفي َصالٍة َما لَْم ُيْحِدثْ َيْنَتِظُر الصَّالةَ فَُهَو ِفي َصالٍة َما لَْم ُيْحِدثْ،
التَّمَّاُر  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحرَِميُّ بن حَفْصٍ الْقَْسَمِليُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمٍَّد - ١٠٣٨٢

َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد الْقَْسَمِليُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َحبِيبِ : ى بن إِْبَراِهيَم الْبِرَِكيُّ، قَاالالَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ِعيَس
ال َيْدُخلُ :َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َيحَْيى بن جَْعَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

ِه ِمثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ ِمنْ النَّاَر َمْن كَانَ ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ ِمْن إَِمياٍن، َوال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َمْن كَانَ ِفي قَلْبِ
نْ َيكُونَ ثَوْبِي غَسِيال، َوَرأِْسي َدِهينًا، َوشَِراُك َنْعِلي َجِديًدا، َوذَكَرَ َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَُّه لَيُْعجِبُنِي أَ: ِكْبرٍ، قَالَ َرُجلٌ

  أَْشَياَء َحتَّى ذَكََر ِعالقَةَ السَّْوِط، أَفَمَِن

لَ، وَلَِكنَّ الِْكْبَر َمْن َسفََه الَْحقَّ ال، ذَاكَ الَْجَمالُ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َجمِيلٌ ُيِحبُّ الَْجمَا:الِْكْبرِ ذَاَك َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ
  .َوازَْدَرى النَّاَس



 بن ُعَيْيَنةَ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسالمٍ الُْجَمِحيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ - ١٠٣٨٣
لَمَّا قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ن َجْعَدةَ بن ُهَبْيَرةَ، َعنِ اْبنِ َمْسعُوٍد، قَالََعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َيحَْيى ب

فَِلَم َبعَثَنِي اللَُّه :قَالََيا َرسُولَ اللَِّه، َنكِّْبُه َعنَّا، : الَْمِديَنةَ أَقْطََع الدُّوَر، َوأَقْطَعَ اْبَن َمْسُعوٍد ِفيَمْن أَقْطََع، فَقَالَ لَهُ أَْصحَاُبُه
  .إِذًا؟ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ال ُيقَدُِّس أُمَّةً ال ُيْعطُونَ الضَِّعيَف ِمنُْهْم َحقَُّه

بِي َنجِيحٍ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن َبرَّةَ الصَّنَْعانِيُّ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا الثَّْورِيُّ، َعنِ اْبنِ أَ - ١٠٣٨٤
َوَسلََّم َدَخلَ َمكَّةَ َيْوَم الْفَْتحِ، ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعودٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  .َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطلُ، إِنَّ الَْباِطلَ كَانَ َزُهوقًا:نَُها َوُهَو َيقُولَُوَحْولَ الْكَْعَبِة ثَالثُِمائٍَة َوِستُّونَ َصَنًما، فَجََعلَ َيطَْع
و بن الْحَارِثِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عِيَسى بن ِديَنارٍ الُْمَؤذِّنُ َموْلَى َعْمرِ - ١٠٣٨٥

َما ُصْمُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى :دَّثَنِي أَبِي، َعْن َعْمرِو بن الَْحارِِث، أَنَُّه َسِمَع َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َيقُولُالْخَُزاِعيِّ، َح
  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتْسًعا َوِعْشرِيَن أَكْثََر ِممَّا

  .ُصْمُت َمَعُه ثَالِثَني
ْبَراِهيَم الَْعامِرِيُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َصاِلحٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن إِ - ١٠٣٨٦

َمْن أَْخطَأَ : َوَسلََّم، قَالََسْعٍد الَْبقَّالِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعِقلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  .بِخَِطيئٍَة، َوأَذَْنَب ذَْنًبا، ثُمَّ َنِدَم فَُهَو كَفَّاَرُتُه

أَبِيِه، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعنِ الرُّكَْينِ بن الرَّبِيعِ، َعْن  - ١٠٣٨٧
  .إِنَّ الرَِّبا َوإِنْ كَثَُر َعاِقَبُتُه َتِصُري إِلَى قُلٍّ:قَالَاللَِّه، َرفََعُه، 
ي َزاِئَدةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِ - ١٠٣٨٨

َما كَثَُر ِمَن الرَِّبا إِال :بِيعِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَإِسَْراِئيلَ، َعنِ الرُّكَْينِ بن الرَّ
  .كَانَ َعاِقَبُتُه إِلَى ِقلٍَّة

بن أَبِي رِْزَمةَ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْعزِيزِ - ١٠٣٨٩
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِمْسَعرِ بن ِكَدامٍ، َعنِ الرُّكَْينِ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َمْسُعودٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

  .ِلَحةُ ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوَسْبِعَني ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَِّةالرُّْؤَيا الصَّاِدقَةُ الصَّا:َوَسلََّم
لٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى بن َحمَّاٍد الْبَْرَبرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن سَْه - ١٠٣٩٠

  ْبِدالرُّكَْينِ بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َع
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بَِحْسبِ الَْمْرِء أَنْ َيَرى ُمْنكًَرا ال َيْسَتطِيُع لَُه غَْيًرا أَنْ َيْعلََم اللَُّه أَنَّهُ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه، قَالَ
  .لَُه ُمْنِكٌر
َحدَّثََنا شَاذُّ بن الْفَيَّاضِ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، وَُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، قَاال - ١٠٣٩١

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ َرُسولُ: إِبَْراهِيَم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َحسَّانَ، َعْن َناجَِيةَ بن كَْعبٍ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
اِفًرا َوَيُموُت ُمْؤمًِنا، َوإِنَّ إِنَّ الْعَْبَد لَيُولَُد ُمْؤمًِنا َوَيعِيُش ُمْؤِمًنا َوَيُموُت كَافًِرا، َوإِنَّ الْعَْبَد لَيُولَُد كَاِفًرا َوَيعِيُش كَ:َوَسلََّم

اَدِة، ثُمَّ ُيْدرِكُُه َما كُِتبَ لَُه، فََيُموُت َشِقيا، َوإِنَّ الَْعْبدَ لََيْعَملُ ُبْرَهةً ِمْن َدْهرِِه الْعَْبَد لََيعَْملُ ُبْرَهةً ِمْن َدْهرِِه بِالسََّع
  .بِالشَّقَاِء، ثُمَّ ُيْدرِكُُه َما كُِتَب لَُه فََيُموُت سَِعيًدا

فَيَّاضِ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َحسَّانَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َشاذُّ بن الْ - ١٠٣٩٢
َخلَقَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َناجَِيةَ بن كَْعبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

  .رِيَّا ِفي َبطْنِ أُمِِّه ُمْؤِمًنا، َوَخلََق ِفْرَعْونَ ِفي َبطْنِ أُمِِّه كَاِفًرااللَُّه َيْحَيى بن َزكَ
َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا طَاِهُر بن أَبِي أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو  - ١٠٣٩٣
  قَالَ َرُسولُ اللَِّه: َسِمْعُت َعْمَرَو بن َسلََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ: ُد بن َعْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثَنِي َيزِي

ُهجًْرا َهَتكَ ِسْترَُه، َوإِذَا  َما ِمْن ُمْسِلَمْينِ إِال َوَبْيَنُهَما ِسْتٌر ِمَن اللَِّه، فَإِذَا قَالَ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِه:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َيا كَاِفُر، فَقَْد كَفََر أََحُدُهمَا: قَالَ

ْن ُمطَرٍِّف، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َع - ١٠٣٩٤
كُْنُت أَُسلُِّم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََيُردُّ : لرَّضْرَاضِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالََعْن أَبِي الْجَْهمِ، َعنِ ا

إِنَّ اللََّه :ُت فَلَْم ُتَردَّ َعلَيَّ، فَقَالَكُْنُت ِممَّا أَُسلُِّم َعلَْيَك فَُتَردَّ َعلَيَّ، فََسلَّْم: َعلَيَّ، فََسلَّْمُت َعلَْيِه فَلَْم َيُردَّ َعلَيَّ، فَقُلُْت
  .َعزَّ َوَجلَّ ُيْحِدثُ ِمْن أَْمرِِه َما َشاَء

َيانُ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا سُفْ - ١٠٣٩٥
إِنَّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َخاِلِد بن رِبِْعيٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَالَْم

  .َصاِحَبكُْم َخِليلُ اللَِّه، يَْعنِي نَفَْسُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحدَّثََنا بِْشُر بن الَْولِيدِ : ُد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي، َوُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٠٣٩٦

َعْن َعْبِد اللَِّه أَظُنُُّه : ٌدالِْكْنِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ، َعنِ الَْولِيِد بن قَْيسٍ، َعْن إِْسحَاَق بن أَبِي الْكَْهَتلَِة، قَالَ ُمَحمَّ
  أَمَّا َمرَّةٌ فَإِنَُّه: قَالَ: ِفي ُصوَرِتِه إِال َمرََّتْينِ ٧جِْبرِيلَ  ٧أَنَُّه لَْم َيَر :بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ثُمَّ َدَنا فََتدَلَّى : "اُألفَُق، َوأَمَّا الثَّانَِيةُ فَإِنَُّه كَانَ َمَعُه إِذْ صَِعَد، ِفي قَْوِلِهَسأَلَُه أَنْ ُيرَِيهُ َنفَْسُه ِفي ُصوَرِتِه، فَأَرَاُه، فَأَتَاُه َيُسدُّ 
فَذَِلكَ ، فَلَمَّا أَنْ َحسَّ جِبْرِيلُ َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعاَد ِفي صُوَرِتِه، "فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أَْدَنى فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى

" لَقَْد َرأَى ِمْن آَياِت َربِِّه الْكُْبَرى: "إِلَى قَْوِلِه" َولَقَدْ َرآُه نَْزلَةً أُْخَرى ِعْنَد ِسْدَرِة الْمُْنَتَهى عِْنَدَها َجنَّةُ الَْمأَْوى: "قَْولُُه
  .َخلْقِ جِبْرِيلَ : ، قَالَ]٨النجم آية [

الُْمحَوُِّز الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن َحبِيبٍ الْقََنوِيُّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن السَّْهلِ  - ١٠٣٩٧



دَْيبَِيةِ، اْنَصَرفَْنا ِمْن غَْزَوِة الُْح: َجاِمعِ بن َشدَّاٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعلْقََمةَ الثَّقَِفيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
أََنا َيا َرسُولَ اللَِّه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه : فَقُلُْت: َمْن َيحُْرُسَنا اللَّْيلَةَ؟قَالَ َعْبُد اللَِّه:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ : أََنا، َحتَّى أَعَاَد ِمرَاًرا ثَالثَةً: ُسَنا اللَّْيلَةَ؟فَقُلُْتَمْن َيحُْر:إِنََّك تََناُم، ثُمَّ أََعاَد:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لَّى فَأَْنَت، فََحَرسُْتُهْم َحتَّى إِذَا كَانَ ِعْنَد َوْجهِ الصُّْبحِ أَْدَركَنِي قَْولُ َرسُولِ اللَّهِ َص:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إِنَّكَ َتَناُم، فَنِْمُت فََما أَْيقَظََنا إِال َحرُّ الشَّْمسِ ِفي ظُهُورِنَا، :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصَنَع كَمَا

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْو أََرادَ أَنْ ال :ُع ِمَن الُْوُضوِء َوَركَْعَتيِ الْفَْجرِ، ثُمَّ صَلَّى بنا الصُّْبَح، فَلَمَّا اْنصََرَف، قَالَكَانَ َيْصَن
  .ا ِلَمْن َناَم أَوْ َنِسَيَتَناُموا َعنَْها لَمْ َتَناُموا، َولَِكْن أَرَاَد أَنْ َيكُونَ أَْو قَالَ َيكُونُ ِلَمْن َبْعدَكُْم، فََهكَذَ

لَبَِها، فََجاءُوا بِإِبِِلهِْم إِال َناقَةَ ثُمَّ إِنَّ َناقَةَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَإِبِلَ الْقَْومِ َتفَرَّقَْت، فَخََرَج النَّاُس ِفي طَ
ُخذْ َها ُهَنا، فَأََخذْتُ :فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: عَْبُد اللَِّهَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ 

ا إِال ِه َما كَاَنْت َتُحلَُّهَحْيثُ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََوَجْدُت زَِمامََها قَِد الَْتَوى َعلَى َشَجَرٍة، وَاللَّ
َيا َرُسولُ اللَِّه، َوالَِّذي بََعثََك بِالَْحقِّ لَقَْد َوَجْدتُ : فَجِئْتُ بَِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: َيٌد، قَالَ

إِنَّا فََتْحَنا : "لَْت َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَنَز: زَِماَمَها ُملَْتوَِيةً َعلَى َشَجَرٍة َما كَاَنْت ِلَتُحلََّها إِال َيٌد، قَالَ
  ].١الفتح آية "[لََك فَْتًحا ُمبِينًا

َحدَّثََنا : الَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َوُشْعَبةُ، قَا - ١٠٣٩٨ -
أََهلَّ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : َسِمْعُت َعْبدَ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َيقُولُ: َجاِمُع بن َشدَّاٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعلْقََمةَ، قَالَ

  ْرضِ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الُْحدَْيبَِيِة، فَسِْرَنا لَْيال، فََنَزلَْنا دَْهًسا ِمَن اَأل

فََناُموا َحتَّى طَلََعِت الشَّْمُس، فَاْسَتْيقَظَ فُالنٌ َوفُالنٌ َوِمنُْهْم ُعَمُر، : إِذًا َتَناُم، قَالَ:أََنا، قَالَ: َمْن َيكُْألَنا؟قَالَ بِاللٌ:َوَسلََّم
افَْعلُوا كََما :اْهبِطُوا، فَاْسَتْيقَظَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َولَْم َيْسَتْيِقِظ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه
  .َهكَذَا ِلَمْن َناَم مِْنكُْم أَْو َنِسَي:كُْنُتْم َتفَْعلُونَ، فَلَمَّا فََعلُوا، قَالَ

للَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم، َعْن َحَسنِ بن ثَابٍِت، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد ا - ١٠٣٩٩
ْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْوَِليِد، َعْن َجاِمعِ بن َشدَّاٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعلْقََمةَ الثَّقَِفيِّ، َعْن َع

  . حَاِدَياِنكَانَ َمَعَنا لَْيلَةَ َناَم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َصالِة الْفَْجرِ َحتَّى طَلََعتِ الشَّْمُس:قَالَ
، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى - ١٠٤٠٠

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ أَبِي لَْيلَى، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َمْيُموِن بن أَبِي َشبِيبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
َربََّنا لَكَ الَْحْمُد ِملَْء السََّماَواِت، َوِملَْء َما َبْيَنُهمَا، َوِملَْء َما ِشئَْت ِمنْ  اللَُّهمَّ:َسِمعَ اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُهقَالَ:كَانَ، إِذَا قَالَ

َحمَُّد بن َحدَّثََنا ُم.  مِْنَك الَْجدَُّشْيٍء َبْعُد، أَْهلَ الثََّناِء، َوأَْهلَ الِْكبْرَِياِء وَالَْمْجِد، ال مَانَِع لََما أَْعطَْيَت، َوال َينْفَُع ذَا الَْجدِّ
  ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثَنِي أَبِي،

َصلَّى اللَُّه  وٍد، َعنِ النَّبِيَِّحدَّثََنا اْبُن أَبِي لَْيلَى، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َباَباُه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُع
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 

بن َعِليٍّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن الَْخطَّابِ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ِحبَّانُ  - ١٠٤٠١



ال إَِميانَ ِلَمْن ال :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِد اللَِّه، قَالَُحَصْينِ بن َمذْعُورٍ، َعْن قَُرْيشٍ التَِّميِميِّ، َعْن َعْب
يُم تَِقيَم ِلَسانُُه، َوال َيْسَتِقأََماَنةَ لَُه، َوال ِديَن ِلَمْن ال َعْهَد لَُه، َوالَِّذي نَفُْس ُمحَمٍَّد بَِيِدِه، ال َيْستَِقيُم ِديَن َعْبٍد َحتَّى َيْس

غَْشُمهُ :َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما الَْبوَاِئُق؟ قَالَ: ِلسَاُنُه حَتَّى َيْسَتِقيَم قَلُْبُه، َوال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َمْن ال َيأَْمُن َجاُرُه َبوَاِئقَُه، ِقيلَ
ُيَباَركْ لَُه ِفيِه، َوإِنْ َتَصدََّق لَْم ُتقَْبلْ ِمْنُه، َوَما َبِقَي فََزاُدهُ  َوظُلُْمُه، َوأَيَُّما َرُجلٍ أَصَاَب َماال ِمْن غَْيرِ ِحلِِّه، َوأَْنفََق ِمْنُه، لَْم

  .إِلَى النَّارِ، إِنَّ الْخَبِيثَ ال ُيكَفُِّر الَْخبِيثَ، َولَِكنَّ الطَّيَِّب ُيكَفُِّر الَْخبِيثَ
َحدَّثَْتنِي : ا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا َعْزَرةُ أَُبو عَاِصمٍ، قَالََحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََن - ١٠٤٠٢

َمْن َدَعا بَِهذَا الدَُّعاِء َعِشيَّةَ َعَرفَةَ َما لَمْ :َسِمْعُت اْبَن َمْسعُوٍد، َيقُولُ: أُمُّ الْفَْيضِ َمْوالةُ َعْبدِ الَْمِلِك بن َمرَْوانَ، قَالَْت
سُْبَحانَ الَِّذي ِفي السََّماِء َعْرُشُه، سُْبَحانَ الَِّذي ِفي اَألْرضِ َمْوِطُؤُه، سُْبَحانَ : ْو قَِطيَعِة َرِحمٍ إِال اسُْتجِيَب لَُهَيْدُع بِإِثْمٍ أَ

  الَِّذي ِفي الَْبْحرِ َسبِيلُهُ،

ُه، سُْبَحانَ الَِّذي ِفي النَّارِ ُسلْطَاُنُه، ُسْبَحانَ الَِّذي ِفي سُْبَحانَ الَِّذي ِفي الْقُبُورِ قََضاُؤُه، سُْبَحانَ الَِّذي ِفي الَْجنَِّة َرْحَمُت
: ُه إِال إِلَيِْه، فَقُلُْتالْهََواِء ُروحُُه، سُْبَحانَ الَِّذي َرفََع السََّماَء، سُْبَحانَ الَِّذي َوَضعَ اَألْرَض، سُْبَحانَ الَِّذي ال َمْنَجا ِمْن

  .َنَعْم : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَقَالَ كَالُْمَتَنهِّرِ أَْنَت َسمِْعَت َهذَا ِمْن َرسُولِ
َحدَّثََنا الْفَْضلُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا َيزِيُد بن قَُتْيَبةَ الَْحَرِشيُّ،  - ١٠٤٠٣

وًْما، فَقَالَ ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعلَى أَْصَحابِِه َياَألغَرُّ الِْكالبِيُّ
َوعِزَِّتي َوَجالِلي ال ُيَصلِّيَها َعْبدٌ :قَالَاللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالََها ثَالثًا، : َهلْ َتْدُرونَ َما َيقُولُ َربُّكُْم َعزَّ َوَجلَّ؟قَالُوا:لَُهْم

  .ِلَوقِْتَها إِال أَْدَخلُْتُه الَْجنَّةَ، َوَمْن َصالَها ِلَغْيرِ َوقِْتَها إِنْ ِشئُْت َرْحَمُتُه، َوإِنْ ِشئُْت َعذَّْبُتُه
يُّ، َحدَّثََنا َسْيُف بن ِمْسِكنيٍ اَألْسوَارِيُّ، َحدَّثََنا ُمبَاَركُ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراِهيمَ الَْعْسكَرِ - ١٠٤٠٤

خََرْجُت ِفي طَلَبِ الِْعلْمِ حَتَّى قَِدْمُت الْكُوفَةَ، فَإِذَا بِعَْبِد اللَّهِ : بن فََضالَةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ُعَتيٍّ السَّْعِديِّ، قَالَ ُعَتيٌّ
أََبا عَْبَد : َنْي أَْهلِ الْكُوفَِة، فَسَأَلُْت َعْنُه فَأُْرِشْدُت إِلَْيِه، فَإِذَا ُهَو ِفي َمْسجِِد اَألْعظَمِ، فَأََتْيُتُه فَقُلُْتبن َمْسُعوٍد َبْيُن ظَهَْرا

  الرَّْحَمنِ، إِنِّي جِئْتُ أَْضرُِب إِلَْيَك أَقْتَبُِس ِمْنَك ِعلًْما، لََعلَّ اللََّه أَنْ

ِمْن َهذَا الَْحيِّ ِمْن بين : ِممَّْن؟ قُلُْت: َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْبْصَرِة، فَقَالَ: ِممَّنِ الرَُّجلُ؟ فَقُلُْت: ، فَقَالَ ِليَيْنفََعَنا بِهِ َبْعَدَك
َوَسلََّم، َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َيا سَْعِديُّ، ُألَحدِّثَنَّ ِفيكُْم بَِحِديثٍ َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسْعٍد، فَقَالَ ِلي

َيا َرُسولَ اللَِّه، أَال أَدُلَُّك َعلَى قَْومٍ كَِثَريةٌ أَْمَوالُُهْم، كَِثريٌ َشْوكَتُُهْم، ُتِصيبُ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََتاهُ َرُجلٌ، فَقَالَ
ُهْم َهذَا الَْحيُّ ِمْن بين َسْعٍد ِمْن أَْهلِ الرَِّمالِ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه : ْن ُهْم؟فَقَالََم:كَِثًريا، فَقَالَ: ِمْنُهْم َماال َدثًِرا، أَْو قَالَ
  .فَإِنَّ بين َسْعٍد عِْنَد اللَِّه ذُو َحظٍّ َعِظيمٍ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
: اَعِة ِمْن ِعلْمٍ ُتْعَرُف بِِه السَّاَعةُ؟ َوكَانَ ُمتَِّكئًا فَاْسَتَوى جَاِلًسا، فَقَالَأََبا عَْبَد الرَّْحَمنِ، َهلْ لِلسَّ: َسلْ َيا َسْعِديُّ، فَقُلُْت

َيا َرُسولَ اللَِّه، َهلْ ِللسَّاَعِة ِمْن ِعلْمٍ : َيا َسْعِديُّ، سَأَلْتَنِي َعمَّا َسأَلُْت َعْنُه َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قُلُْت
َيا اْبَن َمْسُعوٍد، إِنَّ ِللسَّاَعِة أَْعالًما، َوإِنَّ لِلسَّاَعِة أَشَْراطًا، أَال َوإِنَّ ِمْن أَْعالمِ السَّاَعِة :َرُف بِِه السَّاَعةُ؟ فَقَالَ ِليُتْع

رَاُر فَْيضًا، َيا اْبَن َمْسُعوٍد إِنَّ ِمْن أَْعالمِ َوأَشَْراِطَها أَنْ َيكُونَ الَْولَُد غَْيظًا، َوأَنْ َيكُونَ الَْمطَُر قَْيظًا، َوأَنْ َتِفيضَ اَألْش
سَّاَعِة وَأَْشرَاِطَها أَنْ السَّاَعِة َوأَشَْراطَِها أَنْ ُيَصدََّق الْكَاِذُب، َوأَنْ ُيكَذََّب الصَّاِدُق، َيا اْبَن َمْسُعوٍد، إِنَّ ِمْن أَْعالمِ ال

  ، َيا اْبَن َمْسُعوٍد، إِنَّ ِمْنُيْؤَتَمَن الْخَاِئُن، َوأَنْ ُيَخوَّنَ اَألِمُني



أَْعالمِ السَّاَعِة وَأَْشرَاِطَها أَنْ أَْعالمِ السَّاَعِة وَأَْشرَاِطَها أَنْ َتوَاَصلَ األَطْبَاُق، َوأَنْ تَقَاطََع اَألْرَحاُم، َيا اْبَن َمْسُعوٍد، إِنَّ ِمْن 
جَّاُرَها، َيا اْبَن َمْسعُوٍد، إِنَّ ِمْن أَْعالمِ السَّاَعِة وَأَشَْراِطَها أَنْ تَُزْخَرفَ َيُسوَد كُلَّ قَبِيلٍَة ُمَناِفقُوَها، َوكُلَّ سُوقٍ فُ

ُمْؤِمُن ِفي الْقَبِيلَِة أَذَلَّ الَْمسَاجُِد، َوأَنْ ُتخَرََّب الْقُلُوُب، َيا اْبَن َمْسُعوٍد، إِنَّ ِمْن أَْعالمِ السَّاَعِة وَأَْشرَاِطَها أَنْ َيكُونَ الْ
نَِّساُء بِالنَِّساِء، َيا اْبنَ َن النَّقِْد، َيا اْبَن َمْسُعوٍد، إِنَّ ِمْن أَْعالمِ السَّاَعِة َوأَشَْراطَِها أَنْ َيكَْتِفَي الرَِّجالُ بِالرِّجَالِ وَالِم

الَْمَنابُِر، َيا اْبَن َمْسُعوٍد، إِنَّ ِمْن أَْعالمِ السَّاَعةِ  َمْسُعوٍد، إِنَّ ِمْن أَْعالمِ السَّاَعِة َوأَشَْراطَِها أَنْ َتكْثَُف الَْمَساجُِد َوأَنْ َتْعلَُو
َوأَْشَراِطَها أَنْ تَظَْهرَ  َوأَشَْراِطَها أَنْ ُيْعَمَر خََرابُ الدُّنَْيا، وَُيخَْرَب ِعْمَرانَُها، َيا اْبَن َمْسُعوٍد، إِنَّ ِمْن أَْعالمِ السَّاَعِة

ُر، َيا اْبَن َمْسُعوٍد، إِنَّ ِمْن أَْعالمِ السَّاَعِة َوأَشَْراطَِها شُْرَب الُْخُمورِ، َيا اْبَن َمْسُعوٍد، إِنَّ ِمنْ الَْمَعازُِف، وَُتْشَربَ الُْخُمو
أَشَْراِطَها أَنْ َيكْثُرَ اَعِة َوأَْعالمِ السَّاَعِة وَأَْشرَاِطَها الشَُّرطُ وَالَْغمَّاُزونَ وَاللَّمَّاُزونَ، َيا اْبَن َمْسعُوٍد، إِنَّ ِمْن أَْعالمِ السَّ

أََبا َعْبدَ الرَّْحَمنِ، َوالْقُْرآنُ َبْيَن ظَهَْرانَْيهِْم؟ : َنَعْم، قُلُْت: أََبا َعْبدَ الرَّْحَمنِ، َوُهْم ُمْسِلُمونَ؟ قَالَ: أَْوالُد الزَِّنى، قُلُْت
  يَأِْتي َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ ُيطَلُِّق الرَُّجلُ الَْمرْأَةَ، ثُمَّ َيْجَحُد طَالقَهَا: أََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َوأَنَّى ذَاَك؟ قَالَ: َنَعْم، قُلُْت: قَالَ

  .فَُيِقيُم َعلَى فَْرجَِها، فَُهَما َزانَِياِن َما أَقَاَما 
اُد بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّ - ١٠٤٠٥ -

اَألرَْواُح ُجُنودٌ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َصفَْوانَ بن ُمْحرِزٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أََوغَْيرِِه، قَالَ
  .ِمْنَها اْخَتلََفُمَجنََّدةٌ، فََما َتَعاَرَف ِمْنَها ائَْتلََف، َوَما َتَناكََر 

تَّْيِميِّ، َعْن َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن َمِعنيٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ ال - ١٠٤٠٦
ال َيْمَنَعنَّ أََحدَكُْم ِمَن :لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ ال: أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

  .االسُّحُورِ أَذَانُ بِاللٍ، فَإِنََّما ُيَؤذِّنُ ِلَيَتَنبََّه َناِئُمكُْم، وََيْرجَِع قَاِئُمكُْم، َوَيُعوُد الْفَْجُر َهكَذَ
يُّ بن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َعطَاُء بن ُمْسِلمٍ، َعْن إِْسَماِعيلَ الْكُوِفيِّ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعِل - ١٠٤٠٧

َمْن َجرَّ :َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  .ْعلَُم هُ خَُيالَء لَْم َيْنظُرِ اللَُّه إِلَْيِه ِفي َحاللٍ َوال حََرامٍ، إِْسَماِعيلُ َهذَا ُهَو اْبُن أَبِي َخاِلٍد، وَاللَُّه أَِثَياَب

ْيِميِّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َسالُم بن أَبِي ُمِطيعٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّ - ١٠٤٠٨
  َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنَّ َرُجال قَبَّلَ امَْرأَةً، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،

لصَّالةَ طََرفَيِ النَّهَارِ َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ أَِقمِ ا: "َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي فََعلُْت كَذَا وَكَذَا، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: فَقَالَ
  .ال، َبلْ ِهَي ألُمَِّتي:ِهيَ ِلي َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: ، فَقَالَ الرَُّجلُ]١١٤هود آية " [الَْحسََناِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت

ُموَسى اَألْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعْبدِ الْعَزِيزِ اَألْشجَِعيُّ،  َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن - ١٠٤٠٩
ال َجاَء إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن زَْيِد بن قُْنفٍُذ التَّْيِميُّ، َعْن َجابِرِ بن ِسيالنَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنَّ َرُج

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َسلََّم فََسأَلَُه َعنِ الرَُّجلِ َيْغَتِسلُ ِمَن الَْجنَاَبِة فَُيخِْطئُ بَْعَض َجَسِدِه الَْماُء، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصاللَُّه َعلَْيِه َو
  .يَْغِسلُ ذَِلَك الَْمكَانَ ثُمَّ ُيَصلِّي:َوَسلََّم

ِمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َحمَّاِد بن ُزغْبَةَ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُزَرْيقِ بن َجاِمعٍ الْ - ١٠٤١٠
بِيِّ صَلَّى اللَّهُ َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن َعْمرِو بن َعْبِد اللَِّه اَألْوِديِّ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، َعنِ النَّ

  .كُلُّ َهيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيبٍ سَْهلٍ:َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: أَال أُْخبِرُكُْم بَِمْن َيْحُرُم َعلَى النَّارِ؟قَالُوا:الََعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
ثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُمَحمَّدِ بن السَّكَنِ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن كَِثريٍ، َحدَّ - ١٠٤١١



إِذَا :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َجْعفَرٍ الْفَرَّاِء، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  ُدِعَي أََحُدكُْم إِلَى

  .لَْيأْكُلْ، َوإِنْ كَانَ صَاِئًما فَلَْيْدعُ بِالَْبَركَِةطََعامٍ فَلُْيجِْب، فَإِنْ كَانَ ُمفِْطًرا فَ
، َعْن ُعَمَر بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ، َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ - ١٠٤١٢

خَاَصْمُت الْقََدرِيَّةَ : بن َعْبِد اللَِّه َموْلَى غُفَْرةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد الدُّؤَِليِّ، قَالَُمَحمَِّد بن َزْيٍد الُْعَمرِيِّ، َعْن ُعَمَر 
، َيا أََبا ُنجَْيٍد: فَقُلُْتفَأَْحَرجُونِي، فَأََتْيُت ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ الُْخَزاِعيَّ صَاِحَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 

لََعلِّي لَوْ َحدَّثُْتكَ َحِديثًا لَبِْسَت َعلَْيِه : َخاصَْمُت الْقََدرِيَّةَ فَأَحَْرُجونِي، فََهلْ ِمْن َحِديٍث ُتَحدِّثُنِي لََعلَّ اللََّه َيْنفَُعنِي بِِه؟ قَالَ
أَنَّ اللََّه َعذَّبَ أَْهلَ السََّماِء َوأَْهلَ اَألْرضِ َعذََّبُهْم َوُهوَ  لَْو:إِنََّما جِئْتُ ِلذَِلَك، فَقَالَ: أُذُنَْيَك كَأَنََّك لَْم َتْسَمْعُه، فَقُلُْت

ُيَعذُِّب : "الَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّغَْيُر ظَاِلمٍ، َولَْو أَْدَخلَُهْم ِفي َرْحَمِتِه كَاَنْت َرْحَمُتهُ أَْوَسعَ لَُهْم ِمْن ذُنُوبِهِْم، فَإِذَا ُهَو كََما قَ
، فََمْن ُعذَِّب فَُهَو الَْحقُّ، َوَمْن ُرِحَم فَُهَو الَْحقُّ، َولَْو كَاَنِت الْجَِبالُ ]٤٠املائدة آية " [َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُءَمْن َيَشاُء َو

ْم َيْنَتِفعْ بِذَِلَك، فَأََتْيُت َعْبدَ اللَِّه بن َألَحِدكُْم ذََهًبا أَْو َورِقًا، فَأَْنفَقََها ِفي َسبِيلِ اللَِّه، ثُمَّ لَْم ُيْؤِمْن بِالْقََدرِ خَْيرِِه َوشَرِِّه، لَ
َيا أََبا َعْبَد الرَّْحَمنِ، َحدِّثُْه، فََحدَّثَ : َيا أََبا الْمُْنِذرِ، َحدِّثُْه، فَقَالَ أَُبيٌّ: َمْسُعوٍد، فَسَأَلُْتُه، فَقَالَ َعْبدُ اللَِّه ُألَبيِّ بن كَْعبٍ

  ِعْمَرانَ بناْبُن َمْسُعوٍد بِمِثْلِ َحدِيِث 

  .يِه ُحَصْينٍ َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَى آِلِه َوَسلََّم َتْسِليًما كَِثًريا طَيًِّبا ُمبَاَركًا ِف
  بَّاسِأََحاِديثُ َعْبدِ اللَِّه بن الَْعبَّاسِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َهاِشمِ بن َعْبِد مََناٍف ُيكَنَّى أََبا الَْع

  َوِمْن أَْخَبارِِه َوَوفَاِتِه َرِضيَ اللَُّه َعْنُهمَا
: ِليٍّ، قَالََحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن َداُوَد بن َع - ١٠٤١٣

إِنِّي َألْرُجو أَنْ ُتبَيَِّض ُوُجوهََنا بُِغالمٍ، فََولََدْت :الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَحَملَْت أُمُّ الْفَْضلِ ِفي الشِّْعبِ، فَقَ
  .َعْبَد اللَِّه بن َعبَّاسٍ 

َنا ُمَحمَُّد بن الَْحارِِث الْقَُرِشيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثَ - ١٠٤١٤
لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: َحدَّثََنا ُمْسِلمُ بن َخاِلٍد الزَّْنجِيُّ، أَْخَبرَنِي اْبُن أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، قَالَ

َيا ُمَحمَُّد، َما أََرى أُمَّ الْفَْضلِ إِال قَدِ : أََتى أَبِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْهلُ بَْيِتِه ِفي الشِّْعبِ،
ِه َوَسلََّم َوأََنا ِفي ِخْرقَِتي، لََعلَّ اللََّه أَنْ ُيِقرَّ أَعُْيَنَنا ِمْنَها بُِغالمٍ، فَأُِتَي بَِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي:اْشَتَملَْت َعلَى َحْملٍ، قَالَ
  .ال َنْعلَمُ أََحًدا ُحنَِّك بِرِيقِ النُُّبوَِّة غَيَْرُه: فََحنَّكَنِي، قَالَ ُمَجاِهٌد

ِه بن َعبَّاسٍ ُتُوفِّي عَْبُد اللَّ: َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ - ١٠٤١٥
  بِالطَّاِئِف َسَنةَ ثََماٍن َوِستَِّني، َوِسنُُّه

ُوِلْدُت قَْبلَ الَْهْجرِ بِثَالِث ِسنَِني، َوَنْحُن ِفي الشِّْعبِ، ُتُوفَِّي النَّبِيُّ صَلَّى :ِثْنَتْينِ َوَسْبِعنيَ َسَنةً، َوكَانَ ُيَصفُِّر ِلْحَيتَُه، قَالَ
  .َوأََنا اْبُن ثَالثَ َعْشَرةَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َهلََك َعْبدُ اللَِّه بن َعبَّاسٍ َسَنةَ ثََمانٍ :َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ فُْسُتقَةُ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرَشْيٍد، قَالَ - ١٠٤١٦
  .َوِستَِّني

َماتَ اْبنُ :َسِمْعُت أََبا ُنَعْيمٍ، َيقُولُ: ثََنا أَُبو زَْيٍد ُعَمُر بن َشبَّةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ، َحدَّ - ١٠٤١٧



  .َعبَّاسٍ َسَنةَ ثََماٍن َوِستَِّني
ا زَِياُد بن َعْبدِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ، َحدَّثََن - ١٠٤١٨

  .كَانَ اْبُن َعبَّاسٍ طَوِيال، ُمشَْرًبا صُفَْرةً، َجِسيًما، َوِسيًما، َصبِيَح الَْوْجِه، لَهُ َضِفريََتاِن:اللَِّه، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، قَالَ
َرأَْيتُ :َنا ِفطُْر بن َخِليفَةَ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثَ - ١٠٤١٩

  .اْبَن َعبَّاسٍ َولَُه ُجمَّةٌ
بِي َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى بن َزْحمََوْيِه، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن أَ - ١٠٤٢٠

  .ُررَأَْيُت اْبَن َعبَّاسٍ أَيَّاَم ِمًنى طَوِيلَ الشَّْعرِ، َعلَْيِه إَِزاٌر ِفيِه بَْعُض اِإلْسبَالِ، َوَعلَْيِه رَِداٌء أَصْفَ:إِْسحَاَق، قَالَ
: ي َعطَاٍء، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ِعْمَرانَ بن أَبِ - ١٠٤٢١

  َشهِْدُت ُمحَمََّد اْبَن الَْحَنِفيَِّة ِحَني مَاَت اْبُن َعبَّاسٍ بِالطَّاِئِف، فَكَبََّر َعلَْيِه أَْرَبًعا،

  .َوأََخذَُه ِمْن ِقَبلِ الِْقْبلَِة ِحنيَ أَْدَخلَُه الْقَبَْر، َوضََرَب َعلَْيِه فُْسطَاطًا ثَالثَةَ أَيَّامٍ
 ِعْمَرانُ ا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةََحدَّثََن - ١٠٤٢٢

َعلَْيِه أَْرَبًعا، َوأَْدَخلَُه الْقَْبَر ِمْن  شَهِْدُت َوفَاةَ اْبنِ َعبَّاسٍ بِالطَّاِئِف، فَوَِلَيُه ُمَحمَُّد بن الَْحَنِفيَِّة َوكَبََّر:بن أَبِي َعطَاٍء، قَالَ
  .ِقَبلِ رِْجلَْيِه، َوضََرَب َعلَْيِه فُْسطَاطًا

ِفيِّ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الْكُو - ١٠٤٢٣
قُبَِض النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا اْبنُ :َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهما، قَالَ أَبِي بِشْرٍ،
  .َعْشرِ ِسنَِني
وُنَس، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُي - ١٠٤٢٤

قََرأُْت الُْمْحكََم يَْعنِي الُْمفَصَّلَ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى :َعْن زَِياِد بن ُحَصْينٍ، َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ِئٍذ اْبُن اثْنََتْي َعْشَرةَ َسَنةًاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوُهَو َيْوَم

ْيرٍ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي بِْشرٍ، َعْن َسِعيِد بن جَُب - ١٠٤٢٥
فَقُلُْت ألَبِي : َسلََّم َوقَْد قََرأُْت الُْمْحكََم ِمَن الْقُْرآِن، قَالَ شُْعَبةُُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو:اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .الُْمفَصَّلُ: َما الُْمْحكَُم؟ قَالَ: بِْشرٍ
  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى بن ُمَعاِذ بن - ١٠٤٢٦

ُتُوفِّيَ :ا شُْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَُمَعاٍذ الْعَْنَبرِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََن
  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأََنا اْبُن َخْمَس َعْشَرةَ َسَنةً َوقَْد ُختِْنُت

َرِميُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْض - ١٠٤٢٧
  .قُبِضَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأََنا َختٌِني:َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َحدَّثََنا َعمِّي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد الَْحنَّاطُ الرَّاُمُهْرمُزِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َرَشِد بن َخيْثَمٍ الْهِالِليُّ،  - ١٠٤٢٨
َحدَّثَتْنِي أُمُّ الْفَْضلِ بنتُ : ، قَالََسِعيُد بن َخْيثَمٍ الْهِالِليُّ، َحدَّثََنا َحْنظَلَةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

لَبَّْيَك َيا َرُسولَ : َيا أُمَّ الْفَْضلِ، قُلُْت:بَْيَنا أََنا َمارَّةٌ َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الِْحجْرِ، فَقَالَ: الَْحارِِث، قَالَْت
ُهَو َما أَقُولُ لَِك، فَإِذَا َوَضْعِتيهِ :كَْيَف َوقَْد َتَحالَفَْت قَُرْيٌش ال ُتوِلُدونَ النَِّساَء؟ قَالَ: إِنَِّك َحاِملٌ بُِغالمٍ، قَالَْت:اللَِّه، قَالَ

اذَْهبِي بِِه، :ِه، ثُمَّ قَالَلَْبأَُه ِمْن رِيِقفَائِْتنِي بِِه، فَلَمَّا َوَضَعْتُه أََتْت بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسمَّاُه َعْبَد اللَِّه، وَأَ



ِميال َمدِيَد فَأَتَْيُت الَْعبَّاَس فَأَْخبَْرُتُه، فََتلَبََّس ثُمَّ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَانَ َرُجال َج: فَلََتجِِدنَُّه كَيًِّسا، قَالَْت
  الْقَاَمِة، فَلَمَّا َرآُه َرُسولُ اللَِّه

َهذَا َعمِّي، فََمْن َشاَء فَلُْيَباِه بَِعمِِّه، قَالَ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم إِلَْيِه فَقَبَّلَ َبْيَن َعْيَنيِْه، ثُمَّ أَقَْعَدُه َعْن َيِمينِِه، ثُمَّ قَالَ َصلَّى
  .َعمِّي َوَبِقيَّةُ آبَاِئي، َوالَْعمُّ َواِلٌد وَِلَم ال أَقُولُ َوأَْنَت: َبْعَض الْقَْولِ َيا َرُسولُ اللََّه، قَالَ: الَْعبَّاُس

ْجالنَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُشجَاعٍ، َحدَّثََنا سَاِلُم بن َع - ١٠٤٢٩
ُن َعبَّاسٍ بِالطَّاِئِف، فََشهِْدُت َجنَاَزتَُه، فََجاَء طَْيرٌ أَبَْيُض لَْم ُيَر َعلَى مَاَت اْب:الْجََزرِيُّ اَألفْطَُس، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ، قَالَ

 َيا"الْقَْبرِ، لَْم َنْدرِ َمْن َتالَها ُخلَِّتِه َحتَّى َدَخلَ ِفي َنْعِشِه، ثُمَّ لَْم ُيَر َخارًِجا ِمْنُه، فَلَمَّا ُدِفَن ُتِلَيْت َهِذِه اآلَيةُ َعلَى َشِفريِ 
  ].٢٨الفجر آية "] ِتيأَيَّتَُها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ، اْرجِِعي إِلَى َربِّكِ رَاِضَيةً مَْرِضيَّةً، فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي، َواْدُخِلي َجنَّ

يٌّ الصَّْيرَِفيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن َمرَْوانَ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَُم - ١٠٤٣٠
قَالُ شَهِْدُت َجَناَزةَ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَماتَ بِالطَّاِئِف، فَلَمَّا انُْتهَِي بِهِ إِلَى الَْحِفَريةِ َجاَء طَاِئٌر أَبَْيُض، ُي: َياِمَني، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .النَّْعشِ وَلَْم يَُر الُْغْرنُوُق، َحتَّى َدَخلَ ِفي جَْوِف: لَُه
ن َياِمَني، أَْخَبرَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َبسَّاٌم الصَّْيَرِفيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه ب - ١٠٤٣١

  :وَاٍد لَُهْم، َجاَء طَاِئٌر أَْبَيُض، ُيقَالُ لَُه أَنَُّهلَمَّا ُمرَّ بِجِنَاَزِة اْبنِ َعبَّاسٍ بِالِْحَريِة، َوُهَو

  .الْغُْرنُوُق، فََدَخلَ ِفي النَّْعشِ فَلَْم ُيرَ َبْعُد
  َوِمْن َمَناِقبِ َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ وَأَْخبَارِِه

دَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َح: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٠٤٣٢
كُْنُت َمَع أَبِي ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمَع النَّبِيِّ َصلَّى : َسلََمةَ، أنا َعمَّاُر بن أَبِي َعمَّارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

أَلَْم َترَ إِلَى اْبنِ َعمِّكَ : يَُناجِيِه، فَكَانَ كَالُْمعْرِضِ َعْن أَبِي، فَخََرْجَنا ِمْن ِعْنِدِه، فَقَالَ أَبِي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ
َيا : ْعَنا، فَقَالََنَعْم، فََرَج: فَكَانَ عِْنَدُه أََحٌد؟ قُلُْت: َيا أَبَْه، كَانَ ِعْنَدُه َرُجلٌ ُيَناجِيِه، فَقَالَ: كَالُْمعْرِضِ َعنِّي؟ فَقُلُْت

نََعْم، َرأَْيَتهُ َيا َعْبدَ :َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي قُلُْت ِلعَْبِد اللَِّه كَذَا َوكَذَا، فَقَالَ ِلي كَذَا َوكَذَا، َهلْ كَانَ ِعْنَدَك أََحٌد؟ قَالَ
  .َشَغلَنِي عَْنَك َعلَْيِه السَّالُم، ُهَو الَِّذي ٧جِبْرِيلُ  ٧ذَاَك :َنَعْم، قَالَ: اللَِّه؟قُلُْت
َحدَّثََنا فُرَاُت بن السَّاِئبِ، َعْن : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن سَْعِد بن َيْحَيى الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َعاِمرُ بن َسيَّارٍ، قَالَ - ١٠٤٣٣

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَضَع َيَدُه َعلَى رَأْسِ َعْبِد اللَِّه بن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ
اسِ بَْرَدَها ِفي اللَُّهمَّ أَْعِطِه الِْحكَْمةَ، َوَعلِّْمُه التَّأْوِيلَ، َوَوَضَع َيَدُه َعلَى َصْدرِِه فََوَجَد عَْبُد اللَِّه بن الَْعبَّ:الَْعبَّاسِ، فَقَالَ
  للَُّهمَّ اْحشِ َجْوفَُه ُحكًْما َوِعلًْما، فَلََم َيْسَتْوِحْش ِفي نَفِْسِه إِلَى َمسْأَلَِة أََحٍد ِمَن النَّاسِ،ا:ظَْهرِِه، ثُمَّ قَالَ

  .َولَْم يََزلْ حَْبَر َهِذِه اُألمَِّة حَتَّى قََبَضُه اللَُّه إِلَْيِه 
هَالُ بن َبْحرٍ أَُبو َسلََمةَ الُْعقَْيِليُّ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن ُبْرٍد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الِْمْن - ١٠٤٣٤

مََرْرتُ بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الْفَْضلُ بن َحبِيبٍ، َعْن فَُراٍت، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َعلَْيِه السَّالُم، وَأََنا ال أَْعلَُم، فَلَْم أَُسلِّْم،  ٧جِْبرِيلُ  ٧َياٌب بِيٌض، َوُهَو ُيَناجِي ِدْحَيةَ بن َخِليفَةَ الْكَلْبِيَّ، َوُهَو َوَعِليَّ ِث
دَّ َوَضَح ثَِيابِِه، أََما إِنَّ ذُرِّيََّتهُ َما أََش: َهذا اْبُن َعمِّي، َهذَا اْبُن َعبَّاسٍ، قَالَ:َيا ُمَحمَُّد، َمْن َهذَا؟ قَالَ: ٧جِْبرِيلُ  ٧فَقَالَ 

َيا ابَن َعبَّاسٍ، َما :ْيِه َوَسلََّمَسَتسُوُد َبْعدَُه، لَْو َسلََّم َعلَْيَنا َرَددَْنا َعلَْيِه، فَلَمَّا َرَجْعُت قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ



وَقَْد :مِّي رَأَيُْتَك ُتنَاجِي ِدْحَيةَ بن َخِليفَةَ، فَكَرِْهُت أَنْ َتْنقَِطَع َعلَْيكَُما ُمَناَجاُتكَُما، قَالَبِأَبِي َوأُ: َمَنَعَك أَنْ ُتَسلَِّم؟قُلُْت
َعبَّاسٍ، وَُوِضَع  فَلَمَّا قُبَِض اْبُن: أََما إِنَُّه َسَيذَْهبُ َبصَُرَك، َويَُردُّ َعلَْيَك ِفي َمْوِتَك، قَالَ ِعكْرَِمةُ:َنَعْم، قَالَ: رَأَْيَتُه؟قُلُْت

َما َتْصَنُعونَ؟ َهِذهِ : َعلَى َسرِيرِِه، َجاَء طَاِئٌر َشدِيُد الْوََهجِ، فََدَخلَ ِفي أَكْفَانِِه، فَأََرادُوا َنْشَر أَكْفَانِِه، فَقَالَ ِعكْرِمَةُ
ا ُوِضَع ِفي لَْحِدِه ُتلُقَِّي بِكَِلَمٍة، فََسِمَعَها َمْن َعلَى َشِفريِ قَْبرِِه ُبشَْرى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّتي قَالَ لَُه، فَلَمَّ

  َيا أَيَُّتَها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ اْرجِِعي إِلَى رَبِِّك رَاِضَيةً َمْرِضيَّةً"

  ].٢٨الفجر آية "[فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدخُِلي َجنَِّتي
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : يُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعِل - ١٠٤٣٥

وَنةَ بنتِ كُْنُت ِفي َبْيِت َمْيُم: َسلََمةَ، أنا َعْبدُ اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن َخيْثَمٍ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َمْن َوَضَع َهذَا؟فَقَالَتْ :لََّمالَْحارِِث، فََوضَْعُت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُضوءًا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .قِّْهُه ِفي الدِّينِاللَُّهمَّ َعلِّْمُه التَّأْوِيلَ، َوفَ:َوَضَعُه َعْبدُ اللَِّه، فَقَالَ: َمْيُموَنةُ
ٍد الَْحذَّاِء، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن َعِليٍّ، َحدَّثَنِي أَبِي َعِليُّ بن عَاِصمٍ، َعْن َخاِل - ١٠٤٣٦

  .اللَُّهمَّ َعلِّْمُه الِْحكَْمةَ:ْيِه َوَسلََّم إِلَْيِه، فَقَالََضمَّنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َهاِشمُ بن ُمَحمَِّد بن سَِعيِد بن خَْيثَمٍ الْهِالِليُّ، َحدَّ - ١٠٤٣٧

اْسَتأْذَنَ عَْبُد اللَِّه بن : َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن رِبِْعيِّ بن ِحرَاشٍ، قَالََعاِمرٍ اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن 
: اوَِيةُ، قَالَا َنظََر إِلَْيِه ُمَعَعبَّاسٍ َعلَى ُمَعاوَِيةَ، َوقَدْ َتَحلَّفَْت ِعْنَدُه ُبطُونُ قُرَْيشٍ، َوَسعِيُد بن الَْعاصِ جَاِلٌس َعْن َيِمينِِه، فَلَمَّ

لَْيَس ِمثْلُ اْبنِ َعبَّاسٍ يَْعَيى بَِمَسائِِلَك، : َيا َسعِيُد، وَاللَِّه ُأللِْقَينَّ َعلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َمسَاِئلَ َيْعَيى بِجَِوابَِها، فَقَالَ لَهُ َسِعيٌد
  َما َتقُولُ ِفي: فَلَمَّا َجلََس قَالَ لَُه ُمَعاوَِيةُ

َعنِ الُْمْنكَرِ َرِحَم اللَُّه أََبا َبكْرٍ، كَانَ َواللَِّه ِللْقُْرآِن تاِلًيا، َوَعنِ الْمَْيلِ نَاِئيًا، َوَعنِ الْفَْحَشاِء َساهًِيا، َو :أَبِي َبكْرٍ؟ قَالَ
النَّهَارِ صَاِئًما، َوِمْن ُدْنيَاُه سَاِلًما، َوَعلَى ناِهًيا، بِِدينِِه عارِفًا، َوِمَن اللَِّه َخاِئفًا، َوَعنِ الُْمهِْلكَاتِ َجانِفًا، َوبِاللَّْيلِ قَاِئمًا، َوبِ

 وَاآلَصالِ ذَاِكرًا، َوِلنَفِْسِه َعْدلِ الَْبرِيَِّة عازًِما، وَبِالَْمْعُروِف آمًِرا، وَإِلَْيِه َصابًِرا، َوِفي اَألحَْوالِ َشاكًِرا، َوِللَِّه ِفي الُْغُدوِّ
أَْصحَاَبُه َوَرًعا َوكَفَافًا، َوُزْهًدا َوَعفَافًا، َوبِرا َوِحَياطَةً، َوَزَهاَدةً َوِكفَاَيةً، فَأَْعقََب اللَُّه َمْن بِالَْمَصاِلحِ قاِهرًا، فَاَق َورَاَق 
  .ثَلََبُه اللَّعَاِئَن إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة

للَُّه أََبا َحفْصٍ، كَانَ وَاللَِّه َحِليَف اِإلْسالمِ، َرِحَم ا:فََما َتقُولُ ِفي ُعَمَر بن الَْخطَّابِ؟ قَالَ: قَالَ ُمَعاوَِيةُ - ١٠٤٣٨
َعْوًنا، قَاَم لَِحَق اللَِّه َصابًِرا َوَمأَْوى اَألْيَتامِ، وََمَحلَّ اِإلَمياِن، َوَمالذَ الضَُّعفَاِء، َوَمْعِقلَ الُْحَنفَاِء، لِلَْخلْقِ ِحصًْنا، َوِللنَّاسِ 

ُه بِِه الدِّيَن، َوفََتَح الدَِّياَر، َوذُِكَر اللَُّه ِفي اَألقْطَارِ َوالَْمَناِهلِ، َوَعلَى التِّاللِ، َوِفي الضِّوَاِحي َوُمْحَتِسًبا، َحتَّى أَظَْهَر اللَّ
أَْعقََب اللَُّه َمْن َتنَقََّصُه ا، فََوالْبِقَاعِ، َوعِْنَد الْخََنا َوقُوًرا، َوِفي الرََّخاِء َوالشِّدَِّة َشكُورًا، َوِللَِّه ِفي كُلِّ َوقٍْت َوآَناٍء ذَكُوًر

  .اللَّْعَنةَ إِلَى َيْومِ الَْحسَْرِة
َرِحَم اللَُّه أََبا َعْمرٍو، كَانَ َواللَِّه أَكَْرَم الَْحفََدِة، َوأَفَْضلَ :فََما َتقُولُ ِفي ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ؟ قَالَ: قَالَ ُمَعاوَِيةُ - ١٠٤٣٩

  اِء، َهجَّاًدا بِاَألْسحَارِ، كَثَِريالْبََرَرِة، َوأَْصَبَر الْقُرَّ

، َسعَّاًء إِلَى كُلِّ ُمْنجَِيٍة، فَرَّاًرا ِمْن الدُُّموعِ ِعْنَد ذِكْرِ اللَِّه، َداِئَم الِْفكْرِ ِفيَما ُيعِيُنُه اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر، َنهَّاًضا إِلَى كُلِّ َمكُْرَمٍة
  .بِئْرِ، َوَخَتَن الُْمْصطَفَى َعلَى اْبَنَتيِْه، فَأَْعقََب اللَُّه َمْن َسبَُّه النََّداَمةَ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةكُلِّ ُموبِقٍَة، َوَصاِحَب الْجَْيشِ وَالْ



ُهَدى، َرِحَم اللَُّه أََبا الَْحَسنِ، كَانَ َواللَِّه َعلََم الْ:فََما َتقُولُ ِفي َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ؟ قَالَ: قَالَ ُمَعاوَِيةُ - ١٠٤٤٠
الُْعظَْمى، َعاِلًما بَِما َوكَْهَف التُّقَى، َوَمَحلَّ الِْحَجا، َوطَْوَد النَُّهى، َونُوَر السَُّرى ِفي ظُلَمِ الدَُّجى، وََداِعَيةً إِلَى الُْحجَِّة 

، َوتارِكًا ِللْجَْورِ وَاَألذَى، َوَحاِئًدا َعْن طُُرقَاتِ ِفي الصُُّحِف األُولَى، َوقَاِئًما بِالتَّأْوِيلِ وَالذِّكَْرى، ُمَتَعلِّقًا بِأَْسبَابِ الُْهَدى
َعَدلَ َوسَوَّى، الرََّدى، َوخَْيَر َمْن آَمَن َواتَّقَى، َوَسيَِّد َمْن َتقَمََّص وَارَْتَدى، َوأَفَْضلَ َمْن َحجَّ َوسََعى، وَأَْسَمَح َمْن 

بِيَّ الُْمْصطَفَى، َوصَاِحَب الِْقْبلََتْينِ، فََهلْ يُوَازِيِه ُمَوحٌِّد، َوزَْوُج َخْيرِ النَِّساِء، وَأَُبو َوأَْخطَبَ أَْهلِ الدُّْنيَا، إِال األَْنبَِياَء وَالنَّ
  .ِد إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِةللَِّه وَالِْعَباالسِّْبطَْينِ، لَْم َتَر َعيْنِي ِمثْلَُه، َوال َتَرى َحتَّى الْقَِياَمِة َواللِّقَاِء، فََمْن لََعَنُه فََعلَْيِه لَْعَنةُ ا

َرْحَمةُ اللَِّه َعلَْيهَِما، كَاَنا َواللَِّه َعِفيفَْينِ ُمْسِلَمْينِ، َبرَّْينِ طاِهَرْينِ :فََما َتقُولُ ِفي طَلَْحةَ َوالزُّبَْيرِ؟ قَالَ: قَالَ - ١٠٤٤١
  ٌر لَُهَما إِنْ َشاَء اللَُّه بِالنُّْصَرِة الْقَِدَميِة، َوالصُّْحَبِة الْقَِدَميِة، وَاَألفَْعالُِمطَهََّرْينِ، شَهِيَدْينِ َعاِلَمْينِ، زَلّا َزلَّةً َواللَُّه غَاِف

  .الَْجِميلَِة
ةَ َعْينِ َرِحَم اللَُّه أََبا الْفَْضلِ، كَانَ َواللَّهِ ِصْنَو َرُسولِ اللَِّه، َوقُرَّ:فََما َتقُولُ ِفي الَْعبَّاسِ؟ قَالَ: قَالَ ُمَعاوَِيةُ - ١٠٤٤٢

َنُه ِعلٌْم، قَْد َتالَشتِ َصِفيِّ اللَِّه، لَهَِم اَألقَْوامِ، َوسَيَُّد اَألْعَمامِ، قََد َعالُه َبْصُر اُألمُورِ، َونَظٌَر ِفي الْعََواِقبِ، قَْد َزا
ِلَم ال َيكُونُ كَذَِلَك َوقَْد سَاَسُه أَكَْرُم َمْن َدبَّ اَألْحسَاُب ِعْنَد ِذكْرِ فَِضيلَتِِه، َوَتَباَعَدِت األَْنَساُب عِْنَد فَْخرِ َعشَِريِتِه، َو

  .َوَهبَّ َعْبُد الُْمطَِّلبِ؟ أَفَْخُر َمْن َمَشى ِمْن قَرِيبٍ َوَرِكَب
ْحرِ َخطَرًا، ال َيظْفَرُ بِدَابٍَّة َتكُونُ ِفي الَْبحْرِ، ِهَي أَْعظَُم دََوابِّ الَْب:فَِلَم ُسمَِّيْت قَُرْيًشا؟ قَالَ: قَالَ ُمَعاوَِيةُ - ١٠٤٤٣

َهلْ َتْروِي ِفي ذَِلَك شَْيئًا؟ : بَِشْيٍء ِمْن َدَوابِّ الَْبْحرِ إِال أَكَلَْتُه، فَُسمَِّيْت قُرَْيٌش، َألنََّها أَعْظَُم الَْعَربِ ِفَعاال، فَقَالَ
  :فَأَْنَشَدُه قَْولَ الْجَُمِحيِّ

  َها ُسمَِّيْت قُرَْيٌش قَُرْيشًاَوقََرْيٌش ِهيَ الَِّتي َتْسكُُن الَْبْحَر بِ
  َتأْكُلُ الِْغثَّ َوالسَِّمَني َوال َتْتُرُك ِفيَها لَِذي َجنَاَحْينِ رِيشًا
  َهكَذَا ِفي الِْكتَابِ َحيُّ قَُرْيشٍ َيأْكُلُونَ الْبِالدَ أَكْلًا كَِشيشًا

  مُوشَاَولَُهْم آِخَر الزََّماِن نَبِيٌّ ُيكِْثُر الْقَْتلَ ِفيُهْم وَالُْخ
  َعال اَألْرَض َخْيلُُه َورَِجالُُه ُيْحَشُرونَ الُْمِطيَّ َحْشًرا كَمِيشًا

َما : ْن ِعْنَدُهَصَدقَْت َيا ابَن َعبَّاسٍ، أَْشَهدُ أَنََّك ِلَسانُ أَْهلِ َبيِْتَك، فَلَمَّا َخَرَج اْبُن َعبَّاسٍ ِمْن ِعْنِدِه، قَالَ ِلَم: قَالَ ُمَعاوَِيةُ
  .قَطُّ إِال َوَجْدُتُه ُمْسَتِعداكَلَّْمُتُه 

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحْمَدانَ بن ُموَسى الَْخاللُ التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحْربٍ - ١٠٤٤٤

بن طَلَْحةَ بن يَزِيَد بن َعْمرِو بن  الُْجْنِديَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراِهيمَ بن َداحَةَ، َحدَّثََنا أَُبو ِخدَاشٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ
كََتَب َعْبُد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي الَْبْيَعِة، فَأََبى أَنْ ُيبَايَِعُه، فَظَنَّ : اَألهَْتمِ التَِّميِميِّ، َحدَّثََنا أََبانُ بن الَْولِيِد، قَالَ

أَمَّا بَْعُد، فَقَْد َبلََغنِي أَنَّ الْمُلِْحَد اْبَن :ْمَتَنَع َعلَْيِه ِلَمكَانِِه، فَكََتَب يَزِيُد بن ُمَعاوَِيةَ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍَيزِيُد بن ُمَعاوَِيةَ أَنَُّه إِنََّما ا
مِ َشرِيكًا، فَاْمَتَنْعَت َعلَْيِه وَاْنقََبْضَت، الزَُّبْيرِ َدَعاكَ إِلَى َبْيَعِتهِ لُيْدِخلََك ِفي طَاَعِتِه، فََتكُونَ َعلَى الْبَاِطلِ ظَهًِريا، َوِفي الْمَأْثَ

 أَْرَحاِمهُِم، الُْموِفَني ِلَما َعرَّفََك اللَُّه ِمْن َنفِْسَك ِفي َحقَِّنا أَْهلَ الَْبْيِت، فَجََزاَك اللَُّه أَفَْضلَ َما َيْجزِي الْوَاِصِلَني ِمْن
لَْسُت أَْنَسى بِرََّك َوِصلََتَك، َوُحْسَن جائَِزِتَك، بِالَِّذي أَْنَت أَْهلُُه ِمنَّا ِفي الطَّاَعِة بُِعُهودِِهْم، فََمْهَما أَْنَسى ِمَن اَألْشَياِء فَ

ْهلِ اآلفَاقِ َيطَْرأُ َعلَْيَك ِمْن أَ َوالشََّرِف وَالْقََراَبِة لَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَانْظُْر َمْن ِقَبلََك ِمْن قَْوِمَك، َوَمْن
َك أَْسَمُع ِمنُْهْم للُملِْحدِ الَْخارِبِ ِممَّْن َيْسَحُرهُ اْبُن الزَُّبْيرِ بِِلسَانِِه، َوُزْخُرِف قَْولِِه، فََخذِّلُْهْم َعْنُه، فَإِنَُّهْم لََك أَطَْوُع، َوِمْن



فَقَْد َجاَءنِي ِكتَاُبَك َتذْكُُر ُدَعاَء اْبنِ الزَُّبْيرِ إِيَّايَ الَِّذي َدَعانِي إِلَْيِه، أَمَّا بَْعُد، :الَْمارِقِ، َوالسَّالُم، فَكََتَب اْبُن َعبَّاسٍ إِلَْيِه
  َوأَنِّي اْمَتَنْعُت َمْعرِفَةً ِلحَقَِّك، فَإِنْ َيكُْن ذَِلَك كَذَِلَك، فَلَْسُت بِرََّك أَغُْزو بِذَِلكَ،

َتْبَت إِلَيَّ أَنْ أَُحثَّ النَّاَس َعلَْيَك، َوأَُخذِّلَُهْم َعنِ اْبنِ الزَُّبْيرِ، فَال ُسُروًرا َوال حُُبوًرا َولَِكنَّ اللََّه بَِما أَْنوِي بِِه َعِليٌم، َوكَ
لَيَّ َتذْكُرُ ، َوكََتْبَت إِبِِفيَك الِْكثِْكثُ، َولَكَ اَألثْلَُب، إِنََّك لَِعازٌِب إِنْ َمنَّْتكَ َنفُْسَك، وَإِنََّك َألْنَت الَْمْنفُوُد الَْمثْبُوُر

ِتي، َولََعمْرِي َما ُتْعِطيَنا َتْعجِيلَ بِرِّي َوِصلَِتي، فَاحْبِْس أَيَُّها اإلِْنَسانُ َعنِّي بِرََّك َوِصلََتَك، فَإِنِّي حَابٌِس عَْنَك ُودِّي وَُنْصَر
اال أََبا لََك أَُترَانِي أَْنَسى قَْتلََك ُحَسْيًنا َوِفْتيانَ بين عَْبِد ِممَّا ِفي َيدَْيَك لََنا إِال الْقَِليلَ، َوَتْحبُِس ِمْنُه الْعَرِيَض الطَّوِيلَ، 

عِيٍد َواِحٍد، ُمَزمَِّلنيَ الُْمطَِّلبِ، َمصَابِيَح الدَُّجى، َوُنُجوَم اَألْعالمِ، غَاَدرَْتُهْم ُجُنوُدَك بِأَْمرَِك، فَأَصَْبُحوا ُمَصرِِّعَني ِفي َص
باعِ، بِالْعََراِء، ال ُمكَفَّنَِني، َوال ُموسَِّديَن، َتْسِفيهُِم الرِّيَاُح، َوتَْغُزوُهُم الذِّئَاُب، َوتَْنَتاُبُهْم ُعُرجُ الضِّ ِفي الدَِّماِء، َمْسلُوبَِني

بِي َمنَّ اللَُّه َعلَْيَك، فَجَلَْسَت ِفي َحتَّى أَتَاَح اللَُّه لَُهْم قَْوًما لَمْ ُيْشرِكُوا ِفي ِدمَاِئهِْم، فَكَفَُّنوُهْم َوأََجنُّوُهْم، وَبِهِْم وَاللَِّه َو
ِعيِّ ِللَْعاِهَرِة الْفَاجَِرِة، َمْجِلِسكَ الَِّذي أَْنَت ِفيِه، َوَمْهَما أَْنَسى ِمَن اَألشَْياِء فَلَْسُت أَْنَسى َتْسِليطََك َعلَْيهِمُ الدَِّعَي بن الدَّ

ِذي اكَْتَسَب أَبُوَك ِفي ادَِّعاِئهِ ِلَنفِْسهِ الْعَاَر وَالَْمأْثََم َوالَْمذَّلَةَ وَالِْخْزَي ِفي الدُّْنَيا الَْبعِيَد َرِحًما، اللَِّئيَم أًَبا َوأُما، وَالَّ
  زََعَم أَنَّالْوَلَُد ِللِْفرَاشِ، َوِللَْعاِهرِ الَْحجَُر، َوإِنَّ أََباَك :َواآلِخَرِة، َألنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

، َولَقَدْ أََماتَ أَُبوكَ السُّنَّةَ جَْهال، الَْولََد ِلغَْيرِ الِْفرَاشِ، َوال َيُضرُّ الَْعاِهَر، َويَلَْحُق بِِه َولَُدُه كََما يَلَْحُق َولَُد الْبَِغيِّ الْمُْرِشَد
َياِء فَلَْسُت أَْنَسى َتْسيَِريَك ُحَسيًْنا ِمْن َحَرمِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى َوأَحَْيى اَألْحدَاثَ الُْمِضلَّةَ َعْمًدا، َوَمْهَما أَْنَسى ِمَن اَألْش

رَ بِكُْم، فََعاجِلُوُه، فََما زِلَْت اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َحَرمِ اللَِّه، َوَتْسيَِريَك إِلَيْهُِم الرِّجَالَ، وَإِْدسَاَسكَ إِلَْيهِْم، إِنْ ُهَو َنذَ
ثِْلَك ِللَِّه َولَِرُسوِلهِ تَّى أَْشَخْصَتُه ِمْن َمكَّةَ إِلَى أَْرضِ الْكُوفَِة، تَْزأَرُ إِلَْيِه َخْيلَُك َوُجنُوُدَك َزِئَري اَألَسِد، َعَداَوةً ِمبِذَِلَك َح

َألِسنَِّة وَالسُُّيوِف، ثُمَّ كََتْبَت إِلَْيِه ُبُمعَاَجلَِتِه، وََتْركِ َوَألْهلِ َبْيِتِه، ثُمَّ كََتْبَت إِلَى اْبنِ َمْرَجاَنةَ َيْسَتقْبِلُُه بِالَْخْيلِ َوالرِّجَالِ َوا
ُه َعْنُهُم الرِّْجَس َوطَهَّرُْهمْ ُمطَاَولَِتِه، َحتَّى قََتلَْتُه َوَمْن َمَعُه ِمْن ِفْتَياِن بين َعْبِد الُْمطَِّلبِ أَْهلِ الْبَْيِت الَِّذيَن أَذَْهَب اللَّ

ِء بِالْبَطَْحاءِ أُولَِئَك ال كَآَباِئَك اَألْجالِف الُْجفَاِة أَكَْباِد الَْحِمريِ، َولَقَْد َعِلْمَت أَنَُّه كَانَ أََعزَّ أَْهلِ الْبَطَْحا َتطْهِريًا، َنْحُن
كَرَِه أَنْ َيكُونَ ُهَو الَِّذي ُيْسَتَحلُّ بِِه َحَرُم  قَِدًميا، َوأَعَزَُّه بَِها َحِديثًا، لَوَّثُوا بِالَْحرََمْينِ َمقَاًما، َواْسَتَحلَّ بَِها ِقَتاال، َولَِكنَُّه

ُن الُْمَواَدَعةَ، َوَسأَلَكُمُ الرَّْجَعةَ، اللَِّه، َوَحَرُم َرُسوِلهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُحْرَمةُ الْبَْيِت الْحََرامِ، فَطَلََب إِلَْيكُُم الُْحَسْي
  ارِِه، وَاْستِئَصالَ أَْهلِ بَْيِتِه، كَأَنَّكُمْ َتقُْتلُونَ أَْهلَفَاغَْتَنْمُتْم ِقلَّةَ ُنصَّ

ْيفُكَ َيقْطُُر ِمْن َدِمي، َبْيٍت ِمَن التُّْرِك، أَْو كَاُبلَ، فَكَْيَف َتْحدُونِي َعلَى ُودَِّك، َوَتطْلُُب ُنْصرَِتي، َوقَْد قََتلَْت بين أَبِي، َوَس
ونَ وَآلُ َشأِ اللَُّه ال يَطُلْ لَدَْيَك َدِمي، َوال َتْسبِقْنِي بِثَأْرِي، َوإِنْ َتْسبِقَْنا بِِه فَقَبِلَْنا َما قَبِلَِت النَّبِيَُّوأَْنَت آِخذُ ثَأْرِي؟ فَإِنْ َي

رًا، َوِمَن الظَّاِلِمَني ُمْنَتِقمًا، النَّبِيَِّني، فظَلَّْت ِدَماُؤُهْم ِفي الدُّْنَيا، َوكَانَ الَْمْوِعُد اللََّه، فَكَفَى بِاللَِّه ِللَْمظْلُوِمَني ناِص
اَءُهمْ أُغَْيِلَمةً ِصَغاًرا َوالَْعَجُب كُلُّ الَْعَجبِ، َوَما ِعْشتَ بِرَبَِّك الدَّْهرَ الَْعَجُب، َحْملَُك بناِت َعْبِد الُْمطَِّلبِ، َوَحْملَُك أَْبَن

، َوأَنََّك ُتِذلَُّنا، َوبِهِْم َواللَِّه وَبِي َمنَّ اللَُّه َعلَْيَك َوَعلَى أَبِيَك َوأُمَِّك ِمَن النَِّساءِ، إِلَْيَك بِالشَّامِ، ُترِي النَّاَس أَنََّك قَْد قَهَْرَتَنا
زَّنََّك الَْجَدلُ، ي، فَال َيْستَِفَواْيُم اللَِّه، إِنَّكَ لَُتْمِسي َوُتْصبُِح آِمًنا جلَِراحِ َيِدي، َولََيْعظَُمنَّ جُْرُحَك بِِلَسانِي َوَنقِْضي وَإِْبَراِم
َن الدُّنَْيا آِثًما َمذُْموًما، فَِعشْ فَلَْن ُيْمهِلََك اللَُّه َبْعَد قَْتِلَك ِعْتَرةَ َرُسوِلِه إِال قَِليال، َحتَّى َيأُْخذََك أَْخذًا أَِليًما، وَُيخْرَِجَك ِم

لَقَْد كَانَ اْبُن َعبَّاسٍ ُمِضيا َعلَى : َت، فَلَمَّا قََرأَ يَزِيُد الرَِّسالَةَ، قَالَال أَبَالََك َما ِشئَْت، فَقَْد أَرَْداَك ِعْنَد اللَِّه َما اقَْتَرفْ
  .الشَّرِّ 



، َعْن َسعِيِد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن أَبِي بِْشرٍ - ١٠٤٤٥
  إِنْ كَانَ َبِقَي ِفيهِْم َشْيٌء ِمَن النُُّبوَِّة: َبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ ِهرَقْلَ كََتَب إِلَى ُمَعاوَِيةَ، َوقَالَُج

َعةِ اليت مل تصبها الشمس إال فَكََتَب إِلَْيِه َيسْأَلُُه َعنِ الَْمَجرَِّة َوالْقَْوسِ، َوَعنِ الُْبقْ: فََسُيخْبِرُنِي َعمَّا أَسْأَلُُهْم َعْنُه، قَالَ
إِنَّ َهذَا ِلَشْيٌء َما كُْنُت أَُراهُ أَنْ أُْسأَلَ َعْنُه إِلَى َيوِْمي : فَلَمَّا أََتى ُمَعاوَِيةَ الِْكتَاُب َوالرَّسُولُ قَالَ: ساعة واحدة، قَالَ
إِنَّ الْقَْوَس أََمانٌ :قْلَ، فََبَعثَ بِهِ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ، فَكََتَب إِلَيِْهاْبُن َعبَّاسٍ، فَطََوى ُمَعاوَِيةُ ِكتَاَب ِهَر: َهذَا، َمْن لَِهذَا؟ ِقيلَ

ُتِصْبَها الشَّْمُس إِال َساَعةً ِمْن َألْهلِ اَألْرضِ ِمَن الَْغَرقِ، َوالَْمَجرَّةَ َباُب السََّماِء الَِّذي تَْنَشقُّ ِمْنُه، َوأَمَّا الُْبقَْعةُ الَِّتي لَْم 
  .فَالَْبْحُر الَِّذي أُفْرَِج َعْن بين إِسْرَاِئيلََنَهارٍ 

 بن َجرِيرٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َوْهُب - ١٠٤٤٦
لَمَّا قُبَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :دِّثُ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََسِمْعتُ َيْعلَى بن َحِكيمٍ ُيَح: أَبِي، قَالَ

الَْعَجبُ : فَقَالَ َهلُمَّ فَلَْنَتَعلََّم ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنسْأَلُُهْم، فَإِنَُّهْم كَِثٌري،: َوَسلََّم، قُلُْت ِلَرُجلٍ
لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َواللَِّه لَكَ َيا ابَن َعبَّاسٍ، أََتَرى النَّاسَ َيْحَتاُجونَ إِلَْيَك، َوِفي النَّاسِ َمْن َتَرى ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ ال

بِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِنْ كُْنُت آلِتي الرَُّجلَ َوَسلََّم؟ فََتَركُْت ذَِلَك َوأَقَْبلُْت َعلَى الَْمْسأَلَِة وََتَتبُّعِ أَْصحَا
  ِفي الَْحِديِث َيْبلُغُنِي أَنَُّه َسِمَعُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَجِدُُه

َيا ابَن َعمِّ َرُسولِ : لرِّيَاُح َعلَى َوجْهِي، حَتَّى َيْخُرجَ إِلَيَّ، فَإِذَا َرآنِي، قَالَقَاِئال، فَأََتَوسَُّد رَِداِئي َعلَى َبابِ َدارِهِ َتسِْفي ا
ْنَك، َحِديثٌ َبلَغَنِي أَنََّك ُتَحدِّثُُه، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْحَبْبتُ أَنْ أَْسَمَعُه ِم: اللَِّه َما لََك؟ قُلُْت

أََنا كُْنتُ أََحقَّ أَنْ آتَِيَك، َوكَانَ ذَِلَك الرَُّجلُ َيرَانِي قَْد ذََهبَ أَْصحَابُ : َهال أَْرَسلْتَ إِلَيَّ فَآتَِيَك، فَأَقُولُ: َيقُولُفَ
  .َحقَّ مِنِّيأَْنَت كُْنَت أَ: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَِد اْحتَاَج النَّاسُ إِلَيَّ، فََيقُولُ

لَْمِلِك بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َداُوَد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد ا - ١٠٤٤٧
لِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َما أََحدٌ جَالَْسُت َسْبِعَني أَْو ثَمَانَِني َشْخًصا ِمْن أَْصَحابِ َرسُو:َمْيَسَرةَ، َعْن طَاُوسٍ، قَالَ

  .َصَدقَْت: الْقَْولُ كََما قُلَْت، أَْو قَالَ: ِمْنُهْم خَالََف اْبَن َعبَّاسٍ، فََيلَْتِقَيانِ إِال قَالَ
ِفي ِكتَابِِه َسَنةَ ِمائََتْينِ َوِعْشرِيَن، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َعِديٍّ إِْمالًء - ١٠٤٤٨

رٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو الرَّقِّيُّ، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعنِ الْمِْنَهالِ بن َعْمرٍو، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْي
َتكِْذيٌب؟فَقَالَ :ِفي الْقُْرآِن أَْشَياَء َتْخَتِلُف َعلَيَّ، فَقَْد َوقََع ِفي َصْدرِي، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َيا اْبَن َعبَّاسٍ، إِنِّي أَجُِد: َسِعيٌد
  أَْسمَُع: فََهلُمَّ َما َوقََع ِفي نَفِْسَك، فَقَالَ لَُه الرَُّجلُ:َما ُهَو بَِتكِْذيبٍ، َولَِكنِ اخِْتالٌف، قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: الرَُّجلُ

َوأَقَْبلَ َبْعُضُهمْ : "، َوقَالَ ِفي آَيٍة أُْخَرى]١٠١املؤمنون آية " [فَال أَْنَساَب بَْيَنُهمْ َيْوَمِئٍذ َوال يََتَساَءلُونَ: "اللََّه َيقُولُ
، َوقَالَ ]٤٢النساء آية " [ال َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثًا: "، َوقَالَ ِفي آَيٍة أُْخَرى]٢٧الصافات آية " [َعلَى َبْعضٍ يََتَساَءلُونَ

والسََّماِء بناهَا : "، فَقَْد كََتُموا ِفي َهِذهِ اآلَيِة، َوِفي قَْوِلِه]٢٣األنعام آية " [وَاللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني: "ِفي آَيٍة أُخَْرى
، فَذَكََر ِفي َهِذهِ ]٢٨النازعات آية " [َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها َرفََع َسْمكََها فسَوَّاَها َوأَغْطََش لَْيلََها َوأَخَْرَج ُضَحاَها َواَألْرَض

أَئِنَّكُمْ لََتكْفُُرونَ بِالَِّذي َخلََق اَألْرَض ِفي : "اآلَيِة َخلَْق السََّماَواِت قَْبلَ َخلْقِ اَألْرضِ، ثُمَّ قَالَ ِفي َهِذِه اآلَيِة اُألْخَرى
َعةِ ذَِلَك َربُّ الْعَالَِمَني َوجََعلَ ِفيَها رََواِسَي ِمْن فَْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَها أَقْوَاَتَها ِفي أَْرَب َيْوَمْينِ َوَتْجَعلُونَ لَهُ أَْنَداًدا

"  كَْرًها قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَنيأَيَّامٍ سََواًء ِللسَّاِئِلَني ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء َوِهَي ُدَخانٌ فَقَالَ لََها وَِلَألْرضِ ائِْتَيا طَْوًعا أَْو



َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا "، "َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما"، فَذَكََر ِفي َهِذِه اآلَيةِ َخلَْق اَألْرضِ قَْبلَ َخلْقِ السََّماِء، ]٩فصلت آية [
إِذَا : َهاِت َما ِفي نَفِْسَك، قَالَ السَّاِئلُ:مَّ َمَضى، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ، فَكَأَنَُّه كَانَ ثُ"َوكَانَ اللَُّه َسِميًعا َبِصًريا"، "َحِكيًما

، فََهذَا ِفي النَّفَْخِة اُألولَى، ُيْنفَخُ "فَال أَْنَساَب َبْينَُهْم َيْومَِئٍذ َوال يََتَساَءلُونَ: "قَْولُُه:أَْنبَأْتَنِي بَِهذَا فََحسْبِي، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ
  لصَُّورِ، فََصِعَق َمْن ِفي السََّماوَاِت َوَمْن ِفي اَألْرضِِفي ا

َرى قَاُموا فَأَقَْبلَ َبْعضُُهمْ إِال َمْن َشاَء اللَُّه، فَال أَْنَسابَ َبْينَُهْم ِعْنَد ذَِلَك َوال َيَتَساَءلُونَ، ثُمَّ إِذَا كَانَ ِفي النَّفَْخِة اُألْخ
، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ "َوال َيكُْتُمونَ اللََّه َحدِيثًا: "، َوقَْولُُه"َواللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني: "ا قَْولُُهَعلَى َبْعضٍ يََتَساَءلُونَ، فَأَمَّ

ْغِفرُ ِشْركًا، فَلَمَّا َرأَى الُْمْشرِكُونَ َيْغِفُر َيْوَم الِْقَياَمِة ألَْهلِ اِإلْخالصِ ذُنُوَبُهْم، َوال َيتََعاظَُم َعلَْيِه ذَْنبٌ أَنْ َيْغِفرَُه، َوال َي
إِنََّما كُنَّا أَْهلَ ذُنُوبٍ، وَلَْم َنكُْن ُمْشرِِكَني، فَقَالَ : َنقُولُ: إِنَّ رَبََّنا َيْغِفُر الذُّنُوَب، َوال َيْغِفرُ الشِّْرَك، فَقَالُوا: ذَِلَك، قَالُوا
الشِّْرَك فاْخِتُموا َعلَى أَفَْواِههِْم، فَُخِتَم َعلَى أَفَْواِههِْم فََتْنِطُق أَْيِديهِْم، َوَتْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما  أَمَّا إِذْ كََتمُْتُم: اللَُّه َعزَّ َوَجلِّ

الَِّذيَن كَفَُروا َوَعصَُوا  َيْومَِئٍذ َيَودُّ"كَاُنوا َيكِْسُبونَ، فَِعْنَد ذَِلَك َعَرَف الُْمْشرِكُونَ أَنَّ اللََّه ال ُيكَْتُم َحِديثًا، فَِعْنَد ذَِلَك 
وَالسََّماُء بناَها َرفََع سَْمكََها : "، َوأَمَّا قَْولُُه]٤٢النساء آية " [الرَُّسولَ لَْو ُتَسوَّى بِهِمُ اَألْرُض َوال َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثًا

، فَإِنَُّه َخلََق اَألْرَض ِفي َيْوَمْينِ ]٢٨النازعات آية " [َدَحاَها فَسوَّاَها َوأَغْطََش لَْيلََها وَأَخَْرَج ُضَحاَها َواَألْرضَ َبْعَد ذَِلَك
فَدَحاَها، َوَدَحاَها أَنْ  قَْبلَ َخلْقِ السََّماِء، ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء فََسوَّاُهنَّ ِفي َيْوَمْينِ آخََرْينِ، ثُمَّ نََزلَ إِلَى اَألْرضِ

  ْرَعى، َوَشقَّ ِفيَها اَألْنهَاَر، فَجََعلَ ِفيَها السُُّبلَ، َوَخلََق الْجِبَالَ َوالرِّمالَ وَاآلكَاَم َوَما بَْيَنُهمَاأَخَْرَج ِفيَها الَْماَء َوالَْم

لََق اَألْرَض ِفي َيْوَمْينِ أَئِنَّكُمْ لََتكْفُُرونَ بِالَِّذي َخ: "، َوقَْولُُه"وَاَألْرَض بَْعَد ذَِلَك َدَحاهَا: "ِفي َيْوَمْينِ آَخَرْينِ، فَذَِلَك قَْولُُه
ِفيَها أَقَْواَتَها ِفي أَْرَبَعِة أَيَّامٍ َوَتْجَعلُونَ لَُه أَْنَداًدا ذَِلَك َربُّ الْعَالَِمَني َوَجَعلَ ِفيَها َروَاِسَي ِمْن فَْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوقَدََّر 

َوَما ِفيَها ِمْن َشْيٍء ِفي أَْرَبَعةِ أَيَّامٍ، َوُجِعلَِت السََّماوَاُت ِفي َيْوَمْينِ، ، فَُجِعلَِت اَألْرُض ]٩فصلت آية " [َسَواًء ِللسَّاِئِلَني
، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ "وَكَانَ اللَُّه َسِميًعا َبصًِريا"، "وَكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما"، "َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما: "َوأَمَّا قَْولُُه

اْحفَظْ َعنِّي َما َحدَّثُْتَك، َواْعلَْم أَنَّ :ى َنفَْسُه ذَِلَك، َولَمْ يَْنَحلُْه غَْيَرُه، َوكَانَ اللَُّه أَْي لَمْ َيَزلْ كَذَِلَك، ثُمَّ قَالَ ِللرَُّجلَِسمَّ
لَْم ُينْزِلْ َشيْئًا إِال قَْد أَصَاَب بِِه الَِّذي أََراَد، َولَِكنَّ  َما اْخَتلََف َعلَْيَك ِمَن الْقُْرآِن أَْشَياُء َما َحدَّثُْتَك، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ

  .النَّاَس ال َيْعلَُمونَ، فَال َيْخَتِلفَنَّ َعلَْيَك، فَإِنَّ كُال ِمْن ِعْنِد اللَِّه
ٍة َوِعْشرِيَن َوِمائََتْينِ، َحدَّثََنا َحيَّانُ بن ُعبَْيِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ الْحَرَّانِيُّ َسَنةَ ثَالثَ - ١٠٤٤٩

َما أَصَاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي : "َسأَلُْت الضَّحَّاَك بن ُمزَاِحمٍ َعْن قَْوِلِه: اللَِّه بن ُزَهْيرٍ الِْمْصرِيُّ أَُبو ُزَهْيرٍ مُْنذُ ِستَِّني َسَنةً، قَالَ
: ، َوَعْن قَْوِلِه]٢٢احلديد آية " [ ِفي كَِتابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ نَْبَرأََها إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌرياَألْرضِ َوال ِفي أَنْفُِسكُْم إِال

  ،]٢٩اجلاثية آية " [إِنَّا كُنَّا َنْسَتْنِسُخ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ"

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َخلََق الْعَْرَش :قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: ، فَقَالَ]٤٩القمر آية " [إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناهُ بِقََدرٍ: "َوَعْن قَْوِلِه
بِمَ َيا َربِّ : ْرضِ، فَقَالَ الْقَلَُمفَاْسَتَوى َعلَْيِه، ثُمَّ َخلََق الْقَلََم فَأََمَرُه ِلَيْجرَِي بِإِذْنِِه، َوَعظََّم الْقَلََم َما َبْيَن السََّماِء وَاَأل

ْزَق أَوِ أََجلَ، بَِما أََنا خَاِلٌق َوكَانَ ِفي َخلِْقي ِمْن قَطْرٍ، أَْو َنبَاٍت، أَْو نَفْسٍ، أَوْ أَثَرٍ، َيعْنِي بِِه الْعََملَ أَوِ الرِّ: الَأَجْرِي؟ قَ
إِنَّا كُنَّا : "ُنوِن ِعْنَدهُ َتْحَت الَْعْرشِ، َوأَمَّا قَْولُُهفََجَرى الْقَلَُم بَِما ُهَو كَاِئٌن إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة، فَأَثَْبَتُه اللَُّه ِفي الِْكتَابِ الَْمكْ

، فَإِنَّ اللََّه َوكَّلَ َمالِئكَةً َيسَْتْنِسُخونَ ِمْن ذَِلكَ الِْكَتابِ كُلَّ َعامٍ ِفي ]٢٩اجلاثية آية " [َنْستَْنِسُخ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ
ِفي اَألْرضِ ِمْن َحَدثٍ إِلَى ِمثِْلَها ِمَن السََّنِة الُْمقْبِلَِة، َيَتعاَرُضونَ بِهِ َحفَظَةَ اللَِّه َعلَى الِْعَبادِ َرَمَضانَ لَْيلَةَ الْقَْدرِ َما َيكُونُ 



إِنَّا : "َصانٌ، َوأَمَّا قَْولُُهال ُنقْكُلَّ َعِشيَِّة َخمِيسٍ، فََيجُِدونَ َما َرفََع الَْحفَظَةُ مَُواِفقًا لََما ِفي ِكَتابِهِْم ذَِلَك، لَْيَس ِفيِه َزياَدةٌ َو
، فَإِنَّ اللََّه َخلََق ِلكُلِّ َشْيٍء َما ُيَشاِكلُُه ِمْن َخلِْقِه، َوَما ُيصِْلُحُه ِمْن رِْزِقِه، ]٤٩القمر آية " [كُلَّ َشْيٍء َخلَقْنَاُه بِقََدرٍ

ْيرِِه ِمَن الدَّوَابِّ، َوكَذَِلَك كُلُّ َشْيٍء ِمْن َخلِْقِه، َوَخلََق ِلدََوابِّ الْبَرِّ َوَخلََق الَْبِعَري َخلْقًا، ال َيصْلُُح شَْيئًا ِمْن َخلِْقِه َعلَى غَ
  َها ِفي الَْبْحرِ، فَذَِلَكَوطَْيرَِها ِمَن الرِّْزقِ َما ُيصِْلُحَها ِفي الْبَرِّ، َوَخلََق ِلدََوابِّ الَْبْحرِ َوطَْيرَِها ِمَن الرِّْزقِ َما ُيْصِلُح

  ".إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ: "قَْولُُه
َنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ١٠٤٥٠

َتجُِد الصَّلَوَاِت الْخَْمَس ِفي :اَصمَ َناِفُع بن اَألْزَرقِ اْبَن َعبَّاسٍ، فَقَالََخ: َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن أَبِي َرزِينٍ، قَالَ
" َوِحَني ُتصْبُِحونَ"الَْمْغرَِب، ] ١٧الروم آية " [فَسُْبَحانَ اللَِّه ِحنيَ ُتْمُسونَ: "َنَعْم، فَقََرأَ َعلَْيِه: ِكَتابِ اللَِّه؟ قَالَ

  .َصالةَ الِْعَشاِء: ، قَالَ"َوِمْن َبْعدِ َصالِة الِْعَشاِء"الظُّْهَر، : ، قَالَ"َوِحَني ُتظْهُِرونَ"َر، الَْعْص" َوَعِشيا"الصُّْبَح، 
الَْحرَّانِيُّ َوُهوَ  أَُبوَعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا أَُبوَخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ الُْجَمِحيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ، َحدَّثََنا
َحدَّثََنا ُجوَْيبٌِر، َعنِ : ، قَاالُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الطََّرائِِفيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعيَّاشٍ، َومُوَسى بن يَزِيدَ احلَرَّانِيَّاِن

قِ، وََنْجَدةُ بن ُعَوْيِمرٍ ِفي َنفَرٍ ِمْن ُرؤُوسِ الْخََوارِجِ لََينْقُرونَ خََرَج َناِفُع بن اَألْزَر:الضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ الْهِالِليِّ، قَالَ
َزَم، َوَعلَْيِه رَِداٌء أَْحَمَر َوقَِميٌص، َعنِ الِْعلْمِ َوَيطْلُُبوَنُه، َحتَّى قَِدمُوا َمكَّةَ، فَإِذَا ُهْم بِعَْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ قَاِعًدا قَرِيًبا ِمْن َزْم

كَذَا َوكَذَا، فَقَالَ لَُه َناِفٌع :َيا اْبَن َعبَّاسٍ َما َتقُولُ ِفي كَذَا َوكَذَا؟ فََيقُولُ: ا َناٌس ِقَياٌم َيْسأَلُوَنُه َعنِ التَّفِْسريِ، َيقُولُونََوإِذَ
  ثَِكلَْتَك أُمُّكَ َيا َناِفٌع َوَعِدمَْتكَ،:بَّاسٍَما أَْجرَأََك َيا اْبَن َعبَّاسٍ َعلَى َما ُتجْرِيِه الَْيْوَم، فَقَالَ لَُه اْبُن َع: اَألْزَرُق

َرُجلٌ َتكَلََّم بَِما لَْيَس لَُه بِِه ِعلٌْم، َوَرُجلٌ كََتَم ِعلًْما ِعْنَدهُ، :َمْن ُهَو َيا اْبَن َعبَّاسٍ؟ قَالَ: أَال أُْخبُِرَك َمْن ُهَو أَْجَرأُ مِنِّي؟قَالَ
: أَْخبِرنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: هَاِت َيا اْبَن اَألْزَرقِ فََسلْ، قَالَ:تَْيُتَك َألسْأَلََك، قَالََصَدقَْت َيا اْبَن َعبَّاسٍ، أَ: قَالَ

َوَهلْ كَاَنِت : اللََّهُب الَِّذي ال ُدَخانَ ِفيِه، قَالَ:، َما الشَُّواظُ؟ قَالَ]٣٥الرمحن آية " [يُْرَسلُ َعلَْيكَُما شَُواظٌ ِمْن َنارٍ"
نََعْم، أََما َسمِْعَت قَْولَ أُمََّيةَ بن أَبِي : الْعََرُب َتْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ يَْنزِلَ الِْكَتاُب َعلَى ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ

  :الصَّلِْت
  أَال َمْن ُمْبِلغٌ حسَّانَ عَنَّى ُمَغلَْغلَةٌ َتِدبُّ إِلَى ُعكَّاِظ

  وَك قَْيًنا كَانَ ِفيَنا إِلَى الْقَيَْناِت فَْسال يفِ الِْحفاِظألَْيَس أُب
  َيَمانِيًَّا َيظَلُّ َيُشبُّ كًِريا َوَينْفُُخ دَاِئًبا لََهَب الشَُّواِظ

َوَهلْ : ِذي ال لََهَب ِفيِه، قَالَالدَُّخانُ الَّ:، َما النُّحَاُس؟ قَالَ"َوُنحَاسٍ فَلَا َتنَْتصَِراِن: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي ِعْن قَْوِلِه: ، قَالَ
  :َنَعْم، أََما َسِمْعَت قَْولَ َنابَِغةَ بين ذُْبَياِن َيقُولُ:كَانِِت الَْعَربُ َتْعرُِف ذَِلَك؟ قَالَ

  ُيِضيُء كََضْوِء ِسرَاجِ السَِّليِط لَْم َيْجَعلِ اللَُّه ِفيِه ُنحَاسًا
َماُء الرَُّجلِ َوَماُء الَْمْرأَِة إِذَا :، قَالَ]٢اإلنسان آية " [أْمشَاجٍ َنْبَتِليِه: "اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ: قَالَ

للَُّه َوَهلْ كَاَنِت الَْعَربُ َتْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ الِْكتَاُب َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى ا: اْجَتَمَعا ِفي الرَِّحمِ كَانَ َمْشًجا، قَالَ
  :َنَعْم، أََما َسِمْعَت قَْولَ أَبِي ذَُؤْيبٍ الُْهذَِليُّ َوُهَو َيقُولُ: َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ

  كَأنَّ



  النَّْصلَ َوالْفُوقَْينِ ِمْنُه ِخاللَ الرِّيشِ ِسيطَ بِِه َمشِيُج
، َما السَّاُق بِالسَّاقِ؟ ]٢٩القيامة آية " [فَِّت السَّاُق بِالسَّاقَِوالَْت: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ
: الََوَهلْ كَانِِت الَْعَربُ َتْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ الِْكتَاُب َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَ: الَْحْرُب، قَالَ:قَالَ

  :بِي ذَُؤْيبٍَنَعْم، أََما َسِمْعَت قَْولَ أَ
  أَُخو الَْحْربِ إِنْ َعضَّْت بِِه الَْحْرُب َعضَّهَا
  َوإِنْ َشمََّرْت َعْن َساِقَها الَْحْربُ َشمَّرا

أَمَّا بنوكَ :، َما الَْبُنونَ َوالْحَفََدةُ؟ قَالَ] ٧٢النحل آية "[َبنَِني َوحَفََدةً: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ
َوَهلْ كَانِِت الْعََرُب َتْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ يَْنزِلَ الِْكَتاُب َعلَى : فَإِنَُّهْم يَُعاطُوَنَك، َوأَمَّا َحفََدُتَك فَإِنَُّهْم َخَدُمَك، قَالَ

  :ةَ بن أَبِي الصَّلِْت الثَّقَِفيِّنََعْم، أََما َسِمْعَت قَْولَ أَُميَّ: ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ
  َحفََد الَْوالِئُد حَْولَُهنَّ وَأُلِْقَيْت بِأَكُفِّهِنَّ أزمَّةُ األْحَمالِ

؟ ، َما الُْمسََّحُرونَ]١٥٣الشعراء آية " [إِنََّما أْنَت ِمَن الَْمَسحَّرِيَن: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ
فََهلْ كَاَنِت الَْعَربُ َتْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ الِْكتَاُب َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ : ِمَن الَْمْخلُوِقَني، قَالَ:قَالَ
  :َنَعْم، أََما َسِمْعُت قَْولَ أَُميَّةَ بن أَبِي الصَّلِْت َوُهَو َيقُولُ: قَالَ

  يَنا ِممَّ َنْحُن فَإِنََّنا َعَصاِفُري ِمْن َهذَا األَنامِ الُْمَسحِّرِفَإِنْ َتْسأِل
  فََنَبذَْناُهْم يفِ الَْيمِّ َوُهَو: "َصَدقَْت، فَأَخْبِْرَنا َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ

تِ الْعََرُب َتعْرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َيْنزِلَ الِْكَتابُ وََهلْ كَاَن: الُْمذْنُِب، قَالَ:، َما الُْمِليُم؟ قَالَ]٤٠القصص آية " [ُمِليٌم
  :نََعْم، أََما َسِمْعَت قَْولَ أَُميَّةَ بن أَبِي الصَّلِْت َوُهَو َيقُولُ: َعلَى ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ

  ُهَو الُْمِليُم َبِعيٌد ِمَن اآلفَاِت لَْسَت لََها بِأَْهلٍ َولَِكنَّ الُْمسيَء
َضْوءُ :، َما الْفَلَُق؟ قَالَ]١الفلق آية " [قُلْ أُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ

نََعْم، : ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَوََهلْ كَاَنِت الْعََرُب َتْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ يَْنزِلَ الِْكَتاُب َعلَى : الصُّْبحِ، قَالَ
  :أََما َسِمْعَت قَْولَ لَبِيِد بن َربِيَعةَ

  الْفَارُِج الَْهمِّ َمْبذُولٌ َعَساِكُرُه كََما ُيفَرُِّج َضْوَء الظُّلَْمِة الْفَلَُق
احلديد آية "[لَكَْي ال تَأَسْوا َعلى َما فَاَتكُْم َولَا َتفَْرحُوا بَِما آَتاكُْم" :َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ
َوَهلْ كَاَنِت الْعََرُب َتْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ الْكَِتاُب َعلَى ُمحَمٍَّد َصلَّى : ِلكَي الَتحَْزُنوا، قَالَ:، َما اَألَسى؟ قَالَ]٢٣

  :َنَعْم، أََما َسِمْعَت قَْولَ لَبِيِد بن َربِيعَةَ: ؟ قَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  قَِليلُ األَسى ِفيَما أََتى الدَّْهُر دَوَنُه كَرُِمي النَّثَا ُحلُْو الشَّمَائلِ مُعجُِب

يَْرجُِع، :، َما َيُحوُر؟ قَالَ]١٤ االنشقاق آية" [ظَنَّ أنْ لَْن َيحُوَر: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ
َنَعْم، أََما َسِمْعتَ : الََوَهلْ كَاَنِت الَْعَرُب تَْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ الِْكتَاُب َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَ: قَالَ

  :قَْولَ لَبِيدِ بن َربِيعَةَ
  َوَما الَْمرُْء

  بِ َوَضوُْؤُه َيُحوُر رََماًدا َبْعَد إِذْ ُهَو َساطُِعإِال كَالشِّهَا
، َما اآلنُ؟ ]٤٤الرمحن آية "[َيطُوفُونَ َبْيَنَها َوَبْيَن َحِميمٍ آٍن: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ



َرُب َتعْرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َيْنزِلَ الِْكتَاُب َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَهلْ كَاَنِت الَْع: الَِّذي قَدِ انَْتَهى َحرُُّه، قَالَ:قَالَ
  :نََعْم، أََما َسمِْعَت قَْولَ َنابَِغةَ بين ذُبَْياٍن: َوَسلََّم؟ قَالَ

  فَإِنْ َيقْبِْض َعلَْيَك أُبو قَُبْيسٍ َتُحطُّ بَِك الْمَنِيَّةُ يفِ َهَواٍن
  ْحَيةً غََدَرْت َوَخاَنتْ بِأَْحَمَر ِمْن َنجِيعِ الَْجْوِف آِنَوَتْخُضُب ِل

كَاللَّْيلِ :، َما الصَّرِميِ؟ قَالَ]٢٠القلم آية " [فَأَصَْبَحْت كَالصَّرِميِ: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ
َنَعْم، : ْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ الِْكتَاُب َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالََوَهلْ كَاَنِت الَْعَرُب َت: الُْمظِْلمِ، قَالَ

  :أََما َسِمْعَت قَْولَ نَابَِغةَ بين ذُْبَياٍن
  ال َتْزُجُروا ُمكْفَهَِّر اَألكْفَاِء لَُه كَاللَّيلِ َيْخلُطُ أْصَراًما بِأْصَرامِ

إِذَا :، َما غََسُق اللَّْيلِ؟ قَالَ]٧٨اإلسراء آية " [إِلَى غََسقِ اللَّْيلِ: "َت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلََّصَدقْ: قَالَ
َنَعْم، أََما : ِه َوَسلََّم؟ قَالََوَهلْ كَاَنِت الَْعَرُب تَْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ الِْكتَاُب َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: أَظْلََم، قَالَ

  :َسِمْعَت بِقَْولِ النَّابَِغِة
  كَأنََّما ُجلُّ َما قَالُوا َوَما َوَعدُوا آلٌ َتَضمََّنُه ِمْن َداِمسٍ غَسَقٍ

  قَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزََّصَد: اآللُ الشََّراُب، الصَّوَاُب كَأَنََّما َجلَّ َما قَالُوا َوَما َوَعُدوا، قَالَ: ، قَالَ أَُبو َخِليفَةَ

َوَهلْ كَاَنِت الَْعَرُب تَْعرِفُ : قَاِدًرا، قَالَ:، َما الُْمقِيُت؟ قَالَ]٨٥النساء آية " [وَكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء ُمِقيًتا: "َوَجلَّ
  :َنَعْم، أََما َسِمْعَت قَْولَ النَّابَِغِة: لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ الْكَِتاُب َعلَى ُمحَمٍَّد َصلَّى ال

  َوِذي َضَغنٍ كَفَفُْت النَّفَْس َعْنُه وَإِنِّي ِفي ُمَساَءِتِه َمِقيُت
: إِقَْباِلهِ بِسََواِدِه، قَالَ:، قَالَ]١٧ التكوير آية" [َواللَّْيلِ إِذَا َعْسَعَس: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ

نََعْم، أََما َسِمْعَت قَْولَ : الََوَهلْ كَاَنتِ الْعََرُب َتعْرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ يَْنزِلَ الِْكَتاُب َعلَى ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَ
  :اْمرِيِء الْقَْيسِ

  انَ لََنا ِمْن َضْوِء نُورِِه قََبُسَعْسَعَس حَتَّى لَْو َيَشاُء كَ
َوَهلْ : الْكَفِيلُ، قَالَ: الزَّعِيُم:، قَالَ]٧٢يوسف آية " [َوأََنا بِهِ َزِعيٌم: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ

َنَعْم، أََما َسِمْعَت قَْولَ : ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ كَاَنِت الَْعَربُ َتْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ الْكَِتاُب َعلَى
  :اْمرِيِء الْقَْيسِ

  َوإِنِّي َزِعيٌم إِنْ َرَجْعُت ُمَملَّكًا بِسَْيرٍ َتَرى ِمْنُه الفَُرانُِق أْزوِرَا
وََهلْ : الِْحْنطَةُ، قَالَ:، َما الْفُوُم؟ قَالَ]٦١البقرة آية " [فُوِمهَاَو: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ

َنَعْم، أََما َسِمْعَت قَْولَ أَُبو : كَاَنِت الَْعَربُ َتْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ الْكَِتاُب َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ
  :ذَُؤْيبٍ الُْهذَِليُّ

  قَْد كُْنَت َتْحِسبُنِي كَأَغَْنى َواِفٍد قَِدَم الَْمِديَنةَ َعْن زَِراَعِة فُومِ
  َصَدقْتَ،: ، قَالَ

َوَهلْ كَاَنِت الَْعَربُ : الِْقَداُح، قَالَ:، َما اَألْزالُم؟ قَالَ]٩٠املائدة آية " [اَألْزالُم: "فَأَْخبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
  :َنَعْم، أََما َسِمْعَت قَْولَ الُْحطَْيئَِة: ُف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ الِْكتَاُب َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالََتْعرِ

  اليُْزَجُر الطَّْيُر إِنْ مَرَّْت بِِه َسَنًحا َوال ُيقَاُم لَُه قَْدٌح بِأْزلَامِ



، ] ٩الواقعة آية "[أْصحَاُب الَْمْشأََمِة َما أْصَحاُب الَْمْشأَمَِة: "ي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلََّصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِ: قَالَ
َوَهلْ كَاَنِت الَْعَربُ َتْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ الِْكتَاُب َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَْصَحابُ الشَِّمالِ، قَالَ:قَالَ
  :أََما َسِمْعَت بِقَْولِ ُزَهْيرِ بن أَبِي ُسلَْمى: َسلََّم؟ قَالََو

  َنَزلَ الشَّْيُب بالشِّمَالِ قَرِيًبا َوالَْمرُورَاِت دَاِئًيا َوحَِقريًا
اْخَتلَطَ َماُؤَها بَِماِء :الَ، قَ] ٦التكوير آية "[إِذَا الْبِحَاُر ُسجَِّرْت: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ

َنَعْم، : الََوَهلْ كَاَنِت الَْعَربُ َتْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ الْكَِتاُب َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَ: اَألْرضِ، قَالَ
  :أََما َسِمْعَت قَْولَ ُزهَْيرِ بن أَبِي ُسلَْمى

  َعةُ يفِ ُجذَامٍ َوكَُعبٍ َخاهلَا وَاْبَنا ِضرَارلَقَْد َعَرفَْت رَبي
  لَقَْد نَاَزْعُتمْ َحسًَبا قَِدًميا َوقَْد َسجََّرْت بِحَاُرُهْم بِحَارِي

ذَاتُ :الَ، َما الُْحُبُك؟ قَ]٧الذاريات آية " [َوالسََّماُء ذَاِت الُْحُبِك: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ
  :الَفََهلْ كَاَنِت الَْعَرُب تَْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ الِْكتَاُب َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَ: الطََّراِئقِ، قَالَ

  :َنَعْم، أََما َسِمْعَت قَْولَ ُزهَْيرِ بن أَبِي ُسلَْمى
  هُ رِيُح الشِّمَالِ ِلضَاِحي َماِئِه حُُبُكُمكَلَّلٌ بِأُصُولِ النَّْجمِ تَْنِسُج

: اْرَتفََعْت َعظََمُتُه، قَالَ:، َما َجدُّ َربَِّنا؟ قَالَ] ٣اجلن آية "[َجدُّ َربَِّنا: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ
: زِلَ الِْكَتاُب َعلَى ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالََوَهلْ كَاَنتِ الْعََرُب َتعْرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ يَْن

  :َنَعْم، أََما َسِمْعَت قَْولَ طََرفَةَ بن الَْعْبِد ِللنُّْعَمانِ بن الْمُْنِذرِ
  قَبَاال إِلَى َمِلٍك َيضْرُِب الدَّارِِعَني لَْم َينِْقُص الشَّْيُب ِمْنُه

  َتَرفَّْع بَِجدَِّك إِنِّي اْمُرٌؤ سَقَُتنِي اَألَعاِدي ِسَجاال ِسجَاال
: الْبَاِلي، قَالَ: الْحََرُض:، قَالَ] ٨٥يوسف آية "[َحتَّى َتكُونَ َحَرضًا: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ

نََعْم، أََما َسِمْعَت قَْولَ : ذَِلَك قَْبلَ أَنْ يَْنزِلَ الِْكَتاُب َعلَى ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالََوَهلْ كَاَنتِ الْعََرُب َتعْرُِف 
  :طََرفَةَ بن الْعَْبِد

  أِمْن ِذكْرِ لَْيلَى إِنْ َنأَْت غُْرَبةً بَِها أَُعدُّ حَرِيًضا ِللْكََرا ُمَحرَّمِ
الُهونَ، :، ما َساِمُدونَ؟ قَالَ] ٦١النجم آية "[وَأنُْتْم َساِمُدونَ: "خْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َجلَّ ِذكُْرُهَصَدقَْت، فَأَ: قَالَ
ْم، أََما َسِمْعتَ َنَع: الَفََهلْ كَاَنِت الَْعَرُب تَْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ الِْكتَاُب َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَ: قَالَ

  :قَْولَ ُهَزْيلَةَ بنِت َبكْرٍ َوِهيَ َتْبِكي َعادًا
  َبَعثَْت َعاٌد لَِقيًما َوأَبا سَْعٍد ُمرِيدًا

  ِقيلَ قُْم فَاْنظُْر إِلَيْهِْم ثُمَّ َدْع َعْنكَ السُُّمودَا
  َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ: قَالَ

فََهلْ كَاَنِت الَْعَربُ َتْعرُِف ذَِلكَ : إِذَا اْجَتَمَع، قَالَ:، َما اِتَساقُُه؟ قَالَ] ١٨االنشقاق آية "[تََّسَقإِذَا ا: "اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
  :ْنصَارِيَِّنَعْم، أََما َسِمْعتَ بِقَْولِ اْبنِ ِصْرَمةَ اَأل: قَْبلَ أَنْ يَْنزِلَ الْكَِتاُب َعلَى ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ

  إِنَّ لََنا قَالِئًصا َنقَاِئقَا ُمْستَْوَسقَاتٍ لَْو َيجِْدنَ سَاِئقًا
، أَمَّا ] ٢اإلخالص آية "[الصََّمُد"، ] ١اإلخالص آية "[أََحٌد: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ



فََهلْ كَاَنِت الَْعَربُ َتْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ : الَِّذي ُيْصَمدُ إِلَْيِه ِفي اُألُمورِ كُلِّهَا، قَالَ:؟ قَالَاَألَحُد فَقَْد َعَرفَْناُه، فََما الصََّمُد
  :نََعْم، أََما َسِمْعَت بِقَْولِ اَألَسِديَِّة: َينْزِلَ الِْكتَاُب َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ

  النَّاِعي بِخريِي بين أََسِد بَِعْمرِو بن َمْسُعوٍد وبِالسَّيِِّد الصََّمِدأَال َبكَّرِ 
وََهلْ : جََزاٌء، قَالَ:، َما اَألثَاُم؟ قَالَ] ٦٨الفرقان آية "[َيلَْق أَثَاًما: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ

َنَعْم، أََما َسِمْعَت بِقَْولِ بِشْرِ : قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ الْكَِتاُب َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَكَاَنِت الَْعَربُ َتْعرُِف ذَِلَك 
  :بن أَبِي َحازِمٍ اَألَسِديِّ

  َوإِنَّ َمقَاَمَنا َنْدُعو َعلَْيهِْم بِأبْطََح ذيِ الَْمَجازِ لَُه أَثَاُم
: السَّاِكُت، قَالَ:، َما الْكَظِيُم؟ قَالَ] ١٧الزخرف آية "[َوُهَو كَظِيٌم: "خْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلََّصَدقَْت، فَأَ: قَالَ

  :َنَعْم، أََما َسِمْعَت بِقَْولِ ُزهَْيرِ بن ُجذَْيَمةَ الِْعْبِسيِّ: َوَهلْ كَاَنتِ الْعََرُب َتعْرُِف ذَِلَك؟ قَالَ
  ا بُِمَصابِ شَاسٍِ فَإِنِّيفَإِنْ َتُك كَاِظًم

  الَْيْوَم ُمْنطَِلُق ِلسَانِي
َوَهلْ : َصوَاًبا، قَالَ:، قَالَ] ٩٨مرمي آية "[أَْو َتْسَمُع لَُهْم رِكًْزا: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ

َنَعْم، أََما َسِمْعَت قَْولَ : الْكَِتاُب َعلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَكَاَنِت الَْعَربُ َتْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ 
  :َخدَّاشِ بن زَُهْيرٍ

  فَإِنْ َسِمْعُتْم بَِحْبلٍ هَابٍِط َسَرفًا أْو َبطْنِ قَْومٍ فَاْخفُوا الرِّكَْز َواكَْتِتمُوا
إِذْ َتقُْتلُونَُهمْ :، قَالَ] ١٥٢آل عمران آية "[إِذْ َتُحسُّونَُهْم بِإذْنِِه: "لِ اللَِّه َعزَّ َوَجلََّصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْو: قَالَ

َعْم، أََما َن: الََوَهلْ كَاَنِت الْعََرُب َتْعرُِف ذَِلَك قَْبلَ أَنْ يَْنزِلَ الْكَِتاُب َعلَى ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَ: بِإِذْنِِه، قَالَ
  :َسِمْعَت بِقَْولِ ُعْتَبةَ اللَّيِْثيِّ

  َنُحسُُّهمْ بِالْبِيضِ َحتَّى كَأنََّما ُنفَلُِّق ِمْنُهْم بِالَْجَماجِمِ َحنْظَال
، َهلْ كَانَ ] ١الطالق آية "[َساَءَياأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا طَلَّقُْتمُ النِّ: "َصَدقَْت، فَأَخْبِرْنِي َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ

َنَعْم، طَالقا َبائًِنا ثَالثًا، أََما َسِمْعَت قَْولَ أَْعَشى بين قَْيسِ بن ثَْعلََبةَ ِحَني أََخذَهُ أَخَْتاُنُه َعْنَزةُ، :الطَّالُق ِفي الَْجاِهِليَِّة؟ قَالَ
نَّا ُنقِْسُم بِاللَِّه أَنْ ال َنَضُع الَْعَصا َعْنَك أَوْ ُتطَِلقَُها، فَلَمَّا َرأَى الْجِدَّ ِمنُْهمْ إِنََّك قَْد أَْضَرْرَت بَِصاِحَبِتَنا، َوإِ: فَقَالُوا لَُه

  :َوأَنَُّهْم فَاِعلُونَ بِِه َشرا قَالَ
  َيا جَاَرَتا بِينِي فَإِنَِّك طَاِلقَةْ كَذَاَك أُمُوُر النَّاسِ غَاٍد وَطَارِقَةْ

  َبيَِّننَّ لََها الطَّالقُ أَْو الَنَضُع الَْعَصا َعْنَكوَاللَِّه لَُت: فَقَالُوا
  :فَقَالَ

  فَبِينِي َحَصانَ الْفَْرجِ

  غَْيُر ذَِميَمٍة َوَما ُموقَةٌ ِمنَّا كََما أْنِت َواِمقَةْ
  :وَاللَِّه لَُتبَيَِّننَّ لََها الطَّالقُ أَْو الَنْضُع الَْعَصا َعْنَك، فَقَالَ: ، فَقَالُوا
  فَإِنَّ الَْبْيَن َخْيٌر ِمَن الَْعَصا َوأنْ ال َتزَاِلي فَْوقَ رَأِسِك َبارِقَةَْوبِينِي 

  .فَأََبانََها بِثَالثِ َتطِْليقَاٍت
َنا أَُبو ثََحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبدِ الْعَزِيزِ، َحدَّ - ١٠٤٥١ -



ُد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، ُحذَْيفَةَ ُموَسى بن َمْسعُوٍد، ِكالُهَما َعْن ِعكْرَِمةَ بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُزَمْيلٍ الَْحنَِفيُّ، َحدَّثََنا َعْب
أَِمَري الُْمْؤِمنَِني، أَْبرِْد َعنِ الصَّالِة لَعَلِّي آِتي  َيا: لَمَّا اعَْتَزلَتْ َحُروَراَء، َوكَانُوا ِفي دَارٍ َعلَى ِحَدِتهِْم، قُلُْت ِلَعِليٍّ:قَالَ

فَلَبِْسُت أَْحَسَن َما أَقِْدُر َعلَْيهِ : كَال إِنْ َشاَء اللَُّه، قَالَ: قُلُْت: فَإِنِّي أََتَخوَّفُُهْم َعلَْيَك، قَالَ: َهُؤالِء الْقَْوَم، فَأُكَلَِّمُهْم، قَالَ
دَّ اجِْتَهاًدا ِة، ثُمَّ َدَخلُْت َعلَْيهِْم وَُهْم قَاِئلُونَ ِفي َنْحرِ الظَّهَِريِة، فََدَخلُْت َعلَى قَْومٍ لَْم أََر قَْوًما قَطُّ أََشِمْن َهِذِه الَْيمَانِيَّ

مَْرَحًبا بَِك َيا اْبَن َعبَّاسٍ، : ُت، فَقَالُوافََدَخلْ: ِمْنُهْم، أَْيِديهِْم كَأَنََّها ثَِفُن اِإلبِلِ، َوُوُجوهُُهْم ُمَعلََّبةٌ ِمْن آثَارِ السُُّجوِد، قَالَ
وِيِلِه، جِئُْت أَُحدِّثُكُْم َعْن أَْصَحابِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنَزلَ الَْوْحُي َوُهْم أَْعلَمُ بَِتأْ: َما َجاَء بَِك؟ قَالَ
أَْخبُِرونِي َما َتْنِقُمونَ َعلَى اْبنِ َعمِّ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : قُلُْت: لَُنَحدِّثَنَُّه، قَالَ: ضُُهْمال ُتَحدِّثُوُه، َوقَالَ بَْع: فَقَالَ َبْعضُُهْم

  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَخَتنِهِ،

: َما ُهنَّ؟ قَالُوا: َننِْقُم َعلَْيِه ثَالثًا، قُلُْت: َوأَوَّلِ َمْن آَمَن بِِه، َوأَْصحَابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَعُه؟ قَالُوا
َوَماذَا؟ : قُلُْت: ، قَالَ] ٥٧األنعام آية "[إِِن الُْحكُْم إِال ِللَِّه: "أَوَّلُُهنَّ أَنَُّه َحكََّم الرَِّجالَ ِفي ِدينِ اللَِّه، َوقَْد قَالَ اللَُّه

ْم، لَِئْن كَانُوا كُفَّاًرا لَقَدْ َحلَّْت لَُه أَْموَالُُهْم، َولَِئْن كَاُنوا ُمْؤِمنَِني لَقَْد ُحرَِّمْت َعلَْيِه َوقَاَتلَ وَلَْم َيْسبِ َولَمْ َيْغَن: قَالُوا
ُهَو أَِمُري الْكَافِرِيَن، َوَمَحا َنفَْسُه ِمْن أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني، فَإِنْ لَْم َيكُْن أَِمَري الُْمْؤِمنَِني فَ: َوَماذَا؟ قَالُوا: قُلُْت: ِدَماُؤُهْم، قَالَ

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ال أََرأَيُْتْم إِنْ قَرَأُْت َعلَْيكُْم ِمْن ِكَتابِ اللَِّه الُْمْحكَمِ، َوَحدَّثُْتكُْم ِمْن ُسنَِّة َنبِيِّكُمْ َصلَّى اللَّ: قُلُْت: قَالَ
َيا أَيَُّها الَِّذينَ : "إِنَّهُ َحكََّم الرِّجَالَ ِفي ِدينِ اللَِّه، فَإِنَُّه َيقُولُ: أَمَّا قَوْلُكُْم: قُلُْت: نََعْم، قَالَ: ُتْنِكُرونَ، أََتْرجُِعونَ؟ قَالُوا

 ، َوقَالَ] ٩٥املائدة آية "[َيْحكُُم بِِه ذََوا َعْدلٍ ِمْنكُْم: "إِلَى قَْولِِه] ٩٥املائدة آية "[آَمُنوا ال َتقُْتلُوا الصَّْيَد َوأَنُْتْم ُحُرٌم
، أَْنُشُدكُمُ ] ٣٥النساء آية "[َوإِنْ ِخفُْتْم ِشقَاَق َبيَْنُهَما فَاْبَعثُوا َحكًَما ِمْن أَْهِلِه َوَحكًَما ِمْن أَْهِلَها: "ِفي الْمَْرأَِة َوزَْوجَِها

اللَُّهمَّ : أَْم ِفي أَْرَنبٍ ثََمنَُها رُْبُع ِدرَْهمٍ؟ قَالُوا اللََّه أَُحكْمُ الرِّجَالِ ِفي َحقْنِ ِدَمائِهِْم وَأَْنفُسِهِْم َوَصالحِ ذَاِت َبيْنِهِْم أََحقُّ
  إِنَُّه قَاَتلَ: اللَُّهمَّ َنَعْم، َوأَمَّا قَْولُكُْم: َخَرْجُت ِمْن َهِذِه؟ قَالُوا: ِفي َحقْنِ ِدَمائِهِْم َوَصالحِ ذَاتِ َبْينِهِْم، قَالَ

كُْم، أَْم َتْسَتِحلُّونَ ِمنَْها َما َتسَْتِحلُّونَ ِمْن غَْيرَِها؟ فَقَْد كَفَْرُتْم، َوإِنْ َزَعْمُتْم أَنََّها لَْيَسْت َولَْم َيْسبِ وَلَْم َيغَْنْم، أََتْسُبونَ أُمَّ
َني ِمْن أَنْفُسِهِْم َوأَزَْواُجهُ النَّبِيُّ أَْولَى بِالُْمْؤِمنِ: "بِأُمِّكُْم فَقَْد كَفَرُْتْم َوخََرْجُتْم ِمَن اِإلْسالمِ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ

اللَُّهمَّ : ، فَأَْنُتْم تََتَردَُّدونَ َبْيَن َضاللََتْينِ، فَاْختَاُروا أَيَُّهَما ِشئُْتْم؟ أَخََرْجُت ِمْن َهِذِه؟ قَالُوا] ٦األحزاب آية "[أُمََّهاُتُهْم
أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني، فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَعا قَُرْيًشا َيْومَ  إِنَُّه َمَحا َنفَْسُه ِمْن: َوأَمَّا قَوْلُكُْم: َنَعْم، قَالَ

َواللَِّه لَْو كُنَّا  :َهذَا َما قَاَضى َعلَْيِه ُمَحمٌَّد َرسُولُ اللَِّه، فَقَالُوا: اكُْتْب: الُْحَدْيبَِيِة َعلَى أَنْ َيكُْتبَ َبْيَنُه َوبَْيَنُهْم كَِتابًا، فَقَالَ
وَاللَِّه إِنِّي : ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه، فَقَالَ: َنْعلَُم أَنََّك َرُسولُ اللَِّه َما َصَدْدنَاَك َعنِ الَْبْيِت، َوال قَاَتلَْناَك، َولَِكنِ اكُْتْب

َعْبدِ اللَِّه، فََرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ أَفَْضلَ ِمْن ُمَحمََّد بن : ِلَرسُولُ اللَِّه َوإِنْ كَذَّْبُتمُونِي، اكُْتْب َيا َعِليُّ
  .اللَُّهمَّ َنَعْم، فََرَجَع ِمنُْهْم ِعْشُرونَ أَلْفًا، َوَبِقَي ِمنُْهْم أَْرَبَعةُ آالٍف، فَقُِتلُوا: َعِليٍّ، أَخََرْجُت ِمْن َهِذِه؟ قَالُوا

: لَيُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن أَبِي إِْسَحاَق، َعنِ الِْمْنَهالِ بن َعْمرٍو، قَاَحدَّثََنا َعِل - ١٠٤٥٢
  اللَُّه: لْإِذَا أََتْيَت ُسلْطَاًنا َمهِيًبا َتخَاُف أَنْ َيْسطَُو بَِك، فَقُ:َحدَّثَنِي سَِعيُد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

لََه إِال ُهَو، الُْمْمِسِك السََّماَواتِ أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبُر ِمْن َخلِْقِه َجِميًعا، اللَُّه أََعزُّ ِممَّا أََخاُف وَأَْحذَُر، أَُعوذُ بِاللَِّه الَِّذي ال إِ
الٍن َوُجُنوِدِه، وَأَْتَباِعِه وَأَْشَياِعِه ِمَن الْجِنِّ َواِإلْنسِ، إِلَهِي كُْن السَّْبَع أَنْ َتقَْعَن َعلَى اَألْرضِ إِال بِإِذْنِِه، ِمْن َشرِّ َعْبِدَك فُ

  .ِلي جَاًرا ِمْن َشرِِّهْم، َجلَّ ثََناُؤَك، َوَعزَّ جَاُرَك، َوَتَباَرَك اسُْمَك، َوال إِلََه غَْيُركَثَالثَ مَرَّاٍت 



دَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن أَبِي إِْسَحاَق، َعنِ الِْمْنَهالِ بن َعْمرٍو، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َح - ١٠٤٥٣
اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بنورِ َوجْهَِك الَِّذي أَْشَرقَْت لَهُ السََّماوَاُت َواَألْرُض أَنْ :كَانَ اْبُن َعبَّاسٍ، َيقُولُ: َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، قَالَ

  .َتْجَعلَنِي ِفي حِْرزَِك، َوِحفِْظَك، َوجَِوارَِك، وََتْحَت كَنَِفَك
 الِْمْنهَالِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن َحجَّاجٍ، َعنِ - ١٠٤٥٤

َهلْ َتْدرِي َما َصَنْعَت َوبَِما أَفَْتْيَت؟ سَاَرتْ بِفُْتيَاَك الرُّكَْبانُ، : قُلُْت الْبنِ َعبَّاسٍ: قَالََعْمرٍو، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، 
َيا ابنِ قَْد قَالَ ِلَي الشَّْيخُ لَمَّا طَالَ َمْجِلُسُه َيا َصاحِ َهلْ لََك ِفي فُْت: قَالُوا: َوَما قَالُوا؟قُلُْت:َوقَالَْت ِفيِه الشَُّعَراُء، قَالَ

إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيهِ رَاجُِعونَ، ال وَاللَِّه َما :َعبَّاسِ َهلْ لََك ِفي ُرْخَصِة اَألطَْراِف آنَِسةً َتكُونُ َمثَْواكَ َحتَّى َيْصُدَر النَّاُس قَالَ
  .ُه ِمَن الَْمْيَتِة وَالدَّمِ وَلَْحمِ الْخِْنزِيرِبَِهذَا أَفَْتْيُت، َوال َهذا أََرْدُت، َوال أَْحلَلُْت ِمْنَها إِال َما أُِحلَّ اللَّ

  َحدَّثَنَا - ١٠٤٥٥

َرأَْيُت َعلَى ِفَراشِ اْبنِ َعبَّاسٍ، :َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن أَبِي رَاِشٍد َموْلَى بين َعاِمرٍ، قَالَ
  .ْبنِ َعبَّاسٍ، ِمْرفَقَةً ِمْن َخزٍّأَْو ِفي َمْجِلسِ ا

َمرَّ اْبنُ : ِحمٍ، قَالََحدَّثََنا َعِليٌّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن ُنَبْيٍط اَألْشَجِعيُّ، َحدَّثََنا الضَّحَّاُك بن ُمزَا - ١٠٤٥٦
َما َتْدرِي :َوَما النَّاِسُخ ِمَن الَْمْنسُوخِ؟ قَالَ: نَّاِسَخ ِمَن الَْمْنسُوخِ؟قَالََتْدرِي ال:َعبَّاسٍ بِقَاصٍّ، فََركَلَُه بِرِْجِلِه، فَقَالَ

  .َهلَكَْت َوأَْهلَكَْت:ال، قَالَ: النَّاِسَخ ِمَن الَْمْنسُوخِ؟قَالَ
َسأَلَ َشابٌّ اْبَن : مَْرُزوقٍ، َعْن َعِطيَّةَ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن  - ١٠٤٥٧
َسأَلُْتَك أُقَبِّلُ وَأََنا : َنَعْم، قَالَ الشَّابُّ:أَُيقَبِّلُ َوُهوَ َصاِئٌم؟ قَالَ: ال، ثُمَّ َجاَء شَْيٌخ، فَقَالَ:أَُيقَبِّلُ َوُهَو صَاِئٌم؟ قَالَ: َعبَّاسٍ

َنَعْم، فَكَْيَف َيِحلُّ ِلَهذَا َما َيْحُرُم َعلَيَّ َوَنْحُن َعلَى ِدينٍ : ا أَُيقَبِّلُ َوُهَو َصاِئٌم، فَقُلَْتال، َوَسأَلََك َهذَ: َصاِئٌم، فَقُلَْت
ذَا َتَحرََّك الذَّكَرُ إِنَّ ُعُروَق الُْخصْيَِتْينِ ُمَعلَّقَةٌ بِاَألْنِف، فَإِذَا َشمَّ اَألْنُف يََتحَرَُّك الذَّكَُر، َوإِ:َواِحٍد؟ فَقَالَ لَُه اْبُن َعبَّاسٍ

َيا اْبنَ : لْفَُه امَْرأَةٌ، فَقِيلََدَعا إِلَى َما ُهَو أَكَْبُر ِمْن ذَاَك، وَالشَّْيخُ أَْملَُك ِإلَربِِه، وَذَاَك بَْعَدَما ذََهَب َبَصُر َعْبدِ اللَِّه، َوَخ
  .ْومٍأُفٍّ لََك ِمْن َجِليسِ قَ:َعبَّاسٍ، إِنَّ َخلْفََك امَْرأَةٌ، قَالَ

  َحدَّثََنا َعِليٌّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الْوَِليِد الِْعْجِليُّ، َحدَّثَنِي ُبكَْيُر بن - ١٠٤٥٨

وَِلمَ : َوجَأُْت رَأَْسُه، قَالُوالََودِْدُت أَنَّ ِعْنِدي َرُجال ِمْن أَْهلِ الْقََدرِ، فَ:ِشَهابٍ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ُنوٌر، َوعَْرُضُه َما َبْينَ  َألنَّ اللََّه َخلََق لَْوًحا َمْحفُوظًا ِمْن ُدرٍَّة بَْيَضاَء، َدفََّتاهُ َياقُوَتةٌ َحمَْراُء، قَلَُمُه ُنوٌر، َوِكَتاُبُه:ذَاَك؟ قَالَ

  .تَِّني وَثَالثَمِائَِة َنظْرٍَة، َيْخلُُق بِكُلِّ َنظَْرٍة، وَُيحْيِي َوُيِعزُّ َوُيِذلُّ َوَيفَْعلُ َما َيَشاُءالسََّماِء وَاَألْرضِ، َيْنظُُر ِفيِه كُلَّ َيْومٍ ِس
تَّاِت، َيى الْقََحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن سَوَّارٍ، َعْن أَبِي َيْح - ١٠٤٥٩

لَمَّا َبَعثَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ مُوَسى َعلَْيِه السَّالُم، :َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهما، قَالَ
طَاَع ُألطِْعَت، َولَْو ِشئَْت أَنْ ال ُتْعَصى َما ُعِصيَت، اللَُّهمَّ إِنَّكَ َربٌّ َعِظيٌم، َولَْو شِئَْت أَنْ ُت: َوأَنَْزلَ َعلَْيِه التَّْوَراةَ، قَالَ

إِنِّي ال أُْسأَلُ َعمَّا : َوأَْنَت ُتِحبُّ أَنْ ُتطَاَع، وَأَْنَت ِفي ذَِلَك تُْعَصى، فَكَْيَف َهذَا َيا َربِّ؟ فَأَْوَحى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِه
قَدْ ُموَسى َعلَْيِه السَّالُم، فَلَمَّا َبَعثَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ُعَزيًْرا، وَأَنَْزلَ َعلَْيِه التَّْوَراةَ بَْعَدَما كَانَ أَفَْعلُ، َوُهمْ ُيسْأَلُونَ، فَانَْتَهى 

ِشئْتَ أَنْ ُتطَاَع ُألطِْعَت،  اللَُّهمَّ إِنَّكَ َربٌّ َعِظيٌم، لَْو: إِنَّهُ اْبُن اللَِّه، قَالَ: َرفََعَها َعلَى بين إِْسرَاِئيلَ، حَتَّى قَالَ َمْن قَالَ
: أَْوَحى اللَُّه إِلَْيِهَولَْو ِشئَْت أَنْ ال ُتْعَصى َما ُعِصيَت، َوأَْنَت ُتِحبُّ أَنْ ُتطَاَع، َوأَْنَت ِفي ذَِلكَ ُتْعَصى، فَكَْيَف َيا َربِّ؟ فَ

  إِنِّي ال



اللَُّهمَّ أَْنَت َربٌّ َعِظيٌم، لَْو ِشئَْت أَنْ ال ُتْعَصى َما : حَتَّى سَأَلَ أَْيضًا، فَقَالَ أُسْأَلُ َعمَّا أَفَْعلُ، َوُهْم ُيسْأَلُونَ، فَأََبتْ َنفُْسُه
إِنِّي ال أُْسأَلُ َعمَّا أَفَْعلُ، َوُهمْ : ُعِصيَت، وَأَْنَت ُتِحبُّ أَنْ ُتطَاَع، وَأَْنَت تُْعَصى، فَكَْيَف َهذَا َيا َربِّ؟ فَأَْوَحى اللَُّه

فََتْسَتِطيُع أَنْ َتجِيَء : ال، قَالَ: أََتسَْتِطيُع أَنْ َتُصرَّ ُصرَّةً ِمَن الشَّْمسِ؟ قَالَ: ، فَأََبتْ َنفُْسُه َحتَّى سَأَلَ أَْيضًا، فَقَالَُيسْأَلُونَ
فََتْسَتطِيُع أَنْ َتجِيَء بِِقَرياٍط ِمْن ُنورٍ؟ ال، أَ: أَفََتْسَتِطيُع أَنْ َتجِيَء بِِمثْقَالٍ ِمْن نُورٍ؟ قَالَ: ال، قَالَ: بِِمكْيَالٍ ِمْن رِيحٍ؟ قَالَ

أَجَْعلُ فََهكَذَا ال تَقِْدُر َعلَى الَِّذي َسأَلَْت َعْنُه، إِنِّي ال أُْسأَلُ َعمَّا أَفَْعلُ، َوُهْم ُيْسأَلُونَ، أََما إِنِّي ال : ال، قَالَ: قَالَ
اِء فَال ُتذْكَُر ِفيهِْم، فََمَحا اْسَمُه ِمَن اَألْنبَِياِء، فَلَْيسَ ُيذْكَُر ِفيهِْم َوُهَو نَبِيٌّ، فَلَمَّا ُعقُوَبَتَك إِال أَنْ أُْمِحيَ اْسَمَك ِمَن اَألنْبَِي

، َوُيبْرُِئ اَألكَْمهَ اةَ َواإلِْنجِيلََبَعثَ اللَُّه ِعيَسى َعلَْيِه السَّالُم، َوَرأَى َمنْزِلََتُه ِمْن َربِِّه، َوَعلََّمُه الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ َوالتَّْوَر
اللَُّهمَّ إِنََّك َربٌّ َعظِيٌم، لَْو ِشئُْت أَنْ : َواَألْبَرَص، وَُيحْيِي الْمَْوَتى، َوُيَنبِّئُُهْم بَِما َيأْكُلُونَ َوَما َيدَِّخُرونَ ِفي ُبيُوتِهِْم، قَالَ

َت ُتِحبُّ أَنْ تُطَاَع، َوأَْنَت ِفي ذَِلَك ُتْعَصى، فَكَْيَف َهذَا َيا ُتطَاعَ ُألِطْعَت، َولَْو ِشئْتَ أَنْ ال تُْعَصى َما ُعصِيَت، َوأَْن
 إِنِّي ال أُسْأَلُ َعمَّا أَفَْعلُ، َوُهمْ ُيسْأَلُونَ، وَأَْنَت َعْبِدي َوَرسُوِلي، َوكَِلَمِتي أَلْقَْيُتَك إِلَى مَْرَيَم،: َربِّ؟ فَأَْوَحى اللَُّه إِلَْيِه

  َوَرْوٌح مِنِّي

كُْن فَكُْنَت، لَِئْن لَمْ َتْنَتِه َألفَْعلَنَّ بَِك كََما فََعلُْت بِصَاِحبِكَ َبْيَن َيَدْيَك، إِنِّي ال أُسْأَلُ : ُتَك ِمْن ُترَابٍ، ثُمَّ قُلُْت لََكَخلَقْ
  .ِسرُّ اللَِّه، فَال َتكَلَّفُوُه الْقََدُر: َعمَّا أَفَْعلُ، َوُهْم ُيْسأَلُونَ، فََجَمَع ِعيَسى َعلَْيِه السَّالُم َتبَِعَتُه، فَقَالَ

َسِمْعتُ : َف، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، َحدَّثََنا يَزِيُد بن أَبِي َسلََمةَ أَُبو يُوُس - ١٠٤٦٠
َوَجْدتُ :َصابَ َبصَُرُه َوَبْعدََما أُِصيَب، فَُسِئلَ َعنِ الْقََدرِ، فَقَالََصِحْبتُ اْبَن َعبَّاسٍ قَْبلَ أَنْ ُي: َوْهَب بن ُمَنبٍِّه، َيقُولُ

يِه كَالنَّاِظرِ ِفي ُشعَاعِ أَصَْوَب النَّاسِ ِفيِه َحِديثًا أَْجَهلَُهمْ بِِه، وَأَْضَعفَُهْم ِفيِه َحِديثًا أَْعلََمُهْم بِِه، َوَوَجْدُت النَّاِظَر ِف
  .َداَد ِفيِه َنظًَرا اْزدَاَد َبَصُرُه ِفيَها َتَحيًُّراالشَّْمسِ، كُلََّما اْز

، َعْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا َعِليٌّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الْوَِليِد الِْعْجِليُّ، َعْن ُبكَْيرِ بن ِشهَابٍ - ١٠٤٦١
ُبيُوُت اللَِّه ِفي اَألْرضِ، ُتِضئُ ألَْهلِ السََّماِء كََما ُتِضئُ ُنُجوُم السََّماِء ألَْهلِ  الَْمَساجُِد:ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .اَألْرضِ
اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا َعِليٌّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ضَِرارِ بن ُمرَّةَ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ  - ١٠٤٦٢

  .َوِفيَك، َوِفْرَعْونُ قَْد َماَت: َباَرَك اللَُّه ِفيَك، قُلُْت: لَْو قَالَ ِلي ِفْرَعْونُ:َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهما، قَالَ
ْهِديُّ بن مَْهِديٍّ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمْؤِمنِ أَُبو ُعَبْيٍد، َحدَّثَنِي َم - ١٠٤٦٣

  ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ

  .السَُّنُن َما أََتى َعلَى النَّاسِ َعاٌم إِال أَْحَدثُوا ِفيِه بِْدَعةً، َوأََماتُوا ِفيِه ُسنَّةً، َحتَّى َتحَْيى الْبَِدُع، َوَتُموَت:َعبَّاسٍ، قَالَ
َنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ كَانَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثَ - ١٠٤٦٤

مَّاَنةٌ ُتلْقَحُ إِنَّهُ َبلََغنِي أَنَُّه لَْيَس ِفي اَألْرضِ ُر:َيا اْبَن َعبَّاسٍ، ِلَم َتفَْعلُ َهذَا؟ قَالَ: َيأُْخذُ الَْحبَّةَ ِمَن الرُّمَّاِن فََيأْكُلَُها، قِيلَ لَُه
  .إِال بَِحبٍَّة ِمْن َحبِّ الَْجنَِّة، فَلََعلََّها َهِذِه

ٍء، َعنِ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا اْبُن الَْعذَْراِء، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَا - ١٠٤٦٥
  .ال صَفَْراَء لَْم يََزلْ ِفي ُسُرورٍ َما َداَم البَِسَهاَمْن لَبَِس نَْع:اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي اَألذَنِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيرِ بن النَّحَّاسِ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ بن َربِيَعةَ - ١٠٤٦٦
إِنِّي ُمَحدِّثُكُْم بَِحِديثٍ لَْيَس بِِسرٍّ :كُنَّا ِفي َسَمرِ اْبنِ َعبَّاسٍ، فَقَالَ: لَْجْرِميِّ، قَالََشْوذَبٍ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعْن َزْهَدمٍ ا



طُِلْبتَ  اعَْتزِلْ، فَلَْو كُْنَت ِفي ُجْحرٍ: إِنَّهُ لَمَّا كَانَ ِمْن أَْمرِ َهذَا الرَُّجلِ َما كَانَ يَْعنِي ُعثَْمانَ، قُلُْت ِلَعِليٍّ: َوال َعالنِيٍَة
َوَمْن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَدْ : " َيقُولَُحتَّى ُتسَْتخَْرَج، فََعصَانِي، َواْيُم اللَِّه لََيَتأَمََّرنَّ َعلَْيكُْم ُمَعاوَِيةُ، وَذَِلَك أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ

، َولََتْحِملَنَّكُْم قَُرْيٌش َعلَى ُسنَِّة فَارَِس ] ٣٣اإلسراء آية "[ْنُصوًراَجَعلَْنا ِلوَِليِِّه ُسلْطَاًنا فَال ُيْسرِْف ِفي الْقَْتلِ إِنَُّه كَانَ َم
  َوالرُّومِ، َولََيَتَمنََّن

ْم كَقَْرنٍ ْنُتْم َتارِكُونَ، كُْنُتَعلَْيكُُم النَّصَاَرى وَالَْيهُوُد َوالَْمجُوُس، فََمْن أََخذَ مِْنكُْم َيوَْمِئٍذ بَِما يَْعرُِف َنَجا، َوَمْن تََرَك، وَأَ
  .ِمَن الْقُُروِن ِفيَمْن َهلََك

ي الْقَاِسُم بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْعبَّاسِ الَْبَجِليُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ُمقَدَُّم بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َعمِّ - ١٠٤٦٧
، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَُّه كَانَ ِفي َبْيِت َمْيمُوَنةَ، فََوَضعَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َيحَْيى، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنَد، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ

أَنَا، فََضَرَب َعلَى مَْنِكبِي، : َمْن َوَضَعُه؟قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ:َعلَْيِه َوَسلََّم طَُهورًا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .اللَُّهمَّ فَقِّْهُه ِفي الدِّينِ، َوَعلِّْمُه التَّأْوِيلَ:َوقَالَ

ي كَُدْيَنةَ َيحَْيى َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الُْمبَاَرِك، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم، َعْن أَبِ - ١٠٤٦٨
مَرََّتْينِ، َوَدَعا ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه  ٧جِبْرِيلَ  ٧رَأَْيُت :ِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَبن الُْمَهلَّبِ، َعْن لَْيٍث، َعْن ُمَجا

  .َعلَْيِه َوَسلََّم بِالِْحكَْمِة مَرََّتْينِ
أَبِي بِْشرٍ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعْن - ١٠٤٦٩

كَانَ ُعَمُر َيسْأَلُنِي َمَع أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَُه عَْبُد : اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
، ] ١النصر آية "[إِذَا َجاَء َنْصرُ اللَِّه وَالْفَْتُح"نَُّه َمْن َحْيثُ َتْعلَُم، فََسأَلَُهْم َعْن إِ: َتسْأَلُُه؟ فَقَالَ: الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف

  إِنََّما ُهَو أََجلُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:فَقُلُْت

  .َصَدقَْت : قَالَ ُعَمُر، فَ] ٣النصر آية "[كَانَ َتوَّاًبا"، َوقََرأَ السُّوَرةَ إِلَى آِخرَِها إِلَى :َوَسلََّم
، َعْن َسعِيِد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن أَبِي بِْشرٍ - ١٠٤٧٠

ِلمَ ُتْدِخلُ َهذَا الْفََتى َمَعنَا، َولََنا أَْبَناءُ : ْدرٍ، فَقَالَ بَْعُضُهْمكَانَ ُعَمُر ُيْدِخلُنِي َمَع أَْشَياخِ َب: ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َما : فََدَعاُهْم ذَاَت َيْومٍ َوَدَعانِي، َوَما َرأَْيُتُه َدعَانِي َيوَْمِئٍذ إِال لُِيرِيَُهْم ِمنِّي، فَقَالَ: إِنَُّه ِممَّْن قَْد َعِلْمُتْم، قَالَ: ِمثْلُُه؟ فَقَالَ

، َحتَّى َخَتمَ ] ١,٢النصر آية "[إِذَا َجاَء َنْصرُ اللَِّه وَالْفَْتُح، َوَرأَْيَت النَّاَس َيْدُخلُونَ ِفي ِدينِ اللَِّه أَفْوَاًجا"قُولُونَ َت
ال َنْدرِي، وَلَْم َيقُلْ : َه، َوقَالَ بَْعضُُهْمأََمرََنا أَنْ َوَنْسَتْغِفَرُه إِذَا ُنصِْرَنا َوفُِتَح َعلَْيَنا َنْحَمدَ اللَّ: السُّورَةَ، فَقَالَ َبْعُضُهْم
ُهَو أََجلُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ :فََما َتقُولُ؟ قُلُْت: ال، قَالَ:َيا اْبَن َعبَّاسٍ، كَذَِلَك َتقُولُ؟ قُلُْت: َبْعضُُهْم َشيْئًا، فَقَالَ ِلي

ْصُر اللَِّه َوالْفَْتُح فَْتُح َمكَّةَ، فَذَاَك َعالَمةُ أََجِلَك، فَسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتغِْفْرُه إِنَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعلََّمُه اللَُّه إِذَا َجاَء َن
  .َما أَْعلَُم ِمْنَها إِال َما َتْعلَُم: كَانَ َتوَّاًبا، فَقَالَ ُعَمُر

ْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن قََتاَدةَ، َوعَاِصمٍ، أهنما مسعا عكرمة، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا َع - ١٠٤٧١
  َدَعا ُعَمُر بن الَْخطَّابِ أَْصحَاَب ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسأَلَُهْم َعْن لَْيلَِة الْقَْدرِ،: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: َيقُولُ

َوأَيُّ : إِنِّي َألْعلَُم َوإِنِّي َألظُنُّ أَيُّ لَْيلٍَة ِهَي، فَقَالَ ُعَمُر:فَقُلُْت ِلُعَمَر: الَْعْشرِ األََواخِرِ، قَالَ اْبُن َعبَّاسٍفَأَْجَمُعوا أَنََّها ِفي 
ْن أَْيَن َعِلْمَت ذَِلَك؟ فَقَالَ اْبُن َوِم: َسابَِعةٌ َتْمِضي، أَْو سَابَِعةٌ َتبْقَى ِمَن الَْعْشرِ األََواِخرِ، فَقَالَ ُعَمُر:لَْيلٍَة ِهَي؟ فَقُلُْت

َسانَ ِمْن َسْبعٍ، َخلََق اللَُّه َسْبَع َسَماَواٍت َوَسْبَع أََرِضَني َوَسْبَعةَ أَيَّامٍ، َوإِنَّ الشَّْهَر َيدُوُر ِفي سَْبعٍ، َوَخلََق اِإلْن: قُلُْت:َعبَّاسٍ



لَقَدْ : لطََّواُف بِالْبَْيِت َسْبٌع، َوَرْمُي الْجَِمارِ َسْبٌع، َألْشَياَء ذَكََرهَا، فَقَالَ ُعَمُرَوَيأْكُلُ ِمْن سَْبعٍ، َوَيْسُجُد َعلَى َسْبعٍ، َوا
: َجلَُّهَو قَْولُ اللَِّه َعزَّ َو: َوَيأْكُلُ ِمْن سَْبعٍ، قَالَ: فَِطْنَت َألْمرٍ َما فِطنَّا لَُه، َوكَانَ قََتاَدةُ َيزِيُد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي قَْوِلِه

  ].٢٧,٢٨عبس آية "[فَأَْنَبتَْنا ِفيَها َحبا َوِعنًَبا َوقَْضًبا"
بن أَُساَمةَ َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َحمَّاُد  - ١٠٤٧٢

أَْي بْين، إِنَّ أَِمَري الُْمْؤمِنَِني َيْدُعوَك َويُقَرُِّبَك : قَالَ ِلَي الَْعبَّاُس: شَّعْبِيُّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَُمَجاِلٌد، أنا َعاِمٌر ال
رَِّبنَّ َعلَْيَك كَِذَبةً، اتَّقِ ال ُيَج:َوَيسَْتِشُريَك َمَع أَْصحَابِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْحفَظْ َعنِّي ثَالثَ ِخصَالٍ

  .كُلُّ َواِحَدٍة َخْيٌر ِمْن َعَشَرِة آالٍف : فَقُلُْت الْبنِ َعبَّاسٍ: َوال ُتفِْشَينَّ لَهُ ِسرا، َوال َتْغتَاَبنَّ ِعْنَدُه أََحًدا، قَالَ َعامٌِر
  نِ ُعَيْيَنةَ، َعْن أَبِي َبكْرٍَحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْب - ١٠٤٧٣

ذَاكُْم فََتى :إِنَّ اْبَن َعبَّاسٍ، كَانَ ِمَن الْقُْرآِن بَِمنْزِلٍ، كَانَ ُعَمُر َيقُولُ: َدَخلُْت َعلَى الَْحَسنِ، فَقَالَ: الُْهذَِليِّ، قَالَ
َعِشيَّةَ َعَرفَةَ، فََيقَْرأُ سُوَرةَ : قُولُ َعلَى ِمْنبَرَِنا َهذَا أَْحَسُبُه قَالَالْكُُهولِ، إِنَّ لَُه ِلَساًنا َسئُوال، َوقَلًْبا َعقُوال، كَانَ َيقُوُم َي

  .الَْبقََرِة َوُسوَرةَ آلِ ِعْمَرانَ، ثُمَّ يُفَسُِّرَها آَيةً آَيةً، َوكَانَ مِثَجَّةً َنجًِدا غَْربًا
ْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َعْن كَْهَمسِ بن الَْحَسنِ، َعنِ اْبنِ ُبرَْيَدةَ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّ - ١٠٤٧٤

إِنِّي آلِتي َعلَى اآلَيِة ِمنْ : إِنََّك لََتْشُتمُنِي، َوِفيَّ ثَالثُ ِخصَالٍ:َشَتَم َرُجلٌ اْبَن َعبَّاسٍ، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: اَألْسلَِميِّ، قَالَ
فَلََوِدْدتُ أَنَّ َجِميَع النَّاسِ َيْعلَُمونَ ِمْنَها َما أَْعلَُم ِمنَْها، وَإِنِّي َألْسَمُع بِالَْحاِكمِ ِمْن ُحكَّامِ ِكَتابِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، 

َصاَب الَْبلََد ِمْن بِالدِ قَدْ أَالُْمْسِلِمَني َيْعِدلُ ِفي ُحكِْمِه فَأَفَْرُح بِِه، َوِلعَلِّي ال أُقاِضي إِلَْيِه أََبًدا، وَإِنِّي َألْسَمُع بِالَْغْيِث 
  .الُْمْسِلِمَني فَأَفَْرُح، َوَما ِلي بِِه ِمنِ َساِئَمٍة

بن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَباَدةَ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ  - ١٠٤٧٥
كَانَ اْبُن َعبَّاسٍ لَمَّا كُفَّ َبَصُرهُ َيقُولُ : َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، َعْن أَبِيِه، قَالَ الزُّْهرِيُّ، َحدَّثََنا

، فَفََعلَ ذَِلَك َيْومًا، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ إِذَا أَْدَخلَْتنِي إِلَى ُمَعاوَِيةَ فََسدِّْدنِي ِلِفرَاِشِه، ثُمَّ أَْرِسلْ َيِدي ال َيْشَمُت بِي ُمَعاوَِيةُ:ِلقَاِئِدِه
  لََيْغَتمَّنَّ، فَلَمَّا: ِلَبْعضِ جُلََسائِِه

َرْحَمةُ اللَِّه :نََعْم، قَالَ: أَمَاَت؟قَالَ:َيا اْبَن َعبَّاسٍ، آَجَرَك اللَُّه ِفي الَْحَسنِ بن َعِليٍّ، فَقَالَ: َجلََس َمَعُه َعلَى ِفَراِشِه، قَالَ
ُه، َوال ُتَخلَُّد بَْعَدُه، َولَقَدْ اُنُه َعلَْيِه، وَأَلَْحقَهُ بِصَاِلحِ َسلَِفِه، أََما وَاللَِّه َيا ُمَعاوِيَةُ، ال َيُسدُّ حُفْرََتَك، َوال َتأْكُلُ رِْزقََورِضَْو

  .َخذَلََنا اللَُّه َبْعدَُهُرزِئَْنا بِأَعْظََم فَقًْدا ِمْنُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََما 
  َوَما أَسَْنَد َعْبُد اللَِّه بن َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما َعْبدُ اللَِّه بن ُعَمَر َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َحدَّثََنا َسعِيُد بن : ، قَاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، وَُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ - ١٠٤٧٦
لَمَّا طُِعَن ُعَمُر، قَالَ : ، قَالَُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَباَرُك بن فََضالَةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر

ُه َخيًْرا، أَْبِشْر قَْد َدَعا لََك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنْ يُِعزَّ اللَُّه بَِك َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني، جََزاَك اللَّ:لَُه اْبُن َعبَّاسٍ
بَُه، َوَهاجَْرتَ اللَِّه وَأَْصَحاالدِّيَن َوالنَّاُس ُمْخَتِلفُونَ، فَلَمَّا أَْسلَْمَت كَانَ إِْسالُمَك ِعزا، َوأَظَْهرَ اللَُّه بِكَ اِإلْسالَم َوَرُسولَ 
  . رَاضٍإِلَى الَْمِديَنِة، فَكَاَنْت ِهجَْرُتَك فَْتًحا، ثُمَّ قُبَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعْنَك

  أَُبو الطُّفَْيلِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ُسلَْيَمانَ النَُّميْرِيُّ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا - ١٠٤٧٧

  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن َخْيثَمٍ، َعْن َسِعيِد بن



ا أَطْيََبِك وَأََحبَّكِ إِلَيَّ، َولَْوال أَنَّ قَْوَمكِ َم:ُجَبْيرٍ،، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلَمكَّةَ
  .أَخَْرُجونِي ِمْنِك َما َسكَْنُت غَيَْرِك

: َيى، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ح َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َخالدُ بن َيْح - ١٠٤٧٨
َيا أََبا َعبَّاسٍ، أَْو َيا اْبَن َعبَّاسٍ، إِنَّ قَْوَمكَ : َدَخلَ َعلَيَّ اْبُن َعبَّاسٍ، فَقُلُْت: ا ِفطُْر بن َخِليفَةَ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، قَالََحدَّثََن

َصَدقُوا َوكَذَُبوا، فَقَْد َرَملَ، َولَْيَسْت بُِسنٍَّة، :َيْزُعُمونَ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرَملَ، وَأَنََّها ُسنَّةٌ، قَالَ
إِنَّ بِهِ : َبلََغُه أَنَُّهْم َيقُولُونََولَِكْن قَِدَم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأْصحَاُبُه َوالُْمْشرِكُونَ َعلَى جََبلِ قَُعْيِقَعانَ، فَ

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، . َرُهْم أَنْ َيْرُملُوا لُِيرِيَُهْم أَنَّ بِِه قُوَّةًَهْزال َوبِأَْصَحابِِه، فَأََم
  .قُلُْت الْبنِ َعبَّاسٍ، فَذَكََر ِمثْلَُه : َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ِفطْرٍ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، قَالَ

: يِّ، قَاالَحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِ - ١٠٤٧٩
إِنَّ قَْوَمكَ : قُلُْت الْبنِ َعبَّاسٍ: َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الُْحَسْينِ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، قَالَ
  َصَدقُوا َوكَذَبُوا، لَْيَسْت:ا ُسنَّةٌ، قَالََيْزُعُمونَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرَملَ بِالْبَْيِت، َوَبْيَن الصَّفَا َوالَْمرَْوِة، وَأَنََّه

  .بُِسنٍَّة
ْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي غَانِمٍ الَْغنَوِيِّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َع - ١٠٤٨٠

َملَ بِالَْبْيِت، فَإِنَّ َيزُْعُم قَْوُمَك أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َر: قُلُْت الْبنِ َعبَّاسٍ: َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، قَالَ
َصَدقُوا إِنَُّه قَْد َرَملَ، َوكَذَبُوا لَْيَسْت بُِسنٍَّة، إِنَّ : َما َصَدقُوا، َوَما كَذَُبوا؟ قَالَ: َصَدقُوا َوكَذَبُوا، قُلُْت: ذَِلَك ُسنَّةٌ، قَالَ
ى َيمُوُتوا َمْوتَ النََّغِف، فَلَمَّا َصالَُحوا َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َدُعوا ُمَحمًَّدا َوأْصحَاَبُه ِمَن الُْحَدْيبَِيِة َحتَّ: قَُرْيًشا قَالَْت

  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الَْعامَِعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيجِيئُوا ِمَن الَْعامِ الُْمقْبِلِ، فَُيِقيُموا بَِمكَّةَ ثَالثَةَ أَيَّامٍ، فَقَِدَم َرُسولُ اللَِّه
اْرُملُوا بِالَْبْيِت، َولَْيَستْ :ِهالُْمقْبِلِ، وَالُْمْشرِكُونَ ِمْن ِقَبلِ قَُعْيِقَعانَ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألْصَحابِ

طَاَف َبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة َعلَى َبِعريٍ، َوأَنَّ ذَِلَك ُسنَّةٌ، َيْزُعُم قَْوُمَك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بُِسنٍَّة، قُلُْت
َصَدقُوا،قَْد طَاَف َعلَى َبعِريٍ، َوكَذَبُوا لَْيَسْت بُِسنَّةٍ،إِنَّ : َما َصَدقُوا، َوَما كَذَُبوا؟ قَالَ: قُلُْت: َصَدقُوا َوكَذَُبوا، قَالَ: قَالَ

َرْوا َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ال َيْدفَُع َعْنُه النَّاَس َوال ُيْضَربُوا َعْنُه، فَطَاَف َعلَى َبِعريٍ ِلَيْسَمعُوا كَالَمُه وََي َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه
  ى َبْيَن الصَّفَاَيْزُعُم قَْوُمَك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سََع: َمكَاَنُه، َوال َتنَالُُه أَْيِديهِْم، قُلُْت

َصَدقُوا، إِنَّ إِْبَراهِيَم َعلَْيِه السَّالُم لَمَّا أُِمَر بِالْمََناِسِك اْعتََرَض َعلَْيِه الشَّْيطَانُ ِعْندَ : َوالَْمْروَِة، َوأَنَّ ذَِلَك ُسنَّةٌ، عقَالَ
َعلَْيِه السَّالُم إِلَى َجمَْرِة الْعَقََبِة، فََعَرَض لَهُ  ٧جِْبرِيلُ  ٧ذََهبَ بِِه الَْمسَْعى، فَسَاَبقَُه فََسَبقَُه إِْبَراِهيُم َعلَْيِه السَّالُم، ثُمَّ 

 َحتَّى ذََهَب، ثُمَّ َتلَُّه الشَّْيطَانُ، فََرَماهُ بِسَْبعِ َحَصَياٍت َحتَّى ذََهَب، َوَعَرَض ِعْندَ الَْجْمَرِة الُْوسْطَى، فََرَماُه بَِسْبعِ َحصََياٍت
َيا أََبْه، إِنَُّه لَْيَس قَِميٌص فَكَفِّنِّي ِفيِه، وَالَْتفَتَ إِبَْراهِيُم َعلَْيِه السَّالُم، : َعلَى إِْسَماِعيلَ قَِميٌص أَبَْيُض، فَقَالَ لَُهِللَْجبِنيِ َو

مَْرِة الْقُْصَوى، فَعََرَض لَُه الشَّْيطَانُ، فََرَماهُ إِلَى الَْج ٧جِْبرِيلُ  ٧فَإِذَا ُهَو بِكَْبشٍ أَْعَيَن أَْبَيضَ أَقَْرنَ، فَذََبَحُه، ثُمَّ ذََهبَ بِِه 
َهذَا الَْمْشَعُر الَْحَراُم، ثُمَّ ذََهَب بِهِ إِلَى َعَرفَةَ، فَقَالَ اْبنُ : بَِسْبعِ َحصََياٍت َحتَّى ذََهَب، ثُمَّ ذََهَب بِِه إِلَى ِمًنى، فَقَالَ

َهلْ َعَرفَْت؟ : َعلَْيِه السَّالُم، قَالَ ٧جِْبرِيلَ  ٧إِنَّ : ِلَم ُسمَِّيْت َعَرفَةَ؟ قَالَ: قُلُْت َهلْ َتْدرِي ِلَم ُسمَِّيْت َعَرفَةَ؟: َعبَّاسٍ
لَّى إِنَّ إِبَْراِهيمَ َص: َوكَْيَف كَاَنِت التَّلْبَِيةُ؟ قَالَ: َهلْ َتْدرِي كَْيَف كَاَنتِ التَّلْبَِيةُ؟ قُلُْت: َنَعْم، ثُمَّ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: قَالَ

  .َعتْ لَُه الْقَُرى فَأَذَّنَ ِفي النَّاسِاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا أَنْ أُِمرَ أَنْ ُيَؤذِّنَ ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ َخفََضتْ لَُه الْجَِبالُ ُرءُوَسَها، ُرِف



بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ اْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ١٠٤٨١
  لَْيلَى، َعْن

إِنَّ الْقَْوَم قَدْ : َمكَّةَ، قَالََعْبِد الْكَرِميِ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َدَخلَ
َما نََرى : ْهلُ َمكَّةَكُْم قَْد َهلَكُْتْم َهْزال َوُجوًعا، فَاْرُملُوا إِذَا َدَخلُْتْم وَاْسَتلَْمُتمْ ثَالثَةَ أَْشَواٍط، فَفََعلُوا، فَقَالَ أََزَعُموا أَنَّ

  .الْقَْوَم إِال أَقْوَِياَء، َوقَْد َزَعمُْتْم أَنَُّهْم قَْد َهلَكُوا َهْزال
للَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َعْن َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا عَْبُد ا - ١٠٤٨٢

  .َنِة، فَطَافَ بِالَْبْيِت َماِشًياجِعَْرابن ُخثَْيمٍ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْعَتَمَر ِمَن الْ
: لطُّفَْيلِ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، وَالثَّْورِيُّ، َعنِ اْبنِ خُثَْيمٍ، َعْن أَبِي ا - ١٠٤٨٣

لَْم َيكُْن :ِت، فَكَانَ ُمَعاوَِيةُ ال َيُمرُّ بُِركْنٍ إِال اْسَتلََمُه، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍكُْنُت َمَع اْبنِ َعبَّاسٍ َوُمَعاوَِيةَ َوُهَما َيطُوفَاِن بِالْبَْي
َن الْبَْيِت لَْيسَ َشْيٌء ِم: َتعَالَى َعْنُه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَتِلُم إِال الَْحَجَر الَْيمَانِيَّ، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ َرِضَي اللَُّه

  .َمْهجُوًرا 
رَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْح - ١٠٤٨٤

بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َحدَّثَنِي أَُبو الطُّفَْيِلأَنَُّه َرأَى ُمَعاوَِيةَ  َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه: َحدَّثََنا أَبِي، قَاال
  َيطُوُف بِالْكَْعبَِة، َعْن َيَسارِِه َعْبُد اللَِّه بن

إِنَّ : رِ، فََيقُولُ لَُه اْبُن َعبَّاسٍَعبَّاسٍ، وَأََنا أَْتلُوُهَما ِفي ظُُهورِِهَما أَْسَمُع كَالَمُهَما، فَطَِفَق ُمَعاوَِيةُ َيْسَتِلُم ُركَْنيِ الَْحَج
ذَرْنِي ِمْنَك َيا اْبَن َعبَّاسٍ، فَإِنَُّه لَْيسَ : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيكُْن َيْسَتِلُم َهذَْينِ الرُّكَْنْينِ، فََيقُولُ ُمَعاوَِيةُ

  .َشْيٌء ِمْنَها مَْهُجوًرا
ْبِد ا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعَحدَّثََن - ١٠٤٨٥

َما :َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَمكَّةَ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ،، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .أَطْيََبِك َوأََحبَِّك إِلَيَّ، َولَْوال أَنَّ قَْوِمي أَْخَرجُونِي مِْنِك َما َسكَْنُت غَْيَرِك

ةَ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن قََتاَد - ١٠٤٨٦
إِنََّما َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :َحجَّ ُمَعاوَِيةُ، َواْبُن َعبَّاسٍ، فَجََعلَ ُمَعاوَِيةُ َيْسَتِلُم اَألرْكَانَ كُلََّها، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: قَالَ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَتِلُم َهذَْينِ الرُّكَْنْينِ
ُن بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْي - ١٠٤٨٧

ارِِث، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الَْح: إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيحَْيى، قَاال
  لَْم أََر َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَتِلُم غَيَْر:الطُّفَْيلِ الَْبكْرِيِّ، أَنَُّه َحدَّثَُه، أَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُ

  .الرُّكَْنْينِ الَْيمَانِيَّْينِ
الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َحدَّثََنا ُيوُسُف  - ١٠٤٨٨

ْيِت إِال اْسَتلََمُه، َحجَّ ُمَعاوَِيةُ فَجََعلَ ال يَأِْتي َعلَى ُركْنٍ ِمْن أَْركَانِ الَْب: أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، قَالَ
لَْيَس ِمْن : اوِيَةُإِنََّما كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْستَِلُم الرُّكَْن الَْيمَانِيَّ وَالَْحَجَر، فَقَالَ ُمَع:فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ

  .أَْركَاِن الْبَْيِت َشْيٌء مَْهُجوٌر



ُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ، أَْو َعنِ الَْعالِء َشكَّ َحدَّثََنا إِْسحَا - ١٠٤٨٩
، َوكُنَّا َنجُِدَها نِْعمَ كُنَّا ُنَسمِّيَها َشبَّاَعةَ، َيعْنِي َزْمَزَم:َسِمْعُتُه َيقُولُ: أَُبو َبكْرٍ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .الَْعْونُ َعلَى الِْعَيالِ
صََّمدِ بن َعْبِد َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد ال - ١٠٤٩٠

َعْن قََتاَدةَ، َعْن أََنسٍ، أَنَّ َعِليا َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه أُِتَي بناسٍ ِمَن الزُّطِّ يَْعُبُدونَ  الَْوارِِث، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْسُتوَاِئيُّ،
  .ُه فَاقُْتلُوُهَمْن َبدَّلَ ِديَن:إِنََّما قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوثًَنا، فََحرَّقَُهْم بِالنَّارِ، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ

  ثَْعلََبةُ بن الَْحكَمِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
ِعيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ الْقَنَّاُد، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َس - ١٠٤٩١

  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ

نِ َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا أَْسبَاطُ بن َنصْرٍ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ثَْعلََبةَ بن الَْحكَمِ، َعنِ اْب: نِيُّ، قَاالالُْحلَْوا
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََمَر بِالْقُدُورِ اْنَتَهَب النَّاُس غََنًما فَذََبُحوَها، ثُمَّ َجَعلُوا َيطُْبُخونَ، فََجاَء َرُسولُ اللَِّه صَلَّ: َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ال َتِحلُّ النُّْهَبةُ:فَأُكِْفئَْت، َوقَالَ
  ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه َعْن أَبِيِه

بن ُشَمْيلٍ، َحدَّثََنا أَُبو إِْبَراِهيمَ  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراهََوْيِه، أنا النَّْضُر - ١٠٤٩٢
: َسِمْعُت ِمْن أَبِي، َيقُولُ: َدَخلُْت َعلَى َعْمَرةَ بنِت ُعبَْيِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، قَالَْت: الَْمَدنِيُّ ُمَحمَُّد بن أَبِي ُحمَْيٍد، قَالَ

أَيَُّما ُمْؤِمنٍ أَْعَتَق ُمْؤِمًنا أَْعَتَق اللَُّه بِكُلِّ ُعْضوٍ ِمْنهُ :لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُ
أَُبو  بن الَْعبَّاسِ، َوخَالَفَُه ُعْضًوا ِمْنُه ِمَن النَّارِ، َهكَذَا َرَواهُ النَّْضُر، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي ُحَمْيٍد، َعْن َعْمَرةَ بنِت ُعبَْيِد اللَِّه

  .َعاِمرٍ الَْعقَِديُّ، فَقَالَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن َعبَّاسٍ 
ثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحٍ النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الَْعقَِديُّ، َحدَّ - ١٠٤٩٣
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ٍد، َعْن َعْمَرةَ بنِت ُعبَْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ، َعْن أَبِيهَا، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّأَبِي ُحَمْي

  .النَّارِ َمْن أَْعَتَق ُمْؤِمًنا ِفي الدُّْنَيا أَْعَتَق اللَُّه بِكُلِّ ُعْضوٍ ِمْنُه ُعضًْوا ِمَن:َوَسلََّم، قَالَ
  َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، - ١٠٤٩٤

دَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن أَبِي جَْهَضمٍ ُموَسى بن سَاِلمٍ، َح
َهلْ كَانَ َيقَْرأُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : ِعْنَد اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي ِفْتَيٍة ِمْن بين َهاِشمٍ، فَسَأَلَُه َرُجلٌكُنَّا ُجلُوًسا : اللَِّه بن َعبَّاسٍ، قَالَ

  .لََعلَُّه كَانَ َيقَْرأُ ِفي نَفِْسِه: ال، قَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ؟ قَالَ
 لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْبًدا أُِمَر بِأَْمرٍ فََبلَّغَ، َواللَِّه َما َخصََّنا بَِشْيٍء ُدونَ النَّاسِ إِالكَانَ َرسُولُ ال:قَالَ - ١٠٤٩٥

  .الْخَْيلِأََمَرَنا أَنْ ُنْسبِغَ الُْوُضوَء، َوأََمَرَنا أَنْ ال َنأْكُلَ الصََّدقَةَ، َوال نُْنزِي الُْحُمرَ الُْحُمَر َعلَى : بِثَالثٍَة
ْهَضمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِي َج - ١٠٤٩٦

  .لََّم بِإِْسبَاغِ الُْوُضوِءأَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس:ُعَبْيِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  أَُبو أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

، َحدَّثَنِي أَبِي َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْقَْرَمِطيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه الطَّلِْحيُّ الَْمَدنِيُّ - ١٠٤٩٧
َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ، : بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َعْبِد الَْمجِيِد بن سَُهْيلٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، قَالَاللَِّه 



ا الَْعُجَز، فَلَمَّا اْنتََبَهْت أَْعطَاَها إِيَّاُه أُْهِدَيْت ِلَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرنًَبا، َوَعاِئَشةُ َناِئَمةٌ، فََرفََع لََها ِمْنَه:َيقُولُ
  .فَأَكَلَْتُه

  كَِثُري بن الَْعبَّاسِ َعْن َعْبِد اللَِّه

  بن الَْعبَّاسِ
نِ األَْوَزاِعيِّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َع - ١٠٤٩٨

َوَسلََّم َصلَّى َيْوَم كَسَفَِت َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن كَِثريِ بن الْعَبَّاسِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ،أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  .الشَّْمُس أَْرَبعَ َركََعاٍت ِفي َركَْعَتْينِ َوأَْرَبعِ َسْجدَاٍت

  ْوَشبٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍَشْهُر بن َح
، َعْن َشْهرِ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد بن َبهَْراَم - ١٠٤٩٩

َعلَْيِه َوَسلََّم بِفَِناِء َبْيِتِه بَِمكَّةَ َجاِلًسا إِذْ َمرَّ بِِه ُعثَْمانُ بن  َبْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: َحْوَشبٍ، قَالَ
: ال َتْجِلْس، فَقَالَ:ْيِه َوَسلََّمَمظُْعوٍن، فَكَشََّر إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ

لََّم بَِبصَرِِه إِلَى السََّماِء، فََجلَسَ َرسُولُ اللَِّه ُمْسَتقْبِلَُه، فََبْيَنَما ُهَو ُيَحدِّثُُه إِذْ َشَخَص َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس َبلَى،
اَألْرضِ، فََتَحرََّف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  فََنظََر َساَعةً إِلَى السََّماِء، فَأََخذَ َيَضعُ َبصََرُه َحْيثُ َوَضَعُه َعْن َيِمينِِه ِفي

الُ لَُه، َواْبُن َمظُْعوٍن َينْظُُر، َوَسلََّم َعْن َجِليِسِه ُعثَْمانَ إِلَى َحْيثُ َوَضَع َبَصَرُه، َوأََخذَ َينْفُُض بَِرأِْسِه كَأَنَُّه َيْسَتفِْقُه َما ُيقَ
َسِتهِ َتفْقََه َما ُيقَالُ لَُه، أَْشَخصَ َرسُولُ اللَِّه َبَصَرُه َحتَّى تََواَرى ِفي السََّماِء، فَأَقَْبلَ إِلَى ُعثَْمانَ بِجِلْفَلَمَّا قََضى َحاَجَتُه وَاْس

  َيا ُمَحمَُّد، ِفيمَا: األُولَى، فَقَالَ

نََعْم، قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِلذَِلَك؟قَالَ ُعثَْمانُفَِطْنَت :كُْنُت أُجَاِلُسَك؟ َما رَأَيُْتَك َتفَْعلُ كَِفْعِلكَ الَْغَداةَ، قَالَ
إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ :فََما قَالَ لََك؟ قَالَ: نََعْم، قَالَ:أَتَانِي َرُسولُ اللَِّه َعلَْيِه السَّالُم، وَأَْنَت َجاِلٌس؟ قَالَ:َوَسلََّم

فَذَِلَك : ِذي الْقُْرَبى، َوَينَْهى َعنِ الْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َوالْبَْغيِ، َيعِظُكُمْ لََعلَّكُمْ َتذَكَُّرونَ، قَالَ ُعثَْمانُ َواِإلْحَساِن وَإِيَتاِء
  .ِحَني اْستَقَرَّ اِإلَميانُ ِفي قَلْبِي، َوأَْحبَْبُت ُمحَمًَّدا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  للَِّه بن َعبَّاسٍ َعْن أَبِيِهَعِليُّ بن َعْبِد ا
ِليِّ بن أَبِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيرِ بن النَّحَّاسِ، َحدَّثََنا َضمَْرةُ، َعْن َع - ١٠٥٠٠

  .َيْسُجُد كُلَّ َيْومٍ أَلَْف َسْجَدٍة كَانَ َعِليُّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ:َحَملَةَ، َواَألْوَزاِعيِّ، قَاال
هَالُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن أَبِي إِْسَحاَق، َحدَّثََنا الِْمْن - ١٠٥٠١

بِْت إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى : أَمََرنِي الْعَبَّاسُ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، قَالَ: قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، 
اسِ َصالةَ الِْعَشاِء اآلِخَرِة، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْنطَلَقُْت إِلَى الَْمْسجِِد، فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالنَّ

أََمرَنِي الَْعبَّاُس : فََمْه؟قُلُْت:َعْبُد اللَِّه، قَالَ: َمْن َهذَا؟قُلُْت:ثُمَّ َمرَّ بِي، فَقَالَ: تَّى لَْم َيْبَق ِفي الَْمْسجِدِ أََحٌد غَْيُرُه، قَالََح
  فَلَمَّا اْنَصَرَف: فَالَْحْق، قَالَ:أَنْ أَبِيَت بِكُُم اللَّْيلَةَ، قَالَ

: ال َتَنْم َحتَّى َتْحفَظَ َصالَتُه، قَالَ: َوتَقَدََّم إِلَيَّ الَْعبَّاُس: رُِشوا َعْبدَ اللَِّه، فَأُِتيُت بِوَِساَدٍة ِمْن ُمُسوحٍ، قَالَأَفْ: َدَخلَ، فَقَالَ
ِفرَاِشِه، فََرفََع َرأَْسُه إِلَى السََّماِء،  فََتقَدََّم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََناَم َحتَّى َسِمْعُت غَِطيطَُه، فَاْسَتَوى َعلَى

إِنَّ ِفي َخلْقِ " سُْبَحانَ الَْمِلِك الْقُدُّوسِ، ثَالثَ َمرَّاٍت، ثُمَّ َتال َهِذِه اآلَيةَ ِمْن آِخرِ سُوَرِة آلِ ِعْمَرانَ َحتَّى َخَتَمَها:فَقَالَ



، ثُمَّ اْسَتنَّ بِسَِواِكِه َوتََوضَّأَ، ثُمَّ َدَخلَ ِفي ُمَصالُه فَصَلَّى َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ قَاَم] ١٩٠آل عمران آية "[السَّمََواِت َواَألْرضِ
َعلَى ِفَراِشِه فَفََعلَ كََما فََعلَ  لَْيسََتا بِقَِصَريَتْينِ َوال بِطَوِيلََتْينِ، ثُمَّ َعاَد إِلَى ِفرَاِشِه فََناَم َحتَّى َسِمْعُت غَِطيطَُه، ثُمَّ اْستََوى

َتْينِ َوال قَصَِريَتْينِ، ثُمَّ َعاَد ي الَْمرَِّة اُألولَى، ثُمَّ اْسَتنَّ بِسَِواِكِه َوتََوضَّأَ، ثُمَّ َدَخلَ ُمَصالُه فَصَلَّى َركَْعَتْينِ لَْيَسَتا بِطَوِيلَِف
كََما فََعلَ، فََصلَّى، ثُمَّ أَوَْتَر، فَلَمَّا قََضى َصالَتهُ إِلَى ِفَراِشِه فََناَم حَتَّى َسِمْعُت غَِطيطَُه، ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى ِفَراِشِه فَفََعلَ 

رًا، اللَُّهمَّ اْجَعلْ ِفي َبصَرِي ُنوًرا، وَاْجَعلْ ِفي َسْمِعي نُوًرا، َواجَْعلْ ِفي ِلسَانِي ُنوًرا، وَاْجَعلْ ِفي قَلْبِي نُو:َسِمْعُتُه َيقُولُ
ْن ِشَماِلي نُورًا، َواجَْعلْ ِلي ِمْن أََماِمي نُوًرا، َواجَْعلْ ِمْن َخلِْفي ُنوًرا، وَاجَْعلْ ِمْن َواجَْعلْ َعْن َيِمينِي نُوًرا، َواجَْعلْ َع

  .فَْوِقي ُنورًا، َواجَْعلْ ِمْن أَْسفَِلي نُورًا، َواجَْعلْ ِلي َيْوَم الِْقَياَمِة نُوًرا، َوأَْعِظْم ِلي ُنوًرا
  بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد - ١٠٥٠٢

 بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َحدَّثَنِي َداُوُد بن ِعيَسى النَّخَِعيُّ، َعْن َمْنُصورٍ بن الُْمْعَتِمرِ، َحدَّثَنِي َعِليُّ
فََوَجْدُتُه جَاِلًسا ِفي أَْصحَابِِه ِفي : لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحاجٍَة، قَالََحدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ أََباُه بََعثَُه إِلَى َرسُولِ ال

اُس، ثُمَّ ِة الِْعَشاِء، َوثَّابَ النَّالَْمْسجِِد، فَلَْم أَْستَِطْع أَنْ أُكَلَِّمُه، فَلَمَّا َصلَّى الَْمغْرَِب قَاَم َيْركَُع حَتَّى أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ ِلَصال
ُه، فَلَمَّا َسِمَع ِحسِّي َصلَّى الصَّالةَ فَقَاَم َيْركَُع، حَتَّى اْنَصَرَف َمْن بَِقَي ِفي الَْمْسجِِد، ثُمَّ اْنَصَرفَ إِلَى َمْنزِلِِه، َوَتبِْعُت

اْبُن َعمِّ َرُسولِ : اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟قُلُْتاْبُن َعمِّ َرُسولِ :اْبُن َعبَّاسٍ، فَقَالَ: َمْن َهذَا؟وَالَْتفَتَ إِلَيَّ، فَقُلُْت:قَالَ
السَّاَعةَ :َبَعثَنِي أَبِي بِكَذَا َوكَذَا، فَقَالَ: َمْرحًَبا بِاْبنِ َعمِّ َرُسولِ اللَِّه، َما َجاَء بَِك؟فَقُلُْت:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َألْنظَُرنَّ : إِذْ لَْم َتْنصَرِْف إِلَى َساعَِتَك هِذِه فَلَْسَت مُْنَصرِفًا، فََدَخلَ َمنْزِلَُه َوَدَخلُْت َمَعُه، فَقُلُْت:، فَقَالَال: جِئَْت؟فَقُلُْت
بَِبَصرِِه إِلَى السََّماِء، َوَتال َهِذهِ َصالةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََناَم َحتَّى َسمِْعُت غَِطيطَُه، ثُمَّ اْسَتْيقَظَ فَرََمى 

إِلَى آِخرَِها اآلَياتِ ] ١٩٠آل عمران آية "[إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّموَاِت وَاَألْرضِ"اآلَياِت الَِّتي ِفي ُسوَرِة آلِ ِعْمَرانَ 
اللَُّهمَّ اْجَعلْ ِفي َسمِْعي ُنوًرا، :، ثُمَّ قَالَ] ١٩٤آل عمران آية "[إِنََّك ال ُتْخِلُف الِْميَعاَد"الَْخْمَس، َحتَّى انَْتَهى إِلَى 

  َوِفي َبصَرِي ُنوًرا، َوِمْن َتْحِتي نُورًا،

ادَ ، ثُمَّ َركََع َركَْعَتْينِ، َوَعَواجَْعلْ ِلي عِْنَدَك نُوًرا، َوإِلَى َجانِبِِه ِمْخَضٌب ِمْن بَِرامٍ ُمطَْبٌق َعلَْيِه ِسَواٌك، فَاْسَتنَّ، ثُمَّ تََوضَّأَ
أَ، ثُمَّ َركَعَ َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َنامَ فََناَم أَْيًضا َحتَّى َسِمْعُت غَِطيطَُه، ثُمَّ اْسَتْيقَظَ فََتال اآليَاِت َوَدَعا الدَّْعَوةَ، ثُمَّ اْسَتنَّ، ثُمَّ تََوضَّ

ةَ، ثُمَّ اْسَتنَّ، ثُمَّ تََوضَّأَ، ثُمَّ َركََع َركْعََتْينِ، ثُمَّ َناَم َحتَّى َحتَّى َسمِْعُت غَِطيطَُه، ثُمَّ اْسَتْيقَظَ فََتال اآليَاِت ثُمَّ َدَعا الدَّْعَو
أَنَُّه ُيوِتُر ِفيَها، فَجِئُْت إِلَى  َسِمْعُت غَِطيطَُه، فََتال اآليَاِت، ثُمَّ َدَعا بِالدَّْعَوِة، ثُمَّ اْسَتنَّ، ثُمَّ تََوضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى َصالةً َعَرفُْت

ْينِ الْفَْجَر، ثُمَّ خََرَج إِلَى اَألْيَسرِ، فَأََخذَ بِأُْصُبِعِه ِفي أُذُنِي، فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي إِلَى ُركْنِِه اَألْيَمنِ، ثُمَّ َركَعَ َركَْعَت ُركْنِِه
  .الصَّالِة

َسِمْعُت اَألْوَزاِعيَّ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن ُعَبْيدِ : قَالَ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َهاِشمٍ الَْبْيرُوِتيُّ، - ١٠٥٠٣
عُرَِض َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :اللَِّه الَْمْخُزوِميِّ، َعْن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، قَالَ

َولَسَْوَف ُيْعِطيكَ رَبَُّك : "وٌح َعلَى أُمَِّتِه ِمْن َبْعِدِه كَفًْرا كَفًْرا، فَُسرَّ بِذَِلَك، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلََّعلَْيِه َوَسلََّم َما ُهَو َمفُْت
  .لَْداِن وَالَْخَدمِ، فَأَْعطَاُه اللَُّه ِفي الَْجنَّةِ أَلَْف قَصْرٍ، ِفي كُلِّ قَْصرٍ َما َيْنَبِغي لَُه ِمَن الْوِ] ٥الضحى آية "[فََتْرَضى

  صَلَّى بنا: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، قَالَ - ١٠٥٠٤



ي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ اْبنِ الْمَْهِديُّ فَجََهَر بِبِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ، فَقُلُْت لَُه ِفي ذَِلَك، فَقَالَ َحدَّثَنِ
  .َعبَّاسٍ،أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْجَهُر بِبِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ

كََتَب إِلَيَّ الَْمْهِديُّ بِعَْهِدي، : أَبِيِه، قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن - ١٠٥٠٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : اسٍ، قَالََوأََمرَنِي أَنْ أَْصلَُب ِفي الُْحكْمِ، َوقَالَ ِفي ِكَتابِهِ َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّ

َوِعزَِّتي َوَجالِلي، َألْنَتِقَمنَّ ِمَن الظَّاِلمِ ِفي َعاجِِلِه َوآجِِلِه، َوَألْنَتِقَمنَّ ِممَّْن َرأَى : بُّكُْمقَالَ َر:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َمظْلُوًما فَقََدَر أَنْ يَْنُصَرُه فَلَْم َيفَْعلْ

بن َعْمرٍو الَْياِميُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَصرُِّف  - ١٠٥٠٦
كَانَ :بَّاسٍ، قَالَُحَصْينٍ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن ُمَحمَِّد بن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َع

يونس "[إِنَّ ِفي اخِْتالِف اللَّْيلِ َوالنََّهارِ: "َم إِذَا اْسَتْيقَظَ ِمَن اللَّْيلِ اْسَتاَك، ثُمَّ َيَتَوضَّأُ َوَيقَْرأُالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
فَفََعلَ ِمثْلََها، ثُمَّ أََتى  إِلَى آِخرِ اآلَيَتْينِ، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى َركَْعَتْينِ، ثُمَّ اْنَصَرَف فََناَم حَتَّى نَفََخ ِفي النَّْومِ، ثُمَّ قَاَم] ٦آية 

َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ . ٍثَمْضَجعَُه، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى َركْعََتْينِ، ثُمَّ فََعلَ مِثْلَ ذَِلَك كََما فََعلَ أَوَّلَ مَرٍَّة، ثُمَّ أَْوَترَ بِثَال
  التُّْسَترِيُّ،

دَّثََنا الَْوِليدُ بن ُعقَْبةَ، َعْن َحْمَزةَ الزَّيَّاِت، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َح
  .َعْن أَبِيِه : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بنْحوِِه، َولَْم يَقُلْ

بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن ِهاللٍ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َزْيدِ َحدَّثََنا َحفُْص  - ١٠٥٠٧
ى اللَُّه َعلَْيِه كَانَ النَّبِيُّ َصلَّ:بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َحدَّثَنِي َحبِيُب بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َوَسلََّم ُيصَلِّي بِالنَّهَارِ َمثَْنى مَثَْنى
دَّثَنِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َمِعنيٍ، َحدَّثََنا َوْهُب بن جَرِيرِ بن حَازِمٍ، َح - ١٠٥٠٨

: عَْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي
ْم إِْبلِيُس  َصَنمًا، قَْد َشدَّ لَُهَدَخلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ، َوَعلَى الْكَْعَبِة ثَالثُِمائَِة َصَنمٍ َوِستُّونَ

َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق :، َوَيقُولُأَقَْداَمُهْم بِالرََّصاصِ، فََجاَء َوَمَعُه قَِضيُبُه، فَجََعلَ َيهْوِي بِِه إِلَى كُلِّ صََنمٍ ِمْنَها، فََيِخرُّ لَِوْجهِِه
  .ا الْبَاِطلُ، إِنَّ الَْباِطلَ كَانَ َزُهوقًا، َحتَّى أََمرَّ بِِه َعلَْيَها كُلَِّه

رِيِّ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعنِ الزُّْه - ١٠٥٠٩
  َعْبِد اللَِّه بنَعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َوِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعِليِّ بن 

ا، ثُمَّ َصلَّى وَلَْم َيتََمْضَمضْ َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَلَ كَِتفًا أَْو لَْحًم
  .َولَْم يََمسَّ َماًء
ثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا فُلَْيُح بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّ - ١٠٥١٠

  .ى َولَْم َيتََوضَّأَْعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَكَلَ ُعْضوًا، َوَصلَّ
ةَ، عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوَحدَّثََنا  - ١٠٥١١

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيتِ أَكَلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ:َعْن ُمَحمَِّد بن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  .ُضَباَعةَ بنِت الْحَارِِث كَتِفًا َعْرقًا، ثُمَّ َصلَّى وَلَْم َيَمسَّ َماًء

اللَِّه بن  َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا اْبُن ثَْوَبانَ، َعْن َداُوَد بن َعِليِّ بن َعْبِد - ١٠٥١٢



  .أَكَلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْحًما، َوَصلَّى وَلَْم َيتََوضَّأْ:َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
ْرطَاةَ، َعْن َسْعِد بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَ - ١٠٥١٣

أَكَلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيتِ ُضَباَعةَ بنِت :َعْن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .الَْحارِِث كَِتفًا
  َعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، ح َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدانََحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الْ - ١٠٥١٤

الَْحجَّاُج بن أَْرطَاةَ، َعنِ الَْحَسنِ الَْحنَِفيُّ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه الصَّفَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا 
ثُمَّ َخَرَج إِلَى الصَّالِة ، َعْن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَكَلَ كَِتفًا، بن َسْعٍد

  .َولَْم ُيْحِدثْ ُوُضوًءا
َهاُرونَ، أنا سَِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، ح َوَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن  َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن - ١٠٥١٥

يُد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َخالََوْيِه الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزرَْيعٍ، َحدَّثََنا َسِع
لََّمأَكَلَ ِمْن كَِتٍف ظَِليِّ، َعْن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه َرأَى نَبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسالزَُّبْيرِ الَْحْن

  .َمْشوِيٍَّة، ثُمَّ صَلَّى َوَما تََوضَّأَ ِمْن ذَِلَك
ْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َمِعنيٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن يُوُسَف، أنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َح - ١٠٥١٦

 قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .أَِحبُّوا اللََّه ِلَما َيْغذُوكُْم ِمْن نَِعِمِه، َوأَِحبُّونِي ِلُحبِّ اللَِّه، وَأَِحبُّوا أَْهلَ َبيِْتي ِلُحبِّي:َوَسلََّم

ْحَمُد بن الُْمَعلَّى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا مَْهِديُّ بن َجعْفَرٍ الرَّمِْليُّ، ح وَحدَّثََنا أَ - ١٠٥١٧
  َحدَّثَنِي الَْحكَُم بن: َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، قَالَ: الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاال

َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ: ُمْصَعبٍ، َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد بن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  .ال َيحَْتِسُب َمْن لَزَِم االْسِتغْفَاَر جََعلَ اللَُّه لَُه ِمْن كُلِّ َهمٍّ فََرًجا، َوِمْن كُلِّ ِضيقٍ َمخَْرًجا، َوَرَزقَُه ِمْن َحْيثُ:َوَسلََّم

اللَِّه بن َهاِشمٍ الطُّوِسيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن زَكَرِيَّا، َحدَّثََنا عَْبُد  - ١٠٥١٨
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َيقْظَانَ، َعْن َداُوَد بن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .الُْمْؤِمَن ُخِلَق ُمفَتًَّنا تَوَّاًبا َنسَّاًء، إِذَا ذُكَِّر ذَكََر إِنَّ:َوَسلََّم
ِذيُّ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُي، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسِعيدٍ الَْجْوهَرِيُّ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد الَْمرُّو - ١٠٥١٩

بن َسِعيٍد، َعْن َداُوَد بن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَّهُ  ُسلَْيَمانَ بن قَْرمٍ، َعْن ُمَحمَِّد
: َك، فََجاَء َعِليٌّ، فَقَالَاللَُّهمَّ ائِْتنِي بِأََحبِّ َخلِْقَك إِلَْي:أُِتيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِطَْيرٍ، فَقَالَ: َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

  .اللَُّهمَّ َوإِلَيَّ
يْلَى، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَ - ١٠٥٢٠

َبَعثَنِي الَْعبَّاُس إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََتْيُتهُ : بَّاسٍ، قَالََداُوَد بن َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َع
  ُمْمِسًيا، َوُهَو ِفي َبْيتِ َخالَِتي َمْيُموَنةَ، فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَك َتْهِدي بَِها قَلْبِي، :ى الرَّكَْعَتْينِ قَْبلَ الْفَْجرِ، قَالََوَسلََّم ُيصَلِّي ِمَن اللَّْيلِ، فَلَمَّا َصلَّ
بَِها َشاِهِدي،  بِي، َوَتْرفَُعَوَتْجَمعُ بَِها َشْمِلي، َوَتلُمَّ بَِها َشَعِثي، َوُتَردَّ بَِها أُلْفَِتي، وَُتْصِلُح بَِها ِدينِي، وََتْحفَظُ بَِها غَاِئ



ُهمَّ أَْعطِنِي إَِمياًنا َصاِدقًا، َوُتَزكِّي بَِها َعَمِلي، َوُتبَيُِّض بَِها َوجْهِي، َوُتلْهُِمنِي بَِها ُرْشِدي، َوتَْعِصُمنِي بَِها ِمْن كُلِّ ُسوٍء، اللَّ
ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَْوَز ِعْنَد الْقََضاِء،  َوَيِقيًنا لَْيَس بَْعَدُه كُفٌْر، َوَرْحَمةً أََنالُ بَِها شََرَف كََرامَِتَك

ُت بَِك حَاجَِتي، َوإِنْ قَُصرَ رَأْيِي، َوُنُزلَ الشَُّهَداِء، َوَعْيَش السَُّعَداِء، َومَُرافَقَةَ اَألْنبَِياِء، َوالنَّْصَر َعلَى اَألْعَداِء، اللَُّهمَّ أَنَْزلْ
ْيَن الُْبُحورِ أَنْ َضُعَف َعَمِلي، َوافَْتقَْرُت إِلَى َرْحمَِتَك، فَأَْسأَلَُك َيا قَاِضَي اُألُمورِ، َوَيا َشاِفَي الصُّدُورِ، كََما ُتجُِري َبَو

ُصَر َعْنُه َرأْيِي، َوَضُعَف َعْنُه َعَمِلي، وَلَْم ُتجَِرينِي ِمْن َعذَابِ السَِّعريِ، َوِمْن َدْعَوِة الثُّبُورِ، َوِمْن ِفْتَنِة الْقُبُورِ، اللَُّهمَّ َما قَ
نِّي أَرْغَُب إِلَْيَك ِفيِه، وَأَْسأَلُكَ َتْبلُْغُه أُْمنِيَِتي ِمْن َخْيرٍ َوَعْدَتُه أََحًدا ِمْن ِعَباِدَك، أَْو َخْيرٍ أَْنَت ُمْعِطيِه أََحًدا ِمْن َخلِْقَك، فَإِ

اْجَعلَْنا َهاِديَن َمْهِديَِّني، غَْيَر ضَالَِّني َوال ُمِضلَِّني، َحْرًبا ألَْعدَاِئَك، َوِسلًْما َألْولَِياِئَك، ُنِحبُّ  َيا َربَّ الْعَالَِمَني، اللَُّهمَّ
  اللَُّهمَّ بَةُ،بِحُبَِّك النَّاَس، َونَُعاِدي بَِعَداَوِتَك َمْن خَالَفََك ِمْن َخلِْقَك، اللَُّهمَّ َهذَا الدَُّعاُء، َوَعلَْيكَ االسِْتَجا

ْمرِ الرَِّشيِد، أَْسأَلَُك اَألْمنَ َوَهذَا الُْجْهُد، َوَعلَْيكَ التُّكْالنُ، َوال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه، اللَُّهمَّ ذَا الَْحْبلِ الشَِّديِد، َواَأل
ِد، َوالرُّكَّعِ السُّجُوِد، وَالُْموِفَني بِالُْعهُوِد، إِنََّك َرحِيٌم َوُدوٌد، َيْوَم الَْوعِيِد، َوالَْجنَّةَ َيْوَم الُْخلُوِد، َمَع الُْمقَرَّبِنيَ الشُُّهو

ال لَُه، سُْبَحانَ ِذي الْعَْرشِ َوإِنََّك َتفَْعلُ َما ُترِيُد، سُْبَحانَ الَِّذي َتَعطََّف الِْعزَّ َوقَالَ بِِه، سُْبَحانَ الَِّذي ال َيْنبَِغي الْحَْمُد إِ
لْبِي، َوُنوًرا ْبَحانَ ِذي الَْمقِْدَرِة وَالْكََرمِ، سُْبَحانَ الَِّذي أَْحَصى كُلَّ َشْيٍء بِِعلِْمِه، اللَُّهمَّ اْجَعلْ ِلي نُوًرا ِفي قََوالَْبَهاِء، ُس

لَْحِمي، َونُوًرا ِفي  ِفي قَْبرِي، َوُنوًرا ِفي َسْمِعي، َوُنوًرا ِفي َبَصرِي، َوُنوًرا ِفي َشْعرِي، َوُنوًرا ِفي َبَشرِي، َوُنوًرا ِفي
اِلي، َونُوًرا ِمْن َدِمي، َونُوًرا ِفي ِعظَاِمي، َوُنوًرا ِمْن َبْينِ َيَديَّ، َونُوًرا ِمْن َخلِْفي، َونُوًرا َعْن َيِمينِي، َونُوًرا َعْن ِشَم

  .لْ ِلي نُوًرافَْوِقي، َوُنوًرا ِمْن َتحِْتي، اللَُّهمَّ زِدْنِي ُنوًرا، َوأَعِْظْم ِلي ُنوًرا، وَاْجَع
ى، َعْن َداُودَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َيحَْيى بن الَْعالِء، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَ - ١٠٥٢١

  .َعلِّقُوا السَّْوطَ َحْيثُ يََراُه أَْهلُ الَْبْيِت:َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: بن َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
اللَِّه بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُعَماَرةَ، َعْن َداُوَد بن َعِليِّ بن َعْبِد - ١٠٥٢٢

  َعلِّقُوا:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالََعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، 

  .السَّْوطَ َحْيثُ َيرَاُه أَْهلُ الَْبْيِت
َسالمُ  ثََناَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ بن ُمَحمَِّد بن َبكَّارٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد الَْخاللُ، َحدَّ - ١٠٥٢٣

قَالَ : لَبن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا ِعيَسى، َوَعْبدُ الصََّمِد ابنا علي بن عبد اهللا بن عباس، َعْن أَبِيهَِما، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَا
  .لَُهْم أََدٌبَعلِّقُوا السَّْوطَ َحْيثُ َيرَاُه أَْهلُ الَْبْيِت، فَإِنَُّه :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 أَبِي لَيْلَى، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمْسُعوٍد الْمَقِْدِسيُّ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َجِميلٍ، َحدَّثََنا مَْنَدلُ بن َعِليٍّ، َعنِ اْبنِ - ١٠٥٢٤
َعلِّْق َسْوطََك حَْيثُ يََراهُ :لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: َعْن َداُوَد بن َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .أَْهلَُك
دَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن ُمَحمَّدِ بن ُصبَْيحٍ الزَّيَّاتُ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن َبكْرِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َح - ١٠٥٢٥

ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن َداُوَد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  َعْن ِعيَسى بن الُْمْخَتارِ، َعْن
رَ َضارٍّ، فََما لَبِثَْنا أَنْ ُمطِْرَنا اللَُّهمَّ اْسِقَنا غَيْثًا ُمِغيثًا َمرِيًعا، طََبقًا َعاجِال غَْيَر َراِئٍث، َناِفًعا غَْي:َعلَْيِه َوَسلََّم اسَْتْسقَى، فَقَالَ

  .اللَُّهمَّ حََوالَْيَنا، َوال َعلَْيَنا:قَْد غَرِقَْنا، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحتَّى َسالَ كُلُّ َشْيٍء، َحتَّى أََتْوُه، فَقَالُوا
يُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الصَّلِْت الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َمْنَدلُ بن َعِليٍّ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْق - ١٠٥٢٦

  َعْن َداُوَد بن َعِليٍّ،



وَلَُد الزَِّنا َشرُّ الثَّالثَِة، إِذَا :َسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
  .َعِملَ بَِعَملِ أَبََوْيِه

حَفُْص بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن الُْمَساوِرِ الَْجوَْهرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن صَاِلحِ بن النَّطَّاحِ، َحدَّثََنا  - ١٠٥٢٧
َدَخلَْنا َعلَى إِْسَحاقَ بن ِعيَسى بن َعِليٍّ دَاَرُه، فََحدَّثََنا َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ : َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، قَالَ

َعلَْيِه َوَسلََّم، ال  كَانَ َألبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َمْجِلٌس ِمَن ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه: َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهما، قَالَ
اُس َيْومًا، فََزالَ لَُه أَُبو َبكْرٍ َعْن َيقُوُم َعْنُه إِال للَعبَّاُس، َوكَانَ َيُسرُّ ذَِلَك َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَقَْبلَ الَْعبَّ

َيا َرُسولَ اللَِّه، َعمَُّك قَْد أَقَْبلَ، فََنظََر إِلَْيِه َرُسولُ : َما لََك؟فَقَالَ:َوَسلََّم َمْجِلِسِه، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
، َوَسَيلَْبسُ َهذَا الَْعبَّاُس قَْد أَقَْبلَ َوَعلَْيِه ِثيَاٌب َبيَاٌض:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى أَبِي َبكْرٍ ُمبَْتِسًما، فَقَالَ

  .َولَُدُه ِمْن َبْعِدِه السَّوَاَد، َوَيْمِلُك ِمنُْهُم اثَْنا َعَشَر َرُجال
َحارِِث َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، ح َوَحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمَِّد بن الْ - ١٠٥٢٨

َحدَّثََنا شَْيَبانُ، َعْن ِعيَسى بن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، : ا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبجَِليُّ، قَاالالْهِالِليُّ، َحدَّثََن
  قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ُيْمُن الَْخْيلِ ِفي شُقْرَِها:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فََرجُ بن َيْحَيى، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد الدَّاللُ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن الَْوِليدِ الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا  - ١٠٥٢٩

ُيْمُن :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَّ: َعْن ِعيَسى بن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  .الْخَْيلِ ِفي ُشقْرَِها، َوأَْيَمنَُها نَاِصَيةً َما كَانَ ِمْنَها أَغَرَّ ُمَحجَّلٌ ُمطْلَُق الَْيِد الُْيْمَنى

َحدَّثَنِي أَبِي  دَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ،َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْمَازِنِيُّ، َح - ١٠٥٣٠
َمْن أَْمَسكَ بِرِكَابِ أَِخيِه :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسلَْيَمانُ بن َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه َعِليٍّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .الُْمْسِلمِ، ال يَْرُجوُه َوال َيَخافُُه، غُِفَر لَُه
َعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا شَُعْيثُ بن ُمْحرِزٍ، َحدَّثََنا ُعَوْيُن بن َعْمرٍو الْقَْيِسيُّ، َعْن َحدَّثََنا الْ - ١٠٥٣١

اللَُّهمَّ :َوَسلََّم، قَالََعلَْيِه َجْعفَرِ بن ُسلَْيَمانَ بن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه 
  .َبارِكْ ُألمَِّتي ِفي ُبكُورَِها َيْوَم َخمِيِسَها

يُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْمَازِنِيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ بن َحْربٍ الشَّقَرِ - ١٠٥٣٢
اْشَترُوا :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَُسلَْيَمانُ بن َعِليِّ بن 

  الرَِّقيَق، َوَشارِكُوُهْم ِفي أَْرَزاقِهِْم، يَْعنِي كَْسَبُهْم، َوإِيَّاكُْم وَالزَّْنجَ،

  .قَِليلَةٌ أَْرَزاقُُهْمفَإِنَُّه قَِصَريةٌ أَْعَمارُُهْم، 
اٍء، َحدَّثَنِي َزْيدُ َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعطَ - ١٠٥٣٣

ِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ بن الُْحَمْيِد بن َزْيدِ بن الَْخطَّابِ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َعِليِّ بن َعْب
  .نََهى َعْن ِصَيامِ َرَجبٍ كُلِِّه:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ : ْريَابِيُّ، قَاالَحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم النَّْحوِيُّ الصُّورِيُّ، َوَجعْفَُر بن ُمَحمَّدٍ الِْف - ١٠٥٣٤
اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه،  بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن يَزِيدَ الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعِليِّ بن َعْبِد

  .أَْهلُ الَْجنَِّة ِعْشُرونَ َومِائَةُ َصفٍّ، ثََماُنونَ ِمنَْها أُمَِّتي:لَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن َجدِِّه، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع



ْيَمانَ بن َعِليِّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ الْهَاِشِميُّ، َحدَّثَْتَنا َزْيَنُب بنُت ُسلَ - ١٠٥٣٥
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ: ِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، قَالَْتبن َعْب

  .اللِلَمَّا أُسْرَِي بِيَ انَْتَهْيُت إِلَى ِسْدَرِة الْمُْنَتَهى، فَإِذَا َنْبقَُها أَمْثَالُ الِْق:َوَسلََّم، َيقُولُ
ةُ بن َجمِيلٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َسعِيٍد الْكِْنِديُّ، َحدَّثََنا الُْمِغَري - ١٠٥٣٦

  َجدِّي، أَنّ َرُسولَ الِْكْنِديُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن

  .إِنَّ الَْوالَء لَْيَس بُِمْنتَِقلٍ، َوال مَُتحَوِّلٍ:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ِه بن السِّْمِط، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَّ - ١٠٥٣٧

َألنْ يَُربِّي أََحُدكُْم بَْعَد أَْرَبعٍ :َصاِلُح بن َعِليٍّ الْهَاِشِميُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َولًَدا ِلُصلْبِِه َوَخْمِسَني َوِمائٍَة َجْرَو كَلْبٍ، َخْيرٌ لَُه ِمْن أَنْ ُيرَبَِّي

 الزُّبَْيِديِّ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َعنِ - ١٠٥٣٨
أَنَّ اللََّه أَْرَسلَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه :كَانَ اْبُن َعبَّاسٍ ُيَحدِّثُ: الزُّْهرِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، قَالَ

َيا ُمَحمَُّد، إِنَّ اللََّه َعزَّ َجلَّ : َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَ لَُه الَْملَُك ٧جِبْرِيلَ  ٧َعلَْيِه َوَسلََّم َملَكًا ِمَن الَْمالِئكَِة، َمَع الَْملَِك 
إِلَى جِْبرِيلَ كَالُْمْسَتشِريِ،  َك َبْيَن أَنْ َتكُونَ َنبِيا َعْبًدا، أَْو َنبِيا َمِلكًا، فَالَْتفََت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيخَيُِّر

لْ َنبِيا َعْبًدا، فََما ُرؤَِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َب: فَأَْوَمأَ إِلَْيِه أَنْ َتوَاَضْع، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َوَسلََّم أَكَلَ ُمتَِّكئًا َحتَّى لَِحَق بَِربِِّه
  َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َحدَّثََنا ُخلَْيُد بن َدْعلَجٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد َحدَّثََنا الَْحَسُن بن جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْجَماِهرِ،  - ١٠٥٣٩
  بن الُْمسَيِّبِ، َعنِ

َمْن فَاَرَق الُْمْسِلِمَني ِقيَد ِشْبرٍ فَقَْد َخلَعَ رِْبقَةَ اِإلْسالمِ ِمْن :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ُر َعَصبَةً، فَقَْتلُُه ْن َماَت لَْيَس َعلَْيِه إَِماٌم فَِميَتُتُه َجاِهِليَّةٌ، َوَمْن َماَت َتْحتَ رَاَيٍة ِعمِّيٍَّة إِلَى َعَصَبٍة، أَْو يَْنُصُعُنِقِه، َوَم
  .َجاِهِليَّةٌ

َنا أََبانُ بن َيزِيَد، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثَ - ١٠٥٤٠
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّا : َم، فَقَالُواالُْمسَيِّبِ، َوِعكْرِمَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َوفَْد عَْبِد الْقَْيسِ أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َدَخلَْنا الَْجنَّةَ، َنا َوَبيَْنَك كُفَّاُر ُمَضَر، وَإِنَّا ال َنِصلُ إِلَْيَك إِال ِفي شَْهرٍ َحَرامٍ، فَُمرَْنا بِأَْمرٍ إِذَا َعِملَْنا بِِه َحيٌّ ِمْن َربِيعَةَ، َوَبيَْن
ُدوا اللََّه َوال ُيْشرِكُوا بِهِ َشْيئًا، َوُيِقيُموا الصَّالةَ، أََمَرُهمْ أَنْ َيعُْب: َوَنْدُعو إِلَْيِه َمْن َوَراَءنَا،فَأََمَرُهمْ بِأَْرَبعٍ، َوَنَهاُهْم َعْن أَْرَبعٍ

َعنِ الشُّْربِ ِفي الَْحَناِتمِ، : َوُيْؤتُوا الزَّكَاةَ، َوأَنْ َيُحجُّوا الَْبْيَت، َوأَنْ ُيْعطُوا الُْخُمَس ِمَن الَْمغَانِمِ، َوَنَهاُهْم َعْن أَْربَعٍ
  .َعلَْيكُْم بَِهِذِه اَألْسِقَيةِ الَِّتي ُتالُت َعلَى أَفَْواِهَها:َيا َرُسولَ اللَِّه، ِممَّا َنشَْرُب؟ قَالَ: ُمَزفَِّت، قَالُواَوالدُّبَّاِء، وَالنَّقِريِ، َوالْ

اللٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َبكَّارٍ الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ِه - ١٠٥٤١
  َبشِّرِ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن الُْمسَيِّبِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .الَْمشَّاِئَني إِلَى الَْمسَاجِِد ِفي الظُّلَمِ بِالنُّورِ التَّامِّ َيْوَم الِْقَياَمِة
بِ، َحمَُّد بن زَكَرِيَّا، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمسَيَِّحدَّثََنا ُم - ١٠٥٤٢



  .الْمَُتحَابَِّني ِفي ِظلِّ اللَِّه:َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َعنِ اْبنِ  ثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ،َحدَّ - ١٠٥٤٣

إِلََه إِال اللَُّه قَْبلَ كُلِّ َشْيٍء، َوال  ال: َمْن قَالَ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
  .إِلََه إِال اللَُّه بَْعَد كُلِّ َشْيٍء، ُعوِفَي ِمَن الَْهمِّ َوالَْحزَِن

مَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َوِهَشاٌم، َوأََبانُ، َوَه - ١٠٥٤٤
الَْعاِئُد ِفي :لَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن َسعيِد بن الُْمَسيَّبِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوقَفَُه ِهَشاٌم، َوَرفََعُه الَْباقُونَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع

  .ال َنْعلَمُ الْقَْيَء إِال حََراًما  :قَالَ قََتادَةُ: ِهَبِتِه كَالْعَاِئِد ِفي قَْيِئِه، َزاَد َهمَّاٌم
ثََنا َسعِيٌد، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َحدَّ - ١٠٥٤٥

الْعَاِئُد ِفي ِهَبِتِه كَالَْعاِئدِ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَقََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَ
  .ِفي قَْيِئِه

  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثَنَا - ١٠٥٤٦

و ُشَعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبدِ اللَِّه الَْباَبلُتِّيُّ، ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُب
اللَُّه َتَعالَى اسٍ َرِضَي َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي أَُبو َجْعفَرٍ ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ، َحدَّثَنِي َسِعيدُ بن الُْمَسيِّبِ، َعنِ اْبنِ َعبَّ: قَاال

  .مَثَلُ الرَّاجِعِ ِفي َصَدقَِتِه كَالْكَلْبِ َيِقيُء، ثُمَّ َيْرجُِع ِفي قَْيِئِه فََيأْكُلُُه:َعْنُه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ا سَُوْيُد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ِعْرقٍ، َحدَّثََنا اْبُن ُمَصفَّى، َحدَّثََن - ١٠٥٤٧

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
  .لسُّوِء، َمثَلُ الَِّذي يَْرجُِع ِفي ِهَبِتِه مَثَلُ الْكَلْبِ َيْرجُِع ِفي قَْيِئِه فََيأْكُلُُهال َيكُونُ لََنا مَثَلُ ا:َيقُولُ

، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ - ١٠٥٤٨
الْعَاِئُد ِفي ِهَبِتِه :َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََع

  .كَالْكَلْبِ َيعُوُد ِفي قَْيِئِه
َعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن َسِعيدِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا الْ - ١٠٥٤٩

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذُِكَرتْ بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَِّه َصلَّى ا
  َزةَ،لَُه بنُت َحْم

أََما َعِلْمُت أَنََّها اْبَنةُ أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة؟ أََما َعِلْمَت أَنَّ اللَّهَ :َوذُِكَر ِمْن َجَماِلَها، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َحرََّم ِمَن الرََّضاَعِة َما َحرََّم ِمَن النََّسبِ؟

ُد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن كَْعبٍ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَمْيرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٠٥٥٠
َعمُّ الرَُّجلِ ِصنُوُّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

  .أَبِيِه
َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَودِ النَّْضُر بن َعْبدِ الَْجبَّارِ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ،  - ١٠٥٥١

قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ :بَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهما، قَالََحبِيبٍ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعنِ اْبنِ الُْمَسيِّبِ، َعنِ اْبنِ َع
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي اَألَصابِعِ َعْشًرا َعْشًرا، َوِفي الَْيِد َخْمِسَني فَرِيَضةً

ينِيِّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُيوُسَف، َعنِ الْقَاِسمِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الْبََراِء، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِد - ١٠٥٥٢



ولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه فَيَّاضٍ، َعْن َخالِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، أَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ ُيَحدِّثُ، أَنَّ َرُس
نْ يِه، كَانَ جََعلَ َعلَى َنفِْسهِ َبَدَنةً ِفي َيِمنيٍ َحلََف بَِها،فَأَفَْتاُه بَِبَدَنٍة ِمَن اإلِبِلِ، َوَزَجَر الرَُّجلَ أََعلَْيِه َوَسلََّم أََتاهُ َرُجلٌ َيْسَتفِْت

  .َيُعوَد
َحدَّثََنا َعِليُّ : َراِء، قَالُواَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َوُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، وَُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الَْب - ١٠٥٥٣

  بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثَنَا

: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَِهَشاُم بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن فَيَّاضٍ، َعْن َخالدِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعنِ 
َيا : ِه َوَسلََّم َيْخطُُب النَّاَس َيْوَم الُْجُمَعِة، أَتَاُه َرُجلٌ فََخطَا النَّاَس َحتَّى قَُربَ إِلَيِْه، فَقَالََبْيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي

يَّ الَْحدَّ، َيا َرسُولَ اللَِّه، أَِقْم َعلَ: اْجِلْس، فََجلََس، ثُمَّ قَاَم الثَّانِيَةَ، فَقَالَ:َرسُولَ اللَِّه، أَِقْم َعلَيَّ الَْحدَّ، فَقَالَ
أَتَْيُت امَْرأَةً حََراًما، : َوَما َحدَُّك؟قَالَ:َيا َرُسولَ اللَِّه، أَِقْم َعلَيَّ الَْحدَّ، قَالَ: اْجِلْس، فَجَلََس، ثُمَّ قَاَم الثَّاِلثَةَ، فَقَالَ:فَقَالَ

: ِه، ِفيهِْم َعِليٌّ، َواْبُن َعبَّاسٍ، َوزَْيُد بن حَارِثَةَ، َوُعثَْمانُ بن َعفَّانَفَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلرِجَالٍ ِمْن أَْصحَابِ
َيا َرُسولَ اللَِّه، أَال َنجِْلُد الَِّتي َخَبثَ بَِها؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : اْنطَِلقُوا فَاجِْلُدوُه ِمائَةً، َولَْم َيكُْن َتزَوََّج، فَِقيلَ

فُالنَةُ، فَأَْرَسلَ إِلَْيَها : َمْن َصاحَِبُتَك؟قَالَ:ائُْتونِي بِِه، فَلَمَّا أُِتيَ بِِه، قَالَ لَهُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:ِه َوَسلََّمَعلَْي
كَذََب، َواللَِّه َما أَْعرِفُُه، وَإِنِّي ِممَّا قَالَ لََبرِيئَةٌ، اللَُّه : ْتالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَعاَها، فَسَأَلََها َعْن ذَِلَك، فَقَالَ

َمْن َشاِهُدَك َعلَى أَنََّك أَْخبَثَْت بَِها؟ فَإِنََّها تُْنِكرُ :َعلَى َما أَقُولُ ِمَن الشَّاِهِديَن، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َيا َرُسولَ اللَّهِ،: أَْخبَثَْت بِهَا، فَإِنْ كَانَ لََك َشاِهٌد َجلَْدُتهَا، َوإِال جَلَدُْتَك َحدَّ الْفِْرَيِة، فَقَالَ أَنْ َتكُونَ

  .َما ِلي َشاِهٌد، فَأََمَر بِِه فَجُِلَد َحدَّ الْفِْرَيِة ثََمانَِني
َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُيوُسَف، َعنِ الْقَاِسمِ بن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ،  - ١٠٥٥٤

َيا َرسُولَ : قَالَِت امَْرأَةٌ: فَيَّاضٍ، َعْن َخالِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن جُْنَدةَ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َسِمعَ اْبَن َعبَّاسٍ، قَالَ
  .طَاَعةُ الزَّْوجِ، َواْعتَِراٌف بَِحقِِّه:غَْزوِ الْمَْرأَِة؟ قَالَاللَِّه، َما جََزاُء 

َيزِيدَ بن أَبِي  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن خَاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن - ١٠٥٥٥
ِه بن َجرَْهٍد اَألْسلَِميَّ أَْخَبرَُه، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َحبِيبٍ، أَنَّ ُعَمَر بن َعْبِد اللَّ
  .مَثَلُ الَِّذي َيْرجُِع ِفي هَِبِتِه كََمثَلِ الْكَلْبِ يَِقيُء ثُمَّ َيُعوُد ِفي قَْيِئِه:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

اللَِّه  دَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َبكْرِ بن ُمضََر، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِدَح - ١٠٥٥٦
َمثَلُ الَِّذي يََتَصدَُّق بَِصَدقٍَة، :بن اَألَشجِّ، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .ثُمَّ َيُعوُد ِفيَها كَالَِّذي يَِقيُء، ثُمَّ َيأْكُلُ ِمْنُه
أَنَّ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، - ١٠٥٥٧
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُ: ثَُه، أَنَُّه َسِمعَ َسِعيدَ بن الُْمَسيِّبِ، َيقُولُُبكَْيًرا َحدَّ

  إِنََّما َمثَلُ الَِّذي:َوَسلََّم، َيقُولُ

  .َيأْكُلُ قَْيأَُه َيَتَصدَُّق، ثُمَّ َيُعوُد ِفي َصَدقَِتِه كََمثَلِ الْكَلْبِ َيِقيُء، ثُمَّ
َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َوأَُبو َخِليفَةَ، قَاال - ١٠٥٥٨

بِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنامَ َعْن أَْشَعثَ بن َسوَّارٍ، َعْن أَبِي هَُبْيَرةَ، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّ



  .َوُهَو َساجِدٌ َحتَّى غَطَّ، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى َولَْم َيَتَوضَّأْ
َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن : انِيُّ، قَاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، وَُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصَبَه - ١٠٥٥٩

أَبِي بِْشرٍ، َعْن َسِعيدِ  الَْحَسنِ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعنِ اَألغَرِّ بن الصَّبَّاحِ، َعْن َخِليفَةَ بن ُحَصْينٍ، َعْن
  .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُبَِض َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّنيبن الُْمسَيِّبِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنّ النَّبِيَّ َص

َنا ُعَمُر بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْقَْرَمِطيُّ، َحدَّثََنا َعمِّي ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعَدوِيُّ، َحدَّثَ - ١٠٥٦٠
ُسلَْيَمانُ بن أَرْقََم، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى  ُحَمْيٍد الدِّيَنَورِيُّ، َحدَّثََنا

انَ َيذَْهُب ِفي طَرِيقٍ ا، َوكَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيكَبُِّر ِفي الِْعيَدْينِ ِثنَْتْي َعْشَرةَ، ِفي اُألولَى َسبًْعا، َوِفي الثَّانَِيِة َخْمًس
  .َوَيْرجُِع ِمْن أُْخَرى

  الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
ِهاللٍ،  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن ِسَنانٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َنْصرٍ الَْجْهضَِميُّ، َحدَّثََنا َحبَّانُ بن - ١٠٥٦١

  َحدَّثَنَا

كَانَ النَّبِيُّ :بن حَبِيبٍ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ، َعْن َسِعيدِ بن ِميَناَء، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمحَمٍَّد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ ُسفَْيانُ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال َيشَْرُب نَبِيذًا فَْوَق ثَالٍث

يُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْرَيَم، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزِّنَاِد، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِس - ١٠٥٦٢
لَْعْجالنِيِّ َم الَعَن َبْيَن اأَنَّ الْقَاِسمَ بن ُمَحمٍَّد َحدَّثَُه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

وَاللَِّه َما قَرِْبُتَها مُْنذُ َعفَْرَنا النَّْخلَ والْعَفُْر َسقْيُ النَّْخلِ َبْعدَ أَنْ ُيتَْرَك ِمَن السَّقْيِ : َواْمرَأَِتِه، َوكَاَنْت ُحْبلَى، َوقَالَ زَْوُجَها
اللَُّهمَّ َبيِّْن، َوَزَعُموا أَنَّ زَْوَج الَْمْرأَِة كَانَ حَْمشَ :لَْيِه َوَسلََّمِمَن اَألْبيَارِ ِلَشهَْرْينِ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

فََجاَءْت بُِغالمٍ أَْسَوَد، أَْجلَى، : الذَِّراَعْينِ َوالسَّاقَْينِ، أَْصَهَب الشَّْعَرِة، َوكَانَ الَِّذي ُرِمَيْت بِهِ اْبَن السَّْحَماِء، قَالَْت
  .لِ الذَِّراَعْينِ، َخدَلَّجِ السَّاقَْينِ َجْعٍد، قَطٍَط، َعْب

َعنِ الْقَاِسمِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا اْبُن جُرَْيجٍ، أَْخبََرنِي أَُبو الزِّنَاِد،  - ١٠٥٦٣
ِهيَ الْمَْرأَةُ الَِّتي قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اٍد الْبنِ َعبَّاسٍُمَحمٍَّد َنْحَو َهذَا الَْحِديِث، َوزَاَد قَالَ اْبُن َشدَّ

  .ال، َولَِكْن ِتلْكَ اْمرَأَةٌ كَاَنْت قَْد أَْعلََنْت ِفي اِإلْسالمِ : لَْو كُْنُت رَاجًِما بِغَْيرِ َبيَِّنٍة لََرَجمُْتَها؟ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ:َوَسلََّم
  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثَنَا - ١٠٥٦٤

َنةَ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ الُْحَمْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْي
أَِهَي الَْمْرأَةُ الَِّتي قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : اٍد، قَالَ الْبنِ َعبَّاسٍ، َوذَكَرَ الْمَُتالِعَنْينِالْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، أَنَّ عَْبَد اللَِّه بن َشدَّ

  .ال، ِتلَْك اْمَرأَةٌ أَْعلََنْت: لَْو كُْنُت رَاجًِما َعْن غَْيرِ َبيَِّنٍة لََرَجْمُتَها؟ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َعِليٍّ، َعْن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن - ١٠٥٦٥

الَعَن َرسُولُ :لَُّه َتَعالَى َعْنُهما، قَالَإِبَْراهِيَم بن ُعقَْبةَ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي ال
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن َرُجلٍ َواْمرَأَِتِه

 مِ بنَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا اْبُن جَُرْيجٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعنِ الْقَاِس - ١٠٥٦٦
َما ِلي َعْهٌد بِأَهِْلي ُمْنذُ ِعفَارِ النَّْخلِ َوِعفَاُرَها : ُمَحمٍَّد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

ارِ فََوَجْدُت َرُجال َمعَ اْمرَأَِتي َوكَانَ َزْوجَُها ُمْصفَرا َحْمًشا َسْبطَ أَنََّها كَاَنْت تَُؤبَُّر ثُمَّ ُتْعفَُر أَْرَبِعَني َيْوًما ال ُتْسقَى َبْعَد اِإلَب



اللَُّهمَّ َبيِّْن، :لَْيِه َوَسلََّمالشَّْعَرِة، وَالَِّذي ُرِمَيتْ بِِه َخْدلٌ إِلَى السََّواِد جَْعٌد قَطَطٌ ُمْسَتٌه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
  .َبيِّْن، ثُمَّ الَعَن َبْيَنُهَما، فََجاَءْت بَِولَدٍ ُيْشبِهُ الَِّذي ُرمَِيْت بِِهاللَُّهمَّ 

  َحدَّثَنَا - ١٠٥٦٧

ْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَُبو يَزِيدَ الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َسعِيٍد، َع
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لْقَاِسمِ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَُّه ذَكََر الْمَُتالِعَنْينِ ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ا

َما اْبُتِليتُ : َجَد َمَع امَْرأَِتهِ َرُجال، فَقَالَ عَاِصٌمَعاِصٌم ِفي ذَِلَك قَْوال، ثُمَّ اْنَصَرَف، فَأََتاُه َرُجلٌ ِمْن قَْوِمِه، فَذَكََر أَنَُّه َو
لَْيِه امَْرأََتُه، َوكَانَ ذَِلكَ الرَُّجلُ بَِهذَا إِال بِقَْولٍ، فَذََهَب بِِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَخَْبَرُه بِالَِّذي َوَجَد َع

بِيُّ َصلَّى اللَُّه ْحمِ، َسْبطَ الشَّعْرِ، َوكَانَ الَِّذي ادََّعى أَنَُّه َوَجَدُه َمعَ اْمرَأَِتِه أَُحْيِمَر كَِثَري اللَّْحمِ، فَقَالَ النَُّمْصفَرا، قَِليلَ اللَّ
ا، فَالَعَن َرُسولُ اللَِّه َبْيَنُهمَا، فَقَالَ َرُجلٌ اللَُّهمَّ َبيِّْن، فََوَضَعْت َشبِيًها بِالَِّذي ذَكََر زَْوُجَها أَنَُّه َوَجَد عِْنَدَه:َعلَْيِه َوَسلََّم

لَْو كُْنتُ رَاجًِما امَْرأَةً بَِغْيرِ َبيَِّنٍة لََرَجْمتُ : ِهيَ الَِّتي قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْبنِ َعبَّاسٍ ِفي الَْمْجِلسِ
  .ِتلَْك امَْرأَةٌ كَاَنْت ُتظْهُِر ِفي اِإلْسالمِ ال،: َهِذِه؟ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ

اْبُن  َحدَّثََنا طَاِهُر بن ِعيَسى بن قَْيَرسٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي - ١٠٥٦٨
الرَّمِْليُّ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن َهاُرونَ الصُّوِفيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن  لَهِيَعةَ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو الْجَاُروِد َمْسعُوُد بن ُمَحمٍَّد

  أَبِي اَألْسَوِد، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ

َغْيرِ بَيَِّنٍة لََرَجْمُت فُالنَةَ، قَْد ظَهََرْت ِمْنَها الرِّيَبةُ ِفي لَْو كُْنتُ رَاجًِما أََحًدا بِ:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َهْيأَِتهَا، َوَمْنِطِقَها، َوَمْن َيْدُخلُ َعلَْيَها

  ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
ا َسِعيُد بن ُعفَْيرٍ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسوَِد، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََن - ١٠٥٦٩

ْهرِ وَالَْعْصرِ َيْوَم اَألحَْزابِ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنِسيَ َصالةَ الظُّ
َشَغلُوَنا َعنِ الصَّالِة َحتَّى ذََهبَ النََّهاُر، أَْدَخلَ اللَُّه قُُبوَرُهمْ :ْغرِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَذَكََر َبْعَد الَْم

  .َناًرا، فََصالَها بَْعَد الَْمغْرِبِ
ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُعفَْيرٍ، َحدَّ - ١٠٥٧٠

إِنَّ نَِساَء بين إِسَْرائِيلَ كُنَّ َيْجَعلَْن َهذَا ِفي :اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرَج بِقُصٍَّة، فَقَالَ
  .نَّ َوُحرَِّم َعلَْيهِنَّ الَْمَساجُِدُرُءوِسهِنَّ، فَلُِع
َمدِينِيِّ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوثنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْ - ١٠٥٧١

مٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َوكِيٌع، ِكالُهَما َعْن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّا
  َودِْدُت لَْو أَنَّ النَّاَس َعضُّوا ِمَن الثُّلُِث إِلَى الرُُّبعِ، قَالَ َرسُولُ: ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .الثُّلُثُ، َوالثُّلُثُ كَثٌِري، أَْو كَبٌِري:ِه َوَسلََّماللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُنُس، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمطَْيرٍ، َحدَّثََنا عِيَسى بن يُوُنسَ الْفَاُخورِيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُسوَْيٍد، َحدَّثََنا يُو - ١٠٥٧٢

لَقَْد كَاَنِت الُْمْتَعةُ ُتفَْعلُ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :نِ َعبَّاسٍ، قَالَالزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َعنِ اْب
  .َوَسلََّم



َنا أَبِي، دَّثََحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن َسِعيدِ بن كَِثريِ بن ِدينَارٍ الْحِْمِصيُّ، َح - ١٠٥٧٣
كَانَ عَْبُد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ ِفي الَْعْشرِ ِمْن ِذي : قَالَ ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ: َحدَّثََنا ُشعَْيُب بن ُزَرْيقٍ، َعْن َعطَاٍء الْخَُراسَانِيِّ، قَالَ

َنْحُن أَْعلَُم بِذَِلَك، قَْد فََعلَ َرُسولُ اللَّهِ : اُه اْبُن َعبَّاسٍالِْحجَِّة، َواْبُن َعبَّاسٍ جَاِلسٌ َينَْهى َعنِ الُْمْتَعِة ِفي الَْحجِّ، فََناَد
وا بِالَْبْيِت َوَبْيَن الصَّفَا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَِلَك، فََحلَّ رِجَالٌ فََتَمتَُّعوا بِالُْعْمَرِة، َولَْم َيكُْن َمَعُهْم َهْدٌي، َوطَافُ

: أََجلْ أُفِْتي بِذَِلَك، بَِما فُِعلَ ِفي عَْهِد إَِمامِ الُْمتَّقَِني، فَقَالَ اْبُن الزَُّبيْرِ: ا َعلَى النَِّساِء، ثُمَّ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍَوالَْمْروَِة، َوَوقَُعو
  .فَُجْد بنفِْسَك، فََواللَِّه لَِئْن فََعلَْت َألْرُجَمنََّك بِأَْحجَارَِك، ثُمَّ اْنتََهى قَْولُُهَما 

  ُم بن َعْبِد اللَِّه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍَساِل
نِ الزُّْهرِيِّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا َخاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َع - ١٠٥٧٤

  وََّج َرسُولُ اللَِّه َصلَّىَتَز: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْيُموَنةَ بنتَ الْحَارِِث َوُهَو ُمْحرٌِم
  أَُبو َسلََمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

كَانَ اْبُن َعبَّاسٍ : ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، أنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ - ١٠٥٧٥
 إِلَى َوْجِه النَّبِيِّ أَنَّ أََبا َبكْرٍ كََشَف َوْجَه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمَسجى َعلَْيِه بِثَْوبٍ، فََنظََر: ُيَحدِّثُ

  .لَُهَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ أَكَبَّ َعلَْيِه فَقَبَّ
مَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ِعَياضٍ، َحدَّثََنا ُمَح - ١٠٥٧٦

َرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :إِبَْراهِيَم التَّْيِميُّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َوَسلََّم أَكَلَ لَْحًما ِمْن كَِتِف َشاٍة، ثُمَّ َصلَّى وَلَْم َيتََوضَّأْ

ْيمٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا َرْوحُ بن َصالحٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَ - ١٠٥٧٧
  .ُهَو أَثَاَرةٌ ِمْن ِعلْمٍ:، فَقَالََعْن أَبِي َسلََمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه ُسِئلَ َعنِ الَْخطِّ

ا َشْيَبانُ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََن - ١٠٥٧٨
الْقُْرآنُ، َوبِالَْمِديَنِة َعْشَر ِسنِنيَ  اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَعاِئشَةَ،أن النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَبِثَ بَِمكَّةَ َعْشَر ِسنَِني َينْزِلُ َعلَْيِه

  .َينْزِلُ َعلَْيِه
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَبُوَبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح - ١٠٥٧٩

َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن : َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْمْوصِِليِّ، قَاال
  .َرأَى َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ: ، قَالَ] ١٣النجم آية "[َولَقَدْ َرآُه نَْزلَةً أُْخَرى"َمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَبِي َسلَ

ْن َعْبِد َموِيُّ، َعَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه اُأل - ١٠٥٨٠
لَْيسَ ِللنَِّساِء ِفي ُعقَْدِة النِّكَاحِ َشْيٌء، َجَعلَْت َمْيُموَنةُ أَْمَرَها إِلَى :اللَِّه بن أَبِي أَُسْيٍد، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأُمِّ الْفَْضلِ، فََجَعلَْتُه أُمُّ الْفَْضلِ إِلَى الْعَبَّاسِ، فَأَْنكَحََها َرُس

َمَر َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ الشَّاذَكُونِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُع - ١٠٥٨١
أَبِي أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ اْبنِ الَْواِقِديُّ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن 

ِعريٍ، أَْو ُمدَّاِن قَْمحًا، َعلَى كُلِّ َعبَّاسٍ،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بِزَكَاِة الْفِطْرِ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ، أَْو َصاًعا ِمْن َش
  .َوباٍد، َصِغريٍ أَْو كَبِريٍ، ُحرٍّ أَْو عَْبٍد َحاِضرٍ



  ُحَمْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
ْيجٍ، أَْخَبرَنِي َحدَّثََنا أَُبو سَِعيٍد َجْعفَرُ بن ُسنَْيِد بن َداوَُد، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُمحَمٍَّد، َعنِ اْبنِ جَُر - ١٠٥٨٢

  اذَْهبْ َيا أََبا َراِفعٍ ِلَبوَّابِِه إِلَى اْبنِ: أَبِي ُملَْيكَةَ، أَنَّ ُحَمْيدَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَخَْبَرُه، أَنَّ َمرَْوانَ، قَالَ اْبُن

فَْعلُ ُمَعذًَّبا، لَنَُعذََّبنَّ أَْجَمِعَني، فَقَالَ اْبُن لَِئْن كَانَ كُلُّ اْمرِئٍ ِمنَّا فَرِحَ بَِما أُوِتَي، وَأََحبَّ أَنْ ُيحَْمَد بَِما َي: َعبَّاسٍ، فَقِيلَ لَُه
وَإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاقَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ : "َما لَكُْم َوِلَهِذِه، إِنََّما أُنْزِلَ َهذَا ِفي أَْهلِ الِْكتَابِ، ثُمَّ َتال اْبُن َعبَّاسٍ: َعبَّاسٍ

ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَفَْرُحونَ بَِما أَتَْوا وَُيِحبُّونَ أَنْ ُيْحَمدُوا بَِما لَْم : "إِلَى قَْوِلِه] ١٨٧آل عمران آية ["لَُتَبيُِّننَُّه ِللنَّاسِ
ُدوُه فَكََتُموُه، َسأَلَُهُم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َشْيٍء، فََحَس:، َوقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ] ١٨٨آل عمران آية "[َيفَْعلُوا

ا إِلَْيهِ بِذَِلَك، َوفَرُِحوا بَِما أََتْوا َوأَخَْبُروُه بَِغيْرِِه، فَفَرِحُوا َوخََرُجوا َوقَْد أََرْوُه أَنَُّهْم أَْخَبُروُه بَِما َسأَلَُهْم َعْنُه، وَاسَْتْحَمُدو
  .ِمْن ِكْتَمانِهِْم إِيَّاُه َعمَّا َسأَلَُهْم

  ن َعْبدِ اللَِّه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍُعَبْيُد اللَِّه ب
بِي الزَِّناِد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الَْهاشِِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَ - ١٠٥٨٣

َما ُنِصرَ ُنِصرَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمْوِطنٍ : اسٍ، قَالَأَبِيِه، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّ
ُم َولَقَدْ َصَدقَكُ: "َبْينِي وََبْيَن َمْن ُيْنِكُر ِكتَاُب اللَِّه، إِنَّ اللََّه َيقُولُ: َنصَْرُه ِفي أُُحٍد، فَأُْنِكَر ذَِلَك َعلَْيِه، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ

إِلَى " حَتَّى إِذَا فَِشلُْتْم"الْقَْتلُ، : َوالَْحسُّ: ، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ] ١٥٢آل عمران آية "[اللَُّه َوْعَدُه إِذْ َتُحسُّوَنُهْم بِإِذْنِِه
  َولَقَْد َعفَا َعْنكُْم وَاللَُّه ذُو فَْضلٍ: "قَْوِلِه

َما َعَنى بَِهذَا الرَُّماةَ، وَذَِلكَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَاَمُهْم ِفي ، َوإِنَّ] ١٥٢آل عمران آية "[َعلَى الُْمْؤِمنَِني
لَمَّا غَنََّم اللَّهُ فَ اْحُموا ظُهُورََنا، فَإِنْ رَأَْيُتُموَنا ُنقَْتلُ فَال تَْنُصُروَنا، َوإِنْ َرأَْيُتُموَنا قَْد غَنِْمَنا فَال َتْشَركُوَنا،:َمْرَصٍد، ثُمَّ قَالَ

الَْعْسكََر َينَْتهُِبونَ، َوقَِد الَْتفَّتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأََباَحُه َعْسكََر الُْمْشرِكَِني، اْنكَفَِّت الرَُّماةُ َجِميًعا، فََدَخلُوا 
فَُهْم َهكَذَا، َوَشبََّك َبْيَن أَصَابِِعِه الُْيْمَنى َوالُْيْسَرى، فَلَمَّا أَْخلَِت الرَُّماةُ  ُصفُوُف أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

 َعلَْيِه َوَسلََّم، فََضَربَ ِتلَْك الُْحلَّةَ الَِّتي كَاُنوا ِفيهَا، َدَخلَِت الَْخْيلُ ِمْن ذَِلَك الَْمْوِضعِ َعلَى أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه
َم َوأَْصحَابِِه ِمْن أَوَّلِ النَّهَارِ َبْعضُُهْم بَْعًضا، َوقُِتلَ ِمَن الُْمْسِلِمَني َناٌس كَثٌِري، َوقَْد كَانَ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

نَ جَْولَةً َنْحَو الْخَْيلِ، وَلَْم َيْبلُغُوا َحْيثُ َيقُولُ النَّاسُ َحتَّى ِمْن أَْصَحابِ لَِواِء الُْمْشرِِكَني َسْبَعةً أَْو ِتْسَعةً، َوَجالَ الُْمْسِلُمو
َوإِنَّا كَذَِلَك ال َنُشكُّ : قُِتلَ ُمَحمٌَّد، فَلَْم َنُشكَّ ِفيِه أَنَُّه َحقٌّ، قَالَ: الْغَاَر، إِنََّما كَانُوا َتْحَت الِْمْهرَاسِ، َوصَاَح الشَّْيطَانُ

فَفَرِْحَنا : ى، قَالَ، َحتَّى طَلَعَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الشِّْعَبْينِ، فََعَرفُْتُه بَِتكَفُِّئِه إِذَا َمَشأَنَُّه َحقٌّ قَْد قُِتلَ
  ِه َعلَىاشَْتدَّ غََضُب اللَّ:فََرقَى َنحَْوَنا، َوُهَو َيقُولُ: َحتَّى كَأَنَُّه لَمْ ُيصِْبَنا َما أََصاَبَنا، قَالَ

اللَُّهمَّ إِنَُّه لَْيَس لَُهْم أَنْ َيْعلُوَنا حَتَّى يَْنَتُهوا :َوَيقُولُ َمرَّةً أُخَْرى: قَْومٍ َدَمْوا َوْجَه َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
اْعلُ هَُبلُ، َيعْنِي آِلَهتَُه، أَْيَن اْبُن أَبِي كَْبشَةَ، أَْيَن اْبُن أَبِي : الَْجَبلِ إِلَيَْنا، فََمكَثَ َساَعةً وَإِذَا أَُبو ُسفَْيانَ َيصِيُح ِمْن أَسْفَلِ

اْعلُ ُهَبلُ، قَالَ ُعَمُر : فَلَمَّا قَالَ: َبلَى، قَالَ:َيا َرسُولَ اللَِّه، أَفَال أُجِيُبُه؟ قَالَ: فَقَالَ ُعَمُر: قَُحافَةَ، أَْيَن اْبُن الَْخطَّابِ؟ قَالَ
أَْيَن اْبُن : َيا اْبَن الْخَطَّابِ، إِنََّك قَْد أَْنَعْمَت، فََعاَد ِلِمثِْلَها، فَقَالَ: فَقَالَ أَُبو سُفَْيانَ: اللَُّه أَْعلَى َوأََجلُّ، قَالَ: بن الَْخطَّابِ

ذَا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َهذَا أَُبو َبكْرٍ، َه: أَبِي كَْبَشةَ، أَْيَن اْبُن أَبِي قَُحافَةَ، أَْيَن اْبُن الَْخطَّابِ؟ فَقَالَ ُعَمُر
ال سََواَء، : فَقَالَ ُعَمُر: َيْوٌم بَِيْومِ َبْدرٍ، إِنَّ اَأليَّاَم ُدَولٌ، وَإِنَّ الْحَْرَب ِسَجالٌ، قَالَ: َوَهذَا أََنا ُعَمُر، فَقَالَ أَُبو ُسفَْيانَ



أََما إِنَّكُمْ : إِنَّكُمْ لََتْزُعُمونَ ذَِلَك، لَقَْد ِخْبَنا إِذًا َوَخسِْرَنا، ثُمَّ قَالَ أَُبو ُسفَْيانَ: ، َوقَْتالكُْم ِفي النَّارِ، فَقَالَقَْتالَنا ِفي الَْجنَِّة
أََما إِنَُّه كَانَ ذَِلَك لَمْ : ةُ الَْجاِهِليَِّة، فَقَالَسََتجُِدونَ ِفي قَْتالكُْم مُثْال، وَلَْم َيكُْن ذَِلَك َعْن َرأْيِ كَُبرَاِئَنا، ثُمَّ أَْدَركَْتُه َحِميَّ

  .َنكَْرْهُه 
زَِّناِد، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ال - ١٠٥٨٤

  إِنَّ اللََّه: ن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََعْن ُعَبْيِد اللَِّه ب

، الظَّاِلُمونَ، الْفَاِسقُونَ، قَالَ ] ٤٤املائدة آية "[َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ: "َعزَّ َوَجلَّ أَْنَزلَ
ي طَاِئفََتْينِ ِمَن الَْيهُوِد، َوكَاَنْت إِْحَداُهَما قَْد قَهََرِت اُألخَْرى ِفي الَْجاِهِليَِّة، َحتَّى اْرَتضَْوا أَْنزَلََها ِف:اْبُن َعبَّاسٍ

الذَِّليلَةُ ِمَن الْعَزِيَزةِ  لٍ قََتلَْتُهَواْصطَلَُحوا َعلَى أَنَّ كُلَّ قَِتيلٍ قََتلَْتُه الَْعزِيَزةُ ِمَن الذَِّليلَِة فَِدَيُتهُ َخْمُسونَ َوْسقًا، َوكُلَّ قَِتي
الطَّاِئفََتاِن ِلُحكْمِ َرسُولِ اللَِّه فَِدَيُتُه ِمائَةُ َوْسقٍ، فَكَانُوا َعلَى ذَِلكَ َحتَّى قَِدَم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَلَِّت 

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَمِئٍذ لَْم َيظَْهْر َعلَْيهِْم، وَلَْم ُيوطِئُْهَما َوُهَو الصُّلُْح، فَقََتلَتِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَرسُولُ اللَّهِ َصلَّ
َوَهلْ كَانَ َهذَا قَطُّ، : ِليلَةُفَقَالَِت الذَّ الذَِّليلَةُ ِمَن الْعَزِيَزِة قَتِيال، فَأَْرَسلَِت الَْعزِيَزةُ إِلَى الذَِّليلَِة أَِن اْبَعثُوا إِلَْيَنا ِمائَةَ َوْسقٍ،

كُْم لَنَا، َوفََرقًا ِمْنكُْم، فَلَمَّا ِديُنُهَما وَاِحٌد، َوَنَسُبُهَما وَاِحٌد، ِدَيةُ بَْعِضهِْم نِْصُف ِدَيِة َبْعضٍ، إِنََّما أَْعطَْيَناكُْم َهذَا َضْيًما ِمْن
َم، فَال ُنْعطِيكُْم ذَِلَك، فَكَاَدِت الَْحْربُ َتهِيُج بَْيَنُهَما، ثُمَّ ارَْتَضْوا َعلَى أَنْ َجَعلُوا إِذْ قَِدَم ُمَحمَّدٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َف َما ُيْعِطيهِمْ وَاللَِّه َما ُمَحمٌَّد بُِمْعطِيكُْم ِمْنُهمْ ِضْع: َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَْيَنُهْم، فَفَكََّرتِ الْعَزِيزَةُ، فَقَالَْت
  ِمْنكُْم، َولَقَدْ َصَدقُوا، َما أَْعطَْوَنا َهذَا إِال َضْيًما َوقَهًْرا لَُهْم، فَُدسُّوا إِلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى

عِْطكُُموُه َحِذْرُتُموُه فَلَْم ُتَحكُِّموُه، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َيْخُبرُ لَكُْم رَأَْيُه، فَإِنْ أَْعطَاكُْم َما ُترِيُدونَ َحكَّْمُتُموُه، َوإِنْ لَْم ُي
ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فََدسُّوا إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َناًسا ِمَن الْمَُناِفِقَني َيْخَتبُِرونَ لَُهْم َرأَْي َرُس

 لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَخَْبَر اللَُّه َرُسولَُه بِأَْمرِِهْم كُلِِّه، َوَماذَا أََرادُوا، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزََّوَسلََّم، فَلَمَّا َجاُءوا َرُسولَ اللَِّه َص
: ى قَْوِلِهإِلَ] ١٧٦آل عمران آية "[َيا أَيَُّها الرَُّسولُ ال َيْحزُْنَك الَِّذيَن ُيسَارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ ِمَن الَِّذيَن قَالُوا: "َوَجلَّ

ِفيهِْم وَاللَِّه أُنْزِلَْت، وَإِيَّاُهْم َعَنى : ، ثُمَّ قَالَ] ٤٧املائدة آية "[َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ"
  .اللَُّه

دَّثََنا َيْحَيى بن صَاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َح - ١٠٥٨٥
َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد، َعْن أَبِيِه، َعْن : الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َعِديٍّ، قَاال

َتنَفَّلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْيفَُه ذَا :َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهما، قَالَُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه، 
  .الْفَقَارِ َيْوَم َبْدرٍ، َوُهَو الَِّذي َرأَى ِفيِه الرُّْؤَيا َيْوَم أُُحٍد

اِلحٍ، َحدَّثََنا أَبِي، وَإِْسَحاقُ بن َبكْرِ بن ُمَضَر، ح َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّنَْباعِ َرْوحُ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َص - ١٠٥٨٦
  َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمَضَر، َعْن َجْعفَرِ: بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَالُوا

اْنَشقَّ الْقََمُر َعلَى َعْهدِ :ِه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَبن َربِيَعةَ، َعْن ِعَراِك بن مَاِلٍك، َعْن ُعَبْيِد اللَّ
  .َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َعْبدِ اللَِّه الَْخاللُ الْ - ١٠٥٨٧
للَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ الُْمبَاَرِك، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َيزِيَد بن حَبِيبٍ، َعْن ِعَراِك بن َماِلٍك، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد ا



  .لََّم أَقَاَم بَِمكَّةَ َعاَم الْفَْتحِ َخْمَس َعْشَرةَ يَقُْصُر الصَّالةََعبَّاسٍ،أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
مَْيسِ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد بن ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن َعْوٍن، َعْن أَبِي الُْع - ١٠٥٨٨

آِخُر ُسوَرٍة نََزلَْت ِمَن الْقُْرآنِ :َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ أَبِي َبكْرِ بن أَبِي الْجَْهمِ،
  ] .١النصر آية "[إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه َوالْفَْتُح"َجِميًعا 

َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن : اِلحٍ، َوعَْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، قَاالَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَُبو َص - ١٠٥٨٩
كَاَنِت الْقََساَمةُ ِفي :َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ْرأَِة َعلَى َن النَّاسِ، َوكَانَ َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ َصْبرٍ أَِثَم ِفيَها، أُرَِي ُعقَُوبةً ِمَن اللَِّه يَُنكَّلُ بَِها ِمَن الُْجالَْجاِهِليَِّة ِحجَاًزا َبْي
  ىالَْمَحارِمِ، فَكَاُنوا َيَتَورَُّعونَ َعْن إْيَماِن الصَّْبرِ وََيَخافُوَنَها، فَلَمَّا َبَعثَ اللَُّه ُمحَمًَّدا َصلَّ

ِلَك، فَقََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَرَّ الْقََساَمةَ، َوكَانَ الُْمْسِلُمونَ ُهْم أَْهَيَب لََها ِلَما َعلََّمُهُم اللَُّه ِمْن ذَ
بنو َحارِثَةَ، َوذَِلَك أَنَّ َيهُوَد قََتلَْت ُمحَيَِّصةَ، فَأَْنكََرِت الَْيهُوُد، : َعلَْيِه َوَسلََّم بِالْقََساَمِة َبْيَن حَيَّْينِ ِمَن األَْنَصارِ، ُيقَالُ لَُهْم

 فَأََمرَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه فََدَعا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْيُهودَ ِلقََسامَِتهِْم، َألنَُّهُم الَِّذيَن ادََّعُوا الدََّم،
َعنِ اَألْيَماِن، فََدَعا َرسُولُ اللَِّه  َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيَحلِّفُوا َخْمِسَني َيِميًنا َخْمِسَني َرُجال أَنَُّهْم لََبَراٌء ِمْن قَْتِلِه، فََنكَلَْت َيُهوُد

 َيِميًنا خَْمِسَني َرُجال أَنَّ َيُهوَد قََتلَْتُه ِغيلَةً، َوَيسَْتِحقُّونَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بين َحارِثَةَ، فَأََمرَُهْم أَنْ ُيَحلِّفُوا َخْمِسَني
ِلَك َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ بِذَِلَك الَِّذي َيْزُعُمونَ أَنَُّه الَِّذي قََتلَ َصاحَِبُهْم، فََنكَلَْت بنو حَارِثَةَ َعنِ اَألْيَماِن، فَلَمَّا َرأَى ذَ

  .َم قََضى بَِعقِْلِه َعلَى َيُهوَد، َألنَُّه ُوجَِد َبْيَن أَظُْهرِِهْم َوِفي ِديَارِِهْمَعلَْيِه َوَسلَّ
  َعِليُّ بن الُْحَسْينِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

نُوُح بن َدرَّاجٍ، َعنِ  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا - ١٠٥٩٠
لَمَّا َبلَغَ أَْصحَاَب َعِليٍّ ِحَني سَاُروا إِلَى الَْبْصَرةِ :اَألْجلَحِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َزْيِد بن َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  وَالَِّذي ال: َعلَْيهِْم َوَوقََع ِفي قُلُوبِهِْم، فَقَالَ َعِليٌّ أَنَّ أَْهلَ الَْبْصَرِة قَِد اْجَتَمعُوا ِلطَلَْحةَ وَالزَُّبْيرِ َشقَّ

َن الْكُوفَِة ِستَّةُ آالٍف َوَخْمُسمِائٍَة إِلََه غَْيُرُه لَُيظَْهَرنَّ َعلَى أَْهلِ الَْبصَْرِة، َولَيُقَْتلَنَّ طَلَْحةُ َوالزَُّبيُْر، َولَْيخُْرَجنَّ إِلَْيكُْم ِم
فََوقََع ذَِلَك ِفي : أَْو َخْمَسةُ آالٍف َوَخْمُسمِائٍَة َوَخْمُسونَ َرُجال، َشكَّ اَألْجلَُح، قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َوَخْمُسونَ َرُجال،

َخِديَعةُ  َألْنظَُرنَّ، فَإِنْ كَانَ كََما َتقُولُ فَُهَو أَْمٌر َسِمَعُه، وَإِال فَهَِي: َنفِْسي، فَلَمَّا أََتى أَْهلُ الْكُوفَِة خََرْجُت، فَقُلُْت
َوُهَو ِممَّا كَانَ َرسُولُ : بَّاسٍالْحَْربِ، فَلَِقيُت َرُجال ِمَن الْجَْيشِ فََسأَلُْتُه، فََواللَِّه َما َعتََّم أَنْ قَالَ َما قَالَ َعِليٌّ، قَالَ اْبُن َع

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْخبِرُُه
  نِ َعبَّاسٍُمَحمَُّد بن َعِليٍّ َعنِ اْب

َيانَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َعْن ُسفْ - ١٠٥٩١
قَْد فََعلََها َرُسولُ اللَِّه : َحجِّ، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍَجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَُّه َجاَء ُمَعاوَِيةُ ِفي ُمْتَعِة الْ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َسِمْعتُ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْنِديَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن الَْحَسنِ بن َشِقيقٍ، قَالَ - ١٠٥٩٢

َناَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :و َحمَْزةَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَأَبِي، َحدَّثََنا أَُب
  .َحتَّى سُِمَع غَِطيطُُه، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى بِغَْيرِ طَُهورٍ



، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، أنا َجابِرٌ الُْجْعِفيُّ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخاِلٍد الِْمصِّيِصيُّ - ١٠٥٩٣
  َعْن ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ أَبِي

، فََتَناَولَ ِمْنَها َعظًْما، ْدرٍَجْعفَرِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َوُهَو ُيرِيُد الصَّالةَ، فََمرَّ بِِق
  .فَأَكَلَُه، ثُمَّ َمَضى إِلَى الصَّالِة وَلَْم َيتََوضَّأْ
  َناِفُع بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

أَبِي، َعْن َعْبِد اللَِّه بن  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي - ١٠٥٩٤
َيا أََبا الَْعبَّاسٍ، َهلْ ِللْقَاِتلِ ِمْن َتْوَبٍة؟ فَقَالَ : الْفَْضلِ، َعْن َناِفعِ بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَُّه سَأَلَُه سَاِئلٌ، فَقَالَ

مَاذَا َتقُولُ؟ َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا، ثُمَّ قَالَ اْبُن : ولُ؟ فَأََعاَد َعلَْيِه الَْمسْأَلَةَ، فَقَالَ لَُهَماذَا َتقُ: اْبُن َعبَّاسٍ كَالُْمتََعجِّبِ ِمْن َشأْنِِه
بِإِْحَدى َيَدْيِه، ُمَتلَبًِّبا َيأِْتي الَْمقْتُولُ ُمَتَعلِّقًا رَأَْسُه :أَنَّى لَُه التَّْوَبةُ؟ َسِمْعُت َنبِيَّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعبَّاسٍ

َربِّ َهذَا قََتلَنِي، فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ : قَاِتلَُه بَِيِدهِ اُألْخَرى َيْشُخُب أَوَْداُجُه َدمًا، حَتَّى يَأِْتَي بِِه الْعَْرَش، فََيقُولُ الَْمقْتُولُ ِللَِّه
  .نَّارَِتِعْسَت، وَُيذَْهُب بِِه إِلَى ال: َوَجلَّ ِللْقَاِتلِ
َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد اللَِّه، َوحَفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، قَاال - ١٠٥٩٥

ْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُشْعَبةُ، َعْن َماِلِك بن أََنسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْفَْضلِ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرٍ، َعنِ ا
  َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي،. الثَّيُِّب أََحقُّ بنفِْسَها ِمْن َوِليِّهَا، َوالْبِكْرُ رَِضاَها ُسكُوُتهَا:َوَسلََّم، قَالَ

اِلكِ بن أََنسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْفَْضلِ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبيْرٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن َم
  .اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه 

فَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْ. َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ - ١٠٥٩٦
بَْيرٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا زِيَاُد بن َسْعٍد، َوَماِلُك بن أََنسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْفَْضلِ، َعْن َناِفعِ بن ُج: َبشَّارٍ، قَاال

الثَّيُِّب أََحقُّ بنفِْسَها ِمْن َوِليَِّها، َوالْبِكُْر َيْسَتأْمُِرَها أَُبوَها، فََصْمُتَها :ْيِه َوَسلََّم، قَالَاْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .إِقْرَاُرَها

ِعَياضٍ، َوعَْبِد َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ُمحَمٍَّد، َعْن َيزِيَد بن  - ١٠٥٩٧
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْفَْضلِ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َص

  .إِذُْنَها َصَماُتَهاالثَّيِّبُ أَْملَُك بنفِْسَها، َوالْبِكُْر ُتْستَأْذَنُ ِفي َنفِْسَها، َو:قَالَ
الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد  - ١٠٥٩٨

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ما، قَالََمْوَهبٍ، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه
  .الثَّيُِّب أََحقُّ بنفْسَِها ِمْن َوِليَِّها، وَالْبِكُْر ُتْسَتأْمَُر، َوُصْمُتَها إِقْرَاُرَها:َوَسلََّم

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثَنَا - ١٠٥٩٩

َعْن  َمانَ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث، َعْن َحكِيمِ بن َحِكيمٍ،ُمَحمَُّد بن ُعثْ
ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َناِفعِ بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُهما، أَنَّ امَْرأَةً ِمْن َخثَْعمٍ َجاَءْت َرسُولَ اللَّ

 أََداَءهَا، َهلْ ُيْجزِئُ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أَبِي شَْيٌخ كَبٌِري قَْد أَفَْنَد، َوأَْدَركَْتُه فَرِيَضةُ اللَِّه ِفي الَْحجِّ، َوال َيْسَتِطيُع: فَقَالَْت
  .َنَعْم:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْنُه أَنْ أَُؤدَِّي َعْنُه؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه



َنا شَُعْيُب بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَمانِ الَْحكَُم بن َنافِعٍ، َحدَّثَ - ١٠٦٠٠
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : ي ُحَسْينٍ، َعْن َناِفعِ بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَأَبِي َحْمَزةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِ

  .َمُهرِيَق َدأَبَْغُض النَّاسِ إِلَى اللَِّه ُمْبَتغٍ ِفي اِإلْسالمِ ُسنَّةَ الَْجاِهِليَِّة، َوطَاِلُب َدمِ اْمرِئٍ بَِغْيرِ َحقٍّ ِلُيَه:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
رَّْحَمنِ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا ُشَعْيٌب، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد ال - ١٠٦٠١

: اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَجََعلَ َيقُولُ قَِدَم ُمَسْيِلَمةُ الْكَذَّاُب َعلَى َعْهِد َرُسولِ: َناِفعِ بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
 َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه إِنْ َجَعلَ ِلي ُمَحمٌَّد اَألْمَر ِمْن َبْعِدِه َتبِْعُتُه، َوقَِدمََها ِفي َبَشرٍ كَِثريٍ ِمْن قَْوِمِه، فَأَقَْبلَ إِلَْيِه

  بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ، َوِفي َيِد َرسُولَِوَسلََّم َوَمَعُه ثَابُِت 

لَوْ َسأَلَْتنِي َهِذِه الِْقطَْعةَ َما أَْعطَْيُتكََها، :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِقطَْعةُ َجرِيٍد، فََوقََف َعلَى ُمَسْيِلَمةَ ِفي أَْصَحابِِه، فَقَالَ
ْن أَدَْبْرَت لََيْعِقرَنََّك اللَُّه، َوإِنِّي َألَراكَ الَِّذي َرأَْيُت فِيَك، َوَهذَا ثَابُِت بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ َولَْن َتْعُدَو أَْمرَ اللَِّه ِفيَك، َولَِئ

  .ُيجِيُبَك َعنِّي، َواْنَصَرَف
ن أَبِي َحمَْزةَ، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، أنا ُشَعْيُب ب - ١٠٦٠٢

قَالَ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُحَسْينٍ، َعْن َناِفعِ بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهما، قَالَ
ْنبَِغي لَُه أَنْ ُيكَذِّبَنِي، َوَشَتَمنِي، َولَْم َيكُْن َيْنبَِغي لَُه ذَِلَك، فَأَمَّا َتكِْذيُبُه إِيَّايَ كَذََّبنِي اْبُن آَدَم، َولَمْ َيكُْن َي:اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

  .َبةً أَْو َولًَدانْ أَتَِّخذَ صَاِحفََزْعُمُه أَنِّي ال أَقِْدُر أَنْ أُعِيَدُه كََما كَانَ، َوأَمَّا َشْتُمُه إِيَّاَي فََيقُولُ ِلي َولٌَد، سُْبحَانِي ِمْن أَ
اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َجَبلَةَ  - ١٠٦٠٣

َحارِِث بن َعيَّاشِ بن أَبِي رَبِيَعةَ، َعْن َحكِيمِ بن َحكِيمِ بن الُْحَسْيُن بن حَفْصٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْ
 ٧أَمَّنِي :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعبَّاِد بن ُحَنْيٍف، َعْن َناِفعِ بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  َد الْبَْيِت َمرََّتْينِ، فََصلَّى بَِي الظُّْهرَ ِحَني زَالَِت الشَّْمُس َعلَى ِمثَالِ قَْدرَِعلَْيِه السَّالُم ِعْن ٧جِبْرِيلُ 

فْطَرَ الصَّاِئُم، ثُمَّ َصلَّى الشِّرَاِك، ثُمَّ َصلَّى بَِي الَْعْصرَ ِحَني صَاَر ِظلُّ كُلِّ َشْيٍء قَْدَر ِظلِِّه، ثُمَّ َصلَّى بَِي الَْمغْرَِب ِحَني أَ
لَّى بَِي الظُّْهَر ِمَن الِْعَشاَء ِحَني غَاَب الشَّفَُق، ثُمَّ َصلَّى بَِي الْفَْجَر ِحَني ُحرَِّم الطََّعاُم َوالشََّراُب َعلَى الصَّاِئمِ، ثُمَّ َص بَِي

ثْلَْي ِظلِِّه، ثُمَّ َصلَّى بَِي الَْمغْرَِب ِحنيَ الَْغِد ِحَني كَانَ كُلُّ َشْيٍء قَْدَر ِظلِِّه، ثُمَّ َصلَّى بَِي الَْعْصرَ ِحَني كَانَ كُلُّ َشْيٍء ِم
ال : الْفَْجَر، قَالَ أَُبو ُنَعْيمٍ أَفْطََر الصَّاِئُم ِلَوقٍْت وَاِحٍد، ثُمَّ َصلَّى بَِي الِْعَشاَء ِحَني ذََهبَ ثُلُثُ اللَّْيلِ اَألوَّلُ، ثُمَّ َصلَّى بَِي

َيا ُمَحمَُّد، َهذَا َوقُْت اَألنْبَِياِء ِمْن قَْبِلَك، الَْوقُْت ِفيَما َبْينَ : الَْتفََت إِلَيَّ، فَقَالَ:ثُمَّ قَالَ أَْدرِي أَيَّ َشْيٍء قَالَ ِفي الْفَجْرِ،
ْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِثِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، وَاْبنِ أَبِي َسبَْرةَ، َعْن َع. َهذَْينِ الَْوقَْتْينِ

: َعالَى َعْنُهما، قَالَبن َعيَّاشِ بن أَبِي َربِيَعةَ، َحدَّثَنِي َحكِيُم بن َحِكيمٍ، َعْن َناِفعِ بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َت
ِعْنَد الَْبْيِت فَصَلَّى بِيَ الظُّْهَر، فَذَكََر َنْحَو َحدِيِث أَبِي ُنعَْيمٍ،  ٧ جِْبرِيلُ ٧أَمَّنِي :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ثََنا ابُْن ثُمَّ صَلَّى بَِي الْفَْجَر فَأَْسفََر، َحدَّثََنا أَُبو يَزِيدَ الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّ:َوقَالَ ِفي آِخرِ الَْحدِيِث
 َعبَّاسٍ، َعنِ ي الزَِّناِد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث، َعْن َحكِيمِ بن َحِكيمٍ، َعْن َناِفعِ بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ، َعنِ اْبنِأَبِ

  النَّبِيِّ

، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر بن َناِفعِ بن َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه، َحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ
مَّ ذَكََر َنْحَو َحِديثِ ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أََتى جِْبرِيلُ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُ



الدَّبَرِيُّ، َيعْنِي َحِديثَ عَْبِد : َعنِّي َهذَا الَْحِديثَ اْبُن ُعقَْدةَ، وَالْوَِليُد بن أََبانَ، تَفَرََّد بِِهكََتَب : الثَّْورِيِّ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ
  .اللَِّه بن ُعَمَر 

  ُموَسى بن َيَسارٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َسِمْعُت ُمحَمََّد بن إِْسحَاَق ُيَحدِّثُ، َعْن : رَْيجٍ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُج - ١٠٦٠٤
أَْخبِْرنِي َعمَّا َمسَِّت النَّارُ، : كَانَ اْبُن َعبَّاسٍ َيْوَم الُْجُمَعِة ُيْبَسطُ لَُه ِفي َبْيِت َمْيُموَنةَ فَيََتَحدَّثُ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ: َخاِلِه، قَالَ

َجاَء أُخْبُِرُك إِال َما رَأَْيُت ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ ُهَو وَأَْصَحاُبُه ِفي َبْيِتِه، فَال :فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ
ْصحَابِِه فَأَكَلَ َوأَكَلُوا، ثُمَّ الُْمَؤذِّنُ فَقَاَم إِلَى الصَّالِة، َحتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَابِ، أُِتيَ بَِصْحفٍَة ِفيَها خُْبٌز وَلَْحٌم، فََرَجَع بِأَ

  .ُموَسى بن َيَسارٍ : َرَجَع إِلَى الصَّالِة َولَمْ َيتََوضَّأْ، َوَخالُ اْبنِ إِْسحَاَق
  ُسلَْيَمانُ بن َيسَارٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

جٍ، أَْخبَرَنِي ُمَحمَُّد بن يُوُسَف، أَنَّ ُسلَْيَمانَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْي - ١٠٦٠٥
  أََتْدرِي بينَّ اْبَن َعبَّاسٍ ِممَّاذَا أَتََوضَّأُ؟: َيسَارٍ أَْخَبَرُه، أَنَُّه َسِمعَ اْبَن َعبَّاسٍ، َورَأَى أََبا ُهَريَْرةَ َيتََوضَّأُ، فَقَالَ

َما أَُباِلي ِممَّا َتَوضَّأْتَ،أَْشَهُد لَرَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لُْتَها، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍتََوضَّأُْت ِمْن أَثْوَارِ أَِقٍط أَكَ: قَالَ
  .َوكَانَ ُسلَْيَمانُ حَاضًِرا ذَِلَك ِمْنُهَما: َوَسلََّم أَكَلَ كَِتَف لَْحمٍ، ثُمَّ قَاَم إِلَى الصَّالِة َوَما تََوضَّأَ، قَالَ

  َعطَاُء بن َيَسارٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َعْن َماِلكِ . َحدَّثََنا إِْسحَاُق، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر - ١٠٦٠٦
سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرِ بن أَبِي كَِثريٍ، ح  ح َوَحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا. بن أََنسٍ

الْمَاجُِشوِن، ح َوَحدَّثََنا  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ
َزْيِد بن  شِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َحدَّثََنا َرْوحُ بن الْقَاِسمِ، كُلُُّهْم َعْنأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَ

لصَّالِة، فَأُِتَي بِكَِتٍف ِمْن لَْحمٍ، أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بن َيسَارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرَج إِلَى ا
  .فَاْنَتَهَسَها، ثُمَّ َمَضى إِلَى الصَّالِة وَلَْم ُيَمضِْمْض، وَلَْم ُيطَهِّْر، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث رَْوحِ بن الْقَاِسمِ

ْعٍد، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َخالُد بن َيحَْيى، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َس - ١٠٦٠٧
أَال أُرَِيكُْم كَْيَف كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيتََوضَّأُ؟ فََدَعا بِإَِناٍء ِفيِه َماٌء، :قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: َيسَارٍ، قَالَ

  مَّ أََخذَفَاغَْتَرَف غَْرفَةً فََمْضَمَض َواْستَْنَشَق، ثُ

أُْخَرى فََغَسلَ َيَدُه الُْيْسَرى، أُخَْرى فََجَمَع بَِها َيَدْيِه فََغَسلَ َوْجَهُه، ثُمَّ أََخذَ أُْخَرى فََغَسلَ َيَدُه الُْيْمَنى، ثُمَّ اغْتََرَف غَْرفَةً 
أُذَُنْيِه، ثُمَّ اغَْتَرَف غَْرفَةً أُْخَرى، فََرشَّ َعلَى رِْجلَْيِه َوِفيهَِما ثُمَّ قََبَض قَْبَضةً ِمَن الَْماِء، ثُمَّ َخفََض َيَدُه، فََمَسَح بَِها رَأَْسُه َو
  .َهكَذَا: النَّْعلُ، وَالُْيْسَرى مِثْلُ ذَِلَك، َوَمَسَح بِأَْسفَلِ النَّْعلَْينِ، ثُمَّ قَالَ

بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ِعْمَرانَ، َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم  - ١٠٦٠٨
سٍ، أَنَّ أَْرَبدَ بن قَْيسِ َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ، َوَعْبُد اللَِّه ابنا زيد بن أسلم، َعْن أَبِيهَِما، َعْن َعطَاِء بن َيسَارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّا

فَرِ بن ِكالبٍ، َوَعاِمَر بن الطُّفَْيلِ بن َماِلٍك قَدَِما الَْمِديَنةَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن ُجزِيِّ بن خَاِلدِ بن َجْع
َيا : بن الطُّفَْيلِ قَالَ َعاِمُرَوَسلََّم، فَانَْتَهَيا إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو جَاِلٌس، فََجلََسا َبْيَن َيَديِْه، فَ

لََك َما ِللُْمْسِلِمَني، َوَعلَْيَك َما َعلَْيهِْم، قَالَ :ُمَحمَُّد، َما َتجَْعلُ ِلي إِنْ أَْسلَْمُت؟ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لَْيَس ذَِلَك لََك، َوال :ِدَك؟ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََتجَْعلُ ِلَي األَْمَر إِنْ أَْسلَْمُت ِمْن َبْع: َعاِمُر بن الطُّفَْيلِ



أََنا اآلنَ ِفي أَِعنَّةِ خَْيلِ َنْجٍد، اجَْعلْ ِلَي الَْوَبَر، وَلََك الَْمَدَر، قَالَ َرسُولُ اللَِّه : ِلقَْوِمَك، وَلَِكْن لَكَ أَِعنَّةُ الْخَْيلِ، قَالَ
  ال، فَلَمَّا قَفَا ِمْن ِعْنِد َرُسولِ اللَِّه:ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَّ

أََما وَاللَِّه ألَْمَألنََّها َعلَْيَك خَْيال َورَِجاال، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعاِمٌر
َيا أَْرَبُد، أََنا أَشَْغلُ َعْنَك ُمحَمًَّدا بِالَْحِديِث، فَاْضرِْبهُ بِالسَّْيِف، : فَلَمَّا َخَرَج أَْرَبُد َوَعامٌِر، قَالَ َعاِمٌر َيْمنَُعَك اللَُّه،:َوَسلََّم

أَفَْعلُ، : َسُنعِْطيهِمُ الدَِّيةَ، قَالَ أَْرَبُدفَإِنَّ النَّاَس إِذَا قََتلَْت ُمَحمًَّدا لَمْ َيزِيُدوا َعلَى أَنْ يَْرَضْوا بِالدَِّيِة، وََيكَْرهُوا الْحَْرَب، فَ
َيا ُمحَمَُّد، قُْم َمِعي أُكَلِّْمَك، فَقَاَم َمَعُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََخلََيا إِلَى : فَأَقَْبال رَاجَِعْينِ إِلَْيِه، فَقَالَ َعاِمٌر
ْيِف اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيكَلُِّمُه، َوَسلَّ أَْرَبدُ السَّْيَف، فَلَمَّا َوَضَع َيَدُه َعلَى قَاِئمِ السَّ الْجَِدارِ، َوَوقََف َمَعُه َرُسولُ

َت َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َيبَِسْت َعلَى قَاِئمِ السَّْيِف، فَلَْم َيْسَتِطعْ َسلَّ السَّْيِف، فَأَْبطَأَ أَْرَبُد َعلَى َعاِمرٍ بِالضَّْربِ، فَالْتَفَ
ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرأَى أَرَْبَد َوَما َيصَْنُع، فَاْنَصَرَف َعْنُهَما، فَلَمَّا َخَرَج َعاِمٌر َوأَْرَبُد ِمْن ِعْنِد َر

اْشَخَصا َيا َعُدوَّيِ : ، نََزال فَخََرَج إِلَْيهَِما سَْعُد بن ُمَعاٍذ وَأَُسْيدُ بن ُحَضيْرٍ، فَقَاالَوَسلََّم حَتَّى إِذَا كَاَنا بِالَْحرَّةِ َحرَِّة َواِقمٍ
رَّقْمِ فَخََرَجا حَتَّى إِذا كَاَنا بِال: َهذَا أُسَْيُد بن ُحضَْيرٍ الْكَاِتُب، قَالَ: َمْن َهذَا َيا سعُد؟ قَالَ: اللَِّه، لَعََنكَُما اللَُّه، قَالَ َعاِمٌر

  أَْرَسلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى أَرَْبَد َصاِعقَةً فَقََتلَْتُه، َوخََرَج َعاِمٌر إِذَا كَانَ بِالَْحرِّ، ثُمَّ أَْرَسلَ

غُدَّةٌ : َحَتُه ِفي َحلِْقِه، َوَيقُولُاللَُّه َعلَْيِه قَْرَحةً فَأََخذَْتُه، فَأَْدَركَُه اللَّْيلُ ِفي َبْيِت اْمَرأٍَة ِمْن بين َسلُولٍ، فَجََعلَ َيَمسُّ قُْر
َماَت َعلَْيِه رَاجًِعا، فَأَْنَزلَ كَُغدَِّة الْجََملِ ِفي َبْيتِ َسلُوِليٍَّة، َيْرغَُب أَنْ َيُموَت ِفي َبْيتَِها، ثُمَّ َرِكَب فََرَسُه، فَأَْحضََرُه حَتَّى 

َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِهِ : "إِلَى قَْوِلِه] ٨الرعد آية "[َتحِْملُ كُلُّ أُنْثَى َوَما َتِغيضُ اَألْرَحاُماللَُّه َيعْلَُم َما : "اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيهَِما
 ُهَو: "الُْمَعقِّبَاُت ِمْن أَْمرِ اللَِّه َيْحفَظُونَ ُمَحمًَّدا، ثُمَّ ذَكََر أَْرَبَد َوَما قَْبلَُه بِِه، قَالَ: ، قَالَ] ١١الرعد آية "[ِمْن َوالٍِ

  ] .١٣الرعد آية "[َوُهَو َشدِيُد الِْمحَالِ: "إِلَى قَْوِلِه] ١٢الرعد آية "[الَِّذي يُرِيكُُم الْبَْرَق َخْوفًا َوطَمًعا
الْعَزِيزِ بن ُمَحمَّدٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن َسْوَرةَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد - ١٠٦٠٩

ِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا أُِتَي الدََّراَورِْديُّ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .بِالثَّمََرِة أَْعطَاَها أَْصَغَر َمْن َيْحُضُرُه ِمَن الْوِلَْداِن

ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُعَمَر الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا . َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمزَةَ، َحدَّثََنا أَبِي - ١٠٦١٠
َعْمرٍو، َعْن َعطَاِء بن َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد، َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن : َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، قَاال

  .َيتََوضَّأَْيسَارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَلَ ِمْن كَِتِف َشاٍة، ثُمَّ َصلَّى َولَْم 
  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا - ١٠٦١١

َمةَ الْفَرْوِيُّ، َحدَّثََنا قَُداَمةُ بن ُمحَمٍَّد اَألْشَجِعيُّ، َعْن َمْخَرَمةَ بن ُبكَيْرٍ، َعْن السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َهاُرونَ أَُبو َعلْقَ
ْيَنَنا َعالَمةُ َما َب:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهما، قَالَ

  .َوَبْيَن الُْمَناِفِقَني أَنَُّهْم ال يََتَضلَُّعونَ ِمْن َزْمَزَم
َمْخَرَمةَ بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن هَاُرونَ الْفَْروِيُّ، َحدَّثََنا قَُداَمةُ، َعْن  - ١٠٦١٢

ال َسْبَق إِال ِفي ُخفٍّ أَْو َحاِفرٍ أَْو :اٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُبكَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَ
  .َنْصلٍ

ْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ِضرَاُر بن صَُرٍد، َحدَّثََنا َع - ١٠٦١٣



َيا : ما، أَنَّ َرُجال قَالََعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َوزَْيِد بن أَسْلََم، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه
  .َزارََها، ثُمَّ َشأَْنَك بَِهاَتُشدُّ إِ:َرسُولَ اللَِّه، َما ِلي ِمنِ اْمرَأَِتي وَِهَي َحاِئٌض؟ قَالَ

َحدَّثََنا َعْمُرو بن الُْحَصْينِ الُْعقَيِْليُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َوَحجَّاُج بن ِعْمَرانَ، قَاال - ١٠٦١٤
كَانَ َرسُولُ اللَّهِ : َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهما، قَالَبن الَْعالِء، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعنِ اْبنِ 

  .الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َحسََّن َخلِْقي، َوزَانَ ِمنِّي َما َشانَ ِمْن غَْيرِي:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا نَظََر ِفي الَْمرْآِة، قَالَ
  فَإِذَا اكَْتَحلَ جََعلَ - ١٠٦١٥

ى، َوكَانَ إِذَا َدَخلَ الَْمْسجِدَ ِفي كُلِّ َعْينٍ ِثْنَتْينِ َوَواِحَدةً َبْيَنُهَما، َوكَانَ إِذَا لَبَِس َبَدأَ بِالَْيِمنيِ، َوإِذَا َخلََع َخلََع الُْيْسَر
  .ذَا أَعْطَىأَْدَخلَ رِْجلَُه الُْيمَْنى، َوكَانَ ُيِحبُّ التََّيمَُّن ِفي كُلِّ َشْيٍء، إِذَا أََخذَ وَإِ

ٍد، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ، َعْن َسعِيِد بن َخاِل - ١٠٦١٦
َي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهما، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى إِْسَماعِيلَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ذِئْبٍ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِض

َرُجلٌ ُيْمِسُك :َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: أَال أُْخبِرُكُْم بَِخْيرِ النَّاسِ َمنْزِلَةً؟قَالُوا:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرَج َوُهْم ُجلُوٌس، فَقَالَ
اْمُرؤٌ :نََعْم َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: أَفَأُْخبُِركُمْ بِالَِّذي َيِليِه؟قَالُوا:ي سَبِيلِ اللَِّه أَْو ُيقَْتلُ، قَالَفََرسٍ ِف:بِرَأْسِ فََرِسِه، أَْو قَالَ

َنَعمْ َيا َرُسولَ اللَِّه، : لُواسِ؟قَاُمْعَتزِلٌ ِفي ِشْعبٍ ُيِقيمُ الصَّالةَ، َويُْؤِتي الزَّكَاةَ، َوَيْعتَزِلُ ُشرُوَر النَّاسِ، أَفَأُْخبِرُكُْم بَِشرِّ النَّا
  .الَِّذي ُيسْأَلُ بِاللَِّه، َوال ُيعِْطي بِِه:قَالَ

أَنَّ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، - ١٠٦١٧
َسلََّم، يِه، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهما، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوُبكَْيًرا َحدَّثَُه، َعْن أَبِ

ِه، أُخْبُِركُْم بِالَِّذي َيْتلُوُه؟ أَال أُْخبُِركُمْ بَِخْيرِ النَّاسِ؟ إِنَّ ِمْن َخْيرِ النَّاسِ َرُجلٌ ُمْمِسٌك بِِعَناِن فََرِسِه ِفي َسبِيلِ اللَّ:قَالَ
  ُمْعَتزِلٌ ِفي غََنِمِه

  .ُيَؤدِّي َحقَّ اللَِّه ِفيَها، وَأُْخبِرُكُْم بَِشرِّ النَّاسِ؟ َرُجلٌ ُيسْأَلُ بِاللَِّه َوال ُيْعِطي بِِه
  َسِعيُد بن مَْرَجاَنةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

ْوحُ بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن خَاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َر - ١٠٦١٨
ْبُدوا َما إِنْ ُت: "ِه اآلَيةََيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن َسِعيدِ بن َمْرجَاَنةَ أَْخَبَرُه، أَنَّ عَْبَد اللَِّه بن ُعَمَر َتال َهِذ

، فَذََرفَْت َعيَْناُه، فََبلَغَ ] ٢٨٤البقرة آية "[ِفي أَْنفُِسكُمْ أَْو ُتْخفُوُه ُيحَاِسْبكُْم بِِه اللَُّه فََيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويَُعذُِّب َمْن َيَشاُء
ي لَقَْد أََهمَّْت َهِذِه اآلَيةُ الُْمْسِلِمَني قَْبلَُه، َحتَّى أَْنَزلَ اللَُّه َيغِْفُر اللَُّه َألبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ، لََعْمرِ: ذَِلَك اْبَن َعبَّاسٍ، فَقَالَ

الَْوسَْوَسةُ َما :، قَالَ] ٢٨٦البقرة آية "[ال ُيكَلُِّف اللَُّه َنفًْسا إِال ُوسَْعَها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت: "َعزَّ َوَجلَّ
  .َوقََضى اللَُّه ِلكُلِّ نَفْسٍ ِفي الَْجَزاِء بَِما كَسََبْت ال َيْمِلكُُه النَّاُس،

طَّارُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ الَْع - ١٠٦١٩
َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َهرَّانَ الَْخْوالنِيِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن : الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َداُودُ بن ُرشَْيٍد، قَاال

ِسكُمْ ِللَِّه َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ وَإِنْ ُتْبدُوا َما ِفي أَْنفُ: "كُْنُت ِعْندَ اْبنِ ُعَمَر إِذْ قََرأَ: َسِعيِد بن مَْرَجانَةَ، قَالَ
  ، فََنَشَج اْبُن ُعَمَر َحتَّى َسِمَع اْبُن َعبَّاسٍ] ٢٨٤البقرة آية "[أَْو ُتْخفُوُه ُيَحاِسْبكُْم بِِه اللَُّه



فَسَأَلُْت اْبَن : إِنَّا نَُؤاَخذُ بَِما تَُوسْوُِس بِِه أَْنفُُسنَا، قَالَ َسعِيُد بن َمْرجَاَنةَ: َنشِيَجُه ِفي ُمَؤخِّرِ الَْمْسجِِد، قَالَ اْبُن ُعَمَر
َيغِْفُر اللَُّه َألبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ، لَقَْد َوَجَد الُْمْسِلُمونَ ِمْن َهِذِه اآلَيِة ِمثْلَ : َعبَّاسٍ َعمَّا َحضَْرُت ِمْن ذَِلَك فَأَْخبَْرُتُه، فَقَالَ

كَذَِلَك قَالَ :َوَسلََّم، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَما َوَجَد، فََشكَْوا ذَِلَك إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
 ا، َحتَّى أَنَْزلَ اللَُّهآَمنَّا بَِما أَنَْزلَ، فََسِمْعَنا وَأَطَْعَنا َربََّنا وَإِلَْيَك الَْمِصُري، فَقَالُوَها َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيقُولُوَه: رَبُّكُْم، فَقُولُوا

البقرة "[ال ُيكَلُِّف اللَُّه نَفًْسا إِال ُوْسَعهَا: "إِلَى قَْوِلِه] ٢٨٥البقرة آية "[آَمَن الرَّسُولُ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه: "َعزَّ َوَجلَّ
  ] .٢٨٦آية 

  َعْبُد اللَِّه بن الَْحارِِث َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
ِد اللَِّه بن أَيُّوبَ الُْمَخرِِّميُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُمَحمٍَّد الَْجْرِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َعْب - ١٠٦٢٠

بن َنْوفَلٍ، َعْن أَبِيِه،  بن الَْحارِِثَواِصلٍ أَُبو ُعَبْيَدةَ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ثَابٍِت الُْبنَانِيُّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه 
تُوَضُع ِلألْنبَِياِء َمنَابُِر ِمْن ذََهبٍ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهما، قَالَ

ال أَقُْعُد َعلَْيِه، قَاِئٌم َبْيَن َيَدْي َربِّي ُمنَْتِصًبا بِأُمَِّتي، َمَخافَةَ أَنْ : ْو قَالََيْجِلُسونَ َعلَْيهَا، َوَيبْقَى ِمْنَبرِي ال أَْجِلُس َعلَْيِه، أَ
  َيا َربِّ،: ُيْبَعثَ بِي إِلَى الَْجنَِّة، َوَتبْقَى أُمَِّتي بَْعِدي، فَأَقُولُ

َيا َربِّ، اْعِدلْ ِحَسابََهْم، فَُيْدَعا بِهِمْ : أَنْ أَْصَنَع بِأُمَِّتَك؟ فَأَقُولَُيا ُمَحمَُّد، َما تُرِيدُ : أُمَِّتي أُمَِّتي، فََيقُولُ اللَُّه َتعَالَى
ا أََزالُ أَْشفَُع حَتَّى أُعْطَى ِفُيَحاَسُبونَ، فَِمْنُهْم َمْن َيْدُخلُ الَْجنَّةَ بَِرْحَمِة اللَِّه، َوِمْنُهْم َمْن َيْدُخلُ الَْجنَّةَ بَِشفَاعَِتي، فََم

َيا ُمَحمَُّد، َما َتَركَْت لَِغَضبِ َربَِّك ِمْن أُمَِّتَك : رَِجالٍ قَدْ ُبِعثَ بِهِْم إِلَى النَّارِ، حَتَّى إِنَّ مَاِلكًا َخازِنَ النَّارِ لََيقُولُِصكَاٌك بِ
  .ِمْن نِقَْمٍة
بن ُيوُسَف السَّمِْتيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن رَاِشِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا خَاِلدُ  - ١٠٦٢١

َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ َعلَى َهذَا الْمِْنَبرِ ُيَحدِّثُ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : أَبِي َنجِيحٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث، قَالَ
ال إِلََه إِال اللَُّه الَْعِظيمُ الَْحِليُم، ال إِلََه إِال اللَُّه َربُّ الْعَْرشِ الَْعظِيمُ، :كَِلَماِت ِعْندَ الْكَْربَِعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ َهُؤالِء الْ

  .ال إِلََه إِال اللَُّه َربُّ السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَربُّ الْعَْرشِ الْعَِظيُم، اْصرِْف َعنِّي َشرَّ فُالٍن
  الْقُرَِظيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ُمَحمَُّد بن كَْعبٍ

َر َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َصاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَم - ١٠٦٢٢
َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الِْكْنِديُّ، َحدَّثََنا صَاِلحُ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن كَْعبٍ الْقَُرِظيِّ، 

  .ا إِلَى َمقَْعدِ إَِزارِهَاال َبأْسَ أَنْ ُيقَلَِّب الرَُّجلُ الَْجارَِيةَ إِذَا أََراَد أَنْ َيْشتَرَِيهَا، َما َخال َعْوَرَتهَا، َما َبْيَن ُركْبَِتَه:قَالَ
١٠٦٢٣ -  

بن َخلَفٍ  بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ الَْمْوصِِليُّ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَ، َحدَّثََنا مُوَسى َحدَّثََنا َعِليُّ
إِنَّ ِعيَسى :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالَْعمِّيُّ، َعْن أَبِي الِْمقَْدامِ، َعْن ُمَحمَّدِ بن كَْعبٍ الْقَُرِظيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّ

أَْمٌر َيَتَبيَُّن لََك ُرْشُدُه فَاتَّبِْعُه، َوأَْمٌر َيَتَبيَُّن لََك غَيُُّه فَاْجَتنِبُْه، َوأَْمرٌ : إِنََّما اُألُمورُ ثَالثَةُ: اْبَن َمرَْيَم َعلَْيِه السَّالُم، قَالَ
  .ِمِهاْخُتِلَف ِفيِه فَُردَُّه إِلَى َعاِل

َسِمْعُت : َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َمْيُموٍن، قَالَ - ١٠٦٢٤
أَال أَُنبِّئُكُمْ :لََّم َعلَى الْمِْنَبرِقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: ُمَحمََّد بن كَْعبٍ ُيَحدِّثُ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

فَإِنَّ ِشرَاَركُُم الَِّذي َينْزِلُ َوْحَدُه، وََيْجِلُد َعْبَدُه، َوَيْمَنعُ رِفَْدُه، :َبلَى، إِنْ ِشئْتَ َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: بِشَِرارِكُْم؟قَالُوا



أََو أَُنبِّئُكُمْ : َمْن ُيبِْغُض النَّاَس َوُيْبُغضُوَنُه، قَالَ:َبلَى إِنْ ِشئَْت َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: اأَفَال أَُنبِّئُكُْم بَِشرٍّ ِمْن ذَِلكُْم؟قَالُو:قَالَ
ال َيْغِفُرونَ ذَْنًبا، الَِّذيَن ال يَقَْبلُونَ َعثَْرةً، َوال يَقَْبلُونَ َمْعِذَرةً، َو:بَلَى إِنْ شِئَْت َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: بَِشرٍّ ِمْن ذَِلكُْم؟قَالُوا

  .َمْن ال ُيْرَجى َخيُْرُه، َوال ُيْؤَمُن شَرُُّه:َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: أَفَال أُنَبِّئُكُْم بَِشرٍّ ِمْن ذَِلَك؟قَالُوا: قَالَ
  َباِن الْكِْنِديُّ، َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب بنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َمْسرُوُق بن الْمَْرُز - ١٠٦٢٥

 بن حممد، َعْن َشرِيٍك الَْعاِمرِيُّ، َعْن ِعيَسى بن َمْيُموٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَعنِ الْقَاِسمِ
إِنَّ :َسلََّم الَْمْسجَِد، فَإِذَا أَصَْواٌت كَدَوِيِّ النَّْحلِ ِقَراَءةَ الْقُْرآِن، فَقَالََدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َعاِئَشةَ، قَاال

  .رِاِإلْسالَم َيِشيُع، ثُمَّ َتكُونُ لَُه فَْترَةٌ، فََمْن كَاَنْت فَْتَرُتُه إِلَى غُلُوٍّ َوبِْدَعٍة فَأُولَِئَك أَْهلُ النَّا
َسِمْعُت ُمَحمَّدَ : ْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ِعيَسى بن َمْيُموٍن، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َي - ١٠٦٢٦

الُْخلُُق :لََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: بن كَْعبٍ الْقُرَِظيَّ ُيَحدِّثُ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهما، قَالَ
  .لُّ الَْعَسلَالَْحَسُن ُيِذيبُ الَْخطَاَيا كََما ُيِذيُب الَْماُء الَْجِليَد، َوالُْخلُُق السُّوُء ُيفِْسُد الْعََملَ كََما ُيفِْسُد الَْخ

ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ،  - ١٠٦٢٧
قَالَ : َحدَّثََنا ِعيَسى بن َمْيُموٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ: الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، قَاال

  .اِن َباَتا ِفي غََنمٍ بِأَفَْسَد لََها ِمْن ُحبِّ اْبنِ آَدَم الشََّرَف وَالَْمالََما ِذئَْبانِ َضارَِي:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ن ُمحَمٍَّد َحدَّثََنا الُْمنَْتِصُر بن ُمَحمَِّد بن الْمُْنَتصِرِ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحمَّادٍ الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد ب - ١٠٦٢٨

  َحدَّثََنا َصاِلُح بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّهالثَّقَِفيُّ الَْورَّاُق، 

أَلُوُه إِذَا سَأَلُْتْم بِاللَِّه فََسلُوُه بُِبطُوِن أَكُفِّكُْم، َوال َتْس:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َتَعالَى َعْنُهما، قَالَ
  .بِظُُهورَِها، َواْمَسحُوا بَِها ُوُجوَهكُْم

قَِفيُّ، َعْن َحدَّثََنا الُْمنَْتِصُر بن ُمَحمَِّد بن الْمُْنَتصِرِ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُمَحمٍَّد الثَّ - ١٠٦٢٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهما، قَالََصاِلحِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن كَْعبٍ، َعنِ ا

  .إِنَّ ِلكُلِّ َشْيٍء ُخلُقًا، َوإِنَّ ُخلَُق اِإلْسالمِ الَْحَياُء:َوَسلََّم
يُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن زَِياٍد أَُبو الِْمقَْدامِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ الْحَرَّانِ - ١٠٦٣٠

إِنَّ ِلكُلِّ َشْيٍء َشَرفًا، َوإِنَّ َشَرفَ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كَْعبٍ الْقَُرِظيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .الِْقْبلَةُ، َوَمْن َنظََر ِفي ِكَتابِ أَِخيِه ِمْن غَْيرِ أَْمرِِه، فَكَأَنََّما َيْنظُُر ِفي النَّارِ الَْمَجاِلسِ َما اْسُتقْبِلَ بِِه

ْن ا سُفَْيانُ، َعَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثََن - ١٠٦٣١
كَاَنِت الُْمْتَعةُ ِفي أَوَّلِ اِإلْسالمِ، َوكَاُنوا يَقَْرُءونَ َهِذِه اآليَةَ :ُموَسى بن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ُم الَْبلََد لَْيَس لَهُ بِِه َمْعرِفَةٌ، فََيَتَزوَّجُ بِقَْدرِ ، كَانَ الرَُّجلُ َيقَْد] ٢٤النساء آية "[فََما اْسَتْمَتعُْتْم بِِه ِمْنُهنَّ إِلَى أََجلٍ ُمَسمى"
  َما َيَرى أَنَُّه َيفُْرغُ ِمْن َحاَجتِِه، لَِتْحفَظَ َمَتاَعُه، وَُتْصِلَح لَهُ َشأْنَُه، حَتَّى

َيِة، وَُنِسخَ اَألَجلُ َوُحرَِّمِت الُْمْتَعةُ، إِلَى آِخرِ اآل] ٢٣النساء آية "[ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم: "َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ
، فََما ِسَوى َهذَا ] ٦املؤمنون آية "[إِال َعلَى أَْزوَاجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني"َوَتْصِديقَُها ِفي الْقُْرآِن 

  .الْفَْرجِ فَُهَو َحَراٌم
  اسٍذَكَْوانُ َعنِ اْبنِ َعبَّ



ِه بن ُعثَْمانَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَّ - ١٠٦٣٢
َجاَء َعْبُد اللَِّه بن َعبَّاسٍ َيْستَأِْذنُ َعلَى َعاِئَشةَ، : ُخثَْيمٍ، َحدَّثَنِي اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ، أَنَّهُ َحدَّثَُه ذَكَْوانُ َحاجُِب عَاِئَشةَ، قَالَ

َهذَا اْبُن َعبَّاسٍ َيسَْتأِْذنُ، فَأَكَبَّ َعلَْيَها : فَجِئُْت َوِعْنَد َرأِْسَها اْبُن أَخِيَها َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكْرٍ، فَقُلُْت
َيا : َدْعنِي ِمنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، فَإِنَُّه ال َحاَجةَ ِلي بِِه، فَقَالَ: َهذَا اْبُن َعبَّاسٍ َيْستَأِْذنُ، فَقَالَْت: ، فَقَالَاْبُن أَِخيَها َعْبدُ اللَِّه

: ، فَلَمَّا َجلََس، قَالَائْذَنْ لَُه إِنْ ِشئَْت، فَأَْدَخلُْتُه: أُمََّتاُه، إِنَّ اْبَن َعبَّاسٍ ِمْن َصاِلِحي بنيِك ُيَسلُِّم َوُيَودُِّعِك، قَالَِت
َما َبْيَنِك َوَبْيَن أَنْ َتلْحَِقي ُمحَمًَّدا إِال أَنْ َتخُْرَج الرُّوُح ِمَن الَْجَسِد، كُْنِت أََحبَّ نَِساِء :أَْيضًا، فَقَالَ: أَْبِشرِي، فَقَالَْت

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَلَْم َيكُْن َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّ
  َمُيِحبُّ إِال طَيًِّبا، َوَسقَطَْت ِقالَدُتِك لَْيلَةَ اَألبَْواِء، فَأَْصَبحَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

النساء آية "[فََتَيمَُّموا َصعِيًدا طَيًِّبا: "وَأَصَْبَح النَّاُس لَْيَس َمَعُهْم َماٌء، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى ُيصْبَِح ِفي الَْمْنزِلِ،
ِمْن فَْوقِ َسْبعِ  َتِك، َوكَانَ ذَِلَك ِفي سََببَِك، َوَما أَنَْزلَ اللَُّه ِلَهِذهِ اُألمَِّة ِمَن الرُّْخَصِة، وَأَْنَزلَ اللَُّه َتعَالَى َبَراَء] ٤٣

ْتلَى ِفيِه آَناَء اللَّْيلِ َوآَناَء َسَماوَاٍت، َجاَء بَِها الرُّوُح اَألِمُني، فَأَْصَبَح َولَْيَس َمْسجٌِد ِمْن َمَساجِِد اللَِّه َيذْكُُر اللََّه إِال ِهَي ُت
  .فِْسي بَِيدِِه، لََودِْدُت أَنِّي كُْنتُ َنسًْيا َمْنِسيا َدعْنِي ِمْنَك َيا اْبَن َعبَّاسٍ، فََوالَِّذي َن: النََّهارِ، فَقَالَْت

  أَُبو غَطَفَانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
 بن َشْيَبةَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ، َعْن قَارِِظ - ١٠٦٣٣
  .اْستَْنِشقُوا مَرََّتْينِ، وَاألُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ:غَطَفَانَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن أَبِي

مَْرَيَم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن  َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي: َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، وَأَْحَمُد بن رِْشِديَن، قَاال - ١٠٦٣٤
َصامَ : َسِمْعتُ اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُ: أَيُّوَب، َحدَّثَنِي إِْسَماعِيلُ بن أَُميَّةَ، أَنَّهُ َسِمَع أََبا غَطَفَانَ بن طَرِيٍف الُْمرِّيَّ، َيقُولُ

َيا َرسُولَ اللَِّه، َيوًْما ُيَعظُِّمُه الَْيُهوُد وَالنََّصاَرى، : أََمَر بِِصَياِمِه، فَقَالُواَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َعاشُوَراَء، َو
َحتَّى  إِذَا كَانَ َعاُم الُْمقْبِلِ إِنْ َشاَء اللَّهُ ُصْمَنا التَّاِسَع، فَلَْم َيأِْت َعاُم الُْمقْبِلِ:فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ُتُوفَِّي َرُسولُ

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َسِعيُد بن أَبِي هِْنَد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

ثََنا َعْبدُ ، َحدََّحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبرَاِهيَم اَألْزَرُق، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َجْعفَرٍ - ١٠٦٣٥
إِنَّ الصِّحَّةَ َوالْفَرَاغَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه بن َسعِيِد بن أَبِي ِهْنَد، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .نِْعَمَتاِن َمْغُبونٌ ِفيهَِما كَِثٌري ِمَن النَّاسِ
َيزِيَد، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َجْعفَرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسعِيِد بن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو  - ١٠٦٣٦

َمْن ُيرِِد اللَُّه بِِه َخيًْرا :لََم، قَاِهْنَد، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ

  ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
ِد بن  ُمَحمََّحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َعْن - ١٠٦٣٧

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الِْعيَدْينِ ِفي الرَّكَْعِة األُولَى بِفَاِتَحةِ : َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َهلْ أََتاَك َحِديثُ "ةِ الِْكَتابِ َو ، َوِفي اآلخَِرِة بِفَاِتَح] ١األعلى آية "[سَبِّحِ اْسَم َربَِّك اَألْعلَى"الِْكَتابِ َو 



  ] .١الغاشية آية "[الْغَاِشَيِة
سِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّا - ١٠٦٣٨

  دَّثََنا ُوَهْيٌب، ح َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد أَُبوَبكْرٍَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُمْسِلمٍ، َح

َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن الَْمقْدِِميُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َو
ْسحَاَق، رِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َحِصنيٍ الْقَاِضي، َوالُْحَسْيُن بن إِإِْسحَاَق التُّسَْت

ُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الَْعطَّاُر، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْي: قَاال
كَْيَسانَ، َعْن ُمَحمَّدِ َيحَْيى بن ُعثَْمانَ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، كُلُُّهْم َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َوْهبِ بن 

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَلَ كَِتفًا ثُمَّ صَلَّى َولَمْ َيَمسَّ َماًء، َواللَّفْظُ  بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنّ َرسُولَ اللَِّه
  .ِلَحدِيِث َيْحَيى الْقَطَّاِن 

اْبُن ُعلَيَّةَ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َوَعْبَدانُ، قَاال - ١٠٦٣٩
َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَلَ أَيُّوَب، َعْن َوْهبِ بن كَْيَسانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه 

  .كَِتفًا َولَْم َيَتَوضَّأْ
َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن أَبِي  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، - ١٠٦٤٠

َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى :َحبِيبٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرِو بن َحلَْحلَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َوضَّأْلََّم َوقَْد تََوضَّأَ، ثُمَّ خََرَج إِلَى الصَّالِة، فَأُِتَي بَِصْحفٍَة ِفيَها لَْحٌم َوُخْبٌز، فَأَكَلَ مِْنَها َولَمْ َيَتاللَُّه َعلَْيِه َوَس
١٠٦٤١ -  

ن أَبِي الزَِّناِد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ب
 َدَخلُْت َبْيَت َمْيُموَنةَ زَْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََوَجْدُت ِفيِه َعْبَد اللَِّه بن َعبَّاسٍ،: بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، قَالَ

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأْكُلُ ِممَّا َمسَِّت النَّاُر، ثُمَّ :ُر، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍفََتذَاكَْرَنا الُْوُضوَء ِممَّا َمسَّتِ النَّا
  .َبُصَر َعيْنِي: أَْنَت َرأَْيَتُه؟ فَأََشاَر إِلَى َعْيَنيِْه، فَقَالَ: ُيَصلِّي َوال َيتََوضَّأُ، فَقُلَْنا

َمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعْن ُموَسى بن َحدَّثََنا أَْح - ١٠٦٤٢
مَّ َصلَّى وَلَْم ِمْن كَِتٍف، ثُُعقَْبةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَلَ 

  .َيتََوضَّأْ
ْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا ُجنَاَدةُ بن َسلْمٍ، َعْن ُعَب - ١٠٦٤٣

َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَلَ كَِتفًا :قُولَُعْمرٍو، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ، َي
  .أَْو ِذَراعًا، ثُمَّ َصلَّى بِالنَّاسِ وَلَْم َيتََوضَّأْ

َحدَّثََنا َعْبدُ : َشْيَبةَ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن ِمْهَرانَ النَّاِقُد الَْبْغَداِديُّ، َوُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي - ١٠٦٤٤
ِثريٍ، َعْن إِْسحَاَق بن اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ بن َعْبِد الَْواِحِد، َعْن أَيُّوَب بن ُعْتَبةَ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَ

  َعْبِد اللَِّه بن

َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الْوَدَاعِ، أُِتيَ :َعبَّاسٍ، قَالَ أَبِي طَلَْحةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعنِ اْبنِ
  .بِعَْرقٍ َوُهَو َيطُوُف بِالَْبْيتِ َيْوَم النَّحْرِ، فَاْنتََهَس ِمْنُه، ثُمَّ َصلَّى َولَْم َيَتَوضَّأْ



: لسَّاِميُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعنِ الَْولِيِد بن كَِثريٍ، قَالََحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد ا - ١٠٦٤٥
َج إِلَى إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََر:كُْنُت َمَع اْبنِ َعبَّاسٍ، فَقَالَ: َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، قَالَ

  أْالصَّالِة، فَلَِقَيْتُه َهِديَّةٌ، ُعضْوا ِمْن َشاٍة، فَأَكَلَ ِمْنَها لُقَْمةً أَْو لُقْمََتْينِ ثُمَّ َصلَّى َولَمْ َيتََوضَّ
ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن ُمَحمَِّد  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن. 

  .بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
ِه بن َجْعفَرٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َرِشيٍد، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَّ - ١٠٦٤٦

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : َعْمرِو بن َحلَْحلَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
  .ال َيقَْرَبنَّ َمْسجَِدَنا، فَإِنَّ الَْمالِئكَةَ يََتأَذَّى ِممَّا َيتَأَذَّى ِمْنُه بنو آَدَمَمْن أَكَلَ ِمْن ُخَضرِكُْم َهِذِه شَْيئًا فَ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َصاِلٌح َموْلَى التَّْوأََمِة َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن صَاِلحٍ َمْولَى - ١٠٦٤٧

غُسِّلَ َرسُولُ اللَِّه ِفي قَِميصٍ، َوَنَزلَ ِفي ُحفَْرِتِه َعِليٌّ، وَالْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ، َوَصاِلُح بن :التَّْوأََمِة، َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُ
  .ُشقَْرانَ مَْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الُْمبَاَرِك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ثَْورٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْ - ١٠٦٤٨
ِه ِفي َحجَِّة الْوََداعِ، طَاَف النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َراِحلَِت:َصاِلحٍ َموْلَى التَّْوأَمَِة، أَنَّهُ َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُ

  .فَاْسَتلََم الرُّكَْن بِِمْحَجنِِه كََراِهَيةَ أَنْ ُيَصدَّ النَّاُس َعْنُه
ِلمٍ الْقَدَّاُح، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َسا - ١٠٦٤٩

 طَاَف ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ َعلَى َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َصاِلحٍ َموْلَى التَّْوأَمَِة، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َناقَِتِه الْقَْصَواِء
َهانِيُّ، َحدَّثََنا صَاِلُح بن ِمْسَمارٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُسلَيَمانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َماِلٍك الضَّبِّيُّ اَألصَْب - ١٠٦٥٠

َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِامَْرأٍَة بَِها : َعنِ ابنِ ُجرَيجٍ، َحدَّثَنِي َصاِلُح بن أَبِي َصاِلحٍ، أَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ِلَي الَْجنَّةُ : أَيُُّهَما أََحبُّ إِلَْيِك؟ أََتبَْرِئَني ِمْن َهذَا أََحبُّ إِلَْيِك أَوْ َتصْبِرِيَن وَلَِك الَْجنَّةُ؟قَالَْت:ُجُنونٌ، فَقَالَ
قَْعنَبِيُّ، ِكالُهَما َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، ح َوَحدَّثََنا َعِليٌّ، َحدَّثََنا الْ - ١٠٦٥١

  َداُوَد بن قَْيسٍ، َعْن َصاِلحٍ

َجَمَع َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ، َوالَْمغْرِبِ :َمْولَى التَّْوأَمَِة، أَنَّهُ َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُ
أَرَاَد التَّْوِسَعةَ َعلَى أُمَِّتِه، : ِلَم تَُراُه فََعلَ ذَِلَك؟ قَالَ: قُلُْت الْبنِ َعبَّاسٍ: غَْيرِ َخْوٍف َوال َمطَرٍ، قَالَ َوالِْعَشاِء بِالَْمِديَنِة ِمْن

دِ السَّالمِ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َداُودَ َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َناِئلَةَ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن َعْب
  . بن قَْيسٍ، َعْن َصاِلحٍ َموْلَى التَّْوأََمِة، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

ثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعْبُدوسٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطَّبََرانِيُّ، َحدَّثََنا آَدُم، ح َوَحدَّ - ١٠٦٥٢
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِلََبنٍ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ، َعْن َصاِلحٍ َموْلَى التَّْوأََمةِ أَنَّ أُمَّ الْفَْضلِ أَْرَسلَْت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى ال: قَاال

  .لنَّاَس بَِعَرفَةَفََشرَِب َوُهَو َيْخطُُب ا
َنا ُيوُسفُ بن َخاِلدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ النَّسَاِئيُّ الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ، َحدَّثَ - ١٠٦٥٣

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَُّه كَانَ ال َيَرى بِالْهِْمَيانِ ِللُْمْحرِمِ بَأًْسا،  السَّمِْتيُّ، َحدَّثََنا زَِياُد بن سَْعٍد، َعْن َصاِلحٍ َموْلَى التَّْوأَمَِة،



  .َوَرَوى ذَِلَك اْبُن َعبَّاسٍ َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
بن إِْسحَاَق الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا اْبنِ َعاِصمٍ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه - ١٠٦٥٤

  َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبََرنِي زَِياٌد، أَنَّ صَاِلًحا َموْلَى

ِحمِ ُحْجَنٍة آِخذَةً بُِحْجَزةِ إِنَّ ِللرَّ:التَّْوأََمِة أَْخَبَرُه، أَنَُّه َسِمعَ اْبَن َعبَّاسٍ ُيَحدِّثُ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .الرَّْحَمنِ، َتِصلُ َمْن َوَصلََها، َوَتقْطَُع َمْن قَطََعَها

كْرِيُّ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد الَْب - ١٠٦٥٥
أَوَّلُ َمْن غَيََّر ِدينَ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِذئْبٍ، َعْن صَاِلحٍ َمْولَى التَّْوأََمِة، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَأَبِي 

  .إِبَْراهِيَم َعلَْيِه السَّالُم َعْمُرو بن لَُحيِّ بن قََمَعةَ بن ِخْنِدَف أَُبو خَُزاَعةَ
  بن َعْبِد اللَِّه بن َعْوٍف َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍطَلَْحةُ 

ِه بن َعْوٍف، َحدَّثََنا الدَّبَرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َسْعدِ بن إِبَْراهِيَم، َعْن طَلَْحةَ بن َعْبِد اللَّ - ١٠٦٥٦
  .إِنَُّه ِمَن السُّنَِّة: أَ فَاِتَحةَ الْكَِتابِ، فَقُلُْت لَُه، فَقَالََصلَّْيُت َمعَ اْبنِ َعبَّاسٍ َعلَى َجَناَزٍة، فَقََر: قَالَ

  أَُبو الْحَُويْرِِث َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
لَّى اللَُّه بِيَّ َصَحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن أَبِي الْحَُوْيرِِث، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ النَّ - ١٠٦٥٧

ِستٍّ َوَخْمِسَني، َوُعثَْمانُ َعلَْيِه َوَسلََّم َماَت َوُهَو اْبُن َخْمسٍ َوِستَِّني، وَأَُبو َبكْرٍ َوُهَو بَِمنْزِلَِتِه، َوُعَمُر بن الَْخطَّابِ اْبُن 
  .اْبُن إِْحَدى َوثَمَانَِني

ُمحَمَُّد بن أَبِي ُنعَْيمٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َحدَّثَنِي الَْمدِينِيُّ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا - ١٠٦٥٨
  إِذَا كَاَنتِ اَألْرُض ُمْخِصَبةً،:أَبِي الُْحوَْيرِِث، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َتعَالَى َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّفَْق، َوإِنْ كَاَنْت ُمْجِدَبةً فَاْنجُوا، َوَعلَْيكُمْ فََتقَصَّدُوا ِفي السَّْيرِ، َوأَْعطُوا الرِّكَاَب َحقَّهَا، فَإِنَّ اللََّه 
  .لْحَيَّاِت، وََمْدَرَجةُ السِّبَاعِبِالدُّلَْجِة، فَإِنَّ اَألْرَض ُتطَْوى بِاللَّْيلِ، وَإِيَّاكُْم َوالتَّْعرِيَس َعلَى ظَْهرِ الطَّرِيقِ، فَإِنَُّه َمأَْوى ا

ا الَْمِدينِيُّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُنعَْيمٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َحدَّثََن - ١٠٦٥٩
َولََدنِي ِمْن ِسفَاحِ أَْهلِ الَْجاِهِليَِّة َشْيٌء، َوَما َما :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الُْحوَْيرِِث، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .الَْمِدينِيُّ ُهَو ِعْنِدي فُلَْيُح بن ُسلَْيَمانَ : َولََدنِي إِال نِكَاٌح كَنِكَاحِ اِإلْسالمِ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ
  أَُبو َحَسنٍ َمْولَى بين َنْوفَلٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعتِّبٍ، ِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن ُعَمَر بن ُمَحدَّثََنا َع - ١٠٦٦٠
وكَةٌ، فَطَلَّقََها َتطِْليقََتْينِ، ثُمَّ أَنَّ أََبا َحَسنٍ َموْلَى بين َنْوفَلٍ أَخَْبَرُه، أَنَّهُاْسَتفَْتى اْبَن َعبَّاسٍ ِفي َمْملُوٍك كَاَنْت َتْحَتُه َمْملُ

َنَعْم، إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : إِنَُّهَما أُْعتِقَا َبْعَد ذَِلَك، َهلْ َيْصلُُح ِللرَُّجلِ أَنْ َيْخطَُبَها؟ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ
  .قََضى بِذَِلَك
الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن ُعَمَر بن ُمَعتِّبٍ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق  - ١٠٦٦١

  الَْحَسنِ َموْلَى بين َنوْفَلٍ، قَالَُسِئلَ اْبُن َعبَّاسٍ َعْن َعْبٍد طَلََّق اْمَرأَةً َتطِْليقََتْينِ، ثُمَّ ُعِتقَا

  .أَفَْتى بِذَِلَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:َعْن َمْن؟ قَالَ: نََعْم، ِقيلَ:الَأََيتََزوَُّجَها؟ قَ
ا ُمَعاوَِيةُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َصاِلحٍ الُْوحَاِظيُّ، َحدَّثََن - ١٠٦٦٢



تَفَْتى اْبَن َعبَّاسٍ ِفي المٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن ُعَمَر بن ُمَعتِّبٍ، أَنَّ أََبا َحَسنٍ َمْولَى بين َنْوفَلٍ أَْخَبرَُه، أَنَّهُ اْسبن َس
ا ُعِتقَا بَْعَد ذَِلَك، َهلْ َيْصلُحُ ِللرَُّجلِ أَنْ َيْخطَُبَها؟ َرُجلٍ َمْملُوٍك كَاَنْت َتْحَتُه َمْملُوكَةٌ، فَطَلَّقََها َتطِْليقََتْينِ فََباَنْت، ثُمَّ إِنَُّهَم

  .نََعْم، قََضى بِذَِلَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ
  َعْبُد اللَِّه بن َمْعَبٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

يزِ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُعثَْمانَ اْبُن أَِخي َعِليِّ بن َعاِصمٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ َيحَْيى بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ - ١٠٦٦٣
لََّم كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس:َواِضحٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعَبٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

آَمَن الرَُّسولُ بَِما أُنْزِلَ "ِفي الرَّكَْعِة اُألولَى بِفَاِتَحِة الِْكتَابِ َوبِآَيَتْينِ ِمْن آِخرِ الَْبقََرِة : َيقَْرأُ ِفي الرَّكْعََتْينِ قَْبلَ الصُّْبحِ
قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ َتَعالَْوا "لِْكتَابِ وَبآيٍة ِمْن آلِ ِعْمَرانَ ، َوِفي الرَّكَْعِة الثَّانَِيِة بِفَاِتَحِة ا] ٢٨٥البقرة آية "[إِلَْيِه ِمْن َربِِّه

  .إِلَى آِخرِ اآليَِة] ٦٤آل عمران آية "[إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم
  َعْبُد اللَِّه بن ُعَمْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

  تَّاُت، َوُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسَِحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَ - ١٠٦٦٤

َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعبَّاسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمْيرٍ، : الُْمؤَدُِّب، قَاال
إِنْ ِعْشتُ إِنْ َشاَء اللَُّه إِلَى قَابِلٍ ُصْمُت التَّاِسَع َمَخافَةَ أَنْ َيفُوتَنِي :َسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َيْوُم َعاُشوَراَء

  ِكَناَنةُ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
مِ بن إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ِهَشا - ١٠٦٦٥

فُالنٌ، : َمْن أَْرَسلََك؟ قُلُْت: أَْرَسلَنِي أَِمٌري ِمَن اُألمََراِء إِِلي اْبنِ َعبَّاسٍ أَْسأَلُُه َعنِ االسِْتْسقَاِء، قَالَ: ِكَناَنةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَتوَاِضًعا مَُتَضرًِّعا ُمْبَتِذال، فَلَْم َيْخطُبْ َوَما َمَنَعُه أَنْ يَأِْتيَنِي فََيسْأَلَنِي؟ : قَالَ

  .ُخطْبََتكُْم َهذِِه، َوَصلَّى َركَْعَتْينِ كََما ُيصَلِّي ِفي الْعِيِد
ِه بن يُوُسَف، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َربِيَعةَ بن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ - ١٠٦٦٦

للَِّه ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِيِه إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه بن ِكَناَنةَ ِمْن بين َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ، أَنَُّه َسِمَع َجدَُّه ِهَشاَم بن إِْسحَاَق بن َعْبِد ا
َيا اْبَن أَِخي، َسلُْه كَْيَف َصَنَع َرُسولُ : الَْولِيَد بن ُعْتَبةَ أَْرَسلَُه إِلَى َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، فَقَالَ إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه، أَنَّ

َيا أََبا : َعبَّاسٍ فَقُلُْت فََدَخلُْت َعلَى اْبنِ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي االسِْتْسقَاِء َيْوَم اسَْتْسقَى بِالنَّاسِ؟ قَالَ إِْسحَاُق
  َعبَّاسٍ، كَْيفَ َصَنَع َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

 خََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَتَخشًِّعا ُمْبَتِذال، فَصََنَع ِفيِه: َوَسلََّم ِفي االسِْتْسقَاِء َيْوَم اْسَتسْقَى بِالنَّاسِ؟ قَالَ
  .كََما َصَنَع ِفي الِْفطْرِ وَاَألْضَحى

  إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم الشَّيَْبانِيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
مَّدِ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسحَاَق، َعْن ُمَح - ١٠٦٦٧
،أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى بن يَزِيَد بن ُركَاَنةَ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن إِْبَراهِيَم الشَّْيَبانِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه بن طَلَْحةَ

  .ِفيهَِما بِالرَّْجمِ، فََرَجَمُهَما ِفي فََناِء الَْمْسجِِداللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي بَِيهُوِديٍّ َويَُهوِديٍَّة قَْد أُْحِصَنا، فَسَأَلُوُه أَنْ َيْحكَُم 
  َيْعقُوُب بن خَاِلٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

 لَهِيَعةَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن خَاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن - ١٠٦٦٨



نَّبِيِّ َصلَّى اللَّهُ يَد بن َعْبِد اللَِّه بن الْهَاِد، َعْن إِْسَماِعيلَ بن إِبَْراهِيَم، َعْن َيْعقُوَب بن خَاِلٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الَيزِ
  .الُْوُضوُء َمرَّةٌ َمرَّةٌ:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  َناِعٌم َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
ن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو ب - ١٠٦٦٩

رَأَى :ِمَع اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُالَْحارِِث، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، أَنَّ َناِعًما أََبا َعْبِد اللَِّه َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ َحدَّثَُه، أَنَُّه َس
  فَوَاللَِّه ال أَِسُمُه إِال أَقَْصى: َرسُولُ اللَِّه ِحمَاًرا َمْوُسوَم الَْوجِْه، فَأَْنكََر ذَِلَك، فَقَالَ الرَُّجلُ

  .َشْيٍء ِمَن الَْوجِْه، فَأََمَر بِِحَمارٍ لَُه فَكُوَِي ِفي َجاِعرََتْيِه
  الَْمقْبُرِيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َسِعيُد بن أَبِي َسِعيٍد

ثََنا ُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْمُْنِذرُ الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َحدَّ - ١٠٦٧٠
ى َخلَْف اْبنِ َعبَّاسٍ َعلَى َجنَاَزٍة، فَأَْجَهَر ِقَراَءةَ فَاِتَحِة الْكَِتابِ، َعْجالنَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، أَنَّهُ َصلَّ

  .أَْحَبْبُت أَنْ َيْعلََم النَّاُس َوأَنْ َتْعلَُموا أَنََّها السُّنَّةُ: فَقَالَ
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

فَرٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُشجَاعِ بن الَْوِليِد، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا سَابٌِق الْجََزرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْع - ١٠٦٧١
للَِّه َصلَّى أَنّ َرُسولَ اأَنَّ َعْمَرَو بن أَبِي َعْمرٍو َمْولَى الُْمطَِّلبِ أَْخَبرَُه، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 

نِ الَْحاللُ َبيٌِّن، َوالْحََراُم َبيٌِّن، وََبْيَن ذَِلكَ ُشُبهَاٌت، فََمْن أَْوقََع بِهِنَّ فَُهَو قَِمٌن أَنْ َيأْثََم، َوَم:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .أَنْ َيقََع ِفيِه، وَِلكُلِّ َملٍَك حًِمى، َوِحَمى اللَِّه الَْحَراُماْجتََنَبُهنَّ فَُهَو أَْوفَُر ِلِدينِِه كَُمرِْتعٍ إِلَى جَْنبِ ِحًمى أَْوَشكَ 

  َمْحُموُد بن لَبِيٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
ُمَحمَّدِ  تَارِ، َعْنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسِعيدٍ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْخ - ١٠٦٧٢

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن إِْسحَاَق، َعنِ الَْحارِِث بن فُضَْيلٍ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  الشَُّهَداُء َعلَى َبارِقٍ نََهرٍ بِبَابِ الَْجنَّةِ،:َوَسلََّم

  .ةً َوَعِشياَيْخُرُج َعلَْيهِْم رِْزقُُهمْ ُبكَْر
  زَِياٌد مَْولَى اْبنِ َعيَّاشٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

و بن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي َعْمُر - ١٠٦٧٣
، َعْن زَِياٍد َموْلَى اْبنِ َعيَّاشٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ الَْحارِِث، أَنَّ َساِلًما أََبا النَّْضرِ َحدَّثَُه

لُْبكَاِء، ثُمَّ أَْحَنى َعلَْيِه هِ أَثََر اَعلَى ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن َيْوَم َماَت، فَأَْحَنى َعلَْيِه كَأَنَُّه يُوِصيِه، ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه فََرأَْوا ِفي َعْيَنْي
يٌق، فََعَرفُوا أَنَُّه قَْد مَاَت، فََبكَى الْقَْوُم، الثَّانَِيةَ، ثُمَّ َرفَعَ رَأَْسُه فََرأَْوُه يَْبِكي، ثُمَّ أَحَْنى َعلَْيِه الثَّاِلثَةَ، ثُمَّ َرفَعَ رَأَْسُه َولَُه شَه

أَذِْهْب َعْنَك أََبا السَّاِئبِ، فَلَقَْد : َمْه، إِنََّما َهذَا ِمَن الشَّْيطَاِن، فَاْسَتْغِفرُوا اللََّه، ثُمَّ قَالَ:َوَسلََّم فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  .َخَرْجَت َولَْم َتَتلَبَّْس ِمنَْها بَِشْيٍء

َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث، أَنَّ َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ، َحدَّثََنا أَبِي،  - ١٠٦٧٤
نَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََبا النَّْضرِ َحدَّثَُه، َعْن زَِياٍد َموْلَى اْبنِ َعيَّاشٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُهما، أَنّ ال

لَوْ َنَجا أََحٌد ِمْن ِفْتَنِة الْقَْبرِ لََنَجا َسْعدُ بن ُمَعاٍذ، َولَقَدْ ُضمَّ َضمَّةً ثُمَّ :ن ُمَعاٍذ َوُهَو قَاِعٌد َعلَى قَْبرِِه، قَالََيْوَم ُدِفَن َسْعُد ب
  .ُرخَِّي َعْنُه



  َيزِيُد بن ُهْرُمَز َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  َنا الَْحَسُن بنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثَ - ١٠٦٧٥

َنْجَدةَ الْحَُرورِيَّ ِحَني َحجَّ  الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا اْبُن الْمَُباَرِك، َعْن ُيوُنَس بن َيزِيَد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَْخَبرَنِي يَزِيدُ بن ُهْرُمَز، أَنَّ
ُهَو ِلقُرَْبى : ُه َعْن َسْهمِ ِذي الْقُْرَبى ِلَمْن يََراُه؟ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍِفي ِفْتَنِة اْبنِ الزُّبَْيرِ أَْرَسلَ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َعبَّاسٍ َيسْأَلُ

  .َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، - ١٠٦٧٦

َسِمْعُت الزُّْهرِيَّ ُيَحدِّثُ، َعْن َيزِيَد بن ُهْرمَُز، أَنَّ َنْجَدةَ الَْحرُورِيَّ : ُعَمَر النَُّمْيرِيُّ، َعْن ُيوُنَس بن يَزِيدَ اَألْيِليِّ، قَالَ
َعبَّاسٍ َيْسأَلُُه َعْن َسْهمِ ِذي الْقُْرَبى َوَيقُولُ ِلَمْن يََراُه؟ فَقَالَ اْبُن  ِحَني َحجَّ ِفي ِفْتَنةِ اْبنِ الزَُّبْيرِ أَْرَسلَ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ

لََّم، َوقَْد كَانَ ُعَمُر ُهَو ِلقُْرَبى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قََسَمُه لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َعبَّاسٍ
َض َعلَْيهِْم أَنْ ُيِعَني َناِكَحُهْم، َض َعلَْيَنا ِمْن ذَِلَك عَْرًضا رَأَْينَاُه ُدونَ َحقِّنَا، فََرَدْدنَاُه َعلَْيِه َوأََبيَْنا أَنْ َنقَْبلَُه، َوكَانَ عََرَعَر

  .ى ذَِلَكَوأَنْ َيقِْضَي َعْن غَارِِمهِْم، َوأَنْ ُيْعِطَي فَِقَريُهْم، َوأََبى أَنْ يَزِيدَُهْم َعلَ
، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ - ١٠٦٧٧

َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ، وَأََتاهُ : َيزِيَد بن ُهْرُمَز، قَالَ َحدَّثََنا جَرِيُر بن حَازِمٍ، َحدَّثَنِي قَْيُس بن سَْعٍد، َعْن: اللَِّه بن َرَجاٍء، قَاال
  ِكَتاُب َنْجَدةَ،

، َوَهلْ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه كََتَب إِلَْيهِ َيسْأَلُُه َعْن ِذي الْقُْرَبى الَِّذيَن ذَكََر اللَُّه ِفي الْقُْرآِن، َوَعْن قَْتلِ أَْوالِد الُْمْشرِكَِني
لَْوال أَنْ أَرُدَُّه َعْن َشرٍّ أََخافُ :َوَسلََّم َيقُْتلُُهْم؟ َوَعنِ اْنِقَضاِء ُيْتمِ الْيَِتيمِ، َوَعنِ الَْعْبِد وَالَْمرْأَِة َيشَْهَدانِ الَْبأَْس، فَقَالَ َعلَْيِه

قَرَاَبةَ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُهْم، فَأََبى  إِنَّا كُنَّا َنَرى: أَنْ َيقََع ِفيِه َما كََتْبُت إِلَْيِه، فَكََتَب ِفي ذَوِي الْقُرَْبى
، فَقَِد انْقََضى ُيْتُمُه، َوأَمَّا الصِّْبَيانُ َعلَْيَنا قَْوُمَنا ذَِلَك، َوأَمَّا الَْيتِيُم فَإِذَا َبلَغَ النِّكَاَح، َوأُونَِس ِمنُْهْم َرَشٌد، ُدِفَع إِلَْيِه َمالُُه

ال أَنْ َتكُونَ َتْعلَُم ِمثْلَ َما َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمْ َيكُْن َيقُْتلُ أَْوالَد الُْمْشرِِكَني، َوأَْنَت فَال َتقُْتلُْهْم، إِ فَإِنَّ
ْهمٌ إِذَا َشهَِدا الْبَأَْس؟ فَكََتَب إِلَْيِه أَنَُّه لَْيَس لَُهَما َسْهمٌ َعِلَم الَْخِضُر ِمنِ الُْغالمِ ِحَني قََتلَُه، َوِفي الَْعْبِد وَالَْمرْأَِة َهلْ لَُهَما َس

  .َمْعلُوٌم، إِال أَنْ ُيْحذََيا ِمْن غََناِئمِ الْقَْومِ
فََزارِيُّ، َعْن َزاِئَدةَ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَحاقَ الْ - ١٠٦٧٨

كََتَب َنْجَدةُ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َيْسأَلُُه َعْن َيتِيمٍ َمَتى َيْنقَِطعُ : اَألْعَمشِ، َعنِ الُْمْختَارِ بن َصيِْفيٍّ، َعْن َيزِيَد بن ُهْرُمَز، قَالَ
لَْوال أَنْ :لَُه ِمَن الْفَْيِء َشْيٌء؟ َوَعنِ الُْخْمسِ ِلَمْن ُهَو؟ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍَعْنُه الْيُْتُم، َوَعْن قَْتلِ الْوِلَْداِن، َوَعنِ الَْمْملُوِك أَ

  َيأِْتَي أُْحُموقَةً َما كََتْبتُ إِلَيِْه، ثُمَّ

أَمَّا الْوِلَْدانُ فَإِنْ كُْنَت َتْعلَُم ِفيهِْم َما َعِلَم أَمَّا الْيَِتيُم فَإِذَا اْحتَلََم َوأُونَِس ِمْنُه ُرْشدا فَقَِد اْنقَطََع َعْنُه الْيُْتُم، َو: كََتَب إِلَيِْه
يَن الَْجْرَحى وََيْسِقَني الَْماَء، الَْخِضُر َوإِال فَال َتقُْتلُْهْم، َوأَمَّا الَْمْملُوُك فَقَْد كَانَ ُيْحذَى لَُه، َوأَمَّا النَِّساُء فَقَْد كُنَّ ُيَداوِ

  .نَّهُ لََنا، َوَيْزُعُم قَْوُمَنا أَنَُّه لَْيَس لَنَاَوأَمَّا الْخُُمُس فََنْزُعُم أَ
ا بِْشُر بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ُعَمَرو، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ، ح َوَحدَّثََن - ١٠٦٧٩

بن ُعَيْيَنةَ، َجِميًعا َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي سَِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ،  ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ
كََتَب َنْجَدةُ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َيسْأَلُُه َعنِ الْخُُمسِ ِلَمْن ُهَو؟ َوَعنِ الَْعْبِد َوالْمَْرأَِة َيْحُضَرانِ : َعْن َيزِيَد بن ُهْرُمَز، قَالَ



لَْوال أَنِّي : ؟ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍالَْمغَْنَم، َهلْ لَُهَما ِمْنُه َشْيٌء؟ َوَعنِ الَْيتِيمِ، مََتى ُيْرفَُع َعْنُه اْسُم الَْيتِيمِ؟ َوَعْن قَْتلِ الْوِلَْداِن
يَزِيُد، أَمَّا الْخُُمُس فَإِنَّا كُنَّا َنَرى أَنَُّه لَنَا، فَأََبى َعلَْيَنا قَْوُمَنا اكُْتبْ َيا :أَْرُجو أَنْ َيْنفََعُه اللَُّه بِِكَتابِي َما كََتْبُت إِلَْيِه، ثُمَّ قَالَ

فَُع َعْنُه ُهَما، َوأَمَّا الْيَِتيُم فَإِنَُّه ُيْرذَِلَك، َوأَمَّا الَْعْبُد َوالْمَْرأَةُ َيْحُضَراِن الَْمْغَنَم فَإِنَُّه لَْيَس لَُهَما ِمْنُه َشْيٌء، َولَِكْن ُيْرَضُخ لَ
لََم ِمنُْهْم ِمثْلَ َما َعِلَم الَْخِضُر ِمَن الْيُْتُم إِذَا َبلَغَ الُْحلَُم، وََيِصُري ِمْن فُقََراِء الُْمْسِلِمَني، َوأَمَّا الْوِلَْداِن فَال َتقُْتلُْهْم حَتَّى َتْع

  الُْغالمِ قَْبلَ

  .الْفََزارِيِّ أَنْ َتقُْتلَُه، وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث أَبِي إِْسحَاَق
ٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمحَمَّ - ١٠٦٨٠

لَْوال : الَى َعْنُه َيْسأَلُُه َعْن َخْمسِ ِخاللٍ، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍَيزِيَد بن ُهْرُمَز، أَنَّ َنْجَدةَ كََتبَ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَع
أَمَّا بَْعُد، فَأَْخبِرْنِي َهلْ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْغُزو : أَنْ أَكُْتَم ِعلًْما لََما كََتْبُت إِلَْيِه، فَكََتَب إِلَْيِه َنْجَدةُ

الْخُُمسِ ِلَمْن ُهَو؟  اِء؟ َوَهلْ كَانَ َيْضرِبُ لَُهنَّ بَِسْهمٍ؟ َوَهلْ كَانَ يَقُْتلُ الصِّْبَيانَ؟ َوَمَتى َيْنقَِطُع يُِتُم الَْيتِيمِ؟ َوَعنِبِالنَِّس
َوَسلََّم َيْغُزو بِالنَِّساِء؟ َوقَْد كَانَ َيْغُزو بِهِنَّ َهلْ كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : كََتْبَت َتْسأَلُنِي:فَكََتَب إِلَْيِه اْبُن َعبَّاسٍ

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم يَقُْتلِ فَُيَداوِيَن الَْجْرَحى، وَُيْحذَْيَن ِمَن الْغَنِيَمِة، َوأَمَّا َسْهٌم فَلَْم َيْضرِْب لَُهنَّ، َوإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ
يفُ مََتى َينْقَِضي ُيْتُم الَْيتِيمِ؟ َولََعْمرِي إِنَّ الرَُّجلَ َيِشبُ ِلْحَيُتُه وَإِنَُّه لَضَِعيُف اَألْخذِ ِلَنفْسِِه، َضِع :الصِّْبَيانَ، َوكََتْبَت

 َتْسأَلُنِي َعنِ الْخُُمسِ، ِلَمْن اِإلْعطَاِء ِمْنَها، فَإِذَا أََخذَ ِلنَفِْسِه ِمْن أَصْلَحِ َما يَأُْخذُ النَّاُس، فَقَْد ذََهَب َعْنُه الْيُْتُم، َوكَتَْبَت
َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا حَاِتمُ بن . ُهَو لَنَا، َوأََبى َعلَْيَنا قَْوُمَنا ذَِلَك: ُهَو؟ فَإِنَّا َنقُولُ

  بِيهِ،إِْسَماعِيلَ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَ

ابِ بن َنْجَدةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ َعْن َيزِيَد بن ُهْرُمَز، أَنَّ َنْجَدةَ كََتَب إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ، فَذَكََر ِمثْلَُه، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْوهَّ
ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ، َوالزُّهْرِيُّ، ح وَثنا الُْحَسْيُن بن  بن َخاِلٍد الْوَْهبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي أَُبو َجعْفَرٍ

َجْعفَرٍ ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ،  إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن أَبِي
  .َب َنْجَدةُ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الَْحِديثَ َنْحَو لَفِْظ َجعْفَرِ بن ُمَحمٍَّدكََت: َعْن َيزِيَد بن ُهْرُمَز، قَالَ

  ُشَرْحبِيلُ بن َسْعٍد األَْنَصارِيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َحدَّثَنَا : دَّثََنا َخالدُ بن َيْحَيى، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ح َوثنا بِْشُر بن ُموَسى، َح - ١٠٦٨١

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعتُ اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُ: ِفطُْر بن َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُشَرْحبِيلُ بن سَْعٍد األَْنَصارِيُّ، قَالَ
  .ُيْحِسُن إِلَْيهَِما َما َصحَِبَتاُه َوَصِحَبُهَما، إِال أَْدَخلََتاُه الَْجنَّةََما ِمْن أََحٍد ُتْدرِكُ لَُه ابَْنَتاِن، فَ:َوَسلََّم

  َعْبُد اللَِّه بن َشدَّاٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َبةُ، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْع - ١٠٦٨٢

ُحرَِّمِت الَْخْمُر بَِعيْنَِها، وَالُْمْسِكُر ِمْن :أَبِي َعْوٍن، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهما، قَالَ
  .كُلِّ شََرابٍ
  :يُّ، َوُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّارُ الَْبْصرِيُّ، قَاالَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِط - ١٠٦٨٣

ِه بن َشدَّاٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َواَألْعَمشِ، َعْن ذَرٍّ، َعْن َعْبِد اللَّ
، َيا َرسُولِ اللَّهِ،إِنِّي ُألَحدِّثُ َنفِْسي بِالشَّْيِء ِمْن أَْمرِ الرَّبِّ، َألنْ أَكُونَ ُحَمَمةً : أَنَّ َرُجال، قَالََرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، 



 َعلَى الَْوْسَوَسِة، َوقَالَ الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي لَْم َيقِْدْر ِمْنكُْم إِال:قَالَ أََحُدُهمَا: أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أََتكَلََّم بِِه، قَالَ شُْعَبةُ
  .الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َردَّ أَمَْرُه إِلَى الَْوسَْوَسِة:اآلَخُر

: ْيمٍ، قَاالَحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َخالُد بن َيحَْيى، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو نَُع - ١٠٦٨٤
ُحرَِّمِت الَْخْمرُ :ا ِمْسعٌَر، َعْن أَبِي َعْوٍن، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهما، قَالََحدَّثََن

بِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّ. بَِعْينِهَا، الْقَلِيلُ ِمْنَها َوالْكَِثُري، وَالسُّكُْر ِمْن كُلِّ شََرابٍ
  .لََمةَ َهذَا ِمْسعٌَرُسفَْيانُ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي َعْوٍن، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ بِِمثِْلِه، وَأَُبو َس

هَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعنِ الَْعبَّاسِ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَب - ١٠٦٨٥
  .الَْخْمُر بَِعيْنَِها حََراٌم، قَِليلَُها َوكَِثُريَها، وَالسُّكُْر ِمْن كُلِّ شََرابٍ:ذَرِيحٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُموَسى السُّدِّيُّ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن َعيَّاشٍ - ١٠٦٨٦

إِنَّ :ِه، أَال َنبِيُع؟ قَالََيا َرسُولَ اللَّ: لَمَّا نََزلَ َتْحرُِمي الَْخْمرِ قَالُوا: الَْعامِرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .الَِّذي َحرََّم شُْرَبَها َحرََّم َبْيعََها
  أَُبو َصاِلحٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

 أَبِي َصاِلحٍ،َحدَّثََنا الَْعبَّاُس اَألسْفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا َمْنَدلُ بن َعِليٍّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن  - ١٠٦٨٧
َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهما، قَالَ

  .ًرا أَْو لَِيْسكُْتفَال ُيْؤِذ جَاَرُه، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلَْيقُلْ َخْي
َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َوْرُد بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، - ١٠٦٨٨

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ى َعْنُهما، قَالََشْيَبانُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَ
  .ال ِهْجَرةَ َبْعَد الْفَْتحِ، وَلَِكْن جِهَاٌد َونِيَّةٌ، وَإِذَا اْسُتنِْفرُْتْم فَاْنِفرُوا:َوَسلََّم

  أَُبو َصاِلحٍ َعنِ بن َعبَّاسٍ
ْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َداُوَد سنديلةُ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن أَيُّوبَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َمْنَدةَ اَأل - ١٠٦٨٩

صَاِلحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،  الْفِْرساينُّ، َحدَّثََنا أَُبو َهانٍِئ إِْسَماعِيلُ بن َخِليفَةَ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َزاِئَدةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي
ِهي الشََّهاَدةُ َتكُونُ :َمْن كََتَم ِعلًْما َيْعلَُمُه أُلْجَِم َيْوَم الِْقَياَمِة بِِلَجامٍ ِمْن َنارٍ، قَالَ:النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعنِ

  َعنِ الرَُّجلِ

  .إِلَْيَها فَُهَو َهذَا الِْعلُْمُيْدعا لََها أَْو ال ُيْدَعا، َوُهَو َيْعلَُمَها َوال ُيْرِشُد صَاِحَبَها 
  طَاُوُس َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

ْن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َخالُد بن َيحَْيى، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن ُمْسِلمٍ، َع - ١٠٦٩٠
ال :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما، قَالََعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِض
  .ُتقَاُم الُْحدُوُد ِفي الَْمَساجِِد، َوال ُيقَاُد وَاِلٌد بَِولٍَد

َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، أنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا ُعَمُر بن َحْوَشبٍ،  - ١٠٦٩١
  .أَنَّ الثَّالثَ كَاَنْت ُتْجَعلُ وَاِحَدةً َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:َعبَّاسٍ

ا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ح َوَحدَّثََن. َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ - ١٠٦٩٢
ا، أَنّ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَم: ُسلَْيَمانَ، قاال



َمْن قُِتلَ ِفي ِعمِّيَّا أَْو رِمِّيَّا َيكُونُ بَْيَنُهمْ بَِحجَرٍ، أَْو َسْوٍط، أَْو بَِعصا فََعقْلُُه َعقْلُ :َسلََّم، قَالََرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
لنَّاسِ أَْجَمِعَني ال ُيقَْبلُ ِمْنُهمْ َصْرفٌ وَاَخطٍَأ، َوَمْن قُِتلَ َعْمًدا فَقََوُد َيِدِه، فََمْن َحالَ بَْيَنُه َوَبْيَنُه، فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْمالِئكَِة 

ارٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم الدَّبَرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُعَماَرةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَن. َوال َعْدلٌ
  طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوِيَةَ، َعْن . َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه َصلَّى اللَُّه
  .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهإِْسَماعِيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َص

، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمٍَّد الُْمجَاِشِعيُّ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َيْعقُوَب الْكَْرَمانِيُّ - ١٠٦٩٣
إِنَّا َمَعاِشرَ اَألْنبَِياءِ :اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ

  .أُِمْرَنا أَنْ نَُعجِّلَ اِإلفْطَاَر، َوأَنْ نَُؤخَِّر السَُّحوَر، َوأَنْ َنْضرِبَ بِأَْيمَانَِنا َعلَى مشاِئِلنا
َيى بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َيْح - ١٠٦٩٤

  .أَ يََتَحزَّنُاْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَإِنَّ أَْحَسَن النَّاسِ ِقَراَءةً َمْن إِذَا قََر
ح وثنا بِْشُر بن ُموَسى، . َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َوُمحَمَُّد بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ - ١٠٦٩٥

َسِمْعتُ اْبَن : ُوسًا، قَالََسِمْعُت طَا: َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِدينَارٍ، قَالَ: َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، قَالُوا
  .احَْتَجَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْحرٌِم:َعبَّاسٍ، َيقُولُ
َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ،  - ١٠٦٩٦

  بن ِدينَارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ ابْنِ

  .احَْتَجَم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو صَاِئٌم ُمْحرٌِم:َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
لثَّْورِيِّ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ ا - ١٠٦٩٧
  .أُِمرَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْسُجَد َعلَى سَْبعٍ َوال َنكُفَّ َشعًْرا، َوال ثَْوًبا:َعبَّاسٍ، قَالَ
ْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن دِيَنارٍ، أَنَُّه َسِمَع طَاُوسًا، َيْحِسبُ َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ ا - ١٠٦٩٨

َوْجهِِه، َوكَفَّْيِه، َورُكَْبَتْيِه، : أُِمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْسُجَد َعلَى َسْبعٍ:أَنْ َيأِْثَر ذَِلَك، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمٍ الطَّاِئِفيِّ، َوْبنِ ُعَيْيَنةَ، . َمْيِه، َونُهِي أَنْ َيكُفَّ َشعًْرا أَْو ثَْوًباَوقََد

  .ِه َوَسلََّم ِمثْلَُهَعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َحدَّثََنا : قَالُواَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، وَأَُبو َخْيثََمةَ وَُمَحمَُّد بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ،  - ١٠٦٩٩

أُِمَر َرُسولُ اللَِّه صَلَّى :اسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّ
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْسُجَد َعلَى َسْبعٍ، َوُنهِي أَنْ َيكُفَّ َشْعَرُه، َوِثَيابَُه

الِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْه - ١٠٧٠٠
  طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه

  .ا أَْو ثَْوًباأُِمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْسُجَد َعلَى َسْبَعِة أَعْظُمٍ، َونُهِي أَنْ َيكُفَّ َشعًْر:َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
ن ِديَنارٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َعْمرِو ب - ١٠٧٠١

  .نْ َيْسُجَد َعلَى َسْبَعٍة، َوأَنْ َيكُفَّ َشْعَرُه أَوْ ِثيَاَبُهأُِمَر النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَ:طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ



َسلََمةَ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحينِيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َوَحمَّاُد بن  - ١٠٧٠٢
أُِمْرُت أَنْ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَكالمها، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ

  .اَألْنِف، َوالْجَْبَهِة، وَالراَحَتْينِ، وَأَطَْراِف اَألصَابِعِ، َوال أَكُفَّ َشعًْرا، َوال ثَْوبًا: أَْسُجَد َعلَى َسْبَعةِ أَْعَضاٍء
اِسمِ، َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا رَْوُح بن الْقََحدَّثََنا  - ١٠٧٠٣

أُِمْرُت أَنْ أَْسُجَد َعلَى :قَالَ َوُشْعَبةُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
  .َسْبَعِة أَْعظُمٍ، َوال أَكُفَّ َشعًْرا َوال ثَْوًبا

َنارٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن َيزِيَد، َعْن َعْمرِو بن ِدي - ١٠٧٠٤
أُمِْرُت أَنْ أَْسُجَد َعلَى َسْبَعِة أَعْظُمٍ، َوال أَكُفَّ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بَّاسٍ، قَالَطَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َع
  .َشْعرًا، َوال ثَوًْبا

  َحدَّثَنَا - ١٠٧٠٥

انُ بن َيزِيَد، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا أََب
أُمِْرُت أَنْ أَْسُجَد َعلَى َسْبَعِة أَْعظُمٍ، َوُنهِيُت أَنْ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ

  .ثَوًْبا أَكُفَّ َشعًْرا أَْو
ازِيُّ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْحَسنِ بن ُمكَْرمٍ الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّ - ١٠٧٠٦

الَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَ: َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .أُِمْرُت أَنْ أَْسُجَد َعلَى َسْبَعِة أَْعظُمٍ، َوُنهِيتُ أَنْ أَكُفَّ َشعًْرا أَْو ثَْوًبا:َوَسلََّم

بن َعْبِد اللَِّه بن ُعبَْيٍد، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد  - ١٠٧٠٧
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما، قَالَ

  .بًاأُِمْرُت أَنْ أَْسُجَد َعلَى َسْبَعٍة، َوال أَكُفَّ َشْعًرا َوال ثَْو:َوَسلََّم
، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ - ١٠٧٠٨
  .ْبَعِة أَعْظُمٍ، َوال أَكُفَّ َشْعًرا َوال ثَوًْباأُمِْرُت أَنْ أَْسُجَد َعلَى َس:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعبَّاسٍ، قَالَ
ن أَبِي َجْعفَرٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا الْمُْنِذرُ بن الَْوِليدِ الْجَاُروِديُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا الَْحَسُن ب - ١٠٧٠٩

  َعْن أَيُّوَب، َعْن َعْمرِو بن

أُمِْرُت أَنْ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَِدينَارٍ، َعْن طَاُوسٍ
  .أَْسُجَد َعلَى َسْبَعةِ أَْعظُمٍ، َوال أَكُفَّ َشعًْرا َوال ثَْوًبا

دَّثََنا َعْمُرو بن َيْحَيى بن غُفَْرةَ الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َزْيٍد، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َح - ١٠٧١٠
كُلُّ َشْرٍط لَْيَس ِفي ِكتَابِ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َباِطلٌ، َوإِنْ كَانَ مِائَةَ َشْرٍط اللَِّه فَُهَو
َعْن َعْمرِو بن  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس اَألسْفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ، - ١٠٧١١

نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ الثََّمرِ :َعْنُهَما، قَالَِدينَارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى 
  .َحتَّى ُيطَْعَم
، بن ِديَنارٍ َحدَّثََنا َحفُْص بن َعْمرِو بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْمرِو - ١٠٧١٢



َمنِ اْبَتاَع طََعاًما فَال :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
  .َيبِْعُه حَتَّى َيقْبَِضُه

َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ الطَّاِئِفيُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا  - ١٠٧١٣
إِذَا :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما، قَالَ

  اًما فَال َتبِْعُه َحتَّى َتقْبِضَهُ،اْبتَْعَت طََع

  .فَأََرى َما سَِوى ذَِلَك ِمَن الْبَْيعِ ِمثْلَ الطََّعامِ: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ
سٍ، َعنِ اُوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَ - ١٠٧١٤

َمنِ اْبتَاَع طََعاًما فَال َيْبَتْعُه حَتَّى َيْسَتْوِفَيهَُوأَْحِسُب أَنَّ كُلَّ َشيْءٍ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ِمثْلُُه

ي أَبِي، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، أنا َعْمُرو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ ابْنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِ - ١٠٧١٥
  .الطََّعاُم الَِّذي َنَهى َعْنُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنْ ُيبَاَع َحتَّى يُقَْبَض:َعبَّاسٍ، قَالَ
ن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن َحمَّادٍ النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، أنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد ب - ١٠٧١٦

 َنَهى َعْن:َعلَْيِه َوَسلََّمَعْمُرو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
  .َبْيعِ الطََّعامِ قَْبلَ أَنْ يُقَْبَض

: ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، قاال. َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ - ١٠٧١٧
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : سٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالََحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن َعْمرِو بن ِدينَارٍ، َعْن طَاُو

  .إِذَا اْشَتَرى أََحدُكُْم طََعاًما فَال َيبِْعُه حَتَّى َيقْبَِضُه:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
قَرَأَْنا َعلَى َمْعِقلِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، : سَِعيُد بن حَفْصٍ النُّفَْيِليُّ، قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا - ١٠٧١٨
  َعْن َعْمرِو

اًما َمنِ ابَْتاَع طََع:لََّم، قَالَبن ِدينَارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .فَال َيبِْعُه حَتَّى َيْسَتْوِفَيُه

َعنِ الْمُثَنَّى  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َربِيَعةَ، - ١٠٧١٩
َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ :ْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَبن الصَّبَّاحِ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ ا

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ الطََّعامِ حَتَّى ُيْسَتْوفَى
أَبِي رِْزَمةَ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ بن - ١٠٧٢٠

َعْنُهَما، أَنّ َرسُولَ  ُموَسى، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى
  .َعةَ، وَلَِكْن أََمَر أَنْ َيْرفَُق َبْعضُُهْم َبْعضًااللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملَْم ُيَحرِّمِ الُْمزَاَر

َعْن طَاُوسٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ،  - ١٠٧٢١
َألنْ َيمَْنَح أََحدُكُْم أََخاُه أَْرَضُه، :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالََعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما

  .َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ يَأُْخذَ أَجًْرا َمْعلُوًما
اُد بن َسلََمةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا اْبُن َعاِئَشةَ، َحدَّثََنا َحمَّ - ١٠٧٢٢

  لَْم َيْنَه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ِكَراِء: طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ



  .لَْيَها أَجًْراَألنْ َيْمَنحَ أََحُدكُْم أََخاُه، َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيأُْخذَ َع:اَألْرضِ َولَِكنَُّه، قَالَ
ن ِديَنارٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َعْمرِو ب - ١٠٧٢٣

َألنْ َيمَْنَح الرَُّجلُ :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحدَّثَنِي اْبُن َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، أَنّ َرسُولَ : طَاُوسٍ، قَالَ
  .أََخاهُ أَْرَضُه، َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ يَأُْخذَ َعلَْيَها َخْرًجا َمْعلُوًما

ُزَرْيعٍ، َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن  - ١٠٧٢٤
ِه َوَسلََّم ِفي اَألْرضِ، َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َخرَاًجا َتمَْنُحها أَخَاَك، خَْيٌر ِمْن أَنْ َتأُْخذَ َعلَْيَها:قَالَ
ح َوَحدَّثََنا َحاِمدُ بن َسْعَدانَ بن . َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن خَاِلٍد الَْحرَّانِيُّ - ١٠٧٢٥

ن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُجرَْيجٍ، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا اللَّْيثُ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ ب: َيزِيَد، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ، قاال
َألنْ َيمَْنحََها :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِدينَارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ

  .ِكراها أََحُدكُْم أََخاُه َخْيٌر لَهَُولَمْ َيْنَه َعْن
ُشَعْيبٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا سَْعُد بن َعْبِد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن  - ١٠٧٢٦

  َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي

َألنْ ُيْزرَِع الرَُّجلُ أََخاُه َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ يَأُْخذَ َعلَْيَها :لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَا: اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .َخرَاًجا

َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َوَعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد،  - ١٠٧٢٧
يُهِلُّ أَْهلُ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْمٌر، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ: اللَِّه بن طَاُوسٍ، َعْن طَاُوسٍ، قَالَ

  .َوأَْهلُ الَْيَمنِ ِمْن َيلَْملََم، َوأَْهلُ َنْجٍد ِمْن قَْرٍنالَْمِديَنِة ِمْن ِذي الُْحلَْيفَِة، َوأَْهلُ الشَّامِ ِمَن الُْجْحفَِة، 
إِْسَماعِيلُ بن  َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا - ١٠٧٢٨

َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَُمْسِلمٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن 
ُت َعلَْيَها قَْبلَ أَنْ َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي ظَاَهْرُت ِمَن امَْرأَِتي، وَإِنََّها أَْعَجبَنِي خَلَْخالَُها الَْبارَِحةَ، فََوقَْع: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

أَْمِسكْ ] ٣اجملادلة آية "[ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتمَاسَّا: "أَوَلَْم َيقُلِ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:أُكَفَِّر، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َحتَّى ُتكَفَِّر
أَْحَمُد بن َعْبَدةَ الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْرانَ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى شريانُ، أنا  - ١٠٧٢٩

إِنََّما َنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
  َم َعْن ُمْصَمِتَوَسلَّ

  .الْحَرِيرِ، َوأَمَّا َما كَانَ َسدَاةَ قُطْنٍ، أَْو كَتَّاٍن، فَال بَأَْس بِِه
، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيِّ بن حَْربٍ النَّشَاِئيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَألْنَصارِيُّ - ١٠٧٣٠
لَّى اللَّهُ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َص إِْسَماعِيلُ

  .َعلَى ذُكُورِ أُمَِّتي َوَحال إلَِناثِهِْم إِنَّ َهذَْينِ ُحرَِّما: َعلَْيِه َوَسلََّمأَْخَرَج ِفي َيِدِه ِقطَْعةً ِمْن ذََهبٍ، َوِقطَْعةً ِمْن َحرِيرٍ، فَقَالَ
، َعْن َخاِلِد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ - ١٠٧٣١

أَوَّلُ َمْن َجَهرَ بِاِإلْسالمِ ُعَمُر بن الْخَطَّابِ :، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََيزِيَد، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َوُمَجاِهٍد



  .َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه
َعْن  اوَِيةَ،َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَع - ١٠٧٣٢

لَِئْن َبِقَيتُ : َوَسلََّم، قَالَإِْسَماعِيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  .إِلَى قَابِلٍ َألُصوَمنَّ التَّاِسَع

َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ،  - ١٠٧٣٣
ال َيِحلُّ المْرِئٍ ُمْسِلمٍ :لَُمْسِلمٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَا

  .بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ َيْرجُِع ِفي ِهَبِتهِ إِال الْوَاِلَد ُيْؤِمُن
١٠٧٣٤ -  

َعْن إِْبَراِهيَم أَبِي إِْسَماعِيلَ،  َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعْسقَالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمرُ بن ُسلَْيَمانَ،
َسأَلُْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالََعْن َعْمرِو 
َناَءُهْم، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى خَْيلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني َوقََعْت َعلَى قَْومٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني فَقَاَتلُوُهْم، َوقََتلُوا أَْب: َوَسلََّم، قُلُْت

  .ُهْم َمَع آَبائِهِْم:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ْن إِبَْراِهيمَ بن َحدَّثََنا الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْحَْربِ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َربِيَعةَ الِْكالبِيُّ، َع - ١٠٧٣٥
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ َيزِيَد، َعْن
  .َما أُْنِفقَُت الَْورُِق ِفي َشْيٍء أََحبَّ إِلَى اللَِّه ِمْن َنحريٍ يُْنَحُر ِفي َيْومِ ِعيٍد:َوَسلََّم

َعْن إِبَْراهِيَم  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى الَْهَروِيُّ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَ، - ١٠٧٣٦
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن َيزِيَد، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْحَولِ، أَْو َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .لَْم ُيرَ ِللُْمَتحَابَّْينِ ِمثْلُ النِّكَاحِ:َوَسلََّم
مَّاُد بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َهاِشمٍ الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا َشاِهُني بن حَيَّانَ، َحدَّثََنا َح - ١٠٧٣٧

  للَُّه َعلَْيِه، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اَسلََمةَ

  .إِنََّما يَْهِدي إِلَى أَْحَسنِ اَألْخالقِ، َوإِنََّما َيْصرِفُ َسيِّئََها ُهَو:َوَسلََّم، قَالَ ِفي خُطَْبِتِه
ٍد، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَجاِهُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُمحَمٍَّد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْي - ١٠٧٣٨

ِه َوَسلََّم َناقَةً، فَأَثَاَبُه َعلَْيَها، َوْهَب َرُجلٌ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي:َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
لَقَْد َهَمْمُت أَنْ ال أَتَّهَِب :نََعْم، قَالَ: َرضِيَت؟قَالَ:ال، فََزاَدُه، قَالَ: َرضِيَت؟قَالَ:ال، فََزاَدُه، فَقَالَ: َرِضيَت؟قَالَ:فَقَالَ

  .ِهَبةً إِال، ِمْن أَْنصَارِيٍّ، أَْو قَُرِشيٍّ، أَْو ثَقَِفيٍّ
يَد، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ، َحدَّثََنا أَيُّوُب الَْوزَّانُ، َحدَّثََنا فَُهْيٌر َيحَْيى بن زَِياٍد، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن يَزِ - ١٠٧٣٩

أَِقرُّوا َعلَى :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَّ: ِدينَارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .سكينِتكُْم فَقَِد اْنقَطََعِت الْهِْجَرةُ، وَلَِكْن جِهَاٌد َونِيَّةٌ، وَإِذَا اْسُتنِْفرُْتْم فَاْنِفرُوا

ن َعِقيلٍ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد ب - ١٠٧٤٠
َيا : قَالَ َرُجلٌ: الدَّبَّاسُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسِعيدٍ اَألْنصَارِيُّ، َعْن َعْمرِو بن ِدينَارٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َبلْ ِلَما جََرْت بِِه الَْمقَادِيُر، َوَجفَّ بِهِ :َوَجفَّ بِهِ الْقَلَُم، أَْو َشْيٌء َنأَْتنِفُُه؟ قَالَ َرسُولَ اللَِّه أََنْعَملُ ِفيَما جََرْت بِِه الَْمقَادِيُر،



  .اْعَملْ فَكُلٌّ ُمَيسٌَّر:فَِفيَم الَْعَملُ؟ قَالَ: الْقَلَُم، قَالَ
  َحدَّثَنَا - ١٠٧٤١

اقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّ
] ١السجدة آية "[الْم َتنْزِيلُ: "أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ َيقَْرأُ ِفي َصالِة الْفَْجرِ َيْوَم الُْجُمَعِة بِسُوَرِة: َعْنُه
  ] .١اإلنسان آية "[وَهلْ أََتى َعلَى اِإلْنَساِن: "الُْمفَصَّلِ، َوُربََّما قَالَ: وَرٍة ِمَنَوُس

 زِيَاِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن ُيوُسَف السَّمِْتيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن - ١٠٧٤٢
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ َسْعٍد، َعنِ اْبنِ

  .أَلِْحقُوا الْفََراِئَض بِالَْمالِ، فََما أَْبقَِت الْفَرَاِئُض فََألوْلَى ذَكَرٍ:َوَسلََّم
ْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َع - ١٠٧٤٣
فََما َتَركَتِ  اقِْسمِ الَْمالَ َبْينِ أَْهلِ الْفََراِئضِ َعلَى ِكَتابِ اللَِّه،:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْنُهَما، قَالَ

  .الْفََراِئُض، فَألَْولَى َرُجلٍ ذَكَرٍ
الْقَاِسمِ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا رَْوُح بن - ١٠٧٤٤

أَلِْحقُوا :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَاْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  .الْفََراِئَض بِِكَتابِ اللَِّه، فََما َتَركُْت، فََألوْلَى َرُجلٍ ذَكَرٍ

  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن - ١٠٧٤٥

ولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه كَّارٍ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، أَنّ َرُسَب
  .أَلِْحقُوا الْفَرَاِئَض بِأَْهِلَها، فََما َبِقي، فََألوْلَى َرُجلٍ ذَكَرٍ:َوَسلََّم، قَالَ
بِيِه، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ُوهَْيٌب، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَ - ١٠٧٤٦

َيْسبُِق الْقََدَر، لََسَبقَْتهُ الَْعْيُن، َوإِذَا اْستُْغِسلُْتمْ الَْعْيُن َحقٌّ، َولَْو كَانَ َشْيٌء :َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .فَاغَْتِسلُوا
بِيِه، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ُوهَْيٌب، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَ - ١٠٧٤٧
ا، وا َيَرْونَ الُْعْمَرةَ ِفي أَشُْهرِ الَْحجِّ ِمْن أَفَْجرِ الْفُُجورِ ِفي اَألْرضِ، َوكَاُنوا ُيَسمُّونَ الُْمَحرَّمَ َصفًَركَاُن:َعبَّاسٍ، قَالَ
  .إِذَا َبَرأَ الدََّبُر، َوَعفَا األَثَُر، َوسَلََخ َصفٌَر َحلَّتِ الُْعْمَرةُ ِلَمنِ اْعَتَمَر: َوَيقُولُونَ
ي ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َسْهلٍ الَْخيَّاطُ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِ َحدَّثََنا - ١٠٧٤٨

َما اْعَتَمَر َرُسولُ  وَاللَِّه:زَاِئدَةَ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، وَُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
، فَإِنَّ َهذَا الَْحيَّ ِمْن قَُرْيشٍ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِئَشةَ ِفي ِذي الِْحجَِّة، إِال ِلَيقْطَعَ بِذَِلَك ِمْن قَْولِ أَْهلِ الشِّْرِك

  وََبَرأَ الدََّبْر، وََدَخلَ َصفَْر فَقَْد َحلَِّتإِذَا َعفَا الَْوَبْر، : َوَمْن َدانَ ِدينَُهْم كَانُوا، َيقُولُونَ
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، َما أَْعَمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى الُْعْمرَةُ، ِلَمنِ اْعَتَمْر، فَكَانُوا ُيْحرُِمونَ الُْعْمَرةَ َحتَّى َيْنَسِلَخ ذُو الِْحجَِّة، وَالُْمَحرَُّم، فَوَاللَِّه
  .اِئَشةَ إِال ِليَقِْضَي ذَِلَك ِمْن قَْولِهُِماللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َع

يِه، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِ - ١٠٧٤٩
  .اْحَتَجَم، َوأَْعطَى الَْحجَّاَم أَجَْرُه َواْسَتَعطََعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

يِه، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِ - ١٠٧٥٠
ِفي الذَّْبحِ وَالَْحلْقِ ِفي التَّقِْدميِ وَالتَّأِْخريِ، :بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قِيلَ لَُهَعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، َعنِ النَّ

  .ال حََرَج: قَالَ
َنا ُوَهْيٌب، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الُْخَزاِعيُّ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثَ - ١٠٧٥١

  .الْعَاِئُد ِفي ِهَبِتِه كَالْكَلْبِ َيعُوُد ِفي قَْيِئِه:َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمٍَّد الُْخَزاِعيُّ، . اجِ الشَّاِميَُّحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّ - ١٠٧٥٢

َوقََّت َرسُولُ اللَِّه َصلَّى :َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمْسِلمُ بن إِبَْراهِيَم، قاال
  ْهلِ الَْمِديَنِة ذَا الُْحلَْيفَِة، َوألَْهلِ الشَّامِ الُْجْحفَةَ، َوألَْهلِ َنْجٍد قَْرنًا، َوألَْهلِ الَْيَمنِ َيلَْملََماللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َأل

. أَ َحتَّى أَْهلُ َمكَّةَ ِمْن َمكَّةَْنَشَألْهِلهِنَّ، َوِلَمْن َيأِْتي َعلَْيهِنَّ ِممَّْن أََراَد الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ، فََمْن كَانَ ُدونَ ذَِلَك فَِمْن َحْيثُ أَ
ُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اْبنِ طَا

َحدَّثََنا الْمُْنَتِصرُ بن ُمَحمَِّد بن الُْمْنَتِصرِ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُسلَْيَمانَ . ثْلَُهَعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِم
َعلَْيِه  ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّهالَْحمَّالُ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َعْن أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

  .َوَسلََّم ِمثْلَُه
ْن أَبِيِه، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َع - ١٠٧٥٤

نََهى أَنْ َيبِيَع الرَُّجلُ طََعاًما، َحتَّى :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى
  .َيْسَتْوِفَيُه
اسٍ َرِضي َحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّ - ١٠٧٥٥

َر كَانَ الطَّالُق َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَبِي َبكْرٍ َوسََنَتْينِ ِمْن ِخالفَِة ُعَم:َما، قَالَاللَُّه َتعَالَى َعْنُه
لَْو أَْمَضْيَناُه َعلَيْهِْم، فَأَْمَضاهُ إِنَّ النَّاَس قَِد اْستَْعَجلُوا أَمًْرا كَاَنْت لَُهْم ِفيِه أََناةٌ، فَ:طَالُق الثَّالِث وَاِحدَةً، فَقَالَ ُعَمُر

  .َعلَْيهِْم
  اَحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ أََب - ١٠٧٥٦

الثُ ُتْجَعلُ وَاِحَدةً َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَبِي َتْعلَمُ أَنََّها كَاَنتِ الثَّ:الصَّْهَباِء، قَالَ الْبنِ َعبَّاسٍ
  .َنَعْم:َبكْرٍ، َوثَالثًا ِمْن إِمَاَرِة ُعَمَر، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ

رٍ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َبكَّا - ١٠٧٥٧
  .َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنكََح َمْيُموَنةَ َوُهَو ُمْحرٌِم



ثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّ - ١٠٧٥٨
أُمِْرُت أَنْ أَْسُجَد َعلَى َسْبَعِة أَعْظُمٍ، َوال :طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اُهللا َعلَّْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمَعاوَِيةَ الُْجَمِحيُّ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َحدَّ. َنكُفَّ الشَّعَْر، َوال الثِّيَاَب
  .َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بنحْوِِه

ِه، ا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيَحدَّثََن - ١٠٧٥٩
  .إِنََّما ُنهِي َعنِ الُْمْتَعِة، َألنَُّهْم كَانُوا يَتَّجُِرونَ ِفي َوَسِط السََّنِة:َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّهِ . ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالَِحدَّ - ١٠٧٦٠
  أَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد: بن َرَجاٍء، َحدَّثََنا َحجَّاٌج، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ، َوقَالَ اْبُن َرَجاٍء

ْيِه َوَسلََّمَمرَّ َعلَْيِه طَلَْحةَ، َعْن ُحَمْيِد بن َوْهبٍ، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَ بن
َما أَْحَسنَ : َضبَ بِالِْحنَّاِء، َوالْكََتمِ، فَقَالَثُمَّ َمرَّ َعلَْيِه آَخُر، َوقَدْ َخ! َما أَْحَسَن َهذَا : َرُجلٌ قَْد َخَضَب بِالِْحنَّاِء، فَقَالَ

  .َوكَانَ طَاُوٌس َيْخِضبُ بِالصُّفْرَِة. َهذَا أَْحَسُن ِمْن َهذَا كُلِِّه: ثُمَّ َمرَّ َعلَْيِه آَخُر، َوقَْد َخَضَب بِالصُّفَْرِة، فَقَالَ! َهذَا 
ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي . ا ُمَسدٌَّدَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََن - ١٠٧٦١

َحدَّثََنا َعْبُد الَْواِحِد بن زِيَاٍد، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه : َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، قاال
  .نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيَتلَقَّى الرُّكَْبانُ، َوأَنْ يَبِيَع حَاِضرٌ ِلَباٍد:َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ

ثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن ُمحَمٍَّد، َحدَّ - ١٠٧٦٢
  .أَوَّلُ َمْن أَْسلََم َعِليٌّ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه:اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ

ثََنا ِعْمَرانُ بن هَاُرونَ الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيمٍ الطَّائِِفيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن غُلَْيبٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّ - ١٠٧٦٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : قَالَ َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َمْيُموٍن، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما،

  َمْن َشقَّ َعصا الُْمْسِلمَِني:َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه

  .َوالُْمْسِلُمونَ ِفي إِْسالمٍ دامجٍ، فَقَدْ َخلََع رِْبقَةَ اِإلْسالمِ ِمْن ُعُنِقِه
ثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا الصَّلُْت بن َمْسُعوٍد الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّ - ١٠٧٦٤

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : التَّيِْميُّ، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه ُيَداَوى ِفيِه الَْمرِيضُ، : ِفيِه الْعَْورَاُت، فَقَالَ َرُجلٌ َشرُّ الَْبْيِت الَْحمَّاُم َيْعلُو ِفيِه اَألْصوَاُت، َوُيكَْشُف:َوَسلََّم

  .فََمْن َدَخلَُه فَال َيْدُخلُْه إِال ُمْستَِتًرا:َوَيذَْهُب ِفيِه الَْوَسُخ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي الَْحَسُن بن َعْبِد الْعَزِيزِ الْجرويُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّانَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه ب - ١٠٧٦٥

َوَسلََّم ذَكََر  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، أَنّ النَّبِيَّ 
كُلُّ ُمْسِكرٍ :َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا نَتَِّخذُ َشرَاًبا ِمْن َهذَا الْمِْزرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْخْمَر، فَقَالَ َرُجلٌ

  .َحَراٌم
ُد بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعاِمرٍ، أَْخبََرنِي اْبُن طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن نَاجَِيةَ، َحدَّثََنا أَْحَم - ١٠٧٦٦

الْعَْوَراُء، : ال َيجُوُز ِفي الُْبْدِن:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .ُء، وَإِيَّاكُْم َوالُْمْصطَلََحةََوالَْعْجفَا
  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، - ١٠٧٦٧



ِه َوَسلََّم لَقَدْ أُْهِدي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي:َحدَّثََنا ُمْسِلمُ بن َخاِلٍد، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .إِنَّا ُحُرٌم: لَْحُم صَْيٍد فََردَُّه، َوقَالَ

َهْيٌب، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك الَْعْيِشيُّ، َحدَّثََنا ُو - ١٠٧٦٨
نِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ الَْمْسجَِد َيْوَم الُْجُمَعِة، فَإِذَا ُهوَ َعْبُد اللَِّه بن طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َع

َنذََر أَنْ َيقُوَم، َوال : قَالُوا!َما لَُه؟ :بِأَبِي إِْسرَائِيلَ قَاِئًما ِفي الشَّْمسِ، َوال َيْسَتِظلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ُمُروُه فَلَْيْجِلْس، َولَْيْسَتِظلَّ، َولُْيفْطِْر:َيْستَِظلَّ، َوال ُيفِْطَر، قَالَ

ْن أَبِيِه، ُوسٍ، َعَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َعفَّانُ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعنِ اْبنِ طَا - ١٠٧٦٩
مْ أَنْ قَِدَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْصَحاُبهُ ِلصَبِيَحةِ رَابَِعٍة ُمهِلَِّني بِالَْحجِّ، فَأََمَرُه:َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .الِْحلُّ كُلُُّه: أَيُّ الِْحلُّ؟ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه: َيْجَعلُوَها ُعْمَرةً، فََتَعاظََم ذَِلَك ِعْندَُهْم، فَقَالُوا
ا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، َحدَّثََنا أَُبو اَألصَْبغِ َعْبُد الَْعزِيزِ بن َيْحَيى الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََن - ١٠٧٧٠

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : السِّْختَِيانِيِّ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َوَعنِ
  :اتَّقُوا َبْيًتا يُقَالُ لَهُ الَْحمَّاُم، فَقَالُوا:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ُه فَلَْيْسَتِتْرفََمْن َدَخلَ:َيا َرسُولَ اللَِّه َيذَْهبُ بِالدَّرَِن، َوَيْنفَُع الَْمرِيَض، قَالَ
وُنَس، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن أَبِي َخلٍَف، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُي - ١٠٧٧١

: نِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالََحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْب
ال َنذَْر إِال ِفيَما أُِطيعَ اللَُّه ِفيِه، َوال َنذَْر ِفي قَِطيَعِة َرِحمٍ، َوال طَالَق، َوال َعَتاقَ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ِفيَما ال َيْمِلُك
 ُحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُمحَمٍَّد الصَّاِلِحيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َربَاحٍ، َعنِ اْبنَِحدَّثََنا الْ - ١٠٧٧٢

  .صٍَةُيصَلِّي ِفي َخِمي:َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو . َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى - ١٠٧٧٣

: ْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالََحدَّثََنا ُعَمُر بن رََباحٍ، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ ا: الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، قاال
  .َمْن أَْحَيا أَْرًضا َمْيَتةً فَُهَو أََحقُّ بَِها:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق . يَُّحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوبُ بن ُمَحمٍَّد الصَّاِلِح - ١٠٧٧٤
َحدَّثََنا ُعَمُر بن َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَّهُ : التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، قاال

  َتَعالَى َعْنُهَما،

  .ِعْنَد كُلِّ َتكْبَِريٍة:َيْرفَُع َيَدْيِه ِفي كُلِّ َركَْعٍة، َوقَالَ الصَّاِلِحيُّ:ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ َرسُولُ اللَّ: قَالَ
سٍ، َعْن َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى شريانُ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َيْحَيى اُألُبلِّيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َرَباحٍ، َعنِ اْبنِ طَاُو - ١٠٧٧٥

  .ُيَصلِّي ِفي ُجبَِّة ُصوٍف َوْحَدهَا:رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
، َحدَّثََنا أَيُّوبُ بن ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ. َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َيْحَيى - ١٠٧٧٦

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : َحدَّثََنا ُعَمُر بن َرَباحٍ، َحدَّثََنا اْبُن طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ: ُمَحمٍَّد الصَّاِلِحيُّ، قاال
ِمَن الُْجُنوِن، وَالُْجذَامِ، َوالَْبَرصِ، وَالنُّعَاسِ، : إِذَا َما َنَوى صَاِحُبهَا الِْحَجاَمةُ ِفي الرَّأْسِ ِشفَاٌء ِمْن َسْبعٍ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َووجعِ الضِّْرسِ، َوالصَُّداعِ، َوظُلَْمٍة َيجُِدَها ِفي َعْيَنْيِه



ُعَمُر بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، َحدَّثََنا  - ١٠٧٧٧
اللَُّهمَّ :كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َبْعَد التََّشهُِّد: اللَِّه بن طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َم، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ، َوأَعُوذُ بَِك ِمْن ِفْتَنِة الدَّجَّالِ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن ِفْتَنِة إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َعذَابِ جََهنَّ
  .الَْمْحَيا وَالَْمَماِت

ْيِديُّ، أنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسِعيِد بن فَْرقٍَد الُْجدِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَمةَ ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الزَُّب - ١٠٧٧٨
  بن

سٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ طَاُوسٍ، ِمْن وَلَِد طَاُوسٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه َعْبِد اللَِّه بن طَاُوسٍ، َعْن طَاُو
  .مِائَةُ آَيٍة:قَالَ] ٢٠املزمل آية "[فاقرُءوا َما تََيسََّر ِمَن الْقُْرآِن: "َسلََّمَرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

دِ بن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسِعيِد بن فَْرقٍَد، َحدَّثََنا أَُبو ُحَمةَ ُمحَمَُّد بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّ - ١٠٧٧٩
، َسِمْعُت ُمحَمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه: لَاللَِّه بن زَْيٍد، قَا

  .ال طَالَق إِال بُِعدٍَّة، َوال ِعْتَق إِال لَِوْجِه اللَِّه تََعالَى:قَالَ
ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن . دَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُرَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َح - ١٠٧٨٠
للَُّه هِ َصلَّى اَحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن جَابِرٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، أَنّ َرسُولَ اللَّ: َبكَّارٍ، قاال

َدقَِة، فَكَْم ِمْن ِقالَدٍة َوَخاَتمٍ َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى الْعِيَد بِال أَذَاٍن، َوال إِقَاَمٍة، ثُمَّ أََتى النَِّساَء فََوَعظَُهنَّ َوَحثَُّهنَّ َعلَى الصَّ
  .أُلِْقَي ِفي ثَْوبِ بِاللٍ، حَتَّى َمألَ ثَْوَبُه أَْو َما َشاَء اللَُّه

دَّثََنا ثََنا أَْحَمدُ بن ُشَعْيبٍ النََّساِئيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َراِفعٍ النَّْيَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم، َحَحدَّ - ١٠٧٨١
قَالَ َرُسولُ : َما، قَالَُمفَضَّلُ بن ُمَهلَْهلٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه

  إِنَّ:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ

  .ْرَمِة اللَِّهَهذَا الَْبلََد َحَراٌم َحرََّمهُ اللَُّه، وَلَْم ُيِحلَّ ِفيِه الْقَْتلَ َألَحٍد قَْبِلي، وَأُِحلَّْت ِلي فَهِي حََراٌم بُِح
إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا  - ١٠٧٨٢

ِهْجَرةَ بَْعَد الْفَْتحِ، َولَِكنْ ال :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ: َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .جَِهاٌد وَنِيَّةٌ، َوإِذَا اْسُتْنفِْرُتْم فَانِْفُروا

ُمَهلَْهلٍ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُشَعْيبٍ النََّساِئيُّ، أنا ُمحَمَُّد بن َراِفعٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم، َحدَّثََنا مُفَضَّلُ بن - ١٠٧٨٣
َسافَْرُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : ْن ُمَجاِهٍد، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما، قَالََعْن َمْنُصورٍ، َع

ُس، ثُمَّ أَفْطَرَ ِحَني َدَخلَ َمكَّةَ، َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َرَمَضانَ، فََصاَم َحتَّى َبلَغَ ُعسْفَانَ، ثُمَّ َدَعا بِإَِناٍء، فََشرَِب بَِها لَِيَراهُ النَّا
َصاَم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي السَّفَرِ، َوأَفْطََر، فََمْن َشاَء َصاَم :َوافَْتَتَح َمكَّةَ ِفي َرَمَضانَ، قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ

  .َوَمْن َشاَء أَفْطََر
يٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيٍد الُْمَحارِبِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحيَّاةَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِع - ١٠٧٨٤

اللَُّه َعلَْيِه  كَانَ ثََمُن الِْمَجنِّ ِفي َعْهدِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى:ُمَجاِهٍد، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
  .َوَسلََّم َعَشَرةَ َدَراِهمٍ

  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َهاِشمُ بن ُمَحمٍَّد الرَُّبْيعيُّ، َحدَّثَنَا - ١٠٧٨٥



ْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، الُْمفَضَّلُ بن فَضَالَةَ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ِمقْالصٍ، َعْن ُموَسى بن أَْعَيَن الَْجَزرِيِّ، َع
الُْغْسلُ َواجٌِب َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ ِفي كُلِّ َسْبَعِة أَيَّامٍ َشْعَرُه وََبَشَرُهيَْعنِي ِفي :َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ

  .بن أَبِي أَيُّوَب َسعِيُد بن ِمقْالصٍ، ُهَو سَِعيُد. الُْجُمَعِة
يلَ بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َيحَْيى الُْخَشنِيُّ، َعْن إِْسَماِع - ١٠٧٨٦

َما َعِملَ :لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َيْومِ أَْضَحىقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال: َعيَّاشٍ، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .اْبُن آَدَم ِفي َهذَا الَْيْومِ، أَفَْضلَ ِمْن َدمٍ ُيهََراُق، إِال أَنْ َيكُونَ َرِحًما َمقْطُوَعةً ُتوَصلُ

بن َيحَْيى الَْمدَنِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ - ١٠٧٨٧
قَالَ : ى َعْنُهَما، قَالََعْن ُسلَْيَمانَ بن ِعيَسى، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَ

كَْيفَ : لَْيسَ بُِمْؤِمنٍ ُمْسَتكِْملِ اِإلَمياِن َمْن لَْم يَُعدَّ الَْبالَء نِْعَمةً، َوالرَّخاَء ُمصِيَبةً، قَالُوا:َسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
، َولَْيَس بُِمْؤِمنٍ ُمسَْتكَْملِ َألنَّ الَْبالَء ال َيْتَبُعهُ إِال الرََّخاُء، َوكَذَِلَك الرََّخاُء ال َتْتَبُعهُ إِال الُْمصِيَبةُ:َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ

َألنَّ الُْمَصلِّي ُينَاجِي َربَُّه وَإِذَا كَانَ :وَِلَم َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: اِإلَمياِن َمْن لَْم َيكُْن ِفي غَمٍّ َما لَْم َيكُْن ِفي َصالٍة، قَالُوا
  ِفي غَْيرِ َصالٍة إِنَّمَا

  .ُيَناجِي اْبَن آَدَم
ِمَن :لَثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَاَحدَّ - ١٠٧٨٨

  .السُّنَِّة أَنْ تُِمسَّ أَلَْيَتْيَك َعِقبَْيَك ِفي الصَّالِة
ا ُعَمُر بن َمْرزُوقٍ، أنا شُْعَبةُ، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََن - ١٠٧٨٩

  .َيسِّرُوا َوال ُتَعسُِّروا، َوَبشِّرُوا َوال ُتَنفُِّروا، َوإِذَا غَِضْبَت فَاْسكُْت:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
، َعْن ِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو رَبِيَعةَ فَهُِد بن َعْوٍف، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد بن زَِياٍد، َعْن لَْيٍثَحدَّثََنا َع - ١٠٧٩٠

َم َيْوَم الُْحدَْيبَِيِة َبْينَ أَْشَركَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .أَْصحَابِِه َسْبَعةً ِفي بَقََرٍة

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ، أَُخو : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوإِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، قاال - ١٠٧٩١
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َواِحِد بن زِيَاٍد، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَالَْحجَّاجِ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْ

الْحَْوضِ، فََمْن َوَرَد  إِنِّي آُخذُ بُِحَجزِكُْم أَقُولُ اتَّقُوا النَّاَر اتَّقُوا الُْحُدوَد، فَإِذَا ُمتُّ َتَركُْتكُْم، وَأََنا فََرطُكُْم َعلَى:َوَسلََّم
  .إِنَُّهْم لَْم يََزالُوا بَْعَدَك يَْرَتدُّوا َعلَى أَْعقَابِهِْم: فَقَْد أَفْلََح، فَُيؤَْتى بِأَقَْوامٍ فَُيْؤَخذُ بِهِْم ذَاَت الشَِّمالِ، فَأَقُولُ َربِّ فََيقُولُ

  ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ - ١٠٧٩٢

ْيِه َوَسلََّم َمرَّ بَِرُجلٍ َيطُوُف ُسلَْيَمانَ لَُوْيُن، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
قُْدهُ بَِيِدِه، َوَمرَّ بَِرُجلٍ قَْد َرَبطَ َيَدُه إِلَى إِْنَساٍن :َعلَْيِه فَقَطََعُه، َوقَالَ بِالَْبْيِت، َوَرُجلٌ َيقُوُدُه حبزامٍ ِفي أَْنِفِه ِفي َنذْرٍ كَانَ

  .قُْدُه بَِيِدِه:بَِسْيرٍ أَْو بَِخْيٍط أَْو َشْيٍء غَْيرِ ذَِلَك فَقَطََعُه، َوقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا َمْعُن بن ِعيَسى، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٠٧٩٣

الطَّوَاُف :قَالََسلََّم، َحدَّثَنِي ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .بِالَْبْيِت َصالةٌ، َولَِكنَّ اللََّه َتَعالَى أََحلَّ ِفيِه الَْمْنِطَق، فََمْن َنطََق فَال َيْنِطْق إِال بَِخيْرٍ

ى بن أَْعَيَن، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو خَْيثََمةَ ُمْصَعُب بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا ُموَس - ١٠٧٩٤



إِذَا قَاَم أََحُدكُْم ِفي الصَّالِة فَال َيْغِمضْ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َعْيَنْيِه

الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا مُوَسى بن أَْعَيَن، َعْن لَْيٍث، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الْبََراِء، َحدَّثََنا  - ١٠٧٩٥
كَانَ ُيسَمِّي َحجَّةَ الَْودَاعِ َحجَّةَ :طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .اِإلْسالمِ
  ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا فُضَْيلَُحدَّ - ١٠٧٩٦

إِنََّما رََملَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْبْيِت، وََبْيَن :بن ِعَياضٍ، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َمرَْوِة، َألنَّ الُْمْشرِِكنيَ َرأَْوا بِِه جَْهًدا َوبِأَْصَحابِِه فََرَملَالصَّفَا َوالْ
 الرَّحِيمِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد أَُبو َجْعفَرٍ التِّرِْمِذيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َعْمرٍو اَألْشعَِثيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد - ١٠٧٩٧

َيقُْتلُ :ْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَنافِعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُسلَْيَمانَ، َعْن لَْيٍث، َع
  .الُْمْحرُِم الُْغرَاَب، َوالَْحَدأةَ، َوالْعَقَْرَب، َوالْكَلَْب الْعقوَر، وَالْفَأَْرةَ

بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ِغَياٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ  َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ - ١٠٧٩٨
  .أُِمَر اْبُن آَدَم أَنْ َيْسُجَد َعلَى َسْبَعةِ أَْعظُمٍ:اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َماِلٍك الضَّبِّيُّ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن أَبِي رِْزَمةَ، َحَحدَّثََنا  - ١٠٧٩٩
اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َدَعا َرُسولُ: َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن َشِقيقٍ، َعْن أَبِي َحْمَزةَ، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

 ائْتُونِي بِكَِتٍف أَكُْتُب لَكُْم ِكتَاًبا ال َتْخَتِلفُوا َبْعِدي أََبًدا، َوأََخذَ َمْن ِعْنَدُه ِمَن النَّاسِ ِفي لََغٍط،:َعلَْيِه َوَسلََّم بِكَِتٍف، فَقَالَ
اْسكُِتي، فَإِنَّهُ ال : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَْيكُْم، فَقَالَ َبْعضُ الْقَْومِ َوْيَحكُْم عَهَِد َرسُولُ اللَِّه: فَقَالَِت امَْرأَةٌ ِممَّْن َحَضَر

  َعقْلَ لَِك، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .أَنُْتْم ال أَْحالَم لَكُْم:َوَسلََّم
ثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن إِْبرَاِهيَم بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّ - ١٠٨٠٠

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُسوَْيٍد النَّخَِعيُّ، َحدَّثََنا ِهاللُ بن ِمقْالصٍ، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .فَأَْبِطئُوا بِالْكَِتِف، وَالدََّواِة فَقََبَضُه اللَُّه: ونِي بِكَِتٍف، َودواٍة أَكُْتُب لَكُْم ِكتَاًبا ال َيْخَتِلُف ِفيِه َرُجالِن، قَالَائُْت:َوَسلََّم

َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ،  - ١٠٨٠١
  .َصالةُ اللَّْيلِ َمثَْنى َمثَْنى، وَالْوِْترُ َركَْعةٌ ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ:اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ُد بن َبكَّارٍ الرَّيَّانُ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِْبَراهِيَم، َعْن لَْيٍث، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٠٨٠٢
َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ َعْن لُُحومِ الَْجاللَِة، :َوُمَجاِهٍد، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َهاَوأَلْبَانِهَا، َوظُُهورِ
نِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن عبدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َع - ١٠٨٠٣

كْرٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َحتَّى مَاَت، َتَمتََّع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى مَاَت، َوَتمَتََّع أَُبو َب:اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َوُعَمُر َوُعثَْمانُ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَمايَْعنِي ُمْتَعةَ الَْحجِّ

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعمََر - ١٠٨٠٤



ْعفَرٍ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي َج
َحيِك، ال إِلََه إِال اللَُّه َما أَطْيََبِك، وَأَطَْيَب رِ:َنظَرَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الْكَْعَبِة، فَقَالَ: َعْنُهَما، قَالَ

َمهُ وَالُْمْؤِمُن أَْعظَُم ُحْرَمةً مِْنِك، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َجعَلَِك حََراًما، َوَحرََّم ِمَن الُْمْؤِمنِ َمالَُه َوَد! َوأَْعظََم ُحرَْمَتَك 
  .َوِعْرَضُه، َوأَنْ َنظُنَّ بِِه ظَنا سَيِّئًا

الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن َسالمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن لَْيٍث،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه - ١٠٨٠٥
َتلَمَ لَبَّى ِفي الُْعْمَرِة حَتَّى اْس:َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .الَْحَجَر، َوِفي الَْحجِّ َحتَّى رََمى الَْجمَْرةَ
دَّثََنا أَُبو قَُتْيَبةَ، أنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد الْوَهَّابِ الصَّْيَرِفيُّ، َح - ١٠٨٠٦

  .أَْعطَى َجدَّةً ُسُدًسا:سٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَشرِيٌك، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُو
ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد . َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ َعْبدُ اللَِّه بن صَاِلحٍ - ١٠٨٠٧
َحدَّثََنا َسوَّاُر بن ُمْصَعبٍ، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي : دَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ الْمَْوِصِليُّ، قاالالْعَزِيزِ، َح

  ِمَنفَْضلُ الْعِلْمِ أَفَْضلُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ

  .الِْعبَاَدِة، وَِمالُك الدِّينِ الَْوَرُع
عِيَسى بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ الَْجاُروِديُّ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َسِعيدٍ الِْكْنِديُّ، َحدَّثََنا - ١٠٨٠٨

َسِمَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالََسَواَدةَ النَّخَِعيُّ، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َع
وال َيزَالُ حََوارِيٌّ َتلُوُح ِعظَاُمُه َرَوى الَْحْرُب َعْنُه أَنْ ُيَجنَّ فَُيقْبََرا فََسأَلَ َعْنُهَما، : َوَسلََّم صَْوَت َرُجلَْينِ َوُهَما، َيقُوالِن

  .اللَُّهمَّ أْرِكْسُهَما ِفي الِْفْتَنةِ رِكًْسا َوُدعَُّهَما إِلَى النَّارِ َدعا:ُمَعاوَِيةُ َوَعْمُرو بن الَْعاصِ، فَقَالَ: فَِقيلَ
دَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َح - ١٠٨٠٩

ال َيِحلُّ الرُّقَْبى، َوال الُْعْمَرى، فََمْن أُْرِقبَ :لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َشْيئًا أَوْ أُْعِمَر َشْيئًا فَُهَو لَُه

َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا قَطَُن بن ُنَسْيرٍ الذَّرَّاُع، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث بن سَِعيٍد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن بن  - ١٠٨١٠
َسلََّم َوال ُنرِيُد قَِدْمَنا َمعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: واْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ، لَْيثٌ، َعْن َعطَاٍء، َوطَاُوسٍ، وَُمَجاِهٍد، َعْن َجابِرٍ 

ُم الرُّكَْن بِِمْحَجنٍ كَانَ َمَعُه، ثُمَّ إِال الَْحجَّ، فَأَْهلَلَْنا بِالَْحجِّ، َوطَاَف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى رَاِحلَِتِه َيْسَتِل
  فََنَزُعوا لَُه َدلْوًا، فَأََخذَ َحْسَوةً فََمْضَمَض، ثُمَّ اْنزِعُوا ِلي ِمنَْها،:فَقَالَ: َعَدلَ إِلَى السِّقَاَيِة، فَقَالَ

َيا بين َهاِشمٍ إِنَّكُْم َعلَى َعِملٍ َصاِلحٍ لَْوال أَنَّ ُتْغلَبُوا َعلَْيِه أَْو ُتتََّخذَ ُسنَّةً :أَعِيُدوُه ِفيَها، فَقَالَ:َمجَُّه ِفي الدَّلْوِ، ثُمَّ قَالَ
إِنَّ الُْعمَْرةَ قَْد َدَخلَْت ِفي َحجِّكُْم فَُحلُّوا إِال َمْن كَانَ َمَعُه :ى َمنْزِلَُه فََخطََب أَْصحَاَبُه، َوقَالََألَخذُْت َمَعكُْم، ثُمَّ أََت

َبلْ ِلألََبِد، :ألََبِد؟ قَالََيا َرسُولَ اللَِّه أَِلَعامَِنا أُْم ِل: لَْوال أَنَّ َمِعي َهْدًيا لكثرُتكُْم، فَقَاَم ُسَراقَةُ بن َماِلٍك فَقَالَ:َهْدٌي، َوقَالَ
إِذَا اْنسَلََخ َصفٌَر، َوَعفَا الَْوَبُر، : َوكَانَ ُيْعجُِبُهْم َما َوافََق صنيعُُهْم َصنِيَع أَْهلِ الَْجاِهِليَِّة، َوكَانَ أَْهلُ الَْجاِهِليَِّة، َيقُولُونَ

  .َوَبَرأَ الدََّبُر فَقَْد َحلَّتِ الُْعْمَرةُ ِلَمنِ اْعَتَمَر
يَّاُج بن بِْسطَامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا الَْه - ١٠٨١١

َسَيكُونُ :لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ ال: َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، قَالَ
  .أَُمَراٌء ُيْعَرفُونَ وَُيْنكَرُونَ، فََمْن نابذَُهْم َنَجا، َوَمنِ اْعتََزلَُهْم سَِلَم، َوَمْن خالَطَُهْم َهلََك



َزْحمََوْيِه، َحدَّثََنا َسوَّاُر بن ُمْصَعبٍ، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى  - ١٠٨١٢
لَْيَس ِفي الْبَقَرِ الْعََواِملِ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َوطَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ي كُلِّ أَْرَبِعَني ُمِسنٌّ أَْو ُمِسنَّةٌَصَدقَةٌ، وَلَِكْن ِفي كُلِّ ثَالِثَني َتبِيٌع، َوِف
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَارِ، َحدَّثَنَا - ١٠٨١٣

كَاَنتِ :قَالَبَّاسٍ، َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن إِبَْراهِيَم بن َمْيَسرَةَ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َع
  .الثَّالثُ ُتجَْعلُ وَاِحَدةً َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

للَّهِ ُد بن َعْبدِ اَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْوهَّابِ الْحَارِِثيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٠٨١٤
لَْيِه َوَسلََّم، بن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ، َعْن إِْبَراِهيَم بن َمْيَسَرةَ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع

  .الطَّوَاُف َصالةٌ فَأَِقلُّوا ِفيِه الْكَالَم:قَالَ
، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن الَْحَسنِ بن َعنَْبَسةَ الَْورَّاُق، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ - ١٠٨١٥

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمٍ، َعْن إِبَْراهِيَم بن َمْيسََرةَ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َص
  .َمْن َمثَّلَ بِالشَّْعرِ، فَلَْيَس لَُه ِعْنَد اللَِّه َخالٌق:الَقَ

بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْمرِو  - ١٠٨١٦
، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ، قَِدَم الَْمِديَنةَ فََناَم ِفي الَْمْسجِِد َوَوَضَع َخِميَصةً َوإِبَْراهِيَم بن َمْيَسرَةَ، َعْن طَاُوسٍ

َيا : قَالَ َصفَْوانُنْ ُيقْطََع، فَلَُه َتْحَت رَأِْسِه، فَأََتى سَارٌِق فََسَرقَها، فََجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََمَر بِِه أَ
  .فََهال قَْبلَ أَنْ َتأْتَِينِي بِِه:َرسُولَ اللَِّه ِهي لَُه، قَالَ

  :َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َوعَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قاال - ١٠٨١٧

يَم بن َمْيَسرَةَ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن إِبَْراِه
  .اْشكُُموُه:َعلَْيِه َوَسلََّم احَْتَجَم، َوقَالَ

ُد بن ُمسِْلمٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن َيزِيَد الُْعمَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٠٨١٨
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : إِبَْراهِيُم بن َمْيَسرَةَ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

  .ِعْندَ اللَِّه َخالٌق َيْوَم الْقَِياَمِة َربَّ ُمَعلِّمِ ُحرُوِف أَبِي جَاٍد دَارِسٍ ِفي النُُّجومِ، لَْيَس لَُه:َوَسلََّم
ْن طَاُوسٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَخَْبرَنِي إِبَْراهِيُم بن َمْيسََرةَ، َع - ١٠٨١٩

الْبنِ َعبَّاسٍ َوَيَمسُّ طَيًِّبا أَْو : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غُْسلِ َيْومِ الُْجُمَعِة، فَقُلُْتَعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَُّه ذَكََر قَْولَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
  .ال أَْعلَُمُه:ُدْهًنا إِنْ كَانَ َألْهِلِه؟ قَالَ

ْبِد اللَِّه الْباَبلِْتيُّ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َع - ١٠٨٢٠
َسنَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى :َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُ: َحدَّثَنِي أَُساَمةُ بن َزْيٍد، َحدَّثَنِي الَْحَسُن بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَاُوسٍ، قَالَ

  .أَرَْبَع َركََعاٍت: َتْينِ، َركَْعَتْينِ، َوَسنَّ َصالةَ الَْحَضرَِركَْع: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ السَّفَرِ
نِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَاُوسٍ، َع - ١٠٨٢١
  شَهِْدُت الْعِيَد: َعبَّاسٍ، قَالَ



  .فََبَدأَ بِالصَّالِة قَْبلَ الْخُطَْبِة:اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَع َرسُولِ
نِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْحَولِ، َعْن طَاُوسٍ، َع - ١٠٨٢٢

طََعَها النَّبِيُّ صَلَّى لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَمرَّ َوُهَو َيطُوُف بِالْكَْعَبِة بِإِْنَساٍن َيقُودُ إِْنَساًنا بِِخَزاَمٍة بِأَْنِفِه، فَقََعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َص
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ أََمَرُه أَنْ َيقُوَد بَِيِدِه

هِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْحَولِ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَرا - ١٠٨٢٣
َسْيرٍ، أَوْ َيَدُه إِلَى إِْنَساٍن آَخَر بِاْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ َوُهَو َيطُوُف بِالْكَْعَبةِ بِإِْنَساٍن قَْد َرَبطَ 

  .قُْدُه بَِيِدَك:َخْيٍط، أَْو بَِشْيٍء غَْيرِ ذَِلَك، فَقَطََعُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالَ
َيْيَنةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُع - ١٠٨٢٤

كَانَ النَّاُس يَْنَصرِفُونَ ِفي كُلِّ َوْجٍه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اَألْحَولِ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ال َيْنِفَرنَّ أََحدٌ َحتَّى َيكُونَ آِخُر َعْهِدِه بِالْبَْيِت:َوَسلََّم

نِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا الدَّبَرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، أَخَْبرَنِي ُسلَْيَمانُ اَألْحَولُ، َعْن طَاُوسٍ، َع - ١٠٨٢٥
  مَّ لََك الَْحْمُد أَْنَت نُوُر السََّموَاِتاللَُّه:كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قَاَم مَن اللَّْيلِ َيتََهجَُّد، قَالَ: قَالَ

 َمِلُك السََّموَاتِ َواَألْرضِ َوَمْن ِفيهِنَّ، َولَكَ الَْحْمُد أَْنَت قَيَّاُم السََّموَاِت وَاَألْرضِ، َوَمْن ِفيهِنَّ، َولََك الَْحْمُد أَْنَت
قَْولَُك َحقٌّ، َولِقَاُؤَك َحقٌّ، وَالَْجنَّةُ َحقٌّ، وَالنَّاُر َحقٌّ، وَالسَّاَعةُ َحقٌّ، َواَألْرضِ َوَمْن ِفيهِنَّ، َولَكَ الَْحْمُد أَْنَت الَْحقُّ َو

ُت، لَْيَك َتَوكَّلُْت، وَإِلَْيكَ أَنَْبَوُمَحمَّدٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحقُّ، َوالنَّبِيُّونَ َحقٌّ، اللَُّهمَّ لََك أَْسلَْمُت، َوبَِك آمَْنُت َوَع
الُْمقَدُِّم َوأَْنَت  َوبَِك خَاَصْمُت وَإِلَْيَك َحاكَْمُت فَاغِْفْر ِلي َما قَدَّْمُت، َوَما أَخَّْرُت، َوَما أَْسَرْرُت، َوَما أَْعلَْنُت أَْنَت

  .الُْمَؤخُِّر ال إِلَهَ إِال أَْنَت
َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُحجَْيرٍ، َعْن طَاُوسٍ، أَْو غَيْرِِه، َحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ،  - ١٠٨٢٦

َوطَاَف َرسُولُ اللَّهِ ] ٢٩احلج آية "[َولْيَطَّوَّفُوا بِالَْبْيتِ الْعَِتيقِ: "الِْحْجُر ِمَن الْبَْيِت، قَالَ اللَُّه: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َم ِمْن َوَراِئِهَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َدةَ، َعْن لَْيٍث، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَبِي َزاِئ - ١٠٨٢٧
َمْن َرَجَع ِفي ِهَبِتِه، فَُهوَ :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، أَنّ النَّبِيَّ 

  .كالراجعِ ِفي قَْيِئِه
ةَ، َعْن لَْيٍث، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّ - ١٠٨٢٨
  ُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملَبَّى َحتَّى رََمى َجْمرَةََعْن طَا

  .الَْعقََبِة َيْوَم النَّْحرِ
يَّاطُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكْبَرِيُّ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َسْيَسَن الَْخ - ١٠٨٢٩

قَْوٌم : َما َهذَا؟ فَِقيلَ: كُنَّا َمَع طَاُوسٍ ِعْنَد الَْمقَامِ فََسِمْعَنا ضَْوَضأَةً فَقَالَ: بِْشُر بن ُعبَْيٍد، َوكَانَ شَْيًخا قَِدًميا، قَالَ
دِّثُ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أََخذَُهُم اْبُن ِهَشامٍ ِفي َسَببٍ فَطَوَّقَُهْم فََسِمْعُت طَاُوًسا ُيَح

فَأََنا َرأَْيُت اْبَن ِهَشامٍ ِحَني عُزِلَ، وَأََتى . َما ِمْن أََحٍد ُيْحِدثُ ِفي َهِذِه اُألمَِّة َحَدثًا لَْم َيكُْن فََيُموُت َحتَّى ُيِصيَبُه ذَِلَك:قَالَ
  .وَِليِد فَطَوَّقُوُهُعمَّالُ الْ
حَاُق بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الدَّْرَداِء َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الُْمنِيبِ، َحدَّثَنِي إِْس - ١٠٨٣٠



، َوطَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، اللَِّه بن كَْيَسانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد
َما َنقَضَ :َيا َرسُولَ اللَِّه َوَما خَْمٌس بَِخْمسٍ؟ قَالَ: خَْمٌس بَِخْمسٍ، قَالُوا:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

ال َعُدوُُّهْم، َوَما َحكَمُوا بَِغْيرِ َما أَنَْزلَ اللَُّه إِال فََشا ِفيهِمُ الْفَقُْر، َوال ظَهََرْت ِفيهُِم الْفَاِحَشةُ إِ قَْوٌم الَْعْهَد إِال ُسلِّطَ َعلَْيهِْم
  .إِال ُحبَِس َعنُْهُم الْقَطُْر فََشا ِفيهُِم الَْمْوُت، َوال طفَّفُوا الِْمكْيَالَ إِال ُمنُِعوا النَّبَاَت وَأُِخذُوا بِالسِّنَِني، َوال َمَنُعوا الزَّكَاةَ

  َبْيِدَحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا ُجنَاَدةُ بن َسلَّمٍ، َعْن ُع - ١٠٨٣١

كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ بَْعَد : اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َوجَّْهُت َوْجهِي ِللَِّذي فَطََر السََّمَواِت َواَألْرضَ َحنِيفًا ُمْسِلًما، اللَُّهمَّ لَكَ الَْحْمُد أَْنَت نُورُ :التَّكْبِريِ َوبَْعَد أَنْ َيقُولَ

ِفيهِنَّ أَْنتَ الَْحقُّ، َوَوْعُدَك الَْحقُّ، َوِلقَاُؤكَ َحقٌّ، َوالَْجنَّةُ َحقٌّ، َوالنَّاُر َحقٌّ، َوالسَّاَعةُ َحقٌّ،  السَّمََواِت َواَألْرضِ َوَمْن
اغِْفْر ِلي َما ُت، فَاللَُّهمَّ لََك أَْسلَْمُت، وَبَِك آَمْنُت، َوَعلَْيَك َتَوكَّلُْت، َوإِلَْيَك أََنْبُت، َوبَِك خَاَصْمُت، َوإِلَْيَك َحاكَْم

َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَدَّْمُت َوَما أَخَّْرُت َوَما أَْسَرْرُت َوَما أَْعلَْنُت، اللَُّهمَّ أَْنتَ إِلَهِي ال إِلََه إِال أَْنَت، ثُمَّ َيقَْرأُ 
  .َوَسلََّم َبْعَد َهذَا 

لَْبْيرُوِتيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن ُسلَْيمٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن َسعِيِد بن َحدَّثََنا َوْرُد بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد ا - ١٠٨٣٢
مِيمِ لَقَدْ أُْهِدي ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِكُرَاعِ الَْغ:َبِشريٍ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .إِنَّا ُمْحرُِمونَ: رِْجلُ ِحَمارٍ َوْحِشيٍّ، فََردَُّه إِلَى َصاِحبِِه، َواعَْتذََر إِلَْيِه، َوقَالَ
ْيلٍ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فَُض - ١٠٨٣٣

َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه الَْحجَّاجِ، َعْن َعطَاٍء، قَالَ ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ وَثًَنا الَْحجَّاُج، َعْن أَبِي الزَُّبيْرِ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ 
  قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

  .َعاِئِد ِفي قَْيِئِهالْعَاِئُد ِفي ِهَبِتِه كَالْ:َوَسلََّم
لزَُّبْيرِ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي أَُبو ا - ١٠٨٣٤

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا التََّشهَُّد كََما ُيَعلُِّمَنا كَانَ َرسُولُ اللَِّه َص: َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ َوطَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
كَاُتُه، التَِّحيَّاُت الُْمبَاَركَاتُ الصَّلََواتُ الطَّيَِّباتُ ِللَِّه َسالٌم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَر:الْقُْرآنَ َوكَانَ، َيقُولُ

: قَالَ َيْحَيى بن ُبكَيْرٍَنا َوَعلَى َعبَّاِد اللَِّه الصَّاِلِحَني أَْشَهدُ أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، السَّالُم َعلَْي
َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن الَْحجَّاجِ بن رِْشِديَن بن َسْعٍد،. َوكَانَ اللَّْيثُ َيأُْخذُ بِِه

، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّهُ َعْمرِو بن الْحَارِِث، أَنَّ أََبا الزَُّبْيرِ َحدَّثَُه، َعْن َعطَاٍء، َوطَاُوسٍ، َوَسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

سًا، ا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبَرَنِي أَُبو الزَُّبْيرِ، أَنَُّه َسِمَع طَاُوَحدَّثََن - ١٠٨٣٥
ِهي ُسنَّةُ :بِالرَُّجلِ، فَقَالَ إِنَّا لَنََراُه َجفَاًء: ِهي السُّنَّةُ، فَقُلُْت:قُلُْت الْبنِ َعبَّاسٍ ِفي اِإلقَْعاِء َعلَى الْقََدَمْينِ، قَالَ: َيقُولُ

  .َنبِيِّكَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فَْضلِ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْ - ١٠٨٣٦

  ْيرِ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِالَْحجَّاجِ، َعْن أَبِي الزَُّب



  .الْعَاِئُد ِفي هَِبِتِه كَالْعَاِئِد ِفي قَْيِئِه:قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َوْهبِ بن أَبِي كَرَِميةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمَعافَى ُمَحمَُّد بن - ١٠٨٣٧

َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَِّحيمِ، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيسَةَ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ 
َهذَا لِفُالٍن َما : وَالرُّقَْبى أَنْ َيقُولَ الرَُّجلُ. ْموَالَكُْم، فََمْن أُْرِقَب شَْيئًا فَُهَو ِلَمْن أُْرِقَبُهال ُتْرِقبُوا أَ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .َعاَش، فَإِنْ َماَت فُالنٌ فَُهَو لِفُالٍن
دَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي قَُتْيلَةَ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َشبِيبٍ، َح - ١٠٨٣٨

اسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه بن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َماِلٍك، َعْن زَِياِد بن سَْعٍد، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِي َمعَْبٍد َوطَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّ
  .ُمزَْدِلفَةُ كُلَُّها َمْوِقٌف َواْرَتِفُعوا َعْن َبطْنِ ُمَحسِّرٍ َومًِنى كُلَُّها َمْنَحٌر:الََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ

حَنِيفَةَ،  َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَّدُ بن َحنِيفَةَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َعمِّي أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن َماَهانَ بن أَبِي - ١٠٨٣٩
: اسٍ، قَالَبِي، َعْن طَلَْحةَ بن َزْيٍد، َعْن يَزِيَد بن ِسَناٍن، َعْن َيزِيَد بن جَابِرٍ الدَِّمْشِقيِّ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبََّحدَّثََنا أَ

ْوَم الُْجُمَعةِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َمْن قََرأَ السُّوَرةَ الَِّتي ُيذْكُُر ِفيَها آلَ ِعْمَرانَ َي:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َوَمالِئكَُتُه حَتَّى َتجَِب

  .الشَّْمُس
ِء بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرزايُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحسَّانَ الزِّيَاِديُّ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب بن َصفْوَانَ، َعْن َعطَا - ١٠٨٤٠

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َخلََق َهذَا الَْبلَدَ َيْوَم :، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالسَّاِئبِ، َعْن طَاُوسٍ
إِنَُّه ال َيِحلُّ َألَحدٍ َخلََق السََّموَاِت وَاَألْرَض، َوصاغَُه ِحَني صاغَ الشَّْمَس وَالْقََمَر، َوَما ِحيَالَُه ِمَن السََّماِء َحَراٌم، َو

قُْم َيا فُالنُ، فأْتِ :، قَالَقَْبِلي، َوإِنََّما َحلَّ ِلي َساَعةً مْن َنهَارٍ، ثُمَّ َعاَد كََما كَانَ، فَقِيلَ لَُه َهذَا َخاِلُد بن الَْولِيِد َيقُْتلُ
اقُْتلْ َمْن قََدْرتَ :إِنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ُجلُ، فَقَالََخاِلَد بن الَْولِيِد فَلَْيْرفَْع َيَدُه ِمَن الْقَْتلِ، فَأََتاُه الرَّ

ْم أَنَْهَك َعنِ أَلَ: إِلَى َخاِلٍد، فَقَالََعلَْيِه، فَقََتلَ َسْبِعَني إِْنسَاًنا، فَأُِتي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذُِكَر ذَِلَك لَُه، فَأَْرَسلَ
أََرْدَت أَْمًرا وَأَرَاَد اللَُّه أَمًْرا، : َجاَءنِي فُالنٌ، فَأََمرَنِي أَنْ أَقُْتلَ َمْن قََدْرُت َعلَْيِه، فَأَْرَسلَ إِلَْيهِ،أَلَْم آُمْرَك؟قَالَ: الْقَْتلِ؟فَقَالَ

ِذي كَانَ فََسكََت َعْنُه َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََما َردَّ َعلَْيِه َشْيئًا فَكَانَ أََمُر اللَِّه فَْوَق أَْمرَِك، َوَما اْسَتطَْعُت إِال الَّ
.  

مَِّد َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن ُمَح: َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، وََيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قاال - ١٠٨٤١
  ال طَالقَ إِال ِمْن:بن الُْمْنكَِدرِ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .َبْعِد ِملٍْك، َوال ِعْتَق إِال ِمْن َبْعِد ِملٍْك
َسى األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن الْمُْنكَِدرِ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمو - ١٠٨٤٢

َعَرفَةُ كُلَُّها َمْوِقٌف، َواْرَتِفُعوا َعْن :زَْيِد بن أَْسلََم، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .نِ ُعَرَنةََبطْ

رٍ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن َشِقيقِ بن بِْش - ١٠٨٤٣
أُِمْرُت أَنْ :لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ ال: الِْعْجِليُّ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ

  .أَْسُجَد َعلَى َسْبَعةِ أَْعَضاٍء، َوأَنْ ال أَكُفَّ ِلي ثَْوًبا َوال َشعًْرا
ُف بن َيزِيَد أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن عبدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُس - ١٠٨٤٤



ْينٍ، أَنَّ طَاُوًسا أَْخبََرُه، َعنِ َمْعَشرٍ الَْبَراُء، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن اَألخَْنسِ، َحدَّثَنِي َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُحَس
  .ُوجِّْهَنا َعلَى َسْبَعِة أَْعظُمٍ، َوأُِمْرَنا أَنْ ال َنكُفَّ ثَوًْبا، َوال شَْعًرا:الَاْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ

ْسعٌَر، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن يُوُسَف اَألْزَرُق، َحدَّثََنا ِم - ١٠٨٤٥
َمنْ :َسلََّم، قَالَبن مَْيَسَرةَ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَعْبِد الَْمِلِك 

  كَاَنْت لَُه أَْرٌض فَلَْيْزَرْعَها أَْو َيمَْنْحهَا

  .أََخاُه
، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمٍ، َعْن إِبَْراهِيَم بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ - ١٠٨٤٦

  .لَْم َنرَ ِللُْمَتحَابَّْينِ ِمثْلَ النِّكَاحِ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْيَسَرةَ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
نِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْينَةَ، َعْن إِْبَراهِيَم بن َمْيَسَرةَ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْب - ١٠٨٤٧

  .ِمَن السُّنَِّة أَنْ تُِمسَّ َعِقَبْيَك أَلْيََتْيَك:قَالَ
َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن إِبَْراِهيمَ : فَةَ، قاالَحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َوأَُبو َخِلي - ١٠٨٤٨

أُِمْرُت أَنْ أَْسُجَد َعلَى َسْبَعِة :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َمْيَسَرةَ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ْعظُمٍ، َوال أَكُفَّ َشْعرًا، َوال ثَْوًباأَ

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق . َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا بِْشُر بن الْمُفَضَّلِ - ١٠٨٤٩
َحدَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَصُِري، َعْن قَْيسِ بن َسْعٍد، َعْن : ن َمْيُموٍن، قاالالتُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، َحدَّثََنا مَْهِديُّ ب

اللَُّهمَّ لََك الَْحْمدُ :َر، ثُمَّ قَالَطَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه كَانَ إِذَا قَاَم ِمَن اللَّْيلِ كَبَّ
 ِفيهِنَّ، السََّموَاِت وَاَألْرضِ، وَلََك الْحَْمُد ُنورُ السََّمَواِت َواَألْرضِ، َولَكَ الَْحْمُد َربُّ السََّموَاِت وَاَألْرضِ َوَمْن قَيَّاُم

  ةُأَْنَت َحقٌّ، َوقَوْلَُك َحقٌّ، َوَوْعُدَك َحقٌّ، َوِلقَاُؤكَ َحقٌّ، َوالَْجنَّةُ َحقٌّ، َوالنَّاُر َحقٌّ، َوالسَّاَع

اكَْمُت أَْنَت َربَُّنا َحقٌّ، اللَُّهمَّ لَكَ أَْسلَْمُت وَبَِك آَمْنُت َوَعلَْيَك َتَوكَّلُْت، وَإِلَْيَك أََنْبُت، وَبَِك خَاَصْمُت، وَإِلَْيَك َح
  .أَْنَت إِلَهِي ال إِلََه إِال أَْنَت َوإِلَْيَك الَْمِصُري، َربِّ اغِْفْر ِلي َما أَْسَرْرُت َوَما أَْعلَْنُت، َوَما قَدَّْمُت َوَما أَخَّْرُت

قَْيسِ بن َسْعٍد، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن  - ١٠٨٥٠
  .الَْمنِيَّ: ذْخِرِ، َوالصُّوفِةَيعْنِيلَقَْد َنَسلُْتهُ بِاِإل:َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

أَخَْبرَنِي َعْبدُ َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ، َحدَّثََنا نُوُح بن أََنسٍ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْغَراٍء،  - ١٠٨٥١
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَالْكَرِميِ بن أَبِي الُْمخَارِقِ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّ

  .أُِمْرَنا أَنْ َنْسُجَد َعلَى َسْبَعِة أَْعَضاٍء، َوال َنكُفَّ َشْعًرا َوال ثَوًْبا:َوَسلََّم
الرَّْحَمنِ بن ُعَبْيِد اللَِّه الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثَنِي عَْبُد - ١٠٨٥٢

ِمَن السُّنَِّة ِفي الصَّالةِ أَنْ َتَضَع أَلَْيَتْيَك َعلَى :َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، قَالَ
  .السَّْجَدَتْينِ َعِقَبْيَك َبْيَن
، َحدَّثَنِي َعْبدُ َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن إِْسَماعِيلَ بن ُمَجمِّعٍ - ١٠٨٥٣

  سُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاْمَرأٍَة ِفيَمرَّ َر: الْكَرِميِ بن أَبِي الُْمخَارِقِ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ



  .نََعْم، وَلَِك أَْجٌر:َيا َنبِيَّ اللَِّه أَِلَهذَا َحجٌّ؟ قَالَ: ِمَحفَِّتهَا، فَأَخَْرَجْت َصبِيا، فَقَالَْت
مَُّد بن أَبِي َسمِيَنةَ، َحدَّثََنا َرْوحُ بن َعطَاِء بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَح - ١٠٨٥٤

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : َمْيُموَنةَ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ أَبِي أَُميَّةَ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
فَإِنَّ ِدَيَتُه ُمَغلَّظَةٌ َعلَى عاقلِتِه، َوَمْن قُِتلَ بَِيِدِه فَُهَو قََوُد َيدِِه، : لَ ِفي ِعمِّيَّا أَْو رِمِّيَّا بَِحَجرٍ أَْو َعصاَمْن قُِت:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َوال َعْدلٌ َوَمْن َحالَ ُدوَنُه فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْمالِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني، ال ُيقَْبلُ ِمْنُه صَْرٌف
ا َخاِلُد بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن أَُسْيدٍ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََرامَةَ، َحدَّثََن - ١٠٨٥٥

أَْخَبرَنِي َعطَاٌء، َوطَاُوٌس، َوِعكْرَِمةُ، َعنِ اْبنِ َمْخلٍَد، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن الُْحَصْينِ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ بن أَبِي الُْمخَارِقِ، 
  .َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَزوََّج َمْيُموَنةَ َوُهَو ُمْحرٌِم

َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد،  - ١٠٨٥٦
قََرأَ، ثُمَّ َركََع، ثُمَّ قََرأَ، ثُمَّ رَكََع، ثُمَّ قََرأَ، :طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف الْكُُسوِف، قَالَ

  .، َواُألْخَرى مِثْلُ ذَِلَكثُمَّ َركََع، ثُمَّ قََرأَ، ثُمَّ َركََع
  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقراطيسيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمْعَبٍد، َحدَّثَنَا - ١٠٨٥٧

بَّاسٍ، َسِمْعُت اْبَن َع: َسِمْعُت طَاُوًسا، قَالَ: ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َزْيدِ بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعْن ُيوُنَس بن َخبَّابٍ، قَالَ
اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن ِعلْمٍ ال َيْنفَُع، َوِمْن ُدَعاٍء ال ُيْسَمُع، :كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َيقُولُ

  .الِء اَألرَْبعَِوِمْن قَلْبٍ ال َيْخَشُع، َوَنفْسٍ ال َتشَْبُع، اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َهُؤ
، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمٍَّد الُْمجَاِشِعيُّ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َيْعقُوَب الْكَْرَمانِيُّ - ١٠٨٥٨

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : ُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَُمِطيعٍ قَاِضي َبلْخٍ، َعنِ الَْحَسنِ َيْعنِي اْبَن ُعَماَرةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن طَا
  .رَِةلَْو َيْعلَمُ أَْهلُ الَْجْمعِ بَِمْن َحلُّوا أَْو بَِمْن نََزلُوا السَْتْبَشرُوا بِالْفَْضلِ ِمْن َربِّهِْم بَْعَد الَْمْغِف:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو بِِمًنى

الْعَزِيزِ  أَْحَمدُ بن زَِيادِ بن َزكَرِيَّا اِإلياديُّ بَِجَبلَةَ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن قَْيسٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمجِيِد بن َعْبِدَحدَّثََنا  - ١٠٨٥٩
: ي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَبن أَبِي َروَّاٍد، َعْن إِْبَراِهيَم بن طَْهَمانَ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيبَةَ، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِض

لَْو َيْعلَُم أَْهلُ الَْجْمعِ بَِمْن َحلُّوا الْسَتْبشَُروا بِالْفَْضلِ بَْعَد :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو بِِمًنى، َيقُولُ
  .الَْمْغِفرَِة

إِبَْراِهيمَ بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الْحَارِِث، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن  - ١٠٨٦٠
  َعْبُد اللَِّه بن سَاِلمٍ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن يَزِيدَ،

َعبَّاسٍ َحدَّثَُهْم، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَخََّر َصالةَ الِْعَشاءِ أَنَّ طَاُوًسا أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثَُه، أَنَّ َعْبدَ اللَِّه بن 
ِه َوَسلََّم، َوَخْمَسةَ َعَشَر لَْيلَةً َحتَّى اْنقَلََب أَْهلُ الَْمْسجِِد إِال ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن َوُهَو مْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ال أَخُْرُج اللَّْيلَةَ َحتَّى َيخُْرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َرُجال، أَْو ِستَّةَ َعَشَر َما َبلَُغوا َسْبَعةَ َعَشَر، فَقَالَ ُعثَْمانُ
َم ِفي قَرِيبٍ ِمْن ثُلُِث اللَّْيلِ، َوَمَعُه بِاللٌ وَلَْم َيَر ِفي فَأَُصلَِّي َمَعُه َوأَْعلَُم َما أَْمرُُه، فَخََرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َما ُيْجِلُسكُْم َهذِهِ :ْم، فَقَالَالَْمْسجِِد أََحًدا إِذْ َسِمَع َنَغَمةً ِمْن كَالمِهِْم ِفي نَاِحَيِة الَْمْسجِِد، فََمَشى إِلَْيهِْم َحتَّى سَلََّم َعلَْيهِ
َما َصلَّى َصالَتكُْم َهِذِه أُمَّةٌ قَطُّ قَْبلَكُْم، َوَما زِلُْتمْ :نَبِيُّ اللَِّه انتظرناكَ لَنْشَهَد الصَّالةَ مََعَك، فَقَالَ لَُهْم َيا: السَّاَعِة؟قَالُوا

َعُدونَ، وَإِنِّي أََمانٌ َألْصحَابِي، إِنَّ النُُّجوَم أََمانُ السََّماِء، فَإِذَا طُِمَسِت النُُّجوُم أََتى السََّماَء َما ُتو:ِفي َصالٍة َبْعُد، َوقَالَ
  .ُيوَعُدونَ فَإِذَا ذََهْبُت أََتى أَْصحَابِي َما ُيوَعُدونَ، وَأَْصَحابِي أََمانٌ ُألمَِّتي فَإِذَا ذََهَب أَْصَحابِي أََتى أُمَِّتي َما



ن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ب - ١٠٨٦١
  .َما أََحٌد أَُزكِّيِه غَْيَر النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:َعبَّاسٍ، قَالَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى - ١٠٨٦٢

قَالَ َرسُولُ : ، قَالَا الُْمَعلُِّم، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَمابن َزكَرِيَّ
  .َيْزَدْد ِمَن اللَِّه إِال بُْعًداَمْن لَمْ َتْنَههُ َصالُتُه َعنِ الْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ، لَمْ :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعْن أَبِيِه، َعْن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن الَْحارِِث الُْمحَارِبِيُّ، - ١٠٨٦٣
َوَجابِرٍ رضي اهللا تعاىل عنه، أن ، ٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوْبنِ ُعَمَر غَْيالنَ بن َجامِعٍ، َعْن لَْيٍث، َعْن َعطَاٍء َوطَاُوسٍ، َوُمَجاِه

  .ا ِلَحجِّهِْم، َوُعْمَرتِهِْمالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْصَحاَبُهلَْم َيطُوفُوا َبْيَن الصَّفَا وَالَْمْرَوِة، إِال طََوافًا َواِحًد
َعْن  هِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زَِياٍد،َحدَّثََنا إِبَْرا - ١٠٨٦٤

الثُمِائَِة َمفِْصلٍ َعلَى كُلِّ اْبُن آَدَم ِستُّونَ وَثَ:لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
الْكَِلَمةُ الطَّيَِّبةُ يََتكَلَُّم بَِها الرَُّجلُ َصَدقَةٌ، َوَعْونُ الرَُّجلِ أََخاُه َعلَى الشَّْيِء َصَدقَةٌ، :َواِحٍد ِمْنَها ِفي كُلِّ َيْومٍ َصَدقَةٌ، قَالَ

  .َألذَى َعنِ الطَّرِيقِ َصَدقَةٌَوالشربةُ ِمَن الَْماِء َيْسِقيَها َصَدقَةٌ، َوإَِماطَةُ ا
َحدَّثََنا الَْحَسُن بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َوأَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الَْبزَّاُز اَألصَْبَهانِيُّ، قاال - ١٠٨٦٥

  انِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصفَْوانَ،َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا غوثُ بن غَْيالنَ بن ُمَنبٍِّه الصَّْنَع

 صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن إِْدرِيسِ بن بنِت َوْهبِ بن ُمَنبٍِّه، َحدَّثَنِي َوْهُب بن ُمَنبٍِّه، َعْن طَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ
سِ الَْجاِهِليَِّة، وَأَْرَجاسَِها، وَأَْيِدي الظَّلََمِة، وَاَألثََمِة الْسُتشِْفَي بِِه ِمْن كُلِّ لَْوال َما طُبَِع الرُّكُْن ِمْن أَْنَجا:َوَسلََّم، قَالَ

الَْجنَِّة، َولَيصَرينَّ  أَْهلُ الدُّنَْيا إِلَى زِيَنِةَعاَهٍة، َوُألْبِقيَ الَْيْوَم كَهَْيئَِة َيْوَم َخلَقَُه اللَُّه، وَإِنََّما غَيََّرُه اللَُّه بِالسَّوَاِد لِئَال َينْظَُر 
ْبلَ أَنْ َتكُونَ الْكَْعَبةُ، وَاَألْرضُ إِلَيَْها، وَإِنََّها لََياقُوَتةٌ ِمْن َياقُوِت الَْجنَِّة َوَضَعهُ اللَُّه ِحَني أَْنَزلَ آَدَم ِفي مَْوِضعِ الْكَْعَبِة قَ

اِصي، َولَْيَس لََها أَْهلٌ يَُنجُِّسوَنها، فَُوِضعَ لَُه َصفٌّ ِمَن الَْمالِئكَِة َعلَى َيْوَمِئٍذ طَاِهَرةٌ وَلَْم ُيْعَملْ ِفيَها َشْيٌء ِمَن الَْمَع
، ا إِلَْيِه َألنَُّه َشْيٌء ِمَن الَْجنَِّةأَطَْراِف الَْحَرمِ َيحُْرسُوَنُه ِمْن ُسكَّاِن اَألْرضِ َوُسكَّاُنها َيْومَِئٍذ الْجِنُّ، ال َيْنبَِغي لَُهْم أَنْ َينْظُُرو

ُسمِّيَ الَْحَرُم ألَنَُّهمْ فَالَْمالِئكَةُ َيذُودوَنُهْم َعْنُه َوُهْم ُوقُوٌف َعلَى أَطَْراِف الَْحَرمِ َيْحِدقُونَ بِِه ِمْن كُلِّ جَانِبٍ وَِلذَِلَك 
  .َيحُولُونَ ِفيَما َبْينَُهْم َوبَْيَنُه

  َوْهُب بن ُمَنبٍِّه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
: قَالَإِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، أنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا مُْنِذُر بن النُّْعَماِن، َعْن َوْهبِ بن ُمَنبٍِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،  َحدَّثََنا - ١٠٨٦٦

َصُرونَ اللََّه َوَرسُولَُه ُهْم خَْيُر َيْخُرُج ِمْن َعَدِن أَْبَيَن اثَْنا َعَشَر أَلْفًا يُْن:َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  .َمْن َبْينِي َوبَْيَنُهْم

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ١٠٨٦٧

َمْن َبَدا :الَاْبنِ َعبَّاسٍ َرفََعُه، قَالْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي ُموَسى الَْيَمانِيِّ، َعْن َوْهبِ بن ُمَنبٍِّه، َعنِ 
  .َجفَا، َوَمنِ اتََّبَع الصَّْيَد غَفَلَ، َوَمْن أََتى السُّلْطَانَ افُْتِتَن

ْيَمانَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحسَّانَ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُسلَ - ١٠٨٦٨
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : أَبِي ُموَسى، َعْن َوْهبِ بن ُمَنبٍِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ ُسفَْيانَ، َعْن



  .ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َمْن أََتى ذَا َمْحَرمٍ:َعلَْيِه َوَسلََّم
اتُ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّ - ١٠٨٦٩

كَفَى :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: إِْدرِيسَ بن بنِت َوْهبِ بن ُمَنبٍِّه، َعْن َوْهبِ بن ُمَنبٍِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .بَِك إِثًْما، أَنْ ال َتزَالَ ُمَخاِصًما

بن َعيَّاشٍ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َعْبٌد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم، َعْن أَبِي َبكْرِ - ١٠٨٧٠
سَأَلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جِبْرِيلَ َعلَْيِه :اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ َعْن إِْدرِيَس بن ُمَنبٍِّه، َعْن أَبِيِه َوْهبِ بن ُمَنبٍِّه، َعنِ

لَمَّا اْدُع رَبََّك،فََدَعا َربَُّه، فَطَلََع َعلَْيِه َسَواٌد ِمْن ِقَبلِ الَْمشْرِقِ فَجََعلَ يَْرَتِفُع فََينَْتِشُر، فَ: السَّالُم أَنْ َيَراُه ِفي ُصوَرِتِه، قَالَ
  .َرآُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصِعقَفَأََتاُه فََنَعَشُه وََمَسحَ الُْبزَاَق َعْن ِشْدِقِه

  َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ - ١٠٨٧١

اللَِّه بن ُعالثَةَ، َعنِ الَْحكَمِ بن أََبانَ، َعْن َوْهبِ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الُْحَصْينِ الُْعقَيِْليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ 
َمْوُت الْغَرِيبِ شََهاَدةٌ إِذَا احُْتِضَر، فََرَمى بَِبَصرِهِ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُمَنبٍِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ْي أَلْفِ لَْم َيَر إِال غَرِيًبا، َوذَكََر أَْهلَُه َووَلََدُه، وََتَنفََّس فَلَُه بِكُلِّ نَفَسٍ َيَتنَفَسُُّه َيْمُحو اللَُّه أَلْفََعْن َيِمينِِه َوَعْن َيَسارِِه، فَ
  .َسيِّئٍَة، وََيكُْتبُ لَُه أَلْفَْي أَلِْف َحَسَنٍة

  ُمَجاِهٌد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
قَالَ : َحدَّثََنا َخالُد بن َيحَْيى، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن ُمَجاِهٍد، قَالََحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى،  - ١٠٨٧٢

  .َتْوَبةُ َنبِيٍّ أََمرَ اللَُّه نَبِيَُّه أَنْ َيقَْتِدَي بِِه" ص"اْبُن َعبَّاسٍ ِفي َسْجَدِة 
ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، . ثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا ُشْعَبةَُحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الْقَاِضي، َحدَّ - ١٠٨٧٣

سُِئلَ اْبُن َعبَّاسٍ َعنِ : َسِمْعُت ُمَجاِهدًا، َيقُولُ: َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن َعْمرِو بن َمْرُزوقٍ، قَالَ
  .أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدِه:، فَقَالَ" ص"ي السُّجُوِد ِف
ا َشْيَبانُ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثََن - ١٠٨٧٤

َدَخلُْت َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ، : ةَ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََجابِرٍ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّ
  .فََسَجَد ِفيَها" ص"َوُهَو َيقَْرأُ سُوَرةَ 

  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن - ١٠٨٧٥

ا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي َسِعيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََن
  .ِهي السَّْبُع الطِّوَالُ:قَالَ] ٨٧احلجر آية "[َولَقَْد آَتْينَاَك َسْبًعا ِمَن الْمَثَانِي: "قَْوِلِه

َحْمدََوْيِه الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن إِْسحَاَق الْعَطَّاُر، َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن  - ١٠٨٧٦
  .ِه َوُهَو َصاِئٌمَمْنُصورٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماحَْتَجَم َعلَى ظَْهرِ قََدِم

ُمَجاِهٍد، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن  - ١٠٨٧٧
  .ُرخَِّص ِللشَّْيخِ َوُهَو َصاِئٌم، َونُهِي الشَّابُّ:اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبدِ الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج . َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُموَسى بن َداُودَ الضَّبِّيُّ - ١٠٨٧٨
ح َوَحدَّثََنا . َمْهِديٍّ الْمَْوِصِليُّ ح َوَحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبريُّ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن. بن الِْمْنهَالِ، وَأَْحَمُد بن يُوُنَس

َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ُبكَْيرِ بن اَألْخَنسِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ : ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، قَالُوا



للَُّه َعزَّ َوَجلَّ الصَّالةَ َعلَى ِلَساِن َنبِيِّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْحَضرِ فََرَض ا:اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
  .أَْرَبًعا، َوِفي السَّفَرِ َركَْعَتْينِ، َوِفي الَْخْوِف َركَْعةً

  ح. بن أَبِي َشْيَبةََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ  - ١٠٨٧٩

َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن مَاِلٍك الُْمزَنِيُّ، َعْن أَيُّوبَ بن : َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الْقُطَيِْعيُّ، قاال
َصالةُ الَْحَضرِ أَْرَبًعا، :، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعاِئٍذ، َعْن ُبكَْيرِ بن اَألخَْنسِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

  .َوالسَّفَرِ َركَْعَتْينِ، َوالَْخْوِف َركْعَةً
الَْغَنوِيِّ، َعْن ُبكَْيرِ بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا مَْهِديُّ بن َجْعفَرٍ الرَّمِْليُّ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعنِ الَْحارِِث  - ١٠٨٨٠

افْتََرَض اللَُّه الصَّالةَ َعلَى ِلَساِن نَبِيِّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْحَضرِ :اَألْخَنسِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .أَْرَبًعا، َوِفي السَّفَرِ َركَْعَتْينِ، َوِفي الَْخْوِف َركَْعةً

، َعْن َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعنِ الَْحكَمِ - ١٠٨٨١
  .َوأُْهِلكَْت َعادٌ بِالدَّبُورُِنصِْرُت بِالصَّبَا، :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ُمَجاِهٍد، : َحدَّثََنا ُيوُسُف، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر، قاال - ١٠٨٨٢
َهِذِه ُعْمَرةٌ اْسَتْمتَْعَنا بَِها، فََمْن لَْم :ِه َوَسلََّم، كَانَ َيقُولَُعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َيكُْن ِعْنَدُه َهْدٌي، فَلَْيْحِللِ الِْحلَّ كُلَُّه، فَقَْد َدَخلِْت الُْعمَْرةُ ِفي الَْحجِّ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة
  انِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمرَْيمَ،َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبَه - ١٠٨٨٣

إِنََّما َجَعلََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُعْمَرةً، فَإِنَُّهْم قَِدُموا َمكَّةَ قَْبلَ : َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ْم إِذَا طَافُوا بِالْبَْيِت َحلُّوا إِال َرفَةَ بِأَْرَبعِ لَيَالٍ، فَكَرِهَ أَنْ َيْمكُثَ الُْمْسِلُمونَ أَْرَبَع لََيالٍ ال َيطُوفُونَ بِالَْبْيِت، َوَعِلَم أَنَُّهَع

  .َدَخلِْت الُْعْمَرةُ ِفي الَْحجِّ إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِةثُمَّ ، ُعْمَرةٌ اْسَتْمتَْعَنا بَِها ثَالثَ َمرَّاٍت :َمْن كَانَ َساَق َهْدًيا، فَقَالَ
َنا اْبُن أَبِي َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحمَّاِد بن ُنَميْرٍ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن ُنَميْرٍ، َحدَّثَ - ١٠٨٨٤

أُْعطِيُت َخْمًسا لَْم ُيعْطَُهنَّ َنبِيٌّ :اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَلَْيلَى، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ 
ليخافوين ِمْن  َعُدوَّأُْرِسلُْت إِلَى اَألْحَمرِ وَاَألسَْوِد، َوكَانَ النَّبِيُّ يُْرَسلُ إِلَى خَاصٍَّة، وَُنِصْرُت بِالرُّْعبِ َحتَّى إِنَّ الْ: قَْبِلي

ا َوطَُهوًرا، َوِقيلَ ِلي َسلْ َمِسَريِة شَْهرٍ أَْو شَْهَرْينِ، وَأُِحلَّْت ِلي الْغََناِئُم َولَمْ َتِحلَّ ِلَمْن قَْبِلي، َوُجِعلَْت ِلي اَألْرُض َمْسجًِد
  .ُه ِلَمْن َماَت ال ُيْشرُِك بِاللَِّه َشيْئًاُتْعطَْه فادَّخَْرُت َدْعَوِتي َشفَاَعةً ُألمَِّتي، فَهِي نَاِئلَةٌ إِنْ َشاَء اللَّ

وَّامِ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الَْع - ١٠٨٨٥
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَُسفَْيانَ بن ُحَسْينٍ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َوُمَجا

  َمنْزِلَُنا غًَدا إِنْ َشاَء:قَْبلَ التَّْروَِيةِ بَِيْومٍ

  .اللَُّه بِالَْخْيِف اَألْيِمنِ َحْيثُ اْستَقَْسَم الُْمْشرِكُونَ
يُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّ - ١٠٨٨٦

وَأَِخي كَانَ الْفَْضلُ أَكَْبَر مِنِّي، َوكَانَ ُيْرِدفُنِي فَأَكُونُ َبْيَن َيَديِْه، فارَْتَدفُْت أََنا :الَْحكَمِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
زَلَْنا َبْيَن َيَدْيِه، وََدَخلَْنا فََصلَّْينَا، ِحَماَرةً، فَاْنَتهَْيَنا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِّي بِالنَّاسِ بَِعَرفَةَ، فََن

  .َوَتَركَْناَها َتْرَعى َبْيَن َيَدْيِه، وَلَْم َيقْطَعْ َصالَتُه



َجاِهٍد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُعَماَرةَ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ، َعْن ُم - ١٠٨٨٧
  .َتيَمَُّم ِللصَّالِة اُألْخَرىِمَن السُّنَِّة أَنْ ال، ُيَصلَِّي الرَُّجلُ بِالتََّيمُّمِ، إِال َصالةً َواِحَدةً، ثُمَّ َي:َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ْعلَى، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أَيُّوَب بن رَاِشٍد الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَأل - ١٠٨٨٨
: ُم بن ُعَتْيَبةَ، َعْن ِمقَْسمِ، وَُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن كَْعبٍ الْقَُرِظيُّ، َوالَْحكَ

لَْوال أَنْ َتْحَزنَ النَِّساُء َما غَيَّْبُتُه، َولََتَركُْتهُ :لَمَّا َوقََف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َحْمَزةَ فََنظََر إِلَى َما بِِه، قَالَ
لَِئْن :وَأَْحَزَنُه َما َرأَى بِِه، فَقَالَ: َيكُونَ ِفي ُبطُوِن السِّبَاعِ َوَحوَاِصلِ الطُُّيورِ َحتَّى َيْبَعثَُه اللَُّه ِممَّا ُهَناِلَك، قَالََحتَّى 

  ظَفَْرُت بِقُرَْيشٍ ُألَمثِّلَنَّ بِثَالِثَني َرُجال ِمْنُهمْ،

، ثُمَّ "يَْمكُُرونَ"قَْوِلِه : إِلَى] ١٢٦النحل آية "[َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبوا بِِمثْلِ َما ُعوِقْبُتمْ بِِه" :فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي ذَِلَك
إِلَى َحْمَزةَ فََصلَّى َعلَْيِه، َشهِيٍد ُوِضَع أََمَر بِِه فَُهيَِّء إِلَى الِْقْبلَِة، ثُمَّ كَبََّر َعلَْيِه ِتْسعًا، ثُمَّ َجَمَع َعلَْيِه الشَُّهَداَء كُلََّما أُِتي بِ

ْصحَابِِه حَتَّى َواَراُهْم، َولَمَّا َوَعلَى الشَُّهَداِء َمَعُه، َحتَّى َصلَّى َعلَْيِه َوَعلَى الشَُّهَداِء اثْنََتْينِ َوَسْبِعَني َصالةً، ثُمَّ قَاَم َعلَى أَ
  .ْيِه َوَسلََّم، وََتَجاَوَز َوَتَرَك الُْمثْلََنَزلَ الْقُْرآنُ َعفَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

بن ُعثَْمانَ، َعنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ بن الُْمغَلِّسِ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ إِْبَراِهيُم  - ١٠٨٨٩
اغْزُوا َتْغَنمُوا بناَت اَألْصفَرِ، فَقَالَ :ولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالَْحكَمِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُس

] ٤٩ة آية التوب"[وَِمْنُهْم َمْن َيقُولُ ائْذَنْ ِلي َوال َتفُتِنِّي: "إِنَُّه لَيفْتُِنكُمْ بِالنَِّساِء، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: َناٌس ِمَن الُْمَناِفِقَني
.  

، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن َشبِيبٍ اَألْصَبهَانِيُّ الَْعسَّالُ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ - ١٠٨٩٠
َسافََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َعبَّاسٍ، قَالََمْرَيَم َعْبدُ الَْغفَّارِ بن الْقَاِسمِ، َحدَّثَنِي الَْحكَُم، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ 
  .َوَسلََّم ِفي َرَمَضانَ فََصاَم َوأَفْطََر، فََمْن َشاَء َصاَم، َوَمْن َشاَء أَفْطََر

  َعبَّاُد بنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى الَْهَروِيُّ، َحدَّثََنا  - ١٠٨٩١

: ُنِسَخْت آيََتاِن ِمْن ُسوَرِة الَْماِئَدِة: الْعَوَّامِ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُحَسْينٍ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى :قَالَ] ٤٢املائدة آية "[ْمفَاْحكُْم َبْينَُهْم أَْو أَعْرِْض َعنُْه"آَيةُ الَْهْدي، َوالْقَالِئِد، وَاآلَيةُ اُألْخَرى 

فَاْحكُْم بَْيَنُهمْ بَِما "تَّى َنَزلَْت اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ذَِلَك ُمَخيًَّرا إِنْ َشاَء َحكََم َبيَْنُهْم، َوإِنْ َشاَء َردَُّهْم إِلَى ُحكْمِ غَْيرِهِ َح
  ] .٤٨املائدة آية "[أَنَْزلَ اللَُّه
ِك، َعْن إِبَْراهِيَم َحدَّثََنا ُعَمُر بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَر - ١٠٨٩٢

ُيكَْرُه أَنْ ُيشَْرَب ِمْن أُذُِن :ْبنِ َعبَّاسٍ، قَاالبن طَْهَمانَ، َعْن إِْبَراِهيَم بن ُمهَاجِرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، واَ
  .الْقََدحِ، َوثَلََمِة الْقََدحِ

بِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن الْفَْضلِ بن ُمَوفَّقٍ، َحدَّثََنا أَ - ١٠٨٩٣
ُنِصَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالرُّْعبِ َمِسَريةَ :ْبَراهِيَم، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَإِْسَماعِيلُ بن إِ

  .َشهَْرْينِ َعلَى َعُدوِِّه
بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ، َعْن ُعثَْمانَ بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الُْخَزاِعيُّ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ١٠٨٩٤

رَأَْيُت ِعيَسى، َوُموَسى، وَإِْبَراِهيمَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الُْمِغَريِة، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  فَآَدُم َجِسيٌم َسبِطٌ: َمرُ َجْعٌد َعرِيُض الصَّْدرِ، َوأَمَّا ُموَسىفَأَْح: َعلَْيهُِم السَّالُم، فَأَمَّا ِعيَسى



  .انْظُُروا إِلَى صَاِحبِكُْم: إِبَْراِهيُم؟ قَالَ: كَأَنَُّه ِمْن رِجَالِ الزُّطِّ، فَقَالُوا لَُه
ثََنا أَبِي، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن أَبِي ُمَعاوَِيةَ، َحدَّ - ١٠٨٩٥

  .الذَُّباُب كُلُُّه ِفي النَّارِ إِال النَّْحلَةَ:َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
يُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِف - ١٠٨٩٦

إِنْ كَانَ الرَُّجلُ ِمْن أَْهلِ الَْعوَاِلي ِلَيْدُعو َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد، أَْحَسُبهُ اْبَن َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ى ُخْبزِ الشَِّعريِ فَُيجِيُبَوَسلََّم بنْصِف اللَّْيلِ َعلَ

يٍد، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّدِ بن َعْرَعَرةَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسِع - ١٠٨٩٧
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمطَاَف بِالَْبْيِت َعلَى رَاِحلَِتِه َيْسَتِلمُ ُشْعَبةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ 

  .الرُّكَْن بِِمْحَجنِِه
َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالمِ بن َصاِلحٍ الَْهرَوِيُّ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا الَْمْعَمرِيُّ، وَُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ املكي، قاال - ١٠٨٩٨

أََنا َمِديَنةُ الِْعلْمِ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَعاوِيَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَأَُبو 
  .َوَعِليٌّ َباُبَها فََمْن أََراَد الِْعلَْم فَلَْيأِْتِه ِمْن َبابِِه

ُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َرْوُح بن ُمَساِفرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َحدَّثََنا الِْمقَْدا - ١٠٨٩٩
  ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ

َوَمَعُه جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم خََرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َخَرجَ إِلَى بين قَُرْيظَةَ َعلَى ِحمَارٍ، : َعبَّاسٍ، قَالَ
َيا ُمَحمَُّد أََما َوالَِّذي :لَْيِه السَّالُمَعلَى َبْغلٍَة َبْيَضاَء َتْحَتُه قَِطيفَةٌ ِمْن إِْستَْبَرقٍ َخمَّلََها اللَِّواُء، فََساَر َساَعةً، ثُمَّ قَالَ جِبْرِيلُ َع

  .فَلَْم يَْرجِْع َحتَّى فُِتَح لَُه: ى ُتفَْتَح لََك، قَالَ اْبُن َعبَّاسٍَبَعثََك بِالَْحقِّ ال أَْنزِلُ َعنَْها َحتَّ
اللَِّه بن َداُودَ  َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َخالٍد الدَّْورَِقيُّ، َحدَّثََنا ِملَْحانُ بن ُسلَْيَمانَ الدَّْوَرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد - ١٠٩٠٠

َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َعِليٍّ : َألْعَمُش، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَالْخَُرْيبِيُّ، َحدَّثََنا ا
َما لَكُمَا :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلََّوفَاِطَمةَ َوُهَما يضحكاِن، فَلَمَّا رَأََيا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسكََتا، فَقَالَ لَُهَما النَّبِيُّ

أََنا أََحبُّ إِلَى : بِأَبِي أَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ َهذَا: كُْنُتَما تضحكاِن، فَلَمَّا رأيُتماين َسكَتُّما؟فَبَاَدَرْت فَاِطَمةُ، فَقَالَْت
ولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنَك، فََتَبسَّمَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َبلْ أََنا أََحبُّ إِلَى َرُس: َرسُولِ اللَِّه ِمْنِك، فَقُلُْت

  .َيا بنيَّةُ لَكِ رِقَّةُ الَْولَِد، َوَعِليٌّ أََعزُّ َعلَيَّ مِْنِك:َوَسلََّم، َوقَالَ
 التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َيْعقُوَب، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَمْيرٍ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْحَسْينِ الصابوينُّ - ١٠٩٠١

  ]١٣٠الصافات آية "[َسالٌم َعلَى ِآلْ يَاِسَني"َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 

  .َنْحُن آلَ ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:قَالَ
َعْن ُمَحمَِّد  دَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ،َح - ١٠٩٠٢

ِفيِه رَِجالٌ "َنزَلَِت اآلَيةُ  لَمَّا: بن إِْسحَاَق، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما، قَالَ
َما َهذَا :بََعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ُعَوْيِمرِ بن َساِعدَةَ، فَقَالَ] ١٠٨التوبة آية "[ُيحِبُّونَ أَنْ َيَتطَهَُّروا

َرسُولَ اللَِّه َما َخَرَج ِمنَّا َرُجلٌ َوال امَْرأَةٌ ِمَن الْغَاِئِط إِال غََسلَ َيا : الطُّهُوُر الَِّذي أَثَْنى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيكُْم؟فَقَالُوا
  .ُهَو َهذَا:َمقَْعَدَتُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَْرَجُه، أَْو قَالَ

بن َعْبدِ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن عبدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ١٠٩٠٣



كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَصلِّي َوُهَو بَِمكَّةَ َنْحوَ : أَُبو َعوَاَنةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .وَالْكَْعَبةُ َبْيَن َيَدْيِه، َوبَْعَدَما َهاَجَر ِستَّةَ َعَشرَ َشهًْرا، ثُمَّ اْنَصَرفَ إِلَى الْكَْعَبِةَبْيِت الَْمقِْدسِ، 

أنا  بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا يَزِيُد - ١٠٩٠٤
َنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم خَْيَبَر َعْن لُُحومِ :َشرِيٌك، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة، َوَعنِ الَْحَبالَى أَنْ يُوِطئَْن حَتَّى َيَضْعَن َما ِفي

  .َوَعْن أَكْلِ كُلِّ ِذي نَابٍ ِمَن السِّبَاعِ، َوَعْن َبْيعِ الَْمْغَنمِ َحتَّى يُقَْسَم، َوَعْن قَْتلِ الْوِلَْداِنُبطُونِهِنِّ، 
 ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أََسِد بن يَزِيَد. َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، أنا ُشْعَبةُ - ١٠٩٠٥

َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ 
لَْو أَنَّ قَطَْرةً ِمَن الزَّقُّومِ :اآلَيةَ، فَقَالَ] ١٠٢آية آل عمران "[اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتال َهِذِه اآلَيةَ 

  .قُِطَرْت ِفي حبارِ الدُّْنَيا ألَفَْسَدْت َعلَْيهِْم َمَعايَِشُهْم كَْيفَ بَِمْن َيكُونُ طََعاَمُه؟
ى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َيحَْي - ١٠٩٠٦

َوال َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي "َيَرى االْسِتثَْناَء، َولَْو َبْعدَ َسَنٍة، ثُمَّ قََرأَ :َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَُّه كَانَ
فَِقيلَ . إِذَا ذَكَْرَت: َيقُولُ] ٢٣,٢٤الكهف آية "[َواذْكُرْ رَبََّك إِذَا َنِسيَت، َيَشاَء اللَُّه  إِال أَنْ، فَاِعلٌ ذَِلَك غًَدا 

  .َحدَّثَنِي بِِه اللَّْيثُ، َعْن ُمَجاِهٍد: ِلَألْعَمشِ َسِمْعُت َهذَا ِمْن ُمجَاِهٍد، قَالَ
ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الَْمِدينِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َجْعفَرُ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّ - ١٠٩٠٧

أَنَّ ِفْتيَاًنا ِمْن بين َهاِشمٍ أَتَُوا ، بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُحَمْيٍد اَألْعَرجِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما 
  بِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،النَّ

اُس َوُنَؤدِّي كََما َيا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتْعِملَْنا َعلَى َهِذِه الصََّدقَِة َنِصيُب ِمْنَها َما ُيصِيُب النَّ: فَقَالُوا
ا الصََّدقَةُ َوِهي أَْوَساُخ النَّاسِ، َولَِكْن َما ظَنُّكُْم إِذَا أََنا أََخذْتُ بَِحلْقَِة الَْجنَِّة َهلْ إِنَّا آلَ ُمحَمٍَّد ال َتِحلُّ لََن:ُيَؤدُّونَ، فَقَالَ

  .أُوِثَر َعلَْيكُْم أََحدًا
َنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن َعْبِد اللَِّه الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَ - ١٠٩٠٨

ُوسٍ َوَعطَاٍء أخربوه، َحازِمٍ، َعْن إِبَْراهِيَم بن إِْسَماعِيلَ بن ُمَجمِّعٍ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َوَسِعيدِ بن ُجَبيْرٍ، َوطَا
ُه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ َيْجَمعُ َبْيَن الظُّْهرِ وَالَْعصْرِ، وََيْجَمُع َبْينَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَُّه أَْخَبَرُهْم، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .الَْمغْرِبِ َوالِْعَشاِء ِفي السَّفَرِ ِمْن غَْيرِ أَنْ يَُعجِلَُه أَْمٌر أَْو َيطْلَُبُه َعُدوٌّ أَوْ َيَخاَف شَْيئًا
، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ - ١٠٩٠٩
ِلِه ْمُت َعْن ِشَماكُْنُت ِفي َبْيِت خَالَِتي َمْيمُوَنةَ، فَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن اللَّْيلِ، فََتَوضَّأَ فَقُ:َعبَّاسٍ، قَالَ

  .فَأََداَرنِي بَِيَدْيِه فَأَقَاَمنِي َعْن َيِمينِِه
نِ َعبَّاسٍ، أَنّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن لَْيٍث، َعنِ اْب - ١٠٩١٠

  .َمَع ِفي السَّفَرِ وَالَْحَضرِ َبْيَن الظُّْهرِ وَالَْعصْرِ، َوالَْمغْرِبِ وَالِْعَشاِءَج:النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
١٠٩١١ -  



اسٍ، ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبََّحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا صَاِلحُ بن َعْبِد اللَِّه التِّرِْمِذيُّ، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعْن لَْيٍث
  .إِنَّ اِإلْسالَم َبَدأَ غَرِيًبا، َوَسَيُعوُد غَرِيًبا، فَطُوَبى ِللْغَُرَباِء:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َصاِلٌح التِّْرِمِذيُّ، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعْن - ١٠٩١٢
إِنَّ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة، ِفَتًنا كَِقطَعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .ِسي كَاِفًرا، َوُيْمِسي ُمْؤِمنًا، َوُيْصبُِح كَافًِرا، َيبِيُع ِفيَها قَْوٌم ِدينَُهْم بِعََرضٍ ِمَن الدُّنَْياُيصْبُِح الرَُّجلُ ِفيَها ُمْؤِمنًا، َوُيْم

ا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََن: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قاال - ١٠٩١٣
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َيْعقُوُب الْقُمِّيُّ، َعْن لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ

  .َدى َوِعشْرِيَن، ال يََتَبيَّغُ بِكُمُ الدَُّم فَيقُْتلَكُْماحَْتجُِموا ِلخَْمَس َعْشَرةَ، أَْو ِلسَْبَع َعْشَرةَ، أَْو ِتْسَع َعْشَرةَ، أَوْ إِْح:َوَسلََّم
َن، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو خَْيثََمةَ ُمْصَعُب بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَي - ١٠٩١٤

َمْن ُوِلدَ لَُه ثَالثَةٌ فَلَْم ُيَسمِّ أََحدَُهْم :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ُمَحمًَّدا فَقَْد جَهِلَ

  َحدَّثَنَا - ١٠٩١٥

َعْن لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،  أَْحَمُد بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا أَُبو َخْيثََمةَ ُمصَْعُب بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا مُوَسى بن أَْعَيَن،
  .أَْهلُ الَْمْعُروِف ِفي الدُّْنَيا، أَْهلُ الَْمْعُروِف ِفي اآلِخَرِة:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن لَْيٍث، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفََرجِ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا  - ١٠٩١٦
إِنَّ أََحبَّ اَألْعَمالِ إِلَى اللَّهِ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

  .ِئضِ إِْدَخالُ السُُّرورِ َعلَى الُْمْسِلمَِبْعَد الْفَرَا
َعْن َشرِيٍك،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن بََيانَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق، - ١٠٩١٧

َعنِ الَْجاللَِة، َوَعنِ : سُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةََنَهى َر:َعْن لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .النُّْهَبِة

ْن َحْمَزةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن حَبِيبٍ، َحدَّثََنا َسالُم الطَّوِيلُ، َع - ١٠٩١٨
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لزَّيَّاِت، َعْن لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَا

  .َمْن َصاَم َيْوَم َعَرفَةَ كَانَ لَُه كَفَّاَرةَ َسَنَتْينِ:َوَسلََّم
قِ بن َجاِمعٍ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ بن َحبِيبٍ، َحدَّثََنا َسالُم الطَّوِيلُ، َعْن َحْمَزةَ الزَّيَّاِت، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْي - ١٠٩١٩

  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .مِ فَلَُه بِكُلِّ َيْومٍ ثَالِثَني َحَسَنةًَمْن َصاَم َيوَْماِن ِمَن الُْمَحرَّ:َوَسلََّم
اِهٍد، َعنِ َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ، َحدَّثََنا ِمْنَدلٌ، َعْن لَْيٍث، َعْن ُمَج - ١٠٩٢٠

لَْيَس مِنَّا َمْن لَْم ُيَوقِّرِ الْكَبَِري، َويَْرَحمِ الصَِّغَري، َوَيأُْمْر :ِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .بِالَْمْعرُوِف، َوَيْنَه َعنِ الْمُْنكَرِ

ى بن أَبِي ُسلَْيمٍ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلََوْيِه الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمٍَّد السُّكَّرِيُّ، َحدَّثََنا مُوَس - ١٠٩٢١
َخَرْجتُ أََنا وَالنَّبِيُّ : ا، قَالَالَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا مِْنَدلٌ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَم

، ِفي حشاِن الَْمِديَنِة فََمَررَْنا بَِحِديقٍَة، فَقَالَ َعِليٌّ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعِليٌّ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه



ِه َحِديقَُتَك ِفي الَْجنَِّة أَْحَسُن ِمْنَها، ثُمَّ أَْوَمأَ بَِيِدِه إِلَى رَأِْسِه، وَِلحَْيِت:َيا َرسُولَ اللَِّه، فَقَالَ! َما أَْحَسَن َهِذِه الَْحِديقَةَ : َعْنُه
  .َضَغاِئُن ِفي ُصدُورِ قَْومٍ ال ُيْبدوهنا لََك حَتَّى َيفِْقُدوين:ثُمَّ َبكَى َحتَّى َعال ُبكَاُؤُه، ِقيلَ َما يُْبكِيَك؟ قَالَ

، َعْن َسلََمةَ بن َحدَّثََنا َسلََمةُ بن إِْبَراِهيَم بن َيحَْيى بن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه - ١٠٩٢٢
: أُْعِطيُت َخْمًسا لَْم ُيعْطََها نَبِيٌّ قَْبِلي:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كَُهْيلٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  لنَّبِيُّ َصلَّىُبِعثُْت إِلَى النَّاسِ كَافَّةً اَألْحَمرِ وَاَألسَْوِد، وَإِنََّما كَانَ ا

أُْعِطيُت الَْمْغَنَم، َوُجِعلَْت اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْبَعثُ إِلَى قَْوِمِه، وَُنصِْرُت بِالرُّْعبِ ُيْرَعُب مِنِّي َعُدوِّي َعلَى َمِسَريةِ َشْهرٍ، َو
  .ِتي َيْوَم الْقَِياَمِةِلي اَألْرُض َمْسجًِدا َوطَهُوًرا، َوأُْعِطيُت الشَّفَاَعةَ فَأَخَّْرتَُها ُألمَّ

َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا َسلََمةُ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّهِ َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،  - ١٠٩٢٣
يَم َوُهَو ُيْشبُِهين، َوَرأَْيُت ُموَسى طَُوالٌ َجْعٌد كَأَنَُّه ِمْن رَِجالِ لَْيلَةَ أُسْرِي بِي رَأَْيُت إِْبَراِه:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .َشُنوَءةَ، َوَرأَْيُت ِعيَسى أَْحَمُر َرْبَعةٌ َسبِطٌ، كَأَنَّ رَأَْسُه َيقْطُُر الدُّْهَن
ةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َحدَّثََنا َسلََمةُ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َسلََم - ١٠٩٢٤

  .أَْنَت مِنِّي بَِمنْزِلَِة َهاُرونَ ِمْن ُموَسى:النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلَعِليٍّ
ةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َحدَّثََنا َسلََمةُ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َسلََم - ١٠٩٢٥

أَْو َعِليُّ بن : فَقَالَ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، َألقُْتلَنَّ الْعمالقةَ ِفي كَِتيبٍَة:النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِفي َحجَّةِ الْوَدَاعِ
  .َعالَى َعْنُهأَبِي طَاِلبٍ َرِضي اللَُّه َت

َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َسلََمةُ بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، - ١٠٩٢٦
كَانَ الُْمْشرِكُونَ يَْهُجرونَ :قَالَ] ٦٧ؤمنون آية امل"[ُمسَْتكْبِرِيَن بِِه َسامًِرا تَْهُجُرونَ"َعبَّاسٍ، أَنَُّه كَانَ َيقَْرأُ َهذَا الْحَْرَف 

  َرسُولَ اللَِّه ِفي

  .ِشْعرِِهْم
بن َسلََمةَ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الَْواِهبِ الَْحارِِثيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى  - ١٠٩٢٧

َيْومِ الُْجُمَعِة، َوَيْومِ الِْفطْرِ، َوَيْومِ : ُيكَْرُه الْكَالُم ِفي أَْرَبعِ َموَاِطَن:َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَكَُهْيلٍ، َعْن أَبِيِه، 
  .اَألْضَحى، َوِفي االْسِتْسقَاِء إِذَا َصِعَد اِإلَماُم الِْمْنَبَر فََيَتكَلَُّم حَتَّى َينْزِلَ

َسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن هَاِشمٍ الَْبْعلََبكِّيُّ، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الَْح - ١٠٩٢٨
ى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أََت َحدَّثَنِي الَْحجَّاُج بن ِدينَارٍ، َعْن َمْنُصورِ بن الُْمْعَتِمرِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ أَْعرَابِيا

لُْيمَْنى ثَالثًا، َيا َرُسولَ اللَِّه، كَْيَف الُْوُضوُء؟ فََدَعا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِوُضوٍء فََغَسلَ َيَدُه ا: َوَسلََّم، فَقَالَ
ْستَْنَشَق ثَالثًا ثَالثًا، ثُمَّ َمَسَح بَِرأِْسِه َوظَاِهرِ أُذَُنْيِه َمَع َرأِْسِه، ثُمَّ غََسلَ رِْجلَْيهِ ثُمَّ أَْدَخلَ َيَدُه ِفي اِإلَناِء، ثُمَّ َمْضَمَض وَا

  .َهكَذَا الُْوُضوُء فََمْن َزاَد َعلَى َهذَا فَقَْد َتَعدَّى َوظَلََم:ثَالثًا، ثُمَّ قَالَ
يُّ، َحدَّثََنا َحاِمُد بن آَدَم الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعْن لَْيٍث، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْمرَْوزِ - ١٠٩٢٩

خِ لَمَّا آَخا النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن أَْصحَابِِه َبْيَن الْمَُهاجِرِيَن َواَألْنَصارِ فَلَْم يَُؤا: ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  ْدَوالْيَن َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َوَبْيَن أََحٍد ِمْنُهمْ َخَرَج َعِليٌّ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ُمْغَضًبا حَتَّى أََتى َجَب



َوَجَدُه فََوكََزُه بِرِْجِلِه، فَقَالَ ِمَن اَألْرضِ، فتوسََّد ِذَراَعُه فَُسفَّ َعلَْيِه الرِّيُح، فَطَلََبُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى 
لَْم أَُواخِ َبيَْنَك َوَبْينَ قُْم فََما َصلُْحَت أَنْ َتكُونَ إِال أََبا ُترَابٍ أَغَضِْبَت َعلَيَّ ِحَني َواَخْيُت َبْيَن الُْمهَاجِرِيَن وَاألَْنصَارِ َو:لَُه

نْزِلَِة َهاُرونَ ِمْن ُموَسى، إِال أَنَّهُ لَْيسَ َبْعِدي َنبِيٌّ، أَال َمْن أََحبََّك ُحفَّ بِاَألْمنِ أََحٍد ِمْنُهْم، أََما تَْرَضى أَنْ َتكُونَ ِمنِّي بَِم
  .َواِإلَمياِن، َوَمْن أَبَْغَضَك أََماَتُه اللَُّه َمْيَتةَ الَْجاِهِليَِّة َوُحوِسبَ بَِعَمِلِه ِفي اِإلْسالمِ

بِِّه الصَّفَّاُر الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َجمِيلٍ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن لَْيٍث، َعْن َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد َر - ١٠٩٣٠
ِة َشَجَرةٌ َشكَّ ِفي الَْجنَِّة َشَجَرةٌ أَْو َما ِفي الَْجنَّ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

رِ الصِّدِّيُق ُعَمُر الْفاروقُ َعِليُّ بن َجِميلٍ َما َعلَْيَها َوَرقَةٌ إِال َمكُْتوٌب َعلَْيَها ال إِلََه إِال اللَُّه ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه أَُبو َبكْ
  .ُعثَْمانُ ذُو النُّوَرْينِ

مُْنَتِصرِ الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحمَّاٍد َسجَّاَدةُ، َحدَّثََنا َحفُْص بن َحدَّثََنا الُْمنَْتِصُر بن ُمَحمَِّد بن الْ - ١٠٩٣١
إِذَا غََرَبِت الشَّْمُس فَكُفُّوا ِصْبيَاَنكُْم، فَإِنََّها َساَعةٌ :ِغَياٍث، َعْن لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَْحَسُبُه َرفََعُه، قَالَ

  .ُر ِفيَها الشَّيَاِطُنيَيْنَتِش
جَرِيٌر، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن أَيُّوَب الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا  - ١٠٩٣٢
  لَْيٍث، َعْن

َمْنُهوَماِن ال َيقِْضي :ُبُه َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، أَْحَس
  .أََحُدُهَما َنْهَمَتُه، َمْنُهوٌم ِفي طَلَبِ الِْعلْمِ، َوَمْنُهوٌم ِفي طَلَبِ الدُّْنيَا

ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه . َنا يُوُسُف بن َعِديٍَّحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، َحدَّثَ - ١٠٩٣٣
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلٍ، َعْن لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ : الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، قاال

  " .ص"َوَسلََّمَسَجَد ِفي النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقراطيسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد الُْمَحارِبِيُّ - ١٠٩٣٤

َف َعلَى اْبنِ َعبَّاسٍ ِمْن فاحتِتِه إِلَى خَاِتَمِتهِ عََرْضُت الُْمْصَح: ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن أََبانَ بن صَاِلحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، قَالَ
نَِساؤُكُْم حَْرثٌ لَكُْم فَأُْتوا َحرْثَكُمْ أَنَّى : "أُوِقفُُه َعلَْيِه ِعْنَد كُلِّ آَيٍة ِمْنُه، َوأَسْأَلُُه َعْنَها َحتَّى اْنَتهَْيُت إِلَى َهِذهِ اآلَيِة

إِنَّ َهذَا الَْحيَّ ِمْن قَُرْيشٍ َيشَْرُحونَ النَِّساَء بَِمكَّةَ َوَيَتلَذَّذُونَ بِهِنَّ ُمقْبِالٍت، :ُن َعبَّاسٍفَقَالَ اْب] ٢٢٣البقرة آية "[ِشئُْتْم
ذَا َشْيٌء لَمْ َيكُنْ َك َوقُلَْن َهَوُمْدبَِراٍت، فَلَمَّا قَِدُموا الَْمِديَنةَ َوَتزَوَُّجوا ِفي اَألْنصَارِ َوذََهبُوا ِلَيفَْعلُوا بِهِنَّ، فأَْنكَْرنَ ذَِل
نَِساُؤكُمْ : "َعزَّ َوَجلَّ ِفي ذَِلَك ُيؤَْتى َعلَْيِه، فاْنَتَشرَ الَْحِديثُ َحتَّى اْنتََهى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَنَْزلَ اللَُّه

  البقرة آية"[َحْرثٌ لَكُْم فَأُْتوا َحرْثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم

ائِْت الْحَْرثَ ِمْن َحْيثُ شِئَْت، : ُمقْبِلَةً، َوإِنْ ِشئَْت فباركةً، وَإِنََّما َيعْنِي بِذَِلَك مَْوِضَع الْوَلَِد لِلَْحْرِث، َيقُولُف] ٢٢٣
  .كَانَ الَْحدِيثُ َعلَى َهذَاقَالَ اْبُن ُعَمَر ِفي ُدُبرَِها فَأَْوَهَم اْبُن ُعَمَر َواللَُّه َيْغِفُر لَُه، َوإِنََّما : فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ

ْيلَةَ َيحَْيى بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ اْبُن أَِخي َعِليِّ بن َعاِصمٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُتَم - ١٠٩٣٥
َمْن أَذَّنَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اسٍ، قَالََواِضحٍ، َعْن أَبِي َحْمَزةَ، َعْن جَابِرٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّ

  .َسْبَع سِنَِيَن ُمحَْتِسًبا كُِتَب لَهُ َبَراَءةٌ ِمَن النَّارِ
ا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َرْوُح بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََن - ١٠٩٣٦

فَِقيٌه َواِحٌد أََشدُّ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُجَناحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ



  .َعلَى الشَّيْطَاِن ِمْن أَلِْف َعابٍِد
ثََنا َرَجاءُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن حَُرْيٍث، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َحدَّ - ١٠٩٣٧

َخْيُرُهنَّ :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: بن الَْحارِِث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، قَالَ
  .أَْيَسُرُهنَّ َصَداقًا

الَ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َعْن أَبِي الَْحارِِث، قَ - ١٠٩٣٨
  ٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّهإِْسحَاُق بن َراهََوْيِه َوُهَو َرَجاٌء، َعْن ُمَجاِه

  .َخْيُرُهنَّ أَْيَسُرُهنَّ َصَداقًا:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
بن خِرَاشٍ، َعنِ  لَِّهَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْغفَّارِ بن َعْبِد اللَِّه الَْمْوصِِليُّ، َحدَّثََنا عَْبُد ال - ١٠٩٣٩

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الْعَوَّامِ بن َحْوَشبٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .بٌ َبْيَن َعْيَنْيِه آيٌِس ِمْن َرْحَمِة اللَِّهَمْن َشرَِك ِفي َدمٍ َحَرامٍ بَِشطْرِ كَِلَمٍة َجاَء َيْوَم الِْقَياَمِة َمكُْتو:َوَسلََّم

نِ الْعَوَّامِ بن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِخرَاشٍ، َع - ١٠٩٤٠
  .َتَجَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َصاِئٌم ُمْحرٌِماْح:َحْوَشبٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َحْوَشبٍ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِخرَاشٍ، َعنِ الْعَوَّامِ بن  - ١٠٩٤١
إِنَّ َعامَّةَ َعذَابِ الْقَْبرِ ِمَن الَْبْولِ فَتََنزَُّهوا :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اسٍ، قَالََعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّ

  .َعْنُه
ِلُمونَ ُشَركَاٌء ِفي ثَالٍث ِفي الُْمْس:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسَناِدِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - ١٠٩٤٢

  .وَالَْماِء، وَالْكَِأل، َوثََمُنهُ َحَراٌم: النَّارِ
ْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِخرَاشٍ، َعنِ الْعَوَّامِ بن َحْوَشبٍ، َع - ١٠٩٤٣

  أُِتَي النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِرُجلٍ بِِه جُْرٌح َيْسَتأِْذُنُه ِفي َبطِِّه، فَأَذِنَ:الَُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَ

  .لَُه
 ْنَحدَّثََنا عَْبَدانُ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِخرَاشٍ، َعنِ الْعَوَّامِ بن َحْوَشبٍ، َع - ١٠٩٤٤

اْستَْوُصوا بَِعمِّي الَْعبَّاسِ َخيًْرا، فَإِنَّهُ َبِقيَّةُ آبَاِئي، :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َوإِنََّما َعمُّ الرَُّجلِ ِصْنُو أَبِيِه

بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِخرَاشٍ، َعنِ الْعَوَّامِ بن َحْوَشبٍ، َعْن  َحدَّثََنا عَْبَدانُ، َحدَّثََنا َزْيُد - ١٠٩٤٥
نِْعَم التُّرمجانُ أَْنَت، َوَدَعا ِلي جِْبرِيلُ :َدَعا ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .نَِمرََّتْي
ْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِخرَاشٍ، َعنِ الْعَوَّامِ بن َحْوَشبٍ، َع - ١٠٩٤٦

ُد قَدِ اْستَْبَشَر أَْهلُ السََّماءِ َيا ُمَحمَّ: لَمَّا أَْسلََم ُعَمُر نََزلَ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَ:ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .بِإِْسالمِ ُعَمَر
َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيٌد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه، َعنِ الَْعوَّامِ بن حَْوَشبٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، - ١٠٩٤٧

  .وَالَْحوَاِئَج ِمْن ِحَساِن الُْوُجوِه اطْلُُبوا الَْخْيَر:َعبَّاسٍ، أُرَاُه َرفََعُه قَالَ
َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيٌد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه، َعنِ الَْعوَّامِ بن حَْوَشبٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، - ١٠٩٤٨



أَيَُّها النَّاسُ َسلُوا إِلَى اللَِّه :ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَجاَء َرُجلٌ يُْؤِذنُ بِجِنَاَزِة النَّاسِ، فَقَالَ َر: َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َمْوَتاكُْم، َوال ُتؤِْذُنوا بِهُِم النَّاَس

  َحدَّثََنا عَْبَدانُ، َحدَّثَنَا - ١٠٩٤٩

كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ :بَّاسٍ، قَالَزَْيٌد، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه، َعنِ الْعَوَّامِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َع
  .َوُعَمُر َيْدُخلُونَ الْمَيَِّت الْقَْبَر ِمْن ِقَبلِ الِْقْبلَِة

انَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِخرَاشٍ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََب - ١٠٩٥٠
  .َزيُِّنوا أَصَْواَتكُمْ بِالْقُْرآِن:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْعَوَّامِ بن َحْوَشبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َعْبَدةَ بن  َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا - ١٠٩٥١
البقرة آية "[اللَُّه وَِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخرِجُُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ"أَبِي لُبَاَبةَ، َعْن ِمقَْسمٍ، وَُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 

َوالَِّذيَن كَفَُروا أَْوِلَياؤُُهُم الطَّاغُوُت ُيخْرُِجوَنُهْم ِمَن النُّورِ "قَْوٌم كَاُنوا كَفَرُوا بِعِيَسى فَآَمنُوا بُِمَحمٍَّد،  ُهْم:قَالَ] ٢٥٧
  .ُهْم قَْوٌم آَمُنوا بِِعيَسى، فَلَمَّا ُبِعثَ ُمَحمٌَّد كَفَرُوا بِِه] ٢٥٧البقرة آية "[إِلَى الظُّلَُماِت
اٍد، َعْن ثََنا الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن َهاُرونَ الُْعكِْليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِيَحدَّ - ١٠٩٥٢

آِمَني، ثَالثَ َمرَّاٍت، فَسُِئلَ َعْن :الََبْيَنَما النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الْمِْنَبرِ، إِذْ قَ: ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
: آِمَني، فَقُلُْت: َمْن ذُكِْرَت ِعْنَدُه، فَلَْم ُيَصلِّ َعلَْيَك فَأَبَْعَدُه اللَُّه قُلْ: أََتانِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَ: ذَِلَك، فَقَالَ
  َمْن أَْدَرَك: آِمَني، قَالَ

آِمَني، َوَمْن أَْدَرَك رََمَضانَ، فَلَْم ُيْغفَرْ لَُه فَأَْبَعَدهُ : آِمَني، فَقُلُْت: ْم فََماَت وَلَْم ُيْغفَْر لَُه فَأَبَْعَدُه اللَُّه قُلَْواِلَدْيِه أَْو أََحدَُه
  .آِمَني: آِمَني، فَقُلُْت: اللَُّه قُلْ

ثََنا خَاِلٌد، َعْن يَزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ - ١٠٩٥٣
َما ِمْن أَيَّامٍ أَعْظَُم ِعْنَد اللَِّه، َوال أََحبُّ إِلَْيِه الْعََملُ ِفيهِنَّ ِمْن أَيَّامِ الَْعْشرِ، :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  .أَكِْثُروا ِفيهِنَّ التَّسْبِيَح، َوالتَّكْبَِري، َوالتَّْهِليلَفَ

نِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا خَاِلٌد، َعْن يَزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن ُمَجاِهٍد، َع - ١٠٩٥٤
لَوِ اْستَقَْبلُْت ِمْن أَْمرِي َما :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحجَّاًجا َوأََمرَُهْم فََجَعلُوَها َعْمَرةً، ثُمَّ قَالَ قَِدْمَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه: قَالَ

أََصابَِعهُ َبْعضََها بَِبْعضٍ، فََحلَّ  اسَْتدَْبْرُت لَفََعلُْت كََما فََعلُوا، وَلَِكْن َدَخلِْت الُْعمَْرةُ ِفي الَْحجِّ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، ثُمَّ أَْنَشَب
أَْهلَلْتُ : بَِم أَْهلَلَْت؟قَالَ:َسلََّمالنَّاُس إِال َمْن كَانَ َمَعُه الَْهْدُي، َوقَِدَم َعِليٌّ ِمَن الَْيَمنِ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

فَأَِقْم كََما أَْنَت وَلََك ثُلُثُ َهدْيِيَوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :ال، قَالَ: ؟قَالَفََهلْ َمَعَك َهْدٌي:بَِما أَْهلَلَْت بِِه، قَالَ
  .َوَسلََّم أَْهَدى ِمائَةَ َبَدنٍَة

  َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بنح َوَحدَّثََنا . َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن - ١٠٩٥٥

أََهلَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، أنا زِيَاُد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ: َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، قاال
ْيِت وََبْيَن الصَّفَا وَالَْمْرَوِة، وَلَْم يُقَصِّْر َولَمْ َيِحلَّ َمْن أََهلَّ الَْهْدَي، َوأََمَر َمْن اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْحجِّ، فَلَمَّا قَِدَم طَاَف بِالَْب

  .لَْم َيكُْن سَاَق الَْهْدي أَنْ َيطُوَف، َوأَنْ َيسَْعى َويُقَصَِّر أَْو َيْحِلَق، ثُمَّ َيِحلَّ
َسِمْعُت إِْسرَائِيلَ، َيذْكُُر، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ،  - ١٠٩٥٦



، َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِرُجلٍ: أَبِي َيْحَيى الْقَتَّاِت، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
  .غَطَِّها، فَإِنَّ فَِخذَ الرَُّجلِ ِمْن َعْوَرتِِه:َوفَِخذُُه َخارَِجةٌ، فَقَالَ

بِي َيْحَيى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَ - ١٠٩٥٧
إِنَّ َعامَّةَ :، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالْقَتَّاِت، َعْن ُمَجاِهٍد

  .َعذَابِ الْقَْبرِ ِمَن الَْبْولِ فَتََنزَُّهوا ِمَن الَْبْولِ
ثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َرَجاٍء، َعْن إِْسرَائِيلَ، َعْن أَبِي َيْحَيى الْقَتَّاِت، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ، َحدَّ - ١٠٩٥٨

َمْن َعَجَز ِمْنكُْم َعنِ :قَالَ َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
  .نْ جياهدَُه، َوَعنِ اللَّْيلِ أَنْ يكابَدُه، فَلُْيكِْثْر ذَكَرَ اللَِّهالَْعُدوِّ أَ

  َحدَّثَنَا - ١٠٩٥٩

 َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي َيْحَيى، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ
  .أََنا عِْنَد اللَِّه خَْيٌر ِمْن ُيوُنسَ بن َمتَّى: ال يَْنَبِغي َألَحٍد أَنْ َيقُولَ:ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاللَِّه َصلَّ
بن َعْبِد  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم، َعْن قُطَْبةَ - ١٠٩٦٠

لنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الْعَزِيزِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َيحَْيى، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، أَنّ ا
  .َوَسلََّمَنَهى َعنِ التَّحْرِيشِ َبْيَن الَْبَهاِئمِ

زَكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، أنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أنا إِسَْرائِيلُ، َعْن ُمْسِلمٍ اَألْعَورِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  - ١٠٩٦١
  .نِ، َومَاَت َيْوَم االثَْنْينُِوِلدَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم االثَْنْينِ، َوأُْنزِلَ َعلَْيِه َيْوَم االثَْنْي:َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

 َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا، أنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أنا إِْسرَائِيلُ، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ - ١٠٩٦٢
  .قَّ َعلَى أُمَِّتي لََجَعلُْت َعلَْيهُِم السَِّواَك ِعْنَد كُلِّ َصالٍةلَْوال أَنْ أَُش:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

 َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا، أنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أنا إِْسرَائِيلُ، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ - ١٠٩٦٣
  .لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْغَتِسلُ ِمْن َوَراِء ُحجَُراٍت، َوَما َرأَى َعْوَرَتُه أََحٌد قَطُّكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى ال: قَالَ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا، َحدَّثََنا َعْبُد - ١٠٩٦٤

انَ َخاَتُم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه كَ:اللَِّه بن َرَجاٍء، أنا إِسَْراِئيلُ، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َوَسلََّم َحلْقَةً ِمْن ِفضٍَّة

بَّاسٍ، أَنّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه، أنا إِْسرَائِيلُ، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َع - ١٠٩٦٥
  .لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَحَر َهْدَيُه َيْومَ ُصدَّ بِالتَّنِْعيمَِرسُولَ اللَِّه صَلَّى ال

بَّاسٍ َرِضي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه، أنا إِْسرَائِيلُ، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َع - ١٠٩٦٦
  .ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى َعلَى َحصِريٍأَنّ َرسُولَ اللَّ: اللَُّه َتعَالَى َعْنُه

َيا أَيَُّها : "ْوِلِهَحدَّثََنا ُمَحمٌَّد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه، أنا إِْسرَائِيلُ، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَ - ١٠٩٦٧
  .َحرََّم ُسرِّيََّتُه:قَالَ] ١التحرمي آية "[ُه لََكالنَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَّ

للَُّه َتعَالَى َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه، أنا إِْسرَائِيلُ، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي ا - ١٠٩٦٨
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َرَمَضانَ فََصاَم َيوًْما إِلَى الَْعْصرِ ثُمَّ أَفْطََر، ثُمَّ َصاَم فَأََتمَّ الصَِّياَم َسافََر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ:َعْنُهَما، قَالَ
  .إِلَى اللَّْيلِ



اسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه، أنا إِْسرَائِيلُ، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّ - ١٠٩٦٩
ْصَحابِِه قُوَّةً طَاَف َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرَملَ الثَّالثَ اُألولَى ِليُرِي الُْمْشرِِكَني أَنَّ بِِه َوبِأَ:َعْنُهَما، قَالَ

  .َوَمَشى اَألْرَبَع
١٠٩٧٠ -  

اُت، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّ
  .كُلِّ َصالٍةلَْوال أَنْ َتْضُعَف أُمَِّتي ألََمْرتُُهْم بِالسَِّواِك ِعْنَد :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َنا قَْيُس بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ١٠٩٧١
] ١٥النساء آية "[نيَ الْفَاِحَشةَ ِمْن نَِساِئكُْموَالالِتي َيأِْت: "الرَّبِيعِ، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِه

كُنَّ ُيْحَبْسَن ِفي الُْبيُوِت فَإِنْ َماَتْت َماَتْت، َوإِنْ َعاَشْت َعاَشْت، َحتَّى َنزَلَْت :قَالَ" حَتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ الَْمْوُت: "إِلَى قَْوِلِه
َوَنزَلَْت ُسوَرةُ الُْحُدودِ، ] ٢النور آية "[لزَّانِي فَاْجِلدُوا كُلَّ وَاِحٍد ِمْنُهَما مِائَةَ َجلْدٍَةالزَّانَِيةُ َوا"َهِذِه اآلَيةُ الَِّتي ِفي النُّورِ 

  .فََمْن َعِملَ َشْيئًا ُجِلَد َوأُْرِسلَ
دَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ، َح - ١٠٩٧٢

إِنَّ الَْميَِّت إِذَا ُدِفَن َسِمعَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمْسِلٌم الضَّبِّيُّ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َخفَْق نَِعالِهِْم إِذَا َولَّْوا َعْنُه ُمْنِصرفَني

بن صَاِلحٍ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ النَّْهِديُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن - ١٠٩٧٣
  لَْبُس قَِميًصاكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَي: ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .قَِصَري الَْيَدْينِ وَالطُّولِ
ح . َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َوالُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت، قاال - ١٠٩٧٤

َحدَّثََنا الَْحَسُن بن : َبَهانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، قاالَوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم بن شَبِيبٍ الَْعسَّالُ اَألْص
  .اْعَتَمَر ِفي رََمَضانَ:َصاِلحٍ، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن حَفْصٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ ب - ١٠٩٧٥
َهذَا األَْمرِ  أَوَّلُ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِشَهابٍ، َعْن ِفطْرِ بن َخِليفَةَ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

، ثُمَّ َيَتكاَدُمونَ َعلَْيِه َتكاُدمَ ُنُبوَّةٌ َوَرْحَمةٌ، ثُمَّ َيكُونُ ِخالفَةً َوَرْحَمةً، ثُمَّ َيكُونُ ُملْكًا َوَرْحَمةً، ثُمَّ َيكُونُ إَِماَرةً َوَرْحَمةً
  .، َوإِنَّ أَفَْضلَ رباِطكُْم َعْسقَالنُالُْحُمرِ، فََعلَْيكُمْ بِالْجَِهاِد، َوإِنَّ أَفَْضلَ جهادِكُُم الرِّبَاطُ

َهبِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن أَبِي اَألْش - ١٠٩٧٦
كُْنُت جَاِلًسا ِعْندَ اْبنِ َعبَّاسٍ فَأََتاُه َرُجلٌ، : َعْن ُمَجاِهٍد، قَالَ الْكُوِفيِّ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَُميَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَِثريٍ،

َيا : "َعَصْيَت َربََّك، َوَباَنْت ِمْنَك امَْرأَُتَك، قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:َيا أََبا َعبَّاسٍ طَلَّقُْت امَْرأَِتي ثَالثًا، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: فَقَالَ
  الطالق آية"[بِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّأَيَُّها النَّ

١. [  
ن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن ُعَبْيَدةَ التَّمَّاُر، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ب - ١٠٩٧٧
ذُِكَر الَْمْسُح َعلَى الُْخفَّْينِ ِعْندَ : َعْن ُخَصْيٍف، َعْن ُمَجاِهٍد َوِعكْرَِمةَ، َوَسعِيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ بن َساجٍ،



َما َتذْكُُر أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى َيا سَْعُد أَ: أَفْقَُه، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: ُعَمَر، َوَسْعٍد، َوَعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، فَقَالَ ُعَمُر َوَسْعٌد
  .قَْد َمَسَح، وَلَِكْن َهلْ َمَسَح ُمْنذُ َنزَلَْت ُسوَرةُ الْمَاِئَدِة؟:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اشٍ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْجَماِهرِ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّ - ١٠٩٧٨
ُرِفَع الْقَلَمُ :لَْيِه َوَسلََّم، قَالَُعَبْيِد اللَِّه، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع

  .نِ الَْمْعُتوِه َحتَّى يُِفيَق، َوالصَّبِيِّ حَتَّى َيْعِقلَ أَْو َيْحَتِلَمَعنِ النَّاِئمِ حَتَّى َيسَْتْيِقظَ، َوَع: َعْن ثَالثٍَة
مَُّد بن شَُعْيبٍ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُمَح - ١٠٩٧٩

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالََعْن َهاُرونَ بن َهاُرونَ
  .ِفي الَْعَصبِيَِّة، َوالْقََدرِيَِّة، وَالرَِّواَيِة ِفي غَْيرِ تَثَبٍُّت: َهالُك أُمَِّتي ِفي ثَالٍث:َوَسلََّم

زِيزِ الَْحَسُن بن جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْع َحدَّثََنا - ١٠٩٨٠
  بن

الكهف "[َك إِذَا َنِسيَتوَاذْكُْر َربَّ: "ُحَصْينٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
وَلَْيَس لََنا إِذَا َنِسيَت االْسِتثَْناَء، فاْسَتثْنِ إِذَا ذَكَْرَت، َوِهي لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خَاصَّةً، :قَالَ] ٢٤آية 

  .أَنْ َنسَْتثْنِيَ إِال ِفي ِصلَِة الَْيِمنيِ
ِه بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا قََزَعةُ بن ُسوَْيٍد الَْباِهِليُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللََّحدَّثََنا َعِليُّ بن  - ١٠٩٨١

َعلَى َما أََتيُْتكُْم ِمَن الَْبيِّنَاتِ  ال أَْسأَلُكُْم:أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َوالُْهَدى أَجًْرا إِال أَنْ ُتوادُّوا اللََّه، َوَتقَرَُّبوا إِلَْيِه بِطَاَعتِِه

ثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّ: َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقراطيسيُّ، وََيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، قاال - ١٠٩٨٢
اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ 

  .َر، َعْن َبْيعِ الَْمَغانِمِ، قَْبلَ أَنْ ُتقَْسَمَتَعالَى َعْنُه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َيْوَم َخيَْب
َربِيَعةَ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن َعيَّاشِ بن أَبِي  - ١٠٩٨٣

َنجِيحٍ َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، أَنّ َرسُولَ اللَِّه الَْمْخُزوِميُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي 
  َتْسِقي َماَءَك:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َيْوَم َخْيَبَر َعنِ الَْحبَالَى، َوقَالَ

  .َسَم، َوَعْن أَكْلِ لُُحومِ الُْحُمرِ اإلِْنِسيَِّة، َوَعْن كُلِّ ِذي َنابٍ ِمَن السِّبَاعَِزْرَع غَْيرِِك، َوَعْن َبْيعِ الَْمَغانِمِ قَْبلَ أَنْ ُتقْ
اهِيُم بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب، َصاِحبُ الَْمغَازِي، َحدَّثََنا إِْبَر - ١٠٩٨٤

قَالَ عَْبُد اللَِّه بن أَبِي َنجِيحٍ َحدَّثَنِي ُمَجاِهٌد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى : ِد بن إِْسحَاَق، قَالََسْعٍد، َعْن ُمَحمَّ
لٍ ِفي رَأِْسِه بَُرةٌ ِمْن ِفضٍَّة ْهَعْنُهَما، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْهَدى َعاَم الُْحدَْيبَِيِة جََمال ِفي َهدَاَياهُ ألَبِي َج

  .ِلَيِغيظَ بِِه الُْمْشرِكَِني
ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْمِلِك بن َواِقٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا  - ١٠٩٨٥

أَْهَدى :اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعنِ
َماُم،  ِمْن ذََهبٍ، َوُهَو الزَِّرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُعْمَرِة الُْحَديْبَِيِة َجَملَ أَبِي َجْهلِ بن ِهَشامٍ َعلَْيِه َخشَاٌش

  .َوَما فََعلَ ذَِلَك إِال ِليَِغيظَ قَُرْيًشا
بن َمْيَسَرةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَيب السَّرِيِّ، َحدَّثََنا حَفُْص  - ١٠٩٨٦



لَْمِدينِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ أَُبو ُسلَْيَمانَ ا
  َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي: َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ

َعلَْيَك بِالشَّامِ فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد َتكَفَّلَ ِلي بِالشَّامِ َوأَْهِلِه، وَالَْزْم ِمَن الشَّامِ :رِيُد الَْغْزَو ِفي سَبِيلِ اللَِّه، قَالَأُ
  .َعْسقَالنَ، فَإِنََّها إِذَا دَاَرتِ الرََّحا ِفي أُمَِّتي كَانَ أَْهلَُها ِفي َخْيرٍ َوَعاِفَيٍة

ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ . َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق - ١٠٩٨٧
اِئدَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعنِ الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن زَكَرِيَّا بن أَبِي َز

اللَُّهمَّ اغِْفرْ :ْيِه َوَسلََّم، قَالَاْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .َوِللُْمقَصِّرِيَن:قَالَ ِفي الثَّاِلثَِة َوِللُْمقَصِّرِيَن،: ِللُْمَحلِِّقَني، قَالُوا

َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَّدُ بن َحنِيفَةَ الْوَاِسِطيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قاال - ١٠٩٨٨
بِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعاِمُر بن ُمْدرٍِك، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن صَاِلحٍ، َعنِ اْبنِ أَ

  .َمْن فَرَّ ِمَن اثَْنْينِ فَقَْد فَرَّ، َوَمْن فَرَّ ِمْن ثَالثٍَة فَلَْم َيفِرَّ:َوَسلََّم، قَالَ
ثََنا الُْحَسْيُن بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن اَألشْقَرُ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّ - ١٠٩٨٩

السُّبَُّق :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
  فَالسَّابُِق إِلَى مُوَسى يُوَشُع بن ُنونَ،: الثَةٌثَ

  .اِلبٍَوالسَّابُِق إِلَى ِعيَسى َصاِحبُ َياسَِني، َوالسَّابُِق إِلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليُّ بن أَبِي طَ
َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، َعْن : َحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، قاالَوالْ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْندِ يسَاُبورِيُّ  - ١٠٩٩٠

لَمَّا زَوََّج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاِطَمةَ َعِليا، : َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
أََما :لََّمَيا َرُسولَ اللَِّه، زَوَّْجتَنِي ِمْن َرُجلٍ فَِقريٍ لَْيَس لَهُ َشْيٌء، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: قَالَْت فَاِطَمةُ

  .َخُر زَْوُجِكتَْرَضْيَن َيا فَاِطَمةُ أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اْخَتاَر ِمْن أَْهلِ اَألْرضِ َرُجلَْينِ أََحُدُهَما أَُبوِك َواآل
اقِ، أنا َمْعَمٌر، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َصاِلحٍ الَْهرَوِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّ - ١٠٩٩١

: لنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليا ِمْن فَاِطَمةَ، قَالَْتلَمَّا َزوََّج ا: َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
أََما َتْرَضْيَن أَنْ َيكُونَ اللَُّه اطَّلََع إِلَى اَألْرضِ فَاْخَتاَر مِْنَها َرُجلَْينِ َجَعلَ أََحَدُهَما :َزوَّجَْتنِي ِمْن عائلٍ ال مَالَ لَُه، فَقَالَ لََها

  .َر زَْوَجِكأََباِك َواآلَخ
ن أَبِي ُنعَْيمٍ َحدَّثََنا احلََسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ب - ١٠٩٩٢

فَاتِّبَاٌع بِالَْمْعُروِف َوأََداٌء "ٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ الَْواسِِطيُّ، أنا شَرِيٌك، َعْن أََبانَ بن َتْغِلبٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِه
  كَاَنْت:قَالَ] ١٧٨البقرة آية "[إِلَْيِه بِإِْحَساٍن

َيْتَبَع بَِمْعرُوٍف، َوأُِمرَ  أُِمَر َهذَا أَنْبنو إِْسرَائِيلَ إِذَا قُِتلَ ِمنُْهُم الْقَِتيلُ َعْمًدا لَْم َيِحلَّ لَُهْم إِال الْقَوَُد، َوأُِحلَّتْ لَكُُم الدَِّيةُ فَ
  ] .١٧٨البقرة آية "[ذَِلَك َتْخِفيٌف ِمْن رَبِّكُْم"َهذَا أَنْ يَُؤدِّي بِإِْحَساٍن 

دَّثََنا ِة، َحَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن الُْمِغَري - ١٠٩٩٣
أََمَر النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َعْنَبَسةُ، َعْن َزكَرِيَّا بن َخاِلٍد، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .جِاللََها َوُجلُوَدهَا قَسِّْم:َعِليا أَنْ َيقِْسَم َهْدَيُه فَقََسَمَها أَْعَضاًء، ثُمَّ أََتاُه فَقَالَ



نِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َع - ١٠٩٩٤
َعصَْيَت رَبََّك، وََباَنْت مِْنَك :ُه طَلََّق اْمرَأََتُه ِمائَةً، فَقَالَإِنَّ: َنجِيحٍ، َوُحَمْيٍد اَألْعَرجِ، أَنَّ َرُجال َسأَلَ اْبَن َعبَّاسٍ، فَقَالَ

َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء : "اْمرَأَُتَك، فَلَْم َتتَّقِ اللََّه فََيجَْعلْ لََك َمخَْرًجا، وََيْرُزقَْك ِمْن حَْيثُ ال َتحَْتِسُب َوقََرأَ
  ] .١الطالق آية " [ِلِعدَِّتهِنَّ فَطَلِّقُوُهنَّ
َعِطيَّةَ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْعبَّاسِ، صَاِحُب الشامِة، َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن - ١٠٩٩٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ َحدَّثََنا بَْعُض أَْصَحابَِنا، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ
  َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما رَِياُض: إِذَا مََررُْتْم بِرِيَاضِ الَْجنَِّة، فَاْرَتعُوا، ِقيلَ:َوَسلََّم

  .َمجَاِلُس الِْعلْمِ:الَْجنَِّة؟ قَالَ
السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد بن زِيَاٍد، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ  - ١٠٩٩٦

  .ال ُيقَاِتلُ قَْوًما حَتَّى َيْدُعَوُهْم:كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ - ١٠٩٩٧

قُولُونَ َهِذِه الدُّْنَيا َسْبَعةُ آالِف َسَنٍة، بن إِْسحَاَق، َعْن َسْيِف بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ َيهُوَد كَاُنوا َي
َوقَالُوا لَْن : "ُه َعزَّ َوَجلَّ ِفي ذَِلَكَوإِنََّما نَُعذَُّب ِلكُلِّ أَلِْف َسَنٍة َيْوًما ِفي النَّارِ َوإِنََّما ِهي َسْبَعةُ أَيَّامٍ َمْعُدوَداٌت، فَأَْنَزلَ اللَّ

  ".ِفيَها َخاِلُدونَ: "إِلَى قَْوِلِه] ٨٠البقرة آية "[َمْعُدودَةًَتَمسَّنا النَّاُر إِال أَيَّاًما 
َعْوٍد الَْمكِّيُّ، َعْن  َحدَّثََنا الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا طَاِهرُ بن أَبِي أَحَْمَد الزُّبَْيرِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيِد بن - ١٠٩٩٨

  .َنَهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ النَّْومِ قَْبلَ الِْعَشاِء، َوَعنِ الَْحِديِث بَْعَدَها:قَالَُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 
، َعْن ِهٍدَحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا اْبُن ُمَجا - ١٠٩٩٩

َيا أَْهلَ َمكَّةَ ال :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َوَعطَاٌء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
  َتقُْصرُوا الصَّالةَ ِفي أَْدَنى ِمْن أَْرَبعِ ُبُرٍد ِمْن َمكَّةَ

  .إِلَى ُعْسفَانَ
َجاِهٍد، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْهْيثَمِ الُْمَؤذِّنُ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن ُم - ١١٠٠٠

ذُوقُوا َمسَّ َسقََر إِنَّا كُلَّ ، لَى ُوُجوِههِْم َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َع"نََزلَْت َهِذهِ اآلَيةُ ِفي الْقََدرِيَِّة :َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  ] .٤٩، ٤٨القمر آية "[َشْيٍء َخلَقَْناهُ بِقََدرٍ

ثََنا ُد الرَّزَّاقِ، َحدََّحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا َعْب - ١١٠٠١
الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَهِْم بِاللَّْيلِ وَالنََّهارِ ِسرا : "َعْبُد الَْوهَّابِ بن ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

ْت ِعْنَدُه أَْرَبَعةُ َدَراِهَم، فَأَْنفََق بِاللَّْيلِ َواِحًدا، نََزلَْت ِفي َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ كَاَن:قَالَ] ٢٧٤البقرة آية "[َوَعالنِيَةً
  .َوبِالنََّهارِ َواِحًدا، َوِفي السِّرِّ وَاِحًدا، َوِفي الَْعالنَِيِة وَاِحًدا

َسلََمةَ، َحدَّثََنا قَْيسُ بن َسْعٍد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن  - ١١٠٠٢
لَُه َدلًْوا فََشرَِب، ثُمَّ َمجَّ ِفي َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَء إِلَى َزْمَزَم فََنَزْعَنا 

  .ْوال أَنْ ُتْغلَُبوا َعلَْيَها لََنَزْعُت بَِيِديلَ:الدَّلْوِ، ثُمَّ َصببناُه ِفي َزْمَزَم، ثُمَّ قَالَ
ا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك، َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَّدُ بن َحنِيفَةَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن أَبِي َبكْرٍ السَّالِِميُّ، َحدَّثََن - ١١٠٠٣

  ْن قَْيسِ بن َسْعٍد، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنَِعْن َرَباحِ بن أَبِي َمْعُروفٍ الَْمكِّيِّ، َع



َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َرُجلٌ ال َيبْقَى ِفي الَْجنَّةِ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، َما ثَوَاُب َهذَا الرَُّجلِ ِفي ذَِلكَ الَْيْومِ؟ : ا َمْرحًَبا إِلَْيَنا، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍَمْرحًَب: أَْهلُ َدارٍ، َوال غُْرفٍَة إِال قَالُوا

  .أََجلْ وَأَْنَت ُهَو َيا أََبا َبكْرٍ:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَحَْمَد بن أَبِي ُشعَْيبٍ : يُّ بن َسِعيدٍ الرَّازِيُّ، قاالَحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َوَعِل - ١١٠٠٤

ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ  الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ِمْسِكُني بن ُبكَيْرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمهَاجِرٍ، َعْن إِبَْراهِيَم بن أَبِي َحرَّةَ، َعْن
َخْيُر َماٍء َعلَى َوْجِه اَألْرضِ َماُء َزْمَزَم ِفيِه طََعاٌم :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ َرِضي اللَُّه

ةُ َحْضَرمَْوَت كَرِْجلِ الْجََراِد ِمَن ِمَن الطُّْعمِ َوِشفَاٌء ِمَن السُّقْمِ، َوَشرُّ َماٍء َعلَى َوْجِه اَألْرضِ َماٌء بَِواِدي َبَرهُوٍت َبِقيَّ
  .الْهََوامِّ ُيصْبُِح َيَتَدفَُّق َوُيْمِسي ال َباللَ بَِها

َعتَّاُب بن َبِشريٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا زَُهْيُر بن َعبَّاٍد الرُّؤَاِسيُّ، َحدَّثََنا  - ١١٠٠٥
ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ُمْدِمُن َخْمرٍ، :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ُخَصْيٍف، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َوال َعاقٌّ، َوال مَنَّانٌ
َنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاوَِيةَ النَّْيسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الصَّاِئغِ الَْمكِّيُّ، َحدَّثَ - ١١٠٠٦

  الْحَرَّانِيُّ، َعْن

سََيجِيُء ِفي آِخرِ الزََّماِن أَقَْوامٌ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُخَصْيٍف، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
قُلُوبِهِْم َشْيٌء ِمَن كُونُ ُوُجوُهُهْم ُوجُوَه اآلَدِميَِّني، َوقُلُوُبُهْم قُلُوَب الشََّياِطنيِ، أَْمثَالُ الذِّئَابِ الضََّوارِيِّ، لَْيَس ِفي َي

ارَْيَت َعْنُهُم اغَْتاُبوَك، َوإِنْ َحدَّثُوكَ الرَّْحَمِة، سفَّاكُونَ لِلدَِّماِء، ال َيْرَعُوونَ َعْن قَبِيحٍ، إِنْ تاَبْعتَُهْم َواْرُبوَك، َوإِنْ َتَو
ْنَهى َعْن ُمْنكَرٍ، االْعتَِزازُ كَذَُبوَك، َوإِِن ائَْتَمْنتَُهْم خَاُنوَك، َصبِيُُّهْم َعاِمٌر َوشابُُّهمْ شاطٌر َوشَْيُخُهمْ ال َيأُْمُر بَِمعُْروٍف َوال َي

ٌر، الَْحِليُم ِفيهِْم غاوٍ، َواآلِمرُ بِالَْمْعرُوِف ِفيهِْم ُمتََّهٌم، الُْمْؤِمُن ِفيهِْم ُمسَْتْضَعٌف، بِهِْم ذُلٌّ، َوطَلَُب َما ِفي أَْيِديهِْم فَقْ
ِخيَاُرُهْم فَال  ْم شرارُُهْم، وََيْدُعوَوالْفَاِسُق ِفيهِْم ُمشَرٌَّف، السُّنَّةُ ِفيهِْم بِْدَعةٌ، َوالْبِْدَعةُ ِفيهِْم ُسنَّةٌ، فَِعْنَد ذَِلَك ُيَسلَّطُ َعلَْيهِ

  .ُيسَْتجَاُب لَُهْم
ٍد، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا ُزَهْيرُ بن َعبَّاٍد، َحدَّثََنا َعتَّاُب بن َبِشريٍ، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن ُمَجاِه - ١١٠٠٧

ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ُمْدِمُن َخْمرٍ، َوال :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّ: اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
فََشقَّ ذَِلَك َعِليَّ َألنَّ الُْمْؤِمنِنيَ ُيصِيُبونَ ذُنُوًبا حَتَّى َوَجْدُت ذَِلَك ِفي ِكتَابِ اللَِّه ِفي : َعاقٌّ، َوال َمنَّانٌ، قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ

ال "اآلَيةُ، َوِفي الَْمنَّاِن ] ٢٢حممد آية "[َعَسْيُتمْ إِنْ َتوَلَّْيُتمْ أَنْ ُتفِْسُدوا ِفي اَألْرضِ َوُتقَطُِّعوا أَْرَحاَمكُْم فََهلْ"الْعَاقِّ 
  ُتْبِطلُوا َصَدقَاِتكُْم

املائدة آية "[األَْنَصاُب وَاَألْزالُم رِْجٌسإِنََّما الَْخْمُر وَالَْمْيِسُر َو"اآلَيةَ، َوِفي الَْخْمرِ ] ٢٦٤البقرة آية "[بِالَْمنِّ َواَألذَى
  ".فَاْجَتنِبُوُه"إِلَى قَْوِلِه ] ٩٠

َمْيُموٍن، َعْن َمطَرٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُعَبْيِد اللَِّه الُْغَدانِيُّ، َحدَّثََنا الُْمَعلَّى بن  - ١١٠٠٨
إِنَّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ الَْورَّاقِ، َعْن

  .الَْمالِئكَةَ لََتفَْرُح بذهابِ الشَِّتاِء َرْحَمةً لَمَّا َيْدُخلُ َعلَى فُقََراِء الُْمْؤِمنَِني ِمَن الشِّدَِّة
َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، أنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا اْبُن جَُرْيجٍ، أَْخَبرَنِي َعْبُد الْكَرِميِ، َعْن ُمَجاِهٍد، - ١١٠٠٩

ِه َوَسلََّم ُمرَْتِدفَْينِ أََتانًا، َوُهَو ُيَصلِّي َجَرْيتُ أََنا َوالْفَْضلُ أََماَم النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي:َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ



  .َيْوَم َعَرفَةَ لَْيَس َبيَْنَنا َوبَْيَنُه َمْن َيحُولُ َبْينََنا َوَبْينَُه
ِهٍد، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي بِْشرٍ، َعْن ُمَجا - ١١٠١٠

  .ُمَحمَّدٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:، قَالَ] ١٩االنشقاق آية "[لََترْكَُبنَّ طََبقًا َعْن طََبقٍ: "َعبَّاسٍ، ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
َنا أَُبو ُعَمَر َحفُْص بن ُعَمَر الُْمقَدَِّميُّ الزوزينُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن يَزِيدَ النَّْرِسيُّ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثَ - ١١٠١١

  َوَما كَانَ: "انَ َيقَْرأَُحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَّدٍ الَْيزيديُّ، َحدَّثَنِي أَُبو َعْمرِو بن الَْعالِء، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَُّه كَ

آل "[َويَقُْتلُونَ اَألْنبَِياَء: "َوكَْيَف ال َيكُونُ لَهُ أَنْ َيُغلَّ َولَُه أَنْ ُيقَْتلَ، قَالَ اللَُّه] ١٦١آل عمران آية "[ِلَنبِيٍّ أَنْ يَُغلَّ
ا كَانَ َوَم: "َولَِكنَّ الْمَُناِفِقَني اتََّهمُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َشْيٍء، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ] ١١٢عمران آية 
  ".ِلَنبِيٍّ أَنْ يَُغلَّ
، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْعبَّاسِ النَّسَاِئيُّ الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن إِْبَراهِيَم الَْمْرَوزِيُّ - ١١٠١٢

ِء بن َعْمرٍو، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، الُْحَسْينِ بن َواِقٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثَنِي أَُبو الَْعال
  .َما كَانَ ِفي الْقُْرآِن قَتَّلَ بِالتَّْشِديِد فَُهَو َعذَاٌب، َوَما كَانَ قََتلَ بِالتَّْخِفيِف فَُهَو َرْحَمةٌ:قَالَ

، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ الَْبَراءُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن عبدوسِ بن كَاِملٍ - ١١٠١٣
فََوَضعَ اْبنُ ، َجرِّ ُيوُسُف بن يَزِيَد، َحدَّثََنا مياُح بن سَرِيعٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، أَنَّ َرُجال كُوِفيا سَأَلَ اْبَن َعبَّاسٍ َعْن َنبِيِذ الْ

الَْمَدُر كُلُُّه :ُصمََّتا إِنْ كَذَْبُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمْعُتُه، َيقُولُ: َبَعْيِه ِفي أُذَُنْيِه، َوقَالََعبَّاسٍ إِْص
  .َحَراٌم أَْبَيضُُه، َوأَْحمَُرُه، وَأَْسَوُدُه، َوأَْخَضُرُه

لدُّورِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن يَزِيَد بن ُسلَْيمٍ، َموْلَى بين َهاِشمٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخلٍَف ا - ١١٠١٤
ي اللَُّه َتَعالَى ُحَسْيُن بن الَْحَسنِ اَألْشقَُر، َحدَّثََنا ُهشَْيُم بن َبِشريٍ، َعْن أَبِي هَاِشمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِض

  قَالَ َرُسولُ: قَالَ َعْنُهَما،

َعْن ُعْمرِِه ِفيَما أَفَْناُه، َوَعْن َجَسِدهِ : ال َتُزولُ قَدََما َعْبٍد َيْوَم الِْقَياَمِة حَتَّى ُيْسأَلَ َعْن أَْرَبعٍ:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .بَُه، َوَعْن ُحبَِّنا أَْهلَ الَْبْيِتِفيَما أَْبالُه، َوَعْن َماِلِه ِفيَما أَْنفَقَُه َوِمْن أَْيَن كََس

، َعْن َزْيدِ الَْعمِّيِّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، َحدَّثََنا َسالٌم الطَّوِيلُ - ١١٠١٥
  .َيْسُجُد َعلَى ثَْوبِِه:سُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرأَْيتُ َر: َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسابٍِط َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْقُْرُمطيُّ، َحدَّثََنا َهارُونُ بن ُموَسى الَْهرَوِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َضْمَرةَ،  - ١١٠١٦

لَعَلََّك أَنْ :قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْمَعانَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسابٍِط، قَالَ
اِدِه اْشَتقُّوا كَالمَهِْم ذَِلَك ِمَن النَّْصرَانِيَِّة، فَإِذَا كَانَ َتْبقَى بَْعِدي َحتَّى ُتْدرَِك قَْوًما ُيكَذُِّبونَ بِقََدرِ اللَِّه الذُّنُوَب َعلَى ِعَب
اللَُّهمَّ إِنِّي أَبَْرأُ إِلَْيَك ِمنُْهْم كََما أََمَر نَبِيُّكَ َصلَّى اللَُّه :ذَِلَك فاْبرُءوا إِلَى اللَِّه َعْنُهْم، فَكَانَ اْبُن َعبَّاسٍ َيْرفَُع َيَديِْه، َوَيقُولُ

  .ِه َوَسلََّمَعلَْي
  ُعَبْيُد بن ُعَمْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

الزُّبَْيرِ،  َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ِغَياٍث، َعْن أَبِي - ١١٠١٧
  أُِمَر اْبُن آَدَم أَنْ َيْسُجَد:لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ ا



  .َعلَى َسْبَعِة أَْعظُمٍ
ْسَماِعيلَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َصاِلحٍ اَأليِْليُّ، َعْن إِ - ١١٠١٨

قَالَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَُميَّةَ، َعْن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ بن
: قَالَ ُرُسلُُهْم: ُرُسلٌ، فََما ِكَتابُُهْم َوُرُسلُُهْم؟ قَالََيا َربِّ قَْد أُْهبِطَ آَدُم َوقَْد َعِلْمُت أَنَُّه سََيكُونُ ِكَتاٌب َو: إِْبلِيُس ِلَربِِّه

الَْوْشُم، : ِكتَاُبَك: فََما ِكَتابِي؟ قَالَ: التَّْوَراةُ َوالزَُّبوُر َواِإلجنيلُ وَالْفُْرقَانُ، قَالَ: الَْمالِئكَةُ َوالنَّبِيُّونَ ِمنُْهْم، َوكُُتبُُهْم
: كُلُّ ُمْسِكرٍ، َوِصْدقُُك: َما ال ُيذْكَُر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه، َوَشراُبَك: الْكََهَنةُ، َوطعاُمَك: َكالشِّْعُر، َوُرُسلُ: َوقُرآُنَك

  .اَألسْوَاُق: الِْمْزماُر، َوَمْسجُِدَك: النَِّساُء، َوُمؤَذُِّنَك: الَْحمَّاُم، َومصائُدَك: الْكَِذُب، َوبيُتَك
  اسٍَعْمُرو بن ِديَنارٍ َعنِ اْبنِ َعبَّ

بن أَبِي َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ  - ١١٠١٩
كَانَ التَّارِيُخ ِفي السُّنَِّة الَِّتي قَِدَم ِفيَها :َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمِديَنِة َوِفيَها وُِلَد َعْبُد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ
َحدَّثََنا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َماِلُك بن زِيَاٍد الْكُوِفيُّ، - ١١٠٢٠

  قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َمْن أُْهدَِيْت لَُه َهِديَّةٌ، َوِعْنَدُه قَْوٌم فَُهْم ُشَركَاُؤُه ِفيَها:َعلَْيِه َوَسلََّم
يٍّ، َنا عَْبُد اللَِّه بن ُموَسى بن أَبِي ُعثَْمانَ اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن ُموَسى، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن ُعلََحدَّثَ - ١١٠٢١

َمْن َنظَرَ :ِه َوَسلََّم، قَالَْيَحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َوَعْمُرو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ
  . ال ُحْرَمةَ لَُهإِلَى فُْرَجٍة ِفي َصفٍّ فَلَْيُسدَّها بنفِْسِه، فَإِنْ لَمْ َيفَْعلْ فََمرَّ َمارٌّ فَلَْيَتَخطَّ َعلَى َرقََبِتِه، فَإِنَُّه

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ،  - ١١٠٢٢
  .َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقََضى بِالَْيِمنيِ َوالشَّاِهِد

ِد بن أَيُّوَب، صَاِحُب الَْمَغازِي، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَْحَمدُ بن ُمَحمَّ - ١١٠٢٣
كُنَّ أَْزوَاُج َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن َيْعقُوَب بن َعطَاٍء، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ْحرِماٌت، َوَيلْبِْسَن الُْمَعْصفََر َوُهنَّ ُمْحرَِماٌتَعلَْيِه َوَسلََّم َيْخِضْبَن بِالِْحنَّاِء َوُهنَّ ُم
َحدَّثََنا شِْبلُ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحارِِث الَْمْخُزوِميُّ، - ١١٠٢٤

أن النَّبِيَّ َصلَّى ، واَْبنِ عباس ، واَْبنِ ُعَمَر ، واَْبنِ ُعَمَر ، ارٍ ُيَحدِّثُ، َعْن جَابِرٍ َسِمْعُت َعْمَرَو بن دِيَن: بن َعبَّاٍد، قَالَ
  .َنَهى َعْن َبْيعِ الثََّمرِ، َحتَّى َيْبُدوَ َصالُحُه:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ١١٠٢٥

قَرَأَْنا َعلَى َمْعِقلِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ : ُد بن حَفْصٍ النُّفَْيِليُّ، قَالَالنَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا سَِعي
  .ال َتبِيُعوا الثَّمََر، حَتَّى يَْبُدَو َصالحُُه:َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

اسٍ، َنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبََّحدَّثَ - ١١٠٢٦
  .النَّفْسِ كَانَ إِذَا شَهَِد َجنَاَزةً ُرِئي َعلَْيِه كَآبَةٌ، َوأَكْثَرَ َحِديثَ:أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ - ١١٠٢٧
  .ُيْشبِهُ رَْيَحانَ الَْجنَِّة:، فَقَالَأَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاُألثَاَيِة إِذْ أُِتي بَِوْرِد الِْحنَّاِء



بن أَبِي  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َوَعطَاِء - ١١٠٢٨
َونَفَسٍ َوَما سَوَّاَها فَأَلَْهَمَها "ُه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َمرَّ بَِهِذِه اآلَيِة كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .اللَُّهمَّ آِت َنفِْسي َتقَْواَها أَْنَت َولِيَُّها َوَمْوالَها َوَخْيُر َمْن َزكَّاَها:َوقََف، ثُمَّ قَالَ] ٧الشمس آية "[فُُجوَرَها َوَتقَْواَها
 َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا - ١١٠٢٩

  اللََّه َوهَُو َمْن لَِقي اللََّه ال ُيْشرُِك بِهِ َشْيئًا، َوال َيقُْتلُ َنفًْسا لَِقي:أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .َخِفيُف الظَّْهرِ
 َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ - ١١٠٣٠

  .َمْجذُوِمَني النَّظََرال ُتِدميُوا إِلَى الْ:َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُن بن شَُعْيبٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى بن َعْبدِ الَْواِحِد الْكَالِعيُّ، َحدَّثََنا َزْي - ١١٠٣١

بن إِْسَماِعيلَ بن ُمَجمِّعٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ  اِإلْسكَْنَدَرانِيُّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن إِْبَراهِيَم
كَانَ َزْيُن بن : ْيثُ بن َسْعٍدَعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَبنِي خبالتِِّه َمْيُموَنةَ بَِسرٍِف َومَاَتْت بَِسرٍِف، قَالَ اللَّ

  .اُشَعْيبٍ كََما ُسَميِّ َزْيًن
بن َبشِريٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ الْخَوَّاُص الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا َعتَّاُب  - ١١٠٣٢

لُوكًا لَُه، فََماَت الُْمْعَتُق، فََورَّثَ النَّبِيُّ أَنَّ َرُجال أَْعَتَق َمْم:ُعَمَر بن َحبِيبٍ الَْمكِّيُّ، َعْن َعْمرِو بن ِدينَارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمْعِتَق

 انِيُّ، َحدَّثََناَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُشَعْيبٍ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسْيٍف أَُبو َداُوَد الْحَرَّ - ١١٠٣٣
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : الََسْهلُ بن َحمَّاٍد أَُبو َعتَّابِ الدَّاللُ، َحدَّثََنا ُعْزَرةُ بن ثَابٍِت، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَ

  .ذُُّنوَب كََما َيْنِفي الِْكريُ َخَبثَ الَْحِديِدتَابُِعوا َبْيَن الَْحجِّ َوالُْعمَْرِة، فَإِنَُّهَما َيْنِفَياِن ال:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َحدَّثََنا الَْحسَُن - ١١٠٣٤

َعْن لَْيٍث، َعْن َعْمرِو بن  بن َعبَّاسٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمِ بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ،
َيا َرُسولَ اللَِّه، َرُجلٌ قَاَتلَ ِفي َسبِيلِ : أََتى َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ، فَقَالَ: َعبَّاسٍ، قَالَِدينَارٍ، َعنِ اْبنِ 

إِنْ لَْم َيكُْن : لُ َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَأَتَانِي جِبْرِي:َنَعْم، فَلَمَّا قَفا َدَعاُه، قَالَ:اللَِّه ُمحَْتِسًبا َحتَّى يَقُْتلَ أَِفي الَْجنَِّة ُهَو؟ قَالَ
  .َعلَْيِه َدْيٌن
ُعثَْمانُ بن َعْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِهَشامٍ أَُبو أَُميَّةَ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا  - ١١٠٣٥

قَالَ َرُسولُ : ْبُد الرَّْحَمنِ بن ثَابِِت بن ثَْوَبانَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَالرَّْحَمنِ الطرائفيُّ، َحدَّثََنا َع
ِئمَِّة الُْمْسِلِمَني ِللَِّه وَِلِكتَابِِه َوِلنَبِيِِّه َوَأل:ِلَمْن َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: الدِّيُن النَّصِيَحةُ، قِيلَ:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َوَعامَِّتهِْم
 اْبنِ ثَْوَبانَ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب الَْوزَّانُ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن الَْولِيِد، َعنِ - ١١٠٣٦

َمْن َصاَم َيْوًما ِمْن َرَمَضانَ ُمحَْتِسًبا، كَانَ :ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُس: َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
لَى أَْهلِ َعاًما َوشََراًبا ال َيطْلُُب إِلَُه بَِصْوِمِه َما لَوْ أَنَّ أَْهلَ الدُّنَْيا اْجَتَمُعوا ُمْنذُ كَاَنِت الدُّْنَيا إِلَى أَنْ َتْنقَِضَي ألَْوَسَعُهْم طَ

  .الَْجنَِّة شَْيئًا ِمْن ذَِلَك
  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا رَْوُح بن ُعَبادَةَ، - ١١٠٣٧



: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن إِْسحَاَق، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال َجاَء إِلَى النَّبِيِّ
نََعْم، أَرَأَْيَت لَْو كَانَ َعلَْيِه َدْيٌن فَقََضْيَت َعْنُه أَفَال ُيْجزُِئ َعْنُه؟ :إِنَّ أَبِي شَْيٌخ كَبٌِري ال َيْسَتطِيُع أَنْ َيُحجَّ أَفَأَُحجُّ َعْنُه؟ قَالَ

  .فَإِنََّما َهذَا مِثْلُ َهذَا
َعْن َحْمَزةَ دَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُمَحمٍَّد الُْمبَاَرِكيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ِشهَابٍ، َح - ١١٠٣٨

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرُسولُ : النَِّصيبِيِّ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ
َعلَْيكُْم بِالَْبيَاضِ، اْستَْوصُوا بِالِْمعَْزى َخيًْرا، فَإِنََّها َمالٌ َرِقيٌق، َوُهَو ِفي الَْجنَِّة وَأََحبُّ الَْمالِ إِلَى اللَِّه الضأَنُ، َو:َوَسلََّم

َياُؤكُْم َوكَفِّنُوا ِفيِه َمْوَتاكُْم، َوإِنَّ َدَم الشَّاِة الْبَْيَضاِء أَْعظَُم ِعْندَ اللَِّه ِمْن َدمِ فَإِنَّ اللََّه َخلََق الَْجنَّةَ بَْيَضاَء فَلَْيلَْبْسُه أَْح
  .السَّْوداَوْينِ
ْبِد الَْمِلِك بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َعْن َع - ١١٠٣٩

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ بِي : الَِمْهَرانَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَ
  .إِذَا َتَوضَّأَْت ِمْن قَْرنِكَ إِلَى قََدِمَك فَال ُوُضوَء َعلَْيَك:َمالناسوُر فََيِسيلُ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن سَْهلِ بن ُمَحمَّدٍ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا أَبُو - ١١٠٤٠

رٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَبَعثَ ُبدَْيلَ بن َوْرقَاَء َجِميلَةَ الْفَْضلُ بن َصاِلحٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنا
  .إِنَّ َهِذهِ أَيَّاُم أَكْلٍ َوشُْربٍ، فَال َتُصوُموها: بِِمًنى فََناَدى
بِي، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ َهاِشُم بن الْقَاِسمِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا أَ - ١١٠٤١

صََبْبُت لَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُوُضوًءا، : َوْرقَاُء بن ُعَمَر، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ينِ َوَعلِّْمُه التَّأْوِيلَاللَُّهمَّ فَقِّْهُه ِفي الدِّ:فَقَالَ

إِْسحَاَق، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا رَْوُح بن ُعَباَدةَ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن  - ١١٠٤٢
َمكَثَ بَِمكَّةَ ثَالثَ َعشَْرةَ َسَنةً، َوُتُوفَِّي َوُهَو اْبنُ :ْيِه َوَسلََّمَعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .ثَالٍث َوِستَِّني َسَنةً
ُد بن دَّثََنا ُمَحمََّحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َح - ١١٠٤٣

َرخََّص ِللْحَاِئضِ أَنْ َتْصُدَر قَْبلَ أَنْ :ُمْسِلمٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َتطُوَف إِذَا كَاَنْت قَْد طَافَْت

ا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه النَّجَّاُر الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا فَيَّاضُ بن ُمَحمٍَّد الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، َحدَّثََن - ١١٠٤٤
  لَّىَعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َص َحدَّثََنا َمْرَوانُ الِْغفَارِيُّ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى

  .َمرَّ بِقَْبرِ ُموَسى َعلَْيِه السَّالُم َوُهَو ُيَصلِّي ِفي قَْبرِِه:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُعثَْمانُ بن َعْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ َعْمُرو بن ِهَشامٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا  - ١١٠٤٥

اْبنِ َعبَّاسٍ، الرَّْحَمنِ، َعْن َعِليِّ بن ُعْرَوةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن َعطَاٍء، َوَعْمُرو بن ِديَنارٍ، َعنِ 
ٍة، َوكَانَ ُيسَمَّى ذَا الْفَقَارِ، َوكَاَنْت كَانَ لَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْيٌف قائمُتُه ِمْن ِفضٍَّة، َوقُْبَعْتُه ِمْن ِفضَّ:قَالَ

ُيسَمَّى ذَاَت الْفُُضولِ، لَُه قَْوٌس ُيسَمَّى السََّداَد، َوكَاَنْت لَُه ِكنَاَنةٌ ُيَسمَّى الُْجمَْع، َوكَاَنتْ لَُه ِدْرٌع ُمَوشََّحةٌ بِالنُّحَاسِ 
ُه ِمَجنٌّ ُيَسمَّى الذَّقََن، َوكَانَ لَُه تُْرٌس أَبَْيُض ُيسَمَّى الْموجَز، َوكَانَ لَُه فََرسٌ َوكَاَنْت لَُه َحْرَبةٌ ُتَسمَّى النَّبْعاَء، َوكَانَ لَ

ى َوكَاَنْت لَُه َناقَةٌ ُتَسمَّ أَْدَهُم ُيَسمَّى السَّكَْب، َوكَانَ لَُه سَْرٌج ُيسَمَّى الدَّاَج، َوكَاَنْت لَُه َبْغلَةٌ شَْهَباُء ُيقَالُ لََها ُدلُْدلٌ،



ى النَِّمَر، َوكَاَنْت لَهُ الْقَْصَواَء، َوكَانَ لَُه ِحمَاٌر ُيَسمَّى َيْعفُوَر، َوكَانَ لَُه بَِساطٌ ُيَسمَّى الْكُرَّ، َوكَاَنْت لَُه َعَنَزةٌ ُتَسمَّ
ى الَْجاِمَع، َوكَانَ لَُه قَِضيُب شَْوَحطٍ َركَْوةٌ ُتسَمَّى الصادَر، َوكَاَنْت لَُه َمْرآةٌ ُتَسمَّى الُْمِدلَّةَ، َوكَانَ لَُه مقراضٌ ُيَسمَّ

  .ُيَسمَّى الُْمشَوَِّق
ن ُعَمْيرٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َزكَرِيَّا َشاذَانُ الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ب - ١١٠٤٦

  َجاَء جَابُِر بن َعْبِد اللَِّه: يَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََعِليٍّ الْقَُرِشيِّ، َعْن َعْمرِو بن ِد

 َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَسفَْر َجلٍَة قَِدَم بَِها ِمَن الطَّاِئِف، فََناَولَُه إِيَّاَها، فَقَالَ
  .بطخاوِة الصَّْدرِ، َوَيْجلُو الْفُؤَاَد لََيذَْهُب:َوَسلََّم

الِء، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُعَباَدةُ بن زَِياٍد اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن الَْع - ١١٠٤٧
  .ِعَياَدةُ الْمَرِيضِ أَوَّلَ َيْومٍ ُسنَّةٌ َوَبْعَد ذَِلَك َتطَوٌُّع:الَبن ُعْرَوةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَ

، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ - ١١٠٤٨
َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُمْ ، اآلنَ َخفََّف اللَُّه َعْنكُْم : "أَنْ ال َيِفرَّ َعْشٌر ِمْن مائتنيِ، ثُمَّ ُخفَِّف َعْنُهْم، فَقَالَكُِتَب َعلَْيهِمْ :قَالَ
  .أَنْ ال يَِفرَّ الْمِائَةُ ِمَن الِْمائََتْينِ:اآلَيةَ فَكُِتَب] ٦٦األنفال آية "[َضْعفًا

َعزِيزِ بن ِمقْالصٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الْ - ١١٠٤٩
 كُْنُت ِفيَمْن قَدََّم النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن:َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ

  .الُْمزَْدِلفَِة إِلَى ِمًنى َمعَ الْعَِيالِ
 َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا الْقَعَْنبِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ - ١١٠٥٠

لَْيسَ : "الَْجاِهِليَِّة، فَلَمَّا َجاَء اِإلْسالُم تَأَثَُّموا فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ كَاَنْت ُعكَاظٌ وَِمَجنَّةُ َوذُو الَْمجَازِ أَْسوَاٌق ِفي:قَالَ
  َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتْبَتُغوا

  .ِفي َموَاِسمِ الَْحجِّ] ١٩٨البقرة آية "[فَْضال ِمْن رَبِّكُْم
نَ اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن ُموَسى، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُموَسى بن أَبِي ُعثَْما - ١١٠٥١

َمْن َنظَرَ :َسلََّم، قَالََعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َوَعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .فَلَْيسُْتْرها بنفِْسِه، فَإِنْ لَمْ َيفَْعلْ فََمرَّ َمارٌّ َعلَْيِه، فليطأْ َعلَى َرقََبِتِه فَإِنَُّه ال ُحْرَمةَ لَُه إِلَى فُْرَجِة َصفٍّ

َمجِيِد، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الْقَوَّاُس، َحدَّثََنا َعْبُد الْ - ١١٠٥٢
و َزْمَعةَ َوُهوَ أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن ِدينَارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، إِنَّ الُْمْستَْهزِِئَني بَِقيَّةُ بن الَْوِليدِ بن الُْمِغَريِة وَأَُب: ُجرَْيجٍ، قَالَ

كُلُُّهْم قُِتلَ بَِبْدرٍ بِمَْوٍت أَْو َمَرضٍ، َوالْحَارِثُ :بن وَاِئلٍ، قَالَ اَألْسَوُد بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َواَألْسَوُد بن َعْبِد َيغُوثَ وَالَْعاُص
  .بن قَْيسٍ َوُهَو ِمَن الَْهَياِطلِ

َوُهَو  َزرِيَِّحدَّثََنا اْبُن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أََبانَ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ِشهَابٍ، َعْن أَبِي ُمَحمٍَّد الَْج - ١١٠٥٣
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحْمَزةُ النَّصِيبِيُّ َوُهَو َحْمَزةُ النَِّصيبِيُّ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

لَِّه َوِذمَِّة َرُسولِِه، َوَمْن َمَشى إِلَى ُسلْطَاِن اللَِّه لُيِذلَُّه، َمْن أََعانَ بَِباِطلٍ ِلُيْدِحضَ بَِباِطِلِه َحقًّا، فَقَْد َبرَِئ ِمْن ِذمَِّة ال:َوَسلََّم
  أَذَلَُّه اللَُّه َمَع َما َيدَِّخُر لَُه ِمَن الْخِْزي َيْوَم الِْقَياَمِة، ُسلْطَانُ اللَِّه ِكَتاُب اللَِّه َوُسنَّةُ



ْيئًا فَاْسَتْعَملَ َعلَْيهِمْ َرُجال َوُهَو َيْعلَُم أَنَّ ِفيهِْم َمْن ُهَو أَْولَى بِذَِلَك َوأَْعلَُم ِمْنهُ َنبِيِِّه، َوَمْن َتوَلَّى ِمْن أَُمَراِء الُْمْسِلِمَني َش
اللَُّه ِفي حَاَجِتهِ  اسِ لَْم َيْنظُرِبِِكتَابِ اللَِّه َوُسنَِّة َرُسوِلِه، فَقَدْ َخانَ اللََّه َوَرُسولَُه َوَجِميَع الُْمْؤِمنَِني، َوَمْن َتَرَك حََواِئَج النَّ
ةً، َوَمْن َنَبَت لَْحُمُه ِمْن َحتَّى يَقِْضَي َحوَاِئَجُهْم َويَُؤدِّي إِلَيْهِْم بَِحقِّهِْم، َوَمْن أَكَلَ ِدرَْهَم رًِبا فَُهَو ثَالثٌ وَثَالِثَني زَْنَي

  .ُسْحٍت فَالنَّاُر أَوْلَى بِِه
ْسَحاقُ بن الضَّْيِف، َحدَّثََنا َحجَّاجُ بن ُمَحمٍَّد، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ، َحدَّثََنا إِ - ١١٠٥٤

فََوَضَعهُ  َبْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأْكُلُ ِعْرقًا، فَأََتى الُْمَؤذِّنُ ِللصَّالِة:ِدينَارٍ، أَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ، يَقُولُ
  .َوقَاَم إِلَى الصَّالِة وَلَْم َيَمسَّ َماًء

بن ِديَنارٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن إِْبَراِهيَم الَْعامِرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا َحَسُن بن َصاِلحٍ، َعْن َعْمرِو  - ١١٠٥٥
  .نََزلَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْعنِي اَألبْطََحإِنََّما ُهَو َمنْزِلٌ :قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: قَالَ

ْحَمنِ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد بن َعْبِد الرَّ - ١١٠٥٦
إِنََّما سََعى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الُْعمَْرِة :و بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََحَسنِ بن صَاِلحٍ، َعْن َعْمرِ

  .ِمْن أَْجلِ الُْمْشرِكَِني
  نَاَحدَّثََنا الَْحَسُن بن غُلَْيبٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن بِْشرٍ الْكُوِفيُّ، َحدَّثَ - ١١٠٥٧

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َجاِمُع بن َعْمرٍو، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمٍ الطَّائِِفيِّ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ 
. ُه، َوإِنْ َخفََر َعْنَها فُِتَح لَُه َما ال طَاقَةَ لَهُ بِِهَما َوِلي أََحٌد وِالَيةً إِال ُبِسطَْت لَُه الَْعاِفَيةُ، فَإِنْ قَبِلََها َتمَّْت لَ:َوَسلََّم، قَالَ

  .َيطْلُُب الَْعثَراِت وَالَْعْورَاِت : َما خَفََر َعْنَها؟ قَالَ: قُلُْت الْبنِ َعبَّاسٍ
مَّدُ بن َيزِيَد الَْواِسِطيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحْربٍ النََّساِئيُّ، َحدَّثََنا ُمَح - ١١٠٥٨

كُنَّا نَْعرُِف اْنصَِراَف اْنِصَرافَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى :َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيدِ بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
وَالَْحْمُد ِللَِّه َربِّ ، َوَسالٌم َعلَى الُْمْرَسِلَني ، رَبَِّك َربِّ الْعِزَِّة َعمَّا َيِصفُونَ سُْبَحانَ : "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بِقَْوِلِه

  ] .١٨٠الصافات آية "[الْعَالَِمَني
رَّْحَمنِ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبدِ ال - ١١٠٥٩

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََتى بِالَْباكُوَرةِ : َيْعنِي اْبَن َعِليٍّ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .مَّ كََما أَطَْعمَْتَنا أَوَّلَُه فَأَطِْعمَْنا آِخَرُه، ثُمَّ َيأُْمُر بِِه ِللَْمْولُوِد ِمْن أَْهِلِهاللَُّه:ِمَن الثَِّمرِة َوَضَعُه َعلَى َعْيَنيِْه، ثُمَّ قَالَ
  َعْبُد اللَِّه بن أَبِي ُملَْيكَةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َحدَّثََنا سَِعيُد بن : لِْمصْرِيَّاِن، قاالَوَعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ ا، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف  - ١١٠٦٠
  أَبِي َمْرَيمَ،

كَتْبُت إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ أَسْأَلُُه َعنِ اْمَرأََتْينِ كَاَنَتا َتْخرَِزاِن فَخََرَجتْ : َحدَّثََنا َناِفعُ بن ُعَمَر، َحدَّثَنِي اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ، قَالَ
ِحَبَتَها ضََرَبْتَها بِاالشفا وَأَْنكََرِت اُألخَْرى، فَكََتبَ إِلَيَّ اْبُن َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ إِْحَداُهَما فَادََّعْت أَنَّ َصا

َن النَّاسِ أَمَْوالَ أُنَاسٍ أَنَّ الَْيِمَني َعلَى الُْمدََّعى َعلَْيِه، َولَْو أَنَّ النَّاَس أُْعطُوا َدْعَواُهمْ الدََّعى أُنَاٌس ِم:َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى
إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيمَانِهِْم ثََمًنا قَِليال أُولَِئَك ال َخالقَ لَُهْم ِفي : "فاْتلُ َعلَْيَها، َوِدَماَءُهْم َولَِكنِ اْدُعَها

  .َغُه ذَِلَك فَُسرَّ بِِهفَفََعلُْت فَاْعَتَرفَْت فََبلَ: قَالَ] ٧٧آل عمران آية "[اآلِخَرِة
نِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقراطيسيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، َحدَّثََنا الْمُفَضَّلُ بن فَضَالَةَ، َع - ١١٠٦١



لَْو :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َتَعالَى َعْنُه، قَالَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه
  .ُيْعطَى النَّاُس بَِدْعَواُهمْ الدََّعى رِجَالٌ أَْموَالَ رَِجالٍ َودَِماَءُهْم وَلَِكنِ الَْيِمُني َعلَى الُْمدََّعى َعلَْيِه

ثََنا الَْحَسُن بن َسْهلٍ الَْخيَّاطُ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن إِْدرِيَس، َحدَّثََنا اْبنُ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّ - ١١٠٦٢
طَى لَْو ُيْع:لَْيِه َوَسلََّم، قَالَُجرَْيجٍ، َوُعثَْمانُ بن اَألْسوَِد، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

  .النَّاُس بَِدْعَواُهْم الدََّعى رِجَالٌ أَمَْوالَ قَْومٍ َوِدَماَءُهْم
  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، - ١١٠٦٣

كَانَ : سٍ، قَالَاْبنِ َعبَّاَحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن أَبِي َعاِمرٍ الَْخزَّازِ، َحدَّثَنِي اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ 
إِنِّي أَجُِد ِمْنكَ رًِحيا، : ْتَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْشَرُب عِْنَد َسْوَدةَ ِمَن الَْعَسلِ، فََيْدُخلُ َعلَى َعاِئشَةَ، فَقَالَ

، ي أَُراُه ِمْن شََرابٍ َشرِْبُتُه ِعْنَد َسْوَدةَ َواللَِّه ال أَشَْرُبُهإِنِّ:إِنِّي أَجُِد ِمْنكَ رًِحيا، فَقَالَ: ثُمَّ َدَخلَ َعلَى حَفَْصةَ، فَقَالَْت
  ] .١التحرمي آية "[َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك: "فََنَزلَْت َهِذهِ اآلَيةُ

دَّثََنا أَُبو ظُفُرٍ َعْبدُ السَّالمِ بن ُمطَهَّرٍ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َخلَفٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، َح - ١١٠٦٤
أُِقيَمتِ َصالةُ الَْغَداِة، فَنََهْضُت أَُصلِّي : الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الَْخزَّاُز، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  !.أَُتَصلِّي الَْغَداةَ أَْربًَعا؟ :ْبلَ الَْغدَاِة فَأََخذَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدي فََجرَّنِي، َوقَالَالرَّكَْعَتْينِ قَ
َنا َعفَّانُ بن َسيَّارٍ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َتْوَبةَ الْقَزْوِينِيُّ، َحدَّثَ - ١١٠٦٥

إِنَّ أُمَِّتي َيشَْرُبونَ :، قَالََعاِمرٍ الَْخزَّاُر، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .اْسِمهَا الَْخْمَر ِفي آِخرِ الزََّمانِ ُيَسمُّوَنَها بَِغْيرِ

: هَانِيُّ، قاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الزَّْعفَرَانِيُّ الَْعْسكَرِيُّ، َوَعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن ِعْمَرانَ اَألْصَب - ١١٠٦٦
  َحدَّثََنا َعْبُد

َر َصاِحُب الَْهَروِيِّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْخَزَّاُز، َعنِ اْبنِ أَبِي اللَِّه بن ُعَمَر بن َيزِيَد أَُخو ُرْستَةَ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب أَُبو ُعَم
 كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَساِفُر ِمَن الَْمدِيَنِة إِلَى َمكَّةَ ال َيخَاُف إِال اللََّه ُيَصلِّي:ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ
َبكْرٍ  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي - ١١٠٦٧

كَْيَف ُتقَدَُّس أُمَّةٌ ال ُيْؤَخذُ :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّ: الُْملَْيِكيُّ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  !.لضعيِفها َمْن قَوِيِّها؟ 

دَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َماِلٍك اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا صَاِلُح بن ِمْسَمارٍ، َحدَّثََنا َمْعُن بن ِعيَسى، َح - ١١٠٦٨
َعَرفَةُ :لََّم، قَالَبن أَبِي َبكْرٍ الُْملَْيِكيُّ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسَعْبُد الرَّْحَمنِ 

  .َبطْنِ ُمَحسِّرٍكُلَُّها َمْوِقٌف َواْرَتِفُعوا َعْن َبطْنِ ُعَرفةَ، َوالُْمزَْدِلفَةُ كُلَُّها َمْوِقٌف َواْرَتِفعُوا َعْن 
ح . ى بن ِعْمَرانََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْغفَّارِ بن َعْبِد اللَِّه الَْمْوصِِليُّ، َحدَّثََنا الُْمَعافَ - ١١٠٦٩

َحدَّثََنا عَْبُد : ْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، َحدَّثََنا َمْعُن بن ِعيَسى، قاالَوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الُْم
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكْرٍ الُْملَْيِكيُّ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  دعوتاِن:َوَسلََّم



  .َدْعَوةُ الَْمظْلُومِ، َوَدْعَوةُ الَْمْرِء َألِخيهِ بِظَْهرِ الَْغْيبِ: ا وََبْيَن اللَِّه ِحجَاٌبلَْيسَ َبْيَنُهَم
َسِمْعُت : الََحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمؤَمَّلِ، قَ - ١١٠٧٠

صَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي :أَبِي ُملَْيكَةَ ُيَحدِّثُ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَاْبَن 
  .َركََع:َسَجَد، َوقَالَ الْفَْضلُ:الْكَْعَبِةَوكَانَ بِاللٌ َوالْفَْضلُ َعلَى الْبَابِ، فَقَالَ بِاللٌ

بن ِعيَسى بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا َمْعُن - ١١٠٧١
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : َتعَالَى َعْنُه، قَالَ َماِلٍك، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الُْمؤَمَّلِ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه

  .ُخذُوَها َيا بين طَلَْحةَ خَاِلَدةً تالدةً ال َيْنزُِعَها مِْنكُْم إِال ظَاِلٌمَيْعنِي ِحجَاَبةَ الْكَْعبَِة:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ، َحدَّثََنا َمْعُن بن ِعيَسى، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا  - ١١٠٧٢

  .لَبَّى حَتَّى رََمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة:الُْمَؤمَّلِ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َمْعُروٍف، َحدَّثََنا بِْشُر بن السَّرِيِّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا  - ١١٠٧٣

إِلَى كُرَاعٍ لَْو ُدِعيُت :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الُْمَؤمَّلِ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َألجَْبُت

  َحدَّثَنَا - ١١٠٧٤

ثََنا زَْيُد بن الُْحبَابِ، ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َسعِيٍد الْقَطَّانُ، َحدَّ
ي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَخطََب النَّاسَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمؤَمَّلِ، َعنِ اْبنِ أَبِ

  .َوظَْهُرُه إِلَى الْكَْعَبِة َما َبْيَن الَْحَجرِ إِلَى الَْبابِ
َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن ُعَبْيٍد، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم،  - ١١٠٧٥

كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى أَْسَودَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْخَنسِ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ًراَيعْنِي الْكَْعبَةَأَفَْحَج َيقْلَُعَها َحجًَرا َحَج

ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن . َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن ُعَبْيٍد - ١١٠٧٦
ح َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن . ارِيرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو مَْعَشرٍ الْبََراُءَعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََو

سِ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا َنْصرُ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن ُمْسِلمٍ كُلُُّهْم، َعْن َعْبِد اللَِّه بن اَألْخَن
  .لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم َيَتَغنَّ بِالْقُْرآِن:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اسٍ، قَالََعنِ اْبنِ َعبَّ
اْبنِ أَبِي َعنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، - ١١٠٧٧

  إِال الُْمسَْتْضَعِفَني ِمَن الرِّجَالِ: "ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي َهِذِه اآلَيِة

  .كُْنُت أََنا َوأُمِّي ِممَّْن َعذََر اللَُّه:قَالَ] ٩٨النساء آية "[َوالنَِّساِء َوالْوِلَْداِن ال َيْسَتِطيُعونَ ِحيلَةً َوال َيهَْتُدونَ سَبِيال
ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ عَْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو . َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد - ١١٠٧٨

اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، أَنّ َرُسولَ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ : َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، قاال
إِنََّما أُِمْرتُ بِالُْوُضوِء إِذَا :؟ قَالَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرَج ِمَن الَْخالِء فَقُرِّبَ إِلَْيِه طََعاٌم، فَقَالُوا أَال نَأِْتيكَ بَِوُضوٍء

  .قُْمُت إِلَى الصَّالِة
أَُبو ُحذَْيفَةَ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلََوْيِه الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن بِْشرٍ - ١١٠٧٩

إِنَّ اللََّه َتعَالَى :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَّ: َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ



َه َعزَّ َوَجلَّ ُيعِْطي كُلَّ ُمْؤِمنٍ ُنوًرا، َيْدُعو النَّاَس َيْوَم الِْقَياَمِة بِأَْسَمائِهِْم سِْتًرا ِمْنُه َعلَى ِعَباِدِه، َوأَمَّا ِعْنَد الصَِّراِط، فَإِنَّ اللَّ
قَالَ ًرا، َوكُلَّ مَُناِفقٍ ُنورًا، فَإِذَا اْسَتَوْوا َعلَى الصَِّراطِ َسلََب اللَُّه نُوَر الْمَُناِفِقَني َوالُْمَناِفقَاِت، فََوكُلَّ ُمْؤِمَنٍة ُنو

فَال ] ٨التحرمي آية "[نارَبََّنا أَْتِمْم لََنا ُنوَر: "َوقَالَ الُْمْؤِمُنونَ] ١٣احلديد آية "[اْنظُرُوَنا نَقَْتبِْس ِمْن نُورِكُْم: "الُْمَناِفقُونَ
  .َيذْكُُر ِعْنَد ذَِلكَ أََحٌد أََحدًا

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَى بن َمْهِديٌّ الْمَْوِصِليُّ، - ١١٠٨٠

ُبو شَِهابٍ الَْحنَّاطُ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُمحَمٍَّد َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيحَْيى الُْحلْوَانِيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا أَ
َيا غُالُم، اْحفَظِ اللََّه :قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْقَُرِشيُّ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

اَمَك، َتعَرَّْف بِاللَِّه ِفي الرََّخاِء َيْعرِفَْك ِفي الشِّدَِّة، َواْعلَْم أَنَّ َما أَصَاَبَك لَْم َيكُْن َيْحفَظَْك، اْحفَِظ اللََّه َتجِْدُه أََم
لَُّه أَنْ ُيْعطَِيَك ئًا لَمْ ُيرِِد الِلُيْخِطئََك، َوَما أَْخطَأََك لَمْ َيكُْن لُِيِصيَبَك، َواْعلَْم أَنَّ الَْخالِئَق لَوِ اْجَتَمُعوا َعلَى أَنْ ُيْعطُوَك َشْي
أَلَْت فََسلِ اللََّه، َوإِذَا لَْم يَقِْدرُوا َعلَْيِه، أَْو َيْصرِفُوا َعْنَك َشْيئًا أََرادَ أَنْ ُيِصيَبكَ بِِه لَمْ َيقِْدُروا َعلَى ذَِلَك، فَإِذَا َس

أَنَّ الْفََرَج َمَع الْكَْربِ، َوأَنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيسًْرا، َواْعلَْم أَنَّ الْقَلَمَ اْسَتعَْنَت فَاْسَتِعْن بِاللَِّه، َواْعلَْم أَنَّ النَّْصَر َمَع الصَّْبرِ، َو
  .قَْد َجَرى بَِما ُهَو كَاِئٌن

ِد الَْعزِيزِ بن ْبَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ السُّكَّرِيُّ، َعْن َع - ١١٠٨١
الشَّرِيُك شَِفيٌع، وَالشُّفَْعةُ ِفي :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُرفَْيعٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .كُلِّ َشْيٍء
، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َعتَّاُب بن َبشِريٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن اَألْسَوِد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ - ١١٠٨٢

  يوسف"[حَتَّى إِذَا اْسَتيْأََس الرُُّسلُ َوظَنُّوا أَنَُّهْم قَْد كُِذُبوا: "َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِه

  ] .٢١٤البقرة آية "[حَتَّى َيقُولَ الرَُّسولُ"َضُعفُوا َوظَنُّوا أَنَُّهْم قَْد أُْخِلفُوا، َوقََرأَ كَانُوا َبَشًرا فَ:قَالَ] ١١٠آية 
َوال : لرَّزَّاقَِحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُعَمَر، قَالَ َعْبُد ا - ١١٠٨٣

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : لَُم الثَّْورِيَّ إِال َحدَّثََنا، َعْن ُعثَْمانَ بن اَألْسَوِد، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَأَْع
  .ُعونَ ِمْن َزْمَزَمآَيةُ َما َبْيَنَنا وََبْيَن الُْمَناِفِقَني أَنَُّهْم ال يََتَضلَّ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ثَْمانَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، َعْن ُع - ١١٠٨٤
َدعَْوَنا ِمْن ُمَعاوَِيةَ فَإِنَُّه قَدْ :َيةَ أَْوَترَ بَِركَْعٍة فَقَالَإِنَّ ُمَعاوِ: ِقيلَ الْبنِ َعبَّاسٍ: أَبِي اَألْسَوِد، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، قَالَ
  .َصِحَب النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعْبدِ اللَِّه بن ُعَبْيدٍ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن َيزِيَد الُْعمَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ١١٠٨٥
ُينْزِلُ اللَُّه كُلَّ َيْومٍ ِعْشرِينَ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَّيِْثيُّ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ونَ للعاكفَني حَْولَ الَْبْيِت، َوِعْشُرونَ ِمْنَها ِللنَّاِظرِيَن إِلَى الَْبْيِتَوِمائَةَ َرْحَمٍة ِستُّونَ ِمْنَها للطَّوَّافَني، َوأَْرَبُع
للَِّه بن ُعَبْيِد بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الَْواِهبِ الَْحارِِثيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ ا - ١١٠٨٦

  نِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنُِعَمْيرٍ، َعنِ اْب

َحْوِضي َمسَِريةَ َشْهرٍ زََواَياُه سََواٌء أَكْواُزُه َعَدُد ُنُجومِ السََّماءِ، :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ِمَن الِْمْسِك، َمْن َشرَِب ِمْنُه شَْرَبةً لَْم َيظَْمأْ بَْعَدَها أََبًدا َماُؤُه أَبَْيُض ِمَن الثَّلْجِ، وَأَْحلَى ِمَن الَْعَسلِ، َوأَطَْيُب



بن ِعْمَرانَ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن بِْشرٍ الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى - ١١٠٨٧
َسِمْعتُ اْبَن َعبَّاسٍ، إِنَّ الَْولِيَد بن الُْمِغَريِة صََنَع ِلقَُرْيشٍ : َسِمْعُت اْبَن أَبِي ُملَْيكَةَ، َيقُولُ: قَالَ َعْن إِْبَراهِيَم بن يَزِيَد،
حرٍ، َوقَالَ لَْيسَ بسا: سَاِحٌر، َوقَالَ َبْعُضُهْم: َما َتقُولُونَ ِفي َهذَا الرَُّجلِ؟ فَقَالَ بَْعضُُهْم: طََعاًما فَلَمَّا أَكَلُوا، قَالَ

ِسْحٌر : لَْيسَ بشاعرٍ، َوقَالَ َبْعُضُهْم: َشاِعٌر، َوقَالَ َبْعُضُهْم: لَْيَس بكاهنٍ، َوقَالَ بَْعضُُهْم: كَاِهٌن، َوقَالَ بَْعضُُهْم: َبْعضُُهْم
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفََحزِنَ َوقََنَع َرأْسَُه، َوَتَدثََّر، فَأَْنَزلَ اللَُّه  ُيْؤثَُر، فَأَْجَمَع رَأْيُُهْم َعلَى أَنَُّه ِسْحرٌ ُيْؤثَُر، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ صَلَّى

َولَِربِّكَ ، َوال َتْمُنْن َتْسَتكِْثْر ، وَالرُّْجَز فَاْهُجْر ، َوِثيَاَبَك فَطَهِّْر ، َوَربََّك فَكَبِّْر ، قُْم فَأَْنِذْر ، َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر "
  ] .٦املدثر آية ["فَاْصبِْر

نِ أَبِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َوْب - ١١٠٨٨
َحائِطًا ِلبَْعضِ اَألْنصَارِ، فَجََعلَ يََتَناَولُ ِمنَ َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  الرُّطَبِ فََيأْكُلُ، َوُهَو

  .َيا اْبَن َعبَّاسٍ، ال َتأْكُلْ بإِصبعنيِ، فَإِنََّها أَكْلَةُ الشَّيْطَاِن َوكُلْ بِثَالثَِة أََصابَِع:َيْمِشي وَأََنا َمَعُه فَالْتَفََت إِلَيَّ، فَقَالَ
  ِه بن أَبِي َيزِيَد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍُعَبْيُد اللَّ
ي يَزِيَد، أَنَّهُ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِ - ١١٠٨٩

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانََيَتَحرَّى ِصَياَم َيْومٍ َيْبتَِغي فَْضلَُه َعلَى غَْيرِِه إِال َما َعِلْمُت َرُسولَ اللَِّه َص: َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُ
  .َهذَا الَْيْوَم ِلَيْومِ َعاشُوَراَء أَْو َشْهَر رََمَضانَ

دَّثََنا عَْبُد الْجَبَّارِ بن الَْورِْد، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ، َح - ١١٠٩٠
لَْيسَ ِلَيْومٍ َعلَى َيْومٍ فَْضلٌ إِال َشْهرَ َرَمَضانَ :بن ِدينَارٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َيزِيَد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َيْرفَُعُه قَالَ

  .َوَعاُشوَراَء
َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ، : ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، قاالَحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي - ١١٠٩١

لُ اللَِّه قَالَ َرُسو: بَّاسٍ، قَالََحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ بن الَْوْرِد، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي يَزِيَد، َعنِ اْبنِ َع
  .لَْيَس ِلَيْومٍ فَْضلٌ َعلَى َيْومٍ ِفي الصَِّيامِ إِال َشْهَر رََمَضانَ، َوَيْوَم َعاُشوَراَء:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

: ن َسِعيٍد الرَّازِيُّ، قَالُواَوَعِليُّ ب، َوالَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعمَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١١٠٩٢
  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُعَبْيدِ بن نِْسطَاسٍ الَْمْخُزوِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعطَاِء بن

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَضَّلَ َيْوًما َعلَى َما َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َص:السَّاِئبِ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي يَزِيَد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َيْومٍ إِال َيْوَم َعاشُوَراَء

ن سََواَء، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعالُف، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ١١٠٩٣
أَنّ  وَبةَ، َعْن َيحَْيى بن كَِثريٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َيزِيَد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما،َسِعيِد بن أَبِي َعُر

  .َعاُشوَراَءلَْم َيكُْن َيتََوخَّى فَْضلَ َيْومٍ َعلَى َيْومٍ َبْعَد رََمَضانَ إِال َيْوَم :النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاُرونَ الزيينُّ - ١١٠٩٤

َما َصاَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ :َعبَّاسٍ، قَالَُمْسِلُم بن خَاِلٍد، َعْن زِيَاِد بن َسْعٍد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي يَزِيَد، َعنِ اْبنِ 
َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا . َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما يََتَحرَّى فَْضلَُه َعلَى َيْومٍ َبْعدَ َرَمَضانَ إِال َيْوَم َعاشُوَراَء

نَّبِيِّ يَد الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َوْرقَاُء، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َيزِيَد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن يَزِ



  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه
بن ِمهَْرانَ الدَّبَّاغُ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا َداُوُد  - ١١٠٩٥

  َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َيزِيَد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .الصَّاعِكَانَ َيَتَوضَّأُ بِالُْمدِّ، َويَْغَتِسلُ بِ:َوَسلََّم
رَاوِيُّ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ الْعَْيِشيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبْحرٍ الَْبكْ - ١١٠٩٦

يَُرشُّ َعلَى أَْهِلِه :اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َرُسولُ: ُجرَْيجٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي يَزِيَد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .الَْماَء لَْيلَةَ ثَالٍث َوِعْشرِيَن

نِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َيزِيَد، َعنِ اْب - ١١٠٩٧
  .ًنىكُْنُت ِفيَمْن قَدََّم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َضَعفَِة أَْهِلِه ِمَن الُْمزَْدِلفَِة إِلَى ِم:قَالَ

: ى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، قاالح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّ. َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن - ١١٠٩٨
قَدَّمَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َسِمْعتُ اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُ: َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َيزِيَد، قَالَ

  .لٍَوَسلََّم ِفي الضََّعفَِة أَْو ِفي الثَّقَلِ ِمْن َجْمعٍ بِلَْي
ا الَْحَسنُ َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيزِيَد بن خَُنْيسٍ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََن - ١١٠٩٩

ْيُد اللَِّه بن أَبِي َيزِيَد، أَنَُّه َسِمَع اْبَن قَالَ ِلي اْبُن ُجرَْيجٍ، َحدَّثَنِي َجدَُّك ُعَب: بن ُمَحمَِّد بن ُعَبْيدِ اللَِّه بن أَبِي يَزِيَد، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي َرأَْيتُنِي ِفي : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، َيقُولُ

  اِئمُ،َهِذِه اللَّْيلَِة ِفيَما َيَرى النَّ

َدْت بُسجُوِدي، َوكَأَنِّي كَأَنِّي أَُصلِّي عِْنَد َشَجَرٍة، َوكَأَنِّي قََرأُْت سُوَرةَ السَّْجَدِة، فََسَجْدُت فََرأَْيُت الشََّجَرةَ كَأَنََّها َسَج
ْزًرا، َواْجَعلَْها ِلي ِعْنَدَك ذُخًْرا، َوَتقَبَّلْ ِمنِّي اللَُّهمَّ اكُْتْب ِلي بَِها ِعْنَدكَ أَجًْرا، َوَضْع َعنِّي بَِها وِ: أَْسَمُعَها َوِهي، َتقُولُ

فَقََرأَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم السَّْجَدةَ فََسِمْعُتُه، َيقُولُ ِفي :كََما َتقَبَّلَْت ِمْن َعْبِدَك َداُوَد، قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ
  .َعْن قَْولِ الشَّجََرِة ُسجُوِدِه كََما أَخَْبَرُه الرَُّجلُ
  أَُبو الِْمْنهَالِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

ِد اللَِّه بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن َعْب - ١١١٠٠
قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ َوُهْم ُيْسِلفُونَ ِفي الثََّمرِ السََّنةَ : َعبَّاسٍ، قَالَ َعْن أَبِي الْمِْنَهالِ، َعنِ اْبنِ
  .َمْن أَْسلََف فَلُْيْسِلْف ِفي كَْيلٍ َمْعلُومٍ، َوَوْزٍن َمْعلُومٍ، إِلَى أَْجلٍ َمْعلُومٍ:َوالسََّنَتْينِ وَالثَّالثَ، فَقَالَ

، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ - ١١١٠١
لَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ َوُهمْ ُيْسِلفُونَ ِفي الثََّمرِ قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع: كَِثريٍ، َعْن أَبِي الِْمْنهَالِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن . َمْن أَْسلََف فَلُْيْسِلْف ِفي كَْيلٍ َمْعلُومٍ، َوَوْزٍن َمْعلُومٍ، إِلَى أَْجلٍ َمْعلُومٍ:السََّنَتْينِ وَالثَّالثَ، فَقَالَ
  َحمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بنُوَهْيبٍ الْغَزِّيُّ، َحدَّثََنا ُم

اسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّهُ ُسلَْيَمانَ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَِثريٍ، َعْن أَبِي الْمِْنَهالِ، َعنِ اْبنِ َعبَّ
  .لَُهَعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْ
ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن . َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك الَْعْيِشيُّ - ١١١٠٢



َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ، َعْن أَبِي الْمِْنَهالِ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن َخاِلٍد الزَّْنجِيُّ، : َهاُرونَ، َحدَّثََنا َداُودُ بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، قاال
للَُّه َعلَْيِه ذُِكَر ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َيُهودَ َيُصوُمونَ َيْوَم َعاشُوَراَء، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى ا: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .اُهْم َوُصْمَنا الَْيْوَم التَّاِسَعإِنْ ِعْشنا خالَفَْن:َوَسلََّم
  ُعَمُر بن َعطَاِء بن أَبِي الُْخوَارِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

خَُوارِ، أَنَّهُ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبَرَنِي ُعَمُر بن َعطَاِء بن أَبِي الْ - ١١١٠٣
الصَّالِة، بَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيأْكُلُ َعْرقًا أَتَاُه الُْمَؤذِّنُ فََوَضَعُه، ثُمَّ قَاَم إِلَى : َن َعبَّاسٍ، َيقُولَُسِمَع اْب

  .َولَْم يََمسَّ َماًء
  ُحَمْيٌد الضَّمْرِيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

ْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن ُحَمْيٍد الضَّْمرِيِّ، أَنَُّه سَأَلَ اْبَن َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِ - ١١١٠٤
لَِكنَُّه َتَماُمَها لَْيسَ بِقَصْرٍ، َو: إِنِّي أَُساِفُر فَأَقِْصُر الصَّالةَ ِفي السَّفَرِ؟ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما: فَقَالَ

  َوُسنَّةُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،خََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .آِمًنا ال َيَخاُف إِال اللََّه فََصلَّى اثْنََتْينِ َحتَّى َرجََع
  أَُبو َنجِيحٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُزفَُر بن الُْهذَْيلِ، َعنِ اْبنِ أَبِي : يُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُزْرَعةَ، قاالَحدَّثََنا َعِل - ١١١٠٥
َوَسلََّم قَْوًما قَطُّ َحتَّى َما قَاَتلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َنجِيحٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، قَالَ

  .َيْدُعَوُهْم
َعْن أَبِيِه، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ،  - ١١١٠٦

  .لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْوًما قَطُّ إِال َدَعاُهْمَما قَاَتلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال:اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
طَاةَ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغيَاٍث، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن أَْر - ١١١٠٧

  .َما قَاَتلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْوًما قَطُّ َحتَّى َيْدُعَوُهْم:قَالَ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،
  ِعكْرَِمةُ بن َخاِلٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

ِعكْرَِمةَ بن َخاِلٍد، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن - ١١١٠٨
 فَقُْمُت َعْن َيَسارِهِ كُْنُت ِفي بَْيِت َخالَِتي َمْيُموَنةَ َمْيمُوَنةَفَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيلِ: َعبَّاسٍ، قَالَ

املزمل "[َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ"لَّى ثَالثَ َعْشَرةَ َركَْعةً َحَرْزُت ِقَياَمُه ِفي كُلِّ َركَْعٍة قَْدَر فَأََخذَ بَِيِدي فََجَعلَنِي َعْن َيِمينِِه، ثُمَّ َص
  ] .١آية 

  َمْيُمونٌ الَْمكِّيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  َحدَّثََنا بِْشرُ بن - ١١١٠٩

لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي ُهبَْيَرةَ، أَنَّ َمْيُموًنا الَْمكِّيَّ أَْخبََرُه، أَنَُّه رَأَى اْبنَ  ُموَسى، َحدَّثََنا ُموَسى بن َداُودَ الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا اْبُن
اْنطَلَقْتُ  ِمَن الرُّكُوعِ َوإِذَا َنَهضَفَالزَُّبيْرَِصلَّى بِالنَّاسِ ُيِشُري بِكَفَّْيِه إِذَا قَاَم ِفي الصَّالِة إِذَا قَاَم، َوإِذَا َركََع َوإِذَا َرفََع َرأَْسُه

ُه َهِذِه اِإلشَاَرةَ، فَقَالَ اْبُن إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ، فَقُلُْت إِنِّي رَأَْيُت اْبَن الزَُّبْيرِ ُيَصلِّي َصالةً لَْم أَرَ أََحًدا ُيَصلَِّيَها وََوَصفُْت لَ
  .ِه َوَسلََّم فَاقَْتِد بَِصالةِ بن الزَُّبيْرِإِنْ أََرْدَت أَنْ َتْنظَُر إِلَى َصالِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي:َعبَّاسٍ

  َسِعيٌد الَْعالُف َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ



ْنجِيُّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن َخاِلٍد الزَّ - ١١١١٠
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعالُف، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالََسِعيٌد ُهَو الْ

  .َتَجاَوَز ُألمَِّتي َعنِ الَْخطَِأ وَالنِّْسَياِن َوَما اْسُتكْرِهُوا َعلَْيِه
  نِ َعبَّاسٍطَلَُّق بن َحبِيبٍ َعنِ اْب

لَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْندِ يسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلُ بن إِْسَماعِي - ١١١١١
اسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد الطَّوِيلُ، َعْن طَلَّقِ بن َحبِيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّ

قَلًْبا َشاِكرًا، َوِلسَاًنا ذَاِكرًا، َوَبَدًنا َعلَى الَْبالءِ َصابًِرا، َوَزْوَجةً ال : أَْرَبٌع َمْن أُْعِطَيُهنَّ أُعِْطَي َخْيرَ الدُّنَْيا َواآلِخرَِة:قَالَ
  َتْبِغيِه خَْوًنا ِفي

  .َوال َماِلِهَنفِْسَها 
  َربَاٌح أَُبو َسِعيدٍ الَْمكِّيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

ْبُن لَهِيعَةَ، َحدَّثََنا َمْسُعوُد بن ُمحَمٍَّد الرَّمِْليُّ أَُبو الْجَاُروِد، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن َهاُرونَ الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا ا - ١١١١٢
احِ أَبِي َسعِيٍد الَْمكِّيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ َحدَّثَنِي َبكُْر بن َعْمرٍو، َعْن َرَب

آية الشمس "[الشَّْمسِ َوُضَحاهَا"َو ] ١الليل آية "[اللَّْيلِ إِذَا يَْغَشى: "أََمَرهُ أَنْ َيقَْرأَ ِفي َصالِة الصُّْبحِ بِ:َعلَْيِه َوَسلََّم
١. [  

  طَلَْحةُ بن َناِفعٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْندِ . َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسَماَعةَ الرَّْمِليُّ - ١١١١٣

َحدَّثََنا أَيُّوبُ بن ُسوَْيٍد الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ بن أَبِي َحِكيمٍ، َعْن أَبِي : ِخيُّ، قاالَيسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ الَْبلْ
ْوًدا ِمْن إِبِلٍ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعَد الْعَبَّاَس ذَ: ُسفَْيانَ طَلَْحةَ بن َناِفعٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، قَالَ

ْيِه َوَسلََّم غَْيَر كَِثريٍ فََتَوسَّْدُت فََبَعثَنِي إِلَْيِه فَبِتُّ ِعْندَُه، َوكَاَنْت لَْيلَةَ َمْيُموَنةَ بنتِ الْحَارِِث، فَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
ْيِه َوَسلََّم، فَقَاَم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفََتَوضَّأَ فَأَْسَبغَ الْوَِساَدةَ الَِّتي َتَوسََّدها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

نِي فَأَْخلََف بَِيِدِه فَأََخذَ بِأُذُالُْوُضوَء، َوأَقَلَّ هَِراقَةَ الَْماِء، ثُمَّ قَاَم فَافَْتَتَح الصَّالةَ، َوقُْمُت فََتَوضَّأُْت َوقُْمُت َعْن َيَسارِِه، 
  فَأَقَاَمنِي َعْن َيِمينِهَِوكَاَنْت َمْيُمونَةُ

  .َحاِئًضا فَقَاَمْت فََتَوضَّأَْت، ثُمَّ قََعَدتْ َخلْفَُه َتذْكُرُ اللََّه
  ُيوُسُف بن َماَهٍك َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

الزَّْهرَانِيُّ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن ُعَبْيٍد اإلِياديُّ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ  - ١١١١٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : ُعَبْيِد اللَِّه بن اَألْخَنسِ، َعنِ الَْولِيِد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُيوُسفَ بن َماَهٍك، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َم ِعلًْما ِمَن النُُّجومِ َتَعلَّمَ ُشْعَبةً ِمَن السِّْحرِ َمْن َزاَد َزاَد، َمْن زَاَد زَاَدَمْن َتَعلَّ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أَُبو الزَُّبْيرِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

انَ، َعْن أَبِي الزَُّبيْرِ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ الَْبْرهباريُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سَابِقٍ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن طَْهَم - ١١١١٥
  .َسرََّب نَِساَءُه لَْيلَةَ َجْمعٍ قَْبلَ الزَِّحامِ:اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، أَنَّ أََبا  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، - ١١١١٦
ُيقَدُِّم الِْعيَالَ، َوالضََّعفَةَ إِلَى مًِنى :كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الزَُّبْيرِ، أَخَْبَرُه، أَنَّ عَْبَد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، قَالَ



  .ِمَن الُْمْزَدِلفَِة
َبا ا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، أَنَّ أََحدَّثََن - ١١١١٧

اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َما اِإلناخةُ بِالُْمَحصَّبِ شَْيئًا، إِنَّ َرُسولَ: الزَُّبْيرِ أَْخبََرُه، أَنَّ َعْبدَ اللَِّه بن الَْعبَّاسِ، كَانَ َيقُولُ
  .إِنََّما اْنَتظََر بِِه عَاِئَشةَ حَتَّى تَأِْتَي:َوَسلََّم

  َحدَّثَنَا - ١١١١٨

لَمَّا :  َعبَّاسٍ، قَالَإِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َحدَّثَنِي إِبَْراِهيمُ بن أَبِي ِخدَاشٍ، أَنَّ اْبَن
َوَراَء الضَّفَِريِة أَوِ الظَّهَِريِة، أَشَْرَف النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الَْمقَْبَرِة َوُهَو َعلَى طَرِيِقَها األَوَّلِ أََشارَ بَِيِدِه 

َهكَذَا كُنَّا َنْسَمُع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ َخصَّ الشِّْعَب؟: نِْعَم الَْمقَْبَرةُ َهذِِه، قُلُْت ِللَِّذي ُيْخبُِرنِي:فَقَالَ
  .َوَسلََّمَخصَّ الشِّْعَب الُْمقَابِلَ بِالَْبْيِت
  َعْمُرو بن كَْيَسانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِدينَارٍ، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُسفْ - ١١١١٩
  .َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنهُ،َيقَْرأُ داَرْستُ َتلَْوُت، خَاَصْمُت جادَلُْت: كَْيَسانَ، قَالَ

  اسٍَوَعْبُد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّ، الْقَاِسُم بن أَبِي َبزَّةَ 
َسِمْعتُ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن، َحدَّثََنا ُهذَْيلُ بن بِاللٍ، قَالَ - ١١١٢٠

أَْعرَابِيا، أََتاُه فاستسقاُه فَُسِقي َنبِيذًا،  الْقَاِسَم بن أَبِي َبزَّةَ، َوعَْبَد اللَِّه بن ُعَبْيدِ بن ُعَمْيرٍ ُيَحدِّثَاِن، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ
أََما إِنَّهُ لَْيسَ بنا ُبْخلٌ َولَِكنِ، اسَْتْسقَى : َما َشأْنُ إِْخوَانِكُْم َيسْقُونَ الَْعَسلَ َواللََّبَن، وََتْسقُونَ أَْنُتُم النَّبِيذَ؟ فَقَالَ: فَقَالَ

  .أَْحَسْنُتْم َوأَْجَملُْتْم َهكَذَا فَافَْعلُوا:َسلََّم فََسقَيَْناُه َنبِيذًا فَقَالََرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  َعطَاٌء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َزكَرِيَّا الْعَابِِديُّ - ١١١٢١

ْشُر بن السَّرِيِّ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْخُزوِميُّ، َحدَّثََنا بِ
  .َضَعفَِة أَْهِلِهثَابٍِت، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَدََّمُه ِمْن ُمْزَدِلفَةَ ِفي 

للَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن قَبِيصَةَ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ِفطٌْر، َعْن َعطَاٍء، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد ا - ١١١٢٢
  .أَفْطََر الْحَاجُِم، َوالَْمْحُجوُم:قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

نِ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َخالُد بن َيحَْيى، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْبِد الَْمِلِك، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْب - ١١١٢٣
  .قَدََّم َضَعفَةَ أَْهِلِه ِمْن َجْمعٍ بِلَْيلٍ:َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ِلِك بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن َعْبِد الَْم - ١١١٢٤
َم ِلُيرِيَ الُْمْشرِِكَني قُوََّتُه، فََمْن َشاَء إِنََّما فََعلَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:ُسلَْيَمانَ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .فََعلَُه َوَمْن َشاَء َتَركَُهَيْعنِي الرََّملَ
بِي َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقراطيسيُّ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن مسبحٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَ - ١١١٢٥

  .لَبَّى حَتَّى َرَمى جَْمَرةَ الْعَقََبِة:َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسلَْيَمانَ، َعْن
  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا شَْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، َحدَّثََنا سَُوْيٌد أَُبو حَاِتمٍ، - ١١١٢٦



أََنا الزَّعِيُم بِبَْيٍت :َمِلِك، َراوَِيةُ َعطَاٍء، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحدَّثََنا َعْبُد الْ
، َوتََرَك الْكَِذَب َوُهَو العٌب، ِفي رياضِ الَْجنَِّة، َوبَِبْيٍت ِفي أَْعالَها، َوبَِبْيٍت ِفي أَْسفَِلَها ِلَمْن َتَرَك الَْجَدلَ َوُهَو ُمِحٌق

  .َوَحسََّن ُخلُقَُه ِللنَّاسِ
َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن َعْبِد الَْمِلِك، َعْن َعطَاٍء،  - ١١١٢٧
َم مُوَنةَفَقَاَم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن اللَّْيلِ فَأَطْلََق الْقِْرَبةَ فََتَوضَّأَ، ثُمَّ قَابِتُّ ِفي َبْيِت خَالَِتي َمْي: َعبَّاسٍ، قَالَ

ِه َوأَقَامَنِي َعْن َيِمينِِه، اِئإِلَى الصَّالِة، فَقُْمُت فََتَوضَّأُْت، ثُمَّ جِئُْت فَقُْمُت َعْن َيسَارِِه، فَأََخذَنِي بَِيِمينِِه فَأََداَرنِي ِمْن َوَر
  .فََصلَّْيُت َمَعُه
َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن َعْبِد الَْمِلِك، َعْن َعطَاٍء،  - ١١١٢٨
ْيِه َوَسلََّم ِمْن َعَرفَةَ َورِْدفُُه أَُساَمةُ بن زَْيٍد، فَجَالَْت بِهِ النَّاقَةُ َوُهَو َراِفٌع َيَدْيهِ أَفَاَض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ:َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َجْمَرةَال ُيَجاوَِزاِن رَأَْسُه، ثُمَّ سَاَر َعلَى َهْيئَِتِه إِلَى َجْمعٍ َورِْدفُُه الْفَْضلُ فََما َزالَ ُيلَبِّي حَتَّى َرَمى الْ
َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا : دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوُموَسى بن َهاُرونَ، قاالَح - ١١١٢٩

  بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَمْنُصوُر بن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّ

  .طَاَف ِلَحجَِّتِه َوُعْمَرِتِه طََوافًا وَاِحًدا:َوَسلََّم
َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى الساجيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن خبيٍت، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َمْسلََمةَ، َعْن لَْيٍث، - ١١١٣٠

أَنَُّه كَانَ َيَتفَاَءلُ َوال َيتَطَيَُّر، َوكَانَ ُيِحبُّ االْسمَ :اٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالَْمِلِك، َعْن َعطَ
  .الَْحَسَن

َحدَّثََنا ِهَشاُم : يٍّ الَْمْعَمرِيُّ، قَالُواَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َوعَْبَدانُ بن أَْحَمَد وَالَْحَسُن بن َعِل - ١١١٣١
صَّاِفيِّ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن الَْولِيِد الَْو

َما ِمْن أَْهلِ َبْيٍت وَاَصلُوا إِال أَْجَرى اللَُّه َعلَْيهُِم الرِّْزَق، َوكَاُنوا ِفي :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى: َعبَّاسٍ، قَالَ
  .كََنِف اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

ح َوَحدَّثََنا عَْبُد . اَألْصَبهَانِيِّ َحدَّثََنا اْبُن: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، قاال - ١١١٣٢
َحدَّثََنا َيحَْيى بن َيَماٍن، َعنِ الِْمْنهَالِ بن َخِليفَةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ : الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، قاال

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبًرا لَْيال َوأُسْرَِج لَُه ِفيِه سَِراجًا، فَأََخذَُه ِمْن َدَخلَ َرُسولُ اللَّ: بن أَْرطَاةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َرحَِمَك اللَُّه إِنْ كُْنتَ َألوَّاًها تالًء ِللْقُْرآِن:ِقَبلِ الِْقْبلَِة، َوكَبََّر َعلَْيِه أَْربًَعا، َوقَالَ

  فَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْخِليلِ الَْخزَّاُز، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْع - ١١١٣٣

ِمَن السُّنَِّة أَنْ ال َتخُْرَج َيْوَم الِْفطْرِ حَتَّى :َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َدقَةَ، َوُتطِْعمَ َشْيئًا قَْبلَ أَنْ َتخُْرَجُتْخرَِج الصَّ
َد، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّادٍ الَْخطَّابِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الْجَْوَزاِء أَْحَمُد بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا أَُبو َداُو - ١١١٣٤

  .َتزَوََّج َمْيُموَنةَ َوُهَو ُمْحرٌِم:نِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْن َحجَّاجٍ النََّخِعيِّ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْب
ُر بن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا ُحَمْيُد بن أَبِي َمْخلٍَد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّبَّاحِ الَْجْرجََراِئيُّ، َحدَّثََنا َمْعَم - ١١١٣٥

ال نِكَاَح إِال بِوَِليٍّ، وَالسُّلْطَانُ :رَّقِّيُّ، َعْن َحجَّاجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَال
  .َوِليُّ َمْن ال َوِليَّ لَُه



ح َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، . دَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةََحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َح - ١١١٣٦
قَالَ : ْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ِكالُهمَا، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ ا

  .ُعْمَرةٌ ِفي رََمَضانَ تَْعِدلُ َحجَّةًزَاَد أَُبو ُمَعاوَِيةَ ِفي َحِديِثِه َمِعي:لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه َص
ا ُعثَْمانُ ثََنَحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َشبَّةَ، َحدَّثََنا مُوَسى بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّ - ١١١٣٧

  قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى: بن طَِليقٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

َمْن َشيَّعَ َجنَاَزةً؟قَالَ :أَنَا، قَالَ: ؟قَالَ أَُبو َبكْرٍَمْن َعاَد مَرِيًضا:أََنا، قَالَ: َمْن أَصَْبَح صَاِئًما؟قَالَ أَُبو َبكْرٍ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َمْن َجَمَعُهنَّ ِفي َيْومٍ َدَخلَ الَْجنَّةَ:أََنا، قَالَ: أَُبو َبكْرٍ
ثََنا عَْبُد الَْوارِِث بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، َحدَّ - ١١١٣٨

َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْبْيَت فَكَبََّر ِفي َنوَاِحيِه، :َسِعيٍد، َعْن لَْيٍث، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َوَدَعا، ثُمَّ َخَرَج فََصلَّى َخلَْف الَْمقَامِ

اٍء، ُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َهنَّادُ بن السَّرِيِّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن لَْيٍث، َعْن َعطََحدَّثََنا عَْب - ١١١٣٩
َخاُه أَْرضَُه، فَلَْيْمَنْحَها إِيَّاهُ أَْو إِذَا أََراَد أََحدُكُْم أَنْ ُيعِْطَي أَ:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ِلُيْزرِْعَها إِيَّاُه َوال ُيعِْطيِه بِالثُّلُِث َوالرُّبُعِ
ْيٍث، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ، َعْن لَ - ١١١٤٠

  .َتَزوَّجَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْيُموَنةَ َوُهَو ُمْحرٌِم:طَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََع
ْيٍث، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى الُْجعِْفيُّ، َعْن لَ - ١١١٤١

أَال أَخَْتِصي؟ : َشكا َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْعزوبةَ، فَقَالَ: ُمَجاِهٍد َوَعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  ال، لَْيَس مِنَّا َمْن َخَصى أَوِ اْخَتَصى،:فَقَالَ

  .َولَِكْن ُصْم َوَوفِّْر َشَعَر َجَسِدَك
رٍ أَُبو َسْعدٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن آَدَم الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَيسَّ - ١١١٤٢

َما َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُربَّ: الصَّاغَانِيُّ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الرَّازِيِّ، َعْن لَْيٍث، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ُيَصلِّي وَالُْحُمُر َتْعتَرُِك َبْيَن َيَدْيِه:َوَسلََّم

 ْيٍث، َعْنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألوِْديُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن لَ - ١١١٤٣
فَأََخذَ بَِيِدي فَأَقَامَنِي َعْن َيِمينِِه، َوَمَسَح َعلَى : قُْمُت َعْن َيَسارِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .رَأِْسي
لَْيَمانَ، َحدَّثََنا مُوَسى بن أَْعَيَن، َعْن لَْيٍث، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الْبََراِء، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ُس - ١١١٤٤

ُرخَِّص َألْهلِ السِّقَايَِة، َوأَْهلِ الْحجابِة، أَنْ َيبِيُتوا بَِمكَّةَ لَيَاِلي :َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
  .بِِمًنىَيعْنِي آلَ شَْيَبةَ َوآلَ الَْعبَّاسِ

َعطَاٍء، َعنِ  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ِعْصَمةُ بن ُسلَْيَمانَ الْخَزَّاُز، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن َجابِرٍ، َعْن - ١١١٤٥
َم بِلََبنٍ َيْوَم َعَرفَةَ فََشرَِبُه، َوسَقَى الَِّذي أُِتي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ

  .َعْن َيِمينِِه



اٌح أَُبو َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ، َحدَّثََنا َصبَّ - ١١١٤٦
  ، َعْن َعطَاٍء،الْفَرَّاُء، َعْن َجابِرٍ

لَْيَس ِللنَِّساِء ِفي الَْجَناَزةِ :لََعَن َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّاِئَحةَ َوالُْمْسَتِمَعةَ، َوقَالَ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َنصِيٌب

لْقَاِسُم بن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ بن شَرِيٍك، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ا - ١١١٤٧
َمْن ُسِئلَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: األكفاينُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َجاَء َيْوَم الِْقَياَمِة ُملَْجًما بِِلَجامٍ ِمْن نَارٍ َعْن َعِلمٍ فَكََتَمُه
َسِمْعُت : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْندِ يسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْحَسنِ بن َشِقيقٍ، قَالَ - ١١١٤٨

الُْمْتَعةُ ِفي الَْحجِّ ُسنَّةُ َرسُولِ اللَِّه :بن أَبِي َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو َحمَْزةَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َعطَاِء
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُعَمُر بن َحفْصِ بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَُبو حَفْصٍ - ١١١٤٩
َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ َيزِيَد الْقَُرِظيُّ، َعْن َعْمرِو بن ِشْمرٍ، َعْن َجابِرِ بن َيزِيَد، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن 

  .ٌر، َوبُْغُض الَْعَربِ نِفَاٌقُبْغضُ بين َهاِشمٍ َواَألْنصَارِ كُفْ:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
نِ السُّدِّيِّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َع - ١١١٥٠

  قَالَ اْبُن] ٥٤النساء آية "[ى َما آَتاُهمُ اللَُّه ِمْن فَْضِلِهأَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَ: "َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَْولُُه

  .َنْحُن النَّاُس ُدونَ النَّاسِ:َعبَّاسٍ
 َعنِ اْبنِ أَبِيَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثَنِي أَبِي،  - ١١١٥١

الَْحَجُر اَألسَْوُد ِمْن ِحجَاَرِة الَْجنَِّة، َوَما ِفي :لَْيلَى، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .لَْجاِهِليَِّة َما َمسَُّه ذُو َعاَهٍة إِال َبرَِئاَألْرضِ ِمَن الَْجنَِّة غَيُْرُه، َوكَانَ أَْبَيَض كاملَهَا، َولَْوال َما َمسَُّه ِمْن رِْجسِ ا

َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثََنا أَبِي،  - ١١١٥٢
ال يُْعَضُد شَْوُك الَْحَرمِ، َوال ُيقَْتلُ صَْيُدُه، َوال :بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَلَْيلَى، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّ
  .ُيْختَلَى َخالُه، َوال َيِحلُّ لُقَطَُتهُ أَال ِلمُْنِشٍد

ُت ِفي ِكتَابِ أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي لَْيلَى، َوَجْد: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ - ١١١٥٣
  .قََنَت َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َصالِة الْفَْجرِ َدَعا َعلَى قَْومٍ، َوَدَعا ِلقَْومٍ:َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ أَبِي، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى، َعْن : أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن - ١١١٥٤
نَْها، َمْن َوَهَب ِهَبةً فَُهَو أََحقُّ بِهَِبِتِه َما لَْم ُيثَْب ِم:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .فَإِنْ َرَجَع ِفي ِهَبِتِه فَُهَو كَالَِّذي يَِقيُء َوَيأْكُلُ قَْيئَُه
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن - ١١١٥٥

قَالَ َرسُولُ : قَالََوَجْدُت ِفي ِكَتابِ أَبِي، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، : أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ
  .ال َجلََب ِفي اِإلْسالمِ:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

نِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا خَاِلٌد، َع - ١١١٥٦



َما زَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ : اٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالََعْن َعطَ
  .َحتَّى قََبَضهُ اللَُّه

لرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن أَبِي َداُوَد، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ا - ١١١٥٧
احَْتَجَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو :ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ْيِه فََنَهى النَّاَس َيْومَِئٍذ أَنْ َيحَْتجَِم الصَّاِئُم كََراِهَيةَ الضَّْعِفَصاِئٌم ُمْحرٌِم، فَُغِشي َعلَ
َحاقُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َيْحَيى بن اَألْزَهرِ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا إِْس - ١١١٥٨

َحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، سُِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اَألْزَرُق، َعْن َشرِيٍك، َعْن ُم
  .ذِْخرٍإِنََّما ُهَو بَِمْنزِلَةِ الُْبزَاقِ، أَوِ الُْمَخاِط، أَِمطُْه َعْنُه بِِخْرقٍَة أَْو بِإِ:َعنِ الَْمنِيِّ ُيِصيُب الثَّْوَب؟ قَالَ

ح َوَحدَّثََنا . َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثَنِي أَبِي - ١١١٥٩
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ

َجاَءْت أُمُّ : هِرٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَالرَّازِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْس
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ أََبا طَلَْحةَ َواْبَنُه َحجَّا َعلَى ناضِحهما َوَتَركَانِي، : ُسلَْيمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت

  .َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ، إِنَّ ُعْمَرةً ِفي رََمَضانَ ُتجْزُِئ ِمْن َحجٍَّة:فَقَالَ
ح . ي أَبِيَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثَنِ - ١١١٦٠

الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ، ِكالُهمَا، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى،  َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ
ي شَْيٌخ كَبٌِري لَمْ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أَبِ: أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ، فَقَالَ: َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .فَُحجَّ َعْنُه:َنَعْم، قَالَ: أََرأَْيَت لَْو كَانَ َعلَى أَبِيَك َدْيٌن كُْنَت قَاِضَيُه؟قَالَ:َيُحجَّ أَفَأَُحجُّ َعْنُه؟ قَالَ
بِي لَْيلَى، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَ - ١١١٦١

َتلَمَ الَْحَجَر، وَلَبَّى ِفي الَْحجِّ لَْيلَى، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملَبَّى ِفي الُْعْمَرِة َحتَّى اْس
  .لنَّحْرَِحتَّى رََمى َجْمَرةَ الَْعقََبةِ َيْوَم ا

رِيِك، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َتِميمُ بن الُْمنَْتِصرِ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ اَألْزَرُق، َعْن َش - ١١١٦٢
  ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،

َو صَاِئٌم، فََصاَم يُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الَْمِديَنةِ إِلَى َمكَّةَ ِحَني افَْتَتَحَها َوذَِلَك ِفي َرَمَضانَ، َوُهقَالَخََرَج نَبِ
َوأَفْطََر، فََمْن َشاَء َصاَم َوَمْن َشاَء َحتَّى أََتى قَُدْيًدا، فََبلََغُه أَنَّ النَّاَس قَْد أََصاَبُهْم َعطٌَش، َوَجْهٌد فََدَعا بَِماٍء، فََشرَِب 

  .أَفْطََر
ح َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلََوْيِه . َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ - ١١١٦٣

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ : لُ، قاالالْقَطَّانُ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َمْرَوانَ الَْخال
 َيْجَمُع َبْيَن الصَّالَتْينِ ِفي السَّفَرِ الظُّْهرِ:كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

  .َوالَْعْصرِ، وَالَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء
ن ُعَيْيَنةَ ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ب - ١١١٦٤

َعنِ الُْغالمِ :بَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولَُعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َع
  .عقيقتاِن، َوَعنِ الَْجارَِيِة َعِقيقَةٌ



ْبدُ الرَّْحَمنِ بن َشرِيٍك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُعثَْمانَ اَألْوِديُّ، َحدَّثََنا َع - ١١١٦٥
ُهَو ُمَحمَّدٌ :، قَالَ] ٨النجم آية "[َدَنا فََتَدلَّى"َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن ِعكْرَِمةَ َوَعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ثُمَّ 

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَنا فََتَدلَّى إِلَى َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ
  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمدَ، - ١١١٦٦

َعبَّاسٍ َرِضي اللَّهُ  َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِخرَاشٍ، َعنِ الْعَوَّامِ بن َحْوَشبٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ
َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَضحِّي بِكَْبَشْينِ أَمْلََحْينِ َيَضُع رِْجلَُه َعلَى صِفَاِحهَِما إِذَا أَرَاَد كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
  .بِْسمِ اللَِّه ِمْنَك وَلََك اللَُّهمَّ َتقَبَّلَ ِمْن ُمَحمٍَّد:أَنْ َيذَْبَح، َوَيقُولُ

لَْحِديثَِة وَالَْحدِيثَةُ ِمْن ِدَيارِ َربِيَعةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الْبوراينُّ، قَاِضي ا - ١١١٦٧
طَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي الصَُّداِئيُّ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن الَْجاُروِد، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الْمتيدِ َخالُ بن ُعَيْينَِة، َعْن أَبِيِه، َعْن َع

  .َمْن أَْنظََر ُمْعِسًرا إِلَى مَْيسِرِِتِه أَنْظََرُه اللَُّه بِذََنبِِه إِلَى تَْوَبِتِه:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَى َعْنُه، قَالَاللَُّه َتَع
َحدَّثَنِي أَبِي، : اللَِّه بن ُيوُنَس بن ُبكَْيرٍ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن َسْوَرةَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ  - ١١١٦٨

طََعاٌم ِفي :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ اللَِّه الَْعْرزَِميُّ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  .رَِياٌء َوُسْمَعةٌ: فَْضلٌ، َوطََعاُم ثَالثَِة أَيَّامٍ: اُم َيْوَمْينُِسنَّةٌ، َوطََع: الْعُْرسِ َيْوٌم
، َعنِ الْفَْضلِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، َحدَّثََنا َسالُم الطَّوِيلُ - ١١١٦٩

  َتْعتَري الِْحدَّةُ ِخيَاَر:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََعِطيَّةَ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ 

  .أُمَِّتي
فَْضلِ بن الْ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد بن َمْرَوانَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن صَاِلحِ بن ِخَريةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد - ١١١٧٠

 َعلَْيِه َوَسلََّم قََبَض َعلَى بن َعِطيَّةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه
  .أُمَِّتي َهذَا َيْحُرُم َعلَى الذُّكُورِ ِمْن:الذََّهبِ وَالَْحرِيرِ َوُهَو ُيَحرِّكُُه، َوَيقُولُ

ثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد بن َمْرَوانَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن صَاِلحِ بن َخْيَرةَ الَْواسِِطيُّ، َحدَّ - ١١١٧١
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهوَُيَصلِّي ُمْحَتبًِيا َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َص: بن الْفَْضلِ، َعْن كُْرزٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ُمَحلِّلَ اَألْزرَارِ
يُّ، َعْن ُيوُسفَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الِْحمَّانِ - ١١١٧٢

إِنَّ اللََّه :لَمَّا فََتَح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ، قَالَ: زٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَبن َمْيُموٍن، َعْن كُْر
  .َحرََّم َعلَْيكُمُ الَْخنَازِيَر َوأَكْلََها َوثََمنََهاَعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولَُه َحرََّم َعلَْيكُُم الَْخْمَر َوثََمَنَها، َوَحرََّم َعلَْيكُُم الَْمْيَتةَ َوثََمَنهَا، َو

ْن قُصُّوا الشََّوارَِب، َواْعفُوا اللَِّحى، َوال َتْمشُوا ِفَي اَألْسوَاقِ إِال َوَعلَْيكُُم اُألُزُر، إِنَُّه لَْيَس ِمنَّا َم:َوقَالَ - ١١١٧٣
  .َعِملَ بُِسنَِّة غَيْرَِنا

ُد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َعْن ُيوُسفَ َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١١١٧٤
  بن َمْيُموٍن، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ

أمؤمنونَ أَْنُتْم؟فََسكَُتوا :ُه َناٌس ِمْن أَْصَحابِِه، فَقَالََدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ُعَمَر َوَمَع: َعبَّاسٍ، قَالَ
َوِممَّ ذَاَك؟فَقَالَ :نََعْم، َيا َرسُولَ اللَِّه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ثَالثَ َمرَّاٍت، فَقَالَ ُعَمُر ِفي آِخرِِهنَّ



  .ُمْؤِمُنونَ َوَربِّ الْكَْعَبِة:ِه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنْرُجو ثََواًبا ِمَن اللَّ: ُعَمُر
لَْحةُ بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقراطيسيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي طَ - ١١١٧٥

َيا أَيَُّها النَّاُس َتَداوَْوا، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَمْ :اٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْمرٍو، َعْن َعطَ
  .الَْمْوُت: َيْخلُْق َداًء إِال َخلََق لَُه ِشفَاًء إِال السَّاَم، وَالسَّاُم

ُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّبَّاحِ الْجَْرَجرَاِئيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َرَجاٍء َحدَّثََنا أَْسلَ - ١١١٧٦
نِْعمَ اإلَِداُم :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْمكِّيُّ، َعْن طَلَْحةَ بن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .الَْخلُّ
َسِمْعُت َعطَاًء، : َحدَّثََنا َهمَّاُم، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد، َوُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ، قاال - ١١١٧٧

ِه َوَسلََّم الْكَْعَبةَ َوِفيَها ِستَّةُ سََوارَِي، فَقَاَم ِعْنَد كُلِّ سَارَِيةٍ َدَخلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي:َسمِْعُت اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُ: َيقُولُ
  .فََدَعا َولَْم ُيَصلِّ

  ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن. َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ - ١١١٧٨

أَْشَهُد َعلَى : َسِمْعُت َعطَاًء، َيقُولُ: َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن أَيُّوَب، قَالَ: ِليِد، َوَعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، قَالُواالُْمثَنَّى، َحدَّثََنا أَُبو الَْو
، فََصلَّى َركَْعَتْينِ، ثُمَّ أََتى أَشَْهُد َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّهخََرَج َيْوَم ِفطْرٍ: اْبنِ َعبَّاسٍ، َوقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ

  .النَِّساَء َوَمَعُه بِاللٌ فَأََمَرُهنَّ بِالصََّدقَِة فََجَعلَْن ُيلِْقَني
بن ُعْتَبةَ،  أَيُّوُبَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا أَسَْوُد بن َعاِمرٍ، َحدَّثََنا  - ١١١٧٩

  .نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ الْغََررِ:َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
دَّثََنا أَسَْوُد بن َعاِمرٍ، َعْن أَيُّوَب بن ُعْتَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َح - ١١١٨٠

  .َج َمْيُموَنةَ َوُهَو ُمْحرٌِمَعْن ِعكْرَِمةَ، َوَعطَاِء بن أَبِي رََباحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَزوَّ
ْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن َبْدرٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَ - ١١١٨١

ونُ نِكَاحٌ ال َيكُ:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: النَّهَّاسُ بن قَْهمٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي رََباحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .إِال بَِوِليٍّ، وشاهدينِ، َوَمْهرٍ َما كَانَ قَلَّ أَْم كَثَُر

فَُر بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب، صَاِحُب الَْبْصرِيِّ، َحدَّثََنا َجْع - ١١١٨٢
  َعْن َعطَاِء بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن َماِلِك بن ِديَنارٍ،

  .أََمَرَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِإِْسبَاغِ الُْوُضوِء:َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
نَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْم: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قاال - ١١١٨٣

َوَسلََّمأَخََّر َصالةَ َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، َوقَْيسِ بن سَْعٍد، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
َيا َرُسولَ اللَِّه صَلَّى : وا، ثُمَّ َنامُوا، ثُمَّ اسَْتْيقَظُوا، فََجاَء ُعَمُر، فَقَالَالِْعَشاِء اَألِخَريِة ذَاَت لَْيلٍَة، َحتَّى َناَم الْقَْوُم وَاْسَتْيقَظُ

ُن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجوَْهرِيُّ، َحدَّثََنا اْب.. اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّالةَ، فََصلُّوا فَلَْم َيذْكُْر أَنَُّهمْ َتَوضَّئُوا
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َعاِئَشةَ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، َويُوُنَس، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّ

  .بِِمثِْلِه
رٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن قَْيسِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْم - ١١١٨٤

ُه ِمَن الرُّكُوعِ، بن َسْعٍد، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َرفََع رَأَْس



  .َء السََّموَاِت َوِملَْء اَألْرضِ، َوِملَْء َما ِشئَْت ِمْن َشْيٍء بَْعُداللَُّهمَّ َربََّنا لََك الَْحْمُد ِملْ:قَالَ
ح َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى . َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ - ١١١٨٥

  َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الضَّالُّ، َعْن: َبْيِد بن َحسَّابٍ، قاالالسَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُع

، إِنََّما أُمِْرُتْم أَنْ َتطُوفُوا، فَإِنْ تََيسََّر فَاْسَتِلُموا:قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: سُِئلَ َعطَاٌء َعنِ االسِْتالمِ، فَقَالَ: قَْيسِ بن َسْعٍد، قَالَ
  .َوكَانَ َمْعَمُر بن َراِشٍد َوَسلُْم بن أَبِي الذَّيَّالِ فُِقدا، فَلَْم ُيَر لَُهَما أَثٌَر: نَ َضلَّ بِطَرِيقِ َمكَّةَ فََماَت مفقوًدا، قَالَالضَّالُّ كَا
ُد بن َمْنصُورٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َحدَّثََنا َعبَّا - ١١١٨٦

  .وا ِفي الرِّحَالَِعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََمَر بِالال ِفي لَْيلَِة رِيحٍ َوَمطَرٍ، فََناَدى أَنْ َصلُّ
ُمحَمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن َمْنُصورِ بن َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخاِلٍد الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا  - ١١١٨٧

  .ال َحَرَج:نْ َيذَْبَح؟ فَقَالََزاذَانَ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعمَّْن َحلََق قَْبلَ أَ
نُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن قتادة، َحدَّثََنا عَْبَدا - ١١١٨٨

ْد إِزَاًرا، َوِفي ذَا لَمْ َيجَِعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرخََّص ِللُْمْحرِمِ ِفي السََّراوِيلِ إِ
  .الُْخفَّْينِ إِذَا لَمْ َيجِِد النَّْعلَْينِ

ي َعطَاُء بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ِعْمَرانَ أَبِي َبكْرٍ، َحدَّثَنِ - ١١١٨٩
َهِذِه الْمَْرأَةُ السَّوَْداُء أََتِت النَّبِيَّ : َبلَى قَالَ: أَال أُرِيَك امَْرأَةً ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة؟ قُلُْت:سٍقَالَ ِلي اْبُن َعبَّا: أَبِي َربَاحٍ، قَالَ
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

نْ ِشئْتِ َصبَْرِت، وَلَِك الَْجنَّةُ، َوإِنْ إِ:َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أُصَْرُع، َوإِنِّي أََنكِْشُف فَاْدُع اللََّه ِلي، فَقَالَ: َوَسلََّم، فَقَالَْت
  .إِنِّي أََنكِْشُف فَاْدُع اللََّه أَنْ ال أََنكِْشَف، فََدَعا لََها: أَْصبُِر، فَقَالَْت: ِشئِْت َدَعْوُت اللََّه أَنْ ُيَعافَِيِك، فَقَالَْت

ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، . ُم بن َعِليٍَّحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِص - ١١١٩٠
َحدَّثََنا يَزِيُد بن : ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، قَالُوا. َحدَّثََنا شَْيَبانُ بن فَرُّوخٍ
كُْنُت ِفيَمْن َتَعجَّلَ ِفي ثَقَلِ َرسُولِ اللَّهِ :َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما، قَالَإِبَْراهِيَم التُّْستَرِيُّ، َعْن 

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ َجْمعٍ
دَّثََنا الرَّبِيُع بن صَُبْيحٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َح - ١١١٩١
مُوا الَْجْمَرةَ َحتَّى َتطْلَُع قَدََّم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضَعفَةَ أَْهِلِه لَْيلَةَ الُْمْزَدِلفَِة َوأََمَرُهمْ أَنْ ال َيْر:َعبَّاسٍ، قَالَ
  .الشَّْمُس
كَِثريِ بن  ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُنعَْيمٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْنَحدَّ - ١١١٩٢

كَاُنوا َيِقفُونَ َحافََتيِ النَّاسِ، َوقَْد إِنََّما كَانَ َبْدُء اإلِيضَاعِ ِمْن ِقَبلِ أَْهلِ الَْباِدَيِة : ِشْنِظريٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  لََّم، َوكَأَنَّ ِذفَْرى َناقَتِِهَتَعلَّقُوا الْقَسِّيَّ، َوالْجِعَاَب، فَإِذَا َنفَُروا َتقَْعقََعْت لَقَْد رُئي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .لنَّاُس َعلَْيكُْم بِالسَِّكيَنِة، َيا أَيَُّها النَّاُس َعلَْيكُْم بِالسَّكِيَنِةَيا أَيَُّها ا:لََتَمسُّ َحارِكََها َوُهَو، َيقُولُ
ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َوُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، . َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد - ١١١٩٣

: ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ اَألْحَمُر النَّاِقدُ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا طَالُوُت بن َعبَّاٍد، قَالُوا. ا َسِعيدُ بن َمْنُصورٍَحدَّثََن: قاال
لِ الَْجاِهِليَّةِ السََّنةَ كَانَ إِيالُء أَْه:َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن ُعَبْيٍد، َعْن َعاِمرٍ اَألْحَولِ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ



  .فْظُ ِلَحِديِث سَِعيِد بن مَْنُصورٍَوالسََّنَتْينِ، ثُمَّ َوقََّت اللَُّه اإلِيالَء فََمْن كَانَ إِيالُؤُه ُدونَ أَْرَبَعِة أَْشُهرٍ فَلَْيَس بِإِيالٍء، َواللَّ
ح َوَحدَّثََنا . مَُّد بن كَِثريٍ الَْعْبِديُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن أَبِي الْفَُراِتَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَح - ١١١٩٤

لصَّاِئغُ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ ُعَمُر بن َحفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ا
، ثُمَّ َخطََب بَْعدَ َصلَّى َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالنَّاسِ َيْوَم ِفطْرٍ َركَْعَتْينِ بَِغْيرِ أَذَاٍن َوال إِقَاَمٍة:قَالَ اْبنِ َعبَّاسٍ،

َبْعدََما قَفَا ِمْن ِعْنَدُهنَّ أَنْ َيأِْتَيُهنَّ فََيأُْمَرُهنَّ أَنْ  الصَّالِة، ثُمَّ أََخذَ بَِيِد بِاللٍ فَاْنطَلََق إِلَى النَِّساِء فََخطََبُهنَّ، ثُمَّ أََمَر بِالال
  .َيَتَصدَّقَْن
َنا َعْونُ بن َمْعَمرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْعبَّاسِ النَّسَاِئيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، َحدَّثَ - ١١١٩٥
  اهِيَمَعْن إِْبَر

اْنَتظَُروا الصَّالةَ َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد فََرقَدُوا، : الصَّائِغِ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
لَْوال أَنْ أَُشقَّ َعلَى :لَْيِه َوَسلََّم، فََصلَّى الِْعَشاَء، َوقَالَثُمَّ اْسَتْيقَظَْنا ثَالثَ مَرَّاٍت فََخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

  .النَّاسِ ألََمْرتُُهْم أَنْ يَُؤخِّرُوا َهِذِه الصَّالةَ إِلَى َهِذِه السَّاَعِة، فََنظَْرَنا فَإِذَا ُهَو َشطُْر اللَّْيلِ
َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الَْمِلِك بن أَبِي الشََّوارِبِ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، - ١١١٩٦

 نَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،إِبَْراهِيَم، َعْن إِْبَراِهيَم الصَّائِغِ، َحدَّثَنِي َعطَاٌء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ ال
أَيَّةَ َساَعٍة َشاَء مْن لَْيلٍ َيا بين َعْبِد َمَناٍف إِنْ ُولِّيُتْم َهذَا اَألْمرَ َبْعِدي، فَال َتْمَنُعنَّ أََحًدا طَاَف بَِهذَا الَْبْيِت، أَوْ َصلَّى :قَالَ

  .أَْو َنهَارٍ
و الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن َعْبِد الَْمجِيِد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍ - ١١١٩٧

ْبَعثُ بِالثَّقَلِ َسحًَرا، َوكُْنتُ ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ، َعْن َعطَاٍء، َحدَّثَنِي اْبُن َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنَي
  .ي ِمَن الُْمزَْدِلفَِةِفيَمْن ُبِعثَ َيْعنِ

ْن َعطَاِء بن أَبِي َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، َحدَّثََنا َناِفٌع أَُبو ُهرُْمزٍ، َع - ١١١٩٨
  أَال أُْخبِرُكُْم:لُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسو: َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

ِة، َوأَفَْضلُ الشُُّهورِ َشْهرُ بِأَفَْضلِ الَْمالِئكَِة جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، َوأَفَْضلُ النَّبِيَِّني آَدُم، َوأَفَْضلُ اَأليَّامِ َيْوُم الُْجُمَع
  .ْيلَةُ الْقَْدرِ، َوأَفَْضلُ النَِّساِء مَْرَيُم بنُت ِعْمَرانََرَمَضانَ، َوأَفَْضلُ اللَّيَاِلي لَ

اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ، َحدَّثََنا شَْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، َحدَّثََنا َناِفعٌ أَُبو ُهْرمُزٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ - ١١١٩٩
َوَسلََّم كَاَنُيكَبُِّر َعلَى أَْهلِ َبْدرٍ َسْبَع َتكْبَِرياٍت، َوَعلَى بين هَاِشمٍ خَْمَس َتكْبِريَاٍت، ثُمَّ كَانَ آِخرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  .َصالِتِه أَرَْبُع َتكْبِريَاٍت حَتَّى خََرَج مَن الدُّْنَيا
َسِمْعتُ : ثََنا َناِفٌع أَُبو ُهْرُمزٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، َحدَّ - ١١٢٠٠

  .ُيوَضُع ِفي ِميزَانِِه ِقَرياطَاِن كُلُّ ِقَرياٍط مِثْلُ أََحٍديَْعنِي َمْن َتبَِع الَْجنَاَزةَ:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
كَانَ : ا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ، َحدَّثََنا شَْيَبانُ، َحدَّثََنا َناِفٌع أَُبو ُهْرُمزٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََحدَّثََن - ١١٢٠١

ُيسَِّر لَُه ِفيَها طَهُوٌر، فَإِنْ  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا اْسَتَوى النََّهارُ َخَرَج إِلَى َبْعضِ ِحيطَاِن الَْمدِيَنِة َوقَْد
ى أَْرَبعَ َركََعاٍت، َولَمْ كَاَنْت لَُه َحاَجةٌ قََضاَها، وَإِال َتطَهََّر فَإِذَا زَالَِت الشَّْمُس َعْن كَبِِد السََّماِء قَْدَر شَِراٍك، قَاَم فََصلَّ

َيا َرسُولَ اللَِّه، َما َهِذِه الصَّالةُ الَِّتي : قُوُم فََيأِْتي الَْمْسجَِد، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍَيَتشَهَّْد بَْيَنُهنَّ َوَسلََّم ِفي آِخرِ اَألْربَعِ، ثُمَّ َي
  ُتَصلِّيهَا، َوال



  .ُيستجاُب ِفيَها الدَُّعاُءمْن َصالُهنَّ ِمْن أُمَِّتي فَقَْد أَْحَيا لَْيلََتهُ َساَعةً ُيفَْتُح ِفيَها أَْبوَاُب السََّماِء و:ُنَصلِّيَها؟ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ
اسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ، َحدَّثََنا شَْيَبانُ، َحدَّثََنا َناِفٌع أَُبو ُهْرُمزٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّ - ١١٢٠٢
َعلَْيِه َوَسلََّم َساَعةً لَْم يَأِْتِه ِفيَها، فَِقيلَ َيا َرسُولَ اللَِّه َهذَا َعمَُّك َعلَى َجاَء الَْعبَّاُس إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه : َعْنُهَما، قَالَ
ِتي فََما َجاَء بَِك َيا َعمَّاُه َهِذِه السَّاَعةَ، وَلَْيَسْت َساَعَتَك الَّ:ائْذَُنوا لَُه فَقَدْ َجاَء َألْمرٍ، فَلَمَّا َدَخلَ َعلَْيِه، قَالَ:الْبَابِ، فَقَالَ

ي؟ َيا اْبَن أَِخي ذَكَْرُت الَْجاِهِليَّةَ َوَجْهلََها فََضاقَْت َعلَيَّ الدُّنَْيا بَِما َرُحَبْت، فَقُلُْت َمْن ُيفَرُِّج َعنِّ: كُْنَت َتجِيُء ِفيَها؟قَالَ
ِللَِّه الَِّذي أَْوقََع َهذَا ِفي قَلْبَِك، َوَودِْدُت أَنَّ أََبا طَاِلبٍ الَْحْمدُ :فََعِلْمُت أَنَُّه ال ُيفَرُِّج عَنِّي أََحٌد إِال اللَُّه ثُمَّ أَْنَت، فَقَالَ

نََعْم، : أَْحبُوَك؟قَالَ:َنَعْم، قَالَ: أُْعِطيَك؟قَالَ:نََعْم، قَالَ: أَْحُبوَك؟قَالَ:أََخذَ َنصِيَبُه، وَلَِكنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما َيَشاُء، قَالَ
إِلَى ُيَصلَّى ِفيَها لَْيَسْت َبْعدَ الَْعْصرِ َوال بَْعَد طُلُوعِ الشَّْمسِ فََما َبْيَن ذَِلَك فَأَْسَبغْ طَهُوَرَك، ثُمَّ قُْم  فَإِذَا كَاَنْت َساَعةٌ:قَالَ

سُْبَحانَ اللَِّه : سُّوَرِة، فَقُلْاللَِّه فَاقَْرأْ بِفَاِتَحِة الِْكتَابِ َوُسوَرٍة إِنْ شِئَْت َجَعلَْتَها مْن أَوَّلِ الُْمفَصَّلِ، فَإِذَا فََرغَْت مَن ال
  ا، فَإِذَا َرفَْعَتَوالَْحْمُد ِللَِّه َوال إِلََه إِال اللَُّه وَاللَُّه أَكَْبُر خَْمَس َعْشرةَ َمرَّةً، فَإِذَا َركَْعَت فَقُلْ ذَِلَك َعْشًر

  .رَأَْسَك فَقُلْ ذَِلَك َعَشَر مَِرارٍ
ٍد الْحِنَّاِئيُّ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، َحدَّثََنا َناِفٌع أَُبو ُهْرُمزٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمحَمَّ - ١١٢٠٣

َتجُِم َيْومَ َدَخلُْت َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْح: َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
َنَعْم، َوَمْن َوافََق ِمْنكُْم َيْوَم الثُّالثَاِء لَْيلَةَ َسْبَع َعْشَرةَ َمَضْت مَن الشَّْهرِ فَال :َهذَا الَْيْوَم َتحَْتجُِم؟ قَالَ: الثُّالثَاِء، فَقُلُْت

  .ُيَجاوُِز حَتَّى َيحَْتجُِم فَاحَْتجُِموا
ٍد الْحِنَّاِئيُّ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، َحدَّثََنا َناِفٌع أَُبو ُهْرُمزٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمحَمَّ - ١١٢٠٤

َمٍأل ِمَن  لَْيلَةَ أُْسرِيَ بِي َما َمَرْرُت َعلَى:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ
  .الَْمالِئكَِة إِال أََمُرونِي بِالِْحَجامَِة

اٍء، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمحَمٍَّد الْحِنَّاِئيُّ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، َحدَّثََنا َناِفٌع أَُبو ُهْرُمزٍ، َعْن َعطَ - ١١٢٠٥
: إِنَّ ِإلْبلِيَس َمَرَدةً مَن الشَّيَاِطنيِ، َيقُولُ لَُهْم:النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، َعنِ 

  .َعلَْيكُْم بِالُْحجَّاجِ وَالُْمَجاِهِديَن، فَأَِضلُّوُهْم َعنِ السَّبِيلِ
الْقَُرِشيُّ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الَْمِلِك أَْحَمُد بن إِْبَراِهيَم  - ١١٢٠٦

  هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَسْعَدانُ بن َيْحَيى، َحدَّثََنا َناِفٌع، َمْولَى ُيوُسَف السُّلَِميُّ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرُسولِ اللَّ

  .فَْتاحُ الصَّالِة الطُُّهوُر، َوَتْحرِميَُها التَّكْبُِري، وََتْحِليلَُها التَّْسِليُمِم:َوَسلََّم، قَالَ
أَبِي أَُميَّةَ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َراِشٍد، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ - ١١٢٠٧

لسَّفَرِ الظُّْهرِ َجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ َيْجَمُع َبْيَن الصَّالَتْينِ ِفي اَعْن َعطَاٍء َوُم
  .َوالَْعْصرِ، وَالَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء، َولَْيَس َيطْلُُب َعُدوا َوال َيطْلُُبُه َعُدوٌّ

دَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن كَِثريٍ أَُبو النَّضْرِ، َح َحدَّثََنا - ١١٢٠٨
إِذَا :لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: َعْبُد الْكَرِميِ، َحدَّثََنا َعطَاٌء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

  .َسِمْعُتُم الرَّْعَد فَاذْكُرُوا اللََّه، فَإِنَُّه ال ُيِصيُب ذَاِكرًا
 َصْخرٍ، َعْنَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن سَْعٍد، َعْن أَبِي  - ١١٢٠٩

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : َعْبِد الْكَرِميِ أَبِي أَُميَّةَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي رََباحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ



  .رَِبَها َوقََع َعلَى أُمِِّه َوَخالَِتِه َوَعمَِّتِهالَْخْمُر أُمُّ الْفََواِحشِ َوأَكَْبُر الْكَبَاِئرِ َمْن َش:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
قَةَ أَُبو َحمَّاٍد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ، َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ بن َصَد - ١١٢١٠

  َخَرَج:َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ الَْحنَِفيُّ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمسِْلمٍ، َعْن

لَّى الظُّْهَر وَالَْعْصَر َوالَْمغْرَِب َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َمكَّةَ إِلَى ِمًنى َيْوَم التَّرْوَِيِة ِحَني َزالَِت الشَّْمُس، فََص
َم َعَرفَةَ، ثُمَّ غََدا إِلَى َعَرفَةَ فََصلَّى الظُّْهَر وَالَْعْصَر ِحَني َزالَتِ الشَّْمُس، ثُمَّ أَفَاَض إِلَى َوالِْعَشاَء، ثُمَّ َباتَ بَِها الصُّْبَح َيْو

  .الُْمزَْدِلفَِة فََصلَّى بَِها الَْمغْرَِب وَالِْعَشاَء َجِميًعا لَْيسَ َبْيَنُهَما َتطَوٌُّع
اِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ، َعنِ اْبنِ أَْرقََم، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخ - ١١٢١١

ِسلْ إِذَا َرَعَف أََحُدكُْم ِفي َصالِتِه، فَلَْيْنصَرِْف فَلَْيْغ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َعْنُه الدََّم، ثُمَّ ِليُِعْد ُوُضوَءُه َولَْيْسَتقْبِلْ َصالَتُه

الَْحَسنِ الُْمزَنِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ الَْحسَّانِيُّ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن  - ١١٢١٢
طَافَ َرسُولُ اللَّهِ :اَألْشَعِث، أَِمٌري كَانَ َعلَْيَنا بِوَاِسطَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ بن

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طََواَف الصَّْدرِ لَْيال أَْو بِلَْيلٍ
. َحدَّثََنا َعمِّي َسعِيُد بن ِعيَسى بن َتِليٍد، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَشَْرَسَحدَّثََنا مِقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ،  - ١١٢١٣

قََرأُْت َعلَى َعْبِد اللَِّه بن َناِفعٍ، ِكالُهَما، َعْن : ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، قَالَ
  ُعَمَر، َعْن أَِخيِه ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى َعْبِد اللَِّه بن

  .َهِذِه الْمَْنَحُر، َوكُلُّ ِفَجاجِ َمكَّةَ َوطُُرِقَها مَْنَحٌر ِفي الُْعْمَرِة:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ للمروِة
بن سَْعٍد الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ِعْمَرانَ،  َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ - ١١٢١٤

لَْيِه َوَسلََّم إِال َيْومَ لَْم ُيقَاِتلِ الَْمالِئكَةُ َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع:َحدَّثَنِي أَيُّوُب بن ثَابٍِت، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
إِال فََرَسانِ أََحُدُهَما  َبْدرٍ َوكَاَنْت ِفيَما ِسَوى ذَِلكَ إِمدادًا، َولَْم َيكُْن َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الَْخْيلِ

  .ِللِْمقَْداِد بن اَألسَْوِد، وَاآلَخرُ ألَبِي َمرْثٍَد الَْغَنوِيِّ
ا الْفَْضلُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن أَبِي رِْزَمةَ، َحدَّثََن - ١١٢١٥

: َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَُموَسى، َعْن أَبِي فَْرَوةَ الرََّهاوِيِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
ال َتْشَربُوا كَشُْربِ الَْبِعريِ، وَاشَْرُبوا اثَْنْينِ وَثَالثًا، َوَسمُّوا اللََّه إِذَا شَرِبُْتْم، :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َواْحَمدُوا اللََّه إِذَا َرفَعُْتْم
ْبدِ ا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا خَاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َعْن إِْسحَاَق بن َعَحدَّثََن - ١١٢١٦

  .لرَِّعاِء أَنْ َيْرُموا لَْيالاللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرخََّص ِل
  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ - ١١٢١٧

  .أََحدُكُْم، فَال َيْمَسُح َيَدُه حَتَّى َيلَْعقََها أَْو ُيلِْعقَهَاإِذَا أَكَلَ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
نِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْب - ١١٢١٨

  .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الصَّفَا َوالَْمرَْوِة ِليُرَِي الُْمْشرِِكَني قُوََّتُهإِنََّما َسَعى َرسُولُ اللَّهِ َص:قَالَ
نِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْب - ١١٢١٩



  .الُْمَحصَُّب َشْيٌء، إِنََّما ُهَو َمْنزِلٌ نََزلَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيَس:قَالَ
نِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْب - ١١٢٢٠

َما َعلَى أَْهلِ َهِذِه لَوْ :ُه َعلَْيِه َوَسلََّمالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بَِشاٍة ِلمَْوالٍة ِلَمْيُموَنةَ مَْيَتٍة، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ أَنّ
  .إِنََّما ُحرَِّم أَكْلَُها:ِه، إِنََّها َمْيَتةُ، قَالََيا َرسُولَ اللَّ: أََخذُوا إِهَاَبَها فََدَبُغوُه فَاْنَتفَُعوا بِِه؟فَقَالُوا

يَنارٍ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمسِْلمٍ، َعْن َعْمرِو بن ِد - ١١٢٢١
ْنَد بَْعضِ أَزَْواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه مَاَتْت شَاةٌ ِع: َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .أَال َدبَْغُتْم إَِهابََها فَاتََّخذُْتمُوُه َشنا:َوَسلََّم
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّضْرِ - ١١٢٢٢

قَرَأَْنا َعلَى َمْعِقلِ بن ُعَبْيدِ اللَِّه، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ : فْصٍ النُّفَْيِليُّ، قَالَالَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َح
  .اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَدََّم َضَعفَةَ أَْهِلِه مْن َجْمعٍ بِلَْيلٍ

بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُعَمَر بن خَاِلٍد الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َمْعِقلِ بن ُعَبْيِد  َحدَّثََنا َعِليُّ - ١١٢٢٣
  .َوُهوَ َصاِئٌم ُمْحرٌِم احَْتَجَم:اللَِّه، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا : قاالَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن َحمَّادٍ النَّْرِسيُّ، وَأَُبو َخْيثََمةَ،  - ١١٢٢٤
َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ُسفَْيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوسٍ َوَعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

  .َوَسلََّماحَْتَجَم َوُهَو ُمْحرٌِم
، َعنِ َنا َوْرقَاُءَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ١١٢٢٥

] ١٨٤البقرة آية "[َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه: "اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِه
فَُهَو خَْيٌر "ِمْسِكنيٍ آَخرَ لَْيَسْت بَِمْنسُوَخٍة، فََزاَد طََعاَم " فََمْن َتطَوَّعَ َخيًْرا"وَاِحٍد، " ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ"ُيكَلَّفُوَنُه، :قَالَ
  .ال يَُرخَُّص ِفي َهذَا إِال ِللْكَبِريِ الَِّذي ال ُيِطيُق الصَِّياَم، أَْو مَرِيضٍ َيْعلَُم أَنَُّه ال ُيشْفَى" لَُه

  كَْيرٍ، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُب - ١١٢٢٦

َوَسلََّم،نََهى َعنِ االغتيالِ،  ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  .أَنْ يَطَأَ الرَُّجلُ امَْرأََتُه َوِهيَ تُْرِضُع: وَاالغِْتيَالُ: لَْو َضرَّ أََحًدا ِلَضرَّ فَارَِس وَالرُّوَم، قَالَ اْبُن ُبكَْيرٍ: ثُمَّ قَالَ

ارٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَن - ١١٢٢٧
أَعَْتَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْعَشاِء لَْيلَةً، ثُمَّ خََرَج َوَرأُْسُه َيقْطُرُ : قُولَُسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ، َي: َعطَاٍء، قَالَ
  .لَْوال أَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي َألْحَبْبتُ أَنْ ُتصَلَّى َهِذِه الصَّالةُ ِلَهذَا الَْوقِْت:َماًء، فَقَالَ
و َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َمْنُصورٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ َوْبنِ ُجرَْيجٍ، َحدَّثََنا أَُب - ١١٢٢٨

ى ذََهَب ِمَن اللَّْيلِ، أَخََّر َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت لَْيلٍَة الصَّالةَ َحتَّ: َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
الَْماَء الصَّالةَ َيا َرسُولَ اللَِّه، َرقََد النَِّساُء َوالَْواِلَدانُ، فََخَرَج َوالَْماُء َيقْطُُر ِمْن ِشقِِّه، َوُهَو َيْمَسُح : فََخَرَج ُعَمُر فََنادَاُه
  .مَِّتيإِنَُّه الَْوقُْت لَْوال أَنْ أَُشقَّ َعلَى أُ:َعْن ِشقِِّه، َوَيقُولُ

اِد بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، َعْن َحمَّ - ١١٢٢٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الََعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَ

  َمْن بَاَع طََعاًما،:َوَسلََّم



اٍء، َوَرَو اُه أَْصَحاُب َحمَّاٍد، َعْن فَال َيبِيُعُه َحتَّى َيْسَتْوِفَيُه، َهكَذَا َروَاُه قَبِيَصةُ، َعْن َحمَّاِد بن َسلََمةَ، َعْن َعْمرٍو، َعْن َعطَ
  .رٍو، َعْن طَاُوسٍ، َوكَذَِلَك َروَاُه أَْصَحاُب َعْمرِو بن ِدينَارٍ َوُهَو الصَّوَاُبَحمَّاٍد، َعْن َعْم

َيْينَةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َعْمرٍو اَألْشعَِثيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُع - ١١٢٣٠
اْنتََزَع َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال َعضَّ َيدَ َرُجلٍ َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ َعْمرِو بن ِديَنارٍ،

انَ، َعْن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َهكَذَا َروَاُه َسعِيُد بن َعْمرٍو، َعْن ُسفَْي. ثَنِيََّتُه،فَأَْهَدرََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، َعْن َصفَْوانَ بن َيْعلَى بن أَُميَّةَ، َعْن  َعبَّاسٍ َوِهَم ِفيِه َورََواُه أَْصَحابُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء

  .اُب أَبِيِه، وَكَذَِلَك َروَاُه أَْصَحاُب َعطَاٍء َوُهَو الصََّو
رٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخلٍَف الدُّورِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َمْهِديٍّ اُألُبلِّيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصْي - ١١٢٣١

  .َعلَْيِه َوَسلََّمَتَوضَّأَ َمرَّةً َوْرقَاُء، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه
َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي اَألذَنِيُّ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا الُْمَسيُِّب بن وَاِضحٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ،  - ١١٢٣٢

  .أََمرَ بِلَْعقِ الصَّْحفَِة:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِدينَارٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى 
  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أَيُّوَب - ١١٢٣٣

افْتََرضَ :ٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَبن َراِشٍد، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى، َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن َعطَا
أَنْ ُيقَاِتلُوا الَْعُدوَّ إِذَا كَانُوا اللَُّه َعلَْيهِْم أَنْ ُيقَاِتلَ الَْواِحُد الَْعشََرةَ، فََشقَّ ذَِلَك َعلَيْهِْم، فََوَضَع ذَِلَك َعنُْهْم، فَُردَّ إِلَى 

  .ِضْعفَْينِ
يٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثَنِي أَحَْمُد بن أَيُّوَب بن َراِشٍد، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِل - ١١٢٣٤

] ٦٧األنفال آية "[َما كَانَ ِلنَبِّي أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَرى"بن إِْسحَاَق، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 
لَْوال أَنِّي ال أَُعذِّبُ :غََناِئَم َبْدرٍ قَْبلَ أَنْ ُيِحلََّها لَُهْم، َيقُولُ: َيْعنِي] ٦٨األنفال آية "[َعذَاٌب َعِظيٌم"َرأَ َحتَّى إِذَا َبلَغَ فَقَ

  .] ٦٨األنفال آية "[لََمسَّكُْم ِفيَما أََخذُْتْم َعذَاٌب َعِظيٌم"َمْن َعَصانِي حَتَّى أََتقَدَُّم إِلَْيِه
ثَنِي ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أَيُّوَب بن رَاِشٍد، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى، َحدَّ - ١١٢٣٥

حَتَّى ] ٧٠األنفال آية "[َن اَألْسَرىقُلْ ِلَمْن ِفي أَْيدِيكُْم ِم"بن إِْسحَاَق، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
ِفيَّ َواللَِّه أُْنزِلَْت ِحَني أَْخبَْرُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن :كَانَ الْعَبَّاسُ َيقُولُ: ، قَالَ" أُِخذَ ِمْنكُْم"َبلَغَ 

يَّةً الَِّتي َوَجَد َمِعي فَأََبى أَنْ ُيحاِسَبين بَِها فَأَْعطَانِي اللَُّه بِالِْعْشرِيَن أُوِقيَّةً إِْسالِمي، َوَسأَلُْتُه أَنْ ُيحاِسَبين بِالِْعشْرِيَن أُوِق
  ِعْشرِيَن َعْبًدا كُلُُّهْم تَاَجَر بِمَاِلي ِفي َيِدِه َمَع َما أَْرُجو ِمْن َمْغِفرَِة

  .اللَِّه
النَّاِقدُ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقُطَِعيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن اَألْحَمرِ - ١١٢٣٦

: قَالَ َعطَاٌء قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: َسِمْعُت ُمَحمََّد بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َنجِيحٍ، قَالَ: َجرِيرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، قَالَ
ْيًسا، فَذََبَحُه َعْن ولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََسَم َيْومَِئٍذ ِفي أَْصحَابِِه غََنًما، فَأََصاَب سَْعُد بن أَبِي َوقَّاصٍ َتإِنَّ َرُس

أَُميَّةَ بن َخلٍَف فَقَاَم َتْحَت َيَدْي َناقَِتِه َوكَانَ  َنفِْسِه، فَلَمَّا َوقََف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعَرفَةَ أََمَر َربِيَعةَ بن
اْصُرخْ : الشَّْهُر الَْحَراُم، فَقَالَ: اْصُرخْ أَيَُّها النَّاسُ أََتْدُرونَ أَيَّ َشْهرٍ َهذَا؟ فَصََرَخ، فَقَالَ النَّاُس: َرُجال صَيًِّتا، فَقَالَ

: الَْحجُّ األَكَْبُر، فَقَالَ: اصُْرْخ، َهلْ َتْدُرونَ أَيَّ َيْومٍ َهذَا؟ قَالُوا: َبلَدُ الْحََراُم، قَالَالْ: أََتْدُرونَ أَيَّ َبلٍَد َهذَا؟ قَالُوا
َوأَْموَالَكُْم إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد َحرََّم َعلَْيكُْم ِدَماَءكُْم :إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: اْصُرْخ، فَقَالَ



ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َحجًَّه، كَُحْرَمِة شَْهرِكُْم َهذَا، وَكَُحْرَمِة َبلَدِكُْم َهذَا، َوكَُحْرَمِة َيْوِمكُْم َهذَافَقََضى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ
َهذَا الَْمْوِقُف َوكُلُّ ُمزَْدِلفَةَ : ِحَني َوقََف َعلَى قَُزحٍ َهذَا الَْمْوِقُف َوكُلُّ َعَرفَةَ َمْوِقٌف، َوقَالَ:فَقَالَ ِحَني َوقََف بَِعَرفَةَ

  .َمْوِقٌف
َنا َوْرقَاُء، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ١١٢٣٧

  اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن

غَْيَر "َنسَخْت َهِذهِ اآلَيةَ ِعدَّتَُها ِفي أَْهِلَها َتعَْتدُّ حَْيثُ َشاَءْت قَْولُ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ :َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
فَإِنْ "لِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ إِنْ َشاَءِت اعَْتدَّْت ِفي أَْهِلِه، َوإِنْ َشاَءْت َخَرَجْت ِلقَْو:قَالَ َعطَاٌء] . ٢٤٠البقرة آية "[إِخَْراجٍ

  ] .٢٤٠البقرة آية "[َخَرْجَن فَال ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفي َما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنِّ
يُم بن اِهَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب، َصاِحبُ الَْمغَازِي، َحدَّثََنا إِْبَر - ١١٢٣٨

َربَاحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد َسْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا أََبانُ بن صَاِلحٍ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَبِي َنجِيحٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي 
وََّج َمْيُموَنةَ بنَت الَْحارِِث ِفي َسفَرِِه ذَِلَك َوُهوَ أَبِي الَْحجَّاجِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَز

ِه َوَسلََّم بَِمكَّةَ ثَالثًا، فَأََتاهُ َحَراٌم، كَانَ الَِّذي َزوََّجهُ إِيَّاَها الْعَبَّاسَ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، فَأَقَاَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ى بن أَبِي قَْيسِ بن َعْبِد َودِّ بن َنْصرِ بن مَاِلِك بن َحَسلٍ ِفي َنفَرٍ ِمْن قَُرْيشٍ ِفي َيْومِ الثَّاِلثِ ُحَوْيِطبُ بن َعْبِد الْعُزَّ

َجلَُك فَاْخُرْج َعنَّا، إِنَُّه قَِد انْقََضى أَ: َوكَاَنْت قُرَْيٌش قَْد َوكَّلَْتُه بِإِْخرَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َمكَّةَ، فَقَالُوا
ال َحاَجةَ لََنا ِفي : َوَما َعلَْيكُمْ لَْو َتَركُْتمُونِي، فَأَْعَرْسُت َبْيَن أَظُْهرِكُْم َوَصَنعَْنا لَكُْم طََعاًما فحضرمتوُهفَقَالُوا:فَقَالَ لَُهْم

  .َوَسلََّم طََعاِمَك فَاخُْرْج َعنَّا، فََخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحمَنِ - ١١٢٣٩

حَاَق، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْس
َما َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْبْيِت، وَلَِكنَُّه ِحَني َدَخلَ َخرَّ سَاجًِدا، ثُمَّ :الََعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَ

  .َرفََع رَأَْسُه، ثُمَّ َدَعا
، َحدَّثََنا أَُبو يُوُسَف الْقَاِضي، َحدَّثَنِي َنافِعُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ الطَّاِئيُّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الَْولِيِد الْكِْنِديُّ - ١١٢٤٠

ى َعلَى َسِمْعُت َعطَاَء بن أَبِي َربَاحٍ ُيَحدِّثُ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّ: بن ُعَمَر، قَالَ
  .ْسًعا، ثُمَّ َسبًْعا َسْبعًا، ثُمَّ أَْربًَعا أَْرَبًعا َحتَّى لَِحَق بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّقَْتلَى أُُحٍد، فَكَبََّر َعلَْيهِمْ ِتْسًعا ِت

ْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن أَبِي َحازِمٍ، َع - ١١٢٤١
ِللْبِكْرِ َسْبًعا، :لََّم، قَالَاَألْسلَِميِّ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس َعاِمرٍ

  .َوِللثَّيِّبِ ثَالثًا
: رَْوُح بن الْفََرجِ، َوأَحَْمُد بن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّونَ، قَالُواَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، وَأَُبو الزِّْنباعِ  - ١١٢٤٢

بِي َرَباحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن صَاِلحٍ اُألُبلِّيُّ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَُميَّةَ، َعْن َعطَاِء بن أَ
  اللَُّهمَّ إِنََّك َتْسَمُع كَالِمي، وََتَرى:بِِه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ كَانَ ِفيَما َدَعا: قَالَ

جِريُ الَْرجِلُ ُمسَْتَمكَانِي، َوَتْعلَمُ ِسرِّي وعالنيِتي، ال َيخْفَى َعلَْيَك َشْيٌء ِمْن أَْمرِي، أََنا الَْباِئُس الْفَِقُري الُْمْسَتِغيثُ الْ
ذَّلِيلِ، َوأَْدُعوَك ُدَعاءَ الُْمْشِفُق الُْمِقرُّ الُْمعَْترُِف بِذََنبِِه، أَْسأَلَُك َمْسأَلَةَ الْمستكنيِ وأَْبتَهِلُ إِلَْيكَ ابتهالَ الُْمذْنِبِ ال



َسُدُه َورَِغَم أَْنفُهُ لََك، اللَُّهمَّ ال َتْجَعلْنِي بُدعاِئَك الَْخاِئفِ الضَّرِيرِ َمْن َخَضَعْت لََك َرقََبُتُه َوفَاَضْت لََك َعْيَناُه وذلَّ َج
  .َشِقيا، َوكُْن بِي َدوًْما َرِحيًما، َيا َخْيَر الَْمْسئُولَني َوَيا خَْيَر الُْمْعِطَني

َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َعْمرِو  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن الَْحجَّاجِ بن رِْشِديَن بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، - ١١٢٤٣
كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا : بن الَْحارِِث، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ، َعْن طَاُوسٍ َوَعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ِللَِّه السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَّهِ التَِّحيَّاُت الطَّيِّبَاُت الصَّلَوَاُت :التََّشهَُّد
  .الصَّاِلِحَني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه وَأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدهُ َرسُولُُه

الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبرَاِهيَم اَألْزَرُق، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َيْعقُوَب بن  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد - ١١٢٤٤
، َوَبْيَن الصَّفَا ُسنَّةٌ َمْن قَِدَم َمكَّةَ أَنْ َيطُوَف بِالَْبْيِت:َعطَاٍء، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ

   الصَّفَا وَالَْمْرَوِة بَْعَد أَنَْوالَْمْرَوِة قَْبلَ أَنْ َيخُْرَج إِلَى َعَرفَةَ، َوُسنَّةُ َمْن كَانَ ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ أَنْ َيطُوَف بِالَْبْيِت، َوَبْيَن

  .َيْرجَِع ِمْن ِمًنى
ْسرَاِئيلَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َجابِرٍ، َعْن َيْعقُوَب بن َعطَاٍء، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ بن أَبِي إِ - ١١٢٤٥

كُلُّ َعَرفَاٍت َمْوِقٌف َواْرَتِفعُوا َعْن َبطْنِ ُعَرَنةَ، :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َجْمعٍ َمْشعٌَر، َواْرَتِفُعوا َعْن َبطْنِ ُمَحسِّرٍ َوكُلُّ

، َعْن َيْعقُوَب َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُسرَْيُج بن يُوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ الُْمؤَدُِّب - ١١٢٤٦
َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ بن َعطَاٍء، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي

ْم، َنَع: أَكُْنَت قَاِضًيا َدْيًنا لَْو كَانَ َعلَْيِه؟قَالَ:َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ أَبِي كَبٌِري ال ُيِطيُق الَْحجَّ أَفَأَُحجُّ َعْنُه؟ قَالَ: قَالَ
  .فََدْيُن اللَِّه أَوْلَى، ُحجَّ َعْنُه:قَالَ

  .ُعْمَرةٌ ِفي رََمَضانَ تَْعِدلُ َحجَّةً:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسَناِدِه، قَالَ - ١١٢٤٧
َحدَّثََنا َرْوٌح، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن َيْعقُوَب بن َعطَاٍء، َعْن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، - ١١٢٤٨

إِنََّها َمْيَتةٌ، : َهال اْسَتْمتَْعُتْم بَِها؟قَالُوا:َماَتْت َشاةٌ ِلَمْيُمونَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ِدبَاغَ اَألِدميِ طُُهوُرُه إِنَّ:قَالَ

 بن قَْيسٍ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُحَمْيِد - ١١٢٤٩
  قَالَ: َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

سَأَلُْتُه أَنْ ُيثَبَِّت قَاِئَمكُْم، َوُيعَلَِّم : َيا بين َعْبِد الُْمطَِّلبِ إِنِّي سَأَلُْت اللََّه لَكُْم ثَالثًا:ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَّ
أَنَّ َرُجال َصفََن َبْيَن الرُّكْنِ َوالَْمقَامِ َوَصلَّى  َجاِهلَكُْم، َويَْهِدي ضالَّكُْم، َوَسأَلُْتُه أَنْ َيْجَعلَكُمْ ُجَوداَء ُنَجداَء ُرَحَماَء، فَلَْو

  .اَرَوَصاَم، ثُمَّ َماَت َوُهَو ُمْبِغضٌ َألْهلِ َبْيِت ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرِضي َعنُْهْم َدَخلَ النَّ
، َحدَّثََنا َيحَْيى بن الُْمِغَريةِ الَْمْخُزوِميُّ، َحدَّثََنا َناِفٌع، َعْن َعاِصمِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن َعِليٍّ الَْبزَّاُر اَألصَْبَهانِيُّ - ١١٢٥٠

أََمَر بِقَْتلِ الَْحيَّاِت ِفي :بن ُعَمَر، َعْن ُحَمْيِد بن قَْيسٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .الَْحَرمِاِإلْحَرامِ َو
ن الُْمؤَمَّلِ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ب - ١١٢٥١

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الََعنِ اْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَ
  .َمْن َدَخلَ الَْبْيَت َخَرَج َمْغفُوًرا لَُه:َوَسلََّم



َراهِيَم بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك، َعْن إِْب - ١١٢٥٢
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : فَْضلِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُحَسْينٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَالْ

  أَْو لَْم: "ِذي قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّإِذَا كَانَ َيْوُم الْقَِياَمِة ُنوِدي أَْيَن أَْبَناُء السِّتَِّني؟ َوُهَو الُْعُمرُ الَّ:َعلَْيِه َوَسلََّم

  ] .٣٧فاطر آية "[ُنَعمِّْركُْم َما يََتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر
َعطَاءُ َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد بن ُسلَْيمٍ،  - ١١٢٥٣

َبْيَنَما أََنا رَِديُف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ : بن أَبِي َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
أَلَْت فََسلِ اللََّه، وَإِذَا اْسَتعَْنَت فَاْسَتِعْن بِاللَِّه، َيا غُالُم، اْحفَِظ اللََّه َيْحفَظَْك، اْحفَِظ اللََّه َتجِْدُه ُتَجاَهَك، إِذَا َس:ِلي

  .ُرِفَعِت األَقْالُم َوَجفَِّت الصُُّحُف
 الرَّحِيمِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد أَُبو َجْعفَرٍ التِّرِْمِذيٌّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َعْمرٍو اَألْشعَِثيٌّ، َحدَّثََنا عَْبُد - ١١٢٥٤

َيا َرُسولَ اللَِّه، طُفُْت بِالَْبْيِت قَْبلَ أَنْ أَرِْمي، : ُسلَْيَمانَ، َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ، أَْخبََرنِي َعطَاٌء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال، قَالَ
  .ال َحَرَج:قَالَ

، َحدَّثََنا ُحَمْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الرَُّؤاِسيُّ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ - ١١٢٥٥
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : قَالَ اللَِّه بن الُْمؤَمَّلِ، َعنِ الُْمثَنَّى بن الصَّبَّاحِ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما،

  .إِذَا اْخَتلََف النَّاُس فَالَْعْدلُ ِفي ُمَضَر:َمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َسلْمٍ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْنِديَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِمْهَرانَ الَْحمَّالُ، َحدَّثََنا َحكَّاُم بن - ١١٢٥٦

  لَْيسَ لََنا مَثَلُ السَّْوءِ،:قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بَّاسٍ، قَالَالُْمثَنَّى بن الصَّبَّاحِ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َع

  .الْعَاِئُد ِفي ِهَبِتِه كَالَْعاِئِد ِفي قَْيِئِه
بن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن بِْشرٍ الْمقاريُض الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه  - ١١٢٥٧

إِذَا رَأَيُْتْم ِهاللَ : َوَسلََّمالصَّبَّاحِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن ُعَمَر بن َحبِيبٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  .ُه فَأَفِْطُرواَشْهرِ رََمَضانَ فَُصومُوا، ثُمَّ إِذَا رَأَْيُتُمو

قَرَأَْنا َعلَى ُمطَرِِّف بن : َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن ُمَحمَّدٍ الْكشوريُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الصَّبَّاحِ بن َضْمرَةَ، قَالَ - ١١٢٥٨
لَمْ َيَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :اسٍ، قَالَإِنَّ عَْبَد اللَِّه بن َعبَّ: َسمِْعُت َعطَاًء، َيقُولُ: َمازٍِن، َعْن ُعَمَر بن َحبِيبٍ، قَالَ
  .َوَسلََّم َربَّهُ بَِعْيَنيِْه، إِنََّما رَآُه بِقَلْبِِه

ْن ، َعَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفسويُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َناِفعٍ َدَرْخُت، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمجِيبٍ - ١١٢٥٩
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : ُوَهْيبِ بن الَْوْرِد الَْمكِّيِّ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي رََباحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ

اثَْنْينِ ِمْن أَْهلِ :َيا َرسُولَ اللَِّه َمْن َهُؤالِء اَألْرَبُع؟ قَالَ: لَْناإِنَّ اللََّه َتعَالَى أَيََّدين بِأَْرَبَعِة ُوَزَراَء ُنقََباَء، قُ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َمنِ االثَْنْينِ ِمْن : جِْبرِيلُ َوِميكَائِيلُ، قُلَْنا:َمنِ االثَْنْينِ ِمْن أَْهلِ السََّماِء؟ قَالَ: السََّماِء، َواثَْنْينِ ِمْن أَْهلِ اَألْرضِ، فَقُلُْت

  .أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر:قَالَ أَْهلِ اَألْرضِ؟
  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َحدَّثَنِي َعطَاٌء، أَنَُّه َسِمَع ابَْن - ١١٢٦٠

آَدَم َواِدَيْينِ ِمْن َمالٍ الْبَتَغى إِلَْيهَِما ثَاِلثًا، َوال َيْمألُ  لَْو أَنَّ الْبنِ:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعبَّاسٍ، َيقُولُ
  .َجْوَف بن آَدَم إِال التَُّراُب َوَيُتوبُ اللَُّه َعلَى َمْن َتاَب



َسِمْعُت اْبَن : طَاٍء، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن َع - ١١٢٦١
، َوَرقَُدوا أَعَْتَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالِْعَشاِء ذَاَت لَْيلٍَة حَتَّى َرقَدَ النَّاُس َواسَْتْيقَظُوا: َعبَّاسٍ، َيقُولُ

َخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقْطُُر رَأُْسُه َماًء، الصَّالةَ، فَ: َواْسَتيْقَظُوا، فَقَاَم ُعَمُر بن الَْخطَّابِ، فَقَالَ
  .لَْوال أَنْ َيُشقَّ ذَِلَك َعلَى أُمَِّتي ألََمْرتُُهْم أَنْ ُيَصلُّوَها َهكَذَا:فَقَالَ

َرُجلٌ َنذََر لَيطُوفَنَّ َعلَى : قُلُْت ِلَعطَاٍء: رَْيجٍ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُج - ١١٢٦٢
وَلَمْ : لَْم ُيؤَْمُروا أَنْ َيطُوفُوا َحبًْوا، وَلَِكْن ِلَيطُْف لرُكَْبِتِه َسبًْعا، ولِقََدِمِه َسْبًعا، قُلُْت:فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: ُركَْبَتْيِه َسْبًعا، قَالَ
  .ال:قَالَ َيأُْمْرُه بِكَفَّاَرٍة؟

َحَضْرَنا َمَع اْبنِ : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبَرَنِي َعطَاٌء، قَالَ - ١١٢٦٣
ُتْم َنْعَشَها فَال ُتَزْعزِعُوا، َوال ُتَزلْزِلُوا، َواْرفُقُوا، إِذَا َرفَْع:َعبَّاسٍ جََناَزةَ َمْيمُوَنةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  فَكَاَنِت: َواِحَدٍةقَالَ َعطَاٌءفَإِنَُّه كَانَ ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتْسٌع، فَكَانَ َيقِْسُم ِلثََماٍن، َوال َيقِْسُم ِل

  .يَّةَ بنَت حَُييٍّالَِّتي لَمْ َيقِْسْم لََها َصِف
: ، َيقُولَُحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبَرَنِي َعطَاٌء، َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ - ١١٢٦٤

فَلَْن أََدْع أَنْ آكُلَ قَْبلَ أَنْ أَغُْدَو مُْنذُ َسِمْعُت ذَِلكَ : قَالَإِِن اْسَتطَْعُتْم أَنْ ال َيْغُدوَ أََحٌد َيْوَم الْفِطْرِ حَتَّى َيطَْعَم فَلَْيفَْعلْ، 
ُخْبزُ الرِّقَاقِ أَْو أَشَْرُب اللََّبَن أَوِ النَّبِيذَ أَوِ الَْماَء، : َما الطَّرِيفَةُ؟ قَالَ: ِمنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، فَآكُلُ ِمْن طََرِف الطَّرِيفَِة، قُلُْت

كَاُنوا ال َيْخُرُجونَ َحتَّى َيمَْتدَّ :َسِمْعُت أَظُنُُّه َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َؤوِّلُ َهذَا؟ قَالََعالَم ُت: فَقُلُْت
  .، اْبُن َعبَّاسٍ الْقَاِئلَُوُربََّما غَدَْوُت َولَمْ أَذُْق إِال الَْماَء:َنطَْعُم ِلئَال ُيَعجَّلَ َعنِ الصَّالِة، قَالَ: الضَُّحى، فََيقُولُونَ

ْبنِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َصاِلحٍ اَألْيِليُّ، َعنِ ا - ١١٢٦٥
تَابُِعوا َبْيَن :لَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَا: ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ

  .الَْحجِّ َوالُْعمَْرِة، فَإِنَُّهَما َيْنِفَياِن الْفَقَْر، وَالَْخطَاَيا كََما َيْنِفي الِْكُري َخَبثَ الَْحِديِد
بن ُبكَيْرٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َصاِلحٍ اَألْيِليُّ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى - ١١٢٦٦

الَْحجُّ الَْمْبرُوُر :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .الَْجنَّةَلَْيسَ لَُه َجَزاٌء إِال 

  َحدَّثَنَا - ١١٢٦٧

َمكِّيِّ، َعنِ اْبنِ َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَبِي ُعثَْمانُ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن أَبِي حَفْصٍ الْ
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاتَ َيْومٍ إِلَى ُعَمَر بن الْخَطَّابِ نَظََر َرسُولُ اللَِّه َصلَّ: ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

إِنَّ اللََّه َباَهى َمالِئكََتُه لَْيلَةَ :اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: َيا اْبَن الَْخطَّابِ، أََتْدرِي بَِما َتَبسَّْمُت إِلَْيَك؟قَالَ:َوَتَبسََّم إِلَْيِه، فَقَالَ
  .بِأَْهلِ َعَرفَةَ َعامَّةً َوَباَهى بَِك خَاصَّةًَعَرفَةَ 

اْبنِ  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعنِ - ١١٢٦٨
َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ ِللَِّه َعِليِّ ُبْدًنا َوأََنا ُموِسرٌ : ى َعْنُهَما، أَنَّ َرُجال، قَالَُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَ

  .اذَْبْح َشاةً:َوال أَجُِدَها، قَالَ
ارِثُ بن غَسَّانَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد الَْوِكيِعيُّ، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمحَمٍَّد الْقَُرِشيُّ، َحدَّثََنا الَْح - ١١٢٦٩

َيبَْعثُ اللَّهُ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ



  .، َولَُهَما َعْيَناِن وَِلَسانٌ َوشَفََتاِن َيْشَهَداِن ِلَمنِ اْسَتلََمُهما بِالَْوفَاِءالَْحَجَر اَألْسوََد، َوالرُّكَْن الَْيمَانِيَّ َيْوَم الِْقَيامَِة
َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمْسِلمٍ، - ١١٢٧٠

  أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتطَيََّب قَْبلَ: ٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍُجرَْيجٍ، َعْن َعطَا

  .أَنْ ُيْحرَِم
اْبنِ جَُرْيجٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َشبِيبٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعبَّاٍد السَّْعِديُّ، َعنِ  - ١١٢٧١

  .الَْولَدُ ِللِْفرَاشِ، َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر:ْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََع
، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجِليُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمجِيِد - ١١٢٧٢

  .رَِها ِمْن أََمرِ الَْمِديَنِةَعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماسَْتْخلََف اْبَن أُمِّ َمكُْتومٍ َعلَى الصَّالِة َوغَْي
َنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن صَاِلحٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، أَ - ١١٢٧٣

َخمُِّروا :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ
  .ْم، َوال َتَشبَّهُوا بِالَْيهُوِدُوُجوَه َمْوَتاكُ
ِعيلَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َعْمرٍو، َعنِ الُْمفَضَّلِ بن َصَدقَةَ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، وَإِْسَما - ١١٢٧٤

سُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَم َحجَّ َعنِ الرَّْمي، سُِئلَ َر: ُمْسِلمٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .إِنَّ اللََّه كََتَب َعلَْيكُُم السَّْعي فَاْسعَْوا:فَقَالَ

جٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ، َعنِ اْبنِ جَُرْي - ١١٢٧٥
  َمْن أُِصيَب:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ

  .أَنْ َيغِْفَر لَُه بُِمِصيَبٍة ِفي مَاِلِه، أَْو َجَسِدِه فَكََتَمها فَلَْم َيْشكُها إِلَى النَّاسِ كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه
اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ  - ١١٢٧٦

نَّةَ َعْدٍن َخلََق ِفيَها َما ال َعْيٌن َرأَْت، َوال أُذُنٌ َسِمَعْت َوال لَمَّا َخلََق اللَُّه ُج:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  .قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ: َتكَلَِّمي، فَقَالَْت: َخطََر َعلَى قَلْبِ َبَشرٍ، ثُمَّ قَالَ لََها

ُد الْقُدُّوسِ بن ُمَحمَّدِ بن الْحَْبحَابِ، َحدَّثََنا َناِئلُ بن َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َعْب - ١١٢٧٧
ْنُهَما، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َنجِيحٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن زِيَاٍد، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َع

  .نََهى أَنْ ُيلَْبَس السِّالُح ِفي بِالدِ اِإلْسالمِ أَْو ِفي الْعِيَدْينِ إِال أَنْ َيكُونُوا بَِحضَْرِة َعُدوٍّ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
شَْعرِيُّ، زِيَد اَألَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن َعْمرٍو الَْحَنِفيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َي - ١١٢٧٨

أُِحبُّوا :َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
  .نَِّة َعَربِيٌّألَنِّي َعرَبِيٌّ، وَالْقُْرآنُ َعرَبِيٌّ، َوكَالُم أَْهلِ الَْج: الْعََرَب لِثَالٍث
ن ُخثَْيمٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُمَحمَّدٍ الْعَْرَزِميُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد ب - ١١٢٧٩

  اَألْوقَصِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن

  .كَانَ َيْجَهرُ بِبِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ:ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّ
للَّْيثُ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ُشَعْيبِ بن اللَّْيِث، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي ا - ١١٢٨٠

إِنِّي : َوَزَعَم اْبُن جَُرْيجٍ، أَنَّ َعطَاَء بن أَبِي َربَاحٍ َحدَّثَُه، أَنَّ َرُجال أََتى اْبَن َعبَّاسٍ، فَقَالَ: يٍدقَالَ َيحَْيى بن َسِع: قَالَ



: ثُمَّ َتال، ] ٢١األحزاب آية "[لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرسُولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ: "َنذَْرُت ألذَْبَحنَّ َنفِْسي، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ
  ] .١٠٧الصافات آية "[وفديناُه بِذِْبحٍ َعِظيمٍ"

ْشجَِعيُّ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الُْمبَاَرِك، َحدَّثََنا قَُداَمةُ بن ُمَحمٍَّد اَأل - ١١٢٨١
خَطََب َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : نِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَإِْسَماعِيلَ بن َشْيَبةَ الطَّاِئِفيِّ، َعنِ اْب

 َيا َمْعَشَر َمْن أَسْلََم بِِلسَانِِه َولَمْ َيْدُخلِ اِإلَميانُ قَلَْبُه، ال ُتْؤذُوا:َوَسلََّم ُخطَْبةً أَْسَمَع الَْعوَاِتَق ِفي ُخدُورِِهنَّ، فَقَالَ
 َيتَّبِعِ اللَُّه َعْوَرَتُه يَفَْضحُْه، َولَْو ِفي الُْمْؤِمنَِني، َوال َتتَّبِعُوا َعْورَاِتهِْم، فَإِنَُّه َمْن َيتَّبِْع َعْوَرةَ أَِخيهِ َيتَّبِعِ اللَُّه َعْوَرتَُه، َوَمْن

  .َجْوِف َبْيتِِه
ُد بن الْمَُباَرِك، َحدَّثََنا قَُداَمةُ بن ُمحَمٍَّد، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َشْيبَةَ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك، َحدَّثََنا زَْي - ١١٢٨٢

: خَْمٌس ِمْن ُسَننِ الْمُْرَسِلَني:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  ،الَْحَياُء

  .َوالِْحلُْم، وَالِْحَجاَمةُ، وَالتََّعطُُّر، َوالنِّكَاُح
يلُ بن َشْيبَةَ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك، َحدَّثََنا زَْيُد بن الْمَُباَرِك، َحدَّثََنا قَُداَمةُ بن ُمحَمٍَّد، َحدَّثََنا إِْسَماِع - ١١٢٨٣

الِْحَجاَمةُ ِمْن َوَجعِ اَألضَْراسِ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعبَّاسٍ، قَالَ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ
  .َوالنُّعَاسِ
بن ِعْمَرانَ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن بن َسْعدٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أََبانَ الَْهاِشِميُّ، َحدَّثََنا ُعَمْيُر - ١١٢٨٤

لَْيَس :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .ِمَن الْبِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ

َد بن ُعَمَر الُْعكَْبرِيُّ الَْوِكيِعيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْم - ١١٢٨٥
  .ُرخَِّص لِلَْحاِئضِ أَنْ َتْنِفَر إِذَا حَاَضْت:ُوَهْيٌب، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ن ُشَعْيبٍ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ، أََنا الُْحَسْيُن بن حَُرْيٍث، َحدَّثََنا َنْصُر بن خَاِلٍد، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ ب - ١١٢٨٦
َمْن فَطََّر :َمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: الَْحَسنِ بن ُرَشْيٍد، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َصاِئًما فَلَُه ِمثْلُ أَْجرِِه
اِعيلُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو يُوُسَف الْجِيزِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَم - ١١٢٨٧

  َيا أََبا َعبَّاسٍ،: اْبنِ َعبَّاسٍ فَأََتاهُ َرُجلٌ، فَقَالَ كُْنُت ِعْنَد: َعيَّاشٍ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، قَالَ

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : إِنِّي َعاَملٌ بقلمٍ، قَالَ: َوَما َعَسى أَنْ أَقُولَ ِفيَك؟ قَالَ: َما َتقُولُ ِفيَّ؟ قَالَ
كَانَ ْوَم الْقَِياَمِة ِفي تابوٍت ِمْن َنارٍ ُمقْفَلٍ َعلَْيِه بِأَقْفَالٍ ِمْن َنارٍ فََيْنظُُر قَلََمُه ِفيَم أَْجَراُه؟ فَإِنْ ُيؤَْتى بَِصاِحبِ الْقَلَمِ َي:َيقُولُ

ابُوُت َسْبِعَني َخرِيفًا َحتَّى أَجَْراُه ِفي طَاَعِة اللَِّه َورِضَْوانِِه فُكَّ َعْنُه التَّاُبوُت، َوإِنْ أَْجَراُه ِفي مَْعِصَيِة اللَِّه َهَوى بِِه التَّ
  .بارئُ الْقَلَمِ والئُق الدََّواِة

نِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َعِديٍّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َع - ١١٢٨٨
  .ُنهَِيتِ الُْمَتَوفَّى َعنَْها َزْوُجَها َعنِ الطِّيبِ، َوالزِّيَنِة:قَالَ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،

ٍث، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُبكَْيرٍ الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ِغَيا - ١١٢٨٩
  .ِفي الصَّالِة: إِيَّاَي َوالْفَُرَجيَْعنِي:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: نِ َعبَّاسٍ، قَالَُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْب



إِيَّاكُمْ :َوَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - ١١٢٩٠
  .ِفي الصَّالِة، َولَْم َيْرفَْعُه: َوالْفَُرَجَيعْنِي
َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، : َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ َوَعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعْتيب، قاال - ١١٢٩١

الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثَنِي اْبُن جَُرْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى  َحدَّثََنا مُوَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ: قَالَ
  اللَُّه َعلَْيِه

  .َشفَاَعِتي َألْهلِ الْكََباِئرِ ِمْن أُمَِّتي:َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ ذَاَت َيْومٍ
َخيَْراتِ َيْدُخلُ الَْجنَّةَ بِغَْيرِ ِحسَابٍ، وَالُْمقَْتِصُد َيْدُخلُ الَْجنَّةَ بَِرْحَمِة اللَِّه، السَّابُِق بِالْ:قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ - ١١٢٩٢

  .َوالظاِلُم ِلَنفِْسِه، َوأَْصحَاُب اَألْعَرافِ َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ بَِشفَاَعِة ُمَحمٍَّد
قَرَأُْت َعلَى أَبِي قُرَّةَ الزَُّبْيِديِّ، أَنَّ اْبَن ُجرَْيجٍ، : َحدَّثَنِي أَبِي، قَالََحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ،  - ١١٢٩٣

  .َرأَى ُمحَمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َربَُّه تََعالَى َمرََّتْينِ:أَخَْبرَنِي َعطَاٌء، أَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُ
ُد بن َيحَْيى بن سَْهلِ بن ُمَحمَّدٍ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُمَحمَّدٍ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١١٢٩٤

اْمَرأَةً، أََتتِ  أَنَّ:بَّاسٍبن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا أَُبو َسْعٍد الصَّاغَانِيُّ ُمَحمَّدُ بن ُمَيسَّرٍ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َع
ا، َوكَاَنْت ثَيِّبًا، فََنكََحْت بَْعَد النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََشكَْت إِلَْيِه أَنََّها أُْنِكَحْت َوِهَي كَارَِهةٌ، فَُنزَِعْت ِمْن َزْوجَِه

  .ذَِلَك أََبا لَُبابَةَ
يُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد اللَِّه الشَّاِميُّ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن ِسَناٍن، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّ - ١١٢٩٥

إِذَا َتَخفَّفَْت أُمَِّتي بِالْخِفَاِف ذَاتِ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .لَْمَناِقبِ الرَِّجالُ َوالنَِّساُء وَخَصفُوا نِعَالَُهْم َتَخلَّى اللَُّه ِمْنُهْما

  َحدَّثَنِي أَحَْمُد بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ - ١١٢٩٦

، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه الَْخبَاِئرِيُّ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َحدَّثَنِي أَُبو ُمَحمٍَّد
  .َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى أَنْ ُيَضحَّى لَْيال

الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن َعْجالنَ أَُبو شَْيخٍ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمٍَّد - ١١٢٩٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .لَِّة أَْهِلِه، فَلَُه أَجَْراِنَمْن َعمََّر َجانَِب الَْمْسجِِد األَْيَسَر ِلِق:َعلَْيِه َوَسلََّم
َحمَّدُ بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعلَقَةَ َعْبُد اللَِّه بن َهاُرونَ الْفَرْوِيُّ، َحدَّثََنا ُم - ١١٢٩٨

أَْهلُ :قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بَّاسٍ، قَالََمْنُصورٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َع
  .خَِرِةالَْمْعُروِف ِفي الدُّْنَيا أَْهلُ الَْمْعُروِف ِفي اآلِخَرِة، َوأَْهلُ الُْمْنكَرِ ِفي الدُّنَْيا أَْهلُ الْمُْنكَرِ ِفي اآل

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن صَاِلحِ بن ِمْهَرانَ، َحدَّثََنا أَْرطَاةُ أَُبو َحاِتمٍ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، - ١١٢٩٩
َما أََحٌد أَْعظَُم ِعْنِدي َيًدا ِمْن أَبِي َبكْرٍ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، َواَسانِي بنفِْسِه َومَاِلِه وأَْنكَحَنِي اْبَنَتُهَر
َمَدنِيُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أََنا َيحَْيى بن أَبِي ُسلَْيَمانَ الْ - ١١٣٠٠
  َعطَاٍء،



َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ، فَال َيْدُخلِ الَْحمَّاَم إِال :اسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعنِ اْبنِ َعبَّ
ِه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَال َيجِْلْس َعلَى َماِئَدٍة بِِمئَْزرٍ، َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَال َيْشَربِ الَْخْمَر، َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَّ

  .َوَبْينََها َمْحَرٌمُيشَْرُب َعلَْيَها الَْخْمُر، َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَال َيْخلَُونَّ بِامَْرأٍَة لَْيَس بَْيَنُه 
، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْغالبِيُّ - ١١٣٠١
َدُعونِي ِمَن السُّوَداِن، فَإِنََّما اَألسَْوُد بَِبطْنِِه، :ذُِكَر السُّوَدانُ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َعبَّاسٍ، قَالَ

  .فَْرجِِهَو
نِي َيحَْيى َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُمَحمَّدِ بن الُْمهَاجِرِ الِْمصْرِيُّ، أََنا الْحَارِثُ بن ِمْسِكنيٍ، أََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََر - ١١٣٠٢

َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ  بن أَيُّوَب، َحدَّثَنِي إِْبَراهِيُم بن سَْعِد بن إِْبَراهِيَم، َعْن كَِثريٍ، َمْولَى بين َمْخُزومٍ،
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقََسَم لثَمَانَِني فََرًسا َيْوَم ُحَنْينٍ َسْهَمْينِ َسْهَمْينِ

التَّْرُجَمانِيُّ، َحدَّثََنا َحِكيُم بن َناِفعٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراِهيَم  - ١١٣٠٣
َمنْ :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن ُخَصْيٍف، َعْن َعطَاِء بن أَبِي رََباحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  أَيَّامٍ َصْرفًا َوال َعْدال، َوَمْن شَرَِب َشرَِب َحْسَوةَ َخْمرٍ لَْم يَقَْبلِ اللَُّه ِمْنُه ثَالثَةَ
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َيا َرسُولَ اللَِّه، : ْهرِ الْخََبالِ، قِيلَكَأًْسا لَْم َيقَْبلِ اللَُّه ِمْنُه أَْرَبِعنيَ َصبَاًحا، وَالُْمْدِمُن الَْخْمرَ َحقٌّ َعلَى اللَِّه أَنْ َيسِْقَيُه ِمْن َن
  .َصدِيُد أَْهلِ النَّارِ:لِ؟ قَالََوَما َنَهُر الَْخَبا
ْوَبةَ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليِّ بن إِْسَماِعيلَ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُموَسى الْفَرَّاُء، َحدَّثََنا أَُبو َت - ١١٣٠٤

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : بَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالََحدَّثََنا ُخَصْيٌف، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعنِ اْبنِ َع
  .ُه َعلَى ِلْحَيتِِهَعلَْيِه َوَسلََّم،إِذَا أََراَد أَنْ َيْخِضَب أََخذَ َشْيئًا ِمْن ُدْهنٍ َوَزْعفََرانَ فََمَرَسُه بَِيَدْيِه، ثُمَّ َيْمُرُس

ُد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْمِلِك بن َواِقٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١١٣٠٥
اِلٌق الَْبتَّةَ، فَقَالَ َيْوَم أََتزَوَُّجَها فَهَِي طَ: َسأَلُْت َعطَاَء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن َرُجلٍ ذَكََر امَْرأَةً، فَقَالَ: ُسلَْيَمانَ الْحوزيُّ، قَالَ

َنَدُه إِلَى النَّبِيِّ ال طَالَق ِلَمْن ال َيْمِلُك ُعقَْدَتُه، َوال ِعْتَق ِلَمْن ال َيْمِلُك َرقََبَتُه، ذَكََر ذَِلَك، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوأَْس:َعطَاٌء
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ِد بن َيحَْيى الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َوْهبٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَّ - ١١٣٠٦
ةَ َمْن َجاَء الُْجُمَع:َيقُولُ ُموَسى، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

  .فَلَْيْغَتِسلْ
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َحْمَزةُ بن ُعَبْيدِ اللَِّه الثَّقَِفيُّ، - ١١٣٠٧

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا: َحدَّثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ بن َحبِيبٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ُمَعلَِّمَني، َوكَاَنْت ِسيَماُء الَْمالِئكَِة َيْوَم َبْدرٍ عمائَم سُوٍد، َوَيْوَم أََحدٍ :، قَالَ] ١٢٥آل عمران آية "[ُمَسوِِّمَني"ِفي قَْوِلِه 

  .عمائَم ُحْمرٍ
َنا أَْحَمدُ بن َبكْرٍ الْبَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمْصَعبٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثَ - ١١٣٠٨

َما ِمْن ُبقَْعٍة :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْقُْرقَُسانِيُّ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َنيبَِصالٍة، إِال فَخََرْت َعلَى َما َحْولََها ِمَن الْبِقَاعِ، واْستَْبَشَرتْ بِِذكْرِ اللَِّه ُمْنَتَهاَها إِلَى َسْبعِ أََرِض ُيذْكَُر اللَُّه ِفيَها

الطَّوِيلُ، َعنِ الْفَْضلِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا َسالُم - ١١٣٠٩
  .الِْحدَّةُ َتْعتَرِي ِخيَاَر أُمَِّتي:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعِطيَّةَ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

اقِ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َسِمْعُتُه ِمْنُه أَْو أُْخبِْرتُُه، َعْن َعطَاِء َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّ - ١١٣١٠
بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بن أَبِي َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال أََصاَبُه ُجَدرِيٌّ فَأَْجَنَب فََغَسلَ فَكُزَّ فََماَت، فَأُْخبَِر النَّ

  .أَلَمْ َيكُْن ِشفَاُء الِْعيِّ السَُّؤالَ؟ أَال َيمَُّموُه؟! لُوُه قََتلَُهمِ اللَُّه قََت:فَقَالَ
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن حَفْصٍ - ١١٣١١

اِعيُّ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ النُّفَيِْليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِمْحَصنٍ الُْعكَاِشيُّ، َحدَّثََنا األَْوَز
أَمَّا َمْن ِفي ] : ٨٣آل عمران آية "[َولَُه أَْسلََم َمْن ِفي السََّمَواِت َواَألْرضِ طَْوًعا َوكَْرهًا: "َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْن ِفي اَألْرضِ فََمْن ُوِلَد َعلَى اِإلْسالمِ، َوأَمَّا كَْرًها فََمْن أُِتيَ بِِه ِمْن َسَباَيا األَُممِ ِفي السَّمََواِت فَالَْمالِئكَةُ، َوأَمَّا َم
  .السَّالِسلِ، َواألغاللِ ُيقَاُدونَ إِلَى الَْجنَِّة َوُهْم كَارُِهونَ



ْبُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َع - ١١٣١٢
إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَطََع اَألْوِديَةَ، َوَجاَء بِالَْهْدي فَلَْم َيكُْن لَهُ : األَْوَزاِعيِّ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .الْكَْعَبِة َوَبْيَن الصَّفَا َوالَْمْروَِة، َوأَمَّا أَْنُتمْ َيا أَْهلَ َمكَّةَ فَأَخِّرُوا طََوافَكُْم َحتَّى َتْرجِعُواأَنْ َيطُوَف بِ
يُوُسُف بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا  - ١١٣١٣

إِنَّ اللََّه َتَعالَى يُْنزِلُ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْفَْيضِ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ْيِت ِستُّونَ ِللطَّاِئفَِني، َوأَْرَبُعونَ ِللُْمَصلَِّني، َوِعْشُرونَ ِفي كُلِّ َيْومٍ َولَْيلٍَة ِعْشرِيَن َومِائَةَ َرْحَمٍة َيْنزِلُ َعلَى َهذَا الَْب

  .ِللنَّاظِرِيَن
  َنا بِْشُر بنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعرَّسٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب اللَِّه بن رِْزقٍ أَُبو هَُرْيَرةَ، َحدَّثَ - ١١٣١٤

َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي َعطَاٌء، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، قَالََبكْرٍ، َحدَّثََنا اَأل
  .يُحُه سُْبحَاَنَك َحْيثُ كُْنَتالَْتقَمِ السََّماَواتِ السَّْبَع وَاَألَرِضَني بِلَقَْمٍة لَفََعلَ، َتْسبِ: إِنَّ ِللَِّه َملَكًا لَْو ِقيلَ لَُه:َيقُولُ

الرَّْحَمنِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َهانٍِئ الْمَقِْدِسيُّ، َحدَّثََنا َهانِئُ بن َعْبِد  - ١١٣١٥
كَانَ َرسُولُ : ْن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َوَعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، قَاالَعمِِّه إِْبَراهِيَم بن أَبِي َعْبلَةَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َع

كَ اللَُّهمَّ إِنِّي أَسَْتْخيُِركَ بِِعلِْمِك، وَأَْسَتقِْدُر:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا االسِْتخَاَرةَ كََما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ ِمَن الْقُْرآِن
َعِليَّ ِمْن قََضاٍء فَاْجَعلْ َعاِقَبَتهُ  بِقُْدرَِتَك، فَإِنَّكَ َتقِْدُر َوال أَقِْدُر، َوَتعْلَُم َوال أَْعلَُم، وَأَْنَت َعالُم الُْغيُوبِ، اللَُّهمَّ َما قََضْيَت

  .إِلَى َخْيرٍ
ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِعيَسى بن ُسمَْيعٍ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا - ١١٣١٦

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ُمَحمَُّد بن أَبِي الزَُّعْيزَِعِة، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
قُوُموا : ْحَمُنالِئكَةُ بَْيًتا ِفيِه ُصوَرةُ ِتْمثَالٍ، وَالُْمَصوُِّرونَ ُيَعذَُّبونَ َيْوَم الِْقَياَمِة ِفي النَّارِ، َيقُولُ لَُهمِ الرَّال َتْدُخلُ الَْم:َيقُولُ

  .إِلَى َما َصوَّْرُتْم، فَال يََزالُونَ ُيَعذَُّبونَ حَتَّى َتْنِطَق الصُّوَرةُ، َوال َتْنِطُق
  ا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّارُ،َحدَّثََن - ١١٣١٧

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن األركوِن، َحدَّثََنا ُخلَْيُد بن َدْعلَجٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
: الْقَْوُس، َوأََمانٌ َألْهلِ اَألْرضِ ِمَن االخِْتالفِ الُْموَاالةُ لِقُرَْيشٍ :أََمانٌ ألَْهلِ اَألْرضِ ِمَن الْغََرقِ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .أَْهلِ اللَِّه، فَإِذَا خالفَْتها قَبِيلَةٌ ِمَن الَْعَربِ صَاُروا ِحْزَب إِْبِليَس
ثََنا أَْبَيُن بن سُفَْيانَ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن األركوِن، َحدَّ - ١١٣١٨
َيا : لَ إِلَْيِهَبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َوْحِشيٍّ قَاَتلِ َحْمَزةَ َيْدُعوُه إِلَى اِإلْسالمِ، فَأَْرَس: َعبَّاسٍ، قَالَ

 ، َوأَْنتَ َتْزُعُم أَنَّ َمْن قََتلَ أَوْ أَشَْرَك أَْو َزَنا َيلَْق أَثَاًما ُيَضاَعُف لَهُ الَْعذَاُب َيْوَم الِْقَياَمِة،ُمَحمَُّد، كَْيَف َتْدُعونِي إِلَى دِينَِك
َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ إِال : "َوَيْخلُُد ِفيِه ُمهَاًنا، وَأََنا قَدْ َصَنْعُت ذَِلَك؟ فََهلْ َتجُِد ِلي ِمْن ُرْخَصٍة؟ فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

َيا : ، فَقَالَ َوْحِشيٌّ] ٧٠الفرقان آية "[َعَمال َصاِلًحا فَأُولَِئكَ ُيَبدِّلُ اللَُّه َسيِّئَاِتهِمُ َحَسنَاٍت َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما
إِنَّ : "فَلََعلِّي ال أَقِْدُر َعلَى َهذَا، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ُمَحمَُّد، َهذَا شَْرطٌ َشِديدٌ إِال َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَمال َصاِلًحا،

َيا ُمَحمَّدُ أََرى َبْعدَ : ، فَقَالَ َوْحِشيٌّ] ٤٨النساء آية "[اللََّه ال َيْغِفرُ أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمْن َيَشاُء
  َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن: "أَْم ال فََهلْ غَْيُر َهذَا؟ فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ مشيئٍة فَال أَْدرِي ُيْغفَُر ِلي



، ] ٥٣الزمر آية "[َغفُوُر الرَِّحيُمأَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسهِْم ال َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الْ
  .ِهَي ِللُْمْسِلِمَني َعامَّةً:َيا َرُسولَ اللَِّه، إِذَا أَصَْبَنا َما أََصاَب َوْحِشيٌّ، قَالَ: َهذَا فََجاَء فَأَْسلََم، فَقَالَ النَّاُس: َوْحِشيٌّقَالَ 

ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الَْمِلكِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن سَْعِد بن َيْحَيى الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َعاِمرُ بن َسيَّارٍ، َحدَّ - ١١٣١٩
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اَألْنصَارِيُّ، َحدَّثََنا َعطَاُء بن أَبِي َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

لَسَ إِلَْيِه غََمَرْتهُ الرَّْحَمةُ، فَإِنْ َعاَد ِمْن أَوَّلِ النَّهَارِ اْسَتْغفََر لَُه َسْبُعونَ َمْن َعاَد َمرِيًضا خَاَض ِفي الرَّْحَمِة، فَإِذَا َج:َوَسلََّم
ذَا َيا َرسُولَ اللَِّه َه: ِقيلَأَلَْف َملٍَك حَتَّى ُيْمِسي، َوإِنْ َعاَد ِمْن آِخرِ النََّهارِ اْسَتْغفََر لَهُ َسْبُعونَ أَلَْف َملٍَك حَتَّى ُيْصبَِح، فَ

  .أَْضعَاُف َهذَا:للعائِد فََما ِللَْمرِيضِ؟ قَالَ
ثَْمانُ بن َعْبدِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُع - ١١٣٢٠

فَْيانَ الَْمقِْدِسيُّ، َعْن َخِليفَةَ بن َسالمٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، الرَّْحَمنِ الطرائفيُّ، َحدَّثََنا أَْبَيُن بن ُس
َحكِيمُ اتَِّخذُوا السُّودَانَ فَإِنَّ ثَالثَةً ِمْنُهْم ِمْن ساداتِ أَْهلِ الَْجنَِّة لُقَْمانُ الْ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

  .أََراَد الْحََبَش: قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ. َوالنَّجَاِشيُّ وَبِاللٌ الُْمَؤذِّنُ
  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، - ١١٣٢١

لَْملِيحِ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي مَْرُزوقٍ، َعْن َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن َيْعنِي أََبا ا
َمْن قَِدَم َحاجا َوطَاَف بِالْبَْيِت، َوَبْيَن الصَّفَا َوالَْمرَْوِة فَقَِد انْقََضْت َحجَّتُُه، َوصَاَرْت ُعْمَرةً، :َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوكَذَِلَك ُسنَّةُ اللَِّه َوُسنَّةُ َرُسوِلهِ َصلَّ
بن ِغَياٍث، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا حَفُْص  - ١١٣٢٢

بن الزُّبَْيرِ الَْمغْرَِب فََسلََّم ِفي الرَّكَْعَتْينِ، ثُمَّ قَاَم لَيْسَتِلمَ  َصلَّْيُت َخلَْف:أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي رََباحٍ، قَالَ
َما أََماطَ َعْن ُسنَِّة نَبِيِِّه ! ِللَِّه أَُبوُه :الَْحَجَر فَسَبَُّحوا بِِه فََرَجَع، فَأََتمَّ َما َبِقي َوَسَجَد َسْجَدَتْينِ فَسَأَلُْت اْبَن َعبَّاسٍ، فَقَالَ

  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّ
ْخبََرنِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن طَاِهرِ بن َحْرَملَةَ بن َيحَْيى، َحدَّثََنا َجدِّي َحْرَملَةُ بن َيْحَيى، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَ - ١١٣٢٣

َسِمْعُت نَبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َن َعبَّاسٍ، َيقُولَُسِمْعتُ اْب: َسِمْعُت َعطَاَء بن أَبِي َرَباحٍ، قَالَ: َعْمُرو بن الْحَارِِث، قَالَ
  .الصَّالِةإِنَّا َمْعَشَر اَألنْبَِياِء أُمِْرَنا بِتَْعجِيلِ ِفطْرِنا، َوَتأِْخريِ ُسُحورِنا، وََوَضعِ أَميانَِنا َعلَى مشاِئلِنا ِفي :َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ُم بن َمْتَوْيةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َيَمانُ بن سَِعيٍد الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِحمَْيرٍ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِي - ١١٣٢٤
  َخاِلِد بن ُحَمْيٍد، َعْن َخْيرِ بن ُنَعْيمٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرُسولِ

  .الَْهِديَّةُ إِلَى اِإلَمامِ غُلُولٌ:قَالَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
لَْيَمانَ بن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َزْيدٍ الَْخطَّابِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُس - ١١٣٢٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ َداُوَد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ الْجََزرِيِّ،
بَِحقَِّها  وَالَُهْم إِالأُمِْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس َحتَّى َيقُولُوا ال إِلََه إِال اللَُّه، فَإِذَا قَالُوَها َعَصمُوا ِمنِّي ِدَماءَُهْم َوأَْم:َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َوِحسَاُبُهْم َعلَى اللَِّه
، َعْن َساِلمٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْجْعِد الَْوشَّاُء، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ بن َعِطيَّةَ - ١١٣٢٦

كُلُّ مَِرياٍث أَْدَركَ اِإلْسالَم، َولَْم يُقَْسمْ :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاَألفْطَسِ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ
  .فَُهَو َعلَى قَْسمِ اِإلْسالمِ



ن أَبِي بَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسْعَيٍد، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن َحيَّانَ، َعْن ُسلَْيَمانَ  - ١١٣٢٧
أََمَر َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نَِساَءُه َوَضَعفَةَ :َداُوَد، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .ةَ الَْعقََبأَْهِلِه، فَأُْرِحلُوا ِمَن الُْمْزَدِلفَةِ لَْيال، ثُمَّ َمَضْوا َحتَّى َرمَْوا َجْمَر

َؤمَّلِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الُْم - ١١٣٢٨
  اللَِّه َصلَّى قَالَ َرُسولُ: َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمحَْيِصنٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َمْن َدَخلَ الَْبْيَت َدَخلَ ِفي َحَسَنٍة، َوَخَرَج ِمْن َسيِّئٍَة َمْغفُوًرا لَُه:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
للَِّه بن الُْمؤَمَّلِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن بِْشرٍ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن َعْبِد ا - ١١٣٢٩

ْيِه َوَسلََّماْستَْهَدى ُسَهْيلَ َعنِ اْبنِ ُمَحْيِصنٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَ
  .بن َعْمرٍو َماَء َزْمَزَم

زِْديُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْمَؤمَّلِ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَأل - ١١٣٣٠
وَالُْمقَصِّرِيَن  :َرِحَم اللَُّه الُْمَحلِِّقَني، قَالُوا:قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

  .وَالُْمقَصِّرِيَن:َيا َرسُولَ اللَِّه؟ فَقَالَ َبْعَد ثَالٍث
ِه بن الُْمَؤمَّلِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن الَْجْوهَرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ - ١١٣٣١

لَ قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْهْدي فَطَاَف بِالَْبْيِت، َوَبْيَن الصَّفَا وَالَْمْرَوِة قَْب:نِ َعبَّاسٍ، قَالََعطَاٍء، َعنِ اْب
  .أَنْ َيِقَف بَِعَرفَةَ، فَأَمَّا أَنُْتْم َيا أَْهلَ َمكَّةَ، فَأَخُِّروا طََوافَكُمْ َحتَّى َتْرجِعُوا

بِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َمْنُصورِ بن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن أَ - ١١٣٣٢
أَيَُّما اْمرَأٍَة :ِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َيْعقُوَب، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  َتَزوََّجْت بَِغْيرِ وَِليٍّ فَنِكَاُحهَا

  .سُّلْطَانُ وَِليُّ َمْن ال َوِليَّ لَُهَباِطلٌ، فَنِكَاُحَها َباِطلٌ، فَإِنْ َدَخلَ بَِها فَلََها الْمَْهُر بَِما اسَْتَحلَّ ِمْن فَْرجِهَا، َوإِِن اشَْتَجُروا فَال
َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن قَْيسٍ، : ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ املكي، قاالَحدَّثََن - ١١٣٣٣

  .لَْو ِفي َجْوِف الْكَْعبَِةاقُْتلُوا الَْوَزغَ، َو:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن قَْيسٍ، : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ املكي، قاال - ١١٣٣٤

َمْن أَْدَرَك َعَرفَةَ قَْبلَ طُلُوعِ الْفَْجرِ فَقَْد أَْدَركَ :ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ: َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .الَْحجَّ

ْوَبانَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن َيْحَيى، َعْن َعمِِّه ُعَماَرةَ بن ثَ - ١١٣٣٥
َخْيرُ ُصفُوِف الرِّجَالِ أَوَّلَُها، َوَشرَُّها آِخُرَها، :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: نِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََعطَاٍء، َع

  .َوَخْيُر صُفُوِف النَِّساِء آِخُرَها، َوَشرَُّها أَوَّلَُها
جِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن سَْعٍد، َعْن أَبِي َصْخرٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ َرْوحُ بن الْفََر - ١١٣٣٦

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْبِد الْكَرِميِ أَبِي أَُميَّةَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي رََباحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َخْمُر أُمُّ الْفَوَاِحشِ، َوأَكَْبرُ الْكََباِئرِ َمْن َشرِبََها َوقََع َعلَى أُمِِّه َوَخالَِتِه َوَعمَِّتِهالْ:َيقُولُ

  َحدَّثَنَا - ١١٣٣٧



بن أَبِي َداُوَد، َعْن َعطَاٍء،  َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمعَْبٍد الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن َحيَّانَ، َعْن ُسلَْيَمانَ
لَْيال، ثُمَّ أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نَِساَءُه َوَضَعفَةَ أَْهِلِه لَمَّا اْرِحلُوا ِمَن الُْمزَْدِلفَِة :َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َمَضْوا حَتَّى َمضَْوا َجْمَرةَ الَْعقََبِة
النُّْعَمانُ  ثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحمَْزةَ، َحدَّثََناَحدَّ - ١١٣٣٨

اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحرٌِم ِمْن :َسلََّمبن الُْمْنِذرِ، َعْن َعطَاٍء، َوُمَجاِهٍد وَطَاُوسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .َوَجعٍ كَانَ بِِه، وَتَسوََّك َوُهَو ُمْحرٌِم

بن أَبِي َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيزِيُد  - ١١٣٣٩
َماَتْت َشاةٌ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُ: بِي َربَاحٍ، قَالََحبِيبٍ، َعْن َعطَاِء بن أَ

  .أَال َنَزعُْتْم جِلْدََها، ثُمَّ َدَبْغُتُموُه فَاْسَتْمَتْعُتمْ بِِه:ِلصَاِحبِ الشَّاِة
  ِعكْرَِمةُ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

كْرَِمةَ، َعنِ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن ِع - ١١٣٤٠
ِصلَةَ َوالْمَْوُصولَةَ، وَالُْمَتَشبَِّهةَ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملََعَن الْوَا

  .بِالرِّجَالِ ِمَن النَِّساِء، َوالْمَُتَشبِّهِنيَ بِالنَِّساِء ِمَن الرِّجَالِ
  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه - ١١٣٤١

قَالَ َرسُولُ : َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسوَِد،
  .ال َيْمَنَعنَّ أََحُدكُْم أََخاُه الُْمْؤِمَن َخَشَبةً َيَضعَُها َعلَى جَِدارِِه:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ َر - ١١٣٤٢
مَّتُْه، اَنِت الَْيهُوِديَّةُ َسِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َماَت ِمَن اللَّْحمِ الَِّذي كَ

  .َما زِلُْت أَجُِد ِمْنُه ِحسا:فَاْنقَطََع أَْبَهُرُه ِمَن السُّمِّ َعلَى رَأْسِ السََّنِة فَكَانَ، َيقُولُ
أَبِي اَألْسَوِد،  َعْنَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَودِ النَّْضُر بن َعْبدِ الَْجبَّارِ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ،  - ١١٣٤٣

أَعْطَى َسْعَد بن أَبِي َوقَّاصٍ :َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َجذًَعا ِمَن الَْمْعزِ أََمَرُه أَنْ ُيَضحَِّي بِِه

بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسوَِد، َعْن  َحدَّثََنا أَْحَمُد - ١١٣٤٤
َيأِْتي السَّْهمُ برمايٍة َني فَِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ نَاًسا ِمَن الُْمْسِلِمَني كَانُوا َمَع الُْمْشرِِكَني، فَكَثَُّروا َسَوادَ الُْمْشرِِك

إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ ظَاِلِمي أَنْفُِسهِْم قَالُوا : "فَُيِصيُب أََحدَُهْم فََيقُْتلُُه أَْو ُيْضَرُب فَُيقَْتلُ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيهِْم
  ِفيَم كُْنُتْم قَالُوا كُنَّا ُمسَْتْضَعِفَني ِفي

َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن أَبِي ] . ٩٧النساء آية "[ْرضِاَأل
نَ َسَواَد الُْمشْرِِكَني َعلَى َرُسولِ اَألْسَوِد، َعْن ِعكْرَِمةَ، أَْخَبرَنِي اْبُن َعبَّاسٍ،أَنَّ نَاًسا ُمْسِلِمَني كَانُوا َمَع ُمْشرِِكَني ُيكَثُِّرو

  .َعةَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََيأِْتي السَّْهُم برمايٍة فَُيصِيُب أََحَدُهْم، فَذَكََر ِمثْلَ َحِديِث بن لَهِي
لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي أَُبو اَألْسَوِد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن - ١١٣٤٥

لَْو كُْنُت َراجًِما أََحًدا بَِغْيرِ َبيَِّنةٍ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .مِْنَها الرِّيَبةُ ِفي َهْيئَِتهَا، وَمْنِطِقها َوَمْن َيْدُخلُ َعلَْيَهالََرَجْمُت فُالَنةَ قَْد ظَْهَر 



ح َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ . َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ - ١١٣٤٦
ْحَيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َخاِلِد بن َيزِيَد، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعنِ الَْعالِء بن َرْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َي

َوَسلََّم كَِتفًا  أَكَلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .ِفي َبْيِت َمْيُموَنةَ بنِت الَْحارِِث، ثُمَّ خََرَج إِلَى الصَّالِة وَلَْم َيتََوضَّأْ

رِ ، َعْن َجْعفََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا َهانِئُ بن الُْمَتوَكِّلِ اِإلْسكَْنَدرَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ - ١١٣٤٧
  بن ُمَحمٍَّد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،

َمْن قَالَ َجَزى اللَُّه ُمحَمًَّدا َعنَّا َما ُهَو أَْهلُُه أَتَْعَب َسْبِعَني كَاِتًبا أَلَْف :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  .َصبَاحٍ

ْشِديَن، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ِعيَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِ - ١١٣٤٨
لتَّنِْعيمِ ِحنيَ غَيََّر ثَْوَبيِ اِإلْحَرامِ ِعْنَد ا:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َدَخلَ َمكَّةَ
ي َحبِيبٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َيزِيَد بن أَبِ - ١١٣٤٩

أَلََّف َبْيَن نَِساِئِه ِفي َبقََرٍة ِفي :ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، أَنّ َر
  .اَألْضَحى
يُّوَب، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا رَْوُح بن َصالحٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي أَ - ١١٣٥٠

  .َنكََح َمْيُموَنةَ َوُهَو ُمْحرٌِم:بن أَبِي َنمِرٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْن َشرِيِك 
ثََنا ِهَشاُم بن يُوُسَف، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َيزِيَد أَُبو َحازِمٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّ - ١١٣٥١

َرَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَّهُ َمْعَمٌر، َعْن َعْمرِو بن ُمْسِلمٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ اْمَرأَةَ ثَابِِت بن قَْيسٍ اْخَتلََعْت،فَأََم
  .َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َتْعَتدَّ َحْيضَةً

  ا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماعِيلَ، َعْن َشرِيكٍ،َحدَّثََن - ١١٣٥٢

حَاِئضِ َدفَعَاٍت، ولدمِ إِنَّ لِلْ:َعْن ُحَسْينِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  .دََّمالْحَْيضِ رًِحيا لَْيَس ِلغَْيرِِه، فَإِذَا ذََهَب قُْرُء الْحَْيضِ، فَلَْتْغَتِسلْ إِْحَداكُنَّ، ثُمَّ ِلتَْغِسلْ َعنَْها ال

ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، أََنا - ١١٣٥٣
لَمَّا ُوِضعَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي : إِْسحَاَق، َعْن ُحَسْينِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَِطيفَةً كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيلَْبُسَها فََدفَنََها ُحفَْرِتِه أََخذَ ُشقَْرانُ مَْولَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
  .ال َيلَْبُسَها أََحٌد َبْعدَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:َمَعُه ِفي الْقَْبرِ، َوقَالَ

ثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُع - ١١٣٥٤
نََزلُوا ِفي قَْبرِ كَانَ الَِّذيَن :إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي ُحَسْيُن بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليٌّ َوالْفَْضلُ َوقُثَُم اْبَنا الَْعبَّاسِ َوُشقَْرانُ َمْولَى َرسُولِ
َيا َعِليُّ، أَْنُشُدَك بِاللَِّه ِفي حِظنا ِمَن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْنُهَوقَْد قَالَ أَْوسُ بن َخوِْليٍّ ِلَعِليٍّ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َع

  .أَنْزِلُ َمَع الْقَْومِ فََنَزلَ فَكَانُوا َخْمسَةً: َوَسلََّم، قَالَ
١١٣٥٥ -  



ي مَْرَيَم، أََنا َناِفُع بن يَزِيَد، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْجالنَ، َعْن َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِ
َيخْطُُب َيْوَم الُْجُمَعةِ ُحَسْينِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَن

  .َبْيَنُهَماُخطَْبَتْينِ قَاِئًما َيْجِلسُ 
ْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماِعيلَ، َع - ١١٣٥٦

كَانَ َيْخطُبُ :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبن َعْجالنَ، َعْن ُحَسْينِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ 
  .َخطََبَيْوَم الُْجُمَعِة، َوَيْوَم الْفِطْرِ، وَاَألْضَحى َعلَى الِْمنَْبرِ، فَإِذَا َسكََت الُْمَؤذِّنُ َيْوَم الُْجُمَعِة قَاَم فَ

ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبدِ الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن . ُسُف بن َعِديٍَّحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا ُيو - ١١٣٥٧
قَالَ : َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن ُحَسْينِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ: اَألْصَبهَانِيِّ، َوَعْمُرو بن َعْوٍن، قاال

  .أَيَُّما أََمٍة َولََدْت ِمْن َسيِِّدَها فَهِيَ ُحرَّةٌ بَْعَد َمْوِتِه:ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ
َحدَّثََنا ُموَسى بن َداُوَد الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، : َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، وَُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، قاال - ١١٣٥٨

َرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْبِد اللَِّه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالََعْن ُحَسْينِ بن َع
  .ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ ُمَتَوشًِّحا َيتَِّقي بِفَْضِلِه َحرَّ اَألْرضِ:َوَسلََّم

  َحدَّثَنَا - ١١٣٥٩

رِيكِ َن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك بن ُشعَْيبِ بن اللَّْيِث، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َشأَْحَمُد بن رِْشِدي
كَانَ َرُسولُ اللَِّه : الَبن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُحَسْينِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَ

  .ُيَصلِّي ِفي الثَّْوبِ الْوَاِحِد، َيتَِّقي َحرَّ اَألْرضِ وََبْرَدَها بِفَْضِلِه:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُن بن َعْبِد اللَِّه بن ُعبَْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن جَُرْيجٍ، أَْخَبرَنِي ُحَسْي - ١١٣٦٠

أَال أُْخبِرُكُْم َعْن َصالِة َرسُولِ اللَِّه َصلَّى :َعبَّاسٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، وكُرَْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
َزاغَتْ لَُه الشَّْمُس ِفي َمنْزِِلِه َجَمَع َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ قَْبلَ أَنْ َيْركََب، َوإِذَا كَانَ إِذَا :َبلَى، قَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟قُلَْنا

ي َمْنزِِلهِ اَنِت الَْمغْرُِب َوُهَو ِفلَْم تَزِغْ لَُه ِفي مَْنزِِلِه َساَر حَتَّى إِذَا كَاَنِت الَْعْصُر َنَزلَ فََجَمعَ َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعصْرِ، َوإِذَا َح
جََمَع َبْيَنُهمَا، قَالَ َعْبدُ َجَمَع َبْينََها َوَبْيَن الِْعَشاِء، وَإِذَا لَْم َتِحْن لَُه ِفي َمنْزِِلِه َرِكَب حَتَّى إِذَا حَاَنِت الِْعَشاُء َنَزلَ فَ

  .جٍ َوال َجاَء بِِه غَْيُرَكَما َسِمْعَنا بَِهذَا ِمَن اْبنِ جُرَْي: َوقَالَ ِلي اْبُن الْمِقَْدامِ: الرَّزَّاقِ
يعَةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َربِ - ١١٣٦١

  كَانَ َرسُولُ اللَِّه: َعبَّاسٍ، قَالَ ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن ُحَسْينِ بن َعْبدِ اللَِّه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ

رِ، َوإِذَا اْرَتَحلَ قَْبلَ ذَِلكَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا كَانَ ِفي َسفَرٍ فَاْرَتَحلَ ِحَني َتزِيغُ الشَّْمُس َجَمَع َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْص
َبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد اَألْحمَُر، َعْن َحدَّثََنا ُع. َجَمَع َبْيَنُهَما ِفي َوقِْت الَْعْصرِ

للَُّه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن ُحَسْينِ بن َعْبدِ اللَِّه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا
  .َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمثِْلِه

لَ، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َسلَْمانَ الَْمازِنِيُّ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماعِي - ١١٣٦٢
كَانَ إِذَا أََرادَ :نِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن ُحَسْينِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْب

 َيرْكََب َوقَْد َزاغَتِ أَنْ َيْركََب قَْبلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّْمُس َرِكَب وَأَخََّر الظُّْهَر َحتَّى َيْجَمَعَها َمعَ الَْعْصرِ، وَإِذَا أَرَاَد أَنْ
َء قَْبلَ أَنْ َن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ قَْبلَ أَنْ َيْركََب، َوإِذَا أََراَد أَنْ َيْركََب َوقَْت الَْمغْرِبِ صَلَّى الَْمغْرَِب وَالِْعَشاالشَّْمُس َجَمَع َبْي



َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن . َن الِْعَشاِءَيْركََب، َوإِذَا أَرَاَد أَنْ َيرْكََب قَْبلَ َوقِْت الَْمغْرِبِ أَخََّر الَْمْغرَِب َحتَّى َيْجَمَع َبْيَنُه َوَبْي
اسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه الْفَْضلِ اَألسْفَاِطيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُحَسْينٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 
  يُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن َيحَْيى الَْمدَنِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانَُحدَّثََنا َعِل - ١١٣٦٣

ُموُه َمْن َوَجْدُت:لََّم، قَالَبن بِاللٍ، َعْن ُحَسْينِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .َيْعَملُ َعَملَ قَْومِ لُوٍط، فَاقُْتلُوا الْفَاِعلَ وَالَْمفُْعولَ بِِه

بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد  - ١١٣٦٤
ِه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَرغُِّب ِفي َعْجالنَ، َعْن ُحَسْينِ بن َعْبِد اللَّ

اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َولَْو َركْعَةً، ثُمَّ َخَرجَ إِلَى الصَّالِة، وَإِذَا َرُجلٌ ُيَصلِّي َوالصَّالةُ ُتقَاُم، فَقَالَ َرُسولُ :َصالِة اللَّْيلِ حَتَّى، قَالَ
َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماعِيلَ، َعْن ُمَحمَِّد بن . أََصالَتاِن َمًعا؟:َعلَْيِه َوَسلََّم

  .بَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهَعْجالنَ، َعْن ُحَسْينِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َع
َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ : َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، قَالَ - ١١٣٦٥

أََمرَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لَِّه بن ُعَبْيدِ اللَِّه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَبن َعْجالنَ، َعْن ُحَسْينِ بن َعْبِد ال
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ، َعلَْيكُمْ بَِصالِة اللَّْيلِ َولَْو َركَْعةً، َوَخَرَج َرُسولُ اللَِّه صَلَّ:َوَسلََّم بَِصالةِ اللَّْيلِ َوَرغََّب ِفيَها، َحتَّى قَالَ

  .َهلْ أَْنُتْم ُمنَْتُهونَ؟ أََصالَتاِن َمًعا؟:فَإِذَا َرُجلٌ َيْركَُع َبْعدََما أُِقيَمِت الصَّالةُ، َوقَالَ أَْيًضا
  َحدَّثَنَا - ١١٣٦٦

َمانُ بن بِاللٍ، َعْن ُحَسْينِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن َيحَْيى، َحدَّثََنا ُسلَْي
  .اللَُّهمَّ أَْعِط اْبَن َعبَّاسٍ الِْحكَْمةَ َوَعلِّْمُه التَّأْوِيلَ:َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ

لُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا خَاِلٌد، َعْن ُحَسْينِ بن قَْيسٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن ا - ١١٣٦٧
إِنَّ اللََّه فََرضَ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَعْطَى كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه، أَال :َخطََب َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: قَالَ

ِسًعا وَلَْم َيْجَعلُْه فََراِئَض، َوَسنَّ سنًنا، َوَحدَّ حدوًدا، أََحلَّ َحالال، َوَحرََّم حََراًما، وَشَرعَ الدِّيَن، فََجَعلَُه سَْهال سَْمًحا وَا
َد لَُه، َوَمْن َنكَثَ ِذمَِّتي لَْم َيَنلْ َشفَاَعِتي، َولَْم َيرِْد َعِليَّ َضيِّقًا، أَال إِنَُّه ال إَِميانَ ِلَمْن ال أَمَاَنةَ لَُه، َوال ِديَن ِلَمْن ال َعْه
مُْرَتٌد بَْعَد إَِمياٍن، أَْو َزاٍن بَْعَد إِْحَصاٍن، أَْو قَاَتلُ نَفْسٍ : الْحَْوَض، أَال إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَمْ ُيَرخِّْص ِفي الْقَْتلِ إِال ثَالثًا

  .ِلِه أَال َهلْ َبلَّْغُت؟فَُيقَْتلُ بِقَْت
ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، . َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا خَاِلٌد، َعْن ُحَسْينٍ - ١١٣٦٨

َوُهَو الُْحَسْيُن بن قَْيسٍ َوُهَو الُْحَسْيُن بن قيس، َعْن ِعكْرَِمةَ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن أَبِي َعِليٍّ الرََّحبِيِّ 
  كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َهاَجْت رِيٌح اْسَتقَْبلَها بَِوْجهِِه، َوَجثَا َعلَى ُركَْبَتْيهِ،: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ِسلَْت بِِه، لَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك َخْيَر َهِذهِ الرِّيحِ َوَخْيَر َما أُْرِسلَتْ بِِه، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرَِّها َوَشرِّ َما أُْرال:َوَمدَّ بَِيَدْيِه، َوقَالَ
  .اللَُّهمَّ اْجَعلَْها َرْحَمةً َوال َتْجَعلَْها َعذَابًا، اللَُّهمَّ اْجَعلَْها رَِياًحا َوال َتْجَعلَْها رًِحيا

ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ . َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا خَاِلٌد، َعْن ُحَسْينِ بن قَْيسٍ - ١١٣٦٩
قَالَ َرسُولُ : اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن أَبِي َعِليٍّ الرََّحبِيِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ



لَُه ِفي َمْن َمَشى إِلَى ُسلْطَاِن اللَِّه ِفي اَألْرضِ لُيِذلَُّه أَذَلَّ اللَُّه َرقََبَتهُ َيْوَم الِْقَياَمِة َمَع َما َيدَِّخُر :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ِكَتاُب اللَِّه َوُسنَّةُ نَبِيِِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وسلطانُ اللَِّه: َزاَد ُمسِْلٌم، اآلِخَرِة

سٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا خَاِلٌد، َعْن ُحَسْينِ بن قَْي - ١١٣٧٠
إِنَّكُْم قَْد ُولِّيُتْم أَْمًرا :الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألْصَحابِ الْكَْيلِ وَالِْميَزاِنقَ: ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ِفيِه َهلَكَِت اُألَممُ السَّاِلفَةُ

ُد الَْحِكيمِ بن مَْنُصورٍ، َحدَّثَنِي ُحَسْيُن بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا عَْب - ١١٣٧١
إِنَّ إِْبِليسَ َيْبَعثُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَْيسٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

  ِه إِلَى َمْن َيْصنَُعأََشدَّ أَْصحَابِِه، َوأَقَْوى أَْصحَابِ

  .الَْمْعُروَف ِفي مَاِلِه
بِيِه، َعْن َحَنشٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَ - ١١٣٧٢

: أَيُّ ُعَرى اِإلَمياِن أَظُنُُّه قَالَ:ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألبِي ذَرٍّقَالَ َرُس: َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .الُْموَاالةُ ِفي اللَِّه، َوالُْمَعاَداةُ ِفي اللَِّه، َوالُْحبُّ ِفي اللَِّه، وَالْبُْغُض ِفي اللَِّه:اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: أَْوثَُق؟قَالَ
بِيِه، َعْن َحَنشٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَ - ١١٣٧٣

  .اُه فَقَْد أََتى َباًبا مْن أَْبوَابِ الْكَبَاِئرَِمْن شَرَِب شََراًبا ُيذِْهُب َعْنُه َعقْلَُه الَِّذي أُْعطَ:َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َسِمْعتُ أَبِي : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ - ١١٣٧٤

َمْن أََعانَ َباِطال لُِيْدِحَض بَِباِطِلِه :اسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَُيَحدِّثُ، َعْن َحَنشٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ
  .َحقًّا، فَقَْد بَرِئَْت ِمْنُه ِذمَّةُ اللَِّه، َوِذمَّةُ َرسُوِلِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َوَحدَّثَ حََنٌش، َعْن : ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا ُمْعَتمٌِر، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ - ١١٣٧٥
َتى بَاًبا ِمْن َمْن َجَمَع َبْينَ َصالَتْينِ ِمْن غَْيرِ ُعذْرٍ فَقَْد أَ:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .أَبَْوابِ الْكََبائِرِ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ١١٣٧٦

َوَحدَّثَ حََنٌش، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ : الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا ُمْعَتمٌِر، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َمْن شَهَِد َشهَاَدةً لُيْسَتباَح بَِها َمالُ امْرِئٍ ُمْسِلمٍ أَوْ ُيسْفََك بَِها َدٌم، فَقَْد أَْوَجَب النَّاَر:ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََصلَّى اللَّ
َمُد بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب، ح َوَحدَّثََنا أَْح. َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ - ١١٣٧٧

َحدَّثََنا ُمْعَتِمرُ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َحَنشٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ : َحدَّثََنا ِعيَسى بن إِْبَراهِيَم الْبِرَِكيُّ، قَالُوا
َما ِمْن ُمْسِلمٍ قََبَض يَِتيًما َبْيَن ُمْسِلَمْينِ إِلَى طََعاِمِه َوشََرابِهِ إِال َدَخلَ :َعبَّاسٍ، ذَكَرَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

نَّةَ، كُْن لَُه عِْنِدي ثََواٌب إِال الَْجالَْجنَّةَ الَْبتَّةَ إِال أَنْ َيعَْملَ ذَنًْبا ال ُيْغفَُر لَُه، َوَمْن أََخذُْت كَرَِميَتْيِه فََصَبَر َواحَْتَسَب لَْم َي
َوَمْن َعالَ ثَالثَ بناٍت فَأَْنفََق َعلَْيهِنَّ َوأَْحَسَن أَدَبُهنَّ أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ، فَقَالَ َرُجلٌ :َعْينَاُه، قَالَ:َوَما كَرِميََتْيِه؟ قَالَ: ِقيلَ

  .َهذَا ِمْن كََراِئمِ الَْحِديِث وغَُررِِه :أَوِ اثَْنَتْينِ، قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ:أَوِ اثَْنَتْينِ؟ قَالَ: ِمَن اَألْعرَابِ
َسمِْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ، َعْن َحَنشٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر، قَالَ - ١١٣٧٨

اْنطَِلقَا إِلَى : َنْيِه إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَُهَماَبَعثَ َنْوفَلُ بن الْحَارِِث اْب: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  َعمِّكَُما لََعلَُّه َيْسَتِعُني بِكُمَا



اْرجَِعا : ُه حباَجِتهما، فَقَالَ لَُهَماأَْيَن تَأُْخذَاِن؟ فََحدَّثَا: َعلَى الصََّدقَاِت لَعَلَّكَُما ُتصيباِن شَْيئًا فتزوجاِن فَلَِقَيا َعِليا، فَقَالَ
فََعا إِلَى الْبَابِ اْسَتأْذَنا، فَقَالَ َرسُولُ فََرَجَعا، فَلَمَّا أَْمَسَيا أََمَرُهَما أَنْ َيْنطَِلقا إِلَى َنبِيِّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َد

أَْرِخي َعلَْيِك سجفَِك أُْدِخلُ َعلَيَّ اْبَنْي َعمِّيفََحدَّثَا نَبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َم ِلعَاِئَشةَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
قَاتِ َشْيٌء، َوال غُسَالَةُ ال َيِحلُّ لَكَُما أَْهلَ الْبَْيِت مَن الصََّد:حباَجِتهما، فَقَالَ لَُهَما نَبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .اَألْيِدي إِنَّ لَكُْم ِفي ُخْمسِ الُْخُمسِ ِلَما يُْغنِيكُْم أَْو َيكْفِيكُْم
ْن َحَنشِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َع - ١١٣٧٩

ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ لَْحٌم َنَبَت مْن :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْيسٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَقَ
  .ُسْحٍت

دَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َح - ١١٣٨٠
كَاَنْت ِقَراَءةُ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْدَر َما َيْسَمُعهُ :َعْمرِو بن أَبِي َعْمرٍو، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َمْن ِفي الُْحْجرَِة
أََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا َوَعْبُد الْعَزِيزِ : ُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، وََيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، قاالَحدَّثََنا أَ - ١١٣٨١

  بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ، َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي

لََعَن اللَُّه مْن َوالَى :نِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحدَّثََنا َعْمٌرو، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْب: الزَِّناِد قاال
ِه، َولََعَن اللَُّه َمْن لََعَن َواِلَدْي غَْيَر َمَواِليِه، لََعَن اللَُّه مْن غَيََّر ُتُخوَم اَألْرضِ، لََعَن اللَُّه َمْن كَمََّه أَْعَمى َعنِ الطَّرِيقِ، َولََعَن

لُوٍط، َولََعَن اللَُّه َمْن َعِملَ َعَملَ اللَُّه َمْن ذََبحَ ِلَغْيرِ اللَِّه، َولََعَن اللَُّه مْن َوقََع َعلَى َبهِيَمٍة، َولََعَن اللَُّه مْن َعِملَ َعَملَ قَْومِ 
  .قَْومِ لُوٍط، َولََعَن اللَُّه َمْن َعِملَ َعَملَ قَْومِ لُوٍط

ي عمرٍو، َعْن ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعنِ َعْمرِو بن أَبَِحدَّ - ١١٣٨٢
فَوَاللَِّه : ْنِدي قََضاٌء أَقِْضيَك الَْيْوَم، قَالَوَاللَِّه َما ِع: ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال لَزَِم غَرًِميا لَُه بَِعَشَرِة َدَنانَِري، فَقَالَ

: وَاللَِّه َما ِعْنِدي قََضاٌء َوَما أَجُِد أََحًدا َيْحِملُُه َعنِّي، قَالَ: ال أُفَارِقُكَ َحتَّى َتقِْضَي أَْو تَأِْتيَ بَِحمِيلٍ َيْحِملُ َعْنَك، فَقَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَا لََزَمين واستنظرُتُه شَْهًرا وَاِحًدا فَأََبى حَتَّى : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَفََجرَُّه إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ

ُه َعلَْيِه لَِّه َصلَّى اللَّأَقِْضَيُه أَْو آِتَيُه بَِحِميلٍ، فَقُلُْت وَاللَِّه َما أَجِدُ َحِميال، َوَما ِعْنِدي قََضاٌء الَْيْوَم، فَقَالَ َرُسولُ ال
فَأََنا أَْحِملَُها َعْنكَفََتَحمَّلَها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، :ال، قَالَ: َهلْ َتْسَتْنِظُرُه إِال شَْهًرا وَاِحًدا؟قَالَ:َوَسلََّم

  فَذََهَب الرَُّجلُ، فَأََتاهُ بِقَْدرِ َما َوْعَدُه، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَِّه

فَاذَْهْب فَال حَاَجةَ لََنا ِفيَها، َولَْيَس ِفيَها َخْيٌر، :َمْن َمْعِدٍن، قَالَ: ِمْن أَْيَن أََصْبَت َهذَا الذََّهَب؟قَالَ:لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَص
  .فَقََضاَها َعْنُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

يبٍ َيحَْيى بن َناِفعٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َحبِ - ١١٣٨٣
ِكنَُّه أََحبُّ إِلَيَّ ال َولَ: سُِئلَ اْبُن َعبَّاسٍ َعْن غُْسلِ َيْومِ الُْجُمَعِة أََواجٌِب ُهَو؟ قَالَ: َعْمرِو بن أَبِي َعْمرٍو، َعْن ِعكْرَِمةَ، قَالَ

نَ َوَمْن لَْم َيغَْتِسلْ فَلَْيَس َعلَْيِه بَِواجِبٍ، َوَسْوَف أُْخبِرُكُْم كَْيَف َهذَا؟ كَانَ النَّاُس َمْجُهوِديَن َيلَْبُسو، أَنْ أَغَْتِسلَ 
قُْف إِنََّما ُهَو َعرِيٌش، فََخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى الصُّوَف َوَيْعَملُونَ َعلَى ظُُهورِِهْم، َوكَانَ َمْسجِدُُهْم َضيِّقًا، َوكَانَ السَّ

بَْعُضُهمْ َبْعضًا، فََوَجدَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما حَارا َوقَْد عُرَِق ِفي ذَِلَك الصُّوفِ َحتَّى ثَاَرْت رَِياٌح، َوَحتَّى أَذًى بِذَِلَك 
أَيَُّها النَّاُس إِذَا كَانَ َهذَا الَْيْوُم، :َم ِتلْكَ الرِّيَاَح، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ



  .فَاغَْتِسلُوا َولَْيَمسَّ أََحُدكُْم أَْمثَلَ َما َيجُِد ِمْن ُدْهنِِه َوِطيبِِه
ا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن َعْمرِو بن أَبِي َعْمرٍو، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََن - ١١٣٨٤

  .َشهَِد َبْدًرا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْشُرونَ َرُجال ِمَن الْمََواِلي:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  َنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بنَحدَّثَ - ١١٣٨٥

كَانَ الشُّرَّاُب ُيضَْرُبونَ َعلَى َعْهِد :ُعفَْيرٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن فُلَْيحٍ، َعْن ثَْورِ بن َزْيٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .لََّم بِاألَْيِدي وَالنِّعَالِ وَالِْعِصيَِّرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

بن زَْيٍد َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ثَْورِ  - ١١٣٨٦
َتَعلََّق ثَْوُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم : الَى َعْنُهَما، قَالَالدِّيِليِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَع

وا لَْيِه َوَسلََّم أَنَُّهْم أَْمَسكُُحَنْينٍ بَِشجََرٍة، وَالنَّاُس ُمْجَتِمُعونَ َعلَْيِه َيْسأَلُوَنُه ِمَن الَْغنَاِئمِ، فََحِسبَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع
لَقََسْمُتُه بَْيَنكُْم، ثُمَّ أَْرِسلُوا رِدَاِئي ُترِيُدونَ أَنْ ُتَبخِّلُونِي، َواللَِّه لَْو أَفَاَء اللَُّه َعلَْيكُْم ِمثْلَ َشَجرِ ِتَهاَمةَ َنَعًما :بِرَِداِئِه، َوقَالَ

  .َعلَّقَتْ بِِثيَابِِه َسُمرَةٌ، فََخلَُّصوُهإِنََّما َت: ال َتجُِدونِي َبخِيال، َوال َجبَاًنا َوال كَذَّابًا، فَقَالُوا
بن زَْيٍد، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ثَْورِ  - ١١٣٨٧

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعرَابِيٌّ فَبَاَيَعُه ِفي الَْمْسجِِد، ثُمَّ اْنصََرَف فَقَاَم فَفَحََّج، أََتى النَّبِيَّ َصلَّ: ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
: بُِمْسِلمٍ؟قَالَأَلَْستَ :ال َتقْطَعُوا َعلَى الرَُّجلِ َبْولَُه، ثُمَّ قَالَ:ثُمَّ بَالَ فََهمَّ النَّاُس بِِه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ َما: َما َحَملََك َعلَى أَنْ ُبلَْت ِفي َمْسجِِدَنا؟قَالَ:َبلَى، قَالَ

  .بَّ َعلَى َبْوِلِه ْن َماٍء فَُصظََنْنُتُه إِال َصعِيًدا ِمَن الصُُّعدَاِت، فَُبلُْت ِفيِه، فَأََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِذُنُوبٍ م
رِ بن زَْيٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ثَْو - ١١٣٨٨

َمْن غَشََّنا فَلَْيَس ِمنَّا، َوَمْن َرمَاًنا بِاللَّْيلِ فَلَْيسَ :ْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ِمنَّا

هِيُم بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب صَاِحُب الَْمَغازِي، َحدَّثََنا إِبَْرا - ١١٣٨٩
َمَشى َمَعُهْم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : بن إِْسحَاَق، َعْن ثَْورِ بن َزْيٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََسْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد 

ثُمَّ َرَجَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه !اْنطَِلقُوا َعلَى اْسمِ اللَِّه، اللَُّهمَّ أَعِْنُهْم :َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َبِقيعِ الَْغْرقَِد، ثُمَّ َوجََّهُهْم، فَقَالَ
َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد . َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َبْيِتِه َيعْنِي ِفي قَْتلِ بن اَألْشَرِف

َمَشى َمَعُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َق، َعْن ثَْورِ بن زَْيٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَبن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَا
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوذَكََر ِمثْلَُه

، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ثَْورِ بن زَْيٍد، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ - ١١٣٩٠
  لرَُّجلَِداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعنِ ا

إِنَّ الشَّيْطَانَ َيأِْتي أََحدَكُْم، :َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيخَيَّلُ إِلَْيِه ِفي َصالِتِه أَنَّهُ أَْحَدثَ، َولَْم ُيْحِدثْ، فَقَالَ
كُْم ذَِلَك فَال َيْنَصرِفَنَّ َحتَّى َوُهَو ِفي َصالِتِه حَتَّى َيفَْتَح َمقَْعَدَتُه فَُيخَيَّلُ إِلَْيِه أَنَُّه أَْحَدثَ َولَْم ُيْحِدثْ، فَإِذَا َوَجدَ أََحُد

  .ْسَمَع َصْوَت ذَِلَك بِأُذُنِِه أَوْ َيجَِد رِيَح ذَِلَك بِأَْنِفِهَي
بِي أُوَْيسٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُصبَْيحٍ، َعْن أَ - ١١٣٩١



ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ : َرةَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََعْن ثَْورِ بن َزْيٍد َومُوَسى بن مَْيَس
  .تِلَْك َركَْضةٌ ِمَن الشَّْيطَاِن ِفي َرِحِمهَا:الُْمسَْتحَاَضِة، فَقَالَ

ثََنا ضَِراُر بن ُصَرٍد أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّ - ١١٣٩٢
َمْن َجلََب َعلَى الَْخْيلِ َيْوَم :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ثَْورِ بن َزْيٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .لَْيَس مِنَّاالرَِّهاِن فَ
 اللَِّه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َعْن َعْبِد - ١١٣٩٣

كَانَ :ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبن َسِعيِد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن ثَْورِ بن َزْيٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُس
  .َيلَْحظُ ِفي الصَّالِة َيمِيًنا َوِشمَاال ال َيلْوِي ِمْنُه َخلَْف ظَهْرِِه

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليِّ بن الُْمثَنَّى أَُبو َيعْلَى الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن - ١١٣٩٤

كُْنتُ : ا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُعَمَر بن َعْبِد اللَِّه، َموْلَى غُفَْرةَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَالرَّبِيعِ، َحدَّثََن
َبلَى، َيا َرسُولَ اللَِّه، : ؟قُلُْتَيا غُالُم، أَال أَُعلُِّمَك َشْيئًا َيْنفَُعَك اللَُّه بِِه:َرِديفَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

ِة، إِذَا َسأَلَْت فََسلِ اْحفَِظ اللََّه َيْحفَظَْك، اْحفَِظ اللََّه َتجِْدُه أََماَمَك، َتعَرَّْف إِلَى اللَِّه ِفي الرََّخاِء َيْعرِفَْك ِفي الشِّدَّ:فَقَالَ
َجفَّ الْقَلَُم بَِما ُهَو كَاِئٌن َيْوَم الِْقَياَمِة، فَلَْو َجَهَد الَْخالِئُق أَنْ َيْنفَعُوَك بَِشْيٍء لَمْ  اللََّه، َوإِذَا اْسَتَعْنَت فَاْسَتِعْن بِاللَِّه، فَقَْد

يَقِْدرُوا َعلَى  ُه َعلَْيَك لَْمَيكُْتْبهُ اللَُّه لََك لَمْ َيقِْدُروا َعلَى ذَِلَك، َولَْو َجَهَد الَْخالِئُق أَنْ َيُضرُّوَك بَِشْيٍء لَْم َيكُْتْبُه اللَّ
  .ذَِلَك

يلَ بن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن ُمَحمٍَّد الْفَْروِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن إِْسَماِع - ١١٣٩٥
بََعثَ بَِغَنمٍ :بَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَحبِيَبةَ اَألْشَهِليُّ، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َع

  .ن أَبِي َوقَّاصٍ ِفي َتَمتُِّعِهإِلَى َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ يَقِْسُمَها َبْيَن أَْصحَابِِه، َوكَانُوا َيَتَمتَُّعونَ فَبَِقي تَْيٌس فََضحَّى بِِه سَْعُد ب
ن أَبِي َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن إِْسَماِعيلَ ب َحدَّثََنا - ١١٣٩٦

  أَنَُّه كَانَ إِذَا َبَعثَ: َوَسلََّم َحبِيَبةَ، َعْن َداُودَ بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ا الْوِلَْدانَ َوال اخُْرُجوا بِْسمِ اللَِّه، ُتقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َمْن كَفََر بِاللَِّه ال َتعْتدُوا َوال ُتَمثِّلُوا َوال َتقُْتلُو:ُجُيوشَُه، قَالَ
  .أَْصحَاَب الصََّواِمعِ

ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، . ْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن ُمَحمٍَّد الْفَْروِيَُّحدَّثََنا َعِليُّ بن َع - ١١٣٩٧
نِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َحبِيَبةَ، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْي: َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، قاال

بِْسمِ :َن الُْحمَّى َهذَا الدَُّعاَءَعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَعلُِّمُهْم ِمَن األَْوجَاعِ كُلَِّها َوِم
  .عَّارٍ، َوَمْن َشرِّ َحرِّ النَّارِاللَِّه الْكَبِريِ أَعُوذُ بِاللَِّه الَْعظِيمِ مْن َشرِّ كُلِّ ِعْرقٍ َن

َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوُموَسى بن َهاُرونَ، قَاال - ١١٣٩٨
ن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َحبِيَبةَ، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي ثَابٍِت، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ب

  .َما اْحَتلَمَ َنبِيٌّ قَطُّ، إِنََّما االحِْتالُم مَن الشَّْيطَاِن:اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َمرَْيَم، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َحبِيبَةَ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي - ١١٣٩٩

َمْن َوقََع َعلَى ذَاتِ :الََعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ



  .َمْحَرمٍ فَاقُْتلُوُه
  دَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثَنَاَح - ١١٤٠٠

ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه إِبَْراهِيُم بن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي حَبِيَبةَ، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُس
  .إِذَا وَلَغَ الْكَلُْب ِفي إَِناٍء غُِسلَ سَْبَع َمرَّاٍت:َسلََّم، قَالََعلَْيِه َو

يُم بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسْهلِ بن أَيُّوَب اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُمحَمٍَّد الْفَْروِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِه - ١١٤٠١
ُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َحبِيَبةَ، َعْن َدا

  .ال نِكَاَح إِال نِكَاَح َرغَْبٍة، ال نِكَاَح دَلَْسٍة، َوال مستهزئٍ بِِكَتابِ اللَِّه لَمْ َيذُقِ الُْعَسْيلَةَ:ُسِئلَ َعنِ الُْمَحلِّلِ، قَالَ
ِعيلَ بن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسْهلِ بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُمحَمٍَّد الْفَْروِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن إِْسَما - ١١٤٠٢

َمْن َوقََع َعلَى َبهِيَمةٍ :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحبِيَبةَ، َعْن َداُودَ بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ
  .َعَملَ قَْومِ لُوٍط: فَاقُْتلُوُه َواقُْتلُوَها، َوَمْن َوقََع َعلَى الرَُّجلِ فَاقُْتلُوُهَيعْنِي

لْقَوَّاُس، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمجِيِد، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد ا - ١١٤٠٣
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُجرَْيجٍ، أَْخبََرنِي إِبَْراهِيُم بن َداُودَ بن الُْحَسْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َعَملَ قَْومِ لُوٍط، وَالَِّذي َيأِْتي الَْبهِيَمةَ وَالَِّذي يَأِْتي ذَاَت ُمْحرِمٍ اقُْتلُوا الْفَاِعلَ وَالَْمفُْعولَ بِِه:َوَسلََّم
  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ - ١١٤٠٤

َعْبِد اللَِّه بن ُسلَْيَمانَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت، الُْمْسَتْمليُّ عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا َمْعُن بن ِعيَسى، َحدَّثََنا خَارَِجةُ بن 
َعَرفَةُ كُلَُّها َمْوِقٌف، :الََعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ

  .َواْرفَُعوا َعنِ الصفاحِ
َحمَِّد ْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُعَمَر الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ِمْغَراَء، َعْن ُمَحدَّثََنا أَ - ١١٤٠٥

ْسالمِ أَفَْضلُ؟ يا َرُسولَ اللَِّه، أَيُّ اِإل: ِقيلَ: بن إِْسحَاَق، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .حَنِيِفيَّةٌ سَْمَحةٌ:قَالَ

ن إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، أََنا ُمحَمَُّد ب - ١١٤٠٦
اسٍ، سُِئلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيُّ اَألْدَيانِ أََحبُّ إِلَى اللَِّه؟ َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ

  .الَْحنِيِفيَّةُ السَّْمَحةُ:قَالَ
وُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن صَاِلحٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُي - ١١٤٠٧

فَاْحكُمْ : "إِنَّ اآلَياِت الَِّتي ِفي الْمَاِئدَِة:ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َما نََزلَْت ِفي الدَِّيِة ِفي بين قَُرْيظَةَ َوبَنِي النَِّضريِ وَذَِلكَ أَنَّ إِنَّ] ٤٢املائدة آية "[َبْينَُهْم بِالِْقْسِط إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني

  لدَِّيةِ،قَبِيلَ بين النَِّضريِ كَانَ لَُهْم َشَرٌف يَُؤدُّونَ الدَِّيةَ كَاِملَةً، َوإِنَّ بين قَُرْيظَةَ كَانُوا ُيَؤدُّونَ نِْصَف ا

ِه لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْنَزلَ اللَُّه ذَِلَك ِفيهِْم فََحَملَُهمْ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيفََتَحاكَُموا ِفي ذَِلَك إِلَى َرسُولِ ال
  .َوَسلََّم َعلَى الَْحقِّ ِفي ذَِلَك، فَجََعلَ الدَِّيةَ َسَواًء

َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن أَيُّوَب، : ِه بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َوَعْبدُ اللَّ - ١١٤٠٨
َمةَ، َعنِ اْبنِ َصاِحُب الَْمغَازِي، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َسِعيٍد، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسحَاَق، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرِ



] ١١٠اإلسراء آية "[َوال َتْجَهرْ بَِصالِتَك َوال ُتَخاِفتْ بَِها وَاْبَتغِ َبْيَن ذَِلكَ َسبِيال: "ْت َهِذِه اآلَيةُإِنََّما َنزَلَ: َعبَّاسٍ، قَالَ
َمَعَها، ِممَّْن َوال َتْجَهْر بَِصالِتَك فََيَتفَرَّقُوا َعْنَك، َوال ُتَخاِفْت بَِها فَال َيْسَمُعَها َمْن ُيِحبُّ أَنْ َيْس:ِمْن أَْجلِ أُولَِئَك، َيقُولُ

  .َيْستَرُِق ذَِلَك دُوَنُهْم، لََعلَُّهمْ َيْدُعونَ إِلَى بَْعضِ َما َيْسَمُع فَيَْنَتِفُع بِِه
بن   ُمَحمَِّدَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن - ١١٤٠٩

َردَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزْيَنبَ ابَْنَتُه :إِْسحَاَق، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َعلَى َزْوجَِها بنكَاِحَها األَوَّلِ، وَلَْم ُيْحِدثْ َشْيئًا

ن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا رَْوُح بن َصالحٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن َداُوَد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ ب - ١١٤١٠
  .ال َضَرَر، َوال ضَِراَر:الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  الحٍ، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا َرْوحُ بن َص - ١١٤١١

َضحَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َسِعيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َوَسلََّم بِكَْبشٍ أَقَْرنَ أَْعَيَن فَْحلٍ

ثََنا َرْوحُ بن َصالحٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّ - ١١٤١٢
  .ال َيُغلُّ ُمْؤِمٌن:َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

دَّثََنا َرْوحُ بن َصالحٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َح - ١١٤١٣
  .َخطََب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الُْجُمَعِة قَاِئًما:َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسْهمٍ اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ب - ١١٤١٤
: َما، قَالَُه َتَعالَى َعْنُهإِبَْراهِيَم بن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي حَبِيَبةَ، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَّ

: َيا ُمخَنَّثُ فَاْجِلُدوُه ِعْشرِيَن، وَإِذَا قَالَ الرَُّجلُ ِللرَُّجلِ: إِذَا قَالَ الرَُّجلُ ِللرَُّجلِ:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َيا َيُهوِديُّ فَاْجِلُدوُه ِعْشرِيَن

اَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن إِْسَماعِيلَ السَّكُونِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَح - ١١٤١٥
اللَُّه  ولَ اللَِّه َصلَّىإِبَْراهِيُم بن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي حَبِيَبةَ، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُس

  َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعْن َبْيعِ الَْمَضاِمَني َوالَْمالقِيحِ

  .َوَحَبلِ الَْحَبلَِة
ثََنا إِبَْراهِيُم بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّ - ١١٤١٦

ُرخِّصَ ِللُْمْحرِمِ ِفي قَْتلِ الَْحيَّةِ :اعِيلَ بن أَبِي َحبِيَبةَ، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَإِْسَم
  .َوالَْعقَْربِ وَالْفَأْرِ وَالِْحَدأَِة وَالْكَلْبِ الَْعقُورِ

سَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّ - ١١٤١٧
َصلَّى ِفي لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِْسَماعِيلَ بن أَبِي َحبِيَبةَ، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ال

  .الْعِيَدْينِ قَْبلَ الُْخطَْبِة
إِبَْراِهيَم بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن إِْسَماعِيلَ، َعْن  - ١١٤١٨

أَقَْبلَ َعِليٌّ : ْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَإِْسَماعِيلَ بن أَبِي َحبِيَبةَ، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َع
ِه َيا بِِمثْلِ الَِّذي أَْحَرْمَت بِ: بَِم أَْحَرْمَت َيا َعِليُّ؟قَالَ:ِمَن الَْيَمنِ فَلَِقَي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالُْجْحفَِة، فَقَالَ



  .َرسُولَ اللَِّه، فأَْشَركَُه ِفي ُبْدنِِه
ثََنا إِبَْراهِيُم بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّ - ١١٤١٩

ُحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َحبِيَبةَ، َعْن َداُوَد بن الْ
  َبَعثَ َرُجال ُيَصدُِّق يُقَالُ

سُولَ اللَِّه، َما َتَعدَّْيُت َوال َتَركْتُ َيا َر: لَُه اْبُن اُألتْبِيَِّة فََصدََّق، ثُمَّ َرَجَع إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
إِنِّي أَْبَعثُ :َعلَى الِْمنَْبرِ، فَقَالَلَُهْم حَقًّا، َولَقَْد أُْهِدَي إِلَيَّ فَقَبِلُْت الَْهِديَّةَ، فََجلََس َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َواللَِّه َما َتَعدَّْيُت َوال َتَركُْت لَُهْم َحقًّا، َولَقَدْ أُْهِديَ إِلَيَّ فَقَبِلُْت الَْهِديَّةَ، أَال : ُهْم، فََيقُولُرِجَاال َعلَى الصََّدقَِة فََيأِْتي أََحُد
لَُه ُرغَاٌء أَْو بَقََرةٌ لََها  ٌريَجلََس ذَِلَك ِفي حِفْشٍ فََيْنَتِظُر َما َهذَا الَِّذي ُيْهَدى لَُه؟ إِيَّاكُْم أَنْ يَأِْتيَ أََحُدكُْم َعلَى ُعُنِقِه َبِع

  .اللَُّهمَّ َهلْ َبلَّْغُت:ُخوَاٌر أَْو َشاةٌ لََها ُيعَاٌر، ثُمَّ َرفََع َيَدْيهِ َحتَّى َنظََر إِلَى بََياضِ إِْبطَيِْه، ثُمَّ قَالَ
َراِهيُم بن إِْسَماِعيلَ، َعْن إِْبَراِهيَم بن إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا إِْب - ١١٤٢٠

لَْيِه َوَسلََّمأَْرَدفَ بن أَبِي َحبِيبَةَ، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع
  .َحتَّى رََمى الَْجمَْرةَالْفَْضلَ بن َعبَّاسٍ، فَلَْم يََزلْ ُيلَبِّي 

إِْسَماِعيلَ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن إِْسَماِعيلَ، َعْن إِْبَراِهيَم بن - ١١٤٢١
اسَْتأْذََنْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : سٍ، قَالَبن أَبِي َحبِيبَةَ، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّا

  َيا َرُسولَ اللَِّه َنْعِتُر ِفي َرَجبٍ، فَقَالَ لَُهْم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: قَُرْيٌش ِفي الَْعِتريَِة، فَقَالُوا

لَِكْن َمْن أََحبَّ مِْنكُْم أَنْ َيذَْبَح ِللَِّه فََيأْكُلَ َويََتَصدََّق فَلَْيفَْعلْ، َوكَانَ ِعْترُُهْم أَنَُّهمْ أَِعْتٌر كَِعْترِ الَْجاِهِليَِّة، َو:َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َيذَْبُحونَ ثُمَّ َيْعِمدُونَ إِلَى ِدَماِء ذَبَاِئِحهِْم فََيْمَسُحونَ بَِها ُرُءوسَ ُنصُبِهْم

اَق، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن إِْسَماِعيلَ، َعْن إِْبَراِهيَم بن إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَح - ١١٤٢٢
للَُّه َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ابن أَبِي َحبِيبَةَ، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، أَنّ 

وِقاُع : أَنْ ال َتُصوُموا َهِذِه اَأليَّاَم، فَإِنََّها أَيَّاُم أَكْلٍ َوُشْربٍ َوبَِعالٍ، َوالْبِعَالُ: َعلَْيِه َوَسلََّمأَْرَسلَ أَيَّاَم ِمًنى صَاِئًحا َيصِيُح
  .النَِّساِء

ُد بن َعْبِد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ثَابٍِت، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا سَْع - ١١٤٢٣
َما : َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْبِد الَْحِميدِ بن َجْعفَرٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعطَاٍء، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه

  .َرةً ِمْن َمطَرِ َواٍد إِال أسالَْتُهَحرَّكَِت الَْجُنوُب بَْغ
ثََنا َيْحَيى َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الَْحَرِشيُّ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن َهانٍِئ، َحدَّ - ١١٤٢٤

َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن الَْعالِء، َحدَّثََنا الْعَبَّاُس بن َعْبدِ اللَِّه بن َمْعَبٍد، 
  .كَانَ َيلَْبُس خَاَتَمُه ِفي َيِمينِِه:َوَسلََّم

  بُْنَحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُمَحمٍَّد الَْوزَّانُ، َحدَّثََنا الَْوِليُد، َحدَّثََنا ا - ١١٤٢٥

الِْخَتانُ ُسنَّةٌ :، قَالَثَْوَبانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْجالنَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ِللرِّجَالِ، َمكُْرَمةٌ ِللنَِّساِء

ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، . َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامِ بن َحفْصِ بن ِغيَاٍث، - ١١٤٢٦



َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسحَاَق، َعْن َيْعقُوَب بن ُعْتَبةَ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمِ ضَِرارُ بن ُصرٍَد، قاال
  :َصدََّق َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُميَّةَ بن أَبِي الصَّلِْت ِفي بَْيَتْينِ مْن َشْعرِِه قَْولُُه: ْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَِعكْرَِمةَ، َعنِ ا

  َرُجلٌ َوثَْورٌ َتْحَت رِْجلِ َيِمينِِه َوَنْسرٌ ِلُألْخَرى َولَْيثٌ مُْرَصُد
  :َصَدقََوقَْولُُه:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى 

  َوالشَّْمُس َتطْلُُع كُلَّ آِخرِ لَْيلٍَة َحمَْراَء ُيصْبُِح لَْوُنَها َيَتَوقَُّد
  َتأَْبى فََما َتطْلُُع لََنا ِفي رِْسِلَها إِال ُمَعذََّبةً وَإِال ُتْجلَُد

  .َصَدَق:لََّمفَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ِعيَسى الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن : َوُعَبْيٌد الِْعْجِليُّ، قَاال، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن زَكَرِيَّا الُْمطَرُِّز  - ١١٤٢٧

احَْتَجَم :اسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوْهبٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ، َعنِ الَْحَسنِ بن زَْيٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ
  .َوُهَو َصاِئٌم
يرِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْعبَّاسِ النَّسَاِئيُّ الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقَوَارِ - ١١٤٢٨

  لسَّْمِتيُّ، َحدَّثََنا زَِياُد بن سَْعٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنُِيوُسُف بن خَاِلدٍ ا

ى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ َعْمَرو بن الَْعاصِ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َصلَّى بِالنَّاسِ َوُهَو ُجُنٌب، فَلَمَّا قَِدُموا َعلَ
َيا َرُسولَ اللَِّه َخِشيتُ : َك لَُه، فََدَعاهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَُه َعْن ذَِلَك، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم ذَكَُروا ذَِل

فََسكَتَ ] ٢٩النساء آية "[يًماإِنَّ اللََّه كَانَ بِكُْم َرِح، َوال َتقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم : "أَنْ َيقُْتلَنِي الَْبْرُد، َوقَْد قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
  .َعْنُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َنا يُوُسُف بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْعبَّاسِ النَّسَاِئيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، َحدَّثَ - ١١٤٢٩
كَانَ الرَُّجلُ إِذَا قَالَ ِللرَُّجلِ ِمنْ :زَِياُد بن َسْعٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ َخاِلٍد، َحدَّثََنا

  .َوَسلََّم ِعْشرِيَن َسوْطًاأَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َيهُوِديُّ، َجلََدُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
اْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبرَاِهيَم اَألْزَرُق، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعنِ - ١١٤٣٠

ال :اسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُجرَْيجٍ، َعْن ُعَمَر بن َعطَاِء بن أَبِي الْخَُوارِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ
  .َصرُوَرةَ ِفي اِإلْسالمِ

انَ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحسَّانَ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُسلَْيَم - ١١٤٣١
  :الَْبالغُ:ُعَمَر بن َعطَاٍء، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن 

  .الزَّاُد، وَالرَّاِحلَةُ
ْبنِ جَُرْيجٍ، أَْخَبرَنِي ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َعنِ ا - ١١٤٣٢

 يَبِتَّ ِفي الَْخْمرِ َحدا، قَالَ َعِليِّ بن ُركَاَنةَ، أَْخبََرنِي ِعكْرَِمةُ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم
مَثِّلُ ِفي فَحٍّ، فَاْنطَلََق بِِه إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َحاذَى َوشَرَِب َرُجلٌ ُمْسِكًرا فَلُِقَي ُي: اْبُن َعبَّاسٍ

فََعلََها؟َولَمْ َيسْأَلْ أَ: فََضِحَك، َوقَالَبَِدارِ الَْعبَّاسِ اْنفَلََت فََدَخلَ الَْعبَّاُس فَالَْتَزَمُه فَذُِكَر ذَِلكَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َعْنُه

كْرَِمةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبَرَنِي الَْحكَُم بن أََبانَ، َعْن ِع - ١١٤٣٣
لَِّه بن أَُبيٍّ الَِّذي َماَت ِفيِه، َجاَءُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه لَمَّا كَانَ مََرُض َعْبِد ال: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: َمْولَى بن َعبَّاسٍ، قَالَ



قَْد فَهِْمُت َما َتقُولُ اْمُنْن َعلَيَّ، فَكَفِّنِّي ِفي قَِميِصَك َوَصلِّ َعلَيَّ،فَكَفََّنهُ : َوَسلََّم فََتكَلََّما بِكَالمٍ بَْيَنُهَما، فَقَالَ َعْبدُ اللَِّه
وَاللَُّه أَْعلَُم أَيَّ َصالٍة كَاَنْت، َوَما خادَع : صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قَِميِصِه ذَِلَك َوصَلَّى َعلَْيِه، قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ النَّبِيُّ

  .ُمَحمَّدٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْنسَاًنا قَطُّ
ِه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُحَمْيدُ بن َحمَّاِد بن خَُوارٍ، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَّ - ١١٤٣٤

  ُجرَْيجٍ، َعنِ الَْحكَمِ بن أََبانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي ظَاَهْرُت ِمَن اْمرَأَِتي وقََرْبُتها قَْبلَ أَنْ أُكَفِّرَ : أََتى َرُجلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: قَالَ
اْعتَزِلَْها َحتَّى :َرأَْيُت َساقََها ِفي الْقََمرِ فَأََصْبُتهَا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َما َحَملََك َعلَى ذَِلَك؟قَالَ:قَالَ
  .كَفَِّرُت

لُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْندِ يسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُحرَْيٍث الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْض - ١١٤٣٥
َجاَء َرُجلٌ إِلَى : ى َعْنُهَما، قَالَُموَسى، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الَْحكَمِ بن أََبانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي ظَاهَْرُت ِمَن اْمرَأَِتي فََوقَْعُت : النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد ظَاَهَر ِمَن امَْرأَِتِه فََوقََع َعلَْيَها، فَقَالَ
فَال َتقْرَْبَها :َرأَْيُت َخلْخَالََها ِفي َضْوِء الْقَمَرِ، قَالَ: َملََك َعلَى ذَِلَك يَْرَحُمَك اللَُّه؟قَالََوَما َح:َعلَْيَها قَْبلَ أَنْ أُكَفَِّر، قَالَ

  .َحتَّى َتفَْعلَ َما أَمََرَك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ،  - ١١٤٣٦

أُمِّي : أََتى َرُجلٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ُجرَْيجٍ، َعنِ الَْحكَمِ بن أََبانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .أََرأَْيَت لَْو كَانَ َعلَى أُمِِّك َدْيٌن فَقََضْيَتُه؟:؟ قَالََماَتْت وَلَْم َتُحجَّ، َولَمْ ُتوصِ أَفَأَُحجُّ َعْنَها

الَْحَنِفيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ِعيَسى  - ١١٤٣٧
  َحدَّثََنا الَْحكَمُ بن أََبانَ،

بَْيَنا أُمُّ َسلََمةَ ذَاَت لَْيلٍَة ُمضَاجَِعةُ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذْ قَاَمْت كَأَنََّها : َمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََعْن ِعكْرِ
  .اْرجِِعي إِلَى َمكَانِِكال بَأَْس ُخِذي ُوُضوَءَك، َو:نََعْم، قَالَ: َما لَِك نَِفْسِت؟فَقَالَْت:ُمْسَتخِْفَيةٌ، فَقَالَ

بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ِعيَسى، َعنِ الَْحكَمِ - ١١٤٣٨
ِلُيَؤذِّنْ لَكُمْ ِخيَاُركُْم، َولَْيُؤمَّكُمْ :لَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع: أََبانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .قُرَّاُؤكُْم
بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ِعيَسى، َعنِ الَْحكَمِ - ١١٤٣٩

كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعاِئَشةُ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنَها :اسٍ، قَالَأََبانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ
  .َيْغَتِسالِن مْن إَِناٍء وَاِحٍد فيتنازعاِن الَْماَء

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َيحَْيى . َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ - ١١٤٤٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ِعيَسى، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن أََبانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ: الِْحمَّانِيُّ، قاال

َيا َرُسولَ اللَِّه، فَإِنَّا َنأُْخذُ الشَّاةَ الْجَرَِبةَ فََنطَْرحَُها ِفي الْغََنمِ فََتْجَرُب، : ى، فَقَالَ أَْعرَابِيٌّال َعْدَو:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َيا أَعَْرابِيُّ مْن أَجَْرَب األَوَّلَ؟:فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، أَنَاَحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ - ١١٤٤١



لَْيَس ِفي الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ ِقَراَءةٌ إِال بِأُمِّ الِْكَتابِ، فَقَالَ : إِبَْراهِيُم بن الَْحكَمِ بن أََبانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ِعكْرَِمةَ، أَنَُّه قَالَ
ْيهِ ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنقَْرأَ، َوقَْد َبلَّغَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أُْنزِلَ إِلَأَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّ:اْبُن َعبَّاسٍ

  .ِمْن رَِساالِت َربِِّه
ِك بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الذِّمَارِيُّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِل - ١١٤٤٢

طُ الْقَذَى ِمَن الَْمْسجِِد َحدَّثََنا فَاِئُد بن ُعَمَر، َعنِ الَْحكَمِ بن أََبانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ امَْرأَةً كَاَنْت َتلِْق
إِذَا َماَت ِفيكُْم َميِّتٌ :ِه َوَسلََّم بَِدفْنِها، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَُتُوفَِّيْت فَلَْم ُيْؤذَِن النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .إِنِّي َرأَيُْتَها ِفي الَْجنَّةِ ِلَما كَاَنْت َتلِْقطُ الْقَذَى ِمَن الَْمْسجِِد:فآِذنُونِي َوَصلَّى َعلَْيَها، َوقَالَ
بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي إِبَْراِهيمُ بن أَْعَيَن،  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب - ١١٤٤٣

ا نَظََر الَْواِلُد إِلَى إِذَ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ الَْحكَمِ بن أََبانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .اللَُّه أَكْثَُر:َيا َرسُولَ اللَِّه فَإِنْ َنظََر ثَالثَِمائٍَة َوِستَِّني َنظَْرةً، قَالَ: َولَِدِه فَسََّرُه كَانَ ِللْوَلَِد ِعْتُق َنَسَمٍة، ِقيلَ

َف الصَّْيَرِفيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ِعيَسى الَْحنَِفيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن زَكَرِيَّا، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُيوُس - ١١٤٤٤
  الَْحكَُم بن أََبانَ، َعْن

  .أُمُّ الْوَلَِد حُرَّةٌ وإِنْ كَانَ َسقْطًا:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
 ثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ِمْنجَاُب بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا َيزِيُد بن أَبِي َحكِيمٍ، َعنَِحدَّ - ١١٤٤٥

َماِء َوَعلَى أَْهلِ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ فَضَّلَ ُمَحمًَّدا َعلَى أَْهلِ السَّ:الَْحكَمِ بن أََبانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َوَمْن : "إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ ألَْهلِ السََّماِء:َيا أََبا َعبَّاسٍ َوَما فَْضلُُه َعلَى أَْهلِ السََّماِء؟ قَالَ: اَألْرضِ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ

َوقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ] ٢٩األنبياء آية "[كَذَِلَك َنْجزِي الظَّاِلِمَني ،َيقُلْ ِمنُْهْم إِنِّي إِلٌَه ِمْن ُدونِِه فَذَِلَك َنْجزِيهِ َجهَنََّم 
] ١الفتح آية "[إِنَّا فََتحَْنا لََك فَْتًحا ُمبِيًنا ِلَيْغِفَر لََك اللَُّه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما َتأَخََّر: "ِلُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرسُولٍ إِال بِِلَسانِ : "إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ: َيا أََبا َعبَّاسٍ فََما فَْضلُُه َعلَى اَألْنبَِياِء؟قَالَ: ، فَِقيلَ لَُهاآلَيةَ
َوَما أَْرَسلْنَاَك إِال كَافَّةً ِللنَّاسِ َبِشًريا : "لََّمَوقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس] ٤إبراهيم آية "[قَْوِمِه
  .، فَأَْرَسلَُه اللَُّه إِلَى اِإلْنسِ وَالْجِنِّ] ٢٨سبأ آية "[َوَنِذيرًا

الَْعزِيزِ الَْعدَنِيُّ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الُْمبَاَرِك، َحدَّثََنا ُموَسى بن َعْبِد - ١١٤٤٦
  لَْم أَْسَمعْ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَيِْه:قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: الَْحكَُم بن أََبانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، قَالَ

  .َوَسلََّم قََرأَ ِفي الظُّْهرِ وَالَْعْصرِ، وَلَْم َيأْمُْرَنا َوقَْد َبلَّغَ
َبانَ، َعِليُّ بن الُْمَباَرِك، َحدَّثََنا زَْيُد بن الْمَُباَرِك، َحدَّثََنا مُوَسى بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الَْحكَمُ بن أَ َحدَّثََنا - ١١٤٤٧

ِسفَِت الشَّْمُس، فَلَْم أَْسَمعْ كُْنُت إِلَى جُُنبِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم كُ:َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .لَُه ِقَراَءةً
ثََنا الَْحكَمُ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد بن ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، َحدَّ - ١١٤٤٨

كُسِفَِت الشَّْمُس َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَاَم َمِليا، ثُمَّ : أََبانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َركََع َمِليا، ثُمَّ قَاَم َمِليا، ثُمَّ َركََع َمِليا، ثُمَّ َسَجَد، ثُمَّ أََعاَد ِمثْلََها

ْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الُْمبَاَرِك، َحدَّثََنا ُموَسى بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا الَْحكَمُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّ - ١١٤٤٩
األنعام آية ["َوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه"لَمَّا نََزلَْت َهِذهِ اآلَيةُ :بن أََبانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ



َما َتذَْبُح أَْنَت بَِيِدَك بِِسكِّنيٍ فَُهَو َحاللٌ، َوَما ذََبحَ : أَْرَسلَْت فَارُِس إِلَى قَُرْيشٍ أَنْ خاِصُموا ُمحَمًَّدا َوقُولُوا لَُه] ١٢١
األنعام آية "[لَيُوُحونَ إِلَى أَْوِليَائِهِْم لُِيَجاِدلُوكُْم َوإِنَّ الشََّياِطَني"اللَُّه بِشَْمِشريٍ مْن ذََهبٍ فَُهَو َحَراٌم، فَنََزلَْت َهِذهِ اآلَيةُ 

  .الشَّيَاِطُني مْن فَارَِس، َوأْوِليَاُؤُهْم ِمْن قَُرْيشٍ:قَالَ] ١٢١
  َحدَّثََنا أَُبو َشْيخٍ ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن َعْجالنَ اَألْصَبهَانِيُّ، - ١١٤٥٠

ثََنا إِبَْراهِيُم بن الَْحكَمِ بن أََبانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرُسولِ اللَّهِ َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َشبِيبٍ، َحدَّ
لَُه، َوال أَُباِلي َما لَمْ  َمْن َعِلَم أَنِّي ذُو قُْدَرٍة َعلَى َمْغِفَرِة الذُّنُوبِ غَفَْرُت: قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .ُيشْرِْك بِي َشْيئًا
نِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن َعْجالنَ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َشبِيبٍ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الَْحكَمِ، َحدَّثَ - ١١٤٥١

لََودِْدُت أَنََّها ِفي قَلْبِ كُلِّ إِْنَساٍن ِمْن :اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ: َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  ] .١تبارك آية "[َتبَاَرَك الَِّذي بَِيِدِه الُْملُْك: "أُمَِّتيَيعْنِي
َراِهيُم بن الَْحكَمِ بن أََبانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا إِْب - ١١٤٥٢

َمْن َخالََف ِديُنُه ِديَن الُْمْسِلِمَني فَاضْرُِبوا :َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّي اُهللا َعلَّْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  . اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه فَال َسبِيلَ إِلَْيِه إِال أَنْ يَأِْتَي َشْيئًا فَُيقَاُم َعلَْيِه َحدُُّهإِذَا شَهَِد أَنْ ال إِلََه إِال: ُعُنقَُه، َوقَالَ
ي أَبِي، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الَْحكَمِ بن أََبانَ، َحدَّثَنِ - ١١٤٥٣

أَظُنُُّه َسمَّاَها َصِفيَّةَ بنَت حَُييٍّ، : َماَتْت بَْعُض أَْزوَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ إِْسحَاُق: َعْن ِعكْرَِمةَ، قَالَ
  َولَمَّا َتطْلُعِ أََتْسُجُد: بِالَْمِديَنِة فَأََتْيُت اْبَن َعبَّاسٍ فَأَخَْبْرُتُه فََسَجَد، فَقُلُْت لَُه

إِذَا رَأَْيُتمُ اآلَيةَ فَاْسُجدُوا، وأيَّةُ :ال أُمَّ لََك أََما َعِلْمَت أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: الشَّْمُس؟ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ
  .أَظْهُرَِنا، َوَنْحُن أَْحَياٌء؟آَيٍة أَْعظَُم مْن أُمَّهَاِت الُْمْؤِمنَِني َيخُْرْجَن ِمْن َبْينِ 

ْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َحاِمدُ بن َيْحَيى، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الَْحكَمِ بن أََبانَ، َع - ١١٤٥٤
: إِنَّ ُمحَمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َرأَى َربَُّه، قَالَ ِعكْرِمَةُ:َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ

ال أُمَّ لََك :فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ] ١٠٣األنعام آية "[ال ُتْدرِكُُه األَْبصَاُر َوُهَو ُيْدرُِك األَْبَصاَر: "َيا أََبا َعبَّاسٍ، أَلَْيَس اللَُّه َيقُولُ
  .ِلَك إِذَا َخال بكَْيفيٍة لَْم َيقُمْ لَُه َبَصٌرإِنََّما ذَ

بن الَْحكَمِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َبشَّارٍ النََّساِئيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، أََنا إِبَْراِهيمُ  - ١١٤٥٥
ُركَِّزِت الَْعَنَزةُ َبْيَن َيَديِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفََصلَّى إِلَْيهَا، : اسٍ، قَالَأََبانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ

  .َوالظَّْعُن َتُمرُّ ِمْن َورَاِئَها
بِْشرِ بن الَْحكَمِ الَْمرَْوزِيُّ،  َحدَّثََنا عِيَسى بن الْقَاِسمِ الصَّْيَدالنِيُّ الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن - ١١٤٥٦

نّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َحدَّثََنا ُموَسى بن َعْبِد الَْعزِيزِ الَْعدَنِيُّ، َحدَّثَنِي الَْحكَمُ بن أََبانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَ
  .َيْوَم الِْقَياَمةِ إِال َسَببِي وَنسَبِيكُلُّ َسَببٍ وََنَسبٍ ُمْنقَِطعٌ :َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  َحدَّثََنا عِيَسى بن الْقَاِسمِ، - ١١٤٥٧

ُم بن أََبانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن بِْشرِ بن الَْحكَمِ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َعْبدِ الْعَزِيزِ الَْعَدنِيُّ، َحدَّثَنِي الَْحكَ
َيا َعمَّاُه أَال أَُعلُِّمَك أَال أَمَْنُحَك أَال أُْخبُِرَك أَال أَفَْعلُ بِكَ :اسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِللْعَبَّاسَِعنِ اْبنِ َعبَّ



َميُه َوَحِديثَُه، ِسرَُّه َوَعالنَِيتَُه، َصِغَريُه َوكَبَِريُه، َعَشَر ِخصَالٍ، إِذَا أَْنَت فََعلَْت ذَِلَك غَفََر اللَُّه لََك ذَنَْبَك أَوَّلَُه َوآِخَرُه، قَِد
الْقَِراَءِة أَوَّلَ  أَنْ ُتَصلِّيَ أَْرَبَع َركَعَاٍت َتقَْرأُ ِفي كُلِّ َركَْعٍة ِمنَْها بِفَاِتَحةِ الِْكتَابِ َوُسوَرٍة، فَإِذَا فََرغَْت ِمَن: َخطَأَُه َوَعْمَدُه
ْركَُع فََتقُولُ َوأَْنتَ َت قَاِئٌم سُْبَحانَ اللَِّه َوالَْحْمُد ِللَِّه َوال إِلََه إِال اللَُّه وَاللَُّه أَكَْبرُ َخْمَس َعْشَرةَ مَرَّةً، ثُمَّ َتَركَْعٍة قُلَْت َوأَْن

َعْشًرا، ثُمَّ َتْرفَعُ رَأَْسَك فََتقُولُ َوأَْنتَ  َراِكٌع َعْشًرا، ثُمَّ َتْرفَعُ رَأَْسَك فََتقُولُ َوأَْنَت قَاِئٌم َعشًْرا، ثُمَّ َتْسُجُد فََتقُولَُها
ونَ، َتفَْعلُ ذَِلَك ِفي أَْرَبعِ َجاِلٌس َعشًْرا، ثُمَّ َتْسُجُد فََتقُولَُها َعشًْرا، ثُمَّ َتْرفَُع َرأَْسَك فََتقُولَُها َعْشًرا فَذَِلكَ َخْمَسةٌ َوَسْبُع

  .َبدِ الَْبْحرِ أَْو َرَملٍ عَاِلجٍ غَفََرَها اللَُّه لََكَركََعاٍت فَلَْو كَاَنْت ذُُنوُبَك ِمثْلَ َز
الَْعدَنِيُّ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر  - ١١٤٥٨

ال َيزْنِي الزَّانِي َوُهَو ُمْؤِمٌن، :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَالَْحكَمِ بن أََبانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ ا
  َوال َيسْرُِق ِحنيَ َيسْرُِق

  .َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال َيْنَتهُِب النُّْهَبةَ َوُهَو ُمْؤِمٌن
َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َسلََمةَ بن َوْهَرامٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ،  - ١١٤٥٩

  .َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى َعلَى بِسَاٍط
ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ . آَدُم َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا - ١١٤٦٠

سٍ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َزْمَعةَ بن َصاِلحٍ، َعْن َسلََمةَ بن َوْهَرامٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّا: الزَّْهرَانِيُّ، قاال
  .اْسَتِعينُوا بقائلِة النََّهارِ َعلَى ِقَيامِ اللَّْيلِ، وبأَكْلِ السََّحرِ َعلَى ِصَيامِ النَّهَارِ:َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: قَالَ

ْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِعْمَرانَ اَأل - ١١٤٦١
ال :لَْيِه َوَسلََّم، قَالََزْمَعةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َسلََمةَ بن َوْهَرامٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

فَقَِدَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُدكُْم ِمْن َسفَرٍ ال َيأِْتي أَْهلَُه إِال َنهَاًرا، قَالََتطُْرقُوا النَِّساَء لَْيالَيعْنِي إِذَا قَِدَم أََح
ا فََوَجَد كُلُّ وَاِحٍد َمعَ ْهلَْيهَِمقَاِفال ِمْن َسفَرٍ، َوذََهَب َرُجالِن فََسَبقَا َبْعَد قَْولِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََتَيا أَ

  .أَْهِلِه َرُجال
نِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َيحَْيى، َعْن َسِعيٍد اُألَموِيِّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َع - ١١٤٦٢
  ُجرَْيجٍ، عَنِ

رُْؤَيا الُْمْؤِمنِ ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة :بَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َع
  .َوأَْرَبِعَني ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَِّة

ُهذَْيلُ بن الَْحكَمِ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ الَْعْبِديُّ، َحدَّثََنا الْ - ١١٤٦٣
  .َمْوُت الْغَرِيبِ شََهاَدةٌ:بن أَبِي َروَّاٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن . ِليفَةََحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخ - ١١٤٦٤
َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الَْعطَّاُر، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ : الرَّبِيعِ َوِشَهابُ بن َعبَّاٍد، قَالُوا

لٍ، َوُعْمَرَتهُ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَبَع ُعَمرٍ، ُعْمَرةَ الُْحَديْبَِيِة، َوُعْمَرةَ الْقََضاِء ِمْن قَابِاْعَتَمَر :َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ِمَن الْجِعَْراَنةِ الثَّاِلثَةَ، َوُعْمَرَتُه الرَّابَِعةَ الَِّتي َمَع َحجَِّتِه

َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمٍ الطَّائِِفيُّ، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا َعِليُّ بن  - ١١٤٦٥
ُعَها أَنْ أََتَصدََّق َعْنَها؟ َيا َرسُولَ اللَِّه ُتُوفَِّيتْ أُمِّي وَلَْم ُتوصِ أَفََيْنفَ:بن ِدينَارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال، قَالَ



  .َنَعْم: قَالَ
اَق، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، أََنا رَْوُح بن ُعَبادَةَ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن إِْسَح - ١١٤٦٦

  ُجال سَأَلََعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ َر

إِنَّ ِلي َمْخَرفَةً فَأُْشهُِدكَ : َنَعْم، فَقَالَ: النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ أُمَّهُ ُتُوفَِّيْت، فََهلْ َيْنفَُعَها أَنْ أََتَصدََّق َعْنَها؟ قَالَ
  .ْخلُالْمخرفةُ النَّ: أَنِّي قَْد َتَصدَّقُْت بَِها َعنَْها، قَالَ رَْوٌح

ْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْنصُورٍ الْجََواُز، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َع - ١١٤٦٧
لَمَّا اْنصََرَف أَُبو ُسفَْيانَ : ، قَالَِدينَارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوقَالَ ُسفَْيانُ َمرَّةً أُخَْرى أَْخَبرَنِي ِعكْرَِمةُ

ال ُمَحمًَّدا قََتلُْتْم، َوال الْكواعَب أَْرَدفُْتْم، َشرٌّ َما َصَنعُْتْم، فََبلَغَ ذَِلَك : َوالُْمْشرِكُونَ َعْن أََحٍد، َوَبلَغُوا الرَّْوَحاَء، قَالُوا
َب النَّاَس فَاْنَتَدُبوا َحتَّى َبلَُغوا َحمَْراَء اَألَسِد أَوْ بِئَْر أَبِي ُعَيْيَنةَ فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنَد

الَ َوقَْد كَانَ أَُبو ُسفَْيانَ، قَ] ١٧٢آل عمران آية "[الَِّذيَن اسَْتَجابُوا ِللَِّه َوالرَّسُولِ ِمْن َبْعِد َما أََصاَبُهُم الْقَْرُح"َوَجلَّ 
 َمْوِعُدَك َمْوِسُم َبْدرٍ حَْيثُ قََتلُْتْم أَْصَحابََنا، فَأَمَّ الَْجَبانُ فََرَجَع، َوأَمَّا الشُّجَاُع فَأََخذَ أُْهَبةَ:ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

فَاْنقَلَبُوا بنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفََضلٍ لَمْ "فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  الِْقتَالِ وَالتَِّجاَرِة فَأََتْوُه، فَلَْم َيجِدُوا بِِه أََحًدا وَتَسوَّقُوا
  ] .١٧٤آل عمران آية "[َيْمَسسُْهْم ُسوٌء

حَاَق، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، أََنا رَْوُح بن ُعَبادَةَ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن إِْس - ١١٤٦٨
  َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ

ال يُْعَضُد ِعَضاُهَها، َوال ُيَنفَّرُ َصْيدَُها، َوال ُيَخلَّى َخالهَا، َوال َيِحلُّ لُقَطَُتَها إِال :َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .إِال اِإلذْخَِر:إِال اِإلذِْخَر؟ فَقَالَ: َعبَّاُسِلُمْنِشٍدقَالَ الْ
بن ِديَنارٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا طَاِهُر بن أَْحَمدَ الزُّبَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفْيَانُ، َعْن َعْمرِو  - ١١٤٦٩

إِنَّ اللََّه َحرََّم َمكَّةَ، َولَمْ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ى َعْنُهمَا، قَالَِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَ
َضُد َشَجُرهَا،  اللَِّه ال ُيْعَيِحلَّ َألَحٍد قَْبِلي، َوال َيِحلُّ َألَحٍد بَْعِدي، َوإِنََّما أُِحلَّْت ِلي َساَعةً ِمْن َنَهارٍ، ثُمَّ ِهَي حََراٌم حبرمِ

  .إِال اِإلذِْخَر:إِال اإلِذِْخَر؟ فَقَالَ: َوال ُيَنفَّرُ َصْيدَُها، َوال ُيْختَلَى َخالَهافَقَالَ الَْعبَّاُس
ْمرِو بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْعَمرٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن َع - ١١٤٧٠

اْشَتدَّ غََضُب اللَِّه َعلَى َمْن قََتلَُه :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِدينَارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَعلَى َمْن َدَما َوْجَه َرسُولِ اللَِّه

و بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْعَمرٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن َعْمرِ - ١١٤٧١
  .ةَ بُِبْدٍن ِمْن َحدِيٍداسَْتَحلَّ َعِليٌّ فَاِطَم:ِدينَارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْجْوَزاِء أَحَْمُد بن ُعثَْمانَ، - ١١٤٧٢

قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  :َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ْيِه ِفي الَْمَنامِ َما لَمْ َمنِ اْسَتَمَع إِلَى َحِديِث قَْومٍ َوُهْم لَُه كَارُِهونَ ُصبَّ ِفي أُذُنَِه اآلُنُك َيْوَم الِْقَياَمِة، َوَمْن أََرى َعْيَن:َوَسلََّم

  .َيَر كُلَِّف أَنْ َيْعِقَد َشعَِريةً
بن  ثََنا مُوَسى بن َسْهلٍ أَُبو ِعْمَرانَ الْجَْونِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن رُْمحٍ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َخاِلِدَحدَّ - ١١٤٧٣



ِه َوَسلََّم سَأَلَ َرُجال، َيزِيَد، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ أَْخبََرُه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .أَغْلَقَْت َعلَْيَك َباَبَها؟فَكَرِهَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَِلَك:َعلَى فُالَنةَ، فَقَالَ: أَْيَن َنزَلَْت؟فَقَالَ:فَقَالَ

، أََنا أَُبو َعاِمرٍ الَْعقَِديُّ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه - ١١٤٧٤
ى اللَُّه َعلَْيِه َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال قَِدَم ِمْن َسفَرٍ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّ

  .َدَخلَْت َعلَْيَها؟فَكَرَِه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَِلَكأَنََزلَْت َعلَى فُالَنةَ َو:َوَسلََّم
َحمَّدٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َبشَّارٍ النََّساِئيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، أََنا َعْمُرو بن ُم - ١١٤٧٥

لَْيِه ْبَراهِيُم بن يَزِيَد، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعالَْعْنقَزِيُّ، َحدَّثََنا إِ
  َعجِْبتُ لصربِ أَِخي ُيوُسَف وكََرِمِه وَاللَُّه:َوَسلََّم، قَالَ

رُّْؤَيا، َولَْو كُْنُت أََنا لَمْ أَفَْعلْ حَتَّى أَْخُرَج، وَعجِْبتُ لصَْبرِِه وكََرِمِه وَاللَُّه َيْغِفُر َيْغِفُر لَُه حَْيثُ أُْرِسلَ إِلَْيهِ لُيْسَتفَْتى ِفي ال
السِّْجنِ ةُ لََما لَبِثَ ِفي لَُه أُِتي لَِيخُْرَج فَلَْم َيْخُرْج َحتَّى أَْخَبرَُهْم بُِعذْرِِه، َولَْو كُْنُت أََنا لبادرُت الَْباَب، َولَْوال الْكَِلَم

  ] .٤٢يوسف آية "[اذْكُرْنِي ِعْنَد َربَِّك: "َحْيثُ يَْبَتِغي الْفََرَج ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه قَْولُُه
كْرَِمةَ، ْن ِعَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َمْنُصورٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َع - ١١٤٧٦

ِهَي ُرؤَْيا َرآَها النَّبِيُّ :قَالَ] ٦٠اإلسراء آية "[َوَما َجَعلَْنا الرُّْؤَيا الَِّتي أََرْينَاَك إِال ِفْتَنةً ِللنَّاسِ: "َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِه
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ أُسْرَِي بِِه، وَلَْيَسْت بُِرْؤَيا مََنامٍ

ثََنا اْبُن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى الْقُطَِعيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ، َحدَّ - ١١٤٧٧
ِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه كُِسَف الْقََمُر َعلَى َعْه:ُجرَْيجٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َحدَّثََنا َعْبَدانُ ". ُمْسَتِمرٌّ"إِلَى قَْوِلِه ] ١القمر آية "[اقْتََرَبِت السَّاَعةُ وَاْنَشقَّ الْقََمُر"ُسِحَر الْقََمُر فََنزَلَْت : َوَسلََّم، فَقَالُوا
انُ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َداُوَد، َحدَّثََنا إِْبرَاِهيُم بن َيزِيَد، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَيُّوبُ بن ُمَحمٍَّد الَْوزَّ

  اْنكََسفَِت الشَّْمُس َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََر َنْحَو َحِديِث بن:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ُجرَْيجٍ
َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ِمْنجَاُب بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ،  - ١١٤٧٨

ُخِذي َهذَا السَّْيَف غَْيَر ذميمٍ، : ٍد، فَقَالََدَخلَ َعِليٌّ َعلَى فَاِطَمةَ َيْوَم أََح: بن ِدينَارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
لَِئْن كُْنَت أَْحسَْنَت الِْقَتالَ لَقَْد أَْحَسَنُه سَْهلُ بن ُحَنْيٍف َوأَُبو ُدَجاَنةَ ِسمَاُك بن :فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َخَرشَةَ
ِد بن الْمُْنَتِصرِ الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُسلَْيَمانَ الَْحمَّالُ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن َحدَّثََنا الُْمنَْتِصُر بن ُمَحمَّ - ١١٤٧٩

قَِدَم حَُييُّ بن أَخْطََب َوكَْعُب بن اَألْشَرِف َمكَّةَ َعلَى :ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
أَنُْتْم أَْهلُ الْعِلْمِ الْقَِدميِ، َوأَْهلُ الْكَِتابِ، : قَُرْيشٍ فََحالَفُوُهْم َعلَى ِقَتالِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُوا لَُهْم

َنْحُن َنْنَحُر الْكَْوَماَء، وََنْسِقي اللََّبَن َعلَى الَْماِء، ونَفُكُّ : َوَما أَْنُتْم َوَما ُمحَمٌَّد؟ قَالُوا: فَأَْخبُِروَنا َعنَّا َوَعْن ُمَحمٍَّد، قَالُوا
صنبوٌر قَطََع أَْرحاَمنا، وَاتََّبَعُه سُرَّاُق الَْحجِيجِ بنو : فََما ُمَحمٌَّد؟ قَالُوا: الْعناةَ، وََنْسِقي الَْحجِيَج، وَنِصلُ اَألْرَحاَم، قَالُوا

أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن الِْكَتابِ "خَْيٌر ِمْنُه، َوأَْهَدى َسبِيال، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  َبلْ أَنُْتْم: ِغفَارٍ، قَالُوا
  .إِلَى آِخرِ اآلَيِة] ٥١النساء آية "[ُيْؤِمُنونَ بِالْجِْبِت وَالطَّاغُوِت

  َحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْ - ١١٤٨٠



سَأَلَ َرُجلٌ اْبَن َعبَّاسٍ َما َيكِْفي ِمَن : َحمَّاِد بن ُخوَارٍ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، قَالَ
فََيكِْفي َمْن ُهَو َخْيٌر مِْنَك، َرُسولَ اللَِّه ! ال أُمَّ لََك :َما َيكِْفينِي، قَالَ: قَالَ َرُجلٌصَاٌع َوُمدٌّ ِللُْوُضوِء، فَ: الُْغْسلِ؟ فَقَالَ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا َماِلكُ بن : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْجاُروِديِّ اَألْصَبهَانِيُّ، وَُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، قاال - ١١٤٨١

َمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َسْعٍد الْقَْيِسيُّ، َحدَّثََنا رَْوُح بن ُعَباَدةَ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن إِْسَحاَق، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن ِعكْرِ
َشبِّهَِني ِمَن الرِّجَالِ بِالنَِّساِء، َولََعَن الْمَُتَشبَِّهاِت ِمَن النَِّساءِ لََعَن اللَُّه الْمَُت:َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .بِالرِّجَالِ
ْسحَاُق بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْمْرُزَباِن اَألَدِميُّ الشِّريَازِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحِكيمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا إِ - ١١٤٨٢
كُنَّا َنأْكُلُ َوَنشَْرُب، :َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َيزِيَد الَْمكِّيُّ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَُسلَْيَمانَ، 

  .َوَنْغَتِسلُ وخنرُج، ثُمَّ َنْخُرُج إِلَى الُْمَصلَّى
ِليُّ بن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا مَنِيُع بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعْبِديُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َع - ١١٤٨٣

لَمْ :رَأَْيُت َعْبدَ اللَِّه بن َعبَّاسٍ َيأْكُلُ بَِعَرفَةَ َزمَاًنا، َوَيقُولُ: إِبَْراهِيُم بن َيزِيَد، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، قَالَ
  .ُصْمُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوال أَُبو َبكْرٍ َوال ُعَمُرَي

  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن - ١١٤٨٤

َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ،  بن َيزِيَد،أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن إِْسحَاَق اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم 
إِنََّما أُِمَر الرَُّجلُ أَنْ ُيَصبَِّر نَفَْسُه الَْعشََرةُ ِلِمائَةٍ إِِذ الُْمْسِلُمونَ قَِليلٌ، فَلَمَّا كَثَُر :َعْن ِعكْرَِمةَ،، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ِللرَُّجلَْينِ، َوالِْعْشَرةَ للعشريَن وَالِْمائَةَ ِللِْمئََتْينِ الُْمْسِلُمونَ أََمَر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الرَُّجلَ أَنْ َيصْبَِر
َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قاال - ١١٤٨٥

أَوَّلُ َما أُوِحَي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ :َمَر، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََحدَّثََنا أَبِي، َعنِ النَّْضرِ أَبِي ُع
  .اْسَتتِْر، فََما ُرِئَيْت َعْوَرُتُه بَْعُد ذَِلَك: ِقيلَ لَُه

َنا َمْنصُوُر بن أَبِي مَُزاِحمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد، َعنِ النَّْضرِ أَبِي َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد الَْوِكيِعيُّ، َحدَّثَ - ١١٤٨٦
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َزادَكُمْ :خََرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْستَْبِشرًا، فَقَالَ: ُعَمَر، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ةً َوِهَي الْوِْتُرَصال
رِ أَبِي ُعَمَر، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد الَْوِكيِعيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد الِْحمَّانِيُّ، َعنِ النَّْض - ١١٤٨٧

َنَهيُْتكُْم َعْن زِيَاَرِة الْقُبُورِ فَُزوُروَها، َوال َتقُولُوا ُهجًْرا، :َم، قَالَِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  َوَنَهيُْتكُْم َعْن لُُحومِ اَألَضاِحي بَْعَد ثَالٍث فَكُلُوا َوأَْمِسكُوا، َوَنَهيُْتكُْم َعنِ

  .النَّبِيِذ فَاْشَربُوا، َوال َتشَْرُبوا ُمْسكًِرا
نِيُّ، مَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُيوُسَف الصَّْيَرِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الِْحمَّاَحدَّثََنا ُمَح - ١١٤٨٨

َصلَّى ِفي :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعنِ النَّْضرِ أَبِي ُعَمَر، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى 
  .َنْعلَْيِه

النَّْضرِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ، َعنِ  - ١١٤٨٩
  .نََهى َعْن َبْيعِ الَْغَررِ:يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُعَمَر، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِ



رِ أَبِي ُعَمَر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعنِ النَّْض - ١١٤٩٠
جَلََس َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيٍت لَْيَس َعلَْيِه إِال إِزَاٌر فَطََرَحُه َبْينَ : قَالَ َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،

فََدَخلَ، ثُمَّ َجاَء ُعثَْمانُ نَ لَُه رِْجلَْيِه َوفَِخذَاهُ خارجتاِن، فََجاَء أَُبو َبكْرٍ َيسَْتأِْذنُ َعلَْيِه فَأَِذنَ لَُه فََدَخلَ، ثُمَّ َجاَء ُعَمُر فَأَِذ
ِلَك َعلَى َعاِئَشةَ، فَلَمَّا خََرَج فَأَِذنَ لَُه، فَلَمَّا َرآُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم ُمْسرًِعا حَتَّى َدَخلَ الَْبْيَت فََشقَّ ذَ

َيا َعاِئَشةُ أَال :ُعَمُر فَلَْم ُتَغيِّْر َعْن َحاِلَك، فَلَمَّا َدَخلَ ُعثَْمانُ قُْمَت، فَقَالََيا َرُسولَ اللَِّه َدَخلَ أَُبو َبكْرٍ َو: الْقَْوُم، قَالَْت
  .أَسَْتِحي ِممَّْن َتْسَتْحي ِمْنُه الَْمالِئكَةُ، إِنَّ الَْمالِئكَةَ َتسَْتْحي ِمْن ُعثَْمانَ

  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن - ١١٤٩١

ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيحَْيى بن خَاِلِد بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ، . دَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍَحنَْبلٍ، َح
أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا النَّْضرُ أَُبو ُعَمَر، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، : قاال
فَأَصَْبَح ُعَمُر فََغَدا َعلَى : اللَُّهمَّ أَيِّدِ اِإلْسالَم بُِعَمرَ بن الَْخطَّابِ أَْو بِأَبِي َجْهلِ بن ِهَشامٍ، زَاَد أَُبو كَُرْيبٍ ِفي َحِديثِِه:قَالَ

  .اللَُّهمَّ أََعزَّ اِإلْسالَم: َم فَأَْسلَمَ َيْوَمِئٍذ، قَالَ أَُبو كَُرْيبٍ ِفي َحدِيِثِهَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
مِيِد أَُبو َيحَْيى َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َسْهلٍ السُّكَّرِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْح - ١١٤٩٢

ُه،فَأَمََرُه النَّبِيُّ انِيُّ، َحدَّثََنا النَّْضرُ أَُبو ُعَمَر، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال صَلَّى َخلَْف الصُّفُوِف َوْحَدالِْحمَّ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيِعيدَ الصَّالةَ

لَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن إِْدرِيَس الْخشكيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه ا - ١١٤٩٣
  .اْنَتَصَف الْقَْوُم ِمنَّا: لَمَّا أَْسلََم ُعَمُر، قَالَ الْقَْوُم:الِْحمَّانِيُّ، َعنِ النَّْضرِ أَبِي ُعَمَر، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َعنِ النَّْضرِ أَبِي دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد الِْحمَّانِيُّ، َح - ١١٤٩٤
األحقاف آية "[لْقُْرآنَ فَلَمَّا َحَضُروُهَوإِذْ َصَرفَْنا إِلَْيكَ َنفًَرا ِمَن الْجِنِّ َيْسَتِمُعونَ ا"ُعَمَر، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 

٢٩[  

  .ْوِمهِْمكَانُوا ِتْسَعةَ َنفَرٍ ِمْن أَْهلِ َنصِيبَِني، فََجَعلَُهْم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُرُسال إِلَى قَ:قَالَ
َنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، أََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعنِ النَّْضرِ أَبِي ُعَمَر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثَ - ١١٤٩٥

  .آِخُر َجنَاَزةٍ َصلَّى َعلَْيَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَبََّر َعلَْيَها أَْرَبًعا:َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
بن  فَُر بن ُمحَمَِّد بن َماِلكٍ الْفََزارِيُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َيْعقُوَب اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا الُْمطَِّلُبَحدَّثََنا َجْع - ١١٤٩٦

ُهْم ِمْن ِكَبارِِهْم، َوِفي ِفي أَوَّلِ َهِذِه اُألمَِّة َيْسَمعُ ِصَغاُر:زَِياٍد، َعنِ النَّْضرِ أَبِي ُعَمَر، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َألنَّ الصِّغَاُر َسِمعُوا َولَْم َيْسَمعِ الْكَِباُر:آِخرَِها َيْسَمُع ِكَبارُُهْم ِمْن ِصَغارِِهْم، ِقيلَ الْبنِ َعبَّاسٍ َولََم ذَِلَك؟ قَالَ

َعْبُد الَْحمِيِد الِْحمَّانِيُّ، َعنِ النَّْضرِ أَبِي ُعَمَر، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا  - ١١٤٩٧
كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْحَرُس، فَكَانَ يُْرِسلُ َمَعُه َعمُُّه أَُبو طَاِلبٍ كُلَّ : ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
املائدة آية "[َيا أَيَُّها الرَّسُولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك"َيْحُرسُوَنُه، حَتَّى نََزلَْت َهِذهِ اآلَيةُ  َيْومٍ رِجَاال ِمْن بين َهاِشمٍ

َيا َعمِّ إِنَّ :ُه، فَقَالَ، فَأََراَد َعمُُّه أَنْ يُْرِسلَ َمَعُه َمْن َيْحُرُس] ٦٧املائدة آية "[َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ: "إِلَى قَْولِِه] ٦٧
  .اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد َعَصمَنِي ِمَن الْجِنِّ َواِإلْنسِ

  َحدَّثَنَا - ١١٤٩٨



ُعَمَر، َعْن  ثََنا النَّْضُر أَُبوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َعْزَرةَ الشَّاِميُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْحِميِد، َحدَّ
  .أََجاَز َشَهاَدةَ َبَدوِيٍّ َعلَى رُْؤَيِة ِهاللِ شَْهرِ َرَمَضانَ:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

وُسُف بن ُمَحمَِّد بن َسابِقٍ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى َحدَّثََنا أَُبو َشْيخٍ ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُي - ١١٤٩٩
احَْتَجَم َوُهَو َصاِئٌم ُمْحرِمٌ :الِْحمَّانِيُّ، َعنِ النَّْضرِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .أَْعطَاُه أَْجَرُه، َوشَفََع لَُه إِلَى َموَاِليِهَحَجَمُه َرُجلٌ ُيكَْنى أََبا طَْيَبةَ َو
مَّانِيُّ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َشْيخٍ ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب بن أَيُّوَب الصريفيينُّ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى الِْح - ١١٥٠٠

  .الَْوالُء ِلَمْن أَْعَتَق:اسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالنَّْضرِ أَبِي ُعَمَر، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ
َعْبُد الرَّْحَمنِ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ، َحدَّثََنا - ١١٥٠١
الَْوالُء ِلَمْن :لَالُْمحَارِبِيُّ، َعنِ النَّْضرِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَا بن ُمَحمٍَّد

  .أَْعَتَق
دَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدٍ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ، َح - ١١٥٠٢

  الُْمَحارِبِيُّ، َعنِ النَّْضرِ أَبِي ُعَمَر، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .إِنَّ أَْحَسَن َما غَيَّرُْتْم بِِه الشَّْيَب الْحِنَّاُء، َوالْكََتُم:َوَسلََّم، قَالَ
مَّانِيُّ، َعنِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد الَْوِكيِعيُّ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر بن أَبِي مَُزاِحمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد الِْح - ١١٥٠٣

  .َما َزاَد فنافلةٌِعَياَدةُ الْمَرِيضِ َمرَّةً ُسنَّةٌ، فَ:النَّْضرِ أَبِي ُعَمَر، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ح . بِيَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن َسْوَرةَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُيوُنَس بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا أَ - ١١٥٠٤

وُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعنِ النَّْضرِ أَبِي ُعَمَر، َعْن ِعكْرَِمةَ، َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُي
أََصاَب أَْصَحابُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َخْيَبَر ُحُمَر اَألْهِليَِّة، فَطََبُخوا ِمْن : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالْقُُدورِ أَنْ ُتكْفَأَ، َوَحرََّم لُُحومََها َيْومَِئٍذلَْحِمهَا،فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّ
وَُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الْجذوعيُّ الْقَاِضي، َوإِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١١٥٠٥

َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، أََنا إِْسَماعِيلُ بن َزكَرِيَّا، َعنِ النَّْضرِ أَبِي ُعَمَر، : َيحَْيى السَّاجِيُّ، قَالُوا الَْبغَوِيُّ، َوَزكَرِيَّا بن
تََزلَْزلَ الْجََبلُ، فَقَالَ َرُسولُ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ِحَراَء، فَ: َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

 اثُْبتْ َيا حَِراُء فََما َعلَْيَك إِال نَبِيٌّ أَْو ِصدِّيٌق أَْو َشهِيٌد، َوَعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َوأَبُو، َوَسلََّم 

َوَسعِيُد بن َزْيِد بن َعْمرِو ، َوَسْعٌد ، َوعَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َوالزَُّبْيُر ، َوطَلَْحةُ ، َوَعِليٌّ ، انُ َوُعثَْم، َوُعَمُر ، َبكْرٍ 
  .بن ُنفَْيلٍ 
بن اَألصَْبَهانِيِّ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ  - ١١٥٠٦

  .أَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعدَ الْفَْتحِ َسْبَعةَ َعَشَر َيْوًما ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أََبانَ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن إِْسَحاَق - ١١٥٠٧

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألصَْبَهانِيِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّ
و ثَالثًا وََنِسي َواِحَدةً، فَاْنَصَرَف فََدَخلَ َعلَى بَْعضِ نَِساِئِه، فََدَخلَ َعلَْيِه َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِِه ُيَسمَّى ذُ َصلَّى بِهُِم الَْعْصَر
فََخَرجَ إِلَى قَْومٍ كَاُنوا  َصلَّْيَت ثَالثًا، فَأََخذَ بَِيِدِه: َوَما ذَاَك؟قَالَ:َيا َرُسولَ اللَِّه أَنَقَُصِت الصَّالةُ؟ قَالَ: الشِّمَالَْينِ، فَقَالَ



َصَدَق، فَظََننَّا أَنََّك : َيزُْعُم أَنِّي َصلَّْيتُ ثَالثًاقَالُوا:َوَما ذَاَك َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: أََصَدَق ذُو الَْيَدْينِ؟قَالُوا:َمَعُه فَقَالَ
  .َسْجدََتيِ السَّْهوِأُِمْرَت ِفي ذَِلَك بِأَْمرٍ،فَصَلَّى بِهِْم َركَْعةً، ثُمَّ َسَجَد 

ي جََنابٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن الَْخطَّابِ، َحدَّثََنا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ، َعْن أَبِ - ١١٥٠٨
  اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرسُولُ: ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ

  .اَألْضَحى َعِليَّ فَرِيضَةٌ، َوَعلَْيكُْم ُسنَّةٌ:َوَسلََّم
ِد بن َعطَاٍء، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َجْنَدلُ بن وَالْقٍ، َحدَّثََنا مِْنَدلُ بن َعِليٍّ، َعْن أََس - ١١٥٠٩
ال َيِقفَنَّ أََحُدكُْم َمْوِقفًا ُيقَْتلُ ِفيِه َرُجلٌ ظُلًْما، :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََعْن ِعكْرَِم

كُْم َمْوِقفًا ُيْضَرُب ِفيِه أََحٌد ظُلًْما، فَإِنَّ اللَّْعَنةَ فَإِنَّ اللَّْعَنةَ َتنْزِلُ َعلَى َمْن َحَضَر ِحَني لَْم َيْدفَُعوا َعْنُه، َوال َيِقفَنَّ أََحٌد مِْن
  .َتنْزِلُ َعلَى َمْن َحَضَرُه ِحَني لَْم َيْدفَُعوا َعْنُه

، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن َمْرَوانَ بن ُمَعاوَِيةَ الْفََزارِيُّ - ١١٥١٠
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصحَاُبهُ : َعْن ُسلَْيَمانَ بن كديرٍ الْكِْنِديِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

بِّْح كُلُّ َرُجلٍ ِمْنكُْم إِلَى َصاِحبِِه، فَسَبََّح كُلُّ َرُجلٍ ِمنُْهْم إِلَى ِلُيَس:ُيسَبُِّحونَ ِفي غَدِيرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َسلََّم إِلَى أَبِي َبكْرٍ حَتَّى َعاَنقَُه، َصاِحبِِه َوَبِقي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ، فَسَبََّح النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .أََنا إِلَى َصاِحبِي، أََنا إِلَى َصاِحبِي :قَالََو
َحدَّثَنِي ِعكْرَِمةُ، َعنِ اْبنِ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عِيَسى بن ِقْرطَاسٍ، قَالَ - ١١٥١١
  إِذَا َصلَّْيُتْم فَاْرفَعُوا َسَبلَكُْم، فَكُلُّ َشْيٍء أَصَاَب اَألْرَض ِمْن:لَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َسَبِلكُْم فَُهَو ِفي النَّارِ
َمةُ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا زَْيٌد أَُبو أَُساَمةَ، َحدَّثَنِي ِعكْرِ - ١١٥١٢

َوالَْواِشَمةَ وَالُْموَتِشَمةَ، لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمَخنَِّثَني ِمَن الرِّجَالِ، وَالُْمذَكَِّراِت ِمَن النَِّساِء، :قَالَ
  .َوالَْواِصلَةَ وَالُْموِصلَةَ

َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا : و الُْعكْبَرِيُّ، َوُمحَمَُّد بن َجْعفَرِ بن أَْعَيَن، قاالَحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍ - ١١٥١٣
ُسولُ اللَِّه قَالَ َر: ُهَما، قَالَُجَنْيدُ الَْحجَّاُم، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ الَْحجَّاُم، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْن

  .ال يَْزنِي الزَّانِي َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال َيْشَرُب الَْخْمَر َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال َيسْرُِق َوُهَو ُمْؤِمٌن:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
بن َحبِيبٍ التَّمَّاُر، َعْن نِزَارِ بن َحيَّانَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ  - ١١٥١٤

  .اتَّقُوا الْقَدَر فَإِنَُّه شُْعَبةٌ ِمَن النَّْصرَانِيَِّة:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
يزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َحمَّاٍد الْكُوِفيِّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ - ١١٥١٥

قَاَم َناَم حَتَّى ُسِمَع غَِطيطُُه، ثُمَّ :َوُحَمْيٍد، َوأَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .فََصلَّى، َولَمْ َيتََوضَّأْ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن بِْشرٍ الَْبَجِليُّ، َحدَّثَنَا - ١١٥١٦

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الََسالُم بن أَبِي َعْمَرةَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَ
  .الْمُْرجِئَةُ، َوالْقََدرِيَّةُ: ِصْنفَاِن ِمْن أُمَِّتي ال سَْهَم لَُهَما ِمَن اِإلْسالمِ:َوَسلََّم



َواِحِد بن زَِياٍد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُعَمَر بن َسِليٍط، َحدَّثََنا عَْبُد الْ - ١١٥١٧
لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :الَْحارِثُ بن َحِصَريةَ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ

  .رِّجَالَِوَسلََّم الْمَُتَرجِّالِت ِمَن النَِّساِء، َوالُْمَخنَِّثَني ِمَن ال
َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثَنَا : َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َوُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، قاال - ١١٥١٨

اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُسلَْيَمانَ بن َحْنظَلَةَ اْبُن الْفَِسيلِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ
إِنَّ النَّاَس :َعلَْيِه، ثُمَّ قَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصِعَد الِْمْنبََر، قَْد َعَصَب َرأَْسُه بِِعصَاَبٍة َدْسَماَء، فَحَِمَد اللََّه وَأَثَْنى 

ا َوَيُضرُّ اَألْنصَاُر حَتَّى َيكُونُوا ِفي النَّاسِ بَِمْنزِلَةِ الِْملْحِ ِفي الطََّعامِ، فََمْن َوِلي ِمْنكُْم أَمًْرا َينْفَُع قَْوًمَيكْثُُرونَ َوَيِقلُّ 
سُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَكَانَ آِخَر خُطَْبٍة َخطََبَها َر: آَخرِيَن، فَلَْيقَْبلْ ِمْن ُمْحِسنِهِْم، َولَْيَتَجاَوْز َعْن ُمِسيئِهِْم، قَالَ

  .َوَسلََّم حَتَّى َماَت
َمانَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َماَبهْراَم اَألْيذَجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُموَسى بن ُعثْ - ١١٥١٩
  اَألْنصَارِيُّ،

قَالَ َرُسولُ : ُيَحدِّثُ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْفَسِيلِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ َسِمْعُت َصْيِفيُّ بن رِْبِعيِّ: قَالَ
  .إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ غَْيَر ُمَعذِّبِِك، َوال َولَِدِك:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلفَاِطَمةَ

بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبِشريٍ الْكِْنِديُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعِطيَّةَ بن الَْحارِِث َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ١١٥٢٠
َما َتُعدُّونَ :حَابِِهوًْما َألْصالَْواِدِعيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َي

: إِنَّ شَُهَداَء أُمَِّتي إِذَنْ لَقَِليلٌ:َمْن ُيقَْتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه صَابًِرا ُمْحَتِسًبا ُمقْبِال غَْيَر ُمدْبِرٍ َشهِيٌد، قَالَ: الشَُّهَداَء ِفيكُْم؟قَالُوا
لَى ِفَراِشِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َشهِيٌد، وَالَْمْبطُونُ شَهِيٌد، َواللديغُ َشهِيٌد، الَْمقْتُولُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َشهِيٌد، َوالَْمْرُء َيمُوُت َع

ِحُب الَْهْدمِ َشهِيٌد، َوالْغَرِيُق َشهِيٌد، وَالشريُق َشهِيٌد، وَالَِّذي َيفْتَرُِسُه السَُّبُع َشهِيٌد، وَالَْخارُّ َعْن َدابَِّتِه َشهِيٌد، َوَصا
  .ْنبِ َشهِيٌد، وَالنُّفََساُء َيقُْتلَُها وَلَُدَها َيُجرَُّها بِسََررِِه إِلَى الَْجنَِّةَوصَاِحُب ذَاِت الَْج

َعِليِّ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َراِشٍد، َعْن - ١١٥٢١
] ٨٧املائدة آية "[َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا: "َما أَْنَزلَ اللَُّه:رَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالََبِذَميةَ، َعْن ِعكْ

  ي غَْيرِ َمكَاٍن، َومَاإِال َعِليٌّ أَِمُريَها وَشريفَُها، َولَقَْد َعاَتَب اللَُّه أَْصحَاَب ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِف

  .ذَكََر َعِليا إِال بَِخيْرٍ
 ثَابٍِت أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا الُْمسَيُِّب بن شَرِيٍك، َعْن - ١١٥٢٢

ال َيَتبَرَّْجَن َتبَرَُّج الَْجاِهِليَّةِ "لَمَّا َباَيعَ النَِّساُء : اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ َحْمَزةَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي
ي، َيا َرسُولَ اللَِّه، أَرَاَك َتْشَترِطُ َعلَْيَنا أَنْ ال َنَتبَرََّج، َوإِنَّ فُالَنةَ قَْد أَْسَعَدتْنِ: قَالَتِ اْمرَأَةٌ] ٣٣األحزاب آية "[األُولَى

  .اذَْهبِي فَأَْسِعِديَها، ثُمَّ َتعَالَْي فَبَايِِعيين:َوقَْد َماَت أَُخوَها، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
بن يَزِيَد اَأللَْهانِيُّ،  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن خَاِلدِ بن َعْمرٍو السَّلَِفيُّ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ - ١١٥٢٣

كَانَ الظَِّهاُر ِفي :الََحدَّثَنِي األَْبَيُض بن اَألغَرِّ بن الصَّبَّاحِ، َعْن أَبِي َحْمَزةَ الثُّمَاِليِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَ
المِ أَْوَس بن الصَّلِْت، َوكَاَنِت اْمرَأَُتُه ُخَوْيلَةَ بنَت ُخَويِْلٍد، َوكَانَ الَْجاِهِليَِّة ُيَحرُِّم النَِّساَء، فَكَانَ أَوَّلُ َمْن ظَاَهَر ِفي اِإلْس

ال أَُراِك إِال قَْد ُحرِّْمِت َعلَيَّ، فَاْنطَِلِقي إِلَى َرُسولِ : الرَُّجلُ َضِعيفًا، َوكَاَنِت الَْمرْأَةُ َجِلدَةً، فَلَمَّا أَنْ َتكَلََّم بِالظَّهَارِ، قَالَ
قَْرَنيِ الْبِئْرِ، فَأََتِت النَّبِيَّ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََعلََّك َتْبَتِغي َشْيئًا َيُردُِّك َعلَيَّ، فَاْنطَلَقَْت، َوَجلََس يَْنَتِظُرَها ِعْنَداللَِّه 



إِنَّ أَْوَس بن الصَّاِمِت َمْن قَْد َعِلْمَت ِفي َضْعِف  َيا َرسُولَ اللَِّه: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وماشطةٌ َتْمُشطُ َرأْسَُه، فَقَالَْت
  رَأْيِِه، َوَعجْزِ

ِه بَِخ ْيرٍ إِنْ كَانَ أََنا أَْو َعطََف َعِليَّ َمقِْدَرِتِه، َوقَْد ظَاَهَر مِنِّي َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَأََحقُّ َمْن َعطََف َعلَْي
َيا خَُوْيلَةُ َما أُِمْرنَا : ي، قَالَنْ كَانَ ِعْنَدُه ُهَو، فَقَْد ظَاَهَر ِمنِّي َيا َرسُولَ اللَِّه فَاْبَتِغي َشْيئًا يَُردُّنِي إِلَْيِه بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّبِخَْيرٍ إِ

ِمْن َشقِّ َرأِْسِه َوأََخذَِت الشِّقَّ اآلَخَر، أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ  بَِشْيٍء ِمْن أَْمرِِك، َوإِنْ ُنْؤَمْر فََسأُخْبُِرِك، فََبْيَنا ماِشطَُتُه قَْد فََرغَْت
اَد َوْجُهُه أَْبَيُض كالْقَلْبِ، ثُمَّ َوَجلَّ َوكَانَ إِذَا َنَزلَ َعلَْيِه الَْوْحُي َيرَْبدُّ ِلذَِلَك َوْجُهُه حَتَّى َيجَِد َبْرَدُه، فَإِذَا سُرِّي َعْنُه، َع

: َيا ُخَوْيلَةُ إِنَّنِي َألظُنُّهُ اآلنَ ِفي شَأْنِِك، فَأََخذََها أَفْكَلُ اْسَتقَلَّْتَها رِْعَدةٌ، ثُمَّ قَالَْت: ِمَر بِِه، فَقَالَْت لََها ماِشطَُتُهَتكَلََّم بَِما أُ
َيا ُخَوْيلَةُ قَْد أَْنَزلَ : ْيرًا، فَلَمَّا ُسرِّي َعْنُه، قَالَاللَُّهمَّ بَِك أَُعوذُ أَنْ ُتنْزِلَ ِفيَّ إِال َخيًْرا، فَإِنِّي لَمْ أبغِ ِمْن َرُسوِلَك إِال َخ

ثُمَّ َيعُوُدونَ لََما قَالُوا "إِلَى قَْوِلِه ] ١اجملادلة آية "[قَْد َسِمعَ اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتجَادِلَُك ِفي َزْوجَِها"اللَُّه ِفيِك َوِفي َصاحِبِِك 
َيا َرسُولَ اللَِّه، وَاللَِّه َما لَُه َخاِدٌم غَْيرِي َوال ِلي َخاِدٌم : ، فَقَالَْت] ٣اجملادلة آية "[أَنْ َيَتمَاسَّافََتْحرِيُر َرقََبٍة ِمْن قَْبلِ 

كُلْ ِفي الَْيْومِ َمرََّتْينِ َواللَِّه إِنَّهُ إِذَا لَْم َيأْ: ، فَقَالَْت] ٤اجملادلة آية "[فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم َشهَْرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ: "غَْيُرُه، قَالَ
  :فَقَالَْت] ٤اجملادلة آية "[فََمْن لَْم َيْسَتِطْع فَإِطَْعاُم ِستَِّني ِمْسكِيًنا: "َيْسَدُر َبَصُرُه، قَالَ

شَطَْر َوْسقِ َتْمرٍ فَلَْيَتَصدَّقْ بِِه َعلَى ِستَِّني  فَُمرِيِه فَلَْيْنطَِلْق إِلَى فُالٍن َولْيَأُْخذْ ِمْنُه: َواللَِّه َما لََنا ِفي الَْيْومِ إِال ُوِقيَّةٌ، قَالَ
َخيٌْر، َوأَْنَت ذميمٌ أُِمْرتَ أَنْ تَأِْتَي فُالًنا فََتأُْخذَ : َما َوَراَءِك؟ قَالَْت: فَجِئُْت، فَلَمَّا َرآنِي، قَالَ: ِمْسِكيًنا ولْيُراجِْعِك، قَالَْت

َوَعْهِدي بِِه قَْبلَ : بِِه َعلَى ِستَِّني ِمْسِكيًنا وُتراجَِعين، فَاْنطَلََق َيسَْعى حَتَّى َجاَء بِِه، قَالَْت ِمْنُه َشطَْر َوْسقِ َتْمرٍ فََتَتَصدََّق
  .ذَِلَك َما َيْسَتطِيُع أَنْ َيْحِملَ َعلَى ظَهْرِِه َخْمَسةَ آُصعٍ ِمَن الضَّْعِف

َنا َعِليُّ بن ُمَحمَّدٍ الطََّناِفِسيُّ، َحدَّثََنا مَْنُصوُر بن َوْرَدانَ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثَ - ١١٥٢٤
فِ َخطََبَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمْسجِدِ الَْخْي: أَُبو َحمَْزةَ الثُّمَاِليُّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َمْن كَاَنتِ اآلِخَرةُ َهمَُّه، َجَمَع اللَُّه لَُه َشْملَُه، َوَجَعلَ ِغنَاُه َبْيَن َعْيَنْيِه، وَأََتْتهُ :فََحِمَد اللََّه َوذَكََرُه بَِما ُهَو أَْهلُُه، ثُمَّ قَالَ
  .لَُه، َوجََعلَ فَقَْرُه َبْيَن َعْيَنْيِه، َولَْم يُْؤِتِه ِمَن الدُّنَْيا إِال َما كُِتَبالدُّْنَيا وَِهَي َراِغَمةٌ، َوَمْن كَاَنتِ الدُّنَْيا َهمَُّه، فَرََّق اللَُّه َشْم

مٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَحَْمَد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِل - ١١٥٢٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ريٍ، َعْن أََبانَ بن َتْغِلبٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالََسِعيُد بن َبِش

  َمْن تََوضَّأَ َبْعدَ الُْغْسلِ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .فَلَْيَس ِمنَّا
لَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، أََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسى، َعْن َبسَّامٍ الصَّْيرَِفيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد ال - ١١٥٢٦

لْكَلْبِ، َنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ الشَّاِة الَْجاللَِة، َوَعْن ثََمنِ ا:َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َوَعْسبِ الْفَْحلِ، َوكَْسبِ الَْحجَّامِ

فَُضْيلُ بن  َحدَّثََنا جربونُ بن ِعيَسى الُْمقْرِئُ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الَْحفْرِيُّ الْقَُرِشيُّ، َحدَّثََنا - ١١٥٢٧
إِنَّ أَْهلَ الشَِّبعِ ِفي :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اسٍ، قَالَِعَياضٍ، َعْن َمْنُصورِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ

  .الدُّْنَيا ُهْم أَْهلُ الْجُوعِ ِفي اآلِخَرِة غًَدا
ِعَياضٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َحدَّثََنا جربونُ بن ِعيَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الَْحفْرِيُّ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن  - ١١٥٢٨



َيا : َعلَْيكُْم بِالُْحْزِن فَإِنَُّه ِمفَْتاحُ الْقَلْبِ، قَالُوا:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .بِالُْجوعِ وأَظِْمئُوهاأَجِيعُوا أَْنفَُسكُْم :َرسُولَ اللَِّه، كَْيَف الُْحْزنُ؟ قَالَ

 َحدَّثََنا جربونُ بن ِعيَسى الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الَْحفْرِيُّ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ِعَياضٍ، َعْن - ١١٥٢٩
إِنَّ ُموَسى بن ِعْمَرانَ َمرَّ بَِرُجلٍ َوُهوَ :لََّم، قَالََمْنُصورٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

إِْبِليَس، َولَِكنَّهُ َجوَّعَ َنفَْسُه ِلي َيْضطَرُِب فَقَاَم َيْدُعو اللََّه لَهُ أَنْ ُيعاِفَيُه، فَِقيلَ لَُه َيا ُموَسى إِنَُّه لَْيَس الَِّذي ُيِصيُبُه َحظٌّ ِمْن 
  يفَُهَو الَِّذي َيَرى أَنِّ

  .َيْومٍ َدْعَوةًأَْنظُُر إِلَْيِه كُلَّ َيْومٍ َمرَّاتٍ أَتََعجَُّب ِمْن طَاَعِتِه ِلي فَُمْرُه فَلَْيْدُعو لََك، فَإِنَّ لَُه ِعْنِدي كُلَّ 
ْيلُ بن ِعَياضٍ، َعْن َحدَّثََنا جربونُ بن ِعيَسى الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الَْحفْرِيُّ، َحدَّثََنا فَُض - ١١٥٣٠

َمْن أَْسَخطَ اللََّه ِفي رَِضا النَّاسِ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َضى اللََّه ِفي َسَخِط النَّاسِ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َسِخطَ اللَُّه َعلَْيِه، وأَْسَخطَ َعلَْيِه َمْن أرضاُه ِفي َسَخِطِه، َوَمْن أَْر

  .َوأَْرَضى َعْنُه َمْن أَْسَخطَُه ِفي رَِضاهُ َحتَّى ُيزَيَِّنُه َويَُزيَِّن قَْولَُه َوَعَملَُه ِفي َعْينِِه
ضَْيلُ بن ِعَياضٍ، َعْن ُحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َحدَّثََنا جربونُ بن ِعيَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا فُ - ١١٥٣١

خََرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَْصَحابِِه ذَاتَ َيْومٍ َوِفي : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
َما كَانَ ُمحَمٌَّد قَاِئال لَِربِِّه لَْو َماَت وََهِذِه ِعْنَدُه؟ فَقََسَمَها قَْبلَ أَنْ َيقُوَم، :ِه بن ُعَمَرَيِدِه ِقطَْعةٌ ِمْن ذََهبٍ، فَقَالَ ِلعَْبِد اللَّ

ها ِفي َسبِيلِ اللَِّه قَُما َيسُرُّنِي أَنَّ َألْصحَابِ ُمحَمٍَّد ِمثْلَ َهذَا الَْجَبلِ، َوأَشَاَر بَِيِدِه إِلَى أُُحٍد، ذََهًبا َوِفضَّةً فَُيْنِف: ثُمَّ قَالَ
  .َوَيْتُرَك ِمنَْها ِديَناًرا

قُبَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم قُبَِض، وَلَْم َيَدْع دِيَناًرا، َوال ِدْرَهًما، َوال :فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ - ١١٥٣٢
  ةً ِعْنَد َرُجلٍ ِمَن الَْيُهودِ بِثَالِثنيَ َصاًعا ِمْن َشِعريٍَعْبًدا، َوال أََمةً َولَقَدْ َتَرَك ِدْرَعُه َمْرُهوَن

  .كَانَ َيأْكُلُ ِمْنُه َوُيطِْعُم ِمْنُه ِعَيالَُه
 َمةَ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن كَْعبٍ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن ِعكْرِ - ١١٥٣٣

إِنِّي َوقََعُت َعلَى امَْرأَِتي، : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ
  .َوِهَي َحاِئٌض،فَأَمََرُه أَنْ يََتَصدََّق بنْصِف ِدينَارٍ

ْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَ - ١١٥٣٤
  .ال َبأْسَ بِالِْحَجاَمِة ِللصَّاِئمِ، إِنََّما كُرَِه ِمْن أَْجلِ الضَّْعِف:َعبَّاسٍ، قَالَ
ِميُّ، َحدَّثََنا صَاِلُح بن َحاِتمِ بن َورَْدانَ، أََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَر - ١١٥٣٥

، ] ٨٧احلجر آية "[َولَقَْد آتَْيَناَك َسْبًعا ِمَن الَْمثَانِي"الطُّفَاوِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو سَْعٍد الَْبقَّالُ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 
  .الِْكَتابِ ِهَي أُمُّ:قَالَ

يَش، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن يَِع - ١١٥٣٦
ُتنَاَصحُوا ِفي :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ُمْصَعُب بن َسالمٍ، َعْن أَبِي سَْعٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ

  .كُمْ َيْوَم الْقَِياَمِةالِْعلْمِ، فَإِنَّ ِخَياَنةَ أََحِدكُْم ِفي َعِلِمِه أََشدُّ ِمْن خياَنِتِه ِفي َمالِِه، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ سَاِئلُ
أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الَْحَسنِ الثَّْعلَبِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيْعلَى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن  - ١١٥٣٧

  اَألْسلَِميُّ، َعْن أَبِي



َيةُ ِفيهِمِ الصَّاِلُحونَ؟ َيا َرُسولَ اللَِّه، أَُتْهلَكُ الْقَْر: قِيلَ: َسْعٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .بِتَهاُونِهِْم وُسكُوتِهِْم َعْن َمَعاِصي اللَِّه:ِلَم َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: نََعْم، فَِقيلَ:قَالَ

َنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثَ - ١١٥٣٨
َبْيَنَما َصفَْوانُ بن أَُميَّةَ نَاِئٌم ِفي الَْمْسجِدِ : أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ

فَأََتى بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََمَر بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َورَِداُؤُه َتْحَت رَأِْسِه َجاَء َرُجلٌ، فََسلَّ رَِداَءُه فَأََخذَُه
َهال قَْبلَ أَنْ فَ:َما كُْنُت أََرى أَنَّ رِدَاِئي ُيقْطَُع ِفيِه َيُد ُمسِْلمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَسلََّم ِلُيقْطَْع، فَقَالَ

  .َتأْتَِينِي بِِه؟
أَْشَعثَ بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلٍ، َعْن - ١١٥٣٩

َخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الَْمِديَنِة إِلَى :ُهَما، قَالََسوَّارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْن
انَ، َوأَفْطََر النَّاُس، فَقَالَ َمكَّةَ، فََصاَم حَتَّى أََتى قُدَْيدًا، فَأُِتي بِإَِناٍء ِمْن لََبنٍ، فَأَفْطََر َوُهَو َعلَى َراِحلَتِِه، َوُهَو ِفي َرَمَض

  .أَفِْطرُوا َيا ُعصَاةُ: يَن أَفْطَرُوا ِللَِّذيَن لَْم ُيفِْطرُواالَِّذ
  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َتِميمُ بن الُْمنَْتِصرِ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق - ١١٥٤٠

اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّهسُِئلَ  اَألْزَرُق، َعْن َشرِيٍك، َعْن أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ
  .َعنِ اْمَرأٍَة َجَعلَْت َعلَْيَها لََتُحجَّنَّ َماِشَيةً، فَأََمرََها أَنْ َتُحجَّ َراِكبَةً

اِلُح بن زَِيادٍ السوسيُّ، َحدَّثََنا َخلَُف بن َتِميمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َص - ١١٥٤١
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : اَألْحَوصِ، َعْن أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ

  .َنيُموا قَْبلَ َرَمَضانَ، َوُصومُوا ِلرُْؤَيِتِه، َوأَفِْطرُوا ِلرُْؤَيِتِه، فَإِنْ حَالَْت دُوَنُه غََياَيةٌ فَأَكِْملُوا ثَالِثال َتُصو:َعلَْيِه َوَسلََّم
َعْن أَْشَعثَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ،  - ١١٥٤٢

َف َبْيَن الصَّفَا وَالَْمْرَوِة َعلَى َسوَّارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، مِثْلَ َحِديٍث قَْبلَُه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمطَا
  .رَاِحلَِتِه

دَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َح - ١١٥٤٣
قَالُوا ، قَالُوا ِفيَم كُنُْتْم ، الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ ظَاِلِمي أَْنفُِسهِْم : "أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

فَأُولَِئَك مأواهْم َجهَنَُّم َوَساَءْت ، قَالُوا أَلَْم َتكُْن أَْرُض اللَِّه َواِسَعةً فَُتهَاجِرُوا ِفيَها ، ْضَعِفَني ِفي اَألْرضِ كُنَّا ُمْسَت
  كَانُوا قَْوًما ِمَن الُْمْسِلِمَني بَِمكَّةَ فَخََرُجوا َمَع قَْومٍ ِمَن: قَالُوا] ٩٧النساء آية "[َمِصًريا

إِال الُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجالِ وَالنَِّساِء َوالْوِلَْداِن ال َيْسَتِطيُعونَ "ِفي ِقَتالٍ فَقُِتلُوا َمَعُهْم فَنََزلَْت َهِذهِ اآلَيةُ  الُْمْشرِِكَني
لَُّه أَْهلَ الُْعذْرِ مِْنُهْم، َوأَْهلََك َمْن فََعذَرَ ال] ٩٨النساء آية "[ِحيلَةً َوال َيهَْتُدونَ سَبِيال فَأُولَِئَك َعَسى اللَُّه أَنْ َيْعفَُو َعْنُهْم
  .ال ُعذَْر لَُه، قَالَ اْبُن َعبَّاٍسوكُنُت أََنا َوأُمِّي ِممَّْن كَانَ لَُه ُعذٌْر

َعْن أَشَْعثَ بن َسوَّارٍ،  َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ، - ١١٥٤٤
اْحِملُوين فَأَخْرُِجوين ِمْن أَْرضِ : َخَرجَ َضْمَرةُ بن جُْنُدبٍ ِمْن َبْيِتِه ُمَهاجًِرا فَقَالَ َألْهِلِه:َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

فََماَت ِفي الطَّرِيقِ قَْبلَ أَنْ َيِصلْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لَالُْمْشرِِكَني إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَا
َوكَانَ اللَّهُ "َحتَّى َبلَغَ ] ١٠٠النساء آية "[َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتِه ُمهَاجًِرا إِلَى اللَِّه َوَرسُوِلِه"فَنََزلَ الَْوْحُي : َوَسلََّم، قَالَ
  ".اغَفُوًرا َرِحيًم



ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا . َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ - ١١٥٤٥
ْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي قَْوِلِه َعزَّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ، َع: ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

  .كَانَ إِذَا َدَعا َرفََع صَْوَتُه:قَالَ] ١١٠اإلسراء آية "[َوال َتْجَهرْ بَِصالِتَك َوال ُتَخاِفْت بَِها: "َوَجلَّ
  َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم،  - ١١٥٤٦

أَْعَورُ َجْعٌد ِهَجانٌ أَْزَهُر، كَأَنَّ َرأَْسهُ :ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَكََر الدَّجَّالَ، فَقَالَ
  .ى بن قَطَنٍ، َولَِكنِ الُْهلَُّك كُلُّ الُْهلَِّك أَنَُّه أَْعَوُر، َوأَنَّ رَبَّكُْم َعزَّ َوَجلَّ لَْيَس بِأَعَْوَرأََصلَةٌ، أَْشَبُه النَّاسِ بَِعْبِد الُْعزَّ

ا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََن: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن التَّمَّارِ، َوأَُبو َخِليفَةَ، قاال - ١١٥٤٧
الدَّجَّالُ َجْعٌد ِهَجانٌ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِسَماُك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ى كَأَنََّها ِعَنَبةٌ طَاِفَيةٌ، أَْشَبُه النَّاسِ بِِه عَْبُد الُْعزَّى بن أَقَْمُر، كَأَنَّ رَأَْسُه غُْصُن َشَجَرٍة، َمطُْموُس َعْينِهِ الُْيْسَرى َواُألْخَر
  .قَطَنٍ، فَأَمَّا َهلَُك الُْهلَِّك فَإِنَُّه أَْعَوُر، َوإِنَّ َربَّكُْم لَْيَس بِأَْعَوَر

الثَّْورِيِّ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ - ١١٥٤٨
الدَّجَّالُ جَْعٌد ِهَجانٌ أَقَْمُر كَأَنَّ رَأَْسُه غُْصُن َشَجَرٍة، :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

نََّها ِعَنَبةٌ طَاِفَيةٌ، أَْشَبهُ النَّاسِ بِِه عَْبُد الُْعزَّى بن قَطَنٍ، فَأَمَّا َهلَُك الُْهلَِّك، فَإِنَُّه أَْعَورُ َمطُْموُس َعْينِِه الُْيْسَرى َواُألْخَرى كَأَ
  .َوإِنَّ رَبَّكُْم لَْيَس بِأَْعَوَر

ْورِيِّ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّ - ١١٥٤٩
  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن نَِساِء النَّبِيِّ

إِنِّي : فَقَالَْتفََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتَوضَّأَ ِمْن فَْضِلَها، ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اسَْتَحمَّْت ِمْن َجنَاَبٍة 
  .إِنَّ الَْماَء ال يَُنجُِّسُه َشْيٌء:اغَْتَسلُْت ِمْنُه فَقَالَ

بن  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحينِيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ِسَماِك - ١١٥٥٠
َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاُء ِليَْغَتِسلَ ذَاَت َيْومٍ، فَقَالَِت اْمَرأَةٌ ِمنْ َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ 

  .الَْماُء ال يَْنُجُس:َيا َرسُولَ اللَِّه إِنَُّه َبِقيَّةُ غُْسلٍ، قَالَ: نِسَاِئِه
ثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّ - ١١٥٥١

ى اغَْتَسلَ بَْعُض أَْزوَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َجفَْنٍة، فََجاَء النَّبِيُّ صَلَّ: َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي كُْنُت ُجُنًبا، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَيتََوضَّأَ ِمنَْها أَْو ِلَيغَْتِسلَ، فَقَالَْت لَُه

  .إِنَّ الَْماَء ال َيْنُجُس:َوَسلََّم
َمرَّ : عَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ - ١١٥٥٢

  .وُح غََرًضاَنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيتََّخذَ الرُّ:اْبُن َعبَّاسٍ بِقَْومٍ قَْد َنَصبُوا َحَماَمةً َيْرُموَنهَا، قَالَ
رٍ، َعْن ِسَماِك َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ الْقَنَّاُد، َحدَّثََنا أَسَْباطُ بن َنْص - ١١٥٥٣
  بن َحْربٍ،

ال :لََّم، أَنَُّه َمرَّ بِقَْومٍ قَْد َنَصبُوا َحَماَمةً فَُهْم َيْرُمونََها، فَقَالََعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .َتتَِّخذُوا الرُّوَح غََرًضا



ةَ، كْرَِمَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِسَْرائِيلَ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِع - ١١٥٥٤
ال تَتَِّخذُوا :َمرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقَْومٍ ِمَن اَألْنصَارِ قَْد َنَصُبوا َحَماَمةً َيْرُموَنَها، فَقَالَ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َشْيئًا ِمَن الرُّوحِ غََرًضا
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ الِْعْجِليُّ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ، َعْن  ين هَاِشمٍ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ، َموْلَى ب - ١١٥٥٥

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ ِمْن أَْزوَاجِكُْم َوأَْوالدِكُْم َعُدوا "ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي َهِذِه اآلَيِة 
َهُؤالِء رَِجالٌ أَْسلَُموا ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ فَأََرادُوا أَنْ َيأْتُوا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :قَالَ] ١٤التغابن آية "[ُهْملَكُْم فَاْحذَُرو

فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، يَُعاِقُبوُهْم  َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا أََتْوا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وفَِقُهوا ِفي الدِّينِ أَرَاُدوا أَنْ
َوإِنْ َتْعفُوا وَتصْفَُحوا وَتغِْفُروا فَإِنَّ اللََّه ، َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ ِمْن أَزَْواجِكُْم َوأَْوالدِكُْم َعُدوا لَكُْم فَاْحذَُروُهْم "

  ] .١٤التغابن آية "[غَفُوٌر َرحِيٌم
كْرَِمةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِسَْرائِيلَ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِع - ١١٥٥٦

  أَْسلَْمِت امَْرأَةٌ َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

إِنِّي أَْسلَْمُت َمَعَها َوَعِلَمْت بِإِْسالِمي : َزْوُجَها األَوَّلُ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َجاَء 
  .لَِمَعَها،فََنَزَعَها النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َزْوجَِها اآلِخرِ، َوَردََّها إِلَى زَْوجَِها األَوَّ

ائِيلُ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ َموْلَى بين َهاِشمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ الِْعْجِليُّ، َحدَّثََنا إِْسَر - ١١٥٥٧
  .ونَ ُمْعرُِضونَ َعْنُهالُه:قَالَ] ٦١النجم آية "[َوأَنُْتْم َساِمُدونَ: "ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

ح َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا . َحدَّثََنا أَُبو َمْعنٍ ثَابُِت بن ُنعَْيمٍ الْهوجيُّ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ - ١١٥٥٨
كَانَ اَألْنبَِياُء ِمْن بين :َمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرِ: َخلَُف بن الْوَِليِد، قَاال
َوُمحَمٌَّد َصلَّى ، َوِعيَسى ، َوإِْسحَاُق ، َوإِْسَماعِيلُ ، َوإِبَْراهِيُم ، َوُشَعْيٌب ، َولُوطٌ ، َوُهوُد ، ُنوٌح : إِسَْراِئيلَ إِال َعَشرَةً

  .َني، َولَْيَس ِمْن َنبِيٍّ لَُه اْسَماِن إِال ِعيَسى، َوَيْعقُوَب َعلَْيهَِما السَّالُماللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيهِْم أَْجَمِع
لُ، َعْن ِسَماِك بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا إِْسرَائِي - ١١٥٥٩

أَْوفُوا اللَِّحى، وقُصُّوا :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََحْربٍ، َعْن 
  .َوكَانَ إِبَْراِهيمُ َخِليلُ الرَّْحَمنِ، ُيوفِّي ِلْحَيتَُه، وَيقُصُّ َشارَِبُه:الشَّوَارَِبقَالَ
  أَْحَمَد، َحدَّثََنا الْفَْضلَُحدَّثََنا عَْبَدانُ بن  - ١١٥٦٠

َمةَ، َعنِ اْبنِ بن َسْهلٍ اَألعَْرُج، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َصاِلحٍ، َوَسمَّاُك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرِ
َوَسلََّم كَاَنيَقُصُّ َشارَِبُه، َوأَنَّ إِبَْراهِيَم الَْخلِيلَ كَانَ َيقُصُّ  َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .َشارَِبُه
رَِمةَ، َعنِ ابْنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْ - ١١٥٦١
  .قََضى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الرِّكَازِ الْخُُمَس:الََعبَّاسٍ، قَ
، َعنِ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َخلَُف بن الَْولِيِد، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ - ١١٥٦٢

  .الرُّْؤَيا الصَّاِلَحةُ ُجْزٌء ِمْن َسْبِعَني ُجزًْءا ِمَن النُّبُوَِّة:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ةَ، َعنِ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َخلَُف بن الَْولِيِد، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِم - ١١٥٦٣

  .ال ُيبَاِشُر الرَُّجلُ الرَُّجلَ، َوال الَْمْرأَةُ الَْمرْأَةَ:اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



لْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف ا - ١١٥٦٤
َيا َرسُولَ اللَِّه أَرَأَْيَت الَِّذيَن َماتُوا َوُهْم ُيَصلُّونَ إِلَى : قَالُوا:َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  ]١٤٣البقرة آية "[للَُّه ِلُيِضيَع إَِمياَنكُْم إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لرءُوٌف َرحِيٌمَما كَانَ ا"َبْيِت الَْمقِْدسِ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

.  
َنا إِْسرَاِئيلُ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ١١٥٦٥

َيا َرسُولَ اللَِّه الَِّذيَن َماتُوا َوَيْشَرُبونَ : لَمَّا َنَزلَ َتْحرُِمي الَْخْمرِ، قَالُوا:ْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََعْن ِسَماٍك، َع
  ] .٩٣املائدة آية "[لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ ُجنَاٌح ِفيَما طَِعُموا"الَْخْمَر، فََنزَلَْت 

ح َوَحدَّثََنا بِْشُر بن . َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ - ١١٥٦٦
َمرَّ :ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن: ُموَسى، َحدَّثََنا َخلَُف بن الَْولِيِد، قَاال

َما سَلََّم : َعلَْيهِْم، فَقَالُواَرُجلٌ ِمْن بين ُسلَْيمٍ َعلَى َنفَرٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمَعُه غَْنٌم فََسلََّم 
َجلَّ فَقََتلُوُه َوأََخذُوا غََنَمُه فَأََتْوا بَِها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َو َعلَْيكُْم إِال ِلَيَتَعوَّذَ فََعِمدُوا إِلَْيِه

  ".كُنُْتْم ِمْن قَْبلُ كَذَِلَك: "إِلَى قَْوِلِه] ٩٤النساء آية "[َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َضَربُْتْم ِفي سَبِيلِ اللَِّه فََتَبيَُّنوا"
َنا إِْسرَاِئيلُ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ١١٥٦٧

، ] ٨٣املائدة آية "[َنا آَمنَّا فَاكْتُْبَنا َمَع الشَّاِهِديَنَربَّ: "َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِه
  َمَع ُمحَمٍَّد َوأُمَِّتِه، فَإِنَُّهمْ َشهِدُوا لَُه أَنَُّه َبلَّغَ َوشَهُِدوا:قَالَ

  .ِللرُُّسلِ أَنَُّهْم قَْد َبلَُّغوا
َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي  - ١١٥٦٨

ِقيلَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحدَّثََنا ِسَماكُ بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ
ِه َعلَْيَك بِالِْعريِ لَْيَس ُدوَنَها َشْيٌء، فَقَالَ الْعَبَّاُس َوُهَو أَِسٌري ِفي َوثَاِقِه ال َيْصلُُح، فَقَالَ َرُسولُ اللَّ: َرغَ ِمْن َبْدرٍَبْعَدَما فَ

  .اَك َما َوَعَدَكَألنَّ اللََّه َوَعَدَك إِْحَدى الطَّاِئفََتْينِ، َوقَْد أَْعطَ:ِلَم؟قَالَ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ح َوَحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا . َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد - ١١٥٦٩

كْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َحدَّثََنا ِسَماُك بن حَْربٍ، َعْن ِع: ُيوُسُف بن َعِديٍّ، قاال
لََيقَْرأَنَّ الْقُْرآنَ َناٌس ِمْن أُمَِّتي َيْمُرقُونَ ِمَن اِإلْسالمِ كََما َيمُْرقُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْنُهَما، قَالَ

  .السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة
ح َوَحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا . ثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّدَحدَّ - ١١٥٧٠

كَانَ َرُسولُ : ، قَالََحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َحدَّثََنا ِسَماُك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ: ُيوُسُف بن َعِديٍّ، قَاال
اللَُّهمَّ أَْنَت الصَّاِحُب ِفي السَّفَرِ وَالَْخِليفَةُ ِفي األَْهلِ، :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََراَد أَنْ َيْخُرَج ِفي َسفَرٍ، قَالَ

  اللَُّهمَّ أَُعوذُ بَِك مَِن

آيُِبونَ َتاِئُبونَ :الُْمْنقَلَبِ، اللَُّهمَّ اقْبِْض لََنا اَألْرَض َوَهوِّنْ َعلَْيَنا السَّفََرفَإِذَا َرَجَع، قَالَالضُّْبَنِة ِفي السَّفَرِ، َوالْكَآَبِة ِفي 
  .أَوًْبا أَوًْبا لَِربَِّنا تَْوًبا ال يَْغِدُر َعلَْيَنا حُوًبا:َعابُِدونَ لَِربَِّنا َحاِمدُوَنفَإِذَا َدَخلَ أَْهلُُه، قَالَ

َحدَّثََنا َعْبُد الُْمْؤِمنِ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َعْبدُ : َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ، َوَعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازياِن، قاال - ١١٥٧١



نّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى السَّالمِ بن حَْربٍ، َعْن أَبِي خَاِلٍد الدَّاالنِيِّ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَ
  .َمْن بىن َحاِئطًا فليدعْم َعلَى جِدَارِ أَِخيِه:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َحدَّثََنا َعْبُد الُْمْؤِمنِ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َعْبدُ : َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ، َوَعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازياِن، قاال - ١١٥٧٢
بِيِّ َصلَّى اللَّهُ سَّالمِ بن حَْربٍ، َعْن أَبِي خَاِلٍد الدَّاالنِيِّ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّال

  .قَلَّ ِمْن ذَِلَكإِذَا اْخَتلَفُْتْم ِفي الطَّرِيقِ، فاذَْرعُوا َسْبَعةَ أَذُْرعٍ َوال َتْجَعلُوُه أَ:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ن حَْربٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسِعيدٍ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن ِسَماِك ب - ١١٥٧٣

َنِضجَةً، :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَلَ كَِتَف ُمْهَرتِِه، َيقُولَُعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى 
  .َوَمَسَح َيَدُه بِِمْسحٍ َوَصلَّى

، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ - ١١٥٧٤
  أَكَلَ:اسٍ، قَالََعبَّ

  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَِتفًا، ثُمَّ َمَسَح َيَدُه بِِمْسحٍ كَانَ َتْحتَُه، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى
حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن ِسَماِك بن - ١١٥٧٥

ال ِحلَْف ِفي اِإلْسالمِ، َوكُلُّ ِحلٍْف كَانَ ِفي :نََعْم، قَالَ: َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َعبَّاسٍ، قِيلَ ِلشَرِيٍك
  .الَْجاِهِليَِّة لَْم َيزِْدُه اِإلْسالُم إِال ِحدَّةً َوِشدَّةً

بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن  - ١١٥٧٦
ا َسَجدُْتْم فَأَلِْصقُوا إِذَ:َوَشرِيٌك، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ

  .فَإِنَّكُمْ بِذَِلَك أُِمرُْتْم: أَْيدَِيكُْم بِاَألْرضِ، َزادَ َشرِيٌك
كْرَِمةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن ِسَماٍك، َعْن ِع - ١١٥٧٧
إِنْ :َواللَِّه َألغُْزَونَّ قَُرْيشًا، َواللَِّه َألغُْزَونَّ قُرَْيًشا، فَقَالَ ِفي الثَّاِلثَِة:بَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعنِ اْبنِ َع
  .َشاَء اللَُّه
َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ : ى الُْحلَْوانِيُّ، قاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َوأَْحَمدُ بن َيْحَي - ١١٥٧٨

لَْيِه َوَسلََّم اشَْتَرى ِعًريا الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن ِسَماٍك، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
  ال أْشُترِي:َتَصدَّقَ بَِها َعلَى أََراِملِ بين َعْبِد الُْمطَِّلبِ، َوقَالَقَِدَمْت ِفيَها أَوَاقٍ ِمْن ذََهبٍ فَ

  .َشْيئًا لَْيَس ِعْنِدي ثََمُنُه
َحاقُ َحدَّثََنا َتِميمُ بن الُْمنَْتِصرِ، َحدَّثََنا إِْس: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قاال - ١١٥٧٩

اْشَتَرْت عَاِئَشةُ َبرِيَرةَ ِمَن األَْنَصارِ، ِلُتْعتِقََها، : اَألْزَرُق، َعْن َشرِيٍك، َعْن ِسَماٍك، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
إِنََّما الَْوالُء ِلَمْن :َعلَْيِه َوَسلََّم أَخَْبَرْتُه، فَقَالََواشَْتَرطُوا َعلَْيَها َوالَءهَا، فََشَرطَتْ لَُهْم ذَِلَك، فَلَمَّا َجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه 

َما بَالُ أَقَْوامٍ َيْشتَرِطُونَ ُشُروطًا لَْيَسْت ِفي ِكَتابِ اللَِّه، َما كَانَ شَْرطًا لَْيَس ِفي ِكَتابِ اللَّهِ : أَْعَتَق، ثُمَّ َصِعَد الِْمْنَبَرفَقَالَ
 زَْوجَِها لَّهَِوكَانَ ِلَبرِيَرةَ زَْوٌج فََخيََّرَها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنْ َشاَءْت أَنْ تَْمكُثَ َمَعفََمْرُدوٌد إِلَى ِكَتابِ ال

أَال َتطُْبِخي :ْجلَ َشاٍة، فَقَالَ ِلعَاِئَشةَكََما ِهَي، َوإِنْ َشاَءْت فَاَرقَْتُه، فَفَاَرقَْتُه، فََدَخلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرأَى رِ
  .اطُْبُخوُه فَُهَو لََها َصَدقَةٌ َولََنا َهِديَّةٌ:ُتِصدَِّق بِِه َعلَى بَرِيَرةَ فَأَْهَدْتُه لََنا، قَالَ: لََنا َهذَا اللَّْحَم؟قَالَْت

ارٍ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا ِسَماُك بن حَْربٍ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّ - ١١٥٨٠



أَخْرُِجوُهمْ :َن الُْمَخنَّثَِني، َوقَالََعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََع
  .كُْمِمْن ُبُيوِت

  َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ أَبُو - ١١٥٨١

ْت َسْوَدةُ أَنْ ُيطَلِّقََها َخشَِي:َداُوَد، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُمَعاٍذ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه أَْمِسكْنِي َوال ُتطَلِّقْنِي، وَاْجَعلْ َيْوِمي لَِعاِئشَةَ، فَفََعلَ، وَأَنَْزلَ اللَّهُ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت

فََما اْصطَلََحا َعلَْيِه ِمْن َشْيٍء ] ١٢٨النساء آية "[يَْنُهَما صُلًْحا َوالصُّلْحُ َخْيٌرفَال ُجَناَح َعلَْيهَِما أَنْ ُيصِْلَحا َب"َعزَّ َوَجلَّ 
  .فَُهَو َجاِئٌز
ثََنا َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ، َحدَّ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َوُيوُسفُ الْقَاِضي، قاال - ١١٥٨٢

اللَُّه َتَعالَى  ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُمَعاٍذ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي
ال، َواللَِّه ال : أَال تَْزنَِني؟ قَالَْت: َم الزَِّنا، قَالَكَاَنْت ِلعَْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ َجارَِيةٌ تَْزنِي ِفي الَْجاِهِليَِّة، فَلَمَّا ُحرِّ:َعْنُهَما، قَالَ

  ] .٣٣النور آية "[َوال ُتكْرُِهوا فَتََياِتكُْم َعلَى الْبَِغاِء"أَْزنِي أََبًدا فََنَزلَْت 
َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، : ، قاالَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ - ١١٥٨٣

ي اللَُّه َتعَالَى َحدَّثََنا أَُبو َداوَُد، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُمَعاٍذ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِض
َوأُولُو اَألْرَحامِ "ا َبْيَن أَْصَحابِِه فََجَعلُوا َيتََواَرثُونَ ِلذَِلكَ َحتَّى َنزَلَْت َعْنُهَماأَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم آَخ

  .فََتوَاَرثُوا بِالنََّسبِ] ٦األحزاب آية "[َبْعضُُهْم أَْولَى بِبَْعضٍ
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن - ١١٥٨٤

نَ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا ِسمَاُك بن حَْربٍ، َعْن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َمْحُمودُ بن غَْيال
  .َصاَم ِفي السَّفَرِ َوأَفْطََر:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

انَ بن قَْرمٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعمِّ الْقَاِسُم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َيْعلَى، َعْن ُسلَْيَم - ١١٥٨٥
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ  َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ

َعْيَناُه ِمَن الَْحْصَباِء، َناوِلْنِي كَفًّا ِمْن َحْصَباَءفََناَولَُهفَرََمى بِِه ُوجُوَه الْقَْومِ، فََما بَِقي أََحٌد ِمَن الْقَْومِ إِال امَْتَألْت :ِلَعِليٍّ
  ] .١٧األنفال آية "[اللََّه رََمى َوَما رََمْيَت إِذْ َرَمْيَت وَلَِكنَّ"فََنَزلَْت 

، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ - ١١٥٨٦
نَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمْن َمَعُه َنْحَو بَْيِت الْمَقِْدسِ َصلَّى ال:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ

  .ِستَّةَ َعَشَر شَْهًرا، ثُمَّ حُوِّلَِت الِْقْبلَةُ َبْعُد
ْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َع - ١١٥٨٧

  .ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيصَلِّي َعلَى الُْخْمَرِة
  نَاَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ الْقَنَّاُد، َحدَّثَ - ١١٥٨٨

أَنَُّه كَانَ ُيَصلِّي :َسلََّمأَْسبَاطُ بن َنْصرٍ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .َعلَى َحِصريٍ
َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن  - ١١٥٨٩



ُصوُموا ِلُرْؤَيِتِه َوأَفِْطُروا ِلُرْؤَيتِِه، فَإِنْ َحالَ دُوَنُه :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ةَ، َوالشَّْهُر ِتْسٌع َوِعْشُرونَغََياَيةٌ، فَأَكِْملُوا الِْعدَّ

بِي ثَْورٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َيْعقُوَب اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن أَ - ١١٥٩٠
ال َتقَدَّمُوا الشَّْهرَ ُصوُموا ِلُرْؤَيِتهِ :يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِ

  .َوأَفِْطُروا ِلُرْؤَيتِِه، فَإِنْ كَاَنْت بَْيَنكُْم َوَبْيَنُه غَيَاَيةٌ، فَأَِتمُّوا الِْعدَّةَ
دَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن ِسَماٍك، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َح - ١١٥٩١

ال َتُصوُموا قَْبلَ َرَمَضانَ، ُصومُوا ِلرُْؤَيِتِه َوأَفِْطرُوا :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .إِنْ َحالَْت ُدوَنُه غََيايَةٌ، فَأَكِْملُوا ثَالِثَنيِلُرؤَْيِتِه، فَ
وَسى، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُم - ١١٥٩٢

  قَالَ َرُسولُ اللَِّه: ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ الَْحَسُن بن َصاِلحٍ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن

  .الِْعدَّةَال َتْسَتقْبِلُوا الشَّْهَر، ُصوُموا ِلُرؤَْيِتِه، َوأَفِْطرُوا ِلرُْؤَيِتِه، فَإِنْ حَالَْت ُدوَنُه غَيَاَيةٌ، فَأَكِْملُوا :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ التَّمَّاُر، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، . عَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّدَحدَّثََنا ُم - ١١٥٩٣

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َجاَء أَْعرَابِيٌّ إِلَى َرسُولِ: َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ِسَماٍك، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ: قَاال
  .إِنَّ ِمَن الَْبَياِن ِسحًْرا، َوإِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ِحكًَما:َوَسلََّم، فَجََعلَ يََتكَلَُّم بِكَالمٍ َبيِّنٍ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا َمْعُن بن ِعيَسى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ  - ١١٥٩٤
قَالَ َرُسولُ : ، قَالََعْن إِْبَراهِيَم بن طَْهَمانَ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا

  .إِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ِحكًَما:ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَِّه َصلَّ
، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن زَِياٍد، َسَبالنُ، َحدَّثََنا َعبَّادُ بن َعبَّاٍد - ١١٥٩٥

  .إِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ِحكَْمةً:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ
 َعْن ِسَماِكَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن الصَّبَّاحِ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َشرِيٌك،  - ١١٥٩٦

  إِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ِحكَْمةً، َوِمَن الَْبَياِن:بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َرفََعُه قَالَ

  .ِسْحًرا
لْكُوِفيُّ، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ بن ُمَحمَّدٍ ا - ١١٥٩٧

إِنَّ ِمَن :ْيِه َوَسلََّم، قَالَِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .الشِّْعرِ ِحكَْمةً
أََحدَّثَكُمْ زَاِئَدةُ، َعْن ِسَماكِ : قُلُْت َألبِي أَُسامَةَ: ن َراَهَوْيِه، قَالََحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ب - ١١٥٩٨

إِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ِحكًَما، َوإِنَّ ِمَن الَْبَيانِ :بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َنَعْم: َويَأِْتيَك بِاَألْخبَارِ َمْن لَْم ُتزَوِِّد؟ قَالَ: انَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتمَثَّلُ ِمَن اَألْشَعارِِسْحًراَوكَ
َحدَّثََنا : ، َحدَّثََنا اْبُن الطَّبَّاعِ، قاالح َوَحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ اَألذَنِيُّ. َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد - ١١٥٩٩

ال َعْدَوى، َوال :َم، قَالَأَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا لََنأُْخذُ الشَّاةَ الْجَْرَباَء فََنطَْرُحَها ِفي الْغََنمِ فََتْجَرُب، : لٌِطَيَرةَ، َوال َهامَةَ، َوال صَفََر، فَقَالَ لَُه َرُج

  .فََمْن أَْعَدى األَوَّلَ؟:قَالَ



ْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َع - ١١٦٠٠
  أَال أََخذُْتْم:الشَّاةَ، فَقَالَ: َيا َرُسولَ اللَِّه َماَتْت فُالَنةُ، َيْعنِي: َماَتتْ َشاةٌ ِلَسْوَدةَ بنِت َزْمَعةَ فَقَالَْت: َعبَّاسٍ، قَالَ

قُلْ ال أَجُِد ِفيَما : "إِنََّما قَالَ:للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأنَأُْخذُ َمْسَك شَاٍة قَْد َماَتْت؟ فَقَالَ لََها َرُسولُ ا: َمْسكََها؟فَقَالُوا
إِنَّكُمْ ] ١٤٥األنعام آية "[إِال أَنْ َيكُونَ مَْيَتةً أَْو َدًما َمْسفُوًحا أَْو لَْحَم ِخنْزِيرٍ، أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرًَّما َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه 

  .تَّى َتَخرَّقَْت ِعْنَدَهاَما َتْدُبغُوَنُه فََتْنَتِفُعونَ بِهِفَأَْرَسلَْت إِلَْيَها فََسلََخْت َمْسكََها فََدَبَغْتُه فَاتََّخذَْت ِمْنُه قِْرَبةً َحال َتطَْعُموَنُه، إِنَّ
اٍك، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن ِسَم - ١١٦٠١

قُلْ : "لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَماَتتْ َشاةٌ ُألمِّ اَألسَْوِد فَأَْخبََرِت فَأَْخبََرِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ َص: قَالَ
إِلَى آِخرِ اآلَيِة ] ١٤٥األنعام آية "[إِال أَنْ َيكُونَ َمْيَتةً أَْو َدًما، ا َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه ال أَجُِد ِفيَما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرًَّم

ٍة، قَالَ أَُبو فََجَعلُوا َمْسكََها ِقْرَبةً َرأَْيُتَها بَْعَد َسَن: إِنَّكُْم لَْسُتْم َتأْكُلُوَنُه فََبَعثَْت إِلَْيَها فَسَلََخْتها، قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ:َوقَالَ
  .أُمُّ أالسوِد، َوإِنََّما الصََّوابُ َسْوَدةُ: اَألْحَوصِ
رٍ، َعْن ِسَماِك َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ الْقَنَّاُد، َحدَّثََنا أَسَْباطُ بن َنْص - ١١٦٠٢

كَاَنتِ اْمرَأََتاِن ُضرَّتاِن، فَكَاَنْت َبيَْنُهَما َصَخٌب فََرَمْت إِْحَداُهَما اُألْخَرى بَِحَجرٍ : الَبن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، قَ
  إِنََّها قَْد: فَأَْسقَطَْت غُالًما َميًِّتا، َوَماَتتِ الْمَْرأَةُ، فَقََضى َعلَى الَْعاِقلَِة الدِّيَةَ، فَقَالَ َعمَُّها

إِنَُّه كَاِذٌب إِنَُّه َواللَِّه َما اْستََهلَّ، َوال َعِقلَ، َوال شَرَِب، : لَِّه غُالًما قَْد َنَبتَ َشْعُرُه، فَقَالَ أَُبو الْقَاِتلَِةأَْسقَطَتْ َيا َرسُولَ ال
أََرى ِفي الصَّبِيِّ غُرَّةً، قَالَ اْبُن ! انَُتَها أََسْجُع الَْجاِهِليَِّة، َوكََه:َوال أَكَلَ فَِمثْلُُه ُيطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َوكَانَ اْسمُ إِْحَداُهَما ُملَْيكَةَ، َواُألْخَرى أُمَّ عطيٍف: َعبَّاسٍ
حَْربٍ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا أَْسَباطُ بن َنْصرٍ، َعْن ِسَماِك بن - ١١٦٠٣

  .َتَزوَّجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْحرٌِم:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ
ثََنا زَاِئَدةُ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ الْبَْرَبهاريُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ُعَمَر، َحدَّ - ١١٦٠٤

اْجَتنِبُوا أَنْ َتْشَربُوا ِفي الدُّبَّاِء، وَالَْحْنَتمِ، َوالُْمَزفَِّت، َواْشَربُوا :ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َيَتُه فَأَِمدُّوُه بِالَْماِءِفي السِّقَاِء، فَإِنْ َرِهبُْتْم غَلْ

ْن َزاِئَدةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ، َع - ١١٦٠٥
َي ِلبَْعضِ أَْزوَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضبٌّ َنِضٌج أُْهِد: َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َخاِلُد بن الَْوِليِدفََبَعثَْت بِِه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَكَلَ الْقَْوُم، َولَْم َيأْكُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ
  َيا َرسُولَ اللَِّه َحَراٌم هَُو

  .ال، َولَكِنِّي أَقْذُُرُه:فََنْتُركُُه؟ قَالَ
بِي ثَْورٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َيْعقُوَب اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن أَ - ١١٦٠٦

أُْهِدَي ِلبَْعضِ أَزَْواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َضبٌّ، فَأَْرَسلَْت : ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن
لََّم، فَقَالَ َخاِلُد بن الَْولِيِد حََراٌم ُهَو َيا بِِه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَكَلَ الْقَْوُم غَْيُر النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .ال، وَلَكِنِّي أَقْذُُرُه:َرسُولَ اللَِّه فََنْتُركُُه؟ قَالَ
حٍ، َعْن َصاِل َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن َعِليِّ بن - ١١٦٠٧



ُحرِّمَ :قَالَ] ٢٣النساء آية "[ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم: "ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِه
ِمَن النََّسبِ، :قَالَ] ٢٤النساء آية "[َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراِء ذَِلكُْم: "َعلَْيكُْم َسْبٌع ِمَن النََّسبِ، َوسَْبٌع ِمَن الصِّْهرِ، َوقَْوِلِه

  .اَألرَْبُع:قَالَ] ٢٤النساء آية "[ِكَتاَب اللَِّه َعلَْيكُْم"َوقَْوِلِه 
ْن ِسَماِك َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َع - ١١٦٠٨

ُه غُْسال ثُمَّ أَْعطَاهُ ثَْوًبا بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر َعِليا فََوَضَع لَ
  .اْستُْرنِي َووَلِّنِي ظَْهَرَك:فَقَالَ

ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، . ثََنا عَاِصُم بن َعِليٍَّحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّ - ١١٦٠٩
  :قاال

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .قْبِلُوا السُّوَق، َوال ُتَحفِّلُوا، َوال ُيْنِفْق بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍال َتْسَت:َوَسلََّم

، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ - ١١٦١٠
لََيقَْرأَنَّ الْقُْرآنَ أَقَْواٌم ِمْن أُمَِّتي َيْمُرقُونَ ِمَن :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َما، قَالََعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه

  .اِإلْسالمِ كََما َيمُْرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة
ثََنا أَْحَمدُ بن َجوَّاسٍ الَْحنَِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن ِسَماكِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّ - ١١٦١١

كَاُنوا :قَالَ] ٢٣٨البقرة آية "[َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَني: "بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
  .َيجِيُء َخاِدُم الرَُّجلِ إِلَْيِه َوُهَو ِفي الصَّالِة فَُيكَلُِّمُه ِفي َحاَجِتِه فَُنهُوا َعنِ الْكَالمِ َيَتكَلَُّمونَ ِفي الصَّالِة

دٍ ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن ُمْنِذرٍ الْقَزَّاُز، وَُمَحمَُّد بن ُمَحمَّ. َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد - ١١٦١٢
َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن : التَّمَّاُر، َوُمحَمَُّد بن َحيَّانَ الْمَازِنِيُّ، قَالُوا

إِنَّ اللَّْيلَةَ لَْيلَةُ الْقَْدرِ، فَقُْمُت وَأََنا : فَأََتْيُت، فَقِيلَ ِلي كُْنُت نَاِئًما:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ
  َناِعٌس، فََتَعلَّقَْت رِْجلَيَّ بِبَْعضِ أَطَْنابِ فُْسطَاِط َرسُولِ

فََنظَْرُت ِفي اللَّْيلَِة فَإِذَا : قَاِئٌم ُيَصلِّيقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو
  .ِهَي لَْيلَةُ ثَالٍث َوِعشْرِينََواللَّفْظُ ِلَحِديِث أَبِي الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيِّ

ْبُن أَبِي زَاِئَدةَ، َعْن ِسَماِك، َعْن ِعكْرَِمةَ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َمْسرُوُق بن الَْمْرُزَباِن، َحدَّثََنا ا - ١١٦١٣
َما َيُسرُّنِي أَنَّ ِلي ُحْمَر النََّعمِ، َوإِنِّي َنقَْضُت الَْحِلَف الَِّذي ِفي :َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .َدارِ النَّْدَوِة
 َراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن صَاِلحٍ، َعْنَحدَّثََنا إِْب - ١١٦١٤

َمُنوا بِالتَّْوَراةِ إِنََّما أُِحلَّْت ذَبَاِئُح الَْيهُوِد َوالنَّصَاَرى َألنَُّهْم آ:ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َواِإلْنجِيلِ
رِيٌك، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا َش - ١١٦١٥

َمْن كَاَنْت لَهُ أَْرٌض، فَأََرادَ :ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُس: ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .أَنْ َيبِيعََها فَلَْيْعرِضَْها َعلَى َجارِِه

ى بن َوجِيٍه، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُمَحمٍَّد الَْوزَّانُ، َحدَّثََنا ِفْهٌر، َعْن ُعَمَر بن ُموَس - ١١٦١٦



لَمْ ُيَحرِّْم ِكَراَء اَألْرضِ، وَلَِكنَُّه :ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .أََمَر بَِمكَارِمِ اَألْخالقِ

١١٦١٧  

َنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الُْمَخرِِّميُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َمْحُموٍد، َحدَّثََنا َصاِلُح بن ُعَمَر، َعْن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثَ -
لََّم، َعلَْيِه َوَس َحاِتمِ بن أَبِي َصغَِريةَ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه

  .َمْن َتَركَ َصالةً لَِقيَ اللََّه َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ:قَالَ
َعْبِد اللَّهِ  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُمَحمَّدِ بن َسِعيٍد الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن - ١١٦١٨

و بن أَبِي قَْيسٍ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الدَّشَْتِكيُّ، َحدَّثََنا َعْمُر
  .َوَسلََّمَنَهى أَنْ ُتْشتََرى الثََّمَرةُ حَتَّى ُتطَْعَم

ُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحبَابِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَ - ١١٦١٩
ُنصِْرُت بِالصَّبَا، :الََعَواَنةَ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ

  .َوأُْهِلكَْت َعاٌد بِالدَُّبورِ
اُد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَُبو ُموَسى الَْهَروِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ الَْحدَّ - ١١٦٢٠

كَانَ :يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُحَسْيٌن، وحازُم بن إِْبَراِهيَم، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِ
  .َيْسُجُد َعلَى َمَسحٍ، َوُحَسْيٌن َيعْنِي الُْمَعلَِّم

ْن ِسَماِك بن َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ الُْمَخرِِّميُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا حَازُِم بن إِبَْراهِيَم، َع - ١١٦٢١
  َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنَِحْربٍ، 

أَنَّهُ َرآُه، َتَماَرى النَّاُس ِفي الْهِاللِ َعلَى َعْهدِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجاَء أَعَْرابِيٌّ فَشَهَِد :اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َنَعْم، فَأََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لََه إِال اللَُّه َوأَنِّي َرسُولُ اللَِّه؟قَالََتْشَهُد أَنْ ال إِ:فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .إِنَّ الصَّْوَم غًَدا: َوَسلََّم بِالال فََناَدى
سُ بن ُبكَْيرٍ، َعْن َعْنَبَسةَ بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْنصُورٍ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا يُوُن - ١١٦٢٢

لَْم َيكُْن ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم امَْرأَةٌ :اَألْزَهرِ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َوَهَبْت َنفْسََها لَُه

السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ثَابٍِت، َعْن ِسَماِك بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ - ١١٦٢٣
  .كَانُوا ُتجَّاًرا ال ُتلْهِهِْم ِتَجاَرةٌ، َوال َبْيٌع َعْن ذَكَرِ اللَِّه:َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َمدُ بن َيزِيَد السِّجِسَْتانِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيحَْيى النَّْيَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن جَابِرٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْح - ١١٦٢٤
ِفي الطََّعامِ، نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُينْفََخ :ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َوالشَّرَابِ، وَالثََّمَرِة
عِيلَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَبِي َبزَّةَ، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلُ بن إِْسَما - ١١٦٢٥

  ال َتُسبُّوا:نِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَُسفَْيانُ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْب



  .َتَبًعا فَإِنَُّه قَْد أَْسلََم
ْورٍ، َعْن أَبِي ثَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن - ١١٦٢٦

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ
إِنَّ أَمًْرا : دِيٌد َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالََهذَا َش: َعلَى كُلِّ مِيَسمٍ ِمَن اِإلْنَساِن َصالةٌ كُلَّ َيْومٍ، فَقَالَ بَْعُض الْقَْومِ:َوَسلََّم

إِلَى الصَّالةِ  بِالَْمْعرُوِف وهنًيا َعنِ الُْمْنكَرِ َصالةٌ، َوإِنَّ َحْمال َعلَى الضَِّعيفِ َصالةٌ، َوكُلُّ ُخطَْوٍة َيْخطُوَها أََحدُكُْم
  .َصالةٌ

َمانَ اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّدِ بن َعْرَعَرةَ، َحدَّثََنا َحَرِميُّ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُموَسى بن أَبِي ُعثْ - ١١٦٢٧
َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ بن ُعَماَرةَ، َحدَّثََنا َحازُِم بن إِْبَراِهيَم أَُبو ُمحَمٍَّد الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ِسمَاُك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، 

  .كُلُّ ُمسِْلمٍ َعلَْيِه َصالةٌ، َوكُلُّ ُخطَْوٍة َيْخطُوَها أََحدُكُْم إِلَى الصَّالِة فَهِيَ َصالةٌ:صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ النَّبِيَّ
ن َمْهِديٍّ الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَعلَّى ب: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َوَخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكْبَرِيُّ، قاال - ١١٦٢٨

خَاِلدُ : سٍ ُيقَالُ لَُهأَُبو َعوَاَنةَ، َعْن أَبِي يُوُنَس، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال ِمْن بين َعْب
َواللَِّه َما قُلُْت لََنا َيا : فَقَالَ لَُه ُعَماَرةُ بن زَِيادٍ َرُجلٌ ِمْن قَْوِمِه: ثَاِن، قَالَأََنا أُطِْفئُ َعْنكُمْ َنارَ الَْحَد: بن ِسَنانَ، قَالَ ِلقَْوِمِه

  َخاِلُد قَطُّ إِال َحقًّا فََما شَأُْنَك

ْن قَْوِمِه َحتَّى أََتْوها وَِهَي َتْخُرجُ فَاْنطَلََق َمَعُه ُعَماَرةُ بن زَِياٍد ِفي َناسٍ ِم: وشأنُ نَارِ الَْحَدثَاِن؟ َتْزُعُم أَنََّك ُتطِْفئُها، قَالَ
إِنْ أَْبطَأُْت َعلَْيكُْم : فََخطَّ لَُهْم َخاِلٌد َخطَّةً فَأَْجلَسَُهْم ِفيَها، َوقَالَ: حَرَّةُ أَْشَجَع، قَالَ: ِفي َشقِّ َجَبلٍ ِفي َحرٍَّة ُيقَالُ لََها

ُشقٌْر َيْتَبُع بَْعُضَها بَْعًضا، فَاْسَتقَْبلََها َخاِلٌد فََجَعلَ َيضْرُِبَها بَِعصَاُه َوُهَو،  فَال َتْدعُونِي بِاْسِمي، فََخَرَجْت كَأَنََّها خَْيلٌ
أَْبطَأَ َمعََها الشِّقَّ، فَ َبَدا َبَدا كُلٌّ ُهدى ُمْرًدا، َزَعَم اْبُن َراِعَيِة الَْمْعَزى أَنِّي ال أَْخُرُج ِمْنَها َوِثيَابِي َتْنَدى َحتَّى َدَخلَ: َيقُولُ

إِنَُّه قَْد َنهَاَنا أَنْ َنْدُعَوهُ : وَاللَِّه لَْو كَانَ صَاِحُبكُْم حَيا لَقَْد َخَرَج إِلَْيكُْم بَْعُد، فَقَالُوا: فَقَالَ ُعَماَرةُ بن زِيَاٍد: َعلَْيهِْم، قَالَ
أَلَْم أَنَْهكُْم أَنْ َتْدُعونِي بِاْسِمي؟ فَقَْد وَاللَِّه : ذَ بَِرأْسِِه، فَقَالَفَخََرَج إِلَيْهِْم َوقَْد أََخ: فََدُعوُه بِاْسِمِه، قَالَ: بِاْسِمِه، قَالَ

فََمرَّْت بِِه الُْحُمرُ : ا، قَالَقََتلُْتُموين، فَاْدِفُنونِي فَإِذَا مَرَّْت بِكُُم الُْحُمُر ِفيَها ِحَمارٌ أَبَْتُر فاْنُبُشوين فَإِنَّكُْم سََتجُِدوين َحي
ال ُتَحدِّثُ ُمَضُر أَنَّا َنْنُبُش مَْوَتاَنا : انُْبْشُه فَإِنَُّه قَْد أََمَرَنا أَنْ َننُْبَشُه، فَقَالَ لَُهْم ُعَماَرةُ بن زَِياٍد: َماٌر أَْبتَُر، فَقَالُواِفيَها ِح

اْمرَأَِتِه لَْوَحْينِ، فَإِذَا أَْشكَلَ َعلَْيكُْم أَْمٌر، فَانْظُُروا َوقَْد كَانَ خَاِلٌد أَْخَبرَُهْم أَنَّ ِفي َعكْمِ : َواللَِّه ال تَْنُبُشوهُ أََبًدا، قَالَ
  فَلَمَّا َرَجُعوا إِلَى امَْرأَتِِه: ال يََمسَُّهما حَاِئٌض، قَالَ: ِفيهَِما، فَإِنَّكُْم َسَتَرْونَ َما َتسْأَلُونَ َعْنُه، َوقَالَ

إِنَّ اْبَن : قَالَ ِسَماٌك: َوقَالَ أَُبو ُيوُنَس: ، فَذََهَب َما كَانَ ِفيهَِما ِمْن َعِلمٍ، قَالََسأَلُوها َعْنُهمَا، فَأَخَْرَجْتُهما َوِهَي َحاِئٌض
و ُيوُنَس حَاِتمُ َمْرَحًبا بِاْبنِ أَِخي، وَأَُب:َخاِلِد بن ِسَنانَ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .بن أَبِي َصِغريَةَ
رَِمةَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ، َعْن ِعكْ - ١١٦٢٩
  .لََّم أَنْ ُيبَاِشَر الرَُّجلُ الرَُّجلَ، َوالْمَْرأَةُ الَْمرْأَةَنََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس:َعبَّاسٍ، قَالَ
ح . ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن َراهََوْيِه. َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد - ١١٦٣٠

َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ، : دَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّلِْت أَُبو َيْعلَى الثَّْورِيُّ، قَالُواَوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َح
ِة، َوكَانَ ِعكْرَِمةُ َنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الُْمَحاقَلَِة، َوالْمَُزاَبَن:َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َيكَْرُه َبْيَع الْقصيلِ



ِك بن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن َعْبِد الَْمِل - ١١٦٣١
اطْلُبُوا لَْيلَةَ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َتَعالَى َعْنُهَما، قَالََبِشريٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه 

  .الْقَْدرِ ِفي الَْعْشرِ األََواِخرِ ِمْن رََمَضانَ
  ثَنَاَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّ - ١١٦٣٢

كَانَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِدْرٌع :قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن ُنَسْيرِ بن ذُْعلُوقٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َمْرُهوَنةٌ ِعْنَد َيهُوِديٍّ، فََما َوَجَد َما َيفُكُّها َحتَّى مَاَت

بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن يَِعيَش، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ، أََنا َمطَُر بن َمْيُمونَ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ - ١١٦٣٣
: لَْيُهوِد ِلَيقُْتلَُه، فَقَالََبَعثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال ِمْن أَْصَحابِهِ إِلَى َرُجلٍ ِمَن ا: ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .قُلْ َما َبَدا لََك فَإِنََّما الْحَْرُب َخْدَعةٌ:َيا َرسُولَ اللَِّه، ائْذَنْ ِلي فَأَقُولَ، فَقَالَ
ُق، َعْن فَُضْيلِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُيوُسفَ اَألْزَر - ١١٦٣٤

ال َيزْنِي الزَّانِي ِحنيَ َيزْنِي َوُهَو :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: غَْزَوانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
كَذَا وََوَصَف فََشبَّكَ َبْيَن أََصابِعِِه، ثُمَّ أَخَْرَجَها، فَإِذَا : ؟ قَالَفَكَْيفَ ُينَْزُع اِإلَميانُ: فَقُلُْت لْبنِ َعبَّاسٍ: ُمْؤِمٌن، قَالَ ِعكْرَِمةُ
  .َتاَب َعاَد إِلَى ذَِلَك

َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، قاال - ١١٦٣٥
سُِئلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : دَّثََنا َيحَْيى بن َيْعلَى، َعْن ُموَسى بن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََح

  .اقِبَِيِد َمْن أََخذَ بِالسَّ:بَِيِد َمنِ الطَّالُق؟ قَالَ: َوَسلََّم َعنِ الَْعْبدِ ُيَزوُِّجهُ َسيُِّدُه، قَالَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، - ١١٦٣٦

َسِمْعُت ِعكْرَِمةَ، َيْرفَعُ : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َعْن ُموَسى بن ُمْسِلمٍ، قَالَ
َمْن َتَرَك الَْحيَّاِت َمَخافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَْيسَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بَّاسٍ، قَالَالَْحِديثَ ِفيَما أََرى إِلَى اْبنِ َع

  .ِمنَّا
بن الرَّبِيعِ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ مَاِلُك بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا قَْيُس - ١١٦٣٧

كُِتَب َعِليَّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َجابِرٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .ى َولَمْ ُتْؤَمُروا بَِهاالنَّْحُر وَالذَّْبُح َولَمْ ُيكَْتْب َعلَْيكُْم، َوأُِمْرتُ بَِصالِة الضَُّح

بِرٍ، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى، َزْحَمَوْيِه، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن جَا - ١١٦٣٨
  .مِْرُت بَِصالِة الضَُّحى وَلَْم ُتْؤَمرُوا بَِهاكُِتَب َعِليَّ النَّْحُر َولَْم ُيكَْتْب َعلَْيكُْم، َوأُ:ِعكْرَِمةَ، َرفََعُه قَالَ

، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َجابِرٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ - ١١٦٣٩
َمْن لَمْ :لََّم أَْرَسلَ إِلَى قَْرَيٍة َعلَى رَأْسِ أَْرَبعِ فَرَاِسخَ أَْو فَْرَسَخْينِ َيْوَم َعاُشوَراَءَعبَّاسٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .َيأْكُلْ فَلُْيِتمَّ َصْوَمُه، َوَمْن أَكَلَ فَال َيأْكُلْ َبِقيَّةَ َيْومِِه
، َحدَّثََنا ُزَهْيرُ بن َعبَّاٍد الرُّؤَاِسيُّ، َحدَّثََنا ُمْصَعبُ بن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ - ١١٦٤٠

  َماَهانَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َجابِرٍ، َعْن



  .ِتَها، َوال َعلَى َخالَِتَهاال ُتْنكَُح الَْمرْأَةُ َعلَى َعمَّ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ْعَمرٍ، َعْن َجابِرٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الُْمبَاَرِك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ثَْورٍ، َعْن َم - ١١٦٤١

ال َضَرَر، َوال ضَِراَر، :أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما،
  .َوِللرَُّجلِ أَنْ َيْجَعلَ َخَشَبةً َعلَى حَاِئِط جَارِِه، َوإِذَا َشكَكُْتْم ِفي الطَّرِيقِ فَاْجَعلُوَها َسْبَعةَ أَذُْرعٍ

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاقَ . اسِِطيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحمََوْيِهَحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْو - ١١٦٤٢
 :َحدَّثََنا شَرِيٌك، َوقَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َجابِرٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ: التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قاال

َنْخَشى أَنْ : ِصيِّهِْم، َوَيقُولُونَأُِتي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِجُْبَنٍة ِفي غَْزَوِة الطَّاِئِف فَجََعلَ أَْصَحاُبُه َيضْرُِبوَنَها بِِع
  .يَها السِّكَِّني َواذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَْيَهاَضعُوا ِف:َيكُونَ ِفيَها َمْيتَةٌ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ثََنا ُزَهْيٌر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْندِ يسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم، َحدَّ - ١١٦٤٣
أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيْدُخلِ الَْبْيَت ِفي الَْحجِّ، َوَدَخلَ َعاَم الْفَْتحِ، َعْن َجابِرٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 
  َركَْعَتيْنِ: فَلَمَّا َنَزلَ َصلَّى أَرَْبَع َركَعَاٍت، أَْو قَالَ

  .لَةَُهِذِه الِْقْب:َبْيَن الَْحَجرِ وَالْبَابِ ُمْسَتقْبِلَ الَْبْيِت، فَقَالَ
إِسَْراِئيلَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِمْهَرانَ الَْحمَّالُ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َعْن  - ١١٦٤٤

َيا : َصلَّى ثَالثًا َوَسلََّم، فَقَالَ ذُو الشَِّمالَْينَِعْن َجابِرٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َنَعْم، فََركََع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : أَكَذَِلَك ذَا الَْيَدْينِ؟ قَالَ: َرسُولَ اللَِّه أََنقَُصتِ الصَّالةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َوَسَجَد َسْجَدَتْينِ َعلَْيِه َوَسلََّم َركَْعةً،
فْصٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن أَبِي ُسرَْيجٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َح - ١١٦٤٥

َما ِمْن :اسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالَْمَداِئنِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيدٌ الُْمكِْتُب الْكُوِفيُّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ
الْفَْيَنةَ بَْعَد الْفَْيَنِة، أَْو ذَْنٌب ُهَو ُمِقيٌم َعلَْيِه ال ُيفَارِقُُه حَتَّى ُيفَارَِق، إِنَّ الُْمْؤِمَن ُخِلَق : َعْبٍد ُمْؤِمنٍ إِال َولَُه ذَْنٌب َيْعتاُدُه

  .وَّاًبا َنِسيا إِذَا ذُكَِّر ذَكََرُمفَْتًنا َت
ثََنا مَاِلُك بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َداُوُد بن ُرشَْيٍد، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوِيَةَ، َحدَّ - ١١٦٤٦

إِذَا أََتاكُْم كَرُِمي قَْومٍ، :نِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالُْحَسْينِ، َعْن ُعَبْيِد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َع
  .فَأَكْرُِموُه
  افِ،َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّبَّاحِ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي الَْجحَّ - ١١٦٤٧

  .إِنََّما قَالَالَْماُء ِمَن الَْماِء ِفي االْحِتالمِ: ةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََعْن ِعكْرَِم
رَِمةَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ُعثَْمانَ بن َحكِيمٍ، َعْن ِعكْ - ١١٦٤٨
  . َيْنَبِغي الصَّالةُ ِمْن أََحٍد َعلَى أََحٍد، إِال َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمال:َعبَّاسٍ، قَالَ
بن ُمَحمَّدٍ  َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الزِّْبرِقَانِ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَْسَباطُ - ١١٦٤٩

كَانَ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنبِيذُ َزبِيبٍ فََيْشَرُبهُ :َرِشيُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَالْقُ
  .ذَِلَك الَْيْوَم َوَمَن الَْغِد، فَإِذَا كَانَ الثَّاِلثُ َشرَِبُه، َوإِال أَراقَُه

كْرَِمةَ، ثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن ِعَحدَّ - ١١٦٥٠
  .كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيَتَختَُّم ِفي َيمِينِِه: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ



ْن أَبِي ا الَْحَسُن بن َعلََوْيِه الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َداُوُد بن الزِّْبرِقَاِن، َعَحدَّثََن - ١١٦٥١
لَ َيِتيًما لَُه أَْو لَِغْيرِِه َوَجَبْت لَهُ َمْن كَفَ:ُسفَْيانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

أَُبو .  َعِملَ َعَمال ال ُيْغفَُرالَْجنَّةُ إِال أَنْ َيكُونَ َعِملَ َعَمال ال ُيْغفَُر، َوَمْن ذََهَبْت كَرَميتَاُه َوَجَبتْ لَُه الَْجنَّةُ إِال أَنْ َيكُونَ
  .ُه أَْعلَُمُسفَْيانَ ُهَو ِعْنِدي سَِعيُد بن َمْسُروقٍ َواللَّ

  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن - ١١٦٥٢

ْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ أَْحَمَد بن َمرَْوانَ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َعِليُّ بن عَاِصمٍ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َع
أَنْ ُنْسبِغَ الُْوُضوَء، َوال َنأْكُلَ الصََّدقَةَ، َوأَنْ ال : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثَالٍثإِنََّما اْخَتصََّنا َرسُولُ اللَّهِ َص:َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ُنْنزَِي الُْحُمَر َعلَى الْخَْيلِ
ِعيَسى بن ُمْسِلمٍ الَْهْمَدانِيُّ،  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الَْخطَّابِ، َحدَّثََنا - ١١٦٥٣

بَْيَنَما َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَجاِلسُ : َحدَّثََنا َمْيَسَرةُ بن ُعثَْمانَ اَألْشَجِعيُّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َيا ُمحَمَُّد، أقْرِئْ َخِدَجيةَ ِمنِّي السَّالَم، َوَبشِّرَْها بِبَْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِمْن : ُم، فَقَالََمَع َخِدَجيةَ، إِذْ أََتاُه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّال

  .قََصبٍ ال أَذًى ِفيِه، َوال َنَصَب
َهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْن: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َوَعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، قاال - ١١٦٥٤

َنَهى َعنِ :لَْيِه َوَسلََّمَسلََمةَ، َعْن قتادة، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع
  .الُْمَجثََّمِة، وَالَْجاللَِة، َوَعنِ الشُّْربِ ِمْن ِفي السِّقَاِء

ْيرِ، َعْن قتادة، َحدَّثََنا السَّرِيُّ بن َسْهلٍ الُْجْنِديسَابُورِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُرشَْيٍد، َحدَّثََنا َمَجاَعةُ بن الزَُّب - ١١٦٥٥
ُمَجثََّمِة، َوالَْجاللَِة، َوَعنِ الشُّْربِ ِمَن ِفي نََهى َعنِ الْ:َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .السِّقَاِء
  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد - ١١٦٥٦

َصلَّى اللَُّه  اسٍ، أَنّ النَّبِيَّبن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن قتادة، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ
  .نََهى َعنِ الشُّْربِ ِمْن ِفي السِّقَاِء، َوَعنِ الُْمَجثََّمِة، َوَعْن لََبنِ الَْجاللَِة:َعلَْيِه َوَسلََّم
ثََنا َسعِيُد بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارِ بن بِاللٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّ - ١١٦٥٧

َمْن سَرَُّه أَنْ َيطُولَ أَيَّاُم َحَياِتهِ :َبِشريٍ، َعْن قتادة، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َوُيزَاَد ِفي رِْزِقِه فَلَْيِصلْ َرِحَمُه

َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا ُشْعبَةُ، َعْن قََتاَدةَ، : ِضي، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، قاالَحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَا - ١١٦٥٨
، وَالُْمَتَشبِّهَاِت لََعَن الُْمَتشَبِّهَِني ِمَن الرَِّجالِ بِالنَِّساِء:َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ِمَن النَِّساِء بِالرِّجَالِ
نِ اْبنِ َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن قتادة، َعْن ِعكْرَِمةَ، َع - ١١٦٥٩

  .اِإلبَْهاَم َوالْخِْنِصَر، ِديَُّتُهَما سََواٌء: َيعْنِي. َهِذِه َوَهِذِه سََواٌء:قَالَ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن قتادة، َعْن ِعكْرَِمةَ - ١١٦٦٠
  .زَْوُج بَرِيَرةَ َعْبًدا كَانَ:َعبَّاسٍ، قَالَ
  ِعكْرَِمةَ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قتادة، َعْن  - ١١٦٦١



كُْنُت أَُراُه ِفي ِسكَِك الَْمِديَنةِ : ِغيثٌ، قَالَ اْبُن َعبَّاسٍكَانَ زَْوُج بَرِيَرةَ عَْبًدا أَْسَوَد يُقَالُ لَُه ُم: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
شََرطَ َمَواِليَها َعلَْيَها الَْوالَء، فَقََضى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : َيْعِصُر َعْيَنيِْه، فَقََضى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَها بِأَرَْبعٍ

ٍة، َوأَْهَدْت إِلَى أَنَّ الَْوالَء ِلَمْن أَْعَتَق، َوَخيََّرَها فَاْختَاَرْت نَفَْسَها، وأََمَرها أَنْ َتْعَتدَّ، َوُتُصدَِّق َعلَْيَها بَِصَدقَ: َمَعلَْيِه َوَسلَّ
ُهَو َعلَْيَها َصَدقَةٌ :لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَسَأَلَْت َعاِئَشةُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرُسولُ ال، َعاِئَشةَ ِمْنَها 
  .َوُهَو لََنا َهِديَّةٌ
َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوَزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، قاال - ١١٦٦٢

طَاَف َسبًْعا فَطَاَف َسْعًيا َألنَُّه أََحبَّ أَنْ :ة، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَهمَّاٌم، َعْن قتاد
  .ُيري النَّاَس قُوََّتُه

ح َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، . ِضيَُّحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الْحَْو - ١١٦٦٣
َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قتادة، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ أََتى النَّبِيَّ صَلَّى : َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، قاال
إِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعْن َنذَرِ :أُْخَتهُ َنذََرْت أَنْ َتْمِشيَ إِلَى الَْبْيِت، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثَنَا. أُخِْتَك فَلَْتْركَْب، َولُْتْهِد َبَدنَةً

َرْت أَنْ ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْسُتوَاِئيُّ، َعْن قتادة، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ أُْخَت ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ َنذَُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم
  .َتْمِشَي، فَذَكََر َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

لَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قتادة، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئ - ١١٦٦٤
  .َعلَى اِإلْسالمِ:، قَالَ] ٢١٣البقرة آية "[كَانَ النَّاُس أُمَّةً وَاِحَدةً: "اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِه

ح َوَحدَّثََنا . َحدَّثََنا قَاِسُم بن ِعيَسى الطَّاِئيُّ: نَاجَِيةَ، َوأَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، قاالَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن  - ١١٦٦٥
َحدَّثََنا طَلَْحةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن قتادة، َعْن : ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْواسِِطيُّ، قاال

َمْن صَوََّر صُوَرةً كُلَِّف :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ
كَارُِهونَ ُصبَّ ِفي أُذُنِهِ اآلُنُك، َوَمْن َتَحلََّم كَاِذًبا  َيْوَم الِْقَياَمةِ أَنْ َينْفَُخ ِفيَها الرُّوَح، َوَمنِ اْسَتَمَع إِلَى كَالمِ قَْومٍ َوُهْم لَُه

  .كُلَِّف أَنْ َيْعِقَد َبْيَن َشعَِريَتْينِ
ْن قتادة، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َع - ١١٦٦٦

أََولَْيسَ ِتلْكَ : رَأَْيُت بِاَألبْطَحِ َشْيًخا أَْحَمَق ُيكَبُِّر إِذَا َسَجَد، َوإِذَا َرفََع َرأَْسُه، قَالَ:قُلُْت الْبنِ َعبَّاسٍ: ْن ِعكْرَِمةَ، قَالََع
  .َصالةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال أُمَّ لََك؟

  ُف بن َيْعقُوَب الْقَاِضي، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا ُيوُس - ١١٦٦٧

اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ  ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزَريْعٍ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن قتادة، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ
  .بنتَ الْحَارِِث َوُهَو ُمْحرٌِم، َوَبَنى بَِها بَْعَدَما َرَجَع بَِماٍء ُيقَالُ لَُه َسرٌِف َتَزوََّج َمْيمُوَنةَ:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اَألْعلَى، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد - ١١٦٦٨
َيا : َسلََّم، فَقَالَْت، َعْن قتادة، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َجِميلَةَ بنَت َسلُولٍ أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسِعيٌد

ُه، َوأَكَْرُه الْكُفَْر ِفي اِإلْسالمِ، فَقَالَ َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي ال أَْعَيُب َعلَى ثَابِِت بن قَْيسٍ ِفي ُخلُقٍ، َوال َدْينٍ، وَلَِكنِّي ال أُِطيقُ
نََعْم، فَأََمَرُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ يَأُْخذَ مِْنَها : َترُدِّيَن َعلَْيِه َحِديقََتُه؟قَالَْت:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .اَدَما َساقَ إِلَْيَها َوال يَْزَد



وَّامِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا الْعَبَّاُس بن الْفَْضلِ الْقَُرِشيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الَْع - ١١٦٦٩
  .َمْن َبدَّلَ ِديَنُه فَاقُْتلُوُه:ْيِه َوَسلََّم، قَالََسِعيٌد، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن قتادة،  - ١١٦٧٠
  َيا َنبِيَّ اللَِّه: مَا، أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه

  .ْيكَ بِالسَّابِعَِةَعلَ:لَلَْيلَِة الْقَْدرِ، قَالَإِنَّ أَبِي شَْيٌخ كَبٌِري َعِليلٌ َيُشقُّ َعِليَّ الِْقَياُم، فَُمرْنِي بِلَْيلٍَة لََعلَّ اللََّه أَنْ ُيَوفِّقَنِي ِفيَها 
َتاَدةَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َبْهُز بن أََسٍد، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قَ - ١١٦٧١

اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْبَد الْقَْيسِ، َعنِ الُْمزَّاِء، َنَهى َرسُولُ :ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ
  .وأَْرَهبُ أَنْ َيكُونَ الُْبْسَر

نِي َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ، َحدَّثَ - ١١٦٧٢
لَّى اللَُّه َعلَْيِه اُج بن الَْحجَّاجِ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َصالَْحجَّ
  .َعقَّ َعنِ الَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما:َوَسلََّم

ُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن طَالُوَت، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن بِاللٍ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِي - ١١٦٧٣
َماِء الدُّْنَيا ُجْملَةً، ثُمَّ أُنْزِلَ الْقُْرآنُ لَْيلَةَ الْقَْدرِ ِفي َرَمَضانَ إِلَى السَّ:الْقَطَّاِن، َعْن قتادة، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .أُنْزِلَ ُنُجوًما
َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن رَاِشدٍ اَألدَِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن بِاللٍ، - ١١٦٧٤

افْتََرَض َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َركَْعَتْينِ ِفي :ْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن قتادة، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ ا
  .السَّفَرِ، كََما افْتََرَض أَْرَبًعا ِفي الَْحَضرِ

١١٦٧٥ -  

نِ بن َصاِلحٍ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َنْصرِ بن ُحَمْيدٍ الَْبزَّاُز الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَم
َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا "لَمَّا أُنْزِلَْت : ُمَحمَِّد بن ُعَبْيدِ اللَِّه الَْعْرزَِميُّ، َعْن َشْيَبانَ، َعْن قتادة، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َدَعا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليا َوُمَعاذًا، َوقَْد كَانَ أََمَرُهَما ] ٤٥األحزاب آية "[َبشًِّرا َوَنِذيًراأَْرَسلَْناَك َشاِهًدا َوُم
أُْنزِلَْت َعِليَّ َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا  اْنطَِلقَا َوَبشَِّرا، َوال ُتَنفَِّرا، وََيسَِّرا َوال ُتَعسَِّرا، فَإِنَُّه قَْد:أَنْ َيْخُرَجا إِلَى الَْيَمنِ، فَقَالَ

هَ إِال اللَُّه وسراًجا ُمنًريا أَْرَسلَْناَك َشاِهًدا َعلَى أُمَِّتِك َوُمَبشًِّرا بِالَْجنَِّة وََنذِيًرا ِمَن النَّارِ وداعًيا إِلَى َشَهاَدِة أَنْ ال إِلَ
  .بِالْقُْرآِن

َحدَّثََنا َعبَّادُ : ن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َوَجعْفَُر بن ُمَحمَِّد بن مَاِلٍك الْفََزارِيُّ الْكُوِفيُّ، قاالَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ب - ١١٦٧٦
ِعكْرَِمةَ، َعنِ  قََتاَدةَ، َعْن بن َيْعقُوَب اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمَِّد بن ُعَبْيِد اللَِّه الَْعْرزَِميُّ، َعْن َشْيَبانَ، َعْن

َيا َرسُولَ اللَِّه إِنِّي اتََّبْعُت : َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيسِيلُ َوْجُهُه دًَما، فَقَالَ: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِذَا أََراَد بَِعْبٍد َخْيًرا :هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماْمَرأَةً، فَلَِقَينِي َرُجلٌ فَصََنَع بِي َما َتَرى، فَقَالَ َرسُولُ اللَّ

  َعجَّلَ ُعقُوَبةَ ذَْنبِِه ِفي الدُّْنَيا، وَإِذَا أَرَاَد بِعَْبٍد شَرا أَْمَسَك َعلَْيِه بِذََنبِِه حَتَّى ُيواِفيَُه

  .َيْوَم الِْقَياَمِة كَأَنَُّه ِعٌري
بن ُمْسِلمٍ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم بن أَبِي إِْسحَاَق اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا الَْوِليُد - ١١٦٧٧



َرأَْيُت الدَّجَّالَ أَقَْمرَ :لَْيِه َوَسلََّم، قَالََحدَّثََنا شَْيَبانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع
ُهُه بِعَْبِد الُْعزَّى َرُجلٍ ِمْن ِهَجاًنا َضْخًما فَْيلَِميا كَأَنَّ َشَعَر َرأِْسِه أَغَْصانُ َشَجرٍَة، أَْعَوَر كَأَنَّ َعْيَنُه كَْوكَُب الصُّْبحِ، أُشَبِّ

  .ُخَزاَعةَ
رَّْحَمنِ بن َخالٍد الدَّْورَِقيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْخلٍَد اللَّْيِثيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن ِهاللٍ الْبَارِِقيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد ال - ١١٦٧٨

َتَعلَُّموا :َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َحدَّثََنا قتادة، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
نَُّهَما غََياَيَتاِن، أَْو كَأَنَُّهَما ِفْرقَاِن ِمْن الزَّْهَراَوْينِ الَْبقََرةَ، َوآلَ ِعْمَرانَ فَإِنَُّهَما َيجِيئَاِن َيْوَم الِْقَياَمِة كَأَنَُّهَما غََماَمَتاِن، أَْو كَأَ

  .َما، َتَعلَُّموا الَْبقََرةَ، فَإِنَّ أََخذََها َبَركَةٌ، َوَتْركََها َحْسَرةٌ، َوال َتْستَِطيُعَها الَْبطَلَةُطَْيرٍ صََوافٍّ ُيحَاجَّاِن َعْن َصاِحبِهِ
َعبَّاسٍ،  َعنِ اْبنَِحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ،  - ١١٦٧٩

الْكَْعبَةَ، لَمْ َيْدُخلْ َحتَّى أََمَر بَِها فَُمحَِيْت َورَأَى : أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َرأَى الصَُّوَر ِفي الَْبْيِت، َيعْنِي
  ُه، وَاللَِّه َماقَاَتلَُهُم اللَّ:إِبَْراهِيَم، َوإِْسَماعِيلَ بِأَْيِديهَِما اَألْزالُم، فَقَالَ

  .اْستَقَْسَما بِاَألْزالمِ قَطُّ
: اسٍ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ - ١١٦٨٠

َوقَالَ : َمْن َتَركَُهنَّ َخْشَيةَ أَْو َمَخافَةَ ثأرٍ فَلَْيَس ِمنَّاقَالَ:ُر بِقَْتلِ الَْحيَّاِت، َوقَالَال أَْعلَُمُه إِال َرفََع الَْحدِيثَ، أَنَُّه كَانَ َيأُْم
  .إِنَّ الَْحيَّاِت َمِسيخُ الْجِنِّ، كََما ُمِسَخِت الِْقَرَدةُ ِمْن بين إِْسرَائِيلَ: اْبُن َعبَّاسٍ
أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َوأَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، - ١١٦٨١

  .لََعَن َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمَخنَِّثَني ِمَن الرِّجَالِ، وَالُْمَتَرجِّالِت ِمَن النَِّساِء:َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
اسٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ - ١١٦٨٢

  .َن النَِّساِءلََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمَخنَِّثَني ِمَن الرِّجَالِ، وَالُْمتََرجِّالِت ِم:قَالَ
: اسٍ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ - ١١٦٨٣

ْم ُيْسِمعِ النَِّساَء فَأََتاُهنَّ فََوَعظَُهنَّ، َشهِْدُت الِْعيَد َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَخَطََب فَظَنَّ أَنَُّه لَ
  .ابِِه حَتَّى أَْمَضاُهَتَصدَّقْنَفََجَعلِْت الَْمْرأَةُ ُتلِْقي الَْخاَتَم َوالْقُْرطَ وَالُْخْرَص َوالشيَء، ثُمَّ أََمرَ بِالال فََجَمَعُه ِفي ثَِي:َوقَالَ

  َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنَِحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم،  - ١١٦٨٤

ال ُتَعذُِّبوا بَِعذَابِ : َرَجَع َعْن ِدينِِه فَاقُْتلُوُه، َوقَالَ: َمْن َبدَّلَ ِدينَُه، أَْو قَالَ:َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .النَّاَر: ِه، َيعْنِياللَّ

ةَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن جَُرْيجٍ، َوَمْعَمٌر، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِم - ١١٦٨٥
، ُيقَالُ لَُه ُمغِيثٌ َواللَِّه لَكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَْيِه اآلنَ َيْتبَُعَها ِفي أَنَّ َزْوجَ َبرِيَرةَ كَانَ َعْبًدا ِلبَنِي فُالٍن نَاسٍ ِمَن اَألْنَصارِ:َعبَّاسٍ

  .ِسكَِك الَْمِديَنِة َوُهَو يَْبِكي
: ، قَالَاسٍَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ - ١١٦٨٦

  .لَْيَس لََنا مَثَلُ السَّْوِء، الَْعاِئُد ِفي ِهَبِتِه كَالْكَلْبِ َيُعوُد ِفي قَْيئِِه:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َجِميعًا، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب. َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ - ١١٦٨٧

الَْعاِئُد ِفي :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ْيَس لََنا مَثَلُ السَّْوِءِهَبِتِه كَالْكَلْبِ َيُعوُد ِفي قَْيِئِه لَ



َسِمْعُت ِعكْرَِمةَ ُيَحدِّثُ، َعنِ : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، قَالَ - ١١٦٨٨
ُه ِهَي ِفي الشَّْيخِ الْكَبِريِ، الَِّذي ُيكَلَُّف الصَِّياَم، َوال يُِطيقُُه إِنََّها لَْيَسْت َمْنسُوَخةً، كَانَ َيقَْرؤَُها ُيطَوَّقُوَن:اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .فَُيفِْطُر َوُيطِْعُم
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن - ١١٦٨٩

اسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه إِبَْراهِيَم، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، ال أَْعلَُمُه إِال َعنِ اْبنِ َعبَّ
، َوَمنِ اْسَتَمَع َمنْ َصوَّرَ ُصوَرةً كُلَِّف َيْوَم الِْقَياَمِة أَنْ َيْنفَُخ ِفيَها الرُّوَح، وَلَْيَس بناِفخٍ أََبًدا، َوُيَعذَُّب َعلَْيِه:َوَسلََّم، قَالَ

َبْينِ : اآلُنُك ِفي مساِخِه، َوَمْن كَذََب ِفي ُحلِْمِه كُلَِّف أَنْ َيْعِقدَ َشِعَريةً، أَْو قَالَ إِلَى َحِديِث قَْومٍ َوُهْم لَُه كَارُِهونَ ُصبَّ
  .َشِعَريَتْينِ، َوُيَعذَُّب َعلَى ذَِلَك وَلَْيسَ بِفَاِعلٍ

َنا َعْبدُ الَْوارِِث، َحدَّثََنا أَيُّوُب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الُْمقَْعُد، َحدَّثَ - ١١٦٩٠
  .ْبشًاَعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعقَّ َعنِ الَْحَسنِ كَْبشًا، َوَعنِ الُْحَسْينِ كَ

َنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثَ - ١١٦٩١
إِذَا مَاَت الُْمكَاَتُب، َوتََرَك ِمَرياثًا أَْو أََصابَ َحدا، :ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .ثُ َعلَى قَْدرِ َما أُْعِتَق ِمْنُه، َوُيقَاُم َعلَْيِه الَْحدُّ بِقَْدرِ َما أُْعِتَق ِمْنُهفَإِنَُّه َيرِ
ِعكْرَِمةَ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعْن أَيُّوَب، َعْن  - ١١٦٩٢
الْتَِمُسوَها ِفي تَاِسَعٍة َتبْقَى، َوِفي سَابَِعٍة َتبْقَى، َوِفي :اسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ، قَالَاْبنِ َعبَّ

  .َخاِمَسٍة َتْبقَى
  َحدَّثَنَا - ١١٦٩٣

ثََنا ُوَهْيٌب، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد، َحدَّ
  .احَْتَجَم َوُهَو ُمْحرٌِم:َعْنُهَما، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أََسٍد، َحدَّثََنا أََسٌد، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن - ١١٦٩٤
  .احَْتَجَم َوُهَو َصاِئٌم:َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اِهيَم، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي َجعْفَرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْر - ١١٦٩٥
ال َتفَْتِخُروا بِآَباِئكُمِ الَِّذيَن َمضَْوا ِفي الَْجاِهِليَِّة، :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ِدِه لَلُْخْرُء ُيدَْهِدُه الُْجَعلُ بِأَْنِفِه خَْيٌر ِمْنُهْمفََوالَِّذي َنفِْسي بَِي
َعْن ِعكْرَِمةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم الدَّْستَُواِئيُّ، َعْن أَيُّوَب،  - ١١٦٩٦

ال َتفَْتِخرُوا بِآبَاِئكُمِ الَِّذيَن ُموُِّتوا ِفي الَْجاِهِليَِّة، فََوالَِّذي :صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه
  .َنفِْسي بَِيِدِه لََما ُيَدحْرُِج الْجَُعلُ بِأَْنِفِه خَْيٌر ِمْن آَباِئكُمِ الَِّذيَن ُموُِّتوا ِفي الَْجاِهِليَِّة

 ثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنَِحدَّ - ١١٦٩٧
  َتَزوََّج َمْيُموَنةَ َوُهَو ُمْحرٌِم، َوبََنى بَِها بِسَرٍِف:اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ُهَو َحاللٌَو
َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ،  - ١١٦٩٨



  .َن الَْعزاِئمِوَلَْيَسْت ِم" ص"َيْسُجُد ِفي :رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، َعنِ َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ - ١١٦٩٩

  " .ص"َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْسُجُد ِفي : اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ح َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن هَاِشمٍ . َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الُْجدِّيُّ - ١١٧٠٠

وُب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث، َحدَّثََنا أَيُّ: الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ِمهَْرانَ السَّيَّاُك، قَاال
َسَجَد َوُهَو بَِمكَّةَ بِالنَّْجمِ، َوَسَجَد َمَعُه الُْمْسِلُمونَ َوالُْمْشرِكُونَ وَالْجِنُّ وَاإلِْنُس، َوقَالَ :النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَسَجَد بَِمكَّةَ فََسَجَد َمَعُه الَْيُهوُد وَالنََّصاَرى َوالُْمْشرِكُونَإِنَّ النَّبِ: َحفُْص بن ُعَمَر ِفي َحِديِثِه

دَّثََنا ح َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َح. َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبكَّارٍ الَْعْيِشيُّ - ١١٧٠١
نِ َعبَّاسٍ،أَنَّ صَِفيَّةَ حَاَضتْ ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرُّزِّيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن ِهاللٍ الْبَارِِقيُّ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْب

  :َستََنا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَِفي الَْخْيَبِة إِنِّي أَرَاِك لََحابِ: َبْعَدَما طَافَْت، فَقَالَْت لََها َعاِئشَةُ

  .فَال، إِذَنْ: َصِفيَّةُ حَاَضْت، ِقيلَ إِنََّها قَدْ أَفَاَضْت، قَالَ: َوَما ذَِلَك؟ قَالَْت
ثََنا َعاِصُم بن ِهاللٍ، َحدَّثََنا أَيُّوُب، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن قََزَعةَ، َحدَّ - ١١٧٠٢

  .الْقُْبلَةَ: كَانَ ُيِصيُب ِمَن الرُّءوسِ َوُهَو َصاِئٌم، َيعْنِي:َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ح َوَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَعاٍذ . دَّثََنا ُمَحمَُّد بن صَاِلحِ بن النَّطَّاعَِحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخلٍَف الدُّورِيُّ، َح - ١١٧٠٣

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،  التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن حَفْصٍ التومينُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن ِهاللٍ، َحدَّثََنا أَيُّوُب، َعْن ِعكْرَِمةَ،
  .ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وأََجَرُه، َولَْو كَانَ َخبِيثًا لَمْ ُيطِْعْمُهاحَْتَجَم َرُسولُ اللَّ:قَالَ

ْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعْن أَيُّوَب، َع - ١١٧٠٤
َيا َرُسولَ اللَِّه ذََبْحُت قَْبلَ : أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سُِئلَ ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ، فَقَالَ َرُجلٌِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،

  .ال َحَرَج: إِال أَْوَمأَ بَِيِدِه، َوقَالَ ال حََرَج فََما ُسِئلَ َيوَْمِئٍذ َعْن َشْيٍء ِفي التَّقْدِميِ، َوالتَّأِْخريِ: أَنْ أَرِْمَي فَأَْوَمأَ بَِيِدِه، َوقَالَ
ْيرِ، َعْن َحدَّثََنا السَّرِيُّ بن َسْهلٍ الُْجْندِ يسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُرَشْيٍد، َحدَّثََنا َمَجاَعةُ بن الزَُّب - ١١٧٠٥

ى أََبا إِسَْرائِيلَ َنذََر أَنْ ال يََتكَلََّم، َوال َيْستَِظلَّ، َوال َيقُْعَد، وََيُصوَم أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال ُيكَْن
  َيْوَمُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه

  .ُمُروُه فَلَْيَتكَلَّْم، َولَْيْسَتِظلَّ، َوأَنْ َيقُْعَد، َوأَنْ َيُصوَم َيْوَمُه:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، َعْن ثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَبَحدَّ - ١١٧٠٦

َما َهذَا؟ : َناِشَرٍة َشَعرََها، فَقَالَ ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِفي َسفَرٍ إِذْ َمرَّ بِاْمَرأٍَة
  .ُمُروَها فَلَْتْخَتِمْر:فُالَنةُ المَْرأٍَة ِمْن قَُرْيشٍ، َنذََرْت أَنْ َتُحجَّ نَاِشَرةً َشَعَرَها، قَالَ: فَِقيلَ

بن كَِثريٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َشاذُ بن الْفَيَّاضِ، َحدَّثََنا َعبَّاُد - ١١٧٠٧
َحدَّثََنا . َبْيَن الرُّكْنِ وَالَْمقَامِ ُملَْتَزٌم َما َيْدُعو بِِه صَاِحُب َعاَهٍة إِال بََرأَ:َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

رائفيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُمَحمٍَّد الَْوزَّانُ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َزْيدِ بن َحيَّانَ، ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن َحبِيبٍ الط
  .َها، َوذَكَرَ الَْحِديثََمرَّ بِامَْرأٍَة نَاِشَرٍة شََعَر: َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َعْمرِو بن ُسكَنيٍ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َوَزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، قاال - ١١٧٠٨



ْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، َسِعيُد بن سُفَْيانَ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُعبَْيِد اللَِّه بن َحيَّةَ، َع
  يَا: أَنَّ َرْهطًا أََتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاءُوا َمَعُهْم بِاْمَرأٍَة، فَقَالُوا

فَأَتَْوُه بَِرُجلَْينِ أََحُدُهَما َشابٌّ ، بَِرُجلَْينِ ِمْن ُعلََماِء بين إِْسَراِئيلَ اذَْهبُوا فَائْتُونِي :ُمَحمَُّد َما أُْنزِلَ َعلَْيَك ِفي الزَِّنا؟ قَالَ
أَْنُشُدكَُما اللََّه لََما أَْخبَْرُتُمونا بَِما أَْنَزلَ :فَِصيٌح، َواآلَخُر شَابٌّ قَْد َسقَطَ َحاجُِبُه َعلَى َعْينِِه حَتَّى َيْرفَعََها بعصابٍ، فَقَالَ

َنَشْدَتَنا بَِعِظيمٍ، َوإِنَّا ُنْخبَِرَك أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ َعلَى ُموَسى ِفي الزَّانِيِ الرَّْجَم، َوأَنَّا كُنَّا : قَاال، لَى ُموَسى ِفي الزَّانِيِاللَُّه َع
اذَْهبُوا : ْم لَُه، فَِصرَْنا َنْجِلُد وَالتَّْعبُِري فَقَالَقَْوًما َشَبَبةً، َوكَاَنْت نِسَاُؤَنا َحَسَنةً ُوُجوُهَها، َوأَنَّ ذَِلَك كَثَُر ِفيَنا، فَلَْم َنقُ

  .بصاحبِِتكُْم، فَإِذَا َوضََعْت َما ِفي َبطْنَِها فاْرُجُموها
رَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ، َعْن ِعكْ - ١١٧٠٩

َهِذِه :ا َحيا َوُهمْ َيْرُمونَُه، فَقَالََرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرَج َعلَى قَْومٍ قَْد َنَصُبوا َحَماًم
  .الُْمَجثََّمةُ ال َيِحلُّ أَكْلَُها

ْبنِ و ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، َحدَّثََنا الَْيَمانُ بن الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ، َعنِ اَحدَّثََنا أَُب - ١١٧١٠
  .كَانَ َيشَْرُب ِفي اِإلَناِء ثَالثَةَ أَنْفَاسٍ:َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، َعْن ا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا الَْيَمانُ بن الُْمِغَريِةَحدَّثََن - ١١٧١١
  كُلُّ َشيٍْء:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ْعَبْينِ ِمَن اِإلَزارِ ِفي النَّارَِجاَوَز الْكَ
 ِعكْرَِمةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا الَْيَمانُ بن الُْمِغَريِة، َعْن - ١١٧١٢

  .كَانَ ال َينْفُُخ ِفي الشََّرابِ:لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َص
َميْرٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُمَحمَّدٍ الذَّرَّاُع، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن ُن - ١١٧١٣

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَِهَشاُم بن َحسَّانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ
  .أَنْ ُيؤَْتى ُرَخُصُه كََما ُيِحبُّ أَنْ يُْؤَتى عََزاِئُمُه

اَق الْقَلُوِسيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َزكَرِيَّا الصرمييُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَح - ١١٧١٤
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِهَشاُم بن َحسَّانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َما ُيِحبُّ أَنْ يُْؤَتى عََزاِئُمُهأَنْ ُيؤَْتى ُرَخُصُه كَ
، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق الْقَلُوِسيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َزكَرِيَّا الصرمييُّ - ١١٧١٥

اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن :يَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ، َيقُولُِهَشاُم بن َحسَّانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِ
  .غَلََبِة الدِّينِ َوغَلََبِة الَْعُدوِّ، َوِمْن َبوَارِ األَيِّمِ، َوِفْتَنِة الدَّجَّالِ

  َحدَّثََنا ِعيَسى بن: مٍَّد التَّمَّاُر، قاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الرَّبِيعِ بن َشاهِنيٍ، َوُمَحمَّدُ بن ُمَح - ١١٧١٦

لَمَّا قَذََف : نِ َعبَّاسٍ، قَالَإِبَْراهِيَم الْبَِرِكيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َحسَّانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْب
لَتَأِْتَينَّ َعلَى َما َتقُولُ بَِبيَِّنٍة أَوْ :ْحَماِء، قَالَ لَهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِهاللُ بن أَُميَّةَ امَْرأََتُه بِشَرِيِك بن السَّ

نَِة، فََدَعاُه َرسُولُ اللَِّه َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ إِنِّي لَصَاِدٌق، َولَيُْنزِلَنَّ اللَُّه ُعذْرِي، فَنََزلَْت آَيةُ الُْمالَع: لَُتجْلََدنَّ الَْحدَّ، قَالَ
إِنََّها ُموجَِبةٌ فَإِنِّي أََرْدتُ :َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتالَعَنا، فَلَمَّا َبِقَيِت الَْخاِمَسةُ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 



أَْبِصُروَها، فَإِنْ َجاَءتْ :قَْوِمي، فََمَضْت، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواللَِّه ال فََضْحُت: أَنْ ُتْرَحَم، ثُمَّ قَالَْت
َجاَءْت َشريِك بن السَّْحَماِءفَبِِه أَبَْيَض َسبِطًا قَصَّ الَْعْيَنْينِ فِلهاللِ بن أَُميَّةَ، َوإِنْ َجاَءْت بِِه آَدَم جَْعًدا أَكَْحلَ الَْعْيَنْينِ، فِل

  .بِِه ِلشَرِيٍك
الزِّْبرِقَاِن،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّدِ بن َمْيُموٍن، َحدَّثََنا َداُوُد بن - ١١٧١٧

َمنِ اْسَتَمعَ إِلَى :هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرسُولِ اللَّ
  .ِدِهماَحِديِث قَْومٍ ُصبُّ ِفي أُذُنِِه اآلُنُك، َوَمْن َتَحلََّم كَاِذًبا كُلَِّف أَنْ َيعِْقَد َبْيَن َشعَِريَتْينِ َولَْيَس بعاِق

ِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَر - ١١٧١٨
  ِهَشامِ بن

  .بَِهاِسهِ الِْحيطَانَ ِفي طَلََحسَّانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ َزْوَج َبرِيَرةَ كَانَ َعْبًدا، َولَقَْد َرأَْيُتُه كَانَ َيضْرُِب بَِرأْ
دَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َيحَْيى بن الرَّبِيعِ بن أَبِي رَاِشٍد، َح - ١١٧١٩

  .ْربِ ِمْن أَفَْواِه اَألَداَوىُرخَِّص ِفي الشُّ:ُمَعاوَِيةَ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
: اسٍ، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، أََنا َعبَّاُد بن َمْنصُورٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ - ١١٧٢٠

  .ِمَن الَْمالِئكَِة إِال أََمرُونِي بِالِْحَجاَمِةَما َمَرْرُت بَِمٍأل :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َعْن ِعكْرَِمةَ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ، َعْن َعبَّاِد بن َمْنُصورٍ، - ١١٧٢١

  .َيكَْتِحلُ بِاِإلثِْمِد قَْبلَ أَنْ يََناَم كُلَّ لَْيلٍَة:لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى ال: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
دَّثََنا ُيوُنسُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَرِيٍف الَْبجَِليُّ، َح - ١١٧٢٢

كَانَ إِذَا أُنْزِلَ َعلَى َرسُولِ :بَّاِد بن َمْنُصورٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَبن ُبكَيْرٍ، َعْن َع
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْوْحيُ ثَقُلَ َعلَْيِه، َوأَْمَسَك النَّاُس َعْن كَالِمِه

 ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ، َعْن َعبَّاِد بنَحدَّثََنا  - ١١٧٢٣
  َمْنُصورٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ

لََع الْفَْجُر األَوَّلُ، قَاَم فَأَْوَتَر بِِتْسعٍ ُيسَلُِّم َبْيَن كُلِّ بِتُّ عِْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا طَ:َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َركَْعَتْينِ

بن حَْوَشبٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الِْمقَْدامِ الِْعْجِليُّ، َحدَّثََنا أَْصَرُم  - ١١٧٢٤
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِه بن إِبَْراهِيَم، َعْن َعبَّاِد بن َمْنُصورٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََحدَّثََنا َعْبُد اللَّ

  .حَتَّى ُيْصبَِح َمْن بَاَت لَْيلَةً ِفي ِخفٍَّة ِمَن الطََّعامِ وَالشَّرَابِ ُيصَلِّي، تداكَتْ َحْولَُه الُْحوُر الَْعْيُن:َوَسلََّم
ُع بن ُمحْرِزٍ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َوِكي - ١١٧٢٥

أَقَاَم بَِمكَّةَ َسْبَعةَ َعَشرَ َيْوًما يَقُْصرُ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعبَّاِد بن َمْنُصورٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى
  .الصَّالةَ

ُع بن ُمحْرِزٍ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َوِكي - ١١٧٢٦
َيذَْهبُ بِالدَّمِ، : نِْعَم الْعَْبُد الَْحجَّاُم:َمْنُصورٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعبَّاِد بن 

  .َوُيَخفِّفُ الصُّلَْب، وََيْجلُو الَْبَصَر



نِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا الُْمثَنَّى بن َبكْرٍ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَا - ١١٧٢٧
  َجَعلَ ِفي:َعبَّاِد بن َمْنُصورٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .قَْبرِِه قَِطيفَةَ أُْرجُواٍن
َحدَّثََنا َعبَّاُد بن  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا الُْمثَنَّى بن َبكْرٍ، - ١١٧٢٨

  .َتَجَم َوُهوَ َصاِئٌماْح:َمْنُصورٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َمْنصُورٍ، َع - ١١٧٢٩

  .بِي طَْيَبةَ لَْيال فََحَجَمُه، َوأَْعطَاُه أَْجرَُهبََعثَ إِلَى أَ:اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
كْرَِمةَ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبَدةَ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن مَْنُصورٍ، َعْن ِع - ١١٧٣٠

  .الْعَاِئُد ِفي هَِبِتِه كَالْعَاِئِد ِفي قَْيِئِه:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
لُ بن َخبَّابٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا ثَابِتُ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا ِهال - ١١٧٣١

َر ِفي َعبَّاسٍ، أَنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َدَخلَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعلَى َحِصريٍ قَْد أَثَِّعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ 
ي نَفِْسي بَِيِدِه َما َمثَِلي، َوَمثَلُ َما ِلي َولِلدُّْنيَا، َوالَِّذ:َيا َرُسولَ اللَِّه لَوِ اتََّخذَْت فَِراًشا أَْوثََر ِمْن َهذَا، قَالَ: َجْنبِِه، فَقَالَ

  .الدُّْنَيا إِال كََراِكبٍ سَاَر ِفي َيْومٍ صَاِئٍف فَاْستَظَلَّ َتْحَت َشجََرٍة َساَعةً ِمْن َنهَارٍ َساَر َوَتْركَهَا
  َنا ثَابِتُ بن َيزِيدَ،َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثَ - ١١٧٣٢

وَالَِّذي :َت إِلَى أُُحٍد، فَقَالََحدَّثََنا ِهاللُ بن خَبَّابٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْتَفَ
مٍَّد ذَهًَبا، أُْنِفقُُه ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَمُوُت َيْوَم أَمُوُت َوأََدُع ِمْنُه ِديَناَرْينِ َنفِْسي بَِيِدِه َما َيُسرُّنِي أَنَّ أُُحًدا َهذَا ُيحَوَّلُ آللِ ُمَح

  .إِال دِيَناَرْينِ أُِعدُُّهَما ِلَدْينٍ إِنْ كَانَ َعِليَّ
ثَابِتُ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا ِهاللُ بن َخبَّابٍ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا - ١١٧٣٣

كَانَ َيبِيُت اللََّياِلي الُْمتََتابَِعةَ طَاوًِيا، َوأَْهلُُه ال َيجُِدونَ :ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ْم ُخْبزَ الشَِّعريَِوكَانَ َعامَّةُ ُخْبزِِه: ِعَشاًءقَالَ
، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم، َحدَّثََنا ثَابُِت بن يَزِيَد، َحدَّثََنا ِهاللٌ، َعْن ِعكْرَِمةَ - ١١٧٣٤
ًرا، َوال ِدْرَهًما، َوال َعْبًدا، َوال َوِليَدةً، َوتََرَك ِدْرَعُه َرْهًنا َماتَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَما َتَرَك دِيَنا:َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ِعْنَد َيُهوِديٍّ َعلَى ثَالِثَني َصاًعا ِمْن َشِعريٍ
ن الَْعوَّامِ، َحدَّثََنا ِهاللُ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُنعَْيمٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ب - ١١٧٣٥

أَْنُتْم ثُلُثُ أَْهلِ الَْجنَِّة أَْو نِْصُف أَْهلِ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َخبَّابٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .الَْجنَِّة

  اجِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْنَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّ - ١١٧٣٦

َحتَّى َخَتمَ ] ١النصر آية "[إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه َوالْفَْتُح"لَمَّا نََزلَْت : ِهاللِ بن َخبَّابٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
فَأََخذَ بِأََشدِّ َما كَانَ قَطُّ اْجِتَهاًدا ِفي : َيْت لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنفُْسُه ِحنيَ َنزَلَْت، قَالَُنِع: السُّورَةَ، قَالَ

: للَِّه، َوَجاَء أَْهلُ الَْيَمنِ، فَقَالَ َرُجلٌَجاَء الْفَْتُح َوَنْصُر ا:أَْمرِ اآلِخرَِة، َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد ذَِلَك
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيحَْيى . قَْوٌم ُرقَْيقَةٌ قُلُوُبُهْم لَيَِّنةٌ قُلُوُبُهْم، اِإلَميانُ َيَمانٌ، وَالِْفقُْه َيَمانٌ:َيا َرسُولَ اللَِّه َوَما أَْهلُ الَْيَمنِ؟ قَالَ



يُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعبَّاِد بن الْعَوَّامِ، َعْن ِهاللِ بن خَبَّابٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا َسِع
  .النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه َوزَاَد، وَالِْحكَْمةُ َيَمانِيَّةٌ

اجِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن ِهاللِ بن َخبَّابٍ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّ - ١١٧٣٧
الةِ غََزا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غََزاةً، فَلَْم َيفُْرغْ ِمْنُهْم َحتَّى أَْمَسى بَِص: َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ِسَي بَِها، فََصلَّى فَلَمَّا فََرغَ الَْعْصرِ َعنِ الَْوقِْت الَِّذي كَانَ ُيَحاِفظُ َعلَْيِه، فَلَمَّا فََرغَ ِمْنُهْم نَظََر فَإِذَا َصالةُ الَْعْصرِ قَْد أُْم
ْسطَى اْمْأل ُبيُوتَُهْم نَاًرا، َواْمألْ أَجَْوافَُهْم نَارًا، َواْمْأل اللَُّهمَّ، َمْن َشَغلََنا َعْن َصالِة الُْو:ِمْن َصالِتِه َدَعا َعلَى َعُدوِِّه، َوقَالَ

  .قُُبوَرُهْم نَارًا
  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، - ١١٧٣٨

كَانَ َرسُولُ : ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ِهاللِ بن َخبَّابٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ
َيا َرسُولَ اللَِّه َما َتقُولُ ِفي الالهَني؟ فََسكََت َعْنُه َرسُولُ اللَِّه : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ َمغَازِيِه، فَقَالَ َرُجلٌ

ْيِه كَِلَمةً َحتَّى فََرغَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن غَْزوِِه َوطَاَف، فَإِذَا بَِصبِيٍّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيُردَّ َعلَ
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ولِ اللَِّه قَْد َوقََع ِمْن ِمَحفٍَّة فَإِذَا ُهَو، فََناَدى ُمَناِديِه أَْيَن السَّاِئلُ َعنِ الالهَني؟ فَأَقَْبلَ الرَُّجلُ إِلَى َرُس

  .اللَُّه أَْعلَُم بَِما كَانُوا َعاِمِلَني:َوَسلََّم، فََنَهى َعْن قَْتلِ أَطْفَالِهِْم، َوقَالَ
َخبَّابٍ،  بنَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعبَّاِد بن الَْعوَّامِ، َعْن ِهاللِ  - ١١٧٣٩

َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ ] ١النصر آية "[إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه َوالْفَْتُح"لَمَّا َنَزلَْت : َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ال تَْبِكي فَإِنَِّك أَوَّلُ أَْهِلي الِحٌق بِيفََضِحكَتْ : لَهَا إِنَُّه قَدْ ُنِعَيْت إِلَيَّ َنفِْسي، فََبكَْت، فَقَالَ:َعلَْيِه َوَسلََّم فَاِطَمةَ، فَقَالَ

قَْد نُِعَيْت :إِنَُّه قَالَ ِلي: َرأَيُْتِك َبكَْيِت وَضِحكِْت، قَالَْت: فََرآَها َبْعُض أَْزوَاُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت لََها
  .ال تَْبِكَني، فَإِنَِّك أَوَّلُ أَْهِلي الِحٌق بِيفََضِحكُْت:قَالَإِلَيَّ َنفِْسيفََبكَْيُت، فَ

  دَّثَنَاَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوُعَبْيُد بن َخلٍَف الْقَِطيِعيُّ، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن يُوُنَس، َح - ١١٧٤٠

ابٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلَعمِّهِ َعبَّاُد بن الْعَوَّامِ، َعْن ِهاللِ بن َخبَّ
  .َيا َعمِّ أَكِْثرِ الدَُّعاَء بِالَْعاِفَيِة:الَْعبَّاسِ

َعبَّاُد بن الْعَوَّامِ، َعْن ِهاللِ بن خَبَّابٍ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا  - ١١٧٤١
َيا َرسُولَ : ْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ ضَُباَعةَ بنَت الزَُّبْيرِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

قُوِلي لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك َمِحلِّي ِمَن اَألْرضِ َحْيثُ :كَْيَف أَقُولُ؟ قَالَ: َنَعْم، قُلُْت:أَْشَترِطُ؟ قَالَاللَِّه إِنِّي أُرِيُد الَْحجَّ أَفَ
  .َحَبسَْتنِي
بن الْكَُمْيِت، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن . َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا كَِثريُ بن َيْحَيى، صَاِحبِ الَْبْصرِيِّ - ١١٧٤٢

َحدَّثََنا ثَابُِت بن َيزِيَد، َعْن ِهاللِ : َحدَّثََنا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ، قَالَ: َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعزِيزٍ الْمَْوِصِليُّ، قاال
قََنَت َشهًْرا ِفي :ا، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبن َخبَّابٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَم

  .الصَّلََواِت كُلَِّها، الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ وَالَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء
دَّثََنا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ، َح: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َعزِيزٍ الَْمْوصِِليُّ، وَالُْحَسْيُن بن الْكَُمْيِت، قاال - ١١٧٤٣

أَْسلَمُ :َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحدَّثََنا ثَابُِت بن َيزِيَد، َعْن ِهاللِ بن خَبَّابٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه 



  .َسالََمَها اللَُّه، َوِغفَاٌر غَفََر اللَُّه لََها
  دَّثََنا إِْسحَاُقَح - ١١٧٤٤

أَقَاَم :ْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَبن إِبَْراِهيمَ الدَّبَرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُمبَاَرٍك، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ ا
  .َيقُْصُر الصَّالةَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمكَّةَ َسْبَع َعشَْرةَ لَْيلَةً

َوَعاِصمٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، - ١١٧٤٥
َمرَّ بِِقْدرٍ فاْنَتَشلَ ِمْنَها َعظًْما، فَأَكَلَ ِمْنُه، :ْيِه َوَسلََّماَألْحَولِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .ثُمَّ صَلَّى، وَلَْم َيتََوضَّأْ
ْيَمانَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َعاِصمِ بن ُسلَ - ١١٧٤٦

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اْصطَفَى إِْبَراِهيَم بِالُْخلَِّة، وَاْصطَفَى ُموَسى بِالْكَالمِ، وَاْصطَفَى ُمَحمًَّدا :ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .بِالرُّْؤَيِة

ِحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن ُمَحمٍَّد األَْنَصارِيُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الْ - ١١٧٤٧
اِإلْحَراُم أََشدُّ :احَْتَجمَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْحرٌِم، َوقَالَ: َعاِصمٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ِمَن الصَّْومِ
ِصمٍ ا أَُبو الزِّْنباعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َعِديٍّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعاَحدَّثََن - ١١٧٤٨

وَاِضعٍ رِْجلَُه َعلَى  َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َرُجلٍ: اَألْحَولِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  صَفَْحِة َشاٍة، َوُهَو َيُحدُّ َشفَْرَتُه، َوِهَي تَلْحَظُ

  .أَفَال قَْبلَ َهذَا، أََو تُرِيُد أَنْ ُتِميَتَها مَْوَتَتاِن:إِلَْيِه بَِبصرِها، قَالَ
ن كَِثريِ بن ِدينَارٍ الْحِْمِصيُّ، أَظُنُُّه َيحَْيى، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن ُعثَْمانَ ب - ١١٧٤٩

بَّاسٍ، َعْن َرسُولِ ُمَحمَُّد بن ِحْميَرٍ، َعنِ الضَّحَّاكِ بن ُحْمَرةَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َعاِصمٍ الَْبجَِليِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َع
  .َمْن لَْم ُيلْزِْق أَْنفَُه َمعَ َجْبَهِتهِ بِاَألْرضِ إِذَا َسَجَد لَْم َتُجْز َصالُتُه:قَالَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 

ِه ارِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللََّحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن الُْمْخَت - ١١٧٥٠
فَذَكَْرُت ذَاَك الْبنِ ، َوكَانَ ُيكَبُِّر إِذَا َرفََع، َوإِذَا َوَضَع : َصلَّْيُت َمَع أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ: الدَّاَناُج، َحدَّثَنِي ِعكْرَِمةُ، قَالَ

  .ِه َوَسلََّم؟ال أُمَّ لََك أََولَْيسَ ِتلَْك ُسنَّةَ أَبِي الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي:َعبَّاسٍ، فَقَالَ
َعْن ِعكْرَِمةَ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ُحَمْيِد، - ١١٧٥١

  .مُوَنةَ َوُهَما حراماِنَتَزوََّج َمْي:َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قاال - ١١٧٥٢

َنامَ :نِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَسلََمةَ، َعْن َحمَّاٍد الْكُوِفيِّ، َوُحَمْيٍد، َوأَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْب
  .َحتَّى سُِمَع لَُه غَِطيطٌ فََصلَّى، وَلَْم ُيِعِد ُوُضوًءا

١١٧٥٣ -  

ْن َعطَاٍء الَْعطَّارِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َع
َيَتَصدَّقُ بِِديَنارٍ، فَإِنْ لَْم َيجِْد :اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَِّذي يَْغَشى اْمرَأََتُه َوِهَي حَاِئٌض قَالَ



  .فَبِنِْصِف ِديَنارٍ
بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن َمْخلٍَد الْوَاِسِطيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسالمٍ أَبِي  َحدَّثََنا أَْحَمُد - ١١٧٥٤

  .ْيُموَنةَ َوُهَو َحاللٌَتزَوََّج َم:الْمُْنِذرِ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا إِْسحَاقُ  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حِْمَدانَ الَْحَنِفيُّ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َخاِلِد بن َمْيسََرةَ الرَّازِيُّ، - ١١٧٥٥

كْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمِغَريةَ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعْن ِع
يَها، َوَمْن َتَسمََّع إِلَى َحدِيِث َمْن َتحَلََّم بُِحلْمٍ لَْم َيَرُه أُِمَر أَنْ َيعِْقَد َبْيَن َشعَِريَتْينِ، َوَمْن َصوَّرَ ُصوَرةً أُِمَر أَنْ َيْنفَُخ ِف:قَالَ
  .َوُهْم َيِفرُّونَ ِمْنُه، ُجِعلَ اآلُنُك ِفي أُذُنِِه قَْومٍ

ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن َسْهلٍ . َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َخلٍَف - ١١٧٥٦
َحدَّثََنا أَزَْهُر بن الْقَاِسمِ، َحدَّثََنا أَُبو قَُداَمةَ الْحَارِثُ بن ُعبَْيٍد، َعْن َمطَرٍ  الْبَلِْخيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َراِفعٍ النَّْيسَاُبورِيُّ،

  الَْورَّاقِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .َحوَّلَ إِلَى الَْمِدينَِةلَْم َيْسُجْد ِفي َشْيٍء ِمَن الُْمفَصَّلِ مُْنذُ َت:َوَسلََّم
َحَسنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن قُْهَزاٍذ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْ - ١١٧٥٧

َماَت َرُجلٌ ِمَن اَألْعرَابِ َولَمْ َيكُْن لَهُ : ْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََشِقيقٍ، َحدَّثََنا أَُبو َحمَْزةَ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ ا
أَلَْم َيكُْن يَْغَضُب لَِغَضبِِه وََيْرَضى :َعَصَبةٌ، َوكَانَ لَُه َموْلًى ُهَو أَْعَتقَُه، فَُرِفَع ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .َبلَى وأَْوَرثَُه َمالَ َمْوالُه :لرَِضاُه؟قَالُوا
ن َشِقيقٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُسلَْيَمانَ بن أَيُّوَب الَْمِدينِيُّ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليِّ بن الَْحَسنِ ب - ١١٧٥٨

لََعَن :رَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو َحْمزَةَ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، َعْن ِعكْ
  .َمْن َيِسُم ِفي الَْوْجِه

نَّهُ َسِمَع ، أََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، أَخَْبرَنِي َعْبُد الْكَرِميِ - ١١٧٥٩
إِنَّ اللََّه َجلَّ ِذكُْرهُ َحرََّم َمكَّةَ َيْومَ :ِعكْرَِمةَ، َيذْكُُر َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َيْوَم الْفَْتحِ

ى َيْومِ الِْقَيامَِة، ال ُينَفَُّر صَْيُدَها َوال يُْعَضدُ َشَجُرَها، َوال ُيْخَتلَى َخلََق السََّموَاِت وَاَألْرَض، فَهِيَ َحَراٌم بِحََرامِ اللَِّه إِلَ
إِال اإلِذِْخَر َيا َرسُولَ اللَِّه إِنَُّه ال ُبدَّ ِللْقَْينِ : َخالهَا، َوال َيِحلُّ لُقَطَُتَها إِال ِلمُْنِشٍد، فَقَالَ الَْعبَّاُس بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ

  ِتَوالُْبيُو

  .إِال اِإلذِْخَر إِنَُّه َحاللٌ:فََسكََت النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َساَعةً، فَقَالَ
 ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعِليٍّ. َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َوعَارٌِم أَُبو النُّْعَماِن - ١١٧٦٠

َحدَّثََنا َداُوُد بن أَبِي الْفُرَاِت الْكِْنِديُّ، َعْن ِعلَْباَء بن أَْحَمَر الَْيْشكُرِيِّ، : اَألبَّاُر، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُعثَْمانَ الالحقيُّ، قَالُوا
َتْدُرونَ َما :لََّم ِفي اَألْرضِ أَْرَبَعةَ أَْخطٍُط، ثُمَّ قَالََخطَّ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

، َخِدَجيةُ بنتُ ُخَوْيِلٍد : أَفَْضلُ نَِساِء أَْهلِ الَْجنَِّة:اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َهذَا؟قَالُوا
  .َوآِسَيةُ بنُت مَُزاِحمٍ امَْرأَةُ ِفْرَعْونَ، َومَْرَيمُ بنُت ِعْمَرانَ ،  َوفَاِطَمةُ بنُت ُمَحمٍَّد

َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن حَُرْيٍث، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َعنِ  - ١١٧٦١
كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي :ْحَمَد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَالُْحَسْينِ بن َواِقٍد، َعْن ِعلَْباَء بن أَ

  .َسفَرٍ فََحَضَر النَّْحُر، فَاشَْتَركَْنا ِفي الَْبقََرةِ َسْبَعةٌ، َوِفي الَْبِعريِ َعشََرةٌ



ا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبكْرٍ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروبَةَ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََن - ١١٧٦٢
نََهى أَنْ تُْنكََح الْمَْرأَةُ َعلَى :َعْن قتادة، َعْن أَبِي حَرِيزٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ِتَها أَْو َخالَِتَهاَعمَّ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسيْنِ - ١١٧٦٣

قَرَأُْت َعلَى الْفُضَْيلِ بن َمْيسََرةَ، َعْن أَبِي َحرِيزٍ، َعْن : اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمرُ بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ
ى الَْعمَِّة َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى أَنْ ُتزَوََّج الَْمْرأَةُ َعلَ ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  .إِنَّكُْم إِنْ فََعلُْتْم ذَِلَك قَطَْعُتْم أَْرَحاَمكُْم: َوَعلَى الَْخالَِة، َوقَالَ

: ُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا َسِعيٌد أَُبو غَْيالنَ الشَّْيبَانِيُّ، قَالََحدَّثََنا الَْعبَّا - ١١٧٦٤
اللَِّه َصلَّى اللَُّه قَالَ َرُسولُ : َسِمْعُت َعفَّانَ بن ُجَبْيرٍ الطَّاِئيَّ، َعْن أَبِي حَرِيزٍ اَألزِْديِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ْن َمطَرٍ أَْرَبِعَني َيْوٌم ِمْن إَِمامٍ َعاِدلٍ أَفَْضلُ ِمْن ُعَباَدِة ِستَِّني َسَنةً، َوَحدٌّ ُيقَاُم ِفي اَألْرضِ بَِحقِِّه أَزْكَى ِفيَها ِم:َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َعاًما

َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن فَرُّوخٍ، َبيَّاُع َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ الُْمَخرِِّميُّ،  - ١١٧٦٥
رَأَْيُت ِفي َمْسجِدِ الْحََرامِ شَْيًخا ُيصَلِّي، فَإِذَا َرفََع رَأَْسُه كَبََّر، وَإِذَا : اَألقْتَابِ، َعْن َحبِيبِ بن الزَُّبْيرِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، قَالَ

! ال أُمَّ لََك :، فَقَالَكَبََّر، َوإِذَا نََهَض ِفيَما َبْيَن التَّكْبَِريَتْينِ كَبََّر، فَأَْنكَْرُت ذَِلَك فَأََتْيتُ اْبَن َعبَّاسٍ فَأَْخبَْرُتُهَوَضَع َرأَْسُه 
  .ِتلَْك َصالةُ أَبِي الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن سَِعيِد بن الُْمسَيِّبِ بن شَرِيٍك، َحدَّثََنا َزْيُد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد - ١١٧٦٦
  الُْحبَابِ، َحدَّثَنَا

ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُعَمُر بن فَرُّوخٍ، َبيَّاُع اَألقَْتابِ، َعْن َحبِيبِ بن الزَُّبيْرِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَّ
  .احَْتَجَم َوأَْعطَى الَْحجَّاَم ِدينَاًرا:َوَسلََّم

َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن فَرُّوخٍ، َصاِحُب  - ١١٧٦٧
نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :يْرِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَاَألقْتَابِ، َحدَّثََنا َحبِيُب بن الزَُّب

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ ُتبَاَع ثَمََرةٌ حَتَّى ُتطَْعَم، َوال صُوٌف َعلَى ظَْهرٍ، َوال لََبٌن ِفي ضَْرعٍ
ِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، َحدَّثََنا جَرِيُر بن حَازِمٍ، َعْن َيْعلَى بن َحكِيمٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْس - ١١٧٦٨

، أَْو لََمْسَت، أَوْ لََعلََّك قَبَّلَْت:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َماِعَز بن َماِلٍك، أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَُه
  .نََعْم، فَأََمَر بَِرْجِمِه: فََعلَْت كَذَا َوكَذَا ال ُيِكنِّي، قَالَ: ال، قَالَ: غََمْزَت، قَالَ
ى بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن صَاِلحٍ الشِّريَازِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحكَّامٍ، َحدَّثََنا جَرِيُر بن َحازِمٍ، َعْن َيْعلَ - ١١٧٦٩

َبْيَنَما َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَصلِّي إِذْ َجاَءتْ َشاةٌ َتْسَعى َبْيَن : َحكِيمٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َيَدْيِه فََساَعاَها حَتَّى أَلَْزَق َبطَْنُه بِالَْحائِِط

ح َوَحدَّثََنا . اِلٍد الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َمْنصُورٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا جَرِيُر بن حَازِمٍَحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخ - ١١٧٧٠
  ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِليُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ،



ِمْعُت َيْعلَى بن َحكِيمٍ ُيَحدِّثُ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َس: َحدَّثََنا َوْهُب بن جَرِيرِ بن َحازِمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، قَالَ
رِ فََحِمدَ اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه، النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرَج ِفي مََرِضِه َوُهَو َعاِصٌب َرأَْسهُ بِِخْرقٍَة، فََجلََس َعلَى الْمِْنَب

َن النَّاسِ َخلِيال َما ِمَن النَّاسِ أََحٌد أََمنُّ َعِليَّ بنفِْسِه َوَماِلِه ِمْن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي قَُحافَةَ، َولَْو كُْنُت مُتَِّخذًا ِم:ثُمَّ قَالَ
  .إِال ُسدَّْت إِال َخْوَخةَ أَبِي َبكْرٍ ال َتبْقَى ِفي الَْمْسجِِد خَْوَخةٌ:التََّخذُْت أََبا َبكْرٍ، وَلَِكْن ُخلَّةُ اِإلْسالمِ أَفَْضلُ، ثُمَّ قَالَ

َعْن َماِلِك َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن َسالمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ،  - ١١٧٧١
  .إِنََّما نُهَِي َعنِ الُْمْصَمِت:الَْخزَّ فَِقيلَ لَُه، فَقَالَكَانَ اْبُن َعبَّاسٍ َيلَْبُس : بن ِدينَارٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، قَالَ

رٍ الْعَقَِديُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا الْعَبَّاُس عَْبُد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِم - ١١٧٧٢
َمْن َماَت َوِفي َبطْنِِه الرِّيُح الْفضيُح فََضَحُه اللَُّه َعلَى :ثَنِي ِعكْرَِمةُ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َرفََعُه قَالَُمَباَرٌك أَُبو َعْمرٍو، َحدَّ

  .ُرُءوسِ اَألْشَهاِد َيْوَم الِْقَياَمِة
أَُبو ُعَبْيَدةَ الَْحدَّاُد، َعْن َماِلِك بن ِديَنارٍ، َعْن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا زَِياُد بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا - ١١٧٧٣

لَْيسَ أََحٌد إِال ُيْؤَخذُ ِمْن قَْوِلِه َوَيَدُع غَْيرَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه :ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، َرفََعُه قَالَ
  َعلَْيِه

  .َوَسلََّم
ُد الَْوهَّابِ دَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ أَُبو َيْحَيى، َحدَّثََنا َصاِعقَةُ، َحدَّثََنا َعْبَح - ١١٧٧٤

ُنهَِي َعْن طََعامِ :قَالَ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن ُموَسى، َعنِ الزُّبَْيرِ بن الْخِرِّيِت، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،
  .الُْمَتبَارَِيْينِ
ثََنا هَاُرونُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُمَحمَّدِ بن السَّكَنِ، َحدَّثََنا َحبَّانُ بن ِهاللٍ، َحدَّ - ١١٧٧٥

اْنظُرِ السَّْجَع ِمَن الدَُّعاِء فَاْجتَنِْبُه، فَإِنِّي :ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ بن ُموَسى النَّْحوِيُّ، َعنِ الزَُّبْيرِ بن الْخِرِّيِت، َعْن
  .َعهِْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْصَحاَبُه ال َيفَْعلُونَ ذَِلَك

دَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َح - ١١٧٧٦
  .ال نِكَاَح إِال بِوَِليٍّ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا : الرَّاِسبِيُّ، َوعَْبُد الرَّْحَمنِ بن أَحَْمَد، قاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدٍ  - ١١٧٧٧
َوَسلََّم، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا الَْحذَّاُء، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ َماِعزَ بن َماِلٍك، أََتى النَّبِيَّ 

َنَعْم، فَأََمَر بِِه أَنْ : فََعلَْت بَِها؟ قَالَ: لَْيسَ بِِه بَأٌْس، قَالَ: أََمْجُنونٌ ُهَو؟ قَالُوا: إِنَّهُ زََنى، فَأَْعَرَض َعْنُه، فَسَأَلَ قَْوَمُه: فَقَالَ
  .ُيْرَجَم، فَاْنطُِلَق بِِه وَلَْم ُيَصلِّ َعلَْيِه

  للَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِيَحدَّثََنا عَْبُد ا - ١١٧٧٨

ةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الُْمْخَتارِ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن ِعكْرَِم
  .اُت َمْسُخ الْجِنِّ كََما ُمِسَخِت الِْقرََدةُ، وَالَْخَنازِيُر ِمْن بين إِْسرَاِئيلَالْحَيَّ:النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

ُمفَضَّلِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َخالٍد الدَّْورَِقيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْخلٍَد اللَّْيِثيِّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الْ - ١١٧٧٩
اْشتَرِِطي أَنَّ َمِحلِّي ِمْن َحْيثُ :ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلصَِفيَّةَ َخاِلٌد، َعْن
  .َحَبسَْتنِي
ُر بن الْمُفَضَّلِ، َحدَّثََنا َخاِلٌد، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َخالٍد، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْخلٍَد، َحدَّثََنا بِْش - ١١٧٨٠



َمْن خُيِّلَ لَُه ِفي َصالِتِه أَنَُّه قَدْ أَْحَدثَ فَال َيْنَصرِفَنَّ :ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َحتَّى َيْسَمَع صَْوًتا أَوْ َيجَِد رِحيًا

ةَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َخالٍد، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْخلٍَد، َحدَّثََنا بِْشٌر، َحدَّثََنا َخاِلٌد، َعْن ِعكْرَِم - ١١٧٨١
أُْخِتي َنذََرْت أَنْ َتُحجَّ مَاِشَيةً،  َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ: َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .لَِتْركَْب فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ غَنِيٌّ َعْن َمْشيَِها:قَالَ
َعْن َخاِلٍد للَِّه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُنعَْيمٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن َعْبدِ ا - ١١٧٨٢

  كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى: الَْحذَّاِء، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

العلق آية "[َولَْيْدُع َناِدَيُه سََنْدعُ الزَّبَانَِيةَ"ُيَصلِّي فََجاَء أَُبو جَْهلٍ فََنَهاهُ أَنْ ُيَصلَِّيفَأَنَْزلَ اللَُّه تََعالَى :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َولَْو فََعلَ َألَخذَْتُه الزََّبانَِيةُ: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ، ] ١٧,١٨
ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ . ارَِحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن الُْمْخَت - ١١٧٨٣
ح َوَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقراطيسيُّ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم . عَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، أََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّهبن َعْبِد الْ

ةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، كُلُُّهْم، َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن ِعكْرَِم
ال بَأَْس طَهُوٌر إِنْ َشاَء اللَُّه، :َوكَانَ إِذَا َدَخلَ َعلَى َمرِيضٍ َيُعوُدُه، قَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَى أَْعرَابِيٍّ َيعُوُدُه قَالَ

، فََنَعمْ إِذَنْ:ى َتفُوُر َعلَى شَْيخٍ كَبِريٍ تَزِيُرُه الْقُبُوُر، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمطَُهوٌر ال َبلْ ِهيَ ُحمَّ: قُلَْت: فَقَالَ
  .َواللَّفْظُ ِلَحِديِث َعْبِد الْعَزِيزِ بن الُْمخَْتارِ

دَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُموَسى الْفَرَّاُء، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم الرَّازِيُّ الطََّرسُوِسيُّ، َح - ١١٧٨٤
َهذَا جِْبرِيلُ :َم، قَالَ َيْوَم َبْدرٍالثَّقَِفيُّ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .ُم أََخذَ بَِرأْسِ فََرسٍ َمَعُه َعلَْيِه أََداةُ الَْحْربَِعلَْيِه السَّال
  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َعْن - ١١٧٨٥

ُه َعلَْيِه َوَسلََّملَمَّا قَِدَم ِمْن َمكَّةَ اْسَتقَْبلَُه أُغَْيِلَمةٌ ِمْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  .بين َعْبِد الُْمطَِّلبِ، فََحَملَ وَاِحًدا َبْيَن َيَدْيِه َوآَخَر ِمْن َخلِْفِه

، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ - ١١٧٨٦
  .ْعطِِهاحَْتَجَم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَعْطَى الَْحجَّاَم أَْجَرُه، َولَْو َعِلَمُه َخبِيثًا لَْم ُي:َعبَّاسٍ، قَالَ
ثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقراطيسيُّ، َحدَّ - ١١٧٨٧

  .طَاَف َعلَى َبِعريٍ فَكُلََّما أََتى الرُّكَْن أََشاَر إِلَْيِه:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ٍد الَْحذَّاِء، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقراطيسيُّ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َعْن َخاِل - ١١٧٨٨

  .ِه اآلَيةَ الَِّتي ِفي سُوَرِة النَِّساِء ُحرَِّم َسْبٌع ِمَن النََّسبِ، َوَسْبٌع ِمَن الصِّْهرِوََتال َهِذ:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ِء، َعْن ِعكْرَِمةَ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقراطيسيُّ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّا - ١١٧٨٩

إِنَّ اللََّه َحرََّم َمكَّةَ فَلَْم َتِحلَّ َألَحٍد كَانَ قَْبِلي، َوال َتِحلُّ :لَْيِه َوَسلََّم، قَالََعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع
  َألَحٍد َبْعِدي، َوإِنََّما أُِحلَّْت ِلَي َساَعةً ِمْن َنهَارٍ ال ُيْخَتلَى َخالهَا، َوال يُْعَضُد َشَجرَُها، َوال



  .إِال اِإلذِْخَر: َيا َرُسولَ اللَِّه إِال اإلِذِْخَر ِلَصاغَتَِنا، قَالَ: طُ لُقَطَُتَها إِال ِلُمَعرٍِّف، قَالَ الَْعبَّاُسُيَنفَُّر َصْيُدهَا، َوال ُيلَْتقَ
، َحدَّثََنا َخاِلدٌ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا َحاِمُد بن آَدَم الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعاِصمٍ - ١١٧٩٠

اِإلْسالُم َعَشَرةُ أَسُْهمٍ، َوقَْد خَاَب :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحذَّاُء، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
، َوالثَّانِي الصَّالةُ، وَِهَي الْفِطَْرةُ، وَالثَّاِلثُ الزَّكَاةُ، َوِهَي الطُُّهوُر، َشَهاَدةُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوِهيَ الِْملَّةُ: َمْن ال َسْهَم لَُه

، وَالسابُع اَألْمرُ َوالرَّابُِع الصَّْوُم، َوُهَو الُْجنَّةُ، َوالَْخاِمُس الَْحجُّ، َوُهَو الشَّرِيَعةُ، وَالسادُس الْجِهَاُد، َوُهَو الَْغْزُو
الطَّاَعةُ، الَْوفَاُء، وَالثاِمُن النَّْهُي َعنِ الُْمْنكَرِ وَِهَي الُْحجَّةُ، وَالتاسُع الَْجَماَعةُ، وَِهَي اُأللْفَةُ، وَالْعَاِشُر  بِالَْمْعرُوِف َوُهَو
  .َوِهَي الِْعْصَمةُ
بن الَْعالِء الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن خَاِلدِ بن َعْمرٍو السلفيُّ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم  - ١١٧٩١

بِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن ُحَمْيٍد، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّ
  .ِهَبِتِه كَالَْعاِئِد ِفي قَْيِئِه لَْيَس لََنا مَثَلُ السَّْوِء الَْعاِئُد ِفي:َوَسلََّم، قَالَ
َحدَّثََنا َوْهُب بن بَِقيَّةَ، أََنا خَاِلٌد، َعْن : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قاال - ١١٧٩٢

  لَّى اللَُّه َعلَْيِهَخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َص

َد َبْينَ َمنِ اْسَتَمَع إِلَى َحِديِث قَْومٍ َوُهْم لَُه كَارُِهونَ ُصبَّ ِفي أُذَُنْيِه اآلُنُك، َوَمْن َتحَلََّم كُلَِّف أَنْ َيْعِق:َوَسلََّم، قَالَ
  .َينْفَُخ ِفيَها الرُّوَح َولَْيَس بناِفخٍ َشِعَريٍة، َويَُعذَُّب، َولَْيَس بَِعاِقٍد، َوَمْن َصوَّرَ ُصوَرةً ُعذَِّب حَتَّى

َعْن ِعكْرَِمةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء،  - ١١٧٩٣
  .اللَُّهمَّ َعلِّْمُه الِْحكَْمةَ:مَّنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالََض: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ

َعبَّاسٍ، أَنَّ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعْن َخاِلٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ - ١١٧٩٤
ُمِغيثٌ، كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَْيِه َيطُوفُ َخلْفََها يَْبِكي َوُدُموُعُه َتِسيلُ َعلَى ِلحَْيِتِه، فَقَالَ النَّبِيُّ : بَرِيَرةَ كَانَ عَْبًدا يُقَالُ لَُه َزْوَج

يٍث َبرِيَرةَ، َوَمْن ِشدَِّة بُْغضِ بَرِيَرةَ ُمغِيثًا؟فَقَالَ لََها َيا َعبَّاُس أَال تَْعَجُب ِمْن ِشدَّةِ ُحبِّ ُمِغ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْعبَّاسِ
فَال : إِنََّما أََنا َشاِفٌع، قَالَْت:َيا َرسُولَ اللَِّه أََتأْمُُرنِي؟ فَقَالَ: لَْو رَاَجْعِتيِه فَإِنَُّه أَُبو وَلَِدِك، قَالَْت:النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ِلي ِفيِه َحاَجةَ
ةَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعْن َخاِلٍد، َعْن ِعكْرَِم - ١١٧٩٥

اذَْهْب إِلَى أُمِِّك، : َتسْقَى، فَقَالَ الَْعبَّاُس ِللْفَْضلَِعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَجاَء إِلَى السِّقَاَيِة، فَاْس
  فَأِْت َرسُولَ اللَِّه

: َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَُّهْم َيْجَعلُونَ أَْيِدَيُهْم ِفيِه، فَقَالَ: اْسقِنِي، فَقَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِشََرابٍ ِمْن ِعْنِدَها فَقَالَ
لَْوال : اْعَملُوا فَإِنَّكُْم َعلَى َعِملٍ َصاِلحٍ، ثُمَّ قَالَ: شَرَِب ِمْنُه، ثُمَّ أََتى َزْمَزَم َوُهْم َيْسقُونَ َوَيعَملُونَ ِفيَها، فَقَالَاْسقِنِي، فَ

  .عَاِتقَُه، وَأََشارَ إِلَى َعاِتِقِه: أَنَّ ُتْغلَُبوا لََنزَلُْت حَتَّى أََضَع َعلَى َهِذِه، يَْعنِي
، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء، َعْن ِعكْرَِمةَ - ١١٧٩٦

  .َوَما َسكََت َسكَْتنَا َما َجَهَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجهَْرَنا،:َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ
اِء، َعْن ِعكْرَِمةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّ - ١١٧٩٧

َسلََّم ِفي َرَمَضانَ إِلَى ُحَنْينٍ، وَالنَّاُس ُمْخَتِلفُونَ فََصاِئٌم َوُمفِْطٌر، خََرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو:َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
: فََوَضَعُه َعلَى َراِحلَتِِه، ثُمَّ َبُصَر النَّاُس، فَقَالَ: فَلَمَّا اْسَتَوى َعلَى رَاِحلَِتِه َدَعا بِإَِناٍء ِمْن لََبنٍ أَْو َماٍء فََشرَِبُه، قَالَ



  .أَفِْطرُوا: لِلصُّوَّامِ الُْمفِْطُرونَ
َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا الَْخلِيلُ بن ُموَسى، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء،  - ١١٧٩٨

َما أَجُِد َشيْئًا، : َهاِت َشْيئًا، قَالَ: َعلَى فَاِطَمةَ، قَالُوا ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ لَمَّا أََراَد أَنْ َيْدُخلَ
  أَْيَن ِدْرُعَك:فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .الُْحطَِميَّةُ؟
يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبكَّارٍ الَْعْيِشيُّ، َحدَّثََنا  - ١١٧٩٩

َما ُسِئلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َشْيٍء َيْوَم النَّْحرِ، إِال :ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ
  .ال حََرَج، ال َحَرَج: قَالَ

ِعكْرَِمةَ، ثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْنَبَسةَ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن َحدَّ - ١١٨٠٠
  .ُم ِمَن النََّسبَِيْحُرُم ِمَن الرَّضَاعِ َما َيْحُر:َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َحذَّاِء، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَْزَهُر بن َجمِيلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َعْن َخاِلٍد الْ - ١١٨٠١
َواللَِّه َما أَْعَيُب َعلَْيهِ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتَجاَءِت اْمرَأَةُ ثَابٍِت إِلَى َرُسولِ اللَِّه : ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َيا ثَابُِت اقَْبلِ :َنَعْم، قَالَ: فَتَُردِّيَن َعلَْيِه َحِديقََتُه؟قَالَْت:ِمْن ُخلُقٍ، َوال ِدينٍ، َولَِكْن أَكَْرُه الْكُفَْر بَْعَد اِإلْسالمِ، قَالَ
  .َها َتطِْليقَةًالَْحِديقَةَ، َوطَلِّقْ

ْن ِعكْرَِمةَ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعاِصمٍ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َع - ١١٨٠٢
  .َيأْكُلَُه كَانَ ُيكَْرُه إِذَا بَاَت الصَّْيُد َعْن َصاِحبِِه لَْيلَةً أَنْ:َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

هَْيٌب، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد بن ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، َحدَّثََنا ُو - ١١٨٠٣
  َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن ِعكْرَِمةَ،

َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن . َتَزوََّج َمْيمُوَنةَ َوُهَو ُمْحرٌِم:ِه َوَسلََّمَعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َم َنحَْوُهُه َعلَْيِه َوَسلَّأَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى، َعْن َخاِلٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

 اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ - ١١٨٠٤
  .َسلََّم َوُهَو ُمْحرٌِماحَْتَجَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو:َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ

اِء، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َتمَّامٍ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّ - ١١٨٠٥
َما أََحٌد ِمَن النَّاسِ أَفَْضلُ َعِليَّ ِفي نِْعَمِة أَْهلٍ، :َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َوال َمالٍ ِمْن أَبِي َبكْرٍ، َولَْو كُْنُت مُتَِّخذًا َخلِيال التََّخذْتُُه، َولَِكْن أُُخوَّةُ اِإلْسالمِ أَوِ اِإلميَاِن
نَّاِقُد، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َتمَّامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن ِمْهَرانَ ال - ١١٨٠٦

طَاِلبٍ َخطََب بنَت أَبِي  َحدَّثََنا خَاِلدٌ الَْحذَّاُء، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، أَنَّ َعِليَّ بن أَبِي
  .إِنْ كُْنتَ َتَزوَُّجَها فَُردَّ َعلَْيَنا اْبَنَتنَا:ْهلٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَج

  ٍدْن َخاِلَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َع - ١١٨٠٧

اللَُّهمَّ أَْنُشُدكَ : َوُهَو ِفي قُبَِّتِهالَْحذَّاِء، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َيْوَم َبْدرٍ
َحسُْبَك َيا َرسُولَ اللَِّه فَقَْد أَلَْحْحتَ : ذَ أَُبو َبكْرٍ بَِيِدِه، فَقَالََعْهَدَك َوَوْعَدَك، اللَُّهمَّ إِنْ ِشئْتَ لَْم تَْعُبْد بَْعَد الَْيْومِ، َوأََخ



َوالسَّاَعةُ أَدَْهى ، َبلِ السَّاَعةُ َمْوِعُدُهْم ، َسُيْهَزُم الَْجْمُع َوُيَولُّونَ الدُُّبَر : "َعلَى َربَِّك، َوُهَو ِفي الدِّْرعِ، فَخََرَج َيقُولُ
  ] .٤٦ القمر آية"[َوأََمرُّ

َخاِلٍد الَْحذَّاِء،  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاسُ بن الَْوِليدِ النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعْن - ١١٨٠٨
َنَهى َعنِ الَْجاللَِة وَالُْمَجثََّمِة، َوأَنْ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى 

  .ُيشَْرَب ِمْن ِفي السِّقَاِء
ْبنِ ِعكْرَِمةَ، َعنِ احدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َحدَّثََنا َخاِلٌد الَْحذَّاُء، َعْن  - ١١٨٠٩

َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الشُّْربِ ِمْن ِفي السِّقَاِء، َوَعْن أَنْ :َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .ُيَتنَفََّس ِفي اِإلَناِء

مَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعالُف، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَح - ١١٨١٠
نِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الَْخطَّابِ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َبكَْرةَ، َعْن ُعَماَرةَ بن أَبِي َحفْصَةَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َع

   أَنَّ الِْكالَب أُمَّةٌ ِمَن اُألَممِ َألَمْرتُ بِقَْتلِ كُلِّلَْوال:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .أَْسَوَد َبهِيمٍ، فَاقُْتلُوا الْمعينةَ ِمَن الِْكالبِ، فَإِنََّها الَْملُْعوَنةُ ِمَن الْجِنِّ
الرَّبِيعِ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َبكْرِ بن - ١١٨١١

أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى  ُحْمَرانَ، َحدَّثَنِي ُعثَْمانُ بن سَْعٍد الَْمكِّيُّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما،
َعُدوَّ ِمْن أَوَّلِ النََّهارِ أَخََّرهُ َحتَّى َيهِبَّ الرِّيُح، َوَيكُونَ عِْنَد َمَواِقيِت الصَّلَوَاِت، َوكَانَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا لَْم َيلَْق الْ

  .اللَُّهمَّ بِكَ أُصُولُ، وَبَِك أَُجولُ، َوال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه:َيقُولُ
حَْنَبلٍ، َوَعِليُّ بن َعْبدِ اللَِّه الْفْرغَانِيُّ طغك، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن - ١١٨١٢

َيا َرسُولَ : َوَسلََّم، فَقَالََعِليٍّ، َعْن ُعثَْمانَ بن َسْعٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
َيا أَيَُّها : "َزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَِّه إِنِّي إِذَا أََصْبُت ِمَن اللَّْحمِ انَْتشََرُت ِللنَِّساِء فَأََخذَْتنِي َشْهوَِتي فََحرَّْمُت َعِليَّ اللَّْحَم، فَأَْناللَّ

َوكُلُوا ِممَّا رِْزقَكُمِ اللَُّه ، إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الْمُْعَتِديَن  َوال تَْعَتدُوا، الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرُِّموا طَيَِّباِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم 
  ] .٨٧املائدة آية "[َحالال طَيِّبًا
نِ اْبنِ رَِمةَ، َعَحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيُد بن أَْخَرَم، َحدَّثََنا َرْوٌح، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُمرَّةَ، َعْن ِعكْ - ١١٨١٣

  َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَحرََّم النَِّقَري وَالُْمَزفََّت وَالدُّبَّاَء

  .َوالَْجرَّ وَالَْحْنَتَم
انُ بن ُعَمَر، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُمرَّةَ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُعثَْم - ١١٨١٤

كَانَ الَْعبَّاُس َيِسُري َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َبِعريٍ قَْد َوَسَمُه ِفي َوْجهِهِ :َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ال َتِسُموا بِالْحَريقِ: مِيَسٌم كُنَّا َنِسُمُه ِفي الَْجاِهِليَِّة، فَقَالَ: بَّاُس؟ قَالََما َهذَا الْمِيَسُم َيا َع: بِالنَّارِ، فَقَالَ
رٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلََوْيِه الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن ُموَسى الُْخُتلِّيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َجْعفَ - ١١٨١٥

ى اللَُّه َعلَْيِه ُعثَْمانَ الشَّحَّامِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ أَْعَمى كَاَنْت لَُه أُمُّ وَلٍَد َتْشُتُم النَّبِيَّ صَلَّ إِسَْراِئيلَ، َعْن
كَاَنْت لَْيلَةٌ ذَكَْرتِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َوَسلََّم، وَُتكِْثُر الَْوِقيَعةَ ِفيِه، فََيْنَهاَها فَال َتنَْتهِي، َوَيْزُجُرَها فَال تَْنَزجُِر، فَلَمَّا

فَأَصَْبَح ِطفْلَْيَها َبْيَن رِْجلَْيَها َوَسلََّم، فَلَْم َيْصبِْر أَنْ قَاَم إِلَى الِْمغَْولِ فََوَضَعُه ِفي َبطْنَِها، ثُمَّ اتَّكَأَ َعلَْيَها َحتَّى قََتلََها، 
أَْنُشُد اللََّه َرُجال َعلَْيِه َحقٌّ فََعلَ : كََر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَم فََجَمَع النَّاَس، ثُمَّ قَالَُملَطَْخْينِ بِالدَّمِ، فَذَ



َها َوِهيَ أُمُّ َولَِدي َوِلي ِمنَْها اثَْناِن ِمثْلُ أََنا وَاللَِّه َيا نَبِيَّ اللَِّه صَاِحُب: َما فََعلَ لََما قَاَم، فَأَقَْبلَ اَألْعَمى َيَتَولَْولُ، فَقَالَ
  اللُّْؤلَُؤَتْينِ، َوإِنْ كَاَنْت بِي لَرِفيقَةٌ لَِطيفَةٌ، َولَِكنََّها كَاَنْت َتذْكُُرَك فََتُسبَُّك، فَأَْنَهاَها فَال

ْتَك َوَوقََعْت ِفيَك فَلَْم أَْصبِْر أَنْ قُْمُت إِلَى الِْمْغَولِ فََوَضْعُتُه ِفي َتْنتَهِي، وَأَْزُجرَُها فَال تَْنَزجُِر، فَلَمَّا كَاَنِت الَْبارَِحةُ ذَكََر
  .أَشَْهُد أَنَّ َدَمَها َهَدٌر:َبطْنَِها، ثُمَّ اتَّكَأُْت َعلَْيِه َحتَّى قََتلْتَُها، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اُرونَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن ُعثَْمانَ الشَّحَّامِ، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َه - ١١٨١٦
  .كَاَنْت َخمَْرُتنا َيْومَِئٍذ الْفَضِيَخ، َوُحرَِّمْت َيْوَم ُحرَِّمْت َوَما ِهَي إِال فَضِيُخكُْم:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

بن الْخَطَّابِ ثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك َحدَّ - ١١٨١٧
ِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ َرسُولَ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َبكَْرةَ، َحدَّثََنا َحْنظَلَةُ السَّدُوِسيُّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َر

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقََنَت ِفي َصالِة الْفَْجرِ
رَِمةَ، َعنِ ْن ِعكَْحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َع - ١١٨١٨

  .لََعَن َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمخَنَِّثَني ِمَن الرَِّجالِ، َوالْمَُتَرجِّالِت ِمَن النَِّساِء:اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََن - ١١٨١٩

  .، وَالُْمَتَرجِّالِت ِمَن النَِّساِءَعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملََعَن الُْمَخنَِّثَني ِمَن الرِّجَالِ
١١٨٢٠ -  

ْن ِعكْرَِمةَ، ْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعَحدَّثََنا َعِليُّ بن َع
  .تََرجِّالِت ِمَن النَِّساِء، وَأَْخَرَج فُالنًاَعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملََعَن الُْمَخنَِّثَني ِمَن الرِّجَالِ، وَالُْم

، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ - ١١٨٢١
َوأَخَْرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أْخرِجُوا الُْمخَنَِّثَني ِمْن ُبُيوِتكُْمقَالَ:ِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َعبَّاسٍ، قَالَ
  .وَأَخَْرَج ُعَمُر ُمَخنَّثًا . َوَسلََّم ُمخَنَّثًا
َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ُعَمَر بن َراِشٍد، - ١١٨٢٢

ِدَيةُ الُْمكَاَتبِ بِقَْدرِ َما َعَتَق ِمْنُه ِدَيةُ الُْحرِّ، َوبِقَْدرِ َما َرقَّ :َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .ِمْنُه ِدَيةُ الَْعْبِد
َعْن  َنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن بِْشرٍ الَْحرِيرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َسالمٍ،َحدَّثَ - ١١٨٢٣

ِفي الُْمكَاَتبِ أَنْ يَُؤدِّيَ َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقََضى 
  .بِقَْدرِ َما َعَتَق ِمْنُه ِدَيةَ الُْحرِّ

دَّْستَُواِئيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن ِهَشامٍ ال - ١١٨٢٤
  َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ،

  .ُيؤَدِّي َما أَدَّى ِمْن ُمكَاِتبِِه ِدَيةَ الُْحرِّ َوَما لَْم َيزِْد ِدَيةَ َعْبٍد:أَنَّ ُمكَاَتًبا ُرِفَع إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
يُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ النَّشيطيُّ، َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد، َعْن َيْحَيى بن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّ - ١١٨٢٥

َيةُ ِدَيةُ الُْمكَاَتبِ قَْدَر َما َعَتَق ِمْنُه ِد:أَبِي كَِثريٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .الُْحرِّ، َوَما َرقَّ ِمْنُه ِدَيةُ الَْمْملُوِك



، أَْحِسُبُه، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ - ١١٨٢٦
لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرسُولِ اللَِّه أُْسَوةٌ "ثُمَّ َتال ، نَفَْسُه أَْو وَلََدُه فَلَْيذَْبْح كَْبًشاَمْن َنذَرَ أَنْ يَْنَحَر :َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  ] .٢١األحزاب آية "[َحَسَنةٌ
، َحدَّثََنا َداُوُد بن َحدَّثََنا ِشهَاُب بن َعبَّاٍد: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، قاال - ١١٨٢٧

ُه َتعَالَى َعْنُهَما، أَنّ َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعطَّاُر، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَّ
  .سِيئَةًالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعْن َبْيعِ الَْحَيَوانِ َن

ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ . َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ َعْبدُ اللَِّه بن صَاِلحٍ - ١١٨٢٨
ِعيدِ بن ُيوُسَف، َعْن َيْحَيى بن أَبِي َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َس: الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، قاال
  كَِثريٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ

  .َسوُّوا َبْيَن أَْوالدِكُْم ِفي الْعَِطيَِّة فَلَْو كُْنُت ُمفَضِّال أََحًدا لَفَضَّلْتُ النَِّساَء:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َسِعيدِ بن  ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعبَّادُ بن َيْعقُوَب، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْنَحدَّ - ١١٨٢٩

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَْوبَ غَيََّر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى ال:ُيوُسَف، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .إِحَْراِمِه بِالتَّْنعِيمِ َوُهَو ُمْحرٌِم

ْن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا حَاِتُم بن إِْسَماِعيلَ، َع - ١١٨٣٠
ريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َوحَاِتمٍ، َعْن أَبِي اَألْسَباِط، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، اَألْسَباِط، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِث
إِنَّ : ِخْدَر، فَقَالَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ُخِطبَ إِلَْيهِ َبْعُض بناِتِه أََتى الْ:َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .فُالًنا َيْخطُُب فُالَنةَ، فَإِنْ طَعََنْت ِفي الْحَاِئِط لَمْ ُيَزوِّْجَها، َوإِنْ لَْم َتطَْعْن ِفي الْجِدَارِ أَْنكََحهَا
َحدَّثََنا : قَالُوا َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َوُمحَمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ، وإبراهيم بن هاشم البغوي، - ١١٨٣١

نِ َعبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َسِعيُد بن ُزْنبُورٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمجِيِد بن أَبِي رَوَّاٍد، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْب
َما ِليَ : َتْدُخلْ َعلَى أَْهِلَك َحتَّى تُقَدَِّم لَُهْم َشْيئًا، فَقَالَ َعِليٌّ َيا َعِليُّ ال:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َزوََّج فَاِطَمةَ، قَالَ

  .أَْعِطَها ِدْرَعَك الُْحطَِميَّةَ:َشْيٌء َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ
١١٨٣٢ -  

َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك الذِّمَارِيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق بن إِبَْراِهيَم بن جُوَتى الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، 
لَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الثَّْورِيُّ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْسُتوَاِئيِّ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُو

  .ثَيِّبٍ أَْنكََحَها أَُبوُهَما كارَِهَتْينَِوَسلََّمَردَّ نِكَاَح بِكْرٍ، و
يُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعزَّةَ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْوٍن الزَِّياِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْوٍن الزِّيَاِد - ١١٨٣٣

ْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماحَْتَجَم َوأَعْطَى الَْحجَّامَ الدَّبَّاغُ، َعْن أَبِي يَزِيَد الَْمِدينِيِّ، َع
  .اْسُم أَبِي َعزَّةَ الَْحكَُم بن طَْهَمانَ . أَجَْرُه

الزَِّياِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعزَّةَ الدَّبَّاغُ، َعْن أَبِي َيزِيدَ  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْوٍن - ١١٨٣٤
أَنَّ َرُجال ِمَن اَألْنصَارِ كَانَ لَُه فحالِن فاغََتلََما، : الَْمِدينِيِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما

لَّى اللَّهُ ْيهَِما الْبَاَب، ثُمَّ َجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََرادَ أَنْ َيْدُعَو لَُه َوالنَّبِيُّ َصفَأَْدَخلَُهَما حَاِئطًا فََسدَّ َعلَ
إِنَّ فَْحلَْينِ ِلي اغَْتلََما فَأَْدَخلُْتُهَما َيا نَبِيَّ اللَِّه إِنِّي جِئُْت ِفي َحاَجٍة، َو: َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِعٌد َوَمَعُه َنفٌَر ِمَن اَألْنَصارِ فَقَالَ



قُوُموا َمَعَنا، فَذََهبَ َحتَّى : َحاِئطًا، وَسَدْدُت الْبَاَب َعلَْيهَِما، فَأُِحبُّ أَنْ َتْدُعَو ِلي أَنْ ُيَسخَِّرُهما اللَُّه ِلي، فَقَالَ َألْصَحابِِه
  أََتى الَْبابَ،

افَْتْح، فَفََتَح الَْباَب فَإِذَا أََحُد الْفَْحلَْينِ قَرِيٌب ِمنَ : ُجلُ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَافَْتْح، فَأَْشفََق الرَّ: فَقَالَ
ائْتِنِي بَِشْيٍء أََشدُّ بِِه َرأَْسهُ، : لَْيِه َوَسلََّمالْبَابِ، فَلَمَّا َرأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَجدَ لَُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع

فَْحلِ اآلَخرِ، فَلَمَّا َرآُه َوقََع وأُْمكُِنَك ِمْنُه، فََجاَء حبطامٍ فََشدَّ بِهِ رَأَْسُه، وأَْمكََنُه ِمْنُه، ثُمَّ َمَشَيا إِلَى أَقَْصى الْحَاِئِط إِلَى الْ
اذَْهْب فَإِنَُّهَما ال َيْعصيانَِك، فَلَمَّا : ائِْتنِي بَِشْيٍء أََشدُّ بِهِ رَأَْسُه، فََشدَّ رَأَْسُه وأَْمكََنُه ِمْنُه، فَقَالَ: لَُه َساجِدًا، فَقَالَ ِللرَُّجلِ

َيْعِقالنِ َسَجَدا لََك أَفَال  َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَْينِ فَْحلَْينِ ال: َرأَى أَْصحَاُب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَِلَك، قَالُوا
  .َهاال آُمُر أََحًدا أَنْ َيْسُجدَ َألَحٍد، َولَْو أََمْرُت أََحًدا َيْسُجُد َألَحٍد َألمَْرُت الَْمْرأَةَ أَنْ َتْسُجَد ِلزَْوجِ:َنْسُجُد لََك؟ قَالَ

ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْنَبرٍ . يُد بن َيْعقُوَب الطَّالْقَانِيَُّحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا سَِع - ١١٨٣٥
َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، َعْن إِْسَماعِيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعْن أَبِي يَزِيدَ الَْمِدينِيُّ، َعْن : الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، قاال

َعلَْيكُْم بِالصَّفِّ اَألوَّلِ، َوَعلَْيكُْم بِالَْمْيَمَنِة، :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: نِ َعبَّاسٍ، قَالَِعكْرَِمةَ، َعنِ اْب
  .َوإِيَّاكُْم َوالصَّفِّ َبْينِ السََّوارِي

  ن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ب - ١١٨٣٦

قََرأَ َرسُولُ :َعبَّاسٍ، قَالَ َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن أَبِي َيزِيَد الَْمدَنِيِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ
اٍت، فََنْحُن َنقَْرأُ ِفيَما قََرأَ ِفيِه نَبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َصلَوَاٍت َوَسكََت ِفي َصلََو

ولُ أَُيتََّهُم َرُس: فَلََعلَّ نَبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ ِفي َنفِْسِه فََغِضَب، َوقَالَ: َوَنْسكُُت ِفيَما َسكََت ِفيِه، فَقِيلَ لَُه
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَُيتََّهُم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 َسِعيِد بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن َمْنُصورٍ أَُبو َسعِيٍد الَْهَروِيُّ، َحدَّثََنا سَُوْيدُ بن َنصْرٍ، َحدَّثََنا اْبُن الْمَُباَرِك، َعْن - ١١٨٣٧
أَنَُّه َوقََّت َألْهلِ الَْمِديَنِة ذَا :بِْشرٍ، أَنَُّه َسِمَع ِعكْرَِمةَ ُيَحدِّثُ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .الُْحلَْيفَِة، َوألَْهلِ الشَّامِ الُْجْحفَةَ، َوَألْهلِ الَْيَمنِ َيلَْملََم
زٍ، َعْن َنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا أَُبو ظُفُرٍ َعْبُد السَّالمِ بن ُمطَهَّرٍ، َحدَّثََنا َناِفعٌ أَُبو ُهْرُمَحدَّثَ - ١١٨٣٨

: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ األَوَّلَُجاَء ثَالثَةُ َنفَرٍ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ
السَّالُم َعلَْيكُْم : َوَعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، فََجاَء الثَّانِي، فَقَالَ: َسالٌم َعلَْيكُْم، فََردَّ َعلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َوَعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه وََبَركَاتُهُ،: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَرْحَمةُ اللَِّه، فََردَّ َعلَْيِه النَّبِيُّ 
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َوَعلَْيكُْم، َوأَُبو : السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه وََبَركَاتُُه، فََردَّ َعلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَجاَء الثَّاِلثُ، فَقَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، زِْدَت فُالًنا َوفُالًنا َولَمْ َتزِِد بين َشْيئًا، فَقَالَ َرسُولُ : لنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَالْفََتى جَاِلٌس َمَع ا

  .َما َوَجْدَنا لَُه ِمْن زَِياَدٍة فَرََدْدَنا َعلَْيِه ِمثْلَ َما قَالَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
دَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْبِد الَْحِميِد بن أَبِي الَْحْسَناِء السَّْرَخِسيُّ، َح - ١١٨٣٩

كَانَ : َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ الصَّبَّاحِ عَْبُد الَْغفُورِ بن َسعِيٍد األَْنَصارِيُّ الَْواسِِطيُّ، َعْن أَبِي َهاِشمٍ الرُّمَّانِيُّ،
  .لَْيَس ِمنَّا َمْن َينَْتهُِب:َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .ْيرِ َصدَاقٍ أَنْ تُْنكََح الْمَْرأََتاِن إِْحَداُهَما بِاُألْخَرى بَِغ: َوالشَِّغاُر. ال ِشغَاَر ِفي اِإلْسالمِ:َوقَالَ - ١١٨٤٠
ي هَاِشمٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْبِد الَْحِميِد، َحدَّثََنا َعْبُد الَْغفُورِ، َعْن أَبِ - ١١٨٤١

  .ِللنَِّساِءالِْخَتانُ ُسنَّةٌ ِللرِّجَالِ، وَمكُْرَمةٌ :ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَُّه قَالَ
ي هَاِشمٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْبِد الَْحِميِد، َحدَّثََنا َعْبُد الَْغفُورِ، َعْن أَبِ - ١١٨٤٢

  .الصَّالةُ ِفي الرِّحَالِ:لَْيِه َوَسلََّم، قَالَِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ال أَْحِسُبُه إِال َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع
  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، َحدَّثََنا َخلَُف بن - ١١٨٤٣

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، لَّى َعْبِد الَْحِميِد، َحدَّثََنا عَْبُد الَْغفُورِ، َعْن أَبِي َهاِشمٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َص
  .َمْن َشبََّعين؟: ْم، فََيقُولُإِنَّ الرَُّجلَ لََيطْلُُب الْحَاَجةَ فََيْزوِيها اللَُّه َعْنُه، لَمَّا ُهَو َخْيٌر لَُه، فََيتَّهُِم النَّاَس ظَاِلًما لَُه:قَالَ

، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُموَسى الْفَرَّاُء، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ِعْصَمةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليِّ بن إِْسَماِعيلَ الرَّازِيُّ - ١١٨٤٤
ثَالثَةٌ لَْيسَ :لََّم، قَالََعْن أَبِي الصَّبَّاحِ، َعْن أَبِي َهاِشمٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .الصَّاِئُم، وَالُْمَتَسحُِّر، َوالْمُرابِطُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه: سَاٌب ِفيَما طَِعُموا إِذَا كَانَ َحالالَعلَْيهِْم ِح
ن َنا َبِقيَّةُ بَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن شُرَْيحٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثَ - ١١٨٤٥

اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى  الَْوِليِد، َعْن أَبِي الصَّبَّاحِ َعْبدِ الَْغفُورِ اَألْنَصارِيِّ، َعْن أَبِي َهاِشمٍ الرُّمَّانِيِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ
ُهُم الَْحِديثَ، فَُيفْشيِه َعلَى غَْيرِِه، فََيُصدُّ النَّاَس َعنِ ُيوَشُك أَنْ َترَْوا شََياِطَني اإلِْنسِ َيْسَمعُ أََحُد:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .اْسِتماِعِه ِمْن صَاِحبِِه الَِّذي ُيَحدِّثُ بِِه
دَّثََنا زَِياُد بن َح َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الِْقْرِمِطيُّ الَْعدَوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ الْماَوْرِديُّ، - ١١٨٤٦

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َسْهلٍ، َحدَّثَنِي بِْشُر بن َعِليٍّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
  َعلَْيِه

  .ًنا وأَذُْرًعا بين قَْيلَةَ اَألْوسِ َوالْخَْزَرجِإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَيََّدين بِأََشدِّ الْعََربِ أَلُْس:َوَسلََّم
بن َعبَّاسٍ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن َجْعفَرِ بن ُسلَْيَمانَ بن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه - ١١٨٤٧

َيا َرسُولَ اللَِّه َهلْ ِمَن الدَُّعاِء َشْيٌء ال ُيَردُّ، : نِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال، قَالََحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْب
  .أَْسأَلَُك بِاْسِمِك اَألْعلَى اَألَعزِّ اَألَجلِّ اَألكَْرمِ: نََعْم، َتقُولُ:قَالَ

ْبِد الصََّمِد، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َحبِيُب بن أَبِي ثَابٍِت، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِثِ بن َع - ١١٨٤٨



َشةَ، اغَْتَسال ِمْن إَِناٍء َعْن َعْمرِو بن ُهْرُمزٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعاِئ
  .َيا َجِميًعا لِلصَّالِةَواِحٍد ِمْن َجَناَبٍة، وَتَوضَّ

 السَّمِْتيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، أََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َخاِلٍد - ١١٨٤٩
إِنَّ الَْمالِئكَةَ ال :النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن ِعيَسى بن ِهاللٍ السَُّدوِسيِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ 

  .َتْحُضُر الُْجُنَب، َوال الُْمضَْمَخ بِالَْخلُوقِ بِخَْيرٍ حَتَّى َيْغَتِسال
َغنَوِيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخلٍَف الدُّورِيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َعْمرٍو أَُبو ُسفَْيانَ الْ - ١١٨٥٠

جََعلَ :الَى َعْنُهَما، قَالَالَْعدَنِيُّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن سَْعٍد، َعْن َمْيُموٍن الْقَنَّاِد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَع
  اللَُّه الْكَالَم ِلُموَسى، َوالُْخلَّةَ

  .ظََر لُِمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِإلبَْراهِيَم، َوالنَّ
لَْواسِِطيُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه ا - ١١٨٥١

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ أََبانَ بن أَبِي َعيَّاشٍ، َعْن زَْيِد بن صَُبْيحٍ،
  .لَْيَس ِمنَّا َمْن تََوضَّأَ بَْعَد الُْغْسلِ:َوَسلََّم

ُر بن َهاُرونَ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن سَِعيٍد، َحدَّثََنا ُعَم - ١١٨٥٢
يُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ ِعيَسى الثَّقَِفيِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا َجاَء َنْعُي َجعْفَرِ بن أَبِي طَاِلبٍ، َدَخلَ النَّبِ

إِنَّ جِْبرِيلَ أَْخَبرَنِي أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ :ِه َوُمَحمًَّدا بين َجْعفَرٍ َعلَى فَِخِذِه، ثُمَّ قَالََعلَى أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ فََوَضَع َعْبَد اللَّ
  .لَِدِهاللَُّهمَّ اْخلُْف َجْعفًَرا ِفي َو:اسَْتْشَهدَ َجْعفَرًا، َوأَنَّ لَُه َجَناَحْينِ َيِطُري بِهَِما َمَع الَْمالِئكَِة ِفي الَْجنَّةِثُمَّ قَالَ

وَتقَلَُّبَك "، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، أََنا َشبِيبُ بن بِشْرٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ - ١١٨٥٣
  .َمْن َنبِيٍّ إِلَى َنبِيٍّ َحتَّى أُخْرِْجَت َنبِيا:، قَالَ] ٢١٩الشعراء آية "[ِفي السَّاجِِديَن

دَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن يَزِيَد بن إِبَْراِهيمَ التُّْستَرِيُّ، َح - ١١٨٥٤
  َعلَْيِه َوَسلََّم الَْخالَء، ثُمَّ َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َعاِصمٍ، َعْن َشبِيبٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .اللَُّهمَّ َعلِّْمُه َتأْوِيلَ الْقُْرآِن:أََنا، قَالَ: َمنْ َصَنَع َهذَا؟قَالَ َعْبُد اللَِّه:َخَرَج فَإِذَا َتْوٌر ُمغَطًّى، قَالَ
اللَِّه بن َيزِيَد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَبْيِد  - ١١٨٥٥

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ بن أَبِي َداُوَد، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ الْجََزرِيِّ، َعْن طَاُوسٍ، َوِعكْرَِمِة، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّ
  .وَاْشتَرِِطي َوقُوِلي إِنَّ َمحِلِّي َحْيثُ َحَبْسَتنِيُحجِّي :ِلُضَباَعةَ

َجْعفَرِ بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن  - ١١٨٥٦
بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َجْعفَرِ بن ح َوَحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ . َربِيَعةَ

  .َربِيَعةَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماحَْتَجَم َوُهَو َصاِئٌم
لْقراطيسيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َشْيَبةَ الُْجدِّيُّ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ا - ١١٨٥٧

َتَصدََّق بنْصفِ ْيِه َوَسلََّم أَنْ َيِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ َرُجال َوقََع َعلَى امَْرأَِتِه وَِهَي َحاِئٌض فَأََمَرُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَ
  .ِدينَارٍ

، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا خَطَّاُب بن الْقَاِسمِ، َعْن ُخصَْيٍف - ١١٨٥٨
  كَرَِه أَنْ ُيْجَمعَ َبْينِ الَْعمَِّة وَالَْخالَِة، َوَبْيَن الَْعمََّتْينِِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه



  .َوالَْخالََتْينِ
 َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َخطَّاُب بن الْقَاِسمِ، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن - ١١٨٥٩

َوُهَما بَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَى َعاِئَشةَ َوحَفَْصةَ ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َع
ِدَي لََنا َهذَا الطََّعاُم فَأَْعجََبنا َبلَى، َولَِكْن أُْه: أَلَْم َتكُوَنا صَاِئَمَتْينِ؟قَالَتَا:َصاِئمََتاِن، ثُمَّ خََرَج فََرَجَع َوُهَما َتأْكُالِن، فَقَالَ

  .ُصوُموا َيْوًما َمكَانَُه:فَأَكَلَْنا ِمْنُه، قَالَ
ْن ُخَصْيٍف، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زِيَاٍد، َع - ١١٨٦٠
آل "[َوَما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَنْ يَُغلَّ"نََزلَْت َهِذهِ اآلَيةُ َيْوَم َبْدرٍ :، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالََعْن ِعكْرَِمةَ
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََعلَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّ: ِفي قَِطيفٍَة َحْمَراَء فُِقَدْت َيْوَم َبْدرٍ، فَقَالَ َبْعُض النَّاسِ] ١٦١عمران آية 

  ] .١٦١آل عمران آية "[َوَما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيُغلَّ: "أََخذََها، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
يُّ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن أَبِي اللَّْيِث، َحدَّثََنا اَألْشجَِع - ١١٨٦١

ِفي قَِطيفٍَة َحمَْراَء :، قَالَ] ١٦١آل عمران آية "[َما كَانَ لَِنبِّي أَنْ َيُغلَّ"ُخَصْيٍف، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 
  ] .١٦١عمران آية  آل"[َوَما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَنْ يَُغلَّ"أََخذَهَا، فََنَزلَْت : فَقَُدوها َيْوَم َبْدرٍ، فَقَالُوا

  َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َمرَْوانَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الْقَِطيِعيُّ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن - ١١٨٦٢

َتْغَتِسلُ، :َم، قَالَ ِفي النُّفََساِءُشجَاعٍ، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .ثُمَّ ُتْحرُِم َوتَقِْضي الَْمنَاِسَك كُلََّها إِال الطََّواَف بِالَْبْيِت

 ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد. َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقراطيسيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبرَاِهيَم اَألْزَرُق - ١١٨٦٣
َحدَّثََنا َعتَّابُ بن َبِشريٍ، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن ُمَجاِهٍد، َوِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه : الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، قَاال

نَّ اَألغْنَِياَء َيُصوُمونَ كََما َنُصوُم، َوُيَصلُّونَ كََما إِ: َتَعالَى َعْنُهَما، أَنَّ الْفُقََراَء أَتَُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالُوا
سُْبَحانَ اللَّهِ : إِذَا َصلَّْيُتْم فَقُولُوا:ُنَصلِّي، َولَُهمْ أَْموَالٌ فيتصدقونَ ِمْنَها، َويُْعِتقُونَ، قَالَ لَُهُم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .لَْحْمدُ ِللَِّه ثَالثًا وَثَالِثَني، َواللَُّه أَكَْبُر أَْرَبًعا َوثَالِثَنيثَالثًا وَثَالثَِني، َوا
َصْيٍف، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي هَاُرونُ بن َمْعُروٍف، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُخ - ١١٨٦٤

معاُدَك ِمَن :، قَالَ] ٨٥القصص آية "[إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك الْقُْرآنَ لََرادُّكَ إِلَى َمَعاٍد"سٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّا
  .الَْجنَِّة

دَّثََنا ح َوَح. َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َيْحَيى بن حَيَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ - ١١٨٦٥
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن لَهِيَعةَ، َعْن أَِخيِه ِعيَسى بن لَهِيَعةَ، َعْن : أَُبو الزِّْنباعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَاال

  ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،

  .ال َحْبسَ َبْعَد سُوَرِة النَِّساِء:لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملَمَّا نزلْت سُوَرةُ النَِّساِء، قَالَ َرُسولُ ال: قَالَ
 بن َعطَاٍء َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا َناِفُع بن َيزِيَد، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ - ١١٨٦٦

َيْوًما َيجَْعلُ الْوِلَْدانَ : "ْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَالْخَُراسَانِيُّ، َعْن أَبِيِه، َع
ثْ ِمْن ذُرِّيَِّتَك َبعْثًا إِلَى قُْم فَابَْع: ذَِلَك َيْوُم الِْقَياَمِة، وَذَِلكَ َيْوٌم َيقُولُ اللَُّه َجلَّ ذِكُْرُه آلَدَم:، قَالَ] ١٧املزمل آية "[ِشيًبا

َمْن أَلٍْف ِتْسُعمِائٍَة وَِتْسَعةٌ َوِتْسعَِني، َويَْنُجو وَاِحٌد، فَاْشَتدَّ ذَِلَك َعلَى الُْمْسِلِمَني : ِمْن كَْم َيا َربِّ؟ قَالَ: النَّارِ، فَقَالَ
، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني أَْبَصَر ذَِلَك ِفي َوَعَرَف ذَِلكَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



 ِلُصلْبِِه أَلُْف إِنَّ بين آَدَم كَِثٌري، َوإِنَّ َيأْجُوَج َوَمأْجُوَج ِمْن َولَِد آَدَم، وَإِنَُّه ال َيُموُت مِْنُهْم َرُجلٌ َحتَّى َيرِثَُه:ُوُجوِههِْم
  .ِفيهِْم َوِفي أشباِههِْم ُجنَّةٌ لَكُْمَرُجلٍ َو

َوالُْحَسْيُن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أََنسِ بن َماِلكٍ الدَِّمشِْقيُّ، وَأَُبو َعاِمرٍ ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم النَّْحوِيُّ الصُّورِيُّ،  - ١١٨٦٧
كَْوانَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ِعَراكُ بن َخاِلِد بن يَزِيَد بن ُصبَْيحٍ الُْمرِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ذَ: بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَالُوا

لَمَّا ُعزَِّي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن ُعثَْمانَ بن َعطَاٍء الْخَُراَسانِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  َمَوَسلَّ

  .الَْحْمُد ِللَِّه َدفُْن الَْبَناِت ِمَن الُْمكَْرماِت:بِابَْنِتِه ُرقَْيةَ امَْرأَِة ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ، قَالَ
يُّ، َحدَّثَنِي َرِشَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم الْقُ - ١١٨٦٨

قَالَ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َيا َرسُولَ اللَِّه، الْقُْرآنُ َيْنفَِلُت ِمْن َصْدرِي، : أَُبو َصاِلحٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َنَعْم، بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي، : ُه بِهِنَّ وََيْنفَُع َمْن َعلَّْمَتُه؟قَالَأَُعلُِّمَك كَِلَماٍت َيْنفَُعكَ اللَّ:فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، َوِفي الثَّانَِيِة بِ فَاِتَحةِ الِْكَتابِ " يس"َصلِّ لَْيلَةَ الُْجُمَعِة أَْرَبَع َركَعَاٍت َتقَْرأُ ِفي الرَّكَْعِة اُألولَى بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ َو :قَالَ
" تََباَرَك"السَّْجَدِة، َوِفي الرَّابَِعِة بِفَاِتَحِة الْكَِتابِ َو " الْم َتْنزِيلُ"اِن، َوِفي الثَّاِلثَِة بِفَاِتَحِة الْكَِتابِ َو الدَُّخ" حم"َو 

اللَُّهمَّ : ْغفَرْ ِللُْمْؤِمنَِني ثُمَّ قُلْالُْمفَصَّلِ، فَإِذَا فََرغَْت ِمَن التَّشَهُِّد فَاْحَمدِ اللََّه واثْنِ َعلَْيِه، َوَصلِّ َعلَى النَّبِيَِّني وَاْسَت
َن النَّظَرِ ِفيَما يُْرضِيَك َعنِّي، اْرَحْمنِي بَِتْرِك الَْمَعاِصي أََبًدا َما أَبْقَْيَتنِي َواْرَحْمنِي ِمْن أَنْ أََتكَلََّف َما َيْعنِينِي، َواْرُزقْنِي ُحْس

الَْجاللِ وَاألكرامِ َوالْعِزَِّة الَِّتي ال ُتَراُم، أَسْأَلَُك َيا اللَُّه َيا َرْحَمُن بَِجالِلِك َوُنوِرِ  اللَُّهمَّ َبِديَع السََّموَاِت وَاَألْرضِ ذَا
َك أَنْ َك َعنِّي، وَأَْسأَلَُوْجهِكِ أَنْ تلتزَم قَلْبِي ُحبَّ ِكتَابَِك كََما َعلَّْمَتنِي، وَاْرُزقْنِي أَنْ أَْتلَُوُه َعلَى النَّْحوِ الَِّذي يُْرضِي

  ُتَنوَِّر بِالِْكتَابِ َبَصرِي، وُتطِْلَق بِِه ِلَسانِي،

ْيِه، فَإِنَُّه ال يُِعينُنِي َعلَى وُتفَرَِّج بِِه َعْن قَلْبِي، وَتْشَرحَ بِِه َصْدرِي، وَتْسَتعِْملَ بِِه َبدَنِي، وُتقَوِّيين َعلَى ذَِلَك، َوُتِعيَننِي َعلَ
ْؤِمًنا فُِّق لَُه إِال أَْنَت، فَافَْعلْ ذَِلَك ثَالثَ ُجَمعٍ أَْو َخْمًسا أَْو َسْبًعا َتْحفَظُُه بِإِذِْن اللَِّه َوَما أَْخطَأَ ُمالَْخْيرِ غَْيُرَك، َوال ُيَو

نَ وَالَْحِديثَ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّهُ فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد ذَِلَك بَِسْبعِ ُجَمعٍ فَأَْخَبَرهُ بِِحفِْظهِ الْقُْرآ، قَطُّ
  .ُمْؤِمٌن َوَربِّ الْكَْعَبِة َعلِّْم أََبا َحَسنٍ َعلِّْم أََبا َحَسنٍ:َعلَْيِه َوَسلََّم
َمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُشَعْيبٍ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحْربٍ الْ - ١١٨٦٩

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَبَعثَ  الُْحَسْينِ بن َواِقٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن يَزِيَد النَّْحوِيِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى
لَْسُت ِمنُْهْم، َعِشقُْت امَْرأَةً فَلَِحقُْتها فََدُعونِي أَنْظُْر إِلَْيَها، ثُمَّ اْصَنعُوا َما َبَدا إِنِّي : َسرِيَّةً فََغنُِموا َوِفيهِْم َرُجلٌ، فَقَالَ لَُهْم
َيٍة أَوْ اْسلَِمي ُحبَْيُش قَْبلَ نفاِد الْعَْيشِ، أََرأَْيِت لَْو َتبِْعُتكُْم فَلَِحقُْتكُْم بِِحلْ: لَكُْم، فَإِذَا اْمَرأَةٌ طَوِيلَةٌ أدماُء فَقَالَ لََها

فَقَدَُّموُه : َنَعْم، فََديُْتَك، قَالَ: أَْدرَكُْتكُْم بِالْخََوانِقِ أََما كَانَ َحقٌّ أَنْ َينولَ عاِشٌق َتكَلََّف إِْدالجَ السَُّرى وَالْوََداِئَق، قَالَْت
ْو َشهْقََتْينِ، ثُمَّ َماَتْت فَلَمَّا قَِدُموا َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى فََضَربُوا ُعُنقَُه، فََجاَءِت الَْمرْأَةُ فََوقََعْت َعلَْيِه فََشهِقَْت َشْهقَةً، أَ

  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخَبُروُه الَْخَبرَ،

  .أََما كَانَ ِفيكُمْ َرُجلٌ َرِحيٌم: فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
اِسمِ الصَّْيَدالنِيُّ الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن بِْشرِ بن الَْحكَمِ النَّْيسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا عِيَسى بن الْقَ - ١١٨٧٠

ُبو ُسفَْيانَ َجاَء أَ:سٍ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ بن َواِقٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َيزِيدَ النَّْحوِيِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّا



َيا ُمَحمَُّد َنَشْدُتَك اللََّه َوالرَِّحَم، قَْد أَكَلَْنا الْعلهَز، يَْعنِي الْوََبَر : بن َحْربٍ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  ] .٧٦املؤمنون آية "[فََما اْسَتكانُوا لَِربِّهِْم َوَما َيَتَضرَُّعونَ َولَقَْد أََخذَْناُهْم بِالَْعذَابِ: "َوالدََّم، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُمحَمٍَّد الَْجرِْميُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ، - ١١٨٧١
شَهَِد َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ :حْوِيِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََواِقٍد، َعْن َيزِيَد النَّ
  .أَلٌْف ِمْن بين ُسلَْيمٍ

ن َعْبَدةَ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْخِضرِ الْخَُزاِعيُّ الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ١١٨٧٢
وَاتَّقُوا َيْوًما تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى : "بن َواِقٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن يَزِيَد النَّْحوِيِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِه

  .ٍة َنزَلَْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَنََّها آِخُر آَي] ٢٨١البقرة آية "[اللَِّه
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الَْحمَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن بِْشرِ بن - ١١٨٧٣

لَمَّا قَِدَم :ي، َعْن يَزِيَد النَّْحوِيِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَالَْحكَمِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ بن َواِقٍد، َحدَّثَنِي أَبِ
وَْيلٌ " َوَجلَّ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمدِيَنةَ كَانُوا ِمْن أَْخَبِث النَّاسِ كَْيال، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ

  .فَأَْحَسنُوا الْكَْيلَ بَْعَد ذَِلَك] ١ آية املطففني"[ِللُْمطَفِِّفَني
حَاُق بن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الدَّْرَداِء َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الُْمنِيبِ، َحدَّثََنا إِْس - ١١٨٧٤

لَمَّا أَقَْبلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : نِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَبن كَْيَسانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ِعكْرَِمةَ، َع
اللَِّه إِلَى آِخَر الِْقصَِّة، قَالَ َرُسولُ ] ١النصر آية "[إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه َوالْفَْتُح"َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن غَْزَوِة َخْيَبَر نََزلَ َعلَْيِه 

َوَرأَْيَت النَّاَس َيْدُخلُونَ ِفي َدْينِ اللَّهِ "َيا َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ، َيا فَاِطَمةُ َجاَء َنْصُر اللَِّه وَالْفَْتُح، :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َعلَى أَنَُّه َيكُونَ بَْعِدي ِفي الُْمْؤِمنَِني الْجَِهاُد، ] ٢,٣لنصر آية ا"[إِنَُّه كَانَ تَوَّابًا، فََسبِّحْ بِحَْمِد رَبَِّك وَاْسَتْغِفْرُه ، أَفَْواًجا 
َعلَى اِإلْحدَاِث ِفي الدِّينِ إِذَا َما َعِملُوا بِالرَّأْيِ َوال َرأَْي ِفي : َعالَم ُنَجاِهدُ الُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن َيقُولُونَ آَمنَّا؟ قَالَ: قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه أَرَأَْيَت إِنْ عََرَض لََنا أَْمٌر لَمْ َينْزِلْ ِفيِه قُْرآنٌ َولَْم : ِمَن الرَّبِّ أَْمُرُه َونَْهُيُه، قَالَ َعِليٌّ الدِّينِ، إِنََّما الدِّيُن
  َتْجَعلُوَنُه شُوَرى َبْيَن الْعَابِِديَن ِمَن الُْمْؤِمنَِني َوال: ُيَخصِّْص ِفيِه ُسنَّةٌ مِْنَك؟ قَالَ

َك ِمْن َرُسولِ اللَِّه ُه بَِرأْيِ خَاصٍَّة، فَلَْو كُْنُت ُمسَْتْخِلفًا أََحًدا لَْم َيكُْن أََحقَّ بِِه مِْنَك لِقدَِمَك ِفي اِإلْسالمِ، وقَراَبِتَتقْضُوَن
َما كَانَ ِمْن َبالِء أَبِي طَاِلبٍ، إِيَّاَي َونََزلَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وِصهْرَِك َوِعْنَدَك َسيَِّدةُ نَِساِء الُْمْؤِمنَِني، َوقَْبلَ ذَِلَك 

  .الْقُْرآنُ وَأََنا َحرِيٌص َعلَى أَنْ أَرَْعى لَُه ِفي َولَِدِه
َحدَّثَنِي  بِ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الدَّرَْداِء َعْبُد الَْعزِيزِ بن الْمُنِي - ١١٨٧٥

َيا َرُسولَ اللَِّه إِنََّك قُلَْت ِلي :قَالَ َعِليٌّ: إِْسحَاُق بن َعْبِد اللَِّه بن كَْيَسانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َهاَدةَ ِمْن وراِئَك، قَالَ كَْيَف َصْبُرَك إِذَا َخَضْبتَ إِنَّ الشَّ: َيْوَم أََحدٍ ِحَني أُْخرِْجُت َعنِ الشَّهَاَدِة وَاْسُتْشهَِد َمنِ اسُْتشْهَِد

أََما َبيَّْنَت َما َبيَّْنَت فَلَْيَس ذَِلَك ِمْن َمَواِطنِ الصَّْبرِ، وَلَِكْن ُهَو : َهِذِه ِمْن َهِذِه َوأَْهَوى بَِيِدهِ إِلَى ِلْحَيِتِه َوَرأِْسهِفَقَالَ َعِليٌّ
  .الْكََراَمِةِمْن َمَواِطنِ الُْبْشَرى َو

كَلْبِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْ - ١١٨٧٦
كُِتَب َعِليَّ :َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالُْمبَاَرُك بن أَبِي َحمَْزةَ الزُّبَْيِديُّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 

  .اَألْضَحى، َولَْم َيكُْتْب َعلَْيكُْم، َوأُمِْرُت بَِصالِة الضَُّحى، َولَْم ُتؤَْمُروا
  دَّثََنا َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنَِحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ أَْحَمُد بن َيزِيَد الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، َح - ١١٨٧٧



ِمَن الُْمْسِلِمَني، كَانَ أَُبو َبْرَزةَ اَألْسلَِميُّ كَاِهًنا يَقِْضي َبْيَن الْيَُهوِد ِفيَما َيَتَنافَُرونَ إِلَيِْه، فتنافَر إِلَْيِه نَاٌس :اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ُيرِيُدونَ أَنْ ، أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك "فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

  ".ًناإِنْ أَرَْدَنا إِال إِْحَسا: "، إِلَى قَْولِِه] ٦٠النساء آية "[َيَتحاكَُموا إِلَى الطاغوِت َوقَدْ أُِمُروا أَنْ َيكْفُُروا بِِه
مٍ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبْحرٍ الُْهَجْيِميُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم بن ُمْسِل - ١١٨٧٨

الَِّذي َيشَْرُب ِفي آنَِيةِ :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه: النَّْضُر بن َعرَبِيٍّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .الذََّهبِ إِنََّما ُيَجْرجُِر ِفي َبطْنِِه نَاَر َجهَنََّم

ا ُعثَْمانُ بن َعْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِهَشامٍ أَُبو أَُميَّةَ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََن - ١١٨٧٩
إِنَّ اللََّه َعزَّ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّْحَمنِ بن َعْنَبَسةَ بن ُهَبْيرَةَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .الِئقِ، وَِتْسَعةٌ َوِتْسُعونَ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةَوَجلَّ َخلََق ِمائَةَ َرْحَمٍة، َرْحَمةٌ ِمْنَها قََسَمَها َبْيَن الَْخ
ح َوَحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُمَحمٍَّد الِْفرَْيابِيُّ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن . َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَبِي - ١١٨٨٠
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : ْبِد الرَّْحَمنِ بن َحسَّانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َع: َسِعيٍد، قاال

  اللَُّه

  .الَْحاِفي أَوْلَى بَِصْدرِ الطَّرِيقِ ِمَن الُْمْنتَِعلِ:َعلَْيِه َوَسلََّم
أَُبو الدَّْرَداِء َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الُْمنِيبِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َعْبِد اللَّهِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا - ١١٨٨١

ا أَقَْبلَ ِمْن غَْزَوِة َتُبوٍك بن كَْيَسانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملَمَّ
ْم، فَذََهَب فََنَزلَ َعلَى قَْبرِ َمَر، فَلَمَّا َهَبطَ ِمْن ثَنِيَِّة ُعْسفَانَ أََمَر أَْصَحاَبُه أَنْ َيْستَنُِدوا إِلَى الْعَقََبِة حَتَّى أَْرجَِع إِلَْيكَُواْعَت

َما َبكَى نَبِيُّ اللَِّه بَِهذَا الَْمكَاِن إِال َوقَْد : ِلُبكَاِئِه، َوقَالُواأُمِِّه، فََناَجى َربَُّه طَوِيال، ثُمَّ إِنَُّه َبكَى فَاْشَتدَّ ُبكَاُؤُه، وََبكَى َهُؤالِء 
َيا نَبِيَّ اللَِّه َبكَْينا لُِبكاِئكَ، : َما يُْبِكيكُْم؟ قَالُوا: أَْحَدثَ ِفي أُمَِّتهِ َشْيئًا ال ُيِطيقُُه، فَلَمَّا َبكَى َهُؤالِء قَاَم فََرَجَع إِلَْيهِْم، فَقَالَ

ال، َوقَْد كَانَ بَْعُضُه وَلَِكْن َنزَلُْت َعلَى قَْبرِ أُمِّي فََدَعْوتُ اللََّه أَنْ يَأْذَنَ : لََعلَُّه أَْحَدثَ ِفي أُمَِّتَك َشيْئًا ال ُيِطيقُُه، قَالَ: َناقُلْ
: َي أُمِّي فََبكَْيُت، ثُمَّ َجاَءنِي جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَِلي ِفي شفاعَِتها َيْوَم الِْقَياَمِة، فَأََبى اللَُّه أَنْ َيأْذَنَ ِلي فََرِحْمتَُها َوِه

] ٧٤األنعام آية "[فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه أَنَُّه َعُدوٌّ ِللَِّه َتَبرَّأَ ِمْنُه، َوَما كَانَ اْسِتغْفَاُر إِبَْراِهيَم َألبِيِه إِال َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاُه "
  َع َعْن أُمَِّتي أَْرَبًعا فََرفََع َعْنُهمِأَ أَْنَت ِمْن أُمَِّك، كََما َتَبرَّأَ إِبَْراِهيُم ِمْن أَبِيِه، فََرِحمُْتَها َوِهَي أُمِّي، َوَدَعْوتُ رَبِّي أَنْ َيْرفَفََتَبرَّ

َعنُْهُم الرَّْجَم ِمَن السََّماِء، َوالْغَرَِق ِمَن اَألْرضِ، َوأَنْ ال  اثْنََتْينِ َوأََبى أَنْ َيْرفََع َعنُْهمِ اثَْنَتْينِ، َدعَْوُت رَبِّي أَنْ َيْرفََع
رَِق ِمَن اَألْرضِ، وَأََبى اللَّهُ َيلْبِسَُهْم ِشَيعًا، َوأَنْ ال ُيِذيَق بَْعَضُهمْ بَأَْس َبْعضٍ، فََرفََع اللَُّه َعْنُهُم الرَّْجَم ِمَن السََّماِء، وَالَْغ

  .َوإِنََّما َعَدلَ إِلَى قَْبرِ أُمِِّه َألنََّها مدفونةٌ َتْحَت كَذَا كَذَا َوكَانَ ُعْسفَانَ لَُهْم. الْقَْتلَ، َوالَْهْرَج: مِ اثَْنَتْينِأَنْ َيْرفََع َعْنُه
َمةَ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ بن أَبِي رِْز - ١١٨٨٢

ْيِه َوَسلََّمَسمَّى َسْجَدَتيِ ُموَسى، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن كَْيَسانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .السَّْهوِ الْمراغمتنيِ

بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَكْثََم الْقَاِضي، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ َرْوحُ  - ١١٨٨٣
لَى ال ُتَصلُّوا إِ:قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن كَْيَسانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .قَْبرٍ، َوال ُتَصلُّوا َعلَى قَْبرٍ
َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َسِعيدُ بن ُمَحمٍَّد الَْجْرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ، - ١١٨٨٤



اْحتَفََر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْخْنَدَق وَأَْصحَاُبُه قَْد :َعبَّاسٍ، قَالَ َسِعيٍد الْعَْبِديُّ، أَنَّ ِعكْرَِمةَ َحدَّثَ، َعنِ اْبنِ
  ُشدُّوا الِْحَجاَرةَ َعلَى ُبطُونِهِْم ِمَن الْجُوعِ، فَلَمَّا َرأَى ذَِلَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،

أََما ال فََتقَدَّْم فَُدلََّنا َعلَْيِه، فَاْنطَلَقُوا إِلَى الرَُّجلِ فَإِذَا ِفي : نََعْم، قَالَ: لَى َرُجلٍ ُيطِْعُمَنا أَكَلَةً؟ قَالَ َرُجلٌَهلْ ُدِللُْتْم َع: قَالَ
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أََتاَنا، فََجاَء الرَُّجلُ الَْخْنَدقِ يَُعاِلُج َنِصيَبُه ِمْنُه، فَأَْرَسلَِت امَْرأَُتهُ أَنْ جئْ فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

الَْجْدُي ِمْن َورَاِئَنا، : بِأَبِي َوأُمِّي َولَُه َمْعَزةٌ َوَمَعَها َجْديُها، فََوثََب إِلَْيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َيْسَعى، فَقَالَ
النَّبِيِّ الْمَْرأَةُ إِلَى طَِحيَنٍة لََها فََعَجنَْتها َوخََبَزْت فَأَْدَركَِت الِْقْدَر فَثََرَدْت قَصَْعَتَها، فَقَرََّبْتها إِلَى  فَذََبَح الَْجْدَي، وَعَمَدِت

بِْسمِ اللَِّه اللَُّهمَّ بَارِْك ِفيَها : ا، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصحَابِِه، فََوَضعَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْصَبَعُه ِفيَه
 الَْعَشَرةَ الَِّذيَن كَاُنوا َمَعُه أَنِ اطَْعُموا، فَأَكَلُوا ِمنَْها حَتَّى َصَدرُوا َولَْم َيأْكُلُوا ِمْنَها إِال ثُلُثََها َوَبِقي ثُلُثَاَها، فَسَرََّح أُولَِئَك

بَّةِ دَِّتكُْم، فَذََهبُوا َوَجاَء أُولَِئَك الَْعَشَرةُ َمكَانَُهْم، فَأَكَلُوا ِمْنَها َحتَّى َشبُِعوا، ثُمَّ قَاَم َوَدَعا ِلَراذَْهبُوا وسَرُِّحوا إِلَْيَنا بِِع
َمانَ فَإِذَا َصْخَرةٌ َبْيَن َيَدْيِه قَدْ اذَْهبُوا بنا إِلَى َسلْ: الْبَْيِت َوَسمََّت َعلَْيَها َوَعلَى أَْهلِ َبْيتَِها، ثُمَّ َتَمشَّْوا إِلَى الْخَْنَدقِ، فَقَالَ

بِْسمِ اللَِّه، : َدعُونِي فَأَكُونُ أَوَّلَ َمْن َضرََبَها، فَقَالَ: َضُعَف َعْنَها، فَقَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألْصَحابِِه
  ُه أَكَْبُر قُُصوُر الرُّومِ َوَربِّاللَّ: فََضَرَبَها فََوقََعْت ِفلْقَةٌ ثُلُثَُها، فَقَالَ

َنْحنُ : اللَُّه أَكَْبُر قُُصوُر فَارَِس َوَربِّ الْكَْعبَِة، فَقَالَ ِعْنَدَها الُْمَناِفقُونَ: الْكَْعَبِة، ثُمَّ ضََرَب بِأُْخَرى فََوقََعْت ِفلْقَةٌ، فَقَالَ
  .ارِسٍ َوالرُّومُِنخَْنِدُق َعلَى أَنْفُِسَنا َوُهَو يَِعُدنا قُصُوَر فَ

  ِمقَْسٌم َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
مٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْس - ١١٨٨٥

  .ْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌمَعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّما
ح َوَحدَّثََنا يُوُسفُ . َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الطَّيَاِلِسيُّ: َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، قاال - ١١٨٨٦

َحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعنِ الْ: الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، قاال
وَاللَّفْظُ . حَتَّى قَِدُموا َمكَّةَ َعلَْيِه َوَسلََّمَخَرَج ِفي رََمَضانَ َزَمَن الْفَْتحِ فََصاَم َحتَّى إِذَا كَانَ بِقَُدْيٍد أَفْطََر َوأَفْطََر أَْصحَاُبُه

  .حَْربٍِلُسلَْيَمانَ بن 
، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُشَجاعٍ، َحدَّثََنا ُمصَْعُب بن َسالمٍ، َعْن ُشْعَبةَ - ١١٨٨٧

ِفي َحجَِّتِه الثَّالثَ اُألَولَ ِمَن الَْحَجرِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرَملَ 
  .إِلَى الَْحَجرِ َوَمَشى اَألرَْبَع

الَْحكَمِ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى، َعنِ - ١١٨٨٨
  كُفَِّن النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُبرَْدْينِ أَْبَيَضْينِ،:بَّاسٍ، قَالَِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َع

  .َوُبْرٍد أَْحَمَر
مٍ، ِكالُهَما، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِص. َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ - ١١٨٨٩

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْهَدى َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َص
  .ِمْن ِفضٍَّة ِمائَةَ َبَدَنٍة ِفيَها جََملٌ ألَبِي جَْهلِ بن ِهَشامٍ ِفي أَْنِفِه َبرَّةٌ

َعنِ الَْحكَمِ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى،  - ١١٨٩٠



ْشرِِكَني، فَقََتلُوُه فََسأَلُوهُ أَنْ َيْشَتُروُه فََنَهاُهُم َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ الُْمْسِلِمَني أَصَاُبوا َرُجال ِمْن ُعظََماِء الُْم
  .النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيبِيُعوا بِجِيفَِتِه

أَبِي لَيْلَى، َعنِ الَْحكَمِ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعنِ اْبنِ  - ١١٨٩١
اْسَتعَْملَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرقَمَ بن أَبِي اَألْرقَمِ الزُّهْرِيَّ َعلَى السَِّعاَيةِ : َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َيا أََبا َراِفعٍ إِنَّ الصََّدقَةَ حََراٌم َعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَى آلِ :ِه َوَسلََّم فََسأَلَُه، فَقَالَفاستتبعَ أََبا َراِفعٍ، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .ُمَحمٍَّد َوإِنَّ َموْلَى الْقَْومِ ِمْن أَْنفُسِهِْم

الْقَوَارِيرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر - ١١٨٩٢
  َمْهِديٍّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا

  .اَدةَ َوَسلََبُهَدعُوا أََبا قََت:قََتاَدةَ قََتلَ قَتِيال، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
 اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ - ١١٨٩٣

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َبيَْنا َرسُولُ اللَّهِ :لَْيلَى، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َبْيَن َيَديِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ُيَناجِيِه إِِذ اْنَشقَّ أُفُُق السََّماِء فَأََخذَ جِبْرِيلُ َيْدُنو ِمَن اَألْرضِ، وََيَتَماَيلُ فَإِذَا َملٌَك قَْد مَثُلَ

فَأَشَاَر جِبْرِيلُ إِلَيَّ بَِيِدِه أَنْ تَوَاَضعَ : َيا ُمَحمَُّد إِنَّ اللََّه َيأُْمُرَك أَنْ َتْختَاَر َبْيَن َنبِيٍّ َعْبٍد، َوَمِلٍك َنبِيٍّ قَالَ: فَقَالَ َوَسلََّم
َيا جِبْرِيلُ قَْد كُْنتُ أَرَْدُت أَنْ أَْسأَلَكَ : َماِء فَقُلُْتَعْبٌد َنبِيٌّ فََعَرَج ذَِلكَ الَْملَُك إِلَى السَّ: فََعَرفُْت أَنَُّه ِلي نَاِصٌح فَقُلُْت

َهذَا إِْسَرافِيلُ َخلَقَُه اللَُّه َيْوَم َخلَقَُه َبْينَ : َعْن َهذَا فََرأَْيُت ِمْن حَاِلَك َما َشَغلَنِي َعنِ الَْمسْأَلَِة، فََمْن َهذَا َيا جِْبرِيلُ؟ قَالَ
، َبْيَن َيَدْيِه لَْوحٌ ال َيْرفَُع طَْرفَُه بَْيَنُه َوَبْيَن الرَّبِّ َسْبُعونَ نُوًرا َما ِمْنَها ِمْن نُورٍ َيكَاُد َيْدُنو ِمْنُه إِال اْحتََرَق َيَدْيِه صافًّا قََدَمْيِه

ُي فَضََرَب َجبَْهَتُه فََيْنظُُر فَإِنْ كَانَ ِمْن فَإِذَا أَِذنَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي َشْيٍء ِفي السََّماِء أَْو ِفي اَألْرضِ اْرَتفََع ذَِلَك الَْوْح
َيا جِْبرِيلُ، :  بِِه، فَقُلُْتَعَمِلي أََمَرنِي بِِه، َوإِنْ كَانَ ِمْن َعِملِ ِميكَاِئيلَ أََمَرُه بِِه، َوإِنْ كَانَ ِمْن َعِملِ َملَِك الَْمْوِت أََمَرُه

  َوَعلَى أَيِّ

َعلَى أَيِّ : َعلَى النََّباِت وَالْقَطْرِ قُلُْت: َعلَى أَيِّ َشْيٍء ِميكَاِئيلُ؟ قَالَ: يحِ وَالُْجُنوِد، قُلُْتَعلَى الرِّ: َشْيٍء أَْنَت؟ قَالَ
إِال َخْوفًا ِمنْ  َعلَى قَْبضِ اَألنْفُسِ َوَما ظََنْنُت أَنَُّه نََزلَ إِال لَِقَيامِ السَّاَعِة َوَما الَِّذي رَأَْيَت مِنِّي: َشْيٍء َملَُك الْمَْوِت؟ قَالَ

  .ِقَيامِ السَّاَعِة
ْن َجْعفَرِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَ، َع - ١١٨٩٤

مِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحيَنافْتََتَح َخْيَبرَ ُبْرقَانَ، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ، َعْن ِمقَْسمٍ أَبِي الْقَاِس
ضِ ْيَبَر َنْحُن أَْعلَُم بِاَألْراشَْتَرطَ َعلَْيهِْم أَنَّ لَهُ اَألْرَض وَكُلَّ َصفَْراَء َوبَْيَضاَء، َيعْنِي الذََّهَب َوالِْفضَّةَ، فَقَالَ لَُه أَْهلُ َخ
 َعلَى ذَِلَك، فَلَمَّا كَانَ ِحَني فَأَْعِطَناَها َعلَى أَنْ َنْعَملَ ِفيَها، وََيكُونَ لََنا نِْصفُ الثَّمََرِة َولَكُْم نِْصفَُها، فَذَكََر أَنَُّه أَْعطَاُهْم

ِفي ذَا كَذَا َوكَذَا، : ُعوهُ أَْهلُ الَْمِديَنِة الَْخْرَص، فَقَالَُيْصَرُم النَّْخلُ َبَعثَ إِلَيْهُِم اْبَن رََواَحةَ فََحَزَر النَّْخلَ َوُهَو الَِّذي َيْد
َهذَا الَْحقُّ َوبِهِ : فَإِتَّي أَِلي حِْزَر النَّْخلِ فَأُْعطيكُْم نِْصَف الَِّذي قُلُْت، قَالُوا: أَكْثَْرَت َعلَْيَنا َيا اْبَن رََواحَةَ، قَالَ: فَقَالُوا

  .ُض َرضِيَنا أَنْ َتأُْخذَ الَِّذي قُلَْتقَاَمِت السَّمََواُت وَاَألْر
لِ، َعْن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْفَْض - ١١٨٩٥

  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، بن َراِشٍد، َعْن كَِثريِ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن ِمقَْسمٍ،



  .كَانَ ِعدَّةُ أَْهلِ َبْدرٍ ثَالثَِمائٍَة وَثَالثَةَ َعَشَر:قَالَ
َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، : َحدَّثََنا َيْحَيى بن َمْنُصورٍ أَُبو َسْعدٍ الَْهَروِيُّ، َوَجعْفَُر بن ُمَحمَّدٍ الْفِْريَابِيُّ، قاال - ١١٨٩٦
َسمٍ، َعنِ ن أَيُّوَب، َعْن أَبِي َحمَْزةَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن شِْبلِ بن َعِليٍّ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ِمقْأََنا أَْحَمُد ب

  .ِفي النَّارَِما َتْحتَ الْكَْعَبْينِ ِمَن اِإلزَارِ فَ:اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
َحدَّثَنِي الَْحكَمُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن الَْجْعٍد، َحدَّثََنا قتادة،  - ١١٨٩٧

أَنَّ َرُجال :بَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبن ُعَتْيَبةَ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َع
لنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أََتى َنبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََزَعَم أَنَُّه َوقََع َعلَى اْمَرأَِتِه وَِهَي حَاِئٌض فَأََمَرُه ا

  .بِِدينَارٍ فَإِنْ لَْم َيجِْد فَبِنِْصِف دِيَنارٍ َيَتَصدََّق
كَمِ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُشْعَبةَ، َحدَّثَنِي عَْبُد الَْح - ١١٨٩٨

نِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيالَِّذي َيأِْتي امَْرأََتُه وَِهَي الَْحِميِد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َع
  .َحاِئٌض يََتَصدَُّق بِِديَنارٍ أَوْ بنْصِف ِدينَارٍ

إِْسَحاقَ الصِّينِيُّ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َحمَّادٍ  َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَّدُ بن َحنِيفَةَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ١١٨٩٩
  أَُبو الَْحارِِث الَْورَّاقُ،

َوقََف النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى قَْتلَى َبْدرٍ، : َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
 بن ِهَشامٍ، اللَُّه َعنِّي ِمْن ِعَصاَبةٍ َشرا قَْد خَوَّْنُتُموين أَمِيًنا، وكَذَّْبُتموين َصاِدقًا، ثُمَّ الَْتفََت إِلَى أَبِي َجْهلِ جََزاكُمِ:فَقَالَ
َد اللََّه، َوإِنَّ َهذَا لَمَّا أَْيقََن بِالْمَْوِت َدَعا إِنَّ َهذَا كَانَ أَعَْتى َعلَى اللَِّه ِمْن ِفْرَعْونَ إِنَّ ِفْرَعْونَ لَمَّا أَْيقََن بِالَْهلَكَِة َوحَّ:فَقَالَ

  .بِالالِت َوالْعُزَّى
نِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثَنِي أَبِي، َع - ١١٩٠٠

صَالََح َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْهلَ خَْيَبَر َعلَى كُلِّ :َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَلَْيلَى، َعنِ الَْحكَمِ، 
الْحُقَْيقِ َوأََحُدُهَما َعُروسٌ  فَأُِتي بِالرَّبِيعِ َوِكنَاَنةَ بين أَبِي: َصفَْراَء َوَبْيَضاَء، َوَعلَى كُلِّ َشْيٍء إِال أَنْفُسَُهْم َوذََرارَِيُهْم، قَالَ

: أَْخَرْجَتَنا وأَْجلَْيَتَنا فَأَْنفَقْناها، فَقَالَ: أَْيَن آنَِيُتكُُم الَِّتي كَاَنْت ُتْسَتعاُر ِفي أعراسِ الَْمدِيَنِة؟ قَالَ: بَِصِفيَّةَ بنِت حَُييٍّ، فَقَالَ
: فََدَعا َرُجالِن ِمَن اَألْنَصارِ، فَقَالَ: سَْتْحلَلُْت بِذَِلَك دماَءكَُما وذُرِّيََّتكَُما، قَالَاْنظُرا َما َتقُوالِن فَإِنَّكَُما إِنْ كََتْمتَانِي ا

ْنطَلََق آلنَِيةَ َوائِْتنِي بَِها فَااذَْهْب َمكَانَ كَذَا َوكَذَا فَاْنظُرْ ُنَخْيلَةً ِفي َرأِْسَها ُرقَْعةٌ فَانَْزْع ِتلْكَ الرُّقَْعةَ وَاسَْتخْرِْج ِتلَْك ا
  يَِّتهما،َحتَّى َجاَء بَِها، فَقَدََّمُهما َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََضَرَب أعناقَُهما، َوَبَعثَ إِلَى ذُرِّ

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْنطَلََق بِاللٌ فََمرَّ َعلَى فَأُِتي بَِصِفيَّةَ َوِهَي َعرُوٌس، فَأََمَر بِالال فَاْنطَلََق بَِها إِلَى َمنْزِلِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
سُْبَحانَ اللَِّه َما أَرَْدَت َيا بِاللُ : َزْوجَِها َوأَِخيِه َوُهَما قتيالِن، فَلَمَّا َرَجَع إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َوَدَخلَ : أَرَْدُت أَنْ أُحَرَِّق َجْوفََها، قَالَ: ى قَِتيلَْينِ ُترِيهاُهما إِيَّاُهَما أََما لََك َرْحَمةٌ؟ قَالَإِلَى َجارَِيٍة َبكْرٍ َتُمرُّ بَِها َعلَ
إِنْ َسمِْعُت : الَلْفُْسطَاِط، قََرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََباَت َمَعهَا، َوَجاَء أَُبو أَيُّوَب بَِسْيِفِه فََجلَسَ إِلَى َجانِبِ ا

َوَخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : راعةً أَْو َرابَنِي َشْيٌء كُْنُت قَرِيًبا ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه َدَخلَْت : َما شَأُْنَك َهِذِه السَّاَعةَ َهاُهَناقَالَ:لََمْن َهذَاقَالَ أََنا أَُبو أَيُّوَب، قَا:َوَسلََّم إِلَى إِقَاَمِة بِاللٍ، قَالَ

أَكُونُ قَرِيًبا ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : بِجَارَِيةٍ َبكْرٍ َوقَْد قََتلَْت زَْوَجَها َوأََخاُه، فَأَْشفَقُْت َعلَْيَك، قُلُْت
امَْرأَتُُه، فَلَمَّا كَانَ ِعْنَد : سُرِّيَُّتُه، َوقَاِئلٌ َيقُولُ: للَُّه أََبا أَيُّوبَثَالثَ مَرَّاٍت، فَأَكْثََر النَّاُس ِفيَها، فَقَاِئلٌ َيقُولُيَْرَحُمَك ا:قَالَ



فَهَِي امَْرأَُتُه َوإِنْ لَْم َيْحُجْبَها فَهَِي سُرِّيَُّتُه،  انْظُُروا إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِنْ َحَجَبَها: الرَّحِيلِ، قَالُوا
  اْركَبِي، فَأَكَْرَمتْ َرسُولَ: فَأَْخَرجََها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََحَجَبها فََوَضعَ لََها رُكَْبَتُه، فَقَالَ

َضَع قََدَمَها َعلَى ُركَْبِتِه، َوَوضََعْت ُركْبََتَها َعلَى فَِخِذِه، َوَرِكَبْت َوقَْد كَانَ عََرَض َعلَْيَها اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َت
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ال، َبلْ أَْعتِقْنِي وَأَْنِكحْنِي فَفََعلَ صَلَّى اللَُّه: قَْبلَ ذَِلَك أَنْ يَتَِّخذََها سُرِّيَّةً أَْو ُيْعتِقََها َويَْنِكَحَها، فَقَالَْت

نِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن َعْبِد اللَِّه، َع - ١١٩٠١
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َصالِة الَْعْصرِ حَتَّى غََرَبْت، ُشِغلَ النَّبِيُّ : لَْيلَى، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َشَغلُوَنا َعنِ الصَّالِة الُْوسْطَى َمَأل اللَُّه قُُبوَرُهْم وَُبُيوتَُهْم نَارًا:فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لسِّْمسَاُر الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا خَاِلٌد، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعنِ َحدَّثََنا عِيَسى بن ُمحَمٍَّد ا - ١١٩٠٢

  .بِِمْحَجنِِه، َواْسَتلَمَ الرُّكَْن الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمطَاَف بِالَْبْيِت َعلَى َبِعريٍ
ْيلَى، َعنِ َحدَّثََنا عِيَسى بن ُمحَمٍَّد السِّْمسَاُر الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا خَاِلٌد، َعنِ اْبنِ أَبِي لَ - ١١٩٠٣

َمأَْهَدى ِمائَةَ َبَدَنٍة فََنَحَر ِمنَْها ِستَِّني َبَدنَةً، َوأَمَرَ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
 فَُيطَْبْخَن ِفي ِقْدرٍ فَأَكَلَ مِْنَها َرُجال ِمْن أَْصحَابِِه فََنَحَر مِْنَها أَْرَبِعَني، َوأََمَرُه فَأََخذَ ِمْن كُلِّ َبَدَنٍة َبْضَعةً فَُيْنظَْمَن ِفي َخْيٍط

  .َوَحَسا
  َحدَّثَنَا - ١١٩٠٤

ُن أَبِي لَيْلَى، َعنِ الَْحكَمِ، ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْب
ال ُتْرفَُع األَْيِدي إِال ِفي َسبْعِ :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، َعنِ النَّبِيِّ

ى الصَّفَا، َوِحَني َيقُوُم َعلَى َمَواِطَن ِحَني َيفْتَِتُح الصَّالةَ َوِحَني َيْدُخلُ الَْمْسجَِد الْحََراَم فََيْنظُُر إِلَى الْبَْيِت، َوِحَني َيقُوُم َعلَ
  .ِحَني َيِقُف َمَع النَّاسِ َعِشيَّةَ َعَرفَةَ وبَِجْمعٍ، وَالَْمقاَمْينِ ِحَني َيرِْمي الَْجْمرَةَالَْمْروَِة، َو
دَّثََنا اْبُن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثََنا أَبِي، َح - ١١٩٠٥

َبَعثَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن : ْيلَى، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَلَ
  .ال َتْرُموا الَْجْمَرةَ حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس:قَالَُمْزَدِلفَةَ إِلَى مًِنى ِفي َضَعفَِة أَْهلِ بَْيِتِه َوأََخذَ بَِعُضِد كُلِّ إِْنَساٍن ِمنَّا، فَ

يبٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن يَزِيَد الطَّحَّانُ، َحدَّثََنا َعاِئذُ بن َحبِ - ١١٩٠٦
َسافَرَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي شَْهرِ َرَمَضانَ :اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ أَبِي لَْيلَى، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ

َما   َواِحٌد ِمَن الْفَرِيقَْينِفََشكَا إِلَْيِه أَْصَحاُبهُ الْعَطََش فََدَعا بَِماٍء، فََشرَِب فَأَفْطََر بَْعُض النَّاسِ، َوَصاَم َبْعضُُهْم، فَلَْم َيِعْب
  .َصَنَع أَْصحَاُبُه
  ِن٣َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ ْب - ١١٩٠٧

َحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَيْلَى، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي لَْيلَى، َعنِ الْ
  .الْفَْضلُ َعلَى الِْعيَالِ:قَالَ] ٢١٩البقرة آية "[َوَيْسأَلُوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلِ الَْعفَْو: "َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِه

دَّثََنا اْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثَنِي أَبِي، َح - ١١٩٠٨
َوَيْوَم ُيْحَشرُ أَْعَداُء اللَِّه إِلَى النَّارِ فَُهْم "ي لَْيلَى، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، أَبِ

  .ُيحَْبُس أَوَّلُُهْم َعلَى آِخرِِهْم:، قَالَ] ١٩فصلت آية "[ُيوَزُعونَ



ْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّ - ١١٩٠٩
لُْهْدَنِة الَِّتي كَاَنتْ قَِدَم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْصَحاُبُه ِفي ا: َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َبْيَنُه َوَبْيَن الُْمْشرِكَِني، َوالُْمْشرِكُونَ ِعْنَد َبابِ النَّْدَوِة ِممَّا َيِلي الَْحجَرِ، َوقَْد َتَحدَّثُوا، أَنَّ
إِنَُّهْم َتَحدَّثُوا أَنَّ :الَْحَجَر، قَالَ لَُهمْ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم وَأَْصَحابِِه َجْهًدا وَهْزال، فَلَمَّا اْسَتلَُموا

وا، فَقَالَ فَعُوا أَْرُجلَُهْم فََرَملُبِكُْم َجْهًدا وَهْزال فَاْرُملُوا الثَّالثَ أَْشوَاٍط حَتَّى َيَرْونَ أَنَّ بِكُْم قُوَّةً، فَلَمَّا اْسَتلَُموا الَْحَجَر َر
  أَلَْيَس َيْزُعُمونَ أَنَّ بِهِْم جَْهًدا وهَْزال ال يَْرَضْونَ بِالَْمْشي حَتَّى َيْسَعوْنَ: َبْعضُُهْم ِلبَْعضٍ

  .َسْعًيا
رٍ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِ - ١١٩١٠

َرحَّلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضَعفَةَ أَْهِلهِ : الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
َيا بينَّ :تَّى َيضْرُِبوا َعلَى فَِخذَْيِه، فَكُْنُت ِممَّْن َضَرَب َعلَى فَِخذَيِْه، ثُمَّ قَالَِمَن الُْمْزَدِلفَِة بِلَْيلٍ، ثُمَّ َجاَءَنا وَاِحًدا َواِحًدا َح
  .ال َتْرُموا َجْمَرةَ الَْعقََبِة حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس

نِ الَْحجَّاجِ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َع - ١١٩١١
  .أَْعَتَق َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الطَّاِئِف َمْن خََرَج إِلَْيِه ِمْن َعبِيِد الُْمْشرِِكَني:اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثَ - ١١٩١٢
طَاَف َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْبْيِت َعلَى رَاِحلَِتِه وَاْسَتلََم الرُّكَْن : الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

لَْوال أَنْ َيْحِسَب :رَِب ِمْنُه، َوقَالَبِِمْحَجنِِه، ثُمَّ أََتى السِّقَاَيةَ وََبُنو َعمِِّه َيْنزُِعونَ ِمْنَها، فََدَعا بَِشرَابٍ فَُرِفَع إِلَْيهِ الدَّلُْو فََش
  .أََتى الصَّفَا َوالَْمرَْوةَ فَطَاَف بِهَِما َعلَى رَاِحلَِتِه النَّاُس فَيَتَِّخذُوَنُه َمْنَسكًا فَُيقاِتلُوَنكُْم َعلَْيَها لََنَزْعُت َمَعكُمْثُمَّ

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعنِ - ١١٩١٣

َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوجََّه َعْبَد اللَِّه بن َرَواَحةَ  الَْحجَّاجِ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اَألْنصَارِيَّ َوَجعْفََر بن أَبِي طَاِلبٍ َوزَْيَد بن حَارِثَةَ فََتَخلََّف َعْبُد اللَِّه بن رََواحَةَ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّ

لََغدَْوةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْو َرْوَحةٌ َخْيٌر ِمَن الدُّنَْيا :الُْجُمَعةُ َيا َرُسولَ اللَِّه أَُجمُِّع، ثُمَّ أَرُوُح، قَالَ: ا َخلَّفََك؟ قَالََم: َوَسلََّم
  .فََراَح ُمْنطَِلقًا، َوَما ِفيَها
ْصَبهَانِيِّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغيَاٍث، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعنِ الَْحكَمِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن اَأل - ١١٩١٤

َمْن قََتلَ َهِذِه؟فَقَالَ :قْتُولَةً، فَقَالََعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بِاْمَرأَةٍ َيْوَم الَْخْنَدقِ َم
  .ناَزَعْتين َسيِْفي، فََسكََت: وَِلَم؟قَالَ:أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: َرُجلٌ

، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث - ١١٩١٥
كَانَ ِعدَّةُ أَْهلِ َبْدرٍ ثَالثَِمائٍَة وَثَالثَةَ َعَشَر، َوكَانَ الُْمَهاجُِرونَ :قَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَالَْحجَّاجِ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِم

يَّ بن أَبِي طَاِلبٍ رِيَن َعِلَنيِّفًا َوِستِّنيَ َرُجال، َوكَاَنِت األَْنَصاُر مِائََتْينِ َوِستَّةً َوثَالِثَني َرُجال، َوكَانَ صَاِحُب َراَيِة الُْمهَاجِ
  .َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم، َوصَاِحُب َراَيِة األَْنَصارِ َسْعَد بن ُعَباَدةَ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ِمْنجَاُب بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا أَبُو - ١١٩١٦



كَانَ ِعدَّةُ أَْهلِ َبْدرٍ ثَالثَمِائٍَة وَثَالثَةَ َعَشَر، :ٍك الَْجنْبِيُّ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََماِل
ِثَني َرُجال، َوكَانَ َصاِحُب رَاَيِة الُْمَهاجِرِينَ َوكَانَ الُْمهَاجُِرونَ َنيِّفًا َوِستَِّني َرُجال، َوكَاَنِت اَألْنصَاُر ِمائََتْينِ َوِستَّةً وَثَال

  .الَى َعْنُهَعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم، َوَصاِحُب رَاَيِة األَْنَصارِ َسْعَد بن ُعَباَدةَ َرِضي اللَُّه َتَع
دَّثََنا َعمَّاُر بن أَبِي َماِلٍك الَْجنْبِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َح - ١١٩١٧

كَانَ ِسيَماُء الَْمالِئكَِة َيْوَم َبْدرٍ عمائَم بِيضٍ قَدْ أَْرَسلُوها إِلَى ظُهُورِِهْم، َوَيْوَم :الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .رُِبونَئَم ُحمْرٍ، َولَمْ ُيقَاِتلِ الَْمالِئكَةُ ِفي َيْومٍ أَال َيْوَم َبْدرٍ إِنََّما كَانُوا َيكُوُنونَ ِعدًَدا وَمدًَدا ال َيْضُحَنْينٍ عما
جَّاجِ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعمَّاُر بن أَبِي َماِلٍك الْجَْنبِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ الَْح - ١١٩١٨

احَْتَجَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َرَمَضانَ فَُغِشَي َعلَْيِه :ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .َوِلذَِلَك كَرَِه
َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا : بِي شَْيَبةَ، َوَعِليُّ بن إِبَْراهِيَم الَْعاِمرِيُّ، قاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَ - ١١٩١٩

اْحَتَجَم َرُسولُ :َحفُْص بن ِغَياٍث، َعْن َحجَّاجٍ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو صَاِئٌماللَِّه 

  .ُمْحرٌِم
، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْمرٍو اَألْشعَِثيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعِليٍّ - ١١٩٢٠

اسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرَمى الَْجمَْرةَ َيْوَم النَّْحرِ، ثُمَّ َحجَّاجٍ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّ
  .ذََبَح، ثُمَّ َحلََق
اجٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعمِّي أَُبو َبكْرٍ، َحدَّثََنا َعاِئذُ بن َحبِيبٍ، َعْن َحجَّ - ١١٩٢١

  .كَانَ َيْوُم َبْدرٍ ِلَسْبعٍ َوِعشْرِيَن ِمْن َرَمَضانَ:الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َحجَّاجٍ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعمِّي أَُبو َبكْرٍ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحمَُر، َعْن - ١١٩٢٢

  .لَْيَس ِمنَّا َمْن َوِطئَ ُحْبلَى:الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
لصَّلِْت، َعْن َحجَّاجٍ، َعنِ الَْحكَمِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َسْعدُ بن ا - ١١٩٢٣

كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْخطُُب َيْوَم الُْجُمَعةِ : َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ
  .قَاِئًما، ثُمَّ َيجِْلُس، ثُمَّ َيقُوُم فََيْخطُُب

َسمٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َسْعدُ بن الصَّلِْت، َعْن َحجَّاجٍ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقْ - ١١٩٢٤
، فَأَْعَتقَُهَما َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ َعْبَدْينِ خََرَجا َيْوَم الطَّاِئِف َوالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمحاِصُرُهْم

  .َعلَْيِه َوَسلََّم
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ - ١١٩٢٥

بَّاسٍ، أَنّ َسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعمِّي الْقَاِسُم، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الْعَوَّامِ، َعْن َحجَّاجٍ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقْ
  .َجَها إِيَّاُهالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَخطََب َمْيُموَنةَ بنَت الَْحارِِث، فََجَعلَتْ أََمَرَها إِلَى الَْعبَّاسِ فََزوَّ

َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيمَ بن َسْعٍد، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثَنِي َعمِّي الْقَاِسُم، َحدَّثََنا - ١١٩٢٦
لَمَّا أُِصيَب َحْمَزةُ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َوَحْنظَلَةُ بن : َشرِيٌك، َعْن َحجَّاجٍ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َرأَْيُت الَْمالِئكَةَ تَُغسِّلُُهَما:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالرَّاِهبِ َوُهَما ُجنَُباِن، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 



ِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن َمْيُموٍن، َحدَّثََنا ُمصَْعُب بن َسالمٍ، َعْن َسْع - ١١٩٢٧
البقرة "[َشْهُر رََمَضانَ الَِّذي أَْنَزلَ ِفيِه الْقُْرآنُ: "َعبَّاسٍ، أَنَُّه سُِئلَ َعْن قَْوِلِه طَرِيٍف، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ

ْيلٍَة إِنَُّه قَْد أُنْزِلَ ِفي َرَمَضانَ ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ ِفي لَ:فَقَالَ] ٣الدخان آية "[إِنَّا أَْنَزلْنَاُه ِفي لَْيلٍَة ُمَباَركٍَة: "َوقَْوِلِه] ١٨٥آية 
  .ُمَباَركٍَة ُجْملَةً َواِحَدةً، ثُمَّ أُْرِسلَ َعلَى َمَواِقعِ النُُّجومِ رِْسال ِفي الشُّهُورِ َواَأليَّامِ

لَْمِلِك بن ِد اَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمِطيعٍ الشَّْيبَانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْب - ١١٩٢٨
لَمَّا َرَجعَ َرسُولُ اللَِّه ِمْن أُُحٍد َبكَْت نَِساُء اَألْنصَارِ : أَبِي ُعْتَبةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  َعلَى

: لَِكْن َحْمَزةُ ال َبَواِكَي لَهُفََرَجَعتِ اَألْنصَاُر، فَقَالَْت لنِساِئهِنَّ:الَُشَهداِئهِْم، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَ
  .فَذَاَك ِفيهِْم إِلَى الَْيْومِ ال تَْبِكَني إِال َبَدْيَن بَِحمَْزةَ: ال َتْبِكنيَ أََحًدا َحتَّى َتْنُدْبَن َحْمَزةَ، قَالَ

أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى الِْكسَاِئيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن - ١١٩٢٩
َخلََع َصلَّى بنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ:ُمَحمَِّد بن ُعَبْيدِ اللَِّه، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

إِنِّي َبلَلُْت : َرأَْيَناَك َخلَْعَت فََخلَعَْنا، قَالَ: ِلَم َخلَعُْتْم نَِعالَكُْم؟ قَالُوا: َنْعلَْيِه، فََخلَْعَنا نِعَالَنَا، فَلَمَّا قََضى الصَّالةَ، قَالَ
  .ِفيهَِما

و بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُب - ١١٩٣٠
  .ئًا َعلَى قَْوِسِهِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانََيْخطُُبُهْم ِفي السَّفَرِ ُمَتَوكِّ

كَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ إِبَْراهِيُم بن ُعثَْمانَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْ - ١١٩٣١
  .ى قَْوِسِهئًا َعلَِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانََيْخطُُبُهْم ِفي السَّفَرِ ُمَتَوكِّ

، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ إِبَْراهِيُم بن ُعثَْمانَ - ١١٩٣٢
  ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .قَْرأُ َعلَى الَْجَناَزةِ بِفَاِتَحِة الِْكَتابَِوَسلََّم كَاَنَي
 ِمقَْسمٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا أَُبو َشْيبَةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن - ١١٩٣٣

ِحَب رَاَيِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدرٍ، َوَصاِحبُ رَاَيِة َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ كَانَ َصا
  .الُْمهَاجِرِيَن َعِليٌّ َوِفي الَْمَواِطنِ كُلَِّها، َوقَْيسُ بن َسْعِد بن ُعَباَدةَ صَاِحُب َراَيِة َعِليٍّ

، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا أَُبو شَْيَبةَ إِْبَراهِيُم بن ُعثَْمانَ، َعنِ الَْحكَمِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ - ١١٩٣٤
  .كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَصلِّي ِفي َرَمَضانَ ِعشْرِيَن َركَْعةً وَالْوِتَْر: َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

 ِمقَْسمٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا أَُبو شَْيَبةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن - ١١٩٣٥
آل "[لَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْينََنا َوَبيَْنكُْمتََعا"اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ ِكتَاَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الْكُفَّارِ أَنْ 

  .إِلَى آِخرِ اآلَيِة] ٦٤عمران آية 
َسمٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن الَْجْعِد، َحدَّثََنا أَُبو َشْيبَةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقْ - ١١٩٣٦

لَمَّا َنَزلَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أََحٍد أَُبو ُسفَْيانَ َوأَْصحَاُبُه، قَالَ : اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ َعبَّاسٍ َرِضي
  ِهَي ُمِصيَبةٌ، َورَأَْيُت َعلَيَّ ِدْرِعيإِنِّي رَأَْيُت ِفي الَْمَنامِ َسيِْفي ذَا الْفَقَارِ اْنكَسََر، َورَأَْيُت بَقًَرا ُتذَْبُح َو:َألْصحَابِِه



  .َوِهَي َمِديَنُتكُْم، ال َيِصلُونَ إِلَْيَها إِنْ َشاَء اللَُّه
  ِمقَْسمٍ، َعنَِحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا أَُبو شَْيَبةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن - ١١٩٣٧

َوكَانَ َمَعُه فُْرَساِن َيْركَبُ  اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَُّهكَانَ َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدرٍ مِائَةُ نَاِضحٍ وَنوَاِضُح،
َوكَانَ أَْصحَاُبُه َيْعتَِقُبونَ ِفي : ُحَنْيٍف، قَالَ أََحَدُهَما الِْمقَْداُد بن اَألسَْوِد، ويََتَروَُّح اآلَخَر ُمْصَعُب بن ُعَمْيرٍ، َوَسْهلُ بن

ِليُف َحمَْزةَ بن َعْبِد الطَّرِيقِ النَّوَاِضَح، فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَمرْثَُد بن أَبِي َمرْثٍَد الَْغَنوِيُّ َح
  .الُْمطَِّلبَِيْعَتِقُبونَ نَاِضًحا

َسمٍ، َعنِ ثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا أَُبو شَْيَبةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْحدَّ - ١١٩٣٨
قَالَ َعِليُّ : قَالَ. كَاَنتْ بِقَُدْيٍد إِنَّ الُْعزَّى كَاَنْت بَِبطْنِ النَّْخلَِة، َوإِنَّ الالَت كَاَنْت بِالطَّاِئِف، َوإِنَّ مََناةَ:اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َبطُْن َنْخلٍَة ُهَو ُبْسَتانُ بين َعامِرٍ:بن الَْجْعِد
نِ َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن هَاُرونَ، َصاِحبُ أَبِي ثَْورٍ، َحدَّثََنا مَْنُصوُر بن أَبِي مَُزاِحمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ، َع - ١١٩٣٩

لَمَّا قُِتلَ حَْمَزةُ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ كَاَنْت َعلَْيِه َنِمَرةٌ :َسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَالَْحكَمِ، َعْن ِمقْ
ى قَدََمْيِه خََرَج رَأُْسُه، فَسَأَلَ َعْن فَكَانَ َعِليٌّ ُهَو الَِّذي أَْدَخلَُه قَْبرَُه، فَكَانَ إِذَا غَطَّى بَِها رَأَْسُه َبَدْت قََدَماُه، َوإِذَا غَطَّ

  ذَِلَك َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .فَأََمَرُه أَنْ ُيَغطِّيَ رَأَْسُه، َوأَنْ َيأُْخذَ لَُه َشَجًرا ِمْن َهذَا الْعلْجاِن فََيْجَعلَُه َعلَى رِْجلَْيِه
ونَ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر بن أَبِي ُمزَاِحمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيبَةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن هَاُر - ١١٩٤٠

  .أَْبَصَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحْنظَلَةَ بن الرَّاِهبِ َوَحْمَزةَ تَُغسِّلُُهَما الَْمالِئكَةُ:اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
قَْسمٍ، َعنِ َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن هَاُرونَ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر بن أَبِي ُمزَاِحمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيبَةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِم - ١١٩٤١

بِي طَاِلبٍ إِلَى الَْيَمنِ، فَاْسَتعَْملَ َعِليا اْبنِ َعبَّاسٍ، َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خَاِلَد بن الْوَِليِد َوَعِليَّ بن أَ
  .َوإِنْ كَانَ ِقَتالٌ فََعلَيٌّ َعلَى َجَماَعِة النَّاسِ:َعلَى الُْمَهاجِرِيَن، وَاْسَتعَْملَ َخاِلًدا َعلَى اَألْعرَابِ، قَالَ

اِحمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيبَةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن هَاُرونَ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر بن أَبِي ُمَز - ١١٩٤٢
إِذَا فََرغَ ِمْن َرْميَِها َصلَّى اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنَيرِْمي الْجِمَاَر إِذَا َزالَتِ الشَّْمُس قَْدَر َما 

  .الظُّْهَر
َعنِ  َنا الْفَْضلُ بن هَاُرونَ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر بن أَبِي ُمزَاِحمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيبَةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ،َحدَّثَ - ١١٩٤٣

أَْخَبرُوُه أَنَُّهْم قَْد فََعلُوا، فَقَالَ لَمَّا أََمَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِرْجمِ َماِعزِ بن َماِلٍك أَتَْوُه فَ: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  لَقَْد َتاَب تَْوَبةً لَْو تَاَبَها صَاِحُب َمكْسٍ لَقُبِلَْت:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ِمْنُه
لِّسٍ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُجَباَرةُ بن ُمَغ - ١١٩٤٤

رَأَْيُت َجعْفََر بن أَبِي طَاِلبٍ ِفي الَْجنَِّة ذَا َجنَاَحْينِ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َيِطُري َحْيثُ َشاَء

، َعْن ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أََبانَ أَُبو َشْيَبةَ، َعنِ الَْحكَمِ َحدَّثََنا - ١١٩٤٥
لَى َعلَى َمْن َزَعَم أَنَُّه َمِلُك اْشَتدَّ غََضبُ اللَِّه َتعَا:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .األَْمالِك



هِيُم بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب صَاِحُب الَْمَغازِي، َحدَّثََنا إِبَْرا - ١١٩٤٦
َشهِدَ الْفَْتَح أَلٌْف :َسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالََسْعٍد، َعْن إِبَْراهِيَم بن ُعثَْمانَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقْ

ٌف ِمنْ ْن بين ِغفَارٍ، َوأَْرَبُعِمائٍَة َوَنيَِّوثََماُنِمائٍَة ِمْن جَُهْيَنةَ، وَأَلٌْف ِمْن ُمَزْيَنةَ، وَِتْسُعِمائٍَة ِمْن بين ُسلَْيمٍ، وَأَْرَبُعمِائٍَة َوَنيٌِّف ِم
  .أَْسلََم

المِ بن َراِشدٍ َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن َعِقيلٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َعْبدُ السَّ - ١١٩٤٧
نِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ َخِدَجيةَ وَلََدْت ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ أَُبو الَْحَسنِ الرَّفَّاُء، َحدَّثََنا أَُبو شَْيَبةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َع

  َوفَاِطَمةَ، َوَولََدْت لَُه مَارِيَةُ، َوأُمَّ كُلْثُومٍ ، َوُرقَيَّةَ ، َوالْقَاِسَم ، َعْبَد اللَِّه : َعلَْيِه َوَسلََّم ِستَّةً

  .الِْقْبِطيَّةُ إِبَْراهِيَم
ةَ قَاِضي أَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَّدُ بن َحنِيفَةَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َحْمَزةُ بن َجْعفَرٍ الشِّريَازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َسُمَر َحدَّثََنا - ١١٩٤٨

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : قَالََحَورٍ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيبَةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، 
لَْيَس سَيَِّدكُْم، َولَِكْن سَيُِّدكُمْ : َجدُّ بن قَْيسٍ وَإِنَّا لَُنَبجِّلُُه، قَالَ: َيا َمْعَشَر األَْنَصارِ َمْن سَيُِّدكُْم؟ قَالُوا:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َعْمُرو بن الَْجمُوِحَوكَانَ َسِخيا
قَْسمٍ، َنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمَحدَّثَ - ١١٩٤٩

ْمسِ قَْدَر إِذَا َما فََرغَ ِمْن كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْرِمي الْجَِماَر ِعْندَ َزوَالِ الشَّ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َرْميِِه َصلَّى الظُّْهَر

ُمَباَرِك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الْ - ١١٩٥٠
لَمَّا نََزلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الطَّاِئَف أََمرَ : قَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َشْيبَةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِم

  .ُمَناِدًيا فَنَاَدىأَيَُّما عَْبٍد خََرَج فَُهَو ُحرٌّفََخَرَج إِلَْيِه َعْبَداِن فَأَْعَتقَُهَما
بن ثَْعلَبٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماعِيلَ الُْمؤَدُِّب، َعْن ِفطْرِ بن َخِليفَةَ، َعنِ  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الرَّبِيعِ - ١١٩٥١

  ْعشََرَيا َم:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ

  .َحَسَنةً؟ التُّجَّارِ أَيَْعجِزُ أََحُدكُْم إِذَا َرَجَع ِمْن ُسوِقِه أَنْ َيقَْرأَ َعَشَر آيَاٍت فََيكُْتبُ اللَُّه لَُه بِكُلِّ آَيٍة
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن أَبِي : ، قاالَحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ الْقَاِضي، وَُمَحمَُّد بن ُشعَْيبٍ اَألصَْبَهانِيُّ - ١١٩٥٢

اْبنِ َعبَّاسٍ،  ُسرَْيجٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُجَمْيعٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ
  .ِمَي الْجَِماَر َحتَّى َتطْلُعَ الشَّْمُسأَمَرَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ال َنْر:قَالَ

مِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ، َعْن َعْمرٍو، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعنِ الَْحكَ - ١١٩٥٣
ال َتْرمُوا الَْجْمَرةَ :ْيِه َوَسلََّم قَدََّم َضَعفَةَ أَْهِلِه ِمَن الُْمزَْدِلفَِة، ثُمَّ قَالَِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .َحتَّى َتطْلُعَ الشَّْمُس
ِليُّ بن الَْحَسنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َشبَُّوْيِه، َحدَّثََنا َع - ١١٩٥٤

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َشِقيقٍ، َحدَّثََنا َخارَِجةُ بن ُمْصَعبٍ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َوَسلََّمَيْمَسُح الْعََرَق َعْن َوْجهِِه ِفي الصَّالِة

ثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا طَاِهُر بن أَبِي أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُع - ١١٩٥٥



َيْوَم َبْدرٍ َوُهوَ  اْنَتَهى عَْبُد اللَِّه بن َمْسُعودٍ إِلَى أَبِي جَْهلٍ:بن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  َوِقيذٌ فَاسَْتلَّ َسْيفَُه فَضََرَب ُعُنقَُه

ا َجْهلٍ، فأَْحلَفَُه بِاللَِّه ثَالثَ َمرَّاتٍ فََبَدَر َرأَْسُه، ثُمَّ أََخذَ َسلََبُه َوأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرهُ أَنَُّه قََتلَ أََب
  .َعلَ لَُه َسلََبُهفََحلََف، فََج
لَْحكَمِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ ا - ١١٩٥٦

  .لََّم َوَعلَْيِه السَّكِيَنةُفَذَكََر الَْحِديثَأَفَاضَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس:ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
بِيِه، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن أَ - ١١٩٥٧

كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَصلِّي الظُّْهَر َوالَْعْصَر بِمًِنى َيْوَم : سٍ، قَالََعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّا
  .التَّْروَِيِة

َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َشاذَانُ، َحدَّثََنا أَُبو كَُدْينَةَ،  - ١١٩٥٨
  .َصلَّى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِمًِنى َخْمسَ َصلََواٍت:الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

إِْبَراهِيُم بن َسعِيٍد : َواسِِطيُّ، قاالَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َوِعيَسى بن ُمحَمٍَّد السِّْمسَاُر الْ - ١١٩٥٩
َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ  الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ُمحَمٍَّد، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن قَْرمٍ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ

ال، أَْنتَ :َحَدثَ ِفيَّ َشْيٌء؟ قَالَ: َراَءٍة، ثُمَّ أْتَبَعُه َعِليا فَأََخذََها، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ أََبا َبكْرٍ بَِب
  َصاِحبِي ِفي الْغَارِ،

  .َوَعلَى الْحَْوضِ َوال ُيَؤدِّي َعنِّي إِال أََنا أَْو َعِليٌّ
ثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعبَّاِد بن الَْعوَّامِ، َعْن ُسفَْيانَ بن ُحَسْينٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّ - ١١٩٦٠

 َوأََمَرُه أَنْ ُيَناِديَ بَِهُؤالءِ َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ أََبا َبكْرٍ
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََخَرجَ ِلَماِت، ثُمَّ أَْتَبَعُه َعِليا، فََبْيَنا أَُبو َبكْرٍ ِفي َبْعضِ الطَّرِيقِ إِذْ َسِمَع ُرغَاَء َناقَِة َرسُولِ اللَِّه الْكَ

، فَإِذَا َعِليٌّ فََرفََع إِلَْيِه ِكتَاَب َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَُبو َبكْرٍ فَزًِعا، َوظَنَّ أَنَّهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
اَم َعِليٌّ أَيَّاَم التَّشْرِيقِ َوَسلََّم، فَأََمَرُه َعلَى الَْمْوِسمِ، َوأََمَر َعِليا أَنْ يَُناِدَي بَِهُؤالِء الْكَِلَماِت، فَاْنطَلَقَا فََحجَّا، فَقَ

َبْعَد الَْعامِ ُمشْرٌِك، مَّةُ اللَِّه َوِذمَّةُ َرسُوِلِه بَرِيئَةٌ ِمْن كُلِّ ُمشْرٍِك، فَسِيُحوا ِفي اَألْرضِ أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ، َوال َيُحجَّنَّ ِذ:فََناَدى
  .َها فَإِذَا ُبحَّ قَاَم أَُبو ُهرَْيَرةَ فََناَدى بَِهاَوال َيطُوفَنَّ بِالَْبْيِت ُعْرَيانٌ، َوال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِال ُمْؤِمٌن، فَكَانَ َعِليٌّ ُينَاِدي بِ

، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّبَّاحِ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن زَكَرِيَّا - ١١٩٦١
مٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ َرُجال َوقََع َعلَى اْمرَأَِتِه َوِهَي حَاِئٌض، فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى بن قَْيسٍ الُْمالِئيِّ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْس
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ يََتَصدََّق بنْصِف دِيَنارٍ

  َحدَّثَنَا - ١١٩٦٢

يُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيزِيَد، َعْن ُسفَْيانَ بن ُحَسْينٍ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّم
، يََتَصدَُّق بِِديَنارٍ أَوْ نِْصفِ ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيالَِّذي يَأِْتي اْمرَأََتُه َوِهَي حَاِئٌض

يمُ بن َيزِيَد بن ِمرَْداْنبَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن سَِعيٍد الِْكْنِديُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِه. رٍِدينَا
  .يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بنْحوِِهَعْن ُرقَْبةَ بن َمْصقَلَةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِ



َنا إِبَْراهِيُم َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ َيْعقُوبُ بن إِْسحَاَق النَّْيَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحفْصٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثَ - ١١٩٦٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَبن طَْهَمانَ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاُق، َعنِ الَْحكَمِ، َع

  .ِفيالَِّذي َيقَُع َعلَى امَْرأَِتِه َوِهيَ َحاِئٌض، يََتَصدَُّق بِدِيَنارٍ أَْو نِْصِف ِدينَارٍ
دَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْوٍن الَْخرَّاُز، َحدَّثََنا َداُوُد بن الزِّْبرِقَاِن، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ، َح - ١١٩٦٤

اسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى لَْيثُ بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َحدَّثَنِي الَْحكَُم بن ُعَتْيَبةَ، َوَعْبُد الْكَرِميِ أَُبو أمية، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّ
  .َيَتَصدَّقُ بِِديَنارٍ أَْو بنْصِف ِديَنارٍ:ِفي َرُجلٍ غَِشي امَْرأََتُه وَِهَي حَاِئٌض، قَالَ: للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَا

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا ُمَحمَُّد بن َراِشٍد، وَابُْن - ١١٩٦٥

َمْن أََتى امَْرأََتهُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أََنا َعْبُد الْكَرِميِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ: جٍ، قاالُجرَْي
ْغَتِسلْ فَبِنِْصِف ِدينَارٍكُلُّ ذَِلَك َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّهُ ِفي َحْيِضَها فَلَْيَتَصدَّْق بِدِيَنارٍ، َوَمْن أََتاَها َوقَْد أَْدَبرَ الدَُّم َعْنَها َولَْم َت

  .َعلَْيِه َوَسلََّم
ْن َعْبِد الْكَرِميِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، أَْخبََرنِي أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ، َع - ١١٩٦٦

َتُه َوِهيَ َحاِئٌض، الُْمَخارِقِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفَريُجلٍ َجاِمَع امَْرأَبن أَبِي 
  .إِنْ كَانَ َدًما َعبِيطًا فَلَْيَتَصدَّْق بِِدينَارٍ، َوإِنْ كَانَ ُصفَْرةً فَبِنِْصِف ِدينَارٍ: قَالَ

ُهرَْيُم بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد بن ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا  - ١١٩٦٧
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَصلِّي الصَّالةَ، أََنا رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى : ُسفَْيانَ، َعْن لَْيٍث، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َوالُْحُمُر َتْعتَرُِك َبْيَن َيَدْيِه
َعْن ِمقَْسمٍ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، - ١١٩٦٨

  .أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماحَْتَجَم َوُهَو َصاِئٌم ُمْحرٌِمَعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 
، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َشرِيٍك، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زَِياٍد - ١١٩٦٩

  أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماحَْتَجَمِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 

  .َوُهَو َصاِئٌم
زِيدَ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ، َعْن َي - ١١٩٧٠

  .احَْتَجمَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْحرٌِم َصاِئٌم:َعبَّاسٍ، قَالَ زَِياٍد، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ
بن صَاِلحٍ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن  - ١١٩٧١

  .َتزَوََّج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْحرٌِم:يَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََيزِ
  .َواْحَتَجَم َوُهَو صَاِئٌم - ١١٩٧٢

ُمحَمَُّد بن ُعَبْيٍد الُْمحَارِبِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ الَْحَسنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُخلَْيٍد الَْعْبِديُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا  ١١٩٧٣ -
احَْتَجمَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو :َصاِلحٍ، َعْن يَزِيَد بن أَبِي زِيَاٍد، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ُمْحرٌِم
َمدُ بن َسْهلِ بن أَيُّوَب اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبحْرٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُيوُسَف، َعْن َمْعَمرٍ، َحدَّثََنا أَْح - ١١٩٧٤

  .وا بِالَْعَشاِءإِذَا َحَضَر الَْعَشاُء َوأُِقيَمتِ الصَّالةُ، فاْبَدُء:َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َرفََعُه قَالَ
ح . بن َزكَرِيَّاَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّبَّاحِ الدُّوالبِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ  - ١١٩٧٥



َمَوْيِه، َحدَّثََنا َصاِلُح بن ُعَمَر، ِكالُهَما، َعْن يَزِيَد بن َوَحدَّثََنا َمْحُمودُ بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى َزْح
  أَبِي زِيَاٍد، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،

ى اللَُّه َعلَْيِه ِه َصلَّأَْهَدى الصَّْعُب بن َجثَّاَمةَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَماَر َوْحشٍ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّ: قَالَ
  .ُردُّوُه فَإِنَّا ُمْحرُِمونَ:َوَسلََّم

َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعبَْيٍد الُْمَحارِبِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن اَألجْلَحِ،  - ١١٩٧٦
ال َتأْذَنُ اْمَرأَةٌ ِفي َبْيِت زَْوجَِها إِال بِإِذْنِِه، َوال :اسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَزَِياٍد، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّ

  .َتقُوُم ِمْن ِفَراِشَها فَُتَصلِّيَ َتطَوًُّعا إِال بِإِذْنِِه
ا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َصاِلحِ بن ُعَمَر، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زِيَادٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََن - ١١٩٧٧

كُفَِّن َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُحلٍَّة َحمَْراَء َنْجرَانِيٍَّة كَانَ َيلَْبُسَها، :َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َوقَِميصٍ
يدَ بن أَبِي زِيَاٍد، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن َيزِ - ١١٩٧٨

ِفي قَِميِصِه الَِّذي َماَت، : ثَةِ أَثَْوابٍكُفَِّن َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ثَال:َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َوُحلٍَّة أَنْبِجَانِيٍَّة

، َعْن زَاِئَدةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ - ١١٩٧٩
كُفَِّن َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُحلٍَّة كَانَ َيلَْبُسَها :َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، 

  َوقَِميصٍ، غَسَّلَُه الْفَْضلُ َوَرُجلٌ مَِن

الثَّْوبِ، َوغُسِّلَ َوَعلَْيِه قَِميٌص لَمْ ُينَْزْع َعْنُه حَتَّى  اَألْنصَارِ، َوكَانَ األَْنَصارِيُّ َيُصبُّ َعلَْيهُِم الَْماَء، َوَيْغِسلُ َتْحَت
  .غُسِّلَ

 َيزِيَد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَرِيٍف، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن - ١١٩٨٠
لََعَن َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمخَنَِّثَني ِمَن الرَِّجالِ، َوالْمَُتَرجِّالتِ :نِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَأَبِي زِيَاٍد، َعْن ِمقَْسمٍ، َع

  .ِمَن النَِّساِء
َشْيٌم، َعْن يَزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، َحدَّثََنا ُه - ١١٩٨١

َوِللُْمقَصِّرِيَن، : اللَُّهمَّ اغِْفْر ِللُْمَحلِّقِيَنفَقَالَ َرُجلٌ:ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َوِللُْمقَصِّرِيَن:َوِللُْمقَصِّرِيَن، فَقَالَ ِفي الثَّاِلثَِة، أَوِ الرَّابَِعِة: َرُجلٌ اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِللُْمَحلِِّقيَنفَقَالَ:قَالَ

زِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُمحَمَِّد بن َشْيَبةَ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َي - ١١٩٨٢
َما َنقََصْت َصَدقَةٌ ِمْن َمالٍ قَطُّ، َوَما َمدَّ َعْبٌد :يٌك، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َرفََعُه قَالَأََنا َشرِ

اَب َمسْأَلٍَة لَُه َعْنَها ِغًنى إِال فََتحَ اللَُّه َعلَْيِه َيَدُه بَِصَدقٍَة إِال أُلِْقَيْت بَِيِد اللَِّه قَْبلَ أَنْ َتقََع ِفي َيِد السَّاِئلِ، َوال فَْتَح َعْبٌد َب
  .َباَب فَقْرٍ
  نِ اْبنِ َعبَّاسٍ،َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن ُعثَْمانَ الَْجَزرِيِّ، َعْن ِمقَْسمٍ، َع - ١١٩٨٣

  .َعِليٌّ أَوَّلُ َمْن أَْسلََم:قَالَ
هُ َصِفيَّةُ بنُت َوبِِه ِمثْلُُه َسَواٌء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،قُِتلَ َحْمَزةُ َيْوَم أُُحٍد، َوقُِتلَ َمَعُه َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ فََجاَءْت - ١١٩٨٤



كَفٌَن فَأَسَْهَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الثَّْوَبْينِ، َعْبِد الُْمطَِّلبِ بِثَْوَبْينِ لُِيكَفََّن ِفيهَِما َحْمَزةُ، فَلَْم َيكُْن ِلَألْنَصارِيِّ 
  .ثُمَّ كُفَِّن كُلُّ وَاِحٍد ِمْنُهَما ِفي ثَْوبٍ

قَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن ُعثَْمانَ الْجََزرِيِّ، َعْن ِم - ١١٩٨٥
  .َدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْبْيَت فََدَعا ِفي نََواِحيِه، ثُمَّ َخَرَج فَصَلَّى َركَْعَتْينِ:َعبَّاسٍ، قَالَ
َوأَخَْبرَنِي ُعثَْمانُ : َعْن قتادة، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، - ١١٩٨٦

فَاَدى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُسَاَرى َبْدرٍ، َوكَانَ ِفَداُء كُلِّ وَاِحدٍ :الْجََزرِيُّ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َمْن ِللصِّْبَيِة َيا : ْيٍط قَْبلَ الِْفَداِء قَاَم إِلَْيِه َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ فَقََتلَُه َصبًْرا، فَقَالَِمْنُهْم أَْرَبَعةَ آالٍف، َوقُِتلَ ُعقَْبةُ بن أَبِي ُمَع

  .النَّاُر: ُمَحمَُّد؟ قَالَ
زَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِليُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ، أََنا عَْبُد الرَّ - ١١٩٨٧

] ٣٠األنفال آية "[وَإِذْ َيْمكُرُ بَِك الَِّذيَن كَفَُروا ِلُيثْبِتُوَك: "الْجََزرِيِّ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِه
  الْوَثَاِئقِ يُرِيُدونَ النَّبِيَّأَثْبُِتوُه بِ: َتَشاَوَرْت قُرَْيٌش لَْيلَةً بَِمكَّةَ، فَقَالَ بَْعُضُهْم:قَالَ

أَْخرُِجوُه، فَأَطْلََع اللَُّه نَبِيَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى : اقُْتلُوُه، َوقَالَ بَْعُضُهْم: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالَ َبْعُضُهْم
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتلْكَ اللَّْيلَةَ، َوخََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى ذَِلَك، فََباَت َعِليٌّ َعلَى ِفَراشِ النَّبِيِّ صَلَّ

َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا لَّى اللَُّه لَِحَق بِالْغَارِ، َوبَاَت الُْمْشرِكُونَ َيحُْرُسونَ َعِليا َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َيْحِسُبونَ أَنَُّه النَّبِيُّ َص
ال أَْدرِي، فَاقَْتصُّوا أَثَرَُه، فَلَمَّا َبلَُغوا : أَْيَن صَاحُِبَك؟ قَالَ: أَْصَبحُوا ثَاُروا إِلَْيِه فَلَمَّا َرأَْوا َعِليا َردَّ اللَُّه َمكَْرُهْم، فَقَالُوا

  .وا بِالْغَارِ، فَإِذَا َعلَى بَابِِه نسيُج الْعَْنكَبُوِت، فََمكَثَ ِفيِه ثَالثًاالْجََبلَ اْخَتلَطَ َعلَْيهِْم، فََصِعدُوا الْجََبلَ فََمرُّ
ِه بن ُمَعاذٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَُبو ُعبَْيَدةَ بن فُضَْيلِ بن ِعَياضٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَّ - ١١٩٨٨

َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ْعَمرٍ، َعْن ُعثَْمانَ الْجََزرِيِّ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَالصَّْنَعانِيُّ، َعْن َم
َما أَْشَبُه َهذَا بِصَاِحبِ :ِه َوَسلََّمُعْرَوةَ بن َمْسُعوٍد إِلَى الطَّاِئِف، فََرَماُه َرُجلٌ بِسَْهمٍ فَقََتلَُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .يس
  كَُرْيٌب َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

إِْسَحاَق،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن ُمَحمَِّد بن - ١١٩٨٩
  كَانَ الرَُّجلُ لَيَأِْتي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: ٌب، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َحدَّثَنِي كَُرْي

 اذَْهْب فاْحلُلْ بُِعْمرٍَةَبْعدََما طَاَف،:َوَسلََّم ِممَّْن َخَرَج َوال َيذْكُُر إِال الَْحجَّ، فََيقُولُ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .إِنَّهُ لَْيسَ بِالَْحجِّ وَلَِكنََّها ُعْمَرةٌ:َيا َرسُولَ اللَِّه إِنََّما خََرْجُت ال أُرِيُد إِال الَْحجَّ، فََيقُولُ: فََيقُولُ الرَُّجلُ
دَّثََنا َبكُْر بن ُسلَْيمٍ الصَّوَّاُف، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، َح - ١١٩٩٠

َما ِمْن :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َحدَّثََنا ُحمَْيُد الْخَرَّاطُ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .أَْرَبِعَني َيْشفَعُوا ِلُمْؤِمنٍ إِال َشفََّعُهُم اللَُّه

َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َوُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قاال - ١١٩٩١
كَانَ َرسُولُ اللَِّه : اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ الْحَِزاِميُّ، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُسلَْيمٍ الصُّوِفيُّ، َحدَّثََنا ُحمَْيٌد الْخَرَّاطُ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ

اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َعذَابِ َجهَنََّم، َوأَُعوذُ :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا َهذَا الدَُّعاَء كََما ُيَعلُِّمَنا سُوَرةً ِمَن الْقُْرآِن
بَِك ِمْن ِفْتَنِة الَْمسِيحِ الدَّجَّالِ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن ِفْتَنِة الَْمْحَيا وَالَْمَماِت، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن  بَِك ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ، َوأَُعوذُ



  .ِفْتَنِة الْقَبْرِ
َحمَِّد بن أَْحَمَد بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقراطيسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُم - ١١٩٩٢

  َيا غُالُم، إِيَّاَك َوَسبَّ أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه:كَُرْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه كُرَْيبٍ، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ، قَالَ لَُه

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِنََّها ُمْعنَِتةٌ
عَزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ - ١١٩٩٣

ْعُف لَْوال َض:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كَُرْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ
  .الضَِّعيِف، َوسَقَمِ السَّقِيمِ َألخَّْرتُ َصالةَ الَْعَتَمِة

َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّحِيمِ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، قاال - ١١٩٩٤
الُْمْسَتشَاُر :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن كَُرْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَحمَِّد

  .ُمْؤَتَمٌن
َرْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َيحَْيى بن الَْعالِء، َعْن رِْشِديَن بن كُ - ١١٩٩٥

الَ النَّبِيُّ صَلَّى َجاَء َرُجلٌ َوأُمُُّه إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو يُرِيُد الْجَِهاَد َوأُمُُّه َتْمَنُعُه، فَقَ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َك ِمَن اَألْجرِ ِعْندََها ِمثْلَ َما لََك ِفي الْجَِهاِدِعْندَ أُمَِّك قَرَّ فَإِنَّ لَ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إِنِّي َنذَْرُت أَنْ أْنَحَر نَفِْسي، فَشُِغلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذََهَب الرَُّجلُ َوأُمُُّه، : َوَجاَء آَخُر، فَقَالَ - ١١٩٩٦
الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َجَعلَ ِفي أُمَِّتي َمْن ُيوفِّي بِالنَّذْرِ، :قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَُوجَِد يُرِيُد أَنْ يَْنَحَر نَفَْسُه، فَ

  اْهِد مِائَةَ:نََعْم، قَالَ: َوَيخَاُف َيْوًما كَانَ َشرُُّه ُمْسَتطًِريا، َهلْ لََك مَالٌ؟قَالَ

  .َني فَإِنََّك ال َتجُِد َمْن َيأُْخذَُها ِمْنَك َمًعاَناقٍَة َواْجَعلَْها ِفي ثَالِث ِسنِ
إِنِّي َرسُولُ النَِّساِء إِلَْيَك، َوَما ِمْنُهمِ اْمرَأَةٌ َعِلَمْت أَْو لَْم َتْعلَْم إِال َوِهَي َتْهَوى : ثُمَّ َجاَءْتُه اْمَرأَةٌ، فَقَالَْت - ١١٩٩٧

وَالنَِّساِء َوالَُهُهنَّ، َوأَْنَت َرسُولُ اللَِّه إِلَى الرِّجَالِ َوالنَِّساِء كُِتبَ الْجِهَاُد َعلَى َمخَْرجِي إِلَْيَك، اللَُّه َربُّ الرَِّجالِ 
أَزَْواجِهِنَّ  طَاَعةُ:َماِلهِْم؟ قَالَالرَِّجالِ، فَإِنْ أََصابُوا أَثُْروا، َوإِِن اْسُتشْهُِدوا كَاُنوا أَْحَياًء ِعْندَ َربِّهِْم فََما َيْعِدلُ ذَِلَك ِمْن أَْع

  .َوالَْمْعرِفَةُ بُِحقُوِقهِْم َوقَِليلٌ مِْنكُنَّ َتفَْعلُُه
ِديَن بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الْبََراِء، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن يُوُنَس، َعْن رِْش - ١١٩٩٨

  .َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنإِذَا شَرَِب َتنَفََّس َمرََّتْينِكَُرْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ 
ن كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َحدَّثََنا رِْشِديُن ب - ١١٩٩٩
َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُْمُت إِلَى َجْنبِِه َعْن :ِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالََعْن أَبِي

  .َيسَارِِه، فَأََخذَنِي فَأَقَاَمنِي َعْن َيِمينِِه
ْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُسرَْيُج بن يُوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ الُْمؤَدُِّب، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َح - ١٢٠٠٠

َما :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: رِْشِديَن بن كَُرْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
  ريٍ ُيَؤمَُّر َعلَى َعَشرٍَةِمْن أَِم

  .إِال سُِئلَ َعنُْهْم َيْوَم الْقَِياَمِة
يَن بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُسرَْيُج بن يُوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ الُْمؤَدُِّب، َعْن رِْشِد - ١٢٠٠١



كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى السِّقَاَيِة، : َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَكَُرْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
نَ لََك أَْو َيَتَوفَّاها ال تَْبَرْح ِمْن أُمَِّك َحتَّى َتأْذَ:إِنَّ بين يُرِيدُ الَْغْزَو َوأََنا أَْمَنُعُه، فَقَالَ: فََجاَءِت امَْرأَةٌ بِأْبنِ لََها، فَقَالَْت

  .الَْمْوتُ َألنَُّه أَعْظَُم َألْجرَِك
ُد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َعْب - ١٢٠٠٢

ال ُيصَلَّى إِلَى قَْبرٍ َوال :ْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََمْغَراَء، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن كَُر
  .َعلَى قَْبرٍ
أَبِي، َعْن َداُوَد بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي  - ١٢٠٠٣

، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ الُْحَصْينِ، َوَعْن ثَْورِ بن زَْيٍد، َوَعْن ُموَسى بن َمْيَسَرةَ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن كَُرْيبٍ
َمْن َنذََر َنذًْرا لَمْ ُيَسمِِّه، فَكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ، :َم قَالََرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َرُتُه كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ، َوَمْن َنذََر َنذًْرا َوَمْن َنذََر َنذًْرا ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه، فَكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ، َوَمْن َنذََر َنذًْرا ال ُيِطيقُُه، فَكَفَّا
  .ِطيقُُه فَلَْيِفُي

  َحدَّثََنا َيْحَيى بن َمْنُصورٍ أَُبو َسْعدٍ الَْهَروِيُّ، - ١٢٠٠٤

َر بن َعْبدِ اللَِّه َحدَّثَُه، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، أَنَّ ُبكَْي
َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ، َوَعْبَد الرَّْحَمنِ بن اَألزَْهرِ، وَالِْمْسَورَ بن َمْخَرَمةَ، قَالُواكَُرْيبٍ

  .َعنِ الصَّالِة َبْعدَ َصالِة الَْعصْرِ
َنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثَ - ١٢٠٠٥

 اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الَْحارِِث، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، أَنّ َرُسولَ
أَمَّا ُهْم فَقَْد َعِلُموا أَنَّ الَْمالِئكَةَ ال َتْدُخلُ بَْيًتا ِفيِه :لَْبْيَت َوَجَد ِفيِه صُوَرةَ إِبَْراِهيَم َومَْرَيَم، فَقَالََوَسلََّم ِحَني َدَخلَ ا

  !.ُصوَرةٌ، َهذَا إِبَْراهِيُم ُمَصوٌَّر، فََما َبالُُه َيْسَتقِْسُم؟ 
َنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثَ - ١٢٠٠٦

 بِتُّ ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَاَم فََتَوضَّأَ، ثُمَّ َصلَّى: ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
كَانَ َنْوُمُه نَفْخًا، ثُمَّ َركَْعَتْينِ حَتَّى َبلَغَ ذَِلَك َعَشَر َركَعَاٍت، ثُمَّ أَْوَتَر ثَالثَ َركََعاٍت، ثُمَّ اضْطََجَع فََناَم حَتَّى نَفََخ، َو

  .َنادَاُه الُْمَؤذِّنُ بَِصالِة الصُّْبحِ فََخَرَج، فََصلَّى وَلَْم َيتََوضَّأْ
ْن أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، َعَحدَّثََنا  - ١٢٠٠٧

  ُبكَْيرِ بن َعْبِد

  .َوَسلََّم َعنِ الصَّالِة َبْعَد الَْعْصرِ َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ن َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الْعكربيُّ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن َعْمرِو ب - ١٢٠٠٨

َموْلَى بن َعبَّاسٍ َحدَّثَُه، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ َرأَى َعْبدَ اللَِّه بن الَْحارِِث، َعْن ُبكَْيرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، أَنَّ كَُرْيًبا 
 لَمَّا اْنصََرَف َجاَء إِلَى اْبنِ الَْحارِِث ُيَصلِّي َوَرأُْسُه َمْعقُوٌص ِمْن َورَاِئِه، فَقَاَم ِمْن َوَراِئِه فَجََعلَ َيُحلُُّه َوقَرَّ لَُه اآلَخُر، ثُمَّ

مَثَلُ َهذَا َمثَلُ الَِّذي ُيَصلِّي :إِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، يَقُولُ: َما لَكُْم َولَِرأِْسي؟ قَالَ :َعبَّاسٍ، فَقَالَ
  .َوُهَو َمكُْتوٌف
َيَم، أََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرِ بن أَبِي كَِثريٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْر - ١٢٠٠٩



َم َرأَى َخاَتًما ِمْن ذََهبٍ ِفي أَخَْبرَنِي إِبَْراهِيُم بن ُعقَْبةَ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َيْعَمُد أََحدُكُْم إِلَى َجْمَرٍة ِمْن نَارٍ فََيْجَعلَُها ِفي َيِدِهفَقِيلَ ِللرَُّجلِ بَْعَدَما ذََهبَ َرسُولُ اللَّهِ :َيِد َرُجلٍ، فََنَزَعُه فَطََرَحُه، َوقَالَ

  .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمال، َواللَِّه ال آُخذُُه َوقَْد طََرَحُه َرُسولُ اللَِّه َص: ُخذْ َخاَتَمكَ َتْنَتِفعْ بِِه، قَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
قَْبةَ، َعْن كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن ُع - ١٢٠١٠

  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،

  .َنَعْم، َولَِك أَْجٌر:أَلَِهذَا َحجٌّ؟ قَالَ: هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصبِيا، فَقَالَْتَرفََعِت امَْرأَةٌ إِلَى َرسُولِ اللَّ: قَالَ
ِهيمَ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقراطيسيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن أَبِي َعبَّادٍ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْرا - ١٢٠١١

َبْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيِسُري بِطَرِيقِ : َعْن أَبِيِه، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ
لَهُ َحجٌّ َولَكِ :أَِلَهذَا َحجٌّ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: ُه، فَقَالَْتَمكَّةَ كَلََّمْتُه اْمَرأَةٌ ِمْن ِمَحفٍَّة لََها، وَأََخذَْت بَِعُضِد َصبِيٍّ فََرفََعْت

  .أَجٌْر
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الْوَهَّابِ الَْحَجبِيُّ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قاال - ١٢٠١٢
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : يزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن إِبَْراهِيَم بن ُعقَْبةَ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََعْبُد الْعَزِ
بنُت الَْحارِِث، وَسلَْمى اْمَرأَةُ  َمْيمُوَنةُ، زَْوُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأُمُّ الْفَْضلِ: اَألَخوَاُت ُمْؤِمَناٌت:َوَسلََّم

  .َحْمَزةَ، وَأَْسَماُء بنُت ُعَمْيسٍ ِهيَ أُخُْتُهنَّ ُألمِّهِنَّ
اهِيَم بن َحمٍَّد، َعْن إِْبَرَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُم - ١٢٠١٣

سَيِّداُت نَِساِء أَْهلِ الَْجنَِّة بَْعَد َمرَْيَم :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعقَْبةَ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .بنِت ِعْمَرانَ، فَاِطَمةُ، َوَخِدَجيةُ، َوآِسَيةُ امَْرأَةُ ِفْرَعْونَ

  ثَنَاَحدَّ - ١٢٠١٤

ْيَمانَ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُسلَ
َمَبَعثَ أََبا َبكْرٍ َعلَى الَْحجِّ َولَْم يَقَْربِ الْكَْعَبةَ، وَلَِكنَّهُ أَخَْبرَنِي كَُرْيٌب، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

لََّم، حَتَّى أَتَْوا َعَرفَةَ قَْبلَ َشمََّر إِلَى ِذي الَْمجَازِ ُيْخبِرُ النَّاَس بِمَناِسِكهِْم، وُيْبِلغُُهْم َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .وَذَِلكَ أَنَُّهْم لَْم َيكُوُنوا اْسَتْمِتعُوا بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ ِذي الَْمَجازِ
 الْعَزِيزِ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد - ١٢٠١٥

كَانَ : ْسَماعِيلُ بن إِْبَراِهيَم بن ُعقَْبةَ، َعْن َعمِِّه ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَثَابٍِت، َحدَّثَنِي إِ
  .ْيِهَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَفْلََج الثَّنِيََّتْينِ، إِذَا َتكَلَّمَ ُيَرى كَالنُّورِ َبْيَن ثَنِيََّت

ْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِ - ١٢٠١٦
َيا َرسُولَ اللَِّه، أَلَِهذَا َحجٌّ؟ : الَْتُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ امَْرأَةً َرفََعتْ َصبِيا لََها ِفي ِخْرقٍَة فَقَ

  .نََعْم َولَكِ أَجٌْر:قَالَ
ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا . َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ - ١٢٠١٧

  ، َعْن ُسفَْيانَ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن ُعقَْبةَ، َعْن كَُرْيبٍ،ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد



  .َنَعْم، َولَكِ أَجٌْر:َيا َرسُولَ اللَِّه أَلَِهذَا َحجٌّ؟ قَالَ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ اْمَرأَةً َرفََعْت صَبِيا لَهَا، فَقَالَْت
َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا َجعْفَُر بن ُمَحمٍَّد، أَخَْبرَنِي شَرِيُك بن َعْبدِ  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، - ١٢٠١٨

َم، َرقَْدُت ِفي بَْيِت خَالَِتي َمْيُمونَةَ، َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:اللَِّه بن أَبِي َنِمرٍ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َسلََّم ِمَن اللَّْيلِ، فََحدَّثَ النَّبِيُّ َوكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَدهَا، َألنْظَُر كَْيَف َصالةُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

إِنَّ ِفي "لُثُ اللَّْيلِ اآلِخُر أَْو نِْصفُُه، قَاَم فََنظََر إِلَى السََّماِء فَقََرأَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْهلَُه َساَعةً ثُمَّ رَقََد، فَلَمَّا كَانَ ثُ
حَتَّى قََرأَ َهِذهِ ] ١٩٠آل عمران آية "[َخلَقِ السََّموَاِت وَاَألْرضِ وَاخِْتالِف اللَّْيلِ وَالنََّهارِ آليَاٍت ُألوِلي اَأللْبَابِ

لَّى وَاْسَتنَّ، ثُمَّ صَلَّى إِْحَدى َعشَْرةَ َركَْعةً، ثُمَّ أَذَّنَ بِاللٌ بِالصَّالِة، فَصَلَّى َركَْعَتْينِ ثُمَّ خََرَج، فََص اآلَياِت، ثُمَّ قَاَم فََتَوضَّأَ
  .بِالنَّاسِ الصُّْبَح

، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن بِْشرٍ أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلََوْيِه الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى الَْعطَّاُر - ١٢٠١٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

الصراُح، َوُهَو َعلَى ِمثْلِ َبْيِت الَْحَرامِ بِحَِياِلِه لَوْ َسقَطَ لََسقْطَ َعلَْيِه، َيْدُخلُُه  ِفي السََّماِء ُيقَالُ لَُه: الْبَْيُت الَْمْعُموُر:َوَسلََّم
  كُلَّ َيْومٍ َسْبُعونَ أَلَْف

ْومٍ َسْبُعونَ أَلَْف َملَكٍ ال َوَيْدُخلُ الَْبْيَت كُلَّ َي:َملٍَك لَْم َيرَْوَنُه قَطُّ، َوإِنَّ لَُه ِفي السََّماِء ُحْرَمةٌ قَْدَر ُحْرَمِة َمكَّةَقَالَ
  .ُيْدِخلُوَنُه أََبدًا
ْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َجنَاَزةُ بن سَلْمٍ، َعْن ُعَب - ١٢٠٢٠

أُوِحَي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن أَْرَبِعَني َسَنةً، فَلَبِثَ َبْعدَ :ُعَمَر، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ْيِه َوَسلََّم َوُهَو َصلَّى اللَُّه َعلَذَِلَك بَِمكَّةَ ثَالثَ َعشَْرةَ َسَنةً، ثُمَّ هَاَجَر إِلَى الَْمدِيَنِة فَكَانَ بَِها َعْشرًا، فَُتُوفَِّي َرسُولُ اللَّهِ 

  .اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني َسَنةً
ٍد، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي َعْنَبَسةُ بن َخاِل - ١٢٠٢١

دَّثَُه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني أََمَر النَّاَس أَنْ ُيوُنَس بن يَزِيَد، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، أَنَّ كَُريًْبا، َح
َصلَّى اللَُّه  َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَُّه الَْحجُّ، فََيقُولُ َرُسولُ اللَِّه: َيِحلُّوا بُِعْمَرٍة ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ، إِنَّ الرَُّجلَ كَانَ يَأِْتي فََيقُولُ

  .إِنََّها لَْيَسْت بَِحجٍَّة إِنََّما ِهَي ُعْمَرةٌ:َعلَْيِه َوَسلََّم
ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا مِْنَجاُب بن . َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد - ١٢٠٢٢
َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن َسِعيِد بن َمْسرُوقٍ، : ثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالُواح َوَحدَّ. الَْحارِِث

  َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي رِْشِديَن، َعنِ ابْنِ

ارِِث َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَرَأَْيُتُه قَاَم ِمَن اللَّْيلِ قَْوَمةً فَقََضى بِتُّ ِعْندَ َخالَِتي َمْيُموَنةَ بنِت الَْح: َعبَّاسٍ، قَالَ
الِْقْرَبةَ فََحلَّ  فََناَم، ثُمَّ أََتى َحاَجتَُه، ثُمَّ أََتى الِْقْرَبةَ فََحلَّ شَِناقََها، فََتَوضَّأَ ُوُضوًءا َبْيَن الُْوُضوَءْينِ، ثُمَّ آَوى إِلَى ِفرَاِشِه

َسارِِه، فَلَِفَتين فَأَقَاَمنِي َعْن ِشَناقََها فَتََوضَّأَ ُوُضوًءا ُهَو الُْوُضوُء، فََصلَّى فَقُْمُت فََصَنْعُت كََما صََنَع، ثُمَّ أََتْيُتُه فَقُْمُت َعْن َي
اللَُّهمَّ :ْشَرةَ َركَْعةً، ثُمَّ َناَم حَتَّى نَفََخ فََسِمْعُتُه، َيقُولُ ِفي ُسُجوِدِهَيِمينِِه، فََصلَّى إِمَّا إِْحَدى َعشَْرةَ َركَْعةً، َوإِمَّا ثَالثَ َع

لْ ِمْن َبْيَن َيَديَّ اجَْعلْ ِفي قَلْبِي ُنوًرا، وَاْجَعلْ ِفي َسْمِعي نُوًرا، َواجَْعلْ ِفي َبَصرِي نُوًرا، َواجَْعلْ ِمْن َخلِْفي ُنوًرا، وَاْجَع
ِلي  َعْن َيِمينِي ُنوًرا، وَاْجَعلْ َعْن َيسَارِي نُورًا، َواجَْعلْ ِمْن فَْوِقي ُنورًا، َواجَْعلْ ِمْن َتْحِتي نُوًرا َوأَعِْظْم ُنوًرا، وَاْجَعلْ

  .ُنوًراثُمَّ َناَم حَتَّى نَفََخ، فَأََتاهُ بِاللٌ، فَآذََنُه بِالصَّالِة فََخَرَج



َم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِي - ١٢٠٢٣
لِ فَأََتى بِتُّ ِعْنَد خَالَِتي َمْيُموَنةَ بنِت الْحَارِثِ الَْحارِِثفَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن اللَّْي: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ُضوًءا َبْيَن ُوُضوَءْينِ لَْم ُيكِْثْر َوقَدْ الَْحاجَةَ، ثُمَّ َجاَء فََغَسلَ َوْجَهُه َوَيَدْيِه، ثُمَّ قَاَم ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيلِ، فَأََتى الِْقْرَبةَ فَتََوضَّأَ ُو
  ىوَتَخطَّْيُت كََراِهَيةَ أَنْ َيَر: أَْبلَغَ، ثُمَّ قَاَم ُيَصلِّي، قَالَ

ِلي أُذُنِي َحتَّى أَدَارَنِي فَكُْنتُ أَنِّي كُْنُت أَُبيَِّتُه، يَْعنِي أُراِقبَُه، ثُمَّ قُْمُت فَفََعلُْت كََما فََعلَ، فَقُْمُت َعْن َيَسارِِه فَأََخذَ بَِما َي
َها َركَْعَتا الْفَْجرِ، ثُمَّ اضْطََجَع فََناَم حَتَّى نَفََخ، ثُمَّ َجاءَ َعْن َيِمينِِه َوُهَو ُيَصلِّي، فََتَتامَّتْ َصالُتُه إِلَى ثَالثَ َعْشَرةَ َركَْعةً مِْن

  .بِاللٌ، فَآذََنُه بِالصَّالِة، فَقَاَم فََصلَّى وَلَْم َيتََوضَّأْ
ى، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَ - ١٢٠٢٤

ي لَيْلَى، َعْن َسلََمةَ ح َوَحدَّثََنا ِعيَسى بن ُمَحمَّدٍ السِّْمسَاُر الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعنِ اْبنِ أَبِ. لَْيلَى
ِعْنَد َخالَِتي َمْيُموَنةَ بنِت الَْحارِِث، زَْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  بِتُّ: بن كَُهْيلٍ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َيةَ الدَّارِ َألْحفَظَنَّ َصالةَ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَْيَف َيْصَنُع؟ فََجاَء ِمَن الَْمْسجِِد فَأََتى نَاِح: َوَسلََّم، فَقُلُْت
َشاَء اللَُّه، ثُمَّ قَاَم فَأََتى  ى حَاَجَتُه، ثُمَّ أََتى الْقِْرَبةَ فَأَطْلََق ِشَناقََها فََغَسلَ َوْجَهُه وََيَدْيِه، ثُمَّ أََخذَ َمْضَجَعُه فََمكَثَ َمافَقََض

َن الُْوُضوَءْينِ لَْم ُيكِْثْر إِْهَراقَةَ الَْماِء َوقَْد أَْسبِغَ الُْوُضوَء، َناِحَيةَ الدَّارِ، ثُمَّ أََتى الِْقْرَبةَ فَأَطْلََق ِشَناقََها، ثُمَّ َتَوضَّأَ ُوُضوًءا َبْي
فََصنَْعُت كََما َصَنَع، ثُمَّ جِئُْت فَقُْمُت َعْن َيَسارِِه، فَأََخذَ بَِيِدي فََمدََّها ِمْن َخلِْفي فَأَقَامَنِي، َعْن : ثُمَّ أََتى الَْمْسجَِد، قَالَ

  ثََماِن َركَعَاٍت َوأَوَْتَر بِثَالٍث، ثُمَّ َصلَّى َركْعََتْينِ،َيِمينِِه َوَصلَّى 

رِي، اللَُّهمَّ اْجَعلْ ِلي نُوًرا ِفي قَلْبِي، َوُنوًرا ِفي َسْمِعي، وَُنوًرا ِفي َبصَرِي، َونُوًرا ِفي شَْعرِي، َونُوًرا ِفي َبَش:ثُمَّ قَالَ
ًرا ِمْن َبْينِ َيَديَّ، َونُوًرا ِمْن َخلِْفي، َوُنوًرا َعْن َيِمينِي، َونُوًرا َعْن ِشَماِلي، َونُوًرا َوُنوًرا ِفي لَحِْمي، َونُوًرا ِفي دَِمي، َونُو

  .ِمْن َتْحِتي، َوُنوًرا ِمْن فَْوِقي، اللَُّهمَّ أَْعِطنِي ُنوًرا، وَاْجَعلْ ِلي نُوًرا، َوأَْعِظْم ِلي ُنوًرا
ى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُشْعَبةَ، َحدَّثَنِي َسلََمةُ بن كَُهْيلٍ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّ - ١٢٠٢٥

تُ بِتُّ ِعْندَ َخالَِتي َمْيُموَنةَ فََرَمقْ: َحدَّثَنِي ُبكَْيرٌ الطَّاِئيُّ، َعْن كَُرْيبٍ، فَلَِقيُت كَُرْيًبا فََحدَّثَنِي، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َق ِشَناقََها َوَصبَّ ِفي قَْصَعٍة أَوْ فََرَمقُْت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَْم ُيَصلِّي؟ فَقَاَم فََبالَ، ثُمَّ أََتى الِْقْرَبةَ فَأَطْلَ

َحَسًنا َبْيَن الُْوُضوَءْينِ، فَقَاَم ُيَصلِّي فَجِئُْت فَقُْمُت َعْن  َجفَْنٍة، فََغَسلَ َوْجَهُه وَِذَراَعْيِه، ثُمَّ َناَم، ثُمَّ قَاَم فََتَوضَّأَ ُوُضوًءا
 اللَّْيلَ ثَالثَ َعشَْرةَ َركَْعةً، َيسَارِِه، فَأََخذَنِي فََجَعلَنِي َعْن َيِمينِِه، فََتكَاَملَْت َصالةُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن

اللَُّهمَّ :ْعَرُف َنْوُمُه بنفِْخِه فََناَم حَتَّى نَفََخ، ثُمَّ خََرَج إِلَى الصَّالِة، َوكَانَ َيقُولُ ِفي َصالِتِه، أَْو ِفي ُدعَاِئِهثُمَّ َناَم َوكَانَ ُي
ا، َوَعْن أََماِمي ُنوًرا، اجَْعلْ ِفي َسْمِعي نُورًا، َوِفي َبَصرِي نُوًرا، َوِفي قَلْبِي نُورًا، َوَعْن َيِمينِي نُوًرا، َوَعْن ِشَماِلي نُوًر

  .َوَخلِْفي ُنوًرا، َوفَْوِقي نُوًرا، َوَتْحِتي نُورًا، َواجَْعلْ ِلي ُنوًرا
  َحدَّثَنَا - ١٢٠٢٦

، ِكالُهَما، َعْن َماِلكِ ح، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَعَْنبِيُّ. إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ
فَاضْطََجَعْت ِفي :مُوَنةَ، قَالَبن أََنسٍ، َعْن َمْخَرَمةَ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن كَُرْيبٍ، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ، أَْخَبَرهُ أَنَُّه بَاَت ِعْنَد َخالَِتِه َمْي

َسلََّم َوأَْهلُُه ِفي طُوِلَها، فََناَم النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى َعْرضِ الْوَِساَدِة وَاْضطََجَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
اآلَياتِ  هِِه بَِيَدْيِه ثُمَّ قََرأَ الَْعْشَرانَْتَصَف اللَّْيلُ، أَْو قَْبلَُه بِقَِليلٍ أَْو بَْعَدُه بِقَلِيلٍ، ثُمَّ اسَْتْيقَظَ فََجلََس فََمَسَح النَّْوَم، َعْن َوْج



اَم ُيَصلِّي فََصنَْعُت ِمثْلَ َما الَْخوَاِتَم ِمْن ُسوَرِة آلَ ِعْمَرانَ، ثُمَّ قَاَم إِلَى َشنٍّ ُمَعلَّقٍ، فََتَوضَّأَ ِمْنَها فَأَْحَسَن ُوُضوَءُه، ثُمَّ قَ
بِأُذُنِي َيفِْتلَُها فَصَلَّى َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َركَْعَتْينِ،  َصنََع، ثُمَّ ذَهَْبُت فَقُْمُت إِلَى َجْنبِِه فََوَضَع َيَدُه َعلَى َرأِْسي وَأََخذَ

  .َصلَّى الصُّْبَح ثُمَّ َركْعََتْينِ، ثُمَّ أَْوَتَر َواضْطََجعَ َحتَّى َجاَءُه الْمَُؤذِّنُ فَقَاَم فََصلَّى َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِ، ثُمَّ
دُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، َعْن َحدَّثََنا أَْحَم - ١٢٠٢٧

اللَِّه  بِتُّ عِْنَد َمْيُموَنةَ َوكَانَ َرُسولُ: َعْبِد َربِِّه بن سَِعيٍد، َعْن َمْخَرَمةَ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  َوقَاَم ُيَصلِّي، فَقُْمُت َعْن َيَسارِِهَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَدَها ِتلَْك اللَّْيلَةَ،فََتَوضَّأَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ةَ َركَْعةً، ثُمَّ َناَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى فَأََخذَنِي فََجَعلَنِي َعْن َيِمينِِه، فََصلَّى ِتلَْك اللَّْيلَةَ ثَالثَ َعْشَر
  .َنفََخ، َوكَانَ إِذَا َناَم نَفََخ، ثُمَّ أَتَاُه الُْمَؤذِّنُ فََخَرَج َوَصلَّى، َولَْم يََتَوضَّأْ

َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ،  - ١٢٠٢٨
َبَعثَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى : ِعَياُض بن َعْبِد اللَِّه الِْفْهرِيُّ، َعْن َمْخَرَمةَ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َنظََر إِلَى يٍَّة فَأَتَْيُتُه َوُهَو ِفي َبْيِت َمْيُموَنةَ فََرقََدين َعلَى فَْضلِ وَِساَدةٍ َحتَّىإِذَا كَانَ شَطُْر اللَّْيلِ قَاَم فَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِهِد
ى َخَتَمهَا، ثُمَّ حَتَّ] ١٩٠آل عمران آية "[إِنَّ ِفي َخلَقِ السََّموَاِت وَاَألْرضِ"السََّماِء، ثُمَّ قََرأَ آِخَر سُوَرةَ آلَ ِعْمَرانَ 

ِليال، ثُمَّ َحرَّكَنِي فَقُْمُت َعَمَد إِلَى َشْجبٍ ِمْن َماٍء ُمَعلَّقٍ، فََتَسوََّك َوتََوضَّأَ َوأَْسَبغَ الُْوُضوَء، َولَْم ُيهْرِْق ِمَن الَْماِء إِال قَ
، فََجَعلَ يَقَْرأُ َوُهَو َيفِْتلُ بِأُذُنِي فََصلَّى َعْشَر َركَعَاٍت، ثُمَّ أَْوَتَر، فََتَوضَّأُْت، فَقُْمُت َعْن َيَسارِِه، فََحوَّلَنِي فَقُْمُت َعْن َيِمينِِه

  .ْينِ، ثُمَّ َخَرَج إِلَى الصَّالِةثُمَّ َناَم َوكَانَ إِذَا َناَم نَفََخ، ثُمَّ أََتاُه بِاللٌ فَأَْيقَظَُه ِللصَّالِة، فَقَاَم فََركََع َركَْعَتْينِ َخِفيفََت
ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن . َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أََنا َهمَّاٌم - ١٢٠٢٩

  الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن

ى رِ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َصلََّمْنُصورِ بن الُْمْعَتِم
َجنِّبَْنا الشَّْيطَانَ، َوَجنِّبِ الشَّْيطَانَ َما  بِْسمِ اللَِّه اللَُّهمَّ: َما ِمْن أََحٍد لَوْ أَنَُّه أََرادَ أَنْ يَأِْتَي أَْهلَُه، قَالَ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .َرَزقَْتنَا، ثُمَّ ُرزَِق أَْو قُِضي َبيَْنُهَما َولٌَد لَْم َيُضرَُّه الشَّْيطَانُ
ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا كَاِملُ بن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّ - ١٢٠٣٠

 َمْعقُوٌص ِمْن َورَاِئِه، ُبكَْيُر بن َعْبِد اللَِّه، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَُّه َرأَى َعْبَد اللَِّه بن الْحَارِِث ُيَصلِّي َوَرأُْسُه
مَثَلُ الَِّذي ُيَصلِّي َوَرأُْسُه َمْعقُوصٌ :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَّ: فََجَعلَ َيُحلُُّه، فَلَمَّا اْنَصَرَف، قَالَ
  .َمثَلُ الَِّذي ُيَصلِّي َوُهَو َمكْتُوٌف

حَارِِث، َعْن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي َبكُْر بن ُمضََر، َعْن َعْمرِو بن الْ - ١٢٠٣١
ي َوَرأُْسُه َمْعقُوٌص ِمْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَُّه َرأَى َعْبَد اللَِّه بن الْحَارِِث ُيَصلِّ

إِنِّي َسِمْعتُ : َما لََك وَِلرَأِْسي؟ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: فَقَالَ َورَاِئِه، فَقَاَم َوَراَءُه فَجََعلَ َيُحلُّ َوأَقَرَّ لَُه اآلَخُر َحتَّى اْنَصَرَف،
  .إِنََّما مَثَلُ الَِّذي ُيَصلِّي َوَرأُْسُه َمْعقُوٌص مَثَلُ الَِّذي ُيَصلِّي َوُهَو َمكْتُوٌف:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا َيْحَيى بن - ١٢٠٣٢

: للَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالََسِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي ا
أَمَّا ُهْم قَْد َسِمعُوا أَنَّ :َت، فََوَجَد ِفيِه صُوَرةَ إِبَْراِهيَم َوُصوَرةَ َمرَْيَم، فَقَالََدَخلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْبْي



  !.الَْمالِئكَةَ ال َيْدُخلُونَ َبيًْتا ِفيِه ُصوَرةٌ، َهذَا إِبَْراهِيُم ُمَصوٌَّر، فََما َبالُُه َيْسَتقِْسُم؟ 
  أَُبو َمْعَبٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

بن ُعَيْينَةَ، َعْن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ - ١٢٠٣٣
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : زَِيادِ بن َسْعٍد، َوْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِي َمعَْبٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ُمزَْدِلفَةُ كُلَُّها َمْوِقٌف َواْرفَُعوا َعْن َبطْنِ ُمَحسِّرٍ، َوَعلَْيكُمْ بِِمثْلِ َحَصى الَْخذِْف:َوَسلََّم
َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِليُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ،  - ١٢٠٣٤

  .َما كُنَّا َنْعرُِف اْنِقَضاَء َصالِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال بَِتكْبِريِِه:ِدينَارٍ، َعْن أَبِي َمعَْبٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
لْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد ا - ١٢٠٣٥

اكُْتِتْبُت ِفي غَْزَوةِ َيا َنبِيَّ اللَِّه إِنِّي : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ: أَبِي َمْعَبٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  اْرجِْع فَُحجَّ مََع:كَذَا َوكَذَا َوامْرأَِتي حَاجَّةٌ، فَقَالَ

  .اْمرأِتَك
الْقَاِسمِ، َعْن  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا رَْوُح بن - ١٢٠٣٦

ال َيْخلُو َرُجلٌ َمَع اْمَرأٍَة، :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: رِو بن ِديَنارٍ، َعْن أَبِي َمْعَبٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََعْم
: يُد َجْيَش كَذَا َوكَذَا َوامَْرأَِتي حَاجَّةٌ، قَالََيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أُرِ: َوال ُيَسافَُر َمعََها إِال َوَمَعَها ذُو َمْحَرمٍ، فَقَالَ َرُجلٌ

  .فَُحجَّ َمَع اْمرأِتَك
ن ِديَنارٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َعْمرِو ب - ١٢٠٣٧

ال ُتَساِفرُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعبَّاسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالََمْعَبٍد، َموْلَى بن 
اللَِّه، إِنِّي أُرِيُد أَنْ أَخُْرَج ِفي  َيا َرسُولَ: الْمَْرأَةُ إِال َمَع ِذي َمْحَرمٍ، َوال َيْدُخلُ َعلَْيَها َرُجلٌ إِال َوَمعََها َمْحَرٌم، فَقَالَ َرُجلٌ

  .اخُْرْج َمَعَها: َجْيشِ كَذَا َوكَذَا َوامَْرأَِتي تُرِيُد الَْحجَّ، قَالَ
ارٍ، يَنَحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمسِْلمٍ، َعْن َعْمرِو بن ِد - ١٢٠٣٨

ال ُتَساِفُر :َخطَبَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِمْعتُ اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُ: َعْن أَبِي َمْعَبٍد َموْلَى بن َعبَّاسٍ، قَالَ
ْد أََرْدُت أَنْ أُِحجَّ امَْرأَِتي فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه إِنِّي اكُْتتِْبُت ِفي الَْغْزوِ َوقَ: اْمَرأَةٌ إِال َوَمَعَها ذُو َمْحَرمٍ، فَقَاَم َرُجلٌ فَقَالَ

  .ُحجَّ َمَع امْرأِتَك:َعلَْيِه َوَسلََّم
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، - ١٢٠٣٩

: َسِمْعتُ اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولُ: عَْبٍد، قَالََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن أَبِي َم
ال َيْخلَُونَّ َرُجلٌ َمَع امَْرأٍَة إِال َوَمَعَها ذُو َمْحَرمٍ، َوال ُتَساِفُر إِال َمَع :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

َيا َرسُولَ اللَِّه إِنَّ اْمرَأَِتي َخَرَجْت حَاجَّةً، وَإِنِّي اكُْتِتْبُت ِفي : َمَع َمْحَرمٍ، فَقَالَ َرُجلٌاْمَرأٍَة، َوال َيْدُخلُ َعلَْيَها َرُجلٌ إِال 
  .فاْنقَِلْب فَُحجَّ َمَع اْمرَأَِتَك: غَْزَوِة كَذَا َوكَذَا، قَالَ

َحدَّثََنا َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ،  - ١٢٠٤٠
لَقَدْ َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى :أَْو َعْن أَبِي َمْعَبٍد، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ، َصلَّى بِالَْبْصَرِة َعلَى بَِساٍط، ثُمَّ قَالَ

  .بَِساٍط
َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ، َحدَّثََنا يَزِيدُ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، وَالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْستَرِيُّ، قاال - ١٢٠٤١



ِفيٍّ، َعْن أَبِي َمْعَبٍد، َعنِ اْبنِ بن ُزرَْيعٍ، َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَُميَّةَ، َعْن َيْحَيى بن َعْبدِ اللَِّه بن َصْي
إِنََّك َتقُْدُم َعلَى قَْومٍ أَْهلِ ِكتَابٍ فَلَْيكُْن :َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َبَعثَ ُمَعاذًا َعلَى الَْيَمنِ، قَالَ

فَإِذَا َعَرفُوا ذَِلَك، فَأَْخبِرُْهْم أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ فََرَض َعلَْيهِمْ َخْمَس َصلََواٍت ِفي َيوِْمهِمْ  أَوَّلُ َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه ُعَباَدةَ اللَِّه
  َولَْيلَِتهِْم، فَإِذَا فََعلُوا ذَِلَك فَأَْخبِرُْهْم أَنَّ اللََّه قَْد فََرَض َعلَْيهِْم

َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن . َعلَى فُقََراِئهِْم، فَإِذَا فََعلُوا ذَِلَك فَُخذْ ِمنُْهْم َواتَّقِ كََراِئَم أَْموَالِهِْم َزكَاةً تُْؤَخذُ ِمْن أَْموَالِهِْم فَُتَردُّ
َميَّةَ، َعْن َيحَْيى بن يلَ بن أَُهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الَْعالِء، َعْن إِْسَماِع
  .لَُهَعْبِد اللَِّه بن َصْيِفيٍّ، َعْن أَبِي َمْعَبٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْ

  َعْوَسَجةُ َموْلَى بن َعبَّاسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن جَُرْيجٍ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن ِدينَارٍ، أَنَّ َعْوَسَجةَ، َموْلَى َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أَ - ١٢٠٤٢

َتغُوافَلَْم اْب:ُه، فَقَالَ النَّبِيُّبن َعبَّاسٍ أَْخَبرَُه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، أَنَّ َرُجال مَاَت َولَمْ َيَدْع أََحًدا يَرِثُ
َميُِّت ُهَو الَِّذي لَهُ الَْوالُء ُهَو الَِّذي َيجُِدوا أََحًدا يَرِثُُه، فََدفََع النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمريَاثَُه إِلَى َموْلًى لَُه أَْعَتقَُه الْ

  .أَْعَتَق
لرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعْوَسَجةَ َموْلَى بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد ا - ١٢٠٤٣

 مَاَت َرُجلٌ َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَلَْم َيتُْرْك َوارِثًا إِال َعْبًدا لَُه فَأَْعَتقَُه:َعبَّاسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ْعطَاُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمريَاثَُهَوأَ

، َعنِ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمسِْلمٍ، َعْن َعْمرٍو، َعْن َعْوَسَجةَ - ١٢٠٤٤
  لَِّه َصلَّىاْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرُجال ُتُوفَِّي َعلَى َعْهِد َرُسولِ ال

  .أَْعطُوُه مَالَُه:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم ُيوَجدْ لَُه َوارِثٌ يَرِثُُه َولَُه َموْلًى، الُْمَتَوفَّى أَْعَتقَُه، فَقَالَ النَّبِيُّ 
اَهَوْيِه، أََنا ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ الْبُْرَسانِيُّ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َر - ١٢٠٤٥

َرفُْع النَّاسِ الصَّْوَت بِالذِّكْرِ عِْنَد :أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن ِديَنارٍ، أَنَّ أََبا َمْعَبٍد، مَْولَى بن َعبَّاسٍ أَْخَبرَُه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .كُْنُت أَْعلَُم بِهِ إِذَا َسِمْعُتُه: تُوَبِة، كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُُه؟ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍالْفَرَاغِ ِمَن الَْمكْ

نُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو بن الَْعبَّاسِ الَْباِهِليُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيا - ١٢٠٤٦
َيا َرُسولَ اللَِّه َما َيْمَنُع َحَبَش بين الُْمِغَريِة أَنْ َيأْتُوَك إِال أَنَُّهمْ : ِقيلَ: بن ِدينَارٍ، َعْن َعْوَسَجةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

إِطَْعامُ : َسَرقُوا، َوإِنْ َشبُِعوا َزنَْوا، َوإِنَّ ِفيهِْم خلُلََّتْينِ َحَسنََتْينِ ال َخْيَر ِفي الَْحَبشِ، إِذَا َجاُعوا:َيْخَشْونَ أَنْ تَُردَُّهْم، قَالَ
  .الطََّعامِ، وبأٌس عِْنَد الْبَأْسِ

  ُحَنْيٌن َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
ِد اللَِّه الدَّارِِميُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َخِليفَةُ بن خَيَّاٍط، َحدَّثََنا حَُباُب بن َعْب - ١٢٠٤٧

بِتُّ عِْنَد خَالَِتي :ا، قَالَإِبَْراهِيَم بن ُحَنْينٍ َموْلَى بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَم
  َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ اسَْتْيقَظَ، فََتَوضَّأَ َواْسَتاَك فََعلَ ذَِلَك َمْيُموَنةَ فََناَم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

  .ِمَن اللَّْيلِ ِمرَارًا
، َعْن َجدِِّه، َحدَّثََنا عَْبَدانُ، َحدَّثََنا َخِليفَةُ، َحدَّثََنا حَُباٌب، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْبَراهِيَم بن حَُنْينٍ، َعْن أَبِيِه - ١٢٠٤٨



السَِّواُك يُطَيُِّب الْفََم، َويُْرِضي :اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُعنِ 
  .الرَّبَّ

  ُشْعَبةُ َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
فَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا اْبُن يَزِيَد الُْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ، َعْن ُشْعَبةَ، َمْولَى َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْ - ١٢٠٤٩

َما ِقَراَءةٌ، فَقَالَ فِيهِ:َشهِْدُت اْبَن َعبَّاسٍ، َوسَأَلَُه َرُجلٌ َعنِ الْقَِراَءِة ِفي الظُّْهرِ وَالَْعْصرِ، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َم قََرأَُه قََرأُْت َوإِنْ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى لَُه الرَُّجلُ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُهَو؟ فَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

وَْيَحَك لَْو كَانَ قََرأَ َعِلَم : َيا ُشْعَبةُ َردَُّه فََردَْدُتُه، فَقَالَ: ثُمَّ اْنطَلََق الرَُّجلُ، فَقَالَ ِلي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم يَقَْرأْ لَْم أَقَْرأْ،
  .ذَِلَك النَّاُس
أَبِي ِذئْبٍ، َعْن ُشْعَبةَ  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن يَزِيَد الُْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن - ١٢٠٥٠

مََرْرُت أََنا وَالْفَْضلُ بن الَْعبَّاسِ َعلَى ِحَمارٍ َبْيَن َيَديِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َمْولَى بن َعبَّاسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َوُهَو ُيَصلِّي، فََما َنهَاَنا َوال َردَّنَا

ن ا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ، َعْن ُشْعَبةَ، َمْولَى بَحدَّثََن - ١٢٠٥١
  َعبَّاسٍ،

: َوَما ُهَو؟ قَالَ: ا َعبَّاسٍ؟ فَقَالََما َهذَا َيا أََب: َدَخلَ الِْمْسَوُر بن َمْخَرَمةَ َعلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َوَعلَْيِه ثَْوُب إِْسَتبَْرقٍ، فَقَالَ: قَالَ
َجبُّرِ َما َعِلْمُت بِِه بَأًْسا، َوَما أَظُنُّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعْنُه ِحَني نََهى إِال ِللتَّ: َهذَا اِإلسَْتبَْرُق، قَالَ

أَال يََرى كَْيَف أَْحَرقَْناَها بِالنَّارِ، : فَقَالَ: فََما َهِذِه الطُّيُوُر ِفي الْكَاُنوِن؟ قَالَ: ، قَالََوالتَّكَبُّرِ، َولَسَْنا بَِحْمِد اللَِّه كَذَِلَك
  .اْنزُِعوا َهذَا الثَّْوَب َعنِّي َواقْطَعُوا ُرءُوَس َهِذِه التََّماِثيلِ أَوِ الصَُّورِ: فَلَمَّا َخَرَج الِْمسَْوُر، قَالَ

ْولَى َعِليُّ بن إِْبَراِهيَم الَْعامِرِيُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ، َعْن ُشْعَبةَ، َمَحدَّثََنا  - ١٢٠٥٢
َمُيَرى َبَياضُ إِْبطَْيهِ إِذَا كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: بن َعبَّاسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، قَالَ

  .َسَجَد
ى اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا الْقَعَْنبِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ، َعْن ُشْعَبةَ َمْولَ - ١٢٠٥٣

  .ِه َوَسلََّمَبَعثَُه َمَع أَْهِلِه إِلَى مًِنى َيْوَم النَّْحرِ فََرَمْوا الَْجمَْرةَ َمَع الْفَجْرِاْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
اٍء، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيدِ بن كَاِسبٍ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َرَج - ١٢٠٥٤

َسلَ ِمَن الَْجنَاَبةِ ي ذِئْبٍ، َعْن ُشْعَبةَ، َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما أَنَُّه كَاَنإِذَا اغَْتاْبنِ أَبِ
  َصبَّ بَِيِدِه الُْيمَْنى َعلَى الُْيْسَرى َسبَْع

َوَما َيْمنَُعَك أَنْ َتْدرَِي، ثُمَّ ! ال أُمَّ لََك : ال أَْدرِي، قَالَ: يَّ َيا ُشْعَبةُ؟ قُلُْتكَْم َمرَّةً أَفَْرغَْت َعلَى َيَد: َمرَّاٍت، ثُمَّ قَالَ
  .َهكَذَا كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتطَهَُّر:َتَوضَّأَ ِللصَّالِة، ثُمَّ أَفَاَض َعلَْيِه الَْماَء، ثُمَّ قَالَ

  لَى اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍُعَمْيٌر َمْو
يلَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْسَماِع - ١٢٠٥٥

ُحرَِّمْت : "َم ِمَن النََّسبِ َسبٌْع، َوَمَن الصِّْهرِ َسبٌْعثُمَّ قَرَأَُحرِّ:َرَجاٍء، َعْن ُعَمْيرٍ، َمْولَى بن َعبَّاسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َوأُمََّهاُتكُمُ الالِتي : "َهذَا النََّسبُثُمَّ قََرأَ:ثُمَّ قَالَ" وََبَناتُ اُألْخِت"حَتَّى َبلَغَ ] ٢٣النساء آية "[َعلَْيكُْم أُمَّهَاُتكُْم

َوال َتْنِكحُوا َما َنكََح آَباؤُكُْم ِمَن : "، ثُمَّ قََرأَ"وَأَنْ َتْجَمعُوا َبْيَن اُألخَْتْينِ"ى َبلَغَ حَتَّ] ٢٣النساء آية "[أَْرَضعَْنكُْم



  .َهذَا الصِّْهُر:فَقَالَ" النَِّساِء
ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا  - ١٢٠٥٦

للَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ، َعْن ُعَمْيرٍ، َمْولَى بن َعبَّاسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي ا
ِمَن الطَّاِئفِ َنَزلَ الْجِعَْراَنةَ، فَقََسَم بَِها الْغََناِئَم، ثُمَّ اْعَتَمَر ِمْنَها وَذَِلكَ  لَمَّا قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:قَالَ

  .ِللَْيلََتْينِ َبِقَيَتا ِمْن َشوَّالٍ
  أَُبو كَْعبٍ َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

  نَحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ النَّْحوِيُّ ُمحَمَُّد ب - ١٢٠٥٧

ْخبََرنِي ثَْعلََبةُ بن ُمْسِلمٍ، إِبَْراهِيَم الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، أَ
أَنَّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم أَْبطَأَ : َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَبِي كَْعبٍ َمْولَى بن َعبَّاسٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

  .؟كَْيَف وَأَْنُتْم َتْسَتنُّونَ، َوال ُتقَلُِّمونَ أَظْفَاَركُْم، َوال تَقُصُّونَ َشوَارَِبكُْم، َوال ُتَنقُّونَ َروَاجَِبكُْم:َعلَْيِه فَذَكََر ذَِلَك لَُه فَقَالَ
  اسٍَمْسرُوٌق َعنِ اْبنِ َعبَّ

َمْيٍد، َحدَّثََنا َيزِيُد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ بن ُح - ١٢٠٥٨
نَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ كَا:بن أَبِي زِيَاٍد، َعْن َتِميمِ بن َسلََمةَ، َعْن َمْسُروقٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .فََعرََّس، فَلَْم ُيوِقظُْه إِال الشَّْمُس، فَقَاَم فَأََمَر الُْمَؤذِّنَ فَأَذَّنَ َوأَقَاَم ثُمَّ صَلَّى
  أَُبو وَاِئلٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

دَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َبكُْر بن َيْحَيى بن َزبَّانَ، َحدَّثََنا حَبَّانُ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َح - ١٢٠٥٩
إِنََّما َحرََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْحُمرَ :بن َعِليٍّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ِليَّةَ َمَخافَةَ ِقلَِّة الظَّْهرِاَألْه
  أَُبو الضَُّحى ُمْسِلُم بن ُصبَْيحٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

ُمؤَمَّلُ بن َحدَّثََنا أَُبو َحبِيبٍ َزْيُد بن الُْمهَْتِدي الَْمرُّوِذيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َيْعقُوَب الطَّالْقَانِيُّ، َحدَّثََنا  - ١٢٠٦٠
  دَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، عَْنإِْسَماعِيلَ، َح

إِنَّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي الضَُّحى ُمْسِلمِ بن ُصبَْيحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ
ن "كُلَّ َشْيٍء كَانَ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، ثُمَّ قََرأَ : َما أَكُْتُب؟ قَالَ: ى الْقَلَُم َوالُْحوُت، قَالَأَوَّلَ َما َخلََق اللَُّه َتعَالَ

  .الْقَلَُم، لَْم َيْرفَْعُه َعْن َحمَّاِد بن زَْيٍد إِال ُمؤَمَّلُ بن إِْسَماعِيلَ: الُْحوُت، َوالْقَلَُم: فَالنُّونُ] ١القلم آية "[َوالْقَلَمِ
الضَُّحى، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي  - ١٢٠٦١
كَ َتَركَْت ِفيَنا َضَغاِئَن مُْنذُ َصنَْعَت الَِّذي َصَنْعَت، إِنَّ: َجاَء الَْعبَّاُس إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َعبَّاسٍ، قَالَ

ال َيْبلُغُوا الَْخْيرَ َحتَّى ُيِحبُّوكُْم ِللَِّه َولِقَرَاَبِتي، أَتَْرُجو سلهبُ َشفَاَعِتي َحيٌّ ِمْن ُمَراٍد، :فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .دِ الُْمطَِّلبَِوال يَْرُجوَها بنو َعْب

ارِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َمِعنيٍ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ الْفََز - ١٢٠٦٢
أَصَْبحَْنا َيْوًما وَنَِساُء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : ْبُن َعبَّاسٍ، قَالَأَُبو َيْعفُورٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُعَبْيٍد، َحدَّثََنا أَُبو الضَُّحى، َحدَّثََنا ا

َن النَّاسِ، فََجاَء ُعَمُر، فََصِعَد َعلَْيِه َوَسلََّم َيْبِكَني، عِْنَد كُلِّ امَْرأٍَة ِمْنُهنَّ أَْهلُهَا، فَخََرْجُت إِلَى الَْمْسجِِد، فَإِذَا ُهَو ُمِلئَ ِم
  أَطَلَّقَْت نَِساَءَك؟: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي غَْرفٍَة فََسلََّم، فَلَْم ُيجِْبُه، فَقَالَ إِلَى النَّبِيِّ



  .ال، َولَكِنِّي آلَْيُتفََمكَثَ إِلَى ِتْسعٍ َوِعشْرِيَن ثُمَّ َنَزلَ إِلَى أَْهِلِه:قَالَ
  َسِعيُد بن ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

بن َحْربٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سَِعيٍد اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالمِ  - ١٢٠٦٣
  .ي ُدُبرِ الصَّالِةُخَصْيٍف، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََهلَّ ِف

لرَّقِّيُّ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، َحدَّثََنا ُمَعلَّلُ بن ُنفَْيلٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َحيَّانَ ا - ١٢٠٦٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َما، قَالَُخَصْيٍف، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه تََعالَى َعْنُه

  .اَألْمُن َوالَْعاِفَيةُ َمْغُبونٌ ِفيهَِما كَِثٌري ِمَن النَّاسِ:َوَسلََّم
ةَ، َوَسِعيدِ بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن ِعكْرَِم - ١٢٠٦٥

ْو إِنََّما َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْحَرِيرِ الُْمْصَمِت، فَأَمَّا أَنْ َيكُونَ َسَداهُ أَ:ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .لُْحَمُتُه َحرِيًرا فَال َبأْسَ بِِلْبِسِه

  .الِْفضَِّة َوَنَهى َعنِ اِإلَناِء - ١٢٠٦٦
َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إَِياسٍ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن : َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطَّبََرانِيُّ، َوَجعْفٌَر الْقالنِِسيُّ، قاال ١٢٠٦٧ -

ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجًْرا :لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َص: ُخَصْيٍف، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  إِال أَنْ تَُؤدَّوين ِفي َنفِْسي ِلقََراَبِتي مِْنكُْم، وَتْحفَظُوا الْقَرَاَبةَ الَِّتي َبْينِي

  .َوَبْيَنكُْم
لَْيَمانَ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الْعَوَّامِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُس - ١٢٠٦٨

كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا َدَعا َجَعلَ : إِْسحَاَق، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َباِطَن كَفِِّه إِلَى َوْجهِِه

ريٍ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن زَْيٍد الْفرائضيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن كَِث - ١٢٠٦٩
ال :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََهاُرونَ بن َحيَّانَ، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ

  .َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن َخرَْدلٍ ِمْن ِكْبرٍ
ُد السَّالمِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْخِليلِ الَْخزَّاُر، َحدَّثََنا َعْب - ١٢٠٧٠
ال َتَجوَّزُوا الْوَقَْت إِال :ْن ُخَصْيٍف، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََحْربٍ، َع
  .بإِحرامٍ

َعتَّابِ بن َبشِريٍ، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقراطيسيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبرَاِهيَم اَألْزَرُق، َعْن - ١٢٠٧١
قَْد َعِلْمَنا أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْدَمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ َوَمَسَح : َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَُّه قَالَ
  .ةُ الَْماِئَدِة؟أَْصحَاُبُه، فََهلْ َمَسَح مُْنذُ نََزلَْت سُوَر

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِسَنانَ الَْعَوِقيُّ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، وَُمَحمَُّد بن َزكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، قاال - ١٢٠٧٢
  ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمِ بن أَبِي الَْوضَّاحِ، َعْن

الشورى آية "[قُلْ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجًْرا إِال الَْموَدَّةَ ِفي الْقُْرَبى"ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َساِلمٍ اَألفْطَسِ، َعْن َسِعيِد بن 
ال أَنْ َتْمَنُعونِي ًرا إِلَمْ َيكُْن َبطٌْن ِمْن ُبطُوِن قَُرْيشٍ إِال َوقَْد وَلََدُه أَوْ لَُه ِفيهِْم قَرَاَبةٌ، قُلْ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَْج:قَالَ] ٢٣

  .وَتكُفُّوا َعنِّي ِلقََرابَِتي ِمْنكُْم



اِلمٍ اَألفْطَسِ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َس - ١٢٠٧٣
سٍ، أَنَّ َرُجال َوقََصْت بِهِ َناقَُتُه، فََماَت َوُهَو ُمْحرٌِم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َسِعيِد بن ُجَبيْرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّا

  .بًِّيااغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ، َوكَفُِّنوُه ِفي ثَْوَبيِْه، َوال ُتقَرُِّبوُه ِطيًبا فَإِنَُّه ُيْبَعثُ َيْوَم الْقَِياَمِة ُملَ:َوَسلََّم
ثَنِي أَُبو َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن فَرُّوَخ، َحدَّ - ١٢٠٧٤

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ فَْرَوةَ، َعْن َساِلمٍ اَألفْطَسِ، َعْن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َيْرفَُعُه إِلَى َرُسولِ اللَّ
الكافرون آية "[قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ"َمْن َصلَّى أَرَْبَع َركَعَاٍت َخلَْف الِْعَشاِء اآلِخرَِة، قََرأَ ِفي الرَّكَْعَتْينِ اُألولََيْينِ :قَالَ
َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدهِ "السَّْجَدةَ َو " َتنْزِيلُ"أَ ِفي الرَّكْعََتْينِ اُألْخرََتْينِ ، َوقََر] ١اإلخالص آية "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد"َو ] ١

  .كُِتْبَن لَُه كأربعِ َركََعاٍت ِمْن لَْيلَِة الْقَْدرِ] ١تبارك آية "[الُْملُْك
  َنا َمرَْوانُ بن ُشجَاعٍ،َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثَ - ١٢٠٧٥

الشِّفَاُء :َما، قَالََما أَْحفَظُ إِال سَاِلًما اَألفْطََس َحدَّثَنِي، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبيْرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه: قَالَ
  .ى أُمَِّتي َعنِ الْكَيِّشَْرَبِة َعَسلٍ، َوشَْرطَِة ِمْحَجمٍ، َوكَيَّةِ َنارٍ، َوأَْنَه: ِفي ثَالٍث
ا َشرِيٌك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُعَبْيِد بن نِسْطَاسٍ الَْمْخُزوِميُّ، َحدَّثََن - ١٢٠٧٦

لَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الَْحَياةِ ُيثَبِّتُ ال"َعْن َساِلمٍ اَألفْطَسِ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبيْرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 
  .َمْن رَبَُّك؟ َوَما ِديُنَك؟ َوَمْن َنبِيَُّك؟ َوِفي اآلخَِرِة ِمثْلُ ذَِلَك: الُْمخاطََبةُ ِفي الْقَْبرِ:قَالَ] ٢٧إبراهيم آية "[الدُّْنيَا

دَّثََنا َعِليُّ بن الْمُثَنَّى الطَُّهوِيُّ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحبَابِ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َح - ١٢٠٧٧
نََزلَ الْقُْرآنُ ُجْملَةً، ثُمَّ َنَزلَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ :َعْن َساِلمٍ اَألفْطَسِ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبيْرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .لَْيِه َوَسلََّم ُنُجومًاَع
ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن . َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَُبو ُعبَْيَدةَ بن فُضَْيلِ بن ِعَياضٍ - ١٢٠٧٨

َحدَّثََنا بِْشُر بن السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رََباُح بن : يُّ، قاالإِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُزَراَرةَ الرَّقِّ
 بن َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ، َمْعُروٍف الَْمكِّيُّ، َعْن َساِلمِ بن َعْجالنَ اَألفْطَسِ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبيْرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ َعْبَد اللَِّه

  اطْلُْب ِلي ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَْوًبا ِمْن ِثَيابِِهأَيْ بينُّ : قَالَ لَُه أَبُوُه

َك َيا َرُسولَ اللَِّه قَْد َعَرفَْت َشَرَف عَْبِد اللَِّه، وَإِنَُّه أَمََرنِي أَنْ أَطْلَُب إِلَْي: ُتكَفِّنِّي ِفيِه، َوُمْرُه ُيَصلِّي َعلَيَّ، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه
َيا َرُسولَ اللَِّه قَْد َعَرفَْت : قَالَ ُعَمُرثَْوًبا ُتكَفُِّنُه ِفيِه، َوأَنْ ُتَصلَِّي َعلَْيِه، فَأَْعطَاُه ثَْوًبا ِمْن ِثَيابِِه َوأََراَد أَنْ ُيَصلَِّي َعلَْيِه، فَ

إِنْ َتْسَتغِْفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّةً فَلَْن َيْغِفَر : "َوأَْيَن؟ قَالَ: لَِّي َعلَْيِه؟ قَالََعْبَد اللَِّه ونِفَاقَُه، أَُتَصلِّي َعلَْيِه َوقَْد َنَهاَك اللَُّه أَنْ ُتَص
لِّ َوال ُتَص: "فَإِنِّي َسأَزِيُدُه، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم] ٨٠التوبة آية "[اللَُّه لَُهْم

أُْم لَمْ ، سََواٌء َعلَْيهِْم أَْسَتْغفََرتَ لَُهْم "وَأَْنَزلَ اللَُّه ] ٨٤التوبة آية "[َعلَى أََحٍد ِمنُْهْم َماتَ أََبًدا َوال تَقُْم َعلَى قَْبرِِه
ولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَطَالَ وََدَخلَ َرُجلٌ َعلَى َرُس: قَالَ] ٦املنافقون آية "[َتْسَتْغِفرْ لَُهمْ لَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم

َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، فَرَأَى الُْجلُوَس فََخَرَج النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالثًا ِلكَْي َيْتَبعَُه، فَلَْم َيفَْعلْ، فََدَخلَ ُعَمُر 
لََعلََّك آذَْيَت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ي َوْجِه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمقَْعِدِه، فَقَالَالرَُّجلَ فََعَرفَ الْكََراِهَيةَ ِف

َيا َرُسولَ : بِعَنِي فَلَْم َتفَْعلْ، فَقَالَلَقَْد قُْمُت ثَالثًا لَِتتَّ: َوَسلََّم، فَفَِطَن الرَُّجلُ، فَقَاَم فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  اللَِّه، لَوِ اتََّخذَْت حاجًِبا، فَإِنَّ نَِساَءَك لَْسَن كََساِئرِ النَِّساِء، َوُهَو طُهٌْر



] ٥٣األحزاب آية "[إِال أَنْ ُيؤَذَنَ لَكُْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخلُوا ُبُيوتَ النَّبِيِّ: "لقُلُوبِهِنَّ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
وَاْسَتَشاَر َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : إِلَى آِخرِ اآلَيِة، فَأَْرَسلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ُعَمَر فَأَخَْبَرُه بِذَِلَك قَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه اْسَتحيِي قَْوَمَك َوُخذْ ِمْنُهمُ الِْفَداَء فَاْسَتِعنْ : اُألسَاَرى، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََبا َبكْرٍ َوُعَمَر ِفي
لََّم، بِقَْولِ ِه َوَسلَوِ اْجَتَمْعُتَما َما َعصَْيناكَُما فَأََخذَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: اقُْتلُْهْم، فَقَالَ: بِِه، َوقَالَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ
ُترِيُدونَ َعَرَض الدُّْنَيا َواللَُّه ، َما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَرى َحتَّى ُيثِْخَن ِفي اَألْرضِ : "أَبِي َبكْرٍ فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

إِلَى ] ١٢املؤمنون آية "[اِإلْنسَانَ ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنيٍ َولَقَْد ُخِلقَْنا"ثُمَّ نََزلَْت : قَالَ] ٦٨األنفال آية "[ُيرِيُد اآلِخرَةَ
  ] .١املؤمنون آية "[فََتبَاَرَك اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلِقَني"َتبَاَرَك اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلِقَني فَأُنْزِلَْت : آِخرِ اآليَاِت، فَقَالَ ُعَمُر

َسْينِ الصابوينُّ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن طَلَْحةَ الَْيْرُبوِعيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْح - ١٢٠٧٩
 كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:الْعَوَّامِ، َعْن َشرِيٍك، َعْن سَاِلمٍ اَألفْطَسِ، َعْن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ُمحَمٌَّد َيذْكُُر إِلََه الَْيَماَمِة، َوكَانَ ُمَسْيِلَمةُ : بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ، َهزَِئ ِمْنهُ الُْمْشرِكُونَ، َوقَالُوا: َوَسلََّم إِذَا قََرأَ
  َيَتسَمَّى الرَّْحَمَن فَلَمَّا

  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ال َيْجَهَر بَِهاَنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ أُِمَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
، َعْن ُمِطيعٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن بِشْرٍ - ١٢٠٨٠

إِنِّي َجَعلُْت اْمرَأَِتي َعِليَّ : أََتاُه َرُجلٌ فَقَالَ: ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَالْغَزَّالُ، َعْن َساِلمٍ اَألفْطَسِ، َعْن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ
َولَِكْن َعلَْيكَ ] ١التحرمي آية "[َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك: "لَْيَسْت َعلَْيَك بَِحَرامٍثُمَّ قََرأَ:َحَرامًا، فَقَالَ

  .الْكَفَّارَاِت َرقََبةً أَغْلَظُ
َماعِيلَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب بن َعْبِد الَْحِميِد، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إِْس - ١٢٠٨١

نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُتْصَبرَ :اسٍ، قَالَُسفَْيانُ، َعْن َساِلمٍ اَألفْطَسِ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّ
  .الْبَهِيَمةُ

رِيٌك، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْزَوانَ، َحدَّثََنا َش - ١٢٠٨٢
إِذَا َدَخلَ الرَُّجلُ :طَسِ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَظُنُُّه َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََساِلمٍ اَألفْ

َيا َربِّ قَْد َعِملُْت ِلي َولَُهْم : َك، فََيقُولُالَْجنَّةَ سَأَلَ َعْن أََبَوْيِه َوَزْوَجِتِه وََولَدِِه، فَُيقَالُ إِنَُّهمْ لَْم َيْبلُُغوا َدَرجََتَك وَعَملَ
  .إِلَى آِخرِ اآليَِة] ٢٢الطور آية "[وَالَِّذيَن آَمُنوا وَاتََّبَعتُْهْم ذُرِّيَّتُُهْم بِإَِمياٍن"فَُيْؤَمُر بإِلْحاقِهِْم بِهَِوقََرأَ اْبُن َعبَّاسٍ 

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّائِغُ - ١٢٠٨٣

 بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَعاوَِيةَ النَّْيَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن َساِلمٍ اَألفْطَسِ، َعْن َسِعيِد
  .َيا َرُجلُ:قَالَ" طه: "ِفي قَْوِلِه
دَّثََنا َيحَْيى بن الُْمَعلَّى بن َمْنُصورٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّلِْت، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َح - ١٢٠٨٤

َجاَءتْ بنُت َخاِلِد بن ِسَنانَ إِلَى : َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن سَاِلمٍ اَألفْطَسِ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبيْرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .بِْنُت َنبِيٍّ َضيََّعُه قَْوُمُه:لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََبَسطَ لََها ثَْوَبُه، َوقَالَالنَّبِيِّ َص
، َعْن َساِلمٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْجْعِد الَْوشَّاُء، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ بن َعِطيَّةَ - ١٢٠٨٥

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمال ُيصَلِّي ِفي الْعِيَدْينِ قَْبلََها َوال : سِ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَاَألفْطَ
  .َبْعَدَها



ُد بن الْفَْضلِ بن َعِطيَّةَ، َعْن َساِلمٍ اَألفْطَسِ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٢٠٨٦
  .َتطَوٌُّع: الْجِهَاُد، وَالُْعْمَرةُ: الَْحجُّ:َعْن َسِعيِد بن ُجَبيْرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

اِعيلَ الْقَطَّانُ الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراِهيَم التَّْرُجَمانِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليِّ بن إِْسَم - ١٢٠٨٧
بَ ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَشرِِعيَسى بن َمْيُموٍن، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ

  .قَاِئًما
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن - ١٢٠٨٨

َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه : ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َجْنَدلُ بن َوالْقٍ، قاال. َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي
َيكُونُ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبيْرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَبن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ

  .ِفي آِخرِ الزََّماِن قَْوٌم َيْخِضُبونَ بِالسََّواِد كَحَوَاِصلِ الطَّْيرِ، ال َيرُِحيونَ رَاِئَحةَ الَْجنَِّة
ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ . يُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيَِّحدَّثََنا َعِل - ١٢٠٨٩

بن ِعيَسى، َعْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن َعمَّارِ بن ُرَزْيقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه : بن الَْحَسنِ بن الرَّبِيعِ الْبوراينُّ، قاال
ِه َبْيَنَما جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم قَاِعٌد ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمَع نَِقيًضا ِمْن فَْوِق: ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َهذَا َملٌَك َنَزلَ إِلَى : الَْيْوَم لَْم يُفَْتْح قَطُّ، إِال الَْيْوَم فََنَزلَ ِمْنُه َملٌَك، فَقَالََهذَا بَاٌب ِمَن السََّماِء فُِتَح :فََرفََع َرأَْسُه، فَقَالَ
وَاِتيمِ ُسوَرةِ أَْبِشْر بنوَرْينِ أُوِتيَتُهَما لَْم يُْؤَتُهَما َنبِيٌّ قَْبلََك فَاِتَحِة الْكَِتابِ، َوَخ: اَألْرضِ لَْم يَْنزِلْ إِال الَْيْوَم فََسلََّم، َوقَالَ
  .الَْبقََرِة لَمْ َتقَْرأْ بَِحْرٍف ِمْنَها إِال أُْعِطيتَُه

دُ الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثَنِي َعْب - ١٢٠٩٠
  َجاَء َرُجلٌ،: َسِمْعُت َسعِيَد بن ُجبَْيرٍ ُيَحدِّثُ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ: ِليِّ بن َبِذَميةَ، قَالََيزِيَد بن َتِميمٍ، َعْن َع

َوِقيَمةُ النََّسَمةِ ِتَق َنَسَمةًَيا َرسُولَ اللَِّه أَصَْبُت امَْرأَِتي َوِهَي حَاِئٌض، فَأَمََرُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيْع:فَقَالَ
  .َيْوَمِئٍذ ِدينَاٌر
ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا . َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحينِيُّ - ١٢٠٩١

ِلمٍ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمْس: َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، قاال
  .اْسَتْغُنوا َعنِ النَّاسِ َولَْو بِشَْوصِ السَِّواِك:َتَعالَى َعْنُهَما، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيحَْيى اَألحَْولُ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ بن َمْعنٍ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد - ١٢٠٩٢
  .أََخذَتُْهْم َيْوَم َبْدرٍ رِيٌح َعقِيٌم:اَألْعَمشِ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبيْرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، قَالَ

قَُر، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َحْربُ بن الَْحَسنِ الطَّحَّانُ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن اَألْش - ١٢٠٩٣
َعلَْيِه أَجًْرا إِال الَْمَودَّةَ ِفي  قُلْ ال أَسْأَلُكُْم"لَمَّا نََزلَْت : قَْيسٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َعِليٌّ َوفَاِطَمةُ :َيا َرُسولَ اللَِّه َمْن قََرابَُتَك َهُؤالِء الَِّذيَن َوَجَبْت َعلَْيَنا َمَودَّتُُهْم؟ قَالَ: قَالُوا] ٢٣الشورى آية "[الْقُْرَبى
  .َواْبَناُهَما َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم

ْيُس بن ا عَْبُد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمحَمَِّد بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا قََحدَّثََن - ١٢٠٩٤
  الرَّبِيعِ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن



إِلَى آِخرِ ] ٩٧النساء آية "[مُ الَْمالِئكَةُ ظَالِِمي أَنْفُسِهِْمالَِّذيَن َتَتَوفَّاُه"لَمَّا نََزلَْت : َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
كَرِهُوا أَنْ ُيَهاجُِروا  كَانَ قَْوٌم بَِمكَّةَ قَْد أَْسلَُموا، فَلَمَّا َهاَجَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمِديَنِة:اآلَيِة، قَالَ

  ".إِال الُْمْسَتْضَعِفَني: "إِلَى قَْوِلِه] ٢٩النحل آية "[الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ: "لَُّه َتعَالَىَوَخافُوافَأَْنَزلَ ال
ْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َع - ١٢٠٩٥

ُم الَْخِميسِ َوَما َيْومُ اللَِّه بن ُعَبْيدِ اللَِّه، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، لَمَّا كَانَ َيْو َعْبِد
َصِحيفٍَة ودواةٍ أَكُْتْب لَكُْم كَِتاًبا ال َتِضلُّوا ائُْتونِي بِ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْخِميسِ؟ ثُمَّ َبكَى، فَقَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه أَال نَأِْتيَك بَْعُد؟ : َيْهُجُر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َسكَتُوا َوَسكََت، قَالُوا: َبْعَدُه أََبًدا، فَقَالُوا
  .بَْعَدَما:قَالَ

َعنِ ابْنِ ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعفَّانُ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َحدَّثََن - ١٢٠٩٦
  .َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّهُُنهَِي أَنْ َيتَِّخذَ شَْيئًا ِفيِه الرُّوُح غََرًضا

َيَم، َعْن َعِديِّ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْر - ١٢٠٩٧
  قَالَ: ثَابٍِت، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ال تَتَِّخذُوا شَْيئًا ِمَن الرُّوحِ غََرضًا:َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه 
ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى . َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، َوَعْمُرو بن َمْرزُوقٍ - ١٢٠٩٨

َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ : يُّ، قَالُواالْقَزَّاُز، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِض
لٌ فَأََمَرُهنَّ مَّ أََتى النَِّساَء َوَمَعُه بِالَعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى َيْوَم الِْفطْرِ فَلَْم ُيَصلِّ قَْبلََها َوال بَْعَدَها، ثُ

  .بِالصََّدقَةِفََجَعلَِت الْمَْرأَةُ ُتلِْقي خُْرَصَها َوِسخَاَبَها 
َعِديِّ بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن - ١٢٠٩٩

  .َمْن َسِمَع النَِّداَء ثُمَّ لَْم يَأِْتِه، فَال َصالةَ لَُه إِال ِمْن ُعذْرٍ:جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َيْرفَُعُه، قَالَ ثَابٍِت، َعْن َسِعيِد بن
بِي َجنَابٍ الْكَلْبِيِّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الْقَِطيِعيُّ، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعْن أَ - ١٢١٠٠

َمْن َسِمعَ :ِه َوَسلََّم، قَالََعْن َمْغَراَء، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .النَِّداَء فَلَْم ُيجِْب ِمْن غَْيرِ ُعذْرٍ فَال َصالةَ لَُه

َعْن َعِديِّ بن  ثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمرَْيَم،َحدَّ - ١٢١٠١
  يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهلَمَّا خَطََب اَألقَْرُع بن َحابِسٍ طََعَن النَّبِ: ثَابٍِت، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .إِنَّ ِمَن الَْبَيانِ ِسْحًرا:َوَسلََّم َبْيَن ظَهَْراَنْي كَالمِِه، َوقَالَ
ةَ، َعْن ا أَُبو ُتَمْيلََحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َعْبِد اللَِّه بن أَيُّوبَ الَْمْخُزوِميُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُمَحمٍَّد الَْجْرِميُّ، َحدَّثََن - ١٢١٠٢

إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك الْقُْرآنَ لََرادُّكَ "أَبِي َحْمَزةَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 
  .الْمَْوُت أَْو إِلَى َمكَّةَ:قَالَ] ٨٥القصص آية "[إِلَى َمَعاٍد
 ْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيزَْداَد الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْبِد الَْغفَّارِ، َعنَِحدَّثََنا الُْحَس - ١٢١٠٣

ال :لَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: اَألْعَمشِ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبيْرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .َتتَِّخذُوا َشْيئًا ِمَن الرُّوحِ غََرًضا

ِه الَْبكَّاِئيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الَْحَرِشيُّ، َحدَّثََنا زَِياُد بن َعْبِد اللَّ - ١٢١٠٤



كَفَّرَ :ْعلَى الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا الْمِْنَهالُ بن َعْمرٍو، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد اللَِّه بن َي
  .اعٍفَبِنِْصفِ َص َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِصَاعٍ ِمْن َتْمرٍ، َوأََمَر النَّاَس أَنْ َيفَْعلُوُه، فََمْن لَْم َيجِْد

مَُّد بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُمَح - ١٢١٠٥
كَانَ : َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ أَبِي َعْبِد الرَّحِيمِ، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعنِ الْمِْنَهالِ بن َعْمرٍو، َعْن

  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

  .أُِعيذُكَُما بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَِّة ِمْن كُلِّ َشْيطَاٍن َوَهامٍَّة َوَمْن كُلِّ َعْينٍ المٍَّة:َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعوِّذُ َحَسًنا َوُحَسْيًنا
اللَِّه بن  َنا ُعبَْيٌد الِْعْجِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ الُْبخَارِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُحمَْيٍد، َخَتُن َعْبِدَحدَّثَ - ١٢١٠٦

بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ  ُموَسى، َحدَّثََنا اَألْشَجِعيُّ، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َمْيَسَرةَ بن َحبِيبٍ، َعنِ الِْمْنهَالِ بن َعْمرٍو، َعْن َسِعيِد
َمْن َدَخلَ َعلَى َمرِيضٍ لَْم َيْحُضْر أََجلُُه، فَقَالَ ِعْندَهُ :َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  .ِظيمِ أَنْ َيْشفَِيَك إِال ُعوِفيَسْبَع َمرَّاٍت أَْسأَلُ اللََّه الَْعِظيَم َربَّ الْعَْرشِ الَْع
حَاَق، َعنِ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َصْيِفيُّ بن رِْبِعيٍّ، َعْن ُيوُنَس بن أَبِي إِْس - ١٢١٠٧

بِتُّ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَعا ِلي بِوِسَاَدٍة :الَالِْمْنهَالِ بن َعْمرٍو، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَ
  .َمُسوحٍ، وََوَضَعَها َتْحتَ رَأِْسي

اْبنِ أَبِي َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبحْرٍ، َحدَّثََنا َحكَّاُم بن َسلْمٍ، َعْن َعْنَبَسةَ،  - ١٢١٠٨
َسأَلَ ُمَحمٌَّد َربَُّه أَنْ ال َيلْبِسَُهْم ِشَيعًا، َوال :لَْيلَى، َعنِ الِْمنَْهالِ بن َعْمرٍو، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .ُيِذيَق َبْعضَُهْم بَأَْس بَْعضٍ فَأََبى
َترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْرَحبِيُّ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْس - ١٢١٠٩

  ُعَبْيَدةَ بن اَألْسوَِد، َعنِ الْقَاِسمِ بن

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ْنُهَما، قَالَالَْوِليِد، َعنِ الْمِْنَهالِ بن َعْمرٍو، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َع
إَِماُم قَْومٍ َوُهْم لَُه كَارُِهونَ، َواْمَرأَةٌ َباَتْت َوَزْوُجَها َعلَْيَها غَْضَبانُ، : ثَالثَةٌ ال َيقَْبلُ اللَُّه لَُهْم َصالةً:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َوأَخََواِن ُمَتصَارَِماِن

ن لُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بَحدَّثََنا ا - ١٢١١٠
ى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّ: ُعَبْيِد اللَِّه، َعنِ الْمِْنَهالِ بن َعْمرٍو، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم يَْرَحمْ َصِغَرينَا، َوُيَوقِّْر كَبِريََنا، َوَيعْرِْف لََنا حَقََّنا:َوَسلََّم
لََمةَ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمَعافَى الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َس - ١٢١١١

قَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى : لَالرَّحِيمِ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعنِ الِْمْنهَالِ بن َعْمرٍو، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَا
لُ اللََّه الَْعِظيمَ َربَّ الْعَْرشِ الَْعِظيمِ أَنْ َيشِْفيَك سَْبَع َمرَّاٍت َوِفي أَسْأَ: َما ِمْن َرُجلٍ َيُعوُد مَرِيضًا، فََيقُولُ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .أََجِلِه تَأِْخٌري إِال َخفَّفَْت َعْنُه
قََرأْتُ : َمانَ، قَالََحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْي - ١٢١١٢

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعلَى الْفُضَْيلِ بن َمْيَسَرةَ، َعْن أَبِي حَرِيزٍ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  َما ِمْن:َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ



  .ا الَْعْشرِ إِال َرُجلٍ َخَرَج ُمَجاِهًدا بنفِْسِه َوَمالِِه، ثُمَّ لَْم يَْرجِْعَعِملٍ أََحبَّ إِلَى اللَِّه ِمْن َعِملٍ ِفي َهذَ
ح َوَحدَّثََنا أَُبو َمْعنٍ ثَابُِت بن ُنعَْيمٍ . َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر حَفُْص بن ُعَمَر - ١٢١١٣

َحدَّثََنا َحمَّادُ : ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو َنْصرٍ التَّمَّاُر، قَالُوا. ُم بن أَبِي إِيَاسٍالْهوجيُّ، َحدَّثََنا آَد
لَمَّا :للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َسلََمةَ، أََنا َعطَاُء بن السَّاِئبِ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا

َهِذهِ رَاِئَحةُ : َما َهِذِه الرَّاِئَحةُ الطَّيَِّبةُ َيا جِْبرِيلُ؟ قَالَ: كَاَنِت اللَّْيلَةُ الَِّتي أُْسرَِي بِي ِفيَها َوَجْدُت َراِئَحةً طَيَِّبةً فَقُلُْت
َبْيَنا ِهَي َتْمُشطُ بنَت ِفْرَعْونَ إِذْ َسقَطَ الُْمْشطُ ِمْن َيِدهَا، : ا شَأُْنَها؟ قَالََم: َماِشطَِة بنِت ِفْرَعْونَ َوأَْوالِدَها، فَقُلُْت

َوإِنَّ لَِك َربا غَْيرَ : ال وَلَِكْن رَبِّي َورَبُِّك َوَربُّ أَبِيِك اللَُّه، قَالَْت: أَبِي فَقَالَْت: بِْسمِ اللَِّه، فَقَالَْت بنُت ِفْرَعْونَ: فَقَالَْت
َيا فُالَنةُ، أَلَكِ َربٌّ غَْيرِي؟ : َنَعْم، فَأَْعلََمْتُه فََدَعا بَِها، فَقَالَ: فَأُْعِلُمُه ذَِلَك؟ قَالَْت: َنَعْم، قَالَْت: نََعْم، قَالَْت: بِي؟ قَالَْتأَ

إِنَّ : أََخذَ أَْوالُدَها ُيلْقُونَ ِفيَها وَاِحًدا وَاِحًدا، فَقَالَْت نََعْم، َربِّي َوَربُّكَ اللَُّه، فَأََمَر بِبَقََرٍة ِمْن ُنَحاسٍ فَأُْحمَِيْت، ثُمَّ: قَالَْت
: أُِحبُّ أَنْ َتْجَمَع ِعظَاِمي َوِعظَاَم َولَِدي ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد فََتْدِفنَّا َجِميًعا، قَالَ: َوَما ِهَي؟ قَالَْت: ِلي إِلَْيكَ َحاجَةً، قَالَ

  َزلَْوذَِلَك لَِك َعلَْيَنا، فَلَْم َي

َيا أُمَِّه، اقَْتحِِمي، فَإِنَّ : لَ لَهَاأَْوالدَُها ُيلْقُونَ ِفي الْبَقََرِة حَتَّى اْنتََهى إِلَى اْبنٍ لََها َرِضيعٍ فَكَأَنََّها َتقَاَعَسْت ِمْن أََجِلِه، فَقَا
َم أَْرَبَعةٌ ِصَغاٌر عِيَسى اْبُن َمرَْيَم، َوَصاِحبُ ُجرَْيجٍ، فََتكَلَّ: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ. َعذَاَب الدُّْنَيا أَْهَونُ ِمْن َعذَابِ اآلِخَرِة

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا . َوَشاِهُد يُوُسَف، وَاْبُن َماِشطَِة ِفْرَعْونَ، وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث أَبِي ُعَمَر الضَّرِيرِ
  .ضَّرِيُر، َعْن َحمَّاِد بن َسلََمةَ، بِإِْسَناِدِه بِِمثِْلِهأَبِي، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر ال

، َعْن َعطَاِء َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ُموَسى بن َمْسُعوٍد، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ - ١٢١١٤
كَانَ ُسلَْيَمانُ َنبِيُّ اللَِّه صَلَّى :اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ بن السَّاِئبِ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ

َأليِّ : ُب، قَالَالَْخرُّو: َما اْسُمِك؟ قَالَْت: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قَاَم ِفي ُمَصالُه َرأَى َشجََرةً ثَابَِتةً َبْيَن َيَدْيِه، فَقَالَ لََها
اللَُّهمَّ َعمِّ َعلَى الْجِنِّ َموِْتي حَتَّى َيْعلَمَ اِإلْنُس أَنَّ الْجِنَّ ال َتْعلَمُ : خلرابِ َهذَا الَْبْيِت، فَقَالَ ُسلَْيَمانُ: َشْيٍء أَْنِت؟ قَالَْت

َضةُ فََسقَطَْت فََخرَّ، فََحَزرُوا أَكْلََها اَألَرَضةَ فََوَجُدوُه حَْوال، فََنَحَتها َعًصا َيَتَوكَّأُ َعلَْيَها، فَأَكَلَْتَها اَألَر: الْغَْيَب، قَالَ
نَ اْبُن َعبَّاسٍ َيقَْرُؤَها َهكَذَا، فََتَبيََّنِت اإلِْنُس أَنَّ الْجِنَّ لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ الَْغْيَب َما لَبِثُوا َحْوال ِفي الَْعذَابِ الُْمهِنيِ، َوكَا

  جِنُّ اَألَرَضةَ فَكَاَنْت تَأِْتيَها بِالَْماِء حَْيثُفََشكََرِت الْ

  .كَاَنْت
َحدَّثََنا َسْيفُ بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُشَعْيبٍ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ، أََنا َعْمُرو بن َيزِيَد أَُبو ُبرَْيٍد الَْجْرِميُّ، - ١٢١١٥

َم، ُء، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبيْرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَُّعَبْيِد اللَِّه، َحدَّثََنا َوْرقَا
إِذَا رَأَْيَت الَْبْيَت، َوَعلَى الَْيَدْينِ، وَالْقََدَمْينِ، َوالرُّكَْبَتْينِ، وَالَْجْبَهِة، َوَرفُْع اَألْيِدي : السُُّجوُد َعلَى َسْبَعةِ أَْعَضاٍء:قَالَ

  .الصَّفَا َوالَْمرَْوِة، وبَِعَرفَةَ وبَِجْمعٍ َوِعْندَ َرْميِ الْجَِمارِ وَإِذَا أُِقيَمتِ الصَّالةُ
ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الطُّوِسيُّ، َحدَّثََنا - ١٢١١٦

صَلَّى ِفي َمْسجِدِ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َعلَْيِه عباءتاِن قَطْوانِيَّتاِن َوُهَو ُمْحرٌِم َعلَى َبِعريٍ ِمْن إِبِلِ َشُنوءةَ الَْخْيِف َسْبُعونَ َنبِيا مِْنُهْم ُموَسى كَأَنِّي أَنْظُُر إِلَْيِه َو

  .َمْخطُومٍ بِِخطَامِ ِليٍف لَهُ َضفَْراِن
ثََنا َصبَّاحُ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد السَّاِميُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن ُمحَمٍَّد، َحدَّ - ١٢١١٧



إِذَا َعطَسَ :ِه َوَسلََّم، قَالَالْمَُزنِيُّ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبيْرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َرِحَمكَ اللَُّه: َربُّ الَْعالَِمَني، قَالَِت الَْمالِئكَةُ: فَإِذَا، قَالَ الَْحْمدُ ِللَِّه، قَالَِت الَْمالِئكَةُ َربُّ الَْعالَِمَني: أََحُدكُْم، فَقَالَ

  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، - ١٢١١٨

نِ اْبنِ بن ُجَبيْرٍ، َعَحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحينِيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َسِعيدِ 
كَانَ الَْحَجرُ اَألْسَوُد أََشدَّ َبيَاًضا ِمَن الثَّلْجِ حَتَّى َسوََّدْتُه َخطَاَيا بين :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعبَّاسٍ، قَالَ

  .آَدَم
ُن بن سَْعِد بن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ بن َواِقٍد، َحدَّثَنِي َجدِّي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْي - ١٢١١٩

نِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ َعِليُّ بن الُْحَسْينِ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعطَاُء بن السَّاِئبِ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َع
  .ُت بِالسَِّواِك َحتَّى خِفُْت َعلَى أَسَْنانِيأُِمْر:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ْن َعطَاِء بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َع - ١٢١٢٠
َمَسَح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الُْخفَّْينِ ثُمَّ، : الَالسَّاِئبِ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَ

  ُسوَرِة الْمَاِئَدِة، َواللَِّه َماَسلُوا هَُؤالِء الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ بَْعَد:قَالَ
  .َمَسَح بَْعَد الَْماِئَدِة، َوَألنْ أَْمَسَح َعلَى ظَْهرِ ِعريٍ بَْغالَء أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَْمَسَح َعلَْيهَِما

فُضَْيلٍ، َعْن  نَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ١٢١٢١
َما رَأَْيُت قَْوًما كَاُنوا َخيًْرا ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه : َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  َصلَّى اللَُّه

َيْسأَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ "َض، كُلُُّهنَّ ِفي الْقُْرآِن، ِمْنُهنَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َما َسأَلُوُه إِال َعْن ثَالثَةَ َعَشَر َمسْأَلَةً حَتَّى قُبِ
البقرة "[َيْسأَلُوَنَك َعنِ الْيََتاَمى"َو ] ٢١٩البقرة آية "[َيسْأَلُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالْمَْيِسرِ"َو ] ٢١٧البقرة آية "[الْحََرامِ

َيْسأَلُوَنكَ "َو ] ١األنفال آية "[َيْسأَلُوَنَك َعنِ اَألْنفَالِ"َو ] ٢٢٢ة آية البقر"[َيسْأَلُوَنَك َعنِ الَْمحِيضِ"َو ] ٢٢٠آية 
َوأَوَّلُ َمْن طَاَف بِالَْبْيِت الَْمالِئكَةُ، َوإِنَّ َما َبْينَ :َما كَاُنوا َيسْأَلُونَ إِال َعمَّا َيْنفَعُُهْم، قَالَ] ٢١٥البقرة آية "[َماذَا ُيْنِفقُونَ
  .لرُّكْنِ الَْيَمانِي لقُبُوًرا ِمْن قُُبورِ اَألْنبَِياِءالَْحَجرِ إِلَى ا

  .َوكَانَ النَّبِيُّ إِذَا آذَاُه قَْوُمُه خََرَج ُهَو ِمْن َبْينِ أَظُْهرِِهْم فََعَبَد اللََّه ِفيَها حَتَّى َيُموَت
ْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّ - ١٢١٢٢ -

. ح: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ َحمَّاُد بن َزْيٍد، أَظُنُُّه َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن  َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق

سَأَلُْت َربِّي :َسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، قَالَ
َيا َربِّ كَاَنْت قَْبِلي ُرُسلٌ، ِمْنُهْم َمْن َسخَّْرتَ لَُهمُ الرِّيَاَح، َوِمْنُهْم َمْن كَانَ ُيحْيِي : َمْسأَلَةً َودِْدُت أَنِّي لَْم أَْسأَلُْه، قُلُْت

  أَلَْم أَجِْدَك َيِتيًما فآوَْيُتكَ؟: الَْموَْتى، قَالَ

: قُلُْت: َضاال فََهَديُْتَك؟ أَلَْم أَجِْدَك َعاِئال فَأَغَْنيُْتَك؟ أَلَْم أَْشَرْح لََك َصْدَرَك، َوَوضَْعُت َعْنَك وِْزَرَك؟ قَالَأَلَْم أَجِْدَك 
  .َبلَى َيا َربِّولَفْظُُهما َواِحٌد 

دَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َسِعيدِ َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، َح - ١٢١٢٣



كُلُوا ِمْن جَانَِبيَْها، َوال َتأْكُلُوا ِمْن :بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتي بِقَْصَعِة ثَرِيٍد، فَقَالَ
  .َتْنزِلُ ِفي َوَسِطَها َوَسِطَها، فَإِنَّ الَْبَركَةَ

ِقيقٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن َش - ١٢١٢٤
َجاَء جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم إِلَى النَّبِيِّ :َعبَّاسٍ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ

أَراُه َجْمًعا َوأََراُه َعَرفَاٍت، فَلَمَّا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلُيرَِيهُ الَْمنَاِسَك، فاْنفََرَج لَُه ثَبٌِري فََدَخلَ مًِنى فَأََراُه الْجِمَاَر، ثُمَّ
  .سَاَخ فَذََهَبَجْمَرِة َنَبَع لَُه إِْبِليُس فََرَماهُ بِسَْبعِ َحَصَياٍت، فََساَخ، ثُمَّ َنَبَع لَُه َحتَّى ذَكََر جَْمَرةَ الْعَقََبِة، فَكَانَ ِعْنَد الْ
بن َسلََمةَ، َعْن َعطَاِء بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد - ١٢١٢٥

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َجْمَرةِ السَّاِئبِ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،أَنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم ذََهبَ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
  يَاٍت، فَسَاَخ، ثُمَّ أََتى الَْجمْرَةَالَْعقََبِة فَعََرَض لَُه الشَّيْطَانُ، فََرَماُه بَِسْبعِ َحَص

  .الْقُْصَوى، فَعََرَض لَُه الشَّْيطَانُ، فََرَماُه بَِسْبعِ َحَصيَاٍت
ْنَتِفحَ إِذَا ذََبحَْتنِي فَاْعَتَزلْ ال أَْضطَرُِب فََي: فَلَمَّا أََراَد إِبَْراهِيُم َعلَْيِه السَّالُم أَنْ َيذَْبَح إِْسحَاَق، قَالَ ألَبِيِه - ١٢١٢٦

  .دْ َصدَّقَْت الرُّْؤَياَعلَْيَك َدِمي فََشدَُّه، فَلَمَّا أََخذَ الشَّفَْرةَ َوأََراَد أَنْ َيذَْبَحهُ ُنوِدي ِمْن َخلِْفِه أَنْ َيا إِبَْراِهيُم قَ
اِهيمَ التَّْرُجَمانِيُّ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرِ بن ُحمَْيٍد الَْبزَّاُز، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْر - ١٢١٢٧

اْنطَلََق جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َصفَْوانَ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
عَقََبِة فَإِذَا إِْبِليُس َعلَْيِه، فَأََمَرُه فََرَماهُ بِسَْبعِ َحصََياٍت، فََساَخ ِفي اَألْرضِ، ثُمَّ أََتى ِلُيرَِيهُ الَْمنَاِسَك فَأََتى بِهِ َجْمَرةَ الْ

ذَِلَك بِِه، ثُمَّ اِلثَةَ فَفََعلَ الَْجْمَرةَ الُْوسْطَى فَإِذَا ُهَو بإِبليَس، فَأََمَرُه فََرَماُه بَِسْبعِ َحَصيَاٍت، فَسَاَخ ِفي اَألْرضِ، ثُمَّ أََتى الثَّ
  .أََتى بِِه َجْمَعاَء، ثُمَّ لَبَّى ِمْن َعَرفَاٍت

انُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا ِعْمَر - ١٢١٢٨
َخَرْجُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الِْفطْرِ، : َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن 

َساَء، فََخطََبُهنَّ َوحَثَُّهنَّ َعلَى النِّ فََبَدأَ بِالصَّالِة قَْبلَ الُْخطَْبةِ بِال أَذَاٍن َوال إِقَاَمٍة، ثُمَّ َرِكَب َراِحلََتُه فََخطََب َعلَْيَها، ثُمَّ أََتى
  َتَصدَّقَْن َيا َمْعَشرَ النَِّساِء:الصََّدقَِة، فَقَالَ

  .فَكَاَنِت الَْمرْأَةُ ُتلِْقي ثَْوَبَها َوَخاَتَمَها وقُرْطَهافََجَمَع ذَِلكَ إِلَى بِاللٍ ِفي ثَْوبِِه
َبلٍ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن ُعَيْينَةَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْن - ١٢١٢٩

: خَاَصَمِت الَْيُهودُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُوا:َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
األنعام آية "[َوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه: "لُ ِممَّا قََتلَْنا، َوال َتأْكُلُ ِممَّا قََتلَ اللَُّهفَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّأََتأْكُ
١٢١. [  

الَْحارِِث، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َعْن َعمَّارِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ِمْنجَاُب بن - ١٢١٣٠
إِنْ تُْبُدوا َما ِفي أَْنفُِسكُمْ أَْو ُتْخفُوُه ُيحَاِسْبكُمْ "بن ُرَزْيقٍ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 

ا نََزلَِت اْشَتدَّ ذَِلَك َعلَى الُْمْسِلِمَني، َوَشقَّ َعلَْيهِْم فََنَسَخها اللَُّه فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ لَمَّ:قَالَ] ٢٨٤البقرة آية "[بِِه اللَُّه
  ] .٢٨٦البقرة آية "[ال ُيكَلُِّف اللَُّه َنفًْسا إِال ُوْسَعَها: "َوَجلَّ

َيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمْر - ١٢١٣١
كَانَ َرُسولُ اللَِّه : الرَّبِيعِ، َعْن ُموَسى بن أَبِي َعاِئشَةَ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ



ال : "زَّ َوَجلَّإِذَا َنَزلَ َعلَْيِه الْقُْرآنُ َتلَقَّاُه بِِلَسانِِه، َوَشفََتْيِه كَانَ ُيعَاِلُج ِمْن ذَِلَك ِشدَّةًفَأَْنَزلَ اللَُّه َعَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ُتَحرِّْك بِِه

َجْمَعُه أَنْ َنْجَمَعهُ : َيقُولُ" ا َجْمَعُه َوقُْرآَنُهإِنَّ َعلَْيَن: "ِلتَْعَجلَ بِأَْخِذِه َيقُولُ: َيقُولُ] ١٦القيامة آية "[ِلسَاَنَك ِلَتْعَجلَ بِِه
أَنْ نَُبيَِّنُه " ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا َبَيانَُه"فَاْسَتَمْع َوأَْنَصْت : َيقُولُ" فَاتَّبِْع قُْرآَنُه"فَإِذَا أَْنزَلَْناُه " فَإِذَا قَرَأَْناُه"ِفي َصْدرِِك َوأَنْ تَقَْرأَُه 

  .َتراَح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِلَسانَِك، فاْس
ى بن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقراطيسيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبرَاِهيَم اَألْزَرُق، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ُموَس - ١٢١٣٢

ثُمَّ أَوْلَى لَكَ ، أَْولَى لََك فَأَوْلَى : "اْبَن َعبَّاسٍ َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ سَأَلُْت: َعاِئَشةَ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبيْرٍ، قَالَ
 قَالَهُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى:أََشْيٌء قَالَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُْم َشْيٌء أَْنَزلَ اللَُّه؟ قَالَ] ٣٤القيامة آية "[فَأَْولَى

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ أَنَْزلَُه اللَُّه
ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيدٍ . َحدَّثََنا َيحَْيى بن الَْحَسنِ بن الْفَُراِت الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن كَِثريٍ التَّمَّاُر  - ١٢١٣٣

َعْن ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسوقَةَ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن ِعْمَرانَ الَْجْعفَرِيُّ : قَاال،  َحدَّثََنا ُمَصرُِّف بن َعْمرٍو الَْياِميُّ، الرَّازِيُّ 
، مَّ اللَُّه: َبْيَنَما أََنا أَطُوُف َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َسِمعَ َرُجال َيقُولُ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 

فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى ، أََمرَنِي َرُجلٌ أَنْ أَْدُعَو لَُه : َما َهذَا؟قَالَ:فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اغِْفْر ِلفُالِن بن فُالٍن 
  قَْد غُفَِر:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ِلصَاِحبَِك
  بَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما سَِعيُد بن ُجَبيْرٍَوَما أَسَْنَد َعْبُد اللَِّه بن َع

قَالَ : قَالَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ  - ١٢١٣٤
: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، مَْيَسَرةَ  َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن، ِمْسَعُر بن ِكَدامٍ 

  .َوِددَْنا أَنَّ ُموَسى كَانَ َصَبَر َمَعُه َحتَّى يَقُصَّ َعلَْيَنا ِمْن أَْمرِِهَما:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا أَْسَباطُ بن ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ الْقَنَّاُد ، دَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ َح - ١٢١٣٥

  .َوَسلََّمَتَزوََّج َوُهَو ُمْحرٌِم أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َنْصرٍ 
، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم  - ١٢١٣٦

  .رُْؤَيا األَْنبَِياِء َوْحٌي:قَالَ، اسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما َعنِ اْبنِ َعبَّ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ 
، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم  - ١٢١٣٧

] ١١٠آل عمران آية "[كُنُْتْم َخْيرَ أُمٍَّة أُْخرَِجتْ ِللنَّاسِ:"ِفي قَْوِلِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ِد بن ُجَبْيرٍ َعْن َسِعي، َعْن ِسَماٍك 
  .ُهُم الَِّذيَن َهاَجرُوا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمِدينَِة:قَالَ، 

  َحدَّثََنا أَُبو يزَْيٍد - ١٢١٣٨

َعْن ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ِكالُهَما ، ح َوَحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم . َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، الْقََراطِيِسيُّ 
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َماِعٌز فَاْعَتَرَف َمرََّتْينِ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى ال: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، ِسَماِك بن حَْربٍ 

فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، فَاْعَتَرَف َمرََّتْيَن َحتَّى اْعَتَرَف أَرَْبَع َمرَّاٍت ، ُردُّوُه:ثُمَّ قَالَ، اذَْهبُوا بِِه:ثُمَّ قَالَ، 
  .اذَْهبُوا بِِه فَاْرُجُموُه:َوَسلََّم



، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢١٣٩
أََحقٌّ َما َبلَغَنِي :لََّم ِلَماِعزِ بن َماِلٍكقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما 

فَأََمَر بِِه ،فََشهَِد أَْرَبعَ َشَهاَداٍت ، َنَعْم : قَالَ، َبلَغَنِي أَنََّك َوقَْعَت َعلَى َجارَِيِة فُالٍن:َوَما َبلََغَك عَنِّي؟ قَالَ: َعْنَك؟قَالَ
َعْن ِسَماِك بن ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن أَبِي ثَْورٍ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن َبكَّارٍ ، نَْبلٍ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َح. فَُرجَِم

أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َحْربٍ 
  .أََحقٌّ َما َبلََغنِي َعْنَك؟فَذَكََر َنْحَو َحِديِث أَبِي َعوَاَنةَ:زٍِلَماِع

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن : قَاال، وَأَْحَمُد بن ُمحَمٍَّد الْخَُزاِعيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الْقَاِضي  - ١٢١٤٠
  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َماِك بن َحْربٍ َعْن ِس، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، كَِثريٍ 

، كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َجاِلًسا ِفي ِظلِّ ُحْجَرٍة قَْد كَاَد َيقِْلُص َعلَْيَها الظِّلُّ : قَالَ، َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه 
، فَإِذَا َجاءَكُْم فَال ُتكَلُِّموُه، إِنَّكُمْ َسيَأِْتيكُْم َرُجلٌ َيْنظُُر إِلَْيكُْم بَِعيَْنْي َشيْطَاٍن :ُه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ

فََجَعلُوا ، فََدَعاُهْم ، ُهْم اْدُعو: َعالَم َتْشُتمُنِي أَْنَت وَأَْصَحاُبَك؟قَالَ:فَقَالَ، فََدَعاُه ، فَلَْم َيلَْبثُوا أَنْ طَلََع َعلَْيهِْم َرُجلٌ 
َيْوَم َيْبَعثُُهُم اللَُّه َجِميًعا فََيْحِلفُونَ لَهُ : "فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، حَتَّى َتَجاَوَز َعنُْهْم ، َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُوا َوَما فََعلُوا 

َعْن ِسَماِك بن ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، ا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ َحدَّثََن] . ١٨اجملادلة آية "[كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم
، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ . َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َحْربٍ 
، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن ِسَماٍك ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ ، ا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ َحدَّثََن

  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ ، بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد - ١٢١٤١

، كَاَنِت اَألْنَصاُر بَِعيَدةً َمنَازِلُُهْم ِمَن الَْمْسجِِد :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ 
  فَثََبتُوا ِفي، ] ١٢يس آية "[وََنكُْتُب َما قَدَُّموا وَآثَارَُهْم: "فََنَزلَْت، ادُوا أَنْ يََتحَوَّلُوا إِلَى الَْمْسجِِد فَأََر

  .َمَنازِِلهِْم
ثََنا ُمَحمَّدُ بن َسِعيِد بن َحدَّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َصاِلحٍ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢١٤٢

: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َعْمرِو بن أَبِي قَْيسٍ ، َسابِقٍ 
  .َيْدُعو َعلَى َحيٍّ ِمْن بين ُسلَْيمٍ أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنَيقُْنُت ِفي الْفَْجرِ

ح َوَحدَّثََنا أَُبو . َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم  - ١٢١٤٣
َعنِ اْبنِ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن ُمِغَريةَ بن النُّْعَماِن ، ثََنا ُسفَْيانُ َحدَّ: قَاال، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ 

، ُتْحَشُرونَ َيْوَم الِْقَياَمِة ُحفَاةً عَُراةً غُْرال :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما 
فَأَوَّلُ َمْن ُيكَْسى إِْبَراِهيمُ ، ] ١٠٤األنبياء آية "[كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُنعِيُدُه َوْعًدا َعلَْيَنا إِنَّا كُنَّا فَاِعِلَني: "ثُمَّ قََرأَ

إِنَُّهْم لَْم يََزالُوا ُمرَْتدِّيَن َعلَى : ُيقَالُفَ، أَْصحَابِي : فَأَقُولُ، َوُيْؤَخذُ بِرَِجالٍ ِمْن أَْصَحابِي ذَاَت الَْيِمنيِ َوذَاتَ الشَِّمالِ 
كُْنُت َعلَْيهِْم شَهِيًدا َما ُدْمُت ِفيهِْم فَلَمَّا : "فَأَقُولُ كََما قَالَ الَْعْبُد الصَّاِلُح ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم، أَْعقَابِهِْم ُمْنذُ فَاَرقَْتُهْم 

وَأَْنَت َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد إِنْ تَُعذِّبُْهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَْنَت ، ْيهِْم َتَوفَّْيَتنِي كُْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعلَ
  ] .١١٧املائدة آية "[الْعَزِيُز الَْحكِيُم

  َحدَّثَنَا - ١٢١٤٤



َعْن َسِعيدِ ، َعنِ الُْمِغَريةِ بن النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، و ُحذَْيفَةَ َحدَّثََنا أَُب، ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ 
  .َتَزوَّْج فَإِنَّ َخْيَر َهِذِه اُألمَِّة كَانَ أَكْثََرَها نَِساًء:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، بن ُجَبْيرٍ 
َعْن ، َعنِ الُْمِغَريِة بن النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، ُد بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٢١٤٥

  َوَمْن يَقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتعَمِّدًا"، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 
  .ُمْؤِمنِ َتْوَبةٌ َما َنَسَخْتَها آَيةٌ مُْنذُ أُْنزِلَْتلَْيَس ِلقَاِتلِ الْ:قَالَ، ] ٩٣النساء آية "[

َعْن َسِعيِد بن ، َعْن ُمِغَريةَ بن النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحكَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٢١٤٦
  .َوَما َنَسَخَها َشْيٌء، أُْنزِلَْت ِفي آِخرِ َما أُْنزِلَ :فَقَالَ، فََدَخلُْت إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ ، كُوفَِة اْخَتلََف ِفيَها أَْهلُ الْ: قَالَ، ُجَبْيرٍ 

 َعْن، َحدَّثََنا ِحبَّانُ بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ  - ١٢١٤٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َجْعفَرِ بن أَبِي الُْمِغَريِة 
أََنا َوقَدْ : فَقَالَ َرُجلٌ، أَِفيكُْم أََحٌد ِمْن ُهذَْيلٍ؟:الَثُمَّ قَ، أَِفيكُْم أََحٌد ِمْن ُهذَْيلٍ؟فَلَْم ُيجِْبُه أََحٌد :َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ

ظََنْنُت َيا َرسُولَ : َما َمَنَعكَ أَنْ َتكَلََّم َحْيثُ َتكَلَّْمُت؟قَالَ:فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َماَت َرُجلٌ ِمنُْهْم 
  اللَِّه أَنَّهُ نزِلَ ِفي

  .إِنَّ صَاِحَبكُْم حمبوسٌ بَِدْينِِه، ال :قَالَ، فَكَرِْهُت أَنْ أَكُونَ أََنا الَِّذي آتَِيُهْم بِِه ، ي َشْيٌء قَْوِم
بن َحدَّثََنا يُوُنُس ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢١٤٨

َجاَء ُعَمُر : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َجْعفَرِ بن أَبِي الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ الْقُمِّيُّ ، ُمَحمٍَّد 
فَلَْم ، حُوَّلُْت َرْحِلَي : َوَما أَْهلَكََك؟قَالَ:الَقَ، َيا َرُسولَ اللَِّه َهلَكُْت : فَقَالَ، إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

، أَقْبِلْ وَأَْدبِْر : َيقُولُ، ] ٢٢٣البقرة آية "[نَِساُؤكُْم َحْرثٌ لَكُْم فَائُْتوا َحرْثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم: "َحتَّى َنَزلَ، َيُردَّ َعلَْيِه َشْيئًا 
  .َواتَّقِ الدََّم َوالْحُيََّض

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ ، ثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد َحدَّ - ١٢١٤٩
لَمَّا :قَالَ، َتعَالَى َعْنُهَما  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن َجْعفَرِ بن أَبِي الُْمِغَريِة ، َيْعقُوُب الْقُمِّيُّ 

اْيئَسُوا أَنْ نُرِيدَ أُمَّةَ ُمَحمٍَّد َعلَى : فَقَالَ، افَْتَتحَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ َرنَّ إِْبلِيُس َرنَّةً اْجَتمََعْت إِلَْيهِ ُجُنوُدُه 
  .َوأَفُْشوا ِفيهُِم النَّْوَح، افُْتُنوُهْم ِفي ِدينِهِْم  َولَِكنِ، الشِّْرِك بَْعَد َيْوِمكُْم َهذَا 

َعْن َجْعفَرِ بن ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ الْقُمِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألشَْعرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢١٥٠
  احَْتَجَم َرسُولُ:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ْيرٍ َعْن َسِعيدِ بن ُجَب، أَبِي الُْمِغَريِة 

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو صَاِئٌم ُمْحرٌِم
َعْن ، يِّ َعْن َيْعقُوَب الْقُمِّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن إِْسحَاَق الصِّينِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢١٥١

كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َجْعفَرِ بن أَبِي الُْمِغَريِة 
  .َوال َحضَرٍ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمال َيَدعُ َصْوَم أَيَّامِ الْبِيضِ ِفي َسفَرٍ 

َعْن ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب الْقُمِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْواِهبِ الْحَارِِثيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ  - ١٢١٥٢
لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال ِمَن َدَعا َرسُولُ ال: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َجْعفَرِ بن أَبِي الُْمِغَريِة 

فَقَالَ لَُه َرُسولُ ، فَلَمَّا اْسَتأْذَنَ َعلَْيِه َدَخلَ َعلَْيِه فَلَْم َيَر أََحًدا ، فَلَمَّا َدَنا ِمْن َمْنزِِلِه َسِمَعُه يََتكَلَُّم ِفي الدَّاِخلِ ، اَألْنصَارِ 
لَقَْد َدَخلُْت الدَّاِخلَ اغِْتَماًما بِكَالمِ النَّاسِ ِممَّا ، َيا َرُسولَ اللَِّه : قَالَ، َسِمعُْتُك ُتكَلُِّم غَْيَرَك:َوَسلََّماللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 



ذَاَك جِْبرِيلُ :قَالَ، ا ِمْنُه َوال أَْحَسَن َحدِيثً، فََدَخلَ َعلَيَّ دَاِخلٌ َما رَأَْيُت َرُجال قَطُّ بَْعَدَك أَكَْرَم َمْجِلًسا ، بِي ِمَن الُْحمَّى 
  .َوإِنَّ ِمْنكُْم لَرَِجاال لَوْ أَنَّ أََحَدُهمْ ُيقِْسُم َعلَى اللَِّه ألََبرَُّه، َعلَْيِه السَّالُم 
َعْن َجْعفَرِ بن أَبِي ، الْقُمِّيُّ  َحدَّثََنا َيْعقُوُب، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢١٥٣
  أَتْت:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، الُْمِغَريِة 

كَْيَف كَانَ : فَقَالُوا، َوأَتَُوا النََّصاَرى ، َعصَاُه َوَيُدُه بَْيَضاَء ِللنَّاظِرِيَن : بَِم َجاَءكُْم ُموَسى؟ قَالُوا: فَقَالُوا، قَُرْيٌش الَْيهُوَد 
اْدُع لََنا : فَقَالُوا، فَأََتُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوُيْحيِي الَْموَْتى ، وَاألَْبَرَص ، كَانَ ُيبْرُِئ اَألكَْمَه : ِعيَسى؟ قَالُوا

إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّموَاِت وَاَألْرضِ وَاخِْتالِف اللَّْيلِ وَالنََّهارِ : "اآلَيةُفَنََزلَْت َهِذهِ ، فََدَعا َربَُّه ، رَبََّك َيجَْعلْ لََنا الصَّفَا ذَهًَبا 
  .فَلَْيَتفَكَّرُوا ِفيَها] ١٩٠آل عمران آية "[آليَاٍت ُألوِلي اَأللَْبابِ

، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيِّ : قَاال، رَِميُّ َوُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْض، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢١٥٤
أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َجْعفَرِ بن أَبِي الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب الْقُمِّيُّ 

  .َركَْعَتْينِ ُيطِيلُ ِفيهَِما الْقَِراَءةَ حَتَّى يََتَصدََّع أَْهلُ الَْمْسجِِد َوَسلََّم كَانَُيَصلِّي بَْعَد الَْمْغرِبِ
َعْن ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب الْقُمِّيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ُمحَمَُّد بن الُْحَسْينِ الْقَاِضي  - ١٢١٥٥

كَاَنْت قَُرْيٌش َيطُوفُونَ بِالَْبْيِت َوُهْم ُعرَاةٌ ُيصَفُِّرونَ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َريِة َجْعفَرِ بن أَبِي الُْمِغ
  .ابِفَأُِمُروا بِالثَِّي، ] ٣٢األعراف آية "[قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ اللَِّه: "فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، َوُيَصفِّقُونَ 
َعْن ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َيَماٍن ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن أَبِي َرْوحٍ الَْبْصرِيُّ  - ١٢١٥٦

  ،أَْشَعثَ بن إِْسحَاَق 

أَال إِنَّ أَْوِلَياءَ : "َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بَّاسٍ َعنِ اْبنِ َع، َعْن َجْعفَرِ بن أَبِي الُْمِغَريِة، َعْن َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ 
  .ُيذْكَُر اللَُّه بِرُْؤَيتِهِْم:قَالَ، ] ٦٢يونس آية "[َوال ُهْم َيحَْزُنونَ، اللَِّه ال َخْوٌف َعلَيْهِْم 

َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْبِد الرَّزَّاقِ  َعْن، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٢١٥٧
َما ِمْن أَيَّامٍ أََحبُّ إِلَى اللَِّه َعزَّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، 

، َوال الْجَِهاُد :َوال الْجَِهاُد؟ قَالَ، َيا َرُسولَ اللَِّه : قِيلَ، أَفَْضلُ ِفيهِنَّ الَْعَملُ ِمْن أَيَّامِ الَْعْشرِ: يهِنَّ الَْعَملُ أَْو قَالََوَجلَّ ِف
  .إِال َرُجلٌ َخَرجَ بنفِْسِه َومَاِلِه فَال يَْرجُِع ِمْن ذَِلَك بَِشْيٍء

َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، أنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، َداُوَد الَْمكِّيُّ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ١٢١٥٨
لُ ِمْنُه ِفي َعْشرِ َما الَْعَملُ ِفي أَيَّامٍ أَفَْض:قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، 

إِال أَنْ َيْخُرَج رجل ، َوال الْجَِهاُد ِفي سَبِيلِ اللَِّه :َوال الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه؟ قَالَ، َيا َرسُولَ اللَِّه : قَالُوا، ِذي الِْحجَِّة
  .بنفسه وماله مث ال يرجع من ذلك بشيء

َعْن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا اَألْزَرُق بن َعِليٍّ ، َترِيُّ َحدَّثََنا مُوَسى بن زَكَرِيَّا التُّْس - ١٢١٥٩
  عَنِ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ ، َوُمخَوَّلٌ ، وَاَألْعَمُش ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي َعْمَرةَ ، الثَّْورِيِّ 

قَالَ ، َما ِمْن أَيَّامِ الدُّْنَيا أَيَّاٌم الْعََملُ ِفيَها أَفَْضلُ ِمْن أَيَّامِ الَْعْشرِ:قَالَ، النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ ، اْبنِ َعبَّاسٍ 
  .إِال أَنْ ال َيْرجَِع:َوَسلََّم ِفي الثَّاِلثَِة فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه، َوال ِمثْلَُها ِفي َسبِيلِ اللَِّه؟ ثَالثَ مَِرارٍ : َرُجلٌ

َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، أنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ  - ١٢١٦٠



فَذَكََرتْ لَُه أَنَّ أُْخَتَها َنذََرْت أَنْ ، أَةً أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ امَْر، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، 
  .ِتِكَصْوِمي َعْن أُْخ:فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََماَتْت وَلَْم َتُصْم ، وَأَنََّها رَِكَبِت الَْبْحَر ، َتُصوَم شَْهًرا 
َعْن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ  - ١٢١٦١

َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، الَْبِطنيِ 
لَْو كَانَ َعلَى أُمَِّك َدْيٌن أَكُْنتَ :أَفَأَقِْضيِه َعْنَها؟ قَالَ، إِنَّ أُمِّي َماَتْت َوَعلَْيَها َصْوُم شَْهرٍ ، َيا َرسُولَ اللَِّه : قَالَ، َوَسلََّم 

َوَنْحنُ ، َوَسلََمةُ بن كَُهْيلٍ ، فَقَالَ الَْحكَُم : قَالَ ُسلَْيَمانُ. َدْيُن اللَِّه أََحقُّ أَنْ يُقَْضىفَ:قَالَ، َنَعْم : قَاِضَيُه َعْنَها؟قَالَ
  .َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َسِمْعَنا ُمَجاِهًدا َيذْكُُر َهذَا الَْحِديثَ ، َجِميًعا ُجلُوسٌ ِحَني َحدَّثَ ُمْسِلٌم بَِهذَا الَْحِديِث 

  َنا أَْحَمدُ بن إِْسَماعِيلَ الرَّازِيَُّحدَّثَ - ١٢١٦٢

َعْن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الْجَرَّاحِ بن الضَّحَّاِك ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعِليِّ بن أَبِي َبكْرٍ الرَّازِيُّ ، 
َيا َرُسولُ : فَقَالَ، َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، الَْبِطنيِ 

 أََرأَْيَت لَْو كَانَ َعلَْيَها َدْيٌن:فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوإِنََّها َماَتْت ، إِنَّ أُمِّي َجَعلَْت َعلَْيَها َصْوَم شَْهرٍ ، اللَِّه 
  .فََدْيُن اللَِّه أََحقُّ أَنْ ُيقَْضى:قَالَ، نََعْم : كُْنَت َتقِْضيِه؟قَالَ

َعنِ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َحدَّثَنِي أَبِي : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ  - ١٢١٦٣
َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، لَْبِطنيِ َعْن ُمْسِلمٍ ا، اَألْعَمشِ 

فََدْيُن اللَّهِ :قَالَ، نََعْم : ؟قَالَلَْو كَانَ َعلَى أَبِيَك َدْيٌن أَكُْنَت قَاِضَيُه:أَفَأَُحجُّ َعْنُه؟ قَالَ، َولَْم َيُحجَّ ، إِنَّ أَبِي مَاَت : فَقَالَ، 
  .أََحقُّ

َعْن ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن إِسَْراِئيلَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢١٦٤
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيقَْرأُ َيْوَم الُْجُمَعِة ِفي َصالةِ : قَالَ، اسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّ، ُمْسِلمٍ البطني، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ 

  ] .١اإلنسان آية "[َهلْ أََتى َعلَى اِإلْنسَاِن"َو ، السَّْجَدةَ " الْم َتنْزِيلُ: "الْفَْجرِ
َعْن ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َرْيبٍ َحدَّثََنا أَُبو كُ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليلٍ  - ١٢١٦٥

  ،ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ 

َم الُْجُمَعِة كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيقَْرأُ َيْو: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 
َسبِّحِ : "َوَيقَْرأُ ِفي الُْجُمَعِة بِ، ] ١اإلنسان آية "[َهلْ أََتى َعلَى اإلِْنَساِن"َو ، السَّْجَدةَ " الْم َتْنزِيلُ: "ِفي َصالِة الْفَجْرِ
  ] .١الغاشية آية "[َهلْ أََتاَك َحدِيثُ الْغَاِشَيِة"َو ، ] ١األعلى آية "[اْسَم رَبَِّك اَألْعلَى

َعْن ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن إِْسرَائِيلَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢١٦٦
َسبَّحِ اْسَم رَبِّكَ : "ِه َوَسلََّم كَاَنإِذَا قََرأَأَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ 

  .سُْبَحانَ َربِّي اَألْعلَى: قَالَ، ] ١األعلى آية "[اَألْعلَى
ِلمٍ َعْن ُمْس، َعنِ اَألْعَمشِ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم  - ١٢١٦٧

قَالَ أَُبو ، لَمَّا َخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َمكَّةَ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، الَْبِطنيِ 
: فَلَمَّا أُْنزِلَْت َهِذِه اآلَيةُ، لََيْهِلكُنَّ َجِميًعا ، َعلَْيِه َوَسلََّم  أُخْرَِج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه، إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ : َبكْرٍ

َعَرَف ، ] ٣٩احلج آية "[ارِِهْمأُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ َبأَنَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعلَى َنْصرِِهْم لَقَِديٌر الَِّذيَن أُْخرِجُوا ِمْن ِدَي"



  .نَُّه سََيكُونُ ِقَتالٌأَُبو َبكْرٍ أَ
  ،ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الَْحرَّانِيُّ . َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢١٦٨

، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، ْعَمشِ َعنِ اَأل، َحدَّثََنا غَنَّاُم بن َعِليٍّ : قَاال، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ 
  .ثُمَّ يَْنَصرُِف فََيْسَتاُك، كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَصلِّي َركْعََتْينِ ِمَن اللَّْيلِ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

َحدَّثََنا ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيدَ الْقََراطِيِسيُّ . َحدَّثََنا أَُبو َربِيَعةَ فَْهدُ بن َعْوٍف، ِد الْعَزِيزِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب - ١٢١٦٩
اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، الَْعبَّاُس بن طَاِلبٍ 

  .َوذَا الَْحاَجِة، وَالْكَبَِري ، فَإِنَّ َخلْفَكُُم الضَِّعيَف ، َتَجوَّزُوا ِفي الصَّالِة :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، 
َعْن َحبِيبِ بن ، َعنِ اَألْعَمشِ ، دَّثََنا َجرِيٌر َح، َحدَّثََنا نَُعْيُم بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ  - ١٢١٧٠
ال :قَالَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َوَعِديِّ بن ثَابٍِت ، أَبِي ثَابٍِت 

  .َوال ُيِحبُّ ثَِقيَف َرُجلٌ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ، الَْيْومِ اآلِخرِ َيْبَغُض األَْنصَاَر َرُجلٌ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َو
َعْن ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمحَيَّاِة ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢١٧١

أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى َخْمَس َصلَوَاتٍ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، ي ثَابٍِت َحبِيبِ بن أَبِ
  .بِِمًنى

  َحدَّثَنَا، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْعبَّاسِ الَْبَجِليُّ الْكُوِفيُّ  - ١٢١٧٢

َعْن َحبِيبِ بن ، َعنِ اَألعَْمشِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ِعيَسى الرَّْمِليُّ ، ا َحَسُن بن ُحَسْينٍ الْعََربِيُّ َحدَّثََن، ُمَحمَُّد بن َتْسنِيمٍ 
َهذَا َعِليُّ بن :ةَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُألمِّ َسلََم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، أَبِي ثَابٍِت 

  .ُهَو ِمنِّي بَِمنْزِلَِة َهاُرونَ ِمْن ُموَسى إِال أَنَُّه ال َنبِيَّ بَْعِدي، َوَدُمُه دَِمي ، أَبِي طَاِلبٍ لَْحُمُه لَْحِمي 
، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َبةُ َحدَّثََنا ُشْع، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ  - ١٢١٧٣

َعُجَز  َعنِ اْبنِ َعبَّاٍسأَنَّ الصَّْعَب بن َجثَّاَمةَ أَْهَدى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بِقَُدْيٍد، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 
  .فََردَُّه َيقْطُُر َدًما، ِحَمارٍ 

َحدَّثََنا اْبنِ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى ، َحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ َحدَّثََنا ُم - ١٢١٧٤
أَْهَدى :قَالَ، ا َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَم، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، أَبِي لَْيلَى 

  .إِنَّا ُحُرٌم: َوقَالَ، فََردَُّه ، َعُجَز ِحَمارٍ َيقْطُُر َدًما ، الصَّْعُب بن َجثَّاَمةَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ  - ١٢١٧٥

َعْن ، َهكَذَا رََواُه الْقَِطرَانِيُّ . فَال َصالةَ لَُه، فَلَْم َيجِْب ، َمْن َسِمَع النَِّداَء :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 
  َماعِيلُ بن إِْسَحاَقَورََواُه إِْس، ُسلَْيَمانَ بن َحْربٍ َمْوقُوفًا 

  .َعْن ُسلَْيَمانَ بن حَْربٍ َمْرفُوًعا، الْقَاِضي 
، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ : قَاال، وَإِْدرِيسُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ  - ١٢١٧٦

َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، بن أَبِي ثَابٍِت  َعْن َحبِيبِ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيُع 
  .أَوَّلُ َمْن ُيدَْعى إِلَى الَْجنَِّة الَْحمَّاُدونَ الَِّذيَن َيْحَمُدونَ اللََّه َعلَى السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء:قَالَ، َوَسلََّم 

َعْن ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن إِْسحَاَق الصِّينِيُّ ، ثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ َحدَّ - ١٢١٧٧



قَالَ اللَّهُ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت 
َولَْو أَتَْيَتنِي بِقُرَابِ اَألْرضِ َخطَاَيا ، إِنََّك َما َدَعْوتَنِي َوَرجَْوتَنِي غَفَْرُت لََك َعلَى َما كَانَ ِفيَك ، اْبَن آَدَم :َعزَّ َوَجلَّ

  .ثُمَّ اْسَتْغفَْرتَنِي لََغفَْرُت لََك، َبلََغْت َخطَايَاَك َعَنانَ السََّماِء َولَْو ، لَِقيُتَك َعلَى اَألْرضِ َمْغِفَرةً َما لَْم ُتْشرِْك بِي 
، َحدَّثََنا أَُبو َمرَْيَم ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبجَِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم الَْعسَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٢١٧٨

َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، أَبِي ثَابٍِت  َحدَّثَنِي َحبِيُب بن
، َبابِ الَْبْيِت والِْحْجرِ َركْعََتْينِ فََصلَّى َبْيَن ، ثُمَّ خََرَج ، فََصلَّى َبْيَن السَّارَِيَتْينِ َركَْعَتْينِ ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْكَْعَبةَ 

  ثُمَّ، َهِذِه الِْقْبلَةُ : ثُمَّ قَالَ

  .َولَمْ ُيَصلِّ، فَقَاَم َيْدُعو ، َدَخلَ مَرَّةً أُْخَرى 
، ثََنا َحمَّاُد بن ُشعَْيبٍ َحدَّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن الْفََرجِ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٢١٧٩

كَانَ ُيلَبِّي أَْهلُ الشِّْركِ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُهَما ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت 
َهلْ لَكُْم ِمْن َما : "فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، َو لََك َتْمِلكُُه َوَما َملََك لَبَّْيَك ال َشرِيَك لَكَ إِال َشرِيكا ُه، لَبَّْيكَ اللَُّهمَّ لَبَّْيَك 

  ] .٢٨الروم آية " [َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ِمْن ُشَركَاءَُ ِفيَما َرَزقَْناكُْم فَأَنُْتْم ِفيِه َسَواٌء َتَخافُونَُهْم كَِخيفَِتكُْم أَْنفَُسكُْم
َعْن ، َحدَّثََنا كَاِملٌ أَُبو الَْعالِء ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن إِْسَحاقَ الَْعطَّاُر ، كَرِيَّا بن َحْمدََوْيِه الْبَْغدَاِديُّ َحدَّثََنا َز - ١٢١٨٠

َم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه فَقَا، بِتُّ ِعْندَ َخالَِتي َمْيُموَنةَ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت 
إِلَى آِخرِ ] ١٦٤البقرة آية "[إِنَّ ِفي َخلَقِ السَّمََواِت وَاَألْرضِ: "ثُمَّ قََرأَ، فََتَوضَّأَ ، فَاْسَتقَى َماًء ، َعلَْيِه َوَسلََّم فَزًِعا 

، ثُمِّ َسَجَد ، سُْبَحانَ رَبَِّي الْعَِظيمِ : فَقَالَ، ثُمَّ رَكََع ، ى َخَتَمَها فَقََرأََها َحْرفًا َحْرفًا حَتَّ، ثُمَّ افْتََتَح الَْبقََرةَ ، السُّوَرِة 
، وَاْرفَْعنِي ، وَاْجبُْرنِي ، َواْرَحْمنِي ، َربِّ اغِْفْر ِلي : فَقَالَ َبْيَن السَّْجدََتْينِ، ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه ، سُْبَحانَ َربِّيَ اَألْعلَى : فَقَالَ
  ثُمَّ فََعلَ كَمَا، ثُمَّ َركََع َوَسَجَد ، آلَ ِعْمَرانَ َحتَّى َخَتَمَها : ثُمَّ قَاَم فَقََرأَ ِفي الرَّكَْعِة الثَّانَِيِة، َواْهدِنِي ، ي َواْرُزقْنِ

حَتَّى َصلَّى ثََماِن ، َرأَ َحْرفًا َحْرفًا فَقَ، فَفََعلَ ِمثْلَ َمافََعلَ ِفي األُولََيْينِ ، ثُمَّ قَاَم فَزًِعا ، ثُمَّ اْضطََجَع ، فََعلَ ِفي األُولَى 
، اللَُّهمَّ اْجَعلْ ِفي نَفِْسي ُنوًرا : ثُمَّ قَالَ، ثُمَّ َصلَّى َركْعََتي الْفَْجرِ ، َوأَْوَتَر بِثَالٍث ، َركََعاٍت َيضْطَجُِع َبْيَن كُلِّ َركَْعَتْينِ 

َوَعْن َيِمينِي ، َوِمْن َخلِْفي ُنوًرا ، َواجَْعلْ ِمْن َبْيَن َيَدي ُنوًرا ، معي ُنوًرا َوِفي َس، َوِفي َبصَرِي ُنوًرا ، َوِفي قلبِي ُنوًرا 
  .َوأَْعِظمْ ِلي نُورًا، َوِمْن فَْوِقي ُنوًرا ، َوِمْن َتْحِتي ُنوًرا ، َوَعْن ِشَماِلي نُوًرا ، ُنوًرا 

َعْن َحبِيبِ بن ، َحدَّثََنا أَُبو مَْرَيَم ، دَّثََنا ُعَبْيُد بن إِْسحَاَق الْعَطَّاُر َح، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب  - ١٢١٨١
أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَسَعى َبْينَ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهمَا، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، أَبِي ثَابٍِت 

  .ا َوالَْمرَْوِةالصَّفَ
َعْن َسِعيِد بن ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢١٨٢

  .تَّى َرَمى الَْجْمَرةَأَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملَبَّى َح: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ُجَبْيرٍ 
َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ  - ١٢١٨٣

، ] ٢١٤الشعراء آية "[ْنِذْر َعشَِريَتَك اَألقَْربَِنيَوأَ: "لَمَّا نََزلَْت:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ ، ثَابٍِت 
  .وَاَصبَاَحاُه: فَقَالَ، َصِعَد النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّفَا 

  َحدَّثََنا أَبُو، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢١٨٤



، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، ُنَعْيمٍ 
  .أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِيََّن َعلَى قَْوِمهِْم:قَالَ

َعْن َسِعيِد بن ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، فَْيانُ َحدَّثََنا ُس، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢١٨٥
  .الَْعارَِيةُ: قَالَ، ] ٧املاعون آية "[َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ:"قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ُجَبْيرٍ 

ح َوَحدَّثََنا . َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ،َحدَّثََنا مِْنَجابُ بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت  - ١٢١٨٦
، ح َوَحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ . َعْن َعبَّاِد بن الْعَوَّامِ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، أَْحَمُد بن َيحَْيى الُْحلَْوانِيُّ 

َعنِ اْبنِ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ الشَّْيَبانِيِّ ، ُهْم أنا َخاِلٌد كُلُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ 
  .بِيُبَوالزَّ، َوأَنْ ُتْخلَطَ التَّْمُر ، َوالنَِّقريِ ، وَالَْحنَْتمِ ، نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الدُّبَّاِء :قَالَ، َعبَّاسٍ 

أنا ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َرَجاٍء : قاال، َوُمَحمَّدُ بن َزكَرِيَّا الَْغالبِيُّ ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ  - ١٢١٨٧
َجاَء : قَالَ، ُه َتَعالَى َعْنُهَما َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَّ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، الَْمْسعُوِديُّ 

، لََعلَّ ِفي قَلْبَِك ِمْن أَْمرِ الَْجاِهِليَِّة َشْيئًا:قَالَ، إِنِّي َنذَْرُت أَنْ أَْنَحَر بِبَُواَنٍة : فَقَالَ، َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .أَْوِف بنذْرَِك:قَالَ، ال : قَالَ

  َحدَّثَنَا - ١٢١٨٨

، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن سَُوْيٍد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَساِفرٍ ، َعْبَدانُ بن أَْحَمَد 
  ] .٢٨١البقرة آية "[وا َيْوًما تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّهوَاتَّقُ: "آِخُر آَيٍة أُْنزِلَْت:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 

، َعنِ الَْمْسُعوِديِّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُسوَْيٍد ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢١٨٩
] ١٠٧األنبياء آية "[وََما أَْرَسلَْناَك إِال َرْحَمةً ِللَْعالَِمَني"َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َبْيرٍ َعْن َسِعيِد بن ُج، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت 

 ،َوَمْن لَْم َيْتَبْعُه ُعوِفَي ِممَّا كَانَ ُيْبَتلَى َساِئُر األَُممِ ِمَن الَْمْسخِ ، َمْن َتبَِعُه كَانَ لَُه َرْحَمةً ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة : قَالَ، 
  .وَالْقَذِْف، َوالَْخْسِف 
َحدَّثََنا َعْبدُ الصََّمِد بن َعْبدِ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢١٩٠
، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، اِلٍد َعْن َعْمرِو بن َخ، َعْن ُحَسْينِ بن ذَكَْوانَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، الَْوارِِث 

َويَبِيَت ِفي دَارٍ َوْحَدُه ، أَوْ ُخفٍّ َواِحٍد ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى أَنْ يُْمَشى ِفي نَْعلٍ وَاِحٍد : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  .إِال أَنْ يَْنَحنِيَ لَْو َيلْقَى َعدُوا إِال أَنْ يَُنحَِّي َعْن َنفِْسِه، ِمَن اَألْرضِ  أَْو َيْنتَِقَص ِفي بَُرازٍ، 

َعنِ الَْحَسنِ بن ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُسوَْيٍد ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢١٩١
  ،َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، بِ بن أَبِي ثَابٍِت َعْن َحبِي، ُعَماَرةَ 

َيا : َما بَالُ َهذَا؟قَالُوا:فَقَالَ، َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَبِي إِسَْراِئيلَ َوُهَو قَاِئٌم ِفي الشَّْمسِ :قَالَ
وَلَمْ ، وَلُْيِتمَّ ، وَلَْيقُْعْد ، َولَْيْسَتِظلَّ ، ُمْرُه فَلَْيَتكَلَّْم :فَقَالَ، َوأَنْ َيُصوَم ، َوال َيقُْعَد ، ال يََتكَلََّم َنذََر أَنْ ، َرسُولَ اللَِّه 

  .َيأُْمْرُه بِالْكَفَّاَرِة
َحدَّثََنا الَْحَسنُ ، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن َبزِيغٍ َحدَّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن غَْيالنَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف  - ١٢١٩٢
فَسَأَلُوا ، فَتوىف ، َعنِ اْبنِ َعبَّاٍسأَنَّ َرُجال َوقََع َعْن َراِحلَِتِه ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، بن ُعَماَرةَ 

فَإِنَُّه َيْبَعثُ ، َوال ُتَخمُِّروا َرأَْسُه ، َوكَفُِّنوُه ِفي ثَْوَبْيِه ، اغِْسلُوُه بِِسْدرٍ َوَماٍء :فَقَالَ،  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َيْوَم الِْقَياَمِة ُملَبِّيًا



َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ، ْيُس بن الرَّبِيعِ َحدَّثََنا قَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن إِْسَحاقَ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ  - ١٢١٩٣
فَإِذَا الَْيُهودُ َيُصوُمونَ َيْومَ ، قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ ، ثَابٍِت 

فََنْحُن أََحقُّ بِمُوَسى فََصامَهُ ، َوأَغَْرقَ بين إِْسرَاِئيلَ ، َيْوٌم أَْنَجى اللَُّه ِفيِه ُموَسى : َما بَالُ َهذَا الَْيْومِ؟قَالَ:فَقَالَ، َعاُشوَراَء 
  .َوأََمَر بِِصَياِمِه، 

َنا كَاِملٌ أَُبو َحدَّثَ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الْحَُبابِ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن شَبِيبٍ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ  - ١٢١٩٤
  أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، الَْعالِء 

  .َواْرُزقْنِي، ي َوَعاِفنِ، َواْهِدنِي ، َواْرَحمْنِي ، َربِّ اغِْفْر ِلي : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنَيقُولُ َبْيَن السَّْجَدَتْينِ
، َحدَّثََنا أَُبو َمرَْيَم ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبجَِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن َشبِيبٍ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٢١٩٥

َيا : فَقالْت، النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم امَْرأَةٌ أََتِت : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، َحدَّثَنا الَْحكَُم 
أَرَأَْيِت لَْو كَانَ َعلَى أُمِِّك َدْيٌن :قَالَ، َوإِنََّها ُتُوفَِّيْت قَْبلَ أَنْ َتُصوَم ، إِنَّ أُمِّي َنذََرْت أَنْ َتُصوَم َشهًْرا ، َرسُولَ اللَِّه 

  .َدْيُن اللَِّه أََحقُّ أَنْ يُقَْضى:قَالَ، ْم َنَع: أَكُْنِت قَاِضَيةً؟قالْت
، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ . َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢١٩٦

فََصلَّى النَّبِيُّ ، بِتُّ ِعْنَد خَالَِتي َمْيُموَنةَ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، يِد بن ُجبَْيرٍ َعْن َسِع، َعنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ : قَاال
، جِئُْت أَقَاَم الُْغليُم؟فَ، اْسَتْيقَظَ الُْغالُم :ثُمَّ قَاَم قَالَ، ثُمَّ َناَم ، ثُمَّ َجاَء فََصلَّى أَْرَبَع َركَعَاٍت ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

أَوْ ، ثُمَّ َناَم َحتَّى َسِمْعُت غَِطيطَُه ، ثُمَّ َصلَّى َركَْعَتْينِ ، فََصلَّى خَْمَس َركََعاٍت ، فََحوَّلَنِي َعْن َيِمينِِه ، فَقُْمُت َعْن َيَسارِِه 
  .ثُمَّ خََرَج إِلَى الصَّالِة، َخِطيطَُه : قَالَ

، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ . دَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍَح، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢١٩٧
  َعنِ اْبنِ، َعْن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ : قَاال

َعُجَز ِحمَارٍ : أَْو قَالَ، اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بِقَُدْيٍد فَِخذَ ِحمَارٍ َعبَّاٍسأَنَّ الصَّْعبَ بن َجثَّاَمةَ أَْهَدى إِلَى َرسُولِ 
  .َوُهَو ُمْحرٌِم، فََردَُّه َيقْطُُر َدًما ، َوْحشٍ 

َعنِ ، َسِمْعُت َمْنصُوًرا ُيَحدِّثُ : قَالَ، انَ َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَم، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢١٩٨
َعنِ ، َعْن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ . الَْحكَمِ
أَْهَدى الصَّْعَب بن َجثَّاَمةَ َرُجلٌ ِحمَاَر َوْحشٍ َيقْطُُر َدًما إِلَى :قَالَ، اسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، الَْحكَمِ 

  .فََردَّها َيقْطُُر دًَما، َوُهَو ُمْحرٌِم بِقُدَْيٍد ، َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َعنِ أَبِي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَيْلَى ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ - ١٢١٩٩

َشَغلُوَنا َعنِ :قَالَ َيْوَم الَْخْنَدقِ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ الَْحكَمِ ، لَْيلَى 
  .َمَأل اللَُّه قُُبورَُهْم وَأَْجَوافَُهْم نَاًرا، الُْوْسطَى  الصَّالِة

َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن الَْحَسنِ بن فَُراٍت الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٢٠٠
َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َوالَْحكَُم ، هَالِ بن َعْمرٍو َعنِ الِْمْن، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، 

  ،ائِْتنِي بَِها : فَقَالَ، إِنَّ َعلَيَّ َرقََبةً َوِعْنِدي َجارَِيةٌ َسوَْداُء أَْعَجِميَّةٌ : فَقَالَ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



  .أَْعِتقْهَا:قَالَ، َنَعْم : أََتشَْهِديَن أَنِّي َرُسولُ اللَِّه؟قَالَْت:قَالَ، نََعْم : أََتشَْهِديَن أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه؟قَالَْت:فَقَالَ
َعنِ ، َمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُعثْ، َحدَّثََنا َعبَّادُ بن الْعَوَّامِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٢٠١

َيُمرُّ بَِي اْبُن : فَقَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ عَْبًدا أَْسَوَد َجاَء النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، الَْحكَمِ 
كُلْ :قَالَ، فَإِنِّي أَرِْمي فَأُْصِمي َوأُْنِمي : قَالَ، ال:ِمْن أَلَْبانَِها بِغَْيرِ إِذْنِهِْم؟ قَالَ فَأَْسِقي، َوأََنا ِفي مَاِشَيٍة ِلَسيِِّدي ، السَّبِيلِ 

  .َما أَْصَمْيَت وََدْع َما أَْنَمْيَت
َعْن ، َحدَّثََنا أَبِي ، َياٍث َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصِ بن ِغ: قَاال، وَأَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى  - ١٢٢٠٢

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ ، إِْسَماعِيلَ بن َسِميعٍ 
  .للَُّه بِِهَوَمْن َسمََّع َسمََّع ا، َمْن رَاَيا َراَيا اللَُّه بِِه :َوَسلََّم

َعْن ُمْسِلمٍ ، َعْن ُمَخوَّلٍ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحينِيُّ ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى  - ١٢٢٠٣
: ْيِه َوَسلََّم كَاَنيُوِتُر بِثَالٍث َيقَْرأُ ِفي اَألوَّلِأَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، الَْبِطنيِ 

َوِفي ، ] ١الكافرون آية "[قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ"بِ : َوِفي الثَّانَِيِة، ] ١األعلى آية "[سَبَّحِ اْسَم َربِّكَ اَألْعلَى"بِ 
  ] .١اإلخالص آية "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد"بِ : الثَّاِلثَِة

  َعْن، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم  - ١٢٢٠٤

َعْن ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ . َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْبِد الرَّزَّاقِ 
كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيقَْرأُ ِفي : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ِطنيِ َعْن ُمْسِلمٍ الَْب، َعْن ُمَخوَّلٍ ، ُسفَْيانَ 

  .َوُسوَرةِ الُْمَناِفِقَني، الُْجُمَعِة : الُْجُمَعِة بِسُوَرِة
، أنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ : قاال، ُر وَُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّا، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ  - ١٢٢٠٥

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيقَْرأُ ِفي : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ ، َعْن ُمَخوَّلٍ 
  .َوُسوَرةِ الُْمَناِفِقَني،  الُْجُمَعِة: الُْجُمَعِة بِسُوَرِة

، أنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ : قَاال، وَُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ  - ١٢٢٠٦
أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنَيقَْرأُ : ْبنِ َعبَّاسٍَعنِ ا، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ ، َعْن ُمَخوَّلٍ 

  ] .١اإلنسان آية "[َهلْ أََتى َعلَى اِإلْنَساِن"َو ، ] ١السجدة آية "[الْم َتنْزِيلُ: "ِفي َصالِة الَْغدَاِة َيْوَم الُْجُمَعِة
، َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ ، َعْن ُمَخوَّلِ بن رَاِشٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، دَّثََنا ُمَسدٌَّد َح، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٢٠٧

الْم : "َعِةأَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنيَقَْرأُ ِفي َصالِة الْفَْجرِ َيْوَم الُْجُم: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق". َهلْ أََتى َعلَى اإلِْنَساِن"َو ، السَّْجَدةَ " َتْنزِيلُ

، سٍ َعنِ اْبنِ َعبَّا، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ ، َعْن ُمَخوَّلٍ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َحدَّثََنا َيحَْيى ، التُّْسَترِيُّ 
  .ِمثْلَُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َعْن َحبِيبِ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ  - ١٢٢٠٨
، كَانَ الُْمْسِلُمونَ ُيِحبُّونَ أَنْ َيظَْهَر الرُّوُم َعلَى فَارَِس : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ،  َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ، بن أَبِي َعْمَرةَ 

فَذَكََر ذَِلكَ ، َألنَُّهمْ أَْهلُ أَْوثَاٍن ، َوكَانَ الُْمْشرِكُونَ ُيِحبُّونَ أَنْ َيظَْهَر فَارُِس َعلَى الرُّومِ ، َألنَُّهْم أَْهلُ ِكَتابٍ 
فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى ، فَذَكََر أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِلُمونَ ألَبِي َبكْرٍ الُْمْس

فَإِنْ ظََهرُوا كَانَ ، اْجَعلْ َبْيَنَنا َوَبيَْنَك أََجال : فَقَالُوا،  فَذَكََر ذَِلكَ أَُبو َبكْرٍ لَُهْم، أََما إِنَُّهْم سَُيْهَزُمونَ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



فَذَكََر ذَِلَك أَُبو ، فَلَْم َيظَْهرُوا ، فَجََعلَ َبْيَنُهمْ أََجال خَْمَس ِسنَِني ، فَإِنْ ظََهْرَنا كَانَ لََنا كَذَا َوكَذَا ، لََك كَذَا َوكَذَا 
: قَالَ، الْبِْضُع َما ُدونَ الَْعْشرِ : فَقَالَ َسعِيٌد: قَالَ، أَال َجَعلَْتُه أَُراُه قَالَ ُدونَ الَْعْشرِ:فَقَالَ، لسَّالُم َبكْرٍ ِللنَّبِيِّ َعلَْيِه ا

َيْغِلُبونَ ِفي بِْضعِ َوُهْم ِمْن َبْعِد غَلَبِهِْم َس، الْم غُِلَبِت الرُّوُم ِفي أَدَْنى اَألْرضِ : "فَذَِلَك قَْولُُه، فَظََهَرِت الرُّوُم َبْعُد 
  ِللَِّه اَألْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن َبْعُد: "قَالَ، ثُمَّ غَلََبِت الرُّوُم بَْعُد ، فَُغِلَبِت الرُّوُم : قَالَ، ] ١٤الروم آية "[ِسنَِني

  ] .٤الروم آية "[َوَيْوَمِئٍذ يَفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ بنْصرِ اللَِّه
َحدَّثََنا الْفَْيُض بن ُوثَْيقٍ الثَّقَِفيُّ : قاال، َوالَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ ، ُد بن َيحَْيى الُْحلْوَانِيُّ َحدَّثََنا أَْحَم - ١٢٢٠٩ -
َصلَّى اللَّهُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي َعْمَرةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، 

  .َوأَكَلُوا أَثْمَاَنَها، فََباُعوَها ، ُحرَِّمْت َعلَْيهِمُ الشُُّحوُم ، لََعَن اللَُّه الَْيهُوَد :َعلَْيِه َوَسلََّم
دَّثََنا َجعْفَُر بن َسلََمةَ َح، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن ظَْبَيانَ الْمَازِنِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليِّ الَْجاُرودِ اَألْصبََهانِيُّ  - ١٢٢١٠

َعنِ اْبنِ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َحدَّثََنا َحبِيُب بن أَبِي َعْمَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعِليِّ بن َعطَاِء بن ُمقَدَّمٍ ، الَْورَّاُق 
سَرِيَّةً ِفيَها الِْمقْدَاُد بن اَألْسَوِد فَلَمَّا أََتُوا الْقَْوَم َوَجُدوُهْم قَدْ : َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعبَّاسٍ 

ُه َرُجلٌ فَقَالَ لَ، فَأَْهَوى إِلَْيِه الْمِقَْداُد فَقََتلَُه ، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه : فَقَالَ، َتفَرَّقُوا َوبَِقَي َرُجلٌ لَُه مَالٌ كَِثٌري لَمْ َيبَْرْح 
فَلَمَّا قَِدُموا َعلَى ، وَاللَِّه لَُيذْكََرنَّ ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ال إِلََه إِال اللَُّه : قََتلَْت َرُجال قَالَ: ِمْن أَْصَحابِِه

اْدُعوا ِلي :فَقَالَ، إِنَّ َرُجال شَهَِد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه فَقََتلَُه الِْمقَْداُد ، َيا َرُسولَ اللَِّه : قَالُوا، النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  فَكَْيَف لََك بِال إِلَهَ إِال، ال إِلََه إِال اللَُّه : قََتلَْت َرُجال قَالَ، َيا مِقَْداُد :فَقَالَ، الِْمقَْداَد

ْستَ َها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ضََرْبُتْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََتَبيَّنُوا َوال َتقُولُوا ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُُم السَّالَم لََيا أَيُّ: "فَأَْنَزلَ اللَُّه: اللَُّه؟قَالَ
، ] ٩٤النساء آية "[اللَُّه َعلَْيكُْم ُمْؤِمًنا َتْبَتُغونَ عََرَض الْحََياِة الدُّْنَيا فَِعْنَد اللَِّه َمَغانُِم كَثَِريةٌ كَذَِلَك كُنُْتْم ِمْن قَْبلُ فََمنَّ

َوكَذَِلَك كُْنَت أَْنَت ، كَانَ َرُجال ُمْؤِمًنا ُيخِْفي إَِمياَنُه َمَع قَْومٍ كُفَّارٍ فَقََتلَْتُه :فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ُتخِْفي إَِمياَنَك بَِمكَّةَ

، َعْن َعْبِد الَْمجِيِد بن سَُهْيلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد ، أنا الْقَْعَنبِيُّ ، بن َعْبِد الْعَزِيزِ  َحدَّثََنا َعِليُّ - ١٢٢١١
بََعثَُه ِفي َحاَجةٍ لَُه إِلَى  أَنَّ أََباُه َعبَّاَس بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ:أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ َحدَّثَُه، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َيْحَيى بن َعبَّاٍد 

فََوَجَد َرسُولَ اللَِّه ، فََدَخلَ َعلَْيَها ، َوكَاَنْت َمْيُموَنةُ بنُت الْحَارِِث َخالَةَ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َوَجَعلُْت ِفي َنفِْسي أَنْ أُْحِصَي كَمْ ، فَاضْطََجْعُت ِفي ُحْجَرتَِها : ُن َعبَّاسٍقَالَ اْب، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد 

أََنامَ :فَقَالَ، فََجاَء وَأََنا ُمضْطَجٌِع ِفي الُْحْجَرِة بَْعَد أَنْ ذََهَب ِمَن اللَّْيلِ : قَالَ، َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ ، َوَعلَْيَها َبْعُضَها ، فَاْرَتَدى بَِبْعِضَها ، دُ؟ثُمَّ تََناَولَ ِملَْحفَةً كَاَنْت َعلَى َمْيُموَنةَ الَْوِلي

  أَثَْنى َعلَىثُمَّ قََعَد فَ، ثُمَّ أَوَْتَر بَِخْمسٍ لَْم َيْجِلْس بَْيَنُهنَّ ، َحتَّى َصلَّى ثََماِن َركََعاٍت 

َواجَْعلْ ِلي ُنوًرا ِفي َسْمِعي ، اللَُّهمَّ اجَْعلْ ِلي ُنوًرا ِفي قَلْبِي :ثُمَّ كَانَ آِخُر كَالِمِه، فَأَكْثََر ِمَن الثََّناَء ، اللَِّه بَِما ُهَو أَْهلُُه 
، َواجَْعلْ ِلي ُنوًرا ِمْن َبْيَن َيَديَّ ، ًرا َعْن ِشَماِلي َونُو، َواجَْعلْ ِلي نُوًرا ِفي َيِمينِي ، َواجَْعلْ ِلي ُنوًرا ِفي َبَصرِي ، 

  .َوزِْدنِي نُورًا، َوزِدْنِي ُنوًرا ، َوزِدْنِي نُوًرا ، َوُنوًرا ِمْن َخلِْفي 
، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، ِفْريَابِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الْ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم  - ١٢٢١٢

، فُِصلَ الْقُْرآنُ ِمَن الذِّكْرِ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َحسَّانَ أَبِي اَألشَْرسِ ، َعنِ اَألْعَمشِ 



  .ُيْنزِلُُه َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَُرتِّلُُه َترِْتيال فََجَعلَ جِبْرِيلُ، فَُوِضَع ِفي َبْيتِ الْعِزَِّة ِفي السََّماِء الدُّْنَيا 
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْبِد الَْغفَّارِ ، َحدَّثََنا ُجْمهُوُر بن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٢١٣
إِنَّا أَْنَزلْنَاُه ِفي لَْيلَةِ :"ِفي قَْوِلِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، ثََنا َحسَّانُ أَُبو اَألشَْرسِ َحدَّ، اَألْعَمُش 
َونَزَّلَُه جِْبرِيلُ ، لدُّْنَيا أُْنزِلَ الْقُْرآنُ ُجْملَةً وَاِحَدةً َحتَّى ُوِضَع ِفي َبْيِت الِْعزَِّة ِفي السََّماِء ا:قَالَ، ] ١القدر آية "[الْقَْدرِ

  .َوأَْعَمالِهِْم، َعلَْيِه السَّالُم َعلَى ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِجوَابِ كَالمِ الِْعَباِد 
َحدَّثََنا َعاِصُم بن ، الثَّقَِفيُّ  َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي الَْحكَمِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٢١٤

  َعْن َجَبلَةَ، ُمضَرِّسٍ النَّصْرِيُّ 

إِنََّما جُِعلَ اَألذَانُ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، بن ُسلَْيَمانَ 
َوإِذَا َسِمعُْتُم اِإلقَاَمةَ فََباِدرُوا التَّكْبَِريةَ ، فَإِذَا َسِمْعُتُم األَذَانَ أَْسبُِغوا الُْوُضوَء ، أَْهلُ الصَّالِة ِلَصالتِهِْم األَوَّلُ ِلَيتََيسََّر 

  .َوالسُّجُوَد، َوال ُتَباِدُروا الْقَارَِئ الرُّكُوَع ، فَإِنََّها فَْرُع الصَّالِة َوَتَماُمَها ، األُولَى 
َحدَّثََنا ُنصَْيُر ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن اَألشْقَُر ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٢١٥
لَْو َجَمْعَنا : الَِت األَْنَصاُر ِفيَما بَْيَنُهْمقَ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن ُعثَْمانَ أَبِي الَْيقْظَاِن ، بن زَِياٍد 

فَأََتْوا َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َماال فََبَسطَ َيَدُه ال َيُحولُ َبْيَنُه وََبْيَن أََحٌد 
قُلْ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجًْرا إِال : "فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، إِنَّا أَرَْدَنا أَنْ َنْجَمَع لََك ِمْن أَْمَواِلَنا ،  َيا َرسُولَ اللَِّه: فَقَالُوا، 

لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى أَلَْم َترَْوا اىل َما قَا: فَقَالَ َبْعُضُهْم، فَخََرُجوا ُمْخَتِلِفَني ، ] ٢٣الشورى آية "[الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى
أَْم َيقُولُونَ : "فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، إِنََّما قَالَ َهذَا ِلُنقَاِتلَ َعْن أَْهلِ َبْيِتِه َوَنْنُصَرُهْم : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ َوقَالَ َبْعضُُهْم

فََعَرَض لَُهْم َرُسولُ اللَّهِ ، " َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه: "إِلَى قَْوِلِه] ٢٤الشورى آية "[افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالتَّْوبَِة

ُهُم الَِّذيَن قَالُوا َهذَا ] ٢٦الشورى آية "[وََيسَْتجِيُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َويَزِيدُُهْم ِمْن فَْضِلِه: "إِلَى قَْوِلِه
  .أَنْ َتُتوبُوا إِلَى اللَِّه َوَتْسَتْغِفُرونُه

َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثِ : قَالَ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ذَرٍّ الَْهَمذَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٢١٦
َما َيْمنَُعَك :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلجِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، رٍ َعْن َسِعيِد بن ُجَبْي، 

  ] .٦٤ية مرمي آ"[َوَما نََتَنزَّلُ إِال بِأَْمرِ رَبَِّك: "أَنْ َتزُوُرَنا أَكْثََر ِممَّا َتزُوُرَنا؟ فََنزَلَْت َهِذِه اآليَةُ
َحدَّثََنا ُعَمُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن قَُتْيَبةَ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ  - ١٢٢١٧

ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسْجَدةِ قَالَ َرُس: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، بن ذَرٍّ 
َعْن َسِعيِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر بن ذَرٍّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا الدَّبَرِيُّ . َسَجَدَها َداُوُد تَْوَبةً َوَنْسُجُدَها ُشكْرًا:ص

  .َولَْم َيذْكُرِ اْبَن َعبَّاسٍ، ُه َعلَْيِه َوَسلََّم بنْحوِِه َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ، بن ُجَبْيرٍ 
َعْن أَبِي الصَّْهَباءِ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٢١٨

َمثَلُ أَْهلِ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، نِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما َعنِ اْب، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، 
  َوَمْن َتَخلََّف، َمْن َرِكَب ِفيَها َنَجا ، َبْيِتي مَثَلُ َسفِيَنِة ُنوحٍ 



  .َعْنَها غَرَِق
، َعْن َحمَّاٍد ، أنا َمْنصُوُر بن دِيَنارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، بن الُْمجَوِّزِ الَْبْصرِيُّ  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن سَْهلِ - ١٢٢١٩

  .َواملسكُر ِمْن كُلِّ شََرابٍ، ُحرَِّمِت الَْخْمُر بَِعيْنَِها :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 
َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َعِديٍّ ، ي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِ - ١٢٢٢٠
َبَعثَ َرسُولُ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعنِ النُّْعَماِن بن ثَابٍِت أَبِي حَنِيفَةَ ، ُسلَْيَمانَ 

  .ال َتْرمُوا الَْجمَْرةَ حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس:َوقَالَ لَُهْم، ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَضَعفَةِ أَْهِلِه لَْيال إِلَى َجْمعٍ اللَّ
، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َيةُ بن ِهَشامٍ َحدَّثََنا ُمَعاوِ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٢٢١
  .أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماْحَتَجَم َوُهَو صَاِئٌم: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َحمَّاٍد 
َعْن ، َعْن َعْبِد اَألْعلَى ، َعْن ُسفَْيانَ ، ا أَُبو عَاِصمٍ َحدَّثََن، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن سَْهلِ الُْمجَوِّزِ الَْبْصرِيُّ  - ١٢٢٢٢

، َمْن قَالَ ِفي ِكَتابِ اللَِّه بِغَْيرِ ِعلْمٍ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 
  .ارِفَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّ

ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ . َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ: قَاال، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٢٢٣
  َعْبِد َعْن، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ : قَاال، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ ، بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر 

، َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، اَألْعلَى 
  .فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َسْيُف بن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُجْمهُوُر بن َمْنصُورٍ ، الَْحْضَرِميُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه  - ١٢٢٢٤
َمْن :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َعْبِد اَألْعلَى ، ُسفَْيانُ 
  .فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ، َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا  كَذََب

، َعْن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ مَاِلكُ بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٢٢٥
، فََجاَء قَْوُمُه ، فَلَطََمُه الَْعبَّاُس ، َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجال َوقََع ِفي أَبٍ كَانَ ِللَْعبَّاسِ ِفي الَْجاِهِليَِّة َعنِ اْبنِ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 

َيا :فَقَالَ، ِعَد الِْمْنَبَر فََص، فََبلَغَ ذَِلَك َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَحَملُوا السِّالَح ، وَاللَِّه لََيلِْطَمنَُّه : فَقَالُوا
، ال َتُسبُّوا أَْموَاَتَنا ، فَإِنَّ الَْعبَّاَس ِمنِّي َوأََنا ِمْنُه :قَالَ، أَْنَت : أَيُّ أَْهلِ اَألْرضِ َتْعلَُمونَ أَكَْرُم َعلَى اللَِّه؟قَالُوا، أَيَُّها النَّاُس 

  .اْسَتغِْفْر لََنا، َنُعوذُ بِاللَِّه ِمْن غََضبَِك ، َيا َرسُولَ اللَِّه : وافَقَالُ، فََجاَء الْقَْوُم ، فَُتْؤذُوا أَْحَياَءنَا
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسعِيِد بن اَألصَْبَهانِيِّ : قَاال، َوُمحَمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٢٢٦

  َعْن َسِعيِد بن، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِليِّ بن َعْبِد اَألْعلَى ، مٍ َحدَّثََنا َحكَّاُم بن َسلْ

  .َوالشَّقُّ ِلَغيْرَِنا، اللَّْحُد لََنا :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ُجَبْيرٍ 
َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َجعْفَرٍ ، لْجَاُروِديُّ النَّْيسَاُبورِيُّ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعِليٍّ ا - ١٢٢٢٧

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن َعْبِد اَألْعلَى ، بن طَْهَمانَ 
  .َيْحُرُم ِمَن الرََّضاعِ َما َيْحُرُم ِمَن النََّسبِ:لََّمَوَس

، وزكريا بن حيىي الساجي ، وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٢٢٨
َعْن َسِعيِد بن ، َعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف ، َعْن َرقََبةَ بن َمْسقَلَةَ ، ُبو َعوَاَنةَ َحدَّثََنا أَ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن ِغَياٍث : قَالُوا

  .فَإِنَّ خَْيَرَنا كَانَ أَكْثَرََنا نَِساًء، َتَزوَّْج :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ُجَبْيرٍ 



َعنِ الَْحَسنِ بن ، َحدَّثََنا أَُبو ِشهَابٍ ، ا أَْحَمُد بن يُوُنَس َحدَّثََن، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ  - ١٢٢٢٩
لَمَّا ُحرَِّمِت الَْخْمُر َمَشى :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف ، َعْمرٍو الْفُقَْيِميِّ 

  .َوُجِعلَْت َعْدال ِللشِّْرِك، ُحرَِّمتِ الَْخْمُر : َوقَالُوا، ْعضٍ أَْصحَاُب َرسُولِ اللَِّه َبْعضُُهْم إِلَى َب
َعْن ، َعْن أَبِي َصْخرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ  - ١٢٢٣٠

  .َرآُه: قَالَ، ] ١١النجم آية "[َما كَذََب الْفَُؤاُد َما َرأَى"،َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َبْيرٍ َعْن َسِعيدِ بن ُج، َعمَّارٍ الدُّْهنِيِّ 
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن - ١٢٢٣١

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، يِد بن ُجبَْيرٍ َعْن َسِع، َعْن َعمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، َعْن أَبِي َصْخرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، 
النساء "[إِال الُْمسَْتْضَعِفَني ِمَن الرِّجَالِ َوالنَِّساِء وَالْوِلَْداِن ال َيْستَِطيُعونَ ِحيلَةً َوال َيْهَتُدونَ َسبِيال: "لَمَّا أَنَْزلَ اللَُّه:قَالَ، 

  .َعلَْيِه َوَسلََّمالُْخُروجُ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ] ٩٨آية 
، َحدَّثََنا حَاِتمُ بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْمرٍو اَألْشَعِثيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٢٣٢

َربِّ اجَْعلْ َهذَا َبلًَدا آِمًنا :"ِفي قَْوِلِه، اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن َعمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، َعْن ُحَمْيٍد الَْخرَّاِط 
كَانَ إِبَْراهِيُم َعلَْيِه : قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ، ] ١٢٦البقرة آية "[َواْرُزقْ أَْهلَُه ِمَن الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ

أَْخلُُق َخلْقًا ، فَأََنا أَْرُزقُُهْم كََما أَْرُزُق الُْمؤِْمنَِني ، َوَمْن كَفََر أَْيًضا : فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، اسِ السَّالُم احَْتَجَرَها ُدونَ النَّ
ِمدُّ هَُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعطَاِء كُال ُن: "ثُمَّ قََرأَ اْبُن َعبَّاسٍ، ثُمَّ اْضطَرُُّهْم إِلَى َعذَابِ النَّارِ ، أَُمتُِّعُهْم قَلِيال ، ال أَْرُزقُُهْم 

  ] .٢٠اإلسراء آية "[رَبَِّك َوَما كَانَ َعطَاُء َربَِّك َمْحظُوًرا
 َعْن، َعْن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الرَّبِيعِ بن َشاِهَني  - ١٢٢٣٣

َمْن َرآنِي ِفي :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعمَّارٍ الدُّْهنِيِّ 
  فَإِنَّ، الَْمَنامِ فَقَْد رَآنِي 

  .الشَّْيطَانَ ال َيَتَمثَّلُ بِي
، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن َعمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، الْكَشِّيُّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ  - ١٢٢٣٤

  .ِهَوال يُقَْدُر قَْدَر َعْرِش، َمْوِضُع الْقََدَمْينِ : قَالَ، ] ٢٥٥البقرة آية "[َوِسَع كُْرِسيُُّه السََّموَاِت َواَألْرَض:"َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعْن ، َحدَّثََنا َعبِيَدةُ بن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا فَْرَوةُ بن أَبِي الَْمغَْراِء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٢٣٥

َوالَِّذي ، ُرخَِّص ِللشَّْيخِ الْكَبِريِ :قَالَ ،َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعمَّارٍ الدُّْهنِيِّ 
  .َوالَْحاِملِ أَنْ ُيفِْطُروا ِفي رََمَضانَ، َيأُْخذُُه الُْعطَاُش 

َمْيٍد َعْن ُعْتَبةَ بن ُح، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٢٢٣٦
، أَْوِصنِي : فَقَالَ، َجاَء َرُجلٌ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ : قَالَ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن ُعَمَر بن َعْبِد اللَِّه الثَّقَِفيِّ ، الضَّبِّيِّ 
  .فَإِنََّك ال َتْدرِي َما َسَبَق لَُهْم، َوَسلََّم  وَإِيَّاَك َوِذكَْر أَْصحَابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه، أُوصِيَك بَِتقَْوى اللَِّه :فَقَالَ

َحدَّثََنا َيحَْيى بن ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ  - ١٢٢٣٧
أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، ْسحَاَق الشَّْيَبانِيُّ َحدَّثََنا أَُبو إِ، َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي ُعْتَبةَ 

  فَلَْيلَْبْس، َوَمْن لَْم َيجِْد َنْعلَْينِ ، فَلَْيلَْبْس َسَراوِيلَ ، إِذَا لَمْ َيجِِد الُْمْحرُِم إِزَاًرا :قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم 



  .ُخفَّْينِ
َعنِ ، َحدَّثََنا َماِلُك بن ِمْغَولٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٢٣٨
النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اتََّخذَ َخاَتًما  أَنّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، الشَّْيبَانِيِّ 

  .ثُمَّ َرَمى بِِه، َوإِلَْيكُمْ َنظَْرةٌ ، َشَغلَنِي َهذَا َعْنكُْم ُمْنذُ الَْيْومِ إِلَْيِه َنظَْرةٌ :ثُمَّ قَالَ، فَلَبَِسَه ، 
َعْن ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َجْعفَرٍ ، ثََنا َعبَّادُ بن ُموَسى الُْخُتلِّيُّ َحدَّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلُّوَيةَ الْقَطَّانُ  - ١٢٢٣٩

َيْدُخلُ الَْجنَّةَ :قَالَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َحبِيبِ بن َحسَّانَ 
  .ُعونَ أَلْفًا بَِغْيرِ ِحَسابٍِمْن أُمَِّتي َسْب
َحدَّثََنا َسعِيُد بن ، َحدَّثََنا َيزِيَد بن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٢٤٠

اْبنِ َعبَّاٍسأَنَّ أَْزوَاَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُنَّ َيطُفَْن  َعنِ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِي َمْعَشرٍ ، أَبِي َعُروَبةَ 
  .َولَْيَسْت بِالِْمْشَعِة، َوَعلَْيهِنَّ َمالِحفُ ُحْمٌر ، بِالَْبْيِت 

، َحدَّثََنا أَبِي ، ن َعْبِد اللَِّه الَْواسِِطيُّ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َخاِلِد ب، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٢٤١
: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن ُسفَْيانَ بن زِيَاٍد ، َحدَّثَنِي ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة 

  أُْعِطَيْت أُمَِّتي َشْيئًا لَْم ُيْعطَُه أََحٌد:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ِمَن اُألَممِ ِعْنَد الُْمصِيَبِة إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيهِ رَاجُِعونَ
، َعْن أَبِيِه ، ثَابٍِت َحدَّثََنا ُعَمُر بن ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن إِْسحَاَق الْعَطَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب  - ١٢٢٤٢

، َمكَّةُ ": وَأَْنَت ِحلٌّ بَِهذَا الَْبلَِد"، َمكَّةُ ] : ١البلد آية "[ال أُقِْسمُ بَِهذَا الَْبلَِد"َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 
  .ي اْعِتَدالٍ وِفي انِْتَصابٍِف] : ٤البلد آية "[َوَواِلٍد َوَما َولَدَ لَقَْد َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِفي كََبٍد"

َعْن أَشَْعثَ بن أَبِي الشَّْعثَاءِ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد  - ١٢٢٤٣
  .ال َيْنظُُر اللَُّه إِلَى ُمسْبِلٍ:قَالَ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، 

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد : قَاال، َوُمَحمَّدُ بن َيْحَيى الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ  - ١٢٢٤٤
، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، ْعثَاِء َعْن أَْشَعثَ بن أَبِي الشَّ، َشرِيٌك 
  .إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ال َيْنظُُر إِلَى ُمْسبِلٍ إَِزارَُه:قَالَ

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ : قَاال، بن أَحَْمَد َوَعْبَدانُ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٢٤٥
َمرَّْت َشاةٌ َبْينَ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َعْن أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ ، َعْبُد الرَّحِيمِ 

  .فَلَْم َيقْطَْع َصالتَُه، َوُهَو ِفي الصَّالِة َبْيَنُه َوَبْيَن الِْقْبلَِة ، َعلَْيِه َوَسلََّم  َيَديِ الرَُّسولِ َصلَّى اللَُّه
١٢٢٤٦ -  

َعْن ، الِئيِّ َعْن ُمْسِلمٍ الُْم، َحدَّثََنا أَُبو َماِلكٍ الَْجنْبِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َزكَرِيَّا الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد 
َما :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َوَسِعيدُ بن ُجَبْيرٍ ، ُمَجاِهٍد 

َولَمَّا َرآَها أَْهلُ ، فََحَملَْتُهمُ الَْبْدُو إِلَى الَْحَضرِ ، لَْيهِْم ثُمَّ أُْرِسلَْت َع، فُِتَح َعلَى َعاٍد ِمَن الرِّيحِ إِال ِمثْلُ مَْوِضعِ الَْخاَتمِ 
فَأَلْقَى أَْهلُ ، فَكَانَ أَْهلُ الَْبَواِدي ِفيَها ، ُمْسَتقْبِلُ أَْوِدَيتَِنا ] ٢٤األحقاف آية "[قَالُوا َهذَا َعارٌِض ُمْمِطرَُنا"الَْحَضرِ 

  .َعَتْت َعلَى ُخزَّانَِها حَتَّى خََرَجْت ِمَن اَألْبوَابِ: قَالَ، َرِة حَتَّى َهلَكُوا الْبَاِدَيِة َعلَى أَْهلِ الْحَاِض
، َعْن َعْزَرةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٢٤٧



: كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيقَْرأُ ِفي َصالةِ الَْغَداِة َيْوَم الُْجُمَعِة: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ُجَبْيرٍ  َعْن َسِعيِد بن
  ] .١اإلنسان آية "[َهلْ أََتى َعلَى اِإلْنَساِن"َو ، السَّْجَدةَ " الْم َتنْزِيلُ"

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َيزِيَد الْمُقْرُِئ ، اُس بن حَْمَدانَ الَْحَنِفيُّ َحدَّثََنا الَْعبَّ - ١٢٢٤٨
َوَسلََّم كَاَنَيقَْرأُ ِفي  أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َعْزَرةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َهمَّاٌم 

  .وَالُْمَناِفِقَني، الُْجُمَعِة : َصالِة الُْجُمَعِة بُِسورَِة
  َحدَّثََنا َعِليُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٢٤٩

َعنِ اْبنِ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َعْزَرةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ ، بن َبْحرٍ 
أَوْ ، أَِخي : َمْن ُشْبُرَمةُ؟قَالَ:فَقَالَ، لَبَّْيَك َعْن ُشْبُرَمةَ : أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمَع َرُجال َيقُولُ، َعبَّاسٍ 

  .ثُمَّ ُحجَّ َعْن ُشْبُرَمةَ، ُحجَّ َعْن َنفِْسَك :قَالَ، ال : َحَجْجَت؟قَالَ َهلْ:قَالَ، قَرِيٌب ِلي 
َعْن َسِعيِد بن أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْمَباَرِك ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن جَنَّاٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ  - ١٢٢٥٠

َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َيقُولُ، َسِمْعُت اْبَن ُعَمُر ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َعْزَرةَ ، َدةَ َعْن قََتا، َعُروَبةَ 
ِمنْ : َشْيٍء الَْجرُّ؟ قَالَ أَيُّ: قُلُْت، َصَدَق اْبُن ُعَمَر : فَقَالَ، فَأَتَْيُت اْبَن َعبَّاسٍ فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه ، َوَسلََّم َعْن َنبِيِذ الَْجرِّ

  .َمَدرٍ
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الُْحَصْينِ الُْعقَْيِليُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ السَُّدوِسيُّ كَاِتبُ َبكَّارٍ الْقَاِضي  - ١٢٢٥١

قَالَ َرسُولُ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، ْزَرةَ َعْن َع، َعْن قََتاَدةَ ، إِبَْراهِيُم بن َعْبِد الَْمِلكِ السُّلَِميُّ 
  .ثُمَّ َتْحِملَُها إِلَى أَخٍ لََك ُمسِْلمٍ فَُتَعلُِّمَها إِيَّاُه، نِْعَم الَْعِطيَّةُ كَِلَمةُ َحقٍّ َتْسَمُعَها :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، َعْن أَبِي فَْرَوةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْغالبِيُّ  َحدَّثََنا - ١٢٢٥٢
  كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 

اإلنسان آية "[َهلْ أََتى َعلَى اِإلْنَساِن"َو ، ] ١السجدة آية "[الْم َتنْزِيلُ: "ي كُلِّ ُجُمَعٍة ِفي َصالِة الَْغدَاِةَوَسلََّمَيقَْرأُ ِف
١. [  

ْسِلمٍ َعْن ُم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَابِرٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن كَْعبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ  - ١٢٢٥٣
الَْمْسُح َعلَى الْخُفَّْينِ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، الُْمالِئيِّ 

  .َوِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولََياِليهِنَّ، ِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ 
، َعْن ُمْسِلمٍ الُْمالِئيِّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، َحدَّثََنا الْمِْنجَاُب بن الْحَارِِث ، دَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ َح - ١٢٢٥٤

َوأُْهِلكَْت َعادٌ ، بِالصََّبا  ُنصِْرُت:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 
  .بِالدَّبُورِ

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َيَماٍن ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن غُلَْيبٍ الِْمْصرِيُّ  - ١٢٢٥٥
َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، رٍ َعْن َسِعيِد بن ُجبَْي، َعْن َحكِيمِ بن ُجبَْيرٍ ، ُسفَْيانُ 

فَال ، َوَمْن لَْم ُيْصبِحْ صَاِئًما ، َمْن كَانَ أَصَْبَح ِمْنكُْم صَاِئًما فَلُْيِتمَّ َصْوَمُه :قَالَ، فَلَمَّا اْنَصَرَف ، الْفَْجَر َيْوَم َعاشُوَراَء 
  .فََنْحُن أََحقُّ بِالشُّكْرِ، فََصاَمْتُه الَْيُهوُد ُشكًْرا ، فَإِنَّ َهذَا َيْوٌم ُنِصَر ِفيِه ُموَسى َعلَى ِفْرَعْونَ ، نَّ َشْيئًا َيأْكُلَ

َعْن َسِعيدِ ، بن ُجَبْيرٍ  َعْن َحِكيمِ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألْوِديُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ  - ١٢٢٥٦
  ،بن ُجَبْيرٍ 



، َنَزلَ الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحَدةً إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا : قَالَ، ] ٧٥الواقعة آية "[فَال أُقِْسمُ بَِمَواِقعِ النُُّجومِ"،َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  .لَْيِه َوَسلََّمثُمَّ نََزلَ ُنُجوًما بَْعُد إِلَىالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع

َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن غَْيالنَ الُْعمَانِيُّ  - ١٢٢٥٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن َحِكيمِ بن جَُبْيرٍ ، َعْن ُنَصْيرِ بن أَبِي اَألْشَعِث ، 

َوخَْيُر أَكَْحاِلكُُم اِإلثِْمُد ُينْبُِت ، َوأَلْبُِسوا أَحَْياَءكُْم ، فَكَفُِّنوا ِفيَها َمْوَتاكُْم ، َخْيرُ ِثيَابِكُُم الَْبيَاُض :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .وََيْجلُو الَْبَصَر، الشَّْعَر 

َعْن ، َعْن ثَُوْيرِ بن أَبِي فَاِخَتةَ ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٢٥٨
َمْن َماَت ُمْدِمَن َخْمرٍ لَِقَي اللَّهَ :قَالَ، لََّم َرفََع الَْحِديثَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 

  .كََعابِِد َوثَنٍ
َعْن ُبكَْيرِ بن ِشهَابٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْوِليدِ الِْعْجِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٢٥٩

َيا أََبا الْقَاِسمِ : فَقَالُوا، أَقَْبلَْت َيُهوُد إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، رٍ َعْن َسِعيِد بن ُجَبْي، 
، ْيهِْم َما أََخذَ إِسَْراِئيلُ َعلَى نَفِْسِه فَأََخذَ َعلَ: قَالَ، َوَصدَّقَْناَك َوآَمنَّا بَِك ، َنسْأَلَُك َعْن أَشَْياَء إِنْ أََجْبَتَنا ِفيَها اتََّبعَْناَك 

  :قَالُوا، اللَُّه َعلَى َما َنقُولُ َوكِيلٌ : قَالُوا

نِّثُ الْمَْرأَةُ أَْخبِرَْنا كَْيَف ُتَؤ: قَالُوا، َوال َيَناُم قَلُْبُه، َتَناُم َعْينَاُه :أَخْبِْرَنا َعْن َعالَمِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ
، َوإِنْ َعال َماُء الرَُّجلِ َماَء الْمَْرأَِة أَذْكََرْت، فَإِنْ َعال َماُء الَْمْرأَِة َماَء الرَُّجلِ آنَثَْت ، َيلَْتِقي الَْماَءاِن :َوكَْيَف ُتذِْكُر؟ قَالَ

، لٌَك ِمَن الَْمالِئكَِة ُمَوكَّلٌ بِالسَّحَابِ َيْصرِفُُه َحْيثُ َشاَء اللَُّهَم:فَأَخْبِْرَنا َعنِ الرَّْعِد َما ُهَو؟ قَالَ: قَالُوا، َصَدقَْت : قَالُوا
، َصَدقَْت : قَالُوا، َزْجَرةُ السَّحَابِ إِذَا َزَجَرُه حَتَّى يَْنَتهَِي إِلَى َحْيثُ أََمَرُه:فََما َهذَا الصَّْوُت الَِّذي ُيْسَمُع؟ قَالَ: قَالُوا
فَاشَْتكَى فَلَْم َيجِْد َشْيئًا ُيالِئُمُه إِال لُُحوَم اإلِبِلِ ، كَانَ َيْسكُُن الَْبْدَو :ا َحرََّم إِْسرَائِيلُ َعلَى َنفِْسِه؟ قَالَفَأَْخبِرَْنا َم: قَالُوا

فَإِنَُّه لَْيَس ِمْن َنبِيٍّ إِال َويَأِْتيهِ ، كَِة فَأَخْبِْرَنا َمنِ الَِّذي َيأْتِيَك ِمَن الَْمالِئ: قَالُوا، َصَدقَْت : قَالُوا، َوأَلْبَاَنَها فَِلذَِلَك َحرََّمَها
ذَِلَك : قَالُوا، جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم:قَالَ، فََمْن َصاحُِبَك؟ فَإِنََّما َبِقَيْت َهِذِه ، وَالَْوْحيِ ، َملٌَك ِمَن الَْمالِئكَِة بِالرَِّسالَِة 

: فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، ِميكَائِيلُ الَِّذي َينْزِلُ بِالْقَطْرِ تَاَبْعَناَك : لَْو قُلَْت، ِلَك َعُدوَُّناذَ، الَِّذي َينْزِلُ بِالَْحْربِ َوالْقَِتالِ 
  ] .٩٧البقرة آية "[قُلْ َمْن كَانَ َعُدوا ِلجِْبرِيلَ"

َعْن ُسفَْيانَ ، أنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ ، ِسُم بن َسالمٍ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَا، َحدَّثََنا َعلي بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٢٦٠
  َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، 

  .نََهى َعْن قَْتلِ َشْيٍء ِمَن الدََّوابِّ َصبًْرا:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه
، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم  - ١٢٢٦١

، لَى السََّماِء َيْسَتِمُعونَ الَْوْحَي كَانَ الْجِنُّ َيصَْعُدونَ إِ:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق 
فَلَمَّا ُبِعثَ النَّبِيُّ َصلَّى ، َوأَمَّا َما َزادُوا فََيكُونُ َباِطال ، أَمَّا الْكَِلَمةُ فََتكُونُ َحقًّا ، فَإِذَا َسِمُعوا الْكَِلَمةَ َزاُدوا ِفيَها ِتْسًعا 

: فَقَالَ لَُهْم إِْبلِيُس، وَلَْم َتكُنِ النُُّجوُم ُيرَْمى بَِها قَْبلَ ذَِلَك ، فَذُِكَر ذَِلَك ِإلْبِليَس ، ْم اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمنُِعوا َمقَاِعدَُه
، َبْيَن َجَبلَْينِ قَاِئًما ُيَصلِّي ، فََبَعثَ ُجُنوَدُه فََوَجدُوا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َهذَا َألْمرٍ قَدْ َحَدثَ ِفي اَألْرضِ 

  .َهذَا األَْمُر الَِّذي قَْد َحَدثَ ِفي اَألْرضِ: فَقَالَ، فَأََتْوُه فَأَْخَبرُوُه 
َحدَّثََنا يُوُنسُ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٢٦٢



وُِلَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَم :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، بِي إِْسحَاَق بن أَ
  .الْفِيلِ

َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي : قَاال، ن َوأَحَْمُد بن إِْسحَاَق بن وَاِضحٍ الَْعسَّالُ املصريا، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن  - ١٢٢٦٣
أَنّ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، أنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َمْرَيَم 

  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َهلْ أََتى َعلَى اِإلْنَساِن"َو ، السَّْجَدةَ " الْم َتنْزِيلُ: "ِة ِفي الصُّْبحِكَاَنَيقَْرأُ ِفي الُْجُمَع
، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الِْكالبِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد  - ١٢٢٦٤

" قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ"َو ، " سَبِّْح: "أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنيُوِتُر بِ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، رٍ َعْن َسِعيِد بن ُجَبْي
  .ِفي كُلِّ َركَْعةٍ ُسورَةٌ، " قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد"َو ، 

َعْن ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، ْضَرِميُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْح - ١٢٢٦٥
، َم كَانَ ُيْنَبذُ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد 
  .ِفي َبْيِت خَالَِتي ِفي ِسقَاٍء

، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِطيَّةَ ، َحدَّثََنا بنانُ بن ُمحَمََّد الدَّقَّاُق ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ  - ١٢٢٦٦
قَالَ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، ن ُجَبْيرٍ َعْن َسِعيِد ب، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ 

َوال : ِقيلَ، َما ِمْن أَيَّامٍ ُيَتقَرَُّب إِلَى اللَِّه ِفيَها بَِعَملٍ أَفَْضلَ ِمْن َهِذِه اَأليَّامِ الَْعْشرِ:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َوال َيْرجُِع ِمْنُه بَِشْيٍء، َوَماِلِه ، إِال أَنْ ُيَجاِهَد ُهَو بنفِْسِه ، َوال الْجَِهاُد :قَالَالْجَِهاُد؟ 
َعْن ِعْمَرانَ ، َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ أَبِي بَِخطِِّه : قَالَ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٢٦٧
  ،َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، ْمرَانَ بن أَبِي ِع

َوَوقَاهُ ُسوَء ، َمنِ اتََّبَع ِكتَاَب اللَِّه َهَداُه اللَُّه ِمَن الضَّاللَِة :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  ] .١٢٣طه آية "[فََمنِ اتََّبَع ُهَداَي فَال َيِضلُّ َوال َيْشقَى: "َه َيقُولَُوذَِلَك أَنَّ اللَّ، الِْحسَابِ َيْوَم الِْقَياَمِة 

َعْن َسلْمِ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمرُ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الُْحَصْينِ الْعُقَْيِليُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ  - ١٢٢٦٨
ال ُمَساَعاةَ ِفي :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، بن أَبِي الذَّيَّالِ 

  .َوال يُوَرثُ، فَال يَرِثُ ، َوَمنِ ادََّعى َولًَدا ِمْن غَْيرِ رِْشَدٍة ، فَقَْد أَلَْحقُْتهُ بَِعصََبِتِه ، َمْن َساَعى ِفي الَْجاِهِليَِّة ، اِإلْسالمِ 
َعْن ، َحدَّثََنا ثَابُِت بن يَزِيَد ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمَعاوَِيةَ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٢٦٩

ُتْحَشُرونَ ُحفَاةً :قَالَ، نّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، ِهاللِ بن َخبَّابٍ 
  .ُعَراةً غُْرال
، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، أنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٢٢٧٠
فَأَكَلَ ِمَن ،وَأَضُبا ، َوأَِقطًا ، أَْهَدْت أُمُّ حُفَْيٍد َخالَِتي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْمًنا : قَالَ، اسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّ

  .سُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَولَْو كَانَ حََراًما َما أُِكلَ َعلَى َماِئَدِة َر، َوَتَرَك االضَّبَّ تَقَذًُّرا ، السَّْمنِ وَاَألِقِط 
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّضْرِ - ١٢٢٧١



 َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ: قَاال، َحدَّثََنا عَارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ . َحدَّثََنا خَاِلُد بن ِخدَاشٍ، اَألْزِديُّ 
َعنِ اْبنِ َعبَّاٍسأَنَّ أُمَّ ُحفَْيٍد بنَت الْحَارِِث بن َجزِيٍّ خَالَةَ اْبنِ َعبَّاسٍ أَْهَدْت إِلَى ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، 

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأُِكلَْن َعلَى فََدَعا بِهِنَّ ، َوأَُضبا ، َوأَِقطًا ، َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْمًنا 
َولَْو كَانَ حََراًما َما أُِكلَْن َعلَى َماِئَدةِ َرسُولِ اللَّهِ ، فََتَركَُهنَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَالُْمَتقَذِّذِ لَُهنَّ ، َماِئَدِتِه 

  .َوال أََمَر بِأَكِْلهِنَّ، لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َع
، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، أنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٢٢٧٢

فَقَالَ َرسُولُ ، وَإِذَا الَْيهُوُد ِصَياٌم ، َوَسلََّم قَِدَم الَْمِديَنةَ َيْوَم َعاشُوَراَء أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
لَُّه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال، َوَنجَّى ُموَسى ، َهذَا َيْوٌم غَرََّق اللَُّه ِفيِه ِفْرَعْونَ : َما َهذَا؟قَالُوا:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .أََنا أَوْلَى بُِموَسى َعلَْيِه السَّالُم فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِصْوِمِه:َعلَْيِه َوَسلََّم
َعْن َسِعيِد بن ، ي بِْشرٍ َعْن أَبِ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٢٧٣

  ،إِنَّ أُْخِتي َنذََرْت أَنْ َتُحجَّ َوَماَتْت ، َيا َرُسولَ اللَِّه : أَنَّ َرُجال قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ُجَبْيرٍ 

ُحجَّ َعْن ، فََدْيُن اللَِّه أََحقُّ أَنْ يُقَْضى :لَقَا، نََعْم : أََرأَْيتَ لَْو كَانَ َعلَى أُخِْتَك َدْيٌن أَكُْنَت َتقِْضيِه؟قَالَ:قَالَ، َولَْم َتُحجَّ 
  .أُخِْتَك

َعْن َسِعيدِ بن ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٢٧٤
إِنَّ أُمِّي َنذََرْت أَنْ َتُحجَّ : فَقَالَْت، امَْرأَةً ِمْن ُجَهْيَنةَ َجاَءْت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ ، ُجَبْيرٍ 

فَُحجِّي :قَالَ، نََعْم : قَالَْتأََرأَْيتِ لَْو كَانَ َعلَى أُمِِّك َدْيٌن كُْنِت قَاِضَيَتُه؟:أَفَأَُحجُّ َعْنَها؟ قَالَ، َولَْم َتُحجَّ حَتَّى َماَتْت ، 
  .فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أََحقُّ بِالَْوفَاِء، َعْنَها َواقِْضي الَِّذي َعلَْيَها 

َعْن ُسفَْيانَ  ،َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٢٧٥
إِذَا َجاَء َنْصرُ اللَّهِ :"ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، بن ُحَسْينٍ 
إِذَا َجاَء َنْصُر اللَّهِ : "أُنْزِلَ َعلَْيِه، فُْسُه ُنعَِيْت لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َن:قَالَ، ] ١النصر آية "[َوالْفَْتُح
  .َواْعلَْم أَنَُّه قَْد َحَضَر أََجلَُك، فَاْسَتغِْفْر ِلرَبَِّك ، فَْتُح َمكَّةَ " َوالْفَْتُح

. َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، اَألْزِديُّ  ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ. َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٢٧٦
َعْن َسِعيِد بن ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ : قَالُوا، َحدَّثََنا عَارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ 

  ُجَبيْرٍ

َوكَانَ َيُصوُم إِذَا َصامَ ، سُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْهًرا كَاِمال غَْيَر رََمَضانَ َما َصاَم َر:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، 
  .ال َواللَِّه ال َيُصوُم: َوُيفِْطُر إِذَا أَفْطََر َحتَّى َيقُولَ الْقَاِئلُ، ال َواللَِّه ال ُيفِْطُر : َحتَّى َيقُولَ الْقَاِئلُ

َحدَّثََنا َعارٌِم ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ . َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، ثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ َحدَّ - ١٢٢٧٧
، بَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه َعنِ اْبنِ َع، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةُ : قَاال، أَُبو النُّْعَماِن 

  .وَالُْمَزفَِّت، َوالَْحنَْتمِ ، نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الدُّبَّاِء :قَالَ
، َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ ح . َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبَراهِيَم اَألْزَرُق، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٢٢٧٨

سُِئلَ َرسُولُ اللَّهِ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، أنا أَُبو َعَواَنةَ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن ِخَداشٍ 
  .اللَُّه أَْعلَُم بَِما كَانُوا َعاِمِلَني إِذْ َخلَقَُهْم: ْشرِِكَني؟ فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَْوالِد الُْم



َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيدِ : قَالَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحيَّانَ الَْمازِنِيُّ . َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٢٧٩
اْنطَلََق َرسُولُ اللَِّه :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ : قَاال، الطَّيَاِلِسيُّ 

  اِطنيِ َوَبيَْنَوقَْد حِيلَ َبْيَن الشََّي، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي طَاِئفٍَة ِمْن أَْصحَابِِه َعاِمِديَن إِلَى ُسوقِ ُعكَاٍظ 

ِحيلَ َبْينََنا َوَبْيَن : َما لَكُْم؟ فَقَالُوا: فَقَالُوا، فََرَجَعتِ الشََّياِطنيُ إِلَى قَْوِمهِْم ، وَأُْرِسلَْت َعلَْيهُِم الشُُّهُب ، َخَبرِ السََّماِء 
فَاْضرِبُوا َمشَارَِق ، َنكُْم َوَبْيَن َخَبرِ السََّماِء إِال َشْيٌء َحَدثَ َما َحالَ َبْي: فَقَالُوا، وَأُْرِسلَْت َعلَْيَنا الشُُّهُب ، َخَبرِ السََّماِء 

َمشَارَِق اَألْرضِ َوَمَغارَِبَها اَألْرضِ َوَمغَارِبََها فَاْنظُرُوا َما َهذَا الَِّذي حَالَ َبيَْنكُْم َوَبْيَن َخَبرِ السََّماِء؟ فَاْنطَلَقُوا َيضْرُِبونَ 
فَاْنَصَرَف أُولَِئَك النَّفَُر الَِّذيَن َتَوجَّهُوا َنْحَو تَِهاَمةَ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ، َبيَْنُهْم وََبْيَن َخَبرِ السََّماِء  َيْبَتُغونَ َما حَالَ

فَلَمَّا َسِمُعوا ، حَابِِه َصالةَ الْفَْجرِ َوُهَو ُيَصلِّي بِأَْص، َوُهَو َوأَْصَحاُبهُ بنْخلَةَ َعاِمِديَن إِلَى سُوقِ ُعكَاٍظ ، َعلَْيِه َوَسلََّم 
: فَقَالُوا، فَُهَناِلكَ ِحَني َرَجعُوا إِلَى قَْوِمهِْم ، َهذَا وَاللَِّه الَِّذي حَالَ بَْيَنكُْم َوَبْيَن َخَبرِ السََّماِء : فَقَالُوا، الْقُْرآنَ اْسَتَمُعوا 

فَأَنَْزلَ اللَُّه َعلَى ، ] ٢اجلن آية "[ا َيْهِدي إِلَى الرُّْشِد فَآَمنَّا بِِه َولَْن ُنْشرِكَ بِرَبَِّنا أََحدًاإِنَّا َسِمْعَنا قُْرآًنا َعَجًب"، َيا قَْوَمَنا 
  .َوإِنََّما أُوِحيَ إِلَْيِه قَْولُ الْجِنِّ] ١اجلن آية "[قُلْ أُوِحَي إِلَيَّ: "َنبِيِِّه

، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َحمَّاٍد الَْمعْنِيُّ : قَاال، َوَعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، سَْترِيُّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّ - ١٢٢٨٠
أَنّ َرُسولَ ، ال أَْعلَُمُه إِال َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن َخاِلٍد 

  قََرأَ النَّْجَم فَلَمَّا َبلَغَ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّه

أَلْقَى الشَّْيطَانُ َعلَى ِلَسانِهِ ِتلَْك الَْغرَانِيُق الْعُلَى ، ] ٢٠النجم آية "[أَفَرَأَْيُتمُ الالَت َوالْعُزَّى َوَمَناةَ الثَّاِلثَةَ اُألخَْرى"
َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن : "فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، ا َسَجَد َسَجَد الُْمْسِلُمونَ َوالُْمْشرِكُونَ فَلَمَّ، َوَشفَاَعُتُهنَّ لَتُرَْتَجى 

  .َيْوُم َبْدرٍ] ٥٢احلج آية "[َرسُولٍ َوال نَبِيٍّ إِال إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ إِلَى قَْوِلِه َعذَاُب َيْومٍ َعِقيمٍ
، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُنَعْيمٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٢٨١

قَالَ اللَّهُ ، لَْيسَ الُْمعَاَيَنةُ كَالَْخَبرِ :لََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 
  .أَلْقَى اَأللَْواَح فَكََسَرَها، فَلَمَّا َعاَيَن ، فَلَْم ُيلْقِ اَأللْوَاَح ، إِنَّ قَْوَمَك قَْد فُِتُنوا : ِلُموَسى

َعْن َسِعيِد بن ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، اَهانَ َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن َم، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ  - ١٢٢٨٢
إِذَا أََخذُْت كَرَِميَتْي َعْبِدي :َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ُجَبْيرٍ 

  .أَْرَض لَُه ثََواًبا ُدونَ الَْجنَِّة لَْم، فََصَبَر وَاْحَتَسَب 
، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم  - ١٢٢٨٣

كَانُوا َيكَْرُهونَ أَنْ يَْرَضُخوا :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ْيرٍ َعْن َسِعيِد بن ُجَب، َعْن َجْعفَرِ بن إِيَاسٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ 
  فََسأَلُوا فَُرخَِّص، ألَْنَسابِهِْم ِمَن الُْمْشرِِكَني 

رٍ فََألنْفُِسكُْم إِلَى قَْوِلهِ لَْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم َولَِكنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن خَْي: "فَنََزلَْت َهِذهِ اآلَيةُ، لَُهْم 
  ] .٢٧٢البقرة آية "[َوأَنُْتْم ال ُتظْلَُمونَ

َعنِ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا ُعَباَدةُ بن زِيَاٍد اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٢٨٤
َوال َتْجَهرْ بَِصالِتَك َوال : "ِفي قَْوِلِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، أَبِي َوْحِشيَّةَ  َعْن َجْعفَرِ بن، اَألْعَمشِ 

لَّى إِذَا َص، كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، ] ١١٠اإلسراء آية "[ُتَخاِفتْ بَِها وَاْبَتغِ َبْيَن ذَِلَك َسبِيال



، " َوال َتْجَهرْ بَِصالِتَك: "فَأَْوَحى اللَُّه إِلَْيِه، َوَسبُّوا َمْن َجاَء بِِه ، فَإِذَا َسِمَعُه الُْمْشرِكُونَ َسبُّوُه ، بِهِْم َجَهَر بِالْقُْرآِن 
  ".وَاْبَتغِ َبْيَن ذَِلكَ َسبِيال"،  أَْسِمْع أَْصَحاَبَك: قَالَ، " َوال ُتَخاِفْت بِهَا"، فََيْسَمُعُه الُْمْشرِكُونَ فََيُسبُّوُه 

َعْن َعْبِد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو ُشَبْيلٍ ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َواِقٍد  - ١٢٢٨٥
: ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، ُر بن إِيَاسٍ َوَجْعفَ، َعْن قََتاَدةَ ، الَْجبَّارِ بن َناِفعٍ الضَّبِّيِّ 

إِنَُّهْم كَاُنوا نَوَّاِتنيَ َيْعنِي : قَالَ، ] ٨٣املائدة آية "[َوإِذَا َسِمُعوا َما أُْنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ َتَرى أَْعُينَُهْم َتفِيُض ِمَن الدَّمْعِ"
فَلَمَّا قََرأَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْقُْرآنَ آَمُنوا ، ِحَني قَِدمُوا َمَع َجْعفَرِ بن أَبِي طَاِلبٍ ِمَن الْحََبشِ َمال

  فَقَالَ َرسُولُ، َوفَاَضْت أَْعيُُنُهْم 

فَأَْنَزلَ اللَُّه ، لَْن َنْنتَِقلَ َعْن ِدينَِنا : فَقَالُوا، ُتْم إِلَى أَْرِضكُُم اْنَتقَلُْتْم َعْن ِدينِكُْملَعَلَّكُْم إِذَا َرَجْع:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ذَِلَك ِمْن قَْوِلهِْم، َعزَّ َوَجلَّ 
، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، بِْشرٍ َعْن أَبِي ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َداُوَد ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى  - ١٢٢٨٦

فَقُْمُت َعْن ، فَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يصلي ،َوكَاَنْت لَْيلَُتَها ، بِتُّ ِعْنَد خَالَِتي َمْيمُوَنةَ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  .مَنِي َعْن َيِمينِِهأَْو بَِشْعرِي فَأَقَا، فَأََخذَ بِذَُؤاَبِتي ، َيسَارِِه 

َحدَّثََنا ُمْصَعبُ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن بَزِيغٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن َمْهِديٍّ الَْعطَّاُر الْكُوِفيُّ  - ١٢٢٨٧
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ِد بن جَُبْيرٍ َعْن َسِعي، َعْن َجْعفَرِ بن أَبِي َوْحِشيَّةَ ، َعْن أَبِي ُمَعاٍذ ، بن الِْمقَْدامِ 

  .إِنَّ الُْمْؤِمَن َنِسيٌّ إِذَا ذُكَِّر ذَكََر، َما ِمْن ُمْسِلمٍ إِال َولَُه ذَْنٌب ُيِصيُبهُ الْفَْيَنةَ َبْعَد الْفَْيَنِة :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا أَُبو ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َصبِيحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، بن أَْحَمَد الشَّاِميُّ الْكُوِفيُّ  َحدَّثََنا َجْعفَُر - ١٢٢٨٨

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  أََتِت النَّبِيَّ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َجْعفَرِ بن أَبِي َوْحِشيَّةَ ، الرَّبِيعِ السَّمَّانُ 
اْعَتمِرِي :فَقَالَ لََها، لَْم َيكُْن لََنا إِال نَاِضٌح غََزا َعلَْيِه أَبِي َوَزْوجِي : َما َيْمنَُعِك ِمَن الَْحجِّ؟قَالَْت:فَقَالَ لََها، َوَسلََّم امَْرأَةٌ 

  .ِفي َرَمَضانَ فَإِنََّها لَِك َحجَّةٌ
  َحدَّثَنَا - ١٢٢٨٩

َعنِ اْبنِ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َحدَّثََنا َربِيَعةُ بن كُلْثُومِ بن َجْبريٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، ن َعْبِد الْعَزِيزِ َعِليُّ ب
فَلَمَّا َصحَْوا ، َعَبثَ َبْعُضُهْم بَِبْعضٍ  ،نََزلَ َتْحرُِمي الَْخْمرِ ِفي قَبِيلََتْينِ ِمَن اَألْنَصارِ َشرِبُوا حَتَّى إِذَا ثَِملُوا :قَالَ، َعبَّاسٍ 

فََواللَِّه لَْو كَانَ بِي َرُءوفًا َرِحيًما َما ، فََعلَ بِي َهذَا أَِخي فُالنٌ : َيقُولُ، َجَعلَ الرَُّجلُ َيَرى اَألثَرَ بَِوْجهِِه َوبِرَأِْسِه َوبِِلْحَيِتِه 
: فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، فََوقََعْت ِفي قُلُوبِهُِم الضََّغاِئُن ، ْيَس ِفي قُلُوبِهِْم َضغَاِئُن َوكَاُنوا أُْخَوةً لَ: قَالَ، فََعلَ َهذَا بِي 

دُ الشَّْيطَانُ أَنْ ُحونَ إِنََّما يُرِيإِنََّما الَْخْمُر َوالْمَْيِسُر وَاألَْنصَاُب َواَألْزالُم رِْجٌس ِمْن َعِملِ الشَّْيطَاِن فَاْجَتنِبُوُه لََعلَّكُْم ُتفِْل"
املائدة آية "[فََهلْ أَْنُتْم مُْنَتُهونَ ُيوِقَع َبيَْنكُُم الَْعَداَوةَ وَالْبَْغَضاَء ِفي الَْخْمرِ وَالَْمْيِسرِ َوَيُصدَّكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَعنِ الصَّالِة

فَأَنَْزلَ اللَُّه ، وَفُالٍن قُِتلَ َيْوَم أُُحٍد ، َبطْنِ فُالٍن قُِتلَ َيْوَم َبْدرٍ  َوِهَي ِفي، ِهَي رِْجٌس : فَقَالَ َناٌس ِمَن الُْمَتكَلِِّفَني، ] ٩١
  ] .٩٣املائدة آية "[لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ُجنَاٌح ِفيَما طَِعُموا: "َعزَّ َوَجلَّ
، َعْن فَْرقٍَد السََّبِخيِّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، دَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ َح، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٢٩٠

َرسُولَ َيا : فَقَالَْت، َعنِ اْبنِ َعبَّاٍسأَنَّ امَْرأَةً َجاَءْت بِاْبنٍ لََها إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 
  ،إِنَّ اْبنِي بِِه ُجُنونٌ ، اللَِّه 



، َوَدَعا فَثَعَّ ثَعَّةً ، فََمَسَح َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصْدَرُه ، َوإِنَُّه يَأُْخذُُه ِعْنَد غَدَاِئَنا َوَعشَاِئَنا فََيْخُبثُ َعلَْيَنا 
  .فَُشِفَي، اَألسَْوِد  فََخَرَج ِمْن َجْوِفِه ِمثْلُ الَْجْروِ

َعْن َيْعلَى ، َسِمْعُت ُعَمَر بن رَاِشٍد ُيَحدِّثُ : قَالَ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٢٢٩١
  .الْحََراُم َيِمٌني:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، بن َحكِيمٍ 
  .لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ:َوقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ - ١٢٢٩٢
َعْن ، وَب َعْن أَيُّ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ  - ١٢٢٩٣

: كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيقَْرأُ ِفي َصالِة الصُّْبحِ َيْوَم الُْجُمَعِة: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 
  ] .١اإلنسان آية "[َهلْ أََتى َعلَى اِإلْنَساِن"َو ، السَّْجَدةَ " الْم َتنْزِيلُ"

َحدَّثَنِي أَُبو َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ  - ١٢٢٩٤
َرَض اللَُّه الصَّالةَ َعلَى ِلَساِن َنبِيِّهِ افَْت:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَيُّوَب السِّْخِتيَانِيِّ ، الْخَُراسَانِيُّ 

  .َوِفي السَّفَرِ َركَْعَتْينِ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْحَضرِ أَْرَبًعا 
َعْن َحمَّاِد بن َزْيدٍ ، اِعيلَ َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَم، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد بن ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ  - ١٢٢٩٥

  قَالَ ابُْن: قَالَ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، 

  .َتزَوَّْج فَإِنَّ َخْيرََنا كَانَ أَكْثََرَنا نَِساًء:َعبَّاسٍ
، ثََنا َحْمَزةُ بن الَْحارِِث بن ُعَمْيرٍ َحدَّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َخلٍَف ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٢٩٦
أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملَبَّى َحتَّى رََمى َجْمَرةَ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِيِه 
  .الَْعقََبِة

َعْن ، َعْن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن ِهاللٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َبكَّارٍ الَْعْيِشيُّ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢٢٩٧
لَْيِه بِتُّ ِعْنَد خَالَِتي َمْيمُوَنةَ فَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 

اللَُّهمَّ آِتهِ :َوقَالَ، َوَمَسحَ َصْدرِي ، فَأََخذَ بَِيِدي فَأَقَاَمنِي َعْن َيِمينِِه ، فَقُْمُت َعْن َيَسارِِه ، َوَسلََّم ُيصَلِّي ِمَن اللَّْيلِ 
  .الِْحكَْمةَ
َحدَّثََنا َعْمُرو ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َزْيٍد ، َعْيمٍ الَْواسِِطيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُن، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٢٩٨
أَال أُنَبِّئُكُْم :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َهاِشمٍ ، بن َخاِلٍد 

، النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْجنَِّة :قَالَ، َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه : قَالُوا، أَْهلِ الدُّْنَيا ِفي الَْجنَِّة؟ بِرِجَاِلكُْم ِمْن
وَالرَُّجلُ َيكُونُ ِفي جَانِبِ الِْمْصرِ ، َوالْمَْولُوُد َمْولُوُد اِإلْسالمِ ِفي الَْجنَِّة ، وَالشَّهِيُد ِفي الَْجنَِّة ، َوالصِّدِّيُق ِفي الَْجنَِّة 

  أَال أَُنبِّئُكُْم بنسَاِئكُْم ِمْن أَْهلِ، َيُزوُر أََخاهُ ال َيزُوُرُه إِال ِللَِّه ِفي الَْجنَِّة 

َيِدي ِفي َيَدِك ال أَكَْتِحلُ : ْت قَالَْتالَْولُوُد الَْوُدوُد الَِّتي إِذَا غَِضَبْت أَْو أُغِْضَب:قَالَ، َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه : الَْجنَِّة؟قَالُوا
َعْن ، َحدَّثََنا َخلَُف بن َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ . بُِغْمضٍ

َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، أَبِي َهاِشمٍ الرُّمَّانِيِّ 
  .ِمثْلَُه 

 ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق. َحدَّثََنا ُموَسى بن َداُوَد الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ  - ١٢٢٩٩
َعْن أَبِي ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ : قَالَ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ : قَاال، وَُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ ، التُّْسَترِيُّ 



فَإِذَا ، إِنَّ ِللَْمْوِت فََزًعا :صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ النَّبِيُّ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، َهاِشمٍ الرُّمَّانِيِّ 
، اللَُّهمَّ اكُْتْبُه ِفي الُْمْحِسنَِني ، وَإِنَّا إِلَى َربَِّنا لَُمْنقَِلُبونَ ، إِنَّا ِللَِّه وَإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ : فَلَْيقُلْ، أََتى أََحُدكُْم َوفَاةَ أَِخيِه 

  .َوال َتفِْتنَّا َبْعَدُه، اللَُّهمَّ ال َتْحرِمَْنا أَجَْرُه ، َواْخلُْف َعِقَبُه ِفي اآلخِرِيَن ، ِكَتاَبُه ِفي ِعلِّيَِّني َواجَْعلْ 
َعْن أَبِي ،  َحدَّثََنا َخلَُف بن َخِليفَةَ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن بِْشرٍ الْكَاِهِليُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ  - ١٢٣٠٠

أَْسلََم َمعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتْسَعةٌ وَثَالثُونَ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، َهاِشمٍ الرُّمَّانِيِّ 
  وَأَْسلََم، َرُجال َوامَْرأَةٌ 

  ] .٦٤األنفال آية "[َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َحسُْبَك اللَُّه َوَمنِ اتَّبََعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني: "َعزَّ َوَجلَّفَأَْنَزلَ اللَُّه ، ُعَمُر َتَماَم اَألْرَبِعَني 
َيانُ َحدَّثََنا سُفْ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا َجابُِر بن كُْرِديٍّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٣٠١

فَلَمَّا ، بِتُّ ِعْنَد خَالَِتي َمْيُموَنةَ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي هَاِشمٍ الرُّمَّانِيِّ ، بن ُحَسْينٍ 
أََناَم :فَقَالَ، ثُمَّ اْنفََتلَ ، فََصلَّى َركَْعَتْينِ ، تَُها َوكَاَنْت لَْيلَ، َصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْعَشاَء َرَجَع إِلَْيَها 

َوِفي ِلسَانِي ، َوِفي َبَصرِي نُوًرا ، َوِفي َسمِْعي ُنوًرا ، اللَُّهمَّ اجَْعلْ ِفي قَلْبِي نُوًرا :فَقَالَ ِفي َصالِتِه، الُْغالُم؟َوأََنا أَْسَمُع 
  .َواْعِطنِي نُورًا، ُنوًرا 

َعْن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َجرِيُر بن حَازِمٍ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن َيزِيَد الُْعَمرِيُّ ، ثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ َحدَّ - ١٢٣٠٢
أَتَانِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالمُ :ِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، الَْعمِّيِّ 

  .َوإِنَّ غََضَبُه ِعزٌّ، إِنَّ رَِضاهُ ُحكٌْم : َوقُلْ لَُه، أَقْرِْئ ُعَمَر السَّالَم : فَقَالَ، 
َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّحِيمِ بن زَْيدٍ ،  َحدَّثََنا بِْشرُ بن َمْعَمرٍ الْقَْرقََساِئيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ  - ١٢٣٠٣

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُخلَْيٍد الَْحنَِفيُّ ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَِّد بن َداُوَد السُّكَّرِيُّ الُْجْنِديَسابُورِيُّ . َعْن أَبِيِه، الَْعمِّيُّ 
  ،َمرَْيَم  َعْن ُنوحِ بن أَبِي، َحدَّثََنا َسلْمُ بن َساِلمٍ 

َمْن َعِملَ ِللَِّه ِفي :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن َزْيٍد الْعَمِّيِّ 
َوإِنْ أَْخطَأَ ، فَأَصَاَب لَمْ َيَتقَبَّلِ اللَُّه ِمْنُه ، َعِملَ َيْبتَِغي الْفُْرقَةَ  َوَمْن، َوإِنْ أَْخطَأَ غَفََر لَُه ، الَْجَماَعِة فَأَصَاَب قَبِلَ اللَُّه ِمْنُه 

  .فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ
َعْن َعطَاِء ، لَهِيَعٍة  َحدَّثَنِي اْبُن، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ  - ١٢٣٠٤

َعَسى أَنْ َيبَْعثََك َربُّكَ :"ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: أَنَُّه قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، بن ِدينَارٍ الُْهذَِليُّ 
  .فَذَِلَك الَْمقَاُم الَْمْحُموُد، َوُيَشفَّعُ ُألمَِّتِه ، َبْيَن جِبْرِيلَ ُيْجِلُسُه ِفيَما َبْيَنُه َو: قَالَ، ] ٧٩اإلسراء آية "[َمقَاًما َمْحُمودًا

َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعفَّانُ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا عثمانُ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ  - ١٢٣٠٥
أَْو ، َمنِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َبْيرٍ َعْن َسعِيِد بن ُج، بن ُخثَْيمٍ 

  .فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه وَالَْمالِئكَِة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني، َتوَلَّى إِلَى غَْيرِ َمَواِليِه 
َعْن ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، يُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ َحدَّثََنا َعِل - ١٢٣٠٦

  .َتَجَم َوُهَو ُمْحرٌِمَواْح، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَزوََّج َوُهَو ُمْحرٌِم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 
  ،َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٣٠٧



، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ 
  .َواْحَتَجَم َوُهَو ُمْحرٌِم، ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَزوََّج َوُهَو ُمْحرٌِم أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّ

َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٣٠٨
، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْصَحابَُهاْعَتَمُروا ِمَن الْجِعَْراَنِة ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، بن ُجبَْيرٍ َعْن َسعِيِد ، ُخثَْيمٍ 

  .ثُمَّ َرَملُوا، َوَجَعلُوا أَْردَِيَتُهمْ َتْحَت آَباطِهِْم ورقوَها َعلَى َعَواتِِقهِْم ، فَاْضطََبُعوا 
َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ َحدَّ - ١٢٣٠٩

لََيْبَعثَنَّ :قَالَ، ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، 
  .َوِلَسانٌ َيْنِطُق بِِه َيشَْهُد ِلَمنِ اْسَتلََمُه بَِحقٍّ، اللَُّه الَْحَجَر َيْوَم الِْقَياَمِة َولَُه َعْيَناِن َيْنظُرُ بِهَِما 

َعْن ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، ثََنا أَُبو صَاِلحٍ الْحَرَّانِيُّ َحدَّ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن الَْعبَّاسِ الَْعدَّاُس الِْمْصرِيُّ  - ١٢٣١٠
ِفي َعْينٍ : "أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقََرأَ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ 

  ] .٨٦الكهف آية "[َحِمئٍَة
  َحدَّثََنا َعْبُد الَْمجِيِد، َحدَّثََنا َمْهِديُّ بن َجْعفَرٍ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن غُلَْيبٍ الِْمْصرِيُّ  - ١٢٣١١

قَالَ : قَالَ، نِ اْبنِ َعبَّاسٍ َع، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، بن أَبِي َروَّاٍد 
  .َوَماُؤَها ِشفَاٌء ِللَْعْينِ، الْكَْمأَةُ ِمَن الَْمنِّ :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َوَنَعَت َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلعِْرقِ النََّسا أَلَْيةَ كَْبشٍ - ١٢٣١٢
، أَْعطَاَنا أَُبو اَألْشَجعِ كَِتاَب أَبِيِه ، َوَجْدُت ِفي ِكَتابِ أَبِي : قَالَ، ثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ َحدَّ ١٢٣١٣ -

َجاَء َرُجلٌ : قَالَ، بَّاسٍ َعنِ اْبنِ َع، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َعْن ُسفَْيانَ ، فَكََتْبَنا ِمْنُه 
  .اْرمِ َوال َحَرَج:قَالَ، إِنِّي ذََبْحُت قَْبلَ أَنْ أَرِْمَي : فَقَالَ، إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ، وَارِيرِيُّ َحدَّثََنا َعْبيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٣١٤
َعنِ اْبنِ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ : قَاال، وَبِْشُر بن الُْمفَضَّلِ ، َمْهِديٍّ 
  .ال نِكَاَح إِال بَِوِليٍّ:قَالَ، لََّم أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس، َعبَّاسٍ 

َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ : قَاال، َوَعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٣١٥
، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، ثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُع، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُسلَْيَمانَ ، الَْجْحَدرِيُّ 

  إِذَا ذَكَرَنِي َعْبِدي َخالِيًا:ذَكََر َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ: َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ِفي َمٍأل َخْيرٍ ِمَن الَْمِأل الَِّذي ذَكََرنِي ِفيِه َوإِذَا ذَكَرَنِي ِفي َمٍأل ذَكَْرُتُه، ذَكَْرُتُه خَاِلًيا 
َعْن َسِعيدِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، أنا َمْعَمٌر ، أنا َعْبَد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم  - ١٢٣١٦
الَْبُسوا ِمْن ِلباِسكُُم الَْبيَاَض فَإِنََّها ِمْن َخْيرِ :ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُس: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، بن ُجَبْيرٍ 
  .َوكَفِّنُوا ِفيَها َمْوَتاكُْم، ِثَيابِكُْم 

َعْن َعْبدِ ، دَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم َح. َوَيْجلُو الَْبَصَر، فَإِنَُّه ُيْنبُِت الشَّْعَر ، َوِمْن َخْيرِ أَكْحَاِلكُُم اِإلثِْمُد  - ١٢٣١٧
َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ خُثَْيمٍ ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، الرَّزَّاقِ 
  .ِمثْلَُه

َعْن َسعِيِد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُخثَْيمٍ ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، يُّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّ - ١٢٣١٨



، ا أَْحَياءَكُْم أَلْبُِسوَه فَ، َخْيُر لَِباِسكُُم الَْبيَاُض :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، بن ُجَبْيرٍ 
  .َوكَفُِّنوا ِفيَها َمْوَتاكُْم

َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ  - ١٢٣١٩
الَْبُسوا ِمْن ثَِيابِكُمُ :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ْيرٍ َحدَّثَنِي َسعِيُد بن ُجَب، بن ُخثَْيمٍ الَْمكِّيُّ 

  .َوكَفُِّنوا ِفيَها مَْوَتاكُْم، فَإِنََّها خَْيُر ِثيَابِكُْم ، الْبََياَض 
  َوإِنَّ َخْيَر أَكَْحاِلكُمُ اِإلثِْمُد إِنَُّه َيْجلُو - ١٢٣٢٠
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لكبري: كتاب  ملعجم ا   ا
لطرباين: املؤلف  بن أيوب ا بن أمحد      سليمان 

  .َويُْنبُِت الشَّعَْر، الَْبَصَر 
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ  ١٢٣٢١ -

الَْبُسوا ِمْن ثَِيابِكُُم الَْبيَاضَ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ ،  ُخثَْيمٍ
  .َوكَفِّنُوا ِفيَها َمْوَتاكُْم، فَإِنََّها ِمْن َخْيرِ ثَِيابِكُْم ، 

  .َوُينْبُِت الشَّْعَر، اِإلثِْمَد فَإِنَّهُ َيْجلُو الَْبَصَر ، حَاِلكُْم َوإِنَّ ِمْن َخْيرِ أَكْ - ١٢٣٢٢
، َوأَُبو َعوَاَنةَ َجِميًعا ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  ١٢٣٢٣ -

، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، انَ بن ُخثَْيمٍ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْم
  .َوكَفِّنُوا ِفيَها َمْوَتاكُْم، الَْبسُوا َهِذهِ الثَِّيابَ الْبََياَض فَإِنََّها ِمْن َخْيرِ ِثَيابِكُْم :قَالَ

  .َوُينْبُِت الشَّْعَر، رِ أَكْحَاِلكُُم اِإلثِْمُد فَإِنَُّه َيْجلُو الَْبَصَر َوِمْن َخْي - ١٢٣٢٤
، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  ١٢٣٢٥ -

اكَْتِحلُوا :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، رٍ َعْن َسِعيِد بن ُجَبْي
  .َوُيْنبِتُ الشَّْعَر، بِاِإلثِْمِد فَإِنَُّه َيْجلُو الَْبَصَر 

  .َوكَفُِّنوا ِفيَها َموَْتاكُْم، الَْبسُوا الثِّيَاَب الْبِيَض :َوَسلََّم َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه - ١٢٣٢٦
  َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكْبَرِيُّ - ١٢٣٢٧

َعْن ، بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ  َعْن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ الْبُورَانِيُّ ، 
فَإِنََّها ِمْن ، الَْبسُوا ِمْن ِثَيابِكُمُ الَْبيَاَض :قَالَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 

  .َوكَفِّنُوا ِفيَها َمْوَتاكُْم، َخْيرِ ثَِيابِكُْم 
  .وَُيْنبُِت الشَّْعَر، َوَخْيُر أَكَْحاِلكُُم اِإلثِْمُد فَإِنَُّه َيْجلُو الَْبَصَر  - ١٢٣٢٨

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ : قَاال، َوالُْحَسْيُن بن ُحَمْيٍد الَْعكِّيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ  ١٢٣٢٩ -
َعْن َسعِيِد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َحدَّثََنا رَْوُح بن الْقَاِسمِ ، ا َبكُْر بن َعْبِد اللَِّه اللَّيِْثيُّ َحدَّثََن، السَّدُوِسيُّ 

فَأَلْبُِسوَها ، يَابِكُُم الَْبيَاَض إِنَّ ِمْن خَْيرِ ِث:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، بن ُجَبْيرٍ 
  .َوكَفُِّنوا ِفيَها مَْوَتاكُْم، أَْحَياءَكُْم 
  .وَُيْنبُِت الشَّْعَر، َوَخْيُر أَكَْحاِلكُُم اِإلثِْمُد فَإِنَُّه َيْجلُو الَْبَصَر  - ١٢٣٣٠

َعْن ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماعِيلَ الُْمؤَدُِّب ، بن ُموَسى الُْخُتلِّيُّ  َحدَّثََنا َعبَّاُد، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلُّوَيةَ الْقَطَّانُ  ١٢٣٣١ -
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْبِد اللَِّه بن ُمْسِلمِ بن ُهْرُمَز 

  .وَُيجِيُب َدْعَوةَ الَْمْملُوِك َعلَى ُخْبزِ الشَِّعريِ، َوَيْعتَِقلُ الشَّاةَ ، َيأْكُلُ َعلَى اَألْرضِ َو، َوَسلََّمَيْجِلُس َعلَى اَألْرضِ 
  َحدَّثََنا َسْهلُ بن، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٣٣٢

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، ْن َعْبِد اللَِّه بن ُمْسِلمِ بن ُهْرُمَز َع، َحدَّثََنا الصَّبَّاحُ بن ُمحَارِبٍ ، زَْنَجلَةَ الرَّازِيُّ 
: فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، إِنِّي نِلُْت ِمَن امَْرأٍَة َما ُدونَ َنفِْسَها : فَقَالَ، َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ، 



  ] .١١٤هود آية "[أَِقمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ"
َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٣٣٣
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، ِه بن ُمْسِلمِ بن ُهْرُمَز َعْن َعْبِد اللَّ، ُسلَْيَمانَ 

  .وَالَِّذي َيْرَحلُ َيْدُخلُ، َسَواٌء الُْمقِيُم : قَالَ، ] ٢٥احلج آية "[سََواٌء الَْعاِكُف ِفيِه وَالَْباِد:"َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا زَِياُد بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُيوُسَف الصَّْيَرِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٣٣٤
، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، ثَابٍِت  َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي ُمَحمٍَّد َموْلَى آلِ زَْيِد بن، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، الَْبكَّاِئيُّ 
فَأَْنَزلَ اللَّهُ ، إِنَّ َربَّكَ َبِخيلٌ ال ُيْنِفُق : النَّبَّاشُ بن قَْيسٍ: قَالَ َرُجلٌ ِمَن الَْيُهوِد ُيقَالُ لَُه:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َوِعكْرَِمةُ 
املائدة "[ولَةٌ غُلَّْت أَْيدِيهِْم َولُِعُنوا بَِما قَالُوا َبلْ َيَداُه مَْبُسوطََتانِ ُيْنِفُق كَْيَف َيَشاُءقَالَِت الَْيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغلُ: "َعزَّ َوَجلَّ

  ] .٦٤آية 
  َحدَّثَنَا، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٣٣٥

، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد بن أَبِي ُمحَمٍَّد ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، بن ُبكَْيرٍ ُيوُنُس 
ِة ِفي َرَجبٍ َعلَى رَأْسِ َسْبَعةَ فََصلَّى إِلَى الْكَْعَب، ُصرَِف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الشَّامِ إِلَى الِْقْبلَِة :قَالَ

  .َعَشَر َشهًْرا ِمْن َمقَْدِمِه الَْمِديَنةَ
َعْن َعْبِد اللَّهِ ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ بن ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢٣٣٦

أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى َجَماَعةً ِمَن ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ 
الِْقَياَمِة فُجَّاًرا إِال َمْن َصَدقَ  إِنَّ اللََّه َباِعثُكُْم َيْوَم:قَالَ، فَاسَْتجَاُبوا لَُه وََمدُّوا أَعَْناقَُهْم ، َيا َمْعَشَر التُّجَّارِ:فَقَالَ، التُّجَّارِ 

  .َوأَدَّى اَألمَاَنةَ، َوَبرَّ 
ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَاِتمٍ . َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َجمِيلٍ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٣٣٧
َعْن ُعَمَر بن ، َعْن َرَباحِ بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك : قَالُوا، َوُسوَْيُد بن َنْصرٍ ، ُموَسى َحدَّثََنا ِحبَّانُ بن ، الَْمرْوزِيُّ 

لَمَّا :قَالَ،  َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن أَبِي َبزَّةَ ، َحبِيبٍ 
  .فََجَرى بَِما ُهَو كَاِئٌن إِلَى ِقَيامِ السَّاَعِة، اكُْتْب : َخلََق اللَُّه الْقَلََم قَالَ لَُه

َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َعْبدِ ، َحدَّثََنا اْسَماعِيلُ بن َجْعفَرِ بن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلُّوَيةَ الْقَطَّانُ  - ١٢٣٣٨
  ،َعْن ِعيَسى الْعَطَّاُر ، الْعَزِيزِ بن جُرَْيجٍ 

قُلُْت الْبنِ :قَالَ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن أَبِي َبزَّةَ ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َجْعفَرٍ 
وَالَِّذيَن ال َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر َوال َيقُْتلُونَ : "فَأَْيَن قَْولُُه: قُلُْت، ال : ةٌ؟ قَالََهلِْلَمْن قََتلَ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا تَْوَب: َعبَّاسٍ

َياَمِة وََيْخلُْد ِفيِه ُمَهانًا ابُ َيْوَم الِْقالنَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِال بِالَْحقِّ َوال َيْزُنونَ َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاًما ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَ
َهِذِه آَيةٌ َمكِّيَّةٌ : ؟ قَالَ] ٧٠الفرقان آية "[إِال َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَمال صَاِلًحا فَأُولَِئَك يَُبدِّلُ اللَُّه َسيِّئَاتِهِْم َحَسَناٍت

ا فََجَزاُؤهُ َجهَنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعذَاًبا َوَمْن يَقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتعَمًِّد"َنَسَخْتَها آَيةٌ َمَدنِيَّةٌ 
  ] .٩٣النساء آية "[َعِظيًما

، َمانَ التَّْيِميِّ َعْن ُسلَْي، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر  - ١٢٣٣٩
فَأُِتَي ، َدَعا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِماٍء :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُمسِْلمٍ 

  .َوُهَو قَاِئٌم، فَكََرَع ِفيِه فََشرَِب ، بِذَُنوبٍ ِمْن َزْمَزَم 



َعْن قَْيسِ بن َسْعدِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ  - ١٢٣٤٠
أَنَُّه كَاَنإِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن ،  َوأَظُنُُّه َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، 

  ِملَْء، اللَُّهمَّ َربََّنا لََك الَْحْمُد :قَالَ، الرُّكُوعِ 

  .َوِملَْء َما ِشئَْت ِمْن َشْيٍء بَْعُد، وَِملَْء اَألْرضِ ، السََّماَواِت 
، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، ْسِلَم بن حَاِتمٍ األَْنصَارِيُّ َحدَّثََنا ُم، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٣٤١

بِتُّ ِعْنَد َخالَِتي : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ بن َخاِلٍد الْقَُرِشيِّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن مَْنُصورٍ 
فَقُْمُت فََصَنْعتُ الَِّذي ، ثُمَّ قَاَم ُيَصلِّي ، فََتَوضَّأَ ثَالثًا ثَالثًا ، لُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن اللَّْيلِ فَقَاَم َرُسو،َمْيُموَنةَ 
  .فََهيَّأَنِي َعْن َيِمينِِه، ثُمَّ قُْمُت َعْن َيَسارِِه ، َصَنَع 

َعْن ِعكْرِمَةَ ، َحدَّثََنا اْبُن جَُرْيجٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبكْرٍ الُْبْرَسانِيُّ ، ثََنا أَبِي َحدَّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ  - ١٢٣٤٢
  .نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الُْمْصَمِت حَرِيرًا:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، بن َخاِلٍد 
ح َوَحدَّثََنا َجْعفَُر بن . َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َزْيِد بن أَبِي الزَّْرقَاِء ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢٣٤٣

، َعْن ِشْبلِ بن َعبَّادٍ الَْمكِّيِّ ، الُهَما َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمخْلٍَد ِك، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ السََّمْرقَْنِديُّ ، ُمَحمٍَّد الِْفرَْيابِيُّ 
إِنَُّه َسكََب ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُضوًءا عِْنَد : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْحَولِ 

، اللَُّهمَّ فَقِّْهُه ِفي الدِّينِ :قَالَ، اْبُن أُخِْتي َيا َرُسولَ اللَِّه : َضَع ِلي َوُضوِئي؟قَالَِتَمْن َو:فَلَمَّا َخَرَج قَالَ، َخالَِتِه َمْيمُوَنةَ 
  .َوَعلِّْمُه التَّأْوِيلَ

  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن - ١٢٣٤٤

َعْن َسِعيِد ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألحَْولِ ، ا ِشْبلُ بن َعبَّاٍد َحدَّثََن، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن زَْيِد بن أَبِي الزَّْرقَاِء ، أَْحَمَد 
. َيْوُم الَْخِميسِ َوَما َيْوُم الَْخِميسِ َيْوٌم اشَْتدَّ ِفيِه َوَجُع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، بن ُجَبْيرٍ 

  .َوذَكََر الَْحِديثَ
َعْن أَبِي ُمحَيَّاةَ ، َحدَّثََنا ُمْخَتاُر بن غَسَّانَ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، دَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد الشَّاِميُّ الْكُوِفيُّ َح - ١٢٣٤٥

َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ ، سٍ َعنِ اْبنِ َعبَّا، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َيحَْيى بن َيْعلَى 
فَأََنا فَرَطُكُمْ ، فَإِذَا ِمتُّ ، إِيَّاكُْم َوالُْحدُوَد ، إِيَّاكُْم َوجََهنََّم : أَقُولُ، أََنا آِخذٌ بُِحَجزِكُْم َعنِ النَّارِ :قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم 

ال : فَُيقَالُ، َيا َربِّ أُمَِّتي : فَأَقُولُ، َوَيأِْتي قَْوٌم فَُيْؤَخذُ بِهِْم ذَاَت الشِّمَالِ ، َح فََمْن َوَرَد أَفْلَ، َوَمْوِعُدكُْم َعلَى الْحَْوضِ 
  .َتْدرِي َما أَْحَدثُوا بَْعَدَك ُمرَْتدِّيَن َعلَى أَْعقَابِهِْم

َحدَّثََنا َيحَْيى ، َحدَّثََنا صَاِلٌح التِّْرِمِذيُّ : قَاال، نَْبلٍ َوَعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َح، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٣٤٦
َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي الْقَاِسمِ ، بن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ 

فَُتُوفَِّي ، فَخََرَج َمَعُهَما َرُجلٌ ِمْن بين سَْهمٍ ، َوَتمِيٌم الدَّارِيُّ َيْخَتِلفَانِ إِلَى َمكَّةَ بِِتجَاَرٍة ، ٍء كَانَ َعِديُّ بن َبدَّا:قَالَ، 
  ،فَأَْوَصى إِلَْيهَِما فََدفََعا َترِكََتُه إِلَى أَْهِلِه ، بِأَْرضٍ لَْيَس بَِها ُمْسِلٌم 

فَاسَْتْحلَفَُهَما َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاللَِّه َما كََتْمُتَما َهُؤالِء ، بِالذََّهبِ  َوَحَبَسا َجاًما ِمْن ِفضٍَّة ُمخَوٌَّض
، أَْوِلَياِء السَّهِْميِّ  فَقَاَم َرُجالِن ِمْن، اشَْتَرْينَاُه ِمْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ َوَعِديٍّ : فَقَالُوا، ثُمَّ َوَجدُوا الَْجاَم بَِمكَّةَ ، أَطْلَقُْتَما 

  ] .١٠٦املائدة آية "[َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدةُ َبيْنِكُْم: "َوِفيهِمْ َنزَلَْت َهِذِه اآليَةُ، فََحلَفَا َوأََخذَ الَْجاَم 



َعْن َعْبِد ، َعْن لَْيٍث ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، لرَّازِيُّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َمْيسََرةَ ا، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ  - ١٢٣٤٧
َحجَّ ُموَسى َعلَى ثَْورٍ أَْحَمَر :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، الَْمِلِك 

  .َعلَْيِه َعَباَءةٌ قَطََوانِيَّةٌ
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن يُوُسَف ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٣٤٨

أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ ، بَّاسٍ َعنِ اْبنِ َع، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َسعِيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن لَْيٍث ، زَِيادُ بن َعْبِد اللَِّه 
ِللَِّه ِفيِه ِفي ، قَلَُمُه ُنوٌر ، إِنَّ اللََّه َخلََق لَْوًحا َمْحفُوظًا ِمْن ُدرٍَّة َبْيَضاءَ َصفََحاُتَها ِمْن َياقُوَتٍة َحْمَراَء :قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .َيْخلُُق َوَيْرُزُق َوُيمِيُت وَُيْحيِي َوُيِعزُّ وَُيِذلُّ َوَيفَْعلُ َما َيَشاُء، ٍة كُلِّ َيْومٍ ِستُّونَ وَثَالثُمائَِة لَْحظَ
َحدَّثََنا لَْيثُ بن أَبِي ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن َماِلكٍ الْمَُزنِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن َماَهانَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُي  - ١٢٣٤٩

  َعْبِد الَْمِلِك بنَعْن ، ُسلَْيمٍ 

َيا : فَقَالَْت، أََتِت امَْرأَةٌ ِمْن ُجهَْيَنةَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 
أَرَأَْيِت لَْو كَانَ َعلَى أُمُِّك َدْيٌن فَقََضْيِتِه أَوَِفي ذَِلَك :ا؟ قَالَأَفَأَُحجُّ َعْنَه، َولَْم َتُحجَّ ، إِنَّ أُمِّي َماَتْت ، َرسُولَ اللَِّه 
  .فََدْيُن اللَِّه أََحقُّ أَنْ يُقَْضى:قَالَ، نََعْم : َعْنَها؟قَالَْت
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُموَسى : قَاال،  َوَزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْعبَّاسِ الَْبَجِليُّ الْكُوِفيُّ  - ١٢٣٥٠
أَنّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَْشَعثَ بن َسوَّارٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، السُّدِّيُّ 

  .َوال َتكَنَّْوا بِكُْنَيِتي، ْوا بِاسِْمي َتَسمَّ:قَالَ، النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن سَابِقٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ أَُبو َيحَْيى ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن زَكَرِيَّا  - ١٢٣٥١

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ن ُجَبْيرٍ َعْن َسِعيدِ ب، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، ُسلَْيَمانُ بن قَْرمٍ 
  .ثُمَّ َيْمُأل ِمْن ِتلَْك الْفَتَْرِة َجهَنََّم، فَقََبَضُه إِال جََعلَ َبْعَدُه فَْتَرةً ، َما َبَعثَ اللَُّه َنبِيا إِلَى قَْومٍ :َيقُولُ، َوَسلََّم 

، َعنِ الْجَرَّاحِ بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرَشْيٍد ، دَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق َح - ١٢٣٥٢
لْقََدَر فََغِضَب اْبُن َعبَّاسٍ غََضًبا فَذَكَرَْنا ا، كُْنُت ِفي َحلْقٍَة ِفيَها اْبُن َعبَّاسٍ : قَالَ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 

  لَْو أَْعلَمُ أَنَّ: َوقَالَ، َشِديًدا 

َما َبَعثَ اللَُّه َنبِيا ِفي قَْومٍ ثُمَّ َيقْبُِضهُ :َيقُولُ، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِفي الْقَْومِ أََحًدا مِْنُهْم َألَخذُْتُه 
  .َوَمَأل ِمْن ِتلَْك الْفَتَْرِة َجهَنََّم، جََعلَ بَْعَدُه فَْتَرةً إِال 

، ح َوَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم الدََّبرِيُّ . َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٣٥٣
َجَمَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، الثَّْورِيِّ  َعنِ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ 

ِلَم َتَراُه فََعلَ ذَِلَك؟ : قُلُْت الْبنِ َعبَّاسٍ. َوال َخْوٍف، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الظُّْهرِ وَالَْعْصرِ ِفي الَْمِديَنِة ِفي غَْيرِ سَفَرٍ 
  .أََراَد أَنْ ال ُيْحرِجَ أََحًدا ِمْن أُمَِّتِه: قَالَ

، َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن َسْعٍد ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ  - ١٢٣٥٤
، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَجَمَع َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ 

فَِلَم َيا أََبا : فَقَالُوا. إِلَى ذَِلَكَوال َشْيٍء اْضطَرَُّه ، َوَجَمَع َبْيَن الَْمغْرِبِ وَالِْعَشاِء بِالَْمِديَنِة َوُهَو ُمِقيٌم َعلَى غَْيرِ َخْوٍف 
  .أَرَاَد أَنْ ال ُيحْرَِج أُمََّتُه: َعبَّاسٍ؟ قَالَ



َعْن َسِعيدِ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َحدَّثََنا ُزَهْيرُ بن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َداُوَد ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى  - ١٢٣٥٥
  ،وَالَْعْصرَ بِالَْمِديَنِة َجِميًعا ِفي غَْيرِ َخْوٍف ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى الظُّْهَر : اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ، بن ُجَبْيرٍ 

  .َوال َسفَرٍ
َعْن ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن خَاِلٍد ، قَوَّاُس َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمٍَّد الْ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ  - ١٢٣٥٦

أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَجَمَع َبْيَن : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َداُوَد بن أَبِي هِْنَد 
  .َشاِءوَالَْمْغرِبِ وَالِْع، الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ 

ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ . َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٣٥٧
َعنِ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، دَّثََنا أَُبو الزَُّبْيرِ َح، َعْن قُرَّةَ بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ِكالُهَما ، َحدَّثَنِي أَبِي ، 

أَوْ ، وَالَْمْغرِبِ وَالِْعَشاِء ِفي سَفَْرٍة ، َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ ، َجَمعَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ، اْبنِ َعبَّاسٍ 
  .ِفي غَْزَوِة َتُبوَك

، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُموَسى السُّدِّيُّ ، ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ َحدَّ - ١٢٣٥٨
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَجَمَع َبْيَن  أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن أَْشَعثَ بن َسوَّارٍ 

  .َوَبْيَن الَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء ِفي السَّفَرِ، الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ 
ى بن َحدَّثََنا َيحَْي، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن زَِيادٍ سََبالنُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامِ بن أَبِي الدَِّميكِ الُْمْسَتْمِليُّ  - ١٢٣٥٩

: أَنَُّه قَالَ ِلَبنِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَُميَّةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمٍ الطَّاِئِفيِّ ، ُسلَْيمٍ 
  اْخُرجُوا ِمْن َمكَّةَ، َيا بينَّ 

إِنَّ ِللَْحاجِّ الرَّاِكبِ بِكُلِّ خُطَْوٍة َتْخطُوَها :َيقُولُ، لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َص، َحاجَِّني ُمَشاةً 
  .وَالَْماِشي بِكُلِّ ُخطَْوةٍ َسْبَع ِمائَةِ َحَسنٍَة، رَاِحلَُتُه َسْبِعَني َحَسَنةً 

  َباٌب
َعْن ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ : قَاال، ن الْمُثَنَّى َوُمعَاذُ ب، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ  - ١٢٣٦٠

فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ ُمْحرًِما أَْوقََصْتهُ رَاِحلَُتُه فََماَت ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْمرِو بن ِديَنارٍ 
  .فَإِنَّهُ ُيْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة ُملَبِّيًا، َوال ُتَخمُِّروا َرأَْسُه ، َوكَفُِّنوُه ِفي ثَْوَبْيِه ، اغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ :لََّمَعلَْيِه َوَس
: قَالَ، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم ، رِيُّ ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن النَّْضرِ الَْعْسكَ. َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ  - ١٢٣٦١

َعنِ اْبنِ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعِليٍّ اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ 
َوأَنْ ، َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ يَْغِسلُوُه بِالَْماِء وَالسِّْدرِ  فَأََمَر، فََماَت ، َعبَّاٍسأَنَّ ُمْحرًِما َوقََصْتُه َراِحلَُتُه 

  .فَإِنَُّه ُيْبَعثُ َيْوَم الْقَِياَمِة ُيلَبِّي، َوال ُيَخمُِّروا َوْجَهُه ، ُيكَفِّنُوُه ِفي ثَْوَبْيِه 
َحدَّثََنا َعْمُرو بن ، َحدَّثََنا أََبانُ بن يَزِيَد الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٣٦٢

  ، وُِقَص َرُجلٌ ِمنَّا َعلَى َراِحلَِتِه َوُهَو ُمْحرٌِم:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، ِدينَارٍ 

فَإِنَُّه ، َوال ُتَخمِّرُوا َوْجَهُه ، َوكَفُِّنوُه ِفي ثَْوَبْيِه ، اغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ :فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََماَت 
  .ُيْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة ُملَبًِّيا

َعْن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َعِديٍّ ، بن الْفََرجِ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ  - ١٢٣٦٣



كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِدينَارٍ ، أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ 
اغِْسلُوُه بَِماٍء :فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو ُمْحرٌِم ، فََماَت ، فََوقََصْت َرُجال َناقَُتُه ، َم ِفي َمِسريٍ َوَسلَّ

  .ْوَم الِْقَياَمِة ُملَبِّيًافَإِنَّهُ ُيْبَعثُ َي، َوال ُتَخمُِّروا رَأَْسُه َوال َوْجَهُه ، َوكَفُِّنوُه ِفي ثَوَْبْيِه ، َوِسْدرٍ 
َعْن ُمَحمَِّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َعيَّاُش بن الَْوِليدِ الرَّقَّاُم ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ  - ١٢٣٦٤

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، َسِعيِد بن جَُبْيرٍ  َعْن، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن أََبانَ بن صَاِلحٍ ، بن اْسحَاَق 
فََوقََع َعْنُه ، هِ َبِعُريُه بَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيِسُري َوَمَعُه َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني ُمْحرٌِم إِذْ َعثََر بِ:قَالَ، 

َوال ، َوكَفُِّنوُه ِفي ثَوَْبْيِه الَِّذي أَْحَرَم ِفيهَِما ، اغِْسلُوُه بِالَْماِء َوالسِّْدرِ :الَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَ، فَُوِقَص 
  َحدَّثَنَا، َحدَّثََنا ِهاللُ بن بِْشرٍ ، َحاَق التُّْسَترِيُّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْس. فَإِنَّ اللََّه َيْبَعثُُه َيْوَم الِْقَياَمِة مُهِال، ُتَغطُّوا َوْجَهُه 

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجال َخرَّ َعْن ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن َعْمرِو بن َعاِمرٍ ، َساِلُم بن ُنوحٍ 
  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُهفَذَكََر َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ، َناقَِتِه 

، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا عِيَسى بن ُمحَمٍَّد السِّْمسَاُر الْوَاِسِطيُّ  - ١٢٣٦٥
َوقََصتْ َرُجال ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ 

َواغِْسلُوهُ ، َوال ُتِمسُّوُه طِيًبا ، كَفُِّنوُه ِفي ثَْوَبْيِه :فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقََتلَْتُه َوُهَو ُمْحرٌِم ، َوَسلََّم َناقَُتُه 
  .فَإِنَُّه ُيبَْعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة ُيلَبِّي، َوال ُتَغطُّوا َوْجَهُه ، ِسْدرٍ بَِماٍء َو

أَنَّ ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن  - ١٢٣٦٦
فَقَالَ َرسُولُ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجال َصَرَعُه َبعُِريُه فََوقََصُه َوُهَو ُمْحرٌِم ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، ُه َعْمَرو بن ِديَنارٍ َحدَّثَ

. إِنَّ اللََّه َيْبَعثُُه َيْوَم الِْقَياَمِة ُيلَبِّيفَ، َوال ُتَغطُّوا َرأَْسُه ، َواغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ ، أَلْبُِسوُه ثَْوَبْينِ :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َعْن َعْمرِو بن ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا َهانِي بن َسعِيٍد النَّخَِعيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ 

  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بنحْوِِه، ْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما َعنِ ا، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، ِدينَارٍ 
  َحدَّثَنَا - ١٢٣٦٧

َحدَّثََنا َوْهُب بن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا َمْيُمونُ بن اَألْصَبغِ النَِّصيبِيُّ : قَاال، وَالَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحَنِفيُّ األصبهاين ، الَْمْعَمرِيُّ 
، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجال َوقََصْتُه َناقَُتُه ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن قَْيُس بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، 

فَإِنَُّه ُيْبَعثُ َيْوَم الْقَِياَمِة ، َوال ُتقَرُِّبوا ِطيًبا ، َوكَفُِّنوُه ِفي ثَْوَبْيِه ، َوِسْدرٍ اغِْسلُوُه بَِماٍء :فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ُملَبًِّيا

، ُحَمْيٍد  َحدَّثََنا َعبِيَدةُ بن، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسِلمٍ الطُّوِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فََضاٍء الَْجوَْهرِيُّ الَْبْصرِيُّ  - ١٢٣٦٨
َبْيَنَما َرُجلٌ َعلَى َناقَِتِه إِذْ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، َحدَّثَنِي َعْمُرو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َمرَْيَم 

َوال ُتَخمُِّروا ، َوكَفُِّنوُه ِفي ثَوَْبْيِه ، ُه بِِسْدرٍ َوَماٍء اغِْسلُو:فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََماَت ، َوقََصْتُه 
  .فَإِنَّ اللََّه َيْبَعثُُه َيْوَم الِْقَياَمِة ُيلَبِّي، رَأَْسُه َوال َوْجَهُه 

َعْن َسِعيِد بن ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، ِليُّ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبَج، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٢٣٦٩
فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ ُمْحرًِما َوقََصْتهُ رَاِحلَُتُه ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن فَُضْيلِ بن َعْمرٍو ، َصاِلحٍ 

أَْو ، فَإِنَُّه ُيْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة ُملَبًِّيا ، َوال ُتقَرُِّبوُه ِطيًبا ، َوكَفِّنُوُه ِفي ثَوَْبْيِه ،  اغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  .ُملَبِّدًا: قَالَ
  َحدَّثَنَا، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٣٧٠

مَاَت ُمْحرٌِم َعلَى َعْهدِ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ،  َحدَّثََنا َعطَاُء بن السَّاِئبِ، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، ُمَسدٌَّد 
َعثُ فَإِنَُّه ُيْب، َوكَفُِّنوُه ِفي ثَوَْبْيِه ، َوال تُقَرُِّبوهُ َشْيئًا كَانَ ُيْحَرُم َعلَْيِه ، اغِْسلُوُه :فَقَالَ، َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .َيْوَم الِْقَياَمةِ ُيلَبِّي
َعْن َعطَاِء بن ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر بن أَبِي اَألسَْوِد ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ  - ١٢٣٧١
فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، لٌ َوُهَو ُمْحرٌِم مَاَت َرُج: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، السَّاِئبِ 
  .فَإِنَُّه ُيْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة ُيلَبِّي، َوال تُِمسُّوُه بَِشْيٍء كَانَ َيْحُرُم َعلَْيِه ، اغِْسلُوُه َوكَفُِّنوُه ِفي ثَْوَبْيِه :َوَسلََّم

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراِهيمَ التَّْرُجمَانِيُّ ، رِ بن ُحمَْيٍد الَْبزَّاُز الَْبْغَداِديُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْص - ١٢٣٧٢
: لَقَا، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ ، ُشَعْيُب بن َصفَْوانَ 

َوال يَُمسَّ بِِطيبٍَوأَُشكُّ ، ي ثَْوَبْينِ ُتُوفَِّي َرُجلٌ ُمسِْلٌم َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَأََمَر بِِه أَنْ ُيَغسَّلَ َوُيْدَرَج ِف
  .َهذَا ُيْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة ُيلَبِّي:أَغُطَِّي َرأُْسُه أَْم ال؟ قَالَ

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبجَِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن َشبِيبٍ الَْعسَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٢٣٧٣
  ،َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ الْجََزرِيِّ ، قَْيُس بن الرَّبِيعِ 

فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، فََوقََع َعْن َراِحلَِتِه فََماَت ، كَانَ َرُجلٌ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَقَ
  .ُيهِلُّ: َياَمِة ُيلَبِّي أَْو قَالَفَإِنَُّه ُيبَْعثُ َيْوَم الِْق، َوال ُيَخمََّر َوْجُهُه ، َوَسلََّم أَْنُيكَفََّن َويَُغسَّلَ 

َعْن ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلدٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ  - ١٢٣٧٤
َجاَء َرُجلٌ َرُجلٌ َرسُولَ : قَالَ، اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما َعنِ ، َعْن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْبِد الْكَرِميِ الَْجَزرِيِّ 

فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، فََماَت َوُهَو ُمْحرٌِم ، إِنَّ أَِخي َصَرَعُه َبعُِريُه : فَقَالَ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .فَإِنَُّه ُيْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة ُمْحرًِما، اغِْسلُْه بَِماٍء َوِسْدرٍ َوال ُتَحنِّطُْه :َوَسلََّم

َعنِ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التستري  - ١٢٣٧٥
فَأُِتيَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ، فَقََتلَْتُه ، َوقََصْت بَِرُجلٍ ُمْحرِمٍ َناقَُتُه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ِد بن جَُبْيرٍ َعْن َسِعي، الَْحكَمِ 

  .ُيْبَعثُ ُيهِلِّ فَإِنَُّه، َوال ُتقَرِّبُوُه ِطيًبا ، اغِْسلُوُه َوكَفُِّنوُه َوال تَْغِسلُوا َرأَْسُه :فَقَالَ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ِعيَاضٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٣٧٦

  فَأُِتَي، فََوقََصْتُه ، َعْن َراِحلَِتِه َوُهَو ُمْحرٌِم  َوقََع َرُجلٌ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ 

َوال ُتَخمِّرُوا ، َوكَفُِّنوُه ِفي ثَْوَبْيِه ، اغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ :فَقَالَ، فَذُِكَر لَُه ذَِلَك ، بِِه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .فَإِنَّهُ ُيْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة ُملَبِّيًا، ًبا َوال ُتِمسُّوُه ِطي، َوْجَهُه 

َعنِ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٣٧٧
َيعْنِي َماَت فَقَالَ َرسُولُ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َبِعريٍ َوُهَو ُمْحرٌِم فَقََعَصُه قَالَ شُْعَبةُاْبنِ َعبَّاٍسأَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ َصلَّ

فَإِنَّهُ ُيْبَعثُ َيْومَ ، يًبا َوال ُتِمسُّوُه ِط، َوكَفُِّنوُه ِفي ثَْوَبْيِه خَارًِجا رَأُْسُه ، اغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .الِْقَياَمِة ُملَبِّيًا



َعْن ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب  - ١٢٣٧٨
اغِْسلُوُه بَِماءٍ :فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََماَت ، ال َوقََصُه َبِعُريُه َعنِ اْبنِ َعبَّاٍسأَنَّ َرُج، َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 

  .فَإِنَُّه ُيْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة ُملَبًِّدا، َوال ُتَخمِّرُوا َرأَْسُه ، َوال ُتِمسُّوُه ِطيًبا ، َوكَفُِّنوُه ِفي ثَوَْبْيِه ، َوِسْدرٍ 
َحدَّثََنا أَُبو مَْرَيَم َعْبُد الَْغفَّارِ بن ، َحدَّثََنا ُعَباَدةُ بن زِيَاٍد اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٣٧٩

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، الْقَاِسمِ 
  بِْسمِ: "حَتَّى ُينَزَّلَ َعلَْيِه، َيْعرُِف خَاِتَمةَ السُّوَرِة 

  " .اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ
َعْن ، َحدَّثََنا فَُهْيرِ بن زِيَاٍد ، بن ُرشَْيٍد  َحدَّثََنا َداُوُد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ الدِّيَباجِيُّ التُّسَْترِيُّ  - ١٢٣٨٠

كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، إِبَْراهِيَم بن َيزِيَد 
  .َواْستَقَْبلَ اُألْخَرى، َعِلَم أَنَّ السُّوَرةَ قَْد ُخِتَمْت " ِه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِبِْسمِ اللَّ: "َوَسلََّمإِذَا نََزلَْت َعلَْيِه

َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٣٨١
ُيَنزِّلُ َعلَى َرُسولِ اللَِّه ، كَانَ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، يَنارٍ َعْن َعْمرِو بن ِد، 

  .ْخَرىافْتََتَح سُوَرةً أُ، " بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ: "فَإِذَا قَالَ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْوْحَي 
َعْن َعْمرِو بن ، َعْن َوْرقَاَء ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا هَُوْيُر بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٣٨٢

، ثُمَّ قََعَد فَطَِعَم ، َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الْغَاِئِط  َخَرجَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، ِدينَارٍ 
  .فَأَمَّا الطََّعاُم فَال، إِنََّما أُِمْرُت بِالُْوُضوِء ِللصَّالِة :أَال تََوضَّأُ؟ قَالَ، َيا َرسُولَ اللَِّه : فَقَالُوا

َعْن ، َعْن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، ثََنا أَُبو كَُرْيبٍ َحدَّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٣٨٣
  َتَزوََّج َرُسولُ اللَِّه:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ ، َعْمرِو بن ِديَنارٍ 

َعْن ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َوَروَاُه أَْصَحاُب الثَّْورِيِّ ، رََواُه ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ َهكَذَا ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْيُموَنةَ َوُهَو ُمْحرٌِم
  .َوُهَو الصَّحِيُح، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َجابِرِ بن زَْيٍد ، َعْمرِو بن ِديَنارٍ 

َعْن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ ، أَُبو كَُرْيبٍ َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٣٨٤
َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، بن ُعَيْيَنةَ 

َوَرَواهُ ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َهكَذَا رََواُه الُْجعِْفيُّ ُحَسْيٌن ، ِفي غَْيرِ َمطَرٍ َوال َخْوٍف، َوَخْمًسا َجْمًعا ، ًعا َوَسلََّم ثََمانًِيا َجْم
ْصَحاُب َعْمرِو بن َوكَذَِلَك رََواُه أَ، َعْن َجابِرِ بن زَْيٍد ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ، أَْصحَاُب اْبنِ ُعَيْيَنةَ 

  .َعْن َجابِرِ بن َزْيٍد، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، ِدينَارٍ 
َحدَّثََنا َسعِيُد بن : قَاال، َوَعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيَّاِن ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف  - ١٢٣٨٥
قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َمَر أنا َناِفُع بن ُع، أَبِي َمْرَيَم 

  .ُتْحشَُرونَ َيْوَم الْقَِياَمِة ُحفَاةً عَُراةً ُمَشاةً غُْرال:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ، َحدَّثََنا أَُبو الدَّْرَداِء َعْبُد الْعَزِيزِ بن الْمُنِيبِ الَْمْرَوزِيُّ ، رَْوزِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْم - ١٢٣٨٦

  أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، بن َعْبِد اللَِّه بن كَْيَسانَ 



َجاَءنِي :قَالَ، اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم : َتْدُرونَ ِلَم أَمَّْنُت؟قَالُوا:ثُمَّ قَالَ، فَأَمََّن ثَالثَ مَرَّاٍت ، اْرتَقَى َعلَى الِْمنَْبرِ : َمَوَسلَّ
: فَقُلُْت، فَأَبَْعَدُه اللَُّه َوأَْسَحقَُه ، َخلَ النَّاَر أَنَُّه َمْن ذُِكْرَت ِعْنَدُه فَلَْم ُيَصلِّ َعلَْيَك َد: فَأَْخَبرَنِي، جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم 

َوَمْن أَْدَرَك ، آِمَني : فَقُلُْت، فَأَْبَعَدُه اللَُّه وَأَْسَحقَُه ، فَلَْم َيَبرَُّهَما َدَخلَ النَّاَر ، َوَمْن أَْدَرَك َواِلَدْيهِ أَْو أََحَدُهَما ، آِمَني 
  .آِمَني: فَقُلُْت، فَأَبَْعَدُه اللَُّه َوأَْسَحقَُه ، َدَخلَ النَّاَر  َرَمَضانَ فَلَْم ُيْغفَرْ لَُه

َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َعْبدِ ، َحدَّثََنا أَُبو الدَّْرَداِء َعْبُد الْعَزِيزِ بن الْمُنِيبِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ  - ١٢٣٨٧
أَنَّ نَبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َجاِلًسا ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، بِيِه َعْن أَ، اللَِّه بن كَْيَسانَ 

فَال ُيَصلَِّينَّ ، َيامِ َهذَا اللَّْيلِ َوإِنَّ َشهَْوِتي ِفي ِق، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ جََعلَ ِلكُلِّ نَبِيٍّ َشهَْوةً :فَقَالَ، ذَاَت َيْومٍ وَالنَّاُس حَْولَُه 
  .فَإِذَا قُبِْضُت فَُهَو اَألْمُر ِمْن َبْعِدي، َوإِنَّ طُْعَمِتي َهذَا الْخُُمُس ، َوإِنَّ اللََّه َجَعلَ ِلكُلِّ نَبِيٍّ طُْعَمةً ، أََحٌد َخلِْفي 
َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َعْبدِ ، َنا أَُبو الدَّْرَداِء َعْبُد الْعَزِيزِ بن الْمُنِيبِ َحدَّثَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ  - ١٢٣٨٨

، َدَعا َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، اللَِّه بن كَْيَسانَ 
  َوبَارِْك، مَّ َبارِكْ لََنا ِفي َصاِعَنا َوُمدَِّنا اللَُّه:فَقَالَ

إِنَّ بَِها قَْرنَ :فَقَالَ، َوِعَراِقَنا ، َيا نَبِيَّ اللَِّه : فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ، َوَبارِْك لََنا ِفي َشاِمَنا َوَيَمنَِنا، لََنا ِفي َمكَِّتَنا َوَمِديَنِتَنا 
  .َوإِنَّ الْجَفَاَء بِالَْمشْرِقِ، نِ َونبح الِْفَت، الشَّْيطَاِن 
َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َعْبدِ ، َحدَّثََنا أَُبو الدَّْرَداِء َعْبُد الْعَزِيزِ بن الْمُنِيبِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ  - ١٢٣٨٩

َمْن َسِمَع :قَالَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ  ،َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، اللَِّه بن كَْيَسانَ 
لِّْغُه اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَْيِه َوَب، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َوَرُسولُُه ، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه : فَقَالَ، النَِّداَء 

  .َوَجَبْت لَُه الشَّفَاَعةُ، وَاْجَعلَْنا ِفي َشفَاَعِتِه َيْوَم الِْقَياَمِة ، َدَرَجةَ الَْوِسيلَِة ِعْنَدَك 
ْورِ بن َعْن ثَ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي عَاِصمٍ النَّبِيلُ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٣٩٠

َوَعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َشهَِد عِْنِدي َعْبُد اللَِّه بن َعبَّاسٍ : قَالَ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َحدَّثَنِي َمْسلََمةُ بن أَبِي َعطَاٍء ، َيزِيَد 
كُلُّ : َما الَْحنَْتُم؟ قَالَ: قُلُْت، وَالَْحنَْتمِ، َوالُْمَزفَِّت ، يَّرِ َوالُْمقَ، نََهى َعنِ الدُّبَّاِء :أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 

  .َمَدرٍ
  الشَّْعبِيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َوأَُبو الْجَاُروِد َمْسُعوُد بن ُمَحمَّدٍ ، َوُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألزِْديُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ  - ١٢٣٩١
  َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن َحيَّانَ أَبُو، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن َهاُرونَ الرَّمِْليُّ : قَالُوا، رَّْمِليُّ ال

لَْيِه قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع: قَالَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثَنِي َداُوُد بن أَبِي ِهْنَد ، َخاِلٍد اَألْحَمُر 
: قِيلَ، َوَما نَظََر إِلَْيهِْم مُْنذُ َخلَقَُهمْ ُبْغًضا لَُهْم، َوُيثِْمرُ لَُهمُ اَألمَْوالَ ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَُيَعمُِّر بِالْقَْومِ الدَِّياَر :َوَسلََّم

  .بِِصلَِتهِْم أَْرَحاَمُهْم:َوكَْيَف ذَِلَك َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ
َعْن َعْمرِو بن ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمِ بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ  - ١٢٣٩٢
ْيِه َوَسلََّم فََرَجَع فَأََتى طَاَف َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: قَالَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُمِغَريةَ ، أَبِي قَْيسٍ 
  .اْسقُونِي ِممَّا َيشَْرُب ِمْنُه النَّاُس:فَقَالَ، السِّقَاَيةَ 
َعْن ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمٍة ، َحدَّثََنا َعبْيُد اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن زَكَرِيَّا  - ١٢٣٩٣

َجَمَع َبْيَن الظُّْهرِ وَالَْعْصرِ بِالَْمِديَنِة ِفي :أَنّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، مٍ َعاِص



  .غَْيرِ َخْوٍف
َحدَّثََنا َخاِلُد بن َعْبدِ ، بَّاسٍ أَُبو َبكْرٍ اَألْحَدُب َحدَّثََنا ثَابُِت بن َع، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ  - ١٢٣٩٤

َيا َرسُولَ : فَقَالَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاٍسأَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ ، اللَِّه 
فَأَذْكُُر أَنِّي إِنْ َدَخلْتُ ، فَلَْوال أَنِّي أَجِيُء فَأَْنظُُر إِلَْيَك ظََنْنُت أَنَّ نَفِْسي َتْخُرُج ، تَّى إِنِّي َألذْكُُرَك إِنِّي ُألِحبُّكَ َح، اللَِّه 

  الَْجنَّةَ ِصْرُت دُوَنَك ِفي

، ْم َيُردَّ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم شَْيئًا فَلَ، وَأُِحبُّ أَنْ أَكُونَ َمَعَك ِفي الدََّرَجِة ، الَْمنْزِلَِة فََشقَّ ذَِلَك َعلَيَّ 
فََدَعاُه َرُسولُ ، ] ٦٩النساء آية "[َوَمْن يُِطعِ اللََّه وَالرَُّسولَ فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِْم: "فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

  .فََتالَها َعلَْيِه، َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
َعْن ، َحدَّثََنا َخلَُف بن َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَعاوَِيةَ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدٍ الرَّاِسبِيُّ  - ١٢٣٩٥

َما ِمْن :فَقَالَ، صَْبَح َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما أَ:قَالَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعطَاِء بن السَّاِئبِ 
، فَُوِضَع َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َهلْ ِمْن َشنٍّ؟فََجاُءوا بِالشَّنِّ :قَالَ، ال : َما ِمْن َماٍء؟قَالُوا، َماٍء 

، َوَسلََّم  ثُمَّ فَرََّق َبْيَن أََصابِِعِه فَنََبَع الَْماُء مِثْلَ َعَصا ُموَسى ِمْن أَصَابِعِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه، َعلَْيِه  َوَوَضَع َيَدُه
َوكَاَنتْ ، لِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَقَْبلُوا َيتََوضَّئُونَ ِمْن َبْيَن أَصَابِعِ َرُسو، َيا بِاللُ اْهِتفِ بِالنَّاسِ الُْوُضوَء:فَقَالَ

  .فَلَمَّا َتَوضَّئُوا َصلَّى بِهُِم الصُّْبَح، ِهمَّةُ اْبنِ َمْسُعوٍد الشُّْرَب 
َوكَْيفَ ال ُيْؤِمُن :قَالَ، ةُ الَْمالِئكَ: َيا أَيَُّها النَّاُس َمْن أَْعَجُب الَْخلْقِ إَِمياًنا؟قَالُوا:فَقَالَ، ثُمَّ قََعَد ِللنَّاسِ  - ١٢٣٩٦

وَالَْوْحُي يَْنزِلُ َعلَْيهِْم ِمَن ، كَْيفَ ال ُيْؤِمُن النَّبِيُّونَ :قَالَ، فَالنَّبِيُّونَ َيا َرُسولَ اللَِّه : الَْمالِئكَةُ َوُهْم ُيعَايُِنونَ اَألْمَر؟قَالُوا
  :السََّماِء؟قَالُوا

قَْوٌم ، كَْيفَ ال ُيْؤِمُن أَْصَحابِي َوُهْم َيَرْونَ َما َيَرْونَ؟ َولَِكنَّ أَْعَجَب النَّاسِ إَِمياًنا :قَالَ، فَأَْصَحاُبَك َيا َرُسولَ اللَِّه 
  .أُولَِئَك إِْخوَانِي، َوُيَصدِّقُونِي َولَْم َيَروْنِي ، ُيؤِْمُنونَ بِي َولَْم َيَروْنِي ، َيجِيئُونَ ِمْن َبْعِدي 

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحسَّانَ السَّْمِتيُّ ، ُد بن السَّرِيِّ بن ِمْهَرانَ النَّاِقُد الَْبْغَداِديُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٢٣٩٧
لَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى قَِدَم َوفُْد َعْبِد الْقَْيسِ َع: قَالَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُمَجاِلٍد ، بن الَْحجَّاجِ اللَّخِْميُّ 

: فََما فََعلَ؟قَالُوا:قَالَ، كُلَُّنا َيا َرُسولَ اللَِّه َيْعرِفُُه : أَيُّكُْم َيعْرُِف الْقُسَّ بن َساِعَدةَ اِإليَاِديَّ؟قَالُوا:فَقَالَ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َيا أَيَُّها : َوُهَو َيقُولُ، َوُهَو َيْخطُُب النَّاَس ، َرامِ َوُهَو َعلَى َجَملٍ أَْحَمَر َما أَْنَساهُ بُِعكَاٍظ ِفي الشَّْهرِ الَْح:قَالَ، َهلََك 

إِنَّ ِفي السََّماِء لَخََبًرا ، َوكُلُّ َما ُهَو آٍت آٍت ، َوَمْن َماَت فَاَت ، َمْن َعاَش َماَت ، َواْسَتَمعُوا َوُعوا ، النَّاُس اْجَتِمُعوا 
أَقَْسَم قُسٌّ قََسًما َحقًّا ، وَبِحَاٌر ال َتغُوُر ، وَُنُجوٌم َتُموُر ، َوَسقٌْف َمْرفُوٌع ، ِمَهاٌد َمْوُضوٌع ، ضِ لَِعبًَرا َوإِنَّ ِفي اَألْر، 

َماِلي أََرى ، ِذي أَْنُتْم َعلَْيِه إِنَّ ِللَِّه لَِديًنا ُهَو أََحبُّ إِلَْيِه ِمْن ِدينِكُُم الَّ، لَِئْن كَانَ ِفي اَألْرضِ رًِضا لََيكُوَننَّ بَْعَدُه َسَخطٌ 
أَفِيكُْم َمْن َيْروِي :أَْم ُترِكُوا فََنامُوا؟ثُمَّ قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، النَّاَس َيذَْهُبونَ َوال َيْرجُِعونَ؟ أََرُضوا فَأَقَاُموا 

  :ِشْعَرُه؟فَأَْنَشَدهُ َبْعضُُهْم
  ِمَن الْقُُروِن لَنَا ِفي الذَّاِهبَِني اَألوَِّلَني

  َبصَائُِر
  لَمَّا رَأَْيُت َموَارَِد ِللسمَواِت لَْيَس لََها َمصَاِدُر



  َورَأَْيُت قَْوِمي َنْحَوَها َيْسَعى اَألَصاِغُر وَاَألكَابُِر
  ال َيْرجُِع الْمَاِضي إِلَيَّ َوال ِمَن الَْباِقَني غَابُِر

  .اَر الْقَْوُم صَاِئُرأَْيقَْنُت أَنِّي ال َمَحالَةَ َحْيثُ َص
َعنِ ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َمْسحُ بن َحاِتمٍ الُْعكِْليُّ  - ١٢٣٩٨
  :أَُبو َبكْرٍ أََما َسِمْعَت قَْولَ َحسَّانَ بن ثَابٍِت:قَالََمْن أَوَّلُ َمْن أَْسلََم؟ ، سَأَلُْت اْبَن َعبَّاسٍ : قَالَ، الشَّْعبِيِّ 

  إِذَا َتذَكَّْرَت َشْجًوا ِمْن أَِخي ِثقٍَة فَاذْكُرْ أَخَاَك أََبا َبكْرٍ بَِما فََعال
  َخْيُر الْبَرِيَِّة أَتْقَاَها َوأَْعَدلَُها إِال النَّبِيُّ َوافَاَها ِلَما حََمال

  .الَْمْحُموُد َمشَْهُدُه َوأَوَّلُ النَّاسِ ِمْنُهمْ َصدََّق الرُُّسالَوالثَّانِي التَّاِلي 
، َعْن ُمَجاِلٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٣٩٩

َمثَلُ الَِّذي يََتكَلَُّم َيْوَم الُْجُمَعِة وَاِإلَمامُ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، بَّاسٍ َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َع
  .أَْنِصتْ ال ُجُمَعةَ لَُه: وَالَِّذي َيقُولُ لَُه، َيخْطُُب َمثَلُ الِْحَمارِ َيْحِملُ أَْسفَاًرا 

َعْن ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُمجَاِلٍد ، َحدَّثََنا ُجْمهُوُر بن َمْنصُورٍ ، ُد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٢٤٠٠
، َمرَّةً بَِبصَرِِه : ْينَِرأَى ُمَحمَّدٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ مَرََّت:قَالَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ُمَجاِلٍد 

  .َوَمرَّةً بِفَُؤاِدِه
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ١٢٤٠١

َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُمَجاِلٍد ، َحدَّثََنا جُْمُهوُر بن َمْنصُورٍ ، َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ 
إِنََّما أَْعنِي جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم أَنَّ ، ] ٢٣التكوير آية "[َولَقَْد َرآُه بِاُألفُقِ الُْمبِنيِ:"انَ َيقُولُ ِفي قَْوِلِهأَنَُّه كَ، َعبَّاسٍ 

  .ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرآُه ِفي صُوَرٍة ِعْندَ ِسْدَرِة الْمُْنَتَهى
َعنِ ، َعْن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َحدَّثََنا مِْنَجابُ بن الْحَارِِث ، بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ١٢٤٠٢

  .أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماحَْتَجَم َوُهوَ َصاِئٌم ُمْحرٌِم: الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعْن ، َحدَّثََنا ثَابُِت بن يَزِيَد ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ ، ُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن ُعَزْيزٍ الَْمْوصِِليُّ َحدَّثََنا عَْب - ١٢٤٠٣

، فَقُْمُت َعْن َيَسارِِه ،  قُْمُت لَْيلَةً أَُصلِّي َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:قَالَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعاِصمٍ 
  .حَتَّى أَقَامَنِي َعْن َيِمينِِه، أَْو بَِعُضِدي ، فَأََخذَ بَِيِدي ، بَِيِدِه ِمْن َورَاِئِه : فَقَالَ

ِعيُد بن أَبِي َحدَّثََنا َس: قَاال، َوأَحَْمُد بن إِْسحَاَق بن وَاِضحٍ الَْعسَّالُ املصريان ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن  - ١٢٤٠٤
، قَالَ سَأَلُْت َعْبدَ اللَِّه بن َعبَّاسٍ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، أنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرِ ، َمْرَيَم 

َوُيوِترُ ، ثََماٍن : ثَالثَ َعْشَرةَ: َسلََّم بِاللَّْيلِ؟ فَقَالََوَعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر كَْيَف كَانَ َصالةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .َوَركْعََتْينِ َبْعَد الْفَْجرِ، بِثَالٍث 

  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه - ١٢٤٠٥

َعنِ ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنَد ، انُ َحدَّثََنا ُسفَْي، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم 
: قَالَ، ] ٢٣الشورى آية "[قُلْ ال أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا إِال الَْمَودَّةَ ِفي الْقُرَْبى:"ِفي قَْوِلِه، الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

  .َتِصلُوا قَرَابَِتي َوال ُتكَذُِّبونِي
َعْن َعاِمرٍ ، َعْن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ١٢٤٠٦



  .َتيِ السَّفَرَِوَركَْع، َسنَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْوِْتَر :قَاال، َواْبنِ ُعَمَر ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، الشَّْعبِيِّ 
، َحدَّثََنا َنْصُر بن مَُزاِحمٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَماَرةَ بن ُصَبْيحٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْعبَّاسِ الَْبَجِليُّ الْكُوِفيُّ  - ١٢٤٠٧

َوآَدمُ :ِقيلَ َيا َرسُولَ اللَُّه َمَتى كُِتْبَت نَبِيا؟ قَالَ: قَالَ ،َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ 
  .َبْيَن الرُّوحِ وَالَْجَسِد

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْحَسنِ بن َشِقيقٍ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْنِديَسابُورِيُّ  - ١٢٤٠٨
أُِتَي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ :قَالَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ ،  َحدَّثَنِي أَبِي

  .ثُمَّ قَاَم إِلَى الصَّالِة َولَْم يََمسَّ َماًء، بِكَِتِف َشاٍة ِفي الَْمْسجِِد فَأَكَلََها 
َعْن ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َساِلُم بن ُنوحٍ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الَْحرِيشِ ، ثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد َحدَّ - ١٢٤٠٩

  أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َجابِرٍ 

  .ئًا ِفيِه الرُّوُح غََرًضااللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى أَنْ نَتَِّخذَ َشْي
، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ . َحدَّثََنا َخالُد بن َيحَْيى، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى  - ١٢٤١٠

َرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيشَْرُب قَاِئًما  :قَالَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ 
  .َواللَّفْظُ ِلَحِديِث أَبِي نَُعْيمٍ، ِمْن َزْمَزَم
، ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٤١١

  .فَشَرَِبُه َوُهَو قَاِئٌم، اْسَتسْقَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسقَْيَناُه ِمْن َزْمَزَم :قَالَ
َعنِ الشَّعْبِيِّ، ، ْن َعاِصمٍ َع، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ  - ١٢٤١٢

  .فََشرَِب َوُهَو قَاِئٌم،َناَولُْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدلًْوا ِمْن َزْمَزَم : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، اِن َحدَّثََنا سُرَْيُج بن النُّْعَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب  - ١٢٤١٣

  .أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماسَْتْسقَى فَأُِتَي بَِدلْوٍ ِمْن َزْمَزَم فََشرَِب َوُهَو قَاِئٌم، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
َحدَّثََنا عِيَسى بن ، َحدَّثََنا َهاِشُم بن الْقَاِسمِ الْحَرَّانِيُّ ، َبةَ الُْحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد الَْحرَّانِيُّ َحدَّثََنا أَُبو َعُرو - ١٢٤١٤

  ِمْن سَقَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َصاِعِد بن ُمْسِلمٍ ، ُيوُنَس 

  .َزْمَزَمفََشرَِب َوُهَو قَاِئٌم
َوُعبَْيُد بن ، ح َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ . َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٤١٥

: قَالَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الشَّْيَبانِيِّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك : قَاال، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألْوِديُّ : قَاال، غَنَّامٍ 
  .أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِدلْوٍ ِمْن َزْمَزمَفَشَرَِب َوُهَو قَاِئٌم

َعنِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ الشَّْيبَانِيِّ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ - ١٢٤١٦
  .أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى َعلَى جِنَاَزٍة بَْعَد َما ُدِفَنْت: الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعنِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ الشَّْيبَانِيِّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، ِد الْعَزِيزِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب - ١٢٤١٧
: قَالَ ُسلَْيَمانُ، َر أَْرَبًعافََصفَُّهْم َوكَبَّ، أَْخبََرنِي َمْن شَهَِد النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََتى َعلَى قَْبرٍ َمْنُبوٍذ : الشَّْعبِيِّ، قَالَ
  .اْبُن َعبَّاسٍ: َيا أََبا َعْمرٍو َمْن َحدَّثََك بَِهذَا؟ قَالَ: قُلُْت ِللشَّْعبِيِّ
َحاقَ الشَّْيبَانِيُّ َحدَّثََنا أَُبو إِْس، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ  - ١٢٤١٨

ُدِفَن أَْو ُدِفَنتِ : َما َهذَا؟فَقَالُوا:فَقَالَ، أََتى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبًرا :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعاِمرٍ ، 



  .لَْيَهاثُمَّ صَلَّى َع، فََصفََّنا َخلْفَُه : قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ، الْبَارَِحةَ 
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن زَِيادِ بن َزكَرِيَّا - ١٢٤١٩

َعْن أَبِي إِْسحَاَق الشَّْيَبانِيُّ، ، َحدَّثَنِي َجْعفَرُ بن الْحَارٍِث ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن قَْيسٍ ، اِإلَياِديُّ 
، ُدِفَن الَْبارَِحةَ : َما َهذَا؟فَقَالُوا:فَقَالَ، أََتى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبًرا : قَالَ، اسٍ َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّ

  .ثُمَّ صَلَّى َعلَْيِه، فََصفَفَْنا َخلْفَُه : قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ
، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ ، بن أَبِي َمرَْيَم َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد  - ١٢٤٢٠
َوأَعْطَى ، احَْتَجمَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى اَألْخَدَعْينِ :قَالَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َجابِرٍ 

  .َولَْو كَانَ حََراًما لَْم ُيْعِطِه، اَم أَجَْرُه الَْحجَّ
َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعنِ اْبنِ ، َعْن َجابِرٍ ، أنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٢٤٢١
َوَوَضَع َعْنُه ِمْن َخرَاجِِه نِْصَف صَاعٍ أَوْ ، فََحَجَمُه ، َمَبَعثَ إِلَى أَبِي طَْيَبةَ أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعبَّاسٍ
  .أَكْثََر

َعْن ، َعْن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا زَُهْيٌر ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ُمحَمَُّد بن الُْحَسْينِ الْقَاِضي  - ١٢٤٢٢
، أَْو َبْيَن الْكَِتفَْينِ ، كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيحَْتجُِم ثَالثًا ِفي اَألْخَدَعْينِ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ،  َعاِمرٍ

فََشفََع لَُه َرُسولُ اللَّهِ ، كُلَّ َيْومٍ ُمدا وَنِْصفًا َوكَانَ ُيؤَدِّي إِلَى أَْهِلِه ، ُيقَالُ لَُه أَُبو ِهْنَد ، َيْحُجُمُه غُالٌم لَُه ِمْن َبيَاَضةَ 
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَضُعوا َعْنُه نِْصَف ُمدٍّ

  .ِطِهَولَْو كَانَ حََراًما لَْم ُيْع، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَْعُد ُيْعِطي الَْحجَّاَم أَجَْرُه ، 
، َعْن جَابِرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َحدَّثََنا َخلَُف بن ِهَشامٍ الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد  - ١٢٤٢٣

  .وَالْكَاِهلِ، احَْتَجَم ِفي اَألْخَدَعْينِ ،كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
َعْن َجابِرٍ ، وَأَُبو َعَواَنةَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع ، َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَذَنِيُّ  - ١٢٤٢٤

  .وَالْكَاِهلِ، َيحَْتجُِم ِفي اَألْخَدَعْينِ ،بِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ النَّ: قَالَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، 
، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َمْخلَُد بن خَاِلٍد الشَّعِريِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ  - ١٢٤٢٥

احَْتَجَم َرسُولُ اللَّهِ :قَالَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، عنِ ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعاِصمِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا َرَباحُ بن زَْيٍد 
  .إِيَّاُهَولَْو كَانَ حََراًما لَْم ُيْعِطِه ، َوأَْعطَاُه أَْجَرُه ، َحَجَمُه َموْلًى ِلبَنِي َبيَاَضةَ ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ُسَمْيٌع الزَّيَّاُت َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعْن ُسَمْيعٍ الزَّيَّاتِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٢٤٢٦

  .فَأََداَرنِي فََجَعلَنِي َعْن َيِمينِِه، بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ِشَماِلِه قُْمُت إِلَى جَْنبِ النَّ:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، 
  ُحَصْيٌن َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

  َحدَّثَنَا، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٤٢٧

فقال ، َسأَلَ َساِئلٌ َواْبُن َعبَّاسٍ يف الصالة : قَالَ، َعْن ُحَصْينٍ ، َخفَّاُف َحدَّثََنا َخاِلُد بن طَْهَمانَ أَُبو الَْعالِء الْ، أَُبو ُنعَْيمٍ 
، َنَعْم : وُتَصلِّي الَْخْمَس؟ قَالَ: قَالَ، َنَعْم : َتشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه؟ قَالَ: قَالَ، لَبَّْيَك : قَالَ، له ابن عباس يا سائل 

: ثُمَّ قَالَ ِعْنَد ذَِلَك، فَنََزَع ثَْوًبا َعلَْيِه فَكََساهُ إِيَّاُه ، َحقٌّ َعلَْيَنا أَنْ َنِصلََك : قَالَ، َنَعْم : ؟ قَالََوَتُصوُم رََمَضانَ: قَالَ



ِظ اللَِّه َما َبِقَيْت َعلَْيِه ِمْنُه أَيَُّما ُمْسِلمٍ كََسا ُمْسِلًما ثَوًْبا كَانَ ِفي ِحفْ:َيقُولُ، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْوٍف الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ . ُرقَْعةٌ

  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُحَصْينٍ ، َعالِء َعْن كَاِملٍ أَبِي الْ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ 
  َعْمُرو بن َمْيُموٍن َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعْن َعْمرِو ، َعْن أَبِي بَلْجٍ ، وَاَنةَ َحدَّثََنا أَُبو َع، َحدَّثََنا كَِثريُ بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ  - ١٢٤٢٨
، َيا اْبَن َعبَّاسٍ : فَقَالُوا، قَْبلَ أَنْ َيْعَمى ، فََجاَءُه َسْبَعةُ َنفَرٍ ُهَو َيْومَِئٍذ َصحِيٌح ، كُنَّا ِعْنَد اْبنِ َعبَّاَس : قَالَ، بن َمْيُموٍن 

، فََرَجَع َينْفُُض ثَْوَبُه ، فَقَاَم َمَعُهْم فََما َنْدرِي َما قَالُوا ، َبلْ أَقُوُم َمَعكُْم : لَقَا، اْخلُوا َيا هَُؤالِء : أَْو قَالَ، قُْم َمَعَنا 
  َوقَْد قَالَ نَبِيُّ، َوقَُعوا ِفي َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َوقَُعوا ِفي َرُجلٍ قِيلَ ِفيِه َما أَقُولُ لَكُُم اآلنَ ، أُفٍّ أُفٍّ : َوَيقُولُ

َوَما كَانَ أََحُدكُمْ ، فََبَعثَ إِلَى َعِليٍّ َوُهَو ِفي الرََّحى يَطَْحُن ، لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَألْبَعثَنَّ َرُجال ال ُيخْزِيِه اللَُّهاللَِّه َص
ثُمَّ َدفَعََها إِلَيْهِ ، ْينِِه َوَهزَّ الرَّاَيةَ ثَالثَ َمرَّاٍت فََنفَثَ ِفي َع، َيا َنبِيَّ اللَِّه َما أَكَاُد أُْبِصُر : فَقَالَ، فََجاُءوا بِِه أَْرَمَد ، ِليَطَْحَن 
، حَتَّى َمرَّ َعلَى آِخرِِهْم ، أَيُّكُْم َيَتَوالنِي ِفي الدُّْنَيا َواآلِخرَِةثَالثًا :ثُمَّ قَالَ ِلبَنِي َعمِِّه، فََجاَء بَِصِفيَّةَ بنِت حَُييٍّ ، فَفُِتَح لَُه 
أَْنَت وَِليِّي ِفي الدُّْنَيا :فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أََنا َولِيَُّك ِفي الدُّْنَيا َوِفي اآلِخَرِة ، ا نَبِيَّ اللَِّه َي: فَقَالَ َعِليٌّ
َيا َعِليُّ لََعلَّ اللََّه َوَنبِيَُّه َسِخطَا : قَالَ أَُبو َبكْرٍفَ، َوَبَعثَ َعِليا َعلَى أَثَرِِه ، َوَبَعثَ أََبا َبكْرٍ بُِسوَرِة التَّْوَبِة : قَالَ، َواآلِخَرِة

، ال يَْنَبِغي أَنْ ُيَبلِّغَ َعنِّي إِال َرُجلٌ ِمنِّي، َوأََنا ِمْنُه:قَالَ، َولَِكنَّ نَبِيَّ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ال : فَقَالَ َعِليٌّ، َعلَيَّ 
إِنََّما يُرِيُد اللَُّه :"َوقَالَ، َوالُْحَسْينِ ، َوالَْحَسنِ ، َنبِيُّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَْوَبُه َعلَى َعِليٍّ َوفَاِطَمةَ َوَوَضعَ : قَالَ

وَّلَ َمْن أَْسلََم بَْعَد َخِدَجيةَ ِمنَ َوكَانَ أَ، ] ٣٣األحزاب آية "[أَنْ ُيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجسَ أَْهلَ الْبَْيِت َوُيطَهِّرَكُْم َتطْهًِريا
َوكَانَ الُْمْشرِكُونَ : قَالَ، ثُمَّ قَاَم َمكَاَنُه ، لَبَِس ثَْوبَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَشَرى َعِليٌّ نَفَْسُه : قَالَ، النَّاسِ 

  إِلَيَّ يَا: فَقَالَ، فََجاَء أَُبو َبكْرٍ ، لََّم َيْرُمونَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

إِنَّ نَبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَِد اْنطَلََق َنْحوَ بِئْرِ َمْيُمونٍ : فَقَالَ َعِليٌّ، وَأَُبو َبكْرٍ َيْحَسُبهُ َنبِيَّ اللَِّه ، َرسُولَ اللَِّه 
َوجََعلَ َعِليٌّ َيرِْمي بِالِْحجَاَرِة كََما كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ُبو َبكْرٍ فََدَخلَ َمَعُه الَْغاَر فَاْنطَلََق أَ، فَأَْدرِكُْه 

إِنَّكَ : فَقَالُوا، ِه ِحَني أَصَْبَح ثُمَّ كََشَف َعْن رَأِْس، َيْرِمي َوُهَو يََتضَوَُّر قَْد لَفَّ رَأَْسُه ِفي الثَّْوبِ ال ُيْخرُِجهُ َحتَّى أَْصَبَح 
ثُمَّ خََرَج بِالنَّاسِ ِفي : قَالَ، َوقَِد اْستَْنكَرَْنا ذَِلَك ، َوأَْنَت َتضَوَُّر ، فَال َيَتضَوَُّر ، لَلَِئيٌم كَانَ َصاِحُبَك َنرِْميِه بِالِْحجَاَرِة 

فَقَالَ لَُه نَبِيُّ اللَّهِ َصلَّى ، فََبكَى َعِليٌّ ، ال:قَالَ لَهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ لَُه َعِليٌّ أَخُْرُج َمَعَك؟ فَ، غََزاِة َتُبوَك 
ِغي أَنْ أَذَْهبَ إِال إِنَُّه ال َيْنَب، أََما تَْرَضى أَنْ َتكُونَ مِنِّي بَِمنْزِلَِة َهاُرونَ ِمْن ُموَسى إِال أَنََّك لَْسَت بنبِيٍّ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َوَسدَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَبَْوابَ : قَالَ، أَْنَت َوِليُّ كُلِّ ُمْؤِمنٍ َبْعِدي:َوقَالَ لَُه: قَالَ، َوأَْنتَ َخِليفَِتي

َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعِليٌّ :َوقَالَ: قَالَ، يقُُه لَْيَس لَُه طَرِيٌق غَْيُرُه فََيْدُخلُ الَْمْسجَِد ُجُنًبا َوُهَو طَرِ، الَْمْسجِِد غَْيَر َبابِ َعِليٍّ 
فََهلْ ، فَأَْخبََرَنا اللَُّه ِفي الْقُْرآِن أَنَُّه قَْد َرِضَي َعنُْهْم َعْن أَْصحَابِ الشََّجَرِة َيْعلَُم َما ِفي قُلُوبِهِْم : قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ، َمْوالُه
  إِنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلُعمََر: أَنَُّه َسِخطَ َعلَْيهِْم بَْعَدُه؟ َوقَالَ َحدَّثََنا

، ى أَْهلِ َبْدرٍ أَفَكُْنَت فَاِعال؟ َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ اللََّه اطَّلََع َعلَ:فَقَالَ، أََتأْذَنُ ِلي فَأَْضرَِب ُعُنقَُه َيعْنِي َحاِطًبا : ِحَني قَالَ
  .اْعَملُوا َما ِشئُْتْم؟: فَقَالَ

، َحدَّثََنا ِمْسِكُني بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ  - ١٢٤٢٩



أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََمَر : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْمرِو بن َمْيُمونَ  َعْن، َعْن أَبِي َبلْجٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ 
  .بِاَألْبوَابِ كُلَِّها فَُسدَّْت إِال َباَب َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه

  َساِلُم بن أَبِي الْجَْعِد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعاِئَشةَ : قَاال، َوُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف التُّرِْكيُّ ، َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكْبَرِيُّ َحدَّثََنا  - ١٢٤٣٠

َرُجلٌ ِمْن بين  َجاَء:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زِيَاٍد 
فََهلْ لَكَ أَنْ ، َيا ُمحَمَُّد إِنََّك َتقُولُ أَْشَياَء : فَقَالَ، َوُيَعاِلُج ، َعاِمرٍ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ ُيَداوِي 

فََدَعا ، َهلْ لََك أَنْ أُرَِيَك آَيةً؟َوِعْنَدُه َنْخلٌ َوَشجََرةٌ :ثُمَّ قَالَ، فََدعَاُه َرسُولُ اللَِّه إِلَى اللَِّه َعزِّ َوَجلِّ : أَُداوَِيَك؟ قَالَ
،  فَقَاَم َبْيَن َيَدْيِه، َوُهَو َيْسُجُد وََيْرفَُع رَأَْسُه حَتَّى اْنَتَهى إِلَْيِه ، َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعذْقًا ِمْنَها فَأَقَْبلَ إِلَْيِه 

َواللَِّه ال أُكَذُِّبكَ : قَالَ الَْعاِمرِيُّ، فََرَجَع إِلَى َمكَانِِه ، اْرجِعْ إِلَى َمكَانَِك:فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  بِقَْولٍ

  .قُولُهُ أََبًداَيا آلَ بين صَْعَصَعةَ وَاللَِّه ال أُكَذُِّبُه بَِشْيٍء َي: ثُمَّ قَالَ، أََبًدا 
َعنِ ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َعْمرٍو الَْبَجِليِّ ، َوَجْدُت ِفي ِكتَابِي : قَالَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفََرجِ اَألصَْبَهانِيُّ  - ١٢٤٣١

َبْيَنَما َنْحُن نَُغسِّلُ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ،  َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن َعمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، الصَّبَّاحِ بن َيْحَيى الُْمزَنِيِّ 
أُذَكُِّركُمُ اللََّه إِال أَْعطَْيُتُمونِي الَْيْوَم َنصِيًبا ِمْن : فَقَالَ، فََجاَء َرُجلٌ فََدقَّ الْبَاَب ، َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

فَكَانَ ، فَأَْدَخلَْناُه ، وَاْجَعلُوُه ِمْن َوَراِء السِّْترِ ُيَناوِلَُنا الَْماَء ، أَْدِخلُوُه : فَقَالَ َعِليٌّ، ْيِه َوَسلََّم َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ
ِمْعُت ِفي الَْبْيِت ال َتْنزُِعوا َعْنهُ َوَس: قَالَ، َواللَِّه َما كُْنُت أُقَلُِّبُه إِال كَانَ َمِعي آَخُر ُيقَلُِّبُه : َوقَالَ َعِليٌّ، ُيَناوِلَُنا الَْماَء 

  .الْقَمِيَص
َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ بن َواِقٍد ، َحدَّثََنا ُمطَهَُّر بن الَْحكَمِ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ  - ١٢٤٣٢

كُْنُت جَاِلًسا عِْنَد َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ : قَالَ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد ، ي ُسلَْيمٍ أَْخَبرَنِي لَْيثُ بن أَبِ: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، 
نَّى لَهُ َوأَ: قَالَ، ثُمَّ َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَمال َصاِلًحا ثُمَّ اْهَتَدى ، أَرَأَْيَت َمْن قََتلَ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا : فَقَالَ، إِذْ َجاَءُه َرُجلٌ 

إِنَّ أَقَْرَب الَْخالِئقِ ِمْن َعْرشِ الرَّْحَمنِ َيْوَم الِْقَياَمِة الُْمْؤِمُن :َيقُولُ، َوقَْد َسِمْعُت نَبِيَّكَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، التَّْوَبةُ 
  ،الَِّذي قُِتلَ َمظْلُوًما رَأُْسُه َعْن َيِمينِِه 

  .َربِّ َسلْ َهذَا ِفيَم قََتلَنِي؟ ِفيَم حَالَ َبيْنِي َوَبْيَن الصَّالِة؟: َوأَْودَاُجُه َيْشَخُب َيقُولُ،  َوقَاِتلُُه َعْن ِشَماِلِه
  قَْيُس بن َحْبَترٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعْن قَْيسِ ، َعْن َعِليِّ بن َبِذَميةَ ،  أنا إِسَْرائِيلُ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ  - ١٢٤٣٣
إِنَّ أَوَّلَ َمْن سَأَلَ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ النَّبِيذِ : أَنَُّه ُسِئلَ َعنِ الَْجرِّ؟ فَقَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، بن َحْبَترٍ 

انَْتبِذُوا :فَقَالَ، فَأَمََرَنا بَِشرَابٍ ، وَإِنَّا ُنِصيُب ِمَن الَْبقْلِ ، إِنَّا بِأَْرضٍ رِيٍف ، سُولَ اللَِّه َيا َر: فَقَالُوا، َعْبُد الْقَْيسِ أََتْوُه 
وَالْكُوَبةِ ، الْمَْيِسرِ َو، فَإِنِّي ُنهِيُت َعنِ الَْخْمرِ ، َوال الدُّبَّاِء َوال الُْمَزفَِّت َوال النَِّقريِ ، َوال تَْنبِذُوا ِفي الَْجرِّ ، ِفي اَألْسِقَيِة 

فَإِذَا ، َيا َرسُولَ اللَُّه : قَالُوا، ُصبُّوا َعلَْيِه الَْماَء:قَالَ، فَإِذَا اْشَتدَّ ، َيا َرسُولَ اللَِّه : قَالُوا، َوِهَي الطَّْبلُ َوكُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه . فَإِذَا اشَْتدَّ فَأَْهرِقُوُه:ثَِة أَْو ِفي الرَّابَِعِةِفي الثَّاِل: قَالَ، ُصبُّوا َعلَْيِه الَْماَء:قَالَ، اشَْتدَّ 

َعنِ اْبنِ ، َعْن قَْيسِ بن حَْبَترٍ ، َعْن َعِليِّ بن َبِذَميةَ ، َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشعَرِيُّ ، الَْحْضَرِميُّ 
  .ِمثْلَ َحِديِث إِْسرَائِيلَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، بَّاسٍ َع



َعْن ، َعْن َعِليِّ بن َبِذَميةَ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمْعَبٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٢٤٣٤
  َعنِ، َعْن قَْيسِ بن َحبَْترٍ ، رٍ َسِعيِد بن ُجَبْي

  .كُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، اْبنِ َعبَّاسٍ 
أَْنا َعلَى ُعَبْيدِ اللَِّه بن قََر: قَالَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن حَفْصٍ النُّفَْيِليُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ  - ١٢٤٣٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ ، َعْن قَْيسِ بن حَْبَترٍ الرَّيَِعيِّ ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ، َمْعِقلِ 
َوإِنْ أََتاَك َصاِحبُ الْكَلْبِ ، وَالْكُوَبةُ حََراٌم ، َوثََمُن الْكَلْبِ َحَراٌم ، ٌم َوَمْهرُ الْبَِغيِّ حََرا، ثََمُن الْخَْمرِ َحَراٌم :َوَسلََّم

  .وَالَْخْمُر َوالْمَْيِسُر َوكُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم، فَاْمألْ َيَدْيِه تَُراًبا ، َيلَْتِمُس ثََمَنُه 
  زِرٌّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

، َعْن زِرٍّ ، َعْن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن بِْشرٍ ، َرْوحُ بن الْفََرجِ  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ - ١٢٤٣٦
ْرآنَ َعلَى كَانَ َيعْرُِض الْقُ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم :قَالَ، اآلِخَرةُ : أَيُّ الْقَِراَءَتْينٍ تَقَْرأُ؟ قُلُْت: قَالَ ِلي اْبُن َعبَّاسٍ: قَالَ

فََعَرَض َعلَْيِه الْقُْرآنَ ِفي الَْعامِ الَِّذي قُبَِض ِفيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : قَالَ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلَّ َعامٍ ِفي َرَمَضانَ 
  .فَِقَراَءةُ َعْبِد اللَِّه اآلِخَرةُ، َوَما ُبدِّلَ  ،فَشَهَِد َعْبُد اللَِّه َما ُنِسَخ ِمْنُه ، َعلَْيِه َوَسلََّم َمرََّتْينِ

َعْن ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن طَْهَمانَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن أَبِي َعبَّاٍد الَْمكِّيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٢٤٣٧
  ،الْقَْيُد : الْقَاُب: قَالَ، ] ٩النجم آية "[فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أَْدَنى:"لِِهِفي قَْو، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن زِرٍّ ، َعاِصمٍ 

  .الذَِّراَعْينِ: َوالْقَْوَسْينِ
  َعَباَيةُ بن رِبِعيٍّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َحدَّثََنا قَْيُس بن ، ثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ َحدَّ: قَاال، وَالُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٤٣٨
إِنَّ اللََّه :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعَباَيةَ بن رِْبِعيٍّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، الرَّبِيعِ 

ثُمَّ جََعلَ الْقَْسَمْينِ ، َوأََنا َخْيُر أَْصَحابِ الَْيِمنيِ ، ِفي َخْيرِِهَما قَْسًما أَْصحَابِ الَْيِمنيِ  فََجَعلَنِي، قََسَم الَْخالِئَق قَْسَمْينِ 
َمِة َما فَأَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة َما أَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة وَأَْصَحاُب الَْمْشأَ: "فَذَِلَك قَْولُُه، فََجَعلَنِي ِفي خَْيرِِهَما َبيًْتا ، ُبُيوًتا 

، ثُمَّ جََعلَ الْبَْيَت قََباِئلَ ، فَأََنا ِمْن َخْيرِ السَّابِِقَني ، ] ٨١٠الواقعة آية "[أَْصحَاُب الَْمْشأََمِة وَالسَّاَبِقونَ السَّابِقُونَ
َوأَكَْرُمُهْم َعلَى ، َنا أَتْقَى وَلَِد آَدَم فَأَ، ] ١٣احلجرات آية "[ُشُعوًبا َوقََباِئلَ: "فَذَِلَك قَْولُُه، فََجَعلَنِي ِفي خَْيرِمها قَبِيلَةً 

إِنََّما يُرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعْنكُمُ : "فَذَِلَك قَْولُُه، فََجَعلَنِي ِفي خَْيرَِها َبيًْتا ، ثُمَّ جََعلَ الْقََباِئلَ ُبُيوًتا ، َوال فَْخَر ، اللَِّه 
  ] .٣٣األحزاب آية "[طْهًِرياالرِّْجسَ أَْهلَ الْبَْيِت َوُيطَهِّرَكُْم َت
  َسِعيٌد الْقَُرِشيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعْن َعْمرِو ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ  - ١٢٤٣٩ -
َما َعَملٌ إِنْ : فَقَالَ، أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ي َحدَّثَنِي أَبِ، بن َسِعيٍد الْقَُرِشيِّ 

  َعِملُْت بِِه َدَخلُْت الَْجنَّةَ؟

فَإِنَّكَ لَْن َتْخرِقََها ، اْسَتقِ ِفيَها َحتَّى َتْخرِقََها  فَاشَْترِ بَِها ِسقَاًء َجِديًدا ثُمَّ:قَالَ، َنَعْم : أَْنَت بِبَلٍَد ُيْجلَُب بِِه الَْماُء؟قَالَ:قَالَ
  .َحتَّى َتْبلُغَ بَِها َعَملَ الَْجنَِّة

  َزاذَانُ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ



، يمُ بن أَْحَمدَ الَْوِكيِعيُّ ح َوَحدَّثََنا إِبَْراِه. َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَذَنِيُّ  - ١٢٤٤٠
، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َسَواَدةَ أَُبو الصَّبَّاحِ النَّخَِعيُّ : قَاال، َحدَّثََنا َمْنصُوُر بن أَبِي مَُزاِحمٍ 

إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه : فَقَالَ لَُهْم، فََجَمعَ إِلَْيهِ بنيِه َوأَْهلَُه ،  مَرَِض اْبُن َعبَّاسٍ مَْرَضةً ثَقُلَ ِمْنَها: قَالَ، َعْن َزاذَانَ 
َمْن َحجَّ ِمْن َمكَّةَ َماِشًيا َحتَّى َيْرجَِع إِلَْيَها فَلَُه بِكُلِّ ُخطَْوٍة َسْبُعمِائَِة َحَسَنٍة ِمْن َحَسنَاتِ :َيقُولُ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .كُلُّ َحَسَنٍة بَِها أَلُْف َحَسَنٍة:َوَما َحَسَناتُ الَْحَرمِ؟ قَالَ: فَقَالَ بَْعضُُهْم، َحَرمِالْ
  أَُبو َماِلٍك الِْغفَارِيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعْن إِْسَماِعيلَ ، بن مَاِلٍك الُْمزَنِيُّ َحدَّثََنا الْقَاِسُم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَاِتمٍ الزِّمِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُي  - ١٢٤٤١
َوال تَْنِكُحوا الُْمْشرِكَاِت حَتَّى : "َنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ:قَالَ، َعْن أَبِي مَاِلٍك الِْغفَارِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، بن ُسَمْيعٍ الَْحنَِفيِّ 

الَْيْوَم أُِحلَّ لَكُُم الطَّيِّبَاُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا "تَّى نََزلَِت الَِّتي َبْعدََها فََحَجزَ النَّاُس َعْنُهنَّ َح، ] ٢٢١البقرة آية "[ُيْؤِمنَّ
  الِْكَتابَ ِحلٌّ لَكُْم َوطََعاُمكُْم ِحلٌّ لَُهْم َوالُْمْحصََناُت ِمَن الُْمْؤمَِناِت وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن

  .فََنكََح النَّاُس نَِساَء أَْهلِ الِْكتَابِ ،] ٥املائدة آية "[الَِّذيَن أُوُتوا الْكَِتاَب
  أَُبو ظَبَْيانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعْن ، َحدَّثََنا قَابُوُس بن أَبِي ظَْبَيانَ ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٤٤٢
َوالسَّْمَت الصَّاِلَح ُجْزٌء ِمْن َسْبِعَني ، إِنَّ الَْهْدَي الصَّاِلَح :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، بَّاسٍ َعنِ اْبنِ َع، أَبِيِه 

  .ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَِّة
، دَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ َح، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم النَّْحوِيُّ الصُّورِيُّ  - ١٢٤٤٣

قَالَ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن قَاُبوسَ بن أَبِي ظَْبَيانَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن فَاِئٍد 
َواالقِْتَصادُ ُجْزٌء ِمْن َخْمَسٍة َوأَْرَبِعَني ُجزًْءا ِمَن ، وَالسَّْمُت الصَّاِلُح ، الَْهْدُي الصَّاِلُح :َسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .النُّبُوَِّة
َحدَّثََنا ، ْزِديُّ ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن النَّْضرِ اَأل. َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٤٤٤

َحدَّثََنا : قَالُوا، َحدَّثََنا أَبِي ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ . أَْحَمُد بن َعْبدِ الَْمِلِك بن َواِقٍد الْحَرَّانِيُّ
َما جََعلَ اللَُّه لَِرُجلٍ ِمْن : "أََرأَْيَت قَْولَ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: الْبنِ َعبَّاسٍقُلَْنا : قَالَ، أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه ، َحدَّثََنا قَابُوُس ، ُزَهْيٌر 

فَقَالَ ، قَاَم َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما ُيَصلِّي فََخطَرَ َخطَْرةً :؟ فَقَالَ] ٤األحزاب آية "[قَلَْبْينِ ِفي َجْوِفِه
  نُ الَِّذيَنالُْمَناِفقُو

َما َجَعلَ اللَُّه لَِرُجلٍ ِمْن قَلَْبْينِ ِفي : "فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، َوقَلًْبا َمَعُهْم ، أَال َتَرْونَ أَنَّ لَُه قَلَْبْينِ قَلًْبا َمَعكُْم : ُيَصلُّونَ َمَعُه
  ] .٤األحزاب آية "[َجْوِفِه

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْمِلِك بن َواِقدٍ الْحَرَّانِيُّ ، رِ اَألزِْديُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْض - ١٢٤٤٥
حَاَجُتُهَما وَاِحَدةٌ  َجاَء نَبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجالِن: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَاُبوُس بن أَبِي ظَْبَيانَ 

، إِنِّي َألفَْعلُ : أََما َتسَْتاُك؟قَالَ:فَقَالَ لَُه، فََوَجَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِفيِه أَْخالفًا ، فََسلََّم أََحُدُهَما ، 
  .فَأَقَْراُه َوقََضى َحاَجَتُهفَأََمَر بِِه َرُجال ،َولَِكْن لَمْ أَطَْعْم طََعاًما ُمْنذُ ثَالٍث 

َعْن قَاُبوسَ بن أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو كَُدْيَنةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ الَْجْوَهرِيُّ  - ١٢٤٤٦
أَْو ، لَْيَس ِمنَّا َمنِ اْنَتَهَب أَوْ َسلََب :لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، ظَْبَيانَ 



  .أَشَاَر بِالسَّلَبِ
َعْن ، َعْن قَاُبوَس بن أَبِي ظَبَْيانَ ، َحدَّثََنا أَُبو كُدَْيَنةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ  - ١٢٤٤٧

السَّالُم َعلَْيكُْم َيا :فَقَالَ، أَنَُّه َمرَّ َعلَى الْقُُبورِ بِالَْمِديَنِة : َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ِه أَبِي
  .وََنْحُن َعلَى اَألثَرِ، نُْتْم َسلَفَُنا أَ، وَالُْمْسِلِمَني أَْسَتْغِفُر اللََّه لََنا وَلَكُْم ، أَْهلَ الْقُبُورِ الُْمْؤِمنَِني 

  َحدَّثََنا َحفُْص بن - ١٢٤٤٨

َعنِ اْبنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن قَاُبوَس ، َحدَّثََنا أَُبو كَُدْيَنةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الصَّلٍْت الكويف ، ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ 
إِنَّ الُْمْسِلِمنيَ : "َوال َيذْكُُر الُْمْؤِمَناِت؟ فَنََزلَْت، َما َبالُُه َيذْكُُر الُْمْؤِمنَِني ، َيا َرسُولَ اللَِّه : ُءقُلَْن النَِّسا:قَالَ، َعبَّاسٍ 

  ] .٣٥األحزاب آية "[َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت
َعْن قَابُوَس بن أَبِي ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، ثََنا خَاِلُد بن َيزِيَد الَْبصْرِيُّ َحدَّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ  - ١٢٤٤٩

  .رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَرََّج فَِخذَيِ الُْحَسْينِ َوقَبَّلَ َزبِيَبَتُه: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، ظَْبَيانَ 
، َحدَّثََنا جَرِيُر بن حَازِمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ  - ١٢٤٥٠

لَْو َيْعلَمُ َصاِحُب :َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن قَاُبوَس بن أَبِي ظَْبَيانَ 
  .الَْمسْأَلَِة َما لَُه ِفيَها لَْم َيْسأَلْ

، َعْن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا اَألْشَجِعيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن أَبِي اللَّْيٍث ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٤٥١
َولَْو أَنَّ قُرْآًنا ُسيَِّرْت بِِه الْجِبَالُ أَْو قُطَِّعْت بِِه اَألْرُض أَْو كُلِّمَ "، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، بِي ظَْبَيانَ َعْن قَاُبوَس بن أَ

َنا األَُولَ ِمَن  َتقُولُ فَأَرَِنا أَْشيَاَخإِنْ كَانَ كََما : قَالُوا ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، ] ٣١الرعد آية "[بِِه الَْموَْتى
  َوافَْتْح لََنا َهِذِه الْجَِبالَ جَِبالَ َمكَّةَ الَِّتي قَْد، الَْموَْتى ُنكَلِّْمُهْم 

  ".الَْموَْتى َولَْو أَنَّ قُْرآًنا ُسيَِّرتْ بِِه الْجِبَالُ أَْو قُطَِّعْت بِِه اَألْرُض أَْو كُلَِّم بِِه: "فَنََزلَْت، َضمَّْتَنا 
، َعْن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا اَألْشَجِعيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن أَبِي اللَّْيِث ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٤٥٢

، ] ٨٠اإلسراء آية "[ي ُمْخَرجَ ِصْدقٍأَْدِخلْنِي ُمْدَخلَ ِصْدقٍ َوأَْخرِجْنِ"، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن قَاُبوَس 
قُلْ َربِّ أَْدِخلْنِي ُمْدَخلَ ِصْدقٍ َوأَْخرِجْنِي ُمْخَرجَ : "فَنََزلَْت، َمكَثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْشَر ِسنَِني بَِمكَّةَ :قَالَ

  .فََهاَجَر إِلَى الَْمِديَنِة، ] ٨٠اإلسراء آية "[ِصْدقٍ
َحدَّثََنا قَاُبوسُ بن أَبِي ، َحدَّثََنا َجرِيُر بن َعْبِد الَْحمِيِد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٤٥٣

الرَُّجلُ الَِّذي لَْيَس ِفي َجْوِفِه َشْيءٌ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، ظَْبَيانَ 
  .ِمَن الْقُْرآِن كَالَْبْيِت الَْخربِ

، َعْن أَبِيِه ، َعْن قَاُبوَس بن أَبِي ظَبَْيانَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٤٥٤
، لَْيَس ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِال َوقَْد وُكِّلَ بِِه قَرِيُنُه ِمَن الشَّيَاِطنيِ:قَالَ َرُسولُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لَقَا، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

  .َولَِكنَّ اللََّه أََعانَنِي َعلَْيِه فَأَْسلََم، َنَعْم :وَأَْنَت َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: قَالُوا
، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن قَاُبوَس ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َمِعنيٍ ، ا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى َحدَّثََن - ١٢٤٥٥

  أَقَْبلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ



، لَقَْد أَقَْبلْتُ إِلَْيكُْم ُمْسرًِعا ُألْخبَِركُمَ بِلَْيلَِة الْقَْدرِ :ثُمَّ قَالَ، مَّا اْنَتَهى إِلَيَْنا َسلََّم فَلَ، ُمْسرًِعا وََنْحُن قُُعوٌد فَأَفَْزَعَنا ُسْرَعُتُه 
  .فَالْتَِمُسوَها ِفي الَْعْشرِ اآلوَاِخرِ، فََنِسيُتَها ِفيَما بَْينِي وََبْيَنكُْم 

، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َحدَّثََنا اْبُن اَألصَْبَهانِيِّ : قَاال، َوُمحَمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٤٥٦
بِمَ : الَفَقَ، َجاَء أَعَْرابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعْن أَبِي ظَْبَيانَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ 

فََجاَء الِْعذُْق ، نََعْم : إِنْ َدعَْوُت َهذَا الِْعذَْق ِمْن َهِذِه النَّْخلَِة أََتشَْهُد أَنِّي َرُسولُ اللَِّه؟قَالَ:أَْعرُِف أَنََّك َرُسولُ اللَِّه؟ قَالَ
فََرَجَع ، اْرجِْع:ثُمَّ قَالَ لَُه، النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َينْزِلُ ِمَن النَّْخلَِة َحتَّى َسقَطَ ِفي اَألْرضِ فََجَعلَ َيْنقُُر حَتَّى أََتى

  .َوآَمَن، أَْشَهُد أَنَّكَ َرسُولُ اللَِّه : فَقَالَ، َحتَّى َعاَد إِلَى َمكَانِِه 
  أَُبو ُعَمَر َيْحَيى بن ُعبَْيٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

، َحدَّثََنا َعمِّي َعْمُرو بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ ، َرْوحُ بن الْفََرجِ  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ - ١٢٤٥٧
ُه َعلَْيِه كَانَ ُينَْبذُ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن حيي أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ قَاِئُد اَألعَْمشِ 

  .َوَسقَاهُ أَْو أََمَر بِِه فَأُهْرِيَق، َوالَْغَد حَتَّى إِذَا أَْمَسى شَرَِبُه ، وَالَْغَد وَلَْيلََتُه ، َوَسلََّم الزَّبِيُب ِمَن اللَّْيلِ فََيْشَرُبهُ الَْغَد َولَْيلََتُه 
  رِ بنَحدَّثََنا أَُبو َبكْ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ  - ١٢٤٥٨

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعْن أَبِي ُعَمَر، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، أَبِي َشْيَبةَ 
  .ثُمَّ َيأُْمُر بِِه ُيْسقَى أَوْ ُيهَْراُق، ى َمَساِء لَْيلَِتِه َوَبْعدَ الَْغِد إِلَ، َوَسلََّمُيْنقَُع لَُه الزَّبِيُب فََيشَْرُبُه الَْيْوَم َوالَْغَد 

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ : قَاال، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٤٥٩
أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َيْحَيى بن ُعَبْيدٍ الَْبْهرَانِيِّ ، أنا الَْحجَّاُج بن أَْرطَاةَ ، َسلََمةَ 

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ، اِضي َحدَّثََنا يُوُسُف الْقَ. فَإِذَا كَانَ َيْوُم الثَّاِلثِ أََمَر بِِه فَأُْهرِيَق، كَاَنُينَْبذُ لَُه فََيْشَرُبُه الَْغَد َوبَْعَد الَْغِد 
  .ِمثْلَُه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َيحَْيى بن ُعَبْيٍد ، َعنِ الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعِليٍّ ، أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ 

َحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ ، َنا َسعِيُد بن ُمحَمٍَّد الَْجرِْميِّ َحدَّثَ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َعْبِد اللَِّه بن أَيُّوبَ الُْمَخزوِميُّ  - ١٢٤٦٠
أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َيحَْيى بن ُعَبْيٍد أَبِي ُعَمَر ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي َحمَْزةَ ، َيحَْيى بن وَاِضحٍ 

فَإِنْ فََضلَْت أََمَر بَِها فَأُْهرِيَق أَوْ ، َوِمَن الَْغِد َوبَْعَد الَْغِد ، فََيشَْرُبُه ِمَن الَْمَساِء ، الزَّبِيُب ِفي ِسقَاٍء  َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُينَْبذُ لَُه
  .ُشرَِبْت

َعْن أَبِي ، دَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث َح، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َمْنُصورٍ الرُّمَّانِيُّ الِْمصِّيِصيُّ  - ١٢٤٦١
  َعْن، َعْمرِو بن الَْعالِء 

أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنيُْنَبذُ لَهُ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َيحَْيى بن ُعَبْيٍد الْبَْهرَانِيِّ ، ُمَحمَِّد بن أَبِي لَْيلَى 
  .أَْو ُيسْقَى الَْخَدَم، فَإِذَا كَانَ الَْيْوُم الثَّاِلثُ أََمَر أَنْ ُيهَْراَق ، وَالَْغِد َولَْيلَِتِه ، َيْومِ َولَْيلَِتِه فََيْشَرُبُه ِفي الْ
َعْن ُمِطيعٍ ،  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن َعْوٍن، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن الْفََرجِ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٢٤٦٢

، كَانَ ُينَْبذُ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِسقَاٍء :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َيْحَيى بن ُعبَْيٍد الَْبهَْرانِيِّ ، الْغَزَّالِ 
  .أَوْ َسقَاُه الَْخَدَم، الثَّاِلثُ أََمَر فَأُْهرِيَق  فَإِذَا كَانَ، َوالَْغَد َولَْيلََتُه ، فََيْشَرُبُه الَْغَد َولَْيلََتُه 

َعْن أَبِي إِْسَحاقَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الطُّفَْيلِ النََّخِعيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ  - ١٢٤٦٣
، كَانُ ُيْنقَُع ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََيشَْرُبُه َيْوَمُه :قَالَ، اْبنِ َعبَّاسٍ  َعنِ، َعْن َيْحَيى بن ُعبَْيٍد الَْبهَْرانِيِّ ، 

  .وَلَْم َيْسقِ الَْخَدَم حََراًما، أَْو َسقَاُه الَْخَدَم ، فَإِذَا كَانَ الَْعِشيُّ أَهَْراقَُه ، وَالَْيْومِ الثَّاِلِث ، َوِمَن الَْغِد 



َعْن أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو إِسَْرائِيلَ الُْمالِئيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ  - ١٢٤٦٤
فَإِذَا أَْمَسى ، َوَبْعَد الَْغِد ، فََيشَْرُبُه ِمَن الَْغِد ، َم قَالَ،كَانَ يُْنَبذُ ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ، ُعَمَر، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

  .أَْو أََمَر فَأُْهرِيَق، َيْوُم الثَّاِلِث أَْهَراقَُه 
١٢٤٦٥  

ح َوَحدَّثََنا ُيوُسفُ . بَةَُحدَّثََنا ُشْع، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ  -
، َعْن َيحَْيى بن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، الْقَاِضي 

  .وَالنَِّقريِ، َوالْحَْنَتمِ ، َعنِ الدُّبَّاِء ، ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّ:َيقُولُ، َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ : قَالَ
َعنِ ، َحدَّثََنا َعْبثَُر بن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحرَّاسٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٤٦٦
وَالسُّكُْر ِمْن كُلِّ ، قَِليلَُها َوكَِثُريَها ، ُحرَِّمتِ الَْخْمُر بِعَْينَِها :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَبِي ُعَمَر  َعْن َيْحَيى، اَألْعَمشِ 
  .َشرَابٍ

ْسَحاَق، َعنِ اَألْرقَمِ بن َعْن أَبِي إِ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٢٤٦٧
إِنَّ :أَْوَصى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَقَالَ: فََسأَلُْتُه، َسافَْرُت َمَع اْبنِ َعبَّاسٍ ِمَن الَْمِديَنِة إِلَى الشَّامِ : قَالَ، ُشَرْحبِيلَ 

أَال : فَقَالَْت، اْدُعوا ِلي َعِليا:فَقَالَ، مََرَضُه الَِّذي َماَت ِفيِه كَانَ ِفي بَْيِت َعاِئَشةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا مَرَِض 
ال أَ: ثُمَّ قَالَْت أُمُّ الْفَْضلِ، اْدُعوُه:أَال َنْدُعو ُعَمَر؟ قَالَ: ثُمَّ قَالَْت حَفَْصةُ، اْدُعوُه:َنْدُعو أََبا َبكْرٍ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ

قُوُموا : فَقَالَ ُعَمُر، فََسكََت وَلَْم يََتكَلَّْم ، فَلَْم َيَر َعِليا ، فَلَمَّا َحَضُروُه َرفَعَ رَأَْسُه ، اْدُعوُه:َنْدُعو الَْعبَّاَس َعمََّك؟ قَالَ
  َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه

قَالَْت ، لُِيَصلِّ بِالنَّاسِ أَُبو َبكْرٍ:ثُمَّ قَالَ، حَتَّى فََعلَ ذَِلَك ثَالثَ مَرَّاٍت ، َرَها فَلَْو كَاَنْت لَُه إِلَيَْنا َحاَجةٌ ذَكَ، َعلَْيِه َوَسلََّم 
، ِه ِخفَّةً فََرأَى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َنفِْس، فََتقَدََّم أَُبو َبكْرٍ ُيَصلِّي بِالنَّاسِ ، إِنَّ أََبا َبكْرٍ َحَضَر : َعاِئَشةُ

فَأََشاَر إِلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، فَذََهَب أَُبو َبكْرٍ ِليََتأَخََّر ، فَلَمَّا أََحسَّ النَّاُس سَبَّحُوا ، فَاْنطَلََق ُيَهاَدى َبْيَن َرُجلَْينِ 
َوَرسُولُ ، وَأَُبو َبكْرٍ قَاِئٌم ، َسلََّم ِمْن َحْيثُ اْنَتَهى أَُبو َبكْرٍ ِمَن الِْقَراَءِة وَاْسَتفَْتَح النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو، َمكَاَنَك:َوَسلََّم

فََما قََضى ،  َوائَْتمَّ النَّاُس بِأَبِي َبكْرٍ، فَائَْتمَّ أَُبو َبكْرٍ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَاِلٌس 
فََماَت َرُسولُ اللَِّه ، َوإِنَّ رِْجلَْيِه لََتُخطَّاِن ِفي اَألْرضِ ، فََخَرَج ُيَهاَدى َبْيَن َرُجلَْينِ ، َرسُولُ اللَِّه الصَّالةَ َحتَّى ثَقُلَ جِدا 
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْم ُيوصِ

  الضَّحَّاُك َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعْن أَبِي َجنَابٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢٤٦٨

َمْن كَانَ ِعْنَدُه َما َيْبلُغُ َحجَّ :َمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، الْكَلْبِيِّ 
: فَقَالَ لَُه َرُجلٌ، َولَْم ُيَزكِِّه سَأَلَ الرَّْجَعةَ ِعْنَد الَْمْوِت، َوَمْن كَانَ لَُه َمالٌ َيْبلُغُ الزَّكَاةَ ، فَلَْم َيُحجَّ ، َبْيِت اللَِّه الْحََرامِ 

  اتَّقِ اللََّه َيا أََبا َعبَّاسٍ إِنَّمَا

أَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي أََحدَكُُم الْمَْوُت فََيقُولَ : "أََنا اقَْرأُ بِِه َعلَْيَك قُْرآًنا: فَقَالَ، أَلُ الْكَاِفُر الرَّْجَعةَ َيْس
  ] .١٠املنافقون آية "[َربِّ لَْوال أَخَّْرتَنِي إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ

، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلُ بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْمثَنَّى ، ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ  َحدَّثََنا - ١٢٤٦٩



قَالَ َرسُولُ اللَِّه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي َحيَّةَ أَبِي َجَنابٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ 
فَقَالَ لَُه ، أَْو َما ُيَزكِِّه فَلَْم ُيَزكِّهِ َسأَلَ الرَّْجَعةَ ِعْنَد الَْمْوِت، َمْن كَانَ ِعْنَدُه َما َيُحجُّ فَلَْم َيُحجَّ :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبلِ : "أََنا أَقَْرأُ َعلَْيَك قُْرآًنا: فَقَالَ، ْجَعةَ الْكَاِفُر اتَّقِ اللََّه َيا أََبا َعبَّاسٍ إِنََّما َيسْأَلُ الرَّ: َرُجلٌ
  ] .١٠آية املنافقون "[ِلحَِنيأَنْ َيأِْتَي أََحدَكُُم الْمَْوُت فََيقُولَ َربِّ لَْوال أَخَّْرتَنِي إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدََّق َوأَكُْن ِمَن الصَّا

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحسَّانَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمٍَّد الَْبْصرِيُّ الِْمْصرِيُّ  - ١٢٤٧٠
َسأَلْتُ َسِعيدَ بن ُجَبْيرٍ َعْن : قَالَ، َجانِيُّ َحدَّثَنِي ُرَزْيُن الْجُْر، َعْن َساِلمٍ اَألفْطَسِ ، ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمِ بن أَبِي الَْوضَّاحِ 

فََسأَلْتُ الضَّحَّاَك بن ُمزَاِحمٍ ، ال ِعلَْم ِلي بَِها : قَالَ، ] ٢٤النساء آية "[َوالُْمْحصََناُت ِمَن النَِّساِء: "َهِذِه اآلَيِة
  فَقَالَ ابُْن، َيسْأَلُ َعْنَها اْبَن َعبَّاسٍ  أَشَْهُد لََسِمْعُتُه: فَقَالَ، َوذَكَْرُت قَْولَ َسعِيِد بن جَُبْيرٍ 

أَْهلِ الْكَِتابِ لَُهنَّ َنزَلَْت َيْوَم َخيَْبَر لَمَّا فَْتَح َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَصَاَب الُْمْسِلُمونَ ِمْن نَِساِء :َعبَّاسٍ
فَسُِئلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، إِنَّ ِلي زَْوًجا : قَالَْت، يَأِْتيَ اْمرَأَةً ِمْنُهنَّ  فَكَانَ الرَُّجلُ إِذَا أَرَاَد أَنْ، أَزَْواٌج 

َن الُْمْشرِِكنيَ َيعْنِي السَّبِيَّةَ ِم] ٢٤النساء آية "[َوالُْمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء: "فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َهِذِه اآلَيةَ، َعْن ذَِلَك 
  .َصَدَق: فَقَالَ، فَذَكَْرُت ذَِلَك ِلَسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، ُتصَاُب ال بَأَْس بِذَِلَك

 َعْن، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمحَمٍَّد الُْمحَارِبِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٤٧١
قَالَ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ ، َحدَّثَنِي َرُجلٌ ُيكَْنى أََبا عَْبِد اللَِّه ، َعْبِد السَّالمِ بن َنْهَشلٍ 

  .الطََّعاُم ِمَن الشَّفَْرِة ِفي َسَنامِ الَْبِعريِ لَلْخَْيُر أَْسَرعُ إِلَى الَْبْيِت الَِّذي ُيطَْعُم ِفيِه:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يَزِيدَ ، َحدَّثَنِي أَبِي أَْملَى َعلَيَّ ِمْن ِكَتابِِه اَألْصلِ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٤٧٢
َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، َويْبِرٍ َعْن ُج، َعْن ُعَمَر أَبِي َيْحَيى ، الَْواسِِطيُّ 

  .َوَسلََّم َعْن قَْتلِ كُلِّ ِذي رُوحٍ إِال أَنْ ُيْؤِذَي
َعْن أَبِي سَِناٍن ، أنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َوالَْبجَِليُّ ، َر َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْم، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٢٤٧٣

  َعنِ ابْنِ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ ، 

 َدَخلَْت حَفَْصةُ: قَالَ، ] ٣التحرمي آية "[َوإِذْ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى َبْعضِ أَزَْواجِِه َحدِيثًا: "ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َعبَّاسٍ 
ال ُتْخبِرِي :فَقَالَ لََها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبيِْتَها َوُهَو َيطَأُ َمارَِيةَ 

فَأَْخبََرْت َعاِئَشةَ أَنََّها رَأَِت ، فَذَهََبْت َحفَْصةُ ، رٍ إِذَا أََنا ِمتُّفَإِنَّ أََباكِ َيِلي ِمْن َبْعِد أَبِي َبكْ، َعاِئَشةَ حَتَّى أَُبشَِّرِك بِبَِشاَرٍة 
َد َرُسولِ وَأَْخبََرْتَها أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخَبرََها أَنَّ أََبا َبكْرٍ َيِلي بَْع، النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيطَأُ مَارَِيةَ 

َمْن أَنَْبأََك َهذَا؟ : فَقَالَْت عَاِئَشةُ ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَيِلي ُعَمُر ِمْن َبْعِدِه ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َيا أَيَُّها النَّبِيُّ : "فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، َك حَتَّى ُتَحرَِّم َمارَِيةَ فََحرَّمََها ال أَْنظُرُ إِلَْي: فَقَالَْت َعاِئَشةُ، نَبَّأَنَِي الَْعلِيُم الْخَبُِري:قَالَ

  ] .١التحرمي آية "[ِلَم ُتَحرُِّم
َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ، يُّ ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّ. َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٤٧٤

أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، َعْن ُجَويْبِرٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد : قَاال، ُمَحمٍَّد الشَّافِِعيُّ 
َحدَّثََنا أَحَْمُد بن . َوالَْمقْتُولُ ُدونَ َنفِْسهِ َشهِيٌد، الَْمقُْتولُ ُدونَ أَْهِلِه َشهِيٌد َو، الَْمقْتُولُ ُدونَ َماِلِه شَهِيٌد :قَالَ، َوَسلََّم 

  َحدَّثََنا النُّفَْيِليُّ، َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ 



قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، َعْن ُجَوْيبِرٍ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، 
  .َسَواًء

َعْن َسِعيٍد أَبِي سَْعٍد ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا نَُعْيُم بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٢٤٧٥
أَْحِسُنوا اَألْصوَاَت :قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، اِك بن ُمزَاِحمٍ َعنِ الضَّحَّ، الَْبقَّالِ 
  .بِالْقُْرآِن

، رْدَاسٍ اَألْنَصارِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِم: قَاال، َوَعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٤٧٦
أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجَمَع : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا جَارَِيةُ بن َهرِمٍ 
التََّوسَُّع َعلَى : َما أََرادَ بِذَِلَك؟ قَالَ: فَِقيلَ الْبنِ َعبَّاسٍ. َنِة ِمْن غَْيرِ ِعلٍَّةوَالَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء بِالَْمدِي، َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ 

  .أُمَِّتِه
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحفْصِ بن إِبَْراهِيَم اَألْنَصارِيُّ الْبَلِْخيُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْمرَْوزِيُّ  - ١٢٤٧٧

: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك بن مَُزاِحمٍ ، َوأَبِي َعْبِد اللَِّه الْقَُشيْرِيِّ ، َعْن قُرَّةَ بن َخاِلٍد ، أَْصَرُم بن َحْوَشبٍ 
َوأَُبو َبكْرٍ ، أََنا اَألوَّلُ ، اَيةُ الَْجنَّةُ أَوِ النَّاُر َوالَْغ، َوغًَدا السَِّباُق ، الَْيْوَم الرَِّهانُ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .وَالنَّاُس َبْعُد َعلَى السَّْبقِ األَوَّلَ فَاَألوَّلَ، َوُعَمُر الثَّاِلثُ ، الُْمصَلِّي 
  ،َحدَّثََنا زَْيُد بن الَْحرِيشِ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢٤٧٨

َيا َرسُولَ اللَّهِ : قُلُْت: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك بن مَُزاِحمٍ ، َعْن ُجَويْبِرٍ ، بن كَِثريٍ أَُبو النَّْضرِ َحدَّثََنا َيحَْيى 
  .َوآَدُم َبْيَن الرُّوحِ َوالَْجَسِد:َمَتى أُِخذَ ِميثَاقَُك؟ قَالَ، 

َعْن ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ ،  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن كَِثريٍ التَّمَّاُر - ١٢٤٧٩
 َما ِمْن أََحٍد:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاكِ بن ُمَزاِحمٍ ، َنْهَشلِ بن َسعِيٍد 

َولَْو كُْنُت مُتَِّخذًا َخلِيال التََّخذُْت أََبا ، وَأَخَْرَجنِي إِلَى دَارِ الْهِجَْرِة ، َزوَّجَنِي اْبَنَتُه ، أََمنَّ َعلَيَّ ِفي َيِدِه ِمْن أَبِي َبكْرٍ 
  .وَلَِكْن إَِخاُء َمَودٍَّة إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، َبكْرٍ َخلِيال 
َعنِ ، َعْن ُجَوْيبِرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك الْجَْنبِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألْوِديُّ ، ْيُد بن غَنَّامٍ َحدَّثََنا ُعَب - ١٢٤٨٠
ْعفُوٌر فََعرِقُْت فَأََمَرنِي كُْنُت رِْدَف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ِحَمارٍ ُيقَالُ لَُه َي:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، الضَّحَّاِك 
  .أَنْ أَغَْتِسلَ
َعْن ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك الَْجْنبِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألوِْديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٤٨١

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََتاُه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم بِالَْوْحيِ :الَقَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، ُجَويْبِرٍ 
فَقَالَ لَُه ، لَْيِه افَةَ أَنْ ُيْغَشى َعلَْم َيفُْرغْ َحتَّى ُيَزمَّلَ ِمَن الَْوْحيِ َحتَّى َيَتكَلََّم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبأَوَِّلِه َمَخ

  ِلَم: جِبْرِيلُ

  ] .٦األعلى آية "[َسُنقْرِئَُك فَال َتْنَسى: "فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، َمَخافَةَ أَنْ أَْنَسى:َتفَْعلُ ذَِلَك؟ قَالَ
، َحدَّثََنا أَُبو مَاِلٍك الَْجنْبِيُّ ، اٍد َسجَّاَدةُ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحمَّ، َحدَّثََنا الُْمنَْتِصُر بن ُمَحمَِّد بن الْمُْنَتِصرِ  - ١٢٤٨٢

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َناَجى : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، َعْن ُجَوْيبِرٍ 
فَلَمَّا َسِمَع ُموَسى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَالَم اآلَدِميَِّني َمقَتَُهمْ ، لَْف كَِلَمٍة ِفي ثَالثَِة أَيَّامٍ ُموَسى بِمِائَِة أَلٍْف َوأَْرَبِعَني أَ

يََتَصنَّعِ الْمَُتَصنُِّعونَ بِمِثْلِ  َيا ُموَسى إِنَُّه لَْم:َوكَانَ ِفيَما نَاَجاُه بِهِ أَنْ قَالَ، ِلَما َوقََع ِفي َمَساِمِعِه ِمْن كَالمِ الرَّبِّ َعزَّ َوَجلَّ 



َولَمْ َيَتَعبَّدِ الُْمَتعَبُِّدونَ بِمِثْلِ الُْبكَاءِ ، وَلَْم َيَتقَرَّْب إِلَيَّ الُْمَتقَرُِّبونَ بِِمثْلِ الَْوَرعِ َعمَّا ُحرَِّمْت َعلَيْهِْم ، الزُّْهِد ِفي الدُّْنَيا 
َماذَا أَْعدَْدَت لَُهْم؟ ، َوَيا ذَا الَْجاللِ وَاِإلكَْرامِ ، َوَيا َماِلَك َيْومِ الدِّينِ ، الْبَرِيَِّة كُلَِّها  َيا َربَّ: قَالَ ُموَسى، ِمْن َخْشَيِتي

أَمَّا الَْورُِعونَ َعمَّا َحرَّْمُت َو، أَمَّا الزُّهَّاُد ِفي الدُّْنَيا فَإِنِّي أُبِيُحُهمْ َجنَِّتي َيَتَبوَُّءونَ ِمنَْها َحْيثُ َشاُءوا :َوَماذَا جََزْيتَُهْم؟ قَالَ
فَإِنِّي أَسَْتْحيِيهِْم وَأُجِلُُّهمْ ، فَإِنَُّه إِذَا كَانَ َيْوُم الْقَِياَمةَ لَْم َيْبَق َعْبٌد إِال َناقَْشُتُه الِْحسَاَب َونَقَْشُتُه إِال الَْورِِعَني ، َعلَْيهِْم 

  َوأَمَّا الَْبكَّاُءونَ ِمْن َخْشيَِتي فَأُولَِئَك لَُهُم الرَِّفيُع اَألْعلَى ال، َغْيرِ ِحسَابٍ َوأُْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ بِ، َوأُكْرِمُُهْم 

  .ُيشَاَركُونَ ِفيِه
و مَاِلكٍ َحدَّثََنا أَُب، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َصاِلحٍ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى بن َحمَّاٍد الْبَْرَبرِيُّ  - ١٢٤٨٣

َيْسبُِق الَْمقُْتولُ :قَالَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، َعْن ُجَوْيبِرٍ ، الَْجنْبِيُّ 
َوَمْرَضى أُمَِّتي قَْبلَ أَِصحَّاِئهِْم بَِسْبِعَني َخرِيفًا ، بَِسْبِعنيَ َخرِيفًا  ِفي َسبِيلِ اللَِّه ُمقْبِال غَْيَر ُمدْبِرٍ الَْمقْتُولَ الُْمدْبَِر إِلَى الَْجنَِّة

  .َواألَْنبَِياُء قَْبلَ ُسلَْيَمانَ بن َداُوَد بِأَْرَبِعنيَ َخرِيفًا ِلَما كَانَ ِفيِه ِمَن الُْملِْك، 
، َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك الْجَْنبِيُّ ، ثََنا ُيوُسُف بن ُمَحمَِّد بن سَابِقٍ َحدَّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٤٨٤

ال ُتَساِفرِ الْمَْرأَةُ ثَالثَ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، َعْن ُجَوْيبِرٍ 
  .إِنََّما ُهَو َوْهٌم ِمْنُهْم: قَالَ، النَّاُس َيقُولُونُ ثَالثَةُ أَيَّامِ : فَِقيلَ الْبنِ َعبَّاسٍ، ْوجٍ أَْو َمَع ِذي َمْحَرمٍأَْمَيالٍ إِال َمَع َز

، َماِلٍك الْجَْنبِيُّ َحدَّثََنا أَُبو ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن ُمَحمَِّد بن سَابِقٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٤٨٥
لَمَّا َعقََد َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّواَء ِلَعِليٍّ َيْوَم َخْيَبرَ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، َعْن ُجَوْيبِرٍ 

َوَعاِد ، َوالِ َمْن وَاالُه ، اللَُّهمَّ ، وَاْنُصْرُه وَاْنُصرْ بِِه ، وَاْرَحْمُه وَاْرَحْم بِِه ،  َوأَِعزَّ بِِه، اللَُّهمَّ أَِعْنُه :فَقَالَ، َدَعا لَُه ُهَنْيَهةً 
  .َمْن َعاَداُه
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد - ١٢٤٨٦

َعنِ اْبنِ ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ ، أَبِي َرْوقٍ  َعْن، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، اللَِّه الَْحْضَرِميُّ 
َيا جِدُّ اْبَن قَْيسٍ :قَالَ لِلَْجدِّ اْبنِ قَْيسٍ، لَمَّا أََراَد النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيخُْرَج إِلَى غَْزَوِة َتُبوَك :قَالَ، َعبَّاسٍ 

َوَمَتى أََرى نَِساَء بين اَألصْفَرِ أُفَْتَتُن ، إِنِّي اْمُرؤٌ صَاِحُب نَِساٍء ، َيا َرُسولَ اللَِّه : ين اَألْصفَرِ؟قَالََما َتقُولُ ِفي ُمَجاَهَدةِ ب
ي أَال ِفي الِْفْتَنةِ َومِْنُهْم َمْن َيقُولُ ائْذَنْ ِلي َوال َتفْتِنِّ: "فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، َوال َتفْتِنِّي ، فَائْذَنْ ِلي ِفي الُْجلُوسِ 

  ] .٤٩التوبة آية "[َسقَطُوا
، َعْن أَبِي َرْوقٍ ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٤٨٧

الَْمَحبَّةُ ِفي ُصُدورِ :قَالَ، ] ٩٣مرمي آية "[َيجَْعلُ لَُهمُ الرَّْحَمُن ُوداَس: "ِفي قَْوِلِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك 
  .نََزلَْت ِفي َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ كَرََّم اللَِّه َوْجَهُه، الُْمْؤِمنَِني 
، َعْن أَبِي رَْوقٍ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن يَزِيَد ، ْيٍد َحدَّثََنا كَِثريُ بن ُعَب، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َزكَرِيَّا َشاذَانُ الَْبصْرِيُّ  - ١٢٤٨٨

  .َما عَالَ ُمقَْتِصٌد قَطُّ:قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ 
، َعْن أَبِي َرْوقٍ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن يَزِيَد الْقَْسرِيُّ ، َحدَّثََنا كَِثريُ بن ُعَبْيٍد  ،َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َزكَرِيَّا َشاذَانُ  - ١٢٤٨٩

  ُهمَا:قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ 



  .وَالْقَبُْر، الزَّْوُج : ِستَْراِن
َعْن أَبِي ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٤٩٠

َوكَذَِلَك كَانَ ، َخفَّفَةً ُم] ٣٣األنعام آية "[فَإِنَُّهْم ال َيكِْذُبوَنَك:"ِفي قَْوِلِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، َرْوقٍ 
فَإِمَّا أَنْ ُيكَذِّبُوَنكَ ، َوال َعلَى أَنْ ال َيكُونَ الْقُْرآنُ قُْرآًنا ، ال يَقِْدُرونَ َعلَى أَنْ ال َيكُونَ َرُسوال :قَالَ، َيقَْرُؤَها 

  .ِذيُبَوذَاكَ التَّكْ، َوذَِلَك إِال كَذَّاٌب ، بِأَلِْسَنتِهِْم فَُهْم ُيكَذُِّبوَنَك 
َعْن أَبِي ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٤٩١

كَانُوا َيقُولُونَ ِللنَّبِيِّ : الَقَ، ] ١٠٤البقرة آية "[ال َتقُولُوا َراِعنَا:"ِفي قَْوِلِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، َرْوقٍ 
ِللنَّبِيِّ ] ٤٦النساء آية "[وَاْسَمْع غَْيَر ُمْسَمعٍ"، َعاِطَنا : وَإِنََّما َراِعَنا كَقَْوِلِك، اْرَعَنا َسْمَعَك : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َولَْو أَنَُّهمْ : "قَالَ، وَاْسَمْع ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال َسِمْعَت  ال َسِمْعَت: َيقُولُونَ: قَالَ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ] .٤٦النساء آية "[قَالُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا َواْسَمْع وَاْنظُْرَنا لَكَانَ َخيًْرا لَُهْم
َحدَّثََنا أَُبو ِشهَابٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس ، بن َسِعيٍد اُألَموِيُّ َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ  - ١٢٤٩٢

كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، َعْن َنْهَشلِ بن سَِعيٍد ، َعْن َوْرقَاَء ، 
  َغنُِموا َخمََّسَبَعثَ سَرِيَّةً فَ

َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه إِلَى قَْوِلِه : "ثُمَّ قََرأَ، فَضََرَب ذَِلَك الْخُُمَس ِفي َخْمَسٍة ، الَْغنِيَمةَ 
، فَجََعلَ سَْهَم اللَِّه َوسَْهَم الرَّسُولِ وَاِحًدا ،  "ِللَِّه َما ِفي السََّموَاِت َواَألْرضِ"ِمفَْتاحِ كَالمٍ ] ٤١األنفال آية "[ِللَِّه
َوَجَعلَ َسْهمَ الَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ إِال ، فَجََعلَ َهذَْينِ السَّْهَمْينِ قُوَّةً ِفي الَْخْيلِ وَالسِّالحِ ، " َوِلِذي الْقُرَْبى"

  .َوِللرَّاجِلِ سَْهٌم، َولَِراِكبِِه َسْهٌم ، َعةَ اَألسُْهَم الَْباِقَيةَ ِللْفََرسِ َسْهَمْينِ َوجََعلَ اَألْرَب، ُيْعِطيِه غَْيَرَهْم 
ح َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى . َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ  - ١٢٤٩٣
، َعْن َنْهَشلِ بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن الَْحَسنِ الْهِالِليُّ : قَاال، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الْحََرِشيُّ ، يُّ السَّاجِ

َمانٌ ُألمَِّتي ِمَن الْغََرقِ إِذَا َرِكبُوا أَ:قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ 
َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه َواَألْرُض َجِميًعا قَْبَضُتهُ َيْوَم الْقَِياَمِة َوالسََّموَاُت "بِْسمِ اللَِّه الَْمِلِك : السُّفَُن أَنْ َيقُولُوا

بِْسمِ اللَِّه ُمْجَراَها َومُْرَساَها إِنَّ رَبِّي لََغفُورٌ "، ] ٧٤احلج آية "[ا ُيْشرِكُونََمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِِه سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّ
  ] .٤١هود آية "[َرحِيٌم

َحدَّثََنا ، يُّ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراِهيمَ التَّْرُجمَانِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ السَّرَّاُج الَْعْسكَرِيُّ  - ١٢٤٩٤
  َعْن َنْهَشلٍ أَبِي عَْبِد، َسْعُد بن َسعِيٍد الُْجْرجَانِيُّ 

أَْشَراُف أُمَِّتي :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ ، اللَِّه الرَّاِسبِيِّ 
  .آِنَحَملَةُ الْقُْر

  زَاِئَدةُ بن ُعَمْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َحدَّثََنا زَاِئَدةُ بن ُعَمْيرٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن أَبِي إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٤٩٥

إِنْ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِفيِه َشْيئًا : ِفي الْعَْزلِ؟ قَالَكَْيفَ َتَرى : قُلُْت الْبنِ َعبَّاسٍ: قَالَ، الطَّاِئيُّ 
َمْن َشاَء ، ] ٢٢٣البقرة آية "[نَِساُؤكُمْ َحْرثٌ لَكُْم فَأُْتوا َحرْثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم: "َوإِال فَإِنِّي أَقُولُ ِفيِه، فَُهَو كََما قَالَ 

  .َوَمْن َشاَء َتَرَك ،َعَزلَ 



، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْمرٍو اآلِمِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٤٩٦
َركَْعَتْينِ :َعنِ الصَّالِة ِفي السَّفَرِ؟ فَقَالَ، لُْت اْبَن َعبَّاسٍ سَأَ: قَالَ، َعْن َزاِئَدةَ بن ُعَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيُّ 

  .َركَْعَتْينِ ُسنَّةُ َنبِيِّكُْم صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أَُبو َنْصرٍ اَألَسِديُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّارُ الَْبْصرِيُّ . بن َعِليٍّ َحدَّثََنا َعاِصُم، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ  - ١٢٤٩٧
َعْن ، َعْن َخِليفَةَ بن ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا اَألغَرُّ بن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ : قَاال، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ ، 

  فَلَمَّا، تََردََّد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي آَيٍة ِفي َصالِة الصُّْبحِ :قَالَ، ِديِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَبِي َنْصرٍ اَألَس

فََرأَى الْقَْوُم أَنَّهُ إِنََّما : قَالَ،  ال: أََشهَِد الصَّالةَ مََعكُْم أَُبيُّ بن كَْعبٍ؟قَالُوا:فَقَالَ، قََضى الصَّالةَ أَقَْبلَ َعلَى الْقَْومِ بَِوْجهِِه 
  .فَقََدُه ِلَيفَْتَح َعلَْيِه

َحدَّثََنا قَْيسُ بن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم  - ١٢٤٩٨
كَاَنِت األَْوُس وَالَْخْزَرجُ :قَالَ، َعْن أَبِي َنْصرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َخِليفَةَ بن ُحَصْينٍ ، الصَّبَّاحِ َعنِ اَألغَرِّ بن ، الرَّبِيعِ 

، لَى بَْعضٍ بِالسِّالحِ فَقَاَم َبْعضُُهْم إِ، فََبْيَنَما ُهْم َيْوًما ُجلُوٌس ذَكَرُوا َما بَْيَنُهْم َحتَّى غَِضبُوا ، ِفي الَْجاِهِليَِّة بَْيَنُهمْ َشرٌّ 
َواآلَيَتاِن بَْعَدَها إِلَى وَاذْكُُروا نِْعَمةَ ، َوكَْيفَ َتكْفُُرونَ َوأَنُْتْم ُتتْلَى َعلَْيكُْم آيَاُت اللَِّه َوِفيكُْم َرُسولُُه اآلَيةُ كُلَُّها : "فََنَزلَْت

  ] .١٠٣آل عمران آية "[وبِكُْماللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ كُْنُتْم أَْعَداًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُ
، َعْن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا اَألْشجَِعيُّ ، َحدَّثَنِي إِبَْراِهيمُ بن أَبِي اللَّْيِث ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٤٩٩

وَكَْيَف َتكْفُُرونَ َوأَْنُتْم ُتْتلَى َعلَْيكُمْ "، ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن أَبِي َنْصرٍ، َعْن َخِليفَةَ بن ُحَصْينٍ ، َعنِ اَألغَرِّ بن الصَّبَّاحِ 
فََغِضُبوا ، كَانَ األَْوُس َيَتَحدَّثُونَ إِذْ ذَكَرُوا أَْمَر الَْجاِهِليَِّة :قَالَ، ] ١٠٢آل عمران آية "[آَياُت اللَِّه َوِفيكُْم َرسُولُُه
َوكَْيفَ َتكْفُُرونَ َوأَنُْتْم ُتتْلَى َعلَْيكُمْ : "فَنََزلَْت، َوَمَشى بَْعُضُهمْ إِلَى َبْعضٍ ، َخذُوا السِّالَح فَأَ، َحتَّى كَانَ َبْينَُهْم حَْرٌب 

  ".فَأَنْقَذَكُْم ِمْنهَا: "إِلَى قَْولِِه] ١٠٢آل عمران آية "[آَياُت اللَِّه
١٢٥٠٠ -  

َعْن ، َعنِ اَألغَرِّ بن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، عَاِصمُ بن َعِليٍّ َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ 
كَْيَف كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيمَْتِحُن ، سُِئلَ اْبُن َعبَّاسٍ : قَالَ، َعْن أَبِي َنْصرٍ ، َخِليفَةَ بن ُحَصْينٍ 

، وَبِاللَِّه َما خََرَجْت الكِْتسَابِ ِديَنارٍ ، كَانَ إِذَا أََتْتُه الَْمْرأَةُ ِلُتْسلَِمَحلَّفََها بِاللَِّه َما َخَرَجْت ِلُبْغضِ َزْوجٍ :لَالنَِّساَء؟ قَا
  .َرُسوِلِهَوبِاللَِّه َما َخَرَجتْ إِال ُحبا ِللَِّه َوِل، َوبِاللَِّه َما خََرَجْت َرغَْبةً َعْن أَْرضٍ إِلَى أَْرضٍ 

َحدَّثََنا َيحَْيى بن ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو بن َوِليٍد الِْكْنِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْعبَّاسِ الَْبَجِليُّ الْكُوِفيُّ  - ١٢٥٠١
، َعْن أَبِي َنْصرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ْينٍ َعْن َخِليفَةَ بن ُحَص، َعنِ اَألغَرِّ بن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، آَدَم 
  .اْعَتَمَر َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالثَ ُعَمرٍ ِفي ِذي الِْقْعَدِة:قَالَ

  َعِطيَّةُ الَْعْوِفيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعْن ُمطَرُِّف ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الطََّياِلِسيُّ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَُّد التَّمَّارِ الَْبْصرِيُّ - ١٢٥٠٢

كَْيَف أَنَْعُم َوقَِد الَْتقَمَ :قَالَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ، بن طَرِيٍف 
، َيا َرُسولَ اللَِّه : يَْنُخ، قَالُواَصاِحُب الْقَْرِن الْقَْرنَ؟َوَحَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَْبَهَتُه يَْنَتِظُر َمَتى ُيْؤَمُر فَ

  رَأَثُمَّ قَ، ] ١٧٣آل عمران آية "[َحْسُبَنا اللَُّه َونِْعمَ الَْوكِيلُ:"فَكَْيَف َنقُولُ؟ قَالَ



  ] .٨املدثر آية "[فَإِذَا ُنِقَر ِفي النَّاقُورِ: "َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
 َعْن َعِطيَّةَ، َعْن ُمطَرِِّف بن طَرِيٍف ، َحدَّثََنا أَْسبَاطٌ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ  - ١٢٥٠٣

كَْيَف :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، ] ٨املدثر آية "[فَإِذَا ُنِقَر ِفي النَّاقُورِ: "قَْوِلِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، 
: قُولُوا: فَكَْيَف َنقُولُ؟ قَالَ: قَالَ أَْصَحاُبُهأَنَْعُم َوصَاِحُب الْقَْرِن قَِد الَْتقَمَ الْقَْرنَ؟َوَحَنا جَْبَهَتُه َيْسَتِمُع َمَتى ُيْؤَمُر؟ فَ

  ] .١٧٣آل عمران آية "[َحسُْبَنا اللَُّه َونِْعَم الَْوكِيلُ"
اسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّ، َعْن َعِطيَّةَ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َسابُوَر ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٥٠٤

  .ال ُتعِْطي الرَُّجلَ َعطَاًء َرَجاَء أَنْ ُيْعِطَيكَ أَكْثََر ِمْنُه: قَالَ، ] ٦املدثر آية "[َوال َتْمُنْن َتْسَتكِْثُر"،
َعْن ، بن ُمْصَعبٍ َحدَّثََنا سَوَّارُ ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن مَاِلٍك الُْخوَارِزِْميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ  - ١٢٥٠٥

قُلُْت الْبنِ ، نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن كَْسبِ اِإلَماِء:َيقُولُ، َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ : قَالَ، َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ 
  .َمَخافَةَ أَنْ َيْعجِْزنَ فَُتْعَجزْنَ: وَِلَم نََهى َعْنِه؟ قَالَ: َعبَّاسٍ

َعْن ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ  - ١٢٥٠٦
كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، سٍ َعنِ اْبنِ َعبَّا، َعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَرْطَاةَ ، ُمَبشِّرِ بن ُعَبْيٍد 

  َوَسلََّم

  .َوبَْعَدَها أَْربًَعا ال َيفِْصلُ َبْيَنُهنَّ، َيْركَُع قَْبلَ الُْجُمَعِة أَْرَبًعا ،
َعْن ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعِطيَّةَ ، ِشيُّ َحدَّثََنا أَْحَمُد بن طَارِقٍ الَْوابِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٥٠٧

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد َوَعَدنِي َبْدرًا :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمخَْرَجُه إِلَى َبْدرٍ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَبِيِه 
َوَمْن أََسرَ أَسًِريا فَلَُه كَذَا َوكَذَا ، َمْن قََتلَ قَِتيال فَلَُه كَذَا َوكَذَا ِمْن غََناِئِمهِْم إِنْ َشاَء اللَُّه َو، َوأَنْ ُيْغنَِمنِي َعْسكَرَُهْم ، 

فَاتََّبَعُهمْ ، وا َهَزمَُهُم اللَُّه فَلَمَّا اقَْتَتلُ، فَلَمَّا َتَوافَقُوا قَذََف اللَُّه ِفي قُلُوبِ الُْمْشرِِكنيَ الرُّْعَب ، ِمْن غََناِئِمهِْم إِنْ َشاَء اللَُّه
  .وَأََسُروا َسْبِعَني، فَقََتلُوا َسْبِعَني ، َسَرَعانُ النَّاسِ 

  َحبِيُب بن أَبِي ثَابٍِت َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعْن ، َعْن ُعَبْيَدةَ ، لرَّْمِليُّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ِعيَسى ا، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد  - ١٢٥٠٨

  .ال َصاَم َمْن َصاَم األََبَد:قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت 
، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس ، ُف بن َعْمرٍو الَْياِميُّ َحدَّثََنا ُمَصرِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٥٠٩

: فَقَالَ، َجاَء أَْعرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن ُحَصْينٍ 
  فََحِمَد، فََصِعدَ الِْمنَْبَر ، َوال َيْخِطُر لَُهْم فَْحلٌ ، ِه لَقَدْ جِئُْتَك ِمْن ِعْنِد قَْومٍ َما َيَتَزوَُّد لَُهمْ رَاعٍ َواللَّ، َيا َرسُولَ اللَِّه 

ا يَأِْتيَنا أََحٌد ِمْن َوْجٍه ِمَن الُْوُجوهِ ثُمَّ َنَزلَ فََم، اللَُّهمَّ اْسِقَنا غَيْثًا ُمِغيثًا َمرِيًعا غََدقًا طََبقًا َعاجِال غَْيَر رَاِئٍث:ثُمَّ قَالَ، اللََّه 
  .قَدْ أَحَْيْيَنا: إِال قَالَ

َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَابِرٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ بن أَبِي إِْسرَاِئيلَ  - ١٢٥١٠
َمكَّةُ َحَرُم اللَِّه الُْمَحرَُّم ال ُيْخَتلَا :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َيقُولُ، اسٍ َسِمْعُت اْبَن َعبَّ: قَالَ، ثَابٍِت 

َوِلظُُهورِ ، ا إِال اإلِذِْخَر فَإِنَّهُ ِلقَْينَِن، َيا َرُسولَ اللَِّه : قَالَ الْعَبَّاُس، َوال ُيَخاُف َوْحُشَها، َوال ُيْعَضُد َشَجُرَها ، َخالَها 
  .إِال اإلِذِْخَر:قَالَ، ُبُيوتَِنا 

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َعطَاُء بن ُمْسِلمٍ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ  - ١٢٥١١



أَْهَدى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ،  َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، الَْعالُء بن الُْمَسيَّبِ 
ْعَملُ فَإِنْ إِنَّا قَْوٌم َن: فَقُلْ، اْنطَِلْق بَِها إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا بينَّ : ثُمَّ قَالَ ِلي، أَبِي َبكَاَرةً فَاْسَتْصَغرََها 

ثُمَّ أََتْيُتُه ِفي الَْمْسجِدِ ، َوجِّْهَها إِلَى إِبِلِ الصََّدقَِة، اْبَن َعمِّي :فَقَالَ، فَأَتَْيُت بَِها ، كَانَ ِعْنَدَك أََسنُّ ِمنَْها فَاْبَعثْ بَِها إِلَْيَنا 
فََوافَقُْت لَْيلََتَها ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى ، خَالَِتكَ اللَّْيلَةَ؟ قَْد أَْمسَْيَت َما تُرِيدُ أَنْ َتبِيَت ِعْنَد:فَقَالَ، فََصلَّْيُت َمَعُه الِْعَشاَء 

  ،فََعشَّْتنِي َووَطَّأَْت ِلي َعَباَءةً بِأَْرَبَعٍة ، فَأََتْيتَُها ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

، فََدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَّْيلَةَ  َألْعلََمنَّ َما َيْعَملُ النَّبِيُّ: فَقُلُْت، فَافَْتَرْشُتَها 
 َعشَّْيِتيِه إِنْ أَفَال:قَالَ، ُهَو َهذَا ، َبلَى : َما أَتَاِك اْبُن أُخِْتِك؟ قَالَْت: قَالَ، لَبَّْيَك َيا َرسُولَ اللَِّه : قَالَْت، َيا َمْيُموَنةُ : فَقَالَ

فَلَْم َيضْطَجِْع َعلَْيِه َواضْطََجَع ، فََمالَ إِلَى ِفرَاِشِه ، نََعْم : فََوِطئِْت لَُه؟قَالَْت:قَالَ، قَْد فََعلُْت : كَانَ ِعْنَدِك َشْيٌء؟قَالَْت
َولَْيسَ ، َناَم َولَْيسَ بِالُْمْسَتْيِقِظ : فَقُلُْت، فََخ ِفي النَّْومِ فََسِمْعُتُه قَْد َن، فََمكَثَ َساَعةً ، َحْولَُه وََوَضَع َرأَْسُه َعلَى الِْفرَاشِ 

فَاسَْتاَك حَتَّى َسِمْعتُ َصرِيَر ، فَأََتى ِسَواكًا لَُه َوَمطَْهَرةً ، ثُمَّ قَاَم َحْيثُ قُلُْت ذََهَب الرُُّبُع الثُّلُثُ ِمَن اللَّْيلِ ، بِقَاِئمٍ اللَّْيلَةَ 
ثُمَّ َوَضعَ ، ] ١٦٤البقرةآية "[إِنَّ ِفي َخلْقِ السَّمََواِت وَاَألْرضِ: "َوُهَو َيْتلُو َهُؤالِء اآليَاِت، َت السَِّواِك ثََناَياُه َتْح
فَلَمَّا ، ْيئًا ِمْن َعَمِلِه فََخشِيُت أَنْ َيذََر َش، فَأََرْدتُ أَنْ أَقُوَم فَأَُصبَّ َعلَْيِه ، فََحلَّ ِشَناقََها ، ثُمَّ قَاَم إِلَى ِقْرَبٍة ، السَِّواَك 

ثُمَّ ، فَقََرأَ ِفي كُلِّ َركَْعٍة ِمقْدَاَر َخْمِسَني آَيةً ُيِطيلُ ِفيَها الرُّكُوَع َوالسُّجُوَد ، َتَوضَّأَ َدَخلَ َمْسجَِدُه فََصلَّى أَْرَبَع َركَعَاٍت 
فَلَمَّا ذََهَب ، لَْيَس بِقَاِئمٍ اللَّْيلَةَ َحتَّى ُيصْبَِح : فَقُلَْت، فَنَفََخ َوُهَو َناِئٌم َجاَء إِلَى َمكَانِِه الَِّذي كَانَ َعلَْيِه فَاضْطََجَع َهوِيا 

  ثُمَّ، فَدَخلَ َمْسجَِدُه فََصلَّى أَْرَبعَ َركََعاٍت َعلَى قَْدرِ ذَِلَك ، ثُلُثَا اللَّْيلِ أَْو نِْصفُُه أَْو قَْدُر ذَِلَك قَاَم فََصَنَع ِمثْلَ ذَِلَك 

ثُمَّ قَاَم ِحَني َبِقيَ ُسُدُس اللَّْيلِ أَوْ ، ذََهَب بِِه النَّْوُم لَْيَس بِقَاِئمٍ حَتَّى ُيْصبَِح : فَقُلُْت، َجاَء إِلَى َمْضَجِعِه فَاتَّكَأَ َعلَْيِه فََنفََخ 
َسبِّحِ اْسَم رَبِّكَ : "ثُمَّ قََرأَ، بِفَاِتَحِة الِْكتَابِ  فَكَبََّر فَافْتََتَح، ثُمَّ َدَخلَ َمْسجَِدُه ، ثُمَّ َتَوضَّأَ ، فَاْستَاَك ، أَقَلُّ 

الكافرون "[قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ"َو ، بِفَاِتَحِة الْكَِتابِ : فَقََرأَ، ثُمَّ قَاَم ، ثُمَّ َركََع َوَسَجَد ، ] ١األعلى آية "[اَألْعلَى
ثُمَّ قََنَت فََركَعَ ، ] ١اإلخالص آية "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد"َو ، فَقََرأَ بِفَاِتَحِة الِْكتَابِ ، ثُمَّ قَاَم ، ثُمَّ َركََع َوَسَجَد ، ] ١آية 

، بناِئمٍ فََواللَِّه َما كُْنَت، قُْم :قَالَ، لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه : فَلَمَّا فََرغَ قََعَد َحتَّى إِذَا َما طَلََع الْفَْجُر َناَدانِي قُلُْت، َوَسَجَد 
ثُمَّ قَاَم ِفي الثَّانَِيةِ ، ثُمَّ َركََع َوَسَجَد ، " قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد"َو ، فَقََرأَ بِفَاِتَحِة الْكَِتابِ ، فَقُْمُت َوَتَوضَّأُْت َوَصلَّْيُت َخلْفَُه 

َوِفي َسمِْعي ، اللَُّهمَّ اجَْعلْ ِفي قَلْبِي نُوًرا :ا َسلََّم َسِمْعُتُه َيقُولُفَلَمَّ، " قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونُ"َو ، فَقََرأَ بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ ، 
َوِمْن فَْوِقي ، َوَعْن ِشَماِلي ُنوًرا ، َوَعْن َيِمينِي نُوًرا ، َوِمْن َخلِْفي ُنوًرا ، َوِمْن َبْيَن َيَدْي ُنوًرا ، َوِفي َبصَرِي ُنوًرا ، ُنوًرا 
  .َوأَْعِظمْ ِلي نُوًرا َيا َربَّ الْعَالَِمَني، ي ُنوًرا َوْمنِ َتحِْت، ُنوًرا 

َعنِ الَْعالِء ، َحدَّثََنا َعطَاُء بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد جَُناٍد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ  - ١٢٥١٢
  أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ٍت َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابِ، بن الُْمسَيَّبِ 

َوِإلنَاِثَنا وَِلذُكُورَِنا َمْن ، َوَشاِهِدَنا َوغَاِئبَِنا ، اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلَحيَِّنا َوَميِِّتَنا :قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َصلَّى َعلَى الَْميِِّت 
  .اللَُّهمَّ َعفَْوَك َعفَْوَك، َوَمْن َتَوفَّْيَتُه ِمنَّا فََتَوفَُّه َعلَى اِإلَمياِن ، ِه َعلَى اِإلْسالمِ أَْحيَْيَتُه ِمنَّا فَأَْحيِ

َحدَّثََنا َعطَاُء بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِمْهَرانَ الَْحمَّالُ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ  - ١٢٥١٣
قُِتلَ قَِتيلٌ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ الَْعالِء بن الُْمَسيَّبِ ، فَّاُف الَْخ

أَُيقَْتلُ قَِتيلٌ وَأََنا َبْيَن أَظُْهرِكُْم ال ُيْعلَُم َمْن  َيا أَيَُّها النَّاُس:فَقَالَ، فََصِعَد ِمنَْبَرُه ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال ُيْعلَُم قَاِتلُُه 



  .َوال ِحَسابٍ قََتلَُه؟ لَْو أَنَّ أَْهلَ السََّماِء َواَألْرضِ اْجَتَمُعوا َعلَى قَْتلِ امْرِئٍ ُمْسِلمٍ لََعذَّبَُهُم اللَُّه بِال َعَدٍد
َعْن َحبِيبِ بن ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ ، َحْضَرِميُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْ - ١٢٥١٤
َنزَلَْت ِفي أَبِي طَاِلبٍ كَانَ َينَْهى َعْن ، ] ٢٦األنعام آية "[َوُهْم يَْنَهْونَ َعْنُه َوَيْنأَْونَ َعْنُه:"َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَبِي ثَابٍِت 
  .َوَينْأَى َعنِ اتَِّباِعِه، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  أَذَى النَّبِيِّ
َعْن ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن َسعِيٍد الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن ِدينَارٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٥١٥

  :إِنَّ أَبِي مَاَت أَفَأَْعِتُق َعْنُه؟ قَالَ، َيا َرسُولَ اللَِّه : قَالَ َرُجلٌ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، ُسفَْيانَ 

  .َنَعْم
دَّثََنا سُفَْيانُ َح، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن خَاِلٍد الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢٥١٦

ثُمَّ بََعثَ ، َبَعثَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَْيًشا فَُردَّْت َراَيُتُه :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، 
  ] .١٦١آل عمران آية "[ِلَنبِيٍّ أَنْ َيُغلََّوَما كَانَ : "فَنََزلَْت، فَُردَّْت بُِغلُولِ رَأْسِ غََزالٍ ِمْن ذََهبٍ 

، َحدَّثََنا َيعْقُوُب بن إِْسَحاقَ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا رِْزُق اللَِّه بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ  - ١٢٥١٧
  .إِنََّما َنَهى َعنِ الُْمصَْمِت َحرِيًرا:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَبِي ثَابٍِت َعْن َحبِيبِ بن ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُنَصْيرٍ الصَُّبْيرِيُّ 

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َعاِمرُ بن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا أَسِيُد بن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ الَْجاُروِديُّ اَألصَْبَهانِيُّ  - ١٢٥١٨
َعْن َيِمنيِ الْعَْرشِ ، إِنَّ ِللَِّه ُجلََساَء َيْوَم الِْقَياَمِة :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْنَبَسةَ َعْن ، َيْعقُوُب 

َيا : قِيلَ، َوال ِصدِّيِقَني، َوال ُشَهَداَء ، لَْيسُوا بِأَْنبَِياَء ، ُوُجوُهُهْم ِمْن ُنورٍ ، َوِكلَْتا َيَديِ اللَِّه َيِمٌني َعلَى َمَنابَِر ِمْن ُنورٍ ، 
  .الْمَُتَحابُّونَ بِجِاللِ اللَِّه َتعَالَى:َمْن ُهْم؟ قَالَ، َرسُولَ اللَِّه 

  أَُبو الَْبْخَترِيِّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعْن َعْمرِو ، َعْن ُحَصْينٍ ، ثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ َحدَّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ  - ١٢٥١٩

  فَلَمَّا َنَزلَْنا بَِبطْنِ َنْخلٍ َرأَْينَا، خََرْجَنا ُحجَّاًجا : قَالَ، َعْن أَبِي الَْبْخَترِيِّ ، بن ُمرَّةَ 

إِنَّا َرأَْيَنا الْهِاللَ : فَقُلَْنا، فَأََتْيَنا اْبَن َعبَّاسٍ ، اْبُن لَْيلََتْينِ  ُهَو: َوقَالَ بَْعُضُهْم، ُهَو اْبُن ثَالٍث : فَقَالَ َبْعضُ الْقَْومِ، الْهِاللَ 
إِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : فَقَالَ، ُهَو اْبُن لَْيلََتْينِ : َوقَالَ َبْعضُ الْقَْومِ، ُهَو اْبُن ثَالٍث : فَقَالَ َبْعُض الْقَْومِ، 
  .دَُّه ِلرُْؤَيِتِه فَُهَو لَْيلَةَ َرأَْيُتُموُهَم

، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ : قَاال، َوُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٢٥٢٠
َنَهى َرسُولُ اللَّهِ :َعنِ السَّلَمِ ِفي النَّْخلِ؟ فَقَالَ، سَأَلُْت اْبَن َعبَّاسٍ : ، قَالََعْن أَبِي الَْبْخَترِيِّ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن ُمرَّةَ 

َحتَّى : َما ُيْؤَوى؟ فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ: قُلُْت، َوَحتَّى ُيؤَْوى، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ النَّْخلِ َحتَّى ُيْؤكَلَ ِمْنُه 
  .ْجَرَز أَْو ُيحَْرَزُي

  طَرِيُف بن َمْيُموٍن َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
أَنَّهُ َسِمَع اَألْعَمشَ ، َحدَّثََنا الُْمحَارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن  - ١٢٥٢١

َما ِمْن َرُجلٍ وَِلَي َعَشَرةً إِال أُِتَي بِهِ َيْوَم الِْقَياَمِة َمْغلُولَةً َيُدهُ :قَالَ، نِ َعبَّاسٍ َيْرفَُعُه َعنِ اْب، َعْن طَرِيِف بن َمْيُموٍن ، ذَكََر 
  .وََبْيَنُهْم، إِلَى ُعُنِقِه َحتَّى يُقَْضى َبْيَنُه 

  َيحَْيى بن َوثَّابٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ



َعْن ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْهَشِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألشَْعرِيُّ ، ِه الَْحْضَرِميُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَّ - ١٢٥٢٢
  كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َيْحَيى بن َوثَّابٍ ، َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت 

  .َويُوِتُر بِثَالٍث، للَّْيلِ ثََماِن َركَعَاٍت َوَسلََّمُيَصلِّي ِمَن ا
َعْن ُعَمَر بن ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن الَْعالِء ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألشَْعرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ  - ١٢٥٢٣

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َيْحَيى بن وَثَّابٍ ، َعْن ُمقَاِتلِ بن َحيَّانَ ، الصُّْبحِ 
َوال َنعُْبُد إِال ، ال إِلَهَ إِال اللَُّه : فَقَالَ، أَْو َدَخلَ كَنِيَسةً أَْو َبْيَعةً أَْو َبْيتَ َنارٍ أَْو أَْصَناًما ، َمْن َسِمَع صَْوَت َناقُوسٍ :َوَسلََّم
  .أَْو كُِتَب ِعْنَد اللَِّه َصدِّيقًا، َب اللَُّه لَُه ِمَن اَألْجرِ َعَدَد َمْن لَْم َيقُلَْها كََت، اللََّه 

  الَْعيْزَاُر بن ُحرَْيٍث َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
ح َوَحدَّثََنا . كْرِ بن أَبِي َشْيَبةََحدَّثََنا أَُبو َب: قَاال، َوُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ  - ١٢٥٢٤

َعْن أَبِي ، َحدَّثََنا ُحبَيِّبِ بن َحبِيبٍ أَُخو َحْمَزةَ الزَّيَّاُت : قَاال، َحدَّثََنا أَبِي : قَالَ، ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ 
، َمْن أَقَاَم الصَّالةَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَقَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الَْعيَْزارِ بن ُحَرْيٍث ، إِْسحَاَق 

  .َوقََرى الضَّْيَف َدَخلَ الَْجنَّةَ، َوَصاَم رََمَضانَ ، َوَحجَّ الْبَْيَت ، َوآَتى الزَّكَاةَ 
َعْن ، َحدَّثََنا َسلُْم بن قَُتْيَبةَ ، ثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ الْعَمِّيُّ َحدَّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي  - ١٢٥٢٥

لَِئْن َعاَد ُمحَمٌَّد ُيصَلِّي َخلَْف : قَالَ أَُبو َجْهلٍ:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الَْوِليدِ بن الْعَْيزَارِ ، ُيوُنَس بن أَبِي إِْسحَاَق 
  ُهَو ذَاَك ُيصَلِّي: فَِقيلَ، ِه الَْمقَامِ َألْسطَُونَّ بِ

: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ، َوالالِت َوالْعُزَّى لَقَدْ أَظْلََم َبْينِي َوَبْيَنُه ِمَن الْكَتَاِئبِ : فَقَالَ، ثُمَّ َرَجَع ، فَاْنطَلََق َنْحَوُه ، َخلَْف الَْمقَامِ 
  ] .١٨العلق آية "[فَلَْيْدُع َناِدَيهُ َسَنْدُع الزََّبانِيَةَ" :ثُمَّ قََرأَ، لَْو َتَحرََّك َألَخذَْتُه الزَّبَانَِيةُ 

  أَُبو الْجَُويْرَِيِة الَْجرِْميُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
ي الْجَُويْرَِيِة َعْن أَبِ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن إِْسحَاَق الْعَطَّاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب  - ١٢٥٢٦
َسَبَق ُمحَمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْباذَقُ :َعنِ الْبَاذَقِ؟ فَقَالَ، سَأَلُْت اْبَن َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه : قَالَ، اجلرمي 

  .َما أَْسكََر فَُهَو َحَراٌم
َعْن أَبِي الْجَُويْرَِيِة ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن إِْسحَاَق الْعَطَّاُر ، َؤدُِّب َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْم - ١٢٥٢٧

تُْبَد لَكُمْ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتسْأَلُوا َعْن أَْشَياَء إِنْ: "أََتْدرِي ِفيَم أُْنزِلَْت َهِذِه اآليَةُ:قَالَ، الَْجرِْميِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
َمْن : َيقُولُ الرَُّجلُ، ؟ كَانَ أَُناسٌ َيسْأَلُونَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اسِْتْهَزاًء ] ١٠٢املائدة آية "[َتُسؤْكُْم

  .َضلَّْت َناقَِتي أَْيَن َناقَِتي؟ فَأَنَْزلَ اللَُّه َهِذِه اآلَيةَ: أَبِي؟ َوَيقُولُ
  الُْعرَنِيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ الَْحَسُن

َعْن َيْحَيى أَبِي الُْمَعلَّى ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٥٢٨
  كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما ُيصَلِّي َوذََهَب َجدِّي:الَقَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الَْحَسنِ الُْعرَنِيِّ ، الَْعطَّاُر 

َبْيَن َوكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َوِحَماَرةٌ ِللْفَْضلِ بن الَْعبَّاسِ َتْرَتعُ َيْوَمِئذٍ ، َيُمرُّ َبْيَن َيَدْيِه فََباَدَرُه 
  .َيَدْيِه

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارِ بن بِاللٍ : قَاال، وَأَُبو ُزْرَعةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ  - ١٢٥٢٩



أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، يِّ َعنِ الَْحَسنِ الْعَُرنِ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َمْنُصورِ بن َزاذَانَ ، َسِعيُد بن َبِشريٍ 
  .فََسَجَد َسْجَدَتيِ الَْوْهمِ َوُهَو َجاِلٌس، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى الظُّْهَر َخْمًسا 

َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسلََمةَ بن ، َبجَِليُّ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الْ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٢٥٣٠
أَْرَدفَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُساَمةَ بن َزْيدٍ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الَْحَسنِ الْعَُرنِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، كَُهْيلٍ 

  .ْرَدَف الْفَْضلَ حَتَّى َبلَغَ َجْمَرةَ الَْعقََبِة فَلَْم يََزلْ ُيلَبِّي حَتَّى َرَمى َجْمَرةَ الَْعقََبِةثُمَّ أَ، َيْوَم َعَرفَةَ َحتَّى َبلَغَ َجْمًعا 
لُْعرَنِيِّ َعنِ الَْحَسنِ ا، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٥٣١

لَى قَدَّ َمَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ الُْمْزَدِلفَةِ أُغَْيِلَمةَ بين َعْبِد الُْمطَِّلبِ َع: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، 
  .َرةَ َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُسال َتْرمُوا الَْجْم، ابَنِيَّ :َوَيقُولُ، ُحُمرَاٍت فََجَعلَ ُيلَطُِّخ أَفَْخاذََنا 

  ،َعْن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ  - ١٢٥٣٢

، كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أَْدرِي أَ:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الَْحَسنِ الُْعرَنِيِّ ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ 
  .َيقَْرأُ ِفي الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ أَْم ال؟ وَلَِكنَّا نَقَْرأُ

َعنِ ، ن كَُهْيلٍ َعْن َسلََمةَ ب، َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ  - ١٢٥٣٣
َوَحَملََنا ، َعجَّلََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِلَْيلٍ ِمْن َجْمعٍ إِلَى مًِنى : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، الَْحَسنِ الُْعرَنِيِّ 
  .َتْرمُوا َجْمَرةَ الَْعقََبِة حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس أََبنِيَّ ال:َوَيقُولُ، َوَجَعلَ َيضْرُِب أَفَْخاذََنا ، َعلَى الَْحمََراِت 

َوَيْحَيى بن ، َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٥٣٤
قَدََّمَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُغَْيِلَمةَ بين : قَالَ، نِ اْبنِ َعبَّاسٍ َع، َعنِ الَْحَسنِ الُْعرَنِيِّ ، َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ 

  .أََبنِيَّ ال َتْرُموا َجْمَرةَ الَْعقََبِة حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس:َوَيقُولُ، َعْبِد الُْمطَِّلبِ َعلَى ُحُمرَاٍت َيلْطَُخ أَفَْخاذََنا 
َعْن َسلََمةَ بن ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، دَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ َح - ١٢٥٣٥

َوَرسُولُ اللَّهِ ، ى ِحَمارٍ جِئُْت أََنا َوغُالٌم ِمْن بين َعْبِد الُْمطَِّلبِ َعلَ:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الَْحَسنِ الُْعرَنِيِّ ، كَُهْيلٍ 
فَفَرَّقَ َرسُولُ ، َوَجاَءْت جَارِيََتاِن َتسَْتبِقَاِن ، فَأَْرَسلَْنا الِْحَماَر وََدَخلَْنا ِفي الصَّفِّ ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الصَّالِة 

  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .َوَسلََّم َبيَْنُهَما
َعْن ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، ثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ َحدَّ - ١٢٥٣٦

َما َتقُولُونَ ِفي : فَقَالَ، طَُع الصَّالةَ أَنَُّه ذُِكَر ِعْنَدُه َما َيقْ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الَْحَسنِ الْعُرَنِيِّ ، أَبِي الُْمَعلَّى الَْعطَّارِ 
فََباَدرَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، الَْجْديِ؟ فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَُيَصلِّي فََمرَّ َجْديٌ َبْيَن َيَدْيِه 

  .لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َوإِنَّ ِحمَاَرةً ِللْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ َتْرَعى َبْيَن َيَدْيِهَولَقَدْ َصلَّى َرسُو، َوَسلََّم الِْقْبلَةَ 
َحَسنِ َعنِ الْ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٥٣٧

َوأَمَّا أََنا فَقَْد رَأَْيُت َرُسولَ :قَالَ، فَقَْد َحلَّ لََك كُلُّ َشْيٍء إِال النَِّساَء، إِذَا رََمْيُتمُ الَْجْمَرةَ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، الْعَُرنِيِّ 
  .يٌب ذَاَك أَْم ال؟أَفَِط، ُيضَمُِّخ َرأَْسُه بِالِْمْسِك ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َعْن ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َعْمرٍو اَألْشعَِثيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٥٣٨
َدى الصَّْعُب بن جَثَّاَمةَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَْه:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الَْحَسنِ الْعَُرنِيِّ ، َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت 

  .إِنَّا ُحُرٌم: َوقَالَ، فََردََّها َعلَْيِه ، َوَسلََّم ُشقَّةَ ِحمَارٍ َوْحشٍ 



  َمِطٌري َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  حَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍَحدَّثََنا ُم، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٢٥٣٩

كَانَ : َيقُولُ، شَهِْدُت اْبَن َعبَّاسٍ : قَالَ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َمِطريٍ ، َحدَّثََنا َسلُْم بن قَُتْيَبةَ ، الُْمقَدَِّميُّ 
  .ْينِ أَْو ثَالثًاَيْستَاُك ِمَن اللَّْيلِ مَرََّت،َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  إِبَْراهِيُم التَّْيِميُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َحدَّثََنا َعِليُّ بن ثَابِتٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الصَّبَّاحِ الَْجْرجََراِئيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٥٤٠
َجاَء َملَكُ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن إِبَْراِهيمَ التَّْيِميِّ ، َعْن َعْبِد اَألْعلَى التَّْيِميِّ ، عٍ َعنِ الُْمخَْتارِ بن َناِف، الْجََزرِيُّ 

السَّالمُ : فَقَالَ، يٍّ فَاْسَتأْذَنَ َوَرأُْسُه ِفي ِحْجرِ َعِل، ِفي َمَرِضِه الَِّذي قُبَِض ِفيِه ، الَْمْوتِ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، اْرجِْع فَإِنَّا َمَشاغِيلُ َعْنَك : فَقَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه 

إِنَّ رَبََّك َعزَّ َوَجلَّ ُيقْرُِؤكَ : فَلَمَّا َدَخلَ قَالَ، لَُك الْمَْوِت اْدُخلْ َراِشدًاأََتْدرِي َمْن َهذَا َيا أََبا َحَسنٍ؟ َهذَا َم:َوَسلََّم
فَقَالَ ، فََخَرَج َملَُك الَْمْوِت َحتَّى َنَزلَ َعلَْيِه جِبْرِيلُ ، لَْيَس ُهَو قَرِيٌب ِمنِّي اآلنَ يَأِْتي : أَْيَن جِْبرِيلُ؟قَالَ:قَالَ، السَّالَم 
، الْتََمَسَك ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َما أَْخَرَجَك َيا َملََك الَْمْوِت؟ قَالَ: بْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َوُهَو قَاِئٌم بِالْبَابِلَُه جِ

فََبلََغنِي أَنَُّه لَْم ُيسَلِّْم َملَُك الْمَْوِت ، ِمْنَك َسالٌم َعلَْيَك َيا أََبا الْقَاِسمِ َهذَا وََداٌع مِنِّي َو: قَالَ جِبْرِيلُ، فَلَمَّا أَنْ َجلََسا 
  َعلَى أَْهلِ بَْيٍت

  .َوال ُيَسلُِّم َبْعَدُه، قَْبلَُه 
  َعْبُد اللَِّه بن أَبِي الُْهذَْيلِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن خِرَاشٍ ، َنا الَْحَسُن بن قََزَعةَ َحدَّثَ، َحدَّثََنا عِيَسى بن الْقَاِسمِ الصَّْيَدالنِيُّ الْبَْغدَاِديُّ  - ١٢٥٤١
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الُْهذَْيلِ ، َعنِ الَْعوَّامِّ بن َحْوَشبٍ 

  .َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني، ِه لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْمالِئكَِة َمْن َسبَّ أَْصحَابِي فََعلَْي:َوَسلََّم
َعنِ الَْعوَّامِّ بن َحْوَشبٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن خِرَاشٍ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الَْحرِيشِ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢٥٤٢

لَِيأْكُلْ كُلُّ َرُجلٍ ِمْن :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، نِ اْبنِ َعبَّاسٍ َع، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الُْهذَْيلِ ، 
  .أُْضِحيَّتِِه

  َسِعيُد بن شُفَيٍّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعْن أَبِي السَّفَرِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، دَّثََنا ُشْعَبةُ َح، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٥٤٣

أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنإِذَا خََرَج ِمْن َبْيِتهِ َصلَّى َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسِعيِد بن ُشفَيٍّ ، 
  .َحتَّى َيْرجَِع
َعْن ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َحدَّثََنا َياِسُني بن َحمَّاٍد الَْمْخُزوِميُّ ، ثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ َحدَّ - ١٢٥٤٤
، بََرنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث أَْخ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِديَن . أَبِي السَّفَرِ

  أَنَّ أََبا إِْسحَاَق، أَنَّ َعْبَد الْغَفَّارِ بن الْقَاِسمِ كََتَب إِلَْيِه ، َعْن َعْبِد َربِِّه بن َسِعيٍد 

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ؟ فَقَالََسأَلُْت اْبَن َعبَّاسٍ َعنِ الصَّالِة ِفي السَّفَرِ: قَالَ، َعْن َسِعيِد بن ُشفَيٍّ الْهَْمدَانِيِّ ، َحدَّثَُه 
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا خََرَج ِمْن أَْهِلِه ُمَساِفًرا َصلَّى َركَْعَتْينِ َحتَّى َيْرجِعَ إِلَى أَْهِلِه



  َعابٌِس َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعْن َعْبِد ، َعْن َحجَّاجٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن حَْربٍ ، ْيمٍ َحدَّثََنا أَُبو نَُع، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٥٤٥

  .كَانَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيْخرِجُ أَْهلَُه ِفي الْعِيَدْينِ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، الرَّْحَمنِ بن َعابِسٍ 
َعْن َعْبِد ، َعْن َحجَّاجٍ ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ َحدَّثََنا َع - ١٢٥٤٦

ُه ِفي كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيْخرِجُ نَِساَء: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، الرَّْحَمنِ بن َعابِسٍ 
  .الْعِيَدْينِ

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ ، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ . َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٥٤٧
كَانَ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، نِ بن َعابِسٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَم، َعْن َحجَّاجٍ ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغَياٍث : قَاال، 

  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيخْرُِج نَِساَءُه ِفي الِْعيَدْينِ
َحدَّثََنا أَبُو ، َحدَّثََنا أَبِي ، الَْمرَْوزِيُّ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبَدةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْخِضرِ الْخَُزاِعيُّ الَْمْرَوزِيُّ  - ١٢٥٤٨

  سَأَلَ َرُجلٌ ابَْن: قَالَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعابِسِ بن َربِيَعةَ النَّخَِعيِّ ، َعْن َرقََبةَ بن َمْصقَلَةَ ، َحْمَزةَ السُّكَّرِيُّ 

، فََخَرَج ، َوكَانَ ُبغَْيُتُه أَنْ َيْحُضَر ِعيًدا ، أَْدَركُْتُه وَأََنا غُالٌم ، نََعْم :َوَسلََّم؟ قَالَ أَْدَركَْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه، َعبَّاسٍ 
َع إِلَى النَِّساِء ثُمَّ اْرتَفَ، ثُمَّ ذَكََّر النَّاَس فََوَعظَُهْم ، فََصلَّى إِلَْيَها ، فَُركَِزْت لَُه ِعْنَد دَارِ كَِثريِ بن الصَّلِْت ، فَأََمَر بَِعَنَزٍة 

فَرَأَْيُتُهنَّ َيهْوِيَن إِلَى آذَانِهِنِّ ، َوَحثَُّهنَّ َعلَى الصََّدقَِة ، َوَوَعظَُهنَّ بِآيٍ ِمَن الْقُْرآِن ، فَذَكََّرُهنَّ ، لَْيَس َمَعُه ذَكٌَر غَْيُر بِاللٍ 
  .َع إِلَى أَْهِلِهثُمَّ َرَج، َوُحلُوِقهِنِّ ِلَيْدفَْعَن الصََّدقَةَ إِلَى بِاللٍ ، 

  َعْبُد اللَِّه الْبَهِيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعْن َواِئلِ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َصَدقَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٥٤٩
َوأَْعطَاُه ُدونَ َسْهمِ ، َعلَْيِه َوَسلََّملَْم ُيْعِط الْكَْوَدنَ َشيْئًا  أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه: َعبَّاسٍَعنِ الْبَهِيِّ، َعنِ اْبنِ ، بن َداُوَد 

  .الْبِْرذَْونُ الَْبِطيُء: َوالْكَْوَدنُ، الْعُزَّابِ ِفي الْقُوَِّة وَالَْجْوَدِة
  أَُبو خَاِلٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

: قَاال، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى . َعاِصمُ بن َعِليٍّ َحدَّثََنا، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٥٥٠
َعْن أَبِي خَاِلٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَِّه َصلَّى ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َحمَّاِد بن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ 

  ] .١الفاحتة آية "[الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني: "ُه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنَيفَْتِتحُ الصَّالةَ بِاللَّ
  َعْمُرو بن َعْبِد اللَِّه بن ِهْنَد الَْجَمِليُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن كَثِريٍ - ١٢٥٥١

َعْن َعْمرِو بن ، َعْن ِعيَسى بن ُمْسِلمٍ الْقَُرِشيِّ ، َحدَّثََنا ِعيَاُض بن َسعِيٍد الثَُّماِليُّ ، الُْجَنْيِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ، التَّمَّاُر 
َمنْ :َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ اللَُّه: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْبِد اللَِّه بن ِهْندَ الَْجَمِليِّ 

َوَما َتَردَّْدُت َعْن َشْيٍء أََنا فَاِعلُُه كََتَردُِّدي َعْن َمْوِت الُْمْؤِمنِ َيكَْرهُ الَْمْوتَ ، َعاَد ِلي َولِيا فَقَْد نَاَصبَنِي بِالُْمحَاَرَبِة 
َولَوْ َصَرفُْتُه إِلَى الْغَِنى لَكَانَ شَرا ، فَأَْصرِفُُه ِمَن الْغَِنى إِلَى الْفَقْرِ ، َوُربََّما َسأَلَنِي َولِيِّي الُْمْؤِمُن الْغَِنى ، َوأَكَْرُه َمَساَءَتُه 

  .َولَوْ َصَرفُْتُه إِلَى الْفَقْرِ لَكَانَ َشرا لَُه، فَأَْصرِفُُه إِلَى الِْغَنى ، َوُربََّما َسأَلَنِي َولِيِّي الُْمْؤِمُن الْفَقَْر ، لَُه 
َوِعزَِّتي َوَجالِلي َوُعلُوِّي َوَبهَاِئي َوَجمَاِلي َواْرِتفَاعِ َمكَانِي ال يُْؤِثُر َعْبٌد هََواَي َعلَى َهَوى َنفِْسهِ :َوَجلَّ قَالَ إِنَّ اللََّه َعزَّ

  .َجاَرِة كُلِّ تَاجِرٍَوكُْنتُ لَُه ِمْن َوَراِء ِت، َوَضِمَنِت السََّماُء َواَألْرُض رِْزقَُه ، إِال أَثَْبتُّ أََجلَُه ِعْنَد َبَصرِِه 



  َعْنَتَرةُ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن قَْيسٍ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٥٥٢ -

لَكَ :كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَفْطََر قَالَ: قَالَ، اْبنِ َعبَّاسٍ  َعنِ، َعْن َجدِِّه ، َعْن أَبِيِه ، َهاُرونَ بن َعْنَتَرةَ 
  .َوَعلَى رِْزِقكَ أَفْطَْرُت فََتقَبَّلْ ِمنِّي إِنَّكَ أَْنتَ السَِّميُع الَْعِليُم، ُصْمُت 

  دَّثََنا سَِعيُد بنَح، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ  - ١٢٥٥٣

َما أَْوَرثََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َهاُرونَ بن َعْنَتَرةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الَْعوَّامِّ ، ُسلَْيَمانَ 
فََوَجْدُت ِفي َحمَاِئلِ َسْيِفِه َصِحيفَةً ، فَقُْمُت إِلَى قَاِئمِ َسْيِفِه ، َتْيِه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصفَْراَء ِفي َبْيَضاَء إِال َما َبْيَن َدفَّ

فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَّهِ ، أَْو َموْلًى غَْيرِ َموَاِليِه ، َمْن أَْحَدثَ َحدَثًا أَْو آَوى ُمْحِدثًا أَوِ اْنَتَمى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه :َمكُْتوٌب ِفيهَا
  .كَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَنيَوالَْمالِئ

  َمْيُمونٌ أَُبو َعْبِد اللَِّه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن اَألْشقَُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحمَّادِ بن َعْمرٍو اَألزِْديُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َزْيَدانَ الَْبجَِليُّ  - ١٢٥٥٤

لَمَّا أُخْرِجَ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َمْيُموٍن أَبِي َعْبِد اللَِّه ، َعْن كَِثريٍ النَّوَّاِء ، الرَّْحَمنِ الَْمْسُعوِديُّ  َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد
َما أََنا أََخَرجُْتكُْم ِمْن ِقَبلِ :فَقَالَ، لََّم فََبلَغَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس، النَّاُس ِفي ذَِلَك : قَالَ، أَْهلُ الَْمْسجِِد َوُترَِك َعِليٌّ 

إِنْ أَتَّبِعُ إِال َما يُوَحى "إِنََّما أََنا َعْبٌد َمأُْموٌر َما أُِمْرُت بِِه فََعلُْت ، وَلَِكنَّ اللََّه أَخَْرَجكُْم َوَتَركَُه ، َوال أََنا َتَركُْتُه ، َنفِْسي 
  ] .٥٠األنعام آية "[إِلَيَّ

  اِلحٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍأَُبو َص
َعْن ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن ِعيَسى الَْعْبِسيُّ ، َحدَّثََنا مِْنجَاٌب الْحَارِثُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٥٥٥

، َودَلَّى ِفيَها ِثمَاَرَها ، َخلََق اللَُّه َجنَّةَ َعْدٍن بَِيِدِه : الَقَ، َيْرفَُعُه ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، إِْسَماعِيلَ السُّدِّيِّ 
  َوَشقَّ

  .َوِعزَِّتي ال ُيَجاوِرُنِي ِفيِك بِخَْيلٌ: قَالَ، قَدْ أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ :فَقَالَ، ثُمَّ َنظَرَ إِلَْيَها ، ِفيَها أَنَْهاَرَها 
َحدَّثََنا ُمْدرِكُ بن ُسلَْيَمانَ الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُعَباَدةُ بن زِيَاٍد اَألَسِديُّ ، َمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثْ - ١٢٥٥٦

َحكَمَ بن أَبِي إِنََّما كَاَنَنفْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْ: قَالَ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ اَألْجلَحِ ، 
فَقَالَ ، بَْيَنَما النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُحْجَرِتِه فإِذَا ُهَو إِْنَسانٌ َيطَِّلُع َعلَْيِه ، الَْعاصِ ِمَن الَْمِديَنةِ إِلَى الطَّاِئِف 

اْخُرْج ال :فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ظََر فَإِذَا ُهَو الَْحكَُم فََن، الَْوَزغَ، الَْوَزغَ :النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .فََنفَاُه إِلَى الطَّاِئِف، ُتَساكِنِّي بِالَْمِديَنِة َما َبِقيُت 

َعْن أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجحَاَدةَ ،  أنا ُشْعَبةُ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٢٥٥٧
وَالُْمتَِّخِذيَن َعلَْيَها الَْمسَاجِدَ ، إِنَُّه لََعَن َزائَِراتِ الْقُبُورِ :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َصاِلحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

  .َوالسُُّرَج، 
َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا الْمُْنِذرُ بن الَْوِليدِ الْجَاُروِديُّ ، للَِّه بن نَاجَِيةَ َحدَّثََنا عَْبُد ا - ١٢٥٥٨

خَْيُر :ْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: قَالَ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَحاَدةَ ، َجْعفَرٍ 
  .وَاْبَدأْ بَِمْن َتُعولُ، وَالَْيدُ الُْعلَْيا َخْيٌر ِمَن الَْيِد السُّفْلَى ، الصََّدقَِة َما أَبْقَْت ِغًنى 

  َحبِيُب بن



  َيسَارٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْبِد الَْحِميِد أَُبو ، اِمعٍ الَْعطَّاُر َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َج، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ  - ١٢٥٥٩

َرأَْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َحبِيبِ بن َيَسارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْجارُوِد ، ُسلَْيَمانَ الْكُوِفيُّ 
  .اَوَسلََّمَيأْكُلُ الِْعَنَب َخْرطً

  َيحَْيى بن الَْجزَّارِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعنِ الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا أَُبو ِشهَابٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْحِميدِ بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٥٦٠

َصلَّى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي فََضاٍء ِمَن :قَالَ، بَّاسٍ َعنِ اْبنِ َع، َعْن َيحَْيى بن الَْجزَّارِ ، َعنِ الَْحكَمِ ، 
  .اَألْرضِ لَْيسَ َبْيَن َيَدْيِه َشْيٌء

، لُْمطَِّلُب بن زَِياٍد َحدَّثََنا ا، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمَِّد بن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٥٦١
َسْهمُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذي أَطَْعَمُه :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َيحَْيى بن الْجَزَّارِ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن لَْيٍث 

  .اللَُّه إِيَّاُه ُخْمسُ الُْخُمسِ
َعْن َحبِيبِ بن ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْهَشِليُّ ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ ، بَّاسِ الُْمَؤدُِّب َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْع - ١٢٥٦٢
  .أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنيُوِتُر بِثَالٍث: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َيحَْيى بن الْجَزَّارِ ، أَبِي ثَابٍِت 

  اللَِّه بن الَْحارِِث َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْبُد
َعنِ ، َعْن َيزِيَد أَبِي خَاِلٍد ُهَو الدَّاالنِيُّ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٢٥٦٣
  الِْمْنهَالِ بن

َمْن َدَخلَ َعلَى :قَالَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، نِ اْبنِ َعبَّاسٍ َع، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث ، َعْمرٍو 
، رَّةً قَالَ ُشْعَبةُ َرفََعُه َم، أَْسأَلُ اللََّه الَْعظِيَم َربَّ الَْعْرشِ الَْعظِيمِ أَنْ َيْشفَِيَك إِال َبَرأَ َما لَْم َيْحُضْر أََجلُُه: فَقَالَ، َمرِيضٍ 

  .َولَْم َيْرفَْعُه مَرََّتْينِ
، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَرْطَاةَ ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْسُتوَاِئيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٢٥٦٤

َمْن :قَالَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ،  َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث، َعنِ الِْمْنَهالِ بن َعْمرٍو 
َحدَّثََنا . أَسْأَلُ اللََّه الَْعظِيَم َربَّ الْعَْرشِ الَْعظِيمِ أَنْ َيْشِفَيَك إِال بََرأَ َما لَْم َيكُْن َحَضَر أََجلُُه: فَقَالَ، َدَخلَ َعلَى مَرِيضٍ 

َعنِ الِْمْنهَالِ ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ ، ْيُد بن غَنَّامٍ ُعَب
  .لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهَعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ال، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث ، بن َعْمرٍو 
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي ، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ . َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٥٦٥

أَنّ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث ، ْن أَبِي سَِناٍن َع، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم : قَاال، َشْيَبةَ 
  .النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى َعلَى َميٍِّت بَْعَد َما ُدِفَن

  َحدَّثَنَا، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َداُوَد السُّكَّرِيُّ الُْجْنِديسَاُبورِيُّ  - ١٢٥٦٦

، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعنِ الِْمْنهَالِ بن َعْمرٍو ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ِعيَاضٍ ، ُمَحمَُّد بن ُخلَْيٍد الَْحنَِفيُّ 
َشكَى نَبِيٌّ ِمَن األَْنبَِياِء إِلَى : ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث 

َوَتعْرُِض لَهُ ، َوَيعَْملُ بِطَاعَِتَك فَُتْزوِي َعْنُه الدُّنَْيا ، َيكُونُ الَْعْبُد ِمْن َعبِيِدكَ ُيْؤِمُن بَِك ، َيا َربِّ : فَقَالَ، َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ 
فَأَْوَحى اللَّهُ ، َوَتعْرُِض لَُه الدُّْنَيا ، َوَيْعَملُ بَِمَعاصِيَك فَُتْزوِي َعْنُه الَْبالَء ، ِمْن َعبِيِدَك َيكْفُُر بَِك  َوَيكُونُ الْعَْبُد، الَْبالَء 



َوأَمَّا َعْبِدي الُْمْؤِمُن فَلَُه ، َوُيكَبِّرُنِي ، َوُيَهلِّلُنِي ، وَأَنَُّه لَْيَس ِمْن َشْيٍء إِال ُيسَبِّحُنِي ، أَنَّ الَْبالَء وَالِْعَبادَ ِلي :َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِه
َوأَمَّا َعْبِدَي الْكَاِفُر فَلَُه َحَسنَاتٌ ، فَأَْجزِيهِ بَِحَسنَاٍت ، َوأَعْرُِض لَُه الَْبالَء حَتَّى َيأِْتَينِي ، َسيِّئَاٌت فَأَْزوِي َعْنُه الدُّْنَيا 

  .فَأَجْزِيِه بَِسيِّئَاِتِه، الدُّْنَيا َحتَّى َيأْتَِينِي  َوأَعْرُِض لَُه، فَأَْزوِي َعْنُه الَْبالَء 
  ِعْمَرانُ السُّلَِميُّ أَُبو الَْحكَمِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

ْمَرانَ َعْن ِع، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٥٦٧
فَإِنْ ، اْدُع لََنا رَبََّك َيْجَعلْ لََنا الصَّفَا ذَهًَبا : قَالَْت قَُرْيشٌ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، السُّلَِميِّ 

  إِنَّ َربَّكَ ُيقْرِئَُك: فَقَالَ، ُه جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم فَأَتَا، فََدَعا َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، أَْصَبَح لََنا ذََهًبا اتََّبعَْناَك 

، فََمْن كَفََر ِمْنُهْم َعذَّْبُتُه َعذَاًبا لَْم أَُعذِّْبُه أََحًدا ِمَن الَْعالَِمَني ، إِنْ ِشئَْت أَصَْبَح لَُهُم الصَّفَا ذَهًَبا :َوَيقُولُ لََك، السَّالَم 
  .َبلْ بَاُب التَّْوَبِة َوالرَّْحَمِة: قَالَ، ُهْم بَاَب التَّْوَبِة َوالرَّْحَمِةَوإِنْ ِشئَْت فََتْحُت لَ

َعْن َسلََمةَ بن ، أنا شُْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َمْرُزوقٍ : قَاال، َوُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٢٥٦٨
قَالَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ا الَْحكَمِ السُّلَِميَّ ُيَحدِّثُ َسِمْعُت أََب: قَالَ، كَُهْيلٍ 

  .َتمَّ الشَّْهرُ ِتْسٌع َوِعْشُرونَ: ِلي جِْبرِيلُ
َعْن َسلََمةَ بن ، أنا شُْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ  :قَاال، َوُيوُسفُ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٢٥٦٩

َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َعْن َنبِيِذ الَْجرِّ؟ فَقَالَ، َسأَلُْت اْبَن َعبَّاسٍ : قَالَ، َعْن أَبِي الَْحكَمِ السُّلَِميِّ ، كَُهْيلٍ 
  .دُّبَّاِءَوال، َعنِ الَْجرِّ ، َوَسلََّم 

  .فَلُْيَحرِّمِ النَّبِيذَ َيعْنِي َنبِيذَ الَْجرِّ، َمْن كَانَ ُمَحرًِّما َما َحرََّم اللَُّه َوَرسُولُُه :َوقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ - ١٢٥٧٠
  أَُبو َرزِينٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعْن ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم ، ينِيِّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِد، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٥٧١
إِنَّكُْم َوَما تَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب جََهنَّمَ : "لَمَّا نََزلَْت: قَالَ، َعْن أَبِي َرزِينٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعاِصمِ اْبنِ بَْهَدلَةَ 

  أَلَْيَس، َيا ُمَحمَُّد : فَقَالَ، أََنا أَْخِصُم لَكُْم ُمَحمًَّدا : قَالَ َعْبُد اللَِّه بن الزَِّبْعَرى، ] ٩٨األنبياء آية "[ونَأَنُْتْم لََها َوارُِد

؟ ] ٩٨األنبياء آية ["إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجهَنََّم أَْنُتمْ لََها وَارُِدونَ: "ِفيَما أَْنَزلَ اللَُّه َعلَْيَك
فََهُؤالِء ِفي ، َوَهِذِه بنو َتِميمٍ َتْعُبُد الَْمالِئكَةَ ، َوَهِذهِ الَْيُهوُد َتعُْبُد ُعَزيًْرا ، فََهِذِه النَّصَاَرى تَْعُبُد ِعيَسى : قَالَ، نََعْم:قَالَ

  ] .١٠١األنبياء آية "[ْم مِنَّا الُْحْسَنى أُولَِئَك َعْنَها ُمْبَعُدونَإِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَُه: "النَّارِ؟ فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
  أَُبو َيحَْيى َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

، َحدَّثََنا الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم بن أَبِي َحسَّانَ اَألْنمَاِطيُّ  - ١٢٥٧٢
أَنّ ، َعْن أَبِي َيحَْيى، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي َرزِينٍ ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد ، َوَشْيَبانُ ، دَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َح

أَلَْسَت َتْزُعمُ : فَقَالُوا، ٍد يَْعُبُد ِمْن ُدوِن اللَِّهال َخْيَر ِفي أََح،َيا َمْعَشَر قُرَْيشٍ :قَالَ لِقُرَْيشٍ، النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َولَمَّا ضُرَِب اْبنُ : "فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، َوكَانَ َعْبًدا صَاِلًحا إِنْ كُْنتَ َصاِدقًا إِنَُّه لَكَآِلَهتِهِْم ، أَنَّ ِعيَسى كَانَ َنبِيا 

ُخُروجُ ] ٦١الزخرف آية "[َوإِنَُّه لَِعلْمٌ ِللسَّاَعِة"، َيِضجُّونَ ] ٥٧الزخرف آية "[ُه َيِصدُّونََمْرَيَم مَثَال إِذَا قَْوُمَك ِمْن
  .ِعيَسى قَْبلَ َيْومِ الِْقَيامَِة

  ُعَبْيُد اللَِّه بن الُْمَساوِرِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ



َعْن ُعَبْيِد ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َبِشريٍ ، َعْيمٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ َحدَّثََنا أَُبو ُن، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٥٧٣
  قَالَ َرسُولُ: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َوُهَو يَْنَحلُ اْبَن الزَُّبْيرِ: قَالَ، اللَِّه بن الُْمَساوِرِ 

  .ِذي َيْشَبُع َوَجاُرُه َجاِئٌعلَْيَس الُْمْؤِمُن بِالَّ:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أَُبو َداُوَد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعْن أَبِي َداُوَد، َعنِ ، َعنِ اَألعَْمشِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُي  - ١٢٥٧٤
  .نَبِيا إِال كَاَنْت بَْعَدُه َوقْفَةٌ َيْمألُ بِهِْم َجَهنََّم َما َبَعثَ اللَُّه:قَالَ، اْبنِ َعبَّاسٍ 

  الَْحَسُن َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعنِ ، َحدَّثََنا َعبَّادُ بن الْعَوَّامِّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن الُْمِغَريِة الِْمصْرِيُّ  - ١٢٥٧٥

أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُسِئلَ َعْن َمْن قَدََّم : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َرُجلٍ ُيقَالُ لَُه الَْحَسُن ، ِء بن الُْمَسيَّبِ الَْعال
  الذَّيَّالُ بن َحْرَملَةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ. ِهال بَأَْس َعلَْي: ِمَن الَْمَناِسِك َشيْئًا أَْو أَخََّرُه بَِجهَالٍَة لَُه غَْيَر ُمَتَعمٍِّد؟ فَقَالَ

َعنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ِمهَْرانَ أَُبو َخاِلٍد الَْخبَّاُز ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى  - ١٢٥٧٦
َيا َرُسولَ : فَقَالُوا، َجاَء قَْوٌم إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ،  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الذَّيَّالِ بن َحْرَملَةَ ، اَألْجلَحِ 

ُه َحتَّى فََجاَء ُمطَأِْطئًا َرأَْس، َتعَالَ:فَقَالَ، فََجاَء إِلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، إِنَّ َبعًِريا لََنا قَطَّ ِفي حَاِئٍط ، اللَِّه 
فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، كَأَنَُّه َعِلَم أَنََّك نَبِيٌّ ، َيا َرُسولَ اللَِّه : فَقَالَ لَهُ أَُبو َبكْرٍ، َوأَْعطَاُه أَْصَحاُبَه ، َخطََمُه 
  َما َبْيَن البََتْيَها أََحٌد إِال َيْعلَمُ أَنِّي نَبِيٌّ:َوَسلََّم

  .فََرةُ الْجِنِّ َواِإلْنسِإِال كَ
  َعْمُرو بن ُسفَْيانَ

َعنِ ، َحدَّثََنا سَوَّاُر بن ُمصَْعبٍ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى َزْحَمَوْيِه ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٥٧٧
َما َهلَكَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، نِ َعبَّاسٍ َعنِ اْب، َعْن َعْمرِو بن ُسفَْيانَ ، اَألْسَوِد بن قَْيسٍ 

  .َوَمَضُغوا الِْعلَْك ِفي الَْمَجاِلسِ، َحتَّى اسَْتاكُوا بِالَْمَساوِيِك ، َسُدوُم َوَما َحوْلََها ِمَن الْقَُرى 
  أَُبو الَْعاِلَيِة َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعْن زَِياِد بن ، َعنِ اَألعَْمشِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ َحدَّثَ - ١٢٥٧٨
َرْمًيا بين إِْسَماعِيلَ :فَقَالَ، َيْرُمونَ  َمرَّ بنفَرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ُحَصْينٍ 

  .فَإِنَّ أََباكُْم كَانَ َراِميًا
َعْن أَبِي الَْعاِليَِة، ، َعْن زَِياِد بن ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى  - ١٢٥٧٩

فَالَْتقَطُْت لَهُ ، َهاِت الَْتِقطْ:الَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَدَاةَ الْعَقََبِة َوُهَو َعلَى َراِحلَِتِهقَ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
َوالُْغلُوَّ فَإِنََّما أَهْلََك نََعْم بِأَمْثَالِ َهُؤالِءثَالثَ ِمرَارٍوَإِيَّاكُْم :قَالَ، فَلَمَّا ُوِضْعهَن ِفي َيِدِه ، َحَصيَاٍت ِمْن َحَصى الَْحذِْف 
، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ . َمْن كَانَ قَْبلَكُُم الُْغلُوُّ ِفي الدِّينِ

  َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ِة َعْن أَبِي الَْعاِلَي، َعْن زَِياِد بن ُحَصْينٍ ، َعْن َعْوٍف 

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
َحدَّثََنا أَُبو ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ . َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ مَاِلكُ بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٥٨٠



َحدَّثََنا عَْبُد : قَالُوا، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسعِيٍد اَألصَْبَهانِيُّ ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ . بِي َشْيَبةََبكْرِ بن أَ
رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَّهُ : قَالَ، بَّاسٍ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة، َعنِ اْبنِ َع، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي َخاِلٍد الدَّاالنِيِّ ، السَّالمِ بن حَْربٍ 

َيا : فَقُلُْت، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى ، َوَنفََخ َوُهَو َساجٌِد أَْو جَاِلٌس ، ثُمَّ َناَم َحتَّى غَطَّ ، َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َركْعََتْينِ قَْبلَ الْفَْجرِ 
  .فَإِذَا اضْطََجَع اْستَْرَخْت َمفَاِصلُُه، إِنََّما َيجُِب الُْوُضوُء َعلَى َمْن َناَم ُمضْطَجًِعا :قَالَ، إِنََّك قَْد نِْمَت ، َرسُولَ اللَِّه 
 َعْن َسِعيدِ بن، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٥٨١

: قَالَ، َحدَّثَنِي ابن َعمِّ َنبِيِّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْعنِي اْبَن َعبَّاسٍ : َعْن أَبِي الَْعاِليَِة، قَالَ، َعْن قََتاَدةَ ، أَبِي َعُروَبةَ 
وَسى بن ِعْمَرانَ َعلَْيِه السَّالُم َرُجال آَدُم طَُوالٌ جَْعدٌ رَأَْيُت لَْيلَةَ أُسْرَِي بِي ُم:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َوَرأَْيُت َماِلكًا ، َورَأَْيُت ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم َرُجلٌ مَْرُبوعٌ إِلَى الُْحْمَرِة َوالَْبيَاضِ َسبِطُ الرَّأْسِ ، كَأَنَُّه ِمْن رِجَالِ َشُنوةَ 
  .الَ ِفي آيَاٍت أََرانِيهِنَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلََّوَرأَْيتُ الدَّجَّ، َخازِنَ النَّارِ 
  ،َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر  - ١٢٥٨٢

َحدَّثَنَا ، َم َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهي، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ . َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َعُروَبةَ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ 
أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْدُعو ، َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ ِكالُهَما 

، ال إِلَُه إِال اللَُّه َربُّ السََّماَواِت ، إِال اللَُّه َربُّ الْعَْرشِ الْكَرِميِ ال إِلََه ، ال إِلََه إِال اللَُّه الَْعظِيُم الَْحِكيُم :ِعْنَد الْكَْربِ
، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ . َوَربُّ الْعَْرشِ الْعَِظيمِ

  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ، وُسَف بن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث َعْن ُي
َحدَّثََنا ، ُد بن َبكَّارِ بن بِاللٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّ: قَاال، وَأَُبو ُزْرَعةُ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ  - ١٢٥٨٣

لَْوال :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َسِعيُد بن َبِشريٍ 
  .ِعَشاِء اآلِخَرِةَوسَقَُم السَّقِيمِ َألخَّْرتُ َصالةَ الْ، َضْعُف الضَِّعيِف 

َعْن أَبِي الَْعاِليَِة، ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ  - ١٢٥٨٤
  .أََنا َخْيٌر ِمْن ُيوُنَس بن َمتَّى: ا َيْنَبِغي ِلَعْبدٍ أَنْ َيقُولََم:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

  َحدَّثََنا َعْبُد، َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَّدُ بن َحنِيفَةَ الْوَاِسِطيُّ  - ١٢٥٨٥

َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة، ، َعْن قََتاَدةَ ، دَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ َح، َحدَّثََنا سَِعيُد بن سَُوْيدٍ الَْمُغوِليُّ ، الْقُدُّوسِ بن ُمَحمٍَّد الَْحْبَحابِيُّ 
وَُيحَْبُس َعْنُه ، َشرُّ الطََّعامِ طََعاُم الْوَِليَمِة ُيْدَعى إِلَْيهِ الشَّْبَعانُ :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

  .الَْجاِئُع
، َحدَّثََنا ُعلَْيلَةُ بن َبْدرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْمَباَرِك الَْعْيِشيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ  - ١٢٥٨٦

ُمَنا الرُّكُوَع كََما كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه كَانَ ُيَعلِّ: قَالَ، َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا سَيَّاُر بن َسالَمةَ 
  .َوال تَأَخََّرْت، ثُمَّ َيْسَتوِي لََنا َراِكًعا حَتَّى لَْو قُِطَرتْ َبْيَن كَِتفَْيِه قَطَْرةٌ ِمْن َماٍء َما َتقَدََّمْت ، َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمُهْم 

َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْندَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، ِد الْعَزِيزِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب - ١٢٥٨٧
َما :فَقَالَ، َألْزَرقِ أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى َعلَى وَاِدي اْبنِ ا: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن ُرفَْيعٍ أَبِي الْعَاِلَيِة ، 

، َولَُه حَُواٌر إِلَى َربِِّه بِالتَّلْبِيَِة، كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى ُموَسى َعلَْيِه السَّالُم ُمنَْهبِطًا :قَالَ، َواِدي اْبنِ اَألْزَرقِ : َهذَا الْوَاِدي؟قَالُوا
كَأَنِّي أَْنظُرُ إِلَى ُيوُنَس بن َمتَّى َعلَى َناقٍَة َحمَْراَء :قَالَ، ثَنِيَّةُ كَذَا َوكَذَا : لََما َهِذِه الثَّنِيَّةُ؟ِقي:فَقَالَ، ثُمَّ أََتى َعلَى ثَنِيٍَّة 

  :قَالَ َحمَّاُد بن َسلََمةَ: قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ، َوُهَو ُيلَبِّي، خِطَاُمَها ِليٌف َعلَْيِه ُجبَّةٌ ِمْن ُصوٍف ، َجْعَدٍة 



  .ُهَو اَألْزَرُق اْبنِ اَألْزَرقِ وَإِنََّما
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُعَمَر الزَّهَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا َزْيُد بن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٥٨٨

ال :فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، نَّ إِْنسَاًنا لََعَن الرِّيَح َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَ، َعْن قََتاَدةَ ، أََبانُ بن َيزِيَد 
  .وَإِنَُّه َمْن لََعَن َشْيئًا لَْيَس لَهُ بِأَْهلٍ َوقََعْت َعلَْيِه اللَّْعَنةُ، َتلَْعْنَها فَإِنََّها َمأُْموَرةٌ 

، َحدَّثََنا رَْوُح بن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ ، ي شَْيَبةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِ - ١٢٥٨٩
 ِفي، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ 

فَال َتكُْن :"َوِفي قَْوِلِه، جََعلَ ُموَسى ُهًدى ِلبَنِي إِْسرَائِيلَ: قَالَ، ] ٢اإلسراء آية "[َوَجَعلْنَاُه ُهًدى ِلَبنِي إِسَْراِئيلَ:"قَْوِلِه
  .ِلقَاِء ُموَسى َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ، ] ٢٣السجدة آية "[ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلقَاِئِه

  اْبنِ َعبَّاسٍ أَُبو َرَجاٍء َعنِ
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ : قَاال، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٥٩٠

َمْن :قَالَ، يِه َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْروِ، َعْن أَبِي َرَجاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الْجَْعِدي أَبِي ُعثَْمانَ ، زَْيٍد 
  .فَإِنَُّه لَْيَس أََحدٌ ُيفَارُِق الَْجَماَعةَ فََيُموُت إِال ِميَتةً َجاِهِليَّةً، َرأَى ِمْن أَِمريِهِ َشْيئًا ُيْنكُِرُه فَلَْيْصبِْر 

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٥٩١

َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ، َعْن أَبِي َرَجاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا الَْجْعدُ أَُبو ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُسلَْيَمانَ ، اللَِّه الرَّقَاِشيُّ 
َمْن َهمَّ بَِحَسَنٍة فَلَْم َيْعَملَْها كََتَب لَُه َعْشرَ أَضَْعاٍف إِلَى َسْبعِ ِمائَةِ ِضْعٍف إِلَى  ،إِنَّ رَبَّكُْم َرحِيٌم :قَالَ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َوال ، َمَحاَها  فَإِنْ َعِملََها كُِتَبْت َعلَْيِه َسيِّئَةٌ َواِحَدةٌ أَْو، فَلَْم َيْعَملَْها كُِتَبْت لَُه َحَسَنةٌ ، َوَمْن َهمَّ بَِسيِّئٍَة ، أَْضعَاٍف كَِثَريٍة 

َحدَّثََنا َيحَْيى بن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ . َيْهِلُك َعلَى اللَِّه إِال َهاِلٌك
  .َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه، نِ َعبَّاسٍ َعنِ اْب، َعْن أَبِي َرَجاٍء ، َعنِ الَْحَسنِ بن ذَكَْوانَ ، َسِعيٍد 

َعْن ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحكِيمِ بن ذَكَْوانَ ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ  - ١٢٥٩٢
أَتَْعَجُبونَ؟ قَْد فََعلَُه َمْن ُهَو َخْيٌر ِمنَّا : ثُمَّ قَالَ، الصَّالةَ ِفي الرَِّحالِ:أَنَُّه قَالَ ِفي َيْومٍ َمِطريٍ ،أَبِي َرَجاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا أَُبو ، ُد بن إِْبَراِهيَم بن ُبكَْيرٍ الطَّيَاِلِسيُّ وَُمَحمَّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن َسْوَرةَ الَْبْغَداِديُّ  - ١٢٥٩٣

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ، َسمِْعُت اْبَن َعبَّاسٍ : قَالَ، َسِمْعتُ أََبا َرَجاٍء : قَالَ، الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا َسلُْم بن ُزرَْيرٍ 
  .اْخٌس:قَالَ، ُدخٌّ : إِنِّي قَْد َخَبأْتُ لََك خَْبئًا فََما ُهَو؟قَالَ:الْبنِ صَاِئٍد قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم 
١٢٥٩٤  

َحدَّثََنا َجرِيرُ بن ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ الَْواسِِطيُّ : قَاال، َوَعِليُّ بن َسِعيدٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ  -
، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َسِمْعتُ اْبَن َعبَّاسٍ ُيَحدِّثُ : َيقُولُ، َسِمْعُت أََبا َرَجاٍء الُْعطَارِِديَّ : قَالَ، ازِمٍ َح
  .وَالْقََدرِ، لَْداِن إِنَّ أَْمَر َهِذِه اُألمَِّة ال َيزَالُ ُمقَارًِبا أَْو ُموَاِتًيا حَتَّى َيكَلَُّموا ِفي الْوِ:قَالَ

َسِمْعتُ : قَالَ، أَْخَبرَنِي َصْخرُ بن ُجَويْرَِيةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ  - ١٢٥٩٥
اطَّلَْعُت ِفي الَْجنَِّة فََرأَْيتُ أَكْثََر أَْهلَِها الْفُقََراَء :َوَسلََّمقَالَ ُمَحمٌَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َحدَّثََنا اْبُن َعبَّاسٍ ، أََبا َرَجاٍء 

  .َوإِلَى النَّارِ فََرأَْيتُ أَكْثََر أَْهِلَها النَِّساَء، َوالَْمَساِكَني 
، َحدَّثََنا َشيَْبانُ بن فَرُّوَخ : قَاال، نِيُّ وَإِْبَراِهيُم بن نَاِئلَةَ اَألصَْبَها، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٥٩٦



اطَّلَْعُت ِفي الَْجنَّةُ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َحدَّثََنا أَُبو َرَجاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَهبِ 
  .َواطَّلَْعُت ِفي النَّارِ فََرأَْيُت أَكْثَرَ أَْهِلَها النَِّساَء، اَء فََرأَْيُت أَكْثََر أَْهِلَها الْفُقََر

َعْن أَبِي َرَجاٍء، َعنِ اْبنِ ، َعْن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٥٩٧
وَاطَّلَْعُت ِفي النَّارِ ، اطَّلَْعُت ِفي الَْجنَِّة فَرَأَْيُت أَكْثََر أَْهِلَها الْفُقََراَء :َحمَّدٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ ُم: قَالَ، َعبَّاسٍ 

  فََرأَْيُت أَكْثََر

  .أَْهِلَها النَِّساَء
َحدَّثََنا أَيُّوبُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، الُْمقَدَِّميُّ  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢٥٩٨

اطَّلَْعُت ِفي الَْجنَِّة فََرأَْيُت أَكْثََر أَْهلَِها :قَالَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِي َرَجاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، 
  .َواطَّلَْعُت ِفي النَّارِ فََرأَْيُت أَكْثََر أَْهلَِها النَِّساَء، اَء الْفُقََر

َعْن ، َحدَّثََنا َداُودُ بن الزِّْبرِقَاِن ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َيْحَيى َزْحَمَوْيِه ، َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ  - ١٢٥٩٩
اطَّلَْعُت ِفي الَْجنَّةِ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، ْن أَبِي َرَجاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َع، َوَمطٌَر الَْورَّاُق ، أَيُّوَب 

  .َواطَّلَْعُت ِفي النَّارِ فََرأَْيُت أَكْثَرَ أَْهِلَها النَِّساَء، فََرأَْيُت أَكْثََر أَْهِلَها الْفُقََراَء 
َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيعْلَى بن ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن جَابِرٍ الُْمحَارِبِيُّ ، ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ َحدَّثََنا  - ١٢٦٠٠
نِ النَّبِيِّ صَلَّى َع، َعْن أَبِي َرَجاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ ، َعْن َبكْرِ بن وَاِئلٍ ، َعْن أَبِيِه ، الَْحارِِث 

  .َوال َتكَنَّْوا بِكُْنيَِتي، َتَسمَّْوا بِاْسِمي :قَالَ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َعْن ، َحدَّثََنا أَُبو َبْحرٍ الَْبكَْراوِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٦٠١

اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقَّ :قَالَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِي َرَجاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، اعِيلَ بن ُمْسِلمٍ إِْسَم
  .َتْمَرٍة

  َسِعيُد بن أَبِي الَْحَسنِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
١٢٦٠٢ -  

كُْنُت ِعْنَد اْبنِ : قَالَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، َنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ َحدَّثَ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى 
ال : لَ اْبُن َعبَّاَسفَقَا، وَأََنا أَْصَنُع َهِذِه التََّصاوِيَر ، إِنِّي إِْنَسانٌ إِنََّما َمِعيشَِتي ِمْن َصْنَعِة َيَديَّ : فَقَالَ، َعبَّاسٍ إِذْ أَتَاُه َرُجلٌ 

، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَجُِد لََك إِال َما َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 
فََرَبا لََها الرَُّجلُ َرْبَوةً : قَالَ، َولَْيَس بناِفخٍ ِفيَها أََبًدا، َينْفَُخ ِفيَها  َمنْ َصوَّرَ ُصوَرةً فَإِنَّ اللََّه ُيَعذُِّبُه َيْوَم الْقَِياَمِة حَتَّى:َيقُولُ

. فََعلَْيَك بَِهذَا الشََّجرِ َوكُلِّ َشْيٍء لَْيَس ِفيِه رَْوٌح، وَْيَحَك إِنْ أََبْيَت إِال أَنْ َتْصَنَع : ثُمَّ قَالَ، وَاْصفَرَّ َوْجُهُه ، َشِديَدةً 
َعْن َسِعيِد بن أَبِي ، َعْن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ ، ا حَفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ َحدَّثََن

  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، الَْحَسنِ 
  اْبنِ َعبَّاسٍ أَُبو ُعثَْمانَ َعنِ

، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا سُرَْيُج بن النُّْعَمانِ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب  - ١٢٦٠٣
فََوَجَد فََرًسا ِمْن ، َملَ َعلَى فََرسٍ ِفي سَبِيلِ اللَِّه َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاٍسأَنَّ الزَُّبْيرَ َح، َحدَّثََنا َعاِصٌم اَألحَْولُ 

  .فَُنهَِي أَنْ َيْشتَرَِيهَا، ضِئِْضِئَها ُتبَاُع 



  أَُبو َنْضَرةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  َنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمٍَّدح َوَحدَّثَ. َحدَّثََنا َياِسُني بن َحمَّاٍد الَْمْخُزوِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٢٦٠٤

ِفي ، َعْن أَبِي َنْضرَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعقِيلٍ الدَّْورَِقيُّ : قَاال، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ، التَّمَّاُر الَْبصْرِيُّ 
ُهْم قَْوٌم كَاُنوا : قَالَ، ] ٩٥النساء آية "[الُْمْؤِمنَِني غَْيُر أُوِلي الضََّررِ ال َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن:"قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

َوآَخُرونَ أَِصحَّاُء ال ، َوأَْوجَاعٍ ، َوأَمْرَاضٍ ، ال َيْغزُونَ َمَعُه َألْسقَامٍ ، َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َوكَانَ الْمَْرَضى ِفي ُعذْرٍ ِمَن اَألِصحَّاِء، َيْغُزونَ َمَعُه 
، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم : قَاال، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ . َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ - ١٢٦٠٥

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : قَالَ، َعْن أَبِي َنضَْرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، رَْيرِيِّ َعْن َسِعيٍد الُْج، َحدَّثََنا َشدَّادُ بن َسِعيدٍ الرَّاِسبِيُّ 
  .َمْن َحِفظَ فَْرَجُه فَلَُه الَْجنَّةُ، َيا َمْعَشَر شََبابِ قُرَْيشٍ ال َتْزنُوا :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعْن َعِليِّ بن ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، دَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ َح، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الْقَاِضي  - ١٢٦٠٦
، أََنا أَوَّلُ َمْن َتْنَشقُّ َعْنُه اَألْرُض :قَالَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، زَْيٍد 

  .َوال فَْخَر
َحدَّثََنا غَسَّانُ : قَاال، َوَعِليُّ بن َبْحرٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٦٠٧
، نْ ُيَحرَِّم َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َمْن َسرَّهُ أَ:قَالَ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد بن يَزِيَد ، بن ُمَضَر 

  .فَلُْيَحرِّْم َنبِيذَ الْجَرِّ
١٢٦٠٨ -  

َحدَّثََنا َعْبدُ ، ح َوَحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ . َحدَّثََنا عَاِصمُ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ 
قَالَ : َيقُولُ، َسِمْعُت أََبا َنْضَرةَ : قَالَ، َحدَّثََنا الَْبَراُء بن َعْبِد اللَِّه الَْغنَوِيُّ : قَاال، اُودَ أَُبو َصاِلحٍ الَْحرَّانِيُّ الَْغفَّارِ بن َد
أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َعذَابِ :َيقُولُ، ِمْن أَرَْبعٍ  إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيَتَعوَّذُ ِفي ُدُبرِ َصالِتِه: اْبُن َعبَّاسٍ

أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن ِفْتَنِة اَألْعَورِ ، أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن الِْفَتنِ َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن ، أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َعذَابِ النَّارِ ، الْقَْبرِ 
  .الْكَذَّابِ
َعْن أَبِي َنْضَرةَ، ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسلََمةَ ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، اذُ بن الُْمثَنَّى َحدَّثََنا ُمَع - ١٢٦٠٩

اَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَقَ، فََوافَقُْت لَْيلَةَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِها ، ُزْرُت َخالَِتي : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
فَلَمَّا َعِلَم أَنِّي أُرِيدُ ، فَقُْمُت فََتَوضَّأُْت فَجِئُْت إِلَى جَْنبِِه ، ثُمٍّ قَاَم ُيَصلِّي ، فَأَْسَبغَ الُْوُضوَء ، َوَسلََّم بَِسَحرٍ طَوِيلٍ 

ثُمَّ َركَعَ ، فَأَْوَتَر بَِسْبعٍ أَْو بِِتْسعٍ ، فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، الصَّالةَ أََخذَ بَِيِدي فَأَقَاَمنِي َعْن َيِمينِِه 
  .ثُمَّ أُِقيَمِت الصَّالةُ فَخََرَج إِلَى الصَّالِة، ثُمَّ َوَضَع َجْنَبُه حَتَّى َسِمْعتُ َصِفَريُه ، َركَْعَتْينِ 
َعْن َزْيدٍ ، َحدَّثََنا َسالٌم الطَّوِيلُ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن - ١٢٦١٠

  َعْن أَبِي، الَْعمِّيِّ 

فَلَْو ُصبَّ َعلَى ظَْهرِهِ الَْماُء ، َتَوى كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا َركََع اْس: قَالَ، َنضَْرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  .الْستَقَرَّ

  ُزَراَرةُ بن أَوْفَى َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ



َحدَّثََنا ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ . َحدَّثََنا َعْوٌف، َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى  - ١٢٦١١
لَمَّا أُْسرِيَ بنبِيِّ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُزرَاَرةَ بن أَْوفَى ، َعْن َعْوٍف ، بن الَْهيْثَمِ الُْمَؤذِّنُ ُعثَْمانُ 

َهلْ كَانَ ِمْن : فَقَالَ كَالُْمْسَتهْزِئِ، و جَْهلٍ فَأََتى َعلَْيِه َعُدوُّ اللَِّه أَُب، فَأَصَْبَح بَِمكَّةَ جَلََس ُمْعَتزِال َحزِيًنا ، َعلَْيِه َوَسلََّم 
فَلَْم ُيرِِه أَنَُّه ، َنَعْم:ثُمَّ أَصَْبْحَت َبْيَن أَظْهُرَِنا؟ قَالَ: قَالَ، إِنَُّه أُْسرَِي بَِي اللَّْيلَةَ إِلَى َبْيِت الَْمقِْدسِ:قَالَ، نََعْم:َشْيٍء؟ قَالَ

أَرَأَْيَت إِنْ َدَعْوُت إِلَْيَك قَْوَمَك أَُتَحدِّثُُهْم بَِما َحدَّثَْتنِي؟ : فَقَالَ، لَْيِه قَْوَمُه أَنْ َيْجَحدَوُه الَْحِديثَ ُيكَذِّبُه َمَخافَةَ إِنْ َدَعا إِ
: فَقَالَ أَُبو َجْهلٍ، َما فَاَنتَقََصِت الَْمَجاِلُس حَتَّى َجلََس إِلَْيهِ، َهلُمَّ ، َيا بين كَْعبِ بن لَُؤيٍّ : فَقَالَ أَُبو جَْهلٍ، نََعْم:قَالَ

، إِلَى َبْيِت الَْمقِْدسِ:إِلَى أَْيَن؟ قَالَ: فَقَالَ، إِنَُّه أُْسرِيَ بَِي اللَّْيلَةَ:قَالَ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدِّثْ قَْوَمَك بَِما َحدَّثْتَنِي 
َوِفي ، َوِمْن َواِضعٍ َيَدُه َعلَى رَأِْسِه ُمْستَْعجًِبا لَلْكَِذُب زََعَم ، فَِمْن ُمَصفِّقٍ  ،َنَعْم:ثُمَّ أَصَْبْحَت َبْيَن أَظْهُرَِنا؟ قَالَ: قَالُوا

  أََتْسَتِطيُع أَنْ َتْنَعَت لَنَا: فَقَالُوا، الْقَْومِ َمْن قَْد َسافََر إِلَى ذَِلَك الَْمْسجِِد َوَرآُه 

فَجِيَء :قَالَ، فََنَعتُُّه لَُهْم حَتَّى الْتََبَس َعلَيَّ َبْعُض النَّْعِت:لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َنبِيُّ اللَِّه َص، نََعْم:الَْمْسجَِد؟ قَالَ
أَمَّا : الْقَْوُم فَقَالَ، فََجَعلُْت أَْنَعُتُه وأنا أَْنظُُر إِلَْيِه، بِالَْمْسجِِد َوأََنا أَنْظُُر إِلَْيِه حَتَّى ُوِضَع ُدونَ َدارِ َعقِيلٍ أَْو دَارِ ِعقَالٍ 

  .النَّْعُت فَواللَِّه فَقَْد أََصاَب 
َعْن ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا صَاِلٌح الْمُرِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَبِي سَُوْيٍد الذَّارُِع ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٦١٢

أَيُّ الْكَالمِ أََحبُّ إِلَى اللَِّه؟ : فَقَالَ، َسأَلَ َرُجلٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ُزَراَرةَ بن أَوْفَى 
ى َيْبلُغَ صَاِحُب الْقُْرآِن َيْضرُِب ِفي أَوَِّلِه َحتَّ:َما الْحَالُّ الْمُرَْتِحلُ؟ قَالَ، َيا َرُسولَ اللَِّه : قَالَ، الَْحالُّ الُْمرَْتِحلُ:قَالَ

  .َوِفي آِخرِهِ َحتَّى َيْبلُغَ أَوَّلَُه، آِخَرُه 
َحدَّثََنا صَاِلحٌ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا شََباٌب الُْعصْفُرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ  - ١٢٦١٣

َينْفَُع الدََّواُء ِمَن الْقََدرِ؟ ، َيا َرسُولَ اللَِّه : قَالَ َرُجلٌ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، بن أَْوفَى  َعْن ُزرَاَرةَ، َعْن قََتاَدةَ ، الُْمرِّيُّ 
  .َوقَْد َيْنفَُع بِإِذِْن اللَِّه، الدََّواُء ِمَن الْقََدرِ :قَالَ

  َيحَْيى بن َيْعَمَر َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َحدَّثََنا ، ح َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي . َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، ُعَمَر الضَّبِّيُّ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن  - ١٢٦١٤

  َعلَْيِه أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َيْحَيى بن َيْعَمَر ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم : قَاال، َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ 

  .ثُمَّ صَلَّى َولَْم َيتََوضَّأْ، َوَسلََّماْنتََهَش ِمْن كَِتٍف 
  أَُبو الْجَْوَزاِء َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َجْحَدرِيُّ َحدَّثََنا سَِعيُد بن سُفَْيانَ الْ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ الْعَمِّيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٦١٥
قَالَ : قَالَ، َعْن أَبِي الَْجْوَزاِء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُعقَْبةَ بن أَبِي ثَُبْيٍت الرَّاسِبِيِّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي َجْعفَرٍ ، 

  .قُونَ إِنَّكُْم تَُراُءونَاذْكُرُوا اللََّه ِذكًْرا َيقُولُ الُْمَناِف:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ الرَّاِسبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٦١٦

أَْهلُ الَْجنَِّة َمْن َمألَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعْن أَبِي الَْجْوَزاِء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ثَُبْيٍت الرَّاسِبِيُّ 
  .َوأَْهلُ النَّارِ َمْن َمَأل أُذَُنْيِه ِمْن ثََناِء النَّاسِ َشرا َوُهَو َيْسَمُع، أُذَُنْيِه ِمْن ثََناِء النَّاسِ َخْيًرا َوُهَو َيْسَمُع 

، َحدَّثََنا َصاِلُح بن َعْبِد اللَِّه أَُبو َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد التَّيِْميُّ ، ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ َحدَّثََن - ١٢٦١٧
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذَ بِِعضَادََتيِ أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ا: َعْن أَبِي الَْجْوَزاِء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َعْمرِو بن َماِلٍك النُّكْرِيِّ 



اْبُن :فَقَالَ، اْبُن أُْخٍت لََنا : َهلْ فِيكُْم أََحٌد ِمْن غَْيرِكُْم؟قَالُوا، َيا بين عَْبِد الُْمطَِّلبِ :فَقَالَ، الْبَابِ وََنْحُن ِفي الَْبْيِت 
  إِذَا َنَزلَ بِكُْم كَْرٌب أَْو ُحَمةٌ أَوْ َجْهدٌ أَْو، ُمطَِّلبِ َيا بين َعْبِد الْ:ثُمَّ قَالَ، أُْخِت الْقَْومِ ِمْنُهْم

  .اللَُّه اللَُّه َربَُّنا ال شَرِيَك لَُه: ْألَواٌء فَقُولُوا
َحدَّثََنا َعْمُرو ، َبِعيُّ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ الضُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٦١٨
، ] ١١الرعد آية "[لَُه ُمَعقِّبَاٌت ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه:"ِفي قَْولِِه، َعْن أَبِي الْجَْوَزاِء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، بن َماِلٍك 

  .ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْمرِو بن َماِلٍك ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، بن َعْبِد الْعَزِيزِ  َحدَّثََنا َعِليُّ - ١٢٦١٩

: قَالَ،  ]١٠٤األنبياء آية "[َيْوَم َنطْوِي السََّماَء كَطَيِّ السِّجِلِّ ِللْكُُتبِ:"ِفي قَْوِلِه، َعْن أَبِي الْجَْوَزاِء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  .كَانَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاِتٌب ُيدَْعى السِّجِلَّ

ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ . َحدَّثََنا بِْشُر بن ُحْجرٍ السَّاِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن التَّمَّارِ الَْبْصرِيُّ  - ١٢٦٢٠
، َعْن أَبِي الْجَْوَزاِء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعْمرِو بن َماِلٍك النُّكْرِيِّ ، َحدَّثََنا ُنوحُ بن قَْيسٍ : قَاال، فَّانُ َحدَّثََنا َع، 
َونَاٌس َيتَأَخَُّرونَ ِلَيْنظُرُوا ،  فَكَانَ نَاٌس َيتَقَدَُّمونَ، كَاَنِت امَْرأَةٌ َجِميلَةٌ ُتَصلِّي َخلَْف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ

  ].٢٤احلجر آية "[َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْستَقِْدِمَني ِمْنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْستَأْخِرِيَن: "فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، إِلَيَْها 
، َعْن َعْمرِو بن َماِلٍك ، َحدَّثََنا أَبِي ، َجْعفَُر بن َجْسرِ بن فَْرقٍَد َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْغالبِيُّ  - ١٢٦٢١

  َعنِ، َعْن أَبِي الْجَْوَزاِء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

قُلِ : "َيِة ِمْن آلِ ِعْمَرانَاْسُم اللَِّه اَألْعظَُم الَِّذي إِذَا ُدِعَي بِِه أَجَاَب ِفي َهِذِه اآل:قَالَ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .إِلَى آخِرِِه] ٢٦آل عمران آية "[اللَُّهمَّ مَاِلكَ الَْمِلِك تُْؤِتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء

اِلُك بن َيحَْيى َحدَّثََنا َم، َحدَّثََنا الُْمْنِذُر بن الَْولِيِد الَْجاُروِديُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ  - ١٢٦٢٢
َعنِ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي الْجَْوَزاِء ، َعْن َجدِِّه َعْمرِو بن َماِلكٍ النُّكْرِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، بن َعْمرِو بن َماِلٍك النُّكْرِيُّ 
فَإِنََّها كَفَّاَرُتَها اال طَالقٍ أَوْ ، غَْيَرَها َخيًْرا ِمْنَها فَلَْيأِْتَها  َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ فََرأَى:قَالَ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوسَّلََم 

  .َعَتاقٍ
َحدَّثََنا َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْمِلِك بن َواِقٍد ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ  - ١٢٦٢٣
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعْن أَبِي الَْجْوَزاِء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، ن َماِلٍك النُّكْرِيُّ بن َعْمرِو ب

  .لَوْ لَْم ُتذْنُِبوا لََجاَء اللَُّه بِقَْومٍ ُيذْنُِبونَ فََيْغِفُر لَُهْم:َوَسلََّم
، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْمِلِك بن َواِقٍد الَْحرَّانِيُّ ، ْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ َحدَّثََنا أَُبو شَُع - ١٢٦٢٤

اللَِّه َصلَّى  قَالَ َرسُولُ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي الْجَْوَزاِء ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْمرِو بن َماِلٍك النُّكْرِيُّ 
  .كَفَّاَرةُ الذَّْنبِ النََّداَمةُ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ح. َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الُْخَزاِعيُّ اَألصَْبَهانِيُّ  - ١٢٦٢٥

َحدَّثََنا َيْحَيى بن : قَاال، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحَجبِيُّ ،  َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الْحَُبابِ الُْجَمِحيُّ
ا إِذَ، كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعْن أَبِي الَْجْوَزاِء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْمرِو بن َماِلٍك النُّكْرِيُّ 

ال إِلَهَ إِال اللَُّه َوْحَدهُ ال شَرِيَك لَهُ لَُه الُْملُْك َولَهُ الَْحْمُد ُيحْيِي َوُيِميُت َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء :قَالَ، اْنَصَرَف ِمَن الصَّالِة 



  .ا الَْجدِّ ِمْنَك الَْجدَُّوال َيْنفَُع ذَ، َوال ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت ، اللَُّهمَّ ال مَانَِع ِلَما أَْعطَْيَت ، قَِديرٍ 
َحدَّثََنا مَاِلكُ بن َيْحَيى بن َعْمرِو بن ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن سَلْمٍ الُْعمَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ  - ١٢٦٢٦

َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، ي الَْجْوَزاِء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن أَبِ، َعْن َجدِِّه َعْمرِو بن َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه ، َماِلٍك النُّكْرِيُّ 
َووَْيلٌ ِلَمْن قََدْرُت َعلَى ، فَطُوَبى ِلَمْن قََدْرُت َعلَى َيِدِه الْخَْيَر ، أََنا َخلَقُْت الَْخْيَر َوالشَّرَّ :إِنَّ اللََّه قَالَ: قَالَ، َوَسلََّم 

  .َيِدِه الشَّرَّ
، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا مَاِلكُ بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن سَلْمٍ الُْعمَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ  - ١٢٦٢٧

، النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعنِ، َعْن أَبِي الَْجْوَزاِء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، َعْن َجدِِّه َعْمرِو بن َماِلٍك 
إِنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك "، لَْم أَرَ َشْيئًا أَْحَسَن طَلًَبا َوال أَْسَرعَ إِْدَراكًا ِمْن َحَسَنةٍ َحِديثٍَة ِلذَْنبٍ قَِدميٍ :قَالَ

  ] .١١٤هود آية "[ِذكَْرى ِللذَّاِكرِيَن
١٢٦٢٨ -  

َحدَّثََنا مَاِلكُ بن َيْحَيى بن ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعبَْيِد بن َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْسَترِيُّ 
َمْن :أَنَُّه قَالَ، َرفََع الَْحدِيثَ ، اسٍ َعْن أَبِي الْجَْوَزاِء، َعنِ اْبنِ َعبَّ، َعْن َعْمرِو بن َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه ، َعْمرِو بن َماِلٍك 

ال َيْمُحوَها ذَْنبٌ ، ثُمَّ ُعلِّقَْت بِالَْعْرشِ ، إِال كُِتَبْت كََما قَالََها ، سُْبَحانَ اللَِّه وَبَِحْمِدِه أَْسَتْغِفُر اللََّه َوأَتُوُب إِلَْيِه : قَالَ
  .ِهَي َمْخُتوَمةٌ كََما قَالََهاَحتَّى َيلْقَى اللََّه َو، َعِملَُه َصاِحُبَها 

، َعْن َحمَّاِد بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٢٦٢٩
،  أَْعلَُمُه إِال َرفََعُه إِلَىالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوال، َعْن أَبِي الَْجْوَزاِء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعْمرِو بن َماِلٍك 

فََمْن َتَرَك وَاِحَدةً ِمْنُهنَّ كَانَ ، َوِصَيامِ َرَمَضانَ ، َوالصَّالِة ، َشَهاَدةِ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه : بُنَِي اِإلْسالُم َعلَى َخْمسٍ:قَالَ
  .كَاِفًرا َحاللَ الدَّمِ

َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي : قَاال، وَإِبَْراِهيمُ بن َمتََّوْيِه ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٦٣٠
ضََرَب : قَالَ، اِء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن أَبِي الَْجْوَز، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْمرِو بن َماِلٍك النُّكْرِيُّ ، الشَّوَارِبِ 

: فَإِذَا ُهَو إِْنَسانٌ َيقَْرأُ، َوال َيْحَسُب أَنَُّه قَْبٌر ، َبْعُض أَْصَحابِ أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِخَباًء َعلَى قَْبرٍ 
  فَأََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه، تَّى َخَتمََها َح، ] ١امللك آية "[َتبَاَرَك الَِّذي بَِيِدِه الُْملُْك"

َحتَّى " َتبَاَرَك: "فَإِذَا إِْنَسانٌ َيقَْرأُ، وَأََنا ال أَْحَسُب أَنَُّه قَْبٌر ، َيا َرسُولَ اللَّهِ َضرَْبُت ِخبَاِئي َعلَى قَْبرٍ : فَقَالَ، َوَسلََّم 
  .ِهيَ الْمَانَِعةُ ِهَي الُْمْنجَِيةُ تُْنجِيِه ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ:لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص، َخَتَمَها 

، َحدَّثََنا َرْوُح بن الُْمسَيَّبِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْنِديَسابُورِيُّ  - ١٢٦٣١
َوإِذَا ذَكَْرَت رَبََّك ِفي الْقُْرآِن َوْحَدُه َولَّْوا َعلَى :"َعْن أَبِي الَْجْوَزاِء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْمرِو بن َماِلٍك النُّكْرِيِّ  َعْن

  .الشََّياِطُني: قَالَ، ] ٤٦اإلسراء آية "[أَْدبَارِِهمْ ُنفُوًرا
  الَْحَسُن َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعنِ ، َعْن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن َعطَاٍء ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبَدَوْيِه َحدَّثََن - ١٢٦٣٢
يذُ جََهنَُّم ِمْن ذَِلكَ الَْواِدي إِنَّ ِفي جََهنََّم لََواِد َيْسَتِع:قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، الَْحَسنِ 

، ِلَحاِملِ ِكتَابِ اللَِّه : أُِعدَّ ذَِلَك الْوَاِدي ِللُْمرَاِئَني ِمْن أُمَِّة ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفي كُلِّ َيْومٍ أَْرَبَع ِمائَِة مَرٍَّة 
  .َوِللْخَارِجِ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، ُحجَّاجِ إِلَى َبْيِت اللَِّه َولِلْ، َوِللُْمصَّدِّقِ ِفي غَْيرِ ذَاِت اللَِّه 



َعنِ ، َعْن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا َعْبَد الَْوهَّابِ بن َعطَاٍء ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبَدَوْيِه  - ١٢٦٣٣
  َوأَطَاَع َموَاِلَيُه أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ، َعْبٌد أَطَاعَ اللََّه :قَالَ، بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ النَّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، الَْحَسنِ 

  .َعَمِلِه َوَجاَزْيُتَك بَِعَمِلَكجَاَزْيُتهُ بِ: قَالَ، َيا َربِّ َهذَا كَانَ َعْبِدي ِفي الدُّْنَيا : فََيقُولُ السَّيُِّد، قَْبلَ َمَواِليِه بَِسْبِعنيَ َخرِيفًا 
  أَُبو الشَّعْثَاِء َجابُِر بن زَْيٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعْن أَبِي الشَّعْثَاِء ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، أنا َمْعَمٌر ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٢٦٣٤
  .َوَسبًْعا َجِميًعا، َصلَّْيُت َوَراَء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثََمانًِيا َجِميًعا :قَالَ، َعبَّاسٍ أَْخَبَرُه  أَنَّ اْبَن، 

، دَّثََنا رَْوُح بن الْقَاِسمِ َح، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٦٣٥
، َصلَّْيُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثََمانًِيا :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َجابِرِ بن زَْيٍد ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ 

  .َوَسْبًعا َجِميعًا
َعْن َعْمرِو ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمٍ الطَّائِِفيُّ ، ثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ َحدَّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ  - ١٢٦٣٦
، َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثََماِن َركَعَاٍت َجِميًعا :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َجابِرِ بن َزْيٍد ، بن ِدينَارٍ 

  .ِمْن غَْيرِ َمَرضٍ َوال ِعلٍَّة، َسْبَع َركَعَاٍت َجِميًعا َو
َعْن ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٦٣٧

، الظُّْهَر وَالَْعْصَر ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى بِالَْمِديَنِة َسبًْعا َوثََمانًِيا : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َجابِرِ بن زَْيٍد 
  .َوالَْمغْرَِب َوالِْعَشاَء

  َباٌب
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن - ١٢٦٣٨

َعنِ النَّبِيِّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َجابِرِ بن َزْيٍد ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َعْبِد الْعَزِيزِ 
  .َوَمْن لَْم َيجِدْ َنْعلَْينِ لَبِسَ ُخفَّْينِ، َمْن لَْم َيجِْد إَِزاًرا لَبَِس سََراوِيلَ :قَالَ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َعْن ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، ن َعْبِد الْعَزِيزِ َحدَّثََنا َعِليُّ ب - ١٢٦٣٩
، َسلََّم َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َجابِرِ بن زَْيٍد 

  .َوالِْخفَاُف ِلَمْن لَْم َيجِِد النَّْعلَْينَِيعْنِي الُْمْحرَِم، السََّراوِيلُ ِلَمْن لَْم َيجِِد اِإلزَاَر :َيقُولُ
َحدَّثََنا ، ن ُزَرْيعٍ َحدَّثََنا َيزِيُد ب، َحدَّثََنا صَاِلحُ بن َحاِتمِ بن َورَْدانَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٦٤٠

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َجابِرِ بن َزْيٍد ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، أَيُّوُب 
  .جِِد النَّْعلَْينِ فَلَْيلَْبسِ الُْخفَّْينَِوإِذَا لَْم َي، الُْمْحرُِم إِذَا لَْم َيجِِد اِإلزَاَر فَلَْيلَْبسِ السََّراوِيلَ :َوَسلََّم

َعْن أَْشَعثَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ ، َحدَّثََنا سَْهيلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ  - ١٢٦٤١
أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َجابِرِ بن زَْيٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن أَبِي الشَّعْثَاِء ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، بن َسوَّارٍ 
  .َوإِذَا لَمْ َيجِْد َنْعلَْينِ فَُخفَّْينِ، إِذَا لَْم َيجِدِ الُْمْحرُِم إَِزاًرا فَلَْيلَْبْس سََراوِيلَ :فَقَالَ، َخطَبَُهْم 
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن - ١٢٦٤٢

أَنّ َرُسولَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِدينَارٍ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َعارٌِم ، الْعَزِيزِ  َعْبِد
َوَمْن لَْم َيجِْد إِزَاًرا فَلَْيلَْبسْ ، فَلَْيلَْبْس ُخفَّْينِ  َمْن لَْم َيجِْد َنْعلَْينِ:فَقَالَ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخطََب النَّاَس بَِعَرفَةَ 



  .َسَراوِيلَ
َحدَّثََنا ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز . َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ  - ١٢٦٤٣

َحدَّثََنا : قَالُوا، َحدَّثََنا أَُبو ظَفَرٍ َعْبُد السَّالمِ بن ُمطَهَّرٍ ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحيَّانَ الْمَازِنِيُّ . لْحَْوِضيَُّحفُْص بن ُعَمَر ا
َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى : َيقُولُ، َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ : َيقُولُ، َسِمْعتُ َجابَِر بن زَْيٍد : قَالَ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن ِدينَارٍ ، ُشْعَبةُ 

َوَمْن لَْم َيجِْد إِزَاًرا فَلَْيلَْبسْ ، َمْن لَْم َيجِدِ النَّْعلَْينِ فَلَْيلَْبسِ الْخُفَّْينِ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب بَِعَرفَاٍت َوُهَو َيقُولُ
  .َسَراوِيلَ
َعْن َعْمرِو ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َد بن حَْنَبلٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَم - ١٢٦٤٤
، ْيِه َوَسلََّم َسِمَع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ أَْخبََرُه أَنَُّه ، أَنَّ أََبا الشَّْعثَاِء َجابَِر بن َزْيدٍ أَخَْبَرُه ، بن ِدينَارٍ 
  .َوَمْن لَْم َيجِْد َنْعلَْينِ َوَوَجدَ ُخفَّْينِ فَلَْيلَْبْسُهَما، َمْن لَْم َيجِِد اِإلَزاَر وََوَجَد َسَراوِيلَ فَلَْيلَْبْسُه :َيقُولُ

َعْن ُسفَْيانَ بن ، َعبَّاِد بن الْعَوَّامِّ َعْن ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ  - ١٢٦٤٥
  ،ُحَسْينٍ 

وَاْبنِ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمآَخا َبْيَن الزَُّبْيرِ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َجابِرِ بن زَْيٍد ، َعْن َيْعلَى بن ُمْسِلمٍ 
  .َمْسُعوٍد

َعْن ُسفَْيانَ بن ، َعْن َعبَّاِد بن الْعَوَّامِّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ  - ١٢٦٤٦
أَنْ َيَشاَء  َوال َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك غًَدا إِال:"َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َجابِرِ بن َزْيٍد ، َعْن َيْعلَى بن ُمْسِلمٍ ، ُحَسْينٍ 

  .إِنْ َشاَء اللَُّه: أَنْ َتقُولَ، ] ٢٤الكهف آية "[اللَُّه َواذْكُرْ رَبََّك إِذَا َنِسيَت
َحدَّثََنا مَُبشُِّر بن َعْبدِ ، أَْخَبرَنِي الُْحَسْيُن بن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُشَعْيبٍ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ  - ١٢٦٤٧

َعنِ اْبنِ َعبَّاٍسأَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ ، َعْن َجابِرِ بن َزْيٍد ، َعْن َيْعلَى بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُحَسْينٍ ، اللَِّه 
كَاُنوا مَُهاجِرِيَن ألَنَُّهْم َهَجُروا ، َسلََّم َوأَْصحَاَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو، َوُعَمَر ، َوأََبا َبكْرٍ ، َعلَْيِه َوَسلََّم 
فََجاُءوا إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َوكَانَ ِمَن األَْنَصارِ مَُهاجِريَن َألنَّ الَْمِديَنةَ كَاَنْت َداًرا ُتنَْزلُ ، الُْمْشرِِكَني 

  .َوَسلََّم لَْيلَةَ الَْعقََبِة
َعْن ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ بن ُمَغلِّسٍ ، ا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد َحدَّثََن - ١٢٦٤٨

يَّ َخِطئَ طَرِيَق َمْن َنِسيَ الصَّالةَ َعلَ:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َجابِرِ بن زَْيٍد 
  .الَْجنَِّة

  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٦٤٩

َرُسولُ نََهى :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َجابِرِ بن زَْيٍد ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُعَبْيٍد ، ُعَبْيٍد احملاريب 
  .َوأََمَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِلُُحومِ الْخَْيلِ أَنْ ُتؤْكَلَ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ 

َعْن َجابِرِ بن ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، خَاِلٍد َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٦٥٠
إِنََّها اْبَنةُ ، إِنََّها ال َتْصلُحُ ِلي :فَقَالَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُرِيَد َعلَى بنِت َحْمَزةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، زَْيٍد 

  .َيْحُرُم ِمَن الرََّضاَعِة َما َيْحُرُم ِمَن النََّسبَِو، أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة 
، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمِْنَهالِ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢٦٥١
، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُرِيَد َعلَى بنِت َحْمَزةَ ، بَّاسٍ َعنِ اْبنِ َع، َعْن َجابِرِ بن َزْيٍد ، َعْن قََتاَدةَ 



  .َوإِنَُّه َيْحُرُم ِمَن الرَّضَاعِ َما َيْحُرُم ِمَن النََّسبِ، إِنََّها بنُت أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة :فَقَالَ
َعْن َجابِرِ بن ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َنا ُمَسدٌَّد َحدَّثَ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٦٥٢

إِنََّها بنُت أَِخي ِمَن :أَال َتَزوَّجُ بنَت َحْمَزةَ؟ قَالَ: قِيلَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، زَْيٍد 
  .اَعِةالرََّض

َعْن َجابِرِ بن ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٦٥٣
  َعنِ اْبنِ، زَْيٍد 

  .الْمَْرأَةُ الَْحاِئُضَو، َيقْطَعُ الصَّالةَ الْكَلُْب اَألْسَوُد :قَالَ، َرفََعُه ُشْعَبةُ ، َعبَّاسٍ 
، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َبِشريٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ  - ١٢٦٥٤
  .َمَجَمَع َبْيَن الصَّالَتْينِ ِفي غَْزَوِة بين الُْمْصطَِلقِأَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َجابِرٍ 
، َحدَّثََنا عَْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ  - ١٢٦٥٥

ِمَن السُّنَِّة الَْجْمعُ َبْيَن الصَّالَتْينِ ِفي :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َجابِرِ بن َزْيٍد ،  َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروَبةَ 
  .السَّفَرِ

اٍد َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َحمَّ: قَاال، َوالُْحَسْيُن بن أَْحَمَد بن بِْسطَامٍ الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن زَكَرِيَّا  - ١٢٦٥٦
أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َجابِرِ بن َزْيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى ، الَْمعْنِيُّ 
  .الْبََغاَيا الالِتي يُْنِكْحَن أَْنفَُسُهنَّ بَِغْيرِ َبيَِّنٍة:قَالَ، َوَسلََّم 

َعْن َسِعيِد بن َبشِريٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْبِد اللَِّه اَألْوِديُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ  - ١٢٦٥٧
  .كَْرَمةٌ ِللنَِّساِءَم، الِْخَتانُ ُسنَّةٌ ِللرَِّجالِ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َجابِرِ بن َزْيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، 

َعْن ، َحدَّثََنا ُمجَّاَعةُ بن الزَُّبْيرِ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ بن َسْهلٍ الُْجْنِديسَابُورِيُّ  - ١٢٦٥٨
  َعنِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َجابِرِ بن َزْيٍد ، قََتاَدةَ 

َويُْؤَتى بِالْمَُتَصدِّقِ فَُيْنَصُب ، ُيؤَْتى بِالشَّهِيِد َيْوَم الِْقَياَمِة فَيُْنَصُب لِلِْحسَابِ :قَالَ، ُه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
حَتَّى إِنَّ ، َعلَيْهُِم اَألْجرُ َصبا  فَُيَصبُّ، َوال يُْنَشُر لَُهْم ِديَوانٌ ، ثُمَّ يُْؤَتى بِأَْهلِ الَْبالِء َوال يُْنَصُب لَُهْم ِميَزانٌ ، ِللِْحَسابِ 

  .لَُهْمأَْهلَ الَْعاِفَيِة لََيَتَمنَّْونَ ِفي الَْمْوِقِف أَنَّ أَْجَساَدُهْم قُرَِضْت بِالَْمقَارِيضِ ِمْن ُحْسنِ ثَوَابِ اللَِّه 
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َيْحَيى بن أَبِي َحبِيبٍ ،  َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢٦٥٩

: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: َعنِ الصَّالِة َوَمَواِقيِتَها؟ فَقَالَ، ُسِئلَ َجابِرُ بن زَْيٍد : قَالَ، َعْن َعْمرِو بن َهرِمٍ ، َحبِيُب بن أَبِي َحبِيبٍ 
َوقَدْ أَدْلََج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ ، َوَيذَْهُب َوقُْتَها ، الْفَْجرِ إِلَى طُلُوعِ ُشعَاعِ الشَّْمسِ إِنَّ َصالةَ الْفَْجرِ َما َبْيَن طُلُوعِ 

َوِهَي َصالةُ  فَلَْم ُيَصلِّ حَتَّى اْرَتفََعْت فَصَلَّى، فَلَْم َيْسَتْيِقظْ َحتَّى طَلََعِت الشَّْمُس أَْو َبْعُضَها ، ثُمَّ َعرََّس ، َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .الُْوْسطَى
، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٦٦٠
أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَجَعلَ ِفَداَء أَْهلِ َبْدرٍ : َعبَّاسٍَعْن أَبِي الشَّْعثَاِء، َعنِ اْبنِ ، َعْن أَبِي الْعَْنَبسِ ، َعْن ُشْعَبةَ 
  .أَْرَبَع ِمائٍَة
َعنِ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمرُ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٦٦١

  ،َعنِ الِْغطْرِيِف ، لَْحكَمِ بن أََبانَ ا



قَالَ الرَّبُّ َعزَّ : قَالَ، َعنِ الرُّوحِ اَألِمنيِ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َجابِرِ بن زَْيٍد 
: قَالَ، فَإِنْ بَِقَي َحَسَنةٌ َواِحَدةٌ أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ، لِْقَياَمِة َيْنقُُص بَْعُضَها بَِبْعضٍ ُيؤَْتى بَِحَسَناتِ الْعَْبِد َوَسيِّئَاِتِه َيْوَم ا:َوَجلَّ
ي أَْصحَابِ أُولَِئكَ الَِّذيَن َنتَقَبَّلُ َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َوَنَتَجاَوُز َعْن َسيِّئَاِتهِْم ِف: "فَإِنْ لَْم َتْبَق َحَسَنةٌ؟ قَالَ: قُلُْت
السجدة آية "[فَال َتْعلَمُ َنفٌْس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُينٍ: "أَرَأَْيَت قَْولَُه: قُلُْت: قَالَ، ] ١٦األحقاف آية "[الَْجنَِّة
  .َرى قُرَّةَ أَْعُينٍُهَو الْعَْبُد َيْعَملُ الَْعَملَ السِّرَّ أََسَرُه اللَُّه لَُه َيْوَم الْقَِياَمِة فََي: قَالَ، ] ١٧

َعْن ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ : قَاال، َوُمَحمَّدُ بن كَْيَسانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْغالبِيُّ  - ١٢٦٦٢
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، اسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّ، َعْن َجابِرِ بن َزْيٍد ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن ثَوَْبانَ ، ُدَوْيٍد 
  .الَْعْيُن َحقٌّ َيسَْتْنزِلُ الْحَاِلَق، الَْعْيُن َحقٌّ :َوَسلََّم

دَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ َح، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُمَحمَِّد بن ثََوابٍ الُْحْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو زَكَرِيَّا الدِّينََورِيُّ الَْبْصرِيُّ  - ١٢٦٦٣
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َجابِرِ بن زَْيٍد ، َحدَّثََنا َخاِلٌد الَْحذَّاُء ، بن َعْبِد اللَِّه الْقَُرِشيُّ 

  .َخْيرُ أَبَْوابِ الْبِرِّ الصََّدقَةُ:َعلَْيِه َوَسلََّم
  بِي َعمَّارٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍَعمَّاُر بن أَ
  َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢٦٦٤

وَأَْتَمْمُت  الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم:"َعْن َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ قََرأَ َهِذِه اآلَيةَ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، 
فَقَالَ لَْو أُْنزِلَْت َعلَْيَنا َهِذِه اآلَيةُ التََّخذَْنا َيْومََها ِعيًدا ، َوِعْنَدُه َيُهوِديٌّ ، إِلَى آِخرِ اآلَيِة ] ٣املائدة آية "[َعلَْيكُْم نِْعَمِتي

  .َوَيْومِ َعَرفَةَ، ُمَعٍة ُج: فَإِنََّها َنزَلَْت ِفي َيْومِ ِعيَدْينِ اثَْنْينِ: فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ، 
َوأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ . َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢٦٦٥

كُْنُت : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ  ،َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ : قَاال، 
َوكَانَ كَالُْمعْرِضِ َعْن أَبِي ، َوِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ ُينَاجِيِه ، َمَع أَبِي عِْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

كَانَ ِعْنَدهُ َرُجلٌ ، َيا أََبْه : فَقُلُْت لَُه، أَلَْم َترَ إِلَى اْبنِ َعمَِّك كَانَ كَالُْمعْرِضِ َعنِّي : فَقَالَ ِلي، ِمْن ِعْنَدِه  فََخَرجَْنا، 
، كَذَا َوكَذَا : ي قُلُْت ِلَعْبدِ اللَِّهإِنِّ، َيا َرُسولَ اللَِّه : فَقَالَ، فََرَجْعَنا ، َنَعْم : َوكَانَ ِعْنَدهُ أََحٌد؟ فَقُلُْت: فَقَالَ، ُيَناجِيِه 
ذَاَك جِْبرِيلُ ُهَو الَِّذي َشَغلَنِي :قَالَ، نََعْم : نََعْم رَأَْيُتُه َيا َعْبَد اللَِّه؟قُلُْت:َوكَانَ ِعْنَدَك أََحٌد؟ فَقَالَ، كَذَا َوكَذَا : فَقَالَ ِلي
  .َعْنَك

ح َوَحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي . َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ: قَاال، وَأَُبو ُمْسِلمٍ ، يزِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ - ١٢٦٦٦
  َحدَّثََنا َحمَّادُ بن: قَاال، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، 

بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَما َيَرى النَّاِئُم ذَاَت َيْومٍ َرأَْيُت النَّ:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ ، َسلََمةَ 
َهذَا َدمُ : بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َيا َرسُولَ اللَِّه َما َهِذا؟ قَالَ: فَقُلُْت، نِْصَف النَّهَارِ أَْشَعثَ أَغَْبَر ِفي َيِدِه قَاُروَرةٌ ِفيَها َدٌم 

  .فَأُْحِصَي ذَِلَك فَُوجَِد قُِتلَ ذَِلَك الَْيْوَم، ِه، لَْم أََزلْ أَلَْتِقطُُه ُمْنذُ الَْيْومِ الُْحَسْينِ وَأَْصحَابِ
، َعْن َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربِ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢٦٦٧
أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمذَكََر َخِدَجيةَ بنَت خَُوْيِلٍد َوكَانَ أَُبوَها : اسٍ ِفيَما َيْحَسُب أَُبو َسلََمةََعنِ اْبنِ َعبَّ

: فَقَالَْت َخِدَجيةُ َألبِيهَا، ا َوَشرِبُوا فَطَِعُمو، فََصَنَعْت طََعاًما َوشََراًبا َودََعْت أََباَها َوأَُناًسا ِمْن قُرَْيشٍ ، َيْرغَُب أَنْ ُيزَوَِّجُه 
َوكَذَِلَك كَانُوا َيفَْعلُونَ بِاآلَباِء إِذَا ، فََخلَقَْتُه وَأَلَْبَسْتُه ُحلَّةً ، فََزوَّجََها إِيَّاُه ، إِنَّ ُمَحمََّد بن َعْبدِ اللَِّه َيْخطُبُنِي قُْم فََزوِّْجُه 



زَوَّْجتَنِي ِمْن ُمَحمَّدٍ : َما َشأْنِي؟ فَقَالَْت: فَقَالَ، َي َعْنُه السُّكُْر َنظََر فَإِذَا ُهَو ُمَخلٌَّق َوَعلَْيِه ُحلَّةٌ فَلَمَّا ُسرِّ، َزوَّجُوا بناِتهِْم 
ُتخْبُِر قَُرْيًشا ، َه نَفَْسَك أََما َتسَْتِحي أَتُرِيُد أَنْ ُتَسفِّ: فَقَالَتْ َخِدَجيةُ، أََنا َزوَّْجُتِك يَِتيَم أَبِي طَاِلبٍ ال لََعْمرِي : فَقَالَ، 

  .َوالنَّاَس أَنََّك كُْنَت َسكْرَاًنا فَلَْم َتَزلْ بِِه حَتَّى َرِضَي
  َعْن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٦٦٨

إِنِّي أَْسَمعُ :قَالَ ِلَخِدَجيةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفيَما َيْحَسُب َحمَّاٌد ، ارٍ َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّ
َعلَ بَِك ذَِلَك َيا اْبَن َعْبِد اللَِّه لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيفْ: فَقَالَْت َخِدَجيةُ، وَإِنِّي أَْخَشى أَنْ َيكُونَ بِي خََبلٌ، َوأََرى َضْوًءا ، َصْوًتا 

َوإِنْ ُيبَْعثْ َوأََنا َحيٌّ ، إِنْ َيكُْن َصاِدقًا فَإِنَّ َهذَا َناُموٌس مِثْلُ َنامُوسِ ُموَسى : فَقَالَ، ثُمَّ أََتْت َوَرقَةَ فَذَكََرْت ذَِلَك لَُه ، 
  .َوأَْنُصُرُه َوأُعِيُنُه، َسأَُعزُِّرُه 
َعْن َعمَّارِ بن أَبِي ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ َحدَّثَ - ١٢٦٦٩

: بَِمكَّةَ َخْمَس َعشَْرةَ َسَنةً، أَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفيَما أَْحَسُب َشكَّ َحمَّاٌد ، َعمَّارٍ 
  .َوأَقَاَم بِالَْمدِيَنِة َعْشرًا، َوثََمانًِيا ُيوَحى إِلَْيِه ، َسْبًعا أَْو ثَمَانًِيا َيَرى الضَّْوَء وََيْسَمَع الصَّْوَت 

َعْن َعمَّارِ بن أَبِي ، َنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ َحدَّثَ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٦٧٠
فَلَمَّا اتََّخذَ الِْمنَْبَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانََيْخطُبُ إِلَى جِذْعٍ قَْبلَ أَنْ يَتَِّخذَ الِْمْنَبَر : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعمَّارٍ 

  .لَْو لَمْ أَحَْتِضْنُه لََحنَّ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة:َوقَالَ، فَاْحَتَضَنُه فََسكََن ، لْجِذُْع َوَتحَوَّلَ إِلَْيِه َحنَّ ا، 
َعْن ُيوُنسَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ  - ١٢٦٧١

  َعْن َعمَّارِ بن أَبِي، ُعَبْيٍد  بن

َما كُْنتُ : كَْم أََتى لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َماَت؟ قَالَ: قُلُْت الْبنِ َعبَّاسٍ: قَالَ، َعمَّارٍ َمْولَى بين هَاِشمٍ 
، فَأَْحَبْبُت أَنْ أَْعلََم قَوْلََك ِفيِه ، إِنِّي قَْد سَأَلُْت فَاْخَتلََف َعلَيَّ : ُتقُلْ: قَالَ، أََرى ِمثْلََك ِمْن قَْوِمِه َيخْفَى َعلَْيَك ذَلَك 

َوَعْشًرا مَُهاجَُرُه ، َوَخْمَس َعْشَرةَ ُمقَاُمُه بَِمكَّةَ َيأَْمُن َوَيَخاُف ، ُخذْ أَْرَبِعَني ُبِعثَ لََها :قَالَ، َنَعْم : أََتْحِسُب؟ قُلُْت: قَالَ
  .يَنِةبِالَْمِد

َعْن ، َعْن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا ُوهَْيُب بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٦٧٢
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن َخْمسٍ ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :َيقُولُ، َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ : قَالَ، َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ 

  .ُتُوفَِّي َوُهَو اْبُن ِستَِّني:َوكَانَ الَْحَسُن َيقُولُ، َوِستَِّني
ارِ بن أَبِي َعْن َعمَّ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٦٧٣

  .ُتوُفَِّي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن َخْمسٍ َوِستَِّني:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعمَّارٍ 
  ُيوُسُف بن ِمهَْرانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعْن ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، ِعيُد بن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا َس، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ  - ١٢٦٧٤
  .قُبَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن َخْمسٍ َوِستَِّني:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ُيوُسَف بن ِمهَْرانَ 

  ُمَحمَُّد بن سِريِيَن َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  َباٌب

  َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب  - ١٢٦٧٥



، احَْتَجمَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، َخِليفَةَ 
  .َولَْو كَانَ َحَراًما لَْم ُيْعطِِه، جَّاَم أَْجَرُه َوأَْعطَى الَْح
َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ ، َحدَّثََنا الْقَعَْنبِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٦٧٦

  .َولَْو كَانَ َخبِيثًا لَمْ َيأْجُْرُه، َوآَجَرُه ، َعلَْيِه َوَسلََّم  احَْتَجَم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه:قَالَ، 
َعْن ُمَحمَِّد بن ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َحمَّاٍد الشُّعَْيِثيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٢٦٧٧

  .َولَْو َعِلَمُه َخبِيثًا لَمْ ُيْعِطِه، َوآَجَرُه ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماْحَتَجَم : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِسريِيَن 
، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، أنا َمْعَمٌر ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم  - ١٢٦٧٨

َولَْو كَانَ ُسْحًتا لَْم ُيْعِطِه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى ، َوأَْعطَى الَْحجَّاَم أَجَْرُه ، احَْتَجَم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ . بٍَحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْر، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢٦٧٩
أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َعْن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد : قَاال، النُّْعَماِن 

  .َولَْو كَانَ َخبِيثًا لَْم ُيْعطِِه، َوآَجَرُه ، َم َعلَْيِه َوَسلََّماْحَتَج
  َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء َعِليُّ بن، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ  - ١٢٦٨٠

احَْتَجَم َرُسولُ اللَِّه :قَالَ، بَّاسٍ َعنِ اْبنِ َع، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن ، َعْن زِيَد بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، الَْحَسنِ 
  .َوكَانَ ال َيظِْلُم أَجًِريا أَْجرَُه، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

 ،َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن إِْبرَاِهيَم ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢٦٨١
  .َولَْو َعِلَم أَنَّ بِهِ َبأًْسا لَْم ُيْعطِِه، َوآَجَرُه ، اْحَتَجَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ، ُنبِّئُْت أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ : قَالَ

َعْن أَْشَعثَ ، َحدَّثََنا أَْسبَاطُ بن ُمَحمٍَّد ، َمانَ َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثْ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ  - ١٢٦٨٢
َوآَجَر الَْحجَّاَم ، احَْتَجَم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، بن َسوَّارٍ 

  .َولَْو كَانَ حََراًما لَْم ُيْعِطِه، أَجَْرُه 
َعْن أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن اَألْجلَحِ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٦٨٣

َولَْو كَانَ ، َوآَجَرُه ، ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم احَْتَجمَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّ:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، الُْهذَِليِّ 
  .َحَراًما لَْم ُيْعطِِه

، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َتَمامٍ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢٦٨٤
َولَْو ، َوأَْعطَى الَْحجَّاَم أَْجَرُه ، احَْتَجَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ،  َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن
  .كَانَ َخبِيثًا لَْم ُيْعطِِه

  َباٌب
  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ - ١٢٦٨٥

أَنّ َرسُولَ اللَّهِ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، اٍد الشَُّعيِْثيُّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحمَّ، 
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنَيقُْصُر الصَّالةَ ِفيَما َبْيَن الَْمِديَنِة وََمكَّةَ ال َيَخافُ إِال اللََّه

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَُخو أَبِي حُرَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  َحدَّثََنا - ١٢٦٨٦
، الةَ َبْيَن َمكَّةَ َوالَْمِديَنِة كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيقُْصُر الصَّ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ُمَحمَُّد بن سِريِيَن 



  .َوال َيَخاُف إِال اللََّه
، َوَسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٦٨٧

فََصلَّى ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَسافََر ِمْن َمكَّةَ إِلَى الَْمدِيَنِة : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سِريِيَن: قَاال
  .َركَْعَتْينِ ال َيَخافُ إِال اللََّه

َحدَّثََنا ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ . َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٦٨٨
َسافَرَ َرسُولُ اللَّهِ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ ، إِْسَماعِيلُ بن َمْسلََمةَ بن قَْعَنبٍ 
  .فََصلَّى َركْعََتْينِ، ال َيْخَشى إِال اللََّه :أَْو قَالَ، ةَ َوالَْمِديَنةِ ال َيَخاُف إِال اللََّهَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن َمكَّ

، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َعْن أَيُّوَب ، أنا َمْعَمٌر ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٢٦٨٩
  :قَالَ، نِ َعبَّاسٍ َعنِ اْب

َحدَّثََنا . فَُيَصلِّي َركْعََتْينِ َركَْعَتْينِ، كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَساِفُر ِمَن الَْمِديَنِة إِلَى َمكَّةَ ال َيَخافُ إِال اللََّه 
  .ِمثْلَُه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، َعْن ِهَشامٍ ،  َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ 

َعْن ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ  - ١٢٦٩٠
َصلَّى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن َمكَّةَ َوالَْمِديَنِة َركْعََتْينِ ال َيَخافُ :قَالَ، بَّاسٍ َعنِ اْبنِ َع، ُمَحمَِّد بن سِريِيَن 

  .إِال اللََّه
َحدَّثََنا أَُبو ، ُيوُسفُ الْقَاِضي ح َوَحدَّثََنا . َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبَراهِيَم اَألْزَرُق، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٢٦٩٢

َحدَّثََنا َمْنصُوُر بن ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم : قَالُوا، أنا َخلَُف بن ِهَشامٍ الَْبزَّاُز ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ . الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ
َخَرَج َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الَْمِديَنِة إِلَى َمكَّةَ ال :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، َزاذَانَ 

  .فََصلِّي َركْعََتْينِ َحتَّى َخَرَج، َيخَاُف إِال اللََّه 
َعْن أَْشَعثَ ، دَّثََنا أَْسبَاطُ بن ُمَحمٍَّد َح، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ  - ١٢٦٩٣
صَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َركَْعَتْينِ َبْيَن َمكَّةَ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، بن َسوَّارٍ 

  .َوالَْمِديَنِة ال َيخَاُف إِال اللََّه
  َباٌب

  .َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٦٩٤

َعْن ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد : قَاال، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ : قَاال، َوُيوُسُف الْقَاِضي ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ 
  .ثُمَّ قَاَم َولَْم َيتََوضَّأْ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَعرََّق كَِتفًا : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، مَِّد بن ِسريِيَن َعْن ُمَح، أَيُّوَب 

دَّثََنا َمْحُمودُ بن ُمَحمَّدٍ ح َوَح. َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد  - ١٢٦٩٥
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، ح َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي . أنا َخاِلٌد، َحدَّثََنا َوْهُب بن بَِقيَّةَ ، الَْواسِِطيُّ 

أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ُمَحمَِّد بن سِريِيَن َعْن ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى كُلُُّهْم 
  .ثُمَّ َصلَّى َولَْم يََمسَّ َماًء، َعلَْيِه َوَسلََّمَتَعرََّق َعظًْما 

َعْن أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ ، َنا الُْمَحارِبِيُّ َحدَّثَ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ  - ١٢٦٩٦
  .ثُمَّ قَاَم فََصلَّى َولَْم َيتََوضَّأْ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَعرََّق كَِتفًا : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، 

َعْن ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْونُ بن الَْحكَمِ بن ِسَناٍن الَْباِهِليُّ ، يُّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّ - ١٢٦٩٧



  .ى ِمًنىكُْنُت ِفيَمْن َتَعجَّلَ ِفي ثَقَلِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َجْمعٍ إِلَ:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ُمَحمَِّد بن سِريِيَن 
  ،َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن ُعَبْيدِ اللَِّه الْقَُرِشيُّ الْفَِقيُه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٦٩٨

َوقََّت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :الَقَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرٍو أَُبو سَْهلٍ األَْنَصارِيُّ 
  .َوَألْهلِ َنْجٍد قَْرنَ، َوألَْهلِ الَْيَمنِ َيلَْملََم ، َوألَْهلِ الشَّامِ الُْجْحفَةَ ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألْهلِ الَْمِديَنِة ذَا الُْحلَْيفَِة 

َعْن ِهَشامِ بن ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َعْبِد اللَِّه ، ْن َعْبِد الرَّزَّاقِ َع، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٢٦٩٩
أُْنزِلَ الَْوْحُي َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن أَْرَبِعَني :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َحسَّانَ 

  .َوُتوُفَِّي َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني، َوبِالَْمِديَنِة َعْشًرا ، َمكَّةَ ثَالثَ َعشَْرةَ َوأَقَاَم بِ، 
، َحدَّثََنا النَّْضرُ بن ُشَمْيلٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُحرَْيٍث الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٧٠٠

، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمدَّ َيَدُه إِلَى ُحذَْيفَةَ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، اْبُن َعْوٍن َحدَّثََنا 
فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى ، ْنُت ُجُنًبا إِنِّي كُ، َيا َرُسولَ اللَِّه : فَقَالَ، َوكَانَ ُحذَْيفَةُ َتقَاَعَس َحتَّى ذََهَب فَاغَْتَسلَ َوَجاَء 

  .إِنَّ الُْمْسِلمَ ال يَْنُجُس:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُحَرْيٍث ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق  - ١٢٧٠١

َصلُّوا :أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَنادًِيا فََناَدى ِفي َيْومٍ َمِطريٍ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحمَِّد بن ِسريِيَن َعْن ُم
  .ِفي رِحَاِلكُْم
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن - ١٢٧٠٢

َمرَّتْ جِنَاَزةٌ : قَالَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َعْن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد ، اِن َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَم، َعْبِد الْعَزِيزِ 
قَْد قَاَم  أَلَْيَس:فَقَالَ الَْحَسُن، َوقََعَد اْبُن َعبَّاسٍ ، فَقَاَم الَْحَسُن ، َوالَْحَسنِ بن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم ، بِاْبنِ َعبَّاسٍ 

  .َوجَلََس، َبلَى : النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلجِنَاَزِة َيُهوِديٍّ أَوْ َيُهوِديٍَّة َمرَّْت بِِه؟فَقَالَ اْبُن َعبَّاًس
َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَنأَنَّ ، ْن أَيُّوَب َع، أنا َمْعَمٌر ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٢٧٠٣

أََما َتعْلَُم أَنَّ : فَقَالَ الَِّذي قَاَم، َوَجلََس اآلَخُر ، فَقَاَم أََحُدُهَما ، َوالَْحَسَن بن َعِليٍّ َمرَّْت بِهَِما جِنَاَزةٌ ، اْبَن َعبَّاسٍ 
  .َوقََعَد، َبلَى : قَالَ اآلَخُرَرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم؟ 

أَنَّ اْبَن ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َمْعَمرِ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم  - ١٢٧٠٤
ثُمَّ َنَسخَْتَها اآلَيةُ ، ] ١٨٤البقرة آية "[طََعاُم ِمْسِكَني َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ:"ِفي َهِذِه اآلَيِة: قَالَ، َعبَّاسٍ 
  ] .١٨٥البقرة آية "[فََمْن شَهَِد ِمْنكُمُ الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه: "اُألْخَرى
َعْن ، َحمَّاُد بن َزْيَد َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد الَْحِميِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٢٧٠٥

فَقَالَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ أََبا أَيُّوَب َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه طَلََّق اْمَرأََتُه ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َواِصلٍ َموْلَى أَبِي ُعَيْيَنةَ 
  أَيُّوَبإِنَّ طَالَق أُمِّ :النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .اإلِثُْم: الْحُوُب: قَالَ اْبُن سِريِيَن، كَانَ ُحوًبا
  ِسَماٌك الَْحنَِفيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َسِمْعُت اْبنَ : قَالَ، َعْن ِسَماٍك الَْحَنِفيِّ ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٧٠٦
َوكَانَ َبْينَ ،  لَمَّا َنزَلَْت أَوَّلُ الُْمزَّمِّلِ كَانَ ِقَياُمُهْم مِثْلَ ِقَياِمهِْم ِفي َرَمَضانَ أَْو َنْحَو ِقَياِمهِْم ِفي رََمَضانَ:َيقُولُ، َعبَّاسٍ 



  .أَوَِّلَها وَآِخرَِها َسَنةٌ
، َعْن ِعكْرَِمةَ بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا اْبُن الْمَُباَرِك ، نَُعْيُم بن َحمَّاٍد  َحدَّثََنا، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ  - ١٢٧٠٧

  .رَأَْيُت َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُبْرًدا ِمْن أَْحَسنِ الُْيْمَنِة:قَالَ، َعْن أَبِي ُزمَْيلٍ الَْحنَِفيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
َعْن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَابِرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْنِديَسابُورِيُّ  - ١٢٧٠٨

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُحَنْينٍ غََناِئَم أَصَاَب النَّبِيُّ َصلَّى : َسِمْعُتُه َيقُولُ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ِسَماٍك أَبِي ُزمَْيلٍ الَْحَنِفيِّ 
فََبَعثَ إِلَْيهِمْ أَِن ، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنِلي الِْقتَالَ وَالَْغنَاِئُم لَِغْيرَِنا : فَقَالَِت األَْنصَاُر، فَقََسَم ِللنَّاسٍ 

، َومَْولًى لََنا ، ال إِال اْبُن أُْخٍت لََنا : َهلْ ِفيكُمْ أََحٌد ِمْن غَْيرِكُْم؟قَالُوا، َيا مَْعَشَر األَْنَصارِ :فَقَالَ،  فَأََتاُهٌم، اْجَتَمعُوا 
َيذَْهَب النَّاسُ بِالشَّاِء وَالَْبقَرِ  أََما َتْرَضْونَ أَنْ، َيا َمْعَشرَ اَألْنصَارِ :قَالَ، َوَمْولَى الْقَْومِ ِمْنُهْم، اْبُن أُْختِ الْقَْومِ ِمنُْهْم :فَقَالَ

  َوَتذَْهُبونَ أَنُْتْم، 

  .قَْد َرضِيَنا : بُِمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟قَالُوا
َسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ح َوَحدَّثََنا الُْح. َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ  - ١٢٧٠٩

َحدَّثََنا : قَالُوا، َحدَّثََنا َزْيُد بن الُْمبَاَرِك ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ . َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ، 
َمنْ :قَالَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ِسَماكٌ الَْحنَِفيُّ َحدَّثَنِي ، َعْبُد َربِِّه بن َبارِقٍ الَْحَنِفيُّ 

، ا ُمَوفَّقَةَُوَمْن َماتَ لَُه فََرطٌ َي:َوَمْن َماْت لَُه فََرطٌ؟ قَالَ: قَالَْت َعاِئَشةُ، َماَت لَُه فََرطَاِن ِمْن أُمَِّتي أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ
  .فَأََنا فََرطُ أُمَِّتي لَْم ُيَصابُوا بِِمثِْلي:فََمْن لَْم َيكُْن لَُه فََرطٌ؟ قَالَ: قَالَْت

ْضرُ بن َحدَّثََنا النَّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َعْبِد الَْعِظيمِ الْعَْنَبرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ الْقَاِضي  - ١٢٧١٠
اسَْتْسقَى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ :قَالَ، َحدَّثََنا اْبُن َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزمَْيلٍ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ ، ُمَحمٍَّد الُْجَرِشيُّ 

َوِمنُْهْم ، لَقَْد َصَدقَ َنْوُء كَذَا َوكَذَا : فَأَصَْبَح النَّاُس َيقُولُونُ، فَُمِطَر النَّاُس َحتَّى َسالَْت قََناةٌ أَْرَبِعَني َيْومًا، َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َهِذِه َرْحَمةٌ َوَضعََها اللَُّه: َمْن َيقُولُ
ثََنا ُمحَمَُّد بن ح َوَحدَّ. َحدَّثََنا َحْمَدانُ بن ُيوُسَف السُّلَِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الَْحمَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٢٧١١

  :قَاال، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َعْبِد الَْعظِيمِ الَْعْنَبرِيُّ ، ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ الْقَاِضي 

ُمِطَر النَّاُس : قَالَ، بَّاسٍ َحدَّثََنا أَُبو زَُمْيلٍ، َحدَّثََنا اْبُن َع، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُمَحمَّدٍ الْجَُرِشيُّ 
َوِمنُْهمْ ، أَصَْبَح ِمَن النَّاسِ َشاِكٌر :فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

فَال أُقِْسمُ : "فَأُْنزِلَْت َهِذِه اآليَةُ، لَقَدْ َصَدَق َنْوُء كَذَا َوكَذَا : بَْعُضُهْمَوقَالَ ، َهِذِه َرْحَمةٌ َوَضَعَها اللَُّه : قَالُوا، كَاِفٌر
  ] .٧٥الواقعة آية "[بَِمَواِقعِ النُُّجومِ َحتَّى َتْجَعلُونَ رِْزقَكُمْ أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُمحَمٍَّد ، ْمَدانُ بن ُيوُسفَ السُّلَِميُّ َحدَّثََنا َح، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الَْحمَّالُ  - ١٢٧١٢
لَبَّْيَك ال َشرِيَك لََك : كَانَ الُْمْشرِكُونَ َيقُولُونُ: قَالَ، َحدَّثََنا أَُبو ُزمَْيلٍ الَْحَنِفيُّ، َحدَّثَنِي اْبُن َعبَّاسٍ ، ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ 

َيقُولُونَ ، إِال شَرِيكًا ُهَو لََك َتْمِلكُُه َوَما َملََك : فََيقُولُونَ، َوْيلَكُْم قَْد قَْد:ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفََيقُولُ َرُس، 
  .َهذَا َوُهْم َيطُوفُونَ بِالَْبْيِت

َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُمحَمٍَّد الْجَُرِشيُّ ، بن ُيوُسفَ السُّلَِميُّ َحدَّثََنا َحْمَدانُ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الَْحمَّالُ  - ١٢٧١٣
لَقَْد َرأَْيُت َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :قَالَ، َحدَّثَنِي اْبُن َعبَّاسٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو ُزمَْيلٍ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ ، 



  .ا َيكُونُ ِمَن الثِّيَابِ الَْيَمنِيَِّةَوَسلََّم أَْحَسَن َم
  َحدَّثََنا النَّْضُر بن، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َعْبِد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ  - ١٢٧١٤

كَانَ النَّاُس ال َينْظُُرونَ إِلَى أَبِي :قَالَ، أَُبو ُزمَْيلٍ، َحدَّثَنِي اْبُن َعبَّاسٍ  َحدَّثََنا، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ ، ُمَحمٍَّد الُْجَرِشيُّ 
ِعْنِدي أَْحَسُن الْعََربِ : قَالَ، َنَعْم:قَالَ، ثَالثٌ أُْعطِيكَُهنَّ : فَقَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوال يُقَاِعُدوَنُه ، ُسفَْيانَ 

: قَالَ، َنَعْم:قَالَ، َوُمَعاوَِيةُ َتْجَعلُُه كَاِتًبا َتْجَعلُُه َبْيَن َيدَْيَك : قَالَ، نََعْم:قَالَ، أَْجَملُُه أُمُّ َحبِيَبةَ بنُت أَبِي ُسفَْيانَ أَُزوُِّجكََها َو
  .َنَعْم:قَالَ، َوُتَؤمِّرُنِي أَنْ أُقَاِتلَ الْكُفَّاَر كََما كُْنُت أُقَاِتلُ الُْمْسِلِمَني 

َحدَّثَنِي َعمِّي ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َخلَِف بن إِْسحَاَق بن ِمْرسَالٍ الَْخثْعَِميُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ  - ١٢٧١٥
ُمْسِلُمونَ ال َينْظُُرونَ إِلَى أَبِي سُفَْيانَ كَانَ الْ:قَالَ، َعْن أَبِي زَُمْيلٍ الَْحَنِفيِّ، َحدَّثَنِي اْبُن َعبَّاسٍ ، إِْسَماعِيلُ بن ِمْرسَالٍ 

ِعْنِدي أَْحَسُن الْعََربِ َوأَْجَملُُه أُمُّ حَبِيَبةَ : ثَالثٌ أُْعطِيكَُهنَّ: َيا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالَ، َوال ُيفَاِتحُوَنُه 
َوُتؤَمِّرُنِي أَنْ أُقَاِتلَ الْكُفَّاَر كََما كُْنتُ : قَالَ، نََعْم : قَالَ، َتجَْعلُ ُمَعاوَِيةَ كَاِتًبا َبْيَن َيدَْيَك َو: قَالَ، نََعْم : قَالَ، أُزَوُِّجكََها 

  .َنَعْم: قَالَ، أُقَاِتلُ الُْمْسِلِمَني 
  َبَركَةُ بن الَْولِيِد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعْن ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍف الْوَاِسِطيُّ ، زِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِي - ١٢٧١٦
  ،لََعَن اللَُّه الَْيهُوَد :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َبَركَةَ بن الَْولِيِد 

  .َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِذَا َحرََّم أَكْلَ َشْيٍء َحرََّم ثََمَنُه، َوأَكَلُوا أَثَْماَنَها ، ْيهُِم الشُُّحوُم فََباُعوَها ُحرَِّمْت َعلَ
  أَُبو يَزِيدَ الَْمِدينِيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ أَبِي : قَالَ، ُمحَمَُّد بن َمْخلَدٍ الَْواسِِطيُّ  َحدَّثََنا، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٧١٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : قَالَ، َعْن أَبِي َيزِيَد الَْمِدينِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ ، َحدَّثََنا َسالٌم أَُبو الْمُْنِذرِ ، 

  .َوإِنَّ ِمَن الَْبَياِن ِسحًْرا، إِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ِحكًَما :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َعْن أَبِي َيزِيَد الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الَْخزَّاُز ، َحدَّثََنا َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٧١٨

  ] .٩٠مرمي آية "[َتكَاُد السََّموَاُت َيَتفَطَّْرنَ ِمْن فَْوِقهِنَّ: "كُنَّا َنقَْرأُ َهِذِه:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، 
  َعْبُد اللَِّه بن فَرُّوَخ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َحدَّثََنا ، َسلََمةُ بن َرَجاٍء  َحدَّثََنا، َحدَّثََنا رَْوُح بن َعْبِد الُْمْؤِمنِ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٢٧١٩
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَؤخُِّر الَْعَتَمةَ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، إِبَْراهِيُم بن َعْبِد اللَِّه بن فَرُّوَخ 

  .َألنَُّه كَانَ ُيْعِتمُ بَِها فَِلذَِلَك ُسمَِّيِت الَْعَتَمةَ، إِلَى ثُلُِث اللَّْيلِ 
  أَُبو الصَّْهَباِء صَُهْيٌب َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْبصَْرِة َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

، َعْن َيحَْيى بن الْجَزَّارِ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢٧٢٠
  ،ْن ُصَهْيبٍ َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الَْبْصَرِة َع

َصلِّي مََرْرتُ أََنا َوغُالٌم ِمْن قَُرْيشٍ َعلَى ِحمَارٍ َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُي:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
َهكَذَا رََواُه . وَلَْم يَْنَصرِْف، فَفَرََّع َبْيَنُهَما ، بين َعْبِد الُْمطَِّلُب فَأََخذََتا بُِركَْبَتْيِه َوَجاَءْت جَارَِيَتانُ ِمْن ، فَلَْم َيْنَصرِْف ، 

  .َوَخالَفَُه مَْنُصوٌر، َعْن ُصَهْيبٍ ، َعْن َيْحَيى بن الَْجزَّارِ ، َعنِ الَْحكَمِ ، ُشْعَبةُ 



، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، ِديُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْز - ١٢٧٢١
َوَمِعي رِْدٌف ِمْن بين َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، أَقَْبلُْت َعلَى ِحمَارٍ :قَالَ، َعْن أَبِي الصَّْهَباِء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َيْحَيى بن الَْجزَّارِ 

وََتَركَْنا ، ثُمَّ جِئَْنا َحتَّى َدَخلَْنا ِفي الصَّالِة ، فََنزَلَْنا ، َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِفي أَْرضٍ َخالٍء ، 
َيَشَتدَّاِن َيتَْبُع إِْحَداُهَما اُألْخَرى حَتَّى اْنَتهََتا  َوأَقَْبلَتْ َجارَِيَتاِن ِمْن بين َعْبِد الُْمطَِّلبِ، الِْحَماَر قُدَّاَمُهْم فََما بَالَى ذَِلَك 

  .فَفَرَّقَ َبْيَنُهَما فََما بَالَى ذَِلَك، إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الصَّالِة َوُهَو ُيَصلِّي 
  أَُبو َراِفعٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعْن ، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَبْيِد بن ِحَسابٍ ، بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم  - ١٢٧٢٢
َوَسلََّم كَخَْيرِ َما  َصِحْبَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:أَنَُّه قَالَ ِلُعَمَر، َعْن أَبِي َراِفعٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ثَابِتٍ الُْبَنانِيِّ 

  .َصِحَبُه َوَهَو َعْنَك رَاضٍ
  ُموَسى بن َسلََمةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

١٢٧٢٣ -  

َسأَلْتُ : قَالَ، َعْن ُموَسى بن َسلََمِة ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى 
  .َركَْعَتْينِ ُسنَّةَ أَبِي الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَكُونُ بَِمكَّةَ كَْيَف أَُصلِّي؟ قَالَ: قُلُْت، اْبَن َعبَّاسٍ 
َحدَّثََنا ، ِد الرَّْحَمنِ الطُّفَاوِيُّ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْب، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٧٢٤

إِنَّا إِذَا كُنَّا َمَعكُمْ َصلَّْيَنا :فَقُلَْنا، كُنَّا َمَع اْبنِ َعبَّاسٍ بَِمكَّةَ : قَالَ، َعْن ُموَسى بن َسلََمةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، أَيُّوُب السِّْخِتيَانِيُّ 
  .َوإِنْ َرِغمُْتْم، ِتلْكَ ُسنَّةُ أَبِي الْقَاِسمِ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : فَقَالَ، َصلَّْيَنا َركَْعَتْينِ  فَإِذَا َرَجْعَنا إِلَى رِحَاِلَنا، أَْرَبًعا 

، ِتمٍ َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن حَا: قَاال، َوطَالُوتُ بن َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ  - ١٢٧٢٥
َركْعََتاِن ُسنَّةُ أَبِي الْقَاِسمِ : َعنِ الصَّالِة بِاَألبْطَحِ؟ فَقَالَ، َسأَلُْت اْبَن َعبَّاسٍ : قَالَ، َعْن ُموَسى بن َسلََمةَ ، َعْن قََتاَدةَ 

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا أَُبو التَّيَّاحِ، َعْن ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، ارٌِم أَُبو النُّْعَماِن َحدَّثََنا َع، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٧٢٦

لَوْ : فَقَالَ سَِنانٌ، َخَرْجتُ أََنا َوِسَنانُ بن َسلََمةَ َعلَى َبدََنَتْينِ فَإِنْ ِخفَْنا َعلَْيَنا فََعَيْيَنا بِشَأْنِهَِما : قَالَ، ُموَسى بن َسلََمةَ 
  َهلْ لََك ِفي اْبنِ َعبَّاسٍ عِْنَد السِّقَاَيةِ نََتَحدَّثُ إِلَْيِه؟ فََسأَلَُه سَِنانٌ: قُلُْت، فَلَمَّا قَِدْمَنا ، ْمَنا الَْبلََد َبَحثَْنا َعْن ِعلْمِ َهذَا قَِد

َوَبَعثَ َمَعُه ، ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فُالًنا اَألْسلَِميَّ بََعثَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّ،َعلَى الْخَبِريِ َسقَطَْت : فَقَالَ، َعْن أَْمرِ َبَدنََتْيِه 
تَْنَحُرَها ثُمَّ :أََرأَْيَت إِنْ أَْزَحَف َعلَيَّ ِمْنُهنَّ َشْيٌء؟ قَالَ، َيا َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : فَقَالَ، بِثََماِن َعْشَرةَ َبَدَنةً 

َوال أََحٌد ِمْن أَْهلِ ُرفْقَِتَك أَْو ِمْن ، َوال َتأْكُلْ ِمْنَها أَْنَت ، ثُمَّ َتضْرُِب بِِه َعلَى صَفَْحتَِها ، ا ِفي َدمَِها َتْغِمُس َنْعلََه
َعْن ُموَسى بن ، لتَّيَّاحِ َعْن أَبِي ا، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ . أَْصحَابَِك

َحدَّثََنا َعْبدُ ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َسلََمةَ 
  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َمةَ َعْن ُموَسى بن َسلَ، َعْن أَبِي التَّيَّاحِ ، الَْوارِِث 

  النَّْضُر بن أََنسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
، َنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َعِديٍّ َحدَّثَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٢٧٢٧

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّْضرِ بن أََنسٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروَبةَ 
  .وَلَْيسَ بناِفخٍ، َم الِْقَياَمِة أَنْ َينْفَُخ ِفيَها َمْن صَوََّر صُوَرةً ِفي الدُّْنَيا كُلَِّف َيْو:َيقُولُ، َعلَْيِه َوَسلََّم 



  أَُبو َحسَّانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  َحدَّثََنا أَبُو، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ . أنا ُشْعَبةُ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢٧٢٨

ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّازُ . َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى السَّدُوِسيُّ . الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ
، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، بن الَْجْعِد َحدَّثََنا َعِليُّ ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ . َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ الَْحْوِضيُّ، 

ثُمَّ َدَعا بَِبَدَنةٍ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى بِِذي الُْحلَْيفَِة : َعْن أَبِي َحسَّانَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن قََتاَدةَ 
فَلَمَّا قََعَد َعلَْيَها اْسَتَوتْ بِِه ، ثُمَّ أََتى بَِراِحلَِتِه ، َوقَلََّدَها بنْعلَْينِ ، َت الدََّم َعْنَها ثُمَّ َسلَ، فَأَْشَعَر صَفَْحةَ سََناِمَها اَألْيَمنِ 

  .َعلَى الْبَْيَداِء أََهلَّ
َعْن ، لَْحةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا طَ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ِعيَسى الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ  - ١٢٧٢٩

  .أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََهلَّ دُُبَر َصالِة الظُّْهرِ ِمَن الَْبْيَداِء: َعْن أَبِي َحسَّانَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قََتاَدةَ 
َعْن أَبِي ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َنا ُعَمُر بن حَفْصٍ الْحَْوِضيُّ َحدَّثَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز  - ١٢٧٣٠

َيا أَيَُّها : "َوأَنَْزلَ ِفيِه أَطَْولَ آَيٍة ِفي كَِتابِ اللَِّه، أَْشَهُد أَنَّ اللََّه أََحلَُّه :سُِئلَ َعنِ السَّلَِف؟ فَقَالَ، َحسَّاَنأَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ 
  ] .٢٨٢البقرة آية "[يَن آَمُنوا إِذَا َتدَاَينُْتْم بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ ُمسَمى فَاكُْتُبوُهالَِّذ

: قَالَ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمَِّد بن َعْرَعَرةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ  - ١٢٧٣١
  ،َعْن قََتاَدةَ ، ي ِكَتابِ أَبِي َوَجْدُت ِف

  .أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ َيُزوُر الْبَْيَت كُلَّ لَْيلٍَة ِمْن لَيَاِلي مًِنى: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن أَبِي َحسَّانَ 
  أَُبو ِمْجلَزٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعْن أَبِي ، َحدَّثَنِي قََتاَدةُ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ثَنَّى َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْم - ١٢٧٣٢
ةٌ ِمْن آِخرِ َركَْع:َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َعنِ الْوِْترِ؟ فَقَالَ، سَأَلُْت اْبَن َعبَّاسٍ : قَالَ، ِمْجلَزٍ 
  .اللَّْيلِ

، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َخالٍد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢٧٣٣
َما أَْدرِي َرَماَها َرسُولُ اللَّهِ : فَقَالَ، ِمْن أَْمرِ الَْحَصا  َسأَلُْت اْبَن َعبَّاسٍ َعْن َشْيٍء: قَالَ، َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ ، َعْن قََتاَدةَ 

  .بِِستٍّ أَوْ بِسَْبعٍ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ، َحدَّثََنا رَْوُح بن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ التَّْسنِيِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢٧٣٤

إِنَّ اللََّه يُقَدُِّم ِفي :قَالَ، َبلََغَنا، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا نََزلَْت َهِذِه اآلَيةُ : قَالَ، َعْن قََتاَدةَ ، أَبِي َعُروَبةَ 
َوكَانَ السُّكُْر مِْنَها ، َوكَاُنوا إِذَا َحضََرِت الصَّالةُ كَفُّوا َعْنَها ، ْحُضرِ الصَّالةُ فَكَاُنوا َيشَْرُبوَنَها َما لَمْ َي، َتْحرِميِ الَْخْمرِ
َما لَْم  َما أَْسكََر ِمْنَها، ثُمَّ أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َتْحرَِميَها ِفي ُسوَرةِ الْمَاِئَدِة فَهَِي حََراٌم قَِليلَُها َوكَِثُريَها ، َعلَْيهِْم َحَراٌم 

  .ُيْسِكْر
  فََرخََّص، ] ٤٣النساء آية "[َوال ُجُنًبا إِال َعابِرِي َسبِيلٍ" - ١٢٧٣٥

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد . َوُيَصلَِّي، ِللُْمَساِفرِ إِذَا كَانَ ُمَساِفًرا َوُهَو ُجُنٌب ال َيجُِد َماًء أَنْ َيَتَيمََّم 
  .بَِهذَا الَْحِديِث، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن الِحقِ بن ُحَمْيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َحدَّثََنا رَْوٌح ، نِ التَّْسنِيِميُّ الَْحَس

َحدَّثََنا ِحبَّانُ بن ، َحجَّاجِ َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الْ: قَاال، َوُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد  - ١٢٧٣٦



َوَحدَّثََنا أَُبو ِمْجلَزٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاٍسأَنَّ َراَيةَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى . َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن بَُرْيَدةَ ، ُعَبْيِد اللَِّه أَُبو ُزهَْيرٍ 
  .َولَِواُؤُه أَْبَيُض ،اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنْت سَْوَداَء 

  َبكُْر بن َعْبدِ اللَِّه الُْمزَنِيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ : قَاال، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٧٣٧

َيْسقُونَ الَْماَء : وَأَشَاَر إِلَى ُمَعاوِيَةَ، قَالَ الْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه الْمَُزنِيِّأَنَّ أَْعرَابِيا  ،َعْن ُحَمْيٍد ، َسلََمةَ 
َوال ، َما بنا ُبْخلٌ : َجٍة؟ فَقَالَأَْم ِمْن حَا، أَِمْن ُبْخلٍ بِكُْم ، َوأَنُْتْم َتْسقُونَ النَّبِيذَ ، َوآلُ فُالنٍ َيْسقُونَ اللََّبَن ، َوالَْعَسلَ 

فََسقَْيَناُه ِمْن َهذَا النَّبِيِذ فَشَرَِب ِمْنُه ، َوَرِديفُُه أَُساَمةُ بن َزْيٍد ، وَلَِكْن َجاءََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َحاَجةٌ 
  .َهكَذَا فَاْصَنُعوا:َوقَالَ، 

َعْن َبكْرِ بن ، َعْن َعاِمرٍ اَألْحَولِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوارِِث بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، اذُ بن الُْمثَنَّى َحدَّثََنا ُمَع - ١٢٧٣٨
  َعْبِد اللَِّه الُْمزَنِيِّ

أَْحجِجْنِي َمَع َرسُولِ : فَقَالَِت امَْرأَةٌ ِلزَْوجِهَا، أََرادَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحجَّ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، 
: فَقَالَ، أَْحجِْجنِي َعلَى َجَمِلَك فُالٍن : قَالَْت، َما ِعْنِدي َما أُِحجُِّك بِِه َعلَْيِه : فَقَالَ لَهَا، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
، فَبِعْ ثََمرََتَك : قَالَْت، ذَاَك نَْعَتِقُبُه أََنا وَأَْنِت : قَالَ، فَأَْحجِجْنِي َعلَى نَاِضِحَك : قَالَْت، ذَاَك حَبِيٌس ِفي َسبِيلِ اللَِّه 

السَّالمَ  أَقْرِئُْه: فَقَالَْت، فَلَمَّا قَِدَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَسلَْت زَْوَجَها إِلَْيِه ، ذَاَك قُوِتي َوقُوُتِك : قَالَ
إِنَّ اْمرَأَِتي ، َيا َرُسولَ اللَِّه : فَقَالَ، َوَسلُْه َما َيْعِدلُ َحجَّةً َمَعَك؟ فَأََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَرْحَمةَ اللَِّه 

: فَقَالَْت، َما ِعْنِدي َما أُِحجُِّك َعلَْيِه : فَقُلُْت، نِي الَْحجَّ َمَعَك َوإِنََّها كَاَنْت َسأَلَْت، َتقَْرأُ َعلَْيَك السَّالَم َوَرْحَمةَ اللَِّه ، 
أََما إِنََّك لَْو أَْحَجْجَتَها َعلَْيِه كَاَنْت ِفي َسبِيلِ :قَالَ، ذَاَك َحبِيٌس ِفي سَبِيلِ اللَِّه : فَقُلُْت، أَْحجِْجنِي َعلَى َجَمِلَك فُالٍن 

ذَاَك قُوِتي َوقُوُتكِ : قُلُْت، فَبِْع ثََمرََتَك : قَالَْت، ذَاَك َنْعَتِقُبُه أََنا وَأَْنِت : فَقُلُْت، ْجنِي َعلَى نَاِضِحَك فَأَْحجِ: قَالَْت، اللَِّه
نْ أَسْأَلََك َما ُيْجزِئُ َحجَّةً فَإِنََّها أََمَرتْنِي أَ: قَالَ، فََضِحَك َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِحْرِصَها َعلَى الَْحجِّ ، 

َوأَخْبِْرَها أَنَّهُ َيْعِدلُ َحجَّةً َمِعي ُعْمَرةٌ ِفي ، أَقْرِئَْها السَّالَم َوَرْحَمةَ اللَِّه :َمَعَك؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َرَمَضانَ
  َعْبُد

  اسٍاللَِّه بن الْحَارِِث َعنِ اْبنِ َعبَّ
: قَاال، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى . أنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٧٣٩

: قَالَ، يِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث َوَعْبُد الَْحِميدِ َصاِحُب الزَِّياِد، َوَعاِصٌم ، َعْن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد 
الصَّالةُ ِفي الرَِّحالِ، فََنظََر :أََمَرُه أَنْ ُيَناِدَي، َخطََبَنا اْبُن َعبَّاسٍ ِفي َيْومٍ ِذي رَْدعٍ فَلَمَّا َبلَغَ الُْمَؤذِّنُ َحيَّ َعلَى الصَّالِة 

  .َوإِنََّها َعْزَمةٌ، كَْرُتْم َهذَا؟ قَْد فََعلَ َهذَا َخْيٌر مِنِّي كَأَنَّكُْم أَْن:فَقَالَ، َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ 
َعْن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َعاِصمِ بن ُسلَْيَمانَ ، أنا َمْعَمٌر ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٢٧٤٠

أَال َصلُّوا ِفي : فَقُلْ، إِذَا َبلَْغَت َحيَّ َعلَى الْفَالحِ :فَقَالَ، أََمَر ُمَناِدَيُه ِفي َيْومٍ َمِطريٍ ، سٍ أَنَّ اْبَن َعبَّا، بن الَْحارِِث 
  .فََعلَ َمْن ُهَو َخْيٌر ِمنِّي: َما َهذَا؟ فَقَالَ: فَقِيلَ، الرَِّحالِ 
َحدَّثََنا َسِعيُد بن َبِشريٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْجَماِهرِ ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ  ،َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو  - ١٢٧٤١

إِنََّما ُسمِّيَ الَْخِضَر َألنَُّه قََعدَ :َيقُولُ، َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ َعلَى الْمِْنَبرِ : قَالَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث ، َعْن قََتاَدةَ ، 



أَنَّ قََتاَدةَ كَانَ َيْرفَُع َهذَا ، َوَحدَّثَنِي سَُوْيدٌ أَُبو َحاِتمٍ : قَالَ سَِعيُد بن َبِشريٍ، فَاْهتَزَّْت َخْضَراَء، َبْيَضاَء  َعلَى فَْرَوٍة
  .الَْحِديثَ إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َعْبُد اللَِّه بن َشِقيقٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن - ١٢٧٤٢

كَانَ اْبُن :قَالَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َشِقيقٍ ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَدْيرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، الُْمثَنَّى 
لََك ُتْعِلُمَنا بَِوقِْتَها كُنَّا َنجَْمُع َبْيَنُهَما َعلَى َعْهدِ َرسُولِ اللَّهِ  ال أُمَّ: فَقَالَ، الصَّالةَ : فَقَالَ َرُجلٌ، َعبَّاسٍ َيْخطُُب َعِشيَّةً 
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، ْيرِ بن الْخَرِيِت َعنِ الزَُّب، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٧٤٣
َوَعِلَق النَّاُس ، وََبَدتِ النُُّجوُم ، َخطَبََنا اْبُن َعبَّاسٍ َيْوًما بَْعَد الَْعْصرِ َحتَّى غَاَبِت الشَّْمُس : قَالَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشِقيقٍ 

إِنِّي شَهِْدُت َرُسولَ ، ُتَعلُِّمنِي بِالسُّنَِّة ال أُمَّ لََك : لَ اْبُن َعبَّاسٍفَقَا، َوِفي الْقَْومِ َرُجلٌ ِمْن َتِميمٍ ُينَاِدي ، ُيَنادُوَنُه الصَّالةَ 
  .فََوافَقَُه، فَلَِقيُت أََبا ُهرَْيَرةَ ، َوالَْمغْرِبِ وَالِْعَشاِء، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَجَمَع َبْيَن الَْعْصرِ َوالظُّْهرِ 

  نِ َعبَّاسٍأَُبو نَهِيٍك َعنِ اْب
َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن ِعيَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ الَْبلِْخيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْنِديَسابُورِيُّ  - ١٢٧٤٤
ِمَن السُّنَِّة إِذَا َجلَسَ :قَالَ، نِ َعبَّاسٍ َعْن أَبِي َنهِيٍك، َعنِ اْب، َعْن زَِيادِ بن َسْعٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َهاُرونَ ، الزُّْهرِيُّ 

  .فََيَضَعُهَما بَِجْنبِِه، الرَُّجلُ أَنْ َيْخلََع َنْعلَْيِه 
  ُعَباَدةُ بن َنِشيٍط َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َسِمْعتُ : قَالَ، بن ُعَباَدةَ بن َنِشيٍط َحدَّثََنا َصَدقَةُ ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٢٧٤٥
  َسِمْعُت: َيقُولُ، أَبِي ُعَباَدةَ بن َنِشيٍط 

َما أَْدرِي َما ِطالُؤكُْم َهذَا الَِّذي َتجِيئُونَ بِِه؟ وَلَِكنَّا كُنَّا نُْؤَتى بَِشْيٍء :اْبَن َعبَّاسٍ َيسْأَلُ َعنِ الطِّالِء؟ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ
  .فَكُنَّا َنْشَرُبُه فَال َنَرى بِهِ َبأًْسا، َناُء اِإلبِلِ كَأَنَُّه ِه

  أَُبو حَاِضرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعْن أَبِي السَّوَّارِ ، َعْن َعبَّاِد بن الَْعوَّامِّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْمَْرَوزِيُّ  - ١٢٧٤٦
  .َوُهَو ُمْحرٌِم، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماحَْتَجَم بِالْقَاَحِة : َعْن أَبِي حَاضِرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،  السُّلَِميِّ

  الُْمِغَريةُ بن سَُوْيٍد َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعْن ُسكَْينِ بن ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن الْغَرِقِ ، بن ُحْجرٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْمرَْوزِيُّ  - ١٢٧٤٧

ِمْن َسَعاَدةِ الَْمْرِء ِخفَّةُ :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الُْمِغَريِة بن سَُوْيٍد ، أَبِي ِسرَاجٍ 
  .لَحَْيْيِه

  رَّةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍُمَعاوَِيةُ بن قُ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َصاِلحِ بن َحْمَزةَ الْوَاسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ  - ١٢٧٤٨

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعبَّاسٍ  َعنِ اْبنِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ ، َعْن َزْيٍد الَْعمِّيِّ ، الْفَْضلِ بن َعِطيَّةَ 
َوَمْن أََخذَ شَْيئًا ِمْن َساِئرِ اَألْرضِ ، فَكَأَنََّما أََخذَُه ِمْن َتْحِت قََدمِ الرَّْحَمنِ ، َمْن أََخذَ شِْبًرا ِمْن َمكَّةَ بِغَْيرِ َحقِِّه :َوَسلََّم



  .الِْقَياَمِة ُمطَوَّقًا ِفي ُعُنِقِه ِمْن َسْبعِ أََرِضَنيبَِغْيرِ َحقِِّه َجاَء َيْوَم 
  َحدَّثََنا ِعْصمَةُ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ  - ١٢٧٤٩

قَالَ َرُسولُ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ن قُرَّةَ َعْن ُمَعاوَِيةَ ب، َعْن زَْيٍد الْعَمِّيِّ ، َحدَّثََنا َسالٌم الطَّوِيلُ ، بن ُسلَْيَمانَ الْخَزَّاُز 
  .لَْسُت بناِظرٍ ِفي َحقِّ َعْبِدي حَتَّى َيْنظَُر عَْبِدي ِفي حَقِّي:َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َجْوَشَن َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعْن ُعَيْيَنةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َجْوَشنٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٧٥٠

  .يذِ الَْجرَِّنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َنبِ:قَالَ، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، 
  ِشَهاٌب َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيِد بن َحبِيبِ بن ِشهَابٍ ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٧٥١
َما ِفي النَّاسِ ِمثْلُ َرُجلٍ أََخذَ بَِرأْسِ فََرِسِه :ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: قَالَ، َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ : قَالَ

  .َوُيْعِطي َحقَُّه، َومِثْلُ َرُجلٍ بَاٍد ِفي نِْعَمٍة ُيقْرِي بَِضْيِفِه ، وََيْحبِسُ َشرَُّه َعنِ النَّاسِ ، ُيَجاِهُد ِفي سَبِيلِ اللَِّه 
  بَّاسٍالَْحكَُم بن اَألعَْرجِ َعنِ اْبنِ َع

َعنِ الَْحكَمِ بن ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن غَالبٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٧٥٢
فََسأَلَُه َعْن ِصَيامِ َيْومِ ، ي الَْمْسجِِد الْحََرامِ اَألعَْرجِ أَنَُّه أََتى اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َوُهَو ُمَتَوسِّدٌ رَِداَءُه ِف

  أَكَذَِلَك كَانَ ُمحَمٌَّد: فَقُلُْت، فَإِذَا كَانَ َيْوُم التَّاِسعِ فَأَصْبِحْ َصاِئمًا، إِذَا رَأَْيَت ِهاللَ الُْمَحرَّمِ فَاْعُدْد :َعاُشوَراَء؟ فَقَالَ

  .كَذَِلَك كَانَ ُمَحمٌَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصوُم: ؟ قَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصوُم
  أَُبو جَْهَضمٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

، َيانُ َحدَّثََنا سُفْ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٧٥٣
، َمْن َرآنِي ِفي الَْمَنامِ فَقَْد َرآنِي :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِي جَْهَضمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن لَْيٍث 

  .فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ال َيَتمَثَّلُ بِي
َعْن أََنسِ ، َعْن أَبِي َحسَّانَ ، َعْن قََتاَدةَ ، أنا ُشْعَبةُ ، َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ  َحدَّثََنا، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢٧٥٤

: َمْن طَاَف بِالَْبْيِت فَقَدْ َحلَّ؟ فَقَالَ:َتقُولُ، َما أَْخبَاٌر قَْد تَفَشَّْت ِفي النَّاسِ : قُلُْت الْبنِ َعبَّاسٍ: قَالَ، بن ُسلَْيمٍ الُْهَجْيِميِّ 
  .َوإِنْ َرِغْمُتْم، نَّةُ َنبِيِّكُْم صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتلَْك ُس

  ُيوُسُف بن ِمهَْرانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
، ٍد َعْن َعِليِّ بن َزْي، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٧٥٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه ، لَمَّا نََزلَْت آَيةُ الدِّينِ : قَالَ، َعنِ الَْحَسنِ ، َوغَْيرِ وَاِحٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُيوُسَف بن ِمْهَرانَ 
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، إِنَّ أَوَّلَ َمْن َجَحَد آَدُم  ،إِنَّ أَوَّلَ َمْن َجَحَد آَدُم ، إِنَّ أَوَّلَ َمْن َجَحَد آَدُم : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

فََرأَى ِفيهِمْ َرُجال ، فََجَعلَ يَْعرُِضُهْم َعلَْيِه ، َوكُلَّ َما ُهَو ذَارٍ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ، فَأَخَْرَج ذُرِّيََّتُه ، لَمَّا َخلَقَُه َمَسَح ظَْهَرُه 
  أَيُّ بينَّ، بِّ َيا َر: فَقَالَ، أَْزَهَر 

ال إِال :قَالَ، زِْد ِفي ُعْمرِِه ، أَْي َربِّ : قَالَ، ِستُّونَ َسَنةً:كَْم ُعْمُرُه؟ قَالَ، أَْي َربِّ : قَالَ، َهذَا ابُْنَك َداوُُد:َهذَا؟ قَالَ
، فَكََتَب َعلَْيِه بِذَِلَك ِكتَاًبا : قَالَ، أَْرَبِعَني َعاًما  فََوَهَب ِمْن ُعْمرِِه، َوكَانَ آَدُم ُعْمُرُه أَلَْف َعامٍ ، أَنْ َتزِيَدُه ِمْن ُعْمرَِك



، إِنَُّه قَدْ َبِقَي ِمْن ُعْمرِي أَْرَبعُونَ َسَنةً : قَالَ، فَلَمَّا احُْتِضَر آَدُم أََتْتُه الَْمالِئكَةُ ِلَتقْبَِضُه ، َوأَشَْهَد َعلَْيِه الَْمالِئكَةَ 
َوشَهَِدْت َعلَْيِه الَْمالِئكَةُ ، فَأَْنَزلَ اللَُّه الِْكتَاَب ، َما فََعلُْت َما َوَهْبُت لَُه َشْيئًا : فَقَالَ، َها الْبنَِك َداُوَدإِنََّك قَْد َوَهبَْت:فَقَالَ

  .َوأَكَْملَ ِلَداُوَد مِائَةَ َعامٍ، فَكَمَّلُ اللَُّه آلَدَم أَلَْف َسَنٍة ، 
، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، عَزِيزِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ - ١٢٧٥٦

ُحبَِّبتْ  قَْد: قَالَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم:قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُيوُسَف بن ِمْهَرانَ 
  .فَُخذْ ِمْنَها َما شِئَْت، إِلَْيَك الصَّالةُ 
، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٧٥٧

نََزلَْت سُوَرةُ اَألنَْعامِ ُجْملَةً بَِمكَّةَ لَْيال َوَحوْلََها َسْبُعونَ أَلَْف َملٍَك َيْجُرونَ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُيوُسَف بن ِمْهَرانَ 
  .بِالتَّْسبِيحِ
، بن َزْيٍد  َعْن َعِليِّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٧٥٨

  َعنِ اْبنِ َعبَّاٍسأَنَّ َرُجال أََتى، َعْن ُيوُسَف بن ِمْهَرانَ 

َوَصَنْعُت بَِها ، َوَراوَْدُتَها ، فََضَرْبتُ بَِيِدي إِلَْيَها ، فَأَْدَخلُْتَها الدَّوْلََج ، إِنَّ اْمرَأَةً أََتْتنِي أُبَايُِعَها : فَقَالَ، ُعَمَر بن الَْخطَّابِ 
فَقَالَ لَهُ ، فَأََتاُه ، ائِْت أََبا َبكْرٍ فََسلُْه : قَالَ، َنَعْم : قَالَ، َوْيَحَك لََعلََّها ُمِغيٌب : فَقَالَ لَُه ُعَمُر، ْيٍء غَْيَر الْجَِماعِ كُلَّ َش

، فَقَالَ لَُه ِمثْلَ َما قَالَ َألبِي َبكْرٍ ، لَْيِه َوَسلََّم فَأََتى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع، وَْيَحكَ لََعلََّها ُمِغيٌب : فَقَالَ، َما قَالَ ِلُعَمَر 
فََسكََت َرسُولُ ، أََجلْ : قَالَ، َوْيَحَك لََعلََّها ُمِغيٌب ِفي َسبِيلِ اللَِّه:فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُعَمَر 

إِلَى آِخرِ ] ١١٤هود آية "[أَِقمِ الصَّالةَ طََرفَيِ النََّهارِ َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ: "َونََزلَ الْقُْرآنُ، لََّم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
ال َواللَِّه َوال : لَفَقَا، ِلي خَاصَّةً أَْم ِللنَّاسِ َعامَّةً؟ فََرفََع ُعَمُر َيَدُه فََضَربَ َصْدَرُه ، َيا َرسُولَ اللَِّه : فَقَالَ الرَُّجلُ، اآلَيِة 

  .َصَدَق ُعَمُر: َوقَالَ، فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َولَِكْن ِللنَّاسِ َعامَّةً ، كََراَمةَ 
، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، بن َسلََمةَ  َحدَّثََنا َحمَّاُد، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٧٥٩

: قَالَ، لَمَّا أَغَْرَق اللَُّه ِفْرَعْونَ :قَالَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُيوُسَف بن ِمْهَرانَ 
لَوْ رَأَْيتَنِي َوأََنا آِخذٌ ِمْن حَالِ ، َيا ُمَحمَُّد : فَقَالَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، رَائِيلَ آَمْنُت أَنَُّه ال إِلََه إِال الَِّذي آَمَنتْ بِِه بنو إِْس

  الَْبْحرِ فَأَُدسُُّه ِفي ِفيِه

  .َمَخافَةَ أَنْ ُتْدرِكَُه الرَّْحَمةُ
َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، ةُ بن َخاِلٍد َحدَّثََنا ُهْدَب، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٧٦٠

َما أََحٌد ِمْن بين آَدَم إِال وقَدْ :قَالَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُيوُسَف بن ِمْهَرانَ ، 
  .لَْيَس َيحَْيى بن َزكَرِيَّا أَْخطَأَ أَْو َهمَّ بَِخِطيئٍَة

ح َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن . َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٢٧٦١
، َعْن ُيوُسَف بن ِمهَْرانَ ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، َحمَّادُ بن َسلََمةَ  َحدَّثََنا: قَاال، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، َحْمَدَوْيهِ الصَّفَّاُر 

فََسقَْيَناُه ِمْن َهذَا الشَّرَابِ ، َوَرِديفُهُ أَُساَمةُ بن زَْيٍد ، َجاَءَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  .أَْحَسنُْتْم َهكَذَا فَاْصَنُعوا:فَقَالَ، السِّقَاَيةَ َيْعنِي النَّبِيذَ 
، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا إِْبرَاِهيُم بن ُمَحمٍَّد الشَّافِِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٧٦٢

قََرأَْناَها َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُيوُسَف بن ِمهَْرانَ ، يِّ بن َزْيٍد َعْن َعِل، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر 



ُه إِال بِالَْحقِّ َوال َوالَِّذيَن ال َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر َوال َيقُْتلُونَ النَّفْسَ الَِّتي َحرََّم اللَّ: "َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَنَتْينِ
فََما َرأَْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَرَِح ، ] ٦٩البقرة آية "[إِال َمْن تَاَب: "ثُمَّ نََزلَْت، ] ٦٨البقرة آية "[َيْزُنونَ

  فََرًحا قَطُّ أََشدَّ ِمنُْه

ح . َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َحْمَدَوْيهِ الصَّفَّاُر ] . ١فتح آية ال"[إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتًحا ُمبِينًا: "َوبِ، بَِها 
، ةَ َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََم: قَاال، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ : قَاال، َوأَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ ، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ 

  .فَذَكََر الَْحدِيثَ، لَمَّا َماَت ُعثَْمانُ بن َمظُْعوٍن : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُيوُسَف بن ِمْهَرانَ ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد 
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َسلْمُ بن قَُتْيَبةَ ،  َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُعَبْيِد اللَِّه الَْغْيالنِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر  - ١٢٧٦٣

أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن ُيوُسَف بن ِمْهَرانَ ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، الَْحَسُن بن أَبِي َجعْفَرٍ 
  .بِِمْحَجنِِه َوَسلََّمطَاَف بِالَْبْيِت َعلَى َراِحلَِتِه َيْسَتِلُم الرُّكَْن

َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ الَْعبَّادَانِيُّ، ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن ِعْمَرانَ  - ١٢٧٦٤
نَّا ِفي َحلْقٍَة ِفي الَْمْسجِدِ َنَتذَاكَُر فَضَاِئلَ كُ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُيوُسَف بن ِمْهَرانَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن زَْيٍد 

، َوذَكَْرَنا ُموَسى كَلِيَم اللَِّه ، َوذَكَْرَنا إِْبَراِهيَم َخلِيلَ الرَّْحَمنِ ، أَيُُّهمْ أَفَْضلُ؟ فَذَكَْرَنا نُوًحا َوطُولَ ِعَباَدِتِه َربَُّه ، اَألْنبَِياِء 
فََبْيَنا َنْحُن كَذَِلَك إِذْ خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَّهِ ، َوذَكَْرَنا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َم َوذَكَْرَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَي
  لََتذَاكَْرَنا فَضَاِئ، َيا َرسُولَ اللَُّه : َما َتذاكُُرونَ َبيَْنكُْم؟قُلَْنا:فَقَالَ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

، َوذَكَْرَنا ُموَسى كَِليَم اللَِّه ، َوذَكَْرَنا إِبَْراِهيمَ َخِليلَ الرَّْحَمنِ ، أَيُُّهمْ أَفَْضلُ؟ ذَكَْرَنا نُوًحا َوطُولَ ِعَباَدِتِه ، اَألْنبَِياِء 
َبعَثََك اللَُّه إِلَى ، فََضلََّناَك َيا َرسُولَ اللَِّه : ْم؟قُلَْنافََمْن فَضَّلُْت:قَالَ، َوذَكَْرنَاَك َيا َرُسولَ اللَِّه ، َوذَكَْرَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم 

فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َوأَْنتَ َخاَتُم اَألْنبَِياِء ، َوغَفََر لََك َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما َتأَخََّر ، النَّاسِ كَافَّةً 
أََما :َوِمْن أَْيَن ذَاَك؟ قَالَ، َيا َرسُولَ اللَِّه : قُلَْنا، أََنا َخْيٌر ِمْن َيحَْيى بن َزكَرِيَّا:  َيْنبَِغي َألَحٍد أَنْ َيقُولَأََما إِنَّهُ ال:َوَسلََّم

فَقََرأَ ، ] ١٢مرمي آية "[كْمَ َصبِياَيا َيْحَيى ُخِذ الِْكَتابَ بِقُوٍَّة َوآَتيَْناُه الُْح: "فَقَالَ، َسِمْعُتُم اللََّه كَْيَف َوَصفَُه ِفي الْقُْرآِن 
  .َولَْم يَُهمَّ بَِها، لَْم َيْعَملْ َسيِّئَةً قَطُّ ] ٣٩آل عمران آية "[سَيًِّدا َوَحصُوًرا وََنبِيا ِمَن الصَّاِلِحَني: "َحتَّى َبلَغَ
َحدَّثََنا َعِليُّ بن ، ا ُمَحمَّدُ بن إِْسَماعِيلَ الُْبَخارِيُّ َحدَّثََن، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ  - ١٢٧٦٥

، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُيوُسَف بن ِمهَْرانَ ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َسالٌم أَُبو الُْمْنِذرِ ، الَْحكَمِ بن ظَْبَيانَ اَألْنصَارِيُّ 
: فَإِذَا تَوَاَضَع ِقيلَ ِللَْملَِك، َما ِمْن آَدِميٍّ إِال ِفي َرأِْسهِ ِحكَْمةٌ بَِيِد َملٍَك :قَالَ، لَْيِه َوَسلََّم َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع

  .َضْع ِحكَْمَتُه: َوإِذَا َتكَبََّر ِقيلَ ِللَْملَِك، اْرفَْع ِحكَْمَتُه 
  ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه. دَّثََنا أَُبو َنْصرٍ التَّمَّاُرَح، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلُّوَيةَ الْقَطَّانُ  - ١٢٧٦٦

َعْن ُيوُسَف بن ِمْهَرانَ ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ : قَاال، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ، بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ 
، فَقََعَد أََحُدُهَما ِعْنَد رِْجلَْيِه ، أََتاُه ِفيَما َيَرى النَّاِئُم الَْملَكَاِن :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَنّ َرُسولَ اللَّ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 

إِنَّ َمثَلَ َهذَا َوَمثَلَ : قَالَ، اضْرِْب َمثَلَ َهذَا َومَثَلَ أُمَِّتِه : فَقَالَ الَِّذي ِعْنَد رِْجلَْيِه ِللَِّذي عِْنَد رَأِْسِه، َواآلَخُر ِعْنَد َرأِْسِه 
، َوال َما َيْرجُِعونَ بِِه ، فَلَْم َيكُْن َمَعُهْم ِمَن الزَّاِد َما َيقْطَُعونَ بِِه الَْمفَاَزةَ ، أُمَِّتِه كََمثَلِ قَْومٍ َسفْرٍ اْنَتَهْوا إِلَى رَأْسِ َمفَاَزٍة 

َوحَِياًضا َرَواءً ، أََرأَْيُتْم إِنْ َوَرْدتُ بِكُْم رَِياًضا ُمْعِشَبةً : فَقَالَ، ْيِه ُحلَّةٌ ِحَبَرةٌ فََبْيَنَما ُهْم كَذَِلَك إِذْ أََتاُهْم َرُجلٌ َعلَ
فَقَالَ ، وا وَأَْسَمُن، َوشَرُِبوا ، فَأَكَلُوا ، َوِحيَاًضا َرَواًء ، فَاْنطَلََق بِهِْم فَأَْوَرَدُهمْ رِيَاًضا ُمْعِشَبةً ، نََعْم : أََتتَّبِعُونِي؟ قَالُوا



َوِحيَاًضا َرَواًء أَنْ َتتَّبِعُونِي؟ ، فََجَعلُْتمْ إِنْ َورَْدُت بِكُْم رِيَاًضا ُمْعِشَبةً ، َبلَى : أَلَْم أَلْفَكُْم َعلَى تِلَْك الْحَالِ؟ قَالُوا: لَُهْم
  .قَْد َرضِيَناَها ُنقِيُم َعلَْيَها: َوقَالَْت طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم،  َصَدَق َواللَِّه لََنتَّبَِعنَُّه: فَقَالَْت طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم، نََعْم : قَالُوا

َحدَّثََنا مَُباَركُ ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ : قَاال، وَأَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطَّبََرانِيُّ  - ١٢٧٦٧
، ] ١١النجم آية "[َما كَذََب الْفُؤَاُد َما َرأَى"،َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُيوُسَف بن ِمهَْرانَ ، ْيٍد َعْن َعِليِّ بن َز، بن فََضالَةَ 

  رَأَى َربَُّه: قَالَ

  .َعزَّ َوَجلَّ بِفَُؤاِدِه
َحدَّثََنا َحمَّادُ بن ، ن ُشَعْيبٍ َحدَّثََنا ِعيَسى ب، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َيحَْيى اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى  - ١٢٧٦٨

َمْن :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُيوُسَف بن ِمهَْرانَ ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، َسلََمةَ 
  .وَأَْرَبَع كََباِئرَ ُتوجِبُ النَّاَر، لَهُ أَْرَبِعَني كَبَِريةً  قَاَد أَْعَمى َحتَّى ُيْبِلَغُه َمأَْمَنُه غَفََر اللَُّه َتعَالَى

  أَُبو حَاِضرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
ي َعْن أَبِ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الَْعوَّامِّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْمَْرَوزِيُّ  - ١٢٧٦٩

  .َوُهَو ُمْحرٌِم، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماْحَتَجَم بِالْقَاَحِة : َعْن أَبِي َحاِضرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، السَّوَّارِ السُّلَِميِّ 
  أَُبو َجمَْرةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعْن أَبِي َجْمرَةَ، َعنِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، ا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ َحدَّثََن، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٧٧٠
، َوبِالَْمدِيَنِة َعْشًرا ، أَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمكَّةَ ثَالثَ َعْشَرةَ َسَنةً ُيوَحى إِلَْيِه :قَالَ، اْبنِ َعبَّاسٍ 

  .َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّنيَوَماَت 
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن َتَمامٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن ِمْهرَانَ ، َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ  - ١٢٧٧١

ِمْن إِكْفَاِء :َوُهَو َيقُولُ، لُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َرُسو: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَُبو َجمَْرةَ َنْصرُ بن ِعْمَرانَ 
  .َواتَِّخاذُُهُم الْقُصُوَر ِفي األَْمصَارِ، الدِّينِ َتَصفُُّح النََّبِط 

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ - ١٢٧٧٢

أَنّ َرُسولَ اللَّهِ ، َعْن أَبِي َجْمرَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ثََنا ِعْمَرانُ بن َتَمامٍ َحدَّ، َحدَّثََنا ِهاللُ بن بِْشرٍ ، بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ 
  .اْعَتمُّوا َتزَْداُدوا ِحلًْما:قَالَ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َحدَّثََنا ُعَمُر بن صَاِلحٍ ، ِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْب، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ  - ١٢٧٧٣
إِلَى َحيٍّ ، كََتَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْمَرةَ َنْصُر بن ِعْمَرانَ ، اَألْزِديُّ 

أََما : فَقَالَ، فَلَْم َيقَْبلُوا الِْكتَاَب َوَرَجعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْخَبُروُه ، ِإلْسالمِ ِمَن الَْعَربِ َيْدُعوُهْم إِلَى ا
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى  ثُمَّ بََعثَ َرسُولُ، إِنِّي لَْو َبَعثْتُ بِِه إِلَى قَْومٍ بَِشطِّ ُعَمانَ ِمْن أَْزِد َشُنوَءةَ وَأَْسلََم لَقَبِلُوُه 

فَقَِدَمْت َوقَدْ ، َوَبَعثَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِهِديٍَّة ، فَقَبِلَُه َوأَْسلََم ، الُْجلَْنَدى َيْدُعوُه إِلَى اِإلْسالمِ 
  .َوَبْيَن النَّاسِ، فََجَعلَ أَُبو َبكْرٍ الَْهِديَّةَ َمْورِثًا فَقََسَمَها َبْيَن فَاِطَمةَ ، ِه َوَسلََّم قُبَِض َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

 َحدَّثََنا ُعَمُر بن َصاِلحٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِقَرياٍط الدَِّمْشِقيُّ  - ١٢٧٧٤
فَقَالَ ، قَِدَم َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَرَْبُع ِمائٍَة ِمْن َدْوسٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَُبو َجْمَرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، 

  ،مَْرَحًبا أَْحَسَن النَّاسِ ُوجُوًها :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  .َوأَْعظََمُهْم أََماَنةً، طَْيبَُهْم أَفَْواًها َوأَ
ح َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ . َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ: قَاال، وَُمَحمَُّد بن ُمحَمٍَّد التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢٧٧٥
َعْن ، َوقَالَ َعْمُرو بن َحكَّامٍ َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، وَأَْخبََرَنا ُشْعَبةُ ، بن َمْرُزوقٍ  قَالَ َعْمُرو، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحكَّامٍ ، الْكَشِّيُّ 

َمنِ :قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم أَبِي َجْمَرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َوفَْد َعْبِد الْقَْيسِ لَمَّا قَِدُموا َعلَى َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
وَإِنَّا ، إِنَّا َحيٌّ ِمْن َربِيَعةَ ، َيا َرسُولَ اللَِّه : قَالُوا، مَْرَحًبا بِالَْوفِْد غَْيرِ الْخََزاَيا َوال النَّاِدِمَني:قَالَ، رَبِيَعةُ : قَْوُم؟قَالُواالْ

فَُمْرَنا ، َوإِنَّا ال َنِصلُ إِلَْيَك ِفي َشْهرٍ حََرامٍ ، ْن كُفَّارِ ُمَضَر َوإِنَّهُ َيحُولُ بَْيَنَنا وََبْيَنَك َهذَا الَْحيُّ ِم، َنأْتِيَك ِمْن ُشقٍَّة َبعِيَدٍة 
آُمُركُمْ :فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وََنْدُخلُ بِِه الَْجنَّةَ ، وََنْدُعو إِلَْيِه َمْن َوَراَءَنا ، بِأَْمرٍ فَْصلٍ َتْدُعو إِلَْيِه 

أََتْدُرونَ َما ، َوأَنَّ ُمحَمًَّدا َرُسولُ اللَِّه ، بِاِإلَمياِن بِاللَِّه َشَهاَدةِ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه : وَأَْنَهاكُْم َعْن أَْرَبعٍ آُمرُكُْم، عٍ بِأَْرَب
، َوأَنْ ُتْعطُوا ِمَن الَْغنَاِئمِ الْخُُمَس ، َوَصْوُم َرَمَضانَ ،  وَإِيَتاُء الزَّكَاِة، َوإِقَاُم الصَّالِة ، اِإلَميانُ؟ َشَهاَدةُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه 

َواْدعُوا إِلَْيهِنَّ ، َوالُْمقَيَّرِ اْحفَظُوُهنَّ : َوُربََّما قَالَ: وَالُْمَزفَِّت قَالَ، وَالنَِّقريِ ، وَالَْحْنَتمِ ، َعنِ الدُّبَّاِء : َوأَْنَهاكُْم َعْن أَرَْبعٍ
  .ْمَمْن َوَراَءكُ
  ،َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٧٧٦

َحدَّثََنا ِشهَاُب بن َعبَّاٍد الَْعْبِديُّ ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ . َوَعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ 
قَِدَم َوفُْد َعْبِد الْقَْيسِ َعلَى َعلَى : َيقُولُ، َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ : َعْن أَبِي َجْمرَةَ، قَالَ، ٍد َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْي: قَالُوا، 

، َنَك كُفَّاُر ُمَضَر إِنَّ َهذَا الَْحيَّ ِمْن رَبِيَعةَ قَْد حَالَ َبْينََنا َوَبْي، َيا َرسُولَ اللَِّه : فَقَالَ، َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َوأَنَْهاكُمْ ، آُمرُكُْم بِأَْرَبعٍ :قَالَ، فَُمْرَنا بِأَْمرٍ نَأُْخذُ بِِه َوَنْدُعو إِلَْيِه َمْن َوَراءََنا ، فَلَْسَنا َنخْلُُص إِلَْيَك إِال ِفي َشْهرٍ َحَرامٍ 

َوأَنْ ، َوَصْومِ َرَمَضانَ ، وَإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َوإِقَامِ الصَّالِة ، اللَُّه َوَعقََد بَِيِدِه  اِإلَمياِن بِاللَِّه َشَهاَدةِ أَنْ ال إِلََه إِال: َعْن أَْرَبعٍ
  .وَالُْمَزفَِّت، وَالنَِّقريِ ، َوالْحَْنَتمِ ، الدُّبَّاِء : وَأَْنَهاكُْم َعنِ، ُتَؤدُّوا ُخُمَس َما غَنِْمُتْم 

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ : قَاال، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، لْعَزِيزِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد ا - ١٢٧٧٧
، َوالنَِّقريِ ،  َوالُْمَزفَِّت، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعنِ الدُّبَّاِء : َعْن أَبِي َجْمَرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َسلََمةَ 
  .َوالَْحنَْتمِ
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ الَْبَراُء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ  - ١٢٧٧٨

قَِدَم َوفُْد َعْبِد الْقَْيسِ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : قَالَ، نِ اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا أَُبو َجْمَرةَ، َع، َسِعيُد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ 
  ،َعلَْيِه َوَسلََّم 

ْرَنا بِأَْمرٍ َننَْتهِي إِلَْيهِ فَُم، َوإِنَّا ال َنِصلُ إِلَْيَك إِال ِفي أَْشُهرِ الُْحُرمِ ، إِنَّ َبْينََنا َوَبيَْنَك كُفَّاُر ُمَضَر ، َيا َرسُولَ اللَِّه : فَقَالُوا
َوأَنَّ ُمَحمًَّدا ، شََهاَدةُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه : وَأَرَْبٌع، أَْرَبٌع :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَنْدُعو إِلَْيِه َمْن َوَراَءَنا 

، َنبِيِذ الدُّبَّاِء : وَأَْنَهاكُْم َعْن، َوُخُمُس َما غَنِْمُتْم ، َوَصْوُم َرَمَضانَ ، إِيَتاُء الزَّكَاِة َو، َوإِقَاُم الصَّالِة ، َعْبُدُه َوَرُسولُُه 
  .َوالُْمَزفَِّت، َوالنَِّقريِ ، َوالَْحنَْتمِ 
: قَالَ، َحدَّثََنا أَُبو َجْمَرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ،  َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َعبَّاٍد، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٧٧٩

إِنَّا َهذَا الَْحيُّ ِمْن َربِيَعةَ قَدْ ، َيا َرسُولَ اللَِّه : فَقَالُوا، قَِدَم َوفُْد َعْبِد الْقَْيسِ َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
، وََنْدُعو إِلَْيِه َمْن َوَراَءَنا ، فَُمْرَنا بِأَْمرٍ َنعَْملُ بِِه ، َوال َنْخلُُص إِلَْيَك اال ِفي شَْهرٍ حََرامٍ ، اُر ُمَضَر َحالَ َبْيَنَنا َوَبيَْنَك كُفَّ

، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه ، ُه اِإلَمياِن َوفَسَّرََها لَُهمْ َشَهاَدِة أَنْ ال إِلََه إِال اللَّ: وَأَْنَهاكُْم َعْن أَْربَعٍ، آُمُركُمْ بِأَْرَبعٍ :قَالَ



  .َوالُْمقَيَّرِ، َوالنَِّقريِ ، َوالَْحنَْتمِ ، الدُّبَّاِء : َوأَْنَهاكُْم َعنِ، َوأَنْ ُتَؤدُّوا ُخُمَس َما غَنِمُْتْم ، َوإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َوإِقَامِ الصَّالِة 
َعْن أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الُْمقَْعُد، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ، احِ الرَّقِّيُّ َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصِ بن الصَّبَّ - ١٢٧٨٠

  التَّيَّاحِ، َعْن أَبِي َجْمرَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َوفَْد َعْبِد

َوإِنَّ ، إِنَّا َحيٌّ ِمْن رَبِيَعةَ ، َيا َرُسولَ اللَِّه : قَالُوا، ْرَحًبا بِالَْوفِْدَم:فَقَالَ، الْقَْيسِ قَِدُموا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
لَ فَقَا، وََنْدُعو إِلَْيِه َمْن َوَراَءَنا ، فَُمْرَنا بِأَْمرٍ َنأُْخذُ بِِه ، َوال َنْخلُُص إِلَْيكَ إِال ِفي َشْهرٍ حََرامٍ ، َبْيَنَنا َوَبيَْنَك كُفَّاُر ُمَضَر 

َوأَنَّ ، اِإلَمياِن بِاللَِّه َشَهاَدةِ أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه : َوأَنَْهاكُْم َعْن أَْرَبعٍ، آُمرُكُْم بِأَْمرٍ :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، وَالنَِّقريِ ، الدُّبَّاِء : َوأَنَْهاكُْم َعنِ، َؤدُّوا ُخُمَس َما غَنِْمُتْم َوأَنْ ُت، وَإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َوإِقَامِ الصَّالِة ، ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه 

  .َوالُْمَزفَِّت، َوالَْحنَْتمِ 
سْطَاُم بن َحدَّثََنا بِ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم بن َعْنَبرٍ الَْبصْرِيُّ  - ١٢٧٨١

َيا َرُسولَ اللَّهِ : فَقَالُوا، أََتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِي َجمَْرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َوفَْد عَْبِد الْقَْيسِ ، ُمْسِلمٍ 
آُمُركُمْ :قَالَ، فَأَْنبِئَْنا َما َيِحلُّ لََنا ِممَّا َيْحُرُم َعلَْيَنا ، َنأِْتَيَك كُلََّما ِشئَْنا َوإِنَّا ال َنْسَتِطيُع أَنْ ، إِنَّ َبْينََنا َوَبيَْنَك كُفَّاُر ُمَضَر 

، اِئمِ َوُتْعطُوا الُْخُمَس ِمَن الْغََن، َوَتُصومُوا َرَمَضانَ ، َوُتْؤتُوا الزَّكَاةَ ، أَنْ ُتِقيمُوا الصَّالةَ : وَأَْنَهاكُْم َعْن أَْربَعٍ، بِأَْرَبعٍ 
  .َوالُْمَزفَِّت، َوالنَِّقريِ ، وَالَْحنَْتمِ ، الدُّبَّاِء : َوأَْنَهاكُْم َعنِ
، ح َوَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الزَِّياِديُّ . َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الْقَاِضي  - ١٢٧٨٢

  َحدَّثَنَا

قَِدمُوا َعلَى النَّبِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ، َعْن أَبِي َجْمَرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َوفَْد َعْبِد الْقَْيسِ : قَاال، اهِيَم ُمْسِلُم بن إِْبَر
، إِنَّا ال َنِصلُ إِلَْيكَ إِال ِفي َشْهرٍ حََرامٍ َو، إِنَّ َبْيَنَنا َوَبيَْنَك كُفَّاُر ُمَضَر ، َيا َرسُولَ اللَِّه : فَقَالُوا، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

، بَِشَهاَدِة أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه : آُمرُكُْم، وَأَْنَهاكُْم َعْن أَْرَبعٍ ، آُمُركُمْ بِأَْمرٍ :قَالَ، فَُمْرَنا بَِما َيِحلُّ لََنا ِممَّا َيْحُرُم َعلَْيَنا 
، َوالَْحنَْتمِ ، الدُّبَّاِء : َوأَنَْهاكُْم َعنِ، َوأَنْ ُتْعطُوا الْخُُمَس ِممَّا غَنِْمُتْم ، َوَصْومِ رََمَضانَ ، زَّكَاِة َوإِيَتاِء ال، َوإِقَامِ الصَّالِة 

  .َوالُْمَزفَِّت، َوالنَِّقريِ 
، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم ، ُحلَْوانِيُّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ الْ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٧٨٣

أَوَّلُ ُجُمَعٍة :قَالَ، َعْن أَبِي َجمَْرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َسلََمةَ بن أَبِي حَفَْصةَ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ 
  .جَُواثَى: َبحَْرْينِ ِفي قَْرَيٍة ِلعَْبِد الْقَْيسِ يُقَالُ لََهاُجمَِّعْت َبْعَد ُجُمَعٍة بِالَْمِديَنِة ُجُمَعةٌ بِالْ

، َحدَّثََنا َزْيُد بن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٢٧٨٤
  .ثُمَّ ُجُمَعةُ جَُواثَى، أَوَّلُ ُجُمَعٍة ُجمَِّعتْ بِالَْمِديَنِة :َعْن أَبِي َجْمَرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،  َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ

، أَخَْبَرُهْم  َحدَّثََنا أَُبو َجْمَرةَ، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا الُْمثَنَّى بن َسعِيٍد الْقَِصُري ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٢٧٨٥
  َعْن ُبُدوِّ إِْسالمِ أَبِي

، ائِْت َمكَّةَ حَتَّى َتْسَمَع ِمْنُه َوتَأِْتَينِي بَِخَبرِِه : فَقَالَ، لَمَّا َبلََغُه أَنَّ َرُجال خََرَج بَِمكَّةَ َيْزُعُم أَنَُّه نَبِيٌّ َبَعثَ أََخاُه : قَالَ، ذَرٍّ 
فَأَْخَبَرهُ أَنَُّهَيأُْمرُ ، وَاْنصََرَف إِلَى أَبِي ذَرٍّ ، فََسِمَع ِمْن َنَبأِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَاْنطَلََق أَُخوُه إِلَى َمكَّةَ 

ثُمَّ اْنطَلَقَ ، ِفيَها َماٌء َوإَِداَوةٌ ثُمَّ أََخذَ َشنَّةً ، َما َشفَْيتَنِي : فَقَالَ، َوَيأُْمُر بَِمكَارِمِ اَألْخالقِ، بِالَْمْعرُوِف َوَينَْهى َعنِ الُْمْنكَرِ 
فَلَمَّا ، وَلَْم َيلَْق َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َجنَُّه اللَّْيلُ ، فَفَرَِق أَنْ َيسْأَلَ أََحًدا َعْن َشْيٍء ، َحتَّى أََتى َمكَّةَ 



فَاْنطَلََق بِِه إِلَى َمنْزِِلِه ، فَاْنطَِلْق إِلَى َمنْزِِلَك ، َرُجلٌ ِمْن ِغفَارٍ : َمنِ الرَُّجلُ؟ قَالَ: فَقَالَ، أَْعَتَم َمرَّ بِِه َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ 
فََمرَّ بِِه َعِليُّ بن  ،فَقَاَم َناِحَيةً ِفي الَْمْسجِِد ، فَلَْم َيلْقَُه ، فَلَمَّا أَْصَبَح غََدا ، ال َيسْأَلُ وَاِحٌد ِمْنُهَما َصاِحَبُه َعْن َشْيٍء ، 

فَلَمَّا كَانَ الَْيْوُم ، فَاْنطَلََق بِِه ال َيْسأَلُ أََحُدُهَما صَاِحَبُه َعْن َشْيٍء ، أََما آنَ ِللرَُّجلِ أَنْ َيْعرَِف َمنْزِلَُه : فَقَالَ، أَبِي طَاِلبٍ 
إِنَُّه َبلَغَنِي أَنَّ َرُجال َخَرجَ : فَقَالَ، فَفََعلَ ، لََيكِْتَمنَّ َعلَْيِه َولََيْسُتَرنَّ َعْنُه الثَّاِلثُ أََخذَ َعلَى َعِليٍّ لَِئْن أَْخَبَرهُ بِالَِّذي ُيرِيُد 

: أَبِي طَاِلبٍفَقَالَ َعِليُّ بن ، فَجِئُْت بنفِْسي ُألْخبِرَ َخَبَرُه ، فََبعَثُْت بِأَِخي فَلَْم يَأِْتنِي بَِما َيْشفِينِي ، بَِمكَّةَ لَيزُْعُم أَنَّهُ َنبِيٌّ 
  فَإِنِّي إِنْ َرأَْيُت َما أَخَاُف َعلَْيَك ِمْنُه قُْمُت كَأَنِّي، فَاتَّبِْع أَثَرِي 

َرُسولِ حَتَّى َدَخال َعلَى ، َوغََدا أَُبو ذَرٍّ َعلَى أَثَرِِه ، فََغَدا َعِليٌّ ، َوإِنْ لَْم أََر َشْيئًا فَاتَّبِْع أَثَرِي ، َوَرَجْعتُ إِلَْيَك ، أَبُولُ 
، َيا َرسُولَ اللَِّه : فَقَالَ، َوَسِمَع ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَْخبََرُه َخَبَرُه ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

فََخَرجَ ، ال وَاللَِّه ال َرجَْعُت حَتَّى أَْصُرخَ بِاِإلْسالمِ : فَقَالَ، اْرجِعْ إِلَى قَْوِمَك حَتَّى َيْبلَُغَك َخَبرِي:قَالَ، ُمْرنِي بِأَْمرَِك 
َصَبأَ : فَقَالَ الُْمْشرِكُونَ، َوأَنَّ ُمحَمًَّدا َرُسولُ اللَِّه ، أَْشَهدُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه : َوقَالَ، إِلَى الَْمْسجِِد فََناَدى بِالصَّالِة 

َيا مَْعَشَر قُرَْيشٍ : ثُمَّ قَالَ، فََمرَّ بِِه الَْعبَّاُس بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ فَاْنكَبَّ َعلَْيِه ، فَضَرُبوُه َحتَّى َسقَطَ ، َصَبأَ الرَُّجلُ ، الرَُّجلُ 
ا كَانَ الَْيْوُم الثَّانِي َعاَد فَلَمَّ، فَأَْمَسكُوا َعْنُه ، تُرِيُدونَ أَنْ تقْطََع الطَّرِيَق َعْنكُْم ، وَطَرِيقُكُْم َعلَى ِغفَارٍ ، أَنُْتْم ُتجَّاٌر 

فََهذَا كَانُ ُبُدوُّ اِإلْسالمِ َألبِي ذَرٍّ ، فَأَْمَسكُوا َعْنُه ، فَقَالَ لَُهْم ِمثْلَ ذَِلَك ، فََمرَّ َعلَْيِه الَْعبَّاُس ، فََضَربُوُه ، ِلِمثْلِ َمقَالَِتِه 
  .َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َعِديٍّ ، ُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ َحدَّثََنا َعْم - ١٢٧٨٦
َرُسولُ  قَالَ: قَالَ، َعْن أَبِي َجْمَرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َمطَرِ بن طَْهَمانَ الَْورَّاقِ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ ، ُسلَْيَمانَ 

  .َدَخلَِت الُْعمَْرةُ ِفي الَْحجِّ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسيْنِ - ١٢٧٨٧
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َعْن أَبِي َجْمَرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعْمرِو بن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن ُجَناٍد ، اَألْنَماِطيُّ 
َدَخلَتِ : فَقَالَ، أََتانِي جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ِفي ثَالٍث َبِقَني ِمْن ِذي الِْقْعَدِة :قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه ، 

اْسَتقَْبلُْت ِمْن أَْمرِي َما لَوِ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَِعْنَد ذَِلَك ، الُْعْمَرةُ ِفي الَْحجِّ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة
  .اسَْتدَْبْرُت َما ُسقْتُ الَْهْدَي

َتَمتَّْعتُ :قَالَ، َعْن أَبِي َجْمَرةَ ، أنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ  - ١٢٧٨٨
، َوُعْمَرةٌ ُمَتقَبَّلَةٌ ، َحجٌّ َمْبُروٌر : فَرَأَْيُت ِفي الَْمَنامِ كَأَنَّ قَاِئال َيقُولُ، فَأََمرَنِي بَِها ، فََسأَلْتُ اْبَن َعبَّاسٍ ، فََنَهانِي نَاٌس 

ةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُسنَّ: أَْو قَالَ، اللَُّه أَكَْبُر ُسنَّةُ أَبِي الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : فَقَالَ، فََحدَّثُْت بِِه اْبَن َعبَّاسٍ 
  .َوَسلََّم

، َسِمْعتُ اْبَن َعبَّاسٍ : َعْن أَبِي َجْمرَةَ، قَالَ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٧٨٩
  .ْيِه َوَسلََّم قَِطيفَةٌ َحْمَراُءأُْدِخلَ قَْبَر النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ:َيقُولُ

َسِمْعتُ اْبَن : َعْن أَبِي َجْمرَةَ، قَالَ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحكَّامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٢٧٩٠
  .َصلِّي ِمَن اللَّْيلِ ثَالثَ َعْشَرةَ َركَْعةًكَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُي: قَالَ، َعبَّاسٍ 

  َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحكَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٢٧٩١

َسِمْعُتهُ : يْئًا؟ قَالَِفي ُمْتَعةِ النَِّساِء َش: َهلْ َسِمْعتَ اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ: قُلُْت لَُه: َعْن أَبِي َجْمَرةَ، قَالَ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، 
  .َصَدقَْت: فَقَالَ لَُه اْبُن َعبَّاسٍ، إِنََّما كَاَنِت الُْمْتَعةُ َوبِالنَّاسِ حَاَجةٌ َوِفي النَِّساِء ِقلَّةٌ:فَقَالَ لَُه َموْلًى لَُه، ُيَرخُِّص ِفيَها 
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الُْمَساوِرِ الْعََتِكيُّ ، بن أََسٍد الْعَمِّيُّ َحدَّثََنا ُمَعلَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٧٩٢

فَاْسَتقْبِلِ ، وَإِذَا طَلَْبتَ الْحَاَجةَ ، َوال َتطْلَُبنََّها لَْيال ، ال َتطْلَُبنَّ حَاَجةً إِلَى أَْعَمى : قَالَ، أَُبو َجمَْرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
اللَُّهمَّ َبارِْك :قَالَ، فَإِنَّ فَإِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَباِكْر حَاجََتَك ، فَإِنَّ الَْحَياَء ِفي الَْعيَْنْينِ ، جْهَِك الرَُّجلَ بَِو

  .ُألمَِّتي ِفي ُبكُورَِها
، وأبو شعيب بن احلسن احلراين ، الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب وَُمَحمَُّد بن ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ  - ١٢٧٩٣

فَاحُْتبِْستُ ، كُْنُت أَْدفَُع الزَِّحاَم َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ : َعْن أَبِي َجْمَرةَ، قَالَ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ : قَالُوا
الُْحمَّى ِمْن فَْيحِ :قَالَ، فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، الْحُمَّى : ؟ قُلُْتَما َحَبَسَك: فَقَالَ ِلي، َعْنُه أَيَّاًما 

  .فَأَْبرُِدوَها بَِماِء َزْمَزَم، َجهَنََّم 
َعْن أَبِي ، َياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ثََوابُ بن ُعْتَبةَ َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ  - ١٢٧٩٤

  ،أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعطَى ُمحَمََّد بن َمْسلََمةَ َسْيفًا : َجْمَرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َواقُْعْد ِفي َبْيِتكِ ، فَاْضرِْب َحتَّى يَْنثَِلَم ، َتلَفَا َبْيَن الُْمْسِلِمَني فَإِذَا رَأَْيَت َسيْفَْينِ اْخ، قَاَتلِ الُْمْشرِِكَني َما قُوِتلُوا :فَقَالَ
  .ثُمَّ أَتَْيُت اْبَن ُعَمَر فََحذَا ِلي َعلَى ِمثِْلِه َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحتَّى َيأْتَِيَك َمنِيَّةٌ قَاِضَيةٌ أَْو َيٌد َخاِطئَةٌ

، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحَجبِيُّ : قَاال، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٧٩٥
، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ،َعْن أَبِي َجْمرَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ 



  .وَاَألنَاةُ، الِْحلُْم : إِنَّ فِيَك َخْصلََتْينِ ُيِحبُُّهَما اللَُّه:قَالَ َألَشجِّ َعْبِد الْقَْيسِ
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ، ن زَِمامٍ الَْعالُف َحدَّثََنا َوْهُب بن َيْحَيى ب، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ  - ١٢٧٩٦

َخْيرُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعْن أَبِي َجْمَرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا ُشبَْيلُ بن َعْزَرةَ ، َسَواٍء 
  .أَْهلِ الَْمشْرِقِ َعْبدُ الْقَْيسِ

، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ ، ا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ َحدَّثََن - ١٢٧٩٧
الَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ قَ: قَالَ، َعْن أَبِي َجْمَرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الَْحجَّاجِ الَْعاِئِشيِّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن النَّْضرِ 

  .أََنا َحجِيُج َمْن ظَلََم َعْبَد الْقَْيسِ:َعلَْيِه َوَسلََّم
  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن، َحدَّثََنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ  - ١٢٧٩٨

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : قَالَ، َعْن أَبِي َجْمرَةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن إِْبَراِهيُم الْفَاِئِشيُّ ، إِْبَراِهيُم بن النَّْضرِ  َحدَّثََنا، بِْشرٍ 
  .اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلَعْبدِ الْقَْيسِثَالثًا:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َزْيدٍ أَُبو َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ : قَالَ، زِيزِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع - ١٢٧٩٩
  .الثًااللَُّهمَّ اغِْفْر ِلعَْبِد الْقَْيسِثَ:قَالَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِي َجْمَرةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

  َعْبُد الْعَزِيزِ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
، َحدَّثََنا ُسكَْيُن بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر  - ١٢٨٠٠
فََجَعلَ الْفََتى ، لُ بن الَْعبَّاسِ رَِديَف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ الْفَْض: قَالَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه 

ى َوَجَعلَ الْفََت، َوجََعلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْصرُِف َوْجَهُه بَِيِدِه ِمْن َخلِْفِه ، وََيْنظُُر إِلَْيهِنَّ ، ُيالِحظُ النَِّساَء 
َوِلسَاَنُه غُِفَر ، َوَبَصَرُه ، إِنَّ َهذَا َيْوٌم َمْن َملََك ِفيِه َسْمَعُه :فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُيالِحظُ إِلَْيهِنَّ 

  .لَُه
  زَِياٌد مَْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َعنِ أَبِي النَّْضرِ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن غَاِلبٍ ، ثَْمانَ بن صَاِلحٍ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُع - ١٢٨٠١
بن ُمَعاٍذ  أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُتُوفَِّي سَْعُد: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، الَْمِدينِيِّ، َعْن زَِياٍد َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ 

  ثُمَّ، َوقََف َعلَى قَْبرِِه 

  .ثُمَّ ُرخَِّي َعْنُه، لَقَدْ َضَغطَُه ، لَْو َنَجا ِمْن َضْغطَِة الْقَْبرِ أََحدٌ لََنَجا َسْعٌد :ثُمَّ قَالَ، اسَْتْرَجَع 
  َماِلُك بن سَْعٍد التُّجِيبِيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َحدَّثََنا َماِلُك بن الْخَْيرِ ، َعْن َحْيَوةَ بن ُشرَْيحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى  - ١٢٨٠٢
َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: َيقُولُ، أَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ ، أَنَّ َماِلَك بن َسْعٍد التُّجِيبِيَّ َحدَّثَُه ، الزَِّياِديُّ 

، َوشَارِبََها ، َوُمْعَتِصرََها ، َوَعاِصَرَها ، إِنَّ اللََّه لََعَن الَْخْمَر ، َيا ُمَحمَُّد : فَقَالَ، أَتَانِي جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم :َيقُولُ، 
  .َوُمْسقَِيَها، اِقَيَها َوَس، َوُمْبَتاَعَها ، وََباِئعََها ، وَالَْمْحُمولَةَ إِلَْيِه ، َوَحاِملََها 

  ثَابِتُ بن َيزِيَد الْخَْوالنِيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
أَْخبََرنِي عَْبُد ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا أَصَْبغُ بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا طَاِهُر بن ِعيَسى بن قَْيَرسٍ الِْمصْرِيُّ  - ١٢٨٠٣

َعْن ثَابِِت بن َزْيٍد الَْخْوالنِيِّ أَْخبََرُه أَنَُّه قَِدمَ ، َعْن َخاِلِد بن َيزِيَد ، َواْبُن لَهِيَعةَ ، ْيثُ بن سَْعٍد وَاللَّ، الرَّْحَمنِ بن ُشرَْيحٍ 
َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ إِنِّي كُْنُت ِعْنَد ، َسأُخْبُِرَك َعنِ الَْخْمرِ : فََسأَلَُه َعنِ الَْخْمرِ؟ فَقَالَ، فَلَِقَي اْبَن َعبَّاسٍ ، الَْمِديَنةَ 



فَجََعلَ ، َمْن كَانَ ِعْنَدُه ِمَن الَْخْمرِ َشْيٌء فَلُْيْؤِذنِّي بِِه:ثُمَّ قَالَ، فََبْيَنَما ُهَو ُمْحَتبٍ َحلَّ َحبَْوَتُه ، َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد 
عِْنِدي ُزقَاٌق َوَما : َوَيقُولُ اآلَخُر، ِعْنِدي َراوَِيةٌ : َوَيقُولُ اآلَخُر، ةُ َخْمرٍ ِعْنِدي َراوَِي: فََيقُولُ أََحدُُهْم، النَّاُس َيأْتُوَنُه 

  َشاَء اللَُّه

، مَّ آذَُنوُه فَفََعلُوا ثُ، ثُمَّ آِذنُونِي، اْجَمُعوُه بَِبقِيعِ كَذَا وَكَذَا :فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنْ َيكُونَ ِعْنَدُه 
فَأََخذَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، فَلَِحقََنا أَُبو َبكْرٍ ، َوُهَو ُمتَِّكئٌ َعلَيَّ ، فََمَشْيُت َعْن َيِمينِِه ، فَقَاَم َوقُْمُت َمَعُه 

فََمَشى ، فَأََخذَُه فََجَعلَُه َعْن َيَسارِِه ، قََنا ُعَمُر بن الْخَطَّابِ ثُمَّ لَِح، َوجََعلَ أََبا َبكْرٍ َمكَانِي ، َوَسلََّم فََجَعلَنِي َعْن َيَسارِِه 
َصَدقُْتْم :قَالَ، َهِذِه الَْخْمُر ، َنَعمْ َيا َرُسولَ اللَِّه : أَتَْعرِفُونَ َهِذِه؟قَالُوا:قَالَ ِللنَّاسِ، َبْيَنهما َحتَّى إِذَا َوقََف َعلَى الَْخْمرِ 

، اْشَحذُوَها:فَقَالَ، ثُمَّ َدَعا بِِسكِّنيٍ ، َوآِكلَ ثََمنَِها، َوَساقَِيَها ، َوَشارَِبَها ، َوُمعَْتِصَرَها ، َوعَاِصَرَها ، الَْخْمَر  إِنَّ اللََّه لََعَن
، إِنَّ ِفي َهِذِه اَألْزقَاقِ َمْنفََعةً : نَّاُسفَقَالَ ال، فَخْرُِق اَألْزقَاَق ، ثُمَّ أََخذََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَفََعلُوا 
  .َوبَْعُضُهْم َيزِيُد َعلَى َبْعضٍ ِفي الَْحِديِث: قَالَ، َولَكِنِّي إِنََّما أَفَْعلُ ذَِلَك غََضًبا ِللَِّه ِلَما ِفيَها ِمْن َسْخطٍَة، أََجلْ :فَقَالَ

  نِ َعبَّاسٍَعْبُد الرَّْحَمنِ بن َوْعلَةَ السَّبَِأيُّ َعنِ اْب
َعْن ، َعْن َبكْرِ بن ُمَضَر ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ  - ١٢٨٠٤

، نَْغُزو الَْمغْرَِب :نَُّه قَالَ ِلعَْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍأَ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َوْعلَةَ السََّبِأيِّ ، َجْعفَرِ بن رَبِيَعةَ 
  أَِمْن رَأْيَِك أَْو: فَقُلُْت، ال بَأَْس بَِها: فَكَْيَف َتَرى ِفي ِقرَبِهِْم؟ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَبلْ َعْن َرسُولِ اللَّهِ : َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ
َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن ُمَضَر ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن يُوُسَف ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ  - ١٢٨٠٥

َوُهْم أَْهلُ َوثَنٍ ، إِنَّا نَْغُزو َهذَا الَْمغْرَِب : فَقَالَ، أَنَُّه سَأَلَ اْبَن َعبَّاسٍ  ،َعنِ اْبنِ َوْعلَةَ ، أَنَُّه َسِمَع أََبا الَْخْيرِ ُيْخبُِر ، َربِيَعةَ 
ُه؟ َعْن َرأْيَِك أَْو شَْيئًا َسِمْعَت: فَقَالَ اْبُن َوْعلَةَ، الدِّبَاغُ طَُهوٌر:فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ، َوالَْماُء ، َولَُهْم قِرٌِب َيكُونُ ِفيَها اللََّبُن 

  .َبلْ َشْيٌء َسِمْعُتُه ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ
  أَُبو َحمَْزةَ الْخَْوالنِيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

، ثَنِي الْحَارِثُ بن َيزِيَد َحدَّ، أنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف  - ١٢٨٠٦
اذْكَُرا ِللنَّبِيِّ َصلَّى : قَالَ ِللَْعبَّاسِ، َوِللْفَْضلِ بن َعبَّاسِ، َعْن أَبِي َحْمَزةَ الَْخْوالنِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّاَب 

فَذَكََر ذَِلَك الْفَْضلُ لَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ ، ي َسأُْحِضُر لَكَُما َوإِنِّ، اللَُّه َعلَْيِه أَنْ َيأُْمَر لَكَُما ِمَن الصََّدقَاِت 
  .فَإِنََّما الصََّدقَاُت غَُساالُت النَّاسِ، اْصبِرُوا َعلَى أَنْفُِسكُْم َيا بين هَاِشمٍ :فَقَالَ، 

  َعْمُرو بن ُحَرْيٍث َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
، َعنِ َعْمرِو بن ُحَرْيٍث ، َعنِ اْبنِ ُهَبْيَرةَ ، َحدَّثََنا اْبُن لَُهْيَعةَ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ُعفَْيرٍ ، ُبو الزِّنَْباعِ َرْوُح بن الْفََرجِ َحدَّثَنا أَ

  .فَذَكََرُه، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ 
  اْبُن َمْوَهبٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

١٢٨٠٧ -  

َعْن أَبِي قَبِيلٍ، أَنَّ اْبَن َمْوَهبٍ أَْخَبرَُه، أَنَُّه كَانَ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُسفَْيانَ ، يَن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِد
فََواللَّهِ ، اجَِتي َيا أَِمريَ الُْمْؤِمنَِني اقْضِ َح: فَقَالَ، فَكَلََّمُه ِفي َحَواِئجِِه ، فََدَخلَ َعلَْيِه َمْرَوانُ ، ِعْنَد ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ 



وَاْبُن َعبَّاسٍ َجاِلٌس َمَع ، فَلَمَّا أَدَْبَر َمْرَوانُ ، َوَعمَّ َعَشَرٍة ، َوأََخا َعَشَرٍة ، إِنِّي أَصَْبْحُت أََبا َعَشَرٍة ، إِنَّ ُمْؤَنِتي لََعِظيَمةٌ 
، أََما َتْعلَمُ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَْنُشُدَك اللََّه َيا اْبَن َعبَّاسٍ : يَةُفَقَالَ ُمَعاوِ، ُمَعاوَِيةَ َعلَى َسرِيرِِه 

فَإِذَا َبلَغُوا ِتْسَعةً  ،َوِكَتاَبُه دَغَال ، َوِعَباَدُه خََوال ، إِذَا َبلَغَ بنو الَْحكَمِ ثَالِثَني َرُجال اتََّخذُوا آَياتِ اللَِّه َبيَْنُهْم دَُوال :قَالَ
  .اللَُّهمَّ َنَعْم: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ. َوِتْسِعَني وَأَرَْبَع ِمائٍَة كَانَ َهالكُُهْم أَسَْرَع ِمَن الثََّمرَِة

أَْنُشُدَك اللََّه َيا : قَالَ ُمَعاوِيَةُ، مَّا أَْدَبَر فَلَ، فَكَلََّمُه ِفيَها ، فََردَّ َمرَْوانُ َعْبِد الَْمِلكِ إِلَى ُمَعاوَِيةَ ، فَذَكََر َمْرَوانُ حَاَجةً لَُه 
: أَُبو الَْجبَابَِرِة اَألْرَبَعِة؟ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ:فَقَالَ، أََما َتْعلَُم أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَكََر َهذَا ، اْبَن َعبَّاسٍ 
  .ادََّعى ُمَعاوَِيةُ زَِياًدا فَِلذَِلَك، اللَُّهمَّ َنَعْم 

  َحَنشٌ الصَّْنَعانِيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعْن ، َعْن َيزِيدَ بن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ  - ١٢٨٠٨ -

  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ، انِيِّ َعْن َحَنشٍ الصَّْنَع، َعاِمرِ بن َيحَْيى 

َوأُِحبُّ أَنْ ، إِنِّي أُِحبُّ النَِّساَء : فَقَالَ َرُجلٌ ِمنُْهْم، أُنَاًسا ِمْن ِحْمَيَر أََتُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسأَلُوَنُه َعْن أَْشَياَء 
البقرة "[نَِساُؤكُمْ َحْرثٌ لَكُْم فَأُْتوا َحرْثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم: "ي ذَِلَك؟ فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّآِتَي امَْرأَِتي ُمَجبَِّيةً فَكَْيَف َتَرى ِف

  .َوُمْدبَِرةً إِذَا كَانَ ذَِلَك ِفي الْفَْرجِ، ائِْتَها ُمقْبِلَةً :فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ] ٢٢٣آية 
، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ : قَاال، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، َوَعْمُرو بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ  - ١٢٨٠٩

ُوِلدَ َنبِيُّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َحَنشِ بن َعْبِد اللَِّه الصَّنَْعانِيِّ ، َعْن َخاِلِد بن أَبِي ِعْمَرانَ 
َوَنزَلَْت ُسوَرةُ ، َوفََتحَ َبْدًرا َيْوَم االثَْنْينِ ، َوَدَخلَ الَْمدِيَنةَ َيْوَم االثَْنْينِ ، َوَيْوَم االثَْنْينِ َخَرَج ِمْن َمكَّةَ ، َيْوَم االثَْنْينِ 

  .َوُتُوفَِّي َيْومِ االثَْنْيَن، َوَرفََع الرُّكَْن َيْوَم االثَْنْينِ ، ] ٣املائدة آية "[ْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْمالَْي"الَْماِئَدِة َيْوَم االثَْنْينِ 
َبْيِد اللَِّه َعْن ُع، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ  - ١٢٨١٠
، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َحَنشٍ الصَّْنَعانِيِّ ، َعْن َخاِلِد بن أَبِي ِعْمَرانَ ، بن َزْحرٍ 

َشرِيَعةٌ َيلْقَى اللََّه بَِها َصاحُِبَها إِال َوُهَو َيْدُخلُ بَِها وَثَالثَةَ َعَشَر َشرِيَعةً لَْيَس ِفيَها ، اِإلْسالُم ثَالثُ مِائَِة شَرِيَعٍة :قَالَ
  .الَْجنَّةَ

١٢٨١١ -  

َعنِ ، َعْن َحَنشٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُهَبيَْرةَ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف ، َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ 
  .ِفي أَْبوَالِ اإلِبِلِ َوأَلَْبانَِها ِشفَاٌء ِللذََّرَبةِ ُبطُونُُهْم:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، بَّاسٍ اْبنِ َع

َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُهبَْيَرةَ ، يَعةَ َحدَّثََنا اْبُن لَهِ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحينِيُّ ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى  - ١٢٨١٢
أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْخُرُج فَُيهَرِيُق الَْماَء فََيَتَمسَّحُ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َحَنشٍ ، َعنِ اَألْعَرجِ ، 

  .لَعَلِّي ال أَْبلُُغُه:فََيقُولُ، الَْماَء ِمْنَك قَرِيٌب إِنَّ ، َيا َرسُولَ اللَِّه : فَأَقُولُ، بِالتُّرَابِ 
، َعْن قَْيسِ بن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ  - ١٢٨١٣

: فَقَالَ ِلي َوأََنا رَِديٌف َخلْفَُه، أَنَُّه كَانَ َخلَْف َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َحَنشٍ الصَّْنعَانِيِّ 
، اللََّه  وَإِذَا سَأَلَْت فَاْسأَلِ، اْحفَِظ اللََّه َيْحفَظَْك اْحفَظِ اللََّه َتجِْدهُ ُتَجاَهَك ،َيا غُالُم إِنِّي ُمَعلُِّمُك كَِلَماٍت فَاْحفَظُْهنَّ 

، َواْعلَْم أَنَّ اُألمَّةَ لَوِ اْجَتَمُعوا َعلَى أَنْ َيْنفَعُوَك لَمْ َيْنفَُعوَك إِال بَِشْيٍء قَْد كََتَبُه اللَُّه لََك ، َوإِذَا اْسَتعَْنَت فَاْسَتِعْن بِاللَِّه 



َحدَّثََنا أَُبو َصَدقَةَ الْقََراطِيِسيُّ ُمَحمَُّد بن َعْبدِ ، َعالُف َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوبَ الْ. َجفَِّت اَألقْالُم َوطُوَِيِت الصُُّحُف
  عَْن، أَْخبََرنِي قَْيسُ بن الَْحجَّاجِ ، اَألْعلَى، أنا َناِفُع بن َيزِيَد 

فَذَكََر مِثْلَ ، ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُْنتُ َرِديفَ َرسُولِ اللَّ: َيقُولُ، أَنَُّه َسِمَع َعْبَد اللَِّه بن َعبَّاسٍ ، َحَنشٍ الصَّْنَعانِيِّ 
  .َحِديِث اللَّْيِث بن َسْعٍد

  َعْبُد الرَّْحَمنِ الَْبْيلََمانِيُّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعْن ، ُح بن َعْبِد الْجَبَّارِ َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا صَاِل، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن بن الِْمْصرِيِّ  - ١٢٨١٤

أَْنِكحُوا :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْبْيلَمَانِيِّ 
  .ْو قَْبَضةً ِمْن آَراٍكَولَ، اَألَياَمى ثَالثًا َعلَى َما َترَاَضى بِِه اَألْهلُونَ 

َعْن َسِعيِد بن ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن َسْعِد ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ  - ١٢٨١٥
َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ َعْن ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْبْيلَمَانِيِّ ، َبِشريٍ 
فُسْبَحانَ اللَِّه ِحَني تُْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَ َولَُه الْحَْمُد ِفي السََّموَاِت َواَألْرضِ : "َمْن قَالَ ِحَني ُيصْبُِح:قَالَ، َوَسلََّم 

َوَمْن قَالََها ِحَني ُيْمِسي أَْدَرَك َما فَاَتهُ ، اآلَيةَ كُلََّها أَْدَرَك َما فَاَتُه ِفي َيْوِمِه ] ١٧م آية الرو"[َوَعِشيا َوِحَني ُتظْهُِرونَ
  .لَْيلََتُه

  َعلْقََمةُ بن َوْعلَةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعنِ اْبنِ ُهَبْيَرةَ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، لَْحرَّانِيُّ َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد ا، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ  - ١٢٨١٦

  ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَبأٌ َما ُهَو؟ أََرُجلٌ أَوِ امَْرأَةٌ أَْم: قَالَ، َعْن َعلْقََمةَ بن َوْعلَةَ ، 

فَأَمَّا الَْيَمانِيُّونَ ، َوالشَّاَم أَْرَبَعةً ، فََسكََن الَْيَمَن ِستَّةً ، َرُجلٌ وَلََد َعَشَرةً :َعلَْيِه َوَسلََّمأَْرٌض؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
  .َوغَسَّانُ، َوَعاِملَةُ ،  َوُجذَاُم، فَلَْخٌم ، َوأَمَّا الشَّاِميُّونَ ، َوِحْمَيُر ، َوأَْنمَاٌر ، َواَألْشَعرِيُّونَ ، وَاَألْزُد ، َوكِْنَدةُ ، فََمذِْحٌج 

  َمْيُمونُ بن ِمْهَرانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
، َحدَّثََنا الَْحجَّاجُ بن َتِميمٍ الَْجَزرِيُّ ، َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ بن ُمَغلِّسٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٢٨١٧

أَال أَُدلُّكُْم َعلَى كَِلَمٍة ُتْنجِيكُمْ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، نِ َعبَّاسٍ َعنِ اْب، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ 
  .ِعْنَد َمَناِمكُْم] ١الكافرون آية "[قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ"ِمَن اِإلشَْراِك بِاللَِّه؟ 

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ ، حَاَق التُّسَْترِيُّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْس - ١٢٨١٨
ُه نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ:قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ ، ُسفَْيانُ بن ُحَسْينٍ 

  .َوَعْن كُلِّ ِذي نَابٍ ِمَن السَُّبعِ، َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن كُلِّ ِذي ِمْخلَبٍ ِمَن الطَّْيرِ 
 َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن أَبِي بِْشرٍ، َعْن َمْيُموِن بن، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٨١٩

َوَعْن كُلِّ ِذي ، نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن كُلِّ ِذي َنابٍ ِمَن السَُّبعِ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ِمْهَرانَ 
  .ِمْخلَبٍ ِمَن الطَّيْرِ

  بن ُعَبْيِد َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ  - ١٢٨٢٠

َنَهى :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو قَُتْيبَةَ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، الْغَْيالنِيُّ 
  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن كُلِّ َسُبعٍ ِذي َنابٍ



َحدَّثََنا الَْحجَّاُج بن َتمِيمٍ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن زَْيٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٨٢١
َيكُونُ قَْوٌم ِفي آِخرِ الزََّمانِ :قَالَ، لََّم َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ ، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ ، 

  .فَاقُْتلُوُهْم فَإِنَُّهْم ُمْشرِكُونَ، َيْرفُُضونَ اِإلْسالَم َوَيلِْفظُوَنُه ، ُيَسمَّْونَ الرَّاِفَضةَ 
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َعِديٍّ : قَاال، َوَعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السرح ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٢٨٢٢

َوِعْنَدُه ، كُْنُت عِْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ ، الَْحجَّاُج بن َتمِيمٍ 
َيا َعِليُّ َسَيكُونُ ِفي أُمَِّتي قَْوٌم َينَْتِحلُونَ ُحبََّنا أَْهلَ الَْبْيِت لَُهْم نََبٌز ُيَسمَّْونَ :َسلََّمفَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو، َعِليٌّ 

  .فَاقُْتلُوُهْم فَإِنَُّهْم ُمْشرِكُونَ، الرَّاِفَضةَ 
َحدَّثََنا أَُبو الَْملِيحِ، َعْن ، بن ُمَعاوَِيةَ النَّْيَساُبورِيُّ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٨٢٣

كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُربََّما َيغَْتِسلُ َيْوَم الُْجُمَعِة َوُربََّما َتَركَهُ : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ 
  .أَْحيَاًنا
  بن اَألَصمِّ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َيزِيُد

  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد - ١٢٨٢٤

َعْن أَبِي فََزاَرةَ، َعْن َيزِيَد بن ، َعْن َصبَاحِ بن َيحَْيى الْمَُزنِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن ُمَحمٍَّد ، الشَّاِميُّ 
  .لَْم أُوَمْر بَِتْشيِيدِ الَْمَساجِِد:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، اسٍ َعنِ اْبنِ َعبَّ، اَألَصمِّ 

ي َعْن أَبِ، َعْن لَْيٍث ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا نَُعْيُم بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٢٨٢٥
  .لَْم أُوَمْر بَِتشْيِيِد الَْمسَاجِِد:قَالَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، فََزارَةَ، َعْن َيزِيَد بن اَألَصمِّ 

َحدَّثََنا عَْبُد ، بن َصاِلحٍ اَألْزِديُّ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى بن َحمَّاٍد الْبَْرَبرِيُّ  - ١٢٨٢٦
َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي فَزَاَرةَ، َعْن َيزِيَد بن اَألَصمِّ ، َعْن لَْيٍث ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، الرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد الُْمحَارِبِيُّ 

  .ِدلَْم أُوَمْر بَِتْشيِيِد الَْمسَاجِ:قَالَ، َرفََعُه ، 
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َيحَْيى بن َسعِيَد اُألمَوِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ  - ١٢٨٢٧

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َر: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي فَزَاَرةَ، َعْن يَزِيَد بن اَألَصمِّ ، ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ 
  .َولَمْ َيذْكُرْ لَْيثًا، لَْم أُوَمرْ بَِتْشيِيدِ الَْمَساجِِد:َوَسلََّم

َعْن ، َعْن أَبِي ِشهَابٍ الَْحنَّاِط، َعْن لَْيٍث ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ  - ١٢٨٢٨
  ثَالثٌ:قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَبِي فََزارَةَ، َعْن َيزِيدَ بن اَألَصمِّ 

َولَْم َيكُْن ، ال ُيْشرُِك بِاللَِّه َشيْئًا َمْن َماَت : فَإِنَّ اللََّه َيغِْفُر لَُه َما ِسَوى ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء، َمْن لَْم َيكُْن ِفيِه َواِحَدةٌ ِمْنُهنَّ 
  .َولَْم َيْحِقْد َعلَى أَِخيِه، َساحًِرا يَْتَبُع السََّحَرةَ 

نِ َع، َعْن َيزِيَد بن اَألَصمِّ ، َعنِ اَألجْلَحِ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٨٢٩
َجَعلْتَ ِللَِّه نِدا َبلْ َما َشاَء اللَّهُ :قَالَ، َما َشاَء اللَُّه َوشِئَْت : قَالَ َرُجلٌ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، اْبنِ َعبَّاسٍ 

  .َوْحدَُه
َعْن َيزِيدَ بن ، َعنِ اَألجْلَحِ ، ْيَبةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َش، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ  - ١٢٨٣٠

َجَعلْتَنِي :قَالَ، َما َشاَء اللَُّه َوِشئَْت : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ: قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، اَألَصمِّ 
  .َشاَء اللَُّهَما : قُلْ، َعْدال 



َعْن َيزِيَد بن اَألَصمِّ أَنَّ الضَّبَّ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُبْرقَانَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٨٣١
َولَمْ ، فَلَْم ُيِحلَُّه ، لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتيَ بِِه َرسُو: فَقَالَ بَْعُض ُجلَسَاِئِه، ذُِكَر ِعْنَد َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ 

إِنََّما َجاَءتْ ، إِنََّما بُِعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمِحال َوُمَحرًِّما ، بِئَْسَما َتقُولُونُ : فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ، ُيَحرِّْمُه 
فََجاءُوا َمَعُهْم بِطََعامٍ ِفيِه ، ُت الَْحارِِث َتزُوُر أُْخَتَها َمْيُموَنةَ بنَت الَْحارِِث َزْوجَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُمُّ ُحفَْيٍد بن
  فََجاَء َرسُولُ اللَِّه َصلَّى، لَْحُم َضبٍّ 

، فَأَْمَسَك َعْنُه ، إِنَُّه لَْحمُ َضبٍّ ، َيا َرسُولَ اللَِّه : فَقَالَْت َمْيُموَنةُ، َم َبْعَدَما أَغَْسَق َيعْنِي أَظْلَ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
، ا إِنَُّه لَْيَس بِأَْرِضَن:َوقَالَ، َولَْو كَانَ حََراًما َنَهاُهْم َعْنُه ، َوأَكَلَُه َمْن كَانَ ِعْنَدُه : قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ، فَأَْمَسكَْت َعْنُه َمْيُموَنةُ 

  .َوَنْحُن َنَعافُُه
، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ الشَّْيبَانِيُّ ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ  - ١٢٨٣٢

، فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه ، فَلَمَّا أَصَْبْحُت أََتْيُت اْبَن َعبَّاسٍ ، َشَر َضبا َدعَاَنا َرُجلٌ َوأَتَاَنا بِثَالثَةَ َع: قَالَ، َعْن َيزِيَد بن اَألَصمِّ 
، ال أُِحلُُّه َوال أَُحرُِّمُه:قَالَ، إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحتَّى قَالَ َبْعُضُهْم، فَأَكْثََر ُجلََساُؤُه ِفي ذَِلَك الْقَْولَ 

إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ، إِنََّما بُِعثَ ُمِحال َوُمَحرًِّما ، بِئَْسَما قُلُْتْم إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : لَ اْبُن َعبَّاسٍفَقَا
فَأُِتَي بِِخَواٍن َعلَْيِه ، َوَمْيُموَنةُ ، َوامَْرأَةٌ ، ِلُد بن الَْولِيِد َوَخا، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِعْنَد َمْيُموَنةَ َوَمَعُه الْفَْضلُ بن الْعَبَّاسِ 

وَالْفَْضلُ بن ، فَأَكَلَ خَاِلُد بن الَْولِيِد ، َولَِكْن كُلُوا، َهذَا لَْحٌم لَْم آكُلُْه :َوقَالَ، فَأَْمَسَك َيَدُه ، ُخْبٌز وَلَْحمُ َضبٍّ 
  .فَلَْم َتأْكُلْ َمْيمُوَنةُ ، ال آكُلُ طََعاًما لَْم َيأْكُلْ ِمْنُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَْت َمْيُمونَةُفَقَ، الَْعبَّاسِ وَالَْمرْأَةُ 

  أنا ُسفَْيانُ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٨٣٣

َيا :فَقَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجال سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ، َعْن يَزِيَد بن اَألَصمِّ ، ْورِيُّ الثَّ
  شَْهُر بن َحْوَشبٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ. شَرا إِنْ لَْم تَزِْدُه خَْيًرا لَْم َتزِْدُه، َنَعْم : أَُحجُّ َعْن أَبِي؟ فَقَالَ،َرسُولَ اللَِّه 
َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ الَْحدَّاُد، ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْوٍن الَْخرَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٨٣٤

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، رِ بن َحْوَشبٍ َعْن َشْه، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجِليلِ بن َعِطيَّةَ 
  .َوَماُؤَها ِشفَاٌء ِللَْعْينِ، الْكَمْأَةُ ِمَن الَْمنِّ :َوَسلََّم

َحدَّثََنا أَُبو ، ُمَحمَُّد بن الرَّبِيعِ بن َشاِهَني  ح َوَحدَّثََنا. َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٢٨٣٥
أَيَُّما َرُجلٍ ادََّعى :قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: قَالَ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْحِميدِ بن َبهَْراَم : الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَاال

فَإِنَّ َعلَْيِه لَْعَنةَ اللَِّه َوالَْمالِئكَِة إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ال يُقَْبلُ ِمْنهُ َصْرفٌ ، َر َمَواِليِه الَِّذيَن أَْعَتقُوُه إِلَى غَْيرِ َواِلَدْيِه أَوْ َتوَلَّى غَْي
  .َوال َعْدلٌ
َحدَّثََنا َعْبدُ ، وُسَف الِْفْريَابِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُي، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم  - ١٢٨٣٦

َحَضَرْت ِعصَاَبةٌ ِمَن الَْيهُوِد نَبِيَّ اللَّهِ َصلَّى :قَالَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا شَْهُر بن َحْوَشبٍ ، الَْحِميِد بن َبْهَراَم 
  الْقَاِسمِ َحدِّثَْنا َعْن ِخاللٍ َنسْأَلَُك َعْنُهنَّ ال َيا أََبا: فَقَالُوا، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما 

وَلَِكنِ اْجَعلُوا ِلي ِذمَّةَ اللَِّه َوَما أََخذَ َيْعقُوُب َعلَى بنيِه لَِئْن أََنا َحدَّثُْتكُْم َشْيئًا ، َسلُونِي َعمَّا ِشئُْتْم :قَالَ، َيْعلَُمُهنَّ إِال نَبِيٌّ 
أَيُّ الطََّعامِ َحرََّم إِسَْراِئيلُ َعلَى نَفِْسِه : أَْخبِْرَنا، أَْرَبعُ ِخاللٍ َنْسأَلَُك َعْنَها : قَالُوا، فَذَِلَك لََك : قَالُوا، نِّيفََعَرفُْتُموُه لَُتَتابُِع

كُونُ األُْنثَى ِمْنُه وَالذَّكَُر؟ َوأَخْبِْرَنا كَْيفَ ِمْن قَْبلِ أَنْ ُتَنزَّلَ التَّْورَاةُ؟ َوأَخْبِْرَنا كَْيَف َماُء الَْمْرأَِة ِمْن َماِء الرَُّجلِ؟ َوكَْيَف َي



فَأَْعطُوُه ، فََعلَْيكُْم َعْهدُ اللَِّه لَِئْن أََنا أَْخبَْرُتكُْم لَُتتَابِعُنِّي : َهذَا َهذَا النَّبِيُّ األُمِّيُّ ِفي الْقَْومِ؟ َوَمْن َوِليُُّه ِمَن الَْمالِئكَِة؟ قَالَ
َهلْ َتْعلَُمونَ أَنَّ إِْسرَاِئيلَ مَرَِض مََرًضا ، فَأَْنُشدُكُْم بِالَِّذي أَنَْزلَ التَّْوَراةَ َعلَى ُموَسى :قَالَ، ٍد َوِميثَاقٍ َما َشاَء ِمْن َعْه

َوكَانَ ، َوأََحبَّ الطََّعامِ إِلَْيِه ، لَْيِه فََنذَرَ َنذًْرا لَِئْن َعافَاُه اللَُّه ِمْن َسقَِمِه لَُيَحرَِّمنَّ أََحبَّ الشَّرَابِ إِ، فَطَالَ َسقَُمُه ، َشِديًدا 
: قَالَ، اللَُّهمَّ اْشَهْد َعلَْيهِْم :قَالَ، اللَُّهمَّ نََعْم : َوأََحبُّ الشََّرابِ إِلَْيِه أَلْبَاَنَها؟قَالُوا، أََحبُّ الطََّعامِ إِلَْيِه لُْحَمانَ اإلِبِلِ 

فَأَيُُّهَما َعال كَانَ ، َوأَنَّ َماَء الْمَْرأَِة أَْصفَرُ َرِقيٌق ، إِال ُهَو َهلْ َتْعلَُمونَ أَنَّ َماَء الرَُّجلِ غَِليظٌ  فَأَْنُشدُكُْم بِاللَِّه الَِّذي ال إِلََه
: ِة كَانَ أُْنثَى بِإِذِْن اللَِّه؟قَالُواَوإِنْ َعال َماُء الْمَْرأَ، إِنْ َعال َماُء الرَُّجلِ كَانَ ذَكًَرا بِإِذِْن اللَِّه ، الَْولَُد وَالشََّبهُ بِإِذِْن اللَِّه 

  :قَالَ، اللَُّهمَّ اْشَهْد َعلَيْهِْم :قَالَ، اللَُّهمَّ َنَعْم 

، اللَُّهمَّ َنَعْم : ُه؟قَالُوااُه َوال َيَناُم قَلُْبفَأَْنُشدُكُْم بِالَِّذي أَْنَزلَ التَّْوَراةَ َعلَى ُموَسى َهلْ َتْعلَُمونَ أَنَّ النَّبِيَّ األُمِّيَّ َهذَا َتَناَم َعْيَن
فَإِنَّ :قَالَ، فََحدِّثَْنا َمْن َولِيَُّك ِمَن الَْمالِئكَةُ فَعِْنَدَها ُنَجامُِعُك أَْو ُنفَارِقَُك ، أَْنَت اآلنَ : قَالُوا، اللَُّهمَّ اشَْهْد َعلَْيهِْم:قَالَ

فَِعْنَدَها ُنفَارِقَُك لَْو كَانَ َولِيَُّك : قَالُوا، لَُّه َعزَّ َوَجلَّ َنبِيا قَطُّ إِال َوُهَو َوِليُُّهوَلَْم َيبَْعِث ال، َوِليِّي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم 
قَالَ اللَُّه َعزَّ  فَِعْنَد ذَِلَك، ُهَو َعُدوَُّنا : فََما َيْمنَُعكُمْ أَنْ ُتَصدِّقُوُه؟ قَالُوا:قَالَ، ِسَواُه ِمَن الَْمالِئكَِة التََّبْعنَاَك َوَصدَّقَْناَك 

َوُبْشَرى ِللُْمْؤِمنَِني َمْن كَانَ  َمْن كَانَ َعدُوا ِلجِْبرِيلَ فَإِنَُّه َنزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك بِإِذْنِ اللَِّه ُمَصدِّقًا لَمَّا َبْيَن َيَدْيِه َوَهًدى: "َوَجلَّ
  .فَِعْنَد ذَِلَك َباُءوا بَِغَضبٍ َعلَى غَِضبٍ، ] ٩٧البقرة آية "[لَُمونََعُدوا ِللَِّه إِلَى َوَراَء ظُُهورِِهْم كَأَنَُّهْم ال َيْع

َعْن ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْحِميدِ بن َبهَْراَم ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابٍ  - ١٢٨٣٧
ُنهَِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ النَِّساِء إِال َما كَانَ ِمَن الُْمْؤِمنَاتِ :قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ :قَالَ، َشْهرِ بن حَْوَشبٍ 

] ٥٠األحزاب آية "[ِللنَّبِيِّ ال َيِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن َبْعُد إِلَى قَْوِلِه َوامَْرأَةٌ ُمْؤِمَنةٌ إِنْ َوَهَبتْ َنفْسََها: "قَالَ، الُْمهَاجِرَاِت 
  َيا أَيُّهَا"، ] ٥املائدة آية "[َوَمْن َيكْفُْر بِاِإلَمياِن فَقَدْ َحبِطَ َعَملُُه: "قَالَ، َوَحرََّم كُلَّ ذَاِت ِدينٍ غَْيرِ اِإلْسالمِ ، 

، َوَحرََّم َما ِسَوى ذَِلَك ِمْن أَْصَناِف النَِّساِء ، ] ٥٠ب آية األحزا"[النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَلَْنا لََك أَْزوَاَجكَ إِلَى قَْوِلِه الُْمْؤِمنَِني
َحتَّى َهمَّ أَنْ ، فََغِضَب ُعَمُر غََضًبا َشدِيًدا ، وََنكَحَ ُحذَْيفَةُ بن الَْيَماِن َنْصرَانِيَّةً ، َوقَْد َنكََح طَلَْحةُ بن َعْبدِ اللَِّه َيُهوِديَّةً 

َولَِكْن لََنْنزُِعُهنَّ ، لَِئْن َحلَّ طَالقُُهنَّ لَقَْد َحلَّ نِكَاُحُهنَّ : فَقَالَ ُعَمُر، َوال تَْغَضُب ، َنْحُن ُنطَلُِّق : وافَقَالُ، َيْسطَُو َعلَْيهَِما 
  .ُصفَْرةً قَُماةً
  .أَنْ تُفَْرَس قَْبلَ أَنْ َتمُوَت َعنِ الذَّبِيَحِة، نََهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ - ١٢٨٣٨
َحدَّثَنِي ، َحدَّثََنا َشْهُر بن حَْوَشبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد بن َبهَْراَم ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ  - ١٢٨٣٩

َوكَاَنْت ُمْصبَِيةً َوكَاَنتْ ، سَْوَدةُ : َوَسلََّم َخطََب اْمَرأَةً ِمْن قَْوِمِه ُيقَالُ لََها أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعْبُد اللَُّه بن َعبَّاسٍ
وَاللَِّه : َما َيمنََعِك ِمنِّي؟قَالَْت:فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، لََها َخْمَسةُ ِصْبَيةٍ أَْو ِستَّةٌ ِمْن َبْعلٍ لََها َماَت 

هَُؤالِء الصِّْبَيةَ ِعْندَ رَأِْسَك ُبكَْرةً  َيا نَبِيَّ اللَِّه َما َيْمَنعُنِي ِمْنكَ إِال أَنْ َتكُونَ أََحبَّ الْبَرِيَِّة إِلَيَّ وَلَِكنِّي أُكْرُِمكَ أَنْ َتْصُغَو
َيْرحَُمِك :فَقَالَ لََها َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ال وَاللَِّه : أََما َيْمَنُعِك مِنِّي َشْيٌء غَْيُر ذَِلَك؟قَالَْت:قَالَ، َوَعِشيَّةً 

  وَأَْرَعاُه َعلَى، أَْحَناُه َعلَى وَلٍَد ِفي صَِغرِِه ، اللَُّه إِنَّ خَْيَر نَِساٍء َرِكْبَن أَْعجَاَز اإلِبِلِ صَاِلُح نَِساِء قَُرْيشٍ 

  .َبْعلٍ ِفي ذَاِت َيِدِه
، َحدَّثَنِي ُعْتَبةُ بن أَبِي َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢٨٤٠

َمْن َشرَِب الَْخْمَر كَانَ َنجًِسا :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثَنِي َشْهُر بن حَْوَشبٍ 



فَإِنْ َعاَد َعاَد َنجًِسا ، فَإِنْ َتاَب َتاَب اللَُّه َعلَْيِه ، فَإِنْ َعاَد َعاَد َنجًِسا ، فَإِنْ َتاَب مِْنَها تَاَب اللَُّه َعلَْيِه ، أَْرَبِعَني َيْوًما 
َيا : قَالُوا، فَإِنْ َرَجَع ِمنَْها كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ َيْسِقَيُه ِمْن َرْدغَِة الَْخَبالِ، للَُّه َعلَْيِه فَإِنْ َتاَب مِْنَها تَاَب ا، أَْرَبِعَني َيْوًما 

  .ُشُحوُم أَْهلِ النَّارِ َوَصِديدُُهْم: أََبا الَْعبَّاسِ َوَما َرْدغَةُ الَْخبَالِ؟ قَالَ
َعْن َحْنظَلَةَ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن مَاِلٍك ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَرِيٍف ، ن أَبِي شَْيَبةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ ب - ١٢٨٤١

صَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َركَْعَتْينِ قََرأَ :قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ ، بن أَبِي ُسفَْيانَ 
  .ِفيهَِما بِأُمِّ الِْكتَابِ لَْم َيزِْد َعلَْيهَِما َشْيئًا

  ُمْسِلُم بن الُْمحْرِزِ
، َعْن ثَْعلََبةَ بن ُمْسِلمٍ الَْخثَْعِميِّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ الَْحوِْطيُّ  - ١٢٨٤٢
: أََمَر، َونََهى َعْن َعْشرٍ ، أََمَر بِخَْمسٍ :َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، بن أَبِي الُْمْحرِزِ  َعْن ُمْسِلمِ

  كََح الْمَْرأَةُ َعلَى َعمَِّتهَاأَنْ تُْن: َوَنَهى، وَالَْمْضَمَضِة ، وَاالسِْتْنشَاقِ ، َوقَصِّ الشَّارِبِ ، َوالسِّوَاِك ، بِفَْرقِ الرَّأْسِ 

َوكَْسبِ الَْحجَّامِ ، َوَمْهرِ الَْبِغيِّ ، َوَعْن َبْيعِ الْكَلْبِ ، َوَعنِ الشَِّغارِ ، أَْو أَنْ َيْجَتِمَع امَْرأََتاِن ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد ، أَْو َخالَِتَها 
  .بِ الْفَْحلَِوَعْن َعْس، َولُْبسِ الْقَسِّيِّ ، َوُجلُوِد السِّبَاعِ ، 

  أُمُّ ُعثَْمانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن َيْعقُوبَ ، َحدَّثََنا ُمْسِلمُ بن َسالمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٨٤٣
لَْيَس َعلَى :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َمانَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن أُمِّ ُعثْ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت َشْيَبةَ ، بن َعطَاٍء 

  .النَِّساِء َحلٌْق إِنََّما َعلَى النَِّساِء التَّقِْصُري
  ِهْنُد بنتُ الْحَارِِث الَْخثَْعِميَّةُ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

، َحدَّثََنا عَْبُد الْعَزِيزِ اْبُن أَبِي حَازِمٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ ، الصَّاِئغُ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ - ١٢٨٤٤
َعْن أُمِّ الْفَْضلِ، ، َحدَّثَْتنِي هِْنُد بنُت الَْحارِِث الَْخثَْعِميَّةُ امَْرأَةُ َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن الَْهاِد 

اللَُّهمَّ َهلْ :فَقَالَ، أَنَُّه قَاَم لَْيلَةً بَِمكَّةَ ِمَن اللَّْيلِ ، عن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسِ 
وََنَصْحَت اللَُّهمَّ ، َوَجهِْدَت ، فَحَرِْصَت ، اللَُّهمَّ َنَعْم : فَقَالَ، فَقَاَم ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َوكَانَ أَوَّاًها ، َبلَّْغُتثَالثَ ِمرَارٍ 

وَلَُيَخاضُ الْبِحَارُ ، لََيظَْهَرنَّ اِإلَميانُ َحتَّى َيُردَّ الْكُفْرَ إِلَى َمَواِطنِِه :فَقَالَ، فَأَصَْبَح ، فَحَرِْصَت َوَجهِْدَت وََنَصْحَت ، َنَعْم 
  َيأِْتَينَّ َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ َيَتَعلَُّمونَ ِفيِه الْقُْرآنَ فَُيَعلُِّمونَُهوَلَ، بِاِإلْسالمِ 

َيا َرسُولَ ، ال : فََمَن ذَا الَِّذي ُهَو َخْيٌر ِمنَّا؟ فََهلْ ِفي أُولَِئَك ِمْن َخْيرٍ؟قَالُوا، ثُمَّ َيقُولُونَ قَْد قََرأَْنا َوَعلَّْمَنا ، َوْيقََرُءوَنُه 
  .َوأُولَِئَك ُهْم َوقُوُد النَّارِ، أُولَِئَك ِمْنكُْم :َوَمْن أُولَِئَك؟ قَالَ ،اللَِّه 

  َعِليُّ بن أَبِي طَلَْحةَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
َعنِ ، طَلَْحةَ َعْن َعِليِّ بن ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ  - ١٢٨٤٥

إِنَّ : "َوذَِلَك قَْبلَ أَنْ َيْنزِلَ، ] ٢٢٠البقرة آية "[َيسْأَلُوَنَك َعنِ الَْيَتاَمى قُلْ إِْصالٌح لَُهْم خَْيٌر:"اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي قَْولِِه
كَرَِه الُْمْسِلُمونَ ] ١٠النساء آية "[َوَسَيْصلَْونَ َسعًِريا الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَمَْوالَ الْيََتاَمى ظُلًْما إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم نَاًرا

: فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، فََسأَلُوا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ُمَؤاكَلَةَ الْيََتاَمى وََتحَرَُّجوا إِنْ خَالَطُوُهْم ِفي َشْيٍء 
البقرة آية "[َوإِنْ ُتَخاِلطُوُهْم فَإِخَْواُنكُْم وَاللَُّه َيْعلَُم الُْمفِْسَد ِمَن الُْمْصِلحِ َولَْو َشاَء اللَُّه َألْعَنَتكُْم قُلْ إِْصالٌح لَُهْم خَْيٌر"

كَانَ فَِقًريا فَلَْيأْكُلْ  َمْن كَانَ غَنِيا فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمْن: "فَقَالَ، وَلَِكنَُّه َوسََّع َوَيسََّر ، لََضيََّق َعلَْيكُْم : َيقُولُ] ٢٢٠



  .َيأْكُلُ الْفَِقُري إِذَا وَِلَي َمالَ الْيَِتيمِ بِقَْدرِ ِقَياِمِه َعلَى َماِلِه َوَمْنفََعِتِه َما لَْم ُيْسرِْف: َيقُولُ، ] ٦النساء آية "[بِالَْمْعرُوِف
، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَلَْحةَ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ ، اِلحٍ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َص، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ  - ١٢٨٤٦

  َوإِذَا كُْنَت ِفيهِْم: "َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِه

َيقُوُم اِإلَماُم َوَيقُوُم َمَعُه  ،فََهذَاالصَّالةُ عِْنَد الَْخْوِف ، ] ١٠٢النساء آية "[فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّالةَ فَلَْتقُْم طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم َمَعَك
ثُمَّ َيْجِلُس َعلَى َهْيئَِتهِ ، فَُيَصلِّي اِإلَماُم بَِمْن َمَعُه َركَْعةً ، َوطَاِئفَةٌ َيأُْخذُونَ أَسِْلَحتَُهْم َوَيِقفُونَ بِإَِزاِء الَْعُدوِّ ، طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم 

، فََيِقفُونَ َمْوِقفَُهْم ، ثُمَّ يَْنَصرِفُونَ حَتَّى َيأْتُوا أَْصَحاَبُهْم ، كَْعةَ الثَّانَِيةَ َواإلَِماُم َجاِلٌس فَُيَصلُّونَ َألْنفُسِهُِم الرَّ، فََيقُوُمونَ 
ْيِه َوَسلََّم بِالنَّاسِ َيْومَ فََهكَذَا َصلَّى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ، فَُيَصلِّي لَُهُم اِإلَماُم الرَّكَْعةَ الثَّانَِيةَ ، ثُمَّ ُيقْبِلُ اآلَخُرونَ 

  .َبطْنِ َنْخلَةَ
، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَلَْحةَ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ  - ١٢٨٤٧

فَُهَو ال حََرَج َعلَْيكُمْ ، ] ١٩٨البقرة آية "[ٌح أَنْ تَْبَتُغوا فَْضال ِمْن رَبِّكُْملَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَا: "ِفي قَْوِلِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
َزوِّجَ فَإِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى أَنْ َيَتزَوََّج أَْو ُي، فَأَمَّا اِإلْحَراُم ، ِفي الشَِّراِء وَالَْبْيعِ قَْبلَ اِإلحَْرامِ َوَبْعَدُه 

  .أَْو يَْنَحَر حَتَّى َيفُْرغَ ِمْن إِْحَراِمِه
َعنِ ، َعْن َعِليِّ بن طَلَْحةَ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ  - ١٢٨٤٨

اِإلْشرَاُك : أَكَْبُر الْكَبَاِئرِ: قَالَ، ] ٣٧الشورى آية "[كَبَاِئَر اإلِثْمِ وَالْفَوَاِحَش الَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ: "اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِه
  َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه: "َألنَّ اللََّه قَالَ، بِاللَِّه 

يوسف آية "[ال َييْأَُس ِمْن َرْوحِ اللَِّه إِال الْقَْوُم الْكَاِفُرونَ: "للَُّهقَالَ ا، وَالْيَأُْس ِمْن َرْوحِ اللَِّه ، ] ٤٨النساء آية "[الَْجنَّةَ
األعراف آية "[ال َيأَْمُن َمكْرَ اللَِّه إِال الْقَْوُم الَْخاِسُرونَ: "َألنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ، َواآلِخَرةُ ِمْن َمكْرِ اللَِّه ، ] ٨٧
، َوقَْتلُ النَّفْسِ الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِال بِالَْحقِّ ، َألنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َجَعلَ الْعَاقَّ َجبَّاًرا َشِقيا ، اِلَدْينِ َوِمْنَها ُعقُوُق الَْو، ] ٩٩

: نَّ اللََّه َجلَّ ِذكُْرُه َيقُولَُأل، َوقَذُْف الُْمْحَصَناِت ، ] ٩٣النساء آية "[فَجََزاُؤُه َجَهنَُّم: "َألنَّ اللََّه تََباَرَك َوَتَعالَى َيقُولُ
إِنََّما : "َألنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ، َوأَكْلُ مَالِ الَْيتِيمِ ، ] ٢٣النور آية "[لُِعُنوا ِفي الدُّنَْيا َواآلِخَرِة َولَُهْم َعذَاٌب َعظِيٌم"

َوَمْن : "َألنَّ اللََّه َتَعالَى َيقُولُ، َوالِْفرَاُر ِمَن الزَّْحِف ، ] ١٠ء آية النسا"[َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم نَاًرا َوَسَيْصلَْونَ َسعًِريا
فال األن"[َوَمأَْواُه جََهنَُّم وَبِئَْس الَْمصُِري ُيَولِّهِْم َيْومَِئٍذ ُدبَُرُه إِال مَُتَحرِّفًا ِلِقَتالٍ أَْو ُمَتَحيًِّزا إِلَى ِفئٍَة فَقَْد َباَء بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه

الَِّذيَن َيأْكُلُونُ الرَِّبا ال َيقُوُمونَ إِال كََما َيقُوُم الَِّذي يََتَخبَّطُُه الشَّيْطَانُ : "َألنَّ اللََّه َتَعالَى َيقُولُ، َوأَكْلُ الرَِّبا ، ] ١٦آية 
َعِلُموا ِلَمنِ اْشتََراُه َما لَُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن  َولَقَْد: "َألنَّ اللََّه َتَعالَى َيقُولُ، َوالسِّْحُر ، ] ٢٧٥البقرة آية "[ِمَن الَْمسِّ
َيلَْق أَثَاًما ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَابُ َيْوَم الِْقَياَمِة َوَيخْلُْد ِفيِه : "َألنَّ اللََّه َيقُولُ، وَالزَِّنا ، ] ١٠٢البقرة آية "[َخالقٍ
  َوالَْيمُِني، ] ٦٩الفرقان آية "[ُمَهاًنا

، ] ٧٧آل عمران آية "[إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيمَانِهِْم ثََمًنا قَِليال: "َألنَّ اللََّه َيقُولُ، اجَِرةُ الَْغمُوُس الْفَ
َوَمْنُع الزَّكَاةِ  ،] ١٦١آل عمران آية "[َوَمْن َيْغلُلْ َيأْتِ بَِما غَلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة: "َألنَّ اللََّه َتعَالَى َيقُولُ، َوالُْغلُولُ 

َألنَّ ، َوشََهاَدةُ الزُّورِ ، ] ٣٥التوبة آية "[فَُتكَْوى بَِها جَِباُهُهْم َوُجُنوبُُهْم َوظُهُوُرُهْم: "َألنَّ اللََّه َتَعالَى قَالَ، الَْمفْرُوَضِة 
َألنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َعَدلَ بَِها ، َوُشْرُب الَْخْمرِ ، ] ٢٨٣ة آية البقر"[َوَمْن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه: "اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ

َمْن تََرَك الصَّالةَ :َألنَّ الرَُّسولَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ، َوَتْركُ الصَّالِة ُمَتَعمًِّدا أَْو َشْيئًا ِممَّا فََرَض اللَُّه ، األَْوثَانَ 



  .َوقَِطيَعةُ الرَِّحمِ، َونَقُْض الَْعْهِد ، قَْد بَرِئَْت ِمْنُه ِذمَّةُ اللَِّه َوِذمَّةُ َرسُوِلِهُمَتَعمًِّدا فَ
، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَلَْحةَ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ  - ١٢٨٤٩

فََمْن قَالََها ِعْنَد ، لَقُِّنوا مَْوَتاكُْم َشَهاَدةَ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، نِ َعبَّاسٍ َعنِ اْب
َوالَِّذي نَفِْسي :ثُمَّ قَالَ، ِتلَْك أَْوَجُب َوأَْوَجُب:قَالَ فََمْن قَالََها ِفي ِصحٍَّة؟، َيا َرسُولَ اللَِّه : قَالُوا، َمْوِتِه َوَجَبْت لَهُ الَْجنَّةُ

فَُوِضَعْت ِفي ِكفَِّة الْمِيَزاِن وَُوِضَعْت شََهاَدةُ ، بَِيِدهِ لَْو جِيَء بِالسََّماوَاِت َواَألَرِضَني َوَمْن ِفيهِنَّ َوَما َبْيَنُهنَّ َوَما َتْحَتُهنَّ 
  .الِْكفَِّة اُألخَْرى لََرَجَحْت بِهِنَّ أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه ِفي

١٢٨٥٠  

فَِمْنُهمْ َشِقيٌّ "َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه ، َحدَّثََنا َبكٌْر  -
إِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْحرُِص أَنْ : قَالَ، وََنْحُو َهذَا ِمَن الْقُْرآِن ، ] ١٠٥هود آية "[َوَسِعيٌد

، فَأَْخَبَرهُ اللَُّه أَنَّهُ ال ُيْؤِمُن إِال َمْن َسَبَق لَُه ِمَن السََّعاَدِة ِفي الذِّكْرِ اَألوَّلِ ، َوُيتَابُِعوُه َعلَى الُْهَدى ، ُيْؤِمَن َجِميُع النَّاسِ 
لََعلََّك بَاِخعٌ : "ثُمَّ قَالَ َعزَّ َوَجلَّ ِلَنبِيِّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِضلُّ إِال َمْن َسَبَق لَُه ِمَن الشَّقَاِء ِفي الذِّكْرِ األَوَّلِ َوال َي

هِْم ِمَن السََّماِء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها إِنْ َنَشأْ نَُنزِّلْ َعلَْي: "َيقُولُ، ] ٦الكهف آية "[َنفَْسَك أَنْ ال َيكُونُوا ُمْؤِمنَِني
  ] .٤الشعراء آية "[َخاِضعَِني
، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَلَْحةَ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ  - ١٢٨٥١

كَانَ ِلَرسُولِ : قَالَ، ] ٢٣الشورى آية "[قُلْ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجًْرا إِال الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى: "ي قَْوِلِهِف، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
أَرَأَيُْتْم إِذَا أََبْيُتمْ أَنْ ، َيا قَْومِ :قَالَ، فَلَمَّا كَذَُّبوُه فَأََبْوا أَنْ ُيتَابُِعوُه ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََراَبةٌ ِفي َجِميعِ قُرَْيشٍ 

  .َوال َيكُونُ غَْيرُكُْم ِمَن الْعََربِ أَوْلَى بِِحفِْظي َوُنصَْرِتي عَْنكُْم، فَاْحفَظُوا قَرَابَِتي ِفيكُْم ، ُتَتابِعُونِي 
: ِفي قَْوِلِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَلَْحةَ  ،َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ، َحدَّثََنا َبكٌْر  - ١٢٨٥٢

  الَِّذيَن إِذَا أَصَاَبتُْهْم ُمِصيبَةٌ"

، ] ١٥٦قرة آية الب"[الُْمْهَتُدونَ قَالُوا إِنَّا ِللَِّه وَإِنَّا إِلَْيِه رَاجُِعونَ أُولَِئَك َعلَيْهِْم َصلَوَاٌت ِمْن َربِّهِْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَِئَك ُهُم
فَاْسَتْرَجَع ِعْنَد الُْمِصيَبِة كََتَب ثَالثَ ِخصَالٍ ِمَن ، أَْخَبرََنا اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَنَّ الُْمْؤِمَن إِذَا َسلَّمَ َألْمرِ اللَِّه َوَرَجَع : قَالَ

َمنِ اْسَتْرَجَع ِعْنَد الُْمِصيَبةِ :ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوقَالَ َرُس، َوالرَّْحَمةُ وََتْحِقيُق سَبِيلِ الُْهَدى ، الصَّالةُ : الَْخْيرِ
  .َوَجَعلَ لَهُ َخلَفًا صَاِلًحا يَْرَضاُه، َوأَْحَسَن ُعقَْباُه ، َجَبَر اللَُّه ُمِصيَبَتُه 

ِلَيزَْدادُوا إَِمياًنا : "ِفي قَْوِلِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعِليٍّ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ ، َحدَّثََنا َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا َبكُْر  - ١٢٨٥٣
، فَلَمَّا َصدَّقُوا َزاَدُهمُ الَْحجَّ ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َبَعثَ نَبِيَُّه بَِشَهاَدِة أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه :قَالَ، ] ٤الفتح آية "[َمَع إِميَانِهِْم
الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُمْ : "فَقَالَ، ثُمَّ أَكَْملَ لَُهْم ِديَنُهْم ، دَّقُوا بِِه َزاَدُهمُ الْجِهَاَد فَلَمَّا َص
َدقُُه َوأَكَْملُُه َشَهاَدةُ أَنْ ال إِلََه فَأَْوثَُق إَِمياِن أَْهلِ السََّماوَاِت َوأَْهلِ اَألْرضِ َوأَْص:قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ، ] ٣املائدة آية "[نِْعَمِتي
  .إِال اللَُّه

ِفي ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَلَْحةَ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ، َحدَّثََنا َبكٌْر  - ١٢٨٥٤
َوال َيَدُعَها َمَخافَةَ ، ال ُيصَلِّي ُمرَابًِيا ِللنَّاسِ :َيقُولُ، ] ١١٠اإلسراء آية "[ِفتْ بَِهاَوال َتْجَهرْ بَِصالِتِك َوال ُتَخا: "قَْوِلِه
  .النَّاسِ

  ،َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ، َحدَّثََنا َبكٌْر  - ١٢٨٥٥



الزخرف "[َوإِنَّهُ لَِذكْرٌ لََك َوِلقَوِْمِك: "ِفي قَْولِِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَلَْحةَ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ 
  .شََرٌف لََك َوِلقَْوِمَك:قَالَ، ] ٤٤آية 

، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَلَْحةَ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ  - ١٢٨٥٦
اللََّه إِنَّ وَاذْكُُروا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم َوِميثَاقَُه الَِّذي وَاثَقَكُْم بِِه إِذْ قُلُْتْم َسِمعَْنا َوأَطَْعَنا َواتَّقُوا : "نِ َعبَّاسٍ ِفي قَْوِلِهَعنِ اْب

َوأَْنَزلَ َعلَْيِه الِْكتَاَب ، يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْعنِي َحْيثُ بََعثَ اللَُّه النَّبِ، ] ٧املائدة آية "[اللََّه َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ
فَذَكَّرَُهُم اللَُّه ِميثَاقَُه الَِّذي أَقَرُّوا بِِه ، َوأَقَْرْرَنا بَِما ِفي التَّْوَراِة ، َوبِالِْكَتابِ ، آَمنَّا بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالُوا، 

  .أَْنفُسِهِْم َوأََمرَُهْم بِالَْوفَاِء بِِه َعلَى
: ِفي قَْوِلِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَلَْحةَ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ، َحدَّثََنا َبكٌْر  - ١٢٨٥٧

قَْوٌم ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ :قَالَ، ] ٣٣املائدة آية "[َوَيْسَعْونَ ِفي اَألْرضِ فََساًدا إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه"
اللَّهُ  فَخَيََّر اللَُّه َنبِيَُّه َصلَّى، فََنقَضُوا الَْعْهَد َوفَسُدوا ِفي اَألْرضِ ، َبْينَُهْم َوَبْيَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْهٌد َوِميثَاٌق 

َوأَمَّا النَّفُْي فَُهوُ ، َوإِنْ َشاَء أَنْ َيقْطََع أَْيدَِيُهْم وَأَْرُجلَُهْم ِمْن ِخالٍف ، َوإِنْ َشاءَ َصلََب ، َعلَْيِه َوَسلََّم إِنْ َشاَء أَنْ َيقُْتلَ 
  فَإِنْ َجاَء تَاِئًبا فََدَخلَ، الَْهَرُب ِفي اَألْرضِ 

  .وَلَْم يُْؤَخذْ بَِما َسلََف ِمْنُه،  ِفي اِإلْسالمِ قُبِلَ ِمْنُه
َعنِ اْبنِ ، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَلَْحةَ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ  - ١٢٨٥٨

، ُهُم الَْيُهوُد َزَنْت ِمنُْهُم امَْرأَةٌ ، ] ٤١املائدة آية "[تُْؤَتْوُه فَاْحذَرُواإِنْ أُوِتيُتْم َهذَا فَُخذُوُه َوإِنْ لَْم : "ِفي قَْوِلِه، َعبَّاسٍ 
اْنطَِلقُوا إِلَى ُمحَمٍَّد َصلَّى : َوقَالُوا، فََنفَسُوا أَنْ َيْرُجُموُهَما ، َوقَْد كَانَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َحكََم ِفي التَّْورَاِة ِفي الزَِّنا الرَّْجُم 

إِنَّ امَْرأَةً ِمنَّا َزَنْت فََما ، َيا أََبا الْقَاِسمِ : فَقَالُوا، فَأََتْوُه ، فََعَسى أَنْ َيكُونَ ِعْنَدهُ ُرْخَصةٌ فَاقَْبلُوَها ، َعلَْيِه َوَسلََّم  اللَُّه
َدْعَنا ِمَن التَّْورَاِة فََما ِعْنَدَك : لتَّْوَراِة ِفي الزَِّنا؟فَقَالُواكَْيَف َحكَمَ اللَُّه ِفي ا:َتقُولُ ِفيَها؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بِالَِّذي َنجَّاكُْم ِمْن آلِ :ائُْتونِي بِأَْعلَِمكُمْ بِالتَّْوَراةُ الَِّتي أُنْزِلَُت َعلَى ُموَسى َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَ لَُهْم:ِفي ذَِلَك؟ فَقَالَ
: إِال أَْخبَْرُتُمونِي َما َحكََم اللَُّه ِفي التَّْورَاِة ِفي الزَِّنا؟فَقَالُوا، ي فَلََق الَْبْحَر فَأَْنَجاكُْم َوأَغَْرَق آلَ ِفْرَعْونَ َوبِالَِّذ، ِفْرَعْونَ 

  .َحكََم بِالرَّْجمِ
  َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ِذكُْر ِسنِِّه َوَوفَاتِِه

ُتُوفَِّي َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ُيكَنَّى :قَالَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ  - ١٢٨٥٩
  َوِسنُّهُ حَِني، بِفَخٍّ : ولُونَُوَبْعُض النَّاسِ َيقُ، َوُدِفَن بِالُْمَحصَّبِ ، أََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ بَِمكَّةَ بَْعَد الَْحجِّ 

َوكَانَ الْخَْنَدُق ِفي َشوَّالٍ ِمْن ، أَجَاَزُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْخَْنَدقِ ِفي الْقَِتالِ ُهَو اْبُن َخْمَس َعْشَرةَ َسَنةً 
  .َماُنونَفَِسنُّهُ َيْوَم ُتُوفَِّي أَْرَبٌع َوثَ، َسَنِة أَْرَبعٍ 
َعْن ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ الِْمصْرِيُّ  - ١٢٨٦٠

  .َني َسَنةً يَقَْدُم َعلَْيِه ُوفُوُد النَّاسِأَقَاَم اْبُن ُعَمَر َبْعَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِستِّ:قَالَ، َماِلِك بن أََنسٍ 
َعْن ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ  - ١٢٨٦١

  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِستَِّني َسَنةً يَقَْدُم َعلَْيِه ُوفُوُد النَّاسِأَقَاَم اْبُن ُعَمَر َبْعَد النَّبِيِّ َصلَّ:قَالَ، َماِلِك بن أََنسٍ 
أَُبو زَْيِد بن أَبِي الِْغْمرِ، ، َحدَّثََنا َواْسُمُه َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ  - ١٢٨٦٢

  .ِسنُّ اْبنِ ُعَمَر َيْوَم َماَت أَْرَبٌع َوثََماُنونَ:قَالَ، َعْن َماِلِك بن أََنسٍ ، بن الْقَاِسمِ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ 



، َعنِ الَْواِقِديِّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْمِدينِيِّ فُْسُتقَةُ  - ١٢٨٦٣
  .َوُدِفَن بِفَخٍّ َوُهَو اْبُن أَْرَبعٍ َوثَمَانَِني َسَنةً، عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر َسَنةَ أَْرَبعٍ َوَسْبِعَني  َماَت:قَالَ

ُت ِلَمْولًى قُلْ: قَالَ، َعْن َعِطيَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٨٦٤
  أََصاَبهُ ُرْمحُ َرُجلٍ ِمْن: كَْيَف كَانَ َمْوُت اْبنِ ُعَمَر؟ قَالَ: الْبنِ ُعَمَر

أَْنتَ الَِّذي :قَالَ، لَوْ أَْعلَُم الَِّذي أَصَاَبَك لَضََرْبُت ُعُنقَُه : فَقَالَ، فََدَخلَ َعلَْيِه الَْحجَّاُج َيعُوُدُه ، أَْهلِ الشَّامِ ِفي رِْجِلِه 
  .َيْوَم أَْدَخلَْت َحَرَم اللَِّه السِّالَح:كَْيَف؟ قَالَ: قَالَ، َصْبَتنِيأَ

، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َزاذَانَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن أَبِي ُسوَْيٍد الذِّرَاُع ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ  - ١٢٨٦٥
، إِذْ َمرَّ بِِه َرُجلٌ أَْسَوُد َمَعُه رُْمٌح ، َبْيَنَما أََنا َمَع اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َوُهَو َيْمِشي : قَالَ، َحدَّثَنِي َمكْحُولٌ 

، فَأََتاُه الَْحجَّاُج ، َمْت َساقُُه فََورِ، فَُحِملَ الشَّْيُخ فَأُْدِخلَ ، فََوَضَع ُزجَّ الرُّْمحِ َبْيَن السَّبَّاَبِة َواِإلْبَهامِ ِمْن قََدمِ اْبنِ ُعَمَر 
، َواللَِّه آلُخذَنَّ لََك ِمْنُه : وَاللَِّه لَتَأُْخذَنَّ ِمْنُه؟قَالَ:َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ َمْن أََصاَبَك بَِهذَا َحتَّى آُخذَ لََك ِمْنُه؟ فَقَالَ: فَقَالَ
  .فََماَت ِفيَها: ِفيِه السِّالُح؟قَالَ َما بَالُ َحَرمِ اللَِّه َوأَْمنِِه ُيْحَملُ:قَالَ

َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٢٨٦٦
فَلَْم ُيجِْزنِي النَّبِيُّ صَلَّى ، َوأََنا اْبُن أَْرَبَع َعْشَرةَ ، ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَء بِي أَبِي َيْوَم أُُحٍد إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّ:قَالَ، 

قَالَ . َمفَفََرَض ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ، ثُمَّ َجاَء بِي َيْوَم الَْخْنَدقِ وَأََنا اْبُن َخْمَس َعْشَرةَ ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َعْن َعْبِد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق . فَأََمَر بِأَنْ ال يُفَْرَض إِال الْبنِ َخْمَس َعشَْرةَ، فََحدَّثَ بِِه ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ : َناِفٌع

ُعرِْضُت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : قَالَ، نِ ُعَمَر َعنِ اْب، َعْن َناِفعٍ ، أَخَْبرَنِي ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، الرَّزَّاقِ 
َوكَانَ ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ : ثُمَّ ذَكََر َنْحَو َحِديِث َعْبدِ اللَِّه بن ُعَمَر إِال أَنَُّه قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا اْبُن أَْرَبَع َعْشَرةَ َسَنةً 

فََبْيَنا ُهَو َيطُوُف ذَاتَ لَْيلٍَة ، َوكَانَ ال يَفْرِضُ ِلَمْولُوٍد َحتَّى ُيفْطََم ، َيْبلُغَ الُْحلَُم إِال ِمائَةَ ِدْرَهمٍ  ال َيفْرُِض َألَحٍد حَتَّى
، حَتَّى ُيفْطََم وَإِنِّي قَْد فَطَْمُتُه  إِنَّ أَِمَري الُْمْؤِمنِنيَ ال َيفْرُِض ِلَمْولُوٍد: فَقَالَْت، أَْرِضِعيِه : فَقَالَ ُألمِِّه، بِالُْمَصلَّى َبكَى َصبِيٌّ 

  .أَْرِضِعيِه فَإِنَّ أَِمَري الُْمْؤِمنِنيَ َسْوَف َيفْرُِض بَْعَد ذَِلَك ِللَْمْولُودِ ِحَني ُيولَُد، إِنْ ِكْدُت َألقُْتلُُه : فَقَالَ ُعَمُر
َحدَّثَنِي ، َعنِ اْبنِ جَابِرٍ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ ، دُ بن ُموَسى َحدَّثََنا أََس، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٢٨٦٧

، ال : أَْسَحْرَنا؟ فََيقُولُ، َيا َناِفُع : ثُمَّ َيقُولُ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَُيحْيِي اللَّْيلَ َصالةً ، َعْن َناِفعٍ ، ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى 
  .فََيقُْعُد فََيْسَتْغِفُر وََيْدُعو َحتَّى ُيصْبَِح، َنَعْم : أَْسَحرَْنا؟ فَأَقُولُ، َيا َناِفُع : ثُمَّ َيقُولُ، ةَ فَُيَعاوُِد الصَّال
َعْن ، َحمٍَّد َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُم، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ  - ١٢٨٦٨

  .َما َشبِْعُت ُمْنذُ أَْسلَْمُت:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر 
  ،َحدَّثََنا الَْحكَُم بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن ِمْهَرانَ النَّاِقُد  - ١٢٨٦٩

إِنْ كَانَ اْبُن ُعَمَر لَُيقِْسُم ِفي الَْمْجِلسِ الْوَاِحِد ثَالِثَني أَلْفًا :قَالَ، َعْن َناِفعٍ ، ُبْرِد بن سَِناٍن  َعْن، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحْمَزةَ 
كَانَ إِذَا َصاَم أَْو :الََهلْ كَانَ َيأْكُلُ اللَّْحَم؟ قَ: قُلُْت ِلَنافِعٍ: قَالَ ُبْرٌد، َما َيأِْتي َعلَْيِه َشْهٌر َما َيأْكُلُ ِفيِه ُمْزَعةً ِمْن لَْحمٍ

  .َسافََر فَإِنَُّه أَكْثَُر طََعاِمِه
َعْن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِحْمَيَر ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلُّوَيةَ الْقَطَّانُ  - ١٢٨٧٠

، َجاَء َرُجلٌ إِلَى اْبنِ ُعَمَر : قَالَ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، لَْحارِِث َعْن َجْعفَرِ بن ا، إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ 



ا َم:َواْبُن أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني؟ فَقَالَ، َما َيْمَنُعُك ِمْن َهذَا اَألْمرِ َوأَْنتَ صَاِحُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : فَقَالَ
َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى ال َتكُونَ : "فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ:قَالَ، َيْمَنُعنِي ِمْنِه أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َحرََّم َعلَيَّ َدَم أَِخي الُْمْسِلمِ

فَقَْد قَاَتلَْناُهْم حَتَّى لَْم َيكُْن ِفْتَنةٌ َوكَانَ الدِّيُن :َرفَقَالَ اْبُن ُعَم: قَالَ، ] ٣٩األنفال آية "[ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه ِللَِّه
  .َوَيكُونَ الدِّيُن ِلغَْيرِ اللَِّه، َوأَْنُتْم تُرِيُدونَ أَنْ أُقَاِتلَ حَتَّى َتكُونَ ِفْتَنةٌ ، كُلُُّه ِللَِّه 
َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َصاِلحٍ اَألْزِديُّ  ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى بن َحمَّاٍد الْبَْرَبرِيُّ  - ١٢٨٧١
إِنَّكَ : فَقَالَ، لَمَّا قُِتلَ ُعثَْمانُ َجاَء َعِليٌّ إِلَى اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه : قَالَ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن لَْيٍث ، إِْدرِيَس 

  نَّاسِ فَِسْر إِلَىَمْحبُوٌب ِفي ال

  .فَلَْم ُيَعاوِدُْه، َوالرَِّحمِ الَِّتي َبْينََنا، َوُصْحَبِتي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، بِقَرَاَبِتي :فَقَالَ اْبُن ُعَمَر، الشَّامِ 
َحدَّثَنِي ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، بن ُموَسى  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا الَْحكَُم - ١٢٨٧٢

، َبلََغنِي أَنََّك طَلَْبَت الِْخالفَةَ : كََتَب الَْحجَّاُج بن ُيوُسفَ إِلَى َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر: قَالَ، الُْمطِْعُم بن الِْمقَْدامِ الصَّْنعَانِيُّ 
أَمَّا َما ذَكَْرَت ِمَن الِْخالفَِة أَنِّي طَلَْبُتَها فََما :فَكََتَب إِلَْيِه اْبُن ُعَمَر، َوال غَُيورٍ ، َوال َبخِيلٍ ، يٍّ َوإِنَّ الِْخالفَةَ ال َتصْلُُح ِلعَيِ

، ِكَتاَب اللَِّه فَلَْيَس بَِعيِيٍّ فَإِنَّ َمْن َجَمَع ، وَالَْغيَْرِة ، وَالُْبْخلِ ، َوأَمَّا َما ذَكَْرَت ِمَن الِْعيِّ ، َوَما ِهَو ِمْن َباِلي ، طَلَْبُتَها 
فَإِنَّ أََحقَّ َما ِغْرُت ِفيِه َولَِدي أَنْ ُيْشرِكَنِي ِفيهِ ، َوأَمَّا َما ذَكَْرَت ِمَن الَْغْيَرِة ، َوَمْن أَدَّى َزكَاةَ مَاِلِه فَلَْيَس بَِبخِيلٍ 

  .غَْيرِي
، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن حََنشٍ ، ثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن َحدَّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٨٧٣

  .َوكَانَ ثَْوُبُه إِلَى نِْصِف السَّاقِ، َرأَْيُت َعلَى َعْبدِ اللَِّه بن ُعَمَر ثَْوَبْينِ ُمَعاِفرَيَّْينِ :قَالَ
َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن،أَنَّ ، َعْن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد ، َحدَّثََنا َعارٌِم ، يزِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ - ١٢٨٧٤

  .اْبَن ُعَمَر أُْهِدَي لَُه َمطَارُِف َخزٍّ ِفيَها ُمطَرٌِّف أَْحَمُر فَقََسَمَها َبْيَن بنيِه
  َحدَّثََنا يُوُنسُ بن أَبِي، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َرِميُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْض - ١٢٨٧٥

َوال ، مَاال يَْزَدرِيَك ِفيِه السُّفََهاُء :َما أَلَْبُس ِمَن الثِّيَابِ؟ قَالَ: َوسَأَلَُه َرُجلٌ، َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر : قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َيْعفُوَر 
  .َما َبْيَن الَْخْمَسِة َدَراِهَم إِلَى الِْعشْرِيَن ِدْرَهًما:َماُهَو؟ قَالَ: قَالَ، كََماُءَيِعيَبكَ بِِه الُْح
َسِمَع ُمَجاِهًدا ، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٨٧٦
َوال ، َجاللٍ  اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَاَنإِذَا أََراَد أَنْ َيْصَحَبُه َرُجلٌ ِفي سَفَرٍ اْشَتَرطَ َعلَْيِه أَنْ ال َيْصَحَبُه َعلَى َبِعريٍَعنِ ، ُيَحدِّثُ 

  .َوال َتُصوَمنَّ إِال بِإِذْنَِنا، ُتَنازِعَُنا اَألذَانَ 
كَانَ :قَالَ َنافٌِع: قَالَ، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد ، َسدٌَّد َحدَّثََنا ُم، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٨٧٧

  .فَأََمَرَنا أَنْ ُنوِقظَُه َوأَنْ ُنهِيِّئَ لَُه َسحُوَرُه، َرُجلٌ َيْصَحبُ اْبَن ُعَمَر ِفي السَّفَرِ 
َحدَّثََنا زَْيُد ، ثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الْحَارِِث الُْجَمِحيُّ َحدَّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ  - ١٢٨٧٨
، لَْيَس َها ُهَنا َربَُّها : َيا َراِعَي الَْغَنمِ َهلْ ِمْن جَْزَرٍة؟قَالَ الرَّاِعي:فَقَالَ، اْبُن ُعَمَر بَِراِعي غََنمٍ  ٠َمرَّ : قَالَ، بن أَْسلََم 

فَأََنا َواللَّهِ :فَأَْيَن اللَُّه؟ قَالَ اْبُن ُعَمَر: ثُمَّ قَالَ، فََرفَُع الرَّاِعي َرأَْسُه إِلَى السََّماِء ، أَكَلََها الذِّئُْب: َتقُولُ:لَ اْبُن ُعَمَرفَقَا
  .فَأَْعَتقَُه َوأَْعطَاُه الَْغَنَم ،فَأَْيَن اللَُّه؟فَاْشَتَرى اْبُن ُعَمَر الرَّاِعي َواْشَتَرى الْغََنَم : أََحقُّ أَنْ أَقُولَ
  َعْن، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢٨٧٩



السَّالُم َعلَْيَك َيا :قَالَ، بن َجْعفَرٍ كَانَ َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر إِذَا لَِقَي َعْبَد اللَِّه : َعنِ الشَّْعبِيِّ، قَالَ، إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد 
  .اْبَن ِذي الَْجَناَحْينِ

َعْن ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٨٨٠
  .أََو لَْيَس أَطَْيَب ِطيبِكُْم؟:نِ الِْمْسِك؟ فَقَالَُمَحمٍَّد، أَنَّ اْبَن ُعَمَر سُِئلَ َع

َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، أَنَّ اْبَن ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٨٨١
  .إِنََّما اللَُّه إِلٌَه وَاِحٌد:َوقَالَ، َبَض بِإِْحَدى إِْصبََعْيِه فَقَ، ُعَمَر َرأَى َرُجال َيْدُعو بِإِْصَبَعْيِه 

َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ، ، َعْن غَْيالنَ بن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد ، َحدَّثََنا َعارٌِم ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٨٨٢
اجَْعلْ أَرَأَْيتَ :أَرَأَْيَت أَرَأَْيَت؟ فَقَالَ: فَقُلُْت، آِخَر اللَّْيلِ:َر ِعْنَد الَْبْيِت َعنِ الْوِْترِ؟ فََجَعلَ َيقُولُكُْنُت أَْسأَلُ اْبَن ُعَم: قَالَ

  .ْيلِوَالْوِْتُر َركَْعةٌ ِمْن آِخرِ اللَّ، َصالةُ اللَّْيلِ َمثَْنى َمثَْنى ، َوأََشاَر إِلَى السََّماِء ، ِعْنَد ذَاَك الْكَوْكَبِ 
: قَالَ، َعْن َيْحَيى الَْبكَّاِء ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٨٨٣

إِنَّكَّ ُتنِْقي ِفي :َوِلَم؟ فَقَالَ: قَالَ، ْبَغُضَك ِفي اللَِّه لَكِنِّي أَ: فَقَالَ اْبُن ُعَمَر، إِنِّي ُألحِبَُّك ِفي اللَِّه : قَالَ َرُجلٌ الْبنِ ُعَمَر
  .وََتأُْخذُ َعلَْيِه أَجًْرا، أَذَانِِك 

  َحدَّثََنا َحمَّاُد بن، َحدَّثََنا َعارٌِم ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٨٨٤

أَيُّ َشْيٍء : فَقَالَ لَُه اْبُنُه، َوَمَعُه اْبٌن لَُه ، ُعَمَر قَاصا يَقُصُّ ِفي الَْمْسجِِد الَْحَرامِ  َرأَى اْبُن:قَالَ، َعْن َيْحَيى الَْبكَّاِء ، زَْيٍد 
  .اْعرِفُونِي اْعرِفُونِي: َهذَا َيقُولُ:َيقُولُ َهذَا؟ قَالَ

َحدَّثََنا َحمَّادٌ ، َحدَّثََنا زَِيادِ بن ِمخَْراقٍ ، اُد بن زَْيٍد َحدَّثََنا َحمَّ، َحدَّثََنا َعارٌِم ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٨٨٥
َما َتَعاِطي النَّاُس بَْيَنُهمْ َشْيئًا قَطُّ أَفَْضلَ ِمَن الطَّْرقِ يَطُْرقُ الرَُّجلُ :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن طَْيلََسةَ بن َعِليٍّ ، ِحفِْظي 

  .َوَيطُْرُق الرَُّجلُ كَْبَشُه فَُيْجرِي لَهُ أَجَْرُه، َوَيطُْرُق الرَُّجلُ فََحلَُه فَُيْجرِي لَُه أَْجَرُه ، ُه فََرَسُه فَُيْجرِي لَُه أَْجَر
ْنتُ كُ: َعنِ اَألْزَرقِ بن قَْيسٍ، قَالَ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد ، َحدَّثََنا َعارٌِم ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٨٨٦

أََما : فَقَالَ، َوقَدْ َجَمْعُت َشْعرِي ، َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ إِنِّي أَْحَرْمُت : فَقَالَ، فََسأَلَُه َرُجلٌ ، َجاِلًسا إِلَى اْبنِ ُعَمَر 
َولَكِنِّي َجَمْعُتهُ ، ا َعْبِد الرَّْحَمنِ إِنِّي لَْم أَُضفِّْرُه َيا أََب: َمنْ َضفََّر َرأَْسُه أَوْ لَبََّدُه فَلَْيْحِلْق؟قَالَ:َسِمْعَت ُعَمَر ِفي ِخالفَِتِه قَالَ

  .َوتَْيُس َعْنزٍ، َعْنٌز َوتَْيٌس :فَقَالَ اْبُن ُعَمَر، 
: قَالَ، ْن أَبِيِه َع، َعْن كَِثريِ بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد ، َحدَّثََنا َعارٌِم ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٨٨٧

  .َوَما َسِمْعتُ اْبَن ُعَمَر َيلَْعُن أََحًدا قَطُّ إِال َرُجال َواِحًدا:قَالَ، َوال لَعَّاٍن ، لَْيسَ الُْمْؤِمُن بِطَعَّاٍن 
  ابُْنَحدَّثََنا ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ  - ١٢٨٨٨

وَُيسَْتْخَرُج ِفي ، َوُيلْقَى ِفي الَْمَرقَِة ِفي َخْيٍط ، فَُيْنظَُم ِفي َخْيٍط ، كَانَ الثُّوُم ُيدَاُس الْبنِ ُعَمَر :قَالَ، َعْن ُمَحمٍَّد ، َعْوٍن 
  .َخْيٍط فَُيلْقَى فََيأْكُلُ

قَالَ اْبُن ، َعْن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا أَبِي ، ُمَعاٍذ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ  - ١٢٨٨٩
  .إِنَّ أَفَْضلَ الطََّعامِ الَِّذي ُينَقَّى ِمَن اَألْضرَاسِ ُيوِهُن اَألْضرَاَس:ُعَمَر

، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن قُرَّةَ ، بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ  َحدَّثََنا الَْحَسُن، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٨٩٠
كَانَ اْبُن ُعَمَر َيْمَزُح َويُْنِشدُ الشِّْعَر ، َما كَانُوا إِال كَالنَّاسِ : َهلْ كَانُوا ُيَمازُِحونَ؟ قَالَ: قُلُْت الْبنِ ِسريِيَن: قَالَ

  :َوَيقُولُ



  .لنََّداَمى َوُيكَْرُه أَنْ ُيفَارِقَُه الْفُلُوُسُيَحبُّ الَْخْمُر ِمْن َمالِ ا
َعْن ُعَمَر بن ُمَحمَِّد بن زَْيِد ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا نَُعْيُم بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٢٨٩١

أَْعطُوهُ :فَقَالَ، فََجاَء ِمْسِكٌني ، فَاْشتُرَِي لَُه ُعْنقُوُد ِعَنبٍ بِِدرَْهمٍ ، ُعَمَر اْشَتكَى  َعْن َناِفٍعأَنَّ اْبَن، بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر 
فََخالَفَ  ،اْعطُوُه إِيَّاُه:فَقَالَ، فََجاَء الِْمْسِكُني َيْسأَلُ ، ثُمَّ َجاَء بِِه إِلَْيِه ، فَاشَْتَراُه ِمْنهُ بِِدْرَهمٍ ، فَخَالََف إِْنَسانٌ ، إِيَّاُه

  .َولَْو َعِلَم اْبُن ُعَمَر بِذَِلَك الُْعْنقُوِد َما ذَاقَُه، فَأَرَاَد أَنْ يَْرجَِع حَتَّى ُمنَِع ، فَاْشتََراُه ِمْنُه بِِدرَْهمٍ ، إِْنَسانٌ إِلَْيِه 
  ،َعْن َعْبِد اللَِّه بن سَِعيِد بن أَبِي هِْنَد ، ِه بن َداُوَد َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٨٩٢

: فَإِذَا َبلَغَ َحقَْوهُ َيقُولُ ِلصَاِحبِ الَْحمَّامِ، َعنِ اْبنِ ُعَمَرأَنَُّه كَانَ َيْدُخلُ الَْحمَّاَم فَُينَوُِّرُه صَاِحُب الَْحمَّامِ ، َعْن َناِفعٍ 
  .اخُْرْج

، َحدَّثََنا ُسكَْيُن بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ ، مَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر َحدَّثََنا ُمَح - ١٢٨٩٣
  .لْجِلَْدإِنَّ النَّْوَرةَ يَرِقُّ ا:فَقَالَ، َدَخلُْت َعلَى َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر َوَجارَِيةٌ َتْحِلُق َعْنُه الشَّْعَر : قَالَ، َعْن أَبِيِه 
َعْن َناِفعٍ،أَنَّ ، َعْن فَُضْيلِ بن غَْزَوانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٨٩٤
  .ِهَوأَْدَخلَ إِْصَبَعْيِه ِفي سُرَِّت، كَانَ إِذَا اغَْتَسلَ فََتَح َعْيَنْيِه ، اْبَن ُعَمَر 
َعنِ الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا هَاِشٌم الدَّْستَُواِئيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٨٩٥

إِنَّ : فَقُلُْت لَُه، فَقَضَانِي أَْجَوَد مِْنَها ، مٍ اْسَتْسلََف ِمنِّي اْبُن ُعَمَر أَلَْف ِدْرَه: قَالَ، َعْن َعطَاِء بن َيْعقُوَب ، بن أَبِي َبزَّةَ 
  .َما كَانَ ِفيَها ِمْن فَْضلٍ نَاِئلٍ لََك ِمْن ِعْنِدي:فَقَالَ، َدَراهَِمَك أَجَْوَد ِمْن َدَراِهِمي 

َعْن ، َعْن َيزِيدَ بن كَْيَسانَ الَْيْشكُرِيِّ ،  َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٨٩٦
فَقَالَ ، بِكَذَا َوكَذَا : بِكَْم تَبِيُع غََنِمَك َهِذِه؟قَالَ:فَقَالَ لَُه، َوَمَعُه غَُنْيَماٌت لَُه ، أَبِي َحازِمٍ، أَنَّ اْبَن ُعَمَر َمرَّ َعلَى َرُجلٍ 

َيا أََبا َعْبدِ : فَقَالَ، فَقََضى حَاَجَتُه فََمرَّ َعلَْيِه ، فَاْنطَلََق اْبُن ُعَمَر ، نْ ال َيبِيَعَها فحلف أَ، آُخذَُها بِكَذَا وَكَذَا:اْبُن ُعَمَر
  الرَّْحَمنِ ُخذْهَا

  .فَلَْم أَكُْن ُألِعَني الشَّْيطَانَ َعلَْيَك إِنِّي أُْحنِثَُك، َحلَفُْت َعلَى َيِمنيٍ :قَالَ، بِالَِّذي أَْعطَيَْتنِي 
: َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، قَالَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٨٩٧

َوال ، ْبِد الرَّْحَمنِ إِنَّا ال نَأُْخذُ إِال حَقًّا َيا أََبا َع: فَقُلَْنا، فَكَثَُر الُْغبَاُر ، فََجلََس َعلَى الْبَابِ ، اشَْتَرْيَنا ِمَن اْبنِ ُعَمَر َبْيًتا 
  .إِنِّي أََخافُ الظَّنَّ:فَقَالَ، ُنخَوُِّنَك 
َعْن أَبِي َعْبِد الرَِّحيمِ، َعْن ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسلََمةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٨٩٨

َعْن أَبِيِه،أَنَّ اْبَن ُعَمَر كَانَ إِذَا صَلَّى َوْحَدُه ِفي أَيَّامِ التَّْشرِيقِ لَْم ُيكَبِّْر ُدُبرَ ، َعْن ُعَمَر بن َناِفعٍ ، ِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ زَْي
  .الصَّالِة

َعنِ اَألْعَمشِ، ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، فَرٍ الَْوْركَانِيُّ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َجْع، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٨٩٩
أَْنفَْق َعلَْيَنا ِمْن َماِلَنا فَال َحاَجةَ لََنا أَنْ ، َيا َناِفُع :قَالَ، َنَزلَ اْبُن ُعَمَر َعلَى قَْومٍ فَلَمَّا َمَضْت ثَالثَةُ أَيَّامٍ : قَالَ، َعْن َناِفعٍ 

  .ُيَتَصدََّق َعلَْيَنا
، َعْن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٩٠٠

أَإِذَا كُنَّا ِعظَاًما "لَْحْرَف َعنِ اْبنِ ُعَمَرأَنَُّه كَانَ َيقَْرأُ َهذَا ا، َعْن َزْيِد بن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ 



  ] .١١النازعات آية "[نَِّخَرةً
  ،َعْن ُموَسى بن ثَرَْوانَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٩٠١

  .َورَِداُؤُه فَْوقَ الْقَمِيصِ، َوقَِميُصُه فَْوَق ذَِلَك ، إَِزاُرُه إِلَى نِْصِف َساِقِه  رَأَى اْبَن ُعَمَر:َعْن أَبِي الُْمَتوَكِّلِ الُْمَتَوكِّلِ أَنَُّه
رَأَْيُت اْبَن : قَالَ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٩٠٢
  .أََنا بَِها أََنا بَِها: َوَيقُولُ، َتدُّ َبْيَن الْعَْرَضْينِ ُعَمَر َيْش
: قَالَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسْبَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٢٩٠٣

، وَُنوًرا َتْهِدي ، اللَُّهمَّ اْجَعلْنِي ِمْن أَْعظَمِ ِعَباِدَك َنصِيًبا ِفي كُلِّ َخْيرٍ تَقِْسُمُه الَْغَداةَ :لَقَا، كَانَ اْبُن ُعَمَر إِذَا أَصَْبَح 
  .َوِفْتَنةً َتْصرِفَُها، وََبالًء َتْرفَُعُه ، َوضُرا َتكِْشفُُه ، َورِْزقًا تَْبُسطُُه ، َوَرْحَمةً تَْنُشُرَها 

َعنِ السَّرِيِّ بن ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن ِهَشامٍ ، َهْيثَُم بن َخلٍَف الدُّورِيُّ َحدَّثََنا الْ - ١٢٩٠٤
  .ُربََّما أَفْطََر اْبُن ُعَمَر َعلَى الْجِمَاعِ:قَالَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َيحَْيى 

  َوِممَّا أَْسَنَد عَْبُد اللَِّه بن ُعمََر
  اْبُن َعبَّاسٍ َعنِ اْبُن ُعمََر

َحدَّثََنا أَُبو ِشهَابٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن يَزِيَد الْقََرنِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الُْمَتَوكِّلِ الْبَْغدَاِديُّ  - ١٢٩٠٥
فَقَالَ اْبنُ ، فََسِمَع ُبكَاًء ، كُْنُت ِفي جِنَاَزٍة َوَمَعَها اْبُن ُعَمَر : قَالَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ الَْحكَمِ ، لَْيلَى 
  .إِنَّ الَْميِّتَ لَُيَعذَُّب بُِبكَاِء أَْهِلِه َعلَْيِه:َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: ُعَمَر

  طَارُِق بن ِشهَابٍ َعنِ ابْنِ

  ُعَمَر
َحدَّثََنا َحفْصُ ، َحدَّثََنا سَْهلٌ أَُبو َعتَّابٍ ، َحدَّثَنِي َشَباٌب الُْعصْفُرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٩٠٦

لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعاَد َرسُولُ ال: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ ، بن ُسلَْيَمانَ 
فَأَْوَمأَ ، فََوَضَع جَْبَهَتُه َعلَى الْعُوِد ، فََدَخلَ َعلَْيِه َوُهَو ُيَصلِّي َعلَى ُعوٍد ، وَأََنا َمَعُه ، َوَسلََّم َرُجال ِمْن أَْصَحابِِه مَرِيًضا 
َدْعَها َعْنكَ إِِن اْسَتطَْعَت أَنْ َتْسُجَد َعلَى :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ َرسُولُ اللَّ، إِلَْيِه فَطََرحَ الُْعوَد َوأََخذَ وَِساَدةً 

  .وَاْجَعلْ ُسُجوَدَك أَخْفََض ِمْن ُركُوِعِك، وَإِال فَأَْوِمئْ إَِمياًء ، اَألْرضِ 
َعْن ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، اِلٍد الدَِّمشِْقيُّ َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َخ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ  - ١٢٩٠٧

َيا أَبَا : فَقُلُْت، فَأََتْيُتُه ، أَْو ُمْعَتِمًرا ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ، أَنَُّه لَِقيَ اْبَن ُعَمَر َحاجا ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ ، ُعَمَر بن ذَرٍّ 
: قُلُْت، إِنَّا َنكَْرُه ذَِلَك َهِذِه الُْمَحاقَلَةَ:قَالَ، ا أَْهلُ أَْرضٍ َنْسَتأْجُِر اَألْرَض الَْبْيَضاَء بِالدِّيَنارِ وَالدِّْرَهمِ إِنَّ، َعْبِد الرَّْحَمنِ 

  .ال بَأَْس بِذَِلَك كُنَّا َنفَْعلُ ذَِلَك:قَالَ، فَُنْعِطي اَألْرَض َعلَى الثُّلُِث وَالرُُّبعِ 
  بن َعاِمرِ بن رَبِيَعةَ َعنِ اْبنِ ُعَمَرَعْبُد اللَِّه 
َعْن َمْسلََمةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثَنِي َداُوُد بن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٩٠٨

  قَالَ َرسُولُ اللَِّه: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  ،َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعاِمرِ بن َربِيَعةَ ، بن أَبِي مَْرَيَم 

  .فَقَْد َضادَّ اللََّه ِفي أَْمرِِه، َمْن َحالَتْ َشفَاَعُتُه ُدونَ َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ َعنِ اْبنِ ُعَمَر



، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ ، بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه  - ١٢٩٠٩
اِء أَسَأَْنا بِهِ كُنَّا إِذَا فَقَْدَنا الرَُّجلَ ِفي الْفَْجرِ وَالِْعَش:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد 

  .الظَّنَّ
، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َمِعنيٍ ، ح َوَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الْمُثَنَّى . َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٩١٠

َعْن َسِعيِد ، َسِمْعُت َساِلَم بن َرزِينٍ ُيَحدِّثُ : قَالَ، ةَ بن َمْرثٍَد َعْن َعلْقََم، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ : قَاال
ثُمَّ ، ثُمَّ ُيطَلِّقَُها ، ِفي الرَُّجلِ َتكُونُ لَُه الْمَْرأَةُ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، بن الُْمسَيِّبِ 
َوِهَم ُشْعَبةُ : قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ، حَتَّى َتذُوَق الُْعَسْيلَةَ، ال :فَُيطَلِّقَُها قَْبلَ أَنْ َيْدُخلَ بَِها َتِحلُّ ِلَألوَّلِ؟ قَالَ،  َيَتزَوَُّجَها َرُجلٌ

َوَزاَد ِفي اِإلْسَناِد سَِعيَد بن ، ينٍ وَإِنََّما ُهَو ُسلَْيَمانُ بن َرزِ، َعْن سَاِلمِ بن َرزِينٍ : قَْوِلِه، ِفي َهذَا الَْحدِيِث ِفي َمْوِضَعْينِ 
َعنِ اْبنِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َرزِينٍ اَألْحَمرِ ، َعْن َعلْقََمةَ بن َمْرثٍَد ، َوقَْيسُ بن الرَّبِيعِ ، َروَاُه ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، الُْمسَيِّبِ 

  .َوُهَو الصَّوَاُب، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ُعَمَر 
  ،َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٩١١

، َسلََّم أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا َهمَّاُم بن َيْحَيى 
َحدَّثََنا َعْمُرو بن : قَاال، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي . إِنَّ الَْميَِّت يَُعذَّبُ بَِما نِيَح َعلَْيِه:قَالَ

  .َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه ،َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، َعْن قََتاَدةَ ، أنا ُشْعَبةُ ، َمْرزُوقٍ 
َحدَّثََنا الضَّحَّاُك بن ْمحَزةَ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ الشَّاِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ  - ١٢٩١٢

كُفُّوا َعْن :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، الُْمَسيِّبِ  َعْن َسِعيِد بن، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، 
  .فََمْن أَكْفََر أَْهلَ ال إِلََه إِال اللَُّه فَُهَو إِلَى الْكُفْرِ أَقَْرُب، أَْهلِ ال إِلََه إِال اللَُّه ال ُتكَفُِّروُهْم بِذَْنبٍ 

، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى . َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٩١٣
َعْن َسعِيِد بن ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُهوُد بن ِشَهابِ بن َعبَّاٍد الَْعَصرِيُّ ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ بن ُعَبْيدٍ أَُبو قَُداَمةَ : قَاال

َوَمَع ُعثَْمانَ ، َوَمَع ُعَمَر ، َوَمَع أَبِي َبكْرٍ ، َحَجْجُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، الُْمسَيِّبِ 
  .َيْعنِي َيْوَم َعَرفَةَفَكُلُُّهْم كَانَ ال َيُصوُمهُ ، َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم 

  َحدَّثَنَا، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن زَِيادٍ اَألعَْرُج اِإلَياِديُّ َبجِيلَةُ  - ١٢٩١٤

َسِمْعُت َرُسولَ اللَّهِ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، لُْمَسيِّبِ َعْن َسِعيِد بن ا، َعنِ اَألَصمِّ ، َعْن ُمَعاِن بن رِفَاَعةَ ، َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد 
اَألَصمُّ َيعْنِي يَزِيَد بن ، وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني، َوالَْمالِئكَِة ، فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه ، َمْن َمثَّلَ بِأَِخيِه :َيقُولُ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .أَْعلَُم  َواللَُّه، ُهْرُمَز 
َعْن ُمَحمَّدِ ، َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ  - ١٢٩١٥
ْيِه َوَسلََّمَصلَّى َصالةَ الَْخْوِف بَِهُؤالِء َركَْعةً أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ ، بن َسْهمٍ 

  .َوبَِهُؤالِء َركْعَةً
ح َوَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن . َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ  - ١٢٩١٦

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحنَْبلٍ ، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن هَاُرونَ . َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ، ا ُمَسدٌَّد َحدَّثََن، الُْمثَنَّى 
، َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر : قَالَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، كُلُُّهْم َعْن َعْبِد الْخَاِلقِ بن َسلََمةَ الشَّْيَبانِيِّ ، إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم 

ال َتشَْرُبوا ِفي :فََسأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الشَّرَابِ؟ فَقَالَ، قَِدَم َوفُْد َعْبِد الْقَْيسِ َمَع اَألَشجِّ : َيقُولُ



  .َوال َنِقريٍ، َوال ِفي دُبَّاٍء ، َحْنَتَمٍة 
َحدَّثََنا إِْدرِيُس ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، ا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد َحدَّثََن - ١٢٩١٧
  فَلَمَّا، َحضَْرُت اْبَن ُعَمَر ِفي جَِناَزٍة : قَالَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، اَألوِْديُّ 

اللَُّهمَّ :قَالَ، فَلَمَّا أََخذَ ِفي اللَّبِنِ َعلَى اللَّْحِد ، ْسمِ اللَِّه َوِفي َسبِيلِ اللَِّه َوَعلَى ِملَِّة َرُسولِ اللَِّهبِ:قَالَ، َوَضَعَها ِفي اللَّْحِد 
اللَُّهمَّ َجافِ :ثُمَّ قَالَ، رِ فَلَمَّا َسوَُّوا الْكَِثيَب َعلَْيَها قَاَم إِلَى جَانِبِ الْقَْب، َوِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ، أَجِْرَها ِمَن الشَّيْطَاِن 
أَْشَياُء َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : فَقُلُْت، َولَقَِّها ِمْنَك رِضَْوانًا، َوصَعِّْد رُوَحَها ، اَألْرَض َعْن َجْنبَْيَها 

  .َبلْ َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ا لَقَاِدٌر َعلَى الْقَْولِ إِنِّي إِذً: أَْم أَْشَياُء قُلَْت ِمْن َرأْيَِك؟ قَالَ، َوَسلََّم 
  الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد َعنِ اْبنِ ُعَمَر

، أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ  ح َوَحدَّثََنا. َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر  - ١٢٩١٨
، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ َحدَّثَُه ، َعْن َعْمرِو بن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبَراهِيَم اَألْزَرُق 

إِنَّ الشَّْمَس وَالْقََمَر ال يَْنَخِسفَانُ :قَالَ، ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َرُس، َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَ ُيخْبُِر ، َعْن أَبِيِه 
  .فَإِذَا َرأَْيُتُموَها فََصلُّوا، وَلَِكنََّها آَيَتاِن ِمْن آَياتِ اللَِّه ، ِلَمْوِت أََحٍد َوال ِلحََياِتِه 

أَنَّ ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، دَّثََنا أَْحَمدُ بن صَاِلحٍ َح، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن  - ١٢٩١٩
، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْبَد الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ َحدَّثَُه 

  َصالةُ اللَّْيلِ َمثَْنى:لَقَا

  .فَإِذَا أَرَْدَت أَنْ تَْنصَرَِف فَاْركَْع وَاِحَدةً ُتوِترُ لََك َما َصلَّْيَت، َمثَْنى 
ْن أَبِي َع، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد  - ١٢٩٢٠

َمنِ اْشَتَرى طََعاًما فَال :قَالَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، اَألْسَوِد، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد 
  .َيبِْعُه حَتَّى َيْسَتْوِفَيُه

َعنِ ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، دُ بن صَاِلحٍ َحدَّثََنا أَْحَم، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن  - ١٢٩٢١
أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر َحدَّثَُه، أَنَّ الْقَاِسَم بن ُمَحمَّدٍ َحدَّثَُه ، الْمُْنِذرِ بن ُعَبْيدٍ الَْمِدينِيِّ 

  .لََّمَنَهى أَنْ َيبِيَع طََعاًما اشَْتَراهِ بِكَْيلٍ حَتَّى َيْسَتْوِفَيُهَوَس
َعْن أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد  - ١٢٩٢٢

، ال َيلَْبسُ الُْمْحرُِم الْقَمِيَص :قَالَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحمٍَّد اَألْسَوِد، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُم
  .َوال شَْيئً َمسَُّه الزَّْعفََرانُ َوالَْوْرُس، َوال الَْبرَانَِس ، َوال الِْعَماَمةَ ، َوال السََّراوِيلَ ، َوال الْقََباَء 
َعنِ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمَحمٍَّد الُْمَوقَّرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُحْجرٍ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر  - ١٢٩٢٣

، َعلَْيكُْم بِِثيَابِ الَْبيَاضِ :لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى ال: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، الزُّْهرِيِّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد 
  َوكَفِّنُوا، فَالَْبُسوَها 

  .ِفيَها َمْوَتاكُْم
َعْن ، َحدَّثََنا أََنُس بن ِعيَاضٍ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَّدُ بن َحنِيفَةَ الْوَاِسِطيُّ  - ١٢٩٢٤

الَْبيَِّعاِن بِالِْخيَارِ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمحَمٍَّد ، حَْيى بن َسعِيٍد َي



  .َما لَْم َيتَفَرَّقَا
َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن َيحَْيى بن ، ا َجْعفَرُ بن ُحَمْيٍد َحدَّثََن، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٩٢٥

فَكَاَنْت ، كُنَّا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد ، َسِعيٍد 
  .أَنْ َصلُّوا ِفي رِحَاِلكُْم:ثُمَّ أََمَر ُمنَاِدًيا أَنْ ُيَناِدَي، نُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى لَْيلَةٌ ظَلَْماُء أَذَّنَ ُمَؤذِّ

َوكَاَنْت لَْيلَةٌ  ،كُْنُت َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َوبِإِْسَناِدِه  - ١٢٩٢٦
  .أَنْ َصلُّوا ِفي رَِحاِلكُْم:ثُمَّ أََمَر ُمنَاِدًيا أَنْ ُيَناِدَي، ظَلَْماُء أَذَّنَ ُمَؤذِّنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى 

َعنِ ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، ْحَيى َحدَّثََنا َحاِمدُ بن َي، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ  - ١٢٩٢٧
  .ال يََتَناَجى اثَْناِن ُدونَ الثَّاِلِث:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد 
  َساِلٌم َعنِ اْبنِ ُعَمَر

َعْن ُسلَْيَمانَ بن ، َحدَّثَنِي أَِخي ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ ، ا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ َحدَّثََن - ١٢٩٢٨
  َعنِ اْبنِ، بِاللٍ 

، لَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمْعُت َرسُو: قَالَ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، أَبِي َعِتيقٍ 
  .إِنََّما النَّاُس كَاإلِبِلِ الْمِائَِة ال َيكَاُد َيجُِد ِفيَها َراِحلَةً:َيقُولُ

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ السَّالِِميُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ  - ١٢٩٢٩
َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َوُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي َعِتيقٍ ، أَبِي أُوَْيسٍ اَألْعَشى، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ 

  .فَكُلُوا وَاْشَربُوا حَتَّى يَُناِدَي اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ، بِالال ُيَؤذِّنُ بِلَْيلٍ  إِنَّ:قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِيِه ، 
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ، َحدَّثََنا َجدِّي َخطَّابُ بن ُعثَْمانَ الْفَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن أَْحَمَد الْفَْوزِيُّ الِْحْمِصيُّ  - ١٢٩٣٠

َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َنا إِبَْراهِيُم بن أَبِي َعْبلَةَ َحدَّثَ، ِحْمَيَر 
  .ِعَشاِءَوَسلََّمإِذَا َجدَّ بِِه السَّْيُر ِفي السَّفَرِ أَخََّر الَْمْغرَِب َحتَّى َجَمعَ َبْينََها َوَبْيَن َصالِة الْ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ، َحدَّثََنا َجدِّي َخطَّابُ بن ُعثَْمانَ الْفَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن أَْحَمَد الْفَْوزِيُّ الِْحْمِصيُّ  - ١٢٩٣١
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، ِه َعْن أَبِي، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَبِي َعْبلَةَ ، ِحْمَيَر 
  .َمْن فَاَتْتهُ َصالةُ الَْعْصرِ فَكَأَنََّما ُوِتَر أَْهلَُه َومَالَُه:َوَسلََّم

  َحدَّثَنَا، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ  - ١٢٩٣٢

أَنّ َرُسولَ : َعْن أَبِيِه، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ ، يَعةَ َحدَّثََنا اْبُن لَهِ، َسِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم 
  .َوَما ُسِقَي بِالنَّْضحِ نِْصفَ الَْعْشرِ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفََرَض ِفي الَْبْعلِ َوِفيَما سَقَِت اَألْنهَاُر الُْعشُوَر 

َعْن إِْسحَاقَ ، َحدَّثََنا َعتَّابُ بن َبِشريٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبَراهِيَم اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٢٩٣٣
َصلَّى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : الَقَ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر ، َوأَبِي َبكْرِ بن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َساِلمٍ ، بن َراِشٍد 

فَإِنَّ َرأَْس مِائٍَة ال َيبْقَى ِممَّْن ُهَو َعلَى ، أََرأَيُْتكُمْ لَْيلََتكُْم َهِذِه :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْعَشاَء ِفي آِخرِ َحَياِتِه فَلَمَّا َسلََّم قَالَ
  .اَألْرضِ أََحٌد
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ، َحدَّثََنا َجدِّي َخطَّابُ بن ُعثَْمانَ الْفَْوزِيُّ ، ْحَمَد الْفَْوزِيُّ الِْحْمِصيُّ َحدَّثََنا َسلََمةُ بن أَ - ١٢٩٣٤

اللَُّه َعلَْيِه  َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَبِي َعْبلَةَ ، ِحْمَيَر 
ثُمَّ ، ثُمَّ إِذَا كَبََّر ِللرُّكُوعِ فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك ، فََرفََع َيَدْيِه َحتَّى َجَعلَُهَما َحذَْو َمْنِكَبْيِه ، َوَسلََّمافَْتَتَح التَّكْبَِري ِفي الصَّالِة 



  .َربََّنا لَكَ الَْحْمُد فَفََعلَ مِثْلَ ذَِلَك: الَثُمَّ قَ، َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه فَفََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك : قَالَ
َعْن قُرَّةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٢٩٣٥

  َعْن، َساِلمٍ َعْن ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، بن َحْيوِيلٍ 

َوإِذَا َركََع فََعلَ ِمثْلَ ذَِلكَ ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنإِذَا كَبََّر ِفي الصَّالِة َرفَعَ َيَدْيِه ِحذَاَء َمْنِكَبْيِه : أَبِيِه
َوال ، َوفََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك ، َربََّنا وَلََك الْحَْمُد : قَالَ، اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه  َسِمَع: وَإِذَا قَالَ، َوإِذَا َرفَعَ رَأَْسُه فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك ، 

  .َيفَْعلُ ِفي السُُّجوِد
َعْن ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن قُْسٍط ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن ُسفَْيانَ الرَّقِّيُّ  - ١٢٩٣٦

َسِمَع اللَّهُ :أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ: َعْن أَبِيِه، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ ، إِْسحَاَق بن رَاِشٍد 
حَتَّى أَْنَزلَ اللَُّه ، ثُمَّ ُيكَبُِّر وََيْسُجُد ، َعْن فُالًنا َوفُالًنا اللَُّهمَّ الْ: ثُمَّ َيقُولُ قَْبلَ أَنْ َيْسُجَد، ِلَمْن َحِمَدُه رَبََّنا وَلََك الَْحْمُد 

  ] .١٢٨آل عمران آية "[لَْيسَ لََك ِمَن األَْمرِ َشْيٌء: "َعزَّ َوَجلَّ
َعْن ، ا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْمرٍو َحدَّثََن، َحدَّثََنا َعْمُرو بن قُْسٍط ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن ُسفَْيانَ الرَّقِّيُّ  - ١٢٩٣٧

صَلَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ ، إِْسحَاَق بن رَاِشٍد 
ثُمَّ اْنَصَرفُوا َوقَامُوا ِفي َمقَامِ أَْصحَابِهِْم ُمقْبِِلنيَ ، ُمَواجَِهةُ الَْعُدوِّ  َوالطَّاِئفَةُ اُألخَْرى، الَْخْوِف بِإِْحَدى الطَّاِئفََتْينِ َركَْعةً 

، لََّم ثُمَّ َسلََّم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس، فََصلَّى بِهُِم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َركَْعةً ، َوَجاَء أُولَِئَك ، َعلَى الَْعُدوِّ 
  َحدَّثَنَا. ثُمَّ قََضى َهُؤالِء َركَْعةً َوَهُؤالِء َركَْعةً

قَالَ َرُسولُ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن سَاِلمٍ ، أنا َمْعَمٌر ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ 
َعنِ ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ . فَذَكََر ِمثْلَُه، َوَسلََّم  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .فَذَكََر ِمثْلَُه،  َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه َصالَها َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن َساِلمٍ ، اْبنِ ِشهَابٍ 
َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ  - ١٢٩٣٨

  .تََوضَّئُوا ِممَّا َمسَّتِ النَّاُر:َمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َساِلمٍ 
َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ  - ١٢٩٣٩

  .َمْن َمسَّ ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ:ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َساِلمٍ 
َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الزَُّبْيرِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ  - ١٢٩٤٠

  .لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَنْ َيْنظَُر الرَُّجلُ إِلَى َعْوَرِة أَِخيِهَنَهى َرُسولُ ال: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َساِلمٍ 
َعْن قُرَّةَ بن ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلدٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ  - ١٢٩٤١

  أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى أَنْ ُيصَلَّى َعلَى: َعْن أَبِيِه، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ،  َعْبِد الرَّْحَمنِ

  .قَارَِعِة الطَّرِيقِ أَْو ُيْضَرَب ِفيَها الَْخالُء أَْو ُيبَالَ ِفيَها
، َعْن قُرَّةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، دَّثََنا َعْبدُ الْقَاِهرِ بن رِْشِديَن بن سَْعٍد َح، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ  - ١٢٩٤٢

ال تَْرجُِعوا :َيقُولُ، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن سَاِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َوُعقَْيلٌ 
  .ا َيضْرُِب َبْعُضكُمْ رِقَاَب بَْعضٍَبْعِدي كُفَّاًر
َعنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ  - ١٢٩٤٣



  .َصالةُ الْقَاِعِد مِثْلُ نِْصفِ َصالِة الْقَاِئمِ:ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّ: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ 
َوَعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن ، َوُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َناِفعٍ الِْمْصرِيُّ  - ١٢٩٤٤

، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن سَاِلمٍ ، َعنِ اْبنِ أَِخي الزُّهْرِيِّ ، ا أَُبو ُمْصَعبٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ِعْمَرانَ َحدَّثََن: قَالُوا، َحنَْبلٍ 
وَ ، ] ١الكافرون آية "[اِفُرونَقُلْ َيا أَيَُّها الْكَ: "أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنَيقَْرأُ ِفي َركْعََتيِ الْفَْجرِ: َعْن أَبِيِه

  ] .١اإلخالص آية "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد"
َعنِ ، َعْن َجْعفَرِ بن رَبِيَعةَ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ  - ١٢٩٤٥

َوال ، َوال أَُبو َبكْرٍ ، لَمْ َيكُْن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ، اللَِّه بن ُعَمَر  َعْن َعْبِد، الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ 
  َحتَّى كََتبَُه، َوال َيطَْبُعونَ ِكتَاًبا، ُعَمُر َيلَْبُسونَ الَْخوَاِتَم 

فَاتََّخذَ ِعْنَد ذَِلَك خَاَتًما فَطُبِعَ ، َتكُْتُب إِلَْيَنا بِأَشَْياَء لَْيَسْت لََها طََوابُِع  إِنََّك: زَِيادُ بن أَبِي ُسفَْيانَ إِلَى ُعَمَر بن الْخَطَّابِ
  .بِِه

 َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَِخي الزُّْهرِيِّ، َحدَّثََنا َحبِيٌب كَاَتُب َماِلٍك ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ  - ١٢٩٤٦
َمْن َحِفظَنِي ِفي أَْصَحابِي َوَردَ :قَالَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، 

  .َبعِيٍدَوَمْن لَْم َيْحفَظْنِي ِفي أَْصحَابِي لَْم يََرنِي َيْوَم الْقَِياَمِة إِال ِمْن ، َعلَيَّ َحْوِضي 
َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن ُعقَْيلٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ  - ١٢٩٤٧

  .َيْصفَرَّ أَْو َيْحَمرَّ، ارِ َحتَّى َيْبُدَو نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْن َبْيعِ الثَِّم: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، 
: َعْن أَبِيِه، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٢٩٤٨

، َبلْ غَسِيلٌ : أََجدِيٌد قَِميُصَك َهذَا أَْم غَسِيلٌ؟قَالَ:فَقَالَ، لَى ُعَمَر قَِميًصا أَبَْيَض أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َع
ا وََيْرُزقُكُ اللَُّه قُرَّةَ َعْينٍ ِفي الدُّْنَي، َوُمْت َشهِيًدا ، َوِعشْ َحِميًدا ، الَْبْس َجدِيًدا :فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َوإِيَّاَك َيا َرسُولَ اللَِّه: قَالَ، َواآلِخَرِة
َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ  - ١٢٩٤٩

  َحدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ،، َتِميمٍ السُّلَِميُّ 

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَإِذَا أَْعَجلَُه السَّْيُر ِفي السَّفَرِ : قَالَ، أَنَّ َعْبدَ اللَِّه بن ُعَمَر ، ْن َساِلمٍ َع
  .ُيَؤخِّرُ َصالةَ الَْمغْرِبِ حَتَّى َيْجَمَع بَْيَنَها وََبْيَن َصالِة الِْعَشاِء

، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن يَزِيدَ بن َتِميمٍ ، َنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ َحدَّثَ - ١٢٩٥٠
َوَسلََّم كَانَُيسَبُِّح َوُهَو َعلَى َدابَِّتهِ  أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ، َحدَّثَنِي سَاِلٌم 

  .ال ُيبَاِلي َحْيثُ كَانَ َوْجهُُه
َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمْعَبٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ  - ١٢٩٥١

َمْن بَاَع َنْخال َبْعَد أَنْ يَُؤبَّرَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َساِلمٍ  َعْن، َداُوَد الزُّهْرِيُّ 
  .اَعُه إِال أَنْ َيْشَترِطَ الُْمْبتَاُعَوَمْن بَاَع َعْبًدا َولَُه َمالٌ فََمالُُه ِللَِّذي َب، فَثََمَرُتَها ِللَِّذي َباَعُه إِال أَنْ َيْشَترِطَ الُْمْبتَاُع 

، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ ، أنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُشَعْيبٍ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ  - ١٢٩٥٢
: كُنَّا َنقُولُ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:قَالَ، يِه َعْن أَبِ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن ثَْورِ بن َيزِيَد 

  .َوُعثَْمانُ، َوُعَمُر ، أَُبو َبكْرٍ 



بن ُموَسى بن  ح َوَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ. َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء  - ١٢٩٥٣
  ،الْفَُراِت أَُبو رِفَاَعةَ الِْمْصرِيُّ 

َعنِ الزُّبَْيِديِّ، َحدَّثَنِي ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن سَاِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن زِْبرِيَق الْحِْمِصيُّ : قَالَ
أَفَْضلُ :كُنَّا َنقُولُ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحيٌّ: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، اِلمٍ َعْن َس، ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ الزُّْهرِيُّ 

  .َوال يُْنِكُرُه، َوَيْسَمُع ذَِلَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوُعثَْمانُ ، َوُعَمُر ، َهِذِه اُألمَّةِ َبْعَد َنبِيَِّها أَُبو َبكْرٍ 
وَلَِكنَُّه َهذَا الْمَالُ إِنْ أَْعطَاكُُموهُ ، َوال قََتلَ نَفًْسا بَِغْيرِ ِحلَِّها ، َما َنْعلَُم ُعثَْمانَ َجاَء بَِشْيٍء ِمَن الْكََباِئرِ  - ١٢٩٥٤

  .ال يَْتُركُونَ لَُهْم أَمًِريا إِال قََتلُوُه، كَفَارَِس أَوِ الرُّومِ  إِنََّما ُترِيُدونَ أَنْ َتكُونُوا، َوإِنْ أَْعطَى قُرَْيًشا َسِخطُْتْم ، َرِضيُتْم 
قََرأُْت َعلَى اْبنِ : قَالَ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٢٩٥٥

كَانَ يَْمِشي َبْيَن َيَديِ الْجِنَاَزةِ :َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه، َحدَّثَنِي َساِلٌم ، أَنَّ اْبَن ِشَهابٍ َحدَّثَُه ، َحدَّثََنا زَِياُد بن َسْعٍد ، ُجرَْيجٍ 
َوإِنَّ َرسُولَ ، َحِديثَ قَالَ أَبِي َهذَا الْ، َوُعَمُر َيْمُشونَ أََماَمهَا، وَأَُبو َبكْرٍ ، َوقَْد كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َوَحِديثُ اْبُن ُعَيْيَنةَ كَأَنَّهُ ، َوَحِديثُ َساِلمٍ فََعلَ اْبُن ُعَمَر ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّما ُهَو َعنِ الزُّْهرِيِّ ُمْرَسلٌ 
  .َوِهَم

َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْحَسنِ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، نِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّا - ١٢٩٥٦
  أَنَّ:َعْن أَبِيِه، َساِلمٍ 

  .َوُعَمَر كَاُنوا يَْمُشونَ أََماَم الْجَِنازَِة، وَأََبا َبكْرٍ ، النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َعنِ ، َوُيوُنَس ، َعْن ُعقَْيلٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، ُد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٢٩٥٧

  .َرَيْمُشونَ أََماَم الْجِنَاَزِةَوُعَم، َوأََبا َبكْرٍ ، َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمٍ ، اْبنِ ِشهَابٍ 
َعْن ُسلَْيَمانَ بن ، َحدَّثَنِي أَِخي ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ  - ١٢٩٥٨

َعْن َساِلمٍ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر كَانَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َوُموَسى بن ُعقَْبةَ، َوُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن أَبِي َعِتيقٍ ، بِاللٍ 
، َوُعَمُر ، َوأَُبو َبكْرٍ ، يَْمِشي َبْيَن َيَدْيَها،قَْد كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوقَالَ، َيْمِشي أََماَم الْجِنَاَزِة 

  .َوُعثَْمانُ
َحدَّثََنا ، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ . َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ َحدَّثَ - ١٢٩٥٩

نّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى أَ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن سَاِلمٍ ، َعْن ُعقَْيلٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ بن سَْعٍد : قَاال، قَُتْيَبةُ بن َسِعيٍد 
، َمْن كَانَ ِفي َحاَجِة أَِخيِه كَانَ اللَُّه ِفي حَاَجِتِه ، َوال ُيْسِلُمُه ، الُْمْسِلمُ أَُخو الُْمْسِلمِ ال َيظِْلُمُه :قَالَ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َستََرُه اللَُّه َيْومَ ، ْنُه بَِها كُْرَبةً ِمْن كَُربِ َيْومِ الِْقَياَمِة َوَمْن فَرََّج َعْن ُمْسِلمٍ كُْرَبةً ِفي الدُّْنَيا فَرَّجَ اللَُّه َع
  .الِْقَيامَِة

  َحدَّثَنَا، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٩٦٠

ال :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، مٍ َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َساِل، أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ بن َصاِلحٍ 
  .ُيلَْدغُ الُْمْؤِمُن ِمْن ُجْحرٍ مَرََّتْينِ

َعْن ُيوُنَس ، اللٍ َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن بِ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ  - ١٢٩٦١
ال َتْرفَُعوا أَْبَصارَكُْم إِلَى :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، 



  .السََّماِء فَْتلََتِمَعَيعْنِي ِفي الصَّالِة
َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ ، عَزِيزِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ - ١٢٩٦٢
يَما أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماْسَتشَاَر الُْمْسِلِمَني ِف: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ ، إِْسحَاَق 

فَأُرِيَ ، ثُمَّ ذُِكَر النَّاقُوُس فَكَرَِهُه ِمْن أَْجلِ النَّصَاَرى ، الْبُوُق فَكَرَِهُه ِمْن أَْجلِ الَْيُهوِد : فَقَالُوا، َيْجَمعُُهْم ِفي الصَّالِة 
فَطََرَق األَْنَصارِيُّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ، َخطَّابِ َوُعَمُر بن الْ، ِتلَْك اللَّْيلَةَ النَِّداَء َعْبُد اللَِّه بن زَْيٍد َرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ 

  .فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالال فَأَذَّنَ بِِه، َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيال 
َعْن ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، ِقٍد َحدَّثََنا أَُبو ُشَبْيلٍ ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َوا - ١٢٩٦٣

أَقَْرأَُهَما َرسُولُ اللَِّه ، قََرأَ َرُجالِن ِمَن اَألْنَصارِ سُوَرةً : قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ ، ُسلَْيَمانَ بن أَْرقََم 
  َصلَّى اللَُّه

فَأَصَْبَحا غَاِدَيْينِ َعلَى َرُسولِ ، فَقَاَما ذَاتَ لَْيلٍَة ُيَصلَِّياِن فَلَْم يَقِْدَرا ِمْنَها َعلَى حَْرٍف ، َوكَاَنا َيقَْرآِن بِهَِما ،  َعلَْيِه َوَسلََّم
فَالْهَْوا ، إِنََّها ِممَّا ُنِسَخ وَأُْنِسَي :ْيِه َوَسلََّمفَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََرا لَُه ذَِلَك 

  .بَِضمِّ النُّونِ َخِفيفَةً] ١٠٦البقرة آية "[َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو نُْنِسهَا: "فَكَانَ الزُّْهرِيُّ َيقَْرُؤَها، َعْنَها
َعْن َعْبِد ، َحدَّثََنا بِْشُر بن َمْنصُورٍ ، بِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢٩٦٤

كَاَنتْ أَكْثَُر أَْيَماِن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ ، الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق 
  .وبِال وَُمَصرِِّف الْقُلُ:َوَسلََّم

َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ِعيَسى بن بنتِ ، َحدَّثََنا أَْزَهُر بن َجمِيلٍ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن ِسَنانٍ الَْواسِِطيُّ  - ١٢٩٦٥
ا ُحِملَ ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َم:قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ ، َداُوَد أَبِي هِْنَد 

  .َوال َيْوَم َبْدرٍ إِلَى الَْمِدينَِة، َعلَْيِه َوَسلََّم رَأٌْس قَطُّ 
َعْن ، هِيَعةَ َحدَّثََنا اْبُن لَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاوَِيةَ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ  - ١٢٩٦٦

َوأَنْ ُيوَاَرى َعنِ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََمَر بَِحدِّ الشِّفَارِ : َعْن أَبِيِه، َعْن سَاِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، ُعقَْيلٍ 
  .الْبََهاِئمِ

  َحدَّثََنا َوْهُب بن َيْحَيى بن زَِمامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ  - ١٢٩٦٧

َعنِ اْبنِ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن سَاِلمٍ ، َعْن َمْنُصورِ بن ِديَنارٍ ، َعْن ُعَمَر بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َمْيُمونُ بن زَْيٍد ، الَْعالُف 
أََما وَاللَِّه لَقَْد َعِلَم اْبُن َعبَّاسٍ : فَقَالَ، إِنَّ اْبَن َعبَّاسٍ ال َيَرى بَِها َبأًْسا  :فَِقيلَ، حََراٌم : سُِئلَ َعنِ الُْمْتَعِة؟ فَقَالَ: ُعَمَر أَنَُّه

  .أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْنَها َيْوَم ُحَنْينٍ َوَما كُنَّا ُمَساِفِحَني
َحدَّثََنا َيحَْيى بن ، وَإِْسحَاُق بن إِبَْراهِيَم الْقَطَّانُ الِْمْصرِيَّاِن ، ن أَبِي السَّْرحِ َحدَّثََنا َعْمُرو بن الطَّاِهرِ ب - ١٢٩٦٨

َمرَّ  :قَالَ، أَنَُّه َسِمَع َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، ُبكَْيرٍ 
أََتشَْهُد أَنِّي َرسُولُ :فَقَالَ، فََضَرَبُه بِقََدِمِه ، بِاْبنِ َصيَّاٍد َوُهَو َيلَْعُب َمَع الصِّْبيَاِن ، َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

شَْهُد أَنِّي َرسُولُ اللَِّه؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَفََت: قَالَ، أَْشَهُد أَنَّكَ َرسُولُ األُمِّيَِّني : اللَِّه؟فَقَالَ اْبُن َصيَّاٍد
  .آَمْنتُ بِاللَِّه َورُسولِِه:َوَسلََّم

ْيِد اللَِّه َعْن ُعَب، َحدَّثََنا ُجَناَدةُ بن سَلْمٍ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ  - ١٢٩٦٩
رَأَْيُت امَْرأَةً َسوَْداَء : قَالَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن َناِفعٍ ، بن ُعَمَر 



َتأَوَّلُْت :فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَةُ ثَائَِرةَ الرَّأْسِ خََرَجْت ِمَن الَْمِديَنةِ َحتَّى قَاَمْت بِمَْهَيَعةَ َوِهَي الُْجْح
  أَنَّ َوَباَء الَْمِدينَِة

  .ُنِقلَ إِلَى الُْجْحفَِة
، َوُهَو َيلَْعُب َمَع الصِّْبَياِن  أَنَُّه َمرَّ بِاْبنِ َصيَّاٍد: َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوبِإِْسَناِدِه َعنِ اْبنِ ُعَمَر  - ١٢٩٧٠

أَْشَهدُ أَنََّك َرسُولُ : أََتشَْهُد أَنِّي َرُسولُ اللَِّه؟قَالَ اْبُن َصيَّاٍد:فَقَالَ، فََضَرَبُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقََدِمِه 
  .آَمْنتُ بِاللَِّه َوُرُسِلِه:أَنِّي َرسُولُ اللَِّه؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََتْشَهدُ : فَقَالَ لَُه اْبنُ َصيَّاٍد، اُألمِّيَِّني 
، لُْجَهنِيُّ َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن َساِلمٍ ا، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الَْعبَّاِديُّ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢٩٧١

َمْن :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر 
  .كُونَ لَُه شَِفيًعا َيْوَم الِْقَياَمِةَجاَءنِي زَاِئًرا ال َيْعلَُمُه َحاَجةً إِال زَِياَرِتي كَانَ َحقًّا َعلَيَّ أَنْ أَ

َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الَْعبَّاِديُّ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢٩٧٢
الِْحَجاَمةُ ِفي الرَّأْسِ ِمنَ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َمَر َعنِ اْبنِ ُع، َعْن َساِلمٍ ، َعْن َناِفعٍ ، بن ُعَمَر 
  .وَالضََّرسِ، َوالنُّعَاسِ ، وَالَْبَرصِ ، وَالُْجذَامِ ، الُْجُنوِن 
َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن ، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن ُمَهجِّعٍ ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َيحَْيى الرُّزِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٢٩٧٣

  ،َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمٍ ، َحدَّثَنِي َناِفٌع ، َحدَّثَنِي ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َساِلمٍ 

فََمَشى َمَعُه َرُسولُ اللَِّه : قَالَ، رِيُد َهِذِه النَّاِحَيةَ الَْحجَّ إِنِّي أُ: فَقَالَ، َجاَء غُالٌم إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ
فَلَمَّا َرَجَع الُْغالُم َسلَّمَ ، َوكَفَاَك الَْهمَّ، َوَوجََّهَك ِفي الْخَْيرِ ، َيا غُالُم َزوََّدَك اللَُّه التَّقَْوى :َوقَالَ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .َوأَْخلََف َنفَقََتَك، َوكَفََّر ذَْنَبَك ، قَبِلَ َحجََّك ، َيا غُالُم :َوقَالَ، فََرفََع رَأَْسُه إِلَْيِه ، يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى النَّبِ
قَرَأُْت َعلَى َعْبِد اللَِّه بن َناِفعٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َناِفعٍ الِْمْصرِيُّ  - ١٢٩٧٤

، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَنَّ أََباُه أَْخَبرَُه، أَنَّ َساِلًما أَْخبََرُه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر ، 
  .َسلْ فَإِنََّها َبطَْحاُء َمكَّةَ ُمَباَركَةٌ:شََّجرَِةِقيلَ لَُه َوُهَو بِالُْمعَرَّسِ ُمعَرَّسِ ال

، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ِعَياضٍ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ  - ١٢٩٧٥
َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا بىن :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َمَر َعنِ اْبنِ ُع، َعْن أَبِي َبكْرِ بن سَاِلمٍ، َعْن سَاِلمٍ 

  .اللَُّه لَُه بَْيًتا ِفي النَّارِ
وَأَُبو أَُسامَةَ ، ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٢٩٧٦

، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َجدِِّه، َعْن أَبِي َبكْرِ بن سَاِلمٍ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر : قَاال، 
  َمْن كَذََب َعلَيَّ:قَالَ

  .َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ فَلَْيَتَبوَّأْ، ُمَتَعمًِّدا 
َسِمْعتُ : قَالَ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمرُ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٩٧٧

، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ِه َعْن أَبِي َبكْرِ بن سَاِلمٍ، َعْن أَبِي، ُعَبْيَد اللَِّه بن ُعَمَر ُيَحدِّثُ 
ي ِفي ُعُروِقي َبْيَن الْجِلْدِ َرأَْيُت ِفي النَّْومِ أَنِّي أُْعِطيُت ُعسا َمْملُوًءا لََبًنا فََشرِْبُت ِمْنهُ َحتَّى تََمْألتُ َحتَّى رَأَْيُتُه َيْجرِ:قَالَ

، َهذَا ِعلٌْم أَْعطَاكَ اللَُّه فََمَألَك ِمْنُه ، َيا َنبِيَّ اللَِّه : فَأَوِّلُوَها قَالُوا، فَفََضلَْت فَْضلَةٌ َوأَْعطَْيتَُها ُعَمَر بن الْخَطَّابِ،  َواللَّْحمِ



  .أََصبُْتْم:فَقَالَ، فَفََضلَْت فَْضلَةٌ فَأَْعطَْيَتَها ُعَمَر بن الَْخطَّاُب 
َحدَّثَكُْم ُمَحمَُّد بن بِشْرٍ ، قُلُْت ِإلْدرِيَس بن ِعيَسى الْقَطَّاِن : قَالَ، ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ َحدَّثََنا  - ١٢٩٧٨
يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعنِ النَّبِ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َساِلمٍ، َعْن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، الْعَْبِديُّ 
قَْد كََتْبُتُه : َوقَالَ، فَأَْخَرجَ أَْصلَُه . َوِمنَْبرِي َعلَى حَْوِضي، َما َبْيَن قَْبرِي َوِمْنَبرِي َرْوَضةٌ ِمْن رِيَاضِ الَْجنَِّة :قَالَ، َوَسلََّم 

  .َعْن ُمَحمَِّد بن بِْشرٍ، 
ح َوَحدَّثََنا َمْحمُوُد بن َعِليٍّ . َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُعْتَبةَ الدَِّمشِْقيُّ، َمقِْدِسيُّ َحدَّثََنا َسالَمةُ بن َناِهضٍ الْ - ١٢٩٧٩

، َر َحدَّثَنِي َعاِصُم بن ُعَم، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َناِفعٍ : قَاال، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ السَّاِلِميُّ ، اَألْصَبهَانِيُّ 
  َعْن بِاللِ بن أَبِي َبكْرٍ

كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر َوكُلُّ ُمْسِكرٍ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه ، 
  .َحَراٌم

َعْن ، َعْن َساِلمٍ أَبِي النَّْضرِ ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َيْحَيى التُّجِيبِيُّ َحدَّثََنا ُشعَْيُب بن ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ  - ١٢٩٨٠
إِنَّ الْكَلَْب لَُينِْقُص كُلَّ َيْومٍ :قَالَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر 

  .ُيْنِقُص يَْعنِي ِمْن أَْجرِ صَاِحبِِه : قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ، إِال كَلْبَ َضارٍّ َيصِيُد أَْو كَلَْب غََنمٍ ِقَرياطَْينِ
ن َحدَّثَنِي أَُبو النَّْضرِ، َعْن َساِلمِ ب، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ  - ١٢٩٨١
َوِمَن الزَّبِيبِ ، َوِمَن الَْعَسلِ َخْمًرا ، إِنَّ ِمَن الِْعَنبِ َخْمًرا :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِيِه ، َعْبِد اللَِّه 

  .لِّ ُمْسِكرٍوَأََنا أَْنَهى َعْن كُ، َوِمَن الِْحْنطَةِ َخْمًرا ، َوِمَن التَّْمرِ َخْمًرا ، َخْمًرا 
، َعْن َجدِِّه ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن الَْحجَّاجِ بن رِْشِديَن بن َسْعٍد الِْمصْرِيُّ  - ١٢٩٨٢

َعْن ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه ، ةَ َعْن ُموَسى بن ُعَمَر بن قَُداَم، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َمْرَوانَ ، َعْن َعْمرِو بن الَْحارِِث 
نِْعَم الْفََرطُ ُألمَِّتي ُعثَْمانُ ، قَدُِّموُه َعلَى فََرطَِنا :قَالَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َماَت مَيٌِّت ، أَبِيِه 

  .بن َمظُْعونَ
  أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن صَاِلحٍ ، ِديَن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْش - ١٢٩٨٣

، َعْن َساِلمِ بن َعْبدِ اللَِّه ، أَنَّ َعْبدَ الَْمِلِك بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ َحدَّثَُه ، أَنَّ ُبكَْيرَ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ َحدَّثَُه ، الَْحارِِث 
فََمْن َوَجَد ذَا الطُّفَْتْينِ وَاَألبَْتَر فَلَْم َيقُْتلُْهَما فَلَْيَس ِمنَّا ، اقُْتلُوا الَْحيَّاِت :قَالَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَبِيِه  َعْن
  .لنَِّساِءوَُيْسِقطَاِن َما ِفي ُبطُوِن ا، فَإِنَُّهَما اللَّذَاِن َيْخِطفَاِن الَْبَصَر ، 

َعْن ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ِعيَاضٍ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد بن ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ  - ١٢٩٨٤
: ال َحَسَد إِال ِفي اثْنََتْينِ:قَالَ، ْيِه َوَسلََّم َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمٍ ، إِْسَماعِيلَ بن ُمَحمَِّد بن سَْعٍد 

َوَرُجلٍ أَْعطَاُه اللَُّه َماال فَُهَو ُيْنِفقُُه آَناَء اللَّْيلِ َوآَناءَ ، َرُجلٍ َعلََّمُه اللَُّه الْقُْرآنَ َوُهَو َيقُوُم بِِه آَناَء اللَّْيلِ َوآَناَء النََّهارِ 
  .النََّهارِ

َعْن ، َحدَّثََنا َوكِيٌع : قَاال، َحدَّثََنا َخلَُف بن سَاِلمٍ، َوُزَهْيرُ بن َحْربٍ ، ا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ َحدَّثََن - ١٢٩٨٥
ْيِه َوَسلََّم الَِّتي كَاَنتْ َيِمُني َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، ُسفَْيانَ 

  .ال َوُمقَلِّبِ الْقُلُوبِ:َيْحِلُف َعلَْيَها
، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ الُْمَخرِِّميُّ  - ١٢٩٨٦



  .ال َوُمقَلِّبِ الْقُلُوبِ::اَنْت َيِمُني َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَ: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ 
  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢٩٨٧

: قَالَ، قَالَ َساِلٌم : قَالَ، بن ُعقَْبةَ  َعْن ُموَسى، أنا َيْحَيى بن َعْبدِ اللَِّه بن سَاِلمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، ِعيَسى الِْمصْرِيُّ 
  .ال َوُمقَلِّبِ الْقُلُوبِ:كَاَنتْ َيِمُني َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ اْبُن ُعَمَر
َعْن ُموَسى بن ، ثََنا فُضَْيلُ بن ُسلَْيَمانَ َحدَّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٢٩٨٨

ال َوُمصَرِِّف :كَاَنْت َيِمُني َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّتي َيْحِلُف بَِها: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، ُعقَْبةَ 
  .الْقُلُوبِ
، َحدَّثََنا َمْخلَدُ بن َيزِيَد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ َعْمُرو بن ِهَشامٍ الَْحرَّانِيُّ ، الَْمْعَمرِيُّ  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ - ١٢٩٨٩

َما :َوَيقُولُ، كَانَ َيُسبُّ الَْبْيَداَء أَْو يَُهمُّ بَِسبَِّها : َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه، َعْن َساِلمٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ 
  .إِال بِِذي الُْحلَْيفَِة، أََهلَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َحدَّثَنِي ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا ُزَهْيرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٩٩٠
  .إِال ِمْن ِعْنِد َمْسجِِد ِذي الُْحلَْيفَِة، َما أََهلَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ، َعْن أَبِيِه ،  َساِلٌم

ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ . ْيٌرَحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا زَُه، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ  - ١٢٩٩١
أَْخبََرنِي ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعقَْبةَ : قَاال، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن الُْمْختَارِ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ ، بن َعْبِد الْعَزِيزِ 

  أَنَُّه، َساِلٌم 

أَنَّهُ لَِقَي َزْيدَ بن َعْمرِو بن ُنفَْيلٍ بِأَْسفَلِ َبلَْدحَ : َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمَع َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر ُيَحدِّثُ 
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَدََّم إِلَْيِه َرسُولُ اللَِّه ، َوذَِلَك قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْوْحُي ، 

  .أََنا ال آكُلُ إِال ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه، ال آكُلُ ِممَّا َيذَْبُحونَ َعلَى أَْصَناِمهِْم :قَالَ، فَأََبى أَنْ َيأْكُلَ ، ُسفَْرةً ِفيَها لَْحٌم 
أنا ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الُْمْخَتارِ ، ا ُمَعلَّى بن أََسٍد َحدَّثََن، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٩٩٢

،  َعْن َزْيِد بن حَارِثَةَ الْكَلْبِيِّ َموْلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّثَنِي َساِلُم بن َعْبِد اللَِّه ، 
  ] .٥األحزاب آية "[اْدُعوُهْم آلبَائِهِْم ُهَو أَقَْسطُ ِعْنَد اللَِّه: "َما كُنَّا َنْدُعوُه إِال زَْيَد بن ُمَحمَّدٍ َحتَّى َنَزلَ الْقُْرآنُ:قَالَ

أنا ُموَسى بن ، َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الُْمْخَتارِ  َحدَّثََنا، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الْعَمِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٩٩٣
ِحَني أَمَّرَ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِيِه أَنَُّه َسِمَعُه ُيَحدِّثُ ، َحدَّثَنِي سَاِلمُ بن َعْبِد اللَِّه ، ُعقَْبةَ 

فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ، اَس َعابُوا أَُساَمةَ بن زَْيٍد َوطََعُنوا ِفي إَِماَرِتِه فََبلََغُه أَنَّ النَّ، أَُساَمةَ بن َزْيٍد 
  َوإِنْ كَانَ، لُ َوقَْد فََعلُْتْم ذَِلَك بِأَبِيِه ِمْن قَْب، أَال إِنَّكُمْ َتِعيُبونَ أَُساَمةَ َوَتطَْعُنونَ ِفي إَِماَرِتِه :فَقَالَ، النَّاسِ 

فَإِنَّهُ ، َوإِنَّ َهذَا ِمْن َبْعِدِه َألَحبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَاْسَتْوصُوا بِِه َخْيًرا ، َوإِنْ كَانَ َألَحبَّ النَّاسِ كُلِّهِْم إِلَيَّ ، لََخِليقًا ِلإلَِماَرِة 
  .حَاَشا فَاِطَمةَ: ثُ بَِهذَا الَْحِديِث قَطُّ إِال قَالَفََما َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ُيَحدِّ: قَالَ سَاِلٌم، ِمْن ِخَيارِكُْم
َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الُْمْخَتارِ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٢٩٩٤

، أُِتَي َوُهَو بِالُْمعَرَّسِ ِمْن ِذي الُْحلَْيفَِة ِمْن َبطْنِ الْوَاِدي ، اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  أَنّ َرسُولَ: َعْن أَبِيِه، َعْن َساِلمٍ ، 
  .إِنََّك بَِبطَْحاَء ُمَباَركٍَة:فَقَالَ

َعْن ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َنا ُزَهْيرٍ َحدَّثَ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ  - ١٢٩٩٥



َرأَْيتُ النَّاسَ اْجَتَمعُوا :قَالَ، َوُعَمَر ، َعْن ُرْؤَيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَبِي َبكْرٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َساِلمٍ 
ثُمَّ قَاَم ُعَمُر بن الَْخطَّابِ فَاسَْتحَالَْت غَْرًبا ، وَاللَُّه َيْغِفُر لَُه ، ذَُنوَبْينِ ِفي َنْزَعِة َضْعٌف  فَقَاَم أَُبو َبكْرٍ فَنََزَع ذَُنوًبا أَْو، 

  .فََما َرأَْيُت َعْبقَرِيا ِمَن النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَُّه َحتَّى َضَربَ النَّاسُ بَِعطَنٍ
َعْن ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َحدَّثََنا أَبِي ، اِلٍد الَْحرَّانِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخ - ١٢٩٩٦

اللَُّه  َمْن َجرَّ ِثيَاَبُه ِمَن الْخَُيالِء لَْم َيْنظُرِ:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َساِلمٍ 
  أَْي: فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق، إِلَْيِه َيْوَم الِْقَيامَِة

  .لَْسَت ِممَّْن َيْصَنُعهُ خَُيالَء:قَالَ، إِنَّ أََحدَ ِشقَّْي إِزَارِي َيْستَْرِخي إِال أَنْ أََتَعاَهُد ذَاكَ أَْو ذَِلَك ِمْنُه ، َرسُولَ اللَِّه 
، َحدَّثََنا َسلُْم بن َمْيُموٍن الَْخوَّاُص ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَْسلَمَ الِْحْمِصيُّ ، ُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ َحدَّثََنا الَْحَس - ١٢٩٩٧

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ النَّبِيُّ: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمِ بن َعْبدِ اللَِّه ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه الُْعمَرِيِّ ، َعْن َعِليِّ بن َعطَاٍء 
ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيءٍ : َمْن قَالَ ِفي سُوقٍ ِمَن اَألْسوَاقِ:َوَسلََّم
  .كََتَب اللَُّه لَُه أَلِْف َحَسنٍَة، قَِديٌر 

َعْن عبْيِد ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم بن ُمْسِلمٍ الَْخشَّاُب ، َحدَّثََنا َسْعُد بن ُزْنُبورٍ ، ُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ َحدَّثََنا إِبَْراهِي - ١٢٩٩٨
  .فَِفي النَّارِ َما َخلَْف الْكَْعَبْينِ:قَالَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، اللَِّه بن ُعَمَر 
َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، َحدَّثََنا ُجَناَدةُ بن سَلْمٍ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ  - ١٢٩٩٩
َرأَْيُت ِفي الَْمَنامِ أَنَّ النَّاَس ُجِمعُوا :قَالَ، ِه َوَسلََّم َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، بن ُعَمَر 

ثُمَّ أََخذََها ُعَمُر بن الْخَطَّابِ ، وَاللَُّه َيْغِفُر لَُه ، فَقَاَم أَُبو َبكْرِ بن قَُحافَةَ فََنَزَع ذَُنوًبا أَْو ذَنُوَبْينِ َوِفي َنْزِعِه َضْعٌف ، 
  .لَْم أََر َعْبقَرِيا َيفْرِي فَرِيَُّه حَتَّى ضََرَب النَّاُس بَِعطَنٍفَ، فَاْسَتَحالَْت غَْرًبا 

  ،َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ  - ١٣٠٠٠

َعْن َرُسولِ اللَّهِ ، اْبنِ ُعَمَر َعنِ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُجَناَدةُ بن َسلْمٍ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ 
أَنَّ أََبا َبكْرٍ ، فََحدَّثَنِي أَبِي : قَالَ سَاِلٌم، َمْن َجرَّ ثَْوَبُه خَُيالَء لَْم َيْنظُرِ اللَُّه إِلَْيِه َيْوَم الِْقَيامَِة:قَالَ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، شِقَّْي إِزَارِي َيْستَْرِخي إِال أَنْ أََتَعاَهَد ذَِلَك ِمْنُه إِنَّ أََحَد ، َيا َرُسولَ اللَِّه : قَالَ
  .وَلَْسَت ِممَّْن َيصَْنُع الْخَُيالَء:َوَسلََّم

َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، َحدَّثََنا ُجَناَدةُ بن سَلْمٍ ، َمانَ َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثْ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ  - ١٣٠٠١
فََسِمَعُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ ، َبْيَنَما ُعَمُر بن الْخَطَّابِ َيِسُري ِفي َركْبٍ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، بن ُعَمَر 

فََمْن ، إِنَّ اللََّه َينَْهاكُْم أَنْ َتْحِلفُوا بِآَباِئكُْم :فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْحِلُف بِأَبِيِه
  .َحلََف فَلَْيْحِلْف بِاللَِّه أَْو لَِيْصُمْت

َعْن َساِلمِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيسَارٍ ، بن ُمَحمٍَّد  َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َعْن ُعَمَر، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٣٠٠٢
وَثَالثَةٌ ال ، ثَالثَةٌ ال َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ :قَالَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، بن َعْبِد اللَِّه 

، وَالَْمْرأَةُ الُْمتََرجِّلَةُ َتَشبَّهُ بِالرِّجَالِ ، فَالْعَاقُّ ِلوَاِلَدْيِه : فَأَمَّا الَِّذيَن ال َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ، َيْوَم الِْقَياَمِة  َيْنظُُر اللَُّه إِلَْيهِْم
  َوأَمَّا الثَّالثَةُ الَِّذيَن، َوالدَّيُّوثُ 



  .َوالَْمنَّانُ بَِما أَْعطَى، َوُمْدِمُن الَْخْمرِ ، عَاقُّ بَِواِلَدْيِه فَالْ: ال َيْنظُُر اللَُّه إِلَْيهِمْ َيْوَم الِْقَيامَِة
، َعْن َساِلمٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيسَارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َعْن ُعَمَر بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٣٠٠٣

، َوُعَمُر ، أَُبو َبكْرٍ : كُْم لََتْعلَُمونَ أَنَّا كُنَّا َنقُولُ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِنَّ:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  .َوُعثَْماُنَيْعنِي ِفي الِْخالفَِة

أَْخبََرنِي ُعَمُر بن ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، بن َيْحَيى  َحدَّثََنا َحْرَملَةُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الْقَطَّانُ الَْهْمَدانِيُّ  - ١٣٠٠٤
إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، أَنَّ اْبَن ُعَمَر ، َوَساِلمٍ ، َعْن َناِفعٍ ، ُمَحمَِّد بن َزْيِد بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعَمَر 

  .جََمَع َبْيَن الَْمغْرِبِ وَالِْعَشاِء بَْعَد أَنْ َيغِيَب الشَّفَُق بَِساَعٍةكَاَنإِذَا َجدَّ بِِه السَّْيُر 
َحدَّثََنا أَُبو اَألشَْعِث، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف التُّْستَرِيُّ  - ١٣٠٠٥

كَانَ َصْوَم أَْهلِ :فَقَالَ، ذَكََر َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاشُوَراَء : قَالَ، ْبنِ ُعَمَر َعنِ ا، ُمَحمَِّد َعْن َساِلمٍ 
  .فََمْن َشاَء َصاَم َوَمْن َشاَء أَفْطََر، الَْجاِهِليَِّة 
َحدَّثََنا َمْيُمونُ بن َزْيدٍ ، ْهُب بن َيحَْيى بن زَِمامٍ الَْعالُف َحدَّثََنا َو، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ  - ١٣٠٠٦

َصالةُ اللَّْيلِ َمثَْنى :قَالَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن ُعَمَر بن ُمَحمٍَّد ، 
  فَإِذَا ِخفَْت الصُّْبَح، َمثَْنى 

  .فَأَْوِتْر بِوَاِحَدٍة
، َحدَّثََنا ُمَنبِّهُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َرَجاَء السِّْختَِيانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ أََنُس بن َسلْمٍ الَْخْوالنِيُّ  - ١٣٠٠٧

ِلكُلِّ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمِ بن َعْبدِ اللَِّه ، َحدَّثَنِي ُعَمُر بن ُمَحمَّدِ بن زَْيٍد 
  .َوَمْعِدنُ التَّقَْوى قُلُوُب الْعَارِِفَني، َشْيٍء َمْعِدنٌ 
أَخَْبرَنِي ُعَمُر بن ، اْبُن َوْهبٍ َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٠٠٨

  .الَْميُِّت يَُعذَّبُ بُِبكَاِء الَْحيِّ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َساِلًما َحدَّثَُه ، ُمَحمٍَّد 
َعْن ُعَمَر بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، ثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ َحدَّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر  - ١٣٠٠٩

  .أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعنِ الَْجاللَِة َوأَلَْبانَِها وَظَْهرَِها: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َساِلمٍ ، 
َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ الْفَزَارِيُّ َسَنةَ إِْحَدى ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ َحدَّثََنا عَْب - ١٣٠١٠

َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى قَالَ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا سَاِلُم بن َعْبدِ اللَِّه ، أنا ُعَمُر بن َحْمَزةَ الُْعَمرِيُّ ، َوثََمانَِني َوِمائٍَة 
َوَمْن ، َيا َرسُولَ اللَِّه : قَالُوا، َمنِ اْسَتطَاَع مِْنكُمْ أَنْ َيكُونَ مِثْلَ َصاِحبِ فَْرقِ اَألُرزِّ فَلَْيكُْن ِمثْلَُه:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  فََجاَءْت َصْخَرةٌ َحتَّى طََبقَِت، اُء فََدَخلُوا غَاًرا َخَرجَ ثَالثَةٌ فََغيََّمْت َعلَْيهُِم السََّم:َصاِحُب فَْرقِ اَألُرزِّ؟ قَالَ

فَلَْيْدُع كُلُّ َرُجلٍ مِْنكُمْ ، لَقَْد َوقَْعُتْم ِفي أَْمرٍ َعِظيمٍ : فَقَالَ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ، فََعالَُجوَها فَلَْم َيْسَتِطيعُوا ، الْبَاَب َعلَْيهِْم 
  .ثُمَّ ذَكََر َحِديثَ الْغَارِ بِطُوِلِه. أَنْ يُْنجِيََنا ِمْن َهذَا بِأَْحَسنِ َما َعِملَ لََعلَّ اللََّه

َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ، َعْن ُعَمَر بن ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْحِميدِ بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٣٠١١
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َوَناِفٌع ، َعْن َعمِِّه َساِلمٍ ، َر َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم

ِمَن الَْمالِ َما يُْعَهُد ِفي  إِذَا كَانَ لَُه، َما َحقُّ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ َيبِيُت لَْيلَةً ِمَن الدَّْهرِ إِال َوَعْهُدُه ِعْنَدُه :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ِمثِْلِه

، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن الَْجوَْهرِيُّ : قَاال، وَالَْحَسُن بن الُْمَتَوكِّلِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب  - ١٣٠١٢



َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُعَمَر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر بن ، نِ ُعَمَر َعنِ اْب، َعْن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ 
أََنا أَوَّلُ َمْن َتْنَشقُّ َعْنُه اَألْرُض َيْوَم :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، الَْخطَّابِ، َعْن َساِلمٍ 

  .ثُمَّ أَْنتَِظُر أَْهلَ َمكَّةَ فَُيْحَشُرونَ َمِعي، ثُمَّ يَأِْتي أَْهلُ الَْبِقيعِ فَُيْحَشُرونَ مَِعي ، ثُمَّ ُعَمُر ، ثُمَّ أَُبو َبكْرٍ ، الِْقَياَمِة 
، َحدَّثََنا َخاِلُد بن أَبِي َبكْرِ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ  - ١٣٠١٣

  ،َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر 

ِحنيَ أَْسلَمَ ثَالثَ  ضََرَب َصْدَر ُعَمَر بن الْخَطَّابِ بَِيِدِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  .َيقُولُ ذَِلَك ثَالثًا، َوأَْبِدلُْه إَِميانًا، اللَُّهمَّ أَخْرِْج َما ِفي َصْدرِِه ِمْن ِغلٍّ :َوُهَو َيقُولُ، ِمَرارٍ 

َحدَّثَنِي ، دَّثََنا اْبُن َوْهَب َح، َحدَّثََنا َجدِّي َحْرَملَةُ بن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن طَاِهرِ بن َحْرَملَةَ بن َيحَْيى  - ١٣٠١٤
فإِذَا :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمجَبِّرٍ ، الضَّحَّاُك بن ُعثَْمانَ 

  .ا َعْنُه اَألذَىكَانَ َيْوُم َسابِِعِه فَأَهْرِيقُوا َعْنُه َدًما وَأَزِيلُو
أَخَْبرَنِي ُمَحمَّدُ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف  - ١٣٠١٥

َمنِ اقْتََنى كَلًْبا إِال :قَالَ، للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنّ َرُسولَ ا، َعْن أَبِيِه ، أَْخَبرَنِي سَاِلُم بن َعْبدِ اللَِّه ، بن أَبِي َحْرَملَةَ 
  .كَلَْب َماِشَيٍة أَْو َصْيٍد نَقََص ِمْن َعَمِلِه كُلَّ َيْومٍ ِقَرياطَاِن

، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد ، لٍ ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِم. َحدَّثََنا آَدُم، َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد  - ١٣٠١٦
إِنْ كَانَ النَّبِيُّ : قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعنِ الْحَارِِث بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ 

  .َوإِنْ كَانَ لََيؤُمَُّنا بِالصَّافَّاُت، يِف َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملََيأُْمُرَنا بِالتَّْخِف
  َعنِ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ  - ١٣٠١٧

ال َيْنظُُر اللَُّه إِلَى :َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، الَْوِليِد بن أَبِي الَْوِليِد 
  .َوال الَِّذي َيُجرُّ إِزَاَرُه ِمَن الْخَُيالِء، َوال الْعَايِلِ الَْمْزُهوِّ ، اُألَشْيِمِط الزَّانِي 

َعْن ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ ، للَِّه بن صَاِلحٍ َحدَّثََنا َعْبُد ا، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ  - ١٣٠١٨
، كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قَفَلَ ِمَن الَْحجِّ وَالُْعْمَرِة : قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمٍ ، َصاِلحِ بن كَْيَسانَ 
ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدهُ ال َشرِيَك لَُه لَهُ الُْملُْك َولَهُ الَْحْمُد َوُهَو َعلَى :ثُمَّ قَالَ، ى ثَنِيٍَّة أَْو فَْدفٍَد كَبََّر ثَالثًا َيقُولُ كُلَُّما أَْوفَ
َدُه وََنَصَر َعْبَدُه َوَهَزَم اَألْحزَابَ َصَدَق اللَُّه َوْع، آيُِبونَ َتاِئُبونَ َعابُِدونَ سَاجُِدونَ ِلرَبَِّنا َحاِمُدونَ ، كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

  .َوْحدَُه
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْصَبغِ عَْبُد الَْعزِيزِ بن َيحَْيى الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ أََنُس بن َسلْمٍ الَْخْوالنِيُّ  - ١٣٠١٩

، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن طَلَْحةَ بن َيزِيَد بن ُركَاَنةَ ، َق َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَا، ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ 
إِنَّ  َحتَّى، يَْنزِلُ الدَّجَّالُ بَِهِذِه السََّبَخِة فََيكُونُ آِخُر َمْن َيخُْرُج إِلَْيِه النَِّساَء :قَالَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

ثُمَّ ُيَسلِّطُ اللَُّه الُْمْسِلِمَني َعلَْيِه فََيقُْتلُوَنُه ، الرَُّجلَ لَيَْرجُِع إِلَى أُمِِّه وَأُْخِتِه َوَعمَِّتِه فَُيوِثقَُها رِبَاطًا َمَخافَةَ أَنْ َتْخُرَج إِلَْيِه 
  َحتَّى إِنَّ الْيَُهوِديَّ، َوَيقُْتلُونُ ِشيَعَتُه 

  .َيا ُمْسِلُم َهذَا َيُهوِديٌّ َتْحِتي فَاقُْتلُْه: فََيقُولُ الَْحَجُر أَوِ الشَّجََرةُ، الشََّجرِ أَوِ الَْحَجرِ  َيخَْتبِئُ َتْحَت
، فَْضلِ َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ِعيَسى بن َمْيَسَرةَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ  - ١٣٠٢٠



قَالَ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق 
  .الََيُسوقَنَّ َرُجلٌ ِمْن قَْحطَانَ النَّاَس بَِعًص:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعْن َعاِصمِ بن ، َعْن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ  - ١٣٠٢١
ال ُيصَوُِّر َعْبدٌ ُصوَرةً إِال ِقيلَ لَُه َيْوَم :قَالَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، ُعَبْيِد اللَِّه 
  .أَْحيِ َما َخلَقَْتُه: الِْقَيامَِة

َحدَّثََنا : قَالُوا، َوُمحَمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، َوَعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ  - ١٣٠٢٢
َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَبْيِد اللَِّه ،  َعاِصُم بن َعِليٍّ

  .إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحَترَِف:قَالَ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، َعْن َعاِصمِ بن ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، انِيُّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْو - ١٣٠٢٣
ُدو قَِلقًا إِلَْيَك تَْع:أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَفَاَض ِمْن َعَرفَاٍت َوُهَو َيقُولُ: َعْن أَبِيِه، َعْن َساِلمٍ ، ُعَبْيِد اللَِّه 

  َوِضيُنَها ُمخَاِلفًا ِديَن

َوِهَم عِْنِدي أَُبو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ ِفي َرفْعِ َهذَا الَْحِديثِ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ، النََّصاَرى ِديُنَها
  .نِ اْبنِ ُعَمَر ِمْن َعَرفَاٍت َوُهَو َيقُولُ ثُمَّ ذَكَرَ الرِّْجَزَألنَّ الَْمْشُهوَر ِفي الرَِّواَيِة َع، َعلَْيِه َوَسلََّم 
َعْن َعاِصمِ بن ُعَبْيدِ اللَّهِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الصَّبَّاُح الرَّقِّيُّ  - ١٣٠٢٤

أَْحيِ َما : ال ُيصَوُِّر َعْبدٌ ُصوَرةً إِال ِقيلَ لَُه َيْوَم الِْقَياَمِة:قَالَ، نِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َع، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمٍ ، 
  .َخلَقَْت

، َبَسةَ بن َعْبِد الَْواِحِد َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الْوَاِحِد بن َعْن، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٣٠٢٥
، َعْن َحْنظَلَةَ ، َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ بن َعْبِد الَْواِحِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ ، ح َوَحدَّثََنا مُوَسى بن هَاُرونَ . َحدَّثَنِي َجدِّي

َشَهاَدِة أَنْ : ُبنِيَ اِإلْسالُم َعلَى َخْمسٍ:ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَّ: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه 
  .َوَحجِّ الَْبْيِت، َوَصْومِ رََمَضانَ ، َوإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َوإِقَامِ الصَّالِة ، ال إِلََه إِال اللَُّه 

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ الْبُْرَسانِيُّ ، دَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم الَْحلَبِيُّ َح، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٣٠٢٦
َمنِ :َسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا سَاِلُم بن َعْبدِ اللَِّه ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن أَبِي زَِياٍد 

  .اقَْتَنى كَلًْبا فَإِنَُّه َيْنقُُص ِمْن َعَمِلِه ِقَرياطٌ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ١٣٠٢٧

َعْن ُبكَْيرِ بن ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمْصرِيُّ 
اقُْتلُوا الَْحيَّاِت َواقُْتلُوا :قَالَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، ِد اللَِّه بن اَألَشجِّ َعْب

  .فََمْن لَْم َيقُْتلُْهَما فَلَْيَس ِمنَّا، فَإِنَُّهَما َيلَْتِمَسانِ الَْبَصَر وََيسَْتْسِقطَاِن الْحََبلَ ، ذَا الطُّفَْتْينِ َواَألْبَتَر 
، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الرَِّجالِ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن ُموَسى ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ  - ١٣٠٢٨
َمنِ اقَْتَنى كَلًْبا إِال كَلًْبا صَاِئًدا أَْو كَلَْب َماِشيَةٍ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ 

  .َوقَْيَراطٌ ِمثْلُ أُُحٍد، َنقََص ِمْن َعَمِلِه ِقَرياطٌ 
َحدَّثََنا ِغيَاثُ بن ، َحدَّثََنا أَبِي ،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن نَاجَِيةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعبَّاِد بن ُموَسى الَْواسِِطيُّ - ١٣٠٢٩
: فَقَالَ، أَتَْيُت َساِلَم بن َعْبِد اللَِّه أَْسأَلُُه فَأَشَْرَف َعلَيَّ ِمْن َخْوَخٍة : قَالَ، َعْن أَْشَعَب الطَّاِمعِ بن أَبِي ُحمَْيَدةَ ، إِبَْراهِيَم 



لََيجِيئَنَّ أَقَْواٌم َيْوَم الْقَِياَمِة :قَالَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثَنِي فَإِنَّ أَبِي َحدَّ، َوْيلََك َيا أَْشَعُب ال َتَسلْ 
  .لَْيَسْت ِفي ُوُجوِههِْم ُمْزَعةٌ ِمْن لَْحمٍ قَْد أَْخلَقُوَها

َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبدِ ، ثََنا َسِعيدُ بن أَبِي أَيُّوَب َحدَّ، َحدَّثََنا َرْوُح بن َصالحٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن  - ١٣٠٣٠
  ،َعنِ اْبنِ ُعَمَرأَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، الرَّْحَمنِ، َعْن َساِلمٍ 

  .َوُعَمَر كَانُوا ُيَصلُّونَ قَْبلَ الُْخطَْبِة ِفي الِْعيَدْينِ، َوأََبا َبكْرٍ 
، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ : قَاال، َوثنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ الْجَُمِحيُّ ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٣٠٣١

قَالَ : قَالَ، َعْن أَبِيِه ، لَِّه بن ُعَمَر َعْن َساِلمِ بن َعْبدِ ال، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن أَبِي َروَّاٍد ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ 
َمْن َجرَّ ِمْنَها َشْيئًا خَُيالَء لَْم َيْنظُرِ ، اِإلْسبَالُ ِفي اِإلزَارِ وَالْقَِميصِ وَالِْعَماَمِة سََواٌء :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .اللَُّه إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة
َحدَّثََنا َعطَاُء بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ  - ١٣٠٣٢
قُْم فَاْضرِْب ُعُنَق َهذَا : اُجفَقَالَ لَُه الَْحجَّ، كَانَ سَاِلُم بن َعْبدِ اللَِّه قَاِعًدا ِعْندَ الَْحجَّاجِ : َعنِ اَألْعَمشِ، قَالَ، الَْخفَّاُف 

أَتَُراُه فَاِعال؟ : فَقَالَ، فََنظََر إِلَْيِه أَُبوُه َوُهَو َيتََوجَُّه بِالرَُّجلِ ، فَأََخذَ سَاِلمٌ السَّْيَف وَأََخذَ الرَُّجلَ َوتََوجََّه بَاَب الْقَْصرِ ، 
ثُمَّ َجاءَ ، فَُخذْ أَيَّ طَرِيقٍ ِشئَْت : قَالَ، نََعْم : َصلَّْيَت الَْغَداةَ؟ قَالَ: قَالَ لَهُ َساِلٌمفَلَمَّا َخَرُج بِِه ، فََردَُّه َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا 

قَالَ : َيقُولُ، إِنِّي َسِمْعتُ أَبِي َهذَا : وَِلَم؟ قَالَ: قَالَ، ال : أََضَرْبَت ُعُنقََه؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ الَْحجَّاُج، فَطََرَح السَّْيَف 
َمِكيسٌ إِنََّما : فَقَالَ اْبُن ُعَمَر، َمْن صَلَّى الَْغدَاةَ كَانَ ِفي ِذمَِّة اللَِّه حَتَّى ُيْمِسَي:سُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَر

  .َسمَّْيَناَك َساِلًما ِلَتْسلََم
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق - ١٣٠٣٣

َحدَّثََنا أَبِي أَنَّ الَْحجَّاَج أََمَر سَاِلمَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن سَِعيِد بن َعْمرِو بن َسعِيٍد ، ا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ َحدَّثََن، التُّْسَترِيُّ 
مَا : فَقَالَ لَُه الَْحجَّاُج، اْنطَِلْق  :فَقَالَ، نََعْم : أََصلَّْيتَ الصُّْبَح؟ فَقَالَ لَُه الرَُّجلُ: فَقَالُ لَُه َساِلٌم، بن َعْبِد اللَِّه بِقَْتلِ َرُجلٍ 

َمْن َصلَّى الصُّْبَح فَهو :َيقُولُ، أَنَُّه َسِمَع َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َحدَّثَنِي أَبِي : َمَنَعَك ِمْن قَْتِلِه؟ فَقَالَ َساِلٌم
أَْنَت َسِمْعَت َهذَا ِمْن َرُسولِ : فَقَالَ الَْحجَّاُج الْبنِ ُعَمَر، لَ َرُجال قَدْ أَجَاَرُه اللَُّه فَكَرِْهُت أَنْ أَقُْت، ِفي جِوَارِ اللَِّه َيْوَمُه

  .نََعْم: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَقَالَ اْبُن ُعَمَر
َعْن ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُشَعْيبِ بن َشابُوَر ، بن ُشجَاعٍ َحدَّثََنا الَْوِليدُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ  - ١٣٠٣٤

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : قَالَ َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر: َيقُولُ، أَنَّهُ َسِمَع سَاِلَم بن َعْبدِ اللَِّه ، َيحَْيى بن الَْحارِِث الذِّمَارِيِّ 
  .َخْمٌر وَكُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم كُلُّ ُمْسِكرٍ:َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثَنِي َيحَْيى بن ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعاِئٍذ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ  - ١٣٠٣٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر: قَالَ، َسِمْعُت سَاِلَم بن َعْبدِ اللَِّه : قَالَ، الَْحارِِث الذِّمَارِيُّ 
  .كُلُّ ُمْسِكرٍ حََراٌم:َوَسلََّم

بن َيزِيدَ  َحدَّثََنا أَُبو َحْيَوةَ شُرَْيُح، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ِهاللٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ  - ١٣٠٣٦
  َعْن ُخلَْيِد بن، 



، وَُيْسبُِت َنْعلَْيِه ، كَانَ ُيصَفُِّر ِلْحَيَتُه :َعْن أَبِيِه أَنَُّه، َعْن َساِلمِ بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َعاِصمِ بن َرزِينٍ ، َدْعلَجٍ 
أَنَُّه َرأَى ، َوَحدَّثَ اْبُن ُعَمَر . َوَيَدُع الرُّكَْنْينِ اللَّذَْينِ ِفي الِْحْجرِ، نِيَّ وَالرُّكَْن الَْيمَا، الَْحَجرَ اَألْسَوَد : َوَيْسَتِلمُ الرُّكَْنْينِ

  .النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُ ذَِلَك
ُمِغَريِة، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْعالِء بن زَْبرٍ َحدَّثََنا أَُبو الْ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ  - ١٣٠٣٧

مَثَْنى :سُِئلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَْيَف َصالةُ اللَّْيلِ؟ فَقَالَ: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي َساِلُم بن َعْبِد اللَِّه ، 
  .فَأَْوِترْ بِوَاِحدٍَةفَإِذَا ِخفَْت الصُّْبَح ، َمثَْنى 

َحدَّثََنا َعْبُد اللَّهِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن شَُعْيبٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ  - ١٣٠٣٨
فَلَمَّا ، ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َصالةً فَأُلْبَِس َعلَْيِه ِفيَها أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّ: َعْن أَبِيِه، َعْن سَاِلمٍ ، بن الَْعالِء بن َزْبرٍ 

  .فََما َمَنَعَك أَنْ تَفَْتَح َعلَيَّ؟:قَالَ، َنَعْم : أََصلَّْيَت َمَعَنا؟قَالَ:قَالَ ُألَبيِّ بن كَْعبٍ، اْنَصَرَف 
َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُمَحمَِّد بن ثََوابٍ الُْحْصرِيُّ ، َبْصرِيُّ َحدَّثََنا أَُبو زَكَرِيَّا الدِّينََورِيُّ الْ - ١٣٠٣٩

أَنّ َرُسولَ اللَِّه ، َعْن أَبِيِه ، َسِمْعتُ َساِلَم بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ُيَحدِّثُ : قَالَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ 
  .ال يََمسُّ الْقُْرآنَ إِال طَاِهٌر:قَالَ، لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى ال

  َحدَّثَنَا - ١٣٠٤٠

، َعْن َساِلمٍ ، َعْن ُهوِد بن َعطَاٍء ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك بن ُمَحمٍَّد الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َعْبَدانُ بن أَْحَمَد 
  .فََشرَِب ِمْنُه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأُِتَي بنبِيٍذ  :َعْن أَبِيِه

َحدَّثََنا َعِليُّ بن ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َصاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ  - ١٣٠٤١
ال َتتَِّخذُوا الَْمَساجَِد :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، لٍ، َعْن سَاِلمٍ َعْن أَبِي قَبِي، َحْوَشبٍ 

  .طُُرقًا إِال ِلِذكْرٍ أَوْ َصالٍة
َعنِ النُّْعَماِن بن الْمُْنِذرِ ، أَبِيِه  َعْن، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدمشقي  - ١٣٠٤٢

  .أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََهلَّ ِحَني اْنَبَعثَْت بِهِ رَاِحلَُتُه: َعْن أَبِيِه، أنا َساِلُم بن َعْبِد اللَِّه ، 
َعْن ، َعنِ النُّْعَماِن بن الْمُْنِذرِ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي أَبِي  ،َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ  - ١٣٠٤٣

فَقَالَ لَُه لَُه َرسُولُ اللَّهِ ، فَأَْسلََم وَأَْسلَْمَن ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ غَْيالنَ بن َسلََمةَ كَانَ َتْحَتُه َعَشَرةُ نِْسَوٍة ِفي الَْجاِهِليَِّة ، َساِلمٍ 
  .اْخَتْر ِمْنُهنَّ أَْرَبعًا:َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه 
: قَالَ، َعنِ النُّْعَماِن بن الْمُْنِذرِ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ  - ١٣٠٤٤

َمنْ َصاَم اَأليَّاَم :قَالَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن َعاِئَشةَ ،  َوَزَعَم ُعْرَوةُ، َعْن أَبِيِه ، َزَعَم سَاِلُم بن َعْبدِ اللَِّه 
  ِفي الَْحجِّ َولَْم َيجِْد َهدًْيا إِذَا

  .اْسَتمَْتَع فَُهَو َما َبْيَن إِحَْرامِ أََحِدكُمْ إِلَى َيْومِ َعَرفَةَ فَُهُو آِخُرُهنَّ
: قَالَ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ بن الْفَُضْيلُ الرََّهاوِيَّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ ، ُحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ َحدَّثََنا الْ - ١٣٠٤٥

سُولَ اللَّهِ َصلَّى َسمِْعُت َر: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ الَْوِضنيِ بن َعطَاٍء الدَِّمْشِقيِّ ، َسِمْعَت أََبا حَاِضرٍ ُيَحدِّثَ 
ُهُم الدَِّسَمةُ :قَالَ، صِفُْهْم لََنا : قُلُْت، َيْدُخلُ فُقََراُء أُمَِّتي الَْجنَّةَ قَْبلَ أَغْنِيَاِئهِمْ بِأَْرَبِعَني خَرِيفًا:َيقُولُ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ُيَوكَّلُ بِهِْم َمَشارِقُ ، َوال َيْنِكُحونَ الُْمَتَمنِّعَاِت ، ُهْم َعلَى السُّدَّاِت الَِّذيَن ال ُيْؤذَنُ لَ، الشَِّعثَةُ ُرُءوسُُهْم ، ِثَياُبُهْم 
  .َوال ُيْعطَْونَ كُلَّ الَِّذي لَُهْم، ُيْعطُونَ كُلَّ الَِّذي َعلَْيهِْم ، اَألْرضِ َوَمغَارِبَُها 



، َحدَّثََنا قَتَاَدةُ بن الْفُضَْيلِ ، بَْيُر بن ُمَحمَّدِ بن الزَُّبْيرِ الرََّهاوِيُّ َحدَّثََنا الزُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ  - ١٣٠٤٦
، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِي حَاِضرٍ، َعنِ الَْوِضنيِ 

َوُسِئلَِت النََّصاَرى َعْن ِعيَسى فَأَكْثَُروا ِفيهِ ، لَتِ الَْيُهوُد َعْن ُموَسى فَأَكْثَرُوا َوزَاُدوا َونَقَُصوا َحتَّى كَفَرُوا ُسِئ:قَالَ
، ِكتَاَب اللَِّه َواعَْتبُِروُه فََما أََتاكُْم ِمْن َحدِيِثي فَاقَْرُءوا ، َوإِنَُّه َسَيفْشُوا َعنِّي أََحاِديثُ ، َوَزادُوا َونَقَُصوا َحتَّى كَفَرُوا 
  .َوَما لَْم يَُواِفْق ِكَتاَب اللَِّه فَلَْم أَقُلُْه، فََما َوافََق ِكَتاَب اللَِّه فَأََنا قُلُْتُه 

  ح. َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٣٠٤٧

َعْن ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ : قَاال، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ 
، َسلََّم َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُمقَاِتلِ بن َحيَّانَ ، َشبِيبِ بن َعْبدِ الَْمِلِك 

  .َوكُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم، َحرََّم اللَُّه الَْخْمَر :قَالَ
، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ثَابٍِت ، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن يُوُنَس ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمْنُصورٍ الَْمَداِئنِيُّ َموْلَى بين َهاِشمٍ  - ١٣٠٤٨

] ٣٥النور آية "[كَِمْشكَاٍة:"ِفي قَْوِلِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َساِلمِ بن َعْبدِ اللَِّه ،  َعنِ الَْوازِعِ بن َناِفعٍ الُْعقَيِْليِّ
ةُ الشَّجََر، " ُيوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَركٍَة"، َوالِْمْصَباحُ النُّوُر الَِّذي ِفي قَلْبِِه ، وَالزَُّجاَجةُ قَلُْبُه ، َجْوُف ُمَحمٍَّد : قَالَ، 

َما كَانَ إِْبَراِهيُم َيُهودِيا َوال َنْصرَانِيا : "ثُمَّ قََرأَ، ال َيهُوِديٌّ َوال َنصَْرانِيٌّ ، " زَْيُتوَنٍة ال َشْرِقيٍَّة َوال غَرْبِيٍَّة"، إِبَْراهِيُم 
  ] .٦٧آل عمران آية "[َولَِكْن كَانَ َحنِيفًا ُمْسِلًما َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني

َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبدِ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٠٤٩
كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ الْوَازِعِ بن َناِفعٍ ، الرَّْحَمنِ الطََّرائِِفيُّ 

أَيُّكُُم :فَقَالَ، الَْتفََت إِلَْيَنا ، فَلَمَّا اْنَصَرَف َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِفي الصَّالِة َوَرُجلٌ ُيقَلُِّب الَْحَصا بَِيِدِه 
  ؟فَقَاَمالُْمقَلُِّب الَْحَصا بَِيِدِه

  .حَظَُّك ِمْن َصالِتَك:فَقَالَ لَُه، أََنا َيا َرسُولَ اللَِّه : فَقَالَ، َرُجلٌ 
، َحدَّثََنا ُمِغَريةُ بن ِسقْالبٍ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ  - ١٣٠٥٠

ال َخْيَر ِفي َجَماَعِة :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن سَاِلمٍ ، َناِفعٍ َعنِ الَْوازِعِ بن 
  .فَإِنَُّهنَّ إِذَا اْجَتَمْعَن قُلَْن َوقُلَْن، النَِّساِء َوال ِعْنَد َميٍِّت 

َحدَّثََنا ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َخاِلٍد الرَّاِسبِيُّ . َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، سَّاجِيُّ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى ال - ١٣٠٥١
ِد اللَِّه بن ُعَمَر َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ِمْن وَلَِد َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َولَِد َعْب: قَاال، الَْعبَّاُس بن الْفََرجِ الرِّيَاِشيُّ 

َألنْ َيْمَتِلئَ َجْوُف أََحدِكُْم قَْيًحا حَتَّى يُرَِيُه :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه ، 
أَُبو عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن : فَقَالَ، ُمثَنَّى أََبا ُعَبْيَدةَ َوَنَسَب ُمَحمَُّد بن الْ، َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيْمَتِلئَ ِشْعرًا

  .َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر
َواِحِد بن زَِيادٍ َحدَّثََنا عَْبُد الْ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ  - ١٣٠٥٢

كَانَ َرسُولُ اللَّهِ : قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي أَُبو َمطَرٍ، أَنَُّه َسِمَع سَاِلمَ بن َعْبِد اللَِّه ُيَحدِّثُ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج بن أَْرطَاةَ ، 
  َوال ُتْهِلكْنَا، اللَُّهمَّ ال َتقُْتلَْنا بَِغَضبَِك :قَالَ ،َوالصََّواِعَق ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسِمعَ الرَّْعَد 



  .َوَعاِفَنا قَْبلَ ذَِلَك، بَِعذَابَِك 
 َحدَّثََنا ُمَحمَُّد، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْمِلِك األَْوَصابِيُّ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َمتََّوْيِه اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٣٠٥٣
َعْن َساِلمِ بن ، َعْن أَيُّوَب يَْعنِي السِّخِْتَيانِيَّ ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد بن ِذي ِحمَاَيةَ ، َحدَّثََنا الْجَرَّاُح بن َملِيحٍ ، بن ُعَبْيَدةَ 
َوِحَني ُيكَبِّرُ ، لَّى َرفََع َيَدْيهِ ِحَني َيْستَفِْتُح كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا َص: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْبِد اللَِّه 
  .َوِحنيَ َيْرفَُع َرأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ، ِللرُّكُوعِ 
، يٍّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ الْعَطَّاُر ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ  - ١٣٠٥٤

لَمَّا َماتَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى :قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َرُجلٍ ُيقَالُ لَُه الْقَاِسُم ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن خَاِلٍد 
، فَلَمَّا َماَت أَُبو َبكْرٍ َنظََر خَْيَر الُْمْسِلِمَني ، أَُبو َبكْرٍ  َوُهَو، فَاسَْتْخلَفُوُه ، َنظََر الُْمْسِلُمونُ َخْيرَُهْم ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

إِنْ َتقُْتلُوُه فَائْتُونِي ، َوُهَو ُعثَْمانُ ، فَاسَْتْخلَفُوُه ، فَلَمَّا َماَت أَْو قُِتلَ َنظََر الُْمْسِلُمونَ َخْيرَُهْم ، َوُهَو ُعَمُر ، فَاْسَتْخلَفُوُه 
الْقَاِسُم ُهَو الَِّذي رََوى َعْنَه قُرَّةُ بن َخاِلٍد َهذَا الَْحِديثَ ُهَو أَُبو : قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ، َواللَِّه َما أََرى أَنْ َتفَْعلُوا ،بِخَْيرٍ ِمْنِه 

  .َنهِيٍك َبصْرِيٌّ ُهَو اْبُن ُمحَمٍَّد
، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َنا إِْسَماعِيلُ بن َمْسُعوٍد الَْجْحَدرِيُّ َحدَّثَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ  - ١٣٠٥٥

  :قَالَ، َحدَّثََنا كَِثُري بن قُْنُبرٍ 

إِذَا :ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ: قَالَ، َسأَلَْنا سَاِلَم بن َعْبِد اللَِّه َعْن َصالةِ أَبِيِه ِفي السَّفَرِ؟ َوأَخَْبَر َعْن أَبِيِه 
  .َحَضرَ أََحَدكُُم اَألْمُر َيْخَشى فَْوَتُه فَلُْيَصلِّ َهِذِه الصَّالةََيْعنِي الَْجْمَع َبْيَن الصَّالَتْينِ

َحدَّثََنا ، فْصٍ األَْنَصارِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن َح، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ  - ١٣٠٥٦
َما :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، ُمَحمَُّد بن ُموَسى السَّْعِديُّ 

  .َنَحلَ وَاِلٌد وَلًَدا أَفَْضلَ ِمْن أََدبٍ َحَسنٍ
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبَدةَ الضَّبِّيُّ : قَاال، َوَعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، ا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ َحدَّثََن - ١٣٠٥٧

إِنِّي َنَهيُْتكُْم َعْن :قَالَ، لََّم َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َيزِيُد بن أََبانَ 
أَال َوإِنَّ اَألْوِعَيةَ ال َتِحلُّ َشيْئًا ، وَإِنِّي كُْنتُ َنَهيُْتكُْم َعنِ اَألضَاِحيِّ ، وَإِنِّي كُْنُت َنهَْيُتكُْم َعْن زَِياَرةِ الْقُبُورِ ، َنبِيذِ الَْجرِّ 
، أَال َوإِنِّي َنهَْيُتكُْم َعْن لُُحومِ اَألضَاِحيِّ :َزاَد َعْبَدانُ ِفي َحِديثِِه، إِنََّها تُرِقُّ الْقُلُوَبأَال َوُزورُوا الْقُُبوَر فَ، َوال ُتَحرُِّمُه 

  .َوادَِّخُروا َما ِشئُْتْم، فَكُلُوا 
ُبو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا أَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ  - ١٣٠٥٨

  طََعاُم االثَْنْينِ َيكِْفي:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمٍ ، ِدينَارٍ 

  .لَْيِه َوال َتفَرَّقُوا َعْنُهفَاْجَتِمُعوا َع، َوطََعاُم اَألْرَبَعِة َيكِْفي الثََّمانَِيةَ ، اَألْرَبَعةَ 
َحدَّثََنا َجْعفَرُ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن ُمَحمٍَّد السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراِهيمَ الَْعْسكَرِيُّ  - ١٣٠٥٩

َسأَلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن سَاِلمٍ ، رِ َحدَّثَنِي َعْمُرو بن ِديَنارٍ قَْهَرَمانُ آلِ الزَُّبْي، بن ُسلَْيَمانَ 
ال أَْدرِي : َما اْسُم أَبِيِه؟قَالَ:قَالَ، ال أَْدرِي : اْسُمُه؟قَالَ:قَالَ، أََنا : َمْن َيْعرِفُُه؟فَقَالَ َرُجلٌ ِمنُْهْم:فَقَالَ، َوَسلََّم َعْن َرُجلٍ 

، إِنْ َمرَِض ُعْدَتُه ، َحتَّى َتْعرَِف اْسَمُه َواْسَم أَبِيِه َوقَبِيلََتُه ، لَْيَسْت َهِذهِ بَِمْعرِفٍَة :قَالَ، ال أَْدرِي : زِلُُه؟قَالَفََمْن:قَالَ، 
  .َوإِنْ َماَت اتََّبْعَت جَِناَزَتُه

َسِمْعتُ : قَالَ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن أَبِي الصَّْهَباِء ، ِليٍّ َحدَّثََنا َعاِصُم بن َع، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ  - ١٣٠٦٠



فَقَالَ النَّبِيُّ ،  َحدَّثَنِي اْبُن ُعَمَر أَنَُّه كَانَ ِعْندَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَاِلًسا ِفي َنفَرٍ ِمْن أَْصحَابِِه: قَالَ، َساِلًما 
أَلَْيسَ :قَالَ، َنْشَهُد أَنَّكَ َرسُولُ اللَِّه ، َبلَى : َيا َهُؤالِء أَلَْيَس َتْعلَُمونَ أَنِّي َرسُولُ اللَِّه؟قَالُوا:َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َوأَنَّ ، ُه َمْن أَطَاَعَك فَقَْد أَطَاعَ اللََّه َنشَْهُد أَنَّ، بَلَى : َتْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِفي ِكتَابِِه َمْن أَطَاَعنِي فَقَدْ أَطَاَع اللََّه؟فَقَالُوا
، َوإِنْ َصلَّْوا قُُعوًدا ، َوإِنَّ ِمْن طَاَعِتي أَنْ ُتِطيُعوا أَِئمََّتكُْم ، وَطَاَعةُ اللَِّه أَنْ ُتِطيعُونِي :قَالَ، ِمْن طَاَعِة اللَِّه طَاَعَتَك 

  فََصلُّوا قُُعودًا

  .أَْجَمِعَني
َحدَّثََنا أَُبو َصَدقَةَ ُمحَمَُّد بن َعْبدِ : قَاال، وََيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف ، ا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ َحدَّثََن - ١٣٠٦١

ِد اللَِّه بن ُعَمَر بن لَِقَي مَاِلُك بن ِدينَارٍ َساِلَم بن َعْب: قَالَ، َحدَّثَنِي ُعَبْيدُ بن زَِيادٍ الَْحْضَرِميُّ ، اَألْعلَى الْقَرَاِطيِسيُّ 
مِْنَك : ِممَّنِ الرَُّجلُ؟ فَقَالَ: فَقَالَ لَُه َساِلٌم، الَْخطَّابِ َوُهَو َراِكٌب َعلَى ِحمَارٍ َساِقطٍَة أُذَُناَه َرثِّ السُُّرجِ وَالثِّيَابِ 

، إِنَّ الُْمسِْلَم أَُخو الُْمْسِلمِ ال َيظِْلُمُه :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَحدِّثْنِي َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّ: فَقَالَ، َوإِلَْيَك َوِمْن َبْعضِ َموَاِليَك 
َوإِنْ َتلَْف ِخيَاَر الَْعَربِ وَالَْموَاِلي ُيِحبُّ َبْعضُُهْم بَْعًضا حُبا ال َيجُِدونَ ، َوال ُيْسِلُمُه ِفي ُمِصيَبٍة نََزلَْت بِِه ، َوال َيُخوُنُه 
ا، ا ِمْن ذَِلَك ُبدَوإِنْ َتلَْف ِشرَاَر الْفَرِيقَْينِ ُيبِْغُض بَْعُضُهمْ ُبْغًضا ال َيجُِدونَ ِمْن ذَِلَك ُبد.  
َعْن َيزِيدَ بن أَبِي ، َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ  - ١٣٠٦٢

إِنََّما النَّاُس كَإِبِلِ مِائٍَة ُيلَْتَمسُ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ  ،َحبِيبٍ 
  .الرََّواِحلُ ِفي النَّاسِ فَال يُوَجُد إِال وَاِحدَةٌ

، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعْسقَالنِيُّ ،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الْغََزبِيُّ - ١٣٠٦٣
 َرِحمَ اللَُّه أَِخي: قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن َهاُرونَ بن قَْيسٍ ، َحدَّثََنا أَبِي 

  َعْبِد اللَِّه بن رََواَحةَ كَانَ

  .أَْيَنَما أَْدَركَْتهُ الصَّالةُ أََناَخ
َعْن َساِلمِ بن ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َعِطيَّةَ ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٣٠٦٤
، َوال إِقَاَمٍة ، فََبَدأَ فََصلَّى بِغَْيرِ أَذَاٍن ، َخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َيْومِ ِعيٍد : قَالَ، يِه َعْن أَبِ، َعْبِد اللَِّه 
  .ثُمَّ خَطََب
َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َعِطيَّةَ ، ثََنا ُهشَْيٌم َحدَّ، َحدَّثََنا َجْنَدلُ بن َواِلقٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٣٠٦٥

َوإِذَا َركََع َوإِذَا َرفَعَ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنإِذَا افْتََتَح الصَّالةَ َرفََع َيَدْيِه : َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َساِلمٍ ، 
  .ُز بِهَِما أُذَُنْيِهَوال ُيَجاوِ، رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ 

  ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه َعْن أَبِيِه
َعْن أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد  - ١٣٠٦٦

َرأَى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَصلِّي َعلَى الَْبِعريِ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه، ْبدِ اللَِّه اَألْسَوِد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َع
  .َحْيثُ تََوجََّه بِِه

َحدَّثَنِي أَُبو اَألسَْوِد، ، لَهِيَعةَ  َحدَّثَنِي اْبُن، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ  - ١٣٠٦٧
َعْن أَبِيِه، أَنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َتَصدََّق َعلَى ، أَنَّ ُعَبْيَد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر َحدَّثَُه ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ 
  يَا: فَقَالَ، فَأََتى إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيبِيُعَها  فََوَجَدُه ُعَمُر، َرُجلٍ بِفََرسٍ ِفي سَبِيلِ اللَِّه 



ال :َمَوإِنِّي َوَجْدُتُه يَبِيُعَها أَفَأَْشتَرِيَها؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ، َرسُولَ اللَِّه إِنِّي َتَصدَّقُْت َعلَى فُالنٍ بِفََرسٍ 
  .َوال تَُعْد ِفي َصَدقَِتَك، َتْشَترَِها 
َوَجْدُت ِفي : َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ الِْمصْرِيُّ  - ١٣٠٦٨

أَنَُّه َسِمَع َرسُولَ ، َعْن أَبِيِه ، ْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعَمَر َع، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ أَْخَبَرُه ، َعْن ُعقَْيلٍ ، ِكَتابِ خَاِلي 
إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة َوُينَزِّلُ : "ثُمَّ َيْتلُو َهِذِه اآليَةَ، َمفَاِتُح الَْغْيبِ خَْمٌس :َيقُولُ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

إِنَّ اللََّه َعِليٌم غَْيثَ َوَيْعلَُم َما ِفي اَألْرَحامِ َوَما َتْدرِي نَفٌْس َماذَا َتكِْسُب غًَدا َوَما َتْدرِي نَفٌْس بِأَيِّ أَْرضٍ َتُموُت الْ
  ] .٣٤لقمان آية "[َخبٌِري

َعْن ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث ، َنا اْبُن َوْهبٍ َحدَّثَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن  - ١٣٠٦٩
َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَرأَنَّ َناًسا أَغَارُوا َعلَى إِبِلِ ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه ، َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ 

َوقََتلُوا َراِعَي َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َواْرَتدُّوا َعنِ اِإلْسالمِ ، فَاْسَتاقُوَها ، َم النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
: ُيقَالُ. َوسََملَ أَْعيَُنُهْم،  فَقَطََع أَْيِديَُهْم َوأَْرُجلَُهْم، فَأُِخذُوا ، فََبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي آثَارِِهْم ، ُمْؤِمًنا 

  َواللَُّه، ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ : َوُيقَالُ، َهذَا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر 

  .أَْعلَُم 
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن غَْيالنَ ، لٍ اَألْعَرُج َحدَّثَنِي الْفَْضلُ بن سَْه، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٠٧٠

إِنََّما َسَملَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعُيَن الِْعْرنِنيَ :قَالَ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ ، َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ 
  .الرَُّعاِة َألنَُّهْم َسَملُوا أَْعُيَن

  َحْمَزةُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر َعْن أَبِيِه
ح َوَحدَّثََنا . َحدَّثََنا آَدُم، ح َوَحدَّثََنا َهاِشُم بن َمرْثٍَد . َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد  - ١٣٠٧١

َعْن ، َعْن ُعْتَبةَ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ : قَالُوا، دُ بن أَبِي َمرَْيَم َحدَّثََنا َسِعي، َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف 
، أَِة وَالَْمْر، الطَِّيَرةُ ِفي الَْمْسكَنِ :قَالَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِيِه ، َحْمَزةَ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر 

  .َوالْفََرسِ
َعنِ الَْحارِِث بن َعْبدِ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ  - ١٣٠٧٢
َوكَانَ أَبِي َيكَْرُهَها ، حِْتي امَْرأَةٌ كُْنتُ أُحِبَُّها كَاَنْت َت: قَالَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحْمَزةَ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، الرَّْحَمنِ 

فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، فَذَكََر ذَِلَك ُعَمُر لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََبْيُت ، فَأََمَرنِي بِطَالِقَها 
  .طَلِّقَْهاَيا َعْبَد اللَِّه :َوَسلََّم

  بِاللُ بن َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه
َعْن ، َحدَّثََنا عَُرابِيُّ بن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ  - ١٣٠٧٣
  َعْبِد اللَِّه بن

إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : قَالَ َيْوًما، أَنَّ أَبَاُه َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر ، بِاللُ بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعَمَر َحدَّثَنِي ، ُهَبْيَرةَ السِّبأيِّ 
، ي فََمْن َشاَء فَلُْيَسرِّْح أَْهلَُه أَمَّا أََنا فََسأَْمَنُع أَهِْل: فَقُلُْت، ال َتْمَنعُوا النَِّساَء ُحظُوظَُهنَّ ِمَن الَْمسَاجِِد:قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم 
إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر : َتْسَمعُنِي أَقُولُ، لََعَنَك اللَُّه ، لَعََنَك اللَُّه ، لََعَنكَ اللَُّه : فَقَالَ، فَالَْتفََت إِلَيَّ 
  .َبكَى َوقَاَم ُمْغَضبًا ثُمَّ، َهذَا : َوَتقُولُ، أَنْ ال ُيْمَنْعَن 



َحدَّثَنِي كَْعُب بن ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى  - ١٣٠٧٤
ال :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَقَ، َعْن أَبِيِه ، َعْن بِاللِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر بن الْخَطَّابِ ، َعلْقََمةَ 

، َيا َعُدوَّ اللَِّه : فَقَالَ َعْبُد اللَِّه، وَاللَِّه لََنْمَنُعُهنَّ : فَقَالَ بِاللٌ، َتْمَنُعوا النَِّساَء ُحظُوظَُهنَّ ِمَن الَْمَساجِِد إِذَا اسَْتأْذََنكُنَّ
  .لََنْمَنُعُهنُّ: َوَتقُولُ، لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ ال: أَقُولُ

  أََبانُ بن ُعثَْمانَ َعنِ اْبُن ُعَمَر
ثَنِي َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ، َحدَّ، َحدَّثََني ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٠٧٥

: َيقُولُ، َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر : قَالَ، َحدَّثََنا أَبِي ُعَمُر بن أََبانَ، َعْن أَبِيِه ، إِبَْراهِيُم بن ُعَمَر بن أََبانَ بن ُعثَْمانَ 
  َتأْذَنَ أَُبو َبكْرٍَبْيَنَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس َوَعاِئَشةُ َوَراَءهُ إِِذ اْس

ثُمَّ اْسَتأْذَنَ ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ، ثُمَّ َسْعدُ بن َماِلٍك فََدَخلَ ، ثُمَّ اْسَتأْذَنَ ُعَمُر فََدَخلَ ، فََدَخلَ 
، اْستَأِْخرِي : َوقَالَ الْمرَأَِتِه، ى ُركَْبِتِه ِحَني اْسَتأْذَنَ ُعثَْمانُ فََمدَّ ثَْوَبُه َعلَ، َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَحدَّثُ كَاِشفًا َعْن ُركَْبِتِه 

وَلَْم ، َدَخلَ أَبِي وَأَْصَحاُبُه فَلَْم ُتْصِلْح ثَْوَبَك َعْن ُركْبَِتَك ، َيا َنبِيَّ اللَِّه : فَقَالَْت َعاِئَشةُ، ثُمَّ َخَرجُوا ، فََتَحدَّثُوا َساَعةً 
َوالَِّذي ، َيا َعاِئَشةُ أَال أَْسَتْحيِي ِمْن َرُجلٍ َتسَْتْحيِي ِمْنُه الَْمالِئكَةُ :فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ْنَك ُتَؤخِّْرنِي َع

َولَْو ، ثَْمانَ كََما َتْسَتْحيِي ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه إِنَّ الَْمالِئكَةَ لََتسَْتحْيِي ِمْن ُع، َنفُْس َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه 
  .وَلَْم َيْرفَعْ رَأَْسُه حَتَّى َيْخُرَج، َدَخلَ َوأَْنِت قَرِيٌب ِمنِّي لَْم يََتَحدَّثْ 

َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ، َحدَّثََنا ، دَِّميُّ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٠٧٦
، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِفي َحاِئٍط : َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي أَبِي ، إِبَْراهِيُم بن ُعَمَر 

ثُمَّ ، ائْذَنْ لَُه وََبشِّْرُه بِالَْجنَِّة وَبِالشََّهاَدِة :فَقَالَ، ثُمَّ اْسَتأْذَنَ ُعَمُر ، َه وََبشِّْرَه بِالَْجنَِّةائْذَنْ لَ:فَقَالَ، فَاْسَتأْذَنَ أَُبو َبكْرٍ 
  .ائْذَنْ لَُه َوَبشِّْرُه بِالَْجنَِّة َوبِالشَّهَاَدِة:فَقَالَ، اْستَأْذَنَ ُعثَْمانُ 

  بن ُعَمَر ُمَحمَُّد بن َعِليِّ َعْن َعْبِد اللَِّه
  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٠٧٧

َحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ َيْعنِي ُمَحمََّد بن ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْغفَّارِ بن الْقَاِسمٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ ، أَبِي َيْعقُوَب الْكَْرَمانِيُّ 
ال َتْمَنُعوا نَِساءَكُْم :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، بن الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر  َعِليِّ

  .أَنْ َيأِْتنيَ الَْمَساجَِد
  ُموَسى بن طَلَْحةَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر

َحدَّثَنِي َعمِّي ، َعْن طَلَْحةَ بن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، اذُ بن الُْمثَنَّى َحدَّثََنا ُمَع - ١٣٠٧٨
لِّ قَْبلََها َوال لَْم ُيَص، فَلَْم َيكُْن يَزِيُد َعلَى َركْعََتْينِ ، سَاَيْرتُ اْبَن ُعَمَر َبْيَن َمكَّةَ وَالَْمدِيَنِة : قَالَ، ُموَسى بن طَلَْحةَ 

  .َوَما أََنا بَِمانِعٍ أََحًدا َيْستَزِيُد ِمْن َخْيرٍ إِنْ أََرادَُه، أَُصلِّي كََما رَأَْيُت أَْصحَابِي ُيَصلُّونَ :َوقَالَ، َبْعَدَها 
  ِعيَسى بن طَلَْحةَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر

َعْن طَلَْحةَ بن ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، اَألْصبََهانِيُّ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َمْنَدِه - ١٣٠٧٩
َوَيقُوُم بنوُه ، َوكَانَ ال َيزِيُد َعلَى َركَْعَتْينِ ، َصِحْبُت اْبَن ُعَمَر ِفي السَّفَرِ :قَالَ، َعْن َعمِِّه ِعيَسى بن طَلَْحةَ ، َيحَْيى 
  .إِنََّما أَْصَنُع كََما رَأَْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْصَنُع:َما لََك ال َتطَوَُّع؟ قَالَ: فَقُلُْت، ُه َيَتطَوَُّعونَ َوأَْصحَاُب

  ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعمََر



َعْن ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو  ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ  - ١٣٠٨٠
  َعنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، أَبِيِه 

َوإِذَا غَاَب َحاجِبُ الشَّْمسِ ، ُرَز فَأَخِّرُوا الصَّالةَ حَتَّى تَْب، إِذَا َمالَ حَاجُِب الشَّْمسِ :قَالَ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .فَأَخُِّروا الصَّالةَ َحتَّى َتِغيَب، 

َعْن ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ  - ١٣٠٨١
فَإِنَّهَا ، َوال غُُروبََها ، ال َتَحرَّْوا بَِصالِتكُْم طُلُوَع الشَّْمسِ :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ،َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَبِيِه 

  .َتطْلُُع بِقَرَْنْي َشيْطَاٍن
َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحيَّانَ أَُبو خَاِلدٍ ، لنَّاِقُد َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُمحَمٍَّد ا، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ  - ١٣٠٨٢
َصلَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َركَْعَتْينِ َوأَُبو :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، اَألْحَمُر 

  .ِمْن إِمَاَرتِِهَبكْرٍ َوُعَمُر َوُعثَْمانُ َشطًْرا 
َعْن ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن خَالََوْيِه الْوَاِسِطيُّ  - ١٣٠٨٣

َما أَعْطَى أَْهلُ َبْيِت الرِّفَْق إِال :قَالَ، للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ 
  .َنفََعُهْم

، َحدَّثََنا عَْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الصَّبَّاحِ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٣٠٨٤
إِنَّ الَْميَِّت يَُعذَُّب بُِبكَاءِ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، ُعْرَوةَ  َعْن ِهَشامِ بن

  ،َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الصَّبَّاحِ . أَْهِلِه

أَنّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ َحدَّثَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ 
  .فَذَكََر الَْحِديثَ، َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقََف َعلَى قَِليبِ َبْدرٍ 

َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ، َعْن ، َنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ َحدَّثَ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ  - ١٣٠٨٥
، جَْوًرا  إِنَّا َنْدُخلُ َعلَى اُألمََراِء فََيقِْضي أََحدُُهْم بِالْقََضاِء، َيا أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ : قُلُْت ِلَعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر: قَالَ، ُعْرَوةَ 
أَمَّا َنْحُن َمْعَشَر أَْصحَابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :فَقَالَ، وََيْنظُُر إِلَى الرَُّجلِ ِمنَّا فََيثْنِي َعلَْيِه ، َوفَّقََك اللَُّه : فََنقُولُ
  .ْم؟فَكُنَّا نَُعدُُّه نِفَاقًا فََما أَْدرِي َما تَُعدُّوَنُه أَنُْت، َوَسلََّم 

، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا إِْبرَاِهيُم بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن زَْيِد بن َهاُرونَ الْقَزَّاُز الَْمكِّيُّ  - ١٣٠٨٦
أََتْيُت اْبَن : قَالَ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ ، ٍت َعْن َعْبِد اللَِّه بن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابِ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، أَخَْبرَنِي ُيوُنُس 

َوَنْحُن َنْعلَمُ أَنَّ الَْحقَّ غَْيُرُه فَُنَصدِّقُُهمْ ، إِنَّا َنْجِلُس إِلَى اُألمََراِء فََيَتكَلَُّمونَ بِالْكَالمِ ، َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ : فَقُلُْت، ُعَمَر 
َيا اْبَن أَِخي كُنَّا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى :فَكَْيفَ َتَرى ِفي ذَِلِك؟ فَقَالَ، وَُنَحسُِّنُه لَُهْم ، فَُنقَوِّيهِْم َعلَْيِه  َوَيقُْضونَ بَالَْجْورِ، 

  .َنُعدُّ َهذَا النِّفَاَق، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ُمْصَعُب بن َسْعٍد َعنِ اْبنِ ُعمََر

  يَدَحدَّثََنا أَُبو َيزِ - ١٣٠٨٧

َدَخلَ اْبُن : قَالَ، َعْن ُمْصَعبِ بن سَْعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، الْقََراطِيِسيُّ 
إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَال َتْدُعو ِلي؟ فَقَالَ، َيا اْبَن ُعَمَر : فَقَالَ، ُعَمَر َعلَى َعْبِد اللَِّه بن َعاِمرٍ َيُعوُدُه 



  .َوقَْد كُْنَت َعلَى الَْبْصَرِة ، َوال َصَدقَةً ِمْن غُلُولٍ، إِنَّ اللََّه ال َيقَْبلُ َصالةً بَِغْيرِ طُهُورٍ :َيقُولُ، َوَسلََّم 
  أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ اْبنِ ُعَمَر

َعْن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َحيَّانَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمْعَبدٍ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ  - ١٣٠٨٨
َصلَّْيُت َمعَ َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى :الَقَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َوأَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ ، بن أَبِي َداُوَد 

ثُمَّ رَكََع بِهِْم َوَسَجدَ ، فَكَبََّر ، َوأَقَْبلَْت طَاِئفَةٌ َعلَى الَْعُدوِّ ، فََصفَّ َوَراَءُه طَاِئفَةً ِمنَّا ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الَْخْوِف 
ثُمَّ َسلَّمَ ، فَُصفُّوا َوَراَءُه ، َوَجاَءتِ الطَّاِئفَةُ اُألخَْرى ، فَأَقَْبلُوا َعلَى الَْعُدوِّ ، ِتي َمَعُه ثُمَّ اْنَصَرفَتِ الطَّاِئفَةُ الَّ، َسْجدََتْينِ 

  .فَقَاَم كُلُّ َرُجلٍ ِمَن الطَّاِئفََتْينِ فَقََضى ِلَنفِْسِه َركَْعةً َوَسْجدََتْينِ، َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز  - ١٣٠٨٩

كُلُّ :قَالَ، يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ النَّبِ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَّ اْبَن ُعَمَر َحدَّثَُه ، ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو 
  ُمْسِكرٍ َخمٌْر

  .َوكُلُّ ُمْسِكرٍ حََراٌم
  َعطَاُء بن َيَسارٍ َعْن اْبنِ ُعَمَر

َعْن َشرِيِك بن ،  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ  - ١٣٠٩٠
َمْن َصلَّى :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َنِمرٍ 

  .َعلَيَّ َصالةً َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بَِها َعْشرًا
  ْبنِ ُعَمَرُسلَْيَمانُ بن َيسَارٍ َعْن ا

َعْن ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الْعَوَّامِّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ  - ١٣٠٩١
َيا : فَقُلُْت، َجاِلٌس َعلَى الَْبالِط َونَاٌس ُيَصلُّونَ  أَتَْيُت اْبَن ُعَمَر َوُهَو: قَالَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ ، َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ 

ال ُتَصلِّي َصالةً ِفي الَْيْومِ :َيقُولُ، إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ أَال ُتَصلِّي؟ فَقَالَ
  .َمرََّتْينِ

  ْبنِ ُعَمَرَسِعيُد بن َيسَارٍ َعْن ا
َحدَّثََنا ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّْنَعانِيُّ . َحدَّثََنا الْقَعَْنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٠٩٢

أنا َماِلكٌ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ ، قََراطِيِسيُّ ح َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْ. َحدَّثَنِي َماِلٌك، إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ 
كُْنتُ أَِسُري َمَع اْبنِ ُعَمَر : أَنَُّه قَالَ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُعَمَر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َسِعيِد بن َيَسارٍ ، 

  أَلَْيَس ِفي َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ؟: قَالَ عَْبُد اللَِّه، فَلَمَّا َخِشيُت الصُّْبَح َنَزلُْت فَأَْوَتْرُت : َسِعيٌد قَالَ، بِطَرِيقِ َمكَّةَ 

  .فَإِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيوِتُر َعلَى الَْبِعريِ: قَالَ، َبلَى : قُلُْت
َعْن َسِعيدِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعْمرِو بن َيحَْيى ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، ثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ َحدَّ - ١٣٠٩٣
طَوًُّعا َوُهَو يَْمِضي إِلَى َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَصلِّي َعلَى ِحَمارِِه َت: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، بن َيسَارٍ 

  .َخْيَبَر
َحدَّثََنا ، ح َوَحدَّثَنِي َعِليُّ بن الْمَُباَركِ الصَّْنعَانِيُّ . َحدَّثََنا الْقَعَْنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٠٩٤

رَأَْيُت : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َسِعيدِ بن َيسَارٍ ، َعْمرِو بن َيْحَيى  َعْن، َحدَّثَنِي َماِلٌك ، إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ 
  .َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَصلِّي َعلَى ِحمَارِِه َوُهَو ُمَتَوجٌِّه إِلَى َخْيَبَر



، َعْن َعْمرِو بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ، َنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو َحدَّثَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ  - ١٣٠٩٥
َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَصلِّي َوُهَو َعلَى ِحَمارٍ َوُهَو : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثَنِي سَِعيُد بن َيسَارٍ 

  .َوُهَو َوْجَه الشَّامِ: قَالَ َعْمُرو بن َيحَْيى، َرُمَتَوجٌِّه إِلَى خَْيَب
، أنا َعْمُرو بن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٠٩٦

ُيَصلِّي َعلَى ِحَمارِِه َوِحَماُرُه :أَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَر: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َسِعيِد بن َيسَارٍ 
  .ُمَتَوجٌِّه إِلَى خَْيَبَر ُيوِمئُ إَِمياًء

  ،َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف  - ١٣٠٩٧

َحدَّثَنِي َسِعيُد بن َيسَارٍ َمْولَى ، َعْن َعْمرِو بن َيْحَيى الَْمازِنِيِّ ، ْعفَرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َج، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم 
َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : َيقُولُ، َسِمْعُت َعْبدَ اللَِّه بن ُعَمَر : قَالَ، ُشقَْرانَ مَْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .َوَسلََّمُيَصلِّي َعلَى ِحَمارٍ ُمتََوجًِّها إِلَى َخْيبََر اللَُّه َعلَْيِه
َعْن َسِعيدِ ، َعْن َعْمرِو بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ِمْنَدلٌ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َداُوَد الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى  - ١٣٠٩٨
  .َوُهَو ُمَتَوجٌِّه إِلَى َخْيبََر، نَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَصلِّي َعلَى ِحَمارٍ َرأَْيُت ال: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، بن َيسَارٍ 

  ُمْسِلُم بن جُْنُدبٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر
، َعْن أَبِيِه ، ْسِلمِ بن ُجْنُدبٍ َحدَّثََنا أَُبو َمْرَوانَ الُْعثْمَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُم، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ  - ١٣٠٩٩

  .َمْن َماَت ُمفَارِقًا لِلَْجَماَعِة َماَت ِميَتةً َجاِهِليَّةً:قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
ح َوَحدَّثََنا ُموَسى . ثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الُْخَزاِميَُّحدَّ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ  - ١٣١٠٠

َدَخلَ َمَع : َعْن أَبِيِه أَنَُّه، َحدَّثَنِي َعْبدُ اللَِّه بن ُمْسِلمِ بن ُجْنُدبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك : قَاال، َحدَّثََنا أَبِي ، بن َهاُرونَ 
َوَمْرحًَبا َوأَْهال بِأَبِي ، َوَعلَْيَك السَّالُم َوَرْحَمةُ اللَِّه : فَقَالَ، السَّالُم َعلَْيَك : فَقَالَ، َعلَى اْبنِ ُمِطيعٍ َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر 

  لَْوال أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: فَقَالَ اْبُن ُعَمَر، َعْبِد الرَّْحَمنِ َضعُوا لَُه وَِساَدةً 

  .َما َجلَْسُت َعلَْيَها. َوال الدُّْهُن، َوال الْوَِساَدةُ ، اللََّبُن : ثَالثٌ ال ُتَردُّ:َيقُولُ، ِه َوَسلََّم َعلَْي
  ُمْسِلٌم الْخَيَّاطُ َعنِ اْبنِ ُعَمَر

، َعْن ُمْسِلمٍ الَْخيَّاِط ، ُن أَبِي ِذئْبٍ َحدَّثََنا اْب، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ  - ١٣١٠١
َوال َيْخطُبَ ، َوال َيبِيَع َحاِضٌر ِلبَاٍد ، َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيَتلَقَّى اَألْجالُب :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  .َيَدَع أََحُدكُْم َعلَى ِخطَْبِة أَِخيِه َحتَّى َيْنِكَح أَْو
  َحكِيُم بن أَبِي حُرَّةَ اَألْسلَِميُّ َعنِ اْبنِ ُعَمَر

َعْن ُموَسى بن ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٣١٠٢
َسِمَع َرُجال َيسْأَلُ َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر َعْن َرُجلٍ َنذَرَ أَنْ ال يَأِْتَي َعلَْيِه : أَنَُّه، ةَ اَألْسلَِميُّ َحدَّثَنِي َحِكيمُ بن أَبِي ُحرَّ، ُعقَْبةَ 

كُْم ِفي َرسُولِ اللَّهِ لَقَْد كَانَ لَ: فَقَالَ اْبُن ُعَمَر، فََوافََق ذَِلَك َيْوَم أَْضًحى أَوْ َيْوَم ِفطْرٍ ، َيْوٌم َسمَّاُه إِال َوُهوَ َصاِئٌم ِفيِه 
  .َوال َيأُْمُر بِِصَياِمهَِما، َوال َيْوَم الْفِطْرِ ، أُْسَوةٌ َحَسنَةٌلَْم َيكُْن َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصوُم َيْوَم اَألْضَحى 

َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، َحدَّثََنا ُجَناَدةُ بن سَلْمٍ ، ا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ َحدَّثََن، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ  - ١٣١٠٣
َك قَالَ َسِمْعُت َرُجال َيْسَتفِْتي اْبَن ُعَمَر ِفي َرُجلٍ َنذَرَ َنذًْرا ِفي َيْومٍ ِمَن اَأليَّامِ أَنْ ال َيُمرَّ بِِه ذَِل، َعْن َحِكيمٍ ، بن ُعَمَر 

  فََوافََق ذَِلَك الَْيْوُم َيْوَم اَألْضَحى أَْو، صَاِئٌم الَْيْوُم إِال َوُهَو 



لَْم َيكُْن :ثُمَّ قَالَ، لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي ِفي َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ : فَقَالَ لَُه اْبُن ُعَمَر، َيْوَم ِفطْرٍ 
  .َوال َيَرى ِصَياَمُه َحقًّا، َم أَْضًحى َوال َيْو، َيُصوُم َيْوَم ِفطْرٍ 

  َوْهُب بن كَْيَسانَ َعنِ اْبنِ ُعَمَر
َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن  - ١٣١٠٤

ال ُتَشدُّ الرَِّحالُ إِال إِلَى ثَالثَِة :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، نَ َعْن َوْهبِ بن كَْيَسا، 
  .وََمْسجِِد بَْيِت الْمَقِْدسِ، َوَمْسجِِد الَْمِديَنِة ، َمْسجِدِ الْحََرامِ : َمَساجَِد

َعْن ُمَحمَِّد بن ، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمَضَر ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن خَاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، ْمَياِطيُّ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّ - ١٣١٠٥
ي أَْخَبَرُه َوقَْد كَانَ َوْهبٌ أَْدَرَك َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر أَنَّ اْبَن ُعَمَر َرأَى َراِعًيا َوغََنًما ِف، َعْن َوْهبِ بن كَْيَسانَ ، َعْجالنَ 

فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَّهِ ، وَْيَحَك َيا رَاعٍ حَوِّلَْها : قَالَ اْبُن ُعَمَر، َوقَدْ َرأَى اْبُن ُعَمَر َمكَاًنا أَْمثَلَ ِمْنُه ، َمكَاٍن قَبِيحٍ 
  .كُلُّ َراعٍ َمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه:َيقُولُ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َمْعُن بن ِعيَسى ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ ، ثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّاُر َحدَّ - ١٣١٠٦
إِنََّما أََجلُكُْم ِفيَما :قَالَ، َم أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َوْهبِ بن كَْيَسانَ ، َماِلُك بن أََنسٍ 

  .َخال ِمَن األَُممِ كََما َبْيَن َصالةِ الَْعْصرِ إِلَى َمْغرِبِ الشَّْمسِ
  ُبسُْر

  بن َسِعيٍد َعنِ اْبنِ ُعَمَر
أَنَّ ، َبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث أَْخ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن  - ١٣١٠٧

، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُبْسرِ بن َسعِيٍد ، ُبكَْيَر بن َعْبِد اللَِّه بن اَألْشَبحِ َحدَّثَُه 
  .نَّ الرَُّجلَ لَُيْسأَلُ َعْن َزْوجِِه َوَعْبِدِه وََولَدِِهَحتَّى إِ، كُلُّ ُمْسَتْرًعى َمْسئُولٌ َعمَّا اْسُتْرِعَي :قَالَ

َر   ُعثَْمانُ بن َعْبِد اللَِّه بن سَُراقَةَ َعنِ اْبنِ ُعَم
َعْبِد َعْن ُعثَْمانَ بن ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ذِئْبٍ ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ  - ١٣١٠٨

قَالَ اْبنُ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعْن َبْيعِ الثَِّمارِ َحتَّى َيذَْهَب الَْعاَهةُ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، اللَِّه بن سَُراقَةَ 
  .طُلُوَع الثَُّريَّا: مََتى ذَاكَ َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ؟ قَالَ: ُسَراقَةَ
َرَعْونُ ب   ن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ َعنِ اْبنِ ُعَم

، َعْن َجْعفَرِ بن َربِيَعةَ ، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف  - ١٣١٠٩
، فََسِمَعُه ِحَني َسلََّم ، إِلَى َجْنبِ َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ  صَلَّى َرُجلٌ: قَالَ، أَنَّ َعْونَ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ 

فََسِمَعُه ، ثُمَّ َصلَّى إِلَى َجْنبِ َعْبدِ اللَِّه بن ُعَمَر ، َومِْنَك السَّالُم َتبَاَركَْت َيا ذَا الَْجاللِ َواِإلكَْرامِ، أَْنَت السَّالُم :َيقُولُ
إِنِّي َصلَّْيُت إِلَى جَْنبِ َعْبدِ : َما أَْضَحكََك؟ فَقَالَ: فَقَالَ لَُه اْبُن ُعَمَر، فََضِحكَ الرَُّجلُ ، ولُ ِمثْلَ ذَِلَك َيقُ، ِحَني َسلََّم 

  اللَِّه بن َعْمرٍو فََسِمْعُتُه َيقُولُ ِمثْلَ مَا

  .ِه َوَسلََّم َيقُولُ ذَِلَككَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: فَقَالَ اْبُن ُعَمَر، قُلَْت 
َر   ُعَمُر بن كَِثريِ بن أَفْلََح َعنِ اْبنِ ُعَم

َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َيْعقُوَب بن أَبِي َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبرِْقيُّ  - ١٣١١٠
َعنِ النَّبِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُعَمَر بن كَِثريِ بن أَفْلََح ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ ، نُ بن ُعَيْيَنةَ َحدَّثََنا سُفَْيا، الَْملكِّيُّ 



اْرُددْ ، ِمَن الضَّاللَِة  َوَهاِدَي الضَّاللَِة تَْهِدي، اللَُّهمَّ َرادَّ الضَّالَِّة :ِفي الضَّالَِّة أَنَُّه كَانَ َيقُولُ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .فَإِنََّها ِمْن َعطَاِئَك َوفَْضِلَك، َعلَيَّ َضالَِّتي بِقُْدَرِتِك َوُسلْطَانَِك 
  َيْعقُوُب بن َعْبِد اللَِّه َعنِ اْبنِ ُعَمَر

َحدَّثَنِي ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، بن َيحَْيى  َحدَّثََنا َحْرَملَةُ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ  - ١٣١١١
َعنِ ، َعْن َيْعقُوَب بن َعْبِد اللَِّه بن الُْمِغَريِة بن اَألخَْنسِ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعقَْيلٍ ، َوَيْحَيى بن أَيُّوَب ، اْبُن لَهِيَعةَ 
، ثُمَّ َدَخلَ الشَّاَم فَطََرُدوُه ، َدَخلَ إِْبِليُس الِْعرَاَق فَقََضى ِفيِه َحاَجَتُه :قَالَ، َسلََّم أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو، اْبنِ ُعَمَر 

  .َوَبَسطَ َعْبقَرِيَُّه، ثُمَّ َدَخلَ ِمْصَر فََباَض ِفيَها َوفَرََّخ 
  أَُبو َعلْقََمةَ َمْولَى بين َهاِشمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر

َعْن ُعَبْيِد ، أنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم ، َيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ َحدَّثََنا َيْح - ١٣١١٢
  َعْن، َعْن أَبِي َعلْقََمةَ َمْولَى بين هَاِشمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي أَيُّوَب الَْمْخُزوِميِّ ، اللَِّه بن َزْحرٍ 

ال :فَقَالَ، خََرَج َعلَْيَنا َعلَْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وََنْحُن ُنَصلِّي َبْعدَ الْفَْجرِ : قَالَ، ن ُعَمَر َعْبِد اللَِّه ب
  .َصالةَ َبْعدَ الْفَْجرِ إِال َركْعََتْينِ
  ُنَعْيٌم الُْمْجِمُر َعنِ اْبنِ ُعمََر

َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ، إِْسحَاَق الَْخشَّابُ الرَّقِّيُّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن  - ١٣١١٣
سُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه أَنّ َر، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُنَعْيمٍ الُْمْجِمرِ ، َعنِ الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ ، 

َمْن َجرَّ ثَْوَبُه ِمَن ، َوال جَُناَح َعلَْيِه ِفيَما َبْيَنُه َوَبْيَن الْكَْعَبْينِ ، إِْزَرةُ الُْمْؤِمنِ إِلَى أَْنَصافِ َساقَْيِه :قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .الَْمِخيلَِة لَْم َيْنظُرِ اللَُّه إِلَْيِه

  ي َحكِيمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَرُمَحمَُّد بن أَبِ
َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْن ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ  - ١٣١١٤

إِنََّما مَثَلُ الُْمْؤِمنِ َمثَلُ َشَجَرٍة ال َيْسقُطُ :قَالَ، ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ُمَحمَِّد بن أَبِي َحكِيمٍ 
  .النَّْخلَةُ، َوَرقَُها 

  ُنَعْيٌم الُْمْجِمُر َوَساِلٌم َعنِ اْبنِ ُعَمَر
َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُعَبْيِد ، يلُ بن َعيَّاشٍ َحدَّثََنا إِْسَماِع، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣١١٥

َمنْ َضَرَب عَْبَدُه َحدا لَْم يَأِْتِه :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن ُنَعْيمٍ الُْمْجِمرِ، َوَساِلمٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، اللَِّه 
  .فَكَفَّاَرُتُه ِعْتقُُه، 

  بن أَبِي ُسلَْيَمانَ بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ ُجَبْيُر

َر   َعنِ اْبنِ ُعَم
َحدَّثَنِي جَُبْيُر بن أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا ُعَباَدةُ بن ُمْسِلمٍ الْفَزَارِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣١١٦

بِال َوَزَعَم أَنَُّه كَانَ جَاِلًسا َمَع اْبنِ ُعَمَر إِذْ َمرَّ بِِه فًَتى شَابٌّ َعلَْيِه ُجبَّةٌ َصنَْعانِيَّةٌ َيُجرَُّها ُمْس ،ُسلَْيَمانَ بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ 
نْ َيْنظَُر اللَُّه إِلَْيَك َيْومَ َوْيَحَك ُتِحبُّ أَ: َما َحاجَُتَك َيا أََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ؟ قَالَ: فَقَالَ لَُه الْفََتى، َيا فًَتى َهلُمَّ : فَقَالَ، 

ال :َيقُولُ، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوَما َيْمَنُعنِي أَنْ ال أُِحبَّ ذَِلَك؟ قَالَ، سُْبَحانَ اللَِّه : الِْقَياَمِة؟ قَالَ
  .فَلَْم ُيَر ذَِلَك الْفََتى إِال ُمَشمًِّرا حَتَّى َماَت: قَالَ، إِزَاَرُه ُخَيالَءَيْنظُُر اللَُّه إِلَى َعْبٍد َيْوَم الِْقَياَمِة َيُجرُّ 



َحدَّثََنا ُجَبْيرُ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ بن ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا ُعَباَدةُ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣١١٧
َيقُولُ ، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : فَقَالَ، كَانَ جَاِلًسا َمَع اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه : ُهأَنَّ، ُجَبْيرٍ 

ُهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك الَْعفَْو وَالَْعاِفَيةَ ِفي اللَّ:َوحَتَّى َماَت، َوِحَني ُيْمِسي لَْم َيَدْعُه حَتَّى فَاَرَق الدُّْنَيا ، ِفي ُدَعاِئِه ِحَني ُيصْبُِح 
اللَُّهمَّ اْحفَظْنِي ِمْن َبْينِ َيَديَّ َوِمْن َخلِْفي َوَعْن ، اللَُّهمَّ اْسُتْر َعْوَراِتي َوآِمْن َرْوَعاِتي ، ِدينِي َوُدْنيَاَي َوأَِهلِّي َومَاِلي 

  فَال أَْدرِي قَْولَ َرُسولِ، َوُهَو الَْخْسُف : قَالَ ُجبَْيٌر، ُعوذُ بَِك أَنْ أُغْتَالَ ِمْن َتْحِتيَوأَ، َيِمينِي َوَعْن ِشَماِلي َوِمْن فَْوِقي 

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو قَْولَ جَُبْيرٍ؟
  قَُداَمةُ بن إِْبَراهِيَم الْجَُمِحيُّ َعنِ اْبنِ ُعمََر

َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الْمُْنِذرِ : قَاال، ح َوَحدَّثََنا َمسَْعَدةُ بن سَْعٍد الْعَطَّاُر . إِْبَراِهيَم َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن - ١٣١١٨
كَانَ  أَنَُّه: َسِمْعُت قَُداَمةَ بن إِبَْراِهيمَ الُْجَمِحيَّ ُيَحدِّثُ: قَالَ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َبِشريٍ َموْلَى الُْعَمرِيَِّني ، الْحَِزاِميُّ 

أَنَّ : أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثَُهْم، فََحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر : قَالَ، َيْخَتِلُف إِلَى عَْبِد اللَِّه بن ُعَمَر 
فَأُْعِضلَْت َعلَى الَْملَكَْينِ ، لِ َوْجهَِك َوِلعَِظيمِ ُسلْطَانَِك َيا َربِّ لَكَ الَْحْمُد كََما َيْنبَِغي ِلَجال: َعْبًدا ِمْن ِعَباِد اللَِّه قَالَ

َيا َربََّنا إِنَّ َعْبَدَك قَالَ َمقَالَةً ال َنْدرِي كَْيَف َنكُْتبَُها؟ فَقَالَ اللَّهُ : فَقَاال، فَلَْم َيْدرَِيا كَْيَف َيكُْتبَانَِها؟ فََصِعَدا إِلَى السََّماِء 
َيا َربِّ لََك الْحَْمُد كََما َيْنبَِغي ِلَجاللِ : َيا َربُّ إِنَُّه قَالَ: َماذَا قَالَ َعْبِدي؟قَاال:ُهَو أَْعلَُم بَِما قَالَ َعْبُدُهَعزَّ َوَجلَّ َو

  .انِي َعْبِدي فَأَْجزَِيهُ بَِهااكُْتَباَها كََما قَالَ َعْبِدي حَتَّى َيلْقَ:فَقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَُهَما، َوْجهِِك َوِلَعِظيمِ ُسلْطَانَِك 
  َسِعيٌد َعنِ اْبنِ ُعَمَر

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َسْيُف بن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُجْمهُوُر بن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٣١١٩
ال قَطَْع ِفي :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، بِيِه َعْن أَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسعِيٍد ، ُسفَْيانُ 

  َوال ِفي ثََمرٍ إِال، َماِشَيٍة إِال َما َوَراَء الذَِّربِ 

  .َما آَوى الَْجرِيُن
  أَُبو َصاِلحٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر

َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ى َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّ - ١٣١٢٠
  .إِنَّ الَْميَِّت يَُعذَّبُ بُِبكَاِء الَْحيِّ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، 

َعنِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْبِد الَْغفَّارِ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ِسَنانٍ النَّْهَرتِريِيُّ ، ن أَْحَمَد َحدَّثََنا عَْبَدانُ ب - ١٣١٢١
: فَقَالُوا، نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن وَِصالِ ثَالثَةِ أَيَّامٍ:قَالَ، اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  .إِنِّي أَظَلُّ ُيطِْعُمنِي رَبِّي َوَيْسقِينِي:قَالَ، إِنََّك ُتوَاِصلُ 
َعنِ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٣١٢٢
ثُمَّ ، َوُعثَْمانُ ، َوُعَمُر ، أَُبو َبكْرٍ : كُنَّا نَُعدُّ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصحَاُبُه ُمَتَواِفُرونَ:قَالَ، اْبنِ ُعَمَر 
  .َنْسكُُت

  َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َسلََمةَ الَْماجِشُونُ َعنِ اْبنِ ُعَمَر
َعْن أَبِيهِ ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َسلََمةَ الَْماجُِشوِن ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، ى َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّ - ١٣١٢٣

َوِمنَّا الُْمكَبِّرُ ال  ،غَدَْوَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َعَرفَةَ فَِمنَّا الُْملَبِّي :قَالَ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر ، 
  .َوكَانَ عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ِممَّْن ُيكَبُِّر، َوال َعلَى الُْملَبِّي َتلْبَِيُتُه، ُيَعاُب َعلَى الُْمكَبِّرِ َتكْبُِريُه 



  ِعكْرَِمةُ َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ َعنِ اْبنِ ُعمََر
  َحدَّثَنَا - ١٣١٢٤

، َسِمْعُت ِعكْرَِمةَ َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َنهِيٍك ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبدِ اللَِّه ،  أَُبو ُشعَْيبٍ الْحَرَّانِيُّ
لَِّذي قَالَ اللَُّه َعزَّ إِنَّ السَّرِيَّ ا:َيقُولُ، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيقُولُ، َسمِْعُت اْبَن ُعَمَر : َيقُولُ
  .نَْهٌر أَْخَرَجُه اللَُّه لَِتْشَرَب ِمْنُه] ٢٤مرمي آية "[قَْد َجَعلَ رَبُِّك َتْحَتكِ َسرِيا: "َوَجلَّ

َعْن ، نَةَ، َعْن َجابِرٍ َحدَّثََنا أَُبو َعَوا، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ الَْمْوصِِليُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣١٢٥
ال يَْزنِي الزَّانِي ِحنيَ :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأَبِي ُهرَْيَرةَ ، وَاْبنِ ُعَمَر ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ِعكْرَِمةَ 

َوال َينَْتهُِب نُْهَبةً ، َوال َيْسرِقُ ِحَني َيْسرُِق َوُهَو ُمْؤِمٌن ، ُمْؤِمٌن  ال َيشَْرُب الَْخْمَر ِحنيَ َيشَْرُبَها َوُهَو، َيزْنِي َوُهَو ُمْؤِمٌن 
  .ذَاَت َشَرٍف َوُهَو ُمْؤِمٌن

،  َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ  - ١٣١٢٦
فَذَكََر ُعَمُر ذَِلكَ ، طَلَّقُْت اْمَرأَِتي َوِهَي َحاِئٌض : قَالَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َحدَّثََنا النَّْضُر أَُبو ُعَمَر 

  .ُمْرُه فَلُْيرَاجِْعَها:فَقَالَ، ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َعْن ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ بن َعاِصمٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، ثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ َحدَّ - ١٣١٢٧

  َنْهٌر ِفي: الْكَْوثَُر:قَالَ،  َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَُراُه َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، ُعَماَرةَ بن أَبِي َحفَْصةَ 

  .الَْجنَِّة
  يُوحَنَُّس َموْلَى الزُّبَْيرِ َعنِ اْبنِ ُعَمَر

أَنَّ ُيوَحنََّس َمْولَى الزَُّبْيرِ ، َعْن قَطَنِ بن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا الْقَعَْنبِيُّ، َعْن َماِلٍك ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣١٢٨
، َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ : فَقَالَْت، فََجاَءْتُه َمْوالةٌ لَُه ُتسَلُِّم َعلَْيِه ، ُه أَنَُّه كَانَ َجاِلًسا ِعْنَد َعْبدِ اللَِّه بن ُعَمَر ِفي الِْفْتَنِة أَخَْبَر

فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ، اقُْعِدي لَكَاعِ : ن ُعَمَرفَقَالَ لََها َعْبُد اللَِّه ب، إِنِّي أَرَْدُت الُْخُروَج وَاشَْتدَّ َعلَْيَنا الزََّمانُ 
  .أَْو شَهِيًدا َيْوَم الِْقَياَمِة، إِال كَاَنْت لَُه شَِفيًعا ، ال َيْصبُِر َعلَى ألَْوائَِها َوِشدَِّتَها أََحٌد :َيقُولُ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  أَُبو حَازِمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَرُمَحمَُّد بن قَْيسٍ الَْمَدنِيُّ 
َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ  - ١٣١٢٩

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َيقُولُ، اْبُن ُعَمَر : َيقُولُ، ازِمٍ َسِمْعُت ُمَحمََّد بن قَْيسٍ الَْمَدنِيَّ أََبا َح: قَالَ، َنهِيٍك 
َر غُِف، ثُمَّ َتَصدَّقَ َيْوَم الُْجُمَعِة بَِما قَلَّ ِمْن َماِلِه ، َوَيْوَم الُْجُمَعِة ، َوَيْوَم الَْخمِيسِ ، َمْن َصاَم َيْوَم اَألْربَِعاِء :َيقُولُ، َوَسلََّم 

  .لَُه كُلُّ ذَْنبٍ َعِملَُه َحتَّى َيِصَري كََيْومِ وَلََدْتُه أُمُُّه ِمَن الْخَطَايَا
َسِمْعُت ُمَحمََّد بن : قَالَ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َنهِيٍك ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه الَْباْبلُتِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ  - ١٣١٣٠
  َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َيقُولُ، َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر : َيقُولُ، دَنِيَّ قَْيسٍ الَْم

َوُهوَ ، َوال َيْهبِطُ َعلَى أََحٍد ِمْن َبْعِدي ، لَقَْد َهَبطَ َعلَيَّ َملٌَك ِمَن السََّماِء َما َهَبطَ َعلَى َنبِيٍّ قَْبِلي :َيقُولُ، َوَسلََّم 
أََنا َرسُولُ َربِِّك إِلَْيَك أَمََرنِي أَنْ أُخْبَِرَك إِنْ ِشئْتَ : ثُمَّ قَالَ، السَّالُم َعلَْيَك َيا ُمَحمَُّد : فَقَالَ، لُ َوعِْنَدُه جِْبرِيلُ إِسَْراِفي

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ ، يَّ أَنْ َتوَاَضْع فََنظَْرُت إِلَى جِبْرِيلَ فَأَْوَمأَ جِْبرِيلُ إِلَ، َوإِنْ ِشئَْت َنبِيا َملَكًا ، َنبِيا َعْبًدا 
ثُمَّ شِئُْت لَسَاَرتِ الْجِبَالُ َمِعيَ ، لَْو أَنِّي قُلُْت َنبِيا َملَكًا : فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنبِيا َعْبًدا : ِعْنَد ذَِلَك



  .ذََهًبا
َسِمْعتُ : قَالَ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َنهِيٍك ، ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ ،َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ  - ١٣١٣١

إِنَّ ، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه :َوَسلََّم َيقُولُ َسِمْعُت النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َيقُولُ، َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر : قَالَ، ُمَحمََّد بن قَْيسٍ 
َولَْو كَاَنتِ الدُّْنَيا َتْعِدلُ ِعْنَد اللَِّه ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن خَْرَدلٍ لَْم ُيْعِطَها ، الدُّْنَيا أَْهَونُ َعلَى اللَِّه ِمْن َهِذِه السَّْخلَِة َعلَى أَْهِلَها 

  .َءُه ِمْن َخلِْقِهإِال أَْوِلَياَءُه وَأَِحبَّا
َسِمْعُت : قَالَ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َنهِيٍك ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ  - ١٣١٣٢

ال إِلََه إِال اللَُّه : َمْن قَالَ:َيقُولُ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ُسِمَع النَّبِيُّ: َيقُولُ، َسِمْعتُ اْبَن ُعَمَر : َيقُولُ، ُمَحمََّد بن قَْيسٍ 
  َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه لَهُ الُْملُْك َولَهُ الَْحْمُد َوُهَو الَْحيُّ

  .ُه أَْدَخلَُه اللَُّه بَِها َجنَّاِت النَّعِيمِال يُرِيُد بَِها إِال َوْجَه، الَِّذي ال َيمُوُت بَِيِدِه الْخَْيُر َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 
  َواِسُع بن َحبَّانَ َعنِ اْبنِ ُعَمَر

أَخَْبرَنِي ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم  - ١٣١٣٣
فَرَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، اْرتَقَْيُت فَْوَق سَطْحٍ :قَالَ، عِ بن َحبَّانَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن َعمِِّه َواِس، َحبَّانَ 

  .َوُهَو ُمَتَوجٌِّه َنْحَو َبْيِت الَْمقِْدسِ، َوُهَو ِفي َبْيِت َحفَْصةَ َيضْرُِب الَْخالَء َبْيَن لَبَِنَتْينِ 
َعْن ، َعْن َعْمرِو بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َخاِلٌد ، َحدَّثََنا َوْهبُ بن َبِقيَّةَ ، دَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ َح - ١٣١٣٤

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسأَلَ اْبَن ُعَمَر َعْن َصالِة َرُسولِ اللَّ: أَنَُّه، َعْن َعمِِّه َواِسعِ بن َحبَّانَ ، ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحبَّانَ 
: َوإِذَا اْنصََرَف قَالَ، َوكُلََّما َوَضَع ِفي الرُّكُوعِ َوالسُُّجوِد ، كُلََّما َرفََع ، اللَُّه أَكَْبُر : كَانَ إِذَا َصلَّى قَالَ:َوَسلََّم؟ فَقَالَ

  .َعْن َيِمينِِه َوَعْن َيَسارِِه، اللَِّه  السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ، السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه 
  ُعَبْيُد بن جَُرْيجٍ َعنِ اْبنِ ُعمََر

َعْن ، َوَماِلكُ بن أََنسٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٣١٣٥
: قَالَ، َرأَيُْتَك َتلَْبُس َهِذِه النِّعَالَ السِّبِْتيَّةَ : قُلُْت الْبنِ ُعَمَر: قَالَ، َعْن ُعَبْيِد بن ُجرَْيجٍ ، َمقْبُرِيِّ َسِعيِد بن أَبِي َسِعيدٍ الْ

  ،إِنِّي رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيلَْبُسَها 

َعْن ُعَبْيِد ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي إِبَْراهِيُم ، ن ُمَحمَّدٍ الشَّاِفِعيُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد ب. َوَيتََوضَّأُ ِفيَها
دَّثََنا َعْبَدانُ بن َح، قُلُْت الْبنِ ُعَمَر َوذَكََر الَْحدِيثَ : قَالَ، َعْن ُعَبْيِد بن ُجرَْيجٍ ، َعْن َسِعيٍد الَْمقْبُرِيِّ ، اللَِّه بن ُعَمَر 

، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْسلََمةَ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َحكِيمٍ الَْعْسكَرِيُّ ، أَْحَمَد 
  .وَالرُّكْنِ ، َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه ِفي السِّْبِتيَّْينِ  َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُعَبْيِد بن ُجرَْيجٍ 

َعْن ، َعْن َسِعيِد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُي  - ١٣١٣٦
أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : وَُيْخبُِر، ن جَُرْيجٍ أَنَُّه َرأَى اْبَن ُعَمَرَيْخِضُب بُِصفْرٍَةَعْن ُعَبْيِد ب، ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى 

  .َوَسلََّم كَانَ َيْخِضبُ بَِها
أَْخبََرنِي ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، يُّ َحدَّثََنا َعْمُرو بن َسوَّاٍد السَّْرِح، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ  - ١٣١٣٧

أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعنِ ُعَبْيِد بن ُجرَْيجٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْبُد الرَّْحَمنِ بن زَْيِد بن أَسْلََم 
ُعرَْوةُ بن َمْسُعودٍ :َمْن ُيْشبُِهُه؟ قَالَ: قَالُوا، َعلَْيِه ُجبَّةٌ ِسَيَراَء َيطُوُف بِالَْبْيِتَرأَْيُت ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم :قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم 



 َمْن: قُلَْنا، َوَرأَْيُت الدَّجَّالَ، َورَأَْيُت ُموَسى بن ِعْمَرانَ َرُجال آَدمَ َضْرًبا ِمَن الْقَْومِ كَأَنَُّه ِمْن رِجَالِ َشُنوَءةَ ، الثَّقَِفيُّ 
  ُيْشبُِههُ يَا

  .عَْبُد الُْعزَّى بن قَطَنٍ الُْمْصطَِلِقيُّ:َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ
  َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر

َسِمْعُت َعْبدَ : قَالَ،  َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِسْطَامٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ  - ١٣١٣٨
أَوَ : قَالَ، اذَْهْب فَكُْن قَاِضًيا : َعْن َعْبِد اللَِّه بن َوْهبٍ، أَنَّ ُعثَْمانَ قَالَ الْبنِ ُعَمَر، الَْمِلِك بن أَبِي َجِميلَةَ ُيَحدِّثُ 
َعَزْمُت ، ال : أََو ُتْعِفينِي َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني؟ قَالَ: قَالَ،  اذَْهْب فَاقْضِ َبْيَن النَّاسِ، ال : ُتْعِفينِي َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني؟ قَالَ

َمْن َعاذَ بِاللَِّه فَقَْد َعاذَ :َيقُولُ، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ال َتْعَجلْ : قَالَ، َعلَْيَك إِال ذََهْبَت فَقََضْيَت 
  .أَنْ أَكُونَ قَاِضيًا، فَإِنَّى أَُعوذُ بِاللَِّه : قَالَ، ْم َنَع: قَالَ، ُمَعاذًا
َمْن كَانَ قَاِضًيا :إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َوقَْد كَانَ أَُبوَك يَقِْضي؟ قَالَ، َوَما َيْمَنُعُك : قَالَ

فََما أَْرُجو بَْعدَ ، َوَمْن كَانَ قَاِضًيا َعاِلًما فَقََضى بَِحقٍّ أَوْ بَِعْدلٍ َسأَلَ التَّفَلَُّت ِكفَافًا، النَّارِ فَقََضى بِجَْهلٍ كَانَ ِمْن أَْهلِ 
  .َواللَُّه اْعلَُم، َهذَا ُهَو ِعْنِدي َعْبُد اللَِّه بن َوْهبِ بن َزْمَعةَ : قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ. َهذَا؟

  إِبَْراهِيُم بن َعْبِد اللَِّه بن ُمِطيعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْسَماِعيلُ اْبُن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف  - ١٣١٣٩ -

  قَالَ َرُسولُ اللَِّه: َيقُولُ، ُسِمَع اْبُن ُعَمَر : قَالَ، َعْن أَبِيِه ،  َزكَرِيَّا بن إِبَْراهِيَم بن َعْبِد اللَِّه بن ُمِطيعٍ

  .َما أَْحَبْبَنا ِمْن ُدنَْياكُْم إِال نَِساَءكُْم:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ُمَحمَُّد بن الُْمْنكَِدرِ َعنِ اْبنِ ُعَمَر

َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُمَحمَّدٍ الَْجرِْميُّ ، ن حَْنَبلٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد ب - ١٣١٤٠
َمقََرأَ َهِذهِ أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن ُمَحمَِّد بن الْمُْنكَِدرِ ، َعبَّاُد بن َمْيَسَرةَ الِْمْنقَرِيُّ 
الِْمْنَبُر َهكَذَا َوَهكَذَا َيعْنِي : فَقَالَ، إِلَى آِخرِ اآلَيِة ] ٧٤احلج آية "[وََما قََدرُوا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه: "اآلَيةَ َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ

  .اْرَتجَّ الِْمْنبَُر
َعْن َعِليِّ ، َحدَّثََنا َسلُْم بن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن َصاِلحٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ - ١٣١٤١
َمْن قَاَد أَْعَمى أَْرَبِعنيَ :قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ ، بن ُعْرَوةَ 
  .جََبْت لَُه الَْجنَّةُُخطَْوةً َو
، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى َزْحَمَوْيِه ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣١٤٢

فَقَالَ ، َو َعلَى َنابٍ َجْمَعاَء ال َتْسَوى َعَشَرةَ َدَراِهَم لَِقَي القٍ اْبَن ُعَمَر َوُه: َيقُولُ، َسِمْعُت ُمحَمََّد بن الْمُْنكَِدرِ : قَالَ
ال َتَدعِ :َيقُولُ، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، نََعْم : َعلَى َهِذِه َتُحجُّ؟ قَالَ، َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ : لَُه

  .َوَما كُْنُت ألََدَع الَْحجَّ، فَوَاللَِّه َما َحَضرَنِي ِمْن ظَْهرِي غَْيُرَها ، َء َتْسَوى َعشَْرةَ َدَراِهَمَولَْو َعلَى َنابٍ َجْمَعا، الَْحجَّ 
  َحدَّثَنَا - ١٣١٤٣

َعْن َعْبِد اللَِّه بن ، ِعْمَرانَ َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ بن فُلَْيحٍ الَْمكِّيُّ ، الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ 
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا : قَالَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن ُمَحمَّدِ بن الْمُْنكَِدرِ ، َعاِمرٍ اَألْسلَِميِّ 



سُْبحَاَنكَ ، َر السََّماَواِت َواَألْرَض َحنِيفًا ُمْسِلًما َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني َوجَّْهُت َوجْهَِي ِللَِّذي فَطَ:قَالَ، اْسَتفَْتَح الصَّالةَ 
، إِنَّ َصالِتي َوُنُسِكي َوحمياي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني ، َوَتَعالَى َجدَُّك ال إِلََه غَْيُرَك ، َوتََباَركَ اْسُمَك ، اللَُّهمَّ بِحَْمِدَك 

  .رِيَك لَُه وَبِذَِلَك أُمِْرُت وَأََنا ِمَن الُْمْسِلِمَنيال َش
  ُموَسى بن أَبِي ُمسِْلمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر

َعْن ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ  - ١٣١٤٤
ُسنَّةٌ أَنَاخَ : سَأَلَ اْبَن ُعَمَر َعنِ النُّزُولِ بِالُْمَحصَّبِ؟ فَقَالَ:أَنَُّه، َعْن ُموَسى بن أَبِي ُمسِْلمٍ ، كَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ ُب

  .َوُعَمُر، وَأَُبو َبكْرٍ ، َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  نِ اْبنِ ُعَمَرفَْرَوةُ بن قَْيسٍ َع

َحدَّثََنا أََنسُ بن ِعَياضٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُعَمَر ُرْسَتةُ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الَْجمَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٣١٤٥
أَيُّ ، ُسِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، بن ُعَمَر َعْن َعْبِد اللَِّه ، َعْن فَْرَوةَ بن قَْيسٍ ، َحدَّثََنا َناِفعُ بن َعْبِد اللَِّه ، 

  .أَْحَسنُُهْم ُخلُقًا:النَّاسِ َخْيٌر؟ قَالَ
  ُعَبْيُد اللَِّه بن ِمقَْسمٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر

  َحدَّثَنَا - ١٣١٤٦

َحدَّثََنا أَُبو حَازِمٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، أنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ ، أَبِي مَْرَيَم  َحدَّثََنا سَِعيُد بن، َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ 
َوُهَو ، َرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الْمِْنَبرِ : َيقُولُ، َسِمَع َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر : بن ِمقَْسمٍ ِمقَْسمٍ أَنَُّه

َوجََعلَ َيقْبُِضَها ، َوقََبضَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه ، وَأَْرَضُه بَِيَدْيِه ، َيأُْخذُ الْجَبَّاُر َسَماَواِتِه : لَُيقُو
الُْمَتكَبُِّرونَ؟َوَتمَاَيلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ  أََنا الَْمِلُك أَْيَن الَْجبَّاُرونَ؟ أَْيَن، أََنا الرَّْحَمُن :فََيقُولُ: ثُمَّ قَالَ، َوَيْبسُطَُها 

أََساِقطٌ ُهوَ : حَتَّى أَقُولُ، َحتَّى َنظَْرُت إِلَى الْمِْنَبرِ يََتحَرَُّك ِمْن أَْسفَلِ َشْيٍء ِمْنُه ، َوَعْن ِشَماِلِه ، َعْن َيِمينِِه ، َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم؟بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  أَُبو َعْبِد اللَِّه الْقَرَّاطُ َعنِ اْبنِ ُعمَر
َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ثَابٍِت ُمحَمَُّد بن ُعَبْيِد اللَِّه الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ  - ١٣١٤٧
، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الْقَرَّاِط، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، كَِثريِ بن َزْيٍد َعْن ، بن ُمَحمٍَّد 

ْم َتَزلْ رِْجلُُه الُْيسَْرى َتْمُحو لَ، ثُمَّ َخَرجَ إِلَى الَْمْسجِِد ال َيْنزُِعُه إِال الصَّالةُ ، إِذَا تََوضَّأَ أََحدُكُْم فَأَْحَسَن ُوُضوَءُه :قَالَ
  .وََتكُْتُب اُألْخَرى َحَسَنةً حَتَّى َيْدُخلَ الَْمْسجَِد، َسيِّئَةً 

  َسِعيُد بن أَبِي هِْنَد َعنِ اْبنِ ُعَمر
  ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعبَّاِد بن ُموَسى ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلُّوَيةَ الْقَطَّانُ  - ١٣١٤٨

أَنّ َرُسولَ اللَِّه : َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َسعِيِد بن أَبِي ِهْنَد ، ثََنا ُمحَمَُّد بن رَبِيَعةَ الِْكالبِيُّ َحدَّ
  .ا بَِها َحتَّى ُتخْرَِجَنا مِْنَهااللَُّهمَّ ال َتجَْعلْ َمنَاَياَن:قَالَ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َدَخلَ َمكَّةَ 
  إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن َحاِطبٍ َعنِ اْبنِ ُعَمر

َعْن ، َعْن ُعثَْمانَ بن إِبَْراِهيمَ بن َحاِطبٍ ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ  - ١٣١٤٩
اللَُّهمَّ أَِهلَُّه َعلَْيَنا :قَالَ، إِذَا رَأَى الْهِاللَ ، كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، اْبنِ ُعَمَر  أَبِيِه َوَعمِِّه، َعنِ

  .اللَُّه َربَُّنا َوَربَُّك، وَالتَّْوِفيقِ ِلَما ُتِحبُّ وََتْرَضى ، َوالسَّالَمِة َواِإلْسالمِ ، بِاَألْمنِ وَاِإلَمياِن 



  زَْيُد بن أَْسلََم َعنِ اْبنِ ُعمَر
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الطُّفَاوِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣١٥٠

َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَيَّ إِزَاٌر : قَالَ، اْبنِ ُعَمَر َعنِ ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم ، أَيُّوُب بن أَبِي َتِميَمةَ 
، قَْينِ فََرفَْعُت إِزَارِي إِلَى نِْصِف السَّا، إِنْ كُْنَت َعْبدَ اللَِّه فَاْرفَْع إِزَاَرَك:فَقَالَ، َعْبُد اللَِّه : َمْن َهذَا؟فَقُلُْت:فَقَالَ، َتَتقَْعقَُع 

  .فَلَْم َيَزلْ إِْزَرَتَه حَتَّى َماَت
َحدَّثََنا َعِليُّ بن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبَدةَ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْحَضرِ الْخَُزاِعيُّ الَْمْرَوزِيُّ  - ١٣١٥١

  لَمَّا َنزَلَِت:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، لََم َعْن أَبِي ِعْصَمةَ، َعْن زَْيِد بن أَْس، الُْحَسْينِ بن َواِقٍد 

الَِّذيَن َيأْكُلُونَ : "َومِثْلَ، إِلَى آِخرِ اآلَيِة ] ١٠النساء آية "[الَِّذيُن َيأْكُلُونُ أَمَْوالَ الَْيَتاَمى ظُلًْما: "الُْموجَِباُت مِثْلَ قَْوِلِه
كُنَّا َنْشَهدُ : قَالَ، ] ٩٣النساء آية "[ْن َيقُْتلْ ُمْؤمًِنا ُمَتَعمًِّدا فََجَزاُؤهُ َجهَنَُّمَوَم: "َوِمثْلَ قَْولِِه، ] ٢٧٥البقرة آية "[الرَِّبا

ِلَك ِلَمْن إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَ: "فَلَمَّا َنَزلَْت قَْولُُه، َعلَى َمْن فََعلَ َشْيئًا ِمْن َهذَا أَنَُّه ِفي النَّارِ 
  .كَفَفَْنا َعنِ الشََّهاَدِة فَِخفَْنا َعلَْيهِْم بَِما أَْوَجبَ اللَُّه لَُهْم] ٤٨النساء آية "[َيَشاُء

بن  َحدَّثََنا َداُوُد: قَاال، َوُمحَمَُّد بن ُحَنْينٍ الَْعطَّارُ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ  - ١٣١٥٢
َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِي هَاِشمٍ اُألبُلِّيِّ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، ُرشَْيِديَن 

  .فَلَْيَسْت لََها َزكَاةٌ، لَْيَس لََها َدٌم َيْنَعِقُد  كُلُّ َدابٍَّة ِمْن َدوَابِّ الَْبْحرِ َوالَْبرِّ:قَالَ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َزْيدِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن طَارِقٍ الَْوابِِشيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٣١٥٣
إِنَّ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َخلْقًا َخلَقَُهْم :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ ،َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، بن أَْسلََم 

  .ِلحََواِئجِ النَّاسِ َيفَْزُع النَّاُس إِلَيْهِْم ِفي َحوَاِئجِهِمْ أُولَِئَك اآلِمُنونَ ِمْن َعذَابِ اللَِّه
  َحدَّثََنا َداُودُ بن الزِّْبرِقَاِن، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُزرَاَرةَ ، ُوَد الَْمكِّيُّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َدا - ١٣١٥٤

شِّرِ الَْمشَّاِئنيَ َب:قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َعْن َزْيِد بن أَسْلََم ، 
  .إِلَى الَْمَساجِِد ِفي الظُّلَمِ بِالنُّورِ التَّامِّ َيْوَم الِْقَيامَِة

  ُمَحمَُّد بن َزْيٍد َعنِ اْبنِ ُعَمر
نِي ُعَمُر بن ُمحَمٍَّد أَْخبََر، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا أَصَْبغُ بن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ  - ١٣١٥٥

أَال :فَقَالَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخطََبُهْم ِفي َحجَِّة الْوََداعِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، أَنَّ أَبَاُه َحدَّثَُه ، 
: أَال َهلْ َبلَّْغُت؟قَالُوا، َمِة َيوِْمكُْم َهذَا ِفي َبلَدِكُْم َهذَا ِفي َشْهرِكُْم َهذَا َوأَمَْوالَكُْم كَُحْر، إِنَّ اللََّه َحرََّم َعلَْيكُْم ِدَماَءكُْم 

  .اْنظُُروا ال تَْرجُِعوا بَْعِدي كُفَّاًرا َيضْرُِب َبْعُضكُمْ رِقَاَب بَْعضٍ:ثُمَّ قَالَ، ذَِلَك ثَالثًا : قَالَ، اللَُّهمَّ اْشَهْد:قَالَ، َنَعْم 
إِذَا َصارَ أَْهلُ الَْجنَِّة إِلَى الَْجنَّةِ :قَالَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، إِْسَناِدِه َوبِ - ١٣١٥٦

ًيا أَْهلَ الَْجنَِّة ال : ثُمَّ ُيَناِدي مَُناٍد، مَّ ُيذَْبَح ثُ، أُِتَي بِالَْمْوِت حَتَّى ُيجَْعلَ َبْيَن الَْجنَِّة َوالنَّارِ ، َوأَْهلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ ، 
  .َويَْزَدادُ أَْهلُ النَّارِ حُْزًنا إِلَى ُحْزنِهِْم، فََيْزدَاُد أَْهلُ الَْجنَِّة فََرًحا إِلَى فََرحِهِْم ، َوَيا أَْهلَ النَّارِ ال َمْوَت ، َمْوَت 

َوال ، كُنَّا نََتَحدَّثُ بَِحجَّةِ الْوَدَاعِ َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن أَظْهُرَِنا : قَالَ، َوَعنِ اْبُن ُعَمَر  - ١٣١٥٧
  فَقَاَم َرسُولُ اللَِّه، َنْدرِي َما َحجَّةُ الَْودَاعِ 



َما بََعثَ :ثُمَّ قَالَ، ثُمَّ ذَكََر الَْمسِيَح الدَّجَّالَ فَأَطَْنَب بذِكْرِِه ، فَحَِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخِطيًبا 
ْم مِْن فََما َخِفَي َعلَْيكُ، َوإِنَُّه َيْخُرُج ِفيكُْم ، لَقَْد أَْنذََرُه نُوٌح َوالنَّبِيُّونَ ِمْن َبْعِدِه ، اللَُّه ِمْن َنبِيٍّ إِال َوقَْد أَْنذََر أُمََّتُه الدَّجَّالَ 

  .َشأْنِِه فَال َيخْفَى َعلَْيكُمْ أَنَُّه أَعَْوُر َعْينِ الُْيْمَنى كَأَنََّها ِعَنَبةٌ طَاِفيَةٌ
َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَّدِ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣١٥٨

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َعْن أَبِيِه ، بن َزْيدِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر 
  .لَوْ َيْعلَُم النَّاُس َما ِفي الَْوْحَدِة َما َسَرى أََحٌد بِلَْيلٍ َوْحدَُه:َوَسلََّم

َحدَّثََنا ُعَمُر بن ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ  - ١٣١٥٩
َزالَ جِْبرِيلُ يُوِصينِي بِالَْجارِ َحتَّى  َما:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، ُمَحمٍَّد 

  .ظََنْنُت أَنَُّه َسيَُورِّثُُه
َعْن ُعَمَر بن ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣١٦٠

إِنْ َيكُنِ الشُّْؤُم ِفي :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َسِمَع أََباُه ُيَحدِّثُ  أَنَُّه، ُمَحمَِّد بن َزْيٍد 
  .وَالدَّارِ، وَالْفََرسِ ، َشْيٍء فَِفي الْمَْرأَِة 

  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن - ١٣١٦١

َعنِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ ، أَبِي  َحدَّثَنِي، َحنَْبلٍ 
  .بَرُِّدوَها بِالَْماِء: لَأَْو قَا، فَأَطِْفئُوَها بِالَْماِء ، الُْحمَّى ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم :قَالَ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َعْن ُعَمَر بن ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣١٦٢
َما زَالَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم يُوِصينِي :قَالَ، لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى ال، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، ُمَحمٍَّد 

  .بِالْجَارِ حَتَّى ظََنْنتُ أَنَُّه َسيَُورِّثُُه
َعْن ُعَمَر بن ، ُشْعَبةُ  َحدَّثََنا، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣١٦٣

إِنَّ "، أُوِتيُت َمفَاِتيَح كُلِّ َشْيٍء إِال الْخَْمَس :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، ُمَحمٍَّد 
َما ِفي اَألْرَحامِ َوَما َتْدرِي نَفٌْس َماذَا َتكِْسُب غًَدا َوَما َتْدرِي َنفْسٌ بِأَيِّ  اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة َويَُنزِّلُ الَْغْيثَ َوَيْعلَُم

  ] .٣٤لقمان آية "[أَْرضٍ َتُموُت إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخبٌِري
َحدَّثََنا َمْيُمونُ بن َزْيدٍ ، الَْعالُف  َحدَّثََنا َوْهُب بن َيحَْيى بن زَِمامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ  - ١٣١٦٤

َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَتْعِدي َعلَى : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر بن ُمَحمٍَّد ، 
  ُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهفَقَالَ لَ، إِنَُّه أََخذَ ِمْن َماِلي : قَالَ، َواِلِدِه 

  .أََما َعِلْمَت أَنََّك َومَالََك ِمْن كَْسبِ أَبِيَك؟:َوَسلََّم
َحدَّثََنا َمْيُمونُ بن َزْيدٍ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َيحَْيى بن زَِمامٍ الَْعالُف ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ  - ١٣١٦٥

ُيَجاُء بِالْمَْوِت َيْوَم :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر بن ُمَحمٍَّد ، 
الَْجنَِّة َهلْ َتْعرِفُونَ َهذَا؟ فََيْشرَِئبُّونَ  َيا أَْهلَ: فَُيقَالُ، فَُيوقَُف َبْيَن الَْجنَِّة وَالنَّارِ ، الِْقَياَمِة ِفي ُصوَرِة كَْبشٍ أَمْلََح 

َيا أَْهلَ الَْجنَّةِ ُخلُوٌد فَال : ثُمَّ ُيقَالُ، ثُمَّ ُيذَْبُح ، َيا أَْهلَ النَّارِ َهلْ َتْعرِفُونَ َهذَا؟ فََيْشَرِئبُّونَ َوَيْنظُُرونَ : َوُيقَالُ، َوَيْنظُُرونَ 
  .ُخلُوٌد َوال َمْوَتَوَيا أَْهلَ النَّارِ ، َمْوَت 

َعْن ، َحدَّثََنا َمْيُمونُ بن زَْيٍد ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َيحَْيى بن زَِمامٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ  - ١٣١٦٦



قَْد َعِلْمُت أَنَّ أََحبَّ الْبِالدِ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، ُعَمَر بن ُمَحمٍَّد 
اللَُّهمَّ اجَْعلْ ِفي قُلُوبَِنا ِمْن ُحبِّ الَْمِديَنِة مِثْلَ َما ، َولَْوال أَنَّ قَْوِمي أَْخَرجُونِي َما َخَرْجُت ، إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َمكَّةُ 

َوَما أَْشَرَف َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الَْمِديَنِة قَطُّ إِال ُعرَِف ِفي َوْجهِهِ ، َمكَّةَ َجَعلَْت ِفي قُلُوبَِنا ِمْن ُحبِّ
  .الْبِْشُر وَالْفََرُح

َعْن ، دَّثََنا َمْيُمونُ بن زَْيٍد َح، َحدَّثََنا َوْهُب بن َيحَْيى بن زَِمامٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ  - ١٣١٦٧
  :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، ُعَمَر بن ُمَحمٍَّد 

للَِّه َصلَّى َوَما نََرى أَنَُّه الْوََداَع ِمْن َرُسولِ ا، َسِمْعَنا بَِحجَّةِ الْوَدَاعِ َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحيٌّ َبْيَن أَظْهُرَِنا 
ثُمَّ ذَكََر ِمْن أَْمرِهِ ، فَأَطَْنَب ِفي ِذكْرِِه ، فَذَكََر الَْمسِيَح ، فََخطََبَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ثُمَّ ، قَْد أَْنذََرُه ُنوحٌ أُمََّتُه ، َعثْ َنبِيا قَطُّ إِال َوقَْد أَْنذَرَ أُمََّتُه الَْمسِيَح إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم َيْب:ثُمَّ قَالَ، َما َشاَء أَنْ َيذْكَُر 

ثُمَّ ، قُولََها َوَهاَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َي، أَال َمْن َخِفَي َعلَْيكُْم ِمْن َشأْنِِه، اَألْنبَِياُء بَْعَدُه نَبِيا َنبِيا 
كَأَنََّها ِعَنَبةٌ ، َوُهَو أَعَْوُر َعْينِ الُْيمَْنى ، فَال َيْخفَى َعلَْيكُْم أَنَّ َربَّكُْم لَْيَس بِأَْعَوَر ، إِال َمْن َخِفَي َعلَْيكُْم ِمْن شَأْنِِه :قَالَ

ال َتْرجِعُوا بَْعِدي كُفَّاًرا :ثُمَّ قَالَ، اللَُّهمَّ اْشَهْدثَالثَ َمرَّاٍت :الَفَقَ، نََعْم : أَال َهلْ َبلَّْغُت؟فََصَرخُوا ِمَن النََّواِحي، طَاِفَيةٌ 
  .َيضْرُِب بَْعُضكُْم رِقَاَب بَْعضٍ

َمُر بن أَخَْبرَنِي ُع، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيْحَيى ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣١٦٨
َيْمُرقُونَ ِمَن :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالَ، َوذَكََر الَْحرُورِيَّةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، ُمَحمٍَّد 

  .اِإلْسالمِ ُمرُوَق السَّْهمِ ِمَن الرَِّميَِّة
  َناِفٌع َعنِ اْبُن ُعَمَر

أَْخبََرنِي َعْمُرو ، َحدَّثَنِي أَبِي ، أنا عَْبُد الْقَاِهرِ بن رِْشِديَن بن َسْعٍد ، ا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ َحدَّثََن - ١٣١٦٩
  َعْن َعْبِد اللَِّه بن، بن الَْحارِِث 

  .ال َتْمَنعُوا إَِماَء اللَِّه َمَساجَِد اللَِّه:ِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َسِعيٍد 
، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن كَْيَسانَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣١٧٠

، أَنَّ َناِفًعا أَخَْبَرُه ، أَخَْبَرِه ، أَنَّ إِْسَماعِيلَ بن ُمحَمَِّد بن َسْعٍد ، َصاِلُح بن كَْيَسانَ  أَْخبََرنِي، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َسعِيٍد 
ُه أَنْ أَْو كََما َشاَء اللَّ، إِنََّما َيْحُسُد َمْن َحَسَد :قَالَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر 
  .َوَرُجلٌ أَْعطَاهُ اللَُّه َماال فَُهَو ُيْنِفقُُه، َرُجلٌ أَْعطَاهُ اللَُّه الْقُْرآنَ فَُهَو َيقُوُم آَناَء اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ : َيقُولَ َعلَى َخْصلََتْينِ

َعْن ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، ثََنا َحمَّادُ بن َخاِلٍد َحدَّ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣١٧١
فَأَْجَرى فََرَسهُ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقْطََع الزَُّبْيَر َحَضَر فََرِسِه بِأَْرضٍ ُيقَالُ لََها ثَوِيَرةٌ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َناِفعٍ 

  .أَْعطُوهُ َحْيثُ َبلَغَ َسْوطُُه:فَقَالَ، َرَمى سَْوطَُه  ثُمَّ، َحتَّى قَاَم 
َعْن َعْبِد اللَِّه بن ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعِتيُق بن َيْعقُوَب الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ  - ١٣١٧٢

، نّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَإِذَا اكَْتَحلَ جََعلَ ِفي الَْعْينِ الُْيمَْنى ثَالثًا أَ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ ، ُعَمَر 
  .َوِفي الُْيْسَرى ِمْزوََدْينِ فََجَعلََها وِْتًرا

  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ - ١٣١٧٣



َعنِ اْبنِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن َعِليٍّ ، وبَ الزَُّبيْرِيُّ َحدَّثََنا َعِتيُق بن َيْعقُ، اَألْسفَاِطيُّ 
فَأَكِْثُروا ، َراُبَها فَإِنَُّه َعذٌْب َماُؤَها طَيٌِّب ُت، أَكِْثرُوا ِمْن غَْرسِ الَْجنَِّة :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، ُعَمَر 

  .ال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه، ِمْن ِغَراِسَها 
َعْن ، أَْعطَاَنا اْبُن اَألْشَجِعيِّ كُُتًبا ، َوَجْدُت ِفي ِكَتابِ أَبِي : قَالَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣١٧٤

كَانَ َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر َعْن ، َعْن ُسفَْيانَ ، أَبِيِه 
  .َوَسلََّمَيبِيُت بِِذي الُْحلَْيفَِة فَإِذَا َصلَّى الْفَْجَر قََعَد َعلَى َراِحلَِتِه فَلَبَّى

َعنِ اْبنِ َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي اللَّْيثُ بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم ، اِلحٍ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َص - ١٣١٧٥
  .أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملَْم َيْسُجْد َيْوَم ِذي الَْيَدْينِ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعنِ الُْعَمرِيِّ، َعْن َناِفعٍ ، 

َعنِ ، َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، دَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف َح - ١٣١٧٦
  .دِكُْم فَلَْيْغِسلِْه َسْبَع مَرَّاٍتإِذَا َولَغَ الْكَلُْب ِفي إَِناِء أََح:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، اْبنِ ُعَمَر 
َعْن ُمْصَعبِ بن ثَابِتٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ الزُّْهرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُي  - ١٣١٧٧

  أَنّ النَّبِيَّ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، َعْن َناِفعٍ ، 

حَتَّى إِنَّ الرَُّجلَ لََيْرفَُع إِلَى جَْبَهِتِه شَْيئًا ِمَن اَألْرضِ فََيْسُجُد ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقََرأَ النَّْجمَ بَِمكَّةَ فََسَجَد النَّاُس َمَعُه 
  .َوَحتَّى َيْسُجَد الرَُّجلُ َعلَى الرَُّجلِ، َعلَْيِه 

، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ ، ثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ َحدَّ - ١٣١٧٨
كَبَِريٍة إِال قَْد َسِمْعتُ  َما ِمْن ُسوَرٍة ِفي الْمُفَصَّلِ َصِغَريٍة َوال:أَنَُّه قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ 

  .َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرؤَُها ِفي الصَّالِة كُلَِّها
بن َحدَّثََنا َعْمُرو ، َحدَّثَنِي الَْحَسُن بن َحمَّاٍد الَْحْضرَِميُّ َسجَّاَدةُ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣١٧٩

َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ اْمَرأَةً كَاَنْت َتْسَتِعُري الُْحِليَّ ِفي َزَمنِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َهاِشمٍ أَُبو َماِلٍك الَْجْنبِيُّ 
َوإِلَى ، لَِتُتوبِ الَْمرْأَةُ إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى، ثُمَّ ُتْمِسكُُه ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

قُمْ َيا :ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َولَْتُردَّ َما ِعْنَدَهاوَِهَي َتْسَمُع ، َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .النُ فَُخذْ بَِيِدَها فَاقْطَْعهَافُ

َحدَّثََنا اَألْزَرُق بن َعِليٍّ، : قَاال، وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣١٨٠
  :قَالَ، َعْن َناِفعٍ ، َوُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر  ،َحدَّثََنا ُزَهْيرُ بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِْبَراِهيَم 

، َعْنُه  َبْيَنَما أََنا جَاِلٌس عِْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َجاَء َرُجلٌ فََسلََّم َعلَْيِه ثُمَّ َولَّى: َيقُولُ، َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر 
فَأََتبْعُتُه فََسلَّْمُت ، فَأَْعِلْم ذَاَك أََخاَك:قَالَ، ال : َهلْ أَْعلَْمَتُه؟قُلُْت:قَالَ، وَاللَِّه إِنِّي ُألِحبُّ َهذَا ، َيا َرسُولَ اللَِّه : فَقُلُْت

لَْوال أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى : َوقُلُْت، أََنا أُحِبَُّك ِللَِّه َو: َوقَالَ ُهَو، َواللَِّه إِنِّي ُألحِبَُّك ِفي اللَِّه : َوقُلُْت، َعلَْيِه فَأََخذُْت بِمَْنِكبِِه 
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمََرنِي أَنْ أَُعلَِّمَك لَْم أَفَْعلْ 

َحدَّثَنِي ُعَبْيدُ ، ي َزاِئَدةَ َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣١٨١
  .َباِدُروا الصُّْبحَ بِالْوِْترِ:قَالَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، اللَِّه بن ُعَمَر 
َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَّهِ ، َحدَّثَنِي ُعقَْبةُ أَُبو َمْسُعوٍد الُْمَجدَُّر ،  َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣١٨٢
  .َوَسبََّق لقُرََّح ِفي الَْغايَِة، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَسبََّق َبْيَن الْخَْيلِ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ ، بن ُعَمَر 



، َحدَّثََنا ُمْسِلمُ بن َخاِلٍد الزَّْنجِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن يَزِيَد السَّيَّارِيُّ ، ثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ َحدَّ - ١٣١٨٣
إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ : "َنَزلَْت كُنَّا نَبِتُّ َعلَى الْقَاِتلِ َحتَّى:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُعَمَر 

  ] .٤٨النساء آية "[ُيشَْرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء
  َحدَّثَنَا - ١٣١٨٤

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ، َعْسكَرِيُّ ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن النَّْضرِ الْ. َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر 
قَالَ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ظَْبَيانَ : قَاال، بن قَُداَمةَ الَْجْوهَرِيُّ 

  .الثُّلُِثالُْمَدبَُّر ِمَن :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َعْن َعْبِد اللَّهِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ظَْبَيانَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُزرَاَرةَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ  - ١٣١٨٥
، ضَْرَبةٌ ِللَْوْجِه : التَّيَمُُّم ضَْرَبَتاِن:ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، بن ُعَمَر 

  .َوضَْرَبةٌ ِللَْيَدْينِ إِلَى الِْمْرفَقَْينِ
َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُنَس بن ُبكَْيرٍ الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن َسْوَرةَ الَْبْغَداِديُّ  - ١٣١٨٦

أُِكلَ ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، 
  .َعلَْيِه َوَسلََّموََنْحُن َنقْذُُر َما قَذَرَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه ، َضبٌّ فَقَذََرُه
َعْن ، َحدَّثََنا عَْبُد الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنضَّرٍ الصَّاِئغُ  - ١٣١٨٧

إِنَّكَ بِالَْواِدي :لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِقيلَ لَُه َوُهَو بِالَْعِقيقِأَنّ النَّبِيَّ َص: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ ، ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر 
  .الُْمبَاَرِك أَْو بَطَْحاَء ُمبَاَركٍَة

  َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ  - ١٣١٨٨

َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، بن ُمَحمٍَّد  َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ، بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ 
ُتُه َوُهوَ فَاْستَأْذَْن، فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َبَعثَنِي َخاِلي ُعثَْمانُ بن َمظُْعونَ آلِتَيهُ بِلَُحاٍف : قَالَ، َعْنُه 

َوكَانَ ، َيأُْمرُكُْم أَنْ َتْرجِعُوا، إِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َمْن لَقِيَت فَقُلْ لَُهْم:َوقَالَ ِلي، َبالْخَْنَدقِ فَأَِذنَ ِلي 
، َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُركُْم أَنْ َتْرجِعُوا  إِنَّ: فَخََرْجُت فَلَِقيُت النَّاَس فَقُلُْت لَُهْم، ذَِلَك ِفي َبْرٍد َشدِيٍد 

  .فَال وَاللَِّه َما َعطََف َعلَيَّ اثَْناِن أَْو وَاِحٌد: قَالَ
َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ، يُّ َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن َعْبِد اللَِّه الزُّبَْيرِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ  - ١٣١٨٩

أَْيَن كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي : ِقيلَ الْبنِ ُعَمَر: قَالَ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، ُمَحمٍَّد 
َولَقَْد أَِذنَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ، ْعبِ ِعْنَد خَرَِبٍة ُهَناَك كَانَ ُيَصلِّي ِفي َبطْنِ الشِّ:َيْوَم اَألْحزَابِ؟ قَالَ
  .فََدعَْوُتُهْم، ثُمَّ أَمََرنِي أَنْ أَْدُعَوُهْم ، االْنصَِراِف ِللنَّاسِ 

، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، أنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، اقِ أنا َعْبُد الرَّزَّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٣١٩٠
ال إِلََه إِال اللَّهُ :ثُمَّ قَالَ، ا كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قَفَلَ ِمْن َسفَرٍ فََمرَّ بِفَدْفٍَد أَْو َنَشزٍ كَبََّر ثَالثً: قَالَ

  ال َوْحَدُه

آيُِبونَ تَاِئُبونَ َعابُِدونَ سَاجُِدونَ ِلَربَِّنا َحاِمُدونَ : ثُمَّ َيقُولُ، َشرِيَك لَُه لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
  .َوَهَزَم اَألحَْزاَب َوْحَدُه، َوَنَصَر َعْبَدُه ، َصَدَق اللَُّه َوْعَدُه ، 



َعْن ُعَبْيدِ ، َحدَّثََنا أََنُس بن ِعَياضٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ ، ثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ َحدَّ - ١٣١٩١
فَلَْم ، ِه َوَسلََّم طََعاًما َوَعَسال َعنِ اْبنِ ُعَمَرأَنَّ َجْيًشا غَنُِموا َزَمانَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي، َعْن َناِفعٍ ، اللَِّه بن ُعَمَر 

  .ُيْؤَخذْ ِمْنُهُم الُْخُمُس
، َحدَّثََنا ُزَهْيرُ بن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا ُعَباَدةُ بن زَِياٍد اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن َنْصرٍ التِّرِْمِذيُّ  - ١٣١٩٢

ِلُيَصلِّ أََحدُكُْم ِفي :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ْن َناِفعٍ َع، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر 
  .َوال َيَتَتبَّعِ الَْمسَاجَِد، َمْسجِِدِه 
َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن : قَالُوا، ن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِليُّ وَُمَحمَُّد ب، َوُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣١٩٣

قَالَ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َوَعْبُد اللَِّه اْبَنا ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه ، َحدَّثََنا َعبَّادُ بن َعبَّاٍد ، زَِيادَ سََبالنُ 
  .َوَعْبُد الرَّْحَمنِ، أََحبُّ أَْسمَاِئكُْم إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َعْبُد اللَِّه :ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ

َعْن ،  َحدَّثََنا أَيُّوبُ بن ُمَحمٍَّد أَُبو الْجََملِ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْغالبِيُّ  - ١٣١٩٤
  َعنِ اْبنِ، َعْن َناِفعٍ ، ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر 

  .لَْيَس َعلَى الَْمرْأَِة ُحُرٌم إِال ِفي َوْجهَِها:قَالَ، ُعَمَر 
َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، يٍد َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسِع، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الرُّوِميِّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلُّوَيةَ الْقَطَّانُ  - ١٣١٩٥
  .الرََّبذَةَ َألْهلِ الصََّدقَِة، ِحَمى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، بن ُعَمَر 
َحدَّثََنا : قَاال، َعِليُّ بن َسِعيدٍ الرَّازِيُّ َو، َحدَّثََنا أَُبو َشْيخٍ ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن َعْجالنَ اَألصَْبَهانِيُّ  - ١٣١٩٦

أَنّ النَّبِيَّ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى ، ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن بَزِيغٍ 
  .َوأَيُّ ُوُضوٍء أََعمُّ ِمَن الُْغْسلِ؟:الُْوُضوِء بَْعَد الُْغْسلِ؟ فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعنِ

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبزِيغٍ ، َوَعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن َعْجالنَ  - ١٣١٩٧
، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، ثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر َحدَّ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى 

  .تََوضَّؤُوا ِممَّا غَيََّرِت النَّاُر:قَالَ
َعْن ، َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ  ،َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر  - ١٣١٩٨

، إِنَّ بِالال ُيَؤذِّنُ بِلَْيلٍ :قَالَ، أَنّ َرُسولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر 
  فَإِذَا نََزلَ بِاللٌ أَذَّنَ اْبُن أُمِّ، َوَزَعمَ أَنَّ بِالال كَانَ ُيَؤذِّنُ ، ُيَؤذِّنَ اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍفَكُلُوا َواشَْربُوا َحتَّى 

  .َمكُْتومٍ
َنا أَُبو َحدَّثَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُحَرْيثٍ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ أَُبو ُموَسى األَْنَصارِيُّ  - ١٣١٩٩

: أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقََرأَ ِفي الْمَْغرِبِ بِ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ ، ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر 
  ] .١٦٧النساء آية "[الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه"

، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َسْعُد بن ُزْنُبورٍ ، ثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ َحدَّ - ١٣٢٠٠
لَْيِه َوَسلََّمَخَرَج ِمَن الَْمْسجِدِ أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ ، َوُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه 

  .إِلَى الصَّفَا ِمْن َبابِ بين َمْخُزومٍ
، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه الُْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا َسْعُد بن ُزْنُبورٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ  - ١٣٢٠١
أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانََيذَْهُب إِلَى الَْجبَّانِ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ ، ْيُد اللَِّه بن ُعَمَر َوُعَب، َعْن أَبِيِه 



  .َوُعَمُر، وَأَُبو َبكْرٍ ، وََيْرجُِع مَاِشًيا ، َماِشًيا 
َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ،  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ - ١٣٢٠٢

: قَالَ ثُمَّ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق َنالَ ِمْن ُعَمَر َشْيئًا ، َعْن َناِفعٍ ، َوُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّثَنِي أَبِي ، 
  ،فَذَكََر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََغِضَب ُعَمُر ، فَقَالَ لَُه ذَِلَك ِمرَاًرا ، فََغِضَب ُعَمُر ، اْسَتْغِفرْ ِلي َيا أَِخي 

َوالَِّذي : فَقَالَ، َيسْأَلَُك أَُخوَك أَنْ َتْسَتْغِفرَ لَُه فَال َتفَْعلُ:َمفَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ، َوانَْتَهْوا إِلَْيِه َوَجلَسُوا 
: رٍفَقَالَ أَُبو َبكْ، َوَما ِمْن َخلْقِ اللَِّه َبْعَدَك أََحٌد أََحبُّ إِلَيَّ ِمْنُه ، َبَعثََك بِالَْحقِّ َنبِيا َما ِمْن َمرٍَّة َيْسأَلُنِي إِال وَأََنا أَْسَتْغِفُر لَُه 

ال ُتْؤذُونِي ِفي :فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأََنا وَالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ َما ِمْن أََحٌد َبْعَدَك أََحبُّ إِلَيَّ ِمْنُه 
َولَْوال أَنَّ اللََّه َعزَّ ، َصَدقَْت : َوقَالَ أَُبو َبكْرٍ، كَذَْبَت : ْمفَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َبعَثَنِي بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ فَقُلُْت، َصاِحبِي 

  .أَال فَُسدُّوا كُلَّ َخْوَخٍة إِال خَْوَخةَ اْبنِ أَبِي قَُحافَةَ، َولَِكْن أُُخوَّةُ اللَِّه ، َوَجلَّ َسمَّاُه صَاِحًبا التََّخذُْتُه َخلِيال 
، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، إِْسحَاَق  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن - ١٣٢٠٣
، ُه َيخُْرُج إِلَى سَفَرٍ فَذَكََر أَنَّ، أَنَُّه َجاَءُه َرُجلٌ ُيَسلُِّم َعلَْيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َوُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه 

ثُمَّ قَالَ َعْبُد ، ُيَودُِّع َمْن خََرَج ، َتعَالَ حَتَّى أَُودَِّعَك كََما َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : فَقَالَ لَِه اْبُن ُعَمَر
  .َعَمِلَكأَْسَتوِْدُع اللََّه أَمَاَنَتَك وَِديَنَك َوَخوَاِتيَم :اللَِّه

َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َتْوَبةَ الْقَزْوِينِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٢٠٤
  ،َوُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، اللَِّه بن ُعَمَر 

فَإِذَا َوقََعتِ ، الشُّفَْعةُ ِفيَما لَْم تَقَعِ الُْحُدوُد :قَالَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ُعَمَر  َعنِ اْبنِ، َعْن َناِفعٍ 
  .الُْحدُوُد فَال ُشفَْعةَ

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن ،  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َتْوَبةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٢٠٥
لَمَّا أََخذَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َوُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، ُعَمَر 

  .إِنََّما آُخذُ َمْن أَشَاَر إِلَْيِه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، ِفي نَفِْسِه شَْيئًا  ال َيجَِدنَّ اْمُرٌؤ:قَالَ، النُّقََباَء 
َعْن ُعَبْيِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحْربٍ األَبَْرُش ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفًّى ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر  - ١٣٢٠٦

لَْيَس ِمَن الْبِرِّ الصَِّياُم ِفي :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، اللَِّه بن ُعَمَر 
  .السَّفَرِ

َعْن إِْسَماعِيلَ بن ، لَْيمٍ َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُس، َحدَّثََنا نَُعْيُم بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ  - ١٣٢٠٧
َوقََّت َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمَواِقيتَ :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، أَُميَّةَ 

َوألَْهلِ َنْجدٍ ، َوألَْهلِ الشَّامِ الُْجْحفَةَ ، ْمَرةَ َألْهلِ الَْمِديَنِة ذَا الُْحلَْيفَِة َألْهِلَها َوِلَمْن أََتى َعلَْيَها ِممَّْن أََراَد الَْحجَّ َوالُْع
  .قَْرنَ

ْيدُ َحدَّثََنا ُعَب، َحدَّثََنا أَْرطَاةُ أَُبو حَاِتمٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن صَاِلحٍ النَّطَّاُح ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ  - ١٣٢٠٨
  ،اللَِّه بن ُعَمَر بن َناِفعٍ 

لَْوال أَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي ألََمرُْتُهْم بِالسَِّواِك ِعْنَد كُلِّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  .َصالٍة



، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ : قَاال، ِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّْنَعانِيُّ َوَع، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٢٠٩
أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْجْدعَانِيُّ 

  .اللَُّهمَّ َبارِْك ُألمَِّتي ِفي ُبكُورَِها:قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم  اللَُّه
َحدَّثََنا ُعَبْيدُ ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ  - ١٣٢١٠

َمْن أَْولَى النَّاسِ :كُنَّا َنقُولُ ِفي َعْهدِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ،  َعْن َناِفعٍ، اللَِّه بن ُعَمَر 
ُعَمُر بن : َهذَا األَْمرِ؟ فََنقُولُأَرَأَيُْتْم إِنْ قُبَِض أَُبو َبكْرٍ َمْن َيكُونُ أَْولَى النَّاسِ بِ: ثُمَّ َنقُولُ، أَُبو َبكْرٍ : بَِهذَا األَْمرِ؟ فََنقُولُ

  .ُعثَْمانُ: أَرَأَيُْتْم إِنْ قُبَِض ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َمْن َيكُونُ أَْولَى النَّاسِ بَِهذَا اَألْمرِ؟ فََنقُولُ: ثُمَّ َنقُولُ، الَْخطَّابِ 
َعْن ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ِعَياضٍ ، ثََنا ُمَحمَُّد بن َحسَّانَ َحدَّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن ِمْهَرانَ النَّاِقُد  - ١٣٢١١

َمْن أََتى :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر 
  .لْالُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِس

  َحدَّثََنا َعْمُرو بن، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن ِمْهَرانَ النَّاِقُد  - ١٣٢١٢

َمْن َحجَّ فَلَْيكُْن :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس ، ُمَحمٍَّد النَّاِقُد 
  .إِال الْحُيََّض َرخََّص لَُهنَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِدِه بِالَْبْيِت آِخُر َعْه
َعْن ، َحدَّثََنا جَرِيُر بن َعْبِد الَْحمِيِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّبَّاحِ الَْجْرجََراِئيُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ  - ١٣٢١٣
َصالةُ الَْخْوِف يَقُوُم اِإلَمامُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، للَِّه بن ُعَمَر ُعَبْيِد ا

ثُمَّ يَْنَصرُِف الَِّذيَن َسَجدُوا َمَع ، َن الَْعُدوِّ َوَتكُونُ طَاِئفَةٌ َبْينَُهْم َوَبْي، َوطَاِئفَةٌ ِمَن النَّاسِ َمَعُه فََيْسُجدُونَ َسْجَدةً وَاِحَدةً 
ثُمَّ َيْنصَرُِف ، فَُيَصلُّونَ َمَع أَِمريِِهمْ َسْجَدةً وَاِحَدةً ، َوَيتَقَدَُّم الَِّذيَن لَْم ُيَصلُّوا ، فََيكُونُ َمكَانُ الَِّذيَن لَْم ُيَصلُّوا ، أَِمريِِهْم 
فَإِنْ كَانَ َخْوفًا أََشدَّ ِمْن ذَِلكَ ، وَُيَصلِّي كُلُّ َواِحَدٍة ِمَن الطَّاِئفََتْينِ ِلَصالِتِه َسْجَدةً ِلنَفِْسِه ، َتُه َوقَْد قََضى َصال، أَِمُريُهْم 

  .فَرَِجاال َورُكَْباًناَيعْنِي بِالسَّْجَدِة َركَْعةً
َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ، َحدَّثََنا َحفٌْص ، َمُد بن ُبَدْيلٍ الَْياِميُّ َحدَّثََنا أَْح، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فََضاٍء الَْجوَْهرِيُّ  - ١٣٢١٤

قُلْ َيا أَيَُّها : "أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنيَقَْرأُ ِفي الَْمْغرِبِ بِ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ ، ُعَمَر 
  ] .١اإلخالص آية "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد"َو ، ] ١ الكافرون آية"[الْكَاِفُرونَ
  َعْن، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٣٢١٥

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْخطُُب َيْوَم الُْجُمَعِة َمرََّتْينِ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر 
  .َبْيَنُهَما جَلَْسةٌ
، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٣٢١٦
أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِزكَاةِ :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َوَعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، ُعَمَر  َعنِ اْبنِ

  .َصاٌع ِمْن َتْمرٍ أَوْ صَاٌع ِمْن َشِعريٍ، َوَصِغريٍ َوكَبِريٍ ، الِْفطْرِ َعلَى كُلِّ ُمسِْلمٍ ُحرٍّ َوَعْبٍد 
َحدَّثََنا َعمِّي الْقَاِسُم بن ، َحدَّثََنا ُمقَدَُّم بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َعطَاٍء ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر  - ١٣٢١٧

إِنَّ اللََّه َيقْبِضُ :قَالَ، لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنّ َرُسولَ اللَّهِ َصلَّى ال، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َيحَْيى 
  .أََنا الَْمِلُك: اُألْخَرى ثُمَّ َيقُولُ: وَاَألَرِضَني بَِيِدهِ أَْحَسُبُه قَالَ، السََّماَواتِ بَِيِمينِِه 

، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، لُْم بن سَاِلمٍ َحدَّثََنا َس، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٢١٨



َولَوْ ، َوأَْعطَى الَْحجَّاَم أَْجَرُه ، اْحَتَجَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو صَاِئٌم :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ 
  .كَانَ َحَراًما لَْم ُيْعطِِه

َعْن ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، دَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد َح - ١٣٢١٩
  أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَيِْه: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َناِفعٍ 

  .نِِهَولَبَِسُه ِفي َيِمي، َوَسلََّماتََّخذَ خَاَتًما 
َعْن ُعَبْيِد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليِّ بن َزْيدٍ الصَُّداِئيُّ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٢٢٠

  .اللَُّهمَّ اسِْقَنا:قَالَ، َم أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، اللَِّه بن ُعَمَر 
َعْن ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٢٢١

  .لَْم َيكُْن َيَرى بَأًْسا بِالْقَزِّ وَالَْحرِيرِ ِللنَِّساِء:َوَسلََّم أَنَُّه َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َناِفعٍ 
، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٢٢٢
  .لَْيَس ِمَن الْبِرِّ الصَّْوُم ِفي السَّفَرِ:قَالَ، َعنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َر َعنِ اْبنِ ُعَم، َعْن َناِفعٍ 
،  َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الَْحرِيشٍ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٢٢٣
  .أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى إِلَى َبِعريٍ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ 
مَّدٍ َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَح، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َبهَْراَم الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٢٢٤

أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنَيْسِدلُ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، الدََّراَورِْديُّ 
  .ِعَماَمَتُه َبْيَن كَِتفَْيِه

  دَّثَنَاَح، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٢٢٥

َعنِ اْبنِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َحدَّثَنِي ُمحَمٌَّد الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد ، أَُبو تَِقيٍّ الْحِْمِصيُّ 
أََحُدكُْم َعلَى أَِخيِه الُْمْسِلمِ فَأََراَد أَنْ ُيفِْطَر فَلُْيفِْطْر إِال أَنْ إِذَا َدَخلَ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، ُعَمَر 

  .أَْو َنذْرًا، أَْو قََضاَء َرَمَضانَ ، َيكُونَ َصْوُمُه ذَِلَك َرَمَضانَ 
َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، جُرَْيجٍ َعنِ اْبنِ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٣٢٢٦

كَْيفَ :فَقَالَ لَُهْم، ْد َزَنَيا َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ الَْيُهوَد َجاُءوا إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِرُجلٍ ِمنُْهْم َوامَْرأٍَة قَ، 
َما َنجُِد : فََما َتجُِدونَ ِفي التَّْوَراِة؟قَالُوا:فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنضْرُِبُهَما : َتفَْعلُونَ بَِمْن َزَنى مِْنكُْم؟فَقَالُوا

فَأُِتيَ ، وا إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني فَائُْتوا بِالتَّْوَراِة فَاقَْرُؤ، كَذَْبُتْم ِفي التَّْورَاِة الرَّْجُم : فَقَالَ لَُهْم عَْبُد اللَِّه بن َسالمٍ، ِفيَها َشْيئًا 
فَطَِفَق َيقَْرؤ َما ُدونَ َيِدِه َوَما َوَراَءَها َوال َيقَْرأُ آَيةَ ، بِالتَّْورَاِة فََوَضَع ِمْدرَاُسَها الَِّذي َدَرَسَها ِمنُْهْم كَفَُّه َعلَى آَيِة الرَّْجمِ 

فَأََمَر بِهَِما َرُسولُ ، ِهَي الرَّْجُم : َما َهِذِه؟ فَلَمَّا َرأَْوا ذَِلَك قَالُوا: فَقَالَ، َيِة الرَّْجمِ فََنَتَر عَْبُد اللَِّه َيَدُه َعلَى آ، الرَّْجمِ 
ا ِلَيِقَيَها فََرأَْيتُ صَاِحَبَها َيْحُنو َعلَْيَه: قَالَ َعْبُد اللَِّه، فَُرجَِما حَْيثُ ُيوَجُد الْجَِناِئُز ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .الِْحَجارَةَ
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم - ١٣٢٢٧

قَْد نُهَِي أَنْ :أَنَُّه كَانَ َيقُولُ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، أَْخَبرَنِي ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، 
  .وَالتَّْمُر وَالزَّبِيُب َجِميعًا، طَُب َجِميًعا ُيْنَبذَ الُْبْسُر وَالرُّ



َحدَّثََنا أَُبو ثَابٍِت الَْمدَنِيُّ ُمَحمَّدُ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ  - ١٣٢٢٨
َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َصالةٍ :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َناِفعٍ  َعْن، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، بن ُمَحمٍَّد 

  .َوعِْنَد غُُروبِهَا، ِعْنَد طُلُوعِ الشَّْمسِ 
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن سََياَبةَ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلُّوَيةَ الْقَطَّانُ  - ١٣٢٢٩

َخفَى َرُسولُ اللَّهِ :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْبُد اللَِّه بن ُمْصَعبٍ 
َوَسْعٌد، َوِمنَ ، َوَعِليٌّ ، َوالزُّبَْيُر ، طَلَْحةُ : تَِّة نَفَرٍ أَْرَبَعٍة ِمَن الُْمهَاجِرِيَنَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْخْنَدَق إِال َعلَى ِس

  .وَالَْحارِثُ بن الصِّمَِّة، أَُبو ُدجَاَنةَ : اَألْنصَارِ
َعْن ُموَسى بن ، ِغَريةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ، َحدَّثََنا الُْم، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ  - ١٣٢٣٠

َما أَْسكََر كَِثُريهُ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َعْن َناِفعٍ ، ُعقَْبةَ 
  .فَقَِليلُُه َحَراٌم
َعْن ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ ، ُد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٣٢٣١

  ،ُموَسى بن ُعقَْبةَ 

  .َودَاعِأَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَحلََق َرأَْسُه ِفي َحجَِّة الْ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ 
َعْن ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا مُوَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْينِ بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ  - ١٣٢٣٢

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن َيحَْيى ، ُمَعاوَِيةَ 
  .َوُربَّ قَاِئمٍ َحظُُّه ِمْن ِقَياِمِه السَّهَُر، ُربَّ َصاِئمٍ َحظُُّه ِمْن ِصَياِمِه الْجُوُع َوالْعَطَُش :َوَسلََّم

، َحدَّثََنا َزْيُد بن َيحَْيى بن ُعَبْيٍد ، لُ الدَِّمْشِقيُّ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْوِليدِ الَْخال، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٢٣٣
، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ 

  .َع َمْن َيقُوُتكَفَى بِالَْمْرِء إِثًْما أَنْ ُيَضيِّ:قَالَ
َعنِ ، َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا الْمَعطَّاُف بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُشَعْيبٍ النََّساِئيُّ  - ١٣٢٣٤
  .وََيْسُجُد َعلَْيَها، الُْخْمَرِة أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَُيَصلِّي َعلَى : اْبنِ ُعَمَر
، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن قَْرمٍ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٢٣٥

َمرَّ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غََزاٍة غََزاَها َعلَى :قَالَ ،َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َزْيٍد َيعْنِي اْبَن ُجَبْيرٍ 
  .فََنَهى َعْن قَْتلِ النَِّساِء َوالصِّْبَياِن، اْمَرأٍَة َمقْتُولٍَة 
  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمحَمٍَّد - ١٣٢٣٦

أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى : َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ ، ْن ُحَصْينٍ َع، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن ُعَيْيَنةَ ، الُْخُتلِّيُّ 
  .أَنْ َيْدُنَو الرَُّجلُ ِمَن الرَُّجلَْينِ َوُهَما َيَتنَاَجَياِن إِال أَنْ َيْسَتأِْذَنُهَما

َعْن ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفََرجِ الَْهاِشِميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ  - ١٣٢٣٧
َعلَْيكُمْ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َعْن َناِفعٍ ، َماِلِك بن ِمْغَولٍ 

  .وَأَْرخُوا لََها َخلَْف ظُُهورِكُْم، اِئمِ فَإِنََّها ِسيَماُء الَْمالِئكَِة بِالَْعَم
َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ِعيَاضٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحسَّانَ السَّمِْتيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن ِمْهَرانَ النَّاِقُد  - ١٣٢٣٨

َمْن أََتى الُْجُمَعةَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ  ،َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، 



  .فَلَْيْغَتِسلْ
َحدَّثََنا قُرَّةُ ، يَّةُ بن َخاِلٍد َحدَّثََنا أَُم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َجَبلَةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ  - ١٣٢٣٩

فَإِذَا أَصَْبَح َرِكبَ رَاِحلََتُه فَإِذَا اْسَتَوتْ بِِه ، كَانَ اْبُن ُعَمَرإِذَا أََراَد أَنْ ُيْحرَِم أََتى ذَا الُْحلَْيفَةَ فَبَاَت : قَالَ، َعْن َناِفعٍ ، 
  .َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيفَْعلُُه َوزََعَم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه، أََهلَّ 

َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْبدِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َمْسُعوٍد الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ  - ١٣٢٤٠
  نَّأَ، كََتَب إِلَيَّ َناِفٌع : قَالَ، َعْن أَبِيِه ، اللَِّه بن َعْوٍن 

  .نُهَِي َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اِإلْنِسيَِّة:قَالَ، اْبَن ُعَمَر 
َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن َعْوٍن ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ  - ١٣٢٤١

اللَُّهمَّ َبارِْك ، اللَُّهمَّ بَارِْك لََنا ِفي َشاِمَنا :قَالَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، نِ اْبنِ ُعَمَر َع، َعْن َناِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، 
، إِنَّ بَِها الزَّالزِلَ :قَالَ، ي ِعَراِقَنا َيا َرسُولَ اللَِّه َوِف: قَالُوا، فَلَمَّا كَانَ ِفي الثَّاِلثَِة أَوِ الرَّابَِعِة ، فَقَالََها ِمرَاًرا ، ِفي َيَمنَِنا
  .َوبَِها َيطْلُُع قَْرنُ الشَّْيطَاِن، َوالِْفَتَن 

أنا ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن قُهَْزاَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ  - ١٣٢٤٢
أََمَرَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقَْتلِ الِْكالبِ إِال :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، مَْزةَ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ أَُبو َح

  .كَلَْب َصْيٍد أَْو كَلَْب مَاِشَيٍة
َعْن ِعيَسى بن ُعَمَر بن ، َعبٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد َحدَّثََنا أَُبو ُمْص، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ  - ١٣٢٤٣

أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنإِذَا اعَْتكََف طُرَِح لَُه ِفرَاُشُه َوسَرِيُرُه إِلَى : َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ ، ُموَسى 
  .ثُمَّ َيسَْتنُِد إِلَْيهَا، مَّا َيِلي الِْقْبلَةَ أُْسطَُواِن التَّْوَبِة ِم

َعْن ُمْسِلمِ بن َعْبِد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ  - ١٣٢٤٤
  إِنَّ ِللَِّه:قَالَ، بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ النَّ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، اللَِّه 

، َوإِذَا َتَوفَّاُهْم إِلَى َجنَِّتِه أُولَِئَك الَِّذيَن َيُمرُّ َعلَيْهُِم الِْفَتُن كَِقطَعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ ، َضنَاِئَن ِمْن َخلِْقِه ُيْحيِيهِْم ِفي َعاِفَيٍة 
  .ي َعاِفَيٍةَوُهْم ِفيَها ِمْنُه ِف

َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ الَْحرْبِيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الَْعبَّاسِ الْقُرَِظيُّ الَْبْغَداِديُّ  - ١٣٢٤٥
َوَعْبدُ ، َوَعْبُد اللَِّه بن زِيَاِد بن َسْمَعانَ ،  َوَعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر، َوُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعيَّاشٍ 

أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَبَعثَ سَرِيَّةً ِقَبلَ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ ، َوبُْرُد بن ِسَناٍن ، الْعَزِيزِ بن ُعَبْيدِ اللَِّه 
  .َوَنفَلََنا َرسُولُ اللَِّه َبعًِريا َبعًِريا، فَكَاَنْت ُسْهَماُنَنا قَدْ َبلََغِت اثَْنْي َعَشَر بَِعًريا ، فََغنِْمَنا إِبِال كَِثَريةً ، َنْجٍد َوَعْبُد اللَِّه ِفيَها 

َعنِ ، حَْيى بن َحْمَزةَ َحدَّثََنا َي، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن ِمْهَرانَ النَّاِقُد  - ١٣٢٤٦
َرأَْيُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيهِلُّ ِحَني اْسَتَوْت بِهِ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، النُّْعَماِن بن الُْمْنِذرِ 

  .رَاِحلَُتُه
َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن ، دَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن قُهَْزاَد َح، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ  - ١٣٢٤٧

أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى : َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمزَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن زِيَاٍد ، َشِقيقٍ 
  .نَِيٍة مَاَتْت ِفي نِفَاِسَها وََولَُدهَاَعلَى َزا

  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ  - ١٣٢٤٨



أَنّ : نِ اْبنِ ُعَمَرَع، َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمزَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ ، َعْبِد اللَِّه قُْهزَاُد 
، وَُيَخالِطََها ، الُْمطَلَّقَةُ ثَالثًا ال َتِحلُّ ِلَزْوجَِها األَوَّلِ حَتَّى تَْنِكَح َزْوًجا غَْيَرُه :قَالَ، َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .َوَتذُوَق ِمْن ُعَسْيلَِتِه
  طَبٍ َعنِ اْبُن ُعَمَرالُْمطَِّلُب بن َعْبِد اللَِّه بن َحْن

َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َحدَّثََنا الُْمطَِّلُب بن ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ  - ١٣٢٤٩
  .ُيسْنُِد ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ضَّأُ ثَالثًا ثَالثًاكَاَنَيتََو: أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْبِد اللَِّه بن َحنْطَبٍ 

َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ  - ١٣٢٥٠
إِنِّي أَْخَشى أَنْ َيقُولَ النَّاُس : فَقَالَ الرَُّجلُ، أَْوِتْر بَِواِحَدٍة:سَأَلَ َرُجلٌ اْبَن ُعَمَر َعنِ الْوِْترِ؟ فَقَالَ: قَالَ، ِه بن َحْنطَبٍ اللَّ

  .نَّةُ َرُسوِلهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّميُرِيُد َهِذِه ُسنَّةُ اللَِّه َوُس، ُسنَّةُ اللَِّه َوُسنَّةُ َرسُوِلِه :قَالَ، إِنََّها ُبَتيَْراُء 
، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد الَْبكْرِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٢٥١

َما َرأَْيتُ أََحًدا ِمَن النَّاسِ َبْعَد َرُسولِ :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، اللَِّه بن َحْنطَبٍ  َعنِ الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد، َحدَّثََنا كَِثُري بن َزْيٍد 
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَسَْوَد ِمْن ُمَعاوَِيةَ

  َعْبِد اللَِّه بن

  ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ َعنِ اْبُن ُعمََر
َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، ُعَمَر الضَّبِّيُّ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن - ١٣٢٥٢

بن زَْيٍد ُحلَّةً َوكََسى أَُساَمةَ ، كََسانِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُْبِطيَّةً : َيقُولُ، َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر : قَالَ، َعِقيلٍ 
، َيا اْبَن ُعَمَر كُلُّ َشْيٍء َيَمسُّ اَألْرَض ِمَن الثِّيَابِ ِفي النَّارِ:فَقَالَ، فََنظََر فََرآنِي أَْسَبلُْت فََجاَء فَأََخذَ بَِمْنِكبِي ، ِسيََراَء 

  .فََرأَْيُت اْبَن ُعَمَر َيأْتَزُِر إِلَى نِْصِف السَّاقِ 
  َعنِ اْبُن ُعمََرُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ 

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َزْيٍد الْفََراِئِضيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ  - ١٣٢٥٣
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، ُعَمَر َعنِ اْبنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َيْحَيى بن ُمَحمَِّد بن طَلَْحةَ ، َماِلُك بن أََنسٍ 

  .إِنَّ أََحبَّ الُْبُيوِت إِلَى اللَِّه بَْيٌت ِفيِه َيِتيٌم ُمكَْرٌم:َوَسلََّم
  ُحْمَرانُ َعنِ اْبُن ُعَمَر

َحدَّثََنا أَُبو الَْجوَّابِ، ، بن مَْنُصورٍ الطُّوِسيُّ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى بن َشْيَبةَ الِْمْصرِيُّ  - ١٣٢٥٤
: قَالَ، َعْن ُحْمَرانَ ، َعْن َعطَاٍء الْخَُراسَانِيِّ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن أَبِي َبزَّةَ ، َعْن ِفطْرِ بن َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر بن ُرَزْيقٍ 

، َوالَْحْمُد ِللَِّه ، سُْبَحانَ اللَِّه : َمْن قَالَ:َيقُولُ، ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمْعُت َرُس: َيقُولُ، َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر 
  َوَمْن أََعانَ ِفي ُخُصوَمةِ َباِطلٍ لَْم، كُِتَبْت لَُه بِكُلِّ َحْرٍف َعْشرُ َحَسنَاٍت ، َواللَُّه أَكَْبُر ، َوال إِلََه إِال اللَُّه 

َوَمْن َبَهَت ، َوَمْن َحالَْت َشفَاَعُتُه ُدونَ َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه فَقَْد ضَادَّ اللََّه ِفي أَمْرِِه ، ي َسَخِط اللَِّه حَتَّى َينْزَِع َيَزلْ ِف
  .ا قَالَ وَلَْيَس بِخَارِجٍحَتَّى َيْخُرَج ِممَّ، ُمْؤِمًنا أَْو ُمْؤِمَنةً حََبَسُه اللَُّه ِفي َرْدغَِة الَْخبَالِ َيْوَم الْقَِياَمِة 

  ُعَبْيُد بن ُعَمْيرٍ َعنِ اْبُن ُعَمَر
َحدَّثَنَا ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َيزِيَد الَْجرِْميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ الَْمْوصِِليُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٢٥٥

َعنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ اللَّيِْثيِّ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َمْنُصورٍ  َعْن، ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ 



ُيْشبُِه أَنْ : قَالَ سُفَْيانُ، َعامِ َوَعْن إِْحَراقِ الطَّ، َوكَانَ َيْنَهى َعْن قَْتِلهِنَّ ، الذُّبَاُب كُلُُّه ِفي النَّارِ إِال النَّْحلَةَ:قَالَ، َوَسلََّم 
  .َيكُونَ إِحَْراُق الطََّعامِ ِفي أَْرضِ الَْعُدوِّ

َعْن ُعَبْيِد بن ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا الْقَعَْنبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن أَبِي َحازِمٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٢٥٦
يَأُْخذُ الدَّيَّانُ :َوُهَو َيقُولُ، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ،  ُعَمْيرٍ

أََنا الَْجبَّاُر أَْيَن الَْجبَّاُرونَ؟ أَْينَ :قُولُثُمَّ َي، َوَيْبسُطُُهَما ، َوَجَعلَ َيقْبُِضُهَما ، َوقََبَض َيَدُه ، َسَماوَاِتِه َوأََرِضيِه بَِيِدِه 
حَتَّى َنظَْرُت إِلَى الِْمْنَبرِ يََتَحرَُّك ِمْن ، َوَعْن َيَسارِِه ، الْمَُتكَبُِّرونَ؟َوَتمَيَّلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َيِمينِِه 

  أََساِقطٌ ُهَو بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى: نِّي َألقُولُحَتَّى إِ، أَسْفَلِ َشْيٍء ِمْنُه 

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َعْن َعْبِد ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ ، َوالثَّْورِيُّ ، أنا َمْعَمٌر ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم  - ١٣٢٥٧

، إِنَّ َمْسَح الَْحَجرِ اَألسَْوِد :َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، رٍ اللَِّه بن ُعَبْيِد بن ُعَمْي
  .َوالرُّكْنِ الَْيَمانِيِّ َيُحطَّاِن الَْخطَاَيا َحطًّا

َحدَّثََنا َعطَاُء ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، ثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ َحدَّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز  - ١٣٢٥٨
أَرَاَك تَُزاِحُم َعلَى : قُلُْت الْبنِ ُعَمَر: قَالَ، َعنِ اللَّْيِثيُّ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن ُعَبْيدِ بن ُعَمْيرٍ ، بن السَّاِئبِ 
  .إِنَّ َمْسَحُهَما َيُحطَّاِن الْخَطَاَيا:إِنْ أَفَْعلُ فَقَْد َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: قَالَ، نِ َهذَْينِ الرُّكَْنْي
، َوكُفَِّرْت َعْنُه سَيِّئَةٌ ، ةٌ َمْن طَاَف بَِهذَا الَْبْيِت أُْسُبوًعا ُيْحِصيِه كُِتَب لَُه بِكُلِّ ُخطَْوٍة َحَسَن:َوَسِمْعُتُه َيقُولُ - ١٣٢٥٩

  .َوكَانَ َعْدلَ ِعْتقِ َرقََبٍة، َوُرِفَعْت لَُه َدَرَجةٌ 
فَإِنْ تَاَب َتابَ اللَّهُ ، َمْن شَرَِب الَْخْمَر لَْم ُيقَْبلْ لَُه أَوْ لَْم َيقَبلِ اللَُّه لََه َصالةً أَْرَبِعنيَ َصبَاًحا :َوَسِمْعُتُه َيقُولُ - ١٣٢٦٠

َوكَانَ َحقًّا ، فَإِنْ َعاَد لَْم ُيقَْبلْ لَهَ َصالةٌ ، فَإِنْ َتاَب تَاَب اللَُّه َعلَْيِه ، فَإِنْ َعاَد لَْم ُيقَْبلْ لَهَ َصالةٌ أَْرَبِعَني َصَباًحا ، ْيِه َعلَ
  .َصدِيُد أَْهلِ النَّارِ: َما َنَهُر الَْخبَالِ؟ قَالَ، َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ : قُلَْنا، َعلَى اللَِّه أَنْ َيسِْقَيَه ِمْن َنَهرِ الْخََبالِ

  ،َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٢٦١

َعْن ، ازٍِن َعْن َصاِلحٍ َموْلَى َم، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َواِقٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا َمْحُمودُ بن غَْيالنَ 
ثَالثَةٌ ال َيْنظُرُ اللَُّه إِلَيْهِْم َيْوَم :َيقُولُ، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ 

: َما ُمْدِمُن الَْخْمرِ؟ قَالَ، َيا أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ : ِقيلَ، ْدِمُن الَْخمْرَِوُم، َوالُْمسْبِلُ إِزَاَرُه خَُيالَء ، الْمَنَّانُ َعطَاَءُه : الِْقَيامَِة
  .الُْمَداَوَمةُ َعلَْيَها 

َحدَّثََنا ،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َيزِيَد الَْبكْرِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ  - ١٣٢٦٢
أَلَْم َتْسَمعْ : َسِمْعُت َرُجال َيقُولُ الْبنِ ُعَمَر: قَالَ، َعْن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ ، َعْن طُفَْيلِ بن ِسَناٍن ، ُسلَْيَمانُ بن أَبِي َداُوَد 

  .َنَعْم: ال َحقًّا؟ قَالََوال أَقُولُ إِ، إِنِّي َألْمَزُح :َيقُولُ، َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحدَّثََنا عَْبُد ، َحدَّثََنا زَِياُد بن َعْبدِ اللَِّه ، َحدَّثََنا َخِليفَةُ بن َخيَّاٍط الُْعْصفُرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٢٦٣

َرأَْيُت اْبَن ُعَمَر ُيزَاَحُم َعلَى الرُّكَْنْينِ زَِحاًما : قَالَ، ْيرٍ َعْن ُعَبْيِد بن ُعَم، َعْن َعطَاٍء ، الَْمِلِك َيعْنِي اْبَن أَبِي ُسلَْيَمانَ 
َوال َيْرفَُع إِال ، ال َيَضُع قَِدًما :َوَسِمْعُتُه َيقُولُ، َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَُزاِحُم َعلَْيِه : َوقَالَ، َشِديًدا 

  .َسنَةٌكُِتَب لَُه بَِها َح



َر   َعْبُد اللَِّه بن ُعَبْيدِ بن ُعَمْيرٍ َعنِ اْبنِ ُعَم
  أَخَْبرَنِي، أنا َمْعَمٌر ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٣٢٦٤

َمْن شَرِبَ :قَالَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ُعَمَر  َعنِ اْبنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ ، َعطَاُء بن السَّاِئبِ 
فَإِنْ َعاَد كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ َيسِْقَيُه ِمْن ، ثَالثًا : الَْخْمَر لَمْ ُتقَْبلْ لَُه َصالةٌ أَْرَبِعنيَ لَْيلَةً فَإِنْ َتاَب َتاَب اللَُّه َعلَْيِه قَالََها

  .َصدِيُد أَْهلِ النَّارِ:َوَما َنَهُر الَْخبَالِ؟ قَالَ: َهرِ الَْخَبالِِقيلََن
، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٢٦٥

َماِلي أََراَك َتْسَتِلمُ الرُّكَْنْينِ َوال ، َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ : قَالَ َرُجلٌ الْبنِ ُعَمَر: قَالَ، ْيِد بن ُعَمْيرٍ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَب
إِنَّ َمْسَحُهَما َيُحطُّ :قُولَُي، إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َتْتُركُْهَما؟ َوكَانَ اْبُن ُعَمَر َيفَْعلُُه 

  .الذُّنُوَب
  .َمْن طَاَف بَِهذَا الَْبْيِت أُْسُبوًعا كَاَنْت لَُه بَِها َرقََبةٌ:َوَسِمْعُتُه َيقُولُ - ١٣٢٦٦

فَإِنْ ، فَإِنْ تَاَب تَاَب اللَُّه َعلَْيِه ، َمْن شَرَِب الَْخْمَر ِفي الدُّْنَيا لَْم ُتقَْبلْ لَهُ َصالةٌ أَْرَبِعَني لَْيلَةً :َوَسِمْعُتُه َيقُولُ ١٣٢٦٧ -
فَإِنْ َتاَب َتابَ ، فَإِنْ َعاَد لَْم ُتقَْبلْ لَُه َصالةٌ أَْرَبِعَني لَْيلَةً ، فَإِنْ تَاَب َتابَ اللَُّه َعلَْيِه ، َعاَد لَْم ُتقَْبلْ لَهُ َصالةٌ أَْرَبِعَني لَْيلَةً 

َصِديدُ أَْهلِ :َما ِطيَنةُ خََبالٍ؟ قَالَ: ِقيلَ، الرَّابَِعةَ كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ َيسِْقَيُه ِمْن ِطيَنِة َخبَالٍ فَإِنْ َشرَِبَها، اللَُّه َعلَْيِه 
  .النَّارِ

  طَاُوٌس َعنِ اْبُن ُعَمَر
  َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ،، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٢٦٨

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن َحْنظَلَةَ بن أَبِي سُفَْيانَ ، َيانُ َحدَّثََنا ُسفْ
  .وَالَْوْزنُ َوْزنُ أَْهلِ َمكَّةَ، الِْمكَْيالُ ِمكَْيالُ أَْهلِ الَْمِديَنِة :َوَسلََّم

ح َوَحدَّثََنا أَُبو . َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ: قَاال، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، ِد الْعَزِيزِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب - ١٣٢٦٩
َخلَ َرُجلٌ َد: قَالَ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ : قَاال، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ 

َوقَالَ ُسلَْيَمانُ بن ، َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َنبِيِذ الَْجرِّ:َعلَى اْبنِ ُعَمَر فََسأَلَُه َعْن َنبِيِذ الَْجرِّ؟ فَقَالَ
  .َحرََّم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:َحْربٍ ِفي َحدِيِثِه

، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى َسَنةَ إِْحَدى َعْشَرةَ َومِائََتْينِ إِْمالًء ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٣٢٧٠
أََنَهى :فَقَالَ، وَاللَِّه َرُجلٌ إِلَى اْبنِ ُعَمَر َجاَء : َيقُولُ، َسِمْعَنا طَاُوًسا : قَاال، وَإِبَْراِهيمَ بن َمْيَسَرةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ 

  .نََعْم: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َنبِيذِ الَْجرِّ؟ قَالَ
، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ ، ُمِغَريِة َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ أَُبو الْ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٣٢٧١

: َعْن َنبِيِذ الَْجرِّ؟ قَالَ، أَنََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :فَقَالَ، َجاَء َرُجلٌ إِلَى اْبنِ ُعَمَر : قَالَ، َعْن طَاُوسٍ 
  .َن اْبنِ ُعَمَرَسِمَعُه ِم: َحلََف لََنا طَاُوٌس بِاللَِّه أَنَُّه، َنَعْم

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق - ١٣٢٧٢

سَأَلَ طَاُوًسا : َعْن َخالِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الرَّْحَمنِ أَنَُّه، َعْن َبكَّارِ بن َوْيَهَك ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، بن إِبَْراِهيمَ الدَّبَرِيُّ 
  .وَالدُّبَّاِء، النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعنِ الَْجرِّ  أَنَّ: َعنِ الشَّرَابِ؟ فَأَْخبََرُه َعنِ اْبنِ ُعَمَر



َعنِ اْبنِ ، َعْن أَبِيِه ، أَْخَبرَنِي اْبُن طَاُوسٍ ، أنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم  - ١٣٢٧٣
  .نََعْم: َوالدُّبَّاِء؟ قَالَ، فَقَالَأََنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَنْ ُيْنَبذَ ِفي الَْجرِّ ،  ُعَمَر أَنَّ َرُجال َجاَءُه

َعْن ، َنا َعْبُد الْوَارِِث َحدَّثَ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٢٧٤
  .أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَحرََّم َنبِيذَ الْجَرِّ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن طَاُوسٍ ، لَْيٍث 

أَنَّهُ ، َعْن أَبِيِه ، نِي اْبُن طَاُوسٍ أَخَْبَر، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم  - ١٣٢٧٥
فَإِنَُّه طَلََّق اْمرَأََتُه :قَالَ، َنَعْم : أََتْعرُِف َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر؟ قَالَ: َسِمَع اْبَن ُعَمَر سُِئلَ َعْن َرُجلٍ طَلََّق امَْرأََتُه حَاِئًضا؟ فَقَالَ

لَْم أَْسَمْعُه َيزِيدُ : قَالَ، فَأََمَرهُ أَنْ يَُراجِعََها، فَأَْخَبَرهُ الَْخَبَر ، لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذََهَب ُعَمُر إِلَى النَّبِيِّ َص، َحاِئًضا 
  .َعلَى ذَِلَك
َعْن ، رِ بن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا َعْبدُ النُّو، َحدَّثََنا خَاِلُد بن يُوُسَف السَّْمِتيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر  - ١٣٢٧٦

  َعنِ اْبنِ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن لَْيٍث ، َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ 

  .ارِوََيْدُعوَنُه إِلَى النَّ، أَْولَعُْتُهْم بَِعمَّارٍ َيْدُعوُهْم إِلَى الَْجنَِّة :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، ُعَمَر 
َعْن أَبِي ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد ، َحدَّثََنا كَِثُري بن ُعَبْيٍد الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٢٧٧

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، نِ ُعَمَر َعنِ اْب، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ ، َتْوَبةَ النَُّمْيرِيِّ، َعْن َعبَّاِد بن كَِثريٍ 
  .َورَِضاُه بِالَْيِسريِ، إِنَّ ِمْن كََراَمةِ الُْمْؤِمنِ َعلَى اللَِّه َنقَاَء ثَْوبِِه :َوَسلََّم

، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، نِ اْبنِ طَاُوسٍ َع، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم  - ١٣٢٧٨
أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَسبََّق َبْيَن الَْخْيلِ فَأَْرَسلََها ِمَن : َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ ، َوَعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر 

َوكَانَ أََمُدَها ِمَن الثَّنِيَِّة إِلَى َمْسجِِد بين ، َوَساَبَق َبْيَن الَْخْيلِ الَِّتي لَمْ َتْضُمْر ، يَِّة الَْودَاعِ الَْحْيفَاِء فَكَانَ أََمُدَها إِلَى ثَنِ
  .ُزَرْيقٍ

َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ، اوَِيةَ َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَع، َحدَّثََنا َيْحَيى الَْمقَابِرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ  - ١٣٢٧٩
نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْنِفَر الرَُّجلُ :َيقُولُ، َسِمْعتُ اْبَن ُعَمَر : َيقُولُ، َسِمْعُت طَاُوًسا : قَالَ، َيزِيَد 

  .خََّص لَُهنَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْنِفرْنَإِال الُْحيَّضَ َر، َحتَّى َيكُونَ آِخُر عَْهِدِه بِالْبَْيِت 
  َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثَنَا، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٢٨٠

َعنِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، ْبَن ُعَمَر ُيَحدِّثُ َسِمْعتُ ا: قَالَ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن َحبِيُب بن أَبِي ثَابٍِت ، ِفطُْر بن َخِليفَةَ 
  .فَإِذَا َخِشيَت الصُّْبَح فَوَاِحَدةً، َصالةُ اللَّْيلِ َمثَْنى َمثَْنى :قَالَ، َوَسلََّم 

َعْن َعْمرِو بن ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٣٢٨١
ال َيِحلُّ لَِرُجلٍ ُيعِْطي :قَالَ، َعنِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َواْبُن َعبَّاسٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن طَاُوسٍ ، ُشَعْيبٍ 
ثُمَّ َيْرجُِع ِفيَها كََمثَلِ ، َوَمثَلُ الَِّذي ُيعِْطي الْعَِطيَّةَ ،  الَْواِلُد ِفيَما ُيْعِطي وَلََدُه فََيْرجُِع ِفيَها إِال، أَْو َيَهُب ِهَبةً ، َعِطيَّةً 

  .الْكَلْبِ َيأْكُلُ فَإِذَا شَبَِع فَأََتمَّ َعاَد ِفي قَْيِئِه
َعْن َعْمرِو بن ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، ِعجِْليُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْمِقَْدامِ الْ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٢٨٢

  .ال ُتبَاُع الثََّمَرةُ َحتَّى َيْبُدوَ َصالُحهَا:قَالَ، َرفََعُه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن طَاُوسٍ ، ِدينَارٍ 
  ُمَجاِهٌد َعنِ اْبنِ ُعمََر

َحدَّثَنِي أَُبو الزُّبَْيرِ، ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َنا ُمَسدٌَّد َحدَّثَ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٣٢٨٣



  .ُنهَِي َعنِ الَْجاللَِة:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد 
َعنِ اَألْعَمشِ، ، َحدَّثََنا حِبَّانُ بن َعِليٍّ ، اَألْزَرُق  َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٣٢٨٤

َوَمنِ اْسَتَعاذَ ، َمْن سَأَلَكُْم بِاللَِّه فَأَْعطُوُه :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد 
  بِاللَِّه

فَإِنْ لَْم َتجِدُوا َما ُتكَاِفئُوُه فَاْدُعوا لَُه َحتَّى َيَرى ، َوَمْن أََتى إِلَْيكُْم َمْعُروفًا فَكَاِفئُوُه ، َعاكُْم فَأَجِيُبوُه َوَمْن َد، فَأَِعيذُوُه 
، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ . َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ . أَنْ قَْد كَافَْيُتُموُه

َعنِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد : قَاال، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك الَْعْيِشيُّ 
  .النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ، َحدَّثََنا َيحَْيى أَُبو َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٣٢٨٥
َوأَنْ ، وََنَهى َعْن قَْتلِ النَّْحلِ ، رِ الذُّبَاُب ِفي النَّا:قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ُمَجاِهٍد 

  .ُيْحَرَق الطََّعاُم ِفي أَْرضِ الَْعُدوِّ
َعْن إِْسَماعِيلَ بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُعَمَر بن َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ  - ١٣٢٨٦

كُلُّ الذَُّبابِ ِفي النَّارِ إِال :قَالَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ُمَجاِهٍد  َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن، 
  .النَّْحلَ

، ا َداُوُد بن ُرَشْيٍد َحدَّثََن: قَاال، َوَخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٢٨٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ 
  َوَيشَْهُد لَُه كُلُّ َرطْبٍ، الْمَُؤذِّنُ ُيْغفَُر لَُه َمدَّ َصْوِتِه :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َوَيابِسٍ
، ح َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي . َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُمحَمٍَّد النَّاِقُد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن ِمْهَرانَ النَّاِقُد  - ١٣٢٨٨

، َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن ُمَجاِهٍد ، َنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الطُّفَاوِيُّ َحدَّثَ: قَاال، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ 
كُْن ِفي الدُّْنَيا كَالْغَرِيبِ أَْو كَعَابِرِ :فَقَالَ، أََخذَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمْنِكبِي : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  .الَسبِيلٍ
َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن لَْيٍث ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٣٢٨٩
: فَقَالَ اْبنُُه، اِء بِاللَّْيلِ إِلَى الَْمْسجِِدائْذَنُوا ِللنَِّس:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ُمَجاِهٍد 

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َتْسَمعُنِي أَقُولُ، فََعلَ اللَُّه بَِك َوفََعلَ بَِك : فَقَالَ، َواللَِّه ال نَأْذَنُ لَُهنُّ فَيَتَِّخذْنَ ذَِلَك َدغَال 
  .وََيخُْرْجَن َتِفالٍت: قَالَ لَْيثٌ ِفي َحدِيِثِه،  ال: َوَتقُولُ أَْنَت، َعلَْيِه َوَسلََّم 
َعنِ اْبنِ ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد ، أنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٣٢٩٠

، وَاللَِّه لََنْمَنُعُهنَّ : فَقَالَ اْبُنُه، ال َتْمَنُعوا النَِّساَء الَْمسَاجَِد بِاللَّْيلِ:َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: قَالَ، ُعَمَر 
  .أَُحدِّثَُك َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَتقُولُ َما َتقُولُ: َوقَالَ، فََمدَّ َيَدُه فَلَطََمُه 

  َعنِ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحكَّامٍ ، ُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ َحدَّثََنا أَ - ١٣٢٩١
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لكبري: كتاب  ملعجم ا   ا
لطرباين: املؤلف  بن أيوب ا بن أمحد      سليمان 

اْنَشقَّ الْقََمُر َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد 
  .َوَسلََّم

، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن ُموَسى أَُبو غَسَّانَ السُّكَّرِيُّ الرَّازِيُّ ، َمدُ بن َحمَُّوْيِه أَُبو َسيَّارٍ التُّسَْترِيُّ َحدَّثََنا أَْح - ١٣٢٩٢
اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الْغَفَّارِ 

  .وَالنَِّضالَ، َما َيشَْهُد الَْمالِئكَةُ ِمْن لَْهوِكُمْ إِال الرَِّهانَ :َوَسلََّم
َحدَّثََنا َهاُرونُ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمَِّد بن َجْعفَرِ الَْمَداِئنِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ  - ١٣٢٩٣

َيا َرُسولَ اللَِّه : قَالَ، أَنَّ ُعَمَر ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن أََبانَ بن َتْغِلَب ، بن ُموَسى النَّْحوِيُّ 
  ] .١٢٥البقرة آية "[صَلًّىَواتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِْبَراِهيَم ُم: "فَنََزلَْت، لَوِ اتََّخذَْنا ِمْن َمقَامِ إِْبَراهِيَم ُمَصلًّى ،

َحدَّثََنا ثُوَْيُر ، َحدَّثََنا َعبِيَدةُ بن ُحمَْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحْربٍ النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر  - ١٣٢٩٤
َوَدُعوا ، ُخذُوا ِمْن َهذَا :ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُس: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، بن أَبِي فَاِخَتةَ 

  .َوَيَدُع ِلحَْيَتُه، َهذَا َيعْنِي يَأُْخذُ ِمْن َعْنفَقَِتِه 
، َعْن ُمَجاِهٍد ، بن أَبِي فَاِخَتةَ  َعْن ثَُوْيرِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٢٩٥

  ،لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  .َوالْمَُتَرجِّالِت ِمَن النَِّساِء، الُْمَخنَِّثَني ِمَن الرِّجَالِ 
َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي الُْمَجاِلدِ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، دَّثَنِي أَبِي َح، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٢٩٦

، َمنِ اْنَتفَى ِمْن وَلَِدِه ِليَفَْضَحُه ِفي الدُّنَْيا :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، 
  .ُه اللَُّه َيْوَم الْقَِياَمِة َعلَى ُرُءوسِ اَألْشَهاِد ِقَصاٌص بِِقَصاصٍفََضَح

، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن حَْربٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمْؤِمنِ بن َعِليٍّ الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ  - ١٣٢٩٧
، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف ، وَالْقَاِسُم بن أَبِي َبزَّةَ ، ِسمِ بن الَْوِليِد َعنِ الْقَا، َعْن َحجَّاجٍ 

َك ِعْنَد َربَِّك أَْحَوجَ َتجُِد ذَِل:سَأَلَ َرُجلٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َرْميِ الْجِمَارِ َما لَُه ِفيِه؟ فََسِمْعُتُه َيقُولُ: قَالَ
  .َما َتكُونُ إِلَْيِه
َعْن ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلََمةَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ  - ١٣٢٩٨

َمْن :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، أَبِي َجْعفَرٍ الرَّازِيِّ، َعْن ُحَصْينٍ 
  .َوَمْن أَْهَدى إِلَْيكُْم كَُراًعا فَاقَْبلُوُه، َوَمْن َدَعاكُْم فَأَجِيبُوُه ، َوَمنِ اْسَتَعاذَكُْم بِاللَِّه فَأَِعيذُوُه ، َسأَلَكُْم بِاللَِّه فَأَْعطُوُه 

َحدَّثََنا أَُبو إِْسرَاِئيلَ، َعنِ ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن ُعَزْيزٍ الَْمْوصِِليُّ  - ١٣٢٩٩
  َعْن أَبِي، الْفَُضْيلِ بن َعْمرٍو 

، ُه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِصالِة الِْعَشاِء َحتَّى َصلَّى الُْمَصلِّي َمسَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: قَالَ، الَْحجَّاجِ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
لَْوال أَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي أَمَْرتُُهْم ُيَصلُّونَ :ثُمَّ َخَرَج فَقَالَ، َوتََهجََّد الُْمتََهجُِّدونَ ، َوَناَم النَّاِئُمونَ ، َواْسَتيْقَظَ الُْمْسَتْيِقظُ 

  .أَْو َنْحَو َهذَا، أَْو َهِذهِ الصَّالةَ، َهذَا الَْوقَْت 



، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ . َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٣٠٠
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، الْقَتَّاِت، َعْن ُمَجاِهٍد  َعْن أَبِي َيحَْيى، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن َيزِيَد : قَاال

ْبعِ  َسإِنَّ أَْهلَ النَّارِ ُيَعظَُّمونَ ِفي النَّارِ َحتَّى َيِصَري َما َبْيَن َشْحَمِة أُِذِن أََحدِِهْم إِلَى َعاِتِقِه َمِسَريةَ:َيقُولُ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .َولَفْظُُهَما وَاِحٌد، َوِغلَظُ جِلِْد أََحِدِهمْ أَْرَبِعَني ِذَراًعا َوضِْرُسُه أَْعظََم ِمْن جََبلِ أُُحٍد، ِمائَِة َعامٍ 
َعْن أَبِي ، يلُ أنا إِسَْراِئ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ  - ١٣٣٠١

َرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَاَم ِلجَِناَزةِ َيُهوِديٍّ مَرَّْت : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َيحَْيى الْقَتَّاِت، َعْن ُمَجاِهٍد 
  .َعلَْيِه

َحدَّثََنا : قَاال، سَّانَ مَاِلكُ بن إِْسَماعِيلَ، وَأَْحَمُد بن يُوُنَس َحدَّثََنا أَُبو غَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٣٠٢
  َنَهاَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنتَّبَِع:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى الْقَتَّاُت، َعْن ُمَجاِهٍد ، إِسَْراِئيلُ 

  .َعَها َرانَّةٌجَِناَزةً َم
َعْن أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٣٣٠٣

  .لَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعنِ الُْمثْلَِةأَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َيحَْيى الْقَتَّاِت، َعْن ُمَجاِهٍد 
، َعْن أَبِي َيْحَيى الْقَتَّاِت، َعْن ُمَجاِهٍد ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٣٣٠٤

  .بِْدَعةٌ اخُْرْج بنا فَإِنَّ َهِذِه بِْدَعةٌ: فَقَالَ، رِ كُْنُت َمَع اْبنِ ُعَمَر فَثَوََّب َرُجلٌ ِفي الظُّْهرِ وَالَْعْص:قَالَ
َعْن ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن لَْيٍث ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدٍ الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٣٣٠٥

َيا :فَقَالَ، قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصحَاُبُه ُحجَّاًجا : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد 
  .َياَمِةفَإِنَُّه قَْد َدَخلَِت الُْعْمَرةُ ِفي الَْحجِّ إِلَى َيْومِ الِْق، أَِهلُّوا بُِعْمَرٍة إِال َمْن كَانَ َمَعُه َهْدٌي ، أَيَُّها النَّاُس 
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َيْحَيى بن َزبَّانَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن إِْسحَاَق الْقَلُوِسيُّ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٣٠٦

َمْن ال :اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد ، ِمْنَدلٌ 
  .َيْرَحُم ال يُْرَحُم

َعْن ُمَجاِهٍد أَنَّ َرُجال ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن أَبِي زَِياٍد ، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٣٣٠٧
  كَْيَف:فَقَالَ لَُه، ِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه قَِدَم َعلَى اْبنِ ُعَمَر َر

َوإِذَا َولَّْيَنا َعْنِه قُلَْنا غَْيَر ذَِلَك ، َما ُتِحبُّ : قُلَْنا لَُه، َنْحُن َوُهَو إِذَا لَِقيَناُه : أَنُْتْم َوأَُبو أُنَْيسٍ َيعْنِي الضَّحَّاكَ بن قَْيسٍ؟ قَالَ
  .ُن َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن النِّفَاقِذَِلَك َما كُنَّا َنُعدُّ وََنْح،

، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َعطَاٍء ، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ  - ١٣٣٠٨
ثُمَّ َنجَْعلُ َمَعُه ، َنفَْضُخ الُْبْسَر : َوَما الْفَضِيُخ؟ قَالَ: أَنَُّه َسأَلَهُ َرُجلٌ َعنِ الْفَضِيخِ؟ قَالَ،  َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن ُمَجاِهٍد 

  .ذْكُُرَوإِنَّ َعامَّةَ شََرابِهُِم الَِّذي َت، َولَقَْد ُحرَِّمِت الَْخْمُر ، ذَِلكَ الْفَُضوُخ :قَالَ، ثُمَّ َنذَُرُه َوَنشَْرُبُه ، التَّْمَر 
، َحدَّثََنا ُمفَضَّلُ بن ُمَهلَْهلٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َحْنَبلٍ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ  - ١٣٣٠٩

، ُبْسٌر : َوَما الْفَضِيُخ؟ قَالَ: فَقَالََعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُجال َسأَلَُه َعنِ الْفَضِيخِ؟ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد 
  .لَقَدْ ُحرَِّمِت الَْخْمُر َوُهَو َشرَاُبَنا، ذَاَك الْفَضُوُخ :قَالَ، َوَتْمٌر 

َعْن ، لٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْي، َحدَّثََنا َواِصلُ بن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٣١٠
َمْن شَرَِب الَْخْمَر فََجَعلََها ِفي :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد 



إِنْ أَذَْهلَْت َعقْلَُه َعْن َشْيٍء ِمَن الْفََراِئضِ لَمْ ُتقَْبلْ لَُه فَ، َوإِنْ َماَت ِفيِه َماَت كَافًِرا ، َبطْنِِه لَمْ ُتقَْبلْ ِمْنهُ َصالةٌ َسبًْعا 
  َوإِنْ، َصالةٌ أَْرَبِعَني َيْوًما 

  .َماَت ِفيَها َماَت كَافًِرا
ا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيمَ َحدَّثََن: قَاال، َوأَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ  - ١٣٣١١

قَالَ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ ، أنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، 
قُلْ َيا أَيَُّها "َو ، َتْعِدلُ ثُلُثَ الْقُْرآِن ] ١آية  اإلخالص"[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

هَاَتاِن الرَّكَْعَتاِن ِفيَها : َوقَالَ، َوكَانَ َيقَْرأُ بِهَِما ِفي َركَْعَتيِ الْفَْجرِ ، َتْعِدلُ ُرْبَع الْقُْرآِن ] ١الكافرون آية "[الْكَاِفُرونَ
  .َرِغَب الدَّْهُر
َعْن ، َعْن لَْيٍث ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن َحمَّاٍد ، للَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ َحدَّثََنا عَْبُد ا - ١٣٣١٢
  .الِةِخَيارُكُْم أَلْيَُنكُْم َمَناِكًبا ِفي الصَّ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ُمَجاِهٍد 
، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن لَْيٍث ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َحدَّثََنا َرْوُح بن َصالحٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن  - ١٣٣١٣

، لَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ أََتى َرُجلٌ إِ، كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
ذَاكَ اْمُرؤٌ :َما ُعثَْمانُ؟ قَالَ، َيا َرُسولَ اللَِّه : ثُمَّ قَالَ لَُه، فََصافََحُه فَلَْم َينْزِْع َيَدُه ِمْن َيِد الرَُّجلِ َحتَّى اْنتََزَع الرَُّجلُ َيَدُه 

  .ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة
َحدَّثََنا اللَّْيثُ بن بنِت اللَّْيثِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن َهاُرونَ األَْنصَارِيُّ ، َنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن َحدَّثَ - ١٣٣١٤

  َحدَّثَتْنِي: قَالَ، بن أَبِي ُسلَْيمٍ 

قَالَ َرسُولُ اللَِّه : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ْن ُمَجاِهٍد َع، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َجدَِّتي َعاِئَشةُ بنتُ ُيوُنَس امَْرأَةُ اللَّْيِث 
  .َمْن َزاَر قَبْرِي َبْعَد مَْوِتي كَانَ كََمْن زَارَنِي ِفي َحيَاِتي:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعْن ، الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن أَبِي َداُوَد  َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٣١٥
َمْن َحجَّ فََزاَر قَْبرِي َبْعَد َوفَاِتي كَانَ كََمْن :قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، لَْيٍث 

  .زَارَنِي ِفي َحيَاِتي
َعْن ، َعْن لَْيٍث ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن ، ثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ َحدَّ - ١٣٣١٦
  .ا رَانَّةٌَنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنتَّبَِع جَِناَزةً ِفيَه:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ُمَجاِهٍد 
َعنِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن لَْيٍث ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ، َحدَّثََنا هَُرْيمُ بن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٣١٧
  .نََهاَنا أَْو ُنهِيَنا أَنْ ُنَصلَِّي ِفي َمْسجٍِد ُمْشرٍِف:قَالَ، اْبنِ ُعَمَر 
َسِمْعتُ أَبِي : قَالَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْحَسنِ بن َشِقيقٍ ، ثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ َحدَّ - ١٣٣١٨

اْبَن آَدَم :ْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ، َعْن لَْيٍث ، 
  .اْضَمْن ِلي َركَْعَتْينِ ِمْن أَوَّلِ النََّهارِ أَكِْفَك آِخرَُه

  َحدَّثََنا عَْبُد، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن َيحَْيى الدَّبِيِليُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُموَسى التَّوَّزِيُّ  - ١٣٣١٩

: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َجابُِر بن َيْحَيى الَْحْضرَِميُّ  أنا، الرَّْحَمنِ بن َمْغَراَء 
  .الِْقَيامَِةَمْن َجرَّ إَِزاَرُه ِمَن الْخَُيالِء ال َيْنظُُر اللَُّه إِلَْيِه َيْوَم :َيقُولُ، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



  .فَإِنَّ ِفيهَِما الرَّغَاِئَب، ال َتَدُعوا الرَّكَْعَتْينِ اللََّتْينِ قَْبلَ َصالِة الْفَْجرِ :َوَسِمْعُتُه َيقُولُ - ١٣٣٢٠
  .ْحَتُه ِفي الدُّْنَياال َتْنَتِفَينَّ ِمْن َولَِدَك فَْيفََضَحَك اللَُّه َعلَى ُرُءوسِ الَْخالِئقِ كََما فََض:َوَسِمْعُتُه َيقُولُ - ١٣٣٢١
فَإِنََّما ِهَي الَْحسََناُت وَالسَّيِّئَاتُ لَْيسَ ثَمَّ ِدينَاٌر َوال ِدرَْهٌم جََزاٌء ، ال َتُموَتنَّ َوَعلَْيَك َدْيٌن :َوَسِمْعُتُه َيقُولُ - ١٣٣٢٢

  .َوقََضاٌء َولَْيسَ َيظِْلُم أََحدًا
َحدَّثََنا َرَباُح بن ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َخاِلٍد الصَّْنعَانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َد بن حَْنَبلٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَم - ١٣٣٢٣

، َم َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َعْن ُعَمَر بن َحبِيبٍ ، زَْيٍد 
  .ال َيْمَنَعنَّ أََحدٌ أَْهلَُه أَنْ َيأْتُوا الَْمْسجَِد:قَالَ

َعْن ُمَحمَّدِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ، َحدَّثََنا مِْنَجابُ بن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٣٣٢٤
نََهى َرسُولُ اللَِّه َيْوَم الْفَْتحِ َعْن لُُحومِ اإلِبِلِ :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ،  َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، بن إِْسحَاَق 

  .الَْجاللَِة وَأَلْبَانَِها
  ،َنا َشبَاَبةُ بن َسوَّارٍ َحدَّثَ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى الَْمَدائِنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ  - ١٣٣٢٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء بن ُعَمَر 
أَنْ َيتََعرََّض ِمَن الَْبالِء ِلَما ال :َوكَْيَف َيِذلُّ َنفَْسُه؟ قَالَ، للَِّه َيا َرسُولَ ا: ِقيلَ، ال َيْنبَِغي ِلُمْؤِمنٍ أَنْ َيِذلَّ نَفَْسُه:َوَسلََّم
  .ُيِطيُق

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ . َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ الْجَُمِحيُّ  - ١٣٣٢٦
: قَالَ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ : قَاال، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، التُّْسَترِيُّ 

، َعلَْيِه َوَسلََّم إِال َحدِيثًا وَاِحًدا  فَلَْم أَْسَمْعُه ُيَحدِّثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه، َصِحْبُت اْبَن ُعَمَر ِمْن َمكَّةَ إِلَى الَْمدِيَنِة 
فَأَرَْدُت أَنْ ، َمثَلَُها مَثَلُ الرَُّجلِ الُْمْسِلمِ، إِنَّ ِمَن الشََّجَرةِ َشَجَرةً :فَقَالَ، كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ

  .ا أََنا أَْصَغرُ الْقَْومِ فََسكَتُّفََنظَْرُت فَإِذَ، أَقُولَ ِهَي النَّْخلَةُ 
، َحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا َخطَّاُب بن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ  - ١٣٣٢٧

أََمَر َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نَِساَءُه :قَالَ، ُه َتعَالَى َعْنُه َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَّ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن ُخَصْيٍف 
  .َوأََمَر لَُهنَّ بِالنَّفْرِ، فََيَتَمتَّْعَن 
، َعْن َشرِيٍك ، اُق اَألْزَرُق َحدَّثََنا إِْسَح، َحدَّثََنا َتِميُم بن الُْمنَْتِصرِ ، َحدَّثََنا َمْحُموِد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ  - ١٣٣٢٨

  َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن ُخَصْيٍف 

  .َوقَاَم بِاللٌ َعلَى الَْبابِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَدَخلَ الَْبْيَت َوَمَعُه الْفَْضلُ : اللَُّه َتعَالَى َعْنُه
َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، مَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ َحدَّثََنا ُمَح - ١٣٣٢٩

َيا :لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ، ُمَحمَِّد بن أَبِي لَْيلَى 
  .ال أَْعرِفَنَّكُْم َما َمَنْعُتْم أََحًدا َيطُوفُ الْبَْيَت َساَعةً ِمْن لَْيلٍ أَْو َنهَارٍ، بين َعْبِد َمَناٍف 

َعنِ السَّرِيِّ بن َيْحَيى ، بَّاٍد َحدَّثََنا َيحَْيى بن َع، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخلٍَف الدُّورِيُّ  - ١٣٣٣٠
لَقَدْ :قَالَ اْبُن ُعَمَر: قَالَ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َوَحدَّثََنا آَخُر ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ُهَو اْبُن ُرشَْيٍد لَْم ُيسْنِْد إِال َهذَا الَْحِديثَ ، 

  .ولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيعْنِي الْجِمَاَعأُْعِطيُت ِمْنُه َشيْئًا َما أَْعلَُم أََحًدا أُْعِطَيُه إِال َرُس
َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ  - ١٣٣٣١



، ِمَن الشََّجرِ لََشَجَرةٌ كَالرَُّجلِ الُْمْؤِمنِ:قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ُعَمَر  َعنِ اْبنِ، بِْشرٍ، َعْن ُمَجاِهٍد 
ى اللَُّه َعلَْيِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ، فََنظَْرُت ُوجُوَه الْقَْومِ فَإِذَا أََنا أَْحدَثُُهْم سِنا ، ِهيَ النَّْخلَةُ : فَأََرْدُت أَنْ أَقُولَ

  .ِهَي النَّْخلَةُ:َوَسلََّم
  َعْن، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ  - ١٣٣٣٢

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : قَالَ،  َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن أَبِي بِْشرٍ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن ُسفَْيانَ بن ُحَسْينٍ ، َعبَّاِد بن الْعَوَّامِّ 
  .َما أََخذَْت ِمنَْها ِمْن َشْيٍء َنفََعَك، َمثَلُ الُْمْؤِمنِ َمثَلُ النَّْخلَِة :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

ِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن أَبِي بِْشرٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الطََّياِل، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ الْجَُمِحيُّ  - ١٣٣٣٣
  .كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيأْكُلُ ُجمَّاَر َنْخلٍ:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ُمَجاِهٍد 
، َحدَّثََنا اَألسَْوُد بن َعاِمرٍ ، ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الُْمَخرِِّميُّ َحدَّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ  - ١٣٣٣٤

كُنَّا ُجلُوًسا :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َجْعفَرِ بن أَبِي َوْحِشيَّةَ ، َعْن أَْسَباطِ بن َعْزَرةَ ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ 
فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، يَْرَحُمَك اللَُّه : فَقَالُوا، فََعطََس فََحِمَد اللََّه ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ِعْنَد النَّبِيِّ
  .َيْهِديكُُم اللَُّه وَُيْصِلحُ َبالَكُْم:َوَسلََّم

َعْن َصاِلحٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، ا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن َحدَّثََن، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٣٣٥
أَْخبِرُونِي َعْن :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألْصحَابِِه: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، أَبِي الَْخلِيلِ 
فََجَعلْتُ ، فَأُلِْقَي ِفي َنفِْسي أَنََّها النَّْخلَةُ ، فَجََعلَ النَّاُس َيذْكُُرونَ َشَجًرا ِمْن َشَجرِ الْوَاِدي ، َها َمثَلُ الُْمْؤِمنَِشَجَرٍة َمثَلُ

  فَأََرى أَْسنَاًنا ِمَن الْقَوْمِ، أُرِيُد أَنْ أَقُولَ 

  .ِهَي النَّْخلَةُ:ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّ، فََجَعلُْت أََهاُب ذَاَك 
، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ  - ١٣٣٣٦

ُبنِيَ :َيقُولُ، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، نِ ُعَمَر َعنِ اْب، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َيزِيَد اَألْعَرجِ الشَّنِّيِّ 
، َوَحجِّ الَْبْيِت ، َوَصْومِ َرَمَضانَ ، وَإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َوإِقَامِ الصَّالِة ، َشَهاَدِة أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه : اِإلْسالُم َعلَى َخْمسٍ

  .ذَا الَْبْيِتمَرََّتْينَِوَحجِّ َه
، َسِمْعُت َسلََمةَ بن كُهَْيلٍ ُيَحدِّثُ : قَالَ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٣٣٧

، ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَالشَّْمُس َعلَى قَُعْيِقَعانَ بَْعَد الَْعْصرِ كُنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّ: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد 
  .َما أَْعَمارُكُْم ِفي أَْعَمارِ َمْن َمَضى إِال كََما بَِقَي ِمْن َهذَا النَّهَارِ ِفيَما َمَضى ِمْنُه:فَقَالَ

َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ  - ١٣٣٣٨
  .مَثَلُ الُْمْؤِمنِ َمثَلُ النَّْخلَِة:قَالَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، 

َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسلََمةَ بن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْواِهبِ الْحَارِِثيُّ ، َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن  - ١٣٣٣٩
  َمَبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَبِيِه ، كَُهْيلٍ 

: قَالَ، إِنَّ ِمَن الشََّجرِ لََشَجَرةٌ ِمثْلَ الرَُّجلِ الُْمسِْلمِ:فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو َيأْكُلُ ُجمَّاًرا وَالْقَْوُم 
  .ِهَي النَّْخلَةُ:فَقَالَ، لََّم َوأََنا أَْصَغرُ الْقَْومِ فََسكََت الْقَْوُم َحتَّى ِكْدُت أَسْأَلُ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

َعْن َجدِّهِ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن إِْبَراِهيَم بن إِْسَماِعيلَ بن َيْحَيى بن َسلََمةَ بن كُهَْيلٍ  - ١٣٣٤٠



أُْعطِيُت َخْمًسا لَمْ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، اْبنِ ُعَمَر  َعنِ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ ، 
بِالرُّْعبِ َوُنِصْرُت ، بُِعثُْت إِلَى النَّاسِ كَافَّةً اَألْحَمرِ وَاَألْسَوِد َوإِنََّما كَانَ ُيبَْعثُ كُلُّ نَبِيٍّ إِلَى قَرَْيِتِه : ُيْعطََها نَبِيٌّ قَْبِلي

َوأُْعطِيُت الشَّفَاَعةَ ، َوُجِعلَتْ ِلَي اَألْرُض َمْسجًِدا َوطَهُوًرا ، َوأُْعِطيُت الَْمْغَنَم ، ُيْرَعُب ِمنِّي َعدُوِّي َعلَى َمِسَريِة َشْهرٍ 
  .فَأَخَّْرتَُها ُألمَِّتي

، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُشعَْيبٍ أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ النَّسَاِئيُّ . ا أَبِيَحدَّثََن، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد الَْوِكيِعيُّ  - ١٣٣٤١
، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُمفَضَّلِ بن ُمَهلَْهلٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم : قَاال، أنا ُمَحمَُّد بن َراِفعٍ النَّْيسَابُورِيُّ 

  .اْعَتَمَر َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَبَع ُعَمرٍ إِْحَداُهنَّ ِفي َرَجبٍ:الَقَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو ُملَْيلٍ ُمَحمَُّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ُمحَمَِّد بن رَبِيَعةَ الِْكالبِيُّ الْكُوِفيُّ  - ١٣٣٤٢

  عَْن، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َراهِيُم بن َهَراَسةَ إِْب

  .َصالةُ الضَُّحى بِْدَعةٌ:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ُمَجاِهٍد 
اهِيُم بن طَْهَمانَ َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ الدَّاللُ، َحدَّثََنا إِبَْر، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َشاذَانَ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٣٤٣

ِفي َمْسجِِد الَْخْيِف قَْبُر :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َمْنُصورٍ ، 
  .َسْبِعَني َنبِيا
َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، ثََنا َعِليُّ بن َهاِشمِ بن َمْرزُوقٍ َحدَّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ  - ١٣٣٤٤

كُْنُت جَاِلًسا َمَع َعْبدِ اللَِّه بن ُعَمَر أََنا َوُعْرَوةُ : قَالَ، َعْن ُمَجاِهٍد ، الرَّازِيُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت 
  .كَانَ َيْعَتِمُر ِفي َرَجبٍ:أَلَُه ُعْرَوةُ ِفي أَيِّ َشْهرٍ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْعَتِمُر؟ قَالَفََس، بن الزَُّبْيرِ 
َعنِ ، اَق، َعْن ُمَجاِهٍد أنا الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي إِْسَح، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٣٣٤٥
أَكْثََر ِمْن ِعْشرِيَن : أَْو قَالَ، َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثََر ِمْن َخْمسٍ َوِعشْرِيَن َمرَّةً :قَالَ، اْبنِ ُعَمَر 

  ] .١اإلخالص آية "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد"َو ، ] ١الكافرون آية "[ُرونَقُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِف: "َمرَّةً َيقَْرأُ ِفي َركَْعَتيِ الْفَْجرِ
َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ  - ١٣٣٤٦
  َو" قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ: "َيقَْرأُ ِفي َركَْعَتيِ الْفَْجرِ،أَْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َر: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ُمَجاِهٍد 

  ".قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد"
َعْن أَبِي ، َعْن َشرِيٍك ، ُيوُسَف َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٣٤٧

فََبلَغَ ذَِلَك ، اْعَتَمرَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم مَرََّتْينِ قَْبلَ أَنْ َيُحجَّ:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إِْسحَاَق، َعْن ُمَجاِهٍد 
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَبَع ُعَمرٍ قَْد َعِلَم بِذَِلَك َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ِمْنُهنَّ ُعْمَرةٌ َمَع اْعَتَمَر َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى ال:فَقَالَِت، َعاِئَشةَ 
  .َحجَِّتِه

وَّامِّ بن َحْوَشبٍ َعنِ الَْع، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٣٣٤٨
َوَمنِ اْسَتَعاذَ ، َمْن سَأَلَكُْم بِاللَِّه فَأَْعطُوُه :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، 

  .َوَمْن أَْهَدى إِلَْيكُْم كَُراًعا فَاقَْبلُوُه، بِاللَِّه فَأَِعيذُوُه 
َعنِ الَْعوَّامِّ بن َحْوَشبٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن خِرَاشٍ ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الَْحرِيشِ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٣٤٩

  .ارِ َحتَّى رَأَْيَنا أَنَُّه َسيَُورِّثُُهأَْوَصاَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْج:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، 
َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيعْلَى ، َحدَّثََنا جَْنَدلُ بن َواِلقٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ الَْوادِِعيُّ أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي  - ١٣٣٥٠



َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمْجِلسٍ : قَالَ،  َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن ُيوُنَس بن َخبَّابٍ ، 
  إِنََّك، َواْرَحْمنِي وَُتْب َعلَيَّ ، َربِّ اغِْفْر ِلي :َيقُولُ، َيْسَتْغِفرُ اللََّه ِمائَةَ َمرٍَّة 

  .أَْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم
َحدَّثََنا يَزِيُد بن ِمهَْرانَ أَُبو خَاِلدٍ : قَاال، وَبِْشُر بن ُموَسى ، مِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِس - ١٣٣٥١

ي َما َتقُولُ ِف: فَقَالَ، َجاَء َرُجلٌ إِلَى اْبنِ ُعَمَر : قَالَ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُمَجاِلٍد ، الَْخبَّاُز 
َما أَقُولُ ِفي َرُجلٍ أَذَْنَب ذَْنًبا ِفيَما َبْيَنهُ :َما َتقُولُ ِفي ُعثَْمانَ؟ قَالَ: فَقَالَ، ُهَو ذَاَك بَْيُتُه:َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه؟ فَقَالَ

  .َتلُْتُموُه؟َوأَذَْنَب ذَْنًبا ِفيَما َبيَْنكُْم َوَبْيَنُه فَقَ، َوَبْيَن َربِِّه فََعفَى َعْنُه 
َعْن أَبِي َحمَْزةَ، ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن سَيَّارٍ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن زَكَرِيَّا  - ١٣٣٥٢

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِفي َحجَِّة أَنّ َرُسولَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَْشَرَس بن َحسَّانَ اَألَسِديِّ 
  .ال َتْرجِعُوا َبْعِدي كُفَّاًرا َيْضرُِب بَْعُضكُْم رِقَاَب َبْعضٍ:الْوَدَاعِ

َعْن َحبِيبِ بن ، ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّحِيمِ بن ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا الَْحْضَرِميُّ  - ١٣٣٥٣
فَُسِئلَ ِفي أَيِّ َشْهرٍ ، أَنَُّه كَانَ ُمْستَنًِدا إِلَى ُحْجَرِة َعاِئَشةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َحسَّانَ ُهَو أَُخو أَْشَرَس 

  .ِفي َرَجبٍ:اْعَتَمَر َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَقَالَ
، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َيْحَيى بن سَِعيٍد اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى بن َشْيَبةَ الِْمْصرِيُّ  - ١٣٣٥٤

  ،َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن ُمَعلًّى ُهَو الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََنا َماِلُك بن ِمْغَولٍ 

َيا نَبِيَّ اللَِّه َمْن أَكَْيسُ النَّاسِ؟ : فَقَالَ، فََجاَء َرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ ، ْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِشَر َعَشَرٍة أََت: قَالَ
أُولَِئَك ُهُم األَكْيَاُس ، قَْبلَ ُنزُولِ الَْمْوِت َوأََشدُُّهُم اْستِْعَدادً ِللَْمْوِت ، أَكْثَرُُهْم ِذكًْرا ِللَْمْوِت :َوأَْحَزُم النَّاسِ؟ قَالَ

  .ذََهُبوا بَِشَرِف الدُّْنَيا َواآلِخَرِة
، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن لَْيٍث ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٣٥٥

، فَإِنَُّه ال ُتنَالُ وِالَيةُ اللَِّه إِال بِذَِلَك ، َوَعاِد ِفي اللَِّه ، َووَالِ ِفي اللَِّه ، َوأَبِْغْض ِفي اللَِّه ، أَِحبَّ ِفي اللَِّه :الَ ِليقَ: قَالَ
، اَرْت مَُؤاخَاةُ النَّاسِ ِفي أَْمرِ الدُّْنَيا َوَص، َوال َيجُِد َرُجلٌ طَْعَم اِإلَمياِن َوإِنْ كَثَُرتْ َصالُتُه َوِصَياُمُه حَتَّى َيكُونَ كَذَِلَك 

  .َوإِنَّ ذَِلَك ال َيْجزِي َعْن أَْهِلِه َشْيئًا
وَإِذَا أَْمَسْيَت فَال ُتَحدِّثْ َنفَْسَك ، إِذَا أَْصَبْحَت فَال ُتَحدِّثْ نَفَْسَك بِالَْمَساِء :َوقَالَ ِلي اْبُن ُعَمَر: قَالَ - ١٣٣٥٦
  .فَإِنَّكَ َيا َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر ال َتْدرِي َما اسُْمَك غًَدا، َوَمْن َحَياِتَك ِلَموِْتَك ، ُخذْ ِمْن ِصحَِّتَك لََسقَِمَك َو، بِالصَّبَاحِ 
يًبا أَْو َعابَِر سَبِيلٍ كُْن ِفي الدُّنَْيا غَرِ:فَقَالَ، َوأََخذَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِبَْعضِ َجَسِدي : قَالَ - ١٣٣٥٧

  .َوُعدَّ َنفَْسَك ِفي أَْهلِ الْقُبُورِ، 
َعْن ، َعْن لَْيٍث ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ِعَياضٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُزْنُبورٍ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ  - ١٣٣٥٨
  َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذَ: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ُمَجاِهٍد 

  .َوُعدَّ َنفَْسَك ِفي أَْهلِ الْقُُبورِ، أَْو َعابِرِ َسبِيلٍ ، كُْن كَالَْغرِيبِ ِفي الدُّْنَيا ،َيا اْبَن ُعَمَر : فَقَالَ، بَِبْعضِ َجَسِدي 
، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن لَْيٍث ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن زَْيٍد ، َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن  َحدَّثََنا، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٣٥٩

، َوَمنِ اْسَتعَاذَ بِاللَِّه فَأَِعيذُوُه ، َمْن سَأَلَ بِاللَِّه فَأَْعطُوُه :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 



  .َمْن أَْهَدى إِلَْيكُْم فَاقَْبلُوُهَو
، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن لَْيٍث ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوارِِث ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى  - ١٣٣٦٠

َوَمْن أَْهَدى إِلَْيكُمْ ، َوَمنِ اْسَتعَاذَ بِاللَِّه فَأَِعيذُوُه ، أَلَ بِاللَِّه فَأَْعطُوُه َمْن َس:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  .ِذَراًعا أَْو كَُراًعا فَاقَْبلُوُه

َعْن لَْيثٍ ، ضَْيلُ بن ِعَياضٍ َحدَّثََنا فُ، َحدَّثََنا ُهرَْيُم بن ِمْسَعرٍ التِّرِْمِذيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ  - ١٣٣٦١
إِنْ َجالَْسَتهُ ، مَثَلُ الُْمْؤِمنِ كََمثَلِ الْعَطَّارِ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، 

  .فََعَكَوإِنْ شَاَركَْتُه َن، َوإِنْ مَاَشْيَتُه َنفََعَك ، َنفََعَك 
َعْن لَْيِث ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن ُموَسى ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٣٦٢

  .الذُّبَاُب كُلُُّه ِفي النَّارِ إِال النَّْحلَةَ:قَالَ،  َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، بن أَبِي ُسلَْيمٍ 
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم - ١٣٣٦٣

لَّهِ قَالَ َرُسولُ ال: قَالَ، أَْو َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُعَبْيِد بن ُعَمَر ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، الدَّبَرِيُّ 
  .كَانَ َينَْهى َعْن قَْتِلهِنَّ َوإِْحَراقِ الطََّعامِ، كُلُّ الذُّبَابِ ِفي النَّارِ إِال النَّْحلَ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعْن ، َعْن ُسفَْيانَ ، َسى َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُمو، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ  - ١٣٣٦٤
الذُّبَاُب ِفي النَّارِ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَاال، َوُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، لَْيٍث 

  .مَِوإِْحرَاَق الطََّعا، فَكَانُوا َيكَْرُهونَ قَْتلََها ، إِال النَّْحلَ
، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اْبُن بنِت رِْشِديَن بن َسْعدٍ الِْمْصرِيُّ  - ١٣٣٦٥

، بِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ النَّ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن لَْيٍث ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمَحيَّاِة َيْحَيى بن َيعْلَى 
  .ال َيبِيْع َحاِضٌر ِلَباٍد:قَالَ

  .َوال تََناَجُشوا، َوال َتْسَتقْبِلُوا الَْجلََب  - ١٣٣٦٦
  .َوال َيْخطُْب أََحدُكُْم َعلَى ِخطَْبِة أَِخيِه ١٣٣٦٧ -

  .فَإِنََّما لََها َما كُِتَب لََها، ا ِفي َصفَْحِتَها َوال َتْسأَلِ الْمَْرأَةُ طَالَق أُْختَِها لَِتكَْتِفي َم - ١٣٣٦٨
  .فَإِنَُّه بِأََحدِ النَّظََرْينِ إِنْ َردََّها بِصَاعٍ ِمْن َتْمرٍ، فََمنِ اْشَتَرى شَاةً ُمصَرَّاةً ، َوال ُتِصرُّوا اِإلبِلَ وَالْغََنَم ِلبَْيعٍ  - ١٣٣٦٩
، َعْن لَْيٍث ، َعْن َمْنُصورِ بن أَبِي اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، لسَّقَِطيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ ا - ١٣٣٧٠

  َنَهى َرسُولُ اللَِّه:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد 

  .نْ َيبِيَع حَاِضٌر لَِباٍدَوأَ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنَتلَقَّى الُْبيُوَع ِفي أَفَْواِه الطُُّرقِ 
، َعْن لَْيٍث ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الْبََراِء  - ١٣٣٧١

، ال يَبِْع حَاِضٌر لَِباٍد :ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُس: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َعْن ُمَجاِهٍد 
  .َوال َيشَْترِي لَُه

َعنِ اْبنِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن لَْيٍث ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٣٧٢
كُنَّا نَُعدُّ ذَِلَك :فَقَالَ، إِنَّا إِذَا َدَخلَْنا َعلَى اُألمََراِء قُلَْنا لَُهْم َما ال َنقُولُ لَُهْم إِذَا خََرْجَنا ِمْن ِعْنِدِهْم : ِقيلَ لَُه: الَقَ، ُعَمَر 

  .نِفَاقًا َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يَزِيَد ُهَو أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، ُد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٣٣٧٣



اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِظلٍّ بَْيَنَما أََنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن لَْيٍث ، بن ُمَحمٍَّد الطَُّهوِيُّ 
فََنظََر إِلَى َعِليٍّ َوُهَو َناِئٌم ِفي ، فََنظَْرَنا ِفيِه ، بِالَْمِديَنِة َوُهَو َيطْلُُب َعِليا َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه إِِذ اْنتََهْيَنا إِلَى َحاِئٍط 

، َواشَْتدَّ ذَِلَك َعلَْيِه ، فَلَقَْد َرأَْيُت َعِليا َتَغيََّر َوْجُهُه ، َس ُيكَنُّوَنَك أََبا تَُرابٍال أَلُوُم النَّا:فَقَالَ، اَألْرضِ َوقَْد أَغَْبَر 
  ،َوَوزِيرِي تَقِْضي َديْنِي ، أَْنَت أَِخي :قَالَ، َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه : أَال أُْرضِيَك َيا َعِليُّ؟قَالَ:فَقَالَ

َوَمْن أَحَبََّك ِفي حََياٍة ِمْنَك بَْعِدي َخَتمَ ، فََمْن أََحبََّك ِفي حََياٍة ِمنِّي فَقَْد قََضى َنْحَبُه ، رُِئ ِذمَِّتي َوتُْب، َوتُْنجُِز َمْوِعِدي 
َوَمنْ ، َنُه َيْوَم الْفََزعِ اَألكَْبرِ َوَمْن أَحَبََّك بَْعِدي وَلَْم َيَركَ َخَتمَ اللَُّه لَُه بِاَألْمنِ َواِإلَمياِن َوأَمَّ، اللَُّه لَُه بِاَألْمنِ َواِإلَمياِن 

  .َماَت َوُهَو َيْبَغُضَك َيا َعِليُّ َماَت مِيَتةً َجاِهِليَّةً ُيحَاِسُبُه اللَُّه بَِما َعِملَ ِفي اِإلْسالمِ
َعْن ، يُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن أَبِي َداُوَد َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٣٧٤

أَوَّلُ َمْن أَْشفَُع لَهُ َيْوَم :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ 
ثُمَّ ِمْن َساِئرِ ، ثُمَّ َمْن آَمَن بِي َواتََّبَعنِي ِمَن الَْيَمنِ ، ثُمَّ األَْنَصاُر ، اَألقَْرُب ِمْن قَُرْيشٍ ثُمَّ اَألقَْرُب فَ، الِْقَياَمةِ أَْهلُ َبْيِتي 

  .َوأَوَّلُ َمْن أَْشفَُع لَهُ أُولُو الْفَْضلِ، ثُمَّ اَألعَاجِمِ ، الْعََربِ 
َعْن ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن ظَُهْيرٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعَرفَةَ ، ْصَبهَانِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَأل - ١٣٣٧٥

فَال َيِقيلَنَّ إِال ِفي ، َمْن َماَت ُبكَْرةً :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، لَْيٍث 
  .َوَمْن َماَت َعِشيَّةً فَال َيبِيَتنَّ إِال ِفي قَْبرِِه، قَْبرِِه 

َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن حَفْصٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعِليٍّ الْجَاُروِديُّ النَّْيسَاُبورِيُّ  - ١٣٣٧٦
  َعنِ ابْنِ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن ُمْسِلمٍ اَألْعَورِ ، بن طَْهَمانَ 

  .َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن إِْسَبالِ اِإلَزارِ:قَالَ، ُعَمَر 
، مٍ الُْمالِئيِّ َعْن ُمْسِل، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا وَاِصلُ بن َعْبدِ اَألْعلَى ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٣٧٧

َما فََتَح اللَُّه َعلَى َعاٍد ِمَن الرِّيحِ الَِّتي :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد 
فََحَملَْتُهْم َبْيَن السََّماِء ، فََحَملَْت َموَاِشيَُهْم َوأَْموَالَُهْم فََمرَّْت بِأَْهلِ الَْباِدَيِة ، أُْهِلكُوا ِفيَها إِال مِثْلَ َمْوِضعِ الْخَاَتمِ 

، َهذَا َعارٌِض ُمْمِطُرَنا فَأَلْقَْت أَْهلَ الْبَاِدَيِة : قَالُوا، فَلَمَّا َرأَْوا ذَِلَك أَْهلُ الْحَاِضَرِة ِمَن الرِّيحِ َوَما ِفيَها ، َواَألْرضِ 
  .لِ الْحَاِضرَِةَوَمَواشَِيُهْم َعلَى أَْه

َعْن َساِلمٍ اَألفْطَسِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْجْعِد الَْوشَّاُء  - ١٣٣٧٨
الُْمَؤذِّنُ الُْمْحَتِسُب كَالشَّهِيدِ َيَتَشخَّطُ ِفي :ِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، 

  .َوإِذَا مَاَت لَْم ُيدَوَّْد ِفي قَْبرِِه، َوَيشَْهُد لَُه كُلُّ َرطْبٍ َويَابِسٍ ، َدِمِه َحتَّى يَفُْرغَ ِمْن أَذَانِِه 
َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالمِ بن ، ُبو غَسَّانَ مَاِلكُ بن إِْسَماعِيلَ النَّْهِديُّ َحدَّثََنا أَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٣٧٩

َوكَانَ ، اهَْتزَّ الَْعْرشُ ِلُحبِّ ِلقَاِء اللَِّه سَْعًدا : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ ، َحْربٍ 
  إِنَّ َسْعًدا ُضِغطَ ِفي قَْبرِِه:َوقَالَ، النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  آِخَرُهْم َخَرَج ِمْن قَْبرِِه

  .فََسأَلُْت اللََّه أَنْ ُيَخفَِّف َعْنُه، َضْغطَةً 
َعْن ، َنا ِعْمَرانُ بن ُعَتْيَبةَ َحدَّثَ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن سَْهلٍ الَْحنَّاطُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ  - ١٣٣٨٠

، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعطَاِء بن السَّاِئبِ 



  .َوفُْد اللَِّه َدَعاُهْم فَأَجَاُبوُهَوالَْحاجُّ إِلَى َبْيتِ اللَِّه ، الَْغازِي ِفي َسبِيلِ اللَِّه :قَالَ
َحدَّثََنا ُعَمُر بن ذَرٍّ ، َحدَّثََنا الَْجاُرودُ بن َيزِيَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمَرَوْيِه الَْهَروِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُي  - ١٣٣٨١

إِنَّ رَبَّكُمْ َحيِيٌّ كَرِميٌ َيسَْتحْيِي أَنْ َيْرفََع :للَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ ا: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، 
الرَّاِحِمَني َيا َحيُّ ال إِلََه إِال أَْنَت َيا أَْرَحَم : فَلَْيقُلْ، فَإِذَا َرفََع أََحدُكُْم َيَدْيِه ، الْعَْبُد َيَدْيِه فََيُردُُّهَما ِصفًَرا ال َخْيَر ِفيهَِما 

  .ثُمَّ إِذَا َردَّ َيَدْيِه فَلُْيفْرِغْ ذَِلكَ الَْخْيرَ إِلَى َوْجهِِه، ثَالثَ َمرَّاٍت 
ةُ بن أَبِي َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي َعْبَد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ  - ١٣٣٨٢

  .اْنقَطََعِت الْهِْجَرةُ بَْعَد الْفَْتحِ:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، لَُباَبةَ 
َعْن ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َيْعلَى ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُصبَْيحٍ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ  - ١٣٣٨٣

  أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس، َحدَّثَنِي ُمَجاِهٌد ، ِعْمَرانَ بن َعمَّارٍ 

  .َوَمْن فَاَرقَنِي فَاَرَق اللََّه، َمْن فَاَرَق َعِليا فَاَرقَنِي :قَالَ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحدَّثََنا ُموَسى بن ، َحدَّثَنِي ُمْصَعُب بن سَِعيٍد أَُبو َخْيثََمةَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َمْنُصورٍ الرُّمَّانِيُّ الِْمصِّيِصيُّ  - ١٣٣٨٤

َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ِشهَابٍ الْحَنَّاطُ، َعْن ِفطْرٍ ، أَْعَيَن 
  .َما الُْمْعِطي ِمْن َسَعٍة بِأَفَْضلَ ِمَن اآلِخذِ إِذَا كَانَ ُمْحتَاًجا:َوَسلََّم

َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ،  َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ  - ١٣٣٨٥
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيقُولُ، َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر : َيقُولُ، َسِمْعُت ُمَجاِهًدا : قَالَ، َنهِيٍك الَْحلَبِيُّ 

َوَمْن ، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَرسُوِلِه فَلَْيقُلْ َخيًْرا أَْو ِلَيْسكُْت ، ِلِه َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَرسُوِلِه فَلُْيَؤدِّ َزكَاةَ َما:َيقُولُ، 
  .كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَرُسوِلِه فَلُْيكْرِْم َضْيفَُه

َسِمْعُت : قَالَ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َنهِيٍك ، يُّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ  - ١٣٣٨٦
الْحَْمُد ِللَِّه : َمْن قَالَ:َيقُولُ، َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيقُولُ، َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر : َيقُولُ، ُمَجاِهًدا 

وَالْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َخَضَع كُلُّ َشْيٍء ِلُملِْكهِ ، الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي ذَلَّ كُلُّ َشْيٍء ِلعِزَِّتِه َو، الَِّذي َتوَاَضَع كُلُّ َشْيٍء لََعظََمِتِه 
  فَقَالََها مَا، َوالَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي اسَْتْسلََم كُلُّ َشْيٍء لِقُْدَرِتِه ، 

َووَكَّلَ بِِه َسْبِعنيَ أَلَْف َملٍَك َيْسَتْغِفُرونَ لَُه ، ا أَلَْف َحَسَنٍة َوَرفََع لَُه بَِها أَلَْف َدَرَجٍة َيطْلُُب بَِها َما ِعْنَدُه كََتَب اللَُّه لَهُ بَِه
  .إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة

َعْن ، اهِيَم بن ُمَهاجِرٍ َعْن إِبَْر، أنا شَرِيٌك ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ  - ١٣٣٨٧
  .َونِْعَمِت الْبِْدَعةُ، َصالةُ الضَُّحى بِْدَعةٌ :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ُمَجاِهٍد 
 َحدَّثََنا أَُبو الَْجوَّابِ اَألْحَوُص بن جَوَّابٍ،، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن سَْهلٍ اَألعَْرُج ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٣٨٨

أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن إِْبَراهِيَم بن ُمهَاجِرٍ ، َعْن َعمَّارِ بن ُرَزْيقٍ 
] ١اإلخالص آية "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد"َو ] ١ الكافرون آية"[قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ: "َوَسلََّم كَاَنيَقَْرأُ ِفي َركَْعَتيِ الْفَْجرِ

.  
َحدَّثََنا َعاِمرُ بن ُمْدرِكٍ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن سَْهلٍ اَألْهوَازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَّدُ بن َحنِيفَةَ الْوَاِسِطيُّ  - ١٣٣٨٩

، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، ن ُمهَاجِرٍ َعْن إِْبَراهِيَم ب، َحدَّثََنا َعِليُّ بن صَاِلحٍ ، 
  .ال َتْمَنعُوا إَِماَء اللَِّه َمَساجَِد اللَِّه:قَالَ



، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، َجاِهٍد َعنِ اْبنِ ُم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ  - ١٣٣٩٠
، فََسَبقَُه األَْنَصارِيُّ ، َواآلَخُر ِمْن ثَِقيٍف ، َجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجالِن أََحُدُهَما ِمَن األَْنَصارِ : قَالَ

  فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا :فَقَالَ لَُه، أََنا أََبدُُّه َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : فَقَالَ اَألْنصَارِيُّ، َيا أََخا ثَِقيٍف َسَبقََك األَْنصَارِيُّ:ِللثَّقَِفيِّ
، فَذَاَك أَْعَجُب إِلَيَّ أَنْ َتفَْعلَ : قَالَ، سْأَلُ َعْنُهَوإِنْ ِشئْتَ أَنْ أُخْبَِرَك َعمَّا جِئَْت بِهِ َت، أََخا ثَِقيٍف َسلْ َعْن َحاَجِتَك 

إِي : قَالَ، َماذَا ِلي ِفيِه؟: َوَتقُولُ، َوَعْن ِصَياِمَك ، َوَعنِ ُسُجوِدَك ، َوَعْن ُركُوِعَك ، فَإِنََّك َتْسأَلُنِي َعْن َصالِتَك :قَالَ
: قَالَ، فَأَْنتَ إِذًا :قَالَ، فَإِنْ َصلَّْيُت َوَسطَُه : قَالَ، وََنْم َوَسطَُه، لَ اللَّْيلِ وَآِخَرُه فََصلِّ أَوَّ:قَالَ، َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ 

لُّ ثُمَّ اْرفَْع َرأَْسَك حَتَّى يَْرجَِع كُ، َوفَرِّْج َبْيَن أََصابِِعَك ، فَإِذَا قُْمَت إِلَى الصَّالِة فََركَْعَت فََضْع َيَدَك َعلَى ُركْبََتْيَك 
َوُصمِ اللََّياِلَي الْبِيَض ثَالثَ َعشَْرةَ َوأَْرَبعَ ، َوال َتْنقُْر ، َوإِذَا َسَجْدَت فَأَْمِكْن َجْبهََتَك ِمَن اَألْرضِ ، ُعْضوٍ إِلَى َمفِْصِلِه 

  .َعْشَرةَ َوَخْمَس َعْشَرةَ
فَإِنََّك جِئْتَ : قَالَ، فَذَِلَك أَْعَجُب إِلَيَّ : قَالَ، نْ ِشئَْت أَْخبَْرُتَك َسلْ َعْن حَاَجِتَك َوإِ: فَقَالَ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى اَألْنصَارِيِّ 

: َوَتقُولُ، َماذَا ِلي ِفيِه؟ َوجِئَْت َتْسأَلُ َعْن ُوقُوِفَك بَِعَرفَةَ : َوَتقُولُ، َتسْأَلُنِي َعْن ُخرُوجَِك ِمْن َبيِْتَك َتُؤمُّ الَْبْيَت الَْحَراَم 
َماذَا ِلي ِفيِه؟ َوَعْن َحلِْقَك : َوَتقُولُ، َماذَا ِلي ِفيِه؟ َوَعْن طََواِفَك بِالْبَْيِت : َوَتقُولُ، يِه؟ َوَعْن َرْميَِك الْجَِماَر َماذَا ِلي ِف
كَ َتُؤمُّ الَْبْيَت فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ أَمَّا ُخُروُجَك ِمْن َبْيِت: قَالَ، إِي َوالَِّذي بََعثََك بِالَْحقِّ : َماذَا ِلي ِفيِه؟ قَالَ: َوَتقُولُ، رَأَْسَك 

  َوطْأٍَة َتطَأُهَا

َوأَمَّا ُوقُوفَُك بَِعَرفَةَ فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْنزِلُ إِلَى السََّماِء ، َويَْمُحو َعْنَك بَِها َسيِّئَةً ، رَاِحلَُتَك َيكُْتُب اللَُّه لَكَ بَِها َحَسَنةً 
وََيَخافُونَ ، َهُؤالِء ِعَباِدي َجاُءونِي ُشْعثًا غُبًْرا ِمْن كُلِّ فَجٍّ َعِميقٍ َيْرُجونَ َرْحَمِتي :فََيقُولُ، بِهُِم الَْمالِئكَةَ الدُّْنَيا فَيَُباِهي 

أَْو مِثْلُ قَطْرِ السََّماِء ، الدُّْنَيا  أَْو ِمثْلُ أَيَّامِ، فَكَْيَف لَوْ َرأَْونِي؟فَلَْو كَانَ َعلَْيَك ِمثْلُ رَْملِ َعاِلجٍ ، َولَمْ َيَروْنِي ، َعذَابِي 
فَإِنَّ لََك بِكُلِّ َشْعَرٍة َتْسقُطُ ، َوأَمَّا َحلْقَُك َرأَْسَك ، َوأَمَّا َرمُْيَك الْجِمَاَر فَإِنَُّه َمذُْخورٌ لََك ، ذُُنوًبا غََسلَ اللَُّه َعْنَك 

  .ُنوبَِك كََيْومِ َولََدْتَك أُمَُّكفَإِذَا طُفَْت بِالَْبْيتِ َخَرْجَت ِمْن ذُ، َحَسَنةٌ 
َحدَّثََنا بِْشُر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ األَْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَيُّوَب الِْقرَبِيُّ  - ١٣٣٩١ -
َوَعْبِد اللَِّه بن ، َوَعْبِد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ ، الَْعبَاِدلَِة َعْبدِ اللَِّه بن ُعَمَر  َعنِ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الَْوهَّابِ بن ُمجَاِهٍد ، 

ْنَتِظرُ وَالُْمْسَتِمعُ َي، الْقَاصُّ َيْنَتِظرُ الَْمقَْت :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالُوا، َوَعْبدِ اللَِّه بن َعْمرٍو ، الزَُّبْيرِ 
َوالنَّاِئَحةُ َوَمْن َحْولََها ِمَن امَْرأٍَة َعلَْيهِْم لَْعَنةُ اللَِّه وَالَْمالِئكَةِ ، َوالُْمحَْتِكُر َيْنتَِظُر اللَّْعَنةَ ، َوالتَّاجِرُ َيْنَتِظرُ الرِّْزَق ، الرَّْحَمةَ 

  .َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَجاِهدُ بن ُموَسى ، بن أَبِي َخْيثََمةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد - ١٣٣٩٢

  ،َحمَّاُد بن زَْيٍد 

بِْسمِ :فَقَالَ، الُْيمَْنى أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج فََبَسطَ كَفَُّه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُمَجاِهٍد 
، َوقََباِئِلهِْم ، َوأَْسَماِء آبَائِهِْم ، اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ َهذَا ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ بِأَْسَماِء أَْهلِ الَْجنَِّة 

بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ َهذَا ِكتَاٌب ِمَن :فَقَالَ، كَفَُّه الُْيْسَرى  ثُمَّ َبَسطَ، ال يَُزاُد ِفيهِْم َوال ُينْقَُص ِمْنُهْم، َوَعَشاِئرِِهْم 
  .ال يَُزاُد ِفيهِْم َوال ُينْقَُص ِمْنُهْم، َوَعشَاِئرِِهْم ، َوقََباِئِلهِْم ، َوأَْسَماِء آبَائِهِْم ، اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ ألَْهلِ النَّارِ بِأَْسمَائِهِْم 



َحدَّثََنا أَُبو ، َحدَّثَنِي أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن أَيُّوَب َصاِحبُ الَْمغَازِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٣٩٣
نَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه كَا: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن أَبِي َروَّاٍد 

  .َوال َيْستَِلُم غَْيَرُهَما، َوَسلََّمَيْسَتِلُم الرُّكَْن الَْيَمانِيَّ وَالَْحَجَر 
َحدَّثََنا َوْرقَاءُ ، ارٍ َحدَّثََنا َشَباَبةُ بن سَوَّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُمَحمٍَّد الزَّْعفََرانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٣٩٤
ائْذَُنوا ِللنَِّساِء :قَالَ، َعنِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، بن ُعَمَر 

  .ِفي الَْمسَاجِدِ بِاللَّْيلِ
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن : قَاال، وَأَُبو َعْبِد الَْمِلِك الْقَُرِشيُّ أَحَْمُد بن إِْبَراهِيَم ، فِْريَابِيُّ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْ - ١٣٣٩٥

  َحدَّثَنَا، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن ُحَمْيٍد ، َعاِئٍذ الدَِّمْشِقيُّ 

فَلَمَّا أََراَد ، فََشيَّعََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َغْزوِ أََنا َوَرُجلٌ َمِعي َخَرْجتُ إِلَى الْ: قَالَ، َعْن ُمَجاِهٍد ، الُْمطِْعُم بن الِْمقَْدامِ 
ئًا إِذَا اْسُتوِدَع اللَُّه َشْي:َيقُولُ، َولَِكْن َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، إِنَُّه لََيُسرُّنِي َما أَْعطَْيُتمَاُه : ِفَراقََنا قَالَ

  .َوخََواتِيَم َعَمِلكَُما، َوإِنِّي أَْسَتوِْدُع اللََّه ِديَنكَُما َوأََمانََتكَُما ، ِحِفظَُه 
  َصَدقَةُ بن َيَسارٍ الَْمكِّيُّ َعنِ اْبنِ ُعَمَر

َعْن ، َحدَّثََنا َربَاُح بن زَْيٍد ، َخاِلٍد  َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٣٩٦
، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْعَتكََف َوَخطَبَ النَّاَس : َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َصَدقَةَ بن َيَسارٍ الَْمكِّيِّ ، َمْعَمرٍ 
َوال َيْجَهْر بَْعُضكُْم َعلَى َبْعضٍ ، ِة فَإِنَُّه ُينَاجِي َربَُّه فََيْعلَُم أََحدُكُْم بَِما يَُناجِي َربَُّه إِنَّ أََحدَكُْم إِذَا قَاَم ِفي الصَّال:فَقَالَ

  .بِالْقَِراَءِة ِفي الصَّالِة
َحدَّثََنا ، َعْن أَبِي فُدَْيٍك ، يلَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسَماِع، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٣٩٧

إِذَا :قَالَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َصَدقَةَ بن َيسَارٍ ، الضَّحَّاُك بن ُعثَْمانَ 
  .فَإِنْ أََبى فَلُْيقَاِتلُْه فَإِنَّ َمَعُه الْقَرِيَن، َيَدْيِه كَانَ أََحدُكُْم ُيَصلِّي فَال َيَدْع أََحًدا َيُمرُّ َبْيَن 

َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَماَرةَ بن ُصبَْيحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسعِيِد بن ُدَحْيمٍ الْكُوِفيُّ  - ١٣٣٩٨
  َحدَّثََنا أَُبو أُوَْيسٍ،، َصبِيحٍ 

  .رَأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيهِلُّ ِحَني َتْستَهِلُّ بِِه َراِحلَُتُه: َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه، ةَ بن َيسَارٍ َعْن َصَدقَ
َعْن َصَدقَةَ بن َيَسارٍ ،  َحدَّثََنا جَرِيٌر، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٣٩٩

، َوألَْهلِ الشَّامِ الُْجْحفَةَ ، َوقََّت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألْهلِ الَْمِديَنِة ذَا الُْحلَْيفَِة :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، 
  .َوَألْهلِ الَْيَمنِ َيلَْملََم، َوَألْهلِ َنْجٍد قَْرنَ 

، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن إِْبَراِهيَم الَْمْوصِِليُّ ، دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ َح - ١٣٤٠٠
  .أَمَّا َبْعُد:فَقَالَ، ْيِه َوَسلََّم َخطََب أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َصَدقَةَ بن َيَسارٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ 

  َعطَاُء بن أَبِي َرَباحٍ َعنِ اْبنِ ُعمََر
َعْن وِقَاِء ، َحدَّثََنا قُرَّانُ بن َتمَّامٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُمَحمَّدٍ الَْجرِْميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٤٠١
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن ُبكَْيرِ بن اَألخَْنسِ ، لْوَاِلبِيِّ بن إِيَاسٍ ا
  .َمْن أََتى الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ:َوَسلََّم

َعْن ، َمرٍ َصاِلُح بن حَْربٍ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َيحَْيى التَّْيِميُّ َحدَّثََنا أَُبو َمْع، َحدَّثََنا َعِليُّ بن بََياٍن الُْمطَرُِّز  - ١٣٤٠٢



أََشهِْدَت َبْيَعةَ الرِّضَْواِن َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قُلُْت الْبنِ ُعَمَر: قَالَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ ، ِمْسَعرٍ 
  قَِميٌص ِمْن:فََما كَانَ َعلَْيِه؟ قَالَ: لُْتقُ، نََعْم:َوَسلََّم؟ قَالَ

َورَأَْيُت النُّْعَمانَ بن ُمقَرٍِّن الْمَُزنِيَّ قَاِئًما َعلَى َرأِْسِه قَدْ َرفََع أَغَْصانَ الشََّجَرِة َعْن ، َورَِداٌء َوَسْيٌف ، قُطْنٍ َوُجبَّةٌ َمْحُشوَّةٌ 
  .َوالنَّاسُ ُيبَايُِعوَنُه، رَأِْسِه 

َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن ِدينَارٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٤٠٣
ولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَنّ َرُس: َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، ِمْسَعٌر 

  .َوَسلََّمأََهلَّ ِحَني اْستََوْت بِِه رَاِحلَُتُه
َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْسَماِعيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٤٠٤

فَإِنَّ ، ال ُتقَبُِّحوا الَْوْجَه :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعطَاٍء ، ابٍِت َحبِيبِ بن أَبِي ثَ
  .اْبَن آَدَم ُخِلَق َعلَى ُصوَرِة الرَّْحَمنِ َتعَالَى

، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ . دَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانََح، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َبَهاٍن الَْعْسكَرِيُّ  - ١٣٤٠٥
َعنِ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َمْنُصورِ بن الُْمْعَتِمرِ ، َحدَّثََنا الُْمطَِّلُب بن زَِيادٍ الثَّقَِفيُّ : قَاال، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحمَّاٍد َسجَّاَدةُ 

فَإِذَا : قَالَ، إِنَّا ُنَساِفُر فََنلْقَى أَقَْواًما َيقُولُونُ ال قََدَر ، َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ : فَقَالَ، أََتى َرُجلٌ اْبَن ُعَمَر : قَالَ ،اْبنِ ُعَمَر 
ذْ أَتَاُه َرُجلٌ َحَسُن الَْوْجِه طَيُِّب الرِّيحِ نَِقيُّ كُنَّا ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه إِ، فَأَْخبِرُْهْم أَنَّ اْبَن ُعَمَر ِمْنُهْم َبرِيٌء ، لَِقيَت أُولَِئَك 

  السَّالُم َعلَْيَك يَا: فَقَالَ، الثَّْوبِ 

َتاُه ُركَْبَتيِ حَتَّى اْصطَكََّتا ُركَْب، قَالَ ذَِلَك مَِراًرا ، فَدََنا َدْنَوةً ، اْدُنْه:أَْدُنو ِمْنَك؟ قَالَ، َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َشَهاَدةُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَّهِ :َيا َرسُولَ اللَِّه َما اِإلْسالُم؟ قَالَ: فَقَالَ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

فَإِذَا فََعلُْت ذَِلَك فَأََنا : قَالَ، َوالُْغْسلُ ِمَن الَْجَنابَِة، َوِصَياُم َرَمَضانَ ، َوَحجُّ الَْبْيِت ، َوإِيَتاُء الزَّكَاِة ، َوإِقَاُم الصَّالِة ، 
 َوالَْجنَِّة، َوُرُسِلِه ، َوكُُتبِِه ، َوَمالِئكَِتِه ، اِإلَميانُ أَنْ ُتْؤِمَن بِاللَِّه :فََما اِإلَميانُ؟ قَالَ: قَالَ، َصَدقَْت : قَالَ، نََعْم:ُمْسِلٌم؟ قَالَ

: قَالَ، َنَعْم:فَإِذَا فََعلُْت ذَِلَك فَأََنا ُمْؤِمٌن؟ قَالَ: قَالَ، َوُحلْوِِه َوُمرِِّه ِمَن اللَِّه، وَالْقََدرِ َخيْرِِه َوَشرِِّه ، وَالِْقَياَمِة ، َوالنَّارِ ، 
فَإِذَا فََعلُْت ذَِلَك فَأََنا : قَالَ، َت ال تََراُه فَإِنَُّه يََراَكفَإِنْ كُْن، تَْعُبُد اللََّه كَأَنَّكَ َترَاُه :فََما اِإلْحَسانُ؟ قَالَ، َصَدقَْت 

َوال أََشدَّ َتْوقًِريا ِللنَّبِيِّ َصلَّى ، َوال أَطَْيَب رًِحيا ، قُلَْنا َما َرأَْيَنا َرُجال أَْحَسَن َوْجًها ، َصَدقَْت : قَالَ، َنَعْم:ُمْحِسٌن؟ قَالَ
َعلَيَّ :فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َصَدقَْت : َوقَْولُُه ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َهلْ :ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ َرسُولُ اللَّ، فَقُْمَنا َوقُْمُت أََنا َعلَى طَرِيقٍ ِمْن طُُرقِ الَْمِديَنِة فَلَْم َنرَ َشْيئًا ، بِالرَُّجلِ
  َهذَا جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ُيَعلُِّمكُْم َمَناِسَك:قَالَ، اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم : َتْدُرونَ َمْن َهذَا؟قَالُوا

  .َما أََتانِي ِفي صُوَرٍة قَطُّ إِال َعَرفُْتُه إِال َهِذِه الصُّوَرةَ، ِدينِكُْم 
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلِ بن ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن أَبِي َرْوحٍ الَْبْصرِيُّ  - ١٣٤٠٦

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِي حَيَّانَ التَّْيِميِّ، َعْن َعطَاٍء ، غَْزَوانَ 
: َهلْ لََك ِفي َخْيرٍ؟قَالَ:قَالَ، إِلَى أَهِْلي : أَْيَن تُرِيُد؟قَالَ:فَلَمَّا َدَنا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَقَْبلَ أَْعرَابِيٌّ ، 

َمْن َشاِهٌد َعلَى َما َتقُولُ؟ : قَالَ، إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َوَرُسولُُهَتشَْهُد أَنْ ال إِلََه :َما ُهَو؟ قَالَ
َألْرَض َخدا حَتَّى َوِهَي بَِشاِطِئ الَْواِدي فَأَقَْبلَْت َتُخدُّ ا، فََدَعاَها َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َهِذهِ الشََّجَرةُ:قَالَ



، َوَرَجَع اَألعَْرابِيُّ إِلَى قَْوِمِه ، ثُمَّ َرَجَعتْ إِلَى َمْنَبتَِها ، فَشَهَِدْت أَنَُّه كََما قَالَ ، فَاْسَتْشَهَدَها ثَالثًا ، قَاَمْت َبْيَن َيَدْيِه 
  .ْنُت َمَعَكَوإِال َرَجْعُت إِلَْيَك فَكُ، إِنْ يَْتَبُعونِي آِتيكَ بِهِْم : فَقَالَ

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ اَألْعُيُن ُمَحمَّدُ بن أَبِي َعتَّابٍ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٤٠٧
َوَما ، أََتى َعلَْيَنا َزَمانٌ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي رََباحٍ ، َسِعيٍد 

  وَأََنا ِفي زََماٍن الدِّيَناُر وَالدِّْرَهمُ أََحبُّ إِلَْيَنا ِمْن أَِخينَا، َيَرى أََحٌد ِمنَّا أَنَُّه أََحقُّ بِالدِّيَنارِ َوالدِّرَْهمِ ِمْن أَِخيِه الُْمْسِلمِ 

َوَتَركُوا الْجَِهاَد ِفي ، إِذَا َضنَّ النَّاُس بِالدِّيَنارِ َوالدِّرَْهمِ :َيقُولُ، ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمْعُت َرُس، الُْمْسِلمِ 
  .ْعُه حَتَّى يَُراجِعُواَوَتبَاَيُعوا بِالِْعيَنِة َسلَّطَ اللَُّه َعلَْيهِمْ َبالًء لَْم َيْرفَ، َولَزِمُوا أَذْنَاَب الَْبقَرِ ، َسبِيلِ اللَِّه 
َحدَّثََنا الْحَارِثُ بن ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمحَمٍَّد الْفَرَّاُء النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد النَّْيسَاُبورِيُّ  - ١٣٤٠٨

لَْو لَْم : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعطَاٍء ، ةَ َعنِ الَْحجَّاجِ بن فَُراِفَص، َحدَّثََنا َبْحُر بن كَِثريٍ ، ُمْسِلمٍ 
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه ، َوَمرَّةً َعدَّ سَْبَع َمرَّاٍت لَمَّا َحدَّثُْت بِِه ، أَْسَمْعَه ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال َمرَّةً 

َوال َيفَْزُعونَ ِحَني َيفَْزعُ ، ثَالثٌ َعلَى كُثَْباِن الِْمْسِك َيْوَم الْقَِياَمِة ال َيهُولُُهُم الُْحْزنُ :ِه َوَسلََّم َيقُولَُصلَّى اللَُّه َعلَْي
لِّ َيْومٍ َولَْيلٍَة َخْمسَ َصلََواتٍ َوَرُجلٌ َناَدى ِفي كُ، فَأَقَاَم بِِه َيطْلُُب بِِه َوْجَه اللَِّه َوَما ِعْنَدُه ، َرُجلٌ َتَعلََّم الْقُْرآنَ : النَّاُس

  .َوَمْملُوٌك لَْم َيْمَنْعُه رِقُّ الدُّْنَيا ِمْن طَاَعِة َربِِّه، َيطْلُُب بِِه َوْجَه اللَِّه َوَما ِعْنَدُه 
، ا ُمَعلَّى بن مَْهِديٍّ الَْمْوِصِليُّ َحدَّثََن: قَاال، َوَخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٤٠٩

َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِثِ بن َسِعيٍد 
  أَنَُّه أََحقُّ بِالدِّيَنارِ َوَما َيَرى أََحُدَنا، لَقَدْ أََتى َعلَْيَنا َزَمانٌ : قَالَ، 

، َحِدَنا ِمْن أَِخيِه الُْمْسِلمِ َوالدِّرَْهمِ ِمْن أَِخيِه الُْمْسِلمِ َحتَّى إِذَا كُنَّا بِآِخرِِه أَصَْبْحَنا َوالدِّيَناُر وَالدِّْرَهُم أََحبُّ إِلَى أَ
َوَتبِعُوا أَذَْنابَ ، َوَتبَاَيُعوا بِالْعِيَنِة ، إِذَا َضنَّ النَّاُس بِالدِّيَنارِ َوالدِّرَْهمِ :ولَُوَسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُ

  .الَْبقَرِ أَْرَسلَ اللَُّه َعلَْيهِْم ذُال ال َيْرفَُعُه َعْنُهْم َحتَّى ُيرَاجُِعوا ِدينَُهْم
، َعْن َعطَاٍء ، َعْن لَْيٍث ، ُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث َحدَّثََنا أَ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٤١٠

  .ُنهَِي َعْن َبْيعِ الَْغنِيَمِة حَتَّى تُقَْسَم:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
َعْن ثَُوْيرِ بن ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َعْمرٍو الَْبجَِليُّ  َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ  - ١٣٤١١
َشهِْدُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْمًسا َوِعشْرِيَن َمرَّةً فَكَانَ َيقَْرأُ ِفي :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعطَاٍء ، أَبِي فَاِخَتةَ 

قُلْ ُهَو اللَّهُ "َو ، ] ١الكافرون آية "[قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ: "َوالرَّكَْعَتْينِ قَْبلَ الَْمْغرِبِ، ْجرِ الرَّكَْعَتْينِ قَْبلَ الْفَ
  ] .١اإلخالص آية "[أََحٌد

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ، لُْجْرجَانِيُّ َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد بن ُمْسِلمٍ ا، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الْقَطَّانُ الَْهْمَدانِيُّ  - ١٣٤١٢
لََعَن اللَّهُ :قَالَ، َعنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َماِلِك بن ِمْغَولٍ ، َسْيٍف 

  .َمْن َسبَّ أَْصحَابِي
  :قَاال، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، َوُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ ، مٍ الْكَشِّيُّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِل - ١٣٤١٣

َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ ، َعْن َعِليِّ بن الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ 
  .إِذَا رَأَْيُتمُ الَْمدَّاِحَني فَاْحثُوا ِفي ُوُجوِههِمُ التُّرَاَب:َيقُولُ، َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 



َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن السَّمَّاِك أَُبو ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن َحبِيبٍ الْقَنَوِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٤١٤
فَطَلََب بِالال ِلُيَؤذِّنَ لَُهْم فَلَمْ ، كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، بن أَبِي َرَباحٍ َعطَاُء 
فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه ، فَأَرَاَد أَنْ ُيقِيَم ، َد ذَِلَك فَأََمَر َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال فَأَذَّنَ َمَحلَّ بِاللٍ بَْع، ُيوَجْد 

  .إِنََّما ُيِقيُم َمْن أَذَّنَ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، ِشٍد السَّمَّاُك َحدَّثََنا َسِعيُد بن َرا، َحدَّثََنا ِعيَسى بن إِْبَراِهيَم الْبِرَِكيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف التُّرِْكيُّ  - ١٣٤١٥

اْجَتَمَع عِيَداِن َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوُم ِفطْرٍ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعطَاُء بن أَبِي َربَاحٍ 
، َيا أَيَُّها النَّاُس :فَقَالَ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَيْهِْم بَِوْجهِِه ، مَ َصالةَ الْعِيِد َوُجْمَعٌه فََصلَّى بِهِمْ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ، 

 َوَمْن أَرَاَد أَنْ يَْرجَِع إِلَى أَْهِلِه، فََمْن أََراَد أَنْ ُيْجِمَع َمعََنا فَلُْيْجِمْع ، َوإِنَّا ُمْجِمُعونَ ، إِنَّكُْم قَْد أََصبُْتْم خَْيًرا وَأَجًْرا 
  .فَلَْيْرجِْع

  َحدَّثََنا َسِعيُد بن َراِشٍد، َحدَّثََنا ِعيَسى بن إِْبَراِهيَم الْبِرَِكيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف التُّرِْكيُّ  - ١٣٤١٦

أَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي َألمَْرتُُهْم بِالسِّوَاِك لَْوال :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعطَاٍء ، 
  .ِعْنَد كُلِّ َصالٍة

َعْن ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َراِشٍد ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن إِْبَراِهيَم الْبِرَِكيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف التُّرِْكيُّ  - ١٣٤١٧
  .لَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ال َيقُْعُد َساَعةً ِمَن اللَّْيلِ إِال أََمرَّ السَِّواَك َعلَى ِفيِهأَنّ َرُسو: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعطَاٍء 

َعْن ، مَّاُك َحدَّثََنا َسِعيُد بن َراِشٍد السَّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ الِْمصِّيِصيُّ  - ١٣٤١٨
  .أَقَلُّ أُمَِّتي الَِّذيَن َيْبلُُغونَ السَّْبِعَني:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعطَاٍء 

َعْن أَيُّوَب بن ، َحدَّثََنا َعِفيُف بن سَاِلمٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ الَْمْوصِِليُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٤١٩
فَقَالَ ، َجاَء َرُجلٌ ِمَن الْحََبَشِة إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيسْأَلُُه : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعطَاٍء ، ُعْتَبةَ 

، فُضِّلُْتْم َعلَْيَنا بِالصَُّورِ ، َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : فَقَالَ، وَاْسَتفْهِْم، َسلْ :َمالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
كَاِئٌن َمَعَك ِفي الَْجنَِّة؟ َوَعِملُت ِمثْلَ َما َعِملَْت بِِه إِنِّي لَ، أَفَرَأَْيَت إِنْ آَمْنُت بِمِثْلِ َما آَمْنَت بِِه ، وَالنُُّبوَِّة ، َواَأللَْواِن 

إِنَُّه لَيَُرى َبيَاُض اَألْسَوِد ِفي الَْجنَِّة ِمْن َمِسَريِة أَلْفِ ، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه :ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، نََعْم:قَالَ
  ،َعامٍ

سُْبَحانَ اللَِّه : َوَمْن قَالَ، ال إِلََه إِال اللَُّه كَانَ لَُه بَِها َعْهٌد عِْنَد اللَِّه : َمْن قَالَ:لَْيِه َوَسلََّمثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع
َيا َرسُولَ اللَِّه؟ فَقَالَ كَْيَف َيهِْلُك َبْعُد َهذَا : فَقَالَ َرُجلٌ، َوبِحَْمِدِه كُِتَبْت لَُه مِائَةُ أَلِْف َحَسَنٍة َوأَْرَبَعةٌ َوِعْشُرونَ َحَسَنٍة

فََتقُوُم النِّْعَمةُ ِمْن ، إِنَّ الرَُّجلَ لَيَأِْتي َيْوَم الْقَِياَمِة بِالْعََملِ َولَْو ُوِضَع َعلَى جََبلٍ التَّقَلَُه :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َهلْ أََتى َعلَى اِإلْنَسانِ ِحٌني : "وََنَزلَْت َهِذِه السُّوَرةُ، لُُّه إِال أَنْ َيَتطَاَولَ اللَُّه بَِرْحَمِتِهنَِعمِ اللَِّه فََيكَاُد أَنْ ُيْسَتنْفَذَ ذَِلَك كُ

َرَياِن َما يََرى َوإِنَّ َعيَْنيَّ لََي: قَالَ الَْحَبِشيُّ، ] ١اإلنسان آية "[ِمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُْن َشْيئًا َمذْكُوًرا إِلَى قَْوِلِه َوُملْكًا كَبِريًا
لَقَدْ رَأَْيتُ : قَالَ اْبُن ُعَمَر، فَاْستَْبكَى َحتَّى فَاَضْت َنفُْسُه ، َنَعْم:َعْيَناَك ِفي الَْجنَِّة؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .بَِيدِِه َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَدلِّيِه ِفي ُحفَْرِتِه

، َعْن َحبِيبٍ الُْمَعلِّمِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٤٢٠
  .ي َرَجبٍأَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماْعَتَمَر ِف: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َعطَاٍء 



َحدَّثََنا َعاِمرِ بن ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراِهيَم التَّْرُجَمانِيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُبَجْيرٍ الَْعطَّاُر الَْبْغَداِديُّ  - ١٣٤٢١
  َعنِ، ُعَمَر  َعنِ اْبنِ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ الَْحَسنِ بن ذَكَْوانَ ، َعنِ النَّْضرِ بن ُعَبْيٍد ، َيَساٍف 

سُْبَحانَ اللَِّه َوبِحَْمِدِه كُِتَبْت لَُه مِائَةُ أَلِْف َحَسَنٍة َوأَْرَبَعةٌ َوِعْشُرونَ أَلَْف : َمْن قَالَ:قَالَ، النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .دَ اللَِّه َيْوَم الِْقَياَمِةال إِلََه إِال اللَُّه كَانَ لَُه بَِها َعْهٌد ِعْن: َوَمْن قَالَ، َحَسَنٍة 

َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الَْحَنِفيُّ، َحدَّثََنا ُحَساُم بن ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن قََضاٍء الَْجوَْهرِيُّ  - ١٣٤٢٢
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنال َيَتَعارَّ ِمَن اللَّْيلِ َساَعةً إِال أَْجَرى أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َعطَاٍء ، ِمَصكٍّ 

  .السَِّواَك َعلَى ِفيِه
َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٤٢٣

، اذْكُرُوا َمحَاِسَن َمْوَتاكُْم :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعطَاٍء ، أََنسٍ الَْمكِّيُّ 
  .َوكُفُّوا َعْن َمَساوِِئهِْم

َسِمْعُت َعطَاَء : قَالَ، َحدَّثََنا الَْيَسُع بن طَلَْحةَ ، بن َحمَّاٍد  َحدَّثََنا ُنَعْيُم، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ  - ١٣٤٢٤
َصلَّى لََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َصالةً فَلَمَّا َرفََع رَأَْسهُ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، بن أَبِي َربَاحٍ ُيَحدِّثُ 

فَلَمَّا اْنصََرَف ، َربََّنا َولَكَ الَْحْمُد كَثًِريا طَيًِّبا ُمبَاَركًا ِفيِه : فَقَالَ َرُجلٌ َخلْفَُه، َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه:قَالَ، ِمَن الرَّكَْعِة 
َوالَِّذي نَفِْسي :فَقَالَ، َنا َيا َرُسولَ اللَِّه أَ: َمنِ الْمَُتكَلُِّم آنِفًا؟قَالَ الرَُّجلُ:قَالَ ثَالثَ َمرَّاٍت، النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  لَقَْد َرأَْيُت، بَِيِدِه 

  .بِْضَعةً وَثَالِثَني َملَكًا َيبَْتِدرُوَنَها أَيُُّهْم َيكُْتُبَها أَوَّال
َعْن ، َعْن ُحَسْينِ بن قَْيسٍ ، ثََنا َخاِلٌد َحدَّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٤٢٥

َرأَى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمَنامِ كَأَنَّ ِفي َساِعَدْيِه ِسوَاَرْينِ ِمْن ذََهبٍ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعطَاٍء 
  .َولَْيَسا بَِضارَّْي أُمَِّتي َشيْئًا، َوصَاِحُب الَْيَماَمِة ، صَاِحُب الَْيَمنِ : ِتيُهَما كَذَّاَبا أُمَّ:فَقَالَ، فََنفََخُهَما فَطَاَرا 

َحدَّثََنا ُمْعَتِمرُ بن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اَألْعلَى الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ  - ١٣٤٢٦
َهجَّْرُت الرََّواَح إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َحَنشٍ ، بِيِه َعْن أَ، ُسلَْيَمانَ 
فَلَْم َيَزلْ ُيدْنِيِه حَتَّى ، أََبا الَْحَسنِاْدنُ ِمنِّي َيا :فَقَالَ لَُه نَبِيُّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاَء أَُبو الَْحَسنِ ، َوَسلََّم 

، َسلََّم رَأَْسُه كَالْفَزِعِ فَأََتى َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَِيَسارِِه َحتَّى َرفََع َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو، الْتَقََم أُذَُنُه 
فَإِذَا أََنا بَِعِليٍّ قَدْ ، فَقُْدُه كََما ُتقَادُ الشَّاةُ إِلَى َحالِبَِها، اْنطَِلْق َيا أََبا الَْحَسنِ :فَقَالَ، ْمِعِه الْبَاَبقََرعَ الَْخبِيثُ بَِس:فَقَالَ

فَلََعَنُه َنبِيُّ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ ، ْيِه َوَسلََّم حَتَّى َوقَفَِه َبْيَن َيَديِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ، َجاَء بِالَْحكَمِ آِخذًا بِأُذُنِِه َوِلهَازِِمِه َجِميًعا 
  ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَيِْه، َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالثًا 

ثُمَّ َدَعا بِِه ، َن الُْمهَاجِرِيَن َواَألْنصَارِ َحتَّى َراَح إِلَى َنبِيِّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نَاٌس ِم، اجِْلْس نَاِحَيةً:َوَسلََّم ِلَعِليٍّ
وََيخُْرُج ، َها إِنَّ َهذَا سَُيخَاِلُف ِكَتابَ اللَِّه َوُسنَّةَ َنبِيِِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :ثُمَّ قَالَ، َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َصَدَق اللَُّه َوَرسُولُُه ُهَو أَقَلُّ وَأَذَلُّ ِمْن أَنْ َيكُونَ ِمْنُه : فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني، ُدَخانَُها السََّماَء ِمْن ُصلْبِِه ِفَتٌن َيْبلُغُ
  .َوَبْعُضكُْم َوبَْعضُُهْم َيْومَِئٍذ ِشيَعُتُه، َبلَى :قَالَ، ذَِلَك 

َعْن ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اَألْعلَى ، سَْترِيُّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّ - ١٣٤٢٧



ظُرِ َمْن وَِلَي َشيْئًا ِمْن أَْمرِ الُْمْسِلِمَني لَْم َيْن:قَالَ، َعنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعطَاٍء ، َحَنشٍ 
  .اللَُّه ِفي حَاَجِتِه حَتَّى َينْظَُر ِفي َحوَاِئجِهِْم

َعْن ، َعْن َحَنشٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق  - ١٣٤٢٨
َمْن فَاَرقَ :َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو قَاِئلٌ بِكَفِِّه َهكَذَا كَأَنَُّه ُيَشبِّرُ َشْيئًاَرأَْيُت : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعطَاٍء 

ْوَم الِْقَياَمِة ِمْن َوَراِء ظُهُورِِهمْ وَالُْمخَاِلِفَني بَأَلْوَِيِتهِمْ َيَتَناَولُوَنَها َي، َجَماَعةَ الُْمْسِلِمَني ِشبًْرا أَْخَرَج ِمْن ُعُنِقِه رِْبقَةَ اِإلْسالمِ 
  .َوَمْن َماَت ِمْن غَْيرِ إَِمامِ َجَماَعٍة َماَت ِميَتةً َجاِهِليَّةً، 

  َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ  - ١٣٤٢٩

، َسِمْعُت َعْبدَ اللَِّه بن ُعَمَر : َيقُولُ، َسِمْعُت َعطَاَء بن أَبِي َربَاحٍ : قَالَ، لَْحلَبِيُّ َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َنهِيكٍ ا، الْبَاْبلُتِّيُّ 
  .ال َتُسبُّوا أَْموَاَتكُْم فَإِنَُّه ال َيِحلُّ سَبُُّهْم:َيقُولُ، َسمِْعُت َنبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيقُولِ

َسِمْعُت : قَالَ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َنهِيٍك ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ ، ا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ َحدَّثََن - ١٣٤٣٠
، َوَعاَد أََبا َسلََمةَ َوُهَو َوجٌِع : َيقُولُ، َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيقُولُ، َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر : َيقُولُ، َعطَاًء 

َوَجاَءتْ : "َتقُولُ، فََنكَلَ َنبِيُّ اللَِّه َعنِ الدُُّخولِ ِحنيَ َسِمَعَها تَْبِكيِه بِِكتَابِ اللَِّه ، فََسِمَع قَْولَ أُمِّ َسلََمةَ َوِهَي َتْبِكي 
أَْخلََف اللَُّه َعلَْيِك َيا أُمَّ :ثُمَّ قَالَ، ثُمَّ َسلََّم ، فََدَخلَ ، ] ١٩ق آية "[َسكَْرةُ الْمَْوِت بِالَْحقِّ ذَِلَك َما كُْنَت ِمْنُه َتحِيُد

لَْسُت أَْدُخلُ :قَالَ، رَأَْيُتكَ َيا َرسُولَ اللَِّه كَرِْهَت الدُّخُولَ َألنَُّهمْ َيُنوُحونَ : قَالَ لَُه، فَلَمَّا َخَرَج َوَمَعُه أَُبو َبكْرٍ ، َسلََمةَ
  .يَها نَْوٌح َوال كَلٌْب أَسَْوُدَداًرا ِف

َسِمْعُت : قَالَ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َنهِيٍك ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ  - ١٣٤٣١
َوأََتى صَاِحَب َبزٍّ ، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : لَُيقُو، َسمِْعُت اْبَن ُعَمَر : َيقُولُ، َعطَاَء بن أَبِي َرَباحٍ 

َيا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : فَقَالَ، فََخَرَج َوُهَو َعلَْيِه فَإِذَا َرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ ، فَاْشَتَرى ِمْنُه قَِميًصا بِأَْرَبَعِة َدَراِهَم ، 
  ،لََّم َوَس

ثُمَّ َرَجَع إِلَى َصاِحبِ الْحَاُنوِت فَاْشَتَرى ، فَنََزَع الْقَِميَص فَكََساُه إِيَّاُه ، اكْسُنِي قَِميًصا كَسَاَك اللَُّه ِمْن ِثيَابِ الَْجنَِّة 
َيا : َما يُْبِكيِك؟فَقَالَْت:فَقَالَ، ِفي الطَّرِيقِ تَْبِكي فَإِذَا ُهَو بِجَارَِيٍة ، َوبَِقَي َمَعُه ِدْرَهَماِن ، ِمْنُه قَِميًصا بِأَْرَبَعِة َدَراِهَم 

فََدفََع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَْيَها الدِّْرَهَمْينِ ، َدفََع إِلَيَّ أَهِْلي ِدْرَهَمْينِ أَْشَترِي بِهَِما َدِقيقًا فََهلَكَا ، َرسُولَ اللَِّه 
، أَخَاُف أَنْ َيْضرِبُونِي : َما يُْبكِيِك َوقَْد أََخذْتِ الدِّْرَهَمْينِ؟قَالَْت:فَقَالَ، فََدَعاَها ، وَلَّْت َوِهَي تَْبِكي  ثُمَّ، الَْباقَِيْينِ 

أََسِمعُْتْم :فَقَالَ، ثَلَّثَ فََردُّوا ثُمَّ َعاَد فَ، ثُمَّ َعاَد فََسلََّم ، ثُمَّ َعاَد فََسلََّم ، فََمَشى َمَعَها إِلَى أَْهِلَها فََسلََّم فََعَرفُوا َصْوَتُه 
أَْشفَقَْت َهِذهِ الَْجارَِيةُ :فََما أَْشَخَصَك بِأَبِيَنا َوأَمَِّنا؟ قَالَ، لَِكْن أَْحَبْبَنا أَنْ َتَزوَِّدَنا ِمَن السَّالمِ ، َنَعْم : أَوَّلَ السَّالمِ؟قَالُوا

فََبشَّرَُهْم نَبِيُّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْخْيرِ ، ةٌ ِلَوْجهِ اللَِّه ِلَمْمشَاَك َمَعَها فَهَِي حُرَّ: قَالَ صَاِحبَُها، أَنْ َتْضرُِبوَها
َوأَْعَتَق اللَُّه ِمْنَها َرقََبةً ، َوَرُجال ِمَن األَْنَصارِ قَِميًصا ، لَقَْد بَاَرَك اللَُّه ِفي الَْعَشَرِة كََسا اللَُّه َنبِيَُّه قَِميًصا :ثُمَّ قَالَ، َوالَْجنَِّة 

  .َوأَْحَمُد اللََّه ُهَو الَِّذي َرَزقََنا َهذَا بِقُْدَرِتِه، 
 َسِمْعُت: قَالَ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َنهِيٍك ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ  - ١٣٤٣٢

  :َيقُولُ، َسمِْعُت اْبَن ُعَمَر : َيقُولُ، َعطَاَء بن أَبِي َرَباحٍ 



َمْن َيذَْهُب بِِكتَابِي َهذَا إِلَى طَاِغَيِة الرُّومِ؟فََعَرَض ذَِلَك َعلَيْهِْم ثَالثَ :َيقُولُ، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
أََنا أَذَْهُب بِهِ : َمْن َيذَْهُب َولَُه الَْجنَّةُ؟فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ ُيْدَعى ُعَبْيدَ اللَِّه بن َعْبِد الَْخاِلقِ:ذَِلَكفَقَالَ عِْنَد ، َمرَّاٍت 

َهلَكَْت فَقَْد أَْوَجَب اللَُّه لَكَ َوإِنْ ، َوإِنْ قُِتلَْت ، لََك الَْجنَّةُ إِنْ َبلَْغَت ، َنَعْم :َوِلَي الَْجنَّةُ إِنْ َهلَكُْت ُدونَ ذَِلَك؟ قَالَ
فَأَِذنَ ، أََنا َرُسولُ َرُسولِ َربِّ الَْعالَِمَني : فَقَالَ، فَاْنطَلََق بِِكتَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َبلَغَ الطَّاِغَي ، الَْجنَّةَ

ثُمَّ عََرَض َعلَْيِه ِكَتاَب النَّبِيِّ َصلَّى اللَّهُ ، مِ أَنَُّه قَْد َجاَء بِالَْحقِّ ِمْن ِعْنِد نَبِيٍّ ُمْرَسلٍ فََدَخلَ َعلَْيِه فََعَرَف طَاِغَيةُ الرُّو، لَُه 
ثُمَّ ، قُِتلَ ِعْنَد إَِميانِِه فَ، فَكَرِهُوا َما َجاَء بِِه َوآَمَن بِِه َرُجلٌ ِمْنُهْم ، ثُمَّ عََرَضُه َعلَْيهِْم ، فََجَمَع الرُّوَم ِعْنَدُه ، َعلَْيِه َوَسلََّم 

فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى ،  قَْتلِ الرَُّجلِ إِنَّ الرَُّجلَ َرَجَع إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرهُ بِالَِّذي كَانَ ِمْنُه َوَما كَانَ ِمْن
  .اللَُّه أُمَّةً َوْحَدهُِلذَِلَك الرَُّجلِ الَْمقْتُولِ َيْبَعثُُه:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد ذَِلَك

َما ِمْن :َيقُولُ، َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيقُولُ، َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر : قَالَ، َوبِإِْسَناِدِه  - ١٣٤٣٣
َوقَْبلَ َمْوِتِه بَِيْومٍ أَوْ َساَعٍة َيْعلَُم اللَُّه ، بَِشْهرٍ إِال قَبِلَ اللَُّه ِمْنُه َوأَدَْنى ِمْن ذَِلَك  َعْبٍد ُمْؤِمنٍ َيُتوُب إِلَى اللَِّه قَْبلَ الَْمْوِت

  ِمْنُه

  .التَّْوَبةَ َواِإلْخالَص إِال قَبِلَ اللَُّه ِمْنُه
َسِمْعُت : قَالَ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َنهِيٍك ، ِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْب، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ  - ١٣٤٣٤

أُْدِخلَ َرُجلٌ ِفي قَْبرِهِ :َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم: َيقُولُ، َسمِْعُت اْبَن ُعَمَر : َيقُولُ، َعطَاَء بن أَبِي َرَباحٍ 
فََتَركَاهُ ، َعالَم َتضْرِبَانِي؟ فَضََرَباهُ َضْرَبةً امَْتَأل قَْبُرُه ِمْنَها َناًرا : فَقَالَ لَُهمَا، إِنَّا ضَارُِبوكَ ضَْرَبةً : انَ فَقَاال لَُهفَأََتاُه َملَكَ، 

، وَأَْنَت َعلَى غَْيرِ طُُهورٍ ، ْيتَ َصالةً إِنََّك َصلَّ: َعالَم َضَرْبُتمَانِي؟ فَقَاال: فَقَالَ لَُهَما، َحتَّى أَفَاَق َوذََهَب َعْنُه الرُّْعُب 
  .َوَمَرْرتَ بَِرُجلٍ َمظْلُومٍ َولَْم تَْنُصْرُه

َسِمْعُت : قَالَ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َنهِيٍك ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ  - ١٣٤٣٥
َيقُولُ َيْوَم الُْجُمَعةِ ، َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيقُولُ، َسمِْعُت اْبَن ُعَمَر : َيقُولُ، اَء بن أَبِي َرَباحٍ َعطَ

فََدَعا ، َعلَْيِه َصالَتُه فَأَْشفََق أَنْ َيُمرَّ َعلَْيِه  فََمرَّ كَلٌْب ِلَيقْطََع، َوُهَو قَاِعٌد ِفي الرَّكْعََتْينِ األُولََيْينِ ، َوَصلَّى بِالنَّاسِ الَْعْصَر 
فَلَمَّا فََرغَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َصالِتِه َونَظََر إِلَى ، َسْعُد بن أَبِي َوقَّاصٍ َعلَى الْكَلْبِ فَأَْهلَكَُه اللَُّه بِقُْدَرِتِه 

، فَأََعاَد نَبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َمنِ الدَّاِعي ِمْنكُْم َعلَى َهذَا الْكَلْبِ؟فَلَْم يََتكَلَّْم أََحٌد :الَقَ، الْكَلْبِ قَْد َهلََك 
  أََنا الدَّاِعي: فَقَالَ َسْعٌد ِعْنَد ذَِلَك

فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َيقْطََع َعلَْيَك َصالَتَك فََدَعْوُت َعلَْيِه  بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي أَْشفَقُْت أَنْ، َعلَْيِه َيا َرُسولَ اللَِّه 
َيا ذَا الَْجاللِ وَاِإلكَْرامِ أَهِْلْك َهذَا الْكَلْبَ ، ُسْبَحاَنَك ال إِلََه إِال أَْنَت : كَْيَف َدعَْوَت َعلَْيِه َيا َسْعُد؟فَقَالَ سَْعٌد:َوَسلََّم
لَقَْد َدعَْوَت ِفي َيْومٍ َوَساَعٍة بِكَِلمَاٍت لَوْ ، َيا سَْعُد :فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقْطََع َعلَى َنبِيَِّك َصالَتُه  أَنْ

  .َدَعْوَت َعلَى َمْن َبْيَن السََّماَواِت السُْتجِيبَ لََك فَأَْبِشْر َيا َسْعُد
َسِمْعُت : قَالَ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َنهِيٍك ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ ، ثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ َحدَّ - ١٣٤٣٦

إِنَّ كُلَّ َجارَِيٍة بَِها :َيقُولُ، َوَسلََّم  َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َيقُولُ، َسمِْعُت اْبَن ُعَمَر : َيقُولُ، َعطَاَء بن أَبِي َرَباحٍ 
  .َوإِنَّ كُلَّ ِحمَارٍ ُيْعَتَملُ َعلَْيِه حََراٌم لَْحُمُه، َحَبلٌ َحَراٌم َعلَى صَاِحبَِها حَتَّى َتَضَع َما ِفي َبطْنَِها 

َوَسلََّم أََحلَّ الثُّوَم َوأََمَر َمْن أَكَلَُه أَنْ ال َيخُْرَج إِلَى  ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه، َوإِنَّ الثُّوَم حََراٌم  - ١٣٤٣٧
  .إِنَّهُ أَذًى فَال َيقَْرْب َمْن أَكَلَُه الَْمْسجَِد، الَْمْسجِِد َحتَّى َيذَْهبَ رُِحيُه 



َسِمْعُت : قَالَ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َنهِيٍك ، لْبَاْبلُتِّيُّ َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه ا، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ  - ١٣٤٣٨
إِذَا َماَت أََحدُكُْم :َيقُولُ، َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيقُولُ، َسمِْعُت اْبَن ُعَمَر : َيقُولُ، َعطَاَء بن أَبِي َرَباحٍ 

  ،فَال َتْحبُِسوُه 

  .َوِعْنَد رِْجلَْيِه بَِخاِتَمِة الَْبقََرِة ِفي قَْبرِِه، وَلُْيقَْرأْ عِْنَد رَأِْسِه بِفَاِتَحةِ الِْكتَابِ ، ِه إِلَى قَْبرِِه َوأَْسرِعُوا بِ
َسِمْعُت : قَالَ، وُب بن َنهِيٍك َحدَّثََنا أَيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ  - ١٣٤٣٩

ال َصالةَ ِلَمنْ :َيقُولُ، َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيقُولُ، َسمِْعُت اْبَن ُعَمَر : َيقُولُ، َعطَاَء بن أَبِي َرَباحٍ 
  .وَلَِكْن َيْدُخلُ َمَع اِإلَمامِ ِفي الصَّالِة، بَِصالِتِه  فَال َيْنفَرِْد َوْحَدُه، َدَخلَ الَْمْسجَِد َواإلَِماُم قَاِئٌم ُيَصلِّي 

، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو فَْرَوةَ يَزِيُد بن ُمَحمَِّد بن ِسَنانٍ الرََّهاوِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن سَْعِد بن َيْحَيى  - ١٣٤٤٠
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َيقُولُ، َسِمْعُت عَْبَد اللَِّه بن ُعَمَر : قَالَ،  َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن أَبِيِه 
  .َوال َيْجَتِمَعنَّ ِفي َصْدرِ ُمْؤِمنٍ، وَالَْحِميَّةُ ِفي النَّارِ ، َوالشَِّتيَمةُ ، النَِّميَمةُ :َيقُولُ، َوَسلََّم 

َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن ُموَسى ، ِه بن ُموَسى بن أَبِي ُعثَْمانَ اَألْنَماِطيُّ َحدَّثََنا عَْبُد اللَّ - ١٣٤٤١
  .َتَؤضَّأَ َرسُولُ اللَِّه ثَالثًا ثَالثًا:قَالَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َعطَاٍء ، 

، َحدَّثََنا رَوَّاُد بن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا مُوَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ ، لُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ َحدَّثََنا ا - ١٣٤٤٢
َمْن َصاَم األََبَد :قَالَ، َسلََّم َعنِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َعطَاٍء 

  فَال َصاَم

  .َوال أَفْطََر
َعنِ ، َحدَّثََنا رَوَّاُد بن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّدٍ الَْمقِْدِسيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن َحمَّاٍد الرَّْمِليُّ  - ١٣٤٤٣

لَْيَس ِمَن :قَالَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه  َعنِ اْبنِ، األَْوَزاِعيِّ، َعْن َعطَاٍء 
  .الْبِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ

َحدَّثََنا خَاِلدُ بن َيزِيَد بن ، الدَِّمْشِقيُّ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ  - ١٣٤٤٤
لَمْ َيْمَنْع قَْوٌم :فَقَالَ، أَقَْبلَ َعلَْيَنا النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن أَبِيِه ، أَبِي َماِلٍك 

  .َولَْوال الْبََهاِئُم لَْم ُيمْطَُروا، قَطَْر ِمَن السََّماِء َزكَاةَ أَمَْوالِهِْم إِال ُمنُِعوا الْ
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ : قَاال، وَُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ  - ١٣٤٤٥

أَنّ َرُسولَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ ، ُعْتَبةَ َعنِ الْعَبَّاسِ بن ، إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ 
اَت َملٌَك ِفي فَإِنَُّه لَْيَس عَْبٌد َيبِيُت طَاهًِرا إِال َب، طَهُِّروا َهِذِه اَألْجَساَد طَهَّرَكُُم اللَُّه :قَالَ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلَعْبِدَك فَإِنَُّه بَاَت طَاهًِرا: ِشَعارِهِ ال َيْنقَِلُب َساَعةً ِمَن اللَّْيلِ إِال قَالَ
َمْيُمونُ بن َزْيدٍ َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َيحَْيى بن زَِمامٍ الَْعالُف ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ  - ١٣٤٤٦

  َعنِ اْبنِ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن الرَّبِيعِ ، َعنِ الَْحَسنِ بن ذَكَْوانَ ، 

َما ِمْن ، للَُّه طَهِّرُوا َهِذِه اَألْجَساَد طَهََّركُُم ا:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه 
اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلعَْبِدَك كََما بَاتَ : َعْبٍد َباَت طَاِهًرا إِال بَاَت ِفي ِشعَارِِه َملٌَك كُلََّما َتقَلََّب ِمَن اللَّْيلِ َساَعةً قَالَ الَْملَُك

  .طَاِهًرا



َعْن َساِلمٍ اَألفْطَسِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ ، ُد بن َبكَّارٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْجْعِد الَْوشَّاُء  - ١٣٤٤٧
، ال إِلََه إِال اللَُّه : َصلُّوا َعلَى َمْن قَالَ:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعطَاٍء ، 

  .ال إِلَهَ إِال اللَُّه: َوَصلُّوا َوَراَء َمْن قَالَ
  َعْمُرو بن ِديَنارٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر

، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٤٤٨
لَنْ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن َمْرُزوقٍ َموْلَى آلِ طَلَْحةَ 

، ي سَْهلٍ الْوَاِسِطيُّ َحدَّثََنا سَْهلُ بن أَبِ. فََعلَْيكُْم بِالَْجَماَعِة فَإِنَّ َيَد اللَِّه َعلَى الَْجَماَعِة، َتْجتَِمَع أُمَِّتي َعلَى الضَّاللَِة أََبًدا 
َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُسفَْيانَ الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحبِيبِ بن َعَربِيٍّ 

  .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه َعنِ النَّبِيِّ َص، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، 
  َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٤٤٩

  .َوَعْن ِهَبِتِه، للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعْن َبْيعِ الَْوالِء أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ا: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، السَّمَّانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ 
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن أَْوفَى قَاِضي َنَهرِ تِريِي ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٤٥٠

َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َوَعْمُرو بن دِيَنارٍ  ،َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ ، 
  .الَْوالِء َوِهَبِتِه
، َحاقَ الْفََزارِيُّ، َعْن ُسفَْيانَ َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ الْفَرَّاُء، َحدَّثََنا أَُبو إِْس، َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطَّبََرانِيُّ  - ١٣٤٥١

  .كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَصلِّي َحْيثُ َتَوجََّهْت بِِه َراِحلَُتُه: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ 
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الُْمْخَتارِ ، نِي ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد َحدَّثَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٤٥٢

  .أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيَصلِّي َعلَى الرَّاِحلَِة: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، ُشْعَبةُ 
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُبْهلُولٍ األَْنَبارِيُّ ، ِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َع - ١٣٤٥٣

ال بَْيَع َبْيَنُهَما  كُلُّ َبيَِّعْينِ:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، ُسفَْيانُ 
  .َحتَّى َيَتفَرَّقَا إِال َبْيعَ الِْخيَارِ

َعنِ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٤٥٤
  ،اْبنِ ُعَمَر 

َوطَافَ َبْيَن الصَّفَا ، َوَصلَّى َخلَْف الَْمقَامِ َركَْعَتْينِ ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَطَاَف بِالَْبْيِت َسبًْعا  قَِدَم َرسُولُ:قَالَ
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ . َوقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ، َوالَْمْرَوةِ َسْبًعا

قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ 
  .فَذَكََر ِمثْلَُه، َعلَْيِه َوَسلََّم 
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الصََّمدِ بن أَبِي ِخدَاشٍ الْمَْوِصِليُّ ، دَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ َح - ١٣٤٥٥

صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَطَافَ  قَِدَم النَّبِيُّ:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن ُسفَْيانَ ، زَْيُد بن أَبِي الزَّْرقَاِء 
  .َوقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ، َوَبْيَن الصَّفَا َوالَْمرَْوِة، بِالَْبْيِت 

َعنِ اْبنِ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ : َنبِيُّ، قَالََحدَّثََنا الْقَْع: قَالَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ  - ١٣٤٥٦
َوَسَعى َبْيَن ، َوصَلَّى َخلَْف الَْمقَامِ َركَْعَتْينِ ، قَِدَم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَطَاَف بِالَْبْيتِ َسْبًعا :قَالَ، ُعَمَر 



  .لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُسَْوةٌ َحَسَنةٌ : ثُمَّ قَالَ، ِةالصَّفَا َوالَْمرَْو
ح . َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا آَدُم ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْقَالنِِسيُّ  - ١٣٤٥٧

  َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْعبَّاسِ، َد َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْم

لَمَّا قَِدَم َرسُولُ :َيقُولُ، َسمِْعُت اْبَن ُعَمَر : قَالَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ ، الرُّزِّيُّ 
ثُمَّ خََرَج إِلَى الصَّفَا ِمَن الَْبابِ ، َوَصلَّى َخلَْف الَْمقَامِ َركَْعَتْينِ ، الَْبْيِت َسبًْعا اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ طَافَ بِ
، ارٍ َعْن َعْمرِو بن ِديَن، فَأَْخَبرَنِي أَيُّوُب : قَالَ ُشْعَبةُ، َزاَد غُْنَدٌر ِفي َحِديِثِه ، الَِّذي َيخُْرُج إِلَْيِه فَطَافَ بِالصَّفَا وَالَْمْرَوِة

  .َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه ُسنَّةٌ
أَخَْبرَنِي َعْمُرو ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْهْيثَمِ الُْمَؤذِّنُ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن صَاِلحٍ الشِّريَازِيُّ  - ١٣٤٥٨
ثُمَّ ، أَمَّا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَِدَم فَطَاَف بِالَْبْيِت :قَالَ،  َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، بن ِدينَارٍ 

فُْص بن َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء، أنا َح، َحدَّثََنا َمْحُمودُ بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ . ثُمَّ طَافَ َبْيَن الصَّفَا وَالَْمْرَوِة، َركََع َركَْعَتْينِ 
، قَِدَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن َحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ ، ِغَياٍث 

  .فَذَكََر ِمثْلَ َحدِيِث اْبنِ جُرَْيجٍ
َعْن َعْمرِو ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن إِْسَماِعيلَ بن ُمَجمِّعٍ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ  - ١٣٤٥٩
ال ُيِقيَمنَّ أََحُدكُمْ أَخَاُه ِمْن َمْجِلِسِه لَِيْجِلَس ِفي :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، بن ِدينَارٍ 
  .َمكَانِِه

  وََيحَْيى بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ  - ١٣٤٦٠

َعنِ اْبنِ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، أنا َناِفعُ بن ُعَمَر الْجَُمِحيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم : قَاال، الَْعالُف الِْمصْرِيَّاِن 
  .َنْحَو ِميلَْينِ ِمْن َمكَّةَ: قَالَ َناِفٌع، كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيذَْهُب ِلحَاَجِتِه إِلَى الَْمْغَمسِ:لَقَا، ُعَمَر 

َعنِ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، ن َزْيٍد َحدَّثََنا َحمَّاُد ب، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ  - ١٣٤٦١
  .أََمرَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقَْتلِ الِْكالبِ إِال كَلَْب َماِشَيٍة أَْو َصْيٍد:قَالَ، اْبنِ ُعَمَر 
َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، يُد بن أَبِي مَْرَيَم َحدَّثََنا سَِع، َحدَّثََنا أَُبو َحبِيبٍ َيحَْيى بن َناِفعٍ الِْمصْرِيُّ  - ١٣٤٦٢

َمْن :َيقُولُ، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ، َسِمْعتُ اْبَن ُعَمَر : قَالَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، الَْعطَّاُر 
  .فَإِنَُّه ُيقَاُم َعلَْيِه فَُيْعِتقُُه، َخَر فَأَْعَتَق َنصِيَبُه كَانَ لَُه َعْبٌد َبْيَنُه َوَبْيَن آ

َحدَّثََنا أَُبو ، َحدَّثَنِي أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن أَيُّوَب َصاِحبُ الَْمغَازِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٤٦٣
لََعَن َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، بن ُرفَْيعٍ َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ 

  .َوَساِقَيهَا، َوَسلََّم شَارَِب الَْخْمرِ 
، َحدَّثََنا شِْبلُ بن َعبَّاٍد ، للَِّه بن الْحَارِِث َحدَّثََنا َعْبُد ا، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ  - ١٣٤٦٤

  أَنّ: َواْبنِ َعبَّاسٍ، وَاْبنِ ُعَمَر ، َعْن َجابِرٍ ، َسِمْعُت َعْمَرو بن ِدينَارٍ ُيَحدِّثُ : قَالَ

  .النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعْن َبْيعِ الثََّمرِ َحتَّى َيْبُدَو َصالُحُه
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمََّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ الْبَْغَداِديُّ  - ١٣٤٦٥

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ َوبَِها  َدَخلَ النَّبِيُّ: قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن َعاِصمِ بن َعْمرٍو ، 



، َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطلُ إِنَّ الَْباِطلَ كَانَ َزُهوقًا:َوَيقُولُ، فَجََعلَ ُيِشريُ إِلَْيَها ، ثَالثُِمائٍَة َوثَمَاُنونَ َصَنًما َوِفي َيِدِه َعًصا 
  .فََتَساقَطُ اَألْصَناُم 

َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َعْن َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن إِْسَحاقَ الَْجْوَهرِيُّ ، ا َبكْرُ بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ َحدَّثََن - ١٣٤٦٦
  .وَالُْمَزفَِّت، الدُّبَّاِء أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعنِ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، بن إِْسحَاَق 
َحدَّثََنا الْمُْنِذُر بن زَِيادٍ الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا حَفُْص بن َعْمرٍو الرََّباِليُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن بََياٍن الُْمطَرُِّز الَْبْغَداِديُّ  - ١٣٤٦٧

ْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصَدقَةَ رََمَضانَ َصاًعا ِمنْ فََرَض َعلَ:قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، 
  .أَْو َصاًعا ِمْن َتْمرٍ، َشِعريٍ 

َنا َعْبدُ َحدَّثَ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َهاِشمٍ السِّْمسَاُر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ الشَّاِفِعيُّ الِْحْمِصيُّ  - ١٣٤٦٨
َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُجال َجاَء إِلَى ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِدينَارٍ ، َحدَّثََنا ُسكَْيُن بن أَبِي سِرَاجٍ ، الرَّْحَمنِ بن قَْيسٍ الضَّبِّيُّ 

  يَا: فَقَالَ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

أََحبُّ :َحبُّ إِلَى اللَِّه؟ َوأَيُّ اَألْعَمالِ أََحبُّ إِلَى اللَِّه؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَيُّ النَّاسِ أَ، َرسُولَ اللَِّه 
أَْو َتكَِشُف َعْنُه كُْربَةً ، ى ُمْسِلمٍ وَأََحبُّ اَألْعَمالِ إِلَى اللَِّه َتَعالَى ُسرُوٌر ُتْدِخلُُه َعلَ، النَّاسِ إِلَى اللَِّه َتعَالَى أَْنفَعُُهْم ِللنَّاسِ 

َوَألنْ أَْمِشَي َمَع أَخِ ِفي َحاَجٍة أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَعَْتِكَف ِفي َهذَا ، أَوْ َتطُْرُد َعْنُه ُجوًعا ، أَْو َتقِْضي َعْنُه َدْيًنا ، 
َوَمْن كَظََم غَْيظَُه َولَْو َشاَء أَنْ ُيْمِضَيُه ، غََضَبُه َسَتَر اللَُّه َعْوَرَتُه َوَمَن كَفَّ ، الَْمْسجِِد َيْعنِي َمْسجَِد الَْمدِيَنِة َشهًْرا 
َوَمْن َمَشى َمَع أَِخيِه ِفي َحاَجةٍ َحتَّى َيَتهَيَّأَ لَُه أَثَْبَت اللَُّه قََدَمُه َيْوَم َتُزولُ ، أَْمَضاُه َمَأل اللَُّه قَلَْبُه َرَجاًء َيْوَم الْقَِياَمِة 

  .َألقَْدامِا
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ثَابٍِت ، َحدَّثََنا مَْنُصورُ بن ُصقَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْشكَاَب ، َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُي  - ١٣٤٦٩
  .َوَسلََّمَجَعلَ َحرِميَ النَّْخلَِة َمدَّ َجرِيِدَها أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، الْعَْبِديُّ 
َحدَّثََنا َعْوُف بن ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن الَْجْهَضمِ السِّمَّرِيُّ  - ١٣٤٧٠

َرأَْيتُ اْبَن ُعَمَر طَاَف بَْعَد َصالةِ : قَالَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، مٍ الطَّائِِفيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمسِْل، ُمَحمٍَّد أَُبو غَسَّانَ 
، َألنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، إِنََّما ُيكَْرُه ِعْنَد طُلُوعِ الشَّْمسِ : ثُمَّ قَالَ، ثُمَّ َصلَّى َركْعََتْينِ ، الصُّْبحِ 

  إِنَّ الشَّْمَس َتطْلُُع:لَقَا

  .َبْيَن قَْرَنْي َشْيطَاٍن
: قَالُوا، َوالَْحَسُن بن َعْبِد اللَِّه الْكِْنِديُّ الَْبْصرِيُّ ، َوَعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر  - ١٣٤٧١

، رَأَْيُت اْبَن ُعَمَر ُيَصفُِّر ِلْحَيَتُه : قَالَ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِديَنارٍ ، ا صَاِلحُ بن زِيَاٍد َحدَّثََن، َحدَّثََنا زَِياُد بن َيحَْيى الَْحسَّانِيُّ 
ْيُت َرُسولَ رَأَ: وَالَْحَجَر اَألْسَوَد؟ قَالَ، َماِلي أََراَك ال َتَمسُّ ِمَن اَألْركَانَ إِال الرُّكَْن الَْيمَانِيَّ ، َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ :قُلُْت

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال َيْمَسُح غَْيَرُهَما
َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َماِلي أَرَاَك ال َتلَْبُس غَْيرَ النَِّعالِ السِّْبِتيَِّة؟ قَالَ، َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ :قُلُْت - ١٣٤٧٢

  . َيلَْبُس غَْيَرَهاال، َعلَْيِه َوَسلََّم 
َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : َماِلي أَرَاَك ال ُتلَبِّي َحتَّى َتْستَوَِي بِكَ رَاِحلَُتَك؟ قَالَ، َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ :قُلُْت - ١٣٤٧٣

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْصَنُع ذَِلَك
َحدَّثََنا ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الْمِقَْدامِ الِْعجِْليُّ : قَاال، وَأَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَُّد بن َحنِيفَةَ  ،َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٤٧٤



لَقُُعودٌ إِنَّا : قَالَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ذَكَْوانَ ، َحمَّاُد بن َواِقٍد الصَّفَّاُر 
إِنَّ مَثَلَ : فَقَالَ َرُجلٌ، َهِذهِ اْبَنةُ ُمَحمٍَّد : فَقَالَ َبْعُض الْقَْومِ، إِذْ َمرَِّت اْمَرأَةٌ ، بِِفَناِء َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  فََجاَء، لَقِْت الَْمْرأَةُ فَأَْخبَْرِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْنطَ، ُمَحمٍَّد ِفي بين هَاِشمٍ مَثَلُ الرَّْيحَاَنِة ِفي َوَسِط النَّْتنِ 

 إِنَّ، َما بَالُ أَقْوَالٍ َتْبلُغُنِي َعْن أَقَْوامٍ :فَقَالَ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيعَْرُف ِفي َوْجهِِه الَْغَضُب حَتَّى قَاَم َعلَى الْقَْومِ 
، وَأَْسكََن َسَماَواِتِه َمْن َشاَء ِمْن َخلِْقِه ، فَاْختَاَر الُْعلَْيا ِمْنَها فََسكََنَها ، اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض َسْبًعا 

، َوَخلََق الَْخلَْق فَاْختَاَر ِمَن الَْخلْقِ بين آَدَم ، ِه فَاْختَاَر الُْعلَْيا ِمْنَها فَأَْسكََنَها َمْن َشاَء ِمْن َخلِْق، َوَخلََق اَألْرَض َسبًْعا 
، وَاْختَاَر ِمْن قَُرْيشٍ بين هَاِشمٍ ، َواْخَتاَر ِمْن ُمَضَر قَُرْيًشا ، َواْخَتاَر ِمَن الَْعَربِ ُمَضَر ، َواْختَاَر ِمْن بين آَدَم الْعََرَب 

َوَمْن أَبَْغَض الَْعَرَب فَبِبُْغِضي ، فََمْن أََحبَّ الَْعَرَب فَبِحُبِّي أَحَبَُّهْم ، يَارٍ إِلَى ِخيَارٍ فَأََنا ِمْن ِخ، َواْختَارَنِي ِمْن بين َهاِشمٍ 
  .أَبَْغَضُهْم
، َصْيرٍ َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُن، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيدِ بن َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٤٧٥

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء 
  .ا َينِْفي الِْكُري َخَبثَ الَْحدِيِدفَإِنَُّهَما َيْمحُواِن الَْخطَاَيا كََم، َتابِعُوا َبْيَن الَْحجِّ وَالُْعْمَرِة :َوَسلََّم

َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي  - ١٣٤٧٦
َنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى :َك بَِما كُْنَت َتِكيلُ مِْنَها؟ قَالَ اْبُن ُعَمَربِْعنِي ثَمََرةَ أَْرِض: أَنَّ اْبَن ُعَمَر سُِئلَ َعْن َرُجلٍ قَالَ ِلَرُجلٍ

  .َوِهَي الْمَُزاَبَنةُ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َهذَا 
١٣٤٧٧ -  

َعْن ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ،  َحدَّثََنا سَِعيُد بن َيحَْيى بن َسعِيٍد اُألمَوِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ 
َوَبْعَد الُْجُمَعِة ، كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَصلِّي قَْبلَ الظُّْهرِ َركَْعَتْينِ : قَالَ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْمرِو بن ِديَنارٍ 

  .َوبَْعَد الِْعَشاِء َركْعََتْينِ، َعَتْينِ َوَبْعدَ الَْمغْرِبِ َركْ، َركَْعَتْينِ 
َحدَّثََنا َوْرقَاُء بن ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َيحَْيى اللَّْخِميُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد  - ١٣٤٧٨

، إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َنَزلَ الِْحْجَر : َيقُولُ، َسِمْعتُ اْبَن ُعَمَر : قَالَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، ُعَمَر 
  .ثُمَّ أََمَر بِالَْعجِنيِ فَُرِمَي، ال َتْدُخلُوا َعلَى َهُؤالِء الُْمَعذَّبَِني:قَالَ

  ام الطرباين يف مؤلفاته األخرىمستدرك باجلزء الساقط من مسند عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، من مرويات اإلم
  بقية مسند عبد اهللا بن عمر

نا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ ، قَالَ : نا َعبَّاُد بن الَْوِليدِ الْغَُبرِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن فَُراِخي الْفَْرغَانِيُّ ، قَالَ  -١
ٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمَع َرُجال نا َعْبُد الْوَارِِث ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْي: 

ارِثِ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد إِال َعْبُد الَْو! . أَلَْستَ الَِّذي َتْحِلُف بِاألََماَنِة ؟ : َحلََف بِاَألمَاَنِة ، فَقَالَ 
  حَفُْص بن ُعَمُر الْحَْوِضيُّ: ، َتفَرََّد بِِه 

َنا َسِعيدُ بن َسلََمةَ بن أَبِي الُْحَسامِ ، قَالَ : َنا َسعِيُد بن أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَالَ  -٢
  نَا: 



إِنَّ ِمَن الشََّجرِ َشَجَرةٌ ال َيْسقُطُ : نّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َألْصحَابِِه زَْيُد بن أَْسِلَم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَ
قَالَ . لَةُ ِهَي النَّْخ: الَ َوَرقَُها ، َوِهَي الَِّتي ضُرَِبْت مِثْال ِللَْعْبِد الُْمْؤِمنِ ، فََما ِهَي ؟ فَطَِفقُوا َيأُْتونَ َشَجَر الَْواِدي ، فَقَ

َنا سَِعيُد بن أَبِي الرَّبِيعِ : فََوقََع ِفي َنفِْسي ، َولَكِنِّي اسَْتْحَيْيتُ أَنْ أُْخبَِر بَِها ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد ، قَالَ : َعْبُد اللَِّه 
بن أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ هَُرْيَرةَ َنا َسعِيُد بن َسلََمةَ بن أَبِي الُْحَسامِ ، َعْن َزْيِد : السَّمَّانُ ، قَالَ 

  َسِعيدُ بن أَبِي الرَّبِيعِ: لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن َزْيِد بن أَْسلََم إِال َسعِيُد بن َسلََمةَ ، َتفَرََّد بِهَِما [ . . . . . . . ] . 
دَّثََنا ْبِد الْقَاِهرِ بن الَْعْنبَرِيِّ اللَّْخِميُّ الدَِّمْشِقيُّ ، َنزِيلُ ِدَمْشَق َسَنةَ ِتْسعٍ َوَسْبِعَني َوِمائََتْينِ ، َحَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َع -٣

قََمةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمَنبُِّه بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا الَْوِضُني بن َعطَاٍء ، َعْن َمْحفُوِظ بن َعلْ
أَْشَرُف اِإلَميانِ أَنْ َيأْمََنَك النَّاُس ، : َعاِئٍذ اَألزِْديِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

َك ، َوأَْشَرُف الْهِْجَرِة أَنْ تَْهُجَر السَّيِّئَاِت ، وَأَْشَرفُ الْجِهَاِد أَنْ َتقُْتلَ َوأَشَْرُف اِإلْسالمِ أَنْ َيْسلَمَ النَّاُس ِمْن ِلَسانَِك َوَيِد
  َوَتْعِقَر فََرَسَك ، لَْم َيْروِِه َعنِ الَْوِضنيِ ، إِال َصَدقَةُ ، َتفَرََّد بِِه ُمَنبُِّه بن ُعثَْمانَ

  ْعٍد الُْمرِّيَُّحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن الَْوِليِد بن َس -٤

صَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا َناِفٌع ، قَالَ الَْمسِريِيُّ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا الُْمطِْعُم بن الْمِقَْدامِ ال
ْجَه النَّاقَِة ، َوَصَرفََها َعنِ الطَّرِيقِ ، وََوَضَع أُْصُبَعْيِه ِفي أُذَُنْيِه ، كُْنُت رِْدَف اْبنِ ُعَمَر إِذْ َمرَّ بَِراعٍ َيْزِمُر ، فَضََرَب َو: 

َهكَذَا رَأَْيتُ : ال أَْسَمُع ، فََردََّها إِلَى الطَّرِيقِ قَالَ : أََتْسَمُع أََتْسَمُع ؟ حَتَّى اْنقَطََع الصَّْوُت ، فَقُلُْت : َوُهَو َيقُولُ 
مْ َيْروِ َهذَا ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُ ، لَمْ َيْروِِه َعنِ الُْمطِْعمِ ، إِال خَاِلدٌ َتفَرََّد بِهِ اْبُنُه َمْحُموٌد ، َولََرسُولَ اللَِّه صَلَّ

َمْيُموٍن أَُبو الَْمِليحِ الَْحَسنُ  الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال الُْمطِْعُم ، َوَمْيُمونُ بن ِمهَْرانَ ، َوُسلَْيَمانُ بن ُموَسى ، َتفَرََّد بِِه َعْن
  بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َوَتفَرََّد بِِه َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى َسعِيُد بن َعْبِد الْعَزِيزِ

ثََنا َعبَّاُد بن َعبَّاٍد الُْمَهلَّبِيُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليِّ بن َسْعٍد الْقَاِضي الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن زَِياٍد الَْبْسِتيُّ ، َحدَّ -٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

يتَ الصُّْبَح فَأَْوِتْر بَِواِحَدٍة ، لَْم َيْروِِه َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرٍو ، َعْن َناِفعٍ ، إِال َصالةُ اللَّْيلِ مَثَْنى َمثَْنى ، فَإِذَا َخِش: َوَسلََّم 
  .لََمةَ ، َوُهَما َصحِيَحاِنَعبَّاُد بن َعبَّاٍد ، َتفَرََّد بِهِ الْفَْضلُ بن زَِياٍد ، َوقَدْ َرَواهُ َجَماَعةٌ َعْن ُمَحمَِّد بن ُعَمَر ، َعْن أَبِي َس

  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن خَاِلٍد الَْحلَبِيُّ أَُبو َعْبِد اللَِّه ، بَِحلََب -٦

دَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ َسَنةَ ثََماٍن َوَسْبِعَني َومِائََتْينِ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن ُيوُنَس اَألفْطَُس ، أَُخو أَبِي ُمْسِلمٍ الُْمْسَتْمِلي ، َح
إِذَا كَانَ َيْومُ : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ِه بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ، َعْن َعْبِد اللَّ

َعْن َماِلِه ، لَمْ َيْروِِه َعْن َعْبِد اللَِّه بن  الِْقَياَمِة َدَعا اللَُّه َعْبًدا ِمْن َعبِيِدِه ، فَُيوقَُف َبْيَن َيَدْيِه ، فََيْسأَلُُه َعْن َجاِهِه كََما َيْسأَلُُه
  ِدينَارٍ ، إِال ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ ، َتفَرََّد بِِه يُوُسُف بن ُيوُنَس

ُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى اَألْنطَاِكيُّ قَْرقَْرةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َنْصرٍ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا أَ -٧
ذَكَاةُ الَْجنِنيِ ذَكَاةُ أُمِِّه ، لَْم َيْروِهِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  ، َتفَرََّد بِِه َعْبدُ اللَِّه بن َنصْرٍ َمْرفُوًعا َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، إِال أَُبو أَُساَمةَ
ا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الُْجَمِحيُّ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيمَ الُْحَنيْنِيُّ ، َحدَّثََن -٨

َصالةُ اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ َمثَْنى َمثَْنى ، : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الُْعَمرِيُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  غَرِيٌب لَْم َيْروِ َهِذهِ اللَّفْظَةَ وَالنَّهَاَر ، َعنِ الُْعَمرِيِّ ، إِال الْحَُنْينِيُّ



، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ ، َحدَّثََنا َمْعُن بن ِعيَسى الْقَزَّاُز ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن زَْيِد بن َهاُرونَ الَْمكِّيُّ -٩
  َحدَّثََنا َماِلُك بن أََنسٍ ، َعْن

جَلُكُْم ِفيَما َخال قَْبلَكُْم ِمَن إِنََّما أَ: َوْهبِ بن كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  َراِهيمُ بن الْمُْنِذرِاألَُممِ كََما َبْيَن َصالِة الَْعْصرِ إِلَى َمْغرِبِ الشَّْمسِ ، لَْم َيْروِِه َعْن َماِلٍك ، إِال َمْعٌن َتفَرََّد بِِه إِْب

ِة ُجدَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحمَّةَ ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الزُّبَْيِديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َسعِيِد بن فَْرقٍَد الُْجدِّيُّ ، بَِمِديَن -١٠
 ، أَنّ َرُسولَ اللَّهِ أَُبو قُرَّةَ ُموَسى بن طَارِقٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر

َعاَملَ أَْهلَ َخْيَبَر بَِشطْرِ َما َيخُْرُج ِمْنَها ِمْن َزْرعٍ أَوْ َتْمرٍ ، َوكَانَ ُيْعِطي أَْزوَاَجُه ِفي كُلِّ َعامٍ : ْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَ
  وَسى بن ُعقَْبةَ ، إِال أَُبو قُرَّةَِمائَةَ َوْسقٍ ، ِمائَةَ َوْسقٍ ، ثَمَانَِني َوْسقًا َتمًْرا ، َوِعشْرِيَن َوْسقًا َشعًِريا ، لَْم َيْروِِه َعْن ُم

َنا َحاِمدُ بن َيْحَيى َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْحَسْينِ بن َعْبِد الَْمِلكِ أَُبو الشََّمقَْمقِ الُْمؤَدُِّب ، بِقَْصرِ اْبنِ ُهَبْيَرةَ ، َحدَّثَ -١١
بن الِْخْمسِ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ،  الْبَلِْخيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُسَعْيرِ

أَُبو َبكْرٍ ِفي الَْجنَِّة ، َوُعَمُر ِفي الَْجنَِّة ، : َعَشَرةٌ ِمْن قَُرْيشٍ ِفي الَْجنَِّة : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 
لَْجنَِّة ، َوَسعِيُد بن َزْيٍد ِفي ثَْمانُ ِفي الَْجنَِّة ، َوَعِليٌّ ِفي الَْجنَِّة ، َوطَلَْحةُ ِفي الَْجنَِّة ، وَالزَُّبْيُر ِفي الَْجنَِّة ، َوَسْعٌد ِفي اَوُع

  الَْجنَِّة ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ بن

ِفي الَْجنَِّة ، َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم أَْجَمِعَني ، لَْم َيرْوِِه َعْن َحبِيبِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْوٍف ِفي الَْجنَِّة ، َوأَُبو ُعبَْيَدةَ بن الَْجرَّاحِ 
  ، إِال ُسعَْيٌر ، َوال َعْن ُسَعْيرٍ ، إِال ُسفَْيانُ ، تَفَرََّد بِِه َحاِمُد بن َيحَْيى

، بِقَْصرِ اْبنِ ُهَبْيَرةَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَحَْمَد الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْحَسْينِ بن ُمْدرِكٍ أَُبو حَفْصٍ  -١٢
 لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، أَُبو خَاِلٍد ُعْتَبةُ بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ثَابِِت بن ثَوَْبانَ ، َعنِ الَْحَسنِ بن الُْحرِّ ، َعْن

َيا َعْبَد اللَِّه ، كُْن ِفي : أََخذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِبَْعضِ َجَسِدي ، َوقَالَ : ِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َعْن ُمَجا
  َعنِ الَْحَسنِ بن الُْحرِّ ، إِال اْبُن ثَوَْبانَالدُّْنَيا كَأَنََّك غَرِيٌب أَْو َعابُِر َسبِيلٍ ، َواْعُدْد َنفَْسَك ِمْن أَْهلِ الْقُُبورِ ، لَْم َيْروِِه 

كَلْبِيُّ ، َعنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْسحَاَق بن ُبْهلُولٍ اَألْنبَارِيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َعْمرٍو الْ -١٣
ال َتْرفَعِ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : نِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ الَْحَسنِ بن َصاِلحٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ ، َع

 الَْحَسنِ ، إِال ُسوَْيٌد ، الَْعَصا ِمْن أَْهِلِك َوأَخِفُْهْم ِفي اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، لَْم َيْروِِه َعنِ اْبنِ ِدينَارٍ ، إِال الَْحَسُن ، َوال َعنِ
  َد بِِه إِْسحَاُقَتفَرَّ
، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمْنصُورِ بن ُموَسى الَْجْوَهرِيُّ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُحرَْيٍث الَْمرَْوزِيُّ -١٤

  ، ُمَعاوَِيةَ ُمَحمَّدُ بن َخازِمٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ

الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه ، لَمْ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ بِهِْم ِفي الَْمغْرِبِ بِـ 
  َرْيٍثَيْروِِه َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، إِال أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َتفَرََّد بِِه الُْحَسْيُن بن ُح

ن َعْوٍن ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َوْهبٍ أَُبو زَْيٍد الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهبُ بن َحفْصٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ب -١٥
َمْن أَذَْهَب اللَُّه َبَصَرُه ، فََصَبرَ : َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه: ِمْسَعُر بن ِكَدامٍ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

 بن َعْوٍن ، َتفَرََّد بِِه َوْهبُ َواحَْتَسَب كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه َواجًِبا أَنْ ال َتَرى َعْيَناُه النَّاَر ، لَمْ َيْروِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِال َجْعفَُر
  بن َحفْصٍ



اللَِّه بن ُد بن إِْبَراهِيَم بن َيزَْداَد الطَّبََرانِيُّ الْخَِطيُب ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا أَحَْم -١٦
قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : قَالَ  ِعْصَمةَ النَِّصيبِيُّ ، َعْن بِْشرِ بن َحكَمٍ ، َعْن إِْبرَاِهيَم بن أَبِي ُحرَّةَ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ،

َوْخزُ : قَْد َعَرفَْنا الطَّْعَن فََما الطَّاُعونُ ؟ ، قَالَ : فََناُء أُمَِّتي ِفي الطَّْعنِ َوالطَّاُعوِن ، قُلَْنا : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم 
وِِه َعْن إِبَْراهِيَم بن أَبِي حُرَّةَ ، إِال بِْشٌر ، َوال َعْن بِْشرٍ ، إِال َعْبدُ اللَِّه بن أَْعدَاِئكُْم ِمَن الْجِنِّ ، َوِفي كُلٍّ َشهَاَدةٌ ، لَْم َيْر

  ِعْصَمةَ
،  فَْرةَ الَْبَجِليَُّحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرِو بن َعْبِد الَْخاِلقِ الْبَزَّارُ الَْبْصرِيُّ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َيحَْيى بن غَ -١٧

  َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ ، َعْن

ْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيلَبِّي لَبَّْيَك َعاِئَشةَ بنِت ِعَرارٍ ، َعْن َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمزَنِيُّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَ
اِئَشةَ بنتِ لَبَّْيَك ال شَرِيكَ لََك لَبَّْيَك ، إِنَّ الَْحْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك َوالُْملَْك ، ال شَرِيَك لََك ، لَمْ َيْروِِه َعْن َعاللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، 

ٍد ، َتفَرََّد بِِه َعْمُرو بن ِعَرارٍ ، َوِهَي إِْحَدى َعابَِداتِ الَْبْصَرِة ، إِال ِهَشاُم بن َحسَّانَ ، َوال َعْن ِهَشامٍ ، إِال َحمَّاُد بن زَْي
  َيحَْيى َبْصرِيُّ

َعْمُرو بن َعاِصمٍ الِْكالبِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه الْبَنَّاُء الصَّْنعَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا  -١٨
َر ، قَالَ َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ ، َعْن ُع قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم

  كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر ، وَكُلُّ َخْمرٍ حََراٌم ، لَْم َيْروِِه َعْن ُمَباَرٍك ، إِال َعْمُرو بن َعاِصمٍ: َوآِلِه َوَسلََّم 
الْكُوِفيُّ ،  حَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الشَِّعريِيُّ الشَِّريازِيُّ أَُبو َعِليٍّ الُْمَعدِّلُ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن الَْحكَمِ الِْحريِيَُّحدَّثََنا أَ -١٩

َر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الُْحَسْينِ اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَم
ال إَِميانَ ِلَمْن ال أََماَنةَ لَُه ، َوال َصالةَ ِلَمْن ال طُهُوَر لَُه ، َوال ِديَن ِلَمْن : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 

نِ كََمْوِضعِ الرَّأْسِ ِمَن الَْجَسِد ، لَْم َيْروِِه َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، إِال ِمْنَدلٌ ، َوال ال َصالةَ لَُه ، إِنََّما َمْوِضُع الصَّالِة ِمَن الدِّي
  َعْنُه إِال َحَسٌن ، تَفَرََّد

  بِِه الُْحَسْيُن بن الَْحكَمِ
بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوبُ بن َجابِرٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيَسارٍ النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا قُتَْيَبةُ  -٢٠

كَانَ غُْسلُ الْبَْولِ ِمَن الثَّْوبِ سَْبَع ِمرَارٍ ، فَلَْم َيَزلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ُعَصَم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
ْولِ ِمَن الثَّْوبِ َمرَّةً ، لَْم َيْروِِه َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إِال َعْبدُ اللَِّه بن ُعَصمَ أَُبو ُعلَْوانَ الْكُوِفيُّ ، ُيرَاجُِع حَتَّى جََعلَ غُْسلَ الَْب

  َتفَرََّد بِِه أَيُّوبُ بن َجابِرٍ ، َوقَْد ِقيلَ َعْبُد اللَِّه بن ِعْصَمةَ ، َوالصََّواُب عَْبُد اللَِّه بن ُعَصَم
ثََنا رَْوُح بن أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َسِعيِد بن الَْحارِِث الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَيُّوَب الُْمَخرِِّميُّ ، َحدََّحدَّثََنا  -٢١

َما ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َمرَْيَم ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه
  ةَأَْعطَى َخْيَبَر َعلَى النِّْصِف ِممَّا أَْخَرَجِت اَألْرُض َوالنَّْخلُ ، لَْم َيْروِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِال رَْوُح بن ُعَباَد: َوَسلََّم 
ن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َعِطيَّةَ الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ب -٢٢

نََزلَْت َعلَيَّ ُسوَرةُ اَألْنَعامِ ُجْملَةً َواِحَدةً ُيَشيُِّعَها : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
ةَ ، َتفَرََّد بِهِ إِْسَماعِيلُ ْبُعونَ أَلِْف َملٍَك لَُهمْ َزَجلٌ بِالتَّْسبِيحِ َوالتَّْحمِيِد ، لَمْ َيْروِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، إِال يُوُسُف بن َعِطيََّس

  بن َعْمرٍو
  َحدَّثَنَا -٢٣



ُد بن الْوَِليِد الْكَْرِخيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن َزبَالَةَ إِبَْراهِيُم بن أَيُّوَب الطََّبرِيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ
َتلْبَِيةَ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى  الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنْ

لَبَّْيكَ اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيَك ال َشرِيَك لََك لَبَّْيَك ، إِنَّ الَْحْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك ، َوالُْملَْك ، ال : َوَسلََّم كَاَنْت اللَُّه َعلَْيِه 
  َشرِيَك لََك ، لَْم َيْروِِه َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْجالنَ ، إِال ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن زَُبالَةَ

ْحَمنِ اْبنِ بنتِ ثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُمحَمٍَّد أَُبو قَُصيٍّ الُْعذْرِيُّ الدَِّمْشِقيُّ ، بِِدَمْشَق ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرََّحدَّ -٢٤
: ن الْفَِقريِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ُشَرْحبِيلَ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن َيزِيَد الْقَسْرِيُّ ، َحدَّثََنا الصَّلْتُ بن َبْهَراَم ، َعْن َيزِيَد ب

بن بَْهَراَم الْكُوِفيِّ ، إِال خَاِلدُ  أََمَرَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنْغَتِسلَ َيْوَم الُْجُمَعِة ، لَْم َيْروِِه َعنِ الصَّلِْت
  َوقَْسٌر فَِخذٌ ِمْن َبجِيلَةَبن َيزِيَد الَْبجَِليُّ ، ثُمَّ الْقَْسرِيُّ ، 

ا عَْبُد الَْمجِيِد بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن أَْحَمَد الُْخَزاِعيُّ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيِد بن َساِلمٍ الْقَدَّاُح ، َحدَّثََن -٢٥
إِنَّا َمْعَشَر : اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْبِد الْعَزِيزِ بن أَبِي َروَّاٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ 

  بِتَْعجِيلِ الْفِطْرِ ، َوتَأِْخريِ السَُّحورِ ، وََوْضعِ الُْيْمَنى َعلَى الُْيْسَرى ِفي الصَّالِة ، لَْم َيرْوِِه َعْن: اَألْنبَِياِء أُمِْرَنا بِثَالٍث 

  ال عَْبُد الَْعزِيزِ ، َوال َعْنُه إِال اْبُنُه َعْبُد الَْمجِيِد ، َتفَرََّد بِِه َيحَْيى بن َسعِيٍدَناِفعٍ ، إِ
، نَ اِإلْسكَْنَدرَانِيُّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الْمَْنَجنِيِقيُّ الَْبْغَداِديُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَبِي ُروَما -٢٦

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا مَاِلُك بن أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  اْبُن َوْهبٍ ، تَفَرََّد بِِه َعْبُد اللَِّه بن ُروَمانَ َدْع َما َيرِيُبَك إِلَى مَاال يَرِيُبَك ، لَْم َيْروِِه َعْن َماِلٍك ، إِال: َوآِلِه َوَسلََّم 

ُموَسى بن أَْعَيَن َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى بن َشْيخِ بن َعِمَريةَ اَألَسِديُّ أَُبو َعِليٍّ ، َحدَّثََنا مَْنُصوُر بن ُصقَْيرٍ ، َحدَّثََنا  -٢٧
إِنَّ الرَُّجلَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ،

ال بِقَْدرِ جَْزى َيْوَم الْقَِياَمِة إِلََيكُونُ ِمْن أَْهلِ الصَّالِة وَالزَّكَاِة وَالَْحجِّ َوالُْعْمَرِة َوالْجِهَاِد حَتَّى ذَكََر سَِهاَم الَْخْيرِ ، َوَما ُي
  َعقِْلِه ، لَْم َيْروِِه َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، إِال اْبُن أَْعَيَن ، َتفَرََّد بِِه مَْنُصورُ بن ُصقَيْرٍ

ِلِك بن َشْيَبةَ الِْحَزاِميُّ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن الْفَُضْيلِ التَّمَّاُر الُْمَخرِِّميُّ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد الَْم -٢٨
ْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسَحاقَ الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َيْعقُوَب الزَّمِْعيُّ ، َعْن َع

  ، أَْخَبَرُه أَنَُّه َسِمَع اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ ، أَنَّ أََبا َحازِمٍ ، أَْخَبَرهُ أَنَّ َناِفًعا َموْلَى اْبنِ ُعَمَر

َما ِمْن غَاِدرٍ إِال َولَُه لَِواٌء َيْوَم الِْقَياَمِة ، ُيْعَرُف بِِه ، لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم : 
ِهِد ، إِال َعْبُد الرَّْحَمنِ بن إِْسَحاَق ، َوال َعْنُه إِال ُموَسى بن َيْعقُوَب ، َوال َعْن ُموَسى بن َحازِمٍ َسلََمِة بن ِديَنارٍ الزَّا
  َتفَرََّد بِِه َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد الَْمِلِك. َيْعقُوَب ، إِال أَُبو فَُدْيٍك 

دَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن ُزوالقٍ الِْمْصرِيُّ ، َح -٢٩
َصالةُ اللَّْيلِ َمثَْنى : لَ َعْن أَبِي ُحَصْينٍ ، َعْن َسْعِد بن ُعَبْيَدةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَا

  ِه الُْجعِْفيُّا َخشِيَت الصُّْبَح فَأَْوِتْر بَِواِحَدٍة ، لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي ُحَصْينٍ ، إِال أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َتفَرَّدَ بَِمثَْنى ، فَإِذَ
ثََنا اَألْشَجِعيُّ ، َعْن ُسفَْيانَ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليلٍ الْعَْنزِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ اَألزِْديُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّ -٣٠

أَيُّ : ُسِئلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الثَّْورِيِّ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِال اَألْشجَِعيُّ َجْوُف اللَّْيلِ ، لَْم: اللَّْيلِ أَجَْوُب َدْعَوةً ؟ ، قَالَ 

ثََنا َيحَْيى بن َيَمانٍ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َسالَمةَ الدَّهَّانُ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُيوُسفَ الصَّْيَرِفيُّ ، َحدَّ -٣١



قََرنَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه
  َوَسلََّم

  َبْيَن الَْحجِّ َوالُْعمَْرِة ، َوطَاَف لَُهَما طََوافًا وَاِحًدا ، لَمْ َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِال َيْحَيى بن َيَماٍن
و أَْحَمدَ َسُن بن أَْحَمدَ بن فَْهٍد النَّْرِسيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبَحدَّثََنا الَْح -٣٢

ْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَّهِ َصلَّى الزَُّبيْرِيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن أَيُّوَب ، وَإِْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ ا
َيانَ َهُؤالِء لَِهِذِه ، َوَهُؤالِء لَِهِذِه ، فََتفَرََّق النَّاُس َوُهْم ال َيْخَتِلفُونَ ِفي الْقََدرِ ، لَمْ َيْروِِه َعْن ُسفْ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

َد بِِه إِبَْراِهيُم بن سَِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ ، َوال َرَواُه َعْن أَيُّوَب وَإِْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ ، إال سفيان ، ، إِال أَُبوأَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ ، تَفَرَّ
لَ إِنَّ أَيُّوَب َهذَا الَِّذي َرَوى َعْنُه ُسفَْيانُ َهذَا الَْحِديثَ ، ُهَو أَيُّوُب بن ُموَسى ، َوقَا: وقد قَالَ َبْعُض أَْهلِ الِْعلْمِ 

لَقًا ، َولَِكْن ُهَو أَيُّوُب السِّْخِتيَانِيُّ ، َوُهَو الصََّواُب عِْنِدي ، َألنَّهُ لَْو كَانَ أَيُّوُب بن ُموَسى لَْم َيْروِِه َعْنُه ُمطْ: َبْعضُُهْم 
  ِلَجاللَِة أَيُّوَب السِّْخِتيَانِيِّ لَْم َيْنُسْبُه ُعمََر

لُْمَجوُِّز الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ النَّبِيلُ الضَّحَّاُك بن َمخْلٍَد ، َحدَّثََنا مَْنُصوُر بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َسْهلٍ ا -٣٣
ُمَعِة ، لَْم َيْروِ أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم بِالُْغْسلِ َيْوَم الُْج: ِدينَارٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َمْنُصوُر بن ِدينَارٍ ، َعْن َناِفعٍ َحدِيثًا ُمسَْنًدا غَْيَر َهذَا
  َحدَّثََنا ُحبَاُب بن ُمحَمَِّد بن ُحبَابٍ التُّسَْترِيُّ ، بِالَْبْصَرِة ، ِفي -٣٤

ُم بن أَبِي ُخبَْزةَ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن أَبِي الْقَصَّاقِ ، َحدَّثَنِي الَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َحفْصٍ الُْتؤَمنِيُّ ، َحدَّثََنا َسال
: كُْنتُ أَْمِشي َمَع اْبنِ ُعَمَر، فََمرَّ َعلَى قَْومٍ قَْد َنَصُبوا طَاِئًرا اتََّخذُوُه غََرًضا ، فَقَالَ اْبُن ُعَمَر : َسِعيُد بن ُجَبْيرٍ ، قَالَ 

اقِ َهذَا َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َينَْهى َعْن َهذَا ، لَْم ُيْسنُِد َداُوُد بن أَبِي الْقَصَّلََعَن اللَُّه ِمْن فََعلَ 
  َحِديثًا غَْيَر َهذَا ، َوُهَو َبصْرِيٌّ ِمَن الثِّقَاِت الصَّاِلِحَني ُعمََر

الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن ُيوُسفَ َحدَّثََنا حَاِتُم بن ُحمَْيٍد أَُبو َعِديٍّ  -٣٥
 أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: الْيَْرُبوِعيُّ ، َحدَّثََنا ُسعَْيُر بن الِْخْمسِ ، َعْن زَْيِد بن أَسْلََم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

إِنََّها : َصَدقَةٌ ِمْن َمْعَدٍن لََنا ، فَقَالَ : َما َهِذِه ؟ ، قَالُوا : بِِقطَْعٍة ِمْن ذََهبٍ كَاَنْت أَوَّلَ َصَدقٍَة َجاَءْتُه ِمْن َمْعَدٍن ، فَقَالَ 
  َسِعيٍد ، إِال َعاِصٌم َسَتكُونُ َمَعاِدنَ ، َوَسَيكُونُ ِفيَها َشرُّ َخلْقِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، لَمْ َيْروِِه َعْن

يُم بن أَبِي الَْوزِيرِ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن أَبِي سَْهلٍ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِه -٣٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : اجِرِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُعَبْيٍد الطََّناِفِسيُّ ، َعْن إِْبَراِهيَم بن الُْمَه

  عَْبٌد آبٌِق ِمْن َمَواِليِه حَتَّى يَْرجَِع إِلَيْهِْم ، َوامَْرأَةٌ: اثَْناِن ال ُتَجاوُِز َصالُتُهَما ُرُءوَسُهَما : اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم 

الَْوزِيرِ ى تَْرجَِع ، لَْم َيْروِِه َعْن إِْبَراهِيَم بن ُمَهاجِرٍ ، إِال ُعَمُر بن ُعَبْيٍد ، َوال َعْنُه إِال إِْبَراِهيُم بن أَبِي َعَصْت َزْوَجَها حَتَّ
  ، َتفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي َصفَْوانَ

اللَِّه بن خَاِلدٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن َيْحَيى بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُعَمَر الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد -٣٧
َمْن : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم : َسِعيٍد األَْنصَارِيِّ ، َعْن َناِفعِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  ِة فَلَْيْغَتِسلْ ، لَمْ َيْروِِه َعْن َيحَْيى ، إِال ُهشَْيٌم ، َتفَرََّد بِِه ُمَحمٌَّدرَاَح إِلَى الُْجُمَع
بَْراِهيمُ بن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الصََّمِد الطَّيَاِلِسيُّ َعالنُ َماغَمَّةُ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج بن َمخْلٍَد ، َحدَّثََنا إِ -٣٨



 ُعَمَر َرِضيَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمْسِلمٍ الْقَْسَمِليُّ ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد األَْنَصارِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ الدَّبَّاُس
َركَْعةً فَقَْد أَْدَرَك ، لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ،  َمْن أَْدَرَك ِمَن الُْجُمَعِة: اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  إِال َعْبُد الْعَزِيزِ ، َتفَرََّد بِِه إِْبَراِهيُم بن ُسلَْيَمانَ
، َحدَّثََنا الَْعالُء بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن َهاُرونَ الَْحْنبَِليُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الَْبَغوِيُّ -٣٩

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه : ُبْرِد بن سَِناٍن ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 
  فَإِنََّما ُيجَْرجُِر ِفي َبطْنِهِ َناَر َمْن َشرَِب ِفي إَِناٍء ِمْن ذََهبٍ أَْو إَِناٍء ِمْن ِفضٍَّة: َوَسلََّم 

  َجهَنََّم ، لَْم َيْروِِه َعْن ُبْرٍد ، إِال اْبُنهُ الَْعالُء
نُ بن  ، َحدَّثََنا َحسَّاَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمٍَّد الُْمَجاشِِعيُّ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َيْعقُوَب الْكَْرَمانِيُّ -٤٠

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم إِبَْراهِيَم ، َعْن إِْبَراهِيَم الصَّاِئغِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َص
لَْيَس لََها أَنْ َتْنطَِلَق إِال بِإِذِْن زَْوجَِها ، لَمْ : جِّ ، قَالَ ، ِفي اْمَرأَةٍ لََها زَْوٌج َولََها مَالٌ ، َوال يَأْذَنُ لََها َزْوجَُها ِفي الَْح

  َيْروِِه َعْن إِبَْراِهيَم ، إِال َحسَّانُ اْبنِ ُعَمَر
ثََنا الْوَِليُد بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمَِّد بن سَْعٍد الدَِّمْشِقيُّ َموْلَى بين هَاِشمٍ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن صَاِلحٍ ، َحدَّ -٤١

يمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُحَصْينٍ التُّْرُجَمانِيُّ ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ ، َعنِ الُْمِغَريةِ بن َحِك
مَثَلُ الْمَُناِفقِ َمثَلُ الشَّاِة الْعَاِئَرِة َبْيَن الَْغَنَمْينِ ، : ِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِل: َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 

  َتفَرََّد بِهِ الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ إِذَا أََتْت َهِذِه نَطََحْتَها ، َوإِذَا أََتْت َهِذِه نَطََحْتَها ، لَْم َيْروِِه َعْن َصفَْوانَ ، إِال َعْبُد الَْعزِيزِ ،
ثََنا ُمَحمَّدُ بن بِاللٍ دَّثََنا الَْعبَّاُس بن إِبَْراهِيَم الْقََراِطيِسيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َراِشٍد اآلَدَميُّ ، َحدََّح -٤٢

عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا رَِياحُ بن َعْمرٍو الْقَْيِسيُّ ، َعْن أَيُّوَب السِّخِْتَيانِيِّ ، َعْن َناِف
  قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه: 

ٌد ، َتفَرََّد بِِه ُمَحمََّمْن َجرَّ ِثيَاَبُه ِمَن الْخَْيالِء لَْم َيْنظُرِ اللَُّه إِلَْيهِ َيْوَم الِْقَياَمِة ، لَْم َيْروِِه َعْن رَِياحٍ ، إِال : َوآِلِه َوَسلََّم 
  إِبَْراهِيُم
بن ُسلَْيَمانَ أَُبو ُسلَْيَمانَ  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن ُسفَْيانَ الُْمْسَتْمِلي ، َحدَّثََنا َداُوُد -٤٣

بن َسلََمةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  الْكُرَْيزِيُّ الزُّبَْيرِيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َحمَّاُد
  ارُونُفََرْوٌح َورَْيَحانٌ ، لَْم َيْروِِه َعْن أَيُّوَب ، إِال َحمَّاٌد ، َوال َعْن َحمَّاٍد ، إِال َداُوُد ، تَفَرََّد بِِه َه: َوآِلِه َوَسلََّم قََرأَ 

احٍ ، َموْلَى ُعَمَر بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُشَعْيبٍ أَُبو الْقَاِسمِ الْحَْربِيُّ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َمْخلَِد بن ُجَن -٤٤
َسِمْعتُ اْبَن ُعَمَر َرِضيَ : ُعَمَر بن ِديَنارٍ ، قَالَ َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسفَ الْقَاِضي ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعِليٍّ ، َعْن 

كَْعَتْينِ قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، فَطَاَف بِالَْبْيِت َوَصلَّى َخلَْف َمقَامِ إِْبَراهِيَم َر: اللَُّه َعْنُهَما ، َيقُولُ 
،  َمْرَوِة ، َوقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرسُولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ، لَْم َيْروِِه َعْن َعْبِد اللَِّه ، إِال أَُبو ُيوُسَف، َوطَاَف َبْيَن الصَّفَا َوالْ
  َتفَرََّد بِِه الَْحَسُن بن َمخْلٍَد

الُْحَسْيُن بن َحَسنِ الشَّْيلَمانِيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيٍد السِّمَّرِيُّ النَّاِقُد ، َحدَّثََنا -٤٥
َر   إِْسَماعِيلَ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم



َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : مَ ُتَبشِّرُنِي ؟ ، فَقُلُْت َيا َعْبدَ اللَِّه ، بِ: َبشَّْرتُ بِالال ، فَقَالَ ِلي : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
 َيجِيُء بِاللٌ َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى رَاِحلٍَة َرْحلَُها ِمْن ذََهبٍ ، َوزَِماُمَها ِمْن ُدرٍّ َوَياقُوٍت ، َمَعُه لَِواٌء: َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم َيقُولُ 

َعزَّ َوَجلَّ ، لَْم َيْروِهِ  ُنونَ فَُيْدِخلُُهمُ الَْجنَّةَ َحتَّى إِنَُّه لَُيْدِخلُ َمْن أَذَّنَ أَْرَبِعَني َصَباًحا ، ُيرِيُد بِذَِلِك َوْجَه اللَِّه، َيْتَبُعُه الُْمَؤذِّ
  َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، إِال خَاِلٌد ، َتفَرََّد بِهِ الُْحَسْيُن

ُمَحمَِّد بن ُمرَّةَ أَُبو طَاِهرٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ُمَحمَُّد بن  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن -٤٦
ِضَي اللَُّه َعْنُه ، َرفََعُه  ، َرالُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن ُمَحمَّدٍ الُْعَمرِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر

َمْن َتَواَضَع ِلي َهكَذَا ، َوأَشَاَر بَِباِطنِ كَفِِّه إِلَى اَألْرضِ ، َرفَْعُتُه َهكَذَا ، : إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  نِ اْبنِ ُعَمَر ، إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه عَاِصٌمَوأَشَاَر بِبَاِطنِ كَفِِّه إِلَى السََّماِء ، ال ُيْرَوى َع

بَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن أَبِي مَُزاِحمٍ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن الَْحجَّاجِ الْ -٤٧
َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ  ُمَحمَُّد بن نُوحٍ السَّرَّاُج ،

  َما ِمْن أُمٍَّة إِال َوَبْعُضَها ِفي النَّارِ َوَبْعُضهَا: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  ِتي فَإِنََّها كُلََّها ِفي الَْجنَِّة ، لَمْ َيْروِِه َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، إِال إِْسَحاُقِفي الَْجنَِّة ، إِال أُمَّ
ِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن سَْهلٍ السُّكَّرِيُّ الَْبْغَداِديُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه اَألْز -٤٨
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : لَةَ َيحَْيى بن وَاِضحٍ ، َعْن أَبِي طَْيَبةَ الْخَُراسَانِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِمْجلَزٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ُتَمْي

ْن َخبََّب اْمَرأَةً َعلَى زَْوجَِها أَْو عَْبًدا َعلَى َمْن لَبَِس الَْحرِيَر َوشَرَِب ِفي الِْفضَِّة فَلَْيَس ِمنَّا ، َوَم: اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم 
  َمَواِليِه فَلَْيَس ِمنَّا ، ال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد بِهِ أَُبو ُتَمْيلَةَ

ثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن أَيُّوَب السَّكُونِيُّ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن الْعَبَّاسِ بن الَْوِليدِ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّ -٤٩
لَْو أَِذنَ اللَُّه َألْهلِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم : َعطَّاُف بن َخاِلٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َجاَرِة التََّجرُوا ِفي الَْبزِّ وَالِْعطْرِ ، لَْم َيْروِِه َعْن َناِفعٍ ، إِال َعطَّاٌف ، َتفَرَّدَ بِِه اْبُن أَيُّوَبالَْجنَِّة ِفي التِّ
اٍن ، َعْن َيَم َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الْعَبَّاسِ الَْحلَبِيُّ بَِحلََب ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الْحَارِثِ الَْحاِفي ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن -٥٠

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ َص
  َعلُ ُسجُوَدُه أَْخفََض ِمْن ُركُوعِِه، كَانَ ُيَصلِّي ِفي السَّفَرِ َعلَى َراِحلَِتِه ، َوُيوِمئُ إَِمياًء ، وََيْج

  ، لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِال َيحَْيى بن َيَماٍن ، َتفَرََّد بِِه بِشٌْر
َعْن َبكْرِ بن َعْبدِ لَةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي النُّْعَماِن اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َجمِيلٍ ، َحدَّثََنا مَُباَرُك بن فَضَا -٥١

إِنِّي َألمَْزُح َوال أَقُولُ إِال حَقًّا ، لَمْ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم : اللَِّه الْمَُزنِيُّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  ُعَمَر ، إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد ُعَمَر َيْروِِه َعْن ُمَباَرٍك ، إِال الَْهيْثَُم ، َوال ُيرَْوى َعنِ اْبنِ

يَاضٍ ، َعْن َيحَْيى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َخلٍَف َوِكيٌع الْقَاِضي ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َضمَْرةَ أََنُس بن ِع -٥٢
: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  بن ُسْعَدى األَْنصَارِيِّ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمحَمٍَّد ، َعنِ

  َبْيُر بن َبكَّارٍال َيَتنَاَجى اثَْناِن ُدونَ الثَّاِلِث ، لَْم َيْروِِه َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد ، إِال أََنُس بن ِعَياضٍ ، تَفَرََّد بِِه الزُّ
 دُ بن أَْحَمدَ بن َرْوحٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الصََّمدِ اَألْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ، أَُبو سَْعٍد ،َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٥٣

يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه بِاَألْشَهِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْجالنَ ، َعْن ُنَعْيمِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمْجِمُر ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّ
 إِنَّ فَْضلَ َصالِة الَْجَماَعِة َعلَى َصالِة الْفَذِّ َسْبٌع َوِعْشُرونَ َدَرَجةً ، لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، إِال: َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ 



  أَُبو َسعِيٍد ، أَُبو َسْعٍد ، اَألْشَهِليُّ ُعمََر
  ا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن الُْمْنِذرِ الْقَزَّاُز الَْبصْرِيُّ أَُبو ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا سَِعيُدَحدَّثََن -٥٤

: ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  بن َعاِمرٍ الضَُّبِعيُّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َوسَِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ ، َعْن أَيُّوَب السِّْختَِيانِيِّ ، َعْن َناِفعٍ
كُلُّ َبْيَعْينِ ال َبْيَع بَْيَنُهَما ، حَتَّى َيَتفَرَّقَا إِال بَْيَع الْخَِيارِ ، لَْم َيْروِِه َعْن : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم 

  ُشْعَبةَ ، إِال َسِعيدُ بن َعاِمرٍ ُعَمَر
َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َناِفعِ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن  -٥٥

َعِقيقِ ، لَْم َيْروِهِ  الصَّالةَ بِالُْنَعْيمٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، كَانَ يَقُْصُر
  يَم بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيَِّعْن َناِفعِ بن أَبِي نَُعْيمٍ ، إِال َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ ، َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد اللَِّه بن َحْمَزةَ ، أَُخو إِبَْراِه

دَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَيُّوَب الُْمَخرِِّميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَْعلَبٍ الَْبصْرِيُّ ، َح -٥٦
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه بن َهاُرونَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي َروَّاٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ

وِِه َعْن َناِفعٍ ، إِال إِنَّ الَْعْبدَ لََيكِْذبُ الْكَِذَبةَ ، فََيَتَباَعُد ِمْنُه الَْملَُك َمِسَريةَ مِيلٍ ِمْن َنْتنِ َما َجاَء بِِه ، لَْم َيْر: قَالَ َوَسلََّم ، 
  اْبُن أَبِي رَوَّاٍد ، َتفَرََّد بِِه َعْبُد الرَِّحيمِ بن هَاُرونَ

يُّوَب بن َمْرزُوقٍ أَُبو َعِليٍّ الَْماَوْرِديُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا كَاِملُ بن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَ -٥٧
  َعْبُد اللَِّه بن لَهِيَعةَ ، َحدَّثَنَا

: َتكَلََّم ِفيِه بِكَِلَماٍت إِال سُِئلَ َعْنُهنَّ ، فَقَالَ  َما َجلََس اْبُن ُعَمَر َمْجِلًسا إِال: َخاِلُد بن أَبِي ِعْمَرانَ ، َعْن َناِفعٍ ، قَالَ 
اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َما قَدَّْمُت ، َوَما أَخَّْرُت ، َوَما أَسَْرْرُت ، َوَما : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم َيْدُعو بِهِنَّ 

ا بِِه ِمنِّي ، اللَُّهمَّ اْرُزقْنِي ِمْن طَاَعِتَك َما َيحُولُ َبيْنِي َوَبْيَن َمْعصَِيِتَك ، وَاْرُزقْنِي ِمْن َخْشيَِتَك َم أَْعلَْنُت ، َوَما أَْنتَ أَْعلَُم
ي َسْمِعي َوَبصَرِي ، َواْجَعلُْهَما ِفُتَبلُِّغنِي بِهِ َرْحمََتَك ، َواْرُزقْنِي ِمَن الَْيِقنيِ َما ُتَهوِّنُ بِِه َعلَيَّ ِمْن َمَصاِئبِ الدُّْنَيا ، َوبَارِْك 

دِينِي ، َوال َتجَْعلِ  الَْوارِثَ ِمنِّي ، وَاْجَعلْ ثَأْرِي َعلَى َمْن ظَلََمنِي ، َواْنصُْرنِي َعلَى َمْن َعاَدانِي ، َوال َتجَْعلْ ُمِصيَبِتي ِفي
  َناِفعٍ ، إِال َخاِلُد بن أَبِي ِعْمَرانَ ، وَُبكَْيُر بن َعْبدِ اللَِّه اَألَشجُّ الدُّْنَيا أَكَْبَر َهمِّي ، َوال َمْبلَغَ ِعلِْمي ، لَمْ َيْروِِه َعْن

الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الرَّبِيعِ بن بِاللٍ اَألْنَدلُِسيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيْحَيى ، وَأَُبو ُمْصَعبٍ -٥٨
قَالَ َرُسولُ : بن َوْهبٍ ، أَْخبََرَنا جَرِيُر بن حَازِمٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َعْبُد اللَِّه 

أَبَْعُد َمسَاِلِحهِْم بِِسالحٍ ، لَْم  ُيوِشُك الُْمْسِلُمونَ أَنْ ُيْحَصرُوا بِالَْمِديَنِة حَتَّى َيكُونَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم 
  َحدٌّ َما َبْيَن الَْمِديَنِة َوَخْيبََر: َيْروِِه َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، إِال َجرِيرُ بن َحازِمٍ ، تَفَرََّد بِِه اْبُن َوْهبٍ ، َوِسالٌح 

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمَد -٥٩

قَْيسٍ  ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد بن َمزَْيٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َعْن َعْبِد الَْواِحِد بنبن َوِليِد بن أَبِي ِهَشامٍ 
رٍ خَْمٌر ، َوكُلُّ َخْمرٍ َحَراٌم كُلُّ ُمْسِك: قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم : ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  ، لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِال الَْولِيُد بن َمْزَيٍد
الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الرَّبِيعِ بن ُسلَْيَمانَ الْجِيزِيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد -٦٠
: َمَر ، قَالَ ْسحَاُق بن الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َعْن َيْحَيى بن َسعِيٍد األَْنَصارِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعإِ

َعلَْيِه َمقَْعُدُه بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ إِنْ إِنَّ أََحدَكُْم إِذَا َماَت عُرَِض : َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 



َهذَا َمقَْعُدَك َحتَّى َيبَْعثََك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : كَانَ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة فَِمَن الَْجنَِّة ، َوإِنْ كَانَ ِمْن أَْهلِ النَّارِ فَِمَن النَّارِ ، فَُيقَالُ 
  َيرْوِِه َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد ، إِال َيحَْيى بن أَيُّوَب ، تَفَرََّد بِِه إِْسَحاقُ بن الْفَُراِت إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة ، لَْم

عِيلَ َنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرِ بن أَيُّوَب األَْنَصارِيُّ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسْهلٍ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثَ -٦١
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فََضالَةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  ، لَْم َيْروِِه َعْن ُمَباَرٍك ، إِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ َوَحَضَر الَْعَشاُء فَاْبَدأُوا بِالَْعَشاِء: َوآِلِه َوَسلََّم 

  رََّد بِِه َعِليُّ بن سَْهلٍ اْبنِ ُعَمَرإِال ُمَؤمَّلٌ ، تَفَ
ْيسِ بن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسْهلٍ الرَِّباِطيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن قَ -٦٢

َركْعََتاِن نََزلََتا ِمَن السََّماِء ، فَإِنْ ِشئُْتْم فَُردُّوَها ، : السَّفَرِ ، فَقَالَ  َسأَلُْت اْبَن ُعَمَر ، َعْن َصالِة: َعْن أَبِي الْكَُنوِد ، قَالَ 
  َشرِيٌكلَْم َيْروِ أَُبو الْكَُنوِد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َحدِيثًا غَْيَر َهذَا ، َوال َروَاُه إِال قَْيُس بن َوْهبٍ ، َتفَرََّد بِهِ 

ِليِّ بن َشْيَبةَ الِْمْصرِيُّ ، بِِمْصَر ، أَْخبََرَنا َسعِيُد بن َيْحَيى بن َسِعيدٍ اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َع -٦٣
ُه َعلَْيِه َوآِلِه أََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ: َحدَّثََنا َماِلُك بن ِمْغَولٍ ، َعْن ُمَعلَّى الِْكْنِديِّ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

: َيا نَبِيَّ اللَِّه ، َمْن أَكَْيُس النَّاسِ َوأَْحَزُم النَّاسِ ؟ ، فَقَالَ : َوَسلََّم َعاِشَر َعشََرٍة ، فَقَاَم َرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ ، فَقَالَ 
ُزولِ الَْمْوِت ، أُولَِئَك ُهُم اَألكْيَاُس ذََهبُوا بَِشَرِف الدُّْنَيا أَكْثَرَُهْم ِذكًْرا ِللَْمْوِت ، َوأََشدُُّهُم اْستِْعَداًدا ِللَْمْوِت قَْبلَ ُن

ِديِّ ، إِال َماِلُك بن َوكََراَمِة اآلخَِرِة ، لَْم َيْروِِه َعْن َماِلِك بن ِمْغَولِ ، إِال َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َوال َروَاُه َعْن ُمَعلَّى الْكِْن
  ِمْغَولٍ
مُ بن بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ السَّرَّاجُ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٦٤

ُه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، أُِتيَ ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو بن َمْنُصورٍ الِْمْشرَِقيِّ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ
  ِفي

كُلُوا بِاْسمِ اللَِّه ، لَْم َيرْوِِه َعنِ الشَّعْبِيِّ ، إِال َعْمُرو بن َمْنُصورٍ ، : غَْزَوِة َتُبوَك بُِجْبَنٍة ، فَأََخذَ السِّكَِّني فَقَطََع ، َوقَالَ 
  َتفَرََّد بِِه إِبَْراِهيمُ بن ُعَيْيَنةَ اْبنِ ُعمََر

 بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرِ بن أَيُّوَب األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن سَْهلٍ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ -٦٥
َر ، أَ نّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم

  إِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ ، َوَحَضَر الَْعَشاُء فَاْبَدُؤا بِالَْعَشاِء ، لَْم َيْروِِه َعْن ُمَباَرٍك ، إِال ُمَؤمَّلٌ: قَالَ 
َحدَّثََنا َعِليُّ بن َنْصرِ بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِاللٍ ، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْعقُوَب بن إِْسَحاقَ الْبَْغدَاِديُّ ،  -٦٦

ُيبَْعثُ : َوآِلِه َوَسلََّم ، قَالَ ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن َعِليِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
أَْحيُوا َما َخلَقُْتْم ، لَْم َيرْوِِه َعْن َعِليِّ بن ثَابٍِت ، إِال ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َوَعِليُّ بن : ُرونَ َيْوَم الِْقَياَمِة ، فَُيقَالُ لَُهْم الُْمصَوِّ

  ثَابٍِت ، ُهَو أَُخو َعْزَرةَ بن ثَابٍِت اَألْنصَارِيِّ
ْصَبَهانِيُّ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْفُرَاِت الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن بِاللٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحْسنََوْيِه اَأل -٦٧

َوآِلِه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمٍ الطَّائِِفيُّ ، َعْن أَيُّوبَ بن ُموَسى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ
  ذَكَاةُ الَْجنِنيِ ذَكَاةُ أُمِِّه ، لَْم َيْروِِه َعْن أَيُّوبَ بن ُموَسى ،: َوَسلََّم ، قَالَ 



  إِال ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمٍ ، َوال َعْن ُمَحمٍَّد ، إِال ِهَشاٌم ، َتفَرََّد بِِه أَُبو َمْسُعوٍد
رِيُّ ، َحدَّثََنا ُصَهْيبُ بن َعبَّاِد بن ُصهَْيبٍ ، َحدَّثَنِي َجدِّي َعبَّاُد بن َحدَّثََنا ُموَسى بن ِعيَسى الَْجَزرِيُّ الَْبْص -٦٨

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ُصهَْيبٍ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن إِْبَراهِيَم اَألْهوَازِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
 َصالةُ الَْمْغرِبِ وِْتُر النَّهَارِ ، فَأَْوِترُوا َصالةَ اللَّْيلِ ، لَْم َيرْوِِه َعْن َهاُرونَ ، إِال َعبَّاُد بن ُصَهْيبٍ: ِه َوَسلََّم اللَُّه َعلَْيِه َوآِل

نََّما أَْنكَرُوا َعلَْيِه ُمَجالََسَتهُ إِ: سَأَلُْت أَبِي َعْن َعبَّاِد بن ُصَهْيبٍ ، فَقَالَ : َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َيقُولُ 
  َألْهلِ الْقََدرِ ، فَأَمَّا الَْحِديثُ فَال بَأَْس بِِه ِفيِه

قٍ ، قُرَّةَ ُموَسى بن طَارَِحدَّثََنا ُمفَضَّلُ بن ُمَحمٍَّد الَْجَنِديُّ أَُبو َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن زِيَاٍد اللَّْحجِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو  -٦٩
، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ: قَالَ  ُه َعلَْيِه َوآِلِه ذَكََر َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ ، َعْن َيْعقُوَب بن َعطَاٍء ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

َهذَا َيْوُم الَْحجِّ األَكَْبرِ ، لَمْ َيْروِهِ : النَّْحرِ ، فَقَالَ َوَسلََّم ، أَنَُّه َوقََف َبْيَن الَْجْمَرَتْينِ ِفي الَْحجَِّة الَِّتي َحجَّ ، َوذَِلَك َيْوَم 
  َعْن َيْعقُوَب ، إِال َزْمَعةُ ، تَفَرََّد بِِه أَُبو قُرَّةَ

ا خَاِلدُ بن أَبِي َخاِلٍد اَألْزَرقُ َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َحمَّاٍد الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََن -٧٠
  قَالَ َرسُولُ اللَِّه: ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

الدِّينِ الَْوَرُع ، لَْم َيرْوِِه َعنِ الشَّعْبِيِّ ، إِال اْبُن أَبِي لَْيلَى أَفَْضلُ الْعَِباَدِة الِْفقُْه ، َوأَفَْضلُ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم 
  الْقَاِضي ، َتفَرََّد بِهِ َخاِلٌد اَألْزَرُق

ا أَُبو َعْمرِو بن َنَحدَّثََنا َهاُرونُ بن ُموَسى اَألخْفَُش الُْمقْرُِئ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َسالُم بن ُسلَْيمٍ الَْمدَائِنِيُّ ، َحدَّثَ -٧١
قََرأُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َضْعفٍ : الَْعالِء ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد ُضْعٍف قُوَّةً:  ِمْن ُضْعٍف ، ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد َضْعٍف قُوَّةً ، فَقَالَ: ، فَقَالَ 
هِيمِ ، لَْم َيْروِ َهذَْينِ َوبِإِْسنَاِدِه َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، قََرأَ فَشَارُِبونَ ُشْربَ الْ -٧٢

  الَْحِديثَْينِ َعْن أَبِي َعْمرٍو ، إِال َسالٌم ُعَمَر
لِْخيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن الَْحكَمِ الضَّبِّيُّ الَْخيَّاطُ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َحمَّاِد بن قََراِفَصةَ الَْب -٧٣

أَنَّ َرُجال كَانَ َحِديثَ َعْهدٍ بِعُْرسٍ ، فََبَعثَ  بن ُسلَْيمٍ الطَّائِِفيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ،
 َتَعجَّلَ إِلَى أَْهِلِه ، فَإِذَا ُهوَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم َبعْثًا َوَبَعثَ ِفيهِْم ذَِلَك الرَُّجلَ ، فَلَمَّا َجاَء الْقَْوُم

ال تَْعَجلْ َوانْظُْر َما ِفي الَْبْيِت ، فََدَخلَ : َها ، فََدَخلَْتُه غَيَْرةً ، فََهيَّأَ الرُّْمحَ ِلَيطَْعَنَها بِِه ، فَقَالَْت بِاْمرَأَِتِه قَاِئَمةً َعلَى َبابِ
  الْبَْيَت فَإِذَا ُهَو بَِحيٍَّة ُمْنطَوَِيٍة َعلَى ِفَراِشَها فَطََعَن الَْحيَّةَ ، فََماَتْت

إِنَّ ِلَهِذِه الُْبُيوِت َعَواِمَر ِمَن الْجِنِّ ، وََنَهى : لَغَ ذَِلكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، فَقَالَ ، َوَماَت الرَُّجلُ ، فََب
  سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ ُمخَْتصَرًا َعْن قَْتلِ الْجِنَّاِن ، لَمْ َيْروِِه بَِهذَا التََّمامِ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، إِال َيحَْيى بن ُسلَْيمٍ ، َوَرَواُه

الثَّْورِيُّ ، َعْن ُعَبْيِد  َحدَّثََناُه بِْشٌر ، َحدَّثََنا َخالُد بن َيْحَيى الْكُوِفيُّ ، َسَنةَ إِْحَدى َعْشَرةَ َومِائََتْينِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -٧٤
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، َنَهى َعْن قَْتلِ الْجِنَّاِن الَِّتي َتكُونُ ِفي اللَِّه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَّ

  الْبَْيِت
 ا عَاِصُم بن ِهاللٍَحدَّثََنا صَاِلُح بن أَحَْمَد بن أَبِي ُمقَاِتلٍ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى الْقُطَيِعيُّ ، َحدَّثََن -٧٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الْبَارِِقيُّ ، َعْن أَيُّوَب السِّْخِتيَانِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  رَّدَ بِِه الْقُطَيِعيُّال طَالقَ إِال بَْعَد نِكَاحٍ ، لَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب ، إِال َعاِصٌم ، َتفَ: َوَسلََّم 



َنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن إِبَْراهِيَم بن الْعَبَّاسِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُشَعْيبٍ الْكَْيسَانِيُّ ، َحدَّثَ -٧٦
قَالَ : ةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ زَِيادٍ الرَّصَاِصيُّ ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسوقَ

: إِنِّي َألْعلَمُ َشَجَرةً َمثَلَُها مَثَلُ الرَُّجلِ الُْمْؤِمنِ ، فَقُلُْت ، َوأََنا أَْصَغرُ الْقَْومِ : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم 
  ةُ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّىِهَي النَّْخلَ

  ِهَي النَّْخلَةُ ، لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْمْسُعوِديِّ ، إِال َعْبُد الرَّْحَمنِ: اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم 
وَْيسٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُبْهلُولُ بن إِْسحَاَق بن ُبْهلُولٍ اَألْنبَارِيُّ ، َحدَّثَنِي إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُ -٧٧

قَالَ َرسُولُ اللَِّه : الَ الرَّْحَمنِ الُْجْدعَانِيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَ
ِتي ِفي ُبكُورَِها ، لَْم َيْروِِه َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، إِال الُْجْدَعانِيُّ ، َتفَرََّد بِهِ اللَُّهمَّ َبارِْك ُألمَّ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  اْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ُعمََر

، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه سَأَلَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم بن ُمَحمٍَّد الْفَْروِيُّ ، َحدَّثََنا َناِفُع بن أَبِي ُنَعْيمٍ ، َعْن َناِفعٍ  -٧٨
َمثَْنى َمثَْنى ، فَإِذَا َخِشَي أََحدُكُُم الصُّْبَح فَلُْيوِترْ : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم َعْن َصالِة اللَّْيلِ ، فَقَالَ 

  إِال إِْسحَاُق الْفَْروِيُّبِوَاِحَدٍة ، لَْم َيرْوِِه َعْن َناِفعِ بن أَبِي ُنَعْيمٍ ، 
ِعَني َوِمائََتْينِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الْقَاِهرِ بن الَْعْنبَرِيِّ اللَّْخِميُّ الدَِّمْشِقيُّ ، َنزِيلُ ِدَمْشَق َسَنةَ ِتْسعٍ َوَسْب -٧٩

َحدَّثََنا الَْوِضُني بن َعطَاٍء ، َعْن َمْحفُوِظ بن َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمَنبُِّه بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َعْبِد اللَِّه ، 
أَْشَرُف اِإلَميانِ أَنْ َيأْمََنَك النَّاُس ، : َعاِئٍذ اَألزِْديِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  اِإلْسالمِ أَنْ َيْسلَمَ النَّاُس ِمْن ِلَسانَِك َوَيِدَك ، َوأَْشَرُف الْهِْجَرِة أَنْ تَْهجَُر َوأَشَْرُف

  نَرََّد بِِه ُمَنبُِّه بن ُعثَْماالسَّيِّئَاِت ، َوأَْشَرُف الْجَِهاِد أَنْ تَقُْتلَ َوَتْعِقَر فََرَسَك ، لَْم َيْروِِه َعنِ الَْوِضنيِ ، إِال َصَدقَةُ ، َتفَ
اِلٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن الَْوِليِد بن سَْعٍد الُْمرِّيُّ الَْمِسريِيُّ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن َخ -٨٠

َف اْبنِ ُعَمَر إِذْ َمرَّ بِرَاعٍ َيزِْمُر ، فََضَرَب َوْجَه كُْنُت رِْد: َحدَّثََنا الُْمطِْعُم بن الِْمقَْدامِ الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا َناِفٌع ، قَالَ 
أََتْسَمعُ أََتْسَمُع ؟ َحتَّى اْنقَطََع الصَّْوُت ، فَقُلُْت : النَّاقَِة ، َوَصَرفََها َعنِ الطَّرِيقِ ، َوَوَضَع أُْصبَُعْيِه ِفي أُذَُنْيِه ، َوُهَو َيقُولُ 

َهكَذَا َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُ ، لَْم َيْروِِه َعنِ الُْمطِْعمِ ، : الطَّرِيقِ قَالَ  ال أَْسَمُع ، فََردََّها إِلَى: 
ِمْهَرانَ ، َوُسلَْيَمانُ بن  إِال خَاِلدٌ َتفَرََّد بِهِ اْبُنُه َمْحُموٌد ، َولَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال الُْمطِْعُم ، َوَمْيُمونُ بن
ن ُموَسى سَِعيُد بن َعْبدِ ُموَسى ، َتفَرََّد بِِه َعْن َمْيُموٍن أَُبو الَْملِيحِ الَْحَسُن بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َوتَفَرََّد بِِه َعْن ُسلَْيَمانَ ب

  الْعَزِيزِ
يُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن زَِياٍد الَْبْسِتيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َعبَّادٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليِّ بن َسْعٍد الْقَاِضي الِْحْمِص -٨١

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : الُْمَهلَّبِيُّ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
، َعْن  َصالةُ اللَّْيلِ َمثَْنى َمثَْنى ، فَإِذَا َخِشيَت الصُّْبَح فَأَْوِتْر بَِواِحَدٍة ، لَمْ َيْروِِه َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو: َوَسلََّم  اللَُّه َعلَْيِه
  َناِفعٍ ، إِال

مَِّد بن ُعَمَر ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َوُهَما َصحِيَحانِ َعبَّاُد بن َعبَّاٍد ، َتفَرََّد بِهِ الْفَْضلُ بن زَِياٍد ، َوقَدْ َرَواهُ َجَماَعةٌ َعْن ُمَح
  اْبنِ ُعَمَر

َنا ُيوُسُف بن يُوُنَس َحدَّثََنا أَحَْمُد بن خَاِلٍد الَْحلَبِيُّ أَُبو َعْبِد اللَِّه ، بَِحلََب َسَنةَ ثََماٍن َوَسْبِعَني َومِائََتْينِ ، َحدَّثَ -٨٢



: مٍ الُْمْسَتْمِلي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ اَألفْطَُس ، أَُخو أَبِي ُمسِْل
، فَُيوقَُف َبْيَن َيَدْيِه ،  إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة َدَعا اللَُّه َعْبًدا ِمْن َعبِيِدِه: َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

بِاللٍ ، َتفَرََّد بِِه يُوُسُف بن  فََيْسأَلُُه َعْن َجاِهِه كََما َيسْأَلُُه َعْن َماِلِه ، لَْم َيْروِِه َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ ، إِال ُسلَْيَمانُ بن
  ُيوُنَس
ْرةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َنْصرٍ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى اَألْنطَاِكيُّ قَْرقَ -٨٣

ِه ، لَْم َيْروِهِ ذَكَاةُ الَْجنِنيِ ذَكَاةُ أُمِّ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  َمْرفُوًعا َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، إِال أَُبو أَُساَمةَ ، َتفَرََّد بِِه َعْبدُ اللَِّه بن َنصْرٍ

اللَِّه بن ُعَمَر ا َعْبُد َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الُْجَمِحيُّ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيمَ الُْحَنيْنِيُّ ، َحدَّثََن -٨٤
َصالةُ اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ َمثَْنى َمثَْنى ، : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الُْعَمرِيُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  غَرِيٌب لَْم َيْروِ َهِذهِ اللَّفْظَةَ

  إِال الُْحَنيْنِيَُّوالنََّهاَر ، َعنِ الُْعَمرِيِّ ، 
ُن بن ِعيَسى الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن زَْيِد بن َهاُرونَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ ، َحدَّثََنا َمْع -٨٥

إِنََّما : نّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َحدَّثََنا َماِلُك بن أََنسٍ ، َعْن َوْهبِ بن كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَ
اِلٍك ، إِال َمْعٌن َتفَرََّد بِهِ أََجلُكُْم ِفيَما َخال قَْبلَكُْم ِمَن اُألَممِ كََما َبْيَن َصالِة الَْعْصرِ إِلَى َمْغرِبِ الشَّْمسِ ، لَْم َيْروِِه َعْن َم

  ِذرِ ُعمََرإِبَْراهِيُم بن الْمُْن
الزُّبَْيِديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َسعِيِد بن فَْرقٍَد الُْجدِّيُّ ، بَِمِديَنِة ُجدَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحمَّةَ ُمَحمَُّد بن يُوُسَف  -٨٦

َمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَّهِ أَُبو قُرَّةَ ُموَسى بن طَارِقٍ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُع
َعاَملَ أَْهلَ َخْيَبَر بَِشطْرِ َما َيخُْرُج ِمْنَها ِمْن َزْرعٍ أَوْ َتْمرٍ ، َوكَانَ ُيْعِطي أَْزوَاَجُه ِفي كُلِّ َعامٍ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ، ثَمَانَِني َوْسقًا َتمًْرا ، َوِعشْرِيَن َوْسقًا َشعًِريا ، لَْم َيْروِِه َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، إِال أَُبو قُرَّةَِمائَةَ َوْسقٍ ، ِمائَةَ َوْسقٍ 
اِمدُ بن َيْحَيى َنا َحَحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْحَسْينِ بن َعْبِد الَْمِلكِ أَُبو الشََّمقَْمقِ الُْمؤَدُِّب ، بِقَْصرِ اْبنِ ُهَبْيَرةَ ، َحدَّثَ -٨٧

َمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، الْبَلِْخيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُسَعْيرِ بن الِْخْمسِ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ اْبنِ ُع
  أَبُو: ْيشٍ ِفي الَْجنَِّة َعَشَرةٌ ِمْن قَُر: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 

نَِّة ، َوالزُّبَْيُر ِفي الَْجنَِّة ، َبكْرٍ ِفي الَْجنَِّة ، َوُعَمُر ِفي الَْجنَِّة ، َوُعثَْمانُ ِفي الَْجنَِّة ، َوَعِليٌّ ِفي الَْجنَِّة ، َوطَلَْحةُ ِفي الَْج
َوعَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ِفي الَْجنَِّة ، وَأَُبو ُعَبْيَدةَ بن الْجَرَّاحِ ِفي الَْجنَِّة َوَسْعٌد ِفي الَْجنَِّة ، َوَسعِيُد بن زَْيٍد ِفي الَْجنَِّة ، 

إِال ُسفَْيانُ ، َتفَرَّدَ بِِه  ، َرِضَي اللَُّه َعنُْهْم أَْجَمِعَني ، لَْم َيْروِِه َعْن َحبِيبِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إِال ُسَعْيٌر ، َوال َعْن ُسَعْيرٍ ،
  اِمُد بن َيحَْيىَح
الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْحَسْينِ بن ُمْدرِكٍ أَُبو حَفْصٍ ، بِقَْصرِ اْبنِ ُهَبْيَرةَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَحَْمَد  -٨٨

وَْبانَ ، َعنِ الَْحَسنِ بن الُْحرِّ ، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، أَُبو خَاِلٍد ُعْتَبةُ بن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ثَابِِت بن ثَ
َيا َعْبَد اللَِّه ، كُْن ِفي : أََخذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِبَْعضِ َجَسِدي ، َوقَالَ : َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َبانَأَْو َعابُِر َسبِيلٍ ، َواْعُدْد َنفَْسَك ِمْن أَْهلِ الْقُُبورِ ، لَْم َيْروِِه َعنِ الَْحَسنِ بن الُْحرِّ ، إِال اْبُن ثَْو الدُّْنَيا كَأَنََّك غَرِيٌب
و الْكَلْبِيُّ ، َعنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْسحَاَق بن ُبْهلُولٍ اَألْنبَارِيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َعْمرٍ -٨٩

ال َتْرفَعِ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَْحَسنِ بن َصاِلحٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 



َعنِ اْبنِ ِدينَارٍ ، إِال الَْحَسُن ، َوال َعنِ الَْحَسنِ ، إِال ُسوَْيٌد ، الَْعَصا ِمْن أَْهِلِك َوأَخِفُْهْم ِفي اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، لَْم َيْروِِه 
  َتفَرََّد بِِه

  إِْسحَاُق
، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمْنصُورِ بن ُموَسى الَْجْوَهرِيُّ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُحرَْيٍث الَْمرَْوزِيُّ -٩٠
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ وَِيةَ ُمَحمَّدُ بن َخازِمٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَُّمَعا

َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، إِال أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َتفَرَّدَ بِِه  الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه ، لَْم َيْروِِه: بِهِْم ِفي الَْمْغرِبِ بِـ 
  الُْحَسْيُن بن ُحَرْيٍث ُعمََر

ن َعْوٍن ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َوْهبٍ أَُبو زَْيٍد الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهبُ بن َحفْصٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ب -٩١
َمْن أَذَْهَب اللَُّه َبَصَرُه ، فََصَبرَ : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ِكَدامٍ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ِمْسَعُر 

ْسَعرٍ ، إِال َجْعفَُر بن َعْوٍن ، َتفَرََّد بِِه َوْهبُ َواحَْتَسَب كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه َواجًِبا أَنْ ال َتَرى َعْيَناُه النَّاَر ، لَمْ َيْروِِه َعْن ِم
  بن َحفْصٍ ُعمََر

دَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْبَراهِيَم بن َيزَْداَد الطَّبََرانِيُّ الْخَِطيُب ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ ، َح -٩٢
قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : َعْن بِْشرِ بن َحكَمٍ ، َعْن إِْبرَاِهيَم بن أَبِي ُحرَّةَ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  ِعْصَمةَ النَِّصيبِيُّ ،

َوْخزُ : ا الطَّاُعونُ ؟ ، قَالَ قَْد َعَرفَْنا الطَّْعَن فََم: فََناُء أُمَِّتي ِفي الطَّْعنِ َوالطَّاُعوِن ، قُلَْنا : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم 
  أَْعدَاِئكُْم ِمَن الْجِنِّ ، َوِفي كُلٍّ َشهَاَدةٌ ، لَْم َيْروِِه َعْن إِبَْراهِيَم بن أَبِي حُرَّةَ ، إِال بِْشٌر ،

  َوال َعْن بِْشرٍ ، إِال عَْبُد اللَِّه بن ِعْصمَةَ
قِ الْبَزَّارُ الَْبْصرِيُّ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َيحَْيى بن غَفَْرةَ الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرِو بن َعْبِد الَْخاِل -٩٣

نِيُّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ ، َعْن َعاِئَشةَ بنِت عَِرارٍ ، َعْن َبكْرِ بن َعْبدِ اللَِّه الُْمَز
َك ، إِنَّ الَْحْمَد وَالنِّْعَمةَ لَكَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيلَبِّي لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيكَ ال شَرِيَك لََك لَبَّْي أَنَّ

َدى َعابَِداتِ الَْبْصَرِة ، إِال ِهَشاُم بن َحسَّانَ ، َوالُْملَْك ، ال َشرِيَك لََك ، لَْم يَْروِِه َعْن َعاِئَشةَ بنِت عَِرارٍ ، َوِهيَ إِْح
  َوال َعْن ِهَشامٍ ، إِال َحمَّاُد بن َزْيٍد ، تَفَرََّد بِِه َعْمُرو بن َيْحَيى َبصْرِيُّ ُعَمَر

لنََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعاِصمٍ الِْكالبِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه الْبَنَّاُء الصَّْنعَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد ا -٩٤
َر ، قَالَ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم

  ْمٌر ، وَكُلُّ َخْمرٍ حََراٌم ، لَْم َيْروِِه َعْن ُمَباَرٍك ، إِال َعْمُرو بن َعاِصمٍكُلُّ ُمْسِكرٍ َخ: َوآِلِه َوَسلََّم 
 الِْحريِيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الشَِّعريِيُّ الشَِّريازِيُّ أَُبو َعِليٍّ الُْمَعدِّلُ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن الَْحكَمِ -٩٥

نِ اْبنِ ُعَمَر ، لَْحَسُن بن الُْحَسْينِ اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعَحدَّثََنا ا
  ال: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 

ةَ ِلَمْن ال طُهُوَر لَُه ، َوال ِديَن ِلَمْن ال َصالةَ لَُه ، إِنََّما َمْوِضُع الصَّالِة ِمَن الدِّينِ إَِميانَ ِلَمْن ال أََماَنةَ لَُه ، َوال َصال
َحكَمِ َد بِِه الُْحَسْيُن بن الْكََمْوِضعِ الرَّأْسِ ِمَن الَْجَسِد ، لَْم َيْروِِه َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، إِال مِْنَدلٌ ، َوال َعْنُه إِال َحَسٌن ، تَفَرَّ

  اْبنِ ُعَمَر
ن َجابِرٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيَسارٍ النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوبُ ب -٩٦



بِ سَْبَع ِمرَارٍ ، فَلَْم َيَزلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ غُْسلُ الْبَْولِ ِمَن الثَّْو: بن ُعَصَم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
َصمَ أَُبو ُعلَْوانَ الْكُوِفيُّ ، ُيرَاجُِع حَتَّى جََعلَ غُْسلَ الْبَْولِ ِمَن الثَّْوبِ َمرَّةً ، لَْم َيْروِِه َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إِال َعْبدُ اللَِّه بن ُع

  يُّوبُ بن َجابِرٍ ، َوقَْد ِقيلَ َعْبُد اللَِّه بن ِعْصَمةَ ، َوالصََّواُب عَْبُد اللَِّه بن ُعَصَمَتفَرََّد بِِه أَ
 يُّ ، َحدَّثََنا رَْوُح بنَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َسِعيِد بن الَْحارِِث الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَيُّوَب الُْمَخرِِّم -٩٧

 النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َمرَْيَم ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، أَنّ
  ْروِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِال رَْوُح بن ُعَباَدةَ اْبنِ ُعَمَرأَْعطَى َخْيَبَر َعلَى النِّْصِف ِممَّا أَْخَرَجِت اَألْرُض َوالنَّْخلُ ، لَْم َي: َوَسلََّم 
ثََنا اْبُن َعْوٍن ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َعِطيَّةَ الصَّفَّاُر ، َحدَّ -٩٨

  قَالَ َرُسولُ: َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

نََزلَْت َعلَيَّ ُسوَرةُ اَألْنَعامِ ُجْملَةً َواِحَدةً ُيَشيُِّعَها َسْبُعونَ أَلِْف َملَكٍ لَُهمْ َزَجلٌ بِالتَّْسبِيحِ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ، َتفَرََّد بِِه إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو َوالتَّْحمِيِد ، لَْم َيْروِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، إِال ُيوُسُف بن َعِطيَّةَ

ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن أَيُّوَب الطَّبَرِيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْوِليدِ الْكَْرِخيُّ ، َحدَّثََنا -٩٩
حَمَِّد بن َعْجالنَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنْ َتلْبَِيةَ َرُسولِ اللَِّه َزبَالَةَ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُم

َوالُْملَْك ،  لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيَك ال شَرِيَك لََك لَبَّْيَك ، إِنَّ الَْحْمَد وَالنِّْعَمةَ لََك ،: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنْت 
  ال َشرِيَك لََك ، لَمْ َيْروِِه َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْجالنَ ، إِال ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ بن ُزَبالَةَ ُعمََر

ْبِد الرَّْحَمنِ اْبنِ بنتِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُمحَمٍَّد أَُبو قَُصيٍّ الُْعذْرِيُّ الدَِّمْشِقيُّ ، بِِدَمْشَق ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َع -١٠٠
: نِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ُشَرْحبِيلَ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن َيزِيَد الْقَسْرِيُّ ، َحدَّثََنا الصَّلْتُ بن َبْهَراَم ، َعْن َيزِيَد بن الْفَِقريِ ، َع

َيْوَم الُْجُمَعِة ، لَْم َيْروِِه َعنِ الصَّلِْت بن بَْهَراَم الْكُوِفيِّ ، إِال خَاِلدُ أََمَرَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنْغَتِسلَ 
  بن َيزِيَد الَْبجَِليُّ ، ثُمَّ الْقَْسرِيُّ ، َوقَْسٌر فَِخذٌ ِمْن َبجِيلَةَ

َسِعيِد بن َساِلمٍ الْقَدَّاُح ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمجِيِد بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن أَْحَمَد الُْخَزاِعيُّ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن  -١٠١
  َعْبِد

إِنَّا َمْعَشرَ اَألْنبَِياءِ : لََّم قَالَ الْعَزِيزِ بن أَبِي رَوَّاٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
عٍ ، إِال بَِتْعجِيلِ الِْفطْرِ ، َوتَأِْخريِ السَّحُورِ ، َوَوْضعِ الُْيمَْنى َعلَى الُْيْسَرى ِفي الصَّالِة ، لَْم َيْروِِه َعْن َناِف: ٍث أُِمْرَنا بِثَال

  َعْبُد الْعَزِيزِ ، َوال َعْنُه إِال اْبُنُه َعْبُد الَْمجِيِد ، َتفَرََّد بِِه َيحَْيى بن َسِعيٍد
ْنَدرَانِيُّ ، إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الْمَْنَجنِيِقيُّ الَْبْغَداِديُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَبِي ُروَمانَ اِإلْسكَ َحدَّثََنا -١٠٢

لَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَا: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا مَاِلُك بن أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  ُروَمانََدْع َما َيرِيُبَك إِلَى مَاال يَرِيُبَك ، لَْم َيْروِِه َعْن َماِلٍك ، إِال اْبُن َوْهبٍ ، تَفَرََّد بِِه َعْبُد اللَِّه بن : َوآِلِه َوَسلََّم 

َسِديُّ أَُبو َعِليٍّ ، َحدَّثََنا مَْنُصوُر بن ُصقَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى بن َشْيخِ بن َعِمَريةَ اَأل -١٠٣
إِنَّ الرَُّجلَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَْعَيَن ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

قَِياَمِة إِال بِقَْدرِ أَْهلِ الصَّالِة وَالزَّكَاِة وَالَْحجِّ َوالُْعْمَرِة َوالْجِهَاِد حَتَّى ذَكََر سَِهاَم الَْخْيرِ ، َوَما ُيجَْزى َيْوَم الْ لََيكُونُ ِمْن
  بن ُصقَيْرٍ َعقِْلِه ، لَْم َيْروِِه َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، إِال اْبُن أَْعَيَن ، َتفَرََّد بِِه مَْنُصوُر

  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن الْفَُضْيلِ التَّمَّاُر الُْمَخرِِّميُّ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن -١٠٤



ُموَسى بن َيْعقُوبَ الزَّمِْعيُّ  َعْبِد الَْمِلِك بن َشْيَبةَ الِْحَزاِميُّ الَْمدَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا
: نَُّه َسِمَع اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق ، أَنَّ أََبا َحازِمٍ ، أَْخَبَرُه أَنَّ َناِفًعا َموْلَى اْبنِ ُعَمَر ، أَخَْبَرُه أَ

َما ِمْن غَاِدرٍ إِال َولَُه لَِواٌء َيْوَم الْقَِياَمِة ، ُيْعَرُف بِِه ، لَْم يَْروِِه َعْن أَبِي : َم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّ
َعْن ُموَسى بن َحازِمٍ َسلََمِة بن ِديَنارٍ الزَّاِهِد ، إِال َعْبُد الرَّْحَمنِ بن إِْسَحاَق ، َوال َعْنُه إِال ُموَسى بن َيْعقُوَب ، َوال 

  َتفَرََّد بِِه َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد الَْمِلِك. ، إِال أَُبو فَُدْيٍك َيْعقُوَب 
كْرِ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن ُزوالقٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َب -١٠٥

َصالةُ اللَّْيلِ َمثَْنى : ْعِد بن ُعَبْيَدةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعْن أَبِي ُحَصْينٍ ، َعْن َس
  َتفَرَّدَ بِِه الُْجعِْفيُّ ، َمثَْنى ، فَإِذَا َخشِيَت الصُّْبَح فَأَْوِتْر بَِواِحَدٍة ، لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي ُحَصْينٍ ، إِال أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ

يُّ ، َعْن ُسفَْيانَ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليلٍ الْعَْنزِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ اَألزِْديُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا اَألْشَجِع -١٠٦
أَيُّ : ُسِئلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َمَر ، قَالَ الثَّْورِيِّ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعنِ اْبنِ ُع

  َجْوُف اللَّْيلِ ، لَْم َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِال: اللَّْيلِ أَجَْوُب َدْعَوةً ؟ ، قَالَ 

  اَألْشجَِعيُّ
وِفيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُيوُسفَ الصَّْيَرِفيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َسالَمةَ الدَّهَّانُ الْكُ -١٠٧

قََرنَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : َيَماٍن ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  َبْيَن الَْحجِّ َوالُْعمَْرِة ، َوطَاَف لَُهَما طََوافًا وَاِحًدا ، لَْم َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِال َيْحَيى بن َيَماٍن َعلَْيِه َوَسلََّم

دَّثََنا أَُبو أَْحَمدَ َح َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَْحَمدَ بن فَْهٍد النَّْرِسيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ ، -١٠٨
ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَّهِ َصلَّى الزَُّبيْرِيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن أَيُّوَب ، وَإِْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ 

َهِذِه ، فََتفَرََّق النَّاُس َوُهْم ال َيْخَتِلفُونَ ِفي الْقََدرِ ، لَمْ َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ َهُؤالِء لَِهِذِه ، َوَهُؤالِء ِل: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
فيان ، ْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ ، إال س، إِال أَُبوأَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ ، تَفَرََّد بِِه إِبَْراِهيُم بن سَِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ ، َوال َرَواُه َعْن أَيُّوَب وَإِ

إِنَّ أَيُّوَب َهذَا الَِّذي َرَوى َعْنُه ُسفَْيانُ َهذَا الَْحِديثَ ، ُهَو أَيُّوُب بن ُموَسى ، َوقَالَ : وقد قَالَ َبْعُض أَْهلِ الِْعلْمِ 
وَسى لَْم َيْروِِه َعْنُه ُمطْلَقًا ، َولَِكْن ُهَو أَيُّوُب السِّْخِتيَانِيُّ ، َوُهَو الصََّواُب عِْنِدي ، َألنَّهُ لَْو كَانَ أَيُّوُب بن ُم: َبْعضُُهْم 

  ِلَجاللَِة أَيُّوَب السِّْخِتيَانِيِّ لَْم َيْنُسْبُه ُعمََر
  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َسْهلٍ الُْمَجوُِّز الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ النَّبِيلُ الضَّحَّاُك بن َمخْلٍَد ، -١٠٩

أََمَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم بِالُْغْسلِ َيْوَم : بن دِيَنارٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا َمْنصُوُر 
  الُْجُمَعِة ، لَْم َيْروِ َمْنصُوُر بن ِديَنارٍ ، َعْن َناِفعٍ َحِديثًا ُمْسَنًدا غَْيَر َهذَا

يُّ ، اُب بن ُمحَمَِّد بن ُحبَابٍ التُّسَْترِيُّ ، بِالَْبْصَرِة ، ِفي الَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َحفْصٍ الُْتؤمَنَِحدَّثََنا ُحَب -١١٠
ُت أَْمِشي َمَع اْبنِ ُعَمَر، كُْن: َحدَّثََنا َسالُم بن أَبِي خُْبَزةَ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن أَبِي الْقَصَّاقِ ، َحدَّثَنِي َسِعيدُ بن ُجَبْيرٍ ، قَالَ 

لََعَن اللَُّه ِمْن فََعلَ َهذَا َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : فََمرَّ َعلَى قَْومٍ قَْد َنَصُبوا طَائًِرا اتََّخذُوُه غََرًضا ، فَقَالَ اْبُن ُعَمَر 
  ن أَبِي الْقَصَّاقِ َحِديثًا غَْيَر َهذَا ، َوُهَو َبْصرِيٌّ ِمَن الثِّقَاِت الصَّاِلِحَني ُعَمَرَعلَْيِه َوَسلََّم َيْنَهى َعْن َهذَا ، لَْم ُيْسنُِد َداُوُد ب

بن ُيوُسفَ َحدَّثََنا حَاِتُم بن ُحمَْيٍد أَُبو َعِديٍّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعاِصُم  -١١١
أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّمَ : َحدَّثََنا ُسعَْيُر بن الِْخْمسِ ، َعْن زَْيِد بن أَسْلََم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  الْيَْرُبوِعيُّ ،

إِنََّها : َصَدقَةٌ ِمْن َمْعَدٍن لََنا ، فَقَالَ :  َما َهِذِه ؟ ، قَالُوا: بِِقطَْعٍة ِمْن ذََهبٍ كَاَنْت أَوَّلَ َصَدقٍَة َجاَءْتُه ِمْن َمْعَدٍن ، فَقَالَ 



  َسَتكُونُ َمَعاِدنَ ، َوَسَيكُونُ ِفيَها َشرُّ َخلْقِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، لَمْ َيْروِِه َعْن َسِعيٍد ، إِال َعاِصٌم
  ي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا سَْهلُ بن أَبِي سَْهلٍ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِ -١١٢

: اِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ إِبَْراهِيُم بن أَبِي الَْوزِيرِ ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُعَبْيٍد الطََّناِفِسيُّ ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن الُْمهَاجِرِ ، َعْن َن
َعْبٌد آبٌِق ِمْن َمَواِليهِ َحتَّى َيْرجَِع : اثَْنانِ ال ُتَجاوِزُ َصالُتُهَما ُرءُوَسُهَما : َسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َو

ْبَراهِيمُ ْيٍد ، َوال َعْنُه إِال إِإِلَيْهِْم ، َوامَْرأَةٌ َعَصتْ َزْوجََها حَتَّى تَْرجَِع ، لَمْ َيْروِِه َعْن إِبَْراهِيَم بن ُمَهاجِرٍ ، إِال ُعَمُر بن ُعَب
  بن أَبِي الَْوزِيرِ ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن أَبِي صَفَْوانَ

ْيٌم ، َعْن َيْحَيى بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُعَمَر الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن خَاِلدٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُهَش -١١٣
َمْن : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم : اِفعِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َسِعيٍد األَْنصَارِيِّ ، َعْن َن

  رَاَح إِلَى الُْجُمَعِة فَلَْيْغَتِسلْ ، لَمْ َيْروِِه َعْن َيحَْيى ، إِال ُهشَْيٌم ، َتفَرََّد بِِه ُمَحمٌَّد
بن ُسلَْيَمانَ َعِليُّ بن َعْبِد الصََّمِد الطَّيَاِلِسيُّ َعالنُ َماغَمَّةُ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج بن َمخْلٍَد ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ َحدَّثََنا  -١١٤

َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ  الدَّبَّاُس ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمْسِلمٍ الْقَْسَمِليُّ ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد األَْنَصارِيِّ ، َعْن
َمْن أَْدَرَك ِمَن الُْجُمَعِة َركَْعةً فَقَْد أَْدَرَك ، لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ، : اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  ِهيُم بن ُسلَْيَمانَإِال َعْبُد الْعَزِيزِ ، َتفَرََّد بِِه إِْبَرا
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن َهاُرونَ الَْحْنبَِليُّ الَْبْغَداِديُّ -١١٥

لَُّه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي ال ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم الَْبغَوِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن ُبْرِد بن ِسَناٍن ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ
َمْن َشرَِب ِفي إَِناٍء ِمْن ذََهبٍ أَْو إَِناٍء ِمْن ِفضٍَّة فَإِنََّما : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم : َعْنُهَما ، قَالَ 

  ُيَجْرجُِر ِفي بَطْنِِه نَاَر َجهَنََّم ، لَمْ َيْروِِه َعْن ُبْرٍد ، إِال اْبُنُه الَْعالُء
 ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمٍَّد الُْمَجاشِِعيُّ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َيْعقُوَب الْكَْرَمانِيُّ -١١٦

ُه ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم إِبَْراهِيَم ، َعْن إِْبَراهِيَم الصَّاِئغِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْن
لَْيَس لََها أَنْ َتْنطَِلَق إِال بِإِذِْن زَْوجَِها ، لَمْ : ، ِفي اْمَرأَةٍ لََها زَْوٌج َولََها مَالٌ ، َوال يَأْذَنُ لََها َزْوجَُها ِفي الَْحجِّ ، قَالَ 

  إِال َحسَّانُ اْبنِ ُعَمَرَيْروِِه َعْن إِبَْراِهيَم ، 
ا الْوَِليُد بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمَِّد بن سَْعٍد الدَِّمْشِقيُّ َموْلَى بين هَاِشمٍ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن صَاِلحٍ ، َحدَّثََن -١١٧

انَ بن ُسلَْيمٍ ، َعنِ الُْمِغَريةِ بن َحكِيمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُحَصْينٍ التُّْرُجَمانِيُّ ، َعْن َصفَْو
مَثَلُ الْمَُناِفقِ َمثَلُ الشَّاِة الْعَاِئَرِة َبْيَن الَْغَنَمْينِ ، : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم : َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 

  الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ ِذِه نَطََحْتَها ، َوإِذَا أََتْت َهِذِه نَطََحْتَها ، لَْم َيْروِِه َعْن َصفَْوانَ ، إِال َعْبُد الَْعزِيزِ ، َتفَرََّد بِِهإِذَا أََتْت َه
  َحدَّثَنَا -١١٨

اِشدٍ اآلدََميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِاللٍ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن إِبَْراِهيمَ الْقََراطِيِسيُّ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َر
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ، قَالَ  رِيَاُح بن َعْمرٍو الْقَْيِسيُّ ، َعْن أَيُّوَب السِّْخِتيَانِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما

ُمَحمَّدٌ َمْن َجرَّ ِثَياَبُه ِمَن الَْخْيالِء لَْم َيْنظُرِ اللَُّه إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة ، لَْم َيْروِِه َعْن رِيَاحٍ ، إِال : ِه َوآِلِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ، َتفَرََّد بِِه إِبَْراِهيُم

َنا هَاُرونُ بن ُسفَْيانَ الُْمْسَتْمِلي ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُسلَْيَمانَ أَُبو َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثَ -١١٩



ْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ُسلَْيَمانَ الْكُرَْيزِيُّ الزَُّبْيرِيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ ا
فََرْوٌح َورَْيَحانٌ ، لَمْ َيْروِِه َعْن أَيُّوَب ، إِال َحمَّاٌد ، َوال َعْن َحمَّاٍد ، إِال َداُوُد ، َتفَرََّد بِهِ : لَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم قََرأَ اللَُّه َع
  َهاُرونُ
دَّثََنا الَْحَسُن بن َمْخلَِد بن ُجنَاحٍ ، َموْلَى ُعَمَر َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُشَعْيبٍ أَُبو الْقَاِسمِ الْحَْربِيُّ الْبَْغدَاِديُّ ، َح -١٢٠

َسِمْعتُ اْبَن ُعَمَر : بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف الْقَاِضي ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعِليٍّ ، َعْن ُعَمَر بن ِديَنارٍ ، قَالَ 
ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، فَطَاَف بِالَْبْيِت َوَصلَّى َخلَْف َمقَامِ إِبَْراِهيمَ قَِدَم َرُس: َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، َيقُولُ 

  َركَْعَتْينِ ، َوطَاَف َبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة ، َوقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ،

  لَِّه ، إِال أَُبو يُوُسَف ، َتفَرَّدَ بِِه الَْحَسُن بن َمْخلٍَدلَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد ال
 ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيٍد السِّمَّرِيُّ النَّاِقُد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َحَسنِ الشَّْيلَمانِيُّ -١٢١

َبشَّْرتُ بِالال ، : ثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ إِْسَماعِيلَ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّ
َيجِيُء بِاللٌ : َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم : َيا َعْبَد اللَِّه ، بَِم تَُبشِّرُنِي ؟ ، فَقُلُْت : فَقَالَ ِلي 

الُْمَؤذُِّنونَ فَُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى َراِحلٍَة َرْحلَُها ِمْن ذََهبٍ ، َوزَِماُمَها ِمْن ُدرٍّ َوَياقُوٍت ، َمَعُه ِلَواٌء ، َيْتَبُعُه 
رِيُد بِذَِلِك َوْجَه اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، إِال َخاِلٌد ، َتفَرَّدَ َحتَّى إِنَُّه لَُيْدِخلُ َمْن أَذَّنَ أَْرَبِعنيَ َصبَاًحا ، ُي

  بِِه الُْحَسْيُن
ا أَُبو مُوَسى ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن ُمرَّةَ أَُبو طَاِهرٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََن -١٢٢

َمَر ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، بن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن ُمَحمَّدٍ الُْعَمرِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُع
َمْن َتَواَضَع ِلي َهكَذَا ، َوأَشَاَر بَِباِطنِ كَفِِّه إِلَى اَألْرضِ ، َرفَْعُتُه :  َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، قَالَ

  بِِه عَاِصٌمَهكَذَا ، َوأَشَاَر بَِباِطنِ كَفِِّه إِلَى السََّماِء ، ال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد 
  بن أَْحَمَد بن أَبِي مَُزاِحمٍ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه -١٢٣

، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرقُ  الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن الَْحجَّاجِ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُنوحٍ السَّرَّاُج
َما ِمْن أُمٍَّة إِال : َمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، قَالَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُع

  َبْيِد اللَِّه ، إِال إِْسَحاُقَوَبْعُضَها ِفي النَّارِ َوبَْعُضَها ِفي الَْجنَِّة ، إِال أُمَِّتي فَإِنََّها كُلََّها ِفي الَْجنَِّة ، لَمْ َيْروِِه َعْن ُع
ِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن سَْهلٍ السُّكَّرِيُّ الَْبْغَداِديُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه اَألْز -١٢٤

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : نِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ُتَمْيلَةَ َيحَْيى بن وَاِضحٍ ، َعْن أَبِي طَْيَبةَ الْخَُراسَانِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِمْجلَزٍ ، َع
َمْن لَبَِس الَْحرِيَر َوشَرَِب ِفي الِْفضَِّة فَلَْيَس ِمنَّا ، َوَمْن َخبََّب اْمَرأَةً َعلَى زَْوجَِها أَْو عَْبًدا َعلَى : اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم 

  ى َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد بِهِ أَُبو ُتَمْيلَةََمَواِليِه فَلَْيَس ِمنَّا ، ال ُيْرَو
 الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن الْعَبَّاسِ بن الَْوِليدِ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن أَيُّوَب السَّكُونِيُّ -١٢٥

لَْو أَِذنَ اللَّهُ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم : ٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا َعطَّاُف بن خَاِل
  فَرََّد بِهِ اْبُن أَيُّوَبَألْهلِ الَْجنَِّة ِفي التَِّجاَرةِ التََّجرُوا ِفي الَْبزِّ وَالِْعطْرِ ، لَْم َيْروِِه َعْن َناِفعٍ ، إِال َعطَّاٌف ، َت

  َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الْعَبَّاسِ الَْحلَبِيُّ بَِحلََب ، -١٢٦



َبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ َحدَّثََنا بِْشُر بن الَْحارِِث الَْحاِفي ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َيَماٍن ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن ُموَسى بن ُعقْ
ِحلَِتِه ، َوُيوِمئُ إَِمياًء ، َر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، كَانَ ُيصَلِّي ِفي السَّفَرِ َعلَى رَااْبنِ ُعَم

  ٍن ، َتفَرََّد بِِه بِشٌْرَوَيجَْعلُ ُسُجوَدهُ أَخْفََض ِمْن ُركُوِعِه ، لَْم َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِال َيحَْيى بن َيَما
لَةَ ، َعْن َبكْرِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي النُّْعَماِن اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َجمِيلٍ ، َحدَّثََنا مَُباَرُك بن فَضَا -١٢٧

إِنِّي َألمَْزُح َوال أَقُولُ إِال َحقًّا ، : ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَّ: َعْبِد اللَِّه الُْمزَنِيُّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَباَرٍك ، إِال الَْهْيثَُم ، َوال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد ُعَمَر

ِضي ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َضمَْرةَ أََنُس بن ِعيَاضٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َخلٍَف َوِكيٌع الْقَا -١٢٨
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه : َيحَْيى بن سُْعَدى األَْنَصارِيِّ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َبْيرُ بن َبكَّارٍ يََتَناَجى اثَْناِن ُدونَ الثَّاِلِث ، لَْم َيْروِِه َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد ، إِال أََنُس بن ِعيَاضٍ ، َتفَرَّدَ بِِه الزُّال: َوَسلََّم 
ثََنا أَُبو َسِعيٍد ، أَُبو سَْعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن َرْوحٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الصََّمدِ اَألْنصَارِيُّ ، َحدَّ -١٢٩

  اَألْشَهِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْجالنَ ، َعْن ُنَعْيمِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمْجِمُر ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ،

َماَعِة َعلَى َصالِة الْفَذِّ سَْبٌع َوِعْشُرونَ َدَرَجةً ، إِنَّ فَْضلَ َصالةِ الَْج: َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، إِال أَُبو َسعِيٍد ، أَُبو َسْعٍد ، اَألْشَهِليُّ ُعَمَر

َنا سَِعيُد بن َعاِمرٍ الضُّبَِعيُّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن الُْمْنِذرِ الْقَزَّاُز الَْبصْرِيُّ أَُبو ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثَ -١٣٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َوَسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ ، َعْن أَيُّوَب السِّْختَِيانِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  ْيعَ َبْيَنُهَما ، َحتَّى َيَتفَرَّقَا إِال َبْيعَ الِْخيَارِ ، لَمْ َيْروِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِال َسِعيدُ بن َعاِمرٍ ُعَمَركُلُّ َبْيَعْينِ ال َب: َوآِلِه َوَسلََّم 
للَِّه بن َناِفعِ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد ا -١٣١

 الصَّالةَ بِالَْعِقيقِ ، لَْم َيْروِهِ ُنَعْيمٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، كَانَ يَقُْصُر
  ، َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد اللَِّه بن َحْمَزةَ ، أَُخو إِبَْراهِيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيِّ َعْن َناِفعِ بن أَبِي نَُعْيمٍ ، إِال َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ

َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَْعلَبٍ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَيُّوَب الُْمَخرِِّميُّ ، -١٣٢
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َهاُرونَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي َروَّاٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ بن 

  إِنَّ الَْعْبدَ لََيكِْذبُ الْكَِذَبةَ ،: َوَسلََّم ، قَالَ 

مِ بن ةَ مِيلٍ ِمْن َنْتنِ َما َجاَء بِِه ، لَْم َيْروِِه َعْن َناِفعٍ ، إِال اْبُن أَبِي رَوَّاٍد ، َتفَرََّد بِِه َعْبُد الرَِّحيفََيَتَباَعُد ِمْنُه الَْملَُك َمِسَري
  َهاُرونَ
ن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَيُّوَب بن َمْرزُوقٍ أَُبو َعِليٍّ الَْماَوْرِديُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا كَاِملُ ب -١٣٣

َما َجلََس اْبُن ُعَمَر َمْجِلًسا إِال َتكَلََّم ِفيِه بِكَِلَماتٍ : َعْبُد اللَِّه بن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن أَبِي ِعْمَرانَ ، َعْن َناِفعٍ ، قَالَ 
اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َما قَدَّْمُت ، َوَما أَخَّْرُت ، : اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم َيْدُعو بِهِنَّ  كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى: إِال سُِئلَ َعْنُهنَّ ، فَقَالَ 

يَِتَك ، يْنِي َوَبْيَن َمْعِصَوَما أَسَْرْرُت ، َوَما أَْعلَْنُت ، َوَما أَْنَت أَْعلَُم بِِه مِنِّي ، اللَُّهمَّ اْرُزقْنِي ِمْن طَاَعِتَك َما َيُحولُ َب
َمَصاِئبِ الدُّنَْيا ، َوَبارِْك ِفي َواْرُزقْنِي ِمْن َخشَْيِتَك َما ُتَبلُِّغنِي بِِه َرْحَمَتَك ، َواْرُزقْنِي ِمَن الَْيِقنيِ َما ُتَهوِّنُ بِِه َعلَيَّ ِمْن 

ظَلََمنِي ، َواْنُصرْنِي َعلَى َمْن َعاَدانِي ، َوال َتجَْعلْ َسْمِعي وََبَصرِي ، وَاْجَعلُْهَما الَْوارِثَ ِمنِّي ، َواجَْعلْ ثَأْرِي َعلَى َمْن 
خَاِلُد بن أَبِي ِعْمَرانَ ، ُمِصيبَِتي ِفي ِدينِي ، َوال َتجَْعلِ الدُّْنَيا أَكَْبَر َهمِّي ، َوال َمْبلَغَ ِعلِْمي ، لَْم َيْروِِه َعْن َناِفعٍ ، إِال 

  َوُبكَْيُر بن َعْبِد اللَِّه اَألَشجُّ



الزُّْهرِيُّ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الرَّبِيعِ بن بِاللٍ اَألْنَدلُِسيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيْحَيى ، وَأَُبو ُمْصَعبٍ -١٣٤
  اِفعٍ ، َعنِ اْبنَِحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ ، أَخَْبَرَنا َجرِيُر بن حَازِمٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َن

ُيوِشُك الُْمْسِلُمونَ أَنْ ُيْحَصرُوا بِالَْمِديَنِة حَتَّى َيكُونَ أَبَْعُد : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم : ُعَمَر ، قَالَ 
َحدٌّ َما َبْيَن : ال َجرِيرُ بن َحازِمٍ ، تَفَرََّد بِِه اْبُن َوْهبٍ ، َوِسالٌح َمَساِلحِهِْم بِِسالحٍ ، لَمْ َيْروِِه َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، إِ

  الَْمِديَنِة َوخَْيبََر
أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن َوِليِد بن أَبِي ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْوَِليِد بن َمزَْيٍد ، َحدَّثََنا  -١٣٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّمَ : ألَْوَزاِعيُّ ، َعْن َعْبِد الَْواِحِد بن قَْيسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ا
  يدُ بن َمْزَيٍدكُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر ، َوكُلُّ َخْمرٍ َحَراٌم ، لَْم َيْروِِه َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، إِال الَْوِل: 

الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الرَّبِيعِ بن ُسلَْيَمانَ الْجِيزِيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد -١٣٦
: ْنَصارِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ إِْسحَاُق بن الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َعْن َيْحَيى بن َسعِيٍد اَأل

إِنَّ أََحدَكُْم إِذَا َماَت عُرَِض َعلَْيِه َمقَْعُدُه بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ إِنْ : َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
َهذَا َمقَْعُدَك َحتَّى َيبَْعثََك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : َن الَْجنَِّة ، َوإِنْ كَانَ ِمْن أَْهلِ النَّارِ فَِمَن النَّارِ ، فَُيقَالُ كَانَ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة فَِم

  اقُ بن الْفَُراِتإِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة ، لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد ، إِال َيحَْيى بن أَيُّوَب ، تَفَرََّد بِِه إِْسَح
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرِ بن أَيُّوَب األَْنَصارِيُّ -١٣٧

الَةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن سَْهلٍ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُمَباَرُك بن فََض
إِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ َوَحَضرَ الَْعَشاُء : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  ، َعْن

  لٍ اْبنِ ُعَمَرفَاْبَدأُوا بِالَْعَشاِء ، لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَباَرٍك ، إِال ُمَؤمَّلٌ ، َتفَرَّدَ بِِه َعِليُّ بن َسْه
ْيسِ بن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسْهلٍ الرَِّباِطيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن قَ -١٣٨

عََتاِن نََزلََتا ِمَن السََّماِء ، فَإِنْ ِشئُْتْم فَُردُّوَها ، َركْ: َسأَلُْت اْبَن ُعَمَر ، َعْن َصالةِ السَّفَرِ ، فَقَالَ : َعْن أَبِي الْكَُنوِد ، قَالَ 
  َشرِيٌكلَْم َيْروِ أَُبو الْكَُنوِد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َحدِيثًا غَْيَر َهذَا ، َوال َروَاُه إِال قَْيُس بن َوْهبٍ ، َتفَرََّد بِهِ 

رِيُّ ، بِِمْصَر ، أَْخبََرَنا َسعِيُد بن َيْحَيى بن َسِعيدٍ اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن َشْيَبةَ الِْمْص -١٣٩
أََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه : َحدَّثََنا َماِلُك بن ِمْغَولٍ ، َعْن ُمَعلَّى الِْكْنِديِّ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

: َيا نَبِيَّ اللَِّه ، َمْن أَكَْيُس النَّاسِ َوأَْحَزُم النَّاسِ ؟ ، فَقَالَ : لََّم َعاِشَر َعشََرٍة ، فَقَاَم َرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ ، فَقَالَ َوَس
َك ُهُم اَألكْيَاُس ذََهبُوا بَِشَرِف الدُّْنَيا أَكْثَرَُهْم ِذكًْرا ِللَْمْوِت ، َوأََشدُُّهُم اْستِْعَداًدا ِللَْمْوِت قَْبلَ ُنُزولِ الَْمْوِت ، أُولَِئ
  َوكََراَمِة اآلخَِرِة ، لَْم َيْروِِه َعْن َماِلِك بن ِمْغَولِ ، إِال َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َوال

  َرَواُه َعْن ُمَعلَّى الِْكْنِديِّ ، إِال مَاِلُك بن ِمْغَولٍ
كْرٍ السَّرَّاجُ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َب -١٤٠

لََّم ، أُِتيَ  َعلَْيِه َوآِلِه َوَسُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو بن َمْنُصورٍ الِْمْشرَِقيِّ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه
كُلُوا بِاْسمِ اللَِّه ، لَْم َيرْوِِه َعنِ الشَّعْبِيِّ ، إِال َعْمُرو بن َمْنُصورٍ : ِفي غَْزَوِة َتُبوَك بُِجْبَنٍة ، فَأََخذَ السِّكَِّني فَقَطََع ، َوقَالَ 

  ، َتفَرََّد بِِه إِبَْراِهيمُ بن ُعَيْيَنةَ اْبنِ ُعَمَر
، دُ بن َجْعفَرِ بن أَيُّوَب األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن سَْهلٍ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٤١



َر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّ للَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، ى اَحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم
  إِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ ، َوَحَضَر الَْعَشاُء فَاْبَدُؤا بِالَْعَشاِء ، لَْم َيْروِِه َعْن ُمَباَرٍك ، إِال ُمَؤمَّلٌ: قَالَ 
َنْصرِ بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِاللٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْعقُوَب بن إِْسَحاقَ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن  -١٤٢

:  َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، قَالَ َحدَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن َعِليِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه
أَْحُيوا َما َخلَقُْتْم ، لَْم َيْروِِه َعْن َعِليِّ بن ثَابٍِت ، إِال ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، : اَمِة ، فَُيقَالُ لَُهْم ُيْبَعثُ الُْمصَوُِّرونَ َيْوَم الْقَِي

  َوَعِليُّ بن ثَابٍِت ، ُهَو أَُخو َعْزَرةَ بن ثَابٍِت األَْنصَارِيِّ
  َحدَّثَنَا -١٤٣

رُِئ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الْفَُراِت الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن بِاللٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَُّد بن َحْسَنَوْيهِ اَألْصبََهانِيُّ الُْمقْ
: قَالَ  َوآِلِه َوَسلََّم ، ُمْسِلمٍ الطَّائِِفيُّ ، َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

، إِال ِهَشاٌم ، َتفَرََّد بِهِ  ذَكَاةُ الَْجنِنيِ ذَكَاةُ أُمِِّه ، لَْم َيْروِِه َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى ، إِال ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ ، َوال َعْن ُمَحمٍَّد
  أَُبو َمْسُعوٍد

َهْيبُ بن َعبَّاِد بن ُصهَْيبٍ ، َحدَّثَنِي َجدِّي َعبَّاُد بن َحدَّثََنا ُموَسى بن ِعيَسى الَْجَزرِيُّ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُص -١٤٤
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ُصهَْيبٍ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن إِْبَراهِيَم اَألْهوَازِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

الَْمْغرِبِ وِْتُر النَّهَارِ ، فَأَْوِترُوا َصالةَ اللَّْيلِ ، لَْم َيرْوِِه َعْن َهاُرونَ ، إِال َعبَّاُد بن ُصَهْيبٍ  َصالةُ: اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم 
لَْيِه ُمَجالََسَتهُ إِنََّما أَْنكَرُوا َع: سَأَلُْت أَبِي َعْن َعبَّاِد بن ُصَهْيبٍ ، فَقَالَ : َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، َيقُولُ 
  َألْهلِ الْقََدرِ ، فَأَمَّا الَْحِديثُ فَال بَأَْس بِِه ِفيِه

قُرَّةَ ُموَسى بن طَارِقٍ َحدَّثََنا ُمفَضَّلُ بن ُمَحمٍَّد الَْجَنِديُّ أَُبو َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن زِيَاٍد اللَّْحجِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو  -١٤٥
َر ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ ذَكََر: ، قَالَ  ْيِه َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ ، َعْن َيْعقُوَب بن َعطَاٍء ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم

  َهذَا:  َوآِلِه َوَسلََّم ، أَنَُّه َوقََف َبْيَن الَْجْمَرَتْينِ ِفي الَْحجَّةِ الَِّتي َحجَّ ، َوذَِلَك َيْوَم النَّْحرِ ، فَقَالَ

  َيْوُم الَْحجِّ اَألكَْبرِ ، لَمْ َيْروِِه َعْن َيْعقُوَب ، إِال َزْمَعةُ ، َتفَرََّد بِِه أَُبو قُرَّةَ
ي َخاِلدٍ ِلدُ بن أَبَِحدَّثََنا الَْولِيُد بن َحمَّاٍد الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا خَا -١٤٦

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : اَألْزَرُق ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
، لَْم َيرْوِِه َعنِ الشَّعْبِيِّ ، إِال اْبُن أَبِي لَْيلَى الْقَاِضي ،  أَفَْضلُ الِْعبَاَدِة الِْفقُْه ، َوأَفَْضلُ الدِّينِ الَْوَرُع: َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم 

  َتفَرََّد بِِه َخاِلٌد اَألْزَرُق
بن َنا أَُبو َعْمرِو َحدَّثََنا َهاُرونُ بن ُموَسى اَألخْفَُش الُْمقْرُِئ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َسالُم بن ُسلَْيمٍ الَْمدَائِنِيُّ ، َحدَّثَ -١٤٧

قََرأُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َضْعفٍ : الَْعالِء ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  ِمْن َبْعِد ُضْعٍف قُوَّةًثُمَّ جََعلَ : ِمْن ُضْعٍف ، ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد َضْعٍف قُوَّةً ، فَقَالَ : ، فَقَالَ 
هِيمِ ، لَْم َيْروِ َهذَْينِ َوبِإِْسنَاِدِه َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، قََرأَ فَشَارُِبونَ ُشْربَ الْ -١٤٨

  الَْحِديثَْينِ َعْن أَبِي َعْمرٍو ، إِال َسالٌم ُعَمَر
َحدَّثََنا  ا ُيوُسفُ بن الَْحكَمِ الضَّبِّيُّ الَْخيَّاطُ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َحمَّاِد بن قََراِفَصةَ الَْبلِْخيُّ ،َحدَّثََن -١٤٩

، أَنَّ َرُجال كَ انَ َحِديثَ َعْهٍد بُِعْرسٍ ، َيحَْيى بن ُسلَْيمٍ الطَّائِِفيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  فََبَعثَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه



إِذَا ُهَو بِامَْرأَِتِه قَاِئَمةً َعلَى بَابَِها ، َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم َبْعثًا َوَبَعثَ ِفيهِْم ذَِلَك الرَُّجلَ ، فَلَمَّا َجاَء الْقَْوُم تََعجَّلَ إِلَى أَْهِلِه ، فَ
ال تَْعَجلْ وَاْنظُْر َما ِفي الَْبْيِت ، فََدَخلَ الَْبْيَت فَإِذَا ُهَو بَِحيٍَّة ُمْنطَوَِيٍة : ْتُه غَْيَرةً ، فََهيَّأَ الرُّْمَح ِلَيطْعََنَها بِِه ، فَقَالَْت فََدَخلَ

إِنَّ ِلَهِذِه : بِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، فَقَالَ َعلَى ِفَراِشَها فَطََعَن الَْحيَّةَ ، فََماَتْت ، َومَاَت الرَُّجلُ ، فََبلَغَ ذَِلَك النَّ
، إِال َيْحَيى بن ُسلَْيمٍ ، َورََواهُ  الُْبيُوِت َعَواِمَر ِمَن الْجِنِّ ، َونََهى َعْن قَْتلِ الْجِنَّاِن ، لَْم َيرْوِِه بَِهذَا التََّمامِ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه

  ْورِيُّ ُمخَْتصَرًاُسفَْيانُ الثَّ
الثَّْورِيُّ ، َعْن  َحدَّثََناُه بِْشٌر ، َحدَّثََنا َخالُد بن َيْحَيى الْكُوِفيُّ ، َسَنةَ إِْحَدى َعْشَرةَ َومِائََتْينِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -١٥٠

لَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ، نََهى َعْن قَْتلِ الْجِنَّاِن الَِّتي َتكُونُ ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ال
  ِفي الْبَْيِت
ا عَاِصُم بن ِهاللٍ َحدَّثََنا صَاِلُح بن أَحَْمَد بن أَبِي ُمقَاِتلٍ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى الْقُطَيِعيُّ ، َحدَّثََن -١٥١
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن أَيُّوَب السِّْخِتيَانِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  الْبَارِِقيُّ
  قُطَيِعيُّال طَالقَ إِال بَْعَد نِكَاحٍ ، لَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب ، إِال َعاِصٌم ، َتفَرَّدَ بِِه الْ: َوَسلََّم 
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن إِبَْراهِيَم بن الْعَبَّاسِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُشَعْيبٍ الْكَْيسَانِيُّ ، -١٥٢

اِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن زَِيادٍ الرَّصَاِصيُّ ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسوقَةَ ، َعْن َن
إِنِّي َألْعلَُم َشَجَرةً َمثَلَُها مَثَلُ الرَُّجلِ الُْمْؤِمنِ ، فَقُلُْت ، : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم : اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

ِهَي النَّْخلَةُ ، لَْم َيْروِِه َعنِ الَْمْسُعوِديِّ : َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم  ِهَي النَّْخلَةُ ، فَقَالَ: َوأََنا أَْصَغرُ الْقَْومِ 
  ، إِال َعْبُد الرَّْحَمنِ

دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُبْهلُولُ بن إِْسحَاَق بن ُبْهلُولٍ اَألْنبَارِيُّ ، َحدَّثَنِي إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ ، َح -١٥٣
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : الَ الرَّْحَمنِ الُْجْدعَانِيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَ

ورَِها ، لَْم َيْروِِه َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، إِال الُْجْدَعانِيُّ ، َتفَرََّد بِهِ اللَُّهمَّ َبارِْك ُألمَِّتي ِفي ُبكُ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  اْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ُعمََر

نِ ُعَمَر ، أَنَُّه سَأَلَ ْبَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم بن ُمَحمٍَّد الْفَْروِيُّ ، َحدَّثََنا َناِفُع بن أَبِي ُنَعْيمٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ ا -١٥٤
َمثَْنى َمثَْنى ، فَإِذَا َخِشَي أََحدُكُُم الصُّْبَح فَلُْيوِترْ : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم َعْن َصالِة اللَّْيلِ ، فَقَالَ 

  اُق الْفَْروِيُّبِوَاِحَدٍة ، لَْم َيرْوِِه َعْن َناِفعِ بن أَبِي ُنَعْيمٍ ، إِال إِْسَح
نا الْجَرَّاُح بن َملِيحٍ ، َعْن أَْرطَاةَ بن الُْمْنِذرِ ، َعْن َناِفعٍ : نا أَبِي ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ ، قَالَ  -١٥٥

  ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ

لَْم َيْروِ َهذَا . َدْيِه ِعْنَد التَّكْبِريِ ِللرُّكُوعِ ، َوِعْنَد التَّكْبِريِ ِحَني َيْهوِي َساجًِدا النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْرفَعُ َي
  الَْحِديثَ َعْن أَْرطَاةَ ، إِال الْجَرَّاُح اْبنِ ُعَمَر

َوْيدُ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َعْن أََبى َوْهبٍ ُعَبْيدِ نا ُس: نا أََبى ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ ، قَالَ  -١٥٦
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، اللَِّه بن ُعَبْيٍد الْكَالِعيِّ ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَْسَنَد َحدِيثًا إِلَى النَّبِيِّ َصلَّ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َمكُْحولٍ ، إِال أَُبو َوْهبٍ ، َوال َعْن أََبى َوْهبٍ ، . فَلَْيْغَتِسلْ  َمْن أََتى مِْنكُُم الُْجُمَعةَ: فَقَالَ 
  الَْحْوِطيُّ: إِال سَُوْيٌد ، تَفَرََّد بِِه 

ن َمِليحٍ ، َعْن أََبى َعذَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا الْجَرَّاحُ ب: نا أَبِي ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ ، قَالَ  -١٥٧



لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي َعذَْبةَ . َمْن أََتى الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
  َحوِْطيُّالْ: ، إِال الَْجرَّاُح ، َتفَرَّدَ بِِه 

َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َيحَْيى بن أََبى كَِثريٍ ، َعْن : نا أَُبو الُْمِغَريِة ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ ، قَالَ  -١٥٨
لَْم َيْروِ َهذَا . إِذَا َجاَء أََحدُكُُم الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ : َم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  الَْحِديثَ َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، إِال أَُبو الُْمغِريَِة
  نا: نا عَْبُد الْوَهَّابِ بن الضَّحَّاِك ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ ، قَالَ  -١٥٩

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : اعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعنِ الَْوِليدِ بن َعبَّاٍد ، َعْن ُعْرفُطَةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ إِْسَم
فَاْدُعوا لَُه ، حَتَّى َيْعلَمَ أَنَّكُْم َشكَْرُتْم ،  َمنِ اْصطََنَع إِلَْيكُْم َمْعُروفًا فَجَاُزوُه ، فَإِنْ َعجَْزُتْم َعْن ُمجَازَاِتِه: َعلَْيِه َوَسلََّم 

إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعنِ : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ ، إِال ُعْرفُطَةُ ، َتفَرََّد بِِه . فَإِنَّ اللََّه َشاِكٌر ُيِحبُ الشَّاِكرِيَن 
  الَْوِليِد بن َعبَّاٍد

َحدَّثَنِي َمْسلََمةُ بن َعْمرٍو الْقَاِضي ، : َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ : حَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى ، قَالَ َحدَّثََنا أَ -١٦٠
اللَِّه َصلَّى اللَّهُ  َسِمْعُت َرُسولَ: َحدَّثَنِي َناِفٌع ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : َوَجْدُت ِفي ِديَواِن الزُّْهرِيِّ بَِخطِِّه ، قَالَ : قَالَ 

  ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّهْرِيِّ إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد ُعَمَر. َمْن أََتى ِمْنكُمُ الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ : َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 
َحدَّثَنِي النُّْعَمانُ بن الْمُْنِذرِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن : ، قَالَ  َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى ، قَالَ  -١٦١

لَمْ . َمْن َجاَء إِلَى الُْجُمَعِة فَلَْيْغَتِسلْ : ُموَسى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  اِن ، إِال َيحَْيىَيْروِِه َعنِ النُّْعَم

َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى ، قَالَ  -١٦٢
  لَْم َيْروِِه َعْن. َم َعْن َبْيعِ الَْوالِء َوِهَبِتِه نََهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: أَنَُّه َسِمَع اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ 

َورََواُه النَّاُس َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ، َولَُدُه َعْنُه : ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، إِال َيْحَيى بن َحمَْزةَ ، َتفَرََّد بِِه 
  َعْبِد اللَِّه بن دِيَنارٍ اْبَن ُعَمَر

َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة َعْبُد الْقُدُّوسِ بن الَْحجَّاجِ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الرَِّحيمِ بن يَزِيدَ أَُبو َزْيدٍ الَْحوِْطيُّ ، قَالَ  -١٦٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، قَالَ  َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعنِ َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر: ، قَالَ 
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِال أَُبو الُْمِغريَِة. َمْن أََتى الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ : َوَسلََّم 
نا َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن : ِد الرَّْحَمنِ ، قَالَ نا ُسلَْيَمانُ بن َعْب: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْبَراهِيَم ، قَالَ  -١٦٤

َحذَْو مَْنِكَبْيِه إِذَا كَبََّر ، َعْجالنَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْرفَُع َيَدْيهِ 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، إِال َمْسلََمةُ ُعَمَر. َسَجَد  َوإِذَا َركََع ، َوإِذَا

نا َعبَّادُ بن َعبَّاٍد الُْمَهلَّبِيُّ : نا الْفَْضلُ بن زَِياٍد الطَّسِْتيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليِّ بن َسِعيٍد الْقَاِضي ، قَالَ  -١٦٥
َصالةُ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : لْقََمةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َع

: َعبَّاٍد ، َتفَرََّد بِِه  لَْم َيْروِِه َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرٍو ، إِال َعبَّاُد بن. اللَّْيلِ َمثَْنى َمثَْنى ، فَإِذَا َخِشيتَ الصُّْبَح فَأَْوِتْر بَِواِحَدٍة 
  الْفَْضلُ بن زَِياٍد اْبنِ ُعَمَر

  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الُْجَمِحيُّ ، قَالَ -١٦٦



َرُسولُ اللَّهِ  قَالَ: نا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : نا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الُْحَنيْنِيُّ ، قَالَ : 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، إِال الُْحنَْينِيُّ. َصالةُ اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ َمثَْنى َمثَْنى : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

نا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي : ، قَالَ نا رَْوُح بن َصالحٍ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ ، قَالَ  -١٦٧
لَْم َيْروِ . زُوُروا ِغبا ، تَْزَدادُوا حُبا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحبِيبٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  ُد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َوال َعْن َيزِيَد ، إِال اْبُن لَهِيَعةَ ، َتفَرََّد بِِه رَْوُح بن َصالحٍَهذَا الَْحدِيثَ َعْن َناِفعٍ ، إِال َيزِي
نا َعْبدُ الَْمِلكِ : نا أَُبو ُعَبْيَدةَ بن فُضَْيلِ بن ِعيَاضٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ ، قَالَ  -١٦٨

نا الَْيَسُع بن قَْيسٍ ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى : لُْجدِّيُّ ، قَالَ بن إِبَْراِهيمَ ا
  الَْيَسعِ ، إِال َعْبُد الَْمِلِك لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ. إِذَا أََتى أََحدُكُُم الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن : نا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ ، قَالَ  -١٦٩
: َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُبكَْيرٍ ، َعْن َناِفعٍ ، 

  لَمْ َيْروِِه. َيا كَاِفُر ، فَقَْد َوَجبَ الْكُفُْر َعلَى أََحِدِهَما : إِذَا قَالَ َرُجلٌ آلِخَر 

  اللَّْيثُ: ال ُعبَْيُد اللَِّه بن أَبِي َجْعفَرٍ ، َتفَرََّد بِِه َعْن ُبكَْيرٍ ، إِال أَُبو اَألسَْوِد ، َوال َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، إِ
نا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن : نا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى ، قَالَ  -١٧٠

لَزَِم َرُجلٌ َرُجال بَِحقِِّه ، فَأَلَحَّ َعلَْيِه ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َمَر ، قَالَ اَألَشجِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُع
  َمْن طَلََب فَلَْيطْلُْب بَِعفَاٍف َواٍف أَْو غَْيرِ َوافٍ اْبنِ ُعَمَر: َوَسلََّم 
نا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد التَِّميِميُّ ، : نا ُزَهْيرُ بن َعبَّاٍد الرُّؤَاِسيُّ ، قَالَ :  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ ، قَالَ -١٧١

َحدَّثَنِي َناِفٌع ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، : َحدَّثَنِي َعطَاُء بن أَبِي َربَاحٍ ، قَالَ : َعْن ُيوُسُف بن زَِياٍد ، َعْن ُنوحِ بن ذَكَْوانَ ، قَالَ 
الصَّالةُ ِفي الَْمْسجِِد الَْجاِمعِ َتْعِدلُ الْفَرِيَضةَ َحجَّةً َمْبُروَرةً ، َوالنَّاِفلَةَ كََحجٍَّة : بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعنِ النَّ

ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ . بَِخْمِسِمائَةِ َصالٍة  ُمَتقَبَّلٍَة ، َوفُضِّلَِت الصَّالةُ ِفي الَْمْسجِِد الَْجاِمعِ َعلَى َما سَِواُه ِمَن الَْمَساجِِد
  ُزَهْيرُ بن َعبَّاٍد: َعْن َناِفعٍ إِال َعطَاٌء ، َوال َعْن َعطَاٍء ، إِال ُنوُح بن ذَكَْوانَ ، َتفَرََّد بِِه 

أََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه : قَالَ نا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ ، قَالَ  -١٧٢
قُلْ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن َزْحرٍ ، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  ُهَو اللَُّه أََحٌد َتْعِدلُ ثُلُثَ

َهاَتاِن الرَّكَْعَتْينِ :  ، َو قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ تَْعِدلُ ُرُبَع الْقُْرآِن ، َوكَانَ َيقَْرأُ بِهَِما ِفي َركَْعَتيِ الْفَْجرِ ، َوقَالَ الْقُْرآِن
َيا أَيَُّها الْكَاِفرُونَ ، َعْن لَْيٍث ، إِال ُعبَْيُد اللَّهِ لَْم َيْروِ أَوَّلَ َهذَا الَْحِديِث ِفي قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد َو قُلْ . ِفيهَِما َرغَُب الدَّْهرِ 
  َيحَْيى بن أَيُّوَب: بن َزْحرٍ ، تَفَرََّد بِِه 

اَورِْديُّ أََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمَّدٍ الدََّر: نا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ ، قَالَ  -١٧٣
َر ِمْن كُلِّ حَاِئٍط بِِقَناءٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََم

  َراَوْرِديُّلَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، إِال الدَّ. ِللَْمْسجِِد 
َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيَعةَ : نا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ ، قَالَ : نا َحْرَملَةُ بن َيْحَيى ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ  -١٧٤

: َسِمْعُت ُعَمَر ، َيقُولُ : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي النَّْضرِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن حَُنْينٍ ، َعنِ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي . الَْورُِق بِالَْورِقِ ، مِثْال بِمِثْلٍ ، َوال زَِياَدةَ ِفيِه : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



  اْبُن لَهِيعَةَ: ، تَفَرََّد بِِه  النَّْضرِ ، إِال يَزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ
َحدَّثَنِي : نا َعطَّاُف بن خَاِلٍد الَْمْخُزوِميُّ ، قَالَ : نا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ  -١٧٥

  َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:  أَُميَّةُ بن ُمَحمَّدِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُمِطيعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَُميَّةَ بن ُمَحمٍَّد ، إِال َعطَّاُف بن . َمْن َماَت َوال بِيَعةَ َعلَْيِه ، َماَت ِميَتةً َجاِهِليَّةً : َوَسلََّم َيقُولُ 
  رٍَيْحَيى بن ُبكَْي: َخاِلٍد ، َتفَرَّدَ بِِه 

نا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُعقَْيلِ بن َخاِلٍد ، أَنَّهُ َسِمَع : نا ُمَحمَّدُ بن ُرْمحٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ  -١٧٦
كَانَ ِمْن ِمَرياٍث قُِسَم ِفي الَْجاِهِليَِّة ، َما : َناِفًعا ُيَحدِّثُ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َناِفعٍ ، إِال . فَُهَو َعلَى ِقْسَمِتِه ، َوَما كَانَ ِمْن ِمَرياٍث أَْدَركَُه اِإلْسالُم فَُهَو َعلَى قََسمِ اِإلْسالمِ 
  ُمحَمَُّد بن رُْمحٍ اْبنِ ُعمََر: ، تَفَرََّد بِِه  ُعقَْيلٌ ، َوال َعْن ُعقَْيلٍ ، إِال اْبُن لَهِيَعةَ

َحدَّثَنِي مُوَسى بن َربِيَعةَ بن ُموَسى بن سَُوْيدٍ : نا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ  -١٧٧
ْحَمنِ بن أَفْلََح ، أَنَّ َنفًَرا ِمَن الصََّحاَبِة أَْرَسلُونِي إِلَى اْبنِ ُعَمَر ، الُْجَمِحيُّ ، َعنِ الَْولِيِد بن أَبِي الْوَِليِد ، َعْن َعْبِد الرَّ

ى كُنَّا َنَتَحدَّثُ أَنََّها الصَّالةُ الَِّتي ُوجَِّه ِفيَها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَ: َيسْأَلُوَنُه َعنِ الصَّالِة الُْوْسطَى ؟ فَقَالَ 
مُوَسى :  ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَفْلََح ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد بِِه. الِْقْبلَِة الظُّْهُر 

  بن َربِيعَةَ
َحدَّثَنِي : نا الُْمَعلَّى بن الَْولِيِد الْقَعْقَاِعيُّ ، قَالَ : نا السَّرِيُّ بن َحمَّاٍد ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ  -١٧٨

  َهانِئُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْبلَةَ

ِه إِْبَراهِيَم بن أَبِي َعْبلَةَ ، َعْن أَبِيِه ، َوَناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  : َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : ، َعْن َعمِّ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِبَْراهِيَم بن أَبِي َعْبلَةَ ، إِال َهانِئُ بن . إِنَّ اللََّه َتعَالَى ضََرَب بِالَْحقِّ َعلَى ِلَساِن ُعَمَر َوقَلْبِِه 

  الُْمَعلَّى بن الَْولِيِد: َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َتفَرََّد بِِه 
نا إِْبَراِهيُم بن الَْحجَّاجِ الَْمكِّيُّ ، : نا أَحَْمُد بن َعْبِد الُْمْؤِمنِ الِْمصْرِيُّ ، قَالَ : ا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ َحدَّثََن -١٧٩
ْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ أَخَْبرَنِي َناِفٌع ، َعنِ ا: نا َيحَْيى بن ُعقَْبةَ بن أَبِي الْعَْيزَارِ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسوقَةَ ، قَالَ : قَالَ 

  إِذَا لَِقَي أََحدُكُْم أََخاُه ِفي النَّهَارِ ِمرَاًرا ، فَلُْيَسلِّْم َعلَْيِه اْبنِ ُعمََر: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
نا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ ، َعْن ُعَمَر بن : ، قَالَ  نا َمْهِديُّ بن َجْعفَرٍ الرَّْمِليُّ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ  -١٨٠

كَانَ اْبُن ُعَمَر ال ُيذْكَُر َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيِّ ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه الطُّفَاوِيِّ ، قَالَ 
  الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ: يثَ َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه الطُّفَاوِيِّ ، إِال ُعَمُر بن ُمَحمٍَّد ، تَفَرََّد بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِد. إِال َبكَى 
بن  نا َبكُْر بن َصَدقَةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه: نا َحاِمدُ بن َيْحَيى الْبَلِْخيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ  -١٨١

. َمْن أََتى الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ : َسِعيِد بن أَبِي هِْنٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  لَْم َيرْوِ

  َحاِمُد بن َيحَْيى: بن َصَدقَةَ ، َتفَرََّد بِِه َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسعِيِد بن أَبِي ِهْنٍد ، إِال َبكُْر 
نا الَْعالُء بن بُْرِد بن ِسَناٍن ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ : نا ُموَسى بن َناِصحٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ  -١٨٢

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الَْعالءِ . َمْن أََتى الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ : َسلََّم ، قَالَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



  بن ُبْرِد ، إِال ُموَسى بن نَاِصحٍ
بن أَبِي أَُوْيسٍ ، ذَكَرَ أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َماِلِك بن أََنسٍ ، َعْن إِْسَماعِيلَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ  -١٨٣

لَمْ َيْروِ َهذَا . َمْن أََتى الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ : َعْن أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َماِلِك بن أََنسٍ:  الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ أَبِي أَُوْيسٍ ، إِال اْبُنُه ، َتفَرََّد بِِه

نا َسِعيدُ بن أَبِي أَيُّوَب ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبدِ : نا َرْوحُ بن َصالحٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ  -١٨٤
، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، وَأََبا َبكْرٍ ، َوُعَمَر  الرَّْحَمنِ ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر

  كَاُنوا ُيَصلُّونَ قَْبلَ الْخُطَْبِة ِفي الِْعيَدْينِ
: دَّثَنِي أَبِي ، قَالَ َح: نا َعْبُد الَْمِلكِ بن ُشَعْيبِ بن اللَّْيِث بن سَْعٍد ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ  -١٨٥

َداُودُ : َحدَّثَنِي الْهِقْلُ بن زِيَاٍد ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َرُجلٍ ِمَن أَْهلِ الَْمِديَنةِ ُيقَالُ لَُه : َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن سَْعٍد ، قَالَ 
  َحدَّثَنِي ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن: بن َعطَاٍء ، قَالَ 

ْو َصاًعا ِمْن اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيْخرِجُ َزكَاةَ الِْفطْرِ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ ، أََناِفعٍ ، َعنِ 
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اللَّْيثِ بن َسْعٍد ، إِال اْبنُُه. َشِعريٍ 
َحدَّثَنِي اللَّْيثُ اْبُن اْبَنةِ : نا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن َهاُرونَ اَألْنصَارِيُّ ، قَالَ : ، قَالَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن -١٨٦

، َعنِ  َحدَّثَْتنِي َعاِئَشةُ اْبَنةُ يُوُنَس اْمَرأَةُ لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر: اللَّْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، قَالَ 
  َمْن زَاَر قَْبرِي بَْعَد َمْوِتي ، كَانَ كََمْن زَارَنِي ِفي َحيَاِتي: النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

زِيزِ بن أَبِي حَازِمٍ نا َعْبُد الَْع: نا أَحَْمُد بن ُموَسى بن َجعْفَرٍ اَألْنَصارِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ  -١٨٧
إِنَّ اللََّه جََعلَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُعثَْمانَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  الضَّحَّاكِ بن ُعثَْمانَ ، إِال اْبُن أَبِي َحازِمٍلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ . الَْحقَّ َعلَى ِلَساِن ُعَمَر َوقَلْبِِه 
نا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن : نا َرْوحُ بن َصالحٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ  -١٨٨

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه كُْنُت َمَع َرُسولِ ا: ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
َيا : قَالَ لَُه َزَع الرَُّجلُ َيَدُه ، ثُمَّ َوَسلََّم ، فََصافََحُه ، فَلَْم يَْنزِعِ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه ِمْن َيِد الرَُّجلِ َحتَّى اْنَت

  َرسُولَ اللَِّه ، َجاَء

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ ، إِال َرْوحُ بن َصالحٍ ُعمََر. اْمُرٌؤ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة : ُعثَْمانُ ، قَالَ 
َمثَلُ الْقُْرآنِ : ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َوَعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرسُولَ اللَّ -١٨٩

 َعلَْيَها صَاِحبَُها أَْمَسكََها ، َوإِنْ إِذَا َعاَهَد َعلَْيِه َصاِحُبُه ، فَقَاَم بِِه ِمنِ اللَّْيلِ َوالنََّهارِ ، كَمَثَلِ اإلِبِلِ الُْمَعقَّلَِة ، إِذَا َعاَهَد
  َبْت ، فَكَذَِلَك صَاِحُب الْقُْرآِنأَطْلََق ُعقُلََها ذََه

 َصلَّى اللَُّه َوَعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، لَمَّا َسِمَع َحِديثَ َراِفعِ بن َخدِيجٍ نََهى َرسُولُ اللَِّه -١٩٠
كُنَّا ُنكْرِيَها َعلَى َربِيعِ السَّاِقي ، وببعضِ َما َيخُْرُج ِمْنَها ِمَن التِّْبنِ  َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن كَْريِ اَألْرضِ ، قَالَ اْبُن ُعَمَر ، إِنََّما

  اْبنِ ُعَمَر
 نََهى أَنْ ُتْحَتلَبَ َوَعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه -١٩١

َعْبدُ اَألْعلَى بن : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، إِال َزْيُن بن شَُعْيبٍ ، َتفَرَّدَ بَِها . َواِشي النَّاسِ إِال بِإِذْنِهِْم َم
  َعْبِد الَْواِحِد الْكَالِعيُّ



َحدَّثَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث ، : يِه ، َعْن َجدِِّه رِْشِديَن ، قَالَ نا أَبِي ، َعْن أَبِ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ  -١٩٢
 َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َعْن ُجَبْيرِ بن أَبِي َحِكيمٍ ، َعْن أَبِي النَّْضرِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

  لَْم َيْروِ َهذَا. ِه الشََّجَرِة ، فَال يَقَْرَبنَّ َمْسجَِدَنا حَتَّى َيذَْهَب رِحيَُها ِمْنُه َمْن أَكَلَ ِمْن َهِذ: 

  رِْشِديُن:  الَْحِديثَ َعْن أَبِي النَّْضرِ ، إِال جَُبْيُر بن َحِكيمٍ ، َوال َعْن ُجبَْيرٍ ، إِال َعْمُرو بن الْحَارِِث ، َتفَرََّد بِِه
نا أَْشَهُب بن َعْبِد الَْعزِيزِ : نا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ قَالَ : َمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ َحدَّثََنا أَْح -١٩٣
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ نا اْبُن لَهِيَعةَ ، أَنَّ أَيُّوبَ بن ُموَسى َحدَّثَُه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َص: ، قَالَ 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى ، إِال . َعلَْيكُْم بَِحَصى الَْخذِْف : لَمَّا أََتى ُمَحسًِّرا ، َحرََّك َراِحلََتُه ، َوقَالَ 
  أَشَْهُب اْبنِ ُعَمَر: اْبُن لَهِيَعةَ ، َتفَرََّد بِِه 

نا عِيَسى بن يُوُنَس ، َعْن : َحدَّثَنِي سَِعيُد بن خَاِلدٍ الرََّبِعيُّ الَْمرَْوزِيُّ ، قَالَ : حَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ َحدَّثََنا أَ -١٩٤
أَال : َوَسلََّم ، قَالَ  لَْيِهإِبَْراهِيَم بن َيزِيَد ، َعْن أَيُّوبَ بن ُموَسى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

ةَ فَال َيْشَهْدَها ثَالثًا ، فََيطَْبعُ َهلْ َعَسى أََحٌد مِْنكُْم أَنْ يَتَِّخذَ الصُّبَّةَ ِمَن الْغََنمِ ، َعلَى رَأْسِ ِميلَْينِ أَْو ثَالثٍَة ، تَأِْتي الُْجُمَع
  اللَُّه َعلَى قَلْبِِه

نا رِْشِديُن بن َسْعٍد ، َعْن ُيوُنَس بن َيزِيدَ : نا أَُبو الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ ، قَالَ : قَالَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، -١٩٥
ٌر فَاجِ: ال َيْبِكي إِال أََحُد َرُجلَْينِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اَألْيِليِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعَن اْبَن ُعَمُر ، قَالَ 

  ُمكِْملٌ فُجُوَرُه ، أَْو بَارٌّ ُمكِْملٌ بِرَُّه
  نا أَبُو: نا ُزَهْيُر بن َعبَّادٍ الرَُّؤاِسيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن ، قَالَ  -١٩٦

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :  َبكْرٍ الدَّاهِرِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ
اِلطُ النَّاُس ، الُْمْؤِمُن الَِّذي ُيَخاِلطُ النَّاَس ، فَُيْؤذُوَنُه ، فََيْصبُِر َعلَى أَذَاُهْم أَفَْضلُ ِمَن الُْمْؤِمنِ الَِّذي ال ُيَخ: َوَسلََّم 

: ْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َحبِيبِ ، إِال أَُبو َبكْرٍ الدَّاِهرِيُّ ، َتفَرََّد بِِه لَْم َي. فَُيْؤذُوَنُه ، فََيْصُبُر َعلَى أَذَاُهْم 
  ُزَهْيُر بن َعبَّاٍد

َوَسلََّم ، أَنَّهُ َوبِإِْسنَاِدِه ، َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  -١٩٧
أَال إِنَّ اللََّه : َسلََّم أَْدَرَك ُعَمَر بن الْخَطَّابِ ِفي رَكْبٍ ، َوُعَمُر َيْحِلُف بِأَبِيِه ، فََناَدى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  اللَِّه ، َوإِال فَلَْيْصُمْت ُعمََرَيْنَهاكُْم أَنْ َتْحِلفُوا بِآَباِئكُْم ، فََمْن كَانَ َحاِلفًا ، فَلَْيْحِلْف بِ
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوبِإِْسنَاِدِه ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه أُرَِي رَِجالٌ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َص -١٩٨

أَْسَمعُ : اَألوَاِخرِ ِمْن َرَمَضانَ ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم لَْيلَةَ الْقَْدرِ ِفي الَْمَنامِ أَنََّها ِفي السَّْبعِ 
  خِرُِرْؤَياكُْم قَْد َتوَاطَأَْت ِفي السَّْبعِ اَألوَاِخرِ ، فََمْن كَانَ ُمَتَحرَِّيَها ، فَلَْيَتَحرََّها ِفي السَّْبعِ األََوا

ال : أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ َوبِإِْسنَاِدِه ، َعْن  -١٩٩
  ُيِقيَمنَّ أََحدُكُُم الرَُّجلَ ِمْن َمْجِلِسِه ، ثُمَّ َيْجِلُس ِفيِه

  َوبِإِْسنَاِدِه ، َعْن -٢٠٠

ال َيبِْع بَْعُضكُْم َعلَى َبْيعِ بَْعضٍ ، : ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ  أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ
  َوال َيْخطُُب بَْعُضكُْم َعلَى ِخطَْبِة َبْعضٍ



إِنَّ : ولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ َوبِإِْسنَاِدِه ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُس -٢٠١
  الَِّذي َتفُوُتهُ َصالةُ الَْعْصرِ ، فَكَأَنََّما وُِتَر أَْهلَُه َوَمالَُه

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْسَتقْبِلُ َوبِإِْسنَاِدِه ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّ -٢٠٢
  أَال إِنَّ الِْفْتَنةَ َها ُهَنا ، أَال إِنَّ الِْفْتَنةَ َها ُهَنا ، ِمْن َحْيثُ َيطْلُُع قَْرنُ الشَّْيطَاِن: الَْمْشرِقِ َيقُولُ 

: َسِمْعُت َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : قَالَ  َوبِإِْسنَاِدِه ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، -٢٠٣
  ُيْعَتُق إِنْ َبلَغَ َمالُُه ُعمََرأَيَُّما َمْملُوٍك َبْيَن ُشَركَاَء ، فَأَْعَتَق أََحُدُهْم َنِصيَبُه ، فَإِنَّهُ ُيقَاُم ِفيَها ِللَِّذي أَْعَتَق َعْدلٌ ، فَ

نا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َزْيِد بن أَبِي : نا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : أَحَْمُد بن ُخلَْيٍد ، قَالَ َحدَّثََنا  -٢٠٤
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ أُنَْيَسةَ ، َعنِ الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُنَعْيمٍ الُْمَجمِّرِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَّ

لَمْ .  ِمَن الْكَْعَبْينِ ِفي النَّارِ إِْزَرةُ الُْمْؤِمنِ إِلَى أَْنَصاِف َساقَْيِه ، َوال ُجنَاٌح َعلَْيِه ِفيَما َبْيَنُه َوَبْيَن الْكَْعَبْينِ ، َوَما أَْسفَلَ: 
  َجمِّرِ ، إِال الَْعالُء بنَيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُنَعْيمٍ الُْم

  زَْيُد بن أَبِي أَُنْيسَةَ: َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َتفَرََّد بِِه 
نا أَُبو الَْمِليحِ ، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ ، : نا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُخلَْيٍد ، قَالَ  -٢٠٥
قَْد قَاَتلَْنا َمَع : َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى ال َتكُونَ ِفْتَنةٌ ، فَقَالَ اْبُن ُعَمَر : َرُجلٌ إِلَى اْبنِ ُعَمَر ، فََسأَلَُه َعْن َهِذِه اآلَيِة  َجاَء: قَالَ 

لَْم َيْروِ َهذَا . فَقَاَتلُوا َحتَّى َتكُونَ ِفْتَنةٌ  النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى لَْم َتكُْن ِفْتَنةٌ ، فَاذَْهْب أَْنَت وَأَْصحَاُبَك
  الَْحِديثَ َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ ، إِال أَُبو الَْمِليحِ

، َعْن نا ُمَحمَّدُ بن أَبِي أَُساَمةَ ، َعْن َضْمَرةَ بن َربِيَعةَ ، َعْن َسْعَدانَ بن سَاِلمٍ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُخلَْيٍد ، قَالَ  -٢٠٦
َما قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي اِإلَزارِ ، فَُهَو ِفي : َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ : َيزِيَد بن أَبِي شَْيَبةَ ، قَالَ 

  الْقَمِيصِ
نا هَاُرونُ أَُبو الطِّيبِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه : ْنطَاِكيُّ ، قَالَ نا َعْبُد اللَِّه بن السَّرِيِّ اَأل: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُخلَْيٍد ، قَالَ  -٢٠٧

َمْن َبَدأَ بِالسَُّؤالِ قَْبلَ السَّالمِ فَال : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  ُتجِيُبوُه
نا ُسلَْيَمانُ : نا ُيوُسفُ بن ُيوُنَس اَألفْطَُس أَُخو أَبِي ُمْسِلمٍ الُْمْسَتْمِلي ، قَالَ : ا أَحَْمُد بن ُخلَْيٍد ، قَالَ َحدَّثََن -٢٠٨

إِذَا كَانَ : َم َيقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: بن بِاللٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  َيْوُم الِْقَياَمِة ، َدَعا اللَُّه َعْبًدا ِمْن َعبِيِدِه ،

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ ، إِال . فَُيوقَُف َبْيَن َيَدْيِه ، فََيْسأَلُُه َعْن َجاِهِه ، كََما َيسْأَلُُه َعْن َماِلِه 
  ُيوُسفُ بن ُيوُنَس: بن بِاللٍ ، َتفَرََّد بِِه ُسلَْيَمانُ 
نا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ ، : نا إِْبَراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو ، قَالَ  -٢٠٩

إِذَا كَانَ ثَالثَةٌ ، فَال َيَتنَاَجى اثَْناِن : َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ: َعْن أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  لَْم َيْروِِه َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، إِال اْبُنُه َعْبدُ اللَِّه اْبنِ ُعَمَر. ُدونَ َواِحٍد 

نا َبكُْر بن َصَدقَةَ ، َعْن : َحَسُن بن َداُوَد الْمُْنكَِدرِيُّ ، قَالَ نا الْ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ ، قَالَ  -٢١٠
أََتاُه ُمؤَذُِّنُه بِالِْعَشاِء ،  ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَْد كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا

  يحٍ َوَمطَرٍ ، أََمَرهُ أَنْ َيتَْبَع أَذَاَنُه أَنْ َصلُّوا ِفي رَِحاِلكُْمِفي لَْيلٍَة ذَاتِ رِ



نا َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ ، قَالَ : نا َمرَْوانُ بن أَبِي َمْرَوانَ الُْعثْمَانِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ ، قَالَ  -٢١١
َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَدَخلَْنا َمَعُه ِمْن َبابِ : ْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ نا َماِلُك بن أََنسٍ ، َع: 

الَْحْزَوَرِة ، َوُهَو َبابُ  بين َعْبِد َمَناٍف ، َوُهَو الَِّذي ُيَسمِّيِه النَّاُس بَاَب بين شَْيَبةَ ، َوخََرْجَنا َمَعُه إِلَى الَْمِديَنِة ِمْن َبابِ
  َمْرَوانُ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َماِلٍك ، إِال َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ ، َتفَرََّد بِِه . الَْخيَّاِطَني 

  بن أَبِي َمرَْوانَ
نا َمْعُن بن ِعيَسى الْقَزَّاُز ، قَالَ : ُمْنِذرِ ، قَالَ نا إِْبَراِهيُم بن الْ: َوبِِه ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن زَْيِد بن َهاُرونَ ، قَالَ  -٢١٢

إِنََّما : ، قَالَ نا َماِلُك بن أََنسٍ ، َعْن َوْهبِ بن كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : 
: لَْم َيْروِِه َعْن َماِلٍك ، إِال َمْعٌن ، َتفَرَّدَ بِِه . َصالةِ الَْعْصرِ إِلَى َمغْرِبِ الشَّْمسِ  أََجلُكُْم ِفيَما َخال ِمَن اُألَممِ ، كََما َبْيَن

  إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ
بٍ ، َعْن ُعَمَر بن نا عَْبُد اللَِّه بن َوْه: نا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الَْغِضيِضيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ ، قَالَ  -٢١٣

ال يَْنِكحِ الُْمْحرُِم ، َوال َيْخطُْب َوال : ُمَحمٍَّد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ . َعلَى ِخطَْبةِ أَِخيهِ َحتَّى َيأْذَنَ لَُه  ُيخْطَْب َعلَْيِه ، َوال َيبِْع أََحدُكُْم َعلَى َبْيعِ أَِخيِه ، َوال َيْخطُْب

  اْبُن َوْهبٍ: َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إِال ُعَمُر ، َتفَرََّد بِِه 
ْبِد الْعَزِيزِ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َزْيدٍ نا سَُوْيُد بن َع: نا ِعيَسى بن الُْمَساوِرِ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ ، قَالَ  -٢١٤

إِنَّ الْمَْرأَةَ إِذَا : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
كُلُّ َملٍَك ِفي السََّماِء ، َوكُلُّ َشْيٍء َتُمرُّ َعلَْيِه ، غَْيَر الْجِنِّ َواِإلْنسِ ،  َخَرَجْت ِمْن َبْيِتَها َوزَْوُجَها كَارٌِه ذَِلَك ، لَعََنَها

  :لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، إِال ُمحَمَُّد بن زَْيٍد ، َتفَرَّدَ بِِه . َحتَّى َتْرجَِع 

  ُسوَْيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ
َمْن : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : نِ ِشَهابٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َوَعنِ اْب -٢١٥

  َجاَء ِمْنكُمُ الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ
نا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن : دٍ الَْخبَّاُز ، قَالَ نا يَزِيدُ بن ِمْهَرانَ أَُبو خَاِل: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ ، قَالَ  -٢١٦

فََما : ُهَو ذَاَك َبْيُتُه قَالَ : َما َتقُولُ ِفي َعِليٍّ ؟ فَقَالَ : َجاَء َرُجلٌ إِلَى اْبنِ ُعَمَر ، فَقَالَ : ُمَجاِلٍد ، َعْن ُمَجاِهٍد ، قَالَ 
 ِفي َرُجلٍ أَذَْنَب ذَْنًبا ِفيَما َبْيَنُه َوَبْيَن اللَِّه ، فََعفَا َعْنُه ، وأَذَْنَب ذَْنًبا ِفيَما َبْيَنكُْم َوَبْيَنُهَما أَقُولُ : َتقُولُ ِفي ُعثَْمانَ ؟ قَالَ 

: اشٍ ، تَفَرََّد بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَجاِهٍد ، إِال ُمجَاِلٌد ، َوال َعْن ُمجَاِلٍد ، إِال أَُبو َبكْرِ بن َعيَّ. ، فَقََتلُْتُموُه 
  َيزِيُد بن ِمْهَرانَ

نا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُعَمَر : نا ُمبَاَرُك بن فََضالَةَ ، قَالَ : نا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ الْوَاِسِطيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢١٧
أَُبو لُْؤلَُؤةَ ُعَمَر ، طََعَنُه طَْعَنَتْينِ ، فَظَنَّ ُعَمُر أَنَّ لَُه ذَْنًبا ِفي النَّاسِ ال َيْعلَُمُه لَمَّا طََعَن : ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

ذَا ؟ فَخََرجَ أََحبُّ أَنْ َتْعلََم َعْن َمٍأل ِمَن النَّاسِ كَانَ َه: ، فََدَعا اْبَن َعبَّاسٍ َوكَانَ ُيِحبُُّه وُيْدنِيِه وَيْسَتِمُع ِمْنُه ، فَقَالَ لَُه 
َما أَتَْيُت َعلَى َمإلٍ : َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني : اْبُن َعبَّاسٍ ، فََجَعلَ ال َيُمرُّ بَِمٍإل ِمَن النَّاسِ إِال وَُهْم يَْبكُونَ ، فََرَجَع إِلَْيِه ، فَقَالَ 

  أبكاَر أَْوالِدِهْمِمَن الُْمْسِلِمَني إِال َوُهْم َيْبكُونَ ، كَأَنََّما فَقَُدوا الَْيْوَم 



فَرَأَْيُت الْبِْشَر ِفي َوْجهِِه ، : أَُبو لُْؤلَُؤةَ الَْمُجوِسيُّ َعْبُد الُْمغَِريِة بن ُشْعَبةَ ، قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ : َمْن قََتلَنِي ؟ قَالَ : ، فَقَالَ 
ال إِلَهَ إِال اللَُّه ، أََما إِنِّي كُْنُت قَْد َنَهيُْتكُْم أَنْ َتْجِلبُوا : نِي بِقَْولِ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَْم َيْبَتِلنِي بِقَْولِ أََحدٍ ُيحَاجُّ: فَقَالَ 

ُعثَْمانُ ، َوَعِليٌّ ، َوطَلَْحةُ ، : َوَمْن ؟ قَالَ : اْدعُوا ِلي إِْخوَانِي ، قَالُوا : إِلَيَْنا ِمَن الُْعلُوجِ أََحًدا ، فََعَصيُتُمونِي ، ثُمَّ قَالَ 
َحْجرِي ، فَلَمَّا َجاُءوا لزَُّبْيُر ، َوَعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َوَسْعُد بن أَبِي َوقَّاصٍ ، فَأَْرَسلَ إِلَيْهِْم ، ثُمَّ َوَضَع َرأَْسُه ِفي َوا

ْم أَيَُّها السِّتَّةُ ُرءُوَس النَّاسِ ، نََعْم ، َنظَْرُت ِفي أَْمرِ الُْمْسِلِمَني ، فََوَجْدُتكُ: َهُؤالِء قَْد َحَضُروا ، فَقَالَ : ، قُلُْت 
الٌف َيكُْن ِفيكُْم ، فَلَمَّا َوقَاَدَتُهْم ، َوال َيكُونُ َهذَا اَألْمُر إِال ِفيكُْم ، َما اْسَتقَمُْتْم َيْسَتقِيُم أَْمُر النَّاسِ ، َوإِنْ َيكُنِ اخِْت

ُه كَاِئٌن ، َألنَُّه قَلَّ َما قَالَ َشيْئًا إِال رَأَْيُتُه ، ثُمَّ َنَزَف الدََّم ، فََهَمسُوا َبيَْنُهمْ َسِمْعُت ِذكَْر االخِْتالِف ، وَالشِّقَاقِ ظََنْنُت أَنَّ
َما إِلَى إِنَّ أَِمَري الُْمْؤِمنَِني َحيٌّ بَْعُد ، َوال َيكُونُ َخِليفََتاِن َيْنظُُر أََحُدُه: َحتَّى َخِشيتُ أَنْ ُيبَايُِعوا َرُجال ِمنُْهْم ، فَقُلُْت 

َمْن ُنَشاوُِر َيا أَِمريَ : َتَشاوُِروا ثَالثًا ، وَُيَصلِّي بِالنَّاسِ ُصَهْيٌب ، قَالَ : اْحِملُونِي ، فََحَملَْناُه ، فَقَالَ : اآلَخرِ ، فَقَالَ 
َألْجنَاِد ، ثُمَّ َدَعا بِشَْرَبٍة ِمْن لََبنٍ فََشرَِب ، َشاوُِروا الُْمهَاجِرِيَن وَاألَْنصَاَر ، وَسرَاةَ َمْن ُهَنا ِمَن ا: الُْمْؤِمنَِني ؟ فَقَالَ 

  فََخَرَج َبيَاُض

اآلنَ لَْو أَنَّ ِلَي الدُّْنَيا كُلََّها الفَْتَدْيتُ بَِها ِمْن َهْولِ الَْمطْلَعِ ، َوَما : اللََّبنِ ِمَن الُْجْرَحْينِ ، فَُعرَِف أَنَُّه الَْمْوُت ، فَقَالَ 
َوإنْ قُلَْت ذَِلَك ، فََجزَاَك اللَُّه خَْيًرا ، أَلَْيَس قَْد َدَعا : ِللَِّه إِنْ أَكُونُ َرأَْيُت إِال َخيًْرا ، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ  ذَاَك وَالَْحْمُد

نَ بَِمكَّةَ ، فَلَمَّا أَْسلَْمَت كَانَ إْسالُمكَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ يُِعزَّ اللَُّه بَِك الدِّيَن وَالُْمْسِلِمَني إِذْ َيَخافُو
دِيَنِة ، فَكَاَنْت ِهجَْرُتكَ ِعزا ، َوظََهَر بَِك اِإلْسالُم َوَرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصحَاُبُه ، َوَهاجَْرَت إِلَى الَْم

َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِقَتالِ الُْمْشرِِكَني ِمْن َيْومِ كَذَا َوَيْومِ كَذَا ،  فَْتًحا ، ثُمَّ لَمْ َتِغْب َعْن َمْشَهٍد شَهَِدُه
اللَِّه َصلَّى  ِمْنهَاجِ َرسُولِثُمَّ قُبَِض َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعْنَك َراضٍ ، فَوَاَزْرَت الَْخِليفَةَ بَْعَدُه َعلَى 
ًها ، ثُمَّ قُبَِض الَْخِليفَةُ َوُهَو اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََضرَْبِت َمْن أَْدَبَر بَِمْن أَقَْبلَ حَتَّى َدَخلَ النَّاُس ِفي اِإلْسالمِ طَْوًعا أَْو كَْر

ُه بَِك اَألْمصَاَر ، َوجََبى بَِك اَألمَْوالَ ، َونَفَى بَِك الَْعُدوَّ ، َعْنَك رَاضٍ ، ثُمَّ ُولِّيتَ بَِخْيرِ َما ُولِّيَ النَّاُس ، َمصََّر اللَّ
َخَتَم لََك بِالشََّهاَدِة ، فََهنِيئًا  َوأَْدَخلَ اللَُّه بَِك َعلَى كُلِّ أَْهلِ بَْيٍت ِمْن َتَوسُّعِهِْم ِفي ِدينِهِْم ، وتََوسُِّعهِْم ِفي أَْرَزاقِهِْم ، ثُمَّ

  أََتْشَهُد ِلي َيا َعْبدَ اللَِّه ِعْنَد اللَِّه َيْوَم الْقَِياَمِة ؟: وَاللَِّه إِنَّ الْمغروَر َمْن َتُغرُّوَنُه ، ثُمَّ قَالَ : لََك ، فَقَالَ 

ْعُتُه ِمْن فَِخِذي َعلَى َساِقي اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد ، أَلِْصْق َخدِّي بِاَألْرضِ َيا عَْبَد اللَِّه اْبَن ُعَمَر ، فََوَض: َنَعْم ، فَقَالَ : فَقَالَ 
َويْلََك َوَوْيلَ أُمَِّك َيا ُعَمُر إِنْ لَمْ : أَلِْصْق َخدِّي بِاَألْرضِ ، فََتَرَك ِلْحَيَتُه َوَخدَُّه َحتَّى َوقََع بِاَألْرضِ ، فَقَالَ : ، فَقَالَ 

ال آِتيكُمْ إِنْ لَمْ َتفَْعلُوا َما : بَِض أَْرَسلُوا إِلَى َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، فَقَالَ َيْغِفرِ اللَُّه لََك ، ثُمَّ قُبَِض َرِحَمُه اللَُّه ، فَلَمَّا قُ
َوذُِكَر لَُه ِفْعلُ ُعَمَر ِعْندَ : أََمَركُْم بِِه ِمْن ُمَشاَوَرِة الُْمهَاجِرِيَن وَاألَْنصَارِ ، وَسرَاِة َمْن َهاُهَنا ِمَن اَألجَْناِد ، قَالَ الَْحَسُن 

َهكَذَا الُْمْؤِمُن َجَمَع إِْحسَاًنا َوَشفَقَةً ، وَالُْمَناِفُق َجَمَع إساءةً َوِغرَّةً ، َواللَِّه َما َوَجْدتُ : َمْوِتِه وَخشَْيُتُه ِمْن َربِِّه ، فَقَالَ 
ِمْنُه ، َوال َوَجْدُت ِفيَما َمَضى ، َوال ِفيَما َبِقيَ  ِفيَما َمَضى ، َوال ِفيَما َبِقَي َعْبًدا اْزدَاَد إِْحسَاًنا إِال اْزَداَد َمَخافَةً َوَشفَقَةً

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، إِال ُمَباَرُك بن فََضالَةَ ُعمََر. َعْبًدا اْزدَاَد إساءةً ، إِال ازَْداَد ِغرٍَّة 
نا َعِديُّ بن الْفَْضلِ ، َعْن أَيُّوَب السَّخِْتَيانِيِّ ، َعْن َناِفعٍ : نا أَُبو بِاللٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ ، قَالَ  -٢١٨

ذَا الشَّْهُر ِتْسٌع َوِعْشُرونَ ، فَإِذَا رَأَيُْتُم الْهِاللَ فَُصوُموا ، وَإِ: ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعِديِّ بن الْفَْضلِ ، إِال أَُبو بِاللٍ. رَأَْيُتُموُه فَأَفِْطُروا ، فَإِنَّ غُمَّ َعلَْيكُْم ، فَاقُْدرُوا 

  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ ، قَالَ -٢١٩



لَمَّا أََرادَ الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ : ِعيلَ بن َساِلمٍ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ نا َيحَْيى بن إِْسَما: نا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ : 
ُخيَِّر َبْيَن الدُّنَْيا َواآلِخَرِة ، الُْخرُوَج إِلَى الِْعرَاقِ ، قَالَ لَهُ اْبُن ُعَمَر ال َتْخُرْج ، فَإِنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

أَْسَتْودُِعَك : ُن ُعَمَر ارَ اآلِخَرةَ ، وَإِنَّكَ لَْن َتَنالََها أَْنَت ، َوال أََحٌد ِمْن َولَِدَك ، فَلَمَّا أََبى إِال الُْخرُوَج ، قَالَ لَهُ اْبفَاْخَت
بن سَاِلمٍ ، َوال َروَاُه َعْن َيحَْيى بن  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الشَّْعبِيِّ ، إِال َيحَْيى بن إِْسَماعِيلَ. اللََّه ِمْن َمقُْتولٍ 

  إِْسَماعِيلَ ، إِال سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، َوَشَباَبةُ بن َسوَّارٍ اْبُن ُعمََر
بن ُخثَيمٍ ،  نا َيْحَيى بن ُسلَْيمٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ: نا أَُبو َحِصنيٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٢٠

َما َبْيَن قَْبرِي َوِمنَْبرِي رَْوَضةٌ ِمْن رِيَاضِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  أَُبو َحصِنيٍ: بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ ُخثَيمٍ ، إِال َيحَْيى ، َتفَرَّدَ . الَْجنَِّة 
نا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن ُعَمَر بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َساِلمٍ ، : نا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٢١

لَمْ َيْروِ . ِة ، َعْن لُُحوِمَها ، وَأَلَْبانَِها ، َوظُهُورَِها َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعنِ الَْجاللَ
  َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَمَر ، إِال إِْسَماِعيلُ

  نا حَاِتمُ بن إِْسَماعِيلَ ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد بن: نا ُمَحمَُّد بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٢٢

َحلََق َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوطَاِئفَةٌ ِمْن أَْصَحابِِه ، َوقَصََّر َبْعُضُهمْ : فَرٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َجْع
  ُمحَمٌَّد: ، َتفَرََّد بِِه  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الَْحِميدِ بن َجْعفَرٍ ، إِال َحاِتُم بن إِْسَماِعيلَ. 

نا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ اَألْشَجِعيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو : نا َمْسُروقُ بن الْمَْرُزَباِن ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٢٣
كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر ، َوَما أَْسكََر : صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اللَِّه: بن َعلْقََمةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َمْسرُوٌق: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو ، إِال اَألْشجَِعيُّ ، َتفَرَّدَ بِِه . كَِثُريُه فَقَِليلُُه َحَراٌم 
نا َحكَّاُم بن َسلْمٍ ، َعْن َعْنَبَسةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن : ٌج أَُبو غَسَّانَ ، قَالَ نا ُزنَي: َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٢٤

ْينِ إِذَا َسَجْدَت فََضْع كَفَّْيَك َعلَى اَألْرضِ ، فَإِنَّ الْكَفَّ: قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  َيْسُجَداِن كََما َيْسُجدُ الَْوجُْه

نا الَْولِيُد بن ُمحَمٍَّد الُْموقَرِيُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ : نا َعِليُّ بن ُحْجرٍ الَْمْرَوزِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٢٥
َعلَْيكُمْ بِِثيَابِ الَْبيَاضِ فَالَْبُسوَها ، : ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُس: الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َعِليُّ بن ُحجْرٍ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِال الُْموقَرِيُّ ، َتفَرََّد بِِه . َوكَفُِّنوا ِفيَها َمْوَتاكُْم 
  نا ُمَحمَُّد بن أََبانَ الَْواسِِطيُّ ، قَالَ: ُد ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْم -٢٢٦

َم َمرَّ َعلَى اْمرَأٍَة نا شَرِيٌك ، َعْن ُمَحمَِّد بن َزْيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ . َما كَاَنْت َهِذهِ ُتقَاِتلُ ، ثُمَّ َنَهى َعْن قَْتلِ النَِّساِء َوالْوِلَْداِن : لَ َمقُْتولٍَة ِفي َبْعضِ غَزََواِتِه ، فَقَا
  َعْن ُمَحمَِّد بن َزْيٍد ، إِال َشرِيٌك

أَُبو غَزِيَّةَ ُمحَمَُّد بن ُموَسى قَاِضي نا : نا إِْسحَاُق بن ُموَسى أَُبو ُموَسى اَألْنَصارِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٢٧
َرأَْيتُ : نا أَُبو الُْمثَنَّى الْكَعْبِيُّ ، َعْن َيحَْيى بن َسِعيدٍ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : الَْمِديَنِة ، قَالَ 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َيحَْيى ، إِال أَُبو . ي َوْجِه الْكَْعَبِة ُمْحَتبًِيا بَِيَدْيِه َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَاِلًسا ِف
  أَُبو غَزِيَّةَ: الُْمثَنَّى الْكَعْبِيُّ ُسلَْيَمانُ بن يَزِيَد ، تَفَرََّد بِِه 

نا عَْبُد الَْوارِِث بن َسعِيٍد ، َعْن لَْيِث بن : الَْعْيِشيُّ ، قَالَ  نا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك: َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٢٨



لَْيَس ِفيَما ُدونَ َخْمَسِة أَْوُسقٍ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن لَْيثٍ . ُدونَ َخْمسِ ذَْودٍ َصَدقَةٌ ، وَلَْيَس ِفيَما ُدونَ َخْمسِ أَوَاقٍ َصَدقَةٌ َصَدقَةٌ ، َولَْيَس ِفيَما 
  ، إِال َعْبُد الْوَارِِث

الْقَاِسمِ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن نا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ ، َعْن َرْوحِ بن : نا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٢٩
  ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

ا الَْحِديثَ َعْن َرْوحِ لَْم َيْروِ َهذَ. إِنَّ بِالال ُيَؤذِّنُ بِلَْيلٍ ، فَكُلُوا َواشَْرُبوا َحتَّى ُيَؤذِّنَ اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ : َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
  األَبَّاُر: بن الْقَاِسمِ ، إِال يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ ، َوال َعْن َيزِيَد ، إِال أَُميَّةُ بن بِسْطَامٍ ، َتفَرََّد بِِه 

الزَّْنجِيُّ ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن نا ُمْسِلُم بن خَاِلدٍ : نا ُسلَْيَمانُ بن مَْنُصورٍ الْبَلِْخيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٣٠
كَانَ َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا افْتََتَح الصَّالةَ ، َرفََع َيَدْيِه إِلَى : أَُميَّةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  لَ بن أَُميَّةَ ، إِال ُمْسِلُم بن خَاِلٍدلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْسَماِعي. َمْنِكَبْيِه 
نا َيْحَيى بن ُسلَْيمٍ ، نا َعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ ، َعْن : نا أَُبو َحِصنيٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حدثنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٣١

َما َبْيَن قَْبرِي َوِمْنبَرِي رَْوَضةٌ ِمْن رِيَاضِ الَْجنَِّة ، : لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال: َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  أَُبو َحصِنيٍ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ ، إِال َيْحَيى بن ُسلَْيمٍ ، َتفَرَّدَ بِِه . َوِمْنَبرِي َعلَى حَْوِضي 

نا أَُبو َحْمَزةَ ، َعْن : نا َعتَّاُب بن زِيَاٍد ، قَالَ : نا َيحَْيى بن َمِعنيٍ ، قَالَ : ن ُبَشْيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ب -٢٣٢
فْعِ وَالْوَْترِ كَانَ َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفِْصلُ َبْيَن الشَّ: إِبَْراهِيَم الصَّاِئغِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن إِْبَراِهيَم الصَّاِئغِ ، إِال أَُبو َحْمَزةَ السُّكَّرِيُّ. بَِتْسِليَمٍة ، وَُيْسِمُعَناَها 
  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن -٢٣٣

ُسلَْيَمانُ بن َحيَّانَ أَُبو خَاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن ِهَشامِ بن  نا: نا َعْمُرو بن ُمَحمَّدٍ النَّاِقُد ، قَالَ : َيحَْيى الُْحلَْوانِيُّ ، قَالَ 
َصلَّى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِمًِنى َركَْعَتْينِ ، وَأَُبو َبكْرٍ ، َوُعَمُر ، : ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، إِال أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َوَعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ اْبنِ . َماَرِتِه َوُعثَْمانُ َشطًْرا ِمْن إِ
  ُعَمَر
ُد اللَِّه بن كُْرزٍ الْقَُرِشيُّ ، نا أَُبو كُْرزٍ َعْب: نا َعِليُّ بن الَْجْعِد ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ ، قَالَ  -٢٣٤

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن . ِدَيةُ الذِّمِّيِّ ِدَيةُ الُْمْسِلمِ : َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  يُّ بن الَْجْعِدَعِل: َناِفعٍ ، إِال أَُبو كُْرزٍ ، َتفَرََّد بِِه 

نا َحسَّانُ بن إِبَْراهِيَم الِْكْرمَانِيُّ ، َعْن : نا ُمحْرُِز بن َعْوٍن ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ ، قَالَ  -٢٣٥
َرُسولَ اللَِّه ، الُْوُضوُء ِمْن َجرٍّ َجدِيٍد ُمَخمَّرٍ َيا : قُلُْت : َعْبِد الْعَزِيزِ بن أَبِي َروَّاٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه : ال ، َبلْ ِمَن الَْمطَاِهرِ ، إِنَّ ِديَن اللَِّه الَْحنِيِفيَّةُ السَّْمَحةُ ، قَالَ : أََحبُّ إِلَْيَك أَْم ِمَن الَْمطَاِهرِ ؟ فَقَالَ 
لَمْ َيْروِ َهذَا . َيْبَعثُ إِلَى الَْمطَاِهرِ ، فَُيؤَْتى بِالَْماِء ، فََيْشَرُبُه ، َيْرُجو َبَركَةَ أَْيِدي الُْمْسِلِمَني َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن أَبِي َروَّاٍد ، إِال َحسَّانُ بن إِْبَراِهيَم
  َحدَّثََنا أَحَْمُد -٢٣٦



نا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، : نا َعِتيُق بن َيْعقُوَب الزَُّبيْرِيُّ ، قَالَ : انِيُّ ، قَالَ بن َيحَْيى الُْحلَْو
ِه ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا افْتََتَح الصَّالةَ  َوَعْن َعمِّ

َعِتيقُ : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، إِال اْبُن أَِخيِه عَْبُد الرَّْحَمنِ ، َتفَرََّد بِِه . َبَدأَ بِ بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ 
  بن َيْعقُوَب

: نا أَُبو َبكْرٍ الَْحنَِفيُّ ، قَالَ : نا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : َيى الُْحلْوَانِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْح -٢٣٧
لَْيَس َعلَى ُمَساِفرٍ :  قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: نا َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ اْبنِ ُعَمَر: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ ، إِال اْبُنُه َعْبدُ اللَِّه ، َتفَرَّدَ بِِه . ُجُمَعةٌ 
نا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه : َبْيرِيُّ ، قَالَ نا َعِتيُق بن َيْعقُوَب الزُّ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ ، قَالَ  -٢٣٨

ةَ يَْبَدأُ بِ بِْسمِ اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، َوَعمِِّه ُعَبْيِد اهللا بن عمر ، َعْن َناِفعٍ ، أَنَّ اْبَن ُعَمَر ، كَانَ إِذَا افْتََتَح الصَّال
آِن ، َوِفي السُّوَرِة الَِّتي َتِليَها ، وََيذْكُُر أَنَُّه َسِمَع ذَِلَك ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ ِفي أُمِّ الْقُْر

  َوَسلََّم
بن ُمجَبَّرٍ ، َعْن  نا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ ، قَالَ  -٢٣٩

  َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ

لَمْ َيْروِ َهذَا . إِنَّ أََماَمكُمْ َحْوًضا كََما َبْيَن َجرَْباَء َوأَذُْرَح : ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ُمجَبَّرٍ ، إِال َسِعيٌد اْبنِ ُعَمَر

نا ُعَمُر بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن : نا أَُبو َعقِيلٍ ، قَالَ : نا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٤٠
َعَمالِن مُْنجَِياِن ، وَعَمالنِ : َسْبَعةٌ اَألْعمَالُ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

: ال اللَُّه ، فَأَمَّا الْمُْنجَِياِن بأَْمثَاِلهَِما ، َوَعَملٌ بَِعَشَرِة أَْمثَاِلِه ، َوَعَملٌ بَسْبِعَمائَةِ ِضْعٍف ، َوَعَملٌ ال َيْعلَُم ثََواَب َعاِمِلِه إِ
ُمْخِلًصا ال ُيْشَركُ بِِه َشيْئًا َوَجَبتْ لَُه الَْجنَّةُ ، َوَمْن لَِقيَ اللََّه ُيْشَرُك بِِه َشْيئًا َوَجَبْت لَهُ فََمْن لَِقَي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيعُْبُدُه 

ِملَ َحَسَنةً ُجزِيَ ، َوَمْن َع النَّاُر ، َوَمْن َعِملَ َسيِّئَةً جُزَِي بَِها ، َوَمْن أََراَد أَنْ َيْعَملَ َحَسَنةً ، فَلَْم َيْعَملَْها ُجزَِي ِمثْلََها
ْبِعمَائٍَة ، َوالصَِّياُم ال َيْعلَُم َعْشًرا ، َوَمْن أَْنفََق َمالَُه ِفي َسبِيلِ اللَِّه ، ُضعِّفَْت لَُه َنفَقَةُ الدِّْرَهمِ بَسْبِعمَائٍَة ، َوالدِّيَنارُ بَس

أَُبو : ِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن دِيَنارٍ ، إِال ُعَمُر بن ُمَحمٍَّد ، تَفَرََّد بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْح. ثَوَاَب َعاِمِلِه إِال اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
  َعِقيلٍ اْبنِ ُعمََر

َعنِ  نا َعلْقََمةُ بن َعِليٍّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ،: نا َعِتيٌق الزَُّبْيرِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٤١
  َمْن غَاَب َعنِ: اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  الَْمِديَنِة ثَالثَةَ أَيَّامٍ ، َجاَءَها َوقَلُْبُه ُمشَرٌَّب َجفْوَةً
َحلَ َيْجَعلُ ِفي الُْيمَْنى ثَالثَةَ مََراوَِد َوِفي اُألخَْرى ِمْرَوَدْينِ ، َوبِِه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا اكَْت -٢٤٢

  َيجَْعلُ ذَِلَك وِتًْرا اْبنِ ُعَمَر
لِْمَراَء َوُهَو أََنا َزعِيٌم بِبَْيٍت ِفي رََبضِ الَْجنَِّة ِلَمْن َتَرَك ا: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوبِِه ، قَالَ  -٢٤٣

لَْم َيْروِ . ُسَنتْ َسرِيَرُتُه ُمِحٌق ، َوبَِبْيٍت ِفي َوَسِط الَْجنَّةِ ِلَمْن َتَرَك الْكَِذَب َوُهَو َمازٌِح ، َوبِبَْيٍت ِفي أََعلَى الَْجنَّةِ ِلَمْن َح
  َعِتيٌق: َها َهِذِه اَألَحاِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، إِال ُعقَْبةُ ، َتفَرََّد بِ

نا أََنُس بن ِعَياضٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن : نا إِبَْراِهيمُ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٤٤



ُه َعلَْيِه َوَسلََّم طََعاًما َوَعَسال ، فَلَْم يُْؤَخذْ ِمنُْهمُ َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َجْيًشا غَنُِموا ِفي زََماِن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، إِال أََنٌس اْبنِ ُعمََر. الُْخُمُس 
ال : صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َوال َيْروِي َحِديثَ ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ -٢٤٥

  َعْن ُسلَْيَمانَ ، إِال أَُبو ُمَعْيٍد. َيْنَبِغي الْمرِئٍ ُمسِْلمٍ لَُه َما يُوِصي ِفيِه 
هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوبِِه ، نا ُزَهْيٌر ، َعْن زَْيِد بن أَسْلََم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ قَْوًما َجاُءوا إِلَى َرسُولِ اللَّ -٢٤٦

  قُولُوا بِقَوِْلكُْم ،: فََخطَُبوا ، فََعجَِب النَّاُس ِمْن كَالِمهِْم ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  فَإِنَّ ِمَن الَْبَياِن ِسحًْرا ، وَتْشِقيُق الْكَالمِ ِمَن الشَّْيطَاِن
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُزَهْيرِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َوبِِه ، َعْن -٢٤٧

  ال َيْنظُُر اللَُّه إِلَى َمْن َجرَّ إِزَاَرُه َبطَرًا: َوَسلََّم ، َيقُولُ 
ى بن ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوبِِه ، نا ُزَهْيُر بن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُموَس -٢٤٨

َعنِ الصَّمَّاِء ، َوَعْن أَنْ َيْحتَبَِي الرَُّجلُ ِفي : َوَسلََّم نََهى أَنْ تُْنكََح الْمَْرأَةُ َعلَى َعمَِّتَها َوَعلَى َخالَِتَها ، َوَعْن ِلْبسََتْينِ 
حِ حَتَّى َتطْلُعَ ْوبٍ لَْيَس َعلَى فَْرجِِه ِمْنُه َشْيٌء ، َوَعْن َصْومِ َيْومِ اَألْضَحى َوَيْومِ الْفِطْرِ ، َوَعنِ الصَّالِة بَْعَد الصُّْبثَ

  الشَّْمُس ، َوبَْعَد الَْعْصرِ حَتَّى َتغُْرَب الشَّْمُس
نا ُمَباَركُ بن فََضالَةَ ، َعْن َبكْرِ بن َعْبدِ اللَِّه الُْمزَنِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، : الَ نا الْهَْيثَُم ، قَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٤٩
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُمَباَرٍك . إِنِّي َألْمَزُح ، َوال أَقُولُ إِال َحقًّا : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 

  إِال الَْهيْثَُم
نا َخِليفَةُ ، َعْن : نا مُوَسى بن إِْسَماِعيلَ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اللَِّه أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ بِِمْصَر ، قَالَ  -٢٥٠

  َمْن أََتى الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ:  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
َنا مَاِلُك بن أََنسٍ ، َعنِ َناِفعٍ ، : َنا ُعَمُر بن ُحَصْينٍ ، قَالَ : َنا إِبَْراِهيمُ بن الْمُْنِذرِ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٥١

  الِْعلُْم: َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َوُسنَّةٌ مَاِضَيةٌ ، َوال أَْدرِي ِكَتابٌ َناِطٌق ،: ثَالثَةٌ 
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َنا مَاِلٌك ، َعنِ َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : َنا َعِليٌّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٥٢

  ِعفُّوا َتِعفُّ نَِساُؤكُْمَبرُّوا آباءَكُْم َتَبرُّكُْم أَْبَناؤُكُْم ، َو: َعلَْيِه َوَسلََّم 
َنا أَيُّوبُ : َنا عَْبُد الَْوارِِث بن َسعِيٍد ، قَالَ : َنا أَُبو َمْعَمرٍ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٥٣

لَوْ : ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلبَابٍ ِمْن أَْبوَابِ الَْمْسجِِد قَالَ َرُسولُ اللَّ: السَّخِْتَيانِيُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  فَلَْم َيْدُخلْ ِمْنُه اْبُن ُعَمَر َحتَّى َماَت: َتَركَْنا َهذَا الْبَاَب ِللنَِّساِء ، قَالَ َناِفٌع 

طَرِيُف بن َزْيدٍ الْحَرَّانِيُّ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ  َنا: َنا َعبَّاُد بن ِعيَسى ، قَالَ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ، قَالَ  -٢٥٤
  َمْن َشاَب َشْيَبةً ِفي اِإلْسالمِ ، كَاَنْت لَُه ُنوًرا َيْوَم الِْقَيامَِة: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

َنا إِْبَراهِيُم بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُسهَْيلِ بن َراِفعٍ ، : َنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ ، قَالَ : َمُد ، قَالَ َحدَّثََنا أَْح -٢٥٥
: أَْصَحابِِه ، قَالَ  كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا وَدََّع َرُجال ِمْن: َعْن َزْيِد بن أَسْلََم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َزوََّدَك اللَُّه التَّقَْوى ، َوغَفََر لََك ذَْنَبَك ، ولَقَّاَك الَْخْيَر حَْيثُ َوجَّْهَت



َعنِ اْبنِ قََرأُْت َعلَى َمْعِقلِ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ ، : قَالَ ، نا النُّفَيِْليُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٥٦
  ذَكََر: قَالَ ، ُعَمَر 

  إِنَُّهمْ ُيَوفُِّرونَ ِسبَالَُهْم ، وََيْحِلقُونَ ِلَحاُهْم ، فَخَاِلفُوُهْم: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمجُوَس ، فَقَالَ 
مَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّحِيمِ ، َعْن َزْيدِ بن أَبِي أَُنْيسَةَ نا ُمَح: قَالَ ، نا أَُبو َجْعفَرٍ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٥٧

الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َواَرى َعْوَرِتي ، : لَبَِس ُحذَْيفَةُ ِثَياًبا ُجُدًدا ، فَقَالَ : قَالَ ، ، َعْن ُنفَْيعِ بن الَْحارِِث ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
، ال ُيْرَوى  اِدِه ، ثُمَّ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا لَبَِس ِثيَاًبا ُجُدًدا قَالَ مِثْلَ ذَِلَكَوَجمَّلَنِي ِفي ِعَب

  َزْيٌد: َهذَا الَْحدِيثُ َعْن ُحذَْيفَةَ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه 
نا ُزَهْيرُ بن ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ الَْحَسنِ بن الُْحرِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ : قَالَ ، نا أَُبو َجْعفَرٍ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٥٨

ْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ ذَِلَك ، لَْم َي ُعَمَر ، أَنَُّه كَانَ ُيوِتُر َعلَى َبعِريِِه ، َوَيذْكُُر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيفَْعلُ
  الَْحَسنِ إِال ُزَهْيٌر ُعمََر

نا َخطَّاُب بن الْقَاِسمِ ، َعْن ُخَصْيٍف ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر : قَالَ ، نا أَُبو َجْعفَرٍ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٥٩
أََمَر نَِساَءهُ أَنْ َيَتَمَتْعَن ، َوأََمَر لَُهنَّ بِالَْبقَرِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُخَصْيٍف  ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  إِال َخطَّاٌب
فَاَعةَ ، َعْن نا ُعَمُر بن أَيُّوبَ الْمُوِصِليُّ ، َعْن َجابِرِ بن َيزِيَد بن رِ: قَالَ ، نا أَُبو َجْعفَرٍ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٦٠

  كُنَّا َعلَى َعْهِد: قَالَ ، َعْبِد اللَِّه بن ذَكَْوانَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  جَابِرٍ إِال ُعَمُر َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَالَْهْدُي ِفيَنا اإلِبِلُ َوالَْبقَُر ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن
َمْن أَكَلَ َمَع قَْومٍ : قَالَ ، ٍد ، َعْن َجَبلَةَ بن ُسَحْيمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعْن َزْي -٢٦١

  فَإِنْ أََراَد أَنْ َيفَْعلَ فَلَْيْسَتأِْمْر ، فَإِنْ أَِذنُوا لَُه فَلَْيفَْعلْ، فَال َيقْرِنْ 
نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيْخلَطَ : قَالَ ، َعْن َجَبلَةَ بن ُسَحْيمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َوَعْن َزْيٍد ،  -٢٦٢

  الُْبْسُر وَالتَّمُْر
  ْدِخلُوَنُه ُبيُوَتُهْمكَانَ أَْصحَاُب َنبِيِّكُمْ َيكَْرُهونَ أَنْ َيلَْبسُوا الْحَرِيَر ، وَُي: قَالَ ، َوَعنِ اْبنِ ُعَمَر  -٢٦٣
نا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي : قَالَ ، نا َعْبدُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٦٤

بِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَاسَْتْسقَى ، فَأُِتَي بِقََدحٍ ِفيِه كُنَّا ِعْنَد النَّ: قَالَ ، َخاِلٍد ، َعْن ُمَورِّقٍ الِْعجِْليِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
ْن ُمَورِّقٍ إِال ُعبَْيُد اللَِّه اْبنِ َنبِيذٌ ، فَلَمَّا قَرََّبُه إِلَى ِفيِه رَأَى ِفيِه ِشدَّةً ، فََردَُّه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْسَماعِيلَ ، َع

  ُعَمَر
نا ُعبَْيُد اللَِّه ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِي َنوْفَلٍ ، َعنِ اْبنِ : قَالَ ، نا َعْمرٍو : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٦٥
أَْسلَمُ َسالَمََها اللَُّه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ ِغفَاٌر غَفََر اللَُّه لََها ، َو: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، ُعَمَر 

  َعْن َعْبِد الَْمِلِك إِال ُعبَْيِد اللَِّه
  َوَعْن َزْيٍد ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعنِ -٢٦٦

َتسْأَلُوا َعْنُه ، اْنظُُروا إِلَى َمْنزِلَِتِه ِمْن  أَمَّا َعِليٌّ فَال: ُسِئلَ اْبُن ُعَمَر َعْن َعِليٍّ َوُعثَْمانَ ، فقال : قَالَ ، الَْعالِء بن َعَرارٍ 
ا ُعثَْمانُ فَإِنَُّه أَذَْنَب َيْوَم الَْتقَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَإِنَُّه َسدَّ أَبَْواَبَنا ِفي الَْمْسجِِد ، َوأَقَرَّ َباَبُه ، َوأَمَّ



  ا ، فََعفَا اللَُّه َعْنُه ، َوأَذَْنَب ِفيكُْم ذَْنًبا ُدونَ ذَِلَك فَقََتلُْتُموُهالَْجْمَعاِن ذَنًْبا َعِظيًم
لَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُنَعْيمٍ الُْمْجِمرِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع: َوبِِه  -٢٦٧

ُه ِمَن الَْمِخيلَِة لَمْ ةُ الُْمْؤِمنِ إِلَى أَْنَصاِف َساقَْيِه ، َوال ُجنَاَح َعلَْيِه ِفيَما َبْيَنُه َوَبْيَن الْكَْعَبْينِ ، َوَمْن َجرَّ ثَْوَبإِْزَر: قَالَ ، 
  َيْنظُرِ اللَُّه إِلَيِْه

، نا أَُبو الَْملِيحِ ، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ ، َعْن َناِفعٍ : قَالَ  ،نا َعْبدُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٦٨
َيا َناِفُع ، : الَ كَانَ اْبُن ُعَمَر ِفي َسفَرٍ ، فََسِمَع صَْوَت َزاِمرٍ فََوَضَع إِْصبََعْيِه ِفي أُذَُنْيِه ، َوَعَدلَ َعنِ الطَّرِيقِ ، فَقَ: قَالَ 

  َهكَذَا رَأَْيُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعلَ: فََراَجَع الطَّرِيَق ، ثُمَّ قَالَ  ال ،: أََتسَْمُع ؟ قُلُْت 
 نا ُموَسى بن أَْعَيَن ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن: قَالَ ، نا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الِْكالبِيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٦٩
إِذَا سَالَتْ : سُِئلَ اْبُن ُعَمَر َعنِ الِْحيطَاِن ، َيكُونُ ِفيَها الَْعِذَرةُ ، َوأَبَْوالُ النَّاسِ ، َوَرَوثُ الدََّوابِّ ؟ قَالَ : قَالَ ، َناِفعٍ 

  َعلَْيِه اَألْمطَاُر َوَجفَفَّْتُه الرِّيَاُح فَال بَأَْس

بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال ُموَسى ، بِالصَّالِة ِفيِه َيذْكُُر ذَِلَك َعنِ النَّ
  َعْمٌرو ُعَمَر: َتفَرََّد بِِه 
ْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن نا حَفُْص بن ُجَمْيعٍ ، َع: قَالَ ، نا أَْحَمُد بن َعْبَدةَ الضَّبِّيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٧٠

َمنِ اتََّخذَ َشْيئًا ِفيِه الرُّوُح غََرًضا : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه َمرَّ بِقَْومٍ قَْد َنَصبُوا َدَجاَجةً َيْرُمونََها ، فَاْخَتلََعَها ، َوقَالَ 
  ْروِ ِسمَاٌك َعْن َناِفعٍ غَْيَر َهذَالَْم َيُمْت ِمَن الدُّْنَيا حَتَّى ُتِصيَبُه قَارَِعةٌ ، لَْم َي

نا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن : قَالَ ، نا ُمحَمَُّد بن بِاللٍ : قَالَ ، نا َعِليُّ بن َنْصرِ بن َعِليٍّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٧١
: ُيقَالُ ِللُْمَصوِّرِيَن َيْوَم الِْقَياَمِة : قَالَ ، لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليِّ بن ثَابٍِت ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َص

  ُمَحمَُّد بن بِاللٍ ُعمََر:  أَْحيُوا َما َخلَقُْتْم ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعِليِّ بن ثَابٍِت األَْنَصارِيِّ إِال ِعْمَرانُ ، َتفَرََّد بِِه
نا َعْوُف بن ُمَحمَّدٍ : قَالَ ، نا عَْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه الصَّفَاُر : قَالَ ، َنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن الْجَْهمِ السِّمَّرِيُّ َحدَّثَ -٢٧٢

َر طَاَف َبْعدَ َصالِة الصُّْبحِ َرأَْيتُ اْبَن ُعَم: قَالَ ، نا ُمَحمَّدُ بن ُمْسِلمٍ الطَّائِِفيُّ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ : قَالَ ، أَُبو غَسَّانَ 
: إِنََّما ُتكَْرُه الصَّالةُ ِعْنَد طُلُوعِ الشَّْمسِ ، َألنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ : ، ثُمَّ صَلَّى َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ قَالَ 

  َيْروِ َهذَاإِنَّ الشَّْمَس َتطْلُُع َبْيَن قَْرَنْي َشْيطَاٍن ، لَْم 

  َعْوٌف: الَْحِديثَ َعْن َعْمرٍو إِال ُمَحمٌَّد ، تَفَرََّد بِِه 
نا ُشْعَبةُ ، َعْن : قَالَ ، نا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ : قَالَ ، نا أَُبو الْجَْوَزاِء أَْحَمُد بن ُعثَْمانَ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٧٣

ال تَُباعُ الثَّمََرةُ حَتَّى ُتونَِع ، لَمْ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيقُولُ ، َسِمَع اْبَن ُعَمَر آَدَم بن َعِليٍّ ، أَنَُّه 
  أَُبو الْجَْوَزاِء: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُشْعَبةَ إِال أَُبو َداُوَد ، َتفَرََّد بِِه 

نا : قَالَ ، نا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الطُّفَاوِيُّ : قَالَ ، نا ُعثَْمانُ بن حَفْصٍ التُّوَمنِيُّ : قَالَ  ،َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٧٤
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  أََمرَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َنبِيَُّه: قَالَ ) ِذ الَْعفَْو : ِفي َهِذِه اآلَيِة ، ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  نِ ُعَمَر إِال الطُّفَاوِيُّ ُعَمَرَوَسلََّم أَنْ يَأُْخذَ الَْعفَْو ِمْن أَْخالقِ النَّاسِ ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْب
نا إِْبَراِهيُم بن ُرسُْتمٍ ، َعْن قَْيسِ بن الرَّبِيعِ ، َعْن : قَالَ ، نا يُوُسُف بن ُموَسى الْقَطَّانُ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٧٥

الْمَُؤذِّنُ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، َساِلمٍ اَألفْطَسِ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
حِِّط ِفي َدِمِه ، َيَتَمنَّى َعلَى اللَِّه َما َيْشتَهِي َبْيَن األَذَاِن َواِإلقَاَمِة ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن الُْمْحَتِسُب كَالشَّهِيدِ الْمَُتَش



  إِبَْراهِيُم: َساِلمٍ إِال قَْيٌس ، َتفَرَّدَ بِِه 
قَالَ ، نا أَُبو ُزْرَعةَ َوْهُب اللَِّه بن رَاِشٍد : قَالَ ، السَّالمِ  نا أَُبو الرَّدَّاِد َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد: قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٧٦

:  

بن اَألَشجِّ ، َعْن َناِفعٍ  نا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ُمحَمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َنْوفَلٍ ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه
َيا كَاِفُر ، فَقَْد َوَجَب الْكُفُْر َعلَى : إِذَا قَالَ الرَُّجلُ ِللرَُّجلِ : قَالَ ، النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ

  أََحِدِهَما ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َحْيَوةَ إِال َوْهُب اللَِّه اْبنِ ُعَمَر
نا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُعَمَر ، : قَالَ ، نا أَُبو ُمَعاوَِيةَ : قَالَ ، نا الُْحَسْيُن بن حَُرْيٍث الَْمرَْوزِيُّ :  قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٧٧

َصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه كَفَُروا َو َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمَُّهْم ِفي الَْمْغرِبِ بِـ الَِّذيَن
  الُْحَسيُْن: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه إِال أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َتفَرَّدَ بِِه 

َبةُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن نا ُشْع: قَالَ ، نا َسعِيُد بن َعاِمرٍ : قَالَ ، نا إِْسحَاُق بن زِيَاٌد اُألُبلِّيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٧٨
َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ اِإلقَْراِن ِفي التَّْمرِ ، إِال أَنْ َيْسَتأِْذنَ أََحدُكُمْ : قَالَ ، ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  دٌ اْبنِ ُعَمَرأََخاُه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُشْعَبةَ إِال َسِعي
نا ُمَحمَُّد بن َيزِيَد ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، : قَالَ ، نا ُمَحمَُّد بن َحسَّانَ الَْواسِِطيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٧٩

َمْن أََتى الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ ، لَمْ : َيقُولُ ،  َسِمْعُت َرُسولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  :َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ إِْسَحاقَ إِال ُمَحمٌَّد ، َتفَرَّدَ بِِه 

  ُمَحمَُّد بن َحسَّانَ
أَْخبََرنِي ُعَبْيدُ اللَِّه ، : قَالَ ، ْيجٍ نا َحجَّاٌج ، َعنِ اْبنِ ُجَر: قَالَ ، نا يُوُسُف بن ُمْسِلمٍ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٨٠

ا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ إِال َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعنِ الْقََزعِ ، لَمْ َيْروِ َهذَ
  َحجَّاٌج
نا َيْحَيى بن ُسلَْيمٍ الطَّائِِفيُّ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ ، : قَالَ ، ُمَحمَُّد بن زَِياٍد الزَِّياِديُّ  نا: قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٨١

يَُباُع ، َوال الَْوالُء لُْحَمةٌ ِمَن النََّسبِ ال : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  ُيوَهُب
يثَْينِ َعْن َنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ الَْوالِء ، َوَعْن ِهَبِتِه ، لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِد: قَالَ : َوبِِه  -٢٨٢

  إِْسَماعِيلَ إِال َيْحَيى
نا َعمِّي الْقَاِسُم بن َيحَْيى ، َعْن : قَالَ ، بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن َعطَاِء بن ُمقدَّمٍ  نا ُمقَدَُّم: قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٨٣

ْرضَ إِنَّ اللََّه َتعَالَى َيقْبُِض اَأل: قَالَ ، ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
أََنا الَْمِلُك ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه إِال : َيْوَم الِْقَياَمةِ بِِشمَاِلِه ، َوَتكُونُ السََّماَواتُ بَِيِمينِِه ، ثُمَّ َيقُولُ 

  ُمقَدٌَّم: الْقَاِسُم ، تَفَرََّد بِِه 
نا َعْبدُ اللَِّه بن : قَالَ ، نا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماعِيلَ : قَالَ ، بن ُمَحمَِّد بن أَبِي بَزَّةَ نا أَْحَمُد : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٨٤

  ُعَمَر الُْعَمرِيُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه كَانَ إِذَا تََوضَّأَ َخلَّلَ



النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُ ذَِلَك ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد اللَِّه ِلحَْيَتُه وَأََصابَِع رِْجلَْيِه ، َوَيْزُعُم أَنَُّه رَأَى 
  بن ُعَمَر إِال ُمَؤمَّلٌ

السَّرِيُّ بن َيحَْيى ،  نا: قَالَ ، نا أَُبو َعبَّاٍد َيحَْيى بن َعبَّاٍد : قَالَ ، نا ُمَؤمَّلُ بن ِهَشامٍ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٨٥
لَقَْد أُْعِطيُت ِمْنُه شَْيئًا َما أَْعلَُم أََحًدا أُْعِطَيُه إِال أَنْ َيكُونَ َرسُولَ : قَالَ اْبُن ُعَمَر : قَالَ ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ، َعْن ُمَجاِهٍد 

  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ السَّرِيِّ إِال َيحَْيى ُعَمَرالْجِمَاَع ، لَمْ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيعْنِي 
نا أَُبو غَسَّانَ ُمحَمَُّد : قَالَ ، نا أيب : قَالَ ، نا َعْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َشبَُّوْيهِ الَْمرَْوزِيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٨٦

الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، نا َعْبدُ : قَالَ ، بن َيحَْيى الْكَِنانِيُّ 
  ال َيزَالُ الَْمْرُء ِفي فُْسَحٍة ِمْن ِدينِِه َما لَْم ُيِصْب َدًما حََرامًا: قَالَ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َمْن أََتى َعرَّافًا لَْم ُتقَْبلْ لَُه َصالةٌ أَْرَبِعَني لَْيلَةً اْبنِ ُعمََر: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ : َوبِِه  -٢٨٧
لَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ الُْمْزَدِلفَةِ َصلَّى الَْمْغرِبَ َوَعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع -٢٨٨

  أَُبو غَسَّانَ: َوالِْعَشاَء بِإِقَاَمٍة ، لَمْ َيْروِ َهِذهِ اَألَحاِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه إِال الدََّراَوْرِديُّ ، َتفَرََّد بَِها 
  َسنا إِْدرِيُس بن يُوُن: قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٨٩

نا زَْيُد بن الْحَُبابِ ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َيحَْيى بن : قَالَ ، نا ُمَؤمَّلُ بن الْفَْضلِ : قَالَ ، الْحَرَّانِيُّ 
ى الُْجُمَعِة فَلَْيْغَتِسلْ ، لَْم َيْروِ َهذَا َمْن َراَح إِلَ: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، َوثَّابٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  إِْدرِيُس: الَْحِديثَ ، َعْن ِمْسَعرٍ إِال زَْيٌد ، َوال َعْن َزْيٍد إِال ُمَؤمَّلٌ تَفَرََّد بِِه 
نا : قَالَ ، بَْيُد اللَِّه بن ُموَسى نا ُع: قَالَ ، نا ُمَحمَُّد بن ُسفَْيانَ بن أَبِي الَزَردُ األُيلِّيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٩٠

لَْم َتكُْن َصَدقَةُ الِْفطْرِ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ ، فَُضْيلُ بن غَْزَوانَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  ِحْنطَةُ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن فَُضْيلٍ إِال ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسىَوَسلََّم إِال التَّْمُر َوالزَّبِيُب َوالشَِّعُري ، لَمْ َتكُنِ الْ

نا أَُبو َعاِصمٍ ، َعْن ُعَمَر بن : قَالَ ، نا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ الثَّقَِفيُّ الَْبْصرِيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٩١
ذَاكَ َيْوٌم : ذَكََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َعاُشوَراَء ، فَقَالَ : قَالَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ُمَحمٍَّد ، َعْن َساِلمٍ ، 

  إِال أَُبو َعاِصمٍ اْبنِ ُعَمَر كَانَ َيُصوُمُه أَْهلُ الَْجاِهِليَِّة ، فََمْن َشاَء َصاَمُه ، َوَمْن َشاَء َتَركَُه ، لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَمَر بن ُمَحمٍَّد
نا َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن أَْشَعثَ بن : قَالَ ، نا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٩٢

  اِإلفْطَاُر ِفي السَّفَرِ ُرْخَصةٌ ، لَْم َيْروِ َهذَا: قَالَ ،  َعْبِد الَْمِلِك ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ

  الَْحِديثَ َعْن أَْشَعثَ إِال َيحَْيى اْبنِ ُعمََر
، ِثيُّ نا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َحمَّاٍد الشَُّعْي: قَالَ ، نا أَْحَمُد بن َعْمرِو بن ُعَبْيَدةَ الُْعصْفُرِيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٩٣
نّ النَّبِيَّ َصلَّى نا أَُبو الصَّبَّاحِ َعْبُد الَْغفُورِ بن سَِعيٍد األَْنصَارِيُّ ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن َحِكيمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَ: قَالَ 

اُرونَ ِمْن ُموَسى ، غَْيَر أَنَُّه ال ُنُبوَّةَ َوال وَِراثَةَ ، لَْم َيْروِ أََما تَْرَضى أَنْ َتكُونَ مِنِّي بَِمنْزِلَِة َه: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلَعِليٍّ 
  الشَُّعيِْثيُّ: َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ إِال أَُبو الصَّبَّاحِ ، َتفَرََّد بِِه 

نا ريَاُح بن َعْمرٍو الْقَْيِسيُّ ، َعْن أَيُّوَب : قَالَ ، لٍ نا ُمحَمَُّد بن بِال: قَالَ ، نا إِبَْراِهيُم : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٩٤
َمْن َجرَّ ثَْوَبُه ِمَن الْخَُيالِء ِفي الدُّْنَيا ، : قَالَ ، السَّخِْتَيانِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  إِْبَراهِيُم: لَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َرَباحٍ إِال ُمَحمٌَّد ، َتفَرََّد بِِه لَْم َينْظُرِ اللَُّه إِ
َعْبُد اللَّهِ نا : قَالَ ، نا عَْبُد اللَِّه بن الُْمَؤمَّلِ : قَالَ ، نا أَُبو َعاِصمٍ : قَالَ ، نا َعْبدُ اللَِّه : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٩٥



قَالَ ، َعلَْيِه َوَسلََّم  بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمحَْيِصنٍ ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
  َعْبُد اللَِّه بن الُْمَؤمَّلِ: إِال اْبُن ُمَحْيِصنٍ ، َتفَرََّد بِِه احِْتكَارُ الطََّعامِ بَِمكَّةَ إِلَْحاٌد ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعطَاٍء : 

  نا ُمَحمَُّد بن: قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٩٦

ِفًعا ُيَحدِّثُ ، َسِمْعُت َنا: قَالَ ، نا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ غُْنَدٌر ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن سَِعيِد بن أَبِي هِْنٍد : قَالَ ، َعبَّاِد بن آَدَم 
  ال ُيِقيَمنَّ أََحٌد أََخاُه ِمْن َمْجِلِسِه ، فََيجِْلُس َمكَانَُه: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  َجى اثَْناِن ُدونَ الثَّاِلِثال َيَتنَا: قَالَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوبِِه  -٢٩٧
ال : َوقَالَ َرأَى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِقْبلَِة الَْمْسجِدِ ُنَخاَمةً ، فَأََخذَ َشْيئًا ، فََحكََّها ، : قَالَ : َوبِِه  -

لَّ يَُواجُِهُه ، َولَِكْن ِلَيتََنخَّْم َعْن َيسَارِِه ، أَوْ َتْحَت رِْجِلِه ، لَْم َيْروِ َهِذِه َيتََنخََّمنَّ أََحدُكُْم ِفي ِقْبلَِتِه ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَج
  اَألَحادِيثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسعِيٍد إِال غُْنَدٌر اْبنِ ُعَمَر

َحدَّثَنِي أَبِي : قَالَ ، ْعقُوبُ بن إِبَْراهِيَم بن َسْعٍد نا َي: قَالَ ، نا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى اَألْزِديُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٩٨
نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ ، ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  اْبنُُه: ْن ِهَبِتِه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُمَحمٍَّد إِال إِبَْراهِيُم ، َتفَرََّد بِِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ الَْوالِء ، َوَع
نا الْقَاِسُم بن َيحَْيى ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، : قَالَ ، نا ُمقَدَُّم بن ُمحَمٍَّد : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٢٩٩
َسلََّم ، فَأََمَر بِهَِما ْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُجال رََمى امَْرأََتُه ، َواْنتَفَى ِمْن َولَِدَها ِفي َعْهدِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَعنِ ا

  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

قََضى بِالْوَلَِد ِللَْمْرأَِة ، َوفَرََّق َبْيَن الُْمَتالعَِنْينِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ  َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََتالَعَنا كََما قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، ثُمَّ
  مُقَدٌَّم اْبنِ ُعَمَر: َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال الْقَاِسُم ، َتفَرََّد بِِه 

نا َعْبُد اَألْعلَى بن َعْبِد اَألْعلَى ، َعْن : قَالَ ، َعبَّاسِ الَْباهِِليُّ نا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن الْ: قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٠٠
َمنِ اتََّخذَ : قَالَ ، َوَسلََّم َسِعيِد بن أَبِي َعرُوَبةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

 َسِعيٍد إِال بِكَلْبِ َصْيٍد َوال مَاِشَيٍة ، فَإِنَُّه َينْقُُص ِمْن أَجْرِِه كُلَّ َيْومٍ ِقَرياطَاِن ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن كَلًْبا ، لَْيَس
  َعْبُد اَألْعلَى

لُ بن ُموَسى السِّيَنانِيُّ ، َعْن َشرِيٍك ، نا الُْفَضَّ: قَالَ ، نا الُْحَسْيُن بن حَُرْيٍث الَْمرَْوزِيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٠١
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِذَا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، َعْن َجابِرٍ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
أَْسَتوِْدُع اللََّه ِديَنَك َوأََماَنَتَك َوخََواِتيَم َعَمِلَك ، لَْم َيْروِ َهذَا : السَّالُم قَالَ الْبنِِه  اْستُوِدَع َشْيئًا أَدَّاُه ، َوإِنَّ لُقَْمانَ َعلَْيِه

  الْفَْضلُ: الَْحِديثَ َعنِ الشَّْعبِيِّ إِال جَابٌِر ، َوال َعْن َجابِرٍ إِال َشرِيٌك ، َتفَرََّد بِِه 
نا الْقَاِسُم بن َيزِيَد الَْجرِْميُّ ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن َمْنصُورٍ ، َعْن : قَالَ ، ُمَحمٌَّد نا : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٠٢

  الذَُّباُب: قَالَ ، ُمَجاِهٍد ، َعْن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

: امِ ، قَالَ ُسفَْيانُ لنَّارِ إِال النَّْحلَ ، َوَنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن قَْتِلهِنَّ ، َوَعْن إِْحرَاقِ الطََّعكُلُُّه ِفي ا
  ُمحَمَُّد بن َعمَّارٍ: تَفَرََّد بِِه ُيْشبُِه أَنْ َيكُونَ بِأَْرضِ الَْعُدوِّ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال الْقَاِسُم ، 

نا َعِفيُف بن َساِلمٍ ، َعْن أَيُّوَب بن ُعْتَبةَ ، َعْن : قَالَ ، نا ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ الْمَْوِصِليُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٠٣
َيا َرُسولَ اللَِّه ، : أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ  َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُجال ِمَن الْحََبَشِة



  َما َعِملَْت بِِه ، إِنِّي لَكَاِئٌن َمَعَكفُضِّلُْتْم َعلَْيَنا بِاَأللَْواِن َوالنُُّبوَِّة ، أَفََرأَْيتَ إِنْ آَمْنُت بِمِثْلِ َما آَمْنَت بِِه ، َوَعِملُْت بِِمثْلَ
ال إِلََه إِال اللَُّه ، : َمْن قَالَ : َنَعْم ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِفي الَْجنَِّة ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َيا َرسُولَ اللَِّه ، كَْيَف : كََتَب اللَُّه لَُه مِائَةَ أَلِْف َحَسَنٍة فَقَالَ سُْبَحانَ اللَِّه ، : كَانَ لَُه بَِها َعْهٌد عِْنَد اللَِّه ، َوَمْن قَالَ 
َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه ، إِنَّ الرَُّجلَ َيْوَم الِْقَياَمِة لََيجِيُء بِالْعََملِ ، لَْو : َنْهِلُك بَْعَد َهذَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َما َيَتفَضَّلُ اللَُّه بِِه ِمْن َرْحَمِتِه ، ُوِضَع َعلَى جََبلٍ َألثْقَلَُه ، فََتقُوُم النِّْعَمةُ ِمْن نَِعمِ اللَِّه ، فََتكَاُد َتسَْتْنِفُد ذَِلَك كُلَُّه ، لَْوال 
  َوإِذَا رَأَْيَت ثَمَّ رَأَْيَت نَِعيمًا: َهلْ أََتى َعلَى اِإلْنَسانِ ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ ، إِلَى قَْوِلِه : ثُمَّ نََزلَْت 

َيا َرُسولَ اللَِّه ، َوَهلْ َتَرى َعْينِي ِفي الَْجنَِّة مِثْلَ َما َتَرى َعيُْنَك ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ : َوُملْكًا كَبًِريا ، فَقَالَ الَْحَبِشيُّ 
فَأََنا َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َحتَّى فَاَضْت نَفُْسُه ، قَالَ اْبُن ُعَمَر  َنَعْم ، فََبكَى الْحََبِشيُّ: َعلَْيِه َوَسلََّم 

َر إِال بَِهذَا َعِفيٌف ، َوال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ ُعَم: ُيَدلِّيِه ِفي ُحفَْرِتِه ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعطَاٍء إِال أَيُّوُب ، َتفَرََّد بِِه 
  اِإلْسَناِد
: قَالَ ، نا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر : قَالَ ، نا َعِليٌّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٠٤

  ًما فَال َيبِْعُه حَتَّى َيقْبَِضُه اْبنِ ُعَمَرَمنِ اْشَتَرى طََعا: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
نا َيزِيُد بن يُوُسَف الصَّْنعَانِيُّ ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد األَْنصَارِيِّ : قَالَ ، نا بِْشُر بن الَْولِيِد : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٠٥

الُْمْؤِمُن َيأْكُلُ ِفي ِمًعى َواِحٍد ، َوالْكَاِفُر َيأْكُلُ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّ
  ِفي َسْبَعِة أَْمَعاٍء ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْحَيى إِال َيزِيُد

نا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َعْبدِ : قَالَ ، رَِميةَ الْحَرَّانِيُّ نا إِْسَماِعيلُ بن ُعَبْيِد بن أَبِي كَ: قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٠٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : قَالَ ، الرَّحِيمِ َخاِلِد بن أَبِي َيزِيَد َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ بن ُبْخٍت ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  َما َمثَلُ آَجاِلكُْم ِفيَما َخال ِمَن اُألَممِ ، كَمَثَلِ َما َبْيَن َصالةِ الَْعْصرِ إِلَى َمغْرِبِإِنَّ: َعلَْيِه َوَسلََّم 

َمْن َيْعَملُ ِلي إِلَى نِْصفِ : الشَّْمسِ ، وإَنمَّا َمثَلُكُْم َومَثَلُ الَْيُهوِد وَالنََّصاَرى ، كََمثَلِ َرُجلٍ اْسَتعَْملَ ُعمَّاال ، فَقَالَ 
ِمْن نِْصِف النَّهَارِ ارِ َعلَى ِقَرياٍط ِقريَاٍط ؟ فََعِملَِت الَْيُهوُد إِلَى نِْصِف النَّهَارِ َعلَى ِقَرياٍط ِقَرياٍط ، َوَعِملَِت النََّصاَرى النََّه

ى َمغْرِبِ الشَّْمسِ َعلَى ِقَرياطَْينِ َمْن َيْعَملُ ِلي ِمْن َصالةِ الَْعْصرِ إِلَ: إِلَى َصالِة الَْعْصرِ َعلَى ِقريَاٍط ِقَرياٍط ، ثُمَّ قَالَ 
: لََنا َنْحُن أَكْثَُر َعَمال َوأَقَلُّ َعطَاًء ؟ فَقَالَ : ِقَرياطَْينِ ؟ أَال فَلَكُُم اَألْجُر مَرََّتْينِ ، فََغِضَبتِ الَْيُهوُد وَالنََّصاَرى ، فَقَالُوا 

فَإِنَُّه فَضِْلي أُْعِطيِه َمْن ِشئُْت ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد : ، قَالَ  ال: َهلْ ظَلَْمُتكُْم ِمْن حَقِّكُْم شَْيئًا ؟ قَالُوا 
  ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ اْبنِ ُعَمَر: الَْوهَّابِ إِال أَُبو َعْبدِ الرَّحِيمِ ، َتفَرََّد بِِه 

رَأَْنا َعلَى َمْعِقلِ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ ، قَ: قَالَ ، نا سَِعيُد بن حَفْصٍ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٠٧
إِنَُّهْم ُيَوفُِّرونَ ِسبَالَُهْم ، َوَيْحِلقُونَ : ذُِكَر ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمجُوُس ، فَقَالَ : قَالَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
ثَ َعْن َمْيُموٍن فُوُهْم ، فَكَانَ اْبُن ُعَمَر َيْستَْعرِضُ َسَبلََتُه ، فََيجَْتزَُّها كََما َيْجَتزُّ الشَّاةَ ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديِلَحاُهْم ، فَخَاِل
  إِال َمْعِقلٌ ُعمََر

طَلَّقُْت اْمَرأَِتي : قَالَ ، عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَرَأَْنا َعلَى َمْعِقلٍ ، َعْن َناِف: قَالَ ، نا سَِعيٌد : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٠٨
  َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي طَاِمثٌ ، فََحدَّثَ بِذَِلَك ُعمَُر



طَلِّْق إِنْ ِشئَْت ، أَوْ : امَْرأََتُه ، فَلَمَّا طَُهَرْت قَالَ  َرسُولَ اللَِّه ، فََردَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َعْبِد اللَِّه
  أَْمِسْك
نا الْعَطَّاُف بن خَاِلٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ : قَالَ ، نا قَُتْيَبةُ بن سَِعيٍد : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٠٩

ُف ، َوَسلََّم كَانَ ُيصَلِّي َعلَى الُْخْمَرِة ، وََيسَْجُِد َعلَْيَها ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال الْعَطَّا اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  قَُتْيبَةُ: َتفَرََّد بِِه 
نا سَرَّارُ بن : قَالَ ، َسْيُف بن ُعَبْيِد اللَِّه نا : قَالَ ، أنا أَُبو زَْيٍد َعْمُرو بن َيزِيَد الَْجرِْميُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣١٠

نِسَْوٍة ، فَأَْسلََم ،  ُمَجشِّرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َوَساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ غَْيالنَ بن َسلََمةَ كَاَنْت ِعْنَدُه َعْشُر
  َسْيٌف: أَنْ َيْخَتاَر أَْربًَعا ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب إِال َسرَّاٌر ، َتفَرََّد بِِه  فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، رِِثيُّ نا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الَْوهَّابِ الَْحا: قَالَ ، نا إِْبَراِهيُم بن َهانٍِئ النَّْيَسابُورِيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ  -٣١١
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : قَالَ ، نا أَُبو ِشهَابٍ الْحَنَّاطُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الشَّيَْبانِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر : قَالَ 

  ال َيَتنَاَجى اثَْناِن ُدونَ الثَّاِلِث: َعلَْيِه َوَسلََّم 
نا عَْبُد اللَِّه بن : قَالَ ، نا مُوَسى بن أَيُّوبَ النَِّصيبِيُّ : قَالَ ، إِْبَراهِيَم بن َيزَْداَد الطَّبََرانِيُّ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن -٣١٢

  ِعْصَمةَ النَِّصيبِيُّ ، َعْن بِْشرِ بن َحِكيمٍ ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن أَبِي ُحرَّةَ ، َعْن َساِلمٍ ،
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قَْد َعَرفَْنا : فََناُء أُمَِّتي ِفي الطَّْعنِ َوالطَّاُعوِن ، قُلَْنا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
َوْخُز أَْعَداِئكُْم ِمَن الْجِنِّ ، َوِفي كُلٍّ َشَهاَدةٌ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َساِلمٍ إِال : الَ الطَّْعَن ، فََما الطَّاُعونُ ؟ قَ

ةَ ، َتفَرََّد بِهِ اللَِّه بن ِعْصَمإِبَْراهِيُم بن أَبِي ُحرَّةَ ، َوال َروَاُه َعْن إِْبَراِهيَم إِال بِْشُر بن َحِكيمٍ ، َوال َرَواُه َعْن بِْشرٍ إِال َعْبدُ 
  ُموَسى بن أَيُّوَب: 

نا َعْبدُ : نا َيحَْيى بن َسعِيِد بن سَاِلمٍ الْقَدَّاُح ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُمَحمٍَّد الْخَُزاِعيُّ الَْمكِّيُّ ، قَالَ  -٣١٣
: ِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ الَْمجِيِد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ بن أَبِي َروَّاٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َنا

بِتَْعجِيلِ الِْفطْرِ ، وََتأِْخريِ السُّحُورِ ، َوَوْضعِ الُْيمَْنى َعلَى الُْيسَْرى ِفي الصَّالِة ، ال : إِنَّا َمعَاِشَر اَألنْبَِياِء أُِمرَْنا بِثَالٍث 
  اْبنِ ُعَمَر إِال ِمْن َهذَا الَْوجِْه ُيْرَوى َعنِ
: قَالَ ، نا َسِعيدُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ : قَالَ ، نا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ : قَالَ ، أََنا َعْمُرو بن قَُتْيَبةَ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣١٤

كُْنُت شَابا َعَزًبا ، َوكُْنُت أَبِيُت ِفي الَْمْسجِِد ، َوكَانَ الرَُّجلُ :  قَالَ، َحدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
الَْحِديثَ َعْن َسِعيدٍ إِال الَْولِيُد ،  ِمْنُهْم إِذَا َرأَى الرُّؤَْيا أََتى بَِها َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْعُبُرَها ، لَْم َيْروِ َهذِّ

  َعْمرٌو: َد بِِه َتفَرَّ
  نا اَألْشجَِعيُّ ،: قَالَ ، أََنا إِْبَراهِيُم بن يُوُسَف الصَّْيرَِفيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣١٥

َمْن َجرَّ ِثَياَبُه ِمَن :  قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َجَبلَةَ بن ُسَحْيمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  إِْبَراِهيُم:  ، َتفَرََّد بِِه الْخَُيالِء لَْم َيْنظُرِ اللَُّه إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة ، لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال اَألْشَجِعيُّ

نا عَْبُد اللَِّه بن : قَالَ ، أََنا َعْمُرو بن ُمَحمَّدٍ الَْعنْقَزِيُّ : قَالَ  ،أََنا إِْسحَاُق بن َراُهَوْيِه : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣١٦
َهذَا الَِّذي : قَالَ ، َوَسلََّم  إِْدرِيَس ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ةً ، ثُمَّ فُرِّجَ الْعَْرُش ، َوفُِتَحتْ لَُه أَبَْوابُ السََّماِء ، َوَشهَِدهُ َسْبُعونَ أَلَْف َملٍَك ِمَن الَْمالِئكَِة ، لَقَْد ُضمَّ َضمَّ َتَحرََّك لَُه
  َعْنُه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه إِال اْبُن إِْدرِيَس

 لَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَملَ َخْيَبَرَعْن ُعَبْيِد ال: َوبِِه  -٣١٧
َوسْقًا َتْمرٍ ،  ثََماُنونَ: َعلَى َشطْرِ َما َخَرَج مِْنَها ِمْن َزْرعٍ ، أَْو َتْمرٍ ، َوكَانَ ُيعِْطي أَزَْواَجُه ِفي كُلِّ َعامٍ ِمائَةَ َوْسقٍ 

  َوِعْشُريَن َوْسقًا شَِعريٍ ، لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن ُموَسى إِال أَُبو قُرَّةَ اْبنِ ُعَمَر
َناِفعٍ ، َعنِ  نا يَزِيُد بن يُوُسَف الصَّْنعَانِيُّ ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َعْن: قَالَ ، نا مَْنُصوٌر : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣١٨

  الْكَاِفُر َيأْكُلُ ِفي َسْبَعِة أَْمَعاٍء ، وَالُْمْؤِمُن َيأْكُلُ ِفي مًِعى َواِحٍد: قَالَ ، اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  :َوبِِه -٣١٩

  َر َعلَى الشَّطْرِأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعطَى َخيَْب
نا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ُمَحمَّدُ : قَالَ ، نا الُْحَسْيُن بن ُحَرْيثٍ الَْمرَْوزِيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُموَسى الَْجْوَهرِيُّ الْبَْغدَاِديُّ  -

َمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ بِهِْم ِفي نا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُع: قَالَ ، بن َخازِمٍ 
: ، َتفَرََّد بِِه  الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه إِال أَُبو ُمَعاوَِيةَ: الَْمغْرِبِ 



  الُْحَسيُْن
َمْن َصاَم َيْوًما ِمْن : قَالَ ، اْبنِ ثَْوَبانَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َوَعنِ -٣٢٠

َحمَْراَء ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َرَمَضانَ ِفي إِْنَصاٍت َوُسكُوتٍ بَين لَُه بَْيٌت ِفي الَْجنَِّة ِمْن زََبْرَجَدٍة َخْضَراَء ، أَوْ َياقُوَتٍة 
  َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ إِال الَْولِيُد بن الَْولِيِد الْقَالنِِسيُّ

َسِمْعُت َناِفًعا ُيَحدِّثُ : قَالَ ، نا ُشْعَبةُ ، َعْن َواِقِد بن ُمَحمٍَّد : قَالَ ، نا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٢١
الْكَاِفُر َيأْكُلُ ِفي َسْبَعِة أَمَْعاٍء ، َوالُْمْؤِمُن َيأْكُلُ ِفي : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، 

  ِه بن ُعَمَر إِال شُْعبَةُِمًعى َواِحٍد ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َواِقِد بن ُمحَمَِّد بن ُمَحمَّدِ بن َعْبِد اللَّ
نا َعِليُّ بن َعابِسٍ ، َعْن فَُضْيلِ بن َمْرزُوقٍ ، : قَالَ ، نا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َصاِلحٍ اَألْزِديُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٢٢

  َعْن َعِطيَّةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

لَْم َيْروِ َهذَا َمْن أَصَْبَح ُمَعافًى ِفي َبَدنِِه ، آِمًنا ِفي سِْربِِه ، ِعْنَدُه قُوُت َيْوِمِه ، فَكَأَنََّما ِحيَزْت لَُه الدُّْنَيا ، : قَالَ ،  َوَسلََّم
  عَْبُد الرَّْحَمنِ اْبنِ ُعمََر: الَْحِديثَ َعْن فَُضْيلٍ إِال َعِليٌّ ، َتفَرََّد بِِه 

نا إِْسحَاُق اَألْزَرُق ، َعْن ُعَبْيدِ : قَالَ ، نا نُوٌح : قَالَ ، نا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن الَْحجَّاجِ : قَالَ ، َنا أَحَْمُد َحدَّثَ -٣٢٣
ِمْن أُمٍَّة إِال َوبَْعُضَها ِفي  َما: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

اللَِّه إِال إِْسَحاُق ، َوال َعْن الَْجنَِّة َوبَْعُضَها ِفي النَّارِ ، إِال أُمَِّتي ، فَإِنََّها ِفي الَْجنَِّة ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد 
  أَْحَمُد: إِْسحَاَق إِال ُمَحمٌَّد ، تَفَرََّد بِِه 

نا َعِليُّ بن ثَابِتٍ الْجََزرِيُّ ، َعنِ الْوَازِعِ بن َناِفعٍ الُْعقَْيِليِّ ، : قَالَ ، نا ُسرَْيُج بن يُوُنَس : قَالَ ، ثََنا أَحَْمُد َحدَّ -٣٢٤
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َو جَْوُف ُمَحمَّدٍ َصلَّى ا: قَالَ ) ِمْشكَاٍة : َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ 

إِبَْراِهيُم َزْيتُوَنٍة ال َشْرِقيَّةٍ : النُّوُر الَِّذي ِفي قَلْبِِه ، ُتوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَركٍَة ، الشََّجَرةُ : قَلُْبُه ، َو الِْمْصَباُح : الزَُّجاَجةُ 
َما كَانَ إِْبَراهِيُم َيُهوِديا َوال َنصَْرانِيا وَلَِكْن كَانَ َحنِيفًا ُمْسِلًما َوَما كَانَ : قََرأَ ال َيُهوِديٌّ َوال َنصَْرانِيٌّ ، ثُمَّ : َوال غَْربِيٍَّة 

  َعِليٌّ اْبنِ ُعَمَر: ِمَن الُْمْشرِِكَني ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َساِلمٍ إِال الْوَازُِع ، َتفَرََّد بِِه 
  ،إِْسحَاَق بن الُْبْهلُولِ اَألْنبَارِيُّ الْقَاِضي  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن -٣٢٥

نا سَُوْيدُ بن َعْمرٍو الْكَلْبِيُّ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َصاِلحٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن دِيَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر : قَالَ ، َحدَّثَنِي أَبِي : قَالَ 
ال َتْرفَعِ الَْعَصا َعْن أَْهِلَك ، وَأَِخفُْهْم ِفي اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، لَْم َيْروِ َهذَا : لَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: قَالَ ، 

  إِْسحَاُق بن الُْبْهلُولِ: الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن دِيَنارٍ إِال الَْحَسُن ، َوال َعنِ الَْحَسنِ إِال ُسوَْيٌد ، َتفَرَّدَ بِِه 
نا إِْدرِيُس بن َيْحَيى : قَالَ ، َحدَّثَنِي َجدِّي َحْرَملَةُ بن َيْحَيى : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن طَاِهرِ بن َحْرَملَةَ  -٣٢٦

َمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى أَخَْبرَنِي َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ ، َعْن ُعقَْيلٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُع: قَالَ ، الَْخْوالنِيُّ 
  أََنا الَْمِلُك اْبنِ ُعَمَر: َيقْبُِض اللَُّه اَألْرَض بَِيِدِه وَالسََّماَواتِ بَِيِمينِِه ، ثُمَّ َيقُولُ : قَالَ ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َمثَلُ َصاِحبِ الْقُْرآنِ : قَالَ ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َوَعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ -٣٢٧
  ، َوإِذَا أَطْلَقََها اْنفَلََتْتإِذَا َعاَهَد َعلَْيِه ، َوقَاَم بِِه ِفي لَْيِلِه ، كََمثَلِ اإلِبِلِ الَْمْعقُولَِة إِذَا َعقَلََها َصاِحُبَها أَْمَسكََها 

الُْحمَّى ِمْن فَْيحِ َجَهنَّمَ : قَالَ ، ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعنِ اْبنِ ِشَهابٍ  -٣٢٨
َعنِ الزُّْهرِيِّ إِال ُعقَْيلٌ ،  اللَُّهمَّ أَذِْهْب َعنَّا الرََّجَز ، لَمْ َيْروِ َهِذِه اَألَحادِيثَ: ، فَاكِْسُروَها بِالَْماِء َوكَانَ اْبُن ُعَمَر َيقُولُ 

  َوال َعْن ُعقَْيلٍ إِال َحيَْوةُ ، َوال َعْن َحْيَوةَ إِال إِْدرِيسُ بن َيْحَيى ،



  َحْرَملَةُ ُعَمَر: َتفَرََّد بَِها 
َحدَّثَنِي َسِعيُد بن أَبِي : قَالَ ،  نا اْبُن َوْهبٍ: قَالَ ، نا َجدِّي َحْرَملَةُ بن َيْحَيى : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن طَاِهرٍ  -٣٢٩
قَالَ ، َسلََّم َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعطَاٍء ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: قَالَ ، أَيُّوَب 

اللَُّهمَّ بَارِْك لََنا ِفي : َوِفي َمْشرِقَِنا ، َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَقَالَ : ا ، فَقَالَ َرُجلٌ اللَُّهمَّ َبارِْك لََنا ِفي َشاِمَنا ، َوِفي َيَمنَِن: 
نَّ ِمْن اللَُّهمَّ بَارِْك لََنا ِفي َشاِمَنا وَيَمنَِنا ، إِ: َوِفي َمْشرِِقَنا ، َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَقَالَ : َشاِمَنا ، َوِفي َيمَنَِنا ، فَقَالَ الرَُّجلُ 

الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ  ُهَناِلكَ َيطْلُُع قَْرنُ الشَّْيطَاِن ، َوبِِه ِتْسَعةُ أَْعَشارِ الْكُفْرِ ، َوبِِه الدَّاُء الُْعَضالُ ، لَْم َيْروِ َهذَا
  اْبُن َوْهبٍ: بن َعطَاٍء إِال َسِعيدُ بن أَبِي أَيُّوَب ، َتفَرَّدَ بِِه 

نا َصاِلُح بن قَُداَمةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن دِيَنارٍ ، : قَالَ ، نا أَُبو ُمْصَعبٍ : قَالَ ، َنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َناِفعٍ َحدَّثَ -٣٣٠
ْرآِن إِلَى أَْرضِ الَْعُدوِّ ، َمَخافَةَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُنَساِفَر بِالْقُ: قَالَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  أَنْ َينَالَُه الَْعدُوُّ
إِنَّ أََحدَكُْم إِذَا َماَت عُرَِض َعلَْيِه َمقَْعُدُه : قَالَ َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، َوَعنِ اْبنِ ُعَمَر  -٣٣١

  َهذَا َمقَْعُدكَ َحتَّى َيْبعَثََك اللَُّه ِمنُْه: ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة أَْو ِمْن أَْهلِ النَّارِ ، ُيقَالُ بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ ، إِنْ كَانَ 
  نا: قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َناِفعٍ  -٣٣٢

نا َحْيَوةُ بن شُرَْيحٍ ، َعْن َيزِيَد بن َعْبدِ : قَالَ ، الْبُُرلُِّسيُّ نا َعْبُد اللَِّه بن َيحَْيى : قَالَ ، ُمَحمَُّد بن َمْيُموٍن اِإلْسكَْنَدرَانِيُّ 
: َيقُولُ ، ُه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّه بن الَْهاِد ، َعْن َماِلِك بن أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

َعاُمُه ، فَإِنََّما َماِشَيةَ أََحدٍ بَِغْيرِ إِذْنِِه ، أَُيِحبُّ أََحدُكُْم أَنْ يُْؤَتى َمشُْرَبُتُه ، فَُيكَْسَر ِخزَاَنُتُه ، فَُيْنَتَشلَ طَ ال َيْحَتِلَبنَّ أََحٌد
رِِه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َيزِيَد بن َتْخزِنُ لَُهمْ ُضرُوُع َموَاِشيهِْم أَطِْعمَاِتهِْم ، فَال َيْحِلَبنَّ أََحٌد مَاِشَيةَ أََحدٍ إِال بِأَْم

َعْن َحْيَوةَ ، َعْبُد اللَِّه بن َيحَْيى ، َوَعْن َبكْرِ بن : َعْبِد اللَِّه بن الَْهاِد إِال َحيَْوةُ بن شَُرْيحٍ َوَبكْرُ بن ُمَضَر ، َتفَرََّد بِِه 
  اْبُنُه إِْسحَاُق بن َبكْرٍ اْبنِ ُعَمَر: ُمَضَر 
نا َزكَرِيَّا بن : قَالَ ، نا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك : قَالَ ، نا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َناِفعٍ  -٣٣٣

َما أَصَْبَنا ِمْن ُدْنَياكُْم : ِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َيقُولُ ، َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر : قَالَ ، إِبَْراهِيَم ، َعْن أَبِيِه 
  اْبُن أَبِي فُدَْيٍك: َهِذِه إِال نَِساءَكُْم ، ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه 

َعْن َحفْصِ ، نا َسيَّاٌر : قَالَ ، نا ُهشَْيٌم : قَالَ ، وَاِسِطيُّ نا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْ: قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو  -٣٣٤
  لَمَّا ُتُوفَِّي عَْبُد الرَّْحَمنِ بن زَْيِد بن الَْخطَّابِ ، فَأَرَاُدوا أَنْ ُيْخرُِجوهُ بِاللَّْيلِ ، قَالَ ابُْن: قَالَ ، بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن أََنسٍ 

إِنََّها َتطْلُُع بِقَرَْنْي َشْيطَاٍن ، : وهُ َحتَّى ُتصْبِحُوا ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَْو أَخَّْرُتُم: ُعَمَر 
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسيَّارٍ إِال ُهشَْيٌم اْبُن ُعَمَر

نا َحمَّاُد بن زَْيٍد ، َعْن : قَالَ ، نا َعْمُرو بن َيحَْيى بن غَفَْرةَ الَْبَجِليُّ : قَالَ ، اُر َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّ -٣٣٥
 بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهِهَشامِ بن َحسَّانَ ، َعْن َعاِئَشةَ بنِت ِعرَارٍ ، َعْن َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه الْمَُزنِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّ

رِيَك لََك ، لَبَّْيكَ اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيَك ال َشرِيَك لَكَ لَبَّْيَك ، إِنَّ الَْحْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك وَالُْملَْك ، ال َش: َوَسلََّم كَانَ ُيلَبِّي 
  الَْمِدينِيِّ اْبنِ ُعَمَرلَْم َيرْوِِه َعْن َحمَّاِد بن زَْيٍد إِال َعْمُرو بن َيْحَيى بن غَفَْرةَ ، َوَعِليُّ بن 

نا سَُوْيُد بن : قَالَ ، نا َعْبُد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن زَِيادٍ الَْجَبِليُّ  -٣٣٦
أَْسَندَ : قَالَ ، ِعيُّ ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر نا أَُبو َوْهبٍ ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَبْيٍد الْكَال: قَالَ ، َعْبِد الْعَزِيزِ 



إِذَا َجاَء أََحدُكُُم الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ ، ال ُيرَْوى ِمْن َحدِيِث َمكُْحولٍ إِال : قَالَ ، َحِديثًا َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َعنِ الَْحوِْطيِّ

نا النُّْعَمانُ بن َعْبِد : قَالَ ، َحدَّثَنِي أَبِي : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُسلَْيَمانَ بن ُيوُسفَ الُْعقَيِْليُّ اَألصَْبَهانِيُّ  -٣٣٧
  الَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّهقَ: قَالَ ، نا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر : قَالَ ، السَّالمِ 

لنُّْعَمانُ بن َعْبدِ ال ُتقَدِّمُوا الشَّْهَر َحتَّى َتَرَوا الْهِاللَ ، أَْو ُتكِْملُوا الِْعدَّةَ قَْبلَُه ، لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ إِال ا: َعلَْيِه َوَسلََّم 
  السَّالمِ اْبنِ ُعَمَر

نا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َوَحمَّادُ : قَالَ ، نا ُحَسْيُن بن الَْولِيِد : قَالَ ، َحمَّدٍ الَْحمَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُم -٣٣٨
: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: قَالَ ، بن َسلََمةَ ، َوُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  إِنْ َشاَء اللَُّه ، فَقَِد اْسَتثَْنى ، لَْم َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ إِال الُْحَسْيُن بن الَْولِيِد: إِذَا َحلََف الرَُّجلُ ، فَقَالَ 
اُم بن يُوُسَف ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن ُعَبْيِد نا ِهَش: قَالَ ، نا َعِليُّ بن َبْحرٍ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن سَْهلِ بن أَيُّوَب  -٣٣٩

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َجلََس ِفي : قَالَ ، اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َوَعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
ُركَْبَتْيِه ، ثُمَّ َرفََع أُْصُبَعُه السَّبَّاَبةَ الَِّتي َتِلي اِإلبَْهاَم ، َوَباِقي أَصَابِِعِه َعلَى َيِمينِِه الصَّالِة ِللتَّشَهُِّد َنَصَب َيَدْيِه َعلَى 

  ْعَمرٍَف ، َعْن َمَمقُْبوَضةٌ كََما ِهَي ، لَْم َيْروِِه َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ إِال ِهَشاُم بن يُوُس
، نا َعْمُرو بن َعاِصمٍ الِْكالبِيُّ : قَالَ ، نا ُمحَمَُّد بن أَْحَمدَ بن زَْيٍد الَْمذَارِيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ  -٣٤٠
َمْن َباَع َنْخال : قَالَ ، لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن دِيَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ال: قَالَ 

  قَْد أُبَِّرْت فَثََمَرُتَها ِللَْباِئعِ ،

ْن ُع ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعإِال أَنْ َيْشتَرِطَ الْمُْبتَاُع ، َوَمْن َباَع َعْبًدا َولَُه مَالٌ فََمالُُه ِللسَّيِِّد ، إِال أَنْ َيشَْترِطَ الُْمْبتَا
  اْبُن َزْيٍد ، َوُهَو ِثقَةٌ: ُشْعَبةَ إِال َعْمُرو بن َعاِصمٍ ، َتفَرََّد بِِه 

نا َمْخلَُد : قَالَ ، نا َحجَّاجُ بن ُنصَْيرٍ : قَالَ ، نا َحمَّاُد بن الَْحَسنِ بن َعْنَبَسةَ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ  -٣٤١
 يُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَبن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْكُوِف

  َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ: ُيَصفُِّر ِلحَْيَتُه ، لَمْ َيْروِِه َعنِ اْبنِ َعْجالنَ إِال َمْخلٌَد ، تَفَرََّد بِِه 
نا ِمسَْعُر بن : قَالَ ، نا ُحَمْيُد بن َحمَّاِد بن ُخوَارٍ : قَالَ ، نا ُمَحمَُّد بن َمْعَمرٍ الَْبحَْرانِيُّ : قَالَ ، حَْمُد َحدَّثََنا أَ -٣٤٢

ْن أَْحَسُن النَّاسِ َصْوًتا َم: ُسِئلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، ِكَدامٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
َحمَّاٍد ،  َمْن إِذَا َسِمْعَت ِقَراَءَتُه َرأَْيَت أَنَّهُ َيْخَشى اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ إِال ُحمَْيُد بن: بِالْقُْرآِن ؟ قَالَ 

  ُمَحمَُّد بن َمْعمَرٍ: َتفَرََّد بِِه 
نا سَِعيُد بن : قَالَ ، نا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الَْهاشِِميُّ : قَالَ ، نا إِبَْراِهيمُ بن رَاِشٍد اَألدَِميُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٤٣

لَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرُسولُ اللَّهِ َص: قَالَ ، َعْبِد الرَّْحَمنِ الْجَُمِحيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  َمْن َرأَى َخْيًرا ِفي َمَناِمِه فَلَْيْحَمِد اللََّه ، َولَْيذْكُْرُه ، َوَمْن َرأَى غَْيَر ذَِلَك فَلَْيْستَِعذْ بِاللَِّه: َوَسلََّم 

: بن ُعَمَر إِال سَِعيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َتفَرََّد بِِه ، َوال َيذْكُرَْها ، فَإِنَُّه ال َيُضرُُّه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه 
  ُسلَْيَمانُ بن َداوَُد

نا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي : قَالَ ، نا قَُداَمةُ بن ِشَهابٍ الْمَازِنِيُّ : قَالَ ، نا الَْحَسُن بن َعَرفَةَ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٤٤



ُسِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَطَْيبِ الْكَْسبِ ؟ : قَالَ ، َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َخاِلٍد ، َعْن وَبَرةَ بن 
الَْحَسُن بن : َتفَرََّد بِِه َعَملُ الرَُّجلِ بَِيِدِه ، َوكُلُّ بَْيعٍ َمْبُرورٍ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْسَماِعيلَ إِال قَُداَمةُ ، : فَقَالَ 
  َعَرفَةَ
ال ُيقِيُم الرَُّجلُ الرَُّجلَ ِمْن َمكَانِِه فََيْجِلُس ِفيِه ، فَإِذَا : قَالَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوبِإِْسنَاِدِه  -٣٤٥

  َرَجَع فَُهَو أََحقُّ بِِه اْبنِ ُعمََر
إِذَا َنَعسَ أََحُدكُْم َيْوَم الُْجُمَعِة فَلَْيَتَحوَّلْ َعْن َمكَانِِه ، لَمْ : قَالَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوبِإِْسنَاِدِه  -٣٤٦

  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي إِْسحَاَق إِال أَُبو ِشهَابٍ
نا َخاِلُد بن زَِياٍد التِّرِْمِذيُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ : قَالَ ، ن أَبِي يُوُسَف الُْمْسِليُّ نا ُمَحمَُّد ب: قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -٣٤٧

  عٍَةَصالةُ اللَّْيلِ َمثَْنى مَثَْنى ، فَإِذَا َخشِيَت الصُّْبَح فَأَْوِترْ بَِركْ: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، اْبنِ ُعَمَر 
ال يَْنَبِغي الْمرِئٍ ِذي َوِصيٍَّة يَبِيُت لَْيلََتْينِ إِال َوَوِصيَُّتُه َمكْتُوَبةٌ ، لَمْ : َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  -٣٤٨

  َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن َخاِلِد بن زِيَاٍد

  إِال ُمحَمَُّد بن أَبِي يُوُسَف
نا َوْرقَاءُ : قَالَ ، نا َشَباَبةُ بن َسوَّارٍ : قَالَ ، نا الَْحَسُن بن ُمَحمٍَّد الزَّْعفََرانِيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ  -٣٤٩

ِد اللَِّه بن َخاِلِد بن أَِسيٍد ، بن ُعَمَر ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن َيحَْيى بن َجْعَدةَ بن ُهَبْيَرةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْب
 ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََهلَّ ِحنيَ اْستََوْت بِِه َراِحلَُتُه

  َعْمرِو بن ِديَنارٍ إِال َوْرقَاُء
نا ُسفَْيانُ ، : قَالَ ، نا َحاِمُد بن َيْحَيى : قَالَ ، ُد بن الُْحَسْينِ بن َعْبِد الَْمِلكِ الْقَْصرِيُّ الُْمَؤدُِّب َحدَّثََنا أَحَْم -٣٥٠

: َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ ، َعْن ُسَعْيرِ بن الِْخْمسِ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
أَُبو َبكْرٍ ِفي الَْجنَِّة ، َوُعَمُر ِفي الَْجنَِّة ، َوُعثَْمانُ ِفي الَْجنَِّة ، َوَعِليٌّ ِفي الَْجنَِّة ، َوطَلَْحةُ : َعَشَرةٌ ِمْن قَُرْيشٍ ِفي الَْجنَِّة 

ٌد ِفي الَْجنَِّة ، َوعَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ِفي الَْجنَِّة ، وَأَُبوُعَبْيَدةَ ِفي الَْجنَِّة ، وَالزَُّبْيُر ِفي الَْجنَِّة ، َوَسْعٌد ِفي الَْجنَِّة ، َوَسعِي
  ْن َهذَا الَْوْجِه اْبنِ ُعَمَربن الَْجرَّاحِ ِفي الَْجنَِّة ، لَمْ َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ إِال َحاِمُد بن َيْحَيى ، َوال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال ِم

أََنا : قَالَ ، نا َجْعفَُر بن َعْوٍن : قَالَ ، نا َوْهبُ بن َحفْصٍ : قَالَ ، ا أَحَْمُد بن َوْهبٍ أَُبو زَْيٍد الَْواسِِطيُّ َحدَّثََن -٣٥١
  أَذَْهَب اللَُّه َبَصرَُه َمْن: قَالَ َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، ِمْسَعُر بن ِكَدامٍ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  فْصٍفََصَبَر وَاْحَتَسَب ، كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه وَاجًِبا أَنْ ال َتَرى َعْينَاُه النَّاَر ، لَْم َيرْوِِه إِال َوْهبُ بن َح
نا َهاِشُم : قَالَ ، لُ اْبُن سَْهلٍ اَألْعَرُج نا الْفَْض: قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن أَْحَمدَ الَْجوَارِبِيُّ الْوَاِسِطيُّ  -٣٥٢

قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : قَالَ ، نا َيزِيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِسَياٍه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر : قَالَ ، بن َعْبِد الَْواِحِد 
أَكْفََر َرُجال ، فَإِنْ كَانَ كَاِفًرا ، وَإِال فَقَْد َباَء بِالْكُفْرِ ، لَْم َيْروِ َعْبُد الَْعزِيزِ بن ِسيَاٍه  أَيَُّما َرُجلٍ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  اِحِدن َعْبِد الَْو، َعْن َناِفعٍ َحِديثًا غَْيَر َهذَا ، وَلَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ إِال اْبُنُه ، َوال َعنِ اْبنِِه إِال َهاِشمُ ب
نا : قَالَ ، نا الُْحَسْيُن بن الَْحكَمِ الَْحبَرِيُّ الْكُوِفيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الشَِّعريِيُّ الشَِّريازِيُّ  -٣٥٣

قَالَ : قَالَ ، َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  نا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن: قَالَ ، َحَسُن بن ُحَسْينٍ اَألْنصَارِيُّ 
ال إَِميانَ ِلَمْن ال أَمَاَنةَ لَُه ، َوال َصالةَ ِلَمْن ال طُُهورَ لَُه ، َوال ِديَن ِلَمْن ال َصالةَ لَُه : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِضعِ الرَّأْسِ ِمَن الَْجَسِد ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال ِمْنَدلٌ ، إِنََّما َمْوِضُع الصَّالِة ِمَن الدِّينِ كََمْو



  الُْحَسْيُن بن الَْحكَمِ: ، َوال َعْن ِمْنَدلٍ إِال َحَسٌن ، َتفَرََّد بِِه 
بن َزْيٍد ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ اْبنِ  نا َربَاُح: نا ُمَحمٌَّد ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٥٤

  :ُعَمَر ، قَالَ 

: َنَعْم ، قَالَ : أََحيٌّ أَبََواَك ؟ قَالَ : إِنِّي أُرِيُد أَنْ أَُجاِهَد ، فَقَالَ : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
َواُه ِمْسَعٌر َوسُفَْيانُ يهَِما فََجاِهْد ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َحبِيبٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال َمْعَمٌر ، َتفَرََّد بِهِ َربَاٌح ، َوَرفَِف

ْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الثَّْورِيُّ َوغَْيرُُهْم ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعْن أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاِعرِ ، َعْن َع
  َعلَْيِه َوَسلََّم ُعَمَر

نا ُمسِْلُم بن َخاِلٍد الزَّْنجِيُّ ، َعْن : نا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ بن َشرُوسٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٥٥
َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ : إِنَّا َنرَاَك َتلَْبسُ النِّعَالَ السِّْبِتيَّةَ ، فَقَالَ : عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه ِقيلَ لَُه إِْسَماعِيلَ بن كَِثريٍ ، َعْن َناِف

  ُمَحمٌَّد: َتفَرََّد بِِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيلَْبُسَها ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْسَماِعيلَ بن كَِثريٍ إِال ُمسِْلٌم ، 
نا إِْسَحاقُ بن ُسلَْيَمانَ الرَّازِيُّ ، َعْن ِهَشامِ بن : نا ُمَحمَُّد بن قَُداَمةَ الَْجْوهَرِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٥٦

َمْن لَطََم غُالَمُه ِفي غَْيرِ َحقٍّ فَكَفَّاَرُتُه : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: الْغَازِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  ِعْتقُُه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ِهَشامٍ إِال إِْسحَاُق

نا : ُد بن ُعَبْيَدةَ الَْمرَْوزِيُّ ، قَالَ نا ُمحَمَّ: نا ُعَمُر بن َعْبِد الَْمِلِك األَْوصَابِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٥٧
  الْجَرَّاُح بن َمِليحٍ ، َعْن إِْبَراهِيَم بن َعْبِد الَْحمِيِد بن ِذي ِحمَاَيةَ ، َعْن غَْيالنَ بن َجامِعٍ

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو  َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه: ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َيْحَيى بن َوثَّابٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  َيأُْمرَُنا بِالُْغْسلِ َيْوَم الُْجُمَعِة َعلَى الِْمنْبَرِ

نا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن : نا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ إِْبَراهِيُم بن َعْبِد اللِِّه الْكَشِّيُّ ، قَالَ  -٣٥٨
َيا أََبْه ، َمنِ الرَُّجلُ الَِّذي : قُلُْت َألبِي : مَِّد بن إِْسَحاَق ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ُمَح

وِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه إِال ذَاُك الَْعاُص بن َواِئلٍ السَّهِْميُّ ، لَمْ َيْر: َخلََّصَك ِمَن الُْمْشرِِكَني َيْوُم َضَرُبوَك ؟ قَالَ 
  ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ: ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق ، َوال َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق إِال َحمَّاُد بن َزْيٍد ، تَفَرََّد بِِه 

أََنسِ بن ِسريِيَن ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُجال سَأَلَ نا أَُبو َعاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٣٥٩
َمثَْنى َمثَْنى ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعنِ اْبنِ : النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َصالِة اللَّْيلِ ؟ فَقَالَ 

  ِسريِيَن إِال أَُبو عَاِصمٍ
نا َصْخُر بن ُجوَْيرَِيةَ : َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُحَمْيدٍ الطَّوِيلُ ، َوُمسِْلُم بن إِْبَراهِيَم ، قَاال : ثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، قَالَ َحدَّ -٣٦٠

إِذَا َراَح أََحُدكُمْ : الُْجُمَعِة ، َيقُولُ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َخطََب َيْوَم 
  إِلَى الُْجُمَعِة فَلَْيْغَتِسلْ

  نا فُرَاُت بن السَّاِئبِ ، َعْن َمْيُموِن بن: نا الَْحكَُم بن َمْرَوانَ الْكُوِفيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٣٦١

َهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ يََتَخلَّى الرَُّجلُ َتْحَت َشَجَرٍة ُمثِْمَرٍة ، َوَنَهى َن: ِمْهَرانَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  أَنْ يَُتَخلَّى َعلَى َضفَِّة َنَهرٍ جَارٍ

َوَعنِ االْسِتَماعِ إِلَى النَِّميَمِة ، لَْم َيْروِ َهِذهِ َنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ النَِّميَمِة ، : َوبِِه قَالَ  -٣٦٢



  الَْحكَُم: اَألَحادِيثَ َعْن َمْيُموٍن إِال فَُراٌت ، تَفَرََّد بَِها 
ِث ، َعْن ُمَحمَِّد بن نا خَاِلدُ بن الَْحارِ: نا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحَجبِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٣٦٣

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعو َعلَى أَْرَبَعِة نَفَرٍ فَأَْنَزلَ اللَّهُ : َعْجالنَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  أَْو يَُعذَِّبُهْم فَإِنَُّهْم ظَاِلُمونَ فََهَداُهُم اللَُّه إِلَى اِإلْسالمِ اْبنِ ُعَمَر لَْيَس لََك ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء أَْو َيتُوَب َعلَْيهِْم: َعزَّ َوَجلَّ 
أََنا ِعْمَرانُ بن زَْيٍد التَّْغِلبِيُّ ، َعْن أَبِي َيْحَيى الْقَتَّاِت ، : نا َعْبدُ اللَِّه بن َرَجاٍء ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٣٦٤
إِنَّ أَْهلَ النَّارِ لََيْعظُُمونَ ِللنَّارِ ، َحتَّى : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َعْن ُم

أَْرَبِعونَ ِذَراًعا ، وضِْرُسُه أَْعظََم ِمْن أُُحٍد ، لَْم  َيِصَري َما َبْيَن َشْحَمِة أُذَُنْيِه إِلَى عَاِتِقِه َمِسَريةَ َسْبِعِمائَِة َعامٍ ، َوِغلَظُ جِلِْدِه
  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َيْحَيى إِال ِعْمَرانُ

: َر ، قَالَ نا أَُبو َمْعَشرٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم: نا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الَْخطَّابِ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٣٦٥
  َمرَّ

إِذَا َتْحَتُه طََعاٌم َرِديٌء ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَْصحَابِ الطََّعامِ ، فََرأَى طََعاًما َحَسًنا ، فَأَْدَخلَ َيَدُه ِفيِه ، فَ
  ِمنَّا ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال أَُبو َمْعشَرٍبِْع ذَا َعلَى ِحَدٍة ، َوذَا َعلَى ِحَدٍة ، َمْن غَشََّنا فَلَْيَس : 

نا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، أَنَّ َعِليَّ بن : نا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر ، َوُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، قَاال : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٣٦٦
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : َعْن َعطَاِء بن أَبِي رََباَح ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  الَْحكَمِ الُْبنَانِيَّ أَْخَبرَُهْم ،

بن الَْحكَمِ ، َتفَرَّدَ  إِذَا رَأَْيُتمُ الَْمدَّاِحَني فَاْحثُوا ِفي ُوجُوِههُِم التَُّراَب ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعطَاٍء إِال َعِليُّ: قَالَ 
  َحمَّاٌد: بِِه 

نا أَُبو : نا َزكَرِيَّا بن َمْنظُورٍ ، قَالَ : نا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحَجبِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٣٦٧
الْقََدرِيَّةُ َمجُوُس َهِذهِ اُألمَِّة ، إِنْ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ َرُسولُ: َحازِمٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  ا ُعَمَرَمرِضُوا فَال َتُعوُدوُهْم ، َوإِنْ َماتُوا فَال َتشَْهُدوُهْم ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي َحازِمٍ إِال َزكَرِيَّ
نا أَيُّوُب ، َوَسلََمةُ بن َعلْقََمةَ : نا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، قَالَ : نا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ ، قَالَ : مٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِل -٣٦٨

ِهيَ َسأَلْتُ اْبَن ُعَمَر ، َعْن َرُجلٍ طَلََّق اْمرَأََتُه َو: ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، َعْن أَبِي غَالبٍ يُوُنُس بن ُجَبْيرٍ ، قَالَ 
  َتعْرُِف َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر ؟ فَإِنَُّه طَلََّق: َحاِئٌض ، فَقَالَ 

أَُيْحَتَسبُ بَِها ؟ : جِعََها ، قُلُْت اْمرَأََتُه َوِهَي حَاِئٌض ، فََسأَلَ ُعَمُر النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك ، فَأََمَرُه أَنْ يَُرا
  َعْم ، أَرَأَْيَت إِنْ َعَجَز وَاْسَتْحَمَق ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َسلََمةَ إِال َحمَّاٌد اْبَن ُعمََرَن: فَقَالَ 
اللَِّه نا أَُبو َعاِصمٍ ، َعنِ الُْمِغَريِة بن زَِياٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٣٦٩

 ِفي أَْصحَابِِه ، فََرَمى بِِه ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اتََّخذَ َخاَتًما ِمْن ذََهبٍ ، فَلَبَِسُه ثَالثَةَ أَيَّامٍ ، فَفََشْت خََواتِيُم الذََّهبِ
َيِدِه َحتَّى مَاَت ، َوِفي َيِد أَبِي َبكْرٍ ، حَتَّى َماَت ،  ُمحَمٌَّد َرسُولُ اللَِّه فَكَانَ ِفي: َواتََّخذَ َخاَتًما ِمْن َورِقٍ ، َوَنقََش ِفيِه 

ُجلٍ ِمَن األَْنَصارِ َيخِْتمُ َوِفي َيِد ُعَمَر ، َحتَّى مَاَت ، َوِفي َيِد ُعثَْمانَ ِستَّ ِسنَِني ، فَلَمَّا كَثَُرْت َعلَْيِه الْكُُتُب َدفََعُه إِلَى َر
ُمَحمٌَّد َرُسولُ : ، فََسقَطَ ِفيَها ، فَالَْتَمُسوُه فَلَْم يُوَجْد ، فَاتََّخذَ َخاَتًما ِمْن َورِقٍ ، َونَقََش ِفيِه  بِِه ، فَأََتى قَِليًبا ِلُعثَْمانَ

  اللَِّه
، َعْن َعْبِد اللَِّه بن  نا َهمَّاُم بن َيْحَيى ، َعْن قََتاَدةَ: نا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ الَْعْبِديُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٣٧٠

َصالِة اللَّْيلِ ؟ فَقَالَ بِإِْصَبِعهِ َشِفيقٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُجال ِمْن أَْهلِ الَْباِدَيةِ َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن 



  ْيلَِمثَْنى َمثَْنى ، وَالْوِْتُر َركَْعةٌ ِمْن آِخرِ اللَّ: َهكَذَا 
  نا أََبانُ بن َيزِيَد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن: نا َسْهلُ بن َبكَّارٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٣٧١

أَال أَُعلُِّمَك َتِحيَّةَ : ، فَقَالَ َصلَّْيُت إِلَى َجْنبِ اْبنِ ُعَمَر ، فَلَمَّا َصلَّى َضَرَب بَِيِدِه َعلَى فَِخِذي : َبابِي الَْمكِّيِّ ، قَالَ 
التَِّحيَّاُت الصَّلَوَاُت : الصَّالِة كََما كَانَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا ؟ فََتال َهُؤالِء الْكَِلَماِت 

َرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه ، السَّالُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني ، أَْشَهدُ أَنْ الطَّيَِّباُت ِللَِّه ، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ ، َو
  َسْهلٌ: تَفَرََّد بِِه  ال إِلََه إِال اللَُّه ، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ إِال أََبانُ ،

نا أَُبو َعاِصمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن رِفَاَعةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٣٧٢
  تِِهُصومُوا ِلرُْؤَيِتِه ، َوأَفِْطرُوا ِلرُْؤَي: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : 

  إِنَّ ِلكُلِّ غَاِدرٍ لَِواًء َيْوَم الْقَِياَمِة ، ُيْعَرُف بَِغْدَرتِِه: َوأَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  -٣٧٣
اِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ نا الُْمِغَريةُ بن زَِياٍد ، َعْن َن: نا أَُبو َعاِصمٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٣٧٤

 ، فَرََمى بِِه ، َواتََّخذَ خَاَتًما َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اتََّخذَ َخاَتًما ِمْن ذََهبٍ ، فَلَبَِسُه ثَالثَةَ أَيَّامٍ ، فَفََشْت خََواتِيُم الذََّهبِ
  للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمِغَريةَ إِال أَُبو َعاِصمٍُمَحمٌَّد َرُسولُ ا: ِمْن َورِقٍ ، ُنِقَش ِفيِه 

  نا: نا إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٧٥

ُرخَِّص ِللْحَاِئضِ أَنْ َتْنِفَر ، إِذَا َحاَضْت ، قَالَ : ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  ُوَهْيُب بن َخاِلٍد ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعْن َعطَاٍء
ْد ِلَتنِْفَر ، إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ: إِنََّها ال َتْنِفُر ، ثُّم قَالَ : َوَسِمْعَنا اْبَن ُعَمَر َيقُولُ ِفي أَوَّلِ أَْمرِِه : 

  َرخََّص لََها أَنْ َتْنفَِر
نا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ ، َعْن زَاِئَدةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َناِفعٍ : نا أَبِي ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٧٦

َصالةُ اللَّْيلِ َمثَْنى َمثَْنى ، فَإِذَا َخِشَي أََحدُكُُم الصُّْبحَ : ، قَالَ  ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  فََواِحَدةٌ ُتوِتُر لَُه َصالَتُه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َزاِئَدةَ إِال ُحَسيٌْن

نا َصاِلٌح الُْمرِّيُّ ، َعْن َبكْرِ بن َعْبدِ اللَِّه : ، قَالَ  نا َسِعيُد بن أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٧٧
لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيَك ال : الْمَُزنِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا لَبَّى ، قَالَ 

  إِنَّ الْحَْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك وَالُْملَْك ، ال شَرِيكَ لََك ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َصاِلحٍ إِال َسعِيٌد َشرِيَك لََك لَبَّْيَك ،
َعْوٍن ، َعْن  نا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن: نا إِْسَماعِيلُ بن َمْسُعوٍد الَْجْحَدرِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٧٨

ُنهَِي َعْن أَكَلِ لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه إِال : أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  إِْسَماعِيلُ
  ُعَمَر َوَعْن َرْوحٍ ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم ، أَنَُّه َسِمَع اْبَن -٣٧٩

ال َيْنظُرُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَى َمْن َجرَّ ثَْوَبُه ِمَن الْخَُيالِء َيْومَ : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ، َيقُولُ 
  الِْقَياَمةِ اْبَن ُعَمَر

نا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ ، َعْن إِْسحَاَق بن : بن َداُوَد الشَّاذَكُونِيُّ ، قَالَ نا ُسلَْيَمانُ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٨٠
ال َتبُولَنَّ ِفي الَْماءِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْبِد اللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  ُسلَْيَمانُ: اِقعِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ أَبِي فَْرَوةَ إِال َعْبُد السَّالمِ ، َتفَرََّد بِِه النَّ



ُعَبْيِد  َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى السِّينَانِيُّ ، َعْن: نا أَْحَمدُ بن َسيَّارٍ الَْمرَْوزِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٨١
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َعلَى َراِحلَِتِه أَْيَنَما : اللَِّه بن أَبِي زَِياٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  يثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه إِال الْفَْضلُ ُعَمَرَتَوجََّهْت بِِه َشْرقًا وغَرًْبا ، َوُيوِتُر َعلَْيَها ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِد
نا ُسلَْيُم بن ُمْسِلمٍ الَْخشَّاُب ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي زَِيادٍ : نا َسْعُد بن ُزْنُبورٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٨٢

َما َخلَْف الْكَعَْبْينِ ِمَن اِإلَزارِ فَِفي النَّارِ ، : بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ الْقَدَّاحِ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه إِال ُسلَْيمٌ اْبنِ ُعَمَر

  نا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، :نا َسْعُد بن ُزْنُبورٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٨٣

َيخُْرُج إِلَى الَْجبَّانِ : كَانَ َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : وُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  ، وَأَُبو َبكْرٍ ، َوُعَمُر ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه إِال َعْبُد الرَّْحَمنِ ُعَمَر َماِشًيا ، وََيْرجُِع مَاِشًيا

َر ، َعْن نا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء الَْمكِّيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَم: نا َسْعُد بن ُزْنُبورٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٨٤
الَْحاللُ َبيٌِّن ، َوالْحََراُم َبيٌِّن ، َوَبيَْنُهَما ُشُبهَاٌت ، : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

َهاِت أَْوَشَك أَنْ َيقََع ِفي الَْحَرامِ ، كَالْمُْرِتعِ حَْولَ الْحَِمى فََمنِ اتَّقَاَها كَانَ أَنَْزَه ِلِدينِِه َوعِْرِضِه ، َوَمْن َوقََع ِفي الشُُّب
  ُيوِشُك أَنْ ُيَواِقَع الِْحَمى َوُهَو ال َيْشُعُر ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه إِال َعْبُد اللَِّه

نا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، وُعَبْيِد : ورٍ ، قَالَ نا َسْعُد بن ُزْنُب: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٨٥
ا ِمْن بَابِ بين َمْخُزومٍ ، لَمْ اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرَج إِلَى الصَّفَ

  َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه إِال َعْبُد الرَّْحَمنِ َيْروِ
نا َعْبُد الْوَارِِث ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ : نا إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٨٦

إِذَا ُوِضعَ الَْعَشاُء َوَحَضَرِت الصَّالةُ فَاْبَدُءوا بِالَْعَشاِء ، لَْم َيْروِ َهذَا : ِه َوَسلََّم ، قَالَ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  الَْحِديثَ َعْن

  أَيُّوَب إِال َعْبدُ الَْورِاِث اْبنِ ُعمََر
نا َيْحَيى بن َسلََمةُ بن كُهَْيلٍ ، َعْن أَبِيِه ، : يُّ ، قَالَ نا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْواِهبِ الْحَارِِث: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٨٧

َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوُهَو َيأْكُلُ ُجمَّاًرا ، وَالْقَْوُم ، : َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
فََسكََت الْقَْوُم َحتَّى : إِنَّ ِمَن الشََّجرِ َشَجَرةً مِثْلَ الرَُّجلِ الُْمْسِلمِ ، قَالَ : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َص

ْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَي النَّْخلَةُ ، لَ: ِكْدُت أَْسأَلُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأََنا أَْصَغُر الْقَْومِ ، فَقَالَ 
  َسلََمةَ إِال َيْحَيى

نا ُمَحمَُّد بن سََواٍء ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ ، َعْن : نا ُمَحمٌَّد ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٨٨
ُسْبَحانَ اللَِّه ، كُِتَب لَُه َعْشًرا ، َوَمْن : َمْن قَالَ : للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ ا: َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

ْم يََزلْ ِفي  أَْو بَِغْيرِ ِعلْمٍ ، لَقَالََها َعْشَر مَِرارٍ كُِتبَ لَُه ِمائَةً ، َوَمنِ اْسَتغْفََر اللََّه غَفََر لَُه ، َوَمْن أََعانَ َعلَى ُخُصوَمٍة بِظُلْمٍ
َماَت َوَعلَْيِه ِديَنارٌ أَْو  َسَخِط اللَِّه حَتَّى َيبَْرَح ، َوَمْن َحالَتْ َشفَاَعُتُه ُدونَ َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه ، فَقَْد َضادَّ اللََّه ، َوَمْن

ُمَحمَّدُ : َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُحَسْينٍ إِال ُمحَمٌَّد ، َتفَرَّدَ بِِه ِدْرَهٌم قُصَّ ِمْن َحَسَناِتِه ، لَْيسَ ثَمَّ ِديَناٌر َوال ِدرَْهٌم ، لَمْ َيْروِ 
  بن َعْبِد الرَّْحَمنِ

  نا: نا الْحَارِثُ بن َعْبِد اللَِّه الْخَازِنُ ، قَالَ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٨٩



، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َزْوَج بَرِيَرةَ كَانَ َعْبًدا ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ  أَُبو حَفْصٍ اَألبَّاُر ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َناِفعٍ
  الْحَارِثُ: َعْن َناِفعٍ إِال اْبُن أَبِي لَْيلَى ، َوال َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى إِال أَُبو حَفْصٍ ، َتفَرََّد بِِه 

نا َعْبدُ اللَِّه بن َناِفعٍ ، َعْن ُعثَْمانَ بن : ِلُم بن َعْمرٍو الَْحذَّاُء الَْمِدينِيُّ ، قَالَ نا ُمْس: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ، قَالَ  -٣٩٠
 رُ الصَّالةَ بِالْعَِقيقِ ، الالضَّحَّاِك ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُْص

  ُيْرَوى َعنِ اْبنِ ُعَمَر َمْرفُوًعا إِال ِمْن َهذَا الَْوجِْه
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : ونا َجابُِر بن َيْحَيى ، َعْن لَْيٍث ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : قَالَ  -٣٩١

  َن الْخَُيالِء لَْم يَْنظُرِ اللَُّه إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة اْبنِ ُعَمَرَمْن َجرَّ إَِزاَرُه ِم: َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  ال َتَدَعنَّ الرَّكَْعَتْينِ قَْبلَ َصالةِ الْفَْجرِ ، فَإِنَّ ِفيهَِما الرَّغَاِئُب: َوَسِمْعُتُه َيقُولُ  -٣٩٢

َما ِهَي الَْحَسنَاُت َوالسَّيِّئَاُت ، لَْيَس ثَمَّ دِيَناٌر َوال ِدْرَهٌم ، َجَزاءٌ ال َتمُوَتنَّ َوَعلَْيَك َدْيٌن ، فَإِنَّ: َوَسِمْعُتُه َيقُولُ  -
  َوِقَصاٌص لَْيَس َيظِْلُم اللَُّه أََحدًا

نا َخاِلُد : َمنِ ، قَالَ نا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْح: َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُمحَمٍَّد أَُبو قَُصيٍّ الُْعذْرِيُّ الدَِّمْشِقيُّ ، قَالَ  -٣٩٣
أََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : نا الصَّلُْت بن َبْهَراَم ، َعْن َيزِيَد الْفَِقريِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : بن َيزِيَد الْقَْسرِيُّ ، قَالَ 

  َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنْغَتِسلَ َيْوَم الُْجُمَعِة اْبنِ ُعَمَر
٣٩٤-  

كَاَنِت اْمرَأَةٌ : َر ، قَالَ دَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَح
َعلَْيِه َوَسلََّم بِِقطْعِ َيِدَها ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َمْخُزوِميَّةٌ َتْسَتِعُري الَْمتَاَع وََتْجَحُدُه َوَتْجَحُدُه فَأََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه 

  أَيُّوَب إِال َمْعمٌَر
: َمَر ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُع -٣٩٥

الُْمْؤِمُن َيأْكُلُ ِفي مًِعى َواِحٍد ، َوالْكَاِفُر َيأْكُلُ ِفي َسْبَعِة أَْمَعاٍء ، لَمْ َيْروِ َهذَا : لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ ال
  الَْحِديثَ َعَن أَيُّوَب إِال َمْعمٌَر

َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، -٣٩٦
  ال ِشَغاَر ِفي اِإلْسالمِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب إِال َمْعمٌَر: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

نا ُعَمُر بن الُْمِغَريِة ، : نا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، قَالَ : ن أَبِي َحسَّانَ اَألْنَماِطيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم ب -٣٩٧
إِنَُّه :  كُنَّا َنقُولُ ِلقَاِتلِ الُْمْؤِمنِ إِذَا َماَت: نا غَاِلٌب الْقَطَّانُ ، َعْن َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمزَنِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : قَالَ 

إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ : إِنَُّه ِفي النَّارِ ، َحتَّى أَنَْزلَ اللَُّه َهِذِه اآلَيةَ : ِفي النَّارِ ، َوَنقُولُ ِلَمْن أََصاَب كَبَِريةً فََماَت َعلَْيَها 
  يِّ إِال غَاِلٌب الْقَطَّانُ ، َوال َروَاُه َعْن غَاِلبٍ إِالُيشَْرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ، لَْم َيْروِِه َعْن َبكْرٍ الْمَُزنِ

  ُعمُر بن الُْمِغريَِة
نا ُموَسى : نا َمْنصُوُر بن ُصقَْيرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى بن َصاِلحِ بن َشْيخِ بن ُعَمْيَرةَ اَألَسِديُّ ، قَالَ  -٣٩٨

إِنَّ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ بن أَْعَيَن ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ب
زُِئ َيْوَم الِْقَياَمِة  ، َوَما ُيْجالرَُّجلَ ِلَيكُونُ ِمْن أَْهلِ الصَّالِة وَالزَّكَاِة َوالَْحجِّ َوالُْعمَْرِة َوالْجِهَاِد ، حَتَّى ذَكََر سَِهاَم الَْخْيرِ
  َمْنصُوُر بن ُصقَيْرٍ:  إِال بِقَْدرِ َعقِْلِه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال مُوَسى بن أَْعَيَن ، َتفَرََّد بِِه

نا َعْمُرو بن قَْيسٍ ، : قْلٌ ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، قَالَ نا ِه: نا َعْمُرو بن َهاِشمٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، قَالَ  -٣٩٩



َمْن َجاَء ِمْنكُُم الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ ، لَمْ : َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  َبكْرُ بن سَْهلٍ: إِال الْهِقْلُ ، َوال َعنِ الْهِقْلِ إِال َعْمُرو بن َهاِشمٍ ، َتفَرَّدَ بِِه َيْروِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ 

َسِمْعُت اَألْوَزاِعيَّ ُيَحدِّثُ ، َعْن َحسَّانَ بن َعِطيَّةَ ، : نا ُعَمُر بن َهاِشمٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ ، قَالَ  -٤٠٠
َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ ، فَاْسَتثَْنى ثُمَّ أََتى ثُمَّ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َعْن َناِفعٍ ، َعنِ 

  أَْخلََف فَال كَفَّاَرةَ َعلَْيِه ، لَْم َيْروِِه َعنِ األَْوَزاِعيِّ إِال َعْمُرو بن َهاِشمٍ
  أَْخَبرَنِي أَُبو ُمَعْيٍد ،: نا الَْهيْثَُم بن ُحمَْيٍد ، قَالَ : نا َعْبدُ اللَِّه بن ُيوُسَف ، قَالَ : بن سَْهلٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا َبكُْر -٤٠١

ِفي ثَالثَِة أَثَْوابٍ كُفَِّن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  ُمَعْيٍد اْبنِ ُعَمَربِيضٍ ُسحُوِليٍَّة ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َناِفعٍ إِال ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى ، َوال َعْن ُسلَْيَمانَ إِال أَُبو 

ا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َجْعفَرٍ ، ن: نا َعْبدُ اللَِّه بن ُيوُسَف ، َوُشَعْيٌب ، قَاال : َحدَّثََنا َبكٌْر ، قَالَ  -٤٠٢
َعلَْيكُمْ بِالسِّوَاِك ، فَإِنَُّه َمْرَضاةٌ ِللرَّبِّ ، َمطَْيَبةٌ : َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  ِللْفَمِ ُعَمَر
نا صَاِلحُ بن ُموَسى الطَّلِْحيُّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، : نا سَِعيُد بن َمْنصُورٍ ، قَالَ : ا َبكٌْر ، قَالَ َحدَّثََن -٤٠٣

: ِمنَِني ، فَقَالَْت إِنَّ َمْوَت الْفَجْأَِة َسْخطَةٌ َعلَى الُْمْؤ: َبلَغَ َعاِئَشةَ ، أَنَّ اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ : َعْن ُموَسى بن طَلَْحةَ ، قَالَ 
َمْوُت الْفَجْأَِة َتْخِفيٌف َعنِ الُْمْؤِمنَِني ، َوَسْخطَةٌ : َيْغِفُر اللَُّه الْبنِ ُعَمَر ، إِنََّما قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  إِال َصاِلٌح اْبَن ُعَمَر َعلَى الْكَافِرِيَن ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الَْمِلِك
نا أَيُّوبُ : نا ُعَمُر بن الُْمِغَريِة الِْمصِّيِصيُّ ، قَالَ : نا َعْبدُ اللَِّه بن ُيوُسَف ، قَالَ : َحدَّثََنا َبكٌْر ، قَالَ  -٤٠٤

كُلُّ ُمْسِكرٍ حََراٌم ، لَْم َيْروِ : لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال: السَّخِْتَيانِيُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَمَر بن الُْمِغَريِة إِال َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف

  نا َعْبُد: َحدَّثََنا َبكٌْر ، قَالَ  -٤٠٥

: نا أَيُّوُب السَّخِْتَيانِيُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : الَ نا ُعَمُر بن الُْمِغَريِة الِْمصِّيِصيُّ ، قَ: اللَِّه بن ُيوُسَف ، قَالَ 
كُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَمَر بن الُْمِغَريِة إِال َعْبُد اللَِّه : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  بن ُيوُسَف
نا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ : نا نَُعْيُم بن َحمَّاٍد ، قَالَ : َحدَّثََنا َبكٌْر ، قَالَ  -٤٠٦

أَنْ قَدُِّموا التَّكْبَِري ، لَْم َيْروِ : بِّرَ أَْو قَالَ أََمرَنِي جِبْرِيلُ أَنْ أُكَ: اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  اْبُن الُْمبَاَرِك: َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َناِفعٍ إِال أَُساَمةُ ، َتفَرََّد بِِه 

أَبِي َحنِيفَةَ ، َعْن أَبِي  َنا أَُبو ُيوُسَف الْقَاِضي ، َعْن: َنا ُمَحمَّدُ بن َسَماَعةَ ، قَالَ : َحدَّثََنا الَْبْخَترِيُّ ، قَالَ  -٤٠٧
  ِة الَْغدَاِة َوَصالِة الِْعَشاِءالُْهذَْيلِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرخََّص ِللنَِّساِء ِفي الُْخرُوجِ ِلَصال

َنا إِْسَماعِيلُ بن َداُوَد الِْمخَْراِقيُّ ، َعْن ِهَشامِ بن : الْحَِزاِميُّ ، قَالَ َنا إِْبَراهِيُم بن الْمُْنِذرِ : َحدَّثََنا َجْعفٌَر ، قَالَ  -٤٠٨
إِنََّما النَّاُس كَإِبِلٍ ِمائٍَة ، ال َتجُِد ِفيَها : َسْعٍد ، َعْن َزْيدِ بن أَْسلََم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  إِْسَماِعيلُ: َواِحَدةً ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن زَْيِد بن أَسْلََم إِال ِهَشاُم بن َسْعٍد ، تَفَرََّد بِِه  رَاِحلَةً
  :َنا َعْبدُ اللَِّه بن صَاِلحٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا َجْعفَُر بن إِلْيَاَس بن َصَدقَةَ الْكَبَّاُش الِْمصْرِيُّ ، قَالَ  -٤٠٩



إِنَّ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبُن َوْهبٍ ، َعْن َماِلِك بن أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َحدَّثَنِي
ْبُن َوْهبٍ ، َوال َعنِ اْبنِ َوْهبٍ إِال اْبنُ اللََّه جََعلَ الَْحقَّ َعلَى ِلَساِن ُعَمَر ، َوقَلْبِِه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ َماِلٍك إِال ا

  َصاِلحٍ
َنا الَْهيْثَُم بن ُعلَيَّةَ : َنا َعْبُد الَْحِميِد الِْحمَّانِيُّ ، قَالَ : َنا الَْحَسُن بن َسْهلٍ الَْحنَّاطُ ، قَالَ : َحدَّثََنا َجْعفٌَر ، قَالَ  -٤١٠

َرأَْيتُ : َما َهذَا ؟ قَالَ : َرأَْيُت اْبَن ُعَمَر ، ِفي الصَّالِة َيْعتَِمُد إِذَا قَاَم ، فَقُلُْت : قَالَ الَْبْصرِيُّ ، َعنِ اَألْزَرقِ بن قَْيسٍ ، 
  لِْحمَّانِيُّ اْبَن ُعَمَرا: ، َتفَرَّدَ بِِه َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُُه ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْزَرقِ إِال الَْهيْثَُم 

َنا َحفُْص بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن لَْيِث بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارِ بن الرَّيَّاِن ، قَالَ : َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُبجَْيرٍ ، قَالَ  -٤١١
َمْن َحجَّ فَزَاَر قَْبرِي بَْعَد : ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَّ: أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َمْوِتي كَانَ كََمْن َزاَرنِي ِفي َحيَاِتي ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن لَْيٍث إِال َحفٌْص
َنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد الَْمِلِك بن َشْيَبةَ : الَ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن الْفَْضلِ بن الَْيَماِن الَْمْخُزوِميُّ الُْمَؤدُِّب ، قَ -٤١٢

َنا ُموَسى بن َيْعقُوَب الزَّمِْعيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسَحاَق ، أَنَّ أََبا : َنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، قَالَ : الْحَِزاِميُّ ، قَالَ 
  نِ ُعَمَر أَْخَبَرُه ، أَنَُّه َسِمَع اْبَن ُعَمَر ،َحازِمٍ أَْخَبَرُه ، أَنَّ َناِفًعا َموْلَى اْب

َما ِمْن غَاِدرٍ إِال َولَهُ ِلَواٌء َيْوَم الِْقَياَمِة يُْعَرُف بِِه ، لَْم َيْروِ َهذَا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيقُولُ 
لرَّْحَمنِ ، َوال َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ إِال مُوَسى ، َوال َعْن ُموَسى إِال اْبُن أيب فُدَْيٍك ، َتفَرَّدَ الَْحِديثَ َعْن أَبِي َحازِمٍ إِال َعْبُد ا

  َعْبُد الرَّْحمَنِ: بِِه 
َمانُ بن اَألْسَوِد ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن غُلَْيبٍ ، َنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ ، َنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َنا ُعثْ -٤١٣

َمْن أََتى الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ ، لَْم َيرْوِِه إِال َيْحَيى : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  الُْجْعِفيُّ اْبنِ ُعَمَر

ُزوالقٍ الِْمْصرِيُّ ، َنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ ، َنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن  -٤١٤
ى ، فَإِذَا َصالةُ اللَّْيلِ مَثَْنى َمثَْن: ُحَصْينٍ ، َعْن َسْعِد بن ُعَبْيَدةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  َخشِيَت الصُّْبَح فَأَْوِتْر بَِواِحَدٍة ، لَْم َيرْوِِه إِال َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ
َب ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن ُزوالقٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ ، َنا َيْحَيى بن أَيُّو -٤١٥

ال َتْمَنعُوا إَِماَء اللَّهِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : نَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ُمَحمَِّد بن َعْجال
َعْمُرو : يُّوَب ، َتفَرََّد بِِه َمَساجَِد اللَِّه ، وَلَْيْخُرْجَن تَِفالٍت ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ إِال َيْحَيى بن أَ

  بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ ، تَْرَجَمةٌ
  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليلٍ -٤١٦

ةَ ، َعنِ  ، َعْن أَبِي ِقالَبالَْعنَزِيُّ ، َنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن َساِلمٍ اَألزِْديُّ ، َنا اَألْشَجِعيُّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء
َجْوُف اللَّْيلِ اآلِخرِ ، لَمْ : أَيُّ اللَّْيلِ أَجَْوُب َدْعَوةً ؟ قَالَ : ُسِئلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال اَألْشَجِعيُّ ، َتْرَجمَةٌ
َيانَ لَْحَسُن بن َعِليِّ بن َسالَمةَ الدَّهَّانُ ، َنا إِْبَراهِيُم بن يُوُسَف الصَّْيرَِفيُّ ، َنا َيحَْيى بن َيَماٍن ، َعْن ُسفَْحدَّثََنا ا -٤١٧

ْمَرِة ، وَطَاَف لَُهَما طَْوفًا ، قََرنَ َرُسولُ اللَِّه َبْيَن الَْحجِّ َوالُْع: ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ إِال َيْحَيى بن َيَماٍن



اَألْسَوِد ُمحَمَِّد بن َعْبدِ َحدَّثََنا ِمقَْداٌم ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي  -٤١٨
ي السَّْبعِ اَألوَاِخرِ ِمْن َمنِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّاسَ أُرُوا لَْيلَةَ الْقَْدرِ ِفالرَّْح

ْوَها ِفي السَّْبعِ األََواِخرِ ، فَالَْتِمُسوَها ِفي إِنَّ النَّاَس َرأَ: َرَمَضانَ ، فَسُِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَِقيلَ 
ُه َعْن أَبِي اَألْسَوِد إِال السَّْبعِ اَألوَاِخرِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ إِال أَُبو اَألْسَوِد ، َوال رََوا

  ِداْبُن لَهِيَعةَ ، َتفَرََّد بِهِ أَُبو اَألسَْو
نا : نا َحِكيُم بن َناِفعٍ ، قَالَ : نا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َمْنصُورٍ الرُّمَّانِيُّ ، قَالَ  -٤١٩

  ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن

  َعلَْيِه َوَسلََّم بَْعَض أَزَْواجِِه ِفي إَِناٍء وَاِحٍد يَْغَتِسالِنُربََّما نَاَزعَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
نا الْقَاِسُم بن يَزِيدَ : نا ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ الُْموِصِليُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُمَحمَِّد بن َحاِتمٍ الِْعْجلُ ، قَالَ  -٤٢٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ، َعْن ُمَجاِهِد ، َعْن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  نا ُسفَْيانُ ، َعْن َمْنصُورٍ: ، قَالَ 

  َعْنُه إِال اْبُن َعمَّارٍلَْم َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ إِال الْقَاِسمُ الَْجرِْميُّ ، َوال رََواُه . الذُّبَاُب كُلُُّه ِفي النَّارِ إِال النَّْحلَ : َعلَْيِه َوَسلََّم 
نا إِْبَراهِيُم بن أَبِي : نا ُمَحمَّدُ بن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا سَْهلُ بن أَبِي سَْهلٍ الْوَاِسِطيُّ ، قَالَ  -٤٢١

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ نا ُعَمُر بن ُعَبْيٍد ، َعْن إِْبَراِهيَم بن ُمهَاجِرٍ ، َعْن َنا: الَْوزِيرِ ، قَالَ 
َعْبدٌ أََبَق ِمْن َمَواِليهِ َحتَّى َيْرجِعَ إِلَْيهِْم ، َواْمَرأَةٌ َعَصْت َزْوَجَها : اثَْناِن ال ُتَجاوُِز َصالُتُهَما ُرُءوَسُهَما : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ي وِِه َعْن إِبَْراِهيمَ بن ُمَهاجِرٍ إِال ُعَمُر بن ُعَبْيٍد ، َوال رََواُه َعْن ُعَمَر بن ُعَبْيٍد ، إِال إِْبَراِهيُم بن أَبِلَْم َيْر. َحتَّى َتْرجَِع 
  اْبُن أَبِي َصفَْوانَ: الَْوزِيرِ ، تَفَرََّد بِِه 

نا سَاِلمُ بن ُنوحٍ ، َعْن ُعَمَر بن : بِْشرٍ الذَّارُِع ، قَالَ  نا ِهاللُ بن: َحدَّثََنا سَْهلُ بن أَبِي سَْهلٍ الْوَاِسِطيُّ ، قَالَ  -٤٢٢
كُْنُت َمَع اْبنِ ُعَمَر ِفي َسفَرٍ ، فَأَْسَرعَ السَّْيَر َحتَّى غَرََبِت : َعاِمرٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ السَّرَّاجِ ، َعْن َناِفعٍ ، قَالَ 

  الشَّْمُس ،

الرَّْحَمنِ ، الصَّالةُ ، فََسارَ َحتَّى اشَْتَبكَتِ النُُّجوُم ، ثُمَّ َنَزلَ فَصَلَّى الَْمغْرَِب ، َوصَلَّى الِْعَشاَء  َيا أََبا عَْبِد: فََناَدْيُتُه 
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ . إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َعجِلَ بِهِ أَْمٌر َصلَّى َهكَذَا : َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ قَالَ 

  ِهاللُ بن بِشْرٍ: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ السَّرَّاجِ إِال ُعَمُر بن َعاِمرٍ ، َوال َرَواُه َعْن ُعَمَر إِال سَاِلمُ بن ُنوحٍ ، َتفَرََّد بِِه 
: نا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الُْمِغَريِة ، قَالَ : الَ نا َنْصُر بن َمْرزُوقٍ ، قَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ  -٤٢٣

كَْيَف َسِمْعَت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أََتى َرُجلٌ إِلَى اْبنِ ُعَمَر ، فَقَالَ : نا َماِلُك بن ِمْعَولٍ ، َعْن َناِفعٍ ، قَالَ 
إِنَّ اللََّه ُيدْنِي الَْعْبدَ : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : ُن ُعَمَر َوَسلََّم َيقُولُ ِفي النَّْجَوى ؟ قَالَ اْب

: ذَا َوكَذَا ؟ فََيقُولُ أََتعْرُِف ذَْنَب كَ: ِمْنُه َيْوَم الِْقَياَمِة ، فََيَضُع َعلَْيِه كََنفَُه وِسْتَرُه ِمَن النَّاسِ ، َوُيقَرُِّرُه بِذُُنوبِِه ، فََيقُولُ 
نََعْم ، أَْي َربِّ ، فَإِذَا قَرََّرُه بِذُُنوبِِه ، َوَرأَى أَنَُّه قَْد َهلَكَ : أََتْعرُِف ذَْنَب كَذَا وَكَذَا ؟ فََيقُولُ : َنَعْم ، أَيْ َربِّ ، َوَيقُولُ 

َوأَمَّا الُْمَناِفُق َوالْكَاِفُر ، فَإِنَُّه ُيَناَدى َعلَى : قَالَ ، ُيْعِطي ِكتَاَب َحَسنَاِتِه  ثُمَّ: قَالَ ، إِنِّي قَْد َستَْرُتَها َعلَْيَك الَْيْوَم : قَالَ ، 
 لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال َماِلُك بن ِمْغَولٍ ، َوال رََواُه َعْن. َهُؤالِء الَِّذيَن كَذَبُوا َعلَى َربِّهِْم : ُرُءوسِ اَألْشَهاِد 

  َماِلِك بن ِمْغَولٍ إِال



  َعْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن الُْمِغريَِة
: قَالَ ، نا َعْبدُ الَْوهَّابِ : قَالَ ، نا إِْسحَاُق بن َحاِتمٍ الَْعالُف : قَالَ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن إِبَْراهِيَم الْقََراِطيِسيُّ  -٤٢٤

كُلُّكُمْ رَاعٍ ، َوكُلُّكُمْ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ نا ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ ، َعْن َناِف
  اُق بن َحاِتمٍلَْم َيْروِِه َعْن ُسلَْيَمانَ إِال عَْبُد الْوَهَّابِ ، َوال رََواُه َعْن َعْبِد الْوَهَّابِ إِال إِْسَح. َمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه 

نا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، : نا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ ، قَالَ  -٤٢٥
نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيْخلَطَ :  قَالَ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ ، َعْن َجَبلَةَ بن ُسَحْيمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  يُْنَتَبذَا اْبنِ ُعَمَر: َبلٌَح َوَتْمٌر ، يَْعنِي 
الْقَارُِئ أَُبو  نا َداُودُ بن ُسلَْيَمانَ: قَالَ ، نا َهاُرونُ بن ُسفَْيانَ الُْمْسَتْمِليُّ : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ ، قَالَ  -٤٢٦

قََرأُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى : قَالَ اْبُن ُعَمَر : قَالَ ، نا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ : قَالَ ، ُسلَْيَمانَ الْكَرِيزِيُّ 
فََرْوٌح : ْيَحانٌ قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرْوٌح وَر: فَلَمَّا َبلَّْغُت ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسوَرةَ الَْواِقَعِة 

 لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوبَ إِال َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َوال َرَواُه َعْن َحمَّاٍد إِال َداُوُد بن ُسلَْيَمانَ. ورَْيَحانٌ َيا اْبَن ُعَمَر 
  َهاُرونُ بن ُسفَْيانَ: رَّدَ بِِه الْكَرِيزِيُّ ، َتفَ

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ أَبُو -٤٢٧

: اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  ُحَصْينٍ ، قَالَ نا أَحَْمُد بن ُيوُنَس ، قَالَ نا أَيُّوُب بن ُعْتَبةَ ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ
قَالَ أَيُّوُب بن ُعْتَبةَ . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتبَرَُّز َبْيَن لَبَِنَتْينِ ، ُمْستَقْبِلَ الِْقْبلَِة ، َوُهَو َعلَى ظَْهرِ َبْيٍت رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه 

  كَأَنَُّه فَجِئَُه: 
الَْعَدنِيُّ ، قَالَ نا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َزْيِد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ ، قَالَ نا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُعَمَر -٤٢٨

لَمْ َيرْوِ . الْعَِتَريةَ : ِهَي َحقٌّ َيْعنِي : أَْسلََم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعْنَها َيْوَم َعَرفَةَ ؟ فَقَالَ 
  ْن َزْيِد بن أَْسلََم إِال ُسفَْيانُ ، َوال َروَاُه َعْن ُسفَْيانَ إِال ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيَُّهذَا الَْحدِيثَ َع

اُر بن دَّثََنا َعمََّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِعيَسى بن شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْنصُورٍ الطُّوِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْجوَّابِ ، َح -٤٢٩
َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر ، :  ُرَزْيقٍ ، َعْن ِفطْرِ بن َخِليفَةَ ، َعنِ الْقَاِسمِ بن أَبِي َبزَّةَ ، َعْن َعطَاٍء الُْخرَاَسنِيُّ ، َعْن ُحْمَرانَ ، قَالَ

َحانَ اللَِّه ، وَالْحَْمُد ِللَِّه َوال إِلََه إِال اللَُّه ، ُسْب: َمْن قَالَ : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : َيقُولُ 
 اللَِّه َحتَّى َينْزَِع ، َواللَُّه أَكَْبُر ، كُِتَب لَُه بِكُلِّ َحْرٍف َعْشُر َحَسنَاٍت ، َوَمْن أََعانَ ِفي ُخُصوَمِة بَاِطلٍ لَْم َيَزلْ ِفي َسَخِط

ةِ ِمْن ُحدُوِد اللَِّه فَقَْد َضادَّ اللََّه ِفي أَْمرِِه ، َوَمْن َبَهَت ُمْؤِمًنا أَْو ُمْؤِمَنةً َحَبَسهُ اللَُّه ِفي َرْدغََوَمْن َحالَْت َشفَاَعُتُه ُدونَ َحدٍّ 
  الَْخبَالِ َيوَْم

َراسَنِيُّ ، َعْن ُحْمَرانَ إِال الْقَاِسُم بن لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعطَاٍء الُْخ. الِْقَياَمةِ َحتَّى َيْخُرَج ِممَّا قَالَ َولَْيَس بِخَارِجٍ 
  أَُبو الَْجوَّابِ:  ، َتفَرََّد بِِه أَبِي َبزَّةَ ، َوال َرَواُه َعنِ الْقَاِسمِ بن أَبِي َبزَّةَ إِال ِفطٌْر ، َوال رََواُه َعْن ِفطْرٍ إِال َعمَّاُر بن ُرَزْيقٍ

عٍ ، نا عَْبَدةُ بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن اَألْشَعِث َصاِحبِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُرَزْيقِ بن َجاِم -٤٣٠
ْن َناِفعٍ ، َعنِ الْفَُضْيلِ بن ِعَياضٍ ، نا عِيَسى بن ُموَسى الُْغْنَجاُر ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َراِشٍد ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َع

َمْن كَثَُر كَالُمُه كَثَُر َسقَطُُه ، َوَمْن كَثَُر َسقَطُُه كَثَُرْت ذُُنوُبُه ، َوَمْن : ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  اْبنِ ُعَمَر
لَْم َيْروِ َهذَا . لَْيقُلْ َخيًْرا أَْو لَِيْصُمْت كَثَُرْت ذُنُوُبُه كَاَنِت النَّارُ أَوْلَى بِِه ، فََمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَ

ُعَمَر إِال ِعيَسى الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َوال َروَاُه َعْن َيْحَيى إِال ُعَمُر بن رَاِشٍد ، َوال َروَاُه َعْن 



  َعْبَدةُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ: َعِث ، تَفَرََّد بِِه الْغُْنجَاُر ، َوال َعْن ِعيَسى إِال إِْبَراهِيُم بن اَألْش
ِفي َحدَّثََنا َيحَْيى بن السَّكَنِ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن ُمَهاجِرٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، : َوبِِه  -٤٣١

  ذُو الْقَْعَدِة َوذُو الِْحجَِّة: ٌت ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحجُّ أَشُْهٌر َمْعلُوَما: قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلّ 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب بن َعْبِد الَْحمِيِد الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى -٤٣٢

ِشُم بن ُصبَْيحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أََنسٍ الَْمكِّيُّ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر بن إِْسَماعِيلَ الَْجبُِّليُّ ، َحدَّثََنا هَا
لَْم َيْروِ َهذَا . َما ُوِلَد ِفي أَْهلِ َبْيٍت غُالٌم إِال أَصَْبَح ِفيهِْم ِعزٌّ لَْم َيكُْن : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 

ِعْمَرانُ بن أََنسٍ ، َوال َروَاُه َعْن أَبِي أََنسٍ إِال َهاِشُم بن ُصبَْيحٍ : الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ إِال أَُبو أََنسٍ الَْمكِّيُّ َواْسُمُه 
  مُوَسى بن إِْسَماِعيلَ الَْجبُِّليُّ: الَْواسِِطيُّ ، َتفَرََّد بِِه 

ال َتبِيعُوا الثَِّماَر حَتَّى يَْبُدَو َصالُحَها ، : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َعنِ: َوبِِه  -٤٣٣
  َنَهى الْبَاِئَع وَالُْمْبتَاَع

ْن أَبِي اَألسَْوِد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َحدَّثََنا ِمقَْداٌم ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َع -٤٣٤
َمْن أَْعَتَق ِشقًْصا ِفي َمْملُوٍك قُوَِّم َعلَْيِه بَِمْن أَْعَتَق ِفي َماِلِه ، َوإِنْ لَْم َيكُنْ : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

 أَُبو ، ثُمَّ اْسَتسَْعى غَْيَر َمْشقُوقٍ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي اَألْسَوِد إِال اْبُن لَهِيَعةَ ، َتفَرََّد بِِه َعْنَدُه قُوَِّم ِقيَمةَ َعْدِلِه
  اَألْسوَِد
َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ  َحدَّثََنا ِمقَْداٌم ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد ، -٤٣٥

ِء ، َوكَانَ أََمُدَها ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَاَبَق َبْيَن الْخَْيلِ الُْمَضْمَرِة ، فَكَاَنْت ُتْرَسلُ ِمَن الَْحفَْيا
  َوكَاَنْت، َوَساَبَق الَْخْيلَ الَِّتي لَمْ َتْضُمْر ، 

  ، َتفَرَّدَ بِِه أَُبو اَألْسوَِدُتْرَسلُ ، َوكَانَ أََمدَُها َمْسجَِد بين ُزَرْيقٍ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي اَألْسَوِد إِال اْبُن لَهِيَعةَ 
بِي اَألْسَوِد ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا ِمقَْداٌم ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ، َنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَ -٤٣٦

َمنِ اْشَتَرى طََعاًما فَال َيبِْعُه َحتَّى َيْسَتْوِفَيُه ، لَْم َيرِو َهذَا الَْحدِيثَ إِال أَُبو : أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  بِِه اْبُن لَهِيعَةَاَألْسَوِد ، َتفَرَّدَ 

بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ،  َحدَّثََنا ِمقَْداٌم ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد ، َعْن َعْبِد اللَِّه -٤٣٧
َوَسلََّم ُيصَلِّي َعلَى الَْبِعريِ َحْيثُ تََوجََّه بِِه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه َرأَى َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال أَُبو اَألْسَوِد ، تَفَرََّد بِِه اْبُن لَهِيعَةَ
ن الُْمْنِذرِ ، َنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الُْمِغَريِة ، َعنِ اْبنِ أَبِي الزَِّناِد ، َعْن َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ب -٤٣٨

الدُّْنَيا ِسْجُن : ، قَالَ ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
بِي الزَِّناِد إِال ، َوَجنَّةُ الْكَاِفرِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ إِال اْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َوال َعنِ اْبنِ أَ الُْمْؤِمنِ

  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْمِغَريِة ، تَفَرََّد بِِه إِبَْراِهيمُ بن الْمُْنِذرِ اْبنِ ُعَمَر
  َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ ،َحدَّثََنا  -٤٣٩

ال : للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َضْمَرةَ ، َعْن إِْبَراهِيَم بن أَبِي أَُسْيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ا
  ُجرَ أََخاُه فَْوَق ثَالثٍَة ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َناِفعٍ إِال إِبَْراِهيمُ بن أَبِي أُسَْيٍدَيِحلُّ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ يَْه



 قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َحدَّثََنا ُمَورٌِّع ، َنا َداُوُد ، َنا ثَابُِت بن زَُهْيرٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  -٤٤٠
  الالِعُب بِالنَّْرِد كَوَاِضعِ َيِدِه ِفي لَْحمِ الِْخْنزِيرِ ، والَناِظُر إِلَيَْها كَوَاِضعِ َيِدِه ِفي َدمِ الِْخنْزِيرِ: َعلَْيِه َوَسلََّم 

َجاَء : اِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَورُِّع بن َعْبِد اللَِّه ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَعاٍذ ، َنا ثَابُِت بن زَُهْيرٍ ، َعْن َن -٤٤١
َيا َنبِيَّ اللَِّه ، إِنِّي َرأَْيتُ الَْبارَِحةَ ِفي الَْمَنامِ أَنَُّه لَْيَس ِمْن َعْبٍد َيْشَهدُ : أَْعرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

ْروِ أَنََّك َرُسولُ اللَِّه إِال َرفََعُه اللَُّه َدَرَجةً ِفي الَْجنَِّة ، إِال أَْصَحابَ الشَّاِه َوِهَي الشِّطْرَْنُج ، لَْم َي أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه َوشَهَِد
  نِ ُعمََرَهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال ثَابُِت بن زَُهْيرٍ ، َتفَرََّد بِهَِما َداُوُد بن ُمَعاٍذ اْب

قَالَ : ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَورُِّع بن َعْبِد اللَِّه ، َنا َداُودُ بن ُمَعاٍذ ، َنا ثَابُِت بن ُزهَْيرٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  -٤٤٢
َحُبَها الَْمالِئكَةُ ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِنَّ الِْعَري الَِّتي ِفيَها الْجََرُس ال َتْص: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال ثَابِتُ بن ُزَهْيرٍ ، َورََواُه

  النَّاُس َعْن َناِفعٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ الْجَرَّاحِ ، َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ
دَّثََنا ُموَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِينِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسعُوٍد الزَّجَّاُج ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن ُمَحمٍَّد الصُّورِيُّ ، َح -٤٤٣

ثَ ُعرِْضُت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدرٍ وَأََنا اْبُن ثَال: َبكْرٍ الُْهذَِليِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
ا اْبُن أَرَْبَع َعَشَرةَ فَرَدَّنِي ، ثُمَّ َعَشَرةَ َسَنةً ، فَرَدَّنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ عُرِْضُت َعلَْيِه َيْوَم أُُحٍد وَأََن

َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َبكْرٍ الُْهذَِليِّ إِال َعْبُد الرَّْحَمنِ  ُعرِْضُت َيْوَم اَألْحزَابِ َوأََنا اْبُن خَْمَس َعَشَرةَ ، فَأُجِْزُت ، لَْم َيْروِ
  بن الَْحَسنِ ، َتفَرََّد بِِه ُموَسى بن أَيُّوَب

ِلٍد ، َعْن غَاِلبِ خَاَحدَّثََنا ُنعَْيُم بن ُمَحمٍَّد الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِينِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن  -٤٤٤
َمْن أَْحَرَم ِمْن َبْيِت الَْمقِْدسِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  ِلُب بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َتفَرََّد بِِه مُوَسى بن أَيُّوَب ُعمََرَدَخلَ َمْغفُوًرا لَُه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال غَا
بن َناِفعٍ ، َعْن َناِفعِ بن  َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن أَحَْمَد الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ ، َنا َعْبُد اللَِّه -٤٤٥

َهذَا ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ يَقُْصُر الصَّالةَ بِالَْعِقيقِ ، لَْم َيْروِ  أَبِي ُنَعْيمٍ ، َعْن َناِفعٍ
  الَْحِديثَ َمْرفُوًعا َعْن َناِفعِ بن أَبِي ُنعَْيمٍ

  زَةَإِال َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ ، َتفَرََّد بِِه َعْبُد اللَِّه بن َحْم
ي َحفَْصةَ ، َعْن َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن أَحَْمَد ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ بن َعاِصمٍ ، َنا إِْسَماِعيلُ بن ُعلَيَّةَ ، َنا ُعَماَرةُ بن أَبِ -٤٤٦

ٌر ِفي الَْجنَِّة ، َحافََّتاُه الذََّهُب ، َوَيْجرِي الْكَْوثَُر نَْه: ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، عن النىب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
َتفَرََّد بِِه السَّرِيُّ بن  َعلَى الدُّرِّ َوالَْياقُوِت ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َمْوصُوال َعْن ُعَماَرةَ بن أَبِي َحفَْصةَ إِال اْبُن ُعلَيَّةَ ،

  َعاِصمٍ
، َحدَّثََنا كَِثٌري ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن الَْوِليِد الزَُّبْيِديِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َواِثلَةُ بن الَْحَسنِ  -٤٤٧

َنا َعَشَر َبعًِريا ، َبَعثَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَرِيَّةً كُْنُت ِفيَها ، فََبلََغْت ُسْهمَاُنَنا ِللرَُّجلِ اثْ: ُعَمَر ، قَالَ 
  َعنِ الزُّبَْيِديِّ إِال َبِقيَّةُ اْبنِ ُعَمَرَوَنفَلََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد ذَِلَك َبعًِريا َبعًِريا ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ 

ُحَسْيُن بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعْسقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُمَحمَّدِ بن أَْعَيَن َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َحمَّاٍد الرَّْمِليُّ ، َنا الْ -٤٤٨
ِه لَى النََّجاِشيِّ ، فَكَبََّر َعلَْي، َنا فُلَْيُح بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َع



  ْعَيَن ُعمََرأَْرَبَع َتكْبِريَاٍت ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال فُلَْيٌح ، َتفَرََّد بِِه الَْحَسُن بن ُمَحمَِّد بن أَ
  َحدَّثََنا الَْولِيُد ، َنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن أَبِي َخاِلٍد -٤٤٩

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  اَألْزَرُق
َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الشَّعْبِيِّ إِال اْبُن أَبِي أَفَْضلُ الِْعبَاَدِة الِْفقُْه ، َوأَفَْضلُ الدِّينِ الَْوَرُع ، لَْم : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  لَْيلَى ، َوال َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى إِال َخاِلٌد ، َتفَرََّد بِِه ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحمَنِ
ن َمْيسََرةَ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ َحدَّثََنا َهاُرونُ بن ُسلَْيَمانَ أَُبو ذَرٍّ ، َنا ُزَهْيرُ بن َعبَّاٍد ، َنا حَفُْص ب -٤٥٠

إِذَا َصلَّى أََحدُكُْم ، فَلَْيلَْبْس ثَوَْبْيِه ، فَإِنَّ اللََّه أََحقُّ َمْن ُتُزيِّنَ : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
َحِديثَ ثَْوَباِن ، فَلَْيتَّزِْر إِذَا َصلَّى ، َوال َيْشَتِملْ أََحدُكُْم ِفي َصالِتِه اْشِتَمالَ الَْيهُوِد ، لَْم َيْروِ َهذَا الْ لَُه ، فََمْن لَْم َيكُْن لَُه

  َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ إِال َحفْصُ بن َمْيَسَرةَ ، تَفَرََّد بِِه زَُهْيُر بن َعبَّاٍد
ى ، َنا َسالُم بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْمرِو بن الَْعالِء ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَن َحدَّثََنا َهاُرونُ بن ُموَس -٤٥١

  فَشَارُِبونَ َشْرَب الْهِيمِ اْبنِ ُعَمَر: ّالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ 
مَّلُ بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعبَّاٍد ، َعنِ السَّرِيِّ بن َيْحَيى ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َخلٍَف ، َنا ُمَؤ -٤٥٢

لَقَْد أُْعِطيُت ِمْنهُ َشْيئًا َما أُْعِطيِهِ إِال َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، : قَالَ اْبُن ُعَمَر : الْكَرِميِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، قَالَ 
  لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ: الْجَِماَع : َيَعْني 

  َعنِ السَّرِيِّ بن َيحَْيى إِال َيْحَيى بن َعبَّاٍد ، َتفَرََّد بِِه ُمؤَمَّلُ بن ِهَشامٍ
ُد بن ُموَسى ، َنا إِبَْراهِيُم بن َحدَّثََنا َهْيثَمُ بن َخلٍَف ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى اَألْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو غَزِيَّةَ ، ُمَحمَّ -٤٥٣

َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َوْجِه : َسْعٍد ، َعْن ُعَمَر بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
َعْمرِو بن ُمَحمٍَّد إِال إِبَْراِهيمُ بن َسْعٍد ، َوال َعْن إِْبَراهِيَم إِال أَُبو  الْكَْعَبِة ، ُمحَْتبًِيا بَِيَدْيِه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن

  غَزِيَّةَ ، َتفَرََّد بِهِ أَُبو ُموَسى األَْنَصارِيُّ
َشامِ بن الْغَازِ َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا َهْيثَمُ بن َخلٍَف ، َنا َعِليُّ بن َسَياَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُيوُنَس الَْبلِْخيُّ ، َعْن ِه -٤٥٤

الَْمْسجِِد الَْحَرامِ ، : ال ُتَشدُّ الَْمِطيُّ إِال إِلَى ثَالثَِة َمَساجَِد : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
لَْحِديثَ َعْن ِهَشامِ بن الْغَازِ إِال َعِليُّ بن ُيوُنَس ، َتفَرََّد بِِه َعِليُّ بن َوَمْسجِِدي َهذَا ، َوالَْمْسجِِد اَألقَْصى ، لَْم َيْروِ َهذَا ا

  َسَيابَةَ
ْسِلمٍ ، َعْن َمطَرٍ َحدَّثََنا َهْيثَمُ بن َخلٍَف ، َنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى الَْمَداِئنِيُّ ، َنا َشبَاَبةُ بن َسوَّارٍ ، َنا الُْمِغَريةُ بن ُم -٤٥٥
أََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَنْ َنُمنَّ َعلَى أَْوالِد الزَِّنا َيْعنِي : اقِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ الَْورَّ

  َريِة إِال َشَباَبةُ ، َتفَرََّد بِِه زَكَرِيَّا بن َيْحَيىِفي الِْعْتقِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َمطَرٍ إِال الُْمِغَريةُ ، َوال َعنِ الُْمِغ: 
  َحدَّثََنا َهْيثَمُ بن َخلٍَف ، َنا ُمَحمَّدُ بن -٤٥٦

اللَّهِ َصلَّى قَالَ َرسُولُ : َصاِلحِ بن النَّطَّاحِ ، َحدَّثََنا أَرْطَاةُ أَُبو حَاِتمٍ ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
 لَْوال أَنْ َيكُونَ ُسنَّةً َألمَْرُت بِالسَِّواِك ِعْنَد كُلِّ َصالٍة ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ إِال: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  أَْرطَاةُ أَُبو َحاِتمٍ ، َتفَرََّد بِِه ُمَحمَّدُ بن صَاِلحٍ
بُ بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن َعاِصمٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمجَاِشُع بن َعْمرٍو ، َعْن َداُوَد بن أَبِي َحدَّثََنا َيْعقُو -٤٥٧



لََه إِال اللَُّه َوْحَشةٌ لَْيَس َعلَى أَْهلِ ال إِ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِهْنٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
و ، َتفَرََّد بِِه َجْعفَُر بن ِعْنَد الْمَْوِت ، َوال ِعْنَد الْقَْبرِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْندٍ إِال ُمَجاِشعُ بن َعْمرٍ

  َعاِصمٍ
َعْبِد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمْسِلمٍ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن -٤٥٨

ذَكَاةُ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الطَّاِئِفيُّ ، َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  أُمِِّه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى إِال ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ الطَّاِئِفيُّ الَْجنِنيِ ذَكَاةُ

، َعْن ُمَجاِهٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن إِْسحَاَق الَْمْخرَِميُّ ، َنا َعفَّانُ ، َنا َيزِيُد بن إِْبَراهِيَم ، َنا لَْيثُ بن أَبِي ُسلَْيمٍ  -٤٥٩
  ُنهِيَنا أَنْ نَْتَبَع جِنَاَزةً َمَعَها رَانَّةٌ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيزِيَد بن إِْبَراِهيَم إِال َعفَّانُ: نِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َع

  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن -٤٦٠

ا َيحَْيى بن َعْبِد الَْحمِيِد الِْحمَّانِيُّ ، َنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن زَْيِد بن إِْسحَاَق بن إِْبَراهِيَم بن َعبَّاِد بن الَْعوَّامِ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََن
لَْيَس َعلَى أَْهلِ ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَشةٌ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَْسلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

: وِسهِْم ، َوَيقُولُونَ ورِِهْم ، َوال مَْنَشرِِهْم ، َوكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى أَْهلِ ال إِلََه إِال اللَُّه َوُهْم َينْفُُضونَ التُّرَاَب َعْن ُرُءِفي قُُب
  الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَذَْهَب َعنَّا الَْحزَنَ

الَْمرَاَرةَ ، : لُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيكَْرُه ِمَن الشَّاةِ َسْبًعا كَانَ َرُسو: َوبِِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  -٤٦١
ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوالَْمثَاَنةَ ، َوالْمحيَاةَ ، َوالذَّكََر ، وَاُألنْثََيْينِ ، َوالُْغدَّةَ ، وَالدََّم ، َوكَانَ أََحبَّ الشَّاِة إِلَى َر

ولُ اللَِّه صَلَّى َوأُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِطََعامٍ ، فَأَقَْبلَ الْقَْوُم ُيلِْقُموَنهُ اللَّْحَم ، فَقَالَ َرُس: َوَسلََّم ُمقَدَُّمَها ، قَالَ 
  إِنَّ أَطَْيَب اللَّْحمِ لَْحُم الظَّهْرِ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

غَاِفرِ الذَّْنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشدِيِد الِْعقَابِ ِذي الطَّْولِ ال إِلََه إِال : ِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوبِ -٤٦٢
ال إِلََه إِال اللَُّه َشِديدِ : ْوبِ ، ِممَّْن َيقُولُ ال إِلََه إِال اللَُّه ، قَابِلِ التَّ: غَاِفرِ الذَّْنبِ ، ِلَمْن َيقُولُ : ُهَو إِلَْيِه الَْمِصُري ، قَالَ 

ال إِلََه إِال اللَُّه ، ِذي الطَّْولِ ، ِذي الِْغَنى ال إِلَهَ إِال ُهَو ، كَاَنْت كُفَّاُر قُرَْيشٍ ال يَُوحِّدُوَنُه ، : الِْعقَابِ ، ِلَمْن ال َيقُولُ 
  فََوحََّد َنفَْسُه ، إِلَيِْه

  ال إِلَهَ إِال اللَُّه ، فَُيْدِخلُُه النَّاَر: ال إِلََه إِال اللَُّه ، فََيْدُخلُ الَْجنَّةَ ، وََيِصُري َمْن ال َيقُولُ : ْيهِ َيِصُري ، َمْن َيقُولُ الَْمِصريُ إِلَ
نا : نا َحِكيُم بن َناِفعٍ ، قَالَ : لَ نا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ ، قَا: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َمْنصُورٍ الرُّمَّانِيُّ ، قَالَ  -٤٦٣

الُْغْسلُ صَاٌع َوالُْوُضوُء : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ: ِفعٍ ، َتفَرََّد بِِه لَْم َيْروِِه َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ إِال َحكِيُم بن َنا. ُمدٌّ 

نا : نا َحِكيُم بن َناِفعٍ ، قَالَ : نا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َمْنصُورٍ الرُّمَّانِيُّ ، قَالَ  -٤٦٤
َماَت َميٌِّت فََمرُّوا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَعْوُه : ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

َصلُّوا َعلَى صَاِحبِكُْم ، : َنَعمْ َيا َرُسولَ اللَِّه ، ِدينَاَرْينِ ، قَالَ : َعلَى َصاحِبِكُْم َدْيٌن ؟ قَالُوا : ِللصَّالِة َعلَْيِه ، فَقَالَ 
فََصلَّى َعلَْيهِ . َنَعْم : ُهَو َعلَْيَك ، َوُهَو َبرِيٌء ِمْنَها ؟ قَالَ : ُهَو َعلَيَّ َيا َرُسولَ اللَِّه ، قَالَ : ْن قََراَبِتِه فَقَالَ َرُجلٌ ِم

، ثُمَّ َعجِّلْ قََضاَءُه ، ثُمَّ  َبرِّْد َعلَى صَاحِبَِك: قَالَ . َما فََرغُْت : َما َصَنْعَت ؟ فَقَالَ : َرسُولُ اللَِّه ، فَلَِقَيُه َبْعُد ، فَقَالَ 
لَْم َيْروِ َهِذِه الثَّالثَةَ اَألحَاِديِث َعْن . اآلنَ ِحنيَ َبرَّْدَت َعلَى َصاِحبَِك : قَْد قََضْيُتُه َيا َرسُولَ اللَِّه ، قَالَ : لَِقَيُه ، فَقَالَ 



  ُموَسى بن ُعقَْبةَ إِال َحكِيُم بن َنافِعٍ
  نا: ْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا الُْحَس -٤٦٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : نا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيسَ اَألوِْديُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : الَْعالُء بن َعْمرٍو الَْحَنِفيُّ ، قَالَ 
أََنا : لَى اَألْرضِ َيْوَم الِْقَياَمِة َوالسََّماوَاُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِِه ، ثُمَّ يَُهزُُّهنَّ ، ثُمَّ َيقُولُ َيقْبُِض اللَُّه َع: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  لَْم َيْروِِه َعْن َعْبِد اللَِّه بن إِْدرِيَس إِال الَْعالُء بن َعْمرٍو. الَْمِلُك 
نا َداُوُد بن َعطَاٍء : نا إِْسَماعِيلُ بن ُمحَمٍَّد الطَّلِْحيُّ ، قَالَ : الْكُوِفيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت  -٤٦٦

إِنَّ جِبْرِيلَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَْمَدنِيُّ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  لَْم َيْروِِه َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ إِال َداُوُد بن َعطَاٍء. بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ : ذَا َجاَء بِالَْوْحيِ فَإِنَّ أَوَّلَ َما ُيلْقَى َعلَيَّ إِ

نا ُمَحمَُّد بن : يُم بن رَاِشدٍ اَألدَِميُّ ، قَالَ نا إِبَْراِه: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد الَْخيَّاطُ الرَّاَمُهرُْمزِيُّ ، قَالَ  -٤٦٧
أَقَاَم اْبُن ُعَمَر ذَاَت َيْومٍ الصَّالةَ ، فَقَالَ : نا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ : بِاللٍ ، قَالَ 

إِذَا كَانَ أََحدُكُْم رِزا : َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  َتقَدَّْم فََصلِّ ؛ فَإِنِّي: ِلَرُجلٍ ِمَن الْقَْومِ 
  لَْم َيْروِِه َعْن ِعْمَرانَ الْقَطَّاِن ، إِال ُمَحمَُّد بن بِاللٍ. فَلَْيَتَوضَّأْ 
نا َسالُم بن أَبِي : نا ُعثَْمانُ بن َحفْصٍ التُّومَنِيُّ ، قَالَ : قَالَ َحدَّثََنا ُحبَاُب بن ُمحَمَِّد بن الُْحبَابِ التُّْسَترِيُّ ،  -٤٦٨

  َحدَّثَنِي: ُخْبَزةَ ، قَالَ 

كُْنتُ أَْمِشي َمَع اْبنِ ُعَمَر ، فََمرَّ َعلَى قَْومٍ قَْد َنَصُبوا : َحدَّثَنِي َسعِيُد بن جَُبْيرٍ ، قَالَ: َداُوُد بن أَبِي الْقَصَّاِف ، قَالَ 
لَْم ُيْسنِْد َداُوُد بن أَبِي . لََعَن َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن فََعلَ َهذَا : ئًِرا غََرًضا َيْرُموَنُه ، فَقَالَ اْبُن ُعَمَر طَا

  الْقَصَّاِف َحِديثًا غَْيَر َهذَا ، َوُهَو شَْيٌخ َبصْرِيٌّ ِثقَةٌ
نا أَْحَمُد بن َبِشريٍ الَْهْمدَانِيُّ : نا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ ، قَالَ : َرجِ أَُبو الزِّْنبَاعِ ، قَالَ َحدَّثََنا َرْوحُ بن الْفَ -٤٦٩
لِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ إِنَّ اْبَنةَ َرُسو: نا ُمجَاِلدُ بن َسِعيٍد ، َعْن َوَبَرةَ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، أَنَُّه َسِمعَ اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ : ، قَالَ 

أَِقْم َعلَْيَها ؛ فَإِنَّهُ ال ُبدَّ لََها ِمنِّي أَْو ِمْنَك ، : َعلَْيِه َوَسلََّم اشَْتكَْت ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلُعثَْمانَ 
لَْيِه َوَسلََّم َعلَْيَها ، فَلَمَّا فََتَح اللَُّه َعلَْيِه أَْرَسلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوأَْنَت أََحقُّ ، فََخلَفَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

اِلٍد إِال أَْحَمُد بن لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َوَبَرةَ إِال ُمجَاِلٌد ، َوال َعْن ُمَج. َوَسلََّم يَُبشُِّرُه بِأَنَّ اللََّه قَْد أََتمَّ ِعدََّتُهمْ بَِك 
  َيحَْيى الُْجعِْفيُّ ُعَمَر: َبِشريٍ ، تَفَرََّد بِِه 

نا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َعْن ِعْمَرانَ بن أََنسٍ : نا أَُبو كُرَْيبٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ  -٤٧٠
اذْكُُروا َمَحاِسنَ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ي رََباحٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ الَْمكِّيِّ ، َعْن َعطَاِء بن أَبِ

  لَْم. َمْوَتاكُْم ، َوكُفُّوا َعْن َمَساوِِئهِْم 

  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعطَاٍء إِال ِعْمَرانُ بن أََنسٍ
نا ُمبَاَرُك بن َراِشٍد : نا َداُوُد بن َشبِيبٍ ، قَالَ : أَُبو ُشعَْيبٍ الَْبصْرِيُّ بِِمْصَر ، قَالَ : ُشَعْيبٍ  َحدَّثََنا صَاِلُح بن -٤٧١

لَّى اللَُّه َعلَْيِه نا َعْبُد الَْعزِيزِ بن قَُرْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ شَْيًخا َهرًِما أََتى أََتى النَّبِيَّ َص: الدَّارِِميُّ ، قَالَ 
، َعلَْيَك بِالْجِهَاِد ِفي َسبِيلِ اللَِّه : َيا َرُسولَ اللَِّه ، َعلِّْمنِي َعَمال أََتقَرَُّب بِِه إِلَى رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ، قَالَ : َوَسلََّم ، فَقَالَ 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن . فَكُنَّ ُمَؤذًِّنا : ال أَْسَتِطيُع ذَِلَك ، كَبِْرُت َعْن ذَِلَك َوَضعُفُْت ، قَالَ : قَالَ 



  َداُوُد بن َشبِيبٍ ، َوال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد: قَُرْيرٍ إِال مَُباَركُ بن رَاِشٍد ، تَفَرََّد بِِه 
نا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن : نا ُمحَمَُّد بن أَبِي َعتَّابٍ أَُبو َبكْرٍ اَألْعَيُن ، قَالَ : قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ،  -٤٧٢

 أنََّما َنَزلَْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه: نا أَبِي ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : َسِعيٍد الْقَطَّانُ ، قَالَ 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال . نَِساؤُكُْم حَْرثٌ لَكُْم ُرْخَصةً ِفي إِْتَياِن الدُُّبرِ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى ُعمََر: َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َتفَرََّد بِِه 
نا َسعِيُد بن ُمَحمَِّد بن الَْعالِء السَّْهِميُّ ، : نا أَُبو َبكْرٍ اَألْعَيُن ، قَالَ : َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن -٤٧٣
  :نا َعْمُرو بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : نا ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمٍ الطَّائِِفيُّ ، قَالَ : قَالَ 

الْقُضَاةُ ثَالثَةٌ ، وَاِحدٌ : َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : الْقََضاِء فَأََبى ، َوقَالَ أََراَدُه ُعثَْمانُ َعلَى 
َهذَا الَْحدِيثَ َعْن  لَْم َيْروِ. َمْن قََضى بِالَْجْورِ أَْو بِالْهََوى َهلََك ، َوَمْن قََضى بِالَْحقِّ َنَجا : َناجٍ ، وَاثَْناِن ِفي النَّارِ 

  َعْمرِو بن ِديَنارٍ إِال ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمٍ
نا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ ، : نا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ  -٤٧٤

َمْن لُقَِّن ال إِلَهَ إِال اللَُّه ِعْنَد الْمَْوِت َدَخلَ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َزاذَانَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ إِال أَُبو اَألْحَوصِ. الَْجنَّةَ 
نا ُمْصَعُب بن َسالمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسوقَةَ : نا َعبَّاُد بن َيْعقُوَب ، قَالَ : ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ  -٤٧٥

أَيَُّما َرُجلٍ كَانَ لَُه َنِصيٌب ِفي َعْبٍد فَأَْعَتقَهُ : ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
َعبَّادُ بن َيْعقُوَب اْبنِ : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُمَحمَِّد بن ُسوقَةَ إِال ُمصَْعُب بن َسالمٍ ، َتفَرََّد بِِه . َضِمَن ِلُشَركَاِئِه 

  ُعَمَر
نا الَْحكَمُ بن : نا أَُبو النَّْضرِ ، قَالَ : نا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي النَّْضرِ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ  -٤٧٦

ْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن قَْتلِ فَُضْيلٍ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  اِلدٍ الَْحذَّاِء إِال الَْحكَُم بنلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َخ. الْجِنَّاِن 

  أَُبو النَّْضرِ اْبنِ ُعَمَر: فَُضْيلٍ ، تَفَرََّد بِِه 
قَالَ ، نا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ : نا إِْسَحاقُ بن ُزَرْيقٍ الرَّاِسبِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ  -٤٧٧

: َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ : رَّْحَمنِ بن ثَابِِت بن ثَْوَبانَ ، َعْن أَبِي َعوَّامُّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمسَاِحقٍ ، قَالَ نا َعْبُد ال: 
َعلَْيكَ : ، ِخْر ِلي ، قَالَ  َيا َرسُولَ اللَِّه: ُتجَنُِّدونَ أَْجَناًدا ، فَقَالَ َرُجلٌ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َحْق بَِيَمنِِه ، َولَْيْسقِ بُِغُدرِِه ، بِالشَّامِ ، فَإِنََّها َصفَْوةُ اللَِّه ِمْن بِالِدِه ، ِفيَها ِخَريُتُه ِمْن ِعَباِدِه ، فََمْن َرِغَب َعْن ذَِلَك فَلَْيلْ
  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ إِال ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ُعَمَر .فَإِنَّ اللََّه قَْد َتكَفَّلَ ِلي بِالشَّامِ َوأَْهِلِه 

نا إِبَْراِهيُم بن سَْعٍد ، : ، قَالَ . . . نا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ  -٤٧٨
َما أَْسكََر كَِثُريُه ، : إِْسحَاَق ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َعْن ُمَحمَِّد بن
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق إِال إِْبَراهِيُم بن َسْعٍد. فَقَِليلُُه َحَراٌم 

نا الزَُّبْيرُ بن َحبِيبِ بن ثَابِِت : نا َيْعقُوُب بن ُحَمْيدِ بن كَاِسبٍ ، قَالَ : ِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا َع -٤٧٩
َتكَلََّم بِِه بِهِ  كَانَ آِخُر َما: نا عَاِصُم بن ُعبَْيِد اللَِّه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ ، قَالَ 

  اْخلُفُونِي ِفي أَْهلِ: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



  َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعاِصمِ بن ُعبَْيِد اللَِّه إِال الزُّبَْيُر بن َحبِيبٍ ، َتفَرَّدَ بِِه . َبْيِتي 
نا ُمَعاذُ بن ُمَحمَّدِ بن َحيَّانَ : نا ُمحَمَُّد بن ُعقَْبةَ السَّدُوِسيُّ ، قَالَ : يُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِل -٤٨٠

َيَمنِ َوَما َيْصَنُعونَ كُنَّا عِْنَد َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، فَذَكَُروا َحاجَّ أَْهلِ الْ: َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، قَالَ : الُْهذَِليُّ ، قَالَ 
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،  ِفيِه ، فََسبَُّهْم بَْعُض الْقَْومِ ، فَقَالَ اْبُن ُعَمَر ال َتُسبُّوا أَْهلَ الَْيَمنِ ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه

ُمعَاذُ بن ُمَحمَّدٍ : يثُ َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد بِِه ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِد. َزْيُن الْحَاجِّ أَْهلُ الَْيَمنِ : َيقُولُ 
  الُْهذَِليُّ
نا َمْرَوانُ بن ُمحَمٍَّد الطَّاطَرِيُّ ، : نا إِْبَراِهيُم بن َعِتيقٍ الدَِّمْشِقيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ  -٤٨١
َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َعْبدِ اللَِّه بن سَاِلمٍ ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َناِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ : نا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ ، قَالَ :  قَالَ

َم أَنِّي َرأَْيُتُه ، فََصاَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى َتَراَءى النَّاُس الْهِاللَ ، فَأَخَْبْرُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ُعَمَر ، قَالَ 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي َبكْرِ بن َناِفعٍ إِال َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه بن َساِلمٍ ، . اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوأََمَر النَّاَس بِِصَياِمِه 

  َمْرَوانُ الطَّاطَرِيُّ ، َوال ُيرَْوى َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد: فَرَّدَ بِِه َوال َعْن َيْحَيى إِال اْبُن َوْهبٍ ، َت
  نا: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ  -٤٨٢

حِ بن َحيٍّ ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، نا َعِليُّ بن َصاِل: نا َسلََمةُ الْعَْوِصيُّ ، قَالَ : َيحَْيى بن ُعثَْمانَ الِْحْمِصيُّ ، قَالَ 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمِغَريةَ إِال َعِليُّ بن صَاِلحٍ ، َوال . َصالةُ اللَّْيلِ َمثَْنى َمثَْنى ، َوالسَّالُم : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َيْحَيى بن ُعثَْمانَ:  َعْن َعِليٍّ إِال َسلََمةُ الَْعْوِصيُّ ، َتفَرَّدَ بِِه
الرَُّجلُ كُلُّكُْم رَاعٍ وَمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه ، فَاَألِمُري الَِّذي َعلَى النَّاسِ َراعٍ َوُهَو َمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه ، َو: َوقَالَ  -٤٨٣

َبْيِت زَْوجَِها وَِهَي َمْسئُولَةٌ َعْنُه ، َوَعْبُد الرَُّجلِ رَاعٍ َعلَى  رَاعٍ َعلَى أَْهِلِه ، وَمْسئُولٌ َعنُْهْم ، َوامَْرأَةُ الرَُّجلِ َراِعَيةٌ َعلَى
لَْم َيقُلْ ِفي َهذَا الَْحِديِث أََحٌد ِممَّْن َرَواهُ . َمالِ سَيِِّدِه َوُهَو َمْسئُولٌ َعْنُه ، أَال كُلُّكُمْ رَاعٍ ، َوكُلُّكُْم َمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه 

ِليُّ بن َسِعيدٍ ِه بن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِي لَُباَبةَ إِال ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم بن ِديَنارٍ َحدَّثََنا َعَعْن ُعَبْيِد اللَّ
نا : ْيحٍ الَْيْشكُرِيُّ ، قَالَ نا إِْسَماِعيلُ بن ُصَب: نا الَْحَسُن بن َعْبِد الْوَاِحِد الَْخزَّاُز الْكُوِفيُّ ، قَالَ : الرَّازِيُّ ، قَالَ 

ْن ِعْمَرانَ بن ِميثَمٍ ، ُسفَْيانُ بن إِْبَراِهيَم الَْحرِيرِيُّ ، َعْن َعْبِد الُْمْؤِمنِ بن الْقَاِسمِ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أََبانَ بن َتْغِلَب ، َع
قَالَ ِلي َرُسولُ : وْفَلٍ ، أَنَّهُ َسِمَع َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ ، َيقُولُ َعنِ الِْمْنَهالِ بن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث بن َن

  أَال تَْرَضى َيا َعِليُّ إِذَا َجَمعَ النَّبِيَِّني ِفي َصعِيٍد وَاِحٍد ُعرَاةً ُحفَاةً ُمَشاةً ،: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

 ، فَكَانَ أَوَّلَ َمْن ُيدَْعى إِْبَراهِيُم ، فَُيكَْسى ثَْوَبْينِ أَْبَيَضْينِ ، ثُمَّ َيقُوُم َعْن َيِمنيِ الْعَْرشِ ، ثُمَّ قَْد قَطََع أَْعَناقَُهُم الَْعطَُش
َماِء ، قََدَحاِن مِنْ سََّيفُْجُر َشْعٌب ِمَن الَْجنَِّة إِلَى َحْوِضي ، وحَْوِضي أَْعَرُض ِممَّا َبْيَن ُبصَْرى َوَصْنَعاَء ، ِفيِه َعَدُد ُنُجومِ ال

ْدَعى فََتشَْرُب ، َوَتتََوضَّأُ ، ِفضٍَّة ، فَأَْشَرُب ، وَأَتََوضَّأُ ، ثُمَّ أُكَْسى ثَوَْبْينِ أَبَْيَضْينِ ، ثُمَّ أَقُوُم َعْن َيِمنيِ الَْعْرشِ ، ثُمَّ ُت
  رٍ إِال ُدِعيَت لَُهَوُتكَْسى ثَْوَبْينِ أَْبَيَضْينِ ، فََتقُوُم َمِعي ، َوال أُدَْعى لََخْي

نا الَْحكَمُ بن : نا أَُبو النَّْضرِ ، قَالَ : نا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي النَّْضرِ ، قَالَ : قَالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ  -٤٨٤
: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، فَُضْيلٍ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء إِال الَْحكَُم بن . َصالةُ اللَّْيلِ َمثَْنى َمثَْنى ، فَإِذَا َخِشيَت الصُّْبَح فَأَوِْتْر بِوَاِحَدٍة 
  و النَّضْرِأَُب: فَُضْيلٍ ، تَفَرََّد بِِه 

َنا أَُبو ُمَعاوَِيةُ ، َعنِ : نا أَُبو كَُرْيبٍ ، قَالَ : نا أَُبو كَُرْيبٍ ، قَالَ : قَالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ  -٤٨٥



لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْعَمشِ . أَِخيِه كُنَّا َوَما أََحٌد أََحقَّ بِإِيثَارِِه ِمْن : قَالَ ، اَألْعَمشِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  إِال أَُبو ُمَعاوَِيةَ ُعمََر

نا أَُبو َصفَْوانَ الْقَاِسُم بن : نا َعْبُد السَّالمِ بن َعِتيقٍ الدَِّمشِْقيُّ ، قَالَ : قَالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ  -٤٨٦
  نا َحسَّانُ بن ِسَياٍه: الَ قَ، َيزِيَد بن َعَواَنةَ 

َمْن ُسِئلَ َعْن ِعلْمٍ : نا الَْحَسُن بن ذَكَْوانَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ : قَالَ ، 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الَْحَسنِ بن ذَكَْوانَ إِال َحسَّانُ بن ِسَياهٍ . َنارٍ  فَكََتَمُه جِيَء بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة قَْد أُلْجَِم بِِلَجامٍ ِمْن

  َعْبدُ السَّالمِ بن َعِتيقٍ: ، َوال َعْن َحسَّانَ إِال الْقَاِسُم بن َيزِيَد أَُبو َصفَْوانَ ، َتفَرََّد بِِه 
نا عَْبُد الَْمجِيِد بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن : قَالَ ، نا الَْحَسُن بن الصَّبَّاحِ الْبَزَّاُر :  قَالَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ  -٤٨٧

ِه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: قَالَ ، أَبِي َروَّاٍد ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن أَيُّوبَ السَّخِْتَيانِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
َورََواُه النَّاسُ . لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ إِال َعْبُد الَْمجِيِد . كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر ، َوكُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم : َوَسلََّم 

  َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ
نا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن : نا أَُبو َسلََمةَ َيْحَيى بن َخلٍَف الَْحرَّانِيُّ ، قَالَ : لَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَا -٤٨٨

ُسِئلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، َسِعيِد بن أَبِي َعرُوَبةَ ، َعْن َيْعلَى بن َحكِيمٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْعلَى بن َحِكيمٍ إِال َسعِيُد بن أَبِي َعُروبَةَ. َوال أَنَْهى َعْنُه ، ال آكُلُُه : بِّ ؟ فَقَالَ َعنِ الضَّ
ي ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسوقَةَ ، نا أَبِ: نا َعْبُد اللَِّه بن َمْرَوانَ الْفََزارِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ  -٤٨٩

  َعْن َناِفعٍ ، أَنَّ اْبَن ُعَمَر ، كَانَ َيأِْتي َشَجرَةً

ِديثَ لَمْ َيْروِ َهذَا الَْح. نَ َيأْتِيَها َبْيَن َمكَّةَ َوالَْمِديَنِة ، فَيَْنزِلُ َتحَْتَها ، َوَيْزُعمُ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَا
  َعْن ُمَحمَِّد بن ُسوقَةَ إِال َمْرَوانُ بن ُمَعاوِيَةَ

نا ُخلَْيدُ بن : نا أَبِي ، قَالَ : نا ِعَصاُم بن رَوَّاِد بن الَْجرَّاحٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ  -٤٩٠
ذَاَك : اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُجال أََتى اْبَن ُعَمَر ، فََسأَلَُه َعْن َنبِيِذ الَْجرِّ ؟ فَقَالَ  َدْعلَجٍ ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ

  َصَدَق اْبُن ُعمََر: ِممَّا َحرََّم اللَُّه َوَرسُولُُه ، فَأََتى اْبَن َعبَّاسٍ ، فَأَْخَبَرهُ بَِما قَالَ اْبُن ُعَمَر ، فَقَالَ 
نا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َعْن َربِيَعةَ بن : قَالَ ، نا َعِليُّ بن ُمْسِلمٍ الطُّوِسيُّ : قَالَ ، بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ  َحدَّثََنا َعِليُّ -٤٩١

لَْم . الُْجُمَعِة فَاغَْتِسلُوا إِذَا جِئُْتْم إِلَى : قَالَ ، ُعثَْمانَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْنَرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َربِيَعةَ بن ُعثَْمانَ إِال اْبُن أَبِي فَُدْيٍك

نا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الَْحَسنِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيدَ بن ُعثَْمانَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ  -٤٩٢
َمْن :  َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ: شِْقيُّ ، قَالَ الدَِّم

  بن ُعثَْمانَ إِال َولَدُُهلَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد . َجاَء إِلَى الُْجُمَعِة فَلَْيْغَتِسلْ 
  نا: قَالَ ، نا ُمحَمَُّد بن الَْحَسنِ الْفَرَّاُء الرَّازِيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ  -٤٩٣

اْنَه كَانَ ُيلَبِّي لَبَّْيكَ ، نِ اْبنِ ُعَمَر نا ِهَشاُم بن َسْعٍد ، َعْن َزْيدِ بن أَْسلََم ، وَناِفعٍ ، َع: قَالَ ، الْقَاِسُم بن الَْحكَمِ الُْعرَنِيُّ 
َوَروَاُه َعْن َرُسولِ اللَِّه . َك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيَك ال شَرِيكَ لََك لَبَّْيَك ، إِنَّ الَْحْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك ، َوالُْملَْك ، ال شَرِيَك لَ

  الْقَاِسُم بن الَْحكَمِ: َهذَا الَْحِديثَ َعْن َزْيدِ بن أَبِي أَْسلَمَ إِال ِهَشاُم بن َسْعٍد ، َتفَرََّد بِِه  لَْم َيْروِ. َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



: قَالَ ، نا َعْبدُ الَْمِلِك بن إِبَْراِهيمَ الُْجدِّيُّ : قَالَ ، نا أَحَْمُد بن َشيَْبانَ الرَّْمِليُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد  -٤٩٤
نّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه نا يَزِيُد بن إِبَْراِهيمَ التُّْستَرِيُّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن . ال الَْمْسجَِد الَْحَراَم َصالةٌ ِفي َمْسجِِدي تَْعِدلُ أَلَْف َصالٍة ِفيَما سَِواُه ، إِ: َوَسلََّم ، قَالَ 
  أَحَْمُد بن َشْيَبانَ: َيزِيَد بن إِْبَراهِيَم إِال َعْبُد الَْمِلِك الُْجدِّيُّ ، َتفَرَّدَ بِِه 

نا َعْبُد الُْمْؤِمنِ بن َخاِلٍد ، قَالَ : قَالَ ، ْيلَةَ نا أَُبو ُتَم: قَالَ ، نا زَُنْيجٌ أَُبو غَسَّانَ : قَالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد  -٤٩٥
أََتْيُت اْبَن ُعَمَر أََنا ، َوأَُميَّةُ بن َعْبدِ اللَِّه بن خَاِلِد بن أُسَْيٍد ، فقلت يا أبا عبد : نا الصَّلُْت بن إَِياسٍ الَْحنَِفيُّ ، قَالَ : 

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ . ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيوِتُر ؟ قَالَ الرمحن ، مىت كان كان َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  أَُبو ُتَمْيلَةَ ُعَمَر: الصَّلِْت بن إِيَاسٍ إِال َعْبُد الُْمْؤِمنِ ، َتفَرََّد بِِه 

  :َوبِِه  -٤٩٦

فَرٍ الرَّازِيُّ ، َعْن ُحَصْينِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، نا أَُبو َجْع: َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ ، قَالَ 
َمْن َسأَلَكُْم بِاللَِّه فَأَْعطُوُه ، َوَمنِ اْسَتعَاذَكُْم بِاللَِّه فَأَِعيذُوُه ، َوَمْن : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 
َسلََمةُ : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُحَصْينٍ إِال أَُبو َجْعفَرٍ ، َتفَرَّدَ بِِه . َعاكُْم فَأَجِيبُوُه ، َوَمْن أَْهَدى لَكُْم كَُراًعا فَاقَْبلُوُه َد

  بن الْفَْضلِ
نا زِيَاُد بن ُيوُنَس ، َعْن َناِفعِ بن أَبِي ُنعَْيمٍ ، : قَالَ  ،نا إِْبَراِهيُم بن أَبِي أَيُّوبَ الِْمْصرِيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا َعِليٌّ  -٤٩٧

. إِذَا كَانَ ثَالثَةٌ ِفي َسفَرٍ فَلَْيُؤمَُّهْم أََحدُُهْم : قَالَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َعْن َناِفعِ بن أَبِي ُنعَْيمٍ إِال زِيَاُد بن ُيوُنَسلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ 

نا عَْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َعْن ُعقَْيلِ : نا ِعيَسى بن إِبَْراهِيَم الَْغاِفِقيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعِليٌّ ، قَالَ  -٤٩٨
َخَرْجُت َيْوًما َمَع َعْبِد اللَِّه : قَالَ ، ي َخاِلُد بن أَْسلََم َموْلَى ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َحدَّثَنِ: قَالَ ، بن َخاِلٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ 

؟ فَقَالَ ) لَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّةَ َوال ُيْنِفقُونََها ِفي َسبِيلِ اللَِّه : قَْولُ اللَِّه : بن ُعَمَر ، فَلَِحقَُه أَْعَرابِيٌّ ، فَقَالَ لَُه 
َنزَلَْت َجَعلََها اللَُّه َمْن كَْنَزُهَما فَلَْم ُيَؤدِّ َزكَاَتُهَما فَوَْيلٌ لَُه ، إِنََّما كَانَ َهذَا قَْبلَ أَنْ َتنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا : اْبُن ُعَمَر 

  ِمثْلُ َما أُبَاِلي أَنْ لَْو كَانَ: فَقَالَ ، طَُهوًرا ِلَألْموَالِ ، ثُمَّ الَْتفََت 

ْهرِيِّ إِال ُعقَْيلٌ ، َوال َعْن أُُحٍد ذََهًبا ، أَْعلَُم َعدََدُه ، َوأَُزكِّيِه ، َوأَْعَملُ ِفيِه بِطَاَعِة اللَِّه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الزُّ
  ُعقَْيلٍ إِال اْبُن لَهِيعَةَ

نا : قَالَ ، نا َيحَْيى بن َمْسلََمةَ الْقَْعنَبِيُّ : قَالَ ، َمْرزُوقٍ الِْمْصرِيُّ  نا َنْصُر بن: قَالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد  -٤٩٩
الشَّحِيُح : َيقُولُ ، َسِمَع اْبُن ُعَمَر َرُجال : قَالَ ، َعْبُد اللَِّه بن ُمحَمٍَّد الضُّبَِعيُّ ، َعْن ُجَوْيرَِيةَ بن أَْسَماَء ، َعْن َناِفعٍ 

الشَّحِيُح ال َيْدُخلُ : َيقُولُ ، كَذَْبَت ، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِلمِ ، فَقَالَ اْبُن ُعَمَر أَْعذَُر ِمَن الظَّا
: ُمَحمَّدٍ الضَُّبِعيُّ ، َتفَرََّد بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َناِفعٍ إِال جَُوْيرَِيةُ ، َوال َعْن ُجَوْيرَِيةَ إِال َعْبُد اللَِّه بن . الَْجنَّةَ 

  َعْبُد اللَِّه ، وََيحَْيى ، َوإِْسَماعِيلُ: أَُخو َعْبِد اللَِّه بن َمْسلََمةَ ، ُهْم ثَالثَةُ إِخَْوٍة : َوُهَو . َيحَْيى بن َمْسلََمةَ الْقَْعَنبِيُّ 
نا : قَالَ ، و ُحمَْيٍد أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن الُْمِغَريِة بن ِسَناٍن الْحِْمِصيُّ َحدَّثَنِي أَُب: قَالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد  -٥٠٠

نا حَفُْص بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسوقَةَ ، َعْن وَبَرةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ اْبنِ : قَالَ ، َيحَْيى بن َسعِيٍد الَْعطَّاُر 
إِنَّ اللََّه لََيْدفَُع بِالُْمسِْلمِ الصَّاِلحِ َعْن ِمائَِة أَْهلِ َبْيٍت ِمْن جَِريانِهِ : ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُس: ُعَمَر ، قَالَ 



أَُبو : ال َيْحَيى ، َتفَرََّد بِِه لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَّدِ بن ُسوقَةَ إِال حَفُْص بن ُسلَْيَمانَ ، َوال َعْن َحفْصٍ إِ. الَْبالَء 
  ُحَمْيٍد الْحِْمِصيُّ ابْنِ

  ُعَمَر
أََنا ُمصَْعُب بن الِْمقَْدامِ ، َعْن إِْسرَائِيلَ ، َعْن : نا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي زَِياٍد الْقَطَوَانِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعِليٌّ ، قَالَ  -٥٠١

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ : قَالَ ، ارِبِ بن ِدثَارٍ َسِعيِد بن َمْسُروقٍ ، َعْن ُمَح
: فَرََّد بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسِعيِد بن َمْسُروقٍ إِال إِسَْرائِيلُ ، َت. الَْتِمسُوا لَْيلَةَ الْقَْدرِ ِفي السَّْبعِ األََواِخرِ : 

  ُمْصَعُب بن الْمِقَْدامِ
نا اْبُن لَهِيَعةَ ، : قَالَ ، نا كَِثُري بن َجْعفَرٍ : قَالَ ، نا ُمَحمَّدُ بن َمْنُصورٍ الطُّوِسيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد  -٥٠٢

كَانَ َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَاِلًسا ِفي َنفَرٍ ِمَن : الَ قَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
َوَرُجلٌ ِمنَ ، إِذْ َتالَحى الَْعبَّاُس ، الُْمهَاجِرِيَن ، وَاألَْنصَارِ ، َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َعْن َيَسارِِه ، وَالَْعبَّاُس َعْن َيِمينِِه 

: فَقَالَ ،  ظَ األَْنَصارِيُّ ِللَْعبَّاسِ ، فَأََخذَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَْيِد الَْعبَّاسِ وََيِد َعِليٍّاَألْنصَارِ ، فَأَغْلَ
ُأل اَألْرَض َعْدال َيْمألُ اَألْرضَ َجْوًرا َوظُلًْما ، َوَسَيْخُرُج ِمْن ُصلْبِ َهذَا َحيٌّ ، َيْم، سََيْخُرُج ِمْن ُصلْبِ َهذَا َحيٌّ 

لَْم َيْروِ . اِحُب َراَيِة الَْمْهِديِّ َوِقْسطًا ، فَإِذَا َرأَيُْتْم ذَِلَك ، فََعلَْيكُْم بِالْفََتى التَِّميِميِّ ، فَإِنَُّه يُقْبِلُ ِمَن الَْمشْرِقِ َوُهَو َص
  كَِثُري بن َجْعفَرٍ: َتفَرََّد بِِه َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال اْبُن لَهِيَعةَ ، 

  نا َعْبُد الُْمْؤِمنِ بن َعِليٍّ: قَالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد  -٥٠٣

رٍ ، نا َعْبدُ السَّالمِ بن َحْربٍ ، َعْن أَبِي َخاِلٍد الدَّاالنِيِّ ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْي: الزَّْعفََرانِيُّ ، قَالَ 
  إِذَا اشَْتَرْيتَ الذََّهَب بِالِْفضَِّة فَال ُتفَارِقُْه وََبْيَنَك َوَبْيَنُه لَْبٌس: َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

مِ بن الَْولِيِد ، وَالْقَاِسمِ بن أَبِي َبزَّةَ ، َعْن طَلَْحةَ َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ ، َعْن َحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ ، َعنِ الْقَاِس: َوبِِه  -٥٠٤
َما : ، َعْن َرْميِ الْجَِمارِ بن ُمَصرٍِّف ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُجال ، َسأَلَ سَأَلَالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الْقَاِسمِ بن أَبِي َبزَّةَ . َتجُِد ذَِلَك ِعْندَ رَبَِّك أَحَْوَج َما َتكُونُ إِلَْيِه : لُ لََنا ِفيِه ؟ فََسِمْعُتُه ، َيقُو
  َعْبدُ الُْمْؤمِنِ: إِال َحجَّاٌج ، َوال َعْن َحجَّاجٍ إِال َعْبُد السَّالمِ ، َتفَرََّد بِِه 

نا ُهَشْيٌم ، : قَالَ ، نا ُمحَمَُّد بن َخاِلِد بن َعْبِد اللَِّه الَْواسِِطيُّ : قَالَ ، و الْوَاِسِطيُّ الْبَزَّاُز َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْمرٍ -٥٠٥
صَلَّى اللَّهُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه : قَالَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َوَيحَْيى بن َسِعيدٍ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َيْحَيى إِال ُهَشْيٌم ، تَفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد بن خَاِلٍد. َمْن َراَح إِلَى الُْجُمَعِة فَلَْيْغَتِسلْ : َعلَْيِه َوَسلََّم 
نا َعْبُد الْعَزِيزِ بن : هِيُم بن ُسلَْيَمانَ الدَّبَّاُس ، قَالَ نا إِبَْرا: نا الَْجرَّاُح بن َمِليحٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعِليٌّ ، قَالَ  -٥٠٦

  ُمْسِلمٍ ، َعْن َيحَْيى بن َسِعيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْحَيى بن . إِال أَنْ َيقِْضَي َما فَاَتُه  َمْن أَْدَرَك ِمَن الُْجُمَعِة َركَْعةً فَقَدْ أَْدَرَك ،: َوَسلََّم ، قَالَ 
  إِْبَراهِيُم: َسِعيٍد إِال َعْبُد الْعَزِيزِ ، َتفَرََّد بِِه 

نا الَْعالءُ : قَالَ ، يَم الَْبَغوِيُّ نا إِْسحَاُق بن إِْبَراِه: َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن َهاُرونَ الَْحْنبَِليُّ الَْبْغَداِديُّ ، قَالَ  -٥٠٧
َمْن َشرَِب ِفي : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، بن ُبْرِد بن سَِناٍن ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال ُبْردُ . ْرجُِر ِفي بَطْنِِه النَّاَر إَِناٍء ِمْن ذََهبٍ أَْو إَِناٍء ِمْن ِفضٍَّة فَإِنََّما ُيَج



 َورََواُه َماِلُك بنأََنسٍ ، َوُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َوأَيُّوُب. بن ِسَناٍن ، َوِهَشاُم بن الَْغازِ ، َوعَْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ اَألْسلَِميُّ 
ْحَمنِ بن أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أُمِّ السَّخِْتَيانِيُّ ، وَالنَّاُس ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َزْيِد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّ

  َسلََمةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنهَا
نا َعْبدُ : قَالَ ، نا َمْسُعوُد بن جَُويْرَِيةَ الْمُوِصِليُّ : يُّ الَْبْغَداِديُّ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُعثَْمانَ بن ُعَبْيَدةَ الْفَزَارِ -٥٠٨

: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، اللَِّه بن خَِراشٍ ، َعْن َواِسطِ بن الَْحارِِث ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال َواِسطُ بن الَْحارِِث اْبنِ . الَْخْمَر َحتَّى َيمُوَت ُحرَِّمْت َعلَْيِه ِفي اآلخَِرِة َمْن َشرَِب 

  ُعَمَر
  نا ُمَحمَُّد بن أَبِي َيْعقُوَب: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمٍَّد الُْمَجاشِِعيُّ ، قَالَ  -٥٠٩

نا َناِفٌع ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اللَِّه : قَالَ ، نا إِْبَراِهيُم الصَّاِئغُ : قَالَ ، نا َحسَّانُ بن إِبَْراهِيَم : قَالَ ،  الِْكْرَمانِيُّ
لَْيَس لََها أَنْ تَْنطَِلَق إِال بِإِذْنِ : الَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي اْمَرأَةٍ لََها زَْوٌج ، َولََها مَالٌ ، َوال يَأْذَنُ لََها ِفي الَْحجِّ ؟ قَ

: ، تَفَرََّد بِِه  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال إِبَْراهِيُم الصَّاِئغُ ، َوال َعْن إِبَْراِهيمَ إِال َحسَّانُ بن إِبَْراِهيَم. َزْوجَِها 
  ُمَحمَُّد بن أَبِي َيْعقُوَب الِْكرَْمانِيُّ

نا الْوَِليدُ : نا َصفَْوانُ بن صَاِلحٍ ، قَالَ : قَالَ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمَِّد بن سَِعيٍد َموْلَى بين هَاِشمٍ الدَِّمْشِقيُّ  -٥١٠
: قَالَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  نا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُحَصْينٍ ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ ، َعنِ الُْمِغَريِة بن َحِكيمٍ ،: بن ُمْسِلمٍ ، قَالَ 

َمثَلُ الُْمَناِفقِ مَثَلُ الشَّاِة الْعَاِئَرِة َبْيَن الَْغَنَمْينِ ، إِذَا أََتْت َهِذهِ َنطََحْتَها ، َوإِذَا : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  الْوَِليُد: َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ إِال َعْبُد الَْعزِيزِ بن الُْحَصْينِ ، َتفَرََّد بِِه  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ. أََتْت َهِذِه نَطََحْتَها 

نا زَِياُد بن َعْبِد اللَِّه الَْبكَّاِئيُّ ، : نا أَْحَمُد بن الِْمقَْدامِ ، قَالَ : َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن إِبَْراهِيَم الْقََراِطيِسيُّ ، قَالَ  -٥١١
َمْن أََتى الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ : َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َعْن
  َعْن َناِفعٍ غَْيَر َهذَالَْم َيرْوِِه َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زِيَاٍد إِال زِيَاٌد الَْبكَّاِئيُّ ، َوال َرَوى يَزِيُد . 

  َحدَّثََنا َعْبُد -٥١٢

نا َحمَّاُد بن خَاِلدٍ الَْخيَّاطُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، : َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ ، قَالَ 
ثُرَْيٌر ، فَأَْجَرى الْفََرَس حَتَّى : ْيِه َوَسلََّم أَقْطََع الزَُّبْيَر ُحْضَر فََرِسِه ، بِأَْرضٍ ُيقَالُ لََها َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَّنالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَ

بن ُعَمَر ،  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال َعْبُد اللَِّه. أَْعطُوهُ َحْيثُ َبلَغَ السَّْوطُ : فَقَالَ ، ثُمَّ َرَمى بَِسْوِطِه ، قَاَم 
  َحمَّاُد بن َخاِلٍد: َتفَرََّد بِِه 
نا َوِكيٌع ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي : قَالَ ، َحدَّثَنِي أَبِي : قَالَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ  -٥١٣

َمنِ اْنَتفَى ِمْن َولَِدهِ ِلَيفَْضَحهُ : الَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ: قَالَ ، الُْمَجاِلِد ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَجاِهٍد إِال ُمحَمَُّد . ِفي الدُّْنَيا فََضَحُه اللَُّه َيْوَم الْقَِياَمِة َعلَى ُرُءوسِ اَألْشَهاِد ِقَصاٌص بِِقَصاصٍ 

  َوِكيٌع اْبنِ ُعَمَر: ن أَبِي الُْمَجاِلِد ، َتفَرََّد بِِه ب
نا زَُهْيرُ : نا َحسَّانُ بن إِبَْراهِيَم ، قَالَ : نا اَألْزَرقُ بن َعِليٍّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، قَالَ  -٥١٤

َبْيَنا أََنا َجاِلٌس : َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ : قَالَ ، ، َوُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ  بن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر
ِه ، َواللَِّه إِنِّي َيا َرسُولَ اللَّ: قُلُْت ِعْنَد ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، إِذْ َجاَء َرُجلٌ ، فََسلََّم َعلَْيِه ، ثُمَّ َولَّى َعْنُه ، فَ

  فَأَْعِلْم ذَاَك: ال ، قَالَ : َهلْ أَْعلَْمَتُه ؟ قُلُْت : قَالَ ، ُألِحبُّ َهذَا 



ِه ، أََنا أُحِبَُّك وَاللَّ: َواللَِّه ، إِنِّي ُألِحبَُّك ِفي اللَِّه ، قَالَ : فَاتََّبْعُتُه ، فََسلَّْمُت َعلَْيِه ، َوأََخذُْت بِمَْنِكَبْيِه ، َوقُلُْت . أََخاَك 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيدِ . لَْوال أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمََرنِي أَنْ أُْعِلَمَك لَْم أَفَْعلْ : ِفي اللَِّه ، َوقُلُْت 

  اَألْزَرُق بن َعِليٍّ: َوال َعْن ُزَهْيرٍ إِال َحسَّانُ ، َتفَرََّد بِِه  اللَِّه بن ُعَمَر َوُموَسى بن ُعقَْبةَ إِال ُزَهْيُر بن ُمحَمٍَّد ،
نا أَُبو َماِلٍك : قَالَ ، نا الَْحَسُن بن َحمَّاٍد الَْحْضرَِميُّ َسجَّاَدةُ : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ، قَالَ  -٥١٥

ى ن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ اْمَرأَةً كَاَنْت َتْسَتِعُري الُْحِليَّ ِفي َزَمنِ َزَمنِالنَّبِيِّ صَلَّالَْجنْبِيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ب
ى اللَِّه َوإِلَى َرسُوِلِه ، َوِلتَُردَّ َما لَِتَتوَب الَْمرْأَةُ إِلَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ثُمَّ تُْمِسكُُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

لَْم َيْروِ َهذَا . قُْم َيا فُالنُ ، فَُخذْ بَِيِدَها ، فَاقْطَْعَها : ِعْنَدَها َوِهَي َتْمتَنُِع ، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  الَْحَسُن بن َحمَّاٍد: ال أَُبو َماِلٍك الَْجْنبِيُّ ، َتفَرََّد بِِه الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِ

نا الرَّبِيُع بن : َحدَّثَنِي ِعْمَرانُ بن َبكَّارٍ الْبَرَّاُد الْحِْمِصيُّ ، قَالَ : قَالَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ  -٥١٦
أَُبو : َوُهَو ، ْربٍ األَْبَرُش ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ ُمَحمَُّد بن الَْولِيِد ، َعْن َعِديِّ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ نا ُمَحمَُّد بن َح: َرْوحٍ ، قَالَ 

  الْهَْيثَمِ بن َعِديٍّ َعْن َداُودَ بن أَبِي ِهْنٍد ،

إِنِّي : فَقَالَ ، ُعَمُر النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  أََتى ُعَمُر: َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْوٍن ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
إِنْ ِشئْتَ َحَبْسَت أَْصلََها فََتَصدَّقَْت بَِها : أََصْبُت أَْرًضا بَِخْيَبَر ، لَْم أُِصْب َماال ُهَو أَْنفَُس عِْنِدي ِمْنُه ، فََما َتأُْمُر ؟ قَالَ 

ِفي الْفُقََراِء ، َوالرِّقَابِ ، َوِفي َسبِيلِ ، ال ُتبَاُع ، َوال ُتوَهُب ، َوال تَُورَّثُ ، ْصلََها ، وََتَصدََّق بَِها فََحَبَس ُعَمُر أَ: قَالَ ، 
ال . َر ُمَتَموِّلٍ ِفيِه ا ، غَْياللَِّه ، َواْبنِ السَّبِيلِ ، َوالضَّْيِف ، ال جَُناَح َعلَى َمْن َوِليَها أَنْ َيأْكُلَ بِالَْمْعرُوِف ، َوُيطِْعمَ َصِديقً

  الرَّبِيُع بن رَْوحٍ: ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْنٍد إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه 
نا َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، : يُّ ، قَالَ نا َعْبُد الَْعزِيزِ بن َداُوَد الَْحرَّانِ: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ ، قَالَ  -٥١٧
َر ، وَعْن نا أَيُّوُب ، َوِهَشاُم بن َحسَّانَ ، َوُعَبْيدُ اللَِّه بن ُعَمَر ، َوَحبِيُب بن الشَّهِيِد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم: قَالَ 

لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيَك ال : كَانَ َيقُولُ ، ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبكْرِ بن َعْبدِ اللَِّه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَيُّوَب ، َوِهَشامٍ ، . َشرِيَك لََك لَبَّْيَك ، إِنَّ الْحَْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك وَالُْملَْك ، ال شَرِيكَ لََك 

  َعْبُد الْعَزِيزِ بن َداوَُد: ال َحمَّادُ بن َسلََمةَ ، َتفَرََّد بِِه َوَحبِيبٍ إِ
نا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، : نا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ ، قَالَ  -٥١٨
  َعْن

َمْن أَكَلَ َمَع قَْومٍ َتْمًرا فَال َيقُْرنْ ، فَإِنْ : َعنِ النَّبِيِّ ، قَالَ ، ، َعْن َجَبلَةَ بن ُسَحْيمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  زَْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ
  أََراَد أَنْ َيفَْعلَ فَلَْيْسَتأِْذنُْهْم ، فَإِنْ أَِذنُوا لَُه فَلَْيفَْعلْ إِنْ َشاَء

نا َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن : قَالَ ، نا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ : قَالَ ، ُوَهْيبٍ الْغَزِّيُّ  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن -٥١٩
: َسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َصَدقَةَ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن ُموَسى بن َيسَارٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال . ِفي الَْعَسلِ الُْعْشرِ ، ِفي كُلِّ ِثنَْتْي َعَشَر ِقْرَبةً ، َولَْيَس ِفيَما ُدونَ ذَِلَك َشْيٌء 

  بَِهذَا اِإلْسنَاِد
نا أَُبو إِسَْرائِيلَ الُْمالِئيُّ ، َعنِ : قَالَ ، نُ بن الرَّبِيعِ نا غَسَّا: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعزِيزٍ ، قَالَ  -٥٢٠

َمسَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُمَجاِهًدا ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : الْفَُضْيلِ بن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي الَْحجَّاجِ ، يَْعنِي 
لَْوال أَنْ : لَّى الُْمصَلَّى ، َواسَْتْيقَظَ الُْمْسَتْيِقظُ ، وََتَهجََّد الْمَُتَهجُِّدونَ ، ثُمَّ خََرَج فَقَالَ َوَسلََّم بَِصالةِ الِْعَشاِء حَتَّى َص



نِ الْفُضَْيلِ بن لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َع. أَْو َنْحَو َهذَا ، أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي أََمرُْتُهْم ُيَصلُّونَ َهذَا الَْوقَْت أَْو َهِذِه الصَّالةَ 
  غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ: َعْمرٍو إِال أَُبو إِسَْرائِيلَ ، َتفَرََّد بِِه 

نا : قَالَ ، نا أَبِي : قَالَ ، نا إِْبَراِهيُم بن ُمَحمَِّد بن ُعَبْيَدةَ : قَالَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن اَألْشَعِث  -٥٢١
  َحدَّثَنِي إِبَْراِهيُم بن َعْبِد :قَالَ ، الْجَرَّاُح 

َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْحِميِد بن ِذي ِحَماَيةَ ، َعْن َحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  َيأُْمُر بِالُْغْسلِ َيْوَم الُْجُمَعِة: َوَسلََّم َوُهَو 

نا َعْبدُ اللَِّه بن َسلََمةَ : قَالَ ، نا الَْحَسُن بن إِْسرَائِيلَ : قَالَ ، َنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ َحدَّثَ -٥٢٢
ِه َوَسلََّم كَانَ َيأِْتي قَُباَء أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي، اَألفْطَُس ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

َمةَ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ إِال َيْحَيى بن َسِعيٍد ، َوال َعْن َيْحَيى إِال َعْبدُ اللَِّه بن َسلَ. َراِكًبا ، َومَاِشًيا 
  الَْحَسُن بن إِْسرَائِيلَ: ، َتفَرََّد بِِه 

نا ُجَناَدةُ بن َسلْمٍ ، َعْن : نا ُمَحمَُّد بن أََبانَ الَْبلِْخيُّ ، قَالَ : اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعْبُد -٥٢٣
َرأَْيُت ِفي الْمََنامِ اْمرَأَةً :  قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ ، ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  فَأَوَّلُْت أَنَّ وََباَء الَْمِديَنِة نُِقلَ إِلَى الُْجْحفَِة، َوِهيَ الُْجْحفَةُ ، َسْوَداَء ، ثَاِئَرةَ الرَّأْسِ ، خََرَجْت حَتَّى قَاَمْت بَِمْهَيَعةَ 
نا أَبِي َعِليُّ : نا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْوَاِسِطيُّ ، قَالَ : قَالَ ، يزِ الَْبَغوِيُّ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الْعَزِ -٥٢٤

أََتى َرُجلٌ َرُجلٌ النَّبِيَّ : َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ : قَالَ ، أَْخبََرنِي أَبِي رَاِشُد بن َعْبدِ اللَِّه ، َعْن َناِفعٍ : قَالَ ، بن َراِشٍد 
  َيا َرسُولَ اللَِّه ، َحدِّثْنِي بَِحدِيٍث َواْجَعلُْه: فَقَالَ ، للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى ا

ا ِفي َصلِّ َصالةَ ُمَودِّعٍ ، فَإِنََّك إِنْ كُْنَت ال تََراُه فَإِنَُّه َيَراَك ، َوأَْيْس ِممَّ: ُموَجًزا ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  أَْيِدي النَّاسِ َتكُْن غَنِيا ، وَإِيَّاَك َوَما ُيْعَتذَُر ِمنُْه

نا الَْحَسُن بن َمْخلَِد بن َجَناحٍ َموْلَى ُعَمَر بن َعْبِد : قَالَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُشَعْيبٍ أَُبو الْقَاِسمِ الْحَْربِيُّ  -٥٢٥
َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ : قَالَ ، الْقَاِضي ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعِليٍّ ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ  نا أَُبو يُوُسَف: قَالَ ، الْعَزِيزِ 

ْيَن الصَّفَا نِ ، َوطَاَف َبقَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوطَاَف بِالْبَْيِت ، َوَصلَّى َخلَْف َمقَامِ إِْبَراِهيَم َركَْعَتْي: 
أَُبو أَيُّوَب : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعِليٍّ ، َوُهَو . َوالَْمْرَوِة ، كَانَ لَكُْم ِفي َرسُولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ 

  اِإلفْرِيِقيُّ إِال أَُبو ُيوُسَف الْقَاِضي
نا : نا الُْحَسْيُن بن الَْحَسنِ الشَّْيلََمانِيُّ ، قَالَ : بن َسعِيٍد السَُّمرِيُّ النَّاِقُد ، قَالَ  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد -٥٢٦

 َبشَّْرُت بِالال ، فَقَالَ: نا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : َخاِلُد بن إِْسَماعِيلَ الَْمْخُزوِميُّ ، قَالَ 
َيجِيُء بِاللٌ َيْوَم الِْقَياَمةِ : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : َيا عَْبَد اللَِّه ، بَِم تَُبشِّرُنِي ؟ فَقُلُْت : ِلي 

ُعُه الُْمَؤذُِّنونَ ، فَُيْدِخلَُهُم الَْجنَّةَ ، حَتَّى إِنَُّه لَُيْدِخلُ َعلَى َراِحلٍَة ِمْن ذََهبٍ ، َوزَِماُمَها ِمْن ُدرٍّ َوَياقُوٍت ، َمَعُه ِلَواٌء ، َيْتَب
  َمْن أَذَّنَ أَْرَبِعنيَ َصبَاًحا ، يُرِيدُ بِذَِلَك َوْجهَ اللَِّه عَزَّ

  َوَجلَّ
، قَالَ نا نَُعْيُم بن َيحَْيى السَّعِيِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، قَالَ نا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس  -٥٢٧

الرَّكَْعَتْينِ ِفي : َيعْنِي . إِنََّها لَْيَستْ بِقََصرٍ ، َولَكِنََّها َتَماُم : َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن ِسَماٍك الَْحنَِفيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 



  السَّفَرِ
ُعَمَر الضَّرِيُر ، قَالَ نا أَْحَمُد بن يُوُنَس ، قَالَ نا فُضَْيلُ بن ِعَياضٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ أَُبو  -٥٢٨

َعةَ َمْن أََتى الُْجُم: ِه َوَسلََّم لَْيلَى ، َوُعَبْيدِ اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي
إِال أَْحَمدُ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َمقُْروًنا ، َعْن فَُضْيلِ بن ِعيَاضٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َوُعبَْيِد اللَِّه بن ُعَمَر . فَلَْيْغَتِسلْ 

  بن ُيوُنَس اْبنِ ُعمََر
َحدَّثََنا النَّْضُر بن كَِثريٍ ، قَالَ : بن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُنَس الُْعْصفُرِيُّ ، قَالَ نا أَْحَمُد -٥٢٩

إِذَا : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : نا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
ةَ فَقَاِتلُْه ، فَإِنََّما ُهَو ادَ َرُجلٌ أَنْ َيُمرَّ َبْيَن َيَدْيَك فَُردَُّه ، فَإِنْ َعاَد فَُردَُّه ، فَإِنْ َعاَد فَُردَُّه ، فَإِنْ َعاَد الرَّابَِعكُْنَت ُتَصلِّي فَأََر

  النَّْضُر بن كَثِريٍ: َد بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن قََتاَدةَ إِال َسعِيُد بن أََبى َعُروَبةَ ، تَفَرَّ. الشَّْيطَانُ 
لْجََملِ أَْصلُُه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َزكَرِيَّا الَْغالبِيُّ ، قَالَ نا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، قَالَ نا أَيُّوُب بن ُمَحمٍَّد أَُبو ا -٥٣٠

  َيَماِميُّ َسكََن الَْبْصَرةَ ،

لَْيَس َعلَى الَْمرْأَِة ُحْرمٌ : عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِف
اللَِّه بن َرَجاٍء  عَْبُد: لَْم يرفْع َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال أَيُّوُب أَُبو الْجََملِ ، َتفَرََّد بِِه . إِال ِفي َوجْهَِها 

  ُعَمَر
َحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ ، نا َسِعيدُ بن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن ُم -٥٣١

لَْم َيْروِ . َضحَّى َرُسولُ اللَِّه ، َوالُْمْسِلُمونَ بَْعَدُه :  سَأَلُْت اْبَن ُعَمَر ، َعنِ اُألْضِحيَِّة أَوَاجَِبةٌ ِهَي ؟ فَقَالَ: ِسريِيَن ، قَالَ 
  َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ َعْوٍن إِال إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ

يزِ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الْعَزِ -٥٣٢
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الْقَاِسُم بن غُْصنٍ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد إِال الْقَاِسُم بن غُْصنٍ ، . َعلَى ِذْرَوِة َسَنامِ كُلِّ َبِعريٍ َشْيطَانٌ ، فاْمتَهُِنوَها : 
  ُمَحمَُّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ اْبنِ ُعمََر: َتفَرََّد بِِه 
نُّْعَمانُ بن الْمُْنِذرِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُزْرَعةَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َنا َيحَْيى بن َحْمَزةَ ، َنا ال -٥٣٣

: ، فَسُِئلَ أَُسنَّةٌ ِهَي ؟ قَالَ َمكْحُولٍ ، أَنَّ قَْيصًَرا َحدَّثَُه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه كَانَ ُيَصلِّي َعلَى رَاِحلَِتِه َحْيثُ َتَوجََّهْت بِِه 
  لَُّه َعلَْيِهَسِمْعَتَها ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى ال: ُسنَّةٌ ، قَالُوا 

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َمكُْحولٍ إِال النُّْعَمانُ بن الُْمْنِذرِ. َسِمعُْتَها : َوَسلََّم ؟ فََتَبسََّم ، َوقَالَ 
نِ النُّْعَماِن بن الْمُْنِذرِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُزْرَعةَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحمَْزةَ ، َع -٥٣٤

َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يُهِلُّ : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه أََهلَّ بِالَْحجِّ ِحَني اْنَبَعثَتْ بِِه رَاِحلَُتُه ، َوقَالَ 
  َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ النُّْعَماِن بن الْمُْنِذرِ إِال َيحَْيى بن َحْمزَةَ إِذَا اْنَبعَثَْت بِِه َراِحلَُتُه ، لَْم َيْروِ

َبْيدِ اللَِّه ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُزْرَعةَ ، َنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ُع -٥٣٥
لَمْ َيْروِ َهذَا . النَّوَاِئُح َعلَْيهِنَّ سََرابِيلُ ِمْن قَِطَراٍن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ  َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر

  إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ: الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، تَفَرََّد بِِه 
دَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُزْرَعةَ ، َنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َنا ُمَخيُِّس بن َتمِيمٍ ، َحدَّثَنِي َحفْصُ بن ُعَمَر ، َح -٥٣٦



االقِْتَصاُد ِفي النَّفَقَةِ : َوَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: إِبَْراهِيُم بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن . نِْصُف الَْمِعيَشِة ، وَالتَّوَدُُّد إِلَى النَّاسِ نِْصُف الْعَقْلِ ، َوُحْسُن السُّؤَالِ نِْصُف الِْعلْمِ 

  َحفُْص: ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َوحَفُْص بن ُعَمَر ُهَو : اِد ، َتفَرََّد بِِه َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال بَِهذَا اِإلْسَن

  إِبَْراهِيُم بن َعْبِد اللَِّه بن قَارٍِظ: بن ُعَمَر بن أَبِي الَْعطَّاِف الَْمَدنِيُّ ، وَإِبَْراِهيمُ بن َعْبِد اللَِّه ، ُهَو 
يَد الَْبكْرِيُّ ، َحدَّثََنا كَِثُري بن زَْيٍد ، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَِّه بن َحنْطَبٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َيزِ: َوبِِه  -٥٣٧

وِ َهذَا لَْم َيْر. َما َرأَْيُت أََحًدا ِمَن النَّاسِ بَْعَد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْسَوَد ِمْن ُمَعاوَِيةَ : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  ِهَشاُم بن َعمَّارٍ: الَْحِديثَ َعنِ الُْمطَِّلبِ إِال كَِثٌري ، َوال َعْن كَِثريٍ إِال َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد ، َتفَرَّدَ بِِه 

كُْنتُ : مِ ، َنا َناِفٌع ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُزْرَعةَ ، َنا َمْحُموُد بن خَاِلٍد ، َنا أَبِي ، َنا الُْمطِْعُم بن الِْمقَْدا -٥٣٨
: بََعْيِه ِفي أُذَُنْيِه ، َوقَالَ رِْدَف اْبنِ ُعَمَر ، إِذْ َمرَّ رَاعٍ ُيزَمُِّر ، فََضَرَب َوْجهَ النَّاقَِة ، َوَصَرفَها َعنِ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ َجَعلَ إِْص

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الُْمطِْعمِ بن الِْمقَْدامِ إِال خَاِلدُ بن أَبِي َخاِلدٍ . فَْعلُ رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي
  اْبُنُه َمْحُموٌد: ، َتفَرََّد بِِه 

ْيٍد ، َنا ُمحَمَُّد بن رَاِشدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ بن الَْوِليِد الَْخاللُ ، َنا زَْيُد بن َيْحَيى بن ُعَب -٥٣٩
طََب إِلَى نَُعْيمِ بن َعْبدِ ، َحدَّثَنِي َمكْحُولٌ ، َعْن َسلََمةَ بن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه َخ

إِنَّ ِعْنِدي يَِتيًما لَْسُت ُمْؤثًِرا َعلَْيِه أََحًدا ، فَخََرَجْت أُمُّ : قَالَ لَهُ ُنَعْيٌم اللَِّه الَْعَدوِيِّ النَّحَّامِ اْبَنَتُه ، َوكَاَنْت بِكًْرا ، فَ
  الَْجارَِيِة امَْرأَةُ نَُعْيمٍ َحتَّى

ْيِه َوَسلََّم بكََراِهيَِّتها َوابَْنِتَها الَْيتِيَم ، أََتِت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْخبََرْتُه ذَِلَك ، َوأَْخَبَرتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َمكْحُولٍ إِال . أَْرضَِها ، َوأَْرضِ اْبَنتََها : فََبَعثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى أَبِيَها ، فَقَالَ 

  ُمَحمَُّد بن َراِشٍد اْبنِ ُعمََر
اْبُن ثَْوَبانَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ بن الَْوِليِد الَْخاللُ ، َنا الَْوِليُد بن الْوَِليِد ، َحدَّثََنا -٥٤٠

نَّ الَْجنَّةَ َتَزْخَرفَتْ ِلَرَمَضانَ ِمْن رَأْسِ إِ: َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
َق الَْجنَِّة َعنِ الُْحورِ الَْحْولِ إِلَى الْحَْولِ ، فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ َيْومٍ ِمْن َرَمَضانَ َهبَّْت رِيٌح ِمْن َتْحتِ الْعَْرشِ ، فََصفَقَْت َوَر

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ ابْنِ . ْن ِعَباِدَك أَزْوَاًجا َتقَرُّ بِهِنَّ أَْعُيُنَنا ، َوتَِقرُّ أَْعُينُُهْم بنا َيا َربِّ ، اْجَعلْ لََنا ِم: الِْعنيِ ، فَقُلَْن 
  ثَْوَبانَ إِال الَْولِيُد بن الَْولِيِد

كَانَ َرُسولُ : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ ، َحدَّثَنِي ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن: َوبِِه  -٥٤١
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنْ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا كَاَنتْ لَْيلَةٌ َبارَِدةٌ ، أَْو لَْيلَةٌ َمِطَريةٌ َناَدى ُمنَاِدي َرُسولِ 

  ْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسلَْيَمانَ بن كَِثريٍ إِال أَُخوُه ُمَحمَُّد بن كَثِريٍلَ. َصلُّوا ِفي رَِحاِلكُْم 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ ، َنا َهمَّاٌم ، َعْن لَْيٍث ، َعْن -٥٤٢

ال . َمْن قَالَ أََنا عَاِلٌم ، فَُهَو َجاِهلٌ : بِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ال أَْعلَُمُه إِال َعنِ النَّ
  ُمَحمَُّد بن كَثِريٍ: ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه 

َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن أَبِي الَْعطُوِف ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  :َوبِِه  -٥٤٣
كَْعَتْينِ بَْعَد الِْعَشاِء ، َوَركْعََتْينِ قَْبلَ َوَسلََّم فََصلَّى قَْبلَ الظُّْهرِ َركَْعَتْينِ ، َوبَْعَدَها َركَْعَتْينِ ، َوَركَْعَتْينِ َبْعدَ الَْمغْرِبِ ، َوَر



  لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن أَبِي الْعَطُوِف إِال َيزِيُد بن َهاُرونَ. الْفَْجرِ 
اِكيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألْزَرقِ اَألْنطَاِكيُّ ، َنا َسْهلُ بن صَاِلحٍ اَألْنطَ -٥٤٤

أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيصَلِّي ِفي َنْعلَْيهِ : ُموَسى ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َوَعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  َسْهلُ بن صَاِلحٍ: ال ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسى ، َتفَرََّد بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ جَرِيحٍ إِ. 

الرَّزَّاقِ ، َنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألْزَرقِ ، َنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن إِْدرِيَس الشَّاِفِعيُّ ، َنا َعْبُد -٥٤٥
: ِلمٍ ، أَنَّ اْبَن ُعَمَر كَانَ َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ ، َوَيأُْمرُ بِالَْمْسحِ َعلَى الْخُفَّْينِ ، َوَيقُولُ َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسا

  ْنلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ إِال َمْعَمٌر ، َوال َع. أَْمَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِذَِلَك 

  ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن إِْدرِيَس اْبَن ُعَمَر: َمْعَمرٍ إِال َعْبُد الرَّازِقِ ، َتفَرَّدَ بِِه 
ُجَحاَدةَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ اَألبَّاُر ، َعْن ُمَحمَِّد بن -٥٤٦
لَْم َيْروِ َهذَا . كُلُّكُمْ رَاعٍ َوكُلُّكُْم َمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه : ةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعِطيَّ

  بن َمعِنيٍ َيْحَيى: الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَحاَدةَ إِال أَُبو حَفْصٍ اَألبَّاُر ، َتفَرَّدَ بِِه 
للَُّه َعلَْيِه َعْن أَبِي َحْمَزةَ السُّكَّرِيِّ ، َعْن َرقََبةَ بن َمْصقَلَةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ا: َوبِِه  -٥٤٧

  َرقََبةَ إِال أَُبو َحْمَزةَ اْبنِ ُعَمَر لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن. إِذَا ُدِعي أََحدُكُْم فَلُْيجِْب : َوَسلََّم ، قَالَ 
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : َوبِِه  -٥٤٨

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َمْنُصورٍ إِال إِبَْراِهيمُ بن طَْهَمانَ. فَلَْيْغَتِسلْ  إِذَا رَاَح أََحُدكُمْ إِلَى الُْجُمَعِة: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
لَْحكَمِ الُْعرَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُجُمَعةَ أَُبو قُرَْيشٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد التُّبَِّعيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن ا -٥٤٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ا َسالُم الطَّوِيلُ ، َعْن إِْبَراهِيَم الصَّاِئغِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََن

ْن إِْبَراِهيَم الصَّاِئغِ إِال َسالُم الطَّوِيلُ ، َتفَرَّدَ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َع. ال َيِحلُّ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ يَْهُجرَ أَخَاُه فَْوَق ثَالثَةِ أَيَّامٍ : 
  بِِه

  الْقَاِسُم بن الَْحكَمِ: 
التَّلْبَِيةُ َواِإلحَْراُم ، فَال َرفَثَ ، غََشَيانُ النَِّساِء َوال فُُسوَق ، السَِّبابُ : فََمْن فََرَض ِفيهِنَّ الَْحجَّ ، قَالَ اْبُن ُعَمَر  -٥٥٠

  لَْم َيْرفَْع َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْبرَاِهيَم بن ُمهَاجِرٍ إِال شَرِيٌك. ، الِْمَراُء  َوال جَِدالَ
الُم بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحفْصٍ ، َنا إِْسحَاُق بن الْحَارِِث الرَّازِيُّ ، َنا َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد الُْمقْرُِئ ، َنا َس -٥٥١

كَرَِهُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : َب ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ ، أَنَّ َرُجال سَأَلَ اْبَن ُعَمَر َعْن َنبِيِذ الَْجرِّ ، فَقَالَ ُمِطيعٍ ، َعْن أَيُّو
لَْم َيْروِ َهذَا . ْبُن ُعَمَر َصَدقَ ا: َما قَالَ اْبُن ُعَمَر ، فَقَالَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَاْنطَلََق َسِعيٌد إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ ، فَقَالَ 

  الَْحِديثَ َعْن َسالمِ بن أَبِي ُمِطيعٍ إِال َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد الُْمقْرُِئ
، َعْن َعْمرِو ُعَيْيَنةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ السَّرَّاُج ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن  -٥٥٢

 ِفي غَْزَوِة َتبُوَك بُِجْبَنٍة ، بن َمْنُصورٍ الِْمْشرَِقيِّ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي
َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْمرِو بن َمْنُصورٍ إِال إِْبَراِهيُم بن ُعَيْيَنةَ ، لَْم َيْروِ . كُلُوا بِْسمِ اللَِّه : فَأََخذَ السِّكَِّني ، فَقَطََع ، َوقَالَ 

  َولَْم َيرْوِِه َعنِ الشَّعْبِيِّ إِال َعْمُرو بن َمْنُصورٍ
، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن يُوُنَس ، َحدَّثََنا قُرَّانُ بن َتمَّامٍ -٥٥٣

  قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 



َيْسُجَد َعلَْيِه ، َولَِكنَّ َمنِ اْسَتطَاَع مِْنكُْم أَنْ َيْسُجَد فَلَْيْسُجْد ، َوَمْن لَمْ َيْستَِطْع فَال َيْرفَعْ إِلَى َجْبَهِتهِ َشْيئًا ِل: َوَسلََّم 
سُرَْيُج بن : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال قُرَّانُ بن َتمَّامٍ ، َتفَرََّد بِِه . ُركُوَعُه َوُسجُوَدُه ُيوِمئُ بَِرأِْسِه 

  ُيوُنَس
بن إِْسحَاَق الْقَطَّانُ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُسلَْيَمانَ الرَّازِيُّ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُنوحٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب -٥٥٤

َمرَّ ُعَمُر بن : َر ، قَالَ أَِخيِه طَلَْحةَ بن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ الْفُضَْيلِ بن غَْزَوانَ ، َعْن ُزبَْيٍد الَْياِميِّ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَم
َيا ُمَعاذُ ، َما أَْبكَاَك ؟ :  طَّابِ بُِمَعاِذ بن جََبلٍ ، َوُهَو قَاِعٌد ِعْنَد قَْبرِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْبِكي ، فَقَالَالَْخ

اين بَِشْيٍء َسِمْعُتُه ِمْنُه ِفي َمجِْلِسي َهذَا ، أَوْ ال ، وَلَِكْن أَْبكَ: لََعلََّك ذَكَْرتَ أَخَاَك ، إِنْ ذَكَْرَتُه إِنَُّه ِلذَِلَك أَْهلٌ ، قَالَ 
َيِسُري الرَِّياِء ِشْرٌك ، إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ اَألْتِقَياَء اَألخِْفَياَء اَألبْرَِياَء الَِّذيَن إِذَا : ِفي َمكَانِي َهذَا ، َيقُولُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

لَمْ .  ا ، وَإِذَا َحَضرُوا لَمْ ُيْعَرفُوا ، قُلُوُبُهْم َمَصابِيحُ الُْهَدى ، َيخُْرُجونَ ِمْن كُلِّ ِفْتَنٍة َسْوَداَء ُمظِْلَمٍةغَاُبوا لَْم ُيفْتَقَُدو
إِْسحَاُق بن : تَفَرََّد بِِه َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُزبَْيٍد إِال الْفَيَّاُض بن غَْزَوانَ ، َوال َعنِ الْفَيَّاضِ إِال طَلَْحةُ بن ُسلَْيَمانَ ، 

  ُسلَْيَمانَ
بن َيزِيَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُنوحٍ ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َحفْصٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن إِبَْراِهيَم  -٥٥٥
  َعْن

لََعَن اللَُّه ُسهَْيال ، فَإِنِّي َسِمْعتُ : فَكَانَ إِذَا طَلََع ُسهَْيلٌ ، قَالَ َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، أَنَُّه َصِحبَ اْبَن ُعَمَر ِفي السَّفَرِ ، 
كَانَ َعشَّاًرا ، وَيْغِصُبُهمْ أَْموَالَُهْم ، فََمَسَخُه اللَُّه ِشَهاًبا ، فََجَعلَُه َحْيثُ : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ إِال إِبَْراِهيمُ بن َيزِيَد لَْم. َتَرْونَ 
ى اللَّهُ َنا إِْسَماعِيلُ بن ُصبَْيحٍ ، َنا ُمبَاَرُك بن َحسَّانَ ، َحدَّثَنِي َناِفٌع ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّ: َوبِِه  -٥٥٦

بِِه  آَدَم ِثْنَتاِن ، لَْيَس لََك َواِحَدةٌ ِمْنُهَما ، َجَعلُْت لََك َنِصيًبا ِفي َماِلَك إِذَا أََخذَْت بِكَظِْمَك ُألطَهَِّرَك اْبَن: َعلَْيِه َوَسلََّم 
ِك بن َحسَّانَ ، َتفَرََّد بِهِ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعِ بن ُمَباَر. َوأَُزكَِّيَك ، َوَصالةُ ِعَباِدي َعلَْيَك َبْعَد انِْقَضاِء أَْجِلَك 

  إِْسَماعِيلُ بن ُصبَْيحٍ اْبنِ ُعَمَر: 
ْسحَاقَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُنوحِ بن َحْربٍ ، َنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الَْحَرِشيُّ ، َنا َحمَّادُ بن زَْيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِ -٥٥٧

ال َتْنَتِقبِ الَْمْرأَةُ الُْمْحرَِمةُ ، َوال َتَبْرقَْع ، : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  :، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َحمَّاِد بن َزْيدٍ إِال ُمَحمَُّد بن ُموَسى الْحََرِشيُّ ُعمََر. َوال َتقَفَّْز 
، َعْن  دُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الْقُطَْيِعيُّ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد بن َجعْفَرٍَحدَّثََنا ُمَحمَّ -٥٥٨

  َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ لَُه َخْيطٌ َيسَْتذْكُِر

  أَُبو َمْعمَرٍ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ إِال ُهشَْيٌم ، َتفَرََّد بِِه  .بِِه 
ْمرِو انَ ، َعْن َعَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجاَبانَ ، َحدَّثََنا ُزنَْيٌج أَُبو غَسَّانَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن َبِشريِ بن َسلَْم -٥٥٩

َمْن كَانَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن قَْيسٍ الُْمالِئيِّ ، َعْن َجَبلَةَ بن ُسحَْيمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  َحدِيثَ َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ إِال الَْحكَُم بن َبشِريٍلَْم َيْروِ َهذَا الْ. ُمَتحَرًِّيا لَْيلَةَ الْقَْدرِ ، فَلَْيَتَحرََّها ِفي الَْعْشرِ اَألوَاِخرِ 

َب بن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجاَبانَ ، َنا ُزنَْيٌج أَُبو غَسَّانَ ، َنا َحكَّاٌم ، َعنِ الُْمثَنَّى بن الصَّبَّاحِ ، َعْن أَيُّو -٥٦٠
إِذَا رَاَح : ُسولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعلَى الِْمنَْبرِ ، َيقُولُ َسِمْعُت َر: َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
َحكَّامُ : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى إِال الْمُثَنَّى بن الصَّبَّاحِ ، تَفَرََّد بِِه . أََحُدكُْم إِلَى الُْجُمَعِة فَلَْيْغَتِسلْ 



  بن َسلْمٍ
َحجَّاجُ بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن رَاِشٍد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َعْبِد اللَِّه بن خَاِلٍد الِْمصِّيِصيُّ ، َنا  -٥٦١

: قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
َيظَْهُر الْكَِذُب َحتَّى َيشَْهدَ اْحفَظُونِي ِفي أَْصَحابِي ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم ، ثُمَّ 

  َحتَّى َيْحِلَف قَْبلَ أَنْ ُيسَْتْحلََف ، ويَْبذُلَالرَُّجلُ قَْبلَ أَنْ ُيْسَتْشَهَد َو

رَُّه َبْحُبوَحةُ الَْجنَِّة فَلَْيلَْزمِ الَْجَماَعةَ ، فَإِنَّ َيدَ اللَِّه َعلَى الَْجَماَعِة ، َوإِنَّ الشَّيْطَانَ َمَع َنفَْسُه بُِخطَبِ الزُّورِ ، فََمْن َس
اَءْتُه َسيِّئَُتُه َوسَرَّْتُه َحَسَنُتَه ْن َسالَْواِحِد ، َوُهَو ِمَن االثَْنْينِ أََبْعُد ، َوال َيْخلَُونَّ َرُجلٌ بِامَْرأٍَة ، فَإِنَّ ثَاِلثَُهَما الشَّيْطَانُ ، َوَم

  َحجَّاجُ بن ُمَحمٍَّد: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ إِال اْبُن ُجرَْيجٍ ، َتفَرََّد بِِه . فَُهَو ُمْؤِمٌن 
، َنا شََباَبةُ بن سَوَّارٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْعالِء بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن رَاِشٍد ، َنا إِبَْراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجْوهَرِيُّ -٥٦٢

َصلِّي َعلَى رَاِحلَِتِه حَْيثُ َزْبرٍ ، َعنِ الْقَاِسمِ َوَساِلمٍ َوَناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُي
  شََباَبةُ بن سَوَّارٍ: ْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الْقَاِسمِ إِال عَْبُد اللَِّه بن الَْعالِء ، تَفَرََّد بِِه لَ. َتَوجََّهْت بِِه َتطَوًُّعا 

: َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ بن َيْعلَى ، َحدَّثََنا َناِفٌع ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : َوبِِه  -٥٦٣
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال أَُبو . َما ِمْن ُجْرَعٍة أَْعظَُم ِعْنَد اللَِّه ِمْن ُجْرَعِة غَْيٍظ كَظََمَها ُمْسِلٌم اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه 

  الشَّاذَكُونِيُّ: أَُميَّةَ ، َتفَرَّدَ بِِه 
ُس بن بن الَْعبَّاسِ ، َنا َعِليُّ بن الُْمْنِذرِ الطَّرِيِقيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َمْنصُورٍ السَّلُوِليُّ ، َحدَّثََنا قَْي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٥٦٤

  صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه الرَّبِيعِ َوُمَعاوَِيةُ بن إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ الَْحنَِفيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَعاوَِيةَ بن إِْسحَاقَ . َمْن َمثَّلَ بَِشْيٍء ثُمَّ لَْم َيُتْب ِمْنُه ، مُثِّلَ بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة : َوَسلََّم ، َيقُولُ 
  إِْسحَاُق بن َمْنُصورٍ اْبنِ ُعَمَر: إِال قَْيٌس ، تَفَرََّد بِِه 

َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َواِقٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َجابِرٍ ،  -٥٦٥
بِ سَبِّحِ اْسمَ رَبَِّك اَألْعلَى َو قُلْ َيا أَيَُّها  كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيوِتُر: َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن َناِفعٍ إِال أَيُّوُب بن جَابِرٍ تَفَرََّد بِِه َعْبدُ . الْكَاِفُرونَ َو قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد 

َورََواُه إِْسرَائِيلُ َعْن أَبِي . ْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َوَروَاُه النَّاُس َع. الرَّْحَمنِ بن َواِقٍد 
  إِْسحَاَق َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطُني َعْن َسعِيِد بن ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الزِّْبرِقَاِن ، َعْن َمْرَوانَ بن سَاِلمٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا َخالُد بن أَْسلََم ،  -٥٦٦
إِنَّ الْعَْبَد إِذَا قَاَم ِفي الصَّالةِ : ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

: لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال َمْرَوانُ ، َتفَرََّد بِِه . ُه َعلَى َرأِْسِه ، فَإِذَا َركَعَ َتفَرَّقَْت ُجِمَعْت ذُنُوُب
  ُمَحمَُّد بن الزِّْبرِقَاِن

يَزِيَد اللُّْؤلُؤِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َنا شَرِيٌك ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم ، َنا َعْبُد اللَِّه بن َخاِلِد بن -٥٦٧
  ُمطَرٍِّف ، َعْن َزْيٍد

ن أَبِي َحازِمٍ ، َعنِ الَْعمِّيِّ ، َعْن أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ وَإِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد وَإِْسَماِعيلَ بن أَبِي خالد ، َعْن قَْيسِ ب
إِنَّ ِشبًْرا ال َيْسُترُ : اْجَعلَْنُه ِشْبًرا ، فَقُلَْن : نَِساَء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَأَلَْنُه َعنِ الذَّْيلِ ، فَقَالَ  اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ



إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلدٍ إِال َشرِيٌك ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن . اْجَعلَْنُه ِذَراًعا ، ال َتزِْدنَ َعلَى ذَِلَك : َعْوَرةً ، فَقَالَ 
  اْبنُُه: َوال َعْن َشرِيٍك إِال خَاِلدُ بن َيزِيَد صَاِحُب اللُّْؤلُؤِ ، تَفَرََّد بِِه 

، َنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْسُعوِد بن الَْعجَِميِّ ، َنا الَْهيْثَُم بن َجمِيلٍ  -٥٦٨
إِنِّي ألَْمَزُح ، َوال أَقُولُ إِال : َعْن َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمزَنِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  الَةَ إِال الَْهيْثَُم بن َجِميلٍلَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الُْمبَاَرِك بن فََض. َحقًّا 
 ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ ، َنا أَحَْمُد بن َمْنصُورٍ الَْمرَْوزِيُّ ، َنا َيْحَيى بن َنْصرِ بن حَاجِبٍ ، َعْن َوْرقَاَء -٥٦٩

إِنِّي أََرى : سُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َر: أَيُّوَب بن ُموَسى ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب بن . ُرْؤَياكُْم قَْد َتوَاطَأَْت َعلَى الَْعْشرِ األََواِخرِ ، فَالَْتِمُسوَها ِفي الَْعْشرِ اَألوَاِخرِ 

  أَْحَمُد بن مَْنُصورٍ: إِال َيْحَيى بن َنْصرٍ ، َتفَرََّد بِِه  ُموَسى إِال َوْرقَاُء ، َوال َعْن َوْرقَاَء
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ ، َحدَّثََنا سَوَّاُر بن َسْهلٍ أَُبو سَْهلٍ -٥٧٠

: َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  الَْمْخُزوِميُّ ، َنا َسعِيُد بن َعاِمرٍ الضَُّبِعيُّ ، َعْن َسعِيِد بن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن
بِْسمِ اللَِّه َوَعلَى ِملَِّة َرُسولِ اللَِّه : إِذَا َوضَْعُتْم َموَْتاكُْم ِفي الْقُبُورِ ، فَقُولُوا : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

الَْحِديثَ َعْن أَيُّوبَ إِال َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ ، َوال َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروَبةَ إِال  لَْم َيْروِ َهذَا. َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َسِعيُد بن َعاِمرٍ ، َوال َعْن َسعِيٍد إِال سَوَّارُ بن سَْهلٍ

مٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْمجِيِد ، َنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن ُسَمْيعٍ أَُبو َهمَّا -٥٧١
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر مَُناِدًيا ِعْمَرانُ أَُبو الَْعوَّامِ ، َعْن ُعَمَر بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِعْمَرانَ إِال أَُبو َعِليٍّ الَْحَنِفيُّ ُعبَْيُد اللَِّه بن . أَنْ َصلُّوا ِفي رَِحاِلكُْم :  فََناَدى ِفي لَْيلٍَة َمِطَريٍة
  َعْبدُ السَّالمِ: َعْبِد الَْمجِيِد ، َتفَرََّد بِِه 

، َنا ُعَمُر بن َحبِيبٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َعلْقََمةَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ ، َنا َحفْصُ بن َعْمرٍو الرََّباِليُّ -٥٧٢
َمْن أَْعَتَق َشِقيًصا ِفي َمْملُوٍك َولَُه َمالٌ فَقَْد : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسلََمةَ بن َعلْقََمةَ إِال ُعَمُر بن َحبِيبٍ. فَقَْد َعَتَق ِمْنُه َما َعَتَق  َعَتَق كُلُُّه ، َوإِال
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ ، نَا -٥٧٣

َسِمْعتُ اْبنَ : ِلمٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم بن َمْيَسَرةَ ، قَالَ َسِمْعُت ُمَجاِهًدا ، َيقُولُ ُموَسى بن َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمْس
َما ِمَن الشََّجرِ َشَجَرةٌ ِفي الشََّجرِ ِمثْلُ الرَُّجلِ الُْمْسِلمِ : قَالَ : إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعَمَر ، َيقُولُ 

: لََّم فَلَْم َيْمَنْعنِي أَنْ أَسْأَلَُه إِال أَنِّي كُْنُت أَْصَغرَ الْقَْومِ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: نَّاسِ ؟ قَالَ اْبُن ُعَمَر ِفي ال
دُ بن ُمْسِلمٍ ، َوال َعْن ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمٍ إِال أَُبو لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن إِْبَراهِيَم بن َمْيَسَرةَ إِال ُمَحمَّ. ِهَي النَّْخلَةُ 

  أَْحَمدُ بن ثَابٍِت: ُحذَْيفَةَ ُموَسى بن َمْسعُوٍد ، َتفَرَّدَ بِِه 
نُ ، َعْن َحْنظَلَةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ ، َنا أَحَْمُد بن ثَابٍِت ، َنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ُموَسى بن َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا ُسفَْيا -٥٧٤

الطََّوافُ َصالةٌ ، فَأَِقلُّوا ِفيِه الْكَالمَ : َعْن طَاُوسٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ال أَْعلَُمُه إِال َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
  أَْحَمُد بن ثَابِتٍ اْبنِ ُعَمَر: فَرََّد بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َت. 

َتاَدةَ َوأَيُّوبَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ ، َنا ُمَحمَّدُ بن َعبَّاِد بن آَدَم ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َحمَّاِد بن َسلََمةَ ، َعْن قَ -٥٧٥
َر ، أَنْ كَْعَب بن َماِلٍك َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َجارَِيةٍ َوَعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم



  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ إِال َحمَّاُد بن َسلَمَةَ. كُلُْه : لَُه ذََبَحْت بِِليطٍَة ، فَقَالَ 
  اَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ ، َن -٥٧٦

ِه بن أَبِي زَِياٍد ، َحدَّثََنا َساِلُم بن إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد التَّيِْميُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ الْبُْرسَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَّ
َمنِ اقَْتَنى كَلًْبا فَإِنَُّه َيْنقُُص ِمْن َعَمِلِه كُلَّ َيْومٍ : َوَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعْبِد اللَِّه ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي زِيَاٍد إِال ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ. ِقَرياطٌ 
ةَ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا كَِثُري بن ِهَشامٍ ، َنا كُلْثُوُم بن جَْوَشنٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَباَد -٥٧٧

التَّاجُِر الصَّدُوُق : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الْقَُشْيرِيُّ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  كَِثُري بن ِهَشامٍ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوبَ إِال كُلْثُوُم بن َجْوَشنٍ ، َتفَرََّد بِِه . اِء َيْوَم الِْقَياَمِة اَألِمُني َمَع الشَُّهَد

الَْغسَّانِيُّ ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن َوْهبٍ الَْعالُف ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن َهاُرونَ -٥٧٨
إِذَا كَذَبَ الْعَْبُد كَِذَبةً : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الْعَزِيزِ بن أَبِي رَوَّاٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي رَوَّاٍد ، . َجاَء بِِه َتَباَعَد ِمْنُه الَْملَُك َمِسَريةَ مِيلٍ ، ِمْن َنْتنِ َما 
  َعْبدُ الرَّحِيمِ بن َهاُرونَ: َتفَرََّد بِِه 
دَّثََنا َيْحَيى بن ُمَحمٍَّد الْجَارِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َهاُرونَ أَُبو َعلْقََمةَ الْفَْروِيُّ ، َح -٥٧٩

  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد

َمنِ : ْيِه َوَسلََّم ، قَالَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َردَّاٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَ
مَ َمسَّ ِمْن أَطَْيبِ طِيبِِه ، َولَبَِس ِمْن أَْحَسنِ ثَِيابِِه ، ثُمَّ َراَح ، وَلَْم ُيفَرِّْق َبْيَن اثَْنْينِ حَتَّى َيقُو اغَْتَسلَ َيْوَم الُْجُمَعِة ، ثُمَّ

  ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن َمقَاِمِه ، ثُمَّ أَْنَصَت حَتَّى َيفُْرغَ اِإلَماُم ِمْن ُخطَْبِتِه غُِفَر لَُه َما َبْيَن الُْجُمعََتْينِ ، َوزَِياَدةُ
لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ . َساِفُروا ، َتِصحُّوا وََتْسلَُموا : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ : َوبِِه  -٥٨٠

  َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ إِال ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َردَّاٍد
َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ ، َعْن أََنسِ بن ِسريِيَن ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : َوبِِه  -٥٨١

ِعَنا ، َوَبارِْك لََنا ِفي َشاِمَنا وَيمَنَِنا ، اللَُّهمَّ َبارِْك لََنا ِفي ُمدَِّنا ، َوبَارِْك لََنا ِفي َصا: َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد ُحْجَرِة َعاِئَشةَ َيْدُعو 
لَمْ َيْروِ . ِمْن َهاُهَنا َيْخُرُج قَْرنُ الشَّْيطَاِن َوالزَّالزِلُ َوالِْفَتُن ، َوِمْن َهاُهَنا الْفَدَّاُدونَ : ثُمَّ اْسَتقَْبلَ الَْمشْرَِق ، فَقَالَ 

  اْبنُُه: إِال َعبَّاُد بن آَدَم ، َتفَرََّد بِهَِما  َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن َحمَّاِد بن َسلََمةَ
: ، قَالَ َحدَّثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا َبْحٌر السَّقَّاُء ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر : َوبِِه  -٥٨٢

كُلُوا َجِميًعا َوال َتفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طََعاَم الْوَاِحِد َيكِْفي االثَْنْينِ ، َوطََعاَم االثَْنْينِ : َم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  َيكِْفي

َعْمرِو بن ِدينَارٍ  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن. اَألْرَبَعةَ ، اللَُّهمَّ َبارِكْ َألْهلِ الَْمِديَنِة ِفي َصاِعهِْم ، َوبَارِْك لَُهْم ِفي ُمدِِّهْم 
  َيزِيُد بن َهاُرونَ: إِال َبْحٌر السَّقَّاُء ، َتفَرََّد بِِه 

:  ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ ، َنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو ، َنا ِمْنَدلٌ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ -٥٨٣
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ . صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َعطََس َخمََّر َوْجَهُه ، َوَخفَضَ َصْوَتُه كَانَ َرُسولُ اللَِّه 

  إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو: إِال ِمْنَدلٌ ، َتفَرََّد بِِه 



هَانِيُّ ، َنا عَْبُد اللَِّه بن ِعْمَرانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُودَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُرْسَتةَ اَألْصَب -٥٨٤
َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ : لَ الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن زَِياٍد ، َعْن أَِخيِه الَْوِليِد بن زَِياٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَا

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ . ِمْن بِرِّ الرَُّجلِ أََباُه بَْعَد َمْوِتِه َحفْظُُه أَْهلَ ُودِّ أَبِيِه ِمْن َبْعِدِه : َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ  َصلَّى اللَُّه
  أَُبو َداوَُد: الَْوِليِد بن زَِيادٍ إِال أَُخوُه ، َتفَرََّد بِِه 

ْبِد اللَِّه بن ُرْسَتْه ، َنا سَِعيُد بن أَبِي الرَّبِيعِ ، َنا ُمَحمَّدُ بن ِدينَارٍ ، َنا سَْعُد بن أَْوسٍ ، َنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َع -٥٨٥
ِمْن  خََرَج َرسُولُ اللَِّه َألْرَبَع َعْشَرةَ َخلَْت: َسأَلُْت اْبَن ُعَمَر َعْن ِصَيامِ الُْمَساِفرِ ، فَقَالَ : َسيَّارُ بن ِمخَْراقٍ ، قَالَ 

. ِمْن لََبنَِها ، فََشرَِب  َرَمَضانَ ، فَأََناَخ َراِحلََتُه ، وََوَضَع إِْحَدى رِْجلَْيِه ِفي الْغَْرزِ َواُألْخَرى ِفي اَألْرضِ ، ثُمَّ َدَعا بِلََبنٍ
  لَْم َيْروِ َهذَا

  َسِعيدُ بن أَبِي الرَّبِيعِ: إِال ُمَحمَّدُ بن ِدينَارٍ ، َتفَرَّدَ بِِه  الَْحِديثَ َعْن َسيَّارِ بن ِمخَْراقٍ إِال سَْعُد بن أَْوسٍ ، َوال َعْن َسْعٍد
َسامِ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُرْسَتْه ، َنا سَِعيُد بن أَبِي الرَّبِيعِ ، َنا َسعِيُد بن َسلََمةَ بن أَبِي الُْح -٥٨٦

َمْن : يدَ بن اَألَصمِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ َيزِيُد بن ُخَصْيفَةَ ، َعْن َيزِ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ  .ِليَّةً نََزَع َيًدا ِمْن َجَماَعٍة َجاَء َيْوَم الِْقَياَمِة َوال ُحجَّةَ لَُه ، َوَمْن َماَت ِفي غَْيرِ طَاَعٍة َماَت ِميَتةً َجاِه

  سَِعيُد بن أَبِي الرَّبِيعِ: َعْن َيزِيَد بن اَألَصمِّ إِال يَزِيُد بن ُخَصْيفَةَ ، َوال َعْن َيزِيَد إِال َسعِيُد بن َسلََمةَ ، َتفَرََّد بِِه 
خٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َمْيُموٍن ، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُرْسَتْه ، َنا َشْيَبانُ بن فَرُّو -٥٨٧

َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الْقَُرِظيُّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َوَعْن زَْيِد بن أَسْلََم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَاال 
! َما َهِذِه الْكُُتبُ الَِّتي َبلَغَنِي أَنَّكُْم َتكُْتبُوَنها ؟ أَكَِتاٌب َمَع ِكتَابِ اللَِّه ؟ : ِمْنَبرِ ، فَقَالَ َمْعُصوًبا َرأُْسُه ، فََرِقَي َدَرَجاِت الْ

فَقَالَ َمْن . بِِه  ال ذََهَبُيوِشُك أَنْ يَْغَضَب اللَُّه ِلِكتَابِِه فَُيسَْرى َعلَْيِه لَْيال ، فَال َيْتُرَك ِفي َوَرقٍَة َوال قَلْبٍ ِمْنُه َحْرفًا إِ
َمْن أََراَد اللَُّه بِِه َخيًْرا أَْبقَى ِفي قَلْبِِه ال إِلَهَ إِال : فَكَْيَف َيا َرسُولَ اللَِّه بِالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت ؟ قَالَ : َحَضرَ الَْمْجِلَس 

  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن زَْيِد بن. اللَُّه 

  َشْيَبانُ: يَسى بن َمْيُموٍن ، َتفَرََّد بِِه أَْسلََم إِال ِع
كَانَ : لَ حدثنا ُمَحمٌَّد ، َنا زَُنْيٌج ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ، َعنِ الُْمِغَريةِ بن زِيَاٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَا -٥٨٨

َيقُوُم َعلَى الِْمْنَبرِ قَْوَمَتْينِ ، وََيْجِلُس جِلَْسَتْينِ ، كَانَ إِذَا َخَرجَ َجلََس ،  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الُْجُمَعِة
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الُْمِغَريِة بن زَِياٍد إِال . فَإِذَا أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ قَاَم فََخطََب ، ثُمَّ َجلََس فاسَْترَاَح ، ثُمَّ قَاَم فََخطََب 

  ْسحَاُق بن ُسلَْيَمانَإِ
بن ُعَمْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم ، َنا الشَّاذَكُونِيُّ ، َنا ِعيَسى بن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َعْن َبابِ  -٥٨٩

َصلَّى َصالةَ الْخَْوِف بِإِْحَدى الطَّاِئفََتْينِ َركَْعةً ، ثُمَّ أَقَْبلَتِ  َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ إِال ِعيَسى بن يُوُنَس ، . الطَّاِئفَةُ اُألْخَرى فَصَلَّى بِهِْم َركَْعةً ، ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَتْينِ 

  ذَكُونِيُّالشَّا: َتفَرََّد بِِه 
ِه اَألْزِديُّ ، َنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم بن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َنا أَُبو غَاِلبٍ النَّْضُر بن َعْبِد اللَّ -٥٩٠

َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َجدَّ بِِه السَّْيرُ َجَمَع َبْينَ  فَُضْيلُ بن غَْزَوانَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه
َعاِمُر : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن فَُضْيلِ بن غَْزَوانَ إِال النَّْضرُ بن َعْبِد اللَِّه ، َتفَرََّد بِِه . الصَّالَتْينِ ، الَْمغْرِبِ وَالِْعَشاِء 



  بن إِبَْراِهيَم
  َعنِ النَّْضرِ ، َعنِ الَْحَسنِ بن َصاِلحٍ ، :َوبِِه  -٥٩١

إِنَّ ِدَيةَ الُْمَعاِهِد نِْصُف ِدَيةِ : قَالَ َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن أَْشَعثَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
عٍ إِال أَْشَعثُ ، َوال َعْن أَْشَعثَ إِال الَْحَسُن بن َصاِلحٍ ، َوال َعنِ الَْحَسنِ إِال لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِف. الُْمْسِلمِ 

  َعاِمرُ بن إِبَْراهِيَم ُعَمَر: النَّْضُر بن َعْبِد اللَِّه ، َتفَرََّد بِِه 
ا ُبكَْيُر ، اْبُن أَِخي ُجَويْرَِيةَ ، َنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََن -٥٩٢

الَْحيَّاِت كُلَِّها ، َحتَّى الضَُّبِعيُّ ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه كَانَ َيأُْمُر بِقَْتلِ 
وِت ، ِد الْمُْنِذرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن قَْتلِ الَْحيَّاِت الَِّتي َتكُونُ ِفي الُْبُيأَخَْبَرُه أَُبو لُبَاَبةَ بن َعْب

َما لَِك ، لَعََنِك اللَُّه ؟ لَْو  :َوَحدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذََهَب َيْسَتِلُم الَْحَجَر ، فَلََدغَْتُه َعقَْرٌب ، فَقَالَ 
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامٍ إِال َجْعفٌَر ، َوال َعْن َجْعفَرٍ . كُْنِت تارِكَةً أََحًدا لََتَركِْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ِخُر الَْحِديِث َعْن أَبِي لُبَاَبةَ إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِدالَْعبَّاُس ، َوال ُيْرَوى آ: إِال ُبكَْيٌر ، تَفَرََّد بِِه 
عِيُد بن َهاِشمِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحْرَملَةَ الْقَلْزَِميُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َيْعقُوَب الدَّارِيُّ ، َحدَّثََنا َس -٥٩٣

  ْيسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَِذنَ ِفيَصاِلحٍ الَْمْخُزوِميُّ ، َنا َيْعقُوبُ بن قَ

  الْغَُرابِ ، وَالِْحَدأَِة ، وَالْكَلْبِ الَْعقُورِ ، وَالَْعقَْربِ ، َوالْفَأَْرِة ُعمََر: قَْتلِ َخْمسٍ ِمَن الدَّوَابِّ ِللُْمْحرِمِ 
الُْمَتبَايَِعاِن بِالِْخيَارِ ، كُلُّ وَاِحٍد ِمْنُهَما ، َما لَْم َيَتفَرَّقَا ، : قَالَ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :  َوبِِه -٥٩٤

  َعا َعلَى ذَِلَك فَقَْد َوَجَب الَْبيُْعَوكَاَنا َجِميًعا ، أَْو ُيَخيِّْر أََحُدُهَما َصاِحَبُه ، فَإِنْ َخيََّر أََحُدُهَما اآلَخَر ، فََتَباَي
لَمْ . َيْدُخلُ الْفُقََراُء قَْبلَ اَألغْنَِياِء الَْجنَّةَ بَِخْمِسمِائَِة َعامٍ : قَالَ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوبِِه  -٥٩٥

أَحَْمُد بن ُمَحمٍَّد الدَّارِيُّ ِمْن َولَِد َتمِيمٍ : ال َسعِيُد بن َهاِشمٍ ، َتفَرََّد بِهَِما َيْروِ َهِذِه اَألَحادِيثَ َعْن َيْعقُوَب بن قَْيسٍ إِ
  الدَّارِيِّ
يُّ ِشمٍ الَْبْيرُوِتَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي َحْرَملَةَ ، َنا إِْسحَاُق بن إِْسَماعِيلَ بن َعْبِد اَألْعلَى اَألْيِليُّ ، َنا َعْمُرو بن َها -٥٩٦

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
لَمْ . ا ، َوال ِمْن َجارَِيةٍ َبلََغِت الَْمحِيَض حَتَّى َتْخَتِمَر ال َيقَْبلُ اللَُّه ِمَن امَْرأٍَة َصالةً َحتَّى تُوَارَِي زِيَنَتَه: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  إِْسحَاُق بن إِْسَماِعيلَ: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ األَْوَزاِعيِّ إِال َعْمُرو بن َهاِشمٍ ، َتفَرَّدَ بِِه 
الْجَْهمِ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ، َعْن َنا َسعِيُد بن الصَّلِْت ، َنا أَُبو الْجَْهمِ َهاُرونُ بن : َوبِِه  -٥٩٧

  َسِمْعتُ اْبَن ُعَمَر ، ُيَحدِّثُ َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: ُمَحارِبِ بن دِثَارٍ ، قَالَ 

ضِ ، َوُتَحرُِّك أَذْنَاَبَها ِمْن َهْولِ َيْومِ الِْقَياَمِة ، َوَما يََتكَلَّمُ إِنَّ الطَّْيَر لََتْضرِبُ بَِمَناِقريِها َعلَى اَألْر: َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن ُعَمْيرٍ . َشاِهُد الزُّورِ ، َوال َتقَارُّ قََدَماُه َعلَى اَألْرضِ حَتَّى يُقْذََف بِِه ِفي النَّارِ 

  َشاذَانُ اْبَن ُعَمَر: مِ ، َوال َعْن أَبِي الْجَْهمِ إِال َسْعُد بن الصَّلِْت ، َتفَرََّد بِِه إِال أَُبو الْجَْه
ْمرٍو ، َنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُموَسى اِإلْصطَْخرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن الَْعبَّاسِ اِإلْصطَْخرِيُّ ، َنا الِْكْرَمانِيُّ بن َع -٥٩٨
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيحَْيى بن الُْمَهلَّبِ ، َحدَّثََنا أَُبو جََنابٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  كَُدْيَنةَ

ذَِلَك : ِفي إِبِِلي ، فَأَْجرََبَها ، قَالَ  َبِعٌري أَجَْرُب اْنَسلَّ: فَقَاَم أَْعَرابِيٌّ ، فَقَالَ . ال َعْدَوى ، َوال ِطيََرةَ ، َوال َهاَمةَ : 



  الِْكْرمَانِيُّ اْبنِ ُعَمَر: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي َجَنابٍ إِال أَُبو كُدَْيَنةَ ، َتفَرَّدَ بِِه ! . الْقََدُر ، فََمْن أَْجَربَ األَوَّلَ ؟ 
رِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسْهلِ بن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ِعْصَمةُ بن الُْمَتوَكِّلِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُموَسى اِإلْصطَْخ -٥٩٩

َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َحدَّثََنا أَُبو ُمِطيعٍ ، َعْن ُمْسِلمِ بن َخاِلٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن دِيَنارٍ . َسلََّم أَنْ ُيحَْملَ الْقُْرآنُ إِلَى أَْرضِ الَْعُدوِّ ، َمَخافَةَ أَنْ َيَنالَُه الَْعُدوُّ َعلَْيِه َو

  أَُبو ُمطِيعٍ َوُهَو الَْحكَُم بن: إِال ُمْسِلمُ بن َخاِلٍد ، َتفَرَّدَ بِِه 

  لِْخيَُّعْبِد اللَِّه الَْب
هَِليُّ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن َرْوحٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الصََّمدِ اَألْنصَارِيُّ ، َنا أَُبو سَْعٍد اَألْش -٦٠٠

: لنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ ُمَحمَُّد بن َعْجالنَ ، َعْن ُنَعْيمِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمْجِمرِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ ا
لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ إِال أَُبو سَْعدٍ . فَْضلُ الَْجَماَعِة َعلَى َصالِة الْفَذِّ َسْبٌع َوِعْشُرونَ َدَرَجةً 

  ُمَحمَُّد بن سَْعٍد اَألْشَهِليُّ
َعيَّاشٍ ، َعْن  دَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن الضَّْيِف ، َنا َمْنصُوُر بن أَبِي نَُوْيَرةَ ، َنا أَُبو َبكْرِ بنَح -٦٠١

َما اْخَتلَفَْت : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ إِال ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ . أُمَّةٌ َبْعَد َنبِيَِّها إِال ظََهَر أَْهلُ باِطِلَها َعلَى أَْهلِ َحقَِّها 

  مَْنُصورُ بن أَبِي ُنَويْرَةَ: اشٍ ، َتفَرََّد بِِه ، َوال َعْن ُموَسى إِال أَُبو َبكْرِ بن َعيَّ
و بن ِدينَارٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْعقُوَب ، َنا َحفُْص بن َعْمرٍو الرَّبَاِليُّ ، َنا الْمُْنِذرُ بن زِيَاٍد الطَّاِئيُّ ، َنا َعْمُر -٦٠٢

لَْم . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصَدقَةَ رََمَضانَ َصاًعا ِمْن َشِعريٍ ، أَْو َصاًعا َمْن َتْمرٍ  فََرَض َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه: اْبنِ ُعَمَر قَالَ 
  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ إِال الُْمْنِذُر بن زَِياٍد

  فَاُر ، َنا َيْحَيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ ،َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْعقُوَب ، َنا عِيَسى بن أَبِي َحْربٍ الصَّ -٦٠٣

َمْن أَْسلََم فَال جِْزَيةَ : الَ َنا ُعَمُر بن َيزِيَد ، َعْن ُمَحارِبِ بن ِدثَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَ
بن ِدثَارٍ إِال ُعَمُر بن َيزِيَد ، َوال َعْن ُعَمَر إِال َيْحَيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َتفَرَّدَ بِِه  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمحَارِبِ. َعلَْيِه 

  ِعيَسى بن أَبِي َحْربٍ اْبنِ ُعَمَر: 
بن َسْعٍد ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ،  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، نا أَُبو َبكْرِ بن َخالدٍ الْبَاِهِليُّ ، َحدَّثََنا أَْزَهُر -٦٠٤

اَألضَاِحيَّ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ : كُنَّا ُنْؤَمُر أَنْ َنْنقَُض َمَزاوَِدَنا َبْعَد ثَالٍث َيعْنِي : َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  الٍدأَُبو َبكْرِ بن َخ: اْبنِ َعْوٍن إِال أَْزَهُر ، َتفَرََّد بِِه 

َحدَّثََنا َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد ، نا الَْحَسُن بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ،  -٦٠٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِعْمَرانُ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ُمَحمَِّد بن أَبِي لَيْلَى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  ِعْمَرانُ بن ُمَحمٍَّد: الْجَاُر أََحقُّ بَِسقْبِِه َما كَانَ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َناِفعٍ ، إال اْبُن أَبِي لَْيلَى ، تَفَرََّد بِِه : َوَسلََّم 
َنا ُمَحمَُّد بن َحْربٍ ، َحدَّثََنا َعبِيَدةُ بن ُحَمْيٍد ، َعْن ُعَمَر بن َراِشٍد ، َعْن َناِفعٍ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثَ -٦٠٦

ُه إِذَا ِمْن َحقِّ الُْمْسِلمِ أَنْ ال َيبِيتَ لَْيلََتْينِ حَتَّى َيكُْتَب َوِصيََّت: ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
  كَانَ لَُه َما ُيوِصي بِِه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَمَر بن َراِشٍد ، إال



  َعبِيدَةُ
يِه ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َمْحُموٌد ، نا ُمَحمَُّد بن الصَّبَّاحِ الَْجْرَجرَاِئيُّ ، نا َجرِيٌر ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َناِفعٍ ، َعْن أَبِ - ٢٠٠٧

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحَدي، ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِحِديِث الَْغارِ 
 ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، نا الَْخِضُر بن أَْخَرَم الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا الْجَاُروُد بن َيزِيَد -٦٠٧

إِنَّ النَّفَْس َملُولَةٌ ، َوإِنَّ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن إِْسحَاَق ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
اوِْم َعلَْيِه ، فَإِنَّ أََحبَّ اَألْعَمالِ إِلَى اللَِّه َما ِدَمي أََحَدكُْم ال َيْدرِي مَّا قَْدُر الُْمدَِّة ، فَلَْيْنظُْر ِمَن الِْعَباَدِة َما يُِطيُق ، ثُمَّ لُِيَد

  هِ اْبُن إِْسحَاَقَعلَْيِه ، َوإِنْ قَلَّ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق ، إال الْجَاُروُد بن يَزِيَد ، َتفَرََّد بِ
بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا قَِدَم َمكَّةَ َوَجَد بَِها ثَالثَمِائٍَة َوِستِّنيَ َصَنًما ، فَأَشَاَر َوبِِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّ -٦٠٨

  وَلَْم َيَمسَُّه َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطلُ ، إِنَّ الَْباِطلَ كَانَ َزُهوقًا ، فََيْسقُطُ الصََّنُم ،: بَِعَصاهُ إِلَى كُلِّ َصَنمٍ ، َوقَالَ 
لََمةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمٍَّد ُبوَرانُ ، نا اَألْسَوُد بن َعاِمرٍ ، نا َحمَّاُد بن َس -٦٠٩

ِمْن : ِه َوَسلََّم اْستَقَْبلَ َمطْلََع الشَّْمسِ ، فَقَالَ َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  َهاُهَنا َيطْلُُع قَْرنُ الشَّْيطَاِن ، َوَهاهَُنا الِْفَتُن وَالزَّالزِلُ ، َوالْفَدَّاُدونَ ،

َعْن َحمَّاِد بن : َألْسَوُد ، َوَرَواهُ النَّاُس َوِغلَظُ الْقُلُوبِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َحمَّاِد بن َسلََمةَ ، َعْن َيْحَيى ، إال ا
  َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد ، َعْن َساِلمٍ

يُّ ، أَْخبََرنِي َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، نا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى النَّْيسَاُبورِيُّ ، نا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى أَُبو غَسَّانَ الِْكنَانِ -٦١٠
قَالَ َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن دِيَنارٍ ، َحدَّثَنِي َناِفٌع ، َعنِ : ُر بن َعْبِد اللَِّه الْحَِزاِميُّ ، قَالَ الْمُْنِذ

ةَ فَاغَْتِسلُوا ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه إِذَا جِئُْتُم الُْجُمَع: قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
للَِّه ، َوال َعنِ الُْمْنِذرِ ، بن ِدينَارٍ ، َعْن َناِفعٍ ، إال َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ ، َوال َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ، إال ُمْنِذُر بن َعْبِد ا

: َعنِ اْبنِ ُعَمَر لَْيَس ِفيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ ، ُمَحمَُّد بن َيحَْيى ، َوَروَاُه النَّاُس : ، َتفَرََّد بِِه  إال أَُبو غَسَّانَ الْكَِنانِيُّ
  َنافٌِع
يٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُموَسى بن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن رُْمحٍ ، نا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َعْبِد َربِّهِ بن َسِع -٦١١

الُْمَتبَايَِعاِن بِالِْخيَارِ حَتَّى َيَتفَرَّقَا ، أَوْ ُيْخبُِر أََحُدُهَما اآلَخَر فََيْختَارُ : ُعَمَر ، َعْن َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ 
  بِِّه ، إال اْبُن لَهِيَعةَ ُعَمَر، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد َر

َعْبِد اللَِّه  َحدَّثََنا ُموَسى بن َسْهلٍ ، نا ُمحَمَُّد بن ُرْمحٍ ، نا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ ، أَنَّ ُبكَْيَر بن -٦١٢
  أَخَْبَرُه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ

َوَيقُوُم إِلَْيِه ْخَبَرهُ أَُبو لَُباَبةَ ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِما أَْخبََرُه إِذَا َرآُه ، َتوََعدَُّه ُعَمَر ، أَنَُّه كَانَ َبْعَد َما أَ
ُبكَْيرٍ ، إال َيزِيُد بن أَبِي حَبِيبٍ ، َتفَرََّد  ، فَُربََّما أََمَر َناِفًعا بَِحْمِلِه حَتَّى ُيلِْقَيِه جَانَِب الُْبيُوِت ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن

  اْبُن لَهِيعَةَ: بِِه 
نا عَاِصُم بن ِهاللٍ الْبَارِِقيُّ : نا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقُطَِعيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا صَاِلُح بن أَحَْمَد بن أَبِي ُمقَاِتلٍ ، قَالَ  -٦١٣

ال طَالَق إِال َبْعدَ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  ، َعْن أَيُّوَب السَّْخِتيَانِيِّ
  ُعَمَرُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقُطَِعيُّ : لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب إِال َعاِصمُ بن ِهاللٍ ، َتفَرََّد بِِه . نِكَاحٍ 
َنا َيْحَيى بن ُسلَْيمٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن : َنا قَُتْيَبةُ بن سَِعيٍد ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، قَالَ  -٦١٤



َبَعثَ َبْعثًا ، فَلَمَّا َجاَء الْقَْوُم كَانَ ِفيهِْم َرُجلٌ  ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ال : ْمحَ ِلَيطَْعنََها بِِه ، فَقَالَْت َحِديثُ َعْهٍد بِعُْرسٍ ، فَتََعجَّلَ إِلَى أَْهِلِه فَإِذَا ُهَو بِامَْرأَِتِه قَاِئَمةً َعلَى بَاَبَها ، فََنَوى لََها الرُّ

َها ، فَلَمْ ِفي الَْبْيِت ، فََدَخلَ الْبَْيَت ، فَإِذَا ُهَو بَِحيٍَّة ُمْنطَوَِيٍة َعلَى ِفرَاِشَها ، فَضََرَب بِالرُّْمحِ َعلَى رَأِْسَتْعَجلْ ، وَاْنظُْر َما 
  إِنَّ ِلَهِذهِ الُْبُيوِت:  َتُمِت الَْحيَّةُ َحتَّى مَاَت الرَُّجلُ ، فََبلَغَ ذَِلَك َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ

ي الُْبيُوِت إِال اَألْبَتَر ، َوذُو َعَواِمَر ِمَن الْجِنِّ ، فَنََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن قَْتلِ الْجِنَّاِن الَِّتي َتكُونُ ِف
  ِه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ بَِهذَا اللَّفِْظ إِال َيحَْيى بن ُسلَْيمٍلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَّ. الطُّفْيََتْينِ 
َنا ُحَمْيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الرُّؤَاِسيُّ ، : َنا قَُتْيَبةُ بن سَِعيٍد ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، قَالَ  -٦١٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسحِ َعلَى : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َعنِ الَْحَسنِ الْقَصَّابِ ، َعْن
  عٍ إِال الَْحَسُن الْقَصَّاُبوَلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َناِف. ِللُْمِقيمِ َيْوٌم وَلَْيلَةٌ ، َوِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ : الُْخفَّْينِ 
َنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد ، َعْن : َنا قَُتْيَبةُ بن سَِعيٍد ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، قَالَ  -٦١٦

إِنََّما مَثَلُ الُْمْؤِمنِ كََمثَلِ َشَجَرٍة ال : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ ُمَحمَِّد بن أَبِي َحكِيمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ
ِهَي النَّْخلَةُ : َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسقُطُ َوَرقَُها ِشَتاًء َوال َصْيفًا ، فَأَكْثََر النَّاُس ِمْن ِذكْرِ الشََّجرِ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

  اْبُن لَهِيعَةَ: وِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي َحكِيمٍ إِال أَُبو اَألْسَوِد ، َوَتفَرََّد بِِه لَْم َيْر. 
: قَالَ  َنا َمْسلََمةُ بن سَاِلمٍ الُْجهَنِيُّ ،: َنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الِْعبَاِديُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَالَ  -٦١٧

  َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ

الِْحَجاَمةُ ِفي الرَّأْسِ دََواٌء ِمَن الُْجُنوِن ، َوالُْجذَامِ ، وَالَْبَرصِ ، : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعَمَر ، قَالَ 
  اسِ ، وَالضََّرسَِوالنَُّع
َنا َمْسلََمةُ : َنا عَاِصمُ بن َمْهَجعٍ ، قَالَ : َنا الَْحَسُن بن َيْحَيى اَألْزِديُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَالَ  -٦١٨

َجاَء غُالٌم إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، قَالَ  بن َساِلمٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر
َيا غُالُم : فََمَشى َمَعُه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوقَالَ : إِنِّي أُرِيُد َهِذِه النَّاِحَيةَ الَْحجَّ ، قَالَ : َوَسلََّم ، فَقَالَ 

َوَسلََّم ،  َوى ، َوَوجََّهَك الْخَْيَر ، َوكَفَاَك الَْهمَّ ، فَلَمَّا َرَجَع الُْغالُم َسلََّم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه، َزوََّدَك اللَُّه التَّقْ
  َيا غُالُم ، قَبِلَ اللَُّه َحجََّك ، َوكَفََّر ذَنَْبَك ، وَأَْخلََف َنفَقََتَك: فََرفََع َرأَْسُه إِلَْيِه ، َوقَالَ 

َنا َمْسلََمةُ : َنا عَاِصمُ بن َمْهَجعٍ ، قَالَ : َنا الَْحَسُن بن َيْحَيى اَألْزِديُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَالَ  -٦١٩
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ: بن َساِلمٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  لَْم َيْروِ َهِذِه اَألَحاِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال َمْسلََمةُ بن َساِلمٍ. َمَواِليَنا ِمنَّا : َوَسلََّم 
َتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َنا ُمْع: َنا َعاِصُم بن النَّْضرِ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَالَ  -٦٢٠

  َعْن ُعَمَر بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن بِاللِ بن الَْحارِِث ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه

َباال ، فَُيكَْتُب بَِها ِمْن أَْهلِ رِْضَواِن اللَِّه إِلَى إِنَّ الرَُّجلَ ِلُيلِْقي الْكَِلَمةَ ِمْن رِضَْواِن اللَِّه َما ُيلِْقي لََها : َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
. ْن أَْهلِ َسَخِطهِ إِلَى َيْومِ َيلْقَاُه َيْومِ الِْقَياَمِة ، َوإِنَّ الرَُّجلَ ِلُيلِْقي الْكَِلَمةَ ِمْن َسَخِط اللَِّه َما ُيلِْقي لََها بَاال فَُيكَْتبُ بَِها ِم

  َوُعَمُر بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ اْبنِ ُعَمَر. ثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال ُمْعَتِمٌر لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِدي
َنا َوْرقَاُء بن : َنا َسِعيدُ بن َيحَْيى اللَّْخِميُّ ، قَالَ : َنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَالَ  -٦٢١



: َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َنَزلَ الِْحْجَر ، قَالَ : ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، قَالَ  ُعَمَر
َحدِيثَ َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ إِال َوْرقَاُء ، َتفَرَّدَ فَُرِمَي لَْم َيْروِ َهذَا الْ. ال َتْدُخلُوا َعلَى َهُؤالِء الْمَُعذَّبَِني ، ثُمَّ أََمَر بِالَْعجِنيِ 

  بِِه َسِعيدُ بن َيْحَيى اللَّخِْميُّ
َنا أَبِي ، َعْن َحفْصِ بن : َنا الُْحَسْيُن بن َعِليِّ بن َيزِيَد الصُّدَاِئيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَالَ  -٦٢٢

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َهيْثَمِ بن ُعقَابٍ ، َعْن ُمَحارِبِ بن ِدثَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ُسلَْيَمانَ ، َعنِ الْ
ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعنِ . اَمِة َمْن أَمَّ قَْوًما َوِفيهِْم َمْن ُهَو أَقَْرأُ ِلِكَتابِ اللَِّه ِمْنُه ، لَمْ َيَزلْ ِفي َسفَالٍ إِلَى َيْومِ الْقَِي: 

  الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ: اْبنِ ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه 
  نَا: َنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَالَ  -٦٢٣

بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن ُنَعْيمٍ الُْمْجِمرِ ، َوَساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ
مٍ الُْمْجِمرِ َوسَاِلمٍ لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُنعَْي. َمْن َضَرَب َمْملُوكَُه َحدا لَْم يَأِْتِه ، فَكَفَّاَرُتُه ِعْتقُُه : َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

  إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ: إِال َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُعَبْيدِ اللَِّه ، َتفَرَّدَ بِِه 
اٍد الَْمكِّيُّ َنا عَْبُد الرَّْحَمنِ اْبُن َيْعقُوَب بن أَبِي َعبَّ: َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الَْبْرِقيُّ ، قَالَ  -٦٢٤
بِيِّ َصلَّى َنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ ، َعْن ُعَمَر بن كَِثريِ بن أَفْلََح ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّ: ، قَالَ 

الَِّة ، َوَهاِدي الضَّاللَِة ، أَْنَت تَْهِدي ِمَن الضَّاللَِة ، اْرُددْ اللَُّهمَّ َرادَّ الضَّ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الضَّالَِّة ، أَنَُّه كَانَ َيقُولُ 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ إِال اْبنُ . َعلَيَّ َضالَِّتي بِعِزَِّتَك َوُسلْطَانَِك ، فَإِنََّها ِمْن َعطَاِئَك َوفَضِْلَك 

  َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َيْعقُوَب ، َوال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد :ُعَيْيَنةَ ، َتفَرََّد بِِه 
َنا ُعفَْيُر بن َمْعَدانَ ، : َنا َيحَْيى بن صَاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو أَُبو ُزْرَعةَ ، قَالَ  -٦٢٥

إِنَّ النَِّميَمةَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ : َنا َعطَاُء بن أَبِي َربَاحٍ ، قَالَ : الَ قَ
  طَاِء بن أَبِيلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َع. َوالِْحقُْد ِفي النَّارِ ال َيْجَتِمَعاِن ِفي قَلْبِ ُمْسِلمٍ 

  َربَاحٍ إِال ُعفَْيرُ بن َمْعَدانَ ، َوال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد
َنا ِعيَسى بن ُموَسى الدَِّمشِْقيُّ ، َعْن َعطَاٍء : َنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ ، قَالَ  -٦٢٦
َمْن َسَحَب ِثيَاَبُه لَْم : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : انِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ الْخَُرَس

ِه ، فَوَاللَِّه إِنِّي ُألِحبُّ الَْجمَالَ حَتَّى إِنِّي َألْجَعلُُه َواللَِّه ، لَقَدْ أَمَْرَضنِي َما َحدَّثَْتَنا بِ: َيْنظُرِ اللَُّه إِلَْيِه ، فَقَالَ أَُبو رَْيَحاَنةَ 
إِنَّ اللََّه َجمِيلٌ ُيِحبُّ :  ِفي ِشرَاِك َنْعِلي ، َوَعالقِ َسوِْطي ، أَفَِمَن الِْكَبرِ ذَِلَك ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ . َيَرى أَثَرَ نِْعَمِتِه َعلَى َعْبِدِه ، َولَِكنَّ الِْكْبُر َمْن َسِفَه الَْحقَّ ، َوغََمَص النَّاَس  الَْجَمالَ ، وَُيِحبُّ أَنْ
  ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحمَنِ: َعْن َعطَاٍء الُْخَرسَانِيِّ إِال ِعيَسى بن ُموَسى ، َتفَرََّد بِِه 

َنا َماِلُك بن أََنسٍ ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعْن : َنا َيْحَيى بن َصاِلحٍ الُْوحَاِظيُّ ، قَالَ : ُبو ُزْرَعةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَ -٦٢٧
ْن ِمًنى إِلَى َعَرفَاٍت ، غََدْوَنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِم: َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َسلََمةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َوِمنَّا الُْملَبِّي َومِنَّا الُْمكَبُِّر
َنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن : َنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ ، قَالَ  -٦٢٨

  إِنَّ َمْيَسرَةَ: يلَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِق: َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 



لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ . َمْن َعمََّر َمْيَسَرةَ الَْمْسجِِد ، فَإِنَّ لَُه ِكفْالِن ِمَن اَألْجرِ : الَْمْسجِِد قَْد ُعطِّلَْت ، فَقَالَ 
  َعْمُرو بن ُعثَْمانَ: إِال ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َتفَرََّد بِِه  إِال لَْيثٌ ، َوال َعْن لَْيٍث

َحدَّثَنِي َيحَْيى بن : َنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ ، قَالَ : َنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ ، قَالَ  -٦٢٩
َمْن أَكَلَ ِمْن َهِذهِ : َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  َسِعيٍد ، َوزِيدُ بن أَْسلََم ،

يٍد إِال إِْسَماِعيلُ بن لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن زَْيِد بن أَسْلََم وََيْحَيى بن سَِع. الثُّوَم : الَْبقْلَِة فَال يَقَْرَبنَّ َمْسجَِدَنا َيعْنِي 
  ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ اْبنِ ُعَمَر: َعيَّاشٍ ، َتفَرََّد بِِه 

َنا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَ ، َعْن إِبَْراهِيَم بن يَزِيَد ، : َنا الَْحَسُن بن بِْشرٍ الَْبَجِليُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ ، قَالَ  -٦٣٠
اْشَتدَّ غََضُب اللَّهِ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَيُّوَب بن ُموَسى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َعْن 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ . لَى َعْورَاتِهِْم َعلَى اْمَرأٍَة ُتْدِخلُ َعلَى قَْومٍ َمْن لَْيَس ِمْنُهْم ، ِلَيْشرَكَُهْم ِفي أَمَْوالِهِْم ، َوَيطَِّلَع َع
  الَْحَسُن بن بِْشرٍ اْبنِ ُعمََر: َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى إِال إِبَْراِهيمُ بن َيزِيَد ، َوال َعْن إِبَْراِهيمَ إِال الُْمَعافَى ، تَفَرََّد بِِه 

َنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن : ْبُد الَْعزِيزِ بن َيْحَيى الَْمَدنِيُّ ، قَالَ َنا َع: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ ، قَالَ  -٦٣١
  َخارَِجةَ بن َعْبِد اللَِّه بن ُسلَْيَمانَ بن

ُهمَّ أَِعزَّ اِإلْسالَم بِأََحبِّ اللَّ: زَْيِد بن ثَابٍِت ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
لَْم َيْروِ . بُِعَمَر بن الَْخطَّابِ ، أَوْ بِأَبِي جَْهلِ بن ِهَشامٍ ، َوكَانَ أََحبَُّهَما إِلَى اللَِّه ُعَمُر بن الَْخطَّابِ : الرَُّجلَْينِ إِلَْيَك 

  يزِ بن َيْحَيىَهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُسفَْيانَ بن ُعَيْيَنةَ إِال َعْبُد الَْعزِ
َنا َعْبُد اَألْعلَى بن َواِصلِ بن َعْبدِ : َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْحَسْينِ أَُبو َمْسُعوٍد الصَّاُبونِيُّ التُّْسَترِيُّ ، قَالَ  -٦٣٢

كُنَّا : سَّاٍن ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َنا مَُباَرُك بن َح: َنا إِْسَماعِيلُ بن صَُبْيحٍ الَْيْشكُرِيُّ ، قَالَ : اَألْعلَى ، قَالَ 
اللَُّهمَّ بَارِْك لََنا ِفيَها ثَالثَ :  ُنَساِفُر َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَإِذَا َرأَى الْقَْرَيةَ يُرِيُد أَنْ َيْدُخلََها ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَباَرِك بن . َجنَاَها ، َوَحبِّْبَنا إِلَى أَْهِلَها ، َوَحبِّبْ َصاِلِحي أَْهِلَها إِلَْيَنا  َمرَّاٍت اللَُّهمَّ اْرُزقَْنا
  َحسَّاٍن إِال إِْسَماِعيلُ بن ُصبَْيحٍ ُعَمَر

َنا أَبِي ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، : َرانَ بن أَبِي لَيْلَى ، قَالَ َنا ُمحَمَُّد بن ِعْم: َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن كَِثريٍ التَّمَّاُر ، قَالَ  -٦٣٣
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ . الَْجاُر أََحقُّ بِسَقَبِِه : َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

  ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ ، وَالَْحَسُن بن َعْبِد الرَّحِيمِ بن أَبِي لَْيلَى: ْيلَى ، َتفَرََّد بِِه إِال اْبُن أَبِي لَ
  َنا َعْبُد السَّالمِ بن: َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن ُمَحمٍَّد الْكَْشَورِيُّ ، قَالَ  -٦٣٤

َنا مَاِلكُ بن أََنسٍ ، َوَعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َواْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن : َنا َبكْرُ بن الشَُّروِد ، قَالَ : إِلْيَاَس الصَّْنَعانِيُّ ، قَالَ 
كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر ، َوَما أَْسكََر كَثُِريُه ، فَقَِليلُُه : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ،أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َماِلٍك ، َواْبنِ أَبِي ِذئْبٍ إِال َبكُْر بن الشَّرُوِد .َحَراٌم 
َحَملَ الَْحَسَن َوَعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  -٦٣٥

إِْسحَاقُ : لَْم َيْروِ َهِذِه اَألَحاِديثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال َسْعدُ بن َسِعيٍد ، تَفَرََّد بَِها . ْبدَ اللَِّه بن َجْعفَرٍ َعلَى دَابٍَّة َوالُْحَسْيَن َوَع
  بن إِبَْراِهيَم

َنا : ا أَُبو ُتَمْيلَةَ ، َعْن أَبِي طَْيَبةَ ، قَالَ َن: َنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن سَْهلٍ ، قَالَ  -٦٣٦
َمْن لَبَِس الَْحرِيَر َوَشرَِب ِفي الِْفضَِّة فَلَْيَس : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَُبو ِمْجلَزٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 



ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال بَِهذَا . ْوجَِها ، أَْو َعْبًدا َعلَى َمَواِليِه فَلَْيَس ِمنَّا ِمنَّا ، َوَمْن َخبََّب امَْرأَةً َعلَى َز
  أَُبو ُتَمْيلَةَ: اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه 

َنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد : مُ بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، قَالَ َنا إِبَْراِهي: َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراِهيَم أَُبو ُعَبْيَدةَ ، قَالَ  -٦٣٧
َدَخلُْت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى : الَ الرَّْحَمنِ الطََّرائِِفيُّ الَْحرَّانِيُّ ، َعنِ الْوَازِعِ بن َناِفعٍ الُْعقَْيِليِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَ

  اللَُّه َعلَْيِه

َيا اْبَن ُعَمَر ، َهذَا أَوَّلُ طََعامٍ أُكْلَُتُه ُمْنذُ : لَى حَاِئِط قَْومٍ ِمَن اَألْنَصارِ ، فََناوَلُْتُه ُبْسَرةً َخْضَراَء فَأَكَلََها ، ثُمَّ قَالَ َوَسلََّم إِ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال الَْوازُِع بن َنافِعٍ. ثَالثَِة أَيَّامٍ 
َنا ُمَحمَُّد بن : َنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد بن ثَابٍِت الَْواسِِطيُّ ، قَالَ : ثََنا ِعيَسى بن ُمَحمٍَّد السِّْمَساُر ، قَالَ َحدَّ -٦٣٨

اخَْتَصمَ : ، قَالَ َنا الْقَاِسُم بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر : َماَهانَ بن أَبِي َحنِيفَةَ ، قَالَ 
إِنََّما أََنا َبَشٌر ، أَقِْضي َبْيَنكُْم بَِما أَْسَمُع ِمْنكُْم ، َولََعلَّ أََحَدكُْم أَلَْحُن : َرُجالِن إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعنِ اْبنِ . َشيْئًا فَإِنََّما أَقْطَُع لَُه ِقطَْعةً ِمَن النَّارِ  بُِحجَِّتِه ِمْن أَِخيِه ، فََمْن قََضْيُت لَُه ِمْن َحقِّ أَِخيِه

  الْقَاِسُم بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر: ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد ، َتفَرََّد بِِه 
َنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم ، أََنا َناِفعُ بن ُعَمَر ، َعْن َعْمرِو بن : َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ ، قَالَ  -٦٣٩

َنْحوَ : كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيذَْهبُ ِلَحاَجِتهِ إِلَى الُْمَغمَّسِ ، قَالَ َناِفٌع : ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  اْبُن أَبِي مَْرَيَم: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ إِال َناِفعُ بن ُعَمَر ، َتفَرََّد بِِه .  ِميلَْينِ ِمْن َمكَّةَ

َبْيِد اللَِّه َنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن ُع: َنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ الَْحرْبِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الْعَبَّاسِ ، قَالَ  -٦٤٠
  بن ُعَمَر ، َوأَِخيِه َعْبِد

، وَُبْرِد بن ِسَناٍن ، َعْن  اللَِّه بن ُعَمَر ، َوُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َوَعْبِد اللَِّه بن زَِياِد بن َسْمَعانَ ، َوعَْبِد الَْعزِيزِ بن ُعَبْيِد اللَِّه
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ َسرِيَّةً ِقَبلَ َنْجٍد أََنا ِفيَها ، فَكَاَنْت سَِهاُمَنا قَْد َبلََغِت اثْنَا  َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى

زِ بن ُعَبْيِد اللَِّه إِال لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد الْعَزِي. َعْشَر ، َوَنفَلََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبِعًريا بَِعًريا 
  إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ

َنا َجْعفَُر بن ُبْرقَانَ ، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ ، َعنِ : َنا أَُبو نَُعْيمٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملَِطيُّ ، قَالَ  -٦٤١
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ألَْهلِ الَْمِديَنِة ذَا الُْحلَْيفَِة ، َوأَْهلِ الشَّامِ الُْجْحفَةَ ، َوألَْهلِ َوقََّت َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ إِال َجْعفَُر بن ُبْرقَانَ. الَْيَمنِ َيلَْملََم ، َوَألْهلِ الطَّاِئِف قَْرًنا 
َنا َجْعفَُر بن ُبْرقَانَ ، َعْن َيزِيَد بن ُصَهْيبٍ الْفَِقريِ : َنا أَُبو نَُعْيمٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملَِطيُّ ، قَالَ  -٦٤٢

لَمْ . ، وَالُْمَزفَِّت ، وَالدُّبَّاِء ، َوالنَِّقريِ  َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َنبِيِذ الَْجرِّ: ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الْفَِقريِ إِال َجْعفَرُ بن ُبْرقَانَ

َيانَ بن ُحَسْينٍ َنا أَبِي ، َعْن ُسفْ: َنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر بن َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َزكَرِيَّا ، قَالَ  -٦٤٣
  لَقَْد: ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ  لَْم. لََّم ِمائَةُ َرُجلٍ رَأَْيُتَنا َيْوَم ُحَنْينٍ َوإِنَّ الِْفئََتْينِ لَُموَلَِّيَتْينِ ، َوَما َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  اْبُنُه ُمَحمَُّد: رََّد بِِه َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال ُسفَْيانُ بن ُحَسْينٍ ، َوال َعْن ُسفَْيانَ إِال ُعَمُر بن َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ ، تَفَ



َنا َحمَّاُد بن َعْمرٍو النَِّصيبِيُّ ، : َحَجرٍ الَْمرَْوزِيُّ ، قَالَ  َنا َعِليُّ بن: َحدَّثََنا قَْيُس بن ُمْسِلمٍ الُْبخَارِيُّ ، قَالَ  -٦٤٤
إِنََّك قَْد أَْحَسْنَت ا لثََّناَء َعلَى َعْبِد اللَِّه : ِقيلَ لَُه : َعْن َحْمَزةَ بن أَبِي َحمَْزةَ النَّصِيبِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

اقَْرءُوا الْقُْرآنَ َعْن : َوَما َيْمَنُعنِي ِمْن ذَِلَك ، َوقَْد َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  :بن َمْسُعوٍد ؟ قَالَ 
لَقَْد : َبلٍ ؟ ثُمَّ قَالَ أَْرَبَعٍة ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد ، َوسَاِلمٍ َموْلَى أَبِي ُحذَْيفَةَ ، وَأَُبيِّ بن كَْعبٍ ، َوُمَعاِذ بن َج

َيا َرسُولَ اللَِّه ، أَفَال ُتبَْعثُ أََبا َبكْرٍ ، َوُعَمَر فَُهَما : َهَمْمُت أَنْ أَْبَعثَُهْم إِلَى اُألَممِ كََما َبَعثَ عِيَسى الَْحوَارِيَِّني ، ِقيلَ 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ . َهذَا الدِّينِ بَِمْنزِلَِة السَّْمعِ َوالَْبَصرِ ِمَن الرَّأْسِ إِنَُّه ال ِغًنى بِي َعْنُهَما ، إِنَُّهَما ِمْن : أَفَْضلُ ؟ قَالَ 

  َعْن َناِفعٍ إِال َحْمَزةُ بن أَبِي َحْمَزةَ اْبنِ ُعَمَر
َحدَّثََنا أَُبو : الُْمقْرُِئ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ نا حَفُْص بن ُعَمَر الدََّراَورِْديُّ -٦٤٥

  لَمَّا: َحدَّثََنا ِعيَسى بن الُْمسَيَّبِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : إِْسَماعِيلَ الُْمؤَدُِّب ، قَالَ 

، ) لِ َحبَّةٍ أَنَْبَتْت َسْبعَ َسنَابِلَ ِفي كُلِّ ُسْنُبلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة ثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم ِفي سَبِيلِ اللَِّه كََمثَ: َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ 
َمْن ذَا الَِّذي يُقْرِضُ اللََّه قَْرًضا َحسًَنا فَُيَضاِعفَُه لَهُ : َربِّ زِْد أُمَِّتي ، فَنََزلَْت : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن . إِنََّما ُيوفَّى الصَّابُِرونَ أَْجرَُهْم بَِغْيرِ ِحسَابٍ : َربِّ زِْد أُمَِّتي ، فََنزَلَْت : ثَِريةً قَالَ أَْضَعافًا كَ
  َحفُْص بن َعْمرٍو الدََّراَوْرِديُّ :َناِفعٍ إِال عِيَسى بن الُْمسَيَّبِ ، َوال َعْن ِعيَسى إِال أَُبو إِْسَماِعيلَ الُْمؤَدُِّب ، َتفَرَّدَ بِِه 

َزكَرِيَّا بن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ نا َعْبدُ اللَِّه بن َعاِمرِ بن ُزَراَرةَ ، قَالَ نا َيحَْيى بن -٦٤٦
: كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  زَاِئَدةَ ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد ، َعْن ُمْسِلمِ بن َيسَارٍ ، َعنِ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد إِال اْبَن أَبِي َزاِئدَةَ. إِذَا جَلََس ِفي الصَّالِة َوْضَع َيَدُه َعلَى ُركَْبَتْيِه 
َحدَّثََنا الَْوِليُد بن : َحدَّثََنا َسهْيلُ بن صَاِلحٍ اَألْنطَاِكيُّ ، قَالَ : ْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َع -٦٤٧

ْد َعطََس َرأَْيتُ اْبَن ُعَمَر ، َوقَ: َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى ، َعْن َناِفعٍ قَالَ : ُمْسِلمٍ ، قَالَ 
السَّالُم َعلَى َرُسولِ : َوأََنا أَقُولُ : الَْحْمدُ ِللَِّه َوَسالٌم َعلَى َعلَى َرسُولِ اللَِّه ، فَقَالَ اْبُن ُعَمَر : َرُجلٌ إِلَى جَْنبِِه ، فَقَالَ 

  اللَِّه ، َولَِكْن لَْيَس َهكَذَا أََمرََنا َرسُولُ اللَِّه

. الَْحْمُد ِللَِّه َعلَى كُلِّ حَالٍ : َم ، أََمَرَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنْ َنقُولَ إِذَا َعِطْسَنا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  بن َصاِلحٍ سَُهْيلُ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسِعيِد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ إِال الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ ، َتفَرََّد بِِه 

َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ِعيَاضٍ ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ نا َيحَْيى بن طَلَْحةَ الَْيْرُبوِعيُّ ، قَالَ  -٦٤٨
لُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألَشجِّ قَالَ َرسُو: َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن فُضَْيلِ بن ِعَياضٍ إِال . الِْحلُْم ، وَاألََناةُ : إِنَّ ِفيكَ لََخْصلََتْينِ ُيِحبُُّهَما اللَُّه : َعْبِد الْقَْيسِ 
  َيحَْيى بن طَلْحَةَ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ ، َعْن : َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ نا َعْبدُ الَْحِميدِ بن صَاِلحٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن -٦٤٩
لَمْ َيْروِ . ُمثْلَِة َنَهى َعنِ الْ: أَبِي َيْحَيى الْقَتَّاُت ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َعْبُد الَْحمِيِد بن َصاِلحٍ: َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي َيحَْيى الْقَتَّاِت إِال ُمَحمَُّد بن أََبانَ ، َتفَرََّد بِِه 
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن :  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ نا إِْسحَاُق بن زَْيٍد الْخَطَّابِيُّ ، قَالَ -٦٥٠

ِه بن َعْمرٍو ، َيقُولُ أَبِي َداُوَد ، قَالَ نا أَبِي ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ بن َماِلٍك ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ ، قَالَ َسِمْعُت َعْبَد اللَّ
  َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى :َيْوًما ِفي َمٍإل ِمَن الُْمْسِلِمَني ِفيهُِم اْبُن ُعَمَر : 



َعْينِي اْبنِ  َمْن ُيَسمِّعِ النَّاسَ بَِعَمِلِه ُيَسمُِّع اللَُّه بِهِ َيْوَم الِْقَياَمةِ َخلْقَُه ، َوَصغََّرَه ، َوحَقََّرُه فَرَأَْيُت: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 
ُسلَْيَمانُ بن أَبِي : يثَ َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ إِال َعْبُد الْكَرِميِ بن َماِلٍك ، َتفَرََّد بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِد. ُعَمَر َتذْرِفَاِن 

  َداوَُد
ْبدِ َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َع: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ نا َمْحفُوظُ بن َبْحرٍ اَألنْطَاِكيُّ ، قَالَ  -٦٥١

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : الَ الَْواِحِد التَِّميِميُّ ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َعْن َعطَاِء بن ِديَنارٍ ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَ
: فَأَمَّا الُْمْهِلكَاُت . رَاٌت ، َوثَالثٌ َدَرجَاٌت ثَالثٌ ُمْهِلكَاٌت ، َوثَالثٌ مَُنجِّيَاٍت ، وَثَالثٌ كَفَّا: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

فَالَْعْدلُ ِفي الَْغَضبِ ، وَالرَِّضى ، َوالْقَْصُد ِفي : َوأَمَّا الْمَُنجِّيَاُت . فَُشحٌّ ُمطَاٌع ، َوَهًوى ُمتََّبٌع ، َوإِْعَجابُ الَْمْرِء بنفِْسِه 
فَاْنتِظَاُر الصَّالِة بَْعَد الصَّالِة ، وَإِْسبَاغُ الُْوُضوِء ِفي : َوأَمَّا الْكَفَّارَاُت . السِّرِّ َوالَْعالنَِيِة الْفَقْرِ وَالْغَِنى ، َوَخْشَيةُ اللَِّه ِفي 

الةٌ بِاللَّْيلِ ، فَإِطَْعاُم الطََّعامِ ، َوإِفَْشاُء السَّالمِ ، َوَص: َوأَمَّا الدََّرَجاُت . السََّبرَاِت ، َونَقْلُ األَقَْدامِ إِلَى الَْجَماَعاِت 
: رََّد بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ إِال َعطَاُء بن ِدينَارٍ ، َوال َعْن َعطَاٍء إِال اْبُن لَهِيَعةَ ، َتفَ. َوالنَّاُس نَِياٌم 

  ا اِإلسَْناِدالَْوِليُد بن َعْبدِ الَْواِحِد ، َوال ُيرَْوى َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال بَِهذَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ ، قَالَ نا مِْنجَاُب بن -٦٥٢

قَالَ َرُسولُ : َمَر ، قَالَ الَْحارِِث ، قَالَ نا أَُبو َعاِمرٍ اَألَسِديُّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر الُْعمَرِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُع
 أَكْثَرُوا ذَكََر َهاِذمِ اللَّذَّاِت ، َيعْنِي الَْمْوَت ، فَإِنَُّه َما كَانَ ِفي كَِثريٍ إِال قَلَّلَُه ، َوال قَِليلٍ إِال: ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَّ

مِْنَجاٌب ، َوال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ : اَألَسِديُّ ، َتفَرََّد بِِه  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال أَُبو َعاِمرٍ. َجزَّأَُه 
  ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد

عٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ أَُبو ُحَصْينٍ ، قَالَ نا َعْونُ بن َسالمٍ ، قَالَ نا ُمحَمَُّد بن ُمَهاجِرٍ ، َعْن َناِف -٦٥٣
اللَُّهمَّ إِميَاًنا بَِك ، َوَتْصِديقًا بِِكَتابَِك ، َوُسنَِّة َنبِيِّكَ َصلَّى اللَُّه : أَنَُّه كَانَ إِذَا أََراَد أَنْ َيْستَِلَم الَْحَجَر قَالَ اْبنِ ُعَمَر ، 
  َعْونُ بن َسالمٍ: هَاجِرٍ ، َتفَرَّدَ بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال ُمَحمَُّد بن ُم. ثُمَّ َيْسَتِلُمُه . َعلَْيِه َوَسلََّم 

، قَالَ نا الَْولِيُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُمَحمَِّد بن َربِيَعةَ الِْكالبِيُّ الْكُوِفيُّ أَُبو ُملَْيلٍ ، قَالَ نا أَبِي  -٦٥٤
بَانِيِّ ، َعْن َيْحَيى بن وَثَّابٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ُعقَْبةَ قَالَ نا زَاِئَدةُ ، َعْن أَبِي إِْسَحاقَ الشَّْي

يِّ إِال لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن زَاِئَدةَ ، َعْن إِْسحَاَق الشَّْيبَانِ. َمْن أََتى ِمْنكُُم الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 
  وَروَاُه ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، َوغَْيُرُه ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق. َعْبُد الَْعزِيزِ : الَْوِليُد بن ُعقَْبةَ ، َتفَرََّد بِِه 

  السَّبِيِعيِّ
ا أَبِي ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ أَُبو ُملَْيلٍ الِْكالبِيُّ ، َحدَّثََن -٦٥٥

َمْن : ْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِْسحَاَق الشَّيَْبانِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن أََبانَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
ورََواهُ . عَْبُد الْعَزِيزِ : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي إِْسحَاَق الشَّْيَبانِيِّ إِال الَْوِليُد ، َتفَرََّد بِِه . لَْيْغَتِسلْ أََتى الُْجُمَعةَ فَ

  ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو َوغَْيُرُه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي إِْسَحاقَ السَّبِيِعيِّ اْبنِ ُعمََر
ُروَبةَ ، َنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن الُْمْنِذرِ الْقَزَّاُز ، قَالَ نا سَِعيُد بن َعاِمرٍ ، قَالَ نا ُشْعَبةُ ، َوَسعِيُد بن أَبِي َعَحدَّثَ -٦٥٦

َعْينِ فَال َبْيَع بَْيَنُهَما حَتَّى َيتَفَرَّقَا كُلُّ َبيِّ: قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُشْعَبةَ إِال سَِعيُد بن َعامِرٍ. ، إِال بَْيَع الْخَِيارِ 

ُب بن سُرَْيجٍ ، قَالَ نا أَيُّوُب ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ ، قَالَ نا حَْر: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، قَالَ  -٦٥٧



َنا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ كُنَّا ُنْمِسُك َعنِ االْسِتْغفَارِ ، ألَْهلِ الْكَبَاِئرِ ، حَتَّى َسِمْعَنا َنبِيَّ
ِئرِ ِمْن أُمَِّتي َيْوَم الْقَِياَمِة فَأَْمَسكَْنا َعْن كَِثريٍ ِممَّا كَانَ ِفي أَْنفُِسَنا ، َوَرَجوَْنا إِنِّي ادَّخَْرُت َشفَاعَِتي ألَْهلِ الْكَبَا: َيقُولُ 

  لَُهْم ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوبَ السَّْخِتَيانِيِّ إِال حَْرُب بن سَُرْيجٍ ، َتفَرََّد بِِه

  َشْيَبانُ: 
َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َعْن أَبِي َواِقٍد ، َعْن َناِفعٍ ، : بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، قَالَ نا سَْهلُ بن َبكَّارٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٦٥٨

لَْم َيْروِ . فَلَْيْسكُْت  َمْن َحَضَر إَِماًما فَلَْيقُلْ َخيًْرا ، أَْو: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي َواِقٍد إِال ُوهَْيٌب اْبنِ ُعمََر

: ُعَمَر ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، قَالَ نا ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ ، َعْن أَبِي هَاُرونَ الَْعْبِديِّ ، َعنِ اْبنِ -٦٥٩
َعْشرُ : فَقَالَ النَّبِيُّ َعلَْيِه السَّالُم . السَّالُم َعلَْيكُْم : ْولَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجاَء َرُجلٌ ، فَقَالَ كُنَّا َحْولَ َح

ثُمَّ َجاَء آَخُر ، . ِعْشُرونَ : ِه السَّالُم فَقَالَ النَّبِيُّ َعلَْي. السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه : ثُمَّ َجاَء آَخُر ، فَقَالَ . َحَسنَاٍت 
  ثَالثُونَ َحَسنَةً: فَقَالَ النَّبِيُّ َعلَْيِه السَّالُم . السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه : فَقَالَ 
يُّ ، قَالَ نا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُحَصْينٍ ، َعْن َيْحَيى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر ، قَالَ نا أَُبو َيْعلَى التَّْوزِ -٦٦٠

الُْمْؤِمُن الَِّذي ُيَخاِلطُ النَّاَس ، وََيْصبُِر َعلَى أَذَاُهْم ، : بن َوثَّابٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر أنّالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ ُحَصْينٍ إِال سُفَْيانُ بن . لَِّذي ال ُيَخاِلطُ النَّاَس ، َوال َيْصبُِر َعلَى أَذَاُهْم أَفَْضلُ ِمَن الُْمْؤِمنِ ا

  أَُبو َيْعلَى التَّْوزِيُّ: ُعَيْيَنةَ ، َتفَرََّد بِِه 
  ُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيَُّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن اَألْحَمرِ النَّاِقُد ، قَالَ نا أَ -٦٦١

كُنَّا ِعْنَد ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : ، قَالَ نا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ ، قَالَ أَْخبََرنِي َعْبدُ اللَِّه بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
، َوأَقَْبحُ النَّاسِ ِثيَاًبا ، َوأَْنَتُن النَّاسِ رًِحيا ، جِلْفًا َجاِفًيا ، فََتَخطَّى رِقَابَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََجاَء َرُجلٌ أَقَْبُح النَّاسِ َوجًْها 

فََمْن َخلََق : قَالَ . اللَُّه : َمْن َخلَقََك ؟ قَالَ : النَّاسِ ، فَجَلََس َبْيَن َيَدْي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 
فََمْن َخلََق اللََّه ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : قَالَ . اللَُّه : فََمْن َخلََق اَألْرَض ؟ قَالَ : قَالَ . اللَُّه : َماَء ؟ قَالَ السَّ

: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسْبحَانَ اللَِّه َمرََّتْينِ َوأَْمَسَك بَِجْبَهِتِه ، فَقَاَم الرَُّجلُ فَذََهَب ، فَ: َعلَْيِه َوَسلََّم 
َهذَا إِْبِليُس ، َجاَء ُيَشكَّكُكُْم ِفي : فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم . َعلَيَّ بِالرَُّجلِ ، فَطَلَْبَناُه ، فَكَأَنْ لَْم َيكُْن 

  ِدينِكُْم
بن َعِليِّ بن اَألْحَمرِ النَّاِقُد ، قَالَ نا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ ، قَالَ نا عَْبُد اللَِّه بن َجعْفَرٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٦٦٢

ذَا أَصَْبَح َنقَلَُهَما ، كَانَ بَِمكَّةَ ُمقَْعَداِن ، لَُهَما اْبٌن شَابٌّ ، فَكَانَ إِ: أَخَْبرَنِي َعْبُد اللَِّه بن ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
بِهَِما ، فَافَْتقََدُه فَافَْتقََدُه فَأََتى بِهَِما الَْمْسجَِد ، فَكَانَ َيكَْتِسُب َعلَْيهَِما َيْوَمُه ، فَإِذَا كَانَ الَْمَساُء اْحَتَملَُهَما ، فَأَقَْبلَ 

  َماَت اْبُنُهَما ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، فَقَالَ  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوسَأَلَ َعْنُه

 لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ إِال َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ ، َتفَرََّد. لَْو ُترَِك أََحدٌ َألَحٍد لَتُرَِك اْبُن الُْمقَْعَدْينِ : 
  أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ: بِهَِما 
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبزِيعٍ ، قَالَ نا أَُبو َبْحرٍ الَْبكَْراوِيُّ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ ، قَالَ  -٦٦٣

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بٍِت ، َعْن َناِفعٍ ، قَالَ قَالَ اْبُن ُعَمَر ، قَالَ نا َعْزَرةُ بن ثَابٍِت ، قَالَ نا أَِخي َعِليُّ بن ثَا



 لَْم َيْروِ َهذَا. وِد َمْن كَانَ لَُه ثَْوَباِن فَلَْيلَْبْسُهَما ، َوَمْن كَانَ لَُه ثَْوٌب فَلَْيتَّزِْر بِِه ، َوال َيْشتَِملِ اْشِتَمالَ الَْيُه: َوَسلََّم 
ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبزِيعٍ : الَْحِديثَ َعْن َعِليِّ بن ثَابٍِت إِال أَُخوُه َعْزَرةَ ، َوال َعْنُه إِال أَُبو َبْحرٍ الَْبكَْراوِيُّ ، تَفَرََّد بِِه 

  اْبُن ُعَمَر
نا ِعْمَرانُ : ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِاللٍ ، قال  نا َنْصُر بن َعِليٍّ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ ، قال  -٦٦٤

يَُعذَُّب الُْمصَوُِّرونَ َيْوَم : قَالَ الْقَطَّانُ ، َعْن َعِليِّ بن ثَابٍِت ، َعنٍ َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ُهْم أَْحيُوا َما َخلَقُْتْمالِْقَياَمِة ، َوُيقَالُ لَ

َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الشَّاِفِعيُّ ، قَالَ نا الْقَاِسُم بن َهاِشمٍ السِّْمسَاُر ، قَالَ  -٦٦٥
و بن ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُجال َجاَء إِلَى إِلَى َرسُولِ َحدَّثََنا ُسكَْيُن بن سَِراجٍ ، قَالَ نا َعْمُر: قَْيسٍ الضَّبِّيُّ ، قَالَ 

  َيا َرُسولَ اللَِّه: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ 

أََحبُّ : ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيُّ النَّاسِ أََحبُّ إِلَى اللَِّه ؟ َوأَيُّ اَألْعَمالِ أََحبُّ إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ؟ فَقَالَ َر
َتكِْشُف َعْنُه كُْرَبةً ، أَْو َتقِْضي النَّاسِ إِلَى اللَِّه أَْنفََعُهمْ ِللنَّاسِ ، َوأََحبُّ اَألْعَمالِ إِلَى اللَِّه ُسرُورٍ ُتْدِخلُُه َعلَى ُمْسِلمٍ ، أَْو 

 ْنُه ُجوًعا ، َوَألنْ أَْمِشَي َمَع أَخٍ ِلي ِفي َحاَجةٍ أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَْعَتِكَف ِفي َهذَا الَْمْسجِِد ، َيعْنِيَعْنُه ِديًنا ، أَْو تُطَْرُد َع
ِضَيهُ أَْمضَاُه ، َمَأل اللَُّه  ُيْمَمْسجَِد الَْمِديَنِة ، َشهًْرا ، َوَمْن كَفَّ غََضَبُه َسَتَر اللَُّه َعْوَرَتُه ، َوَمْن كَظََم غَْيظَُه ، َولَْو َشاَء أَنْ

اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ قََدَمُه َعلَى  َعزَّ َوَجلَّ قَلَْبُه أَْمًنا َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوَمْن َمَشى َمَع أَِخيِه ِفي حَاَجٍة حَتَّى أَثَْبتََها لَُه ، أَثَْبَت
َعْبدُ : ذَا الَْحِديثَ َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ إِال ُسكَْيُن بن سَِراجٍ ، َتفَرََّد بِِه لَْم َيْروِ َه. الصِّرَاِط َيْوَم تَزِلُّ ِفيِه اَألقَْداُم 

  الرَّْحَمنِ بن قَْيسٍ
َعْن لَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيزَْداَد التَّْوزِيُّ ، قَالَ نا الَْحَسُن بن َحمَّاٍد َسجَّاَدةُ ، قَالَ نا عَْبُد الرَّحِيمِ بن ُس -٦٦٦

كَانُوا ُيْعطُونَ َمنِ : َوآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحصَاِدِه ، قَالَ : أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ 
  ال عَْبُد الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ ُعَمَرلَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَْشَعثَ بن َسوَّارٍ إِ. اْعَتَراُهْم َشيْئًا ِسَوى الصََّدقَِة 

َحدَّثََنا أَيُّوَب بن ُسلَْيَمانَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُنَس الُْعْصفُرِيُّ ، قَالَ نا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ الُْبَخارِيُّ ، قَالَ  -٦٦٧
  :بن بِاللٍ ، قَالَ 

ْن ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ ، َعنِ اْبنِ كَْيسَانَ ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، وَناِفعٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ بن أَبِي أَُوْيسٍ ، َع
ِمْن فَْيحِ  أَْبرِدُوا بِالصَّالِة ، فَإِنَّ ِشدَّةَ الَْحرِّ: أَّنَرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّهَما َحدَّثَا 

أَيُّوُب بن ُسلَْيَمانَ ، : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن صَاِلحِ بن كَْيَسانَ ، َعْن َناِفعٍ إِال ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ ، َتفَرَّدَ بِِه . َجهَنََّم 
  َعْن أََبى َبكْرِ بن أََبى أَُوْيسٍ ُعمََر

َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ ، قَالَ : يُّ ، قَالَ نا ُمَحمَُّد بن اللَّْيِث الَْهَداِديُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُموَسى اُألبُلِّ -٦٦٨
لََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب إِال الَْحَسُن بن أَبِي َجْعفَرٍ ، َوال َعنِ الَْحَسنِ إِال . أَفْطََر الْحَاجُِم ، وَالَْمْحُجوُم : 

  ُمَحمَُّد بن اللَّْيِث: ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ ، تَفَرََّد بِِه 
َحدَّثََنا َوْهُب بن حَفْصٍ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ نا َجْعفَُر بن َعْوٍن ، َعْن : وَاِسِطيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحنِيفَةَ الْ -٦٦٩

َر ، قَالَ  َمْن أَذَْهَب اللَُّه َبَصَرُه فََصَبرَ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِمْسَعرٍ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَم
ال َيرْوِي َهذَا الَْحِديثُ َعْن ِمْسَعرٍ إِال َجْعفَُر بن َعْوٍن ، . َواحَْتَسَب ، كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه َواجًِبا أَنْ ال تََرى َعْيَناُه النَّاَر 



  َوْهُب بن حَفْصٍ: َتفَرََّد بِِه 
  اُق بن َشاِهنيٍ ،َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحنِيفَةَ الْوَاِسِطيُّ ، قَالَ نا إِْسَح -٦٧٠

قَالَ َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ نا الَْحكَمُ بن ظَُهْيرٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َناِفعٍ إِال اْبُن أََبى لَْيلَى . ا ِفي الَْجنَِّة َمْن بىن ِللَِّه َمْسجًِدا َولَْو كَِمفَْحصِ قَطَاٍة بىن اللَُّه لَُه َبْيًت: 

  ، َوال َعنِ اْبنِ أََبى لَْيلَى إِال الَْحكَُم بن ظَُهْيرٍ ُعَمَر
، قَالَ نا َعْبُد اللَِّه بن ِخرَاشٍ ، َعنِ  َحدَّثََنا رَْوُح بن قُرَّةَ الَْيْشكُرِيُّ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحنِيفَةَ الْوَاِسِطيُّ ، قَالَ  -٦٧١

كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيلَْبُس كُمَّةً : الْعَوَّامِ بن َحْوَشبٍ ، َعنِ إِبَْراهِيَم التَّْيِميِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  َعْبُد اللَِّه بن ِخرَاشٍ: ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد ، َتفَرََّد بِِه  ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعنِ اْبنِ. َبْيَضاَء 
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُموَسى الْحََرِشيُّ ، قَالَ نا أَيُّوُب بن َواِقٍد ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحنِيفَةَ الْوَاِسِطيُّ ، قَالَ  -٦٧٢

كَانَ َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَعى بَِبطْنِ الَْمِسيلِ َبْيَن : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن
  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال أَيُّوُب بن َواِقٍد. الصَّفَا َوالَْمرَْوةَ 

َد بن ا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن كَُسا الَْواسِِطيُّ ، قَالَ نا ُمَحمَُّد بن َمْعَمرٍ الَْبْحرَانِيُّ ، قَالَ نا ُحمَْيُد بن َحمَّاَحدَّثََن -٦٧٣
أَيُّ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ُسِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى: ُخوَارٍ ، قَالَ نا ِمسَْعُر بن ِكَدامٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ 

  النَّاسِ أَْحَسنُ َصْوًتا بِالْقُْرآِن ؟ قَالَ

ُمَحمَُّد بن َمْعمَرٍ : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِمْسَعرٍ إِال ُحَمْيُد بن َحمَّاٍد ، َتفَرََّد بِِه . َمْن إِذَا قََرأَ َرأَْيتَ أَنَُّه َيْخَشى اللََّه : 
  َمَراْبنِ ُع
رٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ ، قَالَ نا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمٍَّد الشَّاِفِعيُّ ، قَالَ نا الَْحارِثُ بن ُعَمْي -٦٧٤

لَْم َيْروِ َهذَا . صَلِّي ِفي السَّفَرِ َعلَى َراِحلَِتِه كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُي: َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  إِبَْراهِيُم الشَّاِفِعيُّ: الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب إِال الَْحارِثُ بن ُعَمْيرٍ ، َتفَرََّد بِِه 

َحدَّثَنِي : يُّ ، قَالَ نا ُمحَمَُّد بن فُلَْيحٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ ، قَالَ نا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِم -٦٧٥
لَ َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر ، أَُبو غَسَّانَ ُمَحمَُّد بن ُمطَرٍِّف ، َعْن ُعَمَر بن َناِفعٍ ، َعْن أَبِيِه َناِفعٍ َمْولَى اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُجال َسأَ

، فََدَخلَُه ِمْن ذَِلَك َهمٌّ ، َوأََمٌر َشقَّ َعلَْيِه ، فَأََرْدُت أَنْ أََتزَوََّجَها ، وَلَْم َيأْمُُرنِي بِذَِلَك ،  إِنَّ خَاِلي فَاَرَق امَْرأََتُه: فَقَالَ 
فَاَرقَْت ، وَإِال  ال ، إِال أَنْ َتْنِكَح نِكَاَح ِغْبطٍَة ، إِنْ َوافَقَْتَك أَْمَسكَْت ، َوإِنْ كَرِْهَت: َولَْم َيْعلَمْ بِِه ؟ فَقَالَ اْبُن ُعَمَر 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَمَر بن َناِفعٍ إِال أَُبو . فَإِنَّا كُنَّا نَُعدُّ َهذَا ِفي زََماِن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِسفَاًحا 
  غَسَّانَ
دَّثََنا ُمْحرُِز بن َسلََمةَ ، قَالَ نا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُعَبْيِد اللَّهِ َح: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ ، قَالَ  -٦٧٦

،   بن ُعَمَر ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

لَْم َيْروِ َهذَا . الصَّالةُ بِإِقَاَمٍة : قَالَ  َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمغْرَِب بِالُْمزَْدِلفَِة ، فَلَمَّا أََناَخ: قَالَ 
  الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال الدََّراَورِْديُّ

ْحَمنِ َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ بن َعْبِد الرَّ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ ، قَالَ نا َيْعقُوبُ بن ُحَمْيِد بن كَاِسبٍ ، قَالَ  -٦٧٧
َعلَْيكَ : َوَسلََّم قَالَ لَِرُجلٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسِعيِد بن أَبِي هِْنٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَّنالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 



لَْم َيْروِ َهذَا . ِصَيٍة ، فَال طَاَعةَ َألَحٍد ِفي مَْعِصَيِة اللَِّه بِالسَّْمعِ ، َوالطَّاَعِة ِفيَما أَْحَبْبتَ أَْو كَرِْهَت ، إِال أَنْ ُتْؤَمرَ بَِمْع
  َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد: الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسعِيِد بن أَبِي ِهْندٍ إِال الُْمِغَريةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َتفَرََّد بِِه 

غُ ، قَالَ نا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمٍَّد الشَّاِفِعيُّ ، قَالَ نا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبَدةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئ -٦٧٨
،  بَين اِإلْسالُم َعلَى َشَهاَدِة أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه: َيْعنِي اْبَن أَبِي لَُباَبةَ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

ِصَيامِ َرَمَضانَ ، : ُيقَالُ لَُه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه ، َوإِقَامِ الصَّالِة ، َوإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َوَحجِّ الَْبْيِت ، َوِصَيامِ رََمَضانَ َو
َيانَ ، َعْن َعْبَدةَ إِال إِْبَراِهيُم بن ُمَحمَّدٍ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُسفْ. ال ، إِال َهكَذَا قَالَ : قَالَ . َوَحجِّ الْبَْيِت 

  َدامٍَورََواُه إِْبَراِهيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ ، َوغَْيُرُه ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُسَعْيرِ بن الْخِْمسِ ، وِمْسَعرِ بن ِك. الشَّاِفِعيُّ 
٦٧٩-  

ُد بن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسوقَةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَّ
التَّوَّابُ  َعلَيَّ ، أَْنَتُربََّما َعدَّ الَْعادُّ ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمجِْلسِ الَْواِحِد اغِْفْر ِلي ، َوُتْب : قَالَ 

  الَْغفُوُر ِمائَةَ ُمرٍَّة
دُ بن َحْربٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْخَيلِ َخاِلُد بن َعْمرٍو السَّلَِفيُّ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٦٨٠

لَْيَس ِمَن الْبِرِّ : نِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اَألبَْرُش ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َع
  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال ُمَحمَّدُ بن َحْربٍ. الصَّْوُم ِفي السَّفَرِ 

، نا َيْعقُوبُ بن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َصفَْوانَ عَْبُد اللَِّه بن َسعِيِد بن َعْبِد الَْمِلِك  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ -٦٨١
ِه بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُجال ، أَصَاَب امَْرأَةً ِفي ُدُبرَِها ِفي َزَمنِ النَّ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ ، إِال أَُبو . نَِساُؤكُْم َحْرثٌ لَكُْم : َوَسلََّم ، فَأَْنكََر ذَِلَك النَّاُس ، فَأَْنَزلَ اللَُّه 
  َصفَْوانَ
وُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ ، نا َعْبُد اللَِّه بن ُموَسى َحدَّثََنا َيْعقُ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمكِّيُّ الصَّاِئغُ ، قَالَ  -٦٨٢

إِنَّ اللََّه َحرََّم : قَالَ  التَّيِْميُّ ، َعْن ِعيَسى بن أَبِي ِعيَسى الَْحنَّاِط ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أنّ النَّبِيَّ َعلَْيِه السَّالُم
  قَِياَمِة ،َحرََّمُه ، فَُهَو َحَراٌم إِلَى َيْومِ الْ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ . ال ُيَعضَُّد َشَجُرُه ، َوال ُيْحَتشُّ َحشِيُشُه ، َوال ُيْرفَُع لُقَطَُتُه إِال إلِْنَشاِدَها ، َوال ُيسَْتَحلُّ صَْيُدُه 
  َعْن َناِفعٍ إِال ِعيَسى الَْحنَّاطُ

الرَّمِْليُّ ، نا َعِليُّ بن ثَابٍِت ، َعنِ الْوَازِعِ بن َناِفعٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا الصَّاِئغُ ، نا مَْهِديُّ بن َجْعفَرٍ -٦٨٣
لَمْ َيْروِ َهذَا . َتفَكَُّروا ِفي آالِء اللَِّه ، َوال َتَتفَكَُّروا ِفي اللَِّه : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعَمَر ، قَالَ 

  َعِليُّ بن ثَابٍِت: َحِديثَ َعْن َساِلمٍ إِال الَْوازُِع ، َتفَرََّد بِِه الْ
َناِفعٍ ، َعنِ  َحدَّثََنا الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َشبِيبِ بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُيوُنَس َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن -٦٨٤

  اقُْتلُوا الِْكالَب َراِفًعا َصْوَتهُ بِذَِلَك: ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َسِمْعُت َرُس: اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
َعنِ اْبنِ ُعَمَر َحدَّثََنا الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َشبِيبٍ َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َناِفعٍ ،  -٦٨٥
لَْم َيْروِ .  الُْمزَاَبَنِة كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَْنَهى َعْن َبْيعِ التَّْمرِ حَتَّى يَْبُدو َصالُحُه ، َوَينَْهى َعنِ: الَ ، قَ

  أَحَْمُد بن َشبِيبٍ: يٍد ، َتفَرََّد بِهَِما َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعنِ الزُّْهرِيِّ إِال يُوُنُس ، َوال َعْن ُيوُنَس إِال َشبِيُب بن َسِع



ِث ، َعْن أَيُّوَب َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الُْجدِّيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِ -٦٨٦
  ابَْعثَْها ، فَإِنََّها ُسنَّةُ: يَْنَحرُ َبَدَنَتُه بَارِكَةً ، فَقَالَ  َرأَى اْبُن ُعَمَر َرُجال: زَِيادِ بن ُجَبْيرٍ ، قَالَ 

َحفُْص بن ُعَمَر : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوبَ إِال َعْبدُ الَْوارِِث ، َتفَرَّدَ بِِه . أَبِي الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  الُْجدِّيُّ
 َناِفعٍ ، ا ُمَحمَّدُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي ُمسِْلُم بن َعْبِد اللَِّه ، َعْنَحدَّثََن -٦٨٧

ْم ِفي َعاِفَيٍة ، َوإِذَا َتَوفَّاُهمْ إِلَى َجنَِّتِه ، إِنَّ ِللَِّه َضنَاِئَن ِمْن َخلِْقِه ُيْحيِيهِ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال ُمسِْلُم . أُولَِئَك الَِّذيَن َتُمرُّ َعلَيْهُِم الِْفَتُن كَِقطَعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ ، َوُهْم ِفيَها ِفي َعاِفَيٍة 

  إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ: ، تَفَرََّد بِِه  بن َعْبِد اللَِّه الْحِْمِصيُّ
َعنِ اْبنِ ُعَمَر ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْجالنَ ، َعْن َناِفعٍ ، -٦٨٨

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ َعْجالنَ إِال اْبُن لَهِيعَةَ. ى َعَنَزٍة أنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى إِلَ
ِه َعْن َعْمرِو بن الَْحارِِث ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن سَاِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َوبِِه  -٦٨٩

  َمْن َجاَء ِمْنكُُم الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ: َبرِ ، فَقَالَ َوَسلََّم قَاَم َعلَى الِْمْن
انَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُموَسى بن أَْعَيَن ، َعْن ِعيَسى بن ُيوُنَس ، َعْن ُعَمَر بن ُصْهَب -٦٩٠

ال َتْنَتِقُب الَْمرْأَةُ الُْمْحرَِمةُ ، َوال َتلَْبسُ : اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ َرُسولُ: َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  الْقُفَّاَزْينِ ، َوال الُْبْرقَُع ،

لَمْ َيْروِ َهذَا . َن الصَّفَا َوالَْمرَْوِة فَإِنْ أََراَدْت أَنْ ُتْحرَِم َوِهيَ َحاِئٌض فَلُْتْحرِْم َولَْتِقفِ الَْمَواِقَف ، إِال الطََّوافَ بِالَْبْيِت وََبْي
  مُوَسى بن أَْعيََن: الَْحِديثَ َعْن ُعَمَر بن ُصْهَبانَ إِال ِعيَسى بن ُيوُنَس ، َتفَرََّد بِِه 

َجاءَ : بن َيْعلَى ، َعْن َناِفعٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الْغَنِيِّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلٌ ، َعْن أَبِي أَُميَّةَ  -٦٩١
َرأَيُْتَك َتْصَنُع َشْيئًا لَْم أَرَ ! َيا أََبا َعْبَد الرَّْحَمنِ : َرُجلٌ إِلَى اْبنِ ُعَمَر ُيقَالُ لَُه اْبُن ُجرَْيجٍ ، َوكَانَ َرُجال ُمَمارًِيا ، فَقَالَ 

رَْيجٍ ، ال تََزالُ َتأْتِيَنى بِآبَِدٍة ، قَالَ َرأَْيُتَك ال ُتهِلُّ َحتَّى َتْستَوِي بِكَ رَاِحلَُتَك ، أََحًدا َيْصَنُعُه ، قَالَ ِهيِه ِهيِه َيا اْبَن ُج
إِْهالِلي ِحَني ِتيَّةَ ؟ قَالَ أَمَّا َورَأَْيُتَك ُتحِْفي شَارَِبَك ، َورَأَيُْتَك ُتِحبُّ الصُّفَْرةَ ِمَن الِْخضَابِ ، َورَأَيُْتَك َتْنتَِعلُ النِّعَالَ السِّْب

ْسَتِقلَّ بِِه رَاِحلََتُه ، َوأَمَّا إِْحفَاِئي َتْستَِقلَّ بِي رَاِحلََتى ، فَإِنِّي فَإِنِّي رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال يُهِلُّ حَتَّى َت
ِه َوَسلََّم ُيْحِفي َشارَِبُه ، َوأَمَّا الصُّفَْرةُ ِمَن الِْخَضابِ ، فَإِنِّي رَأَْيتُ َشارِبِي ، فَإِنِّي َرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي

اللَّهِ ْبِتيَِّة ؛ فَإِنِّي َرأَْيتُ َرسُولَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيِحبُّ الصُّفَْرةَ ِمَن الِْخَضابِ ، َوأَمَّا اْنتَِعاِلي بِالنَِّعالِ السِّ
ُمَؤمَّلُ بن َعْبدِ : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال أَُبو أَُميَّةَ ، َتفَرَّدَ بِِه . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيحِبُُّهنَّ ، َوَيتََوضَّأُ ِفيهِنَّ 

  الرَّْحَمنِ ،

  قُْبرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد بن جُرَْيجٍَوالَْمْشُهوُر ِعْنَد النَّاسِ ، ِمْن َحِديِث سَِعيٍد الَْم
َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َجرِيُر : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيحَْيى ، َوأَُبو ُمْصَعبٍ ، قَاال  -٦٩٢

ُيوِشكُ : قَالَ َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ بن َحازِمٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر . الُْمْسِلُمونَ أَنْ ُيْحَصُروا بِالَْمِديَنِة ، َحتَّى َيكُونَ أََبْعَد َمسَاِلِحهِمْ ِسالٌح 

  اْبُن َوْهبٍ: بن َحازِمٍ ، َتفَرََّد بِِه  إِال جَرِيُر



َحدَّثَنِي َعْبُد اللَّهِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن أَبِي طَْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َيحَْيى الْخَْوالنِيُّ ،  -٦٩٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : للَِّه بن ُسلَْيَمانَ الطَّوِيلِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ بن َعيَّاشِ بن َعبَّاسٍ الِْقْتَبانِيُّ ، َعْن َعْبِد ا

اللَِّه بن لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال َعْبدُ . إِنَّ اللََّه َوَمالِئكَُتُه ُيَصلُّونَ َعلَى الْمَُتَسحِّرِيَن : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
إِْدرِيسُ بن َيْحَيى ، َوال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ : ُسلَْيَمانَ ، َوال َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُسلَْيَمانَ إِال عَْبُد اللَِّه بن َعيَّاشٍ ، َتفَرََّد بِِه 

  ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد
ثََنا ُمحَمَُّد بن سَْهلٍ الَْمازِنِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َيحَْيى التَِّميِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ِعْرسٍ ، َحدَّ -٦٩٤

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َوُهَو ِفي : َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  جَِّةِح

اللَُّهمَّ َهلْ َبلَّْغُت ، اللَُّهمَّ َهلْ َبلَّْغُت ، َهذَا اْبُن َعمِّي َوأَُبو وَلَِدي : الْوَدَاعِ ، َوُهَو َعلَى َناقَِتِه ، َوَيُدُه َعلَى َمْنِكبِ َعِليٍّ 
اللَِّه بن ُعَمَر إِال إِْسَماِعيلُ بن َيحَْيى التَِّميِميُّ ، َتفَرََّد  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد. ، اللَُّهمَّ كُبَّ َمْن َعادَاُه ِفي النَّارِ 

  ُمَحمَُّد بن َسْهلٍ الَْمازِنِيُّ ُعمََر: بِِه 
بن َسعِيٍد ،  َيىَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِعيَسى ، َحدَّثََنا الزُّبَْيُر بن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َضْمَرةَ أََنسُ بن ِعَياضٍ ، َعْن َيْح -٦٩٥

الَْبيَِّعانِ : َوَسلََّم قَالَ  قَالَ َسِمْعُت الْقَاِسَم بن ُمَحمَّدٍ ُيَحدِّثُ ، أَنَّ اْبَن ُعَمَر َحدَّثَ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
ْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمحَمٍَّد لَْم َي. بِالِْخيَارِ ِفي َبيِْعهَِما َما لَْم َيَتفَرَّقَا ، أَْو َيكُونُ ِخيَاًرا 

  الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ: إِال أَُبو َضْمَرةَ ، َتفَرََّد بِِه 
ُك بن ِمْغَولٍ ، َعْن ُمَعلَّى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِعيَسى بن شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا مَاِل -٦٩٦

أََتْيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِشُر َعْشَرٍة ، فََجاَء َرُجلٌ ِمَن : الِْكْنِديِّ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
أَكْثََرُهْم ذِكًْرا ِللَْمْوِت ، َوأََشدُُّهُم اْسِتْعَداًدا : أَْحَزُم النَّاسِ ؟ قَالَ َيا َنبِيَّ اللَِّه ، َمْن أَكَْيُس النَّاسِ َو: اَألْنصَارِ ، فَقَالَ 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن . ِللَْمْوِت قَْبلَ ُنزُولِ الَْمْوِت ، أُولَِئَك ُهمُ اَألكَْياُس ، ذََهُبوا بَِشَرِف الدُّْنَيا َوكََراَمِة اآلخَِرِة 
  ْغَولٍ إِال َيحَْيى بن َسعِيٍد اُألمَوِيُّ اْبنِ ُعمََرَماِلِك بن ِم

٦٩٧-  

َمانَ ، َعْن َجابِرٍ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ ، نا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ ، نا َمْعُن بن ِعيَسى ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن طَْه
كَانَ َخاَتمُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َورِقًا كُلُُّه ، ثُمَّ كَانَ ِعْنَد أَبِي َبكْرٍ : ، قَالَ  الُْجْعِفيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر

يثَ َعْن َجابِرٍ إِال لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِد. ، ثُمَّ كَانَ ِعْنَد ُعَمَر ، ثُمَّ كَانَ ِعْنَد ُعثَْمانَ َما َشاَء اللَُّه ، ثُمَّ َهلََك ِعْنَد ُعثَْمانَ 
  َمْعُن بن ِعيَسى: إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ ، َتفَرَّدَ بِِه 

ُمَحمَِّد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي غَسَّانَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن يُوُسَف بن يَزِيَد الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن -٦٩٨
َبْيَنا أََنا سَاِئٌر بِجََنَباتِ َبْدرٍ ، إِذْ خََرَج َرُجلٌ ِمْن ُحفَريٍ : بن ِمْغَولٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ الُْمِغَريِة ، َعْن َماِلِك 

اْسِمي أَْو َدَعانِي بِِدعَاَيِة  َيا عَْبَد اللَِّه اْسقِنِي ، فَال أَْدرِي ، أََعرَِف. َيا َعْبَد اللَِّه اسِْقنِي : ، ِفي ُعُنِقِه ِسلِْسلَةٌ ، فََناَدانِي 
َيا عَْبَد اللَِّه ، ال َتْسِقِه ، فَإِنَُّه كَاِفٌر ، ثُمَّ ضََرَبهُ : الْعََربِ ، َوخََرَج أَسَْوُد ِمْن ذَِلَك الُْحفَْيرِ ، ِفي َيِدِه َسْوطٌ ، فَنَادَانِي 

أََو قَدْ رَأَْيَتُه ؟ : ْيتُالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْسرًِعا ، فَأَْخَبْرُتُه ، فَقَالَ ِلي بِالسَّْوِط حَتَّى َعاَد إِلَى حُفَْرِتِه ، فَأَتَْيُت فَأََت
َحِديثَ َعْن لَْم َيْروِ َهذَا الْ. ذَاَك َعُدوُّ اللَِّه أَُبو َجْهلِ بن ِهَشامٍ ، َوذَاَك َعذَاُبُه إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة : َنَعْم ، قَالَ : قُلُْت 



  َماِلِك بن ِمْغَولٍ إِال َعْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن الُْمِغَريِة الْكُوِفيُّ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن -٦٩٩

ن َعْبِد اَألْعلَى أَبُو اِلُم بَجْعفَرٍ اْبُن اِإلَمامِ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليِّ بن َجْعفَرٍ اَألْحَمُر ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُصبَْيحٍ ، نا َس
أَفُْشوا السَّالَم ، فَإِنَُّه ِللَِّه رًِضى اْبنِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الْفَْيضِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ 

  ُعَمَر
َنا ُحَسْيُن بن َعِليِّ بن َجْعفَرٍ اَألْحَمُر ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُصبَْيحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ اْبُن اِإلَمامِ ، َحدَّثَ -٧٠٠

َعلََّم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحَسَن بن َعِليٍّ : َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اَألْعلَى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
اللَُّهمَّ اغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا ، َوافَْتْح لََنا أَبَْوابَ : الَْمْسجَِد أَنْ ُيَصلَِّي َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَيقُولُ  إِذَا َدَخلَ

لَْم َيْروِ َهذَْينِ . اللَُّهمَّ افَْتْح لََنا أَبَْواَب فَْضِلَك : َرْحمَِتَك ، َوإِذَا َخَرجَ َصلَّى َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوقَالَ 
  إِْسَماِعيلُ بن ُصبَْيحٍ: الَْحِديثَْينِ إِال أَُبو الْفَْيضِ ، َتفَرََّد بِهَِما 

ى بن ِعيَسى الْقَُرِشيُّ ، َعْن َعطَاٍء َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم ، نا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ ، نا ُموَس -٧٠١
َمْن َسَحَب ِثيَاَبُه لَمْ َيْنظُرِ اللَُّه : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الْخَُراسَانِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ : َحِديثَ َعْن َعطَاٍء الْخَُراَسانِيِّ إِال مُوَسى بن ِعيَسى ، َتفَرَّدَ بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الْ. إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة 
  الرَّْحَمنِ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ ، نا ُعبَْيُد بن َجنَّاٍد ، نا -٧٠٢

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ ، َعْن َبزِيعِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َناِف
: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال َبزِيُع بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َتفَرَّدَ بِِه . َسفَُر الَْمرْأَِة َمَع َخادِِمَها َضْيَعةٌ : َوَسلََّم 

  إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ
َزْيِد بن ِحبَّانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف الصَّْيَدالنِيُّ ، نا َمْعَمُر بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن  -٧٠٣

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاَتٌم ِمْن ذََهبٍ ، كَانَ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى ال: َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
ال ألَْبُس أََبًدا ، فََوحَّشَ النَّاسُ بِخََواِتيِمهِْم ، ثُمَّ اتََّخذَ خَاَتًما ِمْن َورِقٍ ، : فََوحََّش بِِه َبْيَن ظَْهرَاَنْي أَْصحَابِِه ، ثُمَّ قَالَ 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى إِال َزْيُد بن ِحبَّانَ . بِئْرِ أَرِيسٍ ، فََهلََك كَانَ َيخِْتُم بِِه الصُُّحَف ، َحتَّى َوقََع ِفي 
  َمْعَمُر بن ُسلَْيَمانَ: ، َتفَرََّد بِِه 

، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو يُوُسَف الصَّْيَدالنِيُّ ، َنا فَُهْيُر بن زَِياٍد -٧٠٤
لَْيَس قَْوٌم َيكُونُ ِعْندَُهْم كَلٌْب ، إِال كَلُْب َصْيٍد ، َوزََعَم أَُبو هَُرْيَرةَ : اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

  أُُجورِِهْم كُلَّ لَْيلٍَة ِقَرياطَاِن ُعَمَرأَْو كَلُْب َحْرٍث ، إِال َوُهَو َينْقُُص ِمْن : 
ْيَسةَ ، َعْن َجابِرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ ، َنا َعْمُرو بن ِقْسٍط ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أَُن -٧٠٥

  :، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َبْعَدهَا ُت َمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َيْومِ الْفِطْرِ َواَألْضَحى ، فَلَْم َيكُْن ُيَصلِّي قَْبلََها َوالُربََّما ُرْح
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَنَّ سَاِلمَ بن َعْبِد اللَِّه أَْخبََرُه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه : َوبِِه  -٧٠٦
اللَُّهمَّ الَْعْن فُالًنا ، َوفُالًنا ، ثُمَّ ُيكَبُِّر ، : َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ، َربَِّنا لََك الْحَْمُد ، ثُمَّ َيقُولُ قَْبلَ أَنْ َيْسُجَد : َيقُولُ 



لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعْن إِْسَحاقَ بن رَاِشٍد إِال ُعَبْيدُ . ِمَن األَْمرِ َشْيٌء اآلَيةَ لَْيسَ لََك : فََيْسُجُد ، حَتَّى أَْنَزلَ اللَُّه 
  اللَِّه بن َعْمرٍو

اْبنِ ُعَمَر َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ ، نا ُمَحمَُّد بن َخلٍْف ، نا َحبِيٌب ، َحدَّثََنا َماِلُك بن أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ  -٧٠٧
لَمْ . َمْن كَانَ ُمْؤِمًنا بِاللَِّه َوالَْيْومِ اَألِخرِ فَال َيْدُخلِ الَْحمَّاَم إِال بِِمئَْزرٍ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ 

  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َماِلكٍ إِال َحبِيٌب
بن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َعْبِد  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٧٠٨

َخلَ الَْمْسجَِد َيْومَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َد: اللَِّه اَألْنَصارِيُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
لَْم َيْروِ َهذَا . لََّم َعلَْيهِْم الُْجُمَعِة َسلََّم َعلَى َمْن ِعْنَد ِمْنَبرِِه ِمَن الُْجلُوسِ ، فَإِذَا صََعَد الْمِْنَبَر تََوجََّه إِلَى النَّاسِ ، فََس

  الَْوِليُد ، َوال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ ُعمََر:  الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال عِيَسى بن َعْبِد اللَِّه ، َتفَرَّدَ بِِه

  إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد
ثَنِي ُعَمُر بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َنا الَْحَسُن بن َيْحَيى الُْخَشنِيُّ ، َحدَّ -٧٠٩

َسَيكُونُ ِفي َهِذِه : ْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َعْبِد اللَِّه َموْلَى غُفَْرةَ ، َع
ُن بن َيْحَيى ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَمَر َمْولَى غُفَْرةَ إِال الَْحَس. اُألمَِّة قَْوٌم َيقُولُونَ ال قََدَر ، َمجُوُس َهِذهِ اُألمَِّة 

  ِهَشاُم بن َعمَّارٍ: َتفَرََّد بِِه 
َسِمْعتُ أََبا : َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد ، نا َعْبدُ اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ ، نا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ  -٧١٠

َعْشُر َصلَوَاٍت : سِريِيَن ، َوَناِفعٍ أهنم حدثوه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  ُشَعْيبٍ ُيَحدِّثُ ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، َوأََنسِ بن
، َوَركَْعَتْينِ َبْعَد الَْمغْرِبِ ،  َحِفظُْتُهنَّ ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َركْعََتْينِ قَْبلَ الظُّْهرِ ، َوَركَْعَتْينِ بَْعَدَها

ِديَنارٍ ، إال  نِ َبْعدَ الِْعَشاِء ، َوَركَْعَتْينِ قَْبلَ الْفَْجرِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي شَُعْيبٍ َوُهَو الصَّلُْت بنَوَركَْعَتْي
  ُمْعَتِمٌر
اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحْربٍ ، نا ُعَمْيُر بن ِعْمَرانَ ، َعنِ -٧١١

إِذَا اْسَتفَْتَح أََحدُكُُم الصَّالةَ فَلَْيْرفَْع َيَدْيِه ، َولَْيْسَتقْبِلْ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  بَِباطِنِهَِما الِْقْبلَةَ ، فَإِنَّ اللََّه أََمامَُه

  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحْربٍ ، نا ُعَمْيٌر ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، -٧١٢

ْسَمْع إِذَا كَانَ أََحدُكُْم ِفي الَْمْسجِِد فَال َي: قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
 ُجرَْيحٍ ، إال ُعَمْيُر بن ِعْمَرانَ ، أََحًدا َصْوَتُه ، َولُْيِشْر بِإِْصَبِعِه إِلَى َربِّهِ َتبَاَرَك َوَتعَالَى ، لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعنِ اْبنِ

  ُمَحمَُّد بن َحْربٍ: َتفَرََّد بِهَِما 
رِيَّا ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثَنِي عَْبُد الَْعزِيزِ بن َحدَّثََنا َمْحُموٌد ، َحدَّثََنا َزكَ -٧١٣

الَْخْمَر ، لََعَن اللَُّه : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
   ثََمنَِها ، َومُْبَتاَعهَاَوَشارَِبَها ، َوَساِقَيَها ، َوَعاِصَرَها ، َوُمْستَْعِصَرَها ، َوَحاِملََها ، َوالَْمْحُمولَ إِلَْيِه ، وََباِئعََها َوآِكلَ

أَنّ َرُسولَ اللَّهِ ، يزِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َحدَّثََنا َمْحُموٌد ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا بِْشٌر ، َعْن َعْبِد الَْعزِ -٧١٤
َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيحَْتجُِم َهذَا الَْحْجَم ِفي ُمقَدَّمِ َرأِْسِه ، وَُيَسمِّيِه أُمَّ ُمِغيٍث ، لَْم

  َزْحَمَويِْه: ، َوال َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ، إال بِْشٌر ، تَفَرََّد بِهَِما  َناِفعٍ ، إال عَْبُد الَْعزِيزِ



ْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحمََوْيِه ، نا سَِنانُ بن َهاُرونَ ، َع -٧١٥
: َما آَسى َعلَى َشْيٍء فَاتَنِي ِمَن الدُّْنَيا ، إال َعلَى ثَالثٍَة : اْبنِ ُعَمَر ، ،أَنَُّه قَالَ ِعْنَد َمْوِتِه  إِْسحَاَق ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ

  الصَّْوُم ِفي الْهََواجِرِ ، َوأَنْ ال أَكُونَ

ى الْبِيَعِة ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َناِفعٍ ، إال طُولَ الصَّالِة ، َواْسِتقَالَِتي َعلَ: أَفَْرْجتُ َبْيَن قََدَميَّ ِفي الصَّالِة يَْعنِي 
  زَكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحَمَويِْه: ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق ، َوال َعْن ُمَحمٍَّد ، إال ِسَنانُ بن َهاُرونَ ، تَفَرََّد بِِه 

أَنَّ : ، نا أََبانُ بن َعْبدِ اللَِّه الَْبجَِليُّ ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن حَفْصٍ  َحدَّثََنا َمْحُموٌد ، نا َزكَرِيَّا َزْحمََوْيِه ، نا الْفَْضلُ -٧١٦
لَمْ أََر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى قَْبلََها َوال : اْبَن ُعَمَر ، لَْم ُيَصلِّ قَْبلَ الْعِيِد َوال بَْعَدَها ، فَِقيلَ لَُه ، فَقَالَ 

  َدَها ، لَْم َيْروِ َعْن أَبِي َبكْرٍ ، إال أََبانُ ، َوال َعْن أََبانَ ، إال الْفَْضلَُبْع
ريِيَن ، َحدَّثََنا َمْحُموٌد ، َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء ، نا حَفُْص بن ِغَياٍث ، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ ، َعْن كَرَِميةَ بنِت ِس -٧١٧
إِنِّي َنذَْرُت أَنْ أَُصوَم َيْوَم اَألْربَِعاِء ، فََوافََق َهذَا الَْيْوَم فََما َتَرى : َر ِمْن َجْمعٍ إِلَى مًِنى ، فَقُلُْت َصِحْبتُ اْبَن ُعَم: قَالَْت 

ا الَْيْومِ ، لَْم َيْروِ َهذَا أََمَر اللَُّه بَِوفَاِء النَّذْرِ ، َونََهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َصْومِ َهذَ: ؟ ، فَقَالَ 
  َحفُْص بن ِغيَاٍث: الَْحِديثَ َعْن كَرَِميةَ بنتِ ِسريِيَن أُْخِت ُمَحمَِّد بن سِريِيَن ، إال َعاِصٌم اَألحَْولُ ، َتفَرَّدَ بِِه 

ا َعْبدُ اللَِّه بن َرَجاٍء ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ ، َحدَّثََنا َمْحُموٌد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الصَّبَّاحِ الْجَْرجََراِئيُّ ، َحدَّثََن -٧١٨
الصَّالةُ ِفي السَّفَرِ َركَْعَتاِن ، َمْن َتَرَك السُّنَّةَ كَفََر ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ : َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َعْن ِهَشامِ

  ِه بن َرَجاٍء الَْمكِّيُّبن َحسَّاٍن ، إال َعْبُد اللَّ
، َعْن َناِفعٍ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد ، نا َوْهٌب ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْحَسنِ الُْمزَنِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق  -٧١٩

ذَكَاةُ الَْجنِنيِ ذَكَاةُ أُمِِّه إِذَا أَْشَعَر ، لَْم َيْروِ َهذَا : َم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  َوْهُب بن بَِقيَّةَ: الَْحَديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق ، إال ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ ، َتفَرََّد بِِه 

بَّاسِ التِّْرِمِذيُّ ، نا َسعِيُد بن سَاِلمٍ الْقَدَّاُح ، َعْن ُعَبْيِد َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، نا سَْهلُ بن الَْع -٧٢٠
ثِ َركََعاٍت ، وََيجَْعلُ الْقُُنوتَ اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيوِتُر بِثَال

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحَديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، إال سَِعيُد بن سَاِلمٍقَْبلَ الرُّكُوعِ ، 
ُعثَْمانَ بن  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن َعِليٍّ ، نا أَُبو َسلََمةَ َيْحَيى بن الُْمِغَريِة الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثَنِي اْبُن َراِفعٍ ، َعْن -٧٢١

أن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيقُْصرُ الصَّالةَ بِالْعَِقيقِ ، ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  الضَّحَّاِك ، َعْن أَبِيِه
  اْبنُُه: بِالَْعِقيقِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحَديثَ َمْرفُوًعا َعْن َناِفعٍ ، إال الضَّحَّاُك ، تَفَرََّد بِِه 

، َعنِ  ا َمْحُموُد بن َعِليٍّ ، نا َيحَْيى بن الُْمِغَريِة ، َحدَّثَنِي اْبُن َناِفعٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍَحدَّثََن -٧٢٢
  َعلَى الِْمْنَبرِ َحتَّى لَِقَي لَْم َيْجِلْس أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق ِفي َمجِْلسِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

َر حَتَّى لَِقَي اللََّه ، لَْم اللََّه ، َولَمْ َيجِْلْس ُعَمُر ِفي َمْجِلسِ أَبِي َبكْرٍ حَتَّى لَِقَي اللََّه ، وَلَْم َيْجِلْس ُعثَْمانُ ِفي َمْجِلسِ ُعَم
  َرَيْروِ َهذَا الَْحَديثَ َعْن َناِفعٍ ، إال َعْبُد اللَِّه بن ُعَم

بِيَّ َصلَّى اللَُّه َوبِِه ، َحدَّثََنا اْبُن َناِفعٍ ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّ -٧٢٣
  َما كَانَ َبْعال أَْو َعثَرِيا فَِفي كُلِّ َعشَْرٍة َواِحٌد: َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 



أن النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه ، ، َحدَّثََنا اْبُن َناِفعٍ ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َوبِِه  -٧٢٤
  َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َخيََّر نَِساَءُه كَاَنِت الَِّتي اْختَاَرْت نَفَْسَها اْمرَأَةٌ ِمْن بين ِهاللٍ ُعمََر

ال : َوَسلََّم قَالَ  بِِه ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِهَو -٧٢٥
  ذُو َمْحَرمٍ ِمنْهَا َيِحلُّ المَْرأٍَة ُتْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ ُتَساِفُر َمِسَريةَ ثَالِث لَيَالٍ ، إال َوَمَعَها

ِه َوَسلََّم لَمَّا َحجَّ َوبِِه ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي -٧٢٦
  إِنََّما ِهَي َهِذِه ، ثُمَّ َعلَْيكُمْ بِظَْهرِ الَْحصْرِ: بنسَاِئِه ، قَالَ 

ال : ِه َوَسلََّم قَالَ َوبِِه ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي -٧٢٧
  َتْصَحُب الَْمالِئكَةُ ُرفْقَةً ِفيَها جََرٌس

  َما قُِطَع ِمَن الَْبهِيَمِة َوِهَي َحيَّةٌ ، فَالَِّذي: ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َوبِِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّ -٧٢٨

  قُِطَع ِمْن لَْحِمَها فَال َيأْكُلُُه أََحٌد
  كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر اْبنِ ُعَمَركُلُّ ُمْسِكرٍ حََراٌم ، َو: َوبِِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  -٧٢٩
  كَاَنِت الُْهْدَنةُ َبْيَن النَّبِيِّ َوَبْيَن أَْهلِ َمكَّةَ ، بِالُْحَدْيبَِيةِ أَْرَبَع ِسنَِني: َوبِِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  -٧٣٠
َم َساَبَق بِالَْخْيلِ ، َوَجَعلَ َبْيَنُهَما َسبْقًا ، َوَجَعلَ ِفيَها ُمجَلَّال َوبِِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ -٧٣١

  ال َسْبَق ، إال ِفي َحاِفرٍ ، أَْو َنِصلٍ: ، َوقَالَ 
ُن َناِفعٍ ، َعْن َعاِصمِ بن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ السَّاِلِميُّ ، َحدَّثَنِي اْب -٧٣٢

النَِّقيُع ِلخَْيلِ : أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحَمى ، قَالَ : ُعَمَر ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  الُْمْسِلمَِني
َمْن ُدِعَي إِلَى وَِليَمٍة ، فَلَْم َيأِْتَها فَقَْد َعَصى اللََّه : للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َوبِِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ا -٧٣٣
  َوَرسُولَُه
ْنكَرَ النَّبِيُّ أَنَّ اْمَرأَةً ُوجَِدْت َمقُْتولَةً ِفي َبْعضِ َمغَازِي النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأَ، َوبِِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  -٧٣٤

  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَِلَك ، وََنَهى َعْن قَْتلِ النَِّساِء وَالصِّْبَياِن
ُعثَْمانَ ، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن َعِليٍّ ، نا َيحَْيى بن الُْمِغَريِة الَْمْخُزوِميُّ ، نا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َعنِ الضَّحَّاكِ بن  -٧٣٥

  أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى أَنْ ُيبَاَع الَْوالُء أَْو ُيوَهَب ، ال َيْروِي، ْبِد اللَِّه بن دِيَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َع

  َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الضَّحَّاكِ بن ُعثَْمانَ ، إال اْبُن أَبِي فَُدْيٍك
ِليٍّ ، نا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ السَّاِلِميُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َناِفعٍ ، َعْن بِاللِ بن أَبِي َبكْرٍ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن َع -٧٣٦

َخْمرٍ حََراٌم كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر ، وَكُلُّ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  قَِليلُُه َوكَِثُريُه َسَواٌء

َعْن َناِفعٍ  َحدَّثََنا ُموَسى بن ِعيَسى بن الُْمْنِذرِ ، نا أَبِي ، نا ُمَحمَّدُ بن َحْربٍ اَألبَْرُش ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، -٧٣٧
لَْيَس ِمَن الْبِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ ، لَمْ َيْروِ َهذَا : َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، إال ُمَحمَُّد بن حَْربٍ
، َعْن َزْيدِ بن أَْسلََم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، نا قَُتْيَبةُ بن َسِعيٍد ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد  -٧٣٨

إِنََّما النَّاُس كَإِبِلٍ ِمائٍَة ال َتكَاُد َتجُِد ِفيَها َراِحلَةً ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ : ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 



  يُّ اْبنِ ُعمََرَعْن َزْيِد بن أَسْلََم ، إال الدََّراَورِْد
ْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الَْواِهبِ الَْحارِِثيُّ ، نا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َع -٧٣٩

ي َبْعَد الُْجُمَعِة َركَْعَتْينِ َركْعََتْينِ ، لَْم يَْروِ َهذَا أن النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيصَلِّ، ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ ، إال ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الَْواِهبِ اْبنِ ُعَمَر

  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، نا قَُتْيَبةُ بن َسِعيٍد ، -٧٤٠

ْبِد الَْجبَّارِ بن ُمرِيٍّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َرُجال أََتى اْبَن ُعَمَر فََسأَلَُه ، فَأَلْقَى إِلَْيهِ َحدَّثَنِي َعمِّي الَْوسِيُم بن َجمِيلٍ ، َعْن َع
َعلَْيِه َوَسلَّمَ َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : ِعَماَمَتُه ، فَقَالَ لَُه َبْعُض الْقَْومِ لَْو أَْعطَْيَتُه ِدْرَهًما َألْجَزأَ ، فَقَالَ اْبُن ُعَمَر 

 الَْوسِيمِ بن َجِميلٍ ، إِنَّ ِمَن الْبِرَّ أَنْ َيِصلَ الرَُّجلُ ُودَّ أَبِيِه ، َوإِنَّ َهذَا كَانَ ُودَّ ُعَمَر ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ: َيقُولُ 
  إال قَُتْيبَةُ
َدرِيُّ ، نا َحمَّاُد بن زَْيٍد ، َعْن ِسَماِك بن َعِطيَّةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، نا أَُبو كَاِملٍ الَْجْح -٧٤١

أن َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعْن َبْيعِ حَْبلِ الَْحَبلَِة الَْحَبلَِة ، لَمْ َيْروِ َهذَا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  اِد بن زَْيٍد ، إال أَُبو كَاِملٍالَْحِديثَ َعْن َحمَّ

انَ ، َعنِ َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، نا ِعيَسى بن سَاِلمٍ الشَّاِشيُّ ، نا أَُبو الَْملِيحِ الرَّقِّيُّ ، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَر -٧٤٢
ولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَأََمَرُه أَنْ ُيرَاجَِعَها ، َوال اْبنِ ُعَمَر ، ،أَنَُّه طَلََّق امَْرأََتُه ِفي حَْيَضتَِها ، فََبلَغَ ذَِلَك َرُس

ْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ ، ُيَجامَِعَها حَتَّى َتطُْهَر ، فَإِذَا طَهَُرْت فَإِنْ َشاَء طَلََّق ، َوإِنْ َشاَء أَْمَسَك ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َع
  يحِإال أَُبو الَْمِل

ةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، نا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اُألُرزِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ ، َعْن أَبِي طَْيَب -٧٤٣
  لَبَِس َمْن: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِمْجلَزٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

 فَلَْيَس ِمنَّا ، ال ُيْرَوى َهذَا الْحَرِيَر أَْو شَرَِب ِمْن ِفضٍَّة فَلَْيَس ِمنَّا ، َوَمْن َخبََّب امَْرأَةً َعلَى َزْوجَِها ، أَْو َعْبًدا َعلَى َمَواِليِه
  لَةَأَُبو ُتَمْي: الَْحِديثُ َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إال بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه 

يُّ ، َعْن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، نا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراهِيَم التَّْرُجمَانِيُّ ، نا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْجَُمِح -٧٤٤
طَلَّقُْت امَْرأَِتي الَْبتَّةَ َوِهيَ َحاِئٌض ،  إِنِّي: ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُجال أََتى ُعَمَر ، فَقَالَ 

فَإِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر اْبَن ُعَمَر : َعَصْيَت رَبَِّك ، َوفَاَرقَْت امَْرأََتَك ، فَقَالَ الرَُّجلُ : فَقَالَ ُعَمُر 
إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرهُ أَنْ يَُراجِعَ بِطَالقٍ بَِقَي لَُه ، : فَقَالَ لَُه ُعَمُر ِحَني فَاَرقَ اْمرَأََتُه أَنْ ُيرَاجَِعَها ، 

ن ُعَمَر ، إال َسعِيُد بن َعْبِد لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ بَِهذَا اللَّفِْظ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ب، َوإِنَُّه لَْم َيْبقِ لََك َما تَْرجُِع بِِه امَْرأَُتَك 
  التَّْرُجمَانِيُّ: الرَّْحَمنِ الُْجَمِحيُّ َوَتفَرََّد بِِه 

ي َبكْرِ بن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، نا قَُتْيَبةُ بن َسِعيٍد ، نا فَُضْيلُ بن ِعَياضٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن أَبِ -٧٤٥
َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َبْيًتا ِفي النَّارِ : مٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َساِلمٍ ، َعْن َساِل

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن فَُضْيلٍ ، إال قَُتْيبَةُ
  قَُتْيَبةُ بن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعطَّاُف بن خَاِلٍد ، َعْن َناِفعٍ ،َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، نا  -٧٤٦



َحِديثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي َعلَى الُْخمَْرِة ، لَْم َيْروِ َهذَا الْ
  قَُتْيبَةُ: تَفَرََّد بِِه َناِفعٍ ، إال َعطَّاٌف ، 

َبكْرِ بن  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد بن َمسَْعَدةَ ، نا ُسفَْيانُ بن حَبِيبٍ ، َعْن ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ ، َعْن -٧٤٧
رَُّجلُ ِعْندَ إِحَْراِمِه ، َوِحَني َيْدُخلُ َمكَّةَ ، لَْم َيْروِ َهذَا السُّنَّةُ أَنْ َيْغَتِسلَ ال: َعْبِد اللَِّه الُْمزَنِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  ُسفَْيانُ بن َحبِيبٍ: الَْحِديثَ َعْن َبكْرٍ ، إال ُحمَْيٌد ، َتفَرََّد بِِه 
بن ُعَمَر بن ُموَسى ، َعْن  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، نا أَُبو ُمْصَعبٍ ، نا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن ِعيَسى -٧٤٨

اَنةِ أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا اْعَتكََف طُرَِح لَُه ِفرَاُشُه َوسَرِيُرهُ إِلَى أُْسطَُو، َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  الدََّراَوْرِديُّ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ ، إال ِعيَسى بن ُعَمَر ، َتفَرََّد بِِه  التَّْوَبِة ِممَّا َيِلي الِْقْبلَةَ ، ثُمَّ َيْستَنُِد إِلَْيَها ،

قَالَ  َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، نا مَْنُصوُر بن أَبِي مَُزاِحمٍ ، نا َشرِيٌك ، َعْن كُلَْيبِ بن َواِئلٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، -٧٤٩
َعْن كُلَْيبِ بن  اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُتْبتَاَع الثََّمَرةُ حَتَّى يَْبُدَو َصالُحَها ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثََنَهى َرُسولُ : 

  َمْنصُوُر بن أَبِي ُمزَاِحمٍ: َواِئلٍ ، إال َشرِيٌك ، َتفَرَّدَ بِِه 
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّهُ : ْعِد ، َحدَّثََنا أَُبو كُْرزٍ ، نا َناِفٌع ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا ُموَسى ، نا َعِليُّ بن الَْج -٧٥٠

  َعلَْيِه َوَسلََّم َيخُْرُج

  ِدإِلَى الْعِيَدْينِ َوَمَعُه حَْرَبةٌ ، َوتُْرٌس ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي كُْرزٍ ، إال َعِليُّ بن الْجَْع
وَب ، َعْن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، نا َيحَْيى بن َعْبِد الَْحِميِد الِْحمَّانِيُّ ، نا أَُبو إِْسحَاَق الُْحمَْيِسيُّ ، َعْن أَيُّ -٧٥١

أََحٌد َماِشَيةَ أََحٍد ، إال بِإِذْنِِه ، أَُيِحبُّ  ال َيْحلَُبنُّ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
اُم أََحدِِهْم ، لَْم َيْروِ أَُبو أََحُدكُْم أَنْ يُْؤَتى َمْشرَُبُتُه ، فَُيكَْسَر َباُبَها فَُيْنتَثَلَ َما ِفيَها ؟ فَإِنَّ َما ِفي ُضُروعِ مََواشِيهِْم طََع

  ، َعْن َناِفعٍ غَْيَر َهذَا ، َتفَرََّد بِِه ، الِْحمَّانِيُّإِْسحَاَق الُْحمَْيِسيُّ ، َعْن أَيُّوَب 
ونَ بن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن زَْنَجلَةَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الصَّبَّاُح بن ُمحَارِبٍ ، َعْن َهاُر -٧٥٢

إِنِّي : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : ُعَمَر ، قَالَ َعْنَتَرةَ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ اْبنِ 
أََجلْ ، فََما : بِئَْس َما َصنَْعَت ، قَالَ : َنَعْم ، قَالَ : ِمْن غَْيرِ ُعذْرٍ َوال سَفَرٍ ؟ ، قَالَ : أَفْطَْرُت َيْوًما ِمْن رََمَضانَ ، قَالَ 

: فَُصْم شَْهَرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ ، قَالَ : َوالَِّذي بََعثََك بِالَْحقِّ َما َملَكُْت َرقََبةً قَطُّ ، قَالَ : أَْعِتْق َرقََبةً ، قَالَ : نِي ؟ ، قَالَ َتأُْمُر
فَأُِتيَ النَّبِيُّ َصلَّى : قِّ َما أُْشبُِع أَْهِلي ، قَالَ َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْح: فَأَطِْعمْ ِستَِّني ِمْسِكيًنا ، قَالَ : ال أَْستَِطيُع ذَِلَك ، قَالَ 

  إِلَى مَْن: َتَصدَّْق بَِهذَا َعلَى ِستَِّني ِمْسكِيًنا ، قَالَ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمكَْتلٍ ِفيِه َتُمٌر ، فَقَالَ 

فَُعْد بَِها َعلَى ِعَياِلَك ، لَْم : فََما أَْهلُ َبْيتٍ أَحَْوَج ِمنَّا ، قَالَ : لُْم ، قَالَ إِلَى أَفْقَرِ َمْن َتَع: أَْدفَُعُه َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ ، قَالَ 
  الصَّبَّاُح بن ُمحَارِبٍ: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َحبِيبٍ ، إال هَاُرونُ ، َتفَرََّد بِِه 

رٍ اَألْنطَاِكيُّ ، نا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ َحدَّثََنا ُموَسى بن ُجْمُهورٍ ، نا عَْبُد اللَِّه بن َنْص -٧٥٣
ذَكَاةُ الَْجنِنيِ ذَكَاةُ أُمِِّه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َعْبُد اللَِّه بن َنصْرٍ: اللَِّه بن ُعَمَر ، إال أَُبو أَُساَمةَ ، َتفَرََّد بِِه  ُعَبْيِد
دَّثََنا َسوَّاُر َحدَّثََنا ُموَسى بن ُجْمُهورٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيدٍ الَْعطَّاُر ، َح -٧٥٤

َمْن َنظََر إِلَى أَِخيهِ َنظََر َموََّدةٍ : ْيبِ بن َواِئلٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ بن ُمْصَعبٍ ، َعْن كُلَ
وِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن كُلَْيبِ بن َواِئلٍ لَْم َيكُْن ِفي قَلْبِِه َعلَْيِه إِْحَنةٌ ، لَْم َيطْرِْف حَتَّى ُيْغفََر لَُه َما َمَضى ِمْن ذُُنوبِِه ، لَْم َيْر



  َيْحَيى بن سَِعيٍد الَْعطَّاُر ُعَمَر: ، إال سَوَّاُر بن ُمصَْعبٍ ، َتفَرَّدَ بِِه 
ا َيحَْيى بن كَِثريٍ َحدَّثََنا ُموَسى بن ُجْمُهورٍ ، نا ُدحَْيٌم الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ الْفََزارِيُّ ، َحدَّثََن -٧٥٥

َمْن َجاءَ : َيقُولُ ، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْمنَْبرِ : الْكَاِهِليُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  إِلَى الُْجُمَعِة فَلَْيْغَتِسلْ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن

  ى بن كَِثريٍ ، إال َمْرَوانَُيحَْي
َدةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُموَسى بن ُجْمُهورٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، نا َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئ -٧٥٦

: َشيََّبْتنِي : قَالَ ، للَِّه ، لَقَْد أَْسَرعَ إِلَْيَك الشَّْيُب َيا َرسُولَ ا: قُلُْت : إِْسحَاَق ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن أَبِي َبكْرٍ ، قَالَ 
َمْسُروقٍ ، َعْن أَبِي  الَْواِقَعةُ ، َوَعمَّ َيَتَساَءلُونَ َو إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن

  أَُبو ُمَعاوِيَةَ: َدةَ ، تَفَرََّد بِِه َبكْرٍ ، إال َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئ
ِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُموَسى بن ُجْمُهورٍ ، نا أَُبو تَِقيٍّ ِهَشاُم بن َعْبِد الَْملَِك ، نا ُسوَْيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن ُعَبْي -٧٥٧

كُلُّ َمالٍ ، َوإِنْ كَانَ َتْحَت َسْبَع أََرِضَني : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ
فَْع َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيدِ ُيَؤدَّى َزكَاُتُه ، فَلَْيَس بِكَْنزٍ ، َوكُلُّ مَالٍ ال ُيؤَدَّى َزكَاُتُه ، َوإِنْ كَانَ ظَاهًِرا فَُهَو كَْنٌز ، لَمْ َيْر

  ِه بن ُعَمَر ، إال سَُوْيُد بن َعْبِد الْعَزِيزِاللَّ
رِ بن َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا التُّْستَرِيُّ ، نا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الشَّاذَكُونِيُّ ، نا ِعيَسى بن ُيوُنَس ، َعْن َبْد -٧٥٨

ِد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُجال سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْخِليلِ ، َعْن َعمَّارٍ الدُّْهنِيِّ ، َعْن سَاِلمِ بن أَبِي الَْجْع
ثَالثَةَ أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشْهرٍ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َبْدرِ بن الَْخِليلِ ، إال ِعيَسى : َعلَْيَك بِالْبِيضِ : َعنِ الصَِّيامِ ، فَقَالَ 

  ُسلَْيَمانُ بن َداوَُد: ، َتفَرََّد بِِه  بن ُيوُنَس
٧٥٩-  

 ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا ، نا َحاِتُم بن َساِلمٍ ، نا أَُبو أَُميَّةَ بن َيْعلَى الثَّقَِفيُّ ، نا َناِفٌع ، َعنِ اْبنِ
إِذَا اْشَترَْيَت نَْعال فَاسَْتجِْدَها ، َوإِذَا اشَْتَرْيتَ ثَْوًبا فَاْسَتجِْدُه ، وَإِذَا : بن ُجْدَعانَ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلعَْبِد اللَِّه

أَُبو أَُميَّةَ بن   َعْن َناِفعٍ ، إالاشَْتَرْيَت َدابَّةً فَاْسَتفْرِْهَها ، َوإِذَا كَاَنْت ِعْنِدَك كَرَِميةُ قَْومٍ فَأَكْرِْمَها ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ
  َحاِتُم بن سَاِلمٍ: َيْعلَى ، َتفَرَّدَ بِِه 

الَْعْنَبرِيِّ ،  َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا ، نا ُمحَمَُّد بن الُْحَصْينِ الْقُصَّاُص ، نا عَْبُد اَألْعلَى بن الْقَاِسمِ ، َعْن َسوَّارٍ -٧٦٠
َمْن كَذََّب بِالْقََدرِ فَقَْد كَذََّب بَِما أُْنزِلَ : َر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن كُلَْيبِ بن َواِئلٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم

  َعلَى ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْبنِ ُعمََر
اُر ، َحدَّثََنا أَُبو َبْحٌر الَْبكَْراوِيُّ ، نا أَْشَعثُ ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا ، نا َعْبُد اَألْعلَى بن زَْيٍد الَْعطَّ -٧٦١

كُنَّا ال َنَرى بِِكَرى اَألْرضِ َبأًْسا ، َوإِنَّ َراِفًعا ذَكََر َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ اْبُن ُعَمَر : بن ِسريِيَن ، قَالَ 
َعْبدُ : ِه ْنُه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَْشَعثَ ، َعنِ اْبنِ سِريِيَن ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إال أَُبو َبْحرٍ ، َتفَرََّد بِ، أَنَُّه نََهى َع

  اَألْعلَى بن َزْيٍد
، نا َحجَّاُج بن أَْرطَأَةَ ، َوأَيُّوُب ، َعْن  َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا ، نا شَْيَبانُ بن فَرُّوَخ ، َحدَّثََنا ُسوَْيٌد أَُبو َحاِتمٍ -٧٦٢

  َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه كَانَ إِذَا ُوضَِع



  َشْيَبانُبِْسمِ اللَِّه ، َوَعلَى ُسنَِّة َرُسولِ اللَِّه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسوَْيٍد أَبِي َحاِتمٍ ، إال : الَْميُِّت ِفي الْقَْبرِ ، قَالَ 
 َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا ، نا ُمحَمَُّد بن خَاِلِد بن ِخدَاشٍ ، نا أَبِي ، نا َحمَّادُ بن زَْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن -٧٦٣

لَمْ ، انَ قَْبلَكُْم ، فَذَكََر َحِديثَ الْغَارِ بِطُوِلِه َخَرجَ ثَالثَةٌ ِممَّْن كَ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
اِلدِ بن ِخَداشٍ ، َتفَرَّدَ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب السَّْخِتيَانِيِّ ، إال َحمَّادُ بن زَْيٍد ، َوال َعْن َحمَّاٍد ، إِلَّا ُمَحمَُّد بن َخ

  اْبنُُه: بِِه 
َزكَرِيَّا ، نا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى اَألْزِديُّ ، نا ُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم ، نا ُمَحمَُّد بن دِيَنارٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُموَسى بن  -٧٦٤

  نََهى َعْن َبْيعِ السِّنَِني ُعَمَر، ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َسكَنٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا ، نا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ ، نا الْقَْعَنبِيُّ ، نا طَلُْق بن -٧٦٥

ِه َوَسلََّم ِفي َزكَاِة الْفِطْرِ َصاًعا ِمْن أََمَر َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي: ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
الْقَْعنَبِيُّ ، َتفَرََّد  َتْمرٍ ، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُيوُنَس ، إال طَلُْق بن َسكَنٍ ، َوال َعْن طَلْقٍ ، إال

  أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الُْمقَدَِّميُّ: بِِه 
بن أَبِي َحمَْزةَ  َنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو شَِهابٍ الَْحنَّاطُ ، َعْن َحْمَزةََحدَّثَ -٧٦٦

  ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ

الَْمَجاِلسِ َما اْسُتقْبِلَ بِِه الِْقْبلَةُ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ  أَكَْرُم: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  َعْن َناِفعٍ ، إال َحْمَزةُ بن أَبِي َحْمزَةَ

رِيُّ ، َعْن أَبِي ْيَحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا ، نا أَْزَهُر بن َمْرَوانَ الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َراِشٍد ، نا َسعِيٌد الُْجَر -٧٦٧
إِنَّ اللََّه لَيَْبَتِلي الَْعْبَد ِلَيْنظُرَ : قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَْعالِء بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
لَْم يَُباَركْ لَُه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الْجَُرْيرِيِّ ، إال َسعِيُد بن  كَْيَف َيْعَملُ ، فَإِنْ َرِضَي بُورَِك لَُه ، َوإِنْ لَْم َيْرَض

  أَْزَهُر بن َمْرَوانَ: رَاِشٍد ، َتفَرََّد بِِه 
ْيٍف اُألسَيِِّديِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن َمخْلٍَد ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن َحمَّاٍد ، َعْن َس -٧٦٨

أَوَّلُ َمْن أَْسلََم أَُبو َبكْرٍ ، لَْم َيْروِ َهذَا : ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َوُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  إال النَّْضُر بن َحمَّاٍدالَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، َوُموَسى ، إال َسْيٌف ، َوال َعْن َسْيٍف ، 

َعْن ُعَبْيِد  َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا ، نا الَْحَسُن بن َيْحَيى اَألْزِديُّ ، نا النَّْضُر بن َحمَّاٍد ، نا َسْيفٌ اُألَسيِِّديُّ ، -٧٦٩
إِذَا رَأَيُْتُم الَِّذيَن َيُسبُّونَ : صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه : اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  النَّضُْر: لََعَن اللَُّه َشرَّكُْم ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعبْيِد اللَِّه ، إال َسْيٌف ، َتفَرَّدَ بِِه : أَْصحَابِي ، فَقُولُوا 
٧٧٠-  

: نا ُمَحمَُّد بن ُخلَْيٍد الَْحنَِفيُّ ، نا َخلَُف بن َخِليفَةَ ، نا ِمْسَعٌر ، َعْن ُمَحارِبِ بن ِدثَارٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا ،
َيْوَم الِْقَياَمةِ  َشاِهُد الزُّورِ ال َتزَالُ قََدَماُه: َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ 

  َحتَّى َتجِبَ لَُه النَّاُر
كُنَّا ُنكْرِي أَْرًضا ، ثُمَّ َترَكَْنا ذَِلَك ِحَني َسِمعَْنا َحِديثَ : قَالَ ُبكَْيٌر َوَحدَّثَنِي َناِفٌع ، أَنَّهُ َسِمَع اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ  -٧٧١

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، لَمْ َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن ُبكَْيرٍ ، إال َعْمٌرو ، َتفَرَّدَ بِهَِما َراِفعِ بن َخدِيجٍ ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ
  اْبُن َوْهبٍ: 



بن أَْسلََم ، َعنِ اْبنِ  َوبِِه ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َجعْفَرٍ ، َعْن َعمَّارِ بن أَبِي فَْرَوةَ ، َعْن َزْيِد -٧٧٢
َمْن َباَع َنْخال َبْعدَ أَنْ يُأَبَِّرَها ، فَثََمَرتَُها ِللْبَاِئعِ ، إال أَنْ َيْشَترِطَ : ُعَمَر ، َعْن َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
  اْبُن لَهِيعَةَ: فَْرَوةَ ، إال ُعَبْيُد اللَِّه بن أَبِي َجْعفَرٍ ، تَفَرََّد بِِه  الُْمْبتَاُع ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعمَّارِ بن أَبِي

َنَهى َرُسولُ : قَالَ  َوبِِه ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َجعْفَرٍ ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، -٧٧٣
نْ َيخِْطَب أََحُدكُمْ لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ يَبِيَع أََحدُكُْم َعلَى َبْيعِ أَِخيِه حَتَّى َيذََر ، إال الَْغَناِئَم وَالَْمَوارِيثَ ، َوأَاللَِّه َصلَّى ال

  للَِّه بن أَبِي َجعْفَرٍ ،َعلَى ِخطَْبِة أَِخيهِ َحتَّى َيذََر ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن زَْيِد بن أَسْلََم ، إال ُعبَْيُد ا

َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، إال بَِهذَا اِإلْسَنادِ ، اْبُن لَهِيَعةَ ، َوال ُيْرَوى ، إال الَْغنَاِئَم وَالَْموَارِيثَ : َتفَرََّد بِِه 
  ُعَمَر
اللَِّه بن أَبِي َجعْفَرٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َوبِِه ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُعَبْيِد -٧٧٤

ْروِ َهذَا لَْم َي، أَنْ َيأْكُلَُه اآلَخُر : ال بَأَْس أَنْ يَبِيَع الرَُّجلُ ُعرِيََّتُه ِمَن النَّْخلِ بِخَْرصَِها ِمَن التَّْمرِ يُرِيُد : َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
  الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َجْعفَرٍ ، إال اْبُن لَهِيَعةَ اْبنِ ُعمََر

قَالَ :  ، قَالَ َوبِِه ، َحدَّثََنا َعبَّاٌد ، َعنِ الَْحَسنِ بن ذَكَْوانَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن الرَّبِيعِ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر -٧٧٥
لَْيَس ِللنَِّساِء أَْجٌر ِفي اتَِّباعِ الَْجنَاِئزِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعطَاٍء ، إال : لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرسُولُ ال

  الَْحَسُن بن ذَكَْوانَ: ُسلَْيَمانُ بن الرَّبِيعِ ، َتفَرََّد بِِه 
ونُ بن إِْبَراهِيَم األَْنَصارِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى َوبِِه ، َحدَّثََنا َعبَّاٌد ، نا هَاُر -٧٧٦

  نَ ، إال َعبَّاٌدَصالةُ الَْمْغرِبِ وِْتُر النَّهَارِ ، فَأَْوِترُوا َصالةَ اللَّْيلِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َهاُرو: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
نا عَْبُد اللَِّه بن ُمَحرَّرٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َوبِِه ، َحدَّثََنا َعبَّاٌد ، قَالَ  -٧٧٧

الْجََناِئزِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ ، َوَعلَى الَْجنَاِئزِ ، َوَسلََّم كَانَ َيْرفَُع َيَدْيِه عِْنَد التَّكْبِريِ ِفي كُلِّ َصالٍة ، َوَعلَى 
  إال

  َعبَّاُد بن ُصَهْيبٍ ُعمََر: َعْبُد اللَِّه بن ُمَحرَّرٍ ، تَفَرََّد بِِه 
نا أَُبو ُمَعاوَِيةَ الضَّرِيرُ : بن الَْحَسنِ ، قَالَ نا أَُبو الشَّْعثَاِء َعِليُّ : َحدَّثََنا ُموَسى بن أَبِي ُحَصْينِ الَْواسِِطيُّ ، قَالَ  -٧٧٨
قَالَ َرسُولُ : نا َبشَّاُر بن ِكَدامٍ ، أَُخو ِمسَْعرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن زَْيِد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : ، قَالَ 

  الَْحِلُف ِحْنثٌ أَوْ َندٌَم إِنََّما: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
نا َعطَاُء بن : نا َسعِيُد بن رَاِشٍد ، قَالَ : نا َحاِتُم بن ُعَبْيدِ اللَِّه النَُّمْيرِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُموَسى بن َخازِمٍ ، قَالَ  -٧٧٩

لَْوال أَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي َألمَْرتُُهْم بِالسَِّواكِ : َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: أَبِي َربَاحٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  ِعْنَد كُلِّ َصالٍة ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعطَاٍء ، إال َسِعيُد بن َراِشٍد

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ٌء ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ نا َعطَا: نا َسعِيٌد ، قَالَ : نا حَاِتٌم ، قَالَ : َحدَّثََنا ُموَسى ، قَالَ  -٧٨٠
َيا َرسُولَ اللَِّه ، كَْيَف َتُصفُّ الَْمالِئكَةُ ِعْندَ : َصفُّوا كََما َتُصفُّ الَْمالِئكَةُ ِعْنَد َربِّهِْم ، قَالُوا : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ، وََيْجَمُعونَ َبْيَن َمَناكِبِهِْم ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعطَاٍء ، إال َسِعيُد بن َراِشٍدُيِقيُمونَ الصُّفُوَف : َربِّهِْم ؟ قَالَ 
َحدَّثَنِي : نا كُلَْيُب بن وَاِئلٍ ، قَالَ : نا َعْبدُ الَْواِحِد بن زَِياٍد ، قَالَ : نا إِْسحَاُق ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَعاذٌ ، قَالَ  -٧٨١
  َيا أََبا َعْبَد: كُْنُت قَاِعًدا إِلَى جَْنبِ اْبنِ ُعَمَر ، فََجاَءُه َرُجلٌ ، فَقَالَ : بن قَْيسٍ ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ُملَْيكَةَ ، قَالَ  َهانِئُ



: ال ، قَالَ : رِّْضَواِن ؟ ، قَالَ فََهلْ شَهَِد بِيَعةَ ال: ال ، قَالَ : الرَّْحَمنِ ، أَْخبََرنِي َعْن ُعثَْمانَ َهلْ شَهَِد َبْدًرا ؟ ، قَالَ 
إِنَّ : فَقَالَ الرَُّجلُ لَِعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر : فَوَلَّى الرَُّجلُ ، قَالَ : َنَعْم ، قَالَ : فَكَانَ ِفيَمْن َتَولَّى َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن ؟ قَالَ 
َعلَيَّ : كَذَِلَك َزَعَم ، فَقَالَ : َهلْ فََعلُْت ذَِلَك ؟ ، قَالَ : ِفي ُعثَْمانَ ، قَالَ  َهذَا اآلنَ َيذَْهُب فَُيخْبُِر النَّاَس أَنََّك َوقَْعَت

: َهلْ َشهَِد ُعثَْمانُ َبْدًرا ؟ ، فَقُلَْت : َسأَلُْتَك : َهلْ َتْدرِي َما قُلُْت لََك ؟ ، قَالَ الرَُّجلُ : الرَُّجلَ فََردُّوُه فََردُّوُه ، فَقَالَ 
: َهلْ كَانَ ِفيَمْن َتَولَّى َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن ؟ فَقُلُْت : ال ، َوَسأَلُْتَك : َهلْ َشهِدَ بِيَعةَ الرِّْضَواِن ؟ فَقُلَْت : أَلُْتَك ال ، َوَس

إِنَّ ُعثَْمانَ حُبَِس ِفي حَاَجِة اللَِّه َوَحاَجةِ :  إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيْوَم َبْدرٍ: َنَعْم ، فَقَالَ َعْبدُ اللَِّه 
: سَْهمٍ غَْيَرُه ، قَالَ َرسُولِ اللَِّه ، فَضََرَب لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِسَْهمٍ ، وَلَْم َيْضرِْب َألَحٍد غَاَب بِ

َوَسلََّم َيْوَم بِيَعِة الرِّْضَواِن ُعثَْمانَ إِلَى َمكَّةَ ، َيْستَأِْذنُُهْم ِفي الَْهْديِ َوُدخُولِ َمكَّةَ ، َوَبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
انَ ِفي حَاَجِة اللَّهِ إِنَّ ُعثَْم: لَ فََباَيَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِيَعةَ الرِّْضَواِن َوُهَو يُرِيدُ أَنْ َيْدُخلَ َمكَّةَ ، فَقَا

إِنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِمْنكُمْ َيْوَم : َوقَالَ اللَُّه : َوَحاَجِة َرُسوِلِه ، فَأََنا أَُبايِعُ اللََّه لَُه فََصفََّق إِْحَدى َيَدْيِه َعلَى اُألْخَرى ، قَالَ 
  الْتَقَى

ضِ َما كََسُبوا َولَقَْد َعفَا اللَُّه َعنُْهْم ، فَاذَْهْب فَقَْد َعفَا اللَُّه ، فَاذَْهبِ اآلنَ فَاجَْهْد الَْجْمَعاِن إِنََّما اسَْتَزلَُّهُم الشَّيْطَانُ بِبَْع
كَةَ بِيبِ بن أَبِي ُملَْيَعلَيَّ َجْهَدَك ، لَْم ُيْدِخلْ أََحٌد ِممَّْن َرَوى َهذَا الَْحِديثَ ِفي َهذَا اِإلْسنَاِد َبْيَن كُلَْيبِ بن وَاِئلٍ ، َوَح

بن أَبِي  َهانِئَ بن قَْيسٍ ، إال َعْبدُ الَْواِحِد بن زِيَاٍد ، ورواهزَاِئَدةُ ، َوَجَماَعةٌ ، َعْن كُلَْيبِ بن َواِئلٍ ، َعْن َحبِيبِ: 
  ْن ُمَراٍدأََبا ثَْورٍ الُْحدَّانِيَّ ، َحيٌّ ِم: ُملَْيكَةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َوَحبِيبِ بن أَبِي ُملَْيكَةَ ، ُيكَْنى 

و َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا َمْسُعوُد بن ُمَحمٍَّد الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن َهاُرونَ ، نا َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ ، َحدَّثََنا أَُب -٧٨٢
َمْن َصاَم َرَمَضانَ وَأَْتَبَعُه سِتا ِمْن : لَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: الِْحْمِصيُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

ِه الِْحْمِصيُّ ، َتفَرَّدَ بِِه َشوَّالٍ خََرَج ِمْن ذُُنوبِِه كََيْومِ َولََدْتُه أُمُُّه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َناِفعٍ ، إال أَُبو َعْبِد اللَّ
  َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ

َعْن َناِفعٍ ، ثََنا ُمطَِّلٌب ، نا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ ، َحدَّ -٧٨٣
أَُبو َبكْرٍ ، َوُعَمُر ، : َنقُولُ كُنَّا ُنفَاِضلُ َبْيَن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

َك َعلَْيَنا ، َولَْم يَقُلْ أََحٌد ِممَّْن َوُعثَْمانُ ، ثُمَّ اْسَتَوى النَّاُس ، فََيْبلُغُ ذَِلَك َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَال ُيْنِكُر ذَِل
  غَُرَوى َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ ، ثُمَّ َيْبلُ

  ذَِلَك َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوال ُيْنِكُر َعلَْيَنا ، إال ُبكَيٌْر
نِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َوبِِه ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي ُعَبْيدُ اللَِّه ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبدِ اللَِّه بن اَألَشجِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َع -٧٨٤

  َمْن أَْعَتَق َعْبًدا فََمالُُه لَُه ، إال أَنْ َيْشتَرِطَ السَّيُِّد َمالَُه ، فََيكُونَ لَُه: سُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َر
بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ َوبِِه ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي ُعَبْيدُ اللَِّه ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد ، َعْن ُبكَْيرِ  -٧٨٥

إِنْ قَالَ َرُجلٌ آلَخَر َيا كَاِفُر َوَجَب الْكُفْرُ َألَحِدِهَما ، لَْم َيْروِ : ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ 
  بِي َجْعفَرٍ ، إال اللَّْيثَُهِذِه اَألَحاِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَ

 ، َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ -٧٨٦
َمْن أَذَّنَ ِثنَْتْي َعْشَرةَ َسَنةً َوَجَبْت لَهُ الَْجنَّةُ ، َوكُِتَب لَهُ بَِتأِْذينِهِ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 

ُن ُجرَْيجٍ ، َوال َعنِ اْبنِ كُلَّ َيْومٍ ِستُّونَ َحَسَنةً ، وَبِكُلِّ إِقَاَمٍة ثَالثُونَ َحَسَنةً ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ ، إال اْب



  عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ُعَمَر: ، إال َيْحَيى بن أَيُّوَب ، َتفَرََّد بِِه  ُجرَْيجٍ
: نِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا الْمِقَْداُم ، نا َعْبدُ الَْمِلِك بن َسلََمةَ اُألَموِيُّ ، نا َناِفُع بن أَبِي ُنعَْيمٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْب -٧٨٧

  َمْن أََتى الُْجُمعَةَ: ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّ

  فَلَْيْغَتِسلْ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َناِفعٍ ، إال َعْبُد الَْمِلِك بن َسلََمةَ
ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ ،  َحدَّثََنا ِمقَْداٌم ، َحدَّثََنا أََسٌد ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن إِْسَماِعيلَ ، َعْن َحْمَزةَ بن أَبِي -٧٨٨

َخلَقُْت َخلْقًا أَلِْسَنتُُهْم أَحْلَى ِمَن الَْعَسلِ ، : قَالَ اللَُّه : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
ُألتِيحَنَُّهْم ِفْتَنةً َتَدُع الَْحِليَم ِفيهِْم حَْيَرانَ ، فَبِي َيْغَترُّونَ ، َوَعلَيَّ َيْجتَرِئُونَ ، لَمْ  َوقُلُوُبُهْم أََمرُّ ِمَن الصَّْبرِ ، َحتَّى َحلَفُْت

  َحاِتُم بن إِْسَماِعيلَ: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ ، إال َحمَْزةُ ، َتفَرََّد بِِه 
َنا َعْبثَُر بن الْقَاِسمِ ، َعْن أَْشَعثَ بن : َنا قَُتْيَبةُ بن سَِعيٍد ، قَالَ : بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعْبَدانُ -٧٨٩

َيْوًما ِمْن َرَمَضانَ ،  َمْن أَفْطََر: َسوَّارٍ ، َعْن ُمَحمٍَّد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 
ُمَحمٌَّد الَِّذي : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَْشَعثَ إِال َعْبثٌَر َوُيقَالُ . فََماَت قَْبلَ أَنْ َيقِْضَيُه ، فََعلَْيِه كُلَّ َيْومٍ ُمدٌّ ِلِمْسِكنيٍ 
  ُمَحمَُّد بن أَبِي لَيْلَى: ُروَِي َعْنُه َهذَا الَْحِديثُ ُمحَمَُّد بن ِسريِيَن ، َويُقَالُ 

َنا أَُبو َمْعَشرٍ الْبَرَّاُء ، َعْن َعْبِد : َنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمدَ اَألهَْوازِيُّ ، قَالَ  -٧٩٠
. َر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ يََتخَتَُّم ِفي َيِمينِِه الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ

  أَُبو كَاِملٍ: رََّد بِِه َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ إِال َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق ، َوال َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ إِال أَُبو َمْعَشرٍ ، َتفَ
َنا َمْسلََمةُ بن سَاِلمٍ الُْجهَنِيُّ : َنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الِْعبَاِديُّ الَْبْصرِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد ، قَالَ  -٧٩١
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ ا: ، قَالَ 
  امَِةَمْن َجاَءنِي زَاِئًرا ال ُتْعِملُُه َحاَجةٌ إِال زَِياَرِتي ، كَانَ حَقًّا َعلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَُه َشِفيًعا َيْوَم الِْقَي: َوَسلََّم 
َنا الْمُفَضَّلُ بن َصَدقَةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي : َنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، قَالَ : ِديُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْز -٧٩٢

بِ إِذَا َما أَلَْبُس ِمَن الثِّيَا: َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : لَْيلَى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
ال َتلَْبسِ الْقَِميَص ، َوال الْقََباَء ، َوال الِْعَماَمةَ ، َوال السََّراوِيلَ ، َوال الْخُفَّْينِ ، إِال أَنْ ال : أَرَْدُت أَنْ أُْحرَِم ؟ فَقَالَ 

  َشْيئًا ِمَن الثِّيَابِ َمسَُّه َزْعفََرانٌ ، َوال َوْرٌس َيكُونَ لََك نَْعالِن ، فَإِنْ لَْم َيكُْن لََك نَْعالِن فَالَْبسِ الُْخفَّْينِ ، َوال َتلَْبْس
َنا الْمُفَضَّلُ بن َصَدقَةَ ، َعْن ُسفَْيانَ ، : َنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، قَالَ  -٧٩٣

َما : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَالَ : نِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َعْن أَيُّوَب السَّْخِتيَانِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َع
  ال َيلَْبُس الْقَِميَص ،: َيلَْبُس الُْمْحرُِم ِمَن الثِّيَابِ ؟ قَالَ 

، إِال أَنْ ال َيجَِد َنْعلَْينِ فَلَْيلَْبْس ُخفَّْيِه ، َوَيقْطَْعُهَما أَْسفَلَ ِمَن َوال الِْعَماَمةَ ، َوال الُْبرُْنَس ، َوال السََّراوِيلَ ، َوال الُْخفَّْينِ 
  الْكَْعَبْينِ ، َوال َيلَْبُس ثَوًْبا َمْصُبوغًا بَِزعْفََراٍن َوال َوْرسٍ

َنا الْمُفَضَّلُ بن َصَدقَةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَّهِ : لَ َنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، قَا: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، قَالَ  -٧٩٤
أََهلَّ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَْعَد الْفَْجرِ ِحَني اْسَتقَلَّْت بِِه َراِحلَتُهُ : بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  ُعَمَر



َنا الْمُفَضَّلُ بن َصَدقَةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي : َنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، قَالَ : بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٧٩٥
ْيكَ اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّ: كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا لَبَّى ، قَالَ : لَْيلَى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  لَبَّْيكَ ال شَرِيَك لََك لَبَّْيَك ، إِنَّ الَْحْمَد وَالنِّْعَمةَ لََك َوالُْملَْك ، ال َشرِيَك لََك
ةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَّهِ َنا الْمُفَضَّلُ بن َصَدقَ: َنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، قَالَ  -٧٩٦

لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيَك ال : َتلَقَّْنُت ِمْن َرُسولِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  لَْك ، ال شَرِيكَ لََكَشرِيَك لََك لَبَّْيَك ، إِنَّ الْحَْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك وَالُْم

َنا الْمُفَضَّلُ بن َصَدقَةَ ، َعْن ُسفَْيانَ ، : َنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، قَالَ  -٧٩٧
  َعْن إِْبَراهِيَم بن يَزِيَد ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعبَّاِد بن َجعْفَرٍ ،

الَْعجُّ ، َوالثَّجُّ : أَيُّ الَْحجِّ أَفَْضلُ ؟ قَالَ : ُسِئلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُت اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ َسِمْع: قَالَ 
  ُعَمَر
فَضَّلُ بن َصَدقَةَ ، َعْن َعطَاِء بن َنا الُْم: َنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، قَالَ  -٧٩٨

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : السَّاِئبِ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  الرُّكَْنْينِ اْبنِ ُعَمَر: ي يَْعنِ. إِنَّ َمْسَحُهَما َيُحطُّ الَْخطَاَيا : َوَسلََّم َيقُولُ 

َنا الْمُفَضَّلُ بن َصَدقَةَ ، َعْن َعطَاِء بن : َنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، قَالَ  -٧٩٩
َيا اْبَن ُعَمَر ، َتأْمُُرَنا : َيْمِشي ِفي الَْواِدي ، فَقَالَ  أََتى اْبَن ُعَمَر َرُجلٌ َوُهَو: السَّاِئبِ ، َعْن كَِثريِ بن ُجْمَهانَ ، قَالَ 

لَِئْن َمشَْيُت لَقَْد َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمِشي ، وَلَِئْن َسَعْيُت لَقَدْ : بِالسَّْعيِ ، وَأَْنَت تَْمِشي ؟ ، قَالَ 
  ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيسَْعى ، َوأََنا شَْيٌخ كَبٌِري اْبَن ُعمََررَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّ

َنا ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ ، َعْن ُزبَْيٍد ، َعْن : َنا سُرَْيُج بن النُّْعَماِن ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، قَالَ  -٨٠٠
إِنَّ ِمَن الشََّجرِ َشَجَرةً َتكُونُ ِمثْلَ الرَُّجلِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، قَالَ  ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُزَبْيدٍ إِال ُمَحمَُّد بن طَلْحَةَ. الُْمْسِلمِ ، ِهَي النَّْخلَةُ 

  َنا َعْبُد: الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن -٨٠١

أَمَّا : قَالَ اْبُن ُعَمَر : َنا َعْبثَُر بن الْقَاِسمِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّيِْميِّ ، َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ ، قَالَ : اللَِّه بن صَاِلحٍ الِْعْجِليُّ ، قَالَ 
  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ إِال َعْبثٌَر. ْمَر َنْحُن ، فَكُنَّا ُنْعِطي َصَدقَةَ الِْفطْرِ التَّ

َنا َعبَّاٌد الَْعوَّاُم ، َعْن : َنا َعْبدُ السَّالمِ بن َصاِلحٍ الَْهَروِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِليُّ ، قَالَ  -٨٠٢
أَْحبِبْ َحبِيَبَك َهْوًنا َما ، َعَسى أَنْ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َجِميلِ بن َزْيٍد ، َعنِ

َحِديثُ َعْن َعْبدِ ال ُيْرَوى َهذَا الْ. َيكُونَ َبغِيَضَك َيْوًما َما ، وَأَْبِغْض َبغِيَضَك َهْوًنا َما ، َعَسى أَنْ َيكُونَ َحبِيَبَك َيْوًما َما 
  َعبَّاُد بن الَْعوَّامِ: اللَِّه بن ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه 

َنا َسعِيُد بن َعْبدِ : َنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراهِيَم التَّْرُجمَانِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِليُّ ، قَالَ  -٨٠٣
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : رَّْحَمنِ الُْجَمِحيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ال
لَْم . َنِسَي ، ثُمَّ ِلُيِعِد الَِّتي َصلَّى َمعَ اِإلَمامِ  َمْن َنِسَي َصالةً فَذَكََرَها ، َوُهَو َمَع اِإلَمامِ فَلُْيِتمَّ َصالَتُه ، َولْيَقْضِ الَِّذي: 

  التَّْرُجمَانِيُّ: َيْرفَْع َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َتفَرَّدَ بِِه 



َنا َخلَُف بن َخِليفَةَ ، َعْن : مَُّد بن أَبِي بِاللٍ التَِّميِميُّ ، قَالَ َنا ُمَح: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ ، قَالَ  -٨٠٤
  ُمَحارِبِ بن دِثَارٍ ، َعنِ

  الْوَلَُد ِمْن كَْسبِ الَْواِلِد: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
َنا َعْبُد اللَِّه بن َزْيدٍ : َنا ُمَحمَّدُ بن َحسَّانٍ السَّْمِتيُّ ، قَالَ : ْينِ اَألْنَماِطيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَس -٨٠٥

ْيِه َوَسلَّمَ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ: َنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َعْبَدةَ بن أَبِي لَُباَبةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : الِْحْمِصيُّ ، قَالَ 
َها َنَزَعَها مِْنُهْم ، فَحَوَّلََها إِلَى غَْيرِِهمْ إِنَّ ِللَِّه َعبَّاًدا اخَْتصَُّهْم بِالنَِّعمِ ِلَمَناِفعِ الِْعبَاِد ، ُيِقرُُّهْم ِفيَها َما َبذَلُوَها ، فَإِذَا َمَنُعو: 
  ُد اللَِّه بن زَْيٍد الِْحْمِصيُّلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ إِال َعْب. 

َنا ُزهَْيُر بن : َنا ُعَباَدةُ بن زَِيادٍ اَألَسِديُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن َنْصرٍ أَُبو َجْعفَرٍ التِّْرِمِذيُّ ، قَالَ  -٨٠٦
لُِيَصلِّ : قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعَمَر ، قَالَ  ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُزَهْيرٍ إِال ُعبَاَدةُ بن زَِياٍد اْبنِ ُعَمَر. أََحُدكُْم ِفي َمْسجِِدِه ، َوال يََتَتبَّعِ الَْمسَاجَِد 
َنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الْوَهَّابِ بن َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرِ بن َعْبدِ : ن أَْحَمدَ بن َنْصرٍ التِّرِْمِذيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ب -٨٠٧

َحدَّثَنِي : َنا إِْبَراِهيُم بن ُموَسى بن ِعيَسى الشَّْعبِيُّ ، مَْولَى بين هَاِشمٍ ، قَالَ : اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألْزَهرِ ، قَالَ 
َنا َناِفعٌ :  ، قَالَ َعمِّي َزكَرِيَّا بن ِعيَسى ، َعنِ اْبنِ أَِخي اْبنِ الشَِّهابِ الزُّْهرِيُّ ، َعْن َعمِِّه ، ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمِ بن ِشهَابٍ

  ، َعنِ
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، قَالَ  : َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َعجِلَ بِِه السَّْيُر َجَمَع َبْيَن َهاَتْينِ الصَّالَتْينِ : اْبنِ ُعَمَر 
  الَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء

َنا إِْبَراِهيُم : َنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْوهَّابِ اَألْزَهرِيُّ ، قَالَ : َحمَُّد بن أَْحَمَد بن َنْصرٍ التِّْرِمِذيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُم -٨٠٨
ِه ، َعْن َحدَّثَنِي َعمِّي َزكَرِيَّا بن ِعيَسى ، َعنِ اْبنِ أَِخي الزُّْهرِيِّ ، َعْن َع: بن ُموَسى بن ِعيَسى الشَّْعبِيُّ ، قَالَ  مِّ

َر ثَالثًا ، َيقُولُ : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َسلََّم إِذَا قَفَلَ ِمْن َمكَّةَ كَبَّ ال إِلََه : كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
لَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ، آيُِبونَ َتاِئُبونَ َعابُِدونَ إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، لَُه الَْملَُك ، َولَُه الَْحْمُد ، َوُهَو َع

  َساجُِدونَ ِلَربَِّنا َحاِمُدونَ ، َصَدَق اللَُّه َوْعَدُه ، َوَنْصَر َعْبَدُه ، َوَهَزَم اَألْحَزاَب َوْحدَُه
َنا إِْبَراِهيُم : بن َعْبِد الَْوهَّابِ اَألْزَهرِيُّ ، قَالَ َنا ُمَحمَُّد : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن َنْصرٍ التِّْرِمِذيُّ ، قَالَ  -٨٠٩

، َزكَرِيَّا بن ِعيَسى ، َعنِ اْبنِ أَِخي الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعمِِّه ، َعْن َناِفعٍ ، أَنَّ َر بن ُموَسى بن ِعيَسى ، َعْن َعمِِّه   اْبَن ُعَم
إِنِّي َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َر ُمَؤذًِّنا أَنْ َصلَّْوا ِفي رَِحاِلكُْم ، َوقَالَ ، َوَجَد َبْرًدا َشدِيًدا َوُهَو ِفي َسفَرٍ ، فَأََم
َسلََّم إِذَا كَانَ َهذَا أََمَر بِذَِلَك   َعلَْيِه َو

َنا إِْبَراِهيُم : َوهَّابِ اَألْزَهرِيُّ ، قَالَ َنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الْ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن َنْصرٍ التِّْرِمِذيُّ ، قَالَ  -٨١٠
  بن ُموَسى بن ِعيَسى ، َعْن َعمِِّه َزكَرِيَّا بن ِعيَسى ، َعنِ اْبنِ أَِخي

، كَانَ إِذَا قَِدَم ِمْن َسفَرٍ أََناَخ بِالَْبطَْحاِء الَِّت عٍ ، أَنَّ اْبَن ُعَمَر  ِه ، َعْن َناِف ي الُْحلَْيفَِة ، َوكَانَ ي بِِذالزُّْهرِيِّ ، َعْن َعمِّ
  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُينِيُخ بَِها

ةَ ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، قَالَ  -٨١١ ، َعْن أَيُّوَب بن ُعْتَب ْيَمانَ  َنا َسِعيُد بن ُسلَ
، ، قَالَ  كَِثريٍ ، َعْن َناِفعٍ  َسلََّم : َعنِ اْبنِ ُعَمَر  إِذَا َحَضَر الَْعَشاُء َوأُِقيَمِت : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال أَيُّوُب بن ُعْتَبةَ. الصَّالةُ فَاْبَدُءوا بِالَْعَشاِء 
َنا إِْسَحاُق اَألْزَرُق ، َعْن أَبِي : َنا َمْهِديُّ بن َحفْصٍ ، قَالَ : َنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، قَالَ َحدَّثَ -٨١٢

لَّى الِْعَشاَء َمْن َص: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َحنِيفَةَ ، َعْن ُمَحارِبِ بن ِدثَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
ٍة ، َوَصلَّى أَْرَبَع َركََعاٍت قَْبلَ أَنْ َيْخُرَج ِمَن الَْمْسجِِد ، كَانَ كَِعْدلِ لَْيلَِة الْقَْدرِ  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ . ِفي َجَماَع

َر إِال ُمَحارُِب بن ِدثَارٍ ، َوال َعْن ُمَحارِبٍ إِال َحنِيفَةُ ، َتفَرََّد   إِْسَحاُق اَألْزَرُق: بِِه  َعنِ اْبنِ ُعَم
لَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، قَالَ  -٨١٣ َحمَّاٍد ، قَا َنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن لَْيٍث ، َعْن : َنا لَْيثُ بن 

َر ، قَالَ  ِه َو: ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَم ِخَياُركُْم أَلَْيُنكُْم َمَناِكًبا ِفي الصَّالِة ، َوَما : َسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ا َرُجلٌ إِلَى فُْرَجٍة ِفي الصَّفِّ فََسدََّها   َتَخطَّى َعْبٌد ُخطَْوةً أَْعظََم أَْجًرا ِمْن ُخطَْوٍة َمَشاَه

َر   ُعَم
َنا َعْبُد اَألْعلَى : َحمَُّد بن َعْمرِو بن الَْعبَّاسِ الَْباِهِليُّ ، قَالَ َنا ُم: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن اللَّْيِث الَْجْوَهرِيُّ ، قَالَ  -٨١٤

َر ، َعنِ ال عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم َر ، َعْن َناِف ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَم نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه بن َعْبِد اَألْعلَى 



َسلََّم ، قَالَ  ُهَما أَْسفَلَ ِمَن الْكَْعَبْينِ : َمْن لَْم َيجِِد النَّْعلَْينِ َيْعنِي : َعلَْيِه َو لَْم . الُْمْحرَِم فَلَْيلَْبسِ الُْخفَّْينِ ، َولَْيقْطَْع
، َوُمَحمَُّد بن َبكْرٍ بن َحسَّاٍن إِال َعْبُد اَألْعلَى    َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامِ 

ِه اَألُرزِّيُّ ، قَالَ : بن ُموَسى بن َحمَّاٍد الَْبْرَبرِيُّ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٨١٥ ُد بن َعْبِد اللَّ َنا َعاِصُم بن : َنا ُمَحمَّ
ُه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّ َر َرفََع َسلََّم ، ى اللَُّه َعِهاللٍ الْبَارِِقيُّ ، َعْن أَيُّوَب السَّخِْتَيانِيُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم لَْيِه َو

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب إِال َعاِصُم بن ِهاللٍ. ِخَياُركُْم أَلَْيُنكُْم َمَناِكًبا ِفي الصَّالِة : قَالَ 
زِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ َنا َعْبُد الَْع: َنا إِْبَراِهيُم بن َحْمَزةَ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ ، قَالَ  -٨١٦

ِه َوَسلََّم ِقيلَ ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  َر ، َعْن َناِف إِنََّك :  لَُه َوُهَو بِالَْعِقيقِ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَم
  بِالَْواِدي الُْمَباَرِك أَْو بَِبطَْحاَء ُمَباَركٍَة

َنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد ، : َنا إِْبَراِهيُم بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ ، قَالَ  -٨١٧
، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  ، َعْن َناِفعٍ    َبَعثَنِي َخاِلي: َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر 

، فَاْسَتأْذَْنُتُه َوُهَو َبالَْخْنَدقِ فَُعثَْمانُ بن َمظْ ِه َوَسلََّم  أَِذنَ ِلي ، َوقَالَ ُعوٍن آلِتَيُه بِِلَحاٍف ، فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم َيأُْمُركُْم أَ: َمْن لَِقيَت ِمْنُهْم قُلْ لَُهْم :  نْ َتْرجُِعوا ، َوكَانَ ذَِلَك ِفي َبْرٍد َشِديٍد إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َسلََّم َيأُْمُركُْم أَنْ َتْرجُِعوا ، قَالَ : ، فََخَرْجُت فَلَِقيُت النَّاَس ، فَقُلُْت  فَال َواللَِّه : إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َرَما َعطََف َعلَيَّ ِمْنُهُم اثَْناِن أَْو َواِحٌد    اْبنِ ُعَم

َنا أَُبو َضْمَرةَ أََنُس بن : َنا إِْبَراِهيُم بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ ، قَالَ  -٨١٨
َر  نُِموا َز: ِعَياضٍ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم ِه أَنَّ َجْيًشا غَ َمانَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال أَُبو َضْمَرةَ اْبنِ . َوَسلََّم طََعاًما َوَعَسال ، فَلَْم ُيْؤَخذْ ِمْنُهُم الُْخْمُس 
َر   ُعَم
َنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد : َنا إِْبَراِهيُم بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ ، قَالَ : قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ ، -٨١٩

َر ، قَالَ  ةَ ، َعْن َحْربِ بن قَْيسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْب
َه ُيِحبُّ أَنْ ُتْؤَتى َعَزاِئُمُه كََما َيكَْرُه أَنْ ُتْؤَتى َمْعِصَيُتُه : َوَسلََّم  اللَُّه َعلَْيِه لَْم ُيْدِخلْ ِفي َهذَا الَْحِديِث َبْيَن . إِنَّ اللَّ

ةَ َوَبْيَن َناِفعٍ    َحْرَب بن قَْيسٍ إِال الدََّراَوْرِديُّ: ُموَسى بن ُعقَْب
  َنا أَُبو ُمْصَعبٍ: رٍ الصَّاِئغُ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْص -٨٢٠

، قَالَ  َنا الَْحكَُم بن َسِعيٍد : أَْحَمُد بن أَبِي َبكْرِ بن الَْحارِِث بن ُزرَاَرةَ بن ُمْصَعبِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف 
، َعنِ اْبنِ ، قَالَ  السَِّعيِديُّ ، َعنِ الُْجَعْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َناِفعٍ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُعَمَر 

َيُعوُدوا ،  َيكُونُ ِفي آِخرِ الزََّماِن قَْوٌم ُيكَذُِّبونَ بِالْقََدرِ ، أَال أُولَِئِك َمُجوُس َهِذِه اُألمَِّة ، فَإِنْ َمرُِضوا فَال: َوَسلََّم 
  أَُبو ُمْصَعبٍ: ْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الُْجَعْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ إِال الَْحكَُم ، َتفَرََّد بِِه لَْم َي. َوإِنْ َماُتوا فَال َتْشَهُدوُهْم 

َنا َشَباَبةُ بن َسوَّارٍ ، : َنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى الضَّرِيُر ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ ، قَالَ  -٨٢١
لَ : الَ قَ َر ، قَا ْسِلمٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم ِه َوَسلََّم : َنا الُْمِغَريةُ بن ُم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، فَقَالَ :  نِي َعلَى كَِثريٍ ِممَّْن َخلََق َتفِْضيال لَْم الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َعافَانِي ِممَّا اْبَتالَك بِِه ، َوفَضَّلَ: َمْن َرأَى ُمْبَتلًى 
، َوال َعنِ الُْمِغَريِة إِال َشَباَبةُ ، َتفَرََّد . ُيِصْبُه ذَِلَك الَْبالُء  : بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب إِال الُْمِغَريةُ بن ُمْسِلمٍ 



َر   َزكَرِيَّا بن َيْحَيى اْبنِ ُعَم
َحدَّثَنِي ُموَسى بن ُعَمَر بن َعْمرِو بن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ ، : ا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ ، قَالَ َحدَّثََن -٨٢٢
، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ ، قَالَ : قَالَ  ْيُموٍن  لَقَْد  :َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ : َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه َعْمرِو بن َم

ِه   َرأَْيتَُنا بِفَجِّ الرَّْوَحاِء ، ِفي غَْزَوٍة غََزاَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ا َيُسرُّنِي بَِها الدُّْنَيا َوَما ِفيَها  ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن . َوَسلََّم ، فََبُصَر بِي ُعَمُر ، َوَدَعا ِلي بَِدَعَواٍت ، َوَم
  إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد َمْيُموٍن
َنا َحمَّاُد بن الَْوِليِد ، قَالَ : َنا الُْحَسْيُن بن َعِليِّ بن َيزِيَد الصُّدَاِئيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد ، قَالَ  -٨٢٣

، قَالَ :  ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  َر ، َعْن َناِفعٍ  هلما : َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَم ، فأهدي  أَْصَبَحْت َعاِئَشة ، َوَحفَْصةُ صائمتني 
َم ، فََسأَلَْتُه إِْحَداُهَما َعْن ذَِلَك ، فَقَالَ لَُهَم اقِْضَيا َيْوًما : ا طعام فأفطرتا ، فدخل فدخل النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

عٍ إِال َحمَّاُد بن الَْوِليِد ، َوَرَواُه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد . َمكَاَنُه  أَُبو َهمَّامٍ ُمَحمَُّد : اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِف
، َعْن َعاِئَشةَ َر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ    بن الزِّْبرِقَاِن ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَم

َنا َيْحَيى بن : َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمْنُصورٍ الَْمْرَوزِيُّ ، قَالَ : ثََمةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْي -٨٢٤
، قَالَ : َنْصرِ بن َحاجِبٍ ، قَالَ  بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  َر ، َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى ، َعْن َعْمرِو  اُء بن ُعَم : َنا َوْرقَ
ِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال لَْيلَةَ الْقَْدرِ : أَْسَمُع ُرْؤَياكُْم قَْد َتَواطَأَْت َعلَى أَنََّها ِفي الَْعْشرِ اآلِخرِ َيْعنِي : لَُّه َعلَْي

َتِمْسَها ِفي الَْعْشرِ اَألَواِخرِ  ن ُموَسى إِال َوْرقَاُء ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب ب. فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمَتلَمًِّسا فَلَْيلْ
  َيْحَيى بن َنْصرِ بن َحاجِبٍ: َتفَرََّد بِِه 
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُيوُنَس ، -٨٢٥

، َعنِ اْبنِ ُعَم: قَالَ  ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو ِشَهابٍ ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد ، َعْن َناِفعٍ  ِه : َر  ُسِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ا: َوَسلََّم َعْن غُْسلِ َيْومِ الُْجُمَعِة ؟ فَقَالَ    اغَْتِسلُو

ْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَهاجِرٍ ، َع: َنا َعْونُ بن َسالمٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالَ  -٨٢٦
انَ اْبُن ُعَمَر إِذَا أََراَد أَنْ َيْسَتِلَم الَْحَجَر ، قَالَ : َناِفعٍ ، قَالَ  اللَُّهمَّ إَِمياًنا بَِك ، َوَتْصِديقًا بِِكتَابَِك َوُسنَِّة َنبِيََّك : كَ

ِه َوَسلََّم ، ثُمَّ ُيَصلِّي َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  ِه َوَسلََّم ، َوَيْسَتِلُمُه ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْي لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن . َعلَْي
  ُمَحمَِّد بن ُمَهاجِرٍ إِال َعْونُ بن َسالمٍ

ْيَمانَ ، َنا َعْبَدةُ بن ُسلَ: َنا َعْبُد اللَِّه بن َعْوٍن الَْخرَّاُز ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ  -٨٢٧
َم َصلَّى َع ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ َر ، َعْن َناِفعٍ  لَى النََّجاِشيِّ ، فَكَبََّر َعلَْيِه َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم

ِه بن َعْوٍن الَْخرَّاُز ، َوَرَواُه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن َناِفعٍ إِال. أَْرَبًعا   َعْبَدةُ ، َتفَرََّد بِِه َعْبُد اللَّ
بن ُعَمَر ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ  ُسفَْيانُ الثَّْورِيِّ ، َوَعْبَدةُ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه 

  ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ
َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ  -٨٢٨

عٍ ، َعنِ اْبنِ: ُمَحمٍَّد ، قَالَ    َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َناِف



لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ . ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى أَنْ ُتَتلَقَّى السِّلَُع َحتَّى ُيْهَبطَ بَِها إِلَى اَألْسَواقِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّ
يُّ: َعنِ اَألْوَزاِعيِّ إِال ُمَعاذُ بن ُمَحمٍَّد ، َتفَرََّد بِِه    الُْمقَدَِّم

َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ : َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُيوُنَس اللُّْؤلُؤِيُّ ، قَالَ : الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه -٨٢٩
َسلََّم أَْسَه عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو َر ، َعْن َناِف ْينٍ ثَالثَةَ َم لَُه َيْوَم ُحَن، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَم

، َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال . لَُه َسْهٌم ، َوِلفََرِسِه َسْهَماِن : أَْسُهمٍ  َر ، َعْن َناِفعٍ  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَم
اُم بن ُيوُنَس ، َوَرَواُه النَّاُس ، َعْن ُعَبْي: أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوَتفَرََّد بِِه  َر ، َعنِ ِهَش ِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم

َر ِه َوَسلََّم اْبنِ ُعَم   النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
اْبنِ  َنا الُْمطَِّلُب بن زَِياٍد ، َعنِ: َنا ِضَراُر بن ُصَرٍد ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ  -٨٣٠

ِه َوَسلََّم َنَهى َعْن ثََمنِ الْكَلْ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي لَْم َيْروِ . بِ ، َوَمْهرِ الَْبِغيِّ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َناِفعٍ 
  ُب بن زَِياٍدالُْمطَِّل: َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال اْبُن أَبِي لَْيلَى ، َتفَرََّد بِِه 

َحدَّثََنا : َنا الَْحَسُن بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ  -٨٣١
َر ، قَالَ ِعْمَرانُ بن ُمَحمٍَّد ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ  لَ: اْبنِ ُعَم   قَا

، ال أَْعرِفَنَّكُْم َمَنْعُتْم أََحًدا َيطُوُف بِالَْبْيِت ، أَنْ ُيَصلَِّي أَيَّ : َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َيا بين َعْبِد َمَناٍف 
ٍة أَْو َنَهارٍ  َر إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد بِِه  ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ. َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيلَ الَْحَسُن بن َعْبِد : َعنِ اْبنِ ُعَم

  الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى
َحدَّثََنا َشرِيٌك ، : َحدَّثَنِي َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألْوِديُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ  -٨٣٢

، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َع ، َعْن َناِفعٍ  ِلَيأْكُلْ أََحُدكُْم : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ، . اِلِه بَِيِمينِِه ، َوَيْشَرْب بَِيِمينِِه ، فَإِنَّ الشَّْيطَانَ َيأْكُلُ بِِشَماِلِه ، َوُيْشَرُب بِِشَم

عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال َشرِيٌك ، َوَرَواُه َيْحَيى بن َسِعيٍد الْقَطَّانُ ، َوالنَّاُس ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه َر ، َعنِ  َعْن َناِف بن ُعَم
َم الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُعَبْيِد اللَِّه َر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ َر ، َعنِ اْبنِ ُعَم   بن ُعَم

َنا الَْحارِثُ بن : َنا إِْبَراِهيُم بن ُمَحمٍَّد الشَّاِفِعيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ  -٨٣٣
أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي َعلَى : تَِيانِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ُعَمْيرٍ ، َعْن أَيُّوَب السِّْخ

 الَْحارِثُ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب إِال. َراِحلَِتِه أَْيَنَما َتَوجََّهْت بِِه ، َوَيْجَعلُ السُُّجوَد أَْخفََض ِمَن الرُّكُوعِ 
رٍ ، َتفَرََّد بِِه    الشَّاِفِعيُّ: بن ُعَمْي

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن -٨٣٤

، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر الَْهيَّاجِيُّ ، قَالَ : َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ ، قَالَ  َنا َماِلُك بن : َنا الْفَْضلُ بن ُمَوفَّقٍ 
، قَالَ ِمْغَولٍ ، َعْن َناِف ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  ِه َوَسلََّم إِذَا َصلَّى الْفَْجَر لَْم َيقُْم ِمْن : عٍ  كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ةُ ، كَاَنْت َمْن َصلَّى الصُّْبَح ، ثُمَّ َجلََس ِفي َمْجِلِسِه َحتَّى ُتْمِكَنُه الصَّال: َمْجِلِسِه َحتَّى ُتْمِكَنُه الصَّالةُ ، َوقَالَ 
ْينِ    لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َماِلِك بن ِمْغَولٍ إِال الْفَْضلُ بن ُمَوفَّقٍ. بَِمْنزِلَِة َعْمَرٍة َوَحجٍَّة ُمَتقَبَّلََت

نا كُلَْيُب بن ِعيَسى بن أَبِي : لَ نا الَْهْيثَُم بن َخارَِجةَ ، قَا: َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى بن ُمَعاٍذ الَْعْنَبرِيُّ ، قَالَ  -٨٣٥
، أَْو َناِفًعا ُيَحدِّثُ : َسِمْعُت ُزْجلَةَ ، قَالَْت : ُحَدْيرٍ ، قَالَ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ، َسِمْعُت َساِلًما 



ِه َوَسلََّم  زَّ: َصلَّى اللَُّه َعلَْي َوَجلَّ غًَدا ُمْسِلًما فَلُْيَحاِفظْ َعلَى الصَّلََواِت الَْخْمسِ َحْيثُ  َمْن َسرَُّه أَنْ َيلْقَى اللََّه َع
، إال كُلَْيُب بن ِعيَسى ِه  ُيَناَدى بِهِنَّ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُزْجلَةَ َمْوالِة َعْبِد الَْمِلِك بن َمْرَوانَ  : ، َتفَرََّد بِ

  الَْهْيثَُم بن َخارَِجةَ
، َعنِ اْبنِ ُعَمَر : نا ُشَعْيثُ بن ُمْحرِزٍ ، قَالَ : َنا ُمَعاذٌ ، قَالَ َحدَّثَ -٨٣٦ نا ُعثَْمانُ بن َخاِلٍد الُْخَزاِعيُّ ، َعْن َناِفعٍ 

َم كَانَ ِفي َيِدِه َخاَتٌم ِمْن َورِقٍ ، َوكَانَ فَصُُّه ِمْنُه ، َوكَانَ َن ُمَحمٌَّد َرُسولُ : قُْشُه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ِه َوَسلََّم َيْجَعلُ فَصَُّه ِفي َباِطنِ كَفِِّه ، فََدَخلَ إِلَى َبْيِت   اللَِّه ، فَكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعثَْمانَ بن َخاِل ٍه أَْو ِمْن كُْرٍه    ٍد ، إال ُشَعْيثُ بن ُمْحرِزٍَحفَْصةَ ، فَأَلْقَاُه ِفي كُْر
، قَالَ  -٨٣٧ ، : َحدَّثََنا ُمَعاذٌ ، نا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ  نا َيْحَيى بن ُسلَْيمٍ الطَّاِئِفيُّ ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ ، َعْن َناِفعٍ 

َر ، قَالَ  َمْن قََعَد َحتَّى : لََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َعنِ اْبنِ ُعَم َمْن َصلَّى َعلَى َجَناَزٍة فَلَُه ِقَرياطٌ ، َو
، فَقَالُوا  ُه ِقَرياطَاِن  ، إال : ِمثْلُ قََرارِيِطَنا َهِذِه ؟ ، قَالَ : ُيْدفََن فَلَ ال َبلْ ِمثْلُ أُُحٍد ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ 

مٍ: ، َتفَرََّد بِِه إِْسَماِعيلُ بن أَُميَّةَ    َيْحَيى بن ُمْسِل
نا أَيُّوُب بن ُسَوْيٍد ، َعْن ُيوُنَس بن َيزِيَد ، َعنِ : نا ُمكَْيٌس َمْولَى الَْعبَّاسِ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَعاذٌ ، قَالَ  -٨٣٨

، قَالَ  َمْن َصلَّى الصُّْبَح فَُهَو ِفي : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  ُمكَْيٌس: بِِه  ِذمَِّة اللَِّه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إال ُيوُنُس ، َوال َعْن ُيوُنَس ، إال أَيُّوُب ، َتفَرََّد

َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن ُعَمْيرٍ ، َعْن أَيُّوُب ، َعْن : بن ُمَحمٍَّد الشَّاِفِعيُّ ، قَالَ  نا إِْبَراِهيُم: َحدَّثََنا ُمَعاذٌ ، قَالَ  -٨٣٩
َسلََّم ُيَصلِّي ِفي السَّفَرِ َعلَى َراِحلَِتِه َحْيثُ َتَوجََّهْت : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ثُ بن ُعَمْيرٍ ُيوِمئُ إَِمياًء ، َوَيْجَعلُ السُُّجوَد أَْخفََض ِمَن الرُّكُوعِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب ، إال الَْحارِبِِه ، 
  الشَّاِفِعيُّ: ، َتفَرََّد بِِه 

  َحدَّثََنا َحْسُنونُ بن أَْحَمَد -٨٤٠

ِه بن َوْهبٍ ، قَالَ : ، قَالَ  نا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ: الِْمْصرِيُّ ، قَالَ  أَْخَبَرنِي أَُساَمةُ بن َزْيٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه : نا َعْبُد اللَّ
، قَالَ  ِه َوَسلََّم  َر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي .  إِنَّ النَّاَس كَإِبِلٍ ِمائٍَة ، ال َتجُِد ِفيَها َراِحلَةً: بن ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم

ِه َوَسلََّم : قَالَ  َر: َوقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي ِه إِال الرَُّجلَ الُْمْؤِمَن ُعَم   ال َنْعلَُم َشْيئًا َخْيًرا ِمْن ِمائٍَة ِمثِْل
، قَالَ نا ُيوُسُف بن ُم: َحدَّثََنا َحاِتُم بن ُمَحمَِّد بن ُحَمْيٍد أَُبو َعِديٍّ الَْبْغَداِديُّ ، قَالَ  -٨٤١ نا : وَسى الْقَطَّانُ 

، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ : َعاِصُم بن ُيوُسَف الَْيْرُبوِعيُّ ، قَالَ  أُِتَي النَّبِيُّ : نا ُسَعْيُر بن الِْخْمسِ ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم 
، َوكَاَنْت أَوَّلَ َصَدقَ ٍة ِمْن ذََهبٍ  ِه َوَسلََّم بِِقطَْع ا َهِذِه ؟ قَالُوا : ٍة َجاَءْتُه ِمْن َمْعِدٍن ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْي َصَدقَةٌ : َم

ِه َعزَّ َوَجلَّ : ِمْن َمْعِدٍن لََنا ، فَقَالَ  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن . إِنََّها َسَتكُونُ َمَعاِدنُ ، َوَسَيكُونُ ِفيَها ِشَراُر َخلْقِ اللَّ
  َف اْسُمُه ُحَوْيٌتُسَعْيرٍ إِال َعاِصُم بن ُيوُس

ثََنا أَُبو َحدَّثََنا َهاُرونُ بن ُموَسى اَألْخفَُش الُْمقْرُِئ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َسالُم بن ُسلَْيَمانَ الَْمَداِئنِيُّ ، َحدَّ -٨٤٢
، َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ  اللَُّه الَِّذي : ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأُْت َعلَى َرُسولِ اللَّ: َعْمرِو بن الَْعالِء ، َعْن َناِفعٍ 

، فَقَالَ : َخلَقَكُْم ِمْن َضْعٍف ، فَقَالَ  ، ثُمَّ َجَعلَ ِمْن َبْعِد َضْعٍف قُوَّةً  ، ثُمَّ : ِمْن ُضْعٍف  ثُمَّ َجَعلَ ِمْن َبْعِد ُضْعٍف قُوَّةً 
ٍة َضْعفًا ، فَقَالَ  ٍةِمْن : َجَعلَ ِمْن َبْعِد قُوَّ   َبْعِد قُوَّ



  ُضْعفًا
َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد : َنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُبْهلُولُ بن إِْسَحاَق بن ُبْهلُولٍ اَألنَْبارِيُّ ، قَالَ  -٨٤٣

، َعْن َناِفعٍ ، َع ُه : نِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْجْدَعانِيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
َسلََّم  ِه إِال ُمَحمٌَّد ، َتفَرََّد بِ: َعلَْيِه َو اْبُن أَبِي : ِه اللَُّهمَّ َبارِْك ُألمَِّتي ِفي ُبكُورَِها ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَّ

  أَُوْيسٍ
نا َعْمُرو بن أَبِي : نا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن ُعَمَر الَْغزِّيُّ ، قَالَ : لَةُ بن ُمَحمٍَّد الَْغزِّيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا َحَم -٨٤٤

ِه َصلَّى اللَُّه نا ُزَهْيٌر ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَّ: َسلََمةَ التِّنِّيِسيُّ ، قَالَ 
ْو َخالَِتَها  َسلََّم أَنْ ُتْنكََح الَْمْرأَةُ َعلَى َعمَِّتَها أَ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ إِال ُزَهْيُر بن . َعلَْيِه َو

  َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ: ُمَحمٍَّد ، َتفَرََّد بِِه 
فْصِ بن َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْمَعدِّلُ اَألْهَوازِيُّ بُِتْسَتَر ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َح -٨٤٥

َر ،الَْعالِء ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن أََنسٍ الَْمكِّيُّ ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ ،  قَالَ  َعنِ اْبنِ ُعَم
َم :  اذْكُُروا َمَحاِسَن َمْوَتاكُْم ، َوكُفُّوا َعْن َمَساوِيهِْم ، لَْم َيْروِِه َعْن َعطَاٍء ، : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  بٍَتفَرََّد بِِه أَُبو كَُرْي. إِال ِعْمَرانُ ، َوال َعْن ِعْمَرانَ ، إِال ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ 
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمَحمَِّد بن َحفْصٍ الْفَارِِسيُّ ، بَِمِدينَِة -٨٤٦

عٍ َبْعلََبكَّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْوِليِد بن َمْزَيٍد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َعْبِد ا لَْواِحِد بن قَْيسٍ ، َعْن َناِف
، قَالَ  ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم  كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر ، َوكُلُّ ُمْسِكرٍ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  َحَراٌم ، لَْم َيْروِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِال الَْوِليُد
يُّ الَْبْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا َمْسُعوُد بن َيزِيَد الَْمْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُعثَْمانَ بن ُعَبْيٍد الْفََزارِ -٨٤٧

، قَالَ  ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه : بن ِخَراشٍ ، َعْن َواِسِط بن الَْحارِِث ، َعْن َناِفعٍ 
ِه ِفي اآلِخَرِة ، لَْم َيْروِِه َعْن َواِسٍط بَِهذَا اللَّفِْظ ، إِال َعْبُد اللََّمْن َشرِ: َوَسلََّم  ِه َب الَْخْمَر َحتَّى َيُموَت ُحرَِّمْت َعلَْي

  بن ِخَراشٍ الَْحْوَشبِيُّ ُعَمَر
يُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َيْعقُوَب بن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِق -٨٤٨

َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ  َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ ، َعْن ُعَمَر بن كَِثريِ بن أَفْلََح ،
ِه َوآِلِه َوَس َم ِفي الضَّالَِّة ، أَنَُّه كَانَ َيقُولُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي اللَُّهمَّ ، َرادَّ الضَّالَِّة ، َوَهاِدَي الضَّاللَِة ، أَْنتَ : لَّ

ْضِلَك ، لَْم  نِ َعْجالنَ َيْروِِه َعنِ اْبَتْهِدي ِمَن الضَّاللَِة ، اْرُدْد َعلَيَّ َضالَِّتي بِعِزَِّتَك َوُسلْطَانَِك ، فَإِنََّها ِمْن َعطَاِئَك َوفَ
  ، إِال اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َتفَرََّد بِِه َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َوال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد

٨٤٩-  

ْرَيَم ، أَْنَبأََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا أَُبو رِفَاَعةَ ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ بن ُموَسى بن الْفَُراِت الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َم
ِه َوآِلِه َوَسلََّم : َجْعفَرِ بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  ُه َعلَْي إِنَّ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

َنْحُن الَْخيَِّراُت الِْحَسانُ : ْصوَاٍت َسِمَعَها أََحٌد قَطُّ إِنَّ ِممَّا ُيَغنَِّني أَْزَواَج أَْهلِ الَْجنَِّة لَُيَغنَِّني أَزَْواَجُهنَّ بِأَْحَسنِ أَ
َنْحُن الَْخاِلدَاُت فَال ُيِمْتَنْه ، َنْحُن اآلِمَناُت فَال َيَخفَْنْه ، : أَْزَواُج قَْومٍ ِكَرامٍ َيْنظُْرنَ بِقُرَِّة أَْعَياٍن ، َوإِنَّ ِممَّا ُيَغنَِّني بِِه 



، لَْم َيْروِِه َعْن َزْيِد بن أَْسلََم ، إِال ُمَحمٌَّد ، َتفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي َمْر   َيَمَنْحُن الُْمِقيَماُت فَال َيظَْعنَّ 
ْيبٍ ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحفْصِ بن َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْمَعدِّلُ اَألْهَوازِيُّ بُِتْسَتَر ، َحدَّثََنا أَُبو كَُر -٨٥٠

َر ، قَالَ الَْعالِء ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن أََنسٍ الَْمكِّيُّ ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ ،  َعنِ اْبنِ ُعَم
َم :  كُْم ، َوكُفُّوا َعْن َمَساوِيهِْم ، لَْم َيْروِِه َعْن َعطَاٍء ، اذْكُُروا َمَحاِسَن َمْوَتا: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  َتفَرََّد بِِه أَُبو كَُرْيبٍ. إِال ِعْمَرانُ ، َوال َعْن ِعْمَرانَ ، إِال ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ 
دَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْوِليِد بن َمْزَيٍد ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمَحمَِّد بن َحفْصٍ الْفَارِِسيُّ ، بَِمِديَنِة َبْعلََبكَّ ، َح -٨٥١

َر َرِضَي اللَُّه َعْنُه   ، أَنّ أَبِي ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َعْبِد الَْواِحِد بن قَْيسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم

َم ، قَالَ  ِه َوآِلِه َوَسلَّ ، لَْم َيْروِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِال : النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي ، َوكُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم  كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر 
  الَْوِليُد
ِه َحدَّثََنا َعْبُد اللََّحدَّثََنا َعِليُّ بن ُعثَْمانَ بن ُعَبْيٍد الْفََزارِيُّ الَْبْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا َمْسُعوُد بن َيزِيَد الَْمْوِصِليُّ ،  -٨٥٢

، قَالَ  ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه : بن ِخَراشٍ ، َعْن َواِسِط بن الَْحارِِث ، َعْن َناِفعٍ 
ِه ِفي اآلِخَرِة ، لَْم َيْروِِه َعْن َواِسٍط بَِه: َوَسلََّم  ِه َمْن َشرَِب الَْخْمَر َحتَّى َيُموَت ُحرَِّمْت َعلَْي ذَا اللَّفِْظ ، إِال َعْبُد اللَّ

  بن ِخَراشٍ الَْحْوَشبِيُّ ُعَمَر
ن َيْعقُوَب بن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ب -٨٥٣

فَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ ، َعْن ُعَمَر بن كَِثريِ بن أَفْلََح ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُس
َم ِفي الضَّالَِّة ، أَنَُّه كَانَ َيقُولُ  ِه َوآِلِه َوَسلَّ لضَّاللَِة ، أَْنتَ اللَُّهمَّ ، َرادَّ الضَّالَِّة ، َوَهاِدَي ا: النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ْضِلَك ، لَْم  َيْروِِه َعنِ اْبنِ َعْجالنَ َتْهِدي ِمَن الضَّاللَِة ، اْرُدْد َعلَيَّ َضالَِّتي بِعِزَِّتَك َوُسلْطَانَِك ، فَإِنََّها ِمْن َعطَاِئَك َوفَ
  نِ ُعَمَر ، إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، إِال اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َتفَرََّد بِِه َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َوال ُيْرَوى َعنِ اْب

، أَنَْبأََنا  َحدَّثََنا أَُبو رِفَاَعةَ ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ بن ُموَسى بن الْفَُراِت الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َمْرَيَم -٨٥٤
  ُمَحمَُّد بن َجْعفَرِ بن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم ، َعنِ

، قَالَ ا إِنَّ أَْزَواَج أَْهلِ الَْجنَِّة لَُيَغنَِّني أَْزَواَجُهنَّ بِأَْحَسنِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم : ْبنِ ُعَمَر 
ا َنْحُن الَْخيَِّراُت الِْحَسانُ أَْز: أَْصَواٍت َسِمَعَها أََحٌد قَطُّ إِنَّ ِممَّا ُيَغنَِّني  َواُج قَْومٍ ِكَرامٍ َيْنظُْرنَ بِقُرَِّة أَْعَياٍن ، َوإِنَّ ِممَّ

 َعْن َزْيِد َنْحُن الَْخاِلَداُت فَال ُيِمْتَنْه ، َنْحُن اآلِمَناُت فَال َيَخفَْنْه ، َنْحُن الُْمِقيَماُت فَال َيظَْعنَّ ، لَْم َيْروِِه: ُيَغنَِّني بِِه 
  َتفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي َمْرَيَم بن أَْسلََم ، إِال ُمَحمٌَّد ،

َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن َمْخلٍَد ، قَالَ نا النَّْضُر بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد السَّالمِ السَّلَِميُّ الَْبْصرِيُّ ، قَالَ  -٨٥٥
، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِصمِ بن ِهاللٍ الَْبارِِقيُّ ، قَالَ نا َصْخُر بن ُجَوْيرَِيةَ ، َعْن َناِف ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  عٍ 

: قَالَ . ال : َتَصدَّقَْت بَِصَدقٍَة ؟ قَالَ : ال قَالَ : ُعْدَت الَْيْوَم َمرِيًضا ؟ قَالَ : َسأَلَ َرُجال ِمْن أَْصحَابِِه ، فَقَالَ 
فَأَِصْب ِمْنُهْم ، فَإِنََّها ِمْنَك َعلَْيهِْم : قَالَ . ال : فَأََصْبَت ِمْن أَْهِلَك ؟ قَالَ : الَ قَ. ال : فََصلَّْيَت َعلَى جَِناَزٍة ؟ قَالَ 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َصْخرِ بن ُجَوْيرَِيةَ إِال النَّْضُر بن َعاِصمِ بن ِهاللٍ ، َتفَرََّد . َصَدقَةً ، َوذَِلَك َيْوَم الُْجُمَعِة 
َر إِال بَِه: بِِه  ذَا اِإلْسَنادِ الَْجرَّاُح بن ُمَجاِلٍد ، َولَْم َيْروِِه َعْن َناِفعٍ إِال َصْخُر بن ُجَوْيرَِيةَ ، َوال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ ُعَم
َر   ُعَم



يُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي إِْبَراهِيُم بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمٍَّد الشَّاِفِعيُّ الَْمكِّيُّ اْبُن بنِت ُمَحمَِّد بن إِْدرِيَس الشَّاِفِع -٨٥٦
  ُمَحمٍَّد

، َعنِ اْبنِ ، َعْن َناِفعٍ  ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء الَْمكِّيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر   ُعَمَر 
َبيٌِّن ، َوالْحََراُم َبيٌِّن ، فََدْع َما َيرِيُبَك إِلَى َما ال َيرِيُبَك ، لَْم َيْروِِه َعْن ُعَبْيِد اللَِّه  الَْحاللُ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ 

َر ، إِال َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، َوقَْد َرَواُه أَْيًضا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر َر َعْبِد اللَِّه بن ُعَم   بن ُعَم
َحاُق بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السِّجِْسَتانِيُّ ، بِِدَمْشَق ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن كَِثريٍ الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا إِْس -٨٥٧

امِ بن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ  ُسلَْيمٍ ، َعْن ِهَش َر إِْبَراهِيَم ، َمْولَى ُمَزْيَنةَ ، َعْن َصفَْوانَ بن  ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم
إِنَّ اللََّه ال َيقْبُِض الِْعلَْم اْنِتَزاًعا َيْنَتزُِعُه ِمَن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم : َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 

ْبضِ الُْعلََماِء ، َحتَّى إِذَا لَْم َيْبَق َعاِلًما اتََّخذَ النَّاُس ُرَؤَساَء ُجهَّاال ، فَُسِئلُوا فَأَفَْتْوا النَّاسِ ، َولَِكْن َيقْبُِض الِْعلَْم بِقَ
  بَِغْيرِ ِعلْمٍ ، فََضلُّوا ، َوأََضلُّوا ، لَْم َيْروِِه َعْن َصفَْوانَ ، إِال إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيَم َمْولَى ُمَزْينَةَ

مَُّد بن ا َعْبُد اللَِّه بن الَْخْيرِ بن ُجُمَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِعَنَبةَ أَْحَمُد ِفي الْقَْومِ ، َحدَّثََنا ُمَحَحدَّثََن -٨٥٨
، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه ب ن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه إِْسَماِعيلَ بن أَبِي فَُدْيٍك ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ 

ِه َوَسلََّم َوَعظَ ِفي الضَِّحِك   َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِل

  َعلَى َما َيْضَحُك أََحُدكُْم ِممَّا َيْصَنُع ، لَْم َيْروِِه َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، إِال اْبُن أَبِي فَُدْيٍك: ِمَن الضَّْرطَِة ، قَالَ 
اوَِيةَ الضَّرِيرُ َحدَّثََنا ُموَسى بن أَبِي ُحَسْينٍ الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء َعِليُّ بن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَع -٨٥٩

ِه ب ِد بن َزْيٍد ، َعْن َعْبِد اللَّ ، قَالَ ، َحدَّثََنا َبشَّاُر بن ِكَدامٍ أَُبو ِمْسَعرِ بن ِكَدامٍ ، َعْن ُمَحمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ن ُعَمَر 
َم  ِه َوآِلِه َوَسلَّ إِنََّما الَْحِلُف ِحْنثٌ أَْو َنَدٌم ، لَْم َيْروِِه َعْن َبشَّارٍ ، إِال أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوال َنْحفَظُ ِلَبشَّارٍ : َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  َحِديثًا ُمْسَنًدا غَْيَر َهذَا
َحدَّثَنِي َعَرابِيُّ بن ُمَعاوَِيةَ ، : نا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ : َمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَْح -٨٦٠

، أَنَّ أََباُه َعْبَد اللَِّه : َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُهَبْيَرةَ السََّبِئيِّ ، قَالَ  ا َحدَّثَنِي بِاللُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر  َر ، قَالَ َيْوًم بن ُعَم
، قَالَ :  ْيِه َوَسلََّم  ا أََنا : ال َتْمَنُعوا النَِّساَء ُحظُوظَُهنَّ ِمَن الَْمَساجِِد ، فَقُلَْت : إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلِّي اللََّه َعلَ أَمَّ

، فَالَْتفََت أَبِي ، فَ َع أَْهلَُه  ، َتْسَمُعنِي : قَالَ فََسأَْمَنُع أَْهِلي ، فََمْن َشاَء فَلْيْمَن ُه ، لََعَنَك اللَُّه ، لََعَنَك اللَُّه  : لََعَنَك اللَّ
، َوَتقُولُ  َنْعَن  ِه َوَسلََّم أََمَر أَنْ ال ُيْم ، ثُمَّ َبكَى ، َوقَاَم ُمْغَضًبا : أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َعنَّ أَْهِلي  لَْم َيْروِ . َألْمَن

، إِال َيْحَيى بن ُبكَيْرٍَهذَا الَْح   ِديثَ َعْن َعَرابِيِّ بن ُمَعاوَِيةَ 
، قَالَ  -٨٦١   أََنا َيْحَيى: نا َسِعيُد بن أَبِي َمْرَيَم ، قَالَ : َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ 

َحدَّثَنِي أَُبو َعلْقََمةَ َمْولَى ِلَبنِي : الَْمْخُزوِميِّ ، قَالَ  بن أَيُّوَب ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي أَيُّوَب
َر قَالَ  ِه َوَسلََّم َوَنْحُن ُنَصلِّي َبْعَد الْفَْجرِ ، : َهاِشمٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

بن أَبِي أَيُّوَب ، إِال ُعَبْيُد اللَِّه بن . رِ ، إِال َركَْعَتْينِ ال َصالةَ َبْعَد الْفَْج: فَقَالَ  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ ، َعْن ُمَحمَِّد 
  َيْحَيى بن أَيُّوَب: َزْحرٍ ، َتفَرََّد بِِه 

عٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر -٨٦٢ ِه  َوبِإِْسَناِدِه ، َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى ، َعْن َناِف ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي



لُْمْبَتاُع اللَِّه أَيَُّما اْمرِئٍ أَبََّر َنْخلَةً ، ثُمَّ َباَع أَْصلََها ، فَُهَو ِللَِّذي أَبََّر ثََمَر النَّْخلِ ، إِال أَنْ َيْشَترِطَ ا: َوَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ 
َر   بن ُعَم
َر أَْخَبَرُه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّوبِإِْسَناِدِه ، َع -٨٦٣ َم ، ْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن ُعَم
، َيْنقُُص ِمْن أَْجرِِه كُلَّ َيْومٍ : قَالَ  ا َضارًِيا ، أَْو كَلَْب َماِشَيٍة  ِقَرياطَْينِ ، َوكَانَ َيأُْمُرَنا إِنَّ الَِّذي َيقَْتنِي كَلًْبا ، إِال كَلًْب

  أَنْ َنتَّبَِع الِْكالَب ، فََنقُْتلَُها َحْيثُ َوَجْدَناَها ِمَن الَْمِدينَِة
َر أَْخَبَرُه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ -٨٦٤ َم ُه َعلَْيِه َوبِإِْسَناِدِه ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم َوَسلَّ
، إِال َوَوِصيَُّتُه َمكُْتوَبةٌ ِعْنَد َر: ، قَالَ  ِه ، أَنْ َيبِيَت لَْيلََتْينِ  ْسِلمٍ ِعْنَدُه َشْيٌء ُيوِصي ِفي ا َحقُّ اْمرِئٍ ُم أِْسِه اللَِّه بن َم
َر   ُعَم
  َحدَّثَنِي َعمِّي: َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الْقَاِسمِ ، قَالَ  -٨٦٥

نا طَاُوٌس ، َعْن َعْبِد : نا َعْبُد اللَِّه بن ُحَمْيٍد ، قَالَ : نا ُسَوْيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ ، قَالَ : وِرِ ، قَالَ ِعيَسى بن الُْمَسا
، قَالَ  ِه َوَسلََّم  ُه َعلَْي َر ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ نُ ِفي الرَُّجلِ َوإِنَّ إِيَّاكُْم َوالِْكْبَر ، فَإِنَّ الِْكَبَر َيكُو: اللَِّه بن ُعَم

ِه . َعلَْيِه الَْعَباَءةَ  ِه بن ُحَمْيٍد ، َتفَرََّد بِ   ُسَوْيٌد: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديِث َعْن طَاُوسٍ ، إِال َعْبُد اللَّ
َتِمُر بن ُسلَْيَم: نا َيْحَيى بن َمِعنيٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُبَشْيرٍ ، قَالَ  -٨٦٦ قََرأُْت َعلَى : انَ ، قَالَ نا ُمْع

َسأَلَ َرُجلٌ َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر : َحدَّثَنِي أَُبو َحرِيزٍ ، أَنَُّه َسِمَع َسِعيَد بن ُجَبْيرٍ ، َيقُولُ : الْفَْضلِ بن َمْيَسَرةَ ، قَالَ 
ِه َوَسلََّم َنْعِدلُُه بَِصْومِ َسَنَتْينِ كُنَّا َوَنْحُن َمَع َرُسولِ اللَِّه َص: َعْن َصْومِ َيْومِ َعَرفَةَ ؟ فَقَالَ  ُه َعلَْي لَْم َيْروِ َهذَا . لَّى اللَّ

َر   الَْحِديثَ َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ، إِال أَُبو َحرِيزٍ َعْبَد اللَِّه بن ُعَم
ِه  -٨٦٧ َر ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي لَ َوبِِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم ال َيْنَبِغي الْمرِئٍ ُمْسِلمٍ لَُه َما : َوَسلََّم قَا

َر . ُيوِصي ِفيِه ، َيأِْتي َعلَْيِه لَْيلََتاِن لَْيَسْت َعْنَدُه َوِصيٍَّة  يَّ لَْيلََتاِن ُمْنذُ َسِمْعُت َهذَا ِمْن : قَالَ اْبُن ُعَم فََما أََتْت َعلَ
َرَرُسولِ اللَِّه إِال َوِعْنِدي َوِصيَّةٌ ُع   َم

َر ، قَالَ  -٨٦٨ َعلََّمَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َوَعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم
،اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسَتِخُريَك بِِعلِْمَك ، َوأَْسَتقِْدُرَك بِ: َيقُولُ أََحُدكُْم : االسِْتَخاَرةَ ، فَقَالَ    قُْدرَِتَك ، َوأَْسأَلَُك ِمْن فَْضِلَك 

، َوأَْنَت َعالُم الُْغُيوبِ ، فَإِنْ كَانَ كَذَا َوكَذَا ُيَسمِّ ي اَألْمَر بِاْسِمِه ، َخْيًرا فَإِنََّك َتقِْدُر َوال أَقِْدُر ، َوَتْعلَُم َوال أَْعلَُم 
اقُْدْرُه ِلي ، َوَبارِْك ِلي ِفيِه ِلي ِفي ِدينِي َوِفي َمِعيَشِتي ، َوَخْيًرا ِلي ِفي َعاِقَب ا ، فَ ِة أَْمرِي ، َوَخْيًرا ِلي ِفي اُألُمورِ كُلَِّه

َر   ، َوإِنْ كَانَ غَْيُر ذَِلَك َخْيًرا ِلي ، فاقِْدْر ِلي الَْخْيَر َحْيثُ كَانَ وَرضِّنِي بِِه ُعَم
قَالَ َرُسولُ : َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر ، َيقُولُ : قُولُ َسِمْعُت ُمَحمََّد بن ِسريِيَن ، َي: َوَعْن َساِلمٍ ، قَالَ  -٨٦٩

ِه َوَسلََّم    َصالةُ اللَّْيلِ َمثَْنى َمثَْنى ، َوالَْوْتُر َركَْعةٌ ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
بن َخاِلٍد : قَالَ ، ي َجدِّي ُعَبْيٌد َحدَّثَنِ: قَالَ ، نا ُمَحمٌَّد : قَالَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  -٨٧٠ َحدَّثَنِي : قَالَ ، نا قُرَّةُ 

َر : قَالَ ، َمْعُروُف بن َبِشريٍ  ِه َوَسلََّم أَنْ ُيْنَتَبذَ ِفي الدُّبَّاِء : قَالَ ، نا َعْبُد اللَِّه بن ُعَم َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ةَ إِال ُعَبْيٌد َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَرَوالَْحنَْتمِ َوالنَِّقريِ    َوالُْمَزفَِّت ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قُرَّ

: قَالَ ، َحدَّثَنِي ُعَمُر بن أَبِي َبكْرٍ الَْمْوِصِليُّ : قَالَ ، نا أَُبو الْقَاِسمِ الَْعَدوِيُّ الَْمَدنِيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  -٨٧١
قَالَ اْبُن ِشَهابٍ ، أَْخَبَرنِي َناِفٌع ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه : قَالَ ، يَّا بن ِعيَسى الشَّْعبِيُّ نا َزكَرِ



رٍ ، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ ِه َوَسلََّم كَانَ ُيْخرُِج َصَدقَةَ الِْفطْرِ َصاًعا ِمْن َتْم   َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ،نا َيْحَيى بن كَِثريٍ : قَالَ ، نا َيْحَيى بن ُمَحمَِّد بن السَّكَنِ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  -٨٧٢

، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر : قَالَ  ْيُموِن بن ِمْهَرانَ  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : قَالَ ، نا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي فَْرَوةَ ، َعْن َم
ِه : َيقُولُ ، لَْيِه َوَسلََّم اللَُّه َع َو َشهِيٌد ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُشْعَبةَ إِال َيْحَيى بن كَِثريٍ اللَّ َمْن قُِتلَ ُدونَ َماِلِه فَُه
َر   بن ُعَم
أَُبو أَُوْيسٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن  نا: قَالَ ، نا إِْبَراِهيُم بن أَبِي الَْعبَّاسِ السَّاِمرِيُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  -٨٧٣

ِه بن ُعَمَر أَْخَبَرُه  ِه َوَسلََّم إِذَا افَْتَتَح التَّكْبَِري : قَالَ ، َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه ، أَنَّ َعْبَد اللَّ ُه َعلَْي كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
: تَّى َيْجَعلَُهَما َحذَْو َمْنِكَبْيِه ، ثُمَّ إِذَا كَبََّر َوَركََع فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ إِذَا قَالَ ِفي الصَّالِة َرفََع َيَدْيِه ِحَني ُيكَبُِّر َح

فَُع ِمَن َربََّنا لََك الَْحْمُد ، َوال َيفَْعلُ ذَِلَك ِحَني َيْسُجُد ، َوال ِحَني َيْر: َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك ، َوقَالَ 
  السُُّجوِد ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي أَُوْيسٍ إِال إِبَْراِهيُم

، َعْن َرُسولِ اللَِّه َص -٨٧٤ لَّى اللَُّه َوَعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، أَنَّ َساِلَم بن َعْبِد اللَِّه ، أَْخَبَرُه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر 
َسلََّم ، أَ َر: نَُّه قَالَ َعلَْيِه َو   َتَوضَّئُوا ِممَّا َمسَِّت النَّاُر اللَِّه بن ُعَم

ةَ بن َمْسقَلَةَ ، : قَالَ ، نا َعْبُد الَْواِحِد بن ِغَياٍث : قَالَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو  -٨٧٥ نا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن َرقََب
، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ ، َعْن َعْبِد الرَّ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : قَالَ ، ْحَمنِ بن َسُمَرةَ 

  إِذَا َمَشى الرَُّجلُ إِلَى: َيقُولُ ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

، فَالَْمقُْتولُ ِفي الَْجنَِّة ، الْقَاِتلُ ِفي النَّارِ ، لَْم َيْروِ َه   ذَا الَْحِديثَ َعْن َرقََبةَ إِال َعَواَنةُالرَُّجلِ فَقََتلَُه 
، : قَالَ ، نا ُمَحمَُّد بن بِاللٍ : قَالَ ، نا إِْبَراِهيُم بن َراِشٍد اَألَدِميُّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  -٨٧٦ نا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ 

، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُع امِ بن ُعْرَوةَ  ِه َوَسلََّم : قَالَ ، َمَر َعْن ِهَش َيقُولُ ، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َر:    إِذَا كَانَ بِأََحِدكُْم رِزٌّ فَلَْيَتَوضَّأْ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِعْمَرانَ إِال ُمَحمَُّد بن بِاللٍ ُعَم

، قَالَ : و ُحَمةَ ، قَالَ نا أَُب: َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ، قَالَ  -٨٧٧ َر َزْمَعةُ بن َصاِلحٍ ، َعْن َعبَّاِد بن كَِثريٍ : نا أَُبو قُرَّةَ  ذَكَ
رِ ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد ، َعْن ِمقَْسمٍ َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن  َعْبِد اللَِّه بن الَْبْصرِيِّ ، َعْن َمْنُصورِ بن الُْمْعَتِم

، َوال َمنَّانٌ َعلَى : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : الَ ُعَمَر ، قَ ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ُمْدِمُن َخْمرٍ 
، َوال َعاقٌّ ِلَواِلَدْيِه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َمْنُصورٍ إِال َعبَّاٌد ، َوال َعْن ٍد إِال َزْمَعةُ ، َتفَرََّد بِِه أَُبو  اللَِّه بَِعَمِلِه  َعبَّا

ْعَبةُ ، َعْن َمْنُصورٍ قُرَّةَ ، َوَرَواُه ُسفَْيانُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن َجاَبانَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو ، َوَرَواُه ُش
ِه بن َعْمرٍو ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن ُنَبْيِط بن َشرِيٍط ، َعْن َجاَبانَ ،   َعْن َعْبِد اللَّ

، قَالَ : َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ، قَالَ  -٨٧٨ ، َعْن َسلََمةَ بن الَْعيَّارِ ، َعْن : نا ُمَحمَُّد بن َحفْصٍ  ُد بن ِحْمَيَر  نا ُمَحمَّ
َر ِه بن ُعَم   َعاِصمِ بن ُمَحمَِّد بن َزْيِد بن َعْبِد اللَّ

ِه  ، قَالَ ، َعْن َعمِِّه َعْبِد اللَّ ِه َوَسلََّم ، َيقُولُ : بن ُعَمَر  َمْن أََخاَف ُمْؤِمًنا بَِغْيرِ : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه أَنْ ال ُيَؤمَِّنُه ِمْن أَفَْزاعِ َيْومِ الِْقَياَمِة ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسلََمةَ ٌدإِال ُم َحقٍّ كَانَ َعلَى اللَّ   َحمَّ

نا أَُبو َعاِصمٍ ، َعْن ُعَمَر بن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيَسارٍ ، َعْن َيَسارٍ ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٨٧٩



، قَالَ  ِه بن ُعَمَر  َم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َعْبِد اللَّ ثَالثَةٌ ال َيْدُخلُونَ : ْيِه َوَسلَّ
فَالَْعاقُّ ِلوَاِلَدْيِه ، َوالدَّيُّوثُ : فَأَمَّا الثَّالثَةُ الَِّذيَن ال َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ : الَْجنَّةَ ، َوثَالثَةٌ ال َيْنظُُر اللَُّه إِلَْيهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة 

فَالَْعاقُّ ِلَواِلَدْيِه ، َوالُْمْدِمُن الَْخْمَر ، : بَُّه بِالرَِّجالِ ، َوأَمَّا الثَّالثَةُ الَِّذيَن ال َيْنظُُر اللَُّه إِلَْيهِْم ، َوالَْمْرأَةُ الُْمَتَرجِّلَةُ َتَش
ُعَمُر بن ُمَحمٍَّد : َتفَرََّد بِِه َوالَْمنَّانُ بَِما أَْعطَى ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َساِلمٍ إِال َعْبُد اللَِّه بن َيَسارٍ اَألْعَرُج ، 

  الُْعَمرِيُّ
، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٨٨٠ ُد بن َزْيٍد ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ الَْجْونِيِّ ، قَالَ : نا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ  نا َحمَّا

ِه : ْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، قَالَ كََتَب إِلَيَّ َعْبُد اللَِّه بن َرَباحٍ ُيَحدِّثُنِي ، َعْن َع:  َهجَّْرُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ي آَيٍة ، فََخَرَج إِلَْيَنا ُيْعَرُف الَْغَضُب ِفي َوْج ْينِ اْخَتلَفَا ِف إِنََّما : هِِه ، فَقَالَ َوَسلََّم ، فَقََعْدَنا بِالَْبابِ ، فََسِمَع َرُجلَ

  انَ قَْبلَكُْم بِكَثَْرِةَهلََك َمْن كَ

بن َرَباحٍ إِال أَُبو ِعْمَرانَ الَْجْونِيُّ ، َتفَرََّد بِِه   َحمَّاٌد:  اْخِتالِفهِْم ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه 
ثَْمانُ بن الَْهْيثَمِ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٨٨١ َحدَّثَنِي َصاِلُح بن كَْيَسانَ ، : ْيجٍ ، قَالَ نا اْبُن ُجَر: نا ُع

، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََهلَّ ِحَني اْسَتَوْت عٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر  ُه َعْن َناِف   بِِه َناقَُت
َحدَّثَنِي أَبِي ُسقَْيرٍ ، : نا َبكَّاُر بن ُسقَْيرٍ اَألْعَرُج ، قَالَ : الَ َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ، نا إِبَْراِهيُم بن الَْحجَّاجِ ، قَ -٨٨٢

َر ، قَالَ  َمَعُه َناٌس ِمْن : َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم ِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ ِمْن َمْنزِِلِه ، َو َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ا َرُسأَْصحَابِِه ، فَأََخذَ ِفي َب ُروَحةٌ بِِفَناِئهِْم ، فَقَاَم َعلَْيَه ولُ ْعضِ طُُرقِ الَْمِديَنِة ، فََمرَّ بِِفَناِء قَْومٍ ، َوَسْخلَةٌ َميَِّتةٌ َمطْ

ِه َوَسلََّم َيْنظُُر إِلَْيَها ، ثُمَّ الَْتفََت إِلَى أَْصَحابِِه ، فَقَالَ  سَّْخلَةَ َهاَنْت َعلَى أَْهِلَها إِذْ َتَرْونَ َهِذِه ال: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، لَلدُّْنَيا أَْهَونُ َعلَى اللَِّه ِمْن َهِذِه السَّْخلَِة َعلَى أَْهِلَها إِذْ : َنَعْم ، َيا َرُسولَ اللَِّه ، فَقَالَ : طََرُحوَها ؟ فَقَالُوا  فََواللَِّه 

  َبكَّاُر بن ُسقَْيرٍ: نِ ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه طََرُحوَها َهكَذَا ، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعنِ اْب
نا الُْمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ ، َعْن : نا ُعَبْيُد بن ُعَبْيَدةَ التَّمَّاُر ، قَالَ : َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ ، قَالَ  -٨٨٣

  َسْعِد بن طَارِقٍ ، َعْن َسْعِد بن ُعَبْيَدةَ ، َوَعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ِهْنَد ، ُعثَْمانَ بن َساجٍ ، َعْن

َر ، قَالَ  َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ ، لََوِدْدُت أَنََّك ِمتَّ َمَع : َجاَء َرُجلٌ ِمَن الَْحُرورِيَِّة ، فَقَالَ : َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم
ثَِكلَْتَك أُمَُّك ، : ْبَق َبْعَدُهْم ، أَقَْبلَْت َعلَى الَْحجِّ َوالُْعْمَرِة ، َوَتَركَْت الْجَِهاَد ؟ فَأََجاَب الَْحُرورِيُّ أَْصحَابَِك َولَْم َت

بَين اِإلْسالَم َعلَى : َمَر لَِئْن كُْنُت كَاِئًنا َبْعَدُهْم َخْمِسَني َسَنةً أََتفَصَّ لَقَْد ُخِلقُْت ِللتََّحسُّرِ ، ثُمَّ قَالَ َعْبُد اللَِّه بن ُع
امِ الصَّالِة ، َوإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َوَحجِّ َبْيِت اللَِّه ، َوَصْومِ َرَمَضانَ ، فَقَ: َخْمسٍ  الَ َرُجلٌ ِمْن َعلَى أَنْ ُيْعَبَد اللَُّه ، َوإِقَ

، قَالَ : بَِها ؟ قَالَ أَنْ َتْعُبَد اللََّه َتأُْمُر : أَْشَراِف أَْهلِ الشَّامِ ِعْنَدُه َجاِلٌس  ال : فََعدَّ الصَّْوَم قَْبلَ الَْحجِّ ، فَقَالَ : َنَعْم 
  أَْجَعلُُه إِال آِخَرُهنَّ ، َهكَذَا َسِمْعُتَها ِمْن ِفي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّه بن ُعَمَر

ُر بن َعْبِد الَْمِلِك الَْوصَّابِيُّ الِْحْمِصيُّ ، قَالَ : ْصَبهَانِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َمتَُّوْيِه اَأل -٨٨٤ نا ُمَحمَُّد : نا ُعَم
، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َساِلمِ بن : بن ُعَبْيَدةَ ، قَالَ  نا الَْجرَّاُح بن َمِليحٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم بن َعْبِد الَْحِميِد بن ِذي ِحَماَيةَ 

، قَالَ َعْبِد اللَّ ِه َوَسلََّم إِذَا َصلَّى َرفََع َيَدْيِه ِحَني َيْسَتفِْتُح : ِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر  كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُع َرأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ ، لَْم َيْروِِه َعْن ةَ الصَّالةَ ، َوِحَني ُيكَبُِّر ِللرُّكُوعِ ، َوِحَني َيْرفَ   أَيُّوَب إِال اْبُن ِذي ِحَماَي

، قَالَ : َوبِِه  -٨٨٥ ِه بن ُيوُسَف  ، َعنِ النُّْعَماِن بن الُْمْنِذرِ ،: نا َعْبُد اللَّ   نا َيْحَيى بن َحْمَزةَ 



َجَعلَ َعْبُد اللَِّه ُيَصلِّي َعلَى كَانَ ُحَوْيِطُب بن َعْبِد الُْعزَّى َمَع َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ِفي َسفَرٍ ، فَ: َعْن َمكُْحولٍ ، قَالَ 
أََسِمْعَت َهذَا َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ ِمْن : َراِحلَِتِه َوُيوِمئُ بَِرأِْسِه ِتلْقَاَء جَِهِتِه الَِّتي َيِسُري إِلَيَْها ، فَقَالَ لَُه ُحَوْيِطٌب 

َنَعْم َسِمْعُت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْبُد اللَِّه ، فَقَالَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فََضِحَك َع
  َوَسلََّم
، أَنَّ أََباُه أَْخَبَرُه أَْخَبَرُه أَنَُّه : َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحْمَزةَ ، قَالَ : َوبِِه  -٨٨٦ : نا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ثَابِِت بن ثَْوَبانَ 

َر ُيَحدِّثُ ، أَنَُّه َصالَها َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ُحوال َعْن َصالِة الَْخْوِف ، فَقَالَ َسأَلَ َمكْ كَانَ َعْبُد اللَِّه بن ُعَم
َسلََّم ، قَالَ  نَّا ، َوأَقَْبلَْت طَاِئفَةٌ َعلَى فَكَبََّر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََصفَّ َوَراَءُه طَاِئفَةً ِم: َعلَْيِه َو

ةً ، َوَسَجَد َسْجَدَتْينِ ، ِمثْلَ نِْص ِه َوَسلََّم َركَْع ِف َصالِة الصُّْبحِ ، ثُمَّ الَْعُدوِّ ، فََركََع بِهِْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َسلََّم ، فَفََعلَ اْنَصَرفُوا ، فَأَقَْبلُوا َعلَى الَْعُدوِّ ، َوَجاَءِت الطَّاِئفَ َع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو ةُ اُألْخَرى ، فََصلَّْوا َم

َركََع ِلَنفِْسِه َركَْعةً َوَسْجَدَتْينِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن  ِمثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ َسلََّم فَقَاَم كُلُّ َرُجلٍ ِمَن الطَّاِئفََتْينِ ، فَ
  َيْحَيى بن َحْمَزةَ: إِال اْبُن ثَْوَبانَ ، َتفَرََّد بِِه  َمكُْحولٍ
  نا َعْبُد الَْعزِيزِ بن َعْبِد اللَِّه: نا َعْمُرو بن َناِفعٍ أَُبو َحَجرٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ  -٨٨٧

َتَجشَّأَ َرُجلٌ ِعْنَد ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى : َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر ، َيقُولُ :  قَالَ، نا َيْحَيى الَْبكَّاُء : النَّْرَمِقيُّ ، قَالَ 
، فَإِنَّ أَطَْولَكُْم ِشَبًعا ِفي الدُّْنَيا أَطَْولُكُْم ُجوًعا َيْوَم الِْقَياَمِة : فَقَالَ ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ا ال ُيْرَوى َهذَ. كُفَّ ُجَشاَءَك 

  َعْبُد الَْعزِيزِ النَّْرَمِقيُّ: الَْحِديثُ َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه 
لُْمَعارِكُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب ، َنا أَُبو اَألْشَعِث أَْحَمُد بن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن الَْحجَّاجِ ، َنا ا -٨٨٨
، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّبن َع ى اللَُّه َعلَْيِه بَّاٍد ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي الْفَْضلِ ، َعْن أَبِي الَْجْوَزاِء ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر 

َه ، َوِلَيْعلَْم أَنَُّه َضاِمٌن َمْسئُولٌ كََما َضِم: َوَسلََّم ، قَالَ  ْوًما فَلَْيتَّقِ اللَّ ، فَإِنْ أَْحَسَن كَانَ لَُه ِمَن اَألْجرِ ِمثْلُ َمْن أَمَّ قَ َن 
َو َعلَْيِه  رِ أَنْ َيْنقَُص ِمْن أُُجورِِهْم َشْيئًا ، َوَما كَانَ ِمْن َنقْصٍ فَُه ُه ، ِمْن غَْي لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ . أَْجرِ َمْن َصلَّى َخلْفَ

  ُيوُسُف بن الَْحجَّاجِ: فَْضلِ ، َوال َرَواُه َعْن َيْحَيى إِال الُْمَعارُِك ، َتفَرََّد بِِه َعْن أَبِي الَْجْوَزاِء إِال َيْحَيى بن أَبِي الْ
قَالَ َعْبُد : قَالَ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن نَِزارٍ ، َنا َناِفُع بن ُعَمَر الُْجَمِحيُّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ،  -٨٨٩
َر  اللَِّه بن ُه أَْبَيُض ِمَن : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعَم َحْوِضي َمِسَريةُ َشْهرٍ ، َزَواَياُه َسَواٌء ، َوَماُؤ

، َمْن َشرَِب ِمْنُه ال َيظَْمأُ أَ   َبًدا ،الَْورِقِ ، َورُِحيُه أَطَْيُب ِمَن الِْمْسِك ، َوِكيَزاُنُه كَُنُجومِ السََّماِء 

َر   لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ إِال َناِفُع بن ُعَم
، َنا بِْشُر بن َعاِصمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد ال -٨٩٠ لَِّه بن ُعَمَر َحدَّثََنا ِمقَْداٌم ، َنا َخاِلُد بن نَِزارٍ ، َنا َناِفُع بن ُعَمَر 
ِه َوَسلََّم قَالَ َرُسو: ، قَالَ  ُه َعلَْي إِنَّ اللََّه ُيْبِغُض الَْبِليغَ ِمَن الرَِّجالِ ، الَِّذي يََتَخلَّلُ أََحُدُهُم الْكَالَم : لُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

بن ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرَّدَ  بِِلَسانِِه كََما َتَتَخلَّلُ الَْباِقَرةُ الْكََأل بِأَلِْسَنِتَها ، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن َعْبِد اللَِّه
َر   بِِه َناِفُع بن ُعَم

ُمَحمَُّد بن  َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو غَسَّاٍن -٨٩١
، َعْن َر بن َناِفعٍ  لَ  ُمطَرٍِّف ، َعْن ُعَم َر ، فَقَا إِنَّ ِلي َخاال فَاَرَق اْمَرأََتُه ، : أَبِيِه َناِفعٍ ، أَنَّ َرُجال َسأَلَ َعْبَد اللَِّه بن ُعَم

لَفََدَخلَُه ِمْن ذَاَك َهمٌّ َوأَْمٌر َشقَّ َعلَْيِه ، فَأََرْدُت أَنْ أََتَزوََّجَها ، َولَْم َيأُْمْرنِي بِذَِلَك ، َولَْم َي َر  ْعلَْم ؟ فَقَا ، : اْبُن ُعَم ال 



، َوإِنْ كَرَِهْت فَاَرقَْت ، فَإِنَّا كُنَّا َنُعدُّ َهذَا ِفي َزَماِن َرُسولِ اللَِّه  إِال أَنْ َتْنِكَح نِكَاَح ِغْبطٍَة ، إِنْ َوافَقَْتَك أَْمَسكَْت 
ِه َوَسلََّم السِّفَاَح ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن   ُعَمَر إِال أَُبو غَسَّاٍن ُمَحمَُّد بن ُمطَرٍِّف َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ُموَسى بن َسْعٍد  َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْعنٍ الِْغفَارِيُّ ، َنا -٨٩٢
ِه: َمَر ، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َخَرَج َمَع َعْبِد اللَِّه بن ُع   َسِمْعُت َرُسولَ اللَّ

ِه َوَسلََّم َيقُولُ  ُه ، لَْم: َصلَّى اللَُّه َعلَْي  َمْن أَْعطَى َبْيَعَتُه ثُمَّ َنكَثََها ، لَِقَي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة َولَْيَسْت َمَعُه َيِميُن
  يثَ َعْن ُموَسى إِال ُمَحمَُّد بن َمْعنٍ ، َتفَرََّد بِِه إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ ُعَمَرَيْروِ َهذَا الَْحِد

يَم أَبِي َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا فََضالَةُ بن َيْعقُوَب ، َعْن إِْبَراِه -٨٩٣
عٍ َحدَّثَُه إِْسَماِعيلَ ، َعنِ اْب أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر َمرَّ بَِرُجلٍ َجاِلسٍ ِفي َصالِتِه ، قَْد َوَضَع َيَدُه ، نِ َعْجالنَ ، َعْن َناِف

، فَقَالَ لَُه  َم قَالَ : الُْيْسَرى ِفي الصَّالِة َعلَى َعْينِِه  ْد ال َتْج: إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ ِلْس جِلَْسةَ قَْومٍ قَ
  َيْعقُوَبُعذُِّبوا ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ َعْجالنَ إِال إِْبَراِهيُم بن إِْسَماِعيلَ ، َتفَرََّد بِِه فََضالَةُ بن 

لَ  -٨٩٤ ، َعْن َعْبِد : َوبِِه ، قَا ةُ ، َعْن َيْعقُوَب بن َعطَاٍء ، َعْن َناِفعٍ  ، َعْن َرُسولِ اللَِّه ذَكََر َزْمَع ِه بن ُعَمَر  اللَّ
ِه َوَسلََّم أَنَُّه َوقََف َبْيَن الَْجْمَرَتْينِ ِفي الِْحجَِّة الَِّتي َحجَّ ، َوذَِلَك َيْوَم النَّْح َهذَا َيْوُم الَْحجِّ : رِ ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  اَألكْبَُر
َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ ، َنا َصَدقَةُ بن َبِشريٍ َمْولَى آلِ ُعَمَر بن َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن أَْحَمَد  -٨٩٥ ، َنا َعْبُد اللَِّه بن 

ِه َوَسلََّم ، الَْخطَّابِ ، َعْن قَُداَمةَ بن إِْبَراِهيَم ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر َحدَّثَُه ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّ ى اللَُّه َعلَْي
، قَالَ : ولُ َيقُ ، لََك الَْحْمُد كََما َيْنَبِغي ِلَجاللِ َوْجهَِك َوِلَعِظيمِ: إِنَّ َعْبًدا ِمْن ِعَباِد اللَِّه    أَْي َربِّ 

، فََصَعَدا إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا ، فَقَاال  قَالَةً َما َنْدرِي أَْي َربِّ ، َعْبُدَك قَْد قَالَ َم: ُسلْطَانَِك ، فَأَْعَضلَْت بِالَْملَكَْينِ 
َر إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد ، َتفَرََّد بِِه َصَد قَةُ بن َبِشريٍ َعْبَد اللَِّه كَْيَف َنكُْتُبَها ، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم

َر   بن ُعَم
، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن الَْعبَّاسِ ، َنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ،  -٨٩٦ َنا الُْمِغَريةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، َعْن َناِفعٍ 

َر ، َيقُولُ  َم بِاْبنِ َصيَّاٍد ، : َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه ، أَنَُّه َسِمَع َعْبَد اللَِّه بن ُعَم رَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ َم
ُه ، فَقَالَ َوُهَو َيلَْعُب َمَع  ُه ، فَقَِدَم أَْشَهُد أَنََّك َنبِيُّ : أََتْشَهُد أَنِّي َرُسولُ اللَِّه ؟ قَالَ اْبُن الصَّيَّاِد : ِصْبَياٍن ، فََعَرفَ

ِه ، لَْم َيْروِ َهذَا آَمْنُت بِ: اُألمِّيَِّني ، فََتْشَهُد أَنِّي َرُسولُ اللَِّه ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  اللَِّه َوُرُسِل
  الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ ، َعْن َساِلمٍ إِال الضَّحَّاُك ، َتفَرََّد بِِه الُْمِغَريةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ

َيَن  -٨٩٧ ، َعْن إِْسَحاَق بن َراِشٍد ، َحدَّثََنا َهاِشُم بن َمْرثٍَد ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْع
، قَالَ  ِه : َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُعَبْيِد اللَِّه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه ، َولَْيْشَر: َوَسلََّم َيقُولُ    ْب بَِيِمينِِه ، فَإِنَّ الشَّْيطَانَ َيأْكُلُ بِِشَماِلِه ، َوَيْشَرُب بِِشَماِلِهَمْن أَكَلَ ِمْنكُْم فَلَْيأْكُلْ بَِيِمينِ
  َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٨٩٨

، قَالَ الرَّْحَمنِ بن َزْيِد بن أَْسلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُع ِه َوَسلََّم ِفي : َمَر  َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
لَ : ال َيْصَحْبَنا الَْيْوَم َمْن آذَى َجاَرُه ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ : غََزاٍة ، فَقَالَ  : أََنا ُبلُْت ِفي أَْصلِ َحاِئِط َجارِي ؟ فَقَا



  ال َتْصَحْبَنا الَْيْوَم
َحدَّثَنِي َيْعقُوُب بن َعْبِد الرَّْحَمنِ : نا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ : دَّثََنا َرْوُح بن الْفََرجِ أَُبو الزِّْنبَاعِ ، قَالَ َح -٨٩٩

َبةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، قَالَ  ْن ُدَعاِء الرَُّسولِ كَانَ ِم: الزُّْهرِيُّ ، َعْن ُموَسى بن ُعقْ
، َوَتْحوِيلِ َعاِفَيِتَك ، َوفَُجاَء ِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َزَوالِ نِْعَمِتَك  َك ، َوَجِميعِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي ِة نِقَْمِت

َر إِال َعْبُد اللَِّه بن . َسَخِطَك  بن ِديَنارٍ إِال ُموَسى بن لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ُعَم ِديَنارٍ ، َوال َعْن َعْبِد اللَِّه 
َر: ُعقَْبةَ ، َتفَرََّد بِِه    َيْعقُوُب بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الُزْهرِيُّ َعْبِد اللَِّه بن ُعَم

نا اْبُن قَُتْيَبةَ ، َعْن أَبِي َعَواَنةَ : ، قَالَ  نا ُمَحمَُّد بن َعتَّابٍ الطََّياِلِسيُّ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ  -٩٠٠
ِه  ُه َعلَْي ِه بن ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ ، َعْن َعْبِد اللَّ َوَسلََّم قََسَم ِلُعثَْمانَ ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْوَهبٍ 

انَ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْوَهبٍ إِال أَُبو َعَواَنةَ ، َتفَرََّد .  ِمْن غََناِئمِ َبْدرٍ ، َولَْم َيْشَهْد َبْدًرا لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعثَْم
  أَُبو قَُتْيَبةَ: بِِه 

  :قَالَ ، نا الَْهْيثَُم بن َمْرَوانَ الدَِّمْشِقيُّ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ  -٩٠١

َحدَّثَنِي الُْمطِْعُم بن الِْمقَْدامِ الصَّْنَعانِيُّ ، َعْن أَبِي : قَالَ ، نا َيزِيُد بن ُيوُسَف : قَالَ ، بن ُمَحمٍَّد الطَّاطَرِيُّ  نا َمْرَوانُ
ِه بن ُعَمَر  رَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ ، ُسوَرةَ اْبنِ أَِخي أَبِي أَيُّوَب ، َعْن َعْبِد اللَّ َوَسلََّم بَِصَنمٍ ِمْن ُنَحاسٍ ، َم

، ثُمَّ قَالَ  ، ثُمَّ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : فََضَرَب ظَْهَرُه بِظَْهرِ كَفِِّه  َخاَب َوَخِسَر َمْن َعَبَدَك ِمْن ُدوِن اللَِّه 
، فََتَنحَّى الَْملَُك ، فَقَالَ النَّ َم جِْبرِيلُ ، َوَمَعُه َملٌَك  إِنَُّه َوَجُد : َما َشأُْنُه ، َتَنحَّى ؟ قَالَ : بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الُْمطِْعمِ بن الِْمقَْدامِ إِال َيزِيُد بن . ِمْنَك رِيَح ُنَحاسٍ ، َوإِنَّا ال َنْسَتِطيُع رِيَح النَُّحاسِ 
ٍد: بِِه  ُيوُسَف ، َتفَرََّد بن ُمَحمَّ   َمْرَوانُ 

نا : نا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ : نا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ، قَالَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، قَالَ  -٩٠٢
، َعنِ اَألْزَرقِ بن قَْيسٍ ، قَا َرأَْيُت َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر َوُهَو َيْعجُِن ِفي : لَ الَْهْيثَُم بن َعلْقََمةَ بن قَْيسِ بن ثَْعلََبةَ 

ا َهذَا َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ ؟ قَالَ : الصَّالِة َيْعَتِمُد َعلَى َيَدْيِه إِذَا قَاَم ، فَقُلُْت  ِه : َم َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُيوُنُس بن : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْزَرقِ إِال الَْهْيثَُم ، َتفَرََّد بِِه . َيْعَتِمُد : نِي َوَسلََّم ُيْعجُِن ِفي الصَّالِة ، َيْع

  ُبكَيْرٍ
، َعْن ُمَحمَّ: نا ُمَحمَُّد بن ِمْهَرانَ الَْجمَّالُ الرَّازِيُّ ، قَالَ : قَالَ ، َحدَّثََنا َعِليٌّ  -٩٠٣ ِد بن نا ُمَحمَُّد بن الُْمَعلَّى 

بن طَلَْحةَ بن   إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد 

َر  : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ ، َيزِيَد بن ُركَاَنةَ ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم
إِمَّا أُمِِّه ، : كْثََر َمْن َيْخُرُج إِلَْيِه النَِّساُء ، َحتَّى إِنَّ الرَُّجلَ َيْعِمُد إِلَى َحبِيَبِتِه َيْنزِلُ الدَّجَّالُ َهِذِه السَّْبَخةَ ، فََيكُونُ أَ

َم  أَْو أُْخِتِه ، أَْو َزْوَجِتِه ، فَُيَشدُِّد رَِباطََها أَْو َتلَْحُق بِِه ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ِه  ثُمَّ: َوَسلَّ ُيَسلَّطُونَ َعلَْي
، َوِشيَعُتُه الَْيُهوُد ، فََيقُْتلُوُهْم ، َحتَّى إِنَّ أََحَدُهْم لََيْسَتِتُر بِالَْحَجرِ أَوِ الشََّجرِ  ، فََيقُولُ الَْحَجُر أَوِ َوَعلَى ِشيَعِتِه 

ُه : الشََّجُر  ، َهذَا َوَراِئي َيُهوِديٌّ ، فَاقُْتلْ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن طَلَْحةَ إِال ُمَحمَُّد بن  لَْم َيْروِ. َيا ُمْؤِمُن 
  ُمَحمَُّد بن الُْمَعلَّى: إِْسحَاَق ، َتفَرََّد بِِه 

: لَ قَا، نا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الطُّفَاوِيُّ : قَالَ ، نا أَبِي : قَالَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ  -٩٠٤



ِه : قَالَ ، نا أَيُّوَب بن أَبِي َتِميَمةَ ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر  َخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي َد
إِنْ كُْنَت َعْبَد اللَِّه فَاْرفَْع إَِزاَرَك إِلَى : قَالَ ، َمْن َهذَا ؟ فَقُلُْت َعْبُد اللَِّه : َوَسلََّم ، َوَعلَيَّ إَِزاٌر َيَتقَْعقَُع ، فَقَالَ 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب إِال ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ . فَلَْم َتَزلْ إِْزَرَتُه َحتَّى َماَت . نِْصِف السَّاقَْينِ 
  الطُّفَاوِيُّ
نا َجْعفَُر بن َمْيَسَرةَ اَألْشَجِعيُّ ، : قَالَ ، نا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ : قَالَ ، َعزِيزٍ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن  -٩٠٥

،   َعْن أَبِيِه 

َر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ  بِيَّ اللَِّه ، َيا َن: فَِقيلَ ، لََعَن اللَُّه الُْمَسوِّفَاِت : َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم
ال ُيْرَوى َهذَا . َسْوَف ، َحتَّى َتْغِلَبُه َعْيَناُه : الَِّتي َيْدُعوَها َزْوُجَها إِلَى ِفَراِشَها ، فََتقُولُ : َوَما الُْمَسوِّفَاُت ؟ قَالَ 

  الَْحِديثُ َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد
نا َجْعفَُر بن َمْيَسَرةَ ، َعْن أَبِيِه ، : قَالَ ، نا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ : قَالَ ، مَِّد بن َعزِيزٍ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَح -٩٠٦

َر  ُه َجرِيَدةٌ َرطَْبةٌ ، فَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم ، َوَمَع ا َبْيَن قُُبورٍ  َشقََّها أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ َيْوًم
َيا َرُسولَ اللَِّه ، ِلَم فََعلَْت ذَاَك ؟ : قُلَْنا ، بِاثَْنَتْينِ ، َوَوَضَع َواِحَدةً َعلَى قَْبرٍ َواُألْخَرى َعلَى قَْبرٍ آَخَر ، ثُمَّ َمَضى 

، َوأَمَّا اآلَخُر فَكَانَ ال َيتَّ: فَقَالَ  ال . ِقي الَْبْولَ ، َولَْن ُيَعذََّبا َما َداَمْت َهِذِه َرطَْبةً أَمَّا أََحُدُهَما فَكَانَ ُيَعذَُّب بِالنَِّميَمِة 
  ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد

فَُر بن َمْيَسَرةَ نا َجْع: قَالَ ، نا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ : قَالَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعزِيزٍ الُْموِصِليُّ  -٩٠٧
ُه َحتَّى َوقََف بَِعَرفَاٍت ، فَقَالَ لَُه  َيا َمْيَسَرةُ ، اْشَتدَّ ِفي : اَألْشجَِعيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، أَنَُّه َحجَّ َمَع

، فَلَمَّا أَفَاَض النَّاُس ذََهْبُت َألْدفََع َن: قَالَ . الْجََبلِ  َعلُْت  ْه َعَنقًا َبْيَن الَْعَنقَْينِ : اقَِتي ، فَقَالَ فَفَ ا قَطَْعُت . َم فَلَمَّ
  ِسْر َيا َمْيَسَرةُ فَلَمَّا: أَْنزِلُ َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ ؟ قَالَ : الْجََبلَ ، قُلُْت 

، ثُمَّ أَقَاَم الصَّالةَ ، فََصلَّى الَْمْغرِ َب ، ثُمَّ أَقَاَم فََصلَّى َصالةَ الِْعَشاِء اآلِخَرةَ ، ثُمَّ أَصَْبْحَنا َدفَْعَنا إِلَى َجْمعٍ قَاَم فَأَذَّنَ 
َرفَاٍت َحتَّى َتَعمََّم : فَفََعلَ ِفي الَْمْشَعرِ كََما فََعلَ ِفي الَْمْشَعرِ اَألوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ  ال ُيِفيُضونَ ِمْن َع كَانَ الُْمْشرِكُونَ 

َسلََّم الشَّْمُس ِفي الْجِبَالِ ، فََتِص َعَماِئمِ الرَِّجالِ ِفي ُوُجوُههِْم ، َوإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو ُري ِفي ُرُؤوِسَها كَ
ال أَْشرِْق ثَُبْيُر ، فَ: َحتَّى َيقُولُوا ، كَانَ ال ُيِفيُض َحتَّى َتْغُرَب الشَّْمُس ، َوكَانَ الُْمْشرِكُونَ ال ُيِفيُضونَ ِمْن َجْمعٍ 

ِه ُيِفيُضونَ َحتَّى َتِصَري الشَّْمُس ِفي ُرُؤوسِ الْجَِبالِ كََعَماِئمِ الرِّجَالِ ِفي ُوُجوِههِْم ، َوإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َص لَّى اللَُّه َعلَْي
: ال بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِ. َوَسلََّم كَانَ ُيِفيُض قَْبلَ أَنْ َتطْلَُع الشَّْمُس 

  غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ
نا َجْعفَُر بن َمْيَسَرةَ ، : قَالَ ، نا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ : قَالَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعزِيزٍ الُْموِصِليُّ  -٩٠٨

َر قَا َمْن َمَشى ِفي َحاَجِة أَِخيِه الُْمْسِلمِ أَظَلَُّه اللَُّه َتَعالَى بَِخْمَسٍة َوَسْبِعَني أَلَْف : ال َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم
، َولَْم َيَزلْ َيُخوُض ِفي الرَّْحَمِة َحتَّى َيفُْرغَ ، فَإِذَا فََرغَ كََتَب اللَُّه لَُه َحجَّةً َو ُعْمَرةً ، َوَمْن َعاَد َملٍَك َيْدُعونَ لَُه 

، َوال َيَضُعَم ٍك ، ال َيْرفَُع قََدًما إِال كُِتَبْت لَُه َحَسَنةٌ  قََدًما إِال ُحطَّْت َعْنُه  رِيًضا أَظَلَُّه اللَُّه بَِخْمَسٍة َوَسْبِعَني أَلَْف َملَ
، فَإِذَا   َسيِّئَةٌ ، َوُرِفَع بَِها َدَرَجةً َحتَّى َيقُْعَد ِفي َمقَْعِدِه 



ُه الرَّْح ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال . َمةُ ، فَال َيَزالُ كَذَِلَك إِذَا أَقَْبلَ َحتَّى يَْنَتهَِي إِلَى َمْنزِِلِه قََعَد غََمَرْت
  بَِهذَا اِإلْسَناِد

: قَالَ ، ن ُمَحمَِّد بن ُعَبْيَدةَ نا إِْبَراِهيُم ب: قَالَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن اَألْشَعِث أَُبو الدَّْرَداِء  -٩٠٩
بن َجاِمعٍ : قَالَ ، نا الَْجرَّاُح بن َمِليحٍ : قَالَ ، َحدَّثَنِي أَبِي  نا إِْبَراِهيُم بن َعْبِد الَْحِميِد بن ِذي ِحَماَيةَ ، َعْن غَْيالنَ 

َر  ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق السَّبِيِعيِّ ، َعْن َيْحَيى بن َوثَّابٍ ، َعْن َعْبِد ُه : قَالَ ، اللَِّه بن ُعَم َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
َو  َسلََّم َوُه   َيأُْمُر بِالُْغْسلِ َيْوَم الُْجُمَعِة َعلَى َهذَا الِْمْنَبرِ: َعلَْيِه َو

ا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرنِي ُيوُنُس ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ِعيَسى الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََن -٩١٠
َر َحدَّثَُه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه ِه َوَسلََّم ِشَهابٍ ، أَنَّ ُعَبْيَد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم ُه َعلَْي  َصلَّى اللَّ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ إِال ُيوُنُس. ى ِفي َمْسجِِدَها َباَت بِِذي الُْحلَْيفَِة َمْبَدأَُه ، َوَصلَّ
َس -٩١١ ، َنا ُمَعاوَِيةُ بن  ، َنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى بن ُسَمْيعٍ  لََمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُزْرَعةَ ، َنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ 

لَ  النَّْصرِيُّ الْكُوِفيُّ ، َعْن لَْيِث َر ، َوأََنا : بن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، قَا َشيََّعين َوَصاِحًبا ِلي َعْبُد اللَِّه بن ُعَم
، َولَِكنِّي َسِمُمْنطَِلٌق ِمَن الَْمِديَنِة إِلَى الِْعَراقِ ، فَلَمَّا أََراَد أَنْ َيْنَصرَِف ، قَالَ إِنَُّه لَْيَس ِعْنِدي َشْيٌء أُْعِط ْعُت يكَُما 

  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

َسلََّم ، َيقُولُ  َوإِنِّي أَْسَتْوِدُع اللََّه ِديَنكَُما ، وأماَنَتكَُما ، َوَخَواِتيَم . إِنَّ اللََّه إِذَا اْسُتوِدَع َشْيئًا َحِفظَُه : َعلَْيِه َو
ا  ، َتفَرََّد بِِه ِهَشاُم بن َعمَّارٍلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َسلَ. َعَمِلكَُم   َمةَ إِال ُمَحمَُّد بن ِعيَسى بن ُسَمْيعٍ 
زِيزِ بن أَبِي رِْزَمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن قُْهَزاذَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْع -٩١٢

بن ُعَمَر ، قَالَ ، َعْن َبِشريِ بن ُسلَ انَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الُْمَجاِلِد ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه  َسِمْعُت : ْيَم
َحِديِث َبْيَن َبِشريِ لَْم ُيْدِخلْ ِفي َهذَا الْ. َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيوِصي بِالْجَارِ ، َحتَّى ظََننَّا أَنَُّه َسُيَورِّثُُه 

  َربن ُسلَْيَمانَ َوُمَجاِهٍد َعْبَد اللَِّه بن أَبِي الُْمجاِلِد إِال َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي رِْزَمةَ َعْبِد اللَِّه بن ُعَم
َنا َعْبُد اللَِّه بن َسْيٍف ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن ِعَصامٍ الُْجْرجَانِيُّ ، َحدَّثَ -٩١٣

َم ، قَالَ اٍء ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ لََعَن اللَُّه َمْن َسبَّ :  َماِلُك بن ِمْغَولٍ ، َعْن َعطَ
َعْبُد الَْحِميِد بن ِعَصامٍ اللَِّه : ْغَولٍ إِال َعْبُد اللَِّه بن َسْيٍف َتفَرََّد بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َماِلِك بن ِم. أَْصحَابِي 
َر   بن ُعَم
اشٍ ، َعنِ الَْعوَّامِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْحَمَوْيِه الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِخَر -٩١٤

، قَالَ ب ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر    قَالَ َرُسولُ: ن َحْوَشبٍ ، َعنِ الُْمَسيِّبِ بن َراِفعٍ 

ِه َوَسلََّم  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ . ال َصالةَ َبْعَد الْفَْجرِ ، إِال الرَّكَْعَتْينِ قَْبلَ َصالِة الْفَْجرِ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  َعْبُد اللَِّه بن ِخَراشٍ: َسيِّبِ إِال الَْعوَّاُم ، َتفَرََّد بِِه الُْم

بن أَبِي َخِليفَةَ ، َحدَّثَنِي زَِياُد بن -٩١٥ ِمْخَراقٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ ، َنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ ، َنا ُعَمُر 
َر ، قَالَ  َسلََّم ُمَعاذَ بن َجَبلٍ َوأََبا ُموَسى إِلَى الَْيَمنِ ، فَقَالَ َب: َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم َعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

قُِّه َوالْقُْرآِن ُهْم بِالتَّفََتَساَنَدا ، َوَتطَاَوَعا ، َوَيسَِّرا ، َوال ُتَنفَِّرا ، فََخطََب النَّاَس ُمَعاذٌ ، فََحثَُّهْم َعلَى اِإلْسالمِ ، َوأََمَر: 
ذُِكَر بَِشرٍّ فَُهَو ِمْن أُْخبُِركُْم بِأَْهلِ الَْجنَِّة َوأَْهلِ النَّارِ ، إِذَا ذُِكَر الرَُّجلُ بَِخْيرٍ فَُهَو ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة ، َوإِذَا : ، َوقَالَ 



  إِال ُعَمُر بن أَبِي َخِليفَةَلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن زَِياِد بن ِمْخَراقٍ . أَْهلِ النَّارِ 
بن َعْجالنَ ، أَ -٩١٦ نَّ أََبا َوبِِه ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َخاِلُد بن َيزِيَد ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ ، َعْن ُمَحمَِّد 

َر ، إِذَا  َسَجَد ِحَني َيْرفَُع َرأَْسُه ِمَن السَّْجَدِة اُألولَى َيقُْعُد َعلَى الزُّبَْيرِ الَْمكِّيَّ ، أَْخَبَرُه أَنَُّه َرأَى َعْبَد اللَِّه بن ُعَم
إِنَُّه ِمَن السُّنَِّة ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، إال اْبُن َعْجالنَ ، َوال َرَواُه َعنِ : أَطَْراِف أَصَابِِعِه ، َوَيقُولُ 
، إال َخاِلُد بن َيزِيَد ، َتفَرََّد بِِه اْبنِ َعْجالنَ ، إال َسِعيُد    اللَّْيثُ: بن أَبِي ِهاللٍ ، َوال َرَواُه َعْن َسِعيٍد 

٩١٧- ،   َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ 

ْيَمانَ بن بِاللٍ: َنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ ، قَالَ : قَالَ  ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي  َحدَّثَنِي أَِخي ، َعْن ُسلَ
، قَالَ  ِه بن ُعَمَر  ِه َوَسلََّم ، : َعِتيقٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َساِلمٍ ، أَنَّ َعْبَد اللَّ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َر إِنََّما النَّاُس كَاإلِبِلِ الِْمائَِة ، ال َتكَاُد: َيقُولُ    َتجُِد ِفيَها َراِحلَةً ُعَم
َحدَّثَنِي أَِخي ، َعْن : َنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ ، قَالَ  -٩١٨

، َوُموَسى ب ِه بن أَبِي َعِتيقٍ  ِد بن َعْبِد اللَّ ةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ ، َعْن ُمَحمَّ ن ُعقَْب
انَ َيْمِشي أََماَم الَْجَناَزِة ، قَالَ  ِه َوَسلََّم : اللَِّه ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر ، كَ ْد كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َوقَ

  َمُر ، َوُعثَْمانَُيْمِشي َبْيَن َيَدْيَها ، َوأَُبو َبكْرٍ ، َوُع
َنا الَْهْيثَُم بن ُحَمْيٍد ، َعنِ الُْمطِْعمِ بن الِْمقَْدامِ ، َعْن : َنا ُمَحمَُّد بن َعاِئٍذ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ ، قَالَ  -٩١٩

ا أََراَد ِفَراقََنا ، قَالَ َخَرْجُت إِلَى الَْغْزوِ َوَصاِحٌب ِلي َوَشيََّعَنا َعْبُد اللَِّه بن ُع: ُمَجاِهٍد ، قَالَ  لَْيَس َمِعي : َمَر ، فَلَمَّ
ِه َوَسلََّم َيقُولُ  ُه َعلَْي إِنَّ اللََّه إِذَا اْسُتوِدَع َشْيئًا َحِفظَُه ، َوإِنِّي : َمالٌ أُْعِطيكَُما ، َولَِكنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الُْمطِْعُم إِال اْبُن ُحَمْيٍد اللَِّه بن . اَنَتكَُما ، َوَخَواِتيَم أَْعَماِلكَُما أَْسَتْوِدُع اللََّه ِديَنكَُما َوأََم
َر   ُعَم
  :َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ ، قَالَ  -٩٢٠

َر ، قَالَ َح: َنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد ، قَالَ  َخَرَج َعلَْيَنا َعلَْيَنا : دَّثَنِي ُمَحمَُّد بن النَّْيلِ الِْفْهرِيُّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم
ْجرِ ، إِال ال َصالةَ َبْعَد طُلُوعِ الْفَ: َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوالنَّاُس ُيَصلُّونَ َبْعَد طُلُوعِ الْفَْجرِ ، فَقَالَ 

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن النَّْيلِ إِال اللَّْيثُ بن َسْعٍد. َركَْعَتاِن 
 َحدَّثََنا ُوَهْيُب: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن اَألْحَمرِ النَّاِقُد ، قَالَ نا أَيُّوُب بن ُيوُنَس أَُبو أَُميَّةَ الصَّفَاُر ، قَالَ  -٩٢١

َر ، قَالَ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : بن َخاِلٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َوَخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم
َسلََّم  َرلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّ. َمْن قُِتلَ ُدونَ َماِلِه فَُهَو َشهِيٌد : َعلَْيِه َو   وَب َوَخاِلٍد إِال ُوَهْيٌب بن ُعَم

َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الِْمقَْدامِ الِْعْجِليُّ ، قَالَ نا َحمَّاُد بن َواِقٍد : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحنِيفَةَ الَْواِسِطيُّ ، قَالَ  -٩٢٢
َر ، قَالَ الصَّفَاُر ، قَالَ نا ُمَحمَُّد بن ذَكَْوانَ َخالُ َولَِد َحمَّاِد بن َزْي : ٍد ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم

، إِذْ َمرَِّت اْمَرأَةٌ ، فَقَالَ َبْع ، : ُض الْقَْومِ إِنَّا لَقُُعوٌد بِِفَناِء بِِفَناِء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َهِذِه بنُت ُمَحمٍَّد 
التِّْبنِ ، فَاْنطَلَقَِت الَْمْرأَةُ : إِنَّ َمثَلَ ُمَحمٍَّد ِفي بين َهاِشمٍ كََمثَلِ الرَّْيحَاَنِة ، َوْسطَ النََّتنِ ، أَْو قَالَ : انَ فَقَالَ أَُبو ُسفَْي

ي َوْجهِِه الَْغَض ِه َوَسلََّم ، فَأَْخَبْرُتُه ، فََخَرَج َوُيْعَرُف ِف   َما َبالُ: ُب ، فَقَالَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي



إِنَّ اللََّه َخلََق السََّماَواِت َسْبًعا ، فَاْخَتاَر الُْعلَْيا فََسكََنَها ، َوأَْسكََن َساِئَر : أَقَْوامٍ ُيْؤذُوَننِي ِفي أَْهِلي ، ثُمَّ قَالَ 
، َوَخلََق اَألَرِضَني َسْبًعا ، فَاْخَتا ِقِه ، ثُمَّ َخلََق الَْخلَْق ، َسَماَواِتِه َمْن َشاَء ِمْن َخلِْقِه  َر الُْعلَْيا َوأَْسكََنَها َمْن َشاَء ِمْن َخلْ

َدَم الَْعَرَب ، َواْخَتاَر ِمَن الَْعَربِ ُمَضَر ، َواْخَتاَر ِمْن  ُمَضَر قَُرْيًشا ، َواْخَتاَر ِمَن الَْخلْقِ بين آَدَم ، فَاْخَتاَر ِمْن بين آ
اِشمٍ ، َواْخَتاَرنِي ِمْن بين َهاِشمٍ ، فَأََنا ِمْن ِخَيارٍ إِلَى ِخَيارٍ ، فََمْن أََحبَّ الَْعَرَب فَِلُحبِّي َواْخَتاَر ِمْن قَُرْيشٍ بين َه

كَْوانَ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَمَرو بن ِديَنارٍ إِال ُمَحمَُّد بن ذَ. أَكَْرَمُهْم ، َوَمْن أَْبَغَض الَْعَرَب فَِلُبْغِضي أَْبَغَضُهْم 
  ، َوال َعْن ُمَحمَِّد بن ذَكَْوانَ إِال َحمَّاُد بن َواِقٍد ، َوال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد

دَّثََنا َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ِعْرسٍ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َسِعيٍد الَْهْمَدانِيُّ ، نا بِْشُر بن َبكْرٍ ، َح -٩٢٣
رٍ ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َص لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َسِعيٍد ، َحدَّثَنِي َناِفٌع ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْم

. ِفي الَْمْسجِِد ، ثُمَّ ُيهِلُّ ِحَني َتْسَتوِي بِِه َراِحلَُتُه كَانَ َيْمكُثُ بِِذي الُْحلَْيفَِة َما َبَدا لَُه ، فَإِذَا أََراَد أَنْ ُيْحرَِم َصلَّى 
  أَْحَمُد بن َسِعيٍد الَْهْمَدانِيُّ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ إِال بِْشُر بن َبكْرٍ ، َتفَرََّد بِِه 

لِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرْمحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َداُوَد بن أَْسلََم الصََّدِفيُّ ا -٩٢٤
  َعِقيلٍ

ْيِه َوَسلََّم ا كَانَ ِمْن ِمَرياٍث : قَالَ  ، ،أَنَُّه َسِمَع َناِفًعا ُيْخبُِر ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ َم
ا كَانَ ِمْن ِمَرياٍث أَْدَركَُه اِإلْسالُم فَُهَو َعلَى قََسقُسَِّم ِف لَْم . مِ اِإلْسالمِ ي الَْجاِهِليَِّة فَإِنَُّه َعلَى ِقْسَمِة الَْجاِهِليَِّة ، َوَم

، َوال َعْن َعِقيلٍ إِال اْبُن لَهِيَعةَ ، َتفَرََّد بِِه  َر: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال َعِقيلٌ    ُمَحمَُّد بن ُرْمحٍ اللَِّه بن ُعَم
َر ، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن َعِليٍّ ، نا َيْحَيى بن الُْمِغَريِة الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثَنِي اْبُن َناِفعٍ ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَم -٩٢٥

ِه َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ ، أَنَّ َساِلَم بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر أَْخ ِه بن ُعَمَر أَْخَبَرُه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي َبَرُه ، أَنَّ َعْبَد اللَّ
ُمَعرََّس الشََّجَرِة ، إِنََّك بَِبطَْحاَء ُمَباَركٍَة ، لَْم َيْروِ َهِذِه اَألَحاِديثَ َعْن َعاِصمِ : َوَسلََّم ِقيلَ لَُه ، َوُهَو بِالُْمَعرَّسِ َيْعنِي 

َربن ُع َر ، إال َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ الصَّاِئغُ اللَِّه بن ُعَم   َم
 بن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ ، َنا إِْسَحاُق بن َراَهَوْيِه ، أَنَبا َصاِلُح بن قَُداَمةَ الْمدين ، َحدَّثََنى َعْبِد اللَِّه -٩٢٦

ِه َوَسلََّم : َيقُولُ ، بن ُعَمَر  قَالَ َناِفعٍ ، كَانَ َعْبُد اللَِّه: ِديَنارٍ ، قَالَ  ُه َعلَْي إِنَّ أََحَدكُْم : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
ِه َمقَْعُدُه بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ ، إِنْ كَانَ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة ، أَْو ِمْن أَْهلِ النَّ  َهذَا َمقَْعُدَك: ارِ ، ُيقَالُ إِذَا َماَت ُعرَِض َعلَْي

  َحتَّى َيْبَعثََك اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة
، نا أَُبو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ ، َعْن -٩٢٧   َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا ، نا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ 

بن ُعَمَر ، أَنَّ أََباُه َسقَطَْت ثَنِيَُّتُه  ، فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه 
، إال أَُبو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ   َيُشدََّها بِذََهبٍ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ 

نا َيزِيُد بن َهاُرونَ ، : الْوَاِسِطيُّ ، قَالَ  نا َسِعيُد بن َعْبِد الَْحِميِد: َحدَّثََنا ُموَسى بن أَبِي ُحَصْينٍ ، قَالَ  -٩٢٨
بن ُمرَّةَ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن : نا أَْصَبغُ بن َزْيٍد ، قَالَ : قَالَ  نا أَُبو بِْشرٍ ، َعْن أَبِي الزَّاِهرِيَِّة ، َعْن كَِثريِ 

اًما أَْرَبِعَني َيْوًما َيَتَربَُّص بِِه فَقَْد َبرَِئ ِمَن اللَِّه : لَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: ُعَمَر ، قَالَ  َمَن َجَمَع طََع
َحِديثُ ِه ، ال ُيْرَوى َهذَا الَْوَبرَِئ اللَُّه ِمْنُه ، َوأَيَُّما أَْهلُ َعْرَصِة ظَلَّ ِفي َناِديهُِم اْمُرٌؤ َجاِئٌع فَقَْد َبرِئَْت ِمْنُه ِذمَّةُ اللَّ

َر ، إال بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه    أَُبو الزَّاِهرِيَِّة: َعنِ اْبنِ ُعَم



ْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن َخاِلِد بن َيزِيَد ، َع -٩٢٩
ِه َوَسلََّم قَالَ بن ِديَنارٍ ، َع َر ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ُه ، فُُيطِْفئَ : ْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم اْحفَظْ ُودَّ أَبِيَك ال َتقْطَْع

  اللَُّه ُنوَرَك ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ ، إال َخاِلُد بن َيزِيَد
ِه َوَسلََّوبِ -٩٣٠ ُه َعلَْي َر ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ : َم قَالَ ِه ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم

  إِذَا َتبَاَيَع الرَُّجالِن فَكُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما بِالِْخيَارِ ، َما لَْم

َخيُِّر أََحُدُهَما اآلَخَر ، فَإِنْ َخيََّر أََحُدُهَما اآلَخَر فََتَباَيَعا َعلَى ذَِلَك َوَجَب الَْبْيُع ، َوإِنْ َيَتفَرَّقَا َوكَاَنا َجِميًعا ، أَْو ُي
ثَ بَِهذَا التََّمامِ َعْن َهذَا الَْحِديَتفَرَّقَا َبْعَد أَنْ َيَتَباَيَعا ، َوإِنْ لَْم َيْتُرْك َواِحٌد ِمْنُهَما الَْبْيَع فَقَْد َوَجَب الَْبْيُع ، لَْم َيْروِ 

  َناِفعٍ ، إال لَْيثٌ َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر
َسِمْعُت َحْمَزةَ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، : َوبِِه ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي ُعَبْيُد اللَِّه بن أَبِي َجْعفَرٍ ، قَالَ  -٩٣١
ِه َوَسلََّم : ، َيقُولُ  َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر: َيقُولُ  لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َما َيَزالُ الرَُّجلُ َيسْأَلُ النَّاَس : قَا

َر   َحتَّى َيأِْتَي َيْوَم الِْقَياَمِة َولَْيَس ِفي َوْجهِِه ُمْزَعةُ لَْحمٍ اللَِّه بن ُعَم
ْدُنو َحتَّى َيْبلُغَ الِْعْرُق نِْصَف اُألذُِن ، فََبْيَنا ُهْم كَذَِلَك اْسَتَغاثُوا بِآَدَم ، إِنَّ الشَّْمَس َيْوَم الِْقَياَمِة َت: َوقَالَ  -٩٣٢
، فََيْشفَُع : فََيقُولُ  ْيِه َوَسلََّم  ، فَُيقَْضى لَْسُت بَِصاِحبِ ذَِلَك ، ثُمَّ ُموَسى ، فََيقُولُ كَذَِلَك ، ثُمَّ ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَ
  ْهلُ الَْجْمعِ كُلُُّهْمَخلْقِ ، فََيْمِشي َحتَّى َيأُْخذَ بَِحلْقَِة الَْجنَِّة ، فََيْوَمِئٍذ َيْبَعثُُه اللَُّه َمقَاًما َمْحُموًدا ، َيْحَمُدُه أََبْيَن الْ
ْن َخاِلِد بن َيزِيَد ، َعْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ، َع -٩٣٣

َر ، أَْخَبَرُه ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس لََّم كَانَ َيْخُرُج َيْوَم أَبِي ِهاللٍ ، َعْن َناِفعٍ ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن ُعَم
  َيَدْيِه َحتَّى َيقُوَمالِْفطْرِ َواَألْضَحى بِالَْحْرَبِة ، ثُمَّ َيْغرُِزَها َبْيَن 

َر: ُيَصلِّي ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ ، إال َخاِلٌد ، َتفَرََّد بِِه    اللَّْيثُ ُعَم
، قَالَ َوبِِه ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن َع -٩٣٤ ْبِد اللَِّه بن ُعَمَر 

ِه َوَسلََّم َيقُولُ :  ُه: َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي   َمْن فَاَتْتُه َصالةُ الَْعْصرِ فَكَأَنََّما ُوِتَر أَْهلُُه َوَمالُ
بن َسَواَدةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ  َوبِِه ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َجْعفَُر بن َربِيَعةَ ، َعْن َبكْرِ -٩٣٥

أَ قَْبلَ َداِخال َعلَى ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، أَنَّ أََبا َبكْرٍ َتَزوََّج أَْسَماَء بنَت ُعَمْيسٍ َبْعَد َجْعفَرِ بن أَبِي طَاِلبٍ ، فَ
إِنِّي َما : َيا أََبا َبكْرٍ ، َوَما ذَاَك ؟ ، قَالَ : ِه ، فََرَجَع إِلَى َنبِيِّ اللَِّه َوأَْخَبَرُه ، فَقَالَ أَْسَماَء ، فَإِذَا َنفٌَر ُجلُوٌس ِفي َبْيِت

َم  اَم َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى: َرأَْيُت َبأًْسا ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،  َبرَّأََها اللَُّه ِمْن ذَاَك ، فَقَ
َمَعُه غَْيُرُه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ ، إال َبكْ: فَقَالَ  ُر بن َسَواَدةَ ال َيْدُخلْ َرُجلٌ َعلَى ُمِغيَبٍة ، إال َو

  اللَّْيثُ: ، َوال َعْن َبكْرٍ ، إال َجْعفٌَر ، َتفَرََّد بِِه 
ْيَمانَ ، قَالَ : َنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ ، قَالَ َحدَّثَ -٩٣٦ َنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمَؤمَّلِ ، َعنِ اْبنِ : َنا َسِعيُد بن ُسلَ

اٍء ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر ، قَالَ  ، : قُلُْت : ُجَرْيجٍ ، َعْن َعطَ ، قُلُْت : قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه ، أُقَيُِّد الِْعلَْم ؟  : َنَعْم 
  لَْم َيْروِ َهذَا. الِْكَتاُب : َوَما َتقْيِيُدُه ؟ قَالَ 



َر   الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ إِال َعْبُد اللَِّه بن الُْمَؤمَّلِ اللَِّه بن ُعَم
َحمَّاٍد ،: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ ، قَالَ  -٩٣٧ لَ  َنا لَْيثُ بن  َنا َحمَّاُد بن َزْيٍد ، َعْن لَْيٍث ، َعْن : قَا

َر ، قَالَ  ِه َوَسلََّم : ُمَجاِهٍد ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم ِخَياُركُْم أَلَْيُنكُْم َمَناِكًبا ِفي : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُم أَْجًرا ِمْن ا َرُجلٌ إِلَى فُْرَجٍة ِفي َصفٍّ فََسدََّها  الصَّالِة ، َوَما ِمْن ُخطَْوٍة أَْعظَ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ . ُخطَْوٍة َمَشاَه
ٍد ِد بن َزْيٍد إِال لَْيثُ بن َحمَّا   َعْن َحمَّا

، قَالَ َنا َمْسلََم: َنا الَْحَسُن بن قََزَعةَ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ ، قَالَ  -٩٣٨ : ةُ بن َعلْقََمةَ 
، قَالَ  ِه بن ُعَمَر  ا َتقُولُونَ ُألَمرِاِئكُْم إِذَا َدَخلُْتْم َعلَْيهِْم ؟ : َنا َداُوُد بن أَبِي ِهْنٍد ، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ ، أَنَّ َعْبَد اللَّ َم

لَ : ، قَالُوا  ، قَالُوا فَإِذَا َخَرْجُت: َنقُولُ لَُهْم َما َيْشَتُهونَ ، قَا ال َيْشَتُهونَ ، : ْم ِمْن ِعْنِدِهْم َما َتقُولُونَ ؟  َنقُولُ َما 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َداُوَد . َهذَا الَِّذي كُنَّا َنُعدُُّه النِّفَاَق َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ 

  الَْحَسُن بن قََزَعةَ: ْسلََمةُ بن َعلْقََمةَ ، َتفَرََّد بِِه بن أَبِي ِهْنٍد إِال َم
نا َعْبُد الَْمِلِك بن الصَّبَّاحِ : نا َماِلُك بن َعْبِد الَْواِحِد أَُبو غَسَّانَ الِْمْسَمِعيُّ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَعاذٌ ، قَالَ  -٩٣٩

َر ، قَالَ الِْمْسَمِعيُّ ، َعْن ُشْعَبةُ ، َعْن َواِقِد بن ُم قَالَ َرُسولُ اللَِّه : َحمَِّد بن َزْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَم
ِه َوَسلََّم    أُِمْرُت أَنْ: َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ُموا الصَّالةَ ، َوُيْؤُتوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا أُقَاِتلَ النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا أَنْ ال إِلََه إال اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه ، َوُيِقي
، إال فََعلُوا َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوأَْمَوالَُهْم ، َوِحَساُبُهْم َعلَى اللَِّه ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ بَِهذَا التَّ َمامِ َعْن ُشْعَبةَ 

  و غَّسانتأَُب: َعْبُد الَْمِلِك بن الصَّبَّاحِ ، َتفَرََّد بِِه 
  انتهى املستدرك

  َعْمُرو اَألْنَصارِيُّ، ثُمَّ الَْعْجالنِيُّ
ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ، . َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي - ١٣٤٧٩

َحدَّثََنا أَبِي فَِديٍك، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه : َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، قَاال: اِن، قَاالَوإِْسَماِعيلُ الَْحَسُن الُْخفَاُف الِْمْصرِيَّ
لَُّه  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى البن َناِفعٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعْمرٍو الَْعْجالنِيَّ، َحدَّثَ َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن أَبِيِه، أَنّ

ي الَْغاِئِط َوالَْبْولِ َسلََّمَنَهى أَنْ ُيْسَتقَْبلَ َشْيٌء ِمَن الِْقْبلََتْينِ ِف   .َعلَْيِه َو
  َعْمُرو بن َعْوِف بن ُملَْحةَ الُْمَزنِيُّ

ِثُري بن َعْبِد اللَِّه بن حدثنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي كَ - ١٣٤٨٠
 َوَسلََّم كَانَ قَاِعًدا َعْمرِو بن َعْوِف بن َزْيِد بن ُملَْحةَ الُْمَزنِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

إِال قَُرِشيٌّفََتَسلَّلُْت، فََدَخلُْت، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  اْدُخلُوا َعلَيَّ َوال َيْدُخلَنَّ َعلَيَّ:َمَعُهْم فََدَخلَ َبْيَتُه، َوقَالَ
َسلََّم   ُنْخبُِرَك َيا َرسُولَ اللَِّه: َيا َمْعَشَر قَُرْيشٍ َهلْ َبْيَنكُْم أََحٌد لَْيَس ِمْنكُْم؟قَالُوا:َعلَْيِه َو

ِه َوَسلََّم بِآبَاِئَنا أَْنَت َوأُمَّهَاِتَنا َمَعَنا بن اُألْخِت َحِليُف الْقَْومِ ِمْنُهْم، َوَمْولَى :َوالَْمْولَى، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
 َوأَْنُتمْ فَال َتُموُتنَّ إِال"الْقَْومِ ِمْنُهْم، َواْبُن أُْخِت الْقَْومِ ِمْنُهْم، َيا َمْعَشَر قَُرْيشٍ، إِنَّكُُم الُْوالةُ َبْعِدي لَِهذَا اَألْمرِ، 

، َوال َتكُوُنوا ] ١٠٣آل عمران آية "[َواْعَتِصُموا بَِحْبلِ اللَِّه َجِميًعا َوال َتفَرَّقُوا] "١٣٢البقرة آية " [ُمْؤِمُنونَ
ا َجاَءُهُم الَْبيَِّناُت َوَما أُِمُروا إِال ِلَيْعُبُدوا اللََّه  ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن َحنِيفًا َوُتِقيُموا كَالَِّذيَن َتفَرَّقُوا َواْخَتلَفُوا ِمْن َبْعِد َم



وَأَْبَناِء أَْبنَاِئهِْم َرِحمَ  الصَّالةَ َوُتْؤُتوا الزَّكَاةَ َوذَِلَك ِديُن الْقَيَِّمِة َيا َمْعَشَر قَُرْيشٍ، اْحفَظُونِي ِفي أَْصَحابِي َوأَْبَناِئهِْم
  .اللَُّه اَألْنصَاَر َوأَْبَناَء األَْنَصارِ

، َعْن حدثنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه - ١٣٤٨١
َسلََّم ِفي َمْسجِِدِه بِا: أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ لَْمِديَنِة فَجاَءُه جِْبرِيلُ َعلَْيِه كُنَّا قُُعوًدا َحْولَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َو َتَعرََّق َعَرقًا َشِديًدا، َوإِذَا  السَّالُم بِالَْوْحيِ فََتَغشَّى رَِداَءُه، فََمكَثَ طَوِيال َحتَّى ُسرَِّي َعْنُه َوكََشَف رَِداَءُه، فَإِذَا ُه
َنْحُن َيا َرُسولَ اللَِّه، بِأَبِيَنا أَْنَت َوأُمِّنَا : ُج ِمَن النَّْخلِ؟فَقَالَ اَألْنصَاُرأَيُّكُْم َيْعرُِف َما َيْخُر:ُهَو قَابٌِض َعلَى َشْيٍء، فَقَالَ

َما :ثُمَّ فََتَح َيَدُه، فَإِذَا ِفيَها َنًوى، فَقَالَ، لَْيَس َشْيٌء َيْخُرُج ِمَن النَّْخلِ إِال َنْحُن َنْعرِفُُه َنْحُن أَْصَحاُب َنْخلٍ 
  ذَا يَاَه: َهذَا؟فَقَالُوا

َصَدقُْتْم، َجاَءكُْم جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َيَتَعاَهُد ِديَنكُمْ :َنَوى َسَنٍة، قَالَ: َنَوى أَيِّ َشْيٍء؟قَالُوا:َرُسولَ اللَِّه َنًوى، قَالَ
ِهْم إِنْ ِشْبًرا فَِشْبًرا، َوإِنْ ِذَراًعا فَِذَراًعا، َوإِنْ لََتْسلُكُنَّ َسَنَن َمْن قَْبلَكُْم َحذَْو النَّْعلِ بِالنَّْعلِ، َولََتأُْخذُنَّ بِِمثْلِ أَْخِذ

ْرقَةً كُلَُّها َباًعا فََباًعا، َحتَّى لَْو َدَخلُوا ِفي ُجْحرِ َضبٍّ َدَخلُْتْم ِفيِه إِال أَنَّ بين إِْسَراِئيلَ افَْتَرقَْت َعلَى ُموَسى  َسْبِعَني ِف
ْرقَةً كُلَُّها َضالَّةٌ، إِال ِفْرقَةٌ َواِحَدةٌ اِإل ْسالُم َوَجَماَعُتُهْم، ثُمَّ إِنََّها افَْتَرقَْت َعلَى ِعيَسى بن َمْرَيَم َعلَى إِْحَدى َوَسْبِعَني ِف

ا رِ إِال َواِحَدةٌ اِإلْسالُم ِفي النَّا َضالَّةٌ إِال َواِحَدةٌ اِإلْسالُم َوَجَماَعُتُهْم ثُمَّ إِنَّكُْم َتكُوُنونَ َعلَى اثَْنَتْينِ َوَسْبِعَني ِفْرقَةً كُلَُّه
  .َوَجَماَعُتُهْم
ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك . حدثنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه - ١٣٤٨٢

َحدَّثَنِي كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، 
َسلََّم، قَالَ   .َمْن أَْحَيا َمَواًتا ِمَن اَألْرضِ ِفي غَْيرِ َحقِّ ُمْسِلمٍ فَُهَو لَُه َولَْيَس ِلِعْرقٍ ظَاِلمٍ َحقٌّ:َعلَْيِه َو

ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن َيِعيَش، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم، َحدَّثََنا َيزِيُد بن حدثنا ُمَحمَُّد بن  - ١٣٤٨٣
بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ ِه: َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن كَِثريِ  َمْن :َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  أَْحَيا أَْرًضا َميَِّتةً فَهَِي لَُه َولَْيَس ِلِعْرقٍ

  .ظَاِلمٍ َحقٌّ
، َعْن حدثنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه - ١٣٤٨٤

الْبِئُْر ُجَباٌر، َوالَْعْجَماُء ُجْرُحَها ُجَباٌر، َوالَْمْعِدنُ ُجَباٌر َوِفي :لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ ا
  .الرِّكَازِ الُْخُمسِ

َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِيِه، َعْن  حدثنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي كَِثُري بن - ١٣٤٨٥
َسلََّم، قَالَ ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة َساَعةٌ ِمْن َنَهارٍ ال َيْسأَلُ ِفيَها َعْبٌد َشْيئًا إِال :َجدِِّه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .ِحَني ُتقَاُم الشَّْمُس إِلَى اْنِصَراٍف ِمْنَها:؟ قَالَأَيَّةُ َساَعٍة ِهَي َيا َرُسولَ اللَِّه: أُْعِطَي ُسْؤلَُهفَِقيلَ
حدثنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن  - ١٣٤٨٦

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ ُيكَبُِّر ِفي الِْعيَدْينِ ِفي الرَّكَْعِة اُألولَى َسْبَع َعْوٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ال
  .َتكْبَِرياٍت، َوِفي الرَّكَْعِة الثَّانَِيِة َخْمَس َتكْبَِرياٍت قَْبلَ الْقَِراَءِة

ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن . ا كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيُّحدثنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ، َحدَّثََن - ١٣٤٨٧



َسِمْعُت : َعْن َجدِِّه، قَالَالُْمَباَرِك الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِيِه، 
ال َيذَْهُب الدُّْنَيا حَتَّى َتكُونَ َرابِطَةٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني بُِبوالنَ َيا َعِليَُّيْعنِي َعِليَّ :لَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

  بن

َبْعَدكُْم ِمَن الُْمْؤِمنَِني، ثُمَّ إِنَّكُْم َسُتقَاِتلُونَ بين اَألْصفَرِ، َوُيقَاِتلُُهْم َمْن :لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: أَبِي طَاِلبٍ، قَالَ
اللَِّه لَْوَمةُ الِئمٍ، َحتَّى َيْخُرُج إِلَْيهِْم َرْوقَةُ الُْمْسِلِمَني أَْهلُ الِْحَجازِ الَِّذيَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ال َيأُْخذُُهْم ِفي 

التَّْسبِيحِ وَالتَّكْبِريِ، فََيْهِدَم اللَُّه ِحْصَنَها فَُيِصيُبوا َماال َعِظيًما لَْم ُيِصيُبوا ِمثْلَُه َيفَْتَح اللَُّه َعلَْيهِْم قُْسطَْنِطينِيَّةَ َوُروِميَّةَ بِ
الُ ِفي بِالِدكُْم، قَطُّ َحتَّى أَنَُّهْم َيقِْسُمونَ بِالتُّْرَسِة، ثُمَّ َيْصُرُخ َصارٌِخ َيا أَْهلَ اِإلْسالمِ قَْد َخَرَج الَْمِسيُح الدَّجَّ

َيقُولُونَ َمْن َهذَا الصَّارُِخ فََيْنقَبُِض النَّاُس َعنِ الَْمالِ، فَِمْنُهُم اآلِخذُ َوِمْنُهُم التَّارُِك، َواآلِخذُ َناِدٌم َوالتَّارُِك َناِدٌم، ثُمَّ 
ةً إِلَى لُدٍّ، فَإِنْ َيكُنِ الَْمِسيُح قَْد َخَرَج، فََسَيأِْتيكُْم بِِعلِْمِه، فََيأُْتونَ  َوال َيْعلَُمونَ َمْن ُهَو، فََيقُولُونَ اْبَعثُوا طَِليَع

َتزُِموا ثُمَّ اْرُشُدوا، فَُيْبِصُرونَ، فَال َيَرْونَ َشْيئًا َوَيَرْونَ النَّاَس َساِكِتَني، فََيقُولُونَ َما َصَرَخ الصَّارُِخ إِال إِلَْيَنا، فَاْع
بَِها الَْمِسيُح الدَّجَّالُ ُنقَاِتلُْه َحتَّى َيْحكَُم اللَُّه َبْيَنَنا َوَبْيَنُه َوُهَو َخْيُر الَْحاِكِمَني،  فََنْخُرُج بِأَْجَمِعَنا إِلَى لُدٍّ، فَإِنْ َيكُْن

  .َوإِنْ َيكُنِ اُألْخَرى، فَإِنََّها بِالُدكُْم َوَعَشاِئُركُْم َوَعَساِكُركُْم َرَجْعُتْم إِلَْيَها
دَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيُّ، َعْن أَبِيِه، حدثنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك، َح - ١٣٤٨٨

  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،: َعْن َجدِِّه، قَالَ

إِنَّ لَُه ِمثْلَ أَْجرِ َمْن َعِملَ بَِها ِمَن النَّاسِ ال ُيْنِقُص ذَِلَك ِمْن أُُجورِ َمْن أَْحَيا ُسنَّةً ِمْن ُسنَِّتي قَْد أُِميَتْت َبْعِدي، فَ:َيقُولُ
ِه ِمثْلَ إِثْمِ َمْن َعِملَ بَِه ا ِمَن النَّاسِ ال ُيْنِقُص ذَِلكَ النَّاسِ شَْيئًا، َوَمنِ اْبَتَدَع بِْدَعةً ال َيْرَضاَها اللَُّه َوَرُسولُُه، فَإِنَّ َعلَْي

  .آثَامِ النَّاسِ َشراِمْن 
َعْن أَبِيِه، حدثنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلِ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيُّ،  - ١٣٤٨٩

ِه َوَسلََّم، قَالَ لََيأْزُِر إِلَى الِْحَجازِ كََما َتأْزُِر الَْحيَّةُ إِلَى ُجْحرَِها، إِنَّ الدِّيَن :َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُع غَرِيًبا، فَطُوَبى ِللُْغَرَباِء َولََيْعِقلَنَّ الدِّيُن ِمَن الِْحجَازِ َمْعِقلَ اَألْروَِيِة ِمْن َرأْسِ الَْجَبلِ، إِنَّ الدِّيَن َبَدأَ غَرِيًبا َوَيْرجِ

  .ا أَفَْسَد النَّاُس َبْعِدي ِمْن ُسنَِّتيالَِّذيَن ُيْصِلُحونَ َم
َعْن أَبِيِه، حدثنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيُّ،  - ١٣٤٩٠

ٍة غََزاَها اَألْبَواَء َحتَّى إِذَا كُنَّا بِالرَّْوَحاِء، غََزْوَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعْن َجدِِّه، قَالَ ِه َوَسلََّم أَوَّلَ غَْزَو َعلَْي
َهذَا َجَبلٌ ِمْن :اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم، قَالَ: َهلْ َتْدُرونَ َما اْسُم َهذَا الَْجَبلِ؟قَالُوا:َنَزلَ بِِعْرقِ الظَّْبَيِة، فََصلَّى، ثُمَّ قَالَ

لَقَْد َصلَّى ِفي ، َهِذِه َسَجاِسُج َواٍد ِمْن أَْوِدَيِة الَْجنَِّة :الَْجنَِّة، اللَُّهمَّ بَارِْك ِفيِه، َوَبارِْك َألْهِلِه ِفيهَِوقَالَ ِللرَّْوَحاِءجَِبالِ 
ِه َعَباَءَتاِن   َهذَا الَْمْسجِِد قَْبِلي َسْبُعونَ َنبِيا، َولَقَْد َمرَّ بَِها ُموَسى َعلَْي

ٍة َوْرقَاَء ِفي َسْبِعَني أَلٍْف ِمْن بين إِْسَراِئيلَ حَاجَِّني الَْبْيَت الَْعِتيَق، َوال َتُمرُّ اقَطَْو لسَّاَعةُ َحتَّى َيُمرَّ بَِها انِيََّتاِن َعلَى َناقَ
ذَِلَك، َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  ِعيَسى بن َمْرَيَم َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُُه َحاجا، أَْو ُمْعَتِمًرا، أَْو َيْجَمُع اللَُّه لَُه

َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى بن ُرَوْينٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا الَْعطَّاُف بن َخاِلٍد، َعْن كَِثريِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن 
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه 



.  الُْمَزنِيُّحدثنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه - ١٣٤٩١
: َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن 

َسلََّم، َيقُولُ َما ِهَي َيا : إِنِّي أََخاُف َعلَى أُمَِّتي ِمْن َبْعِدي ِمْن أَْعَمالٍ ثَالثٍَةقَالُوا:َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .ُحكٌْم جَاِئٌر، أَْو َهًوى ُمتََّبٌعَزلَّةُ الَْعاِلمِ، أَْو : َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ

 الُْمَزنِيُّ، حدثنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه - ١٣٤٩٢
ال َجلََب َوال َجَنَب، َوال اْعِتَراَض َوال َيبِيُع َحاِضٌر :ِه َوَسلََّم، قَالََعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .ِلَباٍد
للَِّه، َعْن حدثنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن كَِثريِ بن َعْبِد ا - ١٣٤٩٣

َسلََّم، أَبِيِه، َعْن َجدِِّه،   أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َمْن َيْغلُلْ َيأِْت بَِما غَلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة:قَالَ   .ال َسلُولَ َوال غَلُولَ، َو
ن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيُّ، حدثنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي كَِثُري ب - ١٣٤٩٤

َع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني قَِدَم الَْمِديَنةَ ُنَصلِّي َنْحَو َبْيِت الَْمقِْدسِ :َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ كُنَّا َم
  .ِمْن َسْبَعةَ َعَشَر َشْهًرا

لصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيُّ، حدثنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك ا - ١٣٤٩٥
  .َعَصا الدَّابَِّة أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَِذنَ بِقَطْعِ الَْمَشدِّ، َوالْقَاِئَمَتْينِ، َوالُْمتََّخذَةَ:َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه

َعْن أَبِيِه، حدثنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيُّ،  - ١٣٤٩٦
ْجَبالٍ ِمْن أَْجَبالِ الَْجنَِّة، وَأَْرَبَعةُ أَْنهَارٍ ِمْن أَْنَهارِ أَْرَبَعةُ أَ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َجدِِّه، قَالَ

أُُحٌد ُيِحبَُّنا َوُنِحبُُّه، َجَبلٌ ِمْن جَِبالِ الَْجنَِّة، َوالطُّورُ :فََما اَألْجَبالُ؟ قَالَ: الَْجنَِّة، وَأَْرَبَعةُ َمالِحَم ِمْن َمالِحمِ الَْجنَِّةِقيلَ
النِّيلُ، َوالْفَُراُت، َوسَْيَحانُ، َوَجْيَحانُ، : الَْجنَِّة، َوِلْبَنانُ َجَبلٌ ِمْن جَِبالِ الَْجنَِّة، َواَألْنهَاُر اَألْرَبَعةُ َجَبلٌ ِمْن جَِبالِ

  .َبْدٌر، َوأُُحٌد، َوالْخَْنَدُق، َوُحَنْيٌن: َوالَْمالِحُم
دَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيُّ، َعْن أَبِيِه، حدثنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َح - ١٣٤٩٧

  :َعْن َجدِِّه، قَالَ

ِه َوَسلََّم ، َوالنَِّياَحةُ، الطَّْعُن ِفي اَألْنَسابِ: ثَالثَةٌ ِمْن أَْمرِ الَْجاِهِليَِّة ال َيْتُركُُهنَّ النَّاُس:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َوقَْولُُهْم ُمِطْرَنا بنْجمِ كَذَا َوكَذَا

لَةَ، حدثنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْحََزاِميُّ، َحدَّثََنا ِعَياُض بن أَبِي َشْم - ١٣٤٩٨
إِنَّ ِمَن :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ َحدَّثََنا كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيُّ، َعْن

  .الشِّْعرِ ِحكَْمةً
ُض بن احدثنا أَْحَمُد بن إِبَْراِهيَم بن َعْنَبرٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْحََزاِميُّ، َحدَّثََنا ِعَي - ١٣٤٩٩

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : قَالََعْبِد اللَِّه أَُبو الَْجْعِد اَألْسلَِميُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، 
  .ُتَبدَّ الْخَْيلُ َيْوَم ُوُروِدَها:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الُْمْنِذرِ : ن َسْعٍد الَْعطَّاُر، َوَجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ الَْمَدنِيُّ، قَاالحدثنا َمْسَعَدةُ ب - ١٣٥٠٠



أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ  ، َعْنالْحََزاِميُّ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَِديٍك، َعْن إِْبَراِهيَم بن َعْبِد اللَِّه، َعْن كَِثريِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيِّ
َع َرُجال َيقُولُ ِه َوَسلََّم َسِم َيا لَبَّْيَك َنْحُن :َهاكََها َخِضَرةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .ُجوا إِلَْيَها فََما ُسلَّ ِفيَها َسْيٌفأََخذَْنا فَأْلََك ِمْن ِفيَك، اْخُرُجوا بنا إِلَى َخِضَرةَ، فََخَر
  حدثنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الَْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم - ١٣٥٠١

كَبََّر َعلَى :ِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبن َعِليٍّ اَألْشَجِعيُّ، َعْن كَِثريِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيِّ، َعْن أَبِي
  .النََّجاِشيِّ َخْمًسا

إِْسحَاُق  حدثنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن َحبِيبٍ الطََّراِئِفيُّ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َساِلمٍ الِْمْسَبِحيُّ، َحدَّثََنا - ١٣٥٠٢
، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيبن إِْبَر ال ُيلَْدغُ :ِه َوَسلََّماِهيَم الُْحَسيْنِيُّ، َعْن كَِثريِ بن َعْبِد اللَِّه

  .الُْمْؤِمُن ِمْن ُجْحرٍ َمرََّتْينِ
دَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ، َحدَّثََنا َمْعُن بن ِعيَسى الْقَزَّاُز، حدثنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ الَْمَدنِيُّ، َح - ١٣٥٠٣

ِه َوَسلََّمَحَم ى الَْمِديَنةَ َبرِيًدا ِمْن كُلِّ َعْن كَِثريِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َناِحَيٍة

بن َعْبِد حدثنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الُْمْنِذرِ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَِديٍك، َعْن كَِثريِ  - ١٣٥٠٤
ِه َوَسلَّ: اللَِّه الُْمَزنِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ َم َعاَم الْفَْتحِ َوَنْحُن أَلٌْف َوَنيٌِّف، غََزْوَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َها السِّالُح، فَُسمَِّيْت ذَاَت فَفََتَح اللَُّه لََنا َمكَّةَ َوُحَنْيًنا َحتَّى إِذَا كُنَّا َبْيَن ُحَنْينٍ َوالطَّاِئِف أَْبَصَر َشَجَرةً كَانَ ُيَناطُ بِ
ْومٍ َصاِئٍف أَْنَواٍط، َوكَاَنْت ُتْعَبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه،  ِه َوَسلََّم اْنَصَرَف َعْنَها ِفي َي ا َرآَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي فَلَمَّ
  َيا َرُسولَ اللَِّه اْجَعلْ لََنا ذَاَت أَْنَواٍط كََما ِلَهُؤالِء ذَاُت أَْنَواطٍ،: إِلَى ِظلٍّ ُهَو أَْدَنى ِمْنَها، فَقَالَ َرُجلٌ

إِنََّها السَُّنُن قُلُْتْم َوالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه، كََما قَالَْت بنوا إِْسَراِئيلَ :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَُه َرُسولُ
  .ْم َعلَى الَْعالَِمَنيأَغَْيَر اللَِّه أَْبِغيكُْم إِلًَها َوُهَو فَضَّلَكُ: اْجَعلْ لََنا إِلًَها كََما لَُهْم آِلَهةٌ، فَقَالَ: ِلُموَسى

ِه بن حدثنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ - ١٣٥٠٥
رٍو، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِ يِّ بن أَبِي َناِفعٍ، َعْن كَِثريِ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْم يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلَعِل

ةُ الِئمٍ َحتَّى َتْسَتفِْت:طَاِلبٍ ُحونَ َسُتقَاِتلُونَ بين اَألْصفَرِ ِفي ِعَصاَبٍة ِمَن الُْمْسِلِمَني ال َتأُْخذُُهْم ِفي اللَِّه لَْوَم
  .الْقُْسطَْنِطينِيَّةَ بِالتَّكْبِريِ، َوالتَّْسبِيحِ

:  َجدِِّه، قَالَحدثنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن - ١٣٥٠٦
ِه َوَسلََّم لُوَنُهْم َوُيقَاِتلُُهْم َمْن َبْعَدكُْم ِمَن الُْمْؤِمنَِني إِنَّكُْم َسُتقَاِتلُونَ بين اَألْصفَرِ، فََتقُْت:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ى َيفَْتَح اللَُّه َعلَْيهِْم َيْخُرُج إِلَْيهُِم الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ال َتأُْخذُُهْم ِفي اللَِّه لَْوَمةُ الِئمٍ َحتَّ
يًما َحتَّى َيقِْسُموا الَْمالَ بِالتُّْرَسِة، قُْسطَْنِطينِيَّةَ َوُروِميَّةَ بِالتَّ ِه َماال َعِظ ْسبِيحِ َوالتَّكْبِريِ، فَُيْهَدَم ِحْصُنَها فَُيِصيُبونَ ِفي

الصَّارُِخ؟ َمْن َهذَا : َوَيْصُرُخ َصارٌِخ َيا أَْهلَ اِإلْسالمِ، قَْد َخَرَج الَْمِسيُح الدَّجَّالُ ِفي بِالِدكُْم َوذََرارِيكُْم، فََيقُولُونَ
،   فَال َيْعلَُمونَ َمْن ُهَو



َيْبَعثُونَ الطَِّليَعةَ أَْبِصُروا َواْرُشدُوا، فَاْبَعثُوا طَِليَعةً إِلَى لُدٍّ، فَإِنْ َيكُنِ الَْمِسيُح قَْد َخَرَج َيأِْتكُْم بِِعلْمٍ ِمْنُه، فَ: فََيقُولُونَ
َو ُنقَاِتلُْه َحتَّى َيْحكَُم اللَُّه َبْيَنَنا َوُهَو َخْيُر الَْحاِكِمَني، َوإِنْ َيكُنِ َنِصُري إِلَْيهِْم، فَ: إِلَى لُدٍّ ثُمَّ َيقُولُونَ إِنْ َيكُْن ُه

  .اُألْخَرى فَإِنََّها بِالدُكُْم َوَعَشاِئُركُْم َرَجْعُتْم إِلَْيَها
ِه بن  حدثنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي َحدَّثََنا - ١٣٥٠٧ بن َعْبِد اللَّ أَُبو َعاِمرٍ الَْعقِْديُّ، َعْن كَِثريِ 

ِه َوَسلََّم، قَالَ الُْمْسِلُمونَ َعلَى :َعْمرِو بن َعْوٍف الُْمَزنِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َوالصُّلُْح جَاِئٌز َبْيَن النَّاسِ إِال ُصلًْحا أََحلَّ حََراًما أَْو َحرََّم َحالال، َحَراًما  ُشُروِطهِْم إِال َشْرطًا َحرََّم َحالال، َوأََحلَّ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ : حدثنا أَْحَمُد بن َحْمُدونَ الَْمْوِصِليُّ، َوالْقَاِسُم بن َزكَرِيَّا الُْمطَرُِّز، قَاال - ١٣٥٠٨
ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َعِليُّ بن . ا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَالَْمْوِصِليُّ، َحدَّثََن

ِه: ُيوُنَس، َعْن كَِثريِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ إِنَّ َصَدقَةَ :َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .الُْمْسِلمِ َتزِيُد ِفي الُْعُمرِ، َوَتْمَنُع ِميَتةَ السُّوِء، َوُيذِْهُب اللَُّه بَِها الِْكْبَر َوالْفَخَْر

ريِ بن َعْبِد اللَِّه حدثنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن كَِث - ١٣٥٠٩
  َحِفظُْت َعْن َرُسولِ اللَِّه:الُْمَزنِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

ِه َوَسلََّم اثَْنْي َعَشَر أَْصال ِمْن أُُصولِ الدِّينِ   .َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َمْن غَيََّر ُتُخوَم اَألْرضِ :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَّ: َوبِإِْسَناِدِه، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ - ١٣٥١٠

ا َوال َعْدال ُه َيْوَم الِْقَياَمِة ال َيقَْبلُ اللَُّه ِمْنُه َصْرفً ةُ اللَِّه َوغََضُب   .فََعلَْيِه لَْعَن
ُمَعاوَِيةَ، َعْن كَِثريِ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن حدثنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن  - ١٣٥١١

ِه َوَسلََّم، قَالَ   .ال غَْصَب َوال ُنْهَبةَ:َعْوٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُمَعاوَِيةَ، َعْن كَِثريِ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن  حدثنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن - ١٣٥١٢

ِه َوَسلََّم: َعْوٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ ُه َعلَْي ِه :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ َعلَْيِه لَْعَنةُ اللَّ َمْن َتَولَّى غَْيَر َمَواِليِه فَ
ُه َيْوَم الِْقَياَمَوغََضُبُه َيْوَم الِْقَياَمِة ال َيقْ ِه لَْعَنةُ اللَِّه َوغََضُب ُه َصْرفًا َوال َعْدال، َمْن قََتلَ غَْيَر قَاِتِلِه فََعلَْي ِة ال َبلُ اللَُّه ِمْن

ُه َيْو ةُ اللَِّه َوغََضُب َمْن أَْحَدثَ َحَدثًا أَْو آَوى ُمْحِدثًا فََعلَْيِه لَْعَن َم الِْقَياَمِة ال َيقَْبلُ اللَُّه ِمْنُه َيقَْبلُ ِمْنُه َصْرفًا َوال َعْدال، َو
  .َصْرفًا َوال َعْدال

َحدَّثََنا َحفُْص : حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َوُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، قَاال - ١٣٥١٣
ِه َوَسلََّم، بن ِغَياٍث، َعْن كَِثريِ بن َعْبِد اللَِّه بن  َعْمرِو بن َعْوٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ي:قَالَ   ال ُيْتَرُك ُمفَْرٌج ِفي اِإلْسالِمَزاَد اْبُن ُنَمْيرٍ ِف

  .َحِديثِهَِحتَّى ُيَضمَّ إِلَى قَبِيلٍَة
  الَ َحِليُف بين َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ َبْدرِيٌَّعْمُرو بن َعْوٍف َمْولَى ُسَهْيلِ بن َعْمرٍو َوُيقَ

 حدثنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن - ١٣٥١٤
  .لِ بن َعْمرٍوِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا َعْمُرو بن َعْوٍف َمْولَى ُسَهْي:ُعْرَوةَ

ُد بن فُلَْيحٍ، حدثنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمَدنِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْحََزاِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٣٥١٥
َورِ بن َمْخَرَمةَ،،أَنَُّه أَْخَبَرُه أَنَّ َعْمَرو بن َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ، َعنِ الِْمْس



ُهَو َحِليُف بين َعاِمرٍ َوكَانَ َشهَِد َبْدًرا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْخَبَرُه أَ نَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى َعْوٍف َو
ِه َوَسلََّم اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ أََبا ُعَبْيَد ةَ بن الَْجرَّاحِ إِلَى الَْبْحَرْينِ، فَأََتى بِجِْزَيِتَها َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِت اَألْنَصاُر نِ، فََسِمَعُهَو َصالََح الَْبْحَرْينِ أَمََّر َعلَْيهُِم الَْعالَء بن الَْحْضَرِميِّ، فَقَِدَم أَُبو ُعَبْيَدةَ بَِمالٍ ِمَن الَْبْحَرْي
ا َصلَّى اْنَصَرَف، فََت ِه َوَسلََّم، فَلَمَّ َعرَُّضوا لَُه فََتَبسََّم ِحَني بِقُُدوِمِه فََوافَْت َصالةَ الْفَْجرِ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

فَأَْبِشُروا َوائَْملُوا َما َيُسرُّكُْم، :أََجلْ، قَالَ: بَِشْيٍء، قَالُوا أَظُنُّكُْم َسِمْعُتْم بِقُُدومِ أَبِي ُعَبْيَدةَ، َوأَنَُّه َجاَء:َرآُهْم َوقَالَ
،فََواللَِّه َما الْفَقَْر أَْخَشى َعلَْيكُْم، َولَِكْن أَْخَشى أَنْ ُتْبَسطَ الدُّْنَيا َعلَْيكُْم كََما ُبِسطَْت َعلَى َمْن    قَْبلَكُْم

ا َتَنافَُسوَها، َوُيلْ ا أَلَْهْتُهْمفََتَنافَُسوَها كََم   .هَِيكُْم كََم
ُمَعاوَِيةُ حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْهقْلُ بن زَِياٍد، َوَحدَّثَنِي  - ١٣٥١٦

ِمْسَوَر بن َمْخَرَمةَ أَْخَبَرُه، أَنَّ َعْمَرو بن َعْوٍف بن َيْحَيى، َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ، َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ، أَنَّ الْ
بن لَُؤيٍّ  ِه َوَسلََّم أَْخَبَرُه أَنَّ ، اَألْنصَارِيَّ َوُهَو َحِليُف بين َعاِمرِ  َوقَْد كَانَ َشهَِد َبْدًرا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َسلََّم َبَعثَ أََبا ُعَبْيَدةَ بن الَْجرَّاحِ إِلَى الَْبْحَرْينِ فَأََتى بِجِزَْيِتَها َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َو َصالََح أَْهلَ الَْبحَْرْينِ َوأَمََّر َعلَْيهُِم الَْعالَء بن الَْحْضَرِميِّ فَقَِدَم أَُبو  بَِمالٍ ِمَن الَْبْحَرْينِ ُعَبْيَدةَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُه

ا َصلَّى بِهِْم فََسِمَعِت اَألْنَصاُر بِقُُدومِ أَبِي ُعَبْيَدةَ فََوافَْوا َصالةَ الْفَْجرِ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو َسلََّم، فَلَمَّ
َسلََّم ِحَني َرآُهْم، ثُمَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْنَصَرفُوا َوَتَعرَُّض وا لَُه، فََتَبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

فَأَْبِشُروا َوائَْملُوا َما َيُسرُّكُْم، :أََجلْ َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: أَظُنُّكُْم قَْد َسِمْعُتْم أَنَّ أََبا ُعَبْيَدةَ قَْد َجاَء بَِشْيٍءقَالُوا:قَالَ
ْبلَكُْم، فََتَنافَُسوَها َواللَِّه َما الْفَقَْر أَْخَشى َعلَْيكُْم، َولَِكْن أَْخَشى أَنْ ُتْبَسطَ الدُّْنَيا َعلَْيكُْم كََما ُبِسطَْت َعلَى َمْن قَفَ

ْهِلكَكُْم كََما أَْهلَكَْتُهْم   .كََما َتَنافَُسوَها، فَُت
  َحدَّثََنا َعْبُدحدثنا َهاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ،  - ١٣٥١٧

ح َوَحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الُْخفَاُف، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، . اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن ُيوُنَس
ةَ بن الزَُّبْيرِ أَنَّ الِْمْسَوَر بن َمْخَرَمةَ، أَْخَبَرُه أَنَّ َعْمَرو  َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبَرنِي ُيوُنُس َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن ُعْرَو

ِه َوَسلََّم انَ َشهَِد َبْدًرا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َو َحِليُف بين َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ َوكَ ، أَْخَبَرُه أَنَّ النَّبِيَّ بن َعْوٍف َوُه
ِه َوَسلََّم َبَعثَ أََبا َم  َصلَّى اللَُّه َعلَْي ُعَبْيَدةَ بن الَْجرَّاحِ إِلَى الَْبحَْرْينِ، فَأََتى بِجِزَْيِتَها، َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

فََسِمَعِت اَألْنَصارُ  َرْينِ،َصالََح أَْهلَ الَْبْحَرْينِ َوأَمََّر َعلَْيهُِم الَْعالَء بن الَْحْضَرِميِّ، فَقَِدَم أَُبو ُعَبْيَدةَ بَِمالٍ ِمَن الَْبْح
َسلََّم، فَلَمَّا َصلَّى َرُس ِه بِقُُدومِ أَبِي ُعَبْيَدةَ فََوافَْوا َصالةَ الْفَْجرِ َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم ِحَني َرآُهْم، ثُمَّ قَالََوَسلََّم اْنَصَرَف َوَتَعرَُّضوا لَُه، فََتَبسََّم َرُسولُ اللَِّه َص أَظُنُّكُْم َسِمْعُتْم أَنَّ أََبا :لَّى اللَُّه َعلَْي
، فَأَْبِشُروا بَِما َيُسرُّكُْم فََواللَِّه َما الْفَقَْر أَْخَشى َعلَْيكُْم:أََجلْ َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: ُعَبْيَدةَ قَِدَم بَِشْيٍء ِمَن الَْبْحَرْينِقَالُوا

ا كَ ا َتَنافَُسوَها َولَِكْن أَْخَشى َعلَْيكُْم أَنْ ُتْبَسطَ َعلَْيكُُم الدُّْنَيا كََما ُبِسطَْت َعلَى َمْن كَانَ قَْبلَكُْم، فََتَنافَُسوَه َم
  .َوُتْهِلكَكُْم كََما أَْهلَكَْتُهْم

ثََنا ُمَحمَُّد بن َعزِيزٍ، َحدَّثََنا َسالَمةُ بن َرْوحٍ، حدثنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّ - ١٣٥١٨
  َعْن ُعقَْيلٍ، َعنِ



بن َعْوٍف أَْخَب َرُه، َوكَانَ قَْد َشهَِد اْبنِ ِشَهابٍ، َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ، أَنَّ الِْمْسَوَر بن َمْخَرَمةَ أَْخَبَرُه، أَنَّ َعْمَرو 
ْيِه َوَسلََّم َبَعثَ أََبا ُعَبْيَدةَ بن الَْجَبْدًرا َمَع َرُسولِ اللَّ ِه َوَسلََّم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ رَّاحِ إِلَى ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم ُهَو َصالََح أَْهلَ الْ َبْحَرْينِ َوأَمََّر َعلَْيهُِم الَْعالَء بن الَْبْحَرْينِ، فَأََتى بِجِْزَيِتَها َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
افَْوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه الَْحْضَرِميِّ، فَقَِدَم أَُبو ُعَبْيَدةَ بَِمالٍ ِمَن الَْبْحَرْينِ، فََسِمَعِت اَألْنَصاُر بِقُُدومِ أَبِي ُعَبْيَدةَ، فََو

َسلََّم ِفي َصالِة الْفَْجرِ، فَلَمَّ ِه َوَسلََّم اْنَصَرَف فََتَعرَُّضوا لَُه، فََتَبسََّم َرُسولُ َعلَْيِه َو ا َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم ِحَني َرآُهْم، ثُمَّ قَالَ َيا َرُسولَ  أََجلْ: أَظُنُّكُْم َسِمْعُتْم أَنَّ أََبا ُعَبْيَدةَ قَِدَم بَِشْيٍء، قَالُوا:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َسطَ الدُّْنَيا فَأَْبِشُروا َوائَْملُوا َما َيُسرُّكُْم، فََواللَِّه َما الْفَقَْر أََخاُف َعلَْيكُْم، َولَِكْن أَْخَشى َعلَْيكُْم أَنْ ُتْب:اللَِّه، قَالَ
ا َتَن ا كََم ا ُبِسطَْت َعلَى َمْن كَانَ قَْبلَكُْم، فََتَنافَُسوا ِفيَه افَُسوَها َوُتْهِلكَكُْم كََما أَْهلَكَْتُهْم، ُمَحمَُّد بن َحاِتمٍ َعلَْيكُْم كََم

، َوُيوُنُس، َعنِ : الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا ُسَوْيُد بن َنْصرٍ، َوِحبَّانُ بن ُموَسى، قَاال َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمَباَرِك، َعْن َمْعَمرٍ
نَّ الِْمْسَوَر بن َمْخَرَمةَ أَْخَبَرُه، أَنَّ َعْمَرو بن َعْوٍف َوُهَو َحِليٌف ِلَبنِي َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ الزُّْهرِيِّ، أَْخبََرنِي ُعْرَوةُ، أَ

  َوكَانَ َشهَِد َبْدًرا َمَع

ِه َوَسلََّم أَْخَبَرُه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ    .أََبا ُعَبْيَدةَ بن الَْجرَّاحِ فَذَكََر َنْحَوُهالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  َعْمُرو بن أَْخطََب أَُبو َزْيٍد اَألْنصَارِيُّ

ِسريِيَن، حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا أََنُس بن  - ١٣٥١٩
َجمَّلََك اللَُّهفَكَانَ َشْيًخا كَبًِريا :اْنَتَهْيُت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ِلي: ِد بن أَْخطََب، قَالَأَنَّ أََبا َزْي
  .َجِميال 

َر حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحَمَوْيِه الْوَاِسِطيُّ،  - ١٣٥٢٠ َحدَّثََنا َصاِلُح بن ُعَم
ِه : الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُعْزَرةُ بن ثَابٍِت، َعْن ِعلَْباَء بن أَْحَمَد، َعْن أَبِي َزْيٍد، قَالَ أََتْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َوَما َخاَتُم : َضْعُت َخاَتَم النُُّبوَِّة َبْيَن أُْصُبَعيَّ، قُلُْتاْدنُ فَاْمَسْح ظَْهرِيفََدَنْوُت فََمَسْحُت ظَْهَرُه، َوَو:َوَسلََّم، فَقَالَ
  .َشْعٌر َبْيَن كَِتفَْيِه:النُُّبوَِّة؟ قَالَ
، ثَابٍِت َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي َعاِصمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُعْزَرةُ بن - ١٣٥٢١

ْيِه َوَسلََّم َوْجهِي، َوَدَعا ِلي :َحدَّثَنِي ِعلَْباُء بن أَْحَمَد، َحدَّثَنِي أَُبو زَْيٍد، قَالَ َمَسَح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
َرأِْسِه َوِلْحَيِتِه إِال َنَبذَاٌت ِمْن َشْعرٍ  فَأَْخَبَرنِي َبْعُض أَْهِلي أَنَُّه َبلَغَ ِمائَةً َوَسْبَع ِسنَِني، َولَْيَس ِفي: بِالَْجَماِلقَالَ ُعْزَرةُ

  .أَْبَيَض 
  تٍ،حدثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي َعاِصمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُعْزَرةُ بن ثَابِ - ١٣٥٢٢

َسلََّم الْفَْجَر، ثُمَّ َصِعَد الِْمْنَبَر، :َعْن ِعلَْباَء بن أَْحَمَد، َحدَّثَنِي أَُبو َزْيٍد، قَالَ َصلَّى بنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
مَّ َنَزلَ فََصلَّى فََخطََبَنا َحتَّى َحَضَرِت الظُّْهُر، فََنَزلَ، فََصلَّى ثُمَّ َصِعَد الِْمْنَبَر، فََخطََبَنا َحتَّى َحَضَرِت الَْعْصُر، ثُ

  .مَّ صَِعَد الِْمْنَبَر، فََخطََبَنا َحتَّى غَاَبِت الشَّْمُس، فَأَْخَبَرَنا بَِما ُهَو كَاِئٌن، فَأَْعلَُمَنا أَْحفَظَُناالَْعْصَر، ثُ
ُمَحمَُّد بن ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا . حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ - ١٣٥٢٣

َسِمْعُت َعْمَرو : َحدَّثََنا َزْيُد بن الْحَُبابِ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َواِقٍد، َحدَّثَنِي أَُبو َنهِيٍك، قَالَ: أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، قَاال
، فَأََتْيُتُه بِقََدحٍ ِفيِه َشْعَرةٌ، اسَْتْسقَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :بن أَْخطََب أََبا َزْيٍد اَألْنَصارِيَّ، َيقُولُ َعلَْيِه َوَسلََّم



ِه َوَسلََّم ْد َرأَْيُتُه أََتى َعلَْيِه ِستُّونَ َسَنةً َما ِفي َرأِْسِه، : اللَُّهمَّ َجمِّلُْه، قَالَ:فَأََخذُْتَها، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي فَلَقَ
  .َوِلْحَيِتِه َشْعَرةٌ َبْيَضاُء 

 بن َواِقٍد، حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن - ١٣٥٢٤
الَْخاَتَم َعلَى ظَْهرِ َرُسولِ اللَِّه رَأَْيُت :َسِمْعُت َعْمَرو بن أَْخطََب أََبا َزْيٍد اَألْنصَارِيَّ، َيقُولُ: َحدَّثَنِي أَُبو َنهِيٍك، قَالَ

ِه َوَسلََّم َهكَذَا ُيظْهُِرُه كَأَنَُّه َيْخِتُم   .َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َعْن  حدثنا َعْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارِ بن بِاللٍ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن بِْشرٍ، - ١٣٥٢٥

  َدةَ،قََتا

َسلََّم: َعْن أَبِي الَْخِليلِ، َعْن أَبِي َزْيٍد اَألْنَصارِيِّ، قَالَ َيْدُعونَ إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .الَْخَوارَِج  َولَْيُسوا ِمَن اللَِّه ِفي َشْيٍء، َمْن قَاَتلَُهْم كَانَ أَْولَى بِاللَِّه ِمْنُهْمَيْعنِي

َعْن  حدثنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُعثَْمانَ الالِحِقيُّ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن الْفَْضلِ الْحَرَّانِيُّ، - ١٣٥٢٦
، َعْن أَبِي َزْيٍد اَألْنَصارِيِّ ِه َوَسلََّم ِتْسَع غََزَواٍتأَنَُّه غََزا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ:ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ   .ُه َعلَْي

بِي حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا َخاِلٌد، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَ - ١٣٥٢٧
ا َبْيَن ظُُهورِ :ْيٍدِقالَبةَ، َعْن َعْمرِو بن َسلََمةَ، أَْو َعْن أَبِي الُْمَهلِّبِ، َعْن أَبِي َز ِه َوَسلََّم َمرَّ َيْوًم أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َها أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَا َيْوٌم : َمْن ذََبَح قَْبلَ أَنْ َنذَْبَح؟فََخَرَج َرُجلٌ، فَقَالَ:ِدَيارِ اَألْنَصارِ، فََوَجَد فَُتاًرا، فَقَالَ
ِه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو َما ِعْنِدي إِال َجذٌَع ِمَن الضَّأِْن أَْو َحَملٌ، قَالَ: فَأَِعْدقَالَ:رِيٌه، قَالَالطََّعاُم ِفيِه كَ فَاذَْبْحُه :فََواللَّ

  .َوال ُتْجزِيُء َجذََعةٌ َعْن أََحٍد َبْعَدَك
الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوارِِث بن َسِعيٍد، َعْن  حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى - ١٣٥٢٨

ِه : َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن َعْمرِو بن َبْجَدانَ، َعْن أَبِي َزْيٍد األَْنَصارِيِّ، قَالَ َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِهَوَسلََّم َبْيَن أَظُْهرِ ِدَيارَِنا، فََو   َجَد فَُتاًرا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه كَرِيٌه، فَذََبْحُت آلكُلَ : َمْن َهذَا الَِّذي ذََبَح؟فََخَرَج َرُجلٌ ِمنَّا، فَقَالَ:َوَسلََّم َيا َرُسولَ اللَِّه، كَانَ َيْوٌم الطََّعاُم ِفي
ال َواللَِّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو َما ِعْنِدي إِال َجذٌَع ِمَن الضَّأِْن أَْو َحَملٌقَالََها : فَأَِعِد الذَّْبَحقَالَ:َوأُطِْعَم جَِريانِي، قَالَ
  .فَاذَْبْحَها، َوال ُتْجزِيُء َجذََعةٌ َعْن أََحٍد َبْعَدَك، َوكَانَ ذََبَح قَْبلَ الصَّالِة:ثَالثَ َمرَّاٍت، قَالَ

دَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا َخاِلٌد، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن حدثنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َح - ١٣٥٢٩
ِه أَْحَسُبُه َعْمَرو بن َبْجَدانَ، َعْن أَبِي َزْيٍد، قَالَ ِه َوَسلََّم، َحتَّى إِ: َرُجلٍ ِمْن قَْوِم ذَا أَقَْبلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َيا َرُسولَ اللَِّه َهذَا َيْوٌم : َمْن ذَا الَِّذي ذََبَح؟فََخَرَج َرُجلٌ، فَقَالَ:كَانَ َبْيَن ظَْهرِيِّ ِدَيارِ اَألْنَصارِ، َوَجَد فَُتاًرا، فَقَالَ
َحَملٌ ِمَن: فَأَِعْدقَالَ:الطََّعاُم ِفيِه كَرِيٌه، قَالَ ا ِعْنِدي إِال َجذََعةٌ أَْو  أَِعْدثَالثَ َمرَّاٍت، ثُمَّ :الضَّأِْن، قَالَ َواللَِّه َم

َعْبُد اَألْعلَى، َعْن فَاذَْبْحُه َوال ُتْجزِيُء َعْن أََحٍد َبْعَدَك، ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا :قَالَ
ُه َولَْم َيذْكُْر َعْمَرو بن َبْجَدانََخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي َز   .ْيٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَ

  َعْمُرو بن َسلََمةَ الَْجْرِميُّ
َنا َيحَْيى بن َرَباحٍ، حدثنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا زَْيُد بن أَْخَرَم، َحدَّثََنا َسلُْم بن قَُتْيَبةَ، َحدَّثَ - ١٣٥٣٠

بن َسلََمةَ، قَالَ: قَالَ   اْنطَلَقُْت َمَع أَبِي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى: َسِمْعُت َعْمَرو 



، فَكَانَ ِفيَما أَْوَصاَنا   .، فَقَدَُّمونِيِلَيُؤمُّكُْم أَكْثَُركُْم قُْرآًنا، فَكُْنُت أَكْثََرُهْم قُْرآًنا:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِإِْسالمِ قَْوِمِه
  َعْمُرو بن غَْيالنَ الثَّقَِفيُّ

حدثنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، َوُموَسى بن َسْهلٍ أَُبو ِعْمَرانَ  - ١٣٥٣١
بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا َيزِيُد بن أَبِي َمْرَيَم، َعْن أَبِي ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ : الْجَْونِيُّ، قَالُوا

ا :َعْمرِو بن غَْيالنَ الثَّقَِفيُّ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ اللَُّهمَّ َمْن آَمَن بِي، َوَصدَّقَنِي َوَعِلَم أَنَّ َم
َمْن لَْم ُيْؤِمْنجِئُْت بِِه الَْح  بِي َولَْم قُّ ِمْن ِعْنِدَك، فَأَقِْللْ َمالَُه َوَولََدُه َوَحبِّْب إِلَْيِه ِلقَاَءَك، َوَعجِّلْ لَُه الْقََضاَء، َو

  .ُيَصدِّقْنِي َولَْم َيْعلَْم أَنَّ َما جِئُْت بِِه الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدَك، فَأَكِْثْر َمالَُه، َوأَِطلْ ُعُمَرْه
  ُرو بن ُسفَْيانَ الُْمَحارِبِيَُّعْم

بن  حدثنا َبكُْر بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن ُمْخِلٍد، َحدَّثََنا َرْوُح بن ُعَباَدةَ، َحدَّثََنا يَزِيُد - ١٣٥٣٢
َسلََّم: الْفَْضلِ بن َعْمرِو بن ُسفَْيانَ الُْمَحارِبِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، قَالَ إِْنَه :قَالَ ِلَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .قَْوَمَك َعْن َنبِيِذ الَْجرِّ، فَإِنَُّه َحَراٌم ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه
  َعْمُرو بن اَألْحَوصِ أَُبو ُسلَْيَمانَ التَِّميِميُّ

ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو . َنا أَُبو الَْوِليِدحدثنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثَ - ١٣٥٣٣
  ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثَنَا. غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماِعيلَ

ْيَمانَ بن َعْمرِو بن اَألْحَوصِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َحدَّثََنا َشبِيُب بن غَْرقََدةَ، َعْن: ُمَسدٌَّد، قَالُوا : ُسلَ
َسلََّم ِفي َحجَِّة الَْوَداعِ، َيقُولُ َيْوُم الَْحجِّ اَألكَْبرِ، : أَال أَيُّ َيْومٍ أَْحَرُم، فَقَالَوا:َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

لَكُْم َوأَْعَراَضكُْم َبْيَنكُْم َحَراٌم، كَُحْرَمِة َيْوِمكُْم َهذَا ِفي َبلَِدكُْم َهذَا، ِفي َشْهرِكُْم َهذَا، أَال إِنَّ ِدَماَءكُْم َوأَْمَوا:قَالَ
أَيَِس  الشَّْيطَانَ قَْدأَال ال َيْجنِي َجاٍن إِال َعلَى َنفِْسِه أَال ال َيْجنِي وَاِلٌد َعلَى َولَِدِه، َوال َمْولُوٌد َعلَى َواِلِدِه، أَال إِنَّ 

َتلَُه ُهذَْيلٌ، ثُمَّ قَالَ - ُيْعَبَد ١٣٥٣٤أَنْ  أَال َيا أُمََّتاُه : َدُم الَْحارِِث بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ كَانَ ُمْسَتْرَضًعا ِفي بين لَْيٍث، فَقَ
  .اللَُّهمَّ اْشَهْد، ثَالثَ َمرَّاٍت : قَْد َبلَّْغُت، ثَالثَ َمرَّاٍت، فَقَالَ

ْرقََدةَ، َعْن حدثنا ُعثْ - ١٣٥٣٥ َمانُ بن ُعَمَر الضَّبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن رَجاَء، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ، َعْن َشبِيبِ بن غَ
ِه َوُسلَْيَمانَ بن َعْمرِو بن اَألْحَوصِ، َحدَّثَنِي أَبِي أَنَُّه َشهَِد َحجَّةَ الَْودَاعِ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َسلََّم، َعلَْي

  .ال َيْجنِي َجاٍن إِال َعلَى َنفِسِه، َوال َواِلٌد َعلَى َولَِدِه، َوال َمْولُوٌد َعلَى َواِلِدِه:فَقَالَ
َخارَِجةُ بن َعْمرٍو، َوالصََّواُب َعْمُرو بن َخارَِجةَ َحِليُف أَبِي ُسفَْيانَ بن َحْربِ : َعْمُرو بن َخارَِجةَ اَألْسَعِديُّ ويقال

  .ةَ بن َعْبِد َشْمسِ بن َعْبِد َمَناٍفبن أَُميَّ
َعْن َشْهرِ حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْسُتَواِئيُّ، َعْن قََتاَدةَ،  - ١٣٥٣٦

،   بن َحْوَشبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ

َم َوِهَي َتقَْصُع بَِجرَِّتَها، َولَُعاُبَها َيَتَوسَُّد : ، قَالََعْن َعْمرِو بن َخارَِجةَ كُْنُت َتْحَت َناقَِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ُه َيقُولُ لَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه، َوال َيُجوُز ِلَوارٍِث:َبْيَن كَِتِفي، فََسِمْعُت َوِصيَّةٌ َوالَْولَدُ  إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد أَْعطَى كُ

ةُ اللَِّه ِللِْفَراشِ، َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر، َوَمنِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه أَوِ اْنَتَمى إِلَى غَْيرِ َمَواِليِه َرغَْبةً َعْن ُهْم، فََعلَْيِه لَْعَن
  .ْدلٌَوالَْمالِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني، ال ُيقَْبلُ ِمْنُه َصْرٌف َوال َع



ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن . حدثنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخَداشٍ - ١٣٥٣٧
َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، : َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحَجبِيُّ، قَاال

ِه الَْجْدَعاِء، َوأََنا آِخذٌ بِجَِرانَِها : َعْمرِو بن َخارَِجةَ، قَالَ َخطََبَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعلَى َناقَِت
ى كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه، ال َوِصيَّةَ ِلَوارٍِث، َوالَْولَُد ِللِْفَراشِ، َوِللَْعاِهرِ إِنَّ اللََّه قَْد أَْعطَ:َوِهَي َتقَْصُع بَِجرَِّتَها، فَقَالَ

 َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني، ال ُيقَْبلُ ِمْنُهالَْحَجُر، َمنِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه َواْنَتَمى إِلَى غَْيرِ َمَواِليِه، فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْمالِئكَِة 
  .َصْرٌف َوال َعْدلٌ

، حدثنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ِعيَسى الطَّاِئيُّ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ - ١٣٥٣٨
  َشهِْدُت َمَع َرُسولِ: ةَ، قَالََعْن قََتاَدةَ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ، َعْن َعْمرِو بن َخارَِج

ِه َوَسلََّم َحجََّتُه َوإِنِّي لََبْيَن جَِراِن َناقَِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسلََّم َوِهَي َتقَْصُع بَِجرَِّتَها،  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َو
ُه َيقُولُ ، أَال َوال َتُجوُز َوِصيَّةٌ ِلَوارٍِث، :َولَُعاُبَها َيِسيلُ َبْيَن كَِتِفي، فََسِمْعُت أَال إِنَّ اللََّه قَْد أَْعطَى كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه

ِه لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْمالالَْولَُد ِللِْفرَاشِ، َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر، َوَمنِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه أَوِ اْنَتَمى إِلَى غَْيرِ َمَواِليِه، فَ ِئكَِة َعلَْي
ا بن َيْحَيى َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني، ال ُيقَْبلُ ِمْنُه َصْرٌف َوال َعْدلٌ، حدثنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّ

رِ بن َحْوَشبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َزْحَمَوْيِه، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعْن طَلَْحةَ أَبِي ُمَحمٍَّد َمْولَى َباِهلَةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َشْه
َسلََّم َنْحَوُه بن َخارَِجةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو   .بن غُْنمٍ، َعْن َعْمرِو 

مَّاُد بن َسلََمةَ، حدثنا إِْسحَاُق بن َخالََوْيِه الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، َحدَّثََنا َح - ١٣٥٣٩
كُْنُت آِخذًا بِزَِمامِ َناقَِة : َعْن قََتاَدةَ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ، َعْن َعْمرِو بن َخارَِجةَ، قَالَ

ُه َيقُولَُرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي َتقَْصُع بَِجرَِّتَها َولَُعاُبَها َي أَال إِنَّ اللََّه َعزَّ :ِسيلُ َبْيَن كَِتِفي، فََسِمْعُت
َحقٍّ َحقَُّه، أَال إِنَُّه ال َتُجوُز َوِصيَّةٌ ِلَوارٍِث، َوالْوَلَُد ِللِْفَراشِ، َوَمنِ ادَّ َعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه َوَجلَّ قَْد أَْعطَى كُلَّ ِذي 

  فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْمالِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني، ال ُيقَْبلُ ِمْنُه َصْرٌف َواْنَتَمى إِلَى غَْيرِ َمَواِليِه،

  .َوال َعْدلٌ
ح َوَحدَّثََنا . حدثنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َعُروَبةَ - ١٣٥٤٠
ةَ، َعْن ِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنَهالِ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدُيوُسُف الْقَا

ِه َشهِْدُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َص: َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ، َعْن َعْمرِو بن َخارَِجةَ، قَالَ لَّى اللَُّه َعلَْي
َو آِخذٌ بِِخطَاِمَها، َوِهَي َتقَْصُع بَِجرَِّتَها، َوإِنَّ  ُهَو َعلَى َراِحلَِتِه بِِمَنى َوُه لَُعاَبَها َيسِيلُ َبْيَن َوَسلََّم َوُهَو َيْخطُُب، َو

إِنَّ اللََّه قََسَم ِلكُلِّ إِْنَساٍن َنِصيَبُه ِمَن الِْمَرياِث، َوال َتُجوُز  أَيَُّها النَّاُس:كَِتِفي، فَقَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َعلَْيِه ِلَوارٍِث َوِصيَّةٌ أَال إِنَّ الَْولََد ِللِْفَراشِ، َوِللَْعاِهرِ الَْحَجَر، َمنِ ادََّعى ِلَغْيرِ أَبِيِه أَْو َتَولَّى غَ ْيَر َمَواِليِه َرغَْبةً َعْنُهْم، فَ

ِه بن َرِشيٍد، َحدَّثََنا َنةُ اللَِّه َوالَْمالِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني، حدثنا السِّرِّيُّ بن َسْهلٍ الُْجْندِيَساُبورِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّلَْع
َعْن َعْمرِو بن َخارَِجةَ، َعنِ النَّبِيِّ  ُمجَّاَعةُ بن الزَُّبْيرِ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ،

ِه َوَسلََّم ِمثْلَُه َر الَْحْوِضيُّ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن ، َصلَّى اللَُّه َعلَْي حدثنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَم
ِه قََتاَدةَ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن َعْمرِو بن َخارَِجةَ ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ ِفي ُخطَْبِت

  َوإِنَُّه لََتْحَت جَِراِن َناقَِتِه فَذَكََر َنْحَوُه َولَْم



  .َيذْكُْر َعْبَد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ
بن َبِقيَّةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيزِيَد، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي  حدثنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب - ١٣٥٤١

بن َخارَِجةَ، قَالَ ِه َوَسلََّم: َخاِلٍد، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َعْمرِو  إِنَّ اللََّه قَْد أَْعطَى كُلَّ ِذي :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ْيرِ ِصيَّةٌ ِلَوارٍِث، الْوَلَُد ِللِْفَراشِ، َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر، َوَمنِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه أَوِ اْنَتَمى إِلَى غََحقٍّ َحقَُّه، ال َتُجوُز َو
  .َولَْم َيذْكُْر َشْهًرا َوال َعْبَد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ . َمَواِليِه، فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه

ْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغَياٍث، َعْن لَْيٍث، َعْن حدثنا َعْبُد الرَّ - ١٣٥٤٢
ال َوِصيَّةَ ِلَوارٍِث، حدثنا َعْبدُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَجاِهٍد، َعْن َعْمرِو بن َخارَِجةَ، قَالَ

بن نِ بن َسلْمٍ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َحفٌْص، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َعْمرِو الرَّْحَم
  .َخارَِجةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

دَّثََنا َمْعَمُر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن ُمْدرٍِك، َحدَّثََنا السِّرِّيُّ بن حدثنا ُمَحمَُّد بن َحمََّوْيِه الَْجْوَهرِيُّ، َح - ١٣٥٤٣
ِه َوَسلََّم بِقَانِِط افَْتح َحتَّى اْجَتَمَع : إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا َعاِمٌر، َعْن َعْمرٍو، قَالَ ُه َعلَْي َوقََف ِفيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

أَيَُّها النَّاُس، إِنَّ اللََّه قَْد أَْحَسَن إِلَْيكُْم، َوَردَّ إِلَى كُلِّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه، :ُعَد، فََناَدى بَِصْوٍت أَْسَمَعُهْم، فَقَالَإِلَْيِه َمْن َب
  أَال إِنََّها ال َوِصيَّةَ ِلوَارٍِث َبْعَد َمْوِقِفي َهذَا، الَْولَُد

َعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْمالِئكَِة َوالنَّاسِ  ِللِْفَراشِ، َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر، َمنِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه أَْو َتَولَّى غَْيَر َمَواِليِه، فَ
  .أَْجَمِعَني، َيْوَم الِْقَياَمِة ال ُيقَْبلُ ِمْنُه َصْرٌف، َوال َعْدلٌثُمَّ اْنَصَرَف َواْنَصَرَف النَّاُس

بن ُمَحمَِّد بن َسِعيِد بن أَبِي َمْرَيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُيوُسَف الِْفْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ حدثنا َعْبُد اللَِّه  - ١٣٥٤٤
َحِليفًا َألبِي ُسفَْيانَ ِفي الَْج اِهِليَِّة، َعْن الَْحِميِد بن بِْهَرامٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َحدَّثَنِي َخارَِجةُ بن َعْمرٍو َوكَانَ 

ي :ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالََرُس أَيَُّها النَّاُس، ال َيِحلُّ ِلي َوال َألَحٍد ِمْن َمَغانِمِ الُْمْسِلِمَني َما َيزِنُ ِف
  .َهِذِه الَْوَبَرِة، َوأََخذَ َوَبَرةً ِمْن غَارِبِ َناقَِتِه، َبْعَد الَِّذي فََرَض اللَُّه ِلي

  و بن الْفَْغَواِء الُْخَزاِعيَُّعْمُر
حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن أَيُّوَب َصاِحُب الَْمَغازِي، َحدَّثََنا  - ١٣٥٤٥

ْعَمرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن  َعْمرِو بن الْفَْغَواِء الُْخَزاِعيِّ، َعْن أَبِيِه، إِْبَراهِيُم بن َسْعٍد، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق، َعْن ِعيَسى بن َم
ِه َوَسلََّم، َوقَْد أََراَد أَنْ َيْبَعثَنِي بَِمالٍ إِلَى أَبِي ُسفَْيانَ َيقْ: قَالَ ِسُمُه ِفي قَُرْيشٍ بَِمكَّةَ َدَعانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َبلََغنِي أَنََّك ُترِيُد الُْخُروَج َوَتلَْتِمُس : بًا، فَجاَءنِي َعْمُرو بن أَُميَّةَ الضََّمرِيُّ، فَقَالَالَْتِمْس َصاِح:َبْعَد الْفَْتحِ، فَقَالَ
إِذَا َوَجْدَت َصاِحًبا فَآِذنِّيفَآذَْنُتُه، :َصاِحًبا، َوأََنا َصاِحُبَك، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  :َمْن؟فَقُلُْت:فَقَالَ

ِه فَاْحذَُروُه، فَإِنَُّه قَْد قَالَ الْقَاِئلُ:َعْمُرو بن أَُميَّةَ الضََّمرِيُّ، فَقَالَ أَُخوَك الَْبكْرِيُّ فَال َتأَْمْنُه، : إِذَا َهَبطَ بِالَد قَْوِم
َراِشًدا، فَلَمَّا َولَّى ذَكَْرُت قَْولَ : ، فََتلَبَّثْ ِلي، قُلُْتإِنِّي أُرِيُد َحاَجةً إِلَى قَْوِمي: فََخَرْجَنا َحتَّى جِئُْت اَألْبَواَء، قَالَ

بِالَْعَصاِفريِ، إِذَا ُهَو َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََشَدْدُت َعلَى َبِعريِي، ثُمَّ َخَرْجُت أَُوضُِّعُه َحتَّى إِذَا كُْنُت 
ُه اْنَصَرفُوا وَجاَءنِي، فَقَالََو: ُيَعارِضُنِي ِفي َرْهٍط، قَالَ ا َرآنِي قَْد فُتُّ َسِمْعُتُه فَلَمَّ كَاَنْت ِلَي َحاَجةٌ إِلَى : أَْوَضْعُت، فَ

  .قَْوِمي قُلُْت أََجلْ َوَمَضْيَنا َحتَّى قَِدْمَنا َمكَّةَ، فََدفَْعُت الَْمالَ إِلَى أَبِي ُسفَْيانَ 



  َعْمُرو بن ِحنَّةَ اَألْنَصارِيُّ
 حدثنا َعْمُرو بن َجْعفَرٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن - ١٣٥٤٦

انَ َيْرِقي ِمَن الَْح: أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن َجابِرٍ، قَالَ َيا : يَِّة، فَقَالََجاَء َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ، ُيقَالُ لَُه َعْمُرو بن ِحنَّةَ َوكَ
، فَقَالَ:َرُسولَ اللَِّه، إِنََّك َنَهْيَت َعنِ الرُّقَى، َوأََنا أَْرِقي ِمَن الَْحيَِّة، قَالَ ال َبأَْس بَِهِذِه، :فَقُصََّها َعلَيَّفَقََصْصُتَها َعلَْيِه

  .َمنِ اْسَتطَاَع أَنْ َيْنفََع أََخاُه فَلَْيفَْعلْ:لَْعقَْربِ، فَقَالَوَجاَء َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ، َوكَانَ َيْرِقي ِمَن ا: َهِذِه َمَواِثيقُقَالَ
  َعْمُرو بن غَُزيَّةَ اَألْنَصارِيُّ َعقَبِيٌّ

ي َوةَِفحدثنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن ُعْر - ١٣٥٤٧
  َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد الَْعقََبةَ ِلَبْيَعِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

َسلََّم ِمَن اَألْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين َمازِِن بن النَّجَّارِ  بن ، َعلَْيِه َو بن َخْنَساَء بن َمْنُدولِ بن غُْنمِ  َعْمُرو بن غَُزيَّةَ بن ثَْعلََبةَ 
  .َمازٍِن

  لِ بن بِْعكََك بن الَْحارِِث بن ُعَمْيلَةَ بن السَّبَّاقِ بن َعْبِد الدَّارِ من الُْمَؤلَّفَِة َواْسُمُه َعْمٌروأَُبو السَّنَابِ
َوإِنَُّه  نَسبِِه َواْسِمِه،أَْحَمُد بن َعْبِد الرَِّحيمِ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ، َعْن زَِياِد بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ب

  .ِمَن الُْمَؤلَّفَِة
اِهيَم، حدثنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َحدَّثََنا َمْنُصوٌر، َعْن إِْبَر - ١٣٥٤٨

ْعَد َوفَاِة َزْوجَِها بِثَالٍث َوِعْشرِيَن أَْو َخْمسٍ َولََدْت ُسَبْيَعةُ َب: َعنِ اَألْسَوِد، َعْن أَبِي السََّنابِلِ بن َبْعكٍَك، قَالَ
  .إِنْ َتفَْعلْ فَقَْد َحلَّ أََجلَُها:َوِعْشرِيَن، فَلَمَّا َتَعلَّْت َتَشوَّقَْت، فَذَكََرْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْمَباَرِك الَْعْيِشيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن َمْنُصورٍ،  حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا - ١٣٥٤٩
َوَضَعْت ُسَبْيَعةُ بنُت الَْحارِِث َبْعَد َوفَاِة َزْوجَِها : َعْن إِْبَراِهيَم، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن أَبِي السََّنابِلِ بن َبْعكٍَك، قَالَ

ا َتَعالَّْت ِمْن نِفَاِسَها َتَشوَّقَْت ِللنِّكَاحِ، فَأَْنكََر َعلَْيَها ذَِلَك، فَبِثَالٍث َوِعْشرِيَن  ذَكََر ذَِلَك أَْو َسْبعٍ َوِعْشرِيَن لَْيلَةً، فَلَمَّ
ْد َحلَّ أََجلَُها:ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ   .إِنْ َتفَْعلْ فَقَ

بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرمِ اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َخالُد بن أَْسلََم، َحدَّثََنا زَِياُد بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ حدثنا ُمَحمَُّد  - ١٣٥٥٠
  اَألْعَمشِ، َوَمْنُصوٌر،

َزْوجَِها بِثَالٍث َوِعْشرِيَن  َولََدْت ُسَبْيَعةُ َبْعَد َوفَاِة: َعْن إِْبَراِهيَم، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن أَبِي السََّنابِلِ بن َبْعكٍَك، قَالَ
  .إِنْ َتفَْعلْ فَقَْد قُِضَي أََجلَُها:لَْيلَةً، فََتَشوَّقَْت فَأََتى فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخَبَر، فَقَالَ

  َعْمُرو بن النُّْعَماِن بن ُمقْرِِن الُْمَزنِيُّ
الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْواِحِد بن زَِياٍد، َعنِ اَألْعَمشِ،  حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد - ١٣٥٥١

ى َمْجِلسٍ ِمْن اْنَتَهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَ: َعْن أَبِي َخاِلٍد الَْواِلبِيِّ، َعْن َعْمرِو بن النُّْعَماِن بن ُمقْرٍِن، قَالَ
ِسَباُب الُْمْسِلمِ فُُسوٌق، :َمَجاِلسِ اَألْنَصارِ َوَرُجلٌ ِفيهِْم قَْد كَانَ ُيْعَرُف بِالَْبذَاِء، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َوِقَتالُُه كُفٌْر
َبَهانِيِّ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن أَبِي َخاِلٍد الَْواِلبِيِّ، حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْص - ١٣٥٥٢

، قَالَ بن َعْمرِو بن ُمقْرٍِن ِه َوَسلََّم: َعنِ النُّْعَماِن  زَّ َوَجلَّ لَُيَؤيُِّد الدِّيَن :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي إِنَّ اللََّه َع



  .رِبِالرَُّجلِ الْفَاجِ
  َعْمُرو بن ُشَراِحيلَ

لْقَُرِشيُّ، حدثنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَطَْرانِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُمْدرٍِك، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن َعْبِد اللَِّه ا - ١٣٥٥٣
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : ْمرِو بن ُشَراِحيلَ، قَالََحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبِد الَْغفَّارِ، َعْن َع

َرَم َعِليا، اللَُّهمَّ اْخذُلْ َمْن َخذَلَ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ   اللَُّهمَّ اْنُصْر َعِليا، اللَُّهمَّ أَكْرِْم َمْن أَكْ

  .َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه
  ْنَصارِيَُّعْمُرو بن أُقَْيشٍ اَأل

، َعْن ُمَحمَِّد - ١٣٥٥٤ بن  حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ
أَنَّ َعْمَرو بن قَْيسٍ كَانَ لَُه رًِبا ِفي الَْجاِهِليَِّة، َوكَانَ َيْمَنُعُه ذَِلَك الرَِّبا ِمَن :َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ

َسلََّم بِأُُحٍد، فَقَالَ ِلقَْوِمِه اِإلْسالمِ َحتَّى يَأُْخذََه، ثُمَّ ُيْسِلَم، فَجاَء ذَاَت َيْومٍ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه أَْيَن َسْعُد : َعلَْيِه َو
ِمِه، قَالُوا: أَْيَن فُالنٌ؟ فَقَالُوا: ُهَو بِأُُحٍد، فَقَالَ: بن ُمَعاٍذ؟ فَقَالُوا ُهْم بِأُُحٍد، فَأََخذَ َسْيفَُه : بِأُُحٍد، فََسأَلَ َعْن قَْو

إِنِّي قَْد آَمْنُت، فََحَملَ : إِلَْيَك َعنَّا َيا َعْمُرو، قَالَ: فَلَمَّا َرآُه الُْمْسِلُمونَ قَالُوا، أُُحًدا َوُرْمَحُه َولَبَِس ْألَمَتُه، ثُمَّ أََتى 
، َوقَالَ َألِخيِه ِه َسْعُد بن ُمَعاٍذ ِه َوَرُسوِلِه، َناِدِه جِئَْت غََضًبا ِللَّ: فَقَاَتلَ َحتَّى قُِتلَ، فَُحِملَ إِلَى أَْهِلِه َجرًِحيا، فََدَخلَ َعلَْي

  .َنَعْم، فََماَت، فََدَخلَ الَْجنَّةَ َولَْم ُيَصلِّ قَطُّ: قَالَ
  َعْمُرو بن ثَْعلََبةَ الُْجَهنِيُّ

ح َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن . حدثنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَباَدةَ الَْواِسِطيُّ - ١٣٥٥٥
َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحمٍَّد الزُّْهرِيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن : الُْحَسْينِ الصَّابُونِيُّ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن ُمْخِلٍد، قَاال

لَِقيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :َهنِيِّ، قَالََعطَاَء بن َيزِيَد، َحدَّثََنا الَْوضَّاُح بن َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمرِو بن ثَْعلََبةَ الُْج
ى َسلََّم بِالسَّيَّالَِة، فَأَْسلَْمُت فََمَسَح َعلَ   َعلَْيِه َو

ِه َوَسلََّم: َرأِْسي، قَالَ   .ِمْن َرأِْسِه فَأََتْت َعلَى َعْمرِو بن ثَْعلََبةَ ِمائَةُ َسَنٍة َوَما َشاَب َمْوِضُع َيِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َر َمْنُسوبٍ   َعْمُرو بن َعِطيَّةَ غَْي

حدثنا َبكُْر بن َسْهمٍ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب بن َيْحَيى، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ  - ١٣٥٥٦
ِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِم: الْقَاِسمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْمرِو بن َعِطيَّةَ، قَالَ إِنَّ اَألْرَض :ْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َسُتفَْتُح َعلَْيكُْم، َوُتكْفَْونَ الَْمُؤَنةَ فَال َيْعَجُز أََحُدكُْم أَنْ َيلُْهَو بِأَْسُهِمِه
  َعْمُرو بن ُسَهْيلٍ اَألْنَصارِيُّ
  َعْمٌرو اَألْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ

  بن أَْوسٍ الثَّقَِفيُّ َعْمُرو
اِشمٍ، حدثنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن ُمْخِلٍد، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعْنَبَسةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َه - ١٣٥٥٧

و بن ُشَعْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َعْن إِْبَراِهيَم بن َيزِيَد، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َوُسلَْيَمانَ اَألْحَولِ، َعْن َعْمرِ
َمْن قَطََع السِّْدَر إِال ِمَن الزَّْرعِ بىن :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َعْمرِو بن أَْوسٍ الثَّقَِفيِّ، قَالَ

  .اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي النَّارِ



ن أَْحَمَد بن لَبِيٍد الْبَْيُروِتيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْوِليُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا حدثنا َوْرُد ب - ١٣٥٥٨
ثَْمانَ بن أَْوسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ ِه َصلَّى قَِدْمُت َعلَى َرُسولِ اللَّ: َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيْعلَى الطَّاِئِفيُّ، َعْن ُع

  َيا َرُسولَ: ثُمَّ َخَرَج إِلَْيَنا، فَقُلَْنا اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َوفِْد ثَِقيٍف، فَكَانَ َيْخُرُج إِلَْيَنا ِمَن اللَّْيلِ فَأَْبطَأَ َعلَْيَنا ذَاَت لَْيلٍَة،

ا إِنَُّه طََرأَ :اللَِّه، لَقَْد أَْبطَأَْت إِلَْيَنا اللَّْيلَةَ، فَقَالَ َعُه َحتَّى أَفَْرغَ ِمْنُهفَلَمَّ َعِليَّ ِحْزبِي ِمَن الْقُْرآِن، فَكَرِْهُت أَنْ أَقْطَ
َسلََّم ثَالثٌ َوَخْمٌس َوَسْبٌع : كَْيَف ُيَحزُِّبونَ الْقُْرآنَ، فَقَالُوا: أَْصَبْحَنا، َسأَلَْنا أَْصحَاَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

إِلَى آِخرِ الُْمفَصَّلِ ِحْزٌب َحَسٌن ] ١ق آية "[ق َوالْقُْرآِن الَْمجِيِد"ْحَدى َعْشَرةَ َوثَالثَ َعْشَرةَ َوَما َبْيَن َوِتْسٌع َوإِ
َعْن أَبِيِه، أَْوسٍ،  َهكَذَا َرَواُه الَْوِليُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الطَّاِئِفيِّ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعْمرِو بن

ثَْمانَ ِه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُع َوْوُه، َعْن َعْبِد اللَّ ُهَما فََر بن َعْبِد اللَِّه بن أَْوسٍ،  َوَخالَفَُه َوِكيٌع َوِقَرانُ بن َتمَّامٍ َوغَْيُر
  .َعْن َجدِِّه أَْوسِ بن ُحذَْيفَةَ 

  َعْمٌرو الَْيَمانِيُّ
لٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمَؤمِّلِ بن الصَّبَّاحِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِسَنانَ، َعْن حدثنا َبكُْر بن ُمقْبِ - ١٣٥٥٩

َسلََّم َمِعي بَِهْديٍ: َشرِيٍك، َعْن لَْيٍث، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن َعْمرٍو الَْيَمانِيِّ، قَالَ  َبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .سِ َوَبْيَنُهإِنْ َعطََب ِمْنَها َشْيٌء، فَاْنَحْرُه ثُمَّ اْصبِغْ َنْعلَُه ِفي َدِمِه َواْضرِْبُه َعلَى َصفَْحِتِه، َوَخلِّ َبْيَن النَّا:َتطَوًُّعا، َوقَالَ

  َعْمُرو بن َسْعَواَء
الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا لَهِيَعةُ، َعْن َعيَّاشِ بن َعبَّاسٍ حدثنا أَْحَمُد بن رِْشِدينٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ  - ١٣٥٦٠

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْعْتَبانِيِّ، َعْن أَبِي َمْعَشرٍ الِْحْمَيرِيِّ، َعْن َعْمرِو بن َسْعَواَء الَْياِفِعيِّ، قَالَ
  َسْبَعةٌ لََعْنُتُهْم:َوَسلََّم

َرِتي َما الزَّاِئُد ِفي ِكَتابِ اللَِّه، َوالُْمكَذُِّب بِقََدرِ اللَِّه َوالُْمسَْتِحلُّ ُحْرَمةَ اللَِّه، َوالُْمْسَتِحلُّ ِمْن ِعْت، ُمَجاٌب  َوكُلُّ َنبِيٍّ
  .ِعزَّ َمْن أَذَلَّ اللَُّه، َوُيِذلَّ َمْن أََعزَّ اللَُّهَحرََّم اللَُّه، َوالتَّارُِك ِلُسنَِّتي، َوالُْمْسَتأِْثُر بِالْفَْيِء، َوالُْمَتَجبُِّر بُِسلْطَانِِه ِلُي

  َعْمٌرو الْبِكَاِليُّ َوقَِد اْخُتِلَف ِفي ُصْحَبِتِه
َنا َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُسلَْيَمانَ الدَّبَّاُس، َحدَّثَ، حدثنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى  - ١٣٥٦١

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : ُمجَّاَعةُ بن الزَُّبْيرِ الَْعَتِكيُّ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َتِميَمةَ الُْهَجْيِميِّ، َعْن َعْمرٍو الْبِكَاِليِّ، قَالَ
ِه َوَسلََّم َيقُولُ الِة َوالزَّكَاِة وَالْجَِهاِد، فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَْيكُْم إِذَا كَانَ َعلَْيكُْم أَُمَراُء َيأُْمُروَنكُْم بِالصَّ:َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َسبَُّهْم، َوَحلَّ لَكُُم الصَّالةُ َخلْفَُهْم
، حدثنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجاِمعٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َواِقٍد الَْعْبِسيُّ - ١٣٥٦٢

: قَِدْمُت الشَّاَم أَلَْتِمُس الْفَرِيَضةَ، فَإِذَا أََنا بَِرُجلٍ قَْد أَطَاَف بِِه النَّاُس، فَقُلُْت: َنا الْجَرِيرِيُّ، َعْن أَبِي َتِميَمةَ، قَالََحدَّثَ
ُتُه َيقُولَُعْمٌرو الْبِكَاِليُّ أُِصيَبْت َيُدُه َيْوَم الَْيْرُموِك، َيْوَم أُْجِلَيِت الرُّ: َمْن َهذَا؟ قَالُوا قَالَ : وُم، َعنِ الشَّامِ، فََسِمْع

إِذَا كَاَنْت َعلَْيكُْم أَُمَراُء َيأُْمُروَنكُْم بِالصَّالِة، َوالزَّكَاِة، وَالْجَِهاِد ِفي َسبِيلِ اللَِّه :َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .لَْيكُْم َسبُُّهْمَحلَّْت لَكُُم الصَّالةُ َخلْفَُهْم َوَحُرَم َع

  َعْمُرو بن الَْحارِِث



  الْخَُزاِعيُّ
و بن ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي َحدَّثََنا ُرَهْيٌم، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن َعْمرِ - ١٣٥٦٣

َس وَاللَِّه َما َتَرَك َرُسولُ :لََّم أَُخو اْمَرأَِتِه ُجَوْيرَِيةُ بنُت الَْحارِِث، قَالَالْحَارِِث، َخَتنِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ِه َوَسلََّم ِعْنَد َمْوِتِه ِدْرَهًما، َوال ِديَناًرا، َوال َعْبًدا، َوال أََمةً، َوال َشْيئًا، إِال َبْغلََتُه الَْبْيَضاَء،  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .، َوأَْرًضا َتَركََها َصَدقَةًَوِسالَحُه
ْمرِو حدثنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِي َيْحَيى، َعْن َع - ١٣٥٦٤

ِه َوَسلََّم إِال:بن الَْحارِِث، قَالَ   . ِسالَحُه، َوَبْغلََتُه الَْبْيَضاَء، َوأَْرًضا َجَعلََها َصَدقَةًَما َتَرَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ى، حدثنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُموَس - ١٣٥٦٥

ِه :َعْمرِو بن الَْحارِِث الُْخَزاِعيِّ، قَالََحدَّثََنا إِْسَرائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن  َما َتَرَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َوَسلََّم َيْوَم َماَت إِال ِسالَحُه، َوَبْغلََتُه الَْبْيَضاَء، َوأَْرًضا َجَعلََها َصَدقَةً

  َعْمٌرو الْجِنِّيُّ
َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َسِعيِد بن أَبِي َمْرَيَم، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ حدثنا أَْحَمُد بن َيحَْيى بن َخاِلِد بن  - ١٣٥٦٦

كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقََرأَ ُسوَرةَ النَّْجمِ، فََسَجَد، :بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي َعْمٌرو الْجِنِّيُّ، قَالَ
  .ُهفََسَجْدُت َمَع

َب الزَّبِيِديُّ ُيكَْنى أََبا ثَْورٍ   َعْمُرو بن َمْعِدي كَرِ
لَ: حدثنا أَُبو َخِليفَةَ، قَالَ   قَا

ٌه: ُمَحمَُّد بن َسالمٍ الُْجَمِحيُّ َو ُمَنبِّ رِو بن َزْيٍد َوُه   َعْمُرو بن َمْعِديكَرَِب بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن َعاِصمِ بن َعْم
َبَوِمْن أَْخَبارِ َع   ْمرِو بن َمْعِدي كَرِ
ُد بن َسالمٍ: حدثنا أَُبو َخِليفَةَ، قَالَ - ١٣٥٦٧ ْد :قَالَ ُمَحمَّ َعْمُرو بن َمْعِدي كَرَِب لَُه ِفي الَْجاِهِليَِّة َوقَاِئُع َوقَ

بن َسلََّم َوَوجََّهُه ُعَمُر  الَْخطَّابِ إِلَى َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ َرِضَي  أَْدَرَك اِإلْسالَم، قَِدَم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ُر إِلَى َسْعِد بن أَبِي َوقَّ َعْمُرو : اصٍ بِأَلْفَْي َرُجلٍاللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما إِلَى الْقَاِدِسيَِّة، َوكَانَ لَُه ُهَناَك َبالٌء َحَسٌن كََتَب ُعَم

طَلَْحةُ اَألْسِديُّ، فََشاوِْرُهَما ِفي الَْحْربِ َوال ُتَولِّهَِما َشْيئًابن َمْعِدي كَرَِب، َوطَلَْحةُ بن ُخَوْيِلٍد َوُه   .َو 
خَاِلٍد، حدثنا أَُبو َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َمْنُصورٍ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي  - ١٣٥٦٨

ْوَم الْقَاِدِسيَِّة َوُهَو ُيَحرُِّض النَّاَس َعلَى الِْقَتالِ، َوُهَو :َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، قَالَ َرأَْيُت َعْمَرو بن َمْعِدي كَرَِب َي
ِلَك إِذَا فََبْيَنَما ُهَو كَذَ: أَيَُّها النَّاُس، كُوُنوا أُْسًدا أَِشدَّاَء غناء شأناء، إِنََّما الْفَارِِسيُّ َتْيٌس إِذَا أَلْقَى نريكه، قَالَ: َيقُولُ

فََرَماُه، : اسوار ِمْن اساورة فَارَِس قَْد تواله بنشابة، فَِقيلَ لَُه َيا أََبا ثَْورٍ، إِنَّ َهِذِه االسوار قَْد توالك بنشابته، قَالَ
ِه َعْمٌرو، فَطََعَنُه فََدقَّ ُصلَْبُه، فََنَزلَ رٍو فَكََسَرَها، فََحَملَ َعلَْي إِلَْيِه، فَأََخذَ ِسَواَرْينِ كَاَنا َعلَْيِه  فَأََصاَب ِسَيةَ قَْوسِ َعْم

ا ِمْن ِديَباجٍ، قَالَ   .فََسلََّم ذَِلَك لَُه: ِمْن ذََهبٍ ويسلمف
لَ: حدثنا أَُبو َخِليفَةَ، قَالَ - ١٣٥٦٩   قَا

فََمرَّ َعْمُرو بن َمْعِدي كَرَِب َعلَى حَرََّض َسلَْمانُ بن َربِيَعةَ الَْخْيلَ، :ُمَحمَُّد بن َسالمٍ َحدَّثَنِي َبْعُض أَْصَحابَِنا، قَالَ
يٌق، قَالَ: َهذَا الَْهجُِني، فَقَالَ َعْمٌرو: فََرسٍ لَُه، فقَالَ لَُه َسلَْمانُ فَأََمَر بِِه، فَُعطَِّش، ثُمَّ َدَعا بِطَْسٍت ِمْن َماٍء، : َعبِ



أَال : فقَالَ لَُه: ى َيَدْيِه َوَشرَِب، َوَهذَا َصنِيُع الَْهجِنيِ، قَالََوَدَعا بِِعَناقِ الْخَْيلِ، فََشرَِبْت، فَجاَء فََرُس َعْمرٍو، فَثََن
أَنَّ لََك أََجلْ، الَْهجُِني َيْعرُِف الَْهجَِني، فََبلَغَ ُعَمَر َوكََتَب إِلَْيِه، قَْد َبلََغنِي َما قُلَْت َألِمريَِك، َوَبلََغنِي : َنَرى؟ فَقَالَ

َصمٌَّم َواللَِّه لَِئْن َوَضْعُتُه َعلَى َهاَمِتَك ال أُقِْلُع َحتَّى أَْبلُغَ بِِه َشْيئًا، فَذَكََرَسْيفًا ُتَسمِّيِه الصَّْمَعاَم ُه ةَ، َوِعْنِدي َسْيٌف ُم
، فَإِنْ َسرََّك أَنْ َتْعلََم أََحقٌّ َما أَقُولُ فَُعْد فَُعْد   .ِمْن َجْوِفِه

َب   َما أَْسَنَد َعْمُرو بن َمْعِدي كَرِ
َسَمحد - ١٣٥٧٠ رِو بن  رٍ، ثنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َعْم

نْ كُنَّا ُمْنذُ الَْحْمُد ِللَِّه إِ: َسِمْعُت َعْمَرو بن َمْعِدي كَرَِب ُيْخبُِر، َيقُولُ: َعْن أَبِي طَْوقٍ ُشَراِحيلَ بن الْقَْعقَاعِ، قَالَ
  :قَرِيبٍ إِذَا َحَججَْنا، لََنقُولُ

َضمََّراٌت َشْزًرا قَْد َتَركُوا لَبَّْيَك َتْعِظيًما إِلَْيَك ُعذًْرا َهِذي َزبِيٌد قَْد أََتْتَك قَْصًرا َتقْطَُع َخْبًتا َوِحَياال َوْعًرا َتْغُدو بَِها ُم
  اَألْوثَانَ ِخلًْوا ُصفْرًا

ِه َوَسلََّم لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك، لَبَّْيَك ال َشرِ فََنْحُن َنقُولُ ا َعلََّمَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي يَك لََك لَبَّْيَك، إِنَّ الَْيْوَم كََم
  الَْحْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك َوالُْملَْك، ال َشرِيَك لََك،

ِه َوَسلََّم أَنْ َنُحولَ َبْيَنُهْم َوَبْيَن َبطْنَِوكُنَّا َنْمَنُع النَّاَس َيِقفُوا بَِعَرفَ  اٍت ِفي الَْجاِهِليَِّة، فَأََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ا أَنْ َتَخطَّفَُهُم الْجِنُّ، َوقَالَ لَ ، فََرقً َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َناَعَرفَةَ، فَإِنََّما كَانَ َمْوِقفُُهْم بَِبطْنِ ُمَحسَّرٍ َعِشيَّةَ َعَرفَةَ

  .إِنََّما ُهْم إِْخَواُنكُْم إِذَا أَْسلَُموا:َوَسلََّم

ى، فَُيَناِدي ُمَناٍد َولَّى كُلُّ إِْنَساٍن َما َتَولَّبَِعَباَدِتِه، ثُمَّ َتوَلَّْيُتْم َعْنُه َوكَفَْرُتْم نِْعَمَتُه أَنْ ُيَخلَِّي َبْيَنكُْم، َوَبْيَن َما َتَولَّْيُتْم، َيَت
، قَالَ ثُمَّ ذَكََر َنْحَو َحِديِث َزْيِد بن ، "فََيْنطَِلُق َمْن كَانَ َتَولَّى َحَجًرا أَْو ُعوًدا أَْو َدابَّةً: َمْن كَانَ َيَتَولَّى َشْيئًا فَلَْيلَْزْمُه

  .أَبِي أَُنْيَسةَ

ٌر   َمنِ اْسُمُه ُعَمْي
  أَُبو ُعَبْيٍد ُعَمْيُر بن قََتاَدةَ اللَّْيِثيُّ

بن ُمْد رِ بن ُجْدعِ بن لَْيِث بن َبكْرِ بن َعْبِد َمَناةَ بن ِكَناَنةَ بن ُخَزْيَمةَ  رِكَةَ بن ُعَمْيُر بن قََتاَدةَ بن َسِعيِد بن َعاِم
  .إِلَْياَس بن ُمَضرِ بن نَِزارِ بن َمَعدِّ بن َعْدَنانَ

دَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْزَرُق، َحدَّثََنا َحْرُب بن َشدَّاٍد، َعْن َيْحَيى حدثنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َح - ١٣٥٧١
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد بن ِسَنانَ،أَنَُّه َحدَّثَُه ُعَبْيُد بن ُعَمْيرٍ اللَّْيِثيُّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

إِنَّ أَْوِلَياَء اللَِّه الُْمَصلُّونَ َوَمْن ُيِقيُم الصَّلََواِت الَْخْمَس الَِّتي كََتَبُهنَّ اللَُّه َعلَى :"ْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الَْوَداعِاللَُّه َعلَ
َتِسبَُها، َوَيْجَتنُِب الْكََباِئَر الَِّتي نََهى ِعَباِدِه، َوَيُصوُم َرَمَضانَ، َوَيْحَتِسُب َصْوَمُه، َوُيْؤِتي الزَّكَاةَ طَيَِّبةً بَِها َنفُْسُه َيْح

أَْعظَُمُهنَّ اِإلْشَراُك بِاللَِّه، َوقَْتلُ : ِهَي ِتْسٌع:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َوكَمِ الْكََباِئُر؟ قَالَ: اللَُّه َعْنَها، فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِِه
الزَّْحِف، َوقَذُْف الُْمْحَصَنِة، َوالسِّْحُر، َوأَكْلُ َمالِ الَْيِتيمِ، َوأَكْلُ الرَِّبا، َوَعقُوُق  الُْمْؤِمنِ بَِغْيرِ َحقٍّ، َوالِْفَراُر َيْوَم

، َوُيقِيُم ْعَملُ َهِذِه الْكََباِئَرالَْواِلَدْينِ الُْمْسِلَمْينِ، َوإِْحاللُ الَْبْيِت الْحََرامِ، ِقْبلَُتكُْم أَْحَياًء َوأَْمَواًتا، ال َيُموُت َرُجلٌ ال َي
  ".ا َمَصارِيُع الذََّهبِالصَّالةَ، َوُيْؤِتي الزَّكَاةَ، إِال َرافََق ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْحُبوَحِة َجنٍَّة أَْبَواُبَه



َنا ِعيَسى بن َخاِلٍد الَْيَماِميُّ، َحدَّثََنا حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثَ - ١٣٥٧٢
، َعْن أَبِيِه، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَيُّوُب بن ُعْتَبةَ، َعْن َيْحَيى بن أُبِي كَِثريٍ، َعْن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ

لُ النَّفْسِ الُْمْؤِمَنِة، َوالِْفَراُر ِمَن الزَّْحِف، َوأَكْلُ الرِّبَا، َوأَكْلُ َمالِ الَْيِتيمِ، اِإلْشَراُك بِاللَِّه، َوقَْت: الْكََباِئُر َسْبٌع:"قَالَ
  ".َوُعقُوُق الَْواِلَدْينِ، َواإلِلَْحاُد بِالَْبْيِت الَْحَرامِ

يُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َوَجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْرَيابِ - ١٣٥٧٣
َمْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َحْوثََرةُ بن أَْشَرَس، َحدَّثََنا ُسَوْيٌد أَُبو َحاِتمٍ َصاِحُب الطََّعامِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن ُع: قَالُوا

أَيُّ الصََّدقَِة أَفَْضلُ؟ : قَالَ"طُولُ الْقُُنوِت:"ِه، أَيُّ الصَّالِة أَفَْضلُ؟ قَالََيا َرُسولَ اللَّ: َعْن َجدِِّه، أَنَّ َرُجال، قَالَ
  ".أَْحَسُنُهْم ُخلُقًا:"أَيُّ الُْمْؤِمنَِني أَكَْملُ؟ قَالَ: قَالَ"ُجْهُد الُْمِقلِّ:"قَالَ

بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا رِفَْدةُ بن قَُضاَعةَ اَألْوَزاِعيُّ، َعْن حدثنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم  - ١٣٥٧٤
َم كَانَ: َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َيْرفَُع َيَدْيِه َمَع كُلِّ "أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".كُْتوَبِةَتكْبَِريٍة ِفي الصَّالِة الَْم

انِيُّ، حدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ الَْحرَّ - ١٣٥٧٥
كَاَنْت ِفي َنفِْسي : َعْن َجدِِّه، قَالََعْن َبكْرِ بن ُخَنْيسٍ، َعْن أَبِي َبْدرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِيِه، 

ِه َوَسلََّم َعْنَها، َولَْم أَْسَمْع أََحًد ا َيسْأَلُُه َعْنَها، فَكُْنُت أََتَحيَُّنُه، َمْسأَلَةٌ قَْد أَْحَزَنْتنِي لَْم أَْسأَلْ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ُهَو َيَتَوضَّأُ،  هَِما َوَجْدُتُه فَارِغًا طَيَِّب النَّفْسِ، فََدَخلُْت ذَاَت َيْومٍ َو فََوافَقُْتُه َعلَى َحالَْينِ كُْنُت أُِحبُّ أنْ أَُواِفقَُه َعلَْي

َيا َرُسولَ اللَِّه َما اِإلَميانُ؟ : قُلُْت"َنَعْم، َسلْ َعمَّا َبَدا لََك:"َيا َرُسولَ اللَِّه، ائْذَنْ ِلي فَأَْسأَلََك، قَالَ: فَقُلُْت
فَأَيُّ الُْمْسِلِمَني أَفَْضلُ : قُلُْت"أَْحَسُنُهْم ُخلُقًا:"َوأَيُّ الُْمْؤِمنَِني أَفَْضلُُهْم إَِمياًنا؟ قَالَ: قُلُْت"السََّماُح َوالصَّْبُر:"قَالَ

أْطَأَ َرأَْسُه، فََصَمتُّ طَوِيال َحتَّى أَيُّ الْجَِهاِد أَفَْضلُ؟ فَطَ: قُلُْت"َمْن َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن َيِدِه َوِلَسانِِه:"إِْسالًما؟ قَالَ
إِنَّ أَْعظََم النَّاسِ ِفي :"ِخفُْت أَنْ أَكُونَ قَْد َشقَقُْت َعلَْيِه، َوَتَمنَّْيُت أَنْ لَْم أَكُْن َسأَلُْتُه َوقَْد َسِمْعُتُه بِاَألْمسِ َيقُولُ

أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن غََضبِ اللَِّه، : فَقُلُْت"َعلَْيهِْم، فَُحرَِّم ِمْن أَْجلِ َمْسأَلَِتِه الُْمْسِلِمَني ُجْرًما لََمْن َسأَلَ َعْن َشْيٍء لَْم ُيَحرَّْم
َع َرأَْسُه، فَقَالَ   ".كَِلَمةُ َعْدلٍ ِعْنَد إَِمامٍ َجاِئرٍ:"أَيُّ الْجَِهاِد أَفَْضلُ؟ قَالَ: كَْيَف قُلَْت؟ قُلُْت: َوغََضبِ َرُسوِلِه، فََرفَ

، ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الَْعطَّاُر الَْهَمَدانِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ِشَهاُب بن ِخَراشٍ الَْحْوَشبِيُّ حدثنا - ١٣٥٧٦
َسلََّم َخطََبُهْم،  َوَعنِ الَْعوَّامِ بن َحْوَشبٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ٍه إِلَى َمْن:"فَقَالَ َه لَُه، َوُربَّ َحاِملِ ِفقْ ٍه ال ِفقْ ُه ِمْنُهَنضََّر اللَُّه اْمَرأً َسِمَع َمقَالَِتي، فََوَعاَها فَُربَّ َحاِملِ ِفقْ َو أَفْقَ   ". ُه
  ُعَمْيٌر ذُو ِمرَّانَ الَْهَمَدانِيُّ

سَّفِْطيُّ، َحدَّثََنا َحاِمُد بن َيْحَيى، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ُمَجاِلِد بن حدثنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ ال - ١٣٥٧٧
، قَالَ بِْسمِ "َجاَءَنا ِكَتاُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِعيٍد، َعْن ُعَمْيرٍ ِذي ِمرَّانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه ُعَمْيرٍ

لَْيكُْم، فَإِنِّي أَْحَمُد ِه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه إِلَى ُعَمْيرٍ ِذي ِمرَّانَ َوَمْن أَْسلََم ِمْن َهَمَدانَ َسالٌم َعاللَّ
َنا ِمْن أَْرضِ الرُّومِ، فَأَْبِشُروا، فَإِنَّ اللََّه قَْد َهَداكُْم إِلَْيكُُم اللََّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو أَمَّا َبْعُد، فَإِنَُّه َبلََغَنا إِْسالُمكُْم َمقِْدَم

الةَ َوأَْعطَْيُتُم الزَّكَاةَ، فَإِنَّ لَكُْم بِهِدَاَيِتِه، َوإِنَّكُْم إِذَا َشهِْدُتْم أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، َوأَقَْمُتُم الصَّ



ْهِلَها َوَجَبِلَها، لَِّه، َوِذمَّةَ َرُسوِلِه َعلَى ِدَماِئكُْم َوَعلَى أَْمَواِلكُْم، َوَعلَى أَْرضِ الُْيوِن الَِّتي أَْسلَْمُتْم َعلَْيَها، َسِذمَّةَ ال
َحمٍَّد َوال َألْهلِ َبْيِتِه، َوإِنَّ َماِلَك بن َوُعُيونَِها َوَمْرَعاَها، غَْيَر َمظْلُوِمَني َوال ُمَضيَّقٍ َعلَْيهِْم، فَإِنَّ الصََّدقَةَ ال َتِحلُّ ِلُم

ِه ِمَراَرةَ الرََّهاوِيَّ قَْد َحِفظَ الَْغْيَب َوأَدَّى اَألَماَنةَ َوَبلَّغَ الرَِّسالَةَ، فَآُمُرَك بِِه َيا ذَا ِمرَّانَ َخ ْيًرا، فَإِنَُّه َمْنظُوٌر إِلَْيِه ِفي قَْوِم
  ".َولُْيْحبِْبكُْم َربُّكُْم

  ْيُر بن َحبِيبِ بن ِخَماَشةَ اَألْنَصارِيُّ ثُمَّ الَْخطِْميُُّعَم

، َعْن - ١٣٥٧٨ أَبِي َجْعفَرٍ  حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ
ِه َوَسلََّم ِعْنَد اْحِتالِمِه، الَْخطِْميِّ، أَنَّ َجدَُّه ُعَمْيَر بن َحبِ يبِ بن ِخَماَشةَ كَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ َباَيَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، َوَمْن ُيِحبَُّه إِيَّاَك َوُمَجالََسةَ السُّفََهاِء، فَإِنَّ ُمَجالََسَتُهْم َداٌء َمْن َتَحلََّم َعنِ السَِّفيِه ُيَسرَّ بِِحلِْمِه: َوأَْوَصى َولََدُه، فَقَالَ
ا َيأِْتي بِِه السَِّفيُه َيقَرَّ بِالْكَِثريِ، َوَمْن َيْصبِْر َعلَى َما َيكَْر ُه ُيْدرِْك َما ُيِحبُّ، َوإِذَا أََرادَ َيْنَدْم، َوَمْن ال َيقَرَّ بِالْقَِليلِ ِممَّ

ُيَوطِّْن َنفَْسُه بِالصَّْبرِ َعلَى اَألذَى، َولَْيِثْق بِالثََّوابِ ِمَن اللَِّه َعزَّ أََحُدكُْم أَنْ َيأُْمَر بَِمْعُروٍف أَْو َيْنَهى َعْن ُمْنكَرٍ، فَلْ
  ".َوَجلَّ، فَإِنَُّه َمْن َيِثْق بِالثََّوابِ ِمَن اللَِّه ال َيجِْد َمسَّ اَألذَى

  ُعَمْيُر بن َسْعٍد اَألْنَصارِيُّ
  أَْخَباُر ُعَمْيرِ بن َسْعٍد

بن الرَّْوبَالِ اآلَدِميُّ الشَِّريازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحِكيمٍ الشَِّريازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  حدثنا ُمَحمَُّد - ١٣٥٧٩
رِ بن َس َبَعثَ :"ْعٍد، قَالََحِكيمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن َهاُرونَ بن َعْنَتَرةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي، َعْن ُعَمْي
ِحْمَص، فََمكَثَ َحْوال ال َيأِْتيِه َخ َر بن َسْعٍد َعاِمال َعلَى  َبٌر، فَقَالَ ُعَمُر ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ُعَمْي

ا أَُراُه إِال قَْد َخاَنَنا، فَإِذَا َجاَءَك ِكَتابِ: ِلكَاِتبِِه ي َهذَا فَأَقْبِلْ، َوأَقْبِلْ بَِما َجَبْيَت ِمَن اكُْتْب إِلَى ُعَمْيرٍ، فََواللَِّه َم
فَأََخذَ ُعَمْيٌر جَِراَبُه فََجَعلَ ِفيِه َزاَدُه، َوقَْصَعَتُه، َوَعلََّق إَِداَوَتُه، َوأََخذَ : الُْمْسِلِمَني، ِحَني َتْنظُُر ِفي ِكَتابِي َهذَا، قَالَ

، َوطَالَْت : تَّى َدَخلَ إِلَى الَْمِديَنِة، قَالََعَنَزَتُه، ثُمَّ أَقَْبلَ َيْمِشي ِمْن ِحْمَص َح فَقَِدَم َوقَْد َشُحَب لَْوُنُه، َواغَْبرَّ َوْجُهُه
َري الُْمْؤِمنَِني َوَرْحَمةُ اللَِّه، فَقَالَ ُعَمُر: َشْعَرُتُه، فََدَخلَ َعلَى ُعَمَر، فَقَالَ : ْيٌرَما َشأُْنَك؟ فَقَالَ ُعَم: السَّالُم َعلَْيَك َيا أَِم

َوَما َمَعَك؟ فَظَنَّ ُعَمُر : َما َتَرى ِمْن َشأْنِي أَلَْسَت َتَرانِي َصِحيَح الَْبَدِن طَاِهَر الدَّمِ َمِعي الدُّْنَيا أَُجرَُّها بِقَرْنَِها، قَالَ
َتِسلُ ِفيَها َرأِْسي َوِثَيابِي، َوإَِداَوِتي َمِعي جَِرابِي أَْجَعلُ ِفيِه َزاِدي، َوقَْصَعِتي آكُلُ َوأَغْ: أَنَُّه قَْد َجاَء بَِمالٍ، فَقَالَ

َما الدُّْنَيا إِال َتَبعٌ  أَْحِملُ ِفيَها َوُضوِئي َوَشَرابِي َوَعَنَزِتي، أََتَوكَّأُ َعلَْيَها َوأَُجاِهُد بَِها َعُدوا إِنْ َعَرَضنِي، فََواللَِّه
  أََما كَانَ لََك: ْم، قَالَ ُعَمُرَنَع: فَجِئَْت َتْمِشي؟ قَالَ: ِلَمَتاِعي، قَالَ ُعَمُر

بِئَْس الُْمْسِلُمونَ َخَرْجَت ِمْن ِعْنِدِهْم، فَقَالَ : َما فََعلُوا، َوَما َسأَلُْتُهْم ذَِلَك، قَالَ: أََحٌد َيَتبَرَُّع لََك بَِدابٍَّة َتْركَُبَها؟ قَالَ
فَأَْيَن َنِصيُبَك َوأَيَّ َشْيٍء : ُه َعنِ الِْغيَبِة، َرأَْيُتُهْم ُيَصلُّونَ َصالةَ الَْغَداِة، قَالَاتَّقِ اللََّه َيا ُعَمُر، فَقَْد َنَهاَك اللَّ: لَُه ُعَمْيٌر

ا ُسَؤالَُك َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني؟ فَقَالَ ُعَمُر: َصَنْعَت؟ فَقَالَ نْ أََما إِنِّي لَْوال أَنِّي أَْخَشى أَ: ُسْبَحانَ اللَِّه، فَقَالَ ُعَمْيٌر: َوَم
ْيِئهِْم، َحتَّى إِذَا َجَمُعوا ِمْنُهْم أَغُمََّك َما أَْخَبْرُتَك، َبَعثَْتنِي َحتَّى أََتْيُت الَْبلََد، فََجَمْعُت ُصلََحاَء أَْهِلَها فََولَّْيُتُهْم جَِباَيةَ فَ

ا جِ: َوَضْعُتُه َمَواِضَعُه، َولَْو َنالََك ِمْنُه َشْيٌء آلِتَينََّك بِِه، قَالَ : أَجِدُّوا ِلُعَمْيرٍ َعْهًدا، قَالَ: ال، قَالَ: ئَْتَنا بَِشْيٍء؟ قَالَفََم
أَْي أَخَْزاَك : َرانِيٍّإِنَّ ذَِلَك لََشْيٌء ال َعِملُْت لََك َوال َألَحٍد َبْعَدَك، َواللَِّه َما َسلَّْمُت َبلْ لَْم أُْسِلْم، َولَْو قُلُْت ِلَنْص



، َوإِنْ أَْشقَى أَيَّاِمي َيْوَم َحلَفُْت َمَعَك َيا ُعَمُر، فَاْسَتأْذََنُه، فَأَِذنَ لَُه، فََرَجَع إِلَى  اللَُّه، فََهذَا َما َعرََّضنِي لَُه َيا ُعَمُر
ا أََراُه إِال َخاَنَنا، : َوَبْيَنُه َوَبْيَن الَْمِديَنِة أَْمَيالٌ، فَقَالَ ُعَمُر: َمْنزِِلِه، قَالَ فََبَعثَ َرُجال، ُيقَالُ لَُه ِحَني اْنَصَرَف ُعَمْيٌر َم

اْنطَِلْق َحتَّى َتْنزِلَ بِِه كَأَنََّك َضْيٌف، فَإِنْ َرأَْيَت أَثََر َشْيٍء، فَأَقْبِلْ َوإِنْ َرأَْيَت : الْحَارِثُ َوأَْعطَاُه ِمائَةَ ِديَنارٍ، فَقَالَ لَُه
فَاْنطَلََق الَْحارِثُ، فَإِذَا ُهَو بُِعَمْيرٍ َجاِلٌس َيْغِلي قَِميَصُه إِلَى َجْنبِ َحاال َشدِيَدةً، فَاْدفَْع إِلَْيِه َهِذِه الِْمائَةَ ِديَنارٍ، 

  الْحَاِئطِ،

، ِمَن الَْمِديَنِة: ِمْن أَْيَن جِئَْت؟ قَالَ: اْنزِلْ َرِحَمَك اللَُّه، فََنَزلَ ثُمَّ َسأَلَُه، فَقَالَ: فََسلََّم َعلَْيِه الرَّْجلُ، فَقَالَ لَُه ُعَمْيٌر
َري الُْمْؤِمنَِني؟ قَالَ: قَالَ كَْيَف : َصاِلِحَني، قَالَ: كَْيَف َتَركَْت الُْمْسِلِمَني، قَالَ: َصاِلًحا، قَالَ: كَْيَف َتَركَْت أَِم

أََتى فَاِحَشةً، فََماَت ِمْن  َبلَى، َضَرَب اْبًنا لَُه: أَلَْيَس ُيقِيُم الُْحُدوَد؟ قَالَ: َصاِلًحا، قَالَ: َتَركَْت أَِمَري الُْمْؤِمنَِني؟ قَالَ
، فَإِنِّي ال أَْعلَُمُه إِال َشِديًدا ُحبُُّه لََك، قَالَ: َضْربِِه، فَقَالَ ُعَمْيٌر فََنَزلَ ثَالثَةَ أَيَّامٍ، َولَْيَس لَُهْم إِال : اللَُّهمَّ أَِعْن ُعَمَر

، كَاُنوا َيُخصُّوَنُه بَِها َوَيطُْوونَ َح َيا َهذَا، إِنََّك قَْد أََجْعَتَنا، فَإِنْ : تَّى أََتاُهُم الَْجْهُد، فَقَالَ لَُه ُعَمْيٌرقُْرَصةٌ ِمْن َشِعريٍ
بَِها،  َبَعثَ بَِها إِلَْيَك أَِمُري الُْمْؤِمنَِني، فَاْسَتِعْن: فَأَْخَرَج الدََّنانَِري فََدفََعَها إِلَْيِه، فَقَالَ: َرأَْيَت أَنْ َتَتحَوَّلَ َعنَّا فَافَْعلْ، قَالَ

إِِن اْحَتْجَت إِلَيَْها َوإِال فََضْعَها َمَواِضَعَها، فَقَالَ : ال َحاَجةَ ِلي ِفيَها ُردََّها، فَقَالَْت لَُه اْمَرأَُتُه: فََصاَح، فَقَالَ: قَالَ
، فََشقَِّت اْمَرأَُتُه أَْسفَلَ ِدْرِعَها، فَ: ُعَمْيٌر ا ِلي َشْيٌء أَْجَعلَُها ِفيِه َسَمَها َواللَِّه َم ُه ِخْرقَةً، فََجَعلََها ِفيَها، ثُمَّ َخَرَج فَقَ أَْعطَْت

أَقْرِيْء ِمنِّي َألِمريِ :  ُعَمْيٌرَعلَى أَْبَناِء الشَُّهَداِء َوالْفُقََراِء، ثُمَّ َرَجَع وَالرَُّسولُ َيظُنُّ أَنَُّه ُيْعِطيِه ِمْنَها َشْيئًا، فَقَالَ لَُه
: َرأَْيُت َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني َحاال َشِديَدةً، قَالَ: َما َرأَْيَت؟ فَقَالَ: َرَجَع الْحَارِثُ إِلَى ُعَمَر، فَقَالَالُْمْؤِمنَِني السَّالَم، فَ

  :فََما َصَنَع بِالدََّنانِريِ؟ قَالَ

ِدَك َحتَّى ُتقْبِلَ، فَأَقَْبلَ إِلَى ُعَمَر، فََدَخلَ فَكََتَب إِلَْيِه ُعَمُر إِذَا َجاَءَك ِكَتابِي َهذَا، فَال َتَضْعُه ِمْن َي: ال أَْدرِي، قَالَ
ا ُسَؤالَُك َعْنَها، قَالَ: َما َصَنْعَت بِالدَّنَانِريِ، قَالَ: َعلَْيِه، فَقَالَ لَُه ُعَمُر أَْنُشُد َعلَْيَك لَُتْخبَِرنِّي : َصَنْعُت َما َصَنْعُت، فََم
أَمَّا الطََّعاُم، فَال : َرِحَمَك اللَُّه، فَأََمَر بَِوَسقٍ ِمْن طََعامٍ َوثَْوَبْينِ، فَقَالَ: فِْسي، قَالَقَدَّْمُتَها ِلَن: َما َصَنْعَت بِِه؟ قَالَ

ْد َجاَء اللَُّه بِالرِّْزقِ َعاَم،  َولَْم َيأُْخِذ الطََّحاَجةَ ِلي ِفيِه قَْد َتَركُْت ِفي الَْمْنزِلِ َصاَعْينِ ِمْن َشِعريٍ إِلَى أَنْ آكُلَ ذَِلَك، قَ
َبلَ: َوأَمَّا الثَّْوَباِن، فَقَالَ َك َرِحَمُه اللَُّه، فَ غَ ُعَمَر إِنَّ اْمَرأَةَ فُالٍن َعارَِيةٌ، فَأََخذَُهَما َوَرَجَع إِلَى َمْنزِِلِه فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ َهلَ

ُه الَْمشَّ ، فََخَرَج َيْمِشي َوَمَع لَِيَتَمنَّ كُلُّ َرُجلٍ : اُؤونَ إِلَى َبِقيعِ الَْغْرقَِد، فَقَالَ َألْصَحابِِهذَِلَك، فََشقَّ َعلَْيِه َوَتَرحََّم َعلَْيِه
ِتُق كَذَا َوكَذَا ِلَوْجِه اللَِّه، َوقَالَ آَخُر: ِمْنكُْم أُْمنَِيةً، فَقَالَ َرُجلٌ َوِدْدُت : َوِدْدُت َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني أَنَّ ِعْنِدي َماال فَأُْع

َزَم ِلُحجَّاجِ َبْيِت اللَِّه، : ْنِدي َماال، فَأُْنِفُق ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوقَالَ آَخُرلَْو أَنَّ ِع ، فَأَْمَتُح بَِدلْوٍ ِمْن َزْم َوِدْدُت أَنَّ ِلي قُوَّةً
  ".َوِدْدُت أَنَّ ِلي َرُجال ِمثْلَ ُعَمْيرٍ أَْسَتِعُني بِِه ِفي أَْعَمالِ الُْمْسِلِمَني: فَقَالَ ُعَمُر

حدثنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َيزِيَد بن  - ١٣٥٨٠
َر بن الَْخطَّابِ كََتَب لَى ُعَمْيرِ بن َسْعٍد إِ ُخَمْيرٍ، َسِمَع َعْبَد اللَِّه بن َيزِيَد أَْو َزْيٍد ُيَحدِّثُ َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ أَنَّ ُعَم

أَمَّا أََنا فَال أََدُعُهَما : ، فَقَالَ أَُبو الدَّْرَداِء"اَألْنصَارِيِّ َوُهَو َعلَى ِحْمَص َيْنَهى النَّاَس أَنْ ُيَصلُّوا َركَْعَتْينِ َبْعَد الَْعْصرِ
  ".فََمْن َشاَء الُْخْضَع فَلَْيْخَضْع

ٍد   َما أَْسَنَد ُعَمْيُر بن َسْع



ح َوَحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَحمَِّد بن َصاِلحٍ . حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو َربِيَعةَ فَْهُد بن َعْوٍف - ١٣٥٨١
، َعْن أَبِي طَلَْحةَ َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي ِسَنانَ: الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، قَاال

َسِمْعُت : َدَخلَْنا َعلَى ُعَمْيرِ بن َسْعٍد ِفي َمْصَرِف أَْهلِ ِفِلْسِطَني، فَذُِكَرْت ِعْنَدُه الَْعْدَوى، فَقَالَ: الَْخْوالنِيِّ، قَالَ
ِه َوَسلََّم َيقُولُ   ".ال َعْدَوى، َوال ِطَيَرةَ، َوال َهاَمةَ:"النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ُعَمْيُر بن َعاِمر َداُوَد الَْمازِنِيُّ َبْدرِيٌّ

ْن حدثنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َع - ١٣٥٨٢
ِمْن بين َمازِِن بن النَّجَّارِ، ثُمَّ ِمْن بين َخْنَساَء بن َمْبذُولِ بن َعْمرِو  ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ، ثُمَّ"ُعْرَوةَ

  ".بن غُْنمِ بن َمازِِن ُعَمْيرٍ َوُيكَْنى أََبا َداُوَد بن َعاِمرِ بن َماِلِك بن َخْنَساَء بن َمْبذُولٍ
  َما أَْسَنَد أَُبو َداُوَد الَْمازِنِيُّ

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ اَألْعَيُن : بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، قَاالحدثنا َعْبُد اللَِّه  - ١٣٥٨٣
ْنَصارِيُّ، َعْن ْمَحمَُّد بن أَبِي ِغَياٍث، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحمٍَّد الزُّْهرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى أَُبو غَُزيَّةَ اَأل

َحْمَزةَ بن أَبِي َداُوَد الَْمازِنِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َداُوَد الْإِ َمازِنِيِّ، َوكَانَ ْسحَاَق بن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعْن َجْعفَرِ بن 
ِه َوَسلََّم، فََد: أَُبو َداُوَد ِمْن أَْهلِ َبْدرٍ، قَالَ َخلَ َمْسجَِد ِذي الُْحلَْيفَِة، فََصلَّى َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

أََهلَّ ِمَن الَْمْسجِِد، فَأََهلَّ ِحَني : ِفيِه أَْرَبَع َركََعاٍت، ثُمَّ أََهلَّ ِفي الَْمْسجِِد فََسِمَعُه الَِّذيَن كَاُنوا ِفي الَْمْسجِِد، فَقَالُوا
َهلَّ ِحَني اْسَتَوْت بِِه رَاِحلَُتُه، ثُمَّ لَمَّا اْسَتَوى َعلَى الَْبْيَداِء، أََهلَّ فََسِمَعُه أَ: َرِكَب َراِحلََتُه، فَقَالَ الَِّذي ِعْنَد الَْمْسجِِد

  ".أََهلَّ ِمَن الَْبْيَداِء َوَصَدقُوا كُلُُّهْم: الَِّذيَن َعلَى الَْبْيَداِء، فَقَالُوا
  رِيَن اَألوَِّلَني اْسُتْشهَِد َيْوَم َبْدرٍُعَمْيُر بن أَبِي َوقَّاصٍ الزُّْهرِيُّ اخو َسْعٍد ِمَن الُْمَهاجِ

ْن حدثنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َع - ١٣٥٨٤
  ؟؟؟".ِمْن قَُرْيشٍ ثُمَّ ِمْن بين ُزْهَرةَ ُعَمْيُر بن أَبِي َوقَّاصٍِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم َبْدرٍ ِمَن الُْمْسِلِمَني "ُعْرَوةَ

َعْن ُمَحمَِّد بن  حدثنا أَُبو ُشَعْيبِ بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ،
َيْوَم َبْدرٍ ِمَن الُْمْسِلِمَني، ثُمَّ ِمْن قَُرْيشٍ، ثُمَّ ِمْن بين ُزْهَرةَ بن ِكالبٍ ُعَمْيُر بن أَبِي ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد "إِْسحَاَق

  ".َوقَّاصِ بن أَُهْيبِ بن َعْبِد َمَناِف بن ُزْهَرةَ
الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق - ١٣٥٨٥

ِه َوَسلََّم ِمَن "فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".بن أَبِي َوقَّاصٍالُْمْسِلِمَني ثُمَّ ِمْن قَُرْيشٍ ثُمَّ ِمْن بين ُزْهَرةَ ُعَمْيُر 

  ُعَمْيُر بن َوْهبٍ الُْجَمِحيُّ

َولَمَّا : حدثنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن ُعْرَوةَ، قَالَ - ١٣٥٨٦
اللَُّه َتَعالَى َمْن قََتلَ ِمْنُهْم، أَقَْبلَ ُعَمْيُر بن َوْهبٍ َحتَّى َجاَء إِلَى  َرَجَع الَْمْشرِكُونَ إِلَى َمكَّةَ ِمْن َبْدرٍ، َوقَْد قََتلَ
ا ِفي الَْعْيشِ : قَبََّح اللَُّه الَْعْيَش َبْعَد قَْتلَى َبْدرٍ فَقَالَ ُعَمْيٌر: َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ ِفي الِْحْجرِ، فَقَالَ َصفَْوانُ أََجلْ، َواللَِّه َم

ُه إِنْ ْعُد، َولَْوال َدْيٌن َعلَيَّ ال أَجُِد لَُه قََضاًء َوِعَياِلي َوَراِئي ال أَجُِد لَُهْم َشْيئًا، لََدَخلُْت َعلَى ُمَحمٍَّدَخْيٌر َب ، فَلَقََتلُْت



، فَإِنَّ ِلي ِعْنَدُه ِعلَّةً أَقُولُ قَِدْمُت َعلَى اْبنِي َهذَا اَألِسُري، فَفَرَِح َعلَيَّ َدْيُنَك، : َصفَْوانُ بِقَْوِلِه، فَقَالَ ُمِلئَْت َعْينِي ِمْنُه
ُه َصفَْوانُ َوَجهََّزُه بِ َسْيِف َصفَْوانَ فَُصِقلَ َوِعَيالَُك أُْسَوةُ ِعَياِلي ِفي النَّفَقَِة، إِنْ َيَسْعنِي َشْيٌء َوَنْعَجْز َعْنُهْم، فََحَملَ

ٌر ِلَصفَْوانَ ِلَي، فَأَقَْبلَ ُعَمْيٌر َحتَّى قَِدَم الَْمِديَنةَ، فََنَزلَ َباَب الَْمْسجِِد، َوَعقَلَ َراِحلََتُه، اكُْتْمنِي لََيا: َوُسمَّ، َوقَالَ ُعَمْي
َر إِلَْيِه ُعَمُر بن الَْخطَّابِ، َوُهَو ِفي َن فَرٍ ِمَن اَألْنَصارِ َوأََخذَ السَّْيَف ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََنظَ

ِة َبْدرٍ، َوَيْشكُُرونَ نِْعَمةَ اللَِّه، فَلَمَّا َرأَى ُعَمُر ُعَمْيَر بن َوْهبٍ َمَعُه السَّْيُف فََيَت ، فَقَالََحدَّثُونَ َعْن َوقَْع : زَِع ِمْنُه
اَم ُعَمُر،  فََدَخلَ َعلَى َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ِعْنَدكُُم الْكَلُْب َهذَا َعُدوُّ اللَِّه الَِّذي َحرََّش َبْيَنَنا، َوَحَزَرَنا ِللْقَْومِ فَقَ

ْد: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ   َهذَا ُعَمْيُر بن َوْهبٍ قَ

ُعَمْيٌر أَْدِخلُْه َعلَيَّ فََدَخلَ ُعَمُر َو: َدَخلَ الَْمْسجَِد َمَعُه السِّالُح، فَُهَو الْفَاَجُر الْغَاِدُر َيا َرُسولَ اللَِّه، ال َتأَْمْنُه، قَالَ
أَقَْبلَ َوأََمَر أَْصحَاَبُه أَنْ َيْدُخلُوا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َيْحَترُِسوا ِمْن ُعَمْيرٍ  إِذَا َدَخلَ َعلَْيهِْم، فَ

َر َسْيفُُه، فَقَالَ َرُسولُ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َوُعَمْيُر بن َوْهبٍ، فََدَخال َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ا َسلََّم َوَمَع ُعَم للَُّه َعلَْيِه َو
ِه َوَسلََّم ِلُعَمَر ُه َحيَّاُه ُعَمْيٌر أَْنِعْم َصَباًحا َوِهَي َتِحيَّةُ أَْهلِ الَْجاِهِليَِّة، فَقَالَ "َتأَخَّْر َعْنُه:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي فَلَمَّا َدَنا ِمْن

زَّ َوَجلَّ َعْن َتِحيَِّتَك َوَجَعلَ َتِحيََّتَنا السَّالَم َوِهَي َتِحيَّةُ أَْهلِ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُسولُ اللَِّه قَْد أَكَْرَمَنا اللَُّه َع
ِه، إِنَّ َعْهَدَك بَِها لََحِديثٌ : فَقَالَ ُعَمْيٌر"الَْجنَِّة َوَسلََّم، قَْد َبدَّلََنا اللَُّه َخْيًرا ِمْنَها، فََما  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

قَِدْمُت ِفي أَِسريِي ِعْنَدكُْم فَقَارُِبونِي ِفي أَِسريِي، فَإِنَّكُُم الَْعِشَريةُ َواَألْهلُ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه : أَقَْدَمَك َيا ُعَمْيُر، قَالَ
ِه َوَسلََّم قَبََّحَها اللَُّه ِمْن ُسُيوٍف، فََهلْ أَغَْنْت َعنَّا ِمْن َشْيٍء : الُ السَّْيِف ِفي َرقََبِتَك، فَقَالَ ُعَمْيٌرفََما َب: َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّمأََنا َنِسيُتُه َوُهَو ِفي َرقََبِتي ِحَني َنَزلَْت َولََعْمرِي إِنَّ ِلي غَْيَرةً، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع اْصُدقْنِي َما : لَْي
  فََما َشَرطَْت ِلَصفَْوانَ بن أَُميَّةَ:"َما قَِدْمُت إِال ِفي أَِسريِي، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَقَْدَمَك، قَالَ

َحمَّلَْت لَُه بِقَْتِلي َعلَى أَنْ َيُعولَ بنيَك َوَيقِْضَي َت:"اْشَتَرطُْت لَُه، قَالَ: فَفَزَِع ُعَمْيٌر، َوقَالَ َماذَا"الُْجَمِحيِّ ِفي الِْحْجرِ
أَْشَهُد أَنََّك َرُسولُ اللَِّه َوأَْشَهُد أَنَُّه ال إِلََه إِال اللَُّه كُنَّا َيا َرُسولَ : ، فَقَالَ ُعَمْيٌر"َدْيَنَك، َواللَُّه َحاِئلٌ بَْيَنَك َوَبْيَن ذَِلَك

يِ، َوبَِما َيأِْتيَك ِمَن السََّماِء َوإِنَّ َهذَا الَْحِديثَ الَِّذي كَانَ َبْينِي َوَبْيَن َصفَْوانَ ِفي الِْحْجرِ كََما اللَِّه ُنكَذُِّب بِالَْوْح
ِه َوَسلََّم بِِه، فَآَمْنُت بِاللَِّه  لَْم َيطَِّلْع َعلَْيِه أََحٌد غَْيرِي َوغَْيُرُه، ثُمَّ أَْخَبَرَك اللَُّه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ُر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ َوَرُسوِلِه َوالَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َساقَنِي َهذَا الَْمقَاَم، فَفَرَِح الُْمْسِلُمونَ ِحَني َهَداُه اللَُّه، َوقَالَ ُعَم
َع َولَُهَو الَْيْوَم أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َبْعضِ بينَّ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى لَِخْنزِيٌر كَانَ أََحبَّ إِلَيَّ ِمْنُه ِحَني اطَّلَ: اللَُّه َتَعالَى َعْنُه
َيا َرُسولَ اللَِّه، قَْد كُْنُت : َوأَطْلََق لَُه أَِسَريُه، َوقَالَ"َعلُِّموا أََخاكُُم الْقُْرآنَ:"َوقَالَ"اْجِلْس ُنَواِسَك:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 بِقَُرْيشٍ، اْسَتطَْعُت َعلَى إِطْفَاِء ُنورِ اللَِّه، فَالَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َساقَنِي َهذَا الَْمَساَق، فَلَْتأْذَنْ ِلي، فَأَلَْحَقَجاِهًدا َما 
َم َولَِحَق  فَأَْدُعَوُهْم إِلَى اِإلْسالمِ لََعلَّ اللََّه َيْهدِيهِْم َوَيْسَتْنِقذُُهْم ِمَن الَْهلَكَِة، فَأَِذنَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

أَْبِشُروا بِفَْتحٍ ُيْنِسيكُْم َوقَْعةَ َبْدرٍ، َوَجَعلَ َيْسأَلُ كُلَّ َراِكبٍ : بَِمكَّةَ، َوَجَعلَ َصفَْوانُ َيقُولُ ِلقَُرْيشٍ ِفي َمَجاِلِسهِْم
  قَِدَم ِمَن الَْمِديَنِة،



ِه َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة، فََسأَلَ َهلْ كَانَ بَِها ِمْن َحَدٍث ، َحتَّى قَِدَم َعلَْي ُر بن َوْهبٍ لَ ُعَمْي ؟ َوكَانَ َيْرُجو َما قَا
ُه الُْمْشرِكُونَ، فَقَالُوا: َصفَْوانُ َعْنُه، فَقَالَ ٍة أََبًدا،  إِنَّ َعلَيَّ أَنْ ال أَْنفََعُه: قَْد َصَبأَ، َوقَالَ َصفَْوانُ: قَْد أَْسلََم، فَلَِقَي بنفَقَ

َدَعاُهْم إِلَى اِإلْسالمِ، َوَنَصَح لَُهْم، فَ ُه ِمْن َرأْسٍ كَِلَمةً أََبًدا، َوقَِدَم َعلَْيهِْم ُعَمْيٌر َو   .أَْسلََم َبَشٌر كَِثٌري َوال أُكَلَِّم

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن  حدثنا أَُبو ُشَعْيبٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، - ١٣٥٨٧
ُر بن َوْهبٍ الُْجَمِحيُّ َمَع َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ َبْعَد : إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َجْعفَرِ بن الزَُّبْيرِ، قَالَ َجلََس ُعَمْي
َم ُمَصابِ أَْهلِ َبْدرٍ ِمْن قَُرْيشٍ ِفي الِْحْجرِ بَِيِسريٍ، َو كَانَ ِممَّْن ُيْؤِذي ُيْؤِذي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

فَذَكَُروا : ْدرٍ، قَالََوأَْصحَاَبُه َوَيلْقَْونَ ِمْنُهْم َعَنًتا، إِذْ ُهْم بَِمكَّةَ، َوكَانَ اْبُنُه َوْهُب بن ُعَمْيرٍ ِفي أَُساَرى أَْصَحابِ َب
َصَدقَْت َواللَِّه لَْوال : َواللَِّه إِنْ ِفي الَْعْيشِ َبْعَدُهْم َوقَالَ ُعَمْيُر بن َوْهبٍ: َصاِئبِهِْم، فَقَالَ َصفَْوانُأَْصحَاَب الْقَِليبِ بَِم

لَُه، فَإِنَّ ِلي ِفيهِْم أَقُْتَدْيٌن َعلَيَّ لَْيَس ِعْنِدي قََضاُؤُه، َوِعَيالٌ أَْخَشى َعلَْيهُِم الضَّْيَعةَ َبْعِدي، لََرِكْبُت إِلَى ُمَحمٍَّد َحتَّى 
َعلَيَّ َدْيُنَك أََنا أَقِْضيِه َعْنَك، َوِعَيالَُك َمَع ِعَياِلي : ِعلَّةً، اْبنِي ِعْنَدُهْم أَِسٌري ِفي أَْيِديهِْم فَاغَْتَنَمَها َصفَْوانُ، فَقَالَ
ثُمَّ أََمَر : أَفَْعلُ، قَالَ: اكُْتْم َعلَيَّ َشأْنِي َوَشأَْنَك، قَالَ: ٌرأُْسَوُتُهْم َما َبقُوا ال َيَسُعُهْم َشْيٌء َنْعَجُز َعْنُهْم، قَالَ ُعَمْي

َنفَرٍ ِمَن الُْمْسِلِمَني  ُعَمْيُر بَِسْيِفِه، فَُشِحذَ َوُسمَّ، ثُمَّ اْنطَلََق إِلَى الَْمِديَنِة، فََبْيَنا ُعَمُر بن الَْخطَّابِ بِالَْمِديَنِة ِفي
 رٍ َوَما أَكَْرَمُهُم اللَُّه بِِه، َوَما أََراُهْم ِمْن َعُدوِِّهْم إِذْ َنظََر إِلَى ُعَمْيرِ بن َوْهبٍ قَْد أََناَخ بَِبابَِيَتذَاكَُرونَ َيْوَم َبْد

بن َوْهبٍ َما َجاَء: الَْمْسجِِد ُمَتَوشَِّح السَّْيِف، فَقَالَ   َهذَا الْكَلُْب َعُدوُّ اللَِّه ُعَمْيُر 

َوَسلََّم، ي َحرََّش َبيَْنَنا، َوَحَزَرَنا ِللْقَْومِ َيْوَم َبْدرٍ، ثُمَّ َدَخلَ ُعَمُر َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه إِال ِلَشرٍّ َهذَا الَِّذ
فَأَقَْبلَ ُعَمُر َحتَّى أََخذَ "لُْهفَأَْدِخ:"َيا َرُسولَ اللَِّه َهذَا َعُدوُّ اللَُّه ُعَمْيُر بن َوْهبٍ، قَْد َجاَء ُمَتَوشًِّحا السَّْيَف قَالَ: فَقَالَ

اْدُخلُوا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : بِِحَمالَِة َسْيِفِه ِفي ُعُنِقِه، فَلَبََّبُه بَِها، َوقَالَ ُعَمُر ِلرَِجالٍ ِممَّْن كَانَ َمَعُه ِمَن اَألْنَصارِ
أُْموٍن، ثُمَّ َدَخلَ بِِه َعلَى َرُسولِ اللَِّه  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْجِلُسوا ِعْنَدُه، َواْحذَُروا َهذَا الْكَلَْب َعلَْيِه، فَإِنَُّه غَْيُر َم

ِه َوَسلََّم َوُعَمُر آِخذٌ بِِحَمالَِة َسْيِفِه، فَقَالَ  أَْنِعُموا َصَباًحا،: فََدَنا، فَقَالَ"اْدنُ َيا ُعَمْيُر، أَْرِسلُْه َيا ُعَمُر :"َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم قَْد أَكَْرَمَنا اللَُّه بَِتِحيٍَّة َخْيرٍ ِمْن :"َوكَانِْت َتِحيَّةَ أَْهلِ الَْجاِهِليَِّة َبْيَنُهْم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

فََما َجاَء :"ُمَحمَُّد، إِنْ كُْنَت لََحِديثَ الَْعْهِد بِهَا، قَالَ أََما َواللَِّه َيا: فَقَالَ"َتِحيَِّتَك َيا ُعَمْيُر، السَّالُم َتِحيَّةُ أَْهلِ الَْجنَِّة
قَبََّحَها : قَالَ"فََما َبالُ السَّْيِف ِفي ُعُنِقَك؟:"جِئُْت ِلَهذَا اَألِسريِ الَِّذي ِفي أَْيِديكُْم، فَأَْحِسنُوا إِلَْيِه، قَالَ: قَالَ"بَِك؟

َبلْ قََعْدَت :"َما جِئُْت إِال ِلَهذَا، قَالَ: قَالَ"اْصُدقْنِي َما الَِّذي جِئَْت لَُه؟:"ْيئًا؟ قَالَاللَُّه ِمْن ُسُيوٍف، فََهلْ أَغَْنْت َش
لَْوال َدْيٌن َعلَيَّ، َوِعَياِلي : أَْنَت َوَصفَْوانُ بن أَُميَّةَ ِفي الِْحْجرِ فََتذَاكَْرُتَما أَْصَحابِ الْقَِليبِ ِمْن قَُرْيشٍ، فَقُلَْت

  َحتَّى أَقُْتلَ ُمَحمًَّدا، لََخَرْجُت

أَْشَهُد أَنََّك : ، قَالَ ُعَمْيٌر"فََتَحمَّلَ َصفَْوانُ لََك بَِدْينَِك، َوِعَياِلَك َعلَى أَنْ َتقُْتلَنِي َواللَُّه َحاِئلٌ َبْيَنَك َوَبْيَن ذَِلَك
َتأِْتيَنا بِِه ِمْن َخَبرِ السََّماِء، َوَما َيْنزِلُ َعلَْيَك ِمَن الَْوْحيِ، َوَهذَا َرُسولُ اللَِّه، قَْد كُنَّا َيا َرُسولَ اللَِّه ُنكَذُِّبَك بَِما كُْنَت 

ِه الَِّذي َهَدانِي ِلِإلْسالمِ، أَْمٌر لَْم َيْحضُْرُه إِال أََنا َوَصفَْوانُ، فََواللَِّه إِنِّي َألْعلَُم َما أَْنَبأََك بِِه إِال اللَُّه، فَالَْحْمُد ِللَّ
ِه َوَسلََّمَوَساقَنِ فَقُِّهوا أََخاكُْم ِفي ِدينِِه، :"ي َهذَا الَْمَساَق، ثُمَّ َشهَِد َشَهاَدةَ الَْحقِّ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

لَى إِطْفَاِء ُنورِ اللَِّه َشِديَد اَألذَى َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي كُْنُت َجاِهًدا َع: قَالَ: َوأَقْرِئُوُه الْقُْرآنَ، َوأَطِْلقُوا لَُه أَِسَريُهْم



ْدُعَوُهْم إِلَى اللَِّه َو إِلَى اِإلْسالمِ، لََعلَّ اللََّه َعلَى َمْن كَانَ َعلَى ِدينِ اللَِّه، َوإِنِّي أُِحبُّ أَنْ َتأْذَنَ ِلي، فَأُقِْدَم َمكَّةَ، فَأَ
ِه َوَسلََّم، فَلَِحَق َيْهِديهِْم َوإِال آذَْيُتُهْم، كََما كُْنُت أُْؤِذي  أَْصَحاَبَك ِفي ِدينِهِْم، فَأَِذنَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، قَالَ ِلقَُرْيشٍ ُر بن َوْهبٍ أَْبِشُروا بَِواِقَعٍة َتأِْتيكُُم اآلنَ ُتْنِسيكُْم َوقَْعةَ َبْدرٍ، : بَِمكَّةَ َوكَانَ َصفَْوانُ ِحَني َخَرَج ُعَمْي
ُه أََبًد َوكَانَ ا َوال َيْنفََعُه بنفْعٍ َصفَْوانُ َيْسأَلُ َعْنُه الرُّكَْبانَ َحتَّى قَِدَم َراِكٌب، فَأَْخَبَرُه َعْن إِْسالِمِه فََحلََف أَنْ ال ُيكَلَِّم

، أَقَاَم بَِها َيْدُعو إِلَى اِإلْسالمِ َوُيْؤِذي َمْن ُيَخاِل فُُه أَذًى َشِديًدا، فَأَْسلََم َعلَى َيَدْيِه َناٌس أََبًدا، فَلَمَّا قَِدَم ُعَمْيٌر َمكَّةَ
  ".كَِثٌري

انَ اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََنا ُم - ١٣٥٨٨ َحمَّدُ حدثنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَم
ا َرَجَع الَْمْشرِكُونَ إِلَى َمكَّةَ، َوقَْد قََتلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : ابٍ، قَالَبن فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَه َولَمَّ

قَبََّح اللَُّه الَْعْيَش : الََمْن قََتلَ ِمْنُهْم، أَقَْبلَ ُعَمْيُر بن َوْهبٍ الُْجَمِحيُّ َحتَّى َجلََس إِلَى َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ ِفي الِْحْجرِ، فَقَ
، َوِعَيالٌ ال أََدُع لَ: قَْتلَى َبْدرٍ، قَالَ َبْعَد ُهْم أََجلْ، َواللَِّه َما ِفي الَْعْيشِ َخْيٌر َبْعَدُهْم، َولَْوال َدْيٌن َعِليَّ ال أَجُِد لَُه قََضاًء

، فَإِنَّ ِلي ِعْنَدُه  ِعلَّةً أَْعَتلُّ بَِها لَُه أَقُولُ قَِدْمُت َعلَى اْبنِي َهذَا َشْيئًا، لََرَحلُْت إِلَى ُمَحمٍَّد فَقََتلُْتُه إِنْ َمَألُت َعْيَنيَّ ِمْنُه
َدْيُنَك َوِعَيالَُك أُْسَوةُ ِعَياِلي ِفي النَّفَقَِة، ال َيَسُعنِي َشْيٌء َوأَْعَجُز َعْنُه، : اَألِسُري، فَفَرَِح َصفَْوانُ بِقَْوِلِه، َوقَالَ َعلَيَّ

ٌر فََحَملَُه َصفَْوانُ، َوَجهََّزُه َوأَ ُتْمنِي أَيَّاًما، فَأَقَْبلَ ُعَمْي ُه َوَسمَّ، َوقَالَ ُعَمْيٌر ِلَصفَْوانَ أَِن اكْ ، فََصقَلَ َر بَِسْيِف ُعَمْيرٍ َم
ِه َوَسلََّم، َصلَّى ال َحتَّى قَِدَم الَْمِديَنةَ، فََنَزلَ بَِبابِ الَْمْسجِِد، َوَعقَلَ َراِحلََتُه، َوأََخذَ السَّْيَف فََعَمَد ِلَرُسولِ اللَِّه لَُّه َعلَْي
ُر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َوُهَو ِفي َنفَرٍ ِمَن اَألْنَصارِ، َيَتَحدَّثُونَ َعْن ِة َبْدرٍ َوَيذْكُُرونَ فََنظََر إِلَْيِه ُعَم  َوقَْع

َعُه السَّْيُف، فَزَِع َو ا َرآُه ُعَمُر َم َهذَا الْكَلُْب َهذَا َعُدوُّ اللَِّه الَِّذي َحرََّش َبْيَنَنا َيْوَم : قَالَ ُعَمُرنِْعَمةَ اللَِّه ِفيَها، فَلَمَّ
  َبْدرٍ َوَحَزَرَنا ِللْقَْومِ ثُمَّ

ِه َوَسلََّم، فَقَالَ َمْسجَِد َهذَا ُعَمْيُر بن َوْهبٍ قَْد َدَخلَ الْ: قَاَم ُعَمُر، َوَدَخلَ َعلَى َعلَىَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َر أَْصَحاَبُه أَنْ َيْدُخلُوا َعلَى : ُمَتقَلًِّدا َسْيفًا، َوُهَو الَْغاِدُر الْفَاجُِر َيا َنبِيَّ اللَِّه ال َتأَْمْنُه، قَالَ أَْدِخلُْه، فََخَرَج ُعَمُر، فَأََم
ُر َوُعَمْيٌر َحتَّى َدَخال َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َيْحَترُِسوا ِمْن ُعَمْيرٍ ، إِذَا َدَخلَ َعلَْيهِْم، ثُمَّ َدَخلَ ُعَم

رٍ َسْيفَُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ َع ُعَمْي ِه َوَسلََّم ِلُعَمَرَعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَم َتأَخَّْر : ْي
ُه ُعَمْيٌر، قَالََعْنُه، فَلَمَّا َدَنا  َسلََّم: ِمْن : أَْنِعُموا َصَباًحا، َوِهَي َتِحيَّةُ أَْهلِ الَْجاِهِليَِّة، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

إِنَّ َعْهَدَك بَِها لََحِديثٌ، : قَالَ ُعَمْيٌرقَْد أَكَْرَمَنا اللَُّه َعْن َتِحيَِّتَك، فََجَعلَ َتِحيََّتَنا َتِحيَّةَ أَْهلِ الَْجنَِّة َوِهَي السَّالُم، فَ
ِه َوَسلََّم قَِدْمُت ِفي أَْسَراَنا، : قَْد أَْبَدلََنا اللَُّه َخْيًرا ِمْنَها، فََما أَقَْدَمَك َيا ُعَمْيُر، قَالَ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم، فََما َبالُ السَّْيِف ِفي َرقََبِتَك؟ قَالَ ُعَمْيٌرَر: فَإِنَّكُُم الَْعِشَريةُ َواَألْهلُ، قَالَ قَبََّحَها : ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
قَالَ َرُسولُ  ي بَِها ِعْبَرةً،اللَُّه ِمْن ُسُيوٍف َوَهلْ أَغَْنْت َعنَّا ِمْن َشْيٍء؟ إِنََّما َنِسيُتُه ِفي َرقََبِتي ِحَني َنَزلَْت َولََعْمرِي إِنَّ ِل

ِه َوَسلََّم فََما الَِّذي َشَرطَْت ِلَصفَْوانَ :"َما قَِدْمُت إِال ِفي أَِسريِي، قَالَ: اْصُدقْنِي َما أَقَْدَمَك، قَالَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ي   بن أَُميَّةَ ِف

مَّلَْت لَُه بِقَْتِلي َعلَى أَنْ َيُعولَ بنيَك َوَيقِْضَي َدْيَنَك، َواللَُّه َتَح:"َماذَا َشَرطُْت لَُه؟ قَالَ: ، فَفَزَِع ُعَمْيٌر، َوقَالَ"الِْحْجرِ
أَْشَهُد أَنََّك َرُسولُ اللَِّه َوأَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، كُنَّا َيا َرُسولَ اللَِّه، ُنكَذُِّبكَ : ، قَالَ ُعَمْيٌر"َحاِئلٌ َبيَْنَك َوَبْيَن ذَِلَك



للَِّه َصلَّى بَِما َيأْتِيَك ِمَن السََّماِء، َوإِنَّ َهذَا الَْحِديثَ كَانَ َبْينِي َوَبْيَن َصفَْوانَ بِالِْحْجرِ، كََما قَالَ َرُسولُ ابِالَْوْحيِ َو
ِه أََحٌد غَْيُرُه، َوغَْيرِي فَأَْخَبَرَك اللَُّه بِِه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّه َوَرُسوِلِه َوالَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي فَآَمْنُت بِ"لَْم َيطَِّلْع َعلَْي

َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه الِْخْنزِيُر كَانَ أََحبَّ : َساقَنِي ِلَهذَا الَْمَساقِ، فَفَرَِح بِِه الُْمْسِلُمونَ ِحَني َهَداُه اللَُّه، َوقَالَ ُعَمُر
َع  ِه َوَسلََّمَولَُهَو أََحبُّ إِ، إِلَيَّ ِمْن ُعَمْيرٍ ِحَني طَلَ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي اْجِلْس َيا ُعَمْيُر : لَيَّ ِمْن َبْعضِ بينَّ
 َيا َرُسولَ اللَِّه قَْد كُْنُت َجاِهًدا: فَقَالَ ُعَمْيٌر"َعلُِّموا أََخاكُُم الْقُْرآنَ، َوأَطِْلقُوا لَُه أَِسَريُه:"ُنَواِسَك، فَقَالَ َألْصَحابِِه

قَُرْيشٍ، فَأَْدُعَوُهْم إِلَى ِفيَما اْسَتطَْعُت َعلَى إِطْفَاِء ُنورِ اللَِّه، فَالَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َساقَنِي َوَهَدانِي، فَأْذَنْ ِلي فََأللَْحَق بِ
نَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَِحَق اللَِّه َوإِلَى اِإلْسالمِ لََعلَّ اللََّه َيْهِديهِْم َوْيِسْتنِقُذُُهْم ِمَن الَْهلَكَِة، فَأَِذ

أَْبِشُروا بِفَْتحٍ ُيْنسِيكُْم بَِوقَْعِة َبْدرٍ َوَجَعلَ َيْسأَلُ كُلَّ : بَِمكَّةَ، َوَجَعلَ َصفَْوانُ بن أَُميَّةَ َيقُولُ ِلقَُرْيشٍ ِفي َمَجاِلِسهِْم
  َراِكبٍ قَِدَم ِمَن

بن أَُميَّةَ َهلْ كَانَ بَِها ِمْن َحَدٍث َوكَانَ َيْرُجو َما قَالَ َحتَّى قَِدَم َعلَْيهِْم َرُجلٌ ِمَن الَْمِديَنِة، فََسأَلَ َصفَْوانُ الَْمِديَنِة 
َنُه الُْمْشرِكُونَ َوقَالُوا ال أَْنفََعُه بنفَقٍَة أََبًدا َوال أُكَلَِّمُه إِنَّ ِللَِّه َعلَيَّ أَ: َصَبأَ، َوقَالَ َصفَْوانُ: َعْنُه، فَقَالَ قَْد أَْسلََم، فَلََع نْ 

اُهْم إِلَى اِإلْسالمِ َوَنَصَحُهْم ُجْهَدُهْم َوأَْسلََم َب   .َشٌر كَِثٌريِمْن َرأِْسي كَالًما أََبًدا َوقَِدَم َعلَْيهِْم ُعَمْيٌر، فََدَع

مَُّد بن َسْهلِ بن َعْسكَرٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َجْعفَُر بن حدثنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَح - ١٣٥٨٩
ُه إِال َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ كَانَ َوْهُب بن ُعَمْيرٍ َشهَِد أُُحًدا كَاِفًرا : ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ الَْجْونِيِّ ال أَْعلَُم

ي الْقَْتلَى، فََمرَّ بِِه َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ، فََعَرفَُه فََوَضَع َسْيفَُه ِفي َبطْنِِه َحتَّى َخَرَج ِمْن ظَْهرِِه، فَأََصاَبْتُه جَِراَحةٌ، فَكَانَ ِف
: ِفي الِْحْجرِ، فَقَالَ َوْهٌب َميَّةَثُمَّ َتَركَُه، فَلَمَّا َدَخلَ اللَّْيلُ َوأََصاَبُه الَْبْرُد لَِحَق بَِمكَّةَ، فََبَرأَ فَاْجَتَمَع ُهَو َوَصفَْوانُ بن أُ

قَالَ أََنا َرُجلٌ َجَواٌد ال لَْوال ِعَياِلي َوَدْيٌن َعلَيَّ أَنْ أَكُونَ أََنا الَِّذي أَقُْتلُ ُمَحمًَّدا، فَقَالَ لَُه َصفَْوانُ فَكَْيَف َتْصَنُع؟ فَ
فَِعَيالَُك َمَع ِعَياِلي، : ُق بِالْخَْيلِ َوال َيلَْحقُنِي أََحٌد، فَقَالَ لَُه َصفَْوانُأُلَْحُق آِتيِه فَأَغَْترُُّه، ثُمَّ أَْضرُِبُه بِالسَّْيِف، فَأَلَْح

َسلََّم،َوَدْيُنَك َعلَيَّ، فََخَرَج َيْشَحذُ َسْيفَُه َوَسمَُّه، ثُمَّ َخَرَج إِلَى الَْمدِيَنِة ال ُيرِيُد إِال قَْتلَ قَْتلَ النَّ  بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
، فَقَالَ َألْصَحابِ النَّبِيِّ َص ا قَِدَم الَْمِديَنةَ َرآُه ُعَمُر بن الَْخطَّابِ فََهالَُه ذَِلَك، َوَشقَّ َعلَْيِه ِه َوَسلََّمفَلَمَّ : لَّى اللَُّه َعلَْي

ِه َوَسلََّم، إِنِّي رَأَْيُت َوْهًبا، فََراَبنِي قُُدوُمُه َوُهَو َرُجلٌ غَاِدٌر فَأَِطيفُوا َنبِيَّكُْم، فَأَ طَاَف الُْمْسِلُمونَ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم، فَقَالَ قَْد أَْبَدلََنا اللَُّه َخْيًرا :"أَْنِعْم َصَباًحا َيا ُمَحمَُّد، قَالَ: فَجاَء َوْهٌب فََوقََف َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  َعْهِدي: قَالَ"ِمْنَها

جِئُْت أَفِْدي أََساَراكُْم، : قَالَ"َما أَقَْدَمَك؟:"َحدِّثُ بَِها َوأَْنَت ُمْعَجٌب، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبَِك ُت
فََما َشْيٌء قُلَْت ِلَصفَْوانَ ِفي :"أََما إِنَّا قَْد َحَملَْناُه َيْوَم َبْدرٍ، فَلَْم ُنفِْلْح َولَْم َنْنَجْح، قَالَ: قَالَ"َما َبالُ السَّْيِف؟:"قَالَ

َم الِْحْجرِ لَْوال ِعَياِلي، َوَدْيٌن َعلَيَّ، لَكُْنُت أََنا الَِّذي أَقُْتلُ ُمَحمًَّدا بنفِْسي، فَأَْخَبَرُه النَّبِيُّ َصلَّ ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
أََعاَد َعلَ: ، فَقَالَ َوْهٌب"َخَبَرُه قَْد كُْنَت ُتْخبُِرَنا َخَبَر أَْهلِ اَألْرضِ، فَُنكَذُِّبَك، : ْيِه قَالَ َوْهٌبَهاْه كَْيَف قُلَْت؟ فَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْعِطنِي ِعَماَمَتَك، : فَأََراَك ُتْخبُِر َخَبَر أَْهلِ السََّماِء أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوأَنََّك َرُسولُ اللَِّه، قَالَ
ِه َوَسلََّم ِعَماَمَتُه، ثُمَّ َخَرَج إِلَى َمكَّةَ، فَقَالَ ُعَمُرفَأَْعطَاُه النَّ ِدَم َوإِنَُّه َألْبَغُض إِلَيَّ ِمَن : بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي لَقَْد قَ

  .الْخِْنزِيرِ، ثُمَّ َرَجَع َوُهَو أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َبْعضِ َولَِدي



  ُعَمْيُر بن َسلََمةَ الضَّْمرِيُّ
َسلََمةَ بن ُمْنَتابِ بن طَلَْحةَ بن َجْديِ بن َضْمَرةَ بن َبكْرِ بن َعْبِد َمَناةَ بن ِكَناَنةَ بن ُخَزْيَمةَ بن َوُهَو  ُعَمْيُر بن 

ْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا بَِهِذِه النِّْسَبِة، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َع. ُمْدرِكَةَ بن إِلَْياَس بن ُمَضرِ بن نَِزارِ بن َمَعدِّ بن َعْدَنانَ
  .َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ، َعْن زَِياٍد الَْبكَّاِئيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق بن َيَسارٍ

  ُعَمْيٌر الَْعْبِديُّ أَُبو اَألْشَعِث

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فَُضْيلٍ، َعْن َعطَاَء بن السَّاِئبِ، حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ،  - ١٣٥٩٠
َم َوفُْد َعْبِد الْقَْيسِ، فَلَمَّا أََراُدوا : َعْن أَْشَعثَ بن ُعَمْيرٍ الَْعْبِديِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ُه َعنِ النَّبِيِذ،  قَْد َحِفظُْتْم: االْنصَِراَف، قَالُوا ِه َوَسلََّم كُلَّ َشْيٍء َسِمْعُتُموُه، فََسلُو ُه َعلَْي َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
لنَّبِيذُ، ا: قَالُوا"َوَما َشرَاُبكُْم؟:"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا بِأَْرضٍ َوِخَمٍة، ال ُيْصِلُحَنا ِفيَها إِال الشََّراُب، قَالَ: فَأََتْوُه، فَقَالُوا

َواللَِّه ال ُيَصاِلُحَنا قَْوُمَنا َعلَى َهذَا، : فَقَالُوا"ال َتْشَربُوا ِفي النَِّقريِ:"ِفي النَِّقريِ، فَقَالَ: قَالُوا"َوِفي أَيٍّ َتْشَرُبوَنُه؟:"قَالَ
وا ِفي النَِّقريِ، فََيْضرَِب الرَُّجلُ ِمْنكُْم َضْرَبةً، ال ال َتْشَرُب:"فََرَجُعوا فََسأَلُوُه، فَقَالَ لَُهْم ِمثْلَ ذَِلَك ثُمَّ َعاُدوا، فَقَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، َوالَِّذي َبَعثَكَ : َوأَيُّ َشْيٍء َتْضَحكُونَ، قَالُوا:"فََضِحكُوا، فَقَالَ"َيَزالُ ِمْنَها أَْعَرَج إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة
  .ا، فَقَاَم َبْعُضَنا إِلَى َبْعضٍ، فََضَرَب َهذَا َضْرَبةً اْعَرجَّ ِمْنَها إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة بِالَْحقِّ، لَقَْد شَرِْبَنا ِفي َنِقريٍ لََن

  ُعَمْيٌر أَُبو أَبِي َبكْرٍ

دَّثََنا أَُبو َح: حدثنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ، َوُمَحمَُّد بن َيْحَيى بن ِمْنَدٍه اَألْصَبَهانِيُّ، قَاال - ١٣٥٩١
ِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى َحفْصِ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي

َيا َنبِيَّ اللَِّه : فَقَالَ ُعَمْيٌر"مَِّتي ثَالثَِمائَِة أَلٍْف الَْجنَّةَإِنَّ اللََّه َتَعالَى َوَعَدنِي أَنْ ُيْدِخلَ ِمْن أُ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
، فَقَالَ: زِْدَنا، فَقَالَ ُعَمُر َمالََنا َولََك َيا بن الَْخطَّابِ، َوَما َعلَْيَك أَنْ ُيْدِخلََنا اللَُّه الَْجنَّةَ، فَقَالَ : َحْسُبَك َيا ُعَمْيُر

ِه َوَعزَّ إِنْ َشاَء أَْدَخلَ النَّاَس الَْجنَّةَ بِِحفَْنٍة أَْو بَِحثَْيٍة َواِحدٍَة، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي إِنَّ اللََّه َجلَّ: ُعَمُر
  ".َصَدَق ُعَمُر:"َوَسلََّم

  ُعَمْيُر بن أَُميَّةَ

بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد الُْمقْرِي،  حدثنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب - ١٣٥٩٢
رِ  َعْن َسِعيِد بن أَبِي أَيُّوَب، أَنَّ َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َحدَّثَُه أَنَّ السَّلَْم بن َيزِيَد، َوَيزِيَد بن إِْسَحاَق، َحدَّثَاُه َعْن ُعَمْي

ِه َوَسلََّم آذَْتُه ِفيِه، َوَشَتَمِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه بن أَُميَّةَ، أَنَُّه كَاَنْت لَُه أُْخٌت  َوكَانَ إِذَا َخَرَج إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، فَاْشَتَملَ لََها َيْوًما َعلَى السَّْيِف، ثُمَّ أََتاَها فََوَضَعُه َعلَْيَها، فَقَ َسلََّم، َوكَاَنْت ُمْشرِكَةً ا، فَقَاَم بنوَها َتلََهَعلَْيِه َو

، فَلَمَّا َخا: فََصاُحوا، َوقَالَوا َتلََها، أَفَُتقَْتلُ أُمَُّنا، َوَهُؤالِء قَْوٌم لَُهْم آَباٌء، َوأُمََّهاٌت ُمْشرِكُونَ َف ُعَمْيٌر قَْد َعِلْمَنا َمْن قَ
ا ذََهَب إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي َنَعْم، : قَالَ"أَقََتلَْت أُْخَتَك؟:"ِه َوَسلََّم، فَأَْخَبَرُه، فَقَالَأَنْ َيقُْتلُوا غَْيَر قَاِتِلَه

ْوا غَْيَر إِنََّها كَاَنْت ُتْؤِذينِي ِفيَك، فَأَْرَسلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى بنيَها، فََسأَلَُهْم، فََسمَّ: قَالَ"َوِلَم؟:"قَالَ
َم بِِه َوأَْهَدَر َدَمَها، قَالُواقَاِتِلَها، فَأَْخَبَرُه اَعةً : ُم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ   .َسْمًعا َوطَ

  ُعَمْيٌر الُْمَزنِيُّ مل ُيَخرِّْج



  ُعَمْيٌر َمْولَى آبِي اللَّْحمِ الِْغفَارِيُّ
بن َعفَّانَ، َوكَانَ آبِي اللَّْحمِ شاعرا، َوَشهَِد ُعَمْيٌر فَْتَح  واسم آبِي اللَّْحمِ َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد بن َماِلِك بن َعْبِد اللَِّه

  .َخْيَبَر، َوإِنََّما ُسمَِّي آبَِي اللَّْحمِ، َألنَُّه كَانَ َيْمَتنُِع ِمْن أَكْلِ اللَّْحمِ

: ِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، قَاالح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْس. حدثنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى - ١٣٥٩٣
أََمَرنِي َمْوالَي أَنْ : َسِمْعُت ُعَمْيًرا َمْولَى آبِي اللَّْحمِ قَالَ: َحدَّثََنا حَاِتُم بن إِْسَماِعيلَ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي ُعَبْيٍد، قَالَ

ِه َوَسلََّم فَذَكَْرُت أُقَدَِّد لَْحًما، فَجاَءنِي ِمْسِكٌني، فَأَطَْعْمُتُه ِم َعِلَم فََضَرَبنِي، فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي ، فَ ْنُه
  ".اَألْجُر َبْيَنكَُما:"ُيطِْعُم طََعاًما ِمْن غَْيرِ أَنْ آُمَرُه، قَالَ: قَالَ"ِلَم َضَرْبَتُه؟:"ذَِلَك لَُه، فََدَعاُه، فَقَالَ

بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َزْيٍد، َعْن ُمَهاجِرِ  حدثنا الِْمقَْداُم - ١٣٥٩٤
ْيِت َيسَْتْسِقي َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَْحَجارِ الزَّ:"بن قُْنفٍُذ، َعْن ُعَمْيرٍ َمْولَى آبِي اللَّْحمِ، قَالَ

  ".َراِفًعا َبطَْن كَفَّْيِه

بن إِْسَحاَق،  - ١٣٥٩٥ َعْن حدثنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ 
ِه إِْسَحاَق بن َعْبِد اللَِّه، َوَعْن أَبِي َبكْرِ بن َزْيٍد، َعْن ُعَمْيرٍ َمْولَى آبِي اللَّْحمِ،  أَبِيِه إِْسَحاَق بن الَْحارِِث، َعْن َعمِّ

َع َساَدِتي إِلَى الَْمِديَنِة ُنرِيُد الْهِْجَرةَ َحتَّى إِذَا َدَنْوَنا ِمَن الَْمِديَنِة َتَركُونِي ِفي ظُُهو: قَالَ رِِهْم َوَرَحلُوا، أَقَْبلُْت َم
إِنََّك لَْو َدَخلَْت َبْعَض َحَواِئِط الَْمِديَنِة : َمرَّ بِي َبْعُض َمْن َخَرَج ِمَن الَْمِديَنِة، فَقَالَفَأََصاَبنِي َمَجاَعةٌ َشِديَدةٌ، فَ

ْنَوْينِ ِمْن َنْخِلِه، فَجاَءنِي َصاِحُب : أََصْبَت ِمْن ثََمرَِها، قَالَ ُعَمْيٌر فََدَخلُْت َحاِئطًا ِمْن َحَواِئِط الَْمِديَنِة، فَقَطَْعُت ِق
أَيُُّهَما :"ُه، فَقَالَ ِليلْحَاِئِط، فََخَرَج بِي َحتَّى أََتى بَِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسأَلَنِي َعْن أَْمرِي، فَأَْخَبْرُتا

اآلَخَر، َوَخلَّى َسبِيِلي، حدثنا إِبَْراِهيمُ  فَأََشْرُت إِلَى أََحِدِهَما، فَأََمَرنِي فَأََخذُْتُه، َوأََمَر َصاِحَب الَْحاِئِط، فَأََخذَ"أَفَْضلُ؟
نِ بن إِْسَحاَق، َحدَّثَنِي أَبِي، بن َمَتوِيَّةَ اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكْرِمٍ، َحدَّثََنا رِْبِعيُّ بن إِْبَراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَم

، َوَعْن أَبِي َبكْرِ بن َزْيٍد، أَ أَقَْبلُْت َمَع َساَدِتي ُنرِيُد الْهِْجَرةَ : نَُّهَما َسِمَعا ُعَمْيًرا َمْولَى آبِي اللَّْحمِ، َيقُولَُعْن َعمِِّه
ةَ، أنا َخاِلٌد، َعْن َحتَّى َدَنْوَنا ِمَن الَْمِديَنِة فَذَكََر َنْحَوُه، حدثنا ُمْحُموُد بن ُمَحمَِّد الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّ

  ِد الرَّْحَمنِ بن إِْسَحاَق، َعْن أَبِيِه، َعْن َعمِِّه، َوَعْن َرُجلٍ ِمْن قَُرْيشٍ، ُيقَالُ لَُه أَُبوَعْب

َع َساَدِتي أُرِيُد الْهِْجَرةَ فَذَكََر ِمثْلَُه : َبكْرِ بن َزْيٍد َعْن ُعَمْيرٍ َمْولَى آبِي اللَّْحمِ، قَالَ   .أَقَْبلُْت َم
ح َوَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا أَبِي، . ُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسىحدثنا الِْمقَْدا - ١٣٥٩٦

أَْرَعى  كُْنُت: قَالَ َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َزْيِد بن الُْمَهاجِرِ بن قُْنفٍُذ، َعْن ُعَمْيرٍ َمْولَى آبِي اللَّْحمِ،: قَاال
َم، فََدلَّنِي َعلَى بِذَاِت الُْحبَْيشِ، فَأََصاَبتْنِي َخَصاَصةٌ، فَذَكَْرُت ذَِلَك ِلَبْعضِ أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخَبْرُتُه َحاِئٍط ِلَبْعضِ اَألْنَصارِ، فَاقَْتطَْعُت ِمْنُه أُقًُنا، فَأََخذُونِي، فَذََهُبوا بِي إِلَى النَّ
  .بَِحاجَِتي، فَأَْعطَانِي ِقْنًوا َواِحًدا َوَردَّ َساِئَرُه إِلَى أَْهِلِه

َزْيٍد، َعْن حدثنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن  - ١٣٥٩٧
ِه َوَسلََّم َيْوَم َخْيَبَر َوأََنا َعْبٌد َمْملُوٌك، فَقُلُْت: ُعَمْيرٍ َمْولَى آبِي اللَّْحمِ، قَالَ أَْعِطنِي، : أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .ي اَألْرضِ، ثُمَّ أَْعطَانِي ِمْن ُخْرِثيِّ الَْمتَاعِ فَأََخذُْتُه، فََتقَلَّْدُتُه فََوقََع ِف"َتقَلَّْد بِِه:"فَأَْعطَانِي َسْيفًا، َوقَالَ



اجِرِ حدثنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َزْيِد بن ُمَه - ١٣٥٩٨
َزْوُت َمَع َسيِِّدي َخْيَبَر َوَشهِْدُت فَْتَحَها، فََسأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه غَ: بن قُْنفٍُذ، َعْن ُعَمْيرٍ َمْولَى آبِي اللَّْحمِ، قَالَ

َسلََّم أَنْ َيقِْسَم ِلي، فَأَْعطَانِي ُخْرِثيَّ الَْمَتاعِ، َولَْم َيقِْسْم ِلي   .َعلَْيِه َو
َبِقيَّةُ، َحدَّثََنا َخاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن حدثنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن  - ١٣٥٩٩

َشهِْدُت َخْيَبَر َمَع َسادَِتي، فَأََمَرنِي َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى : إِْسحَاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن َزْيٍد، َعْن ُعَمْيرٍ َمْولَى آبِي اللَّْحمِ، قَالَ
قَلَّْدُت َسْيفً   .َوأُْخبَِر أَنِّي َمْملُوٌك، فَأََمَر ِلي بَِشْيٍء ِمْن ُخْرِثيِّ الَْمَتاعِ، ا، فَإِذَا أََنا أَُجرُُّه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََت

ٍف، َعْن حدثنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثََنا َنْصٌر َيْعنِي اْبَن طَرِي - ١٣٦٠٠
َعَرْضُت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لرَّْحَمنِ بن زَِياٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َزْيٍد، َعْن ُعَمْيرٍ َمْولَى آبِي اللَّْحمِ، قَالََعْبِد ا

  ".ُخذْ ِمْنَها كَذَا َوزِْد ِفيَها كَذَا:"َوَسلََّم ُرقَْيةً كُْنُت أَْرِقي ِمَن الُْجُنوِن، فََجَعلَ َيقُولُ

حدثنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، َحدَّثََنا َخاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن  - ١٣٦٠١
ِه َوَسلََّم َعَرْضُت َعلَْيِه َيْعنِي النَّبِيَّ َصلَّى ال: إِْسحَاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن َزْيٍد، َعْن ُعَمْيرٍ َمْولَى آبِي اللَّْحمِ، قَالَ لَُّه َعلَْي

  ".اطَّرِْح ِمْنَها كَذَا، َواطَّرِْح ِمْنَها كَذَا، َواْرقِ ِمْنَها بِكَذَا:"ُرقَْيةً كُْنُت أَْرِقي بَِها الَْمَجانَِني ِفي الَْجاِهِليَِّة، فَقَالَ
  َمنِ اْسُمُه َعِديٌّ

  ُن الْكُوفَةَ ِذكُْر نِْسَبِتِهَعِديُّ بن َحاِتمٍ الطَّاِئيُّ، ُيكَْنى أََبا طَرِيٍف َيْسكُ
َحاِتُم طَيِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َسْعِد بن الَْحْشَرجِ بن اْمرِئِ : َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن أَبِي ُعَبْيٍد الْقَاِسمِ بن َسالمٍ، قَالَ

  .الْقَْيسِ بن َعِديِّ بن أَْخَرَم
ُتُوفَِّي :"أَبِي ُمَحمٍَّد الَْيزِيِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسْعٍد، َعنِ الَْواِقِديِّ، قَالَ حدثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن - ١٣٦٠٢

ِه ". َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعِديُّ بن َحاِتمٍ َعلَى َصَدقَاِت قَْوِمِه ُه َعلَْي َيْعنِي َعاِملَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  .َسلََّمَو

  ِذكُْر إِْسالِمِه

َنا َعْبدُ حدثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الَْعزِيزِ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا صَاِلُح بن َماِلٍك الَْخَوارِزِْميُّ، َحدَّثَ - ١٣٦٠٣
بن َحاِتمٍ الطَّاِئيُّ الْكُوفَةَ، فَأََتْيُتُه ِفي أَُناسٍ ِمْن أَْهلِ  قَِدَم َعِديُّ: اَألْعلَى بن أَبِي الُْمَساوِرِ، َحدَّثَنِي َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ، قَالَ

ُبِعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : الْكُوفَِة، فَقُلَْنا لَُه َحدِّثَْنا بَِحِديٍث َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
َسلََّم  لَِحقُْت بِالرُّومِ،  بِالنُُّبوَِّة، َوال أَْعلَُم أََحًدا ِمَن الَْعَربِ كَانَ أََشدَّ لَُه ُبْغًضا، َوال أََشدَّ لَُه كََراِهَيةً ِمنِّي، َحتَّىَعلَْيِه َو

ا َبلََغنِي َما َيْدُعو إِلَْيِه ِمَن اَألْخالقِ الَْحَسَنِة، َوَما قَِد اْجَتَم َع إِلَْيِه ِمَن النَّاسِ اْرَتَحلُْت َحتَّى فََتَنصَّْرُت ِفيهِْم، فَلَمَّ
أَْخ أَْخ، : فَقُلُْت"َيا َعِديُّ بن َحاِتمٍ، أَْسِلْم َتْسلَْم:"أََتْيُتُه، فََوقَفُْت َعلَْيِه، َوِعْنَدُه ُصَهْيٌب َوبِاللٌ َوَسلَْمانُ، فَقَالَ

ا اِإلْسالُم؟ قَالَ: قُلُْتفَأََنْخُت، َوَجلَْسُت، َوأَلَْزقُْت ُركَْبِتي بُِركَْبِتِه، فَ ُتْؤِمُن بِاللَِّه، َوَمالِئكَِتِه، :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َم
ِمُن بِالْقََدرِ َخْيرِِه َوَشرِِّه، َوُحلْوِِه َوُمرِِّه، َيا َعِديُّ بن َحاِتمٍ، ال َتقُوُم ا لسَّاَعةُ َحتَّى ُتفَْتَح َخَزاِئُن َوكُُتبِِه، َوُرُسِلِه، َوُتْؤ

َحتَّى ، ٍذ كُوفَةُ َوقَْيَصَر، َيا َعِديُّ بن َحاِتمٍ، ال َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى َتأِْتَي الظَِّعيَنةُ ِمَن الَْحرَِّة، َولَْم َيكُْن َيْوِمِئ ِكْسَرى
َراُب الَْمالِ، فََتطُوَف بِِه َوال َتطُوَف بَِهِذِه الْكَْعَبِة بَِغْيرِ َخِفريٍ، َيا َعِديُّ بن َحاِتمٍ، ال َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى َتطُوَف جِ

  َتجُِد لَُه أََحًدا َيقَْبلُُه، فََتْضرَِب بِِه



  ".لَْيَتَك لَْم َتكُْن، لَْيَتَك كُْنَت ُتَراًبا: اَألْرَض، فََتقُولَ
  َوِمْن أَْخَبارِِه
بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، أَنَّ َعِديَّ  َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َسِعيُد - ١٣٦٠٤

ةٌ كَِثَريةٌ: قَالَ َرُجلٌ لَمَّا قُِتلَ ُعثَْمانُ ال َيْنَتِطُح ِفيِه َعْنَزاِن، فَقُلُْت: بن َحاِتمٍ، قَالَ ُيونٌ كَِثَري   ".َبلَى، َوُتفْقَأُ ِفيِه ُع
ِه   ِذكُْر َوفَاِت
َعِديُّ بن َحاِتمٍ الطَّاِئيُّ ُيكَْنى :"َسِمْعُت أَبِي َيقُولُ: َهاُرونَ بن َعْبِد اللَِّه الَْحمَّالِ، قَالَ حدثنا ُموَسى بن - ١٣٦٠٥

  ".أََبا طَرِيٍف، ُتُوفَِّي بِالْكُوفَِة َزَمَن الُْمْخَتارِ َسَنةَ ثََماٍن َوِستَِّني
  َما أَْسَنَد َعِديُّ بن َحاِتمٍ

  َعِديِّ بن َحاِتمٍَعاِمٌر الشَّْعبِيُّ، َعْن 
ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ . حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم - ١٣٦٠٦

َسأَلُْت َرُسولَ : بِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالََحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي السَّفْرِ، َعنِ الشَّْع: بن َحْربٍ، قَاال
ِه َوَسلََّم َعنِ الِْمْعَراضِ؟ فَقَالَ إِذَا أََصاَب بَِحدِِّه فَكُلْ، َوإِذَا أََصاَب بِعَْرِضِه، فَقََتلَ، فَإِنَُّه َوِقيذٌ، :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

فَإِنْ أَكَلَ؟ : قُلُْت"إِذَا أَْرَسلَْت كَلَْبَك َوذَكَْرَت اْسَم اللَِّه، فَكُلْ:"بِي، فََيأْكُلُ، قَالَإِنِّي أُْرِسلُ كَلْ: قُلُْت"فَال َتأْكُلْ
ُه كَلًْبا آَخَر، قَالَ: فَال َتأْكُلْ، فَإِنََّما َحَبَس َعلَى َنفِْسِه َولَْم َيْحبِْس َعلَْيَك، قُلُْت:"قَالَ ال :"أُْرِسلُ كَلْبِي، فَأَجُِد َمَع
  .َواللَّفْظُ ِلَحِديِث ُسلَْيَمانَ بن َحْربٍ ". أْكُلْ، فَإِنََّما َسمَّْيَت َعلَى كَلْبَِك، َولَْم ُتَسمِّ َعلَى اآلَخرَِت

السَّفْرِ،  حدثنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا آَدُم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي - ١٣٦٠٧
قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه، أُْرِسلُ كَلْبِي، َوأَُسمِّي َوأَجُِد َمَعُه كَلًْبا آَخَر، ال أَْدرِي : َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ

  ".َعلَى غَْيرِِهال َتأْكُلْ، فَإِنََّما َسمَّْيَت َعلَى كَلْبَِك، َولَْم ُتَسمِّ :"أَيُُّهَما أََخذَُه؟ فَقَالَ
َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعْن : حدثنا أَُبو ُيوُسَف الْقَاِضي، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، قَاال - ١٣٦٠٨

بن َحاِتمٍ، أَنَُّه قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى ِه َوَسلََّم َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ  أُْرِسلُ كَلْبِي، فَأَجُِد : اللَُّه َعلَْي
ا آَخَر ال أَْدرِي أَيُُّهَما قََتلَُه؟ قَالَ   ".ال َتأْكُلْ، فَإِنََّما َسمَّْيَت َعلَى كَلْبَِك، َولَْم ُتَسمِّ َعلَى غَْيرِِه:"َمَعُه كَلًْب

بن حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُب - ١٣٦٠٩ و ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ 
ِه َوَسلََّم َعْن َصْيِد الِْمْعَراضِ؟ فَقَالَ: َحاِتمٍ، قَالَ ا أََصاَب بَِحدِِّه فَكُلْ، َوَما : َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َم

َما أَْمَسَك َعلَْيَك فَكُلْ، فَإِنَّ أَْخذَ الْكَلْبِ ذَكَاُتُه، :"َوَسأَلُْتُه َعْن َصْيِد الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: ُهَو َوِقيذٌ، قَالَأََصاَب بِعَْرِضِه فَ
، فَال َتأْكُلْ، ْد أََخذَُه َمَعُه َوقَْد قََتلَُه َك كَلًْبا غَْيَرُه، فََحِسْبَت أَنْ َيكُونَ قَ فَإِنََّما ذَكَْرَت اْسَم اللَِّه  َوإِنْ َوَجْدَت َمَع كَلْبِ

  ".َعلَى كَلْبَِك، َولَْم َتذْكُْر َعلَى غَْيرِِه

بِي زَاِئَدةَ، حدثنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن أَ - ١٣٦١٠
َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َصْيِد الِْمْعَراضِ؟ : َسِمْعُت َعِديَّ بن َحاِتمٍ، َيقُولُ: َحدَّثََنا َعاِمٌر، قَالَ

َوَسأَلُْتُه َعْن َصْيِد "َما أََصْبَت بَِحدِِّه فَكُلْ، َوَما أََصْبَت بَِعْرِضِه فَُهَو َوِقيذٌ:"فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َك كَلًْبا آَخَر، :"الْكَلْبِ؟ فَقَالَ َما أَْمَسَك َعلَْيَك َولَْم َيأْكُلْ ِمْنُه فَكُلْ، فَإِنَّ أَْخذَُه ذَكَاَتُه َوإِنْ َوَجْدَت َمَع كَلْبِ



، فَإِنَّ ، فَال َتأْكُلُْه ْد قََتلَُه َت اْسَم اللَِّه َعلَى كَلْبَِك، َولَْم َتذْكُْر َعلَى فََحِسْبَت أَنْ َيكُونَ قَْد أََخذَُه َمَعُه، َوقَ َما ذَكَْر
  ".غَْيرِِه

َحدَّثََنا أَُبو ِشَهابٍ : حدثنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َخلَُف بن ِهَشامٍ، َوَداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، قَاال - ١٣٦١١
قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ : َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَالْحَنَّاطُ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، 

ا َعلََّمكُُم اللَُّه، فَكُلُوا ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم :"لََنا ِكالًبا َنصِيُد بَِها، قَالَ إِنْ ، اْنظُُروا َهِذِه الْجََوارَِح، فََعلُِّموُهنَّ ِممَّ
أََرأَْيَت إِنْ َخالَطَْت ِكالبِي ِكالًبا أََتَرى أَنْ آكُلَ ِمْنُه؟ فََنَهاَنا : ، قُلُْت"قََتلَ َولَْم َيأْكُلْ فَكُلُْه، َوإِنْ أَكَلَ فَال َتأْكُلُْه

، َعْنُه، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث َداُوَد، حدثنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الَْبَراِء، َحدَّثََنا ُمَعافَى ب ن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ لََنا : قُلُْت: َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ

  .ِكالًبا َنْصطَاُد بَِها َوذَكََر ِمثْلَُه

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ : َعْبِد الَْعزِيزِ، َوأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال حدثنا َعِليُّ بن - ١٣٦١٢
َهِذِه الِْكالبِ َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا قَْوٌم َنِصيُد بِ: قُلُْت: بن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ

ا َعلََّمكُُم اللَُّه:"َوالطَّْيرِ، فََما َيِحلُّ لََنا ِمْنَها؟ قَالَ َيا َرُسولَ : إِلَى آِخرِ اآلَيِة، قُلُْت"الَْجوَارُِح ُمكَلِّبَِني، فََعلُِّموُهنَّ ِممَّ
ال َتأْكُلْ إِال َما ذُِكَر اْسُم :"َخالَطََها ِكالٌب غَْيُرَها؟ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه، َوإِنْ: قُلُْت"َوإِنْ قََتلَ:"اللَِّه، َوإِنْ قََتلَ، قَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه : قُلُْت"كُلْ َما َخَزقَْت، َوذَكَْرَت اْسَم اللَِّه َعلَْيِه:"َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا َنْرِمي، قَالَ: قُلُْت"اللَِّه َعلَْيِه
  ".َن الِْمْعَراضِ إِال َما ذَكَّْيَتال َتأْكُلْ ِم:"الِْمْعَراُض؟ قَالَ

ْن حدثنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إَِياسٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َع - ١٣٦١٣
ِه َوَسلََّم َعْن َصْيِد الْكَلْبِ؟ َسأَلُْت َرُسولَ اللَّ: ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ُه فَال َتأْكُلْ، فَإِنََّما أَْمَسَك َعلَ:"فَقَالَ   ".ى َنفِْسِهإِذَا أَْرَسلَْت كَلَْبَك َوَسمَّْيَت، فَأََخذَ فَقََتلَ فَكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ ِمْن

، حدثنا سَْهلُ بن ُموَسى ِشَريانَ الرَّاَمُه - ١٣٦١٤ ْرُمزِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اَألْعلَى، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ
اْنطَلَقَْنا إِلَى َعِديِّ بن َحاِتمٍ، َنْسأَلُهُ : قََرأُْت َعلَى الْفَُضْيلِ بن َمْيَسَرةَ، َعْن أَبِي َجرِيرٍ، أَنَّ َعاِمًرا الشَّْعبِيَّ، قَالَ: قَالَ

َسأَلُْت َرُسولَ : إِنَّكُْم أَْهلُ الصَّْيِد، فحدثنا َعنِ الصَّْيِد، فَقَالَ َعِديٌّ: ْيِد َوِفيَنا ُمَحمَُّد بن ِسريِيَن، فَقُلُْت لَُهَعنِ الصَّ
ِه َوَسلََّم، فَقُلُْت ِه إِنَّا أَْهلُ َجَبلَْينِ َوَعامَّةُ طََعاِمَنا الصَّْيُد، فَقَالَ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ا أَْمَسكَْن فَكُلْ، فَإِنْ َدَخلَ :"بِالِْكالبِ َوالنَّْبلِ، فَقَالَ: فَقُلُْت"بَِم َتصِيُدوَنُه؟:"َوَسلََّم إِذَا أَْمَسكَْت ِكالُبَك، فََسمِِّه فََم
َعلٌَّم فَال َتأْكُلْ َحتَّى ُتذَكَِّيُه، ُه َحتَّى ُتذَكَِّيُه، فَإِنَُّه َوِقيذٌ ِفيَها كَلٌْب غَْيُرُه ُم ، فَال َتأْكُلْ   ".فَإِنْ أَْخَرْجَتُه ِمْن َماٍء

حدثنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعْن َسِعيِد بن َمْسُروقٍ، َعنِ  - ١٣٦١٥
أُْرِسلُ كَلْبِي َوآُخذُ َمَع كَلْبِي : َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قُلُْت: لَالشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَا

  ".ال َتأْكُلْ، فَإِنََّما قَْد َسمَّْيَت َعلَى كَلْبَِك، َولَْم ُتَسمِّ َعلَى غَْيرِِه:"كَلًْبا آَخَر ال أَْدرِي أَيُُّهَما أََخذَ، قَالَ

بنح - ١٣٦١٦ َحاِتمٍ،  دثنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا آَدُم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ 
َع كَلْبِي كَلًْبا أُْرِسلُ كَلْبِي َوأَُسمِّي، : َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الصَّْيِد، فَقُلُْت: قَالَ فَأَجُِد َم



  ".ال َتأْكُلْ، فَإِنََّما َسمَّْيَت َعلَى كَلْبَِك َولَْم ُتَسمِّ َعلَى غَْيرِِه:"آَخَر، َوال أَْدرِي أَيُُّهَما أََخذَُه، قَالَ
َضْيلٍ، َعْن َبَيانَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُ - ١٣٦١٧

إِذَا :"إِنَّا قَْوٌم َنِصيُد بَِهِذِه الِْكالبِ، قَالَ: َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قُلُْت: َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ
َعلَْيَها، فَكُلْ َما أَْمَسكَْن َعلَْيَك َوإِنْ قََتلَْن إِال أَنْ َيأْكُلَ الْكَلُْب، فَإِنْ  أَْرَسلَْت ِكالَبَك الُْمكَلََّبةَ، َوذَكَْرَت اْسَم اللَِّه

  ".، فَال َتأْكُلْأَكَلَ فَال َتأْكُلْ، فَإِنِّي أََخاُف أَنْ َيكُونَ إِنََّما أَْمَسَك َعلَى َنفِْسِه، فَإِنْ َخالَطََها ِكالٌب ِمْن غَْيرَِها
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن : مَُّد بن َحاِتمٍ الَْمْروِزِيُّ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َنْصرٍ، َوِحبَّانُ بن ُموَسى، قَاالحدثنا ُمَح - ١٣٦١٨

َسلََّم َعنِ الصَّْيِد، لَْيِه َوالُْمَباَرِك، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، أَنَُّه َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع
ْد قََتلَ َولَْم َيأْكُلْ، فَكُلْ، فَإِنَُّه إِنََّما أَْمَس:"فَقَالَ َر "َك َعلَْيَكإِذَا أَْرَسلَْت كَلَْبَك، فََسمِّ اللََّه، فَإِنْ أَْدَركَْتُه قَ َوذَكَ

  .الَْحِديثَ َنْحَو َحِديِث َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن : حدثنا ُمَحمَُّد بن َحاِتمٍ الَْمْروِزِيُّ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َنْصرٍ، َوِحبَّانُ بن ُموَسى، قَاال - ١٣٦١٩
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الصَّْيِد، الُْمَباَرِك، َعْن َعاِصمٍ اَألَحوِلِ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، أَنَُّه َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ

ْد قََتلَ َولَْم َيأْكُلْ، فَكُلْ، فَإِنَُّه إِنََّما أَْمَس:"فَقَالَ َك َعلَْيَك َوإِنْ أَْدَركَْتُه إِذَا أَْرَسلَْت كَلَْبَك، فََسمِّ اللََّه، فَإِنْ أَْدَركَْتُه قَ
َشْيئًا، فَإِنََّما أَْمَسكَُه َعلَى َنفِْسِه، َوإِنْ َخالَطَ كَلُْبَك كَلًْبا غَْيَرُه، فَقََتلَ َولَْم َيأْكُلْ  قَْد قََتلَ َوأَكَلَ ِمْنُه، فَال َتأْكُلْ ِمْنُه

فَاذْكُرِ اْسَم  ْيَت بَِسْهِمَكِمْنُه، فَال َتأْكُلْ ِمْنُه َشْيئًا، فَإِنََّك إِنََّما َسمَّْيَت َعلَى كَلْبَِك، َولَْم ُتَسمِّ َعلَى غَْيرِِه، َوإِذَا َرَم
ْو َسْهُم ي َماٍء، فََماَت فَال َتأْكُلُْه، فَإِنََّك ال َتْدرِي الَْماُء قََتلَُه أَ َك، َوإِنْ َوَجْدَتُه َبْعَد لَْيلٍَة اللَِّه، فَإِنْ َوَجْدَتُه قَْد َوقََع ِف

  ".أْكُلَ فَكُلْأَْو لَْيلََتْينِ َولَْم َتَر ِفيِه أَثًَرا غَْيَر َسْهِمَك فَِشئَْت أَنْ َت

نِ حدثنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ِمْسَهرٍ، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ، َع - ١٣٦٢٠
ِه َوَسلَّ: َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ، الشَّْعبِيِّ  رِ اْسَم :"َمقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي إِذَا أَْرَسلَْت كَلَْبَك، فَاذْكُ

 َوإِنْ َوَجْدَت َمَعُه ِكالًبا اللَِّه، فَإِنْ أَْمَسَك َعلَْيَك، فَأَْدَركَْتُه َحيا فَاذَْبْحُه، َوإِنْ أَْدَركَْتُه قَْد قََتلَ، َولَْم َيأْكُلْ، فَكُلْ
، فَإِنْ أَْمَسَك َعلَْيَك فَكُلْ، غَْيَرُه فَال َتأْكُلْ، فَإِنََّك ال َتْدرِي أَيَُّه ا قََتلَُه، َوإِنْ َرَمْيَت بَِسْهِمَك فَاذْكُرِ اْسَم اللَِّه َعلَْيِه

اٍء فَال َوإِنْ َوَجْدَتُه قَْد غَاَب َعْنَك َيْوًما، فَلَْم َتجِْد ِفيِه إِال أَثََر َسْهِمَك، فَكُلْ إِنْ ِشئَْت، فَإِنْ َوَجْدَتُه  غَرِيقًا ِفي َم
  ".َتأْكُلْ

، َعنِ  - ١٣٦٢١ ْعَمرٍ، َعْن َعاِصمِ بن ُسلَْيَمانَ حدثنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َم
ْرَسلَْت كَلَْبَك الُْمَعلََّم إِذَا أَ:"أَْي َرُسولَ اللَِّه إِنَّ أَْرِضي أَْرُض َصْيٍد، قَالَ: قُلُْت: الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ

ُه فَال َتأْكُلْ فَإِنَُّه إِنََّما أَْمَسَك َع لَى َنفِْسِه، َوإِذَا أَْرَسلَْت َوَسمَّْيَت، فَكُلْ َما أَْمَسَك َعلَْيَك الْكَلُْب َوإِنْ قََتلَ فَأَكَلَ ِمْن
َيا َرُسولَ اللَِّه أَْرِمي : قُلُْت"ا، فَال َتأْكُلْ، فَإِنََّك ال َتْدرِي أَيُُّهَما قََتلَُه؟كَلَْبَك، فََسمَّْيَت فََخالَطَْتُه أَكْلٌُب لَْم ُتَسمِّ َعلَْيَه

  ".فَإِذَا َوَجْدَت ِفيِه َسْهَمَك َولَْم َتجِْد ِفيِه غَْيَرُه، فَكُلُْه:"الصَّْيَد فََيِغيُب َعنِّي اللَّْيلَةَ، قَالَ

َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر : بن َحْنَبلٍ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، قَاال حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد - ١٣٦٢٢
ْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، الْقََوارِيرِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيزِيَد أَُبو َمْعَشرٍ الَْبَراُء، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َبِشريٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َع

َسلََّم َعْن َصْيِد الِْكالبِ، لَْم َيْدرِ َما َيقُولُ ِلي َحتَّى َن:"قَالَ َوَما : "َزلَْتلَمَّا َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



  ] ".٤املائدة آية "[َعلَّْمُتْم ِمَن الَْجَوارِحِ ُمكَلِّبَِني ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّا َعلََّمكُُم اللَُّه
بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو َداُو - ١٣٦٢٣ َد حدثنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرمِ اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو 

أَلَْنا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َس: الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، أَْخَبرَنِي اْبُن أَبِي السَّفْرِ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ
َسلََّم، فَقُلُْت ا آَخَر، فَال أَْدرِي أَيُُّهَما أََخذَُه، قَالَ: َعلَْيِه َو ال َتأْكُلْ، فَإِنََّما َسمَّْيَت :"أُْرِسلُ كَلْبِي، فَآُخذُ َمِعي كَلًْب

  ".َعلَى كَلْبَِك، َولَْم ُتَسمِّ َعلَى غَْيرِِه

َسِمْعُت ِعيَسى بن الُْمَسيِّبِ، ُيَحدِّثُ : ن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر، قَالَحدثنا ُمَعاذُ ب - ١٣٦٢٤
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا بِأَْرضِ َصْيٍد، َوإِنَّا َنْخُرُج بنَبالٍ، فَذَكََر : قُلُْت: َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ

ِتلَْك ذَكَاُتُه، َوإِنْ :"َمَعارِيَض، فَقَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالْ إِذَا َرَمْيَت بِالِْمْعَراضِ َوَسمَّْيَت فََخَزَق فَكُلُْه، فَ
  ".نََّها ُتْجزِيُء َعْنَكأََصاَب ُمْعَترًِضا، فَال َتأْكُلُْه إِال أَنْ َتذْكَُوُه َوإِنْ لَْم َتجِْد إِال بَِمْرَوةَ، فَإِ

 حدثنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا آَدُم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ - ١٣٦٢٥
إِذَا :"َوَسلََّم َعْن َصْيِد الِْمْعَراضِ، فَقَالََسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ

  ".أََصْبَت بَِحدِِّه فَكُلْ، َوإِذَا أََصْبَت بَِعْرِضِه، فَال َتأْكُلْ، فَإِنَُّه َوِقيذٌ
ْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، حدثنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم الدََّبرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ، َع - ١٣٦٢٦

ال َتأْكُلْ ِمْنُه إِال َما :"َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َصْيِد الِْمْعَراضِ، فَقَالَ: َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ
  ".ذَكَّْيَت

، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا ُحَصْيٌن، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن حدثنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد - ١٣٦٢٧
ِه َوَسلََّم َعنِ الِْمْعَراضِ، فَقَالَ: َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ إِذَا أََصاَب بَِحدِِّه فََخَزقَ :"َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".ْرِضِه فَال َتأْكُلْفَكُلْ، َوإِذَا أََصاَب بَِع

ُحَمْيٍد، َعْن حدثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيٍد الُْمَحارِبِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ بن  - ١٣٦٢٨
بن َحاِتمٍ، قَالَ ِه َوَسلََّم َعنِ الِْمْعَراضِ، فَقَالََسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َص: َساِلمٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ  إِذَا :"لَّى اللَُّه َعلَْي
  ".َخَزَق فَكُلْ، َوإِذَا َصاَب بِعَْرِضِه فَال َتأْكُلْ

لَِّه بن أَبِي لحدثنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا آَدُم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َحدَّثََنا َعْبُد ا - ١٣٦٢٩
ِه َوَسلََّم َعْن َصْيِد الِْمْعَراضِ، : السَّفْرِ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".يذٌ فَال َتأْكُلْإِذَا أََصْبَت بَِحدِِّه فَكُلْ، َوإِذَا أََصْبَت بِعَْرِضِه فَقََتلَ، فَإِنَُّه َوِق:"فَقَالَ
ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد . حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي - ١٣٦٣٠

بََرنِي َعاِصُم بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعاِمرٍ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، أَْخ: بن ُسلَْيَمانَ الَْواِسِطيُّ، قَاال
اٍء، فََغرَِق فَال َتأْكُلُْه:"َعِديِّ بن َحاِتمٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ   ".إِذَا َوقََعْت َرِميَُّتَك ِفي َم

دَّثََنا أَْحَمُد بن َحفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن حدثنا َعْبُد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ الطَّيَاِلِسيُّ، َح - ١٣٦٣١
َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أَْرِمي الصَّْيدَ : قُلُْت: طَْهَمانَ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ

  ".كُلْ َما َوَجْدَت َعلَْيِه أَثََر َسْهِمَك َما لَْم َتجِْد ِفيِه َسُبًعا أَْو َتجِْدُه غَرِقًا:"فَأَجُِد َبْعَد ثَالٍث، فَقَالَ



ح . حدثنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َواْبُن الُْمَباَرِك - ١٣٦٣٢
َد، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَم

ِه َوَسلََّم َعْن َصْيِد الَْبازِيِّ، فَقَالَ: َحاِتمٍ، قَالَ   ".َما أَْمَسَك َعلَْيَك، فَكُلْ:"َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  َباٌب

َحدَّثََنا َحاِمُد بن َيْحَيى، َحدَّثََنا : حدثنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َوَجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْرَيابِيُّ، قَاال - ١٣٦٣٣
ِه َوَسلََّم،قَالَ َرُسولُ اللَّ: ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ ُه َعلَْي َيا "ِه َصلَّى اللَّ

، َحتَّى َتأِْتَي الِْحَيَرةَ ال َتَخاُف  إِال اللََّه َوالذِّئْبَ َعِديُّ بن َحاِتمٍ، كَْيَف أَْنَت إِذَا َخَرَجِت الظَِّعيَنةُ ِمْن قُُصورِ الَْيَمنِ
َنِمَها   ".إِذًا َيكِْفيَها اللَُّه َوَما ِسَواَها:"َها، قَالََوِلي طَيٌّ َوَمقَاِتُبَها َورَِجالُ: ، قُلُْت"َعلَى غَ

َحدَّثََنا َحاِمُد بن َيْحَيى، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، : حدثنا أَُبو الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َوَجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْرَيابِيُّ، قَاال - ١٣٦٣٤
َم بِِمثِْلِه، قَالََحدَّثََنا َبَيانُ بن بِْشرٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِد لَقَْد َرِكَبِت :"يِّ بن َحاِتمٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".الَْمْرأَةُ َتْخُرُج ِمَن الَْيَمنِ إِلَى الِْحَيَرِة ال َتَخاُف إِال اللََّه
  َباٌب

ُحَمْيٍد الرُّوَاِسيُّ، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ  حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن - ١٣٦٣٥
ِه َوَسلََّم: بن َحاِتمٍ، قَالَ إِذَا َجاَء َرَمَضانُ، فَُصْم ثَالِثَني إِال أَنْ َتَرى الْهِاللَ قَْبلَ :"قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".ذَِلَك

بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى، َعْن ُمَجاِلٍد، َحدَّثَنِي َعاِمٌر، َحدَّثَنِي َعِديُّ بن حدثنا ُمَعاذُ  - ١٣٦٣٦
َسلََّم الصَّالةَ، َوالصَِّياَم، فَقَالَ: َحاِتمٍ، قَالَ ْم كَذَا، َصلِّ كَذَا َوَصلِّ كَذَا َوُص:"َعلََّمنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

البقرة آية "[َحتَّى َيَتَبيََّن لََك الَْخْيطُ األَْبَيُض ِمَن الَْخْيِط اَألْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ: "فَإِذَا غَاَبِت الشَّْمُس، فَكُلْ َواْشَرْب
رٍ أَْسَوَد َوأَْبَيَض، فَكُْنُت أُْبِصُر َوُصْم ثَالِثَني َيْوًما إِال أَنْ َتَرى الْهِاللَ قَْبلَ ذَِلَك، فَأََخذُْت َخْيطَْينِ ِمْن َشَع] ١٨٧

َيا اْبَن َحاِتمٍ، إِنََّما ذَِلكَ :"ِفيهَِما فَال َيَتَبيَُّن ِلي فَذَكَْرُت ذَِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََضِحَك، فَقَالَ
بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ ، حدثنا ُمَعاذُ "َبَياُض النََّهارِ ِمْن َسَواِد اللَّْيلِ

ِه َوَسلََّم َنْحَوُه، حدثنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَ اِضي، َحدَّثََنا الِْحمَّانِيُّ، الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ى اللَُّه ا ُمَحمَُّد بن فَُضْيلٍ، َوَحفُْص بن ِغَياٍث، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلََّحدَّثََن

ُه  َسلََّم ِمثْلَ   .َعلَْيِه َو

َحدَّثََنا ُموَسى، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، حدثنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الَْبَراِء، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ،  - ١٣٦٣٧
َيا َرُسولَ اللَِّه، قَْد َحِفظُْت : قُلُْت: َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن ُمَجاِلٍد، َعْن َعاِمرٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ

الَْخْيِط اَألْسَوِد إِنِّي نِْمُت الَْبارَِحةَ َمِعي َخْيطَاِن أَْنظُُر إِلَى َهذَا َمرَّةً، كُلَّ َشْيٍء أَْوَصْيَتنِي بِِه غَْيَر الَْخْيِط األَْبَيضِ ِمَن 
إِنََّما الَْخْيطُ اَألْبَيُض ِمَن الَْخْيِط اَألْسَوِد الَِّذي :"َوإِلَى َهذَا َمرَّةً، فََتَبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالَ

  ".أُفُقِ السََّماِء ِفي
َعْن حدثنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا ُحَصْيٌن، َعنِ الشَّْعبِيِّ،  - ١٣٦٣٨



ْبَيُض ِمَن الَْخْيِط اَألْسَوِد ِمَن َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ اَأل: "لَمَّا َنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ: َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ
ا َتْحَت وَِساَدِتي، فََنظَْرُت فَلَْم أََتَبيَّْن، ] ١٨٧البقرة آية "[الْفَْجرِ أََخذُْت ِعقَاال أَْسَوَد َوِعقَاال أَْبَيَض فََوَضْعُتُهَم

إِنَّ وَِساَدَك إِذًا لََعرِيٌض طَويلٌ، إِنََّما َهذَا اللَّْيلُ :"، َوقَالَفَذَكَْرُت ذَِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََضِحَك
  ".َوالنََّهاُر

، حدثنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َمْنُصوُر بن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن ُمطَرٍِّف - ١٣٦٣٩
الَْخْيطُ اَألْبَيُض ِمَن الَْخْيطِ : "قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه، أََرأَْيَت قَْولَُه: بن َحاِتمٍ، قَالَ َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ

ْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ] ١٨٧البقرة آية "[اَألْسَوِد ا الَْخْيطَاِن؟ فََتَبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ ال، َولَِكنَُّه َبَياُض :"أَُهَم
  ".َهارِ، َوَسَواُد اللَّْيلِالنَّ

، حدثنا أَْحَمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن ُموَسى، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن ُمطَرٍِّف، َعنِ الشَّْعبِيِّ - ١٣٦٤٠
إِنَّكَ :"الَْخْيِط اَألْسَوِد ُهَما الَْخْيطَاِن؟ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه، َما الَْخْيطُ اَألْبَيُض ِمَن: قُلُْت: َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ

  ".ال َبلْ ُهَو َسَواُد اللَّْيلِ، َوَبَياُض النََّهارِ: لََعرِيُض الْقَفَا إِنْ أَْنَت أَْبَصْرَت الَْخْيطَْينِ، ثُمَّ قَالَ

يِّ بن َي - ١٣٦٤١ زِيَد الصُّدَاِئيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف، حدثنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِل
، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ كُلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ : "لَمَّا َنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ: َعْن ِسَماٍك، َعْن َعاِمرٍ

أََخذُْت ِعقَالَْينِ أََحُدُهَما أَْسَوُد َواآلَخُر أَْبَيُض ] ١٨٧البقرة آية "[الْفَْجرِاَألْبَيُض ِمَن الَْخْيِط اَألْسَوِد ِمَن 
ِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى فََوَضْعُتُهَما َتْحَت وَِساَدِتي فََرفَْعُتُهَما ِفي اللَّْيلِ، فَلَْم أََتَبيَّنِ اَألْبَيَض ِمَن اَألْسَوِد، فَذَكَْرُت ذَ

كُلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُْم َبيَاُض : "إِنََّما قَالَ"َيا اْبَن َحاِتمٍ إِنَّ وَِساَدَك إِذًا لََعرِيٌض:"ِه َوَسلََّم، فَقَالَاللَُّه َعلَْي
  " .النََّهارِ ِمْن َسَواِد اللَّْيلِ

  َباٌب
ثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ حدثنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى بن ِمْنَدٍه اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّ - ١٣٦٤٢

الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ  الْكَْرمَانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن َداُوَد بن الزِّْبرِقَاِن، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعنِ
ةَ النَّبِيِّ َصلَّبن َحاِتمٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ ِمِه، فَلَمَّا أََخذَ َصَدقَاِتهِْم َوافََق ذَِلَك َوفَا ِه َوَسلََّم َبَعثَُه ُمَصدِّقًا إِلَى قَْو ى ُه َعلَْي

  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َيزِيَد أَُبو : حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َوُمَحمَُّد بن َحيَّانَ الَْمازِنِيُّ، قَاال - ١٣٦٤٣
قَالَ : بن َحاِتمٍ، قَالََداُوَد َمْولَى بين َهاِشمٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َيزِيَد الصَُّداِئيُّ، َعْن أَبِي َهانِي، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعِديِّ 

  ".الَْمْرأَةُ فَْوَق ثَالٍث إِال َمَع ِذي َمْحَرمٍال ُتَساِفُر :"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َباٌب

ثََنا َعْبُد حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ الَْمْوِصِليُّ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَ، َحدَّ - ١٣٦٤٤
رٍ الشَّْع بن َحاِتمٍ الْكُوفَةَ، فَأََتْيُتُه ِفي َناسٍ ِمْن ُعلََماِء الْكُوفَِة، : بِيِّ، قَالَاَألْعلَى بن أَبِي الُْمَساوِرِ، َعْن َعاِم قَِدَم َعِديُّ 

ِه َوَسلََّم، قَالَ لَّى اللَُّه َنَعْم، أََتْيُت النَّبِيَّ َص: َوالْكُتَّابِ، فَقُلَْنا َحدِّثَْنا َحِديثًا َسِمْعَتُه ِمْن ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َسلََّم، فَقَالَ ا اِإلْسالُم؟ قَالَ: قُلُْت"َيا َعِديَّ بن َحاِتمٍ، أَْسِلْم َتْسلَْم:"َعلَْيِه َو َتْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوَتْشَهدُ :"َوَم



  ".َوُمرَِّهاأَنِّي َرُسولُ اللَِّه َوُتْؤِمُن بِاَألقَْدارِ كُلَِّها َخْيرَِها َوَشرَِّها، ُحلْوَِها 
  قَْيُس بن أَبِي َحازِمٍ َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ

حدثنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َوأَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ  - ١٣٦٤٥
مَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَح: التُّْسَترِيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالُوا

ِه َوَسلََّم: َخاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحاِتمٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ َتَمثَّلَْت ِلَي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِهَي :"َيا َرُسولَ اللَِّه َهْب ِلي بنَت ُبقَْيلَةَ، فَقَالَ: ، فَقَاَم َرُجلٌ فَقَالَ"ابِ الِْكالبِ وَإِنَّكُْم َسَتفَْتُحوَنَهاالْحَِيَرةُ، كَأَْنَي

قَْد : ِدْرَهمٍ، قَالَ بِأَلِْف: قَالَ"فَاْحَتِكْم َما ِشئَْت:"َنَعْم، قَالَ: َتبِيُعَها؟ قَالَ: فَجاَء أَُخوَها، فَقَالَ"لََك فَأَْعطَْوُه إِيَّاَها
  .َوَهلْ َعَدٌد أَكَْبُر ِمْن أَلٍْف؟ : لَْو قُلَْت ثَالِثَني أَلْفًا؟ قَالَ: أََخذْتَُها بِأَلٍْف، قَالُوا

  َخْيثََمةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ
: ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، قَاال .حدثنا َبكُْر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف - ١٣٦٤٦

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َخْيثَمٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ
لُِّمُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، لَْيَس َبْيَنُه َوَبْيَنُه َتْرُجَمانٌ، فََيْنظُُر أَْيَمَن ِمْنُه فَال َيَرى إِال َما َما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِال َسُيكَ:"َوَسلََّم

، َوَيْنظُُر َبْيَن َيَدْيِه، فَال دََّم ِمْن َعَمِلِه ، َوَيْنظُُر أَْيَسَر ِمْنُه، فَال َيَرى إِال َما قَ النَّاَر ِتلْقَاَء َوْجهِِه،  َيَرى إِال قَدََّم ِمْن َعَمِلِه
  ".فَاتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة

ثََمةَ، َعْن حدثنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َعْبُد الَْواِحِد بن زَِياٍد، َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن َخْي - ١٣٦٤٧
َما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِال َسُيكَلُِّمُه اللَُّه لَْيَس َبْيَنُه َوَبْيَنُه :"ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُس: َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ

َمُه، فََيَرى النَّاَر، فََمنِ َماَتْرُجَمانٌ، فََيْنظُُر أَْيَمَنُه فَال َيَرى إِال َعَملَُه، َوَيْنظُُر أَْشأََمُه فَال َيَرى إِال َعَملَُه، ثُمَّ َيْنظُُر أَ
، حدثنا ُشَعْيُب بن ِعْمَرانَ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن "اْسَتطَاَع ِمْنكُْم أَنْ َيتَِّقَي َوْجُهُه النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة

، َعْن َخْيثََمةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي زِيَاَدةَ، َعنِ اَألْعَمشِ
َسلََّم ِمثْلَُه   .َعلَْيِه َو

حدثنا أَُبو َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ِعيَسى، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن  - ١٣٦٤٨
َما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِال َسُيكَلُِّمُه اللَُّه َعزَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َحاِتمٍ، قَالََخْيثََمةَ، َعْن َعِديِّ 

دَّ ، فَال َيَرى إِال َما قَ ُه فَال َيَرى إِال َما َوَجلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة، لَْيَس َبْيَنُه َوَبْيَنُه َتْرُجَمانٌ، فََيْنظُُر أَْيَمَن ِمْنُه َم، َوَيْنظُُر أَْشأََم ِمْن
  ".بِِشقِّ َتْمَرٍةقَدََّم، َوَيْنظُُر أََماَمُه فََيَرى النَّاَر، فََمنِ اْسَتطَاَع أَنْ َيتَِّقَي النَّاَر َعْن َوْجهِِه، فَلَْيفَْعلْ َولَْو 

َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعنِ : ُحَصْينٍ، قَاال حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َوأَُبو - ١٣٦٤٩
ِه َوَسلََّم: اَألْعَمشِ، َعْن َخْيثََمةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ َما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، فَال َيَرى إِال َشْيئًا قَدََّمُه ثُمَّ َيْنَسُيكَلُِّمُه اللَُّه َيْوَم ا ُر أَْيَمَن ِمْنُه ظُُر ِتلْقَاَء َوْجهِِه لِْقَياَمِة، لَْيَس َبْيَنُه َوَبْيَنُه َتْرُجَمانٌ، فََيْنظُ
ِه َوَسلََّم ْم أَنْ َيتَِّقَي َوْجُهُه النَّاَر، فَلَْيفَْعلْ َولَْو فََمنِ اْسَتطَاَع ِمْنكُ: فََتْسَتقْبِلُُه النَّاُر، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، َعْن ، حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، أَْخَبَرَنا أَُبو ُعَبْيٍد الْقَاِسُم بن َسالمٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ، َعنِ اَألْعَمشِ"بِِشقِّ َتْمَرٍة
ِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، حدثنا أَُبو الُْحَصْينِ َخْيثََمةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ َرِضَي اللَّ ُه َتَعالَى َعْنُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي



، َعْن َخْيثََمةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ َرِضيَ  الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغَياٍث، َعنِ اَألْعَمشِ
َسلََّم ِمثْلَُهاللَُّه َتَع   .الَى َعْنُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ْن حدثنا الُْحَسْيُن بن الَْحاِف التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َع - ١٣٦٥٠
، َعْن َعِديِّ ِه َوَسلََّم : بن َحاِتمٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن َخْيثََمةَ قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

بن  أَْدَخلَ َجرِيٌر، َوفَُضْيلُ بن ِعَياضٍ، َوأَْسَباطُ"اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة، فَإِنْ لَْم َتجُِدوا فَبِكَِلَمٍة طَيَِّبٍة:"فَقَالَ
  .ُمَحمٍَّد، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ ِفي َهذَا الَْحِديِث َبْيَن اَألْعَمشِ، َوَخْيثََمةَ َعْمَرو بن ُمرَّةَ 

حدثنا أَْحَمُد بن ُمَحمٍَّد الشَّاِفِعيُّ، َحدَّثََنا َعمِّي إِْبَراِهيُم بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ِعَياضٍ، َعنِ  - ١٣٦٥١
رِو بن ُمرَّةَ، َعْن َخْيثََمةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَاَألْعَمشِ، َع قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ْن َعْم

اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة، َولَْو :"لَثُمَّ أَْعَرَض وَأََشاَح َحتَّى ظََننَّا أَنَُّه َيْنظُُر إِلَْيَها، ثُمَّ قَا"اتَّقُوا النَّاَر:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا أَْسَباطُ بن ُمَحمٍَّد، َعنِ اَأل"بِكَِلَمٍة طَيَِّبٍة ْعَمشِ، ، حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ

ِه : َعِديِّ بن َحاِتمٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالََعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن َخْيثََمةَ، َعْن  ذَكََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َوَسلََّم النَّاَر فَذَكََر ِمثْلَُه

كَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْ. حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ - ١٣٦٥٢
رِو بن ُمرَّةَ، َعْن َخْيثََمةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، : الَْوِليِد الطََّياِلِسيُّ، َوُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، قَالُوا َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْم

  ".َمٍة طَيَِّبٍةاتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة، فَإِنْ لَْم َتجُِدوا فَبِكَِل:"قَالَ
ُشْعَبةُ، حدثنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن اللَّْيِث الُْهَواِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْرَعَرةَ، َحدَّثََنا  - ١٣٦٥٣

ِه َوَسلََّم النَّاَر، ذَ: َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َخْيثََمةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ كََر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه َوَسلََّم اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة، :"فَأََشاَح بَِوْجهِِه، فََتَعوَّذَ ِمْنَها ثَالثَ َمرَّاٍت، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".ٍة طَيَِّبٍةفَإِنْ لَْم َتجُِدوا فَبِكَِلَم
َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن ُجَناٍد : حدثنا ُمَحمَُّد بن ُحَسْينٍ اَألْنَماِطيُّ، َوَعْبُد السَّالمِ بن َسْهلٍ السُّكَّرِيُّ، قَاال - ١٣٦٥٤

، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ َرِض َما :"َي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَالَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا َعطَاُء بن ُمْسِلمٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َخْيثََمةَ
َو ِفي َبْيٍت : َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال َوسََّع ِلي أَْو قَالَ ِه َيْوًما َوُه َتَحرََّك ِلي، فََدَخلُْت َعلَْي

  ".ى َجلَْسُت إِلَى َجانِبِِهَمْملُوٍء ِمْن أَْصَحابِِه، فَلَمَّا َرآنِي َوسََّع ِلي َحتَّ

، حدثنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َخاِلِد بن َخلَى الِْحْمِصيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي - ١٣٦٥٥
ْعَمشِ، َعْن َخْيثََمةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ َرِضيَ َحدَّثََنا َسلََمةُ الَْعَوِضيُّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُحَمْيٍد الرَّقَاِشيُّ، َعنِ اَأل

َوَسأَلُْتُه "َما َخَزَق ِمْنُه فَكُلْ:"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا أَْهلُ َصْيٍد َما َتَرى ِفي الِْمْعَراضِ؟ قَالَ: قُلُْت: اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ
  ".الَبَك فََما أََخذَْت، فَكُلْ إِال أَنْ َيْدُخلَ ِفيَها كَلٌْب ِمْن غَْيرَِهاإِذَا أَْرَسلَْت ِك:"َعنِ الِْكالبِ، فَقَالَ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، : حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َوَزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، قَاال - ١٣٦٥٦
َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َخْيثََمةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ َرِضَي اللَُّه : قَالََحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرِ بن َحازِمٍ، 

َسلََّم: َتَعالَى َعْنُه، قَالَ   ".أَْيَمُن اْمرِئٍ َوأَْشأَُمُه َما َبْيَن لَْحَيْيِه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َهاِشُم بن ُمَحمَِّد بن َسِعيِد بن ُخثَْيمٍ الْهِالِليُّ، نا أَُبو حدثنا ُمَحمَُّد  - ١٣٦٥٧
قَالَ : ، قَالَُجَناَدةَ َوكَانَ َيْسكُُن بين َسلُولٍ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن َخْيثََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ

ُيْؤَمُر َيْوَم الِْقَياَمِة بناسٍ إِلَى الَْجنَِّة َحتَّى إِذَا َدَنْوا ِمْنَها، َواْسَتْنَشقُوا َراِئَحَتَها، :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُسولُ
ال َنِصيَب لَُهْم ِفيَها، فََيْرجُِعونَ بَِحْسَرٍة َما َوَنظَُروا إِلَى قُُصورَِها َوَما أََعدَّ اللَُّه َألْهِلَها ِفيَها، ُنوُدوا اْصرِفُوُهْم َعْنَها، 

َربََّنا لَْو أَْدَخلَْتَنا النَّاَر قَْبلَ أَنْ ُترَِيَنا ِمْن ثََوابَِك َوَما أَْعَدْدَت ِفيَها َألْوِلَياِئَك كَانَ : َرَجَع اَألوَّلُونَ بِِمثِْلَها، فََيقُولُونَ
 َرْدُت بِكُْم إِذَا َخلَْوُتْم َباَرْزُتُمونِي بِالِْعظَامِ، َوإِذَا لَِقيُتُم النَّاَس لَِقيُتُموُهْم ُمْخبِِتَني ُتَراُؤونَذَِلَك أَ: أَْهَونَ َعلَْيَنا، قَالَ

ي، َوَتَركُْتُم ِللنَّاسِ ونِالنَّاَس بِِخالِف َما ُتْعطُونِي ِمْن قُلُوبِكُْم، ِهْبُتُم النَّاَس َولَْم َتَهابُونِي، َوأَْجلَلُْتُم النَّاَس َولَْم ُتجِلُّ
، حدثنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا "َولَْم َتْتُركُوا ِلي، فَالَْيْوَم أُِذيقُكُْم أَِليَم الَْعذَابِ َمَع َما َحَرْمُتكُْم ِمَن الثََّوابِ

ةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُجَناَدةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َخْيثََمةَ، َعْن َعِديِّ بن ُمَحمَُّد بن ُعكَّاَشةَ الْكَْرَمانِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُزَراَر
  .ُيْؤَتى بناسٍ ِمَن النَّاسِ َيْوَم الِْقَياَمِة فَذَكََر َنْحَوُه :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحاِتمٍ، قَالَ

نَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ُعثَْمانَ حدثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْما - ١٣٦٥٨
كُْنُت قَاِعًدا ِعْنَد : الْقَُرِشيُّ، َحدَّثََنا ُحَصْيٌن السَّلُوِليُّ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن َخْيثََمةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ

َوَهلْ لَِقيَنا إِال َعَجاِئَز كَالُْحُرزِ : لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َجاَء ِمْن َبْدرٍ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارَِرُسولِ ال
ِه َوَسلََّم َحتَّى َرأَْي ُتُه كَأَنَُّه َتفَقَّأَ ِفيِه َحبُّ الرُّمَّاِن، ثُمَّ الُْمَعلَّقَِة، فََنَحْرَناُهْم، فََتَغيََّر َوْجُه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ةَ لَهِْبتَُهْم، فََواللَِّه َيا اْبَن أَِخي ال َتقُلْ ذَِلَك، أَولَِئَك الَْمُأل اَألكَْبُر ِمْن قَُرْيشٍ أََما لَْو َرأَْيَتُهْم ِفي َمَجاِلِسهِْم بَِمكَّ:"قَالَ
وًدا ِفي الَْمْسجِِد، فََما قََدْرُت أَنْ أَُسلَِّم َعلَْيهِْم ِمْن َهْيَبِتهِْم، فَذَكَْرُت قَْولَ َرُسولِ اللَِّه َألَتْيُت َمكَّةَ، فََرأَْيُتُهْم قُُع
ِه َوَسلََّم أَْبَغَض قَُرْيًشا فَقَْد َيا َمَعاِشَر النَّاسِ، أَِحبُّوا قَُرْيًشا، فَإِنَُّه َمْن أََحبَّ قَُرْيًشا، فَقَْد أََحبَّنِي َوَمْن :"َصلَّى اللَُّه َعلَْي

مَّ إِنََّك أَذَقَْت أَوَّلَ قَُرْيشٍ أَْبَغَضنِي َوإِنَّ اللََّه َحبَّ إِلَيَّ قَْوِمي فَال أََتَعجَّلُ لَُهْم نِقَْمةً َوال أَْسَتكِْثُر لَُهْم نِْعَمةً، اللَُّه
ي قَلْبِي ِمْن ُحبِّي ِلقَْوِمي، فََسرَّنِي ِفيهِْم، قَالَإِال أَنَّ اللََّه َعِلَم َما ، َنكَاال، فَأَِذْق آِخَرَها َنَواال  زَّ َوَجلَّ: ِف : اللَُّه َع

َيْعنِي قَْوِمي، فَالَْحْمُد ] ٢١٤الشعراء آية "[َوأَْنِذْر َعِشَريَتَك اَألقَْربَِني َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني"
  دِّيَق ِمْن قَْوِمي،ِللَِّه الَِّذي َجَعلَ الصِّ

َربِ قَُرْيٌش، َوِهَي الشََّجَرةُ َوالشَّهِيَد ِمْن قَْوِمي، َواَألِئمَّةَ ِمْن قَْوِمي، إِنَّ اللََّه قَلََب الِْعَباَد ظَْهًرا ِلَبطْنٍ، فَكَانَ َخْيَر الَْع
ٍة كََشَجَرٍة طَيَِّبٍة: "الَِّتي قَالَ اللَُّه أَْصلَُها : َيقُولُ" أَْصلَُها ثَابٌِت"َيْعنِي بَِها قَُرْيًشا ] ٢٤راهيم آية إب"[َوَمثَلُ كَِلَمٍة طَيَِّب

ْرُعَها ِفي السََّماِء"كََرٌم  الشََّرُف الَِّذي َشرَّفَُهُم اللَُّه بِاِإلْسالمِ الَِّذي َهَداُهْم لَُه، َوَجَعلَُهْم أَْهلَُه، ثُمَّ أَْنَزلَ : َيقُولُ" َوفَ
ِه ُمْحكََمةً ِفيهِْم ُسوَرةً ِمْن  ِإليالِف قَُرْيشٍ إِيالِفهِْم رِْحلَةَ الشَِّتاِء َوالصَّْيِف فَلَْيْعُبُدوا َربَّ َهذَا الَْبْيِت "ِكَتابِ اللَّ

َما : قَالَ َعِديُّ بن َحاِتمٍ: قَالَ َخْيثََمةُ: قَالَ اَألْعَمُش] ٤قريش آية "[الَِّذي أَطَْعَمُهْم ِمْن ُجوعٍ َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف
ِه َوَسلََّم ذُِكَرْت ِعْنَدُه قَُرْيٌش بَِخْيرٍ قَطُّ إِال َسرَُّه َحتَّى َيَت َبيََّن ذَِلَك السُُّروُر ِفي َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ].٤٤الزخرف آية "[ونََوإِنَُّه لَِذكٌْر لََك َوِلقَْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَلُ"َوْجهِِه َوكَانَ َيْتلُوا َهِذِه اآلَيةَ 
  َهمَّاُم بن الَْحارِِث، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ

ْن حدثنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َع - ١٣٦٥٩



َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا ُنْرِسلُ ِكالًبا لََنا ُمَعلََّمةً، : قُلُْت: يِّ بن َحاِتمٍ، قَالَإِْبَراهِيَم، َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث، َعْن َعِد
َك فَكُلْ:"فَقَالَ ا ِمْن غَْيرِِهنَّ:"َوإِنْ قََتلَ؟ قَالَ: ، قُلُْت"َما أَْمَسكَْن َعلَْي ا لَْم ُيْشرِكَْن كَلًْب   ".َوإِنْ قََتلَ َم

َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر : ونَ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاالحدثنا ُموَسى بن َهاُر - ١٣٦٦٠
َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ِعَياضٍ، َعْن : ح َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُزْنُبورٍ، قَاال. الْقََوارِيرِيُّ
َيا َرُسولَ اللَِّه أُْرِسلُ ِكالبَِي : قُلُْت: إِْبَراِهيَم، َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ َمْنُصورٍ، َعْن

َك فَكُلْ:"الُْمَعلََّمةَ فَُيْمِسكَْن َعلَيَّ أَفَآكُلُ، قَالَ إِنْ قََتلَْن؟ َو: قُلُْت"إِذَا أَْرَسلَْت ِكالَبَك الُْمَعلََّمةَ، فَأَْمَسكَْن َعلَْي
إِنْ خََزَق فَكُلْ، َوإِنْ أََصاَب :"أَْرِمي بِالِْمْعَراضِ فََيْخَزُق، قَالَ: قُلُْت"َوإِنْ قََتلَْن َما لَْم َيْشَركُْهْم كَلٌْب ِسَواُهْم:"قَالَ

  ".بَِعْرِضِه، فَال َتأْكُلْ
انِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراِهيَم، حدثنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّ - ١٣٦٦١

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا ُنْرِسلُ ِكالًبا فَُيْمِسكَْن َعلَْيَنا، فَقَالَ : قُلُْت: َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ
َتلَْن؟ : ، قُلُْت"إِذَا كَاَنْت ُمكَلََّبةً َوذَكَْرَت اْسَم اللَِّه فَكُلْ:"ِه َوَسلََّمَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َيا َرُسولَ اللَِّه، َوإِنْ قَ

اللَِّه  إِذَا ذَكَْرَت اْسَم:"أَجُِد َما ُيْرَمى بِالِْمْعَراضِ، قَالَ: قُلُْت"َوإِنْ قََتلَْن َما لَْم ُيَشارِكَْها ِكالٌب ِمْن غَْيرَِها:"قَالَ
، حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَؤمِّلُ بن إِْسَماِعيلَ، "َوَخَزَق، فَكُلْ َوإِنْ قََتلَ فَال َتأْكُلْ

  .، َعْن َعِديٍّ ِمثْلَُهَحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َوَمْنُصوٌر، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث

َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ : حدثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى قَالَ - ١٣٦٦٢
امِ بن الَْحارِِث، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، أَنَُّه َسأَلَ َرُسولَ  اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن فَُضْيلِ بن َعْمرٍو، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َهمَّ

ِه َوَسلََّم، فَقَالَ ، "َنَعْم: أُْرِسلُ ِكالبِي َوأَُسمِّي أَفَآكُلُ ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَيَّ؟ قَالَ"َيا َرُسولَ اللَِّه،: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
إِنْ :"َوالِْمْعَراُض أَْرِمي بِِه َوأَُسمِّي، قَالَ: قُلُْت"أَنْ َيْدُخلََها كَلٌْب ِمْن غَْيرَِها َوإِنْ قََتلَْت، إِال:"َوإِنْ قََتلَْت؟ قَالَ: قُلُْت

  ".َخَزَق فَكُلْ، َوإِنْ أََصاَبُه بِعَْرِضِه فَال َتأْكُلْ
، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ ْعِقلِ بن ُمقْرٍِن   َعْبُد اللَِّه بن َم

ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا . ُجذَّاِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُيوُسَف الِْفْرَيابِيُّحدثنا َعْمُرو بن ثَْورٍ الْ - ١٣٦٦٣
فَْيانُ، َحدَّثََنا ُس: ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ الُْجَمِحيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، قَاال. ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ

ِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعِقلٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ َمنِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".اْسَتطَاَع أَنْ َيتَِّقَي النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة، فَلَْيفَْعلْ

َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه : َر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، قَالَحدثنا ُعثَْمانُ بن ُعَم
ِه َوَسلََّم: كَانَ َعِديُّ بن َحاِتمٍ، َيقُولُ: بن َمْعِقلٍ، َيقُولُ وا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ اتَّقُ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".َتْمَرٍة

ح َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ . حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ - ١٣٦٦٤
َر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن رَجاَء، َحدَّثََنا إِْس رَاِئيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعِقلٍ، َعْن َعِديِّ بن ُعَم

َسلََّم َيقُولُ: بن َحاِتمٍ، قَالَ   ".اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



ْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد حدثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْح - ١٣٦٦٥
ِه َوَسلََّم، قَالَ   ".اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة:"اللَِّه بن َمْعِقلٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيْحَيى . ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َوضَّاٌححدثنا  - ١٣٦٦٦
قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعِقلٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ: الِْحمَّانِيُّ، قَاال

  ".اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة:"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ح . اِئَدةَحدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي َز - ١٣٦٦٧
ح َوَحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ . ا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةََوَحدَّثََن

، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعِقلٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَحاُق اَألْزَرُق، َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق: بن الْفََرجِ، قَاال
َسلََّم، قَالَ   ".اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة:"َعِديِّ بن َحاِتمٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َيزِيُد، َعْن َعطَاَء، َعْن أَبِي  حدثنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الُْخفَاُف، َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن َعبَّاٍد، َحدَّثََنا - ١٣٦٦٨
بن َمْعِقلٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه 

  ".اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة:"َيقُولُ
صََّباحِ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا لَُوْيُن ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجابِرٍ، َعْن حدثنا َعْبُد اللَِّه بن ال - ١٣٦٦٩

ِه َوَسلََّم، : أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعِقلٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة:"ولَُيقُ

ثَْمانَ بن . حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثَنِي ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ - ١٣٦٧٠ ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُع
مَّارِ بن ُزَرْيقٍ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُرفَْيعٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو الَْجوَّابِ، َعْن َع

  ".اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْعِقلٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ
  بن َحاِتمٍَسِعيُد بن ُجَبْيرٍ، َعْن َعِديِّ 

ح َوَحدَّثَنَا . حدثنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إَِياسٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ - ١٣٦٧١
ِك بن َمْيَسَرةَ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، أنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْبِد الَْمِل

إِذَا رَأَْيَت :"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أَْرِمي الصَّْيَد، فَأَطْلُُبُه فَال أَجُِدُه إِال َبْعَد لَْيلٍَة، قَالَ: قُلُْت: َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ
َعْن َعِديِّ : إِنََّما قَالَ َسِعيُد بن ُجَبْيرٍ: فََحدَّثُْت بِِه أََبا بِْشرٍ، فَقَالَ: الَ ُشْعَبةُقَ"َسْهَمَك ِفيِه َولَْم َيأْكُلْ ِمْنُه َسُبٌع فَكُلْ

ِه َوَسلََّم، قَالَ ْعلَُم أَنَُّه:"بن َحاِتمٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي ِه َولَْم َتَر ِفيِه أَثََر غَْيرِِه َوَت ْهَمَك ِفي ُه  إِذَا َعَرفَْت َس قََتلَ
  ".فَكُلْ

 حدثنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيُد بن الُْحَرْيشِ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْبِد - ١٣٦٧٢
للَِّه، أَْرِمي الصَّْيَد، فَأَطْلُُب َيا َرُسولَ ا: قُلُْت: الَْمِلِك بن َمْيَسَرةَ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ

، فََحدَّثُْت بِِه إَِياَس بن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ "إِذَا َوَجْدَت َسْهَمَك ِفيِه َولَْم َيأْكُلْ ِمْنُه َسُبٌع فَكُلْ:"اَألثََر َبْعَد ذَِلَك، فَقَالَ
إِذَا َرأَْيَت َسْهَمَك ِفيِه :"نِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَفََحدَّثَنِي َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، َع



ُه فَكُلْ   ".فََعِلْمَت أَنَُّه قََتلَ
  ُمْصَعُب بن َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ

ح َوَحدَّثََنا أَُبو . اِلُك بن إِْسَماِعيلَ، َواْبُن اَألْصَبَهانِيِّحدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َم - ١٣٦٧٣
َيَن ِمْن أَْهلِ : ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَالُوا َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، أنا غُطَْيُف بن أَْع

بن َحاِتمٍ، قَالَالْجَزِيَرِة، َعْن ُمْصَعبِ بن َسْعٍد، َعْن َع ِه َوَسلََّم َوِفي ُعُنِقي َصِليٌب : ِديِّ  أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، فَقَالَ َهِذِه  ، فَطََرْحُتُه، فَاْنَتَهْيُت إِلَْيِه َوُهَو َيقَْرأُ ُسوَرةَ َبَراَءةٌ، فَقََرأَ"َيا َعِديُّ اطَْرْح َهذَا الَْوثََن ِمْن ُعُنِقَك:"ِمْن ذََهبٍ

إِنَّا لَْسَنا َنْعُبُدُهْم، : َحتَّى فََرغَ ِمْنَها، فَقُلُْت] ٣١ص آية "[اتََّخذُوا أَْحَبارَُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه: "اآلَيةَ
ِتلَْك :"َبلَى، قَالَ: قُلُْت"للَُّه، فََتْسَتِحلُّوَنُه؟أَلَْيَس ُيَحرُِّمونَ َما أََحلَّ اللَُّه فَُتَحرُِّموَنُه َوُيِحلُّونَ َما َحرََّم ا:"فَقَالَ فَ

َعْن  حدثنا إِبَْراِهيُم بن ُمَحمَِّد بن ِعْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَصفَّى، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد،، "ِعَباَدُتُهْم
، َعْن ُمْصَعبِ بن َسْعٍد، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، َعنِ قَْيسِ بن الرَّبِيعِ، َعْن َعْبِد السَّالمِ بن َحْر بٍ، َعْن غَِطيِف بن أَْعَيَن

ِه َوَسلََّم بنْحوِِه    .النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ُمِحلُّ بن َخِليفَةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ

ح َوَحدَّثََنا أَُبو . ْبَراِهيَم َوَحفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّحدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِ - ١٣٦٧٤
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ُمِحلِّ بن َخِليفَةَ، َعْن َعِديِّ : َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، قَاال

ِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: بن َحاِتمٍ، قَالَ   ".اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة، فَإِنْ لَْم َتجُِدوا فَبِكَِلَمٍة طَيَِّبٍة:"ى اللَُّه َعلَْي
يٍّ، حدثنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ِسَنانَ النَّْهُرِتريِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن أَبِي قَاِضي َنْهرِ يِترِ - ١٣٦٧٥

َخِليفَةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ ، َوُمَحمَُّد بن  ِه َوَسلََّم َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ُمِحلِّ بن َخِليفَةَ ُه َعلَْي
  ".اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة:"قَالَ

: ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، قَاال. أَبِي َشْيَبةَحدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا َبكُْر بن  - ١٣٦٧٦
ح َوَحدَّثََنا . َحدَّثََنا َزْيُد بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن الَْوِليِد الُْمَسيَُّر الطَّاِئيُّ: َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكْرِمٍ، َحدَّثََنا . نَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍُّمَحمَُّد بن َصاِلحٍ ال
، َعْن: ُمَجاِهُد بن ُموَسى، قَاال َعِديِّ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن الَْولِيِد، َعْن ُمِحلِّ بن َخِليفَةَ

، فَلَمَّا اْنَصَرَف، بن َحاِتمٍ، أَنَُّه َخَرَج إِلَى َمْجِلِسهِْم، فَأُِقيَمِت الصَّالةُ، فََتقَدََّم إَِماُمُهْم فَأَطَالَ الصَّالةَ َوالُْجلُوَس
لْكَبَِري، َوالَْمرِيَض، َواْبَن السَّبِيلِ، َوذَا َمْن أَمََّنا ِمْنكُْم فَلُْيِتمَّ الرُّكُوَع َوالسُُّجوَد، فَإِنَّ َخلْفَُه الصَِّغَري َوا:"قَالَ

، فَلَمَّا َحَضَرِت الصَّالةُ َتقَدََّم َعِديٌّ، َوأََتمَّ الرُّكُوَع وَالسُُّجوَد وََتَجوََّز ِفي الصَّالِة، فَلَمَّا اْنَصَرَف"الْحَاَجِة
َسلََّمَهكَذَا كُنَّا ُنَصلِّي َخلَْف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع:"قَالَ   .َواللَّفْظُ ِلَحِديِث اْبنِ َمْهِديٍّ "لَْيِه َو

َحدَّثََنا : حدثنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، َوُمَحمَُّد بن َيْحَيى بن ِمْنَدٍه اَألْصبََهانِيُّ، قَاال - ١٣٦٧٧
، َحدَّثََنا إِْسَرائِيلُ، َحدَّثََنا َسْعٌد الطَّاِئيُّ، َحدَّثََنا ُمِحلُّ بن َخِليفَةَ، الَْحَسُن بن الصَّبَّاحِ الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر

َسلََّم إِذْ َجاَء َرُجلٌ، فََشكَا الَْحاَجةَ، ثُمَّ َجاَء : َحدَّثَنِي َعِديُّ بن َحاِتمٍ، قَالَ كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



َسلََّماآلَخُر، فََشكَا  ال، َوقَْد أُْنبِئُْت : قَالَ"َيا َعِديُّ َهلْ َرأَْيَت الِْحيََرةَ؟:"قَطَْع السَّبِيلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ونَ بِالْكَْعَبِة آِمنَِني، َوال َيَخافُونَ إِنْ طَالَْت بَِك الَْحَياةُ لََتَرَينَّ الظََّعاِئَن ُمْرَتِحِلَني ِمَن الِْحَيَرِة، َحتَّى َيطُوفُ:"َعْنَها، قَالَ

ِكْسَرى بن :"َيا َرُسولَ اللَِّه، ِكْسَرى بن ُهْرُمَز؟ قَالَ: قُلُْت"إِال اللََّه، َولَِئْن طَالَ بَِك َحَياةٌ لَُتفَْتَحنَّ كُُنوُز ِكْسَرى
َتِمُس َمْن َيقَْبلُُهُهْرُمَز َولَِئْن طَالَ بَِك َحَياةٌ لََتَرَينَّ الرَُّجلَ َيخُْرُج بِِم ْو ِفضَّةً َيلْ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى "لِْء كَفِِّه ِدْرَهًما، أَ

ٍة طَيَِّبٍة:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم   ".اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة، فَإِنْ لَْم َتجُِدوا فَبِكَِلَم

ةَ الصَّْيَرِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، حدثنا الَْحَسُن بن َحمَّاِد بن فََضالَ - ١٣٦٧٨
كُْنُت : بن َحاِتمٍ، َيقُولَُحدَّثََنا َسْعَدانُ بن بِْشرٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَجاِهٍد، َحدَّثَنِي ُمِحلُّ بن َخِليفَةَ َخِليفَةَ أَنَُّه َسِمَع َعِديَّ 

ِه َوَسلََّم، فَجاَء َرُجالِن أََحُدُهَما َيْشكُو الَْعْيلَةَ َواآلَخُر َيْشكُو قَطَْع السَّبِيلِ ِعْنَد َرُسولِ ، فَقَالَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َيْخُرَج الِْعُري ِمَن الِْحَيَرِة إِلَى  أَمَّا قَطُْع السَّبِيلِ، فَال َيأِْتي َعلَْيَك إِال قَِليلٌ َحتَّى:"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 َمْن َيقَْبلُُه، ثُمَّ لََيِقفَنَّ َمكَّةَ غَْيَر َخِفريٍ، َوأَمَّا الَْعْيلَةُ فَإِنَّ السَّاَعةَ ال َتقُوُم َحتَّى َيطُوَف أََحُدكُْم بَِصَدقَِتِه، َوال َيجُِد
قُولُ: أَلَْم أُْؤِتَك َماال؟ فََيقُولُ: َبْيَنُه َوَبْيَنُه ِحَجاب ُيتَْرجُِم فَلََيقُولَنَّ أََحُدكُْم َبْيَن َيَديِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ لَْيَس : َبلَى، فََي

إِال النَّارَ،  َبلَى، ثُمَّ َيْنظُُر َعْن َيِمينِِه فَال َيَرى إِال النَّاَر، ثُمَّ َيْنظُُر َعْن ِشَماِلِه فَال َيَرى: أَلَْم أُْرِسلْ إِلَْيَك َرُسوال، فََيقُولُ
ٍة طَيَِّبٍة   ".فَلَْيتَّقِ أََحُدكُُم النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة، فَإِنْ لَْم َيجِْد فَبِكَِلَم

ا بن حدثنا ُشَعْيُب بن ِعْمَرانَ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّ - ١٣٦٧٩
، َعْن َسْعٍد الطَّاِئيِّ، َعْن ُمِحلِّ بن َخِليفَةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاأَ ِتمٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى بِي زَاِئَدةَ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبَدانَ َمْسلََمةُ

ُه َوَبْيَنُه َتْرُجَمانٌ ُيَتْرجُِم لَُه، َوال َحاجٌِب لَْيَس ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِال َسُيكَلُِّمُه َربُُّه لَْيَس َبْيَن:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
قُولُ: َبلَى، ثُمَّ َيقُولُ: أَلَْم أُْرِسلْ إِلَْيَك َرسُوال؟ فََيقُولُ: َيْحُجُبُه، فََيقُولُ َبلَى، : أَلَْم أُْؤِتَك َماال َوأُفِْضلْ َعلَْيَك؟ فََي

  ".ْمَرٍةفَلَْيتَّقِ أََحُدكُُم النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َت
  َتِميُم بن طََرفَةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ

مٍ   ِسَماُك بن َحْربٍ، َعْن َتِمي
، حدثنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِْسَراِئيلَ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َتِميمٍ - ١٣٦٨٠

َما َمِعي َشْيٌء أُْعِطيكَُه َولَِكْن ِلي : ِحَني أََتى َمْنزِال َيْنزِلُُه، فَأََتاُه أَْعَرابِيٌّ، فََسأَلَ، فَقَالَ َسِمْعُت َعِديَّ بن َحاِتمٍ: قَالَ
مٍ أَنْ ُتِعيَننِي إِنََّما جِئُْت أَْسأَلَُك ِفي َخاِد: ِدْرٌع بِالْكُوفَِة َوِهَي لََك فََتَسخَّطََها اَألْعَرابِيُّ، فََحلََف أَنْ ال ُيْعِطَيُه، فَقَالَ

أَقَْبلُ : فََرِغَب ِفيَها اَألْعَرابِيُّ َوقَالَ، أََمْرُت لََك بِِدْرِعي، فََواللَِّه لَهَِي أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن ثَالثَِة أَْعُبٍد : ِفيَها، فَقَالَ
َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ فََرأَى :"لَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُلَْوال أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َمْعُروفََك، فَقَالَ َعِديٌّ

  .َما أَْعطَْيُتَك "َخْيًرا ِمْنَها، فَلَْيْصَنعِ الَِّذي ُهَو َخْيٌر

ِد بن طَلَْحةَ الْقَنَّاُد، َحدَّثََنا أَْسَباطُ بن َنْص - ١٣٦٨١ رٍ، َعْن حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحمَّا
َمْن :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َتِميمٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ

ا َخْيًرا ِمْنَها، فَلَْيْركَبِ الَِّذي ُهَو َخْيٌر، َولُْيكَفِّْر َعْن   ".َيِمينِِه َحلََف َعلَى َيِمنيٍ فََرأَى غَْيَرَه
َعْن حدثنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َمِعنيٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ غُْنَدٌر، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ،  - ١٣٦٨٢



ُه ِمائَةَ ِدْرَهمٍ فَقَالَ َتْسأَلُنِي َسِمْعُت َعِديَّ بن َحاِتمٍ َوأََتاُه َرُجلٌ َيْسأَلُ: ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ، قَالَ
لَْوال أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ِمائَةَ ِدْرَهمٍ َوأََنا اْبُن َحاِتمٍ َواللَِّه ال أُْعِطيَك، ثُّم قَالَ

  .َما أَْعطَْيُتَك"ِت الَِّذي ُهَو َخْيٌرَمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ فََرأَى َخْيًرا ِمْنَها، فَلَْيأْ:"َيقُولُ
  َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُرفَْيعٍ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ

عٍ، َعْن حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُرفَْي - ١٣٦٨٣
َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ فََرأَى غَْيَرَها :"يِّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََتِميمٍ الطَّاِئ

  ".َخْيًرا ِمْنَها، فَلَْيْتُركَْها َولَْيأِْت الَِّذي ُهَو َخْيٌر

ُد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فَُضْيلٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٣٦٨٤
َرفَةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ ِه : َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُرفَْيعٍ، َعْن َتِميمِ بن طَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".ْم َعلَى َشْيٍء فََرأَى َخْيًرا ِمْنَها، فَلُْيكَفِّْرَها َولَْيأِْت الَِّذي ُهَو َخْيٌرإِذَا َحلََف أََحُدكُ:"َوَسلََّم
َعْن  حدثنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا أَْسَباطُ بن ُمَحمٍَّد، َعنِ الشَّْيَبانِيِّ، - ١٣٦٨٥

، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالََعْبِد الَْعزِيزِ بن ُرفَْي َمْن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: عٍ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ
ا َخْيًرا ِمْنَها، فَلَْيأِْت الَِّذي ُهَو َخْيٌر   ".َحلََف َعلَى َيِمنيٍ فََرأَى غَْيَرَه

ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيْحَيى . َنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَحدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثَ - ١٣٦٨٦
: الََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُرفَْيعٍ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَ: الِْحمَّانِيُّ، قَاال

ِه َوَسلََّمقَالَ  ا َخْيًرا ِمْنَها، فَلَْيَدْع َيِميَنُه، َولَْيأِْت الَِّذي ُهَو َخْيٌر، :"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي َمْن َحلََف فََرأَى غَْيَرَه
  ".َولُْيكَفِّْر َعْن َيِمينِِه

ةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُرفَْيعٍ، َعْن َتِميمِ حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَب - ١٣٦٨٧
ا أُْعِطيَك إِال ِدْرِعي : َجاَء َساِئلٌ إِلَى َعِديِّ بن َحاِتمٍ َيْسأَلُُه َنفَقَةً ِفي ثََمنِ َخاِدمٍ فَقَالَ: بن طََرفَةَ، قَالَ لَْيَس ِعْنِدي َم

، فَلَْم َيْرَض، فََغِضَب َعِديٌّ، فَقَالََوِمْغفَرِي فَأَكُْتُب إِلَى أَْه َواللَِّه ال أُْعِطيَك َشْيئًا ثُمَّ إِنَّ الرَُّجلَ : ِلي أَنْ ُيْعطُوكَُهَما
َو َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ :"َواللَِّه لَْوال أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َرِضَي، فَقَالَ َرأَى َما ُه

ا َحَنثَ ِفي َيِمنيٍ   ".أَْتقَى ِللَِّه، فَلَْيأِْتِه َولَِكْن َم
َحدَّثَنَا : ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، قَاال. حدثنا اْبُن أَبِي َمْرَيَم، َحدَّثََنا الْفِْرَيابِيُّ - ١٣٦٨٨

َجاَء َرُجالِن إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : الَْعزِيزِ بن ُرفَْيعٍ، َعْن َتِميمِ بن طََرفَةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ ُسفَْيانُ، َعْن َعْبِد
َسلََّم، فََخطََبا، فَقَالَ أََحُدُهَما َه َوَرُسولَُه فَقَْد َرَشَد، َوَمْن َيْعِصهَِما فَقَْد غَ: َعلَْيِه َو َوى، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى َمْن ُيِطعِ اللَّ

  ".قُْم، فَبِئَْس الَْخِطيُب أَْنَت:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُرفَْيعٍ،  حدثنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن - ١٣٦٨٩
، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالََعْن َتِميمِ بن طَ َسلََّم، قَالَ: َرفَةَ َمْن ُيِطعِ اللََّه : َتَشهََّد َرُجلٌ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ْت، فَبِئَْس الَْخِطيُب اْسكُ:"َوَرُسولَُه فَقَْد َرَشَد، َوَمْن َيْعِصهَِما فَقَْد غََوى، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  .كَرَِه لَُه قَْولَُه َوَمْن َيْعِصهَِما"أَْنَت
بن َحاِتمٍ   َعبَّاُد بن ُحَبْيشٍ، َعْن َعِديِّ 

حدثنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن ِسَماِك بن  - ١٣٦٩٠
َو : ثَنِي َعبَّاُد بن ُحَبْيشٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ الطَّاِئيِّ، قَالََحْربٍ، َحدَّ َسلََّم َوُه أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ا ُدِفْعُت َهذَا َعِديُّ بن َحاِتمٍ َوكُْنُت َنْصَرانِيا َوجِئُْت بَِغْيرِ أََماٍن : َجاِلٌس ِفي الَْمْسجِِد، فَقَالَ الْقَْوُم َوال ِكَتابٍ، فَلَمَّ
، فَقَاَم بِي، فَلَِقَيْتُه اْمَرأَةٌ َوَصبِيٌّ "إِنِّي َألْرُجو أَنْ َيْجَعلَ اللَُّه َيَدُه ِفي َيِدي:"إِلَْيِه أََخذَ بَِيِدي َوقَْد كَانَ قَْبلَ ذَِلَك قَالَ

َحتَّى قََضى َحاَجَتَها، ثُمَّ أََخذَ بَِيِدي، َحتَّى أََتى َداَرُه، فَأُلِْقَيْت لَُه  إِنَّ لََنا إِلَْيَك َحاَجةً، فَقَاَم َمَعَها: َمَعَها، فَقَاال
فََهلْ ، إِال اللَُّه : ِلَم َيُغرَُّك إِال أَنْ ُيقَالَ:"وَِساَدةٌ، فََجلََس َعلَْيَها َوَجلَْسُت َبْيَن َيَدْيِه، فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ

اللَُّه أَكَْبُر، فََهلْ َتْعلَُم َشْيئًا أَكَْبَر ِمَن : أََما َيُغرَُّك أَْو َيُضرَُّك أَنْ ُيقَالَ:"ثُمَّ َتكَلََّم َساَعةً، ثُمَّ قَالَ"لَُم ِمْن إِلٍَه إِال اللَُّه؟َتْع
فَإِنِّي َحنِيٌف ُمْسِلٌم، فََرأَْيُت : ، قُلُْت"ُضاللٌ إِنَّ الَْيُهوَد َمْغُضوٌب َعلَْيهِْم، َوإِنَّ النََّصاَرى:"ال، قَالَ: قُلُْت"اللَِّه؟

فََبْيَنا أََنا ِعْنَدُه َعِشيَّةً إِذْ  َوْجَهُه َيْنَبِسطُ فََرًحا، ثُمَّ أََمَرنِي فََنَزلُْت َعلَى َرُجلٍ ِمَن اَألْنَصارِ، فََجَعلُْت آِتيِه طََرفَيِ النََّهارِ،
اَم فََحثَّ َعلَْيهِْم، ثُمَّ قَالَأََتاُه قَْوٌم ِفي ِثَيابٍ ِمْن ُص بَِصاعٍ أَْو نِْصِف َصاعٍ أَْو :"وٍف ِمْن َهِذِه النَِّمارِ، فََصلَّى، ثُمَّ قَ

  َنِصيِفِه َولَْو بَِبْعضِ قَْبَضٍة َيِقي أََحُدكُْم َوْجَهُه ِمْن

َما أَقُولُ لَكُْم أَلَْم أَْجَعلْ لََك َسْمًعا َوَبَصًرا؟ : الِقي اللَِّه فَقَاِئلٌ َحرِّ َجَهنََّم أَوِ النَّارِ، َولَْو بِِشقِّ التَّْمَرِة، فَإِنَّ أََحَدكُْم
ُه : َبلَى، فََيقُولُ: أَلَْم أَْجَعلْ لََك َماال َوَولًَدا؟ فََيقُولُ: َبلَى، فََيقُولُ: فََيقُولُ أَْيَن َما قَدَّْمَت ِلَنفِْسَك؟ فََيْنظُُر أََماَم

ِه َوَعْن ِشَماِلِه، فَال َيجُِد َشْيئًا َيِقي بِِه َوْجَهُه، فََوقَي أََحُدكُْم َوْجَهُه النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرَوَخلْفَُه، َوَعْن َي ٍة، فَإِنْ لَْم ِمينِ
َوُمْعِطيكُْم َحتَّى َتِسَري الظَِّعيَنةُ ِفيَما  َيجِْد فَبِكَِلَمٍة طَيَِّبٍة، فَإِنِّي ال أََخاُف َعلَْيكُُم الْفَاقَةَ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َناِصُركُْم

يٍِّء؟ "َبْيَن َيثْرَِب َوالِْحَيرَِة، َوأَكْثَُر َما ُيَخاُف َعلَى َمِطيَِّتَها السَّرُِق   .، فََجَعلُْت أَقُولُ ِفي َنفِْسي فَأَْيَن لُُصوُص طَ

ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا . ي أَبِيحدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِ - ١٣٦٩١
َسِمْعُت َعبَّاَد بن ُحَبْيشٍ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، قَالَ: َيْحَيى بن َمِعنيٍ، قَاال

ِه َوَسلََّم أَْو ُرُسلِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : اِتمٍ، قَالََسِمْعُت َعِديَّ بن َح: َيقُولُ َجاَءْت َخْيلُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِه ا أََتْو بِهُِم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي َيا : وا لَُه، فَقَالَْت َوَسلََّم ُصفُّاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعقَْربٍ، فَأََخذُوا َعمَِّتي َوَناًسا، فَلَمَّ

زَّ َوَجلَّ َعلَْيَك، َرُسولَ اللَِّه، َنأَى الَْواِفُد وَاْنقَطََع الَْولَُد َوأََنا َعُجوٌز كَبٌِري َوَما بَِي ِمْن ِخْدَمٍة، فَُمنَّ َعلَيَّ َمنَّ  اللَُّه َع
ا َرَجَع : ، قَالَْت"ي فَرَّ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِهأَيِ الَِّذ:"َعِديُّ بن َحاِتمٍ، قَالَ: قَالَْت"َوَمْن َواِفُدِك؟:"قَالَ فَُمنَّ َعلَيَّ، فَلَمَّ

ِه ُحْمالًنا، قَالَْت: َوَرُجلٌ إِلَى جَْنبِِه َتَرى أَنَُّه َعِليٌّ، فَقَالَ َعلِْت فَْعلَةً َما كَانَ : فََسأَلُْتُه، فَأََمَر بِأََتاٍن، فَقُلُْت: َسِلي لَقَْد فَ
ذَا ِعْنَدُه ائِْتِه َراِغًبا أَْو َراِهًبا، فَقَْد أََتاُه فُالنٌ، فَأََصاَب ِمْنُه َوأََتاُه فُالنٌ، فَأََصاَب ِمْنُه، فَأََتْيُتُه، فَإِ: َها، فَقَالَِتأَُبوِك َيفَْعلُ

لََّم، فََعَرفَْت أَنَُّه لَْيَس َمِلَك ِكْسَرى َوقَْيَصَر اْمَرأَةٌ َوَصبِيَّاِن أَْو َصبِيٌّ، فَذَكََر قُْرَبُهْم ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
َك أَنْ ُيقَالَ اللَّ:"فَقَالَ ُه أَكَْبُر فََهلْ ِمْن َشْيٍء َيا َعِديُّ َما أَفَرََّك أَنْ ُيقَالَ ال إِلََه إِال اللَُّه فََهلْ ِمْن إِلٍَه إِال اللَُّه َما أَفَرَّ

  أَكَْبُر ِمَن



ثُمَّ َجاَءُه "إِنَّ الَْمْغُضوَب َعِليهُِم الَْيُهوُد، َوإِنَّ الضَّالَِّني النََّصاَرى:"ْمُت، فََرأَْيُت َوْجَهُه اْسَتْبَشَر، َوقَالَفَأَْسلَ"اللَِّه؟
اْرَتَضَخ اْمُرؤٌ ، َضخُوا ِمَن الْفَْضلِ أَمَّا َبْعُد فَلَكُْم أَيَُّها النَّاُس أَنْ تَْر:"َناٌس، فََسأَلُوُه، فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ

أَلَمْ : بَِتْمَرٍة بِِشقِّ َتْمَرٍة إِنَّ أََحَدكُْم الِقي اللَِّه، فَقَاِئلٌ:"َوأَكْثَُر ِعلِْمي أَنَُّه قَالَ: قَالَ ُشْعَبةُ"بَِصاعٍ بَِبْعضِ صَاعٍ بِقَْبَضٍة
، َوَعْن َيِمينِِه َوَعْن أَْجَعلَْك َسِميًعا َبِصًريا؟ أَلَْم أَْجَعلْ لََك َم اال َوَولًَدا، فََماذَا قَدَّْمَت، فََيْنظُُر ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه

ٍة طَيَِّبٍة إِنِّي ال ْم َتجُِدوا فَبِكَِلَمِشَماِلِه، فَال َيجُِد َشْيئًا، فَال َيتَِّقي النَّاَر إِال بَِوْجهِِه، فَاتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة، فَإِنْ لَ
 َبْيَن الِْحيََرِة َوَيثْرَِب أَْخَوُف َما أَْخَشى َعلَْيكُُم الْفَاقَةَ لََيْنُصرَنَّكُُم اللَُّه َولَُيْعِطَينَّكُْم أَْو لََيفَْتُح لَكُْم َحتَّى َتِسَري الظَِّعيَنةُ

  ".َتَخاُف َعلَى ظَِعيَنِتَها السَّرُِق
  ْيرٍ َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍَعْبُد الَْمِلِك بن ُعَم

الَْمِلِك بن  حدثنا َعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن ثَْعلَبٍ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ الُْمَؤدُِّب، َعْن َعْبِد - ١٣٦٩٢
ِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: ُعَمْيرٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ لََيأِْتَينَّ َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ َتِسُري الظَِّعيَنةُ :"لَْي

ُجلُ بِِملِْء كَفِِّه ذََهًبا ِمْن َمكَّةَ إِلَى الِْحَيَرِة ال َيأُْخذُ أََحٌد بِِخطَامِ َراِحلَِتَها َولَيَأِْتَينَّ َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ َيْمِشي الرَّ
  ".َبلُ ِمْنُهَيَتَصدَُّق بِِه ال ُيقْ

ِك بن ُعَمْي - ١٣٦٩٣ رٍ، َعْن حدثنا أَُبو ُمَحمٍَّد الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن َعْبِد الَْمِل
ال َيأِْتي َعلَْيكُْم إِال قَِليلٌ َحتَّى :"لََّم، قَالَغَْيرِ َواِحٍد أَنَّ َعِديَّ بن َحاِتمٍ، َحدَّثَُهْم أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

قَِليلٌ َحتَّى َيْمِشَي الرَُّجلُ َتِسَري الظَِّعيَنةُ ِفيَما َبْيَن َمكَّةَ َوالِْحَيَرِة، ال َيأُْخذُ أََحٌد بِِخطَاِمَها َوال َيأِْتي َعلَى أََحِدكُْم إِال 
، فَال َيجُِد َم ُه َوَما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِال َسُيْعَرُض َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ لَْيَس َبْيَنُه َوَبْيَنُه َتْرُجَمانٌ، بِِملِْء كَفِِّه ذََهًبا ْن َيقَْبلُ

  ".فََمنِ اْسَتطَاَع أَنْ َيتَِّقَي النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة فَلَْيفَْعلْ
  قَْيٌس الِْكْنِديُّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ

َحدَّثََنا ُعَمُر بن : حدثنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو، َوَحفُْص بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، قَاال - ١٣٦٩٤
بن َحاِتمٍ، قَالَ انَ بن قَْيسٍ الِْكْنِديِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِديِّ  َيا َرُسولَ : قُلَْنا: َحفْصِ بن ِغَياٍث، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن ُعثَْم

لَ َوفََعلَ، َيذْكُُر الشَّرَّ، فَقَالَ ِة َمنِ اتَّقَى َوأَْصلََح، َولَِكْن َمْن فََع اتَّقُوا اللََّه َواْسَمُعوا :"اللَِّه، ال َنْسأَلَُك َعْن طَاَع
  ".َوأَِطيُعوا

  بِاللُ بن الُْمْنِذرِ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ

ةَ الشَّْيَبانِيُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا  حدثنا ُمَحمَُّد بن - ١٣٦٩٥ ُمَحمَِّد بن ُعقَْب
بن إِْسحَاُق بن إِْدرِيَس اِإلْسَوارِيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن َجابِرٍ، َعْن َصَدقَةَ بن َسِعيٍد، َعْن بِاللِ بن الُْمْنِذرِ،  َعْن َعِديِّ 

ا قََضى الصَّالةَ، قَالَ] ١االنشقاق آية "[إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت: "ِتمٍ أَنَُّه َصلَّى بِهُِم الظُّْهَر، فَقََرأَ َنْحَوَحا َما :"فَلَمَّ
  ".أَلَْوُت بِكُْم َعْن َصالِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  بن َحاِتمٍ الضَّحَّاُك بن ُمَزاِحمٍ، َعْن َعِديِّ
 حدثنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى بن ِمْنَدٍه اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َهنَّاُد بن السَّرِيِّ، َعْن َعْبثََر بن الْقَاِسمِ، َعْن - ١٣٦٩٦

َيا َرُسولَ : قُلُْت: لَُمطَرِِّف بن طَرِيٍف، َعْن َخاِلِد بن أَبِي َنْوٍف، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمَزاِحمٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَا
َوإِنْ :"َوإِنْ قََتلَْن؟ قَالَ: ، قُلُْت:َنَعْم: َتكُونُ الِْكالُب فَُنْرِسلَُها َعلَى الصَّْيِد فََنأْكُلُ َما أُْمِسَك َعلَْيَنا؟ قَالَ"اللَِّه،



  ".قََتلَْن
بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن  حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ - ١٣٦٩٧

َتكُونُ لََنا الِْكالُب، فَُنْرِسلَُها "َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَُّه: قُلُْت: َخاِلِد بن قَُسْيٍط، َعنِ الضَّحَّاِك، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ
  ".َنَعْم: ْيَنا؟ قَالََعلَى الصَّْيِد، فََنأْكُلُ ِممَّا ُتْمِسُك َعلَ

  .َخاِلُد بن قَُسْيٍط ُهَو َخاِلُد بن أَبِي َنْوٍف
  الُْمِغَريةُ بن َسبِيلٍ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ

ُروقٍ، حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َمْس - ١٣٦٩٨
ِة بن َسبِيلٍ، قَالَ ُرو بن ُحَرْيٍث إِلَى َعِديِّ بن َحاِتمٍ اْبَنَتُه، فَقَالَ:"َعنِ الُْمِغَري ال أَُزوُِّجَك إِال َعلَى : َخطََب َعْم

ِه َوَس: لََك ُحكُْمَك، قَالَ: ُحكِْمي، فَقَالَ لََّم، فََزوََّجُه َعلَى لَْيَسْت بِأَْخَيَر ِمْن بناِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".الْفَرِيَضِة

  َمرِيُّ بن قَطَرِيٍّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ
ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّارُ . حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ - ١٣٦٩٩

: ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا سَُرْيُج بن النُّْعَماِن، قَالُوا. ْسَماِعيلَالَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِ
ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َمرِيِّ بن قَطَرِيٍّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ َيا َرُسولَ : قُلُْت: َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن 

أَْمرِيِء الدََّم بَِما :"، أَرَأَْيَت إِنْ أََحَدَنا أََصاَب َصْيًدا َولَْيَس َمَعُه ِسكٌِّني أَُيذَكِّي بِالَْمْرَوِة أَْو ِشقَِّة الَْعَصا؟ فَقَالَاللَِّه
  ".ِشئَْت، َواذْكُرِ اْسَم اللَِّه

، َحدَّثََنا آَدُم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َحدَّثََنا ِسَماُك بن حدثنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ - ١٣٧٠٠
، ُيَحدِّثُ َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ: َحْربٍ، قَالَ َسلََّم: َسِمْعُت َمرِيَّ بن قَطَرِيٍّ : قُلُْت ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  ".ْمرِرِ الدََّم بَِما ِشئَْت َواذْكُرِ اْسَم اللَِّه َوكُلْأَ:"أَذَْبُح بِالَْمْرَوِة َوالَْعَصا؟ فَقَالَ

ِك بن َحْربٍ، قَالَ - ١٣٧٠١ : حدثنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، أنا ُشْعَبةُ، َعْن ِسَما
، ُيَحدِّثُ َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَ َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أُْرِسلُ كَلْبِي فََيأُْخذُ الصَّْيَد، : قُلُْت: الََسِمْعُت َمرِيَّ بن قَطَرِيٍّ

  ".أَْمرِيِء الدََّم بَِما ِشئَْت َواذْكُرِ اْسَم اللَِّه:"فَال أَجُِد َما أَذَْبُحُه إِال الَْمْرَوةَ َوالَْعَصا؟ قَالَ
َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِْسَراِئيلَ، أَخَْبَرنِي ِسَماُك بن َحْربٍ، َعْن  حدثنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن - ١٣٧٠٢

ِه َوَسلََّم َعنِ الصَّْيِد أَصِيُدُه؟ : َمرِيِّ بن قَطَرِيٍّ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".َواذْكُُروا اْسَم اللَِّه َتَعالَى اْنَهُروا الدََّم بَِما ِشئُْتْم:"فَقَالَ

: ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، قَالَ. حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ - ١٣٧٠٣
بن َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، : َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال ، َعْن َعِديِّ  َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َمرِيِّ بن قَطَرِيٍّ

َتلَْن؟ : قُلُْت"إِذَا ذَكَْرَت اْسَم اللَِّه فَكُلْ:"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا ُنْرِسلُ ِكالًبا ُمَعلََّمةً، فَقَالَ: قُلُْت: َحاِتمٍ، قَالَ َوإِنْ قَ
  ".َوإِنْ قََتلَْن:"قَالَ

بن َحْربٍ،  حدثنا - ١٣٧٠٤ ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ِسَماِك 



 َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ أَبِي كَانَ َيِصلُ الرَِّحَم: قُلُْت: َسِمْعُت َمرِيَّ بن قَطَرِيٍّ، ُيَحدِّثُ َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ: قَالَ
  .، َيْعنِي الذِّكَْر "إِنَّ أََباَك أََراَد أَْمًرا، فَأَْدَركَُه:"َوَيفَْعلُ، َوَيفَْعلُ، قَالَ

بن َحْربٍ،  - ١٣٧٠٥ حدثنا ُمَحمَُّد بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ِسَماِك 
ُه : قُلُْت: رِيٍّ، ُيَحدِّثُ َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالََسِمْعُت َمرِيَّ بن قَطَ: قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أَْسأَلَُك َعْن طََعامٍ أََدُع

  ".ال َتَدْع َشْيئًا ضَاَرْعَت النَّْصرَانِيَّةَ ِفيِه:"ال أََدُعُه إِال َتَحرًُّجا، قَالَ
  اِتمٍَتِميُم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعِديِّ بن َح

انَ اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َعِليٌّ اْبُن الَْمِدينِيِّ - ١٣٧٠٦ ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن . حدثنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَم
دَّثََنا َتِميُم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا أَْرطَاةُ بن ُحَسْينٍ الُْبَنانِيُّ، َح: أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َنْصُر بن َعِليٍّ، قَاال

َيا َعِديُّ، ال َتْزَدرَِينَّ أَْصحَابِي، لََيفَْتُحنَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثَنِي َعِديُّ بن َحاِتمٍ، قَالَ
ي جَِوارِ َهذَا الَْبْيِت، َولََيَتَشاَحُننَّ َعلَى َهذَا الَْمالِ ِفي أَوَّلِ النََّهارِ، كُُنوَز ِكْسَرى، َولََتْخُرَجنَّ الظَِّعيَنةُ ِمَن الِْحَيَرِة ِف

  .فَلَقَْد َرأَْيُت اثَْنَتْينِ َولََيكُوَننَّ الثَّاِلثَةُ : قَالَ َعِديٌّ"ثُمَّ ُيطَْرُح ِفي آِخرِِه، فَال َيقَْبلُُه أََحٌد
  ، َعْن َعِديٍّأَُبو ِعْمَرانَ أَْحَسُبُه الَْجوْنِيُّ

ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصبََهانِيُّ، . حدثنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ - ١٣٧٠٧
بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي َهاِشمٍ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ،  َحدَّثََنا أَْحَمُد بن كَِثريٍ الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا قَْيُس

َيَتَوضَّأُ ُوُضوَءُه :"َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الُْجُنبِ َيَناُم، قَالَ: َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ، قَالَ
  ".ِللصَّالِة

  ِديٍّثَابُِت بن أَْسلََم الُبنَانِيُّ، َعْن َع
، َحدَّثََنا حدثنا الَْعبَّاُس بن أَْحَمَد الَْحَنِفيُّ اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ أَُبو َيحَْيى َصاِعقَةٌ - ١٣٧٠٨

قَالَ َرُسولُ : ي َعِديُّ بن َحاِتمٍ، َيقُولَُحدَّثَنِ: َعْبُد الَْعزِيزِ بن أََبانَ، َحدَّثََنا ُجَبْيُر بن ُحْجرٍ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ، قَالَ
ِه َوَسلََّم   ".ُيوِشُك أَنْ َيأِْتَي َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ َيُشقُّ َعلَى الرَُّجلِ أَنْ ُيْخرَِج ِفيِه َزكَاةَ َماِلِه:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  الْقَاِسُم أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعِديٍّ
نا َبكُْر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ، َعْن كَِثريِ بن الَْحارِِث، حدث - ١٣٧٠٩

َيا َرُسولَ اللَِّه، : ، فَقَالََعنِ الْقَاِسمِ َمْوىلَ ُمَعاوَِيةَ، َعْن َعِديِّ بن َحاِتمٍ أَنَُّه َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".ِخْدَمةُ َعْبٍد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوِظلُّ ِفْسطَاٍط، أَْو طَُروقَةُ فَْحلٍ:"أَيُّ الصََّدقَِة أَفَْضلُ؟ قَالَ
  َعِديُّ بن ُعَمْيَرةَ الِْكْنِديُّ
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َعْن قَْيسِ  حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، -١٣٧١٠
أَيَُّها النَّاُس َمنِ :"َخطَبََنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: كِْنِديِّ، قَالَبن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َعِديِّ بن ُعَمْيَرةَ الْ

ْنصَارِ أَْسَوُد، فَقَاَم َرُجلٌ ِمَن اَأل". اْسَتْعَملَْناُه مِْنكُْم َعلَى َعَملٍ فَكََتَمَنا ِمْخَيطًا فََما فَْوقَُه فَُهَو غُلٌّ، َيأِْتي بِِه َيْوَم الْقَِياَمِة
َسِمعُْتَك َتقُولُ الَِّذي قُلَْت آنِفًا، : قَالَ"َوَما ذَاَك؟:"َيا َرُسولَ اللَِّه، اقَْبلْ َعنِّي َعَملََك، قَالَ: كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَْيِه اآلنَ، فَقَالَ

حدثنا "يِلِه َوكَِثريِِه، فََما أُوِتَي ِمْنُه أََخذَ َوَما ُنهَِي َعْنُه اْنتََهىوَأََنا أَقُولُ َمنِ اْسَتْعَملَْناُه مِْنكُْم َعلَى َعَملٍ فَجِيَء بِقَِل:"قَالَ
ٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي َخاِل

  .ن ُعَمْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنْحَوُه َعْن َعِديِّ ب

مٍ، َعْن حدثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِ -١٣٧١١
َمنِ اْسَتْعَملْنَاُه ِمْنكُْم َعلَى َعَملٍ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: الََعِديِّ بن ُعَمْيَرةَ الِْكْنِديِّ، قَ

َسدٌَّد، َحدَّثََنا ِعيَسى ، حدثنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُم"فَلَْيجِيْء بِقَِليِلِه َوكَِثريِِه، فََما أُوِتَي ِمْنُه أََخذَ َوَما نُهَِي َعْنُه انَْتَهى
ى اللَُّه َعلَْيِه بن ُيوُنَس، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َعِديِّ بن ُعَمْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ

  .َوَسلََّم، َنْحَوُه

، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ  -١٣٧١٢
َمنِ اْسَتْعَملَْناُه ِمْنكُْم :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َحازِمٍ، َعْن َعِديِّ بن ُعَمْيَرةَ الْكِْنِديِّ، قَالَ

: ، فَقَاَم َرُجلٌ أَْسَوُد ِمَن اَألْزِد، كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَْيِه، فَقَالَ"فََغلََّنا ِمْخَيطًا أَْو َما فَْوقَُه، كَانَ غُال َيأِْتي بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى َعَملٍ
َمنِ :"وَأََنا أَقُولُُه اآلنَ: كَذَا َوكَذَا، قَالََسِمْعُتكَ َتقُولُ : فَقَالَ"َوَما لََك؟:"َيا َرسُولَ اللَِّه، اقَْبلْ عَنِّي َعَملََك، قَالَ

، حدثنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ "ْنتََهىاْسَتْعَملَْناُه مِْنكُْم َعلَى َعَملٍ فَلَْيجِيْء بِقَِليِلِه َوكَِثريِِه، فََما أُوِتَي ِمْنهُ أََخذَ َوَما ُنهَِي َعْنُه ا
ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ . ثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ الْفَِزارِيُّالدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّ

نَْبلٍ، َحدَّثَنِي زَِياُد بن ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َح. َماِلُك بن َعْبدِ الَْواِحِد الِْمْسَمِعيُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ
َعْن قَْيسٍ، َعْن َعِديِّ بن  أَيُّوَب َدلَْوْيِه، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي ُعْتَبةَ، كُلُُّهْم، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد،

حدثنا ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم الَْعسَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن . ُعَمْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه
َرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن إِْبَراهِيَم بن ُمَهاجِرٍ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َعِديِّ بن ُعَمْي

  اللَُّه

  .لَْيِه َوَسلََّم، َنحَْوُهَع
ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليٌّ اْبنُ . حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َمِعنيٍ -١٣٧١٣

ى الْفَْضلِ بن َمْيسََرةَ، َعنِ اْبنِ حَرِيزٍ، أَنَّ قَْيَس بن أَبِي حَازِمٍ، قََرأُْت َعلَ: َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ: الَْمِدينِيِّ، قَاال
كَانَ إِذَا َسَجدَ َجافَى َحتَّى يَُرى َبيَاضُ "َحدَّثَُه أَنَّ َعِديَّ بن ُعَمْيَرةَ الْكِْنِديَّ، َحدَّثَُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".إِبِطَْيِه



بن َعْبدِ  حدثنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه -١٣٧١٤
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُحَسْينٍ، َعْن َعِديِّ بن َعِديٍّ الِْكْنِديِّ، َعْن أَبِيِه َعِديٍّ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َص

  ".الثَّيُِّب ُتعْرُِب َعْن َنفِْسَها، َوالْبِكُْر رَِضاَها َصْمُتهَا:"قَالَ

اُء َحدَّثََنا َرَجحدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن جَرِيُر بن حَازِمٍ، َحدَّثََنا َعِديُّ بن َعِديٍّ،  -١٣٧١٥
كَانَ َبْيَن اْمرِئِ الْقَْيسِ َوَبْيَن أََحدٍ ُخُصوَمةٌ فَاخَْتَصَما إِلَى النَّبِيِّ : بن َحْيَوةَ، وَالْعَْرُس بن ُعَمْيَرةَ، َعْن أَبِي َعِديٍّ، قَالَ

: َنةٌ، فَقََضى َعلَى امْرِئِ الْقَْيسِ بِالَْيِمنيِ، فَقَالَ الَْحْضَرِميَُّصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسأَلَ الَْحْضرَِميَّ الَْبيِّنَةَ، فَلَْم َيكُْن لَُه بَيِّ
َمْن َحلََف َعلَى :"ْيِه َوَسلََّمَيا َرسُولَ اللَِّه، إِنْ أَْمكَْنَتُه ِمَن الَْيِمنيِ ذَهََبْت َواللَِّه أَْرِضي، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ

إِنَّ الَِّذيَن : "فََتال َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ َرَجاُء بن َحْيَوةَ"َي اللََّه َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانَُيِمنيٍ كَاِذًبا لَِق
َتَركُْتَها َيا َرُسولَ اللَِّه؟  فََماذَا ِلي إِنْ: قَالَ اْمُرؤُ الْقَْيسِ] ٩٥النحل آية "[اشَْتَرْوا بِعَْهِد اللَِّه َوأَْيمَانِهِمْ ثََمًنا قَِليال

  .فَإِنِّي أُْشهُِدكَ أَنِّي َتَركْتَُها : قَالَ"الَْجنَّةُ:"قَالَ
  َواْبُنُه َعِديُّ بن َعِديٍّ، لَهُ ُصْحبَةٌ

ح َوَحدَّثََنا . ْيَمانُ بن بِاللٍحدثنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثََنا ُسلَ -١٣٧١٦
الُهَما، َعْن َيْحَيى بن َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُمَساِفرٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َجْعفَرٍ، ِك

َجاَء َرُجالِن إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"أَنَُّه أَْخَبرَُهْم، قَالََسِعيٍد، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ، َعْن َعِديِّ بن َعِديٍّ الْكِْنِديِّ، 
ِهيَ أَْرِضي، حََرثُْتَها َوقََصْبُتَها، فَأَْحلََف َرسُولُ : ِهَي أَْرِضي، َوقَالَ اآلَخُر: َوَسلََّم َيْخَتِصَماِن ِفي أَْرضٍ، فَقَالَ أََحُدُهَما

  ".ُه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذي بَِيِدهِ اَألْرُضاللَِّه َصلَّى اللَّ
ْن َيْحَيى حدثنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َع -١٣٧١٧

َمْن َحلََف َعلَى َمالِ :"الْكِْنِديِّ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َسِعيٍد، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ، َعْن َعِديِّ بن َعِديٍّ 
  ".فَلَُه الَْجنَّةُ:"فََمْن َتَركَُه َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: ِقيلَ"اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ، لَِقيَ اللََّه َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ

  كُوفَةََعِديُّ بن َبَداَء، َسكََن الْ

أَبِي زَاِئَدةَ، حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن َعْبِد اللَِّه التِّْرِمِذيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن زَكَرِيَّا بن  -١٣٧١٨
خََرَج َرُجلٌ ِمْن بين :"، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي الْقَاِسمِ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن َسِعيدِ بن ُجَبيْرٍ، َعْن أَبِيِه

ْن ِفضٍَّة ُمخَوًَّصا بِذََهبٍ، َسْهمٍ َمَع َتمِيمٍ الدَّارِيِّ، َوَعِديِّ بن َبَداَء، فََماَت السَّْهِميُّ، فَلَمَّا قَدَُّموا َترِكََتُه فَقَدُوا َجاًما ِم
شََرْيَناُه ِمْن َعِديِّ بن َتمِيمٍ، فَقَاَم َرُجالِن ِمْن أَْوِلَياءِ : َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ ُوجَِد فَقَالُوا فَأَْحلَفَُهَما َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه

َها الَِّذيَن آَمنُوا َشهَاَدةُ َيا أَيُّ: "لَْتالسَّْهِميِّ، فََحلَفَا بِاللَِّه لََشَهاَدُتَنا أََحقُّ ِمْن َشَهاَدِتهَِما َوإِنَّ الَْجاَم ِلَصاحِبِكُْم، َوِفيهِْم أُْنزِ
  ] ".١٠٦املائدة آية "[َبْينِكُْم

  َعِديٌّ الُْجذَاِميُّ
َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا : حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َوَخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ، قَاال -١٣٧١٩

أَنَُّه لَِقَي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ، ْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحْرَملَةَ، َعْن َعِديٍّ الُْجذَاِميِّ َحفُْص بن َمْيَسَرةَ، َع
  ".اْعِقلَْها َوال تَرِثَْها:"َتلُْتَها، فَقَالََيا َرُسولَ اللَِّه، كَاَنتْ ِلَي اْمرَأََتاِن، فَاقَْتَتلََتا فََرَمْيُت إِْحَداُهَما فَقَ: َبْعضِ أَْسفَارِِه، فَقَالَ



َيا أَيَُّها النَّاُس، :"فَكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َناقٍَة َحمَْراَء َجْدَعاَء َوُهَو َيقُولُ -١٣٧٢٠
للَِّه الُْعلَْيا، وََيُد الُْمْعِطي الُْوسْطَى، وََيُد الُْمعْطَى السُّفْلَى، فََتَعفَّفُوا َولَْو بُِحَزمِ فََيُد ا: َتَعلَُّموا، فَإِنََّما األَْيِدي ثَالثَةٌ

ِسيُّ، حدثنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي عَْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْر، "الَْحطَبِ، أَال َهلْ َبلَّْغُت؟ أَال َهلْ َبلَّْغُت؟
لُ لَُه َعِديٌّ، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َحْرَملَةَ، َحدَّثَنِي َرُجلٌ ِمْن ُجذَامٍ، َعْن َرُجلٍ ِمْنُهْم، ُيقَا

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 
رِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّب -١٣٧٢١

لَُه بَِحَجرٍ، فََماَتْت فَتََتبَّعَ َحْرَملَةَ،،أَنَُّه َسِمَع َرُجال ِمْن ُجذَامٍ، ُيَحدِّثُ َعْن َرُجلٍ ِمنُْهْم ُيقَالُ لَُه َعِديٌّ، أَنَُّه رََمى امَْرأَةً 
َتْعِقلَُها َوال :"لَْيِه َوَسلََّماللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِتُبوَك فَقَصَّ َعلَْيِه أَْمَرُه، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع َرسُولَ
  ".َترِثَُها

  َعِديُّ بن زَْيٍد

َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه الصَّفَّاُر، : ْمرٍو الْبَزَّاُر، قَاالحدثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُنَس الَْعْصفَرِيُّ، َوأَحَْمُد بن َع -١٣٧٢٢
بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن َعِديِّ  َحدَّثََنا َزْيُد بن الُْحبَابِ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن ِكنَاَنةَ َمْولَى ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه

ْعِضُد إِال َمى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلَّ َناِحَيٍة ِمَن الَْمِديَنةِ َبرِيدًا، ال َيْحبِطُ َشجََرةً َوال َيَح:"بن َزْيٍد، قَالَ
  ".َعًصا ُيسَاُق بَِها

  َعِديُّ بن َربِيَعةَ بن ُسَواَءةَ بن ُجَشمٍ الُْجشَِميُّ

ح . لَْغالبِيُّ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن الْفَْضلِ بن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي سَُويَّةَ الُْمنَقِّرِيُّحدثنا ُمَحمَّدُ بن َزكَرِيَّا ا -١٣٧٢٣
ن الْفَْضلِ بن ، َحدَّثََنا الَْعالُء بَوَحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ سَلُْم بن ِعَصامٍ الثَّقَِفيُّ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفََرجِ الرِّيَاِشيُّ

ِلِك بن أَبِي سَُويَّةَ، َعْن أَبِي َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي ُسَويَّةَ الُْمَنقِّرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي الْفَْضلُ بن َعْبِد الَْمِلِك، َعْن أَبِيِه َعْبِد الَْم
مََّد بن َعِديِّ بن َربِيَعةَ بن سَُواَءةَ بن ُجَشمٍ، كَْيفَ َسمَّاَك َسأَلُْت ُمَح:"ُسَويَّةَ، َعْن أَبِيهِ َخِليفَةَ بن َعْبَدةَ بن َجرَْولٍ، قَالَ

َخَرْجُت رَابَِع أَْرَبَعٍة ِمْن بين َتمِيمٍ أََنا : أََما إِنِّي قَدْ َسأَلُْت أَبِي َعمَّا َسأَلَْتنِي َعْنُه، فَقَالَ: أَُبوَك ُمَحمٌَّد ِفي الَْجاِهِليَِّة؟ قَالَ
قُوصِ انُ بن ُمَجاِشعِ بن َدارِمٍ، َوأَُساَمةُ بن مَاِلِك بن ُجْنَدبِ بن الْعَْنَبرِ، وََيزِيُد بن رَبِيَعةَ بن ِكَنابِيَّةَ بن َحْرأََحُدُهْم، َوُسفَْي

ِه َشجََراتٌ ِلَدْيرَانِيٍّ َيْعنِي بن َمازٍِن بَِزْيِد بن جِفَْنةَ بن َماِلكِ بن غَسَّانَ، بِالشَّامِ فَلَمَّا قَِدْمَنا الشَّاَم نََزلَْنا َعلَى غَدِيرٍ َعلَْي
دَّْيرَانِيُّ، لَوِ اغَْتَسلَْنا ِمْن َهذَا الَْماِء َوادََّهنَّا َولَبِْسَنا ِثَياَبَنا، ثُمَّ أََتْيَنا َصاِحَبَنا فَأَشَْرَف َعلَْيَنا ال: َصاِحَب َصْوَمَعٍة، فَقُلَْنا

ِمْن ِخْنِدٍف، : ِمْن أَيِّ ُمَضرٍ؟ قُلَْنا: َنَعْم، َنْحُن قَْوٌم ِمْن ُمَضرٍ، قَالَ: ْهلِ الْبَلَِد، فَقُلَْناإِنَّ َهِذهِ لَُغةٌ َما ِهَي بِلَُغِة أَ: فَقَالَ
  َما: فَقُلَْنا بِيَِّني،أََما إِنَُّه سَُيْبَعثُ ِمْنكُْم َوشِيكًا نَبِيٌّ، فَسَارُِعوا َوُخذُوا بِحَظِّكُْم ِمْنُه َتْرُشُدوا، فَإِنَُّه خَاَتُم النَّ: قَالَ

قَالَ قَْيسُ : الَْعالُء ُمَحمٌَّد، فَلَمَّا اْنَصَرفَْنا ِمْن ِعْنِد اْبنِ جِفَْنةَ وُِلَد ِلكُلِّ وَاِحٍد ِمنَّا غُالٌم فََسمَّاُه ُمَحمًَّدا، قَالَ: اْسُمُه، فَقَالَ
بنو : ال، قَالَ: وَّلُ َمْن َعِلَم بَِك ِمَن الْعََربِ قَْبلَ أَنْ ُتْبَعثَ؟ قَالََتْدرِي َمْن أَ: بن َعاِصمٍ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َتِميمٍ، َوقَصَّ َعلَْيِه َهِذِه الِْقصَّةَ
  َمنِ اْسُمُه ُعْتَبةُ

  ُعْتَبةُ بن غَْزَوانَ السُّلَِميُّ َبْدرِيٌّ
  َنَسُبُه وَأَْخبَاُرُه َوِذكُْر َوفَاتِِه



ن دُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن ُعْرَوةَ بحدثنا ُمَحمَّ -١٣٧٢٤
بن َمازِِن بن  ِثالزَُّبْيرِ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ُعْتَبةُ بن غَْزَوانَ بن َجابِرِ بن َوْهبِ بن قَبِيَصةَ بن َماِلِك بن الَْحارِ

  .َمْنُصورِ بن ِعكْرَِمةَ بن ِحصَّةَ بن قَْيسِ بن غَْيالنَ بن َمطَرٍ َحِليُف َنوْفَلِ بن َعْبِد َمَناٍف
َدةَ َمْعَمرُ ُعَبْيحدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا أَُبو  -١٣٧٢٥

َعْشَرةَ ُعْتَبةُ بن غَْزَوانَ ُيكَْنى أََبا عَْبِد اللَِّه َوقَْد ِقيلَ أَُبو غَْزَوانَ َوكَانَ طَوِيال َجِميال، َماَت َسَنةَ َسْبَع :"بن الُْمثَنَّى، قَالَ
َحِليُف بين َنْوفَلِ بن ، الِْميَاِه َوُهَو اْبُن َخْمسٍ َوَخْمِسَني َسَنةً  َوُهَو ُمَتَوجٌِّه إِلَى الَْبصَْرِة ِفي َمرَِّتِه الثَّانَِيِة، َوُدِفَن ِفي َبْعضِ

  ".َعْبِد َمَناةَ

ُتوُفَِّي ُعْتَبةُ بن غَْزَوانَ َسَنةَ َسْبَع َعْشَرةَ :"حدثنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ -١٣٧٢٦
ي َمصََّر ْصَرِة، َعاِمال ِلُعَمَر بن الْخَطَّابِ َوِسنُُّه َسْبٌع َوخَْمُسونَ َسَنةً، َوقَْد قِيلَ َماَت َسَنةَ ِعْشرِيَن َوُهَو الَِّذبِطَرِيقِ الَْب

ُتهُ الَْبْصَرةَ ِستَّةَ أَْشُهرٍ َوالُه إِيَّاَها الَْبْصرَةَ، َواْخَتطَّ بَِها الَْمنَازِلَ وََبَنى َمْسجَِدَها، َوُهَو الَِّذي افَْتَتحَ اُألَبلِّيَّةَ، َوكَاَنْت وِالَي
  ".ُعَمُر بن الَْخطَّابِ

  َما أَسَْنَد ُعْتَبةُ بن غَْزَوانَ
ْيرٍ، اِلُد بن ُعَمحدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا أَُبو النُّْعَماِن َعارٌِم، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َحدَّثََنا ُحمَْيُد بن ِهاللٍ، َحدَّثَنِي َخ -١٣٧٢٧

  ".َما رَأَْيَنا ِحَجاَرةً َنكِْسُر فََنأْكُلُ: غََزوَْنا َمَع ُعْتَبةَ بن غَْزَوانَ، فَفََتْحَنا اُألَبلَّةَ، فَإِذَا َسِفيقَةُ جَْوزٍ، فَقُلَْنا:"قَالَ

ةَ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن أَبِي حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ِفطُْر بن َخِليفَ -١٣٧٢٨
إِنَّ الدُّنَْيا :"اَم فََخطََب، فَقَالََنصْرٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن غَْزَوانَ السُّلَِميِّ، َوكَانَ ُعَمُر َبَعثَُه أَِمًريا َعلَى الَْبصَْرِة، َوكَانَ َبْدرِيا، فَقَ

َما إِال ُصَباَبةٌ كَُصَباَبةِ اِإلَناِء َيُصبَُّها َصاِحُبَها، َوإِنَّ ِمْن َوَراِئكُْم َداًرا فَاْنَتِقلُوا إِلَيَْها بَِخْيرِ قَْد آذَنْت بَِصْرمٍ، وَلَْم َيْبَق ِمْنَها 
َسلَّقَْت أَفَْواُهَنا ِمْن أَكْلِ َتبَِحضَْرِتكُْم، وَاللَِّه لَقَْد َرأَيُْتنِي َسابِعَ َسْبَعٍة َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَْد 

اِلٍك اْبَتَدرَْنا ُبرَْدةً، فَأََخذْتُ الشَّجَرِ، َما ِمنَّا َرُجلٌ الَْيْوَم إِال َوُهَو أَِمٌري َعلَى ِمْصرٍ ِمَن األَْمَصارِ، َولَقَْد َرأَْيُتنِي َوَسْعَد بن َم
أَنَّ َما َبْيَن ِمصَْراَعْينِ ِمْن َمَصارِيعِ الَْجنَّةِ أَْرَبِعَني َسَنةً، َولََيأِْتَينَّ َعلَْيِه َيْوٌم َوُهَو  نِْصفَهَا، َوأََخذَ سَْعٌد نِصْفََها، َولَقَْد َبلََغنِي

ا َوِفي نَفْسِ فِْسي َعِظيًمكَِظيظٌ، َوأَنَُّه لَْم َيكُْن ُنُبوَّةٌ إِال ُنِسَخْت حَتَّى َيكُونَ ُملْكًا، َوإِنِّي أَُعوذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِفي َن
  ".النَّاسِ َصِغريًا، َوسَُتجَرُِّبونَ األَُمَراَء َبْعِدي

َعيَّاشٍ، حدثنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم، َعْن أَبِي َبكْرِ بن  -١٣٧٢٩
لَقَْد كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَّهُ :"َخطََبَنا ُعْتَبةُ بن غَْزَوانَ، فَقَالَ: َعْن أَبِي َنْصرٍ، قَالَ َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ،

  ".َعلَْيِه َوَسلََّم َسابِعَ َسْبَعٍة َما لََنا طََعاٌم إِال ِلَحاُء الشََّجرِ

ح َوَحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ . ىحدثنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَس -١٣٧٣٠
َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمِغَريِة، َعْن : ح َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، قَالُوا. الُْمقْرِي

أَمَّا بَْعُد، :"َخطَبََنا ُعْتَبةُ بن غَْزَوانَ، فَحَِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ: ِلِد بن ُعَمْيرٍ الَْعَدوِيُّ، قَالَُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َعْن َخا
َيُصبَُّها َصاِحُبَها، وَإِنَّكُْم َمَتَنقِّلُونَ  وَإِنََّما بَِقَي ِمْنَها ُصَباَبةٌ كَُصبَاَبِة اِإلَناِء، فَإِنَّ الدُّْنَيا قَْد آذََنْت بَِصْرمٍ، َوَولَّْت َحذَّاَء 

ُيلْقَى ِمْن َشِفريِ َجهَنََّم فََيْهوِي بَِها ِمْنَها إِلَى دَارٍ ال زََوالَ لََها، فَاْنَتِقلُوا بَِخْيرِ َما بَِحْضرَِتكُْم، فَإِنَُّه قَْد ذُِكَر لََنا أَنَّ الَْحَجرَ 
َما َمِسَريةُ َرَها، فَوَاللَِّه لَُيْمألَنَّ، أَفََعجِْبُتْم؟ فَلَقَْد ذُِكَر لََنا أَنَّ ِمصَْراَعْينِ ِمْن َمَصارِيعِ الَْجنَّةِ َبْيَنُهَسْبِعَني َعاًما َما ُيْدرُِك قَْع



َسْبَعٍة َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  أَْرَبِعَني َسَنةً، لََيأِْتَينَّ َعلَْيِه َيْوٌم َوُهَو كَِظيظُ الزَِّحامِ، َولَقَْد َرأَيُْتنِي وَإِنِّي لَسَابُِع
بَْينِي وََبْيَن َسْعِد بن أَبِي َوَسلََّم، َما لََنا طََعاٌم إِال َوَرُق الشََّجرِ َحتَّى قَرَِحْت أَْشَداقَُنا، وَإِنِّي الَْتقَطْتُ ُبْرَدةً فََشقَقُْتَها 

بنْصِفَها، َوَما أَصَْبَح ِمنَّا الَْيْوَم أََحٌد َحيٌّ إِال أَصَْبَح أَِمَري ِمْصرٍ ِمَن اَألْمصَارِ، وَإِنِّي أَُعوذُ  َوقَّاصٍ فَارِسِ اِإلْسالمِ، فَائَْتَزْرُت
   َحتَّىبِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِفي َنفِْسي َعِظيًما َوِعْنَد اللَِّه َصغًِريا، وَإِنََّها لَْم َتْبَق ُنُبوَّةٌ قَطُّ إِال َتَناَسَخْت

  ".كُونَ َعاِقَبُتَها ُملْكًا، سَُتجَرُِّبونَ أَْو ُتْبلُونَ اُألمََراَء َبْعَدَناَت
ح َوَحدَّثََنا . حدثنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن َخاِلٍد، َعْن َخاِلِد بن ُعَمْيرٍ -١٣٧٣١

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، . بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد
َسِمْعُت ِمْن َخاِلِد بن  قَالَ أَُبو نََعاَمةَ: َحدَّثََنا َوكِيٌع، َعْن قُرَّةَ بن َخاِلٍد، َعْن َخاِلدِ بن ُعَمْيرٍ الَْعَدوِيِّ، قَالَ َوِكيٌع: قَاال

إِنَّ الدُّْنَيا قَْد آذََنْت بَِصْرمٍ، َوَولَّتْ َحذَّاَء، َولَمْ َيْبَق ِمْنَها إِال صَُباَبةٌ كَُصَباَبةِ :"َخطَبََنا ُعْتَبةُ بن غَْزَوانَ، فَقَالَ: ُعَمْيرٍ، قَالَ
ِقلُوا بَِخْيرِ َما بَِحْضرَِتكُْم، َولَقَدْ رَأَْيتُنِي سَابَِع َسْبَعٍة َمَع َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اِإلَناِء، َوإِنَّكُْم ِفي َدارٍ َتْنَتِقلُونَ َعْنَها، فَاْنَت

ةً، َوقَالَ أَُبو َولَقَْد َوَجْدُت ُبْرَد: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما لََنا طََعاٌم َنأْكُلُُه إِال َوَرُق الشََّجرِ، َحتَّى قَرَِحْت أَْشَداقَُنا، قَالَ قُرَّةُ
ْبَعِة الَْيْوَم أََحٌد إِال الَْتقَطُْت ُبْرَدةً فََشقَقُْتَها نِصْفَْينِ، فَلَبِْسُت نِْصفًا َوأَْعطَْيتُ َسْعًدا نِْصفًا، َولَْيَس ِمْن أُولَِئَك السَّ: َنَعاَمةَ

نَُّه وَاللَِّه َما كَاَنْت نُُبوَّةٌ قَطُّ إِال تََناَسَخْت َحتَّى َتكُونَ ُملْكًا َعلَى ِمْصرٍ ِمَن اَألْمصَارِ، وَلَُيَجرُِّبنَّ اُألَمَراَء بَْعِدي، َوإِ
أَنَّ الصَِّحيفَةَ تُقْذَُف بَِها ِمْن َشِفريِ َجهَنََّم، فََتْهوِي إِلَى : أَنَّ الَْحَجَر، َوقَالَ أَُبو َنَعامَةَ: َوَجبْرِيَّةً، َولَقَْد ذُِكَر ِلي، قَالَ قُرَّةُ

  َسْبِعنيَ َخرِيفًا، َوقَالَ أَبُو: رَِها، قَالَ قُرَّةُقََرا

يَأِْتَينَّ َعلَى أَبَْوابِ الَْجنَّةِ َسْبِعنيَ َخرِيفًا َولَيُْمَألنَّ، َوَما َبْيَن الِْمصَْراَعْينِ ِمْن أَْبوَابِ الَْجنَِّة َمِسَريةُ أَْرَبِعَني َيوًْما، َولَ: َنَعاَمةَ
حدثنا ُمَحمَُّد بن ، "ابٌ إِال َوُهَو كَِظيظٌ، وَإِنِّي أَُعوذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِفي َنفِْسي كَبًِريا َوعِْنَد اللَِّه صَِغًرياَيْوٌم َولَْيَس ِفيَها َب

، َحدَّثََنا أَيُّوُب السِّخِْتَيانِيُّ، َصاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا أَْزَهُر بن َجمِيلٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الطَّفَاوِيُّ
إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا يَزِيدُ . َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َعْن خَاِلِد بن ُعَمْيرٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن غَْزَوانَ، فَذَكََر الَْحدِيثَ

َخطََب ُعْتَبةُ بن غَْزَوانَ، فَذَكَرَ : خَاِلِد بن ُعَمْيرٍ، َوشَُوْيسِ بن كَْيَسانَ، قَاالبن َهاُرونَ، َحدَّثََنا أَُبو َنَعاَمةَ الَْعَدوِيُّ، َعْن 
بن غَْزَوانَ، َعنِ أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن إِبَْراهِيَم، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ُعْتَبةَ . الَْحِديثَ
  .صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنْحوَُه النَّبِيِّ

ح َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى . حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَُبو ُعبَْيَدةَ بن فُضَْيلِ بن ِعيَاضٍ -١٣٧٣٢
َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد َموْلَى بين َهاِشمٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق،  :السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َمْنُصورٍ الَْجوَّاُز، قَاال
لَقَْد َرأَْيُتَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَابَِع َسْبَعٍة َما لََنا :"َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن غَْزَوانَ، قَالَ

  ".طََعاٌم إِال َوَرُق الُْحْبلَِة، حَتَّى إِنَّ أََحدََنا لََيَضُع كََما َتَضُع الشَّاةُ

ثَابٍِت، حدثنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن ِمْنَدٍه اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َيْعقُوَب اَألْسِديُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن  -١٣٧٣٣
قَِدَم َعلَْيَنا ُعْتَبةُ بن : َسِمْعُت أََبا الَْخلِيلِ، ُيَحدِّثُ َعْن ُمَجاِهٍد، َحدَّثَنِي اْبُن الشِّخِّريِ، قَالَ: قَالََعْن ُيوُنَس بن َخبَّابٍ، 

َيْبَق ِمْنَها إِال ُصبَاَبةٌ  إِنَّ الدُّْنَيا قَْد آذََنْت بَِصْرمٍ، َوَولَّْت َحذَّاَء فَلَْم"غَْزَوانَ السُّلَِميُّ، فََخطََبَنا َوُهَو بِالَْبْصَرِة، فَقَالَ
 رَأَْيتُنِي سَابَِع َسْبَعٍة َمَع النَّبِيِّ كَُصَباَبةِ اِإلَناِء صَبََّها صَاِحبَُها، أَال َوإِنَّكُْم مُْنَتِقلُونَ، فَاْنَتِقلُوا بِخَْيرِ َما بَِحضَْرِتكُْم، َولَقَْد

  ".فَْواُهَنا ِمْن أَكْلِ اَألْشجَارَِصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَْد قَرَِحْت أَ



َنا ُمَحمَُّد بن حدثنا أَُبو ُعبَْيَدةَ َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراهِيَم الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َجاِمعٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثَ -١٣٧٣٤
كُنَّا َنشَْهُد َمَع َرُسولِ اللَِّه : َخاِلدِ بن ُعَمْيرٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن غَْزَوانَ، قَالَ ُعثَْمانَ الْقَُرِشيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َنَعاَمةَ الَْعَدوِيُّ، َعْن

  ".اْحِملُوا فََحَملْنَا:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْقتَالَ، فَإِذَا زَالَِت الشَّْمُس، قَالَ لََنا
دَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو بن َنْضلَةَ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن الْفَْضلِ حدثنا ُمَحمَّدُ بن َزكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، َح -١٣٧٣٥

َمنْ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: السُّلَِميُّ، َحدَّثََنا غَزَْوانُ بن ُعْتَبةَ بن غَْزَوانَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".َتَعمِّدًا، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِكَذََب َعلَيَّ ُم

نِي حدثنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا َخاِلُد بن يَزِيَد بن ُصْبحٍ، َحدَّثَ -١٣٧٣٦
ي بين مَازِِن بن صَْعَصَعةَ، َوكَانَ ِمَن الصَّحَاَبِة أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه إِبَْراهِيُم بن أَبِي َعْبلَةَ، َعْن ُعْتَبةَ بن غَْزَوانَ أَِخ

َيا : قَالُوا"كُْمْمِسَني ِمْنإِنَّ ِمْن َورَاِئكُْم أَيَّاَم الصَّْبرِ، الُْمَتَمسُِّك ِفيهِنَّ َيْومَِئٍذ بِِمثْلِ َما أَنُْتْم َعلَْيِه لَُه كَأَْجرِ َخ:"َوَسلََّم، قَالَ
  .ثَالثَ َمرَّاٍت أَْو أَْرَبًعا "ال، َبلْ ِمْنكُْم:"َيا َنبِيَّ اللَِّه، أَْو ِمنُْهْم؟ قَالَ: قَالُوا"َبلْ مِْنكُْم:"َنبِيَّ اللَِّه، أَْو ِمنُْهْم؟ قَالَ

ى الصُّوِفيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َسْهلٍ، حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيحَْي -١٣٧٣٧
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِعيَسى، َعْن زَْيِد بن َعِليٍّ، َعْن ُعْتَبةَ بن غَْزَوانَ، َعْن َنبِيِّ اللَّهِ َصلَّ

َيا ِعَباَد اللَِّه أَِغيثُونِي، َيا ِعَبادَ :"ْو أََراَد أََحدُكُْم َعْوًنا َوُهَو بِأَْرضٍ لَْيَس بَِها أَنِيٌس، فَلَْيقُلْإِذَا أََضلَّ أََحدُكُْم َشْيئًا أَ:"قَالَ
  .، َوقَْد جَرََّب ذَِلَك "اللَِّه أَِغيثُونِي، فَإِنَّ ِللَِّه ِعَباًدا ال نََراُهْم

، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن َبِشريٍ الشَّاِميُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر أَُبو َحفْصٍ، َحدَّثََنا حدثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ -١٣٧٣٨
وًْما ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َيُعْتَبةُ بن إِبَْراِهيمَ بن ُعْتَبةَ بن غَْزَوانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعْتَبةَ بن غَْزَوانَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

اْبُن أُْخِت الْقَْومِ ِمْنُهْم، َوَحِليُف الْقَْومِ :"اْبُن أَِخيَنا ُعْتَبةُ بن غَْزَوانَ، قَالَ: قَالُوا"َهلْ ِفيكُْم َمْن لَْيَس مِْنكُْم؟:"ِلقُرَْيشٍ
  ".ِمْنُهْم

  ارِِهُعْتَبةُ بن َعْبٍد السُّلَِميُّ، نََزلَ الشَّاَم بِِحْمَص، َوبَِها مَاَت َوِمْن أَْخَب
  .مات ُعْتَبةُ بن َعْبٍد َسَنةَ َسْبعٍ َوثَمَانَِني َوُهَو اْبُن أَْرَبعٍ َوثََمانَِني َسَنةً

  شَُرْيحُ بن ُعَبْيٍد الَْحْضرَِميُّ، َعْن ُعْتَبةَ، َما أَسَْنَد ُعْتَبةُ بن َعْبٍد 
ح َوَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم . ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَمانِ الَْحكَُم بن َناِفعٍحدثنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ -١٣٧٣٩

َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َضْمَضَم بن : بن ُمَحمَِّد بن ِعْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، قَاال
َيأِْتي الشَُّهَداُء وَالُْمَتَوفَّْونَ :"ْيٍد، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَب

الشَُّهَداِء، َتِسيلُ  اْنظُُروا، فَإِنْ كَاَنْت جِرَاَحتُُهْم كَجَِراَحِة: َنْحُن شَُهَداٌء، فَُيقَالُ: بِالطَّاُعوِن، فََيقُولُ أَْصَحاُب الطَّاُعوِن
  ".َدًما كَرِيحِ الِْمْسِك، فَُهْم شَُهَداٌء فََيجُِدوَنُهْم كَذَِلَك

َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن إِْسَماعِيلُ : حدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحََوِطيُّ، َوأَُبو َزْيدٍ الَْحوِْطيُّ، قَاال -١٣٧٤٠
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ ُعْتَبةُ بن َعْبٍد السُّلَِميُّ: َضْمَضَم بن ُزْرَعةَ، َعْن شَُرْيحِ بن ُعَبْيٍد، قَالَ بن َعيَّاشٍ، َعْن

بين ُسلَْيمٍ أَكْبَُرَنا الِْعْربَاُض بن َسارَِيةَ إِذَا أََتاهُ الرَُّجلُ َولَُه االْسمُ ال ُيِحبُُّه حَوَّلَُه، َولَقَْد أَتَْيَناُه وَإَِنا لََسْبَعةٌ ِمْن "َوَسلََّم
  ".فََباَيْعَناهُ َجِميًعا َمًعا

حدثنا َعْمُرو بن إِْسحَاَق بن إِبَْراهِيَم بن الَْعالِء بن زِْبرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن  -١٣٧٤١



إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّدِ بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، َحدَّثََنا ح َوَحدَّثََنا . َعيَّاشٍ، َحدَّثَنِي أَبِي
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َضْمَضَم بن ُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد، قَالَ

ِة الثََّمانَِيِة َما ِمْن ُمْسِلمٍ ُيَتَوفَّى لَُه ثَالثَةٌ ِمَن الْوَلَِد لَمْ َيْبلُُغوا الِْحْنثَ، إِال َتلَقَّْوُه ِمْن أَبَْوابِ الَْجنَّ:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُاللَّ
  ".ِمْن أَيَِّها َشاَء َدَخلَ

زِيُّ، َحدَّثََنا ُزَرْيُق بن السَّْخِت، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعَمَر الَْواِقِديُّ، حدثنا سَْهلُ بن ُموَسى ِشَريانُ الرَّاَمُهرُْم -١٣٧٤٢
َمنْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثََنا ثَْوُر بن يَزِيَد، َعْن شَُرْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد السُّلَِميِّ، قَالَ

َمْن َصاَم َيْوًما َتطَوًُّعا َيْوًما ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَرِيَضةً َباَعَد اللَُّه ِمْنُه َجهَنََّم كََما َبْيَن السََّماوَاِت وَاَألَرِضَني السَّْبعِ، َو َصاَم
  ".َباَعَد اللَُّه ِمْنُه َجهَنََّم َمِسَريةَ كََما َبْيَن السََّماِء

  السُّلَِميُّ، َعْن أَبِيِهَيحَْيى بن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد 
َحمَُّد بن حدثنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن صَاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، َحدَّثََنا ُم -١٣٧٤٣

ح . َنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ اْبنِ بنتِ ُشَرْحبِيلَح َوَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِقَرياٍط الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثَ. الْقَاِسمِ الطَّاِئيُّ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبِ بن شَاُبورٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْقَاِسمِ : َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَاال

: حَْيى بن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه، أَنَُّه أََتى ِفي نَاسٍ يُرِيُدونَ أَنْ ُيَغيِّرُوا أَْسَماءَُهْم، قَالََسِمْعُت َي: الطَّاِئيُّ، قَالَ
ُعْتلَةُ بن َعْبٍد، فَقَالَ : فَقُلُْت"َما اسُْمَك؟:"فَلَمَّا َرآنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َدَعانِي َوأََنا غُالٌم َحَدثٌ، فَقَالَ

فََسلَُّه فَلَمَّا َنظََر إِلَْيِه فَإِذَا ُهَو َسْيٌف ِفيِه ِدقَّةٌ ، "َبلْ أَْنَت ُعْتَبةُ بن َعْبٍد، أَرِنِي َسيْفََك:"النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".ًناال َتضْرِْب بَِهذَا، َولَِكنِ اطَْعْن بِِه طَْع:"َوَضْعٌف، فَقَالَ

َحمَُّد بن حدثنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن صَاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، َحدَّثََنا ُم -١٣٧٤٤
ح . َعْبدِ الرَّْحَمنِ اْبنِ بنتِ ُشَرْحبِيلَح َوَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِقَرياٍط الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن . الْقَاِسمِ الطَّاِئيُّ

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُشَعْيبِ بن َشابُورٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْقَاِسمِ : َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، قَاال
َعْبٍد، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َيْوَم بين  َسِمْعُت َيحَْيى بن ُعْتَبةَ بن: الطَّاِئيُّ، قَالَ

  .فَأَْدَخلُْت ثَالثَةَ أَسُْهمٍ : قَالَ ُعْتبَةُ"َمْن أَْدَخلَ َسْهًما فَلَُه الَْجنَّةُ:"قَُرْيظَةَ
  كَِثُري بن ُمرَّةَ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد

ح َوَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِقَرياٍط الدَِّمْشِقيُّ، . نا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍحدث -١٣٧٤٥
، َعْن شَُرْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا َضْمَضُم بن ُزْرَعةَ: َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَاال

الِْخالفَةُ ِفي قُرَْيشٍ، وَالُْحكْمُ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كَِثريِ بن ُمرَّةَ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْمرٍو السُّلَِميِّ، قَالَ
  ".وَالْهِْجَرةُ ِفي الُْمْسِلِمَني َوالُْمهَاجِرِيَن َبْعُدِفي األَْنصَارِ، وَالدَّْعَوةُ ِفي الَْحَبشَِة، َوالْجَِهاُد 

َعْن  حدثنا إِْبَراهِيُم بن ِعْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ بن الضَّحَّاِك، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، -١٣٧٤٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ريِ بن ُمرَّةَ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد، قَالََضْمَضَم بن ُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعبَْيٍد، َعْن كَِث

  .فَأَْدَخلُْت ثَالثَةَ أَْسُهمٍ : قَالَ ُعْتَبةُ"َمْن أَْدَخلَ َهذَا الِْحْصَن َسْهًما فَقَْد َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ:"َوَسلََّم َيْوَم قَُرْيظَةَ وَالنَِّضريِ
بن  حدثنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ -١٣٧٤٧

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَعانِي َرُسولُ اللَِّه : َعيَّاشٍ، َعْن َضْمَضَم بن ُزْرَعةَ، َعْن شَُرْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد، قَالَ



  ".أَْنَت ُعْتَبةُ بن َعْبٍد:"ُعْتلَةُ بن َعْبٍد، قَالَ: قُلُْت"َما اسُْمَك؟:"َوأََنا غُالٌم َحَدثٌ، فَقَالَ
ِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن حدثنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، َحدَّثََنا إِْسَما -١٣٧٤٨

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َضْمَضَم بن ُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعبَْيٍد، َعْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ال
  ".ال َتضْرِْب بَِهذَا، وَلَِكنِ اطَْعْن بِِه طَعًْنا:"ٌف، فَقَالَفََسلَُّه فََنظََر إِلَْيِه، فَإِذَا ِفيِه ِدقَّةٌ َوَضْع"أَرِنِي َسيْفََك:"قَالَ

ْمَضَم بن حدثنا َيْحَيى بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َض -١٣٧٤٩
إِنَّ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:  بن ُمرَّةَ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد، قَاالُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعْن كَِثريِ

  ".اَألِمَري إِذَا اْبتََغى الرِّيَبةَ ِفي النَّاسِ أَفَْسدَُهْم
  َخاِلُد بن َمَعدَّانِيٍّ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد

ْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُسوَْيُد بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َعْن ُبَحْيرِ بن سَْعٍد، حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَ -١٣٧٥٠
َعلَى َوْجهِِه  لَْو أَنَّ َرُجال ُيَجرُّ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َخاِلِد بن َمَعدَّانَ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد، قَالَ

  ".ِمْن َيْومِ ُوِلَد إِلَى أَنْ َيُموَت َهرًَما ِفي َمْرضَاِة اللَِّه لََحقََرُه َيْوَم الِْقَياَمِة
َخاِلدِ  ٍد، َعْنحدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َعْن ُبَحْيرِ بن سَْع -١٣٧٥١

َيا َرسُولَ اللَِّه، الَْعْن أَْهلَ الَْيَمنِ، فَإِنَُّهمْ َشِديٌد َبأْسُُهْم كَِثٌري َعَددُُهْم : بن َمَعدَّانَ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد، أَنَّ َرُجال، قَالَ
َم اَألْعَجِمَني فَارَِس وَالرُّوَم، َوقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ال، َولََعَن َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َحصِيَنةٌ ُحصُونُُهْم، قَالَ

  ".ي وَأََنا ِمنُْهْمإِذَا َمرَّ بِكُمْ أَْهلُ الَْيَمنِ َيُسوقُونَ نَِساَءُهْم َوَيْحِملُونَ أَْبَناَءُهْم َعلَى َعوَاِتِقهِْم، فَإِنَُّهْم مِنِّ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ِه بن نَاِسجٍ الَْحْضَرِميُّ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍدَعْبُد اللَّ

، أنا الَْحَسنُ حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َسعِيٍد أَُبو أَحَْمَد الطَّالْقَانِيُّ -١٣٧٥٢
أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : بن نَاِسجٍ الَْحْضَرِميُّ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد السُّلَِميِّبن أَيُّوبَ الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه 

  ".أُْوجَِب َهذَا:"فَرُِمَي َرُجلٌ بِسَْهمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"قُومُوا فَقَاِتلُوا:"قَالَ َألْصحَابِِه
ُن بن حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ِعَصاُم بن خَاِلٍد الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا الَْحَس -١٣٧٥٣

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر َرُسولُ اللَّ: أَيُّوَب الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن نَاِسجٍ، َحدَّثَنِي ُعْتَبةُ بن َعْبٍد، قَالَ
َوقَالُوا ِحَني "أُْوجَِب َهذَا:"أَْصحَاَبُه بِالِْقتَالِ، فَُرِمَي َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِِه بِسَْهمٍ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

املائدة آية "[اذَْهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاِتال: "لُ كََما قَالَتْ بنو إِْسرَائِيلَ ِلُموَسىإِذًا َيا َرسُولَ اللَِّه ال َنقُو: أََمَرُهْم بِالْقَِتالِ
  .اذَْهْب أَْنَت َورَبَُّك فَقَاِتال إِنَّا َمَعكَُما ِمَن الُْمقَاِتِلَني: وَلَِكنَّا َنقُولُ، إِلَى آِخرِ اآلَيِة ] ٢٤

  ْتَبةَ بن َعْبٍدلُقَْمانُ بن َعاِمرٍ األَْوصَابِيُّ، َعْن ُع

ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيزِيَد بن َعْبدِ . حدثنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ -١٣٧٥٤
َمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي الْهَْيثَُم بن خَارِجَةَ، ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَْح. الصََّمِد الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ

َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُعقَْيلِ بن ُمْدرِكٍ السُّلَِميِّ، َعْن لُقَْمانَ بن : َوالَْحكَُم بن ُموَسى، َوَداُودُ بن َرشِيٍد، قَالُوا
اْسَتكَْسْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكََسانِي خَْيَشَتْينِ، :"لَِميِّ، قَالََعاِمرٍ الَوصَّابِيِّ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد السُّ

  ".فَلَقَْد َرأَيُْتنِي أَلَْبُسُهَما وَأََنا ِمْن أَكَْسى أَْصحَابِي
  ُعقَْيلُ بن ُمْدرٍِك، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد



َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن : ى الدَِّمشِْقيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاالحدثنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّ -١٣٧٥٥
ُه َعلَْيِه اللَِّه َصلَّى اللَّ َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َعْن ُعقَْيلِ بن ُمْدرٍِك، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد، أَنَُّه لَمَّا بَاَيَع َرُسولَ

  ".أَْنَت ُعْتَبةُ بن َعْبٍد:"ُنْشَبةُ، قَالَ: قَالَ"َما اْسُمَك؟:"َوَسلََّم، قَالَ لَُه
  ُشَرْحبِيلُ بن ُشفَْعةَ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد

ح َوَحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ . حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُموَسى اَألْشَيُب، َحدَّثََنا َحرِيزُ بن ُعثَْمانَ -١٣٧٥٦
ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن . بن ُدَحْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ

لَقَِينِي : َحدَّثََنا حَرِيُز بن ُعثَْمانَ، َعْن ُشَرْحبِيلَ بن ُشفَْعةَ، قَالَ: لُواَعْبِد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُسلَْيَمانَ، قَا
َما ِمْن ُمْسِلمٍ ُيَتَوفَّى لَُه ثَالثَةٌ ِمَن الَْولَدِ :"َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ُعْتَبةُ بن َعْبٍد السُّلَِميُّ، قَالَ

  ".َيْبلُغُوا الْحِْنثَ، إِال َتلَقَّْوُه ِمْن أَْبوَابِ الَْجنَِّة الثََّمانَِيِة ِمْن أَيَِّها َشاَء َدَخلَ لَْم
  أَُبو الُْمثَنَّى الُْملَْيِكيُّ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد

ْبلُتِّيُّ، َحدَّثََنا َصفْوَانُ بن َعْمرٍو، َحدَّثَنِي أَُبو حدثنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الَْبا -١٣٧٥٧
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الُْمثَنَّى الُْملَْيِكيُّ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد صَاِحبِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ النَّبِيِّ

ذَِلكَ : ُمْؤِمٌن ُيَجاِهُد بِمَاِلِه َوَنفِْسِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه حَتَّى إِذَا لَِقَي الَْعُدوَّ فَقَاَتلَُهْم َحتَّى قُِتلَ، قَالَ َرُجلٌ: الْقَْتلُ ثَالثَةٌ:"قَالَ
لٌ ُمْؤِمٌن قََرَف َعلَى َنفِْسِه ِمَن الشَّهِيدُ الُْمفَْتِخُر ِفي َخْيَمِة اللَِّه َتْحَت َعْرشِِه، ال ُيفَْضلُونَ إِال بِفَْضلِ َدَرَجِة النُّبُوَِّة، َوَرُج
 حَتَّى ُيقَْتلَ، فَِتلَْك َمْصَمَصةٌ الذُّنُوبِ َوالَْخطَاَيا فَأَكْثََر، َجاَهَد بنفِْسِه َومَاِلِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َحتَّى إِذَا لَِقَي الَْعُدوَّ قَاَتلَُهْم

اٌء لِلَْخطَاَيا، وَأُْدِخلَ ِمْن أَيِّ أَبَْوابِ الَْجنَِّة َشاَء، فَإِنَّ لََها ثََمانَِيةَ أَبَْوابٍ، وَِلَجهَنََّم َتُحتُّ ذُنُوَبُه َوَخطَاَياُه، إِنَّ السَّْيَف َمحَّ
َي الَْعُدوَّ قَاَتلَُهْم إِذَا لَِق َسْبَعةَ أَبَْوابٍ َوَبْعضَُها أَفَْضلُ ِمْن َبْعضٍ، َوَرُجلٌ ُمَناِفٌق َجاَهَد بنفِْسِه َوَماِلِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َحتَّى

  ".ذَِلَك ِفي النَّارِ، إِنَّ السَّْيفَ ال َيْمُحو النِّفَاَق: َحتَّى يُقَْتلَ، قَالَ

هِ عَْبُد اللَّ حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن سَْهمٍ اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا -١٣٧٥٨
ٍد السُّلَِميِّ َوكَانَ بن الُْمبَاَرِك، َوِعيَسى بن يُوُنَس، َعْن َصفَْوانَ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي الُْمثَنَّى الُْملَْيِكيِّ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْب

الْقَتْلَى ثَالثَةُ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه: ِمْن أَْصَحابِ أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
 الشَّهِيدُ الُْمفَْتِخُر ِفي ُمْؤِمٌن َجاَهدَ بَِماِلِه َونَفِْسِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َحتَّى إِذَا لَِقَي الَْعُدوَّ قَاَتلَُهْم حَتَّى ُيقَْتلَ، فَذَِلَك: رِجَالٍ

 َيفُْضلُُه النَّبِيُّونَ إِال بَِدَرَجِة النُُّبوَِّة، َوَرُجلٌ ُمْؤِمٌن قََرَف َعلَى َنفِْسِه ِمَن الذُّنُوبِ َوالَْخطَاَيا، َخْيَمِة اللَِّه َتْحَت َعْرِشهِ ال
َبُه َوَخطَاَياُه، إِنَّ السَّْيفَ نُوَجاَهَد بِمَاِلِه َونَفِْسِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َحتَّى إِذَا لَِقَي الَْعُدوَّ َحتَّى يُقَْتلَ فَِتلَْك َمصَْمَصةٌ َتُحتُّ ذُ

لُ ِمْن َبْعضٍ، وَِلَجهَنََّم َسْبَعةَ َمحَّاٌء ِللْخَطَايَا، َوأُْدِخلَ ِمْن أَيِّ أَْبوَابِ الَْجنَّةِ َشاَء، فَإِنَّ لََها ثَمَانَِيةَ أَْبوَابٍ بَْعُضَها أَفَْض
ِفي َسبِيلِ اللَِّه َحتَّى إِذَا لَِقَي الَْعُدوَّ قَاَتلَُهْم حَتَّى ُيقَْتلَ فَذَِلَك ِفي النَّارِ، إِنَّ أَبَْوابٍ، َوَرُجلٌ ُمَناِفٌق َجاَهَد بنفِْسِه َومَاِلِه 

  ".السَّْيَف ال يِْمُحو النِّفَاَق
  َعاِمُر بن َزْيدٍ الْبِكَاِليُّ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد

ا أَُبو تَْوَبةَ الرَّبِيعُ بن َناِفعٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َسالمٍ، َعْن زَْيِد بن حدثنا أَحَْمُد بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََن -١٣٧٥٩
َجاَء أَْعرَابِيٌّ : َحدَّثَنِي َعاِمُر بن َزْيٍد الْبِكَاِليُّ، أَنَُّه َسِمَع ُعْتَبةَ بن َعْبٍد السُّلَِميَّ، َيقُولُ: َسالمٍ، أَنَُّه َسِمَع أََبا َسالمٍ، َيقُولُ

كََما َبْيَن الَْبْيَضاِء إِلَى ُبْصَرى :"َما حَْوُضَك َهذَا الَِّذي ُتَحدِّثُ َعْنُه؟ فَقَالَ: لَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَإِ



كَبََّر ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، فَ"َيُمدُّنِي اللَُّه ِفيِه بِكُرَاعٍ ال َيْدرِي إِْنَسانٌ ِممَّْن َخلََق اللَُّه أَيَّ طََرفَْيِه
نِي اللَُّه الْكُرَاَع فَأَشَْربَ أَمَّا الْحَْوُض فََيرُِد َعلَيَّ فُقََراُء الْمَُهاجِرِيَن الَِّذيَن يُقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَأَْرجُوا أَنْ ُيرَِي:"فَقَالَ
إِنَّ رَبِّي َوَعدَنِي أَنْ ُيْدِخلَ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبِعنيَ أَلْفًا بَِغْيرِ ِحَسابٍ ثُمَّ :"للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوقَالَ َرُسولُ ا"ِمْنُه

إِنَّ السَّْبِعَني اُألَولَ ُيَشفِّعُُهُم : ُر، َوقَالََيْشفَُع كُلُّ أَلْفٍ ِلَسْبِعَني أَلْفًا، ثُمَّ َيحِْثي ِلي رَبِّي بِكَفَّْيِه ثَالثَ َحثَيَاٍت، فَكَبََّر ُعَم
َيا َرسُولَ اللَِّه، ِفيَها : َرابِيُّاللَُّه ِفي آَباِئهِْم َوَعشَاِئرِِهْم، وَأَْرُجو أَنْ َيْجَعلَنِي اللَُّه ِفي أََحدِ الَْحثََياِت اَألوَاِخرِ، فَقَالَ اَألْع

لَْيَس ُتْشبُِه :"أَيَّ َشَجرِ أَْرِضَنا ُتْشبُِه؟ فَقَالَ: ، فَقَالَ"جََرةٌ ُتدَْعى طُوَبى ِهَي ُتطَابُِق الْفِْرَدْوَسنََعْم، َوِفيَها َش:"فَاِكَهةٌ؟ قَالَ
  فَإِنََّها ُتْشبِهُ َشَجَرةً بِالشَّامِ:"ال َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: قَالَ"َشْيئًا ِمْن َشَجرِ أَْرِضَك وَلَِكْن أَتَْيَت الشَّاَم؟

لَوِ ارَْتَحلَْت َجذََعةً ِمْن إِبِلِ :"فََما ِعظَُم أَْصلَِها؟ قَالَ: قَالَ"ُتْدَعى الَْجْوَزةَ، َتنُْبُت َعلَى سَاقٍ َواِحَدٍة ثُمَّ َينَْتِشُر أَْعالَها
فََما ِعظَُم الُْعْنقُوِد ِمْنَها؟ : قَالَ"نََعْم":ِفيَها ِعَنٌب؟ قَالَ: قَالَ"أَْهِلَك لَمْ َيُدْر بِأَْصِلَها حَتَّى تَْنكَِسَر َتْرقُوَُتَها َهَرًما

َهلْ ذََبَح أَبُوَك َشيْئًا ِمْن غََنِمِه :"َوَما ِعظَُم الَْحبَِّة ِمْنُه؟ قَالَ: قَالَ"َمِسَريةُ شَْهرٍ ِللُْغرَابِ اَألْبقَعِ، َوال َينْثَنِي َوال َيفُْتُر:"قَالَ
: قَالَ"اْدبِِغي َهذَا، ثُمَّ افْرِي لََنا ِمْنُه َدلًْوا َنْروِي بِِه َماِشَيَتَنا؟: َهابََها فَأَْعطَاُه أُمََّك، فَقَالَفََسلََخ إِ:"نََعْم، قَالَ: قَالَ"َعِظيًما

  ".َوَعامَّةَ َعشَِريِتَك:"َوَسلََّمفَإِنَّ ذَِلَك َيَسعُنِي َوَيَسُع أَْهلَ َبيِْتي، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ"فَإِنَُّه كَذَِلَك:"َنَعْم، قَالَ

لرَّزَّاقِ، َحدَّثََنا حدثنا َعْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الْغَزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي السُّرِّيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ ا -١٣٧٦٠
َجاَء أَعَْرابِيٌّ إِلَى َرُسولِ : لْبِكَاِليِّ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد السُّلَِميِّ، قَالََمْعَمٌر، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن َعْمرِو بن َزْيٍد ا

َنَعْم، َوِفيَها َشَجَرةٌ ُتْدَعى : ِفيَها فَاِكَهةٌ؟ قَالَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَسَأَلَُه َعنِ الَْجنَِّة َوذَكََر الْحَْوَض فَقَالَ
ال ُتْشبِهُ َشْيئًا ِمْن َشَجرِ أَْرِضَك، أََتْيتَ الشَّاَم؟ فَإِنَّ ُهَناِلكَ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَيَّ َشَجرِ أَْرِضَنا ُتْشبُِه، قَالَ: قَالَ"طُوَبى

لَوِ ارَْتَحلْتَ :"ظَُم أَْصِلَها؟ قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، فََما ِع: قَالَ"َشَجَرةً ُتدَْعى الْجَْوَزةَ، َتْنُبُت َعلَى سَاقٍ َوَيفْتَرُِع أَْعالهَا
فََما ِعظَُم : قَالَ"نََعْم:"فَِفيَها ِعَنٌب؟ قَالَ: قَالَ"َجذََعةً ِمْن إِبِلِ أَْهِلَك َما أََحطَْت بِأَْصِلَها َحتَّى َتْنكَِسَر َتْرقَُوُتَها َهَرًما

َعَمَد أَُبوَك َوأُمَُّك إِلَى :"فََما ِعظَُم الَْحبَِّة ِمْنَها؟ قَالَ: قَالَ"هًْرا، َوال َيفُْتُرَمِسَريةُ الْغَُرابِ اَألبْقَعِ َش:"الُْعْنقُوِد ِمْنَها؟ قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ تِلَْك الَْحبَّةَ َتَسعُنِي َوأَْهِلي، : فَقَالَ"اْصَنُعوا لََنا ِمْنُه َدلًْوا: َجذََعٍة فَذََبَحَها َوَسلََخ جِلَْدَها، فَقَالَ

  ".نََعْم، َوَعامَّةَ َعِشريَِتَك:"قَالَ
  َيزِيُد ذُو ِمْصَر، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد

ي حدثنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَويِْه، َحدَّثََنا ِعيَسى بن يُوُنَس، َعْن ثَْورِ بن َيزِيَد، َعْن أَبِ -١٣٧٦١
أََتْيُت ُعْتَبةَ بن َعْبٍد السُّلَِميَّ َصاِحَب َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َيزِيُد ذُو ِمْصَر، قَالَُحَمْيٍد الرَُّعيْنِيِّ، أَْخبََرنِي 

أَال جِئَْتنِي أَُضحِّي : ؟ قَالََيا أََبا الَْوِليِد، إِنِّي خََرْجُت أَلَْتِمُس الضَّحَاَيا، فَلَْم أَجِْد غَْيَر ثَْرَماَء فَكَرِْهتَُها فََما َتقُولُ: فَقُلُْت
نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى "َنَعْم، ألَنََّك َتُشكُّ َوال أَُشكُّ إِنَّمَا: سُْبَحانَ اللَِّه ال َتجُوُز َعْنَك َوال َتجُوُز َعنِّي، قَالَ: بَِها؟ قُلُْت

قَْرُنَها ِمْن أَْصِلَها، وَالَْبْخقَاِء الَِّتي َتِخفُّ َعْيُنهَا، َوالُْمَشيََّعِة الَِّتي ال َتْتَبعُ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الُْمَصغَّرَِة، َوالُْمْستَأَْصلَِة
  ".الْغََنَم َعَرًجا َوَضْعفًا، وَالْكَسَْراِء الْكَِسريَِة

  َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد
ح . َتْمِليُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ِحبَّانَ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا عِيَسى بن يُوُنَسحدثنا ُمَحمَّدُ بن ِهَشامٍ الُْمْس -١٣٧٦٢

َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَيْلَى، َعنِ اَألْحَوصِ بن



إِذَا أََتى أََحدُكُْم أَْهلَُه، فَلَْيْسَتتِْر، َوال :"ِه بن َعاِمرٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْبِد اللَّ
  ".َيَتَجرَّْد َتَجرُّدَ الْعَْيرِ

َنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن رَجاَء، َعنِ حدثنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثَ -١٣٧٦٣
كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اَألْحَوصِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعاِمرٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد، قَالَ

  ".َعرِ ُمَخالَفَةً ِلَألعَاجِمَِيأُْمُر بِتَْغيِريِ الشَّ"َوَسلََّم
أَُبو َعامِرٍ  حدثنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْحَوصِ بن َحِكيمٍ، َحدَّثَنِي -١٣٧٦٤

ْهلُ بن ُموَسى شَِريانُ الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، َحدَّثََنا ُرَزْيُق بن السَّْخِت، ح َوَحدَّثََنا َس. اَأللَْهانِيُّ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد َوأَبِي أَُماَمةَ
نَّ أََبا أَُماَمةَ، َوُعْتَبةَ بن َعْبدٍ َحدَّثََنا الَْولِيُد بن الْقَاِسمِ اَأللْهَانِيُّ، َحدَّثََنا اَألْحَوُص بن َحِكيمٍ، َحدَّثَنِي َعْبدُ اللَِّه بن َعاِمرٍ، أَ

َمْن صَلَّى َصالةَ الصُّْبحِ ِفي َجَماَعٍة، ثُمَّ ثََبَت ِفي :"يَّ، َحدَّثَاُه، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَالسُّلَِم
  ".ُتُه َوُعْمَرُتُهالَْمْسجِِد ُيسَبُِّح اللََّه سُْبَحةَ الضَُّحى كَانَ لَُه كَأَْجرِ َحاجٍّ َوُمْعَتِمرٍ َتاما لَُه َحجَّ

ورِيُّ، حدثنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ِمْسَهرٍ، وَُمَحمَُّد بن الُْمَباَرِك الصُّ -١٣٧٦٥
كُْنتُ : َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد السُّلَِميِّ، قَالَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحمَْزةَ، َحدَّثَنِي ثَْورُ بن َيزِيَد، َعْن َحبِيبِ بن ُعَبْيٍد،: قَاال

َيا َرسُولَ اللَِّه أَْسَمُعكَ َتذْكُُر ِفي الَْجنَِّة َشجََرةً ال أَْعلَمُ : َجاِلًسا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَجاَء أَعَْرابِيٌّ، فَقَالَ
  ".التَّْيُس الَْملُْبوُد َيعْنِي الَْخِصيَّ، ِفيَها َسْبُعونَ لَْوًنا ِمَن الطََّعامِ ال ُيْشبُِه لَْونٌ آَخَر:"لَْح، فَقَالَأَكْثََر َشْوكًا مِْنَها َيعْنِي الطَّ

  َنْصُر بن شَفَى، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد
ُمثَنَّى، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن الصَّبَّاحِ حدثنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْ -١٣٧٦٦

لنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الِْمْسمَِعيُّ، َعْن ثَْورِ بن يَزِيَد، َعْن َنْصرِ بن َشفَى، َعْن َشْيخٍ ِمْن بين ُسلَْيمٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد، أَنَّ ا
َوأَمَّا  لِ َونََواِصيَها َوأَعَْراِفَها، فَأَمَّا أَذْنَاُبَها فَإِنََّها َمذَابَُّها، َوأَمَّا أَعَْرافَُها فَإِنََّها أَْدفَاُؤهَا،َنَهى َعْن َجزِّ أَذْنَابِ الْخَْي"َوَسلََّم

ِعنيٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ بن ، حدثنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َم"َنوَاِصيَها فَإِنَّ الَْخْيَر َمْعقُوٌد ِفيَها
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهمَّامٍ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن ثَْورِ بن َيزِيَد، َعْن َرُجلٌ، ُيقَالُ لَُه َنْصٌر، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد، َعنِ النَّبِيِّ 

  .َنحَْوُه 
  َيزِيُد بن زَْيٍد، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد

دِ بن َيزِيدَ حدثنا إِْبَراهِيُم بن ِعْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفَّى، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َعْن ُمَحمَّ -١٣٧٦٧
َما ِمْن َعْبٍد :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ: اَأللَْهانِيِّ، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن زَْيٍد، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد، قَالَ

  ".ةٌَخَرَج ِمْن َبْيِتهِ إِلَى غُُدوٍّ أَْو رََواحٍ إِلَى الَْمْسجِِد، إِال كَاَنْت خُطَاُه ُخطَْوةٌ كَفَّاَرةٌ، َوُخطَْوةٌ َحَسَن
  رَاِشُد بن سَْعٍد، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد

الشَّاِميُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ُجبَّاَرةُ بن ُمْغِلسٍ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ِعَماَرةَ، َعنِ اَألْحَوصِ  حدثنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد -١٣٧٦٨
 َتَسحَّرُوا ِمْن آِخرِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َحكِيمٍ، َعْن َراِشِد بن سَْعٍد، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد، قَاال

  ".ُهَو الَْغَداُء الْمَُباَرُك:"َوكَانَ َيقُولُ"اللَّْيلِ
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو السُّلَِميُّ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد

َيحَْيى بن ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن . حدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي -١٣٧٦٩



َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َعْن ُبَحْيرِ بن سَْعٍد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن : َحْمَزةَ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ الِْحْصِميُّ، قَاال
ُجال َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَْيَف كَانَ أَنَّ َر:"َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو السُّلَِميِّ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبٍد السُّلَِميِّ

  .فَذَكََر الَْحدِيثَ "أَوَّلُ شَأْنَِك؟
  ُعْتَبةُ بن فَْرقٍَد السُّلَِميُّ، نََزلَ الْكُوفَةَ

  ِمْن أَْخَبارِِه

أَنَّ ُعْتَبةَ بن فَْرقٍَد اْبتَاَع "ثََنا ُبكَْيُر بن َعاِمرٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّحدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّ -١٣٧٧٠
ِمْن أَْربَابِهَا، فَلَمَّا كَانَ : ِممَّْن؟ قَالَ: أَْرًضا بَِشطِّ الْفُرَاِت فَاتََّخذََها قََصًبا، فَلَمَّا أََتى ُعَمُر ذَكََر أَنَُّه اْبتَاَع أَْرضًا، فَقَالَ لَُه

: ال، قَالَ: َهلْ بِْعُتُموُه َشْيئًا؟ قَالُوا: ِمْن أَْرَبابَِها، قَالَ: ِممَّنِ اْبتَْعَت اَألْرَض؟ قَالَ: ِشيُّ اْجَتَمَع أَْصَحاُبُه فََدعَاُه، فَقَالَالَْع
  ".فَإِنَّ َهُؤالِء أَْربَاُبهَا، فََردَّ اَألْرَض إِلَى َمنِ اْشتََرْيَت، َواقْبِضِ الثََّمَن

  َنَد ُعْتَبةُ بن فَْرقٍَدَما أَْس
 َعْرفََجةَ، حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن َعطَاَء بن السَّاِئبِ، َعْن -١٣٧٧١

إِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ : َنذْكُُر َشْهَر رََمَضانَ، قَالَ: ونَ؟ قُلَْناَما َتذْكُُر: كُنَّا َنذْكُُر شَْهَر َرَمَضانَ، فَقَالَ ُعْتَبةُ بن فَْرقٍَد: قَالَ
 تُفَتَُّح ِفيِه أَْبوَاُب الَْجنَِّة، َوُتَغلَُّق أَبَْواُب النَّارِ، َويَُغلُّ ِفيِه الشََّياطُِني، َوُينَاِدي ِفيِه ُمَناٍد:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

  ".ْيلٍَة َيا َباِغَي الَْخْيرِ َهلُمَّ، َوَيا َباِغَي الشَّرِّ اقَْتِصْركُلَّ لَ

 بن حدثنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن حَْربٍ، َعْن َعطَاَء -١٣٧٧٢
إِذَا :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ُعْتَبةَ بن فَْرقٍَد السُّلَِميِّ، قَالَ السَّاِئبِ، َعْن َعْرفََجةَ الثَّقَِفيِّ، َعْن

اِلَب الَْخْيرِ َهلُمَّ، نَاٍد َيا طََجاَء َشْهُر رََمَضانَ فُتَِّحْت أَْبوَاُب الَْجنَِّة، َوغُلِّقَْت أَْبوَاُب النَّارِ، َوصُفَِّدِت الشََّياِطُني، َوَناَدى ُم
  ".َوَيا طَاِلَب الشَّرِّ اقَْتِصْر، َحتَّى َيْنسَِلَخ الشَّهُْر

بن السَّاِئبِ،  حدثنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعطَاَء -١٣٧٧٣
، َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن قَُتْيَبةَ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ. إِْسنَاِدِه َنْحَوُهَعْن َعْرفََجةَ، بِ

َيا :"ى ِفي أَْصَحابِِه تَأَخًُّرا، فََناَدى ِفيهِْمَعْن ُعقَْيلِ بن طَلَْحةَ، َعْن ُعْتَبةَ بن فَْرقٍَد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رَأَ
  ".أَْصحَاَب ُسوَرِة الَْبقََرِة

ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيحَْيى . حدثنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَبِي -١٣٧٧٤
أَخَْبَرتْنِي أُمُّ َعاِصمٍ امَْرأَةُ ُعْتَبةَ بن فَْرقٍَد، : ْيَمانَ، َعْن َعبَّاِد بن الْعَوَّامِ، َعْن ُحَصْينٍ، قَالَالُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَ

: َما َهِذِه الرِّيُح؟ قَالَ: لَُهكُنَّا ِعْنَد ُعْتَبةَ نِْسَوةٌ َنَتطَيَُّب وََنخُْرُج َوُهَو أَطَْيُبَنا رِحيًا، َما يَزِيُد َعلَى أَنْ َيْدِهَن، فَقُلَْنا : قَالَْت
فَأَمََرنِي أَنْ أَلَْبَس َعلَيَّ ثَْوبِي، َيْعنِي "أََخذَنِي الشََّرى َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََشكَْوُت ذَِلَك إِلَْيِه

  ".ا ظَْهرِي َوبَطْنِيُيَغطِّي فَْرَجُه، ثُمَّ تَفَلَ ِفي َيِدِه، ثُمَّ َمَسَح بَِه
ِصمٍ اْمرَأَِة حدثنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، َحدَّثََنا َخاِلٌد، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن أُمِّ َعا -١٣٧٧٥

مِنَّا ُترِيُد أَنْ َتكُونَ أَطَْيَب رًِحيا ِمْن صَاِحبَِتَها، َوكَانَ ُعْتَبةُ كُنَّا ِعْنَد ُعْتَبةَ نِْسَوةٌ َوإِنَّ كُلَّ وَاِحَدٍة : ُعْتَبةَ بن فَْرقٍَد، قَالَْت
اتََّخذَُه الشََّرى َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه : أَطَْيَب رًِحيا، َوكَانَ إِذَا خََرَج ُعرَِف ِمْن رِيحٍ طَيَِّبٍة، فََسأَلُْتَها َعْن ذَِلَك، فقَالَْت



فَقََعَد َبْيَن َيَدْيِه َوَجَعلَ َيَدُه َعلَى فَْرجِِه، ثُمَّ تَفَلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َوَسلََّم، فََشكَا ذَِلَك إِلَْيِه فَأََمَرُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  ".َوَسلََّم ِفي َيِدِه، فََمَسَح ظَْهَرُه َوبَطَْنُه

َنا أَُبو َربِيَعةَ َوُهَو اْبُن َعْوٍف، َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد اللَِّه، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن أُمِّ حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثَ -١٣٧٧٦
ى أَنْ كُنَّا ثَالثَ نِْسَوٍة ِلُعْتبَةَ، فَكُنَّا َنَتطَيَُّب، فَكَانَ أَطْيََبَنا رًِحيا َوكَانَ ال َيزِيُد َعلَ: َعاِصمٍ اْمَرأَِة ُعْتَبةَ بن فَْرقٍَد، قَالَْت

يا ابن فرقد ما أطيب رحيك، فقالت له إنا نتطيب، وما تزيد على أَنْ َتْدِهَن : َيْدِهَن رَأَْسُه وَِلْحَيتَُه، فيقول له القائل
ذَ إِزَارَِي بُِسفِْلِه فََوَضَعُه فََدَنْوُت، فَأََخ"اْدُنْه:"أََصابَنِي شََراٌء، فقال: رَأَْسَك وَِلْحيََتَك، وَأَْنَت أَطَْيبَُنا رًِحيا فَبَِم ذَِلَك؟ فَقَالَ

نِي َواُألْخَرى َعلَى َعلَى فَْرجِي، ثُمَّ َبَسطَ َيَدْيِه فََنفَثَ ِفيهَِما، فََمَسَح إِْحَداُهَما َعلَى اُألْخَرى وََمَسحَ إِْحَداُهَما َعلَى َبطْ
  .ظَْهرِي، فََهِذِه الرِّيُح ِمْن ذَِلَك

  ُعْتَبةُ بن النَّْدرِ السُّلَِميُّ

ح َوَحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا . حدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحِ بن َصفَْوانَ السُّلَِميُّ، َحدَّثَنِي أَبِي -١٣٧٧٧
َحدَّثََنا اْبُن : يُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالُواح َوَحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ُبكَْيرِ بن َيحَْيى الَْمعَرِّ. أَُبو اَألسَْوِد النَّْضُر بن َعْبدِ الَْجبَّارِ

سُِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : لَهِيَعةَ، َعْن طَالُوَت بن يَزِيَد، َعْن َعِليِّ بن َربَاحٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن النَّْدرِ السُّلَِميِّ، قَالَ
إِنَّ ُموَسى لَمَّا أَرَاَد ِفرَاَق :"َوقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"رَُّهَما َوأَْوفَاُهَماأََب:"أَيَّ اَألَجلَْينِ قََضى ُموَسى؟ قَالَ

ا َنَتَجْت غََنُمُه ِفي ذَِلكَ أَنْ َتسْأَلَ أََباَها أَنْ ُيعِْطَيَها ِمْن غََنِمِه َما َتِعيُش بِِه، فَأَْعطَاَها َم: ُشَعْيبٍ َعلَْيِه السَّالُم، قَالَ المَْرأَِتِه
ضِ فَلَْم ُيْصِدْر ِمْنَها َشْيٌء الَْعامِ ِمْن قَالَبِ لَْوٍن وَاِحٍد، فَلَمَّا َوَرَدِت الَْغَنُم الَْحْوَض َوقََف ُموَسى َعلَْيِه السَّالُم بِإَِزاِء الْحَْو

ْوٍن َواِحٍد لَْيَس ِفيهِنَّ فَُشوٌش، َوال َضُبوٌب، َوال َنُعولٌ َوال كَِمَشةٌ، إِال َضَرَب َجْنَبهَا، فََحَملَْت فََنَتَجْت كُلُُّهنَّ قَالََب لَ
: قَالَ أَبِي: قَالَ اْبُن َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ"فَإِِن افْتََتحُْتُم الشَّاَم َوَجْدُتمْ َبقَاَيا ِمْنَها فَاتَِّخذُوَها َوِهَي السَّامِرِيَّةُ: َتفُوُتُه الْكَفُّ، قَالَ

لْكَِمَشةُ الَِّتي وُش الَِّتي َينِْفُش لَبَُنَها ِعْنَد الَْحلْبِ، َوالضَّبُوُب الَِّتي َيِضبُّ َضْرُعَها َعلَى اللََّبنِ ِعْنَد الَْحلْبِ، وَاالْفَُش
  ".َتْعتَاُض ِعْنَد الَْحلْبِ

بن ُمصَفَّى، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْن  حدثنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٣٧٧٨
َسِمْعُت ُعْتَبةَ بن : َمْسلََمةَ بن َعِليٍّ، َحدَّثَنِي َسعِيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َعنِ الْحَارِثِ بن َيزِيَد، َعْن َعِليِّ بن أَبِي َربَاحٍ، قَالَ

حَتَّى إِذَا َبلَغَ ِقصَّةَ ُموَسى صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه " طس: "ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْومًا، فَقََرأَكُنَّا ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه صَلَّ: النَّْدرِ، قَالَ
  ".إِنَّ ُموَسى أَجََّر نَفَْسُه ثََماِن ِسنَِني أَْو َعْشًرا، َعلَى ِعفَِّة فَْرجِِه، َوطََعامِ َبطْنِِه:"َوَسلََّم، قَالَ
ْهبٍ ْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو َوحدثنا الُْحَس -١٣٧٧٩

َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  قَالَ: ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعبَْيٍد الْكُالِعيُّ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن ُعْتَبةَ بن النَّْدرِ، قَالَ
  ".إِذَا اْنَتاطَ غَْزوُكُْم َواْسُتِحلَِّت الَْغنَاِئُم َوكَثَُرِت الْعََزاِئُم، فَخَْيُر جَِهادِكُُم الرَِّباطُ:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  ُعْتَبةُ بن َمْسُعوٍد الُْهذَِليُّ أَُخو َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد
ُتُوفَِّي ُعْتَبةُ بن :"ْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن سَْعٍد، قَالَحدثنا أَُبو الزِّ -١٣٧٨٠

  ".َمْسُعوٍد َسَنةَ أَرَْبعٍ َوأَْرَبِعَني
َما كَانَ َعْبُد اللَِّه :"ْعُت الزُّْهرِيَّ َيقُولَُسِم: حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، قَالَ -١٣٧٨١

  ".بن َمْسُعوٍد بِأَقَْدَم ِهْجَرةً ِمْن أَِخيِه ُعْتَبةَ، َولَِكنَُّه َماَت قَْبلَُه قَْبلَُه



أَُبو ُمَعاوَِيةَ ُمحَمَُّد بن َخازِمٍ، َعنِ حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا  -١٣٧٨٢
  ".ُتُوفَِّي ُعْتَبةُ بن َمْسُعوٍد ِفي َزَمنِ ُعَمَر بن الْخَطَّابِ:"الَْمْسعُوِديِّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، قَالَ

ُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، حدثنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ َعْب -١٣٧٨٣
َجاَءِت امَْرأَةٌ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ : َحدَّثََنا أَُبو َمْعَدانَ الُْمَنقِّرِيُّ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِنَّ َعلَيَّ َرقََبةً ُمْؤِمَنةً، فَُتْجزِيُء َعنِّي : َم بِأََمٍة َسوَْداَء، فَقَالَْتَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
اِإلْسالُم، : فََما ِديُنِك؟ قَالَِت: اللَُّه َربِّي، قَالَ: قَالَْت"َمْن رَبُِّك؟:"َهِذِه؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

نََعْم، أَْشَهدُ أَنََّك َرسُولُ اللَِّه، : قَالَْت"فََتشَْهِديَن أَنِّي َرسُولُ اللَِّه؟:"أَْنَت َرُسولُ اللَِّه، قَالَ: قَالَْت"فََمْن أََنا؟:"قَالَ
َوُتقِرِّيَن بَِما َجاَء ِمْن ِعْنَد :"نََعْم، قَالَ: قَالَْت"َمَضانَ؟َوَتُصوِمَني َر:"َنَعْم، قَالَ: قَالَْت"وَُتَصلَِّني الْخَْمَس؟:"قَالَ
  ".أَْعِتِقيهَا، فَقَْد أَجَْزأَْت عَْنِك:"فَضََرَب َعلَى ظَْهرَِها، َوقَالَ: َنَعْم، قَالَ: قَالَْت"اللَِّه؟

َربِيَعةَ الِْكالبِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيسٍ ُعْتَبةُ بن َعْبِد اللَِّه حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  -١٣٧٨٤
لَمَّا مَاَت ُعْتَبةُ بن َمْسُعوٍد َبكَى عَْبُد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، فَِقيلَ :"بن ُعْتَبةَ، َعْن َعْوِن بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

 بن أَِخي َوصَاحِبِي َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأََحبُّ النَّاسِ إِلَيَّ إِال َما كَانَ ِمْن ُعَمَر: تَْبِكي؟ فَقَالَ: لَُه
  ".الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه

  َمنِ اْسُمُه َعْرٌس
  َعْرُس بن ُعَمْيَرةَ الْكِْنِديُّ

ِد الْعَزِيزِ بن ِمقْالصٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعِفريٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ، َعْن حدثنا ُعَمُر بن َعْب -١٣٧٨٥
ِمْن َسِمْعتُ الْعَْرَس بن ُعَمْيَرةَ َوكَانَ : ُيوُنَس بن يَزِيَد، َعْن إِبَْراهِيَم بن أَبِي َعْبلَةَ، َعْن َعِديِّ بن َعِديٍّ الِْكْنِديِّ، قَالَ

إِنَّ الَْمْرَء لََيْعَملُ بِعََملِ :"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ادِّ الَْجنَِّة، فََيْعَملُ بَِها حَتَّى َيُموَت َعلَْيَها َوذَِلَك لَمَّا كُِتَب لَُه، أَْهلِ النَّارِ الُْبْرَهةَ ِمْن َدْهرِِه، ثُمَّ َتعْرُِض لَُه الَْجادَّةُ ِمْن جََو

وَت دِّ النَّارِ، فََيْعَملُ بَِها َحتَّى َيُمَوإِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة الُْبْرَهةَ ِمْن َدْهرِِه، ثُمَّ َتعْرُِض لَُه الَْجادَّةُ ِمْن َجوَا
  ".َعلَْيَها َوذَِلَك لَمَّا كُِتَب لَُه

َسِمْعُت َعِديَّ : حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، َحدَّثََنا َجرِيُر بن َحازِمٍ، قَالَ -١٣٧٨٦
َمْيَرةَ أَنَّ َرُجال ِمْن َحْضَرَمْوَت َواْمَرأَ الْقَْيسِ بن َعابِسٍ، كَانَ َحدَّثََنا َرَجاُء بن َحيَْوةَ، وَالْعَْرُس بن ُع: بن َعِديٍّ، َيقُولُ

ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َبْيَنُه َوَبْيَن آَخَر ُخُصوَمةٌ ِفي أَْرضٍ لَُه، فَأَتَْوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسأَلَ َرُس
َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْمكَْنَتهُ : َرِميَّ الَْبيَِّنةَ، فَلَْم َيكُْن لَُه َبيَِّنةٌ فَقََضى َعلَى اْمرِئِ الْقَْيسِ بِالَْيِمنيِ، فَقَالَ الَْحْضرَِميَُّوَسلََّم الَْحْض

َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ كَاِذَبٍة، ِلَيقَْتِطَع بِِه مَالَ :"ِمَن الَْيِمنيِ ذََهَب َواللَِّه بِأَْرِضي، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َوَدَعا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْمَرَئ الْقَْيسِ، فََتال َعلَْيِه َهِذِه اآلَيةَ "اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ لَِقَي اللََّه َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ

  .فَإِنِّي أُشْهُِدَك أَنِّي قَْد تََركُْتَها : ، قَالَ"الَْجنَّةُ:"َيا َرُسولَ اللَِّه، فََما ِلَمْن َتَركََها؟ قَالَ: فَقَالَ اْمُرُؤ الْقَْيسِ

َعْن  اِمرٍ،حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ التِّرِْمِذيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن َع -١٣٧٨٧
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : قَالََعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُحَسْينٍ، َعْن َعِديِّ بن َعِديٍّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الْعَْرسِ بن ُعَمْيَرةَ، 

، َزاَد سُفَْيانُ بن َعاِمرٍ ِفي اِإلْسنَاِد "نُ الْبِكْرِ ِصَماُتَهاُمرُوا النَِّساَء ِلتُْعرِبِ الثَّيُِّب َعْن َنفِْسَها، وَإِذْ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  .الْعَْرَس، َوَرَواُه اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َعْن أَبِي ُحَسْينٍ فَلَْم ُيَجاوِْز َعِديَّ بن ُعَمْيَرةَ 
بن َسلََمةَ بن أَبِي كَْبَشةَ، َحدَّثََنا َساِلُم بن  حدثنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن -١٣٧٨٨

ِديِّ، َعنِ الْعَْرسِ بن ُنوحٍ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعاِمرٍ السُّلَِميُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن يَزِيَد، َعْن َعِديِّ بن َعِديِّ بن ُعَمْيَرةَ الِْكْن
إِنَّ اللََّه ال ُيَعذُِّب الَْعامَّةَ بَِعَملِ الْخَاصَِّة، حَتَّى َتْعَملَ الْخَاصَّةُ :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال: ُعَمْيَرةَ، قَالَ

  ".اصَِّةبَِعَملٍ تَقِْدُر الَْعامَّةُ أَنْ تَُغيَِّرُه َوال ُتَغيِّرُُه، فَذَاكَ ِحَني َيأْذَنُ اللَُّه ِفي َهالكِ الَْعامَِّة وَالَْخ
، َعْن َسْيِف حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ِعيَسى، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الْمَُباَرِك -١٣٧٨٩

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى : ولَُحدَّثَنِي َموْلًى لََنا لََناأَنَُّه َسِمَع َجدِّي َيقُ: َسِمْعُت َعِديَّ بن َعِديٍّ، َيقُولُ: بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ
  .فَذَكََر ِمثْلَُه"إِنَّ اللََّه ال يَُعذِّبُ الَْعامَّةَ بِعََملِ الَْخاصَِّة:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُمِغَريةَ بن حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن َيعِيَش، َحدَّثََنا أَ -١٣٧٩٠
إِذَا ُعِملَِت الَْخِطيئَةُ ِفي :"زَِياٍد، َعْن َعِديِّ بن َعِديٍّ، َعنِ الْعَْرسِ بن ُعَمْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".َعْنَها، َوَمْن غَاَب َعْنَها َوَرِضَيَها كََمْن َشهَِدَهااَألْرضِ فََمْن َشهَِدَها َوأَْنكََرَها فَُهَو كََمْن غَاَب 
َيى بن حدثنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى، َعْن َخاِلِد بن حَيَّانَ الرَّقِّيِّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليِّ بن اَألفْطَحِ، َحدَّثََنا َيْح - ١٣٧٩١

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : الْعَْرسِ بن ُعَمْيَرةَ، قَالَ َزْهَدمٍ، َحدَّثََنا أَبِي زَْهَدُم بن الْحَارِِث، َعنِ
  ".َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ:"َيقُولُ

  َمنِ اْسُمُه ُعَوْيٌم
  ُعَوْيُم بن ُمَساِعَدةَ اَألْنَصارِيُّ

ِه َمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلكِ بن ِهَشامٍ السَّدُوِسيُّ، َعْن زَِياِد بن َعْبِد اللَّحدثنا أَْح -١٣٧٩٢
وَلَمْ "َزْيٍد ُعوَْيُم بن َساِعَدةَ َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين أَُميَّةَ بن"الَْبكَّاِئيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، ِفي َتْسِميَِة

  .إِنَُّه ِمْن أَْنفُسِهِْم: إِنَُّه َحِليٌف لَِبنِي َعْمرِو بن َعْوٍف، َوُيقَالُ: َيْنِسْبهُ اْبُن إِْسَحاَق، َوقَالَ

زِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُوْيسٍ، َعْن حدثنا َعْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ُمحَمٍَّد الَْمرَْو -١٣٧٩٣
إِنَّ :"ِفي َمْسجِِد ِقَباَء، فَقَالَ ُشَرْحبِيلَ بن َسْعٍد، َعْن ُعَوْيمِ بن َساِعَدةَ األَْنَصارِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتاُهْم

َيا : قَالُوا"اَء ِفي الطَّهُورِ ِفي ِقصَِّة َمْسجِدِكُْم، فََما ُهَو الطَّهُوُر الَِّذي تَطََهرُّونَ بِِه؟اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد أَْحَسَن إِلَْيكُُم الثََّن
َنا كََما غََسلُوا ِمَن الَْغاِئِط، فََغَسلَْرسُولَ اللَِّه، َما َنعْلَُم َشْيئًا إِال أَنَُّه كَانَ لََنا جَِريانٌ ِمَن الَْيُهوِد، فَكَانُوا َيْغِسلُونَ أَْدبَاَرُهْم 

.  
َعْبُد الرَّْحَمنِ حدثنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ التَّيِْميُّ، َحدَّثَنِي  -١٣٧٩٤

إِنَّ :"ِه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َساِلمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُعَوْيمِ بن َساِعَدةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
ْم فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه وَالَْمالِئكَةِ اللََّه اْخَتاَرنِي، َواْخَتارَ ِلي أَْصَحاًبا، فَجََعلَ ِلي َبْينَُهْم ُوَزَراَء، وَأَْنَصاًرا، وَأَْصهَارًا، فََمْن َسبَُّه

  ".أَْجَمِعَني، ال يُقَْبلُ ِمْنُه َيْوَم الِْقَياَمةِ َصْرٌف َوال َعْدلٌَوالنَّاسِ 

َعْبُد الرَّْحَمنِ حدثنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ التَّيِْميُّ، َحدَّثَنِي  -١٣٧٩٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن ُعَوْيمِ بن َساِعَدةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ بن َساِلمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ

  ".َعلَْيكُْم بِاألَْبكَارِ، فَإِنَُّهنَّ أَْعذَُب أَفَْواًها، وَأَْنَتُق أَْرَحامًا، َوأَْرَضى بِالَْيسِريِ:"َوَسلََّم



و الُْعكَْبرِيُّ، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ التَّيِْميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ حدثنا َخلَُف بن َعْمرٍ -١٣٧٩٦
لَْيِه َوَسلََّم َرُجال َنَهرَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع: بن َساِلمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُعَوْيمِ بن َساِعَدةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

بَِهِذِه َوبِرُْمحِ الْقََنا ُيَمكُِّن لَكُْم ِفي الْبِالدِ :"ثُمَّ أَشَاَر إِلَى الْقَْوسِ الْعََربِيَِّة، َوقَالَ"اطَْرْحَها:"َمَعُه قَْوٌس فَارِِسيَّةٌ، فَقَالَ
  ".َوَيْنُصُركُْم َعلَى َعُدوِّكُْم
  ُعَوْيُم بن َساِعَدةَ الُْهذَِليُّ

نَ بن حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُسلَْيَما -١٣٧٩٧
أَةٌ ِمنَّا ُيقَالُ لََها أُمُّ َعِفيٍف كَاَنْت أُخِْتي ُملَْيكَةُ، َوامَْر: َمْسُمولٍ، َعْن َعْمرِو بن َتِميمِ بن ُعَوْيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

ْتَها َوَما ِفي بَطْنَِها، بنُت َمْسرُوحٍ َتْحَت حَْملِ بن النَّابِغَِة، فََضرََبْت أُمُّ َعِفيٍف ُملَْيكَةَ بِِمسْطَحِ َبيِْتَها َوِهَي َحاِملٌ فَقََتلَ
ا بِالدِّيَِة، َوِفي َجنِينَِها بِِغرٍَّة َعْبٍد أَْو وَِليدٍَة، فَقَالَ أَُخوَها الَْعالُء بن فَقََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَه

َوال َشرَِب، َوال َنظََر، َوال اْسَتَهلَّ، فَِمثْلُ َهذَا ُيطَلُّ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه ، َيا َرُسولَ اللَِّه، أََنْغَرُم َمْن ال أَكَلَ : َمْسُروحٍ
  ".أََسْجٌع كََسْجعِ الَْجاِهِليَِّة؟:"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى ال

  َمنِ اْسُمُه َعْرفََجةُ
  َعْرفََجةُ بن ضَُرْيحٍ اَألْشجَِعيُّ

فَْيانُ، َعْن حدثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُس -١٣٧٩٨
إِنََّها َسَتكُونُ َهَناةٌ َوَهَناةٌ، فََمْن َجاَء إِلَى أُمَّةِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: زَِيادِ بن ِعالقَةَ، َعْن َعْرفََجةَ، قَالَ

  ".فَرِّقَُهْم، فَاقُْتلُوُه كَاِئًنا َمْن كَانَُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهْم َجمِيٌع يُرِيُد أَنْ ُي

ةَ، أَنّ حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ، َعْن َعْرفََج -١٣٧٩٩
  ".لَى أُمَِّتي َوُهْم ُمْجَتِمُعونَ يُرِيدُ أَنْ ُيفَرَِّق بَْيَنُهْم فَاقُْتلُوُه كَاِئًنا َمْن كَانََمْن خََرَج َع:"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

، َعْن حدثنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن رَجاَء، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ، َعْن زَِيادِ بن ِعالقَةَ -١٣٨٠٠
إِنَّهُ َسَيكُونُ َبْعِدي هََناٌت َوَهنَاٌت، فََمْن َرأَْيُتمُوُه ُيرِيُد أَنْ يُفَرِّقَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الََعْرفََجةَ، قَ

  ".أُمَّةَ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهْم َجِميٌع، فَاقُْتلُوُه كَائًِنا َمْن كَانَ
، َعْن َعْرفََجةَ، حدثنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا أَُبو ِمرَْدانِيَّةَ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ -١٣٨٠١

ُتُموهُ ُيفَرُِّق َبْيَن أُمَِّة ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَّهُ َسَتكُونُ َهنَاٌت َوَهنَاٌت، فََمْن َرأَْي:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  ".َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاقُْتلُوُه كَاِئًنا َمْن كَانَ

دٍ حدثنا َحفْصُ بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصِ بن ِغَياٍث، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِي خَاِل -١٣٨٠٢
َيكُونُ َبْعِدي :"َسِمْعُت النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: نِيِّ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ، َعْن َعْرفََجةَ اَألْشَجِعيِّ، قَالَالدَّاال

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْمرُُهْم َجِميٌع، فَاقُْتلُوهُ َهَناٌت َوَهنَاٌت، فَطَوَّلَ بَِها صَْوَتُه، فََمْن أََراَد أَنْ ُيفَرَِّق َبْيَن أُمَِّة ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَّ
  .، َحلََف َما اْسَتثَْني أََحًدا ِمَن النَّاسِ"كَاِئًنا َمْن كَانَ
ِه بن الُْمْخَتارِ، حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارُِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َعْبِد اللَّ -١٣٨٠٣

إِنََّها َسَتكُونُ هََناٌت َوَهنَاٌت، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َولَْيثٌ َعْن زَِيادِ بن ِعالقَةَ، َعْن َعْرفََجةَ، قَالَ
  ".َم، يُفَرِّقُ َجَماَعَتَها فَاقُْتلُوُهفََمْن َرأَْيُتُموُه َيْمِشي إِلَى أُمَِّة ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ



 بن ُعَبْيدِ حدثنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َعاِصمِ -١٣٨٠٤
ال ُيصَوُِّر َعْبدٌ ُصوَرةً إِال ِقيلَ لَُه َيْوَم الْقَِياَمِة أَْحيِ :"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاللَِّه، َعْن َساِلمٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ا

  ".َما َخلَقَْتُه

ْيَمانَ لَُوْيٌن، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَ: حدثنا َعْبُد اللَِّه بن الصَّبَّاحِ اَألْصبََهانِيُّ، َوُمحَمَُّد بن َيزَْداَد التَّْوزِيُّ، قَاال -١٣٨٠٥
اِد بن ِعالقَةَ، َعْن َعْن َحمَّاِد بن َزْيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الُْمْخَتارِ، َولَْيثُ بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َوالْفَْضلُ بن فَُضالَةَ، َعْن زَِي

نََّها سََتكُونُ َهنَاٌت َوَهَناٌت، فََمْن َرأَْيُتُموُه َيْمِشي إِلَى إِ:"َعْرفََجةَ، َرفََع الَْحدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".أُمَِّة ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهْم َجِميٌع ِليُفَرِّقَ َبْينَُهْم، فَاقُْتلُوُه كَاِئًنا َمْن كَانَ

ُرو بن َعْوٍن، َحدَّثََنا َهيْثٌَم، َعنِ الَْعوَّامِ بن حَْوَشبٍ، وَُمجَاِلٌد، َعْن حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْم -١٣٨٠٦
َمْن َمَشى إِلَى أُمَِّتي َوُهمْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: زَِيادِ بن ِعالقَةَ، َعْن َعْرفََجةَ َرُجلٍ ِمْن قَْوِمِه، قَالَ

  ".أَنْ ُيفَرَِّق َبيَْنُهْم، فَاقُْتلُوُه كَاِئًنا َمْن كَانََجِميٌع يُرِيُد 
ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، . حدثنا َزكَرِيَّا بن َحْمدََوْيِه الصَّفَّاُر، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ -١٣٨٠٧

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : يٍد، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ، َعْن َعْرفََجةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِع
السَّْيفِ َسَتكُونُ َهنَاٌت َوَهَناٌت، فََمْن أََراَد أَنْ ُيفَرَِّق َبْيَن أَْمرِ الُْمْسِلِمَني َوُهْم َجِميٌع فَاضْرُِبوُه بِ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

  ".كَاِئًنا َمْن كَانَ

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن . حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الْفَْضلِ بن ُمَوفَّقٍ -١٣٨٠٨
َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َعْن َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْبجِْليِّ، : االإِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الصَّبَّاحِ الْجُْرجَانِيُّ، قَ
سََيكُونُ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ، َعْن َعْرفََجةَ بن ضَُرْيحٍ اَألْشجَِعيِّ، قَالَ

، فَاقُْتلُوُه كَاِئًنا َمْن َوَهنَاٌت، فََمْن َرأَْيُتُموُه فَاَرَق الَْجَماَعةَ أَْو يُرِيُد أَنْ ُيفَرَِّق َبْيَن أُمَِّة ُمحَمٍَّد َوأَْمرُُهْم َجِميٌعَبْعِدي َهنَاٌت 
  ".َيُد اللَِّه َعلَى الَْجَماَعِة َوإِنَّ الشَّْيطَانَ َمَع َمْن فَاَرقَ الَْجَماَعةَ، كَانَ 

َحمَُّد بن حدثنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َحدَّثََنا ُم -١٣٨٠٩
إِنََّها سََتكُونُ :"َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: بِْشرِ بن َبِشريٍ اَألْسلَِميُّ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ، َعْن َعْرفََجةَ، قَالَ

  ".ئًِنا َمْن كَانََهَناٌت َوَهنَاٌت، فََمْن أََرادَ أَنْ ُيفَرَِّق َبْيَن أُمَِّة ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاقُْتلُوُه كَا

عَْيُب بن أَيُّوَب الصَّرِيِفينِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن َزكَرِيَّا حدثنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُش -١٣٨١٠
إِنََّها سََتكُونُ َهَناتٌ :"قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ِسَياٍه الثَّقَِفيِّ، َحدَّثََنا زِيَاُد بن ِعالقَةَ، َعْن َعْرفََجةَ، قَالَ

  ".كَانَوِّلُ بَِها صَْوَتُه، فََمْن َرأَْيُتُموهُ ُيرِيُد أَنْ ُيفَرَِّق أَْمَر أُمَِّتي َوِهَي َجِميٌع، فَاقُْتلُوُه كَاِئًنا َمْن َوَهَناٌت، ُيطَ
َعنِ الَْعبَّاسِ بن  حدثنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ الْبََراُء، -١٣٨١١

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْوَسَجةَ، َعْن فَُراٍت الْقَزَّازِ، َعْن أَبِي َعاِصمٍ، َعْن َعْرفََجةَ بن ضُرَْيحٍ اَألْشَجِعيِّ، قَالَ
  ".َيُشقُّ َعَصاكُْم، فَاقُْتلُوُه كَاِئًنا َمْن كَانَإِذَا كُْنُتْم َعلَى َجَماَعٍة، فَجاَء َمْن ُيفَرُِّق َجَماعََتكُْم َو:"َوَسلََّم

َعْن أَبِيهِ،  حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن أَبِي َيْعقُوَب، -١٣٨١٢
َمْن أََتاكُْم َوأَْمرُكُْم َجِميٌع َعلَى َرُجلٍ َواِحٍد يُرِيُد أَنْ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى: َعْن َعْرفََجةَ، قَالَ

  ".ُيفَرَِّق َجَماَعَتكُْم فَاقُْتلُوُه



َمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا حدثنا أَُبو َعاِمرٍ ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم النَّْحوِيُّ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْح -١٣٨١٣
سََتكُونُ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َخاِلُد بن يَزِيَد بن أَبِي مَاِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْرفََجةَ بن ُشرَاحِيلَ، قَالَ

  ".ُق أَْمَر َجَماَعتِهِْم فَاقُْتلُوُهَهَناٌت َوَهنَاٌت، فََمْن َجاَء إِلَى أُمَِّتي َوُهمْ َجِميٌع ُيفَرِّ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو : حدثنا الْقَاِسُم بن َزكَرِيَّا َوُمَحمَّدُ بن َداُوَد التَّوَّزِيُّ، قَاال -١٣٨١٤

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ةَ، َعْن َعْرفََجةَ، قَالَُمَعاوَِيةَ، َعْن َيزِيَد بن ُمْردَانِيَّةَ، َعْن زِيَاِد بن ِعالقَ
  .\"َيُد اللَِّه َعلَى الَْجَماَعِة وَالشَّْيطَانُ َمَع َمْن خَالََف الَْجَماَعةَ َيْركُُض:"َيقُولُ

  َعْرفََجةُ بن أَسَْعَد بن كََربٍ التَِّميِميُّ

ح َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، . بن الُْحَسْينِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َخبَّاُب بن ِهاللٍحدثنا ُمَحمَّدُ  -١٣٨١٥
ح . َعْرَعَرةَ ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَألْنَصارِيُّ، َوُمَحمَُّد بن. َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى

ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن . َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيْعلَى بن َعبَّاِد بن َيْعلَى
ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، . التَّمَّاُر ح َوَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا أَُبو َنْصرٍ. النُّْعَماِن الَْجْوَهرِيُّ

َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَهبِ َجْعفَرُ بن ِحبَّانَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن طََرفَةَ، َعْن َعْرفََجةَ بن أَْسَعَد، : َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، قَالُوا
فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ "لِْكالبِ ِفي الَْجاِهِليَِّة، فَاتََّخذَ أَْنفًا ِمْن َورِقٍ فَأَْنَتَن َعلَْيِهأَنَُّه أُِصيبَ أَْنفُُه َيْوَم ا
  ".َيتَِّخذَ أَْنفًا ِمْن ذََهبٍ

وخٍ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَهبِ، َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َشيَْبانُ بن فَرُّ -١٣٨١٦
ْنفًا ِمْن َورِقٍ، فَأَْنَتَن بن طََرفَةَ، َعْن َجدِِّه َعْرفََجةَ بن أَْسَعَد، أَنَُّه أُصِيَب أَْنفُُه َيْوَم الِْكالبِ ِفي الَْجاِهِليَِّة، فَاتََّخذَ أَ

  ".ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ يَتَِّخذَ أَْنفًا ِمْن ذََهبٍفَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّ"َعلَْيِه،

، َحدَّثََنا حدثنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوارِِث بن َعْبِد الصََّمِد، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َسلُْم بن ُزرَْيرٍ -١٣٨١٧
فَأََمَرُه "، أَنَّ َعْرفََجةَ أُِصيَب أَْنفُُه َيْوَم الِْكالبِ، فَاتََّخذَ أَنْفًا ِمْن َورِقٍ، فَأَْنَتَن َعلَْيِه،َعْبُد الرَّْحَمنِ بن طََرفَةَ بن َعْرفََجةَ

  ".َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيتَِّخذَ أَْنفًا ِمْن ذََهبٍ
  َمنِ اْسُمُه ُعْرَوةُ
  ُعْرَوةُ الْفُقَيِْميُّ
ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن . حدثنا َحفْصُ بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم -١٣٨١٨

ةَ الْفُقَْيِميُّ، أَْخبََرنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعاِصُم بن ِهاللٍ، أنا غَاِضَرةُ بن ُعْرَو: َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الرُّزِيُّ، قَاال
ِمْن ُوُضوٍء تََوضَّأَهُ أَْو  أََتْيُت الَْمدِيَنةَ، فََدَخلْتُ الَْمْسجَِد َوالنَّاُس مُْنَتِظُرونَ الصَّالةَ، فََخَرَج َعلَْيَنا َرُجلٌ َيقْطُُر َرأُْسُه: قَالَ

َيا يَاَرسُولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت كَذَا؟ َيا َرُسولَ : َنا جََعلَ النَّاُس َيقُوُمونَ إِلَْيِه، َيقُولُونَِمْن غُْسلٍ اغَْتَسلَُه، فََصلَّى بنا، فَلَمَّا َصلَّْي
َوَخَرْجتُ "ثَالثًا َهكَذَا َيا أَيَُّها النَّاسُ إِنَّ ِديَن اللَِّه ِفيِه ُيْسٌر:"أََرأَْيَت كَذَا؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اللَِّه 

  .ِمَن الَْبابِ فَاْنطَلَقُْت 
  ُعْرَوةُ بن ُمْعِتبٍ اَألْنصَارِيُّ
  ال َنْعلَُم لَهُ ُصْحَبةٌ أَْم ال



ةُ بن َبحدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ، أنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا ُعْت -١٣٨١٩
قََضى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"َتِميمٍ أَُبو َسبٍَأ، َعنِ الَْولِيِد بن َعاِمرٍ الْمَُزنِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُمْعِتبٍ األَْنصَارِيِّ، قَالَ

  ".أَنَّ صَاِحَب الدَّابَِّة أََحقُّ بَِصْدرَِها
  الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ ُعْرَوةُ بن َمْسُعوٍد الثَّقَِفيُّ َعمُّ

َنِة ِتْسعٍ بَْعَدَما قَفَلَ َرُسولُ بعثه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى أَْهلِ الطَّاِئِف َيْدُعوُهْم إِلَى اِإلْسالمِ فَقََتلُوُه ِفي َس
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ُحَنْينٍ

ُعْرَوةَ،  ثنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْنحد -١٣٨٢٠
َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْسِلًما، فَاْسَتأْذَنَ  لَمَّا أَْنَشأَ النَّاُس الَْحجَّ َسَنةَ ِتْسعٍ قَِدَم ُعْرَوةُ بن َمْسُعوٍد َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: قَالَ

إِنِّي أََخافُ أَنْ :"ِه َوَسلََّمَرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْرجِعَ إِلَى قَْوِمِه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ْيقَظُونِي، فَأَِذنَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرَجَع إِلَى قَْوِمِه ُمْسِلًما، لَْو َوَجُدونِي نَاِئًما َما أَ: فَقَالَ"َيقُْتلُوَك

ِسبُ ثُمَّ ا لَْم َيكُْن َيْحَتفَقَِدَم ِعَشاًء، فَجاَءْتُه ثَِقيفٌ ُيحَيُّوَنُه فََدَعاُهمْ إِلَى اِإلْسالمِ، فَاتََّهُموُه، َوأَغَْضُبوُه، َوأَْسَمُعوُه َم
َشهََّد فََرمَاُه َرُجلٌ ِمْن َخَرجُوا ِمْن ِعْنِدِه حَتَّى إِذَا أَْسَحرُوا َوطَلََع الْفَْجُر قَاَم َعلَى غُْرفٍَة ِفي َدارِِه، فَأَذَّنَ بِالصَّالِة وََت

مَثَلُ ُعْرَوةَ َمثَلُ صَاِحبِ يَاِسَني، َدَعا قَْوَمُه إِلَى اللَّهِ :"ثَِقيٍف بَِسْهمٍ فَقََتلَُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".فَقََتلُوُه

حَمَُّد بن حدثنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيَّبِيُّ، َحدَّثََنا ُم -١٣٨٢١
فَلَمَّا َصَدَر أَُبو َبكْرٍ َوأَقَاَم النَّاُس َحجَُّهْم، قَِدَم ُعْرَوةُ بن َمْسُعودٍ :"َبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، قَالَفُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقْ

ِه َوَسلََّم ِليَْرجَِع إِلَى قَْوِمِه، ُه َعلَْيالثَّقَِفيُّ َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْسلََم ثُمَّ اسَْتأْذَنَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
لَْو َوَجدُونِي َناِئًما َما أَْيقَظُونِي، فَأَِذنَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرجَعَ : ، فَقَالَ"إِنِّي أَخَاُف أَنْ َيقُْتلُوَك:"فَقَالَ

ثَِقيفٌ ُيَحيُّوَنُه فََدَعاُهْم إِلَى اِإلْسالمِ َوَنَصَح لَُهْم فَاتََّهمُوُه، َوَعَصْوُه، وَأَْسَمُعوُه ِمَن  إِلَى الطَّاِئِف، فَقَِدَم ِعَشاًء،، فَجاَءْتُه
رِِه، فَأَذَّنَ ى غُْرفٍَة ِفي َدااألَذَى َما لَْم َيكُْن َيْخَشاُهْم َعلَْيِه، فََخَرجُوا ِمْن ِعْنِدِه حَتَّى إِذَا أَْسَحُروا َوطَلََع الْفَْجُر، قَاَم َعلَ

  .بِالصَّالِة َوَتَشهََّد فََرَماهُ َرُجلٌ ِمْن قَُرْيشٍ بَِسْهمٍ، فَقََتلَُه
  َما أَسَْنَد ُعْرَوةُ بن َمْسُعوٍد

، َعْن َحجَّاجٍ، حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ُجبَّاَرةُ بن ُمْغِلسٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحكِيمٍ -١٣٨٢٢
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَدُه الَْماُء، فَإِذَا :"َعْن َداُوَد بن أَبِي عَاِصمٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن َمْسُعوٍد الثَّقَِفيِّ، قَالَ

  ".َبلَغَ النَِّساَء غََمَس أَْيدَِيُهنَّ ِفيِه
  ثَةَ بن المٍ الطَّاِئيُُّعْرَوةُ بن ُمضَرِّسِ بن َحارِ

نِي ُعْرَوةُ بن حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، َعْن َعاِمرٍ، َحدَّثَ -١٣٨٢٣
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم ُيْدرِِك النَّاسَ إِال لَْيال وَُهْم ُمضَرِّسِ بن أَْوسِ بن َحارِثَةَ، أَنَُّه َحجَّ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّ

: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَبَِجمْعٍ، فَاْنطَلََق إِلَى َعَرفَاٍت لَْيال، فَأَفَاَض مِْنَها ثُمَّ َرَجعَ إِلَى َجْمعٍ، فَأََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
َمْن َصلَّى َمَعَنا َصالةَ الَْغَداِة بَِجْمعٍ َوَوقََف َمَعَنا َحتَّى :"َصْبُت َراِحلَِتي، فََهلْ ِلَي ِمْن َحجٍّ؟ فَقَالَأَْعَملُْت َنفِْسي وَأَْن

  ".ُنِفيَض، َوقَْد أَفَاَض ِمْن َعَرفَاٍت قَْبلَ ذَِلكَ لَْيال أَْو َنهَارًا، فَقَْد َتمَّ َوقََضى َتفَثَُه



: َسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَحدثنا بِْشُر بن ُمو -١٣٨٢٤
َيا : فَِة، فَقُلُْتأَتَْيُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالُْمزَْدِل: َسِمْعُت ُعْرَوةَ بن ُمضَرِّسِ بن حَارِثَةَ بن المٍ، َيقُولُ

ْن َحجٍّ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َرسُولَ اللَِّه، أََتيُْتَك السَّاَعةَ ِمْن َجَبلَْي طَيٍّ َوقَْد أَكْلَلُْت رَاِحلَِتي، َوأَْتعَْبُت َنفِْسي، فََهلْ ِلَي ِم
قََف َمَعَنا َحتَّى نُِفيَض، َوقَْد كَانَ َوقََف ذَِلَك بَِعَرفَةَ لَْيال أَوْ َمْن َشهَِد َمعََنا َهِذِه الصَّالةَ، َوَو:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َنَهاًرا، فَقَْد َتمَّ َحجُُّه َوقََضى َتفَثَُه

بِ، َحدَّثََنا أَُبو ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الْحَُبا. حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ -١٣٨٢٥
أََتْيتُ : َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي السَّفْرِ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُمَضرِّسٍ، قَالَ: الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَاال

َمْن َصلَّى َمَعَنا َهِذِه الصَّالةَ، :"َرُسولَ اللَِّه، َهلْ ِلَي ِمْن َحجٍّ؟ فَقَالََيا : النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بَِجْمعٍ، فَقُلُْت
َواللَّفْظُ ِلَحِديثِ ". َتفَثَُه َوَوقََف َمَعَنا َهذَا الَْمْوِقَف َوأَفَاَض ِمْن َعَرفَاٍت قَْبلَ ذَِلَك لَْيال أَْو َنَهاًرا، فَقَْد َتمَّ َحجُُّه، َوقََضى

  .بن َحْربٍ ُسلَْيَمانَ
دَّثََنا حدثنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُشْعَبةَ بن جَوَّانَ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َح -١٣٨٢٦

َيا : النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْتأَتَْيُت : ُسفَْيانُ، َعنِ اْبنِ أَبِي السَّفْرِ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُمضَرِّسٍ، قَالَ
َمْن صَلَّى َمَعَنا َهِذِه الصَّالةَ، َوَوقََف َمَعَنا َهِذِه الْمََواِقَف، َوأَفَاَض ِمْن َعَرفَاٍت قَْبلَ :"َرسُولَ اللَِّه، َهلْ ِلَي ِمْن َحجٍّ؟ فَقَالَ

  ".َحجُُّه، َوقََضى َتفَثَُه ذَِلَك لَْيال أَْو َنهَارًا، فَقَْد َتمَّ

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق . حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى َزْحَمَوْيِه -١٣٨٢٧
بن َخِليفَةَ، َعْن أَبِي َداُوَد يَزِيَد اَألْوِديِّ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َحدَّثََنا َخلَُف : التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، قَاال

َض، فَلَمَّا َنظََر إِلَى َرُسولِ اللَِّه ُعْرَوةَ بن ُمضَرِّسٍ الطَّاِئيِّ، أَنَّهُ أََتى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِجْمعٍ قَْبلَ أَنْ ُيفِي
َيا َرسُولَ اللَِّه، طََوْيُت الَْجَبلَْينِ َولَِقيُت ِشدَّةً، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََصلَّى اللَّ
َزْحَمَويِْه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى َوَزاَد َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد ِفي َحِديِثِه، َعْن ". َمْن أَْدَرَك إِفَاضََتَنا، أَْدَركَ الَْحجَّ:"َوَسلََّم

  ".أَفْرِْح َروَْعَك، َمْن أَْدَرَك إِفَاَضَتَنا َهِذِه أَْدَرَك الَْحجَّ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن حدثنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْخُزوِميُّ، َحدَّ -١٣٨٢٨

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواِقفًا : َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُمضَرِّسٍ، قَالَ
  ".َعَنا َوقَْد َوقََف قَْبلَ ذَِلكَ بَِعَرفَةَ لَْيال أَْو َنَهاًرا، فَقَْد َتمَّ َحجُُّهَمْن َصلَّى َصالَتَنا َهِذِه ثُمَّ أَفَاَض َم:"بِالُْمزَْدِلفَِة، فَقَالَ

ح َوَحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد . حدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن ُعَبْيِد اللَِّه -١٣٨٢٩
أنا َخاِلُد، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن َعاِمرٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُمَضرِّسٍ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى : ْهبُ بن َبِقيَّةَ، قَاالالَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َو

َمْن أَْدَركَ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيا َرسُولَ اللَِّه، أَْتعَْبُت َوأَْنَصْبُت َوأَْحفَْيُت، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
َجْمعٍ حَتَّى ُيفِيُضوا، فَلَْم َجْمًعا َمَع النَّاسِ َواِإلَمامِ قَْبلَ أَنْ ُيفِيُضوا، فَقَْد أَْدَركَ الَْحجَّ َوَمْن لَْم ُيْدرِكِ النَّاَس َواِإلَماَم بِ

  ".ُيْدرِِك الَْحجَّ
َد بن َحْنَبلٍ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَم -١٣٨٣٠

قَْد : قُلُْتأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ: أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن َعاِمرٍ، َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ بن ُمضَرِّسٍ، قَالَ



َمْن أَْدَرَك َجْمًعا فََوقََف َمَع النَّاسِ حَتَّى :"أَْحفَْيُت َوأَْنَصْبُت َوفََعلُْت َوفََعلُْت، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".ُيِفيَض، فَقَْد أَْدَرَك الَْحجَّ َوَمْن لَْم ُيْدرِْك ذَِلَك فَال َحجَّ لَُه

ْعبِيِّ، حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي َخاِلٍد، َعنِ الشَّ -١٣٨٣١
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّ: َسِمْعُت ُعْرَوةَ بن ُمضَرِّسِ بن أَْوسِ بن َحارِثَةَ بن المٍ الطَّاِئيَّ، َيقُولُ: قَالَ

َما َيا َرسُولَ اللَِّه، جِئُْت ِمْن َجَبلَْي طَيٍِّء َواللَِّه َما جِئْتُ َحتَّى أَْتعَْبُت َنفِْسي، فَأَكْلَلُْت رَاِحلَِتي، فَ: بِالُْمزَْدِلفَِة، فَقُلُْت
َمْن شَهَِد َمَعَنا َهِذهِ الصَّالةَ َوقَْد كَانَ َوقََف :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنزَلُْت جِبَاال إِال َوقَفُْت َعلَْيِه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ

  ".بَِعَرفَةَ قَْبلَ ذَِلَك لَْيال أَْو َنَهاًرا، فَقَْد َتمَّ َحجُُّه َوقََضى تَفَثَُه
َنا َعمِّي، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي حدثنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن سَْعٍد، َحدَّثَ -١٣٨٣٢

أََتْيتُ َرسُولَ اللَّهِ : إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن َعاِمرٍ الشَّعْبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُمَضرِّسِ بن َحارِثَةَ بن المٍ الطَّاِئيِّ، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، جِئُْتَك ِمْن جََبلِ طَيٍّ أَْنَصْبُت َمِطيَِّتي، وَأَْتَعْبتُ : ْوِقِف ِمْن َجْمعٍ فَقُلُْتَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْم

ى اللَُّه َعلَْيِه ولُ اللَِّه َصلََّنفِْسي، َواللَِّه إِنْ َنزَلُْت ِمْن َجَبلٍ إِال َوقَفُْت َعلَْيِه، فََهلْ ِلَي ِمْن َحجٍّ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ فَقَالَ َرُس
  ".مَّ َحجُُّهَمْن صَلَّى َمَعَنا الَْغَداةَ بَِجْمعٍ َوقَْد أََتى َعَرفَاٍت قَْبلَ ذَِلكَ لَْيال أَْو َنهَاًرا، فَقَْد قََضى تَفَثَُه َوَت:"َوَسلََّم

ٍث، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا حدثنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَوَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد بن ِغَيا -١٣٨٣٣
أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َواِقٌف : إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن َعاِمرٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُمَضرِّسٍ الطَّاِئيِّ، قَالَ

، أَقَْبلُْت ِمْن َجَبلِ طَيٍّ، َوأَذْلَلُْت َمِطيَِّتي، وَأَْتَعْبُت نَفِْسي، َواللَِّه َما نََزلُْت ِمْن جََبلٍ إِال َيا َرسُولَ اللَِّه: بَِجمْعٍ، فَقُلُْت
الةَ َوقَْد أََتى َعَرفَاتٍ َمْن أَْدَرَك َمَعَنا َهِذِه الصَّ:"َوقَفُْت َعلَْيِه، فََهلْ ِلَي ِمْن َحجٍّ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، حدثنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، "قَْبلَ ذَِلَك لَْيال أَْو نََهاًرا، فَقَْد قََضى َتفَثَُه، وََتمَّ َحجُُّه
أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن ُمَضرِّسٍ الطَّاِئيِّ، قَالَ َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َحدَّثََنا َعامٌِر، َعْن ُعْرَوةَ

، حدثنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد. َوَسلََّم، فَذَكََر َنْحوَُه
  .، َعْن ُعْرَوةَ بن ُمَضرِّسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُهَعنِ الشَّْعبِيِّ

َعْن َصَدفَةَ  حدثنا إِْسحَاُق بن َداُوَد الصَّوَّاُف التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُبزَْيغٍ، -١٣٨٣٤
أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ الطَّاِئيِّ، قَالَبن أَبِي ِعْمرَانَ

َنفِْسي، وَأَْتَعْبُت َراِحلَِتي، وَاللَِّه َما  َيا َرسُولَ اللَِّه، أَقَْبلُْت ِمْن َجَبلَْي طَيٍّ، فَأَكْلَلُْت: َوَسلََّم َوُهَو بِالَْمْوِقِف بَِجْمعٍ، فَقُلُْت
َمْن صَلَّى :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَنزَلُْت جََبال إِال َوقَْد َوقَفُْت َعلَْيِه فََهلْ ِلَي ِمْن َحجٍّ َيا َرسُولَ اللَِّه؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  ".لَْيال أَْو َنَهاًرا، فَقَْد قََضى َتفَثَُه وََتمَّ َحجُُّه َمَعَنا َهِذِه الصَّالةَ َوقَْد أََتى َعَرفَةَ

ن َيْعلَى، حدثنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسِلمٍ الُْمؤَدُِّب، َحدَّثََنا َيحَْيى ب -١٣٨٣٥
أََتْيتُ : إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُمضَرِّسٍ، قَالََحدَّثَنِي أَبِي، َعْن غَْيالنَ بن َجاِمعٍ، َعْن 

نِّي َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي اْمُرٌؤ ِمْن طَيِّ الَْجَبلَْينِ، وَإِ: َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بَِجْمعٍ َوالنَّاُس َحْولَُه، فَقُلُْت
بِيُّ َصلَّى وَاللَِّه َما َنَزلْتُ جََبال َوقَفُْتْم بِِه إِال َوقَفُْت َعلَْيِه، فََهلْ ِلَي ِمْن َحجٍّ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ فَقَالَ النَّ، قَْد أَذْلَلُْت َراِحلَِتي 
، حدثنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن "جُُّه َوقََضى َتفَثَُهَمْن شَهَِد َمَعَنا َهِذهِ الصَّالةَ، فَقَْد َتمَّ َح:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

عْبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الُْحَسْينِ التَّْسنِيِميُّ، َحدَّثََنا َوْهبُ بن َجرِيرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعنِ الشَّ



  .ثْلَُهُمضَرِّسٍ، بِإِْسَناِدِه ِم
ا َسْعدُ بن َعاِمرٍ، حدثنا َبكُْر بن ُمَحمَّدٍ أَُبو ُعَمَر الْقَزَّاُز الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاوَِيةَ الزَِّياِديُّ، َحدَّثََن -١٣٨٣٦

ُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِجْمعٍ، أََتْي: َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َزْيٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُمَضرِّسٍ، قَالَ
َمْن صَلَّى َمَعَنا َهِذِه الصَّالةَ ِفي َهذَا الَْمكَاِن َوقَدْ أَفَاَض قَْبلَ ذَِلَك ِمْن :"َيا َرسُولَ اللَِّه، َهلْ ِلَي ِمْن َحجٍّ؟ فَقَالَ: فَقُلُْت

  ".َوقََضى َتفَثَُه، َتمَّ َحجُُّه َعَرفَاٍت لَْيال أَْو نََهاًرا، فَقَْد 

َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ الدِّْرَهِميُّ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ : حدثنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َوَزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، قَاال -١٣٨٣٧
أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُعْرَوةَ بن ُمضَرِّسٍ، قَالَ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َسيَّارٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن

؟ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي جِئُْت ِمْن َجبَلَْي طَيٍّ لَْم أََدْع جََبال إِال َوقَْد َوقَفُْت َعلَْيِه، فََهلْ ِلَي ِمْن َحجٍّ: بَِجمْعٍ، فَقُلُْت
  ".َوقََضى َتفَثَُه، لَّى َهِذِه الصَّالةَ َمَعَنا َوقَْد أَفَاَض ِمْن َعَرفَةَ لَْيال أَْو َنهَاًرا، فَقَدْ َتمَّ َحجُُّه َمْن َص:"فَقَالَ

ُد بن ح َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد، َحدَّثََنا زَْي. حدثنا أَحَْمُد بن زَْيِد بن الُْحرَْيشِ اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي -١٣٨٣٨
رِّسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى الْحَُرْيشِ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُمَض

  ".الَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َألْزِديُّ، ثُمَّ الْبَارِِقيُّ الشعيب، َعْن ُعْرَوةَ الَْبارِِقيُِّعْرَوةُ بن أَبِي الَْجْعدِ ا

دَّثَنِي ُعْرَوةُ حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َح -١٣٨٣٩
  ".الْخَْيلُ َمْعقُوٌد ِفي َنوَاصِيَها الَْخْيُر إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ الْبَارِِقيُّ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى

 رِ، َوُحَصْيٌنحدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي السَّفْ -١٣٨٤٠
الَْخْيُر َمْعقُوٌد ِفي :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن أَبِي الَْجْعِد، قَالَ

  ".َنوَاِصي الْخَْيلِ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة اَألْجُر َوالْغَنِيَمةُ
: ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َخلَُف بن ِهَشامٍ، قَاال. نَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّدحدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَ -١٣٨٤١
رٍ ح َوَحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا َخاِلٌد، َعنِ الُْحَصْينِ، َعْن َعاِم. َحدَّثََنا خَاِلٌد

الَْخْيلُ َمْعقُوٌد بنوَاِصيَها الَْخْيُر َواَألْجُر إِلَى :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الشَّْعبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ الَْبارِِقيِّ، قَالَ
  ".َيْومِ الِْقَيامَِة
ي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َوَعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِ -١٣٨٤٢

الَْخْيلُ َمْعقُوٌد ِفي َنوَاِصيَها الْخَْيُر إِلَى :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُحَصْينٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ، قَالَ
  ".اَألْجُر َوالَْمغَْنُم:"َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما ذَاَك؟ قَالَ: ، ِقيلَ"امَِةَيْومِ الِْقَي
زَاِئَدةَ، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َحَسُن بن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ، َعْن  -١٣٨٤٣

  ".الْخَْيلُ َمْعقُوٌد ِفي نََواِصيَها الَْخْيُر إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة:"َبارِِقيِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُحَصْينٍ، َعْن ُعْرَوةَ الْ

بن خَاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو . حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس -١٣٨٤٤
ِه َوَسلََّم، َحدَّثََنا ُزهَْيٌر، َحدَّثََنا َجابٌِر، َعْن َعاِمرٍ، َعْن ُعْرَوةَ الَْبارِِقيِّ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َحدَّثَنِي أَبِي، قَاال

، حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، "الِْقَياَمِة الْخَْيلُ َمْعقُوٌد ِفي َنوَاِصيَها الْخَْيُر إِلَى َيْومِ:"قَالَ
  ".اَألْجُر َوالَْمغَْنُم:"يِهَحدَّثََنا ُمَجاِلٌد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َوَزاَد ِف



ُسفَْيانُ، َعْن  نا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْبِد اللَِّه األَْوِديُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََناحدث -١٣٨٤٥
، "ُعْمَرةٌ ِفي رََمَضانَ تَْعِدلُ َحجَّةً:"لََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َجابِرٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ الْبَارِِقيِّ، قَالَ

ْعبِيِّ، َعْن َوْهبِ بن َهكَذَا َروَاُه َعْمٌرو اَألْوِديُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُسفَْيانَ، َورََواُه النَّاُس، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن جَابِرٍ، َعنِ الشَّ
  .ُخنَْبشٍ، َوُهَو الصَّوَاُب 

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا . َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ حدثنا عبيد بن غنام، -١٣٨٤٦
َرسُولُ  قَالَ: َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن َعاِمرٍ، َعْن ُعْرَوةَ الْبَارِِقيِّ، قَالَ: ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
  ".َوالْغََنُم َبَركَةٌ، اِإلبِلُ ِعزٌّ َألْهِلَها :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  أَُبو إِْسَحاقَ السَّبِيِعيُّ، َعْن ُعْرَوةَ الْبَارِِقيِّ

َوقََف َعلَْيَنا : ِليفَةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، قَالَحدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ِفطُْر بن َخ -١٣٨٤٧
الَْخْيلُ َمْعقُوٌد ِفي :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ُعْرَوةُ الْبَارِِقيُّ وََنْحُن ِفي َمجِْلِسَنا، فََحدَّثََنا، قَالَ

حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َحدَّثََنا أَُبو ، "ِقَياَمِةَنوَاِصيَها الَْخْيرُ إِلَى َيْومِ الْ
أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ،  ، َحدَّثََناإِْسحَاَق، َعْن ُعْرَوةَ الْبَارِِقيِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ

  .ْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن ُعْرَوةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
و كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا سَِنانُ بن ُمطَاِهرٍ، َعْن َعْبِد الَْحِميدِ بن حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُب -١٣٨٤٨

الَْخْيلُ َمْعقُودٌ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َجْعفَرٍ الْفَرَّاِء، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن ُعْرَوةَ الَْبارِِقيِّ، قَالَ
  ".ْيرُ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةِفي َنوَاِصيَها الَْخ

ْيزَارِ بن حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ الَْع -١٣٨٤٩
  ".الْخَْيلُ َمْعقُوٌد ِفي َنوَاصِيَها الَْخْيُر:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َحرِيٍث، َعْن ُعْرَوةَ بن أَبِي الَْجْعِد، قَالَ
  َشبِيُب بن غَْرقَدَةَ، َعْن ُعْرَوةَ الْبَارِِقيِّ

، َحدَّثََنا أَُبو ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ. حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماِعيلَ -١٣٨٥٠
: واح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث، وََيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَالُ. َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ

الْخَْيُر :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ارِِقيِّ، قَالََحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َحدَّثََنا شَبِيُب بن غَْرقََدةَ، َعْن ُعْرَوةَ الَْب
  ".َمْعقُوٌد ِفي َنوَاِصي الْخَْيلِ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة

َسِمْعُت ُعْرَوةَ بن : ةَ، قَالَحدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا شَبِيُب بن غَْرقََد -١٣٨٥١
الْخَْيلُ َمْعقُوٌد ِفي َنوَاِصيَها الْخَْيُر إِلَى :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: أَبِي الَْجْعدِ الَْبارِِقيَّ، َيقُولُ

  ".َيْومِ الِْقَيامَِة
الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا شَبِيُب بن غَْرقََدةَ،،أَنَُّه َسِمَع الَْحيَّ  حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا -١٣٨٥٢

هِ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعطَاُه ِدينَاًرا ِلَيشَْترَِي لَُه بِ"ُيَحدِّثُوَنُه، َعْن ُعْرَوةَ بن أَبِي الَْجْعدِ الَْبارِِقيِّ،
ذَا اْشَتَرى فَاشَْتَرْيتُ لَُه بِِه شَاَتْينِ، فَبِْعُت إِْحَداُهَما بِِدينَارٍ َوَشاٍة فََدَعا ِلي بِالَْبَركَِة ِفي الَْبْيعِ َوكَانَ إِ: أُْضِحيَةً، قَالَ ُعْرَوةُ
ي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َشبِيبٍ، َعْن ُعْرَوةَ، حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِ، "التُّرَاَب رَبَِح ِفيِه

  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 



  ُنَعْيُم بن أَبِي هِْنٍد، َعْن ُعْرَوةَ الْبَارِِقيِّ
بن حَفْصٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن زَْيٍد، َعنِ الزَُّبْيرِ بن َحرِيٍث، َعْن حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحَرِميُّ  -١٣٨٥٣

َرأَْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتلَ نَاِصَيةَ فََرِسِه َبْيَن أُْصبَُعْيِه، ثُمَّ : ُنَعْيمِ بن أَبِي هِْنٍد، َعْن ُعْرَوةَ الْبَارِِقيِّ، قَالَ
  ".ْيلُ َمْعقُوٌد ِفي َنوَاِصيَها الْخَْيُر إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةالَْخ:"قَالَ

  َعاِئذُ بن َنِصيبٍ، َعْن ُعْرَوةَ الَْبارِِقيِّ
، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ: حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، وَالُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ، قَاال -١٣٨٥٤

رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى فََرًسا : َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َعاِئذِ بن َنِصيبٍ، َعْن ُعْرَوةَ الْبَارِِقيِّ، قَالَ
الَْخْيلُ َمْعقُوٌد ِفي نَوَاِصيَها الَْخْيرُ إِلَى َيْومِ :"َشقَْراَء ِفي سُوقِ الَْمدِيَنِة َمَع أَْعَماِمي َباَدى نَاصَِيَتَها بِأُْصُبَعْيِه، َوقَالَ

  ".الِْقَيامَِة
  أَُبو ُحمَْيَدةَ الطَّاِعنِيُّ، َعْن ُعْرَوةَ الْبَارِِقيِّ

أَبِي ُحمَْيَدةَ الطَّاعِنِيِّ،  حدثنا ُمَحمَّدُ بن َزكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن رَجاَء، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن -١٣٨٥٥
  ".الْخَْيلُ َمْعقُوٌد ِفي َنوَاصِيَها الَْخْيُر إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة:"َعْن ُعْرَوةَ الَْبارِِقيِّ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ : ْصرِيُّ، وَالَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، قَاالحدثنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ الَْم -١٣٨٥٦
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : بن السَّْرحِ، َحدَّثََنا بِْشُر بن َبكْرٍ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن أَبِي ُحمَْيَدةَ، َعْن ُعْرَوةَ الَْبارِِقيِّ، قَالَ

  ".الَْخْيلُ َمْعقُوٌد ِفي نَوَاِصيَها الَْخْيرُ إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة:"لََّمَعلَْيِه َوَس
  ِسَماُك بن حَْربٍ، َعْن ُعْرَوةَ الْبَارِِقيِّ

ُعوِديِّ، َعْن حدثنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا بندَاُر بن َبشَّارٍ، َحدَّثََنا ُمْسِلمُ بن قَُتْيَبةَ، َعنِ الَْمْس -١٣٨٥٧
الَْخْيلُ َمْعقُوٌد بنوَاِصيَها الَْخْيرُ إِلَى :"ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ُعْرَوةَ الْبَارِِقيِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بنحْوِِه، قَالَ

  ".َيْومِ الِْقَيامَِة
  ُشرَْيُح بن َهانِي، َعْن ُعْرَوةَ الَْبارِِقيِّ

شَُرْيحٍ، َعْن  دثنا ُمَحمَّدُ بن َزكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن رَجاَء، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ، َعنِ الِْمقَْدامِ بنح -١٣٨٥٨
قُوٌد ِفي نََواِصي الَْخْيلِ إِلَى َيْومِ الَْخْيُر َمْع:"أَبِيِه، َعْن ُعْرَوةَ الَْبارِِقيِّ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".الِْقَيامَِة
مِقَْدامِ حدثنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَويِْه، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ، َعنِ الْ -١٣٨٥٩

الَْخْيُر َمْعقُوٌد ِفي نََواِصي الَْخْيلِ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَبن ُشرَْيحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعْرَوةَ الْبَارِِقيِّ، قَ
  ".إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة

  أَُبو لَبِيٍد، َعْن ُعْرَوةَ الَْبارِِقيِّ

َحدَّثََنا َسعِيُد بن زَْيٍد، َحدَّثََنا الزُّبَْيُر بن حَرِيٍث، َعْن  حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم، -١٣٨٦٠
، فَاْنطَلََق "اْشَترِ لََنا َشاةً:"اًرا، فَقَالَأَبِي لَبِيٍد، َعْن ُعْرَوةَ الْبَارِِقيِّ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى َجلًَبا، فَأَْعطَاُه دِيَن

بِِدينَارٍ َوَشاٍة، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َشاَتْينِ بِدِيَنارٍ، فَلَِقَيُه َرُجلٌ فََباَعُه شَاةً بِِدينَارٍ، ثُمَّ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  فَاْشَتَرى
فَإِنْ كُْنُت َألقُوُم ِفي الْكَُناسَِة، فََما أَْرجُِع إِلَى أَْهِلي َحتَّى : قَالَ"بَاَرَك اللَُّه لََك ِفي َصفْقَِة َيِمينَِك:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .أَْرَبَح أَْرَبِعنيَ أَلْفًا 



  َمنِ اْسُمُه ُعَيْيَنةُ
  ُعَيْيَنةُ بن َبْدرٍ الْفَزَارِيُّ

َخاِلٍد الرَّقِّيِّ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ حدثنا ُمَحمَّدُ بن َيزَْداَد التََّوزِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُعَمَر، َعْن  -١٣٨٦١
َدَخلَ ُعَيْيَنةُ بن : قَالَالْفََزارِيُّ، َعْن َماِلِك بن أَبِي الُْحَسْينِ، َعْن ُعقَْبةَ َشْيخٍ ِمْن فَزَاَرةَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 

َعلَْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َوُهْم ُجلُوٌس َجِميًعا َعلَى اَألْرضِ، فََدَعا ِلُعَيْيَنةَ  َبْدرٍ َوِحْصٌن َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه
  ".إِذَا أََتاكُْم كَرُِمي قَْومٍ فَأَكْرُِموُه:"بنْمُرقٍَة، فَأَْجلََسُه َعلَْيَها، َوقَالَ

  َمنِ اْسُمُه َعتَّاٌب
  ي الْعَْيصِ بن أَُميَّةَ بن َعْبدِ َشْمسِ بن َعْبِد َمنَاٍفَعتَّاُب بن أَُسْيِد بن أَبِ

لَى َمكَّةَ، َوُتُوفَِّي َوُتوُفَِّي وأمه َزيَْنُب اْبَنةُ َعْمرِو بن أَُميَّةَ بن َعْبِد َشْمسٍ، َوكَانَ َوالًِيا ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َع
  .ِه َوَسلََّم َوُهَو َعاِملٌ َعلَْيَهاالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي

  َما أَسَْنَد َعتَّاُب بن أَُسْيٍد
َرِشيُّ، َعْن حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثَنِي َحَرِميُّ بن َحفْصٍ الْقَْسَمِليُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن أَبِي ُعثَْمانَ الْقُ -١٣٨٦٢

َسِمْعُت َعتَّاَب بن أُسَْيٍد َوُهَو ُمْسنٌِد ظَْهَرُه إِلَى َبْيتِ : ، َعْن َعْمرِو بن أَبِي َعقَْربٍ، قَالَأَيُّوَب بن َعْبِد اللَِّه بن َيَسارٍ
َدْينِ، َعقََّواللَِّه َما أََصْبُت ِفي َعَمِلي َهذَا الَِّذي َوالنِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال ثَْوَبْينِ ُم:"اللَِّه، َيقُولُ

  ".فَكََسوُْتُهَما كَْيَسانَ َمْوالَي
 اْبنِ حدثنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا َخاِلُد بن نَِزارٍ الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحٍ التَّمَّاُر، َعنِ -١٣٨٦٣

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِفي زَكَاةِ  ِشَهابٍ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن َعتَّابِ بن أُسَْيٍد، أَنّ
  ".إِنََّها ُتْخَرُص، كََما ُتْخَرُص النَّْخلُ، ثُمَّ يَُؤدِّي َزكَاَتُه َزبِيًبا، كََما يَُؤدِّي َزكَاةَ النَّْخلِ َتمًْرا:"الْكُُرومِ

يُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن حدثنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّ -١٣٨٦٤
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُمَحمٍَّد، َعْن ُموَسى بن ُعبَْيَدةَ، َعْن أَِخيِه عَْبِد اللَِّه بن ُعَبْيَدةَ، َعْن َعتَّابِ بن أُسَْيٍد، أَنّ النَّبِيَّ َص

ال َيْجَمْع أََحٌد َبْيًعا َوال َسلًَما، َوال َيبِعْ :"َهلْ أَْنَت ُمْبِلغٌ َعنِّي قَْوَمَك َما آُمُرَك بِِه قُلْ لَُهْم:" أَمََّرُه َعلَى َمكَّةَقَالَ لَُه ِحَني
  ".أََحٌد َبْيَع غََررٍ، َوال يَبِْع أََحٌد َما لَْيَس ِعْنَدُه

ِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى أَُبو ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الَْوزِيرِ، حدثنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِلي -١٣٨٦٥
نِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد، َعْن ُموَسى بن ُعَبْيدَةَ، َعْن أَيُّوَب بن َخاِلٍد، َعْن َعتَّابِ بن أُسَْيٍد، َع

  ".ال تُْنكَُح الْمَْرأَةُ َعلَى َخالَِتَها، َوال َعمَِّتَها:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َعتَّاُب بن ُشَمْيرٍ الضَّبِّيُّ

بن َعتَّابِ  مِّعِحدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ بن َجابِرِ بن َربِيعَةَ، َعْن ُمَج -١٣٨٦٦
إِنَّ ِلي َشْيًخا كَبًِريا وَإِْخَوةً، فأذهب إليهم لعلهم أَنْ : قُلُْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُشَمْيرٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".قَاُموا، فَاِإلْسالُم َواِسٌع َعرِيٌض َعرِيٌضإِنْ ُهْم أَْسلَُموا فَُهَو َخْيٌر لَُهْم، َوإِنْ ُهْم أَ:"ُيْسِلُموا فَآِتَيَك بِهِْم، قَالَ

  َمنِ اْسُمُه َعِطيَّةُ
  َعِطيَّةُ الْقُرَِظيُّ، كان يَْنزِلُ الْكُوفَةَ



َنا أَُبو ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثَ. حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ -١٣٨٦٧
كُْنُت ِفيَمْن أُِخذَ َيْوَم قَُرْيظَةَ، فَكَاُنوا َيقُْتلُونَ :"ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعِطيَّةَ الْقُرَِظيِّ، قَالَ

  ".َويَْتُركُونَ َمْن لَْم يُْنبِْت، فَكُْنُت ِفيَمْن ُترَِك، َمْن أَْنَبَت 
قَالَ : حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، قَالَ -١٣٨٦٨

، فََنظَرُوا فَلَْم "َبَت فََدُعوُهَمْن لَْم َيكُْن أَْن:"كُْنُت ِفي َسْبيِ بين قَُرْيظَةَ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعِطيَّةُ
  .َيَرْوا َشْيئًا، فََخلَّْوا سَبِيِلي

ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبدِ . حدثنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسلََمةَ -١٣٨٦٩
ُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب صَاِحُب الَْمَغازِي، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن سَْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَم

أَمَرَ "َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: ُشْعَبةُ بن الَْحجَّاجِ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعِطيَّةَ الْقُرَِظيِّ، قَالَ
  .َوكُْنُت غُالمًا، فََوَجدُونِي لَْم أُْنبِْت، فََخلَّْوا َسبِيِلي"بِقَْتلِ كُلِّ َمْن أَْنَبَت ِمْن بين قَُرْيظَةَ

رٍ، َعْن َعِطيَّةَ، فَذَكََر حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ُعَمَر، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َمْعَم -١٣٨٧٠
َسِمْعُت َعِطيَّةَ الْقَُرِظيَّ، : بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن ُعَمريٍ، قَالَ. َنحَْوُه
فََنظَرُوا إِلَى ُمْؤتََزرِي فَلَْم َيَجدُونِي أَنَْبتُّ، فََها أََنا ذَا َبْينَ  كُْنُت َيْوَم ُحكْمِ سَْعِد بن ُمَعاٍذ ِفي بين قُرَْيظَةَ غُالًما،:"َيقُولُ

  ".أَظُْهرِكُْم
بن ُعَمْيرٍ، َعْن حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك  -١٣٨٧١

ُتْسَبى كُْنُت ِفيَمْن َحكََّم ِفيِه َسْعٌد أَْمرَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيقَْتلَ ُمقَاِتلَُتُهْم، َو:"الْقُرَِظيِّ، قَالَ َعِطيَّةَ
َنظَُروا إِلَيَْها، فََوَجُدوَها لَمْ َتْخُرْج، فَكََشَف َعْن َعانَِتي، فَ: فَجِيَء بِي َوال أُرَانِي إِال َسَيقُْتلُنِي، قَالَ: ذَرَارِيهِْم، قَالَ

  ".فََجَعلُونِي ِفي السَّْبيِ
َمْيرٍ، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك بن ُع -١٣٨٧٢

انَِتي ْنُت ِفيَمْن َحكََم َعلَْيِه َسْعٌد، فََشكُّوا ِفيَّ أَِمَن الُْمقَاِتلَِة أََنا أَْم ِمَن الذُّرِّيَِّة؟ فََنظَرُوا إِلَى َعكُ:"َعِطيَّةَ الْقُرَِظيِّ، قَالَ
  ".فََوَجُدوَها لَْم َتطْلُْع، فَأَلْقَْونِي ِفي الذُّرِّيَِّة

ُد الْوَاِحِد بن ِغيَاٍث، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ حدثنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا َعْب -١٣٨٧٣
ُعرِْضُت َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزَمَن قَُرْيظَةَ، فََمْن كَانَ ِمنَّا :"بن ُعَمْيرٍ، َحدَّثَنِي َعِطيَّةُ الْقُرَِظيُّ، قَالَ

  ".ْو َنَبَتْت َعاَنُتُه قُِتلَ، فََنظَُروا إِلَيَّ فَلَْم أَكُْن َنَبَتْت َعاَنِتي، فَُترِكُْتُمْحَتِلًما، أَ
يُد بن َعطَاَء، حدثنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن َعبَّاٍد الرَّوَّاِسيُّ، َحدَّثََنا يَزِ -١٣٨٧٤
: ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن زَُهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َوأَُبو حَنِيفَةَ الَْواسِِطيُّ، قَاال. لَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعِطيَّةَ الْقَُرِظيَِّعْن َعْبِد ا

الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعِطيَّةَ  َحدَّثََنا َمْعَمُر بن سَْهلٍ اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن ُمْدرٍِك، َعْن َعِليِّ بن َصاِلحٍ، َعْن َعْبِد
عُرِْضُت ِفيَمْن ُعرَِض ِمَن السَّْبيِ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَْم ، كُْنُت ِفي السَّْبيِ :"الْقَُرِظيِّ، قَالَ

  ".َيجُِدونِي أَْنَبتُّ، فَأُْرِسلُْت
بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، حدثنا الُْحَسْيُن  -١٣٨٧٥

  ".َبتُّ، فََخلَّْونِيعُرِْضُت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم قَُرْيظَةَ، فَلَْم َيجُِدونِي أَْن:"َعْن َعِطيَّةَ الْقَُرِظيِّ، قَالَ



َعِطيَّةَ حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن  -١٣٨٧٦
َيْوَم قَُرْيظَةَ، فََشكُّوا ِفيَّ فََنظَُروا إِلَى َعانَِتي لَمْ  كُْنُت ِفيَمْن ُعرَِض َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"الْقَُرِظيِّ، قَالَ

  ".َتْنُبْت، فَُخلَِّي سَبِيِلي
، َعنِ اْبنِ أَبِي حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْسَماعِيلَ الطَّاِلقَانِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ -١٣٨٧٧
كُْنتُ َيْوَم ُحكْمِ َسْعدِ بن ُمَعاٍذ ِفي بين قَُرْيظَةَ :"َسِمْعُت َرُجال ِفي َمْسجِِد الْكُوفَِة َيقُولُ: ، َعْن ُمَجاِهٍد، قَالََنجِيحٍ

  ".غُالًما، فََشكُّوا بِي، فَلَْم َيجِدُوا الْمُوَسى َجَرْت َعلَيَّ، فَاسُْتْبِقيُت
  ين ُجَشمِ بن َسْعٍدَعِطيَّةُ بن َسْعٍد السَّْعِديُّ، ِمْن ب

امِ َرَجاُء، حدثنا ُيوُسفُ الْقَاِضي، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد بن َعتَّابٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا أَُبو الِْمقَْد -١٣٨٧٨
إِنَّ مَالَ اللَِّه َمْسؤُولٌ :"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن إِْسَماِعيلَ بن َعِطيَّةَ َرُجلٍ ِمْن بين ُجَشمٍ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

  ".َوَمْنِطيٌّ
 بن حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن ِسَماِك بن الْفَْضلِ، َعْن ُعْرَوةَ -١٣٨٧٩

الَْيدُ الُْمْنِطَيةُ َخْيٌر ِمَن :"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ِه، قَالَُمَحمَِّد بن َعِطيَّةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
  ".الَْيِد السُّفْلَى

الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ . حدثنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُزْرَعةَ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ -١٣٨٨٠
َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثَنِي اْبُن جَابِرٍ، َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ بن ُمَحمَِّد بن َعِطيَّةَ، َعْن أَبِيهِ، : َسْهلُ بن زَْنَجلَةَ الرَّازِيُّ، قَاال
ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنفَرٍ ِمْن بين سَْعٍد َوكُْنُت أَْصَغرَُهْم، َوفَْدُت إِلَى َرسُولِ اللَّ: َعْن َجدِِّه َعِطيَّةَ بن َسْعٍد، قَالَ

َنَعْم َيا : قَالُوا"َبِقَي أََحٌد؟:"فََخلَّفُونِي ِفي رِحَاِلهِْم، فَأََتْوا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقََضْوا َحوَاِئَجُهْم، فَقَالَ
َما أَْنطَاَك اللَّهُ :"ِه َوَسلََّمللَِّه، غُالٌم بَِقَي ِفي رَِحاِلَنا فَأََمَرُهْم أَنْ َيْدُعونِي، فَأََتْيُتُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيَرسُولَ ا

، "السُّفْلَى ِهَي الُْمنْطَاةُ، َوإِنَّ اللََّه ُهَو الَْمْسؤُولُ وَالُْمْنِطي فَال َتسْأَلِ النَّاَس شَْيئًا، فَإِنَّ الَْيَد الُْعلَْيا ِهَي الُْمْنِطَيةُ، َوإِنَّ الَْيَد
  .فَكَلََّمنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِلَُغِتَنا

ْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َع. حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي -١٣٨٨١
كُنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد ُعْرَوةَ بن ُمَحمٍَّد، : بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن خَاِلٍد، َحدَّثَنِي أَُبو وَاِئلٍ الصَّْنَعانِيُّ الُْمَراِديُّ، قَالَ

إِنَّ الَْغَضَب :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوقَْد كَاَنْت لَهُ ُصْحَبةٌ، قَالََحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي َعِطيَّةَ، : قَالَ
  ".ْم فَلَْيَتَوضَّأِْمَن الشَّْيطَاِن، َوإِنَّ الشَّيْطَانَ ُخِلَق ِمَن النَّارِ، َوإِنََّما ُتطْفَأُ النَّارُ بِالَْماِء، فَإِذَا غَِضَب أََحدُكُ

ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ . حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي -١٣٨٨٢
ُه، َعْن ُعْرَوةَ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن خَاِلٍد الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثَنِي أَُميَّةُ بن ِشْبلٍ، َوغَْيُر

  ".إِذَا اسَْتَشاطَ السُّلْطَانُ، َتَسلَّطَ الشَّيْطَانُ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

َحدَّثََنا َعِليُّ اْبُن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن : قَاالحدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، وَُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الْبََراِء،  -١٣٨٨٣
َعْن َجدِِّه َعِطيَّةَ، أَنَُّه كَانَ ُيوُسَف، َعنِ النُّْعَمانِ بن الزَُّبيْرِ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعْرَوةَ بن ُمَحمَِّد بن َعِطيَّةَ السَّْعِديِّ، َعْن أَبِيِه، 

َعِشريَُتَك وَأَْصلُكَ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َسْبيِ ُهوَازِنَ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِممَّْن كَلََّم النَّبِيَّ
َك، فَكَلَّمَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه وَِلَهذَا الَْيْومِ اْختََبأْنَاَك َوُهنَّ أُمََّهاُتَك وَأََخوَاُتَك َوخَاالُت: ، َوقَالَ"َوكُلُّ الْمُْرِضِعَني



إِنِّي : فَقَالَ أََحُدُهمَا"اذَْهبُوا فََخيُِّروُهمَا:"َوَسلََّم أَْصَحاَبُه فََردَّ لَُهْم َسْبيَُهْم إِال َرُجلَْينِ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فَكَانَ َيُمرُّ بِالْجَارَِيِة الْبِكْرِ "أَْحِسْن َسْهمَُه:"ال أَْتُركُُه، فَلَمَّا أَْدَبَر، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :أَْتُركُُه، َوقَالَ اآلَخُر

فُْدونََها ِمنِّي بَِما قََدُروا َعلَْيِه فَكَبََّر َعِطيَّةُ، فَإِنِّي آُخذُ َهِذِه، فَإِنََّها أُمُّ َحيٍّ وََيْسَت: َوالُْغالمِ، فََيَدُعُه حَتَّى َمرَّ بَِعُجوزٍ، فَقَالَ
َعجُوٌز َيا َرُسولَ اللَِّه بََراٌء َسبِيَّةٌ َما ، َوال ثَدُْيَها بناِهٍد، َوال َواِفُدَها بَِواجٍِد ، ُخذَْها َيا َرُسولَ اللَِّه، َما فُوَها بِبَارٍِد : َوقَالَ

  .ال يَْعرِضُ لََها أََحٌد َتَركََها  لََها أََحٌد، فَلَمَّا َرآَها

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي . حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ -١٣٨٨٤
قَْيلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد، َحدَّثَنِي َربِيَعةُ بن َيزِيَد، َعْن َعِطيَّةَ بن َحدَّثََنا هَاِشُم بن الْقَاِسمِ، َحدَّثََنا أَُبو ُع: َشْيَبةَ، قَاال

 قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َبِشريٍ، َعْن َعِطيَّةَ السَّْعِديِّ َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".ال َيْبلُغُ الْعَْبُد أَنْ َيكُونَ ِمَن الُْمتَِّقَني حَتَّى َيَدَع َما ال َبأْسَ بِِه َحذًَرا ِممَّا بِِه َبأٌْس:"َوَسلََّم

للَِّه بن حدثنا ُعَمُر بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ِمقْالصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي َعاِصُم بن َعْبِد ا -١٣٨٨٥
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َوفِْد َتِميمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعْرَوةَ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَُّه قَِدَم َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ال

َنَعْم، فًَتى ِمنَّا : قَالُوا"َهلْ قَِدَم َعلَْيكُْم أََحٌد غَْيرُكُْم؟:"قَالَقَْوِمِه، فَلَمَّا َدَخلُوا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
 إِنَّ الَْيَد الُْمْنِطَيةَ ِهيَ الُْعلَْيا، َوإِنَّ:"فَأَْرِسلُوا إِلَْيِه فَلَمَّا َدَخلُْت َعلَْيِه َوُهْم ِعْنَدُه اْسَتقَْبلَنِي فَقَالَ: َخلَّفَْناُه ِفي رَِحاِلَنا، قَالَ

  ".السَّاِئلَةَ ِهَي السُّفْلَى، َوَما اْسَتْغَنْيَت فَال َتسْأَلْ، فَإِنَّ َمالَ اللَِّه َمْسئُولٌ َوَمْنِطيٌّ
  َعِطيَّةُ بن ُسفَْيانَ الثَّقَِفيُّ

َوهْبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حدثنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن خَاِلٍد الْ -١٣٨٨٦
قَِدَم َوفٌْد ِمْن ثَِقيٍف َعلَى َرسُولِ : إِْسحَاَق، َعْن ِعيَسى بن َعْبِد اللَِّه بن َماِلٍك، َعْن َعِطيَّةَ بن ُسفَْيانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".ْم قُبَّةً ِفي الَْمْسجِِد، فَلَمَّا أَْسلَُموا َصامُوا َمَعُهاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َرَمَضانَ، فَضََرَب لَُه
  َعِطيَّةُ بن الَْحارِِث
  َمنِ اْسُمُه َعطَاُء

  َعطَاُء الشَّيْبِيُّ الَْحجَبِيُّ
ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن . حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُعثَْمانَ بن َحكِيمٍ األَْوِديُّ -١٣٨٨٧

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْقَاِسمِ اَألْسِديُّ، َحدَّثََنا ِفطُْر بن : َيحَْيى بن ِمْنَدٍه اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ِعْمَرانَ الثَّْعلَبِيُّ، قَاال
رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِعْندَ :"شَْيًخا كَبًِريا قَالََخِليفَةَ، َحدَّثَنِي َعطَاُء َرُجلٌ ِمْن بين َشْيَبةَ َوكَانَ 

  ".َهذَا الَْمقَامِ َعلَْيِه َنْعالِن سَْبِتيََّتاِن
  َعطَاُء بن إِْبَراهِيَم

َيْحَيى اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن  -١٣٨٨٨
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن ُمْسِلمِ بن ُهْرُمزٍ، َعْن َيْحَيى بن ُعَبْيدِ بن َعطَاَء، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

  ".قَابِلُوا النِّعَالَ:"َوَسلََّم، َيقُولُ
  َمنِ اْسُمُه َعاِصٌم

  َعاِصُم بن َعِديٍّ اَألْنصَارِيُّ، َبْدرِيٌّ



حَمَُّد بن حدثنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيَّبِيُّ، َحدَّثََنا ُم -١٣٨٨٩
عَاِصمُ بن َعِديِّ بن الُْجدِّ بن الَْعْجالِن خََرَج إِلَى َبْدرٍ فََردَّهُ َرسُولُ اللَّهِ :"رِيِّ، قَالَفُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ الزُّْه

  ".َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوضََرَب لَُه بَِسْهِمِه
ُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا زَِيادُ حدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْب -١٣٨٩٠

َوُهَو ِمْن َبلَى بن َعْبِد اللَِّه الْبِكَاِليُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، قَالَ َعاِصُم بن َعِديِّ بن الُْجدِّ بن َعْجالنَ بن ضَبِيَعةَ، 
بن َعْمرِو بن َعْوِف بن َماِلِك بن اَألْوسِ، خََرَج َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى  َحِليٌف ِلبَنِي ُعَبْيِد بن َزْيِد بن مَاِلِك بن َعْوِف

 إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اسَْتْخلَفَُه: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َبْدرٍ، فََردَُّه َوضََرَب لَُه بَِسْهِمِه َمَع أَْصَحابِ َبْدرٍ، َوُيقَالَ
  ".َعاشَ َخْمَس َعشَْرةَ َوِمائَةً: َعلَى الَْعاِلَيِة، َوُيقَالَ

ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، . حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا مَاِلٌك -١٣٨٩١
ِه بن أَبِي َبكْرِ بن ُمَحمَّدِ بن َعْمرِو بن َحْزمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي الَْبدَّاحِ بن َعاِصمِ بن َعِديٍّ، َعْن َعْن َماِلٍك، َعْن َعْبِد اللَّ

، ثُمَّ َيْرُمونَ الَْغَد َوِمْن َبْعدِ َرخََّص ِلُرَعاِء اِإلبِلِ ِفي الْبَْيُتوَنِة َيرُْمونَ َيْوَم النَّحْرِ"أَبِيِه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، حدثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن أَُميَّةَ الزُّهْرِيُّ، "الَْغِد ِلَيْوَمْينِ، ثُمَّ َيْرُمونَ َيْوَم النَّفْرِ
ِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي الَْبدَّاحِ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْب

  .َوَسلََّم ِمثْلَُه 
، أَْخبََرنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي حدثنا إِْبَراهِيُم بن َصاِلحٍ الشَِّريازِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْهيْثَمِ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ -١٣٨٩٢

َرخََّص ِلُرَعاِء " َوَسلََّمَبكْرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي الَْبدَّاحِ بن َعاِصمِ بن َعِديٍّ، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  ".ْيلَةً، ثُمَّ َيْرمُوا ِمْن َبْعُداِإلبِلِ أَنْ َيْرُموا َيْوَم النَّْحرِ، ثُمَّ َيَدُعوا َيوًْما َولَ

اْبنِ  حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ، َعنِ -١٣٨٩٣
َرخَّصَ "بن َعِديٍّ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُجرَْيجٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن أَبِي الَْبدَّاحِ، َعْن َعاِصمِ 

  ".ِلرَِعاِء اِإلبِلِ َيَتَعاقَُبونَ، وََيْرُمونَ َيْوَم النَّْحرِ، ثُمَّ َيْدُعونَ
َعاِئٍذ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، حدثنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن  -١٣٨٩٤

قَِدَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمْرِشٍد، َعْن أَبِي الَْبدَّاحِ بن عَاِصمِ بن َعِديٍّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".ْيلٍَة َخلَْت ِمْن َربِيعٍ األَوَّلِ، فَأَقَاَم بِالَْمِديَنِة َعْشَر ِسنَِنيالَْمِديَنةَ َيْوَم اِإلثَْنْينِ الثَْنَتْي َعشَْرةَ لَ

ْمرِو بن حدثنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّنَْعانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُمَجمِّعٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرِ بن َع -١٣٨٩٥
َسأَلََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : ثَنِي أَُبو الَْبدَّاحِ بن َعاِصمِ بن َعِديٍّ األَْنَصارِيُّ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه قَالََحدَّ: َحْزمٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

ِمْن أَْيَن : لَْيمٍ، فَقُلُْتال َنْدرِي، فََمرَّ بِي َرُجلٌ ِمْن بين ُس: قُلَْنا"أَْيَن َحبِيُس سَْيلٍ؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحَدثَاِن َما قَِدَم، فَقَالَ
َيا َرسُولَ اللَّهِ، : ِمْن َحبِيسِ سَْيلٍ فََدَعْوُت َنعِْلي، فَاْنَحَدْرتُ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: جِئَْت؟ قَالَ

ِه َوإِنَُّه َمرَّ بِي َهذَا الرَُّجلُ، فَسَأَلُْتُه فََزَعَم أَنَّ بِِه أَْهلَُه فَسَأَلَُه َرُسولُ اللَِّه ال ِعلَْم لََنا بِ: إِنََّك َسأَلَْتَنا َعْن َحبِيسِ سَْيلٍ، فَقُلَْنا
ْخُرَج ِمْنهُ أَخْرِْج أَْهلََك ِمنَْها، فَقَْد يُوِشُك أَنْ َي:"بَِحبِيسِ َسْيلٍ، فَقَالَ: فَقَالَ"أَْيَن أَْهلَُك؟:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  ".َناٌر ُيِضيُء أَعَْناقَ اِإلبِلِ بُِبصَْرى
حدثنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُزرَاَرةَ الَْحَدِثيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن َسِعيدِ بن ُعَمَر  -١٣٨٩٦



اشَْتَرْيتُ أََنا وَأَِخي : يٍّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َعاِصمِ بن َعِديٍّ، قَالَالَْبغَوِيِّ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي الَْبدَّاحِ بن َعاِصمِ بن َعِد
َيا َعاِصُم، َما ِذئَْباِن َعاِدَياِن أَصَاَبا غََنًما :"ِمائَةَ سَْهمٍ ِمْن ِسَهامِ َخْيبََر، فََبلَغَ ذَِلكَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  ".َها رَبَُّها بِأَفَْسَد لََها ِمْن َعبِّ الَْمْرِء الْمَالَ َوالشََّرفَ ِلِدينِِهأََضاَع

َعنِ حدثنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َخاِلِد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُحَصْينٍ،  -١٣٨٩٧
ثُمَّ لَمْ َيأْتُوا : "أَنَُّه كَانَ عِْنَد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َنَزلَْت َهِذِه اآليَةُ"،الشَّْعبِيِّ، َعْن َعاِصمِ بن َعِديٍّ

فََما قَاَم : ِئُن حَاَجَتُه، قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، حَتَّى يَأُْتوا بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء، قَْد أَصَاَب الْخَا: قُلُْت] ٤النور آية "[بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء
فَأُنْزِلَْت آَيةُ : لَْيَس ِمنِّي، قَالَ: ُهَو ِمْنَك َوُهَو َيقُولُ: َحتَّى َجاَء اْبُن َعمِِّه أَُخو أَبِيِه َوامَْرأَُتُه َمَعُه َتْحِملُ َصبِيا، َوِهَي َتقُولُ

  ".اْبتُِلَي بِِه الُْمالِعنِ، فَأََنا أَوَّلُ َمْن َتكَلََّم بِِه َوَمنِ
  َعاِصُم بن ثَابِتِ بن أَبِي اَألفْلَحِ

  .َماْبُن اَألفْلَحِ األَْنَصارِيُّ َحَمى الدََّبَر، َبْدرِيٌّ، قُِتلَ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ويقال
ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن فُلَْيحٍ، َعْن  حدثنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا -١٣٨٩٨

  ".ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ َعاِصُم بن ثَابِِت بن أَبِي اَألفْلَحِ"ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ الزُّهْرِيِّ
ثََنا َسعِيُد بن َيحَْيى بن َسعِيٍد اُألمَوِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ اْبنِ إِْسَحاقَ حدثنا ُمحَمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّ

يَّةَ بن ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ َعاِصُم بن ثَابِِت بن قَْيسِ بن اَألفْلَحِ بن ِعْصَمةَ بن َماِلِك بن أَُم"إِْسحَاَق
  ".َماِلكِ بن َعْوِف بن َعْمرِو بن َعْوٍف َصْعَصَعةَ بن َزْيدِ بن

ح َوَحدَّثََنا ُمصَْعُب بن . حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ -١٣٨٩٩
اهِيُم بن َسْعٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَمَر بن أَُسْيِد بن جَارَِيةَ الثَّقَِفيِّ إِبَْراهِيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِبَْر

َبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْشَرةَ َرْهطٍ :"َحِليُف بين ُزْهَرةَ َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ أَبِي هَُرْيرَةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
  ".َوأَمََّر َعلَْيهِْم عَاِصَم بن ثَابٍِت األَْنصَارِيَّ َجدَّ َعاِصمِ بن َعْمرٍو ذَكََرُه بِطُولِِهَعْيًنا 

  َعاِصُم بن سُفَْيانَ الثَّقَِفيُّ
جُ بن َنبَاَتةَ، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َحْشَر -١٣٩٠٠

بَْعضِ الصََّدقَِة، فَأََبى ِهَشامِ بن َحبِيبٍ، َعْن قَْيسِ بن َعاِصمٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َبَعثَ إِلَْيِه َيْسَتِعُني بِِه َعلَى 
إِذَا كَانَ َيْوُم الْقَِياَمِة أُِمَر بِالْوَاِلي فَُيوقَفُ :"لَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع: أَنْ َيْعَملَ لَُه، ثُمَّ قَالَ

ى أُْمُر اللَُّه الْعِظَاَم فََتْرجُِع إِلََعلَى جِْسرِ جََهنََّم، فََيأُْمُر الْجِْسَر فََيْنَتِفضُ اْنتِفَاضَةً، فََيُزولُ كُلُّ َعظْمٍ ِمْنُه ِمْن َمكَانِِه، ثُمَّ َي
ِه َعاِصًيا حََرَف بِِه الْجِْسَر، فََهَوى َمكَانِِه، ثُمَّ َيسْأَلُ، فَإِنْ كَانَ ِللَِّه ُمِطيًعا اجَْتَبذَُه، فَأَْعطَاُه ِكفْلَْينِ ِمَن اَألْجرِ َوإِنْ كَانَ ِللَّ

  ".إِلَى َجهَنََّم َسْبِعَني َخرِيفًا
  َعاِصٌم اللَّيِْثيُّ أَُبو َنصْرٍ

ح َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْحَسْينِ . َعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن إِْسَماِعيلَحدثنا الْ -١٣٩٠١
َد أَبِي َمْسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا غَسَّانُ بن ُمَضرٍ، َعْن َسِعيِد بن َيزِي: الْعَاُبورِيُّ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ِسَنانَ الدَّارِعِ، قَاال

َدَخلُْت َمْسجَِد الَْمِدينَِة، فَإِذَا النَّاُس َيقُولُونَ َنُعوذُ بِاللَِّه ِمْن غََضبِ اللَِّه َوغََضبِ : َنْصرِ بن عَاِصمٍ اللَّيِْثيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب َعلَى ِمْنَبرِِه فَقَاَم َرُجلٌ فَأََخذَ بَِيِد اْبنِِه َماذَا قَالُوا كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : قُلُْت: َرسُوِلِه، قَالَ



ُألمَّةِ َوْيلٌ ِلَهِذِه َيْوًما لَِهِذِه ا، لََعَن اللَُّه الْقَاِئَد وَالَْمقُوَد :"فَأَْخَرَجُه ِمَن الَْمْسجِِد فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".ِمْن فُالٍن ِذي االْسَتاِه

  َعاِصُم بن ُعَمَر بن الَْخطَّابِ
ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو . حدثنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َبكُْر بن ُمضَرٍ -١٣٩٠٢

ح َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلدٍ . َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمضَرٍ بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي،
  بن ُعَمَر، أَنّالْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن ُمَضرٍ، َعْن ُموَسى بن جَُبْيرٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن َعاِصمِ

  ".طَلََّق حَفَْصةَ بنَت ُعَمَر طَلْقَةً، ثُمَّ اْرَتجََعَها"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعاِصٌم الُْمزَنِيُّ

َحدَّثََنا َحاِمُد بن ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقِْطيُّ، . حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي -١٣٩٠٣
ثُ َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َنْوِفلِ بن ُمسَاِحقٍ، َسِمَع اْبَن ِعَصامٍ الْمَُزنِيَّ ُيَحدِّ: َيحَْيى، قَاال

إِذَا رَأَْيُتمْ :"َوَسلََّم إِذَا َبَعثَ َجْيًشا أَْو سَرِيَّةً، َيقُولُ لَُهْم كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َوكَاَنْت لَهُ ُصْحَبةٌ، قَالَ
 ، فََبَعثََنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسرِيٍَّة َوأََمَرَنا بِذَِلَك، فََخَرجَْنا َنِسُري"َمْسجًِدا أَوْ َسِمْعُتْم ُمؤَذًِّنا، فَال َتقُْتلُوا أََحًدا

َوَما اِإلْسالُم؟ فَأَْخبَْرَناُه، : أَُمْسِلٌم أَْنَت؟ قَالَ: بِأَْرضِ تَِهاَمةَ، فَأَْدرَكََنا َرُجلٌ َيسُوُق ظََعاِئَن فََعَرْضَنا َعلَْيِه اِإلْسالَم، فَقُلَْنا
فََهلْ أَنُْتْم ُمْنَتِظرِيَّ َحتَّى أُْدرَِك الظََّعاِئَن؟ : َنقُْتلَُك، قَالَ: َنافَإِنْ لَْم أَفَْعلْ فََما أَْنُتمْ صَانُِعونَ، فَقُلْ: فَإِذَا ُهَو ال َيْعرِفُُه، قَالَ

أُسِْلُم : أَْسِلِمي َحْيُش قَْبلَ اْنِقطَاعِ الْعَْيشِ، فَقَالَْت: َنَعْم، وََنْحُن ُمْدرِكُوُه، فََخَرَج، فَإِذَا امَْرأَةٌ ِفي َهْوَدجَِها، فَقَالَ: فَقُلَْنا
  أََتذْكُُر إِذْ َما طَلَْبُتكُْم فََوَجْدُتكُْم: ِتْسًعا َتْترًا، ثُمَّ قَالَ َعْشًرا أَْو

  بَِحْيلَةَ أَوْ أَْدرَكُْتكُْم بِالُْخرَانِقِ فَلَْم َيُك َحقًّا أَنْ ُيَنوَّلَ عَاِشٌق
  ًعاَتكَلَُّف إِْدالجِ السَُّرى وَالَْودَاِئقِ فَال ذَْنَب ِلي قَْد قُلُْت إِذْ أَْهلَُنا َم
  أََتتْنِي بُِودٍّ قَْبلَ إِْحَدى الَْمضَاِئقِ أََتْتنِي بُِودٍّ قَْبلَ أَنْ َيْشَحطَ النََّوى

  َوَيْنأَى اَألِمُري بِالَْحبِيبِ الُْمفَارِقِ

  .فََجثَْت َعلَْيِه َحتَّى مَاَتْت  َشأُْنكُْم، فَقَرَّْبَناُه فََضَربَْنا ُعُنقَُه، َوَنزَلَِت اُألْخَرى ِمْن َهْوَدجَِها،: ثُمَّ أََتاَنا، فَقَالَ
  َمنِ اْسُمُه ِعْصَمةُ

  ِعْصَمةُ بن َماِلٍك الَْخطَِميُّ
تَارِ، َعْن حدثنا أَحَْمُد بن رِْشِدينٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َعْبِد السَّالمِ الصََّدِفيُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الُْمْخ -١٣٩٠٤

احَْتكَّ : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ْوِهبٍ، َعْن ِعْصَمةَ بن َماِلٍك الَْخطَِميِّ، قَالََعْبِد اللَِّه بن َم
  ".وَأََنا أَْيًضا ُيِصيُبنِي ذَِلَك:"َبْعُض َجَسِدي، فَأَْدَخلُْت َيِدي أَحَْتكُّ، فَأَصَاَبْت َيِدي ذَكَرِي، قَالَ

  ".ال ِحَمى ِفي اِإلْسالمِ َوال ُمنَاَجَشةَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩٠٥
َباَء، فَلَمَّا أََراَد أَنْ َيْرجَِع، جِئَْناهُ زَاَرَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ِق: َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩٠٦

صَاِحُب الدَّابَِّة أََحقُّ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَا غُالٌم يَأِْتي َمَعكَ َيرُِد الدَّابَّةَ، قَالَ: بِِحمَارٍ قَُحاِطيٍّ قَطُوٍف فََرِكَبُه، قُلَْنا
  .ُردََّها لََنا فَذََهَب فَرَدَُّه َعلَْيَنا َوُهَو ِهْمالٌح َما ُيَساَيُر َيا َرُسولَ اللَِّه، اْركَْب َو: ، قُلَْنا"بَِصْدرِهَا
أَكْثَُر ُمَنافِِقي أُمَِّتي :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩٠٧
  ".قُرَّاُؤَها



خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ ِسكَِك الَْمِديَنِة، : ، َعْن ِعْصَمةَ، قَالََوبِإِْسنَاِدِه -١٣٩٠٨
َبالَ قَاِئًما، ثُمَّ َدَعا بَِماٍء، َيا ُحذَْيفَةُ، اْستُْرنِي، فَقَاَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَ:"فَاْنَتَهى إِلَى ُسبَاطَِة قَْومٍ، فَقَالَ

  ".فََتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى الُْخفِّ َوَصلَّى
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ : َجاَء َمْملُوٌك إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩٠٩

َيا :"فََصِعدَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْمْنبََر، فَقَالَ: ُهَو ُيرِيُد أَنْ ُيفَرَِّق بَْينِي وََبْيَن اْمرَأَِتي، قَالََمْوالَي زَوََّجنِي َو
  ".أَيَُّها النَّاُس، إِنََّما الطَّالُق بَِيِد َمْن أََخذَ السَّاَق

ال َيَناَمنَّ أََحدُكُْم ِفي ُمَعْصفَرٍَة، فَإِنََّها :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، -١٣٩١٠
  ".ُمحَْتَضُرُه
َبْعِدي لَكَانَ ُعَمَر بن لَْو كَانَ َنبِيٌّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩١١
  ".الَْخطَّابِ
  ".ظَْهُر الُْمْؤِمنِ ِحًمى إِال بَِحقِِّه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩١٢

جِئْتُ أَسْأَلُ : َما َجاَء بَِك؟ قَالَ: قَِدَم َرُجلٌ ِمْن ُخَزاَعةَ، فَلَِقَيُه َعِليٌّ فَقَالَ: َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩١٣
إِلَى :"؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َمْن َنْدفَعُ َصَدقَةَ أَمَْواِلَنا إِذَا قََبَضكَ اللَُّه

: ، قَالَ"إِلَى ُعثَْمانَ:"، فَإِذَا قََبَض اللَُّه ُعَمَر، فَإِلَى َمْن؟ قَالَ"ُعَمَر:"، فَإِذَا قََبَض اللَُّه أََبا بِكْرٍ، فَإِلَى َمْن؟ قَالَ"أَبِي َبكْرٍ
  ".اْنظُُروا َألنْفُِسكُْم:"إِلَى َمْن؟ قَالَفَإِذَا قََبَض اللَُّه ُعثَْمانَ فَ

قَِدَم َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الْبَاِدَيِة بِإِبِلٍ لَُه فَلَِقَيُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩١٤
: قَدِْمُت بِإِبِلٍ فَاُشَتَراَها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َما أَقَْدَمَك؟ قَالَ :فَاْشَتَراَها ِمْنُه فَلَِقَيُه َعِليٌّ، فَقَالَ

َمْن َيقِْضينِي  َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنْ َحَدثَ بَِك َحَدثٌ: اْرجِْع فَقُلْ لَُه: ال َولَِكْن بِْعُتَها ِمْنُه بَِتأِْخريٍ، فَقَالَ َعِليٌّ: فََنقََدَك، قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنْ َحَدثَ بَِك َحَدثٌ فََمْن َيقْضِينِي؟ : َماِلي؟ وَاْنظُْر َما َيقُولُ لََك، فَاْرجِْع إِلَيَّ حَتَّى ُتْعِلَمنِي، فَقَالَ

بِي َبكْرٍ َحَدثٌ فََمْن َيقِْضينِي؟ فَسَأَلَُه، اْرجِعِ اْسأَلْهُ إِنْ َحَدثَ بِأَ: ، فَأَْعلََم َعِليا، فَقَالَ لَُه"أَُبو بِكْرٍ:"قَالَ
اْرجِْع فََسلُْه إِذَا َماَت ُعَمُر فََمْن َيقِْضينِي؟ فَجاَء فَسَأَلَُه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ : فَجاَء فَأَْعلََم َعِليا، فَقَالَ لَُه"ُعَمُر:"فَقَالَ

  ".اَت ُعَمُر فَإِِن اْسَتطَْعتَ أَنْ َتُموَت فَُمْتوَْيَحَك إِذَا َم:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َصلَّى الظُّْهَر ِفي الَْمْسجِدِ إِذْ َجاءَ : َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩١٥
  ".أَال َرُجلٌ يََتَصدَُّق َعلَى َهذَا ُيَصلِّي َمَعُه؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ، فََدَخلَ ُيَصلِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

َنَشَد َرُجلٌ َضالََّتُه ِفي الَْمْسجِِد، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩١٦
  .َوكَرَِه أَنْ َيقُولََها ُهَو "َعلَْيكَ َضالََّتَكقُولُوا ال َردَّ اللَُّه :"َوَسلََّم

إِذَا َصلَّى أََحدُكُُم الُْجُمَعةَ، فَال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩١٧
  ".ُيَصلِّي بَْعَدَها َشْيئًا حَتَّى يََتكَلََّم أَوْ َيْخُرَج

َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد فُِقئَْت َعْيُنُه، فَقَالَ : َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩١٨
نََعْم، فَقََضى َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه : قَالَ"ا؟أَْنَت فَقَأَْت َعْيَن َهذَ:"أَعَْوُر بين فُالٍن، فََبَعثَ، فََجاَء، فَقَالَ: قَالَ"َمْن ضََرَبَك؟:"لَُه

  ".ال َتفْقَأْ َعْيَنُه َتَدْعُه غَْيَر َبِصريٍ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالدَِّيِة، َوقَالَ



لَْيِه َوَسلََّم، فَُرِفَع إِلَى َرسُولِ اللَّهِ سََرَق َمْملُوٌك ِفي َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع: َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩١٩
ِفَع الثَّاِلثَةَ فََعفَا َعْنُه، ثُمَّ ُرِفَع إِلَْيهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََعفَا َعْنُه، ثُمَّ ُرِفَع إِلَْيِه الثَّانَِيةَ، َوقَْد َسَرَق فََعفَا َعْنُه، ثُمَّ ُر

رِْجلَُه، ثُمَّ ُرِفَع  فََعفَا َعْنُه، ثُمَّ ُرِفَع إِلَْيِه الَْخاِمَسةَ َوقَْد َسَرَق فَقَطََع َيَدُه، ثُمَّ ُرِفَع إِلَْيِه السَّاِدَسةَ فَقَطََع الرَّابَِعةَ َوقَْد َسَرَق
  ".أَْرَبٌع بِأَْربَعٍ:"لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِلَْيِه السَّابَِعةَ فَقَطََع َيَدُه، ثُمَّ ُرِفَع إِلَْيِه الثَّاِمَنةَ فَقَطََع رِْجلَُه، َوقَالَ َرُسو

بِالَْحْمُد ِللَِّه َربِّ "َيْسَتفِْتُح الِْقَراَءةَ "َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ -١٣٩٢٠
  .ُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر، َوُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم وَأَ] "١الفاحتة آية "[الْعَالَِمَني
كَانَ ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحْرَبةٌ يَْمِشي بَِها َبْيَن َيَدْيِه، فَإِذَا :"َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩٢١

  ".َصلَّى َركَزََها َبْيَن َيَدْيِه

َشَرَد َعلَْيَنا َبِعٌري ِليَِتيمٍ ِمَن اَألْنصَارِ، فَلَْم نَقِْدْر َعلَى أَْخِذِه فَجِئَْنا إِلَى َرسُولِ : َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩٢٢
حَاِئطَ الَِّذي ِفيِه الَْبِعُري، فَلَمَّا َرأَى الَْبِعريُ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكَْرَنا ذَِلَك لَُه، فَقَاَم َمَعَنا حَتَّى جِئَْنا الْ

َيا َرسُولَ اللَِّه، لَْو أَمَْرَتَنا أَنْ َنْسُجَد لََك كََما ُيْسَجُد ِللُْملُوِك، : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَْبلَ َحتَّى َسَجَد لَُه، قُلَْنا
  ".ي أُمَِّتي، لَْو كُْنُت فَاِعال ألََمْرُت النَِّساَء أَنْ َيْسُجْدنَ َألزَْواجِهِنَّلَْيَس ذَِلَك ِف:"قَالَ

َجاَء َنفٌَر ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩٢٣
ا ِفلٌْس َنْشَترِي َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّا َنُمرُّ ِفي َهِذِه اَألسَْواقِ فََنْنظُرُ إِلَى َهِذِه الْفََواِكِه فََنْشَتهِيَها َولَْيَس َمَعَن: ، فَقَالُواَوَسلََّم

  ".َوَهلِ اَألْجُر إِال ِفي ذَِلَك:"بِِه، فََهلْ لََنا ِفي ذَِلَك أَْجٌر، فَقَالَ
  ".الَْهِديَّةُ َتذَْهبُ بِالسَّْمعِ َوالْقَلْبِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالََوبِإِْسَن -١٣٩٢٤
ثَالثَ "نِ حَْرُق النَّارِضَالَّةُ الُْمْؤِم:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩٢٥

  .َمرَّاٍت 

لَمَّا َماَتْت بنتُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّتي َتْحَت ُعثَْمانَ، قَالَ : َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩٢٦
  ".لَْو كَانَ ِلي ثَاِلثَةٌ لَزَوَّْجُتُه َوَما زَوَّْجُتُه إِال بِالَْوْحيِ ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَجلََّزوِّجُوا ُعثَْمانَ :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َرِكَب َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرًسا فََجَرى بِِه فََرَجَع إِلَْيَنا، : َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩٢٧
  ".َوَجْدُتهُ َبْحًرا:"فَقَالَ

شَْيٌخ : ثَالثَةٌ ال َينْظُُر اللَُّه إِلَيْهِْم غَدًا:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩٢٨
  ".لٍ، َوفَِقٌري ُمْختَالٌ َمْزُهوٌَّزاٍن، َوَرُجلٌ اتََّخذَ اَألْيَمانَ بَِضاَعةً َيْحِلُف ِفي كُلِّ َحقٍّ َوَباِط

َيا : فَقَالَ َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتعَْملَ َرُجال َعلَى الصََّدقَِة، -١٣٩٢٩
  ".اْجِلْس ِفي َبْيِتَك:"َرسُولَ اللَِّه اْخَتْر ِلي، فَقَالَ

َدَخلَ الَْعبَّاُس بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َيْوًما الَْمْسجَِد، فََسلََّم َعلَيْهِْم، فََنظََر إِلَى : ْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالََوبِإِ -١٣٩٣٠
ا َرُسولَ اللَِّه، َما ِلي إِذَا َدَخلُْت َي: الْكََراِهَيِة ِفي ُوُجوهِهِْم، فََرَجَع إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيِتِه، فَقَالَ

َيا :"الَْمْسجَِد، فَقَالَ الَْمْسجَِد أََرى الْكََراِهَيةَ ِفي ُوُجوِه النَّاسِ، فَجاَء َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َدَخلَ
  ". حَتَّى ُتِحبُّوا َعبَّاًساَمْعَشَر النَّاسِ، لَْن ُتْؤِمنُوا، َولَْن َتكُونُوا ُمْؤِمنَِني



َنظََر َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َرُجلٍ َيْمِشي ِفي َنْعلَْيِه ِفي : َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩٣١
  ".َيا صَاِحَب السَّبِْتيَِّة اْخلَعْ َنْعلَْيَك:"الَْمقَابِرِ، فَقَالَ
أََحبُّ الَْعَملِ إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: إِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالََوبِ -١٣٩٣٢

الْقَْوُم :"الَْحدِيِث؟ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما سُْبَحةُ: ، قُلَْنا"سُْبَحةُ الَْحِديِث، َوأَبَْغُض اَألْعمَالِ إِلَى اللَِّه التَّْحِديُف
الْقَْوُم َيكُوُنونَ بَِخْيرٍ فََيْسأَلُُهُم الَْجاُر َوالصَّاِحُب، :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما التَّْحِديُف؟ قَالَ: ، قُلَْنا"َيَتَحدَّثُونَ َوالرَُّجلُ ُيَسبُِّح

  ".َيْشكُونَ، فََيقُولُونَ َنْحُن بَِشرٍّ 
  ".َمنِ ارَْتدَّ َعْن ِدينِِه، فَاقُْتلُوُه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالََوبِإِْسنَاِد -١٣٩٣٣
إِهَابٍ َما لَْو ُجِمَع الْقُْرآنُ ِفي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ -١٣٩٣٤

  ".أَْحَرقَْتُه النَّاُر
ُمخَْتارِ، حدثنا أَحَْمُد بن رِْشِدينٍ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُمنِْقٍذ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َيْحَيى، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الْ -١٣٩٣٥

َمْن َتَحبََّب إِلَى :"سُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَإِنَّ َر: َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َمْوِهبٍ، َعْن ِعْصَمةَ بن َماِلٍك، قَالَ
  ".النَّاسِ بَِما ُيِحبُّونَ َوبَاَرَز اللََّه، لَِقيَ اللََّه َتعَالَى َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ

ا إِْدرِيُس بن َيْحَيى، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الُْمخَْتارِ، حدثنا أَحَْمُد بن رِْشِدينٍ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُمنِْقٍذ، َحدَّثََن -١٣٩٣٦
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ذََرأَ :"َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْوِهبٍ، َعْن ِعْصَمةَ بن َماِلٍك، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".لَكُْم صَْيَد الَْبْحرِ
  قَْيسٍ السُّلَِميُّ ِعْصَمةُ بن
ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َزكَرِيَّا . حدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي -١٣٩٣٧

لُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْمرٍو، َعْن أَْزَهَر بن اِإلَياِديُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِي
َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  َعْبِد اللَِّه الَْحرَارِيِّ، َعْن ِعْصَمةَ بن قَْيسٍ السُّلَِميِّ صَاِحبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

  ".ِتلَْك أَعْظَُم َوأَْعظَُم:"فَكَْيَف ِفْتَنةُ الَْمغْرِبِ؟ قَالَ: قِيلَ لَُه"وَّذُ بِاللَِّه ِمْن ِفْتَنِة الَْمشْرِقَِيَتَع"َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه كَانَ
كَرِيَّا، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َز. حدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي -١٣٩٣٨

ْبِد اللَِّه، َعْن ِعْصَمةَ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن َنْجدَةَ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن حَرِيزِ بن ُعثَْمانَ، َعْن أَْزَهَر بن َع
  ".ي َصالِتِه ِمْن ِفْتَنِة الَْمغْرِبَِيَتعَوَّذُ ِف"بن قَْيسٍ صَاِحبِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ

  ُعَجْيُر بن يَزِيدَ بن َعْبِد الَْعزِيزِ

ُعَجْيُر بن يَزِيدَ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َسكََن َمكَّةَ، َرَوى : حدثنا أَُبو َبكْرِ بن َصَدقَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَماعِيلَ الُْبَخارِيِّ، قَالَ
  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدِيثًا، وَلَْم َيذْكُْر ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ الَْحدِيثََعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

  ُعَرْيٌب أَُبو َعْبِد اللَِّه الُْملَْيِكيُّ
َسعِيُد بن ِسَنانَ، َعْن حدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ، َحدَّثََنا  -١٣٩٣٩

: أَنَّ َهِذِه اآلَيةَ نََزلَْت:"لََّمَيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَرْيبٍ الُْملَْيِكيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  ".أَنََّها َنزَلَْت ِفي َنفَقَاتِ الْخَْيلِ] ٢٧٤البقرة آية "[نِيَةًالَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهمْ لَْيال َوَنهَاًرا ِسرا وََعال"

 َيزِيَد بن حدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن ِسَنانَ، َعْن -١٣٩٤٠
الْخَْيلُ َمْعقُوٌد ِفي نََواِصيَها الَْخْيرُ :"َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْبِد اللَِّه بن ُعَرْيبٍ، َعْن أَبِيِه، 



لَُها َوأَرَْواثَُها َألْهِلَها عِْنَد ٍة، َوأَبَْواَوالنَّْبلُ إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة، َوأَْهلَُها ُمَعاُنونَ َعلَْيَها َوالُْمْنِفُق َعلَْيَها كََباِسطِ َيَدْيِه ِفي َصَدقَ
  ".اللَِّه َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن ِمْسِك الَْجنَِّة

زِيَد بن حدثنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبِ بن َسابُورٍ، َعْن َسِعيدِ بن ِسَنانَ، َعْن َي -١٣٩٤١
َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِهِْم ال : "بٍ الُْملَْيِكيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قَْوِلِهَعْبِد اللَِّه بن ُعَرْي

ال َتخْبِلُ َبْيًتا ِفيِه َعِتيٌق ِمَن :"َوَسلََّم أَنَُّهُم الْجِنُّ، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه] ٦١األنفال آية "[َتْعلَُموَنُهُم اللَُّه َيْعلَُمُهْم
  ".الْخَْيلِ

  ِعْمَرانُ بن َتْيمٍ أَُبو رَجاَء الْعُطَارِِديُّ
  خمضرم لَْم ُيخَرِّْج

  َعازُِب بن الَْحارِِث اَألْنَصارِيُّ أبو الْبََراِء بن َعازِبٍ
  َعِفُري بن أَبِي َعفِريٍ

الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َداُوَد الضَّبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكْرٍ حدثنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد  -١٣٩٤٢
 أَنَّ أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق الُْملَْيِكيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن طَلَْحةَ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ، َعْن أَبِيِه،

كَْيَف َسِمْعَت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ لَِرُجلٍ ِمَن الَْعَربِ يُقَالُ لَُه َعِفُري بن أَبِي َعِفريٍ
  ".الُْودُّ ُيَتوَاَرثُ وَالْبُْغُض ُيتََواَرثُ:"، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَسلََّم َيقُولُ ِفي الُْودِّ؟ قَالَ

الْمُْنِذرِ حدثنا ِعيَسى بن ُمَحمٍَّد السِّْمَساُر، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الَْمْسُروِقيُّ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َعِطيَّةَ أَُبو  -١٣٩٤٣
لَِقَي أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق َرُجال ِمَن : أَبِيِه، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكْرٍ، قَالَ الَْورَّاُق، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن

ُودِّ، ِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي الْالْعََربِ ُيقَالُ لَُه َعِفُري بن أَبِي َعِفريٍ، فَقَالَ لَُه أَُبو َبكْرٍ َسِمْعَت ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".الُْودُّ ُيَورَّثُ َوالَْعَداَوةُ ُتَورَّثُ:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: قَالَ

  اْسُمُه ِعالقَةُ بن َصحَّارٍ: َعمُّ َخارَِجةَ بن الصَّلِْت، يُقَالُ
ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َخارَِجةَ بن  حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو -١٣٩٤٤

لَهُ   َمْجُنوٍن ُموثَقٍ بِالَْحِديِد، فَقَالَالصَّلِْت، أَنَّ َعما لَُه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َرَجَع ُمرَّ بِِه َعلَى أَْعرَابِيٍّ
كُلَّ َيْومٍ ، فََرقَْيُتُه بِأُمِّ الْكَِتابِ ثَالثَةَ أَيَّامٍ : َنَعْم، قَالَ: أَعِْنَدَك َشْيٌء ُنَداوِيِه فَإِنَّ َصاحَِبَك قَْد َجاَء بَِخْيرٍ؟ قَالَ: َبْعضُُهْم

قُلَْت غَْيرَ :"لنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبْرتُُه، فَقَالََمرََّتْينِ فََبَرأَ فَأَْعطَوْنِي ِمائَةَ شَاٍة، فَلَْم آُخذَْها َحتَّى أَتَْيُت ا
  ".كُلَْها بِْسمِ اللَِّه، فَلََعْمرِي لََمْن أَكَلَ بُِرقَْيِة َباِطلٍ، لَقَْد أَكَلَْت بُِرقَْيةِ َحقٍّ:"ال، قَالَ: قُلُْت"َهذَا؟

  َمنِ اْسُمُه ُعقَْيلٌ
  اِلبٍ ُيكَْنى أََبا َيزِيَد بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن هَاِشمٍُعقَْيلُ بن أَبِي طَ

  ذُِكَر ِفي الَْمغَازِي، وكان َحَضَر فَْتَح َخيَْبَر َوقََسَم لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َخْيَبَر 
  ِمْن أَْخَبارِ ُعقَْيلٍ

دَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َح -١٣٩٤٥
ي، َوُحبٌّ إِنِّي أُِحبَُّك ُحبَّْينِ ِلقََرابَِتَك ِمنِّ: َيا أََبا يَزِيَد:"أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلُعقَْيلِ بن أَبِي طَاِلبٍ



  ".ِلَما كُْنُت أَْعلَُم ِمْن ُحبِّ َعمِّي إِيَّاَك
  َما أَسَْنَد ُعقَْيلُ بن أَبِي طَاِلبٍ

ح َوَحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ اَألذَنِيُّ، َحدَّثََنا . حدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن أَبِي ُسوَْيٍد الذَّرَّاُع -١٣٩٤٦
ح َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن . مَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، َحدَّثََنا َعْبُد الَْواِحِد بن زَِياٍدُمَح
ثََنا يُوُنُس بن ُبكَيْرٍ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ بن َحدَّ: ح َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َمتََوْيِه اَألْنصَارِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ، قَاال. ُنَمْيرٍ

إِنَّ اْبَن أَِخيكَ : َجاَءْت قُرَْيٌش إِلَى أَبِي طَاِلبٍ فَقَالُوا: َيحَْيى، َعْن ُموَسى بن طَلَْحةَ، أَْخبََرنِي ُعقَْيلُ بن أَبِي طَاِلبٍ، قَالَ
َيا ُعقَْيلُ ائِْت ُمَحمًَّدا، فَاْنطَلَقْتُ إِلَْيِه فَأَْخَرْجُتُه ِمْن ِكْبسٍ، : إِيذَائَِنا، فَقَالَ ِلي ُيْؤذِيَنا ِفي َناِديَنا َوِفي َمْجِلِسَنا فَاْنَهُه َعْن

اِء، ْمَضَبْيٌت َصغٌِري، فََجاَء ِفي الظُّْهرِ ِمْن ِشدَّةِ الَْحرِّ فَجََعلَ َيطْلُُب الْفَْيَء يَْمِشي ِفيِه ِمْن ِشدَِّة َحرِّ الرَّ: قَالَ طَلَْحةُ
إِنَّ بين َعمَِّك َزَعُموا أَنََّك ُتؤِْذيهِْم ِفي َناِديهِْم َوِفي َمْجِلسِهِْم، فَاْنَتِه َعْن ذَِلَك فََخلََق َرُسولُ : فَأََتْيَناُهْم، فَقَالَ أَُبو طَاِلبٍ

َما أََنا بِأَقَْدَر أَنْ أََدَع :"َنَعْم، قَالَ: قَالُوا"نَ َهذَا الشَّْمَس؟َما َتَرْو:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِبَصرِِه إِلَى السََّماِء، فَقَالَ
  .َما كَذََبَنا اْبُن أَِخي قَطُّ فَاْرجِعُوا : قَالَ أَُبو طَاِلبٍ"ذَِلَك مِْنكُْم أَنْ ُتْشِعلُوا مِْنَها ُشْعلَةً

ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، . ىحدثنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَس -١٣٩٤٧
: بِالرَّفَاِه َوالَْبنَِني، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ الرَّاسِبِيُّ، َعنِ الَْحَسنِ، أَنَّ ُعقَْيلَ بن أَبِي طَاِلبٍ َتزَوََّج امَْرأَةً، فَقِيلَ لَُه: قَاال

  ".بَاَرَك اللَُّه لََك، َوَباَرَك َعلَْيَك:"إِذَا َتزَوََّج أََحدُكُْم، فَلُْيقَلْ لَُه:"سُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َر
أَُبو َسِعيٍد الَْبْصرِيُّ،،أَنَُّه َسِمعَ حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، أَخَْبرَنِي  -١٣٩٤٨

ي طَاِلبٍ، أَنَُّه َتزَوَّجَ الَْحَسَن، قَالَ عَْبُد الرَّزَّاقِ، َوأَْخَبرَنِي اْبُن ُجرَْيجٍ، َعْن َرُجلٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َيذْكُُر َعْن ُعقَْيلِ بن أَبِ
ال َتقُولُوا ذَِلَك، فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعْن : َبنَِني، قَالَبِالرَّفَاِه َوالْ: اْمَرأَةً ِمْن بين ُجَشمٍ، فَِقيلَ لَُه

  ".َباَرَك اللَُّه لََك، َوبَاَرَك َعلَْيَك:"ذَِلَك، َوأََمرََنا أَنْ َنقُولَ
رِيُر، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا يُوُنُس، َعنِ حدثنا ُيوُسفُ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ الضَّ -١٣٩٤٩

: وا َيُزفُّوَنُه، يَقُولُونَالَْحَسنِ، أَنَّ ُعقَْيلَ بن أَبِي طَاِلبٍ َتزَوََّج امَْرأَةً ِمْن بين ُجَشمِ بن سَْعٍد، فََدَخلَ َعلَْيِه الْقَْوُم فََجَعلُ
، "بَاَرَك اللَُّه لَكُْم، وََباَرَك َعلَْيكُْم:"قُولُوا: كَْيَف َنقُولُ َيا أََبا َيزِيَد؟ قَالَ: قَالُوا: ال َتقُولُوا ذَِلَك :بِالرَّفَاِه َوالَْبنَِني، فَقَالَ
  .إِنَّا كُنَّا ُنْؤَمُر بِذَِلَك

ٌر، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن دِيَنارٍ، َعنِ حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُزَهْي -١٣٩٥٠
بِالرَّفَاهِ : قَِدَم َعلَْيَنا ُعقَْيلُ بن أَبِي طَاِلبٍ، فََتَزوَّجَ اْمرَأَةً ِمْن بين ُجَشمٍ، فََدَخلَ بِهَا، ثُمَّ َخَرَج، فَقَالُوا: الَْحَسنِ، قَالَ
: بِالرَّفَاِه َوالَْبنَِني، َوأَمََرَنا أَنْ َنقُولَ: َنهَاَنا أَنْ َنقُولَ"اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال َتقُولُوا َهذَا، فَإِنَّ َرسُولَ: َوالَْبنَِني، قَالَ

  ".َباَركَ اللَُّه لََك َوبَاَرَك َعلَْيَك
ثََنا الصَّبَّاُح بن ُمَحارِبٍ، َعْن أَْشَعثَ حدثنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َعاِصمٍ، َحدَّ -١٣٩٥١

قُولُوا َما قَالَ : بِالرَّفَاِه وَالَْبنَِني، فَقَالَ: قَِدَم َعلَْيَنا ُعقَْيلُ بن أَبِي طَاِلبٍ فََدَخلَ فَِقيلَ: بن َعْبِد الَْمِلِك، َعنِ الَْحَسنِ، قَالَ
  ".بَاَرَك اللَُّه ِفيكُْم، وََباَركَ لَكُْم:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، َعْن َعِليِّ بن حدثنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه بن يَزِيَد الُْمقْرِي، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -١٣٩٥٢
ال َتقُولُوا : بِالرَّفَاِه َوالَْبنَِني، قَالَ: بٍ الَْبْصرَةَ، فََتَزوََّج اْمَرأَةً، فَقَالُوا لََهاقَِدَم ُعقَْيلُ بن أَبِي طَاِل: زَْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، قَالَ



نا أَْحَمدُ ، حدث"َباَركَ اللَُّه لََك، َوبَاَرَك َعلَْيَك:"ذَِلَك، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعْن ذَِلَك، َوأََمَرَنا أَنْ َنقُولَ
قَِدَم ُعقَْيلُ : الَْحَسنِ، قَالَ بن ُزَهْيرٍ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو قَُتْيبَةَ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن ُصبَْيحٍ، َعنِ

  .بن أَبِي طَاِلبٍ فَذَكََر َنْحَوُه

  َبْدرِيٌّ، وَلَْم َيذْكُْرُه أَْهلُ الَْبصَْرِة ِفيَمْن َشهَِد َبْدرًا: َوَيقُولُ أَْهلُ الْكُوفَِة،  ُعقَْبةُ بن َعْمرٍو أَُبو َمْسُعوٍد اَألْنَصارِيُّ
  أَْخبَاُر أَبِي َمْسعُوٍد َوَوفَاتُُه

بِي اَألْسَوِد، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَ -١٣٩٥٣
ْن بين الَْخْزَرجِ ُعقَْبةُ بن ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد الَْعقََبةَ ِلَبْيَعِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن األَْنَصارِ، ثُمَّ ِم"ُعْرَوةَ،

  ".ُعوٍدَعْمرِو بن ثَْعلََبةَ بن َيِسَري بن َعِسَريةَ، وَُيكَْنى أََبا َمْس
 بن َعْبِد اللَِّه، حدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا زَِياُد -١٣٩٥٤

ْزَرجِ أَُبو َمْسُعوٍد ُعقَْبةُ بن َعْمرِو بن ثَْعلََبةَ بن ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنَصارِ، ثُمَّ ِمَن الَْخ"َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق،
  ".َيِسَري بن َعِسَريةَ بن َحَداَرةَ بن َعْوِف بن الَْحارِِث بن الْخَْزَرجِ

اِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن ُمَج -١٣٩٥٥
َتَخفُّوا َعِليا، فَلَمَّا لَمَّا َخَرَج َعِليٌّ إِلَى ِصفِّنيٍ اسَْتْخلََف أََبا َمْسعُوٍد َعلَى الْكُوفَِة، َوكَانَ رِجَالٌ ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة اْس:"قَالَ

: قَْد وَاللَِّه أَْهلََك اللَُّه أَْعَداَءُه َوأَظْفََر الُْمْؤِمنَِني، فََيقُولُ أَُبو َمْسعُوٍد :َخَرَج ظََهُروا َوكَانَ َناسٌ َيأُْتونَ أََبا َمْسعُوٍد فَيقُولُونَ
مِ َيكُونُ َبْيَن الْقَْو: فََمْه؟ قَالَ: إِنِّي َواللَِّه َما أَُعدُُّه ظَفَرًا، َوال َعاِفَيةً أَنْ َتظَْهرَ إِْحَدى الطَّائِفََتْينِ َعلَى اُألْخَرى، قَالُوا

إِنَّا َوَجْدَناكَ ال َتْعِقلُ َعقْلَةً، : وَذَاَك َمْه؟ قَالَ: اعَْتزِلْ َعَملََنا، قَالَ: ُصلٌْح، فَلَمَّا قَِدَم َعِليٌّ ذَكَُروا ذَِلَك لَُه فَقَالَ َعِليٌّ
  ".أَمَّا أََنا فَقَْد بَِقَي ِمْن َعقِْلي َما أَْعلَُم أَنَّ اآلَخَر َشرٌّ: قَالَ

  أَُبو َمْسُعوٍد َما أَسَْنَد
  َعْبُد اللَِّه بن يَزِيدَ الَْخطَِميُّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد

ن حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، قَالَ أَُبو ُمْسِلمٍ، وثنا َعْمُرو ب -١٣٩٥٦
قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ابٍِت، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيزِيَد، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، قَالََمْرزُوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعْن َعِديِّ بن ثَ

: ْيِه َوَسلََّم؟ قَالََعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: ، قُلُْت"إِذَا أَْنفََق الرَُّجلُ َعلَى أَْهِلِه َنفَقَةً َوُهَو َيْحَتِسُبَها، فَهِيَ لَُه َصَدقَةٌ:"َوَسلََّم
ِد بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمحَمَّ

، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد اللَّهِ أَبِي، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ، َحدَّثَنِي ُشْعَبةُ بن الَْحجَّاجِ
  .بن َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه، َهكَذَا َروَاُه إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ 

  أَُبو وَاِئلٍ َشِقيُق بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد

ح َوَحدَّثََنا حَفْصُ . حدثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ -١٣٩٥٧
أَبِي وَاِئلٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد،  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن: بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، قَاال

اجَْعلْ ِلي طََعاًما لََعلِّي أَْدُعو النَّبِيَّ َصلَّى : كَانَ ِفيَنا َرُجلٌ يُقَالُ لَُه أَُبو ُشعَْيبٍ َوكَانَ لَُه غُالٌم لَحَّاٌم، فَقَالَ لُِغالِمِه: قَالَ
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاِمسَ َخْمَسٍة فََتبَِعُه َرُجلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَعا النَّبِيَّ َصلَّى ال

  .، فَقَالَ َبلْ َنأْذَنُ لَُه "إِنََّك َدَعْوتَنِي َخاِمَس َخْمَسٍة َوإِنَّ َهذَا َتبَِعَنا، فَإِنْ أَِذْنَت وَإِال َرَجَع:"ِللرَُّجلِ



ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن . حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم -١٣٩٥٨
صََنَع َرُجلٌ طََعامًا :"وٍد، قَالََحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن أَبِي َمْسُع: َحْربٍ، َوَعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، قَاال

 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُيقَالُ لَهُ أَُبو شَُعْيبٍ، َوَدَعا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه َخْمَسةٌ، فَاْسَتأْذََنهُ النَّبِيُّ
  ".السَّاِدسِ

، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن طَاِلبٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، حدثنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ -١٣٩٥٩
ِفي  وَْيَحكَ إِنِّي قَْد رَأَْيُت: َعْن أَبِي َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه، أَنَّ َرُجال ِمَن اَألْنَصارِ ُيكَْنى أََبا ُشَعْيبٍ، قَالَ لُِغالِمِه
لَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َوْجِه َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْجوَع فَاْعَملْ طََعاًما َيكِْفي َخْمسَةً، فََعِملَُه فََبَعثَ إِ

: فَقَالَ"إِنَّ َهذَا َتبَِعَنا فَتَأْذَنُ لَُه؟:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَعاُه فََتبَِعُهْم َرُجلٌ لَْم ُيْدَع، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّ
  .َنَعْم

 حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا أَبِي ُزَهْيُر بن ُمَعاوِيَةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ، َعْن َشِقيقِ بن -١٣٩٦٠
كَانَ َألبِي ُشَعْيبٍ غُالٌم لَحَّاٌم، فَلَمَّا َرأَى َما بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ َسلََمةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو،

ْيِه َوَسلََّم أَِن ائْتَِنا اللَُّه َعلَ َوأَْصحَابِِه ِمَن الَْجْهدِ أََمَر غُالَمُه أَنْ َيأِْتَي بِلَْحمٍ َيكِْفي خَْمَسةً، فَأَْرَسلَ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى
لَمَّا اْنَتَهى إِلَى بَابِ َخاِمسَ َخْمَسٍة، فَخََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاِمَس َخْمَسٍة، َوَتبِعَُهْم َرُجلٌ سَاِدٌس، فَ

ال، َبلْ قَْد أَِذْنتُ : فَقَالَ"ْد َتبِعََنا، فَإِنْ أَذِْنَت لَُه َدَخلَ وَإِال َرَجَعإِنََّك أَْرَسلَْت إِلَى خَْمَسٍة، َوإِنَّ َهذَا قَ:"أَبِي ُشَعْيبٍ، قَالَ
  .لَُه فَلَْيأْكُلْ

حدثنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُشكَْيبٍ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن  -١٣٩٦١
كَانَ َرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ ُيقَالُ لَهُ أَُبو شَُعْيبٍ، َوكَانَ لَُه غُالٌم : ةَ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، قَالََشِقيقِ بن َسلََم

وَع لََعلِّي أَْدُعوُه َخاِمَس إِنِّي قَْد َرأَْيُت ِفي َوْجِه َوْجِه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْج: لَحَّاٌم، فَقَالَ لُِغالِمِه
لٌ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى َخْمَسٍة، فََصَنعَ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طََعاًما، فََدَعاُه َخاِمَس خَْمَسٍة، فََتبِعَُهْم َرُج

  ".أَنْ َتأْذَنَ لَُه فَائْذَنْ لَُه قَدْ َتبَِعَنا َرُجلٌ، فَإِنْ ِشئَْت:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
انَ، حدثنا إِْدرِيُس بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق، َعْن ُسفَْي -١٣٩٦٢

اْجَعلْ لََنا طََعاًما :  كَانَ لَُه غُالٌم لَحَّاٌم، فَقَالَ لُِغالِمِهَوَشرِيٌك، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، أَنَّ َرُجال
َدَعاُهْم َوَتبِعَُهْم َرُجلٌ، فَقَالَ َيكِْفي َخْمَسةً أَْو ِستَّةً لََعلِّي أَْدُعو أَْدُعو َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاِمَس خَْمَسٍة، فَ

: قَالَ"إِنََّك َدَعْوتَنِي َخاِمَس َخْمَسٍة َوإِنَّ َهذَا َتبَِعَنا، فَإِنْ ِشئَْت أَِذْنَت لَُه، َوإِنْ شِئَْت َتَركَْتُه:"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالنَّبِيُّ صَلَّى ا
  .َبلْ آذَنُ لَُه

ةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَب -١٣٩٦٣
كَانَ َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ ُيقَالُ لَُه أَُبو ُشَعْيبٍ، َوكَانَ لَُه غُالٌم لَحَّاٌم فََرأَى فََرأَى َرسُولَ اللَّهِ : َواِئلٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

وَْيَحَك اصَْنْع ِلي طََعاًما، فَإِنِّي أُرِيُد أَنْ أَْدُعَو النَّبِيَّ : ي َوْجهِِه الْجُوَع، فَقَالَ ِلُغالمِِهَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعَرَف ِف
ٍة، فََتبِعَُهْم َرُجلٌ اهُ َخاِمسَ َخْمَسَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاِمَس خَْمَسٍة، فََصَنعَ ثُمَّ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَع

ال، َبلْ : قَالَ"إِنَّ َهذَا َتبِعََنا، فَإِنْ ِشئَْت فَائْذَنْ لَُه، َوإِنْ ِشئْتَ َرجََع:"فَلَمَّا َبلَغَ الَْباَب قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .آذَنُ لَُه َيا َرُسولَ اللَِّه



، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن أَبِي حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ -١٣٩٦٤
فَإِنِّي قَْد  اْصَنْع ِلي طََعاًما َيكِْفي خَْمَسةً،: قَالَ َرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ ُيقَالُ لَُه أَُبو ُشَعْيبٍ ِلُغالمٍ لَهُ لَحَّامٍ: َمْسُعوٍد، قَالَ

إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  رَأَْيُت ِفي َوْجِه َوْجِه َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْجُوَع، فََصَنَع لَُه طََعامًا، ثُمَّ أَْرَسلَ
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتبِعَُهْم َرُجلٌ لَْم َيكُْن َمعَُهْم ِحَني َدَعْوُه، فَلَمَّا  َوَسلََّم َوُجلَسَاِئِه الَِّذيَن كَاُنوا َمَعُه، فَلَمَّا قَاَم النَّبِيُّ

قَْد أَِذنَّا : فَقَالَ"إِنَُّه قَْد َتبَِعنِي َرُجلٌ َولَْم َيكُْن ِحَني َدَعْوتََنا، فَإِنْ أَذِْنَت لَُه َدَخلَ:"اْنتََهْوا إِلَى الْبَابِ، قَالَ ِلصَاِحبِ الَْمْنزِلِ
  .لَُه فَلَْيْدُخلْ
، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ اَألْعَمشِ -١٣٩٦٥

أََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََعَرفُْت ِفي : قَالَ َشِقيقٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، َعْن َرُجلٍ ِمَن األَْنَصارِ ُيكَْنى أََبا ُشَعْيبٍ،
نَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوْجهِِه الْجُوَع، فَلَِقيُت غُالًما ِلي قَصَّاًبا، َوأََمْرُتُه أَنْ َيصَْنَع طََعاًما ِلَخْمَسِة رِجَالٍ، ثُمَّ َدَعْوُت ال

َهذَا قَْد َتبَِعَنا، فَإِنْ شِئَْت أَنْ َتأْذَنَ لَُه، وَإال :"اِمَس خَْمَسٍة َوَتبِعَُهْم َرُجلٌ، فَلَمَّا َبلَغَ الَْباَب قَالََوَسلََّم، فََجاَء َخ
  .فَأَذِْنُت لَُه"َرجََع
  َباٌب

دَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن زَاِئَدةَ، َعنِ حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َح -١٣٩٦٦
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُر بِالصََّدقَِة، فََيْنطَِلُق الرَُّجلُ :"اَألْعَمشِ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْمرٍو، قَالَ

  .فَرَأَْيُت أَنَُّه ُيعَرُِّض بنفِْسِه : ، قَالَ َشِقيٌق"َبْعضِهُِم الَْيْوَم لَِمائَةَ أَلٍْففََيَتَحاَملُ فََيجِيُء بِالُْمدِّ، َوإِنَّ ِل
ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا . حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ -١٣٩٦٧

كَانَ :"َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن َزاِئَدةَ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، قَالَ: ي َشْيَبةَ، قَاالُعثَْمانُ بن أَبِ
الُْمدِّ، َوإِنَّ ِلبَْعضِهُِم الَْيْوَم لَِمائَةَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُر بِالصََّدقَِة، فََيْنطَِلُق الرَُّجلُ فَيََتَحاَملُ فََيجِيُء بِ

  .فَرَأَْيُت أَنَُّه ُيعَرُِّض بنفِْسِه: قَالَ َشِقيٌق"أَلٍْف
ِئ -١٣٩٦٨ لٍ، َعْن حدثنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَا

ِمَن  كُنَّا نََتَحاَملُ فََيجِيُء أََحُدَنا بِالصََّدقَِة الْقَِليلَِة، وََيجِيُء الرَُّجلُ بِالنِّْصفِ صَاعٍ، فََيلِْمُزَنا نَاٌس:"بِي َمْسُعوٍد، قَالَأَ
  ] ".٧٩التوبة آية "[اِتالَِّذيَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْمْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَ: "الُْمَناِفِقَني، فَنََزلَِت

ثََنا حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ، َحدَّثََنا َعمِّي ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّ -١٣٩٦٩
كُنَّا نََتَحاَملُ ِفي الصََّدقَِة، فََيجِيُء :"، قَالَُحَسْيُن بن َعِليٍّ، َعْن َزاِئَدةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد

التوبة "[الَِّذيَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْمْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَاِت: "أََحُدَنا بِالصَّاعِ، فََيلِْمُزُهْم نَاٌس ِمَن الُْمَناِفِقَني، فَنََزلَِت
  ] .٧٩آية 

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َيْحَيى . امٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَحدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّ -١٣٩٧٠
َسلََّم، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: الِْحمَّانِيُّ، قَاال

انَ ُموسًِرا، َوكَانَ حُوِسَب َرُجلٌ ِممَّْن كَانَ قَْبلَكُْم، فَلَْم ُيوَجدْ لَُه ِمَن الَْخْيرِ َشْيٌء إِال أَنَُّه كَانَ ُيَخاِلطُ النَّاَس، َوكَ:"قَالَ
، قَالَ أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ "أََحقُّ ِمْنُه، فََيَتَجاَوُز َعْنُه فََنْحُن: َيأُْمُر غُالَمُه أَنْ يََتَجاَوَز َعلَى الُْمْعِسرِ، قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

  ".فََنْحُن أََحقُّ ِمْنُه أَنْ ُنَجاوَِز َعْنُه، فََتَجاَوَز َعْنُه: ِفي َحدِيِثِه
  ُمِغَريةُ بن ُمقِْسمٍ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد



لْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن حَْربٍ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد ا -١٣٩٧١
ْختُِلُجوا دُونِي، لَُيْرفََعنَّ ِلي رِجَالٌ ِمْن أَْصحَابِي َحتَّى إِذَا َرأَيُْتُهُم ا:"أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".ال َتْدرِي َما أَْحَدثُوا بَْعَدَك: أَْصحَابِي، فَُيقَالُ: فَأَقُولُ
  الَْحكَُم بن ُعَتْيَبةَ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد

يٍد الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن حدثنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا صَاِلحُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َسِع -١٣٩٧٢
أََبا ُشَعْيبٍ َصَنَع ِللنَّبِيِّ ُعَمَر، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، أَنَّ َرُجال ِمَن اَألْنَصارِ ُيكَْنى 

  ".أََتأْذَنُ ِفي السَّاِدسِ؟:"َك بَِخْمَسٍة، فَقَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمائْتِنِي َمَع: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  َمْنُصوُر بن الُْمْعَتِمرِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد

بن ُحرَْيٍث الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َعنِ  حدثنا إِْبَراهِيُم بن َمَتَوْيِه اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن -١٣٩٧٣
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمرُ :"الُْحَسْينِ بن َواِقٍد، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

ئًا يََتَصدَُّق بِهِ َحتَّى َيْنطَِلَق إِلَى السُّوقِ، فََيْحِملَ َعلَى ظَْهرِِه، فََيجِيَء بِالصََّدقَِة فَُيْعِطَيَها بِالصََّدقَِة، فََما َيجُِد أََحُدَنا شَْي
  ".ٍذ ِدرَْهٌمالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَإِنِّي َألْعرُِف الَْيْوَم َرُجال لَُه مِائَةُ أَلٍْف، َما كَانَ لَُه َيْومَِئ

  َعلْقََمةُ بن قَْيسٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد
، َعنِ حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحكِيمٍ األَْوِديُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن َعاِصمٍ -١٣٩٧٤

َمْن قََرأَُهَما ِفي لَْيلَةٍ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :الُْمسَيِّبِ بن َرافٌِع، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".اآلَيَتاِن ِمْن آِخرِ سُوَرِة الَْبقََرِة، كَفََتاُه 

َعْن َعاِصمِ بن  حدثنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا كَاِملُ بن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، -١٣٩٧٥
: َمْن قََرأَ َخاِتَمةَ سُوَرِة الَْبقََرةِ أَجَْزأَْت َعْنُه ِقَراَءةَ لَْيلٍَة، َوقَالَ:"َبْهَدلَةَ، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، أَنَّ أََبا َمْسُعوٍد الَْبْدرِيَّ، قَالَ

  ".سُوَرِة الَْبقََرِة ِمْن كَْنزٍ َتْحتَ الْعَْرشِ أُْعِطَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخوَاِتَم
حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرِ بن َحفْصِ بن ِغيَاٍث، َعنِ  -١٣٩٧٦

َمةَ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن َعلْقَ
  ".اآلَيَتْينِ ِفي آِخرِ سُوَرِة الَْبقََرِة َمْن قََرأَ بِهَِما ِفي لَْيلٍَة كَفََتاُه:"قَالَ

يٍّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َيحَْيى بن طَلَْحةَ، َعنِ حدثنا إِْدرِيُس بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِل -١٣٩٧٧
إِذَا قََرأَ الرَُّجلُ آَيَتْينِ ِمْن آِخرِ الْبَقََرِة ِفي :"الُْمسَيِّبِ بن َرافِعٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ] ".٢٨٥البقرة آية "[بَِما أُْنزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه آَمَن الرَّسُولُ"لَْيلٍَة كَفََتاُه، 

بن ُعثَْمانَ،  حدثنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو -١٣٩٧٨
ْبَراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، َعْن أَبِي َمْسُعودٍ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِ

: كَفََتاُه َمْن قََرأَ بَِهاَتْينِ اآلَيَتْينِ ِمْن آِخرِ ُسوَرةِ الْبَقََرِة ِفي لَْيلٍَة:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْنصَارِيِّ، قَالَ
فَأََتْيُت أََبا : إِلَى آِخرِ السُّوَرِة، قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد] ٢٨٥البقرة آية "[آَمَن الرَّسُولُ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه"

  .ْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَمْسُعوٍد األَْنَصارِيَّ َوُهَو َيطُوُف فََسأَلُْت َعْنُه، فََحدَّثَنِي بَِهذَا الَْحِديِث، َع
َوانَ زَكَرِيَّا حدثنا إِْدرِيُس بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، وَأَُبو َمْر -١٣٩٧٩

: اِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَاْبُن أيب حيىي الغساين، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَر



َنَعْم، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َحدِيثًا َحدَّثَنِي َعْنَك َعلْقََمةُ، قَالَ: فَلَِقيُت أََبا َمْسُعوٍد َوُهَو َيطُوُف بِالَْبْيِت، فَقُلُْت
البقرة آية "[آَمَن الرَّسُولُ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه"اآليََتاِن ِمْن آِخرِ ُسوَرةِ الْبَقََرِة، َمْن قََرأَُهَما ِفي لَْيلٍَة كَفََتاُه :"َسلََّمَعلَْيِه َو
٢٨٥." [  

َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ اَألْعَمُش، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا  -١٣٩٨٠
َمْن قََرأَ اآلَيَتْينِ :"َم، قَالََعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن َعلْقََمةَ بن قَْيسٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".ِفي لَْيلٍَة كَفََتاُهِمْن آِخرِ ُسوَرِة الَْبقََرِة 
َراهِيَم، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ، َعْن إِْب -١٣٩٨١

اآلَيَتاِن ِمْن آِخرِ سُوَرِة :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ: َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، أَظُنُُّه، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".الَْبقََرِة َمْن قََرأَُهَما ِفي لَْيلٍَة كَفََتاُه

، َعنِ اَألْعَمشِ، حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ -١٣٩٨٢
اآلَيَتاِن ِمْن آِخرِ :"، قَالََعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .لْقََمةَوَلَْم َيذْكُْر َع"ُسوَرِة الَْبقََرِة َمْن قََرأَ بِهَِما ِفي لَْيلٍَة كَفََتاُه
ْن َعْبِد حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراِهيَم، َع -١٣٩٨٣

قََرأَ اآلَيَتْينِ ِمْن آِخرِ ُسوَرِة الَْبقََرِة ِفي لَْيلَةٍ  َمْن:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
  .َوقَالَ اَألْعَمُش، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، َنحَْوُه"كَفََتاُه

اِئدَةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َز -١٣٩٨٤
َمْن قََرأَ ِفي لَْيلٍَة اآلَيَتْينِ ِمْن آِخرِ :"َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

اُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، ، حدثنا إِْسَح"ُسوَرِة الَْبقََرِة كَفََتاُه
َحدَّثَنِي بِهِ : ْحَمنِقَالَ عَْبُد الرَّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه َوَزاَد،
، فََسأَلُْتُه َعْنُه فََحدَّثَنِي بِهِ َعلْقََمةُ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَِقيُت أََبا َمْسُعوٍد ِفي الطََّواِف

  .َوُهَو َيطُوُف
رَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َحدَّثََنا مَْنُصوٌر، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْح -١٣٩٨٥

: أََبا َمْسُعودٍ َبلََغنِي َعْنَك ِفي اآلَيَتْينِ ِمْن آِخرِ ُسوَرِة الَْبقََرِة، قَالَ: أََتْيُت أََبا َمْسُعوٍد، فَقُلُْت: َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، قَالَ
  ".اآلَيَتاِن ِمْن آِخرِ ُسوَرةِ الْبَقََرِة، َمْن قََرأَ بِهَِما ِفي لَْيلٍَة كَفََتاُه:"َنَعْم، قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َنا َجرِيٌر، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثَ -١٣٩٨٦
َمْن قََرأَ اآلَيَتْينِ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: إِبَْراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".ِمْن آِخرِ ُسوَرِة الَْبقََرِة ِفي لَْيلٍَة كَفََتاُه
  بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد اَألْنَصارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَْيُس

َعْن قَْيسِ  حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، -١٣٩٨٧
قَالَ َرُجلٌ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أَْشَهدُ الصَّالةَ ِممَّا ُيِطيلُ بنا : ُعودٍ اَألْنصَارِيِّ، قَالَبن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي َمْس

َمْن أَمَّ :"َيوَْمِئٍذ، ثُمَّ قَالَ فُالنٌ، فََما َرأَْيُت رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَِضَب ِفي َمْوِعظٍَة أََشدَّ غََضًبا ِمْنُه



  ".النَّاَس فَلُْيَخفِّفْ بِهِْم، فَإِنَّ َخلْفَُه الضَِّعيَف الصَِّغَري، وَالْكَبَِري، وَذَا الْحَاَجِة
َخاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي  -١٣٩٨٨

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أَُصلِّي َخلَْف فُالٍن، وَإِنَُّه ُيطِيلُ الصَّالةَ، فَُربََّما َتأَخَّْرتُ، : أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، أَنَّ َرُجال قَالَ
إِنَّ مِْنكُْم ُمَنفِّرِيَن و َمْن أَمَّ النَّاَس :"رَأَْيُتُه غَِضَب ِفي َمْوِعظٍَة، فَقَالَ فََغِضَب َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غََضًبا َما

  ".فَلُْيَخفِّْف بِهِمُ الصَّالةَ، فَإِنَّ ِفيهُِم الضَِّعيَف، َوالْكَبَِري، َوذَا الَْحاَجِة

ةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد، حدثنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِي -١٣٩٨٩
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أََتأَخَُّر ِفي : أََتى َرُجلٌ َرُجلٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َعْن قَْيسٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، قَالَ

ْوِعظٍَة ِمْنُه َيْومَِئٍذ، ْجرِ ِمْن أَْجلِ فُالٍن ُيطِيلُ بنا، فََما َرأَْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَطُّ أََشدَّ غََضًبا ِفي َمَصالِة الْفَ
، "وَّْز، فَإِنَّ ِفيهِمُ الضَِّعيَف، وَالْكَبَِري، َوذَا الْحَاَجِةَيا أَيَُّها النَّاُس، إِنَّ مِْنكُْم ُمَنفِّرِيَن َوأَيُّكُْم َما َصلَّى ِللنَّاسِ فَلَْيَتَج:"فَقَالَ

َسِمْعُت قَْيَس بن أَبِي : حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي خَاِلٍد، قَالَ
إِنِّي أََتَخلَُّف َعْن َصالةِ : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ٍد، َيقُولَُسِمْعُت أََبا َمْسعُو: َيقُولُ، َحازِمٍ 

  .الصُّْبحِ، فَذَكََر الَْحدِيثَ

ُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َزْيِد بن أَبِي حدثنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمْعبٍِد، َحدَّثََنا ُعبَْي -١٣٩٩٠
َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى : أُنَْيَسةَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

إِنِّي ألََتَخلَُّف َعْن َصالِة الْفَْجرِ ِممَّا يُِطيلُ بنا فُالنٌ ِفي الِْقَراءَِة، فَلَْم أََر َرُسولَ َيا َرسُولَ اللَِّه، : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
بِهُِم الصَّالةَ،  َمْن صَلَّى بِالنَّاسِ فَلُْيَخفِّْف:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمْوِعظٍَة َوَعظََها أََشدَّ ِمْنُه غَضًَبا َيْومَِئٍذ، ثُمَّ قَالَ

  ".َوالضَِّعيَف، وَذَا الْحَاَجِة، فَإِنَّ ِفيهُِم الصَِّغَري، وَالْكَبَِري 
َحدَّثََنا  حدثنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَوَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد بن ِغَياٍث، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمْسِلمٍ، -١٣٩٩١

َيا َيا َرُسولَ اللَِّه، : َجاَء َرُجلٌ، فَقَالَ: أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي قَْيسٍ األَْنَصارِيِّ، قَالَإِْسَماعِيلُ بن 
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَطُّ أََشدَّ َواللَِّه إِنِّي َألَتأَخَُّر َعْن َصالةِ الَْغَداِة ِمْن أَْجلِ فُالٍن ِممَّا ُيطَوِّلُ بنا، فََما َرأَْيُت النَّبِيَّ َص

َيا أَيَُّها النَّاُس، إِنَّ مِْنكُْم ُمَنفِّرِيَن، وَأَيُّكُْم َما َصلَّى بِالنَّاسِ فَلْيََتَجوَّْز، فَإِنَّ ِفيهُِم :"غََضًبا ِفي َمْوِعظٍَة ِمْنُه َيْوَمِئٍذ، فَقَالَ
  ".ِةَوالْكَبَِري، َوذَا الَْحاَج، الضَِّعيَف 

ْيسِ بن حدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَ -١٣٩٩٢
إِنِّي أَتَأَخَُّر َعنِ الصَّالِة ِمْن أَْجلِ : فَقَالَأََتى َرُجلٌ َرُجلٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

َيا أَيَُّها :"ْنُه َيْومَِئٍذ، فَقَالَفُالٍن ِممَّا ُيِطيلُ بنا، فََما رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََشدَّ غََضًبا ِفي َمْوِعظٍَة ِم
، حدثنا ُمحَمَُّد "وَأَيُّكُْم َما َصلَّى بِالنَّاسِ، فَلَْيَتجَوَّْز فَإِنَّ ِفيهُِم الْكَبَِري َوالضَِّعيَف، وَذَا الْحَاَجِة النَّاُس، إِنَّ ِمْنكُْم ُمَنفِّرِيَن

بِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسٍ، أَ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن ُعَبْيٍد، َعْن إِْسَماِعيلَ بن
حدثنا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َسْهلٍ . َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
ُر، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن ُمْدرٍِك، َحدَّثََنا َخالٌد الصَّفَّا

  .النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
  َباٌب



اِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي َخ -١٣٩٩٣
الَْجفَاُء وَالْقَْسَوةُ َوِغلَظُ الْقُلُوبِ ِفي الْفَدَّاِديَن :"َحازِمٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".َضرٍأَْهلِ الْوََبرِ، ِعْنَد أُصُولِ أَذَْنابِ اإلِبِلِ ِمْن َربِيَعةَ وَُم

خَاِلٍد، َعْن  حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي -١٣٩٩٤
إِنَّ اِإلَميانَ َهُهَنا، َوإِنَّ الْقَْسوَةَ :"الَْيَمنِ، فَقَالَ أَشَاَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَو: قَْيسٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، قَالَ

  ".َوِغلَظَ الْقُلُوبِ ِفي الْفَدَّاِديَن َحْيثُ َيطْلُُع قَْرنُ الشَّْيطَاِن ِفي َربِيَعةَ َوُمضَرٍ
َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن  حدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، -١٣٩٩٥

اِإلَميانُ َههَُنا، اِإلَميانُ :"أََشارَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَو الَْيَمنِ، فَقَالَ: أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".قُلُوبِ ِفي الْفَدَّاِديَن َحْيثُ َيطْلُُع قَْرنُ الشَّْيطَاِن ِفي َربِيَعةَ َوُمضَرٍَهُهَنا، أَال إِنَّ الْقَْسَوةَ َوِغلَظَ الْ

، َعْن حدثنا َعْبَدانُ بن أْحَمَد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َنْصرٍ، َحدَّثََنا َوْهُب بن جَرِيرٍ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن إِْسَماِعيلَ -١٣٩٩٦
اِإلَميانُ هَُهَنا، وَأَشَاَر بَِيِدِه إِلَى الَْيَمنِ، َوالَْجفَاُء َوِغلَظُ :"، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَقَْيسٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد

  ".ضَرٍالْقُلُوبِ ِفي الْفَدَّاِديَن ِعْنَد أُُصولِ أَذْنَابِ اإلِبِلِ َحْيثُ َيطْلُُع قَْرنُ الشَّْيطَاِن ِفي َربِيَعةَ َوُم

، َوَجرِيٌر، حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاُق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس -١٣٩٩٧
اِإلَميانُ :"ْيِه َوَسلََّم َنْحوَ الَْيَمنِ، فَقَالَأَشَاَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعْن إِْسَماِعيلَ، َعْن قَْيسٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، قَالَ

، "اِن ِفي َربِيَعةَ َوُمَضرٍَهُهَنا، الْقَْسَوةُ َوِغلَظُ الْقُلُوبِ ِفي الْفَدَّاِديَن ِعْنَد أُُصولِ أَذَْنابِ اإلِبِلِ حَْيثُ َيطْلُُع قَْرنُ الشَّْيطَ
ثََنا َمْعَمُر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن ُمْدرٍِك، َحدَّثََنا َخالدٌ الصَّفَّاُر، َعْن إِْسَماِعيلَ حدثنا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ التُّسَْترِيُّ، َحدَّ

  .بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َباٌب

َسِمْعُت : ا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي َخاِلٍد، قَالَحدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََن -١٣٩٩٨
 اْنكََسفَتِ الشَّْمُس َيْوَم ُتُوفِّيَ إِبَْراهِيُم بن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،: َسِمْعُت أََبا َمْسُعوٍد، َيقُولُ: قَْيًسا َيقُولُ
إِنَّ الشَّْمَس وَالْقََمَر آَيَتاِن ِمْن آيَاِت :"اْنكَسَفَْت ِلَمْوِت إِبَْراِهيَم، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالَ النَّاُس

، حدثنا ُمَعاذُ بن "وا إِلَى ذِكْرِ اللَِّه، َوإِلَى الصَّالِةاللَِّه ال يَْنكَسِفَاِن ِلَمْوِت أََحٍد، َوال ِلَحيَاِتِه، فَإِذَا رَأَْيُتْم ذَِلَك فَافَْزُع
ازِمٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َح

  .ِد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََر الَْحِديثَ اْنكَسَفَِت الشَّْمُس َعلَى َعْه: قَالَ
بِي َخاِلٍد، حدثنا إِْدرِيُس بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَ -١٣٩٩٩

إِنَّ الشَّْمَس َوالْقََمرَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َمْسُعوٍد األَْنَصارِيِّ، قَالََعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن 
  ".َيآَيَتاِن ِمْن آَياِت اللَِّه، وَإِنَُّهَما ال يَْنكَسِفَاِن ِلَمْوِت أََحٍد، فَإِذَا َرأَْيُتُموَها فََصلُّوا حَتَّى تَْنَجِل

ثََنا إِْسَماعِيلُ حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّ -١٤٠٠٠
ْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه اْنكََسفَتِ الشَّْمُس َعلَى َع: بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، قَالَ

إِنَّ الشَّْمَس َوالْقََمَر ال َيْنكَِسفَاِن ِلمَْوِت أََحٍد َوال ِلحََياِتِه، وَلَِكْن إِذَا :"َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَوافََق ذَِلَك َمْوتَ إِبَْراهِيَم، فَقَالَ
  ".رَأَْيُتُموَها فََصلُّوا



، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسِ حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ -١٤٠٠١
َوَسلََّم، اْنكََسفَِت الشَّْمُس َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن أَبِي َحازِمٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو أَبِي َمْسعُوٍد، قَالَ

إِنَّ الشَّْمسَ :"إِنََّما اْنكََسفَِت الشَّْمُس ِلَمْوِت إِبَْراِهيَم َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالَ أُنَاٌس
  ".ِن ِمْن آَياِت اللَِّه، فَإِذَا رَأَْيُتُموَها فََصلُّواَوالْقََمَر ال َيْنكَِسفَاِن ِلَمْوتِ أََحٍد، َوال ِلحََياِتِه، وَلَِكنَُّهَما آَيَتا

ْسَماعِيلَ حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َوَوِكيٌع، َعْن إِ -١٤٠٠٢
إِنَّ الشَّْمَس وَالْقََمَر لَْيَس :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَبن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَ

  ".لَى الصَّالِةَيْنكَِسفَاِن ِلَمْوتِ أََحٍد ِمَن النَّاسِ، َولَكِنَُّهَما آَيَتاِن ِمْن آَياتِ اللَِّه، فَإِذَا رَأَْيُتُموَها، فَقُوُموا إِ

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ . مَّدُ بن ُيوُسَف التُّرِْكيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسِعيدٍ الْخَُزاِعيُّحدثنا ُمَح -١٤٠٠٣
ن َبكَّارٍ الَْباهِِليُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن زَُهْيرٍ التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ب. التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيزِيَد الرَّوَّاِسيُّ

َمرَّ : وٍد، قَالََحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسِعيٍد الْبََراُء، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي َمْسُع: قَالُوا
  ".َما َضرَّ أَْهلَ َهِذهِ لَوِ اْنَتفَُعوا بِإَِهابَِها":َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِشاٍة َميَِّتٍة، فَقَالَ

  َبَيانُ بن بِْشرٍ، َعْن قَْيسٍ، َعْن أَبِي َمسُْعوٍد
 ُعقَْبةَ حدثنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُعَمُر بن إِْسَماعِيلَ بن ُمَجاِلٍد، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َبَيانَ، َعْن قَْيسٍ، َعْن -١٤٠٠٤

اِإلَميانُ َيَماٍن، َوإِنَّ الْقَسَْوةَ، َوِغلَظَ الْقُلُوبِ :"َعْمرٍو، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنظَرَ َنْحوَ الَْيَمنِ، فَقَالَبن 
  ".يْطَاِنِعْنَد أَذَْنابِ اإلِبِلِ ِفي الْفَدَّاِديَن ِفي َربِيَعةَ َوُمَضرٍ َحْيثُ َيطْلُُع قَْرَنا الشَّ

  أَُبو َمْعَمرٍ َعْبُد اللَِّه بن َسْخَبَرةَ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد
ُعَمْيَرةَ، حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِعَماَرةَ بن  -١٤٠٠٥

ال ُتجْزِيُء َصالةٌ ال ُيقِيُم الرَُّجلُ ِفيَها :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: عُوٍد، قَالََعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َمْس
  ".ُصلَْبُه ِفي الرُّكُوعِ َوالسُّجُوِد

بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز،  ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد. حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ -١٤٠٠٦
َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ، َعْن ِعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، : َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، قَاال

الرَُّجلِ، ال ُيقِيُم ظَْهَرُه ِفي الرُّكُوعِ : ُتْجزِيُء َصالةُ أََحدٍ أَْو قَالَ ال:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  ".َوالسُّجُوِد
ْيَرةَ، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَم -١٤٠٠٧
ال ُيْرَجى َصالةٌ ال ُيقِيُم ِفيَها الرَُّجلُ ُصلَْبُه ِفي :"، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي َمْعَمرٍ

  ".الرُّكُوعِ وَالسُُّجوِد
ثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِعَماَرةَ بن حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، َحدَّ -١٤٠٠٨

ال ُتجْزِيُء َصالةٌ ال ُيقِيُم الرَُّجلُ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، قَالَ
  .َشكَّ أَُبو َعَواَنةَ"إِذَا َركََع وَإِذَا َسَجَد: وِد، أَْو قَالَِفيَها ُصلَْبُه ِفي الرُّكُوعِ َوالسُُّج

ْن أَبِي حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن ِعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َع -١٤٠٠٩
ال يُْرَجى َصالةٌ ال ُيقِيُم الرَُّجلُ ِفيَها ُصلَْبُه ِفي :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، أَنّ َرسُولَ 

  .َهكَذَا قَالَ اَألْعَمُش، ال يُْرَجى ال ُيْجزِيُء: قَالَ ُسفَْيانُ"الرُّكُوعِ وَالسُُّجوِد



رِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َوَوكِيٌع، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِعَماَرةَ حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْ -١٤٠١٠
ال ُتجْزِيُء َصالةٌ ال ُيقِيمُ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، قَالَ

  ".ِفيَها ُصلَْبُه ِفي الرُّكُوعِ َوالسُُّجوِد الرَُّجلُ
أَبِي، حدثنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َصَدقَةَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َخاِلِد بن َخِليٍّ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا  -١٤٠١١

ْحَمنِ بن ُحَمْيٍد الرَّوَّاِسيِّ، َعْن ِعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َعْبِد الَْمِلِك الْعََوِضيُّ، َعْن َعْبِد الرَّ
ال ُتقَْبلُ َصالةُ َرُجلٍ ال يُِقيُم ِفيَها ُصلَْبُه ِللرُّكُوعِ :"ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

شِ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َعْن َيْعلَى بن ُعَبْيٍد، َعنِ اَألْعَم، حد"َوالسُّجُوِد
  .ُهلََعْن ِعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْ

  َباٌب
ُعَمْيرٍ، حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِعَماَرةَ بن  -١٤٠١٢

لَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َمَناِكبََنا ِفي الصَّالةِ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد اَألْنَصارِيِّ، قَالَ
  ".ال َتْخَتِلفُوا فََتْخَتِلَف قُلُوُبكُْم:"َوَيقُولُ

ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، . حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ -١٤٠١٣
َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ، َعْن ِعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن : ا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، قَاالَحدَّثََن

ال َتْخَتِلفُوا فََتْخَتِلفَ :"ِة، َوَيقُولُكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيِقيُم َمَناِكَبَنا ِفي الصَّال: أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".قُلُوُبكُْم

ْن أَبِي حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن ِعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َع -١٤٠١٤
ال َتْخَتِلفُوا :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيِقيُم َمَناِكَبَنا ِفي الصَّالِة، َوَيقُولُكَانَ َرُسولُ اللَّ: َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".فََتْخَتِلَف قُلُوُبكُْم
دَّثََنا ُمْصَعُب بن حدثنا أَحَْمُد بن ُشَعْيبٍ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َراِفعٍ النَّْيسَاُبورِيُّ، َح -١٤٠١٥

كَانَ َرسُولُ : ، قَالَالِْمقَْدامِ، َعْن َداُوَد الطَّاِئيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد
  ".َوال َتْخَتِلفُوا فََتْخَتِلَف قُلُوُبكُْم اْسَتوُوا:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َمَناِكبََنا، َوَيقُولُ

نِ حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا اْبُن جُرَْيجٍ، أَْخبََرنِي اْبُن طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْب -١٤٠١٦
  ".َنَعْم: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَنْ ُيْنَبذَ ِفي الَْجرِّ وَالدُّبَّاِء؟ قَالَأَنََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: أَنَّ َرُجال َجاَءُه، فَقَالَ:"ُعَمَر

َيةَ، َعنِ حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، وَأَُبو ُمَعاوِ -١٤٠١٧
كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح : بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ اَألْعَمشِ، َعْن ِعَماَرةَ

  ".اْسَتوُوا َوال َتْخَتِلفُوا فََتْخَتِلَف قُلُوُبكُْم:"َمَناِكَبَنا ِفي الصَّالِة، َوَيقُولُ
  َباٌب

بَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، حدثنا إِْسحَاُق بن إِ -١٤٠١٨
المِ َوالنَُّهى، ثُمَّ ِلَيلِنِي ِمْنكُْم أُولُوا اَألْح:"َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ 

  ".الَِّذيَن َيلُونَُهْم ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم
ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، . حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ -١٤٠١٩



َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ، َعْن ِعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن : قَاال َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ،
الَِّذيَن  ِلَيلِنِي ِمْنكُْم أُولُوا اَألْحالمِ َوالنَُّهى، ثُمَّ:"كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".َيلُوَنُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم

اَرةَ بن حدثنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِعَم -١٤٠٢٠
ِلَيلِنِي ِمْنكُمْ أُولُوا اَألْحالمِ َوالنَُّهى :"اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ كَانَ َرُسولُ: أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، قَالَ

  ".ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم، 
ْعَمُش، َعْن ِعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا اَأل -١٤٠٢١

ِلَيلِنِي ِمْنكُْم أُولُوا اَألْحالمِ َوالنَُّهى، ثُمَّ :"كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".ْمالَِّذيَن َيلُونَُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُه

َنا ُمْصَعُب بن حدثنا أَحَْمُد بن ُشَعْيبٍ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َراِفعٍ النَّْيسَاُبورِيُّ، َحدَّثَ -١٤٠٢٢
كَانَ َرسُولُ : َمرٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، قَالََعْن َداُوَد الطَّاِئيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َمْع، الِْمقَْدامِ 

  ".ِلَيِلنِي مِْنكُْم أُولُوا اَألْحالمِ وَالنَُّهى، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا  -١٤٠٢٣

كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح : اَألْعَمشِ، َعْن ِعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".اْسَتُووا، َوال َتْخَتِلفُوا فََتْخَتِلَف قُلُوُبكُْم:"اِكَبَنا ِفي الصَّالِة َوَيقُولَُمَن

َماَرةَ بن حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن ِع -١٤٠٢٤
َيْعنِي "ِلَيلِنِي ِمْنكُُم الَِّذيَن َيأُْخذُونَ َعنِّي:"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْعَمرٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، قَالَُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َم

  .ِفي الصَّالِة 
ُد بن جَابِرٍ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن حدثنا َيْعقُوبُ بن إِْسحَاَق بن أَبِي إِْسرَائِيلَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٤٠٢٥

كَانَ َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َمَناِكَبَنا ِفي الصَّالِة، : أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، قَالَ
  ".فُوا فََتْخَتِلَف قُلُوُبكُْمَسوُّوا الَْمنَاِكَب َوأَِقيُموا الصُّفُوَف، َوال َتْخَتِل:"َوَيقُولُ

ن أَبِي حدثنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ الَْجارُوِديُّ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيحَْيى الصُّوِفيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب -١٤٠٢٦
، َعْن ِعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َسِمْعُت ُعبَْيَد بن ِحْصنٍ رََواُه، َعنِ اَألْعَمشِ: إِْسحَاَق التَّْيِميُّ، قَالَ
  ".َمْن قََرأَ اآليََتْينِ ِمْن آِخرِ الَْبقََرِة ِفي لَْيلٍَة كَفََتاُه:"َمْسُعوٍد، َرفََعُه، قَالَ

  أَْوُس بن َصْمَعجٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد

َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ،  -١٤٠٢٧
أََحقُّ الْقَْومِ :"َوَسلََّم، قَالَ َرَجاَء الزَُّبْيِديِّ، َعْن أَْوسِ بن َضمَْعجٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنَصارِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ِفي السُّنَِّة سََواًء، فَأَقَْدُمُهمْ مَُّهْم أَقَْرُؤُهمْ ِلكَِتابِ اللَِّه، فَإِنْ كَاُنوا ِفي الْقَِراَءِة سََواًء، فَأَْعلَُمُهْم بِالسُّنَِّة، فَإِنْ كَانُوا بِأَنْ َيُؤ
لٌ ِفي ُسلْطَانِِه، َوال َتقُْعَدنَّ َعلَى َتكْرَِمِتِه ِفي بَْيِتِه إِال ِهْجرَةً، فَإِنْ كَاُنوا ِفي الْهِْجَرةِ َسَواًء، فَأَقَْدمُُهْم ِسنا، َوال ُيَؤمَّنَّ َرُج

  ".أَنْ َيأْذَنَ لََك
َجاَء، حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َر -١٤٠٢٨



َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقَْرؤُُهْم، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: جٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد اَألْنَصارِيِّ، قَالََعْن أَْوسِ بن َضْمَع
بِالسُّنَِّة، فَإِنْ كَاُنوا ِفي الِْعلْمِ سََواًء  فَإِنْ كَاُنوا ِفي الِْقَراَءةِ َسَواًء فَأَقَْدمُُهْم ِهْجرَةً، فَإِنْ كَاُنوا ِفي الْهِجَْرِة َسَواًء فَأَْعلَُمُهْم

  ".ذَنَ لََكفَأَقَْدُمُهْم سِنا، َوال ُيَؤمَّنَّ َرُجلٌ ِفي ُسلْطَانِِه َوال َتْجِلَسنَّ َعلَى َتكْرَِمِتِه ِفي بَْيِتِه إِال أَنْ َيأْ

َيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن حدثنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوِ -١٤٠٢٩
َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقَْرؤُُهْم ِلِكَتابِ :"َرَجاَء، َعْن أَْوسِ بن َضْمَعجٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

 كَاُنوا ِفي الْهِْجَرةِ وا ِفي الْقَِراَءِة سََواًء فَأَْعلَُمُهْم بِالسُّنَِّة، فَإِنْ كَانُوا ِفي السُّنَِّة سََواًء فَأَقَْدُمُهْم ِهْجَرةً، فَإِنْاللَِّه، فَإِنْ كَاُن
فَقُلُْت : ، قَالَ َزاِئَدةُ"ِفي َبْيِتِه إِال أَنْ يَأْذَنَ لََك َوال َتقُْعْد َعلَى َتكْرَِمِتِه، َسَواًء فَأَقَْدُمُهمْ ِسنا، َوال ُيَؤمَّنَّ َرُجلٌ ِفي ُسلْطَانِِه 

  .َنَعْم: َتكْرَِمُتهُ َصْدُر ِفرَاِشِه؟ قَالَ: ِلُسلَْيَمانَ
ُت َسِمْع: َحِفظْنَاُه َعنِ اَألْعَمشِ، قَالَ: حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، قَالَ -١٤٠٣٠

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : إِْسَماعِيلَ بن َرَجاَء، ُيَحدِّثُ، َعْن أَْوسِ بن َضمَْعجٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
السُّنَِّة، فَإِنْ كَانَوا ِفي السُّنَِّة سََواًء َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقَْرؤُُهْم ِلِكَتابِ اللَِّه، فَإِنْ كَانُوا ِفي الِْقَراَءِة سََواًء فَأَْعلَُمُهْم بِ:"َوَسلََّم

  ".فَأَكَْبُرُهْم سِنا، َوال ُيَؤمُّ ِفي ُسلْطَانِِه، َوال ُيْجلَُس َعلَى َتكْرَِمِتهِ إِال بِإِذْنِِه

دَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن إِْسَماعِيلَ بن حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َح -١٤٠٣١
َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقَْرُؤُهمْ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرَجاَء، َعْن أَْوسِ بن َضْمَعجٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، قَالَ

قَْدمُُهْم ِسنا، َوال َتُؤمَّنَّ َرُجال ِفي ُسلْطَانِِه، َوال َتقُْعْد َعلَى َتكْرَِمِتِه ِفي َبْيِتِه ِلِكتَابِ اللَِّه، فَإِنْ كَاُنوا ِفي الْقَِراَءِة َسَواًء فَأَ
  ".إِال أَنْ َيأْذَنَ لََك

زِيَد، َعْن َجْعفَرِ حدثنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحسَّانَ الُْبْرُجالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َي -١٤٠٣٢
: صَارِيِّ، قَالَبن الَْحارِِث، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َرَجاَء، َعْن أَْوسِ بن َضْمَعجٍ، َعْن أَبِي َمْسُعودٍ اَألْن

آِن فَإِنْ كَاَنْت ِقَراءَُتكُْم وَاِحَدةً فَأَقَْدُمكُْم ِهْجرَةً، فَإِنْ ِلَيؤُمَّكُمْ أَقَْرُؤكُْم ِللْقُْر:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِلْس َعلَى َتكْرَِمِتِه إِال أَنْ كَاَنْت ِهْجرَُتكُْم وَاِحَدةً فَأَقَْدُمكُْم ِسنا، َوال َيُؤمُّ َرُجلٌ َرُجال ِفي ُسلْطَانِِه َوال ِفي أَْهِلِه، َوال َتْج

  ".َيأْذَنَ لََك

ازِمٍ، َعْن حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َجرِيُر بن َح -١٤٠٣٣
: اَألْنصَارِيِّ، قَالَ ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َرَجاَء، َعْن أَْوسِ بن َضْمَعجٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو أَبِي َمْسُعوٍد

َيُؤمُّ الْقَْوَم أَكْثَرُُهْم ِقَراَءةً، فَإِنْ كَاَنتِ الْقَِراَءةُ وَاِحَدةً فَأَقَْدمُُهْم ِهْجَرةً، فَإِنْ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
انَ الِْفقُْه َواِحًدا فَأَكَْبرُُهْم سِنا، َوال ُيَؤمَّنَّ َرُجلٌ ِفي ُسلْطَانِِه، َوال ُيجْلَُس كَاَنِت الْهِْجَرةُ وَاِحَدةً فَأَفْقَُهُهْم ِفقًْها، فَإِنْ كَ

  ".َعلَى َتكْرَِمِتِه ِفي َبْيِتِه إِال بِإِذْنِِه
ٌك، َوَمْنَدلُ بن َعِليٍّ، َعنِ حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َشرِي -١٤٠٣٤

َيُؤمُّ :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْعَمشِ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َرَجاَء، َعْن أَْوسِ بن َضمَْعجٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
َرةِ َسَواًء فَأَْعلَُمُهْم بِالسُّنَِّة، فَإِنْ كَانُوا ِفيَها سََواًء فَأَقَْدُمُهْم إِْسالًما، َوال فَإِنْ كَاُنوا ِفي الْهِْج، الْقَْوَم أَقَْرؤُُهْم ِلكَِتابِ اللَِّه 

  ".َتُؤمَّ َرُجال ِفي ُسلْطَانِِه، َوال َتْجِلْس َعلَى َتكْرَِمِتِه ِفي بَْيِتِه إِال أَنْ َيأْذَنَ لََك



َحدَّثََنا أَُبو شَِهابٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ، دَّاُد، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ حدثنا إِْدرِيُس بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْح -١٤٠٣٥
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : إِْسَماعِيلَ بن َرَجاَء، َعْن أَْوسِ بن َضمَْعجٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

فَإِنْ كَانُوا ِفيَها سََواًء  َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقَْرُؤُهْم ِلِكتَابِ اللَِّه َوأَقَْدُمُهْم ِهْجرَةً، فَإِنْ كَاُنوا َسَواًء فَأَْعلَُمُهْم بِالسُّنَِّة،:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".ِتهِ إِال بِإِذْنِِهفَأَكَْبُرُهْم سِنا، َوال َيُؤمَّ َرُجال ِفي ُسلْطَانِِه، َوال ُيْجلَُس َعلَى َتكْرَِمِتِه ِفي َبْي

 بن حدثنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْسَماِعيلَ -١٤٠٣٦
ِلَيُؤمَّ الْقَْومَ :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَّ: َرَجاَء، َعْن أَْوسِ بن َضْمَعجٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد اَألْنَصارِيِّ، قَالَ

نَِّة سََواًء فَأَقَْدُمُهْم ِهْجَرةً، َوإِنْ أَقَْرُؤُهْم ِلِكتَابِ اللَِّه، فَإِنْ كَانُوا ِفي الِْقَراَءةِ َسَواًء فَأَْعلَُمُهْم بِالسُّنَِّة، َوإِنْ كَانُوا ِفي السُّ
  ".َواًء فَأَكَْبرُُهْم ِسنا، َوال َيُؤمَّنَّ َرُجال ِفي ُسلْطَانِِه، َوال َيجِْلْس َعلَى َتكْرَِمِتهِ إِال بِإِذْنِِهكَاُنوا ِفي الْهِْجَرةِ َس

ا َسلََمةُ َنحدثنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َصَدقَةَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َخاِلِد بن َخِليٍّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثَ -١٤٠٣٧
َجاَء، َعْن أَْوسِ بن بن َعْبِد الَْمِلِك الْعَْوِصيُّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُحمَْيٍد الرَّوَّاِسيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َر

َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقَْرُؤُهمْ ِلكَِتابِ اللَِّه، فَإِنْ كَاُنوا :"َضْمَعجٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
إِنْ كَاُنوا ِفي الْهِجَْرِة َسَواءً ِفي الْقَِراَءِة َسَواًء فَأَْعلَُمُهْم بِالسُّنَِّة، فَإِنْ كَاُنوا ِفي ِعلْمِ السُّنَّةِ َسَواًء فَأَقَْدمُُهْم ِهجَْرةً، فَ

  ". َتُؤمَّ أََحًدا ِفي إِمَْرِتِه، َوال َتْجِلْس َعلَى َتكْرَِمِتِه ِفي َبْيِتِه إِال أَنْ يَأْذَنَ لََكفَأَقَْدُمُهْم سِنا، َوال

َضْيلٍ، َعنِ حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد اَألْحمَُر، َوُمَحمَّدُ بن فُ -١٤٠٣٨
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َمشِ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َرَجاَء، َعْن أَْوسِ بن َضمَْعجٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَاَألْع
َرةً، فَإِنْ كَاُنوا ِفي الْهِْجَرِة َسَواًء َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقَْرؤُُهْم ِلِكَتابِ اللَِّه، فَإِنْ كَانُوا ِفي الِْقَراَءِة سََواًء فَأَقَْدُمُهْم ِهْج:"َوَسلََّم

نِِه، َوال َتْجِلْس َعلَى َتكْرَِمِتِه ِفي فَأَْعلَُمُهْم بِالسُّنَِّة، فَإِنْ كَاُنوا ِفي السُّنَِّة سََواًء فَأَقَْدُمُهْم سِنا، َوال َتُؤمَّنَّ أََحًدا ِفي ُسلْطَا
َحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ، حدثنا ُم"َبْيِتِه إِال أَنْ يَأْذَنَ لََك

  .لَُهإِْسَماعِيلَ بن َرَجاَء، َعْن أَْوسِ بن َضمَْعجٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْ

ح . ريٍنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، َوأَُبو الَْوِليدِ الطََّياِلِسيُّ، وَُمَحمَُّد بن كَِثحدث -١٤٠٣٩
ح . ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َبكَّارٍح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر. َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ

َسِمْعتُ أَْوسَ : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َرَجاَء، قَالَ: َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، قَالُوا
َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقَْرُؤُهْم ِلِكتَابِ اللَِّه، فَإِنْ :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َضْمَعجٍ، َعْن أَبِي َمْسُعودٍ الَْبْدرِيِّ، َعنِ النَّبِيِّ َص

  الرَُّجلُ ِفي أَْهِلِه، َوال ِفيكَاَنْت ِقَراءَُتُهْم سََواًء فَأَقَْدُمُهْم ِهْجرَةً، فَإِنْ كَاَنْت ِهْجَرتُُهْم سََواًء فَأَقَْدُمُهْم ِسنا، َوال ُيَؤمُّ
َواللَّفْظُ . ِفَراشُُه: َما َتكْرَِمُتُه؟ قَالَ: فَقُلُْت لَُه: قَالَ ُشْعَبةُ"ُسلْطَانِِه، َوال ُيجْلَُس َعلَى َتكْرَِمِتِه، إِال بِإِذْنِِه إِال أَنْ َيأْذَنَ لََك

  .ِلَحدِيِث َحجَّاجٍ
ِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َرَجاَء، حدثنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن َع -١٤٠٤٠

َيُؤمُّ الَقَْوَم أَقَْرُؤُهمْ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن أَْوسِ بن َضْمَعجٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، قَالَ
الْقَِراَءِة َسَواًء فَأَقَْدمُُهْم ِهْجَرةً، فَإِنْ كَانُوا ِفي الْهِْجَرِة سََواًء فَأَقَْدُمُهْم سِنا، َوال َيُؤمَّنَّ  ِلِكتَابِ اللَِّه، فَإِنْ كَاُنوا ِفي

  ".الرَُّجلَ ِفي ُسلْطَانِِه، َوال ِفي أَْهِلِه، َوال َيْجِلْس َعلَى َتكْرَِمِتِه إِال أَنْ يَأْذَنَ لَُه



بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث، َحدَّثََنا  حدثنا َعْبُد اللَِّه -١٤٠٤١
َصلَّى اللَُّه  قَالَ َرُسولُ اللَِّه: ُمَحمَُّد بن ُعَبادَةَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َرَجاَء، َعْن أَْوسِ بن َضْمَعجٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، قَالَ

 َسَواًء، َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقَْدمُُهْم ِهجَْرةً، فَإِنْ كَاَنْت ِهْجرَُتُهْم سََواًء فَأَقَْدُمُهمْ ِسنا، فَإِنْ كَانُوا ِفي السِّنِّ:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".فَأَقَْرُؤُهْم
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا عَْبُد : ْجِليُّ، قَاالحدثنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َوُعبَْيٌد الِْع -١٤٠٤٢

قَالَ : و، قَالَاللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن أَبِيِه، َوُشْعَبةُ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َرَجاَء، َعْن أَْوسِ بن َضمَْعجٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍ
َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقَْرؤُُهْم ِلِكتَابِ اللَِّه، فَإِنْ كَانُوا ِفي الِْقَراَءِة َسَواًء فَأَقَْدُمُهْم ِهْجرَةً، فَإِنْ :"َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه 

  ".َعلَى َتكْرَِمِتِه إِال بِإِذْنِِه كَاُنوا ِفي الْهِْجَرةِ َسَواًء فَأَقَْدمُُهْم ِسنا، َوال َتُؤمَّنَّ ذَا ُسلْطَاٍن ِفي ُسلْطَانِِه، َوال َتجِْلْس

يَّا بن حدثنا سَْهلُ بن أَبِي سَْهلٍ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا الُْمْنِذُر بن الَْولِيِد الْجَاُروِديُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن زَكَرِ -١٤٠٤٣
: بن َرَجاَء، َعْن أَْوسِ بن َضْمَعجٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، قَالَِدينَارٍ اَألْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن أَْرطَاةَ، َعْن إِْسَماِعيلَ 

َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقَْدمُُهْم ِهجَْرةً، فَإِنْ كَاُنوا ِفي الْهِجَْرِة َسَواًء فَأَفْقَُهُهْم ِفي الدِّينِ، :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، حدثنا "إِذْنِِهلِْفقِْه َسَواًء فَأَقَْرُؤُهْم ِللْقُْرآِن، َوال َيُؤمُّ الرَُّجلَ ِفي ُسلْطَانِِه، َوال َيقُْعُد َعلَى َتكْرَِمِتِه إِال بِفَإِنْ كَاُنوا ِفي ا

أَْوسِ بن َضْمَعجٍ، َعْن أَبِي  بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َخالُد بن َيحَْيى، َحدَّثََنا ِفطُْر بن َخِليفَةَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َرَجاَء، َعْن
  .َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

زِيزِ الرَّْمِليُّ، حدثنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َداُوَد الْقَْنطَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْع -١٤٠٤٤
ْوسِ بن َضْمَعجٍ، َعْن دَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن ِفطْرِ بن َخِليفَةَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َرَجاَء، َعْن أََح

مْ أَقَْرُؤكُْم ِلِكتَابِ اللَِّه، فَإِنْ كَاَنتِ ِلَيؤُمَّكُ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َمْسُعوٍد األَْنَصارِيِّ، قَالَ
ِت الْهِْجَرةُ وَاِحَدةً فَأَقَْدُمكُمْ الْقَِراَءةُ َواِحَدةً فَأَْعلَُمكُْم بِالسُّنَِّة، فَإِنْ كَاَنتِ السُّنَّةُ وَاِحَدةً فَأَقْدَُمكُْم ِهْجَرةً، فَإِنْ كَاَن

  ".ِسنا

َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحَمَوْيِه، َحدَّثََنا : الَْواسِِطيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال حدثنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ -١٤٠٤٥
 قَالَ َرسُولُ اللَِّه: لَالَْحَسُن بن يَزِيدَ اَألَصمُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ، َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن أَْوسِ بن َضْمَعجٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، قَا

كَاُنوا ِفي  َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقَْرُؤُهْم ِلِكتَابِ اللَِّه، فَإِنْ كَاُنوا ِفي الْقَِراَءِة َسَواًء فَأَْعلَُمُهْم بِالسُّنَِّة، فَإِنْ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فَأَقَْدمُُهْم ِسنا، َوال َيُؤمَّ الرَُّجلُ الرَُّجلَ ِفي ُسلْطَانِِه، َوال َيقُْعْد الِْعلْمِ سََواًء فَأَقَْدُمُهْم ِهْجرَةً، فَإِنْ كَاُنوا ِفي الْهِْجَرةِ َسَواًء 

حدثنا َعْبُد اللَِّه بن َسْعِد بن َيحَْيى الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو فَْرَوةَ يَزِيُد بن ِسَنانَ الرََّهاوِيُّ، ، "َعلَى َتكْرَِمِتِه ِفي َبْيِتِه إِال بِإِذْنِِه
جٍ، َعْن أَبِي ثََنا أَبِي، َعْن َجدِّي أَبِي يَزِيَد، َعْن َيزِيَد بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َرَجاَء، َعْن أَْوسِ بن َضمَْعَحدَّ

  .ذَكََر َنْحَوُه، فَ"ِلَيؤُمَّكُمْ أَقَْدُمكُْم ِقَراَءةً:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْسُعوٍد، قَالَ
  أَُبو َعْمرٍو الشَّْيبَانِيُّ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد

ِلبٍ، َعنِ حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أََبانَ بن َتْغ -١٤٠٤٦
َمْن َدلَّ َعلَى َخْيرٍ فَلَُه :"يِّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيبَانِ

  ".ِمثْلُ أَْجرِ َمْن فََعلَُه



اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َعْمرٍو حدثنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعنِ  -١٤٠٤٧
إِنِّي أُْبِدَع بِي : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: الشَّْيبَانِيِّ، َعْن أَبِي َمْسُعودٍ اَألْنصَارِيِّ، قَالَ

فَأََتى َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ ، "ِت فُالًنا فَلََعلَُّه َيْحِملَُك فَأََتاُه فََحَملَُهال أَجُِد َما أَْحِملَُك َعلَْيِه، َولَِكنِ ائْ:"فَاْحِملْنِي، فَقَالَ
  ".َمْن َدلَّ َعلَى َخْيرٍ فَلَُه ِمثْلُ أَْجرِ فَاِعِلِه:"َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرُه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َبانِيِّ، ا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيحدثن -١٤٠٤٨
ي أُْبِدَع بِي فَاْحِملْنِي، فَقَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ إِنِّ: َعْن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنصَارِيِّ، قَالَ

، فَذََهبَ إِلَيِْه، فََحَملَُه، ثُمَّ َمرَّ "َما ِعْنِدي َشْيٌء َولَِكنِ ائِْت فُالًنا فََسلُْه فَلََعلَُّه أَنْ َيْحِملََك:"النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َمْن َدلَّ َعلَى َخْيرٍ فَلَُه ِمثْلُ :"َم فَأَْخبََرُه أَنَُّه قَْد َحَملَُه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".أَْجرِ فَاِعِلِه

َمُش، َعْن أَبِي َعْمرٍو حدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا اَألْع -١٤٠٤٩
، اْحِملْنِي : فَقَالَ، أَنَّ َرُجال أََتى َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، الشَّْيبَانِيِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو أَبِي َمْسعُوٍد 

َمْن َدلَّ َعلَى َخْيرٍ :"، فَأَتَاُه فََحَملَُه، فَذَكََر ذَِلَك لَُه، فَقَالَ"ِملََكَما أَجُِد َما أَْحِملَُك وَلَِكنِ ائِْت فُالًنا فَلََعلَُّه أَنْ َيْح:"فَقَالَ
  ".فَلَُه ِمثْلُ أَْجرِ فَاِعِلِه

بن يُوُسَف،  ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه. حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ -١٤٠٥٠
أََتى النَّبِيَّ َصلَّى : َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيَبانِيِّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنصَارِيِّ، قَالَ: قَاال

لَْيَس ِعْنِدي :"يَْعنِي قُِطَع بِي فَاْحِملْنِي، فَقَالَ، فَاْحِملْنِي َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أُْبِدَع بِي : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ، فَقَالَ
َمْن َدلَّ َعلَى :"َيا َرسُولَ اللَِّه، أََنا أَُدلُُّه َعلَى َمْن َيْحِملُُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَ َرُجلٌ"َشْيٌء

  ".رِ فَاِعِلِهَخْيرٍ فَلَُه ِمثْلُ أَْج

ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، . حدثنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُزْنبُورٍ -١٤٠٥١
، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيبَانِيِّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ِعيَاضٍ، َعنِ اَألْعَمشِ: َحدَّثََنا َيحَْيى بن طَلَْحةَ الْيَْرُبوِعيُّ، قَاال

َما ِعْنِدي َما أَْحِملُكَ :"اْحِملْنِي، فَقَالَ: َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َمْسُعوٍد األَْنَصارِيِّ، قَالَ
َمْن َدلَّ َعلَى خَْيرٍ فَُهَو :"، فَأََتاُه فََحَملَُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"َكَولَِكنِ ائِْت فُالًنا فَإِنَّ ِعْنَدُه َما َيْحِملُ

  ".كَفَاِعِلِه
زَاِئَدةَ، َعنِ حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن  -١٤٠٥٢

الدَّالُّ َعلَى الْخَْيرِ :"اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيبَانِيِّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".كَفَاِعِلِه

َبْحرٍ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي  حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن -١٤٠٥٣
  ".الدَّالُّ َعلَى الَْخْيرِ كَفَاِعِلِه:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْمرٍو الشَّيَْبانِيِّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

دَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َعْمرٍو حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َح -١٤٠٥٤
  ".ِعِلِهَمْن َدلَّ َعلَى َخْيرٍ فَلَُه ِمثْلُ أَْجرِ فَا:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الشَّْيبَانِيِّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ



ْن أَبِي حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن َبْحرٍ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعنِ اَألْعَمشِ، َع -١٤٠٥٥
  ".الدَّالُّ َعلَى الَْخْيرِ كَفَاِعِلِه:"َمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعْمرٍو الشَّيَْبانِيِّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

دَّثََنا الُْحرُّ حدثنا أَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَُّد بن َحنِيفَةَ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُيوُنَس الَْبكَّارِيُّ الشَِّريازِيُّ، َح -١٤٠٥٦
َجاَء َرُجلٌ إِلَى : بِي َعْمرٍو الشَّْيَبانِيِّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنَصارِيِّ، قَالَبن َماِلٍك، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَ

َما :"َمَيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أُْبِدَع بِي فَاْحِملْنِي، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
الدَّالُّ َعلَى :"فَأََتاُه فََحَملَُه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَجُِد َما أَْحِملَُك َعلَْيِه، وَلَِكنِ ائِْت فُالًنا فََيْحِملََك 

  ".الَْخْيرِ كَفَاِعِلِه، أَْو كََعاِمِلِه
ح َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى . لْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن طَلَْحةَ الَْيْرُبوِعيُّحدثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َس -١٤٠٥٧

، انِيِّ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍدالسَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُزْنبُورٍ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ِعَياضٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّيَْب
َيا َرُسولَ اللَِّه، َهِذِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ : أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بناقٍَة َمْحظُوَمٍة، فَقَالَ

  ".َمْحظُوَمٍة لََك بَِها َسْبُعِمائَةِ َناقٍَة َيْوَم الْقَِياَمِة:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْن أَبِي حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َع -١٤٠٥٨
ِذِه ِفي سَبِيلِ اللَِّه، فَقَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى َه: َجاَء َرُجلٌ بناقٍَة َمْحظُوَمٍة، فَقَالَ: َعْمرٍو الشَّيَْبانِيِّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".لََك بَِها َسْبُعمِائَِة َناقٍَة كُلَِّها َمْحظُوَمٍة:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َنا زَاِئَدةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َحدَّثَ -١٤٠٥٩

َيا : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بناقٍَة َمْحظُوَمٍة، فَقَالَ: أَبِي َعْمرٍو الشَّْيَبانِيِّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".لََك بَِها َيْوَم الِْقَياَمةِ َسْبُعِمائَةِ َناقٍَة َمْحظُوَمٍة:"للَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولَ اللَِّه، ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ ا

حدثنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َعْمرٍو  -١٤٠٦٠
َهِذِه ِفي َسبِيلِ : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بناقٍَة َمْحظُوَمٍة، فَقَالَ: ْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَالشَّْيبَانِيِّ، َع

  ".نَِّةأََما إِنَّ لََك بَِها ِمائَةَ َناقٍَة ِفي الَْج:"اللَِّه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ْن أَبِي حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن َبْحرٍ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعنِ اَألْعَمشِ، َع -١٤٠٦١

  ".الُْمسَْتَشاُر مُْؤَتَمٌن:"َمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعْمرٍو الشَّيَْبانِيِّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن . حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا اَألسَْوُد بن َعاِمرٍ َشاذَانُ -١٤٠٦٢
َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن : َحدَّثََنا طَلُْق بن غَنَّامٍ، قَاالَعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، 

  ".الُْمسَْتشَاُر ُمْؤَتَمٌن:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َعْمرٍو الشَّْيَبانِيِّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
 الْفَْرغَانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم الدَّْورَِقيُّ، َحدَّثََنا طَلُْق بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا حدثنا حَاجُِب بن أَْرِكَني -١٤٠٦٣

َعلَْيِه  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َشرِيٌك، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّْيبَانِيِّ، َعْن أَبِي َمْسُعودٍ اَألْنصَارِيِّ، قَالَ
  ".كُلُّ َمْعُروفٍ َصَدقَةٌ:"َوَسلََّم

  َمْسرُوٌق اَألْجَدُع، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنُْه
 ْنحدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َع -١٤٠٦٤

إِنَّ ِممَّا أَْدَرَك النَّاُس ِمَن النُّبُوَِّة األُولَى :"َمْسرُوقٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد اَألْنَصارِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".إِذَا لَْم َتسَْتحِ فَاْصَنْع َما شِئَْت: قَْولَ الرَُّجلِ



  بِي َمْسُعوٍدرِبِْعيُّ بن ِحرَاشٍ، َعْن أَ
  َعْبُد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن رِبِْعيٍّ

رٍ، َعْن رِْبِعيِّ حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن ُعَمْي -١٤٠٦٥
: َما َعِملَْت؟ فَقَالَ: َماتَ َرُجلٌ فَِقيلَ لَُه:"لنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت ا: بن ِحرَاشٍ، َعْن ُحذَْيفَةَ، قَالَ

ْعُتُه ِمْن َسِم: ، فَقَالَ أَُبو َمْسُعوٍد الَْبْدرِيُّ"كُْنُت أُبَايُِع النَّاَس وَأََتَجوَُّز ِفي السِّكَِّة، وَأُْنِظُر الُْمْعِسَر، فََماَت، فََدَخلَ الَْجنَّةَ
  .َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

يِّ بن حِرَاشٍ، حدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن رِْبِع -١٤٠٦٦
أَال ُتَحدِّثَُنا َما َسِمْعَت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ؟ فَقَالَ َسِمْعُت : ةَقَالَ ُعقَْبةُ بن َعْمرٍو ِلُحذَْيفَ: قَالَ

، اُس أَنََّها نَاٌر فََماٌء إِنَّ َمَع الدَّجَّالِ إِذَا َخَرَج َناًرا َوَماًء، فَأَمَّا الَِّذي يََرى النَّ:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ".َناٌر، فَإِنَُّه َماٌء َعذٌْب بَارٌِد َوأَمَّا الَِّذي َيَرى النَّاُس أَنََّها َماٌء فََناٌر، فََمْن أَْدَرَك ذَِلَك مِْنكُْم فَلَْيقَْع ِفي الَِّذي َيَرى أَنََّها

َهلْ َعِملَْت : ِممَّْن كَانَ قَْبلَكُْم أََتاُه الَْملَُك ِلَيقْبَِض َنفَْسُه فَقِيلَ لَُهإِنَّ َرُجال :"َسِمْعُتُه َيقُولُ: َوقَالَ ُحذَْيفَةُ -١٤٠٦٧
َما أَْعلَُم َشْيئًا غَْيَر أَنِّي كُْنُت أُبَايُِع النَّاَس ِفي الدُّْنَيا، فَأَُحارِفُُهْم، فَأُنِْظُر : اْنظُْر، قَالَ: َما أَْعلَُم، ِقيلَ: ِمْن َخْيرٍ؟ قَالَ

  ".فَأَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ، ُمْعِسَر، َوأََتَجاَوُز َعنِ الُْموِسرِ الْ

إِنَّ َرُجال َحضََرُه الْمَْوُت، فَلَمَّا أَيَِس ِمَن الَْحَياِة أَْوَصى أَْهلَُه إِذَا أََنا ُمتُّ فَاْجَمعُوا ِلي :"َوَسِمْعُتُه َيقُولُ -١٤٠٦٨
ِمْن : ِلَم فََعلَْت ذَِلَك، فَقَالَ: ُروا َيوًْما رَاِئًحا، فَاذْرُونِي ِفي الَْيمِّ، فَفََعلُوا فََجَمَعُه اللَُّه، فَقَالََحطًَبا كَثًِريا جِدا، ثُمَّ انْظُ
  .وَأََنا َسِمْعُتهُ َيقُولُ ذَِلَك َوكَانَ نَبَّاًشا : ، قَالَ ُعقَْبةُ"َخْشيَِتَك، فََغفََر اللَُّه لَُه

 غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ، َعْن َزاِئَدةَ، َعْن َعْبِد حدثنا ُعَبْيُد بن -١٤٠٦٩
ْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى قَالَ ُعقَْبةُ بن َعْمرٍو ِلُحذَْيفَةَ أَال ُتَحدِّثَُنا َما َسِمْعَت ِم: الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن رِْبِعيِّ بن ِحرَاشٍ، قَالَ

إِنَّ َمَع الدَّجَّالِ إِذَا َخَرَج َماًء َونَاًرا، أَمَّا الَِّذي َيَراهُ النَّاسُ أَنَُّه نَاٌر فََماٌء َبارٌِد، :"َسِمْعُتُه َيقُولُ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ
وَأََنا َسِمْعُتهُ : ، فَقَالَ ُعقَْبةُ بن َعْمرٍو"ى النَّاسُ أَنَُّه َناٌر، فَإِنَُّه َماٌء َعذٌْب بَارٌِدفََمْن أَْدَرَك ذَِلَك ِمْنكُْم، فَلَْيقَْع ِفي الَِّذي يََر

ي َيى بن َزكَرِيَّا بن أَبَِيقُولُ ذَِلَك، حدثنا ُشعَْيُب بن ِعْمَرانَ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َيْح
رٍو أيب مسعود، عن زَاِئدَةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن رِْبِعيِّ بن ِحرَاشٍ، َعْن ُحذَْيفَةَ، َوُعقَْبةَ بن َعْم

  .النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 
  ُنَعْيُم بن أَبِي هِْنٍد، َعْن رِبِْعيِّ بن حَِراشٍ

ا الَْحَسُن بن حدثنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن صَاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، َحدَّثََنا َسلََمةُ الْعَْوِصيُّ، َحدَّثََن -١٤٠٧٠
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُشَعْيبٍ ح َو. ح َوَحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا َخاِلٌد. َصاِلحٍ

ح َوَحدَّثََنا الْقَاِسُم بن . َراَءاَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلََمةَ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو زَُهْيرٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ِمْغ
ْسُروِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُسلَْيَمانَ، كُلُُّهْم، َعنِ اَألجْلَحِ، َعْن ُنَعْيمِ فَْوَرٍك اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الَْم

َجلَْسُت إِلَى ُحذَْيفَةَ، َوأَبِي َمْسُعوٍد األَْنصَارِيِّ، فَقَالَ أََحُدُهَما ِلصَاِحبِِه َحدِّثْ : بن أَبِي هِْنٍد، َعْن رِبِْعيِّ بن حَِراشٍ، قَالَ
َبلْ َحدِّثْ أَْنَت وَأَُصدِّقَُك أََنا، فََحدَّثَ أََحُدُهَما : َسِمْعَت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَقَالَ اآلَخُر َما

اْنظُرُوا ِفي : لٍ َيْوَم الِْقَياَمِة فَُيقَالُيُْؤَتى بَِرُج:"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َوَصدَّقَُه اآلَخُر، قَالَ



َعلَْيِه،  َربِّ َما كُْنُت أَْعَملُ َخْيًرا غَْيرَ أَنَُّه كَانَ ِلي َمالٌ َوكُْنتُ أُخَاِلطُ النَّاَس، فََمْن كَانَ ُموِسًرا َيسَّْرُت: َعَمِلِه، فََيقُولُ
َصَدقَْت َسِمْعُت َرُسولَ : ، َوقَالَ"فََغفََر لَُه، أََنا أََحقُّ َمْن َيسََّر : ِتِه، فَقَالَ الَّلُُه َتَعالَىَوَمْن كَانَ ُمْعِسًرا أَنْظَْرُتُه إِلَى مَْيسََر

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ذَِلَك 

إِذَا أَنَا :"ُيؤَْتى بَِرُجلٍ َيْوَم الِْقَياَمِة َوقَْد قَالَ َألْهِلِه:"لَُسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُو: ثُمَّ قَالَ -١٤٠٧١
ِلَم فََعلَْت : فََجَمَعُه اللَُّه َيْوَم الِْقَيامَِة، فَقَالَ، ُمتُّ فَاْحرِقُونِي، ثُمَّ اطَْحُنونِي، ثُمَّ اْسَتقْبِلُوا بِي رًِحيا عَاِصفًا، فَذَرُّونِي 

َصَدقَْت، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ذَِلَك، وَاللَّفْظُ : قَالَ"ْشيَِتَك، فََغفََر لَُهِمْن َخ: ذَِلَك؟ قَالَ
  .ِلَحدِيِث َعْبِد الرَّْحَمنِ ِمْغَراَء 

ْيَبةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن ُنَعْيمِ بن حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َش -١٤٠٧٢
أََنا أَْعلَُم بَِما َمعَ الدَّجَّالِ ِمْنُه إِنَّ َمَعُه :"اْجَتَمَع ُحذَْيفَةُ، َوأَُبو َمْسعُوٍد، فَقَالَ ُحذَْيفَةُ: أَبِي ِهْنٍد، َعْن رِبِْعيِّ بن حَِراشٍ، قَالَ

فَلَْيشَْرْب ِمَن  ا ِمْن َماٍء، َوالَِّذي َيَرْونَ أَنَّهُ َناٌر َماٌء، وَالَِّذي َيَرْونَ أَنَُّه َماٌء َناٌر، فََمْن أَْدَرَك ذَِلَك ِمْنكُْمَنهًْرا ِمْن َنارٍ، وََنْهًر
  .هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َوَهكَذَا َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّ: ، فَقَالَ أَُبو َمْسعُوٍد"الَِّذي يََرى أَنَُّه َناٌر، فَإِنَُّه َيجُِدَها َماًء

  أَُبو َماِلٍك اَألْشَجِعيُّ، َعْن رِْبِعيٍّ

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن . حدثنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك اَألْشَجِعيُّ -١٤٠٧٣
 رِْبِعيِّ دَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ِمْسهَرٍ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشجَِعيِّ َسِعيدِ بن طَارِقٍ َعْنبن إِْسحَاَق، َح

يُطَْحَن، ثُمَّ ُيْرفََع، فَإِذَا كَاَنْت أَنَّ َرُجال ِممَّْن كَانَ قَْبلَكُْم أََمَر بِجِيفَِتِه إِذَا َماَت أَنْ ُيحَْرَق، ثُمَّ "بن ِحرَاشٍ، َعْن ُحذَْيفَةَ،
َيا َربِّ لَْم َيكُْن َعْبٌد أَْجَرأَ : وَْيَحَك َماذَا َحَملََك َعلَى َهذَا؟ فَقَالَ: رِيٌح َعاِصٌف ذُرَِّي ِفيَها، فَُجِمَع إِلَى َربِِّه، فَقَالَ

َهكَذَا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه : ، فَقَالَ أَُبو َمْسعُوٍد"فََغفََر لَُه،  َعلَْيَك ِمنِّي، َوال أَْعَصى لََك ِمنِّي، فََرَجْوتُ أَنْ أَْنُجَو
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

كْرِ بن أَبِي ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َب. حدثنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ -١٤٠٧٤
أََمرَ َرُجلٌ أَْهلَُه إِذَا َماتَ :"َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ، َعْن رِْبِعيٍّ، َعْن ُحذَْيفَةَ، قَالَ: َشْيَبةَ، قَاال

َما َحَملََك َعلَى َما : َعلُوا فَُجِمعَ إِلَى َربِّهِ َجلَّ َوَعزَّ، فَقَالَأَنْ ُيْحرِقُوُه، ثُمَّ َيُدقُّوُه، ثُمَّ ُيذُْروُه ِفي َيْومٍ َراِئحٍ َعاِصٍف، فَفَ
فَقَالَ "َتَجاَوُزوا َعْن َعْبِدي فََغفََر لَُه: لَْم َيكُْن لَكَ َيا َربِّ عَْبٌد أَْعَصى لََك مِنِّي فََرجَْوُت أَنْ أَْنجَُو، فَقَالَ: َصَنْعَت؟ فَقَالَ
  .ا َسِمْعُتُه ِمْن ِفيِّ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَهكَذَ: أَُبو َمْسُعوٍد

 ُحذَْيفَةَ، حدثنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أنا أَُبو مَاِلٍك اَألْشجَِعيُّ، َعْن رِْبِعيٍّ، َعْن -١٤٠٧٥
، َما َعِملُْت لََك ِمثْقَالَ ذَرٍَّة ِمْن َخْيرٍ أَْرُجو بِِه : َما َعِملَْت ِلي ِفي الدُّْنَيا؟ فَقَالَ: َوَعزَّ، فَقَالَ أَنَّ َرُجال أََتى بِهِ َربُُّه َجلَّ

الُْموسِرِ، َوأُنِْظُر  َعلَىإِال أَنِّي كُْنتُ َرُجال قَْد أَْعطَيَْتنِي مَاال أُبَايُِع النَّاَس، َوكَانَ ِمْن ُخلُِقي التََّجاُوُز، َوكُْنُت أَُيسُِّر 
َهكَذَا َسِمْعتُ : ، فَقَالَ أَُبو َمْسعُوٍد"قُلْ َنْحُن أََحقُّ بِذَِلَك فََتَجاَوزُوا َعْن َعْبِدي، فََغفََر لَُه: الُْمْعِسَر، فَقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلّ

  .َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 
 حَْمُد بن َعِليٍّ الْبَْرَبهَارِيُّ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َعِديٍّ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوِيَةَ، َعْن أَبِي َماِلٍكحدثنا أَ -١٤٠٧٦

؟ فََيقُولُ َما َعِملُْت َشْيئًا َما َعِملَْت: أََتى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِعَْبٍد ِمْن ِعَباِدِه، فَقَالَ:"اَألْشجَِعيِّ، َعْن رِبِْعيٍّ، َعْن ُحذَْيفَةَ، قَالَ
، َوأُْيِسُر َعلَى الْمُوِسرِ، أَْرُجوَك بِِه كَثًِريا ِمْن َصالٍة َوَصْومٍ غَْيَر أَنََّك كُْنَت آَتْيتَنِي فَْضال ِمْن َمالٍ فَكُْنُت أَُخاِلطُ الُْموسَِر



  ".زُوا َعْن َعْبِدي، فََغفََر اللَُّه لَُهَنْحُن أََحقُّ بِذَِلَك فََتَجاَو: َوأُْنِظُر الُْمْعِسَر، فَقَالَ
  َمْنُصوُر بن الُْمْعَتِمرِ، َعْن رِبِْعيِّ بن حَِراشٍ

َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ، : حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َوأَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، وُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، وَأَُبو َخِليفَةَ، قَالُوا -١٤٠٧٧
إِنَّ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َنا ُشْعبَةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِبِْعيِّ بن حَِراشٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالََحدَّثَ

  ".ِممَّا أَْدَرَك النَّاُس ِمْن كَالمِ النُُّبوَِّة اُألولَى إِذَا لَْم َتْسَتحِ فَاْصَنْع َما ِشئَْت
ح َوَحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ، . حدثنا َحفْصُ بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ -١٤٠٧٨

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ، قَالََحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ِمْنُصورِ بن الُْمْعَتِمرِ، َعْن رِبِْعيِّ بن حِرَاشٍ، َعْن أَبِي َمسُْعوٍد: قَاال
  ".إِنَّ ِممَّا أَْدَرَك النَّاُس ِمْن كَالمِ النُُّبوَِّة اُألولَى إِذَا لَْم َتسَْتحِ فَاْصَنْع َما شِئَْت:"َعلَْيِه َوَسلََّم
ْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا كَاِملٌ أَُبو الَْعالِء، َعْن َمْنُصورِ حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِ -١٤٠٧٩

إِنَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن الُْمْعَتِمرِ، َحدَّثَنِي رِْبِعيُّ بن ِحرَاشٍ، َعْن أَبِي َمْسُعودٍ اَألْنصَارِيِّ، قَالَ
  ".مِ النُُّبوَِّة اُألولَى إِذَا لَْم َتْسَتحِ فَاْعَملْ َما شِئَْتِممَّا أَْدَرَك النَّاُس ِمْن كَال

لُ بن حدثنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن َسِعيٍد أَُبو ُعَمَر الضَّرِيرُ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا فُضَْي -١٤٠٨٠
إِنَّ ِممَّا أَْدَرَك النَّاُس ِمْن :"ي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَِعَياضٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِْبِعيٍّ، َعْن أَبِ

  ".كَالمِ النُُّبوَِّة اُألولَى إِذَا لَمْ َتسَْتحِ فَاْصَنْع َما شِئَْت
ْيٌر، َحدَّثََنا َمْنصُوٌر، َعْن رِبِْعيِّ بن حَِراشٍ، َعْن أَبِي حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُزَه -١٤٠٨١

إِنَّ ِممَّا أَْدَرَك النَّاُس ِمْن كَالمِ النُُّبوَِّة اُألولَى إِذَا لَْم َتْسَتحِ فَافَْعلْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".َما ِشئَْت
ورٍ، َعْن حدثنا إِْدرِيُس بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َمْنُص -١٤٠٨٢

أَْدَرَك النَّاُس ِمْن كَالمِ النُُّبوَِّة إِنَّ ِممَّا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: رِبِْعيِّ بن ِحرَاشٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".األُولَى إِذَا لَْم َتْسَتحِ فَافَْعلْ َما ِشئَْت

ْن أَبِي حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِبِْعيٍّ، َع -١٤٠٨٣
آِخُر َما كَانَ ِمْن كَالمِ النُُّبوَّةِ األُولَى إِذَا لَْم َتْسَتحِ فَافَْعلْ َما :"الَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".ِشئَْت

إِْسَماِعيلُ بن أََبانَ الَْورَّاُق، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا  -١٤٠٨٤
إِنَّ َما أَْدَرَك النَّاُس ِمْن :"أَبِي َشْيَبةَ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن رِْبِعيٍّ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".َنْع َما شِئَْتكَالمِ النُُّبوَِّة اُألولَى إِذَا لَمْ َتسَْتحِ فَاْص
َعْن  حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َوَحمَّاُد بن شَُعْيبٍ، -١٤٠٨٥

ِممَّا أُْدرَِك ِمْن كَالمِ النُُّبوَّةِ األُولَى :"ِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َمْنُصورٍ، َعْن رِْبِعيٍّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
، حدثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ، َوَعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، "إِذَا لَْم َتسَْتحِ فَاصَْنْع َما ِشئَْت

 ، َعْن ُمفَضَّلِ بن ُمَهلْهِلٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِْبِعيٍّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ: قَاال
  .َوَسلََّم َنْحَوُه



ٌر، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِبِْعيٍّ، حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َجرِي -١٤٠٨٦
إِنَّ ِممَّا أَْدَرَك النَّاُس ِمْن كَالمِ النُّبُوَِّة األُولَى إِذَا لَمْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".َتسَْتحِ فَاْصَنْع َما شِئَْت

ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثَنَا . إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّحدثنا إِْسحَاُق بن  -١٤٠٨٧
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ى اأَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِْبِعيِّ بن حِرَاشٍ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّ

هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَصَْبْحَنا ِصَياًما ِلَتَمامِ ثَالِثَني ِفي شَْهرِ َرَمضَانَ، فََجاَء َرُجالنِ أَْعرَابِيَّاِن فَشَهَِدا عِْنَد َرسُولِ اللَّ: قَالَ
  .وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث أَبِي ُحذَْيفَةَ "اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَفْطَُروا فَأََمَرُهمْ َرسُولُ"َوَسلََّم أَنَُّهَما أََهال بِاَألْمسِ َعِشيَّةً

، َعْن َمْنصُورٍ، حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْسَماعِيلَ الطَّاِلقَانِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ -١٤٠٨٨
فََجاَء َرُجالِن فََشهَِدا أَنَُّهَما رَأََيا ، أَصَْبَح النَّاسُ ِصَياًما ِلَتَمامِ ثَالِثَني : ِعيِّ بن حَِراشٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، قَالََعْن رِْب

لَْم يَقُلْ أََحٌد ِفي َهذَا الَْحِديِث َعنِ اْبنِ "فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّاَس فَأَفْطَُروا"الْهِاللَ بِاألَْمسِ بِاألَْمسِ
  .ُعَيْيَنةَ، َوال َعْن غَْيرِِه، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد إِال إِْسحَاُق بن إِْسَماعِيلَ الطَّالِقَانِيُّ

َوهْبِيُّ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ، َعْن حدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن خَاِلدٍ الْ -١٤٠٨٩
إِنَّ الَْمالِئكَةَ َتلَقَّْت رُوَح َرُجلٍ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْنُصورٍ، َعْن رِْبِعيٍّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

ال، إِال أَنِّي كُْنُت أُدَايُِن النَّاَس، فَكُْنُت آُمُر ِفْتيَانِي أَنْ ُيْنِظرُوا : طُّ، قَالََهلْ َعِملَْت َخيًْرا قَ: كَانَ قَْبلَكُْم، فَقَالُوا لَُه
  ".َتَجاَوزُوا: الُْموِسَر، َويََتَجاَوُزوا َعنِ الُْمْعِسرِ، فَقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

  َيِسُري بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد
ِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن اَألصَْبَهانِيِّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن قَْيسِ بن َيِسَري بن َعْمرٍو، َعْن أَبِيهِ، حدثنا َعِليُّ بن َعْب -١٤٠٩٠

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الِْفَتنِ؟ أَْنُشُدَك اللََّه َما َسِمْعَت ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ: رَأَْيُت أََبا َمْسعُوٍد لَمَّا قُِتلَ َعِليٌّ فََتبِْعُتُه، فَقُلُْت: قَالَ
مْ َيكُنْ َعلَْيَك بَِتقَْوى اللَِّه َوالَْجَماَعِة، وَإِيَّاَك َوالْفُْرقَةَ فَإِنََّها ِهَي الضَّاللُ َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَ، إِنَّا ال َنكُْتُم شَْيئًا :"فَقَالَ

  ".َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َضاللٍَة ِلَيجَْمَع أُمَّةَ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه

: ، قَالَحدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن ُسلَْيَمانَ الشَّْيبَانِيِّ -١٤٠٩١
لَ ُعثَْمانُ احَْتَجَب ِفي َبْيِتِه، فََدَخلُْت َعلَْيِه، فََسأَلُْتُه َعْن أَْمرِ َسِمْعُت َيِسريَ بن َعْمرٍو أَنَّ أََبا َمْسُعودٍ اَألْنصَارِيَّ لَمَّا قُِت

رِيَح بَرٌّ، أَْو َعلَْيكَ بِالَْجَماَعِة، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَمْ َيْجَمعْ أُمَّةَ ُمَحمٍَّد َعلَى َضاللٍَة، وَاْصبِرْ َحتَّى َيسَْت:"النَّاسِ، فَقَالَ
  ".ِمْن فَاجِرٍ ُيْستََراَح
يٍف حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا َخلَُف بن َخِليفَةَ، َعْن َعرِ -١٤٠٩٢

لَْوْجِه، َوَخَرْجُت َمَعُه َحتَّى إِذَا كُنَّا اْنطَلََق أَُبو َمْسُعوٍد األَْنَصارِيُّ إِلَى َهذَا ا: الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َيِسريَ بن َعْمرٍو، قَالَ
َيا أََبا َمْسُعوٍد، كَانَ ِفيَنا ثَالثَةٌ ِمْن أَْصحَابِ ُمحَمٍَّد : بِالسَّْيلَِحنيَ َنَزلَ َوَنزَلُْت َمَعُه، فَلَمَّا َرأَْيُتُه قَْد َخال قُْمُت إِلَْيِه، فَقُلُْت

ا ُحذَْيفَةُ فََماَت، َوأَمَّا أَُبو ُموَسى فَأََتى الشَّاَم، َوأَْنَت قَْد أََخذَْت ِفي َهذَا الَْوجِْه، َوَوقََع ِمَن َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَمَّ
َحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َيا َيِسُري، إِنِّي لَنَاِصحٌ الَْزمِ الَْجَماَعةَ، فَإِنَّ اللََّه لَمْ َيكُْن لَِيْجَمَع أُمَّةَ ُم:"الِْفَتنِ َما تََرى، فَقَالَ ِلي

  ".َوَسلََّم َعلَى الضَّاللَِة حَتَّى َيْستَرِيحَ َبرٌّ، أَْو ُيْستََراَح ِمْن فَاجِرٍ
  َساِلٌم الَْبرَّاُد، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد



اٌم، َعْن َعطَاَء بن السَّاِئبِ، َحدَّثَنِي حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، َحدَّثََنا َهمَّ -١٤٠٩٣
أَال أُصَلِّي لَكُْم َصالةَ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى : قَالَ لََنا أَُبو َمْسُعوٍد الَْبْدرِيُّ: َساِلٌم الَْبرَّاُد، َوكَانَ أَْوثََق ِعْنِدي ِمْن َنفِْسي، قَالَ

كَفَّْيِه َعلَى ُركَْبَتْيِه، َوفَرََّق َبْيَن أََصابِعِِه، َوَجافَى َعْن إِبِطَْيِه َحتَّى اْستَقَرَّ كُلُّ َشْيٍء فَلَمَّا َركََع َوَضَع "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟
ى اْسَتقَرَّ كُلُّ َشْيءٍ قَاِعًدا َحتَّ ِمْنُه، ثُمَّ كَبََّر، ثُمَّ َسَجَد َوَجافَى َعْن إِبِطَْيِه، حَتَّى اْسَتقَرَّ كُلُّ َشْيٍء ِمْنُه، ثُمَّ كَبََّر فَاْستََوى

َهكَذَا رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيصَلِّي، أَْو َهكَذَا كَاَنتْ : ِمْنُه، فََصلَّى بنا أَْرَبَع َركَعَاٍت َهكَذَا، ثُمَّ قَالَ
وُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا َخاِلٌد، َعْن ، حدثنا َمْحُم"َصالةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أَال أُصَلِّي بِكُْم َصالةَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : قَالَ أَُبو َمْسعُوٍد اَألْنَصارِيُّ: َعطَاَء بن السَّاِئبِ، َعْن َساِلمٍ الَْبرَّاِد، قَالَ

  .َوَنْحُن ِعْنَدُه، فَقَاَم َوكَبََّر، ثُمَّ َوَضَع رَاَحَتْيِه َعلَى رُكَْبَتْيِه فَذَكََر َنْحَوُه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ 

، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعْن َعطَاَء بن السَّاِئبِ -١٤٠٩٤
أَال أَُصلِّي بِكُْم كََما رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي؟ : ْبِد اللَِّه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، قَالََساِلمٍ أَبِي َع

ْن َوَراِء ُركَْبَتْيِه َوَجافَى إِبِطَْيِه حَتَّى فَقَاَم فََصلَّى، فَلَمَّا َركََع َوَضَع رَاَحَتْيِه َعلَى ُركَْبَتْيِه َوجََعلَ أََصابَِعُه ِم"َبلَى،: فَقُلَْنا
ثُمَّ َسَجَد فََجافَى إِبِطَْيِه حَتَّى اْسَتقَرَّ كُلُّ َشْيءٍ ، اْسَتقَرَّ كُلُّ َشْيٍء ِمْنُه، ثُمَّ َرفَعَ رَأَْسُه، فَقَاَم َحتَّى اْسَتقَرَّ كُلُّ َشْيٍء ِمْنُه 

كُلُّ َشْيٍء ِمْنُه، ثُمَّ َسَجَد فََجافَى إِبِطَْيِه َحتَّى اْسَتقَرَّ كُلُّ َشْيٍء ِمْنُه، ثُمَّ َصَنَع ذَِلَك أَْرَبعَ  ِمْنُه، ثُمَّ قََعَد َحتَّى اْسَتقَرَّ
  ".َهكَذَا كَانَ ُيَصلِّي بنا: َركََعاٍت، ثُمَّ قَالَ

الُْبْرُجالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيزِيَد، َعْن َجْعفَرِ  حدثنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحسَّانَ -١٤٠٩٥
أَُصلِّي بِكُمْ َصالةَ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى : بن الَْحارِِث، َعْن َعطَاَء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، قَالَ

افَى فَقَاَم فَكَبََّر، ثُمَّ َركََع فََوَضعَ رَاَحَتْيِه َعلَى ُركَْبَتْيِه، َوجََعلَ أَصَابَِعُه أَسْفَلَ ِمْن ُركَْبَتْيِه َوَج"ْم،َنَع: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قُلَْنا
، فََوَضَع كَفَّْيِه َعلَى اَألْرضِ َوَجافَى إِبِطَْيِه َحتَّى إِذَا اْسَتقَرَّ ِمْنُه كُلُّ َشْيٍء َمكَاَنُه َرفََع َحتَّى إِذَا اْسَتقَرَّ كُلُّ َشْيٍء ِمْنُه َسَجَد
َهكَذَا رَأَْيُت َرُسولَ : ٍت، ثُمَّ قَالََبْيَن إِبِطَْيِه َوَرفََع رَأَْسُه حَتَّى إِذَا اْسَتقَرَّ كُلُّ َشْيٍء ِمْنُه َعاَد فََصَنَع مِثْلَ ذَِلَك أَْرَبَع َركََعا

، حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا أَُبو "صَلِّي بنااللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُي
. َوَسلََّم ِمثْلَُهُه َعلَْيِه اَألْحَوصِ، َوجَرِيٌر، َعْن َعطَاَء بن السَّاِئبِ، َعْن سَاِلمٍ الْبَرَّاِد، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
َء بن السَّاِئبِ، َعْن حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن ُشعَْيبٍ، َعْن َعطَا

  .فَذَكََر ِمثْلَُه"بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يصليأَال أَُصلِّي بِكُْم كََما كَانَ النَّ:"َساِلمٍ الَْبرَّاِد، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

ْبِد حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك بن الُْحَسْينِ، َعْن َع -١٤٠٩٦
إِذَا َرفََع َعَدلَ "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اِد، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، قَالَالَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي عَْبِد اللَِّه الْبَرَّ

  ".فَلَْو َنُصبُّ َعلَى ظَهْرِِه َماًء َركََد، ظَْهَرُه 
  َخاِلُد بن َسْعٍد، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد اَألْنَصارِيِّ

ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن . اَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، وََيحَْيى الِْحمَّانِيُّحدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسَح -١٤٠٩٧
خَاِلِد بن  َحدَّثََنا َيحَْيى بن َيَمانَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن: َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُهرَْيَرةَ ُمحَمَُّد بن أَيُّوَب الَْواِسِطيُّ، قَالُوا

لَى َعِطشَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحْولَ الْكَْعبَِة، فَاْسَتقَى فَأُِتَي بنبِيِذ السِّقَاَيِة فَقُرَِّب إِ:"َسْعٍد، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
  ".ال: أََحَراٌم ُهَو؟ قَالَ: ِفيِه فَقَطََب، فَقَالَ َرُجلٌ



 الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن آَدَم، َحدَّثََنا حدثنا َعْبُد -١٤٠٩٨
اللَِّه َصلَّى اللَّهُ  قَالَ َرُسولُ: َعْبُد الَْغفَّارِ بن الْقَاِسمِ، َعْن َسُمَرةَ بن َعِطيَّةَ، َعْن َخاِلدِ بن َسْعٍد، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

  ".ال ُيَضحَّى بُِمقَابِلٍَة، َوال ُمَدابَِرٍة، َوال َشْرقَاَء، َوال َخْرقَاَء، َوَسلِّمِ الَْعْيَن َواُألذُنَ:"َعلَْيِه َوَسلََّم

دَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحْربٍ النََّساِئيُّ، َح: حدثنا أَُبو شَْيخٍ ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ اَألْصَبهَانِيُّ، َوأَحَْمُد بن ُزَهيْرٍ، قَاال -١٤٠٩٩
قَالَ النَّبِيُّ : وٍد، قَالََحدَّثََنا َيحَْيى بن َعالَء، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ، َعْن خَاِلِد بن سَْعٍد، َعْن أَبِي َمْسُع

  ".الَْخالَةُ وَاِلَدةٌ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، َعْن أَبِي حدثنا َعْبُد اللَِّه بن َناجِيَةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َعْبِد اللَِّه بن ِحْمَرانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ -١٤١٠٠

  ".يَْنَهى َعنِ النَّْهبِ ِفي الْعُْرسِ"كَانَ: ُحَصْينٍ، َعْن َخاِلِد بن سَْعٍد، َعْن أَبِي َمسُْعوٍد، قَالَ
  و َعْبِد اللَِّه الَْجدِْليُّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍدأَُب

ْن إِبَْراهِيَم، حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ، َعْن َحمَّاٍد، َع -١٤١٠١
أَوَْتَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"بن َعْمرٍو أَبِي َمْسُعوٍد اَألْنَصارِيِّ، قَالَ َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجْدِليِّ، َعْن ُعقَْبةَ
  ".ِمْن أَوَّلِ اللَّْيلِ، َوَوَسِطِه، وَآِخرِِه

بن َسلََمةَ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراِهيَم،  حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد -١٤١٠٢
ُيوِتُر "كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجْدِليِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو أَبِي َمْسُعوٍد الَْبْدرِيِّ، قَالَ

  ".أَوَّلَ اللَّْيلِ، َوآِخَرُه، َوأَْوَسطَُه

َر، َعْن أَبِي حدثنا أَحَْمُد بن رِْسَتةَ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن أَيُّوَب، َعْن ُزفَ -١٤١٠٣
: ْمرٍو، وأيب موسى األشعري، أهنما قَاالَحنِيفَةَ، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن أَبِي َعْبدِ اللَِّه الَْجدِْليِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َع

  ".ُيوِترُ أَْحيَاًنا أَوَّلَ اللَّْيلِ، وََوَسطَُه لَِيكُونَ َسَعةً ِللُْمْسِلِمَني"كَانَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
دَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْيشُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو قََتاَدةَ حدثنا أَُبو َعرُوَبةَ الُْحَسْيُن بن أَحَْمَد الْحَرَّانِيُّ، َح -١٤١٠٤

ي َمْسُعوٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن أَبِي َعْبدِ اللَِّه الَْجدِْليِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو أَبِ
  ".ُيوِتُر أَوَّلَ اللَّْيلِ، َوأَْوَسطَُه، َوآِخرَُه"َوَسلََّم كَانََعلَْيِه 

  َيزِيُد بن شَرِيٍك التَّيِْميُّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد
لتَّيِْميِّ، احدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراِهيَم  -١٤١٠٥

اْعلَْم أََبا َمْسُعوٍد، :"بَْيَنَما أََنا أَْضرُِب غُالًما ِلي إِذْ َسِمْعتُ َصْوًتا ِمْن َوَراِئي: َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد اَألْنَصارِيِّ، قَالَ
وَاللَِّه لَلَُّه أَقَْدُر َعلَْيَك مِْنَك َعلَى َهذَا :"لَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَثَالثًا، فَالَْتفَتُّ فَإِذَا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع"اْعلَْم أََبا َمْسُعوٍد

  .فََحلَفُْت أَنْ ال أَْضرَِب َمْملُوكًا ِلي أََبًدا "الَْحالِ

، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراِهيمَ حدثنا َزكَرِيَّا بن َحْمدََوْيِه الصَّفَّاُر، َحدَّثََنا َعفَّانُ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، وَأَُبو َعَواَنةَ -١٤١٠٦
اْعلَْم أََبا :"بَْيَنَما أََنا أَْضرُِب غُالًما ِلي بِالسَّْوِط إِذْ َسِمْعُت صَْوًتا ِمْن َخلِْفي: التَّيِْميِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

ِمنِّي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َرأَْيُتُه َوقََع السَّْوطُ ِمْن  ، فََجَعلْتُ ال أَْعِقلُ ِمَن الَْغَضبِ َحتَّى َدَنا"َمْسُعوٍد
  .، فَقُلُْت وَالَِّذي َبَعثَكَ بِالَْحقِّ ال أَضْرُِب َعْبًدا أََبًدا"اْعلَْم أََبا َمْسُعوٍد أَنَّ اللََّه أَقَْدُر َعلَْيَك ِمْنَك:"َيِدي، فَقَالَ
َمشِ، َعْن حدثنا إِْدرِيُس بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعنِ اَألْع -١٤١٠٧



اْعلَمْ أََبا :"َصوًْتا ِمْن َخلِْفي َبْيَنَما أََنا أَْضرُِب غُالًما ِلي إِذْ َسِمْعُت: إِبَْراهِيَم التَّْيِميِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، قَالَ
أََما وَاللَِّه :"فََسقَطَ السَّْوطُ ِمْن َيِدي ِمْن َهْيَبِتِه، فَقَالَ، ، فَالَْتفَتُّ، فَإِذَا ُهَو َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم "َمْسُعوٍد

َحدَّثََنا : ُحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، َوُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاال، حدثنا الْ"لَلَُّه أَقَْدُر َعلَْيَك مِْنَك َعلَى َهذَا
رُِب إِنِّي َألْض: ْسُعوٍد، قَالَُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم التَّْيِميِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َم

، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا ُهَو ُهَو َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، "اْعلَْم أََبا َمْسعُوٍد:"غُالًما ِلي إِذْ َسِمْعتُ َصْوًتا ِمْن َخلِْفي
  .فَذَكََر َنْحَوُه

  ِعَياُض بن ِعيَاضٍ، َعْن أَبِي َمسُْعوٍد
: زِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن َرُجلٍ، قَالَ ُسفَْيانُحدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع -١٤١٠٨

َناِفِقَني، إِنَّ ِفيكُْم ُم:"َخطََبَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: أََراُه ِعَياضَ بن ِعَياضٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
، فََمرَّ ُعَمُر بَِرُجلٍ كَانَ َيْعرِفُُه، "إِنَّ ِفيكُْم أَْو ِمْنكُْم فََسلُوا اللََّه الَْعاِفيَةَ:"فَقَاَم ِستَّةٌ َوثَالثُونَ، فَقَالَ"فََمْن َسمَّْيُتُه فَلَْيقُْم

  ".ُبْعًدا لَكَ َساِئرَ الَْيْومِ:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالََما شَأُْنَك؟ فَأَْخبََرُه َما قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: فَقَالَ
  أَُبو الَْجْهمِ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد

، َعْن حدثنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا َخاِلٌد، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن أَبِي الْجَْهمِ -١٤١٠٩
اْنظُرْ أََبا َمْسُعوٍد ال أُلِْفيَنََّك َتجِيُء َيْوَم الِْقَياَمةِ :"، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َبَعثَُه َساِعيًا، قَالَأَبِي َمْسُعوٍد

  ".إِذًا ال أَكْرَُهَك:"سَاِئرٍ ِفي َوجْهِي َهذَا، قَالََما أََنا بِ: ، قَالَ"َعلَى ظَْهرَِك َبِعٌري لَُه ُرغَاٌء ِمْن إِبِلِ الصََّدقَِة قَْد غَلَلَْتُه

ْن أَبِي حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن ُمطَرٍِّف، َع -١٤١١٠
اْنظُْر أََبا َمْسُعودٍ ال أُلِْفَينَّكَ َيْوَم الِْقَياَمةِ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قَالَ َبَعثَنِي النَّبِيُّ: الْجَْهمِ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، قَالَ

  ".إِذًا ال أَكْرَُهَك:"إِذًا ال أَْنطَِلُق، قَالَ: ، قُلُْت"َتجِيُء َعلَى ظَْهرَِك َبِعٌري ِمْن إِبِلِ الصََّدقَِة لَُه ُرغَاٌء قَْد غَلَلَْتُه
  ُعَمُر بن َسْعٍد الَْبَجِليُّ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد

ِمرِ بن حدثنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، أنا إِسَْرائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعا -١٤١١١
َبيِّ بن كَْعبٍ، وَثَابِِت بن َزْيٍد، َوَجوَارِي َيضْرِْبَن بُِدفٍّ لَُهنَّ َوُتَغنَِّني، َدَخلُْت َعلَى أَبِي َمْسُعوٍد، َوأُ: َسْعٍد الَْبَجِليِّ، قَالَ

إِنَُّه قَْد َرخَّصَ لََنا ِفي الْعُْرسِ، وَالُْبكَاِء َعلَى :"أَُتِقرُّونَ بِذَا وَأَنُْتْم أَْصَحاُب ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ: فَقُلُْت
  ".َميِِّت ِفي غَْيرِ نَْوحٍالْ

َعاِمرِ  حدثنا أَحَْمُد بن َمْسُعوٍد الَْمقِْدِسيُّ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َجمِيلٍ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن -١٤١١٢
ُسْبَحانَ اللَِّه، أََتفَْعلُونَ َهذَا : ارٍ ُيَغنَِّني، فَقُلُْتشَهِْدتُ َصنِيًعا ِفيِه أَُبو َمْسُعوٍد، َوقُْرظَةُ بن كَْعبٍ، َوَجَو: بن َسْعٍد، قَالَ

َرخَّصَ لََنا ِفي الِْغَناِء ِفي الْعُْرسِ، وَالُْبكَاِء ِفي غَْيرِ :"َوأَنُْتْم أَْصَحاُب ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْهلُ َبْدرٍ؟ فَقَالُوا
  ".نَِياحٍَة

  لٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍداَألْسَوُد بن ِهال

ِد بن حدثنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعْن أَْشَعثَ بن ُسلَْيمٍ، َعنِ اَألْسَو -١٤١١٣
  ".مِ َيْوَم الِْعيِدلَْيَس ِمَن السُّنَِّة الصَّالةُ قَْبلَ ُخُروجِ اِإلَما:"ِهاللٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

  ُنَعْيُم بن َدَجاجَةَ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد



ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو . حدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ -١٤١١٤
ي، َحدَّثََنا ُزهَْيٌر، َحدَّثََنا ُمطَرُِّف بن طَرِيٍف، َعنِ الِْمْنهَالِ بن َعْمرٍو، َعْن ُنَعْيمِ بن َدجَاَجةَ، بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِ

أَُحدِّثُُهْم أَنَّ اآلِخرَ أََما إِنِّي : أََما أَرَاَك ُتفِْتي النَّاَس؟ فَقَالَ: كُنَّا ِعْنَد َعِليٍّ فََجاَءُه ُعقَْبةُ أَُبو َمْسُعوٍد، فَقَالَ لَُه َعِليٌّ: قَالَ
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َحدِّثَْنا َما َسِمْعَت ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي الِْمائَِة، فَقَالَ: َشرٌّ، فَقَالَ

ِلَمْن ُهَو :"أَْخطَأَْت إِنََّما قَالَ: ، فَقَالَ َعِليٌّ"ٍة َوِفي اَألْرضِ َعْيٌن َتطْرُِفال يَأِْتي َعلَى النَّاسِ ِمائَةُ َسَن:"َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  ".َيْوَمِئٍذ َعلَى َوْجِه اَألْرضِ، وََهلِ الرََّخاُء وَالْفََرُح إِال َبْعَد الِْمائَِة

  فُلْفُلَةُ الُْجْعِفيُّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد

اِشٍد اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َسِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُمَحمٍَّد الَْورَّاُق، حدثنا ُمَحمَّدُ بن َر -١٤١١٥
كُنَّا َمَع النَّبِيِّ : ُبو َمْسُعوٍدقَالَ أَ: َحدَّثَنِي فُلْفُلَةُ الُْجْعِفيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن غَْزَوانَ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريةِ الذُّْهِليُّ، قَالَ

، َوالْفََرَح ِفي ُوجُوِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غََزاٍة، فَأََصاَب النَّاَس جَْهٌد حَتَّى َرأَْيتُ الْكَآَبةَ ِفي َوْجِه الُْمْسِلِمَني
، "وَاللَِّه ال َتِغيبُ الشَّْمُس حَتَّى يَأْتَِيكُُم اللَُّه بِرِْزقٍ:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالُْمَناِفِقَني، فَلَمَّا َرأَى ذَِلكَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ

بِيِّ َصلَّى طََّعامِ، فََوجََّه إِلَى النَّفََعِلَم ُعثَْمانُ أَنَّ اللََّه َوَرسُولَُه سََيْصُدقَاِن فَاشَْتَرى ُعثَْمانُ أَْرَبِعَني َراِحلَةً بَِما َعلَْيَها ِمَن ال
أَْهَدى إِلَْيَك ُعثَْمانُ، : فَقَالُوا"َما َهذَا؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتْسَعةً ِمنَْها، فَلَمَّا َرأَى ذَِلَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

لََّم، وَالْكَآَبةُ ِفي ُوجُوِه الُْمَناِفِقَني، َورَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَُعرَِف الْفََرُح ِفي َوْجِه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
ِط ُعثَْمانَ، اللَُّهمَّ أَْع"لَُه َوال َبْعَدهُ،َوَسلََّم قَْد َرفََع َيَدْيِه َحتَّى ُرِئيَ َبيَاُض إِبِطَْيِه َيْدُعو لُِعثَْمانَ ُدَعاًء َما َسِمْعُتُه َدَعا َألَحٍد قَْب

  ".اللَُّهمَّ افَْعلْ بُِعثَْمانَ
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد

الَْحنَِفيُّ،  حدثنا ُمَحمَّدُ بن َحيَّانَ الَْمازِنِيُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َيحَْيى، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْبِد الْكَرِميِ بن ُسلَْيٍط -١٤١١٦
َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ َعْن

َيْدُخلُ َعلَْيكُُم اآلنَ َرُجلٌ : الصِّدِّيُق، ثُمَّ قَالَ َيْدُخلُ َعلَْيكُُم اآلنَ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، فََدَخلَ أَُبو َبكْرٍ:"َحاِئطًا، ثُمَّ قَالَ
، فََدَخلَ َعِليٌّ َرِضيَ "َيْدُخلُ َعلَْيكُُم اآلنَ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، اللَُّهمَّ اْجَعلُْه َعِليا: ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، فََدَخلَ ُعَمُر، ثُمَّ قَالَ

  ".اللَُّه َتعَالَى َعْنُه
  ُد الرَّْحَمنِ بن بِْشرِ بن َمْسُعوٍد، َعْن أَبِي َمْسُعوٍدَعْب

 الَْوهَّابِ بن حدثنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْحَرُم اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْخطَّابِ زِيَاُد بن َيْحَيى، َحدَّثََنا َعْبُد -١٤١١٧
: ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن بِْشرٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنصَارِيِّ، قَالََعطَاَء، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َحسَّانَ، َعْن 

كََما اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد : قُولُوا:"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَمَّا السَّالُم َعلَْيَك فَقَْد َعَرفَْناُه، فَكَْيَف الصَّالةُ َعلَْيَك؟ قَالَ: قُلَْنا
  ".َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراهِيَم، اللَُّهمَّ َبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد كََما بَاَركَْت َعلَى إِبَْراهِيَم

  ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن زَْيٍد، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد

ٍك، َعْن ُنَعْيمِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمَجمِّرِ َمْولَى حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َماِل -١٤١١٨
أََتاَنا َرسُولُ اللَِّه : ، قَالَُعَمَر بن الَْخطَّابِ، أَنَّ ُمَحمََّد بن َعْبدِ اللَِّه بن زَْيٍد أَْخَبرَُه، أَنَّ أََبا َمْسُعوٍد األَْنصَارِيَّ أَْخَبرَُه

أََمَرَنا : لََس َمَعَنا ِفي َمْجِلسِ سَْعِد بن ُعَباَدةَ، فَقَالَ َبِشُري بن سَْعٍد َوُهَو أَُبو النُّْعَماِن بن َبِشريٍَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََج



َتَمنَّْيَنا أَنَّهُ لَْم َيسْأَلُْه، فََصَمتَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى : اللَُّه بِأَنْ ُنَصلَِّي َعلَْيَك فَكَْيَف ُنَصلِّي َعلَْيَك؟ قَالَ
اَركْتَ اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد كََما َصلَّْيَت َعلَى إِبَْراِهيَم، َوبَارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد كََما َب: قُولُوا:"ثُمَّ قَالَ

  ".ُم كََما َعِلْمَتَعلَى إِْبَراِهيَم ِفي الْعَالَِمَني إِنََّك َحِميٌد، َوالسَّال

ْسَحاَق، حدثنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا ُزَهيٌْر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِ -١٤١١٩
أََتى َرُجلٌ َرسُولَ : ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، قَالََحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم بن الَْحارِِث، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن زَْيٍد

َيا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَمَّا السَّالُم َعلَْيَك فَقَْد : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى َجلََس َبْيَن َيَدْيِه، فَقَالَ
ِددَْنا أَنَّ ةُ َعلَْيَك فَأَْخبِرَْنا بَِها كَْيَف ُنَصلِّي َعلَْيَك؟ فََغِضَب َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى َوَعَرفَْناُه، َوأَمَّا الصَّال

ى ُمَحمٍَّد النَّبِيِّ اُألمِّيِّ، َوَعلَى آلِ اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَ: إِذَا َصلَّْيُتْم َعلَيَّ فَقُولُوا:"الرَُّجلَ الَِّذي سَأَلَُه لَمْ َيكُْن سَأَلَُه، فَقَالَ
  ".ُمَحمٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى إِبَْراهِيَم َوآلِ إِْبَراهِيَم، إِنَّكَ َحِميٌد َمجِيٌد

  زَْيُد بن َوْهبٍ الُْجهَنِيُّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد
رِيَّا بن َيحَْيى َزْحَمَوْيِه، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي حدثنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َزكَ -١٤١٢٠

: َما زِلَْنا َنفَْعلُُه، فَقَالَ َعِليٌّ: َتذَاكَْرَنا الِْقَياَم ِعْنَد الَْجَناَزِة ِعْنَد َعِليٍّ، فَقَالَ أَُبو َمْسُعوٍد:"ُزْرَعةَ، َعْن َزْيدِ بن َوْهبٍ، قَالَ
  ".وَأَْنُتمْ ُشُهوٌد َصَدَق ذَاَك،

  َهمَّاُم بن الْحَارِِث، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد

َراِهيَم، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْب -١٤١٢١
ْيفَةُ بِالَْمدَاِئنِ َعلَى ُدكَّاٍن َوُعقَْبةُ بن َعْمرٍو ُيَصلِّي َخلْفَُه، فَأََخذَ ُعقَْبةُ بِثَْوبِِه فَاجَْتذََبهُ َصلَّى ُحذَ:"َهمَّامِ بن الْحَارِِث، قَالَ

  ".َبلَى، قَْد ذَكَْرُت: أَلَْيَس َهذَا َتذْكُُرُه، َونُهَِي َعْنُه قَالَ: َحتَّى َتأَخََّر، ثُمَّ قَاَم فَلَمَّا فََرغَ، فَقَالَ
بَْراهِيَم، َعْن حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِ -١٤١٢٢

أَلَمْ : عُوٍد، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه، قَالَأَنَّ ُحذَْيفَةَ َصلَّى بِأَْصحَابِِه َعلَى ُدكَّاٍن بِالَْمدَاِئنِ فَأَْنَزلَهُ أَُبو َمْس"َهمَّامِ بن الْحَارِِث
، حدثنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، َحدَّثََنا "َبلَى، قَْد ذَكَْرتُ ِحَني أَْنَزلَْتنِي: َتْعلَْم أَنَّا كُنَّا ُنهِيَنا َعْن َهذَا؟ قَالَ

َصلَّى : لَى بن ُعَبْيٍد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث، قَالََعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا َيْع
  .ُحذَْيفَةُ بِالَْمدَاِئنِ، فَذَكََر ِمثْلَُه 

يُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن حدثنا أَُبو ثَْورٍ الَْحدَّانِيُّ َحيٌّ ِمْن ُمَراٍد، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِد -١٤١٢٣
ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا . َعْمرٍو، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الْفَزَارِيِّ، َعنِ اَألعَْمشِ

ُدِفْعُت إِلَى ُحذَْيفَةَ وَأَبِي : ُترِيِّ، َعْن أَبِي ثَْورٍ الَْحدَّانِيِّ، قَالََجرِيٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي الُْبْخ
وَاللَِّه َما كُْنُت أََرى أَنْ تَزِيَد َعلَى َعِقَبْيَها، َولَْم ُتهْرِْق ِفيَها ِمْحَجَمةً ِمْن :"وَأَُبو َمْسُعوٍد، َيقُولُ، َمْسُعوٍد ِفي الَْمْسجِِد 

إِنَّ الرَُّجلَ لَُيصْبُِح ُمْؤِمًنا ، َولَِكْن قَْد َعِلْمُت أَنََّها َستَزِيُد َعلَى َعِقَبْيهَا، َولَْم ُتهْرِْق ِفيَها ِمْحَجَمةً :"ذَْيفَةُ، فَقَالَ ُح"َدمٍ
، فَقَالَ أَُبو "الِْفْتَنةَ الَْيْوَم َوَيقُْتلُُه اللَُّه غًَداَوُيْمِسي كَافًِرا، َوُيْمِسي ُمْؤِمًنا وَُيصْبُِح كَاِفرًا، فَُيَنكَُّس قَلُْبُه فََتْعلُوُه اْسُتُه ُيقَاِتلُ 

اِطيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ َهكَذَا َحدَّثََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الِْفْتَنِة، حدثنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَ: َمْسُعوٍد
ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن قَُداَمةَ . ، َحدَّثََنا َجرِيُر بن حَازِمٍبن أَبِي َبكْرٍ الَْعتِْليُّ



أَبِي الُْبْختُرِيِّ،  رَّةَ، َعْنالَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الْجَوَّابِ، َحدَّثََنا َعمَّاُر بن ُزَرْيقٍ، ِكالُهَما، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْمرِو بن ُم
  .ُدِفْعُت إِلَى ُحذَْيفَةَ، َوأَبِي َمْسُعوٍد فَذَكََر ِمثْلَُه : َعْن أَبِي ثَْورٍ الَْحدَّانِيِّ، قَالَ

ْمُرو بن َحمَّادِ حدثنا ُمَحمَّدُ بن ُعَمَر بن ِعَماَرةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن حَازِمِ بن أَبِي غَْرزَةَ، َحدَّثََنا َع -١٤١٢٤
ةَ، َعْن أَبِي ثَْورٍ بن طَلَْحةَ الْقَنَّاُد، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ِعيَسى بن زَْيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َهاُرونَ بن سَْعٍد، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّ

ْم ِفي َمْسجِِد الْكُوفَِة أَيَّاَم الَْجْرَعِة ِحنيَ َصَنعَ النَّاسُ ُدِفْعُت إِلَى ُحذَْيفَةَ، َوأَبِي َمْسُعوٍد وَُه: الَْحدَّانِيِّ َحيٌّ ِمْن ُمَراٍد قَالَ
وَاللَِّه َما أََرى أَنْ لَُيَردَّ َعلَى َعِقَبْيَها حَتَّى َيكُونَ ِفيَها :"ِلَسعِيِد بن الَْعاصِ َما َصَنعُوا، وَأَُبو َمْسُعوٍد ُيعَلُِّم النَّاَس، َوَيقُولُ

ال َعِلْمُتُه وَاللَِّه لَُتَردَّنَّ َعلَى َعِقَبْيهَا، َوال َيكُونُ ِفيَها ِمْحَجَمةٌ ِمْن َدمٍ، َوال أَْعلَُم الَْيْوَم ِفيَها َشْيئًا إِ:"ةُ، فَقَالَ ُحذَْيفَ"ِدَماٌء
  .ُبخُْترِيِّوَلَْم َيذْكُْر َهاُرونُ بن َسْعٍد ِفي َحِديِثهِ أََبا الْ". َوُمَحمَّدٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحيٌّ

  َعْمُرو بن َمْيُموٍن اَألْوِديُّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد
: ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، قَاال. حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ -١٤١٢٥

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْوِديِّ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالََحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي قَْيسٍ اَأل
  ".لُثُ الْقُْرآِناللَُّه الَْواِحُد الصََّمُد، ثُ:"فَكَُبَر ذَِلَك ِفي أَْنفُِسهِْم، فَقَالَ"غًَدا يَْعجُِز أََحدُكُْم أَنْ يَقَْرأَ ثُلُثَ الْقُْرآِن:"َوَسلََّم

َعْن َعْمرِو بن حدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي قَْيسٍ،  -١٤١٢٦
أَُيْغلَُب أََحدُكُْم أَنْ يَقَْرأَ كُلَّ لَْيلٍَة ثُلُثَ :"لََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َمْيُموٍن، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

  ] ".١اإلخالص آية "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد:""َيا َرُسولَ اللَِّه، أَيَُّنا يُِطيُق ذَِلَك؟ قَالَ: قَالُوا"الْقُْرآِن
ُد بن إِْسَماعِيلَ اَألحَْمِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٤١٢٧

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َحدَّثََنا ِمْسعٌَر، َعْن أَبِي قَْيسٍ اَألوِْديِّ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد اَألْنصَارِيِّ، قَالَ
قُلْ ُهَو اللَّهُ :""ِفي ذَِلَك؟ فَقَالَ: فَقُلَْنا لَُه"يَْعجُِز أََحدُكُْم، أَْو ُيْغلَبُ أََحُدكُْم أَنْ َيقَْرأَ ثُلُثَ الْقُْرآِنأَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ] ".١اإلخالص آية "[أََحٌد
َحدَّثََنا أَُبو جَابِرٍ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن حدثنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ بن ُمكْرِمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ السِّجِْستَانِيُّ،  -١٤١٢٨

ُعودٍ الَْبْدرِيِّ، َعنِ أَبِي َجْعفَرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجحَاَدةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَْرَوانَ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، َعْن أَبِي َمْس
َيا َرسُولَ اللَِّه، َوَهلْ َنْسَتِطيعُ : قَالُوا"ْعجُِز أََحدُكُْم أَنْ َيقَْرأَ ثُلُثَ الْقُْرآِن ِفي لَْيلٍَة؟أََي:"النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".؟] ١اإلخالص آية "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد"أَيَْعجُِز أََحدُكُْم بـ :"ثُلُثَ الْقُْرآِن؟ قَالَ
  َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد

اِلٍد، َعْن َعاِمرٍ حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَج -١٤١٢٩
لَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْصلِ الَْعقََبِة َيْومَ َوَعَدَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: الشَّْعبِيِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو أَبِي َمْسعُوٍد، قَالَ

إِنِّي َألْصَغُرُهمْ ِسنا فَأَتَاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : اَألْضَحى، َوَنْحُن َسبُْعونَ َرُجال، قَالَ ُعقَْبةُ
َيا َرسُولَ اللَِّه، َسلَْنا لَِربَِّك، َوَسلَْنا ِلَنفِْسَك، َوَسلَْنا : فَقُلَْنا"فَّاَر قُرَْيشٍأَْوجِزُوا ِفي الُْخطَْبِة فَإِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم كُ:"فَقَالَ

، َوال أَمَّا الَِّذي أَسْأَلُ لَِربِّي أَنْ ُتْؤِمُنوا بِِه:"َألْصحَابَِك، َوأَخْبِْرَنا َما لََنا ِمَن الثََّوابِ َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َوَعلَْيَك، فَقَالَ
اِد، َوأَسْأَلُكُْم ِلي َوَألْصَحابِي ُتْشرِكُوا بِِه شَْيئًا، َوأَمَّا الَِّذي أَْسأَلُ ِلَنفِْسي فَإِنِّي أَسْأَلُكُْم أَنْ تُِطيُعونِي أَْهدِكُْم سَبِيلَ الرََّش

أَْنفَُسكُْم، فَإِذَا فََعلُْتْم ذَِلَك فَلَكُْم َعلَى اللَِّه الَْجنَّةُ  أَنْ ُتوَاُسوَنا ِفي ذَاتِ أَْيدِيكُْم، َوأَنْ َتْمَنُعوَنا ِممَّا َمَنْعُتْم ِمْنُه



  .فََمَددَْنا أَْيدَِيَنا فََباَيعَْناُه : قَالَ"َوَعلَيَّ
  َبِشُري بن أَبِي َمْسعُوٍد، َعْن أَبِيِه

كُنَّا َمَع ُعَمَر بن : َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن -١٤١٣٠
 الُْمِغَريةَ بن ُشْعَبةَ أَخَّرَ َعْبِد الْعَزِيزِ، فَأَخََّر َصالةَ الَْعْصرِ، فَقَالَ لَُه ُعْرَوةُ َحدَّثَنِي َبِشُري بن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنَصارِّي أَنَّ

أََما َواللَِّه َيا ُمِغَريةُ لَقَْد َعِلْمَت أَنَّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم أُنْزِلَ فََصلَّى، :"فَقَالَ لَُه أَُبو َمْسُعوٍد الصَّالةَ َمرَّةً، َيعْنِي الَْعصَْر،
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  فََصلَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََصلَّى النَّاُس َمَعُه، ثُمَّ َنَزلَ فََصلَّى، فََصلَّى َرُسولُ

اْنظُْر َما َتقُولُ َيا ُعْرَوةُ، َوإِنَّ جِبْرِيلَ ُهَو َسنَّ َوقْتَ :"، فَقَالَ لَُه ُعَمُر"فََصلَّى النَّاُس َمَعُه، َحتَّى َعدَّ خَْمَس َصلََواٍت، 
فََما َزالَ ُعَمُر ُيَعلُِّم َوقَْت الصَّالِة بَِعالَمٍة حَتَّى :"ن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَكَذَِلَك َحدَّثَنِي َبِشُري ب: فَقَالَ لَُه ُعْروَةُ"الصَّالِة

  ".فَاَرَق الدُّْنيَا

 نَّهُ َسِمَعحدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َحدَّثَنِي اْبُن ِشَهابٍ ِشهَابٍأَ -١٤١٣١
َمسَّى الُْمِغَريةُ بَِصالةِ الَْعْصرِ َوُهَو َعلَى الْكُوفَِة، فََدَخلَ َعلَْيِه :"ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ َيْسأَلُ ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، فَقَالَ ُعْروَةُ

َت لَقَْد َنَزلَ جِبْرِيلُ فََصلَّى، فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى َما َهذَا َيا ُمِغَريةُ؟ أَْم َواللَِّه لَقَْد َعِلْم: اْبُن َمْسُعوٍد األَْنصَارِيُّ، فَقَالَ
اْعلَْم َما َتقُولُُه، فَإِنَّ : َهكَذَا أُِمْرُت فَقَالَ ُعَمُر ِلُعرَْوةَ: ، ثُمَّ قَالَ"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََصلَّى النَّاُس َخْمسَ َصلَوَاٍت َيقُولُُه

  .كَذَِلَك كَانَ َبِشُري بن أَبِي َمْسعُوٍد ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه: ، قَالَ ُعْرَوةُ"أَقَاَم َوقَْت الصَّالِةجِبْرِيلَ ُهَو الَِّذي 

ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ . قََرأُْت َعلَى َماِلِك بن أََنسٍ: حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، قَالَ -١٤١٣٢
ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي . ْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا َماِلٌكالدِّ

الةَ َيْوًما فََدَخلَ َعلَْيِه ُعْرَوةُ بن الزُّبَْيرِ، فَأَخَْبَرهُ أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي َماِلٌك، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، أَنَّ ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ أَخََّر الصَّ
َيا ُمِغَريةُ، أَلَْيَس قَدْ : ، فَقَالَأَنَّ الُْمِغَريةَ بن ُشْعَبةَ أَخََّر الصَّالةَ َيْومًا، َوُهَو بِالْكُوفَِة فََدَخلَ َعلَْيِه أَُبو َمْسُعوٍد األَْنصَارِيُّ

، فَقَالَ "بَِهذَا أُِمْرُت: يلَ َعلَْيِه السَّالُم نََزلَ فََصلَّى، فََصلَّى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ ثُمَّ قَالََعِلْمَت أَنَّ جِْبرِ
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْت الصَّالِة؟ فَقَالَ أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ ُهَو أَقَاَم ِلَرسُولِ اللَِّه صَلَّى ، اْعلَْم َما ُتَحدِّثُ َيا ُعْرَوةُ : ُعَمُر ِلُعْرَوةَ

  .كَذَِلَك كَانَ َبِشُري بن أَبِي َمْسُعوٍد ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِيِه: ُعْرَوةُ

ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ . ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ. حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ -١٤١٣٣
أَخََّر ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ الصَّالةَ : َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ، قَالَ: بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَالُوا

َنَزلَ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم فَأَمَّنِي فََصلَّْيتُ :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَإِنَّ َرسُولَ اللَّ: َيْوًما، فَقَالَ لَُه ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ
ُر بن َعْبدِ ، حَتَّى َعدَّ الصَّلَوَاِت الْخَْمَس، فَقَالَ لَُه ُعَم"َمَعُه، ثُمَّ نََزلَ فَأَمَّنِي فََصلَّْيُت َمَعُه، ثُمَّ َنَزلَ فَأَمَّنِي فََصلَّْيُت َمَعُه

أَخَْبَرنِيهِ َبِشُري بن أَبِي َمْسُعوٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : قَالَ ُعْرَوةُ: اتَّقِ اللََّه َيا ُعْرَوةُ، فَاْنظُْر َما َتقُولُ: الْعَزِيزِ
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَاللَّفْظُ ِللُْحَمْيِديِّ

ح َوَحدَّثََنا َمطَِّلُب بن شَُعْيبٍ . سَْهلٍ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب بن َيحَْيى التُّجِيبِيُّ، أنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد حدثنا َبكُْر بن -١٤١٣٤
ِشَري بن أَبِي َسِمْعُت َب: لَاَألْزِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن ُعْرَوةَ، قَا

نََزلَ جِْبرِيلُ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َسِمْعُت أَبا َمْسُعودٍ َيقُولُ: َمْسُعوٍد األَْنَصارِيَّ، َيقُولُ



فََحَسَب بِأََصابِِعهِ "ُت َمَعُه، ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُه، ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُهَعلَْيِه السَّالُم فَأَمَّنِي فََصلَّْيُت َمَعُه، ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُه، ثُمَّ َصلَّْي
  .َخْمَس َصلََواٍت
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ح َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن . حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ -١٤١٣٥
، َحدَّثََنا اللَّْيثُ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، ُمَعاوَِيةَ الُْعْتبِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ

قَْبلَ أَنْ َصالِة الَْعصْرِ، فَأَمَّنِي أَنَُّهْم كَانُوا َعلَى كََراِسيِّ ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َوَمَعُهْم ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ، فََدَعاهُ الُْمَؤذِّنُ ِل
َهلْ َشعُْرَت أَنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم َنَزلَ َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُنَصلَِّيهَا، فَلَمَّا َرَجُعوا، قَالَ ُعْرَوةُ بن الزَُّبيْرِ

أَْخبََرنِي َبِشُري بن : ا َتقُولُ َيا َعْبَد اللَِّه؟ فَقَالَ ُعْرَوةُ ِعْنَد ذَِلَكَم: َوَسلََّم فََصلَّى َمَعُه، فَأَخَْبَرُه بَِوقِْت الصَّالِة؟ فَقَالَ ُعَمُر
َنَزلَ َعلَيَّ جِْبرِيلُ َعلَْيِه :"أَبِي َمْسُعوٍد األَْنَصارِيُّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

، فَرَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى "، فََصلَّْيُت َمَعُه، ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُه، ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُه، ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُه، ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُهالسَّالُم
ِة الْحَرِّ، َوالَْعْصُر وَالشَّْمُس بَْيَضاُء ُمْرَتِفَعةٌ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيصَلِّي الَْهاجَِرةَ ِحَني تَزِيغُ الشَّْمُس، َوُربََّما أَخََّرَها ِفي ِشدَّ

مَْغرَِب إِذَا َوجََبِت َيِسُري الرَُّجلُ َحتَّى َيْنصَرَِف ِمْنَها إِلَى ِذي الُْحلَْيفَِة ِستَّةَ أَْمَيالٍ قَْبلَ غُُروبِ الشَّْمسِ، وَُيَصلِّي الْ
  دَّ اُألفُُق، َوُيصَلِّي الصُّْبَح بَِغلَسٍ، ثُمَّ َصالَها َيْوًما فَأَسْفََر بَِها، ثُمَّ لَْم يَُعْد إِلَى اِإلْسفَارِالشَّْمُس، وَُيَصلِّي الِْعَشاَء إِذَا اْسَو

  .وَاللَّفْظُ ألَبِي صَاِلحٍ. َحتَّى قََبَضهُ اللَُّه
دَّثََنا ُرْشِديُن بن سَْعٍد، َعْن قُرَّةَ بن َعْبِد حدثنا أَحَْمُد بن رِْشِدينٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َعِديٍّ، َح -١٤١٣٦

ويونس، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزُّبَْيرِ، أَْخَبَرُه َعْن َبِشريِ بن أَبِي َمْسُعوٍد، َعْن أَبِيهِ أَبِي ، الرَّْحَمنِ، َوُعقَْيلٍ 
أََما وَاللَِّه لَقَْد َعِلْمَت َيا ُمِغَريةُ أَنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم َنَزلَ :"ْمَسى بَِصالِة الَْعْصرَِمْسُعوٍد، أَنَُّه قَالَ ِللُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، َوأَ

َهكَذَا :"، ثُمَّ قَالَلَْيِه َوَسلََّمفََصلَّى، فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َصلَّى، فَصَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
  ".أُِمْرُت

بن َحْزمٍ، أَنَّ حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُعْتَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -١٤١٣٧
َو َيْوَمِئذٍ أَِمُري الَْمِديَنِة ِفي َزَماِن الَْحجَّاجِ، وَالْوَِليِد بن َعْبدِ ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ كَانَ ُيَحدِّثُ ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َوُه

َحدَّثَنِي أَُبو َمْسعُوٍد اَألْنصَارِيُّ، أَْو َبِشُري بن : الَْمِلِك، فَكَانَ ذَِلكَ َزَمانٌ يَُؤخُِّرونَ ِفيِه الصَّالةَ، فََحدَّثَ ُعْرَوةُ ُعَمَر، قَالَ
أَنَّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم َجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"ِكالُهَما قَْد َصِحَب النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَبِي َمْسُعوٍد،

هُ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، ِحَني كَانَ ِظلُّ َيا ُمَحمَُّد، َصلِّ الظُّهَْر، فَقَاَم فََصلَّى، ثُمَّ أََتا: َوَسلََّم ِحَني َزالَتِ الشَّْمُس، فَقَالَ
َيا ُمَحمَُّد، َصلِّ : َيا ُمحَمَُّد، َصلِّ الَْعصَْر، فَقَاَم فََصلَّى، ثُمَّ أََتاهُ ِحَني غََرَبِت الشَّْمُس، فَقَالَ: كُلِّ َشْيٍء ِمثْلَُه، فَقَالَ

َيا ُمحَمَُّد، قُْم فََصلِّ الِْعَشاَء، فَقَاَم فََصلَّى، ثُمَّ أََتاهُ ِحَني : فَُق اَألْحَمُر، فَقَالَالَْمغْرَِب، فََصلَّى، ثُمَّ أََتاُه ِحَني غَاَب الشَّ
ُد، قُْم َيا ُمَحمَّ: َيا ُمحَمَُّد، َصلِّ الصُّْبَح، فَقَاَم فََصلَّى، ثُمَّ أََتاُه الَْغَد وَِظلُّ كُلِّ َشْيٍء ِمثْلُُه، فَقَالَ: اْنَشقَّ الْفَْجُر، فَقَالَ

َيا ُمحَمَُّد، َصلِّ الَْعصَْر، فَقَاَم فََصلَّى، : فََصلِّ الظُّْهَر، فَقَاَم فََصلَّى الظُّْهَر، ثُمَّ أََتاهُ ِحَني كَانَ ِظلُّ كُلِّ َشْيٍء ِمثْلَْيِه، فَقَالَ
الَْمغْرَِب، فََصلَّى، ثُمَّ أََتاُه ِحَني ذََهَب َساَعةٌ ِمَن اللَّْيلِ،  َيا ُمَحمَّدُ َصلِّ: ثُمَّ أََتاُه ِحَني غََرَبِت الشَّْمُس َوقٌْت وَاِحٌد، فَقَالَ

  يَا: فَقَالَ



  ".َما َبْيَن َهذَْينِ َوقٌْت: َيا ُمَحمَُّد، َصلِّ الصُّْبَح، فَقَاَم فََصلَّى، ثُمَّ قَالَ: ُمَحمَُّد، قُْم فََصلِّ، ثُمَّ أََتاُه ِحَني أَْسفََر، فَقَالَ
  ْحَمنِ بن زَْيِد بن الَْخطَّابِ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍدَعْبُد الرَّ

أَُبو َمْعشَرٍ،  حدثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َرَجاَء الْعَبَّادَانِيُّ، َحدَّثََنا -١٤١٣٨
إِنِّي لََبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : ْيِد بن الَْخطَّابِ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالََعْن ِعيَسى بن أُسَْيٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َز

وَلَُد أَدُّوا إِلَى كُلِّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه، وَالْ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الَْحجِّ، َوإِنَّ َزَبدَ َناقَِتِه لَيَقَُع َعلَى ظَْهرِي، فََسِمْعُتُه َيقُولُ
 اللَِّه َوالَْمالِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني، ِللِْفرَاشِ، َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر، َوَمْن َتوَلَّى غَْيَر َمَواِليِه أَوِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه، فََعلَْيِه لَْعَنةُ

  ".ال ُيقَْبلُ ِمْنُه َصْرٌف َوال َعْدلٌ
  بن ُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه

اِسمِ بن حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعنِ الْقَ -١٤١٣٩
ال َيزَالُ َهذَا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلقَُرْيشٍ: ، قَالَالَْحارِِث، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد

ِه، فَالَْتَحوْكُْم كََما ُيلَْتَحى اَألْمُر ِفيكُْم وَأَْنُتْم ُوالُتُه َما لَْم ُتْحِدثُوا، فَإِذَا فََعلُْتْم ذَِلَك َسلَّطَ اللَُّه َعلَْيكُْم شَِراَر َخلِْق
  ".الْقَِضيُب

ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا . حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ -١٤١٤٠
يبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعنِ الْقَاِسمِ بن الْحَارِِث، َعْن أَبِي، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُعقَْبةَ الشَّْيَبانِيُّ، َحدَّثََنا َحْمَزةُ الزَّيَّاُت، َعْن َحبِ

ال يََزالُ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلقُرَْيشٍ: ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد األَْنَصارِيُّ، قَالَ
  ".ُوالُتُه َهذَا اَألْمُر ِفيكُْم َوأَْنُتْم

يُّ، حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َوالَْحَسُن بن َعِليلٍ الْعَْنزِيُّ، َوَجعْفَُر بن أَحَْمَد الشَّاِميُّ الْكُوِف -١٤١٤١
و َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َحبِيبِ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا أَُب: َوَعْبُد الَْوهَّابِ بن رََواَحةَ الرَّاَمُهْرمُزِيُّ، قَالُوا

قَالَ َرسُولُ اللَِّه : قَالَبن أَبِي ثَابٍِت، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنَصارِيِّ، 
 ال يََزالُ َهذَا اَألْمُر ِفيكُْم َوأَْنُتْم ُوالُتُه َما لَمْ ُتْحِدثُوا أَْحَداثًا فَُيَسلِّطَ َعلَْيكُْم شَِراَر َخلِْقهِ،":َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلقُرَْيشٍ

  ".فََيلَْتُحوكُْم كََما ُيلَْتَحى الْقَِضيُب
  ذَكَْوانُ أَُبو صَاِلحٍ السَّمَّانُ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد

َحدَّثََنا أَحَْمُد بن أََسٍد، وثنا : َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َوُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاالحدثنا ُمَحمَّدُ بن  -١٤١٤٢
ُجلٌ إِلَى َجاَء َر: الََيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن ذَكَْوانَ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد اَألْنصَارِيِّ، قَ

أَْجُر السِّرِّ، : كُِتبَ لََك أَجَْراِن:"إِنِّي أَْعَملُ الَْعَملَ فَأُِسرُُّه، فََيظَْهُر فَأَمَْزُح بِِه، قَالَ: النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  ".َوأَْجُر الَْعالنِيَِة

  ْن أَبِي َمْسعُوٍدأَُبو َبكْرِ بن ُمحَمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ، َع

ْن َيحَْيى حدثنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َع -١٤١٤٣
رِيلُ َعلَْيِه السَّالُم النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه أََتى جِْب:"بن َسِعيٍد، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُمحَمَِّد بن َحْزمٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

انَ ِظلُُّه قُْم فََصلِّ َوذَاَك ِلزََوالِ الشَّْمسِ ِحَني قَالَتِ الشَّْمُس، فَقَاَم فََصلَّى الظُّْهَر أَْرَبعًا، ثُمَّ أَتَاُه ِحَني كَ: َوَسلََّم، فَقَالَ
قُْم فََصلِّ، فََصلَّى الَْمغْرَِب ثَالثًا، ثُمَّ : ى الَْعْصَر أَْرَبعًا، ثُمَّ أََتاهُ ِحَني غََرَبِت الشَّْمُس، فَقَالَقُْم فََصلِّ فََصلَّ: ِمثْلَُه، فَقَالَ



قُْم فََصلِّ، : فَقَالَقُْم فََصلِّ، فََصلَّى الِْعَشاَء اآلِخَرةَ أَْرَبًعا، ثُمَّ أََتاُه ِحَني َبَزقَ الْفَْجُر، : أََتاهُ ِحَني غَاَب الشَّفَُق، فَقَالَ
قُْم فََصلِّ، فََصلَّى الظُّْهَر أَْرَبعًا، ثُمَّ أَتَاُه ِحَني : فََصلَّى الْفَْجَر َركَْعَتْينِ، ثُمَّ أََتاُه ِمَن الَْغدِ الظُّْهَر ِحَني كَانَ ِظلُُّه ِمثْلَُه، فَقَالَ

قُْم فََصلِّ، : َعْصَر أَْرَبعًا، ثُمَّ أََتاهُ الَْوقَْت اَألوَّلَ ِحَني غََرَبِت الشَّْمُس، فَقَالَقُْم فََصلِّ، فََصلَّى الْ: كَانَ ِظلُُّه ِمثْلَْيِه، فَقَالَ
أََتاهُ َبْعدَ قُْم فََصلِّ، فََصلَّى الِْعَشاَء اآلِخَرةَ أَْرَبًعا، ثُمَّ : فََصلَّى الَْمغْرَِب ثَالثًا، ثُمَّ أَتَاُه َبْعَد أَنْ غَاَب الشَّفَُق َوأَظْلََم، فَقَالَ

َما َبْينَ : قُْم فََصلِّ، فََصلَّى الصُّْبَح َركْعََتْينِ، ثُمَّ قَالَ لَُه جِْبرِيلُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَنْ طَلََع الْفَْجُر وَأَْسفََر، فَقَالَ
  ".َهذَْينِ َصالةٌ

  بِي َمْسعُوٍدُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن زَْيٍد األَْنَصارِيُّ، َعْن أَ

ُنَعْيمِ بن حدثنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّنَْعانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي َماِلكُ بن أََنسٍ، َعْن  -١٤١٤٤
أََتاَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : بِي َمْسُعوٍد اَألْنصَارِيِّ، قَالََعْبِد اللَِّه الُْمَجمِّرِ، أَنَّ ُمَحمَّدَ بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيَّ، أَْخَبَرُه َعْن أَ

أََمرََنا اللَُّه أَنْ ُنَصلَِّي َعلَْيَك َيا َرسُولَ اللَِّه، : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وََنْحُن ِفي َمْجِلسِ سَْعِد بن ُعَباَدةَ، فَقَالَ لَُه َبِشُري بن َسْعٍد
اللَُّهمَّ َصلِّ : قُولُوا:"ْيَك؟ فََسكََت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َتَمنَّْيَنا أَنَُّه لَْم َيْسأَلُْه، ثُمَّ قَالَفَكَْيَف ُنَصلِّي َعلَ

لَى آلِ ُمَحمٍَّد كََما بَاَركَْت َعلَى َوبَارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَع، َعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراهِيَم 
  ".إِبَْراهِيَم ِفي الْعَالَِمَني، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌد، َوالسَّالَم قَْد َعِلْمُتْم

  أَُبو َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد
، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمْصَعبٍ الْقُْرقَُسانِيُّ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َعنِ حدثنا ُمَحمَّدُ بن َسْهلِ بن الُْمهَاجِرِ -١٤١٤٥

َنَهى "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِثِ بن ِهَشامٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى 
  ".الْكَلْبِ، َوَمْهرِ الَْبِغيِّ، َوُحلَْواِن الْكَاِهنِ َعْن ثََمنِ

ح َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن . حدثنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب بن َيْحَيى التُّجِيبِيُّ، َعنِ اللَّْيِث -١٤١٤٦
دَّثَنِي اللَّْيثُ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، أَنَّ أََبا َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث ُشَعْيبٍ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َح

نََهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن :"بن ِهَشامٍ أَخَْبَرُه، أَنَُّه َسِمَع أََبا َمْسُعوٍد ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو اَألْنَصارِيَّ، قَالَ
  ".َمنِ الْكَلْبِ، َومَْهرِ الَْبِغيِّ، َوُحلَْواِن الْكَاِهنِثَ

: ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال. حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ -١٤١٤٧
نَُّه َسِمَع أََبا َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي َمْسُعودٍ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ، أَ

  ".َنَهى َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ، َومَْهرِ الَْبِغيِّ، َوُحلَْواِن الْكَاِهنِ"ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ةَ حدثنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّنَْعانِيُّ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الْمَُباَرِك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن زَُبالَ -١٤١٤٨

يقٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي الَْمْخُزوِميُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َوُمحَمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َعِت
نََهى َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ، َومَْهرِ "َبكْرِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".الْبَِغيِّ، َوُحلَْوانِ الْكَاِهنِ

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر، َعنِ حدثنا ُيوُسفُ الْقَاِضي -١٤١٤٩
ْن ثََمنِ الْكَلْبِ، َنَهى َع" أَنَُّهالزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َوَمْهرِ الْبَِغيِّ، َوُحلَْواِن الْكَاِهنِ



 حدثنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الُْخفَاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي -١٤١٥٠
ْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ُيوُنُس، وَاللَّْيثُ، َوَماِلٌك، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َع

  ".نََهى َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ، َوَمْهرِ الْبَِغيِّ، َوُحلَْواِن الْكَاِهنِ"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه
ثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َسْعٍد، َحدَّثََنا َعمِّي، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َصاِلحِ بن حدثنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّ -١٤١٥١

عُوٍد ُعقَْبةَ بن َعْمرٍو، كَْيَسانَ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، أَنَّ أََبا َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث بن ِهَشامٍ أَخَْبَرُه، أَنَّ أََبا َمْس
قَالَ اْبنُ "َوَمْهرِ الْبَِغيِّ، نََهانِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ، َوُحلَْواِن الْكَاِهنِ :"لَأَخَْبَرُه، قَا
  .َوُحلَْوانُ الْكَاِهنِ أَجُْرُه: ِشَهابٍ

َعبَّاُس بن َعْبِد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْغفَّارِ بن ُعَبْيِد حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا الْ -١٤١٥٢
الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن اللَِّه الْكَرِيزِيُّ، َعْن صَاِلحِ بن أَبِي اَألْخَضرِ،،أَنَّهُ َحدَّثَُهْم، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد 

أَوَّلُ َمْن قَِدَم ِمَن الُْمَهاجِرِيَن الَْمِديَنةَ ُمْصَعبُ بن ُعَمْيرٍ َوُهَو أَوَّلُ َمْن َجمََّع بَِها َيْومَ :"أَبِي َمْسعُوٍد، قَالَ ِهَشامٍ، َعْن
  ".ُجَمِعهِْم قَْبلَ أَنْ َيقُْدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََصلَّى بِهِْم

  لََح، َعْن أَبِي َمْسُعوٍدَحكِيُم بن أَفْ
نِي أَبِي، حدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن َعْبِد الَْحِميِد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثَ -١٤١٥٣

ِللُْمْسِلمِ َعلَى أَِخيهِ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ َيقُولَُعْن َحِكيمِ بن أَفْلََح، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد الَْبْدرِيِّ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى 
  ".إِذَا َدعَاُه أَنْ ُيجِيبَُه، َوإِذَا َماَت أَنْ َيشَْهَدُه، وَإِذَا مَرَِض أَنْ َيُعوَدُه، َوأَنْ ُيَشمَِّتُه إِذَا َعطََس: أَْرَبُع ِخاللٍ

   أََبا َحمَّاٍد، كَانَ َينْزِلُ ِمْصرَ ِصفَةُ ُعقَْبةَ، َوأَْخَبارُُهُعقَْبةُ بن َعاِمرٍ الُْجَهنِيُّ يكىن
دَّثَنِي حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسَحاقَ السَّْيلَحِينِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي ُعقَْيلٍ، َح -١٤١٥٤
  ".نِيَّ، َيْصبِغُ بِالسََّواِدَرأََيا ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجَه"َجدِّي،

، أَنَّهُ َرأَى حدثنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثََنا أَُبو َعَشانَةَ -١٤١٥٥
  .َوكَانَ َشاعًِرا: قَالَ"أَْعالهَا، َوتَأَْبى أُصُولَُها َتْسَودُّ:"ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجَهنِيَّ َيصْبِغُ بِالسَّوَاِد، َوَيقُولُ

َماَرةَ حدثنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب بن َيْحَيى، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ، َعْن َخاِلِد بن يَزِيَد، َعْن ِع -١٤١٥٦
ال َتقَْبلُوا : َيا بينَّ، إِنِّي أَنَْهاكُْم َعْن ثَالٍث فَاْحَتِفظُوا بِهَا:"َحَضَرْتهُ الَْوفَاةُ قَالَ بن َسْعٍد التُّجِيبِيِّ، أَنَّ ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ لَمَّا

ًرا َتْشَغلُوا بِهِ َء، َوال َتكُْتبُوا ِشْعالَْحِديثَ ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال ِمْن ِثقٍَة، َوال َتِدينُوا َوإِنْ لَبِسُْتُم الَْعَبا
  ".قُلُوَبكُْم َعنِ الْقُْرآِن

لَْحكَمِ حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ا -١٤١٥٧
قَدِْمُت َعلَى ُعَمَر بن الْخَطَّابِ َيْوَم الُْجُمَعِة، : بن َعاِمرٍ الُْجهَنِيِّ، قَالَ الَْبلَوِيِّ، َعْن َعِليِّ بن َربَاحٍ اللَّْخِميِّ، َعْن ُعقَْبةَ

  ".أََصْبَت:"نََعْم، قَالَ: قُلُْت"وَالَْيْوُم الُْجُمَعةُ؟:"َيْوَم الُْجُمَعِة، قَالَ: قُلُْت"َيا ُعقَْبةُ، َمَتى لَبِسَْتُهَما؟:"َوَعلَيَّ ُخفَّاِن، فَقَالَ ِلي
  َمْن َرَوى َعْنُه ِمَن الصََّحابَِة، أَسَْنَد ُعقَْبةُ بن َعاِمرٍ َما 

  أَُبو أَُماَمةَ الَْباِهِليُّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ

و الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا أَُب: ح َوَحدَّثََنا أَُبو َزْيٍد الَْحوِْطيُّ، قَاال. حدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ -١٤١٥٨
ح َوَحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوبَ الَْعالُف، َحدَّثََنا . َحدَّثََنا ُمَعانُ بن رِفَاَعةَ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ



َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن  َسِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ،
َيِدي، لَِقيُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما فََبَدْرُتُه فَأََخذُْت بَِيِدِه، أَوْ َبَدرَنِي فَأََخذَ بِ: ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

فُو ال أُخْبُِرَك بِأَفَْضلِ أَْخالقِ أَْهلِ الدُّْنيَا، َوأَْهلِ اآلِخَرِة؟ َتِصلُ َمْن قَطََعَك، َوُتعِْطي َمْن َحَرَمَك، َوَتْعَيا ُعقَْبةُ، أَ:"فَقَالَ
، َواللَّفْظُ ِلَحِديثِ "ذَا َرِحِمِه َعمَّْن ظَلََمَك، الَِّذي أََرادَ أَنْ يُْبَسطَ لَُه ِفي رِْزِقِه َوُيَمدَّ لَُه ِفي ُعُمرِِه فَلَْيتَّقِ اللََّه، َولَْيِصلْ

  .اْبنِ أَبِي َمرَْيَم 
 بن َسلََمةَ، َعْن حدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٤١٥٩

لَِقيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى : لَْمِلِك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَأَبِي َعْبِد الرَّحِيمِ، َعْن أَبِي َعْبِد ا
َمْن قَطََعَك، أَنْ ُتعِْطَي َمْن َحَرَمَك، َوَتِصلَ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخبِْرنِي َما فَوَاِضلُ اَألْعَمالِ؟ قَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت

  ".َوَتْعفَُو َعمَّْن ظَلََمَك

ح َوَحدَّثََنا أَُبو َزْيٍد، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا ُمَعانُ بن . حدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ -١٤١٦٠
ح َوَحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي . َبةَ بن َعاِمرٍَعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعْن ُعقْ، رِفَاَعةَ، َعنِ الْقَاِسمِ 

ي أَُمامَةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َمْرَيَم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِ
أَْمِسْك َعلَْيَك ِلسَاَنَك، ، َيا ُعقَْبةُ :"َما النَّجَاةُ؟ قَالَ: لَقِيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما، فَقُلُْت: قَالَ َعاِمرٍ،

  ".َولَْيسَْعَك َبيُْتَك، وَاْبِك َعلَى خَِطيئَِتَك

ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ . َنا أَُبو صَاِلحٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَنحدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثَ -١٤١٦١
ِكالُهمَا، َعْن أَبِي َعْبِد الرَِّحيمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، 

قَالَ ِلي : بن َعاِمرٍ، قَالَاِلِد بن أَبِي يَزِيَد َعْن أَبِي َعْبِد الَْمِلِك الشَّاِميِّ، أََراُه َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن ُعقَْبةَ َخ
التَّْورَاِة، وَاإلِْنجِيلِ، وَالزَُّبورِ،  أَال أُخْبُِرَك خَْيَر ثَالِث سَُورٍ أُْنزِلَْت ِفي:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

قُلْ أَُعوذُ "َو ] ١اإلخالص آية "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد: "َعلِّْمنِي َيا َرسُولَ اللَِّه ِممَّا َعلََّمَك اللَُّه، فَقََرأَ: قُلُْت"َوالْفُْرقَاِن؟
إِِن اْسَتطَْعَت أَنْ ال َتبِيتَ لَْيلَةً حَتَّى َتقَْرأَُهنَّ، َوال ] ١الناس آية "[اسِقُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّ"َو ] ١الفلق آية "[بَِربِّ الْفَلَقِ

  ".َيُمرَّ بَِك َيْوٌم َحتَّى تَقَْرأَُهنَّ
وَْبانَ، َعْن حدثنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ اْبنِ ثَ -١٤١٦٢

اْحفَظْ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، َما َنَجاةُ الُْمْؤِمنِ؟ فَقَالَ: قُلُْت: أَبِيِه، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".ِلسَاَنَك، َولَْيسَْعَك بَْيُتَك، َواْبِك َعلَى َخطَِئَك

  بن َعاِمرٍاْبُن َعبَّاسٍ، َعْن ُعقَْبةَ 

اَدةَ، َعْن حدثنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا هَُرْيمُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا سَُوْيٌد أَُبو حَاِتمٍ، َعْن قََت -١٤١٦٣
َيا : بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتِسَنانَ بن َسلََمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنَّ امَْرأَةً َجاَءْت إِلَى النَّ

أَرَأَْيِت إِنْ كَانَ َعلَى أُمِِّك َدْيٌن فَقََضْيِتِه، أَلَْيَس كَانَ َمقُْبوال :"َرسُولَ اللَِّه، أَُحجُّ َعْن أُمِّي َوقَْد َماَتْت؟ فَقَالَ
  ".نََعْم:"أَُحجُّ بِابْنِي َوُهَو ُمْرَضٌع؟ قَالَ: ا، َوَجاَءِت امَْرأَةٌ، فَقَالَْتَبلَى، فَأََمرََها أَنْ َتُحجَّ َعنَْه: قَالَْت"ِمْنِك؟

مٍ، َعْن حدثنا َحجَّاجُ بن ِعْمَرانَ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َخلٍَف أَُبو َسلََمةَ، َحدَّثََنا أَُبو َداوَُد، َعْن َهمَّا -١٤١٦٤
نََّها نِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنَُّه سَأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أُْخِتِه أَقََتاَدةَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َع



  ".َدَنةًإِنَّ اللََّه لََغنِيٌّ َعْن َنذْرِ أُْخِتَك، ِلَتْركَْب، َولْتُْهِد َب:"َنذََرْت أَنْ تَْمِشَي إِلَى الْكَْعَبِة؟ فَقَالَ
  أَُبو الَْخْيرِ ِمرْثَُد بن َعْبِد اللَِّه الَْيزَنِيُّ، َعْن ُعقَْبةَ

بن َعلْقََمةَ، َعْن حدثنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحِكيمِ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َعْن كَْعبِ  -١٤١٦٥
كَفَّاَرةُ :"َماَسةَ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْبِد الرَّْحَمنِ بن َش
  ".النَّذْرِ كَفَّاَرةُ الَْيِمنيِ

يِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َعْمرِو بن حدثنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن الَْحجَّاجِ بن ُرْشِديَن، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِ -١٤١٦٦
َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى الَْحارِِث، َعْن كَْعبِ بن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َشَماَسةَ، َعْن أَبِي الَْخيْرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، 

  ".نيِكَفَّاَرةُ النَّذْرِ كَفَّاَرةُ الَْيِم:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
اللَِّه بن  حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َرِشيٍد، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد -١٤١٦٧

كَفَّاَرةُ النَّذْرِ كَفَّاَرةُ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبِْشرٍ، َعنِ اْبنِ َشمَاَسةَ، َعْن أَبِي الْخَْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
  ".الَْيِمنيِ

لَى الُْمِغَريةِ حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا ُمحَمٌَّد َمْو -١٤١٦٨
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : كَْعبُ بن َعلْقََمةَ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ َحدَّثَنِي: بن ُشْعَبةَ، قَالَ

  ".كَفَّاَرةُ النَّذْرِ كَفَّاَرةُ الَْيِمنيِ:"َوَسلََّم
، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، أنا َسعِيُد بن أَبِي أَيُّوَب، أَنَّ يَزِيدَ حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ -١٤١٦٩

َنذََرْت أُْخِتي أَنْ َتْمِشَي إِلَى َبْيتِ اللَِّه فَأََمرَْتنِي أَنْ : بن أَبِي َحبِيبٍ أَخَْبَرُه، أَنَّ أََبا الَْخْيرِ َحدَّثَُه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  .َوكَانَ أَُبو الَْخْيرِ ال ُيفَارُِق ُعقَْبةَ ". ِلَتْمشِ وَلَْتْركَْب:"ْسَتفَْتْيُت لََها النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَأَْسَتفِْتَي لََها فَا

ْن َجدِِّه رِْشِدينِ بن حدثنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن الَْحجَّاجِ بن رِْشِدينٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َع -١٤١٧٠
َنذََرِت اْبَنةُ َعاِمرٍ : َسْعٍد، َحدَّثَنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

  ".ِلتَْمشِ َولَْترْكَْب:"َوَسلََّم أَنْ َتْمِشيَ إِلَى الَْبْيِت، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
ح َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن . حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسَحاقَ السَّْيلَحِينِيُّ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن َسْعٍد -١٤١٧١

َحدَّثَنِي َيزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن  ُشَعْيبٍ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ،
  ".إِنَّ أََحقَّ الشُُّروِط أَنْ ُتَوفُّوا بِِه َما اْسَتْحلَلُْتُم الْفُُروَج:"َعاِمرٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

لْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد بن َجعْفَرٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ ا -١٤١٧٢
وِط أَنْ ُيَوفَّى َما أََحقُّ الشُُّر:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِمْرثَِد بن َعْبدِ اللَِّه الْيََزنِيِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

  ".اسَْتْحلَلُْتْم بِهِ الْفُرُوَج

َسِمْعُت إِْبَراهِيَم بن : حدثنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَبِي سَُوْيٍد الذَّرَّاُع، َحدَّثََنا جَرِيُر بن َحازِمٍ، قَالَ -١٤١٧٣
قَالَ : زِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن ِمْرثَِد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالََيزِيَد، وََيحَْيى بن أَيُّوَب، ُيَحدِّثَاِن، َعْن َي

َما ":، أَْو قَالَ"إِنَّ أََحقَّ َما َوفَّْيُتْم بِِه ِمَن الشُُّروِط َما اسَْتْحلَلُْتْم بِِه فُُروجَ النَِّساِء:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".اسُْتِحلَّ بِِه الْفُُروُج

أَبِي الَْخْيرِ، َعْن  حدثنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا الْقَعَْنبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن لَهِيعَةَ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن -١٤١٧٤



إِنَّ أََحقَّ الشُُّروطِ أَنْ ُيَوفَّى َما اسَْتْحلَلُْتْم بِهِ :"َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".الْفُرُوَج

َحجَّاُج بن حدثنا ُمَحمَّدُ بن رَاِشٍد اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َعْبِد اللَِّه بن خَاِلدٍ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا  -١٤١٧٥
، َعْن ُعقَْبةَ بن ٍد، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، أَْخبََرنِي سَِعيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، أَنَّ أََبا الَْخْيرِ َحدَّثَُهُمَحمَّ

  ".ا َما اسَْتْحلَلُْتْم بِهِ الْفُرُوَجإِنَّ أََحقَّ الشُُّروِط أَنْ ُيوَفَّى بَِه:"َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

، َوَحدَّثَنِي حدثنا َعْبُد اللَِّه بن َسْعِد بن َيحَْيى الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو فَْرَوةَ َيزِيُد بن ُمحَمَِّد بن ِسَنانَ الرََّهاوِيُّ -١٤١٧٦
َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ : بن َعْبِد اللَِّه الْيََزنِيِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَأَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعْن ِمرْثَِد 

  ".إِنَّ أََحقَّ الشُُّروطِ ُيَوفَّى لََما اسَْتْحلَلُْتْم بِِه الْفُرُوَج:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
َنا أَُبو َعاِصمٍ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد بن َجعْفَرٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثَ -١٤١٧٧

ي فَرُّوجِ َحرِيرٍ، ثُمَّ َنَزَعُه، ِمْرثَِد بن َعْبدِ اللَِّه الْيََزنِيِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى ِف
  ".إِنَّ َهذَا لَْيَس ِمْن ِلبَاسِ الُْمتَِّقَني:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َصلَّْيَت ِفيِه ثُمَّ َنَزْعَتُه، قَالَ: لُْتفَقُ

يبٍ، بِي َحبِحدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن أَ -١٤١٧٨
أُْهِدَي إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَرُّوٌج ِمْن حَرِيرٍ، فَلَبَِسُه، : َعْن أَبِي الْخَْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنَُّه قَالَ

  ".ال َيْنبَِغي َهذَا ِللُْمتَِّقَني:"قَالَ ثُمَّ صَلَّى ِفيِه، ثُمَّ اْنَصَرَف فََنَزَعُه َنْزًعا َشدِيًدا كَالْكَارِهِ لَُه، ثُمَّ

ح َوَحدَّثََنا . حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيٍد وََيزِيُد بن َهاُرونَ -١٤١٧٩
بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، وَُمَحمَُّد بن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ 

أُْهِدَي لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى : إِْسحَاَق، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، َعْن ِمْرثَِد بن َعْبدِ اللَِّه الْيََزنِيِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، قَْد لَبِْستَهُ : الُواَعلَْيِه َوَسلََّم فَرُّوٌج ِمْن َحرِيرٍ فَلَبِسَُه، فََصلَّى، فَلَمَّا َسلََّم َنَزَعُه َنْزًعا َعنِيفًا، ثُمَّ أَلْقَاُه، قَ اللَُّه

  ".إِنَّ َهذَا ال يَْنَبِغي ِللُْمتَِّقَني:"َوَصلَّْيَت ِفيِه، قَالَ
، ِلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍحدثنا ُمطَّ -١٤١٨٠

َمَها َعلَى أَْصحَابِِه َضَحاَيا سََّعْن أَبِي الْخَْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعطَاُه غََنًما، فَقَ
  ".َضحِّ بِِه أَْنَت:"فََبِقَي َعُتوٌد، فَذَكََرُه ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

ثَنِي َيزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ، حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّ -١٤١٨١
فَقَالَ "إِيَّاكُْم وَالدُّخُولَ َعلَى النَِّساِء:"َعْن أَبِي الْخَْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  ".الَْحْمُو الَْمْوُت:"َو؟ قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت الَْحْم: َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ

َيزِيَد حدثنا أَحَْمُد بن رِْشِدينٍ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، َعْن  -١٤١٨٢
ال َتْدُخلُوا َعلَى :"ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُس: بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

  ".الَْحْمُو الَْمْوُت:"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت الَْحْمَو؟ قَالَ: فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ"النَِّساِء
ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي حدثنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، َحدَّ -١٤١٨٣

  ".ال تََتَحدَّثُوا عِْنَد النَِّساِء:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
يُّ اْبُن الَْمِدينِيِّ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا َعِل -١٤١٨٤



َسِمْعُت َيحَْيى بن أَيُّوَب، ُيَحدِّثُ َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن ِمرْثَِد : َبشَّارٍ، َحدَّثََنا َوْهُب بن جَرِيرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ
: فَقِيلَ"ال َتْدُخلُوا َعلَى النَِّساِء:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: ْبِد اللَِّه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَبن َع

  ".الَْحْمُو الَْمْوُت:"الَْحْمُو، قَالَ

ْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ، حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َع -١٤١٨٥
ا، إِنَّكَ َتْبَعثُنَا، فََنْنزِلُ ُبقَْومٍ فَال ُيقْرُوَن: قُلَْنا ِلَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي الْخَْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

إِنْ َنزَلُْتْم بِقَْومٍ فَأََمُروا لَكُْم بَِما يَْنَبِغي ِللضَّْيِف، :"فََماذَا َتَرى ِفي ذَِلَك؟ فَقَالَ لََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".لَُهْمفَاقَْبلُوا، فَإِنْ لَْم َيفَْعلُوا فَُخذُوا مِْنُهْم بَِحقِّ الضَّْيفِ الَِّذي يَْنَبِغي 

بِي حَبِيبٍ، حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن أَ -١٤١٨٦
خََرَج َيْومًا، فََصلَّى َعلَى أَْهلِ أُُحدٍ َصالَتهُ  َعْن أَبِي الْخَْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إِنِّي فَرَطُكُْم، َوأََنا َشهِيٌد َعلَْيكُْم، َوإِنِّي َواللَِّه َألْنظُُر إِلَى حَْوِضَي اآلنَ، :"َعلَى الَْميِِّت ثُمَّ اْنَصَرفَ إِلَى الْمِْنَبرِ، فَقَالَ
، َوإِنِّي وَاللَِّه ال أَخَاُف َعلَْيكُْم أَنْ ُتْشرِكُوا بَْعِدي وَلَِكنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم أَنْ َتَتَنافَسُوا َوإِنِّي قَْد أُْعِطيُت َمفَاِتيحَ اَألْرضِ

  ".ِفيَها

َنا أَُبو حَبِيبٍ ح َوَحدَّثَ. حدثنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ -١٤١٨٧
يبٍ، َعْن أَبِي الْخَْيرِ، َعْن َيحَْيى بن َناِفعٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي ُهرَْيمٍ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِ

ى َعلَى قَْتلَى أُُحٍد َبْعَد ثََمانِ ِسنَِني كَالُْموَدِّعِ اَألْحَياَء ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صَلَّ
َوإِنِّي َألنْظُُر ، إِنِّي َبْيَن أَْيدِيكُْم فََرطٌ، َوإِنِّي َعلَْيكُْم َشهِيٌد، َوإِنَّ َمْوِعَدكُمُ الْحَْوُض :"َواَألمَْواَت، ثُمَّ طَلََع الِْمْنَبَر فَقَالَ

: ، قَالَ ُعقَْبةُ"اي َمقَاِمي َهذَا وَإِنِّي لَْستُ أَْخَشى َعلَْيكُْم أَنْ ُتْشرِكُوا َولَكِنِّي أَْخَشى َعلَْيكُُم الدُّْنَيا أَنْ َتَنافَُسوَهإِلَْيِه وَأََنا ِف
َو َحدِيِث صَاِحبِِه وَلَْم َيذْكُرِ اللَّْيثُ بن فَكَاَنْت آِخَر َنظَْرةٍ َنظَرُْتَها إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أََحُدُهَما َنْح

  .َسْعٍد بَْعَد ثََماِن ِسنَِني

: قَالَحدثنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ، َحدَّثََنا َوْهبُ بن َجرِيرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي،  -١٤١٨٨
َصلَّى : ثُ َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن ِمْرثَِد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالََسِمْعُت َيْحَيى بن أَيُّوَب، ُيَحدِّ

إِنِّي فََرطُكُمْ :"َواألَْموَاِت، فَقَالََرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى قَْتلَى أُُحٍد، ثُمَّ صَِعَد الْمِْنَبَر كَالُْموَدِّعِ ِلَألْحَياِء 
ْعِدي، َولَِكنِّي أَْخَشى َعلَى الْحَْوضِ، َوإِنَّ َعْرَضُه َما َبْيَن أَْيلَةَ إِلَى الُْجْحفَِة، َوإِنِّي لَْسُت أَْخَشى َعلَْيكُْم أَنْ ُتْشرِكُوا َب

، فَكَانَ آِخَر َما َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى "َمْن كَانَ قَْبلَكُْم َعلَْيكُُم الدُّْنَيا أَنْ َتَنافَُسوا ِفيَها فََتفَْشلُوا فََتْهلَكُوا كََما َهلََك
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد

َحدَّثََنا ةَ، حدثنا أَُبو َعرُوَبةَ الَْحَسُن بن ُمَحمٍَّد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمَعافَى ُمحَمَُّد بن َوْهبِ بن أَبِي كَرَِمي -١٤١٨٩
ي الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي عَْبِد الرَّحِيمِ، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعْن يَزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِ

ٍد، ثُمَّ اْنصََرَف َوقََعَد َعلَى الِْمْنبَرِ، فََحِمَد اللََّه، وَأَثَْنى َعاِمرٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعلَى قَْتلَى أُُح
إِنِّي ِفي َمقَاِمي أَيَُّها النَّاُس إِنِّي َبْيَن أَْيِديكُْم فََرطٌ، وَأََنا َعلَْيكُمْ َشهِيٌد، وَإِنِّي وَاللَِّه َألنْظُُر إِلَى حَْوِضي، َو:"َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ

 أُْعِطيُت َمفَاتِيحَ َتُه لََما َبْيَن الُْجْحفَِة إِلَى أَْيلَةَ، َوإِنِّي َواللَِّه َما أََخاُف َعلَْيكُْم أَنْ ُتْشرِكُوا َبْعِدي، َولَِكْن قَْدَوإِنَّ َسَع
لَ فَلَْم َيْخُرْج ِمْن َبْيِتهِ َحتَّى قََبَضُه اللَُّه َعزَّ ثُمَّ َدَخ"َخزَاِئنِ الدُّنَْيا، َوخََزاِئنِ اَألْرضِ، َوإِنََّما أََخاُف َعلَْيكُْم أَنْ تََنافَُسوا ِفيهَا



  .َوَجلَّ
دَ بن أَبِي حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي َحْرَملَةُ بن ِعْمَرانَ، َعْن َيزِي -١٤١٩٠

كُلُّ اْمرِئٍ ِفي :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َيقُولُ، ِمْعُت ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ َس: َحبِيبٍ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ، قَالَ
هُ َيْوٌم إِال َوكَانَ أَُبو الَْخْيرِ ال ُيْخِطئُ: قَالَ يَزِيُد"حَتَّى ُيْحكََم َبْيَن النَّاسِ:"أَْو قَالَ"ِظلِّ َصَدقَِتِه حَتَّى يُقَْضى َبْيَن النَّاسِ

  .َتَصدََّق بِكَْعكٍَة، أَْو بِفُولٍَة، أَْو بِكَذَا َسمَّى َشْيئًا 

ح َوَحدَّثََنا َبكْرُ . حدثنا أَُبو َحبِيبٍ َيْحَيى بن َناِفعٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ -١٤١٩١
، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َيْحَيى، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، َعْن أَبِي الْخَْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ

ال، : قَالَ"أَمََرْتَك بِذَاَك؟:"قَالََتَركَْت أُمِّي ُحِليا أَفَأََتَصدَُّق بِِه َعْنَها؟ : َعاِمرٍ، أَنَّ غُالًما قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".فَاْحبِْسُه َعلَْيَك:"قَالَ

ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن . حدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ اْبُن الَْمِدينِيِّ -١٤١٩٢
َسِمْعُت َيْحَيى بن أَيُّوَب، ُيَحدِّثُ َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن : بن جَرِيرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالََحدَّثََنا َوْهُب : َبشَّارٍ، قَاال

إِنَّ أُمِّي : َم، فَقَالَأََتى َرُجلٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: أَبِي الَْخْيرِ مِْرثَدِ بن َعْبِد اللَِّه الْيََزنِيِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".اْحبِْس َعلَْيَك مَالََك:"ُتُوفَِّيْت َوَترَكَْت ُحِليا وَلَْم ُتوصِ، فََهلْ َيْنفَُعَها إِنْ َتَصدَّقُْت َعْنَها؟ فَقَالَ

يدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي حدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َيزِ -١٤١٩٣
َعلَْيكُْم بَِهِذِه الشَّجََرِة الْمَُباَركَِة َزْيتِ :"الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".الزَّْيُتوِن، فََتَداَوْوا بِِه، فَإِنَُّه َمَصحَّةٌ ِمَن الَْباسُورِ

ي حدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِ -١٤١٩٤
َوأََشاَر بَِيِدِه إِلَى "ا َسِميٌع َبِصٌريرَبَُّن:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

  .َعْيَنْيِه 
يبٍ، َعْن حدثنا أَُبو َحبِيبٍ َيْحَيى بن َنافِعٍ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِ -١٤١٩٥

َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ َهِذِه اآلَيةَ ِفي َخاِتَمِة النُّورِ، َوُهَو  َرأَْيُت: أَبِي الَْخيْرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".بِكُلِّ َشْيٍء َبصٌِري:"َجاِعلٌ أُْصبَُعْيِه َتْحَت َعْيَنْيِه، َيقُولُ

ُن لَهِيعَةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي حدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْب -١٤١٩٦
  ".الُْمؤَذُِّنونَ أَطَْولُ النَّاسِ أَْعَناقًا َيْوَم الِْقَياَمِة:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

نَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي حدثنا َيْحَيى بن ُعثَْما -١٤١٩٧
  ".نِْعمَ َسحُورِ الُْمْسِلمِ:"الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذَ ِحفَْنةً ِمْن َتْمرٍ، فَقَالَ

زِيَد بن أَبِي حدثنا أَُبو َحبِيبٍ َيْحَيى بن َناِفعٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َي -١٤١٩٨
اقَْرؤُوا َهاَتْينِ :"ْيِه َوَسلََّم َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َحبِيبٍ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

  ".اآلَيَتْينِ ِفي آِخرِ سُوَرِة الَْبقََرِة، فَإِنَّ رَبِّي أَْعطَانِيهَِما ِمْن َتْحِت الْعَْرشِ
َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر،  -١٤١٩٩

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن ِمرْثَِد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ



  ".ِة، فَإِنِّي أُْعطِيُتُهَما ِمْن َتْحِت الَْعْرشِاقَُرؤُوا َهاَتْينِ اآليََتْينِ بَِخاِتَمِة سُوَرِة الَْبقََر:"َيقُولُ
حَارِثِ حدثنا أَحَْمُد بن رِْشِدينٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الْ -١٤٢٠٠

تََردَُّدوا ِفي اآلَيَتْينِ ِمْن آِخرِ ُسوَرِة الْبَقََرِة، :"ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنَُّه قَالَبن ُسَوْيدٍ الْحَاِسُب الُْمْهرِيُّ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ، َعْن 
إِلَى خَاِتَمِتَها، فَإِنَّ اللََّه اْصطَفَى بَِها ُمَحمًَّدا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ] ٢٨٥البقرة آية "[آَمَن الرَّسُولُ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه"
  ".َسلََّمَو

بن أَبِي حدثنا أَُبو َحبِيبٍ َيْحَيى بن َناِفعٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن يَزِيَد  -١٤٢٠١
لَْيَس ِمْن :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َحبِيبٍ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ الَْخْيرِ أَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، ُيَحدِّثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه

اْخِتُموا لَهُ : َيا َربََّنا َعْبُدَك فُالنٌ قَْد حََبْسَتُه، فََيقُولُ: َعَملِ َيْومٍ إِال َوُهَو ُيْخَتُم َعلَْيِه، فَإِذَا مَرَِض الُْمْؤِمُن، قَالَِت الَْمالِئكَةُ
  ".بَْرأَ أَْو َيمُوَتَعلَى ِمثْلِ َعَمِلِه، َحتَّى َي

زِيَد بن أَبِي حدثنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعِفريٍ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َي -١٤٢٠٢
إِنَّ َمثَلَ الَِّذي َيْعَملُ :"صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َحبِيبٍ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه

َسَنةً فَانْفَكَّْت َحلَقَةٌ، ثُمَّ السَّيِّئَاِت، ثُمَّ َيْعَملُ الَْحسََناِت كََمثَلِ َرُجلٍ كَاَنْت َعلَْيِه ِدْرعٌ َضيِّقَةٌ قَْد َخَنقَتُْه، ثُمَّ َعِملَ َح
  ".كَّتْ َحلَقَةٌ أُْخَرى، حَتَّى َيْخُرجَ إِلَى اَألْرضَِعِملَ أُْخَرى فَاْنفَ

ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن زَُهْيرٍ التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن . حدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ -١٤٢٠٣
َسِمْعُت َيحَْيى بن أَيُّوَب، ُيَحدِّثُ َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن ِمرْثَِد : ي أَبِي، قَالََبشَّارٍ، َحدَّثََنا َوْهُب بن جَرِيرٍ، َحدَّثَنِ
ثُمَّ  َمثَلُ الَِّذي َيْعَملُ السَّيِّئَاِت:"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: بن َعْبِد اللَِّه بن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

، ثُمَّ أُخَْرى، حَتَّى َيخُْرَج َيْعَملُ الَْحَسنَاِت كََمثَلِ َرُجلٍ َعلَْيِه ِدْرعٌ َضيِّقَةٌ قَْد َخَنقَتُْه، فَكُلََّما َعِملَ َحَسَنةً اْنتَقََض َحلَقَةً
  ".إِلَى اَألْرضِ
بن يُوُسَف الَْعْبِديُّ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، َعْن يَزِيدَ حدثنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُسلَْيَمانَ  -١٤٢٠٤

لَمَّا ُعرَِج بِي :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجهَنِيِّ، قَالَ
ٍة أَْشفَارُ َجنَّةَ َعْدٍن فََوقََعْت ِفي َيِدي ُتفَّاَحةٌ، فَلَمَّا َوَضْعُتَها ِفي َيِدي اْنفَلَقَْت َعْن َحْوَراَء َعْيَناَء مََرِضيَّ إِلَى السََّماِء َدَخلُْت

  ".َكأََنا لِلَْخِليفَِة ِمْن َبْعِد: ِلَمْن أَْنِت؟ قَالَْت: َعْيَنْيَها كََمقَاِدميِ أَجْنَِحِة النُّسُورِ، قُلُْت لََها
َعْن َيزِيدَ حدثنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَعاوَِيةَ النَّْيَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن َسْعٍد،  -١٤٢٠٥

َمْن أَْسلََم َعلَى َيَدْيِه :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".َرُجلٌ َوَجَبتْ لَُه الَْجنَّةُ

 بن َيعْلَى بن حدثنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا الَْحكَُم -١٤٢٠٦
بِيِّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْحارِِث، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، َعْن أَبِي الَْخيْرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النََّعطَاَء الُْمحَارِبِيُّ

  ".إِنَّ الصََّدقَةَ لَُتطِْفيُء ِمْن َحرِّ الْقُُبورِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي َعْمُرو بن حدثنا َيْحَيى بن ُعثْ -١٤٢٠٧

قَالَ : ، قَالَالَْحارِِث، وَاْبُن لَهِيعَةَ، واحلسن بن ثوبان، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي الْخَْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ
إِنَّ الصََّدقَةَ لَُتطِْفيُء َعْن أَْهِلَها َحرَّ الْقُبُورِ، وَإِنََّما َيْسَتِظلُّ الُْمْؤِمُن َيْوَم الْقَِياَمِة ِفي :"لُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُو



  ".ِظلِّ َصَدقَِتِه
َنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا لَْيثُ بن َسْعٍد، َعْن َيزِيَد بن حدثنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، َحدَّثَ -١٤٢٠٨

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َراِكٌب َعلَى : أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
إِنََّك لَْن َتقَْرأَ بَِشْيٍء أَْبلَغَ ِعْندَ اللَِّه ِمْن :"َيا َرُسولَ اللَِّه، أَقْرِئْنِي، قَالَ: ، فََوَضْعُت َيِدي َعلَى قََدِمِه، فَقُلُْتَبْغلَِتِه الَْبْيَضاِء

  ] ".١الفلق آية "[قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ"

َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد، َحدَّثََنا لَْيثُ بن َسْعٍد، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي  حدثنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، -١٤٢٠٩
  ".َشيََّبتْنِي ُهوٌد َوأَخََواُتَها:"َيا َرسُولَ اللَِّه، ِشْبَت؟ قَالَ: َحبِيبٍ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنَّ َرُجال قَالَ

ُشَعْيبٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ، َعْن يَزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي حدثنا ُمطَِّلُب بن  -١٤٢١٠
ا ُيذْنُِب، َيا َرُسولَ اللَِّه، أََحُدَن: الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنَّ َرُجال أََتى َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  ".ُيْغفَُر لَُه وَُيثَاُب َعلَْيِه، َوال يََملُّ اللَُّه َحتَّى َتَملُّوا:"ثُمَّ َيْسَتْغِفُر ِمْنُه َوَيُتوُب، قَالَ: ثُمَّ قَالَ"ُيكَْتُب َعلَْيِه:"قَالَ
بٍ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حدثنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن ِمْنَدٍه اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْي -١٤٢١١

اْنظُْر إِلَى : فَقُلُْت ِلُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ َحبِيبٍ، أَنَّ أََبا الْخَْيرِ، َحدَّثَُه أَنَّ أََبا َتمِيمٍ الَْجْيشَانِيَّ قَاَم فََركََع َركَْعَتْينِ قَْبلَ الَْمغْرِبِ،
  ".َهِذهِ َصالةٌ كُنَّا ُنَصلِّيَها َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"ي؟ فَالْتَفََت، فَقَالََهذَا، أَيَّ َصالٍة ُيَصلِّ

، أَنَّ َيزِيَد حدثنا َهاُرونُ بن َملُولٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن يَزِيدَ الُْمقْرِي، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي أَيُّوَب -١٤٢١٢
رَأَْيُت أََبا َتمِيمٍ الْجَْيشَانِيَّ رَكََع َركَْعَتْينِ ِحنيَ َسِمَع أَذَانَ الَْمغْرِبِ : َسِمْعُت أََبا الْخَْيرِ َيقُولُ: بن أَبِي َحبِيبٍ أَخَْبَرُه، قَالَ

إِنَّا كُنَّا َنفَْعلُُه َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"ن َعاِمرٍقَْبلَ الصَّالِة، فَجِئُْت وَأََنا أُرِيدُ أَنْ أَْمَنَعُه، فَقَالَ ُعقَْبةُ ب
  ".َوَسلََّم

رِ بن حَازِمٍ، حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن جَرِي -١٤٢١٣
 ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ َراهِيَم بن يَزِيَد الِْمصْرِيِّ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، َعْن ِمْرثَِد بن َعْبدِ اللَِّه الَْيزَنِيِّ، أَظُنُُّه، َعْنَعْن إِْب

َمْن َنَجا عِْنَد قَْتلِ ُمْؤِمنٍ فَقَْد َنَجا، َوَمْن : َجاثَالثَةٌ َمْن َنَجا ِمْنَها َن:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الُْجهَنِيِّ، قَالَ
  ".ْن ِفْتَنِة الدَّجَّالِ فَقَدْ َنَجاَنَجا عِْنَد قَْتلِ َخِليفٍَة قُِتلَ َمظْلُوًما َوُهَو ُمْصطَبٌِر ُيْعِطي الَْحقَّ ِمْن َنفِْسِه فَقَْد َنَجا، َوَمْن َنَجا ِم

حَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا كُْردُوُس بن ُمحَمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا الُْمَعلَّى بن َعْبِد حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْس -١٤٢١٤
لَّى َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصالرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْحِميدِ بن َجْعفَرٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، َعْن أَبِي الْخَْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن 

  ".ال يََرى اْمُرٌؤ ِمْن أَِخيِه َعْوَرةً فََيْستَُرَها إِال َسَتَرهُ اللَُّه، وَأَْدَخلَُه الَْجنَّةَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

بن شُرَْيحٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه  حدثنا َهاُرونُ بن َملُولٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي، َحدَّثََنا َحْيَوةُ -١٤٢١٥
إِنْ كَانَ ِفي َشْيٍء ِشفَاءٌ :"بن الْوَِليِد، َعْن أَبِي الَْخْيرِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".لًَما، وَأََنا أَكَْرُه الْكَيَّ َوال أُِحبُُّهفََشْرطَةُ ِمْحَجمٍ، أَْو شَْرَبةُ َعَسلٍ، أَْو كَيَّةٌ ُتِصيُب أَ
رٍ   َعِليُّ بن َرَباحٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِم

ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن . حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي -١٤٢١٦
ثَالثُ :"َسِمْعُت ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجهَنِيَّ، َيقُولُ: َسِمْعُت أَبِي َيقُولُ: ثََنا ُموَسى بن َعِليِّ بن َرَباحٍ، قَالََحدَّ: َصاِلحٍ، قَاال

ِحنيَ َتطْلُُع الشَّْمُس َبازِغَةً : اَناْوَتَساَعاٍت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َينَْهاَنا أَنْ ُنصَلَِّي ِفيهِنَّ أَْو َنقُْبَر ِفيهِنَّ َم



، حدثنا ُمَعاذُ "ى َتغُْرَبَحتَّى َتْرَتفَِع، َوِحَني َيقُوُم قَاِئُم الظَّهَِريِة حَتَّى َتمِيلَ الشَّْمُس، َوِحَني ُتِضيُف الشَّْمسُ ِللُْغُروبِ حَتَّ
ا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ، َعْن ُموَسى بن َعِليِّ بن رََباحٍ، َعْن بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََن

ثَالثُ َساعَاٍت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنهَاَنا أَنْ ُنَصلَِّي ِفيهِنَّ، أَوْ َنقُْبرَ :"أَبِيِه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  .فَذَكََر الَْحدِيثَ "يهِنَّ َمْوَتاَناِف

ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن . حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي -١٤٢١٧
َخَرَج إِلَيَْنا : َسِمْعُت ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ َيقُولُ: بِي َيقُولَُسِمْعُت أَ: َحدَّثََنا ُموَسى بن َعِليِّ بن َرَباحٍ، قَالَ: َصاِلحٍ، قَاال

أَيُّكُْم ُيِحبُّ أَنْ يَْغُدَو إِلَى بَطَْحانَ، أَوِ الَْعِقيقِ فََيأِْتي كُلَّ :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وََنْحُن ِفي الصُّفَِّة، فَقَالَ
أَفَال َيْغُدو أََحدُكُْم إِلَى :"َيا َرسُولَ اللَِّه، كُلَُّنا ُيِحبُّ ذَِلَك، قَالَ: قُلَْنا"َماَوْينِ زَْهَراَوْينِ َوَيأُْخذُُهَماَيْومٍ بناقََتْينِ كَْو

َوأَْرَبٌع خَْيٌر لَُه ِمْن أَْرَبعٍ ، َوثَالثٌ َخْيرٌ لَُه ِمْن ثَالٍث ، الَْمْسجِِد فََيَتَعلََّم آَيَتْينِ ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َخْيٌر لَُه ِمْن َناقََتْينِ 
  ".َوأَْعدَاِدِهنَّ أَيَّاَم ِمَنى ِمَن اإلِبِلِ

ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، َوُمطَِّلبُ . حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي، َعْن ِقَباٍث -١٤٢١٨
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي ِقَباثُ بن َرزِينٍ، َعْن َعِليِّ بن َربَاحٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ،  :بن ُشَعْيبٍ اَألزِْديُّ، قَاال

َوأَفُْشوُه َوتََغنَّْوا بِِه، َتَعلَُّموا ِكتَاَب اللَِّه، :"خََرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن نََتدَاَرُس الْقُْرآنَ، فَقَالَ: قَالَ
  ".فََوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَُهوَ أََشدُّ َتفَصًِّيا ِمَن الَْمَخاضِ ِفي الْعَقْلِ

أَبِيِه، َعْن  حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ُموَسى بن َعِليِّ بن َربَاحٍ، -١٤٢١٩
َتَعلَُّموا الْقُْرآنَ، َوغَنُّوا بِِه، َواقَْتُنوُه فَوَالَِّذي َنفِْسي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

ْهلٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ِقَباثُ بن ، حدثنا َبكْرُ بن َس"بَِيِدهِ لَُهَو أََشدُّ تَفَصًِّيا ِمَن الَْمخَاضِ ِفي الَْعقْلِ
  .َرزِينٍ، َعْن َعِليِّ بن َرَباحٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن . ُمقْرِيحدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الْ -١٤٢٢٠
َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َحدَّثََنا ُموَسى بن َعِليِّ بن َرَباحٍ، قَالَ: َصاِلحٍ، قَاال

  ".َعَرفَةَ، َوَيْوُم النَّْحرِ، وَأَيَّاُم التَّْشرِيقِ ِعيُدَنا أَْهلَ اِإلْسالمِ، َوُهنَّ أَيَّاُم أَكْلٍ َوشُْربٍ َيْوُم:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ُرو حدثنا أَحَْمُد بن طَاِهرِ بن َحْرَملَةَ بن َيحَْيى، َحدَّثَنِي َحْرَملَةُ بن َيحَْيى، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي َعْم -١٤٢٢١
طَلَّقَ "ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبن َصاِلحٍ الَْحْضرَِميُّ، َعْن ُموَسى بن َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجهَنِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّ

ا َيْعَبأُ اللَُّه بَِك َيا اْبَن الْخَطَّابِ بَْعَد َهذَا، َم: فََبلَغَ ذَِلَك ُعَمَر بن الَْخطَّابِ، فََوَضَع التُّرَاَب َعلَى رَأِْسِه، فَقَالَ"َحفَْصةَ
  .إِنَّ اللََّه َتعَالَى َيأُْمُركَ أَنْ ُترَاجَِع حَفَْصةَ َرْحَمةً ِلُعَمَر : فََنَزلَ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَ

ن ُموَسى، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمَّدٍ حدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، أنا سَِعيُد بن أََسِد ب -١٤٢٢٢
َمْن :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الدََّراَورِْديُّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َعِليِّ بن َرَباحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

َصْخرٌ أَْو : قَالَ"َما اْسُمَك؟:"أَنَا، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرُجلٌ، فَقَالَفَقَاَم "ُيَبلُِّغَنا أَْيَن ِلقَاحَُنا؟
أََنا فَقَالَ : اَم َرُجلٌ، فَقَالَفَقَ"َمْن ُيَبلُِّغَنا أَْيَن ِلقَاُحَنا؟:"ثُمَّ قَالَ"اْجِلْس:"َجْنَدلٌ، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".بِلِّْغَنا أَْيَن ِلقَاُحَنا:"َيعِيُش، قَالَ: قَالَ"َما اْسُمَك؟:"لَُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



ْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا حدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أََسِد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َع -١٤٢٢٣
كََسفَِت : لَمَّا ُتوُفَِّي إِبَْراهِيُم كََسفَِت الشَّْمُس، فَقَالَ النَّاُس: ُموَسى بن َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

إِنَّ الشَّْمَس َوالْقََمَر آيََتاِن ِمْن آَياِت اللَِّه، ال :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الشَّْمُس ِلَمْوتِ إِبَْراهِيَم، فَقَالَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى
  ".َيْنكَِسفَاِن ِلَمْوتِ أََحٍد، َوال ِلحََياِتِه، فَإِذَا رَأَيُْتْم ذَِلَك فَافَْزُعوا إِلَى الصَّالِة

بن َيعِيَش، َحدَّثََنا َبكْرُ بن ُيوُنَس بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي ُموَسى بن  حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد -١٤٢٢٤
ال ُتكْرِهُوا مَْرَضاكُْم َعلَى :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعِليِّ بن َرَباحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

  ".َه ُيطِْعُمُهْم وََيْسِقيهِْمالطََّعامِ، فَإِنَّ اللَّ

َعْن  حدثنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن ِمْنَدٍه اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َبكُْر بن يُوُنسَ بن ُبكَْيرٍ، -١٤٢٢٥
أَال أُْخبِرُكُْم بِِخيَارِ :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَّ: ُموَسى بن َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

فَإِنَّ خَِيارَُهْم لَكُْم َمْن ُتِحبُّوَنُه وَُيحِبُّكُْم وََتْدُعونَ اللََّه لَُهمْ :"َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: قَالُوا"ُعمَّاِلكُْم َوِشرَارِِهْم؟
َرارُُهْم شَِرارُُهْم لَكُْم َمْن ُتْبِغضُونَُهْم َوُيبِْغُضوَنكُْم وََتْدُعونَ اللََّه َعلَْيهِْم وََيْدُعونَ اللََّه َوَيْدُعونَ اللََّه لَكُْم، َوِش

  ".ال، َدُعوُهْم َما َصامُوا َوَصلَّْوا:"أَفَال ُنقَاِتلُُهْم َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: فَقَالُوا"َعلَْيكُْم
ح َوَحدَّثََنا . ْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ، َحدَّثََنا َعمِّي ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِحدثنا ُمَحمَّدُ بن َع -١٤٢٢٦

احِ، َحدَّثََنا ْيُد بن الصَّبَُّمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ، َحدَّثََنا ُعَب
إِذَا أَرَْدَت أَنْ تَْغُزَو فَاْشَترِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُموَسى بن َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".فََرًسا أَغَرَّ ُمَحجَّال ُمطْلََق الُْيمَْنى، فَإِنَّكَ َتْسلَُم َوَتْغَنُم

َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُمَحمَِّد بن : حدثنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َوُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الَْوِليدِ النَّْرِسيُّ، قَاال -١٤٢٢٧
كَانَ َرسُولُ اللَّهِ : بن َعاِمرٍ، قَالَالسَّكَنِ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ثَابٍِت، َحدَّثََنا ُموَسى بن َعِليِّ بن َرَباحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعقَْبةَ 

اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َيْومِ السُّوِء، َوِمْن لَْيلَِة السُّوِء، َوِمْن َساَعِة السُّوِء، َوِمْن َصاِحبِ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  ".السُّوِء، َوِمْن َجارِ السُّوِء ِفي دَارِ الُْمقَاَمِة

َعْبدِ  حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي، َعْن َسعِيِد بن أَبِي أَيُّوَب، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن -١٤٢٢٨
يِّ، َعْن َعِليِّ بن َرَباحٍ اللَّخِْميِّ، َعْن الْعَزِيزِ الرَُّعيْنِيُّ، وَأَُبو َمْرُحومٍ َعْبُد الرَِّحيمِ بن َمْيُموٍن، َعْن َيزِيَد بن ُمحَمٍَّد الْقَُرِش

  ".أَمََرنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَقَْرأَ الُْمَعوِّذَاِت ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصالٍة:"ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ، قَالَ
ثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن ُحَنْينِ بن أَبِي َحكِيمٍ، حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّ -١٤٢٢٩

اقَْرأُوا الُْمَعوِّذَاِت ِفي ُدُبرِ كُلِّ :"َعْن َعِليِّ بن َرَباحٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".َصالٍة

بن يَزِيَد، حدثنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ  -١٤٢٣٠
إِنَّهُ :"الَ لَِرُجلٍ يُقَالُ لَُه ذُو الْبِجَاَدْينَِحدَّثَنِي َعِليُّ بن َرَباحٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ

  .َوذَِلَك أَنَُّه كَانَ ُيكِْثُر ِذكَْر اللَِّه بِالْقُْرآِن َوالدَُّعاِء "أَوَّاٌه
ي الْحَارِثُ بن َيزِيَد، حدثنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َحدَّثَنِ -١٤٢٣١

إِنَّ أَْنَساَبكُْم َهِذِه لَْيَسْت بِِسَبابٍ :"َعْن َعِليِّ بن َرَباحٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



ُؤوُه، لَْيَس َألَحٍد َعلَى أََحٍد فَْضلٌ إِال بِِدينٍ أَْو َعَملٍ َصاِلحٍ، َحْسبُ َعلَى أََحٍد، َوإِنََّما أَنُْتْم بنوا آَدَم طَفُّ الصَّاعِ أَنْ َتْملَ
  ".اْمرِئٍ أَنْ َيكُونَ فَاِحًشا َبِذيئًا َبِخيال َحالفًا

  أَُبو قَبِيلٍ َحيُّ بن هَانِي الُْمَعاِفرِيُّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ
يُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ َعْن، أَبِي قَبِيلٍ الُْمَعاِفرِيِّ، حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِد -١٤٢٣٢

فَأَمَّا إِنَّ أَخَْوَف َما أَخَاُف َعلَى أُمَِّتي الِْكتَاُب َواللََّبُن، :"َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ". فَُتَجاِدلُونَ بِِه الَِّذيَن آَمُنوااللََّبُن فََيفَْتحُ أَقَْواٌم ِفيِه فََيْتُركُونَ الُْجُمَعةَ َوالُْجُمعَاِت، َوأَمَّا الِْكتَاُب فَُيفَْتُح َألقَْوامٍ ِفيِه

: َيَم، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي قَبِيلٍ، قَالَحدثنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َزَعَبةَ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْر -١٤٢٣٣
إِنَّ أََشدَّ َما أََخاُف أَْو أَْخَوَف َما أََخافُ :"إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َسِمْعُت ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َيقُولُ
، "َيخُْرُجونَ ِمَن الَْجَماَعاِت َويَْتُركُونَ الُْجُمعَاِت:"َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما بَالُ اللََّبنِ؟ قَالَ: ِقيلَفَ"َعلَى أُمَِّتي اللََّبُن َوالِْكتَاُب

  ".ُيفَْتُح َألقَْوامٍ فََيقَْرُؤوَنُه فَُيَجاِدلُونَ بِِه:"َوَما بَالُ الِْكتَابِ؟ قَالَ، َيا َرسُولَ اللَِّه : ِقيلَ
عِيلُ بن الَْحَسنِ الُْخفَاِف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثََنا مَاِلكُ حدثنا إِْسَما -١٤٢٣٤

َم، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: بن الَْخْيرِ الزَِّياِديُّ، َعْن أَبِي قَبِيلٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
قَْوٌم َيَتَعلَُّمونَ ِكَتابَ :"َوَما أَْهلُ الِْكتَابِ؟ قَالَ: فَقُلُْت: قَالَ ُعقَْبةُ بن َعاِمرٍ"سََيْهِلُك ِمْن أُمَِّتي ِفي الِْكَتابِ َواللََّبنِ:"َيقُولُ

  ".قَْوٌم َيتَّبُِعونَ الشَّهََواِت وََيَضُعونَ الصَّلَوَاِت:"ِه؟ قَالََوَما أَْهلُ اللََّبنِ َيا َرسُولَ اللَّ: قُلُْت"اللَِّه ُيَجاِدلُونَ بِِه الَِّذيَن آَمُنوا

ا أَُبو حدثنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن ِمْنَدٍه اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الُْحبَابِ، َحدَّثََن -١٤٢٣٥
أَْخَوُف َما أََخافُ :"إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َسِمْعُت ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َيقُولُ :السَّْمحِ، َحدَّثََنا أَُبو قَبِيلٍ، قَالَ

ونَ ُيجَاِدلُونَ بِهِ أَْهلَ َيتَّبُِعونَ اآليَاِت وَالشَّهََواِت، َوَيْتُركُونَ الْقُْرآنَ َوالصَّلََواتِ أَنْ َيَتَعلََّمُه الُْمَناِفقُ: َعلَى أُمَِّتي اثَْنَتْينِ
  ".الِْعلْمِ

  أَُبو الصَّْعبِ ِمْشَرحُ بن َهاَعانَ، َعْن ُعقَْبةَ
نَّ أََبا حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي اْبُن ُهَبْيَرةَ، أَ -١٤٢٣٦

إِنَّهُ ُيكَْتُب ِفي كُلِّ إَِشاَرةٍ :"بن َهاَعانَ الُْمَعاِفرِيَّ، َحدَّثَُه أَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجهَنِيَّ، َيقُولُ الُْمصَْعبِ ِمشَْرَح
  ".ُيِشُريَها الرَُّجلُ بَِيِدِه ِفي الصَّالِة بِكُلِّ أُصُْبعٍ َحَسَنةٌ أَْو َدَرَجةٌ

  بن َهاَعانََخاِلُد بن ُعَبْيٍد، َعْن ِمشَْرحِ 
 بن حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َعْن َحْيَوةَ بن شَُرْيحٍ، َعْن َخاِلدِ بن ُعَبْيٍد، َعْن ِمْشَرحِ -١٤٢٣٧

لََّق َوَدَعةً فَال َوَدَع اللَُّه، َوَمْن َعلََّق َمْن َع:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َهاَعانَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".َتِميَمةً فَال َتمََّم اللَُّه لَُه

  َبكُْر بن َعْمرٍو، َعْن ِمْشَرحِ بن َهاَعانَ

ثَنِي َبكُْر بن حدثنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َناِفعُ بن َيزِيَد، َحدَّ -١٤٢٣٨
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ َيقُولُ: َعْمرٍو،،أَنَّهُ َسِمَع ِمشَْرَح بن َهاَعانَ، َيقُولُ

  ".سََيْخُرجُ أَقَْواٌم ِمْن أُمَِّتي َيشَْرُبونَ الْقُْرآنَ كَُشرْبِهُِم اللََّبَن:"َوَسلََّم
َبكْرِ بن  حدثنا َهاُرونُ بن َملُولٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن شُرَْيحٍ، َعْن -١٤٢٣٩



لَْو كَانَ َبْعِدي َنبِيٌّ :"الََعْمرٍو، َعْن ِمْشَرحِ بن َهاَعانَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ أَنّ َرُسولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
  ".لَكَانَ ُعَمَر
ْمرٍو، حدثنا َهاُرونُ بن َملُولٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ، َعْن َبكْرِ بن َع -١٤٢٤٠

أَْهلُ الَْيَمنِ أََرقُّ :"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َسِمْعُت: َعْن ِمْشَرحِ بن َهاَعانَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".َوأَلَْيُن أَفِْئَدةً وَأَْسَمُع طَاَعةً

كَمِ، َحدَّثََنا حدثنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الُْخفَاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الَْح -١٤٢٤١
َرحِ بن َهاَعانَ، َعْن َوْهُب اللَِّه بن رَاِشدٍ الُْمَعاِفرِيُّ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن شُرَْيحٍ، َعْن َبكْرِ بن َعْمرٍو الُْمَعافِرِيِّ، َعْن ِمْش

ِللَْبرَْبرِ ِتْسَعةٌ َوِستُّونَ ُجْزءًا، َوِللْجِنِّ : َسْبُعونَ ُجْزًءا الَْخَبثُ:"ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".َواِإلْنسِ ُجْزٌء َواِحٌد

  اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َعْن ِمْشَرحٍ

قَْبةَ بن َعاِمرٍ، حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن ِمْشَرحِ بن َهاَعانَ، َعْن ُع -١٤٢٤٢
ُهوَ :"َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: قَالُوا"أَال أُْخبِرُكُْم بِالتَّْيسِ الُْمْسَتعَارِ؟:"أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".الَْمَحلِّلُ، َولََعَن اللَُّه الُْمَحلِّلَ وَالُْمحَلَّلَ لَُه

  َحيُّ بن ُيْؤِمَن، َعْن ُعقَْبةَ أَُبو َعشَاَنةَ
  َحْرَملَةُ بن ِعْمَرانَ التُّجِيبِيُّ، َعْن أَبِي َعَشانَةَ

َعشَاَنةَ  حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي َحْرَملَةُ بن ِعْمَرانَ، َعْن أَبِي -١٤٢٤٣
َمْن كَاَنْت لَُه ثَالثُ بناٍت فََصَبرَ :"ْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجهَنِيِّ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَالُْمَعاِفرِيِّ، َع

  ".َعلَْيهِنَّ، َوأَطَْعَمُهنَّ، َوَسقَاُهنَّ َوكََساُهنَّ، كُنَّ لَُه ِحَجاًبا ِمَن النَّارِ
دُ بن َيْحَيى بن ِمْنَدٍه اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن َحْرَملَةَ بن ِعْمَرانَ حدثنا ُمَحمَّ -١٤٢٤٤
َمْن كَاَنْت لَهُ :"ُه قَالَوَاْبُن الَْهاِد، َعْن أَبِي َعَشاَنةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ، التُّجِيبِيِّ 

  ".ثَالثُ بناٍت فََصَبَر َعلَْيهِنَّ فَأَطَْعَمُهنَّ َوَسقَاُهنَّ َوكََساُهنَّ، كُنَّ لَُه ِحجَاًبا ِمَن النَّارِ
  َعْمُرو بن الْحَارِِث، َعْن أَبِي َعشَانَةَ

ح َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ، َحدَّثََنا . لْفََرجِحدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن ا -١٤٢٤٥
اِفرِيَّ، َحدَّثَُه أَنَُّه َسِمعَ َحجَّاُج بن إِْبَراِهيَم اَألْزَرُق، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث أَنَّ أََبا َعَشاَنةَ الُْمَع

َوقَالَ أَُبو "َمْن أَثْكَلَ ثَالثَةً ِمْن ُصلْبِِه فَاْحَتسََبُهْم َعلَى اللَِّه:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َيقُولُ
  ".َمرَّةً ِفي سَبِيلِ اللَِّه َولَمْ َيقُلَْها أُْخَرى َوجََبْت لَُه الَْجنَّةُ:"َعَشاَنةَ

َيْحَيى بن ِمْنَدٍه اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن َحْرَملَةَ بن  حدثنا ُمَحمَّدُ بن -١٤٢٤٦
ٍت فََصَبَر َعلَْيهِنَّ َمْن كُنَّ لَُه ثَالثُ بنا:"ِعْمَرانَ، َواْبُن الَْهاِد، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".كُنَّ لَُه ِسْتًرا ِمَن النَّارِ
ح . حدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث -١٤٢٤٧

أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َحدَّثَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، أَنَّ َوَحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن 
 َمْن تََوضَّأَ فََجَمعَ ِثَياَبهُ ثُمَّ َخَرَج إِلَى:"أََبا َعشَاَنةَ َحدَّثَُه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



ُيكَْتُب ِمَن الُْمَصلِّنيَ الَْمْسجِِد كََتَب لَُه كَاِتُبُه بِكُلِّ ُخطَْوٍة َعْشَر َحَسَناٍت، َوالَْمْرُء ِفي َصالٍة َما كَانَ َيْنَتِظُر الصَّالةَ، َو
  ".ِمْن َحْيثُ َيْخُرُج ِمْن َبْيِتهِ َحتَّى َيْرجَِع

َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن  حدثنا أَحَْمُد بن رِْشِدينٍ الِْمصْرِيُّ، -١٤٢٤٨
َمْن قَالَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َيقُولُ، الَْحارِِث، َعْن أَبِي َعَشانَةَ، َحدَّثَُه أَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ 

  ".أَقُلْ فَلَْيَتبَوَّأْ َبْيًتا ِفي َجهَنََّمَعلَيَّ َما لَْم 
أََبا  حدثنا أَحَْمُد بن رِْشِدينٍ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث أَنَّ -١٤٢٤٩

َيْعَجُب رَبَُّك ِمْن َراِعي :"ُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُسِمْع: َعَشاَنةَ َحدَّثَُه أَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َيقُولُ
انْظُُروا إِلَى عَْبِدي َهذَا ُيَؤذِّنُ َويُِقيمُ : غََنمٍ ِفي رَأْسِ الشَِّظيَِّة ِمَن الَْجَبلِ يَُؤذِّنُ بِالصَّالِة وَُيَصلِّي، فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

  ".قَْد غَفَْرُت ِلعَْبِدي وَأَْدَخلُْتُه الَْجنَّةَ، لصَّالةَ َمَخافَِتي ا

 أََبا حدثنا أَحَْمُد بن رِْشِدينٍ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، أَنَّ -١٤٢٥٠
َتْدُنو الشَّْمُس ِمَن اَألْرضِ َيْومَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ةَ بن َعاِمرٍ، َيقُولَُعَشاَنةَ َحدَّثَُه، أَنَُّه َسِمَع ُعقَْب

نُْهْم َمْن َيْبلُغُ إِلَى سَّاقِ، َوِمالِْقَياَمِة فََيعَْرُق النَّاُس، فَِمَن النَّاسِ َمْن َيْبلُغُ َعَرقُُه كَْعَبْيِه، َوِمنُْهْم َمْن َيْبلُغُ إِلَى نِْصِف ال
، َومِْنُهْم َمْن َيْبلُغُ َحلْقَُه، َوِمنُْهْم َمْن ُركَْبَتْيِه، َومِْنُهْم َمْن َيْبلُغُ الَْعُجَز، َوِمنُْهْم َمْن َيْبلُغُ الْخَاِصرَةَ، َوِمْنُهْم َمْن َيْبلُغُ مَْنِكَبْيِه

  ".َومِْنُهْم َمْن َيْغُمُرُه:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجَمَع أَصَابَِعُه َبْيَن َشفََتْيِه قَالَوَأَشَاَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ"ُيلْجُِمُه
ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِدينٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ . حدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ -١٤٢٥١

ى ا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث، َعْن أَبِي َعشَاَنةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّبن َصاِلحٍ، َحدَّثََن
ِة َوحَرِيَرَها، فَال َتَمسُّوَها ِفي إِنْ كُْنُتمْ ُتِحبُّونَ ِحلَْيةَ الَْجنَّ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْمَنُع أَْهلَُه الِْحلَْيةَ َوالْحَرِيَر، َوَيقُولُ

  ".الدُّْنيَا
رَنِي َعْمُرو حدثنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْب -١٤٢٥٢

أَوَّلُ َخْصَمْينِ َيْومَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِمرٍ، قَالَبن الَْحارِِث، َعْن أَبِي َعَشانَةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعا
  ".الِْقَياَمةِ َجاَراِن

حدثنا أَحَْمُد بن رِْشِدينٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن  -١٤٢٥٣
النَّاسُ :"َسلََّم، قَالَارِِث، َعْن َدرَّاجٍ، َعْن أَبِي الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوالَْح
  ".سَاِلٌم، َوغَانٌِم، َوشَاجٌِب: ثَالثَةٌ

  الَْحارِثُ بن يَزِيدَ الَْحْضَرِميُّ، َعْن أَبِي َعشَانَةَ
ْن َزْيٍد، حدثنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َزغََبةَ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعنِ الَْحارِِث، َع -١٤٢٥٤

أَُصلِّي : قَالَ"َمَتى تُوِتُر؟:"ا َبكْرٍَعْن أَبِي الُْمْصَعبِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسأَلَ أََب
َوقَالَ ِلُعَمرَ بن "ُمْؤِمٌن َحِذٌر:"َمثَْنى َمثَْنى، ثُمَّ أُوِتُر قَْبلَ أَنْ أََناَم، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

مَّ أََناُم َحتَّى أُوِتَر ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَُصلِّي َمثَْنى َمثَْنى، ثُ: قَالَ"كَْيَف تُوِتُر؟:"الَْخطَّابِ
  ".ُمْؤِمٌن قَوِيٌّ:"َوَسلََّم

  َمْعُروُف بن ُسوَْيٍد الُْجذَاِميُّ، َعْن أَبِي َعَشانَةَ



َعِفريٍ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َمْعُروِف بن ُسوَْيٍد حدثنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن  -١٤٢٥٥
قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسمِْعُت ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َيقُولُ َعلَى الْمِْنَبرِ: الَْواِئِليِّ، َعْن أَبِي َعشَاَنةَ، قَالَ

فَأَْخَبْرتُُه، "ِممَّْن أَْنَت؟:"تَُبايِعُنِي َيا َرُسولَ اللَِّه؟ فَقَالَ: ْرَعاَها، فََتَركُْتَها ثُمَّ ذََهْبُت إِلَْيِه، فَقُلُْتالَْمِديَنةَ وَأََنا ِفي غََنمٍ أَ
َمْن َههَُنا ِمْن َمَعدٍّ :"نِي، ثُمَّ قَالََبْيَعةُ ِهجَْرٍة فََباَيَع: أَيَُّما أََحبُّ إِلَْيَك أََبْيَعةُ ِهجَْرٍة أَْو َبْيَعةٌ أَْعرَابِيَّةٌ؟ فَقُلُْت: فَقَالَ
ثُمَّ قَالََها الثَّاِلثَةَ، فَقُْمُت "اقُْعْد:"فَقُْمُت، فَقَالَ"َمْن َهُهَنا ِمْن َمَعدٍّ فَلَْيقُْم؟:"ثُمَّ قَالَ"اقُْعْد:"فَقُْمُت، فَقَالَ"فَلَْيقُْم؟
، حدثنا أَحَْمُد بن رِْشِدينٍ "أَْنُتْم ِمْن قَُضاَعةَ ثُمَّ مَاِلِك بن ُحمَْيرٍ:"ِه؟ قَالَِممَّْن َنْحُن َيا َرسُولَ اللَّ: فَقُلُْت"اقُْعْد:"فَقَالَ

ُروُف بن سَُوْيٍد الُْجذَاِميُّ، الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا فََضالَةُ بن الْفَُضْيلِ بن فََضالَةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي َمْع
َمْن كَانَ َهُهَنا ِمْن :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: أَبِي َعَشانَةَ،،أَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ َيقُولَُعْن 

  .فَذَكََر َنْحَوُه "َمَعدٍّ فَلَْيقُْم؟

ح َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسَحاقَ . بن ُموَسى حدثنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد -١٤٢٥٦
َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي َعَشاَنةَ، : ح َوَحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، قَالُوا. السَّْيلَحِينِيُّ

  ".أَكْثَُر ُمَناِفِقي أُمَِّتي قُرَّاؤَُها:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َعاِمرٍ، قَالََعْن ُعقَْبةَ بن 
: ي َعَشانَةَ، قَالَحدثنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِ -١٤٢٥٧

إِذَا تَطَهََّر الَْعْبُد ثُمَّ أََتى الَْمْسجِدَ :"َسِمْعُت ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ ُيَحدِّثُ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ
َمْسجِِد َعْشَر َحَسنَاٍت، وَالْقَاِعُد ِفيِه َينَْتِظُر الصَّالةَ كَالْقَانِِت، َيْرَعى الصَّالةَ كََتبَ لَُه كُتَّابٌ بِكُلِّ ُخطَْوٍة َيْخطُوَها إِلَى الْ

  ".َوُيكَْتُب ِمَن الُْمَصلَِّني ِمْن ِحنيِ َيْخُرُج ِمْن َبْيِتِه َحتَّى َيْرجِعَ إِلَيِْه
: لَْحكَمِ، أنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي َعَشاَنةَ، قَالَحدثنا َخْيرُ بن َعَرفَةَ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد ا -١٤٢٥٨

َمْن قَالَ َعلَيَّ َما لَْم أَقُلْ فَلَْيَتَبوَّأْ :"ال َنقُولُ َما لَمْ ُيقَلْ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعقَْبةُ بن َعاِمرٍ َيقُولُ
  ".َمقَْعَدُه ِمْن َجَهنََّم

رِجَالٌ ِمْن أُمَِّتي َيقُوُم أََحدُُهْم ِمَن اللَّْيلِ، فَُيَعاِلُج نَفَْسُه :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ -١٤٢٥٩
اْنَحلَّْت ُعقَْدةٌ، فَإِذَا َمَسحَ بِرَأِْسِه اْنَحلَّتْ  بِالطَّهُورِ َوَعلَْيِه ُعقَْدةٌ، فَإِذَا َوضَّأَ رِْجلَْيِه اْنَحلَّْت ُعقْدَةٌ، فَإِذَا َوضَّأَ َوْجَهُه

  ".َما سَأَلَ َعْبِدي فَُهَو لَُه، اْنظُرُوا إِلَى َعْبِدي ُيَعاِلُج نَفَْسُه لَِيْسأَلَنِي : ُعقَْدةٌ، فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
ا َعْمُرو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي َعشَاَنةَ، حدثنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََن -١٤٢٦٠

َتْدُنو الشَّْمُس ِمَن اَألْرضِ َيْوَم الِْقَياَمِة فََيْعَرقُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ َيقُولُ
إِلَى الَْعُجَزْينِ، َوِمنُْهْم َمْن َيْبلُغُ َمْنكَِبْيِه، : اُس، فَِمَن النَّاسِ َمْن َيْبلُغُ الْعََرُق إِلَى رُكَْبَتْيِه، َومِْنُهْم َمْن َيْبلُغُ أََراُه قَالَالنَّ

، قَالَ رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "ِدِه فَأَلَْجَمَها فَاُهَوِمْنُهْم َمْن َيْبلُُع َعاِتقَيِْه، َوِمْنُهْم َمْن َيْبلُغُ َوَسطَ ِفيِه، وَأَشَاَر بَِي
  ".َوَسلََّم يَْنُشُرَها َهكَذَا، َوِمْنُهْم َمْن ُيَغطِّيِه َعَرقُُه، َوَضَرَب بَِيِدهِ رَأَْسُه

ح َوَحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوبَ . جِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَحدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن كَِثريٍ النَّا -١٤٢٦١
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : الَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي َعشَاَنةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

  ".َم النَّاُس َوآَمَن َعْمُرو بن الَْعاصِأَْسلَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِدينٍ الِْمْصرِيُّ، . حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسَحاقَ السَّْيلَحِينِيُّ -١٤٢٦٢
َيا َرُسولَ اللَِّه، : قُلُْت: انَةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالََحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي َعَش: َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعِفريٍ، قَاال

  ".نََعْم، فََمْن لَْم َيْسُجْد ِفيهَِما فَال َيقَْرأُْهَما:"أَفُضِّلَِت الَْحجُّ بَِسْجدََتْينِ؟ قَالَ
فَْيِليُّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن أَْعَيَن، َعْن َعْمرِو حدثنا أَحَْمُد بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َحفْصٍ النُّ -١٤٢٦٣

َيا َرسُولَ اللَِّه، أَِفي سُوَرِة الَْحجِّ : قُلُْت: بن الَْحارِِث، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ، َعْن ِمْشَرحِ بن َهاَعانَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".ا فَال َيقَْرأُْهَمانََعْم، فَإِنْ لَْم َيْسُجْدُهَم:"َسْجَدَتاِن؟ قَالَ

ح . ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِدينٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعِفريٍ. حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسَحاَق -١٤٢٦٤
اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي َعَشاَنةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ،  َحدَّثََنا: َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّمَْياِطيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َيحَْيى، قَالُوا

كُلَّ َميٍِّت إِذَا َماَت ُخِتَم َعلَى َعَمِلِه، إِال الْمَُرابِطُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَإِنَُّه :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  ".َعثََيْجرِي َعلَْيِه َحتَّى ُيْب

ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِدينٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعِفريٍ، . حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسَحاَق -١٤٢٦٥
اقَْرإِ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ ِلي َرسُولُ اللَّهِ : َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي َعشَاَنةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ: قَاال

  ".الُْمَعوِّذََتْينِ، فَإِنَّكَ ال َتقَْرأُ بِِمثِْلهَِما

ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِدينٍ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن . حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن كَِثريٍ النَّاجِي -١٤٢٦٦
لَوْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي َعشَاَنةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ: َعِفريٍ، قَاال

  ".كَانَ الْقُْرآنُ ِفي إَِهابٍ َما أَكَلَْتُه النَّاُر
دَّثََنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي َعشَاَنةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن حدثنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، َح -١٤٢٦٧

  " .اِإلَميانُ َيَماٍن، َوُمَضٌر ِعْنَد أَذْنَابِ اِإلبِلِ:"َعاِمرٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
 َحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي َعشَاَنةَ، َعْن ُعقَْبةَ بنحدثنا َجْعفَُر بن ُم -١٤٢٦٨

  ".أَوَّلُ َخْصَمْينِ َيْوَم الِْقَياَمِة جَاَراِن:"َعاِمرٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ح َوَحدَّثََنا َجعْفَُر بن . دثنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعبَّاٍد الَْعبَّادَانِيُّح -١٤٢٦٩

انَةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي َعَش: ُمَحمٍَّد الِْفرَْيابِيُّ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن َسعِيٍد، قَاال
  ".إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يَْعَجُب ِمَن الشَّابِّ لَْيَسْت لَُه َصبَْوةٌ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي َعشَاَنةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن حدثنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد، َحدَّ -١٤٢٧٠
  ".َمْن كُنَّ لَُه ثَالثُ بناٍت فََصَبَر َعلَْيهِنَّ كُنَّ لَُه ِسْتًرا ِمَن النَّارِ:"َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ْريَابِيُّ، َحدَّثََنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي َعشَاَنةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن حدثنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْف -١٤٢٧١
  ".ُيِقيُمَيْعَجُب رَبُّكُْم ِمْن َراِعي غََنمٍ ِفي شَِظيٍَّة ُيَؤذِّنُ بِالصَّالِة َو:"َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن حدثنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي َعشَاَن -١٤٢٧٢
  ".اِت فَإِنَُّهنَّ الُْمؤْنَِساتُ الْغَاِليَاُتال َتكَْرُهوا الْبََن:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعاِمرٍ، قَالَ
َعْن ُعقَْبةَ بن حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن كَِثريٍ النَّاجِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي َعَشاَنةَ،  -١٤٢٧٣
  ".لَْو كَانَ َبْعِدي نَبِيٌّ كَانَ ُعَمَر بن الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه:"ِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َعاِمرٍ، قَالَ
نِ اْبنِ لَهِيَعةَ، حدثنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن أَبِي الْفَيَّاضِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَْشَهُب بن َعْبدِ الْعَزِيزِ، َع -١٤٢٧٤



َمْن َتأَنَّى أََصاَب أَْو كَاَد، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ِمْشَرحِ بن َهاَعانَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".َوَمْن َعجِلَ أَخْطَأَ أَْو كَاَد

َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن خَاِلِد بن َنجِيحٍ، أَْخبََرنِي أَبِي، حدثنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ،  -١٤٢٧٥
َمْن أَْنَعمَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ِمشَْرحِ بن َهاَعانَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

: ثُمَّ قََرأَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"فَأََراَد بَقَاَءَها، فَلُْيكِْثْر ِمْن قَْولِ ال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه اللَُّه َعلَْيِه بنْعَمٍة
  ].٣٩الكهف آية "[َولَْوال إِذْ َدَخلَْت َجنََّتَك قُلَْت َما َشاَء اللَُّه ال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه"

  ُم أَُبو ِعْمَرانَ التُّجِيبِيُّ، َعْن ُعقَْبةَأَْسلَ
بِي َحبِيبٍ، حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن أَ -١٤٢٧٦

اتَّبَْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َراِكٌب، فََوَضْعُت َيِدي : َعْن أَبِي ِعْمَرانَ أَسْلََم، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ "لَْن َتقَْرأَ بَِشْيٍء أَْبلَغَ ِعْنَد اللَِّه ِمْن :"أَقْرِئْنِي ِمْن سُوَرِة ُهوٍد أَْو سُوَرِة يُوُسَف، قَالَ: َعلَى قََدِمِه، فَقُلُْت

  ] ".١الفلق آية "[الْفَلَقِ

حدثنا أَحَْمُد بن رِْشِدينٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن  -١٤٢٧٧
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : َعاِمرٍ، َيقُولُ الَْحارِِث، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَْسلَمَ أَبِي ِعْمَرانَ، أَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ بن

َيا َرسُولَ اللَِّه، أَقْرِئْنِي ِمْن ُسوَرِة ُهوٍد، َوإِمَّا ِمْن : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َوُهَو َراِكٌب، فََوَضْعتُ َيِدي َعلَى قََدِمِه، فَقُلُْت
َيا ُعقَْبةُ بن َعاِمرٍ إِنََّك لَْن تَقَْرأَ بُِسوَرةٍ أََحبَّ إِلَى اللَِّه وَأَْبلَغَ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُسوَرِة ُيوُسَف، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّ

  ."فَإِِن اْسَتطَْعتَ أَنْ ال َتفُوَتَك ِفي َصالٍة فَافَْعلْ] ١الفلق آية "[قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ"ِعْنَدُه ِمْن أَنْ َتقَْرأَ بـ 
: االحدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي، َحدَّثََنا َحيَْوةُ بن شَُرْيحٍ، َواْبُن لَهِيَعةَ، قَ -١٤٢٧٨

َتَعلَّقْتُ بِقََدمِ َرُسولِ اللَِّه، : َحدَّثَنِي أَُبو ِعْمَرانَ، أَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، يَقُولُ: َسِمْعَنا يَزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َيقُولُ
َيا ُعقَْبةُ إِنََّك :"َمَيا َرسُولَ اللَِّه، أَقْرِئْنِي ُسوَرةَ ُهوٍد، َوسُوَرةَ يُوُسَف، فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: فَقُلُْت

  ] ".١البقرة آية "[قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ: "لَغَ ِمْنلَْن َتقَْرأَ بُِسوَرٍة أََحبَّ إِلَى اللَِّه َوال أَْب

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن : حدثنا ُمَحمَّدُ بن َحاِتمٍ الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا سَُوْيدُ بن َنصْرٍ، َوِحبَّانُ بن ُموَسى، قَاال -١٤٢٧٩
َصلَّى بنا ُعقَْبةُ بن َعاِمرٍ :"أَبِي حَبِيبٍ، َعْن أَْسلَمَ أَبِي ِعْمَرانَ، قَالَ الُْمبَاَرِك، َعْن َحْيَوةَ بن ُشرَْيحٍ، َعْن َيزِيَد بن

ِلَم تَُؤخُِّر َهِذهِ الصَّالةَ َوأَْنَت : َبالَْمغْرَِب، فَأَخََّرَها َوَنْحُن بِالْقُْسطَْنِطينِيَِّة َوَمَعَنا أَُبو أَيُّوَب اَألْنَصارِيُّ، فَقَالَ لَُه أَُبو أَيُّو
َيا أََبا أَيُّوَب، كَْيَف كُْنُتمْ : لَْناْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يََراَك َمْن لَْم َيْصَحْبُه فََيظُنُّ أَنَُّه َوقُْتَها؟ فَقُِم

  ".َنَعْم: وُم كَذَاَك َيا ُعقَْبةُ، قَالَكُنَّا ُنَصلِّيَها ِحنيَ َتجُِب الشَّْمُس ُيَباِدُرونََها النُُّج: ُتَصلُّوَنَها؟ قَالَ
  َواِهُب بن َعْبِد اللَِّه الُْمَعاِفرِيُّ، َعْن ُعقَْبةَ

 حدثنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن َعيَّاشِ بن َعبَّاسٍ، َعْن -١٤٢٨٠
أنا أَُبو َحمَّاٍد قَْد َشهِْدُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الُْمَعاِفرِيِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ َواِهبِ بن َعْبِد اللَِّه

  ".َمْن َوَجَد ُمْسِلًما َعلَى َعْوَرٍة فََسَتَرهَا، فَكَأَنََّما أَْحَيا َمْوؤُوَدةً ِمْن قُْبرَِها:"َيقُولُ
  ْحَمنِ بن َشَماَسةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍَعْبُد الرَّ



َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك، : حدثنا ُمَحمَّدُ بن َحاِتمٍ الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا سَُوْيدُ بن َنصْرٍ، َوِحبَّانُ بن ُموَسى، قَاال -١٤٢٨١
ْحَمنِ بن َشَماَسةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعْن َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن كَْعبِ بن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد الرَّ

  ".كَفَّاَرةُ النَّذْرِ كَفَّاَرةُ الَْيِمنيِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
رَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن حدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْغفَّارِ بن َداُوَد أَُبو َصاِلحٍ الَْح -١٤٢٨٢

النَّذُْر َيِمٌني َوكَفَّاَرُتهُ :"كَْعبِ بن َعلْقََمةَ، َعنِ اْبنِ َشَماَسةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ
ْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ، حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَع -١٤٢٨٣

نَ اللَِّه، فََعَرفَ ُسْبَحانَ اللَِّه، ُسْبَحا: أَنَّ ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ قَاَم ِفي َصالٍة َوَعلَْيِه ُجلُوٌس، فَقَالَ النَّاُس:"أَنَّ اْبَن َشمَاَسةَ َحدَّثَُه
  ".َهِذِه السُّنَّةُ، إِنِّي قَْد َسِمْعُت قَوْلَكُْم : الَِّذي يُرِيُدونَ، فَلَمَّا أََتمَّ َصالَتُه َسَجَد َسْجَدَتْينِ َوُهَو جَاِلٌس، ثُمَّ قَالَ

َنا َبكْرُ بن ُمَضرٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثَ -١٤٢٨٤
سُْبَحانَ اللَِّه، فَلَْم َيْجِلْس، : صَلَّى بنا ُعقَْبةُ بن َعاِمرٍ، فَقَاَم َوَعلَْيِه ُجلُوٌس، فَقَالَ النَّاُس َوَراَءُه:"َعنِ اْبنِ َشَماَسةَ، قَالَ

سُْبَحانَ اللَِّه كَْيَما أَْجِلَس، َوأَنْ لَْيَس ِتلْكَ : إِنِّي َسِمعُْتكُمْ َتقُولُونَ: ، ثُمَّ قَالَفَلَمَّا فََرغَ َسَجدَ َسْجدََتْينِ َوُهَو َجاِلٌس
  ".السُّنَّةَ، وَإِنََّما السُّنَّةُ الَِّتي َصنَْعُت

دَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حدثنا أَُبو َحبِيبٍ َيْحَيى بن َناِفعٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َح -١٤٢٨٥
ال َتزَالُ ِمْن :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َحبِيبٍ، َعنِ اْبنِ َشمَاَسةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

ِلَعُدوِِّهْم، ال َيُضرُُّهْم ُمَعاَداةُ َمْن َعاَداُهْم، َحتَّى َتأِْتَيُهمُ السَّاَعةُ َوُهْم َعلَى أُمَِّتي ِعصَاَبةٌ ُيقَاِتلُونَ َعلَى الَْحقِّ قَاِهرِيَن 
ْن َيزِيَد بن ، حدثنا أَْحَمدُ بن رِْشِدينٍ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، َع"ذَِلَك
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : بِيبٍ، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ بن َشَماَسةَ َحدَّثَُه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَأَبِي َح
  .، فَذَكََر َنْحَوُه "ال تَزَالُ ِعَصاَبةٌ ِمْن أُمَِّتي ُيقَاِتلُونَ َعلَى أَْمرِ اللَِّه:"َيقُولُ

يبٍ، َعْن حدثنا أَُبو َحبِيبٍ َيْحَيى بن َنافِعٍ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِ -١٤٢٨٦
رَأَْيُت النَّاَر، فَرَأَْيُت ِفيَها ":َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َشَماَسةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".ِعْمَرانَ بن َحْرثَانَ مُتَِّكئًا َعلَى قَْوِسِه، َوكَانَ َيسْرُِق الَْحاجَّ، َورَأَْيُت َصاِحَبةَ الِْقطَِّة ِمْن ِحْمَيرٍ

أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، َعْن  حدثنا أَحَْمُد بن رِْشِدينٍ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، -١٤٢٨٧
َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ : َيقُولُ َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َشَماَسةَ الُْمهْرِيِّ، أَنَّهُ َسِمَع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجهَنِيَّ،

لْقَِياَم، َوكَانَ إِذَا َصلَّى بنا َخفََّف فَرَأَْيُتُه أَهَْوى بَِيِدِه ِليََتَناَولَ َشْيئًا، ثُمَّ إِنَُّه َركَعَ َبْعدَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما، فَأَطَالَ ا
ى اللَُّه َعلَْيِه ِه صَلَّذَِلَك، فَلَمَّا َسلََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجلََس َوجَلَْسَنا حَْولَُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَّ

أَْي َربِّ َوأََنا :"أََجلْ َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَسِمعَْناَك َتقُولُ: قُلَْنا"َعِلْمُت أَنَُّه قَدْ َراَعكُْم طُولُ َصالِتي َوِقَياِمي:"َوَسلََّم
ِدِه، َما ِمْن َشْيٍء ُوِعْدُتُموُه ِفي اآلِخَرِة إِال قَْد ُعرِضَ وَالَِّذي َنفِْسي بَِي:"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"ِفيهِْم

َهذَا، فََخِشيُت أَنْ  َعلَيَّ ِفي َمقَاِمي َهذَا، َحتَّى لَقَْد عُرَِضْت َعلَيَّ النَّاُر، فَأَقَْبلَ إِلَيَّ ِمْنَها َشَرٌر َحتَّى َحاذَى ِخَباِئي
َرانَ َنا ِفيهِْم، فََصَرفََها اللَُّه َعْنكُْم فَأَْدَبَرْت ِقطًَعا، كَأَنََّها الزَّرَابِيُّ، فََنظَْرُت َنظَْرةً فََرأَْيُت ِعْمأَيْ َربِّ وَأَ: َيَتَغشَّاكُْم، فَقُلُْت



اِحَبةَ الِْقطَِّة الَِّتي َرَبطَتَْها، بن َحْرثَانَ بن الْحَارِِث أََحدَ بين ِغفَارٍ ُمتَّكِئًا ِفي َجهَنََّم َعلَى قَْوِسِه، َورَأَْيُت ِفيَها الِْحْميَرِيَّةَ َص
  .الصََّواُب َحْرثَانُ : ، قَالَ أَحَْمُد بن صَاِلحٍ"فَال ِهَي أَطَْعَمتَْها َوال ِهَي سَقَْتَها

زِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ، حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َي -١٤٢٨٨
الُْمْؤِمُن أَُخو الُْمْؤِمنِ، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َشَماسَةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".َوال َيْخِطَب َعلَى ِخطَْبِتهِ َحتَّى َيذََر ال َيِحلُّ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ يَْبتَاَع َعلَى َبْيعِ أَِخيِه حَتَّى َيذََر،

ي َحبِيبٍ، حدثنا أَُبو َحبِيبٍ َيْحَيى بن َنافِعٍ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِ -١٤٢٨٩
ال َيْبتَاُع :"َعاِمرٍ ُيخْبُِر، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َشَماسَةَ، أَنَّهُ َسِمَع ُعقَْبةَ بن
، حدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنَهالِ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن "أََحُدكُْم َعلَى َبْيعِ أَِخيِه، َوال َيْخِطُب َعلَى ِخطَْبتِِه

، َعنِ النَّبِيِّ عٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َشَماَسةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍُزَرْي
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه

اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد  -١٤٢٩٠
  ".الُْمْسِلُم أَُخو الُْمْسِلمِ:"َعنِ اْبنِ َشَماَسةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

يُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ، َحدَّثََنا َوْهبُ بن َجرِيرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َيْحَيى حدثنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِ -١٤٢٩١
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : بن أَيُّوَب، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َشَماَسةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

  ".ُمْسِلُم أَُخو الُْمْسِلمِ، ال َيِحلُّ ِلُمسِْلمٍ إِنْ بَاَع ِمْن أَِخيهِ َشْيئًا ِفيِه َعْيٌب، إِال يَُبيُِّنُه لَُهالْ:"َيقُولُ
حدثنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َيزِيَد بن أَبِي  -١٤٢٩٢

ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ :"َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: بٍ، َعنِ اْبنِ َشمَاَسةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالََحبِي
  ".َصاِحُب َمكْسٍ

َراِهيُم بن سَْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن حدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا إِْب -١٤٢٩٣
َسِمْعُت النيب َصلَّى اللَُّه : إِْسحَاَق، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َشَماَسةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

  ".ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ صَاِحُب َمكْسٍ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
بن إِْسحَاَق، حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمْيرٍ، َعْن ُمَحمَِّد  -١٤٢٩٤

اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ َرسُولُ: َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َشَماسَةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َصاِحُب َمكْسٍ:"َوَسلََّم

ْبِد اللَِّه حدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َواِهبِ بن َع -١٤٢٩٥
الَْميُِّت ِمْن :"ِد الرَّْحَمنِ بن َشمَاَسةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالُْمَعاِفرِيِّ، َعْن َعْب
  ".ذَاِت الَْجْنبِ َشهِيٌد

ْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ح َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَع. حدثنا أَُبو الزِّْنبَاعِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ -١٤٢٩٦
: َبةَ بن َعاِمرٍَصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعنِ الْحَارِِث بن َيْعقُوَب، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َشمَاَسةَ، أَنَّ َرُجال، قَالَ ِلُعقْ

لَْوال كَالٌم َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ُشقُّ َعلَْيَك ذَِلَك؟ فَقَالَ ُعقَْبةَُتْخَتِلُف َبْيَن َهذَْينِ الْغََرَضْينِ َوأَْنَت شَْيٌخ كَبٌِري َي



  ".َمْن َعلََّم الرَّْمَي ثُمَّ َتَركَُه فَلَْيَس ِمنَّا:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم أَْعَتنِ بِِه
  بن َعاِمرٍَدِخٌني أَُبو الَْهْيثَمِ كَاِتُب ُعقَْبةَ، َعْن ُعقَْبةَ 

يٍط، َعْن حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن إِْبَراهِيَم بن َنِش -١٤٢٩٧
كَانَ لََنا جَِريانٌ َيشَْرُبونَ الَْخمَْر، فََنَهْيتُُهمْ : لُكَْعبِ بن َعلْقََمةَ، أَنَُّه َسِمَع ِمْن أَبِي الْهَْيثَمِ َدِخنيٍ مَْولَى ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َيقُو

اْدُعُهمْ : إِنَّ جَِرياَنَنا َيْشَرُبونَ الَْخْمَر قَْد َنهَْيُتُهْم فَلَْم يَْنَتُهوا، َوأََنا دَاعٍ لَُهُم الشَُّرطَ، قَالَ: فَلَْم َيْنَتُهوا، فَقُلُْت ِلُعقَْبةَ
َمْن َرأَى َعْوَرةَ ُمسِْلمٍ فََسَتَرهَا، فَكَأَنََّما أَْحَيا َمْوُؤوَدةً :"َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُإِنِّي َسِمْعُت ، َوْيَحَك 
  ".ِمْن قَْبرَِها
اَرِك، َعْن إِبَْراِهيمَ بن َنِشيٍط، َعْن حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَب -١٤٢٩٨

َمْن رَأَى َعْوَرةً فََسَترََها :"الَكَْعبِ بن َعلْقََمةَ، َعْن أَبِي الَْهيْثَمِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
  ".كَانَ كََمْن أَْحَيا َمْوُؤوَدةً ِمْن قَْبرَِها

َد بن أَبِي حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َيزِي -١٤٢٩٩
لَْيِه َوَسلََّم ُيبَايَِعونَ، فَبَاَيَع ِتْسَعةً َمْنُصورٍ، َعْن َدِخنيٍ الُْحْجرِيِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنَّ َعَشَرةً أََتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َع

، فَأَْدَخلَ َيَدُه "إِنَّ َهذَا َعلَْيِه َتِميَمةٌ:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َبايَْعَت ِتْسَعةً َوأَْمَسكَْت َعْن َهذَا، قَالَ: َوأَْمَسَك َعْن َواِحٍد، قَالُوا
  ".فَقَطََعَها، فََباَيَعُه

ح َوَحدَّثََنا َحِكيمُ بن َيْحَيى الَْمثْوَِثيُّ الَْبْصرِيُّ، . بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعمَّاُر بن ُعَمَر الُْمْختَاُر حدثنا َعْبَدانُ -١٤٣٠٠
، َعْن َدِخنيٍ َحدَّثََنا ُسهَْيلُ بن أَْسلََم الَْعَدوِيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن أَبِي َمْنصُورٍ: َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبَدةَ الضَّبِّيُّ، قَاال

، فََمرَّ بَِها َرُسولُ اللَِّه الُْحْجرِيِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنَّ أُْخَت ُعقَْبةَ َنذََرْت أَنْ تَْمِشَي إِلَى َبْيِت اللَِّه َحاِفَيةً حَاِسرَةً
ذََرتْ أَنْ َتْمِشَي إِلَى َبْيتِ اللَِّه َحاِفَيةً َحاسَِرةً، قَالَ َرُسولُ اللَّهِ إِنََّها َن: قَالُوا"َما َشأْنُ َهِذِه؟:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  ".ُمُروَها فَلَْتْخَتِمْر، َولَْتْركَْب، وَلَْتُحجَّ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا حدثنا ُعَمُر بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ِمقْالصٍ، َحدَّثََنا أَبِي ح، َوَحدَّثَ -١٤٣٠١
 َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي اْبُن ُنعَْيمٍ، َعْن َدِخنيٍ الُْحْجرِيِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه: َحْرَملَةُ بن َيْحَيى، قَاال

: ذَا َجَمَع اللَُّه اَألوَِّلَني َواآلِخرِيَن َوقََضى َبيَْنُهْم َوفََرغَ ِمَن الْقََضاِء َبْينَُهْم، قَالَ الُْمْؤِمُنونَإِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ُه بَِيِدِه َوكَلََّمُه، فََيأُْتوَنُه فَُيكَلُِّموهُ ُه اللَّقَْد قََضى َبيَْنَنا َربَُّنا، فََمْن َيْشفَُع لََنا إِلَى َربَِّنا؟ اْنطَِلقُوا بنا إِلَى آَدَم، فَإِنَُّه أَبُوَنا َوَخلَقَ

َيأُْتونَ َعلَْيكُمْ بنوحٍ فَيَأُْتونَ ُنوًحا فََيدُلُُّهْم َعلَى إِْبَراِهيَم، فَيَأُْتونَ إِْبَراهِيَم فََيُدلُُّهْم َعلَى ُموَسى، فَ: أَنْ َيْشفَعَ لَُهْم فََيقُولُ
فََيثُورُ ، أَُدلُّكُْم َعلَى النَّبِيِّ األُمِّيِّ، فََيأْتُونِّي فََيأْذَنُ اللَُّه ِلي أَنْ أَقُوَم : ثُمَّ يَأُْتونَ ِعيَسى فََيقُولُ ُموَسى فََيُدلُُّهْم َعلَى ِعيَسى،

ُنوًرا ِمْن َشَعرِ رَأِْسي إِلَى ظُفْرِ  َمْجِلِسي ِمْن أَطَْيبِ رِيحٍ َشمََّها أََحٌد، َحتَّى آِتَي َربِّي َتَباَرَك َوَتَعالَى، فَُيَشفُِّعنِي وََيجَْعلُ ِلي
َما ُهَو غَْيُر إِْبِليَس ُهوَ : َهذَا قَْد َوَجَد الُْمْؤِمُنونَ َمْن َيْشفَُع لَُهْم، فََمْن َيْشفَعُ لََنا؟ فََيقُولُونَ: قََدِمي، ثُمَّ َيقُولُ الْكُفَّاُر

َد الُْمْؤِمُنونَ َمْن َيْشفَعُ لَُهْم فَقُمْ أَْنَت فَاشْفَْع لَنَا، فَإِنََّك أَْنَت أَْضلَلَْتَنا فََيقُوُم فََيثُورُ قَْد َوَج: الَِّذي أََضلََّنا، فَيَأُْتوَنُه فََيقُولُونَ
  َوقَالَ: "َمْجِلُسُه أَْنَتَن رِيحٍ َشمََّها أََحٌد، ثُمَّ ُيورُِدُهْم َجَهنََّم، َوَيقُولُ عِْنَد ذَِلَك

  ] ".٢٢إبراهيم آية "[ألَْمُر إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الَْحقِّ َوَوَعدُْتكُْم فَأَْخلَفُْتكُْمالشَّْيطَانُ لَمَّا قُِضَي ا
، َعْن ُعَمْيرِ حدثنا أَحَْمُد بن رِْشِدينٍ، َحدَّثََنا َزْيُد بن بِْشرٍ الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي اْبُن لَهِيَعةَ -١٤٣٠٢



 َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ْيمٍ الرَُّعيْنِيِّ، َعْن ُمِغَريةَ بن َنهِيٍك، َعْن َدِخنيٍ الُْحْجرِيِّ، أَنَُّه سَِمَع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ ُيَحدِّثُ، أَنَّبن ُنَع
َيا َرسُولَ : فَقَالَْت"لُ بِِشمَاِلَها أَجِدَُها َداِعَرةً؟َما لََها َتأْكُ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رَأَى َسبِيَعةَ اَألْسلَِميَّةَ َتأْكُلُ بِِشَماِلَها، فَقَالَ

  ".َوإِنْ:"اللَِّه، إِنَّ ِفي َيمِينِي قُْرحَةً، قَالَ
  إِيَاُس بن َعاِمرٍ الَْغاِفِقيُّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ

ثََنا ُموَسى بن أَيُّوَب الَْغاِفِقيُّ، أَخَْبرَنِي َعمِّي حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي، َحدَّ -١٤٣٠٣
قَالَ لََنا ] ١األعلى آية "[َسبِّحِ اْسَم رَبَِّك اَألْعلَى: "لَمَّا َنزَلَْت: إِيَاُس بن َعاِمرٍ، أَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الْجَُهنِيَّ، َيقُولُ

  ".اْجَعلُوَها ِفي ُسجُوِدكُْم:"َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

وبَ حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ َحدَّثَنِي مُوَسى بن أَيُّ -١٤٣٠٤
فَسَبِّْح بِاْسمِ : "لَمَّا َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ: ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ الَْغاِفِقيُّ ِمْن أَْهلِ ِمْصَر، َعْن َرُجلٍ ِمْن قَْوِمِه قَْد َسمَّاُه، َعْن

َسبِّحِ : "َولَمَّا َنزَلَْت"اْجَعلُوَها ِفي ُركُوِعكُْم:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم] ٧٤الواقعة آية "[رَبَِّك الَْعظِيمِ
َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه "اْجَعلُوَها ِفي ُسُجودِكُْم:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم] ١ألعلى آية ا"[اْسَم رَبَِّك اَألْعلَى

ثَالثَ "بَِّي اَألْعلَىسُْبَحانَ َر:"ثَالثَ َمرَّاٍت، َوإِذَا َسَجَد قَالَ"سُْبَحانَ َربِّيَ الَْعظِيمِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا رَكََع قَالَ
  .َمرَّاٍت

ح َوَحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوبَ . حدثنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ -١٤٣٠٥
: وَسى بن أَيُّوَب، َعْن إِيَاسِ بن َعاِمرٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَالَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعِفريٍ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن ُم

اْجَعلُوَها ِفي :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم] ٧٤الواقعة آية "[فَسَبِّْح بِاْسمِ رَبَِّك الْعَِظيمِ: "لَمَّا َنزَلَْت
اْجَعلُوَها ِفي :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم] ١األعلى آية "[اْسَم َربِّكَ اَألْعلَى سَبِّحِ: "َولَمَّا َنَزلَْت"ُركُوِعكُْم
  ".ُسجُوِدكُْم

رٍ   َجْعفَُر بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِم

َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن مِقْالصٍ  ح. حدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ -١٤٣٠٦
ْعفَرٍ، َعْن َجْعفَرِ بن َعْبدِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َج

  ".َمْن صُرَِع َعْن َدابَِّتِه فَُهَو َشهِيٌد:"لَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَا: اللَِّه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  َعْبُد اللَِّه بن َماِلٍك، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ

يٍد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، حدثنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسِع -١٤٣٠٧
ِشَي َحاِفَيةً غَْيَر ُمْخَتِمَرٍة، َعْن أَبِي َسعِيٍد الرَُّعْينِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َماِلٍك، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنَّ أُْخَتُه َنذََرْت أَنْ َتْم

إِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعْن َشقَاِء :"َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَ ُعقَْبةُ َعْن ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه
  ".أُخِْتَك، فَُمْرَها فَلَْتْخَتِمْر وَلَْتْركَْب وَلَْتُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ

ثََنا ُهشَْيٌم، َعْن َيْحَيى بن َسعِيٍد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ، َعْن حدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ -١٤٣٠٨
َماِشَيةً غَْيَر ُمْخَتِمَرٍة، فََسأَلَ أَبِي َسِعيدٍ الَْيْحِصبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َماِلٍك، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنَّ أُْخَتُه َنذََرْت أَنْ َتُحجَّ 

  ".ُمْرَها فَلَْتْخَتِمْر وَلَْتْركَْب وَلَْتُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ:"قَْبةُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَُعقَْبةُ ُع
  َعْبُد اللَِّه بن شَُراِحيلَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ



ِه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ -١٤٣٠٩
َما ِمْن َراِكبٍ َيْخلُو :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِمْعُت ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َيقُولُ: َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُشرَاِحيلَ، قَالَ

  ".َوِذكْرِِه إِال َرِدفَُه َملٌَك، َوال َيْخلُوا بِِشْعرٍ َوَنحْوِِه إِال َرِدفَُه َشْيطَانٌِفي َمِسريِِه بِاللَِّه 
  أَُبو َتمِيمٍ الْجَْيشَانِيُّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ

ْن َجدِِّه، َعْن َعْمرِو بن حدثنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن الَْحجَّاجِ بن رِْشِدينِ بن َسْعٍد، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن أَبِيِه، َع -١٤٣١٠
 أُْخَتُه َنذََرْت أَنْ الَْحارِِث، َعْن َبكْرِ بن ُسَواَدةَ، َعنِ اْبنِ َهاَعانَ، َعْن أَبِي َتمِيمٍ الَْجْيشَانِيِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنَّ

  ".ِلَترْكَْب َولَْتلْبِْس َولَْتُصْم:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتْمِشَي إِلَى الَْبْيِت َحاِفَيةً َحاِسَرةً، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى 
ةَ   الُْمِغَريةُ بن هِْنٍد الُْحْجرِيُّ، َعْن ُعقَْب

 َربِيَعةَحدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُعثَْمانَ بن  -١٤٣١١
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َسبِيَعةَ الرَُّعيْنِيِّ، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ِهْنٍد الُْحْجرِيِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الْجَُهنِيِّ، َعْن َنبِيِّ اللَِّه صَلَّى 

َوإِنْ مَْوُت َبقََرةٍ :"َيا نَبِيَّ اللَِّه، ِفي َيمِينِي قُْرحَةٌ، قَالَ لَهَا: ْتقَالَ"َما لََها َتأْكُلُ بِِشمَاِلَها؟:"اَألْسلَِميَّةَ َتأْكُلُ بِِشَماِلَها، فَقَالَ
  ".فَأََخذََها طَاُعونٌ فَقََتلََها، 

  َعْبُد الَْمِلِك بن َمِليلٍ، َعْن ُعقَْبةَ

َرِك، أَْخبََرنِي َحْرَملَةُ بن ِعْمَرانَ، َحدَّثَنِي حدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَا -١٤٣١٢
إِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى : كُْنُت َمَع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، فَقَالَ: َعْبُد الْعَزِيزِ بن َعْبدِ الَْمِلِك بن َمِليلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ

  ".الٌ ال ُيَجاوُِز تََراِقيَُهْم، َيْمُرقُونَ ِمَن الدِّينِ كََما َيْمُرقُ السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّةلََيقَْرأَنَّ رَِج:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُحَجْيَرةَ، َعْن ُعقَْبةَ

َم، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَد -١٤٣١٣
يَْرةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه َموْلَى الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، َعْن كَْعبِ بن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُحَج

َتطْلُُع َعلَْيكُْم قَْبلَ السَّاَعِة َسَحاَبةٌ سَْوَداُء ِمَن الَْمغْرِبِ ِمثْلُ التُّْرسِ، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعاِمرٍ، قَالَ
لْ َيا أَيَُّها النَّاُس، فَُيقْبِلُ بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ َه: فََما َزالَ تَْرَتِفُع ِفي السََّماِء وََتْنَتِشرُ َحتَّى َتْمَأل السََّماَء ثُمَّ ُينَاِدي ُمَناٍد

فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى "أََتى أَْمرُ اللَِّه فَال َتْستَْعجِلُوُه"َيا أَيَُّها النَّاُس،: َنَعْم، ثُمَّ ُيَناِدي الثَّانَِيةَ: َسِمْعُتْم؟ فَِمْنُهْم َمْن َيقُولُ
َرانِ الثَّْوَب فََما َيطْوِيَانِِه، َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيذَُر حَْوَضُه فََما َيْسِقي فَوَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه إِنَّ الرَُّجالنِ لَيَْنُش:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".ِمْنُه َشْيئًا أََبًدا، َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيْحِلُب َناقََتُه فََما َيشَْرُبُه أََبًدا

َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، أَخَْبرَنِي أَُبو ُشرَْيحٍ َعْبدُ  حدثنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، -١٤٣١٤
َسِمَع َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن ثَْعلََبةَ الَْحْضَرِميَّ ُيَحدِّثُ، أَنَّهُ َسِمَع أََبا ُحَجْيَرةَ اَألكَْبرَ َيذْكُُر، أَنَّهُ : الرَّْحَمنِ بن ُشرَْيحٍ، قَالَ

الْقَتِيلُ ِفي : خَْمٌس َمْن قُبَِض ِفي َشْيٍء ِمْنُهنَّ فَُهَو َشهِيٌد:"ُر، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ َيذْكُ
نُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه شَهِيٌد، َسبِيلِ اللَِّه شَهِيٌد، َوالْغَرِيُق ِفي َسبِيلِ اللَِّه َشهِيٌد، وَالَْمطُْعونُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه شَهِيٌد، َوالَْمْبطُو

  ".َوالنُّفََساُء ِفي َسبِيلِ اللَِّه َشهِيٌد
سَْعٍد،  حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َيحَْيى كَاِتُب الُْعمَرِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن -١٤٣١٥

لْمَُراِديِّ، َعْن أَبِي َمْرَوانَ، َعْن َسْهلِ بن َعلْقََمةَ، َعْن َبكْرِ بن ُسَواَدةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ا
ا ثُمَّ َيسَْتِحمُّ ُيصْبُِح ُجنًُب"نَبن ُحجَْيَرةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َوفَُضالَةُ بن ُعَبْيٍد، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَا



  ".فََيُصوُم
  َربِيَعةُ بن قَْيسٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ

ادَةَ، َعْن حدثنا َخْيرُ بن َعَرفَةَ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، أنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َبكْرِ بن سَُو -١٤٣١٦
َمْن َتَوضَّأَ فَأَْحَسنَ :"َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ َيقُولَُربِيَعةَ بن قَْيسٍ، أَنَّهُ َسِم

  ".ُوُضوَءُه، ثُمَّ َصلَّى غَْيرَ َساٍه كُفَِّر َعْنُه َما كَانَ قَْبلََها ِمْن َسَنِتِه

رِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن حدثنا أَحَْمُد بن رِْشِدينٍ الِْمْص -١٤٣١٧
َسِمْعُت : رٍ، َيقُولُالَْحارِِث، َعْن َبكْرِ بن ُسَواَدةَ، َعْن َرُجلٍ َحدَّثَُه، َعْن َربِيَعةَ بن قَْيسٍ قَْيسٍ أَنَّهُ َسِمَع ُعقَْبةَ بن َعاِم

َمْن تََوضَّأَ فَأَْحَسَن ُوُضوءَُه، ثُمَّ َصلَّى غَْيَر سَاٍه، َوال الٍه، كُفَِّر َعْنُه َما كَانَ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُرسُولَ اللَِّه صَلَّ
  ".قَْبلََها

  ِهَشاُم بن أَبِي ُرقَيَّةَ، َعْن ُعقَْبةَ
اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن حدثنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد  -١٤٣١٨

: َسِمْعُت َمْسلََمةَ بن َمْخلٍَد َوُهَو قَاِعٌد َعلَى الِْمْنبَرِ، َوُهَو َيقُولُ: الَْحارِِث، َعْن ِهَشامِ بن أَبِي ُرقَيَّةَ اللَّْخِميّ َحدَّثَُه، قَالَ
َعلَْيِه َوَسلََّم،  ا لَكُْم ِفي الذََّهبِ َوالِْكتَّاِن َما يُْغنِيكُْم َوَهذَا الرَُّجلَ أَيُّكُْم ُيْخبُِر َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّهأَيَُّها النَّاُس، أََم

َمْن كَذَبَ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُإِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّ: قُْم َيا ُعقَْبةُ فَقَاَم ُعقَْبةُ بن َعاِمرٍ، َوأََنا أَْسمَُع، فَقَالَ
  ".َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ

  ".َمْن لَبَِس الَْحرِيَر ِفي الدُّنَْيا ُحرَِمُه أَنْ َيلَْبَسُه ِفي اآلخَِرِة:"َوأَْشَهدُ أَنِّي َسِمْعُتُه َيقُولُ -١٤٣١٩

ح . َراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا زَْيُد بن َيْحَيى بن ُعَبْيٍدحدثنا إِْب -١٤٣٢٠
ثََنا اْبُن ثَْوَبانَ، َعْن أَبِي ، َحدََّوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َيْعقُوَب الرَُّخاِميُّ، َحدَّثََنا الْفِْرَيابِيُّ

َمْن لَبَِس الَْحرِيَر ِفي الدُّنَْيا :"قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْرَيَم، َعْن ِهَشامِ بن أَبِي ُرقَيَّةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".فَُهَو ُمَحرٌَّم َعلَْيِه ِفي اآلخَِرِة

  ْرَعةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍُشَعْيُب بن ُز
ح َوَحدَّثَنَا . حدثنا َهاُرونُ بن َملُولٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد، َحدَّثََنا َحيَْوةُ بن ُشرَْيحٍ، َعْن َبكْرِ بن َعْمرٍو -١٤٣٢١

بن زَْيٍد، َحدَّثَنِي َبكُْر بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن ُزْرَعةَ،  َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َناِفُع
َيا : قَالُوا"ال ُتِخيفُوا اَألنْفَُس َبْعدَ أَْمنَِها:"إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: أَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ َيقُولُ

  ".الدَّْيُن:"َما ذَاَك؟ قَالََرسُولَ اللَِّه، َو
رٍ   أَُبو َعِليٍّ الَْهَمدَانِيُّ ثَُماَمةُ بن َشفَى، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِم

ْن  اَألْسلَِميُّ، َعحدثنا أَحَْمُد بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ الْفَْضلُ بن ُدكَْينٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ -١٤٣٢٢
ال َيُؤمُّ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: أَبِي َعِليٍّ الَْهَمَدانِيِّ ثََماَمةَ بن شَفَى َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

  ".نْ أََساَء فَلَُهْم َوَعلَْيِهَعْبٌد قَْوًما إِال تََولَّى َما كَانَ َعلَْيهِْم ِفي َصالتِهِْم، إِنْ أَْحَسَن فَلَُه، َوإِ

لَِميُّ، حدثنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَويِْه، أَْخَبرَنِي ِعيَسى، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ اَألْس -١٤٣٢٣
بن َعاِمرٍ الُْجهَنِيِّ فََحَضَرِت الصَّالةُ، فََسأَلَْنا أَنْ َيُؤمََّنا فَأََبى  كُنَّا َمَع ُعقَْبةَ: َعْن أَبِي َعِليٍّ الْهََمدَانِيِّ ثَُماَمةَ بن َشفَى قَالَ



ال َيُؤمُّ َعْبٌد قَْوًما إِال تََولَّى َما َعلَْيهِْم ِفي َصالتِهِْم، فَإِنْ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َعلَْيَنا، َوقَالَ
، حدثنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن "َن فَلَُه َولَُهْم، َوإِنْ أََساَء فََعلَْيِه َوال َعلَْيهِْمأَْحَس

َهَمَدانِيِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َمْخلٍَد، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحْرَملَةَ، َعْن أَبِي َعِليٍّ الْ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

. اْبنِ َحْرَملَةَحدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرُّقَاِشيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َخاِلٍد، َعنِ  -١٤٣٢٤
 بن َحْرَملَةَ، دَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِح َوَح

: أُمََّنا، فَقَالَ: َبةُ بن َعاِمرٍ، فَقُلَْنا لَُهخََرْجُت ِفي َسفَرٍ َوَمَعَنا ُعقْ: َحدَّثَنِي أَُبو َعِليٍّ الَْهَمدَانِيُّ َمْسكَُنهُ اِإلْسكَْنَدرِيَّةُ، قَالَ
َمْن أَمَّ النَّاَس فَأَصَاَب الَْوقَْت َوأََتمَّ الصَّالةَ فَلَُه :"لَْسُت بِفَاِعلٍ، إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  ".ئًا فََعلَْيِه َوال َعلَْيهِْمَولَُهْم، َوَمنِ اْنَتقََص ِمْن ذَِلَك شَْي

ح َوَحدَّثََنا َبكْرُ . َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ: حدثنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر، َوُمحَمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، قَاال -١٤٣٢٥
َبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، َعْن أَبِي َعِليٍّ الْهََمدَانِيِّ ثَُماَمةَ بن َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخ: بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا نَُعْيُم بن َحمَّاٍد، قَاال
َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَعُْتمْ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْمنَْبرِ: َشفَى أَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َيقُولُ

  ".ٍة، أَال َوإِنَّ الْقُوَّةَ الرَّْمُي، أَال َوإِنَّ الْقُوَّةَ الرَّْمُيِمْن قُوَّ
ح َحدَّثََنا َبكْرُ . َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ: حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، وََمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر، قَاال -١٤٣٢٦

: َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، َعْن أَبِي َعِليٍّ الْهََمدَانِيِّ، قَالَ: اٍد، قَاالبن َسْهلٍ، َحدَّثََنا نَُعْيُم بن َحمَّ
َرُضونَ تُفَْتُح َعلَْيكُْم أَ:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َسِمْعُت ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجهَنِيَّ، َيقُولُ

  ".َوَيكْفِيكُُم اللَُّه، فَال يَْعجِزُ أََحُدكُْم أَنْ َيلُْهَو بَِسْهِمِه
رٍ   ُعقَْبةُ بن ُمْسِلمٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِم

ُعقَْبةَ بن  حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي َحْرَملَةُ بن ِعْمَرانَ، َعْن -١٤٣٢٧
إِذَا َرأَْيَت اللََّه ُيعِْطي الَْعْبَد َما ُيِحبُّ َوُهوَ :"ُمْسِلمٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

فَلَمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه فََتْحَنا َعلَْيهِمْ أَبَْوابَ : "َهِذهِ اآلَيةَُمِقيٌم َعلَى َمَعاِصيِه، فَإِنََّما ذَِلَك لَُه ِمْنُه اْسِتْدرَاٌج، ثُمَّ نََزَع 
لَِّذيَن ظَلَُموا َوالَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ كُلِّ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَرِحُوا بَِما أُوُتوا أََخذَْناُهْم َبْغَتةً فَإِذَا ُهْم ُمْبِلُسونَ فَقُِطَع دَابُِر الْقَْومِ ا

، حدثنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ] "٤٥األنعام آية "[الَِمَنيالَْع
  .ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 

  ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍَعمُّ ُزْهَرةَ بن َمَعدٍّ، َعْن 
َحدَّثَنِي حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسَحاقَ السَّْيلَحِينِيُّ،، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي ُعقَْيلٍ،  -١٤٣٢٨

ْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة َتبُوَك، فَجِئُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه كُنَّا َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ: َعمِّي، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن َعاِمرٍ، قَالَ
َمْن تََوضَّأَ فَأَْحَسَن الُْوُضوَء ثُمَّ َصلَّى َركَْعَتْينِ، كَانَ ِمْن ذُُنوبِِه كََهْيئَِة َيْومِ :"َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَحدِّثُ أَْصَحابَُه، فَقَالَ

  .الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َرَزقَنِي أَْسَمُع َهذَا ِمْن َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : لُْتفَقُ"َولََدْتُه أُمُُّه

َوةُ بن َنا َحْيحدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي، َحدَّثَ -١٤٣٢٩
َبَرهُأَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ ُشرَْيحٍ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي أَيُّوَب، أَْخبََرنِي ُزْهَرةُ بن َمْعبِدٍ أَُبو ُعقَْيلٍ، أَنَّ ا َعمٍّ لَُه، أَْخَبَرُه أَْخ



: ْن تََوضَّأَ وَأََتمَّ ُوُضوَءُه ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه إِلَى السََّماِء، فَقَالََم:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الُْجهَنِيَّ، َيقُولُ
َيةُ أَبَْوابِ الَْجنَِّة َدَخلَ ِمْن أَيَِّها أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، فَِتَحتْ لَُه ثََمانِ

  ".اَءَش
  أَُبو إِْدرِيَس الَْخْوالنِيُّ، َعْن ُعقَْبةَ

ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، . حدثنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى -١٤٣٣٠
ن َيزِيَد، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الَْخْوالنِيِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجهَنِيِّ، وَأَُبو َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َربِيَعةَ ب: قَاال

كَاَنتْ رَِعاَيةُ اإلِبِلِ، فََجاَء َنْوبَِتي أَْرَعاَها فََروَّحُْتَها بِالَْعِشيِّ : ُعثَْمانَ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
َما ِمْن أََحٍد مِْنكُْم َيَتَوضَّأُ فَُيْحِسنَ :"َركُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِئًما ُيَحدِّثُ النَّاَس فَأَْدَركُْت ِمْن قَْوِلِهفَأَْد

  ".ال َوَجَبْت لَهُ الَْجنَّةُُوُضوَءُه، ثُمَّ َيقُوَم فَُيَصلَِّي َركَْعَتْينِ ُيقْبِلُ َعلَْيهَِما بَِوْجهِِه َوقَلْبِِه إِ
  قَْيٌس الُْجذَاِميُّ، َعْن ُعقَْبةَ

بن أَبِي حدثنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب بن إِْسَحاَق، َعْن َسِعيِد  -١٤٣٣١
َمْن أَْعَتقَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: يِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالََعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن قَْيسٍ الُْجذَاِم

  ".َرقََبةً ُمْؤِمَنةً فَهَِي ِفَداُؤُه ِمَن النَّارِ
مَّاُم بن َيحَْيى، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ حدثنا َحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلمُ بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا َه -١٤٣٣٢

  ".َمْن أَْعَتَق َرقََبةً ُمْؤِمَنةً فَهَِي ِفَداؤُُه:"بن قَْيسٍ الُْجذَاِميِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ازِيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ، َعْن ِهَشامٍ الدِّْسُتوَاِئيِّ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن قَْيسٍ حدثنا إِْبَراهِيُم بن َصاِلحٍ الشَِّري -١٤٣٣٣

النَّارِ  َمْن أَْعَتَق َرقََبةً ُمْؤِمَنةً كَاَنْت ِفَداَءُه ِمَن:"الُْجذَاِميِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".َمكَانَ كُلِّ ُعْضوٍ ُعْضٌو

  ُشرَْيُح بن ُعَبْيٍد، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ
َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن : حدثنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َوأَحَْمُد بن الُْمَعلَّى، قَاال -١٤٣٣٤

إِنَّ أَوَّلَ َما :"ْن ُشرَْيحِ بن ُعبَْيٍد، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُضْمَضمِ بن ُزْرَعةَ، َع
  ".َيَتكَلَُّم ِمَن اإلِْنَساِن ِحَني ُيخَْتُم َعلَى اَألفْوَاِه فَِخذُُه ِمَن الرِّْجلِ الَْيَسارِ

اهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيِّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن حدثنا إِْبَر -١٤٣٣٥
إِنَّ الرَُّجلَ :"َمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعيَّاشٍ، َعْن َضْمَضمٍ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

  ".إِذَا َرِضَي َهْدَي الرَُّجلِ َوَعَملَُه فَُهَو ِمثْلَُه
رٍ   كَِثُري بن ُمرَّةَ الَْحْضَرِميُّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِم

بن َسْعٍد، َعْن خَاِلدِ  حدثنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن ُبحَْيرِ -١٤٣٣٦
إِنَّ الُْمِسرَّ بِالْقُْرآِن كَالُْمِسرِّ :"بن َمْعَدانَ، َعْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َحدَّثَنَا ، ، حدثنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي "ِةبِالصََّدقَِة، وَالَْجاِهَر بِالْقُْرآِن كَالَْجاِهرِ بِالصََّدقَ
نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُبَحْيرِ بن سَْعٍد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ، َعْن ُعقَْبةَ، َعنِ ال

  .َوَسلََّم ِمثْلَُه 
، َعْن حدثنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن ُحَمْيٍد، َحدَّثَنِي زَْيُد بن َواِقٍد -١٤٣٣٧



إِنَّ الَِّذي ُيِسرُّ :"َصلَوَاُت اللَِّه َعلَْيِه، قَالَ ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى، َعْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه
  ".بِالْقُْرآِن كَالَِّذي ُيِسرُّ بِالصََّدقَِة، َوالَِّذي َيْجَهرُ بِالْقُْرآِن كَالَِّذي َيْجَهُر بِالصََّدقَِة

رٍ   الْقَاِسُم أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِم

ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن خَاِلِد بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه . يَد الْقَرَاِطيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسىحدثنا أَُبو َيزِ -١٤٣٣٨
: ، قَالََحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ، َعنِ الَْعالِء بن الْحَارِِث، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن عقَْبةَ بن َعاِمرٍ الْجَُهنِيِّ: بن َصاِلحٍ، قَاال

: قُلُْت"َيا ُعقَْبةُ، أَال أَُعلُِّمَك َخْيرَ ُسوَرَتْينِ قُرِئََتا؟:"كُْنُت أَقُوُد بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َناقََتُه ِفي السَّفَرِ، فَقَالَ
الفلق آية "[قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ"َو ] ١الناس آية "[َربِّ النَّاسِقُلْ أَُعوذُ بِ"فََعلََّمنِي : َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه فََعلِّْمنِي، قَالَ

َيا ُعقَْبةُ :"إِلَيَّ، فَقَالَ فَلَْم َيَرنِي أُْعجِْبتُ بِهَِما فَلَمَّا َنَزلَ صَلَّى بِهَِما الصُّْبحَ ِللنَّاسِ، فَلَمَّا فََرغَ ِمْن َصالِتهِ الْتَفََت] ١
  ".كَْيَف َرأَْيَت؟
ارِِث، حدثنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبٍ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن الَْح -١٤٣٣٩

ا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َباَعَد اللَُّه ِمْنهُ َمْن َصاَم َيْوًم:"َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".َجهَنََّم َمِسَريةَ ِمائَِة َعامٍ

َغازِ، َعْن حدثنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن الْ -١٤٣٤٠
َعنِ الْقَاِسمِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ َوكَانَ َصاِحَب َبْغلَِة َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َيزِيَد بن يَزِيَد بن َجابِرٍ،

َوُهَو َعلَى رَاِحلَِتِه َرْتَوةً  قُْدُت بَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعلَْيِه َوَسلََّم الشَّْهَباِء الَِّذي َيقُوُدَها ِفي اَألْسفَارِ، قَالَ
، "ارْكَْب َيا ُعقَْبةُ:"، فَأََنْخُت فََنَزلَ َعْن رَاِحلَِتِه، ثُمَّ قَالَ"أَنِْخ:"إِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ، ِمَن اللَّْيلِ 

فَقُلُْت أَْيًضا ِمثْلَ ذَِلَك َوَردَّْدُت ذَِلَك مَِراًرا حَتَّى ِخفْتُ "اْركَْب:"ي، فَقَالَُسْبَحانَ اللَِّه، َعلَى رَاِحلَِتَك؟ فَأَمََرنِ: فَقُلُْت
اللَّهُ مَّ نَادَانِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى أَنْ أَْعِصَي َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرِكْبُت رَاِحلََتُه، ثُمَّ َزَجَر َناقََتُه فَقَاَمْت، ثُ

َيا ُعقَْبةُ، أَال أَُعلُِّمَك سُوَرَتْينِ ِمَن الْقُْرآِن ُهَما أَفَْضلُ الْقُْرآِن، أَْو ِمْن أَفَْضِلِه؟ :"َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنقَبٍ ِمَن النِّقَابِ، فَقَالَ
فَلَمَّا رَأَْيُت الْفَْجَر "َيا ُعقَْبةُ، إِذَا َرأَْيتَ الْفَْجَر فَأَْعِلْمنِي:"الَفََعلََّمنِي الُْمَعوِّذََتْينِ، ثُمَّ قَ، َبلَى، بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي : فَقُلُْت
فََجَعلَنِي َعْن َيِمينِِه، فَقََرأَ َيا َرسُولَ اللَِّه، َهذَا الْفَْجُر، فَأَنَاَخ َراِحلََتُه، ثُمَّ تََوضَّأَ، ثُمَّ أَقَاَم الصَّالةَ، ثُمَّ أََخذَ بَِيِدي، : قُلُْت

  ".َيا ُعقَْبةُ، اقَْرأْ بِهَِما كُلََّما قُْمَت َونِْمَت:"بِهَِما ِفي َصالِة الصُّْبحِ، ثُمَّ الْتَفََت إِلَيَّ، فَقَالَ

يَزِيدُ ا حدثنا ُموَسى بن َسْهلٍ أَُبو ِعْمَرانَ الَْجوْنِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحمَْزةَ، َحدَّثََن -١٤٣٤١
جِئُْت ِفي اثَْنْي َعَشرَ َراكًِبا َحتَّى ظَلَّلَْنا َرسُولَ : بن أَبِي مَْرَيَم، َعنِ الْقَاِسمِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

فََنقْتَبُِس ِمْن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِذَا  َتْرَعى إِبِلََنا َوَنْنطَِلُق: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ أَْصحَابِي
ثُمَّ إِنِّي فَكَّْرُت ِفي نَفِْسي، ُرْحَنا اقَْتَبْسَناَك ِممَّا َسِمْعَنا ِمْن َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَفََعلُْت ذَِلَك أَيَّاًما، 

لَْيِه َوَسلََّم، فََحَضْرتُ ي َمْغُبونٌ َيْسَمُع أَْصحَابِي َما لَْم أَْسَمْع َوَيَتَعلَُّمونَ َما لَْم أََتَعلَّْم ِمْن َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلََعلِّ: فَقُلُْت
مَّ قَاَم إِلَى َصالِتِه كَانَ ِمْن ذُُنوبِِه كََيْومِ وَلََدْتهُ َمْن تََوضَّأَ ُوُضوًء كَاِمال ثُ:"َيْوًما، فَقَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".أُمُُّه
  ُجَبْيُر بن نُفَْيرٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ



َحدَّثََنا ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، . حدثنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َحيَْوةُ بن شَُرْيحٍ -١٤٣٤٢
ُعقَْبةَ  َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َحدَّثََنا ُبَجْيُر بن سَْعٍد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن: َعِليُّ بن َبْحرٍ، قَاال

ْغلَةٌ َشْهَباُء فََرِكَبَها فَأََخذَ ُعقَْبةُ َيقُوُدهَا، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه أُْهِدَيتْ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َب: بن َعاِمرٍ، قَالَ
َما قُْمَت : ، فَقَالَ] ١الفلق آية "[قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ:""َما أَقَْرأُ َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: قَالَ"اقَْرأْ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".ٍء ِمثِْلهَاُتَصلِّي بَِشْي
ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو . حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َعْبِد اللَِّه الِْحمَّانِيُّ -١٤٣٤٣

َعاوَِيةَ بن صَاِلحٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن ُبَحْيرِ بن سَْعٍد، َعْن ُم: َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
فَأَمََّنا بِهَِما :"َعوِّذََتْينِ، قَالَ ُعقَْبةُُنفَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنَُّه َسأَلَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الُْم

  ".ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َصالةِ الْفَْجرَِرسُولُ اللَِّه صَلَّ
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ

َعْبدِ  ْنحدثنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعنِ الَْحارِِث بن يَزِيَد، َع -١٤٣٤٤
نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْكَيِّ، َوكَانَ َيكَْرهُ :"َيقُولُ، الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرٍ،،أَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ 

  ".اْسَتْجَمَر وِْترًاُشْرَب َماِء الَْحمِيمِ، َوكَانَ إِذَا اكَْتَحلَ اكَْتَحلَ وِتًْرا، َوإِذَا اسَْتْجَمَر 
ن َيزِيَد، َعْن َعْبِد حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعنِ اْبنِ ُهَبْيَرةَ الْحَارِِث ب -١٤٣٤٥

إِذَا اكَْتَحلَ أََحُدكُْم فَلَْيكَْتِحلْ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى 
  ".وِْترًا، َوإِذَا اسَْتْجَمَر فَلَْيسَْتْجِمْر وِْتًرا

ُهَبيَْرةَ، َعْن َعْبِد  حدثنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي اْبُن -١٤٣٤٦
إِذَا اكَْتَحلَ اكَْتَحلَ وِتًْرا، "الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن نُفَْيرٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ

  ".َوإِذَا اسَْتْجَمَر اسَْتْجَمَر وِتًْرا
  ةَ بن َعاِمرٍثَابِتُ بن َيزِيَد، َعْن ُعقَْب

، َعنِ حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ -١٤٣٤٧
إِنَّ الُْمْخَتِلعَاِت :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: الَْحَسنِ، َعْن ثَابِِت بن يَزِيَد، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

  ".َوالُْمنَْتزَِعاِت ُهنَّ الُْمَناِفقَاُت
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعاِئٍذ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ

، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع -١٤٣٤٨
َمْن لَِقَي اللََّه ال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َخاِلٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعاِئٍذ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

  ".نَّةَُيشْرُِك بِاللَِّه َشْيئًا لَْم َيتََندَّ بَِدمٍ َحَرامٍ َدَخلَ الَْج
مٍ، حدثنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن ِمْنَدٍه، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلٍ، َعنِ اَألْحَوصِ بن َحكِي -١٤٣٤٩

ْن تََوضَّأَ فَأَْحَسَن الُْوُضوَء، ثُمَّ صَلَّى َم:"َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َعْن أَبِيِه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".َصالةً َيْعِقلَُها َحتَّى يَقِْضيََها، فَإِنَُّه َيخُْرُج ِمْن َخطَاَياُه كََيْومِ وَلََدْتهُ أُمُُّه

  أَُبو َعْمرٍو الشَّْيبَانِيُّ، َعْن ُعقَْبةَ
ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا . ْعُروٍفحدثنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َم -١٤٣٥٠



َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي عَاِصمُ بن َحكِيمٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي َعْمرٍو الشَّيَْبانِيِّ، َعْن : َعْمُرو بن َسَواٍد السَّْرِحيُّ، قَاال
َصلُّوا ِفي مََرابِضِ الَْغَنمِ، َوال ُتَصلُّوا ِفي أَْعطَانِ :"رٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِيِه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِم
  ".اِإلبِلِ أَْو َمبَارِِك اإلِبِلِ

  َعْبُد اللَِّه بن َزْيٍد اَألْزَرُق، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ

َراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن َزْيِد بن حدثنا إِْسحَاُق بن إِْب -١٤٣٥١
غَْيَرَتانِ ":ِه َوَسلََّم، قَالََسالمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َزْيدٍ اَألْزَرقِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ْبِغُضَها اللَُّه، َوالَْمِخيلَةُ إِذَا إِْحَداُهَما ُيِحبَُّها اللَُّه وَاُألْخَرى ُيبِْغُضَها اللَُّه، َوَمِخيلََتاِن إِْحدَاُهَما ُيِحبَُّها اللَُّه َواُألْخَرى ُي

  ".َها اللَُّهَتَصدََّق الرَُّجلُ ُيِحبَُّها اللَُّه، َوالَْمِخيلَةُ ِفي الْكَِبرِ ُيبِْغُض
  ".الْوَاِلُد، َوالُْمَساِفُر، وَالَْمظْلُوُم: ثَالثٌ ُيسَْتجَاُب َدْعَوتُُهْم:"َوقَالَ -١٤٣٥٢
حدثنا ، "َصانِعَُه، َوُمْهِدَيُه، وَالرَّاِمَي بِِه ِفي سَبِيلِ اللَِّه: إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ بِالسَّْهمِ الَْواِحِد الَْجنَّةَ ثَالثَةً:"َوقَالَ -١٤٣٥٣

:  َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، قَالََزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم، َعْن
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعاِمرٍ، قَالَ َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن زَْيٍد، أَنَّ ُعقَْبةَ بن: ُحدِّثُْت أَنَّ أََبا َسالمٍ قَالَ

  .فَذَكََر َنْحَوُه 

اِئيِّ، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الْفَزَارِيِّ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْسُتَو -١٤٣٥٤
إِنَّ :"، قَالَدَّثَ أَُبو َسالمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن زَْيٍد، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَح: َيحَْيى، قَالَ

  ".الرَّاِمَي بِِه، وَالُْمْهِدَي بِِهاللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَُيْدِخلُ بِالسَّْهمِ الَْواِحِد الَْجنَّةَ صَانَِعُه َيْحَتِسُب ِفي َصْنَعِتهِ الَْخيَْر، َو
كُلُّ َشْيٍء َيلُْهو بِِه الرَُّجلُ فَُهَو َباِطلٌ، إِال ، اْرُموا، َواْركَبُوا، َوأَنْ َتْرُموا أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ َتْركَبُوا :"َوقَالَ -١٤٣٥٥

  ".تَُهَوَرْمَيهُ بِقَْوِسِه، وَُمالَعَبَتُه امَْرأَ، َتأْدِيَبُه فََرَسُه 
رٍ   َخاِلُد بن زَْيٍد الُْجَهنِيُّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِم

ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ . حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس -١٤٣٥٦
ح َوَحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا نَُعْيمُ . َحدَّثََنا سَِعيُد بن َمْنُصورٍ: قَاال الصَّائِغُ، َوَمْسَعَدةُ بن َسْعدٍ الَْعطَّاُر،

الَْوِليدُ بن  ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا. َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك: بن َحمَّاٍد، قَاال
كُْنُت َرُجال َراِمًيا : َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد بن َجابِرٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َسالمٍ، َحدَّثَنِي َخاِلُد بن زَْيٍد، قَالَ: ُمْسِلمٍ، قَالُوا

َيا خَاِلُد، َتَعالَ : فَلَمَّا كَانَ ذَاَت َيْومٍ أَبْطَأُْت َعْنُه، فَقَالََيا خَاِلدُ اخُْرْج بنا َنْرِمي، : فَكَانَ ُعقَْبةُ بن َعاِمرٍ َيُمرُّ بِي فََيقُولُ
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : أَُحدِّثَْك بَِما َحدَّثَنِي بِِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََتْيتُُه، فَقَالَ

َصانَِعُه َيحَْتِسُب ِفي َصْنَعِتِه الَْخْيَر، َوالرَّاِميَ بِِه، : اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيْدِخلُ بِالسَّْهمِ الْوَاِحِد ثَالثَةَ َنفَرٍ الَْجنَّةَ إِنَّ:"َيقُولُ
َتأِْديُب الرَُّجلِ فََرسَُه، : اللَّْهوِ إِال ثَالثَةٌ َوُمَنبِّلَُه، َواْرمُوا َوارْكَُبوا، َوأَنْ َتْرمُوا أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ َتْركَبُوا، َولَْيَس ِمَن

  ".َمةٌ كَفََرَها أَْو َترَكََهاَوُمالَعَبُتُه امَْرأَتَُه، َوَرْمُيُه بِقَْوِسِه، َوَمْن َتَركَ الرَّْمَي بَْعَدَما َعِلَمُه َرغَْبةً َعْنُه، فَإِنََّها نِْع
ةَُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم بن الَْحارِِث ال   تَّْيِميُّ، َعْن ُعقَْب

َنا اَألْوَزاِعيُّ، حدثنا أَُبو ُشَعْيبٍ َعْبدُ اللَِّه بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبدِ اللَِّه الَْباُبلِْتيُّ، َحدَّثَ -١٤٣٥٧
أَال :"َبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِبَْراهِيَم، َعْن ُعقْ



الناس آية "[قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ"َو ] ١الفلق آية "[قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ"أُخْبُِرَك بِأَفَْضلِ َما َيَتعَوَّذُ بِِه الُْمَتَعوِّذُونَ؟ 
١." [  

  ثَابٍِت الَْحْجبِيُّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ ُمَحمَُّد بن
يمُ بن ُمَحمَّدِ حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْبِد الَْجبَّارِ الْكََرابِيِسيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِه -١٤٣٥٨

ن َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ، أَنَّهُ َخَرَج َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوةِ بن ثَابِتٍ الَْحْجبِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُعقَْبةَ ب
ِه النَّاُس، َوقَِد اْجَتَمَع َعلَْي َتُبوَك، َوكَانَ الرَّْعُي َعلَيَّ َوَعلَى َصاِحبٍ ِلي، فََرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خَاِلًيا

ُت َرسُولَ اكِْفنِي َحتَّى أَْجِلَس إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْسَمَع ِمْنُه فَجِئْتُ إِلَيِْه، فََسِمْع: فَقُلُْت ِلَصاحِبِي
َوَصلَّى َركَْعَتْينِ، يُقْبِلُ ِفيهَِما َعلَْيِه ال َيْشَغلُُه َشْيٌء، خََرجَ  َمْن تََوضَّأَ فَأَْحَسَن ُوُضوَءُه:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

  ".ِمْن ذُُنوبِِه كََما َولََدْتُه أُمُُّه
  َبْعَجةُ بن َعْبدِ اللَِّه بن َبْدرٍ الُْجَهنِيُّ، َعْن ُعقَْبةَ

بن دََوْسٍت، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماعِيلَ الْقَنَّاُد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن  حدثنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى -١٤٣٥٩
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قََسمَ َبْيَن أَبِي كَِثريٍ، َحدَّثَنِي بَْعَجةُ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجهَنِيِّ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ

  ".َضحِّ بَِها:"َيا َرسُولَ اللَِّه، صَاَرْت ِلي َجذََعةٌ، قَالَ: اَيا فَصَاَرْت ِلي َجذََعةٌ، فَقُلُْتأَْصحَابِِه َضَح
بن أَبِي كَثِريٍ، حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن الدَّْستَُواِئيِّ، َعْن َيْحَيى  -١٤٣٦٠

َبْيَن أَْصَحابِِه، َوأَصَاَبتْنِي  ْن َبْعَجةَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََسَم اَألضَاِحَيَع
  ".َضحِّ بَِها:"َجذََعةٌ، فَقَالَ
ا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا ِهَشاُم حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََن -١٤٣٦١

َعْن َيحَْيى  ح َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن الدَّْستَُواِئيِّ،. بن الدَّْستَُواِئيِّ
قََسمَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ريٍ، َحدَّثَنِي بَْعَجةُ بن َعْبِد اللَِّه الُْجهَنِيُّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ، قَالَبن أَبِي كَِث

َضحِّ :"ِه، صَاَرْت ِلي َجذََعةٌ، قَالََيا َرسُولَ اللَّ: فَصَاَرْت ِلي َجذََعةٌ، فَقُلُْت: َوَسلََّم َضحَاَيا َبْيَن أَْصَحابِِه، قَالَ ُعقَْبةُ
  ".بَِها

  الزُّْهرِيُّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ

حٍ، َعْن حدثنا ُموَسى بن َسْهلٍ أَُبو ِعْمَرانَ الَْجوْنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعزِيزٍ اُألَبلِّيُّ، َحدَّثََنا َسالَمةُ بن رَْو -١٤٣٦٢
كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه ِفي جَْيشٍ فَسَرَّْحُت ظَْهرَ :"اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ أَبِي َعابِسٍ الُْجَهنِيِّ ُعقَْيلٍ، َعنِ

َعلَْيِه َوَسلََّم أَذَّنَ  َبيَْنا َنْحُن ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: أَْصحَابِي، فَلَمَّا ُرْحُت لَُه أََتى أَْصَحابِي يََتَباَدُرونَ َيقُولُونَ
  .، فَذَكََر َنْحَو الَْحدِيِث "أَْشَهُد أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه: الُْمَؤذِّنُ، فَقَالَ

  َسِعيُد بن أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيُّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ
ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا . نَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَحدثنا ُعَبْيُد بن غَ -١٤٣٦٣

بُرِيِّ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْ: ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
َوَما : قُلُْت لَُه"قُلْ َيا ُعقَْبةُ:"بَْيَنَما أَْمِشي َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ قَالَ ِلي: ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ، قَالَ
قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ : "فَقََرأَ: قُلْ:"َعلَيَّ َألقُولُ كََما قَالَ، فَقَالَ ِليقُلُْت ِفي َنفِْسي لَِئْن أََعادََها : أَقُولُ؟ ثُمَّ َسكََت َعنِّي، قَالَ



َما َسأَلَ َساِئلٌ َوَما اْسَتَعاذَ ُمْسَتِعيذٌ :"َحتَّى فََرغَ ِمْنَها، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم] ١الفلق آية "[الْفَلَقِ
  ".بِِمثِْلَها

إِْسحَاَق،  حدثنا أَُبو الزِّْنبَاعِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن -١٤٣٦٤
َع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بَْيَنا أََنا أَِسُري َم: َعْن َسِعيِد بن أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ، قَالَ

أَعُوذُ بَِربِّ " َوَسلََّم َيَتَعوَّذُ بـ َوَسلََّم َبْيَن الُْجْحفَِة وَاَألبَْواِء إِذْ غَشَِيْتَنا رِيٌح َوظُلَْمةٌ، فَجََعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
ثُمَّ : ، قَالَ"َيا ُعقَْبةُ، َتَعوَّذْ فََما َتَعوَّذَ ُمَتَعوِّذٌ بِِمثِْلهَا:"َوَيقُولُ] ١الناس آية "[أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ"َو ] ١ الفلق آية"[الْفَلَقِ

  .َسِمْعُتُه َيُؤمَُّنا بِهَِما ِفي الصَّالِة
  َعْبُد الْعَزِيزِ بن َمرَْوانَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ

 بَّاُس بن أَحَْمَد الَْحنَِفيُّ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا ُعَمْيُر بن َعْبِدحدثنا الَْع -١٤٣٦٥
َعْبِد الَْعزِيزِ بن ْن الَْحِميِد الَْحَنِفيُّ، َحدَّثَنِي َعْبُد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ، َعْن َصاِلحِ بن أَبِي َعرِيبٍ، َعْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ، َع

إِنََّك لَْن تَقَْرأَ سُوَرةً أََحبَّ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َمْرَوانَ، أَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ َيقُولُ
  ".إِِن اْسَتطَْعَت أَنْ ال َتَدعََها ِفي َصالٍة فَافَْعلْفَ] ١الفلق آية "[قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ"إِلَيَّ َوال أَْبلَغَ ِمْن 

رٍ   َعْبُد اللَِّه بن خَُبْيبٍ الُْجَهنِيُّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِم

بن َسلَْمانَ، َعْن  حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َعْبِد اللَِّه -١٤٣٦٦
َبْيَنَما أََنا أَقُوُد بَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُمَعاِذ بن َعْبِد اللَِّه بن خَُبْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجهَنِيِّ، أَنَُّه قَالَ

َما : َما أَقُولُ؟ قَالََها الثَّاِلثَةَ، قُلُْت: قُلُْت"قُلْ َيا ُعقَْبةُ:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَسلََّم رَاِحلََتُه ِفي غَْزَوٍة، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّ
الفلق "[قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ"فَقََرأَ السُّوَرةَ حَتَّى َخَتَمهَا، ثُمَّ قََرأَ ] ١اإلخالص آية "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد:""أَقُولُ؟ قَالَ

َما : َوقََرأُْت َمَعُه حَتَّى َخَتَمهَا، ثُمَّ قَالَ] ١الناس آية "[قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ"َوقََرأُْت َمَعُه حَتَّى َخَتَمهَا، ثُمَّ قََرأَ ] ١ آية
  ".ُتُعوِّذَ بِِمثِْلهِنَّ

  ُمَعاذُ بن َعْبِد اللَِّه بن خَُبْيبٍ، َعْن ُعقَْبةَ
الْقَرَاِطيِسيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمَضرٍ، َحدَّثَنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث،  حدثنا أَُبو َيزِيَد -١٤٣٦٧

سُولِ اللَِّه َصلَّى َضحَّيَْنا َمَع َر:"َعْن َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن ُمَعاِذ بن َعْبِد اللَِّه َحدَّثَُه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِجِذَاعِ الضَّأِْن
  َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن ُعقَْبةَ

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا . حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ -١٤٣٦٨
َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد، َعْن ُمَعاِذ بن َعْبِد اللَِّه بن ُخَبْيبٍ، َعْن َسعِيِد بن : ثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاالُع

  ".َضحِّ بِِه:"ذَعِ ِمَن الضَّأِْن، فَقَالََسأَلُْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْج: الُْمسَيِّبِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
ْرَملَةَ، حدثنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمصَْعبٍ، َحدَّثََنا َعطَّاُف بن َخاِلٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َح -١٤٣٦٩

إِنََّها َسَيكُونُ َبْعِدي أَُمَراءُ :"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ : َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  ".َوَعلَْيهِْمُيَصلُّونَ بِكُُم الصَّالةَ، فَإِنْ أََتمُّوا ُركُوعََها َوُسُجوَدَها فَلَكُْم وَلَُهْم، َوإِِن اْنَتقَصُوا ِمْنَها فَلَكُْم 

  ْن ُعقَْبةََعْبُد اللَِّه بن َعطَاَء، َع



 َعْبِد اللَِّه حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن -١٤٣٧٠
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ، َوكُنَّا َنَتَناَوُب الرَِّعيَّةَ، كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ا: بن َعطَاَء، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الْجَُهنِيِّ، قَالَ

َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيتََوضَّأُ فَُيسَبِّحَ :"فَلَمَّا كَاَنْت َنْوبَِتي جِئْتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب النَّاَس فََسِمْعُتُه َيقُولُ
، فََما َملَكُْت "ْنٌبَصالِتِه، فََيْعلََم َما َيقُولُ ِفيَها، إِال ُيقْبِلُ َوُهَو كََيْومِ َولََدْتهُ أُمُُّه ِمَن الْخَطَاَيا لَْيَس َعلَْيِه ذَ ثُمَّ َيقُوَم ِفي

  .َبخٍ َبخٍ : َنفِْسي عِْنَد ذَِلَك أَنْ قُلُْت
رٍ   َمْعبُِد بن ِهاللٍ الَْعْبِديُّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِم

 َمْعبِِد بن حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُوَهْيُب بن بَِقيَّةَ، َحدَّثََنا خَاِلٌد، َعنِ الْجَُرْيرِيِّ، َعْن -١٤٣٧١
اقَْرأْ بِهَِما ِفي َصالِتَك إِذَا :"قَْبةَِهاللٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجهَنِيِّ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلُع

  .َيعْنِي الُْمَعوِّذََتْينِ "َصلَّْيَت، فَإِنََّك ال تَقَْرأُ بِِمثِْلهَِما
  الَْحَسُن الَْبْصرِيُّ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ

إِْسَماِعيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن َسِعيٍد، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ  حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا -١٤٣٧٢
  ".جََعلَ لََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُعْهَدةَ الرَِّقيقِ ثَالثَةَ أَيَّامٍ:"الَْحَسنِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن َسِعيٍد، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا  -١٤٣٧٣
  ".إِذَا َنكََح الَْوِليَّاِن فَُهَو ِلَألوَّلِ:"الَْحَسنِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

 حدثنا ُيوُسفُ بن َيْعقُوَب الْقَاِضي، َحدَّثََنا أَُبو الْخَطَّابِ زَِياُد بن َيحَْيى الَْحسَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبْحرٍ -١٤٣٧٤
للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  االَْبكَْراوِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعْن َرُسولِ

، حدثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُحَمْيدٍ "أَيَُّما امَْرأٍَة زَوََّجَها َولِيَّاِن فَهَِي ِلَألوَّلِ مِْنُهَما:"َوَسلََّم، قَالَ
َنا ُشْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الُْمْختَارِ، َحدَّثَ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 
  ُمَحمَُّد بن سِريِيَن، َعْن ُعقَْبةَ

لَْحَسنِ الَْعالُف، َحدَّثََنا ِهاللُ بن َحقٍّ، َعنِ اْبنِ حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ا -١٤٣٧٥
خََرَج ُعقَْبةُ بن َعاِمرٍ إِلَى َمْسلََمةَ بن َمْخلٍَد، َوُهَو أَِمٌري َعلَى ِمْصَر، َوكَانَ : َعْوٍف، َوِهَشاٌم، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، قَالَ

لَْم آِتَك زَائًِرا، وَلَِكْن َحِديثٌ : مَْرَحًبا بِأَِخي أََتانِي زَائًِرا، قَالَ: َتى َدَخلَ َعلَْيِه، فَقَالََبْيَنُه َوَبْيَن النُّوَّابِ َشْيٌء، فَلَمَّا أَ
ا َعلَْيِه َسَترَ اللَّهُ َمْن َعِلَم ِمْن أَِخيِه سَيِّئَةً فََسَتَرَه:"َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كُْنَت َمِعي َيْوَمِئٍذ، قَالَ

  ".َعلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة
  قَْيُس بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن ُعقَْبةَ

َعْن قَْيسِ  حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، -١٤٣٧٦
أُنْزِلَ َعلَيَّ آَياتٌ لَْم أَْسَمْع بِِمثِْلهِنَّ، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَبن أَبِي َحازِمٍ

  ".أَْو لَْم أََر ِمثْلَُهنَّ الُْمَعوِّذََتْينِ
: ثََنا َيحَْيى، َعْن إِْسَماِعيلَ، َعْن قَْيسٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَحدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ -١٤٣٧٧

] ١الناس آية "[قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ"أُْنزِلَْت َعلَيَّ آَياٌت لَْم يَْنزِلْ َعلَيَّ ِمثْلُُهنَّ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



، حدثنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعْن إِْسَماِعيلَ، َعْن ] "١الفلق آية "[وذُ بَِربِّ الْفَلَقِقُلْ أَُع"َو 
  .قَْيسٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسِ حدثنا ُعَبْيُد بن  -١٤٣٧٨
آيَاٌت لَْم أَرَ  أُْنزِلَ َعلَيَّ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن أَبِي َحازِمٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الُْجهَنِيِّ، قَالَ

َحدَّثََنا اْبُن : الََيْعنِي الُْمَعوِذََتْينِ، حدثنا ُمَحمَّدُ بن َحاِتمٍ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا ِحبَّانُ بن ُموَسى، َوُسوَْيُد بن َنْصرٍ، قَ"ِمثْلَُهنَّ
  .النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهالُْمبَاَرِك، َعْن إِْسَماعِيلَ، َعْن قَْيسٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َعنِ 

َبةَ بن حدثنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعْن َبيَّانَ، َعْن قَْيسٍ، َعْن ُعقْ -١٤٣٧٩
قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ "أُنْزِلَْت َعلَيَّ اللَّْيلَةَ آَياٌت لَْم ُيَر ِمثْلُُهنَّ قَطٌّ :"َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعاِمرٍ، قَالَ

  ] ".١الناس آية "[قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ"َو ] ١الفلق آية "[الْفَلَقِ
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعاِئٍذ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ

غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن َعْبِد  حدثنا ُعَبْيُد بن -١٤٣٨٠
ال ُيْشرُِك بِهِ َشْيئًا لَمْ َمْن لَِقيَ اللََّه :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّْحَمنِ بن َعاِئٍذ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، قَالَ

  ".َيَتَندَّ بَِدمٍ حََرامٍ َدَخلَ الَْجنَّةَ
  ُعقَْبةُ بن الَْحارِِث بن َعاِمرِ بن َنْوفَلِ بن َعْبِد َمنَاٍف، وأمه

  .ُخَزاِعيَّةٌ، َوكُْنَيُتُه أَُبو ِسْرَوَعةَ
  َما أَسَْنَد ُعقَْبةُ

َبرِيُّ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا اْبُن ُجرَْيجٍ، أَْخبََرنِي اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ، أَنَّ ُعقَْبةَ بن حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدَّ -١٤٣٨١
: َسوَْداُء بٍ، فقَالَْت لَهُ أََمةٌالَْحارِِث بن َعاِمرٍ، أَْخبََرُه أَْو َسِمَعُه ِمْنُه إِنْ لَْم َيكُْن َخصَُّه أَنَُّه َنكََح أُمَّ َيحَْيى بنتَ أَبِي إِهَا

ْرُت فَجِئُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكَْرُت لَُه فَأَعَْرَض، فَجِئُْت إِلَْيِه الثَّانَِيةَ، فَذَكَ: قَْد أَْرَضْعُتكُمَا، قَالَ
  ُهفََنهَا"وَكَْيَف َوقَْد َزَعَمْت أَنََّها قَْد أَْرضََعْتكَُما؟:"ذَِلَك لَُه، فَقَالَ

.  
َسِمْعُت اْبَن أَبِي : حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ الَْبكَْراوِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ، قَالَ -١٤٣٨٢

قَْد : بِي إِهَابٍ، فََجاَءْت أََمةٌ َسوَْداُء، فَقَالَْتَحدَّثَنِي ُعقَْبةُ بن الَْحارِِث بن َعاِمرٍ أَنَّهُ َتَزوَّجَ أُمَّ َيحَْيى بنَت أَ: ُملَْيكَةَ َيقُولُ
فَجِئُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه، فَأَْعَرَض َعنِّي، فَذَكَْرُت ذَِلكَ لَُه، : أَْرَضعُْتكَُما، قَالَ

  .فََنَهاُه َعْنهَا"عَْتكَُما؟َوكَْيَف َوقَْد َزَعَمْت أَنََّها قَدْ أَْرَض:"فَقَالَ

ح َوَحدَّثََنا يُوُسفُ . حدثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ -١٤٣٨٣
، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي حَُبْيشٍ، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن سَِعيٍد: الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، قَاال

ْت أَنََّها أَْرَضَعْتُهَما، فَذَكََر َعْبُد اللَِّه بن أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن الْحَارِِث، أَنَُّه َنكََح اْمرَأَةً، فََجاَءْت أََمةٌ َسوَْداُء فََزَعَم
إِنََّها كَاِذَبةٌ، وََتَبسََّم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْعَرَض َعْنُه، ثُمَّ ذَكََر الثَّانَِيةَ َوقَالَذَِلَك ِللنَّ

  ".فَكَْيَف َوقَْد ِقيلَ؟:"َوَسلََّم َوقَالَ
ا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن ُعَمَر بن َسِعيِد بن أَبِي حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََن -١٤٣٨٤



 َتَزوَّْجتُ بنَت أَبِي إَِهابٍ التَّيِْميِّ، فَلَمَّا كَاَنْت: ُحَسْينٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي ُملَْيكَةَ، َحدَّثَنِي ُعقَْبةُ بن الْحَارِِث، قَالَ
إِنِّي قَْد أَْرَضعُْتكَُما فََرِكْبُت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو : َصبِيَحةُ ِملِْكَها َجاَءْت َمْوالةٌ َألْهِلي بَِمكَّةَ، فَقَالَْت

فَفَاَرقْتَُها َوَنكَْحتُ : قَالَ"كَْيَف َوقَْد ِقيلَ؟:"ْنكَُروا قَالَلَقَْد سَأَلُْت أَْهلَ الَْجارَِيِة فَأَ: بِالَْمِديَنِة، فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه، َوقُلُْت
  .غَْيَرَها

ح َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن . حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن -١٤٣٨٥
َسِمْعُت ُعقَْبةَ بن الْحَارِِث، : بن َزْيٍد، َحدَّثََنا أَيُّوُب، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ُملَْيكَةَ، قَالَ َحدَّثََنا َحمَّاُد: َحْربٍ، قَاال

أَةٌ َتزَوَّْجُت أُمَّ َيحَْيى بنَت أَبِي إَِهابٍ، فََدَخلَْت َعلَْيَنا امَْر: َوَحدَّثَنِي َصاِحٌب ِلي، َوأََنا ِلَحِديِث َصاحِبِي َحاِفظٌ، قَالَ
ْعَرَض َعنِّي، فَذَكَْرُت ذَِلكَ َسْوَداُء، فََزَعَمْت أَنََّها أَْرضََعْتُهَما َجِميعًا، فَذَكَْرُت ذَِلكَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَ

وََما ُيْدرِيَك :"إِنََّها كَاِذبَةٌ، فَقَالَ: ْعَرَض عَنِّي، فَقُلُْتِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْعَرَض َعنِّي، فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه فَأَ
  ".أَنََّها كَاِذَبةٌ؟ َوقَْد قَالَْت َما قَالَْت، َدْعَها َعْنَك

ْن َعْبِد اللَِّه بن حدثنا ُيوُسفُ الْقَاِضي، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد بن ِغَياٍث، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، أنا أَيُّوُب، َع -١٤٣٨٦
اَنْت َتْحَتُه أُمُّ َيْحَيى، فََجاَءتِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن الْحَارِِث، قَالَ اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ، َوَحدَّثَنِي َمْن ُهَو أَْوثَُق ِمنِّي أَنَُّه كَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ اْمرَأَةً َسْوَداءَ : النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ إِنِّي قَدْ أَْرَضعُْتكَُما، فَأََتى: اْمَرأَةٌ َسْوَداُء، فَقَالَْت
فََدْعَها :"لََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس َزَعَمْت أَنََّها أَْرَضَعتْنِي َوامَْرأَِتي، َوِهَي كَاِذَبةٌ، فَأَعَْرَض َعْنُه، ثُمَّ أََعاَد َعلَْيِه، فَقَالَ النَّبِيُّ

  ".إِذًا

وُب بن ُموَسى، حدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ، َوأَيُّ -١٤٣٨٧
إِنِّي َتزَوَّْجُت بنتَ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت أََتْيُت َرُسولَ: َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن الْحَارِِث، قَالَ

َخرِ، فَأَعَْرَض َعنِّي أَبِي إَِهابٍ فََجاَءِت اْمَرأَةٌ َسْوَداُء َزَعَمْت أَنََّها أَْرَضَعْتَنا فَأَعَْرَض َعنِّي فَأَتَْيُتُه َعنِ الَْجانِبِ اآل
  ".كَْيَف َوقَْد قِيلَ:"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنََّها سَْوَداُء فََجَعلُْت أَُصغُِّر ِمْن شَأْنِهَا، فَقَالَ :فَاْسَتقَْبلُْتُه، فَقُلُْت

ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْعَبَّاسِ . حدثنا َجْعفَُر بن ُمَحمَِّد بن حَْربٍ الَْعبَّاَدانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ -١٤٣٨٨
َحدَّثََنا َوْهٌب، َعْن أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن الَْحارِِث، : ُب، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمسِْلمٍ، قَاالالُْمؤَدِّ
َعلَْيِه َوَسلََّم َمَشقَّةً َشدِيَدةً، فَأََمَر مَْن أَِتيَ بِالنَُّعْيَماِن أَوِ اْبنِ النَُّعْيَماِن َوُهَو َسكَْرانُ فََشقَّ َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه :"قَالَ

  ".فَكُْنُت ِفيَمْن ضََرَبُه: كَانَ ِفي الْبَْيِت أَنْ َيْضرِبُوُه فََضَربُوُه بِالنَِّعالِ َوالْجَرِيِد، قَالَ ُعقَْبةُ

بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا  حدثنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٤٣٨٩
أُِتَي بِالنَُّعْيَمانِ أَوِ اْبنِ النَُّعْيَمانِ النَُّعْيَمانِ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه :"أَيُّوُب، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن الَْحارِِث، قَالَ

ِفيَمْن َضَربَُه،  لََّم َشارًِبا، فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن كَانَ ِفي الَْبْيتِ أَنْ َيْضرُِبوُه فَكُْنُتَعلَْيِه َوَس
  ".فََضَرْبنَاُه بِالنِّعَالِ َوالْجَرِيِد

ْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَألَسِديُّ، َحدَّثَنِي ُعَمُر بن حدثنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َش -١٤٣٩٠
ا ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا عِيَسى بن يُوُنَس، َحدَّثََن. َسِعيِد بن أَبِي ُحَسْينٍ
َصلَّْيُت َوَراَء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : نٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن الَْحارِِث، قَالَُعَمُر بن أَبِي ُحَسْي

نِسَاِئِه، فَفَزِعَ النَّاُس ِمْن ُسْرَعتِِه، َوَسلََّم الَْعْصَر بِالَْمِديَنِة، فَسَلََّم ثُمَّ قَاَم سَرِيًعا يََتخَطَّى رِقَاَب النَّاسِ إِلَى َبْعضِ ُحَجرِ 



ذَكَْرُت شَْيئًا ِمْن ِتْبرٍ ِعْنِدي فَكَرِْهُت أَنْ َيحْبِسَنِي، فَأََمْرتُ :"فََخَرَج َعلَْيهِْم فََرأَى أَنْ قَْد َعجُِبوا ِمْن ُسْرَعِتِه، فَقَالَ
  ".بِقَْسِمِه

  ُعقَْبةُ بن َماِلٍك اللَّْيِثيُّ

ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ . َضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍحدثنا فُ -١٤٣٩١
ن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب. ح َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي. بن َخاِلٍد

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمِغريَِة، َعْن ُحَمْيِد بن : ح َوَحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، قَالُوا. َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ
َهلُمَّا فَأَْنُتَما أََشبُّ ِمنِّي َوأَوَْعى ِللَْحدِيِث ِمنِّي، فَاْنطَلََق بنا حَتَّى : ي، فَقَالَأََتانِي أَُبو الْعَاِلَيِة أََنا َوَصاِحٌب ِل: ِهاللٍ، قَالَ

ِلٍك، َوكَانَ ِمْن َرْهِطِه، أََتى بنا إِلَى بِْشرِ بن َعاِصمٍ اللَّيِْثيِّ، فَقَالَ َحدِّثْ َهذَْينِ َحِديثََك، فَقَالَ بِْشٌر َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن َما
َتبَِعُه َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَرِيَّةً، فَأَغَاَرْت َعلَى قَْومٍ فََشذَّ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ فَ: فَقَالَ

فَضََرَبُه فَقََتلَُه فََنَما الَْحدِيثُ : ْم َينْظُْر ِفيَما قَالَ، قَالَإِنِّي ُمْسِلٌم فَلَ: السَّرِيَِّة َمَعُه السَّْيفُ َشاِهرُُه، فَقَالَ الشَّاذُّ ِمَن الْقَْومِ
فََبْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ِفيِه قَْوال َشدِيدًا، فََبلَغَ الْقَاِتلَ، قَالَ

وَاللَِّه َيا َرسُولَ اللَِّه َما قَالَ الَِّذي قَالَُه إِال َتَعوُّذًا ِمَن الْقَْتلِ، فَأَْعَرَض َعْنُه َرُسولُ اللَّهِ : ُب إِذْ قَالَ الْقَاِتلَُوَسلََّم َيْخطُ
ُه ِمَن النَّاسِ، َوأََخذَ ِفي ُخطَْبِتِه، ثُمَّ قَالَ ال   َواللَِّه َما قَالَ الَِّذي قَالَ: ثَّانَِيةََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعمَّْن ِقَبلَ

النَّاسِ، َوأََخذَ ِفي ُخطَْبِتِه، ثُمَّ لَمْ إِال َتَعوُّذًا ِمَن الْقَْتلِ، فَأَعَْرَض َعْنُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَعمَّْن ِقَبلَُه ِمَن 
َم ُتْعَرفُ ِه َما قَالَ الَِّذي قَالَ إِال َتَعوُّذًا ِمَن الْقَْتلِ، فَأَقَْبلَ َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّوَاللَّ: َيصْبِْر أَنْ قَالَ الثَّاِلثَةَ

  .قَالََها ثَالثًا "إِنَّ اللََّه أََبى َعلَيَّ ِفيَمْن قََتلَ ُمْؤِمًنا:"الَْمَساَءةُ ِفي َوْجهِِه، ثُمَّ قَالَ
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، : حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َوأَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال -١٤٣٩٢

: َحدَّثَنِي َعْن ُعقَْبةَ بن َماِلٍكَجَمعَ َبْينِي َوَبْيَن بِْشرِ بن َعاِصمٍ َرُجلٌ، فَ: َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعْن ُحَمْيدِ بن ِهاللٍ، قَالَ
فَحََملَ َعلَْيِه َرُجلٌ ِمنْ أَنَّ َجْيًشا لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غََشْوا أَْهلَ َماٍء صُْبًحا، فَثَاَر َرُجلٌ ِمَن الَْماِء 

إِنِّي ُمْسِلٌم فَقََتلَُه، فَلَمَّا قَِدُموا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، فَقَالَأَْصحَابِ أَْصَحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
إِنِّي : ُهَو َيقُولُأَمَّا بَْعُد فََما َبالُ الُْمْسِلمِ َيقُْتلُ الُْمسِْلَم َو:"أُخْبَِر بِذَِلَك، فَقَاَم َخطِيًبا، فَحَِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ

إِنَّ اللََّه أََبى َعلَيَّ ِفيَمْن قََتلَ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالََها َتَعوُّذًا، فَقَالَ َهكَذَا َوحَوَّلَ َوْجَهُه َعْنُه، فَقَالَ: ، فَقَالَ"ُمْسِلٌم
  .قَالََها ثَالثًا"ُمْسِلًما

كِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن َيْحَيى الَْمَدنِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْم -١٤٣٩٣
 قَاَم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى: ُمَحمَِّد بن أَبِي ُحمَْيٍد، َعْن ُحَمْيَدةَ بنِت ُعَباَدةَ اَألْنصَارِيَِّة، َعْن أُْخِتهَا، َعْن ُعقَْبةَ بن َماِلٍك، قَالَ

قَْد قُْمُت َعلَى َهذَا الِْمْنَبرِ وَأََنا أَْعلَُم لَْيلَةَ الْقَْدرِ، فَالَْتِمُسوَها :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََخطََب َعلَى الْمِْنَبرِ ِفي رََمَضانَ، فَقَالَ
  ".ِفي الَْعْشرِ األََواِخرِ ِفي لَْيلَِة الْوِتْرِ

  ُعقَْبةُ أَُبو َعْبِد الرَّْحمَنِ
ْيِفيٍّ، َوكَانَ قَْد حدثنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن ِمْنَدٍه اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْرَوانَ الُْعثَْمانِيُّ، َحدَّثََنا َناِفُع بن َص -١٤٣٩٤

كَانَ أَصَاَبُه سَْهٌم َمَع َمَعالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َبلَغَ ِمائَةً وَاثْنََتْي َعْشَرةَ َسنَةً، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُعقَْبةَ، َعْن أَبِيِه ُعقَْبةَ، َو
ال َيْدُخلُ النَّاَر ُمْسِلٌم رَآنِي، َوال رَأَى َمْن َرآنِي، َوال رَأَى َمْن :"َسِمْعتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َوَسلََّم قَالَ



  .ثَالثًا "َرأَى َمْن َرآنِي
  نِ اْسُمُه ِعَياٌضَم

  ِعَياُض بن ِحمَارٍ الُْمجَاِشِعيُّ سكن الَْبصْرَةَ
  نِْسَبتُُه

: ْعَمرِ بن الْمُثَنَّى، قَالَأَْحَمُد بن َعْبدِ اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبرِْقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ َم
  .بن َعْرفََجةَ بن نَاجَِيةَ بن ُسفَْيانَ بن ُمجَاِشعٍ ِعَياُض بن ِحمَارِ

الَْحذَّاُء، َعْن حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا َخاِلٌد  -١٤٣٩٥
َعْن ِعَياضِ بن ِحمَارٍ، أَنَُّه سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ اللُّقَطَِة، أَبِي الَْعالِء، َعْن ُمطَرِِّف بن َعْبِد اللَِّه، 

  ".فَإِنْ َجاَء صَاِحبَُها، َوإِال فََمالُ اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن َيَشاُء، تَُعرَُّف َوال تَُغيَُّب، َوال ُتكَْتُم :"فَقَالَ
ح َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا . ُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِدحدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْب -١٤٣٩٦

 أنا ُشْعَبةُ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن يَزِيَد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعَياضِ بن ِحَمارٍ، أَنّ: َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، قَاال
َمْن َوَجدَ ضَالَّةً فَلُْيْشهِْد َشاِهَدْينِ ذََوْي َعْدلٍ َوال َيكُْتْم، فَإِنْ لَمْ َيجِْد َصاِحبَُه، فَُهَو :"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".َمالُ اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن َيَشاُء

، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمطَرِِّف بن َعْبِد اللَِّه بن حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ -١٤٣٩٧
كُْم َما إِنَّ اللََّه أََمرَنِي أَنْ أَُعلَِّم:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الشِّخِّريِ، َعْن ِعَياضِ بن ِحَمارٍ الُْمَجاشِِعيِّ، قَالَ

كُلُّ َمالٍ َنَحلُْتُه ِعَباِدي فَُهَو لَُهْم َحاللٌ، وَإِنِّي َخلَقُْت ِعَباِدي ُحَنفَاَء كُلَُّهمْ : َجهِلُْتْم ِممَّا َعلََّمنِي َيْوِمي َهذَا، َوإِنَُّه قَالَ
ا أَْحلَلُْت لَُهْم، َوأَمََرتُْهْم أَنْ ُيْشرِكُوا بِي َما لَْم أَُنزِّلْ بِهِ فَأََتْتُهمُ الشََّياِطُني فَاْجَتالَْتُهْم َعْن ِدينِهِْم، َوَحرََّمْت َعلَْيهِْم َم

تَابِ، َوإِنَّ اللََّه أَمََرنِي أَنْ أَغُْزَو ُسلْطَاًنا، َوإِنَّ اللََّه َنظَرَ إِلَى أَْهلِ اَألْرضِ فََمقََتُهْم َعَربَُهْم َوَعَجمَُهْم إِال بَقَاَيا ِمْن أَْهلِ الِْك
إِنََّما َبَعثُْتكَ َألْبَتلَِيَك وَأَْبَتِلَي بَِك، َوقَْد أَْنزَلُْت : َيا َربِّ، إِنَُّهْم إِذًا َيثْلَغُوا رَأِْسي َحتَّى َيَدُعوُه خُْبَزةً، فَقَالَ: ْيًشا، فَقُلُْتقَُر

ُزُهْم ُيعِزََّك اللَُّه وَأَْنِفْق ُيْنفَْق َعلَْيَك، وَاْبَعثْ جَْيًشا ُنِمدََّك َعلَْيَك ِكَتاًبا ال يَْغِسلُُه الَْماُء تَقَْرُؤُه ِفي الَْمَنامِ َوالَْيقَظَِة، فَاغْ
إَِماٌم ُمقِْسطٌ، َوَرُجلٌ َرحِيٌم َرِقيُق الْقَلْبِ ِلكُلِّ ِذي : بِخَْمَسِة أَْمثَاِلهِْم، َوقَاِتلْ بَِمْن أَطَاَعَك َمْن َعَصاَك، أَْهلُ الَْجنَِّة ثَالثَةٌ

الضَِّعيُف الَِّذي ال َزَبرَ لَُه، الَِّذيَن ُهْم فِيكُْم َتَبٌع ال : ْسِلمٍ، َوَرُجلٌ غَنِيٌّ َعِفيٌف ُمَتَصدٌِّق، َوأَْهلُ النَّارِ َخْمَسةٌقُْرَبى َوُم
  لٌ الَيْبَتُغونَ بِذَِلَك أَْهال َوال َماال، َوَرُجلٌ إِنْ أَصَْبَح أَصَْبَح ُيخَاِدُعَك َعْن أَْهِلَك َوَماِلَك، َوَرُج

  .َوذَكََر الُْبْخلَ َوالْكَِذَب : قَالَ"َيخْفَي لَُه طََمٌع َوإِنْ َدقَّ إِال ذََهَب بِِه، َوالشِّْنِظُري الْفَاِحُش
ثََنا ح َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّ. حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد -١٤٣٩٨

أنا ُشْعَبةُ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن يَزِيَد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُمطَرِِّف، َعْن ِعَياضِ بن ِحَمارٍ، أَنّ : َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، قَاال
َوْي َعْدلٍ َوال َيكُْتْم، فَإِنْ لَمْ َيجِْد َصاِحَبُه فَُهوَ َمْن َوَجدَ ضَالَّةً فَلُْيْشهِْد َشاِهَدْينِ ذَ:"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".َمالُ اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن َيَشاُء
ذَّاِء، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َعْن َخاِلدٍ الَْح -١٤٣٩٩
َمْن :"َم، قَالَن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعَياضِ بن ِحَمارٍ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّيزِيَد ب

اِحبَُها، وَإِال فَهَِي َمالُ اللَِّه ُيؤِْتيِه َمْن أَصَاَب لُقَطَةً فَلُْيشْهِْد ذَا َعْدلٍ، ثُمَّ ال َيكُْتْم َوال ُيَغيِّْب َولُْيَعرِّفَْها َسَنةً، فَإِنْ َجاَء َص



  ".َيَشاُء
وَب، حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا خَاِلُد بن ِخدَاشٍ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن أَيُّ -١٤٤٠٠

َعرِّفَْها فَإِنْ َوَجْدتَ :"أَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ اللُّقَطَِة، فَقَالََس: َعْن أَبِي الَْعالِء، َعْن ِعَياضِ بن ِحمَارٍ، قَالَ
  .، فَلَْم َيذْكُرْ أَيُّوُب ِفي َحِديِثِه ُمطَرِّفًا "َصاِحَبَها، َوإِال فَهَِي مَالُ اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن َيَشاُء

: لْعَزِيزِ، َوأَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، وَأَُبو َخِليفَةَ، وَُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، قَالُواحدثنا َعِليُّ بن َعْبِد ا -١٤٤٠١
و مطرف، َيزِيَد أَُخَحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َحدَّثَنِي الَْعالُء بن زِيَاٍد، َوجَابُِر بن 
، أَنَّهُ َسِمَع َرسُولَ اللَِّه َوَحدَّثَنِي َرُجالِن آخََراِن َنِسَي َهمَّاٌم أَْسَماَءُهَما، أَنَّ ُمطَرِّفًا َحدَّثَُه، أَنَّ ِعيَاَض بن ِحَمارٍ َحدَّثَُه

َرنِي أَنْ أَُعلَِّمكُْم َما َجهِلُْتْم ِممَّا َعلََّمنِي َيْوِمي َهذَا، إِنَّ كُلَّ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أََم:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي ُخطَْبِتِه
ْم َعْن ِدينِهِْم، َوَحرََّمتْ َمالٍ َنَحلُْتُه َعْبِدي َحاللٌ، وَإِنِّي َخلَقُْت ِعَباِدي ُحَنفَاَء كُلَُّهْم، َوانَْتابَْتُهُم الشََّياِطُني فَاجَْتالَْتُه

لََع إِلَى أَْهلِ اَألْرضِ ا أَْحلَلُْت لَُهْم، َوأَمََرتُْهْم أَنْ ُيْشرِكُوا بِي َما لَْم أَُنزِّلْ بِهِ ُسلْطَاًنا، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اطََّعلَْيهِْم َم
ي َبَعثُْتَك َألْبَتلَِيَك، وَأَْبَتِليَ بَِك وَأَنَْزلُْت َعلَْيَك َيا ُمَحمَُّد إِنِّ:"فََمقََتُهْم َعَربَُهْم َوَعَجَمُهْم غَْيَر بَقَاَيا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ، فَقَالَ

َيا َربِّ، إِذَا َيثْلَغُوا رَأِْسي : قُلُْتِكَتاًبا ال َيْغِسلُُه الَْماُء تَقَْرُؤُه َيقْظَاًنا َونَاِئًما، َوإِنَّ اللََّه أَْوَحى إِلَيَّ أَنْ أَغُْزَو قَُرْيًشا، فَ
َسةَ اسَْتْخرِْجُهْم كََما اسَْتْخَرجُوَك، َواغْزُُهْم فََسُنِعزََّك، َوأَْنِفْق ُيْنفَْق َعلَْيَك، َواْبَعثْ َجْيًشا َنْبَعثْ خَْم: ةً قَالَفََيَدُعوُه ُخْبَز

  ٍن ُمقِْسطٌ ُمَوفَّقٌ،ذُو ُسلْطَا: أَْصَحابُ الَْجنَِّة ثَالثَةٌ: َوقَالَ: أَْمثَاِلهِْم، َوقَاِتلْ بَِمْن أَطَاَعَك َمْن َعَصاَك، قَالَ

َرُجلٌ : أَْصَحاُب النَّارِ َخْمسَةٌ: َوَرُجلٌ َرِحيٌم َرِقيُق الْقَلْبِ بِكُلِّ ِذي قُْرَبى َوُمْسِلمٍ، َوَرُجلٌ َعِفيٌف فَِقٌري ُمَتَصدٌِّق، َوقَالَ
إِال َوُهَو ُيَخادُِعَك َعْن أَْهِلَك َوَماِلَك، َوالضَِّعيُف ال  ال َيخْفَى لَُه طََمٌع َوإِنْ َدقَّ إِال خَاَنُه، َوَرُجلٌ ال ُيْمِسي َوال ُيصْبُِح

َيا أََبا َعْبِد اللَِّه أَِمَن الَْموَاِلي ُهْم، أَْم ِمَن الْعََربِ؟ : ، فَقَالَ َرُجلٌ"َزْبَر لَهُ الَِّذيَن ُهْم ِفيكُْم تََبٌع ال َيْتَبُعونَ أَْهال َوال َماال
َوذَكََر الْكَِذبَ : قَالَ"كُونُ ِللرَُّجلِ فَُيِصيُب ِمْن ُحْرَمِتِه ِسفَاًحا غَْيَر نِكَاحٍ، َوالشِّْنِظريُ الْفَحَّاُشُهَو التَّابَِعةُ َي: قَالَ

اُم بن َيحَْيى، ثََنا َهمََّوالُْبْخلَ، وَاللَّفْظُ ألَبِي ُمْسِلمٍ، حدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد، َحدَّ
َحدَّثَُهْم، َعْن َحدَّثَنِي قََتاَدةُ، َحدَّثَنِي الَْعالُء بن زَِياٍد، َوَيزِيُد بن َعْبِد اللَِّه أخي مطرف، وعقبة ورجل آخر أَنَّ ُمطَرِّفًا 

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَمََرنِي أَنْ :"فََسِمْعُتُه َيقُولُ: ِعَياضِ بن ِحمَارٍ، أَنَُّه شَهَِد ُخطَْبةَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
حدثنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُشْعَبةَ، . فَذَكَرَ َنحَْوُه"أَُعلَِّمكُْم َما َجهِلُْتْم

  .َعْن ِعَياضِ بن ِحَمارٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه  َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمطَرٍِّف،

َوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َعْن حدثنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْ -١٤٤٠٢
ْيِه َوَسلََّم َخطََب، لَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن أَبِي الَْعالِء ُمطَرٍِّف، َعْن ِعَياضِ بن ِحَمارٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلََخاِلٍد ا

ِمي َهذَا، إِنَّ كُلَّ مَالٍ َنَحلُْتُه ِعبَاِدي َحاللٌ، إِنَّ اللََّه أَمََرنِي أَنْ أَُعلَِّمكُْم َما َجهِلُْتْم ِممَّا َعلََّمنِي ِفي َيْو:"فَقَالَ ِفي ُخطَْبِتِه
َمْت َعلَْيهِْم َما أَْحلَلُْت لَُهْم، َوإِنِّي َخلَقُْت ِعَباِدي ُحَنفَاَء كُلَُّهْم، وَإِنَُّهمْ أَتَْتُهُم الشََّياِطُني فَاجَْتالَْتُهْم َعْن ِدينِهِْم، َوَحرَّ

َعَجَمُهمْ َما لَْم أُنَزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا، ثُمَّ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َنظََر إِلَى أَْهلِ اَألْرضِ فََمقََتُهْم عََرَبُهْم َوَوأََمرَْتُهْم أَنْ ُيْشرِكُوا بِي 
َك ِكَتاًبا ال َيْغِسلُُه الَْماُء، َتقَْرُؤهُ َناِئًما إِنََّما َبعَثُْتَك َألْبَتلَِيَك، َوأَْبَتِلَي بَِك، وَأَْنزَلُْت َعلَْي: إِال َبقَاَيا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ، َوقَالَ

اسَْتخْرِْجُهْم كََما : َيا َربِّ، إِذًا َيثْلَُغوا رَأِْسي فََيَدُعوهُ ُخْبزَةً، فَقَالَ: َوَيقْظَانًا، َوإِنَّ اللََّه أََمرَنِي أَنْ آِتَي قَُرْيًشا، فَقُلُْت
  .َوذَكََر الَْحِديثَ"أَْنِفْق فََسُيْنفَْق َعلَْيَك، وَاْبَعثْ جَْيًشا أَْبَعثْ َمَعُه َخْمَسةً ِمثْلَُهاسَْتخَْرُجوَك، َواغُْزُهْم نُْغزِْك، َو



ح َوَحدَّثََنا أَْسلَمُ . حدثنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا رَْوُح بن ُعَباَدةَ، َحدَّثََنا َعْوٌف -١٤٤٠٣
ح قَالَ أَْسلَُم، َوَحدَّثََنا َتمِيُم بن الْمُْنَتصِرِ، َحدَّثََنا . ْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا وَْهُب بن َبِقيَّةَ، َحدَّثََنا خَاِلٌد، َعْن َعْوٍفبن َس

ُد بن َبشَّارٍ بنَداٌر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ. إِْسحَاُق اَألْزَرُق، َعْن َعْوٍف
 اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َجْعفَرٍ، َحدَّثََنا َعْوُف بن أَبِي َجِميلَةَ، َعْن َحِكيمٍ اَألثَْرمِ، أَنَّ الَْحَسَن َحدَّثَُهْم، َعْن ُمطَرِِّف بن َعْبِد

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أََمرَنِي أَنْ :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُخطَْبٍة خَطََبَهاقَالَ َرُسولُ اللَّ: َحدَّثََنا ِعيَاُض بن ِحَمارٍ، قَالَ
ِدي ُحنَفَاَء ، وَإِنِّي َخلَقُْت ِعَباأَُعلَِّمكُْم َما َجهِلُْتْم ِممَّا َعلََّمنِي َيْوِمي َهذَا، أَال إِنَّ كُلَّ َمالٍ َنَحلُْتُه ِعَباِدي فَُهَو َحاللٌ لَُهْم
، َوأَمََرْتُهمْ أَنْ ُيْشرِكُوا بِي َما لَمْ كُلَُّهْم، َوإِنَّ الشََّياِطَني أََتتُْهْم فَاْجتَالَتُْهْم َعْن ِدينِهِْم، َوَحرََّمْت َعلَْيهِمُ الَِّذي أَْحلَلُْت لَُهْم

ِمْن قَْبلِ أَنْ َيْبَعثَنِي فََمقََتُهْم كُلَُّهْم َعرََبُهْم َوَعَجمَُهْم إِال َبقَاَيا ِمْن أَْهلِ  أُنَزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا، َوإِنَّ اللََّه َنظََر إِلَى أَْهلِ اَألْرضِ
َناِئًما َوَيقْظَانًا، إِنََّما َبَعثُْتَك ألَْبَتِلَيَك، وَأَْبَتِليَ بَِك وَأَنَْزلُْت َعلَْيَك ِكَتاًبا ال يَْغِسلُُه الَْماُء َتقَْرُؤهُ : الِْكَتابِ، َوإِنَّ اللََّه قَالَ

  :َيا َربِّ، إِذًا َيثْلَُغوا َرأِْسي فََيذَُروُه خُْبَزةً، فَقَالَ: َوإِنَّ اللََّه أَْوَحى إِلَيَّ أَنْ أَغُْزَوا قَُرْيشًا، فَقُلُْت

أَمْثَالَُه، َوأَْنِفْق ُيْنفَْق َعلَْيَك َوقَاِتلْ بَِمْن َوابَْعثْ جَْيًشا َنْبَعثْ َخْمَسةً ، أَخَْرجُْهْم كََما اسَْتخَْرُجوَك، َواغْزُُهْم فََسُنغْزَِك 
إَِماٌم ُمقْسِطٌ، َوَرُجلٌ َرِحيمٌ َرِقيُق الْقَلْبِ بِكُلِّ ِذي قُْرَبى وَُمْسِلمٍ، َوَرُجلٌ : أَْهلُ الَْجنَّةِ ثَالثَةٌ: أَطَاَعَك َمْن َعَصاَك، َوقَالَ

الضَِّعيُف الَِّذي ال زَْبَر لَُه، وَالَِّذيَن ُهْم ِفيكُمْ َتَبٌع ال َيْبُغونَ أَْهال َوال َماال، : ارِ َخْمَسةٌغَنِيٌّ َعِفيٌف ُمَتَصدٌِّق، َوأَْهلُ النِّ
الشِّْنِظريُ َوَرُجلٌ إِذَا أَصَْبَح ُيَخاِدُعَك َعْن أَْهِلَك َوَماِلَك، َوَرُجلٌ ال َيْخفَى لَُه طََمٌع َوإِنْ َدقَّ إِال ذََهَب بِِه، َو

  .َوذَكََر الُْبْخلَ وَالْكَِذَب"فَحَّاُشالْ

َياُد بن َعْبِد اللَِّه حدثنا إِْبَراهِيُم بن َمَتَوْيه اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمَِّد بن َجْعفَرٍ الَْمدَائِنِيُّ، َحدَّثََنا زِ -١٤٤٠٤
يَزِيَد، َعْن َيْحَيى بن َجابِرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعاِئٍذ اَألزِْديِّ، َعْن الُْبكَاِئيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن ثَْورِ بن 

أَال أَُحدِّثُكُْم َما َحدَّثَنِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِهِ :"ِعَياضِ بن ِحمَارٍ الُْمجَاِشِعيِّ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيْوًما
َم ِفيِه، َوَعَبدُوا الطََّواِغيتَ ي الِْكَتابِ؟ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َخلََق آَدَم َوَبنِيِه ُحَنفَاَء ُمْسِلِمَني فَأَْعطَاُهُم الْمَالَ َحالال ال َحَراِف

نْ أََتْيتُُهْم ثَلََغْت قُرَْيٌش َرأِْسي كََما ُتثْلَغُ الْخُْبَزةُ، فَقَالَ َوأََمرَنِي أَنْ آتَِيُهْم فَأَُبيَِّن لَُهُم الَِّذي َجَبلَُهْم َعلَْيِه، فََخاطَْبتُ رَبِّي أَ
 َتبَْعثُُه َعْشَرةَ أَْمِضِه أُْمِضَك، َوأَْنِفْق أُْنِفْق َعلَْيَك، َوقَاِتلْ َمْن َعَصاكَ بَِمْن أَطَاَعَك، فَإِنِّي َسأُعِْطي َمَع كُلِّ جَْيشٍ: ِلي

ا كَِة، َوَناِفٌخ ِفي ُصدُورِ َعُدوَِّك الرُّْعَب َوُنعِْطيَك ِكتَاًبا ال يَْمُحوُه الَْماُء، أُذَكَِّركَُه َناِئًما َوَيقْظَاًنأَْمثَاِلِه ِمَن الَْمالِئ
أْتُوا َما َدَعْوتُُهْم إِلَْيِه طَاِئِعَني أَْو  َيفَأَْبَصرُونِي َوقَُرْيًشا َهِذِه، فَإِنَُّهْم َرمَْوا َوجْهِي َوَسلَُبونِي أَْهِلي وَأََنا ُمبَاِدئُُهْم، فَإِنْ أَغْلَْبُهْم

  ".كَارِِهَني، َوإِنْ َيْغِلبُونِي فَإِنِّي كُْنُت َعلَى َشْيٍء أَْدُعوكُْم إِلَْيِه

يُد بن ُزَريْعٍ، َحدَّثََنا سَِعيدُ حدثنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ بن الَْوِليدِ النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َيزِ -١٤٤٠٥
اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعنِ الَْحَسنِ، أَنَّ ِعيَاَض بن ِحمَارٍ َجاَء بناقٍَة َوَراِحلٍَة إِلَى َرسُولِ

َيا ِعيَاُض : فَقَاَدَها فََناَداُه نَبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"قُْدهَا:"َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم فَأَْهَداَها فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
  ".ُدوَنَك َناقَُتَك فَإِنَّ اللََّه َحرََّم َعلَْيَنا َزَبَد الُْمشْرِِكَني:"ال، قَالَ: بن ِحَمارٍ أَْسلَْمَت؟ فَقَالَ

َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ : ِلمٍ الْكَشِّيُّ، وَأَْحَمُد بن إِْسَماعِيلَ الَْعَدوِيُّ، قَاالحدثنا أَُبو ُمْس -١٤٤٠٦
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْهَدْيتُ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ: الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن يَزِيَد أَِخي ُمطَرٍِّف، َعْن ِعَياضِ بن ِحَمارٍ، قَالَ

  ".إِنِّي ُنهِيُت َعْن زََبِد الُْمْشرِِكَني:"ال، قَالَ: قُلُْت"أَْسلَْمَت؟:"َناقَةً أَْو َبَدَنةً، فَقَالَ



: ، قَالُواحدثنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َوَعِليُّ بن سَِعيٍد الرَّازِيُّ -١٤٤٠٧
، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن حَُرْيٍث الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى الشَّْيَبانِيُّ، َعنِ الُْحَسْينِ بن َواِقٍد

نّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِفي َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمطَرِِّف بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن ِعَياضِ بن ِحَمارٍ، أَ
  ".أَنْ تََواَضعُوا ال يَفَْخرْ أََحٌد َعلَى أََحٍد، َوال َيبِْغي أََحٌد َعلَى أََحٍد: إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَْوَحى إِلَيَّ:"ُخطَْبِتِه

ٌد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن حدثنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدَّ -١٤٤٠٨
َيا َرُسولَ اللَِّه، الرَُّجلُ ِمْن قَْوِمي َيْشُتمُنِي فََهلْ َعلَيَّ ِمْن بَأْسٍ أَنْ أَْنَتِصَر : قُلُْت: ُمطَرٍِّف، َعْن ِعَياضِ بن ِحَمارٍ، قَالَ

  ".الُْمْستَبَّاِن َشْيطَاَناِن ُمَتهَاتَِراِن َوُمَتكَاِذَباِن":ِمْنُه؟ فَقَالَ
ْن قََتاَدةَ، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقِْديُّ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َع -١٤٤٠٩

الُْمْسَتبَّاِن َشْيطَانَاِن :"َعْن ِعَياضِ بن ِحَمارٍ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ،
  ".ُمَتكَاِذَباِن َوُمَتهَاتَِراِن

َعْن قََتاَدةَ، َعْن َيزِيدَ بن َعْبِد حدثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا ِعْمَرانُ بن الْقَطَّاِن،  -١٤٤١٠
الُْمْسَتبَّاِن َما قَاال فََعلَى الَْباِديِء إِال أَنْ :"اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن ِعَياضِ بن ِحمَارٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  ".َيْعَتِدَي الَْمظْلُوُم
حَاَق بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقِْديُّ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن َيحَْيى، َعْن حدثنا ُمَحمَّدُ بن إِْس -١٤٤١١

، ِه َوَسلََّمقََتاَدةَ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن ِعَياضِ بن ِحَمارٍ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".الُْمسَْتبَّاِن َما قَاال فَُهَو َعلَى الَْباِديِء َما لَمْ َيْعَتدِ الَْمظْلُوُم:"قَالَ

  ِعَياُض بن غُْنمٍ الِْفهْرِيُّ نِْسَبةُ ِعَياضٍ
الَْواِقِديِّ، َعنِ  حدثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن أَبِي ُمَحمٍَّد الْيَزِيِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سَْعٍد كَاِتُب -١٤٤١٢

ِعيَاُض بن غُْنمِ بن زَُهْيرِ بن أَبِي َشدَّادِ بن َربِيَعةَ بن ِهاللِ بن َضبَّةَ بن الَْحارِِث بن ِفْهرٍ، أَْسلََم ِعَياضٌ :"الَْواِقِديِّ، قَالَ
ُعَبْيَدةَ بن الْجَرَّاحِ، فَلَمَّا َحَضَرْت أََبا ُعَبْيَدةَ الَْوفَاةَ َولَّى أَُبو قَِدًميا قَْبلَ الُْحَدْيبَِيِة، َوَشهِدَ الُْحَدْيبَِيةَ َوكَانَ بِالشَّامِ َمَع أَبِي 

كَانَ ِعيَاٌض َرُجال ُعَبْيَدةَ ِعيَاَض بن غُْنمٍ َعَملَُه الَِّذي كَانَ َعلَْيِه فَأَقَرَُّه ُعَمُر بن الْخَطَّابِ َعلَى َعَمِلِه َحتَّى َماَت، َو
  ".تَِّنيَيْوَم َماَت َوَما لَُه َمالٌ َوال َعلَْيِه َدْيٌن َألَحٍد، َوُتُوفَِّي بِالشَّامِ َسَنةَ ِعْشرِيَن، َوُهَو اْبُن ِستَِّني ِس َصاِلًحا َسْمحًا، َماَت

ُوفَِّي أَُبو ُعَبْيَدةَ بن ُت:"حدثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ -١٤٤١٣
  ".الْجَرَّاحِ وَاسَْتْخلََف اْبَن َعمِِّه ِعَياَض بن غُْنمٍ الِْفهْرِيَّ

  َما أَسَْنَد ِعَياضُ بن غُْنمٍ
رِيُّ، َوعَْبُد ح َوَحدَّثََنا ِعَماَرةُ بن ُوثَْيَمةَ الِْمْص. حدثنا َعْمُرو بن إِْسحَاَق بن زِبْرِيقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَبِي -١٤٤١٤

َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْحارِِث، َعْن َعْبِد اللَِّه بن : الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الَْعَتبِيُّ، قَاال
َيُردُُّه اْبُن َعاِئذٍ إِلَى ُجبَْيرِ بن ُنفَْيرٍ أَنَّ ِعيَاَض بن ، َعاِئٍذ  َساِلمٍ، َعنِ الزَُّبْيرِيِّ، َحدَّثََنا الْفَُضْيلُ بن فَُضالَةَ يَُردُُّه إِلَى اْبنِ

 لََياِلَي، فَأََتاُه ِهَشاٌم غُْنمٍ َوقََع َعلَى َصاِحبِ َدارِيَّا ِحَني فُِتَحْت، فَأََتاُه ِهَشاُم بن َحِكيمٍ فَأَغْلَظَ لَُه الْقَْولَ، وََمكَثَ ِهَشاٌم
إِنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعذَاًبا َيْوَم الِْقَياَمِة :"َيا ِعَياُض، أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: فَقَالَ َيْعَتِذُر إِلَْيِه،

  ".أََشدُّ النَّاسِ َعذَاًبا ِللنَّاسِ ِفي الدُّْنَيا



قَْد َسِمْعَنا الَِّذي َسِمْعَت، َورَأَْيَنا الَِّذي رَأَْيَت، َوَصِحْبَنا َمْن َصِحْبَت، أَوَلَمْ َيا ِهَشاُم، إِنَّا : فَقَالَ لَُه ِعَياٌض -١٤٤١٥
َيةً، َمْن كَاَنْت ِعْنَدهُ َنصِيَحةٌ ِلِذي ُسلْطَاٍن فَال ُيكَلِّْمُه بَِها َعالنِ:"َتْسَمْع َيا ِهَشاُم َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

، َوإِنََّك َيا ِهَشاُم َألْنَت الَْحرِيُّ إِذْ "َولَْيأُْخذْ بَِيِدِه فَلَْيْخلُ بِِه، فَإِنْ قَبِلََها قَبِلََها، وَإِال كَانَ قَْد أَدَّى الَِّذي لَُه وَالَِّذي َعلَْيِه
  .اللَِّه، فََتكُونَ قَِتيلَ ُسلْطَاِن اللَِّهَتجَْترِيُء َعلَى ُسلْطَاِن اللَِّه، فََهال َخِشيَت أَنْ يَقُْتلََك ُسلْطَانُ 

َسِمْعُت ُمَعاوِيَةَ : حدثنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َداِهُر بن ُنوحٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْولِيِد، قَالَ -١٤٤١٦
قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : رٍ، َعْن ِعَياضِ بن غُْنمٍ، قَالَبن َيحَْيى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َجابِرٍ، َعْن ُجَبْيرِ بن نُفَْي

  ".َيا ِعيَاُض ال َتزَوََّجنَّ َعُجوًزا، َوال َعاِقرًا، فَإِنِّي ُمكَاِثٌر بِكُُم األَُمَم:"َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ

الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ،  حدثنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ -١٤٤١٧
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعنِ الُْمثَنَّى بن الصَّبَّاحِ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن ِعَياضِ بن غُْنمٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه

ُه ِمْنُه، فَإِنْ َب الَْخْمَر فََسِكَر لَْم ُيقَْبلْ لَهُ َصالةٌ أَْرَبِعَني لَْيلَةً، َوإِنْ مَاَت َدَخلَ النَّاَر، َوإِنْ تَاَب قَبِلَ اللََّمْن شَرِ:"َوَسلََّم
لَى اللَِّه أَنْ َيْسِقَيُه ِمْن ِطيَنةِ َشرَِب الثَّانَِيةَ فَكَذَِلَك، فَإِنْ شَرَِب الثَّاِلثَةَ فَكَذَِلَك، فَإِنْ شَرَِب الرَّابَِعةَ كَانَ َحقًّا َع

  ".ُعصَاَرةُ أَْهلِ النَّارِ:"َوَما ِطيَنةُ الَْخبَالِ؟ قَالَ: قِيلَ"الَْخبَالِ
  ِعَياٌض أَُبو َعْبِد اللَِّه الثَّقَِفيُّ

َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، أنا : الْعَِظيمِ، قَاال حدثنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الْحَُرْيشِ، َوالْعَبَّاسُ بن َعْبِد -١٤٤١٨
بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيْعلَى الطَّاِئِفيُّ، أَْخَبرَنِي َعْبُد اللَِّه بن ِعَياضٍ، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّ

لَّى ا فَقََتلَ ِمنَّا ِمْن أَْهلِ الطَّاِئِف َيْوَم حَُنْينٍ ِمثْلَ َما قََتلَ ِمْن قَُرْيشٍ َيْوَم َبْدرٍ، وَأََخذَ النَّبِيُّ َصأََتى ُهَوازِنَ ِفي اثَْنْي َعَشَر أَلْفً
  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَفًّا ِمْن َبطَْحاَء فََرَماُه ِفي ُوُجوهَِنا فََهَزَمَنا

َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َعْبدِ الَْعظِيمِ الَْعْنَبرِيُّ، َحدَّثََنا الضَّحَّاُك بن َمْخلٍَد، أنا َعْبُد اللَِّه حدثنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد،  -١٤٤١٩
لََّم أَْهَدى لَهُ رَأَْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيْعلَى، أَْخبََرنِي عَْبُد اللَِّه بن ِعيَاضٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".اْحمِ ِشعْبِي، فََحَماُه لَُه َوكََتَب لَُه ِكتَاًبا:"ُعكَّةً ِمْن َعَسلٍ فَقَبِلََها، َوقَالَ
  ِعَياٌض األَْنَصارِيُّ

قَاِسمِ اَألْسِديُّ، حدثنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َصَدقَةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْ -١٤٤٢٠
لَهُ ُصْحَبةٌ، أَنّ َرُسولَ َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن إِبَْراِهيمَ اَألْزِديُّ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن ِعَياضٍ اَألْنصَارِيِّ، َوكَاَنْت 

ْصهَارِي، فََمْن َحِفظَنِي ِفيهِْم َحِفظَُه اللَُّه ِفي الدُّْنَيا اْحفَظُونِي ِفي أَْصَحابِي، وَأَ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".َواآلِخَرِة، َوَمْن لَمْ َيْحفَظْنِي ِفيهِْم َتَخلَّى اللَُّه ِمْنُه، َوَمْن َتَخلَّى اللَُّه ِمْنُه أَْوَشَك أَنْ يَأُْخذَُه

  ِعَياُض بن َزْيٍد الْعَْبِديُّ
َرانَ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الُْمنَقِّرِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر، َعنِ حدثنا َحجَّاجُ بن ِعْم -١٤٤٢١

أَنَُّه  ِعيَاٌض: َحدَّثَنِي َرُجلٌ ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ ُيقَالُ لَُه: النَّهَّاسِ بن قَْهمٍ، َوُمحَمَُّد بن َسعِيٍد، َعْن أَبِي َشْيخٍ الَْهَناِئيِّ، قَالَ
َعلَْيكُْم بِِذكْرِ َربِّكُْم، َوَصلُّوا َصالَتكُْم ِفي أَوَّلِ َوقِْتكُْم، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ :"َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

  ".ُيَضاِعُف لَكُْم
  ِعَياُض بن ِمرْثٍَد الَْعاِمرِيُّ
  ِهوقد اْخُتِلَف ِفي ُصحَْبِت



َسِمْعتُ : لَحدثنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، أَخَْبرَنِي َعاِصُم بن كُلَْيبٍ، قَا -١٤٤٢٢
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َعَملٍ ُيْدِخلُُه ِعَياَض بن ِمرْثٍَد، أَْو مِْرثَدَ بن ِعَياضٍ الَْعاِمرِيَّ ُيَحدِّثُ َرُجال، أَنَُّه سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّ

اْسقِ الَْماَء، اْحِملُْه إِلَْيهِْم إِذَا غَابُوا، َواكِْفهِْم إِيَّاهُ :"ال، َسأَلَُه ثَالثًا، قَالَ: قَالَ"َهلْ ِمْن َواِلَدْيَك أََحدٌ َحيٌّ؟:"الَْجنَّةَ، فَقَالَ
حَمٍَّد الْخَُزاِعيُّ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن َعاِصمِ ، حدثنا أَْحَمُد بن ُم"إِذَا َحَضرُوا

ُه َعلَْيِه َسِمْعُت ِعيَاَض بن ِمرْثٍَد، أَْو مِْرثََد بن ِعيَاضٍ، َعْن َرُجلٍ ِمْنُهْم، أَنَُّه َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ: بن كُلَْيبٍ، قَالَ
  .َوَسلََّم َعْن َعَملٍ ُيْدِخلُُه الَْجنَّةَ، فَذَكََر َنْحَوُه 
  ِعَياُض بن َعْمرٍو اَألْشَعرِيُّ، سكن الْكُوفَةَ

فُْص بن ُعَمَر ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َح. حدثنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ -١٤٤٢٣
فََسْوَف يَأِْتي : "لَمَّا َنزَلَْت َهِذِه اآليَةُ: َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن ِعَياضٍ اَألْشعَرِيِّ، قَالَ: الْحَْوِضيُّ، قَاال

َيعْنِي أََبا مُوَسى "ُهْم قَْوُم َهذَا:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ] ٥٤املائدة آية "[اللَُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم وَُيِحبُّونَُه
  .اَألْشَعرِيَّ 

ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي . حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا اْبُن اَألصَْبَهانِيِّ -١٤٤٢٤
َما ِلي أََراُهمْ ال :"َشهَِد ِعيَاٌض اَألشَْعرِيُّ ِعيًدا بِاَألْنبَارِ، فَقَالَ: ا َشرِيٌك، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن َعاِمرٍ، قَالََحدَّثََن: َشْيَبةَ، قَاال

  ".َيقِْلُسونَ كََما كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقِْلُس
  َمنِ اْسُمُه ِعكْرَِمةُ

  .ي جَْهلِ بن ِهَشامِ بن الُْمِغَريِة بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر بن َمْخُزومٍِعكْرَِمةُ بن أَبِ
َمَر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه أُمُُّه أُمُّ ُمجَاِلٍد اْمَرأَةٌ ِمْن بين ِهاللٍ، أَْسلََم َعاَم الْفَْتحِ َواسُْتْشهِدَ َيْوَم الَْيْرُموِك ِفي ِخالفَِة ُع

  .ا، َوِقيلَ اسُْتْشهِدَ َيْوَم أَجَْناِديَنَتَعالَى َعْنُهَم
أَيُّوَب، حدثنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن  -١٤٤٢٥

وَالَِّذي َنجَّانِي َيْوَم َبْدرٍ، َوكَانَ يَأُْخذُ : ذَا اْجتََهَد ِفي الَْيِمنيِ، قَالَكَانَ ِعكْرَِمةُ بن أَبِي جَْهلٍ إِ:"َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، قَالَ
  ".كَالُم َربِّي كَالُم رَبِّي: الُْمْصَحَف وََيَضُعُه َعلَى َوْجهِِه َوَيقُولُ

ا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ أَبِي حدثنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، َحدَّثََن -١٤٤٢٦
َوارِي َوَمْن لَمَّا كَانَ َيْوُم الْفَْتحِ هََرَب ِعكْرَِمةُ بن أَبِي َجْهلٍ، فََرِكَب الَْبْحَر فََخبَّ بِهُِم الَْبْحُر فََجَعلَِت الصَّ:"ُملَْيكَةَ، قَالَ

فََهذَا : َمكَانٌ ال َيْنفَُع ِفيِه إِال اللَُّه، فَقَالَ ِعكْرَِمةُ: َما َهذَا؟ فَِقيلَ: َوَيْسَتِغيثُونَ بِِه، فَقَالَ ِفي الَْبْحرِ َيْدُعونَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ
  ".ُه، فَكَاَنا َعلَى نِكَاِحهَِماْت قَْبلَإِلَُه ُمحَمٍَّد الَِّذي َيْدُعوَنا إِلَيِْه، اْرجُِعوا بنا إِلَْيِه، فََرَجَع َوأَسْلََم َوكَاَنِت اْمرَأَُتُه قَْد أَْسلََم

ْن ُعْرَوةَ، حدثنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َع -١٤٤٢٧
ى الَْيَمنِ، َوأَقَْبلَتْ أُمُّ الَْحِكيمِ بنُت الْحَارِثِ بن ِهَشامٍ، َوِهيَ َوفَرَّ ِعكْرَِمةُ بن أَبِي جَْهلٍ َعاِمًدا إِلَ: ِفي ِقصَِّة الْفَْتحِ قَالَ

لََّم ِفي طَلَبِ َزْوجَِها، َيْوَمِئٍذ ُمْسِلَمةٌ، َوِهيَ َتْحَت ِعكْرَِمةَ بن أَبِي َجْهلٍ، فَاْسَتأْذََنْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
ى أُنَاسٍ ِمْن فََخَرَجْت بِعَْبٍد لََها ُروِميٍّ فََراَودََها َعْن َنفِْسَها، فَلَْم تََزلْ ُتَمنِّيِه َوُتقَرِّبُ لَُه َحتَّى قَدَِمْت َعلَ فَأَِذنَ لََها َوأَمََّنُه

ي َسفِيَنٍة، فَلَمَّا َجلََس ِفيَها َناَدى َعكٍّ فَاْسَتَعاَنْتُهْم َعلَْيِه، فَأَْوقَفُوُه فَأَْدَركَتْ َزْوجََها بِبَْعضِ ِتَهاَمةَ، َوقَْد كَانَ َرِكَب ِف
وَاللَِّه : ال َيُجوُز َههَُنا أََحٌد َيْدُعو َشْيئًا إِال اللََّه َوْحَدُه ُمْخِلًصا، فَقَالَ ِعكْرَِمةُ: بِالالِت َوالْعُزَّى، فَقَالَ أَْصحَاُب السَِّفيَنِة



َدُه، فَأُقِْسُم بِاللَِّه َألْرجَِعنَّ إِلَى ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرَجَع ِعكْرَِمةُ َمعَ لَِئْن كَانَ ِفي الَْبْحرِ إِنَُّه لَِفي الَْبرِّ َوْح
َني ُهزَِمْت بنو َبكْرٍ ْن ُهذَْيلٍ ِحاْمرَأَِتِه، فََدَخلَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيبَايُِعُه َوقَبِلَ ِمْنُه، وََدَخلَ َرُجلٌ ِم

  :َعلَى اْمَرأَِتِه فَارا فَالَمْتُه، َوَعجََّزْتُه َوَعيََّرْتُه بِالْفَِرارِ، فَقَالَ
  َوأَْنِت لَْو رَأَْيِتَنا بِالْجَْنَدمَةْ

  إِذْ فَرَّ َصفَْوانُ َوفَرَّ ِعكْرَِمةْ َولَحِقَْتَنا بِالسُُّيوِف الُْمْسِلَمةْ
  .ِعٍد َوُجْمُجَمةْ لَْم َتْنِطِقي بِاللَّْومِ أَْدَنى كَِلَمةَْيقْطَْعَن كُلَّ َسا

، حدثنا الُْحَسْيُن بن فَهِمٍ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن َعْبدِ اللَِّه الزُّبَْيرِيُّ، قَالَ ِعكْرَِمةُ بن أَبِي جَْهلِ بن ِهَشامٍ -١٤٤٢٨
الْفَْتحِ، َحتَّى اسَْتأْذََنْت لَُه زَْوَجُتُه ِمَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي أُمُّ َولَْيسَ لَُه َعِقٌب، َوكَانَ قَْد َخَرَج هَارًِبا َيْوَم 

ا َرآُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه  َوَسلََّم، فَلَمََّحكِيمٍ بنتُ الْحَارِِث بن ِهَشامٍ فَأَمََّنُه فَأَْدَركَْتُه بِالَْيَمنِ فََردَّْتُه إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  ".َمْرحًَبا بِالرَّاِكبِ الُْمهَاجِرِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم إِلَْيِه فَاْعَتَنقَُه، َوقَالَ

  َما أَسَْنَد ِعكْرَِمةُ بن أَبِي َجْهلٍ
َنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي َحدَّثَ: حدثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َوأَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال -١٤٤٢٩

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْومَ : إِْسحَاَق، َعْن ُمْصَعبِ بن َسْعٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ بن أَبِي َجْهلٍ، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، ال أََدُع َنفَقَةً أُْنِفقَُها َعلَْيَك إِال : ، قُلُْت"ْرَحًبا بِالرَّاِكبِ الُْمهَاجِرَِمْرحًَبا بِالرَّاِكبِ الْمَُهاجِرِ، َم:"جِئُْتُه

  .أَْنفَقُْت ِمثْلََها ِفي َسبِيلِ اللَِّه
  َمنِ اْسُمُه َعلْقََمةُ َعلْقََمةُ بن َرْمثَةَ الَْبلَوِيُّ

  َمنِ اْسُمُه َعلْقََمةُ
  ةَ الَْبلَوِيَُّعلْقََمةُ بن رِْمثَ

لَْعتَبِيُّ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن صَاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ا -١٤٤٣٠
دَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن ُسَوْيدِ بن قَْيسٍ التُّجِيبِيِّ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َعْن َيزِي: الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَاال

َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْمَرو بن :"َعْن ُزَهْيرِ بن قَْيسٍ الَْبلَوِيِّ، َعْن َعمِِّه َعلْقََمةَ بن رِْمثَةَ الَْبلَوِيِّ، قَالَ
لَُّه خََرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسرِيٍَّة، َوَخَرْجَنا َمَعُه فََنَعَس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال الَْعاصِ إِلَى الَْبحَْرْينِ، ثُمَّ

َيْرَحمُ :"ثَانِيَةً، فَاْسَتْيقَظَ، فَقَالَفََتذَاكَْرَنا َمنِ اْسُمُه َعْمٌرو، ثُمَّ َنَعَس ، "َرِحمَ اللَُّه َعْمًرا:"َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ اْسَتْيقَظَ، فَقَالَ
َعْمُرو بن :"َمْن َعْمُرو َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: قُلَْنا، "يَْرَحُم اللَُّه َعْمًرا:"، ثُمَّ نََعَس ثَاِلثَةً فَاْسَتْيقَظَ، فَقَالَ"اللَُّه َعْمًرا
ِمْن أَْيَن : كُْنتُ إِذَا َنَدْبُت النَّاَس الصََّدقَةَ َجاَء ِمَن الصََّدقَِة فَأَْجَزلَ فَأَقُولُ ذَكَْرُتُه إِنِّي:"َوَما َبالُُه؟ قَالَ: قَالُوا، "الَْعاصِ

 فَلَمَّا كَاَنِت: ، قَالَ زَُهْيٌر"ِمْن ِعْنِد اللَِّه، َوَصَدَق َعْمٌرو، إِنَّ ِلَعْمرٍو ِعْندَ اللَِّه خَْيًرا كَثًِريا: لََك َهذَا َيا َعْمُرو؟ فََيقُولُ
َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد النَّْضُر بن . أَتَّبُِع َهذَا قَالَ ِفيِه َرُسولُ اللَِّه َما قَالَ، فَلَْم أُفَارِقُْه: الِْفْتَنةُ قُلُْت

  ُسوَْيِد بن قَْيسٍ التُّجِيبِيِّ، َعْن ُزَهْيرِ بن قَْيسٍ الَْبلَوِيِّ، َعْبِد الَْجبَّارِ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن

 َبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْمَرو بن الَْعاصِ إِلَى الَْبحَْرْينِ َوخََرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه: َعْن َعلْقََمةَ بن رِْمثَةَ، قَالَ
  .َوَخَرجَْنا َمَعُه، فَذَكََر ِمثْلَ َحِديِث اللَّْيِث َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َعلْقََمةُ بن فَْغَواَء الُْخَزاِعيُّ



َعْن َشْيَبانَ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمَِّد بن ِسَناٍن الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا أبو ُمَعاوَِيةَ بن ِهَشامٍ،  - ١٤٤٣١
 أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْمرِو بن َحْزمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعلْقََمةَ بن فَْغَواَء، َعْن َعْن َجابِرٍ،

، وَُنَسلُِّم َعلَْيِه فَال َيُردُّ َعلَْيَنا َحتَّى كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَْهرَاَق الَْماَء فَُنكَلُِّمُه فَال ُيكَلُِّمَنا: قَالَ
، َيا َرسُولَ اللَِّه ُنكَلُِّمَك فَال َتكَلَُّمَنا، وَُنَسلُِّم َعلَْيَك فَال تَُردُّ َعلَْيَنا؟ : َيأِْتَي َمْنزِلَُه فََيتََوضَّأَ ُوُضوَءُه ِللصَّالِة قُلَْنا

  ] ".٦املائدة آية "[َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة"َحتَّى َنَزلَْت آَيةُ الرُّْخَصِة :"قَالَ
  َعلْقََمةُ بن َناجَِيةَ بن الَْحارِِث أَُبو كُلْثُومٍ الُْخَزاِعيُّ ثُمَّ الُْمْصطَلَِقيُّ

بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا ِعيَسى بن الَْحْضرَِميِّ بن كُلْثُومِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب  - ١٤٤٣٢
َبَعثَ إِلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : بن َعلْقََمةَ بن َناجَِيةَ بن الَْحارِِث الُْخَزاِعيُّ، َعْن َجدِِّه كُلْثُومٍ، َعْن أَبِيِه َعلْقََمةَ، قَالَ

ِسيعِ قَْبةَ بن أَبِي ُمَعْيٍط ُيَصدُِّق أَمَْوالََنا فََساَر َحتَّى إِذَا كَانَ قَرِيًبا ِمنَّا، وَذَِلَك بَْعَد َوقَْعِة الُْمرَْيَعلَْيِه َوَسلََّم الْوَِليَد بن ُع
ُت قَْوًما ِفي َجاِهِليَّتِهِْم أََخذُوا اللِّبَاسَ َيا َرسُولَ اللَِّه، أَتَْي: َرَجَع فََرِكبَْنا ِفي أَثَرِِه، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنْ َجاَءكُمْ : "َوَمَنُعوا الصََّدقَةَ، فَلَْم ُيَغيِّْر ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َنزَلَْت
ونَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَثَرَ الَْوِليدِ بِطَاِئفٍَة ِمْن َصَدقَاِتهِْم َيُسوقُوَنها، ، وَأََتى الُْمْصطَِلقُ] ٦احلجرات آية "[فَاِسٌق

ى َرسُولِ اللَّهِ ُه، فَُدِفُعوا إِلََوَنفَقَاٍت َيْحِملُونََها فَذَكَُروا ذَِلكَ لَُه، وَأَنَُّهمْ َخَرجُوا َيطْلُُبونَ الَْولِيَد بَِصَدقَاِتهِْم فَلَْم َيجُِدو
َنَتلَقَّاُه، فََبلََغَنا : َيا َرُسولَ اللَِّه، َبلََغَنا َمخَْرُج َرسُوِلَك فَُسرِْرَنا بِذَِلَك َوقُلَْنا: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما كَانَ َمَعُهْم، َوقَالُوا

َوَعَرُضوا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْشَترُوا ِمْنُه َما َبِقيَ  َرْجَعُتُه، فَِخفَْنا أَنْ َيكُونَ ذَِلَك ِمْن َسَخِطِه َعلَْيَنا
  ، فََرَجعُوا"اْرجِعُوا بنفَقَاِتكُْم ال َنبِيُع شَْيئًا ِمَن الصََّدقَاِت حَتَّى َنقْبَِضُه:"فَقَبِلَ ِمْنُهُم الْفََراِئَض، َوقَالَ

  .إِلَيْهِْم َمْن َيقْبُِض َبِقيَّةَ َصَدقَاتِهِْم  إِلَى أَْهِليهِْم َوَبَعثَ
ثََنا َيْعقُوُب بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن إِْسَحاقَ الَْوزِيرُ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن مَْنُصورٍ الَْجوَّاُز الَْمكِّيُّ، َحدَّ - ١٤٤٣٣

رِ بن كُلْثُومِ بن َعلْقََمةَ الُْمْصطَلَِقيُّ، َحدَّثَنِي َجدِّي، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه كَانَ ِفي َوفْدِ ُمَحمٍَّد الزُّهْرِيِّ، َحدَّثََنا عِيَسى بن النَّْض
ِه َوَسلََّم، ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيبين الُْمْصطَِلقِ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْمرِ الَْولِيِد بن ُعقَْبةَ أَنَّ َرسُولَ اللَّ

  ".اْنَصرِفُوا غَْيَر َمْحُبوِسَني َوال َمْحضُورِيَن:"قَالَ
ن كُلْثُومِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا ِعيَسى بن الَْحْضرَِميِّ ب - ١٤٤٣٤

 ِث الُْخَزاِعيُّ، َعْن َجدِِّه كُلْثُومٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لَُهْم َعاَمبن َعلْقََمةَ بن َناجَِيةَ بن الَْحارِ
  ".ِمْن َتَمامِ إِْسالِمكُْم أَنْ ُتَؤدُّوا َزكَاةَ أَمَْواِلكُْم:"الْمَُرْيسِيعِ ِحَني أَْسلَُموا

  َعلْقََمةُ بن َنْضلَةَ
: ي َشْيبَةَ، قَاالَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِ - ١٤٤٣٥

ْيَمانَ، َعْن َعلْقََمةَ بن َنْضلَةَ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا ُعَمُر بن أَبِي َسْعِد بن أَبِي ُحَسْينٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي ُسلَ
ْدَعى رِبَاُع َمكَّةَ إِال ُتوُفَِّي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ َوُعَمَر َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما، َوَما ُت:"قَالَ

  ".َنالسَّوَاِئَب َمنِ اْحتَاَج َسكََن، َوَمنِ اْسَتغَْنى أَْسكَ

  َعلْقََمةُ بن الُْحَويْرِِث الِْغفَارِيُّ
دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا َشبَاٌب الُْعْصفُرِيُّ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُسلَْيَمانَ، َح - ١٤٤٣٦



: َمةَ بن الْحَُوْيرِِث، ِمْن أَْصَحابِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َعلْقَ: ُمطَرٍِّف، َحدَّثَنِي َجدِّي، قَالَ
  ".زَِنا الَْعْيَنْينِ النَّظَُر:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َعلْقََمةُ بن ُسفَْيانَ الثَّقَِفيُّ كَانَ َيْنزِلُ الَْبْصرَةَ
رٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُبكَْي - ١٤٤٣٧

كُْنُت ِفي الَْوفِْد الَِّذيَن :"نَ، قَالَإِبَْراهِيَم بن إِْسَماعِيلَ بن ُمَجمِّعٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْكَرِميِ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثَنِي َعلْقََمةُ بن ُسفَْيا
اللٌ َيأِْتيَنا بِِفطْرَِنا ِفي رََمَضانَ قَِدُموا َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََضَرَب لََنا قُبَّةً ِعْنَد دَارِ الُْمِغَريِة فَكَانَ بِ

  ".َوَنْحُن ُمْسِفرُونَ جِدا
  َشبٍ الِْغفَارِيَُّعلْقََمةُ بن َحْو

نِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسكََن الَْمدِيَنةَ ذَكََرُه ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ الُْبَخارِيُّ ِفي ِكَتابِِه َحدَّثَنِي َعْنُه اْبُن َصَدقََه، َرَوى َع
  .َوَسلََّم َحِديثًا، َولَمْ َيذْكُرِ الَْحِديثَ الَِّذي َروَاُه

  بن ُعالثَةَ الَْعاِمرِيُّ َعلْقََمةُ

َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَاِتمٍ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َنْصرٍ، َوِحبَّانُ بن ُموَسى، قَاال - ١٤٤٣٨
لَْم :"فَقَالَ، َيَرى أَنَُّه خَاِلُد بن الْوَِليِد ِحنيَ َنَزَعُه ُعَمُر  َعنِ اْبنِ َعْوٍن، أَنَّ َعلْقََمةَ بن ُعالثَةَ أََتى ُعَمَر ِفي اللَّْيلِ َوُهَو

  .، الَْحدِيثُ "َتْرَعَك، ال أََبا لََك، َوقَْد كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَتِعُني بَِك، وَلَْم َيْرَعَك
  َعلْقََمةُ أَُبو أَْوفَى اَألْسلَِميُّ

ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم، ح َوَحدَّثََنا أَُبو - ١٤٤٣٩
َتوَكِّلِ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َوُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن الُْم

َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، : ح َوَحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الَْحجَّاجِ الْجَُمِحيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، قَالُوا
اللَُّهمَّ :"كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَتَاُه قَْوٌم بَِصَدقَتِهِْم، قَالَ: ى، قَالََسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَ: قَالَ

  ".اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى آلِ أَبِي أَْوفَى:"فَأَتَاُه أَبِي بَِصَدقٍَة، فَقَالَ"َصلِّ َعلَيْهِْم
  َمنِ اْسُمُه َعدَّاٌء
  ِلِد َهْوذَةَ الَْعامِرِيَُّعدَّاُء بن َخا

الَْعدَّاُء بن َخاِلِد بن َهْوذَةَ بن خَاِلدِ بن َربِيَعةَ بن َعْمرِو بن َعاِمرِ بن صَْعَصَعةَ بن ُمَعاوَِيةَ بن ُبكَْيرِ : َوُهَو" - ١٤٤٤٠
، َحدَّثَنِي بَِهِذِه النِّْسَبِة أَحَْمُد بن َعْبدِ "َزارٍبن َهَوازِِن بن َمْنصُورِ بن ِعكْرَِمةَ بن حَفَْصةَ بن قَْيسِ بن غَْيالنَ بن ُمَضَر بن نِ

  .الْعَزِيزِ الْجَْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى الِْمنْقَرِيُّ، َحدَّثََنا اَألْصمَِعيُّ
لَمَّا كَانَ ِفي : َعْبُد الَْمجِيِد بن أَبِي يَزِيَد، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الِْمْنهَالُ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا  - ١٤٤٤١

َها : التَّْرحِيُح، قَالُوا لَنَا: فََمَرْرَنا بَِماٍء ُيقَالُ لَُه: َزَماِن يَزِيَد بن الُْمَهلَّبِ خََرْجُت إِلَى َمكَّةَ أََنا َوَيْحَيى بن أَبِي َنصْرٍ، قَالَ
َرأَْيتَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قُلَْنا: لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََتْيَنا شَْيًخا كَبِريًا، قَالَُهَنا َرُجلٌ قَْد رَأَى َرسُولَ ال

َما : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلَْنانََعْم، َوكََتَب ِلي بَِهذَا الَْماِء َوأَْخَرَج إِلَيَْنا جِلَْدةً ِفيَها كَِتاُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّ: َوَسلََّم؟ قَالَ
كُْنُت َتْحَت َناقَِتِه : فََما َسِمْعَت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ: قُلَْنا: الَْعدَّاُء بن خَاِلٍد، قَالَ: اْسُمَك؟ قَالَ

اللَُّه : قُلَْنا: قَالَ، "وَأَيُّ َبلٍَد َهذَا؟، َوأَيُّ َشْهرٍ َهذَا؟ ، أَيَُّها النَّاُس، أَيُّ َيْومٍ َهذَا؟ :"لََيْوَم َعَرفَةَ َوِهَي َتقَْصُع بِجِرَِّتَها، فَقَا



أَال إِنَّ : الَاللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَ: قُلَْنا، "أَلَْيَس َهذَا َشْهٌر حََراٌم، َوَبلَدٌ َحَراٌم، َوَيْوٌم َحَراٌم؟:"َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ
  ِدَماَءكُْم، َوأَمَْوالَكُْم، َوأَْعرَاَضكُْم، َعلَْيكُْم حََراٌم

  ".لََّغُت؟ اللَُّهمَّ اْشَهْدكَُحْرَمِة َيوِْمكُْم َهذَا، ِفي َشْهرِكُْم َهذَا، ِفي َبلَِدكُْم َهذَا إِلَى َيْومِ َتلْقَْونَ َربَّكُْم، اللَُّهمَّ َهلْ َب
، الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ الِْمْنقَرِيُّ، َحدَّثََنا الْهَُنيُد بن الْقَاِسمَِحدَّثََنا  - ١٤٤٤٢

  ".َيْنُصْرَنا اللَُّه َولَمْ ُيظْهِْرَنا قَاَتلَْنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم:"َسِمْعُت الَْعدَّاَء بن َخاِلِد بن َهْوذَةَ، َيقُولُ: قَالَ
َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الزِّئَْبِقيُّ، َوأَْحَمُد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ الَْجْوَهرِيُّ، قَاال - ١٤٤٤٣

امِ، َعْن أَبِي َرَجاَء الُْعطَارِِديِّ، قَالَ اَألْصَمِعيُّ َوُهَو ِعْمَرانُ بن تَْيمٍ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا اَألْصَمِعيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الشَّحَّ
: أَال أُقْرِئُكُْم ِكَتاًبا كََتَبُه ِلي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قُلَْنا: قَالَ الَْعدَّاُء بن َخاِلِد بن َهْوذَةَ: َمْولًى لَُهْم، قَالَ

بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ َهذَا َما اْشتََرى الَْعدَّاُء بن َخاِلِد بن َهْوذَةَ ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه :"ى، فَإِذَا ِفيِه َمكُْتوٌبَبلَ
، قَالَ "ْيَع الُْمْسِلمِ الَداًء َوال غَاِئلَةً َوال خِْبثَةًَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اشَْتَرى ِمْنُه َعْبًدا أَْو أََمةً َشكَّ ُعثَْمانُ بَِياَعةً أَْو َب

َبْيُع : َوَسأَلُْتُه َعنِ الِْخْبثَِة، قَالَ. وَالزَِّنا، وَالسَّرِقَةُ ، اَألبَاُق : َسأَلُْت َسِعيدَ بن أَبِي َعُروَبةَ َعنِ الْغَاِئلَِة، فَقَالَ: اَألْصَمِعيُّ
  .أَْهلِ َعْهدِ الُْمْسِلِمَني 

ن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْهِديٍّ أَُبو عَْبُد اللَِّه الْقَاِضي الرَّاَمُهْرمُزِيُّ، َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ب - ١٤٤٤٤
خََرْجُت إِلَى َمكَّةَ فَلَمَّا : َر قَالََمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا فَهُِد بن الَْبْخَترِيِّ بن ُشعَْيبِ بن ُعَمَر اَألْزَرُق، َحدَّثَنِي ُشعَْيُب بن ُعَم

: َهلْ لََك ِفي َرُجلٍ لَُه ُصْحَبةٌ ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قُلُْت: صِْرُت بِالضَّرِيَِّة، قَالَ ِلي بَْعُض إِخَْوانِي
قُوُموا بنا إِلَْيِه فَقُْمَنا، فَلَمَّا انَْتَهْيَنا إِلَى : كَذَا وَكَذَا، فَقُلُْت َألْصَحابِيصَاِحُب الْقُبَِّة الَْمْضرُوَبِة ِفي َمْوِضعِ : َنَعْم، قَالَ

اللَِّه قَْوٌم ِمْن أَْهلِ الَْبْصَرِة َبلََغَنا أَنَّ لَكَ ُصْحَبةٌ ِمْن َرُسولِ : َمنِ الْقَْوُم؟ قُلَْنا: َصاِحبِ الْقُبَِّة فََسلَّْمَنا فََردَّ السَّالَم، فَقَالَ
نََعْم، َصحِْبُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقََعْدُت َتْحَت ِمْنَبرِِه َيْوَم َحجَِّة الْوََداعِ، : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ وَأُْنثَى : "َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُإِنَّ اللََّه :"فََصِعَد الْمِْنَبَر فََحِمدَ اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ
فَلَْيَس ِلعََربِيٍّ َعلَى َعجَِميٍّ ، ] ١٣احلجرات آية "[َوَجَعلَْناكُْم ُشعُوًبا َوقَبَاِئلَ ِلَتَعاَرفُوا إِنَّ أَكْرََمكُْم ِعْندَ اللَِّه أَْتقَاكُْم

ْعَشَر َعجَِميٍّ َعلَى َعَربِيٍّ فَْضلٌ، َوال َألْسَوَد َعلَى أَْبَيضٍ َوال َألبَْيَض َعلَى أَسَْوَد فَْضلٌ إِال بِالتَّقَْوى، َيا َمفَْضلٌ، َوال ِل
: قُلَْنا". ي َعْنكُْم ِمَن اللَِّه َشيْئًاال َتجِيئُونِي بِالدُّْنَيا َتْحِملُوَنَها َعلَى أَعَْناِقكُْم َوَيجِيُء النَّاسُ بِاآلِخَرِة فَإِنِّي ال أُغْنِ، قَُرْيشٍ 

  َما

  .أََنا الَْعدَّاُء بن َعْمرِو بن َعاِمرٍ فَارِسُ الضَّْحَياِء ِفي الَْجاِهِليَِّة : قَالَ، ُنَسمِّيَك اسُْمَك؟ 
دَّثََنا فَهُِد بن الَْبخَْترِيِّ بن ُشعَْيبٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْهِديٍّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن مَْرُزوقٍ، َح - ١٤٤٤٥

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت الَْعدَّاَء بن خَاِلٍد، َيقُولُ: َحدَّثَنِي َجدِّي، َحدَّثَنِي ُشَعْيُب بن َعْمرٍو، قَالَ
َم الرَُّجلُ إِال َعلَى َمْن َيْعرُِف، َوحَتَّى تُتََّخذَ الَْمَساجُِد طُُرقًا، َوَحتَّى َتْتَجَر ال َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى ال ُيَسلِّ:"َوَسلََّم، َيقُولُ

  ".الْمَْرأَةُ َوزَْوُجَها، َوَحتَّى َتْرُخَص النَِّساُء وَالَْخْيلُ فَال َتْغلُوا إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة

ْهِديٍّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن ُعَمرِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َم - ١٤٤٤٦
َحَجْجَنا فََمَرْرَنا بِطَرِيقِ الُْمْنكَِدرِ َوكَانَ النَّاُس يَأُْخذُونَ ِفيِه، فََضلَلَْنا الطَّرِيَق، : ُشَعْيبٍ، َعْن َجدِّهِ ُشَعْيبِ بن َعْمرٍو، قَالَ

أَْنَت : ال، قَالَ: َيا شَْيُخ، َتْدرِي أَْيَن أَْنَت؟ قُلُْت: َنْحُن كَذَِلَك، إِذَا بِأَعَْرابِيٍّ كَأَنََّما َنَبَع َعلَْيَنا ِمَن اَألْرضِ، فَقَالَ ِلي فََبْيَنا



َهلْ :  قَالَ ِليبِالذَّوَاِئبِ وَِهذَا التَّلُّ األبيض الذي تراه عظام بكر بن وائل، وتغلب، وهذا قرب كليب أخي مهلهل، مث
َنَعْم، فَذََهَب بِي إِلَى قُبَِّة آَدَم، : قُلُْت، لََك ِفي َرُجلٍ لَُه ُصْحَبةٌ ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُصْحَبةٌ َتسَْمُع ِمْنُه؟ 

الَْعدَّاُء بن َخاِلِد بن َعْمرِو بن َعاِمرٍ فَارُِس الضَّْحَيةِ : ؟ قَالََمْن َهذَا: فَإِذَا أََنا بَِرُجلٍ َمْعصُوبِ الَْحاجَِبْينِ بِِعصَابٍ، فَقُلُْت
كُنَّا ِعْندَ : يَْرَحُمَك اللَُّه َحدِّثَْنا بَِحدِيٍث َسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ِفي الَْجاِهِليَِّة، فَقُلُْت لَُه

َيا َرُسولَ اللَِّه، قُْمَت كَأَنََّك ُمفَْزٌع، : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ قَاَم قَْوَمةً لَُه كَأَنَُّه ُمفَْزٌع، فَقَالَ لَُه اْبُن َمْسُعوٍدالنَّبِيِّ صَلَّ
َتَنا َعنِ الدَّجَّالِ اَألْعَورِ َوَعْن أَكْذَبِ بِأَبِي َوأُمِّي قَْد أَْخبَْر: ، فَقَالَ اْبُن َمْسُعوٍد"إِيَّاكُْم َوالدَّجَّاِلَني الثَّالثَ:"فَقَالَ

َرُجلٌ َيْخُرُج ِفي قَْومٍ، أَوَّلُُهْم َمثْبُوٌر، َوآِخرُِهْم َمْبتُوٌر، َعلَْيهُِم اللَّْعَنةُ دَاِئَمةٌ ِفي :"الْكَذَّاَبْيَن، فََمنِ الدَّجَّالُ الثَّاِلثُ؟ قَالَ
  ِفْتَنٍة ُيقَالُ لََها الْحَارِقَةُ،

  ".َو الدَّجَّالُ اَألطْلَُس َيأْكُلُ ِعَباَد اللَِّهَوُه
َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن َحفْصٍ الدَّارِِميُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحارِِث،  - ١٤٤٤٧

رَأَْيتُ : َهذَا الَْعدَّاُء بن َخاِلِد بن َهْوذَةَ، فَقَالَ: قَالُوا، َرأَْيُت بِِه شَْيًخا َمَرْرُت بِالنَّْرجِيجِ فَ: َجْهَضُم بن الضَّحَّاِك، قَالَ
، َوكَاَنِت الَْعَربُ ُتَسمِّي اللِّْحَيةَ السََّبلَةَ "كَانَ َحَسُن السََّبلَِة:"ِصفْهُ ِلي، قَالَ: َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت

.  
ثََنا َجْهَضُم َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن َحفْصٍ الدَّارِِميُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم بن الْحَارِِث، َحدَّ - ١٤٤٤٨

ُه ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه كََتَب:"أَْخَرجَ إِلَْيَنا ِكَتاًبا، فَقَالَ: بن الضَّحَّاِك، َعنِ الَْعدَّاِء بن خَاِلِد بن َهْوذَةَ، قَالَ
  ".َوَسلََّم قَِطيَعُتُه ِمْنُه بِذَا الَْماِء الَِّذي أََنا ِفيِه

  َمنِ اْسُمُه الَْعاُص
  الَْعاُص بن ِهَشامٍ أَُبو خَاِلدٍ الَْمْخُزوِميُّ َجدُّ ِعكْرَِمةَ بن َخاِلٍد ِمْن َساِكنِي َمكَّةَ

ْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ِعكْرَِمةَ بن َحدَّثََنا َع -١٤٤٤٩
إِذَا َوقَعَ :"ِة َتُبوٍك، قَالَي غَْزَوَخاِلٍد الَْمْخُزوِميِّ، َعْن أَبِيِه، أَْو َعمِِّه، َعْن َجدِِّه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِف
  ".الطَّاُعونُ ِفي أَْرضٍ َوأَنُْتْم ِفيَها فَال َتْخُرجُوا ِمْنَها، َوإِنْ كُْنُتْم بَِغْيرَِها فَال تَقَْدُموا َعلَْيهَا

  َمنِ اْسُمُه ُعطَارُِد
  ُعطَارُِد بن حَاجِبٍ

ا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن زَِياِد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََن - ١٤٤٥٠
َوَسلََّم ثَْوَب ِديَباجٍ  َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو بن ُمَعاٍذ، َعْن ُعطَارِِد بن َحاجِبٍ، أَنَُّه أَْهَدى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َوَما تَْعَجُبونَ ِمْن ذَا؟ الِْمْنِديلُ ِمْن :"قَالَ، أَنََزلَْت َعلَْيَك ِمَن السََّماِء؟ : فَقَالُوا، يَّاُه ِكْسَرى، فََدَخلَ أَْصحَاُبُه كََساُه إِ
َيْبَعثُ : َجْهمِ بن ُحذَْيفَةَ، َوقُلْ لَُهَيا غُالُم، اذَْهْب بِِه إِلَى أَبِي :"، ثُمَّ قَالَ"َمَنادِيلَ سَْعِد بن ُمَعاٍذ ِفي الَْجنَّةِ َخْيٌر ِمْن َهذَا

  ".إِلَيَّ بِالَْخمِيَصِة
  َمنِ اْسُمُه َعاِئذٌ

  َعاِئذُ بن َعْمرٍو الْمَُزنِيُّ َوُهَو أَُخو َراِفعِ بن َعْمرٍو
  أَْخبَاُر َعاِئذُ بن َعْمرٍو

ُد اللَِّه بن َعبَّاٍد الْعَبَّادَانِيُّ، َحدَّثََنا صَاِلٌح الُْمرِّيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َعْب - ١٤٤٥١



ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َخاِلُد بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َعاِئِذ بن َعْمرٍو، َوكَانَ ِممَّْن َباَيَع َرُسولَ اللَِّه صَلَّ
نُِفَسِت اْمَرأَةٌ، فََرأَتِ الطُّْهَر َبْعَد ِعشْرِيَن َيْوًما، فَاغَْتَسلَْت، ثُمَّ َجاَءْت لََتْدُخلَ َمَعُه ِفي كَاِفِه، :"ِة، َوقَالََتْحَت الشََّجَر

َر فَاغَْتَسلُْت، فََضَربََها بِرِْجِلِه إِنِّي رَأَْيُت الطُّْه: قَالَْت، َما َبالُِك؟ : قَالَ، فُالَنةُ : قَالَْت، َمْن َهِذِه؟ : فََوَجَد َمسَّهَا، فَقَالَ
  ".ال ُتغْوِينِي َعْن ِدينِي َحتَّى يَْمِضَي أَْرَبُعونَ َيْوًما: فَأَقَاَمَها َعْن ِفَراِشِه، َوقَالَ

ثََنا َحشَْرُج بن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّادٍ الَْخطَّابِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن ُبْهلُولٍ األَْنَبارِيُّ، َحدَّ - ١٤٤٥٢
َوَيلَْبُس الَْخزَّ ال ، كَانَ َيْركَُب السُُّروَج الُْمَنمََّرةَ :"َحشَْرجٍ الْمُرِّيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َعاِئذِ بن َعْمرٍو أَنَُّه

  ".َيَرى بِذَِلَك بَأًْسا
بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي عَْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه  - ١٤٤٥٣

ِه بن زِيَاٍد لُِيَصلِّيَ فََرِكَب ُعَبْيُد اللَّ، "أَْوَصى أَنْ ُيصَلَِّي َعلَْيِه أَُبو بَْرَزةَ اَألْسلَِميُّ:"َحدَّثََنا ثَابُِت الُْبنَانِيُّ، أَنَّ َعاِئُد بن َعْمرٍو
  .أَنَُّه قَْد أَْوَصى أَنْ ُيَصلَِّي َعلَْيِه أَُبو بَْرَزةَ، فََرِكَب َدابََّتُه رَاجًِعا: َعلَْيِه، فَلَمَّا َبلَغَ قَْصَر ِهَشامٍ ِقيلَ لَُه

  َما أَسَْنَد َعاِئدُ بن َعْمرٍو
  الَْحَسُن َعْن َعاِئٍد

ةَ ِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو َربِيَعَحدَّثََنا أَُبو ُمْس - ١٤٤٥٤
بن أَحَْمَد، َحدَّثََنا َشيَْبانُ  انُفَهُِد بن َعْوٍف، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْخَُزاِعيُّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبَد

فَلَْم ُيَسلِّْم َعلَْيِه ، َدَخلَ َعاِئذُ بن َعْمرٍو َعلَى زِيَاٍد : َحدَّثََنا َجرِيُر بن َحازِمٍ، َحدَّثََنا الَْحَسُن، قَالَ: بن فَرُّوَخ، قَالُوا
، اتَّقِ أَنْ ال َتكُونَ "ِمْن َشرِّ الرَِّعاِء الُْحطََمةُ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: بِاِإلمَْرِة، فَقَالَ َعاِئذٌ
 َوكَاَنْت ِفيهِْم: اْجِلْس فَإِنََّما أَْنَت ِمْن ُنَخالَِة أَْصحَابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَُه َعاِئذٌ: ِمْنُهْم، فَقَالَ لَُه زَِياٌد

  .أَنََّما كَاَنِت النَُّخالَةُ َبْعدَُهْم َوِفي غَْيرِِهْم ، ُنخَالَةٌ؟ 
، َحدَّثََنا َيْحَيى َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن حَْمَدانَ الَْحَنِفيُّ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َيْعقُوَب الْكَْرَمانِيُّ - ١٤٤٥٥

َشرُّ الرَِّعاءِ :"كَانَ ُيقَالُ لََنا: ا ُشْعَبةُ، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الَْحَسنِ، أَنَّ عَاِئذَ بن َعْمرٍو، قَالَ لِزَِياٍدبن أَبِي ُبكَْيرٍ، َحدَّثََن
  .ْيِه َوَسلََّمإِنََّك ِمْن ُنَخالَِة أَْصحَابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَ: ، وَإِيَّاَك أَنْ َتكُونَ ِمنُْهْم، فَقَالَ لَُه زِيَاٌد"الُْحطََمةُ

  ُمَعاوَِيةُ بن قُرَّةَ َعنِ َعاِئٍذ

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشُِّي، قَاال - ١٤٤٥٦
َما : اِئِذ بن َعْمرٍو، أَنَّ أََبا ُسفَْيانَ َمرَّ بَِسلَْمانَ، َوُمَهْيبٍ، َوبِاللٍ، فَقَالُواَسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َع

َتقُولُونَ َهذَا ِلَشْيخِ قَُرْيشٍ َوَسيِِّدهَا، ثُمَّ أََتى النَّبِيَّ : أََخذَْت ُسيُوُف اللَِّه ِمْن ُعُنقِ َهذَا َما أََخذََها بَْعُد، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ
َيا أََبا َبكْرٍ، لََعلَّكَ أَغَْضبَْتُهْم وَالَِّذي :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرُه بِالَِّذي قَالُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا ، ال : قَالُوا، أَْي إِخَْوِتي ِلَعلِّي أَغْضَْبُتكُْم؟ : إِلَْيهِْم، فَقَالَفََرَجَع ". َنفِْسي بَِيِدِه لَِئْن كُْنَت أَغَْضْبتَُهْم لَقَْد أَغْضَْبَت رَبَِّك
  .َيغِْفُر اللَُّه لََك ، أََبا َبكْرٍ 

  أَُبو ِشْمرٍ الضَُّبِعيُّ َعْن َعاِئِذ بن َعْمرٍو
َسِمْعتُ : ْن ُشْعَبةَ، َحدَّثَنِي أَُبو ِشْمرٍ الضَُّبِعيُّ، قَالََحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى، َع - ١٤٤٥٧

َحدَّثََنا ". وَالُْمَزفَِّت، وَالنَِّقريِ ، َوالدُّبَّاِء ، َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْحْنَتمِ :"َعاِئذَ بن َعْمرٍو، َيقُولُ



َسِمْعَت َعاِئذَ بن : ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن أَبِي ِشْمرٍ الضَُّبِعيُّ، قَالَُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّ
  .َعْمرٍو، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه 

  بن َعْمرٍو َعاِمُر بن َعْبِد الَْواِحِد اَألْحَولُ َعْن َعاِئِذ

لٍ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْب - ١٤٤٥٨
َعاِمرِ بن َعْبِد الْوَاِحِد، َعْن َعاِئِذ بن  َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَهبِ، َعْن: َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، قَاال: َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال

َمْن ُعرَِض لَُه َشْيٌء ِمْن َهذَا الرِّْزقِ ِمْن غَْيرِ َمْسأَلٍَة، َوال إِْشَرافِ :"َعْمرٍو الُْمزَنِيِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".كَانَ غَنِيا فَلُْيَوجِّْهُه إِلَى َمْن ُهَو أَحَْوُج إِلَْيِه ِمْنُه َنفْسٍ فَلُْيَوسِّْع َعلَْيِه رِْزقَُه، َوَمْن

  َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي َسْعٍد الُْمزَنِيُّ َعْن َعاِئِذ بن َعْمرٍو

اسِ اَألْخَرُم اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّ - ١٤٤٥٩
قَاِسُم بن َعبَّاٍد الَْخطَّابِيُّ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى أَُبو ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا ُبْهلُولُ بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا الْ

َحدَّثََنا َحشَْرُج بن َعْبِد اللَِّه بن َحشَْرجِ بن َحْشَرجٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه : ، قَالُواالَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُبْهلُولٍ األَْنَبارِيُّ
أَْحِلْب لَُهْم َيا غُالُم، فَقَاَم الُْغالُم إِلَى لِقَْحةٍ : َدَخلَْنا َعلَى َعاِئِذ بن َعْمرٍو ِفي َيْومِ َعاُشوَراَء، فَقَالَ: بن أَبِي َسْعٍد، قَالَ

: قَْبلَ اللَُّه ِمْنَك َوِمنَّا، ثُمَّ قَالَ ِللثَّانِي، فَقَالَ: إِنِّي صَاِئٌم، قَالَ: فَقَالَ، اشَْرْب : فَقَالَ ِللَِّذي َعْن َيِمينِِه، َها فََجاءَُهْم فََحلََب
لُّكُمْ َصوَّاٌم يُوِشُك أَنْ تَتَِّخذُوا َهذَا الَْيْوَم بِمَْنزِلَةِ أَكُ:"إِنِّي صَاِئٌم، فَقَالَ ِمثْلَ ذَِلَك، ثُمَّ قَالَ ِللثَّاِلِث فَقَالَ ِمثْلَ ذَِلَك، فَقَالَ

انُ، َنْسخَ َصْوُم َرَمَضانَ َصْوَم َرَمَضانَ، إِنََّما كُنَّا َنُصوُم َهذَا الَْيْوَم قَْبلَ أَنْ ُيفَْرَض َعلَْيَنا رََمَضانُ، فَلَمَّا فُرَِض َعلَْيَنا َرَمَض
فَلَمَّا َسِمَع الْقَْوُم ذَِلَك ِمْنهُ أَفْطَُروا ". ا الَْيْوُم َتطَوَّعٌ لَْيسَ بِفَرِيَضٍة، فََمْن َشاَء فَلَْيُصْم َوَمْن َشاَء فَلُْيفِْطْرَهذَا الَْيْومِ، َوَهذَ

  .َواللَّفْظُ ِلَحِديثِ زَْيِد بن الْحَرِيشِ، َجِميًعا 

هَْوازِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن صَاِلحٍ النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن زَْيِد بن الْحَرِيشِ اَأل - ١٤٤٦٠
: قَالَ َعاِئذُ بن َعْمرٍو: َحدَّثََنا َحْشَرُج بن َعْبدِ اللَِّه بن َحْشَرجٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، قَالَ: ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، قَاال

َسالَِت الدَِّماُء َعلَى  َيةٌ َوأََنا أُقَاِتلُ، َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُحَنْينٍ ِفي َوْجهِي، فَلَمَّاأَصَاَبتْنِي َرْم
الَ الدَُّم َعْن َوْجهِي َوَصْدرِي إِلَى َوْجهِي َوِلْحَيِتي َوَصْدرِي، َتَناَولَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدي، فََس

فَكَانَ ُيخْبُِرَنا عَاِئذٌ بِذَِلَك ِفي َحيَاِتِه، فَلَمَّا َهلََك َوغَسَّلَْناُه َنظَْرَنا إِلَى َما كَانَ َيِصُف : ، قَالَ َحشَْرٌج"ثَْندَُوَتيَّ ثُمَّ َدَعا ِلي
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى مُْنَتَهى َما كَانَ َيقُولُ لََنا ِمْن َصْدرِِه، فَإِذَا غُرَّةٌ َساِئِلةٌ كَُغرَّةِ لََنا ِمْن أَْمرِ أَثَرِ َيِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّ

  .الْفََرسِ 

بن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسفَ َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق الْقُلُوِسيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى  - ١٤٤٦١
كُْنُت َمَع النَّبِيِّ : ، قَالَالسَّْيلَحِينِيُّ، َحدَّثََنا َحشَْرُج بن َعْبِد اللَِّه بن َحشَْرجٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئِذ بن َعْمرٍو

لَْمدِيَنِة َبكَِت امَْرأَةُ َرُجلٍ كَانَ اْسُتْشهَِد َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غََزاٍة، فَلَمَّا أَقَْبلَْنا رَاجِِعَني إِلَى ا
، فََزوَّجََها أََباُه ، "أَْنِت إِلَى َعاِئِذ بن َعْمرٍو:"فَاِطَمةُ بنُت َعِديٍّ، قَالَ: ، فَقَالُوا"َمْن َهِذِه الَْباِكَيةُ؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .بِهَا َوأَْوَصاُه
  شَْيٌخ لَْم ُيَسمَّ َعْن َعاِئذِ بن َعْمرٍو

ا ُمْعَتِمُر بن َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى شَِريانُ الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اَألْعلَى الصَّنَْعانِيُّ، َحدَّثََن - ١٤٤٦٢



أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى بِقََدحٍ أَْو بُِعسٍّ َوِفي :"ِئِذ بن َعْمرٍوُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثَنِي َشْيٌخ، َعْن َعا
وَأُرَاُه : ابَُه، قَالََوالسَّعِيُد ِفي أَنْفُِسَنا َمْن أََص: َنَضَح َعلَْيهِْم، قَالَ: أَْو قَالَ، الَْماِء ِقلَّةٌ فََتَوضَّأَ بِِه ثُمَّ أََمَر بِِه فََرشَّ َعلَْيهِْم 

  ".قَْد أَصَابَُهْم كُلُُّهْم، ثُمَّ قَاَم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى بِهِمْ َصالةَ الضَُّحى
  َعاِئذُ بن َسعِيٍد الَْجْسرِيُّ َوهَُوَحيٌّ ِمْن َعَنَزةَ ِمْن َربِيعَةَ

انَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَباَدةَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمحَمٍَّد الزُّْهرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََب - ١٤٤٦٣
ِة، َعْن َعاِئِذ بن َسعِيٍد الَْعْبِديَّ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِبَْراهِيَم الْقَُرِشيُّ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن النَّْضرِ، َعْن أُمِّ الَْبنَِني بنتِ َشرَاحِيلَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، بِأَبِي أَْنَت وَأَْنَت اْمَسْح َوجْهِي، : َوفَْدَنا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: الَْجسْرِيِّ، قَالَ
َما َرأَْيُتُه ُمْنَتبًِها ِمْن َنْومٍ قَطُّ إِال : ، قَالَْت أُمُّ الَْبنَِني وَِهَي اْمرَأَُتُه"فََمَسَح َوجْهِي، َوَدَعا ِلي بِالَْبَركَِة"َواَدُع ِلي بِالَْبَركَِة،

  .كَانَ َوْجُهُه ُمْدَهٌن َوإِنْ كَانَ لَِيجَْتزَِئ بِالتََّمرَاِت 

دَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمحَمٍَّد الزُّْهرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَباَدةَ الْوَاِسِطيُّ، َح - ١٤٤٦٤
قَالَ : ِذ بن سَِعيٍد، قَالَاللَِّه بن إِْبَراهِيَم الْقَُرِشيُّ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي النَّضْرِ، َعْن أُمِّ الَْبنَِني بنِت شََراحِيلَ، َعْن َعاِئ

َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أَِخي َسلََمةَ بن ُزَهْيرٍ َخَرَج ُمهَاجًِرا إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسوِلِه، فَلَِقَيهُ َيا : ُسَمْيُر بن ُزَهْيرٍ الَْجْسرِيُّ
َدَعاُهْم َرسُولُ اللَِّه ِليَِّة، فَرَِعاُء رِكَاَبَك ِمْن بين ِغفَارٍ فَقََتلُوُه ِفي الشَّْهرِ الَْحَرامِ، َوقَْد كَانَ بَْيَنَنا وََبْينَُهْم َدٌم ِفي الَْجاِه

َوَجْدنَاُه َيسُوُق رِكَاَبَك فَأَرَْدَنا أَْخذَُه، فَامَْتَنَع ِمنَّا، فَقََتلَْناُه، فَال أَْدرِي : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَُهْم َعْن ذَِلَك، فَقَالُوا
فََعقَلَ لَهُ ُحْرَمةَ الشَّْهرِ الْحََرامِ َخْمِسَني ِمَن "أَلَُه َعنِ إِْسالمِ أَِخيِه فَلَْم َيجِْد َبيِّنَةً،َهلْ َحلَّفَُهْم، أَْو َصدَّقَُهْم، غَْيَر أَنَُّه قَْد َس

  .َوأَعْظََم َبَركٍَة ، فََبِقَيِت اإلِبِلُ ِفي أَْهلِ بَْيِتِه أَفَْضلَ َنَعمٍ : ، قَالَ"اِإلبِلِ
  َعاِئذُ بن قُْرٍط
للَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن خَارِجَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِحْميَرٍ، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا عَْبُد ا - ١٤٤٦٥

الةً لَْم ُيِتمََّها َمنْ َصلَّى َص:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِمْعُت َعاِئذَ بن قُْرٍط، َيقُولُ: قَْيسٍ السَّكُونِيِّ، قَالَ
  ".زِيَد َعلَْيَها ِمْن َسَبحَاِتِه حَتَّى تَِتمَّ

  َمنِ اْسُمُه ُعكَّاشَةُ
  ُعكَّاَشةُ بن ِمْحَصنٍ اَألَسِديُّ َبْدرِيُّ نِْسَبتُُه

، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َيْحَيى بن َسعِيٍد اُألَموِيُّ - ١٤٤٦٦
ُعكَّاَشةُ بن ِمْحَصنِ بن حَْرثَاِن بن كَبِريِ بن غَْنمِ بن ُدوَدانَ بن أََسِد بن : َشهِدَ َبْدًرا"ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق، ِفي َتْسِمَيِة َمْن

  ".َحِليُف بين عَْبِد َشْمسٍ، ُخَزْيَمةَ 
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلٍ، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ،  - ١٤٤٦٧

بِيِّنيِ َيُمرُّ عُرَِضْت َعِليَّ األَُمُم، فَجََعلَ النَّبِيُّ َوالنَّ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .، الَْحِديثُ "َمَعُهُم الرَّْهطُ

، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ - ١٤٤٦٨
خََرَج ِمْن ِعْنِدي ُعكَّاَشةُ بن : قَالَْت، َعْن أُمِّ قَْيسٍ بنِت ِمْحَصنٍ ، لَِّه َزْمَعةُ إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي أَُبو ُعَبْيَدةَ بن َعْبِد ال

: يهِْم َيْحِملُوَنَها، فَقُلُْتِمْحَصنٍ ِفي َنفَرٍ ِمْن بين أََسٍد َعلَيْهِْم قُُمُصُهْم، فَلَمَّا َصلَّْيُت الَْمْغرِبَ َرَجعُوا، َوقُُمُصُهْم َعلَى أَْيِد



َيا أُمَّ قَْيسٍ، إِنَّ َهذَا َيْوٌم ُرخَِّص لََنا إِذَا :"قَالُوا، َوَرَجعُْتْم َوقُُمُصكُْم َعلَى أَْيِديهِْم؟ ، ُعكَّاشَةُ، أَْمُس ُرحُْتْم ُمَتقَمَِّصْيَن أَْي 
ا أَْمَسْيَنا َولَْم نَقْضِ ِصْرَنا ُحُرًما كََهيْئَِتَنا قَْبلَ أَنْ َنْحُن َرمَْيَنا الَْجمَْرةَ أَنْ َنِحلَّ ِممَّا َيِحلُّ ِمْنُه الَْحاللُ إِال النَِّساَء، فَإِذَ

  ".ا كََما رَأَْيِتَنْرِمَي، فََخَرْجَنا ِمْن ِعْنَدِك ُمَتقَمَِّصْيَن، فَلَمَّا أَْمسَْيَنا وَلَْم َنقْضِ، َرَجعَْنا وقُُمُصَنا َعلَى أَْيدِيَن
  َمنِ اْسُمُه ِعْتَبانُ
  اَألْنصَارِيُّ ثُمَّ الْخَْزَرجِيُّ َبْدرِيٌّ ِعْتَبانُ بن َماِلٍك

: ، َعْن ُعْرَوةََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد - ١٤٤٦٩
ِمْن بين سَاِلمِ بن َعْوِف بن الَْخْزَرجِ ثُمَّ ِمْن بين الَْعْجالنِ بن زَْيِد بن غَانِمِ بن  شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ ثُمَّ"ِفي َتْسِمَيِة َمْن

  ".ِعْتَبانُ بن َماِلِك بن َعْمرِو بن َعْجالنَ بن زَْيِد بن غَْنمِ بن سَاِلمِ بن َعْوِف بن َعْمرِو بن َعْوِف بن الَْخْزَرجِ: َساِلمٍ

ن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا الَْحَسُن ب - ١٤٤٧٠
: ْزَرجَِشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ ثُمَّ ِمْن بين َعْوِف بن الَْخ"فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن

  ".ِعْتَبانُ بن َماِلكِ بن َعْمرِو بن َعْجالنَ
  َما أَسَْنَد ِعْتَبانُ بن َماِلٍك

َحدَّثََنا ثَابُِت  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُمِغَريةَ، - ١٤٤٧١
أَصَابَنِي ِفي َبَصرِي بَْعُض الشَّْيِء، : َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، َحدَّثَنِي َمْحُموُد بن الرَّبِيعِ، َعْن ِعْتَبانَ بن َماِلٍك، قَالَالْبَُنانِيُّ، 

، فَأَتَِّخذَُه ُمَصلًّى، فَأََتانِي النَّبِيُّ فََبَعثَُت إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنِّي أُِحبُّ أَنْ تَأِْتيَنِي ُتصَلِّي ِفي َمْنزِِلي
ْصحَاُبُه يََتَحدَّثُونَ َبيَْنُهمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمْن َشاَء اللَُّه ِمْن أَْصَحابِِه، فََدَخلَ َعلَْيِه َوُهَو ُيَصلِّي ِفي َمْنزِِلي، وَأَ

وا ِعظََم ذَِلَك َوكَِبَرُه إِلَى َماِلِك بن الدُّْخُشمِ َودُّوا أَنَُّه َدَعا َعلَْيِه فََهلََك، َودُّوا أَنَُّه أََصاَبهُ َوُيذَاِكُرونَ الُْمَناِفِقَني، ثُمَّ أَسَْنُد
أَنِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى أَلَْيَس َيْشَهدُ أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه َو:"َشرٌّ، فَقََضى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّالةَ َوقَالَ

ال َيشَْهُد أََحٌد أَنَُّه ال إِلََه إِال اللَُّه َوأَنِّي َرُسولُ اللَِّه :"أَنَّهُ َيقُولُ ذَاَك َوَما ُهَو ِفي قَلْبِِه، قَالَ: ، قَالُوا"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟
  ".فََيْدُخلُ النَّاَر أَوْ َيطَْعُمُه النَّاُر

َعْن َسِعيدِ ثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُبكَْيرٍ الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن َيسَاَف، َحدَّ - ١٤٤٧٢
ِفي َبَصرِِه، َبَعثَ إِلَى  لَمَّا أُِصيَب ِعْتَبانُ بن مَاِلٍك: بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ النَّْضرِ بن أََنسٍ، َعْن أََنسٍ، قَالَ

َركَِة، فَقَاَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أُِحبُّ أَنْ َتأِْتَينِي فَُتصَلَِّي ِفي َبيِْتي، وََتْدُعَو لََنا بِالَْب
َيا َرُسولَ : وا َعلَْيِه، فََتَحدَّثُوا َبيَْنُهْم فَذَكَرُوا َماِلَك بن الدُّْخُشمِ، فَقَالَ بَْعُضُهْمَعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنفَرٍ ِمْن أَْصَحابِِه فََدَخلُ

: ، قَالُوا"؟أَوَلَْيَس ُيَصلِّي:"لََّماللَِّه، ذَاَك كَْهُف الْمَُناِفِقَني َوَمأَْواُهْم، فَأَكْثَُروا ِفيِه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .، مَرََّتْينِ"َنهَْيُت َعْن قَْتلِ الُْمَصلَِّني:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َصالةً ال خَْيَر ِفيَها، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنَعْم 

: ْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن زَْيٍد، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارُِم أَُبو النُّ - ١٤٤٧٣
دَّثََنا أَُبو َبكْرٍ، َوأََنٌس، كُنَّا ِعْنَد أََنسِ بن َماِلٍك، فَقَالَ الْبنِِه أَبِي َبكْرٍ، َحدِّثُْهْم َحِديثَ ِعْتَبانَ بن مَاِلٍك األَْنصَارِيِّ، فََح

َنا حَتَّى ْجُت َمَع أَبِي إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا أَقَْبلَ ِمَن الشَّامِ َمَشى َمَعَنا َمْحُموُد بن الرَّبِيعِ اَألْنصَارِيُّ فََشيََّعخََر: َشاِهٌد، فَقَالَ
ُه َحدَّثَنِي أَنَُّه ذََهَب َبَصُرُه َعلَى فَإِنَّ: َبلَى، قَالَ: أَال أَُحدِّثُكُْم بَِحِديِث ِعتَْبانَ بن َماِلٍك؟ قُلَْنا: إِذَا أَرَاَد أَنْ ُيفَارِقََنا، قَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، فَلَْو أَتَْيَت َمْنزِِلي، فََبوَّأَْت ِلي ِفيِه َمْسجًِدا، َوَصلَّْيَت ِفيهِ، : َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ



ْد ذََهَب، َوَضُعفُْت َعنِ الُْخُروجِ إِلَى الَْمْسجِِد، فََوَعَدُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَأَتَِّخذُُه َمْسجًِدا، َوإِنَّ َبصَرِي قَ
لَّى اللَُّه َجاَء َرسُولُ اللَِّه َصَوَسلََّم َيْوًما َيأِْتَيُه ِفيِه، فَلَمَّا كَانَ ذَِلَك الَْيْوُم، َحَشكَ لَُه أَْصَحاَبُه، فَاْجَتَمُعوا ِفي َمنْزِِلي، فَ

لَْيِه َوَسلََّم، َوأَْعظََمُهْم لَهُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسِمَعُهْم يََتذَاكَُرونَ أََشدَّ أَْهلِ الَْمِديَنِة َعلَى أَْصحَابِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع
أَلَْيسَ :"قَالَ، ؟ ..."َما َيَتذَاكَُرونَ:"صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعَداَوةً، فََردُّوا ذَِلَك إِلَى َماِلِك بن الدُّْخُشمِ، فََسأَلَُهُم النَّبِيُّ

  أَلَْيَس َيْشَهدُ أَنْ ال:"، قَالَ...َيا َرسُولَ اللَِّه إِنَّهُ َصاِحُب: قَالُوا، "َيشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، وَأَنِّي َرسُولُ اللَِّه؟

لَِئْن كَانَ َيقُولَُها َصاِدقًا ِمْن قَلْبِِه ال َتأْكُلُُه النَّارُ ، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه :"َبلَى، قَالَ: قَالُوا، "ي َرسُولُ اللَِّه؟إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنِّ
دِيَنةَ َوَجْدَنا ِعْتَبانَ بن مَاِلٍك َحيا، فَقُلُْت اْحفَظْ َهذَا الَْحِديثَ فَإِنَُّه ِمْن كُُنوزِ الِْعلْمِ، فَلَمَّا أَتَْيَنا الَْم: فَقَالَ ِلي أََنٌس، "أََبًدا
  .فََحدَّثََنا َهلْ لََك ِفي ِعْتَبانَ َتْسأَلُُه َعنِ الَْحِديثِ الَِّذي َحدَّثَنَاُه َمْحُموٌد َعْنُه، فَاْنطَلَقَْنا فََسأَلَْناُه َعْنُه: ألَبِي

وِديُّ النَّْيسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعِليٍّ الْجَاُر - ١٤٤٧٤
إِنَّ ِعتَْبانَ بن َماِلكٍ : بن طَْهَمانَ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أََنسٍ، َعْن َمْحُموٍد، قَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي ال أَْسَتطِيُع أَنْ أَُصلَِّي َمَعَك ِفي : ُه ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَأُِصيَب َبَصُر
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكَُروا َمْسجِِدِك، وَإِنِّي أُِحبُّ أَنْ ُتصَلَِّي َمِعَي ِفي َمْسجِِدي، فَأَئَْتمَّ بَِصالِتَك، فَأََتاُه َرُسولُ اللَّ

ُه ذَاَك كَْهُف الْمَُناِفِقَني َوَملَْجُؤُهُم الَِّذيَن َيلَْجُؤنَ إِلَْيِه َوَمْعقَلُُهْم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َماِلَك بن الدُّْخُشمِ، فَقَالُوا
ال :"َبلَى، َوال َخْيَر ِفي َشَهاَدِتِه، فَقَالَ: ، قَالُوا"ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه؟أَلَْيسَ َيشَْهُد أَنْ :"َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َيشَْهُدَها َعْبدٌ َصاِدٌق ِمْن قَلْبِِه فََيُموُت إِال َحرََّمُه اللَُّه َعلَى النَّارِ

يَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َحدَّثَنِي َمْحمُوُد بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِه - ١٤٤٧٥
ُيولَ إِنِّي قَدْ أَْنكَْرتُ َبصَرِي، َوإِنَّ السُّ: أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: الرَّبِيعِ، ْعنِ ِعْتَبانَ بن َماِلٍك، قَالَ

، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َتحَولُ َبيْنِي َوَبْيَن َمْسجِِد قَْوِمي، َولَوَِدْدُت أَنَّكَ جِئَْت َوَصلَّْيَت ِفي َبيِْتي َمكَاًنا أَتَِّخذُُه َمْسجًِدا
ِه َوَسلََّم َعلَى أَبِي َبكْرٍ فَاْستَْتَبَعُه، فَاْنطَلََق َمَعُه فَاْسَتأْذَنَ، ، فََمرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي"أفَْعلُ إِنْ َشاَء اللَُّه:"َعلَْيِه َوَسلََّم

ثُمَّ َحَبسَْناُه َعلَى خَزِيَرةٍ َصَنْعَناَها لَُه، : فَأَشَْرُت إِلَْيهِ َحْيثُ أُرِيُد، قَالَ، "أَْيَن ُترِيُد أَنْ أَُصلَِّي؟:"فََدَخلَ، َوقَالَ َوُهَو قَاِئٌم
أَْيَن َماِلكُ بن الدُّْخُشنِ أَوِ اْبنُ : بِِه أَْهلُ الَْواِدي، َيْعنِي أَْهلَ الدَّارِ، فَثَاُبوا إِلَْيهِ َحتَّى امَْتَأل الَْبْيُت، فَقَالَ َرُجلٌفََسِمَع 

ال َتقُولْهُ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْيًضا ذَِلكَ َرُجلٌ ُمَناِفٌق ال ُيِحبُّ اللََّه َوال َرسُولَُه، فَقَالَ النَّبِيُّ: الدَّخَيشِ؟ فَقَالَ َرُجلٌ
َيا َرُسولَ اللَِّه، أَمَّا َنْحُن فََنَرى َوْجَهُه َوَحِديثَُه ِفي الُْمَناِفِقَني، : فَقَالَ، "ال إِلََه إِال اللَُّه َيْبَتِغي بِذَِلَك َوْجَه اللَِّه: َوُهَو َيقُولُ

بَلَى َيا : ، قَالُوا"ال إِلََه إِال اللَُّه َيْبَتِغي بِذَِلَك َوْجهَ اللَِّه: ال َتقُلُْه َوُهَو َيقُولُ:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْيًضافَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ
  اللَِّه إِال ال إِلَهَ إِال اللَُّه َيْبتَِغي بِذَِلَك َوْجَه: فَلَْن ُيَواِفي َيْوَم الِْقَياَمِة، َيقُولُ:"َرسُولَ اللَِّه، قَالَ

َما أَظُنُّ َرسُولَ : فََحدَّثْتُ بَِهذَا الَْحدِيِث َنفًَرا ِفيهِْم أَُبو أَيُّوَب األَْنَصارِيُّ، فَقَالَ: ، قَالَ َمْحُموٌد"َحرََّمُه اللَُّه َعلَى النَّارِ
إِلَى ِعْتَبانَ بن مَاِلٍك أَنْ أَسْأَلَُه فََرَجْعُت إِلَْيِه فََوَجْدُتُه َشْيًخا  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َما قُلَْت، فَآلَْيُت إِنْ َرَجْعُت

نِيِه كََما َحدَّثَ بِِه أَوَّلَ كَبًِريا قَْد ذََهَب َبَصُرُه َوُهَو إَِماُم قَْوِمِه فََجلَْستُ إِلَى َجْنبِِه فَسَأَلُْتُه َعْن َهذَا الَْحِديِث، فََحدَّثَ
ثُمَّ َنزَلَْت َبْعَد ذَِلَك فَرَاِئٌض َوأُُموٌر َنَرى أَنَّ اَألْمرَ : كَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا َحدَّثَ بَِهذَا الَْحِديِث،ِ قَالَ: الَ َمْعَمٌرقَ". َمرٍَّة

  .اْنتََهى إِلَْيهَا، فََمنِ اْسَتطَاَع أَنْ ال ُيغَيَِّر فَال ُيغَيُِّر
الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا الْقَعَْنبِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن سَْعٍد، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ - ١٤٤٧٦



ال إِلَهَ : قَالَُحرَِّم َعلَى النَّارِ َمْن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْحُموِد بن الرَّبِيعِ، َعْن ِعْتَبانَ بن َماِلٍك، قَالَ
  ".إِال اللَُّه َيْبتَِغي بَِها َوْجهَ اللَِّه

نِ ِشهَابٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ، َعْن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي َماِلٌك، َعنِ اْب - ١٤٤٧٧
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنََّها َتكُونُ الظُّلَْمةُ : ن َماِلٍك، كَانَ َيُؤمُّ قَْوَمُه َوُهَو أَْعَمى، َوأَنَُّه قَالََمْحُموِد بن الرَّبِيعِ، أَنَّ ِعْتَبانَ ب

َرسُولُ اللَِّه صَلَّى  ى، فََجاَءُهَوالَْمطَُر وَالسَّْيلُ، َوأََنا َرُجلٌ ضَرِيُر الَْبَصرِ، فََصلِّ َيا َرُسولَ اللَِّه ِفي َبيِْتي َمكَاًنا أَتَِّخذُُه ُمصَلًّ
فَأََشاَر لَهُ إِلَى نَاِحَيٍة ِمَن الْبَْيِت، فََصلَّى ِفيَها َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ ، "أَْيَن ُتِحبُّ أَنْ أَُصلَِّي بِكُْم؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم 

َسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، أنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي ُيوُنُس، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْح - ١٤٤٧٨
هُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، أَنَّ َمْحُموَد بن الرَّبِيعِ األَْنصَارِيَّ، َحدَّثَُه، أَنَّ ِعْتَبانَ بن َماِلٍك َوُهَو ِمْن أَْصَحابِ

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي قَدْ : َم، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم ِممَّْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ َحدَّثَُه، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
الَِت الْوَاِدَي الَِّذي َبيْنِي َوَبيَْنُهْم، َولَْم أَْسَتِطْع أَنْ آِتي أَْنكَْرُت َبصَرِي، وَأََنا أَُصلِّي ِلقَوِْمي، َوإِذَا كَاَنِت اِإلْمطَارَاُت َس

لًّى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ َمْسجَِدُهْم فَأَُصلَِّي لَُهْم، َوَودِْدُت َيا َرسُولَ اللَِّه، أَنَّكَ َتأِْتَينِي فَُتَصلَِّي ِفي ُمَصلًّى أَتَِّخذُُه ُمَص
فََغَدا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ ِحَني اْرَتفََع النَّهَاُر، : ، قَالَ ِعْتَبانُ"َسأَفَْعلُ إِنْ َشاَء اللَُّه:"َمَعلَْيِه َوَسلَّ

أَْيَن ُتِحبُّ أَنْ أَُصلِّيَ :"ى َدَخلَ الَْبْيَت، ثُمَّ قَالَفَاْسَتأْذَنَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَذِْنُت لَُه فَلَْم َيْجِلْس حَتَّ
سَْناُه َعلَى َخزِيَرةٍ فَأََشْرُت إِلَى َناِحَيٍة ِمَن الَْبْيِت، فَقَاَم فَكَبََّر، فَقُْمَنا َوَراَءُه فََصلَّى َركَْعَتْينِ ثُمَّ َسلََّم، َوَحَب، "ِمْن َبْيِتَك؟

أَْيَن َماِلُك بن : الٌ ِمْن أَْهلِ الدَّارِ حَْولََنا َحتَّى اْجَتَمَع ِفي الَْبْيِت رَِجالٌ ذُو َعدٍَد، فَقَالَ قَاِئلٌ ِمْنُهْمَصَنْعَناَها، فََنالَ رَِج
  ِهذَاَك ُمَناِفٌق ال ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: الدُّْخُشنِ؟ فَقَالَ َبْعضُُهْم

فَإِنََّما َوْجُههُ : اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: ، فَقَالُوا"ال َتفَْعلْ، أَال َترَاُه قَْد قَالَ ال إِلََه إِال اللَُّه يُرِيدُ بِذَِلَك َوْجهَ اللَِّه؟:"َوَسلََّم
ال إِلََه إِال اللَُّه َيْبَتِغي : فَإِنَّ اللََّه قَْد َحرََّم َعلَى النَّارِ َمْن قَالَ:"َموُنْصَحُتُه ِللُْمَناِفِقَني، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ثُمَّ َسأَلُْت الُْحَصْيَن بن ُمَحمَّدٍ اَألْنصَارِيَّ َوُهَو أََحُد بين َساِلمٍ َعْن َحِديثِ : ، قَالَ اْبُن ِشهَابٍ"بِذَِلَك َوْجَه اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن . أَوْ َتقُولُونَ الدُّْخُشَم َوُهَو الصَّوَاُب: ِد بن الرَّبِيعِ فََصدَّقَُه بِذَِلَك، قَالَ أَْحَمُد بن َصاِلحٍَمْحُمو

َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، أَْخبََرنِي الَْحَسنِ الْخَفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َعنَْبَسةُ بن َخاِلٍد، َعْن ُيوُنَس، 
َسلََّم ِممَّْن َشهَِد َبْدًرا ِمنَ َمْحُموُد بن الرَّبِيعِ اَألْنَصارِيُّ، أَنْ ِعْتَبانَ بن َماِلٍك، َوُهَو ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .لَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ِمثْلَُهإِنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع: اَألْنصَارِ، قَالَ

اْبُن ِشهَابٍ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، أَْخَبرَنِي  - ١٤٤٧٩
اِلٍك، أَنَُّه كَانَ إَِماَم قَْوِمِه َوقَْد شَهَِد َبْدرًا، فَقَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعْن َمْحُموِد بن الرَّبِيعِ األَْنَصارِيِّ، أَْخبََرنِي ِعْتَبانُ بن َم

للَُّه بِيِّ َصلَّى اأَنَُّه لَمَّا َساَء َبصَرِي َشقَّْت َعِليَّ إَِجاَزةُ الَْواِدي إِذَا َسالَ َبْينِي َوَبْيَن َمْسجِِد قَْوِمي، فَقَالَ ِللنَّ: َعلَْيِه َوَسلََّم
لنَّبِيُّ أََرأَيَْتنِي َيا َرسُولَ اللَِّه، لَْو أََتْيتَنِي فََصلَّْيَت ِفي َمكَاٍن ِمْن َبيِْتي أَتَِّخذُُه ُمَصلًّى، فَقَالَ لَُه ا: َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُجُمَعٍة
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم السَّْبِت َوَمَعُه أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َرِضي اللَُّه َتعَالَى فََغَدا النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ، "َسأَفَْعلُ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

فَأََشْرُت إِلَى النَّاِحَيِة الَِّتي أََرْدُت فََصلَّى ِفيَها ، "أَْيَن ُتِحبُّ أَنْ أَُصلَِّي ِفي َبيِْتَك؟:"َعْنُهَما، فََدَخلَ فََما َجلََس َحتَّى، قَالَ
  .، َوَحَبسَْناُه َعلَى خَزِيَرٍة ُيْصَنعُ لَُهُضَحى



َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َعِقيلٍ، ح، َو - ١٤٤٨٠
ُمَحمَُّد بن َعزِيزٍ اَألْيِليُّ، َحدَّثََنا َسالَمةُ بن رَْوحٍ، َعْن َعِقيلٍ، أَْخَبرَنِي  َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا

ابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ، أَنَّ َمْحُمودَ بن الرَّبِيعِ األَْنصَارِيَّ، أَْخبََرُه أَنَّ ِعْتَبانَ بن َماِلٍك، َوُهَو ِمْن أَْصَح
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي قَدْ : ْيِه َوَسلََّم ِممَّْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنَصارِ أََتى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَاللَُّه َعلَ

َبْينَُهْم، فَلَْم أَْسَتِطْع أَنْ آِتي َمْسجِدَُهْم أَْنكَْرُت َبصَرِي َوإِنِّي أَُصلِّي بِقَوِْمي، فَإِذَا كَاَنِت اَألْمطَاُر َسالَ الَْواِدي َبْينِي َو
لَّى اللَُّه َعلَْيِه فَأَُصلِّي لَُهْم، فََودِْدُت َيا َرُسولَ اللَِّه أَنْ ُتَصلَِّي ِفي ُمَصلًّى أَتَِّخذُُه ُمَصلًّى، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َص

فََغَدا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َحْيثُ اْرتَفََع : َبانُ، فَقَالَ ِعْت"َسأَفَْعلُ إِنْ َشاَء اللَُّه:"َوَسلََّم
ِحبُّ أَنْ أَْيَن ُت:"َبْيَت، قَالَالنََّهاُر، فَاْسَتأْذَنَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَِذْنُت لَُه فَلَْم َيْجِلْس حَتَّى َدَخلَ الْ

َنا، فََصلَّْيَنا فَأَشَْرُت إِلَى نَاِحَيِة الْبَْيِت، فَقَاَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَبََّر، فَقُْمَنا فََصفَفْ، "أَُصلَِّي ِفي َبيِْتَك؟
ذَِلَك ُمَناِفٌق ال ُيِحبُّ اللََّه : ْيَن مَاِلُك بن الدُّخَْيِشنِ؟ فَقَالَ َبْعضُُهْمأَ: َركَْعَتْينِ، ثُمَّ اْجَتَمَع ِفي الَْبْيِت ذُو َعدٍَد، فَقَالَ قَاِئلٌ

  َوَرسُولَهُ،

: ، قَالَ"؟ال إِلَهَ إِال اللَُّه ُيرِيُد بِذَِلَك َوْجَه اللَِّه: ال تَقُلْ ذَِلَك أَال تََراُه قَْد، قَالَ:"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فَإِنَّ اللََّه قَْد َحرََّم النَّاَر َعلَى :"َسلََّماللَُّه أَْعلَُم إِنَّا نََرى َوْجَهُه وَُنْصَحُتُه إِلَى الُْمَناِفِقَني، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ثُمَّ َسأَلْتُ الُْحَصْيَن بن ُمَحمٍَّد َوُهَو أََحُد بين َساِلمٍ ِمْن : قَالَ ُمَحمٌَّد". ال إِلََه إِال اللَُّه َيْبَتِغي بِذَِلَك َوْجهَ اللَِّه: َمْن قَالَ
  .َسرَاتِهِْم َعْن َحِديِث َمْحُموٍد، فََصدَّقَُه

ِليُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َوْرُد بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيِّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْو - ١٤٤٨١
َحدَّثَنِي َمْحُموُد بن الرَّبِيعِ، َوُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بن َخْمسِ : الرَّْحَمنِ بن َنِمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ

َسِمْعتُ : قَالَ، ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َوْجهِِه ِمْن َدلْوٍ ُمَعلَّقٍَة ِفي َدَراِهْم ِسنَِني َوإِنَُّه عَقَلَ َمجَّةً َمجََّها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
َيا َرُسولَ اللَِّه، قَْد جََعلَ َبَصرِي َيِكلُّ ِمنَ : أََتى َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ِعْتَبانَ بن َماِلكٍ ُيَحدِّثُ أَنَُّه

ِة، فَلََوِدْدُت أَنَّكَ ْمطَارِ إِذَا كَاَنْت، َوَيكُونُ َسْيلُ الَْواِدي الَِّذي َبْيَن َسكَنِي وََمْسجِِد قَْوِمي فََيحُولُ َبيْنِي َوَبْيَن الصَّالاَأل
: ، قَالَ"َنَعْم:"لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيا َرسُولَ اللَِّه َتأِْتَينِي فَُتصَلِّي ِفي َبيِْتي ُمَصلًّى أَتَِّخذُُه ُمَصلًّى، فَقَالَ َرسُولُ ال

أَْينَ :"لَُه، فََما َجلَسَ َحتَّى، قَالَ َوغََدا َعِليَّ ِمَن الَْغِد ُهَو وَأَُبو َبكْرٍ، فَأَْستَأِْذنَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَِذْنُت
  .فَأَشَْرُت إِلَى نَاِحَيٍة ِمْن َبيِْتي، فَكَبََّر، َوَصفَفَْنا َخلْفَُه فََركََع َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َسلََّم، "ِتَك؟ُتِحبُّ أَنْ أَُصلَِّي ِمْن َبْي

ِلمٍ، َحدَّثََنا ُمْس َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُعثَْمانَ الُْمَعلُِّم، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن - ١٤٤٨٢
َوَعقَلُْت َمجَّةً َمجََّها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :"األَْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي اْبُن شَِهابٍ، َعْن َمْحُموِد بن الرَّبِيعِ األَْنصَارِيِّ، قَالَ

  ".َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َوْجهِي ِمْن َدلْوٍ ُمَعلَّقٍ ِفي َدارَِنا
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ َبصَرِي قَْد َساَء َوإِنَّ اَألْمطَارَ إِذَا : قُلُْت: ُموٌد َوَحدَّثَنِي ِعْتبَانُ بن َماِلٍك، قَالَقَالَ َمْح - ١٤٤٨٣

، تَِّخذُُه ُمَصلًّى؟ أَ اشَْتدَّْت َسالَْت َوَسالَ الَْواِدي َبْينِي َوَبْيَن الصَّالِة ِفي َمْسجِِد قَْوِمي، فَلَْو َصلَّْيَت ِفي َمْسجِِدي َمكَاًنا
فََغَدا َعِليَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه أَُبو َبكْرٍ، فَاْسَتأْذََنا ، "نََعْم:"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فَأَشَْرُت لَُه إِلَى َناِحيٍَة، فََتقَدََّم َرسُولُ اللَّهِ ، "أَنْ أَُصلَِّي ِمْن َمْنزِِلَك؟ أَْيَن ُتِحبُّ:"فَأَِذْنُت لَُهمَا، فََما َجلََس حَتَّى، قَالَ

  .ُه َم َعلَى َخزِيَرٍة َصَنْعَناَها لََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَصفَفَْنا َخلْفَُه فََصلَّى، َوحََبْسَنا َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ



، َعنِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَْربٍ - ١٤٤٨٤
َرسُولَ اللَِّه َوُهَو اْبُن َخْمسِ ِسنَِني،  عَقَلَ:"الزَُّبيْرِيِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َمْحُموِد بن الرَّبِيعِ اَألْنصَارِيِّ، َوكَانَ َيْزُعُم أَنَُّه

  ".ِفي َدَراِهَم َوَزَعَم أَنَُّه َعقَلَ َمجَّةً َمجََّها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َوْجهِِه ِمْن َدلْوٍ ُمَعلَّقٍ
ُجال ِمْن قَبِيلَِتِه َوَمْن َشهَِد َبْدًرا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى َسِمْعُت ِعْتَبانَ بن َماِلٍك، َوكَانَ َر: فَقَالَ َمْحُموٌد - ١٤٤٨٥

إِنَّ َبَصرِي قَْد كَلَّ، َوإِنَّ اَألْمطَاَر ِحَني َيكُونُ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثَ أَنَُّه أََتى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
فَُتَصلِّي ِفي ْيلُ الَْواِدي الَِّذي َبْيَن َسكَنِي َوَمْسجِِد قَْوِمي، فََيحُولُ بَْينِي وََبْيَن الصَّالِة، فَلََوِدْدُت أَنََّك َتأِْتي َيْمَنُعنِي َس

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  فََغَدا: ، قَالَ"نََعْم:"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َبْيِتي فَأَتَِّخذُُه ُمصَلًّى؟ 
أَْيَن ُتِحبُّ أَنْ أُصَلَِّي ِمْن :"فَقَالَِمَن الَْغِد ُهَو َوأَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق، فَاْستَأْذَنَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأُِذنَ لَُه، 

  .ٍة ِمْن َبيِْتي فَقَاَم فَكَبََّر، فََصفَفَْنا َوَراَءُه فََركََع َركْعََتْينِ ثُمَّ سَلََّم فَأَشَْرُت إِلَى نَاِحَي، "َبْيِتَك؟
  َمنِ اْسُمُه َعابٌِس
  َعابٌس الِْغفَارٌِي

ِه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَّ: َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َوَبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ، قَاال - ١٤٤٨٦
ابِسٍ الِْغفَارِيِّ، صَاِحبِ َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َع

: قَالُوا، َما َشأْنُ النَّاسِ؟ : فََرأَى النَّاَس يََتَرحَّلُونَ، فَقَالَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه كَانَ َعلَى َسطْحٍ
ُيَتمَنَّى الْمَْوُت، َوقَْد قَالَ َرُسولُ : َيا طَاُعونُ ُخذْنِي، َيا طَاُعونُ ُخذْنِي، فَقَالَ لَُه اْبُن أَِخيِه: َيتََرحَّلُونَ ِمَن الطَّاُعوِن، قَالَ

  ".ال َتَمنَُّوا الَْمْوَت فَإِنَُّه َيقْطَُع الَْعَملَ، َوال َيُردُّ الرَُّجلَ فَُيْسَتْعَتُب؟:"لَْيِه َوَسلََّماللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
كْمِ، الْجَْوُر بِالُْح:"إِنِّي أَخَاُف أَنْ ُيْدرِكَنِي ِستٌّ َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيذْكُُرُهنَّ: قَالَ - ١٤٤٨٧

ُجلَ الْقَْوَم لَْيسَ بِأَفْقَهِهِْم َوال َوالتََّهاُونُ بِالدَِّماِء، َوإَِماَرةُ السُّفََهاِء، َوقَِطيَعةُ الرَِّحمِ، َوكَثَْرةُ الشَُّرِط، َوَتقِْدُمي الْقَْومِ الرَّ
  ".بِخَْيرِِهْم ِلُيَغنِّيَُهْم بِالْقُْرآِن

و بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا لَْيثٌ، َعْن ُعثَْمانَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعمر - ١٤٤٨٨
: ، فَقَالَاُعوِنكُْنُت َمَع َعابِسٍ الِْغفَارِيِّ َعلَى ظَْهرِ أَجَارٍ بِالَْبْصَرِة، فَرَأَى النَّاسُ يََتَحمَّلُونَ ِلَيهَْرُبوا ِمَن الطَّ: َزاذَاِن، قَالَ

قَْد كَاَنتْ لَُه ُصْحَبةٌ ِلَم : َيا طَاُعونُ ُخذْنِي إِلَْيَك، َيا طَاُعونُ ُخذْنِي إِلَْيَك، َيا طَاُعونُ ُخذْنِي إِلَْيَك، فَقَالَ اْبُن َعمٍّ لَُه
ال َيَتَمنَّ أََحُدكُُم الَْمْوَت فََيكُونَ عِْنَد ذَِلكَ :"لَُيَتَمنَّى الَْمْوَت، َوقَْد َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُو

  ".اْنِقطَاُع أََجِلِه
َبْيعُ الُْحكْمِ، :"إين أبادر خالال مسعتهن من َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يََتَخوَّفُُهنَّ َعلَى أُمَِّتِه، يا ابن أخي : فقال

 الرَُّجلَ َوكَثَْرةُ الشَُّرِط، َوقَِطيَعةُ الرَِّحمِ، واسِْتْخفَاٌف بِالدَّمِ، وََنْشٌو يَتَِّخذُونَ الْقُْرآنَ مََزاِمَري يُقَدُِّمونَ َوإَِماَرةُ السُّفََهاِء،
  ".َبْيَن أَْيِديهِْم لَْيَس بِأَفْقَهِهِْم ال ُيقَدِّمُوَنُه إِال ِلُيَغنِّيَُهْم بِِه ِغَناًء

دُ بن إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا جَرِيُر بن َعْبدِ الَْحِميِد، ح َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٤٤٨٩
بِي الَْيقْظَاِن، ، َعْن أََيحَْيى السَّاجيُّ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن زُْنُبورٍ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ِعيَاضٍ، ِكالُهَما َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ

َيِفرُّونَ ِمَن : َما َهُؤالِء؟ ِقيلَ: كُنَّا َمَعُه فَْوَق أََجارٍ لَُه، فََمرَّ قَْوٌم َيَتَحمَّلُونَ، فَقَالَ: َعْن َزاذَانَ، َعْن َعابِسٍ الِْغفَارِيِّ، قَالَ
َتمَنَّى : ونُ ُخذْنِي، فَقَالَ لَُه اْبُن أَخٍ لَُه َوكَاَنْت لَهُ ُصْحَبةٌَيا طَاُعونُ ُخذْنِي، َيا طَاُعونُ ُخذْنِي، َيا طَاُع: الطَّاُعوِن، فَقَالَ



ال َيَتَمنَّ أََحُدكُمُ الَْمْوَت فَإِنَّ الَْمْوَت آِخُر َعَملِ الُْمْؤِمنِ :"الَْمْوَت َوقَدْ مسعت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ".َتُبال َيْرجُِع فَُيْسَتْع

رِ الزََّماِن يََتَخوَّفُُهنَّ َيا اْبَن أَِخي، إِنِّي أَُباِدُر ِخالال َسِمْعُتُهنَّ ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتكُنَّ ِفي آِخ: فَقَالَ
مِ، َوقَِطيَعةُ الرَِّحمِ، وََنْشٌو يَْنَشأُ يَتَِّخذُونَ الْقُْرآنَ مََزاِمريَ إَِماَرةُ السُّفََهاِء، َوكَثَْرةُ الشَُّرِط، واسِْتْخفَاٌف بِالدَّ:"َعلَى أُمَِّتِه

  ".مُ ُيقَدِّمُوَنُهمْ ِلُيَغنَِّيُهْم ِغَناًءُيقَدُِّمونَ الرَُّجلَ لَْيَس بِأَفْقَهِهِْم ِفي الدِّينِ، َوال بِأَْعلَِمهِْم، َوِفيهِْم َمْن ُهَو أَفْقَُه ِمْنُهْم َوأَْعلَ

ُر بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن آَدَم، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعاِصمٍ، َحدَّثََنا ُمْعَتِم -١٤٤٩٠
َعابِسٍ الِْغفَارِيِّ َعلَى ظَْهرِ أََجارٍ كُنَّا َمَع : َعْن أَبِيِه، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن َزاذَانَ، قَالَ

َيا طَاُعونُ ُخذْنِي إِلَْيَك، فَقَالَ اْبنُ : فَقَالَ َيِفرُّونَ ِمَن الطَّاُعوِن، قَالَ، َما َشأْنُ َهُؤالِء؟ : فَأَْبَصَر أُنَاًسا يََتَحمَّلُونَ، فَقَالَ
  ".ال َيَتَمنََّينَّ أََحُدكُمُ الَْمْوَت:"قَْد مسعت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتمَنَّى الَْمْوَت َو: َعمٍّ لَُه َوكَاَنْت لَهُ ُصْحَبةٌ

إِمَاَرةُ السُّفََهاِء، : بَاِدرُوا بِاَألْعَمالِ ِستا:"إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: قَالَ - ١٤٤٩١
، يُقَدُِّمونَ أََحُدُهمْ َرةُ الشَُّرِط، َوَبْيعُ الُْحكْمِ، واسِْتْخفَافٌ بِالدَّمِ، َوقَِطيَعةُ الرَِّحمِ، َوَنْشوٌ يَتَِّخذُونَ الْقُْرآنَ َمَزاِمَريَوكَثْ

  ".ِلُيَغنِّيَُهْم َوإِنْ كَانَ أَقَلُُّهْم ِفقًْها

ثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ، أنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي الَْيقْظَاِن، َعْن َزاذَانَ، َعْن َعِليمٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّ - ١٤٤٩٢
نُ َيا طَاُعو: يَِفرُّونَ ِمَن الطَّاُعوِن، فَقَالَ: َما لَُهْم؟ قَالُوا: الِْكْنِديِّ، َعْن َعابِسٍ الْغِفَارِيِّ، أَنَّهُ َرأَى قَْوًما يََتَرحَّلُونَ، فَقَالَ

َتمَنَُّوا :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: أََتَتَمنَّى الَْمْوَت؟ قَالَ: ُخذْنِي إِلَْيَك، فَقَالَ لَُه اْبُن َعمٍّ لَُه
افٍ بِالدَّمِ، َوكَثَْرِة الشَُّرِط، َوقَِطيَعِة الرَِّحمِ، ِعْنَد إِمَاَرِة السُّفََهاِء، َوَبْيعِ الُْحكْمِ، واسِْتْخفَ: الَْمْوَت عِْنَد ِخصَالٍ ِستٍّ

  .َزادَ َشرِيٌك ِفي اِإلْسنَاِد ُعلَْيًما الِْكْنِدّي، "َوَنْشوٍ يَتَِّخذُونَ الْقُْرآنَ َمَزاِمَري يُقَدُِّمونَ الرَُّجلَ ِليَُغنِّيَُهْم َولَْيَس بِأَفْقَهِهِْم

يٍّ اَألبَّاُر، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحْشَرمٍ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن ُموَسى الُْجهَنِيِّ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِل - ١٤٤٩٣
إِمَْرةُ : يََتخَوَُّف َعلَى أُمَِّتِه ِستَّ ِخصَالٍ:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َزاذَانَ، َعْن َعابِسٍ الِْغفَارِيِّ، قَالَ

ِخذُونَ الْقُْرآنَ مََزاِمَري الصِّْبَياِن، َوكَثَْرةُ الشَُّرِط، وَالرِّشَْوةُ ِفي الُْحكْمِ، َوقَِطيَعةُ الرَِّحمِ، واسِْتْخفَافُ بِالدَّمِ، وََنْشٌو يَتَّ
دَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو يُوُسفَ َح". ُيقَدُِّمونَ الرَُّجلَ لَْيَس بِأَفْقَهِهِْم َوال أَفَْضِلهِمْ ُيَغنِّيهِْم ِغَناًء

ابِسٍ الِْغفَارِيِّ، َعنِ الْفَارِِسيُّ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َيْحَيى بن َزبَّانَ، َحدَّثََنا مِْنَدلٌ، َعْن ُموَسى الُْجهَنِيِّ، َعْن َزاذَانَ، َعْن َع
  .َوَسلََّم َنْحَوُه النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  َعْوُف بن َماِلٍك اَألْشَجِعيُّ كَانَ َينْزِلُ بِدَِمشَْق
  الشَّْعبِيُّ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

 نِ اْبنَِحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا َخاِلُد، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َع - ١٤٤٩٤
َعْت فََتَحلَّلََها، فَضََرْبُتهُ أَشَْوَع، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، أَنَُّه أَْبَصَر َنْصرَانِيا َيسُوُق بِامَْرأٍَة، فََنَخسَ بَِها فَُصرِ

ُعَمَر، فََخِشيُت َعَجلََتُه، فَأََتى ُعَمَر فَأَْخَبرَُه،  أَجِرْنِي ِمْن: بَِخَشَبٍة َمِعي فََشَجْجُتُه، فَاْنطَلَقُْت إِلَى ُمعَاِذ بن جََبلٍ، فَقُلُْت
ِلَهُؤالِء َعْهٌد فَفُوا بَِعْهدِِهْم َما َوفَْوا :"فََجَمَع َبْينََنا َولَمْ َيَزلْ بِالنَّصَْرانِي حَتَّى اْعَتَرَف، فَأََمَر لَُه بَِخَشَبٍة فَُنِحَتْت، ثُمَّ قَالَ

  ".ال عَْهَد لَُهْم، َوأََمَر بِِه فَُصِلَبلَكُْم، فَإِذَا َبدَّلُوا، فَ
  أَُبو أَيُّوَب األَْنصَارِيُّ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك



اِلحٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َص - ١٤٤٩٥
الِْمقَْدامِ بن مَِّد بن َحْربٍ، َعْن َبِحريِ بن َسْعٍد، َعْن َخاِلدِ بن َمْعَدانَ، َعْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ، َعْن ُنَعْيمِ بن َهمَّارٍ، َعنِ َعْن ُمَح

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه: َمْعدي كَرَِب، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنصَارِيِّ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، قَالَ
  ".أَِطيُعونِي َما كُْنُت َبْيَن أَظُْهرِكُْم، َوَعلَْيكُْم بِآَياِت اللَِّه، أَِحلُّوا َحاللَُه َوَحرُِّموا َحَراَمُه:"بِالَْهاجَِرِة َوُهَو َمْرُعوٌب، فَقَالَ
  أَُبو ُهرَْيَرةَ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

ضٍ، كْرُ بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، أنا َيزِيُد بن ِعَياَحدَّثََنا َب - ١٤٤٩٦
ُعوُدوا الَْمرِيَض، ":َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".َواتَّبِعُوا الْجََنائَِز
  أَُبو ُمْسِلمٍ الَْخْوالنِيُّ َواْسُمُه َعْبُد اللَِّه بن ثَْوبٍ َعْن َعْوٍف

َمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َوأَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيْحَيى بن َحمَْزةَ الدِّ - ١٤٤٩٧
نِيِّ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسهِرٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن َربِيَعةَ بن يَزِيَد، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الَْخْوال: قَاال

كُنَّا ِعْندَ : يٌب، َوأَمَّا ُهَو ِعْنِدي فَأَِمٌني َعْوُف بن َماِلٍك، قَالَالَْخْوالنِيِّ، َحدَّثَنِي اَألِمُني الَْحبِيبُ اَألِمُني، أَمَّا ُهَو إِلَيَّ فََحبِ
، "أَال ُتَبايُِعونَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتْسَعةٌ أَْو ثَمَانَِيةٌ أَْو َسْبعَةٌ، فَقَالَ

أَنْ َتْعُبدُوا اللََّه َوال ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا، :"َيا َرسُولَ اللَِّه، قَدْ َباَيعَْناَك، فََعلَى َما ُنبَايُِعَك؟ قَالَ: َها ثَالثَ مَرَّاٍت فَقُلَْنافََردََّد
  ".َوالصَّلواُت الَْخْمُس، َوأََسرَّ كَِلَمةً َخِفيَّةً ال َتسْأَلُونَ النَّاَس َشْيئًا

  يَس الَْخْوالنِيُّ َعْن َعْوٍفأَُبو إِْدرِ

َد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َربِيَعةَ بن يَزِي - ١٤٤٩٨
َيا َرسُولَ : ، قَالُوا"أَال تَُبايِعُونِي؟:"ْيِه َوَسلََّم، قَالَ َألْصَحابِِهإِْدرِيَس، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

ُتبَايُِعونِي َعلَى أَنْ ال ُتْشرِكُوا بِاللَِّه شَْيئًا، :"، قَالَ ذَِلَك ثَالثَ مَرَّاٍت، قَالَ"اللَِّه، قَْد بَاَيْعنَاَك َمرَّةً، فََعالَم نَُبايُِعَك؟
  ".َشْيئًا َوُتْؤتُوا الزَّكَاةَ، وَتْسَمُعوا َوُتِطيُعوا، ثُمَّ أَتَْبَع ذَِلَك كَِلَمةً َخِفيَّةً، َوَعلَى أَنْ ال َتسْأَلُوا النَّاَس َوُتِقيُموا الصَّالةَ،

َعزِيزِ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ - ١٤٤٩٩
ْوالنِيِّ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو، َعْن ُبْسرِ بن ُعَبْيدِ اللَِّه الَْحْضرَِميِّ، َعْن أَبِي إِْدرِيسَ الَْخ: َمْنُصورٍ، قَاال

أَمََرَنا بِالَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ ِفي غَْزَوِة َتبُوٍك "ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَحدَّثََنا َعْوُف بن َماِلٍك اَألْشَجِعيُّ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّ
  ".ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ، َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ

دَّثََنا الْوَِليُد بن ُمسِْلمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْعالِء بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َح - ١٤٥٠٠
أََتْيتُ : َعْوُف بن َماِلٍك، قَالََزبْرٍ، َحدَّثَنِي زَْيُد بن َواِقٍد، َعْن ُبْسرِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َحدَّثَنِي أَُبو إِْدرِيسَ الَْخْوالنِيُّ، َحدَّثَنِي 

َيا َعْوُف، اْعُددْ ِستا َبْيَن َيَديِ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي َخْيَمٍة ِمْن أََدمٍ، فََتَوضَّأَ ُوُضوًءا َمِكيًنا، فَقَالََرسُولَ اللَِّه صَلَّ
: والثَّانَِيةُ"،إِْحَدى : قُلُْت، "ىقُلْ إِْحَد:"فََوَجْمُت لََها، قَالَ: ، قَالَ"مَْوِتي:"َوَما ِهَي َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: قُلُْت، "السَّاَعِة

إِفَاَضةُ الْمَالِ حَتَّى ُيْعطَى الرَُّجلُ مِائَةَ دِيَنارٍ فَيَظَلَّ : ُموَتانٌ ِفيكُْم كَُنعَاسِ الَْغَنمِ، َوالرَّابِعَةُ: فَْتُح َبْيتِ الَْمقِْدسِ، َوالثَّاِلثَةُ
الْعََربِ إِال َدَخلَْتُه، وَُهْدَنةٌ َتكُونُ َبيَْنكُْم َوَبْيَن بين اَألصْفَرِ، ثُمَّ َيْغِدُرونَ، فََيأْتُوَنكُمْ َيْسَخطَُها، ثُمَّ ِفْتَنةٌ ال َيْبقَى َبْيُت ِمَن 



  ".َتْحَت ثََمانَِني غَايَةً، كُلُّ غَاَيٍة اثَْنا َعَشرَ أَلْفًا
  ُجَبْيُر بن نُفَْيرٍ الَْحْضرَِميُّ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

قٍَد، َحدَّثَنِي َنا أَُبو َعْبِد الَْمِلِك أَْحَمُد بن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ الْقَُرِشيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الَْعالِء بن فَْرَحدَّثَ - ١٤٥٠١
أََتْيتُ : ِف بن َماِلٍك، قَالَأَبِي َعْبِد اللَِّه بن الَْعالِء، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن ُجَبْيرِ بن نُفَْيرٍ، َعْن َعْو

فَأَْدَخلُْت رَأِْسي ، "اْدُخلْ:"قَالَ، أَْدُخلُ؟ : النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي ِخَباٍء لَُه ِمْن أََدمٍ، فََسلَّْمُت َعلَْيِه قُلُْت
فَلَمَّا ، "كُلَُّك:"قَالَ، َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْدُخلُ كُلِّي؟ : ضَّأُ ُوُضوًءا َمِكينًا، فَقُلُْتفَإِذَا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيتََو

فََوَجْمُت ِلذَِلَك َوْجَمةً َما َوَجْمُت : ، قَالَ َعْوٌف"اْعُدْد ِستَّ ِخصَالٍ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة، َمْوتُ َنبِيِّكُْم:"َجلَْسُت، قَالَ ِلي
َوفََتُح بَْيِت الْمَقِْدسِ، َوِفْتَنةٌ َتكُونُ ِفيَها مُوَتانُ الَْعَربِ َوُهَو َداٌء :"إِْحَدى، قَالَ: قُلُْت، "قُلْ إِْحَدى:"قَطُّ، قَالَ ِمثْلََها

اخِطًا، َوُهْدَنةٌ َتكُونُ َبْيَنكُْم َوَبْينَ َيأُْخذْكُْم كَُعقَاصِ الْغََنمِ، َويَفُْشو الْمَالُ ِفيكُمْ َحتَّى ُيْعطَى الرَُّجلُ مِائَةَ ِديَنارٍ فََيظَلَّ َس
  ".بين اَألْصفَرِ فََيْغِدُرونَ فََيأْتُوَنكُْم ثَمَانَِني غَاَيةً َتْحَت كُلِّ غَاَيٍة اثَْنا َعَشَر أَلْفًا

اِن، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَم - ١٤٥٠٢
أََتْيُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي بناءٍ : الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن نُفَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، قَالَ

َبلْ :"فَقَالَ، أَكُلِّي أَْو بَْعِضي؟ : ، فَقُلُْت"اْدُخلْ:"َنَعْم، فَقَالَ: فَقُلُْت، "اِلٍك؟َعْوُف بن َم:"لَُه، فََسلَّْمُت َعلَْيِه، فَقَالَ
، َواسَْتْبكَْيُت حَتَّى َجَعلَ ُيْسِكتُنِي، ثُمَّ قَالَ "أَوَّلُُهنَّ َموِْتي: َيا َعْوُف اْعُددْ ِستا َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة:"، فَقَالَ ِلي"كُلَُّك
مُوَتانٌ َيكُونُ ِفي : وَالثَّاِلثَةُ:"فَقَالَ، ِثْنَتاِن : ، فَقُلُْت"ِثْنَتاِن: فَْتحُ َبْيِت الَْمقِْدسِ، قُلْ: وَالثَّانَِيةُ:"، فَقَالَ"لْ إِْحَدىقُ:"ِلي

، ثُمَّ "ِفْتَنةٌ َتكُونُ ِفي أُمَِّتي َوَعظََّمَها: َوالرَّابِعَةُ:"ثَالثٌ، فَقَالَ: فَقُلُْت، "ثَالثٌ: أُمَِّتي َيأُْخذَُهْم مِثْلَ ِعقَاصِ الْغََنمِ قُلْ
يَِفيُض ِفيكُُم الَْمالُ َحتَّى أَنَّ الرَُّجلَ لَُيْعطَى الْمِائَةَ ِدينَارٍ فََيْسَخطََها : وَالَْخاِمَسةُ:"أَرَْبٌع، فَقَالَ: فَقُلُْت، "أَْرَبٌع: قُلْ:"قَالَ
َيكُونُ َبيَْنكُْم َوَبْيَن بين اَألْصفَرِ ُهْدَنةٌ فََيِسُريونَ َعِلْيكُْم َعلَى ثََمانَِني غَاَيةً : سَّاِدسَةُوَال:"َخْمٌس، فَقَالَ: فَقُلُْت"َخْمٌس: قُلْ

  ".ِدَمْشُق: َهاالُْغوطَةُ ِفي َمِديَنٍة، ُيقَالُ لَ: َتْحَت كُلِّ غَاَيٍة اثَْنا َعَشرَ أَلْفًا، فُْسطَاطُ الُْمْسِلِمَني َيْوَمِئٍذ ِفي أَْرضٍ، ُيقَالُ لََها

بن ُجبَْيرِ بن  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ - ١٤٥٠٣
أَنْ يَْتُركَُه ثُمَّ ال :"قَالَ. َوَما تَْوَبُتُه؟: قِيلَ، "تَْوَبَتُه َما ِمْن ذَْنبٍ إِال َوأََنا أَْعرُِف:"ُنفَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، قَالَ

  ".َيُعوَد
، َعْن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ - ١٤٥٠٤

إِنِّي َألْرُجو أَنْ َتكُونَ َساَعةُ الُْجُمَعِة ِفي إِْحَدى السَّاَعاتِ الثَّالِث، إِذَا أَذَّنَ :"بن َماِلٍك، قَالَ ُجَبْيرِ بن نُفَْيرٍ، َعْن َعْوِف
  ".الُْمَؤذِّنُ، َوإِذَا أَمَّ اِإلَماُم الِْمْنَبَر، َوعِْنَد اِإلقَاَمِة

ثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، ح َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّ - ١٤٥٠٥
بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْجَُرِشيِّ،  اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن إِبَْراِهيَم بن أَبِي َعْبلَةَ، َعنِ الَْوِليِد

ى السََّماِء َيْوًما، َبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك اَألْشجَِعيِّ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنظَرَ إِلََعْن ُج
َيا َرسُولَ اللَِّه، ُيْرفَُع الِْعلُْم َوقَْد أََتْيتَ : يٍد، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ، ُيقَالُ لَُه زِيَاُد بن لَبِ"َهذَا أََوانٌ ُيْرفَُع الِْعلُْم:"فَقَالَ

، ثُمَّ ذَكََر لَهُ "إِنْ كُْنُت َألْحسَُبَك ِمْن أَفْقَِه أَْهلِ الَْمدِيَنِة:"فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَوَعْتُه الْقُلُوُب؟ 



: ى َعلَى َما ِفي أَْيِديهِْم ِمْن ِكَتابِ اللَِّه، فَلَِقيُت َشدَّاَد بن أَْوسٍ فََحدَّثُْتهُ بَِحدِيِث َعْوٍف، فَقَالََضاللَةَ الَْيُهوِد َوالنَّصَاَر
  .الُْخشُوُع، ال َتَرى َخاشًِعا : أَال أُخْبُِرَك بِأَوَّلِ ذَِلَك ُيْرفَُع؟ قَالَ، َصَدَق َعْوٌف 

َراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكِيمِ، أنا اْبُن َوْهبٍ، َعْن َعْمرِو بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَ - ١٤٥٠٦
 َسِمْعُت: َجِعيِّ، قَالََعْن أَبِي َحْمَزةَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك اَألْش

اللَُّهمَّ اغِْفْر لَُه، َواْرَحْمُه، واْعُف َعْنُه، َوَعاِفِه، َوأَكْرِْم :"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صَلَّى َعلَى الَْجنَاَزِة، َيقُولُ
َيا كََما ُيَنقَّى الثَّْوُب اَألبَْيُض ِمَن الدََّنسِ، َوأَْنزِلُْه َداًرا ُنُزلَُه، وََوسِّْع ُمْدَخلَُه، َواغِْسلُْه بَِماٍء َوثَلْجٍ َوَبَرْد، َوَنقِِّه ِمَن الَْخطَا

: ، قَالَ َعْوُف بن َماِلٍك"لنَّارَِخيًْرا ِمْن َدارِِه، َوأَْهال َخيًْرا ِمْن أَْهِلِه، َوَزْوًجا َخْيًرا ِمْن زَْوَجِه، َوِقِه ِفْتَنةَ الْقَبْرِ، َوَعذَاَب ا
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَويِْه، َحدَّثََنا ". كُونَ أََنا الَْميُِّت ِلُدَعاِء َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفََتَمنَّْيُت أَنْ أَ

دَّثََنا عِيَسى بن يُوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو َح: أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسي، َحدَّثََنا َحجَّاجُ بن إِبَْراهِيَم اَألْزَرُق، قَاال
َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ : َحْمَزةَ الْحِْمِصيُّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجبَْيرِ بن ُنفَيْرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، قَالَ

  .َصارِ فَذَكََر َنْحَوُهَعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َجَناَزِة َرُجلٍ ِمَن األَْن

، َعْن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ، َعْن َحبِيبِ بن ُعَبْيٍد - ١٤٥٠٧
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َجَناَزٍة فََحِفظُْت ِمْن َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: َسِمْعُت َعْوَف بن َماِلٍك، قَالَ: ُجَبْيرِ بن نُفَْيرٍ، قَالَ
اِء َوالثَّلْجِ اللَُّهمَّ اغِْفْر لَُه، وَاْرَحْمُه، َوَعاِفِه، واْعُف َعْنُه، َوأَكْرِْم ُنُزلَُه، وََوسِّْع ُمْدَخلَُه، َواغِْسلُْه بِالَْم:"ُدَعاِئِه َوُهَو، َيقُولُ
ِمْن أَْهِلِه،  َن الَْخطَاَيا كََما ُينَقَّى الثَّْوُب األَْبَيُض ِمَن الدََّنسِ، وَأَْبِدلُْه دَاًرا َخيًْرا ِمْن َدارِِه، َوأَْهال َخيًْراَوالَْبَرِد، َوَنقِِّه ِم

، حَتَّى َتَمنَّْيتُ أَنْ أَكُونَ أََنا ذَِلكَ "رَِوَزْوًجا َخْيًرا ِمْن زَْوجِِه، َوأَْدِخلُْه الَْجنَّةَ، َوأَِعذُْه ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ، َوِمْن َعذَابِ النَّا
بن ُجَبْيرِ بن  َحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ. الَْميُِّت

  .النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بنْحوِ َهذَا الَْحِديِثُنفَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، َعنِ 
ثََنا َصفَْوانُ بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن َناِفعٍ، َحدَّ - ١٤٥٠٨

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا : بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، قَالَ َعْمرٍو، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ
  ".قَسََّمُه ِمْن َيْوِمِه فَأَْعطَى األَْهلَ َحظَّْينِ، َوأَعْطَى اَألعَْزَب َحظًّا"أََتى الْفَْيُء

َعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن َناِفعٍ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو ُزْر - ١٤٥٠٩
ثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َحدَّ: َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، قَاال: الَْوهَّابِ بن َنْجدَةَ، َوأَُبو َيزِيَد الْحَْوِطيُّ، قَاال

قَسََّمهُ "كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َجاَءُه فَْيٌء: بن ُجَبْيرِ بن نُفَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، قَالَ
، فَُدِعيَنا َوكُْنُت أُدَْعى قَْبلَ َعمَّارِ بن يَاِسرٍ فَأُْعطَى َحظًّا "اِحًداِمْن َيْوِمِه فَأَْعطَى اَألْهلَ َحظَّْينِ، َوأَْعطَى اَألعَْزَب َحظًّا َو

لَةٌ ِمْن ذََهبٍ، فََجَعلَ َواِحًدا، فََتَسخَّطَ َحتَّى َعَرَف ذَِلَك َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمْن َحضََرُه، فََبِقَيْت فَْض
كَْيَف أَنُْتْم َيْوَم ُيكَْنُز لَكُمْ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْرفَعَُها بِطََرِف َعَصاُه فََتْسقُطُ، ثُمَّ َيْرفَعَُها فََتْسقُطُ َوُهَو، َيقُولُالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّ

فََصَبَر َمْن َصبََر، َوفُِتَن َمْن فُِتَن، فَقَالَ لَُه َوِدْدَنا َواللَِّه لَْو أُكْنَِز لََنا : فَلَْم ُيجِْبُه أََحٌد، فَقَالَ َعمَّاُر بن َياسِرٍ، "ِمْن َهذَا؟
  ".لََعلََّك َتكُونُ ِفيِه َشرٌّ َمفُْتونٌ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اِفَيةَ بن أَيُّوَب، َحدَّثَنِي َجدِّي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الَْحْضرَِميُّ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَيُّوَب بن َع - ١٤٥١٠
، َعْن َعْوِف بن َماِلكٍ َعاِفَيةُ بن أَيُّوَب، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن أَبِيِه



َوَسلََّم ِقطَْعةَ ِسلِْسلٍَة ِمْن ذََهبٍ، َبِقَيْت ِمَن الْفَْيِء بَِعَصاُه َوُهوَ  َرفََع َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: اَألْشجَِعيِّ، قَالَ
فَلَْم ُيجِْبُه أََحٌد، فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، "كَْيَف أَْنُتْم َيْوَم ُيكَْنزُ لَكُْم ِمْن َهذَا؟:"َيقُولُ
لََعلَّكَ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمللَِّه لََودِْدَنا لَْو أُكْنَِز لََنا ِمنُْه، فََصَبَر َمْن َصبََر، َوفُِتَن َمْن فُِتَن، فَقَالَ َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّوَا: َوَسلََّم

  ".أَنْ َتكُونَ َشرٌّ َمفُْتونٌ

َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، : َحوِْطيُّ، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْ - ١٤٥١١
اْنطَلََق النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجبَْيرِ بن ُنفَيْرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ، قَالَ

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َنا َمَعُه َحتَّى َدَخلَْنا كَنِيَسةَ الَْيُهوِد َيْوَم ِعيدِِهْم، فَكَرِهُوا ُدخُولَُه َعلَْيهِْم، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصَيْوًما َوأَ
ال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، َيُحطُّ َيا َمْعَشرَ الَْيُهوِد، أَُرونَِي اثَْنْي َعَشرَ َرُجال ِمْنكُْم َيْشَهُدونَ أَنَّ ال إِلََه إِ:"َوَسلََّم

، فَأَْسكَُتوا َما أَجَاَبُه أََحٌد، ثُمَّ َردَّ َعلَْيهِْم فَلَْم ُيجِْبُه أََحٌد، "اللَُّه َعْن كُلِّ َيُهوِديِّ َتْحتَ أَِدميِ السََّماِء الَْغَضبَ الَِّذي َعلَْيِه
، ثُمَّ اْنصََرَف "أَبَْيُتْم، فَوَاللَِّه َألَنا الْحَاِشُر، وَأََنا الَْعاِقُب، وَأََنا الُْمقَفِّي، آَمنُْتْم أَْو كَذَّبُْتْم:"ٌد، فَقَالَثُمَّ ثَلَّثَ فَلَْم ُيجِْبُه أََح

أَيُّ : مٌَّد، فَاقَْبلَ، فَقَالَ ذَاَك الرَُّجلُكََما أَْنَت َيا ُمَح: َوأََنا َمَعُه، َحتَّى أَنََّنا ِكْدَنا أَنْ َنْخُرَج َناَدى َرُجلٌ ِمْن َخلِْفِه، فَقَالَ
وَاللَِّه َما َنْعلَُم ِفيَنا َرُجال كَانَ أَْعلَُم بِكَِتابِ اللَِّه َوال أَفْقَُه ِمْنَك، َوال ِمْن : َرُجلٍ َتْعلَُمونَ ِفيكُْم َيا مَْعَشَر الَْيُهوِد؟ قَالُوا

كَذَْبَت، : فَإِنِّي أَْشَهُد لَهُ بِاللَِّه أَنَُّه نَبِيُّ اللَِّه الَِّذي َتجُِدونَ ِفي التَّْوَراِة، قَالُوا: بِيَك، قَالَأَبِيَك قَْبلََك، َوال ِمْن َجدَِّك قَْبلَ أَ
  ثُمَّ ُردُّوا َعلَْيِه، َوقَالُوا ِفيِه َشرا، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه

فَخََرْجَنا َوَنْحُن ثَالثَةٌ، َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا َواْبُن َسالمٍ، : ، قَالَ"لَ قَْولَكُْمكَذَبُْتْم لَْن َنقَْب:"َوَسلََّم
إِْسرَائِيلَ َعلَى ِمثِْلِه فَآَمَن قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوكَفَرُْتْم بِِه َوَشهَِد َشاِهٌد ِمْن بين : "َوأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

  ].١٠األحقاف آية "[َواسَْتكْبَْرُتْم إِنَّ اللََّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني

َمُد بن َعْبدِ ْحَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا َصفَْوانُ، ح َوَحدَّثََنا أَ - ١٤٥١٢
َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبيْرِ الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْمرٍو، َعْن 

َوأَنَّ َمدَِديا كَانَ ، ُه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم ُيخَمِّسِ السَّلََب بن ُنفَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
لُْمْسِلِمَني َوُهَو َعلَى فََرسٍ َرِفيقًا لَُه ِفي غَْزَوِة ُمْؤَتةَ ِفي طََرِف الشَّامِ، فَلَقُوا الَْعُدوَّ، فَجََعلَ الرُّوِميُّ مِْنُهْم َيشَْتدُّ َعلَى ا

َحتَّى  َهبٍ، َوِمْنطَقٍَة ُملَطََّخةٍ بِذََهبٍ، َوَسْيٍف ُمَحلًّى ِمْن ذََهبٍ، فَُيْغزِي بِهِْم، فََيلْطُُف لَُه ذَِلَك الَْمَدِديُّأَْشقََر، َوسَْرجٍ ُمذْ
َبيَِّنةُ ِللَْمَدِديِّ إِنَُّه قََتلَُه، فَأَْعطَاُه َخاِلٌد َمرَّ بِِه فََعْرقََب فََرَسُه، فََوقََع، ثُمَّ َعالُه بِالسَّْيِف فَقََتلَُه، فَلَمَّا َهَزَم اللَُّه الرُّوَم قَاَمِت الْ

أََما َتْعلَُم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى : فَكَلََّمُت خَاِلدَ بن الْوَِليِد فَقُلُْت: َسْيفَُه َوُخْمَس مَاِلِه، قَالَ َعْوٌف
َواللَِّه ُألْخبَِرنَّ َرُسولَ : َوكَانَ َبيْنِي َوبَْيَنُه كَالٌم فَقُلُْت: َولَكِنِّي اْسَتكْثَْرتُُه، قَالَ َعْوٌف، َبلَى : قَالَ، بِالسَّلَبِ ِللْقَاِتلِ؟ 

َوَسلََّم ذَكََر َعْوٌف َما كَانَ ِمْنُه،  فَلَمَّا اْجَتَمْعَنا عِْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخبََرَك، قَالَ َعْوٌف
  اسَْتكْثَْرُتهُ،: فَقَالَ َخاِلٌد، "َما َمَنَعَك أَنْ َتْدفََع إِلَْيِه؟:"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

فََغِضَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ، أَلَمْ أُْنجِْز لََك َما َوَعدُْتَك؟ كَْيَف رَأَْيَت َيا خَاِلُد، : فَقُلُْت: ، قَالَ َعْوٌف"اْدفَْعُه إِلَيِْه:"قَالَ
َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن رَاَهَوْيِه، ". َما أَْنُتْم بَِتارِِكي ِلي أُمََراِئي:"، َوقَالَ"ال ُتْعطِِه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالَ ِلخَاِلٍد

ْوِف َنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعَحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثَ
ثَْوَر بن يَزِيَد فََحدَّثُْتُه بَِهذَا  فَلَِقيُت: قَالَ الْوَِليُد َعْن ُمْسِلمٍ ِفي َحِديِثِه: قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َماِلٍك، قَالَ



يِّ َحدَّثَنِي بِِه َبِحُري بن سَْعٍد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن ُجبَْيرِ بن ُنفَيْرٍ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، َعنِ النَّبِ: الَْحِديِث، فَقَالَ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَو َحدِيِث َصفَْوانَ

ْمرٍو، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َع - ١٤٥١٣
جََعلَ السَّلََب للقَاِتلِ وَلَمْ "لَْيِه َوَسلََّمالرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن نُفَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع

  ".ُيخَمِّْسُه

ْمرٍو، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َع - ١٤٥١٤
َهلْ أَْنُتمْ َتارِكُوا ِلي :"قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َماِلِك، قَالَالرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن نُفَْيرٍ، َع

َعْت ِفيِه فَشَرَِبْت َصفَْوُه فَأَْشَرأَُمرَاِئي؟ فَإِنََّما َمثَِلي َوَمثَلُُهْم كََمثَلِ َرُجلٍ اشَْتَرى إِبِال َوَبقًَرا فََرَعاَها، ثُمَّ أَْوَرَدَها َحْوًضا، 
  ".َوَتَركَْت كََدَرُه، فََصفُْوُه ُهَو لَكُْم وَكََدُرُه َعلَيْهِمِ

بن جَُبْيرِ  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ - ١٤٥١٥
، َيا َرُسولَ اللَِّه، كَْيَف تََرى ِفي ذَِلَك؟ : كُنَّا َنْرِقي ِفي الَْجاِهِليَِّة، فَقُلَْنا: ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، قَالَبن ُنفَْيرٍ
  ".اعْرِضُوا َعِليَّ ُرقَاكُْم، ال بَأَْس بِالرُّقَى َما لَْم َيكُْن ِشْركًا:"فَقَالَ

َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ  َحدَّثََنا َبكْرُ بن - ١٤٥١٦
ْيرِ بن ُنفَيْرٍ، َمنِ بن ُجَببن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا أَصَْبغُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ، َعْن َعْبِد الرَّْح

قََتلَ َرُجلٌ ِمْن ِحْمَيرٍ َرُجال ِمَن الَْعُدوِّ، فَأََراَد َسلَْبُه فََمَنَعُه خَاِلُد بن الْوَِليِد َوكَانَ : َعْن أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، قَالَ
، "َما َمَنَعَك أَنْ ُتْعِطَيهُ َسلَْبُه؟، َيا َخاِلُد :"لََّم َعْوٌف فَأَْخبََرُه، فَقَالََواِلًيا َعلَيْهِْم، فَأََتى فَأََتى َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

َهلْ أَْنجَْزُت لََك َما ذَكَْرتُ : ، فََمرَّ َخاِلٌد بَِعْوٍف فََجرَّ بِرِدَاِئِه، َوقَالَ"اْدفَْعُه إِلَْيِه:"اْسَتكْثَْرُتُه َيا َرسُولَ اللَِّه، فَقَالَ: فَقَالَ
ال ُتْعِطِه َيا خَاِلُد، َهلْ أَْنُتْم تَارِكُوا أَُمرَاِئي؟ إِنََّما ِمثْلُكُْم :"لََك ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْسُتْغِضَب، َوقَالَ
َرَدَها حَْوًضا فََشَرَعْت ِفيِه، فَشَرَِبتْ َصفَْوُه َوَترَكَْت َوَمثَلُُهْم كََمثَلِ َرُجلٍ اشَْتَرى إِبِال فََرَعاَها، ثُمَّ َتَحيََّن سَقَْيَها، فَأَْو

  ".كََدرَُه، فََصفُْوُه لَكُْم َوكََدُرُه َعلَْيهِْم

، ثَْمانََحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن َحرِيزِ بن ُع - ١٤٥١٧
تَفْتَرُِق :" َوَسلََّم، قَالََعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجبَْيرِ بن ُنفَيْرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

اُألُمورَ بِرَأْيِهِْم، فَُيِحلُّونَ الَْحَراَم وَُيَحرُِّمونَ  أُمَِّتي َعلَى بِْضعٍ َوَسْبِعَني ِفْرقَةً، أَْعظَُمَها ِفْتَنةً َعلَى أُمَِّتي قَْوٌم َيِقيُسونَ
  ".الَْحاللَ

َعْبُد الَْحمِيِد َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمرَْوُروِذيُّ، َحدَّثََنا أَُبو تَِقيِّ  - ١٤٥١٨
 َحدَّثََنا َمْعَدانُ بن ُسلَْيمٍ الَْحْضرَِميُّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َنجِيحٍ، َعْن أَبِي الزَّاِهرِيَِّة، َعْن ُجَبْيرِ بن إِبَْراِهيمَ الِْحْمِصيُّ،

ذَا افَْتَرقَْت َهِذهِ كَْيَف أَْنَت َيا َعْوٌف إِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُنفَْيرٍ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، قَالَ
إِذَا :"قَالَ، َوَمَتى ذَاَك َيا َرسُولَ اللَِّه؟ : قُلُْت، "اُألمَّةُ َعلَى ثَالٍث َوَسْبِعَني ِفْرقَةً، َواِحَدةٌ ِفي الَْجنَِّة َوَساِئُرُهنَّ ِفي النَّارِ؟

َمنَابِرِ، وَاتََّخذُوا الْقُْرآنَ َمَزاِمَري، َوُزْخرِفَتِ الَْمَساجُِد، كَثَُرِت الشَُّرطُ، َوَملَكَِت اِإلَماُء، َوقََعَدِت الْحُْمالنُ َعلَى الْ
 ِلغَْيرِ اللَِّه، َوأَطَاَع الرَُّجلُ امَْرأَتَُه، َوُرِفَعِت الَْمنَابُِر، َواتُِّخذَ الْفَْيُء ُدَوال وَالزَّكَاةُ َمْغَرمًا، َواألََماَنةُ َمْغَنًما، َوُتفُقَِّه ِفي الدِّينِ

الْقَْومِ أَرْذَلَُهْم، َوأُكْرَِم الرَُّجلُ  قَّ أُمَُّه، َوأَقَْصى أََباُه، َولََعَن آِخُر َهِذِه اُألمَِّة أَوَّلََها، َوَساَد الْقَبِيلَةَ فَاِسقُُهْم، َوكَانَ َزعِيُمَوَع



: َوَهلْ يُفَْتحُ الشَّاُم؟ قَالَ: الشَّامِ تَْعِصُمُهْم ِمْن َعُدوِِّهْم، قُلُْتاتِّقَاَء شَرِِّه، فََيْوَمِئذٍ َيكُونُ ذَِلَك، َوَيفَْزُع النَّاسُ َيْوَمِئذٍ إِلَى 
ُن بَْعُضَها بَْعًضا َحتَّى َيخُْرَج َرُجلٌ ِمْن َنَعْم َوشِيكًا، ثُمَّ تَقَُع الِْفَتُن َبْعَد فَْتِحَها، ثُمَّ َتجِيُء ِفْتَنةٌ غَْبَراُء ُمظِْلَمةٌ، ثُمَّ َيْتَبُع الِْفَت

  ".ْهلِ َبْيِتي ُيقَالُ لَهُ الْمَْهِديُّ، فَإِنْ أَْدَركَْتُه فَاْتَبْعُه َوكُْن ِمَن الُْمهَْتِديَنأَ
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زِيَد، َعْن خَاِلدِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ثَْوُر بن َي - ١٤٥١٩
  ".، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى بِالسَّلَبِ ِللْقَاِتلِبن َمْعَدانَ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ

َحمَِّد بن ُد بن ُمَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، ح َوَحدَّثََنا أَْحَم - ١٤٥٢٠
، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ، َعْن َبِحريِ بن سَْعٍد

أَلْفَقْرَ َتَخافُونَ :"لَْيِه َوَسلََّم قَاَم ِفي أَْصَحابِِه، فَقَالََعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
ْنَيا َصبا، َحتَّى ال ُيزِيُغكُمْ َبْعُد إِنْ أَوِ الْعََوَز أَْو َتهُمُّكُُم الدُّْنَيا؟ فَإِنَّ اللََّه فَاِتٌح َعلَْيكُْم فَارَِس َوالرُّوَم، َوُتَصبُّ َعلَْيكُُم الدُّ

  ". ِهَيزِغُْتْم إِال

، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَمُر بن إِْسحَاَق بن َزبَْرقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ الِْمْصرِيُّ - ١٤٥٢١
ُد اللَِّه بن َساِلمٍ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم بن َزبَْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا َعْب

اِلٍك اَألْشَجِعيَّ، َخَرَج إِلَى َيحَْيى بن جَابِرٍ، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ بن ُجبَْيرِ بن ُنفَيْرٍ، َحدَّثَُه أَنَّ أََباُه، َحدَّثَُهْم، أَنَّ َعْوَف بن َم
ِمْن طََمعٍ َحْيثُ ال طَمََع، َوِمْن : أَنْ َتَتَعوَّذُوا ِمْن ثَالٍث"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمرُكُْمإِنَّ َرُسولَ اللَِّه : النَّاسِ، فَقَالَ

  ".طََمعٍ َيُردُّ إِلَى طَْبعٍ، َوِمْن طََمعٍ إِلَى غَْيرِ َمطَْمعٍ
يُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن زِيَاٍد الِْمْصرِيُّ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ َيْعقُوبُ بن إِْسحَاَق النَّْيَسابُورِ - ١٤٥٢٢

ْوِف بن َماِلٍك، أَنَّ النَّبِيَّ اللَِّه بن َعْمرٍو الَْواقِِعيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَيْرٍ، َعْن َع
  ".الْحَْرُب ُخْدَعةٌ:"لَْيِه َوَسلََّم، قَالََصلَّى اللَُّه َع

  ُشرَْيُح بن ُعَبْيِد َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

لَ بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن َزبَْريقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن إِْسَماعِي - ١٤٥٢٣
لٌ ، َعْن َضْمَضمِ بن ُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد،،أَنَّهُ َحدَّثَُهْم، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، أَنَُّه كَانَ َمَعُه َرُجَعيَّاشٍ، َحدَّثََنا أَبِي

ى قَْوًسا َوأَْهَداَها إِلَيَّ، صَاِحبِي الَِّذي َرأَْيَتُه َمِعيَ اشَْتَر: ُيَعلُِّمُه الْقُْرآنَ، فَقَالَ ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َيا : ، ثُمَّ َمكَثَ َحتَّى إِذَا كَانَ رَأُْس الْحَْولِ َعاَد َعلَْيِه، فَقَالَ"ال:"أَفَآُخذَُها ِمْنُه؟ فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

آُخذُ ِتلْكَ الْقَْوَس َيا : ، ثُمَّ َمكَثَ َحتَّى كَانَ رَأُْس الْحَْولِ، قَالَ"ال:"قَالَ آُخذَُها؟، َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
أَُترِيدُ :"فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَفَال آُخذَُها َيا َرُسولَ اِهللا فََيكُونُ ِعْنَدُه؟ : ، قَالَ"ال:"َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ

  ".َتلْقَى اللََّه َيا َعْوٌف َيْوَم الْقَِياَمِة َوَبْيَن كَِتفَْيَك َجْمَرةٌ ِمْن َجهَنََّم؟ أَنْ
  َسْيٌف َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

دَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ الْحِْمِصيُّ، ح َوَح - ١٤٥٢٤
َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْن َبِحريِ بن سَْعدٍ، : الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ، قَاال

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن َرُجلَْينِ،  قََضى َرُسولُ: َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن َسْيٍف، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، قَالَ
ُردُّوُه، أَْو قَالَ َعِليَّ :"َحْسبَِي اللَُّه َونِْعَم الَْوكِيلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالَ الَْمقِْضيُّ َعلَْيِه



َحْسبِيَ : فَقُلْ، األَْمُر : أَْو قَالَ، َعلَى الْكَْيسِ، وَيلُوُم َعلَى الَْعْجزِ، َوإِذَا غَلََبَك الشَّْيُء  إِنَّ اللََّه َيْحَمُد:"فَقَالَ"الرَُّجلَ؟
  ".اللَُّه َونِْعمَ الَْوكِيلُ

  َعْبُد الَْحِميدِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد بن الَْخطَّابِ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الِْكالبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْمرٍو،  َحدَّثََنا َحفُْص - ١٤٥٢٥
َماِلٍك، ِف بن َعْن إِْسحَاَق بن َراِشٍد، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن زَْيِد بن الَْخطَّابِ، َعْن َعْو

ِه فََسلَّْمُت َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة َتُبوٍك ِفي آِخرِ السََّحرِ َوُهَو ِفي فُْسطَاِط: قَالَ
أَوَّلُُهنَّ َمْوُت َنبِيِّكُْم، : ِستٌّ قَْبلَ السَّاَعِة:"، ثُمَّ قَالَ"كُلَُّك:"فَقَالَ، كُلِّي؟ : ، فَقُلُْت"اْدُخلْ:"أَْدُخلُ؟ فَقَالَ: َعلَْيِه، فَقُلُْت

ُموَتانٌ َيأُْخذُكُمْ : وَالثَّاِلثَةُ:"اثَْنَتْينِ، قَالَ: ، قُلُْت"اثْنََتْينِ: فَْتُح َبْيِت الَْمقِْدسِ، قُلْ: َوالثَّانِيَةُ"إِْحَدى،: ، قُلُْت"إِْحَدى: قُلْ
يُِفيُض ِفيكُُم الَْمالُ حتَّى إِنَّ الرَُّجلَ لَُيْعطَى مِائَةَ ِديَنارٍ فََيظَلَّ : وَالرَّابَِعةُ:"ثَالثًا، قَالَ: ، قُلُْت"ثَالثًا: كَقَُعاصِ الْغََنمِ، قُلْ

: ، قُلُْت"َخْمًسا: لَتُْه، قُلِْفْتَنةٌ َتكُونُ َبيَْنكُْم فَال َيْبقَى فِيكُْم بَْيُت َمَدرٍ َوال َوَبرٍ إِال َدَخ: أَْرَبًعا، َوالَْخاِمَسةُ: َيْسَخطَُها، قُلْ
بِلُونَ ِفي ُهْدَنةٌ َتكُونُ َبْيَنكُْم َوَبْيَن بين اَألْصفَرِ فََيْجَتِمُعونَ لَكُْم َحْملَ الَْمرْأَِة ثُمَّ َيْغِدُرونَ بِكُْم فَُيقْ: َخْمًسا، وَالسَّاِدسَةُ

  ".ثََمانَِني َراَيةً َتْحَت كُلِّ رَاَيٍة اثَْنا َعَشرَ أَلْفًا
  كَِثُري بن ُمرَّةَ الَْحْضَرِميُّ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

رِيبٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ، َعْن َصاِلحِ بن أَبِي َع - ١٤٥٢٦
لنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ الَْمْسجَِد وَبَِيِدِه َعصًا، فََرأَى أَقَْناًء ُمَعلَّقَةً كَِثريِ بن ُمرَّةَ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، أَنَّ ا

َمْن صَاِحُب َهذَا؟ لَْو َتَصدَّقَ بِأَطَْيبِ ِمْنُه، إِنَّ َصاِحَب َهذَا ِلَيأْكُلُ :"فَطََعَن ِفي ِقْنوٍ ِمْنَها، فَإِذَا ِفيِه َحَشٌف، فَقَالَ
الطَّْيرُ :"َوَما الْعََواِفي؟ قَالَ: ِقيلَ، "َيا أَْهلَ الَْمِديَنةِ لََتَدعُنََّها ِللَْعَواِفي أَْرَبِعَني َعاًما:"، ثُمَّ قَالَ"الَْحَشَف َيْوَم الِْقَيامَِة

  ".َوالسِّبَاُع
يِد، َعْن َصاِلحِ بن أَبِي عَرِيبٍ، َعْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ، أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن َعْبِد الَْحِم - ١٤٥٢٧

كعب يقص، : فقالوا، ما هذه؟ : َعْوَف بن َماِلٍك، وَاْبنِ َعْبِد كُاللٍ دخال مسجد محص، فرأيا مجاعة، فقال عوف
  ".ال َيقُصُّ َعلَى النَّاسِ إِال أَِمٌري أَْو َمأْمُوٌر أَْو ُمْخَتالٌ":يا وحيه أما سَِمَع َحِديثَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فقال

ِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، أنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي الَْحارِثُ بن يَزِيدَ الَْحْضَر - ١٤٥٢٨
َسِمْعتُ َرسُولَ : ، َعْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ الَْحْضَرِميِّ، َعْن َعْوِف بن َماِلكٍ اَألْشجَِعيِّ، َيقُولَُحدَّثََنا زَِياُد بن نَُعْيمٍ الَْحْضرَِميُّ

  ".َمْن قَاَم َمقَاَم رَِياٍء َراَءى اللَُّه بِِه، َوَمْن قَاَم َمقَاَم ُسْمَعٍة َسمََّع اللَُّه بِِه:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  َشدَّاٌد أَُبو َعمَّارٍ عن عوف بن مالك

ْن َشدَّادٍ أَبِي َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر بن فَارِسٍ، َحدَّثََنا النَّهَّاُس بن قَْهمٍ، َع - ١٤٥٢٩
َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيكُونُ لَهُ ثَالثُ بناٍت فَُيْنِفُق :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعمَّارٍ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى

  ".وَِثْنَتاِن:"أَوِ اثَْنَتاِن؟ قَالَ: فَقَالَتِ اْمرَأَةٌ، "َعلَْيهِنَّ َحتَّى َيبِنَّ أَْو َيُمْتَن إِال كُنَّ لَُه ِحَجاًبا ِمَن النَّارِ
يسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر، َحدَّثََنا النَّهَّاسُ بن قَْهمٍ، َعْن َشدَّاٍد أَبِي َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِْدرِ - ١٤٥٣٠

هَاَتْينِ، امَْرأَةٌ آَمْت ِمْن أََنا َواْمرَأَةٌ َسفَْعاُء الَْخدَّْينِ كَ:"َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".َنِفِسَها َحَبَسْت َنفَْسَها َعلَى بناِتَها َحتَّى بَاُنوا أَْو َماتُوا



ي ْن َشدَّاٍد أَبَِحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعنِ النَّهَّاسِ بن قَْهمٍ، َع - ١٤٥٣١
أََما َسِمْعتَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َيا طَاُعونُ ُخذْنِي إِلَْيَك، فَقَالُوا: قَالَ َعْوُف بن َماِلٍك: َعمَّارٍ، قَالَ

  .َبلَى : قَالَ، ؟ "كُلََّما طَالَ ُعُمُر الُْمسِْلمِ كَانَ لَُه َخيٌْر:"َيقُولُ

مَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا النَّْصرُ بن ُشَمْيلٍ، َعنِ النَّهَّاسِ بن قَْهمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَح - ١٤٥٣٢
مَاَرةُ السُّفََهاِء، إِ: أَخَاُف َعلَْيكُْم سِتا:"َشدَّاٍد أَبِي َعمَّارٍ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".َرِطَوَسفُْك الدَِّماِء، َوَبْيُع الُْحكْمِ، َوقَِطيَعةُ الرَِّحمِ، وََنْشٌو يَتَِّخذُونَ الْقُْرآنَ مََزاِمَري، َوكَثَْرةُ الشُّ
  َمْعِدي كَرَِب بن َعْبِد كُاللٍ َعْن َعْوٍف

ْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َصاِلحٍ الُْوحَاِظيُّ، َحدَّثََنا جَابُِر بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َع - ١٤٥٣٣
إِنَّ :"َوَسلََّم، قَالَ غَانِمٍ، َعْن ُسلَْيُم بن َعاِمرٍ، َعْن َمْعِدي كَرِبَ بن َعْبِد كُاللٍ، َعْن َعْوٍف، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  ".أَنْ يَرَْتِحلَ نِْصُف أُمَِّتي الَْجنَّةَ، َوَبْيَن الشَّفَاَعِة: يَّرَنِي َخْصلََتْينِرَبِّي َتَعالَى َخ

َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َيْحَيى : َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلَ، قَاال - ١٤٥٣٤
َعْن  فََرجُ بن فََضالَةَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن الْوَِليِد التِّرِْمِذيُّ، َعْن أَبِي َراِشٍد الْحَُرانِيِّ، َعنِ اْبنِ َعْبِد كُاللٍ،َزْحَمَويِْه، َحدَّثََنا 

حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّْيلُ أَرِقَْت  َسافَْرَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسفًَرا فََنَزلَْنا: َعْوِف بن َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ، قَالَ
إِنَّ أَْرفَعَ َشْيٍء ِفي نَفِْسي َعْيَناي، فَلَْم يَأِْتنِي النَّْوُم، فَقُْمُت فَإِذَا لَْيَس ِفي الَْعْسكَرِ َدابَّةٌ إِال وَاِضٌع َخدِِّه إِلَى اَألْرضِ، َو

ولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوال كَلَّ َما اللَّْيلَةُ حَتَّى ُيصْبَِح، فَخََرْجتُ آلِتَينَّ َرُس: فَقُلُْت، ِلَمْوِضُع مُْؤِخَرِة الرَّْحلِ 
لَّلُ ي َرْحِلِه، فََخَرْجُت أََتَخأََتَخلَّلُ الرَِّحالَ َحتَّى َدفَْعُت إِلَى َرَحلِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِذَا ُهَو لَْيَس ِف
ْيَدةَ بن الْجَرَّاحِ َوُمَعاذُ بن الرَِّحالَ َحتَّى َخَرْجُت ِمَن الَْعْسكَرِ، فَإِذَا أََنا بِسََواٍد فََتَيمَّْمُت ذَِلَك السََّواَد، فَإِذَا ُهَو أَُبو ُعَب

بَِغْيطٍَة ِمنَّا غَْيَر َبعِيٍد فََمَشْيَنا إِلَى الَْغْيطَِة، فَإِذَا الَِّذي أَخَْرَجكَُما فَإِذَا َنْحُن : َما الَِّذي أَخَْرَجَك؟ قُلُْت: َجَبلٍ، فَقَاال ِلي
أَهَُهَنا أَُبو ُعَبْيَدةَ بن :"َمَنْحُن َنْسَمُع ِفيَها كََدوِيِّ النَّْحلِ، أَْو كََحِفيِف الرَِّياحِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َنَعْم، فَخََرَج إِلَْيَنا َرُسولُ : ، قُلَْنا"َوَعْوُف بن َماِلٍك؟:"قَالَ، نََعْم : قُلَْنا، "َوُمَعاذُ بن َجَبلٍ؟:"نََعْم، قَالَ: ، قُلَْنا"الْجَرَّاحِ؟
  اللَِّه َصلَّى

أَال أُْخبِرُكُْم بَِما خَيَّرَنِي :"ْحِلِه، فَقَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُْمَنا ال َنْسأَلُُه َعْن َشْيٍء، َوال َيسْأَلَُنا َعْن َشْيٍء، فََرَجَع إِلَى َر
َخيََّرنِي َبْيَن أَنْ َيْدُخلَ ثُلُثُ أُمَِّتي الَْجنَّةَ بَِغْيرِ ِحَسابٍ َوال َعذَابٍ، َوَبْينَ :"َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: قُلَْنا، "رَبِّي آنِفًا؟
َيا َرُسولَ اللَِّه، اْجَعلَْنا ِمْن : قُلَْنا َجِميعًا، "اْختَْرُت الشَّفَاَعةَ:"َما الَِّذي اخَْتْرَت؟ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه،: ، قُلَْنا"الشَّفَاَعِة

  ".إِنَّ شَفَاَعِتي ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ:"أَْهلِ شَفَاَعِتَك، فَقَالَ لََنا
  َحبِيُب بن ُعبَْيٍد الرَّحَبِيُّ َعْن َعْوٍف

ُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم أَُبو َعاِمرٍ النَّْحوِيُّ َحدَّثََنا الِْمقَْدا - ١٤٥٣٥
َنا إِْسَماِعيلُ َحدَّثَ: َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْقَُرِشيُّ، قَاال: الصُّورِيُّ، ح َوَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الِْفْريَابِي قَاال

ٍد الرََّحبِيِّ، َعْن َعْوِف بن َعيَّاشٍ، َعْن ِعْصَمةَ بن َراِشٍد اُألْملُوِكيِّ، وَأَبِي َبكْرٍ عَْبِد اللَِّه بن أَبِي مَْرَيَم، َعْن َحبِيبِ بن ُعَبْي
َسلََّم َعلَى َجَناَزةِ َرُجلٍ ِمَن األَْنصَارِ فََسِمْعُتُه َصلَّى بنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: بن َماِلٍك اَألْشجَِعيِّ، قَالَ

ُه بَِماٍء َوثَلْجٍ َوبََرٍد، َوَنقِّهِ اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَْيِه َواغِْفرِ لَُه، وَاْرَحْمُه َوَعاِفِه، واْعُف َعْنُه، َوأَكْرِْم ُنُزلَُه َوُمْنقَلََبُه، َواغِْسلْ:"َيقُولُ



ِه ِفْتَنةَ الْقَْبرِ، ا ُينَقَّى الثَّْوُب األَْبَيُض ِمَن الدََّنسِ، وَأَْبِدلُْه دَاًرا َخيًْرا ِمْن َدارِِه، َوأَْهال َخيًْرا ِمْن أَْهِلِه، َوِقِمَن الَْخطَاَيا كََم
الْمَيُِّت َمكَانَ ذَِلَك األَْنصَارِيِّ لَمَّا َرأَْيتُ فَلَقَْد رَأَْيُتنِي أََتمَنَّى ِفي َمَناِمي ذَِلكَ أَنْ أَكُونَ أََنا : ، قَالَ َعْوٌف"َوَعذَابَ النَّارِ

  ".ِمْن َصالِة َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بِي مَْرَيَم، َعْن أَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن - ١٤٥٣٦
َمَتاِعِه فَأُحْرَِق فَلَمَّا َحبِيبِ بن ُعبَْيٍد، أَنَّ َحبِيَب بن َمْسلََمةَ أََتى بَِرُجلٍ قَْد غَلَّ، فََرَبطَُه إِلَى َجانِبِ الَْمْسجِِد، َوأََمرَ بِ

َيا أَيَُّها :"َوَما أَنَْزلَ اللَُّه ِفيِه، فَقَاَم َعْوُف بن َماِلٍك، فَقَالَ َصلَّى قَاَم ِفي النَّاسِ فََحِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه َوذَكََر الُْغلُولَ
َوَما : "اللََّه َتعَالَى َيقُولُإِيَّاكُْم َوَما ال كَفَّاَرةَ ِمَن الذُُّنوبِ، فَإِنَّ الرَُّجلَ ُيرْبِي، ثُمَّ َيُتوُب فََيتُوُب اللَُّه َعلَْيِه، َوإِنَّ ، النَّاُس 
، َوإِنَّ اللَُّه َيبَْعثُ آِكلَ الرَِّبا َيْوَم ] ١٦١آل عمران آية "[َنبِيٍّ أَنْ َيُغلَّ َوَمْن َيْغلُلْ َيأْتِ بَِما غَلَّ َيْوَم الِْقَياَمِةكَانَ ِل

  ".الِْقَياَمِة َمْجنُوًنا ُمَخنَّقًا
َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعْبدِ : بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوُمَحمَُّد - ١٤٥٣٧

: َعْوِف بن َماِلٍك، قَالَ األَوَّلِ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن يَزِيَد بن ِحمَْيرٍ، َعْن َحبِيبِ بن ُعَبْيٍد، َعْن
الُْغلُولُ، فََمْن غَلَّ َشْيئًا أََتى بِِه َيْوَم الِْقَيامَِة، : إِيَّاَي وَالذُُّنوبَ الَِّتي ال ُتْغفَُر:"َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه

الرَِّبا ال َيقُوُمونَ إِال كََما َيقُومُ  الَِّذيَن َيأْكُلُونَ: "ثُمَّ قََرأَ، "َوآِكلُ الرَِّبا فََمْن أَكَلَ الرَِّبا ُبِعثَ َيْوَم الِْقَياَمِة َمْجُنوًنا يََتَخبَّطُ
  ] .٢٧٥البقرة آية "[الَِّذي يََتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمسِّ

  َعطَاٌء الْخَُراَسانِيُّ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

بن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ، َحدَّثََنا َواِقدُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُحَسْيُن  - ١٤٥٣٨
كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعطَاٍء الْخَُراسَانِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، قَالَ

َمْن أََحبَّ أَنْ َيقُوَم َمَعَنا َهِذهِ :"َمَضانَ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ لَْيلَةُ ثَالٍث َوِعْشرِيَن، قَالََوَسلََّم ُمْعَتِكفًا ِفي الَْعْشرِ اَألوَاِخرِ ِمْن َر
، لَْو قُْمَت بنا َيا َرُسولَ اللَِّه: ، ثُمَّ اْنَصَرَف فََمشَْيُت َمَعُه إِلَى قُتَْيَبةَ، فَقُلَْنا"اللَّْيلَةَ فَلَْيقُْم َمقَاِمي، َحتَّى اْنقََضى ثُلُثُ اللَّْيلِ

بَِحْسبِ اْمرِئٍ أَنْ َيقُوَم َمَع اِإلَماَم حَتَّى يَْنَصرَِف ُيْحَسُب لَهُ :"فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َهِذِه اللَّْيلَةَ؟ 
  ".ِقَياُم لَْيلٍَة

  َيزِيُد بن ِحْمَيرٍ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك
َعْن زَْيدِ  أَُبو َعوَاَنةَ َيْعقُوبُ بن إِْسحَاَق النَّْيَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا َعِطيَّةُ بن َبِقيَّةَ بن الَْولِيِد، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا - ١٤٥٣٩

ْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى َسِم: َسِمْعُت َعْوَف بن َماِلٍك َيقُولُ: بن َواِقٍد، َعْن ُبْسرِ بن ُعبَْيِد اللَِّه، َعْن َيزِيَد بن ِحْميَرٍ، قَالَ
  ".أَِمٌري أَْو َمأُْمورٌ أَْو ُمخَْتالٌ: الِْقَصاُص ثَالثَةٌ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  َعاِصُم بن ُحمَْيٍد َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ الِْكْنِديِّ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي  - ١٤٥٤٠
قُْمُت َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةً فََبَدأَ : َسِمْعُت َعْوَف بن َماِلٍك َيقُولُ: أَنَُّه َسِمَع عَاِصَم بن ُحمَْيٍد َيقُولُ

 َيُمرُّ قَاَم فََصلَّى فَقُْمُت َمَعُه فََبَدأَ، فَاْستَفَْتَح ِمَن الَْبقََرةِ ال َيُمرُّ بِآَيِة َرْحَمٍة إِال َوقََف فََسأَلَ، َوالفَاْسَتاَك، ثُمَّ تََوضَّأَ، ثُمَّ 
انَ ِذي الَْجَبرُوِت وَالَْملَكُوتِ سُْبَح:"بِآَيِة َعذَابٍ إِال َوقََف َيَتَعوُّذُ، ثُمَّ َركََع فََمكَثَ َراِكًعا بِقَْدرِ ِقَياِمِه، َيقُولُ ِفي ُركُوِعِه

  .آلَ ِعْمَرانَ، ثُمَّ ُسوَرةً ُسوَرةً َيفَْعلُ ِمثْلَ ذَِلَك : ثُمَّ قَرَأَ، "َوالِْكبْرَِياِء َوالَْعظََمِة



  ذُو كَالعٍ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك
َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثَنِي أَبِي، ح - ١٤٥٤١

َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديِّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن أَْزَهَر بن َسعِيٍد الْكَالِعيِّ، : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، قَاال
أَِمٌري أَْو َمأُْمورٌ أَْو : الْقَصَّاُص ثَالثَةٌ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َماِلٍك، قَالَ َعْن ِذي كَالعٍ، َعْن َعْوِف بن

  ".ُمْختَالٌ
  ُمْسِلُم بن قََرظَةَ اَألْشَعرِيُّ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، أَنَّ رَبِيَعةَ بن يَزِيَد، َحدَّثَُه،  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه - ١٤٥٤٢
ِخيَاُركُمْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ُمْسِلمِ بن قََرظَةَ اَألْشعَرِيِّ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ، قَالَ

أَِئمَِّتكُُم الَِّذيَن مَِّتكُُم الَِّذيَن ُتِحبُّوَنُهْم وَُيِحبُّوَنكُْم وَُتَصلُّونَ َعلَْيهِْم َوُيَصلُّونَ َعلَْيكُْم، َوشَِرارُكُْم َوشَِراُر َوِخَيارُ أَِئ
َما أَقَامُوا الصَّالةَ ، ال :"قَالَ، ُسولَ اللَِّه؟ أَفَال ُنَنابِذُُهمْ َيا َر: ، قَالُوا"ُتْبِغضُونَُهْم َوُيبِْغُضوَنكُْم َوَتلَْعنُوَنُهْم َوَيلَْعُنوَنكُْم

للَِّه، أَال َوال َتْنزِعُوا َيًدا ِمْن الَْخْمَس، إِال َمْن َوِلَيُه وَالٍ فََرآُه َيأِْتي شَْيئًا ِمْن َمْعِصَيِة اللَِّه، فَلَْيكَْرْه َما أََتى ِمْن َمْعِصَيِة ا
  ".طَاَعٍة

ن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، أنا ِعيَسى بن يُوُنَس، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن َيزِيَد بن َحدَّثََنا مُوَسى ب - ١٤٥٤٣
َم، للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّيزِيَد، َعْن َجابِرٍ، َعْن ُرَزْيقِ بن َحيَّانَ، َعْن ُمْسِلمِ بن قََرظَةَ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ا

اُر أَِئمَِّتكُُم الَِّذيَن ُتْبِغضُوَنُهمْ ِخَيارُ أَِئمَِّتكُُم الَِّذيَن ُتِحبُّوَنُهْم وَُيِحبُّوَنكُْم، وََتَدُعونَ اللََّه لَُهْم وََيْدُعونَ اللََّه لَكُْم، َوِشَر:"قَالَ
ال َما أَقَامُوا الصَّالةَ ِفيكُْم، فَإِذَا :"قَالَ، اللَِّه، أَفَال ُنَنابِذُُهْم؟  َيا َرسُولَ: ِقيلَ، "َوُيْبِغضُوَنكُْم، َوَتلَْعنُوَنُهْم َوَيلَْعُنوَنكُْم

  ".رَأَْيُتْم ِمْن َواِليكُْم َشيْئًا َتكَْرُهوَنُه، فَاكَْرهُوا َعَملَُه، َوال َتْنزُِعوا َيًدا ِمْن طَاَعٍة

ثََنا حَبَّانُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الْمَُباَرِك، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَاِتمٍ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّ - ١٤٥٤٤
ْحَمنِ بن َيزِيَد بن جَابِرٍ، أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َسِمْعُت َعْوَف بن َماِلٍك، َيقُولُ: ْيٌق، مَْولَى بين فََزارَةَ، َعْن ُمْسِلمِ بن قََرظَةَ، قَالََحدَّثَنِي ُرَز
نَ َعلَْيكُْم، َوشَِراُر أَِئمَِّتكُُم الَِّذينَ خَِياُر أَِئمَِّتكُُم الَِّذيَن ُتِحبُّونَُهْم وَُيِحبُّوَنكُْم، َوُتَصلُّونَ َعلَْيهِْم َوُيَصلُّو:"َعلَْيِه َوَسلََّم

َما أَقَامُوا ، ال :"قَالَ، َيا َرُسولَ اللَِّه، أَفَال ُننَابِذُُهْم ِعْنَد ذَِلَك؟ : ، قُلَْنا"ُتْبِغضُونَُهْم َوُيبِْغُضوَنكُْم، َوَتلَْعُنونَُهْم َوَيلَْعُنوَنكُْم
ْن وَالٍ فََرأَى ِمْنُه شَْيئًا ِمْن َمْعِصَيِة اللَِّه، فَلَْيكَْرْه َما يَأِْتي ِمْن َمْعِصَيِة اللَِّه، َوال يَْنزِعْ َيًدا ِم الصَّالةَ ِفيكُْم َوَمْن َوِلَي َعلَْيِه

  ".طَاَعٍة
  أَُبو ُعَبْيدِ اللَِّه بن ِمْشكَمٍ َعْن َعْوٍف

َمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسهِرٍ، وَُمَحمَُّد بن الْمَُباَركِ الصُّورِيُّ، ح َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدِّ - ١٤٥٤٥
رِميِ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُعثَْمانَ، ح َوَحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َعْبِد الْكَ

َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحْمزَةَ، َعْن َيزِيدَ بن ُعَبْيَدةَ، َحدَّثَنِي أَُبو ُعَبْيدِ اللَِّه، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، : ، قَالُواالَْحكَُم بن ُموَسى
ُزنَ اْبُن آَدَم، َوِمْنَها َما ُيهِمُّ بِهِ ِمْنَها َتَهاوِيلٌ ِمَن الشَّْيطَاِن لَِيْح: الرُّْؤَيا ثَالثَةٌ:"َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

أَْنَت َسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ : ، فَقُلُْت لَُه"الرَُّجلُ ِفي َيقَظَِتِه فََرآُه ِفي َمَناِمِه، َوِمْنَها ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوأَْرَبِعَني ُجزًْءا ِمَن النُُّبوَِّة



  .أََنا َسِمْعُتُه ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَ
  َضْمَرةُ بن حَبِيبٍ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

ُبو َحْيَوةَ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الْخََبائِرِيُّ، َحدَّثََنا أَ - ١٤٥٤٦
قَالَ ِلي َرسُولُ : لَُشرَْيُح بن َزْيٍد، َحدَّثَنِي أَُبو َعِديِّ أَرْطَأَةُ بن الْمُْنِذرِ، َعْن َضْمَرةَ بن َحبِيبٍ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، قَا

أَوَّلُُهنُّ َمْوِتي، ثُمَّ الَِّتي َتِليَها فَْتُح َبْيتِ الَْمقِْدسِ، ثُمَّ  َيا َعْوُف، اْعُدْد ِستا َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة،:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َها ُيفِيُض الَْمالُ ِفيكُْم حَتَّى ُيعْطَى الَِّذي َيِليِه َمنْزِلٌ َتنْزِلُُه أُمَِّتي ِمَن الشَّامِ ُيفْنِهِْم ِفيِه ُموَتانٌ كَقَُعاصِ الَْغَنمِ، ثُمَّ الَِّتي َتِلي

تُْه، ثُمَّ الَِّتي َتِليَها مِائَةَ ِديَنارٍ فََيظَلَّ َيْسَخطُهَا، ثُمَّ الَِّذي َيِليَها ِفْتَنةٌ َتقَُع ِفيكُْم ال َيبْقَى َبْيٌت عََربِيٌّ إِال َدَخلَ الرَُّجلُ
  ".اَيٍة اثَْنا َعَشَر أَلْفًاُيصَاِلُحكُْم بنو اَألصْفَرِ صُلًْحا َيْجَتِمُعونَ ِعْنَد آخِرِِه ثََمانَِني غَاَيٍة َتْحَت كُلِّ غَ

  َشْهُر بن حَْوَشبٍ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك
ثََنا َعْمُرو بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمَباَرِك الصُّورِيُّ، َحدَّ - ١٤٥٤٧

لَمَّا فُِتَحْت ِمْصُر، َسبُّوا أَْهلَ الشَّامِ، فَأَْخَرَج َعْوُف بن : َماِلٍك، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، قَالََواِقٍد، َعْن َيزِيَد بن أَبِي 
لَّهِ أََنا َعْوُف بن َماِلٍك، ال َتُسبُّوا أَْهلَ الشَّامِ فَإِنِّي َسمِْعُت َرسُولَ ال، َيا أَْهلَ ِمْصَر : َماِلٍك َرأَْسُه ِمْن تُْرسٍ، ثُمَّ قَالَ
  ".ِفيهِمُ اَألْبَدالُ، َوبِهِمْ ُتْنَصُرونَ، َوبِهِْم تُْرَزقُونَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  َيحَْيى بن أَبِي َعْمرٍو الشَّيَْبانِيُّ َعْن َعْوٍف

رٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِحْميَرٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّا - ١٤٥٤٨
ا َعلَى ِذي كَالعٍ، أَبِي َعْبلَةَ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي َعْمرٍو السَّيَْبانِيِّ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، أَنَُّه َدَخلَ الَْمْسجَِد ُمَتَوكِّئً

أَال َتْنهَ اْبَن أَِخيَك َهذَا َعمَّا َيفَْعلُ، فَإِنِّي َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى : ِلِذي كَالعٍ َوكَْعٌب َيقُصُّ َعلَى النَّاسِ، فَقَالَ َعْوٌف
  ".ال َيقُصُّ َعلَى النَّاسِ إِال أَِمٌري أَْو َمأْمُوٌر أَْو ُمخَْتالٌ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  بن َماِلٍكَعْبُد اللَِّه بن الدَّْيلَمِ َعْن َعْوِف 

َعالِء، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء بن ُزَرْيقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َجدِّي إِْبَراهِيُم بن الْ - ١٤٥٤٩ -
َحدَّثَنِي : ِه، أَنَُّه َسِمَع عَْبَد اللَِّه بن الدَّْيلَمِ َيقُولَُحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ثَابِِت بن ثَْوَبانَ، َعْن أَبِي

يَّ، ُرْحُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة َتُبوٍك َوُهَو ِفي قُبٍَّة فََسِمَع رِكَْز رِْجلَ: َعْوُف بن َماِلٍك، قَالَ
، "نََعْم:"فَقَالَ، أَكُلِّي َيا َرسُولَ اللَِّه؟ : ، فَقُلُْت"اْدُخلْ َيا َعْوُف:"ْوُف بن َماِلٍك، فَقَالَقُلُْت َع، َمْن َهذَا؟ : فَقَالَ

ِة َما َيا َعْوُف، ِستٌّ َبْيَن َيَديِ السَّاَع:"فََدَخلُْت فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيتََوضَّأُ ُوُضوًءا َمكِيًنا، فَقَالَ
إِْحَدى، فََوَجْمُت ِعْنَد ذَِلَك َوْجَمةً َشدِيَدةً، : ، قُلُْت"إِْحَدى: قُلْ، َمْوتُ َنبِيِّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َتُعدُّونَ، أَوَّلُُهنُّ

: كُُم الَْمالُ َحتَّى ُيْعطَى الرَُّجلُ مِائَةَ ِدينَارٍ فََيْسَخطَهَا، قُلْثُمَّ ُيِفيُض فِي"اثَْنَتْينِ،: ، قُلُْت"اثَْنَتْينِ: قُلْ، فَْتحُ إِيِلَيا :"ثُمَّ قَالَ
ثُمَّ ِفْتَنةٌ َتخُْرُج ِمْن َبْينِكُْم ال "أَْربًَعا،: ، قُلُْت"أَْرَبًعا: ثُمَّ ُموَتانٌ يُْرَسلُ َعلَْيكُْم كَقَُعاصِ الَْغَنمِ، قُلْ"ثَالثًا،: ، فَقُلُْت"ثَالثًا

ثُمَّ ُهْدَنةٌ َتكُونُ بَْيَنكُْم َوَبْيَن الرُّومِ َيْغِدُرونَ ِفي "َخْمًسا،: ، قُلُْت"َخْمًسا: بَْيًتا ِمَن الُْمْسِلِمَني إِال َدَخلَْتُه، قُلْ َتكَادُ َتَدُع
  ".ثَمَاُنونَ أَلْفًا آِخرَِها، فََيْجَتِمُعونَ لَكُْم َحَملِ اْمرَأٍَة فََيأْتُوَنكُْم ِفي ثََمانَِني غَاَيةً َتْحَت كُلِّ غَاَيٍة

  ِشْمُر أَُبو َعْبلَةَ الْعُقَْيِليُّ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك
َنا إِْبَراِهيُم بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ، َحدَّثَ - ١٤٥٥٠



إِنَّ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة ِسنَِني :"أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي َعْبلَةَ، َعْن 
الْكَاِذُب، َويََتكَلَُّم ِفي أَْمرِ َخَواِدًعا، ُيتََّهُم ِفيَها اَألِمُني، َويُْؤَتَمُن ِفيَها الَْخاِئُن، َوَيكِْذُب ِفيَها الصَّاِدُق، وَُيَصدُِّق ِفيَها 

َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبدِ ". السَِّفيُه َيْنِطُق ِفي أَْمرِ الَْعامَِّة:"َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما الرَُّويْبَِضةُ؟ قَالَ: ، ِقيلَ"النَّاسِ الرَُّوْيبِضَةُ
ثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن أَبِي َعْبلَةَ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّ

  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 

: ُز، وَأَْحَمُد بن زَُهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، قَالُواَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوالْقَاِسُم بن َزكَرِيَّا الْمُطَرِّ - ١٤٥٥١
َعْن أَبِيِه، َعْن َعْوِف بن َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن إِْبَراِهيَم بن أَبِي َعْبلَةَ، 

َيكُونُ أََماَم الدَّجَّالِ ِسُنونَ َخَواِدٌع، َيكْثُُر ِفيَها الَْمطَُر، َوَيِقلُّ ِفيَها :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َماِلٍك، قَالَ
ُق ِفيَها َألِمُني، وَتْنِطالنَّْبُت، وَُيكَذَُّب ِفيَها الصَّاِدُق، َوُيَصدُِّق ِفيَها الْكَاِذُب، َويُْؤَتَمُن ِفيَها الْخَاِئُن، وَُيَخوَّنُ ِفيَها ا

  ".َمْن ال ُيْؤَبُه لَُه:"قَالَ، َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما الرُّوَْيبَِضةُ؟ : ِقيلَ، "الرَُّويْبَِضةُ
  ُسلَْيُم بن َعاِمرٍ الَْخَبائِرِيُّ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا : الدَِّمشِْقيُّ، قَاال َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، وَأَْحَمُد بن الُْمَعلَّى - ١٤٥٥٢
نََزلَْنا : َسِمْعُت َعْوَف بن َماِلٍك اَألْشجَِعيَّ َيقُولُ: َسِمْعُت ُسلَْيَم بن َعاِمرٍ َيقُولُ: َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا اْبُن جَابِرٍ، قَالَ

َرةِ لَْيِه َوَسلََّم َمنْزِال فَاْسَتْيقَظُْت ِمَن اللَّْيلِ، فَإِذَا أََنا ال أََرى ِفي الَْعْسكَرِ شَْيئًا أَطَْولَ ِمْن ُمْؤِخَمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع
النَّبِيِّ، فَإِذَا ُهَو لَْيَس  الرَّْحلِ، قَْد لُِصَق كُلُّ إِْنَساٍن َوَبِعُريهُ بِاَألْرضِ، فَقُْمُت أََتَخلَّلُ النَّاَس حَتَّى َدفَْعُت إِلَى ُمضْطَجِعِ

إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيِه رَاجُِعونَ، : َوأَقُولُ، ِفيِه، فََوَضْعُت َيَديَّ َعلَى الْفِرَاشِ، فَإِذَا ُهَو بَارٌِد، فَقُْمُت فَخََرْجُت أََتَخلَّلُ النَّاَس 
َحتَّى َخَرْجُت ِمَن الَْعْسكَرِ كُلِِّه، فََبصَْرُت بِسََواٍد فََمَضْيتُ إِلَْيِه فََرمَْيُت  ذُِهَب بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

وَأَُبو ُعَبْيَدةَ بن الْجَرَّاحِ، َوإِذَا َبْيَن أَْيدِيَنا صَْوٌت كََدوِيِّ الرََّحى، ، بَِحَجرٍ فََمضَْيُت إِلَى السَّوَاِد، َوإِذَا ُمَعاذُ بن َجَبلٍ 
أَْي قَْوٌم اْسَتوُوا حَتَّى َتْصحُوا أَْو يَأْتَِيكُْم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : ِت الَْعَصا َتصِفََها الرِّيَاُح، فَقَالَ َبْعُضَنا ِلَبْعضٍوكََصْو

: قُلَْنا، "َوَعْوُف بن َماِلٍك؟، َدةَ بن الْجَرَّاحِ وَأَُبو ُعَبْي، أَثَمَّ ُمَعاذُ بن جََبلٍ :"َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَبِثَْنا َما َشاَء اللَُّه، ثُمَّ نَاَدى
  أََتْدُرونَ َما َخيََّرنِي رَبِّي:"لََنَعْم، فَأَقَْبلَ إِلَْيَنا حَتَّى كُنَّا َمَعُه ال َنْسأَلَهُ َشْيئًا َوال ُيْخبِرَْنا حَتَّى قََعَد َعلَى ِفَراِشِه، فَقَا

". فَإِنَُّه خَيَّرَنِي َبْيَن أَنْ َيْدُخلَ نِْصُف أُمَِّتي الَْجنَّةَ َوَبْيَن الشَّفَاَعِة فَاْختَْرُت الشَّفَاَعةَ:"هُ أَْعلَُم، قَالَاللَُّه َوَرُسولُ: قُلَْنا"اللَّْيلَةَ؟
  ".ِهَي ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ:"َيا َرسُولَ اللَِّه، اْدُع اللََّه أَنْ َيْجَعلََنا ِمْن أَْهِلَها، قَالَ: قُلَْنا

  جَابِرٍ الطَّاِئيُّ َعْن َعْوٍف َيحَْيى بن
اشٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّ - ١٤٥٥٣

ِف بن َماِلٍك اَألْشجَِعيِّ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُسلَْيَمانُ بن ُسلَْيمٍ الِْكَنانِيُّ، َعْن َيحَْيى بن جَابِرٍ، َعْن َعْو
  ".َتعَوَّذُوا بِاللَِّه ِمْن طََمعٍ َيْهِدي إِلَى طَْبعٍ، َوِمْن طََمعٍ إِلَى غَْيرِ َمطَْمعٍ:"قَالَ

بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ،  َحدَّثََنا طَلَُب بن قُرَّةَ األَْدَنى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ١٤٥٥٤
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َيْحَيى بن جَابِرٍ، َعْن َعْوِف : َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، قَاال

َتَعوَّذُوا بِاللَِّه ِمْن طََمعٍ يَْهِدي إِلَى طَبْعٍ، َوِمْن َمطَْمعٍ َيُردُّ إِلَى طََمعٍ، :"يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َماِلٍك، َعنِ النَّبِ



  ".َوِمْن طََمعٍ إِلَى غَْيرِ َمطَْمعٍ
  رَاِشُد بن سَْعٍد َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

َحدَّثََنا َعْمُرو بن : ٍد الْفِْريَابِيُّ، َوعَْبُد اللَِّه بن ُسلَْيَمانَ بن اَألشَْعِث السِّْجزِيُّ، قَاالَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمَّ - ١٤٥٥٥
اُد بن َحدَّثََنا َعبَّ: قَاالُعثَْمانَ الْحِْمِصيُّ، ح َوَحدَّثََنا َجْبُر بن َعَرفَةَ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َعْبِد َربِّهِ الْجُْرُجِسيُّ، 

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُيوُسَف، َعْن َصفَْوانَ بن َعْمرٍو، َعْن َراِشِد بن سَْعٍد، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، قَالَ
نِ َوَسْبِعَني ِفْرقَةً، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه افَْتَرقَِت الَْيُهوُد َعلَى إِْحَدى َوَسْبِعَني ِفْرقَةً، َوافَْتَرقَتِ النََّصاَرى َعلَى اثَْنَتْي:"َوَسلََّم

َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَمْن ِهَي؟ : ِقيلَ، "لََتفَْترِقَنَّ أُمَِّتي َعلَى ثَالٍث َوَسْبِعَني ِفْرقَةً وَاِحَدةٌ ِفي الَْجنَِّة، وَاثْنََتاِن َوَسْبُعونَ ِفي النَّارِ
  ".الَْجَماَعةُ:"قَالَ، 

  لَِقيٍط َعْن َعْوِف بن َماِلٍكَربِيَعةُ بن 
بن أَبِي َحبِيبٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن سَِعيٍد، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن يَزِيَد  - ١٤٥٥٦

لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِستَّةُ َنفَرٍ أَْو َسْبَعةُ َنفَرٍ أَْو َدَخلُْت َعلَى ا: َعْن َربِيَعةَ بن لَِقيٍط، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، قَالَ
ال َتْسأَلُوا :"، فََباَيعَْناُه، فَأََخذَ َعلَْيَنا َما أََخذَ َعلَى النَِّساِء، ثُمَّ أَْتَبَع ذَِلَك بِكَِلَمٍة َخِفيفٍَة، فَقَالَ"َبايِعُونِي:"ثََمانَِيةٌ، فَقَالَ

  ".نَّاَس َشْيئًاال
  َربِيَعةُ بن ُهَدْيرٍ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَاِتمٍ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا حَبَّانُ بن ُموَسى، َوُسوَْيُد بن َنْصرٍ، قَاال - ١٤٥٥٧
ا َيزِيُد بن أَبِي حَبِيبٍ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َبشَّارٍ َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َحدَّثََن

َسِمْعتُ َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن َربِيَعةَ بن : بنَداٌر، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، قَالَ
غََزْوَنا َمَع َعْمرِو بن الَْعاصِ َوَمعََنا ُعَمُر بن الْخَطَّابِ وَأَُبو ُعَبْيَدةَ بن : ُهَديْرٍ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك اَألْشجَِعيِّ، قَالَ

أُِعيُْنكُْم َعلَْيَها وَأَْنَحُرَها : ُتالْجَرَّاحِ، فَأََصاَبْتَنا َمْخَمَصةٌ َشدِيَدةٌ، فََوَجْدُت قَْوًما يُرِيُدونَ أَنْ يَْنَحُروا َجُزوًرا، فَقُلْ
قَْد تََعجَّلَْت أَْجَرُه، َوَما أََنا : َنَعْم، فَفََعلُْت، فَذَكَْرُت ذَِلَك ِلُعَمَر بن الْخَطَّابِ، فَقَالَ: قَالُوا، َوُتقِْطُعونِي ِمْنَها شَْيئًا؟ 

  ".َيا صَاِحَب الَْجُزورِ:"َعلَى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا َرآنِي، قَالَ بِآِكِلِه، َوقَالَ أَُبو ُعَبْيَدةَ ِمثْلَ ذَِلَك، فَتَقَدََّم
  َيزِيُد بن اَألَصمِّ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسهِرٍ، ح َو - ١٤٥٥٨
َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َخاِلٍد، َعْن زَْيِد بن َواِقٍد، َعْن ُبْسرِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َيزِيَد بن : التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاال

، إِنْ شِئُْتْم أَْنبَأُْتكُْم َعنِ اِإلَماَرِة َوَما ِهَي؟ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاَألَصمِّ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ
  ".أَوَّلَُها َمالَمةٌ، وَثَانِيَها َنَداَمةٌ، وثَالِثَُها َعذَاٌب َيْوَم الِْقَياَمِة إِال َمْن َعَدلَ

  بن َماِلٍكأَُبو الَْمِليحِ بن أَُساَمةَ الُْهذَِليُّ َعْن َعْوِف 

ْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍف الْوَاِسِطيُّ، أنا َخاِلٌد، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َع - ١٤٥٥٩
ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي بَْعضِ كُنَّا َمَع َرسُولِ اللَّ: ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الَْملِيحِ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك اَألْشجَِعيِّ، قَالَ

أَْصَحاُبُه كَأَنَّ َعلَى ُرُءوِسهِمُ  َمَغازِيِه، فَاْنَتبَْهُت ذَاَت لَْيلٍَة فَلَْم أََر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمكَانِِه، َوإِذَا
: صََراَتَها، َوإِذَا أََنا بَِخيَالٍ قَْد َتَصدَّى ِلي، وََتَصدَّأُْت لَُه، فَإِذَا ُمعَاذُ بن جََبلٍ، فَقُلُْتالصُّخُوَر، وَإِذَا اإلِبِلُ قَْد َوضََعْت 



إِذَا ُهَو أَُبو ُموَسى َوَراِئي، فَإِذَا أََنا بَِخَيالٍ قَْد َتَصدَّى إِلَيَّ وََتَصدَّأُْت لَُه، فَ: أَْيَنُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ
َسِمْعتُ : فََحدَّثَنِي ُحَمْيدُ بن ِهاللٍ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ بن أَبِي ُموَسى، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك اَألْشجَِعيِّ، قَالَ: اَألْشَعرِيُّ، قَالَ

َورَاِئي قَدْ أَقَْبلَ، فَإِذَا أََنا : للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَأَْيَن النَّبِيُّ َصلَّى ا: َخلَْف أَبِي مُوَسى هَزِيًرا كََهزِيرِ الرََّحى، فَقُلُْت
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ النَّبِيَّ إِذَا كَانَ ِفي أَْرضِ الَْعُدوِّ كَانَ َعلَْيِه َحَرٌس، فَقَالَ : بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت

أََتانِي آٍت ِمْن َربِّي َعزَّ َوَجلَّ فَخَيَّرَنِي َبْيَن أَنْ َيْدُخلَ نِْصُف أُمَِّتي الَْجنَّةَ َوَبْيَن الشَّفَاَعِة :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالنَّبِيُّ صَلَّى 
، فَقَالَ "أَْنَت ِمنُْهْم:"اْجَعلْنِي ِمنُْهْم، فَقَالَبِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي قَْد َعَرفَْت قََرابَِتي َوَمنْزِلَِتي فَ: ، قَالَ ُمَعاذٌ"فَاْخَتْرتُ الشَّفَاَعةَ

  ،َعْوٌف 

ِهَي ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ أَْنُتَما :"َيا َرسُولَ اللَِّه، قَْد َعَرفَْت إِنَّا َترَكَْنا أَْهِلَنا نُْؤِثُر اللََّه َوَرسُولَُه، فَاْجَعلَْنا مِْنُهْم، قَالَ: َوأَُبو ُموَسى
فَقََعُدوا كَأَنَّ أََحًدا لَْم يَقُْم، فَقَالَ النَّبِيُّ "اقُْعُدوا:"ْيَنا إِلَى الْقَْومِ ِحَني َنادُوا فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْنَتَه"ِمْنُهْم

، "ًرا ِمْن أُمَِّتي وََبْيَن الشَّفَاَعِة فَاْختَْرُت الشَّفَاَعةَأََتانِي آٍت ِمْن رَبِّي فََخيََّرنِي َبْيَن أَنْ َيْدُخلَ ِشطْ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فَأَْنَصتُوا كَأَنَّ أََحًدا لَمْ "أَْنِصتُوا:"َيا َرسُولَ اللَِّه اْجَعلَْنا ِمنُْهْم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالَ الْقَْوُم

  ".إِنَّ َشفَاَعِتي ِلَمْن َماَت ال ُيْشرُِك بِاللَِّه َشيْئًا:"ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيَتكَلَّْم، فَقَالَ َرُس

َنا ِصيُّ، َحدَّثََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، ح َوَحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن خَاِلٍد الِْمصِّي - ١٤٥٦٠
: َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي الَْملِيحِ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ، قَالَ: ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، قَاال

ِحٍد ِمنَّا ِذرَاَع رَاِحلَِتِه واْنَتَبْهتُ َبْعَض اللَّْيلِ، َعرََّس بنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت لَْيلٍَة، فَافْتََرَش كُلُّ َوا
َوَعْبُد اللَِّه ، َم فَإِذَا ُمَعاذُ بن جََبلٍ فَإِذَا َناقَةٌ ِللنَّبِيِّ لَْيَس قُدَّامََها أََحٌد، فَاْنطَلَقْتُ أَطْلُُب َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َما َنْدرِي غَْيَر أَنَّا قَْد َسِمْعَنا َصوًْتا بِأَْعلَى : قَاال، أَْيَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ : ، فَقُلُْتبن قَْيسٍ قَاِئَماِن
إِنَّهُ أَتَانِي آٍت ِمنْ :"ْيِه َوَسلََّم، فَقَالَِمثْلَ هَزِيرِ الرََّحى، فَلَْم َيلَْبثْ إِال َيِسًريا َحتَّى أَتَاَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: الَْواِدي، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، ُنَناِشُدَك اللََّه : ، فَقُلَْنا"رَبِّي فََخيََّرنِي َبْيَن أَنْ َيْدُخلَ نِْصُف أُمَِّتي الَْجنَّةَ َوَبْيَن الشَّفَاَعِة فَاْخَتْرتُ الشَّفَاَعةَ
إِنَّكُْم ِمْن أَْهلِ َشفَاعَِتي، فَاْنطَلَقَْنا َمًعا َنْسَتبُِق إِلَى النَّاسِ فَإِذَا النَّاُس قَْد :"ْن أَْهلِ الشَّفَاَعِة، قَالََوالصُّْحَبةَ لَمَّا َجَعلَْتَنا ِم

ي الَْجنَّةَ، َوالشَّفَاَعِة، فَاخَْتْرتُ إِنَُّه أَتَانِي آٍت ِمْن رَبِّي فَخَيَّرَنِي َبْيَن أَنْ َيْدُخلَ نِْصُف أُمَِّت:"فَزُِعوا َوفَقَُدوا َنبِيَُّهْم، فَقَالَ
  َيا َرسُولَ، نَْنُشُدكَ اللََّه وَالصُّْحَبةَ لَمَّا َجَعلَْتَنا ِمْن أَْهلِ شَفَاَعِتَك، فَلَمَّا: ، قَالُوا"الشَّفَاَعةَ

  ".للَِّه شَْيئًاأُشْهُِدكُْم أَنَّ َشفَاَعِتي ِلَمْن َماَت ِمْن أُمَِّتي ال ُيْشرِكُ بِا:"أََضبُّوا، قَالَ
  أَُبو بُْرَدةَ بن أَبِي ُموَسى َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

رِِث، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الشَّاعِرِ، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد بن َعْبِد الَْوا - ١٤٥٦١
ثََنا زَِياُد بن أَبِي الَْمِليحِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي الَْمِليحِ، َحدَّ

  ".َشفَاَعِتي ِلَمْن َماَت ِمْن أُمَِّتي ال ُيْشرِكُ بِاللَِّه شَْيئًا:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ِلٍكأَُبو ِقالَبةَ َعْن َعْوِف بن َما

لِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، ِعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، َوَعاِصمٍ اَألحَْو - ١٤٥٦٢
ِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ، فََنَزلَْنا لَْيلَةً فَقُْمُت كُنَّا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: ِقالَبةَ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك اَألْشجَِعيِّ، قَالَ

َما َحاجَُتَك؟ : يَّ، فَقَاالأَطْلُُب النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَْم أَجِْدُه َوَوَجْدُت ُمَعاذَ بن َجَبلٍ وَأََبا ُموَسى اَألْشعَرِ



َما َنْدرِي فََبْيَنَما َنْحُن َعلَى ذَِلَك إِذْ َسِمعَْنا ِفي أَْعلَى الَْواِدي : َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَاالأَْيَن َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : قُلُْت
اللَّْيلَةَ، َيا َرسُولَ اللَِّه، فَقَْدَناَك : َهزِيًرا كََهزِيرِ الرََّحى، فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ َجاَء النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلَْنا

َيا : ، فَقُلَْنا"الشَّفَاَعةَ أَتَانِي آٍت ِمْن رَبِّي فَخَيَّرَنِي َبْيَن أَنْ َتكُونَ أُمَِّتي َشطْرَ أَْهلِ الَْجنَِّة َوَبْيَن الشَّفَاَعِة فَاْخَتْرُت:"فَقَالَ
: ، فَقَالُوا"اللَُّهمَّ اْجَعلَْنا ِمْن أَْهِلَها، ثُمَّ أََتْيَنا الْقَْوَم فَأَْخبَْرَناُهْم:"الََرسُولَ اللَِّه، اْدعُ اللََّه أَنْ َيْجَعلََنا ِمْن أَْهلِ الشَّفَاَعِة، فَقَ

ى اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّ"اللَُّهمَّ اْجَعلُْهْم ِمْن أَْهِلَها:"َيا َرسُولَ اللَِّه، اْدُع اللََّه أَنْ َيْجَعلََنا ِمْن أَْهلِ َشفَاعَِتَك فَقَالَ
َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن صَاِلحٍ الشِّريَازِيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ". إِنَّ شَفَاَعِتي ِلَمْن َماَت ال ُيشْرُِك بِاللَِّه َشْيئًا:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  َعْوِف بن َماِلٍك، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه ُنصَْيرٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم الدَّْسُتوَاِئيُّ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن

  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
ِقالَبةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َوَخاِلٍد، َعْن أَبِي  - ١٤٥٦٣

  ".شَفَاَعِتي ِلَمْن َماَت ِمْن أُمَِّتي ال ُيْشرُِك بِاللَِّه َشيْئًا:"سُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْوِف بن َماِلٍك، أَنَّ َر
  َسْيٌف َعْن عوف

ةُ بن الَْوِليِد، َعْن َبِحريِ َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ، َحدَّثََنا َبِقيَّ - ١٤٥٦٤
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى  بن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، أَنَّ َسيْفًا َحدَّثَُهْم، أَنَّ َعْوَف بن َماِلٍك َحدَّثَُهْم، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

، "ُردُّوا َعلَيَّ الرَُّجلَ:"َونِْعَم الَْوكِيلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحسْبِي اللَُّه: َبْيَن َرُجلَْينِ، فَقَالَ الَْمقِْضيُّ َعلَْيِه
لَُّه َونِْعَم َحسْبَِي ال: إِنَّ اللََّه َيلُوُم َعلَى الَْعْجزِ َوَعلَْيَك بِالْكَْيسِ، فَإِذَا غَلََبكَ أَْمٌر فَقُلْ:"فَأَْخبََرُه، فَقَالَ، "َما قُلَْت؟:"فَقَالَ

  ".الَْوكِيلُ
  اَألْزَرُق بن قَْيسٍ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

َعْن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعنِ اَألْزَرقِ بن قَْيسٍ،  - ١٤٥٦٥
ال يَقُصُّ إِال أَِمٌري :"َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َوُهَو َيقُصُّ، فَقَالََعْوِف بن َماِلٍك، أَنَُّه أََتى َعلَى كَْعبٍ 

  .فَأَْمَسَك َعنِ الْقََصصِ حَتَّى أََمَرُه بِِه ُمَعاوَِيةُ "أَْو َمأُْموٌر أَْو مَُتكَلٌِّف
  اِلٍكُمَحمَُّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيُّ َعْن َعْوِف بن َم

ا ُسلَْيَمانُ بن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرح الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمٍَّد الْفَْهِميُّ، َحدَّثََن - ١٤٥٦٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ْشَجِعيِّ، قَالَبِاللٍ، َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك اَأل

] ١البقرة آية "[الْم ذَِلكَ الِْكتَاُب: "ال أَقُولُ لَكُْم، َمْن قََرأَ َحْرفًا ِمَن الْقُْرآِن كُِتَب لَُه َحَسَنةٌ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا . ،"، َولَِكنِ اَأللُْف وَالالُم وَالِْميُم َوالذَّالُ َوالْكَاُف

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُموَسى بن ُعبَْيَدةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، َعنِ النَّبِيِّ 
  .ثْلَُه َوَسلََّم ِم

ى بن ُعَبْيَدةَ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا ُموَس - ١٤٥٦٧
قَْد َعِلْمُت آِخَر أَْهلِ الَْجنَِّة َيْدُخلُ :"َم، قَالَ َيْوًماُمَحمَِّد بن كَْعبٍ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

الَْجنَّةَ، َوأَْهلُ النَّارِ النَّاَر َوَبِقيَ  الَْجنَّةَ، كَانَ َيسْأَلُ اللََّه أَنْ ُيَزْعزِْعُه َعنِ النَّارِ َوال َيسْأَلُ الَْجنَّةَ، َوإِذَا َدَخلَ أَْهلُ الَْجنَِّة
َبلَى َيا َربِّ، فََبْيَنَما ُهَو كَذَِلَك إِذْ : َهذَا َما كُْنَت َتسْأَلُنِي َيا اْبَن آَدَم، قَالَ: َيا َربِّ مَاِلي َههَُنا؟ قَالَ: قَالََبْيَن ذَِلَك، 



جََرِة، آكُلُ ِمْن ثََمرَِتَها، وَأَْستَِظلُّ َيا َربِّ، أَْدنِنِي ِمْن َهِذِه الشَّ: َبَدْت لَُه َشَجَرةً ِمْن بَابِ الَْجنَِّة َداِخلَةً ِفي الَْجنَِّة، فَقَالَ
فََما َيَزالُ َيَرى شَْيئًا أَفَْضلَ ِمْن َشْيٍء، ، َيا َربِّ، أَْيَن ِمثْلَُك؟ : قَالَ، َيا اْبَن آَدَم أَلَْم َتكُْن َتسْأَلْنِي؟ : ِفي ِظلَِّها، فََيقُولُ

َهذَا : َسَعْت قََدمَاَك َوَما رَأَْت َعْيَناَك، فََيْسَعى حَتَّى َيكََّد أَشَاَر بَِيِدِه، فَقَالَاذَْهْب فَلََك َما : َوَيسْأَلُ حَتَّى، ُيقَالُ لَُه
وْ أَِذنَ لَ: فَيَْرَضى َحتَّى أَنَُّه أَْعطَاهُ َشْيئًا َما أَْعطَاُه أََحًدا ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، فََيقُولُ: َهذَا لََك َوِمثْلُُه َمَعُه، قَالَ: َوَهذَا، فَقَالَ

  ".ِلي ألَْدَخلُْت أَْهلَ الَْجنَِّة طََعاًما َوشََراًبا َوِكْسَوةً، ِممَّا أَْعطَانِي اللَُّه َوال ُينِْقصُنِي َشْيئًا
  اْبُن َسَماَعةَ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

يَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعنِ اْبنِ َسَماَعةَ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َيزِ - ١٤٥٦٨
َألنْ َيْمَتِلئَ َجْوفُ أََحِدكُْم ِمْن َعاَنِتِه إِلَى :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْوِف بن َماِلٍك، قَالَ

  ".َيْمَتِلئَ شِْعًرا لَُهاَمِتِه قَْيًحا يََتَخْضَخُض، َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ
  َعْبُد اللَِّه بن يَزِيَد قَاصُّ َمْسلََمةَ بن َعْبِد الَْمِلِك َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

كَْيرِ يَعةَ، َعْن ُبَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَُبو اَألسَْوِد النَّْضرُ بن َعْبِد الْجَبَّارِ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِ - ١٤٥٦٩
ثَُهَما، أَنَّ َعْوَف بن بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، وََيزِيَد بن ُحَصْيفَةَ، أهنما حدثاه، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن يَزِيَد قَاصَّ َمْسلََمةَ َحدَّ

  ".أَْو ُمْخَتالٌ، أَْو َمأْمُوٌر ، لَى النَّاسِ إِال أَِمٌري ال َيقُصُّ َع:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َماِلٍك، قَالَ
  َيزِيُد بن َمرْثٍَد َعْن َعْوٍف

َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َعْبِد َربِِّه الْجُْرُجِسيُّ،  - ١٤٥٧٠
َبعَثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِليِد، َحدَّثََنا َبِشُري بن طَلْحَةَ، َحدَّثَنِي َخاِلُد بن ُدَرْيٍك، َحدَّثَنِي َيْعلَى بن ُمَنبٍِّه، قَالَالَْو

َواللَِّه ال أَْدرِي أََتْغَنُمونَ أَْم ال : َمْغَنمِ، ثُمَّ قَالَأَْخُرُج َمَعَك َعلَى أَنْ َتجَْعلَ ِلي َسْهًما ِفي الْ: َوَسلََّم ِفي سَرِيٍَّة، فَقَالَ َرُجلٌ
فَسَأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َتْغَنُمونَ، وَلَِكنِ اجَْعلْ ِلي َشْيئًا َمْعلُوًما، فََجَعلُْت لَهُ ثَالثَةَ دََنانَِري فََغَزوَْنا فَأَصَْبَنا َمْغَنًما، 

". َما أَجُِد لَُه ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة إِال َدنَانَِريُه َهِذِه الثَّالثَةَ الَِّذي أََخذَ:"َك، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَسلََّم َعْن ذَِل
َوِضُني بن َعطَاٍء، َعْن َيزِيدَ بن َمْرثَدٍ الُْمَودِِّعيِّ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َعْبِد َربِِّه، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ، َحدَّثََنا الْ

  .َعْوِف بن َماِلٍك، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
  َعِليٌّ الُْعقَْيِليُّ َعْن َعْوِف بن َماِلٍك

َألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفُرَاِت، َحدَّثََنا إِْسحَاقُ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن الَْعبَّاسٍ ا - ١٤٥٧١
، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، بن إِبَْراِهيَم، بِصَفَاَء، َعْن ِعكْرَِمةَ بن َعمَّارٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعِليٍّ الُْعقَْيِليِّ

  .، الَْحدِيثُ "أَْمِسكْ ِستا َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ لَُه َعنِ النَّبِيِّ
  الزُّْهرِيُّ َعْن َعْوٍف بن مالك

ثََنا َسالَمةُ بن َرْوحٍ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعزِيزٍ، َحدَّ - ١٤٥٧٢
فَثُلُثٌ : أُمَِّتي ثَالثُ أَثْالٍث:"َعِقيلِ بن ِشهَابٍ، َحدَّثَنِي َعْوُف بن َماِلٍك، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ِحَساًبا َيسًِريا، ثُمَّ َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ، َوثُلُثٌ ُيَمحَُّصونَ  َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ بِغَْيرِ ِحَسابٍ َوال َعذَابٍ، َوثُلُثٌ ُيَحاَسُبونَ
َصَدقُوا ال إِلََه إِال أَنَا، : ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه، َوَيقُولُ اللَُّه: َوَجْدَناُهْم َيقُولُونَ: َوُيكَْشفُونَ، ثُمَّ َيأِْتي الَْمالِئكَةُ، فََيقُولُونَ

: للَُّه َتَعالَىَجنَّةَ بِقَْولِ ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه، وَاْحِملُوا َخطَاَياُهْم َعلَى أَْهلِ التَّكِْذيبِ، فَهِيَ الَِّتي، قَالَ اأَْدِخلُوُهُم الْ



ِفيَها الَْمالِئكَةَ قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَتْصِديقََها ِفي الَِّتي ذَكََر ] ١٣العنكبوت آية "[َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالََهْم وَأَثْقَاال َمَع أَثْقَالِهِْم"
فََجَعلَُهْم ثَالثَةَ أَفَْواجٍ، َوُهْم أَْصنَاٌف كُلُُّهْم ] ٣٢فاطر آية "[ثُمَّ أَْوَرثَْنا الْكَِتاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَبادَِنا: "َوَجلَّ

كَْشُف َويَُمحَُّص َوِمنُْهْم ُمقَْتِصٌد َوُهَو الَِّذي ُيحَاَسُب ِحَساًبا َيسًِريا، فََهذَا الَِّذي ُي] ٣٢فاطر آية "[فَِمْنُهْم ظَاِلٌم ِلنَفِْسِه"
فََهذَا الَِّذي يَِلُج الَْجنَّةَ بَِغْيرِ ِحَسابٍ َوال َعذَابٍ بِإِذْنِ اللَّهِ ] ٣٢فاطر آية "[َوِمْنُهْم َسابٌِق بِالَْخيَْراِت بِإِذِْن اللَِّه"

الَْحْمُد ِللَِّه : ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َولُْؤلًُؤا َولَِباسُُهْم ِفيَها حَرِيٌر َوقَالُوا"لَمْ ُيفَرَُّق َبْينَُهْم َيْدُخلُوَنَها َجِميًعا 
  الَِّذي أَذِْهَب َعنَّا الَْحَزنَ إِنَّ َربََّنا لََغفُوٌر

ِلِه ال َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوال يََمسَُّنا ِفيَها لُغُوٌب، وَالَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم َناُر َجَهنَّمَ َشكُوٌر الَِّذي أََحلََّنا دَاَر الُْمقَاَمِة ِمْن فَْض
  ].٣٣فاطر آية "[ال ُيقَْضى َعلَْيهِْم فََيُموُتوا َوال ُيَخفُِّف َعْنُهْم ِمْن َعذَابَِها كَذَِلَك َنجْزِي كُلَّ كَفُورٍ

  ٍد َعْن َعْوِف بن َماِلٍكُمَحمَُّد بن أَبِي ُمَحمَّ
اٍء، َعْن َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَذَنى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعْن َيْعلَى بن َعطَ - ١٤٥٧٣

َيا : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِخَباٍء لَُه، فَقُلُْتأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َص: ُمَحمَِّد بن أَبِي ُمَحمٍَّد، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك، قَالَ
أَْمِسكْ ِستا َيكُونُ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة، أَوَّلُُهنَّ :"، قَالَ"كُلَُّك:"فَقَالَ، كُلِّي؟ : فَقُلُْت، "اْدُخلْ:"َرسُولَ اللَِّه، أَْدُخلُ؟ قَالَ
فَْتُح َبْيِت الَْمقِْدسِ، َوِفْتَنةٌ َتْدُخلُ كُلَّ بَْيٍت، َشَجرٍ َوَمَدرٍ، َويَِفيُض الَْمالُ فِيكُْم َحتَّى ُيعْطَى  َوفَاةُ َنبِيِّكُْم، فََبكَْيُت، ثُمَّ

ين اَألْصفَرِ فََيْغِدُرونَ َوَبْيَن بالرَُّجلُ مِائَةَ ِديَنارٍ فََيْسَخطََها، َوُموَتانٌ َيكُونُ ِفي النَّاسِ كَقَُعاصِ الَْغَنمِ، َوُهْدَنةٌ َتكُونُ بَْيَنكُْم 
  ".بِكُْم فََيِسُريونَ إِلَْيكُْم ِفي ثََمانَِني غَاَيةً َتْحَت كُلِّ غَاَيةٍ اثَْنا َعَشَر أَلْفًا

  َعْوُف بن الْقَْعقَاعِ بن َمْعَبِد بن ُزرَاَرةَ بن َعْرسِ بن زَْيٍد َعْن َعْبِد اللَِّه بن َدارِمٍ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمحَمَِّد بن : ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ، وَأَْحَمُد بن ماَبْهَراَم األَْيذَجِيُّ، قَاال َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ١٤٥٧٤
بن َعْبدِ اللَِّه بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن تَْوَبةَ بن قَْيسِ بن َعْوِف بن الْقَْعقَاعِ بن َمعَْبِد بن ُزَراَرةَ بن َعْرسِ بن َزْيِد 

َوفَْد أَبِي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأََنا َمَعُه غُلَيٌِّم، فَأََمَر : ارِمٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِِّه َعْوِف بن الْقَعْقَاعِ، قَالََد
َرُجلٌ ِمْنُهْم أََحدَ ُبرَْدْيِه، فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلكُلِّ َرُجلٍ بُِبْرَدْينِ َوأََمَر ِلي بُِبرٍْد، فَلَمَّا اْنَصَرفَْنا بَاَع َعلَيَّ 

أَْنَت كُْنتَ أََحقَّ ِمْنُه إِذْ َضيََّع َما :"اْشتََرْيُتَها ِمْن فُالٍن، قَالَ: قُلُْت، "ِمْن أَْيَن لََك َهذَا؟:"ِفي ُبْرَدْينِ فََنظََر إِلَيَّ، َوقَالَ
  ".َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعطَاُه

  َعْوٌف أَُبو َسلََمةَ اَألْنصَارِيُّ
لَْيَمانُ بن َداُوَد َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُس - ١٤٥٧٥
ن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي فَُدْيٍك، اْبَنا إِْبَراِهيُم بن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َحبِيبٍَة، َعْن َعْوِف ب: ونِيُّ، قَاالالشَّاذَكُ

لَُّهمَّ اغِْفْر ِلَألْنصَارِ َوَألْبَناءِ ال:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلََمةَ بن َعْوٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  ".اَألْنصَارِ َوألَْبَناِء أَْبَناِء اَألْنَصارِ َوِلمََواِلي اَألْنَصارِ

  َعْوٌف أَُبو شِْبلٍ ِعكَْراشُ بن ذَُؤْيبٍ التَِّميِميُّ

اشُ بن ذَُؤْيبِ بن ُعْرقُوصِ بن َجْعَدةَ بن َعْمرِو بن النَّزَّالِ ِعكَْر: َصِحَب النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسِمَع ِمْنُه َوُهَو"
َعنِ ، َعْن ُمَحمَِّد بن سَْعٍد ، ، َحدَّثَنِي بَِهِذِه النِّْسَبِة ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن أَبِي ُمحَمٍَّد الَْيزِيِديُّ "بن ُمرَّةَ بن ُعَبْيٍد

  .الَْواِقِديِّ



اللَِّه بن َحمَّدُ بن َزكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن الْفَْضلِ بن أَبِي سَوِيَّةَ الِْمْنقَرِيُّ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد َحدَّثََنا ُم -١٤٥٧٦
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَِدْمتُ  َبَعثَنِي بنو ُمرَّةَ بَِصَدقَاِت أَمَْواِلهِْم إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى: ِعكْرَاشِ بن ذُؤَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َمنِ :"فَقَالَ، وُق اَألْرطَى؟ َعلَْيِه الَْمِديَنةَ فََوَجْدُتهُ َجاِلًسا َبْيَن الُْمهَاجِرِيَن وَاألَْنصَارِ فَقَِدْمُت َعلَْيِه بِإِبِلٍ كَأَنََّها ُعُر
اْبُن ُحْرقُوصٍ بن جَْعِد بن َعْمرِو بن النَّزَّالِ بن : ، فَقُلُْت"ِفي النََّسبِ اْرفَْع:"ِعكْرَاُش بن ذُؤَْيبٍ، قَالَ: ، فَقُلُْت"الرَُّجلُ؟

َهِذِه إِبِلُ قَْوِمي َهِذهِ :"ثُمَّ قَالَ ُمرَّةَ بن ُعَبْيٍد َوَهِذهِ َصَدقَاُت بين َمرَّةَ بن ُعبَْيٍد فََتَبسََّم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
لَْيَها، ثُمَّ أََخذَ ، ثُمَّ أََمرَ بَِها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ تُوَسَم بِمَْيَسمِ إِبِلِ الصََّدقَِة وَُتَضمَّ إِ"اُت قَْوِميَصَدقَ

بِجَفَْنٍة كَِثَريِة الثَّرِيِد وَالْوَذْرِ فَأَقَْبلَْنا َنأْكُلُ مِْنَها، فَأُِتيَنا ، َهلْ ِمْن طََعامٍ؟ : بَِيِدي فَاْنطَلََق بِي إِلَى َمنْزِلِ أُمِّ َسلََمةَ، فَقَالَ
  فَقََبَض بَِيدِِهفََجَعلُْت أَْضبِطُ َيِدي ِفي َجوَانِبَِها، فَقََبَض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َبْينِ َيَدْيِه، 

، ثُمَّ أُِتيَنا بِطََبقٍ ِفيِه أَلَْوانٌ مِنْ "َيا ِعكْرَاُش، كُلْ ِمْن َمْوِضعٍ وَاِحٍد، فَإِنَُّه طََعاٌم َواِحٌد:"مَّ قَالَالُْيْسَرى َعلَى َيِدي الُْيْمَنى، ثُ
َيا ِعكْرَاُش، كُلْ :"الَ قَُرطَبٍ، فََجَعلُْت آكُلُ َبْيَن َيَديَّ، َوَجالَتْ َيُد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الطََّبقِ، ثُمَّ

لََّم َيَدْيِه، ثُمَّ َمَسَح بِبَلَلِ كَفَّْيِه ِمْن َحْيثُ ِشئَْت، فَإِنَُّه ِمْن غَْيرِ لَْوٍن، ثُمَّ أُِتيَنا بَِماٍء فََغَسلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  ".اُش َهذَا الُْوُضوُء ِممَّا غَيََّرِت النَّاُرَيا ِعكَْر:"َوْجَهُه َوِذَراَعْيِه َوَرأَْسُه، ثُمَّ قَالَ

  َعَنَمةُ الْجَُهنِيُّ

 الْعَاِئِشيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي ُرفَْيُع بن خَاِلٍد - ١٤٥٧٧
خََرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاتَ َيْومٍ فَلَِقَيُه : َعَنَمةَ الُْجَهنِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالََعْن ُمَحمَِّد بن إِبَْراِهيمَ بن 
فََنظََر : قَالَ، َك َوَعْن َما ُهَو؟ َيا َرسُولَ اللَِّه، بِأَبِي َوأُمِّي أَْنَت إِنَّهُ لََيُسوُؤنِي الَِّذي أََرى بَِوْجهِ: َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ، فَقَالَ

فََخَرَج الرَُّجلُ َيْعُدو أَوْ َشبِيًها بِالَْعُدوِّ حَتَّى أََتى ، "الْجُوُع:"النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َوْجهِ الرَُّجلِ َساَعةً، ثُمَّ قَالَ
َشْيئًا، فََخَرجَ إِلَى بين قَُرْيظَةَ فَآَجَر َنفَْسهُ بِكُلِّ َدلْوٍ َيْنزُِعَها َتمَْرةً، حَتَّى َجَمَع حَفَْنةً أَْو  َبْيَتُه فَالْتََمَس ِفيِه الطََّعاَم فَلَْم َيجِْد

كُلْ : َضَعُه َبْيَن َيَدْيِه، َوقَالَْم فََوكَفًّا ِمْن َتْمرٍ، ثُمَّ َرَجَع بِالتَّْمرِ حَتَّى َوَجَد النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمْجِلسٍ لَْم َيرِ
فَأَخَْبَرُه الْخََبَر، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَّهِ ، "ِمْن أَْيَن لََك َهذَا التَّْمُر؟:"أَْي َرُسولُ اللَِّه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أَجلْ َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ، َألْنتَ أََحبَّ إِلَيَّ ِمْن َنفِْسي : ، قَالَ"ُتِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه؟إِنِّي َألظُنُّكَ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َما إِلَى َمْن ُيِحبُّنِي فَاْصطَبِرْ ِللْفَاقَِة، َوأِعدَّ ِللَْبالِء ِتْحفَافًا، فََوالَِّذي بََعثَنِي بِالَْحقِّ لَُه، أََما ال :"َوَولَِدي َوأَِهلِّي َوَماِلي، فَقَالَ

  ".أَسَْرُع ِمْن ُهُبوِط الَْماِء ِمْن رَأْسِ الَْجَبلِ إِلَى أَْسفَِلِه
  َعلَْياُء السُّلَِميُّ

َمةَ ُزهَْيُر ثََحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا أَُبو َخْي - ١٤٥٧٨
: يِّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن ثَابٍِت، َحدَّثَنِي َعْبُد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ األَْنصَارِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعلَْياَء السُّلَِم: بن َحْربٍ، قَاال

  ".اَعةُ إِال َعلَى ُحثَالٍَة ِمَن النَّاسِال َتقُوُم السَّ:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
َجَزرِيُّ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ثَابٍِت الْ - ١٤٥٧٩

ال :"َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: لَِميِّ، قَالََعْن َعْبِد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعلَْياَء السُّ
  ".جَْهجَاُه: َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى َيْمِلَك النَّاَس َرُجلٌ ِمَن الَْموَاِلي، ُيقَالُ لَُه

  َعكَّاُف بن َوَداَعةَ الْهِالِليُّ



َمَد الُْخَزاِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ بن عَاِصمٍ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْح - ١٤٥٨٠
: ازِنِيِّ، قَالَُمَعاوَِيةَ بن َيْحَيى، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن غَُصيِف بن الْحَارِِث، َعْن َعِطيَّةَ بن ُبْسرٍ الَْم

َيا :" صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَجاَء َعكَّاُف بن َوَداَعةَ الْهِالِليُّ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَِّه
نََعْم وَالْحَْمُد ِللَِّه، : قَالَ، "َصحِيٌح ُموِسٌر؟ َوأَْنَت:"ال، قَالَ: قَالَ، "َوال َجارَِيةٌ؟:"ال، قَالَ: ، قَالَ"َعكَّاُف، أَلََك زَْوَجةٌ؟

ِمنَّا، فَاْصَنْع كََما  فَأَْنَت إِذًا ِمْن إَِخَوانِ الشََّياِطنيِ، إِمَّا أَنْ َتكُونَ ِمْن ُرْهَباِن النََّصاَرى فَأَْنَت ِمنُْهْم، َوأَنْ َتكُونَ:"قَالَ
، ِشرَاُركُْم عُزَّاُبكُْم، َوأَرْذَلُ َمْوَتاكُْم ُعزَّاُبكُْم، أَِفي الشَّْيطَاِن َتمَرَُّسونَ َما لَُه ِفي نَفِْسي َنصَْنُع، فَإِنَّ ِمْن ُسنَِّتَنا النِّكَاُح

َوْيَحَك َيا . َخنَاونَ ِمَن الِْسالٌح أَْبلَغُ ِفي الصَّاِلِحَني ِمنِ الرِّجَالِ وَالنَِّساِء، إِال الُْمَتزَوُِّجونَ أُولَِئَك الُْمطَهَُّرونَ الُْمَبرَُّء
َوَمْن كُْرُسُف َيا : ، قَالَ َعِطيَّةُ"َعكَّاٌف، إِنَُّهنَّ صََواِحُب َوصََواِحُب َداُوَد، َوَصوَاِحُب يُوُسَف، َوَصوَاِحُب كُْرُسَف

وُم النََّهاَر، َوَيقُوُم اللَّْيلَ، ال َيفُْتُر َرُجلٌ كَانَ ِفي بين إِسَْرائِيلَ َعلَى سَاِحلٍ ِمْن َسوَاِحلِ الَْبحْرِ، َيُص:"قَالَ، َرسُولَ اللَِّه؟ 
َعلَْيِه ِمْن ُعَباَدِة َربِِّه َعزَّ ِمْن ِصَيامٍ، َوال َصالٍة، كَفََر ِمْن َبْعَد ذَِلَك بِاللَِّه الَْعظِيمِ ِفي َسَببِ اْمرَأٍَة َعِشقََها، فَتََرَك َما كَانَ 

  ِمْنُه فََتاَب َوَجلَّ، فََتدَاَركَُه اللَُّه َعمَّا َسلََف

ال أَبَْرُح َيا َرسُولَ اللَِّه حَتَّى َتزَوَّجَنِي َمْن : ، فَقَالَ َعكَّاٌف"اللَُّه َعلَْيِه، َوْيَحَك َيا َعكَّاٌف، َتزَوَّْج فَإِنََّك ِمَن الُْمذْنِبَِني
  " .ُتَك َعلَى اْسمِ اللَِّه َوَبَركَِتِه كَرَِميةَ بنَت كُلْثُومٍ الِْحمَْيرِيِّفَقَْد زَوَّْج:"ِشئَْت، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َعْبَدةُ بن َحْزِن النَّْصرِيُّ وَاْخُتِلَف ِفي اْسِمِه َوُصْحَبِتِه َوُيقَالُ السوائى
ثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّ - ١٤٥٨١

َيا َرُسولَ اللَِّه، لَْو ُبعِثَْت : لََغطَ قَْوٌم قُْرَب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ بَْعُض أَْصَحابِِه: َعْن َعْبَدةَ السَُّواِئيِّ، قَالَ
لَْو ُبِعثُْت إِلَيْهِْم فََنَهيُْتُهْم أَنْ َيأْتُوا الَْحُجونَ َألَتاُه بَْعضُُهْم، َوإِنْ لَْم َيكُْن لَُه :"َينَْهاُهْم َعْن َهذَا، فَقَالَإِلَى َهُؤالِء َبْعَض َمْن 

  ".بِِه َحاجَةٌ
  ُعَتْيُر الُْعذْرِيُّ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 عْفَرٍ ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن َنْصرٍ التِّرِْمِذيُّ، َحدَّثََنا َبكْرِ بن َعْبِد الَْوهَّابِ، َحدَّثََنا زِيَاُد بن َنْصرٍ،َحدَّثََنا أَُبو َج - ١٤٥٨٢
َوَسلََّم أَْرًضا بَِواِدي الْقَُرى  ْيِهَعْن ُسلَْيَمانَ بن َمِطريٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَتْيرٍ الُْعذْرِيِّ، أَنَّهُ اْسَتقْطََع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

  ".ِحَني َنَزلَ َتُبوَك فََصلَّى بَِواِدي الْقَُرى"َورَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَهَِي ُتسَمَّى الَْيْوَم بَُوْيَرةُ ُعتَْيرٍ، قَالَ
  َعْنَتَرةُ أَُبو هَاُرونَ

َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ الَْواِسِطيُّ، : ن َعْمرٍو الُْعكْبَرِيُّ، وَأَْحَمُد بن َيحَْيى الُْحلْوَانِيُّ، قَاالَحدَّثََنا َخلُْف ب - ١٤٥٨٣
اللَِّه صَلَّى اللَّهُ  قَالَ َرُسولُ: َحدَّثََنا الُْمْشَمِعلُّ بن ِملَْحانَ، أنا َعْبُد الَْمِلِك بن َهاُرونَ بن َعْنتََرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

إِنَّ ُشَهَداَء أُمَِّتي :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َمْن قُِتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه قَالَ: قُلَْنا، "َما َتُعدُّونَ الشَّهِيَد ِفيكُْم؟:"َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ
زَاَد ، "الَْبطُْن َشهِيٌد، وَالُْمَترَدِّي َشهِيٌد، وَالنُّفََساُء َشهِيٌد، وَالَْغرِيُق َشهِيٌدإِذًا لَقَلِيلٌ، َمْن قُِتلَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه فَُهَو َشهِيٌد، َو

  ".وَالسُّلُ شَهِيٌد، َوالْحَرِيُق َشهِيٌد، وَالََغرِيُب َشهِيٌد:"الُْحلَْوانِيُّ ِفي َحِديثِِه
  َعالُء بن الَْحْضرَِميِّ ِمْن أَخَْبارِِه

مَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السِّرَاُج، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َمْنُصورِ بن َحدَّثََنا ُمَح - ١٤٥٨٤
  ".فِْسِهأَنَّ الَْعالَء بن الَْحْضَرِميِّ كََتَب إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََبَدأَ بن:"َزاَدانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن

، َعْن زَِياٍد، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَّدُوِسيُّ - ١٤٥٨٥



، قَالَ اْبُن "أَُميَّةَ بن َعْبِد شَْمسٍكَانَ الَْحْضَرِميُّ َحِليفَ َحْربِ بن ، الَْعالُء بن الَْحْضرَِميِّ :"َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق، قَالَ
  ".َرمَْوَتوَاْسُم الَْحْضرَِميِّ َعْبُد اللَِّه بن َعبَّاِد بن الصََّدِف َوإِنََّما قِيلَ الَْحْضَرِميُّ َألنَُّه َجاَء ِمْن بِالِد َحْض: إِْسحَاَق
  نسبته

ِحيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ َمْعَمرِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّ - ١٤٥٨٦
عَْبُد اللَِّه بن َعبَّاِد بن أَكَْبَر بن رَبِيَعةَ بن َماِلِك بن َعرِيِف بن َماِلِك بن : الَْحْضرَِميُّ أَُبو الَْعالِء اْسُمُه:"الُْمثَنَّى، قَالَ
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه الصََّدِف، َوكَانَ الَْعالُء َعاِمال ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الَْبحَْرْينِ، ُتُوفِّيَ النَّبِيُّ  الْخَْزَرجِ بن

، "َسَنةَ أَْرَبَع َعْشَرةَ: ِعْشرِيَن، َويُقَالَُوَسلََّم َوُهَو َعلَْيَها، َوُتُوفَِّي الَْعالُء ِفي الَْبحَْرْينِ أَْو رَاجًِعا ِمنَْها َسَنةَ إِْحَدى َو
  ".َسَنةَ َخْمَس َعْشرَةَ:"َوُيقَالُ

بن ُسلَْيَمانَ،  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن الُْمَحبَّرِ بن فَْخذَمِ - ١٤٥٨٧
َعنِ َحدَّثََنا أَبِي الُْمحَبَُّر بن فَْخذَمٍ، َعنِ الِْمْسَورِ بن َعْبدِ اللَِّه الَْباِهِليِّ، َعْن َبْعضِ َولَِد الَْجاُروِد، : ةَ، قَالََمْولَى أَبِي َبكَْر

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َبَعثَُه إِلَى  الَْجارُوِد، أَنَُّه أََخذَ َهِذهِ النُّْسَخةَ ِمْن ُنْسَخِة عَْهِد الَْعالِء الَِّذي كََتَب لَُه النَّبِيُّ َصلَّى
ِميِّ، َرُسولِ اللَِّه بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ، َهذَا ِكتَاٌب ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه النَّيبَّ األُمِّيِّ الْقَُرِشيِّ الَْهاِش:"الَْبحَْرْينِ

اتَّقُوا اللََّه أَيَُّها الُْمْسِلُمونَ َما : ِء بن الَْحْضَرِميِّ َوَمْن َمَعُه ِمَن الُْمْسِلِمَني، َعْهًدا أَعَْهُدُه إِلَيْهِْموَنبِيِِّه إِلَى َخلِْقِه كَافَّةً، ِللَْعال
 شَرِيَك لَُه، َوأَنْ َيِلَني ِفيكُُم اْسَتطَعُْتْم، فَإِنِّي قَْد َبعَثُْت َعلَْيكُُم الَْعالَء بن الَْحْضرَِميِّ َوأَمَْرُتُه أَنْ َيتَِّقَي اللََّه َوْحَدهُ ال

ي ِكَتابِِه ِمَن الَْعْدلِ، َوأَمَْرُتكُمْ الَْجنَاَح، وَُيْحِسَن ِفيكُُم السِّريَةَ، وَْيَحكَُم َبيَْنكُْم َوَبْيَن َمْن لَِقَيُه ِمَن النَّاسِ بَِما أََمرَ اللَُّه ِف
َعَدلَ َوقََسَم فَأَقَْسطَ، وَاْستُْرِحَم فََرِحَم، فَاْسَمعُوا لَُه َوأَِطيُعوا وَأَْحِسُنوا ُمؤَاَزَرَتُه بِطَاَعِتِه إِذَا فََعلَ ذَِلَك، فَإِنْ َحكََم فَ

َحقِّ اللَِّه َوَحقِّ  قَْولُ كُلُُّه َعظََمةََوُمَعاَوَنَتُه، فَإِنَّ َعلَْيكُْم ِمَن الَْحقِّ طَاَعَتُه، َوَحقًا َعِظيًما ال َتقُْدُرونَ كُلَّ قَْدرِِه َوال َيْبلُغُ الْ
  َرسُوِلِه، َوكََما أَنَّ ِللَِّه َولَِرُسوِلِه َعلَى النَّاسِ َعامَّةً َوَعلَْيكُْم خَاصَّةً َحقًّا َواجًِبا ِفي

ُوالتِهِْم َحقٌّ َواجٌِب َوطَاَعةٌ، طَاَعِتِه َوالَْوفَاِء بِعَْهِدِه، َوَرِضي اللَُّه َعمَّنِ اْعَتَصَم بِالطَّاَعِة، َحقٌّ كَذَِلَك ِللُْمْسِلِمَني َعلَى 
ْيئًا ِمْن أَْمرِ الُْمْسِلِمَني قَِليال أَوْ فَإِنَّ ِفي الطَّاَعِة َدَركًا ِلكُلِّ َخْيرٍ َوَنَجاةً ِمْن كُلِّ َشرٍّ ُيتَّقَى، وَأََنا أَشَْهُد َعلَى َمْن َولَّْيُتُه َش

ثُمَّ لَِيْسَتْعِملُوا َعلَْيهِْم أَفَْضلَُهْم ِفي أَْنفُِسهِْم، إِال وَأَصَاَبِت الَْعالَء بن الَْحْضرَِميِّ  كَِثًريا، فَلَْيسَْتِخريُوا اللََّه ِعْنَد ذَِلَك
ا ِطيعُوا، وَأَْحِسنُوُمِصيَبةُ الَْمْوِت فخالدُّ بن الَْوِليدِ َسْيُف اللَِّه َيْخلُُف ِفيكُُم الَْعالَء بن الَْحْضرَِميِّ فَاْسَتِمُعوا لَُه َوأَ

لَِقيُتْم ِمَن النَّاسِ فَاْدُعوُهمْ إِلَى  ُمَؤاَزَرَتُه َوطَاَعَتُه، فَِسُريوا َعلَى َبَركَِة اللَِّه َوَعْونِِه، وََنْصرِِه، َوَعاِقَبِة ُرْشِدِه، َوَتْوِفيِقِه، َمْن
ِفي ِكتَابِِه، وََتْحرِميِ َما َحرََّم اللَُّه َعلَْيهِْم ِفي ِكتَابِِه، َوأَنْ  ِكَتابِ اللَِّه الُْمنَزَّلِ َوُسنَّةِ َرسُوِلِه َوإِْحاللِ َما أََحلَّ اللَُّه لَُهْم

الِت وَالُْعزَّى، َوأَنْ َيْتُركُوا َيْخلَُعوا اَألْنَداَد َويَْبَرأُوا ِمَن الشِّْرِك وَالْكُفْرِ َوالنِّفَاقِ، َوأَنْ َيكْفُُروا بِِعَباَدةِ الطََّواِغيِت وَال
ا ِمْن ُدوِن اللَِّه، َسى اْبنِ َمرَْيَم َوُعَزيرِ بن َمْرَوةَ َوالَْمالِئكَِة وَالشَّْمسِ َوالْقََمرِ وَالنَِّرياِن َوكُلِّ َشْيٍء ُمتََّخِذ َنَصًبُعَباَدةَ ِعي

لُوا ِفي الَْوالَيِة َسمُّوُهْم ِعْنَد ذَِلكَ بَِما ِفي ِكَتابِ َوأَنْ َيَتبَرَّأُوا ِممَّا َبرَِئ اللَُّه َوَرسُولُُه، فَإِذَا فََعلُوا ذَِلَك فَأَقَرُّوا بِِه فَقَْد َدَخ
  اللَِّه الَِّذي َتْدُعونَُهْم إِلَْيِه ِكتَاُب اللَِّه الُْمَنزَّلُ َمعَ الرُّوحِ اَألِمنيِ َعلَى َصِفيَِّه ِمَن الْعَالَمَِني

َرْحَمةً ِللَْعالَِمَني َعامَّةً، اَألبَْيضِ ِمْنُهُم َواَألْسَوِد، وَاإلِْنسِ وَالْجِنِّ، كَِتاٌب ِفيهِ  ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه َرسُولِ اللَِّه وَنبِيِِّه أَْرَسلَُه
ُهَو بَْعضَُهْم َعْن َبْعضٍ َو َبَيانٌ ِلكُلِّ َشْيٍء كَانَ قَْبلَكُْم، َوَما ُهَو كَاِئٌن بَْعَدكُمْ ِلَيكُونَ َحاجًِزا َبْيَن النَّاسِ َحَجزَ اللَُّه بِِه
 اللَُّه ِفيِه بَِما قَْد كَانَ قَْبلَكُْم ِكَتاُب اللَِّه ُمَهْيِمًنا َعلَى الْكُُتبِ ُمَصدِّقًا لََما ِفيهِا ِمَن التَّْوَراِة وَاإلِْنجِيلِ َوالزَّبُورِ، ُيْخبِرَكُُم



ُرُسلُ اللَِّه َوأَْنبَِياُؤُه، َوكَْيَف كَانَ َجوَاُبُهمْ ِلُرُسِلِه، َوكَْيَف كَانَ ِممَّا قَْد فَاَتكُْم َدَركُُه ِفي آَباِئكُمُ األَوَِّلَني الَِّذيَن أََتتَّهِْم 
 َوأَْعَمالَُهْم َوأْعَمالَ َمْن َهلََك َتْصِديقُُهْم بِآيَاِت اللَِّه، َوكَْيَف كَانَ َتكِْذيُبُهْم بِآيَاِت اللَِّه، فَأَْخَبرَكُُم اللَُّه ِفي ِكَتابِِه شَأْنَُهْم

ثْلُ الَِّذي َحلَّ َعلَْيهِْم ِمْن ُسوِء ُهْم بِذََنبِهِ لَِيْجَتنِبُوا ِمثْلَ ذَِلَك، أَنْ َيْعَملُوا ِمثْلَُه كَْي ال َتِحلَّ َعلَْيكْم ِمْن َسَخِطِه َونِقَْمِتِه ِمِمْن
كَِتابِِه َهذَا بِإِْنَجاِء َمْن َنَجا ِممَّْن كَانَ قَْبلَكُْم ِلكَْي َتْعَملُوا أَْعَمالِهِْم َوَتَهاُونِهِمْ بِأَْمرِ اللَِّه، َوأَْخَبرَكُُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي 

َشفَقٍَة ِمْن َربِّكُْم َعلَْيكُْم، َوُهَو ِمثْلَ أَْعَماِلهِْم فَكََتَب لَكُْم يف ِكتَابِِه َهذَا ِتْبيَاًنا ِلكُلِّ َشْيٍء، ذَِلَك كُلُُّه بَِرْحَمٍة ِمْنُه لَكُْم َو
ِمَن الظُّلَْمِة، َوِشفَاٌء ِمَن ِمَن اللَِّه ِمَن الضَّاللَِة َوِتْبيَانٌ ِمَن الَْعَمى، َوإِقَالَةٌ ِمَن الْعَثَْرِة، وََنَجاةٌ ِمَن الِْفْتَنِة، َوَنوٌِّر ُهًدى 

  اَألْحَداِث، َوِعْصَمةٌ ِمَن الَْهلَكَِة، َوُرْشٌد ِمَن الْغَِوايَِة، وِتبَْيانُ َما

الَيةَ فَاْعرِضُوا َعلَْيهِْم َيا َواآلِخرَِة، َوِفيِه كََمالُ ِدينِكُْم، فَإِذَا َعَرْضُتْم َعلَْيهِْم َهذَا فَأَقَرُّوا لَكُْم فَقَدِ اسَْتكَْملُوا الَْوَبْيَن الدُّْن
ْيِت، َوصَِياُم َشْهرِ رََمَضانَ، َوالُْغْسلُ ِمَن الصَّلََواتُ الَْخْمُس، َوإِيَتاُء الزَّكَاِة، َوَحجُّ الَْب: ِعْنَد ذَِلكَ اِإلْسالَم، َواِإلْسالُم

اِلَدْينِ الُْمْشرِِكنيِ، فَإِذَا فََعلُوا الَْجنَاَبِة، وَالطُُّهوُر قَْبلَ الصَّالِة، وَبِرُّ الَْواِلَدْينِ، َوِصلَةُ الرَِّحمِ الُْمْسِلَمِة، َوَحَسُن ُصْحَبِة الَْو
َشَهاَدةُ أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه : ِعْنَد ذَِلكَ إِلَى اِإلَمياِن، وَاْبَعثُوا لَُهْم شََرائَِعكُْم، َوَمعَاِلمُ اِإلَمياِن ذَِلَك فَقَْد أَْسلَُموا فَاْدُعوُهْم

هُ الَْباِطلُ، َواِإلَميانُ بِاللَِّه، اَوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه، َوإِنَّ َما َجاَء بِِه ُمَحمٌَّد الَْحقَّ َوإِنَّ َما ِسَو
يِْه، َوَما َخلِْفِه بِالتَّْوَراِة وَاإلِْنجِيلِ َوَمالِئكَِتِه، َوكُُتبِِه، َوُرُسِلِه، َوأَنْبَِيائِِه، َوالَْيْومِ اآلِخرِ، وَاِإلَميانُ بَِهذَا الْكَِتابِ َما َبْيَن َيَد

، َوالْمَْوِت، وَالَْحَياِة، وَالَْبْعثِ َبْعَد الَْمْوِت، َوالِْحَسابِ، َوالَْجنَِّة، َوالنَّارِ، وَالنُّْصحُ ِللَِّه َوالزَُّبورِ، َواِإلَميانُ بِالْبَيَِّناِت
َد ذَِلَك إِلَى اِإلْحَسانِ أَنْ ُعوُهْم َبْعَوِلَرسُوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني كَافَّةً، فَإِذَا فََعلُوا ذَِلَك َوأَقَرُّوا بِِه فَُهْم ُمْسِلُمونَ ُمْؤِمُنونَ، ثُمَّ َتْد

سُوِلِه إِلَى َخلِْقِه وَأَِئمَِّة ُيْحِسُنوا ِفيَما َبْينَُهْم َوَبْيَن اللَِّه ِفي أََداِء اَألَماَنِة َوعَْهِدِهم الَِّذي َعهَِدُه إِلَى َرسُوِلِه َوَعْهِد َر
  كُلِّ غَاِئلَِة ِلَساٍن َوَيٍد، َوأَنْالُْمْؤِمنَِني، وَالتَّْسِليمِ َألِئمَِّة الُْمْسِلِمَني ِمْن 

 َوَجلَّ َوِلقَاِئِه َوُمَعاتََبِتِه، وَالَْودَاعِ َيْبَتُغوا ِلَبِقيَِّة الُْمْسِلِمَني َخيًْرا كََما َيْبتَِغي أََحُدُهمْ ِلَنفْسِِه، َوالتَّْصِديقِ بَِمَواعِيِد الرَّبِّ َعزَّ
ِفي ُمحَاَسَبِة ِللنَّفَسِ ِعْنَد اْسِتئْنَاِف كُلِّ َيْومٍ َولَْيلٍَة، َوالتَّعَاُهِد لَمَّا فََرَض اللَُّه يَُؤدِّيِه إِلَْيِه ِمَن الدُّْنَيا ِفي كُلِّ َساَعٍة، َوالْ

َر وَُدلَّوُهْم َعلَْيَها َوَخوِّفُوُهْم ِئالسِّرِّ َوالَْعالنَِيِة، فَإِذَا فََعلُوا ذَِلَك فَُهْم ُمْسِلُمونَ ُمْحِسُنونَ ُمْؤِمُنونَ، ثُمَّ اْنَعتُوا لَُهُم الْكَبَا
شْرَِك بِِه، وَالسِّْحُر َوَما لِلسَّاِحرِ ِمنْ ِمَن الَْهلَكَِة ِفي الْكََبائِرِ، إِنَّ الْكَبَاِئَر ِمَن الْمُوبِقَاتِ أَوَّلُُهنَّ الشِّْرُك بِاللَِّه ال َيْغِفُر أَنْ ُي

ةِ اللَُّه، َوالْفِرَاُر ِمَن الزَّْحفِ َيُبوُؤوا بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه، َوالُْغلُولُ فََيأًْتوا بَِما غَلُّوا َيْوَم الِْقَياَم َخالقٍ، َوقَِطيَعةُ الرَِّحمِ َيلَْعنُُهُم
َيا َواآلِخَرِة، َوأَكْلُ مَالِ الَْيتِيمِ ْنال َيقَْبلُ اللَُّه ِمنُْهْم، َوقَْتلُ النَّفْسِ الُْمْؤِمَنةِ َجَزاُؤُه َجهَنَُّم، َوقَذْفُ الُْمْحَصَنةِ لُِعُنوا ِفي الدُّ

إِذَا اْنَتهَْوا ِمَن الْكََباِئرِ فَُهمْ َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم نَاًرا َوَسَيْصلَْونَ َسعًِريا، َوأَكَلُ الرَِّبا فَأْذَنُوا بَِحْربٍ ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه، فَ
الصَِّياُم وَالِْقَيامُ : نَ لَقَِد اْسَتكَْملُوا التَّقَْوى، فَاْدُعوُهْم بَْعَد ذَِلَك إِلَى الِْعَباَدِة، َوالِْعَبادَةُُمْسِلُمونَ ُمْؤِمُنونَ ُمْحِسُنونَ ُمتَّقُو

َدقَةُ بَْعَد الزَّكَاةِ  َوالصََّوالُْخشُوُع وَالرُّكُوُع وَالسُُّجوُد وَاِإلنَاَبةُ وَاِإلْحَسانُ وَالتَّْحِميُد وَالتَّْهلِيلُ وَالتَّْسبِيُح َوالتَّكْبُِري
  َوالتَّوَاُضُع وَالسَِّكيَنةُ وَالسُّكُونُ َوالْمَُواسَاةُ

 حِ، فَإِذَا فََعلُوا ذَِلَك فَُهْم ُمْسِلُمونََوالدَُّعاُء َوالتَّضَرُُّع َواِإلقْرَاُر بِالِْملْكَِة َوالُْعبُوِديَِّة وَاْستِقْالِلهِ ِلَما كَثَُر ِمَن الَْعَملِ الصَّاِل
وََبيُِّنوا لَُهْم َوَرغُِّبوُهْم ِفيَما ُمْؤِمُنونَ ُمْحِسُنونَ ُمتَّقُونَ عَابُِدونَ َوقَِد اسَْتكَْملُوا الِْعَباَدةَ، فَاْدُعوُهْم ِعْنَد ذَِلَك إِلَى الْجَِهاِد 

ِن انَْتَدبُوا لَُهْم فََبايُِعوُهْم َواْدُعوُهمْ َحتَّى ُتَبايُِعوُهْم إِلَى ُسنَِّة َرغََّبُهُم اللَُّه ِفيِه ِمْن فَْضلِ الْجِهَاِد، َوفََضلِ ثَوَابِِه ِعْنَد اللَِّه، فَإِ
ْن َبْيَعِتِه َوال ُتنِْقُضونَ أَْمَر ُوالِتي ِماللَِّه َوُسنَِّة َرُسولِِه، َعلَْيكُْم َعْهدُ اللَِّه َوِذمَُّتُه َوسَْبُع كَفَاالٍت ِمْنُه ال تَْنكُثُوا أَْيدَِيكُْم ِمْن 



نَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه غََضًبا ِللَِّه وََنصًْرا ُوالِة الُْمْسِلِمَني، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَِلَك فَبَايُِعوُهْم وَاْسَتْغفُِروا اللََّه لَُهْم فَإِذَا خََرجُْتْم ُتقَاِتلُو
وا إِلَْيِه ِمْن ِكتَابِ اللَِّه وَإِْسالِمِه َوإِميَانِِه وَإِْحسَانِِه َوَتقَْواهُ ِلِدينِِه فََمْن لَقُوا ِمَن النَّاسِ فَلَْيْدُعوُهْم إِلَى مِثْلِ الَِّذي ُدُع

 ، لَُه َما لَكُْم َوَعلَْيِه َما َعلَْيكُْم،َوِعَباَدِتِه َوِهْجَرِتِه، فََمْن َتبِعَُهْم فَُهَو الُْمْسَتجِيُب الُْمْؤِمُن الُْمْحِسُن التَِّقيُّ الَْعابُِد الُْمَهاجُِر
َوأَْعطَيُْتْم ِذمَّةَ اللَِّه فَفُوا لَُه بَِها،  َوَمْن أََبى َهذَا َعلَْيكُْم فَقَاِتلُوُه َحتَّى يَِفيَء إِلَى أَْمرِ اللَِّه َويَِفيَء إِلَى ِفْتَنِتِه، َوَمْن َعاَهدُْتْم

قَاِتلَكُْم َعلَى َهذَا ِمْن بَْعِد َما َبيَّْنُتُموهُ لَُه فَقَاِتلُوُه، َوَمْن َحاَرَبكُمْ  َوَمْن أَْسلََم َوأَْعطَاكُمُ الرَِّضا فَُهَو مِْنكُْم وَأَْنُتْم ِمنُْه، َوَمْن
  فََحارُِبوُه أَْو كَاَيدَكُْم فَِكيدُوا لَُه

دُوا أَْو َماكَرَكُْم فَاْمكُرُوا بِِه ِمْن غَْيرِ أَْو َجَمَع لَكُْم فَأَْجِمُعوا لَُه أَْو غَالَكُْم فَُغولُوهُ أَْو َخاَدَعكُْم فَاْخَدُعوُه ِمْن غَْيرِ أَنْ َتْعَت
اْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَعكُْم يََراكُمْ أَنْ َتْعَتدُوا سِرا َوَعالنَِيةً، فَإِنَُّه َمْن َينَْتِصُر ِمْن َبْعِد ظُلِْمِه فَأُولَِئَك َما َعلَْيهِْم ِمْن َسبِيلٍ َو

َبلُِّغَها ا َتْصَنُعونَ كُلَُّه فَاتَّقُوا اللََّه َوكُوُنوا َعلَى َحذَرٍ ِفي إِنََّما َهِذهِ أََماَنةٌ ائَْتَمنَنِي َعلَْيَها َربِّي أَُوَيَرى أَْعَمالَكُْم، َوَيْعلَُم َم
َعِملَ بَِما ِفيِه َنَجا، َوَمنِ اتََّبَع َما ِفيِه  ِعَباَدُه ُعذًْرا ِمْنُه إِلَْيهِْم، َوُحجَّةً ِمْنُه احَْتجَّ بَِها َعلَى َمْن َبلََغُه ِمَن الَْخلْقِ َجِميًعا، فََمْن

يِه َوأَْسِمُعوُه آذَاَنكُْم، اْهَتَدى، َوَمْن َخاَصَم بِِه فَلََح، َوَمْن قَاَتلَ بِِه ُنِصَر، َوَمْن َتَركَُه َضلَّ حَتَّى يَُراجِعَُه، َتَعلَُّموا َما ِف
كُْم، فَإِنَّهُ ُنوُر األَْبصَارِ َورَبِيُع الْقُلُوبِ َوِشفَاٌء لَمَّا ِفي الصُُّدورٍ َوكَفَى بِِه أَمًْرا َوُعوُه أَْجَواِفكُْم، واسَْتْحِفظُوُه قُلُوَب

ِه َرُسولِ ُمَحمَّدِ بن َعْبِد اللََّوُمْعَتَبًرا َوَزاجًِرا َوِعظَةً َوَداِعًيا إِلَى اللَِّه َوَرُسولِِه، َهذَا ُهَو الَْخْيُر الَِّذي ال َشرَّ ِفيِه، ِكتَاُب 
ِه َعزَّ َوَجلَّ َوَرسُوِلِه أَمََرُه أَنْ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْعالِء بن الَْحْضرَِميِّ ِحَني َبَعثَهُ إِلَى الَْبْحَرْينِ َيْدُعو إِلَى اللَّ

  .َوَيُدلَّ َعلَى َما ِفيِه ِمْن ُرْشٍد، َوَينَْهى َعمَّا ِفيِه ِمْن غَيٍّ َيْدُعَو إِلَى َما ِفيِه ِمْن َحاللٍ َوَيْنهَاُه َعمَّا ِفيِه ِمْن َحَرامٍ 

َحمَّدُ بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُم - ١٤٥٨٨
َء بن َولَمَّا فََرغَ َخاِلُد بن الَْولِيِد ِمَن الَْيَماَمِة َبَعثَ أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه الَْعال:"، قَالَُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق

َوَسلََّم إِلَى الُْمْنِذرِ بن َساَوى َبَعثَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "الَْحْضَرِميِّ إِلَى الَْبحَْرْينِ، َوكَانَ الَْعالُء ُهَو الَِّذي
َواْرَتدَّْت رَبِيَعةُ بِالَْبْحَرْينِ ِفيَمنِ ارَْتدَّ ، "الْعَْبِديِّ، فَأَسْلََم الْمُْنِذُر َوأَقَاَم الَْعالُء بَِها أَمًِريا لَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْمرٍو فَإِنَُّه ثََبَت َعلَى اِإلْسالمِ َوَمْن َتبَِعُه ِمْن قَْوِمِه َواْجَتَمَعْت َربِيَعةُ بِالَْبحَْرْينِ َواْرَتدَّْت ِمَن الَْعَربِ إِال الَْجاُرودَ بن َع
َوكَانَ َيقُولُ بَْعَد ذَِلَك  َنُردُّ الُْملَْك ِفي آلِ الْمُْنِذرِ، فَكَلَُّموا الْمُْنِذرَ بن النُّْعَمانِ بن الُْمْنِذرِ َوكَانَ ُيَسمَّى الَْعُروُر: َوقَالُوا

لَْسُت بِالَْعرُورِ وَلَِكنِّي الَْمْغرُوُر فَلَمَّا اْجَتَمَعْت رَبِيَعةُ بِالَْبْحَرْينِ سَاَر إِلَيْهُِم : ِحَني أَْسلََم َوأَْسلَمَ النَّاُس َوَعلَْيهِمُ السَّْيُف
الٍ الَْحَنِفيِّ َوكَانَ قَْد أَْسلََم وَأَْسلََم قَْوُمُه، فَلَمَّا أُِمَر الَْعالُء بن الَْحْضَرِميِّ الَْعالُء بن الَْحْضَرِميِّ َوأََمدَُّه بِثَُماَمةَ بن أُثَ

َوُهمْ   إِلَيْهِْم فََحَصُروُهْمبِثَُماَمةَ بن أُثَالٍ َساَر َمَعُه بَِمْن َمَعُه ِمْن بين ُسحَْيمٍ َحتَّى خَاَض إِلَى َربِيَعةَ الَْبْحرِ فََساَرْت َربِيَعةُ
  بِجَواثَا ِحْصٌن بِالَْبحَْرْينِ َحتَّى كَاَد الُْمْسِلُمونَ أَنْ َيْهلَكُوا ِمَن الَْجْهِد، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه بن

  :َحَدقٍ الَْعاِمرِيُّ ِفي ذَِلَك ِحنيَ أََصابَُهْم َما أََصاَبُهْم
  ْجَمعِينَاأَال أَْبِلغْ أََبا َبكْرٍ َرسُوال َوِفْتَيانَ الَْمدِيَنِة أَ

  فََهلْ لََك ِفي َشَبابٍ مِْنَك أَْمَسْوا َجِميًعا ِفي جِوَاثَا ُمْحضَرِينَا
  َتَوكَّلَْنا َعلَى الرَّْحَمنِ إِنَّا َوَجْدَنا النَّْصرَ ِللُْمَتَوكِِّلينَا

َبرِ َوكَانَ َمَع َعْبِد اللَِّه بن َحَدقٍ امَْرأَةٌ ِمْن بين َدُعونِي أَْهبِطُ ِمَن الِْحْصنِ، َوأََنا آِتيكُْم بِالَْخ: فَقَالَ َعْبُد اللَِّه بن َحَدقٍ
َيا أَْبجََراُه، َوكَانَ ِفي الْقَْومِ، فََجاَء أَْبَجرُ : ِممَّْن أَْنَت؟ فَانَْتَسَب َوجََعلَ ُينَاِدي: َعجِلٍ فَنََزلَ ِمَن الِْحْصنِ فَأََخذُوُه، فَقَالُوا



اْحِملْنِي َوَخلِّ سَبِيِلي، فَاْنطَلََق : إِنِّي قَْد َهلَكَُت ِمَن الْجُوعِ فَأَطَْعَمُه َوَسقَاُه، َوقَالَ: فَقَالَ َما َشأُْنَك؟: فََعَرفَُه، فَقَالَ
فَأَْخبِرُْهْم أَنَّ اْنطَلَْق ِلشَأْنَِك، فَلَمَّا َخَرَج ِمْن ِعْنِدِه َعْبُد اللَِّه بن َحَدقٍ َرَجَع إِلَى أَْصَحابِِه، : فََحَملَُه َعلَى َبْغلٍ، َوقَالَ

مِ فَقََتلُوُهْم قَْتال َشِديًدا الْقَْوَم ُسكَاَرى ال غََناَء ِعْنَدُهْم، فََبيََّتُهُم الَْعالُء ِفيَمْن َمَعُه ِمَن الُْمْسِلِمَني ِمَن الَْعَربِ وَالَْعَج
  ".َوانَْهَزُموا

ْعفَرَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِبَْراهِيَم صَاِحُب الَْهرَوِيِّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن أَْحَمَد بن بِْسطَامٍ الزَّ - ١٤٥٨٩
ُه تََعالَى َعْنُه، أَبِي، َعْن أَُبيِّ بن كَْعبٍ، صَاِحبِ الَْجْرُبوِعيِّ الْجَُرْيرِيِّ، َعْن أَبِي السَّلِيلِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضي اللَّ

ثَ ِخصَالٍ، ال لنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْعالَء بن الَْحْضَرِميِّ إِلَى الَْبْحَرْينِ َتبِْعُتُه، فَرَأَْيُت ِمْنُه ثَاللَمَّا َبَعثَ ا:"قَالَ
َواقَْتَحمَْنا، فََعَبرَْنا فََما َبلَّ الَْماُء إِال  َسمُّوا َواقَْتِحُموا، فََسمَّْيَنا: أَْدرِي أَيَُّتُهنَّ أَْعَجُب، اْنَتَهيَْنا إِلَى َشاِطِئ الَْبْحرِ، فَقَالُوا

لَْيِه فََصلَّى َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َدَعا، أََساِفلَ أَْخفَاِف إِبِلَِنا، فَلَمَّا قَفَلَْنا ِصْرَنا بَْعُد بِفَالٍة ِمَن اَألْرضِ فَلَْيَس َمَعَنا َماٌء، فََشكَوَْنا إِ
ا ارَْتدَّتْ سِ ثُمَّ أَْرَخْت َعزَاِليََها فََسقَْيَنا وَاْسَتقَْيَنا، َوَماتَ َبْعَد َما َبَعثَهُ أَُبو َبكْرٍ إِلَى الَْبحَْرْينِ، لَمَّفَإِذَا َسَحاَبةٌ مِثْلُ التُّْر

َيجِيُء سَْبٌع : لَمَّا ِسْرَنا غَْيَر َبعِيٍد قُلَْناَربِيَعةُ، فَأَظْفََرُه اللَُّه بِهِْم َوأَْعطُوا َما َمَنُعوا ِمَن الزَّكَاِة، َومَاَت فََدفَنَّاُه ِفي الرَّْملِ فَ
  ".فََيأْكُلُُه فََرَجْعَنا فَلَْم َنَرُه

، َعْن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد - ١٤٥٩٠
ُعوا الْجِْزيَةَ، َعثَ أَُبو َبكْرٍ الَْعالَء بن الَْحْضَرِميِّ ِفي َجْيشٍ ِمَن الُْمْسِلِمَني ِقَبلَ أَْهلِ الَْبحَْرْينِ، َوكَانُوا قَْد َمَنَوَب:"قَالَ

َبْينَُهُم الَْبْحُر حَتَّى َمشَْوا ِفيِه بِأَْرُجِلهِْم، فََساَر إِلَيْهِْم َوَبْيَنُه َو: َوَبَعثَ أَُبو َبكْرٍ إِلَْيهِْم ِحَني َمَنعُوا َحقَّ اللَِّه ِفي أَْمَواِلهِْم
ظَْهَرُهمُ اللَُّه َعلَْيهِْم، فَقَطَُعوا كَذَِلَك بَِمكَاٍن كَاَنْت َتْجرِي بِِه السُّفُُن قَْبلَ ذَِلَك َوِهَي َتجْرِي ِفيِه الَْيْوَم، َوقَاَتلَُهْم َوأَ

  ".ِه ِفي أَمَْوالِهِْمفََسلَُّموا، فَاْمَتَنُعوا ِمْن َحقِّ اللَّ
  َوَما أَسَْنَد الَْعالُء بن الَْحْضرَِميِّ

َحمَِّد بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا اْبُن جُرَْيجٍ، أَْخبََرنِي إِْسَماِعيلُ بن ُم - ١٤٥٩١
ِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، أَنَّ السَّاِئَب بن يَزِيَد، أَْخَبَرُه أَنَُّه، َسِمَع الَْعالَء بن الَْحْضَرِميِّ، َسِعيٍد، أَنَُّه أَْخبََرُه ُحَمْيدُ بن َعْب

  ".َيْمكُثُ الُْمهَاجُِر بَِمكَّةَ َبْعَد اْنِقَضاِء ُنُسِكهِ ثَالثًا:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: قَالَ
َمْيِد بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُح - ١٤٥٩٢

َيْمكُثُ :"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، َعنِ الَْعالِء بن الَْحْضرَِميِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه 
  ".الُْمهَاجُِر بَْعَد انِْقَضاِء ُنُسِكِه ثَالثًا

: ُحَمْيٍد، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّازَّقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن - ١٤٥٩٣
َما َسِمعُْتْم ِفي الُْمقَامِ بَِمكَّةَ؟ فَقَالَ لَُه السَّاِئُب بن يَزِيدَ : َعْبِد الْعَزِيزِ َيْسأَلُ ُجلََساَءُه َوُهَو أَِمُري الَْمِديَنِةَسِمْعُت ُعَمَر بن 

  ".َبْعدَ انِْقَضاِء ُنُسِكِه ثَالثًا يَْمكُثُ الُْمَهاجُِر:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ الَْعالُء بن الَْحْضَرِميُّ
اَورِْديُّ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمَّدٍ الدََّر - ١٤٥٩٤

بِ بن يَزِيَد، َعنِ الَْعالِء بن الَْحْضرَِميِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُحَمْيِد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعنِ السَّاِئ
  ".ِللُْمهَاجِرِ ثَالثًا:"َوَسلََّم، قَالَ
ُس بن ِعَياضٍ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ، َحدَّثََنا أَُبو َضمَْرةَ أََن - ١٤٥٩٥



ِللُْمَهاجِرِ :"ِه َوَسلََّم، قَالَالرَّْحَمنِ بن ُحَمْيٍد، َعنِ السَّاِئبِ بن يَزِيَد، َعنِ الَْعالِء بن الَْحْضَرِميِّ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".ثَالثٌ َبْعدَ الصَّْدرِ

ةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ أَُبو َيحَْيى َصاِعقَةٌ، َحدَّثََنا َعتَّاُب بن زَِياٍد، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن نَاجَِي - ١٤٥٩٦
ثَنِي النَّبِيُّ َبَع: يِّ، قَالَأَُبو َحمَْزةَ، َعنِ الُْمِغَريِة اَألزِْديِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن زَْيٍد، َعْن َحيَّانَ اَألْعَرجِ، َعنِ الَْعالِء الَْحْضرَِم

أَنْ ُخذْ ِمَن الُْمسِْلمِ الُْعْشَر، َوِمَن :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكََتَب ِفي الَْخِليطَْينِ أََحُدُهَما ُمْسِلٌم، وَاآلَخُر ُمْشرٌِك
  ".الُْمْشرِِك الْجِْزَيةَ

مَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ أَُبو َيحَْيى، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْنُصورٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن نَاجَِيةَ، َحدَّثََنا ُمَح - ١٤٥٩٧
كََتَب إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى "أَنَُّه: ُهَشْيٌم، َعْن َمْنصُورِ بن زَاَدانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعنِ اْبنِ الَْعالِء الَْحْضرَِميِّ، َعْن أَبِيِه

  ".ِه َوَسلََّم فََبَدأَ بنفِْسِهاللَُّه َعلَْي
  الَْعالُء بن َخارَِجةَ ِمْن َساكِنِي الَْمِدينَِة

نِ بن َحْرَملَةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ُوهَْيٌب، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَم - ١٤٥٩٨
َتَعلَُّموا ِمْن أَْنسَابِكُْم َما :"بن َيْعلَى، َعنِ الَْعالِء بن َخارَِجةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن َعْبِد الَْمِلِك

  ."َتِصلُونَ بِِه أَْرَحاَمكُْم، فَإِنَّ ِصلَةَ الرَِّحمِ َمَحبَّةٌ ِلألَْهلِ، َوثََراٌء ِللَْمالِ َومَْنَسأَةٌ ِلَألَجلِ
  الَْعالُء بن َخبَّابٍ ِمْن َساِكنِي الْكُوفَِة

رَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا َحفُْص بن َعْمرٍو الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن َعْبِد ال - ١٤٥٩٩
َمْن أَكَلَ ِمْن َهِذهِ الشََّجَرِة الَْخبِيثَِة فَال :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعايِشٍ، َعنِ الَْعالِء بن َخبَّابٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َص

  .أَْعنِي الثَّْوَم ، "َيقَْرَبنَّ َمْسجِِدَنا
  َمنِ اْسُمُه َعِفيٌف

  َعِفيُف بن الَْحارِِث الَْيَمانِيُّ
َنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ أَُبو َيْحَيى َصاِعقَةٌ، َحدَّثََنا شُرَْيُح بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُز، َحدَّثَ - ١٤٦٠٠

الْحَارِِث الَْيَمانِيِّ، أَنَّ  النُّْعَماِن، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَ، َعْن أَبِي َبكْرٍ النَّسَاِئيِّ، َعْن َحبِيبِ بن ُعَبْيٍد، َعْن َعِفيِف بن
  ".َما ِمْن أُمٍَّة اْبَتَدَعْت بَْعَد نَبِيَِّها ِفي دِينَِها بِْدَعةً إِال أََضاَعْت َبَدلََها ِمَن السُّنَِّة:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالنَّبِيَّ صَلَّ

  َعِفيُف بن َمْعِدي كَرَِب الْكِْنِديُّ

يُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَعاوَِيةَ الزَِّياِديُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَعاوَِيةَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ الَْجاُروِديُّ اَألصَْبَهانِ - ١٤٦٠١
َوةُ بن َسعِيِد بن بن الْفَُراِت، مَْولًى آللِ خَاِلدِ بن أُسَْيٍد، َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن ُمَحمَِّد بن السَّاِئبِ الْكَلْبِيُّ، أَْخبََرنِي فَْر

َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ذُِكَر اْمُرُؤ : رَِب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالََعِفيِف بن َمْعِدي كَ
آلِخرَِة، شَرِيٌف ِفي الدُّْنَيا، ذَاكَ َرُجلٌ َمذْكُوٌر ِفي الدُّنَْيا، َمْنِسيٌّ ِفي ا:"الْقَْيسِ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َخاِملٌ ِفي اآلِخَرِة، َيجِيُء َيْوَم الْقَِياَمِة بَِيِدِه لَِواُء الشَُّعَراِء َيقُودُُهْم إِلَى النَّارِ
َراِديُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعْوُف بن الُْمْنِذرِ أَُبو غَسَّانَ الُْم - ١٤٦٠٢

بَْيَنَما َنْحُن : ، قَالَُمَحمَِّد بن السَّاِئبِ الْكَلْبِيُّ، َحدَّثَنِي َسعِيُد بن فَْرَوةَ بن َعِفيِف بن َمْعِدي كَرَِب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه
فٌْد ِمَن الَْيَمنِ فَذَكَُروا اْمَرأَ الْقَْيسِ بن ُحْجرٍ الْكِْنِديَّ َوذَكَرُوا َبيَْتْينِ ِعْنَد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ أَقَْبلَ َو



ذَاَك َرُجلٌ َمذْكُوٌر ِفي :"ِمْن ِشْعرِِه ِفيهَِما ِذكُْر صَارِخٍ َماٍء ِمْن ِمَياِه الَْعَربِ فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َراِء َيقُوُدُهْم إِلَى ا، َمْنِسيٌّ ِفي اآلِخرَِة، شَرِيٌف ِفي الدُّنَْيا، َخاِملٌ ِفي اآلخَِرِة، َيجِيُء َيْوَم الِْقَياَمِة َمَعُه لَِواُء الشَُّعالدُّْنَي
  ".النَّارِ

أَُبو َخْيثََمةَ زَُهْيُر بن حَْربٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ النَّاِقُد، َومُوَسى بن هَاُرونَ، قَاال - ١٤٦٠٣
َماِعيلَ بن إِيَاسِ َيْعقُوُب بن إِْبَراِهيَم بن سَْعٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَبِي اَألْشَعِث، َعْن إِْس

كُْنُت امَْرأً تَاجًِرا فََواللَِّه إِنِّي لَعِْنَدُه إِذْ خََرَج َرُجلٌ قَرِيًبا : كِْنِديِّ، قَالَبن َعِفيٍف الْكِْنِديِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َعِفيٍف الْ
الَِّذي خََرَج ِمْنُه ذَِلَك ِمْنُه، إِذْ َنظَرَ إِلَى الشَّْمسِ، فَلَمَّا َرآَها َمالَْت قَاَم ُيَصلِّي، ثُمَّ خََرْجِت اْمَرأَةٌ ِمْن ذَِلَك الْخَِباِء 

: قَالَ، َمْن َهذَا؟ : َعبَّاسِلرَُّجلُ، فَقَاَمْت َخلْفَُه ُتَصلِّي، ثُمَّ َخَرَج غُالٌم ِحَني َراَهَق الُْحلَُم ِمْن ذَِلَك الِْخَباِء ُيَصلِّي قُلُْت ِللْا
امَْرأَُتهُ َخِدَجيةُ بنُت خَُوْيِلٍد، : أَةُ؟ قَالََوَمْن َهِذِه الَْمْر: قُلُْت، َهذَا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ اْبُن أَِخي 

ُيصَلِّي َوُهَو َيْزُعُم أَنَُّه نَبِيٌّ :"، قَالَ"َوَما َهذَا الَِّذي َيْصَنُع؟:"َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبِ اْبُن َعمِِّه، قُلُْت: ، قَالَ"َمنِ الْفََتى؟:"قُلُْت
 أَُتُه وََهذَا الْفََتى بن َعمِِّه، َوُهَو َيْزُعُم أَنَُّه َسُيفَْتُح َعلَْيِه كُُنوُز ِكْسَرى َوقَْيَصرِ، وَأَْسلََم َعِفيٌفَولَْم يَْتَبْعُه َعلَى أَْمرِِه إِال امَْر

  .َبْعَد ذَِلَك، َوُهَو اْبُن َعمِّ اَألْشَعِث بن قَْيسٍ َوكَانَ َيأَْسُف َعلَى َما فَاَتُه ِمَن اِإلْسالمِ َيْومَِئٍذ 

ُخثَْيمٍ، ح دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدٍ الُْمَحارِبِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َح - ١٤٦٠٤
ِعيدُ بن ُخثَْيمٍ الْهِالِليُّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َصاِلحٍ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا َس

، َحدَّثَنِي َعمِّي سَِعيُد بن َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُمحَمٍَّد الَْخيَّاطُ الرَّامَُهْرُمزِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُرْشدِ بن ُخثَْيمٍ الْهِالِليُّ
ى بن َعِفيٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َوكَانَ أَُخو اْبنِ اَألْشَعثِ بن قَْيسِ ُخثَْيمٍ، َعْن أََسِد بن َعْبدِ اللَِّه الَْبجَِليِّ، َعْن َيحَْي

ُجال َتاجًِرا، َورَْدُت َمكَّةَ َألْبتَاَع َألْهِلي ِمْن ِطْيبَِها وِعطْرَِها فَأََوْيُت إِلَى الَْعبَّاسِ بن َعْبدِ الُْمطَِّلبِ َوكَانَ َر:"ُألمِِّه، قَالَ
َبلَ الْكَْعَبِة فَلَْم ، َوقَْد طَلََعِت الشَّْمُس، فَأََنا أَْنظُرُ إِذْ َجاَء شَابٌّ فَقَلََّب َبصََرُه ِفي السََّماِء، ثُمَّ ضََرَب بَِبَصرِِه ِقفَأََنا ِعْنَدُه

َما َوكَبََّر الشَّابُّ فَكَبََّرا، ثُمَّ َركََع فََركََعا، أَلَْبثْ أَنْ َجاَء غُالٌم، فَقَاَم َعْن َيِمينِِه فَلَْم أَلَْبثْ إِذْ َجاَءِت اْمَرأَةٌ فَقَاَمتْ َخلْفَُه
ُهَو ُمحَمَُّد : ال، قَالَ: قُلُْت، أََمٌر َعِظيٌم، َهلْ َتْعلَمِ الشَّابَّ؟ : َيا َعبَّاُس أََمٌر َعِظيٌم، قَالَ الَْعبَّاُس: فََسَجَد فََسَجَدا، قُلُْت

َهِذِه َخِدَجيةُ بنُت ُخَويِْلِد بن أََسِد بن َعْبدِ : ال قَالَ: ن أَِخي، َهلْ َتعْلَُم َمنِ الَْمرْأَةُ؟ قُلُْتبن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ب
َماِء َربَُّه َربُّ السَّالْعُزَّى َسيَِّدةُ نَِساِء قَُرْيشٍ زَْوُج اْبنِ أَِخي، َوَهذَا َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبِ اْبُن أَِخي، َزَعَم بن أَِخي أَنَّ 

  َواَألْرضِ أََمَرُه بَِهذَا الدِّينِ، ال

  ".َواللَِّه َما أَْعرُِف أََحًدا َعلَى َوْجِه اَألْرضِ َعلَى َهذَا الدِّينِ غَْيَر َهُؤالِء الثَّالثَِة
  ِعيَسى بن َعِقيلٍ

ْيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا الصَّبَّاحُ بن ُمحَارِبٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُحَم - ١٤٦٠٥
أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه : َحدَّثََنا أَُبو َحمَّاٍد الَْحَنِفيُّ الُْمفَضَّلُ بن َصَدقَةَ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ، َعْن ِعيَسى بن َعِقيلٍ، قَالَ

  ".َعْبدُ الرَّْحَمنِ، َبلْ :"فُالنٌ، قَالَ: فَقُلُْت، "ا اْسُمُه؟َم:"َعلَْيِه َوَسلََّم بِاْبنٍ ِلي، فَقَالَ
  ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ ُيكَْنى أََبا َنجِيٍد َوِمْن أَْخَبارِِه َوذِكْرِ نِْسَبتِِه

  ".بين غَاِضَرةَ بن خَُزاَعةَِعْمَرانُ بن الُْحَصْينِ ِمْن :"َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن أَبِي ُعَبْيٍد، قَالَ - ١٤٦٠٦



ِعْمَرانُ :"، قَالََحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن أَبِي ُمَحمٍَّد الْيَزِيِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سَْعٍد، َعنِ الَْواِقِديِّ - ١٤٦٠٧
، بن غَاِضَرةَ بن حَْبَشةَ بن كَْعبِ بن َعْمرِو بن ُخَزاَعةَ  بن ُحَصْينِ بن ُعَبْيدِ بن َخلَِف بن َعْبِد َنْهمِ بن ُحذَْيفَةَ بن ِحْمَيرِ

َسلََّم غََزوَاٍت وَلَْم يََزلْ ِفي بِالِد َوُيكَْنى ِعْمَرانُ أََبا ُنَجْيٍد، أَسْلََم قَِدًميا ُهَو وَأَُبوُه، َوغََزا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
نََزلََها إِلَى أَنْ ى الَْمِديَنِة كَِثًريا إِلَى أَنْ قُبَِض َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََتحَوَّلَ إِلَى الَْبْصَرِة، فَقَْوِمِه َوُيَنزِّلْ إِلَ

إِنَّ : َي قََضاَء الَْبْصَرِة، َويُقَالَُماَت بَِها َولَُه َبِقيَّةٌ ِمْن َولَدِِه، َوخَاِلِد بن طَِليقِ بن ُمَحمَّدِ بن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ َوِل
  ".ُحصَْيًنا َماَت ُمْسِلًما، َوقَْد رُوَِي أَنَُّه مَاَت ُمْشرِكًا، َوالصَّحِيُح أَنَّهُ أَْسلََم

و ُمَعاوَِيةَ، َعْن َشبِيبِ بن َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا أَُب - ١٤٦٠٨
  ".َعلََّمُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُدَعاًء َيْدُعو بِِه"أَنَّ ُحَصيًْنا لَمَّا أَسْلََم: َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ

ا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َسْعٍد، َعْن َسعِيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََن - ١٤٦٠٩
قَِدْمتُ الَْبْصَرةَ َوبَِها أَُبو ُنجَْيٍد ِعْمَرانُ بن الُْحَصْينِ َوكَانَ ُعَمُر بن الْخَطَّابِ بََعثَُه بِِفقِْه أَْهلِ :"اَألْسَوِد الدَُّؤِليِّ، قَالَ

  ".الَْبْصرَِة

َهلََك ِعْمَرانُ بن :"َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ فُْسُتقَةُ، َحدَّثََنا َهارُونُ بن َعْبِد اللَِّه الَْجمَّالُ، قَالَ - ١٤٦١٠
  ".الُْحَصْينِ َسَنةَ اثَْنَتْينِ َوَخْمسَِني

َنا ُمَحمَُّد بن ُعبَْيٍد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِهاللِ بن يسَيَّاٍف، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثَ - ١٤٦١١
اَنٍة َحْولَهُ َحلْقَةٌ قَِدْمتُ الَْبْصَرةَ فََدَخلُْت الَْمْسجَِد، فَإِذَا أََنا بَِشْيخٍ أَبَْيَض الرَّأْسِ وَاللِّْحَيِة ُمْستَنٍِد إِلَى أُْسطَُو:"قَالَ

  ".ِعْمَرانُ بن الُْحَصْينِ: ذَا؟ قَالُواَمْن َه: ُيَحدِّثُُهْم، قُلُْت
ن َحسَّانَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ِهَشامِ ب - ١٤٦١٢

أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفُْضلُ َعلَى ِعْمَرانَ بن  َما قَِدَم الَْبْصَرةَ أََحٌد ِمْن:"ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، قَالَ
  ".الُْحَصْينِ
َما َسكََن الَْبْصَرةَ مِثْلُ :"قَالَ ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ - ١٤٦١٣

  ".ُحَصْينٍِعْمَرانَ بن 
نِ الَْحكَمِ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َسْهلٍ الْمَازِنِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُخَشْينَةَ، حَاجُِب اْبنِ ُعَمَر، َع - ١٤٦١٤

ُت بَِها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َما َمِسْسُت ذَكَرِي بَِيِمينِي ُمْنذُ َباَيْع:"بن اَألعَْرجِ، أَنَّ ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، قَالَ
  ".َوَسلََّم

: الَْحَسُن، قَالََحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، َحدَّثََنا أَُبو اَألشَْهبِ، َحدَّثََنا  - ١٤٦١٥
ال :"لَقَْد كَادَ َيْمَنُعَنا َما نََرى، فَقَالَ: نَُّه َيْعرِفُ الَْمنِيَّةَ، فَقَالَ لَُه بَْعُض َمْن َيأِْتَيُهَوجَِع ِعْمَرانُ بن الُْحَصْينِ َوَجًعا كَأَ

  ".َتفَْعلُوا، فََواللَِّه إِنَّ أََحبَّهُ إِلَيَّ أََحبَّهُ إِلَى رَبِّي
أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم  - ١٤٦١٦

أَُضحِّي بَِجَدعٍ أََحبَّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَُضحَِّي بِهَِرمٍ، اللَُّه أََحقُّ بِالْغَِنى :"ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، أَنَّ ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".َوالْكََرمِ

ِهاللٍ، َعْن دَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ، َعْن ُحَمْيِد بن َح - ١٤٦١٧



َحفِظُْتَها، َما َيْمنَُعنِي أَنْ َسِمْعُت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَحَادِيثَ َسِمْعُتَها َو:"ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".أَْحَدثَ بَِها إِال أَْصحَابِي ُيَخاِلفُونِي ِفيَها

بن ِهاللٍ،  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن الُْمِغريَِة، َعْن ُحَمْيِد - ١٤٦١٨
، "اذَْهْب إِلَى قَْوِمَك فَاْنَهُهْم َعنِ الْفِْتَنِة:"الِْفْتَنةُ، قَالَ ِعْمَرانُ بن الُْحَصْينِ ِلُحَجريِ بن الرَّبِيعِ الَْعَدوِّيلَمَّا َهاَجِت : قَالَ
َألنْ أَكُونَ :"ِعْمَرانَ ُيقِْسُم بِاللَِّهَوَسِمْعُت : ، قَالَ"فَأَْبِلْغُهْم َعنِّي وَانَْهُهْم َعْنَها:"إِنِّي لََمْغُموٌر ِفيهِْم، َوَما أُطَاُع، قَالَ: فَقَالَ

ِمْن أَنْ أَْرِمَي ِفي أََحدِ  َعْبًدا حََبِشيا أَْسَوَد ِفي أَْعُينِ َحَصيَاٍت ِفي َرأْسِ جََبلٍ أَْرَعاُهنَّ حَتَّى ُيْدرِكَنِي أَْجِلي، أََحبَّ إِلَيَّ
  ".الصَّفَّْينِ بِسَْهمٍ أَْخطَأْتُ أَْم أََصْبُت

َعْن كَِثريِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ،  - ١٤٦١٩
الُْمْسَتطِْعُمونَ، َوذََهبَ ذََهَب الُْمطِْعُمونَ َوَبِقَي :"قَالَ ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ: بن َيسَارٍ أَبِي الْفَْضلِ، َحدَّثََنا الَْحَسُن، قَالَ

  ".أََما َواللَِّه لَْو كَانَ ِعْمَرانُ الَْيْوَم َحيا لَكَانَ أَقَْولَ:"، قَالَ الَْحَسُن"الُْمذْكَُرونَ َوَبِقيَ الْمَْنِسيُّونَ
الْقََوارِيرِيُّ، َحدَّثَنِي َعمِّي َيحَْيى بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن َعْمرٍو - ١٤٦٢٠

ذََهَب الُْمذْكَُرونَ َوبَِقَي الْمَْنِسيُّونَ، َوذََهَب :"َمْيَسَرةَ، َعْن َعْوٍن الُْعقَْيِليِّ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".الُْمطِْعُمونَ َوَبِقيَ الُْمْسَتطِْعُمونَ

 َنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن النَّْصرِ السُّلَِميُّ، َعْن أُمِِّهَحدَّثَ - ١٤٦٢١
إِذَا أََنا ُمتُّ فَُشدُّوا :"الَبنِت ُمحَمَِّد بن ِعْمَرانَ، َعْن أُمَِّها َمرَْيَم بنِت فَْرَوةَ، أَنَّ ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، لَمَّا َحَضَرهُ الَْوفَاةُ، قَ

لَْيَس كََما َيْصَنُع بنيَك أَْهلُ آلِ :"ثُمَّ قَالَ ِلي َحفٌْص: ، قَالَ َخاِلٌد"َعلَى َبطْنِي ِعَماَمةً، َوإِذَا َرجَْعُتْم فَاْنَحرُوا َوأَطِْعمُوا
  ".الُْمَهلَّبِ َوثَِقيٍف

َرأَْيتُ :"ا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُزرَاَرةَ بن أَوْفَى، قَالََحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََن - ١٤٦٢٢
  ".ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ َيلَْبُس الْخَزَّ

: َبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمطَرٍِّف، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْع - ١٤٦٢٣
إِنَّ لَكُْم ِفي :"لََنا ِفي ذَِلَكَصِحْبَنا ِعْمَرانَ ِمَن الْكُوفَِة إِلَى الَْبْصَرِة فََما أََتى َعلَْيَنا َيْوٌم إِال أَْنَشَدَنا ِفيِه شََعًرا، َوَيقُولُ 

  ".الَْمَعارِيضِ الْمَْنُدوَحةَ َعنِ الْكَِذبِ
ِعْمَرانَ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َعطَاٍء، َمْولَى  - ١٤٦٢٤

  ."أَنَّ ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ قُِتلَ لَُه أٌَخ ِفي الَْجاِهِليَِّة، فَقََتلَ بِِه َسْبِعَني:"ُحَصْينٍ، َعْن أَبِيِه
أَنَّ الَْمالِئكَةَ :"َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َشاذُّ بن الْفَيَّاضِ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن إِبَْراِهيَم، َعْن قََتاَدةَ - ١٤٦٢٥

  ".كَاَنْت ُتَصاِفُح ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ َحتَّى اكَْتَوى

دَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َعْن ُيوُنسَ بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، أَنَّ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َح - ١٤٦٢٦
أَنَّ يََتَحدَّثُ النَّاُس :"َوقَالَ ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، أَْحَرَم ِمَن الَْبصَْرِة فَلَمَّا قَِدَم َعلَى ُعَمَر َوقَْد كَانَ َبلََغُه ذَِلَك، أَغْلَظَ لَُه،

  ".َرُجال ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْحَرَم ِمْن ِمْصرٍ ِمَن األَْمَصارِ
 الَةَ، َعنَِحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَباَركُ بن فََض - ١٤٦٢٧

إِنِّي َألرِْثي لََك ِممَّا : َدَخلَْنا َعلَى ِعْمَرانُ بن ُحَصْينِ ِفي َوَجِعِه الشَّدِيِد الَِّذي أَصَاَبُه، فَقَالَ لَهُ َرُجلٌ: الَْحَسنِ، قَالَ



َما أََصاَبكُْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما كَسََبْت : "قَالَ َيا أَِخي ال َتفَْعلْ، فَوَاللَِّه إِنَّ أََحبَُّه إِلَيَّ أََحبَُّه إِلَى اللَِّه، َوقَْد:"أََرى، فَقَالَ
  ".فََهذَا َما كََسْبتُ بِأَْيِدي، ثُمَّ يَأِْتينِي َعفُُو رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ بَْعُد ِفيَما َبِقَي] ٣٠الشورى آية "[أَْيدِيكُْم َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ

  َما أَسَْنَد ِعْمَرانُ بن الُْحَصيْنِ
  يُّ سَْبَرةُ بن َمْعَبٍد الُْجهَنِىُّ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍالْخَُزاِع

عِ بن َسبَْرةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن َنْصرٍ التِّرِْمِذيُّ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن َمْعَبِد بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن الرَّبِي - ١٤٦٢٨
ةَ بن قَُضاَعةَ بن َماِلِك بن ِحْمَيرٍ، َحدَّثَنِي َعمِّي َحْرَملَةُ بن َعْبدِ الْعَزِيزِ، َعْن أَبِيِه، بن َعْمرِو بن ُصحَارِ بن زَْيِد بن جَُهْيَن

اِء النَّاسِ، اْجَتَمَع عِْنَد ُمَعاوَِيةَ َجَماَعةٌ ِمْن أَفَْن: َعْن َجدِِّه، َعْن َسْبَرةَ بن َمْعَبٍد، صَاِحبِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
الَْحدِيثُ إِلَى فًَتى  لَُيَحدِّثُ كُلُّ َرُجلٍ ِمْنكُْم بَِمكُْرَمِة قَْوِمِه، َوَما كَانَ ِفيهِْم ِمْن فَْضلٍ، فََحدَّثَ الْقَْوُم َحتَّى اْنتََهى: فَقَالَ

َحدِّثْ َيا أََخا ُجَهْيَنةَ بِِفيكَ : ْمَرانُ بن الُْحَصْينِ، فَقَالَِمْن ُجَهْيَنةَ، فََحدَّثَ بَِحِديٍث َعَجَز َعْن َتَماِمِه، فَالَْتفََت إِلَْيِه ِع
ُجَهْيَنةُ مِنِّي َوأََنا ِمْنُهْم، غَِضُبوا لَِغضَبِي، َوَرُضوا :"كُلِِّه، فَأَْشَهُد لَقَْد َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

، فَقَالَ "َضبِهِْم َوأَْرَضى لِرَِضاُهْم، َمْن أَغَْضبَُهْم فَقَْد أَغْضََبنِي، َوَمْن أَغَْضَبنِي فَقَْد أَغَْضَب اللََّهلِرَِضاِئي، أَغَْضُب ِلَغ
  :كَذَْبَت إِنََّما َجاَء الَْحِديثُ ِفي قَُرْيشٍ، فَقَالَ: ُمَعاوَِيةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ

  ْشُتمُنِي ِلقَْوِلي ِفي جَُهْينَةُْيكَذِّبُنِي بين ُمَعاوَِيةَ بن َحْربٍ َوَي
  َولَْو أَنِّي كَذَْبُت لَظَنِّ قَوِلي وَلَْم أَكْذَْب ِلقَوِْمي ِمْن ُمَزْينَةْ
  َولَكِنِّي َسِمْعُت وَأَْنَت َمْيٌت َرُسولَ اللَِّه َيْوَم لَوى ُشَنْينَةْ

  َمُه ُعَيْينَةْالْقَْوُم ِمنِّي وَأََنا ِمنُْهْم جَُهْيَنةُ َيْوَم خَاَص: َيقُولُ
  إِذَا غَضُِبوا غَضِْبُت َوِفي رَِضاي ِمنَّةٌ لَْيَسْت ُمَنْينَةْ

  .َوَما كَاُنوا كَذَكَْوانَ َورِْعلِ َوال الْحَيَّْينِ ِمْن َسلَِفي ُجَهْيَنةْ 
  طَِليُق بن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ َعْن ِعْمَرانَ

: دَّثََنا أَُبو ُنَجْيٍد ِعْمَرانُ بن خَاِلدِ بن طَِليقٍ الضَّرِيُر، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َح - ١٤٦٢٩
َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : رَأَْيُت ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ ُيِحدُّ النَّظََر إِلَى َعِليٍّ فَِقيلَ لَُه، فَقَالَ

  ".النَّظَُر إِلَى َعِليٍّ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ِعَبادَةٌ:"َيقُولُ
  ُنجَْيُد بن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ َعْن أَبِيِه

قُوُب بن ُمَحمٍَّد، َيْعَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثَنِي  - ١٤٦٣٠
لَمَّا كَانَ َيْوُم : قَالََعْن ُنَجْيِد بن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، َحدَّثَنِي أَبِي ُمَحمَّدِ بن ُنجَْيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، 

أَقَْبلَ النَّْهيِ :"النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخبَْرُتُه، فَقَالَ الْفَْتحِ قََتلَْت خَُزاَعةُ َرُجال ِمْن قَُرْيشٍ يُقَالُ لَُه الَْحارِثُ، فَأََتْيُت
لٍ كَانَ ِفي فَأََتْيَنا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخبَْرَناُه، فََعقَلَْناُه، فَكَانَ أَوَّلَ َعقْ: َبلْ بَْعُد، قَالَ: فَقَالُوا، "قََتلُوُه أَْو َبْعُد؟

  .اِإلْسالمِ 

ْبَيةَ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبٍ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْمْهرِقَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلمُ بن قَُت - ١٤٦٣١
قََتلَ َرُجلٌ ِمْن ُهذَْيلٍ : ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالََيْعقُوَب بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَجْيِد بن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعْن أَبِيِه

هَْر، فَلَِقَيُه َرُجلٌ ِمْن خَُزاَعةَ َرُجال ِمْن ُخَزاَعةَ ِفي الَْجاِهِليَِّة، فَكَانَ اهلذىل ُمَتوَارًِيا، فَلَمَّا كَانَ َيْوُم الْفَْتحِ َوظََهَر النَِّداُء ظَ



: ، قَالُوا"قََتلَُه قَْبلَ النَِّداِء أَوْ َبْعَد النَِّداِء؟:"الشَّاةُ، فَُرِفَع ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَفَذََبَحُه كََما ُتذَْبُح 
، "ا بِكَاِفرٍ لَقََتلُْتُه بِِه، وَلَِكْن أَْخرِجُوا َعقِْلِهلَْو كُْنُت قَاِتال ُمْؤِمًن:"قََتلَُه َبْعَد النَِّداِء، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .فَأَْخَرجُوا َعقِْلِه فََبَدأَ أَوَّلُ َعقْلٍ ِفي اِإلْسالمِ 
  ُمطَرُِّف بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

  ِخيِه ُمطَرٍِّفأَُبو الَْعالِء َيزِيُد َعْبُد اللَِّه بن الشِّخِّريِ َعْن أَ
ي َيزِيُد بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا الضَّحَّاُك بن َيَسارٍ، َحدَّثَنِ - ١٤٦٣٢

بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن ُمطَرِِّف بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن ِعْمَرانَ
  ".ا النَِّساُءاطَّلَْعُت ِفي الَْجنَِّة، فََرأَْيُت أَكْثََر أَْهِلَها الضَُّعفَاُء، وَاطَّلَْعُت ِفي النَّارِ، فََرأَْيتُ أَكْثََر أَْهِلَه:"قَالَ

دَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْعلَى ال - ١٤٦٣٣
لَْيِه َوَسلََّم اْعلَمْ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: أَبِي َمْسُعوٍد الُْجَريْرِيِّ، َعنِ اْبنِ الشِّخِّريِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَُّه قَالَ

ْيِه َوَسلََّم، وَلَْم َتنْزِلْ آَيةٌ أَْعَمَر طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهِلِه ِفي الَْعْشرِ ِمْن ِذي الِْحجَِّة، فَلَْم َيْنَه َعْنَها َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ
ال تََزالُ طَاِئفَةٌ ِمْن :"َم، َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَسَخْتَها َحتَّى ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".أَْهلِ اِإلْسالمِ ُيقَاِتلُونَ َعلَى اِإلْسالمِ ظَاهِرِيَن َعلَى َمْن َناَوأَُهْم َحتَّى يُقَاِتلُونَ الدَّجَّالَ
عِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َس - ١٤٦٣٤

دِ اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َسعِيٍد الْجَُرْيرِيِّ، َعْن َيزِيَد بن َعْب
وَلَْم َيذْكُرِ اْبُن كَِثريٍ َوال ، "أَْعَمَر َبْعضُ أَْهِلِه ِفي الَْعْشرِ"ْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِع

  .الْفِْرَيابِيُّ ِفي َحِديِثهَِما ُمطَرَِّف بن َعْبِد اللَِّه، َوَجوََّدُه َوكِيٌع

ْهلُ ْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسَحدَّثََنا َع - ١٤٦٣٥
خِّريِ، َعْن أَِخيِه ُمطَرِّفِ َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َسِعيٍد الُْجرَْيرِيِّ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّ: بن ُعثَْمانَ، قَاال

أَْعَمَر طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهِلِه ِفي "اْعلَْم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد: بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَلَْم َينْزِلْ ِفيَها قُْرآنًا، فَقَالَ َرُجلٌ بَِرأْيِِه َما َشاَءالَْعْشرِ، ثُمَّ لَمْ َيْنَه َعْنَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

نِ الْجَُرْيرِيِّ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمحَمٍَّد الْحِنَّاِئيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن الُْمفَضَّلِ، َع - ١٤٦٣٦
أَْعَمَر "اْعلَْم أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد: يَد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالََيزِ

  ".لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمطَاِئفَةٌ ِمْن أَْهِلِه ِفي الَْعْشرِ، وَلَْم َتنْزِلْ آَيةٌ تَْنَسُخ ذَِلَك، وَلَْم َيْنَه َعْنُه َرُسو
 اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن َيزِيدَ بن َعْبِد - ١٤٦٣٧

أَْعَمَر طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهِلِه ِفي "اْعلَْم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد :َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".َعْشرِ ِذي الِْحجَِّة، فَلَْم َيْنَه َعْنُه وَلَْم َينْزِلْ

بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا الُْجرَْيرِيُّ، َعْن أَبِي الَْعالِء،  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ - ١٤٦٣٨
ال َصاَم َوال :"َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ فُالًنا ال ُيفِْطُر الدَّْهَر، قَالَ: ِقيلَ: َعْن أَِخيِه ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

الِْحنَّاِئيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الْمُفَضَّلِ، ح َوَحدَّثََنا َمْحُموُد بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَحمٍَّد ". أَفْطََر
و َسلََمةَ َيحَْيى ثََنا أَُبُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن بَِقيَّةَ، أنا خَاِلٌد، ح َوَحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ السَُّدوِسيُّ، َحدَّ



َرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ بن َخلٍَف، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى، كُلُُّهْم َعْن َسعِيٍد الْجَُرْيرِيِّ، َعْن أَبِي الَْعالِء، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْم
  .النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَ َحِديِث اْبنِ ُعلَيَّةَ 

ْن أَبِي دَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َسِعيٍد الُْجَريْرِيِّ، َعَح - ١٤٦٣٩
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِنَّ َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّ: ِقيلَ: الَْعالِء َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".ال َصاَم َوال أَفْطََر:"فُالًنا ال ُيفِْطُر نََهاًرا، قَالَ

رِيِّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعنِ الْجَُرْي - ١٤٦٤٠
ُصْمَت ِمْن َشْهرِ :"َرُجلٍِء، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ لَُه أَْو ِلالَْعال

  ".فَإِذَا أَفْطَْرَت فَُصْم َيْوَمْينِ:"ال، قَالَ: ، قَالَ"َشْعَبانَ شَْيئًا؟
ا ْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الْمَُباَرِك، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى بن َعْبدِ اَألْعلَى، َحدَّثََنَحدَّثََنا أَُبو ُم - ١٤٦٤١

لَْيِه َوَسلََّم،  َعَسِعيٌد الُْجرَْيرِيُّ، َعْن أَبِي الَْعالِء، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه
فَإِذَا أَفْطَْرَت رََمَضانَ فَُصْم َمكَانَ ذَِلكَ :"ال وَاللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: قُلُْت، "َهلْ ُصْمَت ِمْن سَُررِ َهذَا الشَّْهرِ؟:"قَالَ

ُب بن َبِقيَّةَ، أنا َخاِلٌد، ح َوَحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْه". الَْيْومِ َيْوَمْينِ
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي  السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيْحَيى بن َخلٍَف، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ،

ن َهاُرونَ، كُلُُّهْم َعْن َسِعيدٍ الْجَُرْيرِيِّ، َعْن أَبِي الَْعالِء، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ َشْيَبةَ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ب
  .النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

يُّ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا ثَابُِت بن َيزِيَد أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليِّ بن الُْمثَنَّى أَُبو َيعْلَى الْمَْوِصِل - ١٤٦٤٢
نٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى زَْيٍد، َعْن ُسلَْيَمانَ التَِّميِميِّ، َعْن أَبِي الَْعالِء بن الشِّخِّريِ، َعْن أَِخيِه ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْي

إِذَا أَفْطَرَ النَّاُس أَوْ أَفْطَْرَت فَُصْم :"ال، قَالَ: ، قَالَ"أَُصْمَت ِسرَاَر َهذَا الشَّْهرِ؟:"قَالَ لَُه أَوْ ِلَغْيرِِهاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
  ".َيْوَمْينِ

انِيُّ، َعنِ الُْجَريْرِيِّ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َخِليفَةُ بن خَيَّاٍط، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْخاقَ - ١٤٦٤٣
اللَُّهمَّ إِنِّي : قُلْ:"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أَْسلَْمُت فََما َتأُْمُرنِي؟ قَالَ: قَالَ َرُجلٌ: أَبِي الَْعالِء، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ، قَالَ
  ".أَسَْتْهِديَك أَمْرِي، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ نَفِْسي

أَبِي، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحٍ النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي  - ١٤٦٤٤
هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّ: قََتاَدةَ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".َعامَّةُ أَْهلِ النَّارِ النَِّساُء:"َيقُولُ

 أَبِي الَْعالِء، أَنَّ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعمِّي ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر، َعْن أَبِيِه، َعْن - ١٤٦٤٥
فَإِذَا أَفْطَْرَت فَُصْم َمكَاَنُه :"ال، قَالَ: ، قَالَ"أَُصْمَت سَُرَر َهذَا الشَّْهرِ؟:"ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلَرُجلٍَرسُولَ اللَّ
َصْينٍ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ِعْمَرانُ بن ُح: فَقَالَ، ، فَسَأَلُْت َرُجال ِمْن أَْهِلِه َعمَّْن ُيَحدِّثُ َهذَا أَُبو الَْعالِء؟ "َيْوَمْينِ
  .َوَسلََّم 

َرْيرِيِّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َخلٍَف، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى، َعْن َسعِيٍد الُْج - ١٤٦٤٦
َما كُْنتُ َألكَْتوِي بَْعَد َما َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، :"نٍقَالَ ِعْمَرانُ بن ُحَصْي: َعْن أَبِي الَْعالِء، قَالَ



  ".َيقُولُ ِفي الْكَيِّ
ا ُسفَْيانُ، َعْن َنَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ١٤٦٤٧

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ فُالًنا َيُصوُم الدَّهَْر، : قِيلَ: َسِعيٍد الُْجرَْيرِيِّ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".ال َصاَم َوال أَفْطََر:"قَالَ

  قََتاَدةُ بن ِدَعاَمةَ َعْن ُمطَرٍِّف َعْن ِعْمَرانَ

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٤٦٤٨
ال تََزالُ طَاِئفَةٌ ِمْن :"ِه َوَسلََّم، قَالََسلََمةَ، أنا قََتاَدةُ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".أُمَِّتي يُقَاِتلُونَ َعلَى الَْحقِّ ظَاهِرِيَن َعلَى َمْن َناَوأَُهْم َحتَّى ُيقَاِتلَ آِخُرُهمُ الَْمِسيحَ الدَّجَّالَ
ْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمطَرِِّف بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َع - ١٤٦٤٩

ريَ َوِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ، بِالْكُوفَِة َخلَْف َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه فَكَبََّر َهذَا التَّكْبِ، َصلَّْيتُ أََنا : قَالَ
َما َصلَّْيُت ُمْنذُ ِحنيٍ أَْو ُمْنذُ كَذَا أَْشَبَه بَِصالِة :"َر كُلَُّه، فَلَمَّا اْنَصَرفْنَا، قَالَ ِلي ِعْمَرانُِحَني َيْركَُع َوِحَني َيْسُجُد فَكَبَّ
  ".َرسُولِ اللَِّه ِمْن َهِذِه الصَّالِة

ن نِزَارٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن طَاِهرِ ب - ١٤٦٥٠
َوِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ، َخلَْف َعِليِّ بن ، َصلَّْيُت أََنا : طَْهَمانَ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمطَرٍِّف، قَالَ

َهِذهِ َصالةٌ َما َصلَّْيُت ِمثْلََها َبْعدَ :"فََض َوَرفََع فَلَمَّا قََضى َصالَتُه، قَالَ ِعْمَرانُأَبِي طَاِلبٍ بِالْكُوفَِة فَكَانَ ُيكَبُِّر كُلََّما َخ
  ".َرسُولِ اللَِّه صَلَّىِ اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم

ِحِقيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد بن ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُعثَْمانَ الال - ١٤٦٥١
  ".َتَمتَّْعَنا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْتَعةَ الَْحجِّ:"قََتاَدةَ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، - ١٤٦٥٢
اْعلَمْ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َجَمَع َبْيَن َحجٍَّة :"قَالَ ِلي ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ: ُمطَرِِّف بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".ُجلٌ ِفيَها بِرَأْيِِه َما َشاَءُعْمَرٍة، ثُمَّ لَْم َينْزِلْ ِفيَها ِكتَاٌب، وَلَْم َيْنَه َعْنُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َرَو
َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا : قَاال َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، وَأَْحَمُد بن إِْسَماِعيلَ الَْعدَوِيُّ البصري، - ١٤٦٥٣

َتَمتَّْعَنا َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وََنَزلَ بِهِ :"َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ."الْقُْرآنُ، فَلَْيقُلْ َرُجلٌ بَِرأْيِِه َما َشاَء

رِ، َعْن قََتاَدةَ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ بن َسْهلٍ الُْجْنَدْيسَابُورِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُرْشٍد، َحدَّثََنا َمَجاَعةُ بن الزُّبَْي - ١٤٦٥٤
  ".ْيِه َوَسلََّم َجَمَع َبْيَن َحجٍَّة َوُعْمَرٍةأَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ:"َعْن ُمطَرِِّف بن الشِّخِّريِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ

الرَّازِيُّ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمْسُعوٍد الْمَقِْدِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ - ١٤٦٥٥
رَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ السََّمْرقَْنِديُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمن بن َسلْمٍ ال

 َتَمتَّْعَنا َمَع َرسُولِ:"كَِثريٍ، َحدَّثََنا اْبُن َشوْذَبٍ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحجَّ َوِهَي آَيةٌ ِفي ِكتَابِ اللَِّه لَْم يَْنَسْخَها َشْيٌء

ِد اللَِّه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْب - ١٤٦٥٦



اْعلَْم أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه :"قَالَ ِلي ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ: َألْنصَارِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن ُمطَرٍِّف، قَالَا
، قَالَ "ْنَه َعْنَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَجَمَع َبْيَن َحجٍّ َوُعْمَرٍة، ثُمَّ لَمْ َينْزِلْ ِفيَها ِكتَاٌب، َولَمْ َي"َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد

  .ِفيَها َرُجلٌ بَِرأْيِِه َما َشاَء 
 َهمَّاٌم، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعاِمرٍ، َحدَّثََنا - ١٤٦٥٧

  ".ُنهِيَنا َعنِ الْكَيِّ، فَاْشَتكَى َبطَْنُه ثَالِثنيَ َسَنةً َما كََوى:"قََتاَدةَ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

ورِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن الَْجمَّالِ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن شَُعْيبٍ النَّْيَساُب - ١٤٦٥٨
إِنَّ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن الْوَِليدَِة، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ

  ".الَْحَياَء ال َيأِْتي إِال بِخَْيرٍ
بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن أَبِي َحْربٍ الصَّفَّاُر، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَبِي  َحدَّثََنا َسِعيُد - ١٤٦٥٩

أَقَلُّ :"ِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".َساِكنِي الَْجنَِّة النَِّساُء

  َهانِي بن أَِخي ُمطَرٍِّف َعْن ُمطَرٍِّف

وِيُّ، َحدَّثََنا هَانِي َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا بِْشُر بن الْمُفَضَّلِ، َحدَّثََنا أَُبو َهاُرونَ الْفََن - ١٤٦٦٠
َيا ُمطَرُِّف، وَاللَِّه أَنِّي كُْنُت لَْو ِشئَْت َحِديثًا َعْن َرسُولِ اللَِّه :"قَالَ ِلي ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ: ْعَوُر، َعْن ُمطَرٍِّف، قَالَاَأل

َراِهَيةً لَهُ أَنَّ رِجَاال ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَمْينِ ُمَتَتابَِعْينِ، ثُمَّ َزاَدنِي ُبطًْء َعْن َبْعضِ ذَِلَك أَْو كَ
ا َيقُولُونَ، َولَقَدْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشهِْدُت كََما َشهِدُوا، َوَسِمْعُت كََما َسِمعُوا ُيَحدِّثُوَنا بِأَحَاِديثَ َما ِهَي كََم

لَْو قُلُْت، أَنِّي : نِ الَْخْيرِ فَأَخَاُف أَنْ ُيْشبَِه ِلي كََما َشبَِه لَُهْم، َوكَانَ أَْحَياًنا، َيقُولَُع: َعِلْمُت َما َيأْلُونَ َعنِ الَْحقِّ، أَْو قَالَ
قَالَ : لُأَْحيَاًنا، فََيقُو قَْد َسِمْعُت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَذَا وَكَذَا لَرَأَْيُت أَنِّي قَْد َصَدقُْت، َوَيقُوُم

  ".َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَذَا َوكَذَا
نِ اْبنِ أَِخي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َع - ١٤٦٦١

َهلْ ُصْمَت ِمْن ُسَررِ :"ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ لَِرُجلٍ ُمطَرٍِّف، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن
  ".فَإِذَا أَفْطَْرَت َرَمَضانَ فَُصْم َيْوًما أَْو َيْوَمْينِ:"ال، قَالَ: قَالَ، "َهذَا الشَّْهرِ َيعْنِي َشْعَبانَ؟

  اللَِّه الُْعقَيِْليُّ َعْن ُمطَرٍِّف َعْونُ بن َعْبِد

، َحدَّثََنا َخِليفَةُ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد - ١٤٦٦٢
كَانَ ِمْن : َعْوٍن الُْعقَْيِليِّ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن ِهَشامٍ أَبِي، َعْن: بن َخيَّاٍط، قَاال

اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َما أَْخطَأُْت، َوَما َعَمْدُت َوَما أَسَْرْرُت، َوَما أَْعلَْنُت، َوَما :"ُدَعاِء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".َجهِلُْت
  يُد بن أَبِي َخْيَرةَ َعْن ُمطَرٍِّف َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍَسِع

بٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشعَْي - ١٤٦٦٣
َحدَّثََنا : َنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الَْحَسنِ الَْعالُف، قَالُواَحدَّثََنا خَاِلدُ بن ِخَداشٍ، ح َوَحدَّثَ

اللَِّه لَمْ  الُْمْتَعةُ ِفي ِكتَابِ:"َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي َخْيرَةَ، َعْن ُمطَرٍِّف، أَنَُّه َحدَّثَُه َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ



، وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث "يِهِ َبالًِغا َما َبلَغََيْنَه َعْنَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َولَمْ َينْزِلْ ِفيَها َتْحرٌِمي، قَالَ ِفيَها َرُجلٌ بَِرأْ
لَْم َيْنهَ : ُهَو اْبُن أَبِي َخْيرَةَ، َوقَالَ إِْبَراهِيُم بن الَْحَسنِ ِفي َحِديِثِهَعارِمٍ، َوقَالَ َعارٌِم َوخَاِلُد بن ِخدَاشٍ َسعِيُد الْبَرَّاُد َو
  .َعْنَها، َولَمْ َيذْكُرْ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  إِْسحَاُق بن ُسوَْيٍد الَْعَدوِيُّ عن مطرف

ثََنا أَُبو اَألْشَعِث، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعاِصمٍ، َعْن إِْسحَاَق بن ُسوَْيٍد، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّ - ١٤٦٦٤
  . ، فَاكَْتوَْيَنا فََما أَفْلَْحَنا َوال أَْنَجْحَنا"نََهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْكَيِّ:"ُمطَرٌِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  الَْحَسُن بن أَبِي الَْحَسنِ َعْن ُمطَرٍِّف

انُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى بن َشْيَبةَ الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمَساُر، ح َوَحدَّثََنا عَْبَد - ١٤٦٦٥
َعاِصمٍ، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن : أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث، قَاال

  .فَاكَْتَويَْنا، فََما أَفْلَْحَنا َوال أَْنَجْحَنا، "َنَهاَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْكَيِّ:"ُحَصْينٍ، قَالَ
  ْن ِعْمَرانَثَابِتٌ الُْبَنانِيُّ َعْن ُمطَرٍِّف َع

لُْبنَانِيِّ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت ا - ١٤٦٦٦
َهلْ ُصْمَت ِمْن ُسَررِ َشْعَبانَ :"قَالَ لَهُ أَْو لَِرُجلٍُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 

  ".فَإِذَا أَفْطَْرَت فَُصْم َيْوَمْينِ:"ال، قَالَ: قَالَ"َشْيئًا؟
رٍِّف، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحْمدََوْيِه الصَّفَّاُر، َحدَّثََنا َعفَّانُ، َعْن َحمَّاِد بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت، َعْن ُمطَ - ١٤٦٦٧

  .فَاكْتََوْيَنا، فَال أَفْلَْحَن َوال أَْنَجْحَن ، "َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْكَيِّ:"ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  َحِديثُ ُحمَْيِد بن ِهاللٍ الَْعَدوِيِّ َعْن ُمطَرٍِّف

نَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُشْعَبةَ، َحدَّثَنِي ُحَمْيُد بن ِهاللٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَ - ١٤٦٦٨
َعلَْيِه  إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه:"أَال أَُحدِّثَُك َحِديثًا لََعلَّ اللََّه َيْنفَُعَك بِِه: قَالَ ِلي ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ: ُمطَرٍِّف، قَالَ

َحدَّثََنا . ، قَالَ َرُجلٌ بَِرأْيِِه َما َشاَء"َوَسلََّم َجَمَع َبْيَن الَْحجِّ َوالُْعْمرَِة، فَلَْم َينْزِلْ قُْرآنٌ ُيَحرِّمَُه، َولَمْ َيْنَه َعْنُه َحتَّى مَاَت
اَبةُ بن سَوَّارٍ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َشَب

  .، فَذَكََر ِمثْلَُه "َجَمعَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الَْحجِّ َوالُْعْمرَِة:"بن ُحَصْينٍ، قَالَ
ن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن َجرِيرِ بن حَازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ب - ١٤٦٦٩

  ".أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعَمَر طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهِلِه ِفي الَْعْشرِ"ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ
ةَ، َعْن ُمطَرٍِّف، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن قََتاَد - ١٤٦٧٠

أََهلَّ َرُسولُ اللَِّه :"ُحَصْينٍ، قَالَ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َوَعْن أَيُّوَب، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن
  ".َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْحجِّ َوالُْعمَْرِة

  ُمَحمَُّد بن وَاِسعٍ َعْن ُمطَرٍِّف

ن كَْيَسانَ َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ الُْمَحرِِّميُّ، َوَحفْصُ بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، وَُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ ب - ١٤٦٧١
َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُمسِْلمٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َواِسعٍ، َعْن ُمطَرِِّف بن : الِْمصِّيِصيُّ، قَالُوا
، قَالَ َرُجلٌ بِرَأْيِِه َما "َعلَْيِه َوَسلََّم َمرََّتْينِ َتَمتَّْعَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه:"قَالَ ِلي ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ: الشِّخِّريِ، قَالَ



  .َشاَء
  َعْبُد اللَِّه بن أَبِي الْقَلُوصِ َعْن ُمطَرٍِّف

اِحبُ َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُسلَْيَمانَ َص: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َوَحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، قَاال - ١٤٦٧٢
ْن ُمطَرِِّف بن َعْبدِ الِْكَرا َعْن ُعَمَر بن ُمَحمَِّد بن ُعَمَر بن َمْعَدانَ، َعْن ِعْمَرانَ بن الْقَِصريِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْقَلُوصِ، َع

َمْن َعِلَم أَنَّ اللَّهَ :"ْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".ى النَّارَِربُُّه، وَأَنِّي َنبِيُّهُ َصاِدقًا ِمْن قَلْبِِه، َوأَْوَمأَ بَِيِدِه إِلَى جِلَْدِة َصْدرِهِ َحرََّم اللَُّه لَْحَمُه َعلَ

  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَورِّقٍ الِْعْجِليُّ َعْن ُمطَرٍِّف

، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحمَُّوْيِه الَْجْوهَرِيُّ اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو يُوُسَف َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق الَْعلَوِيُّ - ١٤٦٧٣
الرَّْحَمنِ بن ُمَورِّقٍ، َعنِ اْبنِ َبكُْر بن َيحَْيى بن َزبَّانَ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِْبَراهِيَم، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َعْبِد 

إِنَّ أَفَْضلَ ِعَبادِ اللَِّه َيْوَم الِْقَياَمةِ :"الشِّخِّريِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".لُونَ َمْن َناَوأَُهْم ِمْن أَْهلِ الشِّْرِك َحتَّى يُقَاِتلُونَ الدَّجَّالَالَْحمَّاُدونَ، ثُمَّ ال َتزَالُ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي ُيقَاِت

  َخاِلُد بن الدَُّريِك َعْن ُمطَرٍِّف
ا أُسَْيُد بن َعْبِد دَّثََنَحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاُبلُتِّيُّ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ، َح - ١٤٦٧٤

إِنِّي ُمَحدِّثَُك َحدِيثًا، فَإِنْ بَرِئْتُ : الرَّْحَمنِ، َعْن َخاِلِد بن ُدرَْيٍك، أَنَّ ُمطَرِّفِ بن الشِّخِّريِ أََتى ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، فَقَالَ
إِنَّا اْسَتْمَتعَْنا َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى :"إِنْ َبَدا لََك أَْو َدْعِمْن َوَجِعي َهذَا فَال ُتَحدِّثْ بِِه َوإِنْ َمضَْيُت ِلَسبِيِلي فََحدِّثْ بِهِ 
  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْم َيْنَهَنا َعنَْها حَتَّى َماَت فََيَرى َرُجلٌ بِرَأْيِِه

  كَِثٌري أَُبو الْفَْضلِ َعْن ُمطَرٍِّف
لِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن آَدَم، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َحمَّاٍد أَُبو َعتَّابٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْو - ١٤٦٧٥

  ".كُنَّا َنُعدُّ الَْيِمَني الَْغمُوَس ِمَن الْكَبَاِئرِ:"الدَّاللُ، َحدَّثََنا كَِثريٌ أَُبو الْفَْضلِ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  بن جَرِيرٍ الَْمُغوِليُّ َعْن ُمطَرٍِّف غَْيالنُ

ْبدُ اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َوعَارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا َع - ١٤٦٧٦
: دَِّميُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، قَالُواأَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَ

َصلَّْيُت َخلَْف َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ أََنا :"َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن غَْيالنَ بن َجرِيرٍ، َعْن ُمطَرِِّف بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
مَّا قََضى الصَّالةَ ن الُْحَصْينِ، فَكَانَ إِذَا َسَجَد كَبََّر َوإِذَا َرفََع رَأَْسُه كَبََّر، وَإِذَا َنَهَض ِمَن الرَّكَْعَتْينِ كَبََّر، فَلََوِعْمَرانُ ب

ِه َوَسلََّم، َولَقَدْ َصلَّى بنا َهذَا َصالةَ لَقَْد ذَكَّرَنِي َهذَا َصالةَ ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْي:"أََخذَ بَِيِدي ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ، فَقَالَ
  ".ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

يُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْواسِِطيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِط - ١٤٦٧٧
: َحدَّثََنا طَلَْحةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ، َعْن غَْيالنَ بن جَرِيرٍ، َعْن ُمطَرٍِّف، قَالَ: ِعيَسى الطَّاِئيُّ، قَاالالْقَاِسُم بن 

َسُه ِمَن السُّجُوِد فَلَمَّا اْنَصَرفْنَا، َصلَّْيُت أََنا َوِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ، َخلَْف َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ فَكَبََّر إِذَا َسَجَد َوإِذَا َرفََع رَأْ
  ".َصلَّى بنا َهذَا الرَُّجلُ َصالةَ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"قَالَ ِلي ِعْمَرانُ َوُهَو آِخذٌ بَِيِدي



َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن بِشْرٍ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ،  - ١٤٦٧٨
َصلَّْيُت أََنا َوِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ، َمَع َعِليِّ بن أَبِي : َحدَّثََنا الَْولِيُد، َعْن غَْيالنَ بن جَرِيرٍ، َعْن ُمطَرِِّف بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

صَلَّى بنا َصالةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى :"َسَجَد َوإِذَا َرفََع َرأَْسُه، فَلَمَّا اْنفََتلَ، قَالَ ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ طَاِلبٍ فَجََعلَ ُيكَبُِّر إِذَا
  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُعثَْمانَ الالحِِقيُّ، ح َوَحدَّ - ١٤٦٧٩
َحدَّثََنا َمْهِديُّ بن : اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن أَْسَماَء، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحيَّانَ الَْمازِنِيُّ، َحدَّثََنا كَِثريُ بن َيْحَيى، قَالُوا

بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َمْيُموٍن، َحدَّثََنا غَْيالنُ بن َجرِيرٍ، َعْن ُمطَرِِّف
  ".فَإِذَا أَفْطَْرَت فَُصمْ َيْوَمْينِ:"ال، قَالَ: ، قَالَ"أَُصْمَت ُسَرَر َهذَا الشَّْهرِ؟:"قَالَ لَُه أَْو لَِرُجلٍ

  الضَُّبِعيُّ َعْن ُمطَرٍِّف أَُبو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بن ُحَمْيٍد

، وَأَُبو ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ - ١٤٦٨٠
َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي التَّيَّاحِ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن  َحدَّثََنا: َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، قَاال: الْكَشِّيُّ، قَاال
  .فَاكْتََوْيُت فَلَْم ُيفِْلْحنِ وَلَْم يُْنجِْحنِ ، "َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْكَيِّ:"ُحَصْينٍ، قَالَ
َسِمْعتُ : ْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن أَبِي التَّيَّاحِ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َع - ١٤٦٨١

  ".نَّةِ النَِّساُءإِنَّ أَقَلَّ َساكِنِي الَْج:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمطَرِّفًا ُيَحدِّثُ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
التَّيَّاحِ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُعثَْمانَ الالحِِقيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي  - ١٤٦٨٢

  ".أَقَلُّ َساكِنِي الَْجنَّةِ النَِّساُء:"َم، قَالَُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ثََنا إِبَْراِهيمُ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعِليٍّ الْجَاُروِديُّ النَّْيسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحفْصٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّ - ١٤٦٨٣

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : أَبِي التَّيَّاحِ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ طَْهَمانَ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ، َعْن
  ".أَقَلُّ َساِكنِي الَْجنَِّة النَِّساُء:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َيزِيُد الرِّْشُك َعْن ُمطَرٍِّف

َبلٍ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْن - ١٤٦٨٤
ثََنا َحدَّ: دَنِيُّ، قَالُواُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، وَالَْحَسُن بن الُْمَتَوكِّلِ الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن َيزِيَد الَْع
َبَعثَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َيزِيَد الرِّْشِك، َعْن ُمطَرِِّف بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

أَصَاَب َعِليٌّ َجارَِيةً، فَأَْنكَُروا ذَِلَك َعلَْيِه، فََتَعاقَدَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَرِيَّةً، فَاْسَتعَْملَ َعلَْيهُِم َعِليا فََمَضى َعلَى السَّرِيَِّة، فَ
إِذَا لَِقيَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخَبرَْناُه بَِما : أَْرَبَعةٌ ِمْن أَْصَحابِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالُوا

لَْيِه، ثُمَّ َوكَانَ الُْمْسِلُمونَ إِذَا قَِدمُوا ِمْن َسفَرٍ َبَدأُوا بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسلَُّموا َع: ْمَرانَُصنََع، قَالَ ِع
َيا َرُسولَ : َم، فَقَاَم أََحُد اَألْرَبَعِة، فَقَالَاْنَصَرفُوا، فَلَمَّا قَِدَمِت السَّرِيَّةُ، َسلَُّموا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َيا َرسُولَ اللَِّه، أَلَْم َتَر أَنَّ َعِليا َصَنَع كَذَا : فَأَْعَرَض َعْنُه، ثُمَّ قَاَم آَخُر، فَقَالَ، اللَِّه، أَلَْم َتَر أَنَّ َعِليا َصَنَع كَذَا َوكَذَا؟ 
َيا َرسُولَ اللَِّه، أَلَْم َتَر أَنَّ َعِليا َصَنَع كَذَا وَكَذَا، فَأَعَْرَض َعْنُه، ثُمَّ : قَاَم آَخُر ِمْنُهْم، فَقَالَ فَأَْعَرَض َعْنُه، ثُمَّ، َوكَذَا؟ 

  فَأَقَْبلَ َعلَْيِه َرُسولُ، َيا َرُسولَ اللَِّه، أَلَْم َتَر أَنَّ َعِليا َصَنَع كَذَا َوكَذَا؟ : قَاَم الرَّابُِع، فَقَالَ



إِنَّ َعِليا ِمنِّي ، ثَالثَ َمرَّاٍت ، مَاذَا ُترِيُدونَ ِمْن َعِليٍّ؟ :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْعَرفُ الَْغَضُب ِفي َوْجهِِه، فَقَالَ
  ".َوأََنا ِمْنُه َوُهَو وَِليُّ كُلِّ ُمْؤِمنٍ َبْعِدي

يزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد الْعَطَّاُر، َحدَّثََنا يَزِيدُ الرِّْشُك، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ - ١٤٦٨٥
، "َنَعْم:"الََيا َرُسولَ اللَِّه، أَُعِلمَ أَْهلُ الَْجنَِّة ِمْن أَْهلِ النَّارِ؟ قَ: َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، أَنَّ َرُجال، قَالَ

  ".فَكُلٌّ مَُيسٌَّر لَمَّا ُخِلَق لَُه:"فَِفيَم َيْعَملُ الَْعاِملُونَ إِذًا؟ قَالَ: قَالَ
ْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َوعَارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا بِ - ١٤٦٨٦

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َيزِيَد الرِّْشِك، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن : دَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، قَالُواَح
فَِفيمَ َيْعَملُ الَْعاِملُونَ؟ : قَالَ، "َنَعْم:"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَُعِلمَ أَْهلُ الَْجنَِّة ِمْن أَْهلِ النَّارِ؟ قَالَ: الُْحَصْينِ، أَنَّ َرُجال، قَالَ

  ".فَكُلٌّ ُمَيسَّرٌ ِلَما ُخِلَق لَُه، اْعَملُوا :"قَالَ

أنا ُعبَْيُد : واَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َوُسلَْيَمانُ بن َحَسنٍ الَْعطَّاُر، َوَحكِيُم بن َيْحَيى الَْمتُّوِثيُّ، قَالُ - ١٤٦٨٧
، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، للَِّه بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُسلَْيمُ بن َحيَّانَ، َعْن يَزِيَد الرِّْشِك، َعْن ُمطَرِِّف بن َعْبِد اللَِّها

فَكُلٌّ :"فَِفيَم َيعَْملُ الَْعاِملُونَ؟ قَالَ: قَالَ"َعْمَن:"َيا َرُسولَ اللَِّه، أَُعِلَم أَْهلُ الَْجنَِّة ِمْن أَْهلِ النَّارِ؟ قَالَ: قَالَ َرُجلٌ: قَالَ
  ".ُمَيسٌَّر ِلَما ُخِلَق لَُه

َد الرِّْشِك، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الْحََرِشيُّ، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َيزِي - ١٤٦٨٨
َيا َرسُولَ اللَِّه، أَُعِلَم : سَأَلَ َرُجلٌ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن

  ".ِلَما ُخِلَق لَُه كُلٌّ مَُيسٌَّر:"قَالَ، فَِفيَم َيعَْملُ الَْعاِملُونَ؟ : قَالَ، "َنَعْم:"قَالَ، أَْهلُ الَْجنَِّة ِمَن أَْهلِ النَّارِ؟ 
: ُمَسدٌَّد، قَاال َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا - ١٤٦٨٩

َيا : قَالَ َرُجلٌ: َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراِهيمَ بن ُعلَيَّةَ، َحدَّثََنا يَزِيُد الرِّْشِك،
فَكُلٌّ ُمَيسٌَّر ِلَما ُخِلَق لَُه ، اْعَملُوا :"قَالَ، فَِفيمَ الَْعَملُ؟ : قَالَ"َنَعْم:"قَالَ، َرسُولَ اللَِّه، أَُعِلمَ أَْهلُ الَْجنَِّة ِمَن أَْهلِ النَّارِ؟ 

  ".ِمَن الْقَْولِ

، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب، صَاِحُب الَْبْصرِيِّ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُسلَْيَمانَ - ١٤٦٩٠
َولَمْ ُيشْهِْد ثُمَّ رَاَجَعَها َولَمْ  ُسِئلَ ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ َعْن َرُجلٍ طَلََّق امَْرأََتهُ َتطِْليقَةً،: َيزِيَد الرِّْشِك، َعْن ُمطَرٍِّف، قَالَ

  ".طَلَّقْتَ ِلَغْيرِ ُسنٍَّة، َورَاَجْعَت لَِغْيرِ ُسنٍَّة، أَْشهِْد َعلَى طَالِقَها َوَعلَى َرْجعَِتَها:"فَقَالَ ِعْمَرانُ، ُيشْهِْد؟ 
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن يَزِيَد الرِّْشِك، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحكَّامٍ،  - ١٤٦٩١

، فَِقيلَ "َنَعْم:"قَالَ، أَُعرِفَ أَْهلُ الَْجنَِّة ِمْن أَْهلِ النَّارِ؟ : ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ، فَقِيلَ
  ".كُلٌّ َيعَْملُ ِلَما ُخِلَق لَُه أَْو ِلَما ُيسَِّر لَُه:"قَالَ، َعاِملُونَ؟ فَِفيَم َيعَْملُ الْ: لَُه

 َيزِيدَ الرِّْشِك، َحدَّثََنا َدَرانُ بن ُسفَْيانَ الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ بن ُعَبْيدٍ اِإلَياِديُّ، َعْن - ١٤٦٩٢
َيا َرُسولَ اللَِّه، ِفيَم َيعَْملُ الَْعاِملُونَ ِفيَما قَْد َخال أَْو ِفيَما ُيْسَتقَْبلُونَ؟ : قَالُوا: ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالََعْن ُمطَرٍِّف، َعْن 

  ".كُلٌّ ُمَيسٌَّر:"قَالَ، فَِفيَم َيْعَملُونَ؟ : قَالَ، "ِفيَما قَْد َخال:"قَالَ

َمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ الُْهذَِليُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْح - ١٤٦٩٣
َجنَِّة ِمنْ َيا َرُسولَ اللَِّه، أَُعِلَم أَْهلُ الْ: ِقيلَ: َعْن َجْعفَرِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َيزِيَد الرِّْشِك، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ِعْمَرانَ، قَالَ



  ".فَكُلٌّ ُمَيسَّرٌ ِلَما ُخِلَق لَُه، اْعَملُوا :"قَالَ، فَِفيمَ َيْعَملُ الَْعاِملُونَ؟ : ِقيلَ، "َنَعْم:"أَْهلِ النَّارِ؟ قَالَ
  أَُبو َرَجاٍء الْعُطَارِِديُّ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

  قََتاَدةُ َعْن أَبِي َرَجاٍء
َجاءَ : ُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َرَجاٍء، قَالََحدَّثََنا إِْسحَا - ١٤٦٩٤

َسِمْعَت النَّبِيَّ َصلَّى َحدِّثَْنا َما : ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ إِلَى اْمرَأَِتِه ِمْن ِعْنَد ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : فَأَْعَصَبْتُه، فَقَالَ: فَلَْم َتَدْعُه، أَْو قَالَ، إِنَُّه لَْيَس ِحَني َحدِيٍث : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  ".ثََر أَْهلَِها الْفُقََراُء، َونَظَْرُت ِفي النَّارِ فََرأَْيُت أَكْثَرَ أَْهِلَها النَِّساُءَنظَْرُت ِفي الَْجنَِّة فََرأَْيُت أَكْ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  َعْوٌف َعْن أَبِي َرَجاٍء

دَّثَنِي ِعْمَرانُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعْوٌف، َعْن أَبِي َرَجاٍء، َح - ١٤٦٩٥
 قَُبْيلَ كُنَّا ِفي َسفَرٍ َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَِسْرَنا لَْيلَةً َحتَّى إِذَا كَانَ ِفي آِخرِ اللَّْيلِ: بن الُْحَصْينِ، قَالَ

رِ ِمْنَها، فََما أَْيقَظََنا إِال ُحرُّ الشَّْمسِ، فَكَانَ أَوَّلَ َمرٍَّة اْسَتْيقَظَ الصُّْبحِ َوقَْعَنا ِتلَْك الَْوقَْعةَ، َوال َوقَْعةَ أَْحلَى ِعْندَ الُْمَساِف
َسلََّم إِذَا َناَم ال ُيوِقظُهُ بِاللٌ، ثُمَّ فُالنٌ، َوفُالنٌ، َوَسمَّاُهْم، ثُمَّ ُعَمُر بن الْخَطَّابِ، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

صَاَب النَّاَس، َوكَانَ كُونَ ُهَو الَِّذي َيْسَتْيِقظُ َألنَّا ال َنْدرِي َما َيْحُدثُ لَُه ِفي َنْومِِه، فَلَمَّا اْسَتْيقَظَ ُعَمُر َوَرأَى َما أََحتَّى َي
ى اسَْتْيقَظَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال َجِليًدا، فَكَبََّر َوَرفََع صَْوَتُه بِالتَّكْبِريِ، فََما زَالَ ُيكَبُِّر َوَيْرفَعُ َصْوَتهُ َحتَّ

، فَاْرَتَحلَ فَسَاَر غَْيَر َبعِيٍد، ثُمَّ نََزلَ فََدَعا بَِوُضوٍء فَتََوضَّأَ، "ال َضْيرَ اْرَتِحلُوا:"بِصَْوِتِه فََشكَا إِلَْيِه الْقَْوُم َما أََصابَُهْم، قَالَ
 َصلَّى فََصلَّى بِالنَّاسِ، َوانْفََتلَ ِمْن َصالتِِه، َوإِذَا َرُجلٌ ُمْعتَزِلٌ لَمْ ُيَصلِّ َمَع الْقَْومِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّهثُمَّ ُنوِدي بِالصَّالِة 
َعلَْيَك :"تْنِي َجنَاَبةٌ َوال َماَء، قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، أَصَاَب: فَقَالَ، "َما َمنََعَك َيا فُالنُ أَنْ ُتَصلَِّي َمعَ الْقَْومِ؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ، ثُمَّ َساَر فَاْشَتكَى النَّاُس إِلَْيهِ الْعَطََش، فََنَزلَ فََدَعا فُالًنا قَدْ َسمَّاُه أَبُو"بِالصَِّعيِد فَإِنَُّه َيكِْفيَك

لَقَا فََيْسَتقْبِالِن اْمَرأَةً َبْيَن َسطِيَحَتْينِ أَْو مََزادََتْينِ ِمْن َماٍء َعلَى ، فَاْنطَ"اذَْهَبا فَاْبغَِيا الَْماَء:"َرَجاٍء فََدَعا َعِليا، فَقَالَ لَُهمَا
، إِلَى أَْيَن؟ : قَالَْت، اْنطَِلِقي إِذًا : َعْهِدي بِِه أَْمُس َهِذِه السَّاَعةَ، فَقَاال لََها: الَْماُء، فَقَالَْت: فَقَاال لَهَا، َبِعريٍ لَهَا، فَاْنطَلَقَا 

فََجاَءا ، ُهَو الَِّذي َتْعنَِني، فَاْنطَِلِقي : قَاال، َهذَا الَِّذي ُيقَالُ لَُه الصَّابِئُ؟ : قَالَْت، إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : االقَ
َتنَْزلُوَها ِمْن َبِعريَِها، َوَدَعا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه بَِها إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََحدَّثَاهُ الَْحِديثَ، فَاْس

ِفي أَفَْواِه فََجَعلَ ِفيِه أَفَْواَه السَّطِيَحَتْينِ أَوِ الْمََزادََتْينِ، ثُمَّ َتَمْضَمَض فَأََعاَدُه ِفي اإلَِناِء، ثُمَّ أََعاَدُه ، َوَسلََّم بِإَِناٍء 
فََسقَى َمْن َشاَء  أَوِ الَْمَزاَدَتْينِ، ثُمَّ أَْوثََق أَفَْواَهُهَما وَأَطْلََق الَْعزَاِلي َوُنوِدَي ِفي النَّاسِ، أَِن اْسقُوا، وَاْسَتقُواالسَِّطيَحَتْينِ 

َوِهَي قَاِئَمةٌ َتْنظُرُ ، "أَفْرِغُْه َعلَْيَكاذَْهْب فَ:"َواْستَقَى َمْن َشاَء، فَكَانَ آِخُر ذَِلَك أَنْ أَْعطَاُه الَِّذي أََصاَبْتُه الَْجنَاَبةُ، َوقَالَ
دُّ ِمْنُهَما َمًأل، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ إِلَى َما َيفَْعلُ بِمَاِئهَا، َواْيُم اِهللا لَقَدْ أَْركََبَها ِحَني أَْبلَغَ وَإِنَُّه لَُيخَيَّلُ إِلَْيَنا أَنَُّهَما أََش

، َحتَّى َجَمُعوا لََها طََعاًما ِفي ثَْوبٍ، َوَحَملُوَها َعلَى َبِعريَِها، "ْجَمُعوا لََها َما َبْيَن َعْجَوٍة َوسَوِيقٍَة َوَدِقيقٍَةا:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  َوَوَضُعوَها َبْيَن َيدَْيَها، فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َيا : ، فَأََتتْ أَْهلََها َوقَِد اْحَتَبَسْت َعلَْيهِْم، فَقَالُوا"َرَزأْنَاِك ِفي َماِئِك َشيْئًا، َولَِكنَّ اللََّه ُهَو َسقَاَنا َتْعلَِمَني َواللَِّه َما:"َوَسلََّم
ئُ، فَفََعلَ كَذَا وَكَذَا لَِقيَنِي َرُجالِن، فَذََهَبا بِي إِلَى َهذَا الَِّذي ُيقَالُ لَُه الصَّابِ، الَْعَجُب : فَقَالَِت، فُالَنةُ َما حََبَسِك؟ 

ِه َوَسلََّم َحقًّا، فَكَانَ الُْمْسِلُمونَ الَِّذي كَانَ، فََواللَِّه إِنَُّه َألْسَحُر ِمْن َبْيَن َهِذِه َوَهِذِه أَوْ إِنَُّه ِلَرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي



َواللَِّه َما أََرى َهُؤالِء : ِصيُبونَ الصِّْرَمةَ الَِّتي َتِليهَا، فَقَالَْت َيْوًما ِلقَْوِمَهاُيِغْيُرونَ َعلَى َمْن َحْولََها ِمَن الُْمْشرِِكَني، َوال ُي
 َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم. فَطَاَوُعوَها، فََجاَء َوقَْد َدَخلُوا َجِميًعا ِفي اِإلْسالمِ، الْقَْوَم َيْدعُوَنَنا، فََهلْ لَكُْم ِفي اِإلْسالمِ؟ 

كَانَ َرُسولُ : نٍ، قَالَالدَّبَرِيُّ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن َعْوٍف، َعْن أَبِي َرَجاٍء الُْعطَارِِديِّ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْي
  .ِمثْلَُه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ ُهَو وَأَْصَحاُبُه َوأَصَابَُهُم الْعَطََش فَذَكََر 

ْن ِعْمَرانَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعْوٌف، َعْن أَبِي َرَجاٍء، َع - ١٤٦٩٦
ْعُت ِفي النَّارِ، فََرأَْيُت أَكْثَرَ أَْهِلَها النَِّساَء، اطَّلَ:"َبلََغنِي أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: ُحَصْينٍ، قَالَ

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا ". َواطَّلَْعُت ِفي الَْجنَِّة فََرأَْيتُ أَكْثََر أَْهِلَها الْفُقََراَء
َحدَّثََنا َعْوٌف، َعْن أَبِي َرَجاٍء، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : رَْوانُ بن ُمَعاوِيَةَ، قَاالَيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َوَم

  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه بِال َشكٍّ 
ثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْوٍف، َعْن أَبِي َرَجاٍء َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّ - ١٤٦٩٧

السَّالُم َعلَْيكُْم، فََردَّ : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: الُْعطَارِِديِّ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، فََردَّ : ، ثُمَّ َجاَء آَخُر، فَقَالَ"َعْشٌر:"بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعلَْيِه، ثُمَّ َجلََس، فَقَالَ النَّ

َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه السَّالُم : ، ثُمَّ َجاَء آَخُر، فَقَالَ"ِعْشُرونَ:"َعلَْيِه، ثُمَّ َجلََس، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".ثَالثُونَ:"َوَبَركَاتُُه، فََردَّ َعلَْيِه، قَالَ

  فَُضْيلُ بن فَضَالَةَ َعْن أَبِي َرَجاٍء

َرْوُح بن ُعَباَدةَ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َعْبدِ الَْعظِيمِ الَْعْنبَرِيُّ، َحدَّثََنا - ١٤٦٩٨
َوَعلَْيِه ، َخَرَج َعلَْيَنا ِعْمَرانُ بن الُْحَصْينِ : َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن فَُضْيلِ بن فََضالَةَ، َحدَّثََنا أَُبو َرَجاٍء الْعُطَارِِديُّ، قَالَ

إِنَّ اللََّه إِذَا أَنَْعَم َعلَى َعْبٍد نِْعَمةً أََحبَّ أَنْ َيَرى أَثََر :"َم، قَالَأَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ُمطَْرٌف ِمْن َخزٍّ، َوقَالَ
  ".نِْعَمِتِه َعلَْيِه

  إِْسَماعِيلُ بن ُمْسِلمٍ َعْن أَبِي َرَجاٍء
َنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َوأَُبو َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثَ - ١٤٦٩٩

كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"ُمَعاوَِيةَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعْن أَبِي َرَجاٍء، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، قَالَ
لَْم َيجِْد َماًء، فََتَيمََّم، فََصلَّى، ثُمَّ أََتى الَْماَء ِفي َوقِْت ِتلَْك الصَّالِة، فَاغَْتَسلَ َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ فَأَْجَنَب َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ، فَ

  ".الرَُّجلُ، َولَمْ َيأُْمْرُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ يُِعيَدهَا
  ْمَرانَِعْمَرانُ بن ُمْسِلمٍ الْقَِصُري َعْن أَبِي َرَجاٍء َعْن ِع

َعْن أَبِي َرَجاءٍ،  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا بِْشُر بن الْمُفَضَّلِ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن ُمْسِلمٍ، - ١٤٧٠٠
ْتَعةَ الَْحجِّ، فَأُِمَر بَِها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َنزَلَْت آَيةُ الُْمْتَعِة ِفي كَِتابِ اللَِّه، َيعْنِي ُم:"قَالَ ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ: قَالَ

، قَالَ َرُجلٌ "َم َعْنَها حَتَّى َماَتَوَسلََّم َولَمْ َتنْزِلْ آَيةٌ تَْنَسُخ آَيةَ ُمْتَعِة الَْحجِّ َولَمْ َيْنَه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  . بِرَأْيِِه َما َشاَء
َيْحَيى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ، َحدَّثََنا  - ١٤٧٠١

َيخُْرُج :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََسِعيٍد، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ، َحدَّثَنِي أَُبو َرَجاٍء، َحدَّثَنِي ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َص



َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َهاِشمٍ الَْبْعلََبكِّيُّ، ". َناٌس ِمَن النَّارِ بَِشفَاَعِة الشَّاِفِعَني فََيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ فَُيَسمَّْونَ الَْجَهنَِّميُّونَ
بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن ِعْمَرانَ الْقَِصريِ، َعْن أَبِي َرَجاٍء، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَُّه كَانَ َمَع  َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا سَُوْيُد

  .النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَدْلَجُوا لَْيلَُهْم فَذَكََر الَْحِديثَ 
  َعْبُد اللَِّه اللَِّقيِطيُّ َعْن أَبِي َرَجاٍء

اُء، َعْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا يَاِسُني بن َحمَّاٍد الَْمْخُزوِميُّ، َحدَّثََنا َبْحُر بن كَنِيزٍ السَّقَّ - ١٤٧٠٢
نََهى َعْن َبْيعِ السِّالحِ ِفي :"َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّقيِطيِّ، َعْن أَبِي َرَجاٍء، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

  ".الِْفْتنَِة
  الَْحَسُن بن ذَكَْوانَ َعْن أَبِي َرَجاٍء

ٍء، ا أَُبو َرَجاَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعنِ الَْحَسنِ بن ذَكَْوانَ، َحدَّثََن - ١٤٧٠٣
َيْخُرُج قَْوٌم ِمَن النَّارِ بَِشفَاَعِة ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َحدَّثَنِي ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".َوَسلََّم فََيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ ُيَسمَّْونَ الَْجَهنَِّميُّونَ
ن ا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ثَابِتٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بَحدَّثََن - ١٤٧٠٤

َعلَْيِه َوَسلََّم، ُه ِعيَسى، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ذَكَْوانَ، َعْن أَبِي َرَجاٍء، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  ".ُيخْرُِج اللَُّه بَِشفَاعَِتي َيْوَم الِْقَياَمِة قَْوًما ِمَن النَّارِ ُيَسمَّْونَ الَْجَهنَِّميُّونَ:"قَالَ

  َسلُْم بن ُزَرْيرٍ َعْن أَبِي َرَجاٍء

النَِّشيِطيُّ، ح َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ  - ١٤٧٠٥
َسِمْعُت أََبا َرَجاٍء، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ، أَنَُّه كَانَ َمَع النَّبِيِّ : َحدَّثََنا َسلُْم بن ُزَرْيرٍ، قَالَ: اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد، قَاال

أَْدلَجُوا لَْيلََتُهْم َحتَّى إِذَا كَانُوا ِفي َوْجِه الصُّْبحِ، َعرََّس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ
ُيوِقظُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى  نَ الَوغَلََبْتُهْم أَْعُينُُهْم حَتَّى اْرَتفََعتِ الشَّْمُس، فَكَانَ أَوَّلُ َمنِ اسَْتْيقَظَ ِمْن َمَناِمِه أَُبو َبكْرٍ، َوكَا

ظَ ُعَمُر فَفََعلَ ِعْنَد َرأَْسِه، فَجََعلَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َمَناِمِه أََحدٌ َحتَّى َيْسَتْيِقظَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْسَتْيقَ
فَسَاَر بنا "ارَْتِحلُوا:"بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َرأَى الشَّْمَس قَْد َبَزغَْت، قَالَُيكَبُِّر َوَيْرفَُع صَْوَتُه، َحتَّى اْسَتْيقَظَ النَّ

النُ َما َمَنَعكَ َيا فُ:"َف، قَالََحتَّى َبيََّضتِ الشَّْمُس، فَنََزلَ فََصلَّى بنا فَاْعَتَزلَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ، فَلَْم ُيَصلِّ َمَعَنا، فَلَمَّا اْنَصَر
ِه َصلَّى َيا َرسُولَ اللَِّه، أََصابَْتنِي َجَنابَةٌ، فَأََمَرُه أَنْ يََتَيمََّم بِالصَِّعيِد، ثُمَّ َصلَّى، َوَعجَّلَنِي َرسُولُ اللَّ: ، قَالَ"أَنْ ُتَصلَِّي َمعََنا؟

اَء، َوكُنَّا قَْد َعِطْشَنا َعطًَشا َشدِيدًا، فََبْيَنَما َنْحُن َنسُِري، إِذَا َنْحُن بِاْمرَأٍَة اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َرِكبٍ َبْيَن َيَدْيهِ أَطْلُُب الَْم
  َهْيهَاَت َهْيهَاَت ال َماءَ،: أَْيَن الَْماُء؟ قَالَْت: َساِدلَةٍ رِْجلَيَْها َبْيَن َمَزاَدَتْينِ فَقُلَْنا لََها

َوَما : اْنطَِلِقي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت: َيْوٌم َولَْيلَةٌ، قُلَْنا: ِء؟ قَالَْتكَْم َبيَْنِك َوَبْيَن الَْما: فَقُلَْنا
للَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ ُسولَ اَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَلَْم ُنَملِّكَْها ِمْن أََمرَِها َشْيئًا، َحتَّى اْسَتقَْبلََنا بَِها َر

َهلُمُّوا َما :"إَِداَوٍة، ثُمَّ قَالَ لَنَافَفََتْحَنا ِفي الْعَْزالَوْينِ، فَشَرِْبَنا ِعطَاًشا أَْرَبُعونَ َرُجال َحتَّى َروِيَنا َوَمْألَنا كُلَّ ِقْرَبٍة َمَعَنا َو
اذْهَبِي فَأَطِْعِمي َهذَا ِعَيالَِك، َواْعلَمِ أَنَّا لَْم نُْزَرأْ :"وَالتَّْمرِ حَتَّى َصيَّرَْنا لََها ُصرَّةً، فَقَالَفََجَمْعَنا لََها ِمَن الِْكَسرِ ، "ِعْنَدكُْم

ى اللَُّه ذَِلَك الَْحيِّ لَقَْد لَِقيَنا أَْسَحَر النَّاسِ، أَْو ُهَو نَبِيٌّ كََما َزَعُموا، فََهَد: ، فَلَمَّا أََتْت أَْهلََها، قَالَْت"ِمْن َماِئِك َشيْئًا
  .بِِتلَْك الَْمْرأَِة، فَأَْسلََمْت، وَأَْسلَُموا 



  َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ َعْن أَبِي َرَجاٍء َعْن ِعْمَرانَ
َماِميُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أَبِي َيْحَيى الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن ُعَمَر بن ُيوُنسَ الَْي - ١٤٧٠٦

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : الَبن ُيوُنَس، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن أَبِي َرَجاٍء، َعْن ِعْمَرانَ، قَ
ُر أَْهِلَها الَْمَساِكُني َوالْفُقََراُء، َونَظَْرُت ِفي النَّارِ فَإِذَا أَكْثَُر أَْهِلَها نَظَْرُت ِفي الَْجنَِّة، فَإِذَا أَكْثَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".النَِّساُء
  َعْمُرو بن أَبِي ُعَبْيٍد َعْن أَبِي َرَجاٍء َعْن ِعْمَرانَ

ُمكَْرمٍ الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُموَسى  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن - ١٤٧٠٧
َواللَِّه َما شَبَِع َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"اللُّْؤلُؤِيُّ، َعْن َعْمرِو بن ُعَبْيٍد، َعْن أَبِي َرَجاٍء، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوَسلََّم ِمْن غََداٍء َوَعَشاٍء َحتَّى لَِقَي
  أَُبو ُنْصَرةَ َعْن أَبِي َرَجاٍء َعْن ِعْمَرانَ

ُعَبْيَدةَ،  َحدَّثََنا أَُبو الدَّرَْداَء َعْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن اَألْشَعِث، بِطََرسُوسٍ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُمَحمَِّد بن - ١٤٧٠٨
اهِيُم بن َعْبِد الَْحمِيِد بن ِذي ِحمَاَيةَ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُحْمَرةَ، َعْن أَبِي ُنْصَرةَ، َعْن أَبِي َرَجاٍء َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِبَْر

ُه َعلَْيِه قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: الُْعطَارِِديِّ، َعْن َعِتيقِ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ، َوَعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ الُْخَزاِعيِّ، قَاال
 ِعْشُرونَ َحَسنَةً، َمنِ اغَْتَسلَ َيْوَم الُْجُمَعِة كُفَِّرْت ذُنُوُبُه َوَخطَاَياُه، فَإِذَا أََخذَ ِفي الَْمْشي كُِتَبْت لَهُ بِكُلِّ ُخطَْوٍة:"َوَسلََّم

  ".فَإِذَا اْنَصَرَف ِمَن الصَّالِة أُِخيزَ بَِعَملِ ِمائََتْي َسَنٍة
  ُن َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍَما َرَوى الَْحَس

  قََتاَدةُ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ

التَّنُّوِخيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْجَماِهرِ ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ  - ١٤٧٠٩
قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َبِشريٍ، َعْن 

اِحُش َوِفيهِنَّ ُهنَّ فََو:"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: ، قَالُوا"أَرَأَيُْتُم الزَّانِي وَالسَّارَِق َوشَارِبَ الَْخْمرِ َما َتقُولُونَ ِفيهِْم؟:"قَالَ
النساء آية "[َوَمْن ُيشْرِْك بِاللَِّه فَقَِد افَْتَرى إِثًْما َعِظيًما: "، ثُمَّ قَرَأَ"ُعقُوَبةٌ، أَال أَُنبِّئُكُْم َما أَكَْبُر الْكََباِئرِ؟ اِإلْشَراكُ بِاللَِّه

، َوكَانَ ُمتَِّكئًا فَاْحَتفََز، ] ١٤لقمان آية "[ْيكَ إِلَيَّ الَْمِصُرياْشكُْر ِلي َوِلوَاِلَد: "، ثُمَّ قَالَ"َوُعقُوُق الْوَاِلَدْينِ"،] "٤٨
  .كُلُّ َما نََهى اللَُّه َعْنُه فَُهَو كَبَِريةٌ : َوقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ، "أَال َوقَْولُ الزُّورِ:"فَقَالَ

َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا : َوُموَسى بن َهاُرونَ، قَالُواَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َوُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى،  - ١٤٧١٠
  ".أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرِحَم:"َهمَّاُم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ

رِ الْقَزَّازُ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذ - ١٤٧١١
 إِنَّ اْبَن ابْنِي َماَت فََما: لَقََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَا

  ".إِنَّ السُُّدَس اآلَخَر طُْعَمةٌ:"فَلَمَّا أَْدَبَر َدَعاُه، فَقَالَ، "لََك السُُّدُس:"ِلي ِمْن ِمَرياِثِه؟ قَالَ

اَدةَ، َعنِ ْن قََتَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َع - ١٤٧١٢
  ".ُنهِيَنا َعنِ الْكَيِّ:"الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

ْن قََتاَدةَ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َع - ١٤٧١٣



فَأََبْيَنا فَاكْتََوْيَنا فََما أَفْلَْحَنا ، "َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْكَيِّ:"َرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَالَْحَسنِ، َعْن ِعْم
  .َوال أَْنَجْحَنا 
رٍ الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا الَْحكَمُ بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن بِْش - ١٤٧١٤

َوَتَرى النَّاسَ : "نَ َيقَْرأُالَْمِلِك، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَا
  ] ".٢احلج آية "[لَِّه َشدِيٌدُسكَاَرى َوَما ُهْم بُِسكَاَرى َولَِكنَّ َعذَاَب ال

َعنِ الَْحَسنِ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمحَرَّرٍ، َعْن قََتاَدةَ، - ١٤٧١٥
  ".ال نِكَاَح إِال بَِوِليٍّ َوَشاِهَدْي َعْدلٍ:"َم، قَالََعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ْنَبلٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَْحَمَد بن َح - ١٤٧١٦
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن َعاِئشَةَ، قَالُواَعْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ، ح َو

ُه َولَمْ طَلََّق اْمرَأََت َسلََمةَ، َحدَّثََنا قََتادَةُ، َوُيوُنُس، َوُحمَْيٌد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَُّه ُسِئلَ َعْن َرُجلٍ
  ".إِنْ طَلََّق ِفي غَْيرِ ِعدٍَّة، َوَراَجَع ِفي غَْيرِ سُّنٍَّة لُِيْشهِدَ اآلنَ:"ُيشْهِْد َورَاَجَعَها َولَْم ُيشْهِْد، قَالَ

َعْن أَيُّوَب، َعْن ُمَحمٍَّد،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، - ١٤٧١٧
فَأَقَْرعَ َرسُولُ اللَّهِ "،أَنَّ َرُجال أَْعَتَق ِستَّةَ َمْملُوِكَني ِعْنَد َمْوِتِه لَْيسَ لَُه َمالٌ غَْيرُُهْم : َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ

  ".نِ وَأََرقَّ أَْرَبَعةًَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْينَُهْم فَأَْعَتَق اثَْنْي
ِسَماِك بن  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن - ١٤٧١٨

ُجال أَْعَتَق ِستَّةَ َمْملُوِكَني، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى َحْربٍ، َوقََتاَدةَ، َوُحمَْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َر
  ".فَأَقَْرَع َبيَْنُهْم، فَأَْعَتَق اثَْنْينِ، وَأََرقَّ أَْرَبَعةً"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

بن َخلٍَف، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيحَْيى  - ١٤٧١٩
بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ،  َمْحُموُد بن ُمَحمَّدٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َخاِلِد بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َسِعيُد

نٍ، أَنَّ َرُجال أَْعَتَق َمْملُوِكَني ِعْنَد َمْوِتِه لَْيَس لَُه مَالٌ غَْيُرُهْم، فَُرِفَع ذَِلَك إِلَى َرسُولِ َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْي
  ".فَأَقَْرَع بَْيَنُهْم، فَأَْعَتَق ِمْنُهُم اثَْنْينِ َوَردَّ بَِقيََّتُهْم ِفي الرِّقِّ"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعقَْبةَ بن َعلْقََمةَ الَْبْيُرونِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي،  - ١٤٧٢٠
وًسا ِستَّةً ِعْنَد مَْوِتِه، وَلَْم َيكُْن لَُه مَالٌ َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال ِمَن اَألْنَصارِ أَْعَتَق ُرُء

". فََدَعا بِهِْم فَأَقَْرعَ َبْينَُهْم، فَأََصاَب اثَْنْينِ، َوَردَّ أَْرَبَعةً ِفي الرِّقِّ"غَْيُرُهْم، فََبلَغَ ذَِلَك َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
َدةَ، َعنِ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد الَْبْيُروِتيُّ، َحدَّثَنِي ُعقَْبةُ بن َعلْقََمةَ بن ُمَجاِشعٍ، َعْن قََتا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد

  .الَْحَسنِ، َعنِ اْبنِ ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

َسنِ، بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْح َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ١٤٧٢١
َب ِمْن أَْصَحابِِه، فََرفَعَ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمِسريٍ َوقَْد َتقَاَر: َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

ٍة َعمَّا َيا أَيَُّها النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم َيْوَم َترَْوَنَها َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَع:""َصْوَتُه بَِهاَتْينِ اآلَيَتْينِ
احلج آية "[ى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهْم بُِسكَاَرى وَلَِكنَّ َعذَاَب اللَِّه َشدِيٌدأَْرَضَعْت، َوَتَضُع كُلُّ ذَاِت َحْملٍ َحْملََها َوَتَر

َوَعَرفُوا أَنَُّه ِعْنَد قَْولٍ َيقُولُُه، ، ، فَلَمَّا َسِمَع ذَِلَك أَْصَحاُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحثُّوا الَْمِطيَّ ] "٢



َيا آَدُم : فَُيَناِديِه َربُُّه، فََيقُولُ، ذَاكَ َيْوٌم ُيَناَدى آَدُم :"اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم، قَالَ: ، قَالُوا"ونَ أَيُّ َيْومٍ ذَاكُْم؟أََتْدُر:"قَالَ
، "ِتْسِعَني إِلَى النَّارِ َووَاِحدٌ إِلَى الَْجنَِّةِمْن كُلِّ أَلٍْف ِتْسُعمِائٍة َوِتْسَعةٌ َو: َيا َربِّ ِمْن كَْم؟ قَالَ: اْبَعثْ بََعثَ النَّارِ، فََيقُولُ

اْعَملُوا :"أَْصحَابِِه، قَالَفَأَْبلََس الْقَْوُم َحتَّى َما َضِحكُوا بِضَاِحكٍَة، فَلَمَّا َرأَى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما بِ
ِه، إِنَّكُْم لََمعَ ِخلْقَِتنيِ َما كَاَنَتا ِفي َشْيٍء قَطُّ إِال أَكْثََرتَاُه يَأُْجوُج َومَأُْجوُج، َوَمْن َهلََك َوأَْبِشُروا فَوَالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِد

  ِدِه، َما أَْنُتْم ِفياْعَملُوا وَأَْبِشرُوا فََوالَِّذي نَفُْس ُمحَمٍَّد بَِي:"، فَُسرِّي َعنِ الْقَْومِ َبْعُض الَِّذي َيجُِدونَ، ثُمَّ قَالَ"ِمْن بين آَدَم

َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى ". النَّاسِ إِال كَالشَّاَمِة ِفي جَْنبِ الَْبِعريِ أَْو كَالرَّقَْمِة ِفي ِذرَاعِ الدَّابَِّة
، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن َسِعيٍد، َعْن ِهَشامٍ الدَّْسُتوَاِئيِّ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ

َو َحدِيِث أَبِي َوُهَو ِفي بَْعضِ أَْسفَارِِه َوقَاَرَب ِمْن أَْصَحابِِه السَّْيَر، َرفَعَ َصْوَتُه بَِهاَتْينِ اآلَيَتْينِ، ثُمَّ ذَكََر َنْح: َوَسلََّم، قَالَ
  .َواَنةَ َع

التَّنُّوِخيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْجَماِهرِ ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ  - ١٤٧٢٢
لَْت هَاَتاِن اآليََتاِن َعلَى َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه لَمَّا َنَز: َحدَّثََنا َسعِيُد بن َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ، قَالَ

ا بِأَنَّ ذَِلَك ِعْنَد قَْولٍ َيقُولُُه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي َمِسريٍ لَُه، َوقَْد َتقَاَرَب الَْمِسَري َبْيَن أَْصحَابِِه، فَحََبْسَنا الَْمِطيَّ َوَعَرفَْن
َيا : َهذَا َيْوٌم َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:"اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، قَالَ: ، قُلَْنا"َهلْ َتْدُرونَ أَيُّ َيْومٍ َهذَا؟:"ُه، قَالَفَلَمَّا َتأَسَّْيَنا حَْولَ

: ، قَالَ"ِتْسَعةٌ َوِتْسِعَني ِفي النَّارِِمْن كُلِّ أَلٍْف ِتْسُعمِائٍة َو: َيا َربِّ ِمْن كَْم؟ قَالَ: َيقُولُ: آَدُم اْبَعثْ َبعْثًا إِلَى النَّارِ، قَالَ
اْعلَُموا وَأَْبِشُروا، :"ِه، قَالَفَلَمَّا َسِمَع ذَِلَك أَْصَحاُبُه أُْبِلسُوا، فَلَْم َيفُْتْر َرُجلٌ مِْنُهْم َعْن َواِضَحٍة، فَلَمَّا َرأَى َما بِأَْصَحابِ

َمَع َما : لََخِليقََتْينِ َما كَاَنَتا َمَع قَْومٍ قَطُّ إِال كَثَّرََتاُه يَأُْجوُج َومَأُْجوُج أَْحَسُبُه، قَالَ فََوالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه، إِنَّ َمَعكُْم
  ".اعِ الدَّابَِّةَهلََك ِمْن َولَِد إِْبلِيَس، َوَما أَْنُتْم ِفي النَّاسِ إِال كَالشَّاَمِة ِفي جَْنبِ الَْبِعريِ أَْو كَالرَّقَْمِة ِفي ِذَر

َحدَّثََنا أَْزَهرُ بن َمْرَوانَ الرَّقَاِشيُّ، ح َوَحدَّثََنا : َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َوَزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، قَاال - ١٤٧٢٣
َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي : إِْسَماعِيلُ بن ُنَمْيلٍ الَْخاللُ الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َعيَّاُش بن الْوَِليِد الرَّقَّاُم، قَاال

لَْيِه َوَسلََّم، َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َوَسمَُرةَ بن ُجْنُدبٍ، أن النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع
  ".َوَحاٌم أَُبو الَْحَبشِ، َوَياِفثٌ أَُبو الرُّومِفََساٌم أَُبو الْعََربِ، : وُِلَد ِلنُوحٍ ثَالثٌ:"قَالَ

، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َعُروَبةَ - ١٤٧٢٤
انَ بن ُحَصْينٍ تذاكرا، فََحدَّثَ َسُمَرةُ، أَنَُّه َحِفظَ َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ َوِعْمَر، الَْحَسنِ، أَنَّ َسُمَرةَ بن جُْنُدبٍ 

] ٥الفاحتة آية "[غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوال الضَّالَِّني"َسكَْتةً إِذَا كَبََّر، َوَسكَْتةً إِذَا فََرغَ ِمْن ِقَراَءِة : َعلَْيِه َوَسلََّم َسكْتََتْينِ
  . َوأَْنكََر ِعْمَرانُ فَكََتبُوا ِفي ذَِلَك إِلَى أَُبيِّ بن كَْعبٍ فَكَانَ ِفي ِكَتابِِه إِلَيْهِْم أَنَّ َسمَُرةَ قَْد َحِفظَ، "

َجاٍء الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َر - ١٤٧٢٥
، قَالَ "كَاَنْت لَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسكَْتةٌ:"َبْحُر بن كَنِيزٍ السَّقَّاُء، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  .أَنْ قَْد َحِفظَْت َيا َسُمَرةُ وََنِسيَ النَّاُس: ، فَكََتُبوا إِلَى أَُبيِّ بن كَْعبٍ فَكََتَب"َسكَْتَتاِن:"َسُمَرةُ

اُق بن إِبَْراِهيمَ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ، َحدَّثََنا َرْوحُ بن ُعَباَدةَ، ح َوَحدَّثََنا إِْسَح - ١٤٧٢٦
َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن : اُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن إِْسَحاَق، قَاالبن أَبِي َحسَّانَ اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا ِهَش

ال أَرْكَُب اُألْرجَُوانَ، َوال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ



  ".َبُس الُْمَعْصفََر وَالُْمفَرَّحَ بِالْحَرِيرِأَلْ
َباَدةَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َماِلُك بن سَْعٍد الْقَْيِسيُّ، َحدَّثََنا َرْوُح بن ُع - ١٤٧٢٧

ال ُيلَْبسُ :"َحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الْ
  ".الَْمكْفُوُف بِالْحَرِيرِ

ثََنا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيمَ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ، َحدَّثََنا َرْوحُ بن ُعَباَدةَ، ح َوَحدَّ - ١٤٧٢٨
َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن : بن أَبِي َحسَّانَ اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن إِْسَحاَق، قَاال

طِْيُب الرِّجَالِ رِيٌح، ال لَْونَ :"لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسو: قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".لَُه، َوِطيُب النَِّساِء لَْونٌ ال رِيَح لَُه

، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا يُوُسُف بن ُموَسى الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُحْمَرانَ الَْبْصرِيُّ - ١٤٧٢٩
ال :"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه 

لُ أُْخَت َهذَا وََهذَا أُْخَت َهذَا بِغَْيرِ َصدَاقٍ، أَنْ َيَتزَوََّج الرَُّج: وَالشِّغَاُر، "ِشَغاَر ِفي اِإلْسالمِ، َوال َجَنَب َوال َجلََب
  .كَانَ َهذَا ِفي الرَِّهاِن : َوالَْجلََب َوالْجََنَب

َعلَْيِه لَّى اللَُّه كَرَِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّْعَي َونََهى َعْنُه َوقَدََّم ِفيِه، َوقَالَ َرسُولُ اللَِّه َص - ١٤٧٣٠
  ".َمنِ اْنَتَهبَ ُنْهَبةً فَلَْيَس ِمنَّا:"َوَسلََّم

، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُمَحمٍَّد النَّاِقُد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن السَّكَنِ - ١٤٧٣١
ال :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الْ

  ".َجلََب َوال َجَنَب َوال ِشغَاَر ِفي اِإلْسالمِ
الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن خَاِلدِ  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َمَتَوْيِه اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر بن َعِليٍّ - ١٤٧٣٢

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : بن َنجِيحٍ الَْبكْرِيُّ الْعَْبِديُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".، فَإِنََّها أََحبُّ الزِّيَنِة إِلَى الشَّْيطَاِنإِيَّاكُْم َوالُْحمَْرةَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا َسعِيٌد، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَمَر بن َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمَحمٍَّد،  - ١٤٧٣٣
ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنظََر إِلَى َرُجلٍ َعلَْيِه ِثيَاٌب ُحْمٌر،  َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن

  ".َهِذِه زِيَنةُ الشَّْيطَاِن:"فَقَالَ
يَّةَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروَبةَ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَ - ١٤٧٣٤

َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ كَاِذَبةٍ :"قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".ِمَن النَّارِِلَيقَْتِطَع بَِها َمالَ أَِخيِه فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه 

ِهيَم، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا الَْخلِيلُ بن ُعَمَر بن إِْبَرا - ١٤٧٣٥
َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ

  ".ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ
ثََنا َسِعيدُ بن َحدََّحدَّثََنا مُوَسى بن زَكَرِيَّا التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَْزَهرُ بن َمْرَوانَ الرَّقَاِشيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى،  - ١٤٧٣٦

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َوسَُمَرةَ بن جُْنُدبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَِّه َص
  ".لُ أُمَُّك َوأََباَك فَأَدَْناَك أَْدَناَكالَْيُد الُْعلَْيا َخْيٌر ِمَن الَْيِد السُّفْلَى، وَاْبَدأْ بَِمْن َتُعو:"قَالَ



، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن حَبِيبِ بن َعرَبِيٍّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن الْجَاُروِد - ١٤٧٣٧
َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالََسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن 

  .فَاكَْتَويَْنا فَال أَفْلَْحَن َوال أَْنَجْحَن ، "َعنِ الْكَيِّ
َنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َعِديٍّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثَ -١٤٧٣٨

، "َنَهاَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْكَيِّ:"ُشْعَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  .فَاكَْتَوْيَنا فََما أَفْلَْحَن َوال أَْنَجْحَن

  ٍد َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍُيوُنُس بن ُعَبْي
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٤٧٣٩

نِ، أَنَّ زَِياًدا اْسَتْعَملَ الَْحكََم بن َعْمرٍو الِْغفَارِيَّ َعلَى َجْيشٍ، فَلَِقَيُه َسلََمةَ، َحدَّثََنا ُحمَْيٌد، َوحَبِيٌب، َويُوُنُس، َعنِ الَْحَس
أََما َتذْكُُر أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ ، َهلْ َتْدرِي ِفيَما جِئُْتَك؟ : ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ ِفي دَارِ اِإلَماَرِة َبْيَن النَّاسِ، فَقَالَ

فَقُْم فَقَْع ِفي النَّارِ، فَقَاَم الرَُّجلُ لََيقََع، فَأُْدرَِك فَأُْمِسَك، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : َسلََّم لَمَّا َبلََغُه الَِّذي، قَالَ لَهُ أَِمُريُهَعلَْيِه َو
  .أَْي قَالَ، َوإِنََّما أَرَْدُت َهذَا الَْحِديثَ : ، قَالَ"ِهلَْو َوقََع ِفيَها لََدَخال النَّاَر، ال طَاَعةَ ِفي َمْعِصَيةِ اللَّ:"َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، أنا : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو يَزِيدَ الْقََراطِيِسيُّ، قَاال - ١٤٧٤٠
َخطََبَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َونََهاَنا :"َسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالََمْنُصوُر، َوُيوُنُس، َوُحمَْيٌد، َعنِ الَْح

  ".َعنِ الُْمثْلَِة
َحَسنِ، أَنَّ َرُجال أََتى َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َحدَّثََنا ُيوُنُس، َعنِ الْ - ١٤٧٤١

فَإِنَّ َرُسولَ "فَال َتقْطَعْ َيدَُه،: إِنَّ َعْبِدي أََبَق، وَإِنِّي َنذَْرُت لَِئْن َردَُّه اللَُّه َألقْطََعنَّ َيَدُه، قَالَ: ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، فَقَالَ
  ".ِة، وََيْنَهى َعنِ الُْمثْلَِةاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيأُْمُر بِالصََّدقَ

لَْحَسنِ، أَنَّ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى، َعْن ُيوُنَس، َعنِ ا - ١٤٧٤٢
فَإِنَّ "ال َتقْطَعْ َيدَُه،: ي َحلَفُْت إِنْ َوَجْدُتُه أَنْ أَقْطََع َيَدُه، فَقَالَإِنَّ َعْبِدي أََبَق، وَإِنِّ: َرُجال أََتى ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، فَقَالَ

  ".َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُوُم ِفيَنا فََيْنهَاَنا َعنِ الُْمثْلَِة، َوَيأُْمُر بِالصََّدقَِة

اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا ثَابٌِت، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد  - ١٤٧٤٣
تْ كَانَ ِفي َسفَرٍ، فَنََزلَ َوُيوُنُس، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَْو غَيْرِِه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء : "ُسوَرةُ الَْحجِّ، فََرفََع بَِها َصْوَتُه، َوقَدْ َنَعَس الْقَْوُم، َوَتفَرَّقَتْ رِكَاُبُهْم
بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَظُنُّوا أَنَّ السَّاَعةَ قَْد فَاْجَتَمُعوا إِلَى النَّ] ١احلج آية "[َعِظيٌم إِلَى إِنَّ َعذَاَب اللَِّه َشِديٌد

َيا : ُهَو الَْيْوُم الَِّذي َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه:"أَيُّ َيْومٍ ُهَو؟ قَالَ: ، قَالُوا"أََتْدُرونَ أَيُّ َيْومٍ ذَاكُُم الَْيْوُم؟:"قَاَمْت، فَقَالَ
ِمْن كُلِّ أَلٍْف ِتْسُعِمائٍة َوِتْسَعةٌ وَِتْسِعَني إِلَى النَّارِ، َووَاِحٌد ِفي : َوَما َبْعثُ النَّارِ؟ فََيقُولُ: النَّارِ فََيقُولُ آَدُم اْبَعثْ َبْعثَ

فَإِنَُّه لَمْ َتكُْن ُنبُوَّةٌ إِال َبْيَن َيَدْيَها اْعَملُوا َوأَْبِشرُوا :"، فَقَالَ"الَْجنَِّة، فَأَبْلََس الْقَْوُم َحتَّى َما ِمنُْهْم أََحٌد يُْبِدي َعْن َواِضَحٍة
اْعَملُوا وَأَْبِشُروا، فَإِنََّما أَنُْتْم ِفي النَّاسِ :"، َوقَالَ"َجاِهِليَّةٌ فَُتكَْملُ الِْعدَّةُ ِمْن أَْهلِ الَْجاِهِليَِّة، فََما َبِقَي أُكِْملَ ِمَن الُْمَناِفِقَني

اُه، يَأْجُوُج َبِعريِ أَْو كَالرَّقَْمِة ِفي ِذَراعِ الدَّابَِّة، َوإِنَّكُمْ َبْيَن َخِليقََتْينِ لَْم َيكُوُنوا ِفي َشْيٍء إِال كَثَّرََتكَالشَّاَمِة ِفي َجْنبِ الْ
  ".َوإِْبلِيَس، َمَع َمْن َهلََك ِمْن َولَِد آَدَم ، َوَمأُْجوُج 



دَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َح - ١٤٧٤٤
 َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، أنا قَتَاَدةُ، َويُوُنُس، َوُحَمْيٌد، َعنِ الَْحَسنِ، أَنَّ ِعْمَرانَ بن: َعْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ، قَاال

طَلََّق ِفي غَْيرِ ِعدٍَّة، َورَاَجَع ِفي غَْيرِ سُّنٍَّة :"ُحَصْينٍ، ُسِئلَ َعْن َرُجلٍ طَلََّق اْمرَأََتُه، وَلَْم ُيْشهِْد، َورَاَجَع وَلَْم ُيْشهِْد؟ قَالَ
  ".فَلُْيْشهِْد ُمْنذُ اآلنَ

ي أَبِي، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِ - ١٤٧٤٥
  .فَاكْتََوْيُت، فََما أَفْلَْحنِ َوال أَْنَجْحنِ ، "َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْكَيِّ:"ُحَصْينٍ، قَالَ
ى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّ - ١٤٧٤٦

  ".نََهى َعنِ الْكَيِّ:"ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا َوْهُب بن بَِقيَّةَ، أنا : ْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاالَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوالُْحَس - ١٤٧٤٧

فََناُموا ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِفي َمِسريٍ :"َخاِلٌد، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ
ى ْسَتْيقَظُوا َبَحرِّ الشَّْمسِ، فَاْرَتفَعُوا قَِليال حَتَّى اْسَتقَلَِّت الشَّْمُس، ثُمَّ أََمَر ُمَؤذًِّنا فَأَذَّنَ فََصلََّعْن َصالِة الْفَْجرِ، وَا

  ".َركَْعَتْينِ قَْبلَ الْفَْجرِ، ثُمَّ أَقَاَم فََصلَّى الْفَْجَر

ا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِعيَسى الَْخزَّاُز، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن َخلٍَف الْقَِطيِعيُّ، َحدَّثََن - ١٤٧٤٨
َم َوَمَعُه أَُخوُه، َوقَدْ ُيوُنُس بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال َجاَء النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

فَقَالَ لَُه َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ أَِخي قَدْ َسقَْت َبطُْنُه، فَأََتْيُت بِهِ األَِطبَّاَء، فَأََمُرونِي بِالْكَيِّ، أَفَأَكْوِيِه؟ : ُه ُسقْيَ َبطْنِِه، فَقَالََسِقَي
، فََمرَّ بِِه َبِعٌري، فَضََرَب َبطَْنُه فَاْنَخَمَص بَطُْنُه، فَأََتى بِِه ، َوَردَُّه إِلَى أَْهِلِه"ال َتكُْووُه:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".أََما أَنََّك لَْو أََتْيَت بِهِ األَِطبَّاَء قُلَْت النَّاَر َشفَْتُه:"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

َنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثَ - ١٤٧٤٩
ى َع ذَِلَك إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَُّحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال كَانَ لَُه ِستَّةَ أَْعُبٍد فَأَْعَتقَُهْم ِعْنَد َمْوِتِه، َولَْم َيكُْن لَُه َمالٌ غَْيرُُهْم، فَُرِف

  ".فَكَرَِهُه َوجَزَّأَُهْم ثَالثَةُ أَْجَزاٍء، فَأَقَْرعَ َبْينَُهْم فَأَْعَتَق اثَْنْينِ، َوأََرقَّ أَْرَبَعةً"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

ُيوُنَس بن ُعبَْيٍد، َعنِ  َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ِشَهابٍ، َعْن - ١٤٧٥٠
َد مَْوِتِه ِستَّةَ أَعُْبٍد، الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى ِفي َرُجلٍ أَْعَتَق ِعْن

  ".الثُّلُثُ فََجزَّأَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْعَتَق
مَُّد بن ُحمَْيدٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن َسارَِيةَ الَْعكَّاوِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَح - ١٤٧٥١

قَالَ َرُسولُ : َسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالََعْن َسِعيِد الَْبَجِليِّ، َعْن ُعَمَر بن الصُّْبحِ، َعْن ُيوُنسَ بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْح
َمْن غََزا ِفي الَْبْحرِ غَْزَوةً ِفي سَبِيلِ اللَِّه، وَاللَُّه أَْعلَُم بَِمْن ِفي َسبِيِلِه، فَقَْد أَدَّى إِلَى اللَِّه :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".ةَ كُلَّ َمطْلَبٍ َوهََرَب ِمَن النَّارِ كُلَّ َمهَْربٍطَاَعَتُه كُلََّها َوطَلََب الَْجنَّ

ُهذَِليُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّاِئغِ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ُمَحمَّدٍ الْ - ١٤٧٥٢
َمْن َنَصَر أََخاهُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: انَ بن ُحَصْينٍ، قَالَُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَر
  ".بِالْغَْيبِ َنَصَرُه اللَُّه ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة



َمْنُصورٍ النَّْحوِيُّ اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَْيَوةَ الَْجوَْهرِيُّ اَألْهوَازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن  - ١٤٧٥٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َهمَّامٍ ُمَحمَُّد بن الزِّْبرِقَاِن، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".ْن ِقَبلِ أَصَْبَهانََيْخُرُج الدَّجَّالُ ِم:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعِليُّ بن َزْيِد بن ُجْدَعانَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ

بن َزْيٍد، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعِليِّ  - ١٤٧٥٤
لَقَْد أَكَلَ الدَّجَّالُ الطََّعاَم َوَمَشى ِفي :"انَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالَْحَسنِ، َعْن ِعْمَر

  ".اَألْسوَاقِ
  ثَابِتٌ الُْبَنانِيُّ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

َبلٍ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْن - ١٤٧٥٥
َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربُّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيءٌ : "نََزلَْت َهِذِه اآلَيةُ: الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

ُهْم، وََنْحُن َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ َوقَْد نََعَس َبْعُض الْقَْومِ، َوَتفَرََّق بَْعُض] ١ احلج آية"[َعِظيٌم
إِنَّ السَّاَعةَ قَْد : َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالُوافََرفََع بَِها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصْوتَُه، فَاْجَتَمُعوا إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه 

اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم، : ، قَالُوا"أََتْدُرونَ أَيُّ َيْومٍ ذَِلكُْم؟:"قَاَمْت، فَقََرأََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالَ
ابَْعثْ ِمْن : َوَما بَْعثُ النَّارِ؟ قَالَ: َيقُولُ: قُْم َيا آَدُم فَاْبَعثْ َبْعثَ النَّارِ، قَالَ:"ولُ آلَدَمذَِلَك ِحنيَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُ:"قَالَ

ي َعْن َواِضَحٍة، ، فَأَبْلََس الْقَْوُم فََما ِمْنُهْم أََحدٌ ُيْبِد"كُلِّ أَلْفٍ ِتْسَعمِائٍة َوِتْسَعةً وَِتْسِعَني إِلَى النَّارِ، َووَاِحًدا إِلَى الَْجنَِّة
، ثُمَّ "دَّابَِّةاْعَملُوا وَأَْبِشُروا، فََما أَْنُتْم ِفي النَّاسِ إِال كَالشَّاَمِة ِفي ظَْهرِ الْبَِعريِ أَْو كَالرَّقَْمِة ِفي ِذرَاعِ ال:"فَقَالَ
  ".اُه، َيأْجُوُج َوَمأْجُوُج َمَع َمْن َهلََك ِمْن َولَِد إِْبِليَساْعلَُموا أَنَّكُْم َمَع َخِليقََتْينِ لَْم َيكُونُوا ِفي َشْيٍء إِال كَثََّرَت:"قَالَ

  َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ

دَّثََنا ُعَمُر َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أَبِي َيْحَيى الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن ُعَمَر بن ُيوُنسَ الَْيمَانِيُّ، َح - ١٤٧٥٦
قَالَ : ْينٍ، قَالَبن ُيوُنَس، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَص

  ".مَالُ امْرِئٍ ُمْسِلمٍ فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ ِلَيقْتَِطَع بَِها:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َخاِلٌد الَْحذَّاُء َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ

نِ، َعْن لَْحَسَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا الثَّْورِيُّ، َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء، َعنِ ا - ١٤٧٥٧
فَأَقَْرعَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْينَُهْم فَأَْعَتَق "أَْعَتَق َرُجلٌ ِستَّةَ َمْملُوِكَني لَُه ِعْنَد َمْوتِِه،: ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".اثَْنْينِ ِمنُْهْم
  زَِيادٌ اَألْعلَُم َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ

اِلحِ بن دَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدٍ الرَّاِسبِيُّ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن أَْخَزَم الطَّاِئيُّ، َحدَّثََنا َعتَّاُب بن َحْربٍ، َعْن َصَح - ١٤٧٥٨
َسلََّم نََهى َعنِ الُْمثْلَِة، ُرسُْتَم، َعْن زَِيادٍ اَألْعلَمِ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

فَلُْيكَفِّْر َعْن  إِنَّ الُْمثْلَةَ أَنْ َيْحِلَف الرَُّجلُ َعلَى أَنْ َيُحجَّ َمْرُموقًا أَْي مَاِشيًا، َوَمْن َحلََف َعلَى َشْيٍء ِمْن ذَِلَك:"َوَيقُولُ
  ".َيِمينِِه ثُمَّ ِلَيْركَْب

  َحَسنِ َعْن ِعْمَرانََسِعيُد بن َراِشٍد السَّمَّاُك َعنِ الْ



َسُن بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َيحَْيى، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن رَاِشٍد، َحدَّثََنا الَْح - ١٤٧٥٩
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةً، فََعرَّسَ بنا تَْعرِيَسةً إِلَى آِخرِ سِْرَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ: الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

، فَارَْتَحلَْنا "الرَّحِيلَ، الرَِّحيلَ :"اللَّْيلِ، فَاْسَتْيقَظَْنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد طَلََعِت الشَّْمُس، فَقَالَ
َيا : لَْناْمُس ِفي كَبِِد السََّماِء نََزلَ َوأََمَر بِالال، فَأَذَّنَ َوصَلَّى كُلُّ َرُجلٍ ِمنَّا َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َصلَّى بنا فَقَُحتَّى إِذَا كَاَنِت الشَّ

  ".َنهَاَنا اللَُّه َعنِ الرَِّبا َوَيقَْبلُُه ِمنَّا؟:"قَالَ، َرسُولَ اللَِّه، أَُنعِيُد ِمَن الَْغدِ ِلَوقِْتَها؟ 
  ِثُري بن ِشْنِظريٍ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَكَ

دَّثََنا أَُبو َداُودَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفُرَاِت، َح - ١٤٧٦٠
َنَهى َرسُولُ :"دَّثََنا كَِثُري بن ِشْنِظريٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَالطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن ُرْسُتَم، َح

َيُحجَّ مَاِشًيا،  ثْلَِة أَنْ يَْنذَُر الرَُّجلُ أَنْاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الُْمثْلَِة، َوِمَن الُْمثْلَِة أَنْ َيْخُرَم الرَُّجلُ أَْنفَُه، َوِمَن الُْم
  ".فَإِذَا فََعلَ ذَِلَك فَلُْيْهِد َولَْيْركَْب

  َسِعيُد بن َزرْبِيِّ أَُبو ُعَبْيَدةَ الْبَاجِيُّ َعنِ الَْحَسنِ

ُعَبْيَدةَ الَْباجِيُّ َسعِيدُ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن َماِلٍك الْخَُوارِْزِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو - ١٤٧٦١
أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَسَْتْحِملُُه ِفي َنفَرٍ ِمْن : بن َزرْبِيِّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

مَرََّتْينِ، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالثَةُ ، "ِدي َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِهَواللَِّه َما أَْحِملُكُْم، وَاللَِّه َما ِعْن:"قَْوِمي، فَقَالَ
ْد َحلََف َرسُولُ َما أَُراُه ُيَباَرُك لََنا ِفيهَا، َوقَ: أَْحمَالٍ ِمْن غُرِّ الذَُّرى، فَأَْرَسلَ إِلَيَْنا فََحَملََنا، فَلَمَّا َمَضْيَنا بِِه قُلُْت َألْصَحابِي

لَْم أَْنسَ َيِمينِي، َولَِكْن إِذَا :"فَقَالَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ال َيْحِملََنا فََحَملََنا، فََرَجْعَنا إِلَْيِه فَأَخَْبْرنَاُه بَِيِمينِِه، 
  ".ُت الَِّذي ُهَو َخيٌْر، َوكَفَّْرُت َعْن َيِمينِيَحلَفُْت َعلَى َيِمنيٍ فََرأَْيُت غَْيَرَها َخيًْرا ِمْنَها فََعلْ

َعطَاٍء، َعْن أَبِي َحدَّثََنا مُوَسى بن زَكَرِيَّا التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الُْحَصْينِ الْعُقَْيِليُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن  - ١٤٧٦٢
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اسَْتْخلََص :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: نٍ، قَالَُعَبْيَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْي

  ".َهذَا الدِّيَن ِلَنفْسِِه، َوال َيْصلُُح ِلدِينِكُْم إِال السََّخاُء َوَحَسُن الَْخلْقِ، فََزيِّنُوا ِديَنكُمْ بِهَِما
  َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَأَُبو َعاِمرٍ الَْخزَّاُز 

أَُبو َعاِمرٍ  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر، َحدَّثََنا - ١٤٧٦٣
النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِفي َعُضِدِه َحلْقَةٌ ِمْن ُصفَرٍ، الْخَزَّاُز، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَُّه َدَخلَ َعلَى 

  ".أََيسُرَُّك أَنْ ُتوكَلَ إِلَْيَها انُْبذَْها َعْنَك:"ِمَن الَْواِهَنِة؟ قَالَ: ، فَقَالَ"َما َهِذِه؟:"فَقَالَ
  أَْشَعثُ بن َعْبدِ الَْمِلِك َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ

بن ُموَسى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َماِلُك بن سَْعٍد الْقَْيِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا سَْهلُ  - ١٤٧٦٤
كَانَ النَّبِيُّ :"انَ بن ُحَصْينٍ، قَالََحدَّثََنا رَْوٌح، َحدَّثََنا أَْشَعثُ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَر: ِشَريانَ، َحدَّثََنا َزْيُد بن أَْخَرَم، قَاال

  ".َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُر ِفي ُخطَْبِتِه بِالصََّدقَِة، َوَينَْهى َعنِ الُْمثْلَِة
ثََنا النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُعَبْيِد اللَِّه الْكُوِفيُّ، َحدَّ - ١٤٧٦٥

  ".نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الُْمثْلَِة:"أَْشَعثُ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
ِه الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُشَمْيلٍ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُعَبْيِد اللَّ - ١٤٧٦٦



فَأَقَْرَع النَّبِيُّ "َمالٌ غَْيرُُهْم،َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال أَْعَتَق ِستَّةً ِمَن الرَِّقيقِ ِعْنَد َمْوِتِه َولَْم َيكُْن لَُه 
  .ْيِه َوَسلََّم َبْينَُهْم، فَأَْعَتَق اثَْنْينِ، َوأََرقَّ أَْرَبَعةً َصلَّى اللَُّه َعلَ

َنا َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى الْجََزرِيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُصَهْيبُ بن َعبَّاِد بن ُصهَْيبٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثَ - ١٤٧٦٧
َما َخطَبََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال أَمََرَنا بِالصََّدقَِة، :"ْينٍ، قَالَأَْشَعثُ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَص

  ".َوَنَهاَنا َعنِ الُْمثْلَِة
  َجْسُر بن فَْرقٍَد َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ

َحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َرَجاٍء الَْعبَّاَدانِيُّ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َحدَّثََنا مُوَسى بن زَكَرِيَّا التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُم - ١٤٧٦٨
سُِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َرَجاٍء، َعْن َجْسرِ بن فَْرقٍَد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، وأيب هريرة، قَاال

قَْصٌر ِفي الَْجنَِّة ِمْن لُْؤلَُؤٍة، ِفيَها َسْبُعونَ :"قَالَ] ١٢الصف آية "[َساِكَن طَْيَبةً ِفي جَنَّاِت َعْدٍنَوَم: "َوَسلََّم َعْن قَْوِلِه
سَرِيرٍ  يرًا، َعلَى كُلَِّداًرا ِمْن َياقُوَتٍة َحمَْراَء، ِفي كُلِّ دَارٍ َسْبُعونَ َبْيًتا ِمْن ُزُمرَُّدٍة َخْضَراَء، وَكُلُّ َبْيٍت َسْبُعونَ سَرِ

ٍة َسْبُعونَ لَوًْنا ِمَن َسْبُعونَ ِفرَاًشا ِمْن كُلِّ لَْوٍن، َعلَى كُلِّ ِفرَاشٍ امَْرأَةٌ، ِفي كُلِّ َبْيتٍ َسْبُعونَ َماِئَدةً َعلَى كُلِّ َماِئَد
  ".ِة َما يَأِْتي َعلَى ذَِلَك كُلِِّه ِفي غََداٍة وَاِحَدٍةالطََّعامِ، ِفي كُلِّ َبْيٍت َسْبُعونَ َوِصيْفًا َوَوِصيفَةً، َوُيْعطَى الُْمْؤِمُن ِمَن الْقُوَّ

  أَُبو سَْهلٍ ُمَحمٌَّد بن َعْمرٍو اَألْنصَارِيُّ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ

ثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ، َحدَّثََنا أَُبو فَْرَوةَ َيزِيُد بن ُمَحمَّدِ بن ِسَناٍن، َحدَّ - ١٤٧٦٩
َنا َعْبُد اللَِّه بن ُحَدْيرٍ، َعْن أَْحَمُد بن زَُهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يَزِيدَ بن ِسَناٍن، َحدَّثَ

َجَمَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بين َهاِشمٍ : ْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَأَبِي الُْمَهلَْهلِ، َعْن أَبِي سَْهلٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِع
 َيا بين َهاِشمٍ، ال أُغْنِي َعْنكُْم ِمَن اللَِّه َشيْئًا، َيا بين هَاِشمٍ، إِنَّ أَْوِليَاِئي ِمْنكُُم الُْمتَّقُونَ، َيا بين:"ذَاَت َيْومٍ، فَقَالَ لَُهْم

ورِكُْم، َوَتأُْتونَ بِاآلِخَرةِ اتَّقُوا النَّاَر َولَوْ بِِشقِّ َتْمرٍَة، َيا بين هَاِشمٍ ال أَلِْفيَنَّكُمْ َتأُْتونَ بِالدُّْنَيا َتْحِملُوَنَها َعلَى ظُُه َهاِشمٍ
  " .َتْحِملُوَنَها

  نَ بن ُحَصيْنٍإِْسحَاُق بن الرَّبِيعِ أَُبو َحْمَزةَ الَْعطَّاُر َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرا
اُق بن الرَّبِيعِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الرَّبِيعِ بن َشاِهنيَ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن إِْبَراِهيَم الْبِرَِكيُّ، َحدَّثََنا إِْسَح - ١٤٧٧٠

َما َهِذِه؟ : ال ِفي َعُضِدهِ َحلْقَةً ِمَن ُصفَرٍ، فَقَالَ لَُهأَُبو َحمَْزةَ الَْعطَّاُر، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَُّه َرأَى َرُج
لَْيسَ :"أََما إِنْ ُمتَّ وَِهَي َعلَْيَك ُوِكلَْت إِلَيَْها، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُنِعَتتْ ِلي ِمَن الَْواِهَنِة، قَالَ: قَالَ

  ".أَْو َسَحَر أَْو ُسِحرَ لَُه:"أَظُنُُّه، قَالَ"طُيَِّر لَُه، َوال َتكَهََّن َوال ُتكُهَِّن لَُهِمنَّا َمْن َتطَيََّر َوال ُت

ح َوَحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراِهيمَ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن إِبَْراِهيمَ الْبَِرِكيُّ، - ١٤٧٧١
َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا الَْحَسُن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، : بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا شَْيَبانُ بن فَرُّوَخ، قَاال َعْبَدانُ
  ".قَِليلٌ فَقَِليلٌ، َوإِنْ كَِثٌري فَكَثٌِريَمْسأَلَةُ الْغَنِيِّ َشْيٌن ِفي َوْجهِهِ إِنْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

الَْعطَّاُر، َعنِ  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن إِْبَراِهيَم الْبِرَِكيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ - ١٤٧٧٢
فَأَقَْرَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْينَُهْم "َق ِستَّةَ َمْملُوِكَني لَُه ِعْنَد َمْوِتِه،الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال أَْعَت

  ".فَأَْعَتَق اثَْنْينِ َوَردَّ أَْرَبَعةً ِفي الرِّقِّ
َمُر بن سَْهلٍ الْمَازِنِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إَِهابٍ، َحدَّثََنا ُع - ١٤٧٧٣



فَأَقَْرَع النَّبِيُّ "ِعْنَد َمْوِتِه، الَْعطَّاُر، َعنِ الَْحَسنِ، وَاْبنِ ِسريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، أَنَّ َرُجال أَْعَتَق ِستَّةَ َمْملُوِكَني لَُه
  ".ْينَُهْم فَأَْعَتَق اثَْنْينِ َوَردَّ أَْرَبَعةً ِفي الرِّقَِّصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َب

دَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َخلٍَف، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َسْهلٍ الْمَازِنِيُّ، َح - ١٤٧٧٤
فَأَقَْرَع "نِ سِريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال، أَْعَتَق ِستَّةَ َمْملُوِكَني لَُه ِعْنَد َمْوِتِه،َحْمَزةَ الَْعطَّاُر، َعنِ الَْحَسنِ، َواْب

  ".النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَْيَنُهْم، فَأَْعَتَق اثَْنْينِ، َوَردَّ أَْرَبَعةً ِفي الرِّقِّ
اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َخلٍَف، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َسْهلٍ الْمَازِنِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا عَْبُد - ١٤٧٧٥

، أَُيَعذَُّب؟ ، ْصَرِة َرُجلٌ َماَت بِخَُراَسانَ فَنِيَح َعلَْيِه بِالَْب: َحْمَزةَ الَْعطَّاُر، َعنِ الَْحَسنِ، أَنَّ َرُجال، قَالَ ِلِعْمرَانَ بن ُحَصْينٍ
  ".َصَدَق نَبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَذَْبَت:"فَقَالَ

  َيزِيُد بن إِْبَراهِيَم التُّْسَترِيُّ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ
ثََنا إِْبَراهِيُم بن أَْحَمَد الَْوِكيِعيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّ - ١٤٧٧٦

َصْينٍ الُْخَزاِعيِّ، أَنَّ َحدَّثََنا َوكِيٌع، َحدَّثََنا َيزِيُد بن إِْبَراِهيَم التُّْسَترِيُّ، َعنِ الَْحَسنِ، َواْبنِ ِسريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُح: قَاال
  ".فَأَقَْرَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْينَُهْم فَأَْعَتَق اثَْنْينِ وَأََرقَّ أَْرَبَعةً"ٍد ِفي مََرِضِه،َرُجال أَْعَتَق ِستَّةَ أَعُْب

  أَُبو اَألْشَهبِ َجْعفَُر بن َحبَّانَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ

دَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َح - ١٤٧٧٧
َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن أَبِي : َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد الَْوهَّابِ الصَّْيَرِفيُّ، قَالُوا

َمسْأَلَةُ الْغَنِيِّ َشْيٌن ِفي :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ اَألْشَهبِ، َعنِ
  ".َوْجهِِه

  ُمَحمَُّد بن الزَُّبْيرِ الَْحْنظَِليُّ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ
اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ النَّْهَشِليُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد - ١٤٧٧٨

ذَْر ِفي ال َن:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الزَُّبْيرِ الَْحْنظَِليِّ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".َمْعِصَيٍة َوال غََضبٍ، َوكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ

ِه بن الْوَِليدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َيزِيَد الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَّ - ١٤٧٧٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن ُمَحمَِّد بن الزَُّبْيرِ الَْحْنظَِليِّ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ الَْعدَنِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ،

  ".ال َنذَْر ِفي َمْعِصَيٍة َوال غََضبٍ، َوكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ:"َوَسلََّم
  َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانََعْنَبَسةُ بن أَبِي َراِئطَةَ الَْغَنوِيُّ 

ن َعْبدِ الَْمجِيدِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْيُض بن َوِثيقٍ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ب - ١٤٧٨٠
بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال أَْعَتَق ِستَّةَ أَْعُبٍد َمْملُوِكَني لَُه ِعْندَ  الثَّقَِفيُّ، َعْن َعْنَبَسةَ الَْغَنوِيِّ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ

  ".فَأَقَْرَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْينَُهْم فَأَْعَتَق اثَْنْينِ وَأََرقَّ أَْرَبَعةً"َمْوِتِه،
َحمَّدُ بن َبشَّارٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ، َحدَّثََنا َعنَْبَسةُ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا ُم - ١٤٧٨١

  ".ال شَِغاَر ِفي اِإلْسالمِ:"ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َرانَالَْحَسُن بن دِيَنارٍ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْم



ْبِد السَّالمِ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُسلَْيَمانَ بن ُيوُسَف الُْعقَْيِليُّ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن َع - ١٤٧٨٢
َسِمْعَت َرُسولَ اللَِّه : َعْمرٍو الِْغفَارِيِّقَالَ ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ ِللَْحكَمِ بن : َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ِديَنارٍ، َعنِ الَْحَسنِ، قَالَ

  .نََعْم : قَالَ"ال طَاَعةَ لَِمْخلُوقٍ ِفي مَْعِصَيِة اللَِّه؟:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ْيبٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى الْجََزرِيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُصَهْيبُ بن َعبَّاِد بن ُصَه - ١٤٧٨٣
ْنَد َمْوِتِه، َولَْم َيكُْن الَْحَسُن بن دِيَنارٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال ِمَن األَْنصَارِ أَْعَتَق ُرُءوًسا ِستَّةً ِع

  ".فََدَعاُهْم فَأَقَْرعَ َبْينَُهْم، فَأَجَاَز اثَْنْينِ َوَردَّ أَْرَبَعةً ِفي الرِّقِّ"لَْيِه َوَسلََّم،ِلَيْمِلَك غَْيَرَهْم، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع
  ُعقَْبةُ بن َخاِلدٍ الشَّنِّيُّ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ

بَْراِهيَم، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن خَاِلدٍ الشَّنِّيِّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِ - ١٤٧٨٤
َحدِّثَْنا ، َيا أََبا ُنَجْيٍد : َبْيَنَما ِعْمَرانُ بن الُْحَصْينِ ُيَحدِّثُ َعْن َنبِيَِّنا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذْ قَالَ لَُه َرُجلٌ: قَالَ

أَرَأَْيَت أَْنَت وَأَْصَحاُبَك َتقَْرُءونَ الْقُْرآنَ، أَكُْنُتْم ُمَحدِِّثي كَمِ الزَّكَاةُ ِفي الذََّهبِ، َواِإلبِلِ، :"لَ لَُه ِعْمَرانُبِالْقُْرآِن، فَقَا
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الزَّكَاةِ فََرضَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ا:"، ثُمَّ قَالَ"َوالْبَقَرِ، وَأَْصَنافِ الْمَالِ، َولَْو َشهِْدَت َوِغْبَت أَْنُتْم؟

فََما َماَت ذَِلَك الرَُّجلُ حَتَّى كَانَ ِمْن : أَْحَيْيتَنِي أَْحَياَك اللَُّه، ثُمَّ قَالَ الَْحَسُن، َيا أََبا ُنجَْيٍد : ، فَقَالَ الرَُّجلُ"كَذَا َوكَذَا
  .فُقََهاِء الُْمْسِلِمَني 

  نِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانََحثَْمةُ بن أَبِي َحثَْمةَ َع

َوُعَبْيَدةُ بن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُسَهْيلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا زَِياُد بن َعْبدِ اللَِّه،  - ١٤٧٨٥
كُْنُت أََنا َوِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ، : بِي الَْحَسنِ، قَالَُحَمْيٍد، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َحثَْمةَ بن أَبِي َحثَْمةَ، َعنِ الَْحَسنِ بن أَ

لَ، فَاْسَتْرَجَع ِعْمَرانُ بن بِالَْبْصَرِة فََمرَّ بِإِْنَساٍن أَْعَمى َيقَْرأُ سُوَرةَ يُوُسَف، فَقُْمَنا َنْسَمُع، فَلَمَّا فََرغَ ِمْن ِقَراَءِتِه سَأَ
َمْن قََرأَ الْقُْرآنَ فَلَْيْسأَلِ اللََّه بِِه فَإِنَّ :"ي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُاْمضِ بنا إِنِّ: الُْحَصْينِ، ثُّم قَالَ

  ".َبْعدَكُْم قَْوًما َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ َيسْأَلُونَ النَّاَس بِِه
َنا َسِعيدُ بن َمْنُصورٍ، َحدَّثََنا َجرِيرُ بن َعْبِد الَْحمِيِد، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثَ - ١٤٧٨٦

مَنْ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َحثَْمةَ بن أَبِي َحثَْمةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َجمِيلٍ ". فَإِنَُّه َسيَأِْتي أَقَْواٌم َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ َوَيْسأَلُونَ النَّاَس بِِه، نَ فَلَْيسْأَلِ اللََّه بِِه قََرأَ الْقُْرآ

َعْن َحثَْمةَ بن أَبِي َحثَْمةَ، َعنِ  اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، أنا شَرِيٌك، َعْن َمْنصُورٍ،
  .الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

طِِّه َحدَّثََنا ُموَسى بن َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ َجدِّي، بَِخ: َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، قَالَ - ١٤٧٨٧
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : أَْعَينٍ، َعْن إِْدرِيَس الْكُوِفيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َرُجلٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ، قَالَ

  ".نْ َيأِْتَي قَْوٌم َيْسأَلُونَ النَّاسَ بِِهاقَْرُءوا الْقُْرآنَ َواسْأَلُوا اللََّه بِِه قَْبلَ أَ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
ثََنا حَفُْص َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ح َوَحدَّ - ١٤٧٨٨

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َحثَْمةَ بن أَبِي َحثَْمةَ، َعنِ : البن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، قَا
 إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيهِ رَاجُِعونَ، َسِمْعُت: الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَُّه َمرَّ َعلَى قَاصٍّ َيقُصُّ، فَلَمَّا فََرغَ سَأَلَُه، فَقَالَ

اقَْرُءوا الْقُْرآنَ وَاْسأَلُوا اللََّه بِِه قَْبلَ أَنْ َيأِْتَي قَْوٌم َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ َيْسأَلُونَ بِِه :"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ



  ".النَّاَس
  َمَجاَعةُ بن الزُّبَْيرِ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ

صََّمِد بن َنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن ُعقَْبةَ الشَّْيبَانِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَحدَّثَ - ١٤٧٨٩
اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ َرُسولُ: َعْبِد الَْوارِِث، َحدَّثََنا َمَجاَعةُ بن الزَُّبْيرِ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".اسَْتكِْثرُوا ِمَن النَِّعالِ فَإِنَّ أََحدَكُْم ال يََزالُ َراِكًبا َما كَانَ ُمَتنَعِّال:"َوَسلََّم
  ِهَشاُم بن َحسَّانَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ

ُد الرَِّحيمِ بن ُمطَرِّفٍ أَُبو سُفَْيانَ السَّرُوجِيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوبُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا َعْب - ١٤٧٩٠
نََهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه :"أَبِي ِهْنَد، َحدَّثََنا َمْرَوانُ الَْواسِِطيُّ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".َجاَبِة طََعامِ الْفَاِسِقَنيَعلَْيِه َوَسلََّم َعْن إِ
َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، : َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َوُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِدّي قَاال - ١٤٧٩١

ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن
  ".َمقَاُم الرَُّجلِ ِفي الصَّفِّ ِفي سَبِيلِ اللَِّه أَفَْضلُ ِمْن ِعَباَدِة ِستَِّني َسنٍَة:"َوَسلََّم، قَالَ

َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ، ح َوَحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي  - ١٤٧٩٢
َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، : رٍو، قَاالالَْعطَّاُر، َحدَّثََنا يَزِيُد بن َهارُونَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْم

سََرْيَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةً، : انَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالََعْن ِهَشامِ بن َحسَّ
فََجَعلَ الرَُّجلُ مِنَّا َيثُورُ إِلَى  ثُمَّ عَرََّس بنا النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ فَاسَْتْيقَظَ، َوقَْد طَلََعِت الشَّْمُس،

، فَارَْتَحلَْنا حَتَّى إِذَا اْرَتفََعِت الشَّْمُس نََزلَْنا فَقَضَْيَنا ِمْن "اْرَتِحلُوا:"طُْهرِِه َدِهًشا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َيا : ذَّنَ فََصلَّْيَنا َركَْعَتْينِ، ثُمَّ أَقَاَم بِاللٌ فََصلَّى بنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلَْناَحوَاِئجَِنا َوتََوضَّأَْنا، ثُمَّ أََمَر بِالال فَأَ

  ".ال َيْنَهاكُْم َربُّكُْم َعنِ الرَِّبا َوَيقَْبلُُه ِمْنكُْم:"َرسُولَ اللَِّه، نَقِْضيَها ِلِميقَاِتَها ِمَن الَْغِد؟ فَقَالَ
َنا ِهَشاُم بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا زَْيُد بن أَْخَرَم، َحدَّثََنا عَْبُد الْقَاِهرِ بن ُشَعْيبٍ، َحدَّثَ - ١٤٧٩٣

َوَسلََّم َوُهَو ُيبِْغُض ثَالثَ قََباِئلَ،  َماَت َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه:"َحسَّانَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".بين أَُميَّةَ، وََبنِي َحنِيفَةَ، َوثَِقيٍف

يَْعنِي بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َجمِيلٍ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، أنا ِهَشاٌم - ١٤٧٩٤
ى َسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، ح َوَحدَّثََنا سَْهلُ بن ُموَسى الرَّاَمُهرُْمزِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اَألْعلََحسَّانَ، َعنِ الَْح

قَالَ َرسُولُ : لََسِمْعُت ِهَشامًا، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَا: الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ
َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبُعونَ أَلْفًا بَِغْيرِ ِحسَابٍ، ال َيكَْتُوونَ، َوال َيْسَتْرقُونَ، َوال :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا َرسُولَ اللَِّه، اْدعُ اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي مِْنُهْم، : قَالَ، فَقَاَم ُعكَّاَشةُ بن ِمْحَصنٍ، فَ"َيَتطَيَُّرونَ، َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ
َسَبقََك بَِها :"َيا َرُسولَ اللَِّه، اْدعُ اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي مِْنُهْم، فَقَالَ: ، فَقَاَم َرُجلٌ آَخُر، فَقَالَ"اللَُّهمَّ اْجَعلُْه ِمنُْهْم:"قَالَ

  ".ُعكَّاَشةُ
بن  ا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيمٍ، َعْن ِهَشاَمَحدَّثََن - ١٤٧٩٥

لَِمْخلُوقٍ ِفي  ال طَاَعةَ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحسَّانَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ



  ".َمْعِصَيِة الْخَاِلقِ
  ُحَمْيٌد الطَّوِيلُ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ

َعنِ الَْحَسنِ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا ُزهَْيٌر، َحدَّثََنا ُحَمْيدُ الطَّوِيلُ، - ١٤٧٩٦
ال َجلََب، َوال َجَنَب، َوال ِشغَاَر ِفي اِإلْسالمِ، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن الُْحَصْينِ، قَالَ َعْن ِعْمَرانَ

  ".َوَمنِ اْنَتَهَب ُنْهَبةً فَلَْيَس ِمنَّا
َبِقيَّةَ، أنا َخاِلٌد، َعْن ُحَمْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن  - ١٤٧٩٧

ال َجلََب، َوال َجَنَب، َوال ِشغَاَر ِفي اِإلْسالمِ، َوَمنِ اْنَتَهبَ :"ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".ُنْهَبةً فَلَْيَس ِمنَّا

َسنِ، َنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن ُحَمْيٍد، َعنِ الَْحَحدَّثَ - ١٤٧٩٨
  ".ال ِشغَاَر ِفي اِإلْسالمِ:"َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ُيوُنَس، دَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ُحَمْيٍد، َوَح - ١٤٧٩٩
  ".ةَ ِفي َمْعِصَيِة اللَِّهال طَاَع:"َوَحبِيبٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ا بن َيْحَيى َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا زَكَرِيَّ - ١٤٨٠٠
بن َسلََمةَ، َعْن ُحَمْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن  َحدَّثََنا َحمَّاُد: السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن ِغَياٍث، قَاال

  ".ِةَما خَطََبَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِخطَْبةً إِال أَمََرَنا بِالصََّدقَِة، َونََهى َعنِ الُْمثْلَ:"ُحَصْينٍ، قَالَ
بن ُشَعْيبٍ الرَّحَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمْحَمرٍّ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َحبَّانُ بن ِهاللٍ،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد - ١٤٨٠١

، ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ُحَمْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  ".الَْحَياُء خَْيٌر كُلُُّه:"قَالَ

ُحَمْيٍد، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ بن ُحَمْيٍد، َعْن  - ١٤٨٠٢
ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال أََمرََنا بِالصََّدقَِة، َوَنهَاَنا َعنِ َما َخطََبَنا َرُسولُ اللَّ:"الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".الُْمثْلَِة
َسنِ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا اْبُن َعاِئَشةَ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ُحَمْيٍد، َعنِ الَْح - ١٤٨٠٣

َعزَّ َوَجلَّ  َتَمتَّْعَنا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيْنَهَنا َعْنهَا، َولَمْ ُينْزِلِ اللَُّه:"ُحَصْينٍ، قَالَِعْمَرانَ بن 
  ".ِفيَها َشْيئًا

  أَُبو قََزَعةَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ

ُد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٤٨٠٤
َحدَّثََنا شُْعَبةُ، : ، قَاالفَزَارِيُّالْحَرِيِشيُّ اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد الْ
ال َجلََب، َوال َجَنَب، :"الََحدَّثََنا أَُبو َخَزَعةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ

  ".َوال ِشَغاَر ِفي اِإلْسالمِ
  ْن ِعْمَرانَُمَباَرُك بن فَضَالَةَ َعنِ الَْحَسنِ َع

ُحَبابِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الْ - ١٤٨٠٥



َحدَّثََنا : ثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسالمٍ الْجَُمِحيُّ، قَالُواأَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، َحدَّ
َرأَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َعُضِد َرُجلٍ : ُمَباَرُك بن فَضَالَةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

لَْن تَزِْدَك إِال َوْهًنا اْنُبذَْها عَْنَك إِنْ ُمتَّ :"الَْواِهَنةُ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، "َما َهذَا؟:"َحلْقَةً، فَقَالَ
  ".َوِهَي َعلَْيَك ُوِكلَْت إِلَيَْها

ا ُمَباَرُك بن فََضالَةَ، َحدَّثََنا الَْحَسُن، َعْن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيْعلَى بن َعبَّاِد بن َيْعلَى، َحدَّثََن - ١٤٨٠٦
  .فَاكَْتوَْيَنا فََما أَفْلَْحَنا َوال أَْنَجْحَنا ، "إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهاَنا َعنِ الْكَيِّ:"ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

اَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َحوْثََرةُ بن أَشَْرَس، َحدَّثََنا ُمَباَرُك بن فََضالَةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَح - ١٤٨٠٧
للَِّه صَلَّى فَأَقَْرَع َرُسولُ ا"مْ،َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال أَْعَتَق ِستَّةَ َمْملُوِكَني لَُه ِعْنَد َمْوِتِه، َولَمْ َيكُْن لَُه مَالٌ غَْيُرُه

  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْينَُهْم فَأَْعَتَق اثَْنْينِ َوَردَّ أَْرَبَعةً ِفي الرِّقِّ
  َعْمُرو بن ُعَبْيٍد َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ

ن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أنا َعْمُرو ب - ١٤٨٠٨
  ".َجلََد ِفي الَْخْمرِ بِالْجَرِيِد َوالنَِّعالِ أَْرَبعَِني"بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َسلُْم بن َبِشريٍ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ
لَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َخاِلٍد َحدَّثََنا عَْبُد ال - ١٤٨٠٩

َمقَامُ :"لََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: السَّمِْتيُّ، َعْن َسلْمِ بن َبِشريٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
أَْخطَأَ أَْو أََصاَب فَبِِعْتقِ َرُجلٍ ِفي َصفٍّ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها، َوَمْن رََمى بَِسْهمٍ ِفي سَبِيلِ اللَِّه فََبلَغَ 

  ".َياَمِةَرقََبٍة، َوَمْن َشاَب َشْيَبةً ِفي َسبِيلِ اللَِّه كَاَنْت لَهُ ُنوًرا َيْوَم الِْق
  َشبِيُب بن أَبِي َشْيَبةَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َخازِمٍ  - ١٤٨١٠
كَْم َتعُْبدُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ألَبِي: َبةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالََشبِيُب بن َشْي
الَِّذي ِفي : ، قَالَ"ِتَك َوَرهَْبِتَك؟فَأَيُُّهْم تُُعدُّ ِلَرغَْب:"َسْبعَةٌ، ِفِستٌّ ِفي اَألْرضِ َوَواِحٌد ِفي السََّماِء، قَالَ: ، قَالَ"الَْيْوَم إِلًَها؟
، فَلَمَّا أَْسلَمَ ُحَصْيٌن أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ "َيا أََبا ُحَصْينٍ، أََما إِنَّكَ لَْو أَْسلَْمَت َعلَّْمُتَك كَِلَمَتْينِ َتْنفََعانَِك:"السََّماِء، قَالَ

اللَُّهمَّ أَلْهِمْنِي ُرْشِدي، َوأَِعدْنِي َرَشدَ : قُلْ:"، َعلِّْمنِي الْكَِلَمَتْينِ الَِّتي َوَعْدَتنِي، قَالََيا َرُسولَ اللَِّه: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  ".َنفِْسي

بن َشْيبَةَ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْسحَاَق السَّرَّاُج النَّْيسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ بن ُمَغلِّسٍ، َحدَّثََنا َشبِيُب  - ١٤٨١١
ال َنذَْر ِفي َمْعِصيٍَة، َوكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرةُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".َيِمنيٍ
  ُعَبْيُد بن ِمْهَرانَ َعنِ الَْحَسنِ

َسِمْعتُ الَْحَسنَ : الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحرَِميُّ بن حَفْصٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن ِمهَْرانَ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ١٤٨١٢
لَّ أََما َيْسَتِطيعُ أََحُدكُْم أَنْ َيْعَملَ كُ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، ُيَحدِّثُ، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ 

، "كُلُّكُمْ َيْستَِطيُعُه:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َوَمْن َيْسَتِطيعُ أَنْ َيْعَملَ كُلَّ َيْومٍ ِمثْلَ أُُحٍد َعَمال؟ قَالَ: ، قَالُوا"َيْومٍ ِمثْلَ أُُحٍد َعَمال؟



ال إِلََه إِال اللَُّه أَْعظَُم ِمْن أُُحٍد، َوالَْحْمُد ِللَِّه أَْعظَمُ سُْبَحانَ اللَِّه أَْعظَُم ِمْن أُُحٍد، َو:"قَالَ، َماذَا؟ ، َيا َرسُولَ اللَِّه : قَالُوا
  ".ِمْن أُُحٍد، وَاللَُّه أَكَْبرُ أَْعظَُم ِمْن أُُحٍد

  إِْسَماعِيلُ بن ُمْسِلمٍ الَْمكِّيُّ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ
َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ،  - ١٤٨١٣

َيا َرسُولَ اللَِّه، أَال ُنَصلِّي كَذَا َوكَذَا : لَمَّا نِْمَنا َعنِ الصَّالِة، فَاْسَتْيقَظَْنا، قُلَْنا: الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".يَْنَهاَنا رَبَُّنا َعنِ الرَِّبا َوَيقَْبلُُه ِمنَّا؟ إِنََّما التَّفْرِيطُ ِفي الَْيقَظَِةأَ:"َصالةً؟ فَقَالَ

انَ، َوَحفْصُ َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَم - ١٤٨١٤
ْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بن ِغَياٍث، َع

  ".َوإِنْ أُعِْطَي كَِثٌري فَكَِثٌري َمْسأَلَةُ الْغَنِيِّ َشْيٌن ِفي َوْجهِِه َيْوَم الِْقَيامَِة، َوَمسْأَلَةُ الْغَنِيِّ نَاٌر إِنْ أُعِْطَي قَِليلٌ فَقَِليلٌ،:"قَالَ
اعِيلَ بن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن إِْسَم - ١٤٨١٥

ال َجلََب، َوال َجَنَب، َوال :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ : ُمْسِلمٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".ِشَغاَر ِفي اِإلْسالمِ

انَ، َوأََبا َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَم - ١٤٨١٦
َما َخطََبَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، قَالَُمَعاوَِيةَ، 

  ".َوَسلََّم إِال أََمرََنا بِالصََّدقَِة، َوَنهَاَنا َعنِ الُْمثْلَِة
  ِسَماُك بن حَْربٍ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ

كْرِ بن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َب - ١٤٨١٧
بن الُْحَصْينِ، أَنَّ َرُجال كَانَ لَهُ َحدَّثََنا َوكِيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ : َشْيَبةَ، قَاال

  ".فَأَقَْرَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْينَُهْم فَأَْعَتَق اثَْنْينِ وَأََرقَّ أَْرَبَعةً"ِستَّةَ أَْعُبٍد فَأَْعَتقَُهْم ِعْنَد َمْوتِِه،
ثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َعطَاٍء، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّ - ١٤٨١٨

ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال أَْعَتَق ِستَّةَ أَْعُبٍد فََجاَء َوَرثَُتُه فَلَْم َيجُِدوا َشْيئًا، فَأَتَْوا َرُس
  .، فَأَقَْرَع بَْيَنُهْم، فَأَْعَتَق اثَْنْينِ، وَاْستََرقَّ أَْرَبعَةً"لَْو َعِلْمُت ذَاَك إِنْ َشاَء اللَُّه َما َصلَّْيُت َعلَْيِه:"فَأَخَْبُروُه، فَقَالَ َوَسلََّم،

اُع، ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخاِلٍد الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّ - ١٤٨١٩
َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن : َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، قَاال

تَّةً ِعْنَد َمْوِتِه فََجاَء َوَرثَُتُه ِمَن اَألْعرَابِ، فَأَخَْبُروا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال أَْعَتَق أَعُْبًدا لَهُ ِس
  ".فَأَقَْرَع َبْيَنُهْم فََعَتَق اثَْنْينِ َوَردَّ أَْرَبَعةً ِفي الرِّقِّ، "َوِلَم فََعلَ ذَِلَك؟:"بَِما َصنََع، فَقَالَ

َسى، َعْن ثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَحدَّ - ١٤٨٢٠
لَْمٍة لَُه ِعْنَد أَْعَتَق َرُجلٌ ِستَّةَ ِغ: َحَسنِ بن صَاِلحٍ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

فَقََرَع َبيَْنُهْم، فَقََرَع اثَْناِن ِمنُْهْم، فَأَْعَتَق َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "َمْوِتِه، فَأََتى ِفيهُِم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
  ".َوَسلََّم اللَّذَْينِ قََرَعا َوأََرقَّ أَْرَبعَةً

َرانَ، ثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِبَّانَ، َحدَّثَنِي حَفُْص بن ِعْمَحدَّ - ١٤٨٢١



ال طَاَعةَ :"َسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".ِلَمْخلُوقٍ ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه

  َعطَاُء بن السَّاِئبِ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ
 وَارِيرِيُّ،َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا َمْحبُوُب بن ُمحْرِزٍ الْقَ - ١٤٨٢٢

َق ِستَّةَ َمْملُوِكَني لَُه َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال أَْعَت
  ".َبيَْنُهْم فَأَْعَتَق اثَْنْينِ َوأََرقَّ أَْرَبَعةً فَأَقَْرَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"ِعْنَد َمْوِتِه لَْيَس لَُه َمالٌ غَْيرُُهْم،

  َمْنُصوُر بن َزاذَانَ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

ورِ بن َزاذَانَ، ُصَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُنعَْيمٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن َمْن - ١٤٨٢٣
الْحََياُء ِمَن اِإلَمياِن، َواِإلَميانُ ِفي :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".الَْجنَِّة، وَالَْبذَاُء ِمَن الَْجفَاِء، وَالَْجفَاُء ِفي النَّارِ
ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، أنا ُهشَْيٌم، أنا يُوُنُس، َوَمْنصُوٌر، َوُحمَْيٌد، َعنِ َحدَّثََن - ١٤٨٢٤

  ".َوَنهَاَنا َعنِ الُْمثْلَِة َخطََبَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَمََرَنا بِالصََّدقَِة،:"الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
الَْمِلِك، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن أَْعَيَن الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن بِشْرٍ، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن َعْبِد  - ١٤٨٢٥

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يَُعذِّبُ :"اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ : َمْنُصورِ بن َزاذَانَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ، قَالَ
َصَدَق َرسُولُ اللَِّه : ُيَعذَُّب؟ فَقَالَ ِعْمَرانُ، َرُجلٌ َيمُوُت بُِخرَاَسانَ وَُيصَاُح َعلَْيِه َهُهَنا : ، فَقَالَ"الَْميَِّت بنيَاحِ أَْهِلِه َعلَْيِه

  .لَْيِه َوَسلََّم َوكَذَّْبَت َصلَّى اللَُّه َع

مَّدٍ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْوٍف الَْواسِِطيُّ، ح َوَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَح - ١٤٨٢٦
: بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحَمَوْيِه، قَالُواالِْحنَّاِئيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا َمْحُموُد 

ْعَتَق ِستَّةً ِمنَ َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن َمْنُصورِ بن َزاذَانَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال ِمَن اَألْنَصارِ أَ
لَقَدْ :"الَْوِتِه َولَْيَس لَُه مَالٌ غَْيُرُهْم، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََغِضَب ِمْن ذَِلَك، َوقََمْملُوِكَني لَُه ِعْنَد َم

  .فَأَْعَتَق اثَْنْينِ، َوأََرقَّ أَْرَبَعةً  ، ثُمَّ َدَعا َمْملُوِكيِه فََجزَّأَُهْم ثَالثَةَ أَجَْزاٍء، فَأَقَْرعَ َبْينَُهْم"َهَمْمُت أَنْ ال أَُصلَِّي َعلَْيِه
َنا أَُبو َجْعفَرٍ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن إِْسَحاَق الَْخشَّاُب الرَّقِّيُّ، َحدَّثَ - ١٤٨٢٧

أَنَّ امَْرأَةً ِمَن الُْمْسِلِمنيَ : بن َزاذَانَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن َمْنُصورِ: النُّفَيِْليُّ، قَاال
َبْت أَْت ِمَن الْقَْومِ غَفْلَةً، فََرِكأََسَرَها الَْعُدوُّ، َوقَْد كَانُوا أَصَاُبوا قَْبلَ ذَِلكَ َناقَةً ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََر

بِئَْسَما :"فََنذََرْت أَنْ تَْنَحَر َناقَةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ، َناقَةَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ".َجزَْيِتَها، ال َنذَْر الْبنِ آَدَم ِفيَما ال َيْمِلُك، َوال ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه

ُصورٍ، َعنِ َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َخاِلِد بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، َعْن َمْن - ١٤٨٢٨
أََما :"، قَالَ"ِمَن الَْواِهَنِة:"قَالَ ،"َما َهِذِه؟:"الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَُّه َرأَى ِفي َيِد َرُجلٍ َحلْقَةً ِمْن ُصفَرٍ، فَقَالَ

  ".إِنََّها ال تَزِيُدكَ إِال َوْهنًا، َوإِنََّك لَْو ُمتَّ وَأَْنَت تََرى أَنََّها َتْنفَُعَك لَِمتَّ َعلَى غَْيرِ الْفِطَْرِة
طَّانُ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الْقَ - ١٤٨٢٩

َمْن َنِسيَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَشْيٌم، َعْن َمْنصُورٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ



  ".َصالةً فَلُْيَصلَِّها إِذَا ذَكََرَها
  َبٍد َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍأَُبو َمْع

ْعَبٍد، َعنِ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا كَاِملُ بن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي أَُبو َم - ١٤٨٣٠
َسَتكُونُ أَْرَبُع ِفَتنٍ ِفْتَنةٌ ُيسَْتَحلُّ ِفيَها :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َص

  ".ُجالدَُّم، َوالثَّانَِيةُ ُيسَْتَحلُّ ِفيَها الدَُّم وَالَْمالُ، وَالثَّاِلثَةُ ُيسَْتَحلُّ ِفيَها الدَُّم َوالْمَالُ َوالْفَْر
  بن ُسلَْيَمانَ الَْمكِّيُّ َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ إِْسَماعِيلُ بن ُعَبْيِد اللَِّه

نِي إِْسَماعِيلُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الَْحِديِثيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيمٍ، َحدَّثَ - ١٤٨٣١
ِقَياُم :"دَّثَنِي الَْحَسُن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن ُعَبْيِد اللَِّه بن َسلَْمانَ الَْمكِّيُّ، َح

  ".َرُجلٍ ِفي َصفٍّ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَفَْضلَ ِمْن ُعَباَدِة ِستَِّني َسَنٍة
  زَِيادٌ الَْجصَّاُص َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ

يُد بن ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي الرَّبِيعِ الْجُْرجَانِيُّ، َحدَّثََنا َيزَِحدَّ - ١٤٨٣٢
أَْخَضٌر ِكَساَءُه زَِياٌد، َهاُرونَ، أنا زَِياُد الَْجصَّاُص، َحدَّثََنا الَْحَسُن، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ، َوَعلَْيِه ِمْن ُمطَْرٍف َخزٌّ 

  ".إِنَّ اللََّه تََعالَى إِذَا أَنَْعَم َعلَى َعْبٍد نِْعَمةً أََحبَّ أَنْ يََرى َعلَْيِه:"َسِمْعُت أََبا الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: قَالَ
  ُمَحمَُّد بن سِريِيَن َعْن ِعْمَرانَ َعنِ اْبنِ ُحَصْينٍ

اْبنِ سِريِيَن،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعنِ - ١٤٨٣٣
بِئَْسَما َصَنَع، "فَقَالَ، ُيشْهِْد؟  َرُجلٌ طَلََّق، وَلَْم ُيشْهِْد، َوَراَجَع َولَْم: سَأَلَُه َرُجلٌ، فَقَالَ: َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".طَلََّق ِفي بِْدَعٍة، َواْرَتَجَع ِفي غَْيرِ ُسنٍَّة، ِلُيشْهِْد َعلَى َما فََعلَ

سَأَلَ : ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن - ١٤٨٣٤
طَلََّق ِفي غَْيرِ ِعدٍَّة، َورَاَجَع ِفي غَْيرِ :"َرُجلٌ ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ َعْن َرُجلٍ طَلََّق َولَْم ُيشْهِْد، َورَاَجَع وَلَْم ُيْشهِْد، قَالَ

  .ُسنٍَّة، فَلُْيشْهِْد َعلَى طَالِقِه، َوَعلَى ُمرَاَجَعِتِه، وَلَْيْسَتغِْفرِ اللََّه
ةَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، أنا أَيُّوُب بن أَبِي َتِميَم - ١٤٨٣٥

، بِئَْسَما صََنَع :"قَالَ، ُيشْهِْد؟ َرُجلٌ طَلََّق وَلَْم ُيْشهِْد، َورَاَجَع وَلَْم : ِسريِيَن، أَنَّ َرُجال سَأَلَ ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، فَقَالَ
َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، ". طَلََّق ِفي بِْدَعٍة، َواْرَتَجَع ِفي غَْيرِ ُسنٍَّة، َولُْيشْهِْد َعلَى َما فََعلَ

  .بٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، بِِمثِْلِه َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْن أَيُّوَب، وَِهَشامٍ، َوَحبِي
َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الُْخَزاِعيُّ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ،  - ١٤٨٣٦

طَلََّق ِفي :"فَقَالَ، ْمَرانُ بن ُحَصْينٍ َعْن َرُجلٍ طَلََّق َولَْم ُيْشهِْد، َورَاَجَع وَلَْم ُيْشهِْد؟ ُسِئلَ ِع: ُمَحمَُّد بن سِريِيَن، قَالَ
  ".غَْيرِ ُسنٍَّة َورَاَجَع ِفي غَْيرِ ِعدٍَّة، لُِيْشهِِد اآلنَ

َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحَجبِيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن حَُبابٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن - ١٤٨٣٧
َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َسْبُعونَ : ُهَو الَِّذي َيقُولُ:"الَْحارِِث، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي َصَدقَةَ، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".َتُوونَ، َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَأَلْفًا بَِغْيرِ ِحَسابٍ، ال َيَتطَيَُّرونَ، َوال َيكْ
ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا َخاِلٌد، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن  - ١٤٨٣٨



َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبُعونَ أَلْفًا بَِغْيرِ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن ِسريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ
  ".الَِّذيَن ال َيكَْتُوونَ، َوال َيسَْتْرقُونَ، َوال َيتَطَيَُّرونَ َوَعلَى رَبِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ:"قَالَ، َمْن ُهْم؟ : قِيلَ، "ِحسَابٍ َوال َعذَابٍ

حَْمَد، ثََنا أَْحَمدُ بن الْجَْهمِ السَُّمرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الْجَْوَزاِء أَْحَمُد بن ُعثَْمانَ، ح، َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أََحدَّ - ١٤٨٣٩
ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحنَِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َخْيرَةَ، َعْن: َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الَْجبَّارِ، قَاال

َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبُعونَ أَلْفًا بَِغْيرِ ِحسَابٍ، ال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  .فَقَدِ اكَْتوَْيَنا فََما أَفْلَْحَن َوال أَْنَجْحَن : ، قَالَ ِعْمَرانُ"َربِّهِمْ َيَتَوكَّلُونَ َيكَْتُوونَ، َوال َيْسَتْرقُونَ، َوال َيَتطَيَُّرونَ َوَعلَى

يٍّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َعِد - ١٤٨٤٠
َيْدُخلُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: سَّاٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَِهَشامِ بن َح

كَْتوُونَ، َوال َيْسَتْرقُونَ، َوال ُهُم الَِّذيَن ال َي:"َمْن ُهْم؟ قَالَ: قِيلَ"الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبُعونَ أَلْفًا بَِغْيرِ ِحسَابٍ َوال َعذَابٍ
  ".َيَتطَيَُّرونَ َوَعلَى َربِّهِمْ َيَتَوكَّلُونَ

زَّازِ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِمْردَاسٍ األَْنصَارِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِعيَسى الَْخ - ١٤٨٤١
ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال كَانَ لَُه ِستَّةً ِمَن الرَِّقيقِ فَأَْعَتقَُهْم ِعْندَ  ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعْن

  ".فَأَقَْرَع َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْينَُهْم، فَأَْعَتَق اثَْنْينِ، َوأََرقَّ أَْرَبعَةً:"َمْوِتِه

َيزِيَد بن  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء َعِليُّ بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن - ١٤٨٤٢
فَأَقَْرعَ النَّبِيُّ َصلَّى "ِفي َمَرِضهِ، إِبَْراهِيَم، َعنِ الَْحَسنِ، وَاْبنِ ِسريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، أَنَّ َرُجال أَْعَتَق ِستَّةَ أَعُْبٍد

َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْيُض بن وَِثيقٍ، َحدَّثََنا ". اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْينَُهْم فَأَْعَتَق اثَْنْينِ، َوأََرقَّ أَْرَبعَةً
َعِتيقٍ، وَأَيُّوَب، ح َوَحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َيْحَيى بن 

إِال إِالأَنَُّه َزادَ  ثِْلِه،َيزِيَد، َحدَّثََنا أَيُّوُب، َعْن َيْحَيى بن َعِتيقٍ، َوِهَشاٌم، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، بِِم
  .َولَْو لَْم َيْبلُْغنِي َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَكَانَ َرأْيِي: ِفيِه

ن َحازِمٍ، بَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َجرِيرُ  - ١٤٨٤٣
أَْيًضا َعْن أَبِي ِقالَبةَ  َعْن أَيُّوَب السَّْخِتيَانِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ جَرِيٌر َوَحدَّثَنِي أَيُّوُب،

ِمَن األَْنصَارِ َوَتَرَك ِستَّةَ أَْعُبدٍ لَْيسَ لَُه َمالٌ ُتُوفَِّي َرُجلٌ : الَْجرِْميِّ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
فَجَزَّأَُهمْ ثَالثَةَ أَْجَزاٍء، ثُمَّ أَقَْرَع بَْيَنُهمْ "غَْيُرُهْم، فَأَْعَتقَُهمْ َجِميًعا ِعْنَد َمْوتِِه، فَُرِفَع ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

لَْو لَمْ َيْبلُْغنِي َهذَا َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَكَانَ ذَِلَك : ، قَالَ ُمحَمَُّد بن ِسريِيَن"لُثَ، وَأََرقَّ الثُّلُثَْينِفَأَْعَتَق الثُّ
  .رَأْيِي 

ُمَعاٍذ الَْعْنبَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعبَّاِد بن  - ١٤٨٤٤
نَ بن ُحَصْينٍ، أَْو أََحَدُهَما، َحدَّثََنا َسلْمُ بن أَبِي الذَّيَّالِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِسريِيَن، أَنَّ الَْحكََم بن َعْمرٍو الِْغفَارِيَّ، َوِعْمَرا

: فَقَالَ اآلخَُر، "ال طَاَعةَ ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه:"ثُ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََوأَْحَسُبُه ِعْمَرانَ، كَانَ ُيَحدِّ
  .أَْو كََما قَالَ ، اللَُّه أَكَْبرُ ثَالثًا 

لْفَْضلِ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َعلْقََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا بِْشُر بن ا - ١٤٨٤٥
  ".ال طَاَعةَ ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِسريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، قَالَ



، َحدَّثََنا َحْيُدونُ بن َعْبِد اللَِّه الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ِصلَةُ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ - ١٤٨٤٦
اْسُتْعِملَ الَْحكَُم الِْغفَارِيُّ َعلَى ُخرَاَسانَ، فََبلَغَ ذَِلَك ِعْمَرانُ بن الُْحَصْينِ، فَطَلََب الَْحكَمَ : أَْشَعثُ، َعْن ُمَحمٍَّد، قَالَ

َما زِلُْت أَطْلُُبَك ُمْنذُ الَْيْومِ إِنََّك بُِعثَْت َعلَى أََمرٍ َعِظيمٍ أََتذْكُُر َيْوَم، قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : ى لَِقَيُه ِفي الرََّحبَِة، فَقَالََحتَّ
  .اللَُّه أَكَْبُر، َحِسْبُت َنِسيَت: نََعْم، قَالَ ِعْمَرانُ: قَالَ، "ال طَاَعةَ ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

دَّثََنا اْبنُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َح - ١٤٨٤٧
أََتذْكُرُ : ارِيَّ، َوِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ الَْتقََيا، فَقَالَ أََحُدُهَما ِلآلخَرَِعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، إِنَّ الَْحكََم بن َعْمرٍو الِْغفَ

  .اللَُّه أَكْبَُر: ، قَالَ"ال طَاَعةَ َألَحٍد ِفي مَْعِصَيِة اللَِّه:"َيْوَم، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراِهيمَ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َيْحَيى، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد بن َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ  - ١٤٨٤٨
فََعلَْنا :"قَالََوالُْعْمرَِة، َو زَِياٍد، َحدَّثََنا عَاِصمُ اَألْحَولُ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ أَنَُّه َجَمَع َبْيَن الَْحجِّ

  ".َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِهَشامِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيمٍ، َعْن  - ١٤٨٤٩

ال طَاَعةَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، قَالََحسَّانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، 
  ".ِلَمْخلُوقٍ ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه

، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمسُْروِقيُّ، َحدَّثََنا َعمِّي ُموَسى بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ - ١٤٨٥٠
يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الُْجْعِفيُّ، َعْن َزاِئَدةَ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِ

  ".ال طَاَعةَ ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه:"َوَسلََّم، قَالَ
، َعْن َنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا َخاِلٌد، َعنِ الْفَْضلِ أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنَِحدَّثَ - ١٤٨٥١

َيا :"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى ا: َسِعيِد بن أَبِي َصَدقَةَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، قَالَ
  ".اللَُّهمَّ إِنِّي أَْستَْهدِيَك َألْرَشدِ أَْمرِي، َوأَسَْتجُِريَك ِمْن َشرِّ َنفِْسي: قُلْ، ِعْمَرانُ 

َسِمْعُت عَْبَد اللَِّه بن : قَالَ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر، َعْن ُشْعَبةَ، - ١٤٨٥٢
كَْيفَ : ، فَقَالُوا"الَْميِّتُ ُيَعذَُّب بُِبكَاِء الَْحيِّ:"ذَكَرُوا ِعْنَد ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ: َسِمْعُت ُمَحمََّد بن ِسريِيَن: ُصبَْيحٍ، َيقُولُ

  .للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى ا: فَقَالَ، ُيَعذَُّب بُِبكَاِء الَْحيِّ؟ 
الَْعمِّيِّ، َعْن  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمقَاِتلٍ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ، َعْن َزْيٍد - ١٤٨٥٣

إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْؤِمَن إِذَا :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّ: ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".كَانَ فَِقًريا ُمَتَعفِّفًا

ا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َمطَُر بن ُمحَمَِّد بن ُجنَاحٍ السُّكَّرِيُّ، َحدَّثََن - ١٤٨٥٤
قَالَ َرُسولُ : لَْؤِمنِ بن َساِلمٍ الِْمْسَمِعيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَاالُْم

  ".ارَِمْن كَذََب َعِليَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َبلٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحْن - ١٤٨٥٥

َرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى، َحدَّثََنا يُوُنُس، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن ِعْم: قَاال
  ".إِنَّ أََخاكُُم النَّجَاِشيُّ قَْد َماَت فََصلُّوا َعلَْيِه:"َوَسلََّم، قَالَ



يِّ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم بن أَبِي الَْوْرسِ الدَّمِْليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِ - ١٤٨٥٦
: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْبِد اللَِّه بن َعْوٍن، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ

أََيَدُعَها ِفي ِفيكَ :"نِيَُّتُه، فََخاَصَمُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَقَاَتلَ َرُجلٌ َرُجال فََعضَّ َيَدُه فَاْنَتَزعََها، فََبَدَرْت ثَ
  .فَأَْهَدرََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، "فََتَعضََّها كََما َيَعضُّ الْفَْحلُ؟

َسِمْعُت أَبِي، َحدَّثََنا : حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن َشِقيقٍ، قَالَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن - ١٤٨٥٧
قَالَ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : الُْحَسْيُن بن َواِقٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، قَالَ

قَْعَدُه ِمَن َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ َصْبرٍ ِليَقَْتِطَع بَِها َمالَ امْرِئٍ ُمْسِلمٍ َوُهَو ِفيَها كَاِذٌب فَلَْيَتَبوَّأْ بَِوْجهِِه َم:"َمَعلَْيِه َوَسلَّ
  ".النَّارِ

اُم بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا ِهَش - ١٤٨٥٨
َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ َمْصبُوَرٍة كَاذًِبا ُمَتَعمِّدًا، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".فَلَْيَتَبوَّأْ بَِوْجهِِه َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ
  و الُْمَهلَّبِ ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو الَْجرِْميُّ َعمُّ أَبِي ِقالَبةَ َعْن ِعْمَرانَأَُب

  الَْحَسنِ بن أَبِي الَْحَسنِ َعْن أَبِي الُْمَهلِّبِ َعْن ِعْمَرانَ

ُب بن ُمَحمٍَّد الْبَُنانِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراِهيمَ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َوْه - ١٤٨٥٩
ُجال أَْعَتَق ِستَّةَ ِمقَْسمٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َعْمرٍو أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َر

  ".فَأَقَْرَع َبْينَُهُم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََرقَّ أَْرَبعَةً، َوأَْعَتَق اثَْنْينِ"ُرُهمْ،َمَماِليَك ِعْنَد مَْوِتِه، َولَْيَس لَُه مَالٌ غَْي
  ُمَحمَُّد بن سِريِيَن َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ

بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، َوُمَحمَّدُ بن أَبِي َبكْرٍ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه - ١٤٨٦٠
َرانَ َحدَّثََنا بِْشُر بن الْفَْضلِ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْم: الُْمقَدَِّميُّ، قَاال
فََصفَفْنَا ، "إِنَّ أََخاكُُم النََّجاِشيُّ قَْد َماَت، فَقُوُموا فََصلُّوا َعلَْيِه:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه : بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  .كََما ُنَصفُّ َعلَى الَْميِِّت، فََصلَّْيَنا َعلَْيِه كََما ُنَصلِّي َعلَى الْمَيِِّت 
  ْن ِعْمَرانَ أَيُّوُب َعْن أَبِي قالبةأَُبو ِقالَبةَ َعْن َعمِِّه أَبِي الُْمَهلَّبِ َع

، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ - ١٤٨٦١
إِنََّها َملُْعوَنةٌ :"اقَةً لََها، فَقَالَ لََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملَعَْنِت امَْرأَةٌ َن: الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  .فَلَقَْد رَأَْيُتَها َتْتَبُع الَْمنَازِلَ َما يَْعرِضُ لََها أََحٌد َناقَةٌ َوْرقَاُء : قَالَ، "فََخلُّوا َعْنَها
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا ُيوُسفُ : ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ - ١٤٨٦٢

 َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ،: الْقَاِضي، َوَعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، قَاال
َبْيَنا أََنا َمَع َرُسولِ اللَِّه : َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َزْيٍد، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ: قَالُوا

َضعُوا َعْنَها فَإِنََّها :"امَْرأَةٌ لَعََنْت َناقَةً لَهَا، فَقَالَ: قَالُوا، "َما َهذَا؟:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمِسريٍ إِذْ َسِمَع لَْعَنةً، فَقَالَ
  .فََوَضعُوا َعْنَها َوإِذَا َناقَةٌ َوْرقَاُء "َملُْعوَنةٌ



ثََنا َحمَّاُد بن َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٤٨٦٣
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّ

كَأَنِّي أَنْظُُر إِلَْيَها ، "أَلْقُوا َعْنَها َجهَاَزَها:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ ِفي َسفَرٍ، فَلََعَنِت امَْرأَةٌ َناقَةً لََها، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ
  .َناقَةً َوْرقَاَء 
َبةَ، َعْن أَبِي ِقال َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن أَيُّوَب، - ١٤٨٦٤

َبْيَنَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ أَْسفَارِِه، َواْمَرأَةٌ ِمنَ : َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
ُخذُوا َما َعلَْيَها َوَدُعوَها، :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَاَألْنصَارِ َعلَى َناقٍَة فََضجَِرْت فَلََعَنْتَها، فََسِمَع ذَِلكَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّ

  .سُوُق الَْمِديَنِة : فَكَأَنِّي أَُراَها َتجُولُ ِفي السُّوقِ َما َيعْرُِض لََها أََحٌد َوُربََّما، قَالَ: ، قَالَ ِعْمرَانُ"فَإِنََّها َملُْعوَنةٌ

ْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِ - ١٤٨٦٥
َم، كَاَنْت بنو َعاِمرٍ أََسُروا َرُجلَْينِ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

ْيَها الَْحاجَّ، فََمرَّ بِِه النَّبِيُّ فَأََسَر أَْصَحاُب النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال ِمْن ثَِقيٍف، َوأََخذُوا َناقََتُه كَانَ َيْسبُِق َعلَ
َعلَى َما أُْحَبُس َوتُْؤَخذُ َسابِقَةَ : مَُّد، فََعطََف َعلَْيِه، فَقَالََيا ُمَحمَُّد، َيا ُمَح: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمَوثٌَّق، فَقَالَ

: َوكَاَنْت بنو َعاِمرٍ ُحلَفَاَء ِلثَِقيٍف، ثُمَّ أََجاَز النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَعاُه أَْيًضا، "بِجَرِيَرةِ ُحلَفَاِئَك:"الَْحاجِّ؟ قَالَ
، ثُمَّ أََجازَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه "لَْو قُلَْت ذَِلَك وَأَْنَت َتْمِلُك أَْمَرَك أَفْلَْحَت كُلَّ الْفَالحِ:"إِنِّي ُمْسِلٌم، قَالَ: فَأََجاَبُه ،َيا ُمَحمَُّد 

، "َهِذِه حَاجَُتَك:"النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَطِْعمْنِي فَإِنِّي َجاِئٌع، فَقَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم فََناَداُه أَْيضًا، فََرَجَع إِلَْيِه، فَقَالَ
 أُسَِرا ِمْن أَْصحَابِِه، َوأَغَاَر نَاٌس ِمَن فَأََمَر لَُه بِطََعامٍ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاَدى الرَُّجلُ بِالرَُّجلَْينِ اللَّذَْينِ

إِلَى رِحَاِلهِْم،  َعلَى َناِحَيةِ الَْمِديَنِة، فَأََصابُوا ِتلْكَ النَّاقَِة، وَأََصابُوا ِفيَما أََصابُوا امَْرأَةً أَْيضًا، فَذََهُبوا بَِهاالُْمْشرِِكَني 
  كُلََّما َدَنْتفَقَاَمِت الَْمرْأَةُ ِمْن َبْعضِ اللَّْيلِ ِفي إِبِِلهِْم، َوكَاُنوا َيرَْتِحلُوَنَها ِعْنَد أَفْنَِيتِهِْم، فَ

ِهيَ َناقَةٌ ذَلُولٌ، فَلَْم تَْرغُ حَتَّى ِمْن َبِعريٍ ِلَتْركََبُه َرغَا فََتَركَْتهُ َحتَّى َجاَءْت إِلَى َناقَِة َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َو
فََرِكبُوا ِفي طَلَبَِها، فََنذََرْت َوِهَي ُمْنطَِلقَةٌ َوِهَي ِفي أَثَرَِها إِِن اللَُّه  قََعَدْت ِفي َعُجزِهَا، ثُمَّ صَاَحْت بَِها، َوَنَدَر بَِها الْقَْوُم،

ْت بَِها َهِذهِ َناقَُتَك َجاَء: لََّم، فَِقيلَأَْنَجاَها َعلَْيَها أَنْ َتْنَحَرَها، فََنَجْت، فَلَمَّا قَِدَمِت الَْمِديَنةَ أُِتيَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
كَْيفَ :"َوالنَّاقَِة فََسأَلََها فُالَنةُ َنجَّاَها اللَُّه َعلَْيَها ِمَن الُْمْشرِكَِني، فَأُِتَي النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْمرْأَِة

بِئَْس َما :"َها، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَنذََرُت وَُهْم ِفي طَلَبِي َعلَْيَها أَنْ أَْنَحَر: فَأَْخبََرْتُه، قَالَْت"َصَنْعِت؟
  ".َجاَزْيِتَها إِذًا، ال َوفَاَء ِلَنذْرٍ ِفي َمْعِصَيٍة َوال ِفيَما ال َيْمِلكُ اْبُن آَدَم

ا يُوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، ح َوَحدَّثََن - ١٤٨٦٦
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َحدَّثََنا أَيُّوُب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن : َحْربٍ، َوَعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، قَاال

ْرحِ الَْمِديَنِة فَذََهبُوا بِِه، َوكَاَنِت الَْعضَْباُء ِفيَما ذََهُبوا بِِه، وَأََسرُوا امَْرأَةً ِمَن أَغَارَ الُْمْشرِكُونَ َعلَى َس: ُحَصْينٍ، قَالَ
ْد ثُوِّبُوا فََجَعلَْت لْمَْرأَةُ لَْيلَةً، َوقَالُْمْسِلِمَني، َوكَانُوا إِذَا اللَّْيلُ ُيرُِحيونَ إِبِلَُهْم ِفي أَفْنِيَِتهِْم، فَلَمَّا كَانَ َبْعُض اللَّْيلِ قَاَمِت ا

بَْتَها، َوَجَعلَْت إِنِ اللَّهُ ال َتَضُع َيَدَها َعلَى َبِعريٍ إِال َرغَا َحتَّى أََتْت َعلَى الَْعضَْباِء، فَأََتْت َعلَى َناقٍَة ذَلُولٍ َمْحُروَسٍة فََرِك
َناقَةُ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأُِتَي بَِها : فَِت النَّاقَةَ، ِقيلََعزَّ َوَجلَّ أَْنَجاَها َعلَْيَها لَتَْنَحرََها، فَلَمَّا قَِدَمْت َعَر
اَء ِلَنذْرٍ ِفي َشرُّ َما َجَزيِْتَها، إِِن اللَُّه أَْنَجاَها َعلَْيَها لَتَْنحَرِيَنَها، ال َوفَ:"النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأُْخبَِر بنذْرَِها، فَقَالَ



َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َحيَّانَ الُْحَبابُ الُْجَمِحيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ، ". َمْعِصَيٍة، َوال ِفيَما ال َيْمِلكُ اْبُن آَدَم
كَاَنْت بنو َعِقيلٍ ُحلَفَاَء : َهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالََحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْم

  .ِلثَِقيٍف ِفي الَْجاِهِليَِّة، فَأَسََرْت َرُجلَْينِ ِمَن الُْمْسِلِمَني فَذَكََر الَْحِديثَ 

دَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َح - ١٤٨٦٧
ِمَن الُْمْسِلِمَني بَِرُجلٍ ِمَن  َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدى َرُجلَْينِ

لَْينِ ِمَن ُعقَْيلٍ أََسَرْتُهُما ثَِقيٌف، َوكَاَنْت بنو َعِقيلٍ ُحلَفَاَء ِلثَِقيٍف ِفي الَْجاِهِليَِّة، َوأَنَّ ثَِقيفًا أََسَرْت َرُجالُْمْشرِِكَني ِمْن بين 
لَْجاِهِليَِّة، َوكَاَنِت النَّاقَةُ إِذَا الُْمْسِلِمَني، فَأََسرَ الُْمْسِلُمونَ َرُجال ِمْن بين ُعقَْيلٍ، َوأََخذُوا َناقَةً لَُه قَْد َسَبقَتِ الْحَاجَّ ِفي ا

فََمرَّ بِِه النَّبِيُّ َصلَّى  َسَبقَْت ِفي الَْجاِهِليَِّة لَمْ ُيْمَنْع حَْوٌض َتْشُرُع ِفيِه، َوال ِمْن كٍَأل َرَعا ِفيِه، فََجلََس الرَُّجلُ ِفي َمكَاٍن
فَذَكَرَ ، "َحَبسَْناَك بِجَرِيَرِة ُحلَفَاِئَك ثَِقيٍف:"فَقَالَ، َما أُْحَبسُ أََنا َوَسابِقَةُ الْحَاجِّ؟ ِفي، َيا ُمَحمَُّد : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .الَْحِديثَ 

َحدَّثََنا يُوُسُف َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، ح  - ١٤٨٦٨
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن : الْقَاِضي، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، قَالُوا

ال أَْعَتَق ِستَّةَ أَعُْبٍد ِعْنَد َمْوِتهِ لَْم َيكُْن لَُه َمالٌ غَْيرُُهْم، فََبلَغَ أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُج
َتَق فَجَزَّأَُهمْ ثَالثَةَ أَْجَزاٍء، فَأَقَْرَع بَْيَنُهْم، فَأَْع، فَقَالَ ِللرَُّجلِ قَْوال َشدِيدًا، فََدَعاُهْم "ذَِلَك النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

  ".اثَْنْينِ، َوأََرقَّ أَْرَبَعةً
وَب، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي َجرِيرُ بن َحازِمٍ، َعْن أَيُّ - ١٤٨٦٩

ُتُوفَِّي َرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ، َوَتَرَك ِستَّةَ أَْعُبدٍ لَْيسَ لَُه َمالٌ : أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
ُهمْ فَجَزَّأَُهْم ثَالثَةَ أَْجَزاٍء، ثُمَّ أَقَْرَع َبيَْن"غَْيُرُهْم فَأَْعَتقَُهْم َجِميًعا ِعْنَد َمْوِتِه، فَُرِفَع ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَُميَّةَ، َعْن ". فَأَْعَتَق الثُّلُثَ، وَأََرقَّ الثُّلُثَْينِ
  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهأَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، 

وُب، َعْن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا أَيُّ - ١٤٨٧٠
إِنَّ أََخاكُْم قَْد َماتَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: انَ بن ُحَصْينٍ، قَالَِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَر

  ".فَقُوُموا فََصلُّوا َعلَْيِه
قَِفيُّ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّ - ١٤٨٧١

إِنَّ أََخاكُْم قَْد مَاَت :"لَِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَا
  .َيْعنِي النَّجَاِشيَّ، "فَقُوُموا فََصلُّوا َعلَْيِه

ٍد، َعْن دَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِثِ بن َعْبِد الصََّمِد، َحدَّثََنا أَبِي َعْبدِ الَْوارِِث بن َسعِيَح - ١٤٨٧٢
إِنَّ أََخاكُْم قَْد َماتَ :"َمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: أَيُّوَب، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  .فَقُْمَنا فََصلَّْيَنا َعلَْيِه، "فَقُوُموا فََصلُّوا َعلَْيِه
َبشِّرٍ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن سَِعيٍد الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُم - ١٤٨٧٣

بِيِّ ثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّالَْواسِِطيُّ، َحدَّ



  ".ِمنِ كَقَْتِلِهإِذَا قَالَ الرَُّجلُ َألِخيِه َيا كَاِفُر، فَُهَو كَقَْتِلِه، َولَْعُن الُْمْؤ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َخاِلٌد الَْحذَّاُء َعْن أَبِي ِقالَبةَ َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ َعْن ِعْمَرانَ

ٌد الَْحذَّاُء، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا خَاِل - ١٤٨٧٤
َسلََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ثَالِث َركَعَاتٍ : ي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَأَبِ

قَصَْرَت الصَّالةَ َيا َرسُولَ اللَِّه، فََخَرجَ : لَِمَن الَْعْصرِ فََدَخلَ فَقَاَم إِلَْيِه َرُجلٌ، يُقَالُ لَهُ الْخِْربَاُق كَانَ طَوِيلَ الَْيَدْينِ، قَا
  .َنَعْم، فَقَاَم فََصلَّى ِتلَْك الرَّكَْعةَ : قَالُوا، "أََصَدَق؟:"ُمْغَضًبا َيُجرُّ رَِداَءُه، فَقَالَ

َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، - ١٤٨٧٥
الَْعْصَر ثَالثَ َركَعَاٍت،  أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى الظُّْهرَ أَوِ

َنَعْم فََصلَّى : قَالُوا، "أَكَذَاَك؟:"ا َرُسولَ اللَِّه، إِنََّما َصلَّْيَت ثَالثَ َركَعَاٍت، فَقَالََي: فَقَالَ لَُه َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه الِْخرَْباُق
  .َركَْعةً، ثُمَّ َتشَهََّد َوَسلََّم، ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَتيِ السَّْهوِ

قٍ، أَخَْبَرَنا ُشْعَبةُ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُو - ١٤٨٧٦
أَوَْهَم ِفي َصالٍة فََسَجَد "ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َسْجدََتْينِ َسلََّم ِفيهَِما

ن خَاِلدٍ ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُوَهْيُب بَحدَّ - ١٤٨٧٧
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسلََّم َرُسولُ اللَِّه صَلَّ:"الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

أَقَصَْرَت الصَّالةَ َيا : ثَالِث َركَعَاٍت ِمَن الَْعْصرِ، ثُمَّ قَاَم فََدَخلَ الُْحْجَرةَ، فَقَاَم الْخِْربَاُق َرُجلٌ َبِسيطُ الَْيَدْينِ، فَقَالَ
أَلَ، فَأُخْبَِر، فََصلَّى الرَّكَْعةَ الَِّتي كَانَ َتَرَك، ثُمَّ َسلََّم، ثُمَّ َسَجدَ َرسُولَ اللَِّه أَْو َنِسيَت؟ فََخَرَج ُمْغَضًبا َيُجرُّ ثَْوَبُه، فََس

  ".َسْجدََتيِ السَّْهوِ، ثُمَّ سَلََّم
ثََنا ُمَعاذُ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَْحَمُد ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ح َوَحدَّ - ١٤٨٧٨

َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن : الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، قَاال
  ".ِفي َسْجدََتيِ السَّْهوِ َسلََّم:"ُحَصْينٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحمَُّد بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُمَحمَّدِ بن َتوَّابٍ الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُم - ١٤٨٧٩
ِد بن ِسريِيَن، َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا أَشَْعثُ بن َعْبِد الَْمِلِك، َعْن ُمَحمَّ
َصلَّى بِهِْم فَسََهى ِفي َصالِتِه فََسَجدَ َسْجدََتيِ السَّهْوِ، ثُمَّ "الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َتشَهََّد، ثُمَّ َسلََّم

 الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن َخاِلٍد - ١٤٨٨٠
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْعْصَر ثَالثَ َركَعَاٍت، َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َص: ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، َيذْكُُر لَهُ الَِّذي َصَنَع فَخََرَج ُمْغضًَبا َيُجرُّ رَِداَءُه، : ثُمَّ َدَخلَ فَقَاَم إِلَْيهِ َرُجلٌ، ُيقَالُ لَُه الِْخرَْباُق، فَقَالَ
َنَعْم، فَصَلَّى ِتلَْك الرَّكَْعةَ، ثُمَّ َسلََّم، ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَتْينِ، ثُمَّ : قَالُوا، "أََصَدَق َهذَا؟:"قَالََحتَّى اْنتََهى إِلَى النَّاسِ، فَ

  ".َسلََّم
  َباٌب



اِلٌد الَْحذَّاُء، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، أنا َعْبُد اَألْعلَى، َحدَّثََنا َخ - ١٤٨٨١
 فُِقَدْت، َوإِذَا امَْرأَةٌ تُرِيدُ ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َناقَةَ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إِنِّي كُْنتُ َنذَْرُت أَنْ أَْنَحَرَها، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َوَسلََّم، فَقَالَْت أَنْ تَْنَحَرَها، فَقَالُوا ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  ".لَْيَس َعلَى أََحدٍ َنذٌْر ِفيَما ال َيْمِلُك:"َوَسلََّم
  َباٌب

َنا َمْحبُوُب بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا َخاِلٌد الَْحذَّاُء، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثَ - ١٤٨٨٢
لَمَّا َبلََغُه َوفَاةُ النََّجاِشيِّ، أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  .فَقَاَم فََصلَّى َعلَْيِه َوالنَّاُس َخلْفَُه ، "فََصلُّوا َعلَْيِه، َجاِشيُّ قَْد َماَت إِنَّ أََخاكُُم النَّ:"قَالَ
  ُيوُنُس بن ُعَبْيٍد َعْن أَبِي ِقالَبةَ َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ َعْن ِعْمَرانَ

َنا ُيوُنُس، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثَ - ١٤٨٨٣
فَقَاَم ، "فََصلُّوا َعلَْيِه، إِنَّ أََخاكُُم النََّجاِشيُّ قَْد َماَت :"ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .ِفي الصَّفِّ الثَّانِي فََصلَّى َعلَْيِهفََصلَّْيَنا َخلْفَُه، فَإِنِّي لَ
  َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ َعْن أَبِي ِقالَبةَ َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

بِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َيْحَيى بن أَ - ١٤٨٨٤
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالزَِّنا، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن ُجهَْيَنةَ اْعَتَرفَْت ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

، فَفََعلَ، فَأََمرَ "أَْحِسْن إِلَْيَها فَإِذَا َوَضَعْت فَأَخَْبرَنِي:"َعلَْيِه َوَسلََّم َوِليَّهَا، فَقَالَ فََدَعا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه، إِنِّي ُحْبلَى : َوقَالَْت
َيا َرسُولَ : قَالَ ُعَمُرَصلَّى َعلَْيَها، فَبَِها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُشكَّْت َعْنَها ِثيَاُبَها، ثُمَّ أََمرَ بَِرْجمَِها، فَُرجَِمْت، ثُمَّ 

لَقَدْ َتاَبْت َتْوَبةً لَْو قُِسَمتْ َبْيَن َسْبِعَني ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة َوسَِعْتُهْم، َوَهلْ َوَجْدتَ :"اللَِّه، تَْرُجُمَها، ثُمَّ ُتَصلِّي َعلَْيَها؟ قَالَ
  ".أَفَْضلَ ِمْن أَنْ جَاَدْت بنفْسَِها ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الَْباُبلُتِّيُّ،  - ١٤٨٨٥
أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى : ثَنِي ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ، قَالََحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َحدَّثَنِي أَُبو ِقالَبةَ، َحدَّثَنِي أَُبو الُْمَهلَّبِ، َحدَّ

َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أََصْبتُ َحدا فَأَِقْمُه َعلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم امَْرأَةٌ، فَقَالَْت
، فَلَمَّا َوَضَعْت َجاَء بَِها النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "اَم َعلَْيَها، فَإِذَا َوضََعْت َما ِفي َبطْنَِها فَائْتِنِي بَِهاأَْحِسنِ الْقَِي:"ِلَولِيَِّها

اللَِّه، َرَجمَْتَها ثُمَّ َصلَّْيتَ  َيا َرُسولَ: َوَسلََّم، فَُشدَّْت َعلَْيَها ِثيَاُبهَا، فَأََمَر بَِها، فَُرجَِمْت، ثُمَّ َصلَّى َعلَْيَها، فَقَالَ ُعَمُر
َدْت بنفِْسَها لَقَْد َتاَبْت َتْوَبةً لَْو قُِسَمْت َبْيَن َسْبِعَني ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنةِ لََوِسعَْتُهْم، وََهلْ َوَجْدَت ِمْن أَنْ َجا:"َعلَْيَها؟ فَقَالَ
مٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، َوُعَمُر بن َعْبِد الْوَاِحِد، َعنِ َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْي". ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

  .ِمثْلَُه ُه َعلَْيِه َوَسلََّماألَْوَزاِعيِّ، َحدَّثََنا َيحَْيى، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن َعمِِّه، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

َحدَّثََنا ِهَشاُم الدَّْسُتوَاِئيُّ، : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، َوُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، قَاال - ١٤٨٨٦
بن ُحَصْينٍ أَنَّ امَْرأَةً ِمْن ُجَهْيَنةَ أََتتْ َرسُولَ اللَّهِ َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ 

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أََصْبُت ذَْنًبا فَأَِقْمُه َعلَيَّ، فََدَعا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي ُحْبلَى ِمْن زًِنا، فَقَالَْت
، فَفََعلَ فَأََمَر بَِها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى "فَإِذَا َوَضَعْت َما ِفي َبطْنَِها فَائْتِنِي بِهَا، أَْحِسْن إِلَْيَها :"لََّم َوِليََّها فَقَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَس



ُتَصلِّي َعلَْيَها : ْيَها، فَقَالَ ُعَمُر بن الْخَطَّابِاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَُشدَّْت َعلَْيَها ِثيَاُبَها، ثُمَّ أََمَر بَِها فَُرجَِمْت، ثُمَّ َصلَّى َعلَ
 َجاَدْت لَقَْد تَاَبْت تَْوَبةً لَْو قُِسَمْت َبْيَن ِتْسِعَني ِمْن أَْهلِ الَْمدِيَنِة َوِسَعتُْهْم، َهلْ َوَجْدَت أَفَْضلَ ِمْن أَنْ:"َوقَْد َزَنْت؟ فَقَالَ

  ".بنفْسَِها ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

ى بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، َحدَّثََنا َحْرُب بن َشدَّاٍد، َعْن َيحَْي - ١٤٨٨٧
أَةً ِمْن ُجَهْيَنةَ َزَنْت فَأََتْت َرسُولَ كَِثريٍ، َحدَّثَنِي أَُبو ِقالَبةَ، َحدَّثَنِي أَُبو الُْمَهلَّبِ، أَنَّ ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ َحدَّثَُه، أَنَّ اْمَر

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي قَْد أَصَْبُت َحدا فَأَِقْمُه َعلَيَّ، فََدَعا : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد َحَملَْت ِمَن الزَِّنا، فَقَالَْت
، فَفََعلَ فَأََمَر َرسُولُ "أَْحِسْن إِلَْيَها فَإِذَا َوضََعْت َما ِفي َبطْنَِها فَائِْتنِي بَِها:"َولِيََّها، فَقَالََرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ُتَصلِّي َعلَْيَها : الَ لَُه ُعَمُرْيَها، فَقَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأُْمِسكَْت َعلَْيَها ِثيَاُبَها، ثُمَّ أََمرَ بَِها، فَُرجَِمْت، ثُمَّ َصلَّى َعلَ
نْ َجاَدتْ لَقَْد تَاَبْت تَْوَبةً لَْو قُِسَمْت َبْيَن َسْبِعَني ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة َوِسَعتُْهْم، َوَهلْ َوَجْدَت أَفَْضلَ ِمْن أَ:"َوقَْد َزَنْت؟ فَقَالَ

  ".بنفْسَِها ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

أنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا : ى بن َهاُرونَ، َوَزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، وعبدان بن أمحد قَالُواَحدَّثََنا مُوَس - ١٤٨٨٨
نَّ اْمرَأَةً انَ بن ُحَصْينٍ، أَأََبانُ بن َيزِيَد، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، أَنَّ أََبا ِقالَبةَ، َحدَّثَُه، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَر

إِنِّي أَصَْبُت َحدا فَأَِقْمُه َعِليَّ َوِهَي َحاِملٌ، فَأََمَر وَِليََّها أَنْ ُيْحِسَن إِلَْيَها حَتَّى : أََتِت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
َيا َنبِيَّ اللَِّه، أَُتَصلِّي َعلَْيَها : ثُمَّ َرَجمََها، َوصَلَّى َعلَْيَها، فَقَالَ ُعَمُر َتضََع، فَلَمَّا َوَضَعْت، أََمَر بِِثيَابَِها، فَُشكََّت َعلَْيَها،

لْ لَقَْد تَاَبْت تَْوَبةً لَْو قُِسَمْت َعلَى َسْبِعَني ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة لََوِسَعتُْهْم، َوَه، وَالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه :"َوقَْد َزَنْت؟ فَقَالَ
  ".َوَجْدَت أَفَْضلَ ِمْن أَنْ َجاَدْت بنفِْسَها ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

، َحدَّثََنا َيْحَيى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ اَألْحَمُر النَّاِقدُ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُيوُنَس - ١٤٨٨٩
َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن 

كَأَنِّي : ، قَالَ ِعْمَرانُ"ُخذُوا مََتاَعكُْم فَقَْد َوَجَبْت َعلَْيَها:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسِمَع امَْرأَةً لََعَنْت َناقَةً، فَقَالَ
  .أَْنظُُر إِلَيَْها، َناقَةٌ َوْرقَاُء

َيى، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ، َعْن َيْح - ١٤٨٩٠
َبْيَنَما َنْحُن َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ : ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن

  ".ُخذُوا َمَتاَعكُْم َعْنَها فَقَْد َوجََبْت َعلَْيَها:"َواْمرَأَةٌ َعلَى َناقٍَة فََصَرَخْت فَلََعَنْتهَا، فَقَالَ
 هِيُم بن ُدحَْيمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َيْحَيى، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْنَحدَّثََنا إِبَْرا - ١٤٨٩١

". اِشيُّ ُتُوفَِّي فََصلُّوا َعلَْيِهإِنَّ أََخاكُمُ النََّج:"أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُمَحمَِّد بن ِعْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِحمَْيرٍ

َرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ أََبا مُوَسى، أََتى أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيحَْيى، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْم
  .َيسَْتْحِملُُه فَذَكََر الَْحِديثَ

  ِعْمَرانُ بن ُحَدْيرٍ َعْن أَبِي ِقالبَةَ

َنا ُمحَمَُّد بن َمْعَمرٍ الَْمْعَدانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن ُشَعْيبٍ الرَّجَاِئيُّ، َحدَّثَ - ١٤٨٩٢
ُحَصْينٍ، أَنَّ امَْرأَةً  الصَّبَّاحِ الِْمْسمَِعيُّ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن ُحَدْيرٍ، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ، َعْن ِعْمَرانَ بن



  ".أَلْقُوا َعْنَها َمَتاعََها فَإِنََّها َملُْعوَنةٌ:"ْت فَلََعَنْتَها، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَاَنْت َعلَى َناقٍَة فَصََرَخ
  َعْبُد اللَِّه بن َرَباحٍ اَألْنصَارِيُّ َعْن ِعْمَرانَ
  الزَُّبْيُر أَُبو ُمحَمٍَّد الَْحْنظَِلىُّ َعْن ِعْمَرانَ

َبْيرِ ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن الزَُّحدَّثََن - ١٤٨٩٣
ال َنذَْر ِفي الَْغَضبِ، ":قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحْنظَِليِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، قَالَ

ْيرِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ، َعْن ُمَحمَِّد بن الزَُّب". َوكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ
  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهأَبِيِه، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ

بَاَرِك، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن َعِليِّ بن الُْم - ١٤٨٩٤
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالََيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن ُمَحمَّدٍ الَْحْنظَِليِّ، َعْن أَبِيِه

  ".ال َنذَْر ِفي َمْعِصيٍَة، َوكَفَّاَرُتُه َيِمٌني:"َوَسلََّم

، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن َيحَْيى، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفَّى، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ - ١٤٨٩٥
ال َنذَْر ِفي :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَحمَِّد بن الزَُّبْيرِ الَْحْنظَِليِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".َمْعِصَيٍة، َوكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ
ْخبََرنِي أَبِي، أَنَّ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد َعْبُد الْوَارِِث بن سَِعيٍد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الزُّبَْيرِ، أَ - ١٤٨٩٦

إِنِّي : َمْسجِِد قَْوِمِه، فَقَالَ لَُه ِعْمَرانُ َرُجال َحدَّثَُه، أَنَُّه سَأَلَ ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ َعْن َرُجلٍ َنذَرَ أَنْ ال َيْشَهَد الصَّالةَ ِفي
  ".ال َنذَْر ِفي مَْعِصَيٍة، َوكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َس - ١٤٨٩٧
َسِمْعُت ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، : ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َرُجلٍ، ِمْن أَْهلِ الَْبْصرَِة، قَالَ

  ".ال َنذَْر ِفي مَْعِصَيٍة، َوكَفَّاَرُتُه َيِمٌني:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى : َيقُولُ
  َحفٌْص اللَّْيِثيُّ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ

، ح َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٤٨٩٨
 َحفْصٍ اللَّْيِثيِّ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي التَّيَّاحِ، َعْن

  ".نََهى َعنِ الَْحنَْتمِ َولُْبسِ الْحَرِيرِ وَالتََّختُّمِ بِالذََّهبِ:"لََّمُحَصْينٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
اللَّْيِثيِّ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد السَّْوِطيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي التَّيَّاحِ، َعْن َحفْصٍ  - ١٤٨٩٩

  ".نََهى َعنِ الَْحنَْتمِ:"نَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَ
  ُحَجْيُر بن الرَّبِيعِ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

بن ِعيَسى الَْعَدوِيُّ،  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َحدَّثََنا أَُبو نََعاَمةَ َعْمُرو - ١٤٩٠٠
الَْحَياُء َخْيرٌ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: أنا ُحجَْيُر بن الرَّبِيعِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

: َهذَا َرُجلٌ ِمنَّا لَْيسَ بِِه بَأٌْس، قَالَ: َجْيٌر َمْن َهذَا؟ قُلُْتَيا ُح: ِمْنُه الضَّْعُف، فَقَالَ ِعْمَرانُ: ، فَقَالَ ُبشَْيُر بن كَْعبٍ"كُلُُّه
ِه، وَاللَِّه ال أَُحدِّثُكُْم َحدِيثًا َيْسَمعُنِي أَُحدِّثُ َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَيقُولُ ِمْنُه َضْعٌف، َوِمْنُه الَْوقَاُر ِللَّ

  .الَْيْوَم 
  َحكَُم بن اَألعَْرجِ َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصيْنِالْ



َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا َحاجِبُ بن ُعَمَر، : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، قَاال - ١٤٩٠١
َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبُعونَ :"نِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعنِ الَْحكَمِ بن اَألْعَرجِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َع

ى ، فََما َزالَ بنا الَْبالُء َحتَّ"أَلْفًا بَِغْيرِ ِحَسابٍ الَِّذيَن، ال َيكَْتُوونَ َوال َيسَْتْرقُونَ َوال َيَتطَيَُّرونَ، َوَعلَى رَبِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ
  .اكَْتَويَْنا فََما أَفْلَْحَنا َوال أَْنَجْحَنا 

بن ُعَمَر، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن ُسوَرةَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا َحاجُِب - ١٤٩٠٢
َما َمِسْسُت ذَكَرِي بَِيِمينِي ُمْنذُ َباَيْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َصْينٍقَالَ ِعْمَرانُ بن ُح: الَْحكَمِ بن اَألعَْرجِ، قَالَ

  ".َوَسلََّم
  َصفَْوانُ بن ُمْحرِزٍ الْمَازِنِيُّ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

ا ُسفَْيانُ، َعْن َجاِمعِ بن َشدَّاٍد أَبِي َصخَْرةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََن - ١٤٩٠٣
أََتى َنفٌَر ِمْن بين َتمِيمٍ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َصفَْوانَ بن ُمْحرِزٍ الْمَازِنِيُّ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

قَدْ َبشَّْرَتَنا فَأَْعِطَنا، فَُرِئَي ذَِلَك ِفي َوْجهِِه، فََجاَء َنفٌَر ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ : قَالُوا، "اقَْبلُوا الُْبشَْرى َيا بين َتمِيمٍ:"فَقَالَ
  .قَْد قَْبِلَنا َيا َرُسولَ اللَِّه : ، فَقَالُوا"اقَْبلُوا الُْبشَْرى إِذْ لَْم َيقَْبلَْها بنو َتمِيمٍ:"فَقَالَ

َمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثْ - ١٤٩٠٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن َجاِمعِ بن َشدَّاٍد، َعْن َصفَْوانَ بن ُمْحرِزٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

اِئٌن، ثُمَّ َخلََق كَانَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوال َشْيَء غَْيرُُه، َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْماِء، َوكََتَب ِفي الذِّكْرِ كُلَّ َشْيٍء ُهَو كَ:"َوَسلََّم
َتَها ذََهَبْت وَاْسَتْوَعْبُت َحدِيثَ النَّبِيِّ أَْدرِكْ َناقََتَك، فَقُْمُت َوإِذَا السَّرَاُب َتْنقَِطُع دُوَنَها، فَلَْي: َوقَالَ قَاِئلٌ، "السََّماَواِت

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

، َعْن َجاِمعِ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَبْيٍد، َعنِ اَألْعَمشِ - ١٤٩٠٥
أََتْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى : َرةَ، َعْن َصفَْوانَ بن ُمْحرِزٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالََشدَّاٍد أَبِي َصْخ

قَْد قَْبِلَنا فَأَْعِطَنا، فَأَعَْرضَ : وا، فَقَالُ"اقَْبلُوا الُْبْشَرى:"َناقٍَة، فََعقَلُْتَها بِالَْبابِ، ثُمَّ َدَخلُْت وَأََتاُه نَاٌس ِمْن بين َتمِيمٍ، فَقَالَ
قَْد قَبِلَْنا، فَأَْخبِْرَنا َعْن : ، فَقَالُوا"اقَْبلُوا الُْبشَْرى، َوال َتقُولُوا كََما قَالَ بنو َتِميمٍ:"َعْنُهْم، ثُمَّ أََتاُه نَاٌس ِمَن الَْيَمنِ، فَقَالَ

أَْدرِْك ، َيا اْبَن ُحَصْينٍ : ، فََجاَء َرُجلٌ، فَقَالَ"لَْم َيكُْن غَْيُرُه، َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْماِءكَانَ اللَُّه َو:"أَوَّلِ َهذَا األَْمرِ، فَقَالَ
َنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثَ. َناقََتَك، فَذََهْبُت فَلَِحقْتَُها بِالسََّرابِ، َواْيُم اللَِّه لََوِدْدتُ أَنِّي كُْنُت َتَركُْتَها

َعْن ِعْمَرانَ بن  اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَبْيٍد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َجاِمعِ بن َشدَّاٍد، َعْن َصفَْوانَ بن ُمحْرِزٍ،
َهذَا الْحَْرُف كَانَ ُمَحمَّدُ : ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ"َق الذِّكَْرَوَخلَ:"ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَواًء َوزَاَد ِفيِه

َوكََتبَ : اشٍ َوغَْيرُُهبن ُعَبْيٍد ُيْخِطئُ ِفيِه، وََيْنَهاُه أَْحَمُد بن َحنَْبلٍ أَنْ ُيَحدِّثَ بِِه، وَالصََّواُب َما َرَوى أَُبو َبكْرِ بن َعيَّ
  ".الذِّكَْر

َحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َعْن إِْسحَاَق الْفََزارِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َحدَّثََنا ُم - ١٤٩٠٦
لََّم، فََعقَلُْت أََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َجاِمعِ بن َشدَّاٍد، َعْن َصفَْوانَ بن ُمْحرِزٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، قَالَ

قَْد َبشَّرَْتَنا فَأَْعِطَنا، : ، قَالُوا"اقَْبلُوا الُْبْشَرى َيا بين َتمِيمٍ:"َناقَِتي بِالَْبابِ ثُمَّ َدَخلُْت، فَأََتاُه نَاٌس ِمْن بين َتمِيمٍ، فَقَالَ
ِلَنَتفَقَُّه ِفي الدِّينِ، : ، فَقَالُوا"الَْيَمنِ إِذْ لَمْ َيقَْبلَْها بنو َتِميمٍ اقَْبلُوا الُْبْشَرى َيا أَْهلَ:"فََجاَءُه َنفٌَر ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ، فَقَالَ



كَانَ اللَُّه َتعَالَى لَْم َيُك َشْيٌء غَْيُرُه، َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْماِء، َوكََتَب :"َوَنسْأَلَُك َعْن أَوَّلِ َهذَا اَألْمرِ، كَْيَف كَانَ؟ فَقَالَ
أَْدرِْك َناقََتَك فَقَْد ذََهَبْت، فَخََرْجتُ : ، ثُمَّ َجاءَنِي َرُجلٌ، فَقَالَ"كُلَّ َشْيٍء، ثُمَّ َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض ِفي الذِّكْرِ

  .فََوَجدُْتَها َتْنقَِطُع دُوَنَها السَّرَاُب، وَاْيمُ اللَِّه لََودِْدُت أَنِّي كُْنتُ َتَركْتَُها
  َحسَّانُ بن ُحرَْيٍث َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ: دَوِيُّ َواْسُمُهأَُبو السَّوَّارِ الَْع

 الَْعَدوِيِّ، َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا َخاِلُد بن رََباحٍ، َعْن أَبِي السَّوَّارِ - ١٤٩٠٧
  ".الَْحَياُء َخْيٌر كُلُُّه:"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
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َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ، َعْن خَاِلِد بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َوأَحَْمُد بن ُيوُنَس، قَاال - ١٤٩٠٨
الَْحَياُء َخْيرٌ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، قَالَ َربَاحٍ، َعْن أَبِي السَّوَّارِ الَْعَدوِيِّ،

  ".كُلُُّه
َوْهبٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُرْشِد بن الِْمْصرِيِّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َسعِيٍد الَْهْمَدانِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن  - ١٤٩٠٩

 صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَشَْهلَ بن حَاِتمٍ، َعْن قُرَّةَ بن َخاِلٍد، َعْن أَبِي السَّوَّارِ الَْعَدوِيِّ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ
  ".الَْحَياُء َخْيٌر كُلُُّه:"َوَسلََّم، قَالَ
اجِيُّ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن َعْمرِو بن ِسكِّنيٍ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َيْعقُوَب، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّ - ١٤٩١٠

اُء الْحََي:"َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: أَُبو أَُمامَةَ، َعْن أَبِي السَّوَّارِ الَْعَدوِيِّ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
َتْسَمُعنِي أَُحدِّثُ َعْن َرُسولِ اللَّهِ : إِنَّ ِمْنُه َضْعفًا َوِمْنُه َوقَارٌ ِللَِّه، فَقَالَ ِعْمَرانُ لَِبِشريٍ: ، فَقَالَ ُبَشْيُر بن كَْعبٍ"َخْيٌر كُلُُّه

  .ال أَُحدِّثُكُُم الَْيْوَم بَِحِديٍث: فَقَالَِمْنهُ َضْعٌف َوِمْنُه َوقَاٌر، َوغَِضَب، : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَتقُولُ
ْن قََتاَدةَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َع - ١٤٩١١

  ".الْحََياُء ال يَأِْتي إِال بَِخْيرٍ:"نٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي السَّوَّارِ الَْعَدوِيِّ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْي

َحجَّاجِ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ، َعنِ الْ - ١٤٩١٢
إِنَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي السَّوَّارِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَبن الَْحجَّاجِ

  ".الَْحَياَء ال َيأِْتي إِال بِخَْيرٍ
بن َبكَّارٍ الْعَْيِشيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سََواٍء، َعْن ُشْعَبةَ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ١٤٩١٣

كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََشدَّ َحَياءً :"َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي السَّوَّارِ الَْعَدوِيِّ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".رَِها، َوكَانَ إِذَا كَرَِه شَْيئًا ُعرَِف ِفي َوْجهِِهِمْن َجارَِيٍة ِفي ِخْد

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُعَمْيرِ بن َخاِلٍد الرَّقِّيُّ، : َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن هَاُرونَ الَْبْغَداِديُّ، َوعَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ١٤٩١٤
كَانَ َرُسولُ :"ةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي السَّوَّارِ الَْعدَوِيِّ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالََحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا الَْخِليلُ بن ُمرَّ

  ". ذَِلَك ِفي َوْجهِِهاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََشدَّ حََياًء ِمَن الَْعذَْراِء ِفي ِخْدرَِها، َوكَانَ إِذَا كَرَِه َشْيئًا ُعرَِف
َحدَّثََنا زَْيُد بن : َحدَّثََنا عَْبُد الَْعِليِّ بن أَْحَمدَ بن َعْبِد اللَِّه بن الْفَْضلِ الُْحمَْيِديُّ، َوَرَجاٌء الْبَزَّاُر، قَاال - ١٤٩١٥

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : نٍ، قَالَالُْحبَابِ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي السَّوَّارِ الَْعَدوِيِّ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْي
  ".ال يَقَْبلُ اللَُّه َصالةً بَِغْيرِ طَهُورٍ، َوال َصَدقَةً ِمْن غُلُولٍ:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  ُمْسِلٌم َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ: أَُبو َحسَّاٍن اَألْعَرُج وَاْسُمُه
َسنِ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُموَسى اَألْشَيُب، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبدِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْح - ١٤٩١٦

: اِصُم بن َعِليٍّ، قَالُواالْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الُْخَزاِعيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا َع
كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى :"ثََنا أَُبو ِهاللٍ الرَّاِسبِيُّ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َحسَّاٍن اَألْعَرجِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالََحدَّ

  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَحدِّثَُنا لَْيلَةً َعْن بين إِْسرَاِئيلَ ال َنقُوُم إِال لَعَِظيمِ َصالٍة



  و ِمْجلَزٍ الِحُق بن ُحمَْيٍد َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍأَُب
َحدَّثََنا َحجَّاجُ بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ، قَاال - ١٤٩١٧

فَاكْتََوْيَنا ، "َنَهى النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْكَيِّ:"َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَِعْمَرانُ بن ُحَدْيرٍ، َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ، 
  .فََما ِفيَها ِشفَاٌء ِمْن َسقَمٍ، َوال بََراَءةٌ ِمْن إِثْمٍ 

  أَُبو َنْضَرةَ الُْمْنِذُر بن َماِلٍك الَْعْبِديُّ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

ا إِْسحَاقُ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، ح َوَحدَّثََنا مُوَسى بن هَاُرونَ، َحدَّثََن - ١٤٩١٨
بن أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن  بن َراهََوْيِه، أَنَّ ُمَعاذَ بن ِهَشامٍ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ

قَطََع أُذُنَ غُالمٍ ألَُناسٍ ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َنضَْرةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ غُالًما ألَُناسٍ فُقََراَء 
  ".فَلَْم َيْجَعلْ َعلَْيهِمْ َشْيئًا"إِنَّا فُقََراءُ،، َيا َرسُولَ اللَِّه : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُواأَغْنَِياَء، فَأََتى أَْهلُُه أَْهلُُه النَّبِيَّ 

الْكَشِّيُّ،  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمَِّد بن َحْربٍ الْعَبَّادَانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ - ١٤٩١٩
َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أََنا َعِليُّ بن َزْيٍد، َعْن أَبِي َنْضَرةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن : َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُحمَْيٍد الطَّوِيلُ، قَاال

َركَْعَتْينِ َحتَّى َرجََع، َوأَقَاَم بَِمكَّةَ اثَْنْي َعَشَر َيْوًما،  َما َسافََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال َصلَّى: ُحَصْينٍ، قَالَ
، َوغََزا الطَّاِئَف َوَحنِيًنا فََصلَّى َركَْعَتْينِ، "قُوُموا فََصلُّوا َركَْعَتْينِ فَأََنا َسفٌْر، َيا أَْهلَ َمكَّةَ :"كَانَ ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َيقُولُ

َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، أََنا َعِليُّ بن َزْيٍد، َعْن . ِعرَّاَنةَ فَاْعَتَمَر ِمْنَهاثُمَّ أََتى الْجِ
  .أَبِي َنْضَرةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 

َعْن  ٧ بن َزْيٍد، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن َعِليِّ - ١٤٩٢٠
قَْومِ، فَسَأَلَُه َعْن َصالةِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َمرَّ ِعْمَرانُ بن الُْحَصْينِ ِفي َمْجِلِسَنا فَقَاَم إِلَْيِه فًَتى ِمَن الْ: أَبِي َنْضَرةَ، قَالَ

إِنَّ َهذَا َسأَلَنِي َعْن أََمرٍ فَأَرَْدُت أَنْ : وَالُْعْمَرِة، فََجاَء فََوقََف َعلَْيَنا، فَقَالَ، وَالَْحجِّ ، َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْغْزوِ 
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم ُيَصلِّ إِال َركَْعَتْينِ حَتَّى َرَجَع إِلَى الَْمدِيَنِة، َوشَهِْدُت َمَعهُ غََزْوُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َص"َتْسَمُعوهُ،

إِال َركْعََتْينِ َحتَّى  َوَحَجْجُت َمَع أَبِي َبكْرٍ َوغََزْوُت فَلَْم ُيَصلِّ، "الْفَْتَح، قَاَم بَِمكَّةَ ثََماِن َعْشَرةَ لَْيلَةً ال ُيَصلِّي إِال َركْعََتْينِ
  .ى بِمًِنى أَْرَبًعا َرَجَع إِلَى الَْمِديَنِة، َوَحَجْجُت َمَع ُعثَْمانَ َسْبَع ِسنَِني ِمْن إِمَاَرِتِه ال ُيَصلِّي إِال َركَْعَتْينِ ثُمَّ َصلَّ

دَّثََنا أَْحَمدُ بن َحفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعِليٍّ الْجَاُروِديُّ النَّْيسَاُبورِيُّ، َح - ١٤٩٢١
غََزْوُت َمعَ َرسُولِ اللَّهِ :"بن طَْهَمانَ، َعْن َعْبِد الْوَارِِث، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن أَبِي َنضَْرةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

 كَانَ ال ُيصَلِّي إِال َركَْعَتْينِ حَتَّى َرَجَع إِلَى الَْمدِيَنِة، َوَحَجْجُت َمَعُه فَكَانَ ال ُيَصلِّي إِال َركَْعَتْينَِصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ
  ".ةَ فَإِنَّا َسفٌْرأَِتمُّوا الصَّالةَ َيا أَْهلَ َمكَّ:"فَأَقَاَم بَِمكَّةَ ثََماِن َعشَْرةَ لَْيلَةً ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ َوَيقُولُ، َحتَّى َرَجَع 

زِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن ُموَسى، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َعْبِد الْعَزِي - ١٤٩٢٢
لَمَّا فَْتَح َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : نَ بن ُحَصْينٍ، قَالََياِسُني الزَّيَّاُت، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ، َعْن ِعْمَرا

أَِتمُّوا ، َيا أَْهلَ َمكَّةَ :"مَّ يَقُولَُعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ أَقَاَم بَِها ثََماِن َعشَْرةَ لَْيلَةً ُيصَلِّي بِأَْهلِ َمكَّةَ َركْعََتْينِ إِال الَْمْغرَِب، ثُ
  ".ا قَْوٌم َسفٌْرَصالَتكُْم فَإِنَّ

  ُعقَْبةُ بن َوسَّاجٍ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ
ِثُري بن َمْرَوانَ َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا كَ - ١٤٩٢٣



قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : يُم بن أَبِي َعْبلَةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َوسَّاجٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، قَالَالِْفلَْسطِينِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِه
  ".كَفَى بِالَْمْرِء ِمَن الشَّرِّ أَنْ ُيشَاَر إِلَْيِه بِاَألَصابِعِ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َصيْنٍُزَراَرةُ بن أَوْفَى َعْن ِعْمَرانَ بن ُح
ن أَْوفَى، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُزَراَرةَ ب - ١٤٩٢٤

أَيُّكُْم قََرأَ سَبِّحِ :"ْهَر، فَلَمَّا قََضى َصالتَُه، قَالَِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى بِأَْصَحابِهِ الظُّ
  ".قَْد َعَرفُْت أَنَّ َبْعَضكُْم َخالََجنِيَها:"أََنا َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: فَقَالَ بَْعُض الْقَْومِ، "اْسَم رَبَِّك اَألْعلَى؟

َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا : َحمَُّد بن َحيَّانَ الَْمازِنِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، وَُم - ١٤٩٢٥
ْن ُزَراَرةَ بن أَْوفَى، َعْن ُشْعَبةُ، ح َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا ُشْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َع

، "أَيُّكُْم قََرأَ سَبِّحِ اْسَم َربِّكَ اَألْعلَى؟:"ْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى الظُّْهَر بِأَْصحَابِِه، فَقَالَِع
َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا ". أَنَّ َرُجال َخالَجَنِيَها قَْد َعِلْمُت:"أََنا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ َرُجلٌ

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ : َماِديُّ، قَاالالُْحَمْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ الْجَُمِحيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ الرَّ
َعلَْيِه  ْسَماِعيلَ بن ُمسِْلمٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُزرَاَرةَ بن أَْوفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّهبن ُعَيْيَنةَ، َعْن إِ

  .َوَسلََّم ِمثْلَُه 
ا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُزَراَرةَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََن - ١٤٩٢٦

َصلَّى بنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْحَدى َصالِتي الَْعِشيِّ، إِمَّا الظُّْهرَ : بن أَْوفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".قَْد َعَرفُْت أَنَّ َرُجال خَالََجنِيَها:"أَنَا، قَالَ: فَقَالَ َرُجلٌ، "اْسَم رَبَِّك اَألْعلَى؟ أَيُّكُْم قََرأَ َسبِّحِ:"أَوِ الَْعْصَر، قَالَ

مَّدٍ َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخاِلٍد الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ح َوَحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُمَح - ١٤٩٢٧
َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُزَراَرةَ بن أَْوفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن : َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، قَاال الْفِْرَيابِيُّ،

فَقَالَ "قََرأَ سَبِّحِ اْسمَ رَبَِّك اَألْعلَى؟ أَيُّكُْم:"ُحَصْينٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى الظُّْهَر، فَلَمَّا َسلََّم، قَالَ
  ".قَْد َعَرفُْت أَنَّ بَْعَضكُْم خَالََجنِيهَا:"أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ: َرُجلٌ

بن َهاُرونَ، أََنا أَُبو الَْعالِء،  َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َداُوَد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد - ١٤٩٢٨
 َصلَّى الظُّْهَر، فَلَمَّا َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُزَراَرةَ بن أَْوفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أََنا َيا َرسُولَ اللَِّه، َوَما أَرَْدُت إِال الْخَْيَر، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ُجلٌفَقَالَ َر، "أَيُّكُْم خَالََجنِي بِالسُّوَرِة؟:"اْنفََتلَ، قَالَ
  ".قَْد ظََنْنُت أَنَّ َرُجال خَالََجنِيهَا:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي قََتادَةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثَ - ١٤٩٢٩
الظُّْهرِ، فَلَمَّا َسلََّم، َعْن ُزَراَرةَ بن أَْوفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َصالةَ 

  ".قَْد ظََنْنُت أَنَّ َبْعَضكُْم خَالََجنِيَها:"فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ، فَقَالَ، "رَبَِّك اَألْعلَى؟ أَيُّكُْم قََرأَ َسبِّحِ اْسَم:"قَالَ

ةَ بن ، َعْن ُزَراَرَحدَّثََنا َدرَاُر بن ُسفَْيانَ الْقَطَّانُ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ - ١٤٩٣٠
َخْيُر النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن :"أَْوفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".َيلُوَنُهْم
، َحدَّثََنا َحبَّانُ بن ِهاللٍ، ح َوَحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ - ١٤٩٣١



ن ِغَياٍث، ح َوَحدَّثََنا الْكُعربي، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فََضاٍء الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد ب
َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُزَراَرةَ بن أَْوفَى، َعْن : ثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، قَالُواُمَحمَُّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّ

، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم، َخْيُر أُمَِّتي الْقَْرنُ الَِّذي ُبِعثُْت ِفيِه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
ُدونَ، َويَْنذُُرونَ َوال ُيوفُونَ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم َواللَُّه أَْعلَُم ذَكَرَ الثَّاِلثَ أَْوال، ثُمَّ َيْنَشئُونَ قَْوٌم َيشَْهُدونَ َوال ُيسَْتْشَه

  ".َوَيخُوُنونَ َوال يُْؤَتَمُنونَ، َويَفُْشو ِفيهُِم السَِّمُن

قَاِن، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلََويِه الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َداُوُد بن الزِّْبرِ - ١٤٩٣٢
بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ  َمطَُر الَْورَّاُق، َوِهَشاُم الدَّْستَُواِئيُّ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُزرَاَرةَ بن أَْوفَى، َعْن ِعْمَرانَ

ثُمَّ "ثَالثًا، وَاللَُّه أَْعلَُم ذَكََر الثَّاِلثَ أَْم ال،"َخْيُر َهِذِه اُألمَِّة الْقَْرنُ الَِّذي ُبِعثُْت ِفيهِْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".َوال ُيسَْتشَْهُدونَ، َويَْنذُُرونَ َوال ُيوفُونَ، وََيُخوُنونَ َوال ُيْؤَتَمُنونَ، َوَيفُْشو ِفيهُِم السَِّمُنَيْنَشأُ قَْوٌم َيْشَهُدونَ 

ا َحدَّثََنَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن صَاِلحٍ الشِّريَازِيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم الدَّْسُتوَاِئيُّ، ح َو - ١٤٩٣٣
ي أَبِي، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِ

َخْيُر َهِذهِ اُألمَِّة الْقَْرنُ الَِّذي ُبِعثْتُ :"َم، قَالَُزَراَرةَ بن أَوْفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".َويَفُْشو ِفيهُِم السَِّمُنِفيهِْم ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم، ثُمَّ يَْنَشأُ أَقَْواٌم َيْنذُُرونَ َوال ُيوفُونَ، َوَيْحِلفُونَ َوال ُيسَْتْحلَفُونَ، 

َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا : سَّدُوِسيُّ، َوُمَحمَّدُ بن َيحَْيى الَْمْرَوزِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ ال - ١٤٩٣٤
ْن َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َع: َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، قَاال: ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، قَاال

َتَصَما إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى قََتاَدةَ، َعْن ُزرَاَرةَ بن أَوْفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال َعضَّ َيدَ َرُجلٍ، فَنََزَع ثَنِيََّتُه، فَاْخ
  ".ةَ لََكَيَعضُّ أََحُدكُْم أََخاُه كََما يََعضُّ الْفَْحلُ، ال ِدَي:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

، َعْن ُزَراَرةَ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا أََبانُ بن يَزِيَد، َعْن قََتاَدةَ - ١٤٩٣٥
فَأَبْطَلَ "ةَ الَْعاضِّ، َوأََتى وَأََتى النَّبِيَّ فَذَكََر لَُه،أَْوفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ أَنَّ َرُجال َعضَّ َعلَى َيِد َرُجلٍ، فَاْنتََزَع ثَنِيَّ

  ".ذَِلَك
 قََتاَدةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن - ١٤٩٣٦

ْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال َعضَّ آَخَر َعلَى ِذَراِعِه، فَاجَْتذََبَها فَاْنتََزَع ثَنِيََّتُه، فََرفََع ذَِلَك إِلَى ُزَراَرةَ بن أَوْفَى، َعْن ِع
  ."أَرَْدَت أَنْ َتَعضَّ لَْحَم أَِخيَك كََما يََعضُّ الْفَْحلُ:"النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْهَدَرَها، َوقَالَ

َعُروبَةَ، َعْن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي - ١٤٩٣٧
َزعَ َيَدُه ِمْن ِفيِه، فََبَدَرتْ قََتاَدةَ، َعْن ُزرَاَرةَ بن أَوْفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال َعضَّ َيدَ َرُجلٍ، فَانَْت

  ".فَأَْبطَلََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"أَْو قَالَ"فَأَطَلََّها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"ثَنِيَُّتهُ،
ي، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن يَزِيَد الْوَاِسِطيُّ، َعْن أَيُّوَب أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثَنِي أَبِ - ١٤٩٣٨

َع َيَدُه ِمْنُه، فََوقََعْت الَْعالِء، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُزرَاَرةَ بن أَْوفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال َعضَّ َعلَى َيِد َرُجلٍ، فَنََز
َيأْكُلُ أََحُدكُمْ لَْحَم أَِخيِه كََما َيأْكُلُ الْفَْحلُ، أَْو كََما يََعضُّ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْبطَلََها، ثُمَّ قَالَ ثَنِيَّتَاُه، فَأََتى النَّبِيُّ

  ".الْفَْحلُ
ٍد، َحدَّثََنا َمَجاَعةُ بن الزُّبَْيرِ، َعْن قََتاَدةَ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ بن َسْهلٍ الُْجْندِ ْيسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُرَشْي - ١٤٩٣٩



فَأَْبطَلََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى "َعْن ُزَراَرةَ بن أَْوفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُجال َعضَّ ِذرَاَع َرُجلٍ، فَاْنُتزَِعْت ثَنِيَُّتُه،
مَّدُ بن صَاِلحِ بن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَح". اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .لَُه َم ِمثْأَبِي، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُزرَاَرةَ بن أَْوفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

بَةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ بن سَوَّارٍ، َحدَّثََنا ُشْع - ١٤٩٤٠
  ".سَبِّحِ اْسمَ رَبَِّك اَألْعلَى: َوَسلََّم كَانَ ُيوِترُ بِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:"ُزَراَرةَ بن أَوْفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ

امِ، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َسمِيَنةَ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الْعَوَّ - ١٤٩٤١
َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء َعِليُّ بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد اَألْحمَُر، ِكالُهَما َعنِ الَْحجَّاجِ بن  َمْحُموُد بن ُمَحمَّدٍ الَْواسِِطيُّ،

َيقَْرأُ ِفي :"ُه كَانَلََّم، أَنَّأَْرطَاةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُزرَاَرةَ بن أَْوفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
قُلْ ُهَو اللَّهُ "و ] ١الكافرون آية "[قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ"َو ] ١األعلى آية "[َسبِّحِ اْسَم رَبَِّك اَألْعلَى: "الْوِْترِ
  ] ".١اإلخالص آية "[أََحٌد

دَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن ُعقَْبةَ الشَّْيبَانِيُّ، َح - ١٤٩٤٢
َتُجوزُ :"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُزرَاَرةَ بن أَْوفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه 

  ".دَّثَْت بِِه أَْنفَُسَها َما لَْم َتكَلَّْم بِِه أَوْ َتْعَملْ بِِهُألمَِّتي َما َح

َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َهاُرونَ بن آَدَم الَْبْصرِيُّ، بِالَْمصِّيَصِة - ١٤٩٤٣
ْسعُوِديُّ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُزرَاَرةَ بن أَوْفَى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ الُْمَعلَّى بن َبَركَةَ، َحدَّثََنا الَْم

  .كَانَ إِذَا أََراَد أَنْ يَُوجَِّه سَرِيَّةً أَغَْداَها ، "اللَُّهمَّ َبارِْك ُألمَِّتي ِفي ُبكُورَِها:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ن ِعْمَرانَ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍَهيَّاُج ب

، َعْن َهيَّاجٍ، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا الُْمْعَمُر، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ - ١٤٩٤٤
َدَر َعلَْيِه لََيقْطََعنَّ ِمْنُه طَابِقًا، فَلَمَّا قََدَر َعلَْيِه، أَْرَسلَنِي إِلَى ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ غُالًما ألَبِيِه أََبَق، فََجَعلَ َعلَْيِه َنذًْرا لَِئْن قَ

َيُحثَُّنا "ْيِه َوَسلََّم كَانَُمْر أََباَك أَنْ يُْعِتَق غُالَمُه أَْو ُيكَفَِّر َعْن َيِمينِِه، فَإِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ: فََسأَلُْتُه، فَقَالَ ِعْمَرانُ
فَأََتْيُت َسمَُرةَ فََسأَلْتُُه، فَقَالَ ِمثْلَ قَْولِ ِعْمَرانَ، َهكَذَا رََواُه َمْعَمٌر َوَهمَّاٌم َوقََتاَدةُ َعنِ ، "َعلَى الصََّدقَِة، َوَينَْهاَنا َعنِ الُْمثْلَِة

  .َعُروَبةَ َوَهمَّاُم بن َيْحَيى الَْحَسنِ بن َهيَّاجٍ، َوخَالَفَُه َسعِيُد بن أَبِي 

، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َعُروَبةَ - ١٤٩٤٥
أََبَق لَِئْن قََدَر َعلَْيِه لََيقْطََعنَّ ِمْنُه : ، َوكَانَ أَُبوُه، قَالَ ِفي غُالمٍ لَُهالَْحَسنِ، أَنَّ هَيَّاَج بن ِعْمَرانَ أََتى ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ

َباكَ ُمْر أَ: لِ أَبِيِه، فَقَالَ ِعْمَرانُطَاِئفًا، أَْو َيَدُه فَقََدَر َعلَْيِه، فَاْنطَلََق َهيَّاٌج إِلَى ِعْمَرانَ فَسَأَلَُه َعْن ذَِلَك، فَأَْخَبَرُه، َعْن قَْو
كَانَ ِفي ُخطَْبِتهِ َيُحثُّ "ِه َوَسلََّم َوَسلََّمأَنْ ُيكَفِّرَ َيِميَنُه، أَوْ ُيْعِتَق غُالَمُه، َوال َيقْطََع ِمْنُه طَائِفًا، فَإِنَّ َنبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َتى َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، فَقَالَ مِثْلَ قَْولِ ِعْمَرانَ، ثُمَّ َحدَّثَ أَنَُّه أَ"َعلَى الصََّدقَِة، َوَينَْهى َعنِ الُْمثْلَِة
ى، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجَواهِرِيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َهمَّاُم بن َيحَْي - ١٤٩٤٦

الْبُْرُجِميِّ، أَنَّ غُالًما َألبِيِه أََبَق، فََجَعلَ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ لَِئْن قََدَر َعلَْيِه لََيقْطََعنَّ قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َهيَّاجِ بن ِعْمَرانَ 
لَّى اللَُّه َعلَْيِه قُلْ َألبِيَك ال َيفَْعلْ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َص: َيَدُه، فَلَمَّا قَِدَم َعلَْيِه َيْعنِي إِلَى ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، فَقَالَ



  .فَلُْيكَفِّْر َعْن َيِمينِِه، َولَْيَتَجاَوْز َعْن غُالِمِه: قُلْ َألبِيَك"َيُحثُّ ِفي ُخطَْبِتِه َعلَى الصََّدقَِة، َوَينَْهى َعنِ الُْمثْلَِة"َوَسلََّم
  الَْهاللُ بن زِيَاٍد الَْعَدوِيُّ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

، ا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْعالِء بن زَِياٍد، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍَحدَّثََن - ١٤٩٤٧
ٍة، فَلُْيْشهِْد َعلَى طَالِقِه طَلََّق ِفي غَْيرِ ِعدٍَّة، َورَاَجَع ِفي غَْيرِ ُسنَّ:"أَنَّ َرُجال طَلََّق َولَْم ُيشْهِْد، َوَراَجَع َولَْم ُيشْهِْد، فَقَالَ

  ".َوَعلَى ُمَراَجَعِتِه
ْيرِ، َعْن قََتاَدةَ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ بن َسْهلٍ الُْجْنِديسَابُورِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُرشَْيٍد، َحدَّثََنا َمَجاَعةُ بن الزَُّب - ١٤٩٤٨

طَلَّقُْت امَْرأَِتي َعالنَِيةً، َوَراَجعُْتَها سِرا؟ فَقَالَ : قَالَ لَُه َرُجلٌ: ُحَصْينٍ، قَالََعنِ الَْعالِء بن زَِياٍد، َعْن ِعْمَرانَ بن 
  ".طَلَّقَْت ِفي غَْيرِ ِعدٍَّة، َورَاَجْعَت ِفي غَْيرِ ُسنٍَّة، اتَّقِ اللََّه َوأَشْهِْد:"ِعْمَرانُ

و َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن بِشْرٍ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُب - ١٤٩٤٩
ارِهِ كُنَّا َمَع نَبِيِّ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي بَْعضِ أَسْفَ: َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْعالِء بن زِيَاٍد، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا رَبَّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء : "إِذْ َرفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِهَاَتْينِ اآلَيَتْينِ َصْوَتُه
فَلَمَّا َسِمْعَنا ذَِلَك َحثَثَْنا الْمَِطيَّ، َوَعَرفَْنا أَنَُّه ِعْنَد ] ٢آية  احلج"[َعِظيٌم َيْوَم َتَروَْنَها َتذَْهلُ كُلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا أَْرضََعْت

َهلْ َتْعلَُمونَ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْولٍ َيقُولُُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا اْسَتوُوا َحْولَُه، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى
آَدُم، قُْم فَابَْعثْ َبْعثَ النَّارِ : ذَِلكُْم َيْوَم ُيَناِدي آَدُم، فَُينَاِديِه َربُُّه فََيقُولُ:"اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، قَالَ: قَالُوا"يُّ َيْومٍ ذَاَك؟أَ

، فَلَمَّا َسِمُعوا ذَِلَك أُْبِلسُوا حَتَّى َما "َوِتْسُعونَ ِمْن كُلِّ أَلٍْف ِتْسُعِمائٍة: َيا َربِّ، َوكَمْ َبْعثٌ ِفي النَّارِ؟ فََيقُولُ: فََيقُولُ
اْعَملُوا َوَبشُِّروا :"لَأَْوَضحُوا بِضَاِحكٍَة، فَلَمَّا َرأَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما الَِّذي ِعْندَُهْم َضِحَك، َوقَا

َيأْجُوجُ :"قَالَ، َمْن َيا َنبِيَّ اللَِّه؟ : قَالُوا، "لََخِليقََتْينِ َما كَاَنَتا َمَع أََحٍد قَطُّ إِال كَثََّرَتاُه فََوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه إِنَّ َمَعكُْم
  اْعَملُوا وَأَْبِشرُوا فََوالَِّذي نَفُْس ُمحَمٍَّد بَِيِدِه مَا: َوَمأُْجوُج، َوَمْن َهلََك ِمْن بين آَدَم َوإِْبِليَس، ثُمَّ قَالَ

  ".أَنُْتْم ِفي النَّاسِ إِال كَالشَّاَمِة ِفي َجْنبِ الَْبِعريِ، أَوِ الرَّقَْمِة ِفي ِذرَاعِ الدَّابَِّة
  َحبِيُب بن أَبِي فََضالَةَ عن عمران بن حصني

َنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد َحدَّثَ: َحدَّثََنا َيْحَيى بن زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ، وَأَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ التُّْستَرِيُّ، قَاال - ١٤٩٥٠
لَمَّا بَين َهذَا : َسِمْعُت َحبِيَب بن أَبِي فََضالَةَ الَْمكِّيَّ، قَالَ: بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا ُصَردُ بن أَبِي الْمَُباَرِك، قَالَ

َيا أََبا ُنَجْيدٍ : بن ُحَصْينٍ َجاِلٌس فَذَكَرُوا ِعْنَدُه الشَّفَاَعةَ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ َوِعْمَرانُ: الَْمْسجُِد َمْسجُِد الَْجاِمعِ، قَالَ
: قَالَ، "قَرَأَْت الْقُْرآنَ؟:"لَُتَحدِّثُوَنا بِأَحَاِديثَ َما َنجُِد لََها أَْصال ِفي الْقُْرآِن، فََغِضَب ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ، َوقَالَ لَِرُجلٍ، 

ًعا، وَالَْعْصُر َوَجْدَت ِفيِه َصالةَ الَْمْغرِبِ ثَالثًا، َوَصالةَ الِْعَشاِء أَْرَبعًا، َوَصالةَ الَْغَداِة َركْعََتْينِ، َواألُولَى أَْرَب: َنَعْم، قَالَ
ا، َوأََخذَْناُه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَلَسُْتْم أََخذُْتُموُه َعنَّ، فََعمَّْن أََخذُْتْم َهذَا الشَّأْنَ؟ : ال، قَالَ: قَالَ، أَْرَبًعا؟ 

َبِعًريا كَذَا، أََوَجْدُتْم ِفي  َوَسلََّم، أََوَجْدُتْم ِفي كُلِّ أَْرَبِعَني ِدْرَهًما ِدْرَهًما، َوِفي كُلِّ كَذَا َوكَذَا َشاةً، َوِفي كُلِّ كَذَا َوكَذَا
: َعمَّنٍ أََخذُْتْم َهذَا؟ أََخذَْناُه َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَأََخذُْتُموُه َعنَّا، قَالَفَ: ال، قَالَ: قَالَ، الْقُْرآِن؟ 

وا َركَْعَتْينِ َخلَْف َوَجدُْتْم َهذَا طُوفُوا َسبًْعا، وَاْركَُع] ٢٩احلج آية "[َولَْيطَّوَّفُوا بِالَْبْيِت الَْعِتيقِ"فََهلْ َوَجْدُتْم ِفي الْقُْرآِن 
  الَْمقَامِ، أََوَجْدُتْم َهذَا



ْيِه َوَسلََّم؟ أََوَجدُْتْم ِفي الْقُْرآنِ ِفي الْقُْرآِن؟ َعمَّْن أََخذُْتُموُه؟ أَلَْسُتمْ أََخذُْتُموُه َعنَّا، وَأََخذَْناُه َعْن نَبِيِّ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ
ال :"إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ال، قَالَ: اَر ِفي اِإلْسالمِ؟ قَالَال َجلََب َوال جََنَب َوال ِشَغ

ا لَْم َنكُ َما َسلَكَكُْم ِفي سَقَرٍ، قَالُو: "أََسِمْعُتُم اللََّه، َيقُولُ َألقَْوامٍ ِفي ِكَتابِِه، "َجلََب َوال َجَنَب َوال ِشغَاَر ِفي اِإلْسالمِ
، قَالَ ]  -املدثر آية "[َشفَاَعةُ الشَّاِفِعَني١٤٩٥١ِمَن الُْمَصلَِّني َولَْم َنُك ُنطِْعُم الِْمْسِكَني َحتَّى َبلَغَ فََما َتْنفَعُُهْم 

  ".أََنا َسِمْعُت َيقُولُ الشَّفَاَعةَ:"َحبِيٌب
  الَْعبَّاُس َعْبدُ الرَّْحَمنِ الَْهاِشِميُّ َعْن ِعْمَرانَ

َوَحدَّثََنا  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسعِيٍد اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، ح -١٤٩٥٢
ن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ، َحدَّثََنا َداُودُ ُشَعْيُب بن ِعْمَرانَ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمحَمٍَّد الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى ب

أََتى أَُبو ُحَصْينِ بن ُعَبْيدٍ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه : بن أَبِي هِْنٍد، َعنِ الْعَبَّاسِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
الضَّْيَف َوَيِصلُ الرَِّحَم، َوَيفَْعلُ َوَيفَْعلُ ُهَو أَُبوَك، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَرَأَْيَت َرُجال يُقْرِي : َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .، فََما لَبِثَ بَْعَد ذَِلكَ إِال ِعشْرِيَن لَْيلَةً حَتَّى َماَت "أََرأَْيَت أَبِي َوأََباَك، فَإِنَُّهَما ِفي النَّارِ:"َوَسلََّم

َعْن َنا الَْحَسُن بن غُلَْيبٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َحدَّثَ - ١٤٩٥٣
ِصيًنا أََتى النَّبِيَّ َصلَّى َداُوَد بن أَبِي هِْنَد، َعنِ الَْعبَّاسِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْهَاِشِميِّ، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، إِنَّ أََباُه َح

إِنَّ أَبِي :"أَرَأَْيَت َرُجال كَانَ ُيقْرِي الضَّْيَف، وََيِصلُ الرَِّحَم، َماَت قَْبلََك، َوُهَو أَُبوَك، فَقَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  .فََماَت ُحَصْيٌن ُمْشرِكًا: ، قَالَ"َوأََباَك َوأَْنَت ِفي النَّارِ

  ُبو الدَّْهَماِء َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍأَ
ثََنا َحجَّاُج بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّ - ١٤٩٥٤

ا َجرِيرُ بن َحازِمٍ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد بن ِهاللٍ، َعْن أَبِي الدَّْهَماِء، َعْن ِعْمَرانَ بن َحدَّثََن: الِْمْنهَالِ، َوَعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، قَاال
ُه َوُهوَ َمْن َسِمَع بِالدَّجَّالِ، فَلَْيْنأَى ِمْنُه، وَاللَِّه إِنَّ الرَُّجلَ لَيَأِْتَينَّ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".َيْحِسُب أَنَُّه ُمْؤِمٌن فََيْتَبُعُه ِممَّا َيَرى ِمَن الشُُّبهَاِت
 بن َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َجرِيرِ بن َحازِمٍ، َعْن ُحَمْيِد - ١٤٩٥٥

َمْن َسِمَع مِْنكُمْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ ِهاللٍ، َعْن أَبِي الدَّْهَماِء، َعْن
  ".لشُُّبهَاِتبِالدَّجَّالِ فَلَْيِفرَّ ِمْنُه، فَإِنَُّه يَأِْتَيِه الرَُّجلُ فََيْحَسبُ أَنَُّه ُمْؤِمٌن فََيْتَبُعُه ِممَّا َيَرى ِمَن ا

أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا  - ١٤٩٥٦
أَبِي الدَّْهَماِء، َعْن ِعْمَرانَ بن َشْيَبةَ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، ِكالُهَما َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َعْن 

َمْن َسِمَع بِالدَّجَّالِ، فَلَْيْنأَى ِمْنُه َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا فَإِنَّ الرَُّجلَ يَأِْتَيهِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".َن الشُُّبَهاِت فَيَْتَبُعُهفََيْحَسبُ أَنَُّه ُمْؤِمٌن فََيَرى َمَعُه ِم

  َتمِيُم بن ُنَديرٍ َعْن ِعْمَرانَ: أَُبو قََتاَدةَ َواْسُمُه
َنا ُمَسدٌَّد، ح َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو النُّْعَماِن عَارٌِم، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثَ - ١٤٩٥٧
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن إِْسَحاقَ بن : َجْعفَرُ بن ُمَحمَِّد بن َحْربٍ الَْعبَّاَدانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، قَالُوا َوَحدَّثََنا

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : لَ ِعْمَرانَُدَخلَْنا َعلَى ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ َوَمَعَنا ُبشَْيُر بن كَْعبٍ، فَقَا: ُسوَْيٍد، َعْن أَبِي قََتاَدةَ، قَالَ
إِنَّا َنجُِد ِفي َبْعضِ الْكُُتبِ أَنَّ ِمْنُه َسِكيَنةً ، َيا أََبا ُنَجْيٍد : ، قَالَ ُبَشْيُر بن كَْعبٍ"الَْحَياُء خَْيٌر كُلُُّه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



انُ الَْحدِيثَ، فَأََعاَد َبِشُري َعلَْيِه الَْحدِيثَ، فََغِضَب ِعْمَرانُ َحتَّى اْحَمرَّتْ َوَوقَاًرا، َوأَنَّ َبْعَضهُ َضْعٌف، فَأََعاَد ِعْمَر
ْهلِ أََبا ُنَجْيٍد إِنَُّه َرُجلٌ ِمْن أَ: أَُحدِّثَُك َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُتَعارِضُنِي بِالْكُُتبِ، فَقُلَْنا: َوْجَنَتاُه، قَالَ

  .الْبَْيِت

ثََنا َوْهُب بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدانَ الَْحَنِفيُّ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ، َحدَّ - ١٤٩٥٨
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ن ُحَصْينٍ، قَالََجرِيرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َعْن أَبِي قَتَاَدةَ، َعْن ِعْمَرانَ ب

  ".الَْحَياُء َخْيٌر كُلُُّه:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  َعْبُد الًْمِلِك بن َيعْلَى الْقَاضيِ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الَْحَسنِ الَْعالُف، َحدَّثََنا : ْحَمَد، قَاالَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوعَْبَدانُ بن أَ - ١٤٩٥٩
ْعلَى، َعْن ِعْمَرانَ بن َبِشُري بن ُسرَْيجٍ الَْبزَّاُر، َعْن قَبِيَصةَ بن الْجَْعِد السُّلَِميِّ، َعْن أَبِي الَْملِيحِ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن َي

  ".َما ِمْن َعْبٍد يَبِيُع تَاِلًدا، إِال َسلَّطَ اللَُّه َتعَالَى َعلَْيِه تَاِلفًا:"للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقالَ َرُسولُ ا: ُحَصْينٍ، قَالَ
  أَُبو اَألسَْوِد الدُّؤَِليُّ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

ى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْبِد َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّ - ١٤٩٦٠
أَنَُّه سَأَلَ ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َوَعْبَد اللَِّه بن : الرَّْحَمنِ بن َسِعيِد بن أُقَْيشِ بن َربَاسٍ اَألَسِديُّ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد الدَُّؤِليِّ

إِنِّي قَْد خَاَصْمُت أَْهلَ الْقََدرِ حَتَّى أَْحَرجُونِي، فََهلْ ِعْندَكُْم َعِلٌم : لْقََدرِ، فَقَالََمْسُعوٍد، وَأَُبيَّ بن كَْعبٍ َعنِ ا
ْحَمِتِه لَْو أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َعذََّب أَْهلَ السََّماِء َواَألْرضِ َعذَّبَُهْم غَْيُر ظَاِلمٍ، َولَْو أَْدَخلَُهْم ِفي َر:"فَُتَحدِّثُونِي؟ فَقَالُوا

ُعذَِّب فَُهَو الَْحقُّ، َوَمنْ  كَاَنْت َرْحَمُتُه أَْوَسَع ِمْن ذُُنوبِهِْم، وَلَِكنَُّه كََما قََضى ُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء، َويَْرَحُم َمْن َيَشاُء، فََمْن
، ثُمَّ "ا قَبِلَ ِمْنَك َحتَّى ُتْؤِمَن بِالْقََدرِ كُلِِّه َخْيرِِه َوَشرِِّهُرِحَم فَُهَو الَْحقُّ، َولَْو كَانَ لََك ِمثْلُ أُُحدٍ ُتْنِفقُُه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َم

ُه َمِعي ألَبِي اَألْسَودِ ِحَني َحدَّثَُه الَْحدِيثَ، َسِمْعُت ذَِلَك ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَسِمَع: قَالَ ِعْمَرانُ
  .بن كَْعبٍ، فََسأَلَُهَما أَُبو اَألسَْوِد فََحدَّثَاُه َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْبُد اللَِّه، وَأَُبيُّ

بن  َزكَرِيَّاَحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر، َحدَّثََنا َعْزَرةُ بن ثَابٍِت، ح َوَحدَّثََنا  - ١٤٩٦١
ٍت، َعْن َيحَْيى بن ُعقَْيلٍ، َعْن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا َعْونُ بن ُعَماَرةَ، َحدَّثََنا َعْزَرةُ بن ثَابِ

َرُجال أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيحَْيى بن َيْعَمَر، َعْن أَبِي اَألْسَودِ الدُّؤَِليِّ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ 
 قَْد َسَبَق، أَْو ِفيَما أََرأَْيَت َما َيْعَملُ النَّاُس الَْيْوَم، وََيكَْدُحونَ ِفيِه، أََشْيٌء قُِضَي َعلَْيهِْم، أَْو َمَضى َعلَْيهِْم ِمْن قََدرٍ: فَقَالَ

فَِلَم : قَالَ، "َبلْ َشْيٌء قُِضَي َعلَْيهِْم َوَمَضى َعلَْيهِْم:"ْم بِِه نَبِيُُّهْم، َواتََّخذَْت َعلَْيهِمُ الُْحجَّةَ؟ قَالََيْسَتقْبِلُوَنُه ِممَّا أََتاُه
زِلََتْينِ َوفَّقَُه ِلَعَمِلَها، قَالَ َمْن َخلَقَُه اللَُّه لَِواِحَدٍة ِمَن الَْمْن:"فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيْعَملُونَ إِذًا؟ 

  ] ".٨الشمس آية "[َونَفْسٍ َوَما سَوَّاَها فَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتقَْواهَا"َتْصِديُق ذَِلَك ِفي ِكَتابِ اللَِّه 
  أَُبو حَْربِ بن أَبِي أَْسَوَد الدَُّؤِليُّ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ

بن ُشعَْيبٍ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلََمةَ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُزَهْيرٍ عَْبُد  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ١٤٩٦٢
: ُبو َحْربٍَتذَاكَْرَنا الْبِرَّ ِعْندَ أَبِي حَْربِ بن أَبِي اَألْسوَِد، قَالَ أَ: قَالَ الُْمفَضَّلُ بن فَضَالَةَ: الرَّْحَمنِ بن َمْغَراَء، قَالَ

َتذَاكَْرَنا الْبِرَّ عِْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َتذَاكَْرَنا الْبِرَّ ِعْنَد ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، فَقَالَ ِعْمَرانُ بن ُحَصْينٍ
َصْوَمَعٍة ُيقَالُ لَُه جُرَْيٌج، َوكَاَنْت لَُه أُمٌّ، إِنَُّه كَانَ ِفيَما قَْبلَكُْم ِمَن األَُممِ َر:"فَأَْنَشأَ ُيَحدِّثَُنا فَقَالَ ُجلٌ ُمَتعَبٌِّد َصاِحبُ 



َها، فََناَدْتُه فََحكَاَها َرُسولُ اللَِّه َوكَاَنْت تَأِْتَيِه فَُتنَاِديِه، فَُيْشرُِف َعلَْيَها فَُيكَلُِّمَها، فَأََتْتُه َيْوًما َوُهَو ِفي َصالِتِه ُمقْبِلٌ َعلَْي
أَْي جُرَْيُج، : َعلَى َجبَْهِتَهاى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَوَضَع َيَدُه َعلَى جَْبَهِتِه، فََجَعلَْت ُتَناِديِه َراِفَعةً َرأَْسَها، وَاِضَعةً َيَدَها َصلَّ

: َربِّ، أُمِّي أَْو َصالِتي، فََغِضَبْت، فَقَالَِت أَْي: أَْي جَُرْيجُ ثَالثَ َمرَّاٍت، كُلَّ َمرٍَّة ثَالثَ مَرَّاٍت، كُلُّ ذَِلَك َيقُولُ ُجرَْيٌج
َوَبلََغتْ بنُت َملَِك الْقَْريَِة، فََحَملَْت فََولََدْت غُالًما، : اللَُّهمَّ ال َيُموَتنَّ جُرَْيٌج حَتَّى َيْنظَُر ِفي ُوُجوِه الُْموِمَساِت، قَالَ

ُهوَ َصاِحُب الصَّْوَمَعِة جُرَْيٌج، فََما َشَعَر حَتَّى َسِمَع بِالْفُؤُوسِ ِفي : ِك؟ قَالَْتَمْن فََعلَ َهذَا بِِك؟ َمْن َصاحُِب: فَقَالُوا لََها
فَلَْم ُيجِيُبوُه فَلَمَّا َرأَى ذَِلَك أََخذَ الْحَْبلَ، فََتَدلَّى، فََجَعلُوا َيُجرُّونَ ، َوْيلَكُْم َما لَكُْم؟ : أَْصلِ َصْومََعِتِه، فَجََعلَ َيْسأَلُُهْم

  أَْنفَُه، وََيضْرُِبونَُه

: أَْنتَ َصاِحُب بنتِ الَْمِلِك الَِّتي أَْحَبلَْتَها؟ قَالَ: َوْيلَكُْم َما لَكُْم؟ قَالُوا: مَُراٍء ُتَخاِدُع النَّاَس بَِعَمِلَك، قَالَ لَُهْم: َوَيقُولُونَ
فََتَولُّوا َعنِّي، فََتَولُّوا، فََصلَّى َركَْعَتْينِ، ثُمَّ : َنَعْم، قَالَ: قَالُوا، ؟ الُْغالُم َحيٌّ ُهَو: وَلََدْت غُالمًا، قَالَ: قَالُوا، فََما فََعلَْت؟ 

، َيا طَاِغَيةُ :  الُْغْصنِ، َوقَالَاْنتََهى، ثُمَّ َمَشى إِلَى َشَجَرٍة فَأََخذَ ِمْنَها غُْصًنا ثُمَّ أََتى بِالُْغالمِ َوُهَو ِفي َمْهِدِه، فَضََرَبُه بِذَِلَك
أَعِيُدوَها : إِنْ ِشئَْت بنْيَنا لََك َصْومََعَتَك بِذََهبٍ، َوإِنْ ِشئْتَ بِِفضٍَّة، قَالَ: أَبِي فُالنٌ الرَّاِعي، قَالُوا: قَالَ، ْن أَُبوَك؟ َم

  .َم، َوَشاِهدُ ُيوُسَف، َوصَاِحُب جُرَْيجٍ ِعيَسى اْبُن مَْرَي: فََزَعَم أَُبو حَْربٍ أَنَُّه لَْم َيَتكَلَّْم ِفي الْمَْهِد إِال ثَالثَةٌ، "كََما كَاَنْت
  َعطَاٌء َمْولَى ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ َعْن ِعْمَرانَ

دَّثََنا إِْبَراهِيمُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َح - ١٤٩٦٣
مَّ َرَجَع، فَقَالُوا َعطَاٍء، َمْولَى ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ اْسُتْعِملَ َعلَى الصََّدقَِة، فَذََهَب، ثُبن 
َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  أَِللَْمالِ أَْرَسلُْتُمونِي؟ أََخذَْناُه كََما كُنَّا نَأُْخذُُه َعلَى َعْهِد:"أَْيَن الَْمالُ؟ فَقَالَ: لَُه

  ".َوَوَضْعَناُه كََما كُنَّا َنَضُعُه
  أَُبو ِقالَبةَ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا َوْرُد بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن - ١٤٩٦٤
ن ُحَصْينٍ، َوَسُمَرةَ بن بن ُعَبْيِد اللَِّه النَّْصرِيُّ، أَنَُّه َسِمعَ الُْمَتوَكِّلَ بن اللَّْيِث، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن ِعْمَرانَ ب

  ".الَْبسُوا الَْبيَاَض، َوكَفِّنُوا ِفيَها َمْوَتاكُْم":قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُجْنُدبٍ، قَاال
اِء، َعْن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّ - ١٤٩٦٥

فَأَمََرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْعَتَق اثَْنْينِ "أَْعَتَق ِستَّةَ أَْعُبٍد ِعْنَد مَْوِتِه، أَنَّ َرُجال: ِقالَبةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ
  ".َوأََرقَّ أَْرَبَعةً

  السُّمَْيطُ بن ُسَمْيرٍ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

َسعِيٍد اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن ِغَياٍث، َعْن َعاِصمٍ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن  - ١٤٩٦٦
بََعثَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسرِيَّةً، فََحَملَ : اَألْحَولِ، َعنِ السَُّمْيِط بن ُسَمْيرٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

إِنِّي ُمْسِلٌم، فَقََتلَُه ثُمَّ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : كَِني، فَلَمَّا غَِشَيُه بِالرُّْمحِ، قَالََرُجلٌ َعلَى َرُجلٍ ِمَن الُْمْشرِ
: ا غََشْيُتُه بِالرُّْمحِ، قَالََحَملَُت َعلَى َرُجلٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني، فَلَمَّ: ، قَالَ"َوَما ذَاَك؟:"إِنِّي أَذَْنْبُت فَاْسَتْغفَْر ِلي، قَالَ: فَقَالَ

وََيْسَتبِنيُ ِلي َيا َرسُولَ : ، قَالَ"َهال َشقَقَْت َعْن قَلْبِِه َحتَّى َيْسَتبَِني لََك؟:"إِنِّي ُمْسِلٌم، فَظََنْنتُ أَنَُّه ُمَتَعوِّذٌ فَقََتلُْتُه، فَقَالَ
فََماَت الرَُّجلُ فََدفَنَّاُه، فَأَصَْبَح َعلَى َوْجهِ : قَالَ، "ُه َعلَى َما قَالَ ِفي قَلْبِِهقَْد قَالَ لََك بِِلَسانِِه فَلَْم ُتَصدِّقْ:"اللَِّه؟ قَالَ



َنا  َعلَى َوْجِه اَألْرضِ، فَأَتَْياَألْرضِ، فَأََمْرَنا ِغلَْماَنَنا فََحَرُسوُه، فَأَصَْبَح َعلَى َوْجِه اَألْرضِ، فَقُلَْنا غَفَلُوا فَحََرْسَناُه، فَأَصَْبَح
، "أََما إِنََّها ُتقَْبلُ َمْن ُهَو َشرٌّ ِمْنُه، َولَِكنَّ اللََّه أََراَد أَنْ ُيَعلَِّمكُْم َتْعظِيَم الدَّمِ:"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخَبرَْناُه، فَقَالَ

  .، فَفََعلَْنا "وا َعلَْيِه ِمَن الِْحَجاَرِةاذَْهُبوا بِهِ إِلَى سَفْحِ َهذَا الْجََبلِ، فَاْنِضُد:"ثُمَّ قَالَ
  ُمَعاوَِيةُ بن قُرَّةَ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

ا زِيَاُد َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْحَسنِ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََن - ١٤٩٦٧
لَمَّا ظََهَر َعِليٌّ َعلَى أَْهلِ الَْبصَْرِة َجَعلَ ُيَصلِّي بِهِمْ َصالةَ :"ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ الَْجصَّاُص، َعْن

  ".ِمَن الرَّكْعََتْينَِنبِيَِّنا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، التَّكْبِريُ إِذَا َركََع، وَإِذَا َرفَعَ رَأَْسُه، َوإِذَا َسَجَد قَاَم 
َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َشبِيبٍ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن الُْجْعِفيُّ، : َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َوَبكُْر بن ُمقْبِلٍ الَْبصْرِيُّ، قَاال - ١٤٩٦٨

قَالَ : َعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالََحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعنِ الْجَلِْد بن أَيُّوَب، َعْن ُم
  ".َمْن َسِمعَ بِالدَّجَّالِ، فَلَْيْنأَ ِمْنُه:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

زَُهْيٌر، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ِدينَارٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا - ١٤٩٦٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، أَْو ُحمَْيِد بن ِهاللٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ، أَْو ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".الَْحَياُء كُلُُّه َخْيٌر:"َعلَْيِه َوَسلََّم

نَارٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ِدي - ١٤٩٧٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : لَُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، أَْو ُحمَْيِد بن ِهاللٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَْو عَْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ، قَا

  ".إِيَّاكُْم َوالَْخذَْف، فَإِنََّها َتكَْسُر السِّنَّ، َوَتفْقَأُ الَْعْيَن، َوال تَْنِكئُ الَْعدُوَّ:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  ُعقَْبةُ بن َوسَّاجٍ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

فِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َمْرَوانَ، َعْن إِْبَراهِيَم بن أَبِي َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْ - ١٤٩٧١
َمْرِء ِمَن كَفَى بِالْ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبلَةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َوسَّاجٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

َوإِنْ كَانَ َخيًْرا فَُهَو َشرٌّ لَهُ إِال َمْن َرِحَم :"قَالَ، َيا َرسُولَ اللَِّه، َوإِنْ كَانَ َخيًْرا؟ : ِقيلَ، "اِإلثْمِ أَنْ ُيشَاَر إِلَْيِه بِاَألصَابِعِ
  ".اللَُّه، َوإِنْ كَانَ َشرا فَُهَو شَرٌّ
  يُّ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍأَُبو الَْمِليحِ بن أَُساَمةَ الُْهذَِل

َسِمْعتُ : ، قَالََحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َشَبابٌ الُْعْصفُرِيُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ - ١٤٩٧٢
ي الَْملِيحِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُعقَْبةَ بن َخاِلٍد، ُيَحدِّثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن غَاِلبٍ، َعْن أَبِ

  ".َعلَْيكُْم ِمَن الَْعَملِ بَِما تُِطيقُونَ، فَإِنَّ اللََّه ال يََملُّ حَتَّى َتَملُّوا:"َوَسلََّم، قَالَ

َسِمْعُت َعْبدَ : ن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى، قَالََحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ب - ١٤٩٧٣
أََتتِ اْمَرأَةٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : اللَِّه بن أَبِي ُحمَْيٍد، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي الَْمِليحِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

، "أَيُّكُْم َيأْوِي َهِذِه؟:"َرسُولَ اللَِّه، إِنََّها َزَنْت، فَقَالَْت ذَِلَك مَِراًرا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا: فَقَالَْت
فَأََتى بَِها إِلَى النَّبِيِّ ، "ا َوَضَعْت فَائْتِنِي بَِهافَاْنطَِلْق بَِها فَلَْتكُْن ُتمْهِلْ، فَإِذَ:"أََنا َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: قَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ

َيا : ، قَالَ ُعَمُر"َتقَدَّمُوا فََصلُّوا َعلَْيَها:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَدَما َوَضَعْت، فَأََمَر بَِها، فَُرجَِمْت، ثُمَّ قَالَ َألْصحَابِِه
  ".لَقَْد تَاَبْت تَْوَبةً لَْو تَاَبَها َسْبُعونَ ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة لَقُبِلَ ِمنُْهْم:"َها؟ قَالََرسُولَ اللَِّه، أَُتصَلِّي َعلَْي



  أَُبو ِمرَاَيةَ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ
ا ُشْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، ِفي أَبِي مَِراَيةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََن - ١٤٩٧٤

  ".ال طَاَعةَ ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
ثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي ِمرَاَيةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّ - ١٤٩٧٥

  ".ال طَاَعةَ ِلَمْخلُوقٍ ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه:"ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َبجَالَةُ بن َعْبَدةَ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ

بن َعْبدِ ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن ُمَحمَِّد  َحدَّثََنا - ١٤٩٧٦
قُلُْت : ةَ بن َبجَالَةَ، قَالَأَْو َعْبَد، َسِمْعُت أََبا َنْصرٍ الْهِالِليَّ، ُيَحدِّثُ َعْن َبَجالَةَ بن َعْبَدةَ : اللَِّه بن أَبِي َيْعقُوَب، قَالَ

، اكُْتْم َعلَيَّ َحتَّى أَُموَت؟ : ِلِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ أَْخَبرَنِي بِأَْبَغضِ النَّاسِ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بين حَنِيفَةَ، َوبَنِي أَُميَّةَ، َوثَِقيفًاكَانَ أَْبَغُض النَّاسِ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َص:"َنَعْم، قَالَ: قُلُْت

  َعْبُد اللَِّه بن َشِقيقٍ الُْعقَْيِليُّ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

نِ اَألْعَمشِ، َعْن َجْعفَرِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن ُموَسى، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َع - ١٤٩٧٧
إِنِّي ألَْمِشي َمَع ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ فَاْنَتَهْيَنا إِلَى َمْسجِِد الَْبْصَرِة، فَإِذَا : إِيَاسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشِقيقٍ الُْعقَْيِليِّ، قَالَ

َيا : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَْسلََم قَاِئمٌ ُيَصلِّي الضَُّحى، فَقَالَ ُبرَْيَدةُُبرَْيَدةُ جَاِلٌس َوُسكَْبةُ َرُجلٌ ِمْن أَْصحَابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّ
ل فََسكََت ِعْمَرانُ َوَمَضيَْنا، فقا: ِعْمَرانُ أََما َتْسَتِطيُع أَنْ ُتَصلَِّي كََما ُيَصلِّي ُسكَْبةُ؟ َوإِنََّما َيقُولُ ذَِلَك كَأَنَُّه َيْعنِيِه بِِه، قَالَ

َرَف َعلَى الَْمِديَنِة، عمران إين ألمشي مع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِِذ اْسَتقَْبلَْنا أُُحًدا فََصَعْدَنا َعلَْيِه، فَأَْش
فَال َيْسَتِطيعُ أَنْ َيْدُخلََها، َيجُِد َعلَى كُلٍّ ِمْنَها  وَْيلُ أُمَِّها ِمْن قَْرَيٍة َيْتُركَُها أَْهلَُها أَْحَسَن َما كَاَنْت، يَأِْتيَها الدَّجَّالُ:"فَقَالَ

  ".َملَكًا ُمَصلًَّتا بِالسَّْيِف
فُالنٌ، َوِمْن أَْمرِِه فََجَعلُْت أُثْنِي : قُلُْت، "َمْن َهذَا؟:"ثُمَّ َنزَلَْنا فَأََتيَْنا الَْمْسجَِد، فَإِذَا َرُجلٌ ُيَصلِّي، فَقَالَ - ١٤٩٧٨
َهكَذَا َروَاُه : ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ"خَْيُر ِدينِكُْم أَْيَسُرُه:"، ثُمَّ َرفََع َيَديَّ، َوقَالَ"ال ُتْسِمْعُه فََتقْطََع ظَْهرَُه:"قَالََعلَْيِه، فَ

وَأَُبو َعَواَنةَ فََروََياُه َعْن أَبِي  اَألْعَمُش، َعْن أَبِي بِْشرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشِقيقٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َوَخالَفَهُ ُشْعَبةُ
  .َعْبِد اللَِّه بن َشِقيقٍ َعْن َرَجاِء بن أَبِي َرَجاٍء َعْن ِمْحَجنِ بن األَْدَرعِ 

  َبجَالَةُ الْقُشَْيرِيُّ عن عمران بن حصني

ا إِبَْراهِيُم بن رَاِشدٍ اآلدَِميُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َعْبدِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد الَْخيَّاطُ الرَّاَمُهْرمُزِيُّ، َحدَّثََن - ١٤٩٧٩
ْيرِيِّ، َعْن ِعْمَرانَ بن اللَِّه الصَّارِيُّ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َبْدرٍ، َعْن َراِشِد بن َنجِيجٍ الِْحمَّانِيِّ، َعْن ُجَناَدةَ، َعْن َبجَالَةَ الْقَُش

ثَِقيفًا، َوبَنِي أَُميَّةَ، َوبَنِي : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْبَغُض َهِذِه الثَّالثَةَ أَحَْياٍء الْعََربِ قُبِضَ النَّبِيُّ:"ُحَصْينٍ، قَالَ
  ".َحنِيفَةَ

ْن أَبِيِه، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ، َع - ١٤٩٨٠
مَاَت َوُهَو َيْبَغضُ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَحمَِّد بن أَبِي َيْعقُوَب، َعْن َبَجالَةَ بن َعْبَدةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعودٍ ". يفًابين أَُميَّةَ، َوبَنِي َحنِيفَةَ، َوثَِق: ثَالثَةَ أَْحَياٍء
وَب، َعْن َحمَّدِ بن أَبِي َيْعقُأَْحَمُد بن الْفَُراِت، ابَْنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن ُم



  .َعْبَدةَ بن َبَجالَةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه
  أَُبو طُلَْيَحةَ َمْولَى بين َخلٍَف َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

ِهيمُ بن َعْبِد اللَِّه الَْهَروِيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْرا - ١٤٩٨١
َحدَّثَنِي أَِخي الَْولِيُد بن زِيَاٍد، َعْن أَبِي طُلَْيَحةَ، مَْولَى بين َخلٍَف، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ : اَألْنصَارِيُّ، َعْن ِهَشامِ بن زَِياٍد، قَالَ

َم ثَْمانَ بن َعفَّاٍن أَيَّاَم غَْزَوِة َتبُوٍك ِفي جَْيشِ الُْعْسرَِة، فَأََمَر َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّبن ُحَصْينٍ، أَنَُّه شَهَِد ُع
خََرَج َينَْتِحلُ النُُّبوَّةَ قَدْ إِنَّ َهذَا الرَُّجلُ الَِّذي : بِالصََّدقَِة، وَالْقُوَِّة وَالتَّأَسِّي، َوكَاَنتْ َنصَاَرى الْعََربِ كََتُبوا إِلَى ِهرَقْلَ

: ِمْن ُعظََماِئهِْم، ُيقَالُ لَُه َهلََك َوأَصَاَبتُْهْم ُسُنونَ فََهلَكَْت أَْموَالُُهْم، فَإِنْ كُْنَت تُرِيُد أَنْ َتلَْحَق دِيَنَك فَاآلنَ، فََبَعثَ َرُجال
لَغَ ذَِلكَ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََتَب ِفي الَْعَربِ َوكَانَ َيجِْلُس كُلَّ الضََّناُد َوَجهََّز َمَعُه أَْرَبِعَني أَلْفًا، فَلَمَّا َب
لنَّاسِ قُوَّةٌ، ، فَلَْم َيكُْن ِل"اللَُّهمَّ إِنْ َتْهلََك َهِذِه الِْعصَاَبةُ فَلَْن ُتْعَبَد ِفي اَألْرضِ:"الَْيْومِ َعلَى الْمِْنَبرِ فََيْدُعو اللََّه، َوَيقُولُ

َيا َرسُولَ اللَِّه، َهِذِه ِمئََتا َبِعريٍ بِأَقَْتابَِها : َوكَانَ ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ قَْد َجهََّز ِعًريا إِلَى الشَّامِ يُرِيُد أَنْ َيْمَتاَر َعلَْيَها، فَقَالَ
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَبََّر النَّاُس، ثُمَّ قَاَم َمقَاًما آَخَر َوأََمَر بِالصََّدقَِة، َوأَْحالِسَها، َوِمئََتا أُوِقيٍَّة، فََحِمدَ اللََّه َرسُولُ اللَِّه َص

  َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَهاَتا ِمئََتاِن َوِمئََتا أُوِقيٍَّة، فَكَبَّرَ اللََّه َوكَبََّر: فَقَاَم ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ، فَقَالَ

  ".ال َيُضرُّ ُعثَْمانَ َما َعِملَ َبْعَد الَْيْومِ:"انُ بِاِإلبِلِ، َوأََتى بِالَْمالِ، فََصبَُّه َبْيَن َيَدْيِه فََسِمْعُتُه َيقُولُالنَّاُس، َوأََتى ُعثَْم
  ِعْمَرانُ بن ِعَصامٍ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ

َحدَّثََنا قََتادَةُ، : إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا َخاِلُد بن قَْيسٍ، َوَهمَّاٌم، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن  - ١٤٩٨٢
ِهي :"عِ َوالَْوْترِ، فَقَالََعْن ِعْمَرانَ بن ِعَصامٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سُِئلَ َعنِ الشَّفْ

  ".ا شَفٌْع َوِمْنَها وَْتٌرالصَّالةُ، ِمْنَه
َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْمكِّيُّ، وَُمَحمَُّد بن ُمحَمٍَّد الُْجذُوِعيُّ القاضي، قَاال - ١٤٩٨٣

ِة، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن ِعَصامٍ، َعْن َرُجلٍ، ِمْن أَْهلِ الَْبْصَر
  ".ِهي الصَّالةُ ِمنَْها َشفٌْع، َوِمنَْها َوْتٌر:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِفي الشَّفْعِ َوالَْوْترِ
  َزْهَدٌم الَْجْرِميُّ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ح َوَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد الْوَِكيِعيُّ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ١٤٩٨٤
يِّ، َعْن ِعْمَرانَ بن َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا أَُبو َجْمرَةَ، َعْن َزْهَدمٍ الَْجرِْم: إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، قَاال

خَْيُر أُمَِّتي الْقَْرنُ الَِّذي بُِعثُْت ِفيهِْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن :"ُحَصْينٍ، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
شَْهُدونَ، وََيْحِلفُونَ َوال ُيسَْتْحلَفُونَ، وََيُخوُنونَ َوال ُيْؤَتَمُنونَ، َوَيفُْشو ِفيهِمُ َيلُوَنُهْم، ثُمَّ َيْنَشأُ أَقَْواٌم َيْشَهُدونَ َوال ُيسَْت

  ".السَِّمُن

و ثََنا َعْمُرَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّ - ١٤٩٨٥
: َسِمْعُت ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، َيقُولُ: َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن أَبِي َجْمَرةَ، َحدَّثَنِي زَْهَدُم بن ُمضَرِّبٍ، قَالَ: بن َحكَّامٍ، قَاال

ال أَْدرِي : ، قَالَ ِعْمَرانُ"ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْمخَْيُركُْم قَرْنِي، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم، :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ثُمَّ َيكُونُ َبْعدَُهْم قَْوٌم َيشَْهُدونَ َوال ُيْسَتشَْهُدونَ، "َبْعَد قَْرنِِه قَْرَنْينِ أَْو ثَالثًا،: ذَكََر َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، . وَاللَّفْظُ ِلَعْمرِو بن َحكَّامٍ، "َوَيقُولُونَ َوال َيفُونَ، َوَيظَْهُر ِفيهُِم السَِّمُنَوَيخُوُنونَ َوال يُْؤَتَمُنونَ، 



مٍ، َعْن ِعْمَرانَ، َعنِ النَّبِيِّ ْهَدَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي َجْمَرةَ، َعْن َز
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

  رِوَاَيةُ الْكُوِفيَِّني
  ِهاللُ بن َيَساٍف َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ

ْنُصوُر بن أَبِي اَألْسَوِد، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، َحدَّثََنا َم - ١٤٩٨٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن َعِليِّ بن ُمْدرٍِك، َعْن ِهاللِ بن َيسَاٍف، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، قَالَ

َيلُونَُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم، ثُمَّ َيجِيُء قَْوٌم ُيَسمُِّنونَ َوُيِحبُّونَ السَِّمَن،  َخْيُر أُمَِّتي الْقَْرنُ الَِّذي أََنا ِفيهِْم، ثُمَّ الَِّذيَن:"َوَسلََّم
  ".َوُيْعطُونَ الشََّهاَدةَ ِمْن غَْيرِ أَنْ ُيسْأَلُوَها

ا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َعْن َشيَْبانَ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََن - ١٤٩٨٧
كُْنُت بِالَْبْصَرِة فََدَخلُْت الَْمْسجَِد، فَإِذَا َشْيٌخ َعلَْيِه قَْوٌم َيْجَتِمُعونَ َوُهَو ُيَحدِّثُُهمْ : اَألْعَمشِ، َعْن ِهاللِ بن َيسَاٍف، قَالَ

خَْيُر النَّاسِ قَْرنِي، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم، ثُمَّ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى: فََسِمْعُتُه، َيقُولُ
َمْن : قُلُْت، "لُوَها أَنْ ُيْسأَالَِّذيَن َيلُونَُهْم، ثُمَّ َيجِيُء ِمْن َبْعدِِهْم قَْوٌم ُيَسمُِّنونَ وَُيِحبُّونَ السَِّمَن، ُيْعطُونَ الشََّهاَدةَ قَْبلَ

  .ِعْمَرانُ بن الُْحَصْينِ: َهذَا؟ قَالُوا
ثََنا أَُبو َبكْرِ َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َحدَّ - ١٤٩٨٨

َسِمْعُت ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، : كِيٌع، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا ِهاللُ بن َيَساٍف اَألْشجَِعيُّ، قَالََحدَّثََنا َو: بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
ثُمَّ َيجِيُء قَْوٌم  خَْيُر النَّاسِ قَْرنِي، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم،:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َيقُولُ

َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ". ُيَسمُِّنونَ وَُيِحبُّونَ السَِّمَن، ُيْعطُونَ الشََّهاَدةَ قَْبلَ أَنْ ُيسْأَلُوَها
ن َيَساٍف، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن ُعَبْيٍد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِهاللِ ب

  .َوَسلََّم ِمثْلَُه 
  َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

ِه بن إِْدرِيَس، َواْبُن فُضَْيلٍ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ - ١٤٩٨٩
  ".ال ُرقَْيةَ إِال ِمْن َعْينٍ أَْو ُحَمٍة:"ُحَصْينٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َرفََعُه، قَالَ

ِمْغَولٍ، َعْن ُحَصْينٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا مَاِلكُ بن - ١٤٩٩٠
  ".ال ُرقَْيةَ إِال ِمْن أَْعَينٍ أَْو ُحَمٍة:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  َعْبُد اللَِّه بن بَُرْيَدةَ عن عمران بن حصني
 بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن بِشْرٍ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْنَحدَّثََنا ُعبَْيُد  - ١٤٩٩١

َسلََّم َوكَانَ َرُجال ِه َوقََتاَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن بَُرْيدَةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَُّه سَأَلَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".َصالُتُه قَاِعًدا َعلَى نِْصِف َصالِتِه قَاِئًما:"َمْيُسوًرا َعْن َصالةِ الرَُّجلِ قَاِئًما َوقَاِعًدا، فَقَالَ

َسْينٍ الُْمَعلِّمِ، َعْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن ُح - ١٤٩٩٢
َصالةُ الْقَاِعِد َعلَى النِّْصِف ِمْن َصالةِ :"بن ُبرَْيَدةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".ِدالْقَاِئمِ، َوَصالةُ النَّاِئمِ َعلَى النِّْصِف ِمْن َصالِة الْقَاِع



الْوَارِِث بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن إِْبَراهِيَم الْبِرَِكيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد - ١٤٩٩٣
نٍ، أَنَّهُ َسأَلَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسِعيٍد، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم، َعْن َعْبِد اللَِّه بن بَُرْيدَةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْي

َصالةُ الْقَاِعِد َعلَى النِّْصفِ :"َوَسلََّم َوكَانَ َرُجال مَْيُسوًرا َعْن َصالةِ الْقَاِعِد، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".َعلَى النِّْصِف ِمْن َصالِة الْقَاِعِدِمْن َصالِة الْقَاِئمِ، َوَصالةُ النَّاِئمِ 

ِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ، َعْن َعْب - ١٤٩٩٤
َصالُتهُ :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َصالةِ الرَُّجلِ قَاِعًدا، فَقَالَُبرَْيَدةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، أَنَُّه َسأَلَ َرُسولَ اللَّ

  ".اِعًداقَاِئًما أَفَْضلُ، َوَصالُتُه قَاِعًدا َعلَى نِْصٍف ِمْن َصالِتِه قَاِئًما، َوَصالُتُه نَاِئًما َعلَى نِْصٍف ِمْن َصالِتِه قَ
َحدَّثََنا : َد الَْمكِّيُّ، َوَزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َوإِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، قَالُواَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُو - ١٤٩٩٥

قَالَ : َصْينٍ، قَالََرانَ بن ُحُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم، َعْن َعْبِد اللَِّه بن بَُرْيدَةَ، َعْن ِعْم
  ".إِنَّ أَْخَوَف َما أََخاُف َعلَْيكُمْ َبْعِدي كُلُّ ُمَناِفقٍ َعِليمِ اللَِّساِن:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  رِبِْعيُّ بن ِحرَاشٍ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

ثََنا ِضرَاُر بن صَُرٍد أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّ - ١٤٩٩٦
َولَْو أَنِّي قُلُْت إِنِّي قَْد َسِمْعُتُه ِمْن رِْبِعيٍّ : السُّلَِميِّ، َعْن َمْنُصورِ بن الُْمْعَتِمرِ، َعْن رِْبِعيِّ بن ِحرَاشٍ، قَالَ ُمَحمٌَّد

ُألْعِطَينَّ الرَّاَيةَ غًَدا َرُجال ُيِحبُّ اللََّه :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُت، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَلََصَدقْ
  .فَأَْعطَاَها َعِليا ، "َوَرسُولَُه، وَُيِحبُُّه اللَُّه َوَرسُولُُه

ُت بن ُنعَْيمٍ الَْهْوجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن َحدَّثََنا أَُبو َمْعنٍ ثَابِ - ١٤٩٩٧
َعلَْيِه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِْبِعيِّ بن حِرَاشٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  .فَأَْعطَاَها َعِليا َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، "ُألْعِطَينَّ الرَّاَيةَ َرُجال ُيِحبُّ اللََّه َوَرسُولَُه، وَُيِحبُّهُ اللَُّه َوَرسُولُُه:"َوَسلََّم
َعْبَدةَ الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن صَاِلحٍ  َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى شَِريانُ الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ١٤٩٩٨

قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : اَألْسَوُد، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن قَْرمٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِْبِعيِّ بن ِحرَاشٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ
، ثُمَّ َدَعا َعِليا َرِضي اللَُّه "ةَ غًَدا َرُجال ُيِحبُّ اللََّه َوَرسُولَُه، وَُيِحبُّهُ اللَُّه َوَرسُولُُهُألْعِطَينَّ الرَّاَي:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َتَعالَى َعْنُه فَأَْعطَاَها إِيَّاُه

يدُ بن َعْبِد الْكَرِميِ، َعْن َسِليِط بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َيحَْيى، َحدَّثََنا َسِع - ١٤٩٩٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َعِطيَّةَ الَْحَنِفيِّ، َعْن َمْنصُورِ بن الُْمْعَتمِرِ، َعْن رِْبِعيِّ بن ِحرَاشٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

، فََدَعا َعِليا فَأَْعطَاَها "غًَدا َرُجال ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه، َوُيِحبُُّه اللَُّه َوَرُسولُُه ُألْعِطَينَّ الرَّاَيةَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َخْيبَرٍ
  .إِيَّاُه

و بن أَبِي َعْمرَِحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن الُْمِغَريِة، َعْن  - ١٥٠٠٠
ُألْعِطَينَّ الرَّاَيةَ غًَدا َرُجال ُيِحبُّ اللَّهَ :"قَْيسٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِبِْعيٍّ، َعْن ِعْمَرانَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .، فَأَْعطَاَها َعِليا"َوَرسُولَُه، وَُيِحبُُّه اللَُّه َوَرسُولُُه
َعْن ِعْمَرانَ بن  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أََنا شَْيَبانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِْبِعيٍّ، - ١٥٠٠١

ُد، إِنَّ َعْبَد الُْمطَِّلبِ كَانَ َخيًْرا ِلقَْوِمهِ َيا ُمَحمَّ: ُحَصْينٍ، َعْن َرُجلٍ، أَنَّ َحصِيًنا أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
: لََّم َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيقُولَ، قَالَِمْنَك، كَانَ ُيطِْعمُُهُم الْكَبَِد َوالسََّناَم، وَأَْنَت َتْنَحُرُهْم، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس



  ".اللَُّهمَّ ِقنِي َشرَّ َنفِْسي، َواْعزِْم ِلي َعلَى أَْرَشِد أَْمرِي: قُلْ:"قَالََما َتأُْمرُنِي أَنْ أَقُولَ؟ 
  َسِعيُد بن ُجَبْيرٍ عن عمران بن حصني

بن إِْسَماِعيلَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا أَُبو الُْمغَِريِة َيْعنِي النَّْضَر - ١٥٠٠٢
َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد  الَْبَجِليَّ، َعْن أَبِي َحْمَزةَ الثُّمَاِليِّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َمْعِقلُ بن َماِلٍك، ح

َحدَّثََنا النَّْضرُ بن إِْسَماعِيلَ، : مِ بن الرَّبِيعِ بن ُمْسِلمٍ، قَالُواالَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا اْبُن َعاِئَشةَ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ بن َبكْرِ بن ُمسِْل
َيا :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي َحْمَزةَ الثُّمَاِليِّ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبيْرٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

إِنَّ َصالِتي َوُنُسِكي : َهِدي أُْضحِيََّتِك، فَإِنَُّه ُيْغفَُر لَِك بِأَوَّلِ قَطَْرٍة ِمْن َدِمَها كُلُّ ذَْنبٍ َعِملِْتيِه، َوقُوِليفَاِطَمةُ، قُوِمي فَاْش
َيا َرسُولَ اللَِّه، : قَالَ ِعْمَرانُ، "َوَمْحَياي َوَممَاِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني، ال َشرِيَك لَُه، َوبِذَِلَك أُِمْرُت وَأََنا ِمَن الُْمْسِلِمَني

  ".َبلْ ِللُْمْسِلِمَني َعامَّةً:"َهذَا لََك َوألَْهلِ َبيِْتَك خَاصَّةً، فَأَْهلُ ذَاَك أَنُْتْم، أَْو ِللُْمْسِلِمَني َعامَّةً؟ قَالَ
  ُنفَْيُع بن الَْحارِِث أَُبو َداُوَد َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

دَّثََنا َعِليُّ إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُعَبْيَدةَ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن النُّْعَماِن الَْباِهِليُّ، َحَحدَّثََنا  - ١٥٠٠٣
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َخَرجَْنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّ: بن الَْحزَوَّرِ، َعْن ُنفَْيعٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، وأيب برزة، قَاال

أَبِفِْعلِ الَْجاِهِليَِّة أَوْ :"َوَسلََّمَجَناَزٍة فََرأَى قَْوًما قَْد طََرُحوا أَرِْدَيتَُهْم َيْمُشونَ ِفي خَْمصٍ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
، فَأََخذُوا أَرِْدَيتَُهْم َولَمْ "نْ أَْدُعَو َعلَْيكُْم َدْعَوةً تَْرجُِعونَ ِفي غَْيرِ صَُورِكُْمبِصُْنعٍ الَْجاِهلَّيِِة َتأُْخذُونَ، لَقَْد َهَمْمُت أَ

  .َيُعوُدوا إِلَى ذَِلَك 
يلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا إِْسَماِع - ١٥٠٠٤

صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َيحَْيى بن يَزِيَد، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعْن ُنفَْيعِ بن الَْحارِِث، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ
َسدَِّدانِِه إِلَى الَْحقِّ َما لَْم َيرِْد غَْيَرُه، فَإِذَا أََراَد غَْيَرهُ َما ِمْن قَاضٍ ِمْن قَُضاِة الُْمْسِلِمَني إِال َمَعُه َملَكَاِن ُي:"َوَسلََّم، قَالَ

  ".َوَجاَر ُمَتَعمًِّدا تََبرَّأَ ِمْنُه الَْملَكَاِن، َووَكَالُه إِلَى نَفِْسِه

ثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، َحدَّ - ١٥٠٠٥
إِذَا كَانَ ِللرَُّجلِ َعلَى َرُجلٍ َحقٌّ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي َداوَُد، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ

  ".نْ أَخََّرُه َبْعدَ أََجِلِه كَانَ لَُه بِكُلِّ َيْومٍ َصَدقَةٌفَأَخََّرُه إِلَى أََجِلِه كَانَ لَُه َصَدقَةٌ، فَإِ
  بِاللُ بن َيْحَيى الْعَْبِسيُّ َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ

َسنِ اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن سَْهلٍ الَْحنَّاطُ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْح - ١٥٠٠٦
 صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا، َعْن َسْعٍد الَْعْبِسيِّ، َعْن بِاللِ بن َيحَْيى، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، َعنِ النَّبِيِّ

أَِشحَّةٌ َبَجرَةٌ، إِنْ طَالَ بَِك ُعْمٌر رَأَْيتَُهمْ :"قَالَ، ؟ َوَما ُهَو: قُلُْت"إِنِّي ال أَْخَشى َعلَى قُرَْيشٍ إِال أَْنفَُسَها:"َوَسلََّم، قَالَ
  ".َهذَا أَِشحَّةً َبَجَرةَ النَّاسِ، َحتَّى َتَرى النَّاَس بَْيَنُهْم كَالْغََنمِ َبْيَن الْحَْوَضْينِ، َمرَّةً إِلَى َهذَا َومَرَّةً

  َعْبُد اللَِّه بن الَْحارِِث َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

ْيُد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسحَاَق بن الِْحَسابِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َجعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُعَب - ١٥٠٠٧
قَالَ : ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ، قَالَ َعْمرٍو، َعْن َزْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث، َعْن

عُرَِض َعِليَّ اَألْنبَِياُء، فَكَانَ َيجِيُء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيَس َمَعُه إِال :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْومًا



 الرَُّجالِن، َوَيجِيُء النَّبِيُّ لَْيَس َمَعُه إِال النَّفُْر الَْيِسُري كَذَِلَك، ثُمَّ َنظَْرُت فََرأَْيُت الرَُّجلُ، وََيجِيُء النَّبِيُّ لَْيَس َمَعُه إِال
: ْن َهُؤالِء؟ قَالََم: فَقُلُْت، اْنظُْر فََنظَْرُت : َسَواًدا كَِثريًا، فَظََنْنُت أَنَُّهْم أُمَِّتي فَلَمَّا َدَنوْا، فَإِذَا ُهْم قَْوُم ُموَسى، ثُمَّ ِقيلَ ِلي

َهُؤالِء أُمَُّتكَ : انْظُْر فََنظَْرُت، فَإِذَا سََواٌد كَِثٌري أَْيضًا، فَِقيلَ: ثُمَّ ِقيلَ، فَِقيلَ َهُؤالِء أُمَُّتَك فَفَرِْحُت ِلذَِلَك، وَاْستَْبَشْرُت 
  ".فًا ِمْن أُمَِّتَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ بَِغْيرِ ِحَسابٍ َوال َعذَابٍإِنَّ َمَع َهُؤالِء َسْبِعنيَ أَلْ: فَفَرِْحُت وَاْسَتْبَشْرُت، فَقِيلَ ِلي

فَأَْجَمَع َرأْيِهِْم َعلَى أَنَّهُ ، َمْن َهُؤالِء السَّْبُعونَ اَأللَْف؟ : ثُمَّ َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ الُْمْسِلُمونَ
ى ذَِلَك، ْسالمِ وَلَْم ُيْدرِكْ َشْيئًا ِمْن أَْمرِ الشِّْرِك، فََخَرَج َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وََنْحُن َعلََمْن ُوِلَد ِفي اِإل

اْدُع اللََّه أَنْ : فَقَالَ، ُعكَّاَشةُ  فَقَاَم، "ُهمُ الَِّذيَن ال َيكَْتُوونَ َوال َيسَْتْرقُونَ َوال َيَتطَيَُّرونَ َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ:"فَقَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، اْدعُ اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي ِمْنُهْم، : فَقَاَم َرُجلٌ آَخُر فَقَالَ"اللَُّهمَّ اْجَعلُْه ِمنُْهْم:"َيْجَعلَنِي ِمْنُهْم، قَالَ

  ".َسَبقََك بَِها ُعكَّاَشةُ:"فَقَالَ
  ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍَرَجاُء بن َحيَْوةَ َعْن 

َنا إِبَْراِهيمُ َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق النَّْيَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن حَفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثَ -١٥٠٠٨
نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َصْينٍ، قَالَبن طَْهَمانَ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعْن َرَجاِء بن َحْيَوةَ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُح

  ".َوَسلََّم َعنِ الَْجلَبِ َوالَْجَنبِ
  ".َوَنَهى َعنِ اللَّْمسِ وَالنَّْجشِ َمَع الْبَْيعِ" - ١٥٠٠٩
  ".يِهَوَنَهى أَنْ َيبِيعَ الرَُّجلُ َعلَى َبْيعِ أَِخيِه، أَْو َيخْطَُب َعلَى ِخطَْبِة أَِخ" -١٥٠١٠

  الْقَاِسُم بن ِمهَْرانَ َعْن ِعْمَرانَ

ارِبِيُّ، َعْن ُموَسى َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمحَمٍَّد الُْمَح - ١٥٠١١
إِنَّ اللََّه َعزَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: انَ بن ُحَصْينٍ، قَالَبن ُعَبْيَدةَ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ِمْهَرانَ، َعْن ِعْمَر

  ".َوَجلَّ ُيِحبُّ عَْبَدُه الُْمْؤِمَن الْفَِقَري الُْمَتَعفَِّف أََبا الْعَِيالِ
يٍد الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن َسِع - ١٥٠١٢

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعيَّاشٍ، َعْن ُموَسى بن ُعبَْيَدةَ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ِمهَْرانَ، َعْن ِعْمَرانَ بن الُْحَصْينِ، قَالَ
  ".َوَجلَّ ُيِحبُّ الَْعِفيَف الُْمَتَعفَِّف أََبا الْعَِيالِ إِنَّ اللََّه َعزَّ:"َوَسلََّم

  رِجَالٌ غَْيُر ُمَسمَِّني َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

َتِمُر بن ا ُمْعَحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى شَِريانُ الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اَألْعلَى الصَّنَْعانِيُّ، َحدَّثََن - ١٥٠١٣
ُحَصْينِ، َحدَّثَُه، أَنَّ عَْبًسا ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثَنِي الشَِّميطُ، َعْن أَبِي الَْعالِء، َحدَّثَنِي فًَتى ِمَن الَْحيِّ، أَنَّ ِعمَْرانَ بن الْ

، "اغُْز بين فُالٍن َمَع فُالٍن:"اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ: أَْو اْبَن َعْبسٍ ِفي أُنَاسٍ ِمْن َخثَْعمٍ أََتوُْه، فَقَالَ ِعْمَرانُ
َيا َرسُولَ اللَِّه، اْسَتْغِفرِ ِلي غَفََر اللَُّه : فََصفَفَْنا الرَِّجالَ، فَكَاَنِت النَِّساُء َوَراَء الرِّجَالِ، ثُمَّ لَمَّا َرَجعُوا، قَالَ َرُجلٌ: قَالَ

: إِنِّي ُمْسِلٌم، أَْو قَالَ: لَمَّا ُهزَِم الْقَْوُم أَْدَركُْت َرُجال ِمَن الْقَْومِ وَالنَِّساِء، فَقَالَ: ، قَالَ"ْحدَثَْت؟َهلْ أَ:"لََك، قَالَ
َعلَى َما أُقَاِتلُ النَّاسَ :"ِه َوَسلََّمْيأَْسلَْمُت، فَقََتلُْتُه ال وَاللَِّه َما فََعلُْت، فَلَْم َيْسَتْغِفْر لَُه، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

فََماتَ َبْعُد، فََدفََنُه َعشَِريُتُه، فَأَصَْبَح نََبذَْتُه اَألْرُض، ثُمَّ : قَالَ: أَْو كََما قَالَ، "إِال َعلَى اِإلْسالمِ، َواللَِّه ال اْسَتغِْفُر لََك
لََعلَّ أََحًدا َجاَء َوأَْنُتْم نَِياٌم فَأَْخَرجَُه، فََدفَُنوُه ثَاِلثَةً، َوَحَرسُوُه فََنَبذَْتهُ : ثُمَّ قَالُوا َدفَُنوُه َوحََرُسوُه ثَانَِيةً، فَنََبذَْتُه اَألْرُض،



  .اَألْرُض ثَاِلثَةً، فَلَمَّا َرأَْوا ذَِلَك أَلْقَْوُه، أَْو كََما قَالَ 
  ِعْمَرانُ أَُبو أَبِي جَْمَرةَ لَُه ُصْحبَةٌ

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، : ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َوَحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، قَاالَحدَّثََن - ١٥٠١٤
  ".مَاَت َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني:"أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي َجْمَرةَ، َعْن أَبِيِه

  ِعْمَرانُ بن َتْيمٍ أَُبو َرَجاٍء الْعُطَارِِديُّ ُمَخْضرٌَم
  ".أَُبو َرَجاٍء الُْعطَارِِديُّ ِعْمَرانُ بن َعْبدِ اللَِّه:"َسِمْعُت أَبِي َيقُولُ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ - ١٥٠١٥
َماَت أَُبو َرَجاٍء الُْعطَارِِديُّ :"َسمِْعُت َيْحَيى بن َمِعنيٍ، َيقُولُ: بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ  - ١٥٠١٦

  ".َسَنةَ َخْمسٍ َومِائٍَة
ِمْعُت أََبا َرَجاٍء َس: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ الَْمُغوِليُّ، قَالَ - ١٥٠١٧

  ".ُبِعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا ُخمَاِسيُّ َيْدُعو إِلَى الَْجنَِّة:"الُْعطَارِِديَّ، َيقُولُ

َحدَّثََنا أَُبو ُنَصْيَرةَ، َحدَّثََنا أَُبو َرَجاٍء َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َحشَْرُج بن ُنبَاَتةَ،  - ١٥٠١٨
يِه، فَقَالَ خََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َدَخلَ َحائِطًا ِلبَْعضِ اَألْنَصارِ، َوإِذَا ُهَو َيْسُنو ِف: الُْعطَارِِديُّ، قَالَ

أَنِّي أَجَْهُد أَنْ أَْروَِيُه فََما أُِطيقُ : ، قَالَ"َما َتْجَعلُ ِلي إِذَا رََوْيُت حَائِطََك َهذَا؟:"ْيِه َوَسلََّملَُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ
نََعْم، فَأََخذَ َرسُولُ : ، قَالَ"َتجَْعلُ ِلي ِمائَةَ َتْمَرةٍ اخَْتاُرَها ِمْن َتْمرَِك؟:"ذَِلَك، قَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

غَرِقَْت َعلَيَّ حَاِئِطي، فَاْخَتارَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْغْرَب فََما لَبِثَ أَنْ َرَواهُ َحتَّى، قَالَ الرَُّجلُ
  .ُهَو َوأَْصحَاُبُه حَتَّى َشبِعُوا، ثُمَّ َردَّ َعلَْيِه ِمائَةَ َتْمَرٍة كََما أََخذََها ِمْنُه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َتْمرِِه ِمائَةَ َتْمَرٍة فَأَكَلَ 
  ِعْرَباضُ بن َسارَِيةَ السُّلَِميُّ ُيكَنَّى أََبا َنجِيحٍ

شَهِْدتُ : ، َعْن أَبِي الْفَْيضِ، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا ُشْعَبةُ - ١٥٠١٩
فقام رجل من أصحاب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُيقَالُ لَُه الِْعرَْباضُ بن ، ُمَعاوَِيةَ َوأَْعطَى الِْمقَْداَد بن األسود محارا 

ُيْعطَِيَك كَأَنِّي أَنْظُُر إِلَْيَك َيْوَم الِْقَياَمِة َتْحِملُُه َعلَى ُعُنِقَك، َرأُْسهُ  َمالََك أَنْ تَأُْخذَُه، َوَما ِلُمَعاوَِيةَ أَنْ:"َسارَِيةَ، فَقَالَ
  ".أَْسفَلُُه

َوَحدَّثَنِي َوْهٌب، َعْن َسِعيِد بن ِمقْالصٍ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، أََنا سَِعيُد بن ُعفَْيرٍ، قَالَ - ١٥٠٢٠
 اللَِّه صَلَّى اللَّهُ ِد بن إِْبَراِهيَم، َعْن ُعْرَوةَ بن ُروَْيمٍ، َعنِ الْعِْربَاضِ بن سَارَِيةَ، َوكَانَ شَْيًخا كَبًِريا ِمْن أَْصَحابِ َرُسولَِسْع

فََبْيَنا : َوَهَن َعظِْمي، فَاقْبِضْنِي إِلَْيَك، قَالَاللَُّهمَّ كَبَِرْت ِسنِّي، َو: كَانَ َيْدُعو، َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَانَ ُيِحبُّ أَنْ ُيقَْبَض إِلَْيِه 
، "َما َهذَا الَِّذي َتْدُعو بِِه؟:"أََنا َيوًْما ِفي َمْسجِِد ِدَمْشَق، إِذَا فًَتى شَابٌّ ِمْن أَْجَملِ الرَِّجالِ، َوَعلَْيِه َدوَّاٌح أَْخضَُر، فَقَالَ

: َمْن أَْنَت يَْرَحُمَك اللَُّه؟، قَالَ: ، قُلُْت"اللَُّهمَّ أَْحِسنِ الْعََملَ، َوَبلِّغِ اَألَجلَ:"قُلْ: الَكَْيَف أَْدُعو َيا اْبَن أَِخي؟، قَ: فَقُلُْت
  .أََنا رِيبَائِيلُ الَِّذي ُيَسلُّ الُْحْزنَ ِمْن قُلُوبِ الُْمْؤِمنَِني

  َما أَسَْنَد الِْعْربَاُض بن سَارِيَةَ
  سُّلَِميُّ َعنِ الْعِْربَاضِ بن سَارِيَةََعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو ال

ِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن ثَْورِ بن َيزِيَد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن َعْب - ١٥٠٢١
َوَعظََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْوِعظَةً ذََرفَْت : ، قَالَبن َعْمرٍو السُّلَِميِّ، َعنِ الْعِْربَاضِ بن سَارَِيةَ السُّلَِميِّ



أُوِصيكُْم بَِتقَْوى اللَِّه، :"َيا َرسُولَ اللَِّه، َهِذِه َمْوِعظَةُ ُمَودِّعٍ، فَأَْوِصَنا، قَالَ: ِمْنَها اَألْعُيُن، وََوجِلَْت ِمْنَها الْقُلُوُب، قُلَْنا
بُِسنَِّتي َوُسنَِّة الُْخلَفَاءِ ْمعِ َوالطَّاَعِة َوإِنْ كَانَ عَْبًدا َحَبِشيا، فَإِنَُّه َمْن َيِعْش بَْعِدي فَسََيَرى اخِْتالفًا كَِثًريا، فََعلَْيكُْم َوالسَّ

  ".ثَاِت اُألُمورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِْدَعٍة َضاللَةٌَبْعِدي الرَّاِشِديَن الَْمْهِديَِّني، َوَعضُّوا َعلَْيَها بِالنَّوَاجِِذ، َوإِيَّاكُْم َوُمْحَد

ْرقٍ َحدَّثََنا مُوَسى بن الُْمْنِذرِ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا َحيَْوةُ بن شَُرْيحٍ، ح َوَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّدِ بن ِع - ١٥٠٢٢
ةُ، َعْن َبِحريِ بن َسْعٍد، َعْن خَاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َبِقيَّ

ِعظَةً َبْعَد َصالِة الَْغَداِة، السُّلَِميِّ، َعنِ الِْعرَْباضِ بن َسارَِيةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعظَُهْم َيوًْما َمْو
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ َهِذِه َمْوِعظَةُ ُمَودَّعٍ، فََما َتعَْهْد إِلَْيَنا؟ : ْت ِمْنَها الُْعُيونُ، وََوجِلَْت ِمْنَها الْقُلُوُب، فَقَالَ َرُجلٌفَذََرفَ
َيِعْش مِْنكُمْ َبْعِدي فََسَيَرى اخِْتالفًا كَِثريًا،  َوالسَّْمعِ وَالطَّاَعِة َوإِنْ َعْبًدا َحَبِشيا، فَإِنَُّه َمْن، أُوصِيكُمْ بَِتقَْوى اللَِّه :"قَالَ

  ".َبْعِدي، ُعْضًوا َعلَْيَها بِالنََّواجِِذفَإِيَّاكُْم وَُمْحَدثَاتِ اُألمُورِ، فَإِنََّها َضاللَةٌ، َوَعلَْيكُْم بُِسنَِّتي َوُسنَِّة الُْخلَفَاِء الرَّاِشِديَن ِمْن 

الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد - ١٥٠٢٣
بَاَض ِعْرَحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ، َعْن َضْمَرةَ بن حَبِيبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو السُّلَِميِّ، أَنَّهُ َسِمَع : َصاِلحٍ، قَاال

َوَعظََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْوِعظَةً ذََرفَْت ِمْنُه اَألْعُيُن، وََوجِلَْت ِمْنُه : بن َسارَِيةَ السُّلَِميَّ، َيقُولُ
لَقَْد َتَركُْتكُْم َعلَى الْبَْيَضاِء لَْيلَُها كََنَهارَِها، ال :"قَالََيا َرسُولَ اللَِّه، َهِذِه َمْوِعظَةُ ُمَودِّعٍ، فََما َتْعَهْد إِلَْيَنا؟ : الْقُلُوُب، قُلَْنا

 ُسنَِّتي، َوُسنَِّة الُْخلَفَاِء َيزِيغُ َعْنَها َبْعِدي إِال هَاِلٌك، َوَمْن َيِعْش ِمْنكُْم فََسَيَرى اخِْتالفًا كَثًِريا، فََعلَْيكُمْ بَِما َعَرفُْتْم ِمْن
ْيثَُما ِقيَد كُْم بِالطَّاَعِة، َوإِنْ َعْبًدا حََبِشيا، َعضُّوا َعلَْيَها بِالنَّوَاجِِذ، فَإِنََّما الُْمْؤِمُن كَالْجََملِ اَألنِِف َحالرَّاِشِديَن، َوَعلَْي

بن الَْعالِء، َوُمحَمَُّد بن  َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسحَاَق بن إِبَْراهِيَم بن الَْعالِء الْحِْمِصيُّ، َحدَّثَنِي َجدِّي إِبَْراهِيُم". اْنقَاَد
 َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َيحَْيى بن َجابِرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو: إِبَْراهِيَم، قَاال

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الْفَْجرِ فَذَكََر َنْحَوَه  َصلَّى بنا َرُسولُ اللَِّه: السُّلَِميِّ، َعنِ الِْعرَْباضِ بن َسارَِيةَ، قَالَ

مٍ، َحدَّثََنا يَزِيدُ َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي َحازِ - ١٥٠٢٤
بن إِْبَراِهيَم، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن َعمِِّه، َعنِ الِْعْرَباضِ بن َسارَِيةَ، َوكَانَ ِعْربَاٌض َرُجال ِمْن بن الْهَاِد، َعْن ُمَحمَِّد 

َوقَالَ َما َشاَء اللَُّه  خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَعظَ النَّاَس، َوَرغَّبَُهْم، َوَحذَّرَُهْم،: بين ُسلَْيمٍ، قَالَ
 َوإِنْ كَانَ اْعُبدُوا اللََّه َوال ُتْشرِكُوا بِِه شَْيئًا، وَأَِطيُعوا َمْن َوالهُ اللَُّه أَْمرَكُْم، َوال ُتَنازِعُوا األَْمَر أَْهلَُه:"أَنْ َيكُونَ، َوقَالَ

  ".يِّكُْم، وَالُْخلَفَاِء الرَّاِشِديَن الَْمْهِديَِّني، َوَعضُّوا َعلَْيَها بِالنََّواجِِذَعْبًدا أَْسَوَد، َوَعلَْيكُْم بَِما َتْعرِفُونَ ِمْن ُسنَِّة نَبِ
  َيحَْيى بن أَبِي الُْمطَاعِ َعنِ الِْعرَْباضِ بن َسارِيَةَ

بن َعْبدِ اللَِّه بن الَْعالِء بن َزْبرٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الَْمِلِك أَْحَمُد بن إِْبَراِهيَم الْقَُرِشيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم  - ١٥٠٢٥
قَاَم ِفيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَبِي، َعْن َيحَْيى بن أَبِي الُْمطَاعِ، َعنِ الِْعْربَاضِ بن َسارَِيةَ السُّلَِميِّ، قَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنََّك َوَعظَْتَنا َمْوِعظَةَ : ْنَها الْقُلُوُب، َوذََرفَْت ِمْنهُ الُْعُيونُ، فَقُلَْناذَاَت غََداٍة فََوَعظََنا َمْوِعظَةً َوَجلَْت ِم
ِقَي بَْعِدي َعلَْيكُمْ بَِتقَْوى اللَِّه َوالسَّْمعِ وَالطَّاَعِة َوإِنْ كَانَ َعْبًدا َحَبِشيا، فََسيََرى َمْن َب:"ُمَودِّعٍ، فَاْعَهدْ إِلَْيَنا، فَقَالَ

اكُْم وَالُْمْحدَثَاِت، فَإِنَّ كُلَّ اخِْتالفًا َشدِيًدا، فََعلَْيكُْم بُِسنَِّتي، َوُسنَِّة الُْخلَفَاِء الرَّاِشِديَن، َوَعضُّوا َعلَْيَها بِالنَّوَاجِِذ، َوإِيَّ
  ".ُمْحَدثٍَة َضاللَةٌ

  الُْمهَاِصُر بن َحبِيبٍ َعنِ الْعِْربَاضِ



ْرطَاةَ بن ثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن أََحدَّ - ١٥٠٢٦
ْيِه َوَسلََّم َبْعَد َصالةِ َوَعظََنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ: الْمُْنِذرِ، َعْن مهاصرِ بن َحبِيبٍ، َعنِ الْعِْربَاضِ بن َسارَِيةَ، قَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ َهِذهِ : الَْغَداِة َمْوِعظَةً َبِليَغةً ذََرفَْت مِْنَها الُْعُيونُ، َوَوجِلَْت ِمنَْها الْقُلُوُب، فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِِه
ْمعِ َوالطَّاَعِة َوإِنْ كَانَ َعْبًدا َحَبشِيا، فَإِنَُّه َمْن َيِعْش مِْنكُْم فَسََيَرى أُوِصيكُْم بَِتقَْوى اللَِّه، َوالسَّ:"َمْوِعظَةَ ُمَودِّعٍ، فَقَالَ

ِشِدينَ نَِّتي، َوُسنَّةِ الُْخلَفَاِء الرَّااخِْتالفًا كَثًِريا، فَإِيَّاكُْم َوُمْحَدثَاِت اُألُمورِ فَإِنََّها بِْدَعةٌ، فََمْن أَْدَرَك ذَِلَك ِمْنكُْم فََعلَْيِه بُِس
  ".الْمَْهِديَِّني، َعضُّوا َعلَْيَها بِالنَّوَاجِِذ

  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي بِاللٍ الُْخَزاِعيُّ َعنِ الِْعرَْباضِ بن َسارِيَةَ

ْمِصيُّ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن شُرَْيحٍ الِْح - ١٥٠٢٧
َوَعظََنا َرُسولُ : قَالََعْن َبِحريِ بن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن َعْبَد الرَّحََّمنِ بن أَبِي بِاللٍ، َعنِ الِْعْربَاضِ بن َسارَِيةَ، 

َيا َرُسولَ اللَِّه، كَأَنََّها َمْوِعظَةُ : قُلُوُب، َوذََرفَْت مِْنَها اَألْعُيُن، فَقُلَْنااللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْوِعظَةً َوَجلَّْت ِمْنَها الْ
َعلَْيكُْم بَِتقَْوى اللَِّه، َوالسَّْمعِ وَالطَّاَعِة َوإِنْ كَانَ َعْبًدا َحَبِشيا، فََمْن َيِعْش ِمْنكُْم َبْعِدي :"ُمَودِّعٍ فَاْعَهْد إِلَيَْنا، فَقَالَ

النَّوَاجِِذ، َوإِيَّاكُْم َوُمْحدَثَاتِ َيَرى اخِْتالفًا كَِثًريا، فََعلَْيكُْم بُِسنَِّتي، َوُسنَِّة الُْخلَفَاِء الرَّاِشِديَن الَْمْهِديَِّني، َعضُّوا َعلَْيَها بِفََس
  ".اُألمُورِ، َوكُلُّ ُمْحَدثٍَة َضاللَةٌ

رِ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َوالُْحَسْيُن َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذ - ١٥٠٢٨
ثََنا َعْبَدةُ بن َعْبدِ بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّ

َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعنِ اْبنِ أَبِي بِاللٍ، َعنِ : يمِ الَْمرَْوزِيُّ، قَالُواالرَِّح
إِنَّ :"َيقَْرأُ الُْمسَبِّحَاِت قَْبلَ أَنْ َيْرقَُد، َوقَالَ الْعِْربَاضِ بن سَارَِيةَ، أَنَُّه َحدَّثَُهْم، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ

  ".ِفيهِنَّ آَيةً أَفَْضلَ ِمْن أَلِْف آَيٍة

مَُّد َحدَّثََنا ُمَحَحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن َناِفعٍ، ح َو - ١٥٠٢٩
اُر، َحدَّثََنا الَْحكَُم بن بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنُصورٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمَس

، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن ِعيَسى الِْحْمِصيُّ: ُموَسى، قَالُوا
بِي بِاللٍ الُْخَزاِعيِّ، َعنِ َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، ِكالُهَما َعْن َبِحريِ بن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَ

َيْخَتِصُم الشَُّهَداُء وَالُْمَتَوفَّْونُ َعلَى :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ: الْعِْربَاضِ بن سَارَِيةَ، قَالَ
َعلَى  إِخَْواُنَنا قُِتلُوا كََما قُِتلَْنا، فََيقُولُ الُْمَتَوفَّْونَ: فُُرِشهِْم إِلَى َربَِّنا ِفي الَِّذيَن َماُتوا ِفي الطَّاُعوِن، فََيقُولُ الشَُّهَداُء

انْظُُروا إِلَى جِرَاحِ الُْمطََّعنَِني، فَإِذَا ِهيَ : إِخَْوانَُنا َماتُوا َعلَى فُُرِشهِْم كََما ِمْتنَا، فََيقِْضي اللَُّه َبيَْنُهْم فََيقُولُ: فُُرِشهِْم
لُْمطََّعنَِني فَإِذَا ِهَي قَْد أَْشبََهْت جَِراَح الشَُّهَداِء، أَشَْبَهْت جَِراَح الشَُّهَداِء، فَُهْم ِمنُْهْم َوَمَعُهْم، فََينْظُُروا إِلَى جِرَاحِ ا

  ".فَُيلَْحقُونَ بِهِْم
  َخاِلُد بن َمْعَدانَ عن العرباض

َحدَّثََنا  ،َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِحْمَيرٍ - ١٥٠٣٠
لََّم أَنَُّه قَاَم َيْوًما ِفي فََضالَةُ بن شَرِيٍك، َعْن َخاِلدِ بن َمْعَدانَ، َعنِ الْعِْربَاضِ بن سَارِيَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

، فَقَالَ اْبُن "لشَّامِ، َوُجْنٌد بِالْعِرَاقِ، َوجُْنٌد بِالَْيَمنِأَيَُّها النَّاُس، ُتوِشكُونَ أَنْ َتكُونُوا ُمَجنَّدَةً، جُْنٌد بِا:"النَّاسِ، فَقَالَ



إِنِّي أَْختَاُر لَكَ الشَّاَم، فَإِنَُّه خِْيَرةُ الُْمْسِلِمَني َوَصفَْوةُ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنْ أَْدرَكَنِي ذَِلَك الزََّمانُ فَاْخَتْر ِلي، قَالَ: َحوَالَةَ
َه قَْد كَفَلَ ِلي بِالشَّامِ ، َيْجتَبِي إِلَْيَها َصفَْوَتُه ِمْن َخلِْقِه، فََمْن أََبى فَلَْيلَْحْق بَِيَمنِِه، َولَْيْسقِ ِمْن غُُدرِِه، فَإِنَّ اللَّاللَِّه ِمْن بِالِدِه

  ".َوأَْهِلِه
  أَُبو رُْهمٍ السََّمِعيُّ عن العرباض

َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِْيِسيُّ، - ١٥٠٣١
َيةَ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ، َحدَّثَنِي يُوُنسُ بن َسْيٍف، َعنِ الْحَارِِث بن زَِياٍد، َعْن أَبِي رُْهمٍ، أَنَّ ِعرَْباضَ بن َسارِ: َصاِلحٍ، قَاال
، "هَلُمَّ إِلَى الَْغَداِء الُْمبَاَرِك:"َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَعاُه إِلَى السَُّحورِ ِفي َرَمَضانَ، فَقَالََحدَّثَُه، أَنَّ 

  ".اللَُّهمَّ َعلِّْم ُمَعاوَِيةَ الِْكَتاَب َوالِْحَساَب َوِقِه الَْعذَاَب:"َوَسِمْعُتُه َيقُولُ
  ِهاللٍ السُّلَِميُّ عن العرباضَعْبُد اَألْعلَى بن 

، َعْن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َسِعيِد بن ُسوَْيٍد - ١٥٠٣٢
أََنا :"ْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِم: َعْبِد اَألْعلَى بن ِهاللٍ السُّلَِميِّ، َعنِ الِْعْربَاضِ بن َسارَِيةَ، قَالَ

َدْعَوةُ أَبِي إِبَْراهِيَم، : ِلَكَعْبُد اللَِّه، َوَخاَتُم النَّبِيَِّن، َوإِنَّ آَدَم َعلَْيِه السَّالُم لَمُْنَجِدلٌ ِفي ِطيَنِتِه، َوسَأُْخبِرُكُْم َعْن ذَ
، َوإِنَّ أُمَّ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحنيَ "َيا أُمِّي الَِّتي َرأَْت، وَكَذَِلَك أُمَّهَاُت النَّبِيَِّن َيَرْونََوبِشَاَرةُ ِعيَسى، َورُْؤ

  .َوَضْعُتُه َرأَْت نُوًرا أََضاَءْت لََها قُُصوَر الشَّامِ 
بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ َعِليُّ بن َعيَّاشٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ - ١٥٠٣٣

َسِمْعُت : ارَِيةَ، قَالَُمَعاوَِيةَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي سَُوْيُد بن َسعِيٍد، َعْن َعْبِد اَألْعلَى بن ِهاللٍ السُّلَِميِّ، َعنِ الِْعرَْباضِ بن َس
إِنِّي َعْبُد اللَِّه، َوخَاَتُم النَّبِيَِّن، َوإِنَّ آَدَم َعلَْيِه السَّالُم لَمُْنَجِدلٌ ِفي ِطيَنِتِه، :"اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُرسُولَ 

، َوإِنَّ أُمَّ "رَأَْت، َوكَذَِلَك أُمََّهاتُ النَّبِيَِّن َيَرْيَنَوَسأَُحدِّثُكُْم َعْن ذَِلَك َدْعَوةُ أَبِي إِْبَراهِيَم، وَبِشَاَرةُ ِعيَسى، َوُرؤَْيا أُمِّي 
  .َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَْت ِحَني َوَضَعْت نُوًرا أََضاَءْت ِمْنُه قُُصوَر الشَّامِ 

َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن : ْيٍد الْحَْوِطيَّاِن قَاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، وَأَُبو َز - ١٥٠٣٤
ُبو َبكْرِ بن أَبِي َمرَْيَم، أَبِي َمْرَيَم، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَويِْه، أَْخَبرَنِي َبِقيَّةُ، أَخَْبرَنِي أَ

إِنِّي ِعْنَد اللَّهِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: يُد بن سَُوْيٍد الْكَلْبِيُّ، َعنِ الْعِْربَاضِ بن سَارَِيةَ، قَالََحدَّثََنا َسِع
َوابَْعثْ "وِيلَ ذَِلَك َدْعَوةُ إِبَْراِهيَم، ُدَعاُء ِفي أُمِّ الِْكَتابِ لََخاَتُم النَّبِيَِّن، َوإِنَّ آَدَم لَمُْنَجِدلٌ ِفي ِطيَنتِِه، َوسَأَُحدِّثُكُْم َتأْ

َومَُبشًِّرا بَِرسُولٍ يَأِْتي ِمْن َبْعِدي اْسُمهُ "، َوبِشَاَرةُ ِعيَسى بن َمرَْيَم ] ١٢٩البقرة آية "[ِفيهِْم َرسُوال ِمنُْهْم
  ".َوَضَعتْ ُنوًرا أََضاَءْت ِمْنُه قُصُوَر الشَّامِ، َورُْؤَيا أُمِّي رَأَْت ِفي َمَناِمَها أَنََّها ] ٦الصف آية "[أَْحَمُد

  ُسوَْيُد بن َجَبلَةَ عن عرباض
يُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِ - ١٥٠٣٥

ثََنا بن زِْبرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن سَاِلمٍ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ، َحدَّ إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم
لَتَْزَدِحَمنَّ َهِذهِ :"َم، قَالَلُقَْمانُ بن َعاِمرٍ، َعْن ُسَوْيِد بن َجَبلَةَ، َعْن ِعْرَباضِ بن سَارِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".اُألمَّةُ َعلَى الْحَْوضِ اْزِدَحاَم إِبِلٍ َورََدْت ِلَخْمسٍ



، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا أَبِي ح َوَحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ - ١٥٠٣٦
دَّثََنا لُقَْمانُ بن بن إِْبَراهِيَم بن زِْبرِيقٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن سَاِلمٍ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ، َح إِْسحَاُق

إِذَا َسلَْبُت ِمْن َعْبٍد :"َوَسلََّم، قَالَ َعاِمرٍ، َعْن ُسَوْيِد بن َجَبلَةَ، َعنِ الْعِْربَاضِ بن سَارِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  ".كَرَِميَتْيِه، َوُهَو بِهَِما صَابٌِر لَْم أَْرَض لَهُ بِهَِما ثََواًبا ُدونَ الَْجنَِّة إِذَا َحِمَد َعلَْيهَِما

ُمَصفَّى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن  - ١٥٠٣٧
قَالَ الرَّبُّ َعزَّ :"ُه، قَالََحدَّثََنا يُوُنُس بن ُعثَْمانَ، َعْن لُقَْماِن بن َعاِمرٍ، َعْن ُسَوْيِد بن َجَبلَةَ، َعنِ الِْعْربَاضِ بن َسارَِيةَ، َرفََع

  ".ْيِه َوُهَو بِهَِما َضنٌِني لَمْ أَْرَض لَُه ثََواًبا ُدونَ الَْجنَِّةإِذَا قََبْضُت ِمْن َعْبِدي كَرِميََت: َوَجلَّ

إِْسحَاُق بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ، َحدَّثََنا  - ١٥٠٣٨
ثََنا َعْمُرو بن الْحَارِِث، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َساِلمٍ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َحدَّ: إِبَْراهِيَم بن زِبْرِيقٍ، قَاال

أَلُْتُم اللََّه إِذَا َس:"الََعْوٍف، َعْن ُسَوْيِد بن َجَبلَةَ، َعنِ الْعِْربَاضِ بن سَارَِيةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
  ".ُه أَْمَرُعُه َوأَْعَشُبُهفََسلُوُه الِْفْردَْوَس، فَإِنَُّه ِسرُّ الَْجنَِّة، َيقُولُ الرَُّجلُ ِمْنكُْم لَِراِعيِه َعلَْيَك بِِسرِّ الَْواِدي، فَإِنَّ

  َسِعيُد بن هَانِي عن العرباض بن سارية
يُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِس - ١٥٠٣٩
بِْعُت َرسُولَ : َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ، َعْن َسِعيِد بن هَانِي، أَنَُّه َسِمَع عِْربَاَض بن َسارَِيةَ السُّلَِميَّ، قَالَ: َصاِلحٍ، قَاال
فَقََضانِي فَأَْحَسنَ ، "أََجلْ َألقِْضيَنََّك:"اقِْضنِي ِمْن بِكْرِي، فَقَالَ: ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِكًْرا، فَجِئُْت أََتقَاَضاُه فَقُلُْتاللَِّه َصلَّ

َهذَا : َسلََّم َبعًِريا ُمِسنا قَدْ أََسنَّ، فَقَالَاقْضِنِي فَقََضاهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: فَقَالَ، قََضاِئي، ثُمَّ َجاَء أَْعرَابِيٌّ 
  ".َخْيرُ الْقَْومِ َخيُْرُهْم قََضاًء:"َخْيٌر ِمْن بِكْرِي َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ُجَبْيُر بن نُفَْيرٍ عن العرباض

َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي : ْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َوَهاِشُم بن َمرْثٍَد الطََّبرَانِيُّ، قَاالَحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َع - ١٥٠٤٠
ُنفَْيرٍ  ُجبَْيَر بن إِيَاسٍ، َحدَّثََنا شَْيَبانُ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِبَْراهِيَم، َعْن َخاِلدِ بن َمْعَدانَ، أَنَّ

ُيَصلِّي َعلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَالثًا، "كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثَُهأَنَُّه، َسِمَع ِعْربَاَض بن َسارَِيةَ، َيقُولُ
  ".َوَعلَى الَِّذي َيِليِه َمرَّةً

يُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َوِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِ - ١٥٠٤١
كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : كَِثريٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِبَْراهِيَم، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعنِ الِْعْربَاضِ بن َسارَِيةَ، قَالَ

  .َولَمْ َيذْكُْر َمْعَمٌر َوِعكْرَِمةُ ِفي َحِديِثهَِما جَُبْيَر بن ُنفَْيرٍ"َيْسَتْغِفرُ ِللصَّفِّ الُْمقَدَّمِ ثَالثًا، َوِللثَّانِي َمرَّةً"َمَوَسلَّ
ِهَشاُم الدَّْستَُواِئيُّ، َعْن َيحَْيى بن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، اْبَنا - ١٥٠٤٢

كَانَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي كَِثريٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْبَراهِيَم، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعنِ الِْعرَْباضِ بن َسارَِيةَ
  .َولَمْ َيذْكُْر ِهَشاٌم ِفي اِإلْسَنادِ ُجَبْيرَ بن ُنفَْيرٍ، "لثَّانِي َمرَّةًَيْسَتْغِفرُ ِللصَّفِّ الُْمقَدَّمِ ثَالثًا، َوِل

ْن َيحَْيى َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن أَبِي َحسَّاٍن اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َع - ١٥٠٤٣
َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َدانَ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعنِ الْعِْربَاضِ بن َسارَِيةَ، قَالَبن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد بن َمْع

  ".َوَسلََّم َعلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَالثًا، َوَعلَى الثَّانِي َمرَّةً



ةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعيَّاشٍ الِْحْمِصيُّ، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَز - ١٥٠٤٤
َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َيْحَيى، َعْن َبِحريِ بن َسْعٍد، َعْن َخاِلدِ بن : الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاال

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : رِ بن ُنفَْيرٍ، َوكَِثريِ بن ُمرَّةَ، َوَعْمرِو بن اَألْسَوِد، َعنِ الْعِْربَاضِ بن سَارَِيةَ، قَالََمْعَدانَ، َعْن ُجَبْي
ُه ُيْنَمى لَُه َعَملُُه، وَُيْجَرى كُلُّ َعَملٍ ُمْنقَِطٌع َعْن َصاِحبِهِ إِذَا مَاَت، إِال الْمَُرابِطُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَإِنَّ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َعلَْيِه رِْزقُُه إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة

َسى بن يُوُنَس، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ِعي - ١٥٠٤٥
: الَحِْمِصيِّ، َعْن َشْعوٍِذ اَألْزِديِّ، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعنِ الْعِْربَاضِ بن َسارَِيةَ، قَأَبِي َحْمَزةَ الْ

َوجِلَْت ِمْنَها الْقُلُوُب، فَقَالَ َوَعظََنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ َمْوِعظَةً َبِليَغةً ذََرفَْت ِمْنَها الُْعُيونُ، َو
إِنِّي قَْد َتَركُْتكُْم َعلَى الَْبْيَضاءِ :"كَأَنَّ َهِذِه َمْوِعظَةَ ُمَودِّعٍ، فََماذَا َتعَْهْد إِلَْيَنا َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني

ْنكُمْ إِال هَاِلٌك، َوأَنَُّه َمْن َيِعْش مِْنكُمْ َيَرى اخِْتالفًا كَِثريًا، فَإِيَّاكُْم َوالْبَِدَع، ال َيزِيغُ َعنَْها َبْعِدي ِم، لَْيلَُها كََنهَارَِها 
  ".ًدا حََبِشياطَّاَعِة، َوإِنْ كَانَ َعْبَوَعلَْيكُْم بُِسنَِّتي َوُسنَِّة الُْخلَفَاِء الرَّاِشِديَن، َعضُّوا َعلَْيَها بِالنَّوَاجِِذ، َوَعلَْيكُْم بِالسَّْمعِ وَال

  َحبِيُب بن ُعبَْيٍد الرَّحَبِيُّ عن العرباض
َحبِيبِ بن  َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، أََنا بَِقيَّةُ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي َمْرَيَم َعْن - ١٥٠٤٦

إِذَا أََخذُْت كَرَِميَتيْ : َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعَبْيٍد، َعنِ الْعِْربَاضِ بن سَارَِيةَ، قَالَ
  ".َعْبِدي َوُهَو بِهَِما َضنٌِني، لَْم أَْرَض لَهُ ثَوَاًبا ُدونَ الَْجنَّةِ إِذَا َحِمدَنِي َعلَْيَها

  عرباض بن ساريةَعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْيَسَرةَ عن ال

َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوإِْدرِيسُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد املقرئ، قَاال - ١٥٠٤٧
َنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َخارَِجةَ، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، َحدَّثَ

َيقُولُ اللَّهُ :"َم، قَالََعْمرٍو، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َمْيَسرَةَ، َعنِ الِْعرَْباضِ بن َسارَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".ي َيْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلِّيالُْمَتَحابُّونَ ِفي َجالِلي ِفي ِظلِّ َعْرِش: َتَعالَى

  َحكِيُم بن ُعَمْيرٍ عن العرباض بن سارية
 أَْرطَاةَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب بن وَاِضحٍ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ بن ُشْعبَةَ، َعْن - ١٥٠٤٨

ال َيِحلُّ لَكُْم ِمَن :"رٍ، َعنِ الْعِْربَاضِ بن َسارَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن الُْمْنِذرِ، َعْن َحكِيمِ بن ُعَمْي
طَابُوا بِِه نَفًْسا، ُهْم إِال َما السِّبَاعِ كُلُّ ِذي َنابٍ، َوال الُْحُمُر اَألْهِليَّةُ، َوال َتْدُخلُوا ُبيُوَت الِْكتَابِيَِّني، َوال َتأْكُلُوا أَمَْوالَ

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم ُيَحرِّْم َشْيئًا : َوال َتْضرِبُوا، أََيْحَسُب اْمُرٌؤ مِْنكُْم قَدْ َشبَِع َحتَّى َيظُنَّ َوُهَو ُمتَِّكئٌ َعلَى أَرِيكَتِِه، َيقُولُ
  ".ْرُت َوَوَعظُْتإِال ِفي الْقُْرآِن، أَال وَأَنِّي وَاللَِّه قَْد َحدَّثُْت َوأََم

  َخاِلُد بن يَزِيَد عن العرباض

نَ بن ُحَسْينٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعبَّاِد بن الَْعوَّامِ، َعْن ُسفَْيا - ١٥٠٤٩
إِنَّ الرَُّجلَ إِذَا سَقَى امَْرأََتهُ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الََعْن َخاِلِد بن يَزِيَد، َعنِ الِْعرَْباضِ بن َسارَِيةَ، قَ

  .َم َسلَّفَقُْمُت إِلَْيَها فَسَقَْيُتَها ِمَن الَْماِء َوأَْخبَْرُتَها بَِما َسِمْعُت ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: ، قَالَ"الَْماَء أُجَِر
  أَُبو حَازِمِ بن ِديَنارٍ عن العرباض بن سارية



 الَْحِميِد بن َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن هَاُرونَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراِهيمَ التَّْرُجمَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد - ١٥٠٥٠
َمْن صَلَّى َصالةَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ارَِيةَ، قَالَُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعنِ الْعِْربَاضِ بن َس

  "فَرِيَضٍة فَلَُه َدْعَوةٌ ُمْسَتَجاَبةٌ، َوَمْن خََتَم الْقُْرآنَ فَلَُه َدْعَوةٌ ُمْسَتجَاَبةٌ
  أُمُّ َحبِيَبةَ بنُت الِْعرَْباضِ عن أبيها

َحدَّثَتَْنا أُمُّ َحبِيَبةَ بنُت الْعِْربَاضِ بن : و ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن َوْهبِ بن أَبِي خَاِلٍد، قَالََحدَّثََنا أَُب - ١٥٠٥١
عِ، َوَعْن كُلِّ ِذي ِمْخلَبٍ َنَهى َيْوَم َخْيَبرٍ َعْن كُلِّ ِذي نَابٍ ِمَن السَّْب"َسارَِيةَ، َعْن أَبِيَها، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".ِمَن الطَّْيرِ، وََنَهى َعنِ الُْمَجثََّمِة، َوأَنْ تُوطَأَ الَْحَبالَى حَتَّى َيَضْعَن َما ِفي ُبطُونِهِنَّ

ثَْتنِي أُمُّ َحبِيَبةَ بنُت َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َحدَّثََنا َوْهُب بن أَبِي َخاِلٍد، َحدَّ - ١٥٠٥٢
مَاِلي ِمْن َهِذِه إِال َما َألَحِدكُمْ :"الْعِْربَاضِ، َعْن أَبِيَها، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذَ َوبََرةً ِمَن الْفَْيِء، فَقَالَ

  "اطَ َوالَْمِخيطَ، َوإِيَّاكُْم وَالُْغلُولَ فَإِنَُّه َعاٌر َوَشَناٌرإِال الْخُُمُس، َوُهَو َمْرُدوٌد َعلَْيكُْم، فَُردُّوا الِْخَي
مٍ، َعْن َوْهبِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو خَْيثََمةَ ُزَهْيُر بن َحْربٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِص - ١٥٠٥٣

َنَهى َيْوَم َخْيَبرٍ َعنِ :"ةَ بنِت الِْعرَْباضِ، َعْن أَبِيَها، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبن أَبِي َخاِلٍد، َعْن أُمِّ َحبِيَب
  "الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة

  "لُْخلَْسِةَنَهى َيْوَم َخْيَبرٍ َعنِ ا:"َوبِإِْسَناِدِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ١٥٠٥٤
  رِجَالٌ لَمْ ُيَسمَّْوا عن العرباض

نِي أَُبو َبكْرِ بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثَ - ١٥٠٥٥
ُسِئلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذََباِئحَ : ُه، َعنِ الْعِْربَاضِ، قَالَأَبِي َمْرَيَم، َعْن َحبِيبِ بن ُعَبْيٍد، َعمَّْن َحدَّثَ

  "إِنْ لَْم َتأْكُلُوُه فَأَطِْعمُونِي:"النََّصاَرى َوأَْعَيادِِهْم، فَقَالَ

ا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََن - ١٥٠٥٦
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َرُجلٍ، ِمْن قَُرْيشٍ، َعْن َرُجلٍ، قَْد َسمَّاُه، َعنِ الِْعْربَاضِ بن َسارَِيةَ، قَالَ

  "الصَّفْحَةَ، َولََعَق أََصابَِعُه أَْشَبَعُه اللَُّه ِفي الدُّْنَيا َواآلِخرَِةَمْن لََعَق :"َعلَْيِه َوَسلََّم
  َباُب الَْغيْنِ

  َمنِ اْسُمُه غَْرفَةُ
  غَْرفَةُ بن الْحَارِثِ اَألْزِديُّ الِْكْنِديُّ

، َحدَّثَنِي َحْرَملَةُ بن ِعْمَرانَ، َحدَّثَنِي كَْعبُ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ - ١٥٠٥٧
الرِّدَِّة، أَنَُّه َمرَّ َنصَْرانِيٌّ  بن َعلْقََمةَ، أَنَّ غَْرفَةَ بن الَْحارِِث َوكَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ َوقَاَتلَ َمَع ِعكْرَِمةَ بن أَبِي َجْهلٍ بِالَْيَمنِ ِفي

ُه، فََرفَعَ الْمَْنَدقُونُ، فََدَعاُه إِلَى اِإلْسالمِ، فَذَكََر النَّصَْرانِيُّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتَناَولَ: ِمْن أَْهلِ ِمْصَر، ُيقَالُ لَُه
اللَِّه أَنْ َنكُونَ أَْعطَْيَناُهُم الُْعُهودَ  ُمَعاذَ:"قَْد أَْعطَيَْناُه الَْعْهَد، فَقَالَ غَْرفَةُ: ذَِلَك إِلَى َعْمرِو بن الَْعاصِ، فَأَْرَسلَ إِلَيِْه، فَقَالَ

 كََناِئسِهِْم، َيقُولُونَ ِفيَها َما َبَدا َوالَْموَاِثيَق َعلَى أَنْ ُيْؤذُوَنا ِفي اللَِّه َوَرسُوِلِه، إِنََّما أَْعطَْيَناُهْم َعلَى أَنْ َنِحلَّ َبْينَُهْم َوَبْيَن
وا فََنْحكُمَ ال طَاقَةَ لَُهْم بِِه، َوأَنْ ُنقَاِتلَ ِمْن َوَرائِهِْم، َوأَنْ ُيَخلَّى َبْينَُهْم َوَبْيَن أَْحكَاِمهِْم إِال أَنْ َيأُْتلَُهْم، َوأَنْ ال ُنَحمِّلَُهْم َما 

  .َصَدقَْت: ، فَقَالَ َعْمُرو بن الَْعاصِ"َبْينَُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه



الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُمَحمَِّد بن حَبَّانَ النَّصْرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ - ١٥٠٥٨
يِّ، َعْن غَْرفَةَ بن َمْهِديٍّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك، َعْن َحْرَملَةَ بن ِعْمَرانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث اَألْزِد

اْدُعوا ِلي أََبا :"شَهِْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ، وَأََتى بِالُْبْدِن، فَقَالَ: َحارِِث، قَالَالْ
ْيِه َوَسلََّم بِأَْعالَها، فَقَطَْعَنا بَِها الُْبْدنَ، وَأََخذَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ، "ُخذْ بِأَْسفَلِ الَْحْربَِة:"، فََدَعا َعِليا، فَقَالَ"َحَسنٍ

  .فَلَمَّا فََرغَ، َرِكَب الَْبْغلَةَ فَأَْرَدَف َعِليا
  غَزِيَّةُ بن الْحَارِِث األَْنصَارِيُّ

مَّانُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َسلََمةَ بن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َسِعيدُ بن أَبِي الرَّبِيعِ السَّ - ١٥٠٥٩
لنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الُْحَسامِ، أَخَْبرَنِي يَزِيُد بن ُخَصْيفَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َراِفعٍ، َعْن غَزِيَّةَ بن الْحَارِِث، أَنَُّه َسِمعَ ا

  "الْجَِهاُد، َوالنِّيَّةُ، وَالَْحْشُر: ، إِنََّما ِهي ثَالثٌال ِهجَْرةَ َبْعدَ الْفَْتحِ:"َوَسلََّم، َيقُولُ

يَد، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ، َعْن َخاِلِد بن يَزِ - ١٥٠٦٠
: ، ح َوَحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر، َوُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمكِّيَّاِن، قَاالَسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعْن َيزِيدَ بن ُخَصْيفَةَ

دَّثَُه َعْن َيزِيَد بن َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، أَنَّ َسِعيَد بن أَبِي ِهاللٍ، َح
أَنْ ُيَهاجُِروا إِلَى َرسُولِ ةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َراِفعٍ، َعْن غَزِيَّةَ بن الْحَارِِث، أَنَّهُ أَخَْبَرُه، أَنَّ َشَباًبا ِمْن قَُرْيشٍ أََرادُوا ُخَصْيفَ

ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرُسولُ اللَّهِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََمَنَعُهْم آَباؤُُهْم، فَذَكَرُوا ذَِلَك لَِرُسولِ اللَّ
  "ال ِهْجَرةَ بَْعَد الْفَْتحِ، إِنََّما ُهَو الْجَِهاُد َوالنِّيَّةُ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  غَْيالنُ بن َسلََمةَ الثَّقَِفيُّ

، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق الدَّْشَتِكيُّ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبٍ اَألصَْبَهانِيُّ - ١٥٠٦١
يٍف ُيقَالُ لَُه غَْيالنُ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َبْحرٍ السِّقَاِء، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُجال ِمْن ثَِق

  "فَأََمَرُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْختَاَر ِمْنُهنَّ أَْرَبًعا َوَيَدَع ِستا"ْسلََم َولَُه َعَشرُ نِْسوٍَة،َسلََمةَ أَ

الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الْقَُرِشيُّ، َوأَحَْمُد بن َعْبِد  - ١٥٠٦٢
أَنَّ َناِفًعا كَانَ َعْبًدا ِلغَْيالنَ بن َسلََمةَ، : ُمْسِلمٍ، َعنِ اْبنِ لَهِيعَةَ، َعنِ اْبنِ َيزِيَد، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن غَْيالنَ بن َسلََمةَ الثَّقَِفيِّ

فََردَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "لََّم فَأَْسلََم َوغَْيالنُ ُمْشرٌِك، َوأَسْلََم غَْيالنُ،فَفَرَّ إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  "َوَسلََّم َعلَْيِه َوالَءُه

، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّحِيمِ أَُبو َيحَْيى َصاِعقَةٌ - ١٥٠٦٣
كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َمْنُصورٍ، َحدَّثََنا َشبِيُب بن َشْيَبةَ، َعْن بِْشرِ بن عَاِصمٍ الثَّقَِفيِّ، َعْن غَْيالنَ بن َسلََمةَ، قَالَ

  "ُجدَ َألَحٍد َألمَْرُت الْمَْرأَةَ أَنْ َتْسُجَد ِلَزْوجَِهالَْو كُْنُت آِمًرا أََحًدا أَنْ َيْس:"َوَسلََّم ِفي َسفَرِِه، فَقَالَ
  غَُضْيُف بن الْحَارِِث الِْكْنِديُّ

ْربٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ بن َح - ١٥٠٦٤
اللَّهُ  ْبِد اللَِّه، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن َعاِئِذ اللَِّه أَبِي إِْدرِيَس، َعْن غَُضْيٍف أو أَبِي غَُضْيٍف صَاِحبِ النَّبِيِّ َصلَّىإِْسحَاَق بن َع

  "فَاقْطَُعوا ِلَساَنُهَمْن أَْحَدثَ ِهَجاًء ِفي اِإلْسالمِ :"َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  غَُضْيُف أَُبو ِعيَاضٍ



َنا إِْسَماعِيلُ بن َحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ أَْحَمُد بن َعْبدِ الرَّحِيمِ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَمانِ الَْحكَُم بن َنافِعٍ، َحدَّثَ - ١٥٠٦٥
َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى : اوَِيةَ بن ِعيَاضِ بن غُطَْيٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالََعيَّاشٍ، َعْن َسِعيدِ بن َساِلمٍ الْكِْنِديِّ، َعْن ُمَع

 إِذَا َشرَِب الرَُّجلُ الَْخْمَر فَاْجِلُدوُه، ثُمَّ إِنْ َعاَد فَاْجِلُدوُه، ثُمَّ إِنْ َعاَد فَاجِْلُدوُه، ثُمَّ إِنْ َعاَد:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  "فَاْجِلُدوُه، ثُمَّ إِنْ َعاَد فَاقُْتلُوُه

  غَاِلُب بن أَْبَجرَ الْمَُزنِيُّ

نِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا عَْبُد الُْمْؤِمنِ بن َعْبِد اللَِّه أَُبو الَْحَس - ١٥٠٦٦
ذَكَْرُت قَْيَس ِعْنَد َرُسولِ : عَْبِسيُّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمقَرٍِّن الُْمزَنِيِّ، َعْن غَاِلبِ بن أَْبَجَر، قَالََعْبُد اللَِّه بن خَاِلدٍ الْ

َيا َرُسولَ اللَِّه، : ، قِيلَ"للَُّه قَْيًساَرِحَم اللَُّه قَْيًسا، َرِحَم ا:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
يِّ َنَعْم إِنَُّه كَانَ َعلَى َدْينِ أَبِي إِْسَماِعيلَ بن إِبَْراِهيمَ َخِليلِ اللَِّه، َيا قَْيُس َحيِّ َيمًَنا، َيا َيَمُن َح:"َتَرحَُّم َعلَى قَْيسٍ؟ قَالَ

لَيَأِْتَينَّ َعلَى النَّاسِ زََمانٌ لَْيَس لَِهذَا الدِّينِ نَاِصٌر غَْيرُ ، ضِ، َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه قَْيًسا، إِنَّ قَْيًسا فُْرَسانُ اللَِّه ِفي اَألْر
ِه ِمْن أَْهلِ ِمَني، فَفََرَسانُ اللَّقَْيسٍ، إِنَّ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فُْرَساًنا ِمْن أَْهلِ السََّماِء ُمَسوِِّمَني، َوفُْرَساًنا ِمْن أَْهلِ اَألْرضِ ُمَعلِّ
  .، َيعْنِي أََسُد اللَِّه "اَألْرضِ قَْيٌس، إِنََّما قَْيٌس بَْيَضةٌ َتفَلَّقَْت َعنَّا أَْهلِ الَْبْيِت، إِنَّ قَْيًسا َضرَّاُء اللَِّه ِفي اَألْرضِ

ا َعْمُرو بن حَفْصِ بن ِغَياٍث، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمَرو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََن - ١٥٠٦٧
سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : أَبِي ُعَمْيسٍ، َعْن ُعَبْيِد بن الَْحَسنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعِقلٍ، َعْن غَاِلبِ بن أَْبَجَر، قَالَ

لَْم َيْبَق ِلي ِمْن طُْعَمِة أَْهِلي إِال أَْحِمَرةً عِْنِدي، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َيا َرسُولَ اللَِّه، : َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت
  "أَطِْعمْ أَْهلََك ِمْن َسِمنيِ َماِلَك، فَإِنََّما قَِذْرُت َجوَّاِلي الْقَْرَيِة:"َوَسلََّم

ْيِه، َحدَّثََنا أَبِي ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََو - ١٥٠٦٨
  الطَّاِهَرِة، َعْنَحدَّثََنا َوكِيٌع، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن ُعَبْيِد بن الَْحَسنِ، َعنِ اْبنِ َمْعِقلٍ الْمَُزنِيِّ، َعْن أُنَاسٍ، ِمْن ُمزَْيَنةَ: قَاال

إِنَُّه لَْم َيْبَق ِمْن َماِلي إِال اَألْحمَِرةُ، : سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: غَاِلبِ بن األَْبَجرِ، قَالَ
  ".أَطِْعْم أَهْلََك ِمْن َسِمنيِ َماِلَك، إِنََّما كَرِْهُت لَكُمْ َجوَّالَةَ الْقَْرَيِة:"فَقَالَ

َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسعٌَر، َعْن ُعَبْيِد بن َحَسنٍ، َعْن  - ١٥٠٦٩
: مٍ، َوغَاِلبِ بن أَْبَجَر، قَالَ ِمْسعٌَرَمْعِقلٍ، َعْن َرُجلَْينِ، ِمْن ُمَزْيَنةَ أََحُدُهَما، َعنِ اآلَخرِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعاِمرِ بن لَُوْي

َيا َرسُولَ اللَِّه، لَمْ َيْبَق ِمْن َماِلي َشْيٌء أُطِْعُمُه أَْهِلي : قُلُْت: َوأََرى غَاِلًبا الَِّذي َسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".نيِ َماِلَك، فَإِنََّما أَُحرُِّم َعلَْيكُْم َجوَّالَ الْقَْريَِةفَأَطِْعمْ أَْهلََك ِمْن َسِم:"إِال ُحمًُرا، قَالَ

َنا شُْعَبةُ، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن َعِليٍّ الَْبزَّاُر اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا يُوُنُس بن َحبِيبٍ، َحدَّثََنا أَُبو َداوَُد، َحدَّثَ - ١٥٠٧٠
 ْعُت عَْبَد اللَِّه َمْعِقلَ، ُيَحدِّثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبْسرٍ، َعْن نَاسٍ، ِمْن ُمَزْينَةَ، أَنَّ أَْبَجرَ أَوِ اْبَنَسِم: ُعَبْيِد بن الَْحَسنِ، قَالَ

ُمرٍ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَُّه لَْم َيْبَق ِمْن َماِلي إِال ُح: أَْبَجَر سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ ". أَطِْعمْ أَْهلََك ِمْن َسِمنيِ َماِلَك، َوإِنََّما كَرِْهتُ لَكُْم َجوَّالَ الْقَْرَيِة:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

يُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن ُعَبْيِد بن الَْحَسنِ، َعْن َرُجلٍ، َعْن الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِ
  .إِنَّ السََّنةَ أََصاَبْتَنا، َوذَكََر الَْحِديثَ: َرُجلَْينِ، ِمْن ُمَزْيَنةَ أََتَيا االنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَاال



، َعْن ثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحمََوْيِه، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن َمْنُصورٍَحدَّ - ١٥٠٧١
َيا َرسُولَ اللَِّه، أََصابَْتَنا : فَقَالَ، ُعَبْيِد بن الَْحَسنِ، َعْن غَاِلبِ بن ُدرَْيخٍ، أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  "كُلْ ِمْن َسِمنيِ َماِلَك، َوقَالَ إِنََّما قَِذْرُت لَكُْم أَْو كَرِْهُت لَكُمْ َجاللَةَ الْقَْريَِة:"َمَجاَعةٌ، َوإِنَّ َسِمَني مَاِلَنا الُْحُمُر، فَقَالَ
رِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُعَبْيِد بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْ - ١٥٠٧٢

كُلْ ِمْن َسِمنيِ َماِلَك، :"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَصَاَبتَْنا َسَنةٌ، َوَسِمُني َماِلَنا ِفي الُْحُمرِ، فَقَالَ: قُلُْت: َعْن غَاِلبِ بن ُدرَْيخٍ، قَالَ
  ".جَوَّاِلي الْقَْرَيِة إِنََّما قَِذْرُت
  َباُب الْفَاِء

  َمنِ اْسُمُه فَْضلٌ
ْيرِ بن الَْهرِمِ بن ُروبِيَّةَ فَْضلُ بن الَْعبَّاسِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َوأُمُُّه أُمُّ الْفَْضلِ َواْسُمَها لُبَاَبةُ بنُت الَْحارِِث بن َحْزنِ بن ُبَج

  .بن صَْعَصَعةَ، أُمُّ الْفَْضلِ بنُت َعْمرِو بن كَْعبٍ بن َعْبِد اللَِّه بن ِهاللِ بن َعاِمرِ
َهلَكَ :"لََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْمِدينِيُّ فُْسُتقَةُ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُرَشْيٍد، َعنِ الَْهيْثَمِ بن َعِديٍّ، قَا - ١٥٠٧٣

َسَنةَ ثََماٍن َوِعشْرِيَن، َوقَِد اْخَتلَفُوا ِفي َمْوِت الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، فَقَالَ بَْعُض  الْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ قَْبلَ أَبِيِه بِأَرَْبعِ ِسنَِني،
ُهَو َيْوَم َمْرجِ الصُّفْرِ، َوكَانَ الَْيْوَمانِ َجِميًعا َسَنةَ ثََماِن َعْشَرةَ، َوُتوُفَِّي َو: اسُْتشْهَِد بِالشَّامِ َيْوَم أَْجَناِديَن، َوُيقَالُ: النَّاسِ

  ".اْبُن إِْحَدى َوِعشْرِيَن

  َعْبُد اللَِّه بن َعبَّاسٍ عن أخيه الفضل
  علي بن حسني عن ابن عباس

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َمْحُمودُ بن : َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َوُموَسى بن َهاُرونَ، قَاال - ١٥٠٧٤
َحدَّثََنا َحفْصُ بن ِغَياٍث، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليِّ بن : ِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الشَّعْثَاِء، قَاالُمَحمٍَّد الْوَاِس

ُيلَبِّي حَتَّى َرَمى َجمَْرةَ الْعَقََبِة، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم يََزلْ :"ُحَسْينٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ
  "فََرَماَها َسْبَع َحَصيَاٍت ُيكَبُِّر َمَع كُلِّ َحصَاٍة

فَرِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعْونُ بن َسالمٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن الَْعالِء، َعْن َجْع - ١٥٠٧٥
ِه َوَسلََّم أَْرَدفَُه ْن أَبِيِه، َعْن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيُمَحمٍَّد، َع

ْحِتَها بَِسْبعِ َحصََياٍت ُيكَبُِّر َمَع كُلِّ َحَصاٍة َرَماَها ِمْن َت: غََداةَ َجْمعٍ َخلْفَُه، فَلَْم َيَزلْ ُيلَبِّي حَتَّى َرَمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة، قَالَ
  "َنَحْرُت هَُهَنا َوِمًنى كُلَُّها مَْنَحٌر، فَاْنَحرُوا ِفي َمنَازِِلكُْم:"َتكْبَِريةً، ثُمَّ َنَحَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

بن ِمْنَدةَ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الصَّلِْت، َعْن َجْعفَرِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى - ١٥٠٧٦
ِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َعِليِّ بن ُحَسْينٍ، َعْن أَبِي َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ 

  ".َنَحْرُت َهُهَنا َومًِنى كُلَُّها مَْنَحٌر، فَاْنَحرُوا ِفي َمَنازِِلكُْم:"َنَحَر ِعْنَد َجْمَرِة الَْعقََبِة، فَقَالَ
  ُمَجاِهٌد عن ابن عباس عن الفضل

لْكُوِفيُّ، ح َوَحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ ا - ١٥٠٧٧
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، : السَّْرحِ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َعِديٍّ، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َوُموَسى بن َهاُرونَ، قَاال

كُْنُت رِْدَف :"قَالَ الْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: ْيٍف، َعْن ُمَجاِهٍد، قَالََحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن ُخَص: قَالُوا
لَّفْظُ وَال"ا َرَماَها قَطََع التَّلْبَِيةََرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََما زِلُْت أَْسَمْعُه ُيلَبِّي حَتَّى َرَمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة، فَلَمَّ



  .ِلَحدِيِث الَْحَسنِ بن الرَّبِيعِ
، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا ُزهَْيٌر، َعْن ُخَصْيٍف - ١٥٠٧٨

أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَبَّى َحتَّى :"الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ ُمَجاِهٍد، َوِعكْرَِمةَ، َوسَِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ
  ".َرَمى َجمَْرةَ الَْعقَبَِة

َنا ، أََحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجْوهَرِيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن ِعيَسى الزُّهْرِيُّ - ١٥٠٧٩
وَاللَِّه :"ي قَالَالَْحارِثُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ذُبَابٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَْخبََرنِي الْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ أَِخ

لٌ ِمَن اَألْعرَابِ َوُهَو َمَعُه اْبَنةٌ لَهُ َصبِيَحةٌ، َوَدفََع َمَعَنا َرُج: َألْرَدفَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غََداةَ َجمْعٍ، قَالَ
  ".الَْجْمَرةَ َوُهَو ُيَسايُِر النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََمالَ َوجْهِي َعْنَها، فَلَْم يََزلْ ُيلَبِّي حَتَّى َرَمى

ثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َعِديٍّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّ - ١٥٠٨٠
َعبَّاسٍ، َوكَانَ  إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َنجِيحٍ، وَأََبانَ بن َصاِلحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن

لَْم أََزلْ أَْسَمْعُه يُهِلُّ حَتَّى اْنَتَهى إِلَى َجْمَرٍة، فَلَمَّا َرَمى بَِها :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصبِيَحةَ الْمُْزَدِلفَِة، قَالَ َرِديُف النَّبِيِّ صَلَّى
  ".أَْمَسَك

، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيحَْيى بن َخلٍَف - ١٥٠٨١
َما أُِحبُّ أَنْ أَُصلَِّي ِفي الْكَْعَبِة، َمْن صَلَّى : بن إِْسحَاَق، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َوَعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

أَِخي، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َدَخلََها َخرَّ َبْيَن الَْعُموَدْينِ ِفيَها فَقَْد َتَرَك َشْيئًا َخلْفَُه، وَلَِكْن َحدَّثَنِي 
  "َساجًِدا، ثُمَّ قََعَد قَاِعًدا، وَلَْم ُيَصلِّ

  ِعكْرَِمةُ عن ابن عباس عن الفضل
ارٍ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّ - ١٥٠٨٢

َوكَانَ رَِديُف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"أََبانَ بن َصاِلحٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثَنِي الْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ
  "لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يُهِلُّ حَتَّى رََمى َجْمَرةَ الَْعقََبِةَيْوَمِئٍذ فََسِمَع النَّبِيَّ َص

  كَُرْيٌب عن ابن عباس عن الفضل
نِي ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، أََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َجعْفَرٍ، أَْخَبَر - ١٥٠٨٣

َرِدفُْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ :"أَبِي َحْرَملَةَ، أَْخبََرنِي كَُرْيٌب، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، قَالَ
  ".غََداةَ َجمْعٍ، فَلَْم أََزلْ أَْسَمْعُه ُيلَبِّي حَتَّى َرَمى َجمَْرةَ الْعَقََبِة

دَّثََنا َنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحَحدَّثَ - ١٥٠٨٤
، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ُمَحمَِّد أَبِي َحْرَملَةَ، َعْن كَُرْيبٍ

  ".ةَ الَْعقََبِةأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَدفَُه ِمَن الْمُْزَدِلفَِة، فَلَْم يََزلْ ُيلَبِّي حَتَّى َرَمى َجْمَر:"الْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ
  ُشْعَبةُ َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ عن ابن عباس

اْبنِ أَبِي ثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمحَمَِّد، َعنِ َحدَّ - ١٥٠٨٥
َم أَْرَدفَُه غََداةَ َجْمعٍ، فَلَْم َيَزلْ ِذئْبٍ، َعْن ُشْعَبةَ، َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن أَِخيهِ الْفَْضلِ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".ُيلَبِّي حَتَّى رََمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة



  َعطَاُء بن َيَسارٍ عن ابن عباس عن الفضل
يُّ، َعْن َزْيِد بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َخالُد بن أَسْلََم، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِد - ١٥٠٨٦

َرِدفُْت َخلَْف َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بن َيسَارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، قَالَ
  ".َوَسلََّم غََداةَ َجْمعٍ، فَلَْم يََزلْ ُيلَبِّي َحتَّى رََمى َجْمَرةَ الَْعقَبَِة

ْهبٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيدِ بن كَاِسبٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َو - ١٥٠٨٧
ْن أَِخيِه الْفَْضلِ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، َعْن َزْيدِ بن أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َع

ُس، قَالَ كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى أََتى َعَرفَةَ ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ، فَلَمَّا َنفََر النَّا: أَخَْبَرُه، قَالَ
  "لَْيَس بِاِإليضَاعَِعلَى رِْسِلكُْم بِالسَِّكيَنِة، فَإِنَّ الْبِرَّ ، أَيَُّها النَّاُس:"ِللنَّاسِ

  أَُبو َمْعَبٍد مَْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ عن ابن عباس عن الفضل

َنا قَُتْيَبةُ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثَ - ١٥٠٨٨
َحدَّثََنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، َعْن أَبِي : َعْمُرو بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، قَالُوابن َسِعيٍد، ح َوَحدَّثََنا 

َسلََّم، َعْن ُه َعلَْيِه َوالزَُّبْيرِ، َعْن أَبِي َمْعَبٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، َوكَانَ َرِديُف َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ
َوُهوَ ، "َعلَْيكُمُ السَّكِيَنةَ:"اَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ ِللنَّاسِ َعِشيَّةَ َعَرفَةَ، َوغََداةَ َجْمعٍ ِحَني َوقَفُو

َولَمْ : ، قَالَ"كُْم بَِحَصى الَْخذِْف الَِّذي ُيرَْمى بِِه الَْجْمرَةَُعلَْي:"كَافٌّ َناقََتُه، َحتَّى إِذَا َدَخلَ ُمَحسًِّرا َوُهَو ِمْن ِمًنى قَالَ
  .َيَزلْ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيلَبِّي حَتَّى َرَمى الَْجْمَرةَ 

اْبُن جَُرْيجٍ، ح َوَحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوبَ الَْعالفُ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُسوَْيٍد الشَِّباِميُّ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا  - ١٥٠٨٩
لزُّبَْيرِ، أَْخبََرنِي أَُبو َمْعَبٍد، الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا َناِفعُ بن َيزِيَد، أَْخبََرنِي اْبُن جَُرْيجٍ، أَْخَبرَنِي أَُبو ا

ي ْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ ِفَمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َع
َخلَ ِمًنى ِحَني َهَبطَ َوُهَو كَافٌّ النَّاقَةَ َحتَّى إِذَا َد"َعلَْيكُُم السَِّكيَنةَ:"َعِشيَِّة َعَرفَةَ، َوغََداِة َجْمعٍ ِللنَّاسِ ِحَني َدفَُعوا

وَالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيِسُري كََما َيِسريُ ، "َعلَْيكُْم بَِحَصى الَْخذِْف الَِّذي ُيْرَمى بِِه الْجَِماُر:"ُمَحسًِّرا، قَالَ
ْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َش. اِإلْنَسانُ

  .َسلََّم ِمثْلَُهالزَُّبْيرِ، َعْن أَبِي َمْعَبٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
اَألبَّاُر، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ - ١٥٠٩٠

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِي َمعَْبٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، قَالَ
  ".اْرمُوا بِمِثْلِ َحَصى الَْخذِْف:"َوَسلََّم

انَ بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَِخي، َعْن ُسلَْيَم - ١٥٠٩١
يُّ، أَنَّ أََبا َمْعَبٍد، مَْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ أَْخبََرُه، أَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ، أَنَّ بِاللٍ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، َحدَّثَنِي أَُبو الزُّبَْيرِ الَْمكِّ

النَّاسُ فَلَمَّا كَبََّر : الَ َعبَّاٌسَعبَّاًسا لَمَّا كَانَ َيْوُم َعَرفَةَ، َوالْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ َرِديُف َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
لَمَّا َدفََع َعِشيَّةَ َعَرفَةَ َدفََع النَّاُس َمَعُه، : َسُيَحدِّثُنِي الْفَْضلُ َعمَّا َصَنَع َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: قُلُْت

، "أَيَُّها النَّاُس، َعلَْيكُُم السَِّكيَنةَ:"َيكُفُّ ِمْنُه، َوجََعلَ يَُناِدي فََجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُشدُّ بِرَأْسِ َبِعريِِه
  ".َعلَْيكُمْ بَِحَصى الَْخذِْف:"َحتَّى إِذَا َبلَغَ ُمَحسًِّرا أَْوَضعَ َشْيئًا، َوَجَعلَ، َيقُولُ



، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن إِْسَحاقَ األَْوَزاِعيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي - ١٥٠٩٢
ْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعاِمرٍ اَألْسلَِميِّ، َحدَّثَنِي أَُبو الزَُّبيْرِ، َعْن أَبِي َمْعَبٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، َع

وَُهَو كَافٌّ َناقََتُه َحتَّى َبلَغَ ُمَحسًِّرا، "َعلَْيكُْم بِالسَِّكيَنِة:"ُه قَالَ َعِشيَّةَ َعَرفَةَ، َوغََداةَ َجْمعٍ ِحَني َدفَعُواَعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّ
  ".َعلَْيكُْم بَِحَصى الَْخذِْف الَِّذي ُيْرَمى بِِه الْجِمَاُر:"َوقَالَ

زِ بن ِمقْالصٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِي - ١٥٠٩٣
 لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَالَْحارِِث، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِي َمعَْبٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َص

فَلَمَّا َبلَغَ الشِّْعَب َعاَج إِلَْيِه، فَأََراَد الَْماَء، ، "َعلَْيكُمُ السَّكِيَنةَ:"َعِشيَّةَ َعَرفَةَ ُيكَبُِّر وَُيَهلِّلُ وََيْدُعو، فَلَمَّا َدفََع النَّاُس، قَالَ
الَْمْغرِبِ وَالِْعَشاِء، فَلَمَّا َصلَّى الصُّْبَح َوقََف، فَلَمَّا َنفََر َدفََع  ثُمَّ تََوضَّأَ، َوَرِكَب النَّاُس، فَلَمَّا قَِدَم الُْمْزَدِلفَةَ َجَمَع َبْيَن

َعلَْيكُْم بَِحَصى الَْخذِْف الَِّذي ُيْرَمى بِِه :"حَتَّى إِذَا َجاَء ِمًنى، قَالَ، "َعلَْيكُُم السَِّكيَنةَ:"النَّاُس، قَالَ َوُهَو كَاٍف رَاِحلََتُه
  .لْ ُيلَبِّي َحتَّى َرَمى َجمَْرةَ الْعَقََبِةالْجَِماُر فَلَْم يََز

  َعطَاُء بن أَيبِ َرَباحٍ عن ابن عباس عن الفضل
َدَعا َعْبُد اللَِّه بن : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، قَالَ - ١٥٠٩٤
ال َتُصْم، فَإِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : إِنِّي صَاِئٌم، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه: فَْضلَ بن َعبَّاسٍ َيْوَم َعَرفَةَ إِلَى الطََّعامِ، فَقَالََعبَّاسٍ الْ
  .اَس ُيفَْتُنونَ بِكُْم، فَال َتُصْم فَإِنَّ النَّ"قُرَِّب إِلَْيهِ ِحالٌب ِفيِه لََبٌن َيْوَم َعَرفَةَ فََشرَِبُه"َوَسلََّم

، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َمْحمُوُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ - ١٥٠٩٥
اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َحدَّثََنا َحفُْص بن ِغَياٍث، َعنِ : الشَّْعثَاِء َعِليُّ بن الَْحَسنِ، قَاال

  "َيشَْرُب ِمْن َشنٍّ َيْوَم َعَرفَةَ"رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعبَّاسٍ، قَالَ
بن ُمْسِلمٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الشَّطَوِيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ - ١٥٠٩٦

ُه َعلَْيِه َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ُمشَاشٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ: بن َحْربٍ، قَاال
  "َعفَةَ بين َهاِشمٍ َوصِْبَيانِهِْم أَنْ َيْنِفُروا ِمْن َجْمعٍ بِلَْيلٍأََمَر َض:"َوَسلََّم

َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن : َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ، وَُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الْبََراِء، قَاال - ١٥٠٩٧
يلَ الُْمؤَدُِّب، َعْن َيْعقُوَب بن َعطَاٍء، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ُسلَْيَمانَ أَُبو إِْسَماِع

  "كُفَِّن ِفي ثَْوَبْينِ ُسحُوِليَّْينِ أَْبَيَضْينِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
اِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا هَاِشٌم، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّ - ١٥٠٩٨

 كُْنُت رَِديَف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َجْمعٍ فَأَفَاَض:"َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَْخَبرَنِي الْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ، قَالَ
  "َوَعلَْيِه السَِّكيَنةُ

ِك َيعْنِي اْبنَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعَبْيٍد، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِل - ١٥٠٩٩
أَفَاَض َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن :"، قَالَأَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ

اِفٌع َيَدْيِه ال ُيَجاوُِز رَأَْسُه، َعَرفَاٍت َورِْدفُُه أَُساَمةُ بن زَْيٍد، فَجَالَْت ِفيِه النَّاقَةُ َوُهَو َواِقٌف بَِعَرفَاٍت قَْبلَ أَنْ ُيفِيَض َوُهَو َر
  "َر َعلَى ِهيَنِتهِ َحتَّى أََتى َجْمًعا َوأَفَاَض ِمْن َعَرفَةَ َورِْدفُُه الْفَْضلُ بن َعبَّاسٍفَلَمَّا أَفَاَض َسا

ِلمٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُمْس - ١٥١٠٠



لْ ُيلَبِّي حَتَّى رََمى َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، أَنَُّه كَانَ رِْدَف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيَز َعطَاٌء،
  "الَْجْمَرةَ الَِّتي عِْنَد الْعَقََبِة َيْوَم النَّْحرِ

ْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن َيحَْيى اَألْشنَانِيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعاِمرٍ اَألحَْولِ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَأل - ١٥١٠١
ُه َعلَْيِه النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ َوَجابِرٍ الُْجْعِفيِّ، َواْبنِ َعطَاٍء، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، أَنَُّه كَانَ رَِديَف

  ".َوَسلََّم فَلَبَّى حَتَّى َرَمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة َيْوَم النَّْحرِ

ٍء، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن صَاِلحٍ الشِّريَازِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْهيْثَمِ، َحدَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ، َعْن َعطَا - ١٥١٠٢
  ".لَبَّى حَتَّى َرَمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة َيْوَم النَّْحرِ:"بن َعبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ

بن َسْعٍد، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن قَْيسِ - ١٥١٠٣
لَبَّى َيْوَم النَّْحرِ حَتَّى رََمى َجْمَرةَ :"َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ، أَنَُّه رَأَى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".الَْعقََبِة
ثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َخطَّاُب بن الْقَاِسمِ، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّ - ١٥١٠٤

كَانَ أَُساَمةُ رَِديَف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"َعطَاٍء، َوُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، قَالَ
َوكُْنتُ َرِديفَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الُْمْزَدِلفَِة إِلَى مًِنى، فَلَْم أََزلْ أَْسَمُع  ِمْن َعَرفَةَ إِلَى الُْمزَْدِلفَِة،

  ".َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيلَبِّي حَتَّى َرَمى جَْمَرةَ الْعَقََبِة
َحدَّثََنا َجمِيلُ بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ : َيى السَّاجِيُّ، وَأَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر، قَاالَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْح - ١٥١٠٥

ُه كَانَ ن َعبَّاسٍ، أَنَّبن الزِّْبرِقَاِن، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ ب
  ".ُيلَبِّي َحتَّى رََمى َجْمَرةَ الَْعقَبَِة"َرِديفَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَجََعلَ

رِ، َعْن قََتاَدةَ، ْيَحدَّثََنا السَّرِيُّ بن َسْهلٍ الُْجْنِديسَابُورِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُرشَْيٍد، َحدَّثََنا َمَجاَعةُ بن الزَُّب - ١٥١٠٦
َوَسلََّم فََجَعلَ ُيلَبِّي حَتَّى َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، أَنَُّه كَانَ َرِديفَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  ".َرَمى َجمَْرةَ الَْعقَبَِة
الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ِفْرَدْوسُ بن اَألْشَعرِيِّ، َعْن َمْسُعوِد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه - ١٥١٠٧

لْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، ُسلَْيَمانَ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ، َوَعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ ا
  ".كُْنتُ رِْدَف النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَْم يََزلْ ُيلَبِّي َحتَّى َرَمى الَْجْمَرةَ:"قَالَ

ِد َمُر بن َعْبَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ الَْحَسُن الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمْنصُورٍ النَّْيَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا ُع - ١٥١٠٨
اسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن اللَِّه بن َرزِينٍ السُّلَِميُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّ

  ".مَْرةَ الْقُْصَوى َيْوَم النَّْحرِأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمْ َيْتُرِك التَّلْبَِيةَ َحتَّى َرَمى َج:"َعبَّاسٍ

نِي أَُساَمةُ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ الَْحَسُن الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََر - ١٥١٠٩
لَْعبَّاسِ، أَنَُّه َحدَّثَُه، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَدفَ بن َزْيٍد، َحدَّثَنِي َعطَاُء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ا

  ".لَْم َيَزلْ ُيلَبِّي حَتَّى رََمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة:"الْفَْضلَ بن َعبَّاسٍ ِمْن َجْمعٍ، قَالَ الْفَْضلُ
، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعامِرٍ، َعْن َرَباحِ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ - ١٥١١٠

ةَ لَبَّى َحتَّى رََمى َجْمَر:"لََّمأَبِي َمْعُروٍف، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس



  ".الَْعقََبِة
دَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب الَْخطِيُب اَألْهوَازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ الْقَلُوِسيُّ، َح - ١٥١١١

، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ الْفَْضلَ، أَخَْبَرُه، أَنَّ النَّبِيَّ ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبدِ الَْمجِيِد، َحدَّثََنا َربَاُح بن أَبِي َمْعُروٍف، َحدَّثََنا َعطَاٌء
  ".لَْم يََزلْ ُيلَبِّي َيْسَمُعُه حَتَّى رََمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن َعطَاٍء، َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ - ١٥١١٢
  ".لَبَّى َحتَّى َرَمى َجمَْرةَ الْعَقََبِة:"َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لتُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َحْمِدي بن َمْسَعدَةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن حَبِيبٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ا - ١٥١١٣
يَف َرُسولِ اللَّهِ ُجرَْيجٍ، َوَعْبدِ الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، َوكَانَ َرِد

  ".لَْيِه َوَسلََّم، فَلَْم َيَزلْ ُيلَبِّي حَتَّى َرَمى الَْجْمَرةََصلَّى اللَُّه َع
ِلِك بن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن ُعبَْيٍد، َعْن َعْبِد الَْم - ١٥١١٤

أَفَاَض َرُسولُ اللَّهِ : ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، قَالَُسلَْيَمانَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ
أَنْ ُيِفيَض، َوُهَو  فَضََرَبَها قَْبلََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َعَرفَاٍت، َوأَُساَمةُ بن َزْيٍد َرِديفُُه، فََجالَْت بِِه النَّاقَةُ َوُهَو َواِقٌف، 
، ثُمَّ لَبَّى ِمْن َجْمعٍ، َراِفٌع َيَدْيِه ال ُيَجاوُِز َرأْسَُه، فَلَمَّا أَفَاَض سَاَر َعلَى ِهيَنِتِه حَتَّى أََتى َجْمًعا، ثُمَّ أَفَاَض ِمْن َجْمعٍ

  ".َرةَ الَْعقََبِةفَلَْم َيَزلْ ُيلَبِّي حَتَّى َرَمى َجْم:"َوالْفَْضلُ رِْدفُُه، قَالَ الْفَْضلُ
بن إِبَْراهِيَم، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا يَزِيدُ  - ١٥١١٥

ُيلَبِّي حَتَّى َرَمى "نَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيَزلْكُْنُت َرِديَف ال: َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، قَالَ
  ".َجْمَرةَ الْعَقََبِة َيْوَم النَّْحرِ

ابِ بن َعطَاٍء، هََّحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْو - ١٥١١٦
نَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن كَِثريِ بن ِشْنِظريٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسِ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، أَ

  ".لَبَّى حَتَّى رََمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة َيْوَم النَّْحرِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم
نِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ْنُجلَةَ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َع - ١٥١١٧

  ".أََهلَّ حَتَّى رََمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة:"َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن أَبِي لَْيلَى، َعْن َعطَاٍء،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َجمِيلٍ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد - ١٥١١٨

  ".لَبَّى َحتَّى َرَمى َجمَْرةَ الْعَقََبِة:"َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَْخبََرنِي الْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ح َوَحدَّثَنِي بِْشُر بن ُموَسى، : كَشِّيُّ، َوُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، قَاالَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْ - ١٥١١٩
ْيِثيُّ، َعنِ ِه بن إِيَاسٍ اللََّحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا َمْعُن بن ِعيَسى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن َعْبِد الَْمِلِك بن َعْبِد اللَّ

َجاَءنِي : اسٍ، قَالَالْقَاِسمِ بن َعْبدِ اللَِّه بن يَزِيَد بن قَُسيٍْط، َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّ
، "ُخذْ بَِيِدي َيا فَْضلُ:"قَْد َعَصَب رَأَْسُه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََخَرْجتُ إِلَيِْه، فََوَجْدُتُه َمْوُعوكًا

فَِصْحُت ِفي النَّاسِ، فَاْجَتَمَع إِلَْيِه نَاٌس، ، "َصْح ِفي النَّاسِ:"فَأََخذْتُ بَِيِدِه حَتَّى اْنَتَهى إِلَى الْمِْنَبرِ، فَجَلََس َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ
أَيَُّها النَّاُس، أَال إِنَُّه قَْد دََنا ِمنِّي ُحقُوٌق ِمْن َبْينِ أَظُْهرِكُْم، فََمْن كُْنُت َجلَْدُت لَُه :"مَّ قَالَفََحِمَد اللََّه، َوأَثَْنى َعلَْيِه، ثُ

 ال َيقُولَنَّ َرُجلٌ إِنِّي ُه، أَالظَْهَرُه فََهذَا ظَْهرِي فَلَْيْسَتِقدَّ ِمْنُه، أَال َوَمْن كُْنُت َشَتْمُت لَُه عِْرًضا فََهذَا ِعْرِضي فَلَْيْسَتِقدَّ ِمْن



بِيعَِتي َوال ِمْن َشأْنِي، أَال أَْخَشى الشَّْحَناَء ِمْن ِقَبلِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَال َوإِنَّ الشَّْحَناَء لَْيَسْت ِمْن طَ
َحلَّلَنِي فَلَِقيُت اللََّه وَأََنا طَيِّبُ النَّفْسِ، أَال وَإِنِّي ال أََرى ذَِلَك ُمغْنًِيا َعنِّي  َوإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ َمْن أََخذَ َحقًّا إِنْ كَانَ لَُه، أَْو

  أَيُّهَا:"مَّ قَالَ، ثُمَّ َنَزلَ فَصَلَّى الظُّْهَر، ثُمَّ َعاَد إِلَى الِْمْنَبرِ فََعاَد ِلَمقَالَِتِه ِفي الشَّْحَناِء َوغَْيرَِها، ثُ"َحتَّى أَقُوَم ِفيكُْم ِمرَاًرا

، فَقَاَم إِلَْيهِ "ُضوحِ اآلخَِرِةالنَّاُس َمْن كَانَ ِعْنَدُه َشْيٌء فَلَْيُردَُّه َوال َيقُولُ فُُضوَح الدُّْنيَا، َوإِنَّ فُُضوحَ الدُّْنَيا أَْيَسُر ِمْن فُ
أََما إِنَّا ال ُنكَذُِّب قَاِئال َوال َنسَْتْحِلفُُه، فَبِمَ َصاَرْت لََك :"قَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ ِلي عِْنَدَك ثَالثَةَ َدَراِهَم،: َرُجلٌ فَقَالَ
، ثُمَّ قَاَم إِلَْيهِ َرُجلٌ "اْدفَْعَها إِلَْيِه َيا فَْضلُ:"َتذْكُرُ َيْوَم َمرَّ بَِك ِمْسِكٌني، فَأََمرَْتنِي أَنْ أَْدفََعَها إِلَْيِه، فَقَالَ: قَالَ، "ِعْنِدي؟
كُْنُت إِلَْيَها ُمْحتَاًجا، : قَالَ، "َوِلَم غَلَلَْتَها:"عِْنِدي ثَالثَةُ َدَراِهَم كُْنُت غَلَلُْتَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه، قَالَ: فَقَالَ آَخُر،
َيا : ، فَقَاَم إِلَْيِه َرُجلٌ، فَقَالَ"و لَُهَيا أَيَُّها النَّاُس، َمْن َخِشَي ِمْن َنفِْسِه شَْيئًا فَلَْيقُْم أَْدُع:"، ثُمَّ قَالَ"ُخذَْها َيا فَْضلُ:"قَالَ

، "اللَُّهمَّ اْرُزقْهُ ِصْدقًا، َوإِميَاًنا، وَأَذَْهْب َعْنُه النَّْوَم إِذَا أََراَد:"َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي لَكَذَّاٌب، وَإِنِّي لَمَُناِفٌق، َوإِنِّي لََنُؤوٌم، قَالَ
هُ َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي لَكَذَّاٌب، َوإِنِّي لَُمَناِفٌق، َوَما َشْيٌء ِمَن اَألشَْياِء إِال َوقَْد أََتْيتُُه، فَقَالَ لَ: قَالَثُمَّ قَاَم إِلَْيهِ َرُجلٌ آَخُر، فَ

اللَُّهمَّ :"، ثُمَّ قَالَ"َرِةَمْه َيا اْبَن الَْخطَّابِ، فُُضوحُ الدُّْنَيا أَْيَسُر ِمْن فُُضوحِ اآلِخ:"َيا َهذَا، فََضْحتَ َنفَْسَك، فَقَالَ: ُعَمُر
ُعَمُر َمِعي :"فَكَلَّمَُهْم ُعَمُر بِكَِلَمٍة، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، "أَْرُزقُْه ِصْدقًا، َوإِميَاًنا، َوَصيِّرْ أََمَرُه إِلَى َخْيرٍ
  ".كَانَ َوأََنا َمَعُه، وَالَْحقُّ َبْعِدي َمَع ُعَمَر حَْيثُ

ُمْسِلمٍ  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا َعطَاُء بن - ١٥١٢٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : اسٍ، قَالَالَْخفَّاُف، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُبْرقَانَ، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّ

فََشدَْدُت َرأَْسُه بِِعصَاَبٍة َصفَْراَء، ثُمَّ خََرَج إِلَى الَْمْسجِِد يَُهاَدى ، "ُشدُّوا َرأِْسي ِلَعلِّي أَخَْرُج إِلَى الَْمْسجِِد:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َبْينِ َرُجلَْينِ

  عباس عن الفضل ُسلَْيَمانُ بن َيسَارٍ عن ابن
َيسَارٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعنِ اْبنِ َجرِيحٍ، َعْن أَبِي ِشهَابٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن  - ١٥١٢١

إِنَّ أَبِي أَْدَركَ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتَعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، أَنَّ اْمَرأَةً َجاَءْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّ
  "ُحجِّي َعْنُه:"الَْحجَّ َوُهَو َشْيٌخ كَبٌِري، ال َيْسَتِطيعُ أَنْ َيْركَبَ الَْبعَِري، أَفَأَُحجُّ َعْنُه؟ قَالَ

يُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، َحدَّثََنا َوْهبُ بن َخاِلٍد، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي إِبَْراِه - ١٥١٢٢
أَنَّ امَْرأَةً ِمْن َخثَْعمٍ سَأَلِْت النَّبِيَّ : َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ فَرِيَضةَ اللَِّه ِفي الَْحجِّ َعلَى ِعَباِدِه أَْدَركَْت أَبِي َوُهوَ : َم َوالْفَْضلُ َرِديفُُه، فَقَالَْتَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".ُحجِّي َعْنُه، َنَعْم :"شَْيٌخ كَبٌِري، إِنْ َشدُّوُه َعلَى رَاِحلَِتِه لَْم َيْسَتْمِسْك، أَفَأَُحجُّ َعْنُه؟ قَالَ

َعْبُد اللَِّه بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا - ١٥١٢٣
كَانَ الْفَْضلُ بن الْعَبَّاسِ : قَالَُيوُسَف، أََنا مَاِلٌك، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، 

لُ َيْنظُرُ إِلَْيَها، وََتْنظُُر إِلَْيِه، َرِديفَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاَءْتُه امَْرأَةٌ ِمْن َخثَْعمٍ َتْستَفِْتيِه، فَجََعلَ الْفَْض
إِنَّ فَرِيَضةَ "َيا َرُسولَ اللَِّه،: َوَسلََّم َيْصرُِف َوْجَه الْفَْضلِ إِلَى الشِّقِّ اآلَخرِ، فَقَالَْت فََجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ذَِلَك ِفي ،َ "نََعْم: قَالَ، ُه؟ اللَِّه َعلَى ِعَباِدِه ِفي الَْحجِّ أَْدَركَْت أَبِي شَْيًخا، ال َيْستَِطيُع أَنْ يُثُْبَت َعلَى الرَّْحلِ، أَفَأَُحجُّ َعْن
  .َحجَِّة الْوَدَاعِ



ي األَْوَزاِعيُّ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الْهِقْلُ بن زَِياٍد، َحدَّثَنِ - ١٥١٢٤
أَْرَدَف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اللَِّه بن َعبَّاسٍ، قَالَ َحدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن َيَسارٍ، أَنَّ َعْبَد

 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْفَْضلَ بن َعبَّاسٍ َيْوَم النَّْحرِ َخلْفَُه َعلَى رَاِحلَِتِه، َوكَانَ الْفَْضلُ َرُجال َوِضيئًا، فََوقََف َرسُولُ اللَِّه
فَطَِفَق الْفَْضلُ َينْظُُر إِلَْيَها  سِ ُيفِْتيهِْم، فَأَقَْبلِْت امَْرأَةٌ ِمْن َخثَْعمٍ َوِضيئَةٌ َتْسَتفِْتي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،ِللنَّا

فَْضلُ َيْنظُُر إِلَْيهَا، فَأَْخلََف َيدَُه، فَأََخذَ بِذَقَنِ الْفَْضلِ َوأَْعَجَبُه ُحْسنَُها، فَالْتَفَْت َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوالْ
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ فَرِيَضةَ اللَِّه ِفي الَْحجِّ َعلَى ِعَباِدِه أَْدَركَتْ أَبِي شَْيًخا : َيْعِدلُ َوْجَهُه َعنِ النَّظَرِ إِلَْيَها، فَقَالَْت ِتلَْك

ِه يُع أَنْ َيْسَتوِي َعلَى الرَّاِحلَِة، فََهلْ يَقِْضي أَنْ أَُحجَّ َعْنُه؟ فَقَالَ لََها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيكَبًِريا، ال َيْسَتِط
  ".فَُحجِّي َعْنُه، َنَعْم :"َوَسلََّم

ِعْمَرانَ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن - ١٥١٢٥
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ اْمرَأَةً أََتْت َرسُولَ اللَّ

أَبِي َشْيٌخ كَبٌِري، ال َيْسَتِطيعُ أَنْ َيْستَْمِسَك َعلَى الرَّاِحلَِة فََيقِْضي َعْنُه أَنْ "َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ: قَالَْتَعاَم َحجَِّة الَْودَاعِ، فَ
  ".نََعْم: أَُحجَّ َعْنُه؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن سَْعٍد، َحدَّثََنا َعمِّي، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َصاِلحِ بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ - ١٥١٢٦
َرسُولَ اللَّهِ   َخثَْعمٍ اْسَتفَْتْتكَْيَسانَ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، أَنَّ ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، أَْخبََرُه، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ أَخَْبَرُه، أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن
أَنَّ فَرِيَضةَ اللَِّه "ِه َوَسلََّم،َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الْوََداعِ َوالْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ رَِديُف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

، ُع أَنْ َيْسَتوَِي َعلَى الرَّاِحلَِة، فََهلْ يَقِْضي َعْنُه أَنْ أَُحجَّ َعْنُه؟ ِفي الَْحجِّ َعلَى ِعَباِدِه أَْدَركَْت أَبِي َشْيًخا كَبًِريا ال َيْسَتطِي
، فَأََخذَ الْفَْضلُ َيلَْتِفْت إِلَيَْها َوكَاَنِت اْمَرأَةً َحسَْناَء، فَأََخذَ َرُسولُ اللَّهِ "نََعْم: فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْفَْضلَ ُيحَوِّلُ َوْجَهُه ِمَن الشِّقِّ اآلَخرَِص

لْمَاجُِشونَ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ ا - ١٥١٢٧
َجاَءِت امَْرأَةٌ ِمْن َخثَْعمٍ َتْستَفِْتي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَم : لَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَالزُّْهرِيِّ، َعْن ُس

كَْت أَبِي َشْيًخا كَبًِريا، ال َيْستَِطيُع أَنْ إِنَّ فَرِيَضةَ اللَِّه َعلَى ِعَباِدِه ِفي الَْحجِّ أَْدَر"َيا نَبِيَّ اللَّهِ،: َحجَِّة الْوَدَاعِ، فَقَالَْت
  ".نََعْم: َمَيْستَوَِي َعلَى الرَّاِحلَِة، فََهلْ ُيْغنِي َعْنُه أَنْ أَُحجَّ َعْنُه؟ قَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوُم - ١٥١٢٨
َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحكِيمٍ اَألوِْديُّ، َحدَّثََنا ُحَمْيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الرُّوَاِسيُّ، : َوُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالُوا

أَلَتْ ْيٍد، َعْن أَيُّوَب السَّخِْتَيانِيِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ امَْرأَةً َسَحدَّثََنا َحمَّادُ بن َز
  "ُحجِّي َعْن أَبِيِك:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَبِيَها َماَت وَلَْم َيُحجَّ، قَالَ

دَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى بن َجابِرٍ، َعْن أَبِيِه ِعيَسى بن َح - ١٥١٢٩
مٍ اْسَتفَْتتْ َخثَْعَجابِرٍ، َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن 

أَنَّ فَرِيَضةَ اللَِّه ِفي الَْحجِّ َعلَى ِعَباِدهِ أَْدرَكَْت أَبِي شَْيًخا كَبًِريا، ال َيْسَتطِيُع أَنْ "َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
  ".َنَعْم: َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْستَوَِي َعلَى الرَّاِحلَِة، فََهلْ ُيْغنِي َعْنُه أَنْ أَُحجَّ َعْنُه؟ فَقَالَ 

بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُسفَْيانَ الَْعاِمرِيُّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن سَْعِد بن َعْمرِو  - ١٥١٣٠



ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  الَْحارِِث، َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن
إِنَّ فَرِيَضةَ اللَِّه ِفي الَْحجِّ َعلَى ِعَباِدهِ "َيا َرسُولَ اللَِّه،: َوَسلََّم، أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن َخثَْعمٍ اْسَتفَْتْتُه ِفي َحجَِّة الْوََداعِ، فَقَالَْت

  ".نََعْم: قَالَ لََهاكَْت أَبِي شَْيًخا كَبًِريا، ال َيْسَتطِيُع أَنْ َيْسَتوَِي َعلَى الرَّاِحلَِة، فََهلْ يَقِْضي َعْنُه أَنْ أَُحجَّ َعْنُه؟ فَأَْدَر

، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِِّه، َعْن قُرَّةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ - ١٥١٣١
: لََّم ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ، فَقَالَْتُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ امَْرأَةً ِمْن َخثَْعمٍ اْستَفَْتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

ى ِعَباِدِه أَْدَركَْت أَبِي َشْيًخا كَبِريًا، ال َيْسَتِطيُع أَنْ َيْستَوَِي َعلَى الرَّاِحلَِة، إِنَّ فَرِيَضةَ اللَِّه ِفي الَْحجِّ َعلَ"َيا َرسُولَ اللَِّه،
  ".نََعْم: فََهلْ َيقِْضي َعْنُه أَنْ أَُحجَّ َعْنُه؟ فَقَالَ لََها

ْيِث، ح َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َيحَْيى التُّجِيبِيُّ، َعنِ اللَّ - ١٥١٣٢
 َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، أَْو

إِنَّ فَرِيَضةَ اللَِّه ِفي "َيا َرُسولَ اللَِّه،: أَنَُّه أَْخَبرَُه، أَنَّ امَْرأَةً ِمْن َخثَْعمٍ، قَالَْت الرَّْحَمنِ، أَْو َعْن ِكالُهَما، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،
قَالَ ، ْنُه؟ ْنُه أَنْ أَُحجَّ َعالَْحجِّ َعلَى ِعَباِدِه أَْدَركَْت أَبِي َشْيًخا كَبًِريا، ال َيْستَِطيُع أَنْ َيْسَتوَِي َعلَى الرَّاِحلَِة، َهلْ َيقِْضي َع

َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، ". نََعْم: لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَحمَّدٍ . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ، َعنِ النَّبِيِّ

َق، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ الِْحنَّاِئيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَا
  .َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُهبن َيسَارٍ، 

َشةُ بنُت الزَُّبْيرِ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َعْبِد اللَِّه الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَْتَنا َعاِئ - ١٥١٣٣
َيا َرسُولَ اللَِّه، : الَْتْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ امَْرأَةً ِمْن َخثَْعمٍ، قََع

، َنَعْم :"َعلَى الرَّاِحلَِة، أَفَأَُحجُّ َعْنُه؟ قَالَ إِنَّ فَرِيَضةَ اللَِّه ِفي الَْحجِّ أَْدَركَْت أَبِي شَْيًخا كَبًِريا ال َيْستَِطيُع أَنْ َيْسَتْمِسَك
  ".ُحجِّي َعْن أَبِيِك

يِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ بن أَبِي َمنِيعٍ الرَُّصاِفيُّ، َحدَّثََنا َجدِّي، َعنِ الزُّْهرِ - ١٥١٣٤
أَْرَدفَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْفَْضلَ بن َعبَّاسٍ َيْوَم النَّْحرِ َخلْفَُه : ْبدَ اللَِّه بن َعبَّاسٍ، قَالَبن َيسَارٍ، أَنَّ َع

َم ِللنَّاسِ ُيفِْتيهِْم، فَأَقَْبلِْت امَْرأَةٌ َعلَى َعُجزِ رَاِحلَِتِه، َوكَانَ الْفَْضلُ َرُجال َوِضيئًا، فََوقََف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َوأَْعَجَبُه ُحْسُنَها، فَالَْتفَتَ  ِمْن َخثَْعمٍ َوضِيئَةٌ َتْسَتفِْتي َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَطَِفَق الْفَْضلُ َيْنظُُر إِلَْيهَا،

لََّم وَالْفَْضلُ َيْنظُرُ إِلَْيَها، فَأَْخلََف بَِيِدِه بِذَقَنِ الْفَْضلِ، فََعَدلَ َوْجَهُه َعنِ النَّظَرِ إِلَْيهَا، َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
َتِطيعُ أَنْ َيْستَوَِي َعلَى َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ فَرِيَضةَ اللَِّه ِفي الَْحجِّ، أَْدَركَتْ أَبِي شَْيًخا كَبًِريا ال َيْس: فَقَالَْت ِتلَْك الَْخثَْعِميَّةُ

  "ُحجِّي َعْنُه، نََعْم:"فَقَالَ لََها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الرَّاِحلَِة، فََهلْ َيقِْضي َعْنُه أَنْ أَُحجَّ َعْنُه؟ 
  َسِعيُد بن ُجَبْيرٍ عن ابن عباس عن الفضل

ُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ، ح َوَحدَّثََنا َجْعفَُر بن َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْب - ١٥١٣٥
، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعمُّ َعْبِد الْكَرِميِ: ُمَحمٍَّد الِْفرَْيابِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، قَاال

كُْنُت رَِديَف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيَزلْ ُيلَبِّي حَتَّى َرَمى :"اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، قَالَ



  "َجْمَرةَ الْعَقََبِة
ْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو إِسَْرائِيلَ الُْمالِئيُّ، َعْن فَْضلِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَأل - ١٥١٣٦

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : بن َعْمرٍو، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ فَْضلِ بن َعبَّاسٍ، َواِحُدُهَما َعنِ اآلَخرِ، قَالَ
  "َمْن أََراَد الَْحجَّ فَلَْيتََعجَّلْ، فَإِنَُّه قَْد َيمَْرُض الْمَرِيُض، َوَتغِيلُ الضَّالَّةُ، َوَتعْرُِض الَْحاَجةُ:"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَص

مٍ، َحدَّثََنا كَِثُري بن ِهَشامٍ، َعْن فَُراتِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدانَ الَْحَنِفيُّ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحكِي - ١٥١٣٧
: ا َعنِ اآلَخرِ، قَالَبن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، َواِحُدُهَم

ْن أََراَد الَْحجَّ ِمْنكُْم فَلَْيَتَعجَّلْ، فَإِنَُّه قَدْ َيْمَرضُ الْمَرِيُض، َوَتِضلُّ الضَّالَّةُ، َم:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".َوَتعْرُِض الْحَاَجةُ

ثََنا إِسَْراِئيلُ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراهََوْيِه، أََنا النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ، َحدَّ - ١٥١٣٨
لَّى اللَُّه َعلَْيِه اْبنِ إِْسحَاَق، َعْن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ أَنَُّه كَانَ رَِديَف النَّبِيِّ َص

ْسَناُء، فََجَعلُْت أَْنظُُر إِلَْيهَا، َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَفَاَض ِمْن َجْمعٍ، فََساَيَرُه أَعَْرابِيٌّ َمَعُه اْبَنةٌ لَُه َح"َوَسلََّم،
َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، " َيصْرُِف َوجْهِي َعْنَها، فَلَْم يََزلْ ُيلَبِّي َحتَّى رََمى َجْمَرةَ الَْعقَبَِة

نِ الْفَْضلِ بن ثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، َعْن ُيوُنَس بن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِيِه، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعَحدَّ
  .ذَكَرَ الَْحِديثَكُْنُت رَِديَف رَِديَف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْعرَابِيٌّ َمَعُه، فَ: َعبَّاسٍ، قَالَ

، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الِْمقَْداُد بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر - ١٥١٣٩
كَانَ الْفَْضلُ بن الَْعبَّاسِ : ْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، قَالََحدَّثََنا ِسكُِّني بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َع: َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، قَاال

 َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َرِديَف النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَجََعلَ الْفََتى ُيالِحظُ النَِّساَء َوَيْنظُُر إِلَْيهِنَّ، وََيجَْعلُ
أَيِ اْبَن :"َمهُ بَِيِدِه ِمْن َخلِْفِه، َوَجَعلَ الْفََتى ُيالِحظُ النَِّساَء، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّوَسلََّم َيْصرُِف َوْجَه

  "أَخٍ، إِنَّ َهذَا َيْوٌم َمْن َملََك ِفيِه َسْمَعُه َوَبَصَرُه َوِلسَاَنُه غُِفَر لَُه
  باس عن الفضلأَُبو الَْعاِلَيِة عن ابن ع

َنا َجعْفَُر بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أَ - ١٥١٤٠
قَالَ ِلي : سٍ، َعْن أَِخيهِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، قَالَُسلَْيَمانَ، َعْن َعْوٍف، َعْن زَِياِد بن ُحَصْينٍ، َعْن أَبِي الَْعاِليَِة، َعنِ اْبنِ َعبَّا

، فَالَْتقَطُْت لَُه سَْبَع َحَصَياٍت َحَصى الَْحذِْف، فَلَمَّا "هَاَت الَْتِقطْ ِلي:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَدَاةَ الْعَقََبِة
لُْغلُوِّ َهُؤالِء، بِأَْمثَالِ َهُؤالِء، إِيَّاكُْم َوالُْغلُوَّ، إِيَّاكُْم َوالُْغلُوَّ، فَإِنََّما َهلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُْم بِابِأَمْثَالِ :"َوَضَعُهنَّ ِفي كَفَِّه، قَالَ

اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن أَِخيِه إِال َورََوى َهذَا الَْحِديثَ َجَماَعةٌ َعْن َعْوٍف ِمْنُهْم ُسفْيَانُ الثَّْورِيُّ، فَلَْم يَقُلْ أََحٌد َعنِ ، "ِفي الدِّينِ
  .َجْعفََر بن ُسلَْيَمانَ، َوال َرَواُه َعْن َجْعفَرٍ، إِال َعْبُد الرَّزَّاقِ

  َعْمُرو بن ِديَنارٍ عن ابن عباس عن الفضل
ي َعْمُرو بن ِدينَارٍ، أَنَّ َعبَّاَس، كَانَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن جَُرْيجٍ، أَْخَبرَنِ - ١٥١٤١

َوأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ُيخْبُِر، أَنَّ الْفَْضلَ بن َعبَّاسٍ أَْخَبَرُه، أَنَُّه َدَخلَ َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْبْيَت،
  "َدَخلَُه، َولَِكنَُّه لَمَّا خََرَج َركََع َركَْعَتْينِ ِعْنَد بَابِ الَْبْيِت لَْم ُيَصلِّ ِفي الَْبْيِت ِحَني:"َوَسلََّم



بن ِديَنارٍ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أََنا َعْمُرو  - ١٥١٤٢
قَاَم ِفي الْكَْعَبةِ ُيسَبُِّح وَُيكَبُِّر َوَيْدُعو وََيْسَتْغِفُر، َولَمْ :"فَْضلِ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْ
  ".َيْركَْع وَلَْم َيْسُجْد

َر بن أََبانَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَم - ١٥١٤٣
أَنَُّه :"ْضلِ بن َعبَّاسٍزَاِئدَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيدِ بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَ

  ".َصلَّى:"، َوقَالَ بِاللٌ"لَْم ُيَصلِّ: َوَسلََّم الْكَْعبَةَ، وَبِاللٌ َعلَى الْبَابِ، فَقَالَ َدَخلَ َمعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  ُيوُسُف بن َماِهٍك عن ابن عباس عن الفضل

رٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَ - ١٥١٤٤
كُْنُت َرِديَف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"بن َزْيٍد، َعْن ُيوُسَف بن َماَهَك، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، قَالَ

  "َعقََبِةَيْوَم النَّْحرِ، فَلَْم َيَزلْ ُيلَبِّي حَتَّى َرَمى َجْمَرةَ الْ
  أَُبو ُهرَْيَرةَ عن الفضل بن عباس

ٍن، َعْن َرَجاِء َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعنِ اْبنِ َعْو - ١٥١٤٥
أَال أَُصوُمهُ : ، فَقُلُْت"أَفِْطْر:"بًا، فَأََتْيُت أََبا هَُرْيَرةَ فَسَأَلُْتُه، فَقَالَ ِليأَصَْبْحتُ ُجُن: بن َحْيَوةَ، َعْن َيْعلَى بن ُعقَْبةَ، قَالَ

 ، فَأََتْيُت َمرَْوانَ بن الَْحكَمِ فَسَأَلُْتُه، َوأَخَْبْرُتُه بِقَْولِ أَبِي هَُرْيَرةَ، فََبَعثَ َعْبدَ الرَّْحَمنِ"ال، َولَِكْن أَفِْطْر:"قَالَ، َوأَقِْضي؟ 
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيخُْرُج ِلَصالِة الْفَْجرِ َورَأُْسُه َيقْطُرُ :"بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ إِلَى َعاِئَشةَ فَسَأَلََها، فَقَالَْت

أََما أَنِّي لَْم : ائِْت أََبا ُهَريَْرةَ فَأَْخبِْرُه، فَقَالَ: َك، فَقَالَ، فََرَجَع إِلَى َمرَْوانَ فَأَْخَبَرهُ بِذَِل"ِمْن جَِماعٍ، ثُمَّ َيُصوُم ذَِلَك الَْيْوَم
  .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْسَمْعُه ِمَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِنََّما َحدَّثَنِيهِ الْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َص

نِ لُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ، َحدَّثََنا َضمَْرةُ بن رَبِيَعةَ، َعَحدَّثََنا ا - ١٥١٤٦
َمِديَنِة ِفي شَْهرِ أَصَاَبتْنِي جََناَبةٌ بِالْ: الَْعالِء بن َهاُرونَ، َعْن أَبِي َعْوٍن، َعْن َرَجاِء بن َحْيَوةَ، َعْن َيْعلَى بن ُعقَْبةَ، قَالَ

أَُصوُم َيوِْمي َوأَقِْضي َيْوًما َمكَاَنُه؟ : ، قُلُْت"أَفِْطْر"َرَمَضانَ، فَأَصَْبَحُت ُجُنًبا، فَأََتْيُت أََبا ُهرَْيَرةَ، فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه، فَقَالَ
الَْمدِيَنِة فَذَكَْرُت ذَِلَك، فََبَعثَ أََبا َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن  ، فَأََتْيُت َمرَْوانَ بن الَْحكَمِ َوُهَو أَِمٌري َعلَى"ال، أَفِْطْر:"قَالَ

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْصبُِح ِفي َشْهرِ رََمَضانَ :"الَْحكَمِ إِلَى َعاِئَشةَ فََسأَلََها َعْن ذَِلَك، فَقَالَْت َعاِئشَةُ
َعَزْمُت : ، فََجاَء أَُبو َبكْرٍ َعلَى َمْرَوانَ فَأَخَْبَرُه بِقَْولِ َعاِئَشةَ، فَقَالَ لَُه َمْرَوانُ"اْحِتالمٍ، فََيْمِضي َعلَى ِصَيامِِه ُجُنًبا ِمْن غَْيرِ

إِنِّي لَْم أَْسَمْعُه ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى : اِئَشةَ، فَقَالََعلَْيَك أَال لَقِيَت أََبا ُهَريَْرةَ فَأَْخبَْرَتُه بِقَْولِ عَاِئَشةَ، فَلَِقيُتُه فَأَخَْبْرُتُه بِقَْولِ َع
َمْن َحدَّثََك َعْن َيْعلَى بَِهذَا : فَقُلُْت لرجاِء بن َحْيَوةَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّما أَْخبََرنِي بِِه الْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ، قَالَ اْبُن َعْوٍن

  .ثَ َيْعلَى بَِهذَا الَْحِديِث إِيَّايَ َحدَّ: الَْحِديِث؟ قَالَ

الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبدِ  - ١٥١٤٧
َمْن أَْدَركَُه الصُّْبُح فَال :"سُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َر: َسِمْعُت أََبا ُهرَْيَرةَ، َيقُولُ: الَْحارِِث بن ِهَشامٍ، قَالَ

نَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى ، فَاْنطَلَقْتُ أََنا َوأَبِي فََدَخلَْنا َعلَى َعاِئشَةَ، َوأُمِّ َسلََمةَ، فََسأَلَْناُهَما َعْن ذَِلَك فَأَخَْبَرتَاَنا، أَ"َصْوَم لَُه
فََدَخلَْنا َعلَى َمرَْوانَ فَأَْخبَْرَناُه بِقَْوِلهَِما َوقَْولِ أَبِي : ، قَالَ"كَانَ ُيصْبُِح ُجنًُبا ِمْن غَْيرِ ُحلُمٍ، ثُمَّ َيُصوُم"ْيِه َوَسلََّماللَُّه َعلَ

فَلَِقيُت أََبا هَُرْيَرةَ عِْنَد بَابِ : ُتَماُه، قَالََعَزْمُت َعلَْيكَُما أَال ذََهْبُتَما إِلَى أَبِي ُهرَْيَرةَ فَأَخَْبْر: ُهَرْيرَةَ، فَقَالَ َمْرَوانُ



َوَما ُهَو فََحدَّثَُه أَبِي فََتلَوَّنَ َوْجُه أَبِي هَُرْيَرةَ، ثُمَّ : إِنَّ اَألِمَري َعَزَم َعلَْيَنا ِفي أََمرٍ ِلَنذْكَُرُه لََك، قَالَ: الَْمْسجِِد، فَقَالَ لَُه أَبِي
  .فَحَوَّلَ الَْحِديثَ إِلَى غَْيرِِه: فَْضلُ بن َعبَّاسٍ َوُهَو أَْعلَُم، قَالَ الزُّهْرِيَُّهكَذَا، قَالَ الْ: قَالَ

َمِلِك بن أَبِي َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن َمثَْنى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َحدَّثَنِي عَْبُد الْ - ١٥١٤٨
، "َمْن أَصَْبَح جُُنًبا فَال َصْوَم لَُه:"ْبدِ الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث بن ِهَشامٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه َسِمَع أََبا ُهَريَْرةَ، َيقُولَُبكْرِ بن َع

كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : قَالَْت فَأَْنطَلََق أَُبو َبكْرٍ َوأَبُوُه َعْبُد الرَّْحَمنِ حَتَّى َدَخال َعلَى أُمِّ َسلََمةَ َوَعاِئَشةَ َوِكلَْتاُهَما
: ، فَأَْنطَلََق أَُبو َبكْرٍ َوأَُبوُه عَْبُد الرَّْحَمنِ إِلَى َمْرَوانَ فََحدَّثَاُه، فَقَالَ"ُيْصبِحُ ُجُنًبا ِمْن غَْيرِ ُحلُمٍ، ثُمَّ َيُصوُم"َعلَْيِه َوَسلََّم

ْخَبرَاُه، إِلَى أَبِي هَُرْيَرةَ فََحدَّثُْتَماُه، فَأَْنطَلََق أَُبو َبكْرٍ َوَعْبُد الرَّْحَمنِ حَتَّى أََتَياُه أََبا هَُرْيَرةَ فَأََعَزْمُت َعلَْيكَُما لَمَّا اْنطَلَقُْتَما 
  .ُهَما أَْعلَُم إِنََّما َحدَّثَنِيهِ الْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ: نََعْم، قَالَ: ُهَما قَالََتا لَكَُما؟ قَاال: فَقَالَ

كْرَِمةَ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا أَيُّوُب، َعْن ِع - ١٥١٤٩
َبا هَُرْيرَةَ، ُيَحدِّثُ َعْن َرسُولِ اللَِّه لَمَّا َبلَغَ َمْرَوانُ أَنَّ أَ: َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ، قَالَ

، فَأَْرَسلَ أَبِي إِلَى َعاِئَشةَ ِلَيسْأَلََها فَاْنطَلَقُْت َمَعُه "َمْن أَصَْبَح ُجُنبًا، فَال َيُصوَمنَّ َيْوَمِئٍذ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ
، فََرَجعَ "ُيصْبُِح ُجُنًبا ِمْن غَْيرِ احِْتالمٍ، ثُمَّ ُيصْبُِح َصاِئًما"َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ: إِلَيَْها فََسأَلََها، فَقَالَْت

َعَزْمتُ : قْبِلَُه بَِما َيكَْرُه، فَقَالَإِنَُّه لََجارِي َوإِنِّي َألكَْرُه أَنْ أَْسَت: الَْق أََبا هَُرْيَرةَ فََحدِّثُْه، فَقَالَ: إِلَى َمْرَوانَ فََحدَّثَُه، فَقَالَ
، َيا أََبا ُهَريَْرةَ، إِنْ كُْنتُ َألكَْرُه أَنْ أَْسَتقْبِلََك بَِما َتكَْرُه وَلَِكنَّ اَألِمَري َعَزَم َعِليَّ فََحدَّثَُه: َعلَْيَك لََتأِْتَينَُّه، فَأَتَاُه، فَقَالَ

  .اسٍَحدَّثَنِيهِ الْفَْضلُ بن َعبَّ: فَقَالَ
  َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر عن الفضل بن عباس

رِيٍك، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َتِميمُ بن الُْمنَْتِصرِ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ اَألْزَرُق، َعْن َش - ١٥١٥٠
أَصَلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي :"ُسِئلَ الْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ :ُخَصْيٍف، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، قَالَ

  ".ال: الْبَْيِت؟ فَقَالَ
  أَُبو الطُّفَْيلِ َعاِمُر بن َواِثلٍَة عن الفضل بن عباس

ارٍ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الَْعبَّاسِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َبكَّ - ١٥١٥١
أَنَُّه كَانَ َردِيَف َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم :"ُخثَْيمٍ، َحدَّثَنِي أَُبو الطُّفَْيلِ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ أَنَُّه أَْخَبَرُه

  "رََمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة َيَزلْ ُيلَبِّي حَتَّى
  الَْعبَّاُس بن ُعبَْيِد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ عن الفضل بن عباس

َمَر، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيحِ بن ُعَبْيدِ اللَِّه، َعْن ُمَحمَِّد بن ُع - ١٥١٥٢
زَاَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْعَبَّاَس ِفي َباِدَيةٍ لََنا، َولََنا ظَْبَيةٌ َوِحَماَرةٌ :"الْفَْضلِ بن الْعَبَّاسِ، قَالَالَْعبَّاسِ، َعنِ 

َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم الدََّبرِيُّ، " َولَمْ ُتْزَجَرا َتْرَعى، فََصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَما َبْيَن َيَدْيِه، فَلَْم تَُؤخََّرا
َزارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ : َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيحٍ، أَخَْبرَنِي ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ، أَنَّ الْفَْضلَ بن َعبَّاسٍ، قَالَ

  .َنحَْوُه، وَلَْم َيذْكُْر َعْبُد الرَّزَّاقِ ِفي َحِديِثِه الَْعبَّاَس بن ُعَبْيِد اللَِّه بن الَْعبَّاسَِعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر 

ُد بن ُعَمَر َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َحدَّثَنِي ُمَحمَّ - ١٥١٥٣
أََتى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى :"َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ، أَنَّ َعبَّاَس بن ُعبَْيِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ َحدَّثَُه، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، قَالَبن 



  ".ا أَْو ِحمَاَرةٌ لَنَا، فَلَْم َيْنَهَها َوال ُنَؤخُِّرَهااللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعبَّاًسا ِفي َباِدَيةٍ لََنا، فََصلَّى الَْعْصَر َوَبْيَن َيَدْيِه كَلَْبةٌ لََن
  َربِيَعةُ بن الَْحارِِث عن الفضل بن عباس

بن َسِعيٍد، َعْن  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َعْبِد َربِِّه - ١٥١٥٤
سٍ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َرانَ بن أَبِي أََنسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َناِفعٍ بن الَْعْمَياِء، َعْن َربِيَعةَ بن الَْحارِِث، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاِعْم

َتَضرَُّع، وََتَخشَُّع، َوَتَمْسكَُن، َوُتقْنِعُ الصَّالةُ َمثَْنى مَثَْنى، َتشَهَُّد ِفي كُلِّ َركْعََتْينِ، َو:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  "َيا َربِّ َيا َربِّ، فََمْن لَْم َيفَْعلْ ذَِلَك فَُهَو ِخدَاٌج: َتْرفَُعَها إِلَى رَبَِّك ُتْسَتقَْبلُ بَِوجْهَِك، َوَتقُولُ: بَِيَدْيَك، َيقُولُ

  ُسلَْيَمانُ بن َيسَارٍ عن الفضل بن عباس

َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ِعَياضٍ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن َحدَّثََنا  - ١٥١٥٥
يَف النَّبِيِّ  َرِدُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن َيحَْيى بن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، أَنَُّه كَانَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أُمِّي َعجُوَزةٌ كَبِريَةٌ، َوإِنْ َحَملُْتَها لَْم َتْسَتْمِسْك، َوإِنْ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاَءُه َرُجلٌ، فَقَالَ
نََعْم، : قَالَ، "ْو كَانَ َعلَى أُمَِّك َدْيٌن أَكُْنَت قَاِضَيُه َعْنَها؟أَرَأَْيَت لَ:"َرَبطُْتَها َخِشيُت أَنْ أَقُْتلَهَا، أَفَأَُحجُّ َعْنَها؟ قَالَ

  "فَاْحُجْج َعْن أُمَِّك:"قَالَ
بَِقيَّةُ بن  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َتِقيٍّ ِهَشاُم بن َعْبِد الَْمِلِك، َحدَّثََنا - ١٥١٥٦

َيا : ِقيلَ: بن َعبَّاسٍ، قَالَ َوِليِد، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعنِ اْبنِ أَبِي إِْسحَاَق، إِنَُّه َسِمَع عَْبَد اللَِّه بن َشدَّاٍد، ُيَحدِّثُ َعنِ الْفَْضلِالْ
  ".َواْعَتِمْر، ِحجَّ َعْن أَبِيَك :"قَالََرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أَبِي شَْيٌخ كَبٌِري ال َيْسَتطِيُع الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ، َوال الظَّْعَن، 

  َسِعيُد بن ُجَبْيرٍ عن الفضل بن عباس
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعمَرَ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َوعَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، قَاال - ١٥١٥٧

اللَِّه، فَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسرَائِيلَ، َعْن فَُضْيلِ بن َعْمرٍو، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َولَْيَس بِعَْبِد الَْعدَنِيُّ، َحدَّثََنا ُس
  "الضَّالَّةُ وَالشَّْيُءَمْن أََراَد الَْحجَّ، فَلَْيَتَعجَّلْ فَإِنَُّه َتكُونُ ِفيِه :"أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  كَُرْيٌب َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ عن الفضل بن عباس
َنا ُزَهْيُر بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الَْعقَِديُّ، َحدَّثَ - ١٥١٥٨

بِتُّ لَْيلَةً ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ :"اللَِّه بن أَبِي َنِمرٍ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، قَالَ ُمَحمٍَّد، َعْن َشرِيِك بن َعْبِد
َركَْعَتْينِ، ِقَياُمُه ِمثْلُ ُركُوِعِه، لَّى َعلَْيِه َوَسلََّم َألْنظَُر كَْيَف ُيَصلِّي، فَقَاَم إِلَى ِقْرَبٍة ُمَعلَّقٍَة بِوََتٍد ِفي الْجِدَارِ، فََتَوضَّأَ ثُمَّ َص

إِنَّ ِفي َخلْقِ : "آلِ ِعْمَرانََوُركُوُعُه ِمثْلُ ُسُجودِِه، ثُمَّ َناَم، ثُمَّ اسَْتْيقَظَ فََتَوضَّأَ َواْستَْنثََر، ثُمَّ قََرأَ الَْخْمِسَني آَيةً ِمْن 
فَلَْم َيَزلْ َيفَْعلْ َهذَا حَتَّى َصلَّى َعْشرَ َركََعاٍت، ثُمَّ قَاَم ] ١٦٤البقرة آية "[رِالسَّمََواِت َواَألْرضِ َواخِْتالفِ اللَّْيلِ َوالنََّها

ْيِه َوَسلََّم َبْعدََما َسكََت ُيَصلِّي َسْجَدةً وَاِحَدةً فَأَْوَتَر بَِها، َوَناَدى الْمَُناِدي ِعْنَد ذَِلَك، فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمحَمٍَّد الُْعمَرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ " ذِّنُ فََصلَّى َسْجَدَتْينِ خَِفيفََتْينِ، ثُمَّ َجلَسَ َحتَّى َصلَّى الصُّْبَحالُْمَؤ

بن أَبِي َنِمرٍ، َعْن كَُرْيبٍ، َمْولَى اْبنِ  بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَِخي، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ، َعْن َشرِيِك بن َعْبدِ اللَِّه
كُْنُت ِعْندَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةً فَلَمَّا اْنَصَرَف ِمَن الِْعَشاِء : َعبَّاسٍ، أَنَُّه َسِمَع الْفَْضلَ بن َعبَّاسٍ، َيقُولُ

  .فَذَكََر الَْحِديثَ



َمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَْحَمَد بن َحازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْح - ١٥١٥٩
َعلَْيِه َوَسلَّمَ  لَْم َيكُْن َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه:"َشرِيِك بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َنِمرٍ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، قَالَ

  ".َيقُوُم إِلَى َصالٍة بِاللَّْيلِ إِال اْسَتنَّ
  َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ عن الفضل بن عباس

لٍ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْب - ١٥١٦٠
كَانَ َرِديفَ َرسُولِ  ْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َعْزَرةَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، أَنَُّهَحدَّثََنا ُه

  "اِحلَةٌ رِْجلََها غَاِدَيةً َحتَّى رََمى َجْمَرةَ الَْعقََبِةاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َجْمعٍ َحتَّى َرَمى َجمَْرةَ الَْعقَبَِة، فَلَْم َتْرفَْع َر
  َيحَْيى بن ُعَبْيدٍ أَُبو ُعَمَر الَْبهَْرانِيُّ عن الفضل بن عباس

ْن ُعقَْبةَ الطَّاِئيِّ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا جَُوْيرَِيةُ بن َبِشريٍ، َع - ١٥١٦١
كَانَ ُينَْبذُ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن اللَّْيلِ فََيْشَرُبُه الَْغُد َولَْيلَةُ الَْغِد :"َيحَْيى بن ُعَبْيٍد، َعنِ الْفَْضلِ بن َعبَّاسٍ، قَالَ

  "إِلَى َيْومِ الثَّاِلِث، ثُمَّ ُيْمِسُك
  ُعَبْيدٍ اَألْنصَارِيُّ كَانَ يَْنزِلُ ِمصَْرفََضالَةُ بن 

َعنِ  َحدَّثََنا َوَرُد بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، - ١٥١٦٢
إِنَّ أَقَْوا َما ُيرِيُدونَ أَنْ :"بن ُمَحيْرِيزٍ، أَنَّ فََضالَةَ بن ُعبَْيٍد، قَالَاألَْوَزاِعيِّ، َعْن أَُسِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه 

َمْن بَاَع طََعاًما أَْو َعلَفًا ِممَّا ، َيْستَْنزِلُونِي َعْن ِدينِي، َوال َيكُْن ذَِلَك حَتَّى أَلْقَى ُمحَمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْصَحاَبُه 
  "َب بِأَْرضِ الرُّومِ بِذََهبٍ أَْو ِفضٍَّة فَقَْد َوَجَب ِفيِه ُخْمُس اللَِّه َوِسَهاُم الُْمْسِلِمَنيأُِصي

َعْن َمْرَوانَ  َحدَّثََنا َوَرُد بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، - ١٥١٦٣
َتدَاَرسُوا َوأَْبِشرُوا :"ُجَناحٍ، َعْن ُيوُنَس بن مَْيَسَرةَ بن َحلَْبسٍ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، أَنَُّه كَانَ إِذَا أََتاهُ أَْصحَاُبُه، قَالَبن 

لَ، فَإِنَّ أَْجَر آِخرَِها كَأَْجرِ أَوَِّلَها، وَاْخِلطُوا َوزِيُدوا َزادَكُُم اللَُّه خَْيًرا، َوأَحَبَّكُْم َوأََحبَّ َمْن ُيحِبُّكُْم، ُردُّوا َعلَْيَنا الَْمسَاِئ
  "َحِديثَكُْم بِاالْسِتغْفَارِ

َداُوَد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن حَفْصٍ، َعْن - ١٥١٦٤
أَْوصِنِي : َصِحْبُت فَضَالَةَ بن ُعَبْيدٍ َصاِحَب َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: اْبنِ ُمَحْيرِيزٍ، قَالَالُْمهَاجِرِ، َعنِ 

ْعَرَف فَافَْعلْ، َوإِِن اْسَتطَْعَت اْحفَظْ َعنِّي ثَالثَ ِخاللٍ َيْنفَُعَك اللَُّه بِهِنَّ، إِِن اْسَتطَْعَت أَنْ َتْعرَِف َوال ُت:"َرِحَمكَ اللَُّه، قَالَ
  "أَنْ َتْسَمَع َوال َتكَلََّم فَافَْعلْ، َوإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ َتجِْلَس َوال ُيْجلََس إِلَْيَك فَافَْعلْ

  َعْبُد اللَِّه بن ُمَحْيرِيزٍ الْجَُمِحيُّ عن الفضل بن عباس
ْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َعفَّانُ، ح َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َح - ١٥١٦٥

 َسِمْعُت الَْحجَّاَج بن: َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ، قَالَ: َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَالُوا
َسأَلُْت فَضَالَةَ بن ُعَبْيٍد َوكَانَ ِممَّْن َباَيَع َتْحَت الشََّجرَِة، : أَْرطَأَةَ، ُيَحدِّثُ َعْن َمكْحُولٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمحَْيرِيزٍ، قَالَ

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِسَارِقٍ، فَأََمَر فَقُِطَعْت َيَدُه أُِتَي َرُسولُ اللَِّه َص"قَالَ، فََسأَلُْتُه َعْن َتْعِليقِ َيِد السَّارِقِ ِمَن السُّنَِّة ُهَو؟ 
  "ثُمَّ أََمرَ بَِها فَُعلِّقَْت ِفي ُعُنِقِه



َر  بن ُعَمَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن أَْحَمَد بن يُوُنَس اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن َعْمرٍو الرَّبَاِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ١٥١٦٦
: َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، قَالَالَْواِقِديُّ، َحدَّثََنا حَارِثَةُ بن أَبِي ِعْمَرانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َحيَّانَ، َعنِ اْبنِ ُمَحيْرِيزٍ، 

  "َدَخلَ َبْيَتهُ لَْم َيْجِلسْ َحتَّى َيْركََع َركَْعَتْينِ إِذَا َنَزلَ مَْنزِال ِفي َسفَرٍ أَْو"كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ عن الفضل بن عباس

و، َحدَّثَنِي َعْبدُ رٍَحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاُبلُتِّيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َعْم - ١٥١٦٧
ا غَْزَوةَ َتُبوٍك، فَجََهَد الظَّْهرُ الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن نُفَْيرٍ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غََز

ونَ ظَْهرََهْم، فََنظََر َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َمِضيقٍ َجْهًدا َشِديًدا، فََشكَْوا إِلَْيِه ذَِلَك َوَرآُهْم رَِجاال ال ُيرُِحي
اللَُّهمَّ اْحِملْ َعلَْيَها ِفي َسبِيِلَك، فَإِنََّك َتْحِملُ َعلَى :"َيُمرُّ النَّاُس ِفيِه، فََوقََف َعلَْيِه َوالنَّاُس َيُمرُّونُ فَنَفََخ ِفيَها، فَقَالَ

  .، فَاْسَتمَرَّْت فََما َدَخلَْنا الَْمِديَنةَ إِال َوِهيَ ُتَنازِعَُنا أَزِمََّتَها "يِّ َوالضَِّعيِف، وَالرَّطْبِ َوالَْيابِسِ، ِفي الَْبْحرِ وَالَْبرِالْقَوِ
  َمِسَريةُ َموْلَى فََضالَةَ

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي،  - ١٥١٦٨
ْولَى فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، أَنَّ َبْحرٍ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َمْيَسرَةَ، َم

لَلَُّه أََشدُّ أُذًُنا إِلَى الرَُّجلِ الَْحَسنِ الصَّْوِت بِالْقُْرآِن ِمْن :"إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ :فََضالَةَ، قَالَ
  "َصاِحبِ الْقَْيَنِة إِلَى قَْيَنتِِه

  َربِيَعةُ بن يُوَرا عن فضالة بن عبيد
َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا َيحَْيى بن : َراطِيِسيُّ، وََيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، قَاالَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَ - ١٥١٦٩

ِه قَالَ َرُسولُ اللَّ: الَأَيُّوَب، َعْن َخاِلدِ بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسرُوحٍ، َعْن َربِيَعةَ بن ُيوَرا، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، قَ
  "َمْن أََراَد كَْنَز الَْحِديِث، فََعلَْيِه بِال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َحَنٌش عن فضالة بن عبيد
ثُ، َعْن أَبِي ُشجَاعٍ َسعِيُد بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْي - ١٥١٧٠

: ٍد اَألْنَصارِيِّ، قَالََيزِيَد الِْحْميَرِيُّ، َعْن َخاِلِد بن أَبِي ِعْمَرانَ الَْمَعاِفرِيِّ، َعْن َحَنشٍ الصَّْنَعانِيِّ، َعْن فََضالَةَ بن ُعبَْي
دِيَناًرا، فَفَصَّلْتَُها، فَإِذَا ِفي ذَهَبَِها أَكْثَُر ِمنِ اثَْنْي َعَشَر ِديَناًرا،  اشَْتَرْيُت َيْوَم َخْيَبرٍ ِقالَدةَ ذََهبٍ َوَخَرزٍ بِاثَْنْي َعَشَر

  "ال ُيبَاُع ذََهٌب بِذََهبٍ حَتَّى تُفَصَّلَ:"فَذَكَْرُت ذَِلَك لَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك، َعْن َسِعيدِ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ،  - ١٥١٧١
َسلََّم أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َسِمْعُت خَاِلدَ بن أَبِي ِعْمَرانَ، ُيَحدِّثُ َعْن َحَنشٍ، َعْن فََضالَةَ بن ُعبَْيٍد، قَالَ: قَالَ

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ذَِلكَ  َيْوَم َخْيَبرٍ بِِقالَدٍة ِفيَها خََرٌز ُمَعلَّقَةٌ بِذََهبٍ اْبَتاعََها َرُجلٌ بَِسْبَعٍة أَْو ِتْسَعٍة، فَأََتى النَّبِيَّ
فََردَّ َحتَّى ُميِّزَ : ، قَالَ"ال حَتَّى ُيَميََّز َما َبْيَنُهَما:"أََرْدتُ الِْحَجاَرةَ، فَقَالَإِنََّما : ، فَقَالَ"ال، َحتَّى ُيمَيََّز َما َبْيَنُهمَا:"لَُه، فَقَالَ

.  
زِيزِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، وَأَْحَمُد بن صَاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْع - ١٥١٧٢
َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث، َواْبُن لَهِيَعةَ، وقرة بن عبد الرمحن : ِمْصرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي قَالُواِمقْالصٍ الْ

ٍد ِفي غَْزَوِة رُوِدَس، كُنَّا َمَع فَضَالَةَ بن ُعَبْي: بن حيوئيل، َعْن َعاِمرِ بن َيْحَيى الشَّْرَعنِيِّ، َعْن حََنشِ بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
اْشَترَِها ِمنَّا ُنقَارُِبَك، فَقُلُْت ال َحتَّى : فََصاَرْت ِلي َوَألْصحَابِي ِقالَدةٌ ِفيَها َجوَْهٌر َولُْؤلٌُؤ، َوذََهٌب، فَقَالَ ِلي أَْصَحابِي



ِفي ِكفٍَّة، َواجَْعلِ الذََّهَب ِفي ِكفٍَّة أُْخَرى، َوال تَأُْخذْ إِال  اْنزِعِ الذََّهَب، اْجَعلُْه: أَسْأَلَ فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، فَسَأَلُْتُه، فَقَالَ
َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَال َيأُْخذُ إِال ِمثْال :"ِمثْال بِمِثْلٍ، فَأَنَّى َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

  "بِِمثْلٍ

َواَدةَ، َعْن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َبكْرِ بن َس - ١٥١٧٣
  "كُْم َوَبْيَن النَّارِ ِحَجاًبا َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍةاْجَعلُوا َبْيَن:"َحَنشٍ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َسَواَدةَ،  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َبكْرِ بن - ١٥١٧٤
اِإلْسالُم َبْيٌت َواِسٌع فََمْن :"ٍد، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن َحَنشِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْي

فَلَمْ  إِلَى الْهِجَْرِة فََهاَجَر، َدَخلَُه َوِسَعُه، وَالْهِْجَرةُ َبْيٌت وَاِسٌع فََمْن َدَخلَُه َوِسَعُه، َوَمْن ُدِعَي إِلَى اِإلْسالمِ فَأَسْلََم، َوُدِعَي
  "َيَدْع ِللَْخْيرِ َمطْلًَبا، َوال لِلشَّرِّ َمهَْرًبا

َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ،  - ١٥١٧٥
: كُْنُت ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَعا بَِماٍء فََشرَِب فَقُلُْت: ن ُعَبْيٍد، قَالََحبِيبٍ، َعْن حََنشٍ، َعْن فََضالَةَ ب

  "َبلَى، َولَِكنِّي ِقئُْت:"أَلَْيَس كُْنتَ َصاِئًما؟ قَالَ
ُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن أَبِي َجعْفَرٍ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْب - ١٥١٧٦

ثَالثٌ ال :" َوَسلََّم، قَالََحَنشِ بن َعْبِد اللَِّه السََّبِأيِّ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيدٍ اَألْنصَارِيِّ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  "، وَالنِّكَاُح، َوالِْعْتُقَيجُوُز اللَِّعُب ِفيهِنَّ، الطَّالُق

الَْحجَّاجِ،  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن قَْيسِ بن - ١٥١٧٧
  "ال حََبٌس:"لَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن َحَنشٍ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

ةَ، َحدَّثََنا َيحَْيى َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَب - ١٥١٧٨
َسِمْعُت َيحَْيى بن أَيُّوَب، ُيَحدِّثُ َعْن َيزِيَد بن أَبِي : ثََنا أَبِي، قَالََحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرِ بن َحازِمٍ، َحدَّ: بن َمِعنيٍ، قَاال

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحبِيبٍ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن أَبِي الصَّْعبَِة، َعْن َحَنشٍ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، قَالَ
َمْن :"إِنَّ رَِجاال َيْنِتفُونَ الشَّْيَب، فَقَالَ: ، فَقَالَ َرُجلٌ"َبةً ِفي اِإلْسالمِ كَاَنْت لَُه نُوًرا َيْوَم الْقَِياَمِةَمْن شَاَب شَْي:"َوَسلََّم

  "ُنورَُه: َشاَء َنَتَف شَْيَبُه، أَْو قَالَ
سَِعيٍد، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن يَزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن - ١٥١٧٩

َمْن شَابَ :" َوَسلََّم، قَالََعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن أَبِي الصَّْعَبِة، َعْن حََنشٍ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
فَإِنَّ رَِجاال َيْنِتفُونَ الشَّْيَب، فَقَالَ : ، فَقَالَ َرُجلٌ ِعْنَد ذَِلَك"يلِ اللَِّه كَاَنْت لَُه نُوًرا َيْوَم الْقَِياَمِةَشْيَبةً ِفي اِإلْسالمِ ِفي َسبِ

  ".َمْن َشاَء فَلَْيْنِتْف ُنوَرُه:"النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  عن فضالة بن عبيد َعْمُرو بن َماِلٍك أَُبو َعِليٍّ الَْجنْبِيُّ

: ةَ، قَاالَحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ، َواْبُن لَهِيَع - ١٥١٨٠
ةَ بن ُعَبْيٍد ُيَحدِّثُ، َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ، َحدَّثََنا أَُبو َهانِي، أَنَّ أََبا َعِليٍّ الْجَْنبِيَّ، َحدَّثَُه أَنَُّه، َسِمَع فََضالَ

  "َمْن َماَت َعلَى َمْرَتَبٍة ِمْن َهِذِه الَْمرَاِتبِ بُِعثَ َعلَْيَها َيْوَم الْقَِياَمِة:"أَنَُّه قَالَ
، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ - ١٥١٨١



َمْن مَاَت :"َوَسلََّم، قَالَ َهانِي، َعْن َعْمرِو بن َماِلٍك، أَنَُّه َسِمَع فَضَالَةَ بن ُعَبْيدٍ ُيَحدِّثُ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  ".ِذِه الْمََراِتبِ ُبِعثَ َعلَْيَها َيْوَم الِْقَياَمِةَعلَى َمْرَتَبٍة ِمْن َه

انِي، أَنَّ أََبا َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َعْن َحْيَوةَ بن شُرَْيحٍ، أَْخبََرنِي أَُبو َه - ١٥١٨٢
طُوَبى ِلَمْن :"أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ضَالَةَ بن ُعَبْيٍد، َيقُولَُعِليٍّ الَْجْنبِيَّ، أُْخبَِر أَنَُّه، َسِمَع فَ

  "ُهِدَي إِلَى اِإلْسالمِ، َوكَانَ َعْيُشُه كَفَافًا، َوقََنَع بِِه

أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا أَْحَمدُ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا  - ١٥١٨٣
، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي أَُبو هَانِي، َعْن أَبِي َعِليٍّ الْجَْنبِيِّ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد األَْنَصارِيِّ: بن ِعيَسى الِْمْصرِيُّ، قَاال

  ".أَفْلََح َمْن ُهِدَي إِلَى اِإلْسالمِ، َوكَانَ َعْيُشُه كَفَافًا، َوقََنعَ بِِه:"اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُأَنَُّه َسِمَع َرسُولَ 
ي أَُبو َهانِي، أَنَّ أََبا َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َعْن َحْيَوةَ بن شُرَْيحٍ، أَْخبََرنِ - ١٥١٨٤

ثَالثَةٌ ال :"َسلََّم، أَنَُّه قَالََعِليٍّ َعْمَرو بن َماِلٍك الَْجنْبِيَّ َحدَّثَُه، َعْن فََضالَةَ بن ُعبَْيٍد، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
، َومَاَت َعاصًِيا، َوأََمةٌ أَْو عَْبٌد أََبَق ِمْن َسيِِّدِه فََماَت، َوامَْرأَةٌ غَابَ َرُجلٌ فَاَرَق الَْجَماَعةَ، َوَعَصى إَِماَمُه: َتسْأَلْ َعْنُهْم

  "َعْنَها َزْوجَُها َوقَْد كَفَاَها ُمْؤَنةَ الدُّْنَيا فََتبَرََّجْت بَْعَدُه، فَال َتسْأَلْ َعْنُهْم

ْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ، أَخَْبرَنِي أَُبو هَانِي، أَنَّ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّ - ١٥١٨٥
َرُجلٌ : ثَالثَةٌ ال َتسْأَلْ َعْنُهْم:"الَأََبا َعِليٍّ الَْجْنبِيَّ، َحدَّثَُه، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
". لَِّه، وَالْقَُنوطُ ِمْن َرْحَمِة اللَِّهُيَنازُِع اللََّه ِفي ِكْبرَِياءِِه، فَإِنَّ رَِداَءهُ الِْكبْرَِياُء، وَإِزَاَرُه الِْعزَّةُ، َوَرُجلٌ َيُشكُّ ِفي أَْمرِ ال

اِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي أَُبو هَانِي، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الْخَفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َص
ثَالثَةٌ ال َتسْأَلْ َعْنُهْم فَذَكََر : َعْمرِو بن َماِلٍك، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ

  .ِمثْلَُه
و نُ بن َملُولٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َحيَْوةُ بن شَُرْيحٍ، أَْخَبرَنِي أَُبَحدَّثََنا هَاُرو - ١٥١٨٦

َرُجال َيْدُعو ِفي َصالِتِه فَلَْم َسِمَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َهانِي، َعْن أَبِي َعِليٍّ الْجَْنبِيِّ، َعْن فََضالَةَ بن ُعبَْيٍد، قَالَ
َعجِلَ َهذَا، إِذَا َصلَّى :"ِه َوَسلََّمُيَمجِّْد َربَُّه، َولَْم ُيَصلِّ َعلَى َنبِيِِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي

  "ِء َعلَْيِه، ثُمَّ لُِيَصلِّ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ لَِيْدعُ بَِما َشاَءأََحُدكُْم فَلَْيْبَدأْ بِتَْمجِيدِ َربِِّه، َوالثََّنا

أَبِي  ي َهانِي، َعْنَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن سَِعيٍد، َحدَّثََنا رِْشِديَن بن َسْعٍد، َعْن أَبِ - ١٥١٨٧
: َبيَْنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِعًدا، إِذْ َدَخلَ َرُجلٌ فََصلَّى، ثُمَّ قَالَ: َعِليٍّ الَْجْنبِيِّ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، قَالَ

َعجِلْتَ أَيَُّها الُْمَصلِّي، إِذَا َصلَّْيَت فَقََعْدَت، :"لَْيِه َوَسلََّماللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َواْرَحْمنِي، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
، ثُمَّ َصلَّى آَخُر، فََحِمَد اللََّه َوَصلَّى َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "فَاْحَمِد اللََّه بَِما ُهَو أَْهلُُه، ثُمَّ َصلِّ َعلَيَّ، ثُمَّ اْدُعُه

  ".َسلْ ُتْعطَُه:"الَ لَهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَسلََّم، فَقَ
، أَْخَبرَنِي أَُبو َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َملُولٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َحيَْوةُ بن شَُرْيحٍ - ١٥١٨٨

َسِمَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال َيْدُعو ِفي َصالِتِه، فَلَْم : الْجَْنبِيِّ، َعْن فََضالَةَ بن ُعبَْيٍد، قَالََهانِي، َعْن أَبِي َعِليٍّ 
َعجِلَ َهذَا، إِذَا َصلَّى :"َعلَْيِه َوَسلََّمُيَمجِّْد َربَُّه، َولَْم ُيَصلِّ َعلَى َنبِيِِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه 
  ".َسلََّم، ثُمَّ ِلَيْدُع بَِما َشاَءأََحُدكُْم فَلَْيْبَدأْ بِتَْمجِيدِ َربِِّه وَالثََّناِء َعلَْيِه، ثُمَّ لُِيَصلِّ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



ْريَابِيُّ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن سَِعيٍد، َحدَّثََنا رِْشِديَن بن َسْعٍد، َعْن أَبِي َهانِي، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الِْف - ١٥١٨٩
: لَّى، ثُمَّ قَالََبيَْنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِعٌد إِذْ َدَخلَ َرُجلٌ، فََص: َعِليٍّ الَْجْنبِيِّ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، قَالَ

َعجِلْتَ أَيَُّها الُْمَصلِّي، إِذَا َصلَّْيَت فَقََعْدَت، :"اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َواْرَحْمنِي، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َصلَّى آَخُر، فََحِمَد اللََّه، َوَصلَّى َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ثُمَّ"فَاْحَمِد اللََّه بَِما ُهَو أَْهلُُه، ثُمَّ َصلِّ َعلَيَّ، ثُمَّ اْدُعُه
  ".َسلْ ُتْعطَُه:"َوَسلََّم، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي أَُبو هَانِي، أَنَّ  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن - ١٥١٩٠
َدَخلَ َرُجلٌ ِفي َصالٍة، فَلَْم َيحَْمْد َولَمْ : أََبا َعِليٍّ َعْمَرو بن َماِلكٍ الَْجنْبِيَّ، َحدَّثَُه أَنَُّه، َسِمَع فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، َيقُولُ

، "َعجِلَْت أَيَُّها الُْمصَلِّي:"بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَمجِّْد، َولَمْ ُيَصلِّ َعلَى النَّ
َصلَّى َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه ثُمَّ َعلََّمُهْم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسِمَع َرُجال ُيَصلِّي، فَحَِمَد اللََّه َوْحَدُه، َو

  ".أَيَُّها الُْمَصلِّي، اْدُع ُتَجْب، َوَسلْ ُتْعطَُه:"َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي أَُبو َهانِي َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن  - ١٥١٩١
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة : الَْخْوالنِيُّ، َعْن َعْمرِو بن َماِلٍك الَْجنْبِيِّ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، قَالَ

َمْن أَِمَنُه النَّاُس َعلَى أَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِْم، َوالُْمْسِلُم َمْن َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلَسانِهِ  أَال أُْخبِرُكُْم بِالُْمْؤِمنِ؟:"الْوَدَاعِ
  "َوَيدِِه، َوالُْمَجاِهُد َمْن َجاَهَد نَفَْسُه ِفي طَاَعِة اللَِّه، وَالُْمهَاجُِر َمْن َهَجَر الَْخطَاَيا َوالذُّنُوَب

ْيحٍ، أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الُْمَباَرِك، َعْن َحْيَوةَ بن شَُرَحدَّثََنا  - ١٥١٩٢
َسِمْعتُ َرسُولَ : َيقُولُ َسِمْعُت فَضَالَةَ بن ُعَبْيٍد: أَخَْبرَنِي أَُبو هَانِي الَْخْوالنِيُّ، أَنَُّه َسِمَع َعْمَرو بن َماِلٍك الْجَْنبِيَّ، قَالَ

  ".الُْمَجاِهُد َمْن َجاَهَد َنفَْسُه ِفي اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

َحيَْوةُ بن شَُرْيحٍ، أَْخَبرَنِي أَُبو َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َملُولٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا  - ١٥١٩٣
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا صَلَّى َيِخرُّ رَِجالٌ ِمْن : َهانِي، َعْن َعْمرِو بن َماِلٍك، َعْن فََضالَةَ بن ُعبَْيٍد، قَالَ

إِنَّ َهُؤالِء لََمَجانَِني، فَلَمَّا قََضى الصَّالةَ : صُّفَِّة حَتَّى َتقُولَ اَألعَْراُبقَاَمِتهِْم ِلَما بِهِْم ِمَن الْجَْهِد، َوكَانُوا أَْصَحابَ ال
 َوأََنا َمَع النَّبِيِّ: ، قَالَ فََضالَةُ"لَْو َتْعلَُمونَ َما لَكُْم ِعْنَد اللَِّه َألْحَببُْتْم أَنْ َتزَْدادُوا فَاقَةً َوَحاَجةً:"اْنَصَرَف إِلَيْهِْم، فَقَالَ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَمِئٍذ 
انِي، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َه - ١٥١٩٤

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُتُه، َيقُولُ: فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، قَالَ أََبا َعِليٍّ َعْمَرو بن َماِلكٍ الَْجنْبِيَّ، َحدَّثَُه، َعْن
َتقُولُ ، أَْصَحابِ الصُّفَِّة َوَسلََّم إِذَا َصلَّى بِالنَّاسِ َيِخرُّ رَِجالٌ ِمْن قَاَمِتهِْم ِفي الصَّالةِ ِلَما بِهِْم ِمَن الَْخصَاَصِة، وَُهْم ِمْن 

لَْو َتْعلَُمونَ َما :"فَقَالَإِنَّ َهُؤالِء لََمجَانَِني، فَإِذَا قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّالةَ اْنَصَرفَ إِلَْيهِْم، : عََرُبالْ
َوأََنا َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ةُ بن ُعَبْيٍد، قَالَ فَضَالَ"لَكُْم ِعْنَد اللَِّه َألْحبَْبُتْم أَنَّكُْم تَْزَداُدونَ فَاقَةً َوحَاَجةً

  .َيْوَمِئٍذ

َبا َعِليٍّ الَْجْنبِيَّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي َهانِي، أَنَّ أَ - ١٥١٩٥
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َصلَّى بِالنَّاسِ َيِخرُّ رِجَالٌ ِمْن : ُه أَنَُّه، َسِمَع فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، َيقُولَُحدَّثَ

َمجَانَِني، فَإِذَا قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى إِنَّ َهُؤالِء لَ: قَاَمِتهِْم ِمَن الَْخَصاَصِة وَُهْم أَْصَحاُب الصُّفَّةِ َحتَّى َتقُولَ اَألْعرَاُب



، "لَْو َتْعلَُمونَ َما لَكُْم عِْنَد اللَِّه َألْحبَْبُتْم أَنَّكُْم َتزَْداُدونَ فَاقَةً َوحَاَجةً:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّالةَ اْنصََرَف إِلَْيهِْم، فَقَالَ لَُهْم
  .َنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَمِئٍذوَأَ: قَالَ فََضالَةُ بن ُعبَْيٍد

انِي، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َه - ١٥١٩٦
أََنا َزعِيٌم :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: أَنَُّه، َسِمَع فَضَالَةَ بن ُعَبْيٍد، َيقُولُأََبا َعِليٍّ الَْجْنبِيَّ، َحدَّثَُه 

، َوبَِبْيٍت ِفي أَْعلَى الَْجنَِّة، َوالزَّعِيُم الَْحمِيلُ ِلَمْن آَمَن َوأَْسلََم، َوهَاَجَر بِبَْيٍت ِفي رََبضِ الَْجنَِّة، َوبَِبْيٍت ِفي َوَسِط الَْجنَِّة، 
  "َمْن فََعلَ ذَِلَك لَْم َيَدْع لِلَْخْيرِ َمطْلًَبا، َوال ِمَن الشَّرِ مَْهَربًا، فَلَْيُمْت ِحَني َشاَء أَنْ َيُموَت

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن : ُموَسى، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَاِتمٍ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َنْصرٍ، َوَحيَّانُ بن - ١٥١٩٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : الُْمبَاَرِك، َعْن َحْيَوةَ بن ُشرَْيحٍ، َعْن أَبِي َهانِي، َعْن َعْمرِو بن َماِلٍك، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، قَالَ

َم َعلَى َعَمِلِه، إِال َمْن َماَت ُمرَابِطًا ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَإِنَُّه َيْنُمو لَُه َعَملُُه، َما ِمْن َميٍِّت َيُموتُ إِال ُخِت:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "َوأَِمَن ِمْن ِفْتَنِة الْقَْبرِ

نِي أَُبو هَانِي، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَ - ١٥١٩٨
كُلُّ َميٍِّت ُيخَْتُم َعلَى َعَمِلِه إِال :"َعْمرِو بن َماِلٍك، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".َياَمِة، َوُيَؤمَُّن ِمَن فَتَّاِن الْقَبْرِالْمَُرابِطُ ِفي سَبِيلِ اللَِّه، فَإِنَُّه َيْنُمو لَُه َعَملُُه َيْوَم الِْق
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َملُولٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َحيَْوةُ بن شَُرْيحٍ - ١٥١٩٩

ُيَسلُِّم الرَّاِكبُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعَبْيٍد، قَالَ َهانِي، َعْن َعْمرِو بن َماِلٍك الَْجنْبِيِّ، َعْن فََضالَةَ بن
  "َعلَى الْقَاِئمِ، وَالْقَِليلُ َعلَى الْكَِثريِ

بٍ، َحدَّثَنِي أَُبو هَانِي، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْه - ١٥٢٠٠
ُيَسلُِّم الْفَارُِس َعلَى الَْماِشي :"َعْمَرو بن َماِلٍك أَْخَبَرُه، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".َوالْقَاِئمِ، َوُيَسلِّمُ الْقَلِيلُ َعلَى الْكَِثريِ
َمْيِد بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َواْبُن َوْهبٍ، َعْن أَبِي َهانِي ُح - ١٥٢٠١

إِنَّ :"لََّم َخطََب َيْوَم النَّْحرِ، فَقَالََهانِي، َعْن أَبِي َعِليٍّ الْجَْنبِيِّ، َعْن فََضالَةَ بن ُعبَْيٍد، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  "ِدَماَءكُْم َوأَْعرَاَضكُْم َحَراٌم، كَُحْرَمِة َيوِْمكُْم َهذَا، ِفي َشْهرِكُْم َهذَا، ِفي َبلَِدكُْم َهذَا

، َحدَّثََنا َحيَْوةُ بن شَُرْيحٍ، أَْخَبرَنِي أَُبو َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َملُولٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ - ١٥٢٠٢
أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِقالَدٍة ِفيَها ذََهٌب َوَخَرٌز ِمَن : َهانِي، َعْن َعْمرِو بن َماِلٍك، َعْن فََضالَةَ بن ُعبَْيٍد، قَالَ

الذََّهبُ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما كَانَ ِفي الِْقالَدِة ِمْن ذََهبٍ فََباَعُه َوْحَدُه، ثُمَّ قَالَ الَْغنَاِئمِ ُتبَاُع، فَأَخَْرَج النَّبِيُّ
  "بِالذََّهبِ َوْزًنا بَِوْزٍن

بن َوْهبٍ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه - ١٥٢٠٣
اللَُّهمَّ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَيُّوَب، َعْن أَبِي هَانِي، َعْن َعْمرِو بن َماِلٍك، َعْن فََضالَةَ بن ُعبَْيٍد، قَالَ

قَاَءَك، َوَسهِّلْ َعلَْيِه قََضاَءَك، َوأَقِْللْ لَُه ِمَن الدُّْنيَا، َوَمْن لَْم ُيْؤِمْن بَِك َمْن آَمَن بَِك َوَشهَِد أَنِّي َرُسولَُك، فََحبِّْب إِلَْيِه ِل
  "ْنيَاَوَيشَْهْد أَنِّي َرُسولَُك، فَال ُتحَبِّْب إِلَْيِه ِلقَاَءَك، َوال ُتسَهِّلْ َعلَْيِه قََضاَءَك، َوأَكِْثْر لَُه ِمَن الدُّ

  يُّ ثَُماَمةُ بن ُشفَيًّ عن فضالة بن عبيدأَُبو َعلَّيِ الَْهْمدَانِ



َحمَُّد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن خَاِلٍد الَْوهْبِيُّ، َحدَّثََنا ُم - ١٥٢٠٤
كَانَ :"َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِْسحَاَق، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، َعْن ثَُماَمةَ بن ُشفَيٍّ، 

  "َيأُْمرَُنا بَِتْسوَِيِة الْقُبُورِ
ا َعِليٍّ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َيحَْيى، أََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، أَنَّ أََب - ١٥٢٠٥

َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى : مِ، َوقَالَالْهَْمدَانِيَّ، أَْخبََرُه، أَنَُّه رَأَى فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد أََمَر بِقُُبورِ الُْمْسِلِمَني، فَُسوَِّيْت بِأَْرضِ الرُّو
  ".َسوُّوا قُُبورَكُْم:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي ُعَمُر بن َحدَّثََنا ُعَم - ١٥٢٠٦
َر فَضَالَةُ بن كُنَّا َمَع فََضالَةَ بن ُعبَْيٍد بِأَْرضِ الرُّومِ فَُتُوفِّي َصاِحبٌ لََنا فَأََم: الَْحارِِث، أَنَّ ثَُماَمةَ بن ُشفَيٍّ، َحدَّثَُه، قَالَ

  ".َيأُْمُر بَِتْسوَِيِتَها"إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ُعَبْيٍد بِقَبْرِِه فَُسوَِّي، َوقَالَ
بن َعْبِد الْوَهَّابِ الُْجَمِحيُّ، َحدَّثََنا َخاِلدُ  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ الُْجَمِحيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه - ١٥٢٠٧

يٍّ الَْهْمَدانِيِّ، َعْن فََضالَةَ بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن َجْعفَرٍ، أَْخَبرَنِي أَُبو إِْبَراهِيَم السِّيَاِئيُّ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ َعِل
  ".َسوُّوا الْقُُبوَر َعلَى َوْجِه اَألْرضِ إِذَا َدفَنُْتْم:"هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّ: بن ُعَبْيٍد، قَالَ

  َعِليُّ بن َرَباحٍ اللَّْخِميُّ عن فضالة بن عبيد
ثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّ - ١٥٢٠٨

أُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسِمْعُت فََضالَةَ بن ُعبَْيٍد، َيقُولُ: َهانِي، أَنَُّه َسِمَع َعِليَّ بن َربَاحٍ اللَّْخِميَّ، َيقُولُ
ِمَن الَْمغَانِمِ ُتبَاُع، فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالذََّهبِ الَِّذي ِفي  َيْوَم َخْيَبرٍ بِِقالَدٍة ِفيَها خََرٌز َوذََهٌب َوِهَي

  "الذََّهُب بِالذََّهبِ َوْزًنا بَِوْزٍن:"الِْقالَدِة، فَنُزَِع َوْحُدُه، ثُمَّ قَالَ لَُهْم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعْن َعِليِّ بن َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َملُولٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا قََباثُ بن َرزِينٍ،  - ١٥٢٠٩
غََزاٍة لَُهْم فَأََصابُوا ِقالَدةً ِفيَها ذََهٌب َربَاحٍ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، أَنَُّهْم كَانُوا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي 

الَْجوَْهُر َعلَى :"وََنَهاُهْم َعْن ذَِلَك، َوقَالَ"ال َتبِيعُوا كَذَا:"َوَجْوَهٌر فََباُعوَها بَِدنَانَِري، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "ِحدٍَة، َوالذََّهُب َعلَى ِحَدٍة

  َيحَْيى الَْمَعاِفرِيُّ عن فضالة بن عبيد َعاِمُر بن
ْن َسعِيِد بن أَبِي َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َيْحَيى الَْمَعاِفرِيُّ، َع - ١٥٢١٠

َمنْ :"َعْن فََضالَةَ بن ُعبَْيٍد، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَيُّوَب، َعْن َخاِلدِ بن َيزِيَد، َعْن َعاِمرِ بن َيحَْيى، 
  "َهَجَر أََخاُه فَْوقَ ثَالٍث فَُهَو ِفي النَّارِ، إِال أَنْ َيَتَداَركَهُ اللَُّه بِكََرِمته

  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُحَجْيَرةَ عن فضالة بن عبيد
ى، كَاِتٌب َنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الَْغَنوِيُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيَحدَّثَ - ١٥٢١١

لِ بن َعلْقََمةَ، َعْن َبكْرِ بن الُْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا رِْشِديَن، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمرَاِديِّ، َعْن أَبِي َمْرَوانَ، َعْن سَْه
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َسَواَدةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُحجَْيَرةَ، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، َوفََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َص

  "كَانَ ُيصْبُِح ُجُنًبا، ثُمَّ َيْسَتِمرُّ فََيُصوُم:"َوَسلََّم
  وقٍ التَِّميِميُّ عن فضالةأَُبو َمْرُز



َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، وَاْبُن َعاِئشَةَ، قَاال - ١٥٢١٢
قٍ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي مَْرُزو

  "قَاَء فَأَفْطََر"َوَسلََّم
ُمَحمَِّد بن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد، َوَيْعلَى بن ُعبَْيٌد، َعْن - ١٥٢١٣

َسِمْعُت فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد ُيَحدِّثُ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : حَاَق، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، َعْن أَبِي مَْرزُوقٍ، قَالَإِْس
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ َهذَا الَْيْوَم كُْنتَ : لَْناَعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َعلَْيهِْم ِفي َيْومٍ كَانَ َيُصوُمُه، فََدَعا بِإَِناٍء ِفيِه َماٌء فََشرَِب، فَقُ

  "أََجلْ، َولَكِنِّي ِقئُْت:"َتُصوُمُه؟ فَقَالَ
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي َعِمَريةُ - ١٥٢١٤

َدَعا َرسُولُ اللَِّه : ةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي مَْرُزوقٍ، َعْن َحَنشِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، قَالََناجَِي
  ".َبلَى، َولَكِنِّي ِقئُْت:"؟ قَالََيا َرسُولَ اللَِّه أَلَمْ َتكُْن َتُصوُم َهذَا الَْيْوَم: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِطََعامٍ، فَِقيلَ

  َمْعُن بن ُحَمْيٍد عن فضالة

يَعةَ، َعْن قَْيسِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَُبو اَألسَْوِد النَّْضرُ بن َعْبِد الْجَبَّارِ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِ - ١٥٢١٥
بن ُحَمْيٍد، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد أَنَُّه َدَخلَ َعلَى َعاِئَشةَ، فَأَْخَرَجْت َشعََراٍت ِمْن َشْعرِ النَّبِيِّ  بن َبحْرِيٍّ الصَّدَِفيِّ، َعْن َمْعنِ

  "َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِذَا ُهَو أَْحَمٌر َمْصبُوغٌ
  ُشرَْيُح بن ُعَبْيٍد عن فضالة
 بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاُبلُتِّي، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َعْمرٍوَعْن ُشرَْيحِ َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ عَْبُد اللَِّه

  ......بن ُعَبْيٍد
  الْقَاِسُم بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ عن فضالة بن عبيد

ُحَسْينِ بن َنْصرٍ الَْحذَّاُء، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعَبْيِد بن أَبِي كَرَِميةَ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْ - ١٥٢١٦
: قَالَاَألْنصَارِيِّ،  ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي عَْبِد الرَّحِيمِ، َعْن أَبِي َعْبِد الَْمِلِك، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد

: ُسفْلَى، َوُعلَْيا، َوغُْرفَةٌ، فَأَمَّا السُّفْلَى: اِإلْسالُم ثَالثَةُ أَْبيَاٍت:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
فََتفَاُضلُ أَْعَمالِهِْم، بَْعُض : أََنا ُمْسِلٌم، َوأَمَّا الُْعلَْيا: فَاِإلْسالُم َدَخلَ َعلَْيِه َعامَّةُ الُْمْسِلِمَني، فَال ُيسْأَلُ أََحٌد ِمنُْهْم إِال قَالَ

  "فَالْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، ال َيَنالَُها إِال أَفَْضلُُهْم: الُْمْسِلِمَني أَفَْضلُ ِمْن َبْعضٍ، َوأَمَّا الُْغْرفَةُ الُْعلْيَا
  َمكْحُولٌ عن فضالة بن عبيد

ْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن صَاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َحدَّثََنا أَ - ١٥٢١٧
أَْرضُ اللَِّه،  اَألْرُض:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، قَالَ

  "َوالِْعبَاُد ِعَباُد اللَِّه، َمْن أَْحَيا َموَاًتا فَهَِي لَُه
  ُنَعْيُم بن ِذي ُحبَابٍ عن فضالة بن عبيد

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن أَُسْيٍد، َوُمَحمَّدُ بن َيحَْيى بن ِمْنَدْه، وَأَْحَمُد بن َعِليٍّ الْجَاُروِديُّ  - ١٥٢١٨
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعَصامِ بن يَزِيَد، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ِهاللِ بن َيسَافٍ، : األصبهانيون، قَالُوا

إَِماٌم إِنْ : ثَالثٌ ُهنَّ الْعََواِقُر:"لََّمقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َعْن ُنَعْيمِ بن ِذي ُحبَابٍ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، قَالَ
امَْرأَةٌ إِنْ َحضََرْتَك آذَْتكَ أَْحَسْنَت لَْم َيْشكُْر َوإِنْ أَسَأَْت لَْم َيْغِفْر، َوَجاٌر إِنْ َرأَى َخيًْرا َدفَْنُه َوإِنْ رَأَى شَرا أََشاَعُه، َو



  "َوإِنْ ِغْبَت َعْنَها خَاَنْتَك
  لة بن عبيدأم الدرداء عن فضا

َحمَُّد بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُم - ١٥٢١٩
اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الرَِّضا :"ٍد كَانَ َيقُولُُمَهاجِرٍ، َعْن ُيوُنَس بن َمْيَسَرةَ بن َحلَْبسٍ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، أَنَّ فََضالَةَ بن ُعَبْي

غَْيرِ ضَرَّاَء ُمِضرٍَّة، َوال ِفْتَنٍة َبْعَد الْقََضاِء، َوَبَرَد الْعَْيشِ َبْعدَ الَْمْوِت، َولَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى َوْجهَِك، َوالشَّْوَق إِلَى ِلقَاِئَك ِمْن 
  "اٌت كَانَ َيْدُعو بَِها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُمِضلٍَّة، َوَزَعَم أَنََّها َدَعَو

  فََضالَةُ اللَّْيِثيُّ
ي ِهْنَد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا خَاِلٌد، َعْن َداُوَد بن أَبِ - ١٥٢٢٠
َعلََّمنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن فََضالَةَ اللَّْيِثيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَأَبِي حَْربِ ب

اٌت ِلي ِفيَها أَْشغَالٌ، فَُمرْنِي بِأَْمرٍ إِنَّ َهِذِه َساَع: ، فَقُلُْت"َحاِفظْ َعلَى الصَّلََواِت الَْخْمسِ:"فَكَانَ ِفيَما َعلََّمنِي، أَنْ قَالَ
َصلَوَاٌت قَْبلَ طُلُوعِ :"َوَما الَْعْصَراِن؟ قَالَ: ، قُلُْت"َحاِفظْ َعلَى الَْعْصَرْينِ:"َجاِمعٍ، إِذَا أََنا فََعلُْتُه أَجَْزأَ َعنِّي، قَالَ

  ".الشَّْمسِ، َوَصالةٌ قَْبلَ غُُروبَِها

َداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنَد، َعْن َحدَّثََنا الِْمقْ - ١٥٢٢١
ولِ اللَّهِ َصلَّى قَدِْمَنا َعلَى َرُس: أَبِي حَْربِ بن أَبِي اَألْسَوِد الدِّيِليِّ، أَخَْبرَنِي َعْبُد اللَِّه بن فََضالَةَ اللَّْيِثيُّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

: فَّةَ، فَنََزلُْت الصُّفَّةَ، قَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَانَ َمْن كَانَ لَُه َعرِيٌف نََزلَ َعلَى َعرِيِفِه، َوَمْن لَْم َيكُْن لَُه َعرِيٌف نََزلَ الصُّ
َرقَ التَّْمرُ ُبطُونََنا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْح: فََناَداُه َرُجلٌ َيْوَم الُْجُمَعِة، فَقَالَ

  "بَةُُتوِشكُونَ أَْو َمْن َعاَش ِمْنكُْم أَنْ يُْغَدا َعلَْيِه بِالْجِفَاِن َويَُراَح، َوَتكُْسونَ الُْجُدَر كََما ُتْسَتُر الْكَْع:"َوَسلََّم
  فَاِكُه بن َسْعٍد
لُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ َحدَّثََنا ا - ١٥٢٢٢

الَْخطِْميُّ، َعْن  َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َخاِلٍد السَِّميُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ: الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِهَشامٍ الدَّْسُتوَاِئيُّ، قَاال
ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُعقَْبةَ بن الْفَاِكِه بن سَْعٍد، َعْن َجدِِّه الْفَاِكِه بن سَْعٍد، َوكَاَنْت لَُه ُصْحبَةٌ، أَنَّ َرُس

  "َم النَّْحرِكَانَ َيغَْتِسلُ َيْوَم الُْجُمَعِة، َوَيْوَم َعَرفَةَ، َوَيْو:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  فَُجْيٌع الَْعاِمرِيُّ

َسِمْعُت أَبِي : قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن َوْهبِ بن ُعقَْبةَ الَْعاِمرِيُّ،  - ١٥٢٢٣
َما :"َما َيِحلُّ لََنا ِمَن الَْمْيَتِة؟ فَقَالَ: اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ُيَحدِّثُ، َعنِ الْفُجَْيعِ الَْعاِمرِيِّ، أَنَُّه أََتى َرسُولَ

ِلي فَسََّرُه : ، فَأََحلَّ لَُهُم الْمَْيَتةَ َعلَى َهذَا الَْحالِ، قَالَ أَُبو ُنَعْيمٍ"ذَاَك الُْجوُع:"نَْغَتبُِق َوَنصْطَبُِح، قَالَ: ، قَالَ"طََعاُمكُْم؟
  .قََدٌح َعِشيَّةً، َوقََدٌح غُْدَوةً : ُعقَْبةُ، قَالَ
أَْخَرَج إِلَيَْنا َعْبُد الَْمِلكِ بن : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، قَالَ - ١٥٢٢٤

اكُْتُبوُه، وَلَْم ُيْمِلِه َعلَْيَنا، َزَعَم أَنَّ اْبنَ : ا ِمَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَُهْم، فَقَالَ لََناَعطَاٍء الَْعاِمرِيُّ الَْبكَّاِئيُّ ِكَتاًب
َوَمْن َتبَِعُه أَْسلََم، َوَمْن أَقَاَم  ،َهذَا ِكَتاٌب ِمْن ُمَحمَّدٍ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللْفَُجْيعِ :"َحدَّثَُه، بنِت الْفَُجْيعِ 

أَْشَهَد َعلَى إِْسالمِِه، َوفَاَرَق الصَّالةَ َوآَتى الزَّكَاةَ، َوأَطَاَع اللََّه َوَرسُولَُه، َوأَعْطَى ِمَن الَْمْغَنمِ ُخُمَسُه، وََنَصَر َنبِيَّ اللَِّه، َو



  "ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالُْمْشرِِكَني، فَإِنَُّه آِمٌن بِأََماِن اللَِّه َو
  فَُراُت بن حَيَّانَ الِْعْجِليُّ

ْسحَاَق، َعْن َحارِثَةَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ الدَّاللُ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي إِ - ١٥٢٢٥
بِي ُسفَْيانَ َراِت بن َحيَّانَ، َوكَانَ َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أََمَر بِقَْتِلِه َوكَانَ َعْيًنا َألبن ُمَضرِّبٍ، َعْن فُ

إِنِّي ُمسِْلٌم، فَقَالَ : اللَِّه، َيقُولُ َيا َرُسولَ: إِنِّي ُمْسِلٌم، فَقَالَ َرُجلٌ ِمْنُهْم: َوَحِليفًا فََمرَّ َعلَى َحلْقٍَة ِمَن اَألْنصَارِ، فَقَالَ
  "إِنَّ ِمْنكُْم رَِجاال ُيظْهُِر إِلَيَّ إِميَاَنُهْم، ِمْنُهمُ الْفَُراتُ بن َحيَّانَ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعْبِد الُْمْؤِمنِ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َسْهلٍ الْمَازِنِيُّ، َعْن  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن - ١٥٢٢٦
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسِعيِد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن فَُراِت بن حَيَّانَ الِْعْجِليِّ، أَنَُّه َسأَلَ َرُسولَ اللَّ

، "لََعلََّك َتسْأَلُ َعْن َحِليِف لَْخمٍ َوَتِميمٍ؟:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِة، فَقَالََوَسلََّم َعْن ِحلِْف الَْجاِهِليَّ
  "ال يَزِيدُ اِإلْسالُم إِال ِشدَّةً:"َنَعمْ َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: قَالَ

َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُيوُنَس أَُبو ُمْسِلمٍ : بن َعِليٍّ الفََسوِيُّ، قَاال َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، وَالَْحَسُن - ١٥٢٢٧
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َوِكيعٍ، : الُْمْسَتْمِليُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َوَزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، قَاال

اْنطَلَقَْنا َمَع َحْنظَلَةَ بن الرَّبِيعِ إِلَى : َنا عَْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن ُعَمَر بن ُمَرقَّعٍ، َعْن قَْيسِ بن ُزَهْيرٍ، قَالََحدَّثَ: قَاال
وَأَْنَت أَكَْبُر ِمنِّي سِنا، َوأَقَْدمُ َما كُْنُت َألَتقَدَُّمَك : َتقَدَّْم، فَقَالَ لَُه: َمْسجِِد فَُراتِ بن َحيَّانَ فََحضََرِت الصَّالةُ، فَقَالَ لَُه

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ ِفيَك شَْيئًا ال أََتقَدَُّمَك : ِهْجرَةً، َوالَْمْسجُِد َمْسجُِدَك، فَقَالَ فُرَاٌت
َيا بين َعْجالنَ : َنَعْم، فَتَقَدََّم َحْنظَلَةُ فََصلَّى بِهِْم، فَقَالَ فُرَاٌت: فََبعَثَنِي َعْيًنا؟ قَالَأَْشهِْدَتُه َيْوَم أََتْيُتُه بِالطَّاِئِف : أََبًدا، قَالَ

َصَدقْتَ :"، فَقَالَأَْخَبَرهُ الَْخبََرإِنََّما قَدَّْمُت َهذَا أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَُه َعْيًنا إِلَى الطَّاِئِف، فََجاَء فَ
  "ائَْتمُّوا بَِهذَا َوأَْشبَاِهِه:"، فَلَمَّا َولَّى قَالَ لََنا"اْرجِْع إِلَى َمنْزِِلَك فَإِنََّك قَْد شَهِْدتَ اللَّْيلَةَ

  فَْرَوةُ بن ِمسِّيٍك الُْمرَاِديُّ

مَّامٍ الدَّاللُ ُمَحمَُّد بن ُمَحبَّبٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن حَُبابٍ، َحدَّثََنا أَُبو َه - ١٥٢٢٨
أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : طَْهَمانَ، َعْن أَبِي َجَنابٍ، َعْن َيحَْيى بن َهانِي، َعْن فَْرَوةَ بن ِمسِّيٍك، قَالَ

أَْدُعُهْم إِلَى :"فَلَمَّا أَْدَبَر َدَعاُه، فَقَالَ، "َنَعْم:"بَِمْن أَقَْبلَ ِمْن قَْوِمي َمْن أَْدَبَر ِمنُْهْم؟ قَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه أُقَاِتلُ: فَقُلُْت
ُهَو َرُجلٌ ِمَن الَْعَربِ :"قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه فَأَْخبِْرنِي َعْن َسَبأٍ أََرُجلٌ ُهَو أَْم امَْرأَةٌ ِهَي؟: فَقُلُْت، "اِإلْسالمِ فَإِنْ أَبَْوا فَقَاِتلُْهْم

دَةُ، َوَمذِْحٌج، َواَألْشَعرِيُّونَ، َوِحْمَيُر، َولََد َعَشَرةً َتَياَمَن ِمنُْهْم ِستَّةٌ، وََتَشاَءَم ِمْنُهمْ أَْرَبَعةٌ، فَأَمَّا الَِّذيَن َتَياَمنُوا فَاَألزُْد، َوِكْن
  "يَن َتَشاَءُموا فََعاِملَةُ، َوغَسَّانُ، َولَْخٌم، َوُجذَاُمَوأْنمَاٌر ِمْنُهْم َبجِيلَةُ، َوأَمَّا الَِّذ

رَّْمِليُّ، َعْن ثَْورِ بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن كَِثريٍ ال - ١٥٢٢٩
َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ : الرَّْحَمنِ، َعْن فَْرَوةَ بن ِمسِّيٍك، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َيزِيَد، َعنِ الْبََراِء بن َعْبِد

بَْوا فَائْذَنْ ِلي أَنْ أُقَاِتلَُهْم بِقَْوِمي لََنا جَِريةً ِمْن َسَبٍأ أَْهلَ َعزٍّ َوُملٍْك َوَجَبُروٍت فَائْذَنْ ِلي أَنْ أَْدُعوَُهْم إِلَى اِإلْسالمِ، فَإِنْ أَ
إِنََّك ذَكَْرَت ِمْن أَْمرِ َسَبٍأ َما ذَكَْرَت، :"َوَمْن أَطَاَعنِي، فَأَِذنَ لَُه، ثُمَّ أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَدا لَُه، فَقَالَ

َيا : ، فَقَالَ"اُبوَك فَاقَْبلْ ِمْنُهْم، َواكْفُُف َعْنُهْم، َوإِنْ أَبَْوا فَال تَْعَرضْ لَُهمْ َحتَّى َيأْتِيَك أَمْرِيفَاْدُعُهْم إِلَى اِإلْسالمِ، فَإِنْ أََج
اِئلَ، َتَياَمَن ِمنُْهْم ِستَّةٌ لَْيسَ بِأَْرضٍ َوال اْمرَأٍَة َولَِكْن َرُجلٌ َولََد َعشََرةَ قََب:"َرسُولَ اللَِّه أَرَأَْيَت سََبأً، أَْرضٌ أَو امَْرأَةٌ؟ فَقَالَ



َوَما ، َيا َرسُولَ اللَِّه : ، فَقَالَ َرُجلٌ"َوَتَشاَءَم أَْرَبَعةٌ، فَالَيَمانِيُّونَ َمذِْحٌج، وَاَألْزُد، َوِكْندَةُ، َوِحْمَيُر، َواَألْشَعرِيُّونَ، َوأْنمَاٌر
  ".َءَم ِمْنُهمْ أَْرَبَعةٌ لَْخٌم، َوُجذَاُم، َوغَسَّانُ، َوَعاِملَةُأَُبو َبجِيلَةَ، َوَخثَْعَم، وََتَشا:"أَْنَماٌر؟ فَقَالَ

رِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَت - ١٥٢٣٠
َحدَّثََنا أَُساَمةُ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْحكَمِ النََّخِعيُّ، َحدَّثََنا أَُبو سَْبَرةَ، َعْن فَْرَوةَ بن ِمسِّيكٍ  :ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

أَْدَبَر ِمْن قَْوِمي بَِمْن أَقَْبلَ َيا َرُسولَ اللَِّه أَال أُقَاِتلُ َمْن : أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: الْمَُراِديُّ، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه ال، َبلْ أَْهلُ َسَبٍأ ُهْم أََعزُّ َوأََشدُّ قُوَّةً، فَأََمرَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : ، ثُمَّ َبَدا ِلي، فَقُلُْت"َبلَى:"ِمْنُهْم؟ قَالَ

ٍأ، فَلَمَّا َخَرْجُت ِمْن ِعْنَدهُ أَنَْزلَ اللَُّه ِفي َسَبٍأ َما أَْنَزلَ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأِْذنَ ِلي ِفي ِقَتالِ َسَب
اللَِّه َصلَّى اللَُّه  فَأَْرَسلَ إِلَى َمْنزِِلي فََوَجَدنِي قَدْ ِسْرُت فَرَدَّنِي، فَلَمَّا أََتْيُت َرُسولَ، ؟ "َما فََعلَ الَْغطَفَانِيُّ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اْدعُ الْقَْوَم، فََمْن أَجَاَبَك ِمنُْهْم فَاقَْبلْ، َوَمْن أََبى فَال تَْعَجلْ حَتَّى ُتَحدِّثَ :"َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَجْدُتُه قَاِعًدا ِفي أَْصحَابِِه، فَقَالَ
لَْيَسْت بِأَْرضٍ َوال امَْرأٍَة وَلَِكنَُّه وَلََد َعَشَرةَ :"َبأٌ؟ أَْرٌض أَو امَْرأَةٌ؟ قَالََيا َرُسولَ اللَِّه َما َس: ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ"إِلَيَّ

َوأَمَّا ُجذَاُم، َوَعاِملَةُ، َوغَسَّانُ، ِمَن الَْعَربِ، فَأَمَّا ِستَّةٌ فََتَياَمنُوا، َوأَمَّا أَْرَبَعةٌ فََتَشاَءُموا، َوأَمَّا الَِّذيَن َتَشاَءُموا فَلَْخٌم، َو
  الَِّذيَن َتَياَمُنوا فَاَألْزُد، َوكِْنَدةُ، َوِحْمَيُر، وَاَألشَْعرِيُّونَ، َوأْنمَاٌر، َوَمذِْحٌج، فَقَالَ

  ".ُهمُ الَِّذيَن َبجِيلَةُ، َوَخثَْعُم: َيا َرسُولَ اللَِّه َما أَْنَماٌر؟ قَالَ: َرُجلٌ
َنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثَ - ١٥٢٣١

قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، فََحدَّثَنِي ُمَجاِلٌد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن فَْرَوةَ بن ِمسِّيكٍ الْمَُراِديِّ، قَالَ: ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
َنَعْم َيا َرسُولَ اللَِّه فََناُء اَألْهلِ : ، قَالَ"أَكَرِْهَت َيوِْميكُْم َوَيْوَمي َهْمَدانَ؟:"ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  "أََما أَنَُّه َخْيٌر ِلَمْن َبِقَي مِْنكُْم:"َوالَْعِشَريِة، فَقَالَ
بن أَبِي َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َعْمرٍو الَْعدَنِيُّ، َحدَّثََنا فََرُج بن َسعِيدِ  َحدَّثََنا أَْحَمُد - ١٥٢٣٢

رَاِديَّ، َحدَّثَهُ يٍك الُْمبن َعلْقََمةَ بن َسِعيِد بن أَبَْيَض بن َحمَّالٍ، َحدَّثَنِي َعمِّي، ثَابُِت بن َسعِيٍد َعْن أَبِيِه، أَنَّ فَْرَوةَ بن ِمسِّ
فَقَالَ ، َيا َرسُولَ اللَِّه َما َسَبأٌ؟ أََرُجلٌ أَْم َجَبلٌ أَْم َواٍد؟ : أَنَُّه سَأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َسَبٍأ، فَقَالَ

لَْخٌم، َوُجذَاُم، : َعَشَرةَ فََتَشاَءَم أَْرَبَعةٌ، َوَتَياَمَن ِستَّةٌ، َتَشاَءَم ال، َبلْ َرُجلٌ َولََد:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "ِحْميَُر، َوَمذِْحٌج، َواَألْزُد، َوكِْنَدةُ، وَاَألشَْعرِيُّونَ، َوأْنمَاٌر الَِّتي ِمْنَها َبجِيلَةُ: َوَعاِملَةُ، َوغَسَّانُ، َوَتَياَمَن

  عامر اجلذامي: ويقال له، نباته : له ويقال، فَْرَوةُ بن َنَعاَمةَ 

اللَِّه بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن َجعْفَرٍ الَْجْعفَرِيُّ، َحدَّثَنِي َعْبُد - ١٥٢٣٣
بُِعثَ إِلَي :"ْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََسلََمةَ الرَّبِْعيُّ، َعْن ُمْسِلمِ بن ِشهَابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َع

 بَْيَضاَء، َوكَانَ فَْرَوةُ غُالًما إِلَي َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَْرَوةُ بن َعاِمرٍ الُْجذَاِميُّ بِإِْسالِمِه َوأَْهَدى لَُه َبْغلَةً
، فَلَمَّا َبلَغَ الرُّوُم ذَِلَك ِمْن أَْمرِِه َحَبُسوُه، "ِلِك الرُّومِ َعلَى َمْن َيِليِه ِمَن الَْعَربِ َوكَانَ مَْنزِلُُه ُعَمانَ َوَما َحْولََهاِلقَْيَصَر َم

  :فَقَالَ ِفي َمحَْبِسِه
  طََرقَْت ُسلَْيَمى ُموِهًنا أَْصحَابِي وَالرُّوُم َبْيَن الْبَابِ َوالْقََرواِن

  دَّ اخلََيالَ َوَساءَنِي َما قَْد أََرى فََهَمْمُت أَنْ أَغْفَى َوقَْد أَْبكَانِيَص
  ال َتكِْحلَنَّ الَْعْيَن بَْعِدي أَثُْمًدا َسلَْمى َوال َتِدينِ ِلآلِتَياِن



  َولَقَْد َعِلْمَت أََبا كُبَْيَشةَ أَنَّنِي َوَسطُ اَألعِزَِّة ال ُيْحَصى ِلَسانِي
  ُت لََتفِْقَدنَّ أََخاكُُم َولَِئْن أُْحيِيُت لََتْعرِفَنَّ َمكَانِيفَلَِئْن َهلَكْ

  َولَقَْد َعَرفَْت بِكُلِّ َما َجَمَع الْفََتى ِمْن َرأْيِِه َوبَِنْجِدِه َوَبَيانِي
  :مَّا ُرِفَع َعلَى َخَشَبٍة، قَالَفَلَمَّا أَْجَمُعوا َعلَى َصلْبِِه َصلَبُوُه َعلَى َماٍء ُيقَالُ لَُه َعفَْراُء ِفلَْسِطَني فَلَ: قَالَ

  أَال َهلْ أََتى َسلَْمى بِأَنَّ َحِليلََها َعلَى َماِء َعفَْراَء فَْوَق إِْحَدى الرَّوَاِحلِ
  بِِخرَّاقٍَة لَمْ َيضْرِِف الْفَْحلُ أُمََّها ُمَشذََّبٍة أَطَْرافَُها بِالَْمنَاجِلِ

  :َوقَالَ
  .أَنَّنِي َسلََّم ِلرَبِّي أَْعظُِمي َوبََنانِيَبلِّغْ ُسرَاةَ الُْمْسِلِمَني بِ

  فَْرَوةُ بن َعاِمرٍ األَْنصَارِيُّ ثُمَّ الَْبيَاِضيُّ َعقَبِيٌ َبْدرِيٌّ
َعْن ، ِد َعْن أَبِي اَألْسَو، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِىُّ  -١٥٢٣٤

  ".ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنَصارِ ثُمَّ ِمْن بين َبيَاَضةَ فَْرَوةُ َعْمٌرو َوقَْد َشهَِد َبْدًرا:"ُعْرَوةَ
ُعثَْمانَ، َعنِ اْبنِ َجابِرٍ، أَنَّ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َحَرامِ بن -١٥٢٣٥

فََيْخُرصُ ثََمَرةَ ، كَانَ َيْبَعثُ َرُجال ِمَن اَألْنصَارِ ِمْن بين َبيَاَضةَ، ُيقَالُ لَُه فَْرَوةُ بن َعْمرٍو :"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "أَْهلِ الَْمِديَنِة
اهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِْبَراِهيَم بن ُمحَمٍَّد، َحدَّثَنِي إِْسَحاقُ بن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَر - ١٥٢٣٦

َعْمرٍو كَانَ َيْبَعثُ فَْرَوةَ بن :"أَبِي فَْرَوةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َسْهلٍ، َعْن َراِفعِ بن َخِديجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َما يََرى ِفيَها، َوال َيْخُرُص النَّْخلَةَ، فَإِذَا َدَخلَ الْحَاِئطَ َحَسَب َما ِفيِه ِمَن اَألفَْناِء، ثُمَّ ضََرَب َبْعَضَها َعلَى َبْعضٍ َعلَى 

  "ُيخِْطيُء
  فَْيُروُز الدَّْيلَِميُّ

رِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمٍَّد الْفَْهِميُّ، أََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ الِْمْص - ١٥٢٣٧
لََّم، اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس َوْهبٍ الَْجْيَشانِيِّ، أَنَُّه َسِمَع الضَّحَّاكَ بن فَْيُروَز الدَّْيلَِميَّ، فََحدَّثَ َعْن أَبِيِه، أَنَُّه أََتى َرسُولَ

  "طَلِّْق أَيُُّهَما ِشئَْت:"إِنِّي أَْسلَْمُت َوَتْحِتي أُْخَتاِن، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيا َرُسولَ اللَِّه : فَقَالَ
ا َعْبُد السَّالمِ بن حَْربٍ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََن - ١٥٢٣٨

قَِدْمُت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى : اللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ، َعْن أَبِي َوْهبٍ الْجَْيَشانِيِّ، َعْن أَبِي خَِراشٍ الرُّعَْينِيِّ، َعنِ الدَّْيلَِميِّ، قَالَ
  ".إِذَا َرَجْعَت فَطَلِّْق إِْحَداُهَما:"اِن َتَزوَّجُْتُهَما ِفي الَْجاِهِليَِّة، فَقَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِعْنِدي أُْخَت

: زِمٍ، قَالََحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَيُّوَب الْقُْرَبى، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ النَِّشْيِطيُّ، َحدَّثََنا َجرِيرُ بن َحا - ١٥٢٣٩
َعْن ، ن أَيُّوَب، ُيَحدِّثُ َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي َوْهبٍ الَْجْيَشانِيِّ، َعنِ الضَّحَّاِك بن فَْيُروَز َسِمْعُت َيْحَيى ب

  ".طَلِّْق أَيُُّهَما ِشئَْت:"أَْسلَْمُت وََتحِْتي أُْخَتاِن، قَالَ، َيا َرُسولَ اللَِّه : قُلُْت: أَبِيِه، قَالَ

أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، َحدَّثََنا أَبِي ح، َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ السُّقَِطيُّ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا - ١٥٢٤٠
: ُم بن خَارِجَةَ، قَالُواْيثََسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ، ح َوَحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد الُْمقْرِيُّ، َحدَّثََنا الَْه
قَِدْمتُ : ِميِّ، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي َعْمرٍو السَّيَْبانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن فَْيُروَز الدَّْيلَ



إِنَّا أَْصحَاُب أَْعنَابٍ َوكُُرومٍ َوقَْد نََزلَ َتْحرُِمي الَْخْمرِ ، َيا َرُسولَ اللَِّه : َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت
 ُتْنِقعُوَنُه َعلَى غَدَاِئكُْم َوَتْشَربُوَنُه َعلَى َعَشاِئكُْم،:"فََما َنْصَنُع بِالزَّبِيبِ؟ قَالَ: ، قَالُوا"تَتَِّخذُوَنُه زَبِيًبا:"فََماذَا َنصَْنُع؟ قَالَ

فَال َتْجَعلُوُه ِفي : َيا َرُسولَ اللَِّه أَفَال َنَدَعُه حَتَّى َيْشَتدَّ؟ قَالَ: قَالُوا، "َوَتْنقَُعوَنُه َعلَى َعشَاِئكُْم َوَتْشَربُوَنُه َعلَى غََداِئكُْم
َيا نَبِيَّ اللَِّه َنْحُن َمْن قَْد َعِلْمَت، : ، قُلُْت"َصاَر َخال الِْقاللِ َوال الدُّبَّاِء، َواْجَعلُوُه ِفي الشَِّناِن فَإِنَُّه إِنْ َتأَخَّْر َعْن َعْصرِِه

َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ". اللَُّه َوَرسُولُُه:"قَالَ، َوَحيَِّنا ِمْن َحْيثُ قَْد َعِلْمَت، وََنْحُن َبْيَن ظَهَْراَني َمْن قَْد َعِلْمَت، فََمْن َوِليَُّنا؟ 
رٍو ْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي َعْمُمَحمَِّد بن ِعْرقٍ الِْح

  َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََرأَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : السَّْيبَانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن فَْيُروَز الدَّْيلَِميِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .ِمثْلَ َحِديثِ إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ
َيى بن أَبِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيرِ بن النَّحَّاسِ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ بن َربِيَعةَ، َعْن َيْح - ١٥٢٤١

أَتَْيَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِرَأْسِ :"ِه بن فَْيُروَز الدَّْيلَِميِّ، َعْن أَبِيِه، قَالََعْمرٍو السَّيَْبانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَّ
  "الْعَْبِسيِّ الْكَذَّابِ

ٍد الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َراِشٍد اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َعْبِد اللَِّه بن خَاِل - ١٥٢٤٢
سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه : يِه، قَالَِحْمَيَر، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه الزَُّبيْرِيُّ، َعْن ِعْمَرانَ بن أَبِي الْفَْضلِ، َحدَّثََنا بن الدَّْيلَِميِّ، َعْن أَبِ

  .فَذَكَرَ َنحَْوُه"تَتَِّخذُوَنَها َزبِيًبا:"قَالَ، أَْرَضَنا أَْرٌض بَارَِدةٌ وَلََنا كُُروٌم فََما َنْصَنُع بَِها؟ إِنَّ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قُلُْت
ْسحَاَق بن ْن إَِحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن خَارَِجةَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحْمَزةَ، َع - ١٥٢٤٣

َوفَْدُت َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْبِد اللَِّه، َعْن ُرَزْيقِ بن َحكِيمٍ، َعْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ، َعنِ الدَّْيلَِميِّ، قَالَ
، فَلَمَّا كَانَ ِعْنَد "َحَراٌم:"َنَعْم، قَالَ: ، قُلُْت"لْ ُيْسِكُر؟َه:"إِنَّا َنْصَنُع طََعاًما َوَشرَاًبا فَُنطِْعُمُه بين َعمَِّنا، فَقَالَ: فَقُلُْت

  "فََمْن لَْم َيْصبِْر َعْنُه فَاْضرِبُوا ُعُنقَُه:"إِنَُّهْم لَْن َيْصبِرُوا َعْنُه، قَالَ، َيا َنبِيَّ اللَِّه : َتْوِديِعي إِيَّاُه ذَكَْرُتُه لَُه، فَقُلُْت
  "طَلِّْق أَيُُّهَما ِشئَْت:"إِنَّ َتْحِتي أُْخَتْينِ، قَالَ، اللَِّه  َيا َنبِيَّ: قُلُْت - ١٥٢٤٤

ثََنا أَْحَمدُ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ح َوَحدَّ - -١٥٢٤٥
َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي َعْمرٍو السَّْيبَانِيِّ، : ثََنا ُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ الصَّْنعَانِيُّ، قَاالبن َمْسُعوٍد الْمَقِْدِسيُّ، َحدَّ

ِلْمَت، َوَحيَِّنا ِمْن َحْيثُ َنْحُن َمْن قَْد َع، َيا َرُسولَ اللَِّه : قُلُْت: َعْن َعْبِد اللَِّه بن فَْيُروَز الدَّْيلَِميِّ، َعْن أَبِيِه فَْيُروَز، قَالَ
  .َحسْبِي : قُلُْت: قَالَ، "اللَُّه َوَرسُولُُه:"قَالَ، َتْعلَُم، َونََزلَْنا َبْيَن ظَهَْراَني َمْن َتْعلَُم، فََمْن َوِليَُّنا؟ 

قَُداَمةَ الَْجْوهَرِيُّ، َحدَّثََنا الُْمَحارِبِيُّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الْبَزَّاُز اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  - ١٥٢٤٦
النََّجاِشيِّ َوقَْد َخَدمَ َرَجاٍء ُمْحرِزِ بن َعْبدِ اللَِّه، َعْن َصَدقَةَ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُروَْيمٍ، َعْن اْبنِ الدَّْيلَِميِّ، َوُهَو اْبُن أُْخِت 

قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد ِمائَةَ َمرٍَّة ِفي : َمْن قََرأَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لََّم، قَالَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  "الصَّالِة أَو غَْيرَِها كََتَب اللَُّه لَُه بََراَءةً ِمَن النَّارِ

َدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْج - ١٥٢٤٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعيَّاشٍ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن َعْبَدةَ بن أَبِي لُبَاَبةَ، َعْن فَْيُروَز الدَّْيلَِميِّ، قَالَ

ال، َبلْ ِفي :"ِفي أَوَِّلهِ أَو ِفي َوَسِطِه أَو ِفي آخِرِِه؟ قَالَ، َيا َرُسولَ اللَِّه : قَالُوا، "ونُ ِفي رََمَضانَ َصْوٌتَيكُ:"َوَسلََّم
نَ أَلْفًا، وَُيخَْرسُ ْبُعوالنِّْصِف ِمْن َرَمَضانَ، إِذَا كَانَ لَْيلَةُ النِّْصِف لَْيلَةَ الُْجُمَعِة َيكُونُ َصْوٌت ِمَن السََّماِء ُيْصَعُق لَُه َس



َمْن لَزَِم :"قَالَ، َيا َرسُولَ اللَِّه فََمنِ السَّاِلُم ِمْن أُمَِّتَك؟ : قَالُوا، "َسْبُعونَ أَلْفًا، َوُيْعَمى َسْبُعونَ أَلْفًا، وَُيِصمُّ َسْبُعونَ أَلْفًا
مَّ يَْتَبُعُه صَْوٌت آَخُر، وَالصَّْوُت اَألوَّلُ َصْوتُ جِبْرِيلَ، َوالثَّانِي صَْوُت َبْيَتُه، َوَتعَوَّذَ بِالسُُّجوِد، َوَجَهَر بِالتَّكْبِريِ ِللَِّه، ثُ

َعلَى الُْحجَّاجِ ِفي ِذي  الشَّْيطَاِن، فَالصَّْوُت ِفي َرَمَضانَ، َواملَْعَمَعةُ ِفي َشوَّالٍ، َوُتَميَُّز الْقَبَاِئلُ ِفي ِذي الْقَْعَدِة، َوَيَغاُر
اِن بِقََتبَِها َيْنُجو الُْمْحرِمِ، َوَما الُْمْحرَُّم؟ أَوَّلُُه َبالٌء َعلَى أُمَِّتي، َوآِخُرُه فََرٌح ألُمَِّتي، الرَّاِحلَةُ ِفي ذَِلَك الزََّم الِْحجَِّة َوِفي

  "َعلَْيَها الُْمْؤِمُن لَُه ِمْن َدْسكََرٍة َتُغلُّ مِائَةَ أَلٍْف
  الفَلَْتانُ بن عَاِصمٍ

ا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد السطوي، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََن - ١٥٢٤٨
لَْتاِن بن َعاِصمٍ، َعنِ الفَ َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زِيَاٍد، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن كُلَْيبٍ، َحدَّثَنِي أَبِي،

الَْمْسجِِد،  كُنَّا قُُعوًدا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد، فََشَخصَ َبصَُرُه إِلَى َرُجلٍ يَْمِشي ِفي: قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : الَم إِال، قَالََوال يَُنازُِعُه الْكَ: لَبَّْيَك َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: ، قَالَ"َيا فُالنُ:"فَقَالَ

: ، قَالَ"وَالْقُْرآنَ؟:"نََعْم، وَاإلِْنجِيلَ، قَالَ: ، قَالَ"أََتقَْرأُ التَّْورَاةَ؟:"ال، قَالَ: ، قَالَ"أََتشَْهُد أَنِّي َرُسولُ اللَِّه؟:"َعلَْيِه َوَسلََّم
أَجُِدَك ِمثْلََك َومِثْلَ : ، قَالَ"َتجِدُنِي ِفي التَّْوَراِة وَاإلِْنجِيلِ؟:"قَالَ، ثُمَّ نَاَشَدُه : ي بَِيِدِه لَوْ أََشاُء لَقَرَأُْتُه، قَالََوالَِّذي َنفِْس

كُونَ أَْنَت ُهَو فََنظَْرَنا َوإِذَا لَْيسَ أَْنَت ُهوَ، َهْيأَِتَك َومِثْلَ َمْخَرجَِك، َوكُنَّا َنْرُجو أَنْ َيكُونَ ِمنَّا، فَلَمَّا َخَرْجَت َتَحيَّْرَنا أَنْ َت
إِنَّ َمَعُه ِمْن أُمَِّتِه َسْبُعونَ أَلْفًا َيْدُخلُ الَْجنَّةَ بَِغْيرِ ِحَسابٍ َوال َعذَابٍ، َوَمَعَك نَفٌَر َيسٌِري، : ، قَالَ"وَِلَم ذَِلَك؟:"قَالَ
  "وَإِنَُّهْم ألُمَِّتي ألَكْثََر ِمْن َسْبِعَني أَلْفًا َوَسْبِعَني أَلْفًا وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َألَنا ُهَو:"قَالَ

لَْيبٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َصاِلحِ بن ُعَمَر، َعْن َعاِصمِ بن كُ - ١٥٢٤٩
كُنَّا ُجلُوًسا ِعْندَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َشَخَص َبَصُرُه إِلَى َرُجلٍ : بن َعاِصمٍ، قَالَ َعْن أَبِيِه، َعْن َخاِلِه الفَلَْتاِن

ِه، فََيقُولُ َرُسولُ َيا َرُسولَ اللَّ: فَأَقَْبلَ َرُجلٌ ِمَن الَْيُهوِد ُمْجَتِمٌع َعلَْيِه قَِميٌص َوَسَراوِيلُ َونَْعالِن، فََجَعلَ، َيقُولُ، فََدَعاُه 
َيا َرُسولَ اللَِّه، : فََيأَْبى، فََجَعلَ ال َيقُولُ َشْيئًا إِال، قَالَ، "أََتْشَهدُ أَنِّي َرسُولُ اللَِّه؟:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

نََعْم، : ، قَالَ"َهلْ َتقَْرأُ التَّْورَاةَ؟:"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَيَأَْبى، فَقَالَ َرسُولُ اللَّ، "أََتْشَهُد أَنِّي َرسُولُ اللَِّه؟:"فََيقُولُ
فَأَسْأَلَُك بِالَِّذي أَْنَزلَ التَّْوَراةَ َواِإلْنجِيلَ :"َنَعْم، َوالْفُْرقَانَ َوَربِّ ُمَحمٍَّد لَو ِشئَْت لَقَرَأُْتُه، قَالَ: ، قَالَ"وَاإلِْنجِيلَ؟:"قَالَ

نََعْم َنجُِد مِثْلَ َنْعِتكَ َيْخُرُج ِمْن َمخَْرجِكَ َحتَّى كُنَّا َنْرُجو أَنْ َيكُونَ ِفيَنا، : ، قَالَ"َخلَقَُهَما أََما َتجُِدنِي ِفيهَِما؟ َوأَْشَياَء
َنجُِد ِمْن أُمَِّتِه َسْبِعَني أَلْفًا : ، قَالَ"َن؟ِمْن أَْي:"فَلَمَّا َخَرْجَت رَأَْيَنا أَنََّك أَْنَت ُهَو، فَلَمَّا َنظَْرَنا إِذَا أَْنَت لَْيَس بِِه، قَالَ

لََّم َوكَبََّر َوَهلَّلَ َمرََّتْينِ، ثُمَّ َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ بِغَْيرِ ِحَسابٍ، َوإِنََّما أَْنُتْم قَِليلٌ، فَأَقَْبلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  ".إِنِّي َألَنا ُهَو، َوإِنَّ أُمَِّتي َألكْثََر ِمْن َسْبِعَني أَلْفًا َوَسْبِعنيَ أَلْفًا وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه:"قَالَ

بن َحنَْبلٍ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد - ١٥٢٥٠
َحدَّثََنا : ، قَالُواَراِهيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيَُّحدَّثََنا إِْب

كُنَّا قُُعوًدا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى : اِصمٍ، قَالََعْبُد الَْواِحِد بن زَِياٍد، َحدَّثََنا َعاِصُم بن كُلَْيبٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا الفَلَْتانُ بن َع
َبُه ِلَما َجاَء ِمَن فَأُْنزِلَ َعلَْيِه َوكَانَ إِذَا أُْنزِلَ َعلَْيِه ذَاَب َبَصُرُه، َمفْتُوَحةٌ َعْيَناُه، َوفَرَّغَ َسْمَعُه َوَبَصَرُه قَلْ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
النساء آية "[ال َيْستَوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني وَالُْمَجاِهُدونَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه: "اكُْتْب:"لَ ِلكَاِتبٍاللَِّه فَلَمَّا فََرغَ قَا



ِه َوَسلََّم َيْنزِلُ، فََبِقيَ إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َما ذَْنُبَنا؟ فَأُنْزِلَ َعلَْيِه، فَقُلَْنا ِلَألْعَمى: ، فَقَاَم اَألْعَمى، فَقَالَ] "٩٥
  "اكُْتْب غَْيُر أُوِلي الضََّررِ:"أَتُوُب إِلَى اللَِّه، فَلَمَّا فََرغَ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَاِئًما َيقُولُ

بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب  - ١٥٢٥١
 أََتْيَنا النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَمْن أََتاُه ِمَن اَألعَْرابِ فََجلَْسَنا َنْنَتِظُرُه فََخَرَج ِفي: َعْن َخاِلِه الفَلَْتانِ بن َعاِصمٍ، قَالَ

إِنِّي خََرْجُت إِلَْيكُْم َوقَْد تََبيََّنْت ِلي لَْيلَةُ الْقَْدرِ، وَمسِيُح الضَّاللَِة، :"فََجلََس طَوِيال ال َيَتكَلَُّم، فَقَالَ َوْجهِِه الَْغَضُب
ا الشَّْيطَانُ، فََحجَْزُت َبيَْنُهَما، فََخَرْجُت ألَُبيَِّنَها لَكُْم َوأَُبشَِّركُمْ بَِها، فَلَِقيُت بُِسدَّةِ الَْمْسجِِد َرُجلَْينِ يََتالَحَياِن َمَعُهَم

  "فََنِسيُتَها َواْختُِلَسْت ِمنِّي َوَسأَْشذُوا لَكُْم مِْنَها َشذًْوا
يِّ، بٍ الَْجرِْمَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْي - ١٥٢٥٢

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن أَبِيِه، أَنَّ خَالَُه الفَلَْتانَ بن َعاِصمٍ، أَْخَبَرهُ أَنَُّه، َرأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َو
  ".اِخرِ وِْترًاأَمَّا لَْيلَةُ الْقَْدرِ فَالَْتِمُسوَها ِفي الَْعْشرِ األََو:"َوَسلََّم، قَالَ
مِ بن كُلَْيبٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن َعاِص - ١٥٢٥٣

رَأَْيُت لَْيلَةَ الْقَْدرِ وَأُْنسِيُتَها فَاطْلُُبوَها ِفي :"َوَسلََّمَعْن أَبِيِه، َعنِ الفَلَْتاِن بن َعاِصمٍ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  ".الَْعْشرِ األََواِخرِ

لَْيبٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َصاِلحِ بن ُعَمَر، َعْن َعاِصمِ بن كُ - ١٥٢٥٤
أََتْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِنَّا لَُجلُوٌس َنْنَتظُِرُه إِذْ َخَرجَ : َخاِلِه الفَلَْتاِن بن َعاِصمٍ، قَالََعْن أَبِيِه، َعْن 

لَْيكُْم َوقَْد َتَبيََّنتْ ِلي لَْيلَةُ الْقَْدرِ إِنِّي َخَرْجُت إِ:"َعلَْيَنا ِفي َوْجهِِه الَْغَضُب، فََجلََس طَوِيال ال َيَتكَلَّمُ ثُمَّ ُسرِّي َعْنُه، فَقَالَ
لشَّيْطَانُ، فََحجَْزُت َبْيَنُهمَا، وَمِسيحُ الضَّاللَِة، فََخَرْجتُ إِلَْيكُمْ ُألبَيَِّنَها لَكُْم فَلَِقيُت بِالَْمْسجِدِ َرُجالِن يََتالَحَياِن بَْيَنُهَما ا

َعْشرِ اَألوَاِخرِ، َوأَمَّا َمسِيُح الضَّاللَِة فَإِنَّهُ أَْجلَى الَْجْبهَِة، َمْمُسوُح الَْعْينِ، َعرِيُض النَّْحرِ فَاْخُتِلَسْت مِنِّي فَالَْتِمُسوَها ِفي الْ
  ".ِفيِه ِدَماٌء كَأَنَُّه اْبُن الُْعزَّى أَوِ اْبُن الُْعزَّى بن فُالٍن

َنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى، َزْحَمَوْيِه َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن َعاِصمِ بن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثَ - ١٥٢٥٥
أََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الشَِّتاِء فََوَجدُْتُهْم ُيَصلُّونَ ِفي الَْبرَانِسِ :"كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َخاِلِه، قَالَ

  "َيهِْم ِفيهَاَواألَكِْسَيِة َوأَْيِد
  فَُدْيٌك

نِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَبِي ُسفَْيانَ القَْيصََرانِيُّ، َحدَّثََنا فُدَْيُك بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َع - ١٥٢٥٦
أَِقمِ :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصاِلحِ بن َبِشريِ بن فُدَْيٍك، أَنَّ َجدَُّه فَُدْيكًا أََتى النَّبِيَّ َص

  "الصَّالةَ، َوائِْت الزَّكَاةَ، واْهُجرِ السُّوَء، وَاْسكُْن َبْيَن أَْرضِ قَْوِمَك َحْيثُ ِشئَْت
  َباُب الْقَاِف

  َمنِ اْسُمُه قَْيٌس
  قَرِيُّقَْيُس بن َعاِصمٍ الِْمْن

رَائِيلُ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َمْهِديٍّ اُألُبلِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا إِْس - ١٥٢٥٧
َوإِذَا : "طَّابِ، َيقُولُ َوسُِئلَ َعْن قَْوِلِهَسِمْعُت ُعَمَر بن الَْخ: َسِمْعَت النُّْعَمانَ بن َبشِريٍ، َيقُولُ: ِسَماُك بن حَْربٍ، قَالَ



إِنِّي : َجاَء قَْيُس بن َعاِصمٍ إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: ، قَالَ] ٨التكوير آية "[الَْمْوُءوَدةُ سئلت
اْهِد إِنْ :"إِنِّي َصاِحُب إِبِلٍ، قَالَ: ، قُلُْت"ْن كُلِّ َواِحَدٍة ِمنَْها َرقََبةًأَْعِتْق َع:"َوأََدُت ثَمَانِيَ بناٍت ِلي ِفي الَْجاِهِليَِّة، قَالَ

  "ِشئَْت َعْن كُلِّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ َبَدَنةً
  َما أَسَْنَد قَْيُس بن َعاِصمٍ

َشْيٌم، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُه - ١٥٢٥٨
لتَّْوأَمِ، َعْن قَْيسِ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، أََنا جَرِيُر بن َعْبِد الَْحِميِد، ِكالُهَما َعْن ُمِغَريةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُشْعَبةَ بن ا

َما كَانَ ِمْن ِحلٍْف ِفي الَْجاِهِليَِّة فََتَمسَّكُوا بِِه، َوال :"ْيِه َوَسلََّم َعنِ الِْحلِْف، فَقَالََعاِصمٍ، أَنَُّه َسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَ
بن َعبَّادٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن زِيَاٍد، َحدَّثََنا سََبالنُ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ، "ِحلَْف ِفي اِإلْسالمِ

  .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُهالُْمَهلَّبِيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن ُشْعَبةَ بن التَّْوأَمِ، َعْن قَْيسِ بن َعاِصمٍ، َعنِ النَّبِيِّ َص
أَُبو َعاِصمٍ، أََنا سُفَْيانُ، َعنِ اَألغَرِّ بن الصَّبَّاحِ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن سَْهلٍ املَُجوِّزُ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا  - ١٥٢٥٩

فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َخِليفَةَ بن ُحَصْينٍ، َعْن قَْيسِ بن َعاِصمٍ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  "َوِسْدرٍَيغَْتِسلَ بَِماٍء "أَنْ

اَألغَرِّ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعنِ  - ١٥٢٦٠
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاسَْتْخالُه، فَأَْسلََم، الصَّبَّاحِ، َعْن َخِليفَةَ بن ُحَصْينٍ، َعْن قَْيسِ بن َعاِصمٍ، أَنَُّه قَِدَم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّ

، فَاغَْتَسلَ فَأُِقيَمِت الصَّالةُ فََدَخلَ َبْيَن أَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر، فَقَاَم َبْيَنُهَما فَلَمَّا قََضى "َيغَْتِسلَ بَِماٍء َوِسْدرٍ"فَأََمَرُه النَّبِيُّ أَنْ
لَقَْد سَأَلَنِي قَْيُس بن َعاِصمٍ َعْن ثَالِث كَِلَماٍت َما َسأَلَنِي َعْنُهنَّ غَْيُر أَبِي :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالصَّالةَ، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّ

  ".َبكْرٍ
يعِ، َعنِ اَألغَرِّ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِ - ١٥٢٦١

إِنِّي وَأََدُت ِفي الَْجاِهِليَِّة اثَْنَتي : الصَّبَّاحِ، َعْن َخِليفَةَ بن ُحَصْينٍ، أَنَّ قَْيَس بن َعاِصمٍ، قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "أَْعِتْق َعْن كُلِّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ َنَسَمةً:"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْشَرةَ بنًتا أَو ثَالثَةَ َعَشَر بنتًا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى ا

: ، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسَماعِيلَ الَْعَدوِيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا ُشْعبَةُ، َعْن قََتاَدةَ - ١٥٢٦٢
اتَّقُوا اللََّه، ، بَنِيَّ :"َحِكيمِ بن قَْيسِ بن َعاِصمٍ التَِّميِميِّ، أَنَّ أََباُه، أَْوَصى ِعْنَد مَْوِتِه، فَقَالََسِمْعُت ُمطَرِّفًا، ُيَحدِّثُ َعْن 

هِْم ِفي أَكِفَّاِئكُْم، َوَعلَْيكُْم ْزرَِي بَِوَسوُِّدوا أَكَْبرَكُْم فَإِنَّ الْقَْوَم إِذَا َسوَّدُوا أَكَْبرَُهْم ُخلِّفُوا أََباُهْم، َوإِذَا َسوَّدُوا أَْصَغرَُهْم أُ
فَإِنََّها ِمْن آِخرِ كَْسبِ الَْمْرِء، َوإِذَا  بِاصِْطنَاعِ الْمَالِ فَإِنَُّه َمْنَبَهةٌ ِللْكََرمِ، وَُيْسَتغَْنى بِِه َعنِ اللَّئِيمِ، وَإِيَّاكُْم وََمْسأَلَةَ النَّاسِ

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم يَُنْح َعلَْيِه، َوإِذَا ُمتُّ فَاْدِفُنونِي بِأَْرضٍ ال َيشُْعُر بَِدفْنِي َبكُْر  ُمتُّ فَال َتُنوحُوا فَإِنَّ َرسُولَ اللَِّه
  "بن َواِئلٍ فَإِنِّي كُْنتُ أُغَاوِلُُهْم ِفي الَْجاِهِليَِّة

بِي ح، َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَ - ١٥٢٦٣
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيزِيَد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، قَاال: َوُمَحمَُّد بن ُمحَمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، قَاال

قَِدْمُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َحدَّثَنِي قَْيُس بن عَاِصمٍ الِْمْنقَرِيُّ، قَالَزَِيادٌ اجلَصَّاُص، َعنِ الَْحَسنِ
، َيا َرُسولَ اللَِّه : قُلٌْت: فَلَمَّا نََزلَْنا أََتْيُتُه فََجَعلْتُ أَُحدِّثُُه، قَالَ: ، قَالَ"َهذَا َسيُِّد أَْهلِ الْعََربِ:"فَلَمَّا َرآنِي َسِمْعُتُه، َيقُولُ

الَْمالُ اَألْرَبُعونَ، َواَألكْثَُر السِّتُّونَ، ، نِْعَم :"الَْمالُ الَِّذي ال َيكُونُ َعلَيَّ ِفيِه َتبَِعةٌ ِمْن َضْيٍف َضافَنِي َوِعيَالٍ كَثُُروا، قَالَ



: ، قَالَ"وََنْجَدِتَها، َوأَفْقََر ظَْهًرا َوَنَحَر َسِمينََها فَأَطَْعَم الْقَانَِع َوالُْمعَْترَّ َوَوْيلٌ َألْصحَابِ الْمِائََتْينِ إِال َمْن أَْعطَى ِفي رِْسلَِها
بِِلي، ال َيِحلُّ بِالْوَاِدي الَِّذي أَكُونُ ِفيِه ِلكَثَْرِة إِ، َما أَكَْرَم َهِذِه اَألْخالَق وَأَْحسََنَها، َيا َرسُولَ اللَِّه ، َيا َنبِيَّ اللَِّه : قُلُْت
َما َتْصَنُع بِإِفْقَارِ :"َتْغُدو اِإلبِلُ َويَْغُدو النَّاُس، فََمْن َشاَء أََخذَ بِرَأْسِ بَِعريٍ فَذََهَب بِِه، فَقَالَ: ، قُلُْت"فَكَْيفَ َتصَْنُع؟:"قَالَ

َماِلي : قُلُْت: ، قَالَ"الُكَ أََحبُّ إِلَْيَك أَْم َمالُ َموَالِيَك؟فََم:"إِنِّي ال أُفِْقُر الصَِّغَري َوال النَّابَ املُدْبَِرةَ، قَالَ: قُلُْت، "الظَّْهرِ؟
  فَإِنَّ لََك ِمْن َماِلَك َما أَكَلَْت فَأَفَْنْيَت، أَو لَبِْسَت فَأَْبلَْيَت، أَو أَْعطَْيَت فَأَْمضَْيَت، َوإِال:"أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َمالِ َمَواِليَّ، قَالَ

  .فَفََعلَ َواللَِّه: وَاللَِّه لَِئْن َبِقَيتُ َألفْنَِينَّ َعَدَدَها قَالَ الَْحَسُن: ، فَقُلُْت"فَِلموالَْيَك
إِذَا أََنا ُمتُّ فَسَوُِّدوا ِكبَاَركُْم، َوال : َيا بينَّ ُخذُوا َعنِّي، ال أَجُِد أَْنَصَح لَكُْم ِمنِّي: فَلَمَّا َحَضَرْت قَْيًسا الَْوفَاةُ، قَالَ

ميِ وَُيْسَتغَْنى بِِه َعنِ اَركُْم فََيْسَتسِْفَهكُُم النَّاُس فََيُهونُوا َعلَْيكُْم، َوَعلَْيكُْم بِاْسِتْصالحِ الْمَالِ، فَإِنَُّه َمنَْبَهةُ الْكَرُِتَسوِّدُوا ِصَغ
إِال تََرَك كَْسَبُه، َوإِذَا ُمتُّ فَال َتنُوُحوا َعلَيَّ فَإِنِّي  اللَّئِيمِ، وَإِيَّاكُْم َوالَْمْسأَلَةَ فَإِنََّها آِخُر كَْسبِ الَْمْرِء، إِنَّ أََحًدا لَْم َيْسأَلْ

َوكَفُِّنونِي ِفي ِثيَابِي الَِّتي كُْنُت أَُصلِّي ِفيَها وَأَُصوُم، وَإِذَا ، "َينَْهى َعنِ النَِّياَحِة"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
اِهِليَّةِ ْدِفنُونِي ِفي مَْوِضعٍ َيطَِّلُع َعلَيَّ أََحٌد، فَإِنٌَّه قَْد كَانَ َبيْنِي َوَبْيَن َبكْرِ بن َواِئلٍ َخمَاَشاٌت ِفي الَْجَدفَْنُتُمونِي فَال َت

َنَصَح لَُهْم ِفي : ُه اللَُّه، قَالَ الَْحَسُن َرِحَم"فَأََخاُف أَنْ َيْنُبشُونِي فََيْصَنُعونَ ِفي ذَِلَك َما َيذَْهُب ِفيِه ِديُنكُْم وَُدْنَياكُْم
  .الَْحَياِة، َوَنَصَح لَُهْم ِفي الَْمَماِت

ِمنْقَرِيُّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َزكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن الْفَْضلِ بن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي سَوِيَّةَ الْ -١٥٢٦٤
َسِمْعُت اْبَن عَاِصمٍ، َوُهَو يُوِصي فََجمََع : الَْمِلِك، َعْن أَبِيِه َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َسوِيَّةَ الِْمْنقَرِيِّ، قَالَ أَبِي الْفَْضلِ بن َعْبِد

كُْم، َوال ُتسَوُِّدوا أَْصَغرَكُمْ إِذَا أََنا ُمتُّ، فَسَوُِّدوا أَكَْبَركُمْ َتْخلُفُوا آَباَء، َيا بينَّ :"بنيِه َوُهمِ اثَْناِن َوثَالثُونَ ذَكًَرا، فَقَالَ
َيْنَهى َعنِ " َعلَْيِه َوَسلََّمفَُيْزرِي بِكُْم ذَاَك ِعْنَد أُلَفَاِئكُْم، َوال تُِقيُموا َعلَيَّ َناِئَحةً فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

َبَهةٌ ِللكَرِميِ وَُيْسَتغَْنى بِِه َعنِ اللَّئِيمِ، َوال ُتْعطُوا رِقَاَب اِإلبِلِ إِال حَقََّها، َوال ، َوَعلَْيكُْم بِإْصالحِ الْمَالِ، فَإِنَُّه َمْن"النَِّياَحِة
ِئكُْم فَإِنَُّهمْ ذَرُوا أَْبَناَء أَْعدَاَتْمَنُعوَها ِمْن َحقَِّها، وَإِيَّاكُْم َوكُلَّ ِعْرقِ ُسوٍء، فََمْهَما َيُسرُّكُْم َيْوًما فََما َيُسوُءكُمْ أَكْثَُر، َواْح
 ِمْن َبكْرِ بن َواِئلٍ، فَإِنََّها لَكُْم أَْعَداٌء َعلَى ِمْنَهاجِ آبَاِئهِْم، َوإِذَا أََنا ُمتُّ فَاْدِفُنونِي ِفي مَْوِضعٍ ال َيطَِّلُع َعلَيَّ َهذَا الَْحيُّ

ْنُبشُونِي فَيُفِْسدُوا َعلَْيهِْم ُدنَْياُهْم َويُفِْسدُوا َعلَْيكُْم آِخرََتكُْم، ثُمَّ كَاَنْت بَْينِي وََبْينَُهْم مخاشاٌت ِفي الَْجاِهِليَِّة فَأََخاُف أَنْ َي
اكَْسْرُه، فَكََسرَُه، : أَخْرِْج َسْهًما ِمْن ِكَناَنِتي، فَأَْخَرجَُه، فَقَالَ: َدَعا بِِكنَاَنِتِه فَأََمَر اْبَنُه اَألكَْبَر َوكَانَ ُيَسمَّى َعِليا، فَقَالَ

  ،أَخْرِْج ثَالثَةَ أَسُْهمٍ : فَكََسَرُهَما، ثُمَّ قَالَ، اكَْسْرُهَما : أَخْرِْج َسْهَمْينِ، فَأَْخَرَجُهَما، فَقَالَ: مَّ قَالَثُ

فََعصََبَها، ثُمَّ ، ا بِوِْترٍ أَْعِصْبَه: فَأَْخَرجََها، فَقَالَ، أَْخرِْج ثَالِثَني َسْهًما : فَكََسَرهَا، ثُمَّ قَالَ، اكَْسرَْها : فَأَْخَرجََها، فَقَالَ
  :َيا بينَّ َهكَذَا أَنُْتْم بِاالْجِتمَاعِ، َوكَذَِلَك أَنُْتْم بِالفُْرقَِة، ثُمَّ أَْنَشأَ َيقُولُ: اكَْسْرَها، فَلَْم َيْسَتِطْع كَْسرََها، فَقَالَ: قَالَ

  لَْمْولُوْدإِنََّما الَْمْجُد َما بىن وَاِلُد الصِّْد قِ وأَحَْيى ِفَعالَُه ا
  َوكَفَى الَْمْجُد والشََّجاَعةُ وَالُْحلُْم إِذَا َزانََها َعفَاٌف َوُجوْد

  َوثَالثُونَ َيا بينَّ إِذَا َما َعقَّْدُتْم ِللنَّائَِباِت الُْعُهوْد
  كَثَالِثَني ِمْن ِقَداحٍ إِذَا َما َشدََّها ِللُمَراِد َعقْدٌ َشِديْد

  تِ اَألْسُهمُ أَْوَدى بَِجْمِعَها التَّْبِديْدلَْم ُتكَْسْر َوإِنْ تََبدََّد
  َوذَُوو السِّنِّ والُْمَروَءِة أَْولَى أَنْ َيكُونَ مِْنكُْم لَُهْم َتْسوِيْد



  ".َوَعلَْيهِْم َحِفظُ اَألَصاِغرِ َحتَّى َيْبلُغَ الْحِْنثُ اَألْصَغرُ الَْمْجُهوْد
ُن َعْبِد َمَناِف بن قَُصيِّ بن ِكالبِ بن ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن لَُؤيِّ بن غَاِلبِ بن ِفْهرِ بن قَْيُس بن َمْخَرَمةَ بن َعْبدِ الُْمطَِّلبِ اْب

  َماِلٍك

ةَ َحدَّثََنا َداُودُ بن ُمَحمَِّد بن َصاِلحٍ الَْمْرَوزِيُّ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ، وَإِْبَراِهيُم بن نَاِئلَ -١٥٢٦٥
َعْبِد َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ِمْهَرانَ السَّمَّاُك، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن : ، قَالُوااَألْصَبهَانِيُّ

َوَسلََّم َعاَم الْفِيلِ، وََبْيَن الِْفجَارِ  ُوِلدَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:"اللَِّه بن قَْيسِ بن َمْخَرَمةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
َسمُّوا الِْفَجاَر َألنَُّهْم فََجرُوا َوأََحلُّوا أَشَْياَء كَاُنوا ُيَحرُِّمونََها، َوكَانَ َبْيَن الِْفَجارِ وََبْيَن : َوَبْيَن الْفِيلِ ِعْشُرونَ َسَنةً، قَالَ

َبْيَن بناِء الْكَْعَبِة َوَبْيَن َمْبَعثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خَْمُس ِسنَِني، فَُبِعثَ َنبِيَُّنا بناِء الْكَْعَبِة خَْمُس َعْشَرةَ َسَنةً، َو
  ".َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن أَْرَبِعَني

ْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا زِيَاُد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْب - ١٥٢٦٦
ةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّهِ بن َعْبِد اللَِّه الَْبكَّاِئيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي الُْمطَِّلُب بن َعْبِد اللَِّه بن قَْيسِ بن َمْخَرَم

  "ُوِلْدُت أََنا َوَرسُولُ اللَِّه، َعاَم الِْفيلِ، فََنْحُن ِلدَّاِن:"َمةَ، قَالَقَْيسِ بن َمْخَر
  قَْيُس بن النُّْعَمانِ السَّكُونِيُّ

ْصرِيُّ، لَْبَحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ التَّمَّاُر ا - ١٥٢٦٧
َسِمْعُت قَْيسَ بن : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إَِيادِ بن لَِقيٍط، َحدَّثََنا إَِياُد بن لَِقيٍط، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، قَاال

لََّم َوَمَعُه أَُبو َبكْرٍ ُمسَْتْخِفَياِن ِمْن قُرَْيشٍ فََمرُّوا بَِراعٍ، اْنطَلََق َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: النُّْعَماِن السَّكُونِيَّ، قَالَ
ال، َولَِكْن َهُهَنا َشاةٌ قَْد َخلَّفََها : ، قَالَ"َهلْ ِمْن شَاٍة ضََرَبَها الْفَْحلُ؟:"فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 ، فَأََتاُه بَِها فََمَسحَ َضْرَعَها َوَدَعا بِالَْبَركَِة، فََحلََب فََسقَى أََبا َبكْرٍ، ثُمَّ َحلََب فََسقَى الرَّاِعي ثُمَّ"بَِها ائِْتنِي:"الْجَْهُد، قَالَ
أََنا ُمَحمَّدٌ :"قَالَ، نََعْم : ، قَالَ"إِنْ أَْخبَْرُتَك َتكُْتُم َعلَيَّ؟:"تَالَلَِّه َما رَأَْيُت ِمثْلََك، َمْن أَْنَت؟ قَالَ: َحلََب فََشرَِب، فَقَالَ لَُه

َصابِِئيٌّ؟ : ، قَالَ"َرسُولُ اللَِّه فَإِنِّي أَشَْهُد أَنََّك َرُسولُ : ، قَالَ"أَنَُّهْم َيقُولُونَ ذَِلَك:"قَالَ، أَْنَت الَِّذي َتْزُعُم قُرَْيُش أَنَّكَ 
أَمَّا الَْيْوَم فَال، :"فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَتَّبُِعَك؟ : ولٌ، ثُمَّ قَالَ لَُهاللَِّه َوإِنَّهُ ال َيقِْدُر َعلَى َما فََعلَْت إِال َرُس
  .َمدِيَنِةفَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد َما ظََهَر بِالْ، "َولَِكْن إِذَا َسِمْعَت أَنَّا قَْد ظَهَْرَنا فَائِْتَنا

  قَْيُس بن أَبِي صَْعَصَعةَ األَْنَصارِيُّ ثُمُّ الَْخْزَرجِيُّ

، َعْن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد - ١٥٢٦٨
قََبةَ ِمَن اَألْنصَارِ ثُمَّ ِمْن بين َمازِِن بن النَّجَّارِ، قَْيسُ بن أَبِي صَْعَصَعةَ، َوقَْد شَهَِد َبْدًرا، وَاْسمُ شَهَِد الَْع"ِفي َتْسِمَيِة َمْن

  ".أَبِي صَْعَصَعةَ َعْمُرو بن َزْيِد بن َعْوِف بن َمْبذُولٍ
َعْبدُ الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا زَِياُد الَْبكَّاِئيُّ، َعْن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا - ١٥٢٦٩

ن النَّجَّارِ، قَْيُس بن أَبِي ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنَصارِ، ثُمَّ ِمَن الَْخْزَرجِ، ثُمَّ ِمْن بين َمازِِن ب
  .ْسمُ أَبِي صَْعَصَعةَ َعْمُرو بن َعْوِف بن َمْبذُولِ بن َعْمرِو بن غَْنمِ بن َمازِِن بن النَّجَّارِوَا، َصْعَصَعةَ 

لْفََرجِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن ا - ١٥٢٧٠
َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َحبَّانَ بن َواِسعٍ : َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَاال: أَبِي الطَّاِهرِ بن السرح املصريان، قَاالَوَعْمُرو بن 



ِفي َخْمسِ :"قَالَ، آنَ؟ َيا َرسُولَ اللَِّه ِفي كَْم أَقَْرأُ الْقُْر: اَألْنصَارِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َصْعَصعَةَ،،أنَُّه قَالَ
فََمكَثَ كَذَِلكَ : إِنِّي أَجُِدنِي أَقَْوى ِمْن ذَِلَك، قَالَ: ، قَالَ"ِفي ُجُمَعٍة:"إِنِّي أَجُِدنِي أَقَْوى ِمْن ذَِلَك، قَالَ: ، قَالَ"َعْشَرةَ

َيا لَْيَتنِي قَبِلُْت ُرْخَصةَ : فَكَانَ يَقَْرُؤُه ِفي خَْمسِ َعْشَرةَ، قَالََيقَْرُؤُه َزمَاًنا َحتَّى كَبَِر َوكَانَ يَْعِصُب َعلَى َعْيَنْيِه، ثُمَّ َرَجَع 
  .َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اُألولَى

  قَْيُس بن خََرَشةَ الْقَْيِسيُّ

لَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي َحْرَملَةُ بن ِعْمَرانَ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد ال - ١٥٢٧١
اصْطََحَب قَْيسُ بن َخَرَشةَ َوكَْعُب الِْكَتاَبْينِ : َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، أَنَُّه َسِمَعُه ُيَحدِّثُ ُمحَمََّد بن أَبِي زَِياٍد الثَّقَِفيَّ، قَالَ

ال إِلََه إال اللَُّه لَُيهَْراقَنَّ بَِهِذهِ الُْبقَْعِة ِمْن ِدَماِء الُْمْسِلِمَني َشْيٌء ال يَُهرَاقُ : َساَعةً، فَقَالَ َحتَّى إِذَا َبلََغا ِصفَِّني َوقََف كَْعٌب
فَقَالَ ، َتأْثَرَ اللَُّه بِِه؟ َوَما ُيْدرِيكَ َيا أََبا إِْسحَاَق أََما َهذَا ِمَن الَْغْيبِ الَِّذي اْس: بُِبقَْعٍة ِمَن اَألْرضِ، فََغِضَب قَْيٌس، ثُمًَّ قَالَ

َما َيخُْرُج ِفيِه َما ِمَن اَألْرضِ َشْيٌء إِال َوُهَو َمكْتُوٌب ِفي التَّْوَراِة الَِّذي أَنَْزلَ اللَُّه َعلَى ُموَسى َما َيكُونُ َعلَْيِه َو: كَْعٌب
فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن قَْيسٍ َوَما َتْعرِفُُه َوُهَو َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ ، بن َخَرَشةَ؟ َوَمْن قَْيُس : إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة، فَقَالَ ُمَحمَُّد بن يَزِيَد

أَُبايُِعَك َعلَى َما : فَإِنَّ قَْيسَ بن َخَرَشةَ قَِدَم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َواللَِّه َما أَْعرِفُُه، قَالَ: بِالِدَك، قَالَ
إِنْ َمدَّ بَِك الدَّْهُر أَنْ َيِلَيكَ َبْعِدي ، َيا قَْيُس :"َك ِمَن اللَِّه َوَعلَى أَنْ أَقُولَ بِالَْحقِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَجاَء

ُعَك َعلَى َشْيٍء إِال َوفَّْيُت لَكَ بِِه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه وَاللَِّه ال أَُبايِ: ، فَقَالَ قَْيٌس"ُوالةٌ ال َتْسَتِطيعُ أَنْ َتقُولَ الَْحقَّ َمَعُهْم
  فَكَانَ قَْيسٌ َيِعيُب زَِياًدا َواْبَنُه ُعَبْيَد اللَِّه بن زِيَاٍد، فَأَْرَسلَ: ، قَالَ"إِذًا ال َيُضرُّكَ َشْيٌء:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ال، لَِكْن إِنْ ِشئْتَ أَخَْبرُْتَك َمْن َيفَْترِي َعلَى اللَِّه َوَعلَى : فَْترِي َعلَى اللَِّه َوَعلَى َرُسوِلِه؟ فَقَالَأَْنَت الَِّذي َت: إِلَْيِه، فَقَالَ
  .َرسُوِلِه، َمْن َتَرَك الَْعَملَ بِِكتَابِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوُسنَِّة َرُسوِلهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  ن عبادة األنصاريقيس بن سعد ب
  ِمْن أَْخَبارِ قَْيسٍ

 اللَِّه األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد - ١٥٢٧٢
كَاَنْت َمنْزِلَةُ قَْيسِ بن سَْعٍد ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"سٍ، قَالََحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ثَُماَمةَ بن َعْبِد اللَِّه بن أََن

  "َمْنزِلَةَ َصاِحبِ الشُّْرطَِة ِمَن اَألمِريِ
دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، َح - ١٥٢٧٣

لَمَّا قَِدَم النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"اَألْنصَارِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ثَُماَمةَ بن َعْبِد اللَِّه بن أََنسٍ، ال أَْعلَُمُه إال َعْن أََنسٍ، قَالَ
ِتِه َبْيَن َيَدْيِه بَِمنْزِِلِة صَاِحبِ الشُّْرطَِة فَكُلَِّم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َوَسلََّم َمكَّةَ كَانَ قَْيُس بن سَْعٍد ِفي ُمقَدَِّم

  ".قَْيسٍ لَِيْصرِفَُه َعنِ الَْمْوِضعِ الَِّذي َوَضَعُه بِِه َمَخافَةَ، أَنْ َيَتقَدََّم َعلَى َشْيٍء، فََصَرفَُه َعْن ذَِلَك

نِ ا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُيوُنَس، َعَحدَّثََن - ١٥٢٧٤
اِء َرسُولِ صَلَّى اللَّهُ َواْبنِ ِشهَابٍ، أَْخبََرنِي ثَْعلََبةُ بن أَبِي َماِلٍك الْقَُرِظيُّ، أَنَّ قَْيَس بن سَْعٍد األَْنَصارِيَّ، َوكَانَ صَاِحَب ِل

  ".أََراَد الَْحجَّ فََرجَّلَ أََحدَ ِشقَّي َرأِْسِه فَإِذَا َهْدُيُه قَْد قَلََّد فَأََهلَّ َوَحلَّ َشقَّ اَألَخَر"َعلَْيِه َوَسلََّم
بن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َيرَِمي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُيوُنُس  - ١٥٢٧٥

تََوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى "َوقَْد َخَدَم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْشَر ِسنَِني، كُْنُت َمَع قَْيسِ بن َسْعٍد : بن أَْسَعَد، قَالَ



  .ُخفَّْينِ ألَنَُّهَما َجِديَدينِفََما أَْنَسى أَثَرَ أُْصُبِعِه َعلَى الْ"ُخفَّْيِه
، أَنَّ َسْعدَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن - ١٥٢٧٦

َما نِْمُت اللَّْيلَةَ ِمْن أَْجلِ : لَدٌ َبْعَد َما َماَت فَلَِقَي ُعَمُر أََبا َبكْرٍ، فَقَالَبن ُعَباَدةَ، قَسََّم مَالَُه َبْيَن بنيِه ِفي َحيَاِتِه، فَُوِلدَ لَُه َو
اْنطَِلْق ، فَ"ِمْن أَْجِلِه: أََنا َواللَِّه َما نِْمُت اللَّْيلَةَ أَو كََما، قَالَ:"اْبنِ َسْعٍد، َهذَا الَْمْولُوُد َولَمْ َيْتُركْ لَُه َشْيئًا، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ

أَمَّا َشْيٌء أَْمَضاُه سَْعٌد فَال أَُردُُّه أََبًدا، وَلَِكْن :"فَأََتيَاُه فَكَلََّماُه، فَقَالَ قَْيٌس، "بنا إِلَى قَْيسِ بن َسْعٍد ُنكَلُِّمُه ِفي أَِخيِه
  ".أُشْهُِدكَُما أَنَّ َنِصيبِي لَُه

اْبنِ جُرَْيجٍ، أَْخبََرنِي َعطَاٌء، أَنَّ سَْعَد بن ُعَباَدةَ، قَسََّم َمالَُه َبْيَن بنيِه، ثُمَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعنِ  - ١٥٢٧٧
، ى قَْيسِ بن سَْعِد بن ُعَباَدةَُتُوفَِّي َوامَْرأَُتُه ُحْبلَى لَْم َيْعلَْم بَِحَبِلهَا، فََولََدْت غُالًما فَأَْرَسلَ ُعَمُر وَأَُبو َبكْرٍ ِفي ذَِلَك إِلَ

ال َنجِدُُهْم : أَْعلَى ِكَتابِ اللَِّه قَسََّم؟ قَالَ: قُلُْت، "أَمَّا أَْمٌر قََسَمُه سَْعٌد َوأَْمضَاُه فَلَْن أَُعوَد ِفيِه، َولَِكْن َنصِيبِي لَُه:"فَقَالَ
  .كَاُنوا يَقِْسُمونَ إِال َعلَى ِكتَابِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبَرَنِي َعْمُرو بن ِديَنارٍ، أَنَّ ذَكَْوانَ أََبا  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن - ١٥٢٧٨
  ".قَسََّم َمالَهُ َبْيَن بنيِه ثُمَّ اْنطَلََق إِلَى الشَّامِ فََماَت"َصاِلحٍ أَْخبََرُه َهذَا الَْخبََر، َخَبَر قَْيسِ بن َسْعٍد اْنُه

  أَسَْنَد قَْيُس بن سَْعٍدَما 
ثَنَِي الْقَاِسمُ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َحدَّ - ١٥٢٧٩

أَمََرَنا بَِها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى :"َباَدةَ َعْن َزكَاِة الْفِطْرِ؟، فَقَالَسَأَلَْنا قَْيَس بن َسْعدِ بن ُع:"بن ُمَخْيِمَرةَ، َعْن أَبِي َعمَّارٍ، قَالَ
  "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبلَ أَنْ َتْنزِلَ الزَّكَاةُ، ثُمَّ لَمْ َيأْمُْرَنا َولَمْ َيْنهََنا فََنْحُن َنفَْعلُُه

ثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّ - ١٥٢٨٠
أَمََرَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِصْومِ َعاشُوَراَء، قَْبلَ أَنْ :"ُمَخْيِمَرةَ، َعْن أَبِي َعمَّارٍ، َعْن قَْيسِ بن َسْعٍد، قَالَ

ِة الِْفطْرِ، فَلَمَّا َنزَلَِت الزَّكَاةُ َشْهُر رََمَضانَ، فَلَمَّا نََزلَ َشْهُر رََمَضانَ لَْم َيأُْمْرَنا َولَْم يَْنَهَنا وََنْحُن َنفَْعلُُه، َوأَمََرَنا بَِزكَا َينْزِلَ
  "لَْم َيأُْمْرَنا َولَْم َيْنَهَنا وََنْحُن َنفَْعلُُه

لُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن َنِمرٍ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي لَْيلَةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعنِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن ا - ١٥٢٨١
أَنْ َينْزِلَ  أُِمْرَنا بَِصْومِ َعاشُوَراَء قَْبلَ:"الْقَاِسمِ بن ُمَخْيِمَرةَ، َعْن َعْمرِو بن ُشَرحْبِيلَ، َعْن قَْيسِ بن سَْعِد بن ُعَباَدةَ، قَالَ

 إِْنَسانٍ ُحرٍّ َوَعْبٍد صَِغريٍ َرَمَضانُ فَلَمَّا َنَزلَ َرَمَضانُ لَْم ُنؤَْمْر بِِه، وَلَْم ُنْنَه َعْنُه َوكُنَّا َنُصوُمُه، َوأُمِْرَنا بنْصفِ صَاعٍ كُلُّ
  ".ِه وَلَْم ُنْنَه َعْنُه، َوكُنَّا ُنْخرُِجُهَوكَبِريٍ، أَو ذَكَرٍ أَو أُنْثَى، فَلَمَّا َنَزلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ ُنْؤَمْر بِ

 ُمَحمَِّد بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن - ١٥٢٨٢
أَتَاَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"ن شَُرْحبِيلَ، َعْن قَْيسِ بن َسْعٍد، قَالَالرَّْحَمنِ بن أَْسَعدَ بن ُزَرارَةَ، َعْن ُمَحمَِّد ب

  "ى أَثَرِ الَوْرسِ َعلَى ُعكَنِِهفََوَضْعَنا لَُه َماًء ثُمَّ اغَْتَسلَ، ثُمَّ أََتْيَناهُ بِِملَْحفٍَة َوْرِسيٍَّة فَالَْتَحَف بَِها، فَكَأَنِّي اْنظُُر إِلَ

، َحدَّثََنا سَِعيدُ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ - ١٥٢٨٣
َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَْسَعَد بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمِ بن الْبَرِيرِ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي لَْيلَى،: بن ُسلَْيَمانَ، قَاال

أََتى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َداَر سَْعٍد، فَقَاَم َعلَى : ُزَرارَةَ، َعْن َعْمرِو بن ُشَرْحبِيلَ، َعْن قَْيسِ بن َسْعٍد، قَالَ
افََت، ثُمَّ َسلََّم َوَردَّ َعلَْيِه َسْعٌد َوَخافََت، ثُمَّ سَلََّم َوَردَّ َعلَْيِه َسْعٌد َوَخافََت، فَاْنَصَرفَ فََسلََّم َوَردَّ َعلَْيِه َسْعٌد َوَخ، َبابَِها 



ْنَت َوأُمِّي، َواللَِّه َما بَأَبِي أَ، َيا َرسُولَ اللَِّه : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َراجًِعا فََتبَِعُه سَْعٌد َيْسَعى ِفي أَثَرِِه، فَقَالَ
، فَأُِتَي بِمِلَْحفٍَة قَْد ُصبَِغْت َمَنَعنِي أَنْ أَُردَّ َعلَْيَك السَّالَم إِال ِلُتكِْثَر لََنا ِمْن َسالِمَك، فََدَخلَ َوَوَضَع َماًء َيَتَبرَُّد فَاغَْتَسلَ

َوَعلَى ذُرِّيَّةِ ، اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى األَْنَصارِ :"ى ُعكَنِِه، ثُمَّ َجاَء فََجلََس، فَقَالَبِالَْوْرسِ فَلَبَِسَها فَلَقَْد رَأَْيُت رَْدَع الَْوْرسِ َعلَ
 َمْرَعزِيٌّ ، فَلَمَّا أََراَد أَنْ َيْنصَرَِف أُِتَي بِِحَمارٍ فََجَعلَ َعلَْيِه قَِطيفَةً َما ِهَي بَِخزٍّ َوال"َوَعلَى ذُرِّيَِّة ذُرِّيَّةِ اَألْنصَارِ، اَألْنصَارِ 

َيا َرُسولَ اللَِّه : ، فَقَالَ َسْعٌد"اْحِملُْه َبْيَن َيَديَّ:"َوأَْرَسلَ َمَعُه اْبَنُه يَُردُُّه الِْحمَاَر، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َيا َرُسولَ اللَِّه، الِْحَماُر لَكَ،: ، قَالَ"رِِهنََعْم، ُهَو أََحقُّ بَِصْدرِ ِحمَا:"قَالَ، أَْحِملُُه َبْيَن َيَدْيَك؟ 

  "اْحِملُْه َخلِْفي:"قَالَ
أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا القَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعْبِد اللَِّه بن ُضَميَْرةَ، َعْن  - ١٥٢٨٤

  "صَاِحُب الدَّابَّةِ أََحقُّ بَِصْدرَِها:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُعَباَدةَ بن َدْيلَمٍ، قَالََعْن قَْيسِ بن َسْعِد 
، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ َحدَّثََنا َحبُّوُش بن رِْزقِ اللَِّه الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ، أََنا اْبُن لَهِيَعةَ - ١٥٢٨٥

ْعِد بن ُعَباَدةَ َوُهَو َعلَى بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ُملَْيلٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي أَُميَّةَ، أَنَّ َحبِيَب بن َمْسلََمةَ، أََتى قَْيسَ بن َس
أَنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : فَأََبى قَْيٌس، َوقَالَ قَْيٌساْركَْب : فََرسٍ لَُه فََتأَخََّر َحبِيٌب لَُه َعنِ السَّْرجِ، فَقَالَ لَُه

أَنِّي لَْسُت أَْجَهلُ َما قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، فَقَالَ َحبِيٌب"َصاِحبُ الدَّابَِّة أَوْلَى بَِصْدرَِها:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  .نِّي أَخَاُف َعلَْيَكَوَسلََّم، وَلَِك
ا ُشْعَبةُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن زَِيادٍ سََبالنُ، َحدَّثََنا َعبَّاٌد، َحدَّثََن - ١٥٢٨٦

َدفَعَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ، قَالََمْنُصورِ بن الُْمْعَتِمرِ، َعْن َمْيُمونَ بن أَبِي َشبِيبٍ، َعْن قَْيسِ بن َسْعٍد
أَال أَدُلَُّك َعلَى َبابٍ :"فَقَالَأَْخُدُمُه، فَأََتى َعلَيَّ َوقَدْ َصلَّْيُت َركَْعَتْينِ، أَو قَالَ الرَّكَْعَتْينِ وَأََنا ُمضْطَجٌِع فَرَكََض بِرِْجِلِه، 

  "ال حَْولَ َوال قُوَّةَ أَال بِاللَِّه:"بَلَى َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: ، قُلُْت"َجنَِّة؟ِمْن أَْبَوابِ الْ

: قَالََحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َيحَْيي بن َمِعنيٍ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرِ بن َحازِمٍ، َحدَّثََنا أَبِي،  - ١٥٢٨٧
كَانَ أَبِي َدفََعنِي إِلَى : اذَانَ، ُيَحدِّثُ َعْن َمْيُمونَ بن أَبِي َشبِيبٍ، َعْن قَْيسِ بن َسْعِد بن ُعَباَدةَ، قَالََسِمْعُت َمْنصُوَر بن َز

أَال أَُدلَُّك َعلَى َبابٍ ِمْن :" َوقَالَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخُدُمُه، فَأََتى َعلَيَّ َوقَْد َصلَّْيتُ َركَْعَتْينِ، فَضََربَنِي بِرِْجِلِه
  ".ال حَْولَ َوال قُوَّةَ أَال بِاللَِّه:"َبلَى َيا َرسُولَ، قَالَ: قُلُْت"أَبَْوابِ الَْجنَِّة؟
َعْن َشرِيٍك، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ اَألْزَرُق،  - ١٥٢٨٨

َيا َرُسولَ اللَِّه : أَتَْيُت الْحَِريةَ فََرأَْيُتُهْم َيْسُجُدونَ ِلمَْرُزَبانَ لَُهْم، فَقُلُْت: ُحَصْينٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن قَْيسِ بن َسْعٍد، قَالَ
ِلَك ألََمْرُت النَِّساَء أَنْ َيْسُجْدنَ َألزَْواجِهِنَّ، ِلَما جََعلَ اللَّهُ ال َتفَْعلُوا، َولَوْ أََمْرتُ بِذَ:"أَْنَت أََحقُّ أَنْ َنْسُجَد لَُه، فَقَالَ

  "َعلَْيهِنَّ ِمْن َحقِّهِْم
 ْن َجابِرٍ، َعْنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُمَحمٍَّد الَْعْنقَزِيُّ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ، َع - ١٥٢٨٩

َما كَانَ َشْيٌء َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال َوقَدْ رَأَْيُتُه، أَال :"َعاِمرِ الشَّْعبِيِّ، َعْن قَْيسِ بن سَْعٍد، قَالَ
  "وَالتَّقِْليسُ اللَِّعُبإِنَُّه كَانَ ُيقَلَّسُ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْعِيِد، 

ُعَبْيدِ  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن - ١٥٢٩٠
إِنَّ رَبِّي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن َبكْرِ بن سََوادَةَ، َعْن قَْيسِ بن َسْعِد بن ُعَباَدةَ، قَالَ



  "إِيَّاكُْم َوالُْغَبيَْراَء فَإِنََّها َخْمٌر:"، ثُمَّ قَالَ"َحرََّم َعلَيَّ الَْخْمَر، وَالْكُوَبةَ، وَالِقَيانَ
: نِ الُْمقْرِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي اْبُن ُهَبْيَرةَ، قَالََحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَم - ١٥٢٩١

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : خَطََبَنا قَْيُس بن سَْعِد بن ُعَباَدةَ اَألْنصَارِيُّ، فَقَالَ: َسِمْعُت شَْيًخا، ِمَن ِحْمَيَر َيقُولُ
  "لُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر، َوكُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌمكُ:"َوَسلََّم َيقُولُ
انُ بن ُعَيْيَنةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا طَاِهُر بن َخاِلِد بن نَِزارٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُسفَْي - ١٥٢٩٢

إِنَّ أَْرَبى الرَِّبا أَنْ َيْسَتطِيلَ :"ْعٍد، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن قَْيسِ بن َس
َيْشِتمُ : قَالََوكَْيفَ َيْشِتُمُهَما َيا َرُسولَ اللَِّه؟ : الرَُّجلُ ِفي َشَتمِ أَِخيِه، َوإِنَّ أَكَْبرَ الْكَبَاِئرِ أَنْ َيْشِتمَ الرَُّجلُ َواِلَديِْه، قَالُوا

  "الرَُّجلَ، فََيْشِتُمُهَما

نِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َع - ١٥٢٩٣
لَو كَانَ اِإلَميانُ ُمَعلَّقًا :"َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َنجِيحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن قَْيسِ بن َسْعِد بن ُعَبادَةَ، أَنَّ

يحٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِ" بِالثَُّريَّا لَنَالَُه رِجَالٌ ِمْن فَارِسٍ
  .َعْن أَبِيِه، َعْن قَْيسِ بن َسْعٍد، رَِواَيةً ِمثْلَُه

َنا اَألْوَزاِعيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثَ - ١٥٢٩٤
َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَْسَعَد بن ُزرَاَرةَ، َعْن قَْيسِ بن سَْعِد بن : ، َيقُولَُسِمْعُت َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ: قَالَ

فََردَّ سَْعدٌ : قَالَ، "السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه:"زَاَرَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمنْزِِلَنا، فَقَالَ: ُعَباَدةَ، قَالَ
فََردَّ ، "السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه:"فََردَّ َسْعٌد َردا َخفِيا، ثُمَّ قَالَ، "السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه:"َردا خَِفيا، ثُمَّ قَالَ

أَنِّي كُْنُت أْسَمعُ ، َيا َرُسولَ اللَِّه : َوَسلََّم فَاتََّبَعهُ َسْعٌد، فَقَالَ َسْعٌد رَدا َخفِيا، فََرَجعَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
َضْيفُُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّ ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأََمَر لَهُ َتْسِليَمَك فَأَُردُّ َعلَْيَك رَدا َخِفيا ِلُتكِْثَر َعلَْيَنا ِمَن السَّالمِ، فَاْنَصَرفَ 

َزْعفََرانَ فَاْشَتَملَ بَِها َوَرفَعَ ْعٌد بُِغْسلِ الْمَْوِضعِ فََغَسلَ َواغَْتَسلَ، ثُمَّ َناَولَُه أَو َناَولَْتُه الَْمْرأَةُ مِلَْحفَةٌ َمْصُبوغَةٌ بَِوْرسٍ َوَس
: ، قَالَ"َعلْ َصلََواِتَك َوَرْحَمَتَك َعلَى آلِ سَْعِد بن ُعَباَدةَاللَُّهمَّ اْج:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدْيِه َوُهَو، َيقُولُ

َرِكَب َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ ثُمَّ أَصَاَب ِمَن الطََّعامِ فَلَمَّا أََرادَ االْنصَِراَف قَرَّبَ إِلَْيهِ َسْعٌد ِحمَارًا، فََوطَأَ َعلَْيِه بِقَِطيفٍَة فَ
  اْصَحْب َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى، َيا قَْيُس : الَ َسْعٌدَعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَ

  .ُتفَاْنَصَرفْ: ، قَالَ"إِمَّا أَنْ َتْركََب َوإِمَّا أَنْ َتْنصَرَِف:"فَأََبْيُت، ثُمَّ قَالَ"اْركَْب، َيا قَْيُس :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  البجلي: ويقال، اجلهين : ويقال، قَْيُس بن أَبِي غََرَزةَ الِْغفَارِيُّ 

وَاِئلٍ، َعْن قَْيسِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن أَبِي - ١٥٢٩٥
إِنَّ َهِذِه السُّوُق ُيخَاِلفَُها ، َيا َمْعَشَر التُّجَّارِ :"أََتاَنا النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى السُّوقِ، فَقَالَ: بن أَبِي غََرَزةَ، قَالَ

  "َحِلٌف فَُشوُبوَها بِالصََّدقَِة
َجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعنِ الُْمِغَريِة، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الْ - ١٥٢٩٦

َيا َمْعَشرَ :"خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى السُّوقِ، فَقَالَ: َواِئلٍ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي غََرَزةَ، قَالَ
  ".وقُ َيْحُضُرَها اللَّْغُو َوالَْحِلُف فَُشوبُوُه بِالصََّدقَِةإِنَّ َهِذهِ السُّ، التُّجَّارِ 

ي وَاِئلٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، أََنا ُشْعَبةُ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِ - ١٥٢٩٧



خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالسُّوقِ وََنْحُن ُنْدَعى : َسِمْعُت قَْيَس بن أَبِي غََرَزةَ، قَالَ: قَالَ
، اللَّْغُو إِنَّهُ ُيَخاِلطُ َبْيَعكُْم َهذَا الَْحِلُف َو، َيا َمْعَشرَ التُّجَّارِ :"فَقَالَ، السَّمَاِسرَةَ، فََسمَّاَنا بِاْسمٍ أَْحَسَن ِممَّا َسمَّْيَنا أَْنفُسََنا 

  ".فَُشوُبوُه بِالصََّدقَِة

، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َحفُْص بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت - ١٥٢٩٨
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالسُّوقِ َوَنْحُن َنبِيُع الرَِّقيَق بِالَْمدِيَنِة، َجاءََنا َرسُولُ اللَّ: َواِئلٍ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي غََرَزةَ، قَالَ

 إِنَّ َهذَا الَْبْيَع، َيا َمْعَشَر التُّجَّارِ :"َوَنْحُن ُنَسمِّي أَْنفُسََنا بِالسَّمَاِسَرِة، فََسمَّاَنا بِأَْحَسَن ِممَّا َسمَّْيَنا بِِه أَنْفَُسَنا، فَقَالَ
َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا ". َيْحُضُرُه الْبَْيُع َواَألْيَمانُ فَُشوبُوُه بِالصََّدقَِة

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنحَْوُه َجرِيُر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي غََرزَةَ، َعنِ النَّبِيِّ
َعْن : اِئلٍ، قَالََحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َو - ١٥٢٩٩

دِيَنِة َوكُنَّا ُنسَمِّي أَنْفَُسَنا السََّماسَِرةَ، فَأَتَاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُنَّا نَْبتَاُع بِالَْم: قَْيسِ بن أَبِي غََرَزةَ، قَالَ
ُو َوالَْحِلُف فَُشوبُوُه إِنَّ َهذَا الَْبْيَع َيْحُضُرُه اللَّْغ، َيا َمْعَشرَ التُّجَّارِ :"فََسمَّاَنا بِاْسمٍ أَْحَسَن ِممَّا َسمَّْيَنا بِِه أَْنفَُسنَا، فَقَالَ

  ".بَِشْيٍء ِمَن الصََّدقَِة

اِئلٍ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحكَّامٍ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن أَبِي َو - ١٥٣٠٠
مَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َسِمْعُت قَْيَس بن أَبِي غََرَزةَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَح: قَالَ

خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َسمِْعُت أََبا َواِئلٍ، ُيَحدِّثُ َعْن قَْيسِ بن أَبِي غََرَزةَ، قَالَ: َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، قَالَ
إِنَّ ُسوقَكُْم َهذَا ، َيا َمْعَشَر التُّجَّارِ :"لََّم َوَنْحُن نَبِيُع ِفي السُّوقِ، وََنْحُن ُنسَمِّي أَنْفَُسَنا السََّماسَِرةَ، فَقَالََعلَْيِه َوَس

  .الَْجْعِد، وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث َعِليِّ بن "ُيخَاِلطَُها اللَّْغُو فَُشوُبوَها بِالصََّدقَِة أَو بَِشْيٍء ِمَن الصََّدقَِة
 َحبِيبِ َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد بن ِغَياٍث، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن - ١٥٣٠١

  ".َماِسَرةَأَنَُّهْم كَاُنوا ُيَسمَّْونَ السَّ:"بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي غََرَزةَ
ثََنا َمْسعُوُد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ِفْرَدْوسُ بن اَألْشَعرِيِّ، َحدَّ - ١٥٣٠٢

َخَرَج إِلَيَْنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َزةَ، قَالَبن ُسلَْيَمانَ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي غََر
إِنَّ َهذَا الَْبْيَع َيْحُضُرُه اللَّْغُو وَالَْحِلُف فَُشوُبوهُ ، َيا َمْعَشَر التُّجَّارِ :"َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن ُنَسمَّى السَّمَاِسَرةَ، فَقَالَ

  ".بَِصَدقٍَة
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اجُ بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّ - ١٥٣٠٣
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمِ بن بَْهَدلَةَ، َعْن : ْبُد الْوَاِحِد بن ِغيَاٍث، قَالُواالِْمْنهَالِ، ح َوَحدَّثََنا يُوُسُف، َحدَّثََنا َع

غَيََّرُه، َوُهُم ُيَسمَّْونَ بِاْسمٍ  أَبِي َواِئلٍ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي غََرزَةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى َعلَى التُّجَّارِ
  .، وَاللَّفْظُ ِلَحِديِث َحجَّاجٍ"إِنَّكُْم َيْحُضُر َبيَْعكُمْ بِلَْغوٍ َوأَْيَماٍن فَُشوُبوَها بَِشْيٍء ِمَن الصََّدقَِة، َيا َمْعَشَر التُّجَّارِ :"قَالَ

ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َوُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارُِم أَُبو النُّْعَماِن،  - ١٥٣٠٤
: َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َعاِصمِ بن بَْهَدلَةَ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن قَْيسِ، َعْن أَبِي غََرَزةَ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، قَاال: قَاال

فَفَرَِح الْقَْوُم ، "َيا َمْعَشَر التُّجَّارِ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وََنْحُن َنَتبَاَيُع ِفي السُّوقِ، فَقَالََخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 
ثَْم َيْحُضَراِن الْبَْيَع، إِنَّ الشَّْيطَانَ وَاِإل:"فَكَانَ أَوَّلَ َمْن َسمَّاَنا بِالتُّجَّارِ، َوقَالَ، َواشَْرأَبُّوا إِلَْيِه، َوكُنَّا ُنْدَعى السَّمَاِسَرةَ 

  ".فَُشوُبوا َبْيَعكُْم بَِصَدقٍَة

ا َجاِمعُ بن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ، رَْوُح بن الْفََرجِ َحدَّثََنا َحاِمُد بن َيْحَيى الْبَلِْخيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َحدَّثََن - ١٥٣٠٥
َوعَاِصمُ بن َبْهَدلَةَ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َبشَّارٍ رَاِشٍد، َوَعْبدُ الَْمِلِك بن أَْعَيَن، 

غََرزَةَ،  ْيسِ بن أَبِيالرَّمَاِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َوَجاَمعِ بن أَبِي َراِشٍد، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن قَ
، فََسمَّاَنا بِاْسمٍ ُهَو أَْحَسُن أََتاَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وََنْحُن َنتََباَيعُ بِالَْعِقيقِ، َوكُنَّا ُنسَمَّى السََّماِسَرةَ: قَالَ

فَُشوُبوهُ بَِشْيٍء ِمَن ، َهذَا الَْبْيَع َيْحُضُرُه الَْحِلُف َوالْكَِذُب  إِنَّ، َيا َمْعَشرَ التُّجَّارِ :"ِممَّا َسمَّْيَنا بِِه أَْنفَُسنَا، فَقَالَ
  ".الصََّدقَِة

ن َعْبِد الَْغفَّارِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُعَباَدةُ بن زَِياٍد اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمرَْيَم ب - ١٥٣٠٦
َخَرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : مِ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيبَةَ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي غََرَزةَ، قَالَالْقَاِس

فَشُوُبوهُ ، ذَا َيْحُضُرهُ الَْحِلُف َوالشَّْيطَانُ إِنَّ َبْيَعكُْم َه، َيا َمْعَشَر التُّجَّارِ :"فَقَالَ لََنا، َوَسلََّم، َوكُنَّا ُنَسمَّى السَّمَاِسَرةَ 
  ".بَِصَدقٍَة

 السَّالمِ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن َعْبِد - ١٥٣٠٧
وَُنَسمِّي ، كُنَّا نََتَباَيُع ِفي السُّوقِ بِالَْمِديَنِة : بن َسلََمةَ، َحدَّثَنِي قَْيسُ بن أَبِي غََرَزةَ، قَالَ َحبِيبِ بن َحسَّاٍن، َحدَّثََنا َشِقيُق

يَا :"مِّي بِِه أَنْفَُسَنا، فَقَالَفََسمَّاَنا بِأَْحَسَن اْسمٍ ِممَّا كُنَّا ُنَس، أَْنفَُسَنا السَّمَاِسَرةَ فََجاَءَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
، يَْعنِي فَشُوُبوُه اْخِلطُوُه، َحدَّثََنا "إِنَّ َهذَا الَْبْيعَ َيْحُضُرهُ اللَّْغُو وَالَْحِلُف فَشُوُبوُه بَِشْيٍء ِمَن الصََّدقَِة، َمْعَشَر التُّجَّارِ 

وُسَف الصَّْيَرِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َعْن ُعَبْيَدةَ بن ُمَعتِّبٍ، َعْن أَبِي أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْبزَّاُر، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُي
انِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعِليٍّ الَْجاُروِديُّ اَألصَْبَه. َواِئلٍ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي غََرَزةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه

زِيُد الفَْخُم، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َراِشٍد اآلَدِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الْكَلْبِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ بن ُمَعتِّبٍ، َوَي
  .فَذَكََر َنْحَوُه، "َيا َمْعَشرَ التُّجَّارِ:"قَْيسِ بن أَبِي غََرَزةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْحَسنِ بن شَِقيقٍ، َحدَّثََنا أَبِي - ١٥٣٠٨
كُنَّا ُنَسمَّى بِالَْمِديَنةِ السََّماسَِرةَ، فَقَالَ فَقَالَ َرُسولُ : أَبِي غََرَزةَ، قَالََحْمَزةَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن قَْيسِ بن 

 َحدَّثََنا أَْحَمُد بن". الَْبْيُع َيْحُضُرُه الَْحِلُف َوالْكَِذُب فَُشوُبوُه بِالصََّدقَِة، َيا َمْعَشَر التُّجَّارِ :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َعْن َحبِيبِ بن َزْيدٍ َعِليٍّ الَْجاُروِديُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن رَاِشٍد اآلدَِميُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، 

  .َوَسلََّم َنْحَوُهاَألْنصَارِيِّ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي غََرزَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، قَاال - ١٥٣٠٩

َمرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : سِ بن أَبِي غََرَزةَ، قَالََشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن مَْيَسَرةَ بن ُشرَْيحٍ، َحدَّثََنا الَْحكَُم، َعْن قَْي
نََعْم، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : فَقَالَ، "َيا َصاِحَب َهذَا الطََّعامِ أَْسفَلُ َهذَا مِثْلُ أَْعالُه؟:"َوَسلََّم بَِرُجلٍ َيبِيُع طََعاًما، فَقَالَ

  "ْن غَشَّ الُْمْسِلِمَني فَلَْيَس ِمْنُهْمَم:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  احلارث بن قيس: ويقال، قَْيُس بن الْحَارِِث اَألَسِديُّ 

، َعْن ُحَمْيَضةَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، أََنا ُهَشْيٌم، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى - ١٥٣١٠
أَْسلَْمُت َوِعْنِدي ثََماِن نِْسَوٍة، فَقَالَ ِلي : شَّمَْرَدلِ، َعْن قَْيسِ بن الَْحارِِث، أَو الَْحارِِث بن قَْيسٍ اَألَسِديِّ، قَالَبن ال

  "اْخَتْر ِمْنُهنَّ أَْرَبعًا:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا جَرِيُر، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق - ١٥٣١١

َحدَّثََنا الْكَلْبِيُّ، َعْن ُحَمْيَضةَ بن الشََّمرَْدلِ، َعنِ الَْحارِِث بن : الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، قَاال
فََجَعلُْت "اْخَترْ أَْرَبًعا ِمْنُهنَّ:"أَْسلَْمُت َوِعْنِدي ثََماِن نِْسَوٍة وَأَْسلَْمَن َمِعي َوَهاَجْرنَ َمِعي، فَقَالَ: ْيسِ بن َعِمَريةَ، قَالَقَ

  .أَقْبِِلي، وِللَِّتي ال أُرِيُد إِْمَساكََها أَدْبِرِي: أَقُولُ ِللَِّتي أُرِيُد إِْمَساكََها
  َعاِئٍذ أَُبو كَاِهلٍقَْيُس بن 
دَّثََنا أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي ح، َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َراَهَوْيِه، َح - ١٥٣١٢

َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي : َشْيبَةَ، قَالُوا ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي
َيْخطُبُ "َرأَْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َورَأَْيُت أََبا كَاِهلٍ، قَالَ: َخاِلٍد، َعْن أَِخيِه، َعْن أَبِي كَاِهلٍ، قَالَ إِْسَماِعيلُ

  "ِشيٌّ ُمْمِسٌك بِزَِماِمَهاَعلَى َناقٍَة َجْزَماَء، َوحََب

يلَ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن إِْسَماِع - ١٥٣١٣
َيْخطُُب َعلَى َناقٍَة َجزَْماَء ُمْمِسكٌ "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى: َخاِلٍد، َعْن أَِخيِه، َعْن قَْيسِ بن َعاِئٍذ، قَالَ

  ".بِِخطَاِمَها َعْبٌد َحَبِشيٌّ
، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ بن َجمَّازٍ - ١٥٣١٤

ثَُم بن َجمَّازٍ، َعْن َيحَْيى َعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا املِْنجَاُب بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َمطَرٍ، َحدَّثََنا الَْهْيالْ
َيا َرسُولَ اللَِّه : فَقُلُْت، ِه َوَسلََّم َوُهَو َيتََوضَّأُ َمَرْرُت بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي كَاِهلٍ،،أنَُّه قَالَ

َوْجَهُه ثَالثًا َوِذَراَعْيِه ثَالثًا، قَْد أَْعطَاَنا اللَُّه ِمْنَك خَْيًرا كَثًِريا، فََغَسلَ كَفَّْيِه، ثُمَّ َتَمْضَمَض ثَالثًا وَاْستَْنَشَق ثَالثًا َوغََسلَ ، 
َضعِ الطُّهُوَر َموَاِضَعُه، وَاْبقِ فَْضلَ طُهُورِكَ ، َيا أََبا كَاِهلٍ :"مْ ُيَوقِّْت، َوظَْهَر قَدََمْيِه َولَمْ ُيَوقِّْت، ثُمَّ قَالََوَمَسَح بِرَأِْسِه َولَ

  "َألْهِلَك، ال ُتعَطِّْش أَْهلََك، َوال َتْشقُْق َعلَى َخاِدِمَك



َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن كَرَارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى الشَِّريازِيُّ،  - ١٥٣١٥
َوقََع َبْيَن َرُجلَْينِ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : ُموَسى الدَِّقيِقيُّ، َحدَّثََنا ُنفَْيعُ بن الَْحارِِث، َعْن أَبِي كَاِهلٍ، قَالَ

َمالََك َولِفُالٍن، قَدْ َسِمْعُتُه َوُهَو ُيْحِسُن َعلَْيَك الثََّناَء َوَيكْثُرُ : َوَسلََّم كَالٌم َحتَّى َتضَاَرَبا فَلَِقيُت أََحَدُهمَا، فَقُلُْت َعلَْيِه
َما فََعلُْت أَْهلَكْتُ : تَّى اْصطَلََحا، فَقُلُْتلََك ِمَن الدَُّعاِء، َولَِقيتُ اآلَخَر، فَقُلُْت لَُه َنْحَو ذَِلَك، فََما زِلْتُ أَْمِشي َبْيَنُهَما َح

وَالَِّذي َبَعثَكَ ، َيا َرسُولَ اللَِّه : فَأَخَْبْرُتُه بِاَألْمرِ قُلُْت، وَأََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َنفِْسي َوأَصْلَْحُت َبْيَنُهَما 
كَِلَمةٌ لَمْ ، "أَصِْلْح َبْيَن النَّاسِ َولَْو بِكَذَا َوكَذَا، َيا أََبا كَاِهلٍ :"ْيئًا، َوال ِمْن ذَا َشْيئًا، فَقَالَبِالَْحقِّ َما َسِمْعُت ِمْن َهذَا َش

  "َعَنى الْكَِذَب:"َما َعَنى بَِها؟ قَالَ: فَقُلُْت، أَفَْهْمَها 

َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن ُمَحمٍَّد الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا  - ١٥٣١٦
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : الْفَْضلُ بن َعطَاٍء، َعنِ الْفَْضلِ بن ُشعَْيبٍ، َعْن أَبِي َمْنظُورٍ، َعْن أَبِي ُمعَاٍذ، َعْن أَبِي كَاِهلٍ، قَالَ

أَْحَيى اللَُّه :"قَالَ، بَلَى َيا َرُسولَ اللَِّه : قُلُْت، "أَال أُْخبُِركَ بِقََضاٍء قََضاهُ اللَُّه َعلَى َنفِْسِه؟، َيا أََبا كَاِهلٍ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َعلَى َمْن كَانَ ِفي قَلْبِِه َمَخافَةٌ، َوال قَلَْبَك َوال ُيِميُتُه حَتَّى َيُموتَ َبَدُنَك، اْعلَْم َيا أََبا كَاِهلٍ أَنَُّه لَْن يَْغَضَب َربُّ الِْعزَِّة 

أَنَُّه َمْن َسَتَر َعْوَرَتُه َحَياًء ِمَن اللَِّه ِسرا وََعالنَِيةً كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ َيْستُرَ ، َتأْكُلُ النَّاُر ِمْنُه ُهْدَبةً، اْعلََمنَّ َيا أََبا كَاِهلٍ 
أَنَُّه َمْن َدَخلَ َحالَوةُ الصَّالِة قَلَْبُه َحتَّى ُيِتمَّ ُركُوعََها َوُسُجوَدَها كَانَ َحقًّا ، اْعلََمنَّ َيا أََبا كَاِهلٍ  َعْوَرَتُه َيْوَم الِْقَياَمِة،

أَْرَبِعَني لَْيلَةً ِفي َجَماَعٍة ُيْدرُِك أَنَُّه َمْن َصلَّى أَْرَبِعَني َيْوًما َو، َعلَى اللَِّه أَنْ يُْرِضَيُه َيْوَم الِْقَياَمِة، اْعلََمنَّ َيا أََبا كَاِهلٍ 
نَُّه َمْن َصاَم ِمْن كُلِّ شَْهرٍ ثَالثَةَ التَّكْبَِريةَ األُولَى كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ َيكُْتَب لَُه َبَراَءةً ِمَن النَّارِ، اْعلََمنَّ َيا أََبا كَاِهلٍ أَ

 ا َعلَى اللَِّه أَنْ َيْروَِيُه َيْوَم الْعَطَشِ، اْعلََمنَّ َيا أََبا كَاِهلٍ أَنَُّه َمْن كَفَّ أَذَاُه َعنِ النَّاسِ كَانَأَيَّامٍ َمَع شَْهرِ َرَمَضانَ كَانَ َحقًّ
  أَنَُّه َمْن بَرَّ، َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ َيكُفَّ َعْنُه أَذَى الْقَبْرِ، اْعلََمنَّ َيا أََبا كَاِهلٍ 

، كَْيَف يََبرُّ َواِلَدْيِه إِذَا كَاَنا َميَِّتْينِ؟ : قُلُْت: قَالَ، "يًِّتا كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ يُْرِضَيُه َيْوَم الِْقَيامَِةَواِلَدْيِه حَيا َوَم
َيا أََبا كَاِهلٍ أَنَُّه َمْن أَدَّى َزكَاةَ َماِلهِ  بِرُُّهَما أَنْ َيْسَتْغِفَر لَِواِلَديِْه، َوال َيُسبَّ َواِلِدي أََحٍد فََيُسبَّ وَاِلَدْيِه، اْعلََمنَّ:"قَالَ

ُه َمْن قَلَّْت ِعْنَدُه َحَسنَاُتُه َوَعظَُمْت ِعْنَد ُحلُوِلَها كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ َيْجَعلَُه ِمْن ُرفَقَاِء األَْنبَِياِء، اْعلََمنَّ َيا أََبا كَاِهلٍ أَنَّ
أَنَُّه َمْن َسَعى َعلَى امَْرأَِتِه وََولَِدِه َوَما ، َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ ُيثَقِّلَ ِميَزاَنُه َيْوَم الِْقَياَمِة، اْعلََمنَّ َيا أََبا كَاِهلٍ ِعْنَدُه َسيِّئَاُتُه كَانَ 

أَنْ َيْجَعلَُه ِمَن الشَُّهَداِء ِفي َدَرجَاتِهِْم،  َملَكَْت َيِميُنُه ُيقِيُم ِفيهِمْ أََمَر اللَِّه، َوُيطِْعُمُهْم ِمْن َحاللٍ كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه
لَى أَنَُّه َمْن َصلَّى َعلَيَّ كُلَّ َيْومٍ ثَالثَ َمرَّاٍت َوكُلَّ لَْيلٍَة ثَالثَ َمرَّاٍت ُحبا بِي َوَشْوقًا كَانَ َحقًّا َع، اْعلََمنَّ َيا أََبا كَاِهلٍ 

أَنَُّه َمْن َشهِدَ أَنَّ ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ُمْسَتيِْقًنا بِهِ ، َك اللَّْيلَةَ َوذَِلكَ الَْيْوَم، اْعلََمنَّ َيا أََبا كَاِهلٍ اللَِّه أَنْ َيْغِفرَ لَُه ذُنُوَبُه ِتلْ
  "كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ َيْغِفرَ ِلكُلِّ َواِحَدٍة ذُُنوَب حَْولٍ

  شَرِيُك النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْجاِهِليَِّة، َبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر بن َمْحُرومِ قَْيُس بن السَّاِئبِ بن َعاِئذِ بن ُع

َمْيسََرةَ،  اهِيَم بنَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا َخاِلُد بن نَِزارٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمٍ الطَّائِِفيُّ، َعْن إِبَْر - ١٥٣١٧
إِنَّ َشْهرَ َرَمَضانَ َيفَْتِدي بِِه اإلِْنَسانُ، ُيطِْعُم ِفيِه كُلَّ َيْومٍ :"َسِمْعُت قَْيَس بن السَّاِئبِ، َيقُولُ: َحدَّثَنِي ُمَجاِهُد، قَالَ

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشرِيكًا ِلي ِفي الَْجاِهِليَِّة، ِمْسِكيًنا، فَأَطِْعُموا َعنِّي ِمْسِكيًنا ِلكُلِّ َيْومٍ َصاًعا، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ
  "فََخْيُر شَرِيكٍ ال ُيَمارِي َوال ُيَسارِي

، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َيزِيُد بن ِعيَاضٍ - ١٥٣١٨



َعنِ الصَِّيامِ َمِلِك بن ُعبَْيٍد، َعْن ُمَجاِهٍد، أَنَّ قَْيَس بن السَّاِئبِ كَبِرَ َحتَّى مَرَّْت بِِه ِستُّونَ َعلَى الِْمائَِة َوَضُعَف َعْبِد الْ
  ".فَأَطَْعَم َعْنُه
فَاِعيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك الَْجنْبِيُّ، َعْمُرو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّ - ١٥٣١٩

، أَْدلَكَتِ الشَّْمُس؟ : كُْنُت أَقُوُد َمْوالَي قَْيَس بن السَّاِئبِ فََيقُولُ: بن َهاِشمٍ َحدَّثََنا ُمْسِلٌم الُْمالِئيُّ، َعْن ُمَجاِهٍد، قَالَ
َهكَذَا كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُ، َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه :"ولَُوَيقُ، َنَعْم، َصلَّى الظُّْهَر : فَإِذَا قُلُْت

َوالصَّاِئُم َيَتمَاَرى لِّي الَْمغْرَِب َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي الَْعْصَر َوالشَّْمُس َبْيَضاُء َحيَّةٌ، َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَص
  "أَنْ ُيفِْطَر، َوكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي الْفَْجرَ ِحَني َيتََغشَّى النُّوُر السََّماَء

  وَاْسُمُه قَْيُس بن َعْبِد اللَِّه َوُيكَنَّى أََبا لَيْلَى، النَّابَِغةُ الْجَْعِديُّ 
أَُبو لَْيلَى َنابَِغةُ بين َجْعَدةَ :"أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َسالمٍ الُْجَمِحيِّ، قَالََحدَّثََنا  - ١٥٣٢٠

  .َوُهَو قَْيُس بن َعْبِد اللَِّه بن غَدِيرِ بن رَبِيَعةَ بن ُعُدسِ بن كَْعبِ بن َربِيَعةَ بن َعاِمرِ بن صَْعَصَعةَ
ا الُْحَسْيُن بن فَْهمٍ الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن أَبِي َبكْرٍ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َهاُرونَ َحدَّثََن - ١٥٣٢١

ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ،  ِه بنالبُْهرِيُّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعمِِّه، َعْن َعْبِد اللَّ
  :فَأَْنَشَدُه ِفي الَْمْسجِِد، فَأََتى َعْبدَ اللَِّه بن الزُّبَْيرِ َوُهَو َجاِلٌس بِالَْمِديَنِة ، أَقَْحَمِت السََّنةُ َنابَِغةَ بين َجْعَدةَ :"قَالَ

  اَح ُمْعدَُمَحكَْيَت لََنا الصِّدِّيَق لَمَّا َوِليَتَنا َوُعثَْمانَ وَالفَاُروَق فَاْرَت
  َوَسوَّْيتَ َبْيَن النَّاسِ ِفي الَْحّق فَاْسَتوُوا فََعاَد َصبَاًحا َحاِلَك اللَّْوِن ُمظِْلُم

  أََتاكَ أَُبو لَْيلَى َتُجوبُ بِِه الدَُّجى ُدَجى اللَّْيلِ جَوَّاُب الْفَالِة َعَتْمَتُم
  اِلي َوالزََّمانُ املُصَمُِّمِلَتْجُبَر ِمْنُه جَانًِبا َزْعزََعْت بِِه ُصرُوُف اللََّي

ا َعفَْوُتُه فَإِنَّ بين إِلَْيَك أََبا لَْيلَى فَإِنَّ الشِّْعَر أَهَْونُ َوَسائِِلَك ِعْندََنا، أَمَّا َصفَْوةُ َماِلَنا ِفآللِ الزُّبَْيرِ، َوأَمَّ: فَقَالَ اْبُن الزَُّبْيرِ
َك ِفي مَالِ اللَِّه َحقَّانِ َحقٌّ ِلُرؤَْيِتَك َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَحقٌّ أََسَد َيْشَغلَُها عَْنَك َوَتِميًما، وَلَِكْن لَ

رِّكَابَ ُبرا لٍ، َوأَْوقَرَ لَُه الِلِشْركَِتَك أَْهلِ اِإلْسالمِ، ثُمَّ أََمَر بِِه فَأُْدِخلَ َداَر النَِّعمِ، َوأُِمرَ لَُه بِقَالِئَص َسْبعٍ َوحََملٍ َوخَْي
: وَْيَح أَبِي لَْيلَى لَقَْد َبلَغَ بِِه الْجَْهُد، فَقَالَ النَّابَِغةُ: َوَتْمًرا، فََجَعلَ النَّابَِغةُ َيْسَتْعجِلُ فََيأْكُلُ الَْحبَّ ُصفًْرا، فَقَالَ اْبُن الزَُّبيْرِ

َما َولَِيْت قَُرْيٌش فََعَدلَْت، َواسُْتْرِحَمْت فََرِحَمْت، َوَعاَهَدتْ :"َم، َيقُولُأَشَْهُد لََسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  "فََوفَّْت، َوَوَعَدْت فَأَْنَجَزْت إِال كُْنُت أََنا وَالنَّبِيُّونَ ِفَراطَ القَاِصِفَني

  قَْيُس بن زَْيٍد
َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا أَُبو ِعْمَرانَ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا - ١٥٣٢٢

ا َتاَها خَاالَها قَُداَمةُ َوُعثَْمانُ اْبَنالَْجوْنِيُّ، َعْن قَْيسِ بن زَْيٍد، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَلََّق َحفَْصةَ َتطِْليقَةً فَأَ
َرسُولُ اللَّهِ وَاللَِّه َما طَلَّقَنِي َعْن ِشَبعٍ، فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَخلَ، فََتَجلَْبَبْت، فَقَالَ : َمظُْعوٍن، فَقَالَْت

  "حَفَْصةَ فَإِنََّها َصوَّاَمةٌ قَوَّامَةٌ، َوإِنََّها زَْوَجُتَك ِفي الَْجنَِّةرَاجِْع : أََتانِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  قَْيُس بن زَْيٍد الْجَُهنِيُّ
ْدرٍِك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن نُوحِ بن حَْربٍ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َيزِيَد اَألْهوَازِيُّ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن ُم - ١٥٣٢٣

َمنْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ثََنا جَرِيُر بن أَيُّوَب، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن قَْيسِ بن زَْيٍد الْجَُهنِيِّ، قَالََحدَّ



أَْضَخُم ِمَن التُّفَّاحِ َوُعذُوَبُتُه كَُعذُوَبِة الشَّْهدِ، َصاَم َيْوًما َتطَوًُّعا غُرَِسْت لَُه َشجََرةٌ ِفي الَْجنَِّة، ثََمُرَها أَْصَغُر ِمَن الرُّمَّاِن، َو
  "َوَحالَوُتُه كََحالَوِة الَْعَسلِ، ُيطِْعُم اللَُّه الصَّاِئَم ِمْنُه َيْوَم الِْقَياَمِة

  قَْيٌس الُْجذَاِميُّ قَْيُس أَُبو ُمَحمٍَّد
ثََنا أَُبو َمْيسََرةَ النََّهاَوْنِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمجِيدِ بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدٍ الرَّاِسبِيُّ، َحدَّ - ١٥٣٢٤

َرأَى أَبِي ِفي َيِدي َسْوطًا ال ُعالقَةَ لَُه، : أَبِي َروَّاٍد، َعْن أَبِي ُجرَْيجٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعثَْمانَ بن ُمَحمَِّد بن قَْيسٍ، قَالَ
  "أَْحِسْن ُعالقَةَ َسْوِطَك فَإِنَّ اللََّه َجِميلٌ ُيِحبُّ الَْجَمالَ:"َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لَِرُجلٍ إِنَّ: فَقَالَ

  قَْيٌس التَِّميِميُّ
بن أَبِي َحكِيمٍ األَْوِديُّ، َحدَّثََنا طَلُْق بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُعثَْمانَ  - ١٥٣٢٥

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :"غَنَّامٍ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َجابِرٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن شَُبْيلٍ، َعْن قَْيسٍ التَِّميِميِّ، قَالَ
  "ُر َورَأَْيُتُه ُيَسلُِّم َعلَى نَِساٍءَعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيِه ثَْوٌب أَصْفَ

قَْيُس بن : َوُيقَالُ، قَْيُس بن َعْمرٍو : َوُيقَالُ، قَْيُس بن فَْهٍد األَْنَصارِيُّ َجدُّ َيحَْيى بن َسعِيٍد َوقَِد اْخُتِلَف ِفي اْسمِ أَبِيِه 
  َسْهلٍ

ثَنِي أَبِي ح، َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّ - ١٥٣٢٦
َرأَى َرُسولُ : َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُنَميْرٍ، َحدَّثََنا سَِعيُد، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم، َعْن قَْيسِ بن َعْمرٍو، قَالَ: َشْيَبةَ، قَاال
أََصالةُ :"ْيِه َوَسلََّمى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال ُيَصلِّي بَْعَد َصالِة الصُّْبحِ َركَْعَتْينِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَاللَِّه َصلَّ

  .، فََسكََت النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِنِّي لَْم أَكُْن َصلَّْيُت قَْبلََها فََصلَّيُْتُهَما اآلنَ: فَقَالَ الرَُّجلُ، "الصُّْبحِ َمرََّتْينِ؟
َيْعقُوُب بن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا  - ١٥٣٢٧

َمرَّ بَِي النَّبِيُّ : ْعِد بن َسعِيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْبَراِهيَم، َعْن قَْيسِ بن سَْعٍد، قَالَُحَمْيٍد، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َس
كَْعَتي إِنِّي لَمْ أَكُْن َصلَّْيُت َر: فَقُلُْت"َما َهِذهِ الصَّالةُ؟:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا أَُصلِّي َركَْعَتْينِ بَْعَد الصُّْبحِ، فَقَالَ
  .الْفَْجرِ فَُهَما َهاَتاِن، فََسكَتَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ا أَيُّوُب بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َمتََّوْيِه اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الَْولِيِد بن بُْرٍد اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََن - ١٥٣٢٨
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، أَنَّ قَْيَس بن َسْهلٍ اَألْنصَارِيَّ، َحدَّثَ أَنَُّه َدَخلَ الَْمْسجَِد َوالنَّبِيُّ َصلَّى ا َعنِ

َم فَلَمَّا قََضى َصالَتُه، قَاَم فََركََع َركَْعَتي فََصلَّى َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ، ُيَصلِّي، َولَْم َيكُْن َصلَّى الرَّكَْعَتْينِ 
فَأَخَْبَرُه بِالَِّذي َصنََع، فَلَْم ُيْنِكْر ذَِلَك َعلَْيِه ، "َما َهاَتاِن؟، َيا قَْيُس :"الْفَْجرِ فََبُصرَ بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .ِه َوَسلََّمالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي
  َمنِ اْسُمُه قَبِيصَةُ

  قَبِيَصةُ بن ُمخَارِقٍ الْهِالِليُّ

 اللَِّه أَُبو َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمَِّد بن َحْربٍ، َحدَّثََنا أَُبو ظُفُرٍ عَْبُد السَّالمِ بن ُمظْهِرٍ، َحدَّثََنا َناِفُع بن َعْبِد - ١٥٣٢٩
قَِدَم قَبِيَصةُ بن ُمَخارِقٍ الْهِالِليُّ َعلَى َرسُولِ : بن أَبِي َرَباحٍ، ُيَحدِّثُ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ َسِمْعُت َعطَاَء: ُهْرُمَز، قَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه : قَالَ، "؟َما َجاَء بَِك َيا قَبِيَصةُ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسلََّم َعلَْيِه فََردَّ َعلَْيِه َوَرحََّب بِِه، ثُمَّ قَالَ لَُه
لَُها، فََعلِّْمنِي كَبَِرْت سِنِّي، َوَرقَّ جِلِْدي، َوَضُعفَْت قُوَِّتي، َوَوَهْنُت َعلَى أَْهِلي، َوَعَجْزُت َعْن أَشَْياَء قَْد كُْنُت أَْعَم، 



: َيا قَبِيَصةُ، قُلُ ثَالثَ َمرَّاٍت إِذَا َصلَّْيتَ الَْغَداةَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَِلَماٍت لََعلَّ اللََّه أَنْ َيْنفَعَنِي بِهِنَّ َوأَْوجِْز، فَقَالَ َصلَّى 
 إِذِْنسُْبَحانَ اللَِّه الَْعظِيمِ وَبَِحْمدِِه، َوال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه، فَإِنََّك إِذَا قُلَْت ذَِلَك أَِمْنَت بِ، سُْبَحانَ اللَِّه وَبَِحْمِدِه 

اللَُّهمَّ اْهِدنِي ِمْن ِعْنِدَك، َوأَِفْض َعلَيَّ ِمْن فَْضِلَك، َوأَْنُشْر َعلَيَّ ِمْن َرْحَمِتَك، : اللَِّه ِمَن الَْعَمى وَالُْجذَامِ َوالَْبَرصِ، َوقُلِ
  َيقُولُُهنَّ َوقَبِيَصةُ َيْعِقُد َعلَْيهِنَّ بِأَصَابِعِِه فَجََعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، "َوأَنْزِلْ َعلَيَّ ِمْن َبَركَاِتَك

ْن أَبِيِه، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعْوٌف، َعْن َحيَّانَ، َعْن قَطَنِ بن قَبِيَصةَ، َع - ١٥٣٣٠
  "إِنَّ الِْعَيافَةَ َوالطَّْرَق وَالطِّيََرةَ ِمَن الْجِْبِت:"ْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: قَالَ

َنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِيِ َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ١٥٣٣١
الِْعَيافَةُ وَالطَّْرُق َوالطَِّيَرةُ ِمَن :"يَّانَ، َعْن قَطََن بن قَبِيَصةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْوٍف، َعْن َح

  ".الْجِْبِت
رٍ، َعْن َعْوِف الَْعْبِديِّ، َعْن َحيَّانَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَم - ١٥٣٣٢

  ".الِْعَيافَةُ َوالطَّْرُق َوالطَِّيَرةُ ِمَن الشِّْرِك:"قَطَنِ بن قَبِيَصةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعْوٍف، َحدَّثَنِي َحيَّانُ َحدَّثَنِي َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثَ - ١٥٣٣٣

َن الِْعَيافَةُ َوالطَّْرُق َوالطَِّيَرةُ ِم:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن قَطَنِ بن قَبِيَصةَ بن ُمَخارِقٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .الِْعَيافَةُ َزْجُر الطَّْيرِ، وَالطَّْرُق الَْخطُّ ِفي اَألْرضِ: ، قَالَ َعْوٌف"الْجِْبِت

لََمةَ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَبغَوِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َس - ١٥٣٣٤
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : ابِيِّ، َعْن َحيَّانَ أَبِي الَْعالِء، َعْن قَطَنِ بن قَبِيَصةَ بن ُمَخارِقٍ، أَنَّ أَبَاُه، قَالََعْوٍف اَألْعَر

  ".الِْعَيافَةُ وَالطَِّيَرةُ وَالطَّْرُق ِمَن الْجِْبِت:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن َهاُرونَ بن رِئَابٍ، َعْن ِكَناَنةَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ب - ١٥٣٣٥
أَنْ ُيْعِطيََهمْ  كُْنُت ِعْنَد قَبِيَصةَ بن ُمَخارِقٍ إِذْ َجاَءُه نَفٌَر ِمْن قَْوِمِه َيْسَتِعيُنوَنُه ِفي نِكَاحِ َرُجلٍ ِمنُْهْم فَأََبى: الَْعَدوِيِّ، قَالَ

أَمَّا ِفي َهذَا : أَْنَت سَيُِّد قَْوِمَك، وَأََتوَك َيْسأَلُوَنَك فَلَْم ُتْعطِهِْم شَْيئًا، قَالَ: فَقُلُْت لَُه: َشْيئًا فَاْنطَلَقُوا ِمْن ِعْنِدِه، قَالَ ِكنَاَنةُ
َخيًْرا لَُه ِمْن أَنْ َيسْأَلَ النَّاَس ِفي ِمثْلِ َهذَا، َوَسأُخْبُِرَك َعْن ذَِلَك إِنِّي فَال أُْعِطي شَْيئًا َولَْو َعضَُّه بِقَدٍّ حَتَّى يَقَْحلَُه كَانَ 

ي َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي َتَحمَّلُْت بَِحَمالٍَة ِف: فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت، َتَحمَّلُْت بَِحَمالٍَة ِفي قَْوِمي 
َيا قَبِيَصةُ، إِنَّ :"فَقَالَ، "َوُنؤَدِّيَها إِلَيْهِْم ِمَن الصََّدقَِة، َبلْ َنْحِملَُها َعْنَك َيا قَبِيَصةُ :"قَْوِمي َوأََتيُْتَك ِلتُِعينَنِي ِفيَها، قَالَ

َمالَُه فََيْسأَلُ َحتَّى ُيِصيَب ِقَواًما ِمْن َعْيِشِه، ثُمَّ  الَْمسْأَلَةَ ُحرَِّمْت إِال ِفي إِْحَدى ثَالٍث، َرُجلٌ أَصَاَبْتُه جَاِئَحةٌ فَاْجتَاَحْت
ةَ قَْد َحلَّتْ لَُه فََيْسأَلُ ُيْمِسُك، َوَرُجلٌ أَصَاَبْتُه حَاَجةٌ حَتَّى َيْشَهَد لَهُ ثَالثُ َنفَرٍ ِمْن ذَوِي الِْحَجا ِمْن قَْوِمِه أَنَّ الَْمْسأَلَ

ْيشِ، ثُمَّ ُيْمِسُك، َوَرُجلٌ َتحَمَّلَ بَِحمَالٍَة فََيسْأَلُ حَتَّى إِذَا َبلَغَ أَْمَسَك، َوَما كَانَ غَْيُر ذَِلكَ َحتَّى ُيِصيَب ِقَواًما ِمَن الَْع
  "فَإِنَُّه ُسْحٌت َيأْكُلُُه ُسْحًتا

َحمَّاُد بن زَْيٍد، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن رِئَابٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا  - ١٥٣٣٦
َتَحمَّلُْت بَِحمَالٍَة فَأََتْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َحدَّثَنِي ِكنَاَنةُ بن ُنعَْيمٍ الَْعَدوِيُّ، َعْن قَبِيَصةَ بن ُمَخارِقٍ الْهِالِليِّ، قَالَ

َيا قَبِيَصةَ، إِنَّ الَْمسْأَلَةَ ال :"ثُمَّ قَالَ، "أَِقمْ َيا قَبِيَصةُ َحتَّى َتجِيَء الصََّدقَةُ فَُنْعِطيَك مِْنَها:"َعلَْيِه َوَسلََّم أَسْأَلُُه ِفيَها، قَالَ
صَاَبْتُه فَاقَةٌ َحتَّى ُجلٌ أََتِحلُّ إِال َألَحِد ثَالٍث، َرُجلٌ َتَحمَّلَ بَِحمَالٍَة فََحلَّْت لَُه الَْمسْأَلَةُ حَتَّى ُيِصيَبهَا، ثُمَّ يُْمِسَك، َوَر



ِقَواًما ِمْن َعْيشٍ، أَو قَالَ  َيقُولَ ثَالثَةٌ ِمَن ذَوِي الِْحَجا ِمْن قَْوِمِه قَْد أََصاَبْت فُالًنا فَاقَةٌ فََحلَّْت لَُه الَْمسْأَلَةُ حَتَّى ُيِصيَب
  ".َيأْكُلَُها صَاِحُبَها ُسْحًتا ِسَداًدا ِمْن َعْيشٍ، فََما ِسَواُهنَّ الَْمسْأَلَةُ َيا قَبِيَصةُ ُسْحٌت

يُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َسالمٍ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِ - ١٥٣٣٧
ةَ، ح َوَحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا زَِياُد بن َيحَْيى أَُبو َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّ: ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

دُ بن ِهَشامٍ الَْخطَّابِ، َحدَّثََنا َحاِتُم بن َورَْدانَ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ
هَّابِ الثَّقَِفيُّ، كُلُُّهْم َعْن أَيُّوَب السَّْختَِيانِيِّ، َعْن َهاُرونَ بن رِئَابٍ، َعْن ِكَناَنةَ بن ُنعَْيمٍ، َعْن السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْو

أَِقْم حَتَّى َتأِْتيَنا :"قَالَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألْسأَلَُه ِفي َحمَالٍَة، فَ: قَبِيَصةَ بن ُمخَارِقٍ الْهِالِليِّ، قَالَ
إِنَّ الَْمْسأَلَةَ ال َتِحلُّ إِال لِثَالٍث، َرُجلٌ َتَحمَّلَ بَِحمَالَةٍ :"، فَقَالَ ِفيَها"الصََّدقَةُ، فَإِمَّا أَنْ ُنِصيَبَك وإِمَّا أَنْ نََتَحمَّلََها َعْنَك

يُْمِسَك، َوَرُجلٌ أََصاَبْتُه حَاَجةٌ َحتَّى َيشَْهَد لَُه ثَالثَةٌ ِمْن ذَوِي الِْحَجا ِمْن قَْوِمِه أَنَُّه َبْيَن قَْومٍ فََيْسأَلُ ِفيَها حَتَّى ُيؤَدَِّيَها، ثُمَّ 
ِسَك، َوَما ْن َعْيشٍ ثُمَّ ُيْمقَْد أَصَاَبْتُه َما َيِحلُّ أَو قَْد َحلَّْت لَُه الَْمسْأَلَةُ فََيِحلُّ حَتَّى ُيِصيَب ِقَواًما ِمْن َعْيشٍ أَو ِسَداًدا ِم

  .، وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث اْبنِ ُعلَيَّةَ"ِسَوى ذَِلَك ِمَن الَْمسَاِئلِ ُسْحٌت َيا قَبِيَصةُ َيأْكُلُُه صَاِحُبُه ُسحًْتا

ْن َهاُرونَ بن رِئَابٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َع - ١٥٣٣٨
َتَحمَّلُْت َحَمالَةً َعْن قَْوِمي، فَأََتْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى : َعْن ِكَناَنةَ بن ُنَعْيمٍ الَْعدَوِيِّ، َعْن قَبِيَصةَ بن ُمخَارِقٍ الْهِالِليِّ، قَالَ

َبلْ نََتَحمَّلَُها َعْنَك َيا :"لُْت َحَمالَةً َعْن قَْوِمي فَأَِعنِّي َعلَْيَها، قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي َتَحمَّ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت
َيا قَبِيصَةُ، إِنَّ الَْمْسأَلَةَ ال َتِحلُّ إِال ِإلْحَدى ثَالٍث، َرُجلٌ َتحَمَّلَ :"، ثُمَّ قَالَ"قَبِيَصةُ، ِهَي لََك ِفي الصََّدقَِة إِذَا كَانَ

ِحَجى ِمنْ ْوِمِه أََراَد بِِه اِإلْصالَح فَسَأَلَ فَإِذَا َبلَغَ أَْمَسَك، َوَرُجلٌ أَصَاَبْتُه فَاقَةٌ فََمَشى ثَالثَةٌ ِمْن ذَوِي الْبَِحمَالٍَة َعْن قَ
َحدَّثََنا . َمرََّتْينِ"ِة ُسْحٌتقَْوِمِه فََسأَلَ َحتَّى إِذَا أََصاَب ِقَواًما أَو ِسَداًدا أَْمَسَك، َوَما ِسَوى ذَِلَك َيا قَبِيَصةُ ِمَن الَْمْسأَلَ
رِئَابٍ، ح َوَحدَّثََنا بِْشرُ  َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن َهاُرونَ بن

َيْيَنةَ، َعْن َهاُرونَ بن رِئَابٍ، ح َوَحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن َخاِلٍد السَّدُوِسيُّ، بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُع
ونَ بن رِئَابٍ، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمْنصُورٍ َزاجٌّ َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك الُْجدِّيُّ، َعْن أَبِي الَْيسََع، َوُشْعَبةُ، َعْن َهاُر

الَْحَسنِ الَْعنَْبرِيِّ ُمقَاِتلٍ الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ ُمحَمَُّد بن الزِّْبرِقَاِن، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َصاِلُح بن 
  الْقَاِضي، َعْن َهاُرونَ بن رِئَابٍ، َعْن

َحدَّثََنا . َحمَّلُْت بَِحَمالٍَة فَذَكََر َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنحَْوُهَت: ِكَناَنةَ بن ُنعَْيمٍ، َعْن قَبِيَصةَ بن الُْمخَارِقٍ، قَالَ
َحدَّثَنَا بن الَْهيَّاجِ بن بِْسطَامٍ، أَُبو قُرَْيشٍ ُمحَمَُّد بن ُجُمَعةَ الْقُهِْستَانِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْدرِيَس الَْهرَوِيُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد 

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ أَبِي، َحدَّثََنا َرْوُح بن الْقَاِسمِ، َعْن َهاُرونَ بن رِئَابٍ، َعْن ِكَناَنةَ بن ُنَعْيمٍ، َعْن قَبِيَصةَ بن َحَدقٍ، َعنِ 
بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ، َعْن َهاُرونَ بن رِئَابٍ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمْسُعوٍد القُُدِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد. َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ . َعْن ِكَناَنةَ بن ُنَعْيمٍ، َعْن قَبِيَصةَ بن ُمَخارِقٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
ن ُم بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا حَُرْيثُ بن السَّاِئبِ، َعْن َهاُرونَ بن رِئَابٍ، َعْن ِكَناَنةَ بن ُنعَْيمٍ، َعْن قَبِيَصةَ بالرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِل

َترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد اللَِّه الَْبزَّاُز التُّْس. ُمَخارِقٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
 بن رِئَابٍ اَألَسِديِّ، َعْن زَْيٍد املَذَارِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعاِصمٍ الِْكالبِيُّ، َحدَّثََنا َجدِّي عَْبُد اللَِّه بن الْوَازِعِ، َعْن َهاُرونَ



قَبِيَصةَ بن ُمخَارِقٍ فَأََتاهُ اْبُن َعمٍّ لَُه َيْسَتِعيُنُه ِفي َصدَاقٍ المَْرأَِتِه فََوَعَدُه أَنْ  كُنَّا ِعْنَد: ِكَناَنةَ بن ُنعَْيمٍ الَْعَدوِيِّ، قَالَ
  َيا قَبِيصَةُ:"أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْستَِعيُنُه ِفي َحَمالٍَة فَقَالَ: ُيْعِطَيُه، ثُّم قَالَ قَبِيصَةُ

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعِليٍّ الْجَاُروِديُّ النَّْيسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن . فَذَكَرَ َنحَْوُه"الَْمْسأَلَةَ ال َتِحلُّ إِال ِإلْحَدى ثَالثٍَة إِنَّ
نَ بن رِئَابٍ، َعْن ِكَناَنةَ بن ُنعَْيمٍ، َعْن قَبِيَصةَ َحفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن َهاُرو

  .َتَحمَّلُْت بَِحَمالٍَة فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ِمثْلَُه: بن ُمَخارِقٍ، قَالَ
: ا يُوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الِْمنَْهالِ، قَاالَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََن - ١٥٣٣٩

ثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ، ح َوَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَحمٍَّد احلِنَّاِئيُّ، َحدَّ
لَمَّا : االانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن ُزَهْيرِ بن َعْمرٍو، َوَعْن قَبِيَصةَ بن ُمَخارِقٍ الْهِالِليِّ، قَُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَم

اْنطَلََق َنبِيُّ اللَّهِ ] ٢١٤شعراء آية ال"[وَأَْنِذْر َعِشريََتَك اَألقَْربَِني: "َنزَلَْت َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهِذهِ اآلَيةُ
إِنِّي َنِذيٌر، إِنََّما َمثَِلي ، َيا بين َعْبِد َمنَاٍف :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َرْخَمٍة ِمْن َجَبلٍ فََعال أَْعالَها َحَجرًا، ثُمَّ قَالَ

َيا صَاِحَباُه، َيا َصاحَِباهُ : َيرَْبأُ أَْهلَُه فََخِشَي أَنْ َيْسبِقُوُه إِلَى أَْهِلِه فََجَعلَ َيْهِتُف َوَمثَلُكُْم كََمثَلِ َرُجلٍ رَأَى الَْعُدوَّ فَاْنطَلََق
  "أُِتيُْتْم أُِتيُْتْم

الَْجْرِميُّ، َعْن أَيُّوَب،  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِعْمَرانَ الَْجرِْميُّ، َحدَّثََنا أُنَْيُس بن سَوَّارٍ - ١٥٣٤٠
َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ  َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن ِهاللِ بن َعْمرٍو، أَنَّ قَبِيَصةَ الْهِالِليَّ، َحدَّثَُه أَنَّ الشَّْمسَ اْنكََسفَْت َعلَى َعْهِد

وُم، َوأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم فََصلَّى َركَْعَتْينِ أَطَالَ ِفيَها َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بِالَْمِديَنِة حَتَّى َبَدْت لَُهُم النُُّج
َعزَّ َوَجلَّ إِذَا َرأَْيُتْم َشْيئًا ِمْن َهِذِه اآليَاِت، فَإِنََّما ُهَو َتْخوِيٌف ِمَن اللَِّه :"الِْقَياَم فَلَمَّا قََضى َصالَتُه أَقَْبلَ َعلَى النَّاسِ، فَقَالَ

َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَجاِهُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا ". فَإِذَا رَأَْيُتُموَها، فََصلُّوا ِمثْلَ أَْحَدِث َصالةٍ َصلَّْيُتُموَها
َعْن قَبِيَصةَ بن ُمَخارِقٍ، . ، َعْن ِهاللِ بن َعاِمرٍرَْيَحانُ بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َمْنصُورٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ

  .كََسفَِت الشَّْمُس َعلَى َعْهِد َعْهِدَرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ِمثْلَُه : قَالَ
  قَبِيَصةُ بن َوقَاصٍ السُّلَِميُّ

َعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، وأبو خليفة الفضل بن احلباب، وحممد بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، وَالْ - ١٥٣٤١
َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َهاِشمٍ ُعَماَرةُ بن َعمَّارٍ َصاِحبُ الزَّْعفََرانِيِّ، : يعقوب بن سورة البغدادي قَالُوا

َيكُونُ َعلَْيكُْم أُمََراٌء ِمْن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعْن قَبِيَصةَ بن َوقَّاصٍ، قَالََحدَّثَنِي َصاِلُح بن ُعبَْيٍد
  "َبْعِدي ُيأَخُِّرونَ الصَّلََواِت، فَهَِي لَكُْم َوِهَي َعلَيْهِْم، فََصلُّوا َمَعُهْم َما َصلُّوا بِكُمُ الِْقْبلَةَ

  بن ُبْرَمةَ اَألَسِديُّقَبيَصةُ 
يَصةَ بن َحدَّثََنا َخلُْف بن َعْمرٍو الُعكْبَرِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ِطْبرَاخٍ، َحدَّثَنِي ُنَصْيُر بن َعْمرِو بن يَزِيَد بن قَبِ - ١٥٣٤٢

كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد النَّبِيِّ : بِيَصةَ بن ُبْرَمةَ، َيقُولَُسِمْعُت قَ: َسِمْعُت ُبْرَمةَ بن لَْيٍث، َيقُولُ: ُبْرَمةَ اَألَسِديُّ الْكُوِفيُّ، قَالَ
أَْهلُ الْمَْعُروِف ِفي الدُّْنَيا أَْهلُ الَْمعُْروِف ِفي اآلِخرَِة، َوأَْهلُ الْمُْنكَرِ ِفي الدُّْنَيا :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسِمْعُتُه، َيقُولُ

  "رَِةأَْهلُ الُْمْنكَرِ ِفي اآلِخ

َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحمََوْيِه، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَحَْمَد، قَاال - ١٥٣٤٣
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : بِي َمْسعُوٍد، قَالَالَْحَسُن بن يَزِيدَ اَألَصمُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ، َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن أَْوسِ بن َضْمَعجٍ، َعْن أَ



كَاُنوا ِفي  َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقَْرُؤُهْم ِلِكتَابِ اللَِّه، فَإِنْ كَاُنوا ِفي الْقَِراَءِة َسَواٌء فَأَْعِلْمُهْم بِالسُّنَِّة، فَإِنْ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ةً، فَإِنْ كَاُنوا ِفي الْهِجَْرِة َسَواٌء فَأَقَْدمُُهْم ِسنا، َوال َيُؤمُّ الرَُّجلُ الرَُّجلَ ِفي ُسلْطَانِِه، َوال الِْعلْمِ سََواٌء، فَأَقَْدمُُهْم ِهجَْر

  "َيقُْعُد َعلَى َتكْرَِمِتِه ِفي بَْيِتِه إِال بِإِذْنِِه
  َمنِ اْسُمُه قََتادَةُ

  كَنَّى أََبا ُعثَْمانَ، َويُقَالُ أَُبو ُعَمَرقََتاَدةُ بن النُّْعَماِن اَألْنَصارِيُّ َبْدرِيٌّ ُي
  ِمْن أَْخَبارِِه َوِذكْرِ َوفَاتِِه

َعْن ُعْرَوةَ، ِفي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسوَِد،  -١٥٣٤٤
  ".َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ، ثُمَّ ِمْن بين َسوَّاِد بن كَْعبٍ، َواْسُمُه كَْعُب ظُفُرٍ قََتاَدةُ بن النُّْعَمانِ بن زَْيٍد شَهَِد"َتْسِمَيِة َمْن
ا ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيَّبِيُّ، َحدَّثََن -١٥٣٤٥

شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين ظُفُرٍ، قََتاَدةُ بن "فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ بن ِشَهابٍ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن
  ".النُّْعَماِن

الَْمِلكِ بن ِهَشامٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا زَِيادُ بن َعْبِد  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ، َحدَّثََنا َعْبُد -١٥٣٤٦
َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ، ثُمَّ ِمْن بين األَْوسِ، ثُمَّ ِمْن بين ظُفُرٍ، قََتاَدةُ بن "اللَِّه، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، ِفي َتْسِمَيِة َمْن

  ".وَّاِد بن كَْعبِ بن ظُفُرِ بن الْخَْزَرجِ بن َعْمرِو بن األَْوسِالنُّْعَماِن بن َزْيدِ بن َعاِمرِ بن َس
ُتُوفَِّي قَتَاَدةُ بن النُّْعَماِن، :"َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ -١٥٣٤٧

الٍث َوِعْشرِيَن، َوَصلَّى َعلَْيِه ُعَمُر بن الْخَطَّابِ َسَنةَ َخْمسٍ َوِستَِّني َسَنةً، َنَزلَ ِفي قَْبرِهِ أَُبو َوُيكَنَّى أََبا ُعثَْمانَ، ِفي َسَنِة ثَ
  ".َخَزَمةَ: َسِعيٍد الُْخْدرِيُّ، وَُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ، وَالَْحارِثُ بن َحَزَمةَ، َويُقَالُ

  َما أَسَْنَد قََتاَدةُ بن النُّْعَماِن
  و َسعِيٍد الُْخْدرِيُّ، َعْن قََتادَةَأَُب

ا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحْمدََوْيِه الصَّفَّاُر، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََن - ١٥٣٤٨
كَانَ : ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن خَبَّابٍ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ، قَالَإِْسحَاَق، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ أَُبو َجْعفَرٍ

قَْد نََهى أَنْ ُيؤْكَلَ لُُحوُم اَألضَاِحيِّ فَْوقَ ثَالٍث، فََخَرْجتُ إِلَى َسفَرٍ فَقَِدْمُت َعلَى "َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
أَوَلَْم : ِمْن َضَحايَا، فَقُلَْنا: أَنَّى لَِك َهذَا الْقَِديُد؟، قَالَْت: ْرأَةُ عِْنَدَها َسلٌَق ِفيِه قَِديٌد قَْد أََتتْنِيِه، فَقُلُْت لََهاأَْهِلي، َوإِذَا الَْم

دْ أَِذنَ ِفي أَكِْلهَا، فَلَْم أَْرَض بِقَوِْلَها حَتَّى إِنَُّه قَ: َيْنَه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنأْكُلََها فَْوقَ ثَالٍث، قَالَْت
أَنْ كُلْ طََعاَمَك، فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ذََهْبُت إِلَى أَِخي قََتاَدةَ بن النُّْعَماِن، فََسأَلُْتُه َعْن ذَِلَك، فَأَْرَسلَ إِلَيَّ

  .ُتُهَوَسلََّم أَِذنَ ِفي ذَِلَك فَأَكَلْ
ُسوَْيُد بن َعْبدِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الْخَُزاِعيُّ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُبكَْيرٍ الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا  -١٥٣٤٩

ةَ، َحدَّثَنِي ِعيَاُض بن َعْبِد اللَِّه بن َسْعِد بن أَبِي الْعَزِيزِ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن أَبِي فَْرَو
َمْن َصامَ :"ِه َوَسلََّم، َيقُولَُسْرحٍ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ، َعْن قََتاَدةَ بن النُّْعَماِن، أَنَّهُ َسِمَع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  "أََماَمُه َوَسَنةٌ َخلْفَُهَيْوَم َعَرفَةَ، غُِفَر لَُه َسَنةٌ 



ُزَبْيٍد، أَنَّ أََبا َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َحدَّثََنا أَُبو الزُّبَْيرِ، َعْن  -١٥٣٥٠
َجَد ِعْنَدُهْم قَْصَعةً ِمْن ثَرِيٍد ِمْن لَْحمِ اَألَضاِحيِّ، فَأََبى أَنْ يَأْكُلَُه، فَأََتى أَنَُّه أََتى أَْهلَُه ِمْن َسفَرٍ فََو، َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ أَْخَبَرُه 

نْ ال إِنِّي كُْنُت أََمرُْتكُمْ أَ:"جِّقََتاَدةَ بن النُّْعَماِن، فَأَْخبََرُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِللنَّاسِ َزَمَن الَْح
َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن  - ١٥٣٥١" َتأْكُلُوا لُُحوَم اَألضَاِحيِّ فَْوَق ثَالٍث ِلَيشَْبَع النَّاُس، َوإِنِّي أُِحلُُّه لَكُْم، فَكُلُوا َما شِئُْتْم

اَق بن َعْبدِ اللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ، َعْن ِعَياضِ الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحْمَزةَ، َعْن إِْسَح
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : بن َعْبِد اللَِّه بن سَْعِد بن أَبِي سَْرحٍ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ، َعْن قََتاَدةَ بن النُّْعَماِن، قَالَ

  "ةَ غُِفَر لَُه َسَنةٌ أََماَمُه َوَسَنةٌ َخلْفَُهَمْن َصاَم َيْوَم َعَرفَ"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
  ُعَمُر بن قََتاَدةَ بن النُّْعَماِن، َعْن أبيه

بن أَبِي  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرِ -١٥٣٥٢
نِي سَْعُد بن إِْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعجَْرةَ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه قََتاَدةَ بن كَِثريٍ، أَْخَبَر
الَْعَتَمِة َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  كَاَنْت لَْيلَةٌ َشِديَدةُ الظُّلَْمِة وَالَْمطَرِ، فَقُلُْت لَْو أَنِّي اغَْتَنْمُت َهِذِه اللَّْيلَةَ ُشُهوَد: النُّْعَماِن، قَالَ

َما لَكَ َيا :" يَْمِشي َعلَْيِه، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم، فَفََعلُْت، فَلَمَّا اْنَصَرَف النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبصََرنِي َوَمَعُه ُعْرُجونٌ
إِنَّ :"اغَْتَنْمتُ ُشُهوَد الصَّالِة مََعَك َيا َرُسولَ اللَُّه، فَأَْعطَانَِي الْعُْرُجونَ، فَقَالَ: ُت، قُلْ"قََتاَدةُ، َهُهَنا َهِذِه السَّاَعةَ؟

رِْبُه ْن َوَراِء الَْبْيِت فَاْضالشَّْيطَانَ قَْد َخلْفََك ِفي أَْهِلَك، فَاذَْهْب بَِهذَا الُْعْرُجوِن، فَأَْمَسْك بِِه َحتَّى َتأِْتَي َبيَْتَك، فَُخذُْه ِم
دُْتُهْم ُرقُوًدا، ، فََخَرْجُت ِمَن الَْمْسجِِد، فَأََضاَء الْعُْرُجونُ ِمثْلَ الشَّْمَعِة نُوًرا فَاْسَتضَأُْت بِِه، فَأََتْيُت أَْهِلي فََوَج"بِالْعُْرُجوِن

  .ونِ َحتَّى َخَرَجفََنظَْرُت ِفي الزَّاوَِيِة، فَإِذَا ِفيَها قُْنفُذٌ، فَلَْم أََزلْ أَضْرُِبُه بِالُْعْرُج

دِ اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َيزِيَد بن َعْب -١٥٣٥٣
، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَُّه َوقََع ِفي قُرَْيشٍ فَكَأَنَّهُ الْهَاِد، َعْن َجْعفَرِ بن َعْبِد اللَِّه بن أَْسلََم، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ

َمْهال َيا قََتاَدةُ، ال َتُسبَّنَّ قَُرْيشًا، فَإِنَُّه ُيوِشُك أَنْ ُيَرى ِمنُْهْم رَِجاال :"َنالَ ِمنُْهْم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "أَْعَماِلهِْم، َوِفْعلََك َمَع أَفَْعالِهِْم، لَْوال أَنْ َتطَْغى قَُرْيشٌ َألخَْبْرتَُها بَِما لََها عِْنَد اللَِّه َتزَْدرِي َعَملََك َمَع

نُّْعَماِن بن ن الَحدَّثََنا الَْولِيُد بن َحمَّاٍد الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الْفَْضلِ بن َعاِصمٍ، َعْن ُعَمَر بن قََتاَدةَ ب -١٥٣٥٤
قَالَ : ْعَماِن بن زَْيٍد، قَالَزَْيٍد اَألْنصَارِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي الْفَْضلُ، َعْن أَبِيِه َعاِصمٍ، َعْن أَبِيِه ُعَمَر، َعْن أَبِيِه قََتاَدةَ بن النُّ

إِنَّ السَّالَم ُيقْرِئُكَ : بِأَْحَسنِ َما كَانَ يَأِْتينِي صُوَرةً، فَقَالَ أَْنَزلَ اللَُّه إِلَيَّ جِْبرِيلَ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
إِنِّي أَْوَحْيُت إِلَى الدُّْنَيا أَنْ َتَمرَّرِي، َوَتكَدَّرِي، وََتَضيَِّقي، َوَتَشدَِّدي َعلَى أَْوِليَاِئي َحتَّى : السَّالَم َيا ُمَحمَُّد، َوَيقُولُ

  "نَّةً َألْعَداِئيَسهَِّلي، َوتََوسَِّعي، َوَتطَيَّبِي َألْعَداِئي حَتَّى َيكَْرُهوا لِقَاِئي، فَإِنِّي َجَعلُْتَها ِسجًْنا َألوِْلَياِئي، َوَجُيحِبُّوا ِلقَاِئي، َوَت

، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِيهِ َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َحمَّاٍد الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الْفَْضلِ، َحدَّثَنِي أَبِي -١٥٣٥٥
أُْهِدَي إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْوٌس فََدفََعَها إِلَيَّ َيْوَم أُُحٍد، : ُعَمَر، َعْن أَبِيِه قََتاَدةَ بن النُّْعَماِن، قَالَ
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى اْنَدقَّْت َعْن ِسنَّتَِها، وَلَْم أََزلْ َعْن َمقَاِمي َنْصَب َوْجِه فََرَمْيُت بَِها َبْيَن َيَديْ َرسُولِ اللَِّه صَلَّ

ُه َعلَْيِه ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللََّرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلْقَى السَِّهاَم بَِوْجهِي، كُلََّما َمالَ َسْهٌم ِمْنَها إِلَى َوْجِه َر
آِخُرَها َسْهًما َبَدَرْت ِمْنُه َوَسلََّم َميَّلُْت رَأِْسي َألِقَي َوْجَه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِال َرْميٍ أَْرِميَِه، فَكَانَ 

ْيُت بَِها ِفي كَفِّي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحَدقَِتي َعلَى َخدِّي، َوَتفَرََّق الَْجْمُع، فَأََخذُْت َحَدقَِتي بِكَفِّي، فََسَع



اللَُّهمَّ إِنَّ قَتَاَدةَ قَْد أَْوَجَه َنبِيََّك :"َوَسلََّم، فَلَمَّا َرآَها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي كَفِّي َدَمَعْت َعْيَناُه، فَقَالَ
  ، فَكَاَنْت أَْحَسَن َعْيَنْيِه وَأََحدَُّهَما نَظَرًا"َها أَْحَسَن َعْيَنْيِه، وَأََحدَُّهَما َنظَرًابَِوْجهِِه، فَاْجَعلْ

َر، ، َعْن أَبِيِه ُعَمَحدَّثََنا الَْولِيُد بن َحمَّاٍد الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الْفَْضلِ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه عَاِصمٍ -١٥٣٥٦
كُْنُت َنْصَب َوْجهِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد، أَِقي َوْجَه َرُسولِ اللَّهِ :"َعْن أَبِيِه قََتاَدةَ بن النُّْعَماِن، قَالَ

وِقًيا لِظَْهرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِوجْهِي، َوكَانَ أَُبو ُدجَاَنةَ ِسَماكُ بن َخَرَشةَ ُم
  "بِظَْهرِِه، َحتَّى امَْتَأل ظَْهُرهُ ِسَهاًما، َوكَانَ ذَِلكَ َيْوَم أُُحٍد

َعْن أَبِيِه عَاِصمٍ، َعْن أَبِيِه ُعَمَر،  َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َحمَّاٍد الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الْفَْضلِ، َحدَّثَنِي أَبِي، -١٥٣٥٧
َمْن يَأُْخذُ َهذَا السَّْيَف بَِحقِِّه؟، فَقَاَم :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد: َعْن أَبِيِه قََتاَدةَ بن النُّْعَماِن، قَالَ

َمْن يَأُْخذُ َهذَا السَّْيَف بَِحقِِّه؟، فَقَاَم أَُبو ُدجَاَنةَ : اقُْعْد، فَقََعَد، ثُمَّ قَالَ الثَّانَِيةَ: قَالَ أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه،: َعِليٌّ، فَقَالَ
طَ َعلَى َعْيَنْيِه ِعصَاَبةً َحْمَراَء، اَنةَ فََرَبالثَّانَِيةَ، فََدفَعَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَْيِه َسْيفَُه ذَا الْفَقَارِ، فَقَاَم أَُبو ُدَج

  "َم بِالسَّْيِففََرفََع َحاجَِبْيِه َعْن َعْيَنْيِه ِمَن الِْكْبرِ، ثُمَّ َمَشى َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

بن أَبِي ُشَعْيبٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ َعْبدُ اللَِّه بن الَْحَسنِ بن أَْحَمدَ  -١٥٣٥٨
كَانَ أَْهلُ بَْيٍت ُيقَالُ :"َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه قََتاَدةَ بن النُّْعَماِن، قَالَ

وََبِشٌري، َومَُبشٌِّر، َوكَانَ َبِشٌري َرُجال ُمَناِفقًا، َوكَانَ َيقُولُ الشَّْعَر يَْهُجو بِِه أَْصحَاَب َرسُولِ اللَِّه  لَُهْم بنو أَُبيْرَِق، بِْشٌر،
ا َسِمَع أَْصحَاُب َرسُولِ قَالَ فُالنٌ كَذَا، َوقَالَ فُالنٌ كَذَا، فَإِذَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َيْنَحلُُه ِلَبْعضِ الْعََربِ، َوَيقُولُ

أََوكُلََّما قَالَ الرَُّجلُ : وَاللَِّه، َما َيقُولُ َهذَا الشَّْعرَ إِال الَْخبِيثُ، فَقَالَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِذَِلكَ الشَّْعرِ، قَالُوا
ِت فَاقٍَة َوحَاَجٍة ِفي الَْجاِهِليَِّة َواِإلْسالمِ، َوكَانَ النَّاُس إِنََّما طََعامُُهمْ بن أَُبيْرِقٍ قَالََها، َوكَانُوا أَْهلَ َبْي: قَِصَيدةً قَالُوا

بن الشَّامِ، فَاْبتَاَع َعمِّي رِفَاَعةُ بِالَْمِديَنِة التَّْمُر، َوالشَِّعُري، فَكَانَ الرَُّجلُ إِذَا كَانَ لَهُ الَْيَسارُ أَكَلَ الُْبرَّ، فَقَِدَم طََعاٌم ِمَن 
ا ُيَعلُِّمُهَما، فَُعدَِّي َعلَْيِه زَْيٍد ِحْمال ِمَن الدَّرَْمِك، فََجَعلَُه ِفي َمْشُرَبٍة لَُه، َوِفي الَْمْشُرَبِة ِسالٌح لَُه ِدْرَعاِن َوَسْيفَاُهَما، َوَم

َيا بن أَِخي، َتْعلَُم أَنَُّه ُعدَِّي : ي َعمِّي رِفَاَعةُ، فَقَالَِمْن َتْحِت اللَّْيلِ، َوُنِقَبِت الَْمشُْرَبةُ، وَأُِخذَ الطََّعاُم وَالسِّالُح، فَأَتَانِ
  قَْد َرأَْيَنا بين: َسأَلْنَا، فَِقيلََعلَْيَنا ِفي لَْيلَِتَنا َهذِِه، فَُنِقَبِت الَْمشُْرَبةُ، فَذُِهَب بِطََعاِمَنا َوِسالِحَنا، فََتَحسَّْسَنا ِفي الدَّارِ َو

قٍ وََنْحُن ُدوا ِفي َهِذِه اللَّْيلَِة، َوَما َنَرى ِفيَما َنَرى إِال أَنَُّه َعلَى َبْعضِ طََعاِمكُْم، َوقَْد كَانَ َيقُولُ بنو أَُبيْرِأَُبيْرِقٍ، َواْسَتوْقَ
فَلَمَّا َسِمَع بِذَِلَك لَبِيدٌ وَاللَِّه، َما َنَرى صَاِحَبكُْم إِال لَبِيَد بن سَْهلٍ، َرُجلٌ مِنَّا لَُه َصالٌح َوإِْسالٌم، : َنسْأَلُ ِفي الدَّارِ

إِلَْيَك َعنَّا أَيَُّها الرَُّجلُ، : أََنا أَسْرُِق، َواللَِّه لَُيَخاِلطَنَّكُْم َهذَا السَّْيُف، أَْو لَُتَبيُِّننَّ َهِذهِ السَّرِقَةَ، قَالُوا: اخَْتَرطَ َسْيفَُه، َوقَالَ
َيا بن أَِخي، لَْو أََتْيَت َرُسولَ : ِفي الدَّارِ َحتَّى لَْم ُيَشكَّ أَنَُّهْم أَْصَحاُبهَا، فَقَالَ ِلي َعمِّيَواللَِّه َما أَْنَت بَِصاحِبَِها، فَسَأَلَْنا 

َمُدوا إِلَى َعمِّي َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ أَْهلَ َبْيٍت ِمنَّا أَْهلَ َجفَاٍء، َع: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكَْرَت ذَِلَك لَُه، فَقُلُْت
َعاُم فَال حَاَجةَ لََنا بِِه، فَقَالَ رِفَاَعةَ بن َزْيٍد فََنقَبُوا َمشُْرَبةً لَُه، وَأََخذُوا ِسالَحُه َوطََعاَمُه، فَلَْيْرُدْد إِلَْيَنا ِسالَحنَا، أََما الطَّ

أَُسْيُد بن : ، فَلَمَّا َسِمَع بِذَِلَك بنو أَُبيْرِقٍ أََتْوا َرُجال ِمْنُهمْ ُيقَالُ لَُهَسأَْنظُُر ِفي ذَِلَك: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َيا : َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُواُعْرَوةَ، َوكَلَُّموُه ِفي ذَِلَك، وَاْجَتَمَع لَهُ ثَالثُونَ ِمْن أَْهلِ الدَّارِ، فَأََتْوا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه 

ُهْم بِالسَّرِقَِة ِمْن غَْيرِ َبيَِّنٍة، ولَ اللَِّه، إِنَّ قَتَاَدةَ بن النُّْعَماِن، َوَعمَُّه َعَمَدا إِلَى أَْهلِ َبْيٍت ِمنَّا أَْهلِ إِْسالمٍ َوَصالحٍ َيْرُموَنَرُس
  أََعَمدُْتْم:"َم، فَكَلََّمْتُه، فَقَالَفَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َوال ثَْبٍت، قَالَ قََتاَدةُ



ضِ مَاِلي وَلَْم أُكَلِّمَ إِلَى قَْومٍ ذُِكَر ِمْنُهْم إِْسالٌم َوَصالٌح َتْرمُوَنُهمْ بِالسَّرِقَِة؟، فََرَجْعُت َولََودِْدُت أَنِّي خََرْجُت ِمْن َبْع
اْبَن أَِخي، َما َصنَْعَت؟، فَأَْخبَْرُتُه َما قَالَ ِلي : فَأَتَانِي َعمِّي رِفَاَعةُ، فَقَالََرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ذَِلَك، 

َب بِالَْحقِّ إِنَّا أَنَْزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَا"اللَُّه الُْمْسَتَعانُ، فَلَْم َنلَْبثْ أَنْ نََزلَ الْقُْرآنُ، : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
النساء "[وَاْسَتْغفَرِ اللََّه"، بين أَُبيْرِقٍ، ] ١٠٥النساء آية " [ِلَتْحكَُم َبْيَن النَّاسِ بَِما أََراَك اللَُّه َوال َتكُْن ِللْخَاِئنَِني َخِصيًما

النساء آية "[اِدلْ َعنِ الَِّذيَن َيخَْتاُنونَ أَْنفَُسُهْمإِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما َوال ُتَج"، أَْي ِممَّا قُلَْت ِلقََتاَدةَ، ] ١٠٦آية 
َعُهمْ إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ َمْن كَانَ َخوَّاًنا أَِثيًما َيسَْتْخفُونَ ِمَن النَّاسِ َوال َيْسَتْخفُونَ ِمَن اللَِّه، َوُهَو َم"، بين أَُبيْرِقٍ، ] ١٠٧

 قَْولِ َوكَانَ اللَُّه بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطًا َها أَنُْتْم َهُؤالِء َجاَدلُْتْم َعْنُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا فََمْنإِذْ ُيبَيَُّتونَ َما ال يَْرَضى ِمَن الْ
َه لََغفََر لَُهْم، ، أَْي لَْو أَنَُّهُم اْسَتْغفَُروا اللَّ" غَفُوًرا َرِحيًما: "، اآلَيةُ إِلَى قَْولِِه] ١٠٩النساء آية "[ُيجَاِدلُ اللََّه َعْنُهْم

إِثًْما ثُمَّ َيْرمِ بِِه َبرِيئًا فَقَدِ  َوَمْن َيكِْسبْ إِثًْما فَإِنََّما َيكِْسُبُه َعلَى َنفِْسِه َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما َوَمْن َيكِْسْب َخِطيئَةً أَْو"
  َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َوَرْحَمُتُه لََهمَّْت طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم أَنْ"ُهْم ِللَبِيٍد، ، قَْولُ] ١١٢النساء آية "[اْحتََملَ ُبهَْتاًنا وَإِثًْما ُمبِيًنا

، إِلَى آِخرِ اآلَيِة، فَلَمَّا َنَزلَ الْقُْرآنُ أُِتيَ ] ١١٣النساء آية "[ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّونَ إِال أَْنفَُسُهْم َوَما َيُضرُّوَنَك ِمْن َشْيٍء
فَلَمَّا أَتَْيُت َعمَِّي بِالسِّالحِ، َوكَانَ َشْيًخا قَْد : اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالسِّالحِ، فََردُُّه إِلَى رِفَاَعةَ، قَالَ قََتاَدةَُرسُولُ 

اْبَن أَِخي، ُهَو ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فََعَرفُْت أَنَّ : قَالَ َعِمَي ِفي الَْجاِهِليَِّة، َوكُْنُت أََرى إِْسالَمُه َمْدخُوال، فَلَمَّا أََتْيُتهُ بِالسِّالحِ،
ن ُسَهْيلٍ، فَأَنَْزلَ اللَّهُ إِْسالَمُه كَانَ َصحِيًحا، فَلَمَّا َنَزلَ الْقُْرآنُ لَِحَق َبِشٌري بِالُْمْشرِكَِني، فََنَزلَ َعلَى ُسالفَةَ بنِت سَِعيِد ب

َساَءْت ْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َوَيتَّبَِع غَْيرَ َسبِيلِ الُْمْؤِمنِنيَ ُنَولِِّه َما تََولَّى َوُنْصِلِه َجهَنََّم َوَوَمْن ُيَشاِققِ الرَُّسولَ ِم"ِفيِه 
النساء "[فَقَدْ َضلَّ َضالال َبعِيدًا َمِصًريا إِنَّ اللََّه ال َيْغِفرُ أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيشْرِْك بِاللَِّه

مَّ َخَرَجْت ، فَلَمَّا َنَزلَ َعلَى ُسالفَةَ بنتِ َسِعيدٍ َرَماَها بِأَْبيَاِت َشعَرٍ، أََخذَْت َرْحلَُه فََوَضَعْتُه َعلَى َرأْسَِها، ثُ] ١١٥آية 
  .لَِيسْرَِق َمَتاعَُهْم فَأَلْقَى اللَُّه َعلَْيِه َصْخَرةً، فَكَاَنْت قَْبَرُه بِِه، فََرَمْت بِِه اَألبْطََح، وَأَنَُّه َنفََت َعلَى قَْومٍ ِمْنُهْم

يُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن سَْهلِ بن أَيُّوَب اَألْهوَازِيُّ، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقَِد -١٥٣٥٩
أَْسِفرُوا :"دَّثََنا عَاِصمُ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَفُلَْيُح بن ُسلَْيَمانَ، َح

  "بِالصُّْبحِ، فَإِنَُّه أَعْظَُم ِلَألجْرِ
  َمْحُموُد بن لَبِيٍد، َعْن قََتاَدةُ بن النُّْعَماِن

ا مَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْهَضَم، َحدَّثََنَحدَّثََنا ُمَح -١٥٣٦٠
ةَ بن النُّْعَماِن، َتاَدإِْسَماعِيلُ بن َجْعفَرٍ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعْرَوةَ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد، َعْن قَ

إِذَا أََحبَّ اللَُّه َعْبًدا َحَماُه الدُّْنَيا، كََما يَظَلُّ أََحُدكُمْ َيحِْمي َسِقيَمهُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  "بِالَْماِء

  ُعَبْيُد بن ُحَنْيَن، َعْن قََتاَدةُ بن النُّْعَماِن

َحدَّثََنا : َنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ، َوأَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َوأَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ، قَالُواَحدَّثَ -١٥٣٦١
َسِعيِد بن الَْحارِِث، َعْن ُعَبْيِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن : إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، قَالَ

اْنطَلَْق بنا َيا بن ُحَنْينٍ، إِلَى أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ، : َبْيَنا أََنا َجاِلٌس إِذْ َجاَءنِي قََتاَدةُ بن النُّْعَماِن، فَقَالَ ِلي: ُحَنْينٍ، قَالَ
َنا َعلَى أَبِي َسعِيٍد، فََوَجْدَناُه ُمْسَتلِْقًيا َراِفًعا رِْجلَُه الُْيمَْنى َعلَى الُْيْسَرى، فََسلَّْمَنا فَإِنِّي قَْد أُْخبِْرُت أَنَُّه قَدِ اشَْتكَى، فَاْنطَلَقْ



انَ اللَِّه َيا اْبَن سُْبَح: و َسعِيٍدَوَجلَْسَنا، فََرفََع قََتاَدةُ بن النُّْعَمانِ َيَدهُ إِلَى رِْجلِ أَبِي سَِعيٍد فَقََرَصَها قَْرَصةً َشِديدَةً، فَقَالَ أَُب
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَمَّا :"إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: ذَِلَك أَرَْدُت، فَقَالَ: آَدَم، لَقَْد أَْوَجَعنِي، فَقَالَ لَُه

، فَقَالَ أَُبو "ال يَْنَبِغي َألَحٍد ِمْن َخلِْقي أَنْ َيفَْعلَ َهذَا: ى، َوقَالَقََضى َخلْقَُه اْسَتلْقَى فََوَضعَ إِْحَدى رِْجلَْيِه َعلَى اُألْخَر
  .ال َجَرَم، وَاللَِّه ال أَفَْعلُُه أََبًدا: َسِعيٍد

  ِعَياُض بن َعْبِد اللَِّه بن َسْعِد بن أَبِي َسْرحٍ، َعْن قََتاَدةُ

اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُبكَْيرٍ الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َعْبدِ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الْخَُزاِعيُّ -١٥٣٦٢
 قََتاَدةَ بن النُّْعَماِن، الْعَزِيزِ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ، َعْن ِعَياضِ بن َعْبِد اللَِّه بن َسْعِد بن أَبِي َسْرحٍ، َعْن

هَِدُت َمَعُه الصَّالةَ خََرْجُت لَْيلَةً ِمَن اللَّيَاِلي ُمظِْلَمةً، فَقُلُْت لَْو أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََش: لَقَا
َيا :"للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََوآَنْسُتُه بنفِْسي، فَفََعلُْت، فَلَمَّا َدَخلُْت الَْمْسجَِد، َبَرقَِت السََّماُء، فََرآنِي َرُسولُ ا

ُخذْ َهذَا الُْعْرُجونَ فََتَحصَّْن بِِه، فَإِنََّك إِذَا :"أَرَْدُت، بِأَبِي َوأُمِّي أَْنَت، أَنْ أُونَِسَك، قَالَ: ، فَقُلُْت"قََتاَدةُ، َما َهاَج َعلَْيَك؟
إِذَا َدَخلَْت َبيَْتَك اْضرِبْ بِِه ِمثْلَ الَْحَجرِ اَألْخَشنِ ِفي :"، ثُمَّ قَالَ"َعشًْرا َخلْفََكَخَرْجَت أََضاَء لََك َعشًْرا أََماَمَك َو
  .فَخََرْجُت فَأََضاَء ِلي، ثُمَّ َضَرْبُت مِثْلَ الَْحَجرِ اَألْخَشنِ حَتَّى خََرَج ِمْن َبْيِتي: ، قَالَ"إِْنَساِن الَْبْيِت، فَإِنَّ ذَِلَك الشَّيْطَانُ

  قََتاَدةُ أَُبو هَاِشمٍ الرََّهاوِيُّ

قََتاَدةُ بن الْفَْضلِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْمِلِك بن َواِقٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا  -١٥٣٦٣
أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ي َهاِشمِ بن قََتاَدةَ الرََّهاوِيُّ، َعْن أَبِيِه، قَالَبن قََتاَدةَ الرََّهاوِيُّ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثَنِي َعمُّ أَبِ

، َوكَانُ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى "َيا قََتاَدةُ، اغَْتَسلْ بَِماٍء َوِسْدرٍ، وَاْحِلْق َعْنَك َشَعَر الْكُفْرِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْسلَْمُت، فَقَالَ ِلي
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُر َمْن أَسْلََم أَنْ َيْخَتِتَن، َوكَانَ اْبَن ثََمانِنيَ َسَنةً

قََتاَدةُ بن الْفَْضلِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْمِلِك بن َواِقٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا  -١٥٣٦٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لرََّهاوِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعمِّ أَبِيِه ِهَشامِ بن قََتاَدةَ، َعْن قََتاَدةَ بن َعاِئشٍ الْجَُرِشيُّ، قَالَا

ا َشرَِبَها خََرَق اللَُّه َعْنُه َسَتَرُه، َوكَانَ الشَّْيطَانُ لَْن َيزَالَ الَْعْبُد ِفي فُْسَحٍة ِمْن ِدينَِه َما لَْم َيْشَربِ الَْخْمَر، فَإِذَ:"َوَسلََّم
  "َوِليَُّه َوَسْمَعُه وََبَصَرُه َورِْجلَُه، َيُسوقُُه إِلَى كُلِّ َشرٍّ، َوَيْصرِفُُه َعْن كُلِّ َخيْرٍ

رٍ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ بن الْفَْضلِ، َحدَّثَنِي أَبِي الْفَْضلُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْح -١٥٣٦٥
لَمَّا َعقََد ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن َعْبِد اللَِّه بن قََتاَدةَ، َعْن َعمِِّه ِهَشامِ بن قََتاَدةَ، َعْن أَبِيِه قََتادَةَ، قَالَ

َجَعلَ اللَُّه التَّقَْوى َزاَدَك، َوغَفََر ذَْنبَِك، :"َيَدُه فََودَّْعُتُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعلَى قَْوِمي، أََخذُْت 
  "َوَوجََّهكَ إِلَى الَْخْيرِ َحْيثُ َما َيكُونُ

  قََتاَدةُ بن ِملَْحانَ الْقَْيِسيُّ ِمْن بين قَْيسِ بن ثَْعلَبَةَ
َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو الدَِّمشِْقيُّ، َوزَكَرِيَّا بن حَْمَدَوْيِه، قَاال -١٥٣٦٦

لضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر ا
اُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، َوَحدَّثََنا الَْعبَّ

: َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَالُوا: يُّ، َوأَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ، قَالُواَوُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن ُسوَرةَ الَْبْغَداِد
كَانَ : لَ، َعْن أَبِيِه، قَاَحدَّثََنا َهمَّاُم بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا أََنُس بن ِسريِيَن، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن قََتاَدةَ بن ِملَْحانَ الْقَْيِسيُّ



: ثَالثَ َعْشَرةَ، َوأَْرَبَع َعْشرَةَ، َوَخْمَس َعشَْرةَ، َوقَالَ: َيأْمُُرَنا أَنْ َنُصوَم أَيَّاَم الْبِيضِ"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .، َولَفْظُُهْم وَاِحٌد"َوُهَو َصْوُم الدَّْهرِ

، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أنا شُْعَبةُ، َعْن أََنسِ بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ -١٥٣٦٧
الْبِيضِ، ثَالثَ َيأُْمُرَنا بِِصَيامِ "نَِسريِيَن، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن الِْمْنهَالِ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه كَا

، َهكَذَا َرَواهُ ُشْعَبةُ، َعْن أََنسٍ، َعْن "َصْوُم الدَّْهرِ أَْو كََهْيئَِة َصْومِ الدَّْهرِ: َعْشَرةَ، وَأَْرَبَع َعْشَرةَ، َوخَْمَس َعْشَرةَ، َوَيقُولُ
  .َهمَّامٍ َعْبِد الَْمِلِك بن الِْمْنهَالِ، َعْن أَبِيِه، َوَهَم ِفيِه، َوالصَّوَاُب َحِديثُ

  َمنِ اْسُمُه قُطَْبةُ
  قُطَْبةُ بن َماِلٍك الثَّْعلَبِيُّ

َسِمْعُت : ِه، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ِمْسَعُر، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ، َعْن َعمِّ -١٥٣٦٨
  "َوالنَّْخلَ بَاِسقَاٍت: َيقَْرأُ ِفي الْفَجْرِ"َسلََّم،النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

قُطَْبةَ بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ، َعْن -١٥٣٦٩
وَالنَّْخلَ َباسِقَاتٍ : َيقَْرأُ ِفي الرَّكَْعةِ األُولَى ِمْن َصالِة الْفَْجرِ"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم،َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َماِلٍك، قَالَ

  "لََها طَلٌَع َنِضيٌد

ثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّ -١٥٣٧٠
: َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن زَِيادِ بن ِعالقَةَ، قَالَ: َحْربٍ، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو الْحَْوِضيُّ، قَالُوا

  "لََّم َصالةَ الْفَجْرِ، فَقََرأَ َوالنَّْخلَ بَاِسقَاٍتأَنَُّه صَلَّى َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس"َسِمْعُت َعمِّي،
ةَ، َعْن قُطَْبةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَ -١٥٣٧١
  "ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْفَجَْر، فَقََرأَ ِفي الرَّكَْعِة اُألولَى ق وَالْقُْرآِن الَْمجِيِدَصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّ:"َماِلٍك، قَالَ
ن نَةَ، َعْن زَِياِد بَحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َشْيَبانُ أَُبو ُمَعاوِيَةَ، َوُسفَْيانُ بن ُعَيْي -١٥٣٧٢

  "وَالنَّْخلَ َباسِقَاٍت: َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْفَْجَر، فَقََرأَ:"ِعالقَةَ، َعْن قُطَْبةَ بن َماِلٍك، قَالَ
زَِياِد بن ِعالقَةَ، َعْن قُطَْبةَ بن َماِلٍك،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن -١٥٣٧٣

َيقَْرأُ ِفي َصالِة الصُّْبحِ ق َوالْقُْرآنِ الَْمجِيِد، فَلَمَّا اْنَتَهى إِلَى َوالنَّْخلَ "َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،: قَالَ
  "َما َيُسوقَُها؟: فِْسيَباِسقَاٍت لََها طَلٌْع َنضِيٌد، فَقُلُْت ِفي َن

القَةَ، َعْن قُطَْبةَ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ، َعْن زَِيادِ بن ِع -١٥٣٧٤
  "َوالنَّْخلَ بَاِسقَاٍت لََها طَلٌْع َنضِيٌد: َرأُ ِفي الْفَجْرَِيقْ"بن َماِلٍك، أَنَُّه َسِمعَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،

ن ُعَيْيَنةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََباٍن، َحدَّثََنا ِعْمرَانُ ب -١٥٣٧٥
َصلَّْيُت َخلَْف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُتُه َيقَْرأُ َوالنَّْخلَ :"القَةَ، َعْن َعمِِّه، قَالَأَْشَعثَ بن سَوَّارٍ، َعْن زَِياِد بن ِع

  "َباِسقَاٍت لََها طَلٌْع َنضِيٌد
فَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن زِيَاِد بن ِعالقَةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، أنا َشرِيٌك، َوُس -١٥٣٧٦

  "َيقَْرأُ ِفي الصُّْبحِ َوالنَّْخلَ بَاِسقَاٍت لََها طَلٌْع َنضِيٌد"َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،: َعْن قُطَْبةَ بن َماِلٍك، قَالَ
الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن زَِيادِ بن ِعالقَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ  -١٥٣٧٧



َصلَّْيُت َخلَْف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الَْغَداِة، فَقََرأَ ق وَالْقُْرآِن الَْمجِيِد :"َعْن قُطَْبةَ بن َماِلٍك، قَالَ
  ".تَّى َبلَغَ َوالنَّْخلَ بَاِسقَاتٍ لََها طَلٌْع َنِضيٌد، فََجَعلُْت أَُردُِّدَها َوال أَْدرِي َما قَالََح

َيادِ دَانِيُّ، َعْن زَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الصَّاِئغِ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن أَبِي ثَْورٍ الَْهْم -١٥٣٧٨
  "كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقَْرأُ ِفي َصالِة الْفَْجرِ ِفي الرَّكَْعةِ األُولَى ق:"بن ِعالقَةَ، َعْن قُطَْبةَ بن َماِلٍك، قَالَ

َنا أَْحَمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثَ -١٥٣٧٩
َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َحدَّثََنا ِمسَْعُر، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ، َعْن َعمِِّه قُطَْبةَ بن : َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ الْوَاِسِطيُّ، قَاال

اللَُّهمَّ، َجنِّْبنِي ُمْنكَرَاِت اَألْخالقِ، َواَألْعمَالِ، وَاَألْهَواِء، :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى: َماِلٍك، قَالَ
  "َواألدَْواِء

  قُطَْبةُ بن قََتاَدةَ السَّدُوِسيُّ
  َما أَسَْنَد قُطَْبةُ بن قََتادَةَ

َحدَّثََنا : يُّ، وَأَْحَمُد بن الُْحَسْينِ بن َنْصرِ بن الَْحذَّاِء الَْبْغَداِديُّ، قَاالَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِ -١٥٣٨٠
ُمقَاِتلٌ، َعْن : الُ لَُهَشَبابٌ الُْعْصفُرِيُّ، َحدَّثََنا َعْونُ بن كَْهَمَس بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن ُحَدْيرٍ، َحدَّثََنا َرُجلٌ، ُيقَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، اْبُسطْ َيَدكَ أُبَايِْعَك َعلَى نَفِْسي، َوَعلَى اْبنَِتي الْحَُوْيِصلَِة، َولَْو :"قُلُْت: َتاَدةَ السَّدُوِسيُّ، قَالَقُطَْبةَ بن قَ
ُمْسِلُمونَ، فََتَركَنَا، َوغََزْوَنا َمَعُه إِنَّا : َوحََملَ َعلَْيَنا َخاِلُد بن الَْولِيِد ِفي َخْيلَِه، فَقُلَْنا: كَذَْبُت َعلَى اللَِّه َخَدَعَك، قَالَ
  "اُألُبلَّةَ، فَقََسْمَناَها فََمألَْنا أَْيِديَنا

ي َعمِّي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن سَْهلِ بن ُمَحمَّدٍ السُّكَّرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ثَْعلََبةَ بن َسَواٍء، َحدَّثَنِ - ١٥٣٨١
رَأَْيتُ : اٍء، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َرُجلٍ، ِمْن بين َسُدوسٍ، َعْن قُطَْبةَ بن قََتاَدةَ، قَالَُمَحمَُّد بن سََو

  "ُيفِْطُر إِذَا غَرََبِت الشَّْمُس"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
  َمنِ اْسُمُه قُرَّةُ
  الُْمزَنِيُّقُرَّةُ بن إِيَاسٍ 

  قََتاَدةُ بن ِدَعاَمةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه
ا َعْبَدانُ بن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن َخلٍَف الْقَِطيِعيُّ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن قَُتْيَبةَ ح، َوَحدَّثََن -١٥٣٨٢

َحدَّثََنا هَاُرونُ بن إِْبَراهِيَم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن : بن ُمْدرٍِك، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحمَّاٍد، قَاال أَْحَمَد، َحدَّثََنا الَْحَسُن
  "ِه َوَسلََّمكُنَّا نُْنَهى َعنِ الصَّالِة َبْيَن اَألسَاِطنيِ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي:"قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

ٍد، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْوِليدِ بن َصاِلحِ النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحمَّا -١٥٣٨٣
كُنَّا نُطَْرُد َعلَى َعْهِد َرُسولِ :"ن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَُمْسِلمٍ، شَْيٌخ كَانَ َيكُونُ ِفي َمْسجِِد َهمَّامٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ب

  "اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُنَصلَِّي َبْيَن السََّوارِي
  ُعْرَوةُ بن َعْبِد اللَِّه بن قَُشيْرٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ

يزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ، وَأَْحَمُد بن يُوُنَس، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ الُْحدَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ -١٥٣٨٤
َعْن أَبِيِه،  َحدَّثََنا ُزهَْيُر بن ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا ُعْرَوةُ بن َعْبِد اللَِّه بن قَُشْيرٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن قُرَّةَ،: َحدَّثََنا أَبِي، قَالُوا

ْن َجْيبِ قَِميَصِه، فََمَسْستُ أََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َرْهٍط ِمْن ُمَزْيَنةَ، فََباَيعَْناُه، َوقَْد أَْدَخلُْت َيَدْي ِم:"قَالَ



اٍء قَطُّ، َوال َحرٍّ إِال ُمطِْلقَْي إِزَارِِهَما، ال يَزُِرونَ أََبًدا، وَاللَّفْظُ فََما رَأَْيُت ُمَعاوَِيةَ َوال اْبَنُه ِفي ِشَت: ، قَالَ ُعْرَوةُ"الَْخاَتَم
  .ِلَحدِيِث َعِليِّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ 

  زَِيادُ الَْجصَّاُص، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ
عَْيمٍ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يَزِيَد، َحدَّثََنا زَِيادُ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُن -١٥٣٨٥

أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََمَسْستُ الْخَاَتمَ : أَبِي زِيَاٍد الَْجصَّاُص، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  "ِممَّْن أَْنَت؟ قُلُْت ِمْن ُمَزْيَنةَ: ْيِه، َوقَبَّلُْت َيَديِْه، ثُمَّ جِئُْت، فَقَالَالَِّذي َبْيَن كَِتفَ

، َحدَّثََنا زَِيادِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُنعَْيمٍ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يَزِيَد -١٥٣٨٦
إِنَّ :"اَألْوِعَيِة؟، فَقَالَيَاٍد الَْجصَّاُص، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعنِ أَبِي زِ

  "اَألْوِعَيةَ ال ُتَحرُِّم َشْيئًا، فَاْنَتبِذُوا ِفيَما َبَدا لَكُْم، َواجَْتنُِبوا كُلَّ ُمْسِكرٍ

  َعْبُد اللَِّه بن الُْمخَْتارِ، َوَحجَّاٌج اَألسَْوُد، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ
ي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َماَهانَ بن أَبِي َحنِيفَةَ، َحدَّثَنِي أَبِ -١٥٣٨٧

َيا َرُسولَ : َحجَّاجٍ اَألْسَوِد، َوعَْبِد اللَِّه بن الُْمخَْتارِ َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َرُجال، قَالََحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن 
اةُ إِنْ َرِحْمَتهَا، َرحَِمَك َوالشَّ:"اللَِّه، إِِن اضْطََجَعْت َشاةٌ ألَذَْبَحَها فََرِحمُْتَها؟، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  "اللَُّه
  زَِيادُ بن ِمخَْراقٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ

ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدَُّد، َوَحدَّثََنا . َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ -١٥٣٨٨
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراِهيَم، َعْن زِيَاِد بن ِمخْرَاقٍ، َعْن : بن ُمحَمٍَّد الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراهََوْيِه، قَالُوا َعْبَدانُ

َوالشَّاةُ إِنْ :"نِّي ألَذَْبحُ َشاةً، فَأَْرَحُمهَا، قَالَإِ: ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َرُجال، قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "َرِحْمَتهَا، َرحَِمَك اللَُّه

َألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو الْغَْيِث بِْشُر بن َعِليٍّ الْقُمِّيُّ اَألنْطَاِكيُّ، ِمْن لَْخمٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الُْحرِّ ا -١٥٣٨٩
َيا : قُلُْت: اُق بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، َعْن َماِلِك بن أََنسٍ، َعْن زِيَاِد بن ِمخْرَاقٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَإِْسَح

  "َوالشَّاةُ إِنْ َرِحْمَتهَا، َرحَِمَك اللَُّه:"َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي َألذَْبُح الشَّاةَ وَأََنا أَْرَحُمَها، قَالَ
  ُيوُنُس بن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ

َس بن ُعَبْيٍد، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْفَْضلِ، َعْن ُيوُن -١٥٣٩٠
َوالشَّاةُ إِنْ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي آلُخذُ الشَّاةَ ألَذَْبَحَها فَأَْرَحَمَها، قَالَ :قُلُْت: َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  "َرِحْمَتهَا، َرحَِمَك اللَُّه
  َخاِلُد بن أَبِي كَرِميَةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ

لُولٍ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيسٍ، َحدَّثََنا َخاِلدُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن ُبْه -١٥٣٩١
أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ أََباُه َجدُّ ُمَعاوِيَةَ، إِلَى َرُجلٍ عَرََّس بِامَْرأَةِ "بن أَبِي كَرَِميةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي قُرَّةَ،

  "يِه، فََضَرَب ُعُنقَُه َوخَمََّس َمالَُهأَبِ
  قُرَّةُ بن َخاِلٍد السَّدُوِسيُّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ

َخاِلٍد، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الُْحَبابِ، َعْن قُرَّةَ بن  - ١٥٣٩٢



أَرِنِي الَْخاَتَم، فَأَْدَخلُْت َيِدي ِفي َجْيبِ :"وَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، أَتَْيُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْتُمَعا
  "قَِميَصِه َحتَّى َوَضْعُت َيَديَّ َعلَْيِه

َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر : الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َو -١٥٣٩٣
أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى :"لَالْقََوارِيرِيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن جَرِيرٍ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن خَاِلٍد، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَا

 َعلَى كَِتفَْيِه ِمثْلَ َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْدَخلُْت َيِدي ِفي ُجُربَّانِِه، فََما َتَركُْت أَنْ َدَعا ِلي وَأََنا أَلَْمُس الَْخاَتَم، فَرَأَْيُتاللَُّه 
  "السِّلَْعِة َخاَتَم النُُّبوَِّة

  بِْسطَاُم بن ُمْسِلمٍ الَْعوِْذيُّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ
بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر -١٥٣٩٤

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُبْرَهةً ِمْن َدْهرَِنا،  عََبْرَنا َمعَ َرسُولِ اللَِّه:"بِْسطَاُم بن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  "التَّْمُر، وَالَْماُء: َوَما لََنا طََعاٌم إِال اَألْسَودَاِن

ْسطَاُم بن ُمسِْلمٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا بِ -١٥٣٩٥
السَّالُم َعلَْيكُْم، : َيا بينَّ، إِذَا كُْنَت ِفي َمْجِلسٍ تَْرُجو خَْيَرُه، فََعجَّلَتْ بَِك َحاَجةٌ، فَقُلَْت:"ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".فَإِنََّك شَرِيكُُهْم ِفيَما ُيِصيُبونَ ِفي ذَِلَك الَْمجِْلسِ
  ةُ بن الَْحجَّاجِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَُشْعَب

َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، -١٥٣٩٦
  "صَِياُم الْبِيضِ ِصَياُم الدَّْهرِ َوإِفْطَاُرُه:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّ: َعْن أَبِيِه، قَالَ
مَّاُر، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّ -١٥٣٩٧

أَنَّ َرُجال كَانَ َيْخَتِلُف إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أنا شُْعَبةُ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِهَعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، 
كََما أُِحبُُّه، فَُتُوفَِّي اْبُنُه، فَقَالَ النَّبِيُّ  أَحَبََّك اللَُّه: ، قَالَ"أَُتِحبُُّه؟:"َوَمَعُه اْبٌن لَُه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أَوَ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، مَاَت اْبُنُه، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالُوا"أَْيَن فُالنٌ؟:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َيا َرُسولَ اللَِّه، أَلَُه خَاصَّةً أَْم لََنا كُلَُّنا؟، : ، قَالُوا"اًبا ِمْن أَْبوَابِ الَْجنَِّة إِال َجاَء َحتَّى َيفَْتَحُه لََكال َيسُرَُّك أَنْ ال َتأِْتَي َب

  .، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث َعْمرِو بن َمْرزُوقٍ "ال َبلْ لَكُْم كُلُّكُْم:"قَالَ

، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد -١٥٣٩٨
: َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، قَالَ: َعِليٍّ، َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، قَالُوا

ال َيزَالُ أَُناٌس ِمْن أُمَِّتي َمْنصُورِيَن ال َيُضرُُّهْم َمْن َخذَلَُهمْ :"َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  "َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ

وَسى، َحدَّثََنا َوكِيٌع، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُم -١٥٣٩٩
  "إِذَا فََسَد أَْهلُ الشَّامِ فَال خَْيَر ِفيكُْم:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

دَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، أنا َشَباَبةُ بن َسوَّارٍ، َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ، َح -١٥٤٠٠
اللَُّه َعلَْيِه  أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى"أَبِيِه، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ بن َسوَّارٍ، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن

  "َوَسلََّم َمَسَح رَأَْسُه، وَاْسَتْغفَرَ لَُه



يُّ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِس -١٥٤٠١
  "أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد َحلََب َوَصرَّ"أَبِيِه، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن

َعتَّابٍ الدَّاللُ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن َحمَّاٍد أَُبو  -١٥٤٠٢
كَانَ بن َمْسعُوٍد َعلَى َشَجَرٍة َيجْنِي لَُهْم مِْنَها، فََهبَّتِ الرِّيُح فَكََشفَتْ : ُشْعبَةُ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا 

َوالَِّذي نَفِْسي بَِيدِِه، لَُهَما أَثْقَلُ ِفي :"َعْن َساقَْيِه، فََضِحكُوا ِمْن رِقَِّة َساقَْيِه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "الِْميَزاِن َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن أُُحٍد

يُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَذَنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، َحدَّثََنا أَُبو ُسفَْياٍن الَْمْعَمرِ -١٥٤٠٣
فَْضلُ َعاِئَشةَ َعلَى النَِّساِء كَفَْضلِ الثَّرِيدِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالََع

  "َعلَى َساِئرِ الطََّعامِ
  ةََحمَّاُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْماِلِكيُّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّ

نِ الْمَاِلِكيُّ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن يَزِيَد الشَّْيَبانِيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َعْبدِ الرَّْحَم -١٥٤٠٤
، فَإِنْ َيكُونُوا ِفي َخْيرٍ فَأَْنَت شَرِيكُُهْم، َوإِنْ إِذَا مََرْرتَ بِالَْمْجِلسِ فََسلِّْم َعلَى أَْهِلِه:"قَالَ أَبِي: ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، قَالَ

  .، َهكَذَا َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ "َيكُوُنوا ِفي غَْيرِ ذَِلَك كَانَ لََك أَْجٌر
  إِيَاُس بن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه

نَ، َحدَّثََنا ثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َزكَرِيَّا الْعَْبَدِسيُّ، َحدَّثََنا فَُدْيكُ بن ُسلَْيَماَحدَّ -١٥٤٠٥
َمنْ :"لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ ال: َخِليفَةُ بن ُحَمْيٍد، َعْن إَِياسِ بن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

ِد كُلِّ قَطَْرٍة ِفي الَْبْحرِ كَبََّر َتكْبَِريةً ِعْنَد غُُروبِ الشَّْمسِ َعلَى َساِحلِ الَْبْحرِ َراِفًعا صَْوَتُه، أَْعطَاهُ اللَُّه ِمَن اَألْجرِ بَِعَد
َوَرفََع لَُه َعَشَر َدَرجَاٍت، َما َبْيَن الدََّرَجَتْينِ َمِسَريةُ مِائَِة َعامٍ بِالْفََرسِ َعَشَر َحسََناٍت، وََمَحا َعْنُه َعَشَر سَيِّئَاٍت، 

  "الُْمْسرِعِ
ُر بن بِْشرٍ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الْغَزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي السَّرِيُّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا َبكْ -١٥٤٠٦

وَّارٍ، َحدَّثَنِي إَِياسُ بن رِْمِذيُّ، َوكَانَ إَِماَمَنا بَِعسْقَالنَ َماَت َسَنةَ اثَْنَتْينِ َوثََمانَِني َومِائٍة، َحدَّثَنِي َعْبدُ الَْحِميِد بن َسالتِّ
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذُِكَر ِعْنَدُه الَْحَياُء،  كُنَّا عِْنَد ِعْنَد النَّبِيِّ: ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي قُرَّةَ، قَالَ

  "َبلْ ُهَو الدِّيُن كُلُُّه:"َيا َرسُولَ اللَِّه، الَْحَياُء ِمَن الدِّينِ؟، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالُوا

إِنَّ الَْحَياَء، َوالَْعفَاَف، وَالِْعيَّ، ِعيُّ اللَِّسانِ ال ِعيَّ الْقَلْبِ، :"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا -١٥٤٠٧
نِْقْصَن ِفي ِة، أَكْثَُر ِممَّا ُيَوالَْعَملَ، ِمَن اِإلَمياِن، وَإِنَُّهنَّ َيزِْدنَ ِفيِ اآلِخَرِة، وَُيْنِقْصَن ِمَن الدُّنَْيا، َولََما يَزِْدنَ ِفي اآلِخَر

، َولََما ُينِْقْصَن ِفي اآلِخَرةِ أَكْثَرُ الدُّْنيَا، فَإِنَّ الشُّحَّ، َوالَْبذَاَء ِمَن النِّفَاقِ، وَإِنَُّهنَّ َيزِْدنَ ِفي الدُّْنيَا، َوُينِْقْصَن ِمَن اآلخَِرِة
  "ِممَّا َيزِْدنَ ِفي الدُّْنَيا

  بن قُرَّةَالْفَُضْيلُ بن طَلَْحةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ 
ح َوَحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا . َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ -١٥٤٠٨

َسِمْعتُ الْفُضَْيلَ بن طَلَْحةَ، ُيَحدِّثُ َعْن : الََسِعيُد بن َعْبدِ الَْجبَّارِ الْكََرابِيِسيُّ، َحدَّثََنا الْفَُراتُ بن أَبِي الْفُرَاِت، قَ
اْنطَلَقُْت َمَع أَبِي إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََوَجْدنَاُه َمْحلُولَ اِإلزَارِ، :"ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ



  "َعلَى الْخَاَتمِ فَأََداَرنِي ِمْن َخلْفَِه فََوقََع َيَدُه
  َخاِلُد بن َمْيسََرةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ

بن َمْيسََرةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي سَُوْيدٍ الدَّارُِع، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َسالمٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َخاِلُد  -١٥٤٠٩
َمْن أَكَلَ ِمْن َهاَتْينِ الشََّجرََتْينِ فَال َيقَْرْبَنا ِفي :"يِه، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِ

  "َمْسجِِدنَا، فَإِنْ كُْنُتْم ال ُبدَّ آِكِليَها فَأَِمسُّوُهَما طَْبخًا

صِّيِصيُّ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن زَْيِد بن أَبِي الزَّْرقَاِء، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َخاِلدِ بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْم -١٥٤١٠
سَ كَانَ َنبِيُّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذَا َجلَسَ َجلَ: َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه، قَالَ: َمْيَسَرةَ، قَالَ

، إِلَى أَنْ َهلََك الصَّبِيُّ، فَاْمَتَنعَ إِلَْيِه نَفٌَر ِمْن أَْصحَابِِه، َوِفيهِمْ َرُجلٌ لَُه اْبٌن َصِغٌري يَأِْتَيِه ِمْن َخلِْف ظَْهرِِه َيقُْعُد َبْيَن َيَديِْه
، "َما ِلي ال أََرى فُالًنا؟:"ُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَالرَُّجلُ أَنْ َيْحُضرَ الَْحلْقَةَ َيذْكُرُ اللََّه، وََيْحَزنُ َعلَْيِه، فَفَقََد

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيا َرسُولَ اللَِّه، بنيُُّه الَِّذي رَأَْيَت، َهلََك، فََمَنَعُه ذَِلَك ِمْن ُحضُورِ الَْحلْقَِة، فَلَِقَيُه النَّبِيُّ َصلَّ: فَقَالُوا
أَنْ َتَتمَتََّع بِِه ُعُمَرَك، أَْو ال : َيا فُالنُ، أَيُُّهَما كَانَ أََحبَّ إِلَْيَك:"أَلَُه َعْنُه، فَأُخْبَِر أَنَُّه قَْد َهلََك، فَعَزَّاُه َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَفََس

َيا َنبِيَّ اللَِّه، َبلْ َيْسبِقُنِي إِلَى أَبَْوابِ الَْجنَّةِ : ، فَقَالَ"فَْتُح لََكَتأِْتي غًَدا َباًبا ِمْن أَبْوَابِ الَْجنَِّة إِال َوَجْدَتُه قَْد َسَبقََك إِلَْيِه َي
َيا َرسُولَ اللَِّه، َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَك، َهذَا : ، فَقَاَم َرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ، فَقَالَ"فَذَِلَك لََك:"فََيفَْتُحَها ِلي أََحبُّ إِلَيَّ، قَالَ

َبلْ كُلُّ َمْن َهلََك لَُه فََرطٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني كَانَ :"ةً أَْو ِلَمْن َهلََك لَُه ِمَن الُْمْسِلِمَني فََرطٌ كَانَ ذَِلكَ لَُه؟، قَالَِلفُالٍن َخاصَّ
  "ذَِلَك لَُه

  َشبِيُب بن ُمَحمَِّد بن وَاِسعٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ

َحدَّثََنا َعبَّاُس بن َعْبِد الَْعظِيمِ : ، َوَجْعفَُر بن أَْحَمَد بن سَِنانَ الَْواسِِطيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد -١٥٤١١
 ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن الَْعنَْبرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن جَْهَضَم، َحدَّثََنا اَألْزَهرُ بن ِسَناٍن، َعْن َشبِيبِ بن ُمَحمَِّد بن وَاِسعٍ، َعْن

ثَالثَةً ِفي  ذََهْبتُ ُألْسِلَم ِحنيَ ُبِعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَرَْدُت أَنْ أُْدِخلَ َمِعَي َرُجلَْينِ أَْو: أَبِيِه قُرَّةَ، قَالَ
ال أَْرَعى لَكُْم أَغَْناَمكُْم، : الَِّذي َيْرَعى أَغَْناَمُهْم، فَقَالَ اِإلْسالمِ، فَأََتْيُت الَْماَء َحْيثُ ُمَجمِّعِ النَّاسِ، فَإِذَا أََنا بَِراِعي الْقَْرَيِة

ال ُيْنكُِر، َيجِيُء الذِّئُْب كُلَّ لَْيلٍَة فََيأُْخذُ الشَّاةَ، َوَصَنُمَنا َهذَا قَاِئٌم، ال َيُضرُّ َوال َيْنفَُع، َوال ُيغَيُِّر، َو: ِلَم؟، قَالَ: قَالُوا
َجاَء الُْبشَْرى، َجاَء الُْبْشَرى، َجاَء : ْرُجو أَنْ ُيْسِلُموا، فَلَمَّا أَصَْبْحَنا َجاَء الرَّاِعي َيْشَتدُّ، َوُهَو َيقُولُفََرَجُعوا، َوأََنا أَ

صَْنْع، فََدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َهكَذَا فَا: الذِّئُْب فَُهَو َبْيَن َيَديِ الصََّنمِ َمقُْموطًا، فَذََهْبُت َمَعُهْم، فَقَبَّلُوُه َوَسَجُدوا لَُه، َوقَالُوا
  "َعَبثَ بِهُِم الشَّْيطَانُ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََحدَّثُْتُه بَِهذَا الَْحِديِث، فَقَالَ

  الُْمَحبَُّر بن قَْحذََم، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ

اُج، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن نِيَزٍك، َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوِسِ بن كَاِملٍ السَِّر -١٥٤١٢
َحدَّثََنا َداُوُد بن الُْمَحبَّرِ بن قَْحذََم، َحدَّثَنِي أَبِي الُْمَحبَّرُ بن قَْحذََم، : بن َصَدقَةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى اَألْزِديُّ، قَاال

لَُتْمَألنَّ اَألْرُض ظُلًْما َوَجْوًرا كََما ُمِلئَتْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ َعْن ُمَعاوَِيةَ
َها ِقسْطًا َوَعْدال كََما ُمِلئَْت ظُلًْما ِقْسطًا َوَعْدال، َحتَّى َيْبَعثَ اللَُّه َرُجال ِمنِّي، اْسُمُه اْسِمي، وَاْسمُ أَبِيهِ اْسُم أَبِي، فََيْمَأل

  "َوال اَألْرُض َشْيئًا ِمْن َنبَاِتَها َوَجْوًرا، َيلَْبثُ ِفيكُْم َسبًْعا، أَْو ثَمَانًِيا، فَإِنْ كَثَُر فَِتسًْعا، ال َتمَْنُع السََّماُء َشْيئًا ِمْن قَطْرَِها،
  َسلُْم بن كَِثريٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةُ



رِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرزَوِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، أنا َعْبدُ اللَِّه بن ِعْصَمةَ الْجََز -١٥٤١٣
ِمْن :"ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبِْشُر بن َحكَيمٍ، َعْن َساِلمِ بن كَِثريٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َرسُولِ اللَّ

  "ِهَحضََرُه الْمَْوُت فََوَضَع َوِصيََّتُه َعلَى ِكَتابِ اللَِّه كَانَ ذَِلَك كَفَّاَرةً ِلَما ضَيََّع ِمْن َزكَاِتِه ِفي حََياِت
  قُرَّةُ بن ُهَبْيَرةَ الْقُشَْيرِيُّ

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن . ى الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍدَحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّ -١٥٤١٤
َعْبِد  اِحِد، ِكالُهَما َعْنبن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد الَْخاللُ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْو

ْيرَةَ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن جَابِرٍ، َحدَّثََنا شَْيٌخ بِالسَّاِحلِ، َعْن َرُجلٍ ِمْن بين قُشَْيرٍ ُيقَالُ لَُه قُرَّةُ بن ُهَب
ُبُدُهنَّ ِمْن ُدوِن اللَِّه، فََدَعْوَناُهنَّ فَلَْم ُيجِْبَن، َوسَأَلَْناُهنَّ فَلَْم إِنَُّه كَانَ لََنا أَْرَباٌب َوَربَّاٌت َنْع: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  "أَفْلََح َمْن ُرزِقَ لُبا:"َسلََّمُيْعِطَني، فَجِئَْناَك فََهَداَنا اللَُّه بَِك، فََنْحُن َنعُْبُد اللََّه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
اٍت، قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه، اكُْسنِي ثَْوَبْينِ ِمْن ِثَيابَِك قَْد لَبِْسَتُهَما فَكََساُه، فَلَمَّا كَانَ بِالَْمْوِقِف ِفي َعَرفَ: قَالَ -١٥٤١٥

أَفْلَحَ :"َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََعاَدَها َعلَْيِه، فَقَالَ "أَِعْد َعِليَّ َمقَالََتَك:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".َمْن ُرزَِق لُبا

   بن َعامِرٍقُرَّةُ بن َدْعُموصٍ النَُّمْيرِيُّ َوُهَو قُرَّةُ بن َدْعُموصِ بن َعْوِف بن ُمَعاوَِيةَ بن قُْرثُعِ بن الَْحارِِث بن ُنَمْيرِ

َجلَسَ : الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ أَُبو َسلََمةَ، َحدَّثََنا َجرِيُر بن َحازِمٍ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُوَد -١٥٤١٦
َصلَّى اللَُّه َحدَّثَنِي َمْوالَي، َعْن َرسُولِ اللَِّه : إِلَيَْنا شَْيٌخ ِفي ُدكَّاِن أَيُّوَب َعلَْيِه ُجبَّةُ ُصوٍف، فََسِمَع قَْوًما يََتَحدَّثُونَ، فَقَالَ

قَِدْمُت الَْمِديَنةَ، فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :"قُرَّةُ بن َدْعُموَص النُّمَْيرِيُّ، قَالَ: فََسمِِّه، قَالَ: قُلُْت: َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، اْسَتْغِفْر ِللُْغالمِ النَُّميْرِيِّ، : لَْم أَْسَتِطْع، فََناَدْيُتُهَعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه النَّاُس، فََجَعلُْت أُرِيُد أَنْ أَْدُنَو ِمْنُه فَ

  "غَفََر اللَُّه لََك:"قَالَ
فََجاءَ َوَبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الضَّحَّاَك بن قَْيسٍ َساِعًيا َعلَى قَْوِمي، فَلَمَّا َرَجَع : قَالَ -١٥٤١٧

أَتَْيَت ِهاللَ بن َعاِمرٍ، َوُنَمْيرَ بن َعاِمرٍ، َوَعاِمَر بن َربِيعَةَ، فَأََخذَْت :"بِإِبِلٍ جِلٍَّة، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
زَْو، فَأَْحَبْبتُ أَنْ آتَِيَك بِإِبِلٍ َتْركَُبَها وََتحِْملُ َعلَْيَها، فَقَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي َسِمْعُتكَ َتذْكُرُ الَْغ: ، فَقَالَ"جِلَّةَ أَْمَواِلهِْم

الَِّتي َتَركَْت أََحبُّ إِلَيَّ ِمَن الَِّتي أََخذَْت، أَْرُدْدَها َوُخذْ َصَدقَاِتهِْم ِمْن حََواِشي :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .فََسِمْعُت الُْمْسِلِمَني ُيَسمُّونَ تِلَْك اِإلبِلَ الُْمَجاِهَداِت: الَ، قَ"أَْموَاِلهِْم

  َمنِ اْسُمُه قََباثُ
  قََباثُ بن أَْشَيَم اللَّيِْثيُّ

بن ِكَناَنةَ  َوُهَو قََباثُ بن أَشَْيَم بن َعاِمرِ بن الَْملُْموحِ بن َيْعُمرَ بن َعْوِف بن كَْعبِ بن َعاِمرِ بن لَْيِث بن َبكْرِ بن َعْبِد
  .بن قََباِث بن خَُزْيَمةَ بن ُمْدرِكَةَ بن إِلْيَاَس بن ُمَضرِ بن نِزَارٍ

ي أَبِي، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسحَاَق بن إِبَْراهِيَم بن زِْبرِيَق الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَصَْبغُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثَنِ -١٥٤١٨
كَانَ إِْسالُم قََباِث بن أَْشَيمَ اللَّيِْثيُّ، أَنَّ َرُجال ِمْن قَْوِمِه َوغَْيرِِهْم ِمَن الَْعَربِ أََتْوُه، : أَبِيِه ُسلَْيَمانَ، قَالََجدِِّه أََبانَ، َعْن 

حَتَّى أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ  إِنَّ ُمَحمََّد بن َعْبدِ الُْمطَِّلبِ قَْد خََرَج َيْدُعو إِلَى َدْينٍ غَْيرِ ِدينَِنا، فَقَاَم قََباثٌ: فَقَالُوا
، فَأَْوَهَم قََباثٌ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "اْجِلسْ َيا قََباثُ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َدَخلَ َعلَْيِه، قَالَ لَُه



وَالَِّذي َبَعثَكَ بِالَْحقِّ، َما : شٍ بِأَِكمَّتَِها رَدَّْت ُمَحمًَّدا وَأَْصَحاَبُه؟، فَقَالَ قَبَاثٌلَْو خََرَجْت نَِساُء قُرَْي: أَْنتَ الْقَاِئلُ:"َوَسلََّم
إِال  ِسي، أَشَْهُد أَال إِلََهَتَحرََّك بِِه ِلَسانِي، َوال َتَرْمَرَمتْ بِِه َشفََتاَي، َوال َسِمَعُه ِمنِّي أََحٌد، َوَما ُهَو إِال َشْيٌء َهَجَس ِفي َنفْ

  ".َوإِنَّ َما جِئَْت بِهِ َحقٌّ: اللَُّه، َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه، وَأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، قَالَ

، َعْن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن ُيوُنسَ بن َسْيٍف -١٥٤١٩
َصالةُ الرَُّجلَْينِ َيُؤمُّ :"َعْبِد الرَّْحَمنِ بن زِيَاٍد، َعْن قََباِث بن أَشَْيَم الليثى، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َعٍة َيؤُمُُّهْم أََحدُُهْم، أَْزكَى عِْنُد اللََّه ِمْن َصالِة ثَمَانِيٍَة أََحُدُهَما، صَاِحَبُه أَْزكَى عِْنَد اللَِّه ِمْن َصالِة أَْرَبَعٍة َتْتَرى، َوَصالةُ أَْرَب
  "َتْتَرى، َوَصالةُ ثَمَانَِيٍة َيُؤمُُّهْم أََحدُُهْم، أَْزكَى ِعْندَ اللَِّه ِمْن َصالِة ِمائٍَة َتْتَرى

، َحدَّثََنا ِعيَسى بن يُوُنَس، َعْن ثَْورِ بن َيزِيَد، َعْن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَويِْه -١٥٤٢٠
َصالةُ :"ِه َوَسلََّم، قَالَُيوُنَس بن َسْيٍف، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن زَِياٍد، َعْن قََباِث بن أَْشَيَم الليثى، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

 ُه، أَزْكَى ِعْنَد اللَِّه ِمْن َصالِة أَْرَبَعةٍ َتْتَرى، َوَصالةُ أَْرَبَعٍة َيؤُمُُّهْم أََحدُُهْم، أَْزكَى عِْنَد اللَِّهالرَُّجلَْينِ َيُؤمُّ أََحُدُهَما صَاِحَب
: قَالَ إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه ،"َرىِمْن َصالِة ثَمَانَِيٍة َتْتَرى، َوَصالةُ ثَمَانَِيٍة َيُؤمُُّهْم أََحُدُهْم، أَزْكَى ِعْنَد اللَِّه ِمْن َصالِة ِمائٍَة تَْت

  .قَْد أَْدَرَك قَبَاثٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

تٍ لْعَزِيزِ بن أَبِي ثَابَِحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد ا -١٥٤٢١
َسِمْعُت عَْبَد الَْمِلِك بن َمرَْوانَ، َيقُولُ ِلقَبَاِث بن أَْشَيمَ : الزُّْهرِيُّ، َعنِ الزَُّبْيرِ بن ُموَسى، َعْن أَبِي الْحَُوْيرِِث، قَالَ

َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَْبُر :"َيا قَبَاثُ، أَْنَت أَكَْبُر أَْم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟، فَقَالَ: اللَّيِْثيِّ
  ".أْسِ أَْرَبِعَني ِمَن الِْفيلِِمنِّي، وَأََنا أََسنُّ ِمْنُه، ُوِلدَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَم الْفِيلِ، وََتَنبَّأَ َعلَى َر

  َمنِ اْسُمُه قَُدامَةُ
  ظُْعوٍن الُْجَحِميُّ َبْدرِيٌّقَُداَمةُ بن َم
َعْن ُعْرَوةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسوَِد،  -١٥٤٢٢
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن قَُرْيشٍ، ثُمَّ ِمْن بين ُجَمحٍ قَُداَمةُ بن  ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى"الزَُّبْيرِ،
  ".َمظُْعوٍن

  قَُداَمةُ بن َعْبِد اللَِّه الِْكالبِيُّ
َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، -١٥٤٢٣

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيرِْمي :"الضَّحَّاُك بن َمْخلٍَد، َعْن أَْيَمَن بن َنابِلٍ، َعْن قَُداَمةَ بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  "ال إِلَْيَك إِلَْيَكَجْمَرةَ الْعَقََبِة َعلَى َناقٍَة صَْهَباَء، ال َضْرَب َوال طَْرَد، َو

 قَُداَمةَ بن َعْبِد َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن أَْيَمَن بن َنابِلٍ، َعْن -١٥٤٢٤
ِمي َجْمَرةَ الَْعقََبِة َعلَى َناقٍَة لَُه َصهَْباَء، َوال َضْرَب، َوال طَْرَد، َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْر:"اللَِّه، قَالَ

  ".َوال إِلَْيَك إِلَْيَك
بن  َحدَّثََنا أَْيَمُنَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َسلََمةُ بن َشبِيبٍ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمُد الزَُّبْيرِيُّ،  -١٥٤٢٥

  ".رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيرِْمي الَْجْمَرةَ ِمْن َبطْنِ الَْواِدي:"َنابِلٍ، َعْن قَُداَمةَ بن َعْبِد اللَِّه الِْكالبِيِّ، قَالَ
ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا . صَّبَّاحَِحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ال - ١٥٤٢٦



َحدَّثََنا قُرَّانُ بن َتَمامٍ، َعْن أَْيَمَن بن َنابِلٍ، َعْن قَُداَمةَ : ُسرَْيُج بن يُوُنَس، َوَمْحُموُد بن َعْوٍف، َوَعبَّاُد بن ُموَسى، قَالُوا
رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيطُوُف بِالَْبْيِت َعلَى َناقٍَة، وََيْسَتِلمُ :"بن َعْبِد اللَِّه بن َعاِمرٍ الَْعاِمرِيُّ، قَالَ

  .، َوَهذَا لَفْظُ َعبَّادِ بن ُموَسى"الرُّكَْن بِِمْحَجنِِه

ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد . َعْبِد اللَِّه بن ُعبَْيِد بن َعِقيلٍَحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن  -١٥٤٢٧
َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحمٍَّد الزُّْهرِيُّ، َحدَّثَنِي : بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرمِ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمْنُصورٍ الرََّماِديُّ، قَاال

َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى :"َسِمْعُت َعمِّي قَُداَمةَ الِْكالبِيَّ، قَالَ: ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد بن ِكالبٍ، قَالََعرِيُف بن إِبَْراهِيَم الثَّقَِفيُّ
  "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيْخطُُب َعِشيَّةَ َعَرفَةَ، َوَعلَْيِه ُحلَّةٌ ِحَبرَةٌ

  َمنِ اْسُمُه قََرظَةُ
  ارِيُّقََرظَةُ بن كَْعبٍ األَْنَص

رِ بن َسْعٍد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا بن اَألْصَبهَانِيِّ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعاِم -١٥٤٢٨
وَإِنَُّه قَْد :"ذَكََر َحِديثًا لَُهَما، قَاال ِفيِهَدَخلُْت َعْرًشا بِالَْمدِيَنِة، َوِفيِه قََرظَةُ بن كَْعبٍ، َوأَُبو َمْسُعوٍد األَْنَصارِيُّ، فَ: قَالَ

  "ُرخَِّص لََنا ِفي الُْبكَاِء ِعْنَد الُْمِصيَبِة ِفي غَْيرِ نَْوحٍ
  َمنِ اْسُمُه قَُهْيُد

  قَُهْيُد بن ُمطَرٍِّف الِْغفَارِيُّ

بن َراَهَويِْه، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن ُعَمَر، وَأَُبو َعاِمرٍ  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمدَ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق -١٥٤٢٩
ثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن الُْمطَِّلبِ، الْعَقَِديُّ، َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا بندَاُر، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقَِديُّ، َحدَّ

إِنْ : لَُه َساِئلٌ، فَقَالَالُْمطَِّلُب، َعْن أَبِيِه، َعْن قَُهْيِد بن ُمطَرٍِّف الِْغفَارِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسأََحدَّثََنا أَبِي 
  "ي الَْجنَِّة، َوإِنْ قََتلَْتُه فَُهَو ِفي النَّارِفَإِنْ قََتلََك فَأَْنَت ِف:"فَكَْيَف بنا؟، قَالَ: َعَدا َعِليَّ َعاٍد؟، فَأََمَرُه بِِقتَاِلِه، قَالَ

  َمنِ اْسُمُه الْقَْعقَاُع
  الْقَْعقَاُع بن َعْمرٍو

  الْقَْعقَاُع بن أَبِي َحْدَرٍد اَألْسلَِميُّ
ثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َعِديٍّ، َحدَّ -١٥٤٣٠

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ، قَالَأَبِي زَاِئدَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الْقَعْقَاعِ بن أَبِي َحْدَرٍد اَألْسلَِميِّ
  "َواْمُشوا ُحفَاةًَتمَْعَدُدوا، َواْخَشْوِشُنوا، :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َمنِ اْسُمُه قُثَُم
  قُثَُم بن الْعَبَّاسِ
  َما أَسَْنَد قُثٌْم
الرَّْحَمنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد بن َعْبِد -١٥٤٣١

كَْيَف َورِثَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : قِيلَ ِلقُثَمَ بن الْعَبَّاسِ: َعْن أَبِي إِْسحَاَق، قَالَ الرََّواِسبِيُّ، َعْن أَبِيِه،
  "َألنَُّه كَانَ أَوَّلََنا بِِه لُُحوقًا، وَأََشدََّنا بِهِ لُُزوقًا:"َعِليٌّ، ُدونَ الَْعبَّاسِ؟، قَالَ



ِقيلَ ِلقُثََم بن : انُ بن الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، قَالََحدَّثََنا ُسلَْيَم -١٥٤٣٢
لُُحوقًا، َوأََشدََّنا بِهِ إِنَُّه كَانَ أَوَّلََنا بِِه :"كَْيَف َورِثَ َعِليٌّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُدوَنكُْم؟، قَالَ: الَْعبَّاسِ
  ".لُُزوقًا

  َباُب الْكَاِف
  كَْعُب بن َماِلٍك األَْنصَارِيُّ َعقَبِيٌّ ُيكَْنى أََبا عَْبِد اللَِّه، َوُيقَالُ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ

ِفي : بن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسوَِد، َعْن ُعْرَوِة َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا -١٥٤٣٣
  ".ن َسوَّاٍدَتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ الَْعقََبةَ ِمَن األَْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين َسِلَمةَ كَْعُب بن َماِلكِ بن أَبِي الْقَْينِ بن كَْعبِ ب

َبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيَّبِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألْص -١٥٤٣٤
لََمةَ كَْعُب بن فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ بن ِشَهابٍ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين َس

  ".َماِلٍك
  ُب بن َماِلٍكَما أَسَْنَد كَْع

  َما َرَواُه أَُبو أَُماَمةَ الَْباهِِليُّ، َعْن كَْعبِ بن َماِلٍك

َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب،  -١٥٤٣٥
َعْهِدي : َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن كَْعبِ بن َماِلٍك اَألْنصَارِيِّ، قَالَ ُعَبْيُد اللَِّه بن َزْحرٍ، َعْن

ِليلٌ ِفي أُمَِّتِه، َوإِنَّ لَْم َيكُْن ِمْن نَبِيٍّ إِال َولَُه َخ:"بنبِيِّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبلَ َوفَاِتِه ِلَخْمسِ لََيالٍ، فََسِمْعتُُه، َيقُولُ
  "َخِليِلي أَُبو َبكْرِ بن أَبِي قَُحافَةَ، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اتََّخذَ َصاِحَبكُْم َخِليال

ِلَك، اللَُّهمَّ َهلْ َبلََغُت، أَال َوإِنَّ اُألَمَم قَْبلَكُْم كَانُوا يَتَِّخذُونَ قُبُوَر أَْنبِيَاِئهِْم َمَساجَِد، وَإِنِّي أَْنَهاكُْم َعْن ذَ" -١٥٤٣٦
  .، ثَالثَ مَرَّاٍت، ثُمَّ أُغِْمَي َعلَْيِه ُهَنيَّةً "اللَُّهمَّ اْشَهْد:"ثَالثَ َمرَّاٍت، ثُمَّ قَالَ

  "لَيِّنُوا الْقَْولَ لَُهْماللََّه اللََّه ِفيَما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم، أَْشبُِعوا ُبطُونَُهْم، وَأَلْبُِسوا ظُهُوَرُهْم، َو:"ثُمَّ، قَالَ -١٥٤٣٧
  الزُّْهرِيُّ َعنِ اْبنِ كَْعبٍ، اْبُن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه 

أَْخَبرَنِي بن كَْعبِ بن : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ -١٥٤٣٨
 َبْدًرا، لَْم أََتَخلَّْف َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوٍة غََزاَها حَتَّى كَاَنْت غَْزَوةُ َتُبوٍك، إِال:"، َعْن أَبِيِه، قَالََماِلٍك

فََخَرَجْت قَُرْيٌش ُمغَوِِّثَني ِلِعريِِهمْ، " َما َخَرَج ُيرِيُد الِْعَري َولَْم َيعِْتبِ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََحًدا َتَخلََّف َعْن َبْدرٍ، إِنَّ
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي النَّاسِ فَالَْتقَْوا َعْن غَْيرِ َمْوِعٍد، كََما قَالَ اللَُّه َتعَالَى، َولََعْمرِي إِنَّ أَشَْرَف َمَشاِهدِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى 

  ".أُِحبُّ أَنِّي كُْنتُ َشهِْدُتَها َمكَانَ َبْيعَِتي لَْيلَةَ الَْعقََبِة، َحْيثُ تََوافَْيَنا َعلَى اِإلْسالمِ لََبْدٌر، َوَما

وَِهَي آِخرُ  َتُبوٍك، ثُمَّ لَْم أََتَخلَّْف بَْعُد َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوٍة غََزاَها حَتَّى كَاَنْت غَْزَوةُ" -١٥٤٣٩
ْهَبةَ غَْزوَِتهِْم، وَذَِلكَ ِحَني طَابَ غَْزَوٍة غََزاَها، َوآذَنَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّاسَ بِالرَّحِيلِ، فَأََراَد أَنْ َيَتأَهَّبُوا أُ

، فَأََراَد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه "الَْحْرُب ُخْدَعةٌ:"َرى َخَبَرَها، َوكَانَ َيقُولُالظِّاللُ َوطَاَبِت الثِّمَاُر، َوكَانَ قَلََّما أََراَد غَْزَوةً إِال وَا
َتْينِ، وَأََنا أَقَْدُر َشْيٍء ِفي َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة َتُبوٍك أَنْ يََتأَهََّب النَّاُس أُْهبَةً، َوأََنا أَْيَسُر َما كُْنُت، قَْد َجمَْعُت رَاِحلَ

َحتَّى قَاَم النَّبِيُّ ي َعلَى الْجَِهاِد َوِخفَِّة الْحَاِذ، َوأََنا ِفي ذَِلَك أَْصُغو إِلَى الظِّاللِ َوِطيبِ الثِّمَارِ، فَلَْم أََزلْ كَذَِلَك َنفِْس
  .َيخُْرَج َيْوَم الَْخمِيسِ، فَأَْصَبَح غَاِدًياَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَاِدًيا بِالَْغَداِة، وَذَِلَك َيْوَم الَْخِميسِ، َوكَانَ ُيِحبُّ أَنْ 



َر أَْنطَِلُق غًَدا إِلَى السُّوقِ فَأَْشَترِي َجهَازِي، ثُمَّ أَلَْحُق بِهِْم، فَاْنطَلَقْتُ إِلَى السُّوقِ ِمَن الَْغِد، فََعُس: فَقُلُْت -١٥٤٤٠
إِنْ َشاَء اللَُّه، فَلَْم أََزلْ كَذَِلَك حَتَّى الْتََبَس بِيَ الذَّْنُب، وََتَخلَّفُْت َعْن أَْرجُِع غًَدا : َعِليَّ َبْعُض شَأْنِي، فََرَجْعُت، فَقُلُْت

أَنِّي ال أََرى أََحًدا إِال َرُجال َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجَعلْتُ أَْمِشي ِفي اَألْسوَاقِ وَأَطُوُف بِالَْمدِيَنِة فَُيحْزِنُنِي 
النَّاُس كَِثريًا، ال  َتَخلََّف َمْغُموًصا َعلَْيِه ِفي النِّفَاقِ، َوكَانَ لَْيَس أََحٌد َتَخلََّف إِال رَأَى أَنَّ ذَِلَك سََيْخفَى لَُه، َوكَانَ

َعةٌ َوثَمَانَِني َرُجال، َولَمْ َيذْكُْرنِي النَّبِيُّ َيْجَمعُُهْم ِديَوانٌ، َوكَانَ َجِميُع َمْن َتَخلََّف َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِْض
َخلْفَُه : ، قَالَ َرُجلٌ ِمْن قَْوِمي"َما فََعلَ كَْعبُ بن َماِلٍك؟:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َبلَغَ َتُبوكًا، فَلَمَّا َبلَغَ َتُبوكًا، قَالَ

بِئَْس َما قُلَْت، َواللَِّه َيا نَبِيَّ اللَِّه، َما َنْعلَُم إِال َخيًْرا، فََبْيَنَما : ِفي ِعطْفَْيِه، فَقَالَ ُمَعاذُ بن َجَبلٍ َيا نَبِيَّ اللَِّه ُبْردَاُه، َوالنَّظَُر
، فَإِذَا ُهَو أَُبو َخْيثََمةَ، "ا َخْيثََمةَكُْن أََب:"ُهْم كَذَِلَك إِذَا ُهْم بَِرُجلٍ َيزُولُ بِِه السََّراُب، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َتذَكَّرُ بَِماذَا أَخُْرُج ِمْن َسَخطِ فَلَمَّا قََضى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَْزَوةَ َتُبوٍك، َوقَفَلَ َوَدَنا ِمَن الَْمِدينَِة، َجَعلُْت أَ
  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه: وَأَْسَتِعُني َعلَى ذَِلَك بِكُلِّ ِذي َرأْيٍ ِمْن أَْهِلي، َحتَّى إِذَا ِقيلَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ى اللَُّه َعلَْيِه فََدَخلَ النَّبِيُّ َصلََّعلَْيِه َوَسلََّم ُمَصبُِّحكُْم غًَدا بِالَْغَداِة، َزاَح عَنِّي الَْباِطلُ، َوَعَرفُْت أَنِّي ال أَْنُجو إِال بِالصِّْدقِ، 
لَّى ِفيِه َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َوَسلََّم ُضحى، فََصلَّى ِفي الَْمْسجِِد َركَْعَتْينِ، َوكَانَ إِذَا َجاَء ِمْن َسفَرٍ فََعلَ ذَِلَك، أََتى الَْمْسجَِد فََص

ْيِه فََيْسَتْغِفرُ لَُهْم، َوَيقَْبلُ َعالنَِيتَُهْم، وََيِكلُ أَسَْرارَُهْم إِلَى اللَِّه، َجلََس فَجََعلَ يَأِْتَيِه َمْن َتَخلََّف فََيْحِلفُونَ لَُه َوَيْعَتِذُرونَ إِلَ
أَلَْم َتكُنِ :"يِْه، فَقَالَفََدَخلُْت الَْمْسجَِد فَإِذَا ُهَو َجاِلٌس، فَلَمَّا َرآنِي َتَبسََّم َتَبسَُّم الُْمْغَضبِ، فَجِئُْت فَجَلَْسُت َبْيَن َيَد

َواللَِّه لَْو َبْيَن أَْيِدي أََحٍد ِمَن النَّاسِ غَْيرِكَ : ، قُلُْت"فََما َخلَفََك؟:"بَلَى َيا نَبِيَّ اللَِّه، قَالَ: ، فَقُلُْت"ظَْهَرَك؟ اْبتَْعَت
للَِّه، أَنِّي إِنْ أَخَْبرُْتَك الَْيْوَم َجلَْسُت خََرْجُت ِمْن َسْخطَِه َعِليَّ بُِعذْرٍ، َولَقَْد أُوِتيُت َجَدال، وَلَِكْن قَْد َعِلْمُت َيا َنبِيَّ ا

نِّي ِفيِه َوُهَو كَِذبٌ أَْوَشَك بِقَْولٍ َتجُِد َعِليَّ ِفيِه َوُهَو َحقٌّ، فَإِنِّي أَْرُجو ُعقَْبى اللَِّه، َوإِنْ َحدَّثُْتَك الَْيْوَم َحِديثًا َتْرَضى َع
أَمَّا َهذَا :"اللَِّه، َما كُْنُت قَطُّ أَْيَسَر، َوال أََخفَّ حَاذًا مِنِّي ِحَني َتَخلَّفُْت َعْنَك، قَالَ اللَُّه أَنْ ُيطِْلَعَك َعلَيَّ، َواللَِّه َيا َنبِيَّ

اللَِّه َما َو: ، فَقُْمُت فَثَاَر َعلَى أَثَرِي َناٌس ِمْن قَْوِمي ُيؤَنُِّبونِي، فَقَالُوا"فَقَْد َصدَقَكُُم الَْحدِيثَ، قُْم حَتَّى يَقِْضَي اللَُّه ِفيَك
  بُِعذْرٍ يَْرَضى عَْنَك، َوكَانََنْعلَُمَك أَذَْنْبَت ذَْنًبا قَطُّ قَْبلَ َهذَا، فََهال اعَْتذَْرَت إِلَى نَبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ذَِلَك، َوِلَم َتِقفُ َنفَْسَك َمْوِقفًا ال َتْدرِي َما يُقَْضى لََك ِفيِه، اْسِتْغفَاُر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسيَأِْتي ِمْن َوَراِء 
َنَعْم، قَالَهُ : َهلْ قَالَ َهذَا الْقَْولَ أََحٌد غَْيرِي؟، قَالُوا: فَلَْم َيَزالُوا يَُؤنُِّبونِي حَتَّى َهَمْمُت أَنْ أَْرجَِع فَأُكَذَِّب نَفِْسي، فَقُلُْت

َواللَِّه ال أَْرجِعُ : ، َوَمرَاَرةُ بن َربِيَعةَ، فَذَكَُروا َرُجلَْينِ صَاِلَحْينِ قَْد َشهَِدا َبْدًرا، ِلي ِفيهَِما أُْسوَةٌ، فَقُلُْتِهاللُ بن أَُميَّةَ
فََجَعلْتُ : الِمَنا أَيَُّها الثَّالثَةُ، قَالََونََهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن كَ: إِلَْيِه ِفي َهذَا أََبًدا َوال أُكَذُِّب نَفِْسي، قَالَ

ْت لََنا الِْحيطَانُ َحتَّى َما ِهيَ أَخُْرُج إِلَى السُّوقِ فَال ُيكَلُِّمنِي أََحٌد، َوتََنكََّر لََنا النَّاسُ َحتَّى َما ُهمْ بِالَِّذيَن نَْعرُِف، وََتَنكََّر
لََنا اَألْرُض َحتَّى َما ِهيَ بِاَألْرضِ الَِّتي َنعْرُِف، َوكُْنُت أَقَْوى أَْصحَابِي، فَكُْنُت أَخُْرُج  بِالِْحيطَانِ الَِّتي َنعْرُِف، َوتََنكََّرْت

المِ؟، َهلْ َحرَّكَ َشفََتْيِه بِالسَّ: فَأَطُوُف ِفي السُّوقِ وَآِتي الَْمْسجَِد فَأَْدُخلُ، َوآِتي النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَقُولُ
وَاْسَتكَانَ : لَْيِه أَعَْرَض َعنِّي، قَالَفَإِذَا قُْمُت أَُصلِّي إِلَى سَارَِيٍة فَأَقَْبلُْت ِقَبلَ َصالِتي نَظََر إِلَيَّ بُِمَؤخَّرِ َعْيَنْيِه، وَإِذَا نَظَْرُت إِ

ُهَما، فََبْيَنَما أََنا أَطُوُف ِفي السُّوقِ إِذَا َرُجلٌ َنصَْرانِيٌّ َجاءَ َصاِحَباَي، فََجَعال َيْبِكَياِن اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر ال ُيطِْلَعانِ ُرُءوَس
  َمْن َيُدلُّنِي َعلَى كَْعبِ بن َماِلٍك؟، فَطَِفَق النَّاُس ُيشُِريونَ لَُه إِلَيَّ، وَأَتَانِي بَِصِحيفٍَة ِمْن َمِلِك: بِطََعامٍ لَُه َيبِيعُُه، َيقُولُ



َحْق بنا أَمَّا بَْعُد، فَإِنَُّه َبلَغَنِي أَنَّ َصاحَِبَك قَْد َجفَاَك، َوأَقْصَاَك، وَلَْسَت بِدَارِ َمْضَيَعٍة، َوال َهَواٍن، فَالْ: اغَسَّانَ، فَإِذَا ِفيَه
مَّا َمَضْت أَْرَبُعونَ لَْيلَةً، إِذَا َهذَا أَْيًضا ِمَن الَْبالِء، َوالشَّرِّ، فََسَجْرتُ لََها التَّنُّوَر وَأَْحَرقُْتَها فيِه، فَلَ: ُنوَاِسَك، فَقُلُْت

ال، َولَِكْن ال تَقَْرْبهَا، : أُطَلِّقَُها؟، قَالَ: ، فَقُلُْت"اْعتََزلِ امَْرأََتَك:"َرسُولٌ ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أََتانِي، فَقَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ ِهاللَ بن أَُميَّةَ شَْيٌخ كَبٌِري َضِعيٌف، فََهلْ تَأْذَنُ ِلي أَنْ أَْخُدَمُه؟، : ْتفََجاَءِت امَْرأَةُ ِهاللِ بن أَُميَّةَ، فَقَالَ

ي اللَّْيلَ وَالنََّهارَ َيا َنبِيَّ اللَِّه، وَاللَِّه َما بِِه ِمْن َحَركٍَة ِلَشْيٍء، َما زَالَ ُمتَِّكئًا َيْبِك: ، قَالَْت"نََعْم، وَلَِكْن ال َيقَْربَنَِّك:"قَالَ
فَلَمَّا طَالَ َعِليَّ الَْبالُء اقَْتَحْمُت َعلَى أَبِي قََتاَدةَ َحاِئطَُه، َوُهَو اْبُن َعمِّي، : ُمْنذُ كَانَ ِمْن أَْمرِِه َما كَانَ، قَالَ كَْعٌب
َهلْ َتْعلَمُ أَنِّي أُِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه؟، فََسكََت، ثُمَّ قُلُْت ! َبا قََتاَدةَ أَْنُشُدَك اللََّه َيا أَ: فََسلَّْمُت َعلَْيِه، فَلَْم َيُردَّ َعِليَّ، فَقُلُْت

َتْعلَمُ أَ! أَْنُشُدَك اللََّه َيا أََبا قََتاَدةَ : أََتْعلَُم أَنِّي أُِحبُّ اللََّه َوَرسُولَُه؟، فََسكََت، ثُمَّ قُلُْت! أَْنُشُدَك اللََّه َيا أََبا قََتاَدةَ : أَْيًضا
اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم، فَلَْم أَْمِلْك َنفِْسي أَنْ َبكَْيُت، ثُمَّ اقَْتَحْمتُ الْحَاِئطَ َخارًِجا َحتَّى إِذَا : أَنِّي أُِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه؟، قَالَ

  َم النَّاَس َعْن كَالِمَنا، َصلَّْيُتَمَضْت َخْمُسونَ لَْيلَةً ِمْن ِحنيِ َنَهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

قَدْ َضاقَْت َعلَْيَنا اَألْرُض بَِما : "َعلَى ظَْهرِ َبْيٍت لََنا َصالةَ الْفَْجرِ، ثُمُّ َجلَْسُت َوأََنا ِفي الَْمنْزِلَِة الَِّتي قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
، إِذْ َسِمْعتُ نَِداًء ِمْن ذُْرَوِة َسلْعٍ، أَنْ أَْبِشْر َيا كَْعُب بن َماِلٍك، ] ٢٥التوبة آية "[َرحَُبْت َوَضاقَْت َعلَْيَنا أَْنفُُسَنا

ُيَبشِّرُنِي، فَكَانَ الصَّْوُت فََخَرْرُت سَاجًِدا، َوَعَرفُْت أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد َجاَء بِالْفََرجِ، ثُمَّ َجاَء َرُجلٌ َيْركُُض َعلَى فََرسٍ 
َوكَاَنْت َتوَْبُتَنا أُنْزِلَْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : فََرِسِه، فَأَْعطَْيُتُه ثَْوبِي بِشَاَرةً َولَبَِسُت ثَْوَبْينِ آخََرْينِ، قَالَأَسَْرَع ِمْن 

إِذَا َيْخِصُمكُُم النَّاُس َوَيْمَنُعوَنكُمُ :"َماِلٍك؟، قَالَ َيا َنبِيَّ اللَِّه، أَال ُنَبشُِّر كَْعَب بن: َوَسلََّم ثُلُثَ اللَّْيلِ، فَقَالَْت أُمُّ َسلََمةَ
َسلََّم َوكَاَنْت أُمُّ َسلََمةَ ُمْحِسَنةً ِفي شَأْنِي َتْحَزنُ بِأَمْرِي، فَاْنطَلَقُْت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: ، قَالَ"النَّْوَم سَاِئَر اللَّْيلَِة
اَر، فَجِئْتُ ِفي الَْمْسجِِد َوحَْولَُه الُْمْسِلُمونَ، َوُهَو َيسَْتنُِري كَاسِْتَناَرةِ الْقََمرِ، َوكَانَ إِذَا ُسرَّ بِاَألْمرِ اْسَتَن فَإِذَا ُهَو َجاِلٌس

َيا َنبِيَّ : ، قُلُْت"مِ َولََدْتَك أُمَُّكأَْبِشْر َيا كَْعبُ بن َماِلٍك، بَِخْيرِ َيْومٍ أََتى َعلَْيَك مِنذْ َيْو:"َحتَّى جَلَْسُت َبْيَن َيَديِْه، فَقَالَ
لَقَْد تَاَب اللَُّه َعلَى النَّبِيِّ َوالُْمهَاجِرِيَن : "، ثُمَّ َتال َعلَيْهِْم"َبلْ ِمْن ِعْنِد اللَِّه:"اللَِّه، أَِمْن ِعْنِد اللَِّه أَْم ِمْن ِعْنَدَك؟، قَالَ

  اتَّقُوا اللََّه َوكُوُنوا مََع: "َوِفيَنا أُنْزِلَْت أَْيضًا: ، َوقَالَ"التَّوَّاُب الرَِّحيُم" ، حَتَّى َبلَغَ] ١١٧التوبة آية "[َواَألْنصَارِ

َيا َنبِيَّ اللَِّه، إِنَّ ِمْن َتْوبَِتي أَنْ ال أَُحدِّثَ إِال ِصْدقًا، َوأَنْ أُْخلََع ِمْن َماِلي : قُلُْت: ، قَالَ] ١١٩التوبة آية "[الصَّاِدِقَني
فَإِنِّي أَْمِسكُ َسْهِميَ : قُلُْت: ، قَالَ"أَْمَسْك َعلَْيَك بَْعَض َماِلَك، فَُهَو َخْيٌر لََك:"َصَدقَةً إِلَى اللَِّه وَإِلَى َرسُوِلِه، فَقَالَكُلِِّه 

ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني فََما أَنَْعَم اللَُّه َعِليَّ نِْعَمةً ِفي اِإلْسالمِ أَْعظَُم ِمْن ِصدِْقي َرُس: الَِّذي بَِخْيبََر، قَالَ
ُه اْبتَلَى أََحًدا ِفي الصِّْدقِ َصَدقُْتُه أََنا َوَصاِحَباَي أَنْ ال َنكُونَ كَذَْبنَاُه فََهلَكَْنا كََما َهلَكُوا، َوإِنِّي َألْرُجو أَنْ ال َيكُونَ اللَّ

: قَالَ الزُّْهرِيُّ: ْدُت بِِكذَْبٍة َبْعُد، َوإِنِّي َألْرُجو أَنْ َيْحفَظَنِي اللَُّه ِفيَما َبِقَي، قَالَ َمْعَمٌرِمثْلَ الَِّذي ابَْتالنِي بِِه، فََما َتَعمَّ
  .فََهذَا َما اْنتََهى إِلَْيَنا ِمْن َحِديِث كَْعبِ بن َماِلٍك

، َحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ َعْبدُ اللَِّه بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ -١٥٤٤١
فَذَكَرَ الزُّْهرِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبٍ اَألْنَصارِيِّ، : ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، قَالَ

َسِمْعُت أَبِي اْبَن كَْعبٍ : َوكَانَ قَاِئَد أَبِيِه كَْعبٍ ِحَني أُِصيَب بَِبصَرِِه، قَالَ: أََباُه َعْبَد اللَِّه بن كَْعبٍ، قَالَ ثُمَّ السُّلَِميِّ، أَنَّ
َما َتَخلَّفُْت :"ثَ َصاحَِبْيِه، قَالَُيَحدِّثُ َحدِيثَُه ِحَني َتَخلََّف َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة َتُبوٍك، َوَحِدي
ُت َعْنُه ِفي غَْزَوِة َبْدرٍ وَلَمْ َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوٍة غَْيَرَها قَطُّ، غَْيَر أَنِّي قَْد كُْنُت قَدْ َتَخلَّفْ



َها، وَذَِلَك أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّما خََرَج يُرِيُد ِعَري قُرَْيشٍ، ُيَعاِتبِ اللَُّه َوال َرُسولُهُ أََحًدا َتَخلََّف َعْن
  ".َحتَّى جََمَع اللَُّه بَْيَنُه َوَبْيَن َعُدوِِّه َعلَى غَْيرِ ِميَعاٍد

َسلََّم لَْيلَةَ الَْعقََبِة ِحنيَ َتوَاثَقَْنا َعلَى اِإلْسالمِ، َوَما أُِحبُّ أَنَّ َولَقَْد شَهِْدُت َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو" -١٥٤٤٢
  ".ِلي بَِها َمشَْهَد َبْدرٍ َوإِنْ كَاَنْت غَْزَوةُ َبْدرٍ أَذَكََر ِفي النَّاسِ ِمْنَها

انَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَلََّما َيخُْرُج كَانَ ِمْن َحِديِثي، ِحَني َتَخلَّفُْت َعْنُه ِفي ِتلَْك الَْغْزَوِة، َوكَ -١٥٤٤٣
لَ َعُدوا كَثًِريا، فََحكَى ِفي غَْزَوٍة َيْغُزوَها إِال َورَّى بَِغْيرَِها، َحتَّى كَاَنْت ِتلَْك، الَْغْزَوِة فََغَزاَها ِفي َحرٍّ َشِديٍد، َواْسَتقَْب

َصلَّى اللَُّه  هَُّبوا ِلذَِلَك أُْهَبةَ غَْزوِِهْم، فَأَْخَبرَُهْم بَِوْجهِِه الَِّذي ُيرِيُد، وَالُْمْسِلُمونَ َمْن َتبَِع َرسُولَ اللَِّهِللنَّاسِ أََمَرُهمْ ِلَيَتأَ
عُُهْم ِديَوانٌ َمكْتُوٌب، قَالَ ال َيْجَم: َعلَْيِه َوَسلََّم كَبٌِري ال َيْجَمعُُهْم ِكتَاٌب َحافَظٌ َيعْنِي بِذَِلُك كَْعبٌ الدِّيَوانَ، َيقُولُ

 َوَجلَّ، َوغََزا َرُسولُ فَقَلَّ َرُجلٌ يُرِيدُ أَنْ َيِغيبَ إِال ظَنَّ أَنَُّه ُمسَْتْخٍف لَُه ذَِلَك َما لَمْ َينْزِلْ ِفيِه َوْحٌي ِمَن اللَِّه َعزَّ: كَْعٌب
َني طَاَبتِ الثِّمَاُر َوَراَحتِ الظِّاللُ، فََتجَهََّز َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتلَْك الَْغْزَوةَ ِح

لَى ذَِلكَ إِنِّي قَاِدٌر َع: فِْسيَوَتَجهََّز الُْمْسِلُمونَ َمَعُه، َوَجَعلُْت أَْعُدو َألَتَجهََّز َمَعُهْم فَأَْرجَِع َولَْم أَقْضِ َحاجَةً، َوأَقُولُ ِفي َن
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم غَاِدًيا إِذَا أَرَْدُت، فَلَْم يََزلْ ذَِلَك َيَتَماَدى بِي َحتَّى َشمَّرَ النَّاسُ ِللَْغِد، فَأَْصَبحَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ

ْيئًا، فَلَْم يََزلْ كَذَِلَك َحتَّى أَْسَرُعوا فََهَمْمُت أَنْ َوالُْمْسِلُمونَ َمَعُه، لَمْ أَقْضِ شَْيئًا، ثُمَّ غََدْوُت فََرجَْعُت، وَلَْم أَقْضِ َش
اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  أَْرَتِحلَ فَأُْدرِكُُهْم وَلَْيتَنِي فََعلُْت، َولَْم أَفَْعلْ َوَجَعلُْت إِذَا خََرْجُت ِفي النَّاسِ َبْعدَ ُخُروجِ َرسُولِ

  َوَسلََّم

ولُ اللَّهِ ى إِال َرُجال َمْغمُوًصا َعلَْيِه ِفي النِّفَاقِ أَوْ َرُجال ِممَّْن ُعذَِّر أَنَُّه ِفي الضُّعَفَاِء، َولَمْ َيذْكُْرنِي َرُسَيْحزِنُنِي أَنْ ال أََر
، فَقَالَ َرُجلٌ "كَْعُب بن َماِلٍك؟ أََتْدُرونَ َما فََعلَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َبلَغَ َتُبوكًا، قَالَ، َوُهَو َجاِلٌس ِفي الْقَْومِ

َتْدرِي َما قُلَْت؟، َواللَِّه َيا َرسُولَ اللَِّه، َما : َنَعْم، حََبَسُه بُْرَداُه وَالنَّظَُر ِفي ِعطِْفِه، فَقَالَ ُمعَاذُ بن جََبلٍ: ِمْن بين َسِلَمةَ
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َبلََغنِي أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد  َعِلْمَنا َعلَْيِه إِال َخْيًرا، فََسكََت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى

للَُّه بَِماذَا أَْخُرُج ِمْن َسَخِط َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ا: َتَوجََّه قَاِفال ِمْن َتُبوٍك، َحَضرَنِي َشرٌّ، فََجَعلُْت أََتذَكَُّر الْكَِذَب َوأَقُولُ
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َعلَْيِه َوَسلََّم غًَدا؟، َوأَْسَتِعُني َعلَى ذَِلَك بِكُلِّ َمْن أََرى ِمْن أَْهِلي، فَلَمَّا ِقيلَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َص

صِّْدقِ، فَأَْجَمْعُت أَنْ أَْصُدقَُه، فََصبَّحَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى أَظَلَّ قَاِدًما زَاَح َعنِّي الَْباِطلُ، َوَعَرفُْت أَنْ ال أَْنُجَو ِمْنُه إِال بِال
مَّ َجلََس ِللنَّاسِ، فَلَمَّا فََعلَ ذَِلكَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِدينَةَ، َوكَانَ إِذَا قَِدَم ِمْن َسفَرٍ َبَدأَ بِالَْمْسجِِد فََركََع ِفيِه َركَْعَتْينِ، ثُ

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َخلَّفُونَ فََجَعلُوا يَْعَتِذُرونَ إِلَْيِه وََيْحِلفُونَ لَُه، َوكَانُوا بِْضَعةً َوثََمانَِني َرُجال، فَقَبِلَ ِمنُْهْم َرَجاَءُه الُْم
  اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، حَتَّى جِئُْتَعلَْيِه َوَسلََّم َعالنِيََتُهْم وَإِميَاَنُهْم، فََيْسَتْغِفُر لَُهْم، َوَجَعلَ َسرَاِئَرُهمْ إِلَى 

ا َسلَّْمُت َعلَْيِه َتَبسََّم تََبسَُّم الُْمْغَضبِ، ثُمَّ قَالَ ، فَجِئْتُ أَْمِشي َحتَّى َجلَْسُت َبْيَن َيَدْيِه، فَقَالَ "تََعالَ:"فََسلَّْمُت َعلَْيِه، فَلَمَّ
َيا َرسُولَ اللَِّه، وَاللَِّه لَْو َجلَْسُت ِعْنَد غَْيرِِك ِمْن أَْهلِ الدُّْنَيا لَرَأَْيتُ : قُلُْت، "َما َخلَفََك؟، أَلَمْ َتكُنِ اْبَتْعَت ظَهًْرا؟:"ِلي

يُوِشكَنَّ كَِذًبا ِلتَْرَضى عَنِّي لَ أَنِّي َسأَْخُرُج ِمْن َسْخطَِتِه، لَقَْد أُْعِطيتُ َجَدال، وَلَِكنِّي َواللَِّه لَقَْد َعِلْمُت لَِئْن َحدَّثُْتَك الَْيْوَم
يِه، َواللَِّه َما كَانَ ِلي ُعذٌْر، اللَُّه أَنْ ُيْسخِطََك َعلَيَّ، َولَِئْن َحدَّثُْتَك َحِديثًا صَاِدقًا َتجُِد َعِليَّ ِفيِه إِنِّي َألْرُجو َعفَْو اللَِّه ِف

أَمَّا َهذَا فَقَدْ :"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَواللَِّه َما كُْنُت قَطُّ أَقَْوى َوال أَْيَسَر مِنِّي ِحَني َتَخلَّفُْت َعْنَك، 
َواللَِّه َما َعِلْمَناَك : ، فَقُْمُت َوقَاَم َمِعي رِجَالٌ ِمْن بين َسِلَمةَ فَاتََّبُعونِي، فَقَالُوا"َصدَقَكُْم، قُْم َحتَّى َيْحكَُم اللَُّه ِفيَك أَمََرُه



ْعَتذََر إِلَْيِه ا قَْبلَ َهذَا، َولَقَْد َعجَْزَت أَنْ ال َتكُونَ اعَْتذَْرَت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِما اأَذْنَْبَت ذَنًْب
اللَِّه َما َزالُوا يَُؤنُِّبوَننِي َحتَّى أَرَْدُت أَنْ الُْمَناِفقُونَ، قَْد كَانَ كَافَِيَك ِمْنُه اْسِتغْفَاُر َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََو

نََعْم، : َهلْ لَِقَي َهذَا أََحٌد غَْيرِي؟، فَقَالُوا: أَْرجَِع إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأُكَذِّبَ َنفِْسي، ثُمَّ قُلُْت لَُهْم
  َوِهاللُ" ُمرَاَرةُ بن الرَّبِيعِ : َمْن ُهَما؟، قَالُوا: لَ لَُهَما مِثْلُ َما ِقيلَ لََك، قُلُْتَرُجالِن قَاال مِثْلَ َمقَاِلَك، َوِقي

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه بن أَُميَّةَ الَْواِقِفيُّ، فَذَكَُروا َرُجلَْينِ صَاِلَحْينِ ِفيهَِما أُْسوَةٌ، فََصمَّْمُت ِحَني ذَكَُروُهَما ِلي، َونََهى 
لَنَا، حَتَّى تََنكََّرتْ ِلي نَفِْسي  لَْيِه َوَسلََّم َعْن كَالِمَنا أَيَُّها الثَّالثَةُ ِمْن َبْينِ َمْن َتَخلََّف َعْنُه، فَاْجَتَنبََنا النَّاُس َوَتَغيَّرُواَع

 لَْيلَةً، أََما َصاِحبَاَي فَاسَْتكَنَّا َوقََعَدا ِفي َواَألْرُض، فََما ِهَي بِاَألْرضِ الَِّتي كُْنُت أَعْرُِف، فَلَبِثَْنا َعلَى ذَِلَك َخْمِسَني
ِمَني َوأَطُوُف ِفي اَألسْوَاقِ ُبُيوِتهَِما، َوأَمَّا أََنا فَكُْنُت أََشدَّ الرَّْهِط َوأَجْلََدُهْم، َوكُْنُت أَْخُرُج وَأَشَْهُد الصَّالةَ َمَع الُْمْسِل

ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي َمْجِلِسِه َبْعدَ الصَّالِة فَأَُسلُِّم َعلَْيِه، فَأَقُولُ ِفي فَال ُيكَلُِّمنِي أََحٌد، وَإِنِّي آِتي َر
أَقَْبلُْت َعلَى الصَّالِة َنظَرَ َهلْ َحرََّك َشفََتْيهِ َبَردِّ السَّالمِ َعِليَّ أَْم ال؟ ثُمَّ أَُصلِّي قَرِيًبا ِمْنُه فَأُسَارِقُُه النَّظََر، فَإِذَا : َنفِْسي

َحتَّى َتسَوَّْرُت جِدَاَر أَبِي  إِلَيَّ، فَإِذَا الَْتفَتُّ َنحَْوُه أَعَْرَض َعنِّي، َحتَّى إِذَا طَالَ َعِليَّ ذَِلَك ِمْن َجفَْوِة الُْمْسِلِمَني َمَشْيُت
َيا أََبا قََتاَدةَ، أَْنُشُدكَ اللََّه، : لَّْمُت َعلَْيِه، فََواللَِّه َما َردَّ َعِليَّ السَّالَم، فَقُلُْتقََتاَدةَ، َوُهَو اْبُن َعمِّي وَأََحبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فََس

َوَرسُولُُه اللَُّه : ُه، فَقَالََهلْ َتْعلَُم أَنِّي أُِحبُّ اللََّه َوَرسُولَُه؟، فََسكََت، فَُعْدتُ لَُه فََناَشْدُتُه، فََسكََت، فَُعْدُت لَُه فََناَشْدُت
  السُّوقِ فَإِذَاأَْعلَُم، فَفَاَضْت َعيَْناَي، َوُرْحُت فََتسَوَّْرتُ الْجَِداَر، ثُمَّ غَدَْوُت إِلَى السُّوقِ، فََبيَْنا أََنا أَْمِشي ِفي 

َمْن َيُدلُّنِي َعلَى كَْعبِ بن َماِلٍك، فَجََعلَ النَّاسُ : ولُبنَبِطيٍّ ِمْن َنَبطِ الشَّامِ َيسْأَلُ َعنِّي ِممَّْن قَِدَم بَِبْيعِ الطََّعامِ بِالَْمدِيَنِة، َيقُ
رٍ، فَإِذَا ِفيِه، أَمَّا َبْعُد، فَإِنَُّه ُيِشُريونَ إِلَيَّ، حَتَّى َجاءَنِي فََدفََع إِلَيَّ ِكتَاًبا ِمْن َملَِك غَسَّانَ، َوكََتَب ِكَتاًبا ِفي َسَرقٍَة ِمْن َحرِي

: أُْتَهااحَِبَك قَْد َجفَاَك َولَْم َيْجَعلْكَ اللَُّه َبَداَر هََواٍن، َوال َمْضَيَعةً، فَالَْحْق بنا نَُواسيَِك، فَقُلُْت ِحَني قََرقَْد َبلََغَنا أَنَّ َص
َمْدُت بَِها إِلَى َتنُّورٍ فََسَجْرُتهُ َهذَا أَْيًضا ِمَن الَْبالِء، قَْد َبلَغَ بِي َما قَْد َوقََعُت ِفيِه أَنْ طََمَع ِفيَّ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الشِّْرِك، فََع

إِنَّ َرُسولَ : لََّم َيأِْتينِي، فَقَالَبَِها، فَأَقَْمَنا َعلَى ذَِلكَ َحتَّى َمَضْت أَْرَبُعونَ لَْيلَةً، إِذَا َرسُولُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
َبلِ اْعتَزِلَْها َوال َتقَْرْبَها، وَأَْرَسلَ إِلَى : أَطَالقًا أَْم َماذَا؟، قَالَ: ُرَك أَنْ َتعَْتزِلَ امَْرأََتَك، قُلُْتاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْم

ْمرِ َما ُهَو قَاضٍ، الْحَِقي بِأَهِْلِك، َوكُونِي ِعْنَدُهمْ َحتَّى يَقِْضيَ اللَُّه ِفي َهذَا اَأل: َصاِحَبيَّ بِمِثْلِ ذَِلَك، فَقُلُْت المَْرأَِتي
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ ِهاللَ بن أَُميَّةَ شَْيٌخ : فََجاَءتِ اْمرَأَةُ ِهاللِ بن أَُميَّةَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت: قَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، َما بِِه ِمْن َحَركَةٍ : ، فَقَالَْت"، وَلَِكْن ال َيقَْرَبنَِّكال:"كَبٌِري ضَاِئٌع ال خَاِدَم لَُه، أَفََتكَْرُه أَنْ أَْخُدَمُه؟، قَالَ
  ،إِلَيَّ، َواللَِّه َما َزالَ َيْبِكي ُمْنذُ كَانَ أَْمُرُه َما كَانَ إِلَى َيْوِمِه َهذَا، َولَقَْد َتَخوَّفُْت َعلَى َبَصَرِه

تَأْذَْنتَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْمرَأَِتَك، فَقَْد أَِذنَ المَْرأَِة ِهاللِ بن أَُميَّةَ لَوِ اْس: فَقَالَ ِلي َبْعضُ أَْهِلي: قَالَ
َم ِفي ذَِلَك إِنِ ال وَاللَِّه، ال أَْسَتأِْذَنُه ِفيَها، َما ُيْدَرى َما َيقُولُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: أَنْ َتْخُدَمُه، قُلُْت

فَبِْتَنا َعلَى ذَِلَك َعْشَر لَيَالٍ، فَكَُملَ لََنا خَْمُسونَ لَْيلَةً ِمْن ِحنيِ َنَهى َرسُولُ اللَّهِ : اْستَأْذَْنُتُه ِفيَها َوأََنا َرُجلٌ شَابٌّ، قَالَ
صُْبَح َخْمِسنيَ لَْيلٍَة َعلَى ظَْهرِ َبْيٍت ِمْن ُبيُوِتَنا َعلَى الَْحالِ الَِّتي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن كَالِمَنا، حَتَّى َصلَّْيُت الصُّْبَح 

ِفي ظَْهرِ َسلْعٍ، فَكُْنُت  ذَكََر اللَُّه، َوقَدْ َضاقَْت َعِليَّ اَألْرُض بَِما َرُحَبْت، َوَضاقَْت َعِليَّ َنفِْسي، َوقَْد كُْنُت اْبتََنْيُت َخْيَمةً
َيا كَْعُب بن َماِلٍك، أَْبِشْر، فَخََرْرتُ َساجِدًا، َوَعَرفُْت : ذْ َسِمْعُت صَارًِخا بِأَْعلَى َسلْعٍ، َيقُولُ بِأَْعلَى َصْوتِِهأَكُونُ ِفيَها، إِ

َعلَْيَنا ِحَني اطَّلََع الْفَْجُر، َوقَْد ذََهبَ فَأَْخَبرَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّاَس بِتَْوَبِة اللَِّه : أَنْ قَْد َجاَء الْفََرُج، قَالَ



تَّى أَْوفَى َعلَى الَْجَبلِ، أُنَاٌس يَُبشِّرُوَنَنا، فَذََهَب َنْحَو صَاحَِبيَّ ُمَبشٌِّر، َوَركََض َرُجلٌ إِلَيَّ فََرًسا، َوَسَعى َساعٍ ِمْن أَْسلََم َح
ا َجاَءنِي الَِّذي َسِمْعُت صَْوَتُه يَُبشِّرُنِي، َنَزَعُت ثَوَْبيَّ فَكَسَْوُتُه إِيَّاُهَما بَِشارَةً، َوكَانَ الصَّْوُت أَسَْرَع ِمَن الْفَارِسِ، فَلَمَّ

  ْيِه َوَسلَّمَ،لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلََواللَِّه َما أَْمِلُك غَْيَرُهَما َيْومَِئٍذ، وَاْسَتعَْرُت ثَْوَبْينِ فَلَبِْسُتُهَما، وَاْنطَلَقُْت أََتَيمَُّم َرُسولَ ال

ِلَيْهنَئَْك تَْوَبةُ اللَِّه َعلَْيَك، َحتَّى َدَخلُْت الَْمْسجَِد، َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : َوَتلَقَّانِي النَّاسُ ُيَهنِّئُونَنِي بِالتَّْوَبِة َوَيقُولُونَ
ةُ بن ُعَبْيِد اللَِّه فََحيَّانِي َوَهنَّأَنِي، َواللَِّه َما قَاَم إِلَيَّ َرُجلٌ ِمَن الُْمهَاجِرِينَ َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس َوَحْولَهُ النَّاُس، فَقَاَم إِلَيَّ طَلَْح

 فَلَمَّا َسلَّْمُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَوْجُهُه: فَكَانَ كَْعبٌ ال َيْنَساَها لَُه، قَالَ كَْعٌب: غَْيُرُه، قَالَ
ِمْن ِعْنِدَك َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْم ِمْن : ، قُلُْت"أَْبِشْر بَِخْيرِ َيْومٍ َمرَّ َعلَْيَك ُمْنذُ َيْومِ َولََدْتَك أُمَُّك:"ُمْشرٌِق ِمَن السُّرُورِ، َوقَالَ

ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ُسرَّ اسَْتْبَشرَ َحتَّى َوكَانَ َرُس: ، قَالَ"َبلْ ِمْن ِعْنِد اللَِّه:"ِعْنِد اللَِّه تََباَرَك َوَتَعالَى؟، قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ ِمْن َتوَْبِتي أَنْ : كَأَنَّ َوْجَهُه ِقطَْعةٌ ِمْن قََمرٍ، َوكُنَّا َنْعرُِف ذَِلَك ِمْنُه، فَلَمَّا َجلَْسُت َبْيَن َيَدْيِه، قُلُْت

أَْمِسْك َعلَْيَك بَْعَض َماِلَك، :"اِلي َصَدقَةً إِلَى اللَِّه َوإِلَى َرسُوِلِه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْنَخِلَع ِمْن َم
ْنَجانِي بِالصِّْدقِ، َوإِنَّ ِمْن َتْوبَِتي َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ اللََّه أَ: إِنِّي أُْمِسُك َسْهِمي ِمْن َخْيَبَر، فَقُلُْت: ، قُلُْت"فَُهَو َخْيٌر لََك

ْدقِ الَْحِديِث َما أَْبالنِي مُْنذُ إِلَى اللَِّه أَنْ ال أَُحدِّثَ إِال ِصْدقًا َما َبِقيُت، َواللَِّه َما أَْعلَُم أََحًدا ِمَن النَّاسِ أَْبالُه اللَُّه ِفي ِص
  َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َيوِْمي َهذَا، وَأََنا أَْرُجو أَنْ َيْحفَظَنِي ذَكَْرُت ذَِلَك لَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

لَقَْد تَاَب اللَُّه َعلَى النَّبِيِّ َوالْمَُهاجِرِيَن َواَألْنَصارِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة الُْعسَْرِة "اللَُّه ِفيَما َبِقَي، َوأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، 
يَن ُخلِّفُوا َحتَّى ِد َما كَاَد َيزِيغُ قُلُوُب فَرِيقٍ ِمْنُهْم ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم إِنَُّه بِهِْم َرُؤوٌف َرحِيٌم َوَعلَى الثَّالثَةِ الَِّذِمْن َبْع
َعمَ اللَُّه َعِليَّ نِْعَمةً َبْعَد أَنْ فََواللَِّه، َما أَْن: ، قَالَ كَْعٌب"َوكُونُوا َمَع الصَّاِدِقَني: "، إِلَى قَْولِِه] ١١٧التوبة آية "[إِذَا

إِال أَنْ أَكُونَ كَذَْبُتهُ َهدَانِي ِلِإلْسالمِ كَاَنْت أَْعظََم ِفي نَفِْسي ِمْن ِصْدِقي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْومَِئٍذ، 
سََيْحِلفُونَ : "قَالَ: قَالَ ِفي الَِّذيَن كَذَُبوُه ِحنيَ أُنْزِلَ الَْوْحُي َشرَّ َما قَالَ َألَحٍد فَأَْهلََك كََما َهلََك الَِّذيَن كَذَُبوُه، فَإِنَّ اللََّه

ا َيكِْسُبونَ هَنَُّم جََزاًء بَِما كَانُوبِاللَِّه لَكُْم إِذَا اْنقَلَْبُتمْ إِلَْيهِْم ِلُتعْرُِضوا َعنُْهْم فَأَْعرِضُوا َعْنُهْم إِنَُّهْم رِْجٌس َوَمأَْواُهْم َج
َوكُنَّا : ، قَالَ] ٩٥التوبة آية "[َيْحِلفُونَ لَكُْم ِلتَْرَضْوا َعنُْهْم فَإِنْ تَْرَضْوا َعنُْهْم فَإِنَّ اللََّه ال يَْرَضى َعنِ الْقَْومِ الْفَاِسِقَني

اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َحلَفُوا لَُه فََصدَّقَُهْم َواْسَتْغفَرَ َخلَفََنا أَيَُّها الثَّالثَةُ َعْن أََمرِ َهُؤالِء الَِّذيَن قَبِلَ مِْنُهْم َرُسولُ 
َوَعلَى : "قَْولُ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ لَُهْم، َوأَْرَجأَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمََرَنا حَتَّى قََضى اللَُّه ِفيِه َما قََضى، فَذَِلَك

  ، َولَْيسَ الَِّذي ذَكََر اللَُّه لَِتَخلُِّفَنا َعنِ الَْغْزوِ، وَلَِكْن لَِتْخِليفِِه] ١١٨التوبة آية "[لثَّالثَةِ الَِّذيَن ُخلِّفُواا

  ".إِيَّاَنا وَإِْرجَاِئِه أَمََرَنا َعْن َمْن َحلََف لَُه َواْعَتذََر إِلَْيِه، فَقَبِلَ ِمْنُهْم
َدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَِطيِعيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن جَرِيرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َحدَّثََنا َعْب -١٥٤٤٤

ِه شَهِْدُت َمَع َرُسولِ اللَّ:"قَالَ كَْعٌب: ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، قَالَ
ْب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْعقََبةَ، َولَْم أََتَخلَّْف َعْن غَْزَوٍة غََزاَها إِال غَْزَوةَ َبْدرٍ، وَلَْم ُيعَاِت

َحدَّثََنا ، ، فَذَكََر الَْحِديثَ "ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيرِيُد ِعَري قَُرْيشٍَوَسلََّم أََحًدا َتَخلََّف َعْن َبْدرٍ، إِنََّما خََرَج َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ
ح . إِبَْراِهيمَ بن َسْعٍدُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زِيَاٍد، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن 

ثَنِي َعْبُد بن أَحَْمَد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن سَْعٍد، َحدَّثََنا َعمِّي، َحدَّثََنا اْبُن أَِخي الزُّهْرِيِّ، َعْن َعمِِّه، َحدََّوَحدَّثََنا َعْبَدانُ 



َسِمْعُت كَْعًبا، : قَالَ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبٍ، أَنَّ عَْبَد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َوكَانَ قَاِئَد كَْعبٍ ِمْن بنيِه،
  .ُيَحدِّثُ بَِحِديِثهِ ِحَني َتَخلََّف َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََر ِمثْلَُه

أَبِي َسلََمةَ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّحْيمِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن -١٥٤٤٥
ُه َعلَْيِه، َجاَء َرسُولَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن إِبَْراهِيَم بن ُمرَّةَ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، ِحَني َتاَب اللَّ

للَِّه، إِنََّما أَْنَجانَِي اللَُّه بِالصِّْدقِ، َوإِنْ ِمْن َتْوبَِتي أَنْ ال أَُحدِّثَ كَذًِبا، َوأَنْ َيا َرسُولَ ا: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
ُهَو َخْيرٌ أَْمِسْك َبْعَض مَاِلَك، فَ:"أَْنَخِلَع ِمْن َماِلي إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوَرسُوِلِه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .أُْمِسُك َسْهَم َخْيَبَر : ، قَالَ"لََك

ثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َمخْلٍَد، َحدَّ -١٥٤٤٦
ي بن ِشَهابٍ، َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن َعْبِد اللَِّه بن بن َعْبِد الْعَزِيزِ األَْنصَارِيُّ، َحدَّثَنِ

اسِ أََمَرُهْم، إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، لَمَّا َهمَّ بَِبنِي اَألْصفَرِ َيْغُزوُهْم َجلَّى ِللنَّ: كَْعبٍ، َعْن أَبِيِه كَْعبٍ، قَالَ
دِيدًا، َوَسفًَرا َبعِيًدا، َوَعدُوا َوكَانَ قَلََّما أََراَد غَْزَوةً إِال َورَّى بِغَْيرَِها َعْنَها، َحتَّى كَاَنْت ِتلْكَ الَْغزَْوِة، فَاْستَقَْبلَ َحرا َش

َتأَهَُّبوا ِفي ذَِلكَ أُْهَبةَ َعُدوِِّهْم، فََتَجهَّزَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َجِديًدا، فَكََشَف ِللنَّاسِ الَْوْجَه الَِّذي َخَرَج بِهِْم إِلَيْهِْم ِلَي
َع النَّاُس، َوقِيلَ إِنَّ َرُسولَ َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَتَجهََّز النَّاُس َمَعُه، َوطَِفقُْت أَْعُدو ألََتَجهََّز فَأَْرجَِع َولَْم أَقْضِ َشْيئًا، حَتَّى فَزِ

أََتَجهَُّز بَْعَدُه بَِيْومٍ أَْو َيوَْمْينِ، ثُمَّ أُْدرِكُُهْم، َوعِْنِدي : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، غَاٍد َوخَارٌِج إِلَى َوْجهِِه، فَقُلُْت اللَِّه
قَوِيٌّ بُِعدَِّتي، فََما زِلْتُ أَغُْدو بَْعَدُه فَأَْرجُِع  رَاِحلََتاِن، َوَما اْجَتَمَعْت ِعْنِدي رَاِحلََتاِن قَطُّ قَْبلَُهَما، فَأََنا قَاِدٌر ِفي َنفِْسي،

َمْعُت الْقُُعوَد حَتَّى َسبَقَنِي َولَْم أَقْضِ َشْيئًا، حَتَّى أَْمَعَن الْقَْوُم وَأَْسرُِعوا، َوطَِفقُْت أَغُْدو ِللَْحِديِث وََيْشَغلُنِي الرِّجَالُ، فَأَْج
   أََرى إِال َرُجال ِممَّْن َعذََّر اللَُّه َجلَّ اْسُمُه أَْو َرُجال َمْغمُوًصا ِفي النِّفَاقِ، وَُيحْزُِننِيالْقَْوُم، َوطَِفقُْت أَغُْدو فَال

اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َوقُدَِّر لَِرُسولِ ذَِلَك، فَطَِفقُْت أُِعدُّ الُْعذْرَ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َجاَء، َوأُهَْييُء الْكَالَم، 
، فَقَاَم إِلَْيهِ "َما فََعلَ كَْعُب بن َماِلٍك؟:"َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ال َيذْكُرَنِي حَتَّى نََزلَ َتُبوكًا، فَقَالَ ِللنَّاسِ، َوُهَو جَاِلٌس بَِتُبوٍك

َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنْ َعِلْمَنا إِال : ، فََتكَلََّم َرُجلٌ آَخُر، فَقَالََشَغلَُه ُبرَْداُه، َوالنَّظَُر ِفي ِعطْفَْيِه: َرُجلٌ ِمْن قَْوِمي، فَقَالَ
ْيِه َوَسلََّم قَِدَم زَاَح َعنِّي َخيًْرا، فََصَمَت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا ِقيلَ إِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ

 ِصْدقَُه، َوصَبََّح لُ، َوَما كُْنُت أَْجَمُع ِمَن الْكَِذبِ وَالُْعذْرِ، َوَعَرفُْت أَنَُّه لَْن يَُنجِّيَنِي ِمْنُه إِال الصِّْدُق، فَأَْجَمْعُتالْبَاِط
ي النَّاسِ َجاِلٌس ِفي الَْمْسجِِد، َوكَانَ قَلََّما َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمدِيَنةَ، فَقَِدَم، فََغَدْوتُ إِلَيِْه، فَإِذَا ُهَو ِف

َيا َرُسولَ اللَِّه، ال ُعذَْر ِلي، : ، َوَتَبسََّم تََبسُّمَ الُْمْغَضبِ، قُلُْت"َهلُمَّ َيا كَْعُب، َما َخلْفََك َعنِّي؟:"َنظََر إِلَيَّ َدَعانِي، فَقَالَ
ِحَني َتَخلَّفُْت َعْنَك، َوقَْد َجاَء الُْمَخلَّفُونَ َيْحِلفُونَ فََيقَْبلُ مِْنُهْم، َوَيْسَتغِْفُر لَُهْم،  َما كُْنُت قَطُّ أَقَْوى، َوال أَْيَسَر مِنِّي

ُه ِفيَك َما ُهَو أَمَّا َهذَا فَقَدْ َصَدَق، فَقُْم َحتَّى يَقِْضيَ اللَّ:"َوَيِكلُ سََراِئرَُهْم ِفي ذَِلَك إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، فَلَمَّا َصَدقَُه قَالَ
  َواللَِّه، َما َصَنْعَت َشْيئًا، َواللَِّه، إِنْ كَانَ لَكَافِيَك ِمْن ذَْنبِِك الَِّذي: ، فَقُْمُت فَقَاَم إِلَيَّ َرُجلٌ ِمْن بين َسِلَمةَ، فَقَالَ"قَاضٍ

ا َصَنَع ذَِلكَ بَِغْيرَِك، فَقَْد قَبِلَ ِمنُْهْم ُعذْرَُهْم َواْسَتْغفََر لَُهْم، أَذْنَْبَت اْسِتْغفَارُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََك كََم
َهلْ قَالَ لَُه َهِذِه الَْمقَالَةَ أََحٌد َواعَْتذَرَ بِِمثْلِ : فََما َزالُوا َيلُوُمونَنِي حَتَّى َتَمنَّْيتُ أَنْ أَْرجَِع فَأُكَذَِّب َنفِْسي، ثُمَّ قُلُْت لَُهْم

ِهاللُ بن أَُميَّةَ الَْواِقِفيُّ، َورَبِيَعةُ بن ُمرَاَرةَ الُْعَمرِيُّ، فَذَكَرُوا ِلي : َمْن؟، قَالُوا: َنَعْم، قُلُْت: اْعَتذَْرُت بِِه، أََحٌد؟، قَالُواَما 
لَُهَما ِمثْلُ الَِّذيِ ِقيلَ لََك، وََنَهى َرُسولُ اللَِّه َرُجلَْينِ صَاِلَحْينِ قَْد شَهَِدا َبْدًرا، قَِد اعَْتذََرا بِمِثْلِ الَِّذي اعَْتذَْرَت، َوِقيلَ 



َسلُِّم َعلَْيَنا َوال يَُردُّ َعلَْيَنا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن كَالِمَنا، فَطَفَقَْنا َنْغُدو ِفي النَّاسِ َوال ُيكَلُِّمَنا أََحٌد كَِلَمةً، َوال ُي
ا ِهاللُ أَْرَبُعونَ لَْيلَةً َجاَءَنا َرُسولُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَِن اعَْتزِلُوا نَِساَءكُْم، فَأَمَّ َسالمََنا، حَتَّى إِذَا دََنْت

ِعيٌف َبَصرُُه، فََهلْ َتكَْرُه أَنْ أَْصَنعَ إِنَّهُ شَْيٌخ َض: بن أَُميَّةَ فََجاَءتِ اْمرَأَُتُه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
َواللَِّه َما بِِه ِمْن َحَركٍَة إِلَى َشْيٍء، وَاللَِّه َما زَالَ يَْبِكي إِذْ كَانَ ِمْن أَْمرِِه : ، قَالَْت"ال، وَلَِكْن ال َيقَْرَبنَِّك:"لَُه طََعاًما؟ قَالَ

لَوِ اْسَتأْذَْنَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََما اْستَأْذََنتِ اْمرَأَةُ : ِلي أَْهِليفَقَالَ : َما كَانَ إِلَى َيْوِمِه َهذَا، قَالَ
  َواللَِّه َما أَْسَتأِْذَنُه ِفيَها، َوَما أَْدرِي َما َيقُولُ َرُسولُ: فَقُلُْت: ِهاللِ بن أَُميَّةَ أَنْ َتْخُدمَُه، قَالَ

الَْحِقي بِأَْهِلِك حَتَّى يَقِْضَي اللَُّه : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم إِِن اْسَتأْذَْنُتُه، َوُهَو شَْيٌخ كَبٌِري، َوأََنا َشابٌّ، فَقُلُْت الْمرَأَِتياللَِّه َصلَّى اللَّ
فَأَقَْبلُْت حَتَّى َتسَوَّْرُت جِدَاًرا الْبنِ َعمِّي َما ُهَو قَاضٍ، َوطَِفقَْنا َنْمِشي ِفي النَّاسِ َوال ُيكَلُِّمَنا أََحٌد، َوال ُيَردُّ َعلَْيَنا َسالٌم، 

أَْنُشُدكَ بِاللَِّه، أََتْعلَُم أَنِّي أُِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه؟، : ِفي َحاِئِطِه، فََسلَّْمُت َعلَْيِه فََما َحرََّك َشفََتْيهِ َيُردُّ َعِليَّ السَّالَم، فَقُلُْت
اللَُّه : ُعْدُت فَلَْم ُيكَلِّْمنِي، ثُمَّ ُعْدُت فَلَْم ُيكَلِّْمنِي، َحتَّى إِذَا كَُملَِت الرَّابَِعةُ أَوِ الثَّاِلثَةُ، قَالَفََما كَلََّمنِي كَِلَمةً، ثُمَّ 

َبِطيٌّ ِمْن َنَبِط الشَّامِ َيسْأَلُ َوَرسُولُُه أَْعلَُم، فََرَجْعُت َوإِنِّي َألْمِشي ِفي السُّوقِ َوإِذَا النَّاُس ُيِشُريونَ إِلَيَّ بِأَْيِديهِْم، فَإِذَا َن
َغَنا َما صََنَع بِكَ صَاِحُبكَ َعنِّي، فََجَعلُوا ُيِشُريونَ لَُه إِلَيَّ َحتَّى َجاءَنِي فََدفََع إِلَيَّ ِكَتاًبا ِمْن َبْعضِ قَْوِمي بِالشَّامِ، قَدْ َبلَ

: قُلُْت: َجلَّ لَْم َيْجَعلَْك بِدَارِ َهَواٍن َوال َداَر َمْضَيَعٍة نَُواسِيَك ِفي أَْموَاِلنَا، قَالََوَجفَْوُتُه َعْنَك، فَالَْحْق بنا، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َو
قَدْ "اللَُّه َتعَالَى  لَْك الْحَالِ الَِّتي ذَكََرأََنا ِللَِّه ِفي طََمعٍ ِفي أَْهلِ الْكُفْرِ، فََتَيمَّْمُت لَُه َتنُّوًرا فََسَجْرُتهُ لََها، فَوَاللَِّه، أََنا لََعلَى ِت

، َصبَاِحيَّةَ لَْيلٍَة مُْنذُ نُهَِي َعْن كَالِمَنا أُْنزِلَتِ ] ١١٨التوبة آية "[َضاقَْت َعلَْيَنا اَألْرُض بَِما َرُحَبْت َوَضاقَْت َعلَْيَنا أَْنفُُسنَا
  ذَنَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهالتَّْوَبةُ َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ آ

ِمْن أَسْلََم فَأَْوفَى َعلَى  َوَسلََّم َعلَْيَنا ِحَني صَلَّى الْفَْجَر، فَذََهَب النَّاُس يَُبشُِّروَنَنا، َورَكََض َرُجلٌ إِلَى فََرسٍ، أَْو سََعى سَاعٍ
َيا كَْعُب بن َماِلٍك، أَْبشِْر، فَخََرْرُت سَاجًِدا، َوَعَرفُْت أَنْ قَْد َجاَء : َناَدىالْجََبلِ، َوكَانَ الصَّْوُت أَْسَرَع ِمَن الْفََرسِ، فَ

َصْوَتُه، َدفََعُت لَهُ ثَْوَبْينِ ُبشَْراُه، وَاللَِّه، َما أَْمِلُك َيوَْمِئٍذ  ثَْوَبْينِ غَْيَرُهَما، وَاْسَتعَْرُت الْفََرُج، فَلَمَّا َجاَءنِي الَِّذي َسِمْعتُ 
ونَنِي بَِتْوَبةِ اللَِّه َعلَيَّ، حَتَّى ْوَبْينِ فَخََرْجُت قَِبلَ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََتلَقَّانِي النَّاُس فَْوًجا فَْوًجا ُيَهنِّئُثَ

بن ُعبَْيِد اللَِّه ُيَهْروِلُ َحتَّى َصافََحنِي َوَهنَّأَنِي، َما قَاَم إِلَيَّ َرُجلٌ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن غَْيُرُه،  َدَخلُْت الَْمْسجَِد، فَقَاَم إِلَيَّ طَلَْحةُ
نَّ َوْجَهُه ِقطَْعةُ لََّم كَأَفَكَانَ كَْعٌب َيْعرُِف ذَِلَك ِلطَلَْحةَ، ثُمَّ أَقَْبلَُت حَتَّى َوقَفُْت َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

: ، قَالَ"َهلُمَّ َيا كَْعُب، أَْبِشْر بِخَْيرِ َيْومٍ َمرَّ َعلَْيَك ُمْنذُ وَلَدَْتَك أُمَُّك:"قََمرٍ، َوكَانَ إِذَا ُسرَّ اسَْتَناَر َوْجُهُه ِلذَِلَك، فََنادَانِي
فَإِنَّ ِمْن : قُلُْت: ، قَالَ"ِمْن ِعْنِد اللَِّه، إِنَّكُْم َصَدقُْتمُ اللََّه فََصدَقَكُْم ال، َبلْ:"أَِمْن ِعْنِد اللَِّه، أَْم ِمْن ِعْنِدَك؟، قَالَ: قُلُْت

أَْمِسْك َعلَْيَك :"لَْيِه َوَسلََّمَتْوبَِتي إِلَْيِه أَنْ أَْخُرَج ِمْن َماِلي َصَدقَةً إِلَى اللَِّه وَإِلَى َرسُوِلِه، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
  .فَوَاللَِّه، َما أَبْلَى اللَُّه َرُجال ِفي ِصْدقِ الَْحِديِث َما أَْبالنِي: أُْمِسكُ َسْهِمي بَِخيَْبَر، قَالَ كَْعٌب: ، قُلُْت"َبْعَض َماِلَك

أَخَْبرَنِي ُيوُنُس، َعنِ بن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا بن َوْهبٍ،  -١٥٤٤٧
َيا : ِه َوَسلََّم ِحَني تِيَب َعلَْيِهِشَهابٍ، أَْخَبرَنِي َعْبُد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه قَالَ لَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي

أَْمِسْك بَْعضَ :"للَِّه َوَرسُوِلِه، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أَْنَخِلُع ِمْن َماِلي َصَدقَةً إِلَى ا
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا بن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي ، "َماِلَك، فَُهَو َخْيٌر لََك

قَالَ َعْبُد اللَِّه بن كَْعبِ بن : أَْخبََرنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، قَالَ: نِ بن ِشَهابٍ، قَالَُيوُنُس، َع



َحِديثَ الثَّالثَةِ فَذَكَرَ : َماِلٍك، َوكَانَ قَاِئَد كَْعبٍ ِمْن بنيِه ِحَني َعِمَي، َسِمْعُت كَْعَب بن َماِلٍك، قَالَ أَْحَمُد بن َصاِلحٍ
َولَْيَس ِفي آِخرِ َحدِيِثِه َهذَا الْكَالُم الَِّذي ِفي الَْحِديِث اَألوَّلِ، قَالَ أَْحَمُد أََنا أَظُنُّ : الَِّذيَن ُخلِّفُوا، قَالَ أَحَْمُد بن صَاِلحٍ

  .ًرا، َوَسِمَع الَْحِديثَ بِِسَياِقِه ِمْن أَبِيِه َعْنُهأَنَّ الزُّْهرِيَّ َسِمَع َهذَا الْكَالَم ِمْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبٍ ُمخَْتَص

 بن ُعَبْيدِ اللَّهِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا عَْبُد الَْغفَّارِ -١٥٤٤٨
اَألْخَضرِ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَنَُّه َسِمَع َعْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، الْكُرَْيزِيُّ، َحدَّثََنا صَاِلُح بن أَبِي 

لَقَْد بَاَيْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى :"قَالَ كَْعٌب: ُيَحدِّثُ َعْن َعمِِّه ُعَبْيِد اللَِّه بن كَْعبٍ، َوكَانَ قَاِئَد كَْعبٍ ِحَني َعِمَي، قَالَ
 ِلي بَِها َبْدًرا، َوإِنْ كَاَنْت لَهَِي لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ الْعَقََبِة ِحَني بَاَيْعَناُه َعلَى اِإلْسالمِ، وَلَْم أَْشَهدْ َبْدًرا، َوَما أُِحبُّ أَنَّال

َف َعْنَها، إِنََّما خََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثََر ِفي النَّاسِ ِمْنهَا، َوكَاَنْت غَْزَوةً لَْم ُيعَاِتبِ اللَُّه أََحًدا َتَخلَّ
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََرادَ أَنْ ُيرِيُد الِْعَري، حَتَّى َجَمَع اللَُّه َبْيَنُه وََبْيَن َعُدوِِّه َعلَى غَْيرِ َمْوِعٍد، َوكَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ

، ِفي َحِديِث َزْيٍد، فَذَكََر "َوْجًها كُنَّا ُنَغيُِّرُه حَتَّى كَاَنْت غَْزَوةُ َتُبوٍك، غََزا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْغُزَو 
  .الَْحِديثَ

نَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن ُشعَْيبٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد ال -١٥٤٤٩
َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن كَْعبِ بن َماِلٍك، ِحَني تَابَ : إِْسَماعِيلُ بن أَُميَّةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنََّما أَْنَجانَِي اللَُّه بِالصِّْدقِ، َوإِنَّ ِمْن َتوَْبِتي أَنْ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَاللَُّه َعلَْيِه، َجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

أَْمِسْك َعلَْيكَ :"َوَسلََّملَْيِه ال أَُحدِّثَ كَِذًبا، َوأَنْ أََتَخلَّى ِمْن َماِلي َصَدقَةً ِللَِّه َوِلَرسُوِلِه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع
  .فَإِنِّي أُْمِسُك َسْهِمي ِمْن َخيَْبَر: ، قَالَ كَْعٌب"َبْعَض َماِلَك، فَإِنَّهُ َخْيٌر لََك

، َعنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفًّى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحْربٍ -١٥٤٥٠
اِلٍك، ِحَني تَاَب اللَّهُ الزَُّبْيِديِّ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، أَنَّ َجدَُّه كَْعَب بن َم

لَ اللَِّه، إِنَّ ِمْن تَْوَبِتي أَنْ أَْنَخِلَع ِمْن َماِلي َصَدقَةً َيا َرسُو: َعلَْيِه ِفي َتَخلُِّفِه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".أَْمِسْك َعلَْيَك َبْعَض مَاِلَك، فَُهَو َخْيٌر لََك:"إِلَى اللَِّه وَإِلَى َرُسولِِه، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن  َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر -١٥٤٥١
َعلَْيِه  يِّ َصلَّى اللَُّهإِْسحَاَق بن رَاِشٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، أَنَّ كَْعبَ بن َماِلٍك، قَالَ ِللنَّبِ

إِنَّ ِمْن َتْوبَِتي : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم، َوكَانَ أََحَد الثَّالثَةِ الَِّذيَن َتَخلَّفُوا ثُمَّ تَاَب اللَُّه َعلَْيهِْم، فَقَالَ كَْعٌب ِللنَّبِيِّ َصلَّى
َصَدقَةً إِلَى اللَِّه َوَرسُوِلِه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَنْ ال أَُحدِّثَ إِال ِصْدقًا، َوأَنْ أَْنَخِلَع ِمْن َجِميعِ َماِلي 

َحدَّثََنا َخلُْف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن أَبِي ُشعَْيبٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ، "أْمِسْك َعلَْيَك َبْعَض مَاِلَك:"َوَسلََّم
ى ْن إِْسحَاَق بن َراِشٍد، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَُّموَسى بن أَْعَيَن، َع

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بَِحِديِث تَْوَبِة كَْعبِ بن َماِلٍك بِطُولِِه

ْخَترِيُّ الطَّاِئيُّ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُشَعْيبِ بن أيب َحْمَزةَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن جَابِرٍ الَْب -١٥٤٥٢
، لَيْهِْمأَْخَبرَنِي َعْبُد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، أَنَّهُ َسِمَع لَْيلَةً كَْعًبا، َوُهَو أََحُد الثَّالثَِة الَِّذيَن ِتيَب َع: َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ

قَّْوَننِي فَْوًجا فَْوًجا ُيهَنِّئُونَنِي لَمَّا ُبشِّْرتُ بِالتَّْوَبِة أَقَْبلَُت أُرِيُد َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَطَِفَق النَّاُس َيَتلَ:"َيقُولُ
  "طَلَْحةُ بن ُعبَْيِد اللَِّه َحتَّى َصافَحَنِيبَِتْوَبِة اللَِّه َعلَيَّ، حَتَّى إِذَا َدَخلُْت الَْمْسجَِد قَاَم إِلَيَّ 



، َعنِ بن كَْعبِ َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ -١٥٤٥٣
، إِنَّ ِمْن َتْوبَِتي أَنْ أَْنَخِلَع ِمْن َماِلي، َوأَنْ أَْهُجَر دَاَر قَْوِمي الَِّتي أَصَْبُت َيا َرُسولَ اللَِّه:"قُلُْت: بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  "ُيْجزُِئ َعْنَك ِمْن ذَِلَك الثُّلُثُ:"ِفيَها الذَّْنَب، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
حَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفًّى، َحدَّثََنا َمْعُن بن ِعيَسى الْقَزَّاُز، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُم -١٥٤٥٤

َوأَْعطَى  أَنَُّه لَمَّا ُبشِّرَ بَِتوَْبِتِه َسَجَد،"،ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن كَْعبٍ 
  "الَِّذي َبشََّرُه ثَْوَبْيِه

  َباٌب

دَ الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا بن جَُرْيجٍ، َحدَّثَنِي بن ِشهَابٍ، أَنَّ َعْب -١٥٤٥٥
عَْبِد اللَِّه بن كَْعبٍ، َوَعْن َعمِِّه ُعَبْيِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن  بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َحدَّثَُه َعْن أَبِيِه

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال يَقُْدُم ِمْن َسفَرٍ إِال َنَهاًرا ِفي الضَُّحى، فَإِذَا قَِدَم َبَدأَ :"كَْعبِ بن َماِلٍك، قَالَ
  "لَّى ِفيِه َركْعََتْينِ، ثُمُّ جَلََس ِفيِهبِالَْمْسجِِد، فََص

ِقيلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُعفَْيرٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َع -١٥٤٥٦
كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ :"ن َماِلٍك، َعْن كَْعبٍ، قَالََورِْشِديَن، َعْن َعِقيلٍ، َوقُرَّةَ، َعنِ بن ِشَهابٍ، َعنِ بن كَْعبِ ب

الُه، فََيأِْتيهِ الُْمْسِلُمونَ، َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قَِدَم ِمْن َسفَرٍ َبَدأَ بِالَْمْسجِِد فََسبََّح ِفيِه َركْعََتْينِ ثُمَّ سَلََّم، فََجلََس ِفي ُمَص
  ".فَُيَسلُِّمونَ َعلَْيِه

ْيِديِّ، َعنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفًّى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَْربٍ، َعنِ الزَُّب -١٥٤٥٧
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :"قُولُالزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، أَْخَبرَنِي َعمِّي، أَنَّ أََباُه كَْعبًا، كَانَ َي

  ".اُهْم َوَمسَاِئِلهِْمَعلَْيِه َوَسلََّم، إِذَا قَِدَم ِمْن َسفَرٍ، أََتى الَْمْسجَِد فََركََع ِفيِه َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َجلََس ِللنَّاسِ ِفي فُْتَي

، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َوَردُّ بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد الْبَْيُروِتيُّ -١٥٤٥٨
بَاُه كَْعَب بن َماِلٍك الرَّْحَمنِ بن َنِمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َحدَّثَُه، أَنَّ أَ

كَانَ إِذَا قَِدَم ِمْن َسفَرٍ، َبَدأَ بِالَْمْسجِِد، فََركََع ِفيِه َركَْعَتْينِ ثُمَّ َجلَسَ "ِأنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،اَألْنصَارِيَّ، 
  ".ِللنَّاسِ ِفي فُتَْياُهْم َوَمسَاِئِلهِْم ِفيَما َبَدا لَهُ أَنْ َيْجِلَس

ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيحَْيى . ن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةََحدَّثََنا ُعَبْيُد ب -١٥٤٥٩
قَلََّما :"الََحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الْمَُباَرِك، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَ: الِْحمَّانِيُّ، قَاال

  "كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيخُْرُج ِفي َسفَرٍ، إِال َيْوَم الَْخمِيسِ
  َباٌب

قَ بن اَحدَّثََنا َخلُْف بن َعْمرٍو الُْعكَْبرِيُّ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن إِْسَح -١٥٤٦٠
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : رَاِشٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .، َيْعنِي أَنَّ أُمَّ إِْسَماعِيلَ كَاَنْت مِْنُهْم "إِذَا فُِتَحْت ِمْصُر، فَاْسَتْوصُوا بِالِْقْبِط َخْيرًا، فَإِنَّ لَُهْم ِذمَّةً َوَرِحًما:"َيقُولُ

ح َوَحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، . َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي -١٥٤٦١
َعْن َماِلِك بن أََنسٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، : َوُدحَْيٌم، قَاال



  ".اإِذَا فََتحُْتْم ِمْصَر، فَاْستَْوُصوا بِالِْقْبطِ َخيًْرا، فَإِنَّ لَُهْم ِذمَّةً َوَرِحًم:"كَْعبٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ِلمٍ، َعنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْس -١٥٤٦٢

إِذَا فََتْحُتْم ِمْصَر، :"لَْيِه َوَسلََّم، قَالَاألَْوَزاِعيِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع
  ".فَاْسَتْوُصوا بِالِْقْبِط َخْيرًا، فَإِنَّ لَُهْم ِذمَّةً َوَرِحًما

  َباٌب
، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو زَاِئَدةَ َزكَرِيَّا بن َيْحَيى بن أَبِي زَاِئدَةَ -١٥٤٦٣

كُنَّا ُنصَلِّي َمَع :"قَالََحبِيبٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسعِيٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، 
  "َسِلَمةَ َوَنْحُن ُنْبِصُر مََواِقَع َنْبِلَنا ِفي بين َسِلَمةَ أَقَْصى الَْمِديَنِة َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْغرَِب، ثُمَّ َنأِْتي بين

اَق بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ الَْبَراُء، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن إِْسَح -١٥٤٦٤
أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ ُيَصلِّي "دَّثَنِي بن كَْعبِ بن مَاِلٍك، َعْن أَبِيِه،رَاِشٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َح

  ".الَْمغْرَِب َوُيصَلِّي َمَعُه رِجَالٌ ِمْن بين َسِلَمةَ َوُهْم ُيْبصُِرونَ َمَواِقَع النَّْبلِ
ِه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَّ -١٥٤٦٥

ي َحدَّثََنا َبكُْر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن الُْمْخَتارِ، َعنِ بن أَبِ: َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُعثَْمانَ بن َحِكيمٍ اَألْوِديُّ، قَاال
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"لَْيلَى، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَُميَّةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".َع النَّْبلِ ِحَني ُيرَْمى بَِهاَوَسلََّم ُيصَلِّي الَْمغْرَِب، ثُمَّ يَْرجُِع النَّاُس إِلَى أََهالِيهِْم َوُهمْ ُيْبِصُرونَ َمَواِق
َعنِ بن كَْعبِ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، وْبنِ ُجرَْيجٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، -١٥٤٦٦

نَ الَْمْغرَِب َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََيْنَصرِفُونَ أَنَّ رَِجاال ِمْن بين َسِلَمةَ كَاُنوا َيشَْهُدو"بن َماِلٍك أَْخبََرُه،
  .، َولَْم يَقُلْ َمْعَمٌر، َوْبُن جُرَْيجٍ ِفي َهذَا الَْحِديِث، َعنِ بن كَْعبٍ، َعْن أَبِيِه"إِلَى أَْهِليهِْم وَُهْم يُْبِصُرونَ َمَواِقَع النَّْبلِ

ْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا بن َوْهبٍ، َحدَّثََنا يُوُنُس، َعنِ بن َحدَّثََنا إِ -١٥٤٦٧
أَنَُّهْم "ْخبََرُهَوَسلََّم أَِشَهابٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبٍ، أَنَّ َرُجال ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

ْم َويَْرجُِعونَ إِلَى بين َسلََمةَ كَاُنوا ُيَصلُّونَ َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الْمَْغرِبِ، فَيَْنَصرِفُونَ إِلَى أَْهِليهِ
ُيوُنُس، َعنِ بن ِشَهابٍ، َعنِ بن كَْعبٍ، أَْخبََرنِي َرُجلٌ ِمْن  ، َهكَذَا َرَواُه"َوُهْم يُْبِصُرونَ َمَواِقَع النَّْبلِ ِحَني ُيرَْمى بَِها

  .أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َباٌب

ْعبِ بن َماِلٍك، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ بن كَ -١٥٤٦٨
َيغِْفُر اللَُّه لَِك َيا أُمَّ : اقَْرأْ َعلَى اْبنِي السَّالَم، تَْعنِي مَُبشِّرًا، فَقَالَ كَْعٌب: قَالَْت أُمُّ مَُبشِّرٍ، ِلكَْعبٍ ِحَني َحَضَر: قَالَ

إِنَّ َنَسَمةَ الُْمْؤِمنِ ِفي طَْيرٍ َيْعلُُق ِفي َشَجرِ الَْجنَِّة :"َم؟ قَالَُمَبشِّرٍ، أَلَمْ َتْسَمِعي َما قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .أَْسَتْغِفُر اللََّه : ، فَقَالَْت"َحتَّى َيْرجَِعُه اللَُّه إِلَى َجَسِدهِ َيْوَم الِْقَيامَِة

ُعَمَر بن فَارِسٍ، َحدَّثََنا مَاِلكُ بن أََنسٍ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن  -١٥٤٦٩
أَْروَاُح الُْمْؤِمنَِني ِفي طَْيرٍ َمْعلُُق ِفي الَْجنَِّة، :"َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".لَى أَْجَسادَِها َيْوَم الِْقَياَمِةَحتَّى َيُردََّها اللَُّه إِ



لزُّْهرِيِّ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َمْنصُوُر بن أَبِي ُمزَاِحمٍ، َحدَّثََنا أَُبو أَُوْيسٍ، َعنِ ا -١٥٤٧٠
إِنََّما :"انَ ُيَحدِّثُ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، أَنَّ كَْعَب بن َماِلٍك، كَ

  ".َنَسَمةُ الُْمْؤِمنِ طَْيرٌ َيْعلُُق ِفي َشَجرِ الَْجنَِّة حَتَّى يَْرجَِعُه اللَُّه ِفي َجَسِدِه َيْوَم َيْبَعثُُه

أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ ح، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبدِ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا -١٥٤٧١
حَارِثِ ِد بن إِْسحَاَق، َعنِ الْالْعَزِيزِ، َحدَّثََنا بن اَألْصَبهَانِيِّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد الُْمحَارِبِيُّ، ِكالُهَما َعْن ُمَحمَّ

لَمَّا َحضََرْت كَْعَب بن َماِلٍك الَْوفَاةُ، َدَخلْتُ : بن فَُضْيلٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، قَالَ
َيْغِفُر اللَُّه : نِي فَأَقْرِأُه ِمنِّي السَّالَم، فَقَالََيا أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ، إِنْ لَِقيَت اْب: َعلَْيِه أُمُّ بِْشرٍ بنتُ الَْبَراِء بن َمْعُرورٍ، فَقَالَْت
أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، أََما َسِمْعَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : لَِك َيا أُمَّ بِشْرٍ، َنْحُن أَشَْغلُ ِمْن ذَِلَك، فَقَالَْت

  .فَُهَو كَذَِلَك: َبلَى، قَالَْت: ، قَالَ"ِفي أَجَْواِف طَْيرٍ َتْعلُُق بَِشَجرِ الَْجنَِّةإِنَّ أَْروَاحِ الُْمؤِْمنَِني :"َيقُولُ
ْيُب بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُشَع -١٥٤٧٢
لَمَّا َحضََرْتُه الَْوفَاةُ أََتْتُه أُمُّ ُمَبشِّرٍ، : َألْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن كَْعبٍ، َعْن كَْعبٍ، قَالََحدَّثََنا ا
رُوُح الُْمْؤِمنِ طَاِئرٌ :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُأََوَما َسمِْعِت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى ال: اقَْرأْ َعلَى ابْنِي السَّالَم، فَقَالَ لََها: فَقَالَْت

  .َبلَى، وَلَِكْن َوِهلُْت: ، قَالَْت"َتْعلُُق ِفي َشَجرِ الَْجنَِّة حَتَّى ُيبَْعثَ َيْوَم الْقَِياَمِة؟

ا ُعَمُر، َحدَّثََنا أيب صَاِلحُ بن كَْيَسانَ، َعنِ بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َسعِيٍد، َحدَّثََن -١٥٤٧٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : ِشَهابٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبٍ، أَنَّهُ َبلََغُه أَنَّ كَْعَب بن َماِلٍك، قَالَ

  ".َماَت طَاِئٌر َتْعلُُق ِفي َشَجرِ الَْجنَِّة َحتَّى َيْرجَِعهُ اللَُّه إِلَى َجَسِدِه َيْوَم الْقَِياَمِةَنَسَمةُ الُْمْؤِمنِ إِذَا :"َعلَْيِه َوَسلََّم
ْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ، َع -١٥٤٧٤

أَقْرِِأ :  أُمُّ ُمَبشِّرٍينَارٍ، َعنِ بن ِشَهابٍ الزُّْهرِيِّ، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َرُجال ِمَن األَْنَصارِ َهلََك، فَقَالَْتِد
َعلَْيِه َوَسلََّم، إِنََّما قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى  لَْيَس َهكَذَا قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: ابْنِي ُمَبشًِّرا ِمنِّي السَّالَم، فَقَالَ كَْعٌب

  .َهكَذَا َسِمْعتُُه: فَإِنِّي أَْسَتْغِفُر اللََّه، قَالَ: ، قَالَْت"أَرَْواُح الشَُّهَداِء ِفي طَْيرٍ َخِضرٍ َتْعلُُق َحْيثُ َشاَءْت:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َباٌب

بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -١٥٤٧٥
أَنّ : ْن أَبِيِهَحدَّثََنا َوكِيٌع، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن صَاِلحٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َع: َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال

َهكَذَا : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللرَُّجلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َمرَّ بِِه َوُهَو ُمالزٌِم َرُجال ِفي أُوِقيََّتْينِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
  "أَدِّ إِلَْيِه َما َبِقَي ِمْن َحقِِّه:"للَِّه، فَقَالَنََعْم، َيا َرسُولَ ا: اتََّضَع َعنِ الشَّطْرِ، فَقَالَ الرَُّجلُ

َر، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَم -١٥٤٧٦
ْعبِ بن َماِلٍك، أَنَّ أََباُه أَْخبََرُه، أَنَُّه َتقَاَضى بن أَبِي َحْدَرَد دَْيًنا كَانَ َعلَْيِه َعلَى ُيوُنُس، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَ

اللَُّه َعلَْيِه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِدِ َحتَّى اْرَتفََعْت أَْصوَاُتُهَما، َحتَّى َسِمعََها 
، "َيا كَْعُب بن َماِلٍك:"َوَسلََّم َوُهَو ِفي َبْيِتِه، َحتَّى َخَرَج َعلَْيهَِما، فََتكَشَّفَْت ُسُحُف ُحجَْرِتِه، َحتَّى َرأَى كَْعًبا، فَقَالَ

  "قُْم فَاقِْضِه:"َوَضَعتُ َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ قَْد: ، قَالَ"َضعِ الشَّطَْر ِمْن دَْينِِك َهذَا:"لَبَّْيَك َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: قَالَ



َعنِ بن َحدَّثََنا َهاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي يُوُنُس،  -١٥٤٧٧
كَْعَب بن َماِلٍك أَْخَبَرُه، أَنَُّه تَقَاَضى بن أَبِي َحْدَرَد َدْيًنا كَانَ َعلَْيِه ِفي  ِشَهابٍ، أَْخَبرَنِي َعْبُد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، أَنَّ

ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد، فَاْرَتفََعْت أَْصوَاُتُهَما، حَتَّى َسِمَعَها َرُس
َرتِِه، فََناَدى كَْعَب بن َسلََّم َوُهَو ِفي َبْيِتِه، فََخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَْيهَِما، َحتَّى كََشَف ُسُحَف ُحْجَو

قَْد فََعلُْت : َضعِ الشَّطَْر ِمْن َدْينَِك، فَقَالَ كَْعٌبلَبَّْيَك َيا َرسُولَ اللَِّه، فَأََشاَر إِلَْيِه بَِيِدِه أَنْ : ، قَالَ"َيا كَْعُب:"َماِلٍك، فَقَالَ
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا ، "قُْم فَاقِْضِه:"َيا َرسُولَ اللَِّه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بٍ، أَخَْبرَنِي ُيوُنُس، َعنِ بن ِشَهابٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، أَنَّ كَْعَب بن أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا بن َوْه
جِِد، ِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسَماِلٍك، أَخَْبَرُه أَنَُّه َتقَاَضى بن أَبِي َحْدَرَد دَْيًنا كَانَ َعلَْيِه ِفي َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .فَاْرَتفََعْت أَصَْواُتُهَما َحتَّى َسِمَعَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فذَكََر ِمثْلَُه
  َباٌب

َيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرِ بن ُزرَاَرةَ، َحدَّثََنا َيْح -١٥٤٧٨
نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى :"زَاِئدَةَ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن ُمْتَعِة النَِّساِء
َحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا وَاِصلُ بن َعْبدِ اَألْعلَى، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن َحدَّثََنا ُم -١٥٤٧٩

اللَُّه َعلَْيِه َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى :"َمْنُصورِ بن ِدينَارٍ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  "َوَسلََّم، َعْن نِكَاحِ الُْمْتعَِة، َوَعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة

َنا ُعَمُر بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُمَحمَّدٍ الْجََزرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثَ -١٥٤٨٠
أَشَْهُد َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، :"زُّهْرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَقَْيسٍ، َعنِ ال

  ".نََهى َيْوَم َخْيَبَر َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اإلِْنِسيَِّة"أَنَُّه
  َباٌب

لَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد ال -١٥٤٨١
ُسرَّ  إِذَا"كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،: َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن قَاِئِد كَْعبِ بن مَاِلٍك، َعْن كَْعبِ بن َماِلٍك، قَالَ

  "رَأَْيَت َوْجَهُه كَأَنَُّه ُشقَّةُ الْقََمرِ

َنا اْبُن أَِخي َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن سَْعِد بن إِْبَراهِيَم بن سَْعٍد، َحدَّثَنِي َعمِّي، َحدَّثَ -١٥٤٨٢
نِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبٍ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك َوكَانَ قَاِئَد كَْعبٍ ِمْن الزُّْهرِيِّ، َعْن َعمِِّه، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَم

 كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذَا ُسرَّ بِاَألْمرِ اْسَتنَاَر:"َسِمْعُت كَْعَب بن َمالٍَك، َيقُولُ: بنيِه ِحَني َعِمَي، قَالَ
  ".َوْجُهُه كَأَنَُّه ِقطَْعةُ قََمرٍ َحتَّى يُْعَرُف ذَِلَك ِمْنُه

رِيِّ، أَْخبََرنِي َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا بن الُْمبَاَرِك، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الزُّْه -١٥٤٨٣
كَانَ إِذَا ُسرَّ اْسَتنَاَر َوْجُهُه كَأَنَُّه ِقطَْعةُ "ِلٍك، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،َعْبُد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َما

  ".قََمرٍ
الزُّهْرِيُّ، َحدَّثََنا بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجِيَةَ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن شَبِيبٍ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن ُمَحمٍَّد  -١٥٤٨٤

َبْيِد اللَِّه بن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي ُيوُنُس، َعنِ بن ِشهَابٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن َعمِِّه ُع



كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذَا :"الَكَْعبٍ َوكَانَ قَاِئَد كَْعبٍ بَْعَد أَنْ ذََهَب َبَصرُُه، َعْن كَْعبِ بن َماِلٍك، قَ
  ".َسرَُّه اَألْمُر اْسَتنَاَر َوْجُهُه كَأَنَُّه دَاَرةُ قََمرٍ

بن الُْحبَابِ، َحدَّثََنا بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َبكْرٍ الَْباِلِسيُّ، َحدَّثََنا َزْيُد -١٥٤٨٥
أَنَّ اْمَرأَةً َيُهوِديَّةً أَْهَدْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ "أَبِي ِذئْبٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبٍ، َعْن أَبِيِه،

َهِديَّةٌ، َوَحِذَرْت أَنْ َتقُولَ ِمَن الصََّدقَِة، فَأَكَلَ َوأَكَلَ : َهِذِه؟، قَالَْتَما : َعلَْيِه َوَسلََّم، َشاةً َمْصِليَّةً بِخَْيَبَر، فَقَالَ لََها
َهِذِه الْعَظْمُ : َمْن أَخَْبَرَك؟، قَالَ: َهلْ َسَمْمِت َهِذِه الشَّاةَ؟، قَالَْت: أَْمِسكُوا، ثُمَّ قَالَ ِللَْمرْأَِة: أَْصحَاُبُه، ثُمَّ قَالَ لَُهْم

إِنْ كُْنَت كَاِذًبا أَنْ َيْستَرِيَح النَّاُس مِْنَك، َوإِنْ كُْنَت َنبِيا : قُلُْت: ِلَم؟، قَالَْت: نََعْم، قَالَ: ْو ُهَو ِفي َيدَِه، قَالَْتِلَساِقَها أَ
قَالَ ". فَاحَْتجُِموا، فََماتَ َبْعضُُهْم لَْم َيُضرََّك، فَاحَْتَجَم النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الْكَاِهلِ، َوأََمَر أَْصحَاَبُه

  .وَأَْسلََمِت الْمَْرأَةُ، فَذَكَرُوا أَنَُّه قََتلََها : الزُّْهرِيُّ
  َباٌب

َعبٍ، َحدَّثََنا ْصَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َبكْرٍ الَْباِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُم -١٥٤٨٦
َجاَء ُمالِعُب اَألِسنَِّة إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى : األَْوَزاِعيُّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَ

لَْيِه َوَسلََّم اِإلْسالَم، فَأََبى أَنْ ُيسِْلَم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِهِديٍَّة، َوعََرَض َعلَْيِه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َع
  ".فَإِنِّي ال أَقَْبلُ َهِديَّةَ ُمشْرٍِك:"َوَسلََّم

، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ -١٥٤٨٧
َجاَء ُمالِعُب اَألِسنَِّة إِلَى النَّبِيِّ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".فَإِنِّي ال أَقَْبلُ َهِديَّةَ ُمشْرٍِك:"نْ ُيسِْلَم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبَِهِديٍَّة، فََعَرَض َعلَْيِه اِإلْسالَم، فَأََبى أَ
َوُهَو  فَاْبَعثْ إِلَى أَْهلِ َنْجٍد َمْن ِشئَْت، فَأََنا لَُهْم جَاٌر، فََبَعثَ إِلَْيهِمْ بِقَْومٍ ِفيهُِم الُْمْنِذُر بن َعْمرٍو،:"قَالَ -١٥٤٨٨

وَأََبْوا  الُْمعِتُق، أَْعَتَق ِعْنَد الَْمْوِت، فَاْسَتَجاَش َعلَيْهِْم َعاِمُر بن الطُّفَْيلِ بين َعاِمرٍ، فَأََبْوا أَنْ يُِطيُعوُه،: الَِّذي كَانَ ُيقَالُ لَُه
َبعَُهْم بِقَرِيبٍ ِمْن ِمائَِة َرُجلٍ َرامٍ، فَأَْدَركُوُهْم بِبِئْرِ أَنْ َيخِْفُروا ُمالِعَب اَألِسنَِّة، فَاسَْتجَاَش َعلَْيهِْم بين ُسلَْيمٍ فَأَطَاُعوُه فَاتَّ

  ".َمُعوَنةَ، فَقََتلُوُهْم إِال َعْمَرو بن أَُميَّةَ الضَّْمرِيَّ
ْهبٍ، أَْخبََرنِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا بن َو -١٥٤٨٩

ِذي ُيدَْعى ُيوُنُس، َعنِ بن ِشَهابٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َوغَْيرِِه، أَنَّ َعاِمَر بن َماِلكِ بن َجْعفَرٍ، الَّ
، فَعََرَض َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُمالِعَب اَألِسنَِّة، قَِدَم َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْشرٌِك

  ".إِنِّي ال أَقَْبلُ َهِديَّةَ ُمْشرٍِك:"َوَسلََّم اِإلْسالَم، َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ِمْن ُرسُِلَك، فَأََنا لَُهْم َجاٌر، فََبَعثَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى  ابَْعثْ َيا َرُسولَ اللَِّه، َمْن ِشئَْت:"فَقَالَ َعاِمُر بن َماِلٍك -١٥٤٩٠
أَْعتَق ِلَيُموَت َعْيًنا ِفي أَْهلِ َنْجٍد، فََسِمَع بِهِْم َعاِمرُ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرْهطًا ِفيهِمُ الْمُْنِذُر بن َعْمرٍو السَّاِعِديُّ، ُيقَالُ لَُه

ذَُه َعاِمرُ بن نْفََر لَُهْم بين ُسلَْيمٍ، فََنفَُروا َمَعُه، فَقََتلُوُهْم بِبِئْرِ َمُعوَنةَ غَْيَر َعْمرِو بن أَُميَّةَ الضَّمْرِيِّ، أََخبن الطُّفَْيلِ فَاْسَت
، َوكَانَ ِفيهِْم َعاِمرُ بن فَُهْيَرةَ، فََزَعَم ِلي الطُّفَْيلِ، فَأَْرَسلَُه، فَلَمَّا قَِدَم َعلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َبْينِهِْم

: َوكَاُنوا َيَرْونَ أَنَّ الَْمالِئكَةَ ِهَي َدفََنْتُه، فَقَالَ َحسَّانٌ: ُعْرَوةُ أَنَُّه قُِتلَ َيْوَمِئٍذ فَلَْم يُوَجْد َجَسُدُه ِحَني َدفَُنوُه، َيقُولُ ُعْرَوةُ
َوَما  بين أُمِّ الَْبنَِني أَلَْم َيُرْعكُْم َوأَنُْتْم ِمْن ذََواِئبِ أَْهلِ َنْجِد تََهكُّمِ َعاِمرٍ بِأَبِي بََراٍء لَِيْخِفُرُه: ْيلُِيَحرُِّض َعلَى َعاِمرِ بن الطُّفَ



، وَلَْم ""ي فَِخِذِه طَْعَنةً فَقَدَُّه َخطَأٌ كََعْمِد فَطََعَن َربِيَعةُ بن َعاِمرِ بن َماِلٍك َعاِمَر بن الطُّفَْيلِ ِفي خَفَْرِتِه، َعاِمَر بن مَاِلٍك ِف
  ).َيقُلْ يُوُنُس ِفي َحِديِثِه َعْن أَبِيِه 

ن َعْبِد اللَِّه، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن يَزِيدَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ب -١٥٤٩١
ِه َوَسلََّم، َولِيِد الزَُّبْيِديِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيُمَحمَِّد بن الْ

  ".كُلُّ أََمرٍ ِذي َبالٍ ال ُيْبَدأُ ِفيِه بِالَْحْمدِ أَقْطَُع أَْو أَْجَزُم:"قَالَ
  َباٌب

ح َوَحدَّثََنا . بن ِعيَسى بن الُْمْنِذرِ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا َحيَْوةُ بن شَُرْيحٍ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِدَحدَّثََنا ُموَسى  -١٥٤٩٢
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن : االْربٍ، قََجْعفَُر بن ُمَحمَّدٍ الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َح

 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الَْوِليِد الزَُّبْيِديُّ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه
أُمَِّتي َعلَى َتلٍّ َوَيكُْسونِي رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ُحلَّةً َحْمَراَء، ثُمَّ ُيْؤذَنُ ِلي فَأَقُولُ مَا ُيْبَعثُ النَّاُس َيْوَم الِْقَياَمِة، فَأَكُونُ أََنا َو:"قَالَ

  ".َشاَء اللَُّه أَنْ أَقُولَ، فَذَِلَك الَْمقَاُم الَْمْحمُوُد
  َباٌب

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفًّى، َحدَّثََنا : بن أَْحَمَد، قَاالَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ، َوَعْبَدانُ  -١٥٤٩٣
اِلٍك، َعْن أَبِيِه، ُيوُسُف بن السَّفَرِ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن ُيوُنَس بن يَزِيَد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َم

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي َنَزلَُت ِفي َمِحلَِّة بين فُالٍن، َوإِنَّ أََشدَُّهْم ِلي : ِه َوَسلََّم َرُجلٌ، فَقَالَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: قَالَ
الَْمْسجَِد فََيقُوُمونَ  ا، َيأُْتونَأَذًى أَقْدَُمُهْم ِلي جَِواًرا، فََبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أََبا َبكْرٍ، َوُعَمَر، َوَعِلي

  ".أَال إِنَّ أَْرَبِعَني دَاًرا َجاٌر، َوال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َمْن خَاَف َجاُرُه َبوَاِئقَُه:"َعلَى َبابِِه، فََيِصيُحونَ ثَالثًا

ي بن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي أَُساَمةُ بن َزْيٍد، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِ -١٥٤٩٤
كَانَ لَُه غََنمٌ َتْرَعى بَِسلْعٍ، فََترَدَّْت َشاةٌ مِْنَها، "َعنِ بن ِشَهابٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه

  ".لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَْم َيَر بَِها َبأْسًافََنَزلَِت اَألمَّةَ فَذََبْحتَُها، فَسَأَلَ كَْعٌب َرسُولَ ال
  َباٌب

نِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا بن َوْهبٍ، أَْخبََر -١٥٤٩٥
َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّفْرَ :"َمنِ بن كَْعبٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَُيوُنُس، َعنِ بن ِشَهابٍ، َعْن َعْبِد الرَّْح

  ".الَِّذيَن َبَعثَُهْم إِلَى بن أَبِي الُْحقَْيقِ ِلَيقُْتلُوُه َعْن قََتلِ النَِّساِء َوالصِّْبَياِن
َحدَّثََنا : ثََنا أَبِي، َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاالح َحدَّ. َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ -١٥٤٩٦

ْعبِ بن َماِلٍك، أَنّ الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ، َحدَّثََنا َماِلكُ بن أََنسٍ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن كَ
  ".نََهى الَِّذيَن قََتلُوا بن أَبِي الُْحقَْيقِ ِحَني خََرُجوا إِلَْيِه َعْن قََتلِ النَِّساِء َوالصِّْبَياِن"للَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،َرسُولَ ا

ح َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا . َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى -١٥٤٩٧
َحدَّثََنا بن أَبِي َعِديٍّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي حَفَْصةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن : َحفُْص بن َعْمرٍو الرَّبَاِليُّ، قَاال
  ".َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنْ ال َنقُْتلَ صَبِيا َوال اْمَرأَةً َعهَِد إِلَْيَنا:"كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَ

بِي َحفَْصةَ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْعَمرٍ، َحدَّثََنا َرْوُح بن ُعَباَدةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَ -١٥٤٩٨



عَهَِد إِلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :"يِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه أَْو ُعبَْيِد اللَِّه بن كَْعبٍ َوكَانَ قَاِئَد كَْعبٍ، َعْن كَْعبٍ، قَالََعنِ الزُّْهرِ
ُمَحمَّدُ بن َمْعَمرٍ، َحدَّثََنا رَْوُح بن  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد، َحدَّثََنا، "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنْ ال نَقُْتلَ َصبِيا َوال امَْرأَةً

انَ قَاِئَد كَْعبٍ، َعْن كَْعبٍ، ُعَباَدةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي َحفَْصةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه أَْو ُعَبْيِد اللَِّه بن كَْعبٍ َوكَ
  .َوَسلََّم، فَذَكََر ِمثْلَُه َعهَِد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: قَالَ

نِي َعْبُد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن سَُوْيٍد الشَِّباِميُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا بن ُجرَْيجٍ، أَخَْبرَنِي الزُّْهرِيُّ، أَخَْبَر -١٥٤٩٩
َنَهى َعْن قََتلِ النَِّساءِ "، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعمِِّه، َعْن كَْعبٍ

  ".َوالْوِلَْداِن
  َباٌب

ْحَمنِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّ -١٥٥٠٠
إِنَّ الُْمْؤِمَن :"ِأنَّ اللََّه قَْد أَنَْزلَ ِفي الشَّْعرِ َما أَنَْزلَ، قَالَ: بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَْعبِ 

  ".هِْم َنْضحَ النَّْبلُِيَجاِهُد بَِسْيِفِه وَِلَسانِِه، َوالَِّذي نَفِْسي بَِيدِِه، لَكَأَنََّما َتْرُمونَ ِفي
نِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا بن َوْهبٍ، أَْخبََر -١٥٥٠١

َيا َرُسولَ اللَِّه، َماذَا َتَرى ِفي : الَُيوُنُس، َعنِ بن ِشَهابٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه قَ
إِنَّ الُْمْؤِمَن ُيَجاِهدُ بَِسْيِفِه َوِلسَانِِه، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، لَكَأَنََّما :"الشَّْعَر؟، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َتْنَضحُوَنُهْم بِالنَّْبلِ
لُ بن َحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن ُمَحمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َشبِيبٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيَحدَّثََنا ُم -١٥٥٠٢

َبِشُري بن َعْبدِ  قَالَ: أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَِخي، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي َعِتيقٍ، َعنِ بن ِشَهابٍ، قَالَ
َوالَِّذي :"َم، قَالَالرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، إِنَّ كَْعَب بن َماِلٍك كَانَ ُيَحدِّثُ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".شِّْعرَِنفِْسي بَِيِدِه، لَكَأَنََّما َتْنَضحُوَنُهمْ بِالنَّْبلِ، ِفيَما َيقُولُ لَُهُم ِمَن ال
  َباٌب

بن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا بن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي َحْيَوةُ  -١٥٥٠٣
أَنَّ كَْعَب بن "ْعبِ بن َماِلٍك،ُشرَْيحٍ، َعْن َعِقيلِ بن خَاِلٍد، َعنِ بن ِشهَابٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَ

َحرُِّض َعلَيْهِْم كُفَّارَ اَألْشَرِف الَْيهُوِديَّ، كَانَ َشاعًِرا َوكَانَ يَْهُجو َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْصَحاَبُه، َوُي
َوَسلََّم قَِدَم الَْمِديَنةَ َوِهَي أَْخالطٌ، ِمنُْهُم الُْمْسِلُمونَ الَِّذيَن َيْجَمُعُهمْ  قَُرْيشٍ ِفي شَْعرِِه، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

 ُهُم الَْيُهوُد، َومِْنُهْم أَْهلَُدْعَوةُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوِفيهُِم الُْمْشرِكُونَ الَِّذيَن َيْعُبُدونَ األَْوثَانَ، َوِمْن
اَألْوسِ، َوالْخَْزَرجِ، فَأََرادَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِحَني قَِدَم : الَْحلْقَِة َوالُْحصُوِن، َوُهْم ُحلَفَاُء الَْحيَّْينِ

ُجلُ َيكُونُ ُمْسِلًما َوأَخُوُه ُمْشرِكًا، َوكَانَ اسِْتْصالحَُهْم َوُمَواَدعََتُهْم، َوكَانَ الرَُّجلُ َيكُونُ ُمْسِلًما وَأَُبوُه ُمْشرِكًا، وَالرَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  الُْمْشرِكُونَ َوالَْيُهوُد ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة ِحَني قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْؤذُونَ

ِفيهِْم أَْنَزلَ أََمَر اللَُّه َنبِيَُّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَالُْمْسِلِمَني بِالصَّبِرِ َعلَى ذَِلَك وَالَْعفْوِ َعْنُهْم، فََوأَْصحَاَبُه أََشدَّ اَألذَى، َو
، ] ١٨٦آل عمران آية "[ذًى كَثًِرياَولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الْكَِتاَب ِمْن قَْبلَكُْم َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا أَ"اللَُّه َتعَالَى 

  ،" َعَزمِ اُألُمورِ"إِلَى قَْوِلِه ِمْن 



، إِلَى قَْولِهِ ] ١٠٩البقرة آية "[َودَّ كَِثٌري ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ لَْو َيُردُّوَنكُْم ِمْن َبْعِد إَِميانِكُْم كُفَّاًرا: "َوِفيهِْم أَْنَزلَ اللَُّه َتعَالَى
، فَلَمَّا أََبى كَْعُب بن اَألْشَرِف أَنْ يَْنزَِع َعْن أَذَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَذَى "اللَُّه بِأَْمرِِهحَتَّى َيأِْتَي "

ةَ اَألْنصَارِيَّ، ثُمَّ الَْحارِِثيَّ، َوأََبا الُْمْسِلِمَني، أََمرَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْعَد بن ُمَعاٍذ، وَُمَحمََّد بن َمْسلََم
ْجِلِسِه بِالْعََواِلي، ِعيَسى بن حَْبرٍ اَألْنَصارِيَّ، َوالْحَارِثَ اْبَن أَِخي سَْعِد بن ُمَعاٍذ، ِفي خَْمَسِة َرْهٍط، فَأََتْوُه َعِشيَّةً ِفي َم

َجاَء بنا َحاَجةٌ إِلَْيَك، : َما َجاَء بِكُْم؟، قَالُوا: َوكَانَ َيذَْعُر ِمنُْهْم، َوقَالَ لَُهْمفَلَمَّا َرآُهْم كَْعُب بن اَألْشَرِف أَْنكََر َشأْنَُهْم، 
: أَثْمَاَنَها، فَقَالَقَْد جِئَْناَك ِلنَبِيَعَك أَْدَراًعا لََنا ِلَنسَْتْنِفَق : فَلَْيْدُنو إِلَيَّ َبْعُضكُْم ِلُيَحدِّثَنِي بَِها، فَدََنا إِلَْيِه َبْعُضُهْم، فَقَالَ: قَالَ

 َيْهِدي َعْنُه النَّاَس، فََجاُؤوهُ َواللَِّه لَِئْن فََعلُْتْم لَقَْد ُجهِدُْتْم ُمْنذُ نََزلَ بِكُْم َهذَا الرَُّجلُ، فََواَعدَُهْم أَنْ َيأُْتوُه ِعَشاًء ِحَني
بَلَى، إِنَُّهْم قَدْ : َما طََرقُوَك َساعََتُهْم َهِذِه بَِشْيٍء ِممَّا ُتِحبُّ، قَالَ: ْمرَأَُتُهفََناَداُه َرُجلٌ ِمْنُهْم، فَقَاَم لَِيخُْرَج إِلَيْهِْم، فَقَالَِت ا

ِميًعا، ال َيْسبِقْكُْم َوإِنْ قََتلُْتُمونِي وَإِيَّاهُ َج: َحدَّثُونِي َحِديثَُهْم، فَخََرَج إِلَيْهِْم، فَاْعَتَنقَُه ُمحَمَُّد بن َمْسلََمةَ، َوقَالَ َألْصَحابِِه
  فَطََعَنُه َبْعُضُهمْ بِالسَّْيِف ِفي َخاِصَرِتِه، فَلَمَّا قََتلُوُه فَزِْعِت الَْيُهوُد، َوَمْن كَانَ َمَعُهْم ِمَن

اللَّْيلَةَ، َوُهَو سَيٌِّد ِمْن قَْد طُرِقَ صَاِحُبَنا : الُْمْشرِِكَني، فََغَدْوا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني أَصَْبُحوا، فَقَالُوا
ْشعَارِِه َويُْؤِذيهِْم بِِه، فََدَعاُهمْ َسادَاِتنَا، فَقُِتلَ ِغيلَةً، فَذَكََر لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذي كَانَ َيقُولُ ِفي أَ

كُْتبَ َبْيَنُه َوبَْيَنُهْم َوَبْيَن الُْمْسِلِمَني َعامَّةً َصِحيفَةً ِفيَها َجاِمُع أََمرِ النَّاسِ، فَكََتبََها َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َي
  ".َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ثََنا بن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي بن لَهِيَعةَ، َعْن َعِقيلٍ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، َحدَّ -١٥٥٠٤
نَ َيْهُجو َعنِ بن ِشَهابٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، أَنَّ كَْعَب بن اَألْشَرفِ الَْيُهوِديَّ، كَانَ َشاِعًرا َوكَا

، فَلَمَّا أََبى أَنْ يَْنزَِع َعْن أَذَى َرسُولِ "َمْن ِلكَْعبٍ؟:"َوُيَحرُِّض َعلَيْهِْم، فَقَالَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْصَحاَبُه
ن ْعَد بن ُمَعاٍذ، َوُمَحمََّد باللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَذَى الُْمْسِلِمَني، أََمَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َس

  ).َمْسلََمةَ، َوأََبا ِعيَسى بن الْحَارِثِ اْبَن أَِخي سَْعِد بن ُمَعاٍذ ِفي َخْمَسٍة فَأََتْوا كَْعبًا، فَذَكََر ِمثْلَُه 
، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا َعمَّاُر بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا بن الُْمبَاَرِك، َعْن َمْعَمرٍ -١٥٥٠٥

  ".اللَُّهمَّ َبارِكْ ُألمَِّتي ِفي ُبكُورَِها:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َحدَّثََنا الَْحَسُن بن : ْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، وَالُْحَسْيُن بن إِ -١٥٥٠٦
يِه كَْعبِ بن َعْمرِو بن َشِقيقٍ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِ

  ".ذَكَاُتُه ذَكَاةُ أُمِِّه: ي ذَكَاِة الَْجنِنيِ، قَالَِف"َماِلٍك، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
نِ الزُّْهرِيِّ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُحَسْينٍ، َع -١٥٥٠٧

إِنَّ آِخَر ُخطَْبةٍ َخطَْبَناَها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : بٍ، َعْن أَبِيِه، قَالََعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْع
وَْيُت إِلَْيَها، ِتي الَِّتي أََيا َمْعَشَر الُْمهَاجِرِيَن، إِنَّكُْم قَْد أَصَْبحُْتْم تَزِيُدونَ، َوإِنَّ اَألْنَصاَر قَِد اْنَتهَْوا، وَإِنَُّهْم َعْيَب:"قَالَ

  ".فَأَكْرُِموا ُمْحِسنَُهْم، وََتَجاَوُزوا َعْن ُمِسيئِهِْم
رَّزَّاقِ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد ال -١٥٥٠٨

ُه َعلَْيِه َمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َوكَانَ أََحدَ الثَّالثَِة الَِّذيَن تِيَب َعلَْيهِْم، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللََّمْعَمرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْح
إِنَّكُْم َيا مَْعَشَر :"أُِحٍد، َوقَالََوَسلََّم، قَاَم َخِطيبًا، فََحِمَد اللََّه، َوأَثَْنى َعلَْيِه، وَاْسَتْغفََر ِللشَُّهَداِء الَِّذيَن قُِتلُوا َيْوَم 



ُموا كَرِميَُهْم، وََتَجاَوُزوا َعْن الُْمهَاجِرِيَن َتزِيُدونَ، َوإِنَّ األَْنصَاَر ال يَزِيُدونَ، َوإِنَّ األَْنَصاَر َعيَْبِتي الَِّتي آوِي إِلَْيَها، فَأَكْرِ
  ".ُمِسيئِهِْم

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، . مٍ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَبِيَحدَّثَنِا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْي -١٥٥٠٩
كَْعبٍ،  ْبِد اللَِّه بنَحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َمْرزُوُق بن أَبِي الُْهذَْيلِ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َع: قَاال

ِه ُعَبْيِد اللَِّه بن كَْعبٍ، َعْن كَْعبِ بن َماِلٍك، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ، لَمَّا َرَجَع ِمْن طَلَبِ "َعْن َعمِّ
  ".اَألْحزَابِ، َنَزَع ألُمَِّتِه، َواغَْتَسلَ، َواسَْتْجَمَر

: فَتََبدَّا ِلي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَ:"الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَزاَد ُدَحْيٌم ِفي َحدِيِثِه، قَ -١٥٥١٠
، فَزًِعا، ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَعِذيَرَك ِمْن ُمحَارِبٍ، أَال أََراَك قَْد َوضََعَت الْألَمةَ َوَما َوضَْعَناَها بَْعُد، فََوثَبَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ

قَُرْيظَةَ حَتَّى غَاَبتِ فََعَزَم َعلَى النَّاسِ أَال ُيَصلُّوا الَْعْصَر إِال ِفي بين قَُرْيظَةَ، فَلَبَِس السِّالَح، َوخََرُجوا فَلَْم يَأُْتوا بين 
َعَزَم َعلَْيَنا أَنْ ال ُنَصلَِّي الَْعْصرَ َحتَّى َنأِْتَي  قَْد: الشَّْمُس، فَاخَْتَصَم النَّاُس ِفي غَزَْوِتَها ِفي َصالِة الَْعْصرِ، فَقَالَ َبْعضُُهْم

ٌم، فََصلَّْت طَاِئفَةٌ مِْنُهُم الَْعْصَر بين قَُرْيظَةَ، وَإِنََّما َنْحُن ِفي َعْزَمٍة ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَْيَس َعلَْيَنا إِثْ
اًبا، فَلَْم َوطَاِئفَةٌ أُْخَرى لَْم ُتَصلِّ َحتَّى أَتَْوا بين قَُرْيظَةَ بَْعَدَما غَاَبتِ الشَّْمُس، فََصلَّْوَها، إِميَاًنا، َواحِْتَس إِميَاًنا وَاْحِتَسابًا،

  ".ُيَعنِّْف َرُسولُ اللَِّه َواِحَدةً ِمَن الطَّاِئفََتْينِ

الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا بن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف  -١٥٥١١
، قَالَ َألبِي مُوَسى ُيوُنُس، َعنِ بن ِشَهابٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .، َولَمْ َيقُلْ يُوُنُس ِفي َهذَا الَْحِديِث، َعْن أَبِيِه"لَقَْد أُوِتَي أَُخوكُْم ِمْن َمَزاِمريِ آلِ َداُوَد"قَْرأُ،اَألْشَعرِيِّ، َوَسِمَعُه َي
ِه بن الُْمَباَرِك، للََّحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمقَاِتلٍ الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد ا - ١٥٥١٢

ُمالِعُب اَألِسنَِّة، : َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن كَْعبٍ، أَنَّ َعاِمَر بن َماِلٍك الَِّذي كَانَ ُيقَالُ لَُه
النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اِإلْسالَم، فَأََبى، َوأَْهَدى إِلَى  قَِدَم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بَِتبُوٍك فََعَرَض َعلَْيِه

لَى اْبَعثْ َمْن ِشئَْت إِ: ثُمِّ قَالَ"إِنَّا ال َنقَْبلُ َهِديَّةَ ُمْشرٍِك:"النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
: ْمرٍو َوُهَو الَِّذي كَانَ، ُيقَالُ لَُهأَْهلِ َنْجٍد، فَإِنِّي لَُهمْ َجاٌر، فََبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرْهطًا، ِفيهِمُ الْمُْنِذُر بن َع

  ).فََسِمَع بِهِْم َعاِمُر بن الطُّفَْيلِ، فَذَكََر الَْحدِيثَ . أَعتَق لَُِموَت
  ٌبَبا

َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ الَْمَدنِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن َعْبِد اللَِّه األَُوْيِسيُّ، -١٥٥١٣
َمْن َسيِّدُكُْم َيا بين :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََسْعٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى ال

فََمْن َسيُِّدَنا َيا َرُسولَ : ، قَالُوا"وَأَيُّ َداٍء أَدَْوأُ ِمَن الُْبْخلِ؟:"الَْجدُّ بن قَْيسٍ، َعلَى أَنَّا َنزُِنُه بُِبْخلٍ، فَقَالَ: ، قَالُوا"َسِلَمةَ؟
  ".بن َمْعُرورٍ بِْشُر بن الَْبَراِء:"اللَِّه؟، قَالَ
نِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا بن َوْهبٍ، أَْخبََر -١٥٥١٤

َمْن :"هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَنّ َرسُولَ اللَّ، ُيوُنُس، َعنِ بن ِشَهابٍ، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك أَْخَبَرُه 
: ، قَالُوا"ِلَم ُتسَوُِّدوَنُه؟:"َسيُِّدَنا الَْجدُّ بن قَْيسٍ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالُوا"َسيِّدُكُْم َيا بين َسلََمةَ؟



وَأَيُّ َداٍء أَدَْوأُ ِمَن الُْبْخلِ، لَْيَس ذَِلكَ :"نَزُِنُه بِالُْبْخلِ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَبإِنَُّه أَكْثَُر ِمنَّا َماال، َوإِنَّا لَ
  ".سَيُِّدكُمْ بِْشُر بن الْبََراِء بن َمْعُرورٍ:"فََمْن َسيُِّدَنا َيا َرُسولَ اللَِّه؟، قَالَ: ، قَالُوا"َسيِّدُكُْم

ن ُسلَْيَمانَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََباٍن، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ب -١٥٥١٥
ْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ُمَعاوَِيةَ بن َيْحَيى، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َع

  ".ُمْؤِمٌن َبْيَن كَرَِميْيَن: أَيُّ النَّاسِ أَفَْضلُ؟، قَالَ"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سُِئلَ،
ثََنا يُوُسُف بن السَّفَرِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َخاِلٍد اَألْزَرُق، َحدَّ -١٥٥١٦

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : األَْوَزاِعيُّ، َعْن ُيوُنَس بن َيزِيَد، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".الُْمْؤِمُن غَرٌّ كَرٌِمي، َوالْفَاجِرُ َخبٌّ لَِئيٌم:"َوَسلََّم

َعْبدِ  ا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن َمْخلٍَد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بنَحدَّثََن -١٥٥١٧
لَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الْعَزِيزِ األَْنَصارِيِّ، َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسو

أََعزََّك اللَُّه، أََنا رَأَْيُت َمقَْتلَُه، فَاْنطَلََق فََوقََف َعلَى َحْمَزةَ فََرآُه قَْد ُشقَّ : ، قَالَ َرُجلٌ"َمْن َرأَى َمقَْتلَ َحْمَزةَ؟:"َوَسلََّم، قَالَ
ِه، ُمثِّلَ بِِه، فَكَرَِه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َينْظَُر إِلَْيِه، َوَوقََف َبْيَن َيا َرُسولَ اللَّ: َبطُْنُه، َوقَْد مُثِّلَ بِِه، فَقَالَ
اللَِّه إِال َجاءَ أََنا ِلَشهِيٌد َعلَى َهُؤالِء ِلغوُهْم ِفي ِدَماِئهِْم، فَإِنَّهُ لَْيَس َمْجرُوٌح ُيْجَرُح ِفي َسبِيلِ :"ظَْهرَاَنيِ الْقَْتلَى، َوقَالَ

  ".فَاْجَعلُوُه ِفي اللَّْحِد ُجْرُحُه َيْوَم الِْقَياَمةِ َيدَْمى لَْوُنهُ لَْونُ الدَّمِ، َورُِحيُه رِيحُ الِْمْسِك، قَِدمُوا أَكْثَرَ الْقَْومِ قُْرآًنا
َمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد الَْمِلِك أَْحَمُد بن إِبَْراِهيمَ الْقَُرِشيُّ الدِّ -١٥٥١٨

أَبِيِه، أَنَّ  ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبِ بن شَاُبورٍ، أَخَْبرَنِي ِعيَسى بن َعْبدِ اللَِّه، َعنِ بن ِشَهابٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبٍ، َعْن
  ".َم َعاَد الْبََراَء بن َمْعُرورٍ، َوقَْد أََخذَْتُه ذَْبَحةٌ، فَأََمَر َمْن َيُبطُُّه بِالنَّارِ حَتَّى يَُوجَِّهُهَرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

 َعنِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا بن َوْهبٍ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد، -١٥٥١٩
َحٍة ذََبَحتَْها امَْرأَةٌ بَِحَجرٍ، فَلَْم الزُّْهرِيِّ، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، أَنَّهُ َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَبِي

  ".َيَر بَِها َبأًْسا
َنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدِ بن َعْبِد اللَِّه الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَ -١٥٥٢٠

ِه َوَسلََّم، قَالَ ُسفَْيانُ بن ُحَسْينٍ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ولَ ، فَجََعلَ النَّاُس َيْنَتِظُرونَ أَْمَرُه، َحتَّى إِذَا كَانَ َيْوُم ُحَنْينٍ قَاَتلَ، فَأَْبلَى، فَأَْخَبرُوا بِذَِلَك َرُس"أَْهلِ النَّارِإِنَُّه ِمْن :"ِلَرُجلٍ

أََخذَ َسْهًما ِمْن ِكَناَنِتِه، فََنَحَر نَفَْسُه، فَُجرِحَ الرَُّجلُ، فَ: ، قَالَ"إِنَُّه ِمْن أَْهلِ النَّارِ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
قُْم َيا بِاللُ فََناِد أَنَُّه ال َيْدُخلُ :"َيا َرسُولَ اللَِّه قَْد َصَدَق اللَُّه َحِديثََك، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالُوا

َحدَّثََنا َحجَّاجُ بن ِعْمَرانَ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ، "َه َعزَّ َوَجلَّ لَيَُؤيُِّد الدِّيَن بِالرَُّجلِ الْفَاجِرِالَْجنَّةَ إِال ُمْؤِمٌن، َوأَنَّ اللَّ
يِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن رَِسلََمةَ َيحَْيى بن َخلٍَف الْجُوَبارِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َصَدقَةَ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُحَسْينٍ، َعنِ الزُّْه

  ).كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه 

  أََنُس بن أَبِي الْقَاِسمِ، َعنِ اْبنِ كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه
ا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف، َعْن أََنسِ بن أَبِي الْقَاِسمِ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََن - ١٥٥٢١

َسَواٌء َعلَْيَنا أََجزِْعَنا : "ِلِهَعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفيَما أَْحَسُب ِفي قَْو



فََصَبرُوا َخْمَسمِائَةِ : َهلُمُّوا فَلَْنْصبِْر، قَالَ: َيقُولُ أَْهلُ النَّارِ:"، قَالَ] ٢١إبراهيم آية "[ْرَنا َما لََنا ِمْن َمِحيصٍأَْم َصَب
، فَلَمَّا َرأَْوا ذَِلَك لَْم َيْنفَعُُهْم، فََيْبلُونَ خَْمَسِمائَِة َعامٍ: َهلُمُّوا فَلَْنجَْزْع، قَالَ: َعامٍ، فَلَمَّا َرأَْوا ذَِلكَ ال َيْنفَعُُهْم، قَالُوا

  ]".٢١إبراهيم آية "[َسَواٌء َعلَْيَنا أََجزِْعَنا أَْم َصَبرَْنا َما لََنا ِمْن َمحِيصٍ: "قَالُوا
  َعْبُد اللَِّه بن ِعيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعنِ اْبنِ كَْعبِ بن َماِلٍك

َحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََباٍن، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُمحَمٍَّد َحدَّثََنا ُم -١٥٥٢٢
َخَرجَ : ِه، قَالَْن أَبِيالَْعْنقَرِيُّ، َحدَّثََنا َخالُد الصَّفَّاُر، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِعيَسى، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َع

ْؤِمٌن بِاللَِّه َوَرُسوِلِه، غَْيرَ أَنَّ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحرٍّ َشِديٍد َوأََمَر بِالَْغْزوِ إِلَى َتبُوٍك، وَأََنا َيْومَِئٍذ ُم
اِن َسْوَف َتعَْتِذُر إِلَى : قَوِيٌّ َوَنفِْسي َتقُولُ ِلي، َوعِْنِدي َبعَِرياِنَنفِْسي َتتَوُق إِلَى الظِّلِّ وَالرُّطَبِ، وَأََنا َيْومَِئٍذ شَابٌّ 
َتَخلَّْف َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََنا كَذَِلكَ : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َونَفِْسي َتقُولُ ِلي

ِديَّ، َوَسارَ النَّبِيُّ يُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَادًِيا، َوخََرْجُت إِلَى السُّوقِ أُرِيُد أَنْ أََتَجهََّز، َوكَأَنََّما أُْمِسَك بَِيَوأَْصَبَح النَّبِ
ا ُهَو بَِراِكبٍ يَلَْحُق بِِه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى إِذَا كَانَ ِمَن الَْمِديَنِة قَْدَر فَْرَسَخْينِ َوقََف، فَإِذَ

َوِفي الَْمِديَنِة َسْبَعةٌ َوثَمَاُنونَ ِمَن الُْمَناِفِقَني، َوأََنا، : ، فَإِذَا ُهَو بِأَبِي خَْيثََمةَ، قَالَ"كُْن أََبا َخْيثََمةَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َتَركُْتهُ : ، قَالَ"َما فََعلَ كَْعُب بن َماِلٍك؟"اَرةُ، فََسأَلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أََبا خَْيثََمةَ،َوِهاللُ بن أَُميَّةَ، َوَمَر

  َنَزلَ نَفٌَر ِمْن أَْصَحابِ َرسُولَِو: ُهَو وَاللَِّه َما َعِلْمُتُه ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه، قَالَ: َيْمِشي ِفي أَزِقَِّة الَْمِدينَِة، فَقَالَ ُمَعاذٌ

َواللَِّه إِنَُّهْم أَْرغَُبَنا ُبطُونًا، َوأَْخشَاَنا ِعْنَد اللِّقَاِء، وَأَْضَعفَُنا قُلُوًبا، : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي جَانِبَِنا، فَقَالَ َبْعُضُهْم
اذَْهْب إِلَى هَُؤالِء الرَّهِْط، فَقُلْ لَُهْم َما َنِقسُْتْم؟، فَلَِئْن :"ْيِه َوَسلََّم، َعمَّاَر بن يَاِسرٍ، فَقَالَفََدَعا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ

ْن سَأَلْتَُهْم لََيقُولُونَ إِنََّما َولَِئ"اْحَتَرقُْتْم أَْحَرقَكُمُ اللَُّه، وََنَزلَْت : ، فَقَالَ لَُهْم"إِنََّما كُنَّا َنخُوُض َوَنلَْعُب: َسأَلَْتُهْم، لََيقُولُنَّ
َوَجاَء َرُجلٌ لَْم َيكُْن ِمْنُهمْ : ، قَالَ] ٦٥التوبة آية "[كُنَّا َنخُوُض َوَنلَْعُب قُلْ أَبِاللَِّه َوآَياِتِه َوَرسُوِلِه كُْنُتمْ َتسَْتْهزِئُونَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، َواللَِّه َما َمالَْيُتُهْم، َولَِكنِّي قَدْ : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َولَِكنَُّه كَانَ َيْسَمُع، فََتَعلََّق بِرِْجلِ النَّبِيِّ َصلَّى
ى َسالَ ِمْن َعِقَبْيِه لَْيِه وََيِسُري َمَعُه َحتََّسِمْعُت َمقَالَتَُهْم، فَسَاَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَجَعلَ َيَتَعلَُّق بِالرَُّجلِ َوَيْعَتِذُر إِ

َربِيَعةَ فَأَجْلََسَنا ِفي نَاِحَيٍة، فَقِيلَ الدَُّم، َوَرَجَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن غَْزَوِتِه فَأََتاُه ِهاللُ بن أَُميَّةَ، َومََراَرةُ بن 
أَْسَتِعُني َعلَى َما َصَنْعتُ بِالْكَِذبِ، َوَما : ِحَبْيَك، فَاْنظُْر بَِم َتعَْتِذُر؟، قُلُْتإِنَُّه وَاللَِّه َما َرِضَي َعْن َصا: ِلكَْعبِ بن مَاِلٍك

لَفََك َوَعلَْيَك، َما َخ:"السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه، قَالَ: أَجُِد َشْيئًا َخيًْرا ِمَن الصِّْدقِ، فَأََتْيتُُه، فَقُلُْت
  َواللَِّه َما َتَخلَّفُْت ِمْن ِضْعٍف َوال حَاَجٍة، وَلَِكنِ الَْبالءُ،: ، قُلُْت"َيا كَْعُب؟

، فَأَْرَسلَ إِلَى "ال ُتجَاِلسُوا َهُؤالِء النَّفَْر، َوال ُتكَلُِّموُهْم، َوال ُتبَايُعوُهْم:"، ثُمَّ قَالَ َألْصَحابِِه"اْجِلْس َمعَ َصاِحَبْيَك:"قَالَ
فََتأْذَنَ لََها ، فَأَْرَسلَِت امَْرأَةُ ِهاللِ بن أَُميَّةَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّ ِهالال شَْيٌخ كَبٌِري "ال يَقَْربُوَنكُْم"نِسَاِئهِْم

امَْرأَةُ كَْعبٍ أَنَّ اْمرَأَةَ ِهاللِ بن أَُميَّةَ قَِد اْسَتأْذََنْت أَنْ ُتَناوِلَُه  أَنْ ُتْعِطَيُه الشَّْيَء ِمْن غَْيرِ أَنْ ُتكَلَِّمُه، فَأَِذنَ لََها، فَأَْرَسلَِت
؟، بِأَيِّ َشْيٍء َتْعَتِذرِيَن، َتقُوِلَني إِنِّي شَْيٌخ كَبٌِري؟، فََواللَِّه إِنِّي لََشابٌّ، أََتقُوِلَني إِنِّي سَِقيٌم: الشَّْيَء فََتْستَأِْذَنُه ِفيَك، فَقُلُْت

َيا َرسُولَ اللَِّه، : ْيلََتَها، قَالَْتفََواللَِّه إِنِّي لََصحِيٌح، فَأَْرَسلَ إِلَْيَها أَال َتفَْعِلي، َوكَاَنْت أُمُّ َسلََمةَ نِْعَم الشَِّفيُع إِذْ كَاَنتْ لَ
أَال أُْرِسلُ : ، قَالَْت"َشعَْرِت أَنَّ اللََّه قَْد َتاَب َعلَى الثَّالثَِة؟أَ:"ِهاللُ بن أَُميَّةَ، ُتكَلُِّمُه ِفيَنا، َحتَّى إِذَا كَاَنْت ذَاَت لَْيلٍَة، قَالَ

، فَأَصَْبَح النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "إِذَا ال َيذَُرَنا النَّاسُ َنَناُم َهِذِه اللَّْيلَةَ، َولَِكْن أَصْبِِحي:"إِلَى أَْهِليهِْم، فَأَُبشَِّرُهْم، قَالَ



، فَاْسَتَبَق إِلَى كَْعبِ بن "أََشعَْرُتْم أَنَّ اللََّه قَْد تَاَب َعلَى الثَّالثَِة؟:"َصلَّى الَْغَداةَ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى أَْصَحابِِه، فَقَالََوَسلََّم، فَ
َيا كَْعُب بن : َصِعَد الْجََبلَ، قَالََماِلٍك َرُجالِن، َرُجلٌ َرِكَب فََرًسا فَأََخذَ َبطَْن الَْواِدي، َوَرُجلٌ َمَشى َعلَى رِْجلَْيِه َحتَّى 
  َماِلٍك، أََشعَْرَت أَنَّ اللََّه قَْد َتاَب َعلَْيَك؟، فََخَرْرُت سَاجًِدا حَتَّى إِذَا َدَنا مِنِّي َرمَْيُت إِلَيِْه

  ".ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ:"ْو ِمَن اللَِّه؟، فَقَالَِمْنَك أَ: بِرَِداي، ثُمَّ أَقَْبلَُت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت
  َمْعَبُد بن كَْعبٍ، َعْن أَِخيِه

بن ُبكَْيرٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، َحدَّثََنا يُوُنُس -١٥٥٢٣
ْن أَبِيهِ ْسَحاَق، َحدَّثَنِي َمْعَبُد بن كَْعبِ بن َماِلِك بن الْقَْينِ أَُخو بين َسلََمةَ، َعْن أَِخيِه ُعَبْيِد اللَِّه بن كَْعبٍ، َعُمَحمَِّد بن إِ

لََّم الَْعقََبةَ َمَع ُمْشرِِكي قَْوِمنَا، خََرْجَنا ِفي الِْحجَّةِ الَِّتي بَاَيْعَنا بَِها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: كَْعبِ بن َماِلٍك، قَالَ
َيا َهُؤالِء، َتْعلَُمونَ أَنِّي قَْد َرأَْيتُ رَأًَيا، َما : َوَمَعَنا الَْبَراُء بن َمْعُرورٍ كَبُِريَنا َوَسيُِّدَنا، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَاِهرِ الَْبْيَداِء، قَالَ

رَأَْيُت أَنِّي أُصَلِّي إِلَى َهِذهِ الْبَنِيَِّة َوال أَْجَعلَُها ِمنِّي بِظَْهرٍ، : َما ُهَو َيا أََبا الَْبَشرِ؟، قَالَ: قُلَْنا أَْدرِي أَتَُواِفقُنِي َعلَْيِه أَْم ال؟،
فَإِنِّي وَاللَِّه ِلُمَصلٍّ إِلَْيَها، : الشَّامِ، قَالَال َواللَِّه ال َتفَْعلُ، َما َبلََغَنا أَنَّ َنبِيََّنا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال ُيَصلِّي إِال إِلَى : قُلَْنا

َيا اْبنَ : ِلي الْبََراُء بن َمْعُرورٍ َوكَانَ إِذَا َحضََرِت الصَّالةُ تََوجََّه إِلَى الْكَْعَبِة َوَتَوجَّْهَنا إِلَى الشَّامِ، َحتَّى قَدِْمَنا َمكَّةَ، فَقَالَ
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، حَتَّى َنْسأَلَُه َعمَّا َصَنعَْنا ِفي َسفَرَِنا َهذَا، فَلَقَْد َوَجْدُت ِفي  أَِخي، اْنطَلَْق بنا إِلَى َرُسولِ

  َنفِْسي ِمْنهُ بِِخالِفكُْم إِيَّاَي، فََخَرْجَنا َنْسأَلُ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

َوَهلْ َتْعرِفَانِِه إِذَا : َتُدلَُّنا َعلَى ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، قَالَ: بْطَحِ، فَقُلَْنا لَُهَعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَِقَيَنا َرُجلٌ بِاَأل
فََهلْ تَْعَرفَاِن الَْعبَّاَس بن َعْبِد : قَالَ ال وَاللَِّه َما َنْعرِفُُه، وَلَْم َنكُْن َرأَيَْنا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،: رَأُْيَتَماُه؟، قُلَْنا
فَإِذَا َدَخلُْتَما الَْمْسجَِد فَاْنظَُرا الَْعبَّاَس فَُهَو : َنَعْم، َوقَْد كُنَّا َنْعرِفُُه، كَانَ َيْخَتِلُف إِلَْيَنا بِالتِّجَاَرِة، قَالَ: الُْمطَِّلبِ؟، قُلَْنا

الَْمْسجَِد َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوالْعَبَّاُس ِفي َناِحَيِة الَْمْسجِِد جَاِلَساِن،  الرَُّجلُ الَِّذي َمَعُه، فََدَخلَْنا
نََعْم، َهذَا : َتلَ، قَالَ، فَلَمَّا اْنفَ"َهلْ تَْعرُِف َهذَْينِ الرَُّجلَْينِ؟:"فََسلَّْمَنا َوَجلَْسَنا، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لَُّه َعلَْيِه الْبََراُء بن َمْعُرورٍ َسيُِّد قَْوِمِه، َوَهذَا كَْعُب بن َماِلٍك، فََواللَِّه َما أَْنَسى قَْولَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى ال
اللَِّه، إِنِّي قَْد كُْنُت رَأَْيُت ِفي سَفَرِي َهذَا رَأًَيا قَدْ  َيا َرسُولَ: َنَعْم، فَقَالَ لَُه الْبََراُء بن َمْعُرورٍ: ، قَالَ"الشَّاِعَر؟:"َوَسلََّم

َرأَْيُت أَنْ ال أَْجَعلَ َهِذِه الَْبنِيَّةَ مِنِّي بِظَهْرٍ، : ، قَالَ"وََما ذَِلَك؟:"أَْحبَْبُت أَنْ أَْسأَلََك َعْنُه لَُتْخبَِرنِّي َعمَّا َصنَْعُت ِفيِه، قَالَ
، فََرَجَع إِلَى ِقْبلَِة َرسُولِ "قَْد كُْنَت َعلَى ِقْبلٍَة لَْو َصبَْرَت إِلَْيَها:"، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفََصلَّْيُت إِلَْيَها

  قَدْ َرَجعَ إِلَى قَْد َماَت َعلَْيَها، َوَنْحُن أَْعلَُم بِِه: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَْهلُُه َيقُولُونَ

  ).ِقْبلَِة َرُسولِ اللَِّه فََصلَّى َمَعَنا إِلَى الشَّامِ 
لَِبْيَعِتِه، َوَمَعَنا ثُمَّ َواَعَدَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْوَسطَ أَيَّامِ التَّْشرِيقِ، َوَنْحُن َسْبُعونَ َرُجال " -١٥٥٢٤

َيا أََبا َجابِرٍ، إِنَّا َواللَِّه لََنْرغَُب بِكَ أَنْ َتُموَت َعلَى َما : ْمرِو بن َحَرامٍ أَُبو جَابِرٍ، وَإِنَُّه لََعلَى ِشْرِكِه، فَقُلَْناَعْبُد اللَِّه بن َع
َيأُْمُر بِتَْوحِيِدِه، َوقَْد أَْسلََم رِجَالٌ ِمْن أَْنَت َعلَْيِه، فََتكُونَ ِلَهِذهِ النَّارِ غًَدا َحطًَبا، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد َبَعثَ َرُسوال 

َحَضَرَها َمَعنَا، َوكَانَ َنِقيبًا، فَلَمَّا قَْوِمَك، َوقَْد َواَعَدَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْبْيَعِة، فَأَْسلََم وَطَهَِّر ِثيَاَبُه َو
لَ النَّاُس ِفي اَعَدَنا ِفيَها َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِمًِنى أَوَّلَ اللَّْيلِ َمَع قَْوِمَنا، فَلَمَّا اْسَتثْقَكَانَ ِفي اللَّْيلَِة الَِّتي َو

لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَعمُُّه الْعَبَّاُس، النَّْومِ َتَسلَّلَْنا ِمْن فُُرِشَنا َتسَلُّلَ الْقَطَا، حَتَّى اْجَتَمْعَنا بِالَْعقََبِة، فَأََتاَنا َرسُولُ ال



َيا َمْعَشَر الْخَْزَرجِ، : مٍ، قَالَلَْيَس َمَعُه غَْيُرُه َوُهَو َعلَى ِشْرِكِه، َولَِكنَّهُ أََحبَّ أَنْ َيْحُضرَ أََمَر اْبنِ أَِخيِه، فَكَانَ أَوَّلَ مَُتكَلِّ
 َسمِّي َهذَا الَْحيَّ ِمَن األَْنصَارِ أَْوَسَها َوخَْزَرَجَها، الَْخْزَرَج َيا َمْعَشَر الْخَْزَرجِ، إِنَّ ُمحَمًَّدا ِمنَّاإِنََّما كَاَنِت الَْعَرُب ُت

َوقَْد أََبى إِال اْنِقطَاعََنا إِلَْيكُْم ِه، بِحَْيثُ قَْد َعِلْمُتْم، َوُهَو ِفي َمَنَعٍة ِمْن قَْوِمِه َوبِالِدِه، َوقَْد َمَنْعنَاُه ِممَّْن َعلَى ِمثْلِ َرأْيَِنا ِفي
  َوإِلَى َما َدَعْوُتُموُه إِلَْيهِ،

ْخَشْونَ ِمْن أَنْفُِسكُْم ِخذْالنًا، فَاْتُركُوهُ فَإِنْ كُْنُتْم َتَرْونَ أَنَّكُْم َوافُونَ لَُه بَِما َوَعْدُتُموُه إِلَْيِه فَأَنُْتْم َوَما َعِلْمُتْم، َوإِنْ كُْنُتمْ َت
قَْد َسِمْعَنا َما قُلَْت، َتكَلَّْم َيا َرُسولَ اللَِّه، فََتكَلََّم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : ي قَْوِمِه، فَإِنَُّه ِفي َمَنَعٍة ِمْن َعِشَريِتِه َوقَْوِمِه، فَقُلَْناِف

غََّب ِفي اِإلْسالمِ، فَأََجْبنَاُه ِفي اِإلَمياِن بِِه وَالتَّْصِديقِ لَُه، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَعا إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، وََتال الْقُْرآنَ، َوَر
، "إِنِّي أُبَايُِعكُْم َعلَى أَنْ َتْمَنُعونِي ِممَّا َمَنْعُتْم ِمْنُه أَْبَناَءكُْم َونَِساءَكُْم:"َيا َرسُولَ اللَِّه، ُخذْ ِلرَبَِّك ثُمَّ ِلَنفِْسَك، فَقَالَ: َوقُلَْنا
َنَعْم، َوالَِّذي بََعثََك بِالَْحقِّ، فََباَيعَْنا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََنْحُن َواللَِّه، : َجاَبُه الْبََراُء بن َمْعُرورٍ، فَقَالَفَأَ

َيا َرُسولَ : َحدِيِث أَُبو الْهَْيثَمِ بن التَّْيَهاِن، فَقَالَأَْهلُ الُْحُروبِ، َوأَْهلُ الَْحلْقَِة َورِثَْناَها كَابًِرا َعْن كَابِرٍ، فَعََرَض ِفي الْ
َع إِلَى قَْوِمَك َوَتَدَعَنا؟، فَقَالَ اللَِّه، إِنَّ َبْيَنَنا وََبْيَن قَْومٍ ِحَباال، وَإِنَّا لَقَاِطُعوَها، فََهلْ َعَسْيَت إِنْ أَظَْهَركَ اللَُّه أَنْ َتْرجِ

َبلِ الدَُّم الدَُّم، َوالَْهْدُم الَْهْدُم، أََنا مِْنكُْم وَأَنُْتْم ِمنِّي، أُسَاِلُم َمْن سَالَْمُتْم، َوأُحَارِبُ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ
أَْخرِجُوا إِلَيَّ ِمْنكُمُ :"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماْبُسطْ َيَدَك أَُبايِْعَك، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى ا: ، فَقَالَ الَْبَراُء بن َمْعُرورٍ"َمْن َحاَربُْتْم

  ، فَأَْخَرُجوُهْم، َوكَانَ َنقِيَب بين النَّجَّارِ أَسَْعُد بن"اثَْنْي َعَشَر َنقِيًبا

َنِقيُب بين َساِعدَةَ، َسْعُد بن ُزَرارَةَ، َوكَانَ َنِقيُب بين َسِلَمةَ، الَْبَراُء بن َمْعُرورٍ، َوعَْبُد اللَِّه بن َعْمرِو بن حََرامٍ، َوكَانَ 
حَارِِث بن ُعَباَدةَ، وَالُْمْنِذُر بن َعْمرٍو، َوكَانَ َنِقيَب بين ُزَرْيقٍ، َراِفُع بن مَاِلِك بن الَْعْجالِن، َوكَانَ َنِقيَب بين الْ

ْوِف بن الَْخْزَرجِ، ُعَباَدةُ بن الصَّاِمِت، َونقيَب بين الْخَْزَرجِ، َعْبدُ اللَِّه بن رََواَحةَ، َوَسْعُد بن الرَّبِيعِ، َوكَانَ نَِقيَب بين َع
ن َخْيثََمةَ، َوكَانُوا َعْبِد اَألشَْهلِ، أَُسْيدُ بن ُحَضيْرٍ، َوأَُبو الَْهْيثَمِ بن التَّْيَهاِن، َوكَانَ نَِقيَب بين َعْمرِو بن َعْوٍف، َسْعدُ ب

ثَةٌ ِمَن األَْوسِ، فَأََخذَ الَْبَراُء بن َمْعرُورٍ بَِيِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اثَْنْي َعَشَر، ِتْسَعةٌ ِمَن الْخَْزَرجِ، َوثَال
ِمْعُتُه قَطُّ، أَبَْعِد صَْوٍت َسفََضَرَب َعلَْيَها، فَكَانَ أَوَّلَ َمْن َباَيَع، فََتتَاَبَع النَّاُس فََبايِعُوا، َوَصَرَخ الشَّْيطَانُ َعلَى الَْعقََبةِ بِ

لَِّه َصلَّى اللَُّه َيا أَْهلَ الُْحَباِحبِ، َهلْ لَكُْم ِفي ُمَحمٍَّد وَالصَُّباِة َمَعُه قَِد اْجَتَمُعوا َعلَى حَْربِكُْم؟، فَقَالَ َرُسولُ ال: فَقَالَ
طََجْعَنا َعلَى فُُرشَِنا، فَلَمَّا أَصَْبْحَنا أَقَْبلَْت ُجلَّةٌ ِمْن قَُرْيشٍ، ، فََرَجْعَنا إِلَى رِحَاِلنَا، فَاْض"اْرفَضُّوا إِلَى رَِحاِلكُْم:"َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا َمْعَشَر الْخَْزَرجِ، قَْد : ِفيهُِم الْحَارِثُ بن ِهَشامٍ فًَتى شَابٌّ َعلَْيِه َنْعالِن لَُه َجِديَداِن، حَتَّى َجاؤُوَنا ِفي رَِحاِلَنا، فَقَالُوا
َب الْحَْرُب ِفيَما َبْيَنَنا بَِنا ِلَتْسَتْخرُِجوُه ِمْن َبْينِ أَظْهُرَِنا، وَإِنَُّه وَاللَِّه َما ِمَن الَْعَربِ أََحٌد أَبَْغُض إِلَْيَنا أَنْ َيْنَشجِئُْتمْ إِلَى صَاِح

  َوَبْيَنُه ِمْنكُْم، فَاْنَبَعثَ ِمْن ُهَناَك ِمْن

َما كَانَ ِمْن َهذَا َشْيٌء َوَما فََعلَْناُه، َوأََنا أَنْظُُر إِلَى أَبِي جَابِرِ بن َعْبدِ اللَِّه بن حََرامٍ،  قَْوِمَنا ِمَن الُْمْشرِِكَني َيْحِلفُونَ بِاللَِّه
َجابِرٍ، أَْنَت ِمْن َيا أََبا : مَِوُهَو َصاِمٌت، وَأََنا َصاِمٌت، فَلَمَّا َتثَوَّرَ الْقَْوُم لَِيْنطَِلقُوا قُلُْت كَِلَمةً كَأَنِّي أَْشرِكُُهْم ِفي الْكَال
فََتى فََخلَعَ َنْعلَْيِه، فََرَمى َسادَِتَنا، َوكَْهلٌ ِمْن كُُهوِلَنا، ال َتسَْتِطيُع أَنْ َتتَِّخذَ ِمثْلَ َنْعلِ َهذَا الْفََتى ِمْن قُرَْيشٍ، فََسِمَعُه الْ

مَْهال، أَْحفَظَْت لََعْمرِ اللَِّه الرَُّجلَ، َيقُولُ أَْخَجلَْتُه، اْرُدْد َعلَْيِه َنْعلَْيِه، : رٍَواللَِّه لََتلْبَِسنَُّهمَا، فَقَالَ أَُبو َجابِ: بِهَِما إِلَيَّ، فَقَالَ
دَّثََنا َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَِطيِعيُّ، َح، "َواللَِّه ال أَُردُُّهَما، إِنِّي َألْرُجو أَنْ أَْسَتِلبَُه: قُلُْت

:  بن كَْعبٍ، قَالََوْهُب بن َجرِيرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي َمْعَبُد بن كَْعبٍ، َعْن أَِخيِه ُعَبْيِد اللَِّه



َج َمَعَنا َحجَّاُج قَْوِمَنا ِمْن أَْهلِ الشِّْرِك، فَذَكَرَ َخَرْجَنا ِمَن الَْمِديَنِة نُرِيدُ ُنرِيُد َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوخََر
  .َنحَْوُه

  أَُبو أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعنِ اْبنِ كَْعبِ بن َماِلٍك

دَّثََنا يُوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، َح -١٥٥٢٥
َمنِ بن كَْعبِ بن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن حَُنْيٍف، َعْن أَبِيِه، َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْح

لَى الُْجُمَعِة، فََسِمعَ األَذَانَ بَِها اْسَتغْفََر ألَبِي أَُماَمةَ أَسَْعَد كُْنُت قَاِئدَ أَبِي ِحَني كَفَّ َبصَُرُه، فَإِذَا َخَرْجُت إِ:"َماِلٍك، قَالَ
إِنْ َعْجٌز إِال أَنْ أَْسأَلَُه َعْن َهذَا، فََخَرْجُت بِِه كََما كُْنُت أَْخُرجُ بِِه، : بن ُزرَاَرةَ، فََمكَثُْت ِحيًنا أَْسَمُع ذَِلَك ِمنُْه، فَقُلُْت

َيا أََبَتاُه أَرَأَْيَت اْسِتْغفَاَرَك َألْسَعَد بن ُزرَاَرةَ كُلََّما َسِمْعَت اَألذَانَ : ذَانَ بِالُْجُمَعِة، اْسَتْغفََر لَُه، فَقُلُْتفَلَمَّا َسِمَع اَأل
اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي  أَْي بْين، كَانَ أَْسَعُد أَوَّلَ َمْن َجمََّع بنا ِفي الَْمِديَنِة قَْبلَ َمقِْدمِ َرسُولِ: بِالُْجُمَعِة؟، فَقَالَ

  ".أَْرَبُعونَ َرُجال: َوكَْم أَنُْتْم َيْومَِئٍذ؟، قَالَ: َهْزمٍ ِمْن ُحرَِّة بين َبيَاَضةَ ِفي َنِقيعِ الَْخَضمَاِت، قُلُْت
  َعْبُد الرَّْحَمنِ اَألعَْرُج، َعنِ اْبنِ كَْعبِ بن َماِلٍك

 َداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أَُبو اَألسَْوِد النَّْضرُ بن َعْبِد الَْجبَّارِ، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َعنِ اَألْعَرجِ، أَنََّحدَّثََنا الْمِقْ -١٥٥٢٦
َرَد مَالٌ، فَلَِقَيُه فَلَزَِمُه، َحْدَعْبَد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك اَألْنَصارِيَّ، أَْخَبَرُه َعْن كَْعبٍ، أَنَُّه كَانَ لَُه َعلَى َعْبدِ اللَِّه بن أَبِي 

َيا كَْعُب، وَأَشَاَر بَِيِدِه كَأَنَّهُ ُيرِيُد :"فََتكَلََّما فَاْرَتفََعِت اَألْصوَاُت، فََمرَّ بِهَِما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  ".ُهالنِّْصَف، فَأََخذَ نِْصَف َما َعلَْيِه َوتََرَك نِْصفَ

بِيَعةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َجْعفَرِ بن َر -١٥٥٢٧
َعلَى َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َحْدَرَد َمالٌ  أَنَُّه كَانَ لَُه"َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُهْرُمَز، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن كَْعبٍ،

َيا كَْعُب، وَأََشارَ بَِيِدِه كَأَنَّهُ : فَاقَْتَضاُه حَتَّى اْرَتفََعتِ اَألْصوَاُت، فََمرَّ بِهَِما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  ".َوَتَرَك نِْصفًاُيرِيُد النِّْصَف، فَأََخذَ نِْصَف َما َعلَْيِه 
  َيزِيُد بن ُخَصْيفَةَ، َعْن كَْعُب بن َماِلٍك

بن ُخَصْيفَةَ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ الْبََراُء، َعْن َيزِيَد  -١٥٥٢٨
إِذَا َوَجَد أََحُدكُمْ أَلًَما، فَلَْيَضْع َيَدُه :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لََعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَا

  ".أَُعوذُ بِِعزَِّة اللَِّه َوقُْدَرِتِه َعلَى كُلِّ َشْيٍء ِمْن َشرِّ َما أَجُِد، سَْبَع َمرَّاٍت: َحْيثُ َيجِدُ أَلََمُه، ثُمَّ َيقُولُ

  بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبٍ، َعْن أبيه كَْعُب
رَْهمٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِد -١٥٥٢٩

ْن َجدِِّه كَْعبِ بن مَاِلٍك، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َمرَّ كَْعبِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َع
  ".أَْوِسعُوا َمْسجِدَكُْم تَْمُألوُه:"َعلَى قَْومٍ ِمَن اَألْنَصارِ َيْبُنونَ َمْسجًِدا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا طَلَُّق بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِدْرَهمٍ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبَدانُ -١٥٥٣٠
ى اللَُّه خََرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّ: كَْعبِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه كَْعبِ بن مَاِلٍك، قَالَ

  ".أَْوِسُعوا َتْمُألوُه:"َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى قَْومٍ ِمَن اَألْنصَارِ، ُيَحصُِّبونُ َمْسجًِدا، فَقَالَ
  َسْعُد بن إِْبَراِهيَم، َعنِ اْبنِ كَْعبِ بن َماِلٍك



دَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َسْعدِ َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َح -١٥٥٣١
َيلَْعُق أََصابَِعهُ الثَّالثَ ِمَن "َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،: بن إِبَْراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".الطََّعامِ

ا ُسفَْيانُ، دَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنَح -١٥٥٣٢
َحدَّثَنِي سَْعُد بن إِْبَراهِيَم، َعنِ بن  َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ،

َمثَلُ الُْمْؤِمنِ ِمثْلُ الَْخاَمِة ِمَن الزَّْرعِ ُتفَيُِّؤَها :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َرى، َومَثَلُ الْكَاِفرِ مِثْلَ اَألْرَزِة الُْمْجِذَبِة َعلَى أَْصِلَها حَتَّى َيكُونَ اْنجِفَافَُها مَرَّةً الرَِّياحُ َتْعِدلَُها َمرَّةً، َوَتْصَرُعَها أُْخ

  ".َواِحَدةً
َم، َعنِ يَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َسْعِد بن إِْبَراِه -١٥٥٣٣

َمثَلُ الُْمْؤِمنِ كَالَْخاَمِة ِمَن الزَّْرعِ ُتفَيِّؤَها :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَ
الْكَاِفرِ كَاَألْرَزِة الُْمْجِذَبِة َعلَى أَْصِلهَا، ال ُتفَيِّؤَها َحتَّى َيكُونَ  الرَِّياحُ َتْصَرعَُها َمرَّةً َوتَْعِدلَُها َمرَّةً حَتَّى يَأِْتَيُه أََجلُُه، َوَمثَلُ

  ".اْنجِفَافَُها َمرَّةً َواِحَدةً

ن ُنَمْيرٍ، َعْن  بَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن الَْحْضرَِميِّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه -١٥٥٣٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ، َعْن َسْعِد بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثَنِي بن كَْعبِ بن مَاِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَ

لرِّيُح َتْصَرُعَها مَرَّةً َوَتْعِدلَُها أُخَْرى، َوَمثَلُ الْكَاِفرِ كََمثَلِ َمثَلُ الُْمْؤِمنِ كََمثَلِ الَْخاَمِة ِمَن الزَّْرعِ ُتقَلُِّبَها ا:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".اَألْرَزِة الُْمْجِذَبِة َعلَى أَْصِلَها ال ُيفَيِّئَُها َشْيٌء َحتَّى َيكُونَ اْنجِفَافَُها َمرَّةً وَاِحدَةً

  إِْسحَاُق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي فَْروَةَ، َعنِ اْبنِ كَْعبٍ
بن َعْبدِ  َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن إِْسحَاَق -١٥٥٣٥

ذُْرُه، أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَنَُّه لَمَّا َنَزلَ ُع"اللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه،
  ".َوَسلََّم، فَأََخذَ بَِيِدِه، فَقَبَّلََها

  ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن اْبنِ كَْعُب
ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن -١٥٥٣٦

  ".أَكَلَ طََعاًما فَلَِعَق أَصَابَِعُه"َرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،: َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَ

قَرَأُْت َعلَى أَبِي : نِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الُْمَباَرِك، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّا -١٥٥٣٧
َيأْكُلُ بِثَالثِ "َم،ُشرَْيحٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعنِ بن كَْعبٍ، َعْن كَْعبٍ أَنَُّه َرأَى َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  ".ِعَق أََصابَِعُه الثَّالثَ ِحنيَ أََراَد أَنْ يَْمَسَحَهالَ"، ثُمَّ رَأَْيُتُه"أَصَابَِع
  ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَْسَعدَ بن ُزَرارَةَ، َعنِ اْبنِ كَْعبِ بن َماِلٍك

ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو . بن ُنَمْيرٍَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه  -١٥٥٣٨
بِي َزاِئَدةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبدِ الْقَطَِرانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك، َعْن َزكَرِيَّا بن أَ

َما ِذئَْبانِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَالرَّْحَمنِ بن أَْسَعدَ بن ُزَرارَةَ
  ".َضارَِياِن أُْرِسال ِفي غَْنمٍ بِأَفَْسَد لََها، ِمْن ِحْرصِ الَْمْرِء َعلَى الْمَالِ َوالشََّرفِ ِلِدينِِه



  َر، َعنِ اْبنِ كَْعبِ بن َماِلٍكَناِفٌع َمْولَى اْبنِ ُعَم
نٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْي -١٥٥٣٩

َحجَّاجٍ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، أَنَّ جَارَِيةً  َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن: َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال
  ".فَأَمََرَنا بِأَكِْلهَا"لَُهْم سَْوَداَء ذََبَحتْ َشاةً لَُهْم بَِمرَْوٍة، فَسَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك،

  كَْعبِ بن َماِلٍكأَُبو الزَُّبْيرِ، َعنِ اْبنِ 
أَبِي الزَُّبيْرِ، َعنِ  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ الْبَْرَبهَارِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سَابِقٍ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ، َعْن -١٥٥٤٠

أَال إِنَّهُ "َم َبَعثَُه، َوأَْوسَ بن الَْحَدثَاِن أَيَّاَم التَّشْرِيقِ، فََناَدى،بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِال ُمْؤِمٌن، َوأَيَّاُم مًِنى أَيَّاُم أَكْلٍ َوُشْربٍ

  الُْمطَِّلُب بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطََب، َعنِ اْبنِ كَْعبِ بن َماِلٍك
ْيٍد، ا ُشَعْيبُ بن إِبَْراهِيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َحمَْزةَ، َعْن كَِثريِ بن َزَحدَّثََن -١٥٥٤١

بِيَّ َصلَّى اللَُّه إِنَّ النَّ: قَالَ كَْعُب بن َماِلٍك: َعْن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطََب، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، قَالَ
أَال َهلْ أََتى غَسَّانَ َعنَّا َوُدونَُهْم ِمَن اَألْرضِ خََرٌق َحْولَُه َيَتقَْعقَُع ُتجَاِلُدَنا َعْن َحَرِمَنا كُلُّ :"َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بِِه َوُهَو ُيْنِشُد

: ال َيا كَْعُب بن َماِلٍك، فَقَالَ كَْعٌب:"نَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ال"فَْحَمٍة كَرِْدٍف لََها ِفيَها الْقََوانُِس َتلَْمُع
  ".نََعْم َيا كَْعُب: ُتجَاِلُدَنا َعْن ِدينَِنا كُلُّ فَْحَمٍة، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  زَْيُد بن أَْسلََم، َعنِ اْبنِ كَْعبِ بن َماِلٍك

الَْجْعفَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعاِصمٍ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن شَبِيبٍ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْبِد اللَِّه  -١٥٥٤٢
َجاَءْت جَارَِيةٌ : بِيِه، قَالََحدَّثََنا حَاِتمُ بن إِْسَماعِيلَ، َعنِ بن َعْجالنَ، َعْن زَْيِد بن أَسْلََم، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَ
: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْتَتْرَعى غََنًما ِلي، فَأَكَلَ الذِّئُْب شَاةً، فَضََرْبُت َوْجَه الَْجارَِيِة، فََنِدْمُت، فَأََتْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى 

: ، قَالَْت"َمْن أََنا؟:"تَقُْتَها، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْجارَِيِةَيا َرسُولَ اللَِّه، لَْو أَْعلَُم أَنََّها ُمْؤِمَنةٌ َألْع
إِنََّها أَْعِتقْهَا، فَ:"الَِّذي ِفي السََّماِء، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَْت"فََمنِ اللَُّه؟:"َرسُولُ اللَِّه، قَالَ

  ".ُمْؤِمَنةٌ
  أَيُّوُب بن ُنْعَمانَ، َعنِ اْبنِ كَْعبِ بن َماِلٍك

مَّدٍ الزُّْهرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَح -١٥٥٤٣
َبَعثَنِي َرُسولُ :"ن ِعْمَرانَ، َعنِ الْحَارِِث بن ُنْعَمانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ب

  ".اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُعلُِّم َعلَى ُحدُوِد الِْحَمى
  ْعبِ بن َماِلٍكَعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسْعٍد الُْمقَْعُد، َعنِ اْبنِ كَ

امِ بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعْن ِهَش -١٥٥٤٤
أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : أَنَُّه َحدَّثَُهْمُعْرَوةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن سَْعٍد، أَنَّ َعْبدَ اللَِّه بن كَْعبٍ، أَْخَبَرُه َعْن كَْعبٍ، 

  ".كَانَ َيأْكُلُ بِثَالِث أََصابَِع، فَإِذَا فََرغَ لَِعقَهَا"َعلَْيِه َوَسلََّم،
بن أَبِي الزَِّناِد، َعْن ِهَشامِ بن  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ -١٥٥٤٥

ْعبِ بن َماِلٍك، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن سَْعٍد، َموْلَى اَألْسَوِد بن سُفَْيانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَ



  ".َم أَكَلَ طََعاًما، ثُمَّ لَِعَق أََصابَِعهُ الثَّالثَ الَِّتي أَكَلَ بِهَارَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:"أَبِيِه، قَالَ
  ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ كَْعبِ بن َماِلٍك

دَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السََّمْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ، َح -١٥٥٤٦
ْن أَبِيِه، َعْن َرُسولِ َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َع

َواٌم َيْسَمُعونَ النَِّداَء َيْوَم الُْجُمَعِة، ثُمَّ ال يَأُْتونََها، أَْو لََيطَْبَعنَّ اللَُّه َعلَى لََيْنَتهَِينَّ أَقْ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".قُلُوبِهِْم، ثُمَّ لََيكُوُننَّ ِمَن الَْغاِفِلَني

َنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثَ -١٥٥٤٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".ْم أَْبصَاَرُهمْ إِلَى السََّماِء، أَْو لََيْخطَفَنَّ أَْبصَاَرُهْملََينَْتهَِينَّ أَقَْواٌم َعْن َرفِْعهِ:"َوَسلََّم
  إِْسحَاُق بن َيْحَيى بن طَلَْحةَ، َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك

ن َيحَْيى بن طَلَْحةَ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َمزَْيٍد الُْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ب -١٥٥٤٨
: َمْن طَلََب الِْعلْمَ ِإلْحَدى ثَالٍث:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ).، فَقَالَ ِفيِه كَالًما َشِديًدا "اسِ إِلَيِْهُيَمارِي بِهِ السُّفََهاَء، أَوْ ُيَباِهي بِِه الُْعلََماَء، أَْو َيسَْتجُِري ُوجُوَه النَّ
  َعِمَريةُ بنُت ُعَبْيِد اللَِّه بن كَْعبٍ، َعْن أَبِيهَا

َنا ْهرِيُّ، َحدَّثََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ِسَناٍن، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمحَمٍَّد الزُّ -١٥٥٤٩
َحدَّثَتْنِي َعِمَريةُ بنُت ُعبَْيِد اللَِّه بن كَْعبٍ، َعْن : ُموَسى بن شَْيَبةَ، َعْن َعْمرِو بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، قَالَ

َهذَا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : ُه، فَقُلُْتلَمَّا كَانَ َيْوُم أُُحٍد َوصِْرَنا إِلَى الشِّْعبِ، كُْنُت أَوَّلَ َمْن َعَرفَ:"أَبِيَها، َعْن كَْعبٍ، قَالَ
، "ضُرِْبُت حَتَّى جُرِْحُت ِعشْرِيَن اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَشَاَر إِلَيَّ بَِيِدِه أَنِ اْسكُْت، ثُمَّ أَلَْبسَنِي ْألَمتَُه، َولَبَِس ْألمَِتي، فَلَقَْد

  ".ْضرِبُنِي َيْحِسُبنِي َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبِْضَعةَ َعَشرَ ُجْرًحا، كُلُّ َمْن َي:"أَْو قَالَ
  َمْعَبُد بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه

هْرِيُّ، ٍد الزَُّحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الَْملِيحِ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحمَّ -١٥٥٥٠
ثَنِي أَبِي، َعْن كَْعبِ َحدَّثََنا َعاِصُم بن سَُوْيِد بن َعاِمرٍ األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْعَبِد بن كَْعبِ بن مَاِلٍك، َحدَّ

ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيَوافُوهُ َسْبعونَ لَمَّا قَِدَم اثَْنا َعَشَر َرُجال ِمَن الْعَقََبِة، َوقَْد أََمرَُهْم َرُس:"بن َماِلٍك، قَالَ
  ".ى َوافَاُه ِمنَّا َسْبُعونَ َرُجالَرُجال الَْعاَم الُْمقْبِلَ، أَقَْمَنا َسَنةً َيْمِشي أََحدَُنا إِلَى صَاِحبِِه، بِالسَّْمعِ، وَالرَّْحلِ، َوالَْمطَْعمِ، حَتَّ

  أَفْلََح، َعْن كَْعُب بن َماِلٍك ُعَمُر بن كَِثريِ بن

ثََنا إِْسَماعِيلُ بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِبَْراهِيَم الدَّْورَِقيُّ، َحدَّ -١٥٥٥١
َما كُْنُت ِفي غََزاٍة أَْيَسرَ ِللظَّْهرِ وَالنَّفَقَِة ِمنِّي ِفي تِلَْك :"قَالَ كَْعٌب :ُعلَيَّةَ، أنا بن َعْوٍن، َعْن ُعَمَر بن كَِثريِ بن أَفْلََح، قَالَ

أََتَجهَُّز غًَدا ثُمَّ أَلَْحقُُه، فَأََخذُْت ِفي جََهازِي، : الْغََزاِة، لَمَّا َخَرجَ َخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قُلُْت
غْ، فَلَمَّا كَانَ َيْوُم وَلَْم أَفَْرغْ، ثُمَّ قُلُْت أَجِدُّ ِفي َجَهازِي غًَدا وَالنَّاُس قَرِيٌب َبْعُد فَأَلَْحقُُهْم، فَأَْمَسْيُت وَلَْم أَفَْرفَأَْمَسْيُت 

ا، فَأَقَْمُت، فَلَمَّا قَِدَم َرُسولُ اللَِّه الثَّاِلِث أََخذُْت ِفي جََهازِي، فَأَْمَسْيُت وَلَْم أَفَْرغْ، فَقُلُْت َهْيهَاَت، سَاَر النَّاُس ثَالثً
َما كُْنُت ِفي غَْزَوٍة أَْيَسَر : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجَعلَ النَّاُس َيعَْتِذُرونَ إِلَيِْه، فَجِئْتُ َحتَّى قُْمُت َبْيَن َيَدْيِه، فَقُلُْت



ِة، فَأَْعَرَض َعنِّي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََمَر النَّاسَ أَنْ ال ُيكَلُِّموَنا، َوأََمَر ِللظَّْهرِ، وَالنَّفَقَِة ِمنِّي ِفي َهِذِه الَْغزَا
َنَشدُْتَك بِاللَِّه   أَْي جَابُِر :فََتسَوَّْرُت حَاِئطًا ذَاَت َيْومٍ، فَإِذَا أََنا بَِجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه، فَقُلُْت: نَِساءََنا أَنْ يََتجَنَّْبَن َعنَّا، قَالَ

 َيْومٍ إِذْ َسِمْعُت َرُجال َهلْ َعِلْمَتنِي غََشْشُت اللََّه َوَرسُولَُه َيْوًما قَطُّ؟، فََسكََت َعنِّي، فَجََعلَ ال ُيكَلُِّمنِي، فََبيَْنا أََنا ذَاَت
  ".َبشُِّروا كَعًْبا: الَكَْعًبا كَْعًبا، فََدَنا ِمنِّي، فَقَ: َعلَى الثَّنِيَِّة، َيقُولُ

  أَُبو َجْعفَرٍ ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ، َعْن كَْعُب بن َماِلٍك
َيْعلَى، َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ِعيَسى التَُّنوِخيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن -١٥٥٥٢

َمرَّ َعِليَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأََنا أَلَْزُم :"ُس بن َخبَّابٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ، َعْن كَْعبِ بن َماِلٍك، قَالَُيوُن
  ".َيا كَْعُب، ُخِذ الشَّطَْر، َوَدعِ الشَّطَْر: غَرًِميا ِلي، فَأَشَاَر إِلَيَّ بَِيِدِه، فَقَالَ

  بن الَْحكَمِ بن ثَْوَبانَ، َعْن كَْعبِ بن َماِلٍكُعَمُر 
رٍ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَش -١٥٥٥٣

َخلَ أَُبو َبكْرِ بن ُمحَمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ َعلَى ُعَمَر بن الَْحكَمِ َيُعوُدُه، َد: الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الَْحكَمِ، قَالَ
لَُّه َعلَْيِه َيا أََبا َحفْصٍ، َحدِّثَْنا َحِديثًا لَْيَس ِفيِه اْخِتالٌف، فَقَالَ َحدَّثَنِي كَْعُب بن َماِلٍك، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ال: فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ

  ".ِمْن َعاَد َمرِيًضا خَاَض ِفي الرَّْحَمِة، فَإِذَا َجلََس ِعْنَدُه اسَْتْشفََع ِفيهَا:"لََّم، قَالََوَس
  َعِليُّ بن أَبِي طَلَْحةَ، َعْن كَْعُب بن َماِلٍك

ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيحَْيى َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو  -١٥٥٥٤
ُه َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي َمرَْيَم َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَلْحَةَ، َعْن كَْعبِ بن َماِلٍك، أَنَّ: الِْحمَّانِيُّ، قَاال

  ".إِنََّها ال َتْحصُُنَك: فَنََهاُه َوقَالَ"أَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،أََراَد أَنْ يََتَزوََّج َيُهوِديَّةً، أَْو َنْصرَانِيَّةً، فََس
  أُمُّ ُحَمْيَدةَ بنُت َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن كَْعُب

َداُوَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُحَمْيٍد، َحدَّثَتْنِي  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الْحَرِيشِ، َحدَّثََنا أَُبو -١٥٥٥٥
َوَسلََّم، َرِقَي َعلَى  ُحَمْيَدةُ بنُت َعْبِد اللَِّه بن كَْعبٍ، َعْن أُمَِّها، َعْن كَْعبِ بن َماِلٍك، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  ".ْد َعِلْمُت لَْيلَةَ الْقَْدرِ فَأُْنِسيُتَها، فَالَْتِمُسوَها ِفي الَْعْشرِ األََواِخرِ ِفي الْوِْترَِرِقيُت َعلَْيِه َوقَ:"الِْمْنبَرِ، فَقَالَ
  كَْعُب بن ُعْجَرةَ األَْنَصارِيُّ يكين أبا حممد

ُتُوفَِّي كَْعُب بن ُعْجَرةَ َسَنةَ :"قَالََحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرَح الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ،  -١٥٥٥٦
  ".ِثْنَتْينِ َوَخْمسَِني، ِسنُُّه َسْبٌع َوَسْبُعونَ َسَنةً

مَاَت كَْعُب بن ُعجَْرةَ َسَنةَ ِثْنَتْينِ :"َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، قَالَ -١٥٥٥٧
  ".، َوُهَو اْبُن َخْمسٍ َوَسْبِعنيَ َسَنةًَوَخْمِسَني

  َما َرَوى َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ

 عٍ، َعنِ بن ُعَمَر،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ، َعْن َناِف - ١٥٥٥٨
َنَعْم، َيا َرُسولَ اللَِّه، : ، قَالَ"لََعلََّك آذَاَك َهَوامُّ َرأِْسَك؟:"أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلكَْعبِ بن ُعْجَرةَ

  ".اْحِلْق رَأَْسَك، َواْهِد بَقََرةً أَْشَعَرَها أَْو قَلََّدَها:"قَالَ
ُزْرَعةُ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعيَّاشٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َحدَّثََنا أَُبو  -١٥٥٥٩



، َحلََق قَالَ َعْبُد الَْوهَّابِ بن ُبْخٍت أَْخَبرَنِي َنافٌِع، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، أَنَّ كَْعَب بن ُعْجَرةَ: أَبِي َحْمَزةَ، قَالَ
  ".فَأََمَرهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنْ َيفَْتِدَي، فَافَْتَدى بَِبقَرٍَة"رَأَْسُه،

  َعْبُد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ
َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي َمْيُمونُ بن َيْحَيى بن ُمْسِلمٍ،  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرَح الِْمصْرِيُّ، -١٥٥٦٠

َسِمْعُت شَُعْيًبا، ُيَحدِّثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن : َسِمْعُت َعْمَرو بن ُشَعْيبٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َمْخَرَمةُ بن ُبكَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
نََعْم، : ، قَالَ"آذَْتَك َدوَابُّ َرأِْسَك؟:"لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلكَْعبِ بن ُعْجَرةَ َوُهَو ُمْحرٌِمقَالَ َرسُولُ ال: َعْمرٍو، قَالَ

اٌع ِمْن َتْمرٍ، َوإِمَّا فَاْحِلْق َوافَْتِد إِمَّا بَِصْومِ ثَالثَِة أَيَّامٍ، أَوْ ُتطِْعُم ِستَّةَ َمَساِكنيٍ، كُلُّ ِمْسِكنيٍ َص:"َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ
  ".أَْنِسْك شَاةً

  طَارُِق بن ِشهَابٍ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق . َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ -١٥٥٦١
َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسى، َعْن غَاِلبِ بن حيىي، َعْن أَيُّوَب بن : دَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَبِي زَِيادٍ الْقَطََوانِيُّ، قَاالالتُّْسَترِيُّ، َح

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه قَالَ ِلي : َعاِئٍذ الطَّاِئيِّ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن شَِهابٍ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ
كَِذبِهِْم، أُعِيذَُك بِاللَِّه َيا كَْعُب بن ُعجَْرةَ ِمْن أَُمَراٍء َيكُوُنونَ بَْعِدي، فََمْن غَِشَي أَبَْواَبُهْم، َوَصدَّقَُهْم ِفي :"َعلَْيِه َوَسلََّم

َمْن غَِشَي أَبَْواَبُهْم أَوْ لَْم يَْغَشَها فَلَْم ُيَصدِّقُْهْم بِكَذِبِهِْم، َولَْم يُِعْنُهمْ َوأََعانَُهْم َعلَى َجْورِِهْم، فَلَْيَس ِمنِّي، َولَْسُت ِمْنُه، َو
  ".َعلَى َجْورِِهْم، فَُهَو مِنِّي، وَأََنا ِمْنُه، َوسََيرُِد َعلَى الْحَْوضِ

  ".َما ُيطِْفيُء الَْماُء النَّاَر، َوالصَّْوُم ُجنَّةٌ َحِصيَنةٌَيا كَْعُب، الصَّالةُ ُبْرَهانٌ، وَالصََّدقَةُ ُتطِْفيُء الَْخِطيئَةَ كَ" -١٥٥٦٢
كَاَنِت َيا كَْعُب، إِنَُّه ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ لَْحٌم َنَبَت ِمْن ُسْحٍت، َيا كَْعُب، إِنَُّه ال يَْرُبو لَْحٌم ِمْن ُسْحٍت إِال " -١٥٥٦٣

  ".النَّاُر أَْولَى بِِه
  َسلََمةَ، َعْن َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَأَُبو وَاِئلٍ َشِقيُق بن 

غَِريِة، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن ُحَمْيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن الُْم -١٥٥٦٤
لَِقيُت كَْعبَ بن ُعْجَرةَ بِالسُّوقِ، فََسأَلُْتُه َعْن َحلْقِ : َواِئلٍ، قَالََعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ، َعنِ الزُّبَْيرِ بن َعِديٍّ، َعْن أَبِي 

، فََتَناثَرَ الْقَْملُ، "كَفَى بَِهذَا أَذًى:"لَِقَينِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََمَسَح رَأِْسي، فَقَالَ: رَأِْسِه، فَقَالَ
  ".ِلْق، َوَتَصدَّْق َعلَى ِستَِّة َمَساِكنيٍاْنطَِلْق، فَاْح:"فَقَالَ

  زَْيُد بن َوْهبٍ، َعْن َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ
ُموَسى  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي الُْحَسْيُن بن حَُرْيٍث الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن -١٥٥٦٥

ى اللَُّه َبْيَدةَ الضَّبِّيِّ، َعْن أَبِي َماِلٍك األَْنَصارِيِّ، َعْن َزْيدِ بن َوْهبٍ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّالسِّينَانِيُّ، َعْن ُع
  ".إِال ِظلُُّه َمْن أَْنظََر ُمْعسًِرا، أَْو َيسََّر َعلَْيِه، أَظَلَُّه اللَُّه ِفي ِظلِِّه، َيْوَم ال ِظلَّ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ ُمَجاِهُد، َعْن َعْبُد الرَّْحمَنِ

بن ُجرَْيجٍ،  ، َعنَِحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن أَبِي َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن َخاِلٍد -١٥٥٦٦
َرسُولَ اللَِّه َصلَّى  َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَِثريٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، أَنّ

أَنْ َيْحِلَق َوُهْم "نََعْم، فَأََمَرُه،: ، قَالَ"هََوامَُّك؟ أَُيؤِْذيَك:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َرآُه َوَهَوامُّهُ َتسَّاقَطُ َعلَى َوْجهِِه، فَقَالَ



 الِْفْدَيةَ، فَأََمَرُه َرُسولُ ، وَلَْم َيتََبيَّْن أَنَُّهْم َيْحِلقُونَ بَِها َوُهْم َعلَى طََمعٍ أَنْ َيْدُخلُوا َمكَّةَ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ"بِالُْحَدْيبِيَِة
  ".أَنْ ُيطِْعَم فََرقًا َبْيَن ِستَِّة َمَساِكنيٍ، أَْو يَْهِدَي َشاةً، أَْو َيُصوَم ثَالثَةَ أَيَّامٍ"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،اللَِّه َصلَّى 

اِلحٍ ح، َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َص: َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، وَأَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، قَاال -١٥٥٦٧
َحدَّثََنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن : َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، قَاال
أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى األَْنَصارِيَّ ، الَْمكِّيَّ َحدَّثَُه  ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن أََباِن بن صَاِلحٍ، أَنَّ ُمَجاِهدَ بن َجْبرٍ

 أَنَّ كَْعَب بن ُعجَْرةَ أََخا بين سَاِلمٍ أَصَاَبُه أَذًى ِمْن َرأَْسِه َوُهَو بِالُْحَدْيبَِيِة َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى، ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة َحدَّثَُه 
، أَوْ فَأََمَرُه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيُصوَم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو ُيطِْعَم ِستَّةَ َمَساِكنيٍ"ْيِه َوَسلََّم، َمْحُصوٌر،اللَُّه َعلَ

  .، َوِفيِه َنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ"َيذَْبَح َشاةً

هَارِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سَابِقٍ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ، َعْن أَبِي الزَُّبيْرِ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ الْبَْرَب -١٥٥٦٨
، َوأَنَُّه قَِملَ  ِفي ِذي الِْقْعَدِةُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ األَْنصَارِيِّ أَنَُّه َحدَّثَُه، أَنَُّه أََهلَّ

، "كَأَنََّك ُيؤِْذيَك هََوامُّ رَأِْسَك؟:"رَأُْسُه، فَأََتى َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيوِقُد َتْحَت ِقْدرٍ لَُه، فَقَالَ لَُه
فَُصْم ثَالثَةَ :"َما أَجُِد، قَالَ: ، قَالَ"فَأَطِْعْم ِستَّةَ َمَساِكنيٍ:"ًيا، قَالََما أَجُِد َهْد: ، قَالَ"اْحِلْق َواْهِد َهْدًيا:"أََجلْ، قَالَ: قَالَ
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمٍَّد الْخَُزاِعيُّ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا ، ، فََحلَقُْت، َوُصْمُت "أَيَّامٍ

فَْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَْو َصَدقٍَة "ي بِشْرٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، ِفي ُشْعَبةُ، َعْن أبِ
لَْم َنكُْتْبُه إِال  :، ِمثْلَ َحدِيِث َعْبِد اللَِّه بن َمْعِقلٍ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ] ١٩٦البقرة آية "[أَْو ُنُسٍك

  .َعنِ الْخَُزاِعيِّ

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ . َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي -١٥٥٦٩
و بِْشرٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، َحدَّثََنا ُهَشْيُم، َحدَّثََنا أَُب: بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

ُمونَ، َوقَْد َحضََرَنا نََزلَْت َهِذهِ اآلَيةُ ِفي، كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الُْحَدْيبَِيِة َوَنْحُن ُمْحرِ: قَالَ
لَْيِه َوَسلََّم، ْشرِكُونَ، َوكَاَنْت ِلي َوفَْرةٌ، فََجَعلِْت الَْهَوامُّ َتسَّاقَطُ َعلَى َوْجهِي، فََمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعالُْم
فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ "ْت َهِذِه اآلَيةُ، فََنَزلَ: ، قَالَ"فَاْحِلْق:"نََعْم، َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: ، قُلُْت"أَُيؤِْذيَك َهَوامُّ َرأِْسَك؟:"فَقَالَ

  ".فَالصَِّياُم ثَالثَةُ أَيَّامٍ، َوالصََّدقَةُ ِستَّةُ َمَساِكنيٍ، َوالنُُّسكُ َشاةٌ:"، قَالَ] ١٩٦البقرة آية "[أَْو َصَدقٍَة أَوْ ُنُسٍك

الَْمَدنِيُّ ح، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُمطَرِّفُ بن َعْبِد اللَِّه -١٥٥٧٠
َد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي الْقَْعنَبِيُّ ح، َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسفَ ح، َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَم

َبيْرِيُّ ح، َوَحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوبٍ الَْعالُف، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، كُلُُّهْم َعْن َماِلِك بن أََنَس، ُمْصَعُب بن َعْبِد اللَِّه الزُّ
لَُّه َعلَْيِه لَّى الَعْن ُحَمْيِد بن قَْيسٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َص

اْحِلْق َرأَْسَك، َوُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو أَطِْعمْ :"نََعْم، َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: ، فَقُلُْت لَُه"لََعلََّك آذَاَك َهَوامَُّك؟:"َوَسلََّم، قَالَ
  ".ِستَّةَ َمَساِكنيٍ أَوِ اْنُسْك َشاةً

َنا ُمطَرِّفُ بن َعْبِد اللَِّه الَْمَدنِيُّ ح، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثَ -١٥٥٧١
 َعالُف، َحدَّثََنا َيحَْيى بنالْقَْعنَبِيُّ ح، َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسفَ ح، َوَحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوبٍ الْ



ْم َعْن َماِلٍك، َعْن َعْبدِ ُبكَْيرٍ ح، َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن َعْبِد اللَِّه الزَُّبيْرِيُّ، كُلُُّه
ْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنَُّه كَانَ َمعَ َرسُولِ اللَّهِ الْكَرِميِ بن َماِلٍك الْجََزرِيِّ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَ

ُصمْ :"َم أَنْ َيْحِلَق رَأَْسُه، َوقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَآذَاهُ الْقَْملُ ِفي رَأِْسِه، فَأََمَرُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".تَّةَ َمَساِكنيٍ ُمدَّْينِ ُمدَّْينِ ِلكُلِّ إِْنَساٍن، أَوِ اْنُسْك َشاةً، أَيَّ ذَِلَك فََعلَْت أَجَْزأَ َعْنَكثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو أَطِْعْم ِس

رِميِ، َعْن ِد الْكََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َعْب -١٥٥٧٢
قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي : ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

فَاْحِلْق، َواذَْبْح َشاةً، أَْو ُصْم ثَالثَةَ :"قَالَ نََعْم،: ، قُلُْت"َيا كَْعُب، أَُيؤِْذيَك هََوامَُّك؟:"ُعْمَرٍة، َوَرأَى الْقَْملَ ِفي رَأِْسي
َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ بن أَبِي َنجِيحٍ، ، "أَيَّامٍ، أَوْ أَطِْعمْ ِستَّةَ َمَساِكنيٍ
  .نِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنْحَوُهَعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَم

يحٍ، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الزِّيَاِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا شِْبلُ بن َعبَّاٍد، َعنِ بن أَبِي َنجِ -١٥٥٧٣
َمرَّ بِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَُمَجا

فَاْحِلْق، ثُمَّ :"َنَعْم، قَالَ: ، قُلُْت"أِْسَك؟أَُيْؤذِيَك َهَوامُّ َر:"بِالُْحَدْيبَِيِة َوأََنا أَطُْبُخ ِقْدًرا، وَالْقَْملُ َيَتَهافَُت َعلَى َوجْهِي، فَقَالَ
  ".ُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَوِ اذَْبْح َشاةً، أَْو أَطِْعْم فََرقًا َبْيَن ِستَِّة َمَساكِنيٍ

يحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث، َعنِ بن أَبِي َنجِ -١٥٥٧٤
ِلَق، َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بِكَْعبِ بن ُعْجَرةَ َوقَْد آذَاُه َهَوامُّ َرأِْسِه، فَأَمََرُه أَنْ َيْح: الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، قَالَ

إِنْ ِشئَْت فَُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، َوإِنْ ِشئَْت فََرقًا َبْيَن ِستَِّة َمَساِكنيٍ، َوإِنْ :"َعلَْيِه َوَسلََّم فََجاَءُه الَْوْحُي، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه
  ".ِشئَْت فَاذَْبْح َشاةً

ابِيُّ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْرَي -١٥٥٧٥
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَّ

َنَعْم، فَأََمَرُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، قَالَ"ِذيَك هََوامَُّك؟أَُيْؤ:"َوَسلََّم، َرآُه َوقَْملُُه َيْسقُطُ َعلَى َوْجهِِه، فَقَالَ
 ، لَمْ َيَتَبيَّْن لَُهْم أَنَُّهْم َيْحِلقُونَ َوُهْم َعلَى طََمعٍ أَنْ َيْدُخلُوا َمكَّةَ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ"أَنْ َيْحِلَق بِالُْحَدْيبِيَِة"َوَسلََّم،

أَنْ ُيطِْعَم فََرقًا َبْيَن ِستَِّة َمَساكِنيٍ، أَْو يَْهِدَي َشاةً، أَوْ َيُصوَم ثَالثَةَ "لِْفْدَيةَ، فَأََمَرهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،ا
  ".أَيَّامٍ

بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ ح، َوَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا الْعَبَّاُس -١٥٥٧٦
َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن خَاِلدٍ الزَّْنجِيُّ، َعنِ بن أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن : الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن اَألْزَهرِ الرَّازِيُّ، قَاال

َمرَّ بِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأََنا بِالُْحدَْيبَِيِة أَطُْبُخ ِقْدًرا، : ْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالََعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَ
مَّ ُصمْ ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَوِ اذَْبْح فَاْحِلْق، ثُ:"نََعْم، قَالَ: ، قُلُْت"أَُيؤِْذيَك َهَوامُّ َرأِْسَك؟:"َوالْقَْملُ َيَتَهافَُت َعلَى َوجْهِي، فَقَالَ
َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َخلٍَف أَُبو َسلََمةَ ، "َشاةً، أَوْ أَطِْعْم فََرقًا َبْيَن ِستَِّة َمَساِكنيٍ

وٍن، َعنِ بن أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، الُْجوبَارِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َعْن ِعيَسى بن َمْيُم
  .َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنْحَوُه



َنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعنِ بن أَبِي َنجِيحٍ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثَ -١٥٥٧٧
َرآنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَْمِلي : ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

، َوُهْم بِالُْحَدْيبِيَِة، "أَنْ أَْحِلَق رَأِْسي"فَأََمَرنِي،: َنَعْم، قَالَ: ، فَقُلُْت"ُيؤِْذيَك َهَوامَُّك َهِذِه؟أَ:"َيَتَساقَطُ َعلَى َوجْهِي، فَقَالَ
ْدَيةَ، فَأَمََرنِي َرسُولُ اللَّهِ َجلَّ الِْفَولَْم يََتَبيَّْن لَُهْم أَنَُّهْم َيْحِلقُونَ بَِها وَُهْم َعلَى طََمعٍ أَنْ َيْدُخلُوا َمكَّةَ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َو

  ".أَنْ أَطِْعَم فََرقًا َبْيَن ِستَِّة َمَساِكنيٍ، أَوْ أَُصوَم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو أَذَْبحَ َشاةً"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
بن الْفَْضلِ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبدِ  َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدَُّد، َحدَّثََنا بِْشُر -١٥٥٧٨

ِفيَّ نََزلَْت َهِذِه اآلَيةُ، أََتْيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، قَالَ
َصَدقٍَة، أَْو ُنُسٍك، مَا "نََعْم،: ، قُلُْت"أَُيؤِْذيَك َهَوامَُّك؟:"أَوْ ثَالثًا، فَقَالَ ، فََدنَْوُت َمرََّتْينِ"اْدُنْه:"فَقَالَ فَأَمََرنِي بِالصَِّيامِ، أَوْ 
  ".َتَيسََّر

ٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى بن ُمَعاذٍ الْعَْنَبرِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا بن َعْوٍن، َعْن ُمَجاِه -١٥٥٧٩
، فََدَنْوتُ "اْدنُ:"ِفيَّ أُْنزِلَْت َهِذِه اآليَةُ، فَأََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، قَالَ

فَأَمََرنِي بِِصَيامٍ، أَْو َصَدقٍَة، أَْو ُنُسٍك َما "نََعْم،: َوأَظُنُُّه قَالَ: ، قَالَ بن َعْوٍن"أَُيْؤذِيَك َهَوامَُّك؟:"َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا، فَقَالَ
قَْد َسِمْعُت َهذَا : فََنسِيُت َما قَالَ ِفي الصَِّيامِ، وَالصََّدقَِة، فَذَاكَْرُت أَيُّوبَ السَّْخِتيَانِيَّ، فَقَالَ: ، قَالَ بن َعْوٍن"َتَيسََّر
، َوكَانَ "ِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ، أَْو َصَدقَةٌ َعلَى ِستَِّة َمَساِكنيٍ، أَْو ُنُسٌك َما تََيسََّر:"كَْيَف ُهَو؟، قَالَ: يثَ ِمْنُه، قُلُْتالَْحِد

  ".أَُيؤِْذيَك َهَوامُّ َرأِْسَك؟:"إِنَُّه قَالَ: أَيُّوُب َيقُولُ
ن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ، َوأَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد ب -١٥٥٨٠

ِهدًا، َسِمْعُت ُمَجا: َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، قَالَ: ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، قَالُوا
أََتى َعِليَّ َعِليَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزَمَن : ُيَحدِّثُ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

اْحِلقْ :"َنَعْم، قَالَ: ، قُلُْت"أَُيؤِْذيَك َهَوامُّ َرأِْسَك؟:"الَالُْحَدْيبَِيِة، َوأََنا أُوِقُد َتْحَت ُبْرَمٍة ِلي، َوالْقَْملُ َيَتنَاثَُر َعِليَّ، فَقَ
  ".َوأَطِْعْم ِستَّةَ َمَساِكنيٍ ثَالثَةَ آُصعٍ، أَْو ُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَوِ اْنُسْك

بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد  -١٥٥٨١
َمرَّ بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَيُّوَب، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

أَنْ َيْحِلَق، وََيُصوَم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، "، فَأََمَرهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،"هََوامُّ رَأِْسَك؟ آذَْتَك:"َوُهَو ُيوِقُد َتْحَت ِقْدرٍ، فَقَالَ
رِيًضا أَوْ بِِه أَذًى ِمْن فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َم"فَنََزلَْت َهِذِه اآلَيةُ : ، قَالَ ُسفَْيانُ"أَْو ُيطِْعَم فََرقًا َبْيَن ِستَِّة َمَساِكنيٍ، أَوْ َيْنُسَك

  ] .١٨٤البقرة آية "[رَأِْسِه
َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد بن ِغَياٍث، : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َوُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر، قَاال -١٥٥٨٢

دَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي ح، َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب ح، َوَح
َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا أَيُّوُب، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، : َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، قَاال

لْقَْملُ أََتى َعِليَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزَمَن الُْحَدْيبَِيِة، َوأََنا أُوقُد َتْحَت ِقْدرٍ ِلي، َوا: كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ
اْحِلْق، َوُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، َوأَطِْعْم ِستَّةَ َمَساِكنيٍ، أَوِ فَ:"َنَعْم، قَالَ: ، قُلُْت"أَُيؤِْذيَك َهَوامُّ َرأِْسَك؟:"ُيْنثَُر َعلَى َوجْهِي، فَقَالَ

  .، وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث بن ُعلَيَّةَ"اْنُسْك َنِسيكَةً



يُّوَب، َعْن ُمَجاِهٍد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن أَ -١٥٥٨٣
أََمَرهُ أَنْ َيْحِلَق َرأَْسُه، َوَيْنُسكَ "َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

  ".ِستَِّة َمَساِكنيٍُنُسكًا، أَْو َيُصوَم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو ُيطِْعَم فََرقًا َبْيَن 
، َعنِ بن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -١٥٥٨٤

ْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنّ َرسُولَ َنجِيحٍ، َوأَيُّوَب، َوُحمَْيٍد، َوَعْبِد الْكَرِميِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّ
ُيوِقدُ َتْحَت ِقْدرٍ لَُه، َوالْقَْملُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َمرَّ بِِه َوُهَو بِالُْحدَْيبَِيِة قَْبلَ أَنْ َيْدُخلَ َمكَّةَ َوُهَو ُمْحرٌِم، 

فَاْحِلْق َرأَْسَك، َوأَطِْعْم فََرقًا َبْيَن ِستَِّة َمَساِكنيٍ، :"َنَعْم، قَالَ: ، قَالَ"أَيُْؤذِيَك َهَوامَُّك َهِذِه؟:"فَقَالََيَتَهافَُت َعلَى َوْجهِِه، 
  ".أَوِ اذَْبْح َشاةً:"، قَالَ بن أَبِي َنجِيحٍ"َوالْفََرُق ثَالثَةُ آُصعٍ، أَْو ُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَوِ اْنُسْك َنِسيكَةً

َعْمرِو بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َوِكيعٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن -١٥٥٨٥
النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنّ ، ِدينَارٍ، وَأَيُّوُب، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ 

فَاْحِلْق :"َنَعْم، قَالَ: ، قَالَ"أَُيؤِْذيَك َهَوامَُّك؟:"َمرَّ بِِه َوُهَو ُيوِقُد َتْحَت ِقْدرٍ لَُه، وَالْقَْملُ يََتَهافَُت َعلَى َوْجهِِه، فَقَالَ
  ".طِْعْم ثَالثَةَ آُصعٍ َبْيَن ِستَِّة َمَساِكنيٍرَأَْسَك، َواْنُسْك، أَوْ ُصمْ ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو أَ

 بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن زَْيِد بن الَْحرِيشِ اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َشاذَانَ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ الصَّلُْت -١٥٥٨٦
َحدَّثَ صَاِلٌح أَُبو الَْخِليلِ، َعْن : ِعيدُ بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، قَالَُمَحمٍَّد الَْخارَِكيُّ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َحدَّثََنا َس

َمرَّ بِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزَمَن : ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ
أَُيؤِْذيَك هََوامُّ :"َنا أُوِقُد َتْحَت ِقْدرٍ ِلي، َوَهَوامُّ رَأِْسي َتسَّاقَطُ، فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالُْحَدْيبَِيِة، َوأَ

  ".اذَْبْح ذَبِيحَةًاْحِلْق، َوُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو أَطِْعْم ِستَّةَ َمَساِكنيٍ، أَوِ :"نََعْم، قَالَ: ، قُلُْت"رَأِْسَك؟

َسِمْعُت ُمجَاِهًدا، : َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا َسْيُف بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ -١٥٥٨٧
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقََف َعلَْيِه  َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنّ َرُسولَ: َيقُولُ

أَنْ أَُصومَ "، فَأَمََرنِي،"اْحِلْق َرأَْسَك:"نََعْم، قَالَ: ، قَالَ"أَيُْؤذِيَك َهَوامُّ رَأِْسَك؟:"بِالُْحَدْيبَِيِة َورَأُْسُه َيتََهافَُت قَْمال، فَقَالَ
َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ، "ةَ َمَساِكنيٍ، أَْو أَْنُسُك َما تََيسََّرثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو أُطِْعَم ِستَّ

ْجَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َسْيِف بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُع
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنحَْوُه

ِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث، َعْن لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْب -١٥٥٨٨
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى : قُولُوا:"َيا َيا َرسُولَ اللَِّه، كَْيَف الصَّالةُ َعلَْيَك؟، قَالَ: قُلَْنا: ، قَالَأَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ

ارَكَْت َعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، َوآلِ ُمَحمٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى آلِ إِْبَراهِيَم، َوبَارِْك َعلَى ُمحَمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما َب
  ".بَْراهِيَم، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌدإِ

يِد بن َعْبدِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي الَْحَسُن بن الصَّبَّاحِ الَْبزَّاُر، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمجِ -١٥٥٨٩
ْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنَُّه قَالَ الْعَزِيزِ بن أَبِي رَوَّاٍد، َعنِ بن أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َع

َيا َرُسولَ اللَِّه، قَْد : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َبلَى، قَالَ: أَال أُْهِدي لََك َهِديَّةً؟، قَالَ: لَُه
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمحَمٍَّد، كََما َصلَّْيتَ : قُلْ:"لُِّم َعلَْيَك، فَكَْيَف ُنَصلِّي َعلَْيَك؟، قَالََعِلْمَنا كَْيَف ُنَس



  ".َمجِيٌدَعلَى إِْبَراِهيَم، إِنََّك َحِميٌد َمجِيٌد، َوبَارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد، كََما َبارَكَْت َعلَى إِبَْراِهيَم، إِنََّك َحمِيٌد 
  الشَّْعبِيُّ َعْن، َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى

َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أنا َداُوُد بن أَبِي هِْنَد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، -١٥٥٩٠
ْجرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َرآُه َوُهَو ُمْحرٌِم َولَُه َوفَْرةٌ َوبِأَْصلِ كُلِّ الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُع
ِشئَْت فَُصمْ  فَاْنطَِلْق أَْوجِزُْه، فَإِنْ:"ال، قَالَ: ، قَالَ"إِنَّ َهذَا ألَذًى، أََتجُِد ُنُسكًا؟:"َشْعَرٍة َوبِأَْعالُه قَْملَةٌ أَْو َصؤَاٌب، فَقَالَ

  ".ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو أَطِْعْم ِستَّةَ َمَساِكنيٍ، َبْيَن كُلِّ ِمْسكِيَنْينِ صَاٌع ِمْن َتْمرٍ

بن أَْحَمدَ  اللَِّهَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ح، َوَحدَّثََنا َعْبُد  - ١٥٥٩١
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد بن ِغَياٍث قَاال: بن َحنَْبلٍ، َوُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الْعَطَّاُر، وزكريا بن حيىي الساجي، قَالُوا

بِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، أَنّ َرُسولَ َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْنَد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَ
إِنْ ِشئَْت فَاْنُسْك َنسِيكَةً، َوإِنْ ِشئَْت فَُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، َوإِنْ شِئَْت فَأَطِْعْم ثَالثَةَ :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لَُه

  ".آُصعٍ ِمْن َتْمرٍ ِستَّ َمَساِكنيٍ

: اِمرٍ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعْن َداُوَد، َعْن َع -١٥٥٩٢
َيِة َوَعِليَّ َوفَْرةٌ ِمْن أَْصلِ كُلِّ َمرَّ بِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعاَم الُْحَديْبِ: َحدَّثَنِي كَْعُب بن ُعْجَرةَ، قَالَ

فَاْحِلْق، َواذَْبْح، أَْو ُصْم ثَالثَةَ :"َنَعْم، َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: ، قُلُْت"إِنَّ َهذَا َألذًى:"َشْعَرٍة إِلَى فَْرِعَها قَْملٌ َوِصئَْبانٌ، فَقَالَ
َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ، "َعلَى ِستَِّة َمَساِكنيٍ أَيَّامٍ، أَوْ َتَصدَّقْ بِثَالثَِة آُصعٍ ِمْن َتْمرٍ

َمرَّ بِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعاَم : الْفَْضلِ، َعْن َداوَُد، َعْن َعاِمرٍ، َحدَّثَنِي كَْعُب بن ُعجَْرةَ، قَالَ
َحدَّثََنا ، لَى ْيبَِيِة، فَذَكََر َنْحَو َحِديِث ُوَهْيبٍ، َولَمْ َيْدُخلْ ُوَهْيٌب، َوال بِْشٌر، َبْيَن الشَّْعبِيِّ، َوكَْعبِ بن أَبِي لَْيالُْحَد

َداُوَد بن أَبِي ِهْنَد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن إِْسحَاَق، َعْن 
َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِهَشامٍ ، َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بِالُْحَدْيبَِيِة، فَذَكََر ِمثْلَُه : َحدَّثَنِي كَْعُب بن ُعْجرَةَ، قَالَ: قَالَ

ينِيِّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنَد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن كَْعبِ بن الُْمْسَتْمِلي، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِد
دَّثََنا الَْحَسُن بن َح"َبْيَن كُلِّ ِمْسِكيَنْينِ َصاٌع"ُعْجَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه، َوَزاَد َمْعَمٌر ِفي َحِديثِِه،

  الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعفَّانُ،

  .َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َداُوَد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، بَِهذَا الَْحدِيِث
  أَُبو ِقالَبةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى َعْن كَْعُب بن ُعْجرَةَ

: االْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُسوَْيُد بن َسعِيٍد، وَُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن الَْعبَّاسِ الَْباهِِليُّ، قََحدَّثََنا َع -١٥٥٩٣
ِهيمَ بن َشبِيبٍ الَْعسَّالُ ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْرا. َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن َعْبِد الَْمجِيِد الثَّقَِفيُّ، َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء

اِلدٍ الَْحذَّاِء، َعْن أبِي اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْنَصارِيُّ، َعْن َخ
ةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لَُه، َوكَانَ ِقالَبةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَر

  ".اذَْبحْ َشاةً ُنُسكًا، أَْو ُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ َتَصدَّقْ بِثَالثَِة آُصعٍ َعلَى ِستَِّة َمَساكِنيٍ:"َهَوامُّ رَأِْسِه آذَْتُه
مِ بن الُْمَساوِرِ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، َعْن َخاِلٍد، َعْن َخاِلٍد، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِس -١٥٥٩٤

َسلََّم أََتى َعِليَّ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: أبِي ِقالَبةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ



أَْحِلقَُه، وَاذَْبْح َشاةً، أَْو ُصمْ :"أََجلْ، فَقَالَ: ، فَقُلُْت"كَأَنَّ َهَوامَّ رَأِْسكَ ُيْؤذِيَك؟:"َزَمَن الُْحَدْيبَِيِة وَأََنا كَِثُري الشَّْعرِ، فَقَالَ
  ".ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو َتَصدَّْق بِثَالثَِة آُصعٍ َبْيَن ِستَِّة َمَساكِنيٍ

اِء، َعْن أبِي ِقالَبةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّ -١٥٥٩٥
َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لَُه، َوكَانَ َهَوامُّ رَأْسِهِ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه 

  ".اذَْبْح ُنُسكًا، أَوْ ُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو َتَصدَّْق بِثَالثَِة آُصعٍ َعلَى ِستَِّة َمَساكِنيٍ:"آذَْتُه
َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا : التُّْسَترِيُّ، قَاال َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق -١٥٥٩٦

لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َخاِلٌد، َعْن َخاِلٍد، َعْن أبِي ِقالَبةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنّ َرُسولَ ال
اْحِلْق، ثُمَّ اذَْبْح :"، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"قَْد آذَْتَك َهَوامُّ َرأِْسَك؟:"ِة، فَقَالََوَسلََّم، َمرَّ بِِه َزَمَن الُْحَدْيبَِي

  ".َشاةً، أَوْ ُصمْ ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو أَطِْعْم ثَالثَةَ آُصعٍ ِمْن َتْمرٍ َعلَى ِستَِّة َمَساكَِني
ُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، أنا خَاِلدٌ الَْحذَّاُء، َعْن أبِي ِقالَبةَ، َعْن َحدَّثََنا َعْب -١٥٥٩٧

ْيَها الْقَْملُ ِمنْ قَِملُْت َحتَّى ظََنْنُت أَنَّ كُلَّ َشْعَرٍة ِمْن رَأِْسي َعلَ: َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ
أَطِْعْم ِستَّةَ :"ِذهِ اآلَيةُ، فَقَالَأَْصِلَها إِلَى فَْرِعَها، فَأََمرَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َرآنِي، أَنْ أَْحِلَق، َونََزلَْت َه

  ".َمَساِكنيٍ بِثَالثَِة آُصعٍ ِمْن َتْمرٍ

  الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةََربِيَعةُ بن أَبِي عَْبِد 
الْعَزِيزِ  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد -١٥٥٩٨

يَعةُ بن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ اُألَماِميُّ، َحدَّثَنِي َربِ
أََجلْ، : ، قَالَ"؟إِنِّي َألرَاَك َيا كَْعُب، قَْد آذَاَك َهَوامُّ َرأِْسَك:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َرأَى َعلَى َوْجهِِه َدوَابَّ، فَقَالَ

  ".اْحِلْق َرأَْسَك، وَأَطِْعْم ِستَّةَ َمَساِكنيٍ، أَوْ ُصمْ ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَوِ اْنُسْك َشاةً:"َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ
  َعطَاُء الْخَُراَسانِيُّ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى، َعْن َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ

كُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف ح، َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َب -١٥٥٩٩
ٍك، َعْن َعطَاِء بن َعْبِد َعْن َماِلُمْصَعُب بن َعْبِد اللَِّه الزَُّبيْرِيُّ ح، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، كُلُُّهْم 
َجاءَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : اللَِّه الْخَُراَسانِيِّ، َحدَّثَنِي َرُجلٌ، بِسُوقٍ أَلَْزُم بِالْكُوفَِة، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنَُّه، قَالَ

اْحِلْق َهذَا، :"مَْتَأل َرأِْسي وَِلْحيَِتي قَْمال، فَأََخذَ بَِجْبهَِتي، ثُمَّ قَالََعلَْيِه َوَسلََّم، َوأََنا أَنْفُُخ َتْحَت ِقْدرٍ َألْصحَابِي، َوقَِد ا
، َوقَْد كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِلَم أَنَُّه لَْيَس ِعْنِدي َما أَْنُسكُ "َوُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو أَطِْعْم ِستَّةَ َمَساِكنيٍ

  .بِِه

  الَْحكَُم بن ُعَتْيَبةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ
  َباٌب

، َعنِ الَْحكَمِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َهشِامٍ الَْبْعلََبكِّيُّ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُحَسْينٍ -١٥٦٠٠
أَنَُّه َمرَّ َعلَْيِه ِفي ُعْمَرِة  ْيَبةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،ُعَت

أََجلْ، َيا َرُسولَ اللَِّه، فََهلْ ِلي ِمْن : ، قَالَ"َهذَا َألذًىَيا كَْعُب بن ُعْجرَةَ، إِنَّ :"الُْحَدْيبَِيِة، َوقَْد كَثَُر َهَوامُّ رَأِْسِه، فَقَالَ لَُه
  ".اْنُسكْ َنسِيكَةً، أَوْ ُصمْ ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو أَطِْعْم ِستَّةَ َمَساِكنيٍ:"ُرْخَصٍة، قَالَ



ا َعمِّي، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َسعِيٍد، َحدَّثََن -١٥٦٠١
 األَْنَصارِيِّ، ثُمَّ َحدَّثَنِي أََبانُ بن َصاِلحٍ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ

ي َرأِْسي، وَأََنا َمَع َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعاَم الُْحَدْيبِيَِة، َحتَّى أََصاَبنِي َهَوامٌّ ِف: أََحِد بين سَاِلمٍ، قَالَ
أَْو َصَدقٍَة  فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيًضا أَْو بِهِ أَذًى ِمْن رَأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن صَِيامٍ"َتَخوَّفُْت َعلَى َبَصرِي، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، 

اْحِلْق رَأَْسَك، َوُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ :"، فََدَعانِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ] ١٩٦البقرة آية "[أَْو ُنُسٍك
  .ثُمَّ َنَسكُْت، فََحلَقُْت َرأِْسي "أَطِْعْم ِستَّةَ َمَساِكنيٍ فََرقًا ِمْن َزبِيبٍ، أَوِ اْنُسْك َشاةً

، َعنِ الَْحكَمِ َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ -١٥٦٠٢
ُمَعقَِّباٌت ال :"بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن ُعَتْيَبةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعنِ النَّ

ُبرِ كُلِّ َصالةٍ سُْبَحانَ اللَِّه ثَالثًا َوثَالِثَني، وَالَْحْمُد ِللَِّه ثَالثًا َوثَالِثَني، وَاللَُّه أَكَْبُر ثَالثًا وَثَالِثَني ِفي ُد: َيخِيُب قَاِئلُُهنَّ
  ".َمكُْتوبٍَة

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَْسَباطُ بن : ثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، قَاالَحدَّ -١٥٦٠٣
قَالَ َرُسولُ : بن ُعْجرَةَ، قَالَُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َعْمُرو بن قَْيسٍ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ 

ُتسَبُِّح اللََّه ِفي دُُبرِ كُلِّ َصالةٍ ثَالثًا وَثَالِثَني َمرَّةً، وََتْحَمُدُه ثَالثًا : ُمَعقَِّباٌت ال َيِخيُب قَاِئلُُهنَّ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ، "ثَِنيَوثَالِثَني َمرَّةً، وَُتكَبِّرُ أَْرَبًعا وَثَال

لَُّه َعلَْيِه  َصلَّى البن َعْوٍن، َعنِ بن لَْيلَى، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ
  .َوَسلََّم، ِمثْلَُه

ثََنا َحْمَزةُ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن سَْهلٍ اَألْهوَازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَحَْمَد الزُّبَْيرِيُّ، َحدَّ -١٥٦٠٤
َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الزَّيَّاُت، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، 

ثَالثًا وَثَالِثَني َتْسبِيَحةً، َوثَالثًا وَثَالِثَني َتحِْميَدةً، َوأَْرَبًعا وَثَالِثنيَ َتكْبَِريةً ِفي : ُمَعقِّبَاٌت ال َيخِيُب قَاِئلُُهنَّ أَْو فَاِعلُُهنَّ:"قَالَ
  ".لِّ َصالٍةُدُبرِ كُ

َحكَمِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُعثَْمانَ، َعنِ الْ -١٥٦٠٥
ُمَعقِّبَاٌت ال َيخِيُب قَاِئلُُهنَّ أَْو :"َسلََّم، قَالَُعَتْيَبةَ، َعنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  ".ُبرِ كُلِّ َصالٍةثَالثًا َوثَالِثَني َمرَّةً َتْسبِيَحةٌ، وَثَالثًا وَثَالِثَني مَرَّةً َتْحِميدَةٌ، َوأَْرَبًعا وَثَالِثنيَ َتكْبَِريةً ِفي ُد: فَاِعلُُهنَّ
وسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُعثَْمانَ أَُبو شَْيَبةَ، أَْخَبرَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُد -١٥٦٠٦

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت كَْعَب بن ُعجَْرةَ، َيقُولُ: َسِمْعُت بن أَبِي لَيْلَى، َيقُولُ: الَْحكَُم، قَالَ
ُتسَبُِّح اللََّه ثَالثًا وَثَالِثَني، وََتْحَمُد اللََّه ثَالثًا وَثَالِثَني، وَُتكَبُِّر اللََّه : ُمَعقَِّباٌت ال َيِخيُب قَاِئلُُهنَّ أَْو فَاِعلُُهنَّ:"َسلََّم، َيقُولَُو

  ".أَْرَبًعا وَثَالِثَني َتكْبَِريةً ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصالٍة

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحسَّاٍن اَألْزَرُق، : ُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َوُمَحمَّدُ بن َخاِلٍد الرَّاسِبِيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعْب -١٥٦٠٧
َعْن كَْعبِ لَى، َحدَّثََنا ُشعَْيُب بن حَْربٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َوَحمَْزةُ الزَّيَّاُت، ومالك بن مغول، َعنِ الَْحكَمِ، َعنِ بن أَبِي لَْي

ُمَعقِّبَاٌت ال َيخِيُب قَاِئلُُهنَّ أَْو :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُعْجَرةَ، أَمَّا َماِلٌك َوَحْمَزةُ فََرفََعاُه، قَاال
  ".ثَالِثَني، وَُتكَبُِّر أَْربًَعا وَثَالِثَنيُتَسبُِّح ُدُبَر كُلِّ َصالٍة ثَالثًا وَثَالِثَني، وََتحَْمُد ثَالثًا َو: فَاِعلُُهنَّ



  َباٌب
 بن ُعَتْيَبةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ الَْحكَمِ -١٥٦٠٨

َيا َرسُولَ اللَِّه، قَْد َعِلْمَنا كَْيَف السَّالُم َعلَْيَك، : بن ُعْجَرةَ، أَنَّ َرُجال، قَالََعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن كَْعبِ 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى إِبَْراِهيَم، إِنَّكَ : قُولُوا:"فَكَْيَف الصَّالةُ َعلَْيَك؟، قَالَ

  ".يٌد، اللَُّهمَّ بَارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما بَاَركَْت َعلَى إِْبَراِهيَم، إِنََّك َحِميٌد َمجِيٌدَحِميٌد َمجِ

نِ الَْحكَمِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا زَاِئدَةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َع -١٥٦٠٩
َيا َرسُولَ اللَِّه، َهذَا السَّالُم َعلَْيَك قَْد َعَرفَْناُه، فَكَْيفَ : قُلَْنا: َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

مٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراهِيَم، إِنَّكَ َحِميٌد َمجِيٌد، اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمحَمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَح: قُولُوا:"ُنَصلِّي َعلَْيَك؟، قَالَ
َحدَّثََنا َعالنُ بن َعْبدِ ، "اللَُّهمَّ َبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما بَاَركَْت َعلَى إِْبَراهِيَم، إِنَّكَ َحِميٌد َمجِيٌد

ا الْقَاِسُم بن ِديَنارٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُموَسى، َحدَّثََنا َشْيَبانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ الَْحكَمِ، الصََّمِد، َحدَّثََنا َعمُُّه، َحدَّثََن
ا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََن،  َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه

الَْحكَمِ، َعْن َعْبِد  أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا أَْسبَاطُ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ، َعنِ
أَْخطَأَ : لَْيِه َوَسلََّم، َنْحَوُه، قَالَ عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَدالرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع

  ".ُمعَقَِّباٌت ال َيِخيُب قَاِئلُُهنَّ"ُعثَْمانُ ِفي َهذَا، إِنََّما َهذَا َحِديثُ،

ثََنا أَْحَمُد بن الْقَاِسمِ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الْقَالنِِسيُّ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ ح، َوَحدَّ -١٥٦١٠
ُدوِسيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعفَّانُ ح، َوَحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ح، َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَّ

ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا شُْعَبةُ، َعنِ  َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ح، َوَحدَّثََنا: َعاِصُم بن َعِليٍّ، قَالُوا
أَال أُْهِدي لََك َهِديَّةً؟، إِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى : الَْحكَمِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنَُّه قَالَ

: قُولُوا: فَكَْيَف ُنَصلِّي َعلَْيَك؟، قَالَ"َيا َرُسولَ اللَِّه، قَْد َعِلْمَنا كَْيَف ُنَسلُِّم َعلَْيكَ،: َسلََّم، خََرَج َعلَْيَنا، فَقُلَْنااللَُّه َعلَْيِه َو
َمجِيٌد، اللَُّهمَّ َبارِْك َعلَى ُمحَمٍَّد، اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلَ ُمَحمٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى إِبَْراِهيَم، إِنََّك َحمِيٌد 

  .، َواللَّفْظُ ِلَحِديثِ ُسلَْيَمانَ بن حَْربٍ"َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما بَاَركَْت َعلَى إِْبَراهِيَم، إِنَّكَ َحِميٌد َمجِيٌد

َسِمْعتُ : ُر بن َخِليفَةَ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ، قَالََحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َخالدُ بن َيْحَيى، َحدَّثََنا ِفطْ -١٥٦١١
إِنَّ اللََّه وََمالِئكََتُه ُيَصلُّونَ "لَمَّا َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ : َسِمْعُت كَْعَب بن ُعجَْرةَ، قَالَ: َعْبَد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َيقُولُ

َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَا : ، قُلَْنا] ٥٦األحزاب آية "[ِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًماَعلَى َعلَى النَّبِيِّ َيا أَيَُّها الَّ
َعلَى  اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمحَمٍَّد، كََما َصلَّْيَت: َتقُولُونَ: كَْيَف ُنَصلِّي َعلَْيَك؟، قَالَ"السَّالُم قَْد َعَرفَْناهُ،

َما َباَركَْت َعلَى إِبَْراِهيَم، إِبَْراهِيَم، إِنََّك الَْحمِيُد الَْمجِيُد، َوَصلِّ َعلَْيَنا َمعَُهْم، َوبَارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كَ
  ".َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاتُُه َوآلِ إِبَْراهِيَم إِنََّك الَْحمِيُد الَْمجِيُد، َوبَارِْك َعلَْيَنا َمعَُهْم، وَالسَّالُم

ا الرَّبِيُع بن َيْحَيى َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََن -١٥٦١٢
مَاِلُك بن ِمْغَولٍ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َحدَّثََنا : اَألْشَناينُّ، قَاال

َيا َرُسولَ اللَّهِ، : قَالَ َرُجلٌ: َبلَى، قَالَ: أَال أُْهِديَك َهِديَّةً، َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ، قُلُْت: قَالَ
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمحَمٍَّد، َوَعلَى آلِ : قُولُوا: فَكَْيَف الصَّالةُ َعلَْيَك؟، قَالَ"قَْد َعلَّْمَتَنا السَّالَم َعلَْيَك،: قَْد َعِلْمَنا، أَْو قَالَ



َبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمحَمٍَّد، كََما بَاَركَْت َعلَى ُمَحمٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى آلِ إِبَْراهِيَم، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌد، َو
  ".آلِ إِبَْراهِيَم، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌد

َنا ُموَسى ، َحدَّثََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ ح، َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ -١٥٦١٣
ى، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن قَْيسِ بن َسْعٍد، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَ: بن إِْسَماعِيلَ، قَاال

َيا َرسُولَ اللَِّه، َهذَا السَّالُم َعلَْيَك قَْد : قَالُواَعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنَّ أَْصَحاَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمحَمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى آلِ إِْبَراهِيَم، إِنَّكَ : قُولُوا: فَكَْيفَ الصَّالةُ؟، قَالَ"َعَرفَْناُه،

  ".، َوآلِ ُمَحمٍَّد، كََما َباَركَْت َعلَى آلِ إِبَْراِهيَم، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌدَحِميٌد َمجِيٌد، َوَبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد

نِ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثَنِي أَبِي، َع -١٥٦١٤
إِنَّ اللََّه َوَمالِئكََتُه ُيَصلُّونَ "لَمَّا َنزَلَْت : ْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَلَْيلَى، َعنِ الَْحكَمِ، َع

َعلَْيَك َيا  فَكَْيَف الصَّالةُ"َيا َرسُولَ اللَِّه، السَّالُم َعلَْيَك قَْد َعَرفَْناهُ،: ، قُلُْت] ٥٦األحزاب آية "[َعلَى َعلَى النَّبِيِّ
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد، وعلي َوآلِ ُمَحمٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى إِبَْراهِيَم، َوآلِ إِبَْراِهيَم، إِنََّك : قُلِ: َرسُولَ اللَِّه؟، قَالَ

، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمحَرَّرٍ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، "َحِميٌد َمجِيٌد
  .الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنْحَوُه

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجعْفَرٍ . َحدَّثََنا عَْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَبِي، -١٥٦١٥
َنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ الْقَتَّاُت، َحدَّثََنا مِْنَجاُب بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ ح، َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثَ

َحدَّثََنا َوِكيٌع، كُلُُّهْم َعْن ِمْسَعرٍ، َعنِ الَْحكَمِ، : ُد الرَّْحَمنِ بن َسلَّمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، قَاالح، َوَحدَّثََنا عَْب
ا كَْيَف السَّالُم َيا َرسُولَ اللَِّه، قَْد َعِلْمَن: قُلَْنا: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى إِبَْراهِيَم، : قُولُوا: فَكَْيَف الصَّالةُ َعلَْيَك؟، قَالَ"َعلَْيَك،
مٍَّد، كََما بَاَركَْت َعلَى إِْبَراهِيَم، َوآلِ إِبَْراِهيَم، َوآلِ إِبَْراهِيَم، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌد، وََبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَح

  ".إِنََّك َحِميٌد َمجِيٌد

ا ِمْسَعُر بن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن الُْمِغَريِة الْكُوِفيُّ، َحدَّثََن -١٥٦١٦
دَّثََنا َحْمَزةُ الزَّيَّاُت ح، َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزُّبَْيرِيُّ، َحِكَدامٍ، َوَحمَْزةُ 

َيا َيا َرسُولَ اللَِّه، َعَرفَْنا كَْيفَ : قُلَْنا: الزَّيَّاُت، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما : قُولُوا: فَكَْيَف الصَّالةُ َعلَْيَك َيا َرسُولَ اللَِّه؟، قَالَ"السَّالُم َعلَْيَك،

َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما بَاَركَْت َعلَى إِْبَراهِيَم، إِنَّكَ َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراهِيَم، إِنَّكَ َحِميٌد َمجِيٌد، َوَبارِْك 
َبْيٍد، َعنِ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن سَْعيٍد الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن ُع، "َحِميٌد َمجِيٌد
لَمَّا نََزلَْت إِنَّ اللََّه َوَمالِئكََتهُ : "الَْحكَمِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ اَألْجلَحِ، َعنِ

، َك؟، فَذَكََر َنْحَوُه السَّالُم َعلَْيَك قَْد َعَرفَْناُه، فَكَْيَف ُنَصلِّي َعلَْي: ، قُلَْنا] ٥٦األحزاب آية "[ُيَصلُّونَ َعلَى َعلَى النَّبِيِّ
بن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن أبِيهِ  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ الُْجْنِديَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد

بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َيْعنِي َمَجاَعةَ بن الزُّبَْيرِ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ
  .َوَسلََّم، َنْحَوُه



َمَد بن َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر الصَّبَّاُح، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ح، َوَحدَّثََنا َبكُْر بن أَْح -١٥٦١٧
اِهيَم بن ُمهَاجِرٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َخلٍَف التَّْيِميُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن إِْبَر ُمقْبِلٍ،

اللَِّه، إِنَُّه َهذَا السَّالُم َعلَْيَك قَدْ  َيا َرُسولَ: قُلَْنا: ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى إِبَْراهِيَم، : قُولُوا: فَكَْيفَ ُنَصلِّي َعلَْيَك؟، قَالَ"َعَرفَْناُه،

  ".بَاَركَْت َعلَى إِْبَراهِيَم، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌدَوَبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمحَمٍَّد، كََما 
ثََنا أَبِي، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َصَدقَةَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َخاِلِد بن ُخلِّيٍّ الْحِْمِصيُّ، َحدَّ -١٥٦١٨

حٍ، َعْن إِبَْراِهيَم، عنِ ُمَهاجِرٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنَُّه قَالَ َحدَّثََنا َسلََمةُ الْعَْوِصيُّ، َعْن َعِليِّ بن َصاِل
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى : قُولُوا: فَكَْيَف ُنَصلِّي َعلَْيَك؟، قَالَ"َهذَا السَّالُم َعلَْيَك قَْد َعَرفَْناُه،: ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحمٍَّد، َوَعلَى ٍد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى إِبَْراِهيَم، َوآلِ إِْبَراهِيَم، إِنَّكَ َحِميٌد َمجِيٌد، َوبَارِْك َعلَى ُمُمَحمَّ
ِفي الَْحِديِث َعْبَد الرَّْحَمنِ بن  ، َولَمْ َيذْكُْر"آلِ ُمَحمٍَّد، كََما بَاَركَْت َعلَى إِْبَراِهيَم، وَآلِ إِْبَراهِيَم، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌد

  .أَبِي لَْيلَى
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ن ُمْسِلمٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا َهمَّاُم، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ب -١٥٦١٩
َمرَّ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ، فََرأَى : لَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، قَالَالَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ، َعنِ بن أَبِي لَْي

اللَِّه؟،  لَْو كَانَ َهذَا ِفي سَبِيلِ: َيا َرُسولَ اللَِّه: أَْصحَاُب َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن جِلِْدِه َوَنشَاِطِه، فَقَالُوا
إِنْ كَانَ َخَرَج َيْسَعى َعلَى وَلَِدِه صَِغاًرا فَُهَو ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوإِنْ كَانَ َخَرجَ :"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيسَْعى َعلَى َنفِْسِه ُيعِفَُّها فَُهَو ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوإِنْ كَانَ  َيْسَعى َعلَى أََبَوْينِ َشْيَخْينِ كَبَِريْينِ فَُهَو ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوإِنْ كَانَ
  ".َخَرَج رَِياًء َوُمفَاَخَرةً فَُهَو ِفي َسبِيلِ الشَّيْطَاِن

  َعْبُد اللَِّه بن ِعيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى

أَُبو فَْرَوةَ ُمسِْلُم  ثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعاِئَشةَ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زِيَاٍد، َحدَّثََناَحدَّ -١٥٦٢٠
لَِقَينِي كَْعبُ : ْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، قَالَبن َساِلمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِعيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن َعْبِد الرَّ

كَْيفَ الصَّالةُ َعلَْيكُْم أَْهلَ "َيا َرُسولَ اللَِّه،: قُلَْنا: َبلَى، فَاْهدِ ِلي، قَالَ: أَال أُْهِدي لََك َهِديَّةً؟، قُلُْت: بن ُعْجَرةَ، فَقَالَ
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمحَمٍَّد، كََما : قُولُوا: َنا كَْيَف ُنَسلُِّم؟، قَالَالْبَْيِت، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، قَْد َعلََّم

لَى إِبَْراِهيَم، َوآلِ َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراهِيَم، إِنَّكَ َحِميٌد َمجِيٌد، اللَُّهمَّ بَارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد، َوآلِ ُمَحمٍَّد، كََما َبارَكَْت َع
  ".َراهِيَم، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌدإِْب

  َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه الرَّازِيُّ، َعْن َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى

َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ بن  ،َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ أَُبو َجعْفَرٍ التِّْرِمِذيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن سَاِلمٍ الْقَزَّاُز -١٥٦٢١
ي لَيْلَى، َعْن كَْعبِ بن اَألْسَوِد، َعنِ الْقَاِسمِ بن الْوَِليِد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه الرَّازِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِ

فَكَْيفَ "َيا َرُسولَ اللَِّه، قَْد َعِلْمَنا كَْيَف ُنَسلُِّم َعلَْيَك،: اقُلَْن: َبلَى، قَالَ: أَال أُْهِدي لََك َهِديَّةً؟ قُلُْت: ُعْجَرةَ، قَالَ لَُه
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى إِبَْراهِيَم، إِنََّك َحمِيدٌ : قُولُوا: الصَّالةُ َعلَْيَك؟، قَالَ

  ".َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما َباَركَْت َعلَى إِْبَراِهيَم، وَآلِ إِْبَراهِيَم، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌد َمجِيٌد، َوبَارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد،
  الزَُّبْيُر بن َعِديٍّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى

نِ الزَُّبْيرِ بن َعِديٍّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َع
  .َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنْحَوُه

  َيزِيُد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى

بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن  َحدَّثََنا َحفْصُ بن ُعَمَر -١٥٦٢٢
إِنَّ اللََّه َوَمالِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى َعلَى "لَمَّا نََزلَْت :"َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي ح، َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ، ، الَْحدِيثُ ] ٥٦األحزاب آية "[لنَّبِيِّا
لَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلٍ ح، َوَحدَّثََنا عَْبُد ال: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَاال

َحدَّثََنا جَرِيٌر، : ، قَاالَخْيثََمةَ ُزَهْيرُ بن َحْربٍ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ



إِنَّ "لَمَّا َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ : لرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَِكالُهَما َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زَِياٍد، َعْن َعْبِد ا
بِيَّ ، فََسأَلَْنا النَّ] ٥٦األحزاب آية "[اللََّه َوَمالِئكََتهُ ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما

اللَُّهمَّ َصلِّ : قُلِ: فَكَْيَف الصَّالةُ َعلَْيَك؟، قَالَ"قَْد َعَرفَْنا السَّالَم َعلَْيَك،: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ الصَّالِة َعلَْيِه، قُلَْنا
لِ إِبَْراِهيَم، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌد، َوبَارِْك َعلَى ُمحَمَّدٍ، َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمحَمٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراِهيَم، َوَعلَى آ
َحدَّثََنا ُمَعاذُ ، َوَعلَْيَنا َمَعُهْم : َوَنْحُن َنقُولُ: ، قَالَ"َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما بَاَركَْت َعلَى آلِ إِْبَراِهيَم، إِنَّكَ َحِميٌد َمجِيٌد

  دٌَّد ح َوَحدَّثَنَابن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَس

َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َحدَّثََنا َيزِيُد بن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَاال: ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، قَاال
َحدَّثََنا َعْبدُ ، ُعْجرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه  أَبِي زِيَاٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن

زِيَاٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي َوْهُب بن بَِقيَّةَ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي 
َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيْحَيى ، ي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه بن أَبِ

ْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعنِ الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشِ، َعنِ َيزِيَد اْبنِ أَبِي زَِياٍد، َعْن َعْبِد الرَّ
  .النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه

  أَُبو سَْعٍد الَْبقَّالُ، َعْن َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى
مَّدُ بن ُعَبْيٍد الُْمحَارِبِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ، َعْن أبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا ُمَح -١٥٦٢٣

السَّالُم : قُلَْنا ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْعٍد الَْبقَّالِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، قَالَ
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى : قُولُوا: فَكَْيفَ ُنَصلِّي َعلَْيَك؟، قَالَ"َناُه،َعلَْيَك قَْد َعَرفْ

َعلَى إِْبَراِهيَم، وَآلِ إِبَْراهِيَم، َوآلِ إِْبَراِهيَم، إِنََّك َحِميٌد َمجِيٌد، َوبَارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما َباَركَْت 
  ".إِبَْراهِيَم، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌد

  إِْسَماعِيلُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّدِّيُّ، َعْن َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعُب بن ُعْجَرةَ
ُد بن َحفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعِليٍّ الَْجاُروِديُّ، َحدَّثََنا أَحَْم -١٥٦٢٤

َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَا السَّالُم َعلَْيَك، قَْد : قُلَْنا: َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما : قُولُوا: فَكَْيفَ الصَّالةُ َعلَْيَك؟، قَالَ"َك،َعِلْمَنا كَْيَف ُنَسلُِّم َعلَْي

اِهيَم، إِنََّك كَْت َعلَى إِْبَرَصلَّْيَت َعلَى إِْبَراهِيَم، إِنَّكَ َحِميٌد َمجِيٌد، اللَُّهمَّ بَارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما بَاَر
  ".َحِميٌد َمجِيٌد

  أَُبو ِمْسِكنيٍ اَألْنَصارِيُّ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى

َمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم النَّْحوِيُّ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدِّ - ١٥٦٢٥
 َعْبِد ُد بن ُمسِْلمٍ، َعْن ِعيَسى بن ُموَسى، َعْن ُعْرَوةَ بن ُرَوْيمٍ اللَّخِْميِّ، َحدَّثََنا أَُبو ِمْسِكنيٍ األَْنَصارِيُّ، َعْنالَْوِلي

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفي َجلَْسَنا َيْوًما أََماَم ُبُيوتِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ: الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، قَالَ
ا ِفي َرسُولِ اللَِّه الَْمْسجِِد، ِفي َرْهٍط ِمنَّا َمعَاِشَر األَْنَصارِ، َوَرْهٍط ِمَن الُْمهَاجِرِيَن، َوَرْهٍط ِمْن بين َهاِشمٍ، فَاْخَتَصمَْن

َنْحُن َمَعاِشرَ اَألْنصَارِ آَمنَّا بِِه، َواتَّبَْعَناُه، َوقَاَتلَْنا َمَعُه، َوكَِتيَبُتهُ : لَْناَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَيَُّنا أَوْلَى بِِه، َوأََحبُّ إِلَْيِه؟، قُ
َنْحُن الَِّذينَ  :خَْواُنَنا الُْمَهاجُِرونُِفي َنَحرِ َعدُوِِّه، فََنْحُن أَْولَى بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَحَبَُّهْم إِلَْيِه، َوقَالَ إِ



َوشَهِدَْنا َما َشهِْدُتْم، فََنْحنُ َهاَجرَْنا إِلَى اللَِّه َوَرسُوِلِه، فَاَرقَْنا الَْعَشائَِر، َواَألْهِلَني، وَاَألمَْوالَ، َوقَْد َحضَْرَنا َما َحَضرُْتْم 
َنْحُن َعِشَريةُ َرسُولِ اللَِّه : بُُّهْم إِلَْيِه، فَقَالَ إِخَْواُنَنا ِمْن بين َهاِشمٍأَوْلَى النَّاسِ بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأََح

ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَْد َحضَْرَنا الَِّذي َحَضرُْتْم، َوشَهِدَْنا الَِّذي َشهِْدُتْم، فََنْحُن أَوْلَى بَِرُس
  إِنَّكُْم:"لََم، وَأََحبُُّهْم إِلَْيِه، فَخََرَج إِلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَقَْبلَ َعلَْيَنا، فَقَاَوَسلَّ

، َوأَخَْبْرنَاُه بَِما قَالَ إِْخوَاُنَنا "؟َصَدقُْتْم، َمْن َيُردُّ َهذَا َعلَْيكُْم:"، فَقُلَْنا ِمثْلَ َمقَالَِتنَا، فَقَالَ ِلألَْنَصارِ"لََتقُولُوا َشيْئًا
َصَدقُوا َوَبرُّوا، َمْن َيرُدُّ :"، وَأَْخبَْرَناُه بَِما قَالَ بنو َهاِشمٍ، فَقَالَ"َصَدقُوا َوَبرُّوا، َمْن َيُردُّ َهذَا َعلَْيهِْم؟:"الُْمهَاجُِرونَ، فَقَالَ

أَمَّا أَنُْتْم َيا َمْعَشرَ :"َبلَى، بِأَبِيَنا َوأُمِّنَّا أَْنتَ َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ: ، قُلَْنا"يَْنكُْم؟أَال أَقِْضي َب:"، ثُمَّ قَالَ"َهذَا َعلَْيهِْم؟
، "اجِرِيَن، فَإِنََّما أََنا مِْنكُْمَوأَمَّا أَْنُتْم مَْعَشَر الُْمَه"اللَُّه أَكَْبُر، ذََهْبَنا بِِه َوَربِّ الْكَْعَبِة،: ، فَقَالُوا"اَألْنصَارِ فَإِنََّما أََنا أَُخوكُْم

، فَقُْمَنا، َوكُلَُّنا رَاضٍ ُمْغَتبِطٌ بَِرسُولِ "َوأَمَّا أَْنُتْم بنو َهاِشمٍ، فَأَنُْتْم ِمنِّي وَإِلَيَّ"اللَُّه أَكْبَُر، ذََهْبَنا بِِه َوَربِّ الْكَْعَبِة،: فَقَالُوا
  ).اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َعاِصٌم الَْعدَوِي، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ

ثََنا َعِليُّ بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ ح، َوَحدَّ -١٥٦٢٦
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن : ا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َوُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاالَعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ح، َوَحدَّثََن

خََرَج : َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أبِي ُحَصْينٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َعاِصمٍ الَْعَدوِيِّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ: ُيوُنَس، قَالُوا
إِنَُّه سََيكُونُ َبْعِدي أُمََراُء، فََمْن :"لَيَْنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وََنْحُن ُجلُوٌس َعلَى وَِساَدٍة ِمْن آَدمٍ، فَقَالَإِ

ْسُت ِمْنُه، َولَْن َيرَِد َعلَى الَْحْوضِ، َوَمْن لَْم َدَخلَ َعلَيْهِْم فََصدَّقَُهْم بِكَذِبِهِْم، َوأَعَانَُهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَلَْيَس ِمنِّي، َولَ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيمَ ، "ُيَصدِّقُْهْم بِكَِذبِهِْم، َولَمْ ُيِعنُْهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَُهَو ِمنِّي، وَأََنا ِمْنُه، َوُهَو وَارٌِد َعلَى الْحَْوضِ

يُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن أبِي ُحَصْينٍ، َعنِ بن َشبِيبٍ الَْعسَّالُ اَألْصَبهَانِ
لََّم، َوأََنا خََرَج َعلَْيَنا َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: الشَّْعبِيِّ، َعْن َعاِصمٍ الَْعَدوِيِّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، قَالَ

  ).، فَذَكََر َنْحَوُه "إِنَُّه سََيكُونُ بَْعِدي أُمََراُء:"َسابِعُ َسْبَعٍة، فَقَالَ

َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا فَْيُض بن الْفَْضلِ، أنا ِمْسَعرُ بن ِكَدامٍ، َعْن أبِي ُحَصْينٍ، َعنِ  - ١٥٦٢٧
خََرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن ِتْسَعةٌ، : مٍ الَْعَدوِيِّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، قَالَالشَّْعبِيِّ، َعْن َعاِص

َراُء، فََمْن َدَخلَ َعلَْيهِمْ اْسَمُعوا، أََما َسِمْعُتْم أَنَُّه سََيكُونُ بَْعِدي أَُم:"َخْمَسةٌ ِمَن الْعََربِ، وَأَْرَبَعةٌ ِمَن الَْعَجمِ، فَقَالَ
ضِ، َوَمْن لَمْ َيْدُخلْ فََصدَّقَُهمْ بِكَِذبِهِْم، َوأَعَاَنُهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَلَْيَس ِمنِّي، َولَْسُت ِمْنُه، َولَْيسَ بِوَارٍِد َعلَى الْحَْو

َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ، "ْنُه، َوَسَيرُِد َعلَى الْحَْوضَِعلَْيهِْم، َولَمْ ُيِعنُْهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَُهَو ِمنِّي، وَأََنا ِم
ِطيُّ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن دِيَنارٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن ُمَوفَّقٍ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَُّد بن حَنِيفَةَ الَْواِس

َحدَّثََنا ِمسَْعُر بن ِكَدامٍ، َعْن أبِي ُحَصْينٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن : َوازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ الْكُوِفيُّ، قَاالَسْهلٍ اَألْه
  .َسلََّم، فَذَكََر َنْحَوُهخََرَج إِلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َعاِصمٍ الَْعدَوِيِّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ الطَّيَاِلِسيُّ، َوَعْبُد اللَِّه بن َعِليٍّ الْجَاُروِديُّ النَّْيَسابُورِيُّ، قَاال -١٥٦٢٨
، َعْن َعِقيلٍ َرُجلٌ ِمْن بين جَْعَدةَ، َعْن أبِي إِْسحَاَق، َعْن َعاِصمٍ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ: َحفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ

َوَما ذَاَك؟، : ، قُلُْت"أََعاذََك اللَُّه ِمْن أُمََراَء َيكُوُنونُ ِمْن َبْعِدي:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْعَدوِيِّ، قَالَ



حَْوضِ، لَْيهِْم فََصدَّقَُهْم بِكَِذبِهِْم، َوأََعاَنُهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَلَْيَس مِنِّي، وَلَْسُت ِمْنُه، َولَْن َيرَِد َعلَى الَْمْن َدَخلَ َع:"فَقَالَ
  ".َوأََنا ِمْنُه، َوَسيَرُِد َعلَى َحْوِضيَوَمْن لَْم َيْدُخلْ َعلَْيهِْم، َولَمْ ُيَصدِّقُْهْم بِكَِذبِهِْم، وَلَْم ُيِعنُْهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَذَِلَك ِمنِّي، 

: َياِنال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ لَْحمٌ َنَبَت ِمْن ُسْحٍت، َوكُلُّ لَْحمٍ نََبَت ِمْن ُسْحٍت فَالنَّارُ أَوْلَى بِِه، وَالنَّاُس غَاِد" -١٥٦٢٩
ُبرَْهانٌ، وَالصَّْوُم ُجنَّةٌ، َوالصََّدقَةُ ُتطِْفيُء الَْخِطيئَةَ كََما ُيطِْفيُء  َضاِئٌع َنفَْسُه فَُموبِقَُها، َوفَاٍد َنفَْسُه فَُمْعِتقُهَا، َوالصَّالةُ

  ".الَْماُء النَّارَ النَّاَر
  َعْبُد اللَِّه بن َمْعِقلِ بن ُمقَرٍِّن الُْمزَنِيُّ، َعْن كَْعبٍ

ْربٍ ح، َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصمُ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َح -١٥٦٣٠
َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ بن َعِليٍّ ح، َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمٍَّد الْخَُزاِعيُّ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ ح، 

: َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألْصَبهَانِيِّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، قَالُوا: الْفَْضلُ بن الُْحبَاَب، قَالَ
البقرة "[ٍة أَْو ُنُسٍكفَِفْدَيةٌ ِمْن صَِيامٍ أَْو َصَدقَ"َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن َمْعِقلٍ، ُيَحدِّثُ َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، ِفي َهِذِه اآلَيِة 

َما كُْنتُ أََرى :"ُحِملُْت إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوالْقَْملُ َيتََناثَُر َعلَى َوْجهِي، فَقَالَ: ، قَالَ] ١٩٦آية 
أَيَّامٍ، أَْو أَطِْعْم كَذَا َوكَذَا ِمْسكِيًنا، كُلُّ ِمْسِكنيٍ  فَُصمْ ثَالثَةَ: ال، قَالَ: الَْوَجَع َبلَغَ بَِك َما أََرى، أََتجُِد َشاةً؟، قُلُْت

  ".نِْصفُ َصاعٍ ِحْنطَةً

يِّ، َعْن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألْصَبهَانِ -١٥٦٣١
فََمْن كَانَ ِمْنكُْم "ِفيَّ نََزلَْت َهِذهِ اآلَيةُ : كُنَّا ُجلُوًسا ِفي الَْمْسجِِد، فََجلََس إِلَْيَنا كَْعبُ بن ُعْجَرةَ، فَقَالَ: لٍ، قَالَبن َمْعِق

كَْيَف كَانَ شَأُْنَك؟، : لُْت، قُ] ١٩٦البقرة آية "[َمرِيًضا أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَوْ َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك
يَِتي، َوَشارِبِي، َحتَّى خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وََنْحُن ُمْحرُِمونَ، فََوقََع الْقَْملُ ِفي َرأِْسي، وَِلْح: قَالَ

، فََدَعا "َما كُْنُت أََرى َبلَغَ بَِك َهذَا، اْدعُ الَْحالَق:"لَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََوقََع ِفي َحاجَِبيَّ، فَذُِكَر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َع
فَُصمْ ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو أَطِْعْم ِستَّةَ َمَساِكنيٍ َبْيَن كُلِّ :"ال، قَالَ: ، قُلُْت"َهلْ َتجُِد َنسِيكَةً؟:"الَْحالَق فََحلََق َرأَْسُه، فَقَالَ

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ، ، فَنََزلَْت ِفيَّ خَاصَّةً َوِللنَّاسِ َعامَّةً "صَاٌع ِمْسِكيَنْينِ
ْجرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعِقلٍ، َعْن كَْعبِ بن ُع

  .َوَسلََّم، َنْحَوُه

َعْن أبِيِه ح،  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، -١٥٦٣٢
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، : ْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَاالَوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َوَع

لٍ، أَنَّ كَْعَب بن ُعْجَرةَ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن اَألْصبََهانِيِّ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َمْعِق: َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، قَالَ
 ذَِلكَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثَُه أَنَُّه َخَرَج َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْحرًِما، فَقَِملَ َرأُْسُه وَِلْحَيتُُه، فََبلَغَ

أَنْ َيُصوَم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، "َما أَقِْدُر َعلَْيِه، فَأََمَرُه،: ، قَالَ"َهلْ ِعْنَدَك ُنُسٌك؟:"َرأْسَُه، ثُمَّ قَالَ فَأَْرَسلَ إِلَْيِه فََدَعا الَْحالَق فََحلََق
يًضا أَوْ بِِه أَذًى ِمْن فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِ"أَْو ُيطِْعَم ِستَّةَ َمَساِكنيٍ، ِلكُلِّ ِمْسِكنيٍ صَاٌع، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه خَاصَّةً 

  .، ثُمَّ كَاَنْت ِللُْمْسِلِمَني َعامَّةً] ١٩٦البقرة آية "[رَأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَوْ َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك

َعْن أْشَعثَ بن سَوَّارٍ ح، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ،  -١٥٦٣٣
دَّثََنا أَْشَعثُ بن سَوَّارٍ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمْنِذرِ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ، َح



لُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا بن أَبِي زَاِئدَةَ، َعْن أْشَعثَ بن سَوَّارٍ، َعنِ َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا سَْه
أَْحرَْمُت ِمَن الُْحَدْيبَِيِة َوَعِليَّ َوفَْرةٌ ِمْن َشَعرٍ، فَقَِملُْت، : الشَّْعبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْعِقلٍ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

َهلْ مََعَك :"، فََحلَقُْت، فَقَالَ"اْحِلقِ اْحِلْق:"نُ، فََرآنِي فََرآنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََوأََخذَنِي الصِّئَْبا
ِعْم ِستَّةَ َمَساِكنيٍ نِْصفَ فَُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو أَطْ:"َما أَجِدُُه، قَالَ: ، قُلُْت"إِنَُّه َما اْستَْيَسَر:"َما أَجُِدُه، قَالَ: ، قُلُْت"َهْدٌي؟

، َواللَّفْظُ ] ١٨٤البقرة آية "[فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيًضا أَْو بِِه أَذًى ِمْن رَأِْسِه"فَِفيَّ َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ : ، قَالَ"صَاعٍ ِمْن ُبرٍّ
  .ِلَحدِيِث بن فَُضْيلٍ

ُم اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمَِّد بن فُضَْيلٍ الْجََزرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَر -١٥٦٣٤
بن  مَْرَيَم، َعْن َعْبِد اللَِّهبن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َداُودَ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ الَْجَزرِيِّ، َعْن زَِيادِ بن أَبِي 

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أَْسَمُع النَِّداَء، : أَنَّ أَْعَمى أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ"َمْعِقلٍ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ،
  ."فَإِذَا َسِمْعَت النَِّداَء فَأَجِْب َداِعَي اللَِّه: فَلََعلِّي ال أَجُِد قَاِئدًا، فَقَالَ

اوِيُّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َسِعيِد بن َيحَْيى الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو فَْرَوةَ يَزِيُد بن ُمَحمَِّد بن ِسَنانٍ الرََّه -١٥٦٣٥
َجاءَ :"ْعِقلٍ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَأَبِي، َعْن أبِيِه، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َم

إِنِّي أَْسَمعُ النَِّداَء، فَلََعلِّي ال أَجُِد قَاِئًدا َوَيُشقُّ َعلَيَّ، أَفَأَتَِّخذُ : َرُجلٌ أَْعَمى إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
: َنَعْم، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أََيْبلُُغَك النَِّداُء؟، قَالَ: يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَمْسجًِدا ِفي َدارِي؟، فَقَالَ النَّبِ
  ".فَإِذَا َسِمْعَت النَِّداَء فَاخُْرْج

  إِبَْراهِيُم صَاِحُب ُمطََّبخِ َعْبِد الَْحمِيِد، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ

ا ُسفَْيانُ، َعْن دَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنَح -١٥٦٣٦
  ".َيكُونُ َعلَْيكُْم أُمََراُء:"َوَسلََّم، قَالَ ُزبَْيٍد، َعْن َرُجلٍ ُيقَالُ لَُه إِْبَراهِيَم، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ، َعْن َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ
بن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َيزِيَد الطَّحَّانُ ح، َوَحدَّثََنا َعِليُّ  -١٥٦٣٧
َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُخثَْيمٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن خَاِلدٍ الضَّبِّيِّ، َعنِ : اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعِليٍّ السُّدِّيُّ، قَاال الَْوزِيُر

أَال أُْخبِرُكُْم :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّ: السَّرِيِّ بن إِْسَماِعيلَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ
النَّبِيُّ ِفي الَْجنَِّة، َوالشَّهِيُد ِفي الَْجنَِّة، َوالصِّدِّيُق ِفي :"بَلَى َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: ، قَالُوا"بِرِجَاِلكُْم ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة؟

، "لُ َيزُوُر أَخَاُه ِفي جَانِبِ الِْمْصرِ ِفي الَْجنَِّة، أَال أُْخبُِركُمْ بنَساِئكُْم ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة؟الَْجنَِّة، وَالَْمْولُوُد ِفي الَْجنَِّة، َوالرَُّج
ذُوُق غَْمًضا َهِذِه َناِصَيِتي بَِيِدَك، ال أَ: الَْوُدوُد الَْولُوُد الَِّتي إِنْ ظَلََمْت أَْو ظُِلَمْت قَالَْت:"بَلَى َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: قَالُوا

  .َحتَّى َتْرَض

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنَهالِ، َوَحدَّثََنا ُيوُسفُ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َوأَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال -١٥٦٣٨
َحدَّثََنا : الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن، قَالُواالْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ 

خََرَج َعلَْيَنا َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُمَحمَُّد بن طَلْحَةَ، َعْن ُزَبْيٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ
إِنَُّه سََيكُونُ َبْعِدي أُمََراُء، "، قَالََها ثَالثًا،"أَال َهلْ َتْسَتِمُعونَ؟:"ْبَعٍة، ِمنَّا َخْمَسةٌ ِمْن قُرَْيشٍ، فَقَالََوَسلََّم، وَأََنا سَابُِع َس



ِمْنُه َبرِيٌء، َوَمْن لَمْ َيْدُخلْ  افََمْن َدَخلَ َعلَْيهِْم فََصدَّقَُهْم بِكَذِبِهِْم، َوأَعَانَُهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَلَْيَس ِمنِّي، َولَْسُت ِمنُْه، َوأََن
  ".ي فََيكُونُ َمِعيَعلَْيهِْم َولَْم ُيَصدِّقُْهْم بِكَِذبِهِْم، َولَمْ ُيِعنُْهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَُهَو ِمنِّي، وَأََنا ِمْنُه، َوَسَيلْقَانِ

َماِعيلُ بن ِعيَسى الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا طَاِهُر بن َحمَّاٍد، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعلََوْيِه الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا إِْس -١٥٦٣٩
َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وََنْحُن : ُسفَْيانَ، َعْن َخاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما إِمَاَرةُ : ، قُلُْت"َيا كَْعُب بن ُعجَْرةَ، أُعِيذَُك بِاللَِّه ِمْن إَِماَرِة السُّفََهاِء":َسْبَعةٌ َعلَى وَِسادٍَة، فَقَالَ
هِْم، فَلَْيَس مِنِّي، أُمََراُء َيكُوُنونَ ِمْن َبْعِدي، فََمْن َدَخلَ َعلَيْهِْم، فََصدَّقَُهْم بِكَِذبِهِْم، َوأََعانَُهْم َعلَى ظُلِْم:"السُّفََهاِء؟، قَالَ

لَى ظُلِْمهِْم، فَُهَو مِنِّي، وَأََنا َولَْسُت ِمْنُه، َولَْن َيرَِد َعلَى الْحَْوضِ، َوَمْن لَْم َيأِْتهِْم وَلَْم ُيَصدِّقُْهْم، بِكَِذبِهِْم َولَْم يُِعْنُهْم َع
  ".ِمْنُه، َوَسَيرُِد َعلَى الَْحْوضِ

  ".، لَْن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ لَْحٌم َنَبَت ِمْن ُسْحٍت، فَالنَّاُر أَوْلَى بِِهَيا كَْعُب بن ُعْجرَةَ" -١٥٦٤٠
فََغاٌد ُمْبتَاٌع َنفَْسهُ : َيا كَْعُب بن ُعْجرَةَ، الصَّالةُ نُوٌر، وَالصََّدقَةُ ُبْرَهانٌ، وَالصَّْوُم ُجنَّةٌ، وَالنَّاُس غَاِديَاِن" -١٥٦٤١

  " .َباِئعٌ َنفَْسُه َوُموبٌِق َرقََبتَُهفَُمْعِتٌق َرقََبَتُه، َوغَاٌد 

 الشَّعْبِيِّ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، أنا ُعَبْيدُ بن ُمِغيٍث، َعنِ -١٥٦٤٢
إِنََّها سََيكُونُ َعلَْيكُْم أَُمَراُء، فََمْن غَِشَي أَبَْواَبُهْم، َوأَعَانَُهْم :"َسلََّم، قَالََعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

يَْغَش أَبَْوابَُهْم وَلَْم َعلَى ظُلِْمهِْم، َوَصدَّقَُهْم بِكَِذبِهِْم، فَلَْيَس ِمنِّي، َوال أََنا ِمنُْه، َولَْن َيرَِد َعلَى الَْحْوضِ، َوَمْن لَْم 
  ".دِّقُْهْم بِكَِذبِهِْم، َولَمْ ُيِعنُْهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَُهَو ِمنِّي، وَأََنا ِمْنُه، َوُهَو وَارٌِد َعلَى الْحَْوضُِيَص

و النَّْضرِ هَاِشمُ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْحَسْينِ الصَّاُبونِيُّ التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُزَرْيُق بن السُّْحِت، َحدَّثََنا أَُب -١٥٦٤٣
َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَّهِ : بن الْقَاِسمِ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن الُْمَسيَّبِ الَْبَجِليُّ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، أَْخَبرَنِي كَْعُب بن ُعجَْرةَ، قَالَ

َما :"ِليَنا، َوثَالثَةٌ ِمْن َعَربَِنا ُمسْنِِديَن ظُهُورََنا إِلَى َمْسجِِدِه، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن َسْبَعةُ َنفَرٍ، أَْرَبَعةٌ ِمْن َموَا
، "َهلْ َتْدُرونَ َما َيقُولُ َربُّكُْم؟:"فَأََرَم قَِليال، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَْيَنا بَِوْجهِِه، فَقَالَ: َجلَْسَنا َنْنَتِظُر الصَّالةَ، قَالَ: ، قُلَْنا"أَْجلَُسكُْم؟

َمْن َصلَّى الصَّالةَ ِلَوقِْتَها، َوَحافَظَ َعلَْيَها، وَلَْم ُيَضيِّْعَها اسِْتْخفَافًا بَِحقَِّها، فَلَُه َعِليَّ : فَإِنَّ َربَّكُْم، َيقُولُ:"ال، قَالَ: قُلَْنا
لَْيَها اسِْتْخفَافًا بَِحقَِّها فَال َعْهَد لَُه َعِليَّ، إِنْ ِشئُْت َعذَّْبُتهُ، َعْهٌد، أَنْ أُْدِخلَُه الَْجنَّةَ، َوَمْن لَْم ُيَصلَِّها ِلَوقِْتهَا، َولَمْ ُيَحاِفظْ َع

  ".َوإِنْ ِشئُْت غَفَْرتُ لَُه

بن لسَّرِيِّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َمْنُصورِ بن أَبِي اَألْسَوِد، َعنِ ا -١٥٦٤٤
َما :"خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: إِْسَماعِيلَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

َمْن َصلَّى الصَّلَوَاِت : فَإِنَُّه َيقُولُ:"لَال، قَا: ، قُلَْنا"أََتْدُرونَ َما َيقُولُ رَبُّكُْم؟:"َنْنَتِظرُ الصَّالةَ، قَالَ: ، قُلَْنا"ُيْجِلُسكُْم؟
َوقِْتَها، َوَضيََّعَها اسِْتْخفَافًا بَِحقِّهَا، ِلَوقِْتَها وَلَْم ُيَضيِّْعَها اسِْتْخفَافًا بَِحقِّهَا، فَلَُه َعِليَّ أَنْ أُْدِخلَُه الَْجنَّةَ، َوإِنْ لَْم ُيَصلَِّها ِل

  ".ِشئُْت َعذَّْبُتُه، َوإِنْ ِشئُْت َعفَْوُت َعْنُه فَلَْيَس لَُه ِعْنِدي َعْهٌد إِنْ
لَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةُ َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراهِيَم الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق الَْعطَّارُ ا -١٥٦٤٥

خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه : صَاِلحٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالََحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ِمْسِكنيِ بن 
 أََتْدُرونَ َما:"ي، فََجلََس، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الَْمْسجَِد وََنْحُن َسْبَعةُ َرْهٍط، أَْرَبَعةٌ ِمَن الْعََربِ، وَثَالثَةٌ ِمَن الْمََواِل

َمْن َصلَّى الصَّالةَ ِلَوقِْتهَا، َولَمْ َيذَْرَها اْسِتخْفَافًا بِهَا، لَِقيَنِي َيْوَم الِْقَياَمةِ :"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: ، قُلَْنا"قَالَ رَبُّكُْم؟



كََها اْسِتخْفَافًا بِهَا، لَِقيَنِي َيْوَم الِْقَياَمِة َولَْيَس لَُه ِعْنِدي َعْهٌد، َولَُه ِعْنِدي َعْهٌد أُْدِخلَهُِ الَْجنَّةَ، َوَمْن لَْم ُيَصلَِّها ِلَوقْتَِها، َوَتَر
  ".إِنْ ِشئُْت َعذَّْبُتُه، َوإِنْ ِشئُْت غَفَْرتُ لَُه

  إِْسحَاُق بن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، َعْن أَبِيِه كَْعبٍ
ُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن النُّْعَماِن األَْنَصارِيُّ، َحدَّثََنا َسْعُد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَ -١٥٦٤٦

خََرَج إِلَْيَنا النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وََنْحُن َسْبعَةٌ، ثَالثَةٌ : إِْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، َعْن أبِيِه، َعْن كَْعبٍ، قَالَ
َما ُيْجِلُسكُمْ :"َجلََس إِلَيَْنا، فَقَالَ َرًبا، وَأَْرَبَعةٌ َموَاِليَنا، فَخََرَج إِلَْيَنا النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمْن َبْعضِ ُحجَرِِه حَتَّىَع

َهلْ َتْدُرونَ َما :"كََس َساَعةً، ثُمَّ َرفََع إِلَْيَنا َرأْسَُه، فَقَالََنْنتَِظُر الصَّالةَ، فََنكََت بِأَصَابِِعِه ِفي اَألْرضِ ثُمَّ َن: ، قُلَْنا"َهُهَنا؟
َمْن صَلِّي الصَّلَوَاِت ِلَوقِْتَها، فَأَقَاَم َحدََّها كَانَ لَُه َعْهدٌ : َيقُولُ:"اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم، قَالَ: ، قُلَْنا"َيقُولُ َربُّكُْم َعزَّ َوَجلَّ؟

َخلُْتُه النَّاَر، َوإِنْ الَْجنَّةَ، َوَمْن لَمْ ُيَصلِّ الصَّلَوَاِت ِلَوقِْتَها َوُيِقيْم َحدََّها، لَْم َيكُْن لَُه ِعْنِدي عَْهٌد، إِنْ شِئُْت أَْد أَنْ أُْدِخلَُه
  ".ِشئُْت أَْدَخلُْتُه الَْجنَّةَ

ن ُمَحمٍَّد الْفَْروِيُّ ح، َوَحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ب -١٥٦٤٧
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهاللٍ، مَْولَى بين جَُمَح الَْمدِينِيُّ، َعْن َسْعدِ بن إِْسحَاَق بن كَْعبِ بن : َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، قَاال

كَْعبِ بن ُعجَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، خََرَج َيْوًما إِلَى الِْمنَْبرِ، فَقَالَ ِحنيَ  ُعْجَرةَ، َعْن أبِيِه، َعْن َجدِِّه
: َعنِ الِْمنَْبرِ َوفََرغَ، قُلَْنا ، فَلَمَّا َنَزلَ"آِمَني: آِمَني، ثُمَّ اْرتَقَى الثَّاِلثَةَ فَقَالَ: آمَِني، ثُمَّ اْرَتقَى اُألْخَرى، فَقَالَ:"اْرَتقَى َدَرَجةً

إِنَّ :"َنَعْم، قَالَ: ، قَالُوا"َوَسِمْعُتُموُه؟:"َيا َرسُولَ اللَِّه، لَقَدْ َسِمْعَنا ِمْنَك كَالًما الَْيْوَم َما كُنَّا َنْسَمُعُه قَْبلَ الَْيْومِ؟، قَالَ
بَُعَد، َمْن أَْدَرَك أََبَوْيِه ِعْندَ الِْكْبرِ أَْو أََحَدُهَما لَْم ُيْدِخالهُ : َدَرَجةً، فَقَالَجِبْرِيلَ َعلَْيِه الََسالَم، عََرَض ِلي ِحَني اْرَتقَْيُت 

بَُعَد َمْن أَْدَركَ : آِمَني، ثُمَّ قَالَ: َبُعَد َمْن ذُكِْرُت ِعْنَدُه وَلَْم ُيَصلِّ َعلَْيَك، فَقُلُْت: آِمَني، َوقَالَ: قُلُْت: الَْجنَّةَ، قَالَ
  ".آِمَني: َضانَ، فَلَْم ُيغْفَْر لَُه، فَقُلُْتَرَم

ْيَمانُ بن َساِلمٍ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن َعْبِد اللَِّه األَْوِسيُّ، َحدَّثََنا ُسلَ -١٥٦٤٨
َبَعثَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، َعْن أبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالََمْولَى آلِ َجْحشٍ، َحدَّثََنا َسْعدُ بن إِْسحَاَق بن 

وا، ، فََغنُِموا َوَسِلُم"َعِليَّ إِنْ َسلََّمُهمُ اللَُّه أَنْ أَْشكَُرُه:"، أَْو قَالَ"لَِئْن َسلََّمُهُم اللَُّه َألْشكَُرنَُّه:"َعلَْيِه َوَسلََّم َسرِيَّةً، فَقَالَ
َيا : ، فَاْنَتظََرُه النَّاُس أَنْ َيْصَنَع َشْيئًا، فَلَْم َيرَْوُه َيْصَنُع َشيْئًا، فَقَالُوا"اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد ُشكْرًا، َولَكَ الَْمنُّ فَْضال:"فَقَالَ

  ".َك الَْحْمُد ُشكْرًا، َولََك الَْمنُّ فَْضالاللَُّهمَّ لَ: أََولَْم تَقُلْ:"َرسُولَ اللَِّه، إِنََّك قُلَْت لَلَِّذي قَالَ، فَقَالَ
ثََنا أَْحَمدُ بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي ح، َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّ -١٥٦٤٩
حَْيى بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي قَتَاَدةَ، َعْن َسْعِد بن إِْسَحاقَ بن كَْعبِ بن َحدَّثََنا بن أَبِي فُدَْيٍك، َحدَّثَنِي َي: َصاِلحٍ، قَاال

إِنَُّه سََيكُونُ َبْعِدي أَُمَراءُ :"ُعْجَرةَ، َعْن أبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلكَْعبِ بن ُعْجَرةَ
، َولَْن َيرِدَ جَْورِ، فََمْن َدَخلَ َعلَْيهِْم فََصدَّقَُهْم بِكَِذبِهِْم، َوأَعَاَنُهْم َعلَى فُجُورِِهْم، فَلَْيَس ِمنِّي، وَلَْسُت ِمْنُهَوَصفَُهْم بِالْ

  ".ا ِمْنُه، َويَرُِد َعلَى الَْحْوضَِعلَى الْحَْوضِ، َوَمْن لَْم ُيَصدِّقُْهمْ بِكَِذبِهِْم، وَلَْم ُيعِْنُهْم َعلَى فُُجورِِهْم، فَُهَو ِمنِّي، َوأََن

  ". بِِهَيا كَْعُب بن ُعجَْرةَ، َبِحقُّ ِللَْحمٍ َنَبَت ِمْن ُسْحٍت أَال َيْدُخلَ الَْجنَّةَ، النَّارُ أَوْلَى بِِه َوالنَّارُ أََحقُّ"
َخلٍَف، َحدَّثََنا قَُداَمةُ بن ُمحَمٍَّد اَألْشَجِعيُّ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َبكُْر بن -١٥٦٥٠

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َداُوُد بن الُْمِغَريِة، َعْن َسْعِد بن إِْسَحاقَ بن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعْن أبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ال



  ".فَُمشَْترٍ َنفَْسُه فَُمْعِتقَُها، َوَباِئٌع َنفَْسُه فَُمْهِلكُهَا: اُس غَاِدَياِنَيا كَْعُب بن ُعْجرَةَ، النَّ:"قَالَ
اُء َيا كَْعُب بن ُعْجرَةَ، الصَّالةُ ُبْرَهانٌ، َوالصَّْوُم ُجنَّةٌ، َوالصََّدقَةُ ُتطِْفئُ غََضَب الرَّبِّ كََما ُيطِْفئُ الَْم" -١٥٦٥١

  ".النَّاَر
إِنَُّه :"َيا َرسُولَ اللَِّه، َوَما إَِماَرةُ السُّفََهاِء؟، قَالَ: ، قُلُْت"ُعْجرَةَ، َتَعوَّذْ ِمْن إَِماَرِة السُّفََهاِءَيا كَْعُب بن " -١٥٦٥٢

نَُهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَلَْيسُ أََعاَسَيكُونُ أَُمَراُء ُيَحدِّثُونَ، فََيكِْذُبونَ، َوَيْعَملُونَ، فََيْعلَُمونَ، فََمْن أََتاُهْم فََصدَّقَُهْم بِكَذِبِهِْم، َو
ُيِعنُْهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَُهَو  ِمنِّي، وَلَْسُت ِمْنُه، وَلَْيَس بَِوارٍِد َعلَى الْحَْوضِ، َوَمْن لَْم يَأْتِهِْم َولَمْ ُيَصدِّقُْهْم بِكَِذبِهِْم، وَلَْم

  ".ِمنِّي، وَأََنا ِمْنُه، َوُهَو وَارٌِد َعلَى الْحَْوضِ

ْوفَِليُّ، َعْن أبِيِه، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيزِيَد بن َعْبِد الَْمِلِك النَّ -١٥٦٥٣
َمْن تََوضَّأَ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن َسْعِد بن إِْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، َعْن أبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى 

الةُ ِفي َمْسجِِد قَُباٍء، فََصلَّى فَأَْسَبغَ الُْوُضوَء، ثُمَّ َعَمَد إِلَى َمْسجِِد قَُباٍء ال ُيرِيُد غَْيَرُه، َولَْم َيْحِملُْه َعلَى الُْغُدوِّ إِال الصَّ
  ".كَْعٍة بِأُمِّ الْقُْرآِن، كَانَ لَُه مِثْلُ أَْجرِ الُْمْعَتِمرِ إِلَى َبْيتِ اللَِّهِفيِه أَْرَبعَ َركََعاتٍ َيقَْرأُ ِفي كُلِّ َر

 بن أَبِي الَْوزِيرِ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم -١٥٦٥٤
 َصلَّى اللَّهُ ُمحَمَُّد بن ُموَسى الَْعنْقَرِيُّ، َعْن َسْعِد بن إِْسَحاقَ بن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعْن أبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيََّحدَّثََنا 

ونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعلَْيِه َوَسلََّم، َصلَّى الَْمْغرَِب ِفي َمْسجِِد بين َعْبِد اَألْشَهلِ، فَلَمَّا َصلَّى قَاَم َناٌس يََتَنفَّلُ
  ".َعلَْيكُْم بَِهِذِه الصَّالِة ِفي الُْبُيوِت:"َوَسلََّم

َحدَّثََنا ُحَمْيدُ بن الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعطَاٍء الَْمَدنِيُّ، َحدَّثََنا سَْعُد بن : َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ -١٥٦٥٥
ال َيَتطَهَُّر َرُجلٌ ِفي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، َعْن أبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَإِ

  ".أََصابِِعِه َوُهَو ِفي الصَّالِةَبْيِتِه، ثُمَّ َيخُْرُج، إِال كَانَ ِفي َصالٍة حَتَّى ُيَصلَِّي َصالَتُه، فَال ُيشَبِّْك أََحُدكُْم َبْيَن 

بن َبدَّلَ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ِمَتَوْيِه اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسِعيدٍ الَْجْوهَرِيُّ، َحدَّثََنا صَاِلُح -١٥٦٥٦
كُنَّا : بن كَْعبِ بن ُعجَْرةَ، َعْن أبِيِه، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الَْمَدنِيُّ، َعْن َسْعِد بن إِْسحَاَق

هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُجلُوًسا ِعْنَد ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََمرَّ بنا َرُجلٌ ُمَتقَنٌِّع، فَقَالَ َرسُولُ اللَّ
فَأَْدَركُْتُه فََنظَْرتُ إِلَْيهِ َحتَّى : ، قَالَ كَْعٌب"النَّاسِ فُْرقَةٌ وَاخِْتالٌف، فََيكُونُ َهذَا وَأَْصَحاُبُه َعلَى الَْحقَِّيكُونُ َبْيَن :"َوَسلََّم

كُوفَِة، فَلَْم يََزلْ حَتَّى َماَت، َعَرفُْتُه، َوكُنَّا َنسْأَلُ كَْعًبا، َمنِ الرَُّجلُ؟، فََيأَْبى ُيْخبَِرَنا، حَتَّى خََرَج كَْعٌب َمَع َعِليٍّ إِلَى الْ
  ).فَكَأَنَّا أَنْ َعَرفَْنا أَنَّ ذَِلَك الرَُّجلَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

بن إِْبَراِهيَم بن اُق َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الْعَزِيزِ بن َعْبدِ اللَِّه اَألْوِسيُّ، َحدَّثََنا إِْسَح -١٥٦٥٧
َحدَّثََنا َجدِّي َمْرُحوُم بن نِْسطَاَس، َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُعَبْيسِ بن َمْرُحومِ الَْعطَّاُر، 

ْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعْن أبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن إِْسحَاَق بن إِبَْراِهيمَ بن نِْسطَاَس، َعْن َسْعِد بن إِ
الَْجنَّةَ، : ، قَالُوا"فََما َتقُولُونَ ِفي َرُجلٍ قُِتلَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه؟:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َألْصَحابِِه: قَالَ

: ، قَالُوا"فََما َتقُولُونَ ِفي َرُجلٍ مَاَت ِفي َسبِيلِ اللَِّه؟:"، قَالَ"الَْجنَّةُ إِنْ َشاَء اللَُّه:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ
ال : ذََوا َعْدلٍ، فَقَاالفََما َتقُولُونَ ِفي َرُجلٍ َماَت، فَقَاَم َرُجالِن :"، قَالَ"الَْجنَّةُ إِنْ َشاَء اللَُّه:"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ



فََما َتقُولُونَ ِفي َرُجلٍ مَاَت، فَقَاَم َرُجالنِ :"، قَالَ"الَْجنَّةُ إِنْ َشاَء اللَُّه:"اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، قَالَ: ، قَالُوا"َنْعلَُم إِال َخيًْرا؟
  ".ُمذْنٌِب، َواللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم:"الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالنَّاَر، قَ: ، فَقَالُوا"ال َنعْلَُم َخيًْرا؟: ذََوا َعْدلٍ، فَقَاال

َمانَ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن بِْشرٍ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْي -١٥٦٥٨
ال َتُسبُّوا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: زَِياٍد، َعْن إِْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعجَْرةَ، َعْن أبِيِه، قَالََيزِيَد بن أَبِي 

  ".َعِليا، فَإِنَُّه كَانَ َمْمُسوًسا ِفي ذَاِت اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
  بَِعْبُد الَْمِلِك بن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعْن كَْع

ي ِذئْبٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ، َحدَّثََنا بن أَبِ -١٥٦٥٩
فَجَلََس "َم الْعِيِد إِلَى الُْمَصلَّى،خََرْجُت َمَع كَْعبِ بن ُعجَْرةَ َيْو: َسْعِد بن إِْسَحاقَ بن كَْعبٍ، َعْن َعمِِّه َعْبِد الَْمِلِك، قَالَ

أَال تََرى؟، : َمْسجِِد، فَقُلُْتقَْبلَ أَنْ يَأِْتَي اِإلَماُم، وَلَْم ُيَصلِّ َحتَّى اْنَصَرَف اِإلَماُم، وَالنَّاُس ذَاهِبُونَ كَأَنَُّهْم ُعُنٌق َنْحَو الْ
  ".َهِذِه بِْدَعةٌ وََتْرُك السُّنَِّة:"فَقَالَ

إِْسحَاَق دَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا أََنسُ بن ِعَياضٍ، َعْن َسْعِد بن َح -١٥٦٦٠
مَّا اْنَصَرفَ َشهِْدُت َمَع كَْعبٍ إِْحَدى الْعِيَدْينِ، فَلَ:"بن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

َيا أََبْه، أَال َتْعِمدُ إِلَى الَْمْسجِِد، فَإِنِّي أََرى النَّاَس : النَّاُس ذََهبَ أَكْثَرُُهْم إِلَى الَْمْسجِِد، َورَأَْيُتُه َيْعِمدُ إِلَى الَْبْيِت، فَقُلُْت
ةُ ِعلْمٍ، إِنَّ َهاَتْينِ الرَّكَْعَتْينِ ُسْبَحةُ َهذَا الَْيْومِ حَتَّى َتكُونَ الصَّالةُ إِنَّ كَِثًريا ِممَّا َتَرى َجفَاٌء، َوِقلَّ:"َيْعِمُدونَ إِلَْيِه؟، فَقَالَ

  ".َتْدُعوَك
  ُمَحمَُّد بن كَْعبِ بن ُعجَْرةَ، َعْن أبيه

، َعْن َسْعِد بن إِْسحَاَق بن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصمُ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا بن أَبِي ِذئْبٍ -١٥٦٦١
َخَرْجُت َمعَ أَبِي، َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيْوَم الْعِيدِ :"كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َحدَّثَنِي َعمِّي، قَالَ

، َحتَّى إِذَا اْنَصَرَف اِإلَماُم، اْنَصَرفُوا ذَاِهبِنيَ َنْحوَ الَْمْسجِِد كَأَنَُّهْم إِلَى الُْمَصلَّى، فََجلََس قَْبلَ أَنْ يَأِْتيَ اِإلَماُم، َولَْم يَأِْت
  ".َهِذِه بِْدَعةٌ وََتْرُك السُّنَِّة:"أَال َتَرى النَّاَس؟، فَقَالَ: ُعُنٌق، فَقُلُْت لَُه

  الرَّبِيُع بن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعْن أبيه
اِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن النُّْعَماِن، َحدَّثَنِي مُوَسى بن َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَ -١٥٦٦٢

َيا فُالنُ، :"قَالَكُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَ: ِدْهقَانَ، َحدَّثَنِي الرَّبِيُع بن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، َعْن أبِيِه، قَالَ
فََهال بِكْرًا :"ال، َبلْ ثَيِّبًا، فَقَالَ: ، قُلُْت"أَبِكًْرا أَْم ثَيًِّبا؟:"َنَعْم، فَقَالَ: ، فَقُلُْت"َتَزوَّْجَت؟:"ال، فَقَالَ ِلي: ، فَقَالَ"َتَزوَّْجَت؟

  ".َتَعضَُّها َوَتَعضَُّك
  جده ُسلَْيَمانُ بن ُمَحمَِّد بن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعْن

دِ بن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيدُ بن الْحَرِيشِ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن أَيُّوبَ بن ُموَسى، َعْن ُمَحمَّ -١٥٦٦٣
ِء افَْتَدى كَْعبٌ ِحَني َحلََق أَيَّ َشْي:"َيحَْيى بن حَبَّانَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ، أَنَّ ُعَمَر، َسأَلَ كَْعًبا، فَقَالَ

  ".ذََبَح بَقََرةً: رَأَْسُه؟، قَالَ

َق، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن سَْعٍد، َحدَّثََنا َعمِّي، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ بن إِْسَحا -١٥٦٦٤
  ".ذََبْحُت َبقََرةً:"، َعْن ُسلَْيَمانَ بن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنَّ كَْعًبا قَالَ ِلُعَمَربن َيحَْيى بن حَبَّانَ اَألْنَصارِيُّ



  أََنُس بن ُسلَْيَمانَ َمْولَى كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعْن كعب
َضْمَرةَ أََنُس بن ِعيَاضٍ، َعْن َسْعدِ  َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو -١٥٦٦٥

أَْشَهُد لَقَْد َرأَْيتُ أَْرَبَعةً أَْو َخْمَسةً :"بن إِْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، َعْن أََنَس بن ُسلَْيَمانَ َموْلَى كَْعبِ بن ُعجَْرةَ، قَالَ
  ".لَْبُسونَ الُْمَعصْفََر، ِمنُْهْم كَْعُب بن ُعْجرَةَِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي

  أَُبو ثَُماَمةَ الَْحنَّاطُ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ
رَّاُء،  بن قَْيسٍ الْفََحدَّثََنا الَْحَسُن بن َسْهلٍ الُْمَجوُِّز الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْهيْثََم الُْمَؤذِّنُ، َحدَّثََنا َداُوُد -١٥٦٦٦

لَِقيَنِي كَْعُب بن ُعْجَرةَ وَأََنا ُمتََوجٌِّه إِلَى : َحدَّثََنا سَْعُد بن إِْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعجَْرةَ، َعْن أبِي ثَُماَمةَ الَْحنَّاِط، قَالَ
أََصابِِعي، فَقَالَ إِذَا تََوضَّأَ أََحدُكُْم ثُمَّ أََتى :"َوَسلََّم َيقُولُ إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: الَْمْسجِِد ُمَشبِّكٌَ 

  ".الَْمْسجَِد فَال ُيَشبِّْك َبْيَن أََصابِِعِه، فَإِنَُّه ِفي َصالٍة

يَاضٍ، َعْن َسْعدِ َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو َضْمَرةَ أََنُس بن ِع -١٥٦٦٧
لَِقيُت كَْعَب بن ُعجَْرةَ َيْوَم ُجُمَعٍة، : بن إِْسحَاَق، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعْن أبِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيُّ، َعْن أبِي ثَُماَمةَ، قَالَ

َن أَصَابِِعي، فَلَمَّا َدَنْوُت ِمْنهُ ضََرَب َيَديَّ َوفَرََّق َبْيَن َوأََنا أُرِيُد الُْجُمَعةَ، فَلَمَّا رَأَْيُتُه أَْسَرْعُت َنْحَوُه، َوقَدْ َشبَّكُْت َبْي
إِنِّي لَْسُت : إِنَّا قَْد ُنهِيَنا أَنْ ُيَشبِّكَ أََحُدَنا َبْيَن أََصابِِعِه ِفي الصَّالِة، قُلُْت"َما َهذَا َيا أََبا ُمَحمٍَّد؟، فَقَالَ: أَصَابِِعي، فَقُلُْت
  ".فَأَْنَت ِفي َصالٍة: َبلَى، قَالَ: أَلَْيَس تََوضَّأَْت َوأَْنتَ ُترِيُد الُْجُمَعةَ؟، قُلُْت: لَِفي الصَّالِة، فَقَا

  َسِعيُد بن أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيُّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ
مَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ح، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا ُمَح -١٥٦٦٨

َحدَّثَنِي َسِعيدُ بن أَبِي : َوَحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ بن َعْجالنَ، قَالَ
إِذَا تََوضَّأَْت، ثُمَّ َخَرْجَت َعاِمًدا إِلَى الَْمْسجِِد، :"لنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ ا: َسِعيٍد، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، قَالَ

  ".فَال ُتشَبِّكَنَّ َبْيَن أَصَابِِعَك، فَإِنََّك ِفي َصالٍة

، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن يَزِيَد بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ -١٥٦٦٩
بِ بن ُعْجَرةَ، اللَِّه بن قَُسْيٍط، وَُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن َرُجلٍ، ِمْن آلِ كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعْن كَْع

  ".َيا كَْعُب، إِذَا خََرْجَت ِمْن َمْنزِِلَك تُرِيدُ الصَّالةَ فَال ُتَشبِّْك َبْيَن أََصابِِعَك:"قَالَأَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
َحمَِّد بن َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن الَْحارِِث، َعْن ُم -١٥٦٧٠
إِذَا َتَوضَّأَْت فَأَْحَسْنتَ :"َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْجالنَ،

  ".الُْوُضوَء، ثُمَّ خََرْجَت َعاِمًدا إِلَى الَْمْسجِِد، فَال ُتشَبِّكَنَّ َبْيَن أََصابِِعَك
َرُجلٍ، إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن أبِي َمْعَشرٍ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن َحدَّثََنا  -١٥٦٧١

َما ِمْن َرُجلٍ َيتََوضَّأُ :"الَِمْن بين َسِلَمةَ، َعْن أبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
  ".ِه ِفي الصَّالِةِفي َبْيِتِه ثُمَّ َيْخُرجُ ُيرِيُد الصَّالةَ إِال كَانَ ِفي َصالٍة َحتَّى يَقِْضيَ َصالَتُه، فَال ُيَشبِّْك َبْيَن أَصَابِِع

  ُسلَْيَمانُ بن َيسَارٍ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ

ِه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ -١٥٦٧٢
  ".أَنَُّه ذََبَح َبقََرةً"بن أَبِي لَْيلَى، َعْن َناِفعٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ،



  ُد بن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَأَُبو َجْعفَرٍ ُمَحمَّ
قُلُْت : ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا بن اَألْصَبهَانِيِّ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن َجابِرٍ، َعْن أبِي َجْعفَرٍ -١٥٦٧٣

ال َتِحلُّ بنتُ اَألخِ، :"َسِمْعُتهُ َيقُولُ: لِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَِلكَْعبِ بن ُعْجَرةَ َحدَّثْ بَِما َسِمْعَت َعْن َرُسو
  ".َوال بنُت اُألْخِت ِمَن الرََّضاَعِة

  أَُبو َبكْرِ بن حَفْصِ بن ُعَمَر بن َسْعٍد، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ

ُم اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َسعِيٍد الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ اَألْخَر -١٥٦٧٤
 َحدَّثََنا: بِي كَِثريٍ، قَاالَيحَْيى بن آَدَم ح، َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن أَ
َيا َرُسولَ : قَالَ َرُجلٌ: فَُضْيلُ بن مَْرُزوقٍ، َعْن أبِي إِْسَحاَق، َعْن َرُجلٍ يُقَالُ لَهُ أَُبو َبكْرٍ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

لِّ َعلَى ُمحَمٍَّد َوَعلَى آلِ اللَُّهمَّ َص: َتقُولُوا:"اللَِّه، قَْد َعِلْمَنا كَْيَف السَّالُم َعلَْيَك، فَكَْيفَ الصَّالةُ َعلَْيَك؟، فَقَالَ
ٍد، كََما َبارَكَْت َعلَى ُمَحمٍَّد، كََما َصلَّْيَت َعلَى إِبَْراهِيَم، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌد، اللَُّهمَّ َبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَى آلِ ُمحَمَّ

بن أَبِي إِسَْراِئيلَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجابِرٍ، َعْن أبِي  َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق، "إِبَْراهِيَم، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌد
كَْيَف ُنَصلِّي : سَأَلَْنا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: إِْسحَاَق، َعْن أبِي َبكْرِ بن َحفْصٍ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، قَالَ

  ).حَْوُه َعلَْيَك؟، فَذَكََر َن
  َعْبُد اللَِّه بن أَبِي الُْحَسْينِ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ

جَابِرٍ، َعْن أبِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيَن، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  -١٥٦٧٥
أَال أَدُلُّكُْم َعلَى َخْيرِ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَإِْسحَاَق، َعْن أبِي الُْحَسْينِ، 

الُ وَاللَُّه يُقَ: ، قَالَ لَُوْيُن"أَْخالقِ أَْهلِ الدُّْنَيا َواألخرِة؟، َمْن َوَصلَ َمْن قَطََعُه، َوَعفَا َعمَّْن ظَلََمُه، َوأَْعطَى َمْن َحَرَمُه
َورََوى أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي . َعْبُد اللَِّه بن أَبِي الُْحَسْينِ ُيكَْنى أََبا الُْحَسْينِ: أَْعلَُم

  ).كَْعَب بن ُعْجَرةَ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَلَْم َيذْكُْر: الُْحَسْينِ، قَالَ
  الِْمسَْوُر بن رِفَاَعةَ الْقَُرِظيُّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ

يُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعبُّوٍد الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَحمَّدٍ الطَّاطَرِ -١٥٦٧٦
َرِظيِّ، اشٍ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْمرٍو، َعنِ الِْمسَْورِ بن رِفَاَعةَ الْقُإِْسَماعِيلُ بن َعيَّ

: ُدُهَما فَأُِتيَ بِجَِناَزٍة، فَِقيلَأََما أََح: شَهِْدُت َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َمْجِلَسْينِ: َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ
نََعْم، : ، فَقَالُوا"أََتْعلَُمونَ ذَِلَك؟:"َهذَا فُالنٌ، َوبِئَْس الرَُّجلُ، وَأُثْنَِي َعلَْيِه شَرا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

: ، فَقَالُوا"َتْعلَُمونَ ذَِلَك؟:"َهذَا فُالنٌ، َوأَثَْنْوا َعلَْيِه َخيًْرا، فَقَالَ: ِة َرُجلٍ فَقَالُوا، َوأَمَّا اآلَخُر فَأُِتَي بِجِنَاَز"َوَجَبْت:"قَالَ
  ".َوَجَبْت:"َنَعْم، قَالَ

  ُحَدْيُر َموْلَى َزيَْنَب بنتِ َجْحشٍ، َعْن كَْعبِ
بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا لَْيثٌ، َعنِ  َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو -١٥٦٧٧

َدَخلَ َعلَْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحنُ : الُْحَدْيرِ، َموْلًى لَِزْيَنبَ بنِت َجْحشٍ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ
إِنََّها َسَتكُونُ أَُمَراُء، فََمْن َصدَّقَُهْم بِكَِذبِهِْم، َوأََعانَُهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، َوأَْمَضى لَُهمْ :"َن الَْعَجمِ، فَقَالَِتْسَعةٌ َوِفيَنا ِستَّةٌ ِم

  ".َمكَْرُهْم، فَلَْيَس ِمنِّي َوال أََنا ِمْنُه، َوال َيرُِد َعلَى الْحَْوضِ



  ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَأَُبو َيحَْيى َمْولَى َجْعَدةَ بن ُهَبْيَرةَ
َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ِعيَسى الرَّمِْليُّ،  -١٥٦٧٨

ال َتقُوُم :"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: َعْن ِشْمرِ بن َعِطيَّةَ، َعْن أبِي َيحَْيى، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ
  ".السَّاَعةُ َحتَّى ُيِديَر الرَُّجلُ أََمرَ َخْمِسَني امَْرأٍَة

  َيحَْيى بن جَْعَدةَ بن ُهَبيَْرةَ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ
َيى الْقَِطيِعيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبكْرٍ الُْْرسَانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْح -١٥٦٧٩

 َوَسلََّم، أََمَر كَْعبَ ُجرَْيجٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َيحَْيى بن َجْعدَةَ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  ".ُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو أَطِْعْم ِستَّةَ َمَساِكنيٍ ُمدَّْينِ ُمدَّْينِ، أَوِ اذَْبْح:"ِلَق رَأَْسُه ِمَن الْقَْملِ، ثُمَّ قَالَبن ُعْجَرةَ أَنْ َيْح

يَّاشٍ، َعنِ بن ُجَرْيجٍ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َع -١٥٦٨٠
، أَمََرُه أَنْ َيْحِلَق رَأَْسُه َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َيحَْيى بن َجْعَدةَ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َمَساكِنيٍ، أَوِ اذَْبْح ُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو أَطِْعْم ِستَّةَ:"ِمَن الْقَْملِ، فَقَالَ
  َعطَاُء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ

انَ، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َزكَرِيَّا الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَم -١٥٦٨١
آذَانِي َهَوامُّ َرأِْسي، فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه، : َزِميِّ، َعْن َعطَاٍء، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَبن َعبْيِد اللَِّه الْعَْر

أِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَْو َصَدقٍَة فََمْن كَانَ ِمْنكُْم مَرِيًضا أَوْ بِِه أَذًى ِمْن َر"َوَسلََّم فََسأَلُْتُه َعْن ذَِلَك، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
َهلْ ِعْنَدَك فََرٌق َتقِْسُمُه َبْيَن ِستَِّة :"، فََدَعانِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ] ١٩٦البقرة آية "[أَْو ُنُسٍك
أَطِْعْم ِستَّةَ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، ِخْر ِلي، قَالَ: ، فَقُلُْت"وْ َتُصوُم ثَالثَةَ أَيَّامٍ؟أَْو ُنُسُك َشاٍة، أَ"، وَالْفََرُق ثَالثَةُ آُصعٍ،"َمَساِكنيٍ
  ".َمَساِكنيٍ

  ُمَحمَُّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيُّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ

ن الَْحَسنِ التَّْغلِبِيُّ، َحدَّثََنا ُشعَْيٌب اَألْنَماِطيُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ب -١٥٦٨٢
َمْن نَفََّس َعْن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لَْيٍث، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيُّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

َج َعْن َعْنُه كُْرَبةً َيْوَم الِْقَياَمِة، َوَمْن َسَتَر َعلَى ُمْؤِمنٍ َعْوَرَتُه، َسَتَر اللَُّه َعلَْيِه َعْوَرَتُه، َوَمْن فَرَّ ُمْؤِمنٍ كُْرَبةً، َنفََّس اللَُّه
  ".ُمْؤِمنٍ كُْرَبةً، فَرََّج اللَُّه َعْنُه كُْربَةً

ا َبكْرُ بن َخلٍَف ح، َوَحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيُد بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََن -١٥٦٨٣
َسِمْعُت كَْعبَ بن : َحدَّثََنا َرْوُح بن ُعَباَدةَ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ بن زَْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقَُرِظيُّ، قَالَ: الْحَرِيشِ، قَاال
  ".سُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنْ أَْحِلَق َرأِْسي، َوأَفِْدَي بَِشاٍةأََمرَنِي َر:"ُعْجَرةَ، قَالَ
لَِّه بن َناِفعٍ، َعْن َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن أَحَْمَد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد ال -١٥٦٨٤
أَمََرنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِحَني آذَانِي :"بن َزْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ أَُساَمةَ

  ".نَُّه لَْيَس ِعْنِدي َما أَْنُسكُ بِِهالْقَْملُ أَنْ أَْحِلَق رَأِْسي، ثُمَّ أَُصوَم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو أَطِْعَم ِستَّةَ َمَساِكنيٍ، َوقَْد َعِلَم أَ
  ُعَمُر بن الَْحكَمِ بن ثَْوَبانَ، َعْن كَْعبِ



ْحَمنِ بن َعْبِد َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أبِي َمْعَشرٍ، َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّ -١٥٦٨٥
َيا أََبا َحفْصٍ، َحدِّثَْنا َعْن َرسُولِ : َخلَ أَُبو َبكْرِ بن َعْمرِو بن َحْزمٍ َعلَى ُعَمَر بن الَْحكَمِ بن ثَْوَبانَ، فَقَالَ لَُهَد: اللَِّه، قَالَ

َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ  قَالَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحِديثًا لَْيَس ِفيِه اخِْتالٌف، فََحدَّثَ َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، قَالَ
اْسَتْشفَعَْنا إِنْ : َيقُولُ َألْصَحابِِه: ، قَالَ"َمْن َعاَد َمرِيًضا خَاَض ِفي الرَّْحَمِة، فَإِذَا َجلََس ِعْنَدُه اسَْتْشفََع ِفيهَا:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  ).َشاَء اللَُّه 

  ْصَرِة، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَأَُبو أَبِي ُموَسى الْهِالِليِّ ِمْن أَْهلِ الَْب
َحدَّثَنِي أَُبو َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمِغريَِة،  -١٥٦٨٦

َمْن َههَُنا؟ :"لَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََدَخلَ َع: ُموَسى الْهِالِليُّ، َعْن أبِيِه، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، قَالَ
اَنُهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَلَْيسَ َهلْ َتْسَمُعونَ؟ إِنْ ِمْن َبْعِدي أَُمَراُء َيْعَملُونَ بِغَْيرِ طَاَعِة اللَِّه، فََمْن َشاَركَُهْم ِفي َعَمِلهِْم، َوأََع

  ".ِمْنُه، َوَمْن لَْم ُيَشارِكُْهْم ِفي َعَمِلهِْم، وَلَْم ُيعِْنُهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَُهَو ِمنِّي َوأََنا ِمنُْه ِمنِّي َولَْسُت
  الَْحَسُن بن أَبِي الَْحَسنِ الَْبْصرِيُّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ

ا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََن -١٥٦٨٧
بِي الَْحَسنِ، الُْجَمِحيُّ، َحدَّثَنِي سَْعُد بن إِْبَراهِيَم بن كَْعبِ بن ُعجَْرةَ، َعْن أََباِن بن َصاِلحٍ، أَنَُّه َسِمَع الَْحَسَن بن أَ

َصَنْعَت؟ ِفيَك: سَأَلُْت كَْعَب بن ُعجَْرةَ، قُلُْت:"َيقُولُ   ".ذََبْحُت َشاةً:"، قَالَ"أُْنزِلَْت آَيةُ الرُّْخَصِة، فَكَْيفَ 
، َحدَّثََنا ِهَشاُم َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَِطيِعيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبكْرٍ الُْبْرَسانِيُّ -١٥٦٨٨

إِنََّها :"َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: نِ، أَنَّ كَْعَب بن ُعجَْرةَ، قَالَبن َحسَّاٍن، َعنِ الَْحَس
ُهْم أَْنَتُن ِمَن الْجَِيِف، َوقُلُوُبَسَتكُونُ َعلَْيكُْم أُمََراُء ِمْن َبْعِدي، ُيْعطُونَ بِالِْحكَْمِة َعلَى َمَنابَِر، فَإِذَا نََزلُوا اْخَتلَْسَت مِْنُهْم، 

، َوَمْن لَْم ُيَصدِّقُْهْم فََمْن َصدَّقَُهْم بِكَِذبِهِْم، َوأََعانَُهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَلَْيَس مِنِّي َولَْسُت ِمنُْه، َوال يَرُِد َعلَى الْحَْوضِ
  ".ِمْنُه، َوَسَيرُِد َعلَى الْحَْوضِبِكَِذبِهِْم، وَلَْم ُيِعنُْهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَُهَو ِمنِّي وَأََنا 

، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُسلَْيَمانَ بن ُيوُسفَ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن َعْبِد السَّالمِ -١٥٦٨٩
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالََسلََمةَ السَِّراُج، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن كَ

  ".الصَّْوُم ُجنَّةٌ، وَالصََّدقَةُ ُتطِْفيُء الَْخِطيئَةَ كََما ُيطِْفئُ الَْماُء النَّاَر:"َوَسلََّم

، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن َعْبِد السَّالمِ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُسلَْيَمانَ بن ُيوُسفَ الُْعقَيِْليُّ اَألصَْبَهانِيُّ -١٥٦٩٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ السِّرَاُج، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

 ، أََعاذََك اللَُّه ِمْن أَُمَراَء َيكُوُنونَ َبْعِدي، َمْن َدَخلَ َعلَْيهِْم فََصدَّقَُهمْ بِكَِذبِهِْم، َوأَعَانَُهْم َعلَىَيا كَْعُب بن ُعجَْرةَ:"َوَسلََّم
  ".ظُلِْمهِْم، فَلَْيَس ِمنِّي وَلَْسُت ِمْنُه، َولَْن َيرُِد َعلَى الْحَْوضِ

  ُمَحمَُّد بن سِريِيَن، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ
اٍن، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو ِشهَابٍ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّ -١٥٦٩١

كََر ِفْتَنةً فَقَرَّبََها، فََمرَّ َرُجلٌ كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَ: ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ
، فَقُْمُت إِلَْيِه، فَأََخذُْت بَِضْبَعْيِه، فَأَقَْبلُْت بَِوْجهِِه َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "َهذَا َيْوَمِئٍذ َعلَى الَْحقِّ:"ُمقَنٌَّع، فَقَالَ
َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن ، ، فَإِذَا ُهَو ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ "َنَعْم:"ذَا؟، قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، َه: َوَسلََّم، فَقُلُْت

سُولُ اللَّهِ ذَكَرَ َر: قَالَ، أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا بن ُعلَيَّةَ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ 



  ).َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفْتَنةً فَقَرََّبَها، فَذَكََر َنْحَوُه 
  أَُبو َبكْرِ بن َبِشريٍ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ

َسِمْعُت َعْبدَ : ن ُسلَْيَمانَ، قَالََحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ب -١٥٦٩٢
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْمِلِك بن أَبِي َجِميلَةَ، ُيَحدِّثُ َعْن أبِي َبكْرِ بن َبِشريٍ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

قَُهْم بِكَذِبِهِْم، َوأََعانَُهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَلَْيَس مِنِّي َوال أََنا ِمْنُه، َوال إِذَا كَانَ َعلَْيكَ أَُمَراُء َمْن َدَخلَ َعلَْيهِْم فََصدَّ:"َوَسلََّم
  ِمنِّي َوأََنا ِمْنُه َيا كَْعُب بنَيرُِد َعلَى الْحَْوضِ، َوَمْن َدَخلَ َعلَْيهِْم فَلَْم ُيَصدِّقُْهمْ بِكَِذبِهِْم، وَلَْم ُيِعنُْهْم َعلَى ظُلِْمهِْم، فَُهَو

ى بِهَِما َيا كَْعُب بن إِنَُّه ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ لَْحٌم َوال َدٌم َنبََتا ِمْن ُسْحٍت، كُلُّ لَْحمٍ َوَدمٍ نََبَتا ِمْن ُسْحٍت فَالنَّاُر أَوْلَ"ُعْجَرةَ،
الصَّالةُ ُبرَْهانٌ، وَالصَّْومُ "َيا كَْعُب بن ُعْجَرةَ،، َها فََغاٍد ِفي فَكَاِك َرقََبِتِه فَُمْعِتقَُها، َوغَاٍد فَُموبِقُ: غَاِدَيانِ رَاِئَحاِن"ُعْجَرةَ،
  ".ُجنَّةٌ

  أَُبو اَألشَْعِث الصَّْنعَانِيُّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ

دَّثَنِي َيْحَيى بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن أَبِي َبكْرٍ، َح -١٥٦٩٣
كُْنُت َجاِلًسا ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ : السَّكَنِ، َحدَّثََنا أَُبو قَْحذََم، َعْن أبِي ِقالبَةَ، َعْن أبِي اَألْشَعِث، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، قَالَ

، فَقُْمُت "َهذَا َيْومَِئٍذ وَأَْصَحاُبُه َعلَى الُْهَدى:"ُمقَنٌَّع، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو ُيَحدِّثَُنا َعنِ الِْفَتنِ، فََمرَّ َرُجلٌ
  ".َنَعْم:"َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَا؟، قَالَ: فَلَِحقُْتُه فَكََشفُْت الِْقنَاَع َعْن رَأِْسِه، فَإِذَا ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ، قُلُْت

  ْن كَْعبِ بن ُعْجرَةَأُمُّ ُحَمْيِد بنُت ُعَبْيِد بن رِفَاَعةَ، َع
َنا أَُبو َداُوَد، َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد، َحدَّثَ -١٥٦٩٤

ْن أُمِّهَا، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُحمَْيٍد، َحدَّثَْتنِي ُحمَْيَدةُ بنُت ُعَبْيٍد، َع
  ".َرقِيُت َوقَْد َعِلْمُت لَْيلَةَ الْقَْدرِ فَأُْنِسيُتهَا، فَالَْتِمُسوَها ِفي الَْعْشرِ اَألوَاِخرِ ِفي وِتْرٍ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َرِقَي الِْمْنَبَر، فَقَالَ

  ارِ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجرَةََرُجلٌ ِمَن األَْنَص
َوْرِديُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، أنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّرا -١٥٦٩٥

فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى "ُعْجَرةَ، أَنَّهُ أََصاَبُه أَذًى ِفي َرأِْسهِ، ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن َناِفعٍ، َعْن َرُجلٍ، ِمَن األَْنصَارِ َعْن كَْعبِ بن
  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْحِلَق، َوَيفِْديَ بَِبقَرٍَة

ِحَزاِميُّ، َحدَّثََنا بن أَبِي فُدَْيٍك، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ الَْمَدنِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الْ -١٥٦٩٦
أْسِِه، فََحلَقَُه، فَقَالَ َعْبِد اللَِّه بن َنافِعٍ، َعْن أبِيِه، َعْن َرُجلٍ، ِمَن األَْنصَارِ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنَُّه أََصاَبهُ أَذًى ِفي َر

فَأَمََرُه أَنْ يَْهِدَي َهْدًيا ُيقَلُِّدَها، ثُمَّ َيُسوقَُها حَتَّى ُيوِقفََها بَِعَرفَةَ َمَع النَّاسِ، "ا أَْنُسُك؟،بَِماذَ: ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".ثُمَّ َيْدفَُع بَِها َمعَ النَّاسِ، وَكَذَِلَك َيفَْعلُ بِالَْهْديِ

  َعقَبِيٌ َبْدرِيٌّ كَْعُب بن َعْمرٍو أَُبو الَْيَسرِ األَْنصَارِيُّ ثُمَّ الْجَْزرِيُّ
ْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َعْن أبِي اَألْسوَِد، َع -١٥٦٩٧

  ".و بن َعبَّاٍد، َوقَْد شَهَِد َبْدًراِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنصَارِ أَُبو الَْيَسرِ كَْعُب بن َعْمرِ"،
، َحدَّثََنا زَِيادُ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَُّدوِسيُّ -١٥٦٩٨

َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ، ثُمَّ ِمْن بين الْخَْزَرجِ أَُبو الَْيَسرِ كَْعُب بن ِفي َتْسِمَيِة "بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق،



  ".َعْمرِو بن َعبَّاِد بن َعْمرِو بن غَْنمِ بن َسوَّاِد بن غَْنمِ بن كَْعبِ بن َسلََمةَ بن َعِليٍّ
ُتوُفَِّي أَُبو الَْيَسرِ كَْعُب بن َعْمرٍو َسَنةَ :"ا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَالََحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرجِ، َحدَّثََن -١٥٦٩٩

  .، َوُيقَالُ إِنَُّه آِخُر َمْن َماَت ِمْن أَْهلِ َبْدرٍ"َخْمسٍ َوَخْمِسنيَ بِالَْمِدينَِة

مَاَت أَُبو الَْيَسرِ كَْعبُ بن َعْمرٍو َسَنةَ :"َميْرٍ، قَالََحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُن -١٥٧٠٠
  ".َخْمسٍ َوَخْمِسنيَ بِالَْمِدينَِة
  ِممَّا أَْسَنَد كَْعبُ بن َعْمرٍو

  أَُبو الُْيْسرَِعمَّاُر بن أَبِي الَْيَسرِ، َعْن أَبِيِه
ثََنا إِبَْراِهيمُ بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ِعْمَرانَ، َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ، َحدَّ -١٥٧٠١

نَظَْرُت َيْوَم َبْدرٍ إِلَى : َحدَّثَنِي ُمَحمٌَّد، َعْن ُموَسى، َعْن ُعَماَرةَ بن َعمَّارِ بن أَبِي الَْيَسرِ، َعْن أبِيِه، َعْن أبِي الَْيسَرِ، قَالَ
َجَزاكَ اللَُّه ِمْن ِذي َرِحمٍ شَرا، :"بن َعْبدِ الُْمطَِّلبِ َوُهَو قَاِئٌم كَأَنَُّه صََنٌم َوَعْيَناُه َتذْرِفَاِن، فَلَمَّا َنظَْرُت إِلَْيِه، قُلُْت الَْعبَّاسِ

َما تُرِيدُ :"، قَالَ"اللَُّه أََعزُّ لَُه َوأَْنَصُر ِمْن ذَِلَك:"، قُلُْت"َما فََعلَ َوَهلْ أَصَاَبُه الْقَْتلُ؟:"، قَالَ"أَُتقَاِتلُ اْبَن أَِخيَك َمَع َعُدوِِّه؟
فَأَسَْرُتُه، ثُمَّ "،"لَْسُت أَوَّلَ ُصلْبِِه:"، قَالَ"إَِساٌر، لَِكنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، نََهى َعْن قَْتِلَك:"، قُلُْت"إِلَيَّ؟

  ".للَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمجِئُْت بِِه إِلَى َرسُولِ ا
  ُموَسى بن طَلْحَةَ، َعْن أَبِي الُْيسْرِ

ثََنا ُعَمُر بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ ح، َوَحدَّ -١٥٧٠٢
ِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ ح، َوَحدَّثََنا الْعَبَّاسُ بن الْفَْضلِ اَألسْفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلَحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، 

أَتَْتنِي : َيَسرِ، قَالََحدَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعْبِد اللَِّه بن َوْهبٍ، َعْن ُموَسى بن طَلْحَةَ، َعْن أبِي الْ: قَالُوا
ا، إِنَّ ِفي الَْبْيِت َتمًْرا أَطَْيُب ِمْنُه، فََدَخلَْت َمِعي الَْبْيَت، فَأَْهوَْيُت إِلَْيَها، فََغَمْزتَُها، َوقَبَّلُْتَه: اْمَرأَةٌ َتْبتَاُع مِنِّي َتْمرًا، فَقُلُْت

اْسُتْر َعلَى نَفِْسَك َوال ُتْخبِْر أََحًدا، فَلَْم أَْصبِْر، فَأََتْيتُ : ُت ذَِلَك لَُه، فَقَالَفَأُْسِقطَ ِفي َيَديَّ، فَأََتْيتُ أََبا َبكْرٍ، فَذَكَْر
ي لَمْ ، حَتَّى َتَمنَّْيُت أَنِّ"أََخلَفَْت غَازًِيا ِفي أَْهِلِه بِمِثْلِ َهذَا؟:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه، فَقَالَ

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم طَوِيال، ثُمَّ أَكُْن أَْسلَْمُت إِال ِتلَْك السَّاَعِة، َحتَّى ظََنْنُت أَنِّي ِمْن أَْهلِ النَّارِ، فَأَطَْرَق َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ
فَأََتْيُتُه فَقََرأََها َعِليَّ، فَقَالَ : ِخرِ اآلَيِة، قَالَ أَُبو الَْيسَرِإِلَى آ] ١١٤هود آية "[أَِقمِ الصَّالةَ طََرفَيِ النََّهارِ"أَْوَحى اللَُّه إِلَْيِه 

  ".َبلْ ِللنَّاسِ َعامَّةً:"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَلَُه خَاصَّةً أَوْ ِللنَّاسِ َعامَّةً؟، قَالَ: أَْصحَاُبُه
  رِبِْعيُّ بن ِحرَاشٍ، َعْن أَبِي الُْيسْرِ

دُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمَر، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٥٧٠٣
ْعِسرًا، أَْو َوَضَع َمْن أَْنظََر ُم:"َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: رِبِْعيِّ بن ِحرَاشٍ، َعْن أبِي الَْيَسرِ، قَالَ

  ".َعْنُه، أَظَلَُّه اللَُّه ِفي ِظلِِّه َيْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلُُّه
  َعْونُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أَبِي الُْيسْرِ

ْحَوصِ، َعْن َعاِصمِ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو اَأل -١٥٧٠٤
لَْيَس ُهوَ : قُوِلي: كَانَ َألبِي الَْيَسرِ َعلَى َرُجلٍ َدْيٌن فَأََتاُه َيتَقَاَضاُه ِفي أَْهِلِه، فَقَالَ ِلجَارِيَِة: َعْن َعْوِن بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
الُْعْسرَةُ، : َما َحَملََك َعلَى َما َصَنْعَت؟، قَالَ: وَْتَك، فََخَرَج إِلَْيِه، فَقَالَاْخُرْج قَْد َسِمْعتُ َص: َهُهَنا، فََسِمَع صَْوَتُه، فَقَالَ



َمْن أَْنظَرَ :"اذَْهْب فَلََك َما َعلَْيَك، إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: اللَُّه، قَالَ: اللََّه؟، قَالَ: قَالَ
  ".ًرا، أَْو َوَضَع َعْنُه، كَانَ ِفي ِظلِّ اللَِّه َيْوَم الِْقَيامَِة، أَْو كََنِف اللَِّهُمْعِس

  ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ، َعْن أَبِي الُْيسْرِ
ْسَماعِيلَ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا حَاِتمُ بن إِ -١٥٧٠٥

َمْن أَْنظََر ُمْعِسًرا، أَْو َوَضَع َعْنُه، أَظَلَُّه اللَُّه ِفي ِظلِّ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أبِيِه، َعْن أبِي الَْيَسرِ، قَالَ
  ".َعْرِشِه

رٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْم -١٥٧٠٦
لَْيْنظُْر غَرًِميا، أَْو َمْن َسرَُّه أَنْ َيْستَِظلَّ ِمْن فَْورِ َجَهنََّم، فَ:"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أبِيِه، َعْن أبِي الَْيَسرِ، قَالَ

  ".َيَدْع ِلُمْعسِرٍ
  َحْنظَلَةُ بن قَْيسٍ، َعْن أَبِي الُْيسْرِ

فَْضلِ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا الْعَبَّاُس بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الْ -١٥٧٠٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : َمنِ بن إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن َحْنظَلَةَ بن قَْيسٍ، َعْن أبِي الَْيَسرِ الَْبْدرِيِّ، قَالَالرَّْح

  ".أَْو لََيَضْع َعْنُهَمْن أََحبَّ أَنْ ُيِظلَُّه اللَُّه ِفي ِظلِِّه، فَلَْيْنظُْر ُمْعسًِرا :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أَُبو يُوُنسَ ُسلَْيُم بن جَُبْيرٍ َموْلَى أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعْن أَبِي الُْيسْرِ

عَةَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا كَاِملُ بن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا بن لَهِي -١٥٧٠٨
إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ :"أَشَْهُد َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََسِمْعُتُه، َيقُولُ: ُبو يُوُنَس، أَنَّ أََبا الَْيسَرِ، َحدَّثَُه، قَالَأَ

َشْيئًا، أَْو َتَصدََّق َعلَْيِه بَِما َيطْلُُبُه، َيقُولُ َما ِلي َعلَْيكَ  َيْستَِظلُّ ِفي ِظلِّ اللَِّه َيْوَم الِْقَياَمِة لَِرُجلٌ َيْنظََر ُمْعِسًرا َحتَّى َيجَِد
  ".َصَدقَةٌ اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه، وََيحْرُِق َصِحيفَتَُه

  َساِلُم بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن أَبِي الُْيسْرِ

أَُبو كُرَْيبٍ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َحدَّثَنِي ثَابِتُ بن ِدينَارٍ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا -١٥٧٠٩
كُْنتُ َجاِلًسا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَأََتاُه أَُبو : قَالَ أَُبو الَْيَسرِ األَْنصَارِيُّ: َساِلُم بن أَبِي الْجَْعِد، قَالَ

َبَعثَنِي ِفي كَذَا َوكَذَا، ثُمَّ أََتْيُت مُْؤَتةَ، فَلَمَّا َصفَّ الْقَْوُم َرِكبَ َجْعفٌَر فََرَسُه، َولَبِسَ الدِّْرَع، : رٍ اَألشَْعرِيُّ، فَقَالََعاِم
أََنا، فََبَعثَ بَِها، ثُمَّ تَقَدََّم، : ُجلٌ ِمَن الْقَْومَِمْن ُيَبلِّغُ َهِذِه صَاِحَبَها؟، فَقَالَ َر: َوأََخذَ اللَِّواَء، َحتَّى أََتى الْقَْوَم، ثُمَّ نَاَدى

بنا الظُّهَْر، ثُمَّ َدَخلَ َولَمْ  فََضَرَب بَِسْيِفِه حَتَّى قُِتلَ، فََتَحدََّرْت َعيَْنا َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُدُموًعا، فََصلَّى
ْصُر فَخََرَج فََصلَّى، ثُمَّ َدَخلَ وَلَْم ُيكَلِّْمَنا، فَفََعلَ كَذَِلَك ِفي الَْمغْرِبِ وَالِْعَشاِء، فََدَخلَ َوال ُيكَلِّْمَنا، ثُمَّ أُِقيَمِت الَْع

ِفيَها، وَأََنا َوأَُبو َعاِمرٍ  نَ َيْخُرُجُيكَلُِّمَنا، َوكَانَ إِذَا َصلَّى أَقَْبلَ َعلَْيَنا بَِوْجهِِه، فَخََرَج َعلَْيَنا ِفي الْفَْجرِ ِفي السَّاَعِة الَِّتي كَا
أَال أُخْبُِركُْم َعْن ُرْؤَيا رَأَْيُتَها؟ َدَخلُْت الَْجنَّةَ فَرَأَْيُت َجعْفًَرا ذَا َجنَاَحْينِ :"اَألْشَعرِيُّ ُجلُوٌس، فَجَلََس َبْينََنا، َوقَالَ

َعُهْم، كَأَنَُّه ُيعْرُِض َعنُْهْم، َوسَأُْخبِرُكُْم َعْن ذَِلَك، إِنَّ َجْعفًَرا ِحَني َتقَدَّمَ ُمَضرََّجْينِ بِالدَِّماِء، َوَزْيٌد ُمقَابِلَُه، َوْبُن َروَاَحةَ َم
  ".فََرأَى الْقَْتلَ لَْم َيْصرِْف َوْجَهُه، َوَزْيٌد كَذَِلَك، َوْبُن َروَاَحةَ َصَرَف َوْجهَُه

  ي الُْيسْرُِعَباَدةُ بن الَْولِيِد بن ُعَباَدةَ بن الصَّاِمِت، َعْن أَبِ
أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ ح، َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا  -١٥٧١٠



َحدَّثََنا حَاِتُم بن إِْسَماِعيلَ، َعْن أبِي َحْزَرةَ : َمكِّيُّ، قَالُواَشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعبَّاٍد الْ
خََرْجُت أََنا وَأَبِي َنطْلُُب الِْعلَْم ِفي َهذَا : َيْعقُوَب بن ُمَجاِهٍد الَْمَدنِيِّ، َعْن ُعَباَدةَ بن الَْولِيِد بن ُعَباَدةَ بن الصَّاِمِت، قَالَ

َوَسلََّم َوَمَعُه ْبلَ أَنْ َيْهِلكُوا، َوكَانَ أَوَّلَ َمْن لَِقَيَنا أَُبو الَْيَسرِ السُّلَِميُّ صَاِحُب النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه الَْحيِّ ِمَن اَألْنَصارِ قَ
كَأَنِّي أََرى ِفي َوْجهِكَ َسَعفَةٌ : أَبِيغُالٌم لَُه، َوَعلَْيِه ُبْرَدةٌ، َوَعلَى غُالِمهِ ُبْرَدةٌ، َوَمَعافِرِيٌّ، َوِضَماَمةُ ُمْصَحٍف، فَقَالَ لَُه 

ال، فَخََرَج : أَثَمَّ ُهَو؟، قَالُوا: َنَعْم، كَانَ ِلي َعلَى فُالِن بن فُالنٍ الْحََراِميِّ مَالٌ، فَأََتْيتُ أَْهلَُه، فَقُلُْت: ِمْن غَِضبٍ، قَالَ
اخُْرْج إِلَيَّ، فَقَْد َعِلْمُت : َسِمَع كَالَمَك، فََدَخلَ ِفي أَرِيكَِة أُمِّي، فَقُلُْت: أَْيَن أَُبوَك؟ قَالَ: َعِليَّ بن لَُه َجفٌْر، فَقُلُْت لَُه

أََنا وَاللَِّه ُألَحدِّثُكَ ثُمَّ ال أَكِْذُبَك، َخشِيُت : َما َحَملََك َعلَى أَِن اْختََبأَْت ِمنِّي؟، قَالَ: أَْيَن أَْنَت، فَخََرَج إِلَيَّ، فَقُلُْت
َوكُْنُت وَاللَِّه نْ أَُحدِّثََك فَأَكِْذَبَك، أَْو أَِعَدَك فَأُْخِلفََك، َوكُْنتُ صَاِحَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َواللَِّه أَ

  :آللََّه؟، فَقُلُْت: اللَُّه، قَالَ: آللََّه؟، فَقُلُْت: اللَُّه، قَالَ: آللََّه؟، فَقُلُْت: ُمْعِسًرا، قَالَ

إِنْ َوَجْدَت قََضاًء فَاقْضِ، وَإِال فَأَْنَت ِفي َحلٍّ، فَأَْشَهدُ َبصَُرْت َعْيَنايَ : لَُّه، فََنسَْوُت الصَِّحيفَةَ فََمَحْوتُ الَْحقَّ، َوقُلُْتال
أُذَُنْيِه، َوَوَعاُه قَلْبِي َهذَا، وَأَشَاَر إِلَى َهاَتاِن َوَوَضَع إِْصَبَعْيِه َعلَى َعْيَنْيِه، َوَسمَِعْت أُذَُناَي َهاَتاِن، َوَوَضَع إِْصَبَعْيِه ِفي 

َمْن أَْنظََر ُمْعسًِرا، أَْو َوَضَع لَُه، أَظَلَُّه اللَُّه ِفي ِظلِِّه َيْوَم ال ِظلَّ إِال :"َمَناِط قَلْبِِه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ".ِظلُُّه

َدَتَك، َيا َعمُّ لَوْ أَنََّك أََخذْتَ ُبْرَدةَ غُالِمَك َوأَْعطَْيَتُه َمَعاِفرِيََّك، َوأََخذَْت َمَعافِرِيَُّه فَأَْعطَْيَتُه ُبْر: اقُلُْت لَُه أََن -١٥٧١١
َصَرْت َعيَْناَي َهاَتاِن، َوَسِمَعتْ اللَُّهمَّ بَارِْك ِفيِه، َيا اْبَن أَِخي، أَْب: فَكَانَ َعلَْيَك ُحلَّةٌ َوَعلَْيِه ُحلَّةٌ، فََمَسَح رَأِْسي، َوقَالَ

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أُذُنَاَي َهاَتاِن، َوَوَعاُه قَلْبِي، َوأََشاَر إِلَى َعيَْنْيِه، وَإِلَى أُذَُنْيِه، َوإِلَى َمَناِط قَلْبِِه، َرسُولَ اللَّ
، َوكَانَ أَنْ أَْعطَْيُتُه ِمْن َمالِ الدُّْنَيا أََحبَّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ يَأُْخذَ ِمنْ "وُهْم ِممَّا َتلَْبُسونَأَطِْعُموُهْم ِممَّا َتأْكُلُونَ، َوأَلْبُِس:"َيقُولُ

  ).َحَسنَاِتي َيْوَم الْقَِياَمِة 

ْنظَلَةُ بن َعْمرٍو الدَّوْرِقيُّ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا َح -١٥٧١٢
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه : أبِي َحْزَرةَ َيْعقُوبَ بن ُمَجاِهٍد، َعْن ُعَباَدةَ بن الَْوِليدِ بن ُعَباَدةَ بن الصَّاِمِت، َعْن أبِي الَْيَسرِ، قَالَ

  ".، أَْو َوَضَع َعْنُه، أَظَلَُّه اللَُّه َيْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلُُّهَمْن أَْنظََر مُْعِسرًا:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  َصيِْفيُّ َمْولَى أَبِي أَيُّوَب، َعْن أَبِي الُْيسْرِ

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا أََنُس بن ِعَياضٍ ح، َوَحدَّثَ -١٥٧١٣
 بن الَعبَّاسٍ اَألْخَرُم أَْحَمَد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبحْرٍ، َحدَّثََنا َمكِّيُّ بن إِبَْراِهيمَ ح، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َسعِيِد بن أَبِي هِْنَد، َحدَّثََنا : ، قَالُوااَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ
اللَُّهمَّ، إِنِّي :"كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َصيِْفيُّ، َمْولَى أَبِي أَيُّوَب، َعْن أبِي الَْيَسرِ السُّلَِميِّ، قَالَ

يْطَانُ ِعْنَد لَْهْدمِ، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن التََّردِّي، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن الْغََرقِ َوالْحََرقِ، َوأَُعوذُ بِكَ أَنْ يََتَخبَّطَنِي الشَّأَُعوذُ بَِك ِمَن ا
  ".الَْمْوِت، َوأَُعوذُ بَِك أَنْ أَُموتَ لَِديًغا
  َرُجلٌ غَْيُر ُمَسمى، َعْن أَبِي الُْيسْرِ

ِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماِعيلَ النَّْهريُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسلََمةَ بن َحدَّثََنا َع -١٥٧١٤
لَْيِه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: كَُهْيلٍ، َعْن أبِيِه، َعْن أبِي َبكْرِ بن حَفْصٍ، َعْن َرُجلٍ، َعْن أبِي الَْيَسرِ، قَالَ



  ".َتقُْتلُ َعمَّاًرا الِْفئَةُ الَْباِغَيةُ:"َوَسلََّم
َيْحَيى بن َسلََمةَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا اَألْزَرقُ بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِْبَراِهيَم، َعْن  -١٥٧١٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن حَفْصٍ، َعْن َرُجلٍ، َعْن أبِي الَْيَسرِ، قَالَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أبِيِه، َعْن أبِي َبكْرِ
  ".ِلَتقُْتلْ َعمَّاًرا الِْفئَةُ الَْباِغيَةُ:"َوَسلََّم

عَْبُد الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا  -١٥٧١٦
  ".َحرََّم َما َبْيَن البََتيِ الَْمِدينَِة"أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،: ُعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ، َعْن َرُجلٍ، َعْن أبِي الَْيَسرِ

  كَْعُب بن َعاِصمٍ اَألشَْعرِيُّ
و َعاِصمٍ، ا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبَحدَّثََن -١٥٧١٧

، َعْن كَْعبِ بن َعاِصمٍ ِكالُهَما َعنِ بن ُجرَْيجٍ، َحدَّثَنِي بن شَِهابٍ، أَنَّ َصفَْوانَ بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثَُه، َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء
  ".لَْيَس ِمَن الْبِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ:"اَألْشَعرِيِّ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ْن َصفَْوانَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َع -١٥٧١٨
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الدَّرَْداِء، َعْن كَْعبِ بن َعاِصمٍ اَألْشعَرِيِّ، َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ السَِّفينَِة، قَالَ

  ".لَْيَس ِمَن الْبِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ:"َوَسلََّم َيقُولُ
رِيِّ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْه -١٥٧١٩

اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ َرسُولُ: َصفَْوانَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، َعْن كَْعبِ بن َعاِصمٍ اَألْشعَرِيِّ، قَالَ
  ".لَْيَس ِمْن أُمِّ بِرٍّ أُمُّ ِصَيامٍ ِفي أُمِّ سَّفَرٍ:"َوَسلََّم

 ح، َوَحدَّثََنا أَُبوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا الْقَْعَنبِيُّ  -١٥٧٢٠
دَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َشْيَبةَ ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ، َح

ثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْبدِ َحدَّ: الْحَِزاِميُّ ح، َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، قَالُوا
لَْيَس ِمَن الْبِرِّ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه بن َصفَْوانَ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، َعْن كَْعبِ بن َعاِصمٍ، قَالَ

  ."الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ

، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب بن َيحَْيى، َعنِ اللَّْيثِ ح، َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن شَُعْيبٍ اَألزِْديُّ -١٥٧٢١
الدَّرَْداِء، َعْن كَْعبِ بن َعاِصمٍ  َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعنِ بن ِشهَابٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أُمِّ

  ".لَْيَس ِمَن الْبِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْشَعرِيِّ، قَالَ
، َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ح -١٥٧٢٢

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْبدِ اللَِّه، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، : إِْسحَاُق بن ُعَمَر بن َسِليٍط، قَاال
  ".لَْيَس ِمَن الْبِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن كَْعبِ بن َعاِصمٍ اَألْشَعرِيِّ، قَالَ

الزُّْهرِيِّ، َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحْمَزةَ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ، َعنِ  -١٥٧٢٣
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َصفَْوانَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء، َعْن كَْعبِ بن َعاِصمٍ اَألشَْعرِيِّ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللََّعْن 
  ".لَْيَس ِمَن الْبِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ:"قَالَ

َمانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن إِْسحَاَق بن رَاِشٍد، َعنِ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمَعافَى بن ُسلَْي -١٥٧٢٤



ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ، الْبَْهرِيِّ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، َعْن كَْعبِ بن َعاِصمٍ، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَّ
  ".لَْيَس ِمَن الْبِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ:"ولَُيقُ

َنا َماِلُك َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ بن الشَّاِعرِ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن أَبِي َحكِيمٍ، َحدَّثَ -١٥٧٢٥
قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : ، َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء، َعْن كَْعبِ بن َعاِصمٍ، قَالَبن أََنسٍ، َعنِ بن ِشَهابٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْبِد اللَِّه

  ".لَْيَس ِمَن الْبِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
: خِْميُّ، َحدَّثََنا أَُبو قُرَّةَ ُموَسى بن طَارِقٍ، قَالََحدَّثََنا الْمُفَضَّلُ بن ُمَحمٍَّد الَْجَنِديُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن زَِياٍد اللَّ -١٥٧٢٦

ْرَداِء، َعْن كَْعبِ بن َحدَّثََنا َزْمَعةُ بن َصاِلحٍ، َعْن زِيَاِد بن َسْعٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أُمِّ الدَّ
  ".لَْيَس ِمَن الْبِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ:"لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ ال: َعاِصمٍ اَألشَْعرِيِّ، قَالَ

ةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َمْسرُوُق بن الَْمْرُزَباِن، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِي -١٥٧٢٧
َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْبِد اللَِّه بن َصفَْوانَ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، َعْن كَْعبِ بن َعاِصمٍ  إِْسَماعِيلَ بن ُمْسِلمٍ،

  ".لَْيَس ِمَن الْبِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْشَعرِيِّ، قَالَ

رِيرِ بن َنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الزَّْنَبِقيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْعَمرٍ الَْبْحرَانِيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجَحدَّثَ -١٥٧٢٨
أُمِّ الدَّرَْداِء، َعْن كَْعبِ  َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ النُّْعَماِن بن َراِشٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن: َحازِمٍ، قَالَ

  ".لَْيَس ِمَن الْبِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َعاِصمٍ اَألشَْعرِيِّ، قَالَ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي : ا رَْوُح بن ُعَباَدةَ، قَالََحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََن -١٥٧٢٩

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َحفَْصةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َصفْوَانَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء، َعْن كَْعبِ بن َعاِصمٍ، قَالَ
  ".الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ لَْيَس ِمَن الْبِرِّ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الَْوِليدِ الْغَُبرِيُّ، َحدَّثََنا َحبَّانُ بن ِهاللٍ -١٥٧٣٠
ْسِلمِ بن شَِهابٍ الزُّهْرِيُّ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْبِد اللَِّه بن َصفَْوانَ، َزاذَانَ، َحدَّثََنا َمكُْحولٌ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُم

لَْيَس ِمَن الْبِرِّ الصَِّياُم ِفي :"َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، َعْن كَْعبِ بن َعاِصمٍ اَألشَْعرِيِّ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".السَّفَرِ

ِمْصرِيُّ، دَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ح، َوَحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الَْح -١٥٧٣١
انَ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، َعْن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعزِيزٍ اَأليِْليُّ، َحدَّثََنا َسالَمةُ بن َرْوحٍ، َعْن َعِقيلٍ، َعنِ بن ِشهَابٍ، َعْن َصفَْو

  ".لَْيَس ِمَن الْبِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ:"كَْعبِ بن َعاِصمٍ اَألشَْعرِيِّ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  َباٌب

دَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَباَدةَ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن ُمَحمٍَّد الزُّهْرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َح -١٥٧٣٢
َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ، َعْن أبِي َعيَّاشٍ الزَُّرِقيِّ، : َحدَّثَْتنِي كََراَمةُ بنُت الُْحَسْينِ بن َجْعفَرِ بن الَْحارِِث اَألْنَصارِيَّةُ، قَالَْت

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيْخطُُب ِفي : رِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن كَْعبِ بن َعاِصمٍ اَألْشَعرِيِّ، قَالََعْن َجابِ
فَإِنَّ ُحْرَمَتكُْم بَْيَنكُْم :"لَ اللَِّه، قَالََبلَى َيا َرسُو: ، قَالُوا"َهذَا الَْيْوُم حََراٌم؟:"َحجَِّة الْوَدَاعِ ِفي أَْوَسِط أَيَّامِ التَّْشرِيقِ، َيقُولُ

أَُنبِّئُكُْم َمنِ الُْمْؤِمُن؟، َمْن  كَُحْرَمِة َيوِْمكُْم َهذَا، أَُنبِّئُكُْم َمنِ الُْمْسِلُم؟، الُْمْسِلُم َمْن َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلَسانِِه َوَيدِِه،
َوأَمَْوالِهِْم، وَأَُنبِّئُكُْم َمنِ الْمَُهاجُِر؟، الُْمهَاجُِر َمْن َهَجرَ السَّيِّئَاِت ِممَّا َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه،  أَِمَنُه الُْمْسِلُمونَ َعلَى أَْنفُسِهِْم



تَاَبُه، َوِعْرُضُه َعلَْيِه حََراٌم أَنْ َيْغَوالُْمْؤِمُن َعلَى الُْمْؤِمنِ َحَراٌم، كَُحْرَمِة َهذَا الَْيْومِ، لَْحُمُه َعلَْيِه َحَراٌم أَنْ َيأْكُلَُه بِالْغَْيبِ َو
  ".َيْدفََعُه َدفًَعا ُيتَْعِتُعُهَيْخَرقَُه، َوَوْجُهُه َعلَْيِه َحَراٌم أَنْ َيلِْطَمُه، َوأَذَاُه َعلَْيِه َحَراٌم أَنْ ُيؤِْذَيُه، َوَعلَْيِه حََراٌم أَنْ 

: َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحمَّدٍ الزَُّرِقيُّ، قَالَ: ، َحدَّثََنا بِْشُر بن آَدَم، قَالََحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ -١٥٧٣٣
ْعبٍ َعلَى ثَقُلِ النَّبِيِّ َحدَّثَْتنِي كََراَمةُ بنُت الُْحَسْينِ بن الْحَارِِث بن َعْبدِ اللَِّه بن كَْعبٍ الَْمازِنِيِّ، َوكَانَ َعْبدُ اللَِّه بن كَ

َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ، َعْن أبِي َعيَّاشٍ الزَُّرِقيِّ، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثَنِي كَْعبُ بن َعاِصمٍ : ْدرٍ، قَالَْتَيْوَم َب
  ".الَْجْمَرِة َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيْخطُُب أَْوَسطَ أَيَّامِ اَألْضَحى ِعْنَد:"اَألْشَعرِيُّ، قَالَ

  كَْعُب بن ُزَهْيرِ بن أَبِي ُسلَْمى
َربِيَعةُ بن رِيَاحِ بن قُْرِظ بن الْحَارِثِ بن : َواْسُم أَبِي ُسلَْمى:"َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َسالمٍ، قَالَ -١٥٧٣٤

  ".بن ُمَزْيَنةََمازِِن بن ثَْعلََبةَ بن ثَْورِ بن َهْدَمةَ بن الِطي بن ُعثَْمانَ 

حَمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ َعْبدُ اللَِّه بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُم -١٥٧٣٥
ِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ مُْنَصَرِفِه ِمَن الطَّاِئِف، كََتَب ُبجَْيُر بن لَمَّا قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، قَالَ

أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قََتلَ َرُجال ، ُزَهْيرِ بن أَبِي ُسلَْمى إِلَى أَِخيِه كَْعبِ بن ُزَهْيرِ بن أَبِي ُسلَْمى ُيْخبُِرُه 
َربُوا ِفي كُلِّ نَ َيْهُجوُه َوُيْؤِذيِه، َوأَنَُّه َمْن بَِقَي ِمْن ُشَعَراِء قُرَْيشٍ بن الزَِّبعَْرى، َوُهَبْيَرةُ بن أَبِي َوْهبٍ قَْد َهبَِمكَّةَ ِممَّْن كَا

ال َيقُْتلُ أََحًدا َجاَء تَاِئًبا، َوإِنْ أَْنتَ  َوْجٍه، فَإِنْ كَاَنْت لََك ِفي نَفِْسَك حَاَجةٌ فَِفرَّ إِلَى َرُسولِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِنَُّه
َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َبلَغَ كَْعًبا لَْم َتفَْعلْ فَاْنُج إِلَى َنجَاِئَك، َوقَْد كَانَ كَْعٌب قَالَ أَبَْياًتا َنالَ ِفيَها ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

ُهَو َمقُْتولٌ، فَلَمَّا لَمْ : أَْشفََق َعلَى َنفِْسِه، َوأَْرَجَف بِِه َمْن كَانَ ِفي حَاَضرِِه ِمْن َعُدوِِّه، قَالُواالِْكَتابُ َضاقَْت بِهِ اَألْرُض َو
وَإِْرجَاَف الُْوَشاةِ بِِه َخْوفَُه  َيجِْد ِمْن َشْيٍء َبَدا، قَالَ قَِصيَدَتُه الَِّتي َمَدَح ِفيَها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوذَكََر
َنةَ كََما ذَكََر ِلي، فََغَدا بِِه إِلَى ِمْن غَِدِه، ثُمَّ خََرَج حَتَّى قَِدَم الَْمِديَنةَ فَنََزلَ َعلَى َرُجلٍ كَاَنتْ َبْيَنُه وََبْينِِه َمْعرِفَةٌ، ِمْن ُجَهْي

  ى الصُّْبَح، فَصَلَّى َمَع النَّاسِ، ثُمَّ أَشَاَر لَُه إِلَى َرُسولِ اللَِّهَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحنيَ َصلَّ

ِه َهذَا َرسُولُ اللَِّه، فَقُْم إِلَْيِه فَاْسَتأِْمنُْه، فَذَكََر ِلي أَنَُّه قَاَم إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ كَْعبَ : لََّم، حَتَّى َوَضَع َيَدُه ِفي َيِدِه، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ال َيْعرِفُُه، فَقَالََوَس

ئُْتَك بِِه؟، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن ُزَهْيرٍ َجاَء َيْسَتأِْمُن ِمْنكَ َتاِئًبا ُمْسِلًما، فََهلْ أَْنَت قَابِلٌ ِمْنُه إِنْ أََنا جِ
َوثَبَ : فََحدَّثَنِي َعاِصُم بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ، قَالَ: َيا َرسُولَ اللَِّه، أََنا كَْعبُ بن ُزَهْيرٍ، قَالَ بن إِْسحَاَق: ، قَالَ"َنَعْم:"َوَسلََّم

َيا َرُسولَ اللَِّه، َدْعنِي َوَعُدوَّ اللَِّه أَضْرُِب ُعُنقَُه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعلَْيِه َرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ، فَقَالَ
هِْم، وَذَِلَك أَنَُّه ، فََغِضَب َعلَى َهذَا الَْحيِّ ِمَن األَْنَصارِ بَِما َصَنعَ بِِه صَاِحبِ"َدْعُه َعْنَك، فَإِنَُّه قَْد َجاَء تَاِئًبا َنازًِعا:"َوَسلََّم

ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه لَْم يََتكَلَّْم ِفيِه َرُجلٌ ِمَن الْمَُهاجِرِيَن إِال بَِخْيرٍ، فَقَالَ قَصِيَدَتهُ الَِّتي قَالََها ِحَني قَِدَم َعلَى َرُس
  :َوَسلََّم، َوكَانَ ِممَّا قَالَ ِفيَها

  ا َوقَْولُُهُم إِنََّك َيا اْبَن أَبِي ُسلَْمى لََمقُْتولَُتْمِشي الُْوَشاةُ بَِجنَْبْيَه
  َوقَالَ كُلُّ َصِديقٍ كُْنُت آَملَُه ال أَلْقََينَّكَ إِنِّي َعْنَك َمْشغُولُ

  َخلُّوا َسبِيِلي ال أََبا لَكُم فَكُلُّ َما قَدََّر الرَّْحَمُن َمفُْعولُ: فَقُلُْت
  َسالَمُتُه َيْوًما َعلَى آلٍَة َحدَْباَء َمْحُمولُكُلُّ اْبنِ أُنْثَى َوإِنْ طَالَْت 



  ُنبِّئُْت أَنَّ َرسُولَ اللَِّه أَوَْعدَنِي َوالَْعفُْو عِْنَد َرسُولِ اللَِّه َمأُْمولُ
  َمْهال َهَداَك الَِّذي أَْعطَاَك َناِفلَةَ الْفُْرقَاِن ِفيَها َمَواِعيظٌ َوتَفْصِيلُ

  ُوَشاِة وَلَْم أُذْنِْب َولَْو كَثَُرْت ِفيَّ اَألقَاوِيلُال َتأُْخذْنِي بِأَقَْوالِ الْ
  إِنَّ الرَّسُولَ لَُنورٌ ُيسَْتَضاُء بِِه ُمهَنٌَّد ِمْن ُسُيوِف اللَِّه َمْسلُولُ

  ِفي ُعْصَبٍة ِمْن قَُرْيشٍ قَالَ قَاِئلُُهْم بَِبطْنِ َمكَّةَ لَمَّا أَْسلَُموا زُولُوا
  اٌس َوال كَْشف عِْنَد اللِّقَاِء َوال مِيلٌ َمَعازِيلُزَالُوا فََما زَالَ أَْنكَ

  َيْمُشونَ َمْشيَ الَْجَمالِ الزَّْهرِ َيْعِصمُْهْم َضْرٌب إِذَا َعرََّد السُّوُد التََّنابِيلُ
  ُشمُّ الَْعرَانِنيِ أَْبطَالٌ لَُبوُسُهُم ِمْن َنْسجِ َداُوَد ِفي الْهَْيَجا سََرابِيلُ

  ْد َشكَّْت لََها ِحلٌَقَ أَنََّها ِحلَُق الَْعقْفَاِء َمْجُدولُبِيٌض سَوَابِغُ قَ
  لَْيَسْت َمفَارِيَح إِنْ َنالَْت رَِماُحُهُم قَْوًما َولَْيُسوا َمجَازِيًعا َوإِنْ نِيلُوا
  ال َيقَُع الطَّْعُن إِال ِفي ُنحُورِِهُم َوَما لَُهْم َعْن ِحيَاضِ الْمَْوِت َتْهلِيلُ

السُّوُد التَّنَابِيلُ، َوإِنََّما ُيرِيُد َمْعَشَر األَْنصَارِ إمنَا كَانَ : فَلَمَّا قَالَ: فََحدَّثَنِي َعاِصُم بن َعْمرٍو، قَالَ: ْسَحاَققَالَ اْبُن إِ
َسلََّم بِِمْدَحتِِه، غَِضَبْت َعلَْيِه َصاِحُبُهمْ َصنََع، َوَخصَّ الُْمهَاجِرِيَن ِمْن قَُرْيشٍ ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ْيِه َوَسلََّم، َوَمْوِضعَُهْم ِمَن اَألْنصَاُر، فَقَالَ بَْعَد أَنْ أَْسلََم يَْمَدُح األَْنَصاَر َوَيذْكُرُ َبالءَُهْم َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

ُه كََرُم الَْحَياِة فَال َيَزلْ ِفي ِمقَْنبٍ ِمْن َصاِلِحي اَألْنصَارِ الَْباِذِلَني ُنفُوَسُهمْ ِلَنبِيِّهِمْ َمْن َسرَّ: النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُينٍ ُمْحمَرٍَّة كَالَْجْمرِ لنَّاظِرِيَن بِأَْعَيْوَم الْهَيَّاجِ َوِفْتَنِة الَْحارِّ َوالضَّارِبَِني النَّاَس َعْن أَْحيَاضِهِْم بِالَْمْشَرِف وَبِالْقََنا الِْخطَارِ وَا
قَْواُم ِعلِْمي كُلَُّه ِفيهِْم لََصدَّقَنِي غَْيرِ كَِليلَِة اِإلْبَصارِ َيَتطَهَُّرونَ كَأَنَّهُ ُنُسٌك لَُهْم بِدَِماِء َمْن قََتلُوا ِمَن الْكُفَّارِ لوْ َيْعلَُم اَأل

  ).الَِّذيَن أُمَارِي كَْعُب بن ِعيَاضٍ اَألْشَعرِيُّ 
 بن ُجَبْيرِ بن َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ -١٥٧٣٦

إِنَّ ِلكُلِّ أُمٍَّة ِفْتَنةٌ، :"ْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: ُنفَْيرٍ، َحدَّثَُه َعْن أبِيِه، َعْن كَْعبِ بن ِعَياضٍ، قَالَ
  ".َوإِنَّ ِفْتَنةَ أُمَِّتي الْمَالُ

، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َيحَْيى اِإلْسكَْنَدرَانِيُّ -١٥٧٣٧
الِْقَصاصُ :" َوَسلََّم، قَالََصاِلحٍ، َعْن أبِي الزَّاِهرِيَِّة، َعْن ُجبَْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن كَْعبِ بن ِعَياضٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  ".أَمٌِري، أَْو َمأُْموٌر، أَْو ُمخَْتالٌ: ثَالثَةٌ
دَّثََنا الُْمَسيَّبُ بن َواِضحٍ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا لَْيثُ بن سَْعٍد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي، َح -١٥٧٣٨

، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َصاِلحٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن أبِيِه، َعْن كَْعبِ بن ِعَياضٍ اَألْشَعرِيِّ
تُوُب لَْو سُِئلَ الْبنِ آَدَم َواِدَياِن ِمْن َمالٍ لََتَمنَّى إِلَيْهِا ثَاِلثًا، َوال ُيشْبُِع اْبَن آَدَم إِال التُّرَاُب، َوَي:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ اللَُّه

  ".اللَُّه َعلَى َمْن َتاَب
  كَْعُب بن َعْمرٍو الَْياِميُّ

عَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الُْمقَْعُد، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث بن َسعِيٍد، َعْن لَْيِث بن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ -١٥٧٣٩
َمرَّةً  َمَسَح رَأَْسُه"َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسلَْيمٍ، َعْن طَلَْحةَ بن ُمصَرٍِّف، َعْن أبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

  ".َهكَذَا، حَتَّى َبلَغَ الْقَذَالَ



، َعْن أبِيِه، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث، َعْن لَْيٍث، َعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف -١٥٧٤٠
َمَسَح رَأَْسُه ِمْن ُمقَدَِّمِه إِلَى ُمَؤخَّرِِه، وَأَْخَرجَ َيَدْيِه ِمْن َتْحتِ "لَْيِه َوَسلََّمَرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َعْن َجدِِّه، قَالَ

  ".أُذَُنيِْه

ا لَْيثُ بن َحدَّثََن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ بن فَرُّوخٍ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ الِْكْنِديُّ، - ١٥٧٤١
تََوضَّأَ فََمْضَمضَ "لََّمأَبِي ُسلَْيمٍ، َحدَّثَنِي طَلَْحةُ بن ُمصَرٍِّف، َعْن أبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

َهكَذَا، َوأَْوَمأَ بَِيِدهِ : ُه ثَالثًا، فَلَمَّا َمَسَح َرأَْسُه، قَالَثَالثًا، وَاْستَْنَشَق ثَالثًا، َيأُْخذُ ِلكُلِّ َواِحَدٍة َماًء َجِديًدا، َوغََسلَ َوْجَه
  ".ِمْن ُمقَدَّمِ َرأِْسِه، َحتَّى َبلَغَ بِهَِما إِلَى أَْسفَلِ ُعُنِقِه ِمْن ِقَبلِ قَفَاُه

، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر، َحدَّثََنا لَْيثٌ، َعْن طَلَْحةَ بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ -١٥٧٤٢
َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو َيتََوضَّأُ، َوالَْماُء َيسِيلُ ِمْن َوْجهِِه :"ُمَصرٍِّف، َعْن أبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

  ".َبْيَن الَْمْضَمَضِة وَاالْسِتْنَشاقِ َعلَى ِلْحَيِتِه َوَصْدرِِه، َيفِْصلُ
بٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْنَبَسةَ الْخَزَّاُز، َحدَّثََنا ُشعَْيُب بن حَْر -١٥٧٤٣

َيَتَوضَّأُ "رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َجدِِّه، قَالََماِلُك بن ِمْغَولٍ، َعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف، َعْن أبِيِه، َعْن 
  ".فََمَسَح بَِرأِْسِه

ن بِي ُمصَرُِّف بَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَصرِّفِ بن َعْمرٍو الَْياِميُّ، َحدَّثَنِي أَ -١٥٧٤٤
رَأَْيُت النَّبِيَّ : َعْمرِو بن السَُّرى بن ُمَصرِِّف بن كَْعبِ بن َعْمرٍو، َعْن أبِيِه، َعْن َجدِِّه، َيْبلُغُ بِِه كَْعبَ بن َعْمرٍو، قَالَ

  ".تََوضَّأَ فََمَسحَ َباِطَن ِلْحَيِتِه َوقَفَاُه"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  كَْعُب بن قُطَْبةَ

  .........ا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ التَّسُْترِيُّ َحدَّثََن
  َمنِ اْسُمُه كُلْثُوٌم

  كُلْثُوُم بن ُحَصْينٍ أَُبو رُْهمٍ الِْغفَارِيُّ
بن  بن ِكَناَنةَُهَو كُلْثُوُم بن ُحَصْينِ بن ُعَبْيِد بن َخلَِف بن أَحُْمَس بن َعفَّانَ بن ُمقْبِلِ بن َضْمَرةَ بن َبكْرِ بن َعْبِد َمَناةَ 

  ُمْدرِكَةَ بن إِلْيَاَس بن ُمَضرِ بن نِزَارِ بن َمَعدِّ بن َعدَْنانَ، َوكَانَ ِممَّْن َباَيَع َتْحتَ الشََّجرَِة
بن َسلََمةَ، َعْن  حَمَُّدَحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ َعْبدُ اللَِّه بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُم -١٥٧٤٥

أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "،ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  ".أََبا ُرْهمٍ كُلْثُوَم بن الُْحَصْينِ الِْغفَارِيَّ َوَسلََّم، لَمَّا َخَرَج لَفَْتحِ َمكَّةَ اسَْتْخلََف َعلَى الَْمِديَنِة

  َما أَسَْنَد أَُبو ُرْهمٍ الِْغفَارِيُّ

ُن أَِخي أَبِي ُرْهمٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَخَْبرَنِي اْب -١٥٧٤٦
: َت الشَّجََرِة، قَالََسِمَع أََبا رُْهمٍ الِْغفَارِيَّ َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذيَن َباَيعُوا َتْح،  أَنَُّه

ُت قَرِيًبا ِمْنُه فَأُلِْقَي َعِليَّ النَُّعاُس، فَطَِفقُْت غََزْوُت َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتُبوكًا، فَلَمَّا ِسْرَنا لَْيلَةً ِسْر
، فَأَُؤخُِّر َراِحلَِتي، حَتَّى غَلََب أَْسَتْيِقظُ َوقَْد َدَنْت َراِحلَِتي ِمْن رَاِحلَِتِه، فَُيفْزُِعنِي ُدُنوَُّها َخْشَيةَ أَنْ أُصِيَب رِْجلَُه ِفي الَْغْرزِ

: ، فَقُلُْت"َحسِّ:"، فََزاَحَمتْ رَاِحلَِتي رِْجلَُه ِفي الْغَْرزِ، فَأََصاَبْت رِْجلَُه، فَلَْم أَْسَتْيِقظْ إِال بِقَْوِلِهَعلَى َعْينِي َبْعُض اللَّْيلِ



لََّف ِمْن بين ِغفَارٍ ، فَجعلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيسَْتْخبُِر َعمَّْن َتَخ"ِسْر:"اْسَتْغِفرْ ِلي َيا َرسُولَ اللَِّه، فَقَالَ
، أَوْ "َما فََعلَ النَّفَُر السُّوُد:"، فََحدَّثُْتُه بَِتَخلُِّفهِْم، فَقَالَ"َما فََعلَ الُْحُمُر الطِّوَالُ الثَّطَاطُ؟:"فَأُْخبُِرُه، فَإِذَا ُهَو َيسْأَلُنِي

فَذَكَْرُت ِفي بين ِغفَارٍ فَلَْم أَذْكُرُْهْم، حَتَّى ذَكَْرُت : ، قَالَ"كٍَة ُسُرٌح؟الِْقَصاُر الْجَِعاُد الثَّطَاطُ الَِّذيَن لَُهْم نَِعٌم بَِشَب:"قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، أُولَِئَك َرْهطٌ ِمْن أَْسلََم قَدْ َتَخلَّفُوا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َرْهطًا ِمْن أَْسلََم، فَقُلُْت

نَّ أََعزَّ أَْهِلي ْمَنعُ أََحَد أُولَِئَك ِحنيَ َتَخلََّف أَنْ َيحِْملَ َعلَى َبِعريٍ ِمْن إِبِِلِه اْمَرأً َنِشيطًا ِفي َسبِيلِ اللَِّه؟، فَإِفََما َي:"َوَسلََّم
  َعِليَّ

  ".أَنْ يََتَخلََّف َعنِّي الْمَُهاجُِرونَ، ِمْن قَُرْيشٍ، وَاألَْنصَاُر، وَأَْسلَُم، َوِغفَاٌر
ثَنِي أَبِي، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن إِبَْراهِيَم بن َسْعٍد، َحدَّ - ١٥٧٤٧

ُرْهمٍ َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ  َصاِلحِ بن كَْيَسانَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َحدَّثَنِي اْبُن أَِخي أَبِي رُْهمٍ الْغِفَارِيِّ، أَنَّهُ َسِمَع أََبا
غََزْوُت َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَبِتُّ لَْيلَةً :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذيَن بَاَيُعوا َتْحتَ الشََّجَرِة، قَالَ

  ).، فَذَكَرَ الَْحِديثَ "فَِسْرُت قَرِيًبا ِمْنُه

يِّ، أَْخَبرَنِي بن َحدَّثَنِي أَُبو أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن أَبِي َمنِيعٍ الرَُّصاِفيُّ، َحدَّثََنا َجدِّي، َعنِ الزُّْهرِ - ١٥٧٤٨
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذيَن بَاَيُعوا َتْحَت أَِخي أَبِي ُرْهمٍ الِْغفَارِيِّ، أَنَُّه َسِمعَ أََبا ُرْهمٍ َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ اللَِّه َص

ْرُت قَرِيًبا غََزْوُت َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَْزَوةَ َتبُوٍك، فَلَمَّا قَفَلَ َسَرى لَْيلَةً بِاَألْخَضرِ، فَِس: الشَّجََرِة، َيقُولُ
 اُس، فَطَِفقُْت أَسَْتْيِقظُ َوقَْد َدَنتْ رَاِحلَِتي ِمْن رَاِحلَِتِه، فَُيفْزُِعنِي ُدُنوَُّها، َحتَّى َخِشيتُ أَنْ أُِصيَبِمْنُه، َوأُلِْقَي َعلَْيَنا النَُّع

َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ةَ رِْجلَُه ِفي الَْغْرزِ فَأَُؤخُِّر رَاِحلَِتي، حَتَّى غَلََبْتنِي َعْينِي ِفي َبْعضِ اللَّْيلِ، فََزاَحَمتْ رَاِحلَِتي َراِحلَ
، "ِسْر:"َيا َرُسولَ اللَِّه، اْسَتْغِفْر ِلي، فَقَالَ: ، فَقُلُْت"َحسِّ:"َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الْغَْرزِ فَأَصَاَبْت رِْجلَُه، فَلَْم أَسَْتْيِقظْ إِال بِقَْوِلِه

َما فََعلَ النَّفَُر :"نِي َعمَّْن َتَخلََّف ِمْن بين ِغفَارٍ، فَأَْخَبْرتُُه، فَقَالَ َوُهَو َيسْأَلُنِيفَطَِفَق النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيسْأَلُ
بَِشَبكَةٍ  َما فََعلَ النَّفَُر السُّوُد الَْجرَاُد الِْقصَاُر الَِّذيَن لَُهْم نَِعٌم:"، فََحدَّثُْتُه بَِتَخلُِّفهِْم، فَقَالَ"الُْحُمُر الطِّوَالُ الثَّطَاطُ؟

النَّبِيُّ َصلَّى  فََتذَكَّْرُت ِفي بين ِغفَارٍ فَلَْم أَذْكُْرُهْم، َحتَّى ذَكَْرُت أَنَُّهْم َرْهطٌ ِمْن أَْسلََم َوقَْد َتَخلَّفُوا، فَقَالَ: ، قَالَ"ُسُرٌح؟
  لَ َعلَى َبِعريٍ ِمْن إِبِِلِه اْمَرأً َنِشيطًا ِفي َسبِيلَِما َمَنعَ أََحَد أُولَِئَك ِحنيَ َتَخلََّف أَنْ َيحِْم:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، فََرَواُه ُمَحمَُّد بن "ِغفَاٌراللَِّه؟، فَإِنَّ أََعزَّ أَْهِلي َعِليَّ أَنْ يََتَخلََّف َعنِّي الُْمهَاجُِرونَ ِمْن قَُرْيشٍ، َواَألْنصَاُر، وَأَْسلَُم، َو
  ).بن أَِخي أَبِي ُرْهمٍ بن أُكَْيَمةَ  إِْسحَاَق، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َوَبْيَن

، َحدَّثََنا زِيَاُد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَّدُوِسيُّ - ١٥٧٤٩
، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ بن أُكَْيَمةَ اللَّْيِثيِّ، َعنِ بن أَِخي أَبِي رُْهمٍ، أَنَُّه َسِمَع أََبا بن َعْبِد اللَِّه الَْبكَّاِئيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق

ْوتُ غََز: جََرِة، أَنَُّه قَالَُرْهمٍ كُلْثُوَم بن ُحَصْينٍ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الَِّذيَن َباَيعُوا َتْحَت الشَّ
قَرِيٌب ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى  َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَْزَوةَ َتبُوٍك، فَسِْرُت ذَاَت لَْيلٍَة َمَعُه َوَنْحُن بِاَألْخَضرِ

ْد َدَنْت َراِحلَِتي ِمْن رَاِحلَِة َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَأُلِْقَي َعلَْيَنا النُّعَاُس، َوَجَعلُْت أَْسَتْيِقظُ َوقَ
، حَتَّى غَلََبْتنِي َعيْنِي ِفي َوَسلََّم، فَُيفْزُِعنِي ُدُنوَُّها ِمْنُه َمَخافَةَ أَنْ أُِصيَب رِْجلَُه ِفي الَْغْرزِ، فَطَِفقُْت أَُحوزُ رَاِحلَِتي َعْنُه

الَْغْرزِ،  َنْحُن ِفي بَْعضِ اللَّْيلِ فَزَاَحَمْت َراِحلَِتي رَاِحلَةَ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َورِْجلَُه ِفيَبْعضِ الطَّرِيقِ، َو



َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، فَجََعلَ "سِْر:"َيا َرُسولَ اللَِّه، اْسَتْغِفْر ِلي، فَقَالَ: ، فَقُلُْت"َحسِّ:"فََما اْسَتْيقَظُْت إِال بِقَْوِلِه
  َوَسلََّم َيْسأَلُنِي َعمَّْن َتَخلََّف ِمْن بين ِغفَارٍ، فَأُْخبُِرُه بِهِ،

ودُ الْجَِعادُ فََما فََعلَ السُّ:"، فََحدَّثُْتُه بَِتَخلُِّفهِْم، قَالَ"َما فََعلَ النَّفَرُ الُْحُمُر الطِّوَالُ الثَّطَاطُ؟:"فَقَالَ َوُهَو َيسْأَلُنِي
، فََتذَكَّرُْتُهْم ِفي بين "َبلَى، الَِّذيَن لَُهْم نَِعٌم بِشََبكٍَة ُشُدٌخ؟:"َواللَِّه َما أَْعرُِف هَُؤالِء ِمنَّا، قَالَ: قُلُْت: ، قَالَ"الِْقَصاُر؟

َيا َرسُولَ اللَِّه، أُولَِئَك َرْهطٌ ِمنْ : لَفَاَء ِفيَنا، فَقُلُْتِغفَارٍ َولَْم أَذْكُْرُهْم، حَتَّى ذَكَْرتُ أَنَُّهْم َرْهطٌ ِمْن أَْسلََم كَاُنوا ُح
َما َمَنَع أََحدَ أُولَِئَك ِحَني َتَخلََّف أَنْ َيْحِملَ َعلَى َبِعريٍ :"أَْسلََم كَاُنوا ُحلَفَاَء ِفيَنا، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اُر، َوِغفَاٌر، َنِشيطًا ِفي َسبِيلِ اللَِّه؟ إِنَّ أََعزَّ أَهِْلي َعِليَّ أَنْ يََتَخلََّف َعنِّي الْمَُهاجُِرونَ ِمْن قُرَْيشٍ، وَاألَْنَص ِمْن إِبِِلِه اْمَرأً
  ".َوأَْسلَُم

دُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ ح، َوَحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٥٧٥٠
َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ السُّلَِميُّ، َعْن إِْسَحاقَ بن َعْبِد اللَّهِ : إِبَْراهِيُم بن إِْسحَاَق الضَّبِّيُّ، قَاال

فَقََسمَ "َشهِْدُت أََنا وَأَِخي َخْيَبَر َوَمَعَنا فُْرَسانٌ،: دَّثَنِي َمْواليَ أَُبو رُْهمٍ، قَالَالَْمَدنِيِّ، َعْن أبِي حَازِمٍ، َموْلَى أَبِي رُْهمٍ، َح
  ".كَْرْينِِن، فَبِْعَنا َسْهمَْيَنا بِبِلََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِستَّةَ أَْسُهمٍ، ِللْفََرَسْينِ أَْرَبَعةُ أَْسُهمٍ، َولََنا َسْهَما

 اللَِّه بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد - ١٥٧٥١
َما كَاَنا فَارَِسْينِ َيْوَم خَْيَبَر فَأُْعطََيا ِستَّةَ أَنَُّه:"أَبِي فَْرَوةَ، َعْن أبِي َحازِمٍ، َموْلَى أَبِي رُْهمٍ، َعْن أبِي ُرْهمٍ، َوَعْن أَِخيِه،

  ".أَسُْهمٍ، أَْرَبَعةٌ لِفََرسَْيهَِما َوَسْهَماِن لَُهَما، فََباَعا السَّْهَمْينِ بِبِكَْرْينِ
  ِكلَْدةُ بن َحنَْبلٍ الَْغسَّانِيُّ

، َحْنَبلِ بن َماِلِك بن َعاِئَدةَ بن كُلَْوةَ َوأُمُُّه أَُنْيَسةُ بنُت َمْعَمرٍ  َحِليُف بن بين ُجَمحٍ، كَانَ َينْزِلُ َمكَّةَ، َوُهَو ِكلَْدةُ بن
  َوُهَو أَُخو َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ ُألمِِّه، حَالََف أََباُه َمْعَمًرا، وَأَْنكََحُه اْبَنتَُه

  َما أَسَْنَدُه ِكلَْدةُ بن حَْنَبلٍ

الِْمصْرِيُّ اُألُبلِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا الْعَبَّاسُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْحَسنِ  - ١٥٧٥٢
: ، قَاالصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّالْفََرجِ الرِّيَاِشيُّ ح، َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َحمَّاِد بن فََضالَةَ الصَّْيَرِفيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْ
ْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ح، َوَحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َرْوحُ بن ُعَباَدةَ ح، َوَحدَّثََنا َع

ْخبََرنِي َعْمُرو بن أَبِي سُفَْيانَ، أَنَّ َعْمَرو بن َعْبدِ َحدَّثََنا بن ُجرَْيجٍ، أَ: َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا رَْوُح بن ُعَباَدةَ، قَاال
إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اللَِّه بن َصفَْوانَ، أَْخَبرَُه، أَنَّ كَلََدةَ بن حَْنَبلٍ، أَخَْبَرُه أَنَّ َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ َبَعثَُه ِفي الْفَْتحِ 

ْم أَُسلِّْم، فَقَالَ َداَيٍة َوَضغَابِيَس، َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَْعلَى الَْواِدي، فََدَخلُْت فَلَْم أَْسَتأِْذنْ وَلََوَسلََّم بِلََبنٍ َوجِ
َصفَْوانُ، قَالَ أَُبو عَاِصمٍ، وَذَِلَك َب"السَّالُم َعلَْيكُْم، أَأَْدُخلُ؟: اْخُرْج فَقُلِ:"النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ْعَدَما أَْسلَمَ 

  ).َبْغلَةٌ َتكُونُ ِفي الَْباِدَيِة : الضََّغابِيُس
  َمنِ اْسُمُه كَُديٌْر
  كَُدْيٌر الضَّبِّيُّ

  كَانَ َيْنزِلُ الْكُوفَةَ َوقَِد اْخُتِلَف ِفي ُصْحَبتِِه



يُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أبِي إِْسحَاَق، أَْخبََرنِي كَُدْيرٌ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِ - ١٥٧٥٣
النَّارِ،  أَخَْبرَنِي بَِعَملٍ يُقَرِّبُنِي ِمَن الَْجنَِّة وَُيَباِعُدنِي ِمَن: الضَّبِّيُّ، أَنَّ َرُجال أَعَْرابِيا أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

وَاللَِّه َما : ، قَالَ"َتقُولُ الَْعْدلَ َوُتْعِطي الْفَْضلَ:"نََعْم، قَالَ: ، قَالَ"أََوُهَما أََهملََّتاَك؟:"فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
: ، قَالَ"ُتطِْعمُ الطََّعاَم َوتُفِْشي السَّالَم:"فَْضلَ َماِلي، قَالَ أَْسَتطِيُع أَنْ أَقُولَ الَْعْدلَ كُلَّ َساَعٍة، َوَما أَْسَتِطيعُ أَنْ أُْعِطَي

فَانْظُْر إِلَى َبِعريٍ ِمْن إِبِِلَك َوِسقَاٍء ثُمَّ اْعِمْد إِلَى أَْهلَ بَْيٍت ال :"َنَعْم، قَالَ: ، قَالَ"فََهلْ لَكَ إِبِلٌ؟:"َهِذِه أَْيًضا َشدِيَدةٌ، فَقَالَ
، فَاْنطَلََق اَألْعرَابِيُّ "إِال ِغبا فَاِسقِهِْم، فَلََعلََّك ال ُتْهِلُك بَِعَريَك َوال َتخْرُِق ِسقَاَءَك َحتَّى َتجَِب لَكَ الَْجنَّةُ َيشَْرُبونَ الَْماَء

  ).ُيكَبُِّر، فََما اْنخََرَق ِسقَاُؤُه َوال َهلََك َبِعُريُه َحتَّى قُِتلَ َشهِيًدا 
  بن الَْعبَّاسِ َمنِ اْسُمُه كَِثٌري كَِثُري

ثََنا الَْحَسُن بن َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراِهيمَ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الَْمازِنِيُّ، َحدَّ - ١٥٧٥٤
ن أَبِي زَِياٍد، َعنِ الَْعبَّاسِ بن كَِثريٍ، َعْن كَِثريِ بن َعْنَبَسةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ، َعنِ الصَّبَّاحِ بن َيحَْيى، َعْن َيزِيدَ ب

ُيفَرُِّج َيَدْيِه َهكَذَا، كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيْجَمُعَنا، أََنا َوَعْبُد اللَِّه، َوُعَبْيدُ اللَِّه، َوقُثَُم، فَ: الَْعبَّاسِ، قَالَ
  ".َمْن َسَبَق إِلَيَّ فَلَُه كَذَا َوكَذَا:"َيقُولُفََيُمدُّ َباَعُه، َو

  َمنِ اْسُمُه كَرِيٌز كَرِيُز بن َسامَةَ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يَزِيدَ اَألْسفَاِطيُّ، : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ، وَأَْحَمُد بن َمابِْهَراَم اإلَِيذَجيُّ، قَاال - ١٥٧٥٥
ن َساَمةَ، َوقَدْ حَْيى بن رَاِشٍد، َحدَّثََنا الرَِّحالُ بن الْمُْنِذرِ بن َيزِيَد الُْعمَرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي، َعْن كَرِيزِ بَحدَّثََنا َي

  ".إِنِّي لَْم أُبَْعثْ لَعَّاًنا:"ين َعاِمرٍ، فَقَالََيا َرسُولَ اللَِّه، اْدُع َعلَى ب: ِقيلَ: كَانَ َوفََد إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
 بن الْمُْنِذرِ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُبسْرٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َراِشٍد، َحدَّثََنا الرِّحَالُ - ١٥٧٥٦

  ".أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعقََد َراَيةً ِلبَنِي ُسلَْيمٍ َحمَْراَء"ةَ،َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أبِيِه، َعْن كَرِيزِ بن َساَم
  َمنِ اْسُمُه كَْرَدٌم

  كَْرَدُم بن ُسفَْيانَ الثَّقَِفيُّ أَُبو َمْيُمونَةَ

ثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َيْعنِي بن كَْعبٍ الطَّاِئِفيَّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّ - ١٥٧٥٧
بِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َيزِيَد بن ِمقَْسمٍ، َعْن َمْيُموَنةَ بنِت كَْرَدمٍ، أَنََّها كَاَنْت َرِديَف أَبِيَها، فََسِمَعْت أََباَها َيْسأَلُ النَّ

  ".أَْوِف بنذْرَِك:"ال، قَالَ: ، قَالَ"َهلْ بَِها َوثٌَن أَْو طَاِغَيةٌ تُْعَبُد؟:"ي َنذَْرتُ ألَْنَحَرنَّ بُِبوَاَنةَ، فَقَالَإِنِّ: َوَسلََّم، قَالَ
بن ُشَعْيبٍ،  َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا كَاِملُ بن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا بن لَهِيعَةَ، َحدَّثََنا َعْمُرو - ١٥٧٥٨

َيا َرسُولَ : لَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََعْن أبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، أَنَّ كَْرَدَم بن ُسفَْيانَ الثَّقَِفيَّ، أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
ال، : ، فَقَالَ"َعلَى َوثَنٍ؟:"َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّه، إِنِّي َنذَْرُت أَنْ أَْنَحَر ذُوَد إِبِلٍ بُِبوَاَنةَ، فَقَالَ لَُه

أَْوِف بنذْرَِك حَْيثُ كَانَ، َيا كَْرَدُم، إِنَُّه ال َنذَْر َوال َيِمَني ِفي :"ال، قَالَ: ، قَالَ"أََعلَى َجَمعٍ ِمْن ُجُموعِ الَْجاِهِليَِّة؟:"فَقَالَ
  ".َمْعِصَيِة اللَِّه

لُْم بن قَُتْيَبةَ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك الَْعْيِشيُّ، َحدَّثَنِي َس - ١٥٧٥٩
اْبَنِة كَْرَدمٍ، َعْن أَبِيَها كَْرَدمِ بن ُسفَْيانَ  َحدَّثَتْنِي سَاَرةُ بنُت ِمقَْسمٍ، َعْن َمْيُموَنةَ: َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيزِيَد الثَّقَِفيِّ، قَالَ

فََعَرَف النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَْيَن َعاُم َجْيشِ ِعثَْرانَ؟، قَالَ: َيا َرسُولَ اللَِّه، فَأَْصَغى إِلَيِْه، فَقَالَ: الثَّقَِفيِّ، أَنَّ َرُجال قَالَ



َوَما ثَوَاُبُه؟، : َمْن ُيْعطِينِي رُْمًحا بِثَوَابِِه؟، قُلُْت: ِفي ذَِلكَ الْجَْيشِ، فَقَالَ طَارُِق بن الُْمَرقَّعِ َوَسلََّم ذَِلَك الْجَْيَش، كُْنُت
: ِلَد لَهُ اْبَنةٌ َوقَْد َبلََغْت، فَقُلُْتُوأَوَّلُ اْبَنةٍ ُتولَُد ِلي أُزَوُِّجُه إِيَّاَها، فَأَْعطَْيُتُه رُْمِحي فَأَهَْوْت َعْنُه َشْيئًا، ثُمَّ َبلَغَنِي أَنَُّه : فَقَالَ

قَْد َرأَتِ الْقَتَِري، : ، قَالَ"َوبِقَْدرِ أَيِّ النَِّساِء ِهَي؟:"انْقُلْ إِلَيَّ أَْهِلي، فَأََبى إِال بَِصَداقٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".خَْيٌر لَكَ أَنْ ال تَأْثََم َوال ُتؤِْثَم، َدْعَها َعْنَك:"َوَسلََّم فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  كَْرَدُم بن قَْيسٍ

َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، وَأَُبو َزْيٍد أَْحَمُد بن َزْيٍد الَْحوِْطيُّ، قَاال - ١٥٧٦٠
اهِيَم بن ثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن َجْعفَرِ بن َعْمرِو بن أَُميَّةَ، َعْن إِْبَرالَْيَماِن، َحدَّ
َيْومٍ حَارٍّ َوَعِليَّ ِحذَاٌء َوال  خََرْجُت أََنا وَاْبُن َعمٍّ ِلي ُيقَالُ لَُه أَُبو ثَْعلََبةَ ِفي: َسِمْعُت كَْرَدَم بن قَْيسٍ، قَالَ: َعْمرٍو، قَالَ

أَْعِطنِي فَقَْد زَوَّجُْتكََها، فَلَمَّا اْنَصَرفَْنا بََعثَ : أَْعطِنِي َنْعلََك، فَقُلُْت ال، إِال أَنْ َتَزوََّجنِي اْبنََتَك، فَقَالَ: ِحذَاَء لَُه، فَقَالَ
  ".َدْعَها، َوال َخْيرَ لََك ِفيَها:"كَْرُت ذَِلَك ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَال زَْوَجةَ لََك ِعْنِدي، فَذَ: إِلَيَّ بنْعلَيَّ، َوقَالَ

أَْوِف بنذْرَِك، :"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي َنذَْرُت ألَْنَحَرنَّ ذُوًدا ِمْن إِبِلٍ ذَْوَدى َمكَانَ كَذَا َوكَذَا، قَالَ: فَقُلُْت - ١٥٧٦١
  ".ِفي قَِطيَعِة َرِحمٍ َوال ِفيَما ال َيْمِلُك اْبُن آَدَم ال َنذَْر

  كَْرَدُم بن أَبِي السَّاِئبِ

َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َيزِيٍد الْقََراطِيِسُي، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َماِلٍك الْمَُزنِيُّ،  - ١٥٧٦٢
خََرْجُت َمَع أَبِي ِلحَاَجٍة ِمَن الَْمِديَنِة نُرِيُد َمكَّةَ، َوذَِلَك أَوَّلَ َما :"اَق، َعْن كَْرَدمِ بن أَبِي السَّاِئبِ، قَالَالرَّْحَمنِ بن إِْسَح

لُ َجاَء الذِّئُْب فَأََخذَ حََمال ِمْن ذُِكَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمكَّةَ، فَأََتى بنا إِلَى صَاِحبِ غََنمٍ، فَلَمَّا انَْتَصَف اللَّْي
: َيا َسْرَحانُ، أَْرِسلُْه، قَالَ: فََسِمْعَنا صَْوًتا ال َنَرى َصاِحَبُه: َيا َعاِمُر، الْوَاِدي جَاُرَك، قَالَ: غََنِمِه، فََوثََب الرَّاِعي، فَقَالَ

وَأُنْزِلَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بِالَْمدِيَنِة : الْغََنمِ، قَالَفََجاَء الَْحَملُ َيشَْتدُّ َما بِِه كَْدَمةٌ َحتَّى َدَخلَ ِفي 
  ).اآلَيةُ ] "٦اجلن آية "[َوأَنَُّه كَانَ رِجَالٌ ِمَن اإلِْنسِ َيُعوذُونَ بِرَِجالٍ ِمَن الْجِنِّ"

  َمنِ اْسُمُه كَنَّاٌز
  دٍ الَْغنَوِيُّكَنَّاُز بن ُحَصْينٍ أَُبو مَْرثَ

َنا َيْعقُوُب بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيِّ فَْسَتقَةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليِّ بن يَزِيَد الصُّدَاِئيُّ، َحدَّثَ - ١٥٧٦٣
ُحَصْينِ بن يَْربُوَع بن َعْمَرةَ بن َيْربُوَع بن  كَنَّاُز بن: أَُبو مَْرثٍَد:"إِبَْراهِيَم بن َسْعٍد، َعْن أبِيِه، َعنِ بن إِْسَحاَق، قَالَ

  ".ِحالنَ بن غَنِيِّ بن يُْعَصَر بن سَْعِد بن قَْيسِ غَْيالنَ بن ُمَضَر: َخَرَشةَ بن سَْعِد بن طَرِيِف بن جِالنَ، َوُيقَالُ

ِفي َتْسِمَيةِ "،ا بن لَهِيعَةَ، َعْن أبِي اَألسَْوِد، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََن - ١٥٧٦٤
ْبِد الُْمطَِّلبِ، َماَت أَُبو َمرْثَدٍ َمْن َشهَِد َبْدًرا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَُبو َمرْثٍَد الَْغَنوِيُّ َحِليفُ َحْمَزةَ بن َع

  ".َرةَ، َوُهَو اْبُن ِستٍّ َوِستِّنيَ َسَنةًَسَنةَ اثَْنَتْي َعْش
َسْهلٍ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ ح، َوَحدَّثََنا َبكْرُ بن  - ١٥٧٦٥

َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن : َعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاالَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسفَ ح، َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْم
: َسِمْعُت وَاِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، َيقُولُ: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن جَابِرٍ، َعْن ُبْسرِ بن ُعبَْيِد اللَِّه، قَالَ: َخاِلٍد، قَاال

ال َتْجِلُسوا َعلَى الْقُبُورِ، َوال :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ثَدٍ الَْغنَوِيَّ، َيقُولَُسِمْعُت أََبا مَْر



  ".ُتَصلُّوا إِلَيَْها
َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا  َحدَّثَنِي َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد ح، َوَحدَّثََنا - ١٥٧٦٦

َسِمْعُت ُبْسَر بن ُعبَْيِد اللَِّه، ُيَحدِّثُ َعْن : َحدَّثََنا بن الْمَُباَرَك، َحدَّثََنا بن َجابِرٍ، قَالَ: الَْعبَّاُس بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، قَاال
ال َتْجِلُسوا إِلَى :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: يِّ، قَالََواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، َعْن أبِي َمرْثٍَد الَْغَنوِ

  ".الْقُبُورِ، َوال ُتَصلُّوا إِلَيَْها
  َمنِ اْسُمُه كَْهَمٌس
  كَْهَمٌس الْهِالِليُّ

ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َيزِيَد الِْمْنقَرِيُّ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا  - ١٥٧٦٧
قَِدْمُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَقَْمُت ِعْنَدُه ثُمَّ خََرْجتُ : ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن كَْهَمسٍ الْهِالِليِّ، قَالَ

أََنا الَِّذي كُْنُت ِعْنَدَك َعاَم أَوَّلٍ، : ، قُلُْت"ال:"َيا َرسُولَ اللَِّه، أََما َتْعرِفُنِي؟، قَالَ: بَْعَد َحْولٍ، فَقُلُْت َعْنُه، فَأََتْيُتُه
نَفِْسَك، ُصْم َيْوًما ِمَن  فََمْن أََمَركَ بَِتْعِذيبِ:"َما أَكَلُْت طََعاًما بنَهارٍ مُْنذُ فَاَرقُْتَك، قَالَ: ، قَالَ"فََما غَيََّرَك بَْعِدي؟:"قَالَ

  ".ُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ ِمَن الشَّهْرِ:"زِدْنِي، َحتَّى قَالَ: ، قُلُْت"السُُّررِ
  َمنِ اْسُمُه كَْيَسانُ

  كَْيَسانُ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ َموْلَى َسلََمةَ بن أُسَْيٍد
، َحدَّثََنا أَُبو َعْوٍن الزَِّياِديُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن كَِثريِ بن أَفْلََح، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ - ١٥٧٦٨

رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرَج ِمْن ِشْعبِ الَْمطَابِخِ حَتَّى أََتى بِئْرَ :"الرَّْحَمنِ بن كَْيَسانَ، َعْن أبِيِه، قَالَ
  ".ِة، َوُهَو ِفي إَِزارٍ ُملَْتِحٌف بِِه، فََصلَّى َركَْعَتيِ الظُّْهرِ أَوِ الَْعْصرِ، َوَخالَفَ َبْيَن طََرفَْيِهالصَّال

ْن ةَ، َعَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الشَّافِِعيُّ، َحدَّثَنِي َعمِّي إِْبَراهِيُم بن ُمحَمٍَّد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحْنظَلَ - ١٥٧٦٩
ُيَصلِّي "َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْعُروِف بن ُمْشكَانَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْيَسانَ، َعْن أبِيِه، قَالَ

  ".َبْيَن بِبِئْرِ الُْعلَْيا ِفي ثَْوبٍ

  كَْيَسانُ أَُبو َناِفعٍ وَُيكَنَّى أََبا َرافِعٍ
بن َنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َيحَْيى، أنا بن لَهِيعَةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َناِفعِ َحدَّثَ - ١٥٧٧٠

لِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَنَُّه كَانَ َيتَّجُِر ِفي الَْخْمرِ ِفي َزَمانِ َرسُو، كَْيَسانَ الدَِّمْشِقيِّ، أَنَّ أََباُه كَْيَسانَ َنفَْسُه أَْخبََرُه 
َيا : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََوَسلََّم، فَأَقَْبلَ ِمَن الشَّامِ َوَمَعُه َخْمٌر ِفي الزِّقَاقِ ُيرِيُد بِِه التِّجَاَرةَ، فَأََتى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى 

، قَالَ "َيا كَْيَسانُ، إِنََّها قَدْ ُحرَِّمْت:"لَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولَ اللَِّه، إِنِّي جِئُْت بِشََرابٍ َجيٍِّد، فَقَا
، فَاْنطَلََق "َهاإِنََّها قَْد ُحرَِّمْت، َوحََراٌم ثََمُن:"فَأَذَْهُب فَأَبِيُعَها َيا نَبِيَّ اللَِّه؟، قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كَْيَسانُ

  ).كَْيَسانُ إِلَى الزِّقَاقِ فَأََخذََها بِأَْرُجِلِه، ثُمَّ أَْهَرقََها َجِميًعا 

اٍن، َحدَّثََنا أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيزِيَد بن ِسَن - ١٥٧٧١
َعْبِد اللَِّه الطَّاِئِفيُّ، أَنَّ  َيزِيُد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َحدَّثَنِي إِْسَماِعيلُ بن أَبِي َخاِلٍد الْفََدِكيُّ، أَْخَبرَنِي ُمحَمَُّد بن

ُيَحرَِّمَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاءَُه، فَقَالَ َناِفَع بن كَْيَسانَ، أَْخَبَرُه أَنَّ أََباُه، َحَملَ َخمًْرا إِلَى الَْمِديَنِة قَْبلَ أَنْ 
أََما تَْعرُِف أَنََّها قَْد ُحرَِّمْت :"َخْمًرا، َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: ، قَالَ"َما َحَملَْت َيا أََبا َراِفعٍ؟:"لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  .، فََشقَّ أَُبو َراِفعٍ زِقَاقَُه بِالْبَطَْحاِء"إِنَّ َبائَِعَها كَشَارِبَِها:"أََما أَبِيُعَها الَْيُهوَد؟، قَالَ: ، قَالَ"َبْعَدَك؟
َعةُ بن يَزِيَد، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن أَبِي َخاِلٍد، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َربِي - ١٥٧٧٢

َينْزِلُ ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم َعلَْيِه السَّالُم ِعْندَ :"َسِمْعتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن أبِيِه، قَالَ، َناِفعِ بن كَْيَسانَ 
  ".الَْمنَاَرِة الْبَْيَضاِء َشْرِقيَّ دَِمْشَق

  َمنِ اْسُمُه كََدنٌ
  نُ بن َعْبِد الَْعكِّيِّكََد

 بن أَبِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُموَسى الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِفْهرِ بن َجِميلِ - ١٥٧٧٣
ضَّلِ بن أَبِي كَرِميِ بن لِفَاِف بن كََدنَ، َعْن أبِيهَِما، َعْن كَرِميٍ الَْعكِّيِّ ِمْن أَْهلِ َيافَا، َحدَّثَنِي أَُميَّةُ، َوِلفَاُف اْبَنا الُْمفَ
أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الَْيَمنِ، فََباَيْعُتهُ :"َجدِِّهَما، َعْن ِلفَاِف بن كَدَنَ، َعْن أبِيِه كََدنَ بن َعْبٍد، قَالَ

  ".َوأَْسلََمُت َعلَى َيدِِه
  اْسُمُه كُْرٌزَمنِ 

  كُْرُز بن َعلْقََمةَ الْخَُزاِعيُّ، كَانَ َينْزِلُ الَْمِدينَةَ

ن الزَُّبْيرِ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ ب - ١٥٧٧٤
َنَعْم، أَيَُّما أَْهلُ بَْيٍت ِمَن :"َيا َرسُولَ اللَِّه، َهلْ ِلِإلْسالمِ ُمْنتًَهى؟، قَالَ: قَالَ أَعَْرابِيٌّ: خَُزاِعيِّ، قَالَكُْرزِ بن َعلْقََمةَ الْ

ثُمَّ َتقَُع ِفَتٌن كَأَنََّها :"ِه؟، قَالَثُمَّ َماذَا َيا َرُسولَ اللَّ: ، قَالَ"الْعََربِ أَوِ الَْعَجمِ أََرادَ اللَُّه بِهِْم خَْيًرا أَْدَخلَ َعلَْيهُِم اِإلْسالَم
كَال وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، لََيقُوَدنَّ :"كَال َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالَ اَألعَْرابِيُّ: ، قَالَ"اللَّْيلُ

َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، ، "رِقَابَ َبْعضٍ ِفيَها أََساوُِد صًِبا َيْضرُِب بَْعُضكُْم
دَّثََنا ُسفَْيانُ، َح: َماِديُّ، قَالُواَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َبشَّارٍ الرَّ
  ).، َنْحَوُه َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، َعْن كُْرزِ بن َعلْقََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّ - ١٥٧٧٥
َبْيَنَما أََنا جَاِلٌس ِعْندَ : َخاِلِد بن ُمَساِفرٍ، َعنِ بن ِشهَابٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، أَنَّ كُْرَز بن َعلْقََمةَ الُْخَزاِعيَّ، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، َهلْ ِلِإلْسالمِ ُمْنتًَهى؟، قَالَ : اَءُه َرُجلٌ ِمَن اَألعَْرابِ، فَقَالََرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َج
ُم َنَعْم، أَيَُّما أَْهلُ َبْيٍت ِمَن الْعََربِ أَوِ الَْعَجمِ أََرادَ اللَُّه بِهِْم خَْيًرا أَْدَخلَ َعلَْيهِ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

كَال َيا َرسُولَ : ، قَالَ اَألْعرَابِيُّ"ثُمَّ َتقَُع الِْفَتُن كَأَنََّها الظُّلَلُ:"ثُمَّ َماذَا َيا َرُسولَ اللَِّه؟، قَالَ: ، قَالَ اَألعَْرابِيُّ"اِإلْسالَم
ِه، لََتعُوُدنَّ ِفيَها أََساوَِد ِصًبا َيْضرِبُ َبْعُضكُْم رِقَابَ َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِد:"َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه، قَالَ
  ".َبْعضٍ

ي ُمَعاوَِيةُ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي الْهِقْلُ بن زَِياٍد، َحدَّثَنِ - ١٥٧٧٦
بَْيَنَما أََنا َجاِلٌس ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه : رِيُّ، َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ، أَنَّ كُْرَز بن َعلْقََمةَ الْخَُزاِعيَّ، قَالََيحَْيى، َحدَّثَنِي الزُّْه

المِ ُمنَْتًهى؟، قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َيا َرُسولَ اللَِّه، َهلْ ِلِإلْس: َصلَّي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذْ َجاَءهُ َرُجلٌ ِمْن أَْعَرابِ َنْجٍد، قَالَ
، قَالَ "نََعْم، أَيَُّما أَْهلُ َبْيٍت ِمَن الَْعَربِ أَوِ الَْعَجمِ أََراَد اللَُّه بِهِْم َخْيًرا أَْدَخلَ َعلَْيهُِم اِإلْسالَم:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، قَالَ "ثُمَّ َتقَُع الِْفَتُن كَأَنََّها الظُّلَلُ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َماذَا َيا َرسُولَ اللَِّه؟،: اَألعَْرابِيُّ



َساوِدَ ِصًبا وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، َتُعوُدونَ ِفيَها أَ:"كَال َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألعَْرابِيُّ
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن طَاِهرِ بن َحْرَملَةَ بن َيْحَيى، َحدَّثَنِي َجدِّي َحْرَملَةُ بن َيْحَيى، َحدَّثَنِي ، "َيضْرُِب بَْعُضكُْم رِقَاَب بَْعضٍ

: ابٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َعْن كُْرزٍ، قَالَإِْدرِيسُ بن َيْحَيى الَْخْوالنِيُّ، َحدَّثََنا َحيَْوةُ بن شَُرْيحٍ، َعْن َعِقيلٍ، َعنِ بن ِشَه
  .قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََر َنْحَوُه

  كُْرُز بن جَابِرٍ الْقَُرِشيُّ ثُمَّ الِْفْهرِيُّ
  الْفَْتحِاسُْتْشهَِد َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم 

ْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َعْن أبِي اَألْسَوِد، َع - ١٥٧٧٧
  ".ُمحَارِبِ بن ِفْهرٍ كُْرُز بن جَابِرٍ ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم الْفَْتحِ ِمَن الُْمْسِلِمَني ِمْن قَُرْيشٍ، ثُمَّ ِمْن بين"،

  كُْرٌز التَِّميِميُّ غَْيَر َمْنسُوبٍ
..............................................  

  َمنِ اْسُمُه كُلَْيٌب
  كُلَْيُب بن ِشَهابِ بن َمْحبُوبٍ الَْجرِْميُّ أَُبو َعاِصمٍ

، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َوْهبٍ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا قُطَْبةُ بن الَْعالِء الَْغَنوِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َبكْرُ بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ - ١٥٧٧٨
َصلَّى اللَُّه  ٍة شَهَِدَها النَّبِيُّأَبِي الَْعالِء بن الْمِْنَهالِ، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ الَْجرِْميُّ، َعْن أبِيِه، أَنَّهُ َخَرَج َمَع أَبِيِه إِلَى َجنَاَز

  ".ُيِحبُّ اللَُّه ِللَْعاِملِ إِذَا َعِملَ أَنْ ُيْحِسَن:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأََنا غُالٌم أَْعِقلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  كُلَْيُب بن َحزٍْن

إِْسَماِعيلُ بن ُزَراَرةَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعلَى بن اَألْشَدقِ، َعْن  َحدَّثََنا َسالَمةُ بن َناِهضٍ الَْمقِْدِسيُّ، َحدَّثََنا - ١٥٧٧٩
َيا قَْوُم، اطْلُبُوا الَْجنَّةَ َجْهدَكُْم، َواْهَربُوا ِمَن :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: كُلَْيبِ بن َحْزٍن، قَالَ

 بِالَْمكَارِِه، َوإِنَّ الدُّْنَيا ، فَإِنَّ الَْجنَّةَ ال َيَناُم طَاِلُبَها، َوإِنَّ النَّاَر ال َيَناُم َهارُِبَها، أَال إِنَّ اآلِخَرةَ الَْيْوَم ُمَحفَّفَةٌالنَّارِ جَْهَدكُْم
  ".ُمَحفَّفَةٌ بِالشَّهََواِت
  كُلَْيُب الُْجهَنِيُّ

الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن  - ١٥٧٨٠
ِه، َوكَاَنْت لَهُ ُصْحَبةٌ، الَْواِقِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمنِيبٍ، َعْن غَنْيمِ بن كَِثريِ بن كُلَْيبٍ الُْجَهنِيِّ، َعْن أبِيِه، َعْن َجدِّ

  ".اَألكَْبُر ِمَن اِإلْخَوةِ بَِمْنزِلَةِ اَألبِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  َباُب الالمِ

  َمنِ اْسُمُه لَِقيطٌ
لَِّه َصلَّي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَدِ لَِقيطُ بن الرَّبِيعِ بن َعْبِد الُْعزَّى بن َعْبِد شَْمسِ بن َعْبِد َمَنافٍ أَُبو الَْعاصِ ِصْهُر َرُسولِ ال

  اْخُتِلَف ِفي اْسِمِه فَِقيلَ ُمَهشٌِّم، َوِقيلَ الْقَاِسُم

أَُبو الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ زَْوُج بنِت َرسُولِ :"َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن أَحَْمَد الْخَُزاِعيُّ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، قَالَ - ١٥٧٨١
ن قَُصيٍّ أُْختُ َخِدَجيِة بنِت اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواْبُن َخالَِتَها، أُمُُّه هَالَةُ بنتُ ُخَوْيِلِد بن أََسدِ بن َعْبِد الُْعزَّى ب

ن َرَواَحةَ بن ُحْجرِ بن َعْبِد بن َمِعيصِ بن ُخَوْيِلٍد َألبِيَها، َوأُمَُّها فَاِطَمةُ بنُت َزاِئَدةَ، َوُهَو اَألَصمُّ بن جُْنُدبِ بن َهرِمِ ب



َوَحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ : ، قَالَ الزَُّبْيُر"َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ، َوُيقَالُ اْسُم أَبِي الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ مُْهَشٌم، َوكَانَ ُيَسمَّى جِْرو الَْبطَْحاِء
َوَحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن الضَّحَّاِك، : ، قَالَ الزَُّبيُْر"لَِقيطٌ: ي الَْعاصِ بن الرَّبِيعِاْسُم أَبِ:"بن الَْحَسنِ، وََيحَْيى بن ُمحَمٍَّد، قَاال

ي اْسُم أَبِي الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ الْقَاِسُم، وَذَِلَك الثَّْبُت ِفي اْسِمِه، َوُتوُفَِّي أَُبو الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ ِفي ِذ:"َعْن أبِيِه، قَالَ
  ".ةَ اثْنََتْي َعْشَرةَالِْحجَِّة َسَن
أَنَّ َزْيَنبَ "،َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َجابِرٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ - ١٥٧٨٢

ْشرٌِك أَُبو الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ، ثُمَّ أَْسلََم َبْعَد ذَِلكَ بِحِنيٍ، فَلَْم بنَت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْسلََمْت َوَزْوجَُها ُم
  ).َوذَكََر َمْعَمٌر، َعْن َجابِرٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ : ، قَالَ عَْبُد الرَّزَّاقِ"ُيَجدِّْد نِكَاًحا

ا بن ُجرَْيجٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن دِيَنارٍ، أَنَّ َحَسَن بن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أن - ١٥٧٨٣
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَنَّ أََبا الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ بن َعْبِد الُْعزَّى بن َعْبِد شَْمسِ بن َعْبِد َمَناٍف، َوكَانَ َتَزوَّجَ بنَت النَّبِيِّ "أَخَْبَرُه،

َوال أَظُنُُّهَما إِال أُقِرَّا َعلَى : ِه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الِْفَداِء فََجاَءْتُه زَْيَنُب، قَالَ َعْمُروَوَسلََّم، فَجِيَء بِ
  ".نِكَاِحهَِما ِفي الَْجاِهِليَِّة

ْبَراِهيَم بن ُمحَمٍَّد، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِ - ١٥٧٨٤
أَْسلََمْت َزْيَنُب بنُت النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَزْوجَُها أَُبو الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ ُمْشرٌِك، :"ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  ".رَُّهَما النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى نِكَاِحهَِماثُمَّ أَْسلََم بَْعَد ذَِلَك، فَأَقَ
َحمَّدُ بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُم - ١٥٧٨٥

َردَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق
  ".احٍ َجدِيٍدبِنِكَ:"َوقَِد اْخُتِلَف ِفي ذَِلَك، َوقَالُوا"َعلَى أَبِي الَْعاصِ َزْيَنبَ بِالنِّكَاحِ األَوَّلِ وَلَْم ُيْحِدثْ َشيْئًا

ُشَعْيبٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ُحَمْيٍد، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعْن َعْمرِو بن  - ١٥٧٨٦
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبلَ َزْوجَِها أَبِي الَْعاصِ بن أَْسلََمْت زَْيَنُب بنُت النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ:"َعْن أبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

  ".الرَّبِيعِ بَِسَنٍة، ثُمَّ أَْسلََم فََردََّها النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بنكَاحٍ َجِديٍد
  لَِقيطُ بن َعاِمرٍ أَُبو َرزِينٍ الُْعقَْيِليُّ
  ي َرزِينٍَعْمُرو بن أَْوسٍ الثَّقَِفيُّ، َعْن أَبِ

أَحَْمُد بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َوَحفْصُ بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ ح، َوَحدَّثََنا - ١٥٧٨٧
ْعَماِن بن سَاِلمٍ، َعْن َعْمرِو بن أَْوسٍ، َعْن أبِي َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعنِ النُّ: َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، قَالُوا

، "ِحجَّ َعْن أبِيَك َواْعَتمِْر:"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ أَبِي شَْيٌخ ال َيْسَتِطيُع الَْحجَّ َوالُْعْمَرةَ َوال الظَّْعَن، قَالَ: قُلُْت: َرزِينٍ، قَالَ
  ).زِيزِ َواللَّفْظُ ِلَحِديِث َعِليِّ بن َعْبِد الَْع

بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء بن زِْبرِيقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ  - ١٥٧٨٨
ِلمٍ، َعْن َعْمرِو بن أَْوسٍ، َعْن َعيَّاشٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن ُشْعَبةَ بن الَْحجَّاجِ، َعنِ النُّْعَماِن بن َسا

ِحجَّ َعْن أبِيكَ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أَبِي شَْيٌخ كَبٌِري ال َيْسَتطِيُع الَْحجَّ َوالُْعمَْرةَ َوال الظَّْعَن، قَالَ: قُلُْت: أبِي َرزِينٍ، قَالَ
  ".َواْعَتِمْر

  ينٍَوِكيُع بن ُحُدسٍ، َويُقَالُ َعَدٌس َعْن أَبِي َرزِ



َسِمْعتُ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، قَالَ - ١٥٧٨٩
مَثَلُ الُْمْؤِمنِ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََوِكيَع بن ُعُدسٍ، ُيَحدِّثُ َعْن َعمِِّه، َعْن أبِي َرزِينٍ الْعُقَْيِليِّ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ

  ".ِمثْلَ النَّْحلَِة ال َتأْكُلُ إِال طَيًِّبا، َوال َتَضُع إِال طَيًِّبا
ُد بن أَبِي َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيحَْيى بن َخلٍَف الْجُوَبارِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٥٧٩٠

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعِديٍّ، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َوِكيعِ بن ُعُدسٍ، ُيَحدِّثُ َعْن أبِي َرزِينٍ، قَالَ
  ".إِال طَيًِّباَمثَلُ الُْمْؤِمنِ ِمثْلَ النَّْحلَِة ال َيأْكُلُ إِال طَيًِّبا، َوال َيَضُع :"َعلَْيِه َوَسلََّم
اٍء، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، أنا شُْعَبةُ، َوُهشَْيٌم، َعْن َيْعلَى بن َعطَ - ١٥٧٩١

الرُّْؤَيا ُجْزٌء ِمْن أَْرَبِعنيَ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى: َوِكيعِ بن ُعُدسٍ، َعْن َعمِِّه أَبِي َرزِينٍ الُْعقَْيِليِّ، قَالَ
َوأَْحَسُبُه، : ، قَالَ ُشْعَبةُ ِفي َحِديثِِه"ُجْزًءا أَْو ِستٍَّة َوأَْرَبِعَني ُجزًْءا ِمَن النُّبُوَِّة، َوِهَي َعلَى رِْجلِ طَاِئرٍ، فَإِذَا ُعبَِّرْت َوقََعْت

  ".ى َوادٍّ أَْو ِذي َرأْيٍال َيِقْعَها إِال َعلَ:"قَالَ

طَاٍء، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشيبةَ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر، َعْن َشعبةَ، َعْن َيْعلَى بن َع - ١٥٧٩٢
ُرْؤَيا الُْمْؤِمنِ ُجْزٌء ِمْن أَْرَبِعَني ُجْزًءا ِمَن :"ْيِه َوَسلََّم، قَالََوِكيعِ بن ُعُدسٍ، َعْن َعمِِّه أَبِي َرزِينٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

  ".النُّبُوَِّة، َوِهَي َعلَى رِْجلِ طَاِئرٍ َما لَْم ُيَحدِّثْ، فَإِذَا َحدَّثَ بَِها َوقََعْت
بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم - ١٥٧٩٣

الرُّْؤَيا ُجْزٌء :" َوَسلََّم، قَالََيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َوِكيعِ بن ُحُدسٍ، َعْن َعمِِّه أَبِي َرزِينٍ الُْعقَْيِليِّ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
َوقََعْت، فَال  ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَِّة، َوالرُّْؤَيا ُمَعلَّقَةٌ بِرِْجلِ طَاِئرٍ حَتَّى ُيَحدِّثَ بَِها صَاِحُبهَا، فَإِذَا َحدَّثَ بَِها ِمْن ِستٍَّة َوأَْرَبِعَني

  ".ُيَحدِّثْ بَِها إِال َعاِلًما، أَْو َناِصحًا، أَْو حَبِيًبا
أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َوِكيعِ بن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا - ١٥٧٩٤

لِ الرُّؤَْيا َعلَى رِْج:"لََّم، َيقُولُُعُدسٍ الُْعقَْيِليِّ، َعْن َعمِِّه أَبِي َرزِينٍ الُْعقَْيِليِّ، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  ".طَاِئرٍ َما لَْم ُتعَبَّْر، فَإِذَا ُعبَِّرْت َوقََعْت

َوال َيقُصََّها إِال َعلَى َوادٍّ، أَْو ِذي :"، وَأَْحَسبُُه، قَالَ"الرُّْؤَيا ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوأَْرَبِعَني ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَِّة:"َوقَالَ - ١٥٧٩٥
  ".َرأْيٍ

ِه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد ح، َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيدَ الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد َحدَّثََنا عَْبُد اللَّ - ١٥٧٩٦
َيا : اقُلَْن: َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َوِكيعِ بن ُحُدسٍ، َعْن أبِي َرزِينٍ، قَالَ: بن ُموَسى، قَاال

: ، قُلُْت"أَلَْيَس كُلُّكُْم يََرى الْقََمَر َمْجِليا بِِه؟:"َرسُولَ اللَِّه، أَكُلَُّنا َيَرى َربَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة؟، َوَما آَيةُ ذَِلَك ِفي َخلِْقِه؟، قَالَ
  ".فَاللَُّه أَعْظَُم:"َنَعْم، قَالَ
دَّثََنا أَبِي ح، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمحَمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َح - ١٥٧٩٧

ن ُعُدسٍ، َعْن أبِي ُمكَْرمٍ الْعَمِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َعِديٍّ، ِكالُهَما َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َوِكيعِ ب
أَلَْيسَ :"َوَما آَيةُ ذَِلَك ِفي َخلِْقِه؟، قَالَ: ، قُلُْت"َنَعْم"َيا َنبِيَّ اللَِّه، أَكُلَُّنا َنَرى َربََّنا؟، قَالَ: قُلُْت: لُْعقَْيِليِّ، قَالََرزِينٍ ا

  ".لَُّه أَْعظَُم َوأََجلُّكُلُّكُْم َيْنظُرُ إِلَى الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ؟، َوإِنََّما ُهَو َخلٌْق ِمْن َخلَقِ اللَِّه، َوال
ْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن َي - ١٥٧٩٨



إِنَّا كُنَّا َنذَْبُح ِفي َرَجبٍ ذَبَاِئَح، فََنأْكُلُ ِمْنَها : أَنَُّه قَالََوِكيعِ بن ُحُدسٍ، َعْن َعمِِّه أَبِي َرزِينٍ َوُهَو لَِقيطُ بن َعاِمرٍ، 
  ".ال أََدعَُها أََبدًا:"، َوقَالَ َوِكيٌع"ال بَأَْس بِذَِلَك:"َوُنطِْعُم، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

زِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ح، َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسدُ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِي - ١٥٧٩٩
َيا : قُلُْت: َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َوِكيعِ بن ُحُدسٍ، َعْن َعمِِّه أَبِي َرزِينٍ، قَالَ: ُموَسى، قَاال
كَانَ ِفي َعَماٍء َما َتْحَتُه َهَواٌء َوَما فَْوقَُه َهَواٌء، ثُمَّ :"لَِّه، أَْيَن كَانَ رَبَُّنا قَْبلَ أَنْ َيْخلَُق السََّماَء َواَألْرَض؟، قَالََرسُولَ ال

  ".َخلََق َعْرَشُه َعلَى الَْماِء
َبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُهْد - ١٥٨٠٠

َك اللَُّه َتَعالَى ِمْن قُُنوِط ِعَباِدِه َضِح:"َعْن َوِكيعِ بن ُحُدسٍ، َعْن أبِي َرزِينٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
لَْن ُنْعَدَم ِمْن َربٍّ َيْضَحكُ : ، قَالَ"نََعْم:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َوَيْضَحكُ الرَّبُّ؟، قَالَ: ، قَالَ أَُبو َرزِينٍ، فَقُلُْت"َوقُْربِ غَْيرِِه

  .َخيًْرا
أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا  - ١٥٨٠١

َحدَّثََنا غُْنَدٌر، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َوِكيعِ بن ُعُدسٍ، َعْن َعمِِّه أَبِي َرزِينٍ، : ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
أََوَما مََرْرَت بَِواِدي قَْوِمَك قَْحال، ثُمَّ مََرْرَت بِهِ :"َيا َيا َرُسولَ اللَِّه، كَْيَف ُيحْيِي اللَُّه الَْموَْتى؟، قَالَ: لُْتقُ: قَالَ

  ".َخضَْراَء، ثُمَّ َمَرْرتَ بِِه قَْحال، ثُمَّ َمَرْرَت بِِه َخْضَراَء، كَذَِلَك ُيْحيِي اللَُّه الْمَْوَتى

يُّ، َحدَّثََنا دَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرَِح - ١٥٨٠٢
: ُدسٍ، َعْن أبِي َرزِينٍ، قَالََحدَّثََنا غُْنَدٌر، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َوِكيعِ بن ُع: ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

أََما َتْرَضى أَنْ َتكُونَ :"فَأَْيَن َمْن َمَضى ِمْن أَْهِلَك؟، قَالَ: ، قَالَ"أُمَُّك ِفي النَّارِ:"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْيَن أُمِّي؟، قَالَ: قُلَْت
  ".أُمَُّك َمَع أُمِّي؟

يِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْوِل - ١٥٨٠٣
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ ، َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َوِكيعِ بن ُعُدسٍ، َعْن َعمِِّه أَبِي َرزِينٍ 

  ".َيكَْرُه الَْمسَاِئلَ َويَِعيُبهَا، فَإِذَا سَأَلَُه أَُبو َرزِينٍ أََجاَبُه َوأَْعَجَبُه ذَِلَك"كَانَ

 ، وَأَُبو ُمْسِلمٍَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ ح، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ - ١٥٨٠٤
َر َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ ح، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَم: الْكَشِّيُّ، قَاال

َحدَّثََنا َهمَّاُم بن َيحَْيى، َعْن ُمَحمَّدِ  :الْحَْوِضيُّ ح، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، قَالُوا
َوَصاِحٌب قَِدْمُت الْكُوفَةَ ِلي : بن َيحَْيى، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجحَاَدةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن َعْبدِ اللَِّه الَْيْشكُرِيِّ، َعْن أبِيِه، قَالَ

َيقُمْ َبْعُد، فَقُلُْت ِلَصاحِبِي لَْو َدَخلَْنا الَْمْسجَِد، وَالَْمْسجِدُ َيْوَمِئٍذ ِفي  ِلَنْجِلَب مِْنَها نِعَاال، فََغَدوَْنا إِلَى السُّوقِ وَلَْم
ُوِصَف ِلي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : أَْصحَابِ التَّْمرِ، فََدَخلَْنا فَإِذَا َرُجلٌ ِمْن قَْيسٍ ُيقَالُ لَُه اْبو الُْمْنَتِفقِ، فََسِمْعُتُه، َيقُولُ

، فَاْنَتَهْيتُ إِلَْيِه َوُهَو ِفي ِه َوَسلََّم َوُجلَِّي ِلي، فَطَلَْبُتُه بَِمكَّةَ فَِقيلَ ِلي ُهَو بِِمًنى، َوطَلَْبُتُه بِِمًنى فَقِيلَ ِلي ُهَو بَِعَرفَاٍتَعلَْي
ْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َتَنحَّ َعْن طَرِيقِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َرِكبٍ ِمْن أَْصحَابِِه، فَِقيلَ ِلي

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أَْسأَلُكَ : ، فََدَنْوُت َحتَّى أََخذُْت بِزَِمامِ َناقَِتِه أَْو بِِخطَامَِها، فَقُلُْت"َدعُوا الرَُّجلَ، أَرَِب مَالُُه:"َوَسلََّم



مَّ َنكََس، ثُمَّ رِ َوَعمَّا ُيَبلُِّغنِي الَْجنَّةَ، فََرفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رَأَْسُه إِلَى السََّماِء، ثَُعمَّا ُيَنجِّينِي ِمَن النَّا
  أَقَْبلَ َعِليَّ

اْعُبِد اللََّه َوال ُتْشرِْك بِِه َشْيئًا، : فَاْحفَظْ َعنِّي لَِئْن كُْنَت أَْوَجْزتَ الَْمْسأَلَةَ، لَقَْد سَأَلَْت َعْن َعِظيمٍ طَوِيلٍ:"بَِوْجهِِه، فَقَالَ
 بَِك فَافَْعلُْه بِهِْم، َوَما َتكَْرهُ َوأَِقمِ الصَّالةَ الَْمكْتُوَبةَ، َوأَدِّ الزَّكَاةَ الَْمفُْروضَةَ، َوُصْم َرَمَضانَ، َوَما ُتِحبُّ أَنْ َيفَْعلَُه النَّاُس

  ).َوأَمَّا الَْحجُّ فَقَْد َحجَّ َحْيثُ َسأَلَُه : ، قَالَ َهمَّاٌم"بَِك فَذَرِ النَّاَس ِمنُْه، َخلِّ َسبِيلَ النَّاقَِة أَوِ الرَّاِحلَِةأَنْ َيفَْعلَُه النَّاسُ 

ٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَحاَدةَ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى بن ُمَعاِذ بن ُمَعاٍذ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا بن َعْو - ١٥٨٠٥
أََتْيُت َمكَّةَ فََسأَلُْت َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْن أبِيِه َوكَانَ ُيكَْنى أََبا الْمُْنَتِفقِ، قَالَ، َعْن َزِميلٍ لَُه ُيْخبُِر 

َيا َرُسولَ اللَِّه، َعلِّْمنِي بَِما يَُنجِّينِي : ِمْنُه َحتَّى اجَْتاَز ُعُنُق رَاِحلَِتي ُعُنَق رَاِحلَِتِه، فَقُلُْتفَقَالُوا بَِعَرفَةَ، فَأََتْيُتُه فَذَهَْبُت أَدُْنو 
أَدِّ الزَّكَاةَ الَْمفْرُوَضةَ، اْعُبدِ اللََّه َوال ُتْشرِكْ بِِه َشْيئًا، َوأَِقمِ الصَّالةَ الَْمكُْتوَبةَ، َو:"ِمْن َعذَابِ اللَِّه وَُيْدِخلُنِي جَنََّتُه، فَقَالَ

َوُصْم َرَمَضانَ، وَاْنظُْر َما ُتِحبُّ ِللنَّاسِ أَنْ َيأْتُوُه إِلَْيَك فَافَْعلُْه بِهِْم، َوَما َتكَْرهُ أَنْ يَأُْتوهُ :"، وَأَظُنُُّه قَالَ"َوِحجَّ َواْعَتِمْر
، َناِد َهذَا الَْحِديِث، َولَْم َيْضبِطُْه َعْن ُمَحمَِّد بن ُجحَاَدةَ، َوَضَبطَُه َهمَّاٌم ، اْضطََرَب بن َعْوٍن ِفي إِْس"إِلَْيَك فَذَرُْهْم ِمْنُه

َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى الَْهَروِيُّ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ بن َعْبِد : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َوُموَسى بن َهاُرونَ، قَاال
اْنَتَهْيُت إِلَى بن الُْمْنَتِفقِ، َوذَكََرهُ : ُزبَْيٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي، َعنِ الُْمِغَريِة بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أبِيِه، قَالَالرَّْحَمنِ بن 

ى، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَمَر بن َمرَّةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ِعيَس
  أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،: َعنِ الُْمِغَريِة بن َسِعيٍد اَألْحَزمِ، َعْن أبِيِه، أَْو َعْن َعمِِّه، َيُشكُّ اَألْعَمُش، قَالَ

  ).أُرِيُد أَنْ أَسْأَلَُه، فَذَكََر َنْحَوُه 
َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن : دَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، َوَعْبُد اللَِّه بن الصَّقْرِ الَْعْسكَرِيُّ، قَاالَح - ١٥٨٠٦

ن َخاِلِد بن حَِزامٍ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْمِغَريِة بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه ب
يطَ بن َعاِمرٍ، خََرَج الرَّْحَمنِ بن َعيَّاشٍ األَْنَصارِيُّ ثُمَّ الِْمْسمَِعيُّ، َعْن َدلَْهمِ بن اَألْسَوِد، َعْن َعاِصمِ بن لَِقيٍط، أَنَّ لَِق

َنهِيكُ بن َعاِصمِ بن مَاِلِك بن الُْمْنَتِفقِ، قَالَ : َمَعُه َصاِحٌب لَُه ُيقَالُ لَُهَواِفًدا إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َو
َعلَْيِه َوَسلََّم  خََرَج فَخََرْجُت أََنا َوَصاِحبِي َحتَّى قَِدْمُت الَْمِديَنةَ الْنِسالخِ َرَجبٍ، فَأََتيَْنا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: لَِقيطٌ

َصوِْتي ُمْنذُ أَْرَبَعِة :"ِمْن َصالِة الَْغَداِة، فَقَاَم ِفي النَّاسِ َخِطيًبا، فَقَالَ ِحَني اْنَصَرَف أَيَُّها النَّاُس، أَال إِنِّي قَْد خَبَّأُْت لَكُمْ 
قُولُ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَُعِلَم لََنا َما َي: ، فَقَالُوا"أَيَّامٍ َألْسَمَعكُمُ الَْيْوَم، أَال فََهلْ ِمنِ امْرِئٍ َبَعثَُه قَْوُمُه؟

ولٌ، َهلْ َبلََّغُت؟، أَال أَال ثُمَّ لََعلَُّه أَنْ ُيلْهَِيُه َحدِيثُ َنفِْسهِ أَْو َحِديثُ َصاِحبٍ لَُه أَْو ُيلْهَِيهُ الضُّاللُ، أَال إِنِّي َمْسُؤ"َوَسلََّم؟،
فََجلََس النَّاُس، َوقُْمُت أََنا َوصَاِحبِي َحتَّى إِذَا فََرغَ لََنا : ، قَالَ"ُشوا، أَال اْجِلُسوافَاْسَمُعوا َتعِيُشوا، أَال فَاْسَمعُوا َتعِي

  يَيا َرسُولَ اللَِّه، َما ِعْنَدَك ِمْن ِعلْمِ الَْغْيبِ؟، فََضِحَك لََعْمرِ اللَِّه َوَهزَّ َرأَْسُه َوَعِلَم أَنِّي أَْبَتِغ: فَُؤاُدُه وََبَصُرُه، قُلُْت

َما ُهنَّ َيا َرسُولَ اللَِّه؟، : ، وَأََشارَ بَِيِدِه، فَقُلُْت"َضنَّ َربَُّك بِخَْمسٍ ِمَن الَْغْيبِ ال َيْعلَُمُهنَّ إِال ُهَو:"َسقْطَُه، فَقَالَ
نُ ِفي الرَِّحمِ قَْد َعِلَم َوال َتْعلَُموَنُه، َوِعلُْم َما ِعلُْم الَْمنِيَِّة، مََتى َمنِيَّةُ أََحِدكُْم َوال َتْعلَُموَنُه، َوِعلُْم الَْمنِيِّ ِحنيَ َيكُو:"قَالَ

َني، َوَيظَلُّ رَبَُّك َيْضَحُك ِفي غٍَد قَْد َعِلَم َما أَْنَت طَاِعٌم غًَدا َوال َتْعلَُمُه، َوِعلُْم َيْومِ الْغَْيبِ ُيْشرُِف َعلَْيكُْم آزِِلَني ُمْشِفِق
  ".َوِعلُْم َيْومِ السَّاَعِة"لَْن نُْعَدَم ِمْن َربٍّ َيْضَحُك َخيًْرا،: قُلُْت: ، قَالَ لَِقيطٌ"ٌبقَْد َعِلَم أَنَّ َعْوَدَتكُْم قَرِي



َيا َرسُولَ : ، قُلُْت"َسلْ َعمَّا ِشئَْت:"َيا َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي َساِئلَُك َعْن حَاَجِتي فَال تَْعَجلْنِي، قَالَ: قُلُْت - ١٥٨٠٧
و َعلَْيَنا، َوَخثَْعمَ الَِّتي ا َما َتْعلَُم النَّاُس َوَما َنْعلَُم، فإِنَّا ِمْن قَبِيلٍ ال ُيَصدِّقُونَ َتْصِديقََنا أََحٌد ِمْن َمذِْحجٍ الَِّتي َتْعلُاللَِّه، َعلِّْمَن

ثُمَّ ُتبَْعثُ الصَّْيَحةُ، لََعْمرُ إِلَهَِك َما َيَدُع َعلَى ظَْهرَِها َتلَْبثُونَ َما لَبِثُْتمْ :"ُتوَازِينَا، ُتوَاِليَنا، َوَعِشريَِتَنا الَِّتي َنْحُن ِمْنهَا، قَالَ
الْبِالُد، فَأَْرَسلَ َربُّكَ  ِمْن َشْيٍء إِال َماَت، َوالَْمالِئكَةُ الَِّذيَن َمَع رَبَِّك، وَأَصَْبَح رَبَُّك َيَتطَوَُّف ِفي اَألْرضِ َوَخلَْت َعلَْيِه

ْبرُ ْنِد الْعَْرشِ، فَلََعْمُر إِلَهَِك َما َيَدُع َعلَى ظَْهرَِها ِمْن َمْصَرعِ قَتِيلٍ َوال َمْدفَنِ َميٍِّت إِال ُشقَِّت الْقَالسََّماَء بَِهْضبٍ ِمْن ِع
بُّ، أَْمَس الَْيْومِ ِلَعْهِدِه َيا َر: َمهَْيْم؟، ِلَما كَانَ ِفيِه، َيقُولُ: َعْنُه، َوَيْخلُقُُه ِمْن ِقَبلِ رَأِْسِه، فََيْسَتوِي جَاِلسًا، َيقُولُ رَبَُّك

  ".بِالَْحيَاِة َيْحَسُبهُ َحِديثًا

أَُنبِّئَُك بِِمثْلِ ذَِلَك ِفي :"َيا َرُسولَ اللَِّه، كَْيَف َيْجَمُعَنا بَْعَدَما ُتَمزِّقَُنا الرَِّياُح َوالْبِلَى َوالسِّبَاُع؟، قَالَ: قُلُْت - ١٥٨٠٨
لَْبثْ َت َعلَْيَها َوِهَي ُمَدرََّرةٌ َباِلَيةٌ، فَقُلَْت ال َتْحَيا أََبًدا، ثُمَّ أَْرَسلَ َعلَْيَها َربُّكَ السََّماَء، فَلَْم َياَألْرُض أَْشَرفْ: آالِء اللَِّه

لَى أَنْ َيْجَمَعكُْم ِمَن الَْماِء َعلَى َعلَْيَها إِال َيِسًريا َحتَّى أَْشَرفَْت َعلَْيَها، فَإِذَا ِهَي شَْرَبةٌ وَاِحدَةٌ، َولََعْمُر إِلَهِكَ لَُهَو أَقَْدُر َع
  ".إِلَْيكُْم أَنْ َيجَْمَع َنبَاَت اَألْرضِ، فََتْخُرُجونَ ِمَن اَألضَْواِء َوِمْن َمَصارِِعكُْم فََتْنظُُرونَ إِلَْيِه َساَعةً َوَينْظُُر

أَُنبِّئُكَ :"َشْخٌص َواِحٌد َينْظُُر إِلَْيَنا َونَْنظُُر إِلَْيِه؟، قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه، كَْيَف وََنْحُن ِملَْء اَألْرضِ َوُهَو: قُلُْت - ١٥٨٠٩
ا، الشَّْمُس وَالْقََمُر آَيةٌ ِمْنُه صَِغَريةٌ َترَْوَنُهَما َساَعةً وَاِحَدةً، َويََريَانِكُْم َوال ُتَضاُمونَ ِفي ُرؤَْيِتهَِم: بِِمثْلِ ذَِلَك ِفي آالِء اللَِّه

  ".هَِك لَُهوَ أَقَْدُر َعلَى أَنْ َيَراكُْم َوَترَْوُه ِمْنُهَما أَنْ َتَرْوُهَما َوَيرََيانِكُْمَولََعْمُر إِلَ

ُتعَْرُضونَ َعلَْيِه َباِدَيةً صَفََحاُتكُْم ال َيخْفَى َعلَْيِه :"فََما َيفَْعلُ بنا َربَُّنا إِذَا لَِقيَناُه؟، قَالَ! َيا َرُسولَ اللَِّه : قُلُْت - ١٥٨١٠
ِطئُ َوْجَه َواِحٍد ِمْنكُْم قَطَْرةٌ، ْنكُْم َخاِفَيةٌ، فََيأُْخذُ َربَُّك بَِيِدِه غَْرفَةً ِمَن الَْماِء فََيْنَضُح بَِها قلَبِكُْم، فَلََعْمُر إِلَهَِك َما ُيْخِم

فََيْجَعلُُه ِمثْلَ الُْحَممِ اَألْسوَِد، أَال ثُمَّ َيْنصَرُِف َعْنكُْم،  فَأَمَّا الُْمْسِلُم فََتَدُع َوْجَهُه ِمثْلَ الرَّْيطَِة الَْبْيَضاِء، َوأَمَّا الْكَاِفُر
: َحسِّ، فََيقُولُ َربَُّك: َوَيَتفَرَُّق َعلَى أَثَرَِه الصَّاِلُحونَ، فََيْسلُكُونَ جِسًْرا ِمَن النَّارِ َيطَأُ أََحدُكُْم َعلَى الَْجْمَرِة، فََيقُولُ

َع َعلَْيَها نَ َعلَى حَْوضِ الرَّسُولِ ال َيظَْمأُ وَاللَِّه بِأَْهِلِه، فَلََعْمُر إِلَهَِك َما َيْبُسطُ أََحٌد ِمْنكُْم َيَدهُ إِال َوقَأَوَاُنُه، أَال فََيظْلَُعو
  ".اِحدًاقََدٌح ُيطَهُِّرُه ِمَن الطَّوَاِف َوالَْبْولِ وَاَألذَى، وَُتْحَبسُ الشَّْمُس وَالْقََمُر فَال َترَْونَ ِمْنُهَما َو

مِثْلَ َبُصرِ َساعَِتَك َهِذِه، وَذَِلَك َمَع طُلُوعِ الشَّْمسِ ِفي َيْومٍ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، فَبَِم نُْبِصُر؟، قَالَ: قُلُْت - ١٥٨١١
  ".أَْشَرقَتِ اَألْرُض وََواجََهْتُه الْجِبَالُ

الَْحَسَنةُ بَِعْشرِ أَْمثَاِلَها، َوالسَّيِّئَةُ بِِمثِْلَها :"اتَِنا و حسناتنا؟، قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، فَبَِم ُنْجَزى ِمْن سَيِّئَ: قُلُْت - ١٥٨١٢
  ".أَْو َيْغِفُر

ال لََعْمُر إِلَهَِك، إِنَّ ِللنَّارِ لََسْبَعةَ أَبَْوابٍ َما ِمْنُهنَّ بَاٌب إِ:"َيا َرُسولَ اللَِّه، فََما الَْجنَّةُ وَالنَّاُر؟، قَالَ: قُلُْت - ١٥٨١٣
  ". الرَّاِكُب َبْيَنُهَما َسْبِعَني َعاًماَيِسُري الرَّاِكُب بَْيَنُهَما َسْبِعَني َعاًما، َوإِنَّ ِللَْجنَّةِ ثََمانَِيةَ أَبَْوابٍ َما ِمْنُهَما َباَباِن إِال َيِسُري

َعلَى أَْنهَارٍ ِمْن َعَسلٍ ُمصَفًّى، وَأَْنهَارٍ ِمْن كَأْسٍ َما ":َيا َرُسولَ اللَِّه، فََعلَى َما َنطَِّلُع ِمَن الَْجنَِّة؟، قَالَ: قُلُْت - ١٥٨١٤
ْمرُ إِلَهَِك َما َتْعلَُمونَ، َوخَْيرٍ ِمْن بَِها ِمْن ُصدَاعٍ َوال َنَداَمٍة، َوأَنَْهارٍ ِمْن لََبنٍ لَمْ َيَتَغيَّْر طَْعُمُه، َوَماٍء غَْيرِ آِسنٍ، َوفَاِكَهٍة، لََع

الصَّاِلَحاتُ ِللصَّاِلِحنيَ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، أََولََنا ِفيَها أَزَْواجٌ أََو ِمْنُهنَّ ُمْصِلحَاٌت؟، قَالَ: ، قُلُْت"ْزَواجٍ ُمطََّهَرٍةِمثِْلِه َمَعُه َوأَ
َما أَفَْضلَ َما َنْحُن َباِلُغونَ ُمنَْتُهونَ : لُْتقُ: ، قَالَ لَِقيطٌ"َتلَذُّوَنُهنَّ مِثْلَ لَذَّاِتكُْم ِفي الدُّنَْيا َوَتلَذُّوَنكُْم غَْيَر أَنْ ال تََوالَُد

  .إِلَْيِه؟



َعلَى إِقَامِ الصَّالِة، َوإِيَتاِء الزَّكَاِة، َوزَِيالِ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َعلَى َما أُبَايُِعَك؟، فََبَسطَ َيَدُه َوقَالَ: قُلُْت - ١٥٨١٥
  ".الشِّْرِك، ال ُتشْرِْك بِاللَِّه إِلًَها غَيَْرُه

َوقََبَض َوَبَسطَ أَصَابَِعُه َوظَنَّ أَنِّي ُمشَْترِطٌ َشيْئًا ال : فََما َبْيَن الَْمشْرِقِ َوالَْمغْرِبِ؟، قَالَ: قُلُْت لَُه: قَالَ - ١٥٨١٦
فَلََك، ِحلَّ َحْيثُ شِئَْت َوال :"ُه، َوقَالََنِحلُّ ِمْنَها َحْيثُ ِشئَْنا، َوال َيْجنِي اْمُرٌؤ إِال َنفَْسُه فََبَسطَ َيَد: قُلُْت: ُيْعِطَينِيِه، قَالَ

َها إِنَّ ذَْينِ، َها إِنَّ ذَْينِ لَِمْن َنفَرٍ، لََعْمُرو إِلَهَِك إِنَُّهْم ِمْن أَْتقَى :"فَاْنَصَرفَْنا َعْنُه، َوقَالَ: ، قَالَ"َتجْنِي َعلَْيَك إِال َنفَْسَك
َمْن ُهْم َيا َرُسولَ اللَِّه؟، : فَقَالَ لَُه كَْعُب بن الُْخدَارِيَِّة أََحدُ بين أَبِي َبكْرِ بن ِكالبٍ ،"النَّاسِ َربَُّه ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة

َيا َرُسولَ : بنو الْمُْنَتِفقِ أَْهلُ ذَِلَك ِمنُْهْم، أَْهلُ ذَِلَك ِمنُْهْم، فَاْنَصَرفُْت َوأَقَْبلُْت َعلَْيِه، فَقُلُْت: ، قَالَ"َبُنو الْمُْنَتِفقِ:"قَالَ
َواللَِّه إِنَّ أََباَك الُْمْنَتِفَق لَِفي : اللَِّه، َهلْ َألَحٍد ِممَّْن َمَضى قَْبلََنا ِمْن َخْيرٍ ِفي َجاِهِليَّتِهِْم؟، فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن ُعْرضِ قُرَْيشٍ

أَْيَن أَُبوَك َيا : الَ َعلَى ُرءُوسِ النَّاسِ، َوَهَمْمُت أَنْ أَقُولَفَكَأَنَُّه َوقََع َحرٌّ َبْيَن جِلِْد َوْجهِي وَلَْحِمِه بَِما قَ: النَّارِ، قَالَ
َوأَْهِلي، َما أَتَْيَت َعلَْيِه ِمْن قَْبرِ َعاِمرِيٍّ أَْو :"َرسُولَ اللَِّه؟، فَإِذَا اُألْخَرى أَْجَملُ، قُلُْت، أَوْ أَْهلَُك َيا َرُسولَ اللَِّه؟، قَالَ

 أَْرَسلَنِي إِلَْيَك ُمحَمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْبِشرْ بَِما َيُسوُؤَك، ُتَجرُّ َعلَى َوجْهَِك َوَبطْنَِك: فَقُلْقَُرِشيٍّ ِمْن ُمْشرٍِك، 
، َوكَانُوا َيْحسَُبونَُهْم َيا َرسُولَ اللَِّه، َوَما فََعلَ ذَِلكَ بِهِْم َوكَاُنوا َعلَى َعَملٍ ال ُيْحِسُنونَ إِال إِيَّاُه: ، قُلُْت"ِفي النَّارِ

  ذَِلَك فَإِنَّ:"ُمْصِلِحَني؟، قَالَ

  ".نَ ِمَن الضَّالَِّنياللََّه َبَعثَ ِفي آِخرِ كُلِّ سَْبعِ أَُممٍ َنبِيا، فََمْن أَطَاَع َنبِيَُّه كَانَ ِمَن الُْمْهَتِديَن، َوَمْن َعَصاُه كَا
التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن آَدَم، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق - ١٥٨١٧

تََواَرى َسلََّم ِفي الصَّْيِد َيَعْن ُموَسى بن أَبِي عَاِئَشةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َرزِينٍ، َعْن أبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  ".لََعلَّ َهَوامَّ اَألْرضِ ِهَي قََتلَْتُه:"َعْن َصاِحبِِه، قَالَ

  لَِقيطُ بن صَبَِرةَ الُْعقَْيِليُّ
، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا بن ُجرَْيجٍ، أَخَْبرَنِي إِْسَماعِيلُ بن كَِثريٍ - ١٥٨١٨

اْنطَلَقُْت أََنا َوصَاِحٌب ِلي حَتَّى اْنَتَهيَْنا إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اِصمِ بن لَِقيِط بن صَبَِرةَ، َعْن أَبِيِه، قَالََع
َهلْ :"يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنقَِلُع، فَقَالَفَلَْم َنجِْدُه، فَأَطَْعَمْتَنا َعاِئَشةُ َتمًْرا، َوَعَصَدْت لََنا َعِصيَدةً، إِذْ َجاَء النَّبِ

َهلْ :"َنَعْم، فََبْيَنا َنْحُن َعلَى ذَِلَك َدفَعَ الرَّاِعي الْغََنَم إِلَى الُْمرَاحِ، َعلَى َيِدهِ َسْخلَةٌ، فَقَالَ: ، قُلَْنا"أَطَْعْمِتيهِْم ِمْن َشْيٍء؟
ال َتْحَسُبنَّ أَنَّا ذََبحَْنا : ال َتْحَسَبنَّ َولَمْ َيقُلْ:"، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَْيَنا بَِوْجهِِه، فَقَالَ"فَاذَْبْح َشاةً:"نََعْم، قَالَ: ، قَالَ"َولََدْت؟

  ".فَذََبَح َشاةً ُهالشَّاةَ ِمْن أَْجِلكُمَا، لََنا غَْنٌم مِائَةٌ ال نُرِيدُ أَنْ تَزِيَد َعلَْيَها، إِذَا وُِلَد ِللرَّاِعي َبْهَمةٌ أََمْرنَا

إِذَا تََوضَّأَْت فَأَْسبِغِ الُْوُضوَء، َوَخلِّلِ اَألصَابَِع، :"َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخبِْرنِي َعنِ الُْوُضوِء، قَالَ: قُلُْت: قَالَ - ١٥٨١٩
  ".َوإِذَا اْستَْنثَْرَت فَأَْبِلغْ إِال أَنْ َتكُونَ َصاِئمًا

َيا : قُلُْت: ، قَالَ"طَلِّقَْها:"لَ اللَِّه، إِنَّ ِلي اْمَرأَةً، فَذَكََر ِمْن طُولِ ِلَسانَِها َوَبذَاِئَها، قَالََيا َرُسو: قُلُْت: قَالَ - ١٥٨٢٠
ظَِعينََتَك  أَْمِسكَْها َوأَئِْمْرهَا، فَإِنْ َيكُْن ِفيَها خَْيٌر فََسَتفَْعلُ، َوال َتْضرِْب:"َرسُولَ اللَِّه، إِنََّها ذَاتُ ُصْحَبٍة َووَلٍَد، قَالَ

لَْيمٍ الطَّاِئِفيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُس، "ضَْرَبَك أَمَِتَك
  ).النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه َعْن إِْسَماِعيلَ بن كَِثريٍ، َعْن َعاِصمِ بن لَِقيٍط، َعْن أَبِيِه، َعنِ 

َعْن َعاِصمِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن كَِثريٍ،  - ١٥٨٢١



النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََر َشْيئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  أَنَُّه أََتى، بن لَِقيِط بن صَبَِرةَ، َعْن أَبِيِه 
  ".أَسْبِغِ الُْوُضوَء، َوخَلِّلِ اَألصَابَِع:"َوَسلََّم

مَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ح، َوَحدَّثََنا َعِليُّ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَح - ١٥٨٢٢
: َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن أَبِي هَاِشمٍ، َعْن َعاِصمِ بن لَِقيِط بن َصبِرَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، قَاال

أَسْبِغِ الُْوُضوَء، َوخَلِّلِ اَألصَابَِع، َوإِذَا اْستَْنَشقَْت فَبَاِلغْ إِال أَنْ َتكُونَ :"َوَسلََّم، فَقَالَ أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  .، َولَفْظُُهَما َواِحٌد"َصاِئمًا

رِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َحسَّاٍن الْعَطَّاُر الَْبْص - ١٥٨٢٣
اِفِد بين الُْمْنَتِفقِ، أَنَّهُ الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن خَاِلٍد، َعْن إِْسَماِعيلَ بن كَثِريٍ، َعْن َعاِصمِ بن لَِقيِط بن َصبِرَةَ، َعْن أَبِيِه َو

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيجَِداُه، فَأَطَْعَمْتُهَما َعاِئَشةُ َعِصيَدةً، فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ أََتى َعاِئَشةَ ُهَو َوَصاِحبٌ لَُه َيطْلَُباِن النَّبِيَّ 
ِه، الصَّالةُ؟، َيا َرسُولَ اللَّ: َنَعْم، قُلُْت: ، قُلَْنا"أَطَْعمِْتهَِما؟:"َجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنقَِلُع َيَتكَفَّأُ، فَقَالَ

  ".أَْسبِغِ الُْوُضوَء، َوخَلِّلِ اَألصَابَِع، وََباِلغْ ِفي االْستِْنشَاقِ إِال أَنْ َتكُونَ َصاِئمًا:"قَالَ
َبٍة َوَولٍَد، إِنََّها ذَاتُ ُصْح: ، قُلُْت"طَلِّقَْها:"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ ِلي امَْرأَةً َوذَكََر ِمْن َبالِئهَا، فَقَالَ: قُلُْت - ١٥٨٢٤

  ".فَِعظَْها، إِنْ َيكُْن ِفيَها َخْيٌر فََسَتفَْعلُ، َوال َتضْرِْب ظَِعينََتَك َضرَْبَك أَُميََّتَك:"قَالَ

َعْم، َن: ، قَالَ"أَوَلََدْت؟:"فََبْيَنا َنْحُن كَذَِلَك إِذْ َدفَعَ َراِعي الْغََنمِ َعلَى َيَدْيِه ِفي الْمُرَاحِ َسْخلَةً، قَالَ - ١٥٨٢٥
ال َتْحَسَبنَّ َولَْم يَقُلْ ال َتْحَسُبنَّ أَنَّا ذََبْحَناَها ِمْن أََجِلَك، إِنَّ :"، ثُمَّ أَقَْبلَ َعِليَّ، فَقَالَ"َبْهَمةٌ، قَالَ، اذَْبْح َمكَاَنَها َشاةً:"قَالَ

  ".ِعي َبْهَمةً أَمَْرَناُه فَذََبَح َشاةًلََنا غَْنٌم مِائَةٌ ال ُنِحبُّ أَنْ َيزِيَد َعلَْيَها، َوكُلََّما َولََّد الرَّا
  لَِقيطُ بن أَْرطَاةَ السَّكُونِيُّ

َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال - ١٥٨٢٦
: ثََنا َنْصُر بن َعلْقََمةَ، َعْن أَِخيِه، َعنِ بن َعاِئٍذ، َعْن لَِقيِط بن أَْرطَاةَ السَّكُونِيِّ، أَنَّ َرُجال، قَالَ لَُهَمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ، َحدَّ

وَِتْسِعَني َمَع َرسُولِ اللَّهِ  لَقَْد قََتلُْت ِتْسًعا:"إِنَّ لََنا َجاًرا َيْشَرُب الَْخْمَر َوَيأِْتي الْقَبِيَح، فَاْرفَعْ أَْمَرُه إِلَى السُّلْطَاِن، قَالَ
  ".َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َما أُِحبُّ أَنِّي قََتلُْت ِمثْلَُهْم َوأَنِّي كََشفُْت ِقنَاَع ُمْسِلمٍ

َنْصُر بن ُخَزْيَمةَ، أَنَّ أََباُه، َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعلْقََمةَ  - ١٥٨٢٧
قَالَ لَِقيطُ بن أَْرطَاةَ : َحدَّثَُه، َعْن َنْصرِ بن َعلْقََمةَ، َعْن أَِخيِه َمْحفُوِظ بن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعاِئٍذ، قَالَ

ْجالَي ِمْعَوجََّتانِ ال َتَمسَّاِن اَألْرَض، فََدَعا ِلي فََمَشْيُت َعلَى أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َورِ:"السَّكُونِيُّ
  ".اَألْرضِ

  َمنِ اْسُمُه لَُبيٌّ
  لَُبيُّ بن لَبَّا

لْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيزِيَد ا - ١٥٨٢٨
أَْدَركَ  َرأَْيُت لَُبيَّ بن لَبَّا اَألَسِديَّ، َوكَانَ َرُجال ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْو قَْد: َعْن أَبِي َبلْجٍ، قَالَ

  ".ًدا َعَدنِيا، َورَأَْيُت َعلَْيِه ثَْوَب َخزٍّ أَْو ُمطَْرًفَسَبَق فََرسٌ لَُه فََجلَّلَُه ُبْر"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
  َمنِ اْسُمُه لَْجالٌج



  لَْجالٌج أَُبو َخاِلٍد كَانَ َينْزِلُ ِدَمشَْق
ُر بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثَنِي َعْبدُ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا الُْمَعلَّى بن الْوَِليِد الْقَْعقَاِعيُّ، َحدَّثََنا مَُبشِّ - ١٥٨٢٩

َما َمْألُت بَطْنِي طََعاًما ُمْنذُ أَْسلَْمُت َمَع النَّبِيِّ :"الرَّْحَمنِ بن الَْعالِء بن اللَّْجالجِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه اللَّْجالجِ، قَالَ
  ).يَْعنِي قُوَِّتي : ، قَالَ الَْعالُء"يَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، آكُلُ َحْسبِي وَأَشَْرُب َحْسبِ

بن ُعالثَةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحرَِميُّ بن حَفْصٍ الْعََتِكيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه  - ١٥٨٣٠
أَنَُّه كَانَ قَاِعًدا ِفي السُّوقِ، ، أَنَّ أََباُه اللَّْجالَج أَْخَبَرُه ، دَّثَُه َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُعَمَر، َعْن َخاِلِد بن اللَّْجالجِ َح

َهذَا َمْن أَُبو :"لَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيقُولُفََمرَِّت اْمرَأَةٌ َتحِْملُ َصبِيا، فَثَاَر النَّاُس َوثُْرُت، فَِسرَْنا فَاْنتََهْيَنا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َع
، فََسكََتْت، "َمْن أَُبو َهذَا َمَعِك؟:"أََنا أَُبوهُ َيا َرُسولَ اللَِّه، فَأَقَْبلَ َعلَْيَها، فَقَالَ: ، فََسكََتْت، فَقَالَ َشابٌّ َحذَاَءَها"َمَعِك؟

َولَْيَسْت ُتكَلُِّمَك، وَأََنا أَُبوُه َيا َرسُولَ اللَِّه، فََنظَرَ  َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنََّها َحِديثَةُ السِّنِّ، َحِديثَةُ َعْهٍد بِخُْرَبٍة،: فَقَالَ الْفََتى
َما َنْعلَُم إِال َخيًْرا أَْو َنْحَو ذَا، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى بَْعضِ أَْصَحابِِه كَأَنَُّه َيْسأَلُُهْم َعْنُه، فَقَالُوا

َنَعْم، فَأََمرَ بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيْرَجَم، فََخَرجَْنا بِِه فََحفَْرَنا لَهُ : ، قَالَ"أَْحَصْنَت؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى
ى َمجَاِلِسنَا، فََبْيَنا َنْحُن كَذَِلَك إِذْ َجاَء شَْيٌخ َيْسأَلُ َعنِ َحتَّى أَْمكَنَّا، ثُمَّ َرَمْيَناهُ بِالِْحجَاَرِة حَتَّى َهَدأَ، ثُمَّ اْنَصَرفَْنا إِلَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، َهذَا َجاَء : َم، فَقُلَْناالْمَْرُجومِ، فَقُْمَنا إِلَْيِه فَأََخذَْنا بَِتالبِيبِِه فَاْنطَلَقَْنا بِِه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  َمْه، ُهَو أَطَْيُب:"َعنِ الَْخبِيِث، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيسْأَلُ

: َوَدفْنِِه، قَالَ، فَاْنَصَرفَْنا َمَع الشَّْيخِ فَإِذَا ُهَو أَُبوُه، فَاْنَتهَْيَنا إِلَْيِه فَأََعنَّاُه َعلَى غُْسِلِه، َوَتكْفِينِِه، "ِعْنَد اللَِّه ِمْن رِيحِ الِْمْسِك
  ).َوَما أَْدرِي قَالَ الصَّالةَ َعلَْيِه أَْم ال 

ُمَحمَُّد بن َعْبدِ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا - ١٥٨٣١
كُنَّا ِغلَْماًنا َنْعَملُ ِفي السُّوقِ، : لََمةَ بن َعْبِد اللَِّه الْجَُهنِيِّ، َعْن َخاِلِد بن اللَّْجالجِ، َعْن أَبِيِه، قَالَاللَِّه الشَُّعيِْثيُّ، َعْن َمْس

ِه َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بِفَأََمَر َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِرُجلٍ فَُرجَِم، فََجاَء َرُجلٌ َيْسأَلَُنا َعْنُه، فَأََتْيَنا 
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ َهذَا َجاَء َيسْأَلَُنا َعْن َهذَا الَْخبِيِث الَِّذي ُرجَِم الَْيْوَم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: َوَسلََّم، فَقُلَْنا

  ".ِه لَُهَو أَطَْيُب ِعْنَد اللَِّه ِمَن الِْمْسِكَخبِيثٌ، فَوَاللَّ: ال َتقُولُوا:"َوَسلََّم

ِلٍد، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسهِرٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َخا - ١٥٨٣٢
كُنَّا ِغلَْماًنا َنْعُدو إِلَى : َعْبِد اللَِّه الْجَُهنِيِّ، َعْن َخاِلِد بن اللَّْجالجِ، َعْن أَبِيِه، قَالَبن َعْبِد اللَِّه النَّْصرِيِّ، َعْن َمْسلََمةَ بن 

ذَِلكَ الرَُّجلِ  أَلَُنا َعْن َمكَاِنالسُّوقِ، فَأُِتَي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِرُجلٍ أَقَرَّ بِالزَِّنا فَُرجَِم، فََجاَء َرُجلٌ َيْس
ال :"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ َهذَا َيْسأَلَُنا َعْن ذَِلَك الَْخبِيِث، فَقَالَ: الَِّذي ُرجَِم، فَأََتْيَنا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلَْنا

  ".حِ الِْمْسِكَخبِيثٌ، فََواللَِّه لَُهَو أَطَْيُب ِعْنَد اللَِّه ِمْن رِي: َتقُولُوا
َراهِيُم بن ُدحَْيمٍ َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي ح، َوَحدَّثََنا إِْب - ١٥٨٣٣

َحدَّثََنا ُمَبشُِّر بن : ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، قَالُواالدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ
َيا بينَّ، إِذَا أََنا ُمتُّ فَأَلِْحدْنِي، :"قَالَ ِلي أَبِي: إِْسَماعِيلَ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الَْعالِء بن اللَّْجالجِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

 بِْسمِ اللَِّه َوَعلَى ِملَِّة َرُسولِ اللَِّه، ثُمَّ ِسنَّ َعلَيَّ الثََّرى سِنا، ثُمَّ اقَْرأْ ِعْندَ رَأِْسي بِفَاِتَحِة: قُلْفَإِذَا َوَضعَْتنِي ِفي لَْحِدي، فَ
  ".الَْبقََرِة، َوخَاِتَمِتهَا، فَإِنِّي َسمِْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ذَِلَك



  ُه لَبِيبَةَُمنِ اْسُم
  لَبِيَبةُ األَْنصَارِيُّ

ْحَمنِ بن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّاٍد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُبْهلُولٍ، َحدَّثََنا بن أيب فَُدْيٍك، َعْن َيحَْيى بن َعْبِد الرَّ - ١٥٨٣٤
فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمَّةٍ "َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ إِذَا قََرأَ َهِذِه اآلَيةَ  أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: لَبِيَبةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه

َيا َربُّ َهذَا :"َبكَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالَ] ٤١النساء آية "[بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشهِيًدا
  ".لَى َمْن أََنا َبْيَن ظَْهَرْيِه، فَكَْيفَ بَِمْن لَْم أََر؟َشهِْدُت َع
ٍك، َحدَّثََنا َيْحَيى َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّادٍ الَْخطَّابِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن ُبْهلُولٍ األَْنَبارِيُّ، َحدَّثََنا بن أَبِي فُدَْي - ١٥٨٣٥

أُْهِدَي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيْوَم خَْيَبرٍ شَاةٌ : َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَبن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن لَبِيبَةَ، 
ا َماَت أَْرَسلَ َرسُولُ ، فَلَمََّمْصِليَّةٌ، فَأَكَلَ ِمْنَها ُهَو، َوبِْشرُ بن الْبََراِء بن َمْعُرورٍ، فَمَرَِضا مََرًضا َشدِيًدا، ثُمَّ إِنَّ َبشًَرا َماَت

َما :"أَطَْعْمُتكَ السُّمَّ، قَالَ: ، فَقَالَْت"َما أَطَْعْمِتَنا وَْيَحِك؟:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْيُهوِديَِّة الَِّتي أَْهَدْتَها، فَقَالَ
، فَإِنْ كُْنَت َنبِيا َعِلْمُت أَنََّها ال َتُضرَُّك، َوإِنْ كُْنَت غَْيَر ذَِلَك فَأََرْدتُ إِنِّي َسِمْعُتَك َتذْكُُر: ، قَالَْت"َحَملَِك َعلَى ذَِلَك؟

  ).أَنْ أُرِيحَ النَّاَس مِْنَك، ثُمَّ أََمَر بَِها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُصِلَبْت 
  َمنِ اْسُمُه لَبِيٌد
  ِه لَْم ُيَخرِّْجلَبِيدٌ أَُبو َعْبدِ اللَّ

  َباُب الِْميمِ
  َمنِ اْسُمُه ُمَحمٌَّد

  ُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ اَألْنَصارِيُّ
  بَارِِه َوِذكْرِ ِسنِِّه َوَوفَاتِِهَبْدرِيٌّ أَقَاَم بِالَْمدِيَنِة إِلَى أَنْ َماتَ بَِها َسَنةَ ثَالٍث وَأَْرَبِعَني َو ِسنُّهُ َسْبٌع َوَسْبُعونَ َوِمْن أَْخ

َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد،  - ١٥٨٣٦
ُد بن َمْسلََمةَ بن خَاِلِد بن ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ، ثُمَّ ِمْن بين َزُعوَراَء بن َعْبدِ اَألْشَهلِ ُمَحمَّ"ُعْرَوةَ،

  ".َعِديِّ بن َمْجَدَعةَ بن َحارِثَةَ بن الْحَارِِث
ا ُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََن - ١٥٨٣٧

ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنَصارِ، ثُمَّ ِمَن اَألْوسِ ِمْن بين َحارِثَةَ، "ُعقَْبةَ، َعنِ بن ِشَهابٍ،فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن 
  ".ُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ

ن ِهَشامٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا زِيَاُد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ب - ١٥٨٣٨
ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ، ثُمَّ ِمْن بين حَارِثَةَ ُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ بن "بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق،

بن الْخَْزَرجِ بن َعْمرِو بن َماِلِك بن األَْوسِ، َوكَانَ َحِليفًا ِلبَنِي َعْبدِ  َخاِلِد بن َعِديِّ بن َمْجَدَعةَ بن حَارِثَةَ بن الَْحارِِث
  ".اَألْشَهلِ

ُتُوفَِّي ُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ بِالَْمدِيَنِة َسَنةَ :"َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ - ١٥٨٣٩
  ".وَأَْرَبِعَني، َوِسنُُّه َسْبٌع َوَسْبُعونَ َسنَةً ثَالٍث



مَاَت ُمَحمَّدُ بن َمْسلََمةَ ِفي َصفَرٍ َسَنةَ :"َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، قَالَ - ١٥٨٤٠
  ".ثَالٍث وَأَْرَبِعَني

  َمةََما أَسَْنَد ُمَحمَّدُ بن َمْسلَ
  َسْهلُ بن أَبِي َحثَْمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َمْسلَمَةَ

رْطَاةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َيحَْيى بن الَْعالِء، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَ - ١٥٨٤١
َمرَّ َناٌس ِمَن األَْنَصارِ بُِمَحمَّدِ بن َمْسلََمةَ، َوُهَو ُيطَاِلُع َجارَِيةً ِمْن بين : َمةَ، قَالَُمَحمَِّد بن ُعثَْمانَ، َعْن َسْهلِ بن أَبِي َحثْ

لَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: سُْبَحانَ اللَِّه، لَْو فََعلَ َهذَا بَْعُض َشبَابَِنا َرأَْيَناُه قَبِيًحا؟، قَالَ: النَّجَّارِ، فَقَالُوا
، َهكَذَا قَالَ َيْحَيى بن الَْعالِء، َعنِ الَْحجَّاجِ، "إِذَا أَلْقَى اللَُّه ِفي قَلْبِ َرُجلٍ خِطَْبةَ امَْرأٍَة فَال بَأَْس أَنْ َيْنظَُر إِلَيَْها:"َيقُولُ

  ).َعْن ُمَحمَِّد بن ُعثَْمانَ 

ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّ - ١٥٨٤٢
 خَطَْبُت امَْرأَةً فََجَعلُْت أََتَخبَّأُ لََها حَتَّى َنظَْرُت: بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعمِِّه َسْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َمْسلََمةَ، قَالَ

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : أََتفَْعلُ َهذَا َوأَْنَت صَاِحُب َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟، قَالَ: إِلَيَْها، فَِقيلَ لَُه
رََواُه حَفُْص بن ، ، َهكَذَا "فَال بَأَْس أَنْ َيْنظَُر إِلَْيهَاإِذَا أَلْقَى اللَُّه ِفي قَلْبِ أََحٍد مِْنكُْم خِطَْبةَ امَْرأٍَة :"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .ِغَياٍث، َوتَاَبَعُه يَزِيدُ بن َهاُرونَ
دَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َح - ١٥٨٤٣

رَأَْيُت ُمَحمََّد بن َمْسلََمةَ : جَّاُج بن أَْرطَاةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَ َعْن َسْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ، قَالَالَْح
سُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟، ُسْبَحانَ اللَِّه، َتْنظُُر إِلَْيَها َوأَْنَت ِمْن أَْصَحابِ َر: ُيطَارِدُ اْبَنةَ الضَّحَّاِك بَِبَصرِِه، فَقُلُْت

إِذَا أَلْقَى اللَُّه ِفي قَلْبِ اْمرِئٍ ِخطَْبةَ امَْرأٍَة، فَال بَأَْس أَنْ :"إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: فَقَالَ
ِعيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَ، َعْن َعمِِّه َسْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ، كََما َرَواهُ ، َورََواُه َيحَْيى بن َس"َيْنظَُر إِلَْيهَا

  .َحفُْص بن ِغَياٍث، َويَزِيُد بن هَاُرونَ، َعنِ الَْحجَّاجِ

ن ُموَسى بن َشْيَبةَ األَْنصَارِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ب - ١٥٨٤٤
ي َحثَْمةَ ِصْرَمةَ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن ُمَحمَّدِ بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَ األَْنَصارِيِّ، َعْن َعمِِّه َسْهلِ بن أَبِ

: ن َمْسلََمةَ، فََمرَّْت بنُت الضَّحَّاِك ِمْن َخلِْفِه فََجَعلَ ُيطَارُِدَها بَِبَصرِِه، فَقُلُْتكُْنُت جَاِلًسا َمَع ُمَحمَِّد ب: اَألْنصَارِيِّ، قَالَ
 إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: سُْبَحانَ اللَِّه، َتفَْعلُ َهذَا وَأَْنَت َصاِحبُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟، فَقَالَ

  ".إِذَا أَلْقَى اللَُّه ِخطَْبةَ امَْرأٍَة ِفي قَلْبِ َرُجلٍ، فَال بَأَْس أَنْ َيْنظُرَ إِلَْيَها:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
ُد الَْواِحِد بن َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الْقَاِضي، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الْوَهَّابِ الُْجَمِحيُّ، َحدَّثََنا َعْب - ١٥٨٤٥

كُْنُت قَاِعًدا َمَع ُمَحمَِّد بن : زَِياٍد، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج بن أَْرطَاةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
يَْرَحُمَك اللَُّه، َتنْظُُر إِلَْيَها َهذَا : َبَصرِِه، فَقُلُْت لَُهَمْسلََمةَ األَْنَصارِيِّ ِفي دَارِِه، فَرَأَى جَارَِيةً ِمَن اَألْنصَارِ، فَطََرَدَها بِ

إِذَا قَذََف اللَُّه ِفي قَلْبِ اْمرِئٍ ِخطَْبةَ امَْرأٍَة، فَال :"إِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: النَّظََر؟، فَقَالَ
  .ِه، َهكَذَا َرَواُه عَْبُد الَْواِحِد بن زَِياٍد، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَ، َعْن أَبِي"لَْيَهاَبأْسَ أَنْ َيْنظُرَ إِ



، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج، َعْن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ - ١٥٨٤٦
رَأَْيُت ُمحَمََّد بن َمْسلََمةَ ُيطَارِدُ ثَُبْيَتةَ بنتَ : َسْهلِ بن ُمَحمَِّد بن أَبِي َحثَْمةَ، َعْن َعمِِّه ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَ، قَالَ

َنَعْم، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لُ َهذَا؟، فَقَالََتفَْع: الضَّحَّاِك َعلَى َبْعضِ َمنَازِلِ الَْمِديَنِة بَِبصَرِِه، فَقُلُْت
، َهكَذَا َروَاُه أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ "إِذَا أَلْقَى اللَُّه ِفي قَلْبِ اْمرِئٍ خِطَْبةَ امَْرأٍَة، فَال بَأَْس أَنْ َيْنظُرَ إِلَْيَها:"َوَسلََّم، َيقُولُ

  .ْهلِ بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي َحثَْمةَ، َعْن َعمِِّه ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَالَْحجَّاجِ، َعْن َس

ةَ، َعْن َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَأَ - ١٥٨٤٧
َرأَْيُت ُمَحمََّد بن َمْسلََمةَ اَألْنَصارِيَّ َرأَى بنَت الضَّحَّاِك َعلَى جِدَارٍ َتلَْعُب، : َعْن أَبِيِه، قَالَُمَحمَِّد بن سَْهلِ بن حَُنْيٍف، 
إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ : أََتْنظُرُ إِلَْيَها وَأَْنَت صَاِحُب َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟، قَالَ: فََجَعلَ َيْنظُُر إِلَْيَها، فَقِيلَ لَُه

، َهكَذَا َرَواهُ "إِذَا قَذََف اللَُّه ِفي قَلْبِ اْمرِئٍ خِطَْبةَ امَْرأٍَة، فَال َبأْسَ أَنْ َيْنظُرَ إِلَْيَها:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ ِفي َهذَا الَْحِديِث، وَالصََّواُب عِْنِدي،  َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َوخَالََف النَّاَس فيه، قد اختلف الرواة َعنِ

أَبِي َحثَْمةَ، َعْن َواللَُّه أَْعلَُم، َما رََواُه حَفُْص بن ِغَياٍث، َوَيزِيُد بن َهاُرونَ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسلَْيَمانَ بن 
  ".َحمَِّد بن َمْسلََمةَ َمْسلََمةََعمِِّه َسْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ، َعْن ُم

  ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َمْسلََمةَ
، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ بن ُجرَْيجٍ، أَْخبََرنِي ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ - ١٥٨٤٨

قََضى ِفيِه َرسُولُ اللَّهِ :"َعنِ الُْمغَِريِة بن ُشْعَبةَ، َعْن ُعَمَر، َحدِيثًا ِفي إِْمالصِ الَْمْرأَِة، فَقَالَ الُْمغَِريةُُعْرَوةَ، أَنَُّه َحدَّثَ 
َحمَّدُ بن َمْسلََمةَ بِأَنَُّه َسِمعَ إِنْ كُْنَت َصاِدقًا فَائِْت بِأََحٍد َيعْلَُم ذَِلَك، فَشَهَِد ُم: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِغرٍَّة، فَقَالَ ُعَمُر

  ".َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى ِفيِه بُِغرٍَّة

، بن ُعْرَوةََحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا أََنسُ بن ِعَياضٍ، َعْن ِهَشامِ  - ١٥٨٤٩
قََضى ِفيِه َرسُولُ :"الُْمغَِريةَُعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، أَنَّ ُعَمَر اسَْتَشارَ النَّاَس ِفي الَْجنِنيِ َتطَْرُحُه الَْمْرأَةُ، فَقَالَ 

نْ كُْنَت َصاِدقًا فَائِْت بِأََحٍد َيْشَهُد َمَعَك، فََشهَِد ُمَحمَّدُ إِ: ، فَقَالَ ُعَمُر"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِغرٍَّة عَْبٍد أَْو َولِيَدٍة
  .بن َمْسلََمةَ أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى بِِه

ِهيُم بن ُمَحمٍَّد َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الشَّافِِعيُّ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َعمِّي إِْبَرا - ١٥٨٥٠
قََضى ِفيِه :"الُْمِغَريةَُحازِمٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، أَنَّ ُعَمَر سَأَلَ َعنِ الَْجنِنيِ، فَقَالَ 

َمْن َيشَْهُد َمَعَك إِنْ كُْنتَ َصاِدقًا؟، فَشَهَِد ُمحَمَُّد بن : ، فَقَالَ ُعَمُر"بِغُرٍَّة َعْبٍد أَْو أَمٍَة َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َمْسلََمةَ أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى بِذَِلَك

ا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََن - ١٥٨٥١
َوةَ، ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َوَعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ
الَ الُْمِغَريةُ بن َعْن أَبِيِه، َعنِ الِْمْسَورِ بن َمْخَرَمةَ، أَنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ، اسَْتشَاَر النَّاَس ِفي إِْمالصِ الْمَْرأَِة، فَقَ

فَائْتِنِي بَِمْن َيْشَهُد َمَعَك، فَأََتاهُ : ، قَالَ"أََمٍةَشهِْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قََضى ِفيَها بُِغرٍَّة َعْبدٍ أَْو :"ُشْعَبةَ
  .ُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ

  قَبِيَصةُ بن ذَُؤْيبٍ الْخَُزاِعيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َمْسلَمَةَ



الزُّْهرِيِّ، َعْن قَبِيَصةَ بن ذَُؤْيبٍ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعنِ - ١٥٨٥٢
َما أَجِدُ لَِك ِفي ِكتَابِ : َجاَءِت الَْجدَّةُ إِلَى أَبِي َبكْرٍ َتطْلُُب ِمريَاثََها ِمنِ اْبنَِها أَوِ اْبنَِتَها، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ: الْخَُزاِعيِّ، قَالَ

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، يَقِْضي لَِك بَِشْيٍء، َوسَأَسْأَلُ النَّاَس الَْعِشيَّةَ، فَلَمَّا َصلَّى اللَِّه َشيْئًا، َوَما َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّ
ِفي الِْكتَابِ َشْيئًا،  إِنَّ الَْجدَّةَ أََتتْنِي َتْسأَلُ مَِرياثََها ِمنِ اْبنَِها أَوِ اْبَنِتهَا، َوإِنِّي لَْم أَجِْد لََها: الظُّْهَر، أَقَْبلَ َعلَى النَّاسِ، فَقَالَ

سُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َما َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقِْضي لََها بَِشْيٍء، فََهلْ َسِمَع أََحٌد مِْنكُْم ِمْن َر
، "يَقِْضي لََها بِالسُُّدسِ"َشهِْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَسلََّم، ِفيَها َشْيئًا؟، فَقَاَم الُْمِغَريةُ بن شُْعَبةَ، فَقَالَ

َشهِْدُت َرسُولَ اللَِّه :"َهلْ َسِمَع ذَِلَك َمَعَك أََحٌد، فَقَاَم ُمَحمَّدُ بن َمْسلََمةَ، فَقَالَ: فَأَْعطَاَها أَُبو َبكْرٍ السُُّدَس، فَقَالَ
، فَأَْعطَاَها أَُبو َبكْرٍ السُُّدَس، فَلَمَّا كَاَنْت ِخالفَةُ ُعَمَر َجاَءْتُه الَْجدَّةُ الَِّتي "ْيِه َوَسلََّم، َيقِْضي لََها بِالسُُّدسَِصلَّى اللَُّه َعلَ

  ).ْيَنكُمَا، َوأَيَُّتكَُما َخلَْت فَُهَو لََها إِنََّما كَانَ الْقََضاُء ِفي غَْيرِِك، وَلَِكْن إِذَا اْجَتَمْعُتَما فَالسُُّدُس َب: ُتخَاِلفُهَا، فَقَالَ ُعَمُر

انَ بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيُد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ، أََنا َماِلٌك، َعنِ بن ِشَهابٍ، َعْن ُعثَْم - ١٥٨٥٣
الَْجدَّةُ إِلَى أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َتسْأَلُُه ِمَرياثََها ِفي ِكتَابِ اللَِّه،  َجاَءِت: إِْسحَاَق بن خََرَشةَ، َعْن قَبِيَصةَ بن ذَُؤْيبٍ، قَالَ

ا، َما لَِك ِفي ِكَتابِ اللَِّه َشْيٌء، َوَما َعِلْمُت لَِك ِفي ُسنَِّة َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيئً: فَقَالَ لََها أَُبو َبكْرٍ
أَْعطَاَها "َحَضْرُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: تَّى أَسْأَلَ النَّاَس، فَسَأَلَ النَّاَس، فَقَالَ الُْمِغَريةُ بن ُشْعبَةَفَاْرجِِعي َح
الَ مِثْلَ َما قَالَ الُْمغَِريةُ، فَأَْنفَذَُه لََها َهلْ َمَعَك غَْيُرَك؟، فَقَاَم ُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ األَْنَصارِيُّ، فَقَ: ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ"السُُّدَس

َما ِلِك ِفي ِكتَابِ اللَِّه َشْيٌء، َوَما كَانَ : أَُبو َبكْرٍ، ثُمَّ َجاَءِت الَْجدَّةُ اُألخَْرى ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َتسْأَلُُه ِمَرياثََها، فَقَالَ
َما أََنا بِزَاِئٍد ِفي الْفََراِئضِ شَْيئًا، وَلَِكْن ُهَو ذَِلَك السُُّدُس، فَإِِن اْجَتَمْعُتَما ِفيِه فَُهَو الْقََضاُء الَِّذي قُِضيَ بِِه إِال ِلَغْيرِِك، َو
  .َبْيَنكَُما َوأَيُّكَُما َخلَْت بِِه فَُهَو لَهَا

انُ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن ُموَسى الْقَطَّ - ١٥٨٥٤
إِنَّ اْبَن ابْنِي أَوِ اْبَن ابَْنِتي َماَت، فَذَكَرَ : َجاَءِت الَْجدَّةُ إِلَى أَبِي َبكْرٍ، فَقَالَْت: َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن قَبِيَصةَ بن ذُؤَْيبٍ، قَالَ

َما أَْعلَُم لَِك ِفي ِكتَابِ اللَِّه َشْيئًا، َوَسأَْسأَلُ فَاْرجِِعي، فَلَمَّا َصلَّى : ي؟، قَالَ أَُبو َبكْرٍأَنَّ ِلي حَقًّا ِفيَما َتَرَك، فََما َحقِّ
َنا َسِمْعُتُه، أَ: َمْن َسِمَع ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْجدَّاِت شَْيئًا؟، قَالَ الُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَ: الظُّْهَر، قَالَ

: َهلْ َعِلَم ذَِلَك أََحٌد غَْيُرُك؟، فَقَاَم ُمحَمَُّد بن َمْسلََمةَ، فَقَالَ: ، قَالَ"أَْعطَى الَْجدَّةَ السُُّدَس:"كَْيَف َسِمْعَتُه؟، قَالَ: قَالَ
أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه، َوكَانَ ُعَمُر َرِضَي اللَّهُ َصَدَق، ُهَو كََما قَالَ، فََجاَءِت الَْمْرأَةُ فَأَْعطَاَها السُُّدَس، فَلَمَّا قُبَِض 

إِنَّ : َها ِمثْلَ قَْوِلِه، ثُمَّ سَأَلَ، فَقَالُواَعْنُه، أََتْتُه اْمَرأَةٌ ِفي مِثْلِ ذَِلَك، فَقَالَْت َما قَالَِت الَْمْرأَةُ الَِّتي قَالَْت َألبِي َبكْرٍ، فََردَّ َعلَْي
إِذَا اْجَتَمْعُتَما فَُهَو : كَذَا َوكَذَا َوَشهَِد َمَعُه ُمحَمَُّد بن َمْسلََمةَ فَأَْعطَاَها السُُّدَس، َوقَالَ ُعَمُر ِمْن ِقَبِلِه: قَالَ الُْمِغَريةَ،

  .لَكَُما، وَأَيُّكَُما َخلَْت بِِه فَُهَو لََها
  َمْحُموُد بن لَبِيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َمْسلَمَةَ

َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسْعٍد، : ثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َوُموَسى بن َهاُرونَ، قَاالَحدَّ - ١٥٨٥٥
، َيا َرُسولَ اللَِّه : قُلُْت: َعْن َساِلمِ بن َصاِلحِ بن إِْبَراِهيَم، َعْن أَبِيِه، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َمْسلََمةَ، قَالَ

َتخُْرُج بَِسْيِفِك إِلَى الَْحرَِّة فََتْضرُِبَها بِِه، ثُمَّ َتْدُخلُ بَْيَتَك حَتَّى يَأْتَِيَك َمنِيَّةٌ :"كَْيَف أَصَْنُع إِذَا اْخَتلََف الُْمَصلُّونَ؟، قَالَ
  ".قَاِضَيةٌ أَْو َيٌد خَاِطئَةٌ



  َعْن َعمِِّه ُمَحمَِّد بن َمْسلََمةَ َجْعفَُر بن َمْحُموِد بن َمْسلََمةَ،
َماَمةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َعمِّي الْقَاِسُم بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ذُؤَْيُب بن ِع - ١٥٨٥٦

لَمَّا َحكَمَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفي بين :"َمْسلََمةَ، قَالَ إِبَْراهِيَم بن َجْعفَرٍ بن ُمحَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَحمَِّد بن
ُدورِ األَْوسِ بِأَِسَريْينِ،  قَُرْيظَةَ َوَجَدِت اَألْوُس ِمْن ذَِلَك، فَأَْرَسلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى كُلِّ َدارٍ ِمْن

  ".لَى بين حَارِثَةَ بِأَسَِريْينَِوأَْرَسلَ إِ
  َعْبُد الرَّْحَمنِ اَألعَْرُج، َعْن ُمَحمَِّد بن َمْسلَمَةَ

ي ُشعَْيُب بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفًّى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِحمَْيرٍ، َحدَّثَنِ - ١٥٨٥٧
اللَِّه َصلَّى  ، َعْن ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُهْرُمزٍ اَألعَْرجِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َمْسلََمةَ، أَنّ َرُسولَأَبِي َحْمَزةَ

السََّماوَاِت وَاَألْرَض حَنِيفًا ُمْسِلًما،  اللَُّه أَكْبَُر، َوجَّْهُت َوْجهِيَ ِللَِّذي فَطََر:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ إِذَا قَاَم ُيَصلِّي، قَالَ
، َوبِذَِلكَ أُِمْرُت، َوأََنا َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني، إِنَّ َصالِتي َوُنُسِكي، َوَمْحيَاَي، َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني ال شَرِيَك لَُه

اللَُّهمَّ لََك َركَْعُت، :"، ثُمَّ َيقْرَأُ، فََيقُولُ إِذَا َركََع" إِلَهَ إِال أَْنَت ُسْبَحاَنَك وَبَِحْمِدَكأَوَّلُ الُْمْسِلِمَني، اللَُّهمَّ أَْنَت الَْمِلُك ال
لَّهِ َدِمي وَُمخِّي ِلَوبَِك آَمْنُت، َولََك أَْسلَْمُت، َوَعلَْيَك َتَوكَّلُْت، أَْنَت َربِّي، َركََع لََك َجِميعُ َسْمِعي وََبَصرِي، َولَحِْمي َو

َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمدَُه، رَبََّنا وَلََك الَْحْمُد ِملَْء السََّماوَاِت، َوِملَْء اَألْرضِ، :"، ثُمَّ َيْرفَُع َرأَْسُه، فََيقُولُ"َربِّ الَْعالَِمَني
َك آَمْنُت َولَكَ أَْسلَْمُت، أَْنَت َربِّي َسَجدَ اللَُّهمَّ لََك َسَجْدُت، وَبِ:"، وَإِذَا َسَجَد، قَالَ"َوِملَْء َما ِشئَْت ِمْن َشْيٍء بَْعُد

  ".َوْجهِي ِللَِّذي َخلَقَُه، َوَصوَّرَُه، َوَشقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه، َتَباَرَك اللَُّه أَْحَسَن الَْخاِلِقَني

َحدَّثََنا َيحَْيى بن : اَق التُّْستَرِيُّ، قَاالَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، وَالُْحَسْيُن بن إِْسَح - ١٥٨٥٨
بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ُعثَْمانَ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحيَْوةَ شَُرْيحُ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ بن أَبِي َحْمَزةَ، َعْن إِْسحَاَق 

ي َراِفعٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َمْسلََمةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ َيقُولُ فَْرَوةَ، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِ
َشقَّ اللَُّهمَّ لَكَ َسَجْدُت، َوبَِك آمَْنُت، َولَكَ أَْسلَْمُت، وَأَْنَت َربِّي، َسَجَد َوْجهِي لِلَِّذي َخلَقَُه َوصَوََّرُه، َو:"ِفي ُسجُوِدِه

اللَُّهمَّ لََك َركَْعُت، َوبَِك آَمْنُت، َولَكَ أَْسلَْمُت َوَعلَْيَك :"، وَإِذَا رَكََع، قَالَ"ْمَعُه َوَبصََرُه، َتبَاَرَك اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلِقَنيَس
، ثُمَّ َيْرفَعُ رَأَْسُه ِمَن "بِّ الَْعالَِمَنيَتَوكَّلُْت، أَْنَت رَبِّي َخَشَع َسْمِعي َوَبصَرِي، َوَدِمي وَُمخِّي َوَعظِْمي َوَعصَبِي ِللَِّه َر

ْيٍء َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمدَُه، رَبََّنا وَلََك الَْحْمُد ِملَْء السََّماوَاِت، َوِملَْء اَألْرضِ، َوِملَْء َما ِشئَْت ِمْن َش:"الرُّكُوعِ، فََيقُولُ
  ".َبْعُد

  ِد بن َمْسلَمَةَأَُبو بُْرَدةَ بن أَبِي ُموَسى، َعْن ُمَحمَّ

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٥٨٥٩
لُِمَحمَِّد بن : ِلَمْن َهذَا؟، قِيلَ: إِذَا فُْسطَاطٌ، قُلُْتمََرْرَنا بِالرََّبذَِة َو: َسلََمةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن زَْيٍد، َعْن أَبِي ُبْردَةَ، قَالَ

َيا ُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ، إِنََّها سََتكُونُ ِفْتَنةٌ، :"إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َمْسلََمةَ، فََدَخلُْت َعلَْيِه، فَقَالَ
، فَقَْد َوقََعِت "ذَا كَانَ ذَِلَك، فَاكِْسْر َسْيفََك، َواكِْسرْ َنْبلََك، َواقْطَْع َواْتُرْك، وَاْجِلْس ِفي بَْيِتَكَوفُْرقَةٌ، َواخِْتالٌف، فَإِ

بَِعُموِد الْفُْسطَاِط،  ُف ُمَعلٌَّقالِْفْتَنةُ َوفََعلُْت الَِّذي أََمرَنِي بِِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا السَّْي
قَْد فََعلُْت َما أَمََرنِي بِِه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَاتََّخذُْت َهذَا أَِهيُب بِهِ : فَاْنَتَصلُْتُه فَإِذَا َسْيفًا ِمْن َخَشبٍ، قَالَ

  ).النَّاَس 



  ُيوُسُف بن ِمهَْرانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َمْسلَمَةَ
ا اَألْسَودُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن سَِعيِد بن الُْمسَيِّبِ بن شَرِيٍك، َحدَّثََن - ١٥٨٦٠

قَالَ ِلي َرسُولُ : ْسلََمةَ، قَالَبن َعاِمرٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن ُيوُسفَ بن ِمْهَرانَ، أَنَّ ُمَحمََّد بن َم
إِنََّها سََتكُونُ فُْرقَةٌ، َوِفْتَنةٌ، َواخِْتالٌف، فَاضْرِْب بَِسْيِفَك عُْرَض أُُحٍد، َواْجِلْس ِفي َبيِْتَك :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".َوَجلََّحتَّى َيأْتَِيَك َيٌد َخاِطئَةٌ، أَْو ُيَعافَِيَك اللَُّه َعزَّ 
  الُْمهَاجُِر، َعْن ُمَحمَِّد بن َمْسلَمَةَ

يشِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َوُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، وَأَْحَمُد بن َزْيدِ بن الْحَرِ - ١٥٨٦١
يُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َصاِلحِ بن أَبِي اَألسَْوِد، َحدَّثََنا شَْيٌخ ُيكَْنى أََبا َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبَدةَ الضَّبِّ: اَألهَْوازِيُّ، قَالُوا

قَالَ : َألْنَصارِيِّ، قَالَُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا شَْيٌخ يُقَالُ لَُه الُْمهَاجُِر ِفي َمْسجِدِ اَألْعظَمِ َزَمَن َخاِلٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َمْسلََمةَ ا
إِنَّ لَِربِّكُْم ِفي أَيَّامِ َدْهرِكُْم نَفَحَاٌت، فََتعَرَُّضوا لَُه، لََعلَُّه أَنْ ُيِصيَبكُْم نَفَْحةٌ ِمنَْها، فَال :"ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَّ

  ).، وَاللَّفْظُ إلِْبَراهِيَم بن َهاِشمٍ "َتْشقَْونَ بَْعَدَها أََبًدا
  َعْن ُمَحمَِّد بن َمْسلََمةَُمَعاوَِيةُ بن قُرَّةَ، 

نِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن زَْيِد بن الْحَرِيشِ اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، أَْخبََرنِي َحْربُ بن َمْيُموٍن، َع - ١٥٨٦٢
فَأََخذَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "ِدْمُت ِمْن َسفَرٍ،قَ: قَالَ ُمحَمَُّد بن َمْسلََمةَ: الْجِلِْد بن أَيُّوَب، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، قَالَ

  ".َوَسلََّم بَِيِدي، فََما َتَركَ َيِدي َحتَّى َتَركُْت َيَدُه
  ُيوُنُس بن أَبِي َخلْدَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َمْسلََمةَ

َنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك، َحدَّثََنا قُرَْيُش بن َحيَّانَ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثَ - ١٥٨٦٣
أَكَلَ آِخرَ أَْمَرْيهِ لَْحمًا، ثُمَّ َصلَّى وَلَْم "ُيوُنَس بن أَبِي َخلْدَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َمْسلََمةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

  ".َيتََوضَّأْ
  َحَسُن الَْبْصرِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َمْسلَمَةَالْ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، : َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َوُمحَمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرمِ اَألصَْبَهانِيُّ، قَاال - ١٥٨٦٤
َمَرْرُت فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه : ا ُيوُنُس، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َمْسلََمةَ، قَالََحدَّثََنا َعبَّاُد بن ُموَسى السَّْعِديُّ، َحدَّثََن

 ي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّهَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الصَّفَا َواضًِعا َخدَُّه َعلَى َخدِّ َرُجلٍ، فَذََهْبُت فَلَْم أَلَْبثْ أَنْ َنادَانِ
َيا َرُسولَ اللَِّه، َرأَْيُتَك فََعلَْت : ، فَقَالَ ُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ"َيا ُمَحمَّدُ بن َمْسلََمةَ، َما َمَنَعَك أَنْ ُتَسلَِّم؟:"َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

كَانَ :"ِمْن َحدِيِثَك، فََمْن كَانَ َيا َرسُولَ اللَِّه؟، قَالَ بَِهذَا الرَُّجلِ شَْيئًا لَمْ َتفَْعلُْه بِأََحٍد ِمَن النَّاسِ، فَكَرِْهُت أَنْ أَقْطََعَك
فََما قَالَ لَكَ : ، قَالَ"َما لُِمَحمَِّد بن َمْسلََمةَ لَْم ُيَسلِّْم؟، أََما إِنَُّه لَوْ َسلََّم لََرَدْدَنا َعلَْيِه السَّالَم: جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالمِ، َوقَالَ

  ".َما َزالَ ُيوِصينِي بِالْجَارِ، حَتَّى كُْنُت أَْنَتِظرُ أَنْ َيأْمَُرنِي بَِتْورِيِثِه:"قَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه؟،

بِي الصَّلِْت، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا زَْيُد بن الْحَُبابِ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن أَ - ١٥٨٦٥
: َما َخلَّفََك َعْن َهذَا اَألْمرِ؟، فَقَالَ: إِنَّ َعِليا َبَعثَ إِلَى ُمَحمَِّد بن َمْسلََمةَ فَجِيَء بِِه، فَقَالَ: ْعُت الَْحَسَن، َيقُولَُسِم: قَالَ

ِتلْ بِِه َما قُوِتلَ بِِه الَْعُدوُّ، فَإِذَا َرأَْيَت قَا:"َدفََع إِلَيَّ اْبُن َعمَِّك، َيعْنِي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسْيفًا، فَقَالَ
، " َمنِيَّةٌ قَاِضَيةٌ أَْو َيٌد َخاِطئَةٌالنَّاَس يَقُْتلُ بَْعضُُهْم َبْعًضا فَاْعَمْد بِِه إِلَى َصخَْرٍة فَاضْرِْبُه بِهَا، ثُمَّ الَْزْم بَْيَتَك َحتَّى َيأْتَِيَك



  ).َخلُّوا َعْنُه : قَالَ
  لَمْ ُيَسمَّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َمْسلََمةَ َرُجلٌ

ْيَمانَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُسلَ - ١٥٨٦٦
ِفعِ بن َخدِيجٍ، َعْن َبْعضِ وَلَِد ُمَحمَّدِ بن َمْسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُموَسى بن َعْبدَةَ، َعنِ الزَُّبْيرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َرا

إِنََّها َسَتكُونُ َبْعِدي ِفَتٌن، فَإِنْ أَْدَركَْت ِمْنَها َشْيئًا فَائِْت بَِسْيِفكَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْسلََمةَ، قَالَ
  ".ِة وَاضْرِْبَها بِِه، َوالَْحْق بِالرََّبذَِة، فَكُْن َربَّ َبِعريٍ، َحتَّى تَقُْتلََك َيٌد َخاِطئَةٌ أَْو َمنِيَّةٌ قَاِضَيةٌُعْرَض الَْحرَّ

  َصفَْوانُ بن ُمَحمٍَّد، َوالصَّوَاُب ُمحَمَُّد بن َصفَْوانَ: ُمَحمَُّد بن َصفَْوانَ، َوقَْد قِيلَ

بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْنٍد، َحدَّثََنا َعِليُّ  - ١٥٨٦٧
النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بِهَِما  َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َصفَْوانَ بن ُمحَمٍَّد، أَنَُّه أََتى غََنَمُه فََصاَد أَْرَنَبْينِ فَذََبَحُهَما بَِمْرَوٍة، فَأََتى

  ".كُلُْهَما:"َيا َرسُولَ اللَِّه، ذَكَّْيُتُهَما بَِمرَْوٍة، فَقَالَ: َوَسلََّم ُمَتَعلَّقَُهَما، فَقَالَ
َألْعلَى، َعْن َداُوَد بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن َعْبِد ا - ١٥٨٦٨

َيا : فََعلَّقَُهَما ِفي َيِدِه، فَقَالَ ِهْنٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ بن َصفَْوانَ، أَنَُّه أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بِأَْرنََبْينِ
اَتْينِ اَألْرَنَبْينِ وَلَْم أَجِْد َحدِيَدةً أُذَكِّيهَِما بَِها فَذَكَّْيُتُهَما بَِمرَْوٍة، أَفَآكُلُُهَما؟، إِنِّي أََتْيُت غََنًما ِلي فََوَجْدُت َه"َرسُولَ اللَِّه،

  ".َنَعْم: قَالَ
ارِِث، َحدَّثََنا أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث بن َعْبِد الصََّمدِ بن َعْبِد الَْو - ١٥٨٦٩

: ْهُب بن جَرِيرٍ، قَاالح، َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َنْصرٍ الطُّوِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى النَّْيَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا َو
أَنَّهُ َصادَ أَْرَنَبْينِ فَذََبَحُهَما بَِمرَْوٍة، فَسَأَلَ َرسُولَ اللَِّه َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َعاِصمٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َصفَْوانَ، 

  ".فَأََمَرُه بِأَكِْلهَِما"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َوُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاال - ١٥٨٧٠
ذََبْحُت أَْرَنَبْينِ بَِمرَْوٍة، فَأَتَْيُت بِهَِما النَّبِيَّ َصلَّى اللَّهُ : اَألْحَوصِ، َعْن َعاِصمٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َصفَْوانَ، قَالَ

  ".فَأََمرَنِي بِأَكِْلهَِما"َعلَْيِه َوَسلََّم،
عْبِيِّ، دَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ، َعْن ُحَصْينٍ، َعنِ الشََّح - ١٥٨٧١

: َم، فَذَكَْرُت ذَِلكَ لَُه َوقُلُْتذََبْحُت أَْرنََبْينِ بَِمْرَوٍة، فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:"َعْن ُمَحمَِّد بن َصفَْوانَ، قَالَ
  ".َنَعْم: آكُلُُهَما؟، قَالَ

  ُمَحمَُّد بن َصْيِفيٍّ األَْنصَارِيُّ

ضَْيلُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا جَرِيُر بن َعْبِد الَْحِميِد ح، َوَحدَّثََنا فُ - ١٥٨٧٢
َحدَّثََنا َعْبثَرُ : أََسٍد، قَاال ٍد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ح، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بنُمَحمَّ

دَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ ح، َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبدِ بن الْقَاِسمِ أَُبو َزْيٍد ح، َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ، َح
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلٍ، كُلُُّهْم َعْن ُحَصْينِ بن َعْبدِ : اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، وَأَُبو كَُرْيبٍ، قَاال

َخَرجَ إِلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفي َيْومِ : ُمَحمَِّد بن َصْيِفيٍّ األَْنصَارِيِّ، قَالَ الرَّْحَمنِ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن
كَانَ لَْم َيطَْعْم فَلُْيِتمَّ  َمْن:"ِمنَّا َمْن طَِعَم َوِمنَّا ِمْن لَْم َيطَْعْم، فَقَالَ: ، فَقُلَْنا"أَِفيكُْم َمْن طَِعَم الَْيْوَم؟:"َعاُشوَراَء، فَقَالَ



  ).، ثُمَّ أَْرَسلَ إِلَى أَْهلِ الَْعُروضِ َيأُْمرُُهْم بِذَِلَك "َصْوَمُه، َوَمْن كَانَ طَِعَم شَْيئًا فَلُْيِتمَّ َبِقيَّةَ َيْوِمِه
ثََنا ُحَصْيٌن، َعْن َعاِمرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َصيِْفيٍّ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا خَاِلٌد، َحدَّ - ١٥٨٧٣

َمْن كَانَ ِمْنكُْم طَِعَم، فَلُْيْمِسكْ َبِقيَّةَ َيْوِمِه، َوَمنْ :"اَألْنصَارِيِّ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َيْوَم َعاُشوَراَء
  .، وَأَْرَسلَ إِلَى أَْهلِ الَْعرُوضِ فَأََمَرُهْم بَِصْوِمِه"لَْم َيكُْن طَِعَم، فَلَْيُصْم

، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن رَاِشٍد اآلَدِميُّ، َحدَّثََنا الُْحرُّ بن َماِلٍك - ١٥٨٧٤
شَّْعبِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َصيِْفيٍّ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أََمَر ُمَناِدَيُه ِفي َيْومِ َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد، َعنِ ال

  ".َمْن كَانَ صَاِئًما فَلَْيْمضِ ِفي َصْوِمِه، َوَمْن كَانَ أَكَلَ َوَشرَِب فَلُْيِتمَّ َصْوَمُه:"َعاُشوَراَء
دُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسالمٍ الْجَُمِحيُّ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َعْبِد الْوَاِحدِ َحدَّثََنا أَْحَم - ١٥٨٧٥

ِلي بِِشْعبِ أُُحٍد، كُْنُت أَْرَعى غََنًما َألْه: الْحَرَّانِيُّ، َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئدَةَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َصْيِفيٍّ، قَالَ
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخبَْرُتُه، فَأََصْبُت ِخْرَنقَْينِ، فَأََخذُْت َحَجًرا فَذََبْحُتُهَما بَِحْيِفِه، َيْعنِي بَِحدِِّه، فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ

  ".كُلُوُه:"فَقَالَ
  يبُِمَحمَُّد بن حَاِطبِ بن الَْحارِِث بن َمْعَمرِ بن َحبِ

ْن ِسَماِك َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن َشرِيٍك، َع - ١٥٨٧٦
  ".ُوِلْدُت ِفي الْحََبَشِة:"َسِمْعُت ُمَحمََّد بن حَاِطبٍ، َيقُولُ: بن َحْربٍ، قَالَ

رُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الْحَارِثِ بن ُمَحمَِّد بن حَاِطبٍ الْجَُمِحيُّ، َحدَّثََنا بِْش - ١٥٨٧٧
النَّبِيَّ  لَمَّا قَِدَمْت بِي أُمِّي ِمْن أَْرضِ الْحََبَشِة ِحَني َماتَ َحاِطٌب، فََجاَءِت:"َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه ُمحَمَِّد بن َحاِطبٍ، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، َهذَا ُمحَمَُّد بن َحاِطبٍ َوقَْد : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَْد أََصاَبتْ إِْحَدى َيَديَّ حَرِيٌق ِمْن َنارٍ، فَقَالَْت
َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَال أَْدرِي فَال أَكِْذُب َعلَى : أَصَاَبُه َهذَا الْحَْرُق ِمَن النَّارِ، قَالَ ُمَحمَّدُ بن َحاِطبٍ

  ".أََنفَثَ أَْو َمَسَح َعلَى َرأِْسي، َوَدَعا ِفيَّ بِالَْبَركَِة َوِفي ذُرِّيَِّتي
، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َيْحَيى بن سَِعيٍد ح - ١٥٨٧٨

َسِمْعُت ُمَحمََّد بن : بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ، ِكالُهَما َعْن ُشْعَبةَ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، قَالَ
ذَهََبْت بِي أُمِّي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ِفيهِ اْنَصبَّ َعلَى َيِدي َشْيٌء ِمْن ِقْدرٍ، فَ: َحاِطبٍ الُْجَمِحيَّ، قَالَ

  ".اْشِف وَأَْنَت الشَّاِفي:"، َوأَْحَسُبُه، قَالَ"أَذِْهبِ الَْبأْسَ َربَّ النَّاسِ:"كَالًما

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ِسَماِك بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي،  - ١٥٨٧٩
َوقََعِت الِْقْدُر َعلَى َيِدي فَاْحَتَرقَْت، فَاْنطُِلَق بِي إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحْربٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحاِطبٍ، قَالَ

  ".وَاْشِف أَْنَت الشَّاِفي:"، َوأَْحَسُبُه، قَالَ"أَذِْهبِ الْبَأَْس َربَّ النَّاسِ:"ا، َوَيقُولَُوَسلََّم، َوكَانَ َيتْفُلُ َعلَْيَه
، َعْن ِسَماِك َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحمِيِد الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك - ١٥٨٨٠
َدنَْيُت إِلَى ِقْدرٍ لََنا وَأََنا غُالٌم َصغٌِري، فَاْحَتَرقَْت َيِدي، فََتَدرَّكَين أُمِّي، فَأََتْت بِي :"، َعْن ُمَحمَّدِ بن َحاِطبٍ، قَالَبن َحْربٍ

  ".َعلَْيِه َوَسلََّم َيْتفُلُ َعلَْيَها َيا ُمحَمَُّد، اْحَتَرقَْت َيُد ُمحَمٍَّد، فَجََعلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه: َرُجال بِالْبَطَْحاِء، فَقَالَْت
ْن ِسَماِك َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ِمْسَعرٍ، َع - ١٥٨٨١

مِّي فَأَكْفَأُْتهَا، َعِليَّ َوأََنا غُالٌم، فََجلََبْتنِي أُمِّي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى َدنَْوُت إِلَى ِقْدرٍ ُأل: بن َحْربٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َحاِطبٍ، قَالَ



فَلَْم أَْحفَِظ : ، قَالَ"أَذِْهبِ الَْبأْسَ َربَّ النَّاسِ وَاْشِف أَْنَت الشَّاِفي، ال َشاِفَي إِال أَْنَت:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرقَانِي، فَقَالَ
  .اِت، فَسَأَلُْت أُمِّي َعْنُهنَّ، فَأَْخبََرْتنِي ِفي َزَمنِ ُعثَْمانَالْكَِلَم

يَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، َحدَّثَنِي ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ، َحدَّثََنا َزكَرِ - ١٥٨٨٢
َتَناَولُْت ِقْدًرا كَاَنْت لََنا، فَاْحَتَرقَْت َيِدي، فَاْنطَلَقَتْ بِي أُمِّي : بٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن حَاِطبٍ، قَالََحدَّثَنِي ِسمَاُك بن حَْر

َيْنفُثُ َوَيَتكَلَُّم بِكَالمٍ  ، ثُمَّ أَْدَنتْنِي ِمْنُه، فَجََعلَ"لَبَّْيِك َوسَْعدَْيِك:"َيا َرسُولَ اللَِّه، فَقَالَ: إِلَى َرُجلٍ ِفي الَْجبَّاَنِة، فَقَالَْت لَُه
أَذِْهبِ الْبَأَْس َربَّ النَّاسِ، َواْشِف أَْنتَ :"كَانَ َيقُولُ: ال أَْدرِي َما ُهَو، فََسأَلُْت أُمِّي بَْعَد ذَِلَك، َما كَانَ َيقُولُ؟، فَقَالَْت

  ".الشَّاِفي، ال َشاِفَي إِال أَْنَت
ْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا إِْسحَاُق الْفَزَارِيُّ، َعْن أَبِي َماِلكٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّ - ١٥٨٨٣

ْيُت إِنِّي قَدْ رَأَ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كُْنُت جَاِلًسا َمَع ُمَحمَِّد بن حَاِطبٍ، فَقَالَ: اَألْشجَِعيِّ، قَالَ
  ).فَخََرَج حَاِطٌب، َوَجعْفٌَر ِفي الَْبْحرِ قَِبلَ النََّجاِشيِّ، فَُوِلْدُت أََنا ِفي ِتلَْك السَِّفيَنِة : ، قَالَ"أَْرًضا ذَاَت َنْخلٍ فَاْخُرجُوا

قَالَ : بِي َبلْجٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َحاِطبٍ، قَالََحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن أَ - ١٥٨٨٤
  ".فَْصلُ َما َبْيَن الَْحاللِ وَالَْحَرامِ الصَّْوُت، َوَضْربُ الدُّفِّ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحسَّاٍن، َحدَّثََنا عَْبُد  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبرِْقيُّ، - ١٥٨٨٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الرَّْحَمنِ بن أَبِي الَْموَاِلي، َحدَّثََنا مُوَسى بن ُمَحمَِّد بن َحاِطبٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".ةَ وَالْوَلََد، فََعلَْيِه بِالْجِهَاِدإِذَا ُحرَِم أََحُدكُمُ الزَّْوَج:"َوَسلََّم
  ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه

َن - ١٥٨٨٦ ةَ، َعْن ِهاللٍ َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا فَهُِد بن َعْوٍف أَُبو َربِيعَةَ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَا
: نَظََر ُعَمُر إِلَى بن َعْبِد الَْحمِيِد، َوكَانَ اْسُمُه ُمَحمَّدًا، َوَرُجلٌ َيقُولُ لَُه: ِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، قَالَالَْوزَّاِن، َعْن َعْب

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَسبُّ َيا اْبَن َزْيٍد، ال أََرى ُمَحمًَّدا صَلَّ: فََعلَ اللَُّه بِكَ َيا ُمحَمَُّد، َوجََعلَ َيُسبُُّه، فََدَعاُه ُعَمُر، فَقَالَ
، َوُهْم َسْبَعةٌ َوسَيُِّدُهمْ بَِك، وَاللَِّه ال ُتْدَعى ُمحَمًَّدا أََبًدا َما ُدْمُت حَيا، فََسمَّاُه َعْبَد الرَّْحَمنِ، فَأَْرَسلَ إِلَى بين طَلَْحةَ

أُذَكُِّرَك اللََّه َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني، فََواللَِّه لُِمَحمٌَّد صَلَّى اللَّهُ : ْم، فَقَالَ ُمَحمٌَّدَوكَبُِريُهْم ُمحَمَُّد بن طَلَْحةَ، ِلُيَغيَِّر أَْسَماَءُه
  ".قُومُوا ال سَبِيلَ إِلَى َشْيٍء َسمَّاهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"َعلَْيِه َوَسلََّم َسمَّانِي ُمَحمًَّدا، فَقَالَ

  مٌَّد السَّْعِديُُّمَح

دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ، َح - ١٥٨٨٧
ثَالثٌ إِذَا َرأَْيَتُهنَّ :"ولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُخرَاَشةَ، َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ بن ُمحَمٍَّد السَّْعِديُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َرُس

َمرُّسَ الَْبِعريِ إِخَْرابُ الَْعاِمرِ، َوإِْعَمارُ الْخََرابِ، َوأَنْ َيكُونَ الَْغْزوُ رِفْدًا، َوأَنْ َيَتمَرََّس الرَُّجلُ بِأََماَنِتهِ َت: فَِعْنَدَك ِعْنَدَك
  ".َرِةبِالشََّج

  ُمَحمَُّد بن فَضَالَةَ اَألْنَصارِيُّ ثُمَّ الظَّفَرِيُّ

َحدَّثََنا الصَّلُْت بن َمْسعُوٍد : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوإِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ، قَاال - ١٥٨٨٨
ِه بن ُمَحمَِّد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن الَْجْحَدرِيُّ ح، َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَّ

اللَُّه َعلَْيِه بِيَّ َصلَّى ُسلَْيَمانَ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُمَحمَّدِ بن فََضالَةَ الظَّفَرِيُّ، َعْن أَبِيِه، َوكَانَ ِممَّْن َصِحَب النَّ



َرِة الَِّتي ِفي َمْسجِِد بين َوَسلََّم، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أََتاُهْم ِفي َمْسجِِد بين ظُفُرٍ، فََجلََس َعلَى الصَّْخ
ٌس ِمْن أَْصَحابِِه، فَأََمَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ظُفُرٍ الَْيْوَم، َوَمَعُه َعْبدُ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َوُمعَاذُ بن جََبلٍ، وَأُنَا

النساء آية "[فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بِشَهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشهِيًدا"قَارِئًا، فَقََرأَ حَتَّى أََتى َعلَى َهِذِه اآلَيِة 
أَْي َربُّ، شَهِْدُت َعلَى َمْن أََنا َبْيَن :"لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، حَتَّى اْضطََربَ لَْحَياُه، فَقَالَ، فََبكَى َرسُو] ٤١

  ".ظَْهَريِْه، فَكَْيَف بَِمْن لَْم أََر؟

بن أَبِي زَِيادٍ الْقَطََوانِّي ح، َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبدِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه - ١٥٨٨٩
َحدَّثََنا َيعْقُوُب بن ُمحَمٍَّد الزُّْهرِيُّ، َحدَّثََنا : اللَِّه الَْبزَّاُز التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن َعِقيلٍ، قَاال

قَِدَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن أََنسَ بن ُمَحمَِّد بن فَضَالَةَ، َحدَّثَنِي َجدِّي، َعْن أَبِيِه، قَالَ إِْدرِيسُ بن ُمَحمَِّد
، َوَحجَّ بِي " ُتكَنُّوهُ بِكُْنَيِتيَسمُّوُه بِاسِْمي، َوال:"الَْمِديَنةَ، وَأََنا اْبُن أُْسُبوَعْينِ، فَأُِتَي بِي إِلَْيِه، فََمَسَح َعلَى رَأِْسي، َوقَالَ

فَلَقَْد ُعمَِّر ُمَحمٌَّد حَتَّى شَاَب رَأُْسُه، َوَما َشاَب مَْوِضُع َيِد النَّبِيِّ َصلَّى : َمَعُه َحجَّةَ الَْودَاعِ وَأََنا اْبُن َعْشرِ ِسنِنيٍ، قَالَ
  ).اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي فَُدْيٍك، َحدَّثََنا إِْدرِيسُ  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم - ١٥٨٩٠
َم َحجَّةَ الْوَدَاعِ َوُهَو أَنَُّه َحَضَر َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ"بن ُمَحمَِّد بن يُوُنَس الظَّفَرِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه،

  ".اْبُن َعْشرِ ِسنِنيٍ َولَُه ذُؤَاَبةٌ
  ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َجْحشِ بن رِيَابٍ اَألَسِديُّ

دُوِسيُّ، َحدَّثََنا زِيَاُد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَّ - ١٥٨٩١
ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َجْحشِ بن رِيَابِ بن َيْعَمَر بن َصبَِرةَ بن َمرَّةَ بن :"بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، قَالَ

ُمَضَر بن نِزَارٍ َحِليُف بين أَُميَّةَ، َجدَُّتُه أُمُّ أَبِيِه كَِثريِ بن غَْنمِ بن ُدوَدانَ بن أََسدِ بن ُخَزْيَمةَ بن ُمْدرِكَةَ بن إِلْيَاَس بن 
َشهِيًدا، َوَعمَُّتُه َزْيَنُب بنتُ  أَُمْيَمةُ بنُت َعْبدِ الُْمطَِّلبِ َعمَّةُ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقُِتلَ أَُبوُه َيْوَم أُُحٍد

  ".ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَجْحشٍ زَْوُج النَّبِيِّ َصلَّ
الَْعالُء بن  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالِف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َجْعفَرٍ، أَْخبَرَنِي - ١٥٨٩٢

كُْنُت َمَع َرُسولِ : ْن ُمَحمَِّد بن َعْبدِ اللَِّه بن َجْحشٍ، قَالََعْبِد الرَّْحَمنِ، أَْخَبرَنِي أَُبو كَِثريٍ، َموْلَى ُمَحمَّدِ بن َجْحشٍ، َع
وفَاِن، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََمرَّ َعلَى َمْعَمرٍ، َوُهَو َجاِلٌس عِْنَد َدارِِه بِالسُّوقِ َوفَِخذَاُه َمكُْش

  ".َيا َمْعَمُر، غَطِّ فَِخذَْيَك، فَإِنَ الْفَِخذَْينِ َعْوَرةٌ:"َعلَْيِه َوَسلََّم

بن َعْبدِ  َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َجْعفَرٍ، َعنِ الَْعالِء - ١٥٨٩٣
َمرَّ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : مَِّد بن َجْحشٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َجْحشٍ، قَالَالرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي كَِثريٍ، مَْولَى ملَُح

ْبرَاِهيمَ َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِ، "َيا َمْعَمُر، غَطِّ فَِخذَْيَك، فَإِنَّ الْفَِخذَ َعْورَةٌ:"َوأََنا َمَعُه َعلَى َمْعَمرٍ َوفَِخذَاُه َمكُْشوفَاِن، فَقَالَ
دِ بن َعْبِد اللَِّه بن َجْحشٍ، بن َحْمَزةَ الزُّبَْيرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ، َعنِ الَْعالِء، َعْن أَبِي كَِثريٍ، َعْن ُمَحمَّ

  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه
ثَنَا َعُروَبةَ الُْحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمَعافَى ُمَحمَّدُ بن َوْهبِ بن أَبِي كَرَِميةَ، َحدََّحدَّثََنا أَُبو  - ١٥٨٩٤

ْن أَبِي كَِثريٍ، َموْلَى ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي عَْبِد الرَّحِيمِ، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعنِ الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َع



خََرْجَنا َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََمرَّرَِنا بَرُجلٌ ِمْن بين : ُمَحمَِّد بن َجْحشٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َجْحشٍ، قَالَ
  ".غَطِّ فَِخذَكَ َيا َمْعَمُر، فَإِنََّها ِمَن الَْعْورَِة:"َوَسلََّمَعِديٍّ كَاِشٌف َعْن فَِخِذِه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

نِ الَْعالِء بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميِّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َع - ١٥٨٩٥
كُْنتُ : ، َمْولَى ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن َجْحشٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْبِد اللَِّه بن َجْحشٍ، قَالََعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي كَثِريٍ

ى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ النَّبِيُّ َصلََّمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي السُّوقِ، فََمرَّ َعلَى َمْعَمرٍ َعلَى َبابِِه َمكُْشوفَةٌ فَِخذُُه، فَ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ، "غَطِّ فَِخذََك َيا َمْعَمُر، فَإِنََّها ِمَن الْعَْوَرِة:"َوَسلََّم

أَبِي كَِثريٍ، َمْولَى ُمَحمَِّد بن َعْبدِ اللَِّه بن َجْحشٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعنِ الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن 
  .َعْبِد اللَِّه بن َجْحشٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه

ثََنا َيْحَيى بن سَِعيِد بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا رَْوُح بن َصالحٍ، َحدَّ - ١٥٨٩٦
َجْحشٍ، أَنَُّه َسِمعَ  َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِي كَِثريٍ، َموْلَى ُمَحمَّدِ بن َعْبِد اللَِّه بن َجْحشٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن

لَْو أَنَّ َرُجال قُِتلَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه، ثُمَّ أُحْيَِي، ثُمَّ قُِتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، ثُمَّ أُْحيَِي، :"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ".لسَّيِّئَاُتلَْم َيْدُخلِ الَْجنَّةَ َحتَّى ُيقَْضى َعْنُه َدْيُنُه، َولَْيسَ ثَمَّةَ ذََهٌب َوال ِفضَّةٌ، إِنََّما ِهَي الَْحَسنَاُت وَا

ُد بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن بِشْرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٥٨٩٧
اَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثَنِي أَُبو كَِثريٍ، مَْولَى اللَّْيِثيَِّني، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْبِد اللَِّه بن َجْحشٍ، أَنَّ َرُجال َج

إِال الدِّيَن، َسارَّنِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالمُ :"، فَلَمَّا َولَّى، قَالَ"الَْجنَّةُ:"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنْ قُِتلُْت ِفي سَبِيلِ اللَِّه؟، قَالَ: فَقَالَ
  ".آنِفًا

ْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ح، َوَحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُدَحْيمٍ، َحدَّثََنا أَبِي ح، َحدَّثََنا الُْحَس - ١٥٨٩٨
حَْيى َحدَّثََنا أََنسُ بن ِعَياضٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َي: َوَحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، قَاال

إِنَّ : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن َجْحشٍ َوكَاَنْت لَُه ُصْحبَةٌ، َيقُولُ: اَألْسلَِميُّ، َعْن أَبِي كَثِريٍ، َمْولَى اَألْسلَِميَِّني، قَالَ
، َماذَا َتَرى إِنْ قَاَتلُْت ِفي َسبِيلِ اللَِّه حَتَّى أُقَْتلَ؟، َيا َرسُولَ اللَِّه: َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أََتاهُ َرُجلٌ، فَقَالَ

إِال أَنْ َيكُونَ َعلَْيِه : إِنَّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم، قَالَ:"، فَلَمَّا َجاَء، قَالَ"كُرُّوُه َعِليَّ:"، فَلَمَّا َولَّى الرَُّجلُ، قَالَ"الَْجنَّةُ:"قَالَ
  ".َدْيٌن

، َعنِ الَْعالِء، ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّدَحدَّ - ١٥٨٩٩
َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن أَبِي كَِثريٍ، َموْلَى ُمحَمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن َجْحشٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن َجْحشٍ، 

لَْو أَنَّ عَْبًدا قُِتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوَعلَْيِه َدْيٌن، لَْم َيْدُخلِ الَْجنَّةَ َحتَّى يُقَْضى : قَالَ ِلي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم:"َوَسلََّم، قَالَ
  ".َعْنُه َدْيُنُه
ِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ضَِراُر بن ُصَرٍد، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي حَازِمٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْب - ١٥٩٠٠

: ، قَالَللَِّه بن َجْحشٍالَْعالُء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي كَِثريٍ مَْولَى ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن َجْحشٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبدِ ا
سُْبَحانَ اللَِّه، َماذَا أُْنزِلَ ِمَن :"لَكُنَّا َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِفَِناِء الَْمْسجِِد فََرفََع رَأَْسُه إِلَى السََّماِء، فَقَا

َيا َرسُولَ اللَِّه، : ْحُت غَدَْوُت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت، فَظَلَلَْنا َبِقيَّةَ َيوِْمَنا َولَْيلَتَِنا، فَلَمَّا أَصَْب"التَّْشِديِد؟
  ".ٌنلَْو أَنَّ َرُجال قُِتلَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه، ثُمَّ أُْحيَِي، ثُمَّ قُِتلَ، لَْم َيْدُخلِ الَْجنَّةَ َوَعلَْيِه َدْي:"َماذَا أُْنزِلَ ِمَن التَّْشدِيِد؟، قَالَ



لُْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر ا - ١٥٩٠١
شٍ كَاَنْت تَْغِسلُ رَأَْس َرسُولِ اللَِّه أَنَّ زَْيَنَب بنَت َجْح"َحدَّثَنِي إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمَِّد بن َعْبدِ اللَِّه بن َجْحشٍ، َعْن أَبِيِه،

  ).قَْد رَأَْيُت ذَِلَك الِْمْخَضَب : ، قَالَ عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِمْخَضبٍ ِمْن صُفْرٍ
  ُمَحمَُّد بن أَبِي َعِمَريةَ الُْمزَنِيُّ

، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ثَْوُر بن يَزِيَد، َعْن خَاِلِد بن َمْعَدانَ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ - ١٥٩٠٢
أَنَّ َعْبًدا ُجرَّ لَْو :"َم، قَالََعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن أَبِي َعِمَريةَ، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َودَّ أَنَُّه يَْزَداُد كََما يَْزَداُد ِمنَ َعلَى َوْجهِِه ِمْن َيْومِ ُوِلَد إِلَى َيْومِ َيُموُت َهرًَما ِفي طَاَعِة اللَِّه، لََحقََّر ذَِلَك َيْوَم الِْقَيامَِة، َولَ

  ".اَألْجرِ وَالثَّوَابِ
  َمنِ اْسُمُه َماِلٌك
  ْن أَْخبَارِِهاِن أَُبو الَْهْيثَمِ اَألْنصَارِيُّ َعقَبِيٌّ َبْدرِيٌّ لَْم يََزلْ بِالَْمِديَنةِ َحتَّى ُتُوفَِّي بَِها َسَنةَ ِعشْرِيَن ِمَماِلُك بن التَّْيَه

أَبِي اَألْسَوِد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َعْن  - ١٥٩٠٣
التَّْيَهاِن، َوُهَو  ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنَصارِ، ثُمَّ ِمَن األَْوسِ ِمْن بين َعْبِد اَألشَْهلِ، أَُبو الَْهيْثَمِ بن"ُعْرَوةَ،

  ".ِفي الْعَقََبِة َنِقيٌب، َوقَْد َشهَِد َبْدًرا، َوُهَو أَوَّلُ َمْن َباَيَع َعلَى اِإلْسالمِ

ا ُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََن - ١٥٩٠٤
ةَ ِمَن األَْنصَارِ، أَُبو الَْهيْثَمِ بن التَّْيَهاِن َوُهوَ ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد الَْعقََب"فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ بن ِشَهابٍ،

  ".َنِقيٌب
ُتُوفِّيَ أَُبو الْهَْيثَمِ بن التَّيَْهاِن َسَنةَ :"َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ - ١٥٩٠٥

  ".ِعْشرِيَن وَاْسُمُه َماِلٌك

َعْن ُعْرَوةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد،  - ١٥٩٠٦
َيا : قََبِة أَُبو الَْهيْثَمِ بن التَّْيَهاِن، َوقَالََوكَانَ أَوَّلَ َمْن َباَيَع َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيْوَم الَْع: الزَُّبْيرِ، قَالَ

الَْحِلُف، وَالَْموَاِثيُق، فَلََعلََّنا َنقْطَُعَها، ثُمَّ تَْرجَِع إِلَى قَْوِمَك َوقَدْ : َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ َبْينََنا َوَبْيَن النَّاسِ ِحبَاال، وَالِْحَبالُ
، "الدَُّم الدَُّم، الَْهْدُم الَْهْدُم:"النَّاَس، فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن قَْوِلِه، َوقَالَقَطَْعَنا الِْحبَالَ، َوحَارَْبَنا 

َيا قَْوُم، َهذَا : َبلَ َعلَى قَْوِمِه، فَقَالَفَلَمَّا َرِضَي أَُبو الَْهيْثَمِ بَِما َرَجَع إِلَْيِه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمْن قَْوِلِه أَقْ
ِه َوَبْيَن ظَْهَرْي قَْوِمِه َوَعِشَريِتِه، َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَشَْهُد أَنَّهُ لَصَاِدٌق، َوإِنَُّه الَْيْوَم ِفي َحَرمِ اللَِّه َوأَْمنِ

 ُه بََرْتكُُم الَْعَرُب َعْن قَْوسٍ َواِحَدٍة، فَإِنْ كَاَنْت طَاَبْت أَنْفُُسكُْم بِالِْقتَالِ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوذََهابِفَاْعلَُموا أَنَّكُمْ إِنْ ُتْخرِجُو
ِخفُْتمْ ِخذْالًنا فََمَن اآلنَ، إِنْ اَألمَْوالِ وَاَألْوالِد، فَاْدُعوُه إِلَى أَْرِضكُْم، فَإِنَُّه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحقًّا، َو

اللَِّه، فََخلِّ َبْينََنا  قَبِلَْنا َعنِ اللَِّه َوَعْن َرُسوِلِه َما أَْعطَاَنا، َوقَدْ أَْعطَْيَناَك ِمْن أَنْفُِسَنا الَِّذي سَأَلَْتَنا َيا َرُسولَ: فَقَالَ َعْبُد اللَِّه
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلُْنَبايْعهُ، َيا أََبا الَْهيْثَمِ َوَبْيَن َرسُولِ اللَِّه

َيا َمْعَشَر قُرَْيشٍ، َهِذِه : أََنا أَوَّلُ َمْن َباَيَع، ثُمَّ َتبَاَيُعوا كُلُُّهْم، َوصَاَح الشَّْيطَانُ ِمْن َرأْسِ الْجََبلِ، فَقَالَ: فَقَالَ أَُبو الْهَْيثَمِ
مًَّدا َعلَى ِقَتاِلكُْم، فَفَزُِعوا ِعْنَد ذَِلَك َوَراعَُهْم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الْخَْزَرُج، َواألَْوُس ُتَحاِلُف ُمَح



ولُ اللَِّه صَلَّى ، َوقَاَم َرُس"ال َيُرْعكُْم َهذَا الصَّْوُت، فَإِنََّما ُهَو َعُدوُّ اللَِّه إِْبِليُس، لَْيسَ َيْسَمُعُه أََحٌد ِممَّْن َتَخافُونَ:"َوَسلََّم
  ".َيا اْبَن أََربٍ، َهذَا َعَملَُك فََسأَفُْرغُ لََك:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَصََرَخ بِالشَّْيطَاِن، فَقَالَ

الُْمَحارِبِيُّ، َعْن َيْحَيى  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن يَِعيَش، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد - ١٥٩٠٧
فَاتَنَِي الِْعَشاُء ذَاَت لَْيلٍَة فََجَعلُْت أََتقَلَّبُ : قَالَ، بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ بن أَبِي قَُحافَةَ 

لَْمْسجِِد فََصلَّْيُت َما قُدَِّر ِلي، فَفََعلُْت، ثُمَّ اْسَتَنْدُت إِلَى نَاِحَيٍة ِمْنُه فََدَخلَ ُعَمُر، ال َيأِْتينِي النَّْوُم، فَقُلُْت لَْو خََرْجُت إِلَى ا
َنا َما وَأَ: الُْجوُع، قَالَ: َما أَْخَرَجَك َهِذهِ السَّاَعةَ؟، قُلُْت: أَُبو َبكْرٍ، قَالَ: َمْن َهذَا؟، فَقُلُْت: فَلَمَّا َرآنِي أَْنكََرنِي، َوقَالَ

َرأَى َسَواَدَنا أَْنكََرُه، أَخَْرجَنِي إِال الَِّذي أَْخَرَجَك، فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا 
، فَأَْخبَْرَناهُ "َما أَْخَرَجكَُما َهِذِه السَّاَعةَ؟:"الََهذَا أَُبو َبكْرٍ، َوَهذَا ُعَمُر، فَقَ: ، فََبَدَرنِي ُعَمُر، فَقَالَ"َمْن َهذَاِن؟:"فَقَالَ

، فَأََتْيَنا الْبَاَب، فَاْستَأْذَنَّا، فَخََرَجتِ "َوأََنا َما أَخَْرَجنِي إِال الَِّذي أَْخَرَجكَُما، اْنطَِلقُوا بنا إِلَى َمْنزِلِ الَْواِقِميِّ:"الَْخَبَر، قَالَ
ذََهَب َيْسَتْعِذُب لََنا ِمْن َحشِّ بين حَارِثَةَ، فَفََتْحِت الْبَاَب فََدَخلَْنا، فَلَْم َنلَْبثْ أَنْ َجاءَ : ، قَالَْت"فُالنٌ؟أَْيَن :"الْمَْرأَةُ، فَقَالَ

َمْرحًَبا َوأَْهال، َما زَاَر النَّاسَ  :َحاِمال قِْرَبةً َعلَى ظَْهرِِه َحتَّى َعلَّقََها ِفي كَْرَنفٍَة ِمْن كَرَانِِف النَّْخلِ، ثُمَّ أَقَْبلَ إِلَْيَنا، فَقَالَ
  َخذَ الشَّفَْرةَ َوَجالَ ِفيَخْيٌر ِمْن َزْورٍ َزارُونِي اللَّْيلَةَ، ثُمَّ َجاَء بِِعذْقِ ُبْسرٍ فََجَعلَْنا َنْنتَِقي ِفي الْقََمرِ َوَنأْكُلُ، ثُمَّ أَ

، فَذََبَح لََنا َشاةً َوسَلََخَها "ذَاَت الدَّرِّ:"، أَْو قَالَ"إِيَّاَك وَالَْحلُوَب:"ِه َوَسلََّمالْغََنمِ، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َتَخفَّقَْها   قَاَم إِلَى الِْقْرَبِة َوقَْدَوقَطََّعَها ِفي الِْقْدرِ، َوأََمَر الْمَْرأَةَ فََعَجَنْت َوخََبَزْت، ثُمَّ َجاَءَنا بِثَرِيَدٍة وَلَْحمٍ فَأَكَلَْنا، ثُمَّ

الَْحْمُد ِللَِّه، خََرْجَنا لَْم ُيخْرِْجَنا إِال الُْجوُع، ثُمَّ لَْم نَْرجِعْ :"الرِّيُح فََبَرَدْت فَأَسْقَانَا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".َيْوَم الِْقَيامَِة َحتَّى أَصَْبَنا َهذَا، َهذَا ِمَن النَّعِيمِ الَِّذي ُتسْأَلُونَ َعْنُه

فَاْنظُْر أَوَّلَ سَْبيٍ يَأِْتينِي :"ال َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: ، قَالَ"أََما لََك َخاِدٌم َيكْفِيَك َهذَا؟"ثُمَّ قَالَ ِللَْواِقِميِّ - ١٥٩٠٨
قُمْ :"َمْوِعُدَك الَِّذي َوَعْدَتنِي، قَالَ: ، قَالَ"َما َجاَء بَِك؟:"لَ، فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ أََتاُه َسْبٌي فَأَتَاُه، فَقَا"فَائِْتنِي آُمرُ لََك بَِخاِدمٍ

، فَأََتى امَْرأََتهُ "ُخذْ َهذَا الُْغالَم، فَأَْحِسْن إِلَْيِه:"َيا َرُسولَ اللَِّه، كُْن أَْنتَ الَِّذي َتْختَاُر ِلي، قَالَ: ، فَقَالَ"فَاْخَتْر ِمنُْهْم
فَقَْد أََمَرَك أَنْ ُتْحِسَن إِلَْيِه، فَأَْحِسْن إِلَْيِه، : ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَما قَالَ لَُه، فَقَالَْتفَأَْخَبَرَها بَِما قَالَ 

  ).هو ُحرٌّ ِلَوْجهِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ : أَنْ َتْعِتقَُه، قَالَ: َوَما اِإلْحَسانُ؟، قَالَْت: قَالَ

َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى الرِّيَاِشيُّ، : ثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوَجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، قَاالَحدَّ - ١٥٩٠٩
سٍ، أَنَّهُ َسِمَع ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِعيَسى الَْخزَّاُز، َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُعبَْيٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ بن َعبَّا

َما أَخَْرَجَك َهِذِه :"َخَرَج َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد الظُّْهرِ فََوَجَد أََبا َبكْرٍ ِفي الَْمْسجِِد، فَقَالَ لَُه: َيقُولُ
َيا بن الَْخطَّابِ، َما :"ُسولَ اللَِّه، َوَجاَء ُعَمُر بن الَْخطَّابِ، فَقَالَأَخَْرَجنِي الَِّذي أَْخَرَجَك َيا َر: ، قَالَ"السَّاَعةَ؟
ثُمَّ  أَْخَرَجنِي الَِّذي أَْخَرَجكَُما، فَقََعَد ُعَمُر فََجَعلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَحدِّثُُهَما،: ، قَالَ"أَخَْرَجَك؟

ُمرُّوا بنا إِلَى َمنْزِلِ أَبِي :"َنَعْم، قَالَ: ، قُلَْنا"وٍَّة َتْنطَِلقَاِن إِلَى َهذَا النَّْخلِ فَُتِصيَباِن طََعاًما َوَشرَاًبا وَِطالًء؟ِفيكَُما ِمْن قُ:"قَالَ
َن أَْيِديَنا، فَسَلََّم، وَاْسَتأْذَنَ ثَالثَ َمرَّاٍت، ، فََتقَدََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َبْي"الْهَْيثَمِ بن التَّْيَهاِن األَْنَصارِيِّ

َسلََّم، ِمَن السَّالمِ، فَلَمَّا أَرَاَد أَنْ َوأُمُّ الْهَْيثَمِ ِمْن َوَراِء الْبَابِ َتسَْمُع َسالَمهُ ُترِيُد أَنْ َيزِيَدَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َيا َرُسولَ اللَِّه، قَْد وَاللَِّه َسِمْعُت َتْسِليَمَك، وَلَِكنِّي أَرَْدُت أَنْ : الَْهيْثَمِ َتْسَعى َخلْفَُهْم، فَقَالَْتَيْنَصرَِف خََرَجْت أُمُّ 



َيا َرسُولَ : ، فَقَالَْت"ْيثَمِ؟أَْيَن أَُبو الَْه:"، ثُمَّ قَالَ"خَْيًرا"َتزِيَدَنا ِمْن َسالِمَك، قَالَ لََها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
  اللَِّه، هَُو

ْم ُبسُطًا َتْحَت الشََّجَرِة، قَرِيٌب، ذََهَب َيْستَْعِذُب لََنا ِمَن الَْماِء، اْدُخلُوا، فَإِنَُّه َيأِْتي السَّاَعةَ إِنْ َشاَء اللَُّه، فََبسَطَْت لَُه
َعْيَناُه بِهِْم، َوَصِعَد َعلَى َنْخلٍَة فََصَرَم لَُهْم أَْعذَاقًا، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َوَجاَء أَُبو الْهَْيثَمِ، فَفَرَِح بِهِْم َوقَرَّْت 

ِه، ثُمَّ أََتاُهْم بَِماٍء َيا َرُسولَ اللَِّه، تَأْكُلُونَ ِمْن ُبْسرِِه َوِمْن ُرطَبِِه َوِمْن َتذُْنوبِ: ، فَقَالَ"اْحَتِسْب َيا أََبا الَْهيْثَمِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم
، فَقَاَم أَُبو الَْهْيثَمِ لََيذَْبَح لَُهْم "َهذَا ِمَن النَِّعيمِ الَِّذي ُتْسأَلُونَ َعْنُه:"فََشرِبُوا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، َوقَاَمْت أُمُّ الْهَْيثَمِ تَْعجُِن وََتْخبِزُ لَُهْم، َوَوَضعَ َرسُولُ "إِيَّاَك وَاللَُّبونَ:"َسلََّمَشاةً، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ْدرَِك طََعاُمُهْم، ِة فَأُْيقُظُوا َوقَْد أُاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَأَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما ُرُءوسَُهْم ِللْقَاِئلَ
كَلُوا ِمْن رُطَبِِه َوَتذُْنوبِِه، فََسلََّم فَُوِضَع الطََّعاُم َبْيَن أَْيدِيهِْم، فَأَكَلُوا َوَشبُِعوا َوَردَّ َعلَْيهِْم أَُبو الَْهيْثَمِ َبِقيَّةَ اَألْعذَاقِ، فَأَ

  ).َعا لَُهْم بَِخْيرٍ َعلَْيهِْم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَد

ن ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، َحدَّثََنا َبكَّاُر بن ُمحَمٍَّد السِّريِينِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه ب - ١٥٩١٠
َج ِفي َساَعٍة لَْم َيكُْن َيْخُرُج ِفيهَا، ثُمَّ َخَرَج أَُبو َبكْرٍ، فَقَالَ َعنِ بن ُعَمَر، أَنَّ َرُسولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَر

ثُمَّ َخَرَج ُعَمُر، فَقَالَ : ، قَالَ"وَأََنا أَْخَرجَنِي الَِّذي أَخَْرَجَك:"أَخَْرَجنِي الْجُوُع، قَالَ: ، قَالَ"َما أَخَْرَجَك َيا أََبا َبكْرٍ؟:"لَُه
أَْخَرجَنِي وَالَِّذي َبَعثَكَ بِالَْحقِّ الْجُوُع، ثُمَّ سَاَر إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ، قَالَ"ا ُعَمُر؟َما أَخَْرَجَك َي:"لَُه

قُوا فَلَمَّا اْنَتهَْوا إِلَى َمْنزِلِ أَبِي ، فَاْنطَلَ"اْنطَِلقُوا بنا إِلَى مَْنزِلِ أَبِي الْهَْيثَمِ بن التَّْيَهاِن:"َناٌس ِمْن أَْصَحابِِه، فَقَالَ لَُهْم
حَاِئطِ إِنَّ أََبا الَْهيْثَمِ قَْد ذََهَب َيْسَتْعِذُب لََنا ِمَن الَْماِء، فَُدورُوا إِلَى الْحَاِئِط، فَفََتَحْت لَُهْم بَاَب الْ: الْهَْيثَمِ، قَالَِت امَْرأَتُُه

ِعْنَدكَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ال، فَقَالَْت: َتْدرِي َمْن ِعْنَدَك؟، فَقَالَ: الَْت لَُه اْمرَأَُتُهفََجلَُسوا، فََجاَء أَُبو الَْهْيثَمِ، فَقَ
ِمْخَرفًا لَُه فَأََتى َعذْقًا  مَّ أََتىَوَسلََّم وَأَْصَحاُبُه، فََدَخلَ فََعلََّق فََرَسُه َعلَى َنْخلٍَة، ثُمَّ أََتاُهْم فَسَلََّم َعلَْيهِْم حَيَّى َوَرحََّب، ثُ

َمٍة لَُه ِفي نَاِحَيِة الَْحاِئِط لََيذَْبحَ لَُهمْ فَاْخَتَرَف لَُهْم ُرطًَبا، فَأََتاُهْم بِِه فََصبَُّه َبْيَن أَْيِديهِْم، ثُمَّ إِنَّ أََبا الَْهْيثَمِ أَْهَوى إِلَى غَُنْي
  ، فَأََخذَ َشاةً"أَمَّا ذَاُت َدرٍّ فَال:"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِمْنَها َشاةً، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َص

َنَعْم، : َهلْ ِعْنَدِك ِمْن َشْيٍء؟، فَقَالَْت: فَذََبَحَها َوسَلََخَها َوقَطََّعَها أَْعَضاًء فَطََبَخَها بِالَْماِء وَالِْملْحِ، ثُمَّ أََتى اْمرَأََتُه، فَسَأَلََها
كْفَأَ َعلَْيِه ذَِلكَ اللَّْحمَ ٌء ِمْن َشِعريٍ كُنَّا ُنَؤخُِّرُه، فَطََحَناُه بَْيَنُهَما، ثُمَّ َعجََنْتُه َوَخبََزْتُه، فَكََسَرُه أَُبو الَْهيْثَمِ َوأَِعْنَدَنا َشْي

  .كَلُواالَِّذي طََبَخُه، ثُمَّ أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْصحَاَبُه، فَأَ

ال، وَالَِّذي َبَعثَكَ : ، قَالَ"َيا أََبا الَْهيْثَمِ، أََما لََك ِمْن َخاِدمٍ؟:"فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ١٥٩١١
، فَأََتى َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبٌي، "فَإِذَا َبلََغَك أَنَُّه َجاءََنا َسْبٌي فَائِْتَنا َنْخِدُمَك:"بِالَْحقِّ، َما لََنا َخاِدٌم، قَالَ

َيا أََبا الَْهيْثَمِ، اْخَترْ :"َوِصيفَاِن، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَأََتاُه أَُبو الَْهيْثَمِ، َوَبْيَن َيَدْيِه غُالَماِن، أَْو قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، ِخْر ِلي، فَاْحَتاطَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ، فَقَالَ أَُبو الَْهيْثَمِ"َتخَاَيْر ِمْنُهَما:"قَالَ ، أَْو"ِمْنُهَما

َيا أََبا الَْهْيثَمِ، :"مَّا َولَّى بِِه أَُبو الَْهيْثَمِ، قَالَ، فَلَ"الُْمْسَتَشاُر ُمْؤَتَمٌن َيا أََبا الْهَْيثَمِ، ُخذْ َهذَا:"َحتَّى َحَسَر َعْن ِذَراَعيِْه، َوقَالَ
َنَعْم، ُنطِْعُمُه ِممَّا َنأْكُلُ، َوُنلْبُِسُه ِممَّا َنلَْبُس، َوال ُنكَلِّفُُه ِمَن الَْعَملِ َما ال : ، قَالَ"أَْحِسْن إِلَْيِه، فَإِنِّي قَْد َرأَْيُتُه ُيَصلِّي

الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َرَزقََنا خَاِدًما َيْخدُِمَنا َوُيِعيُنَنا َعلَى : ُبو الْهَْيثَمِ إِلَى أَْهِلِه فَفَرِحُوا بِِه فََرًحا َشِديًدا، َوقَالُواُيِطيُق، فَاْنطَلََق أَ
َنَعْم، ُنطِْعُمُه ِممَّا َنأْكُلُ : ْوَصانِي بِِه، قَالَِت امَْرأَتُُهإِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أَ: َضْيَعتَِنا، فَقَالَ أَُبو الَْهيْثَمِ



إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْوَصانِي بِِه، قَالَِت : َوُنلْبُِسُه ِممَّا َنلَْبُس، َوال ُنكَلِّفُُه ِمَن الَْعَملِ َما ال ُيِطيُق، قَالَ
  انَ اللَِّه، خَاِدٌم أَْخَدَمَنا اللَُّه َوَرسُولُُه تُرِيُد أَنْسُْبَح: اْمرَأَُتُه

أَْنَت ُحرٌّ لَِوْجِه اللَِّه، فَإِنْ أَْحبَْبَت أَنْ ُتقِيَم َمَعَنا ُنطِْعْمَك ِممَّا َنأْكُلُ، َوُنلْبِْسَك ِممَّا : َتْحرَِمَناُه؟، فَقَالَ أَُبو الْهَْيثَمِ ِللُْغالمِ
  ).لِّفَْك ِمَن الَْعَملِ إِال َما ُتِطيُق، َوإِنْ ِشئَْت فَاذَْهْب َحْيثُ شِئَْت َنلَْبُس، َوال ُنكَ

 بن ُعَمْيرٍ، َعْن َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطَّبََرانِيُّ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إَِياسٍ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك - ١٥٩١٢
خََرَج َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفي َساَعٍة ال َيخُْرُج ِفيَها َوال َيلْقَاُه ِفيَها : أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ أَبِي َسلََمةَ، َعْن

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالنَّظَرِ ِفي َخَرْجتُ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّ: ، قَالَ"َما أَخَْرَجَك َيا أََبا َبكْرٍ؟:"أََحٌد، فَأََتاهُ أَُبو َبكْرٍ، فَقَالَ
َوأََنا قَْد َوَجْدُت :"الْجُوُع، قَالَ: ، قَالَ"َما أَخَْرَجكَ َيا ُعَمُر؟:"َوْجهِِه وَالتَّْسلِيمِ َعلَْيِه، فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ َجاَء ُعَمُر، فَقَالَ

يْثَمِ بن التَّْيَهانِ اَألْنصَارِيِّ، َوكَانَ َرُجال كَِثَري الَْخْيلِ وَالِْشَياِه، َولَْم َيكُْن لَُه ، فَاْنطَِلقُوا بنا إِلَى أَبِي الَْه"َبْعَض الَِّذي َتجُِد
ْن قََناِة اْنطَلََق غُْدَوةً لَيْستَْعِذَب ِمَن الَْماِء ِم: ، قَالَِت"أَْينَ َصاِحُبكُْم؟:"َخاِدٌم، فَأََتْوُه فَلَْم َيجُِدوُه َوَوَجُدوا اْمرَأََتُه، فَقَالَ

َم، َيلَْزُمُه َويُفَدِّيهِ بِأَبِيِه َوأُمِِّه، بين فُالٍن، فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ َجاَء بِِقْرَبةٍ ثُمَّ َوَضَعَها، ثُمَّ أََتى َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
مَّ اْنطَلََق إِلَى َنْخلٍَة فََجاَء بِِعذْقٍ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَاْنطَلََق بِهِْم إِلَى ِظلِّ َحِديقَِتِه فََبَسطَ لَُهْم بَِساطًا، ثُ

  فََهال َتنَقَّْيَت:"َوَسلََّم

فََرغَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى أَرَْدُت أَنْ ُتِحسُّونَ ِمْن ُرطَبِِه َوُبسْرِِه، فَأَكَلُوا َوشَرُِبوا ِمْن ذَِلَك الَْماِء، فَلَمَّا : ، فَقَالَ"ِمْن ُرطَبِِه؟
الرُّطَُب َهذَا وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ِمَن النَِّعيمِ الَِّذي ُتْسأَلُونَ َعْنُه َيْوَم الِْقَياَمِة، َهذَا الظِّلُّ الْبَارُِد َو:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

، فَذََبَح لَُهمْ "ال َتذَْبْح ذَاَت َدرٍّ:"اًما، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اْنطَِلْق فََضْع لَُهْم طََع"الْبَاِد َعلَْيِه الَْماُء
  ).َعَناقًا أَْو َجْدًيا، ثُمَّ أََتاُهْم فَأَكَلُوا 

، "فَإِذَا أََتاَنا َسْبٌي فَائِْتنَا:"ال، قَالَ: ، قَالَ"َهلْ لََك ِمْن َخاِدمٍ؟:"فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ١٥٩١٣
َيا َرسُولَ اللَِّه، ِخْر ِلي، : ، فَقَالَ"اْخَتْرُهَما:"فَأََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رَأَْساِن لَْيَس لَُهَما ثَاِلثٌ، فَقَالَ

، فَأََتى امَْرأََتُه فََحدَّثََها َحِديثَ َرسُولِ "ذَا فَإِنِّي قَْد رَأَْيُتُه ُيَصلِّي، َواْسَتْوصِ بِِه َمْعُروفًاالُْمسَْتشَاُر ُمْؤَتَمٌن، ُخذْ َه:"فَقَالَ
فَُهَو : ٌر ِمْن ِعْتِقِه، قَالََما َشْيٌء َهمَّا بِِه، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خَْي: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت

إِنََّما ُيسْأَلُ َعْنُه َمْن لَْم ُيَسمِّ اللََّه َعلَى أَوَِّلِه َولَمْ َيحَْمِد اللََّه َعلَى آِخرِِه، فَأَمَّا :"َعِتيٌق، فَقَالَ أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ
  ".أَدَّى ُشكَْرُهَمْن َسمَّى ِفي أَوَِّلِه َوَحِمَد ِفي آِخرِِه فَقَْد 

ن َخِليفَةَ، َعْن َيزِيدَ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َعْبِد اللَِّه الَْهَروِيُّ، َحدَّثََنا َخلُْف ب - ١٥٩١٤
َخَرَج َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْومًا، فَإِذَا : قَالَبن كَْيَسانَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه، 

وَأََنا وَالَِّذي َنفِْسي :"الْجُوُع، قَالَ: ، قَاال"َما أَخَْرَجكَُما ِمْن ُبيُوِتكَُما؟:"ُهَو بِأَبِي َبكْرٍ، َوُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، فَقَالَ
، فَقَاُموا َمَعُه َوأََتى َرُجال ِمَن اَألْنَصارِ، فَإِذَا اَألْنَصارِيُّ لَْيسَ ثَمَّ، َوإِذَا ُهوَ "نِي إِال الَِّذي أَْخَرَجكَُما، قُوُموابَِيِدِه َما أَخَْرَج

َو كَذَِلكَ إِذْ َجاَء األَْنصَارِيُّ َوَعلَْيِه ِقْرَبةٌ اْنطَلََق َيْسَتْعِذُب لََنا ِمَن الَْماِء، فََبْيَنَما ُه: ، قَالَِت"أَْيَن فُالنٌ؟:"بِالْمَْرأَِة، فَقَالَ لََها
ا َنظََر إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَصاِحَبْيِه، قَالَ اللَُّه أَكَْبُر، َما أََحٌد ِمَن النَّاسِ أَكَْرُم ِمْن أَْضَيافَِنا، : ِمْن َماٍء، فَلَمَّ

، "لَوِ اْنَتقَْيَت؟:"ةَ َوقَطََع لَُهْم َعذْقًا ِفيِه ُبْسٌر َوُرطٌَب َوَتمٌْر، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفََعلََّق الِْقْرَب: قَالَ
إِيَّاكَ :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوأََخذَ الُْمْديَةَ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَّ: َتَخيَّرُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َعلَى أَْعُينِكُْم، قَالَ: قَالَ



لَُتْسأَلُنَّ َعْن َهذَا النَّعِيمِ َيْوَم :"، فَذََبَح لَُهْم فَأَكَلُوا، فَلَمَّا فََرغُوا، قَالَ لَُهمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"َوالَْحلُوَب
  ".الْجُوُع ثُمَّ لَْم َتْرجِعُوا حَتَّى أََصبُْتْم ِمْن َهذَا النَّعِيمِالِْقَيامَِة، أَْخَرَجكُْم ِمْن ُبيُوِتكُُم 

انُ بن الَْحَسنِ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ح، َوَحدَّثََنا ُسلَْيَم - ١٥٩١٥
َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَّهِ : بن َخاِلٍد، قَاالالَْعطَّاُر، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ 

َناُهْم ِمَن الَْماِء، َجاءََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر فَأَطَْعْمَناُهمْ ُرطًَبا َوسَقَْي: اَألْنصَارِيِّ، قَالَ
  ".َهذَا ِمَن النَّعِيمِ الَِّذي ُتسْأَلُونَ َعْنُه َيْوَم الِْقَيامَِة:"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َما أَسَْنَد َماِلُك بن التَّْيَهاِن
ِشهَاُب بن َعبَّاٍد الَْعْبِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ، َعْن َداُوَد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا - ١٥٩١٦

ثَنِي َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ أَبِي َعْبِد اللَِّه، أَُخو شَِقيقِ بن أَبِي َعْبِد اللَِّه َموْلَى الَْحَسنِ بن أَبِي َعْبِد اللَِّه بن أَبِي طَاِلبٍ، َحدَّ
  ".الُْمْسَتشَاُر ُمْؤَتَمٌن:"ْدَعانَ، َعْن َجدَِّتِه، َعْن أَبِي الَْهْيثَمِ بن التَّْيَهاِن، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َزْيدِ بن ُج

ح، َوَحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن سَْهلٍ الَْحنَّاطُ - ١٥٩١٧
َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َعْن أَيُّوَب بن خَاِلٍد، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن : الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، قَاال

َمْن قَالَ السَّالُم َعلَْيكُْم كُِتَبتْ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْهلٍ، َعْن ُحَنْيٍف، َعْن َماِلِك بن التَّيَْهاِن، قَالَ
سَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ لَُه َعْشُر َحَسَناٍت، َوَمْن قَالَ السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه كُِتَبْت لَُه ِعْشُرونَ َحَسَنةً، َوَمْن قَالَ ال

  ".اللَِّه َوَبَركَاُتُه كُِتَبتْ لَُه َخْمُسونَ َحَسَنةً
  َماِلُك بن َربِيَعةَ أَُبو أَُسْيدٍ اَألْنصَارِيُّ ثُمَّ الْخَْزَرجِيُّ ثُمَّ السَّاِعِديُّ َبْدرِيٌّ

الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا زِيَاُد  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد - ١٥٩١٨
ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا أَُبو أَُسْيٍد مَاِلُك بن َربِيَعةَ بن الُْبْدِن بن َعاِمرِ بن َعْوِف "بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق،

  ".َدةَ بن كَْعبِ بن الْخَْزَرجِ بن َحارِثَةَ بن ثَْعلََبةَ بن َعْمرِو بن َعاِمرٍبن َحارِثَةَ بن َعْمرِو بن الَْخْزَرجِ بن َساِع

ن حَازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َيزِيَد ب - ١٥٩١٩
الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي َمتَّعَنِي بَِبَصرِي ِفي "نَّ أََبا أُسَْيٍد السَّاِعِديَّ، أُِصيَب َبصَُرُه قَْبلَ قَْتلِ ُعثَْمانَ، فَقَالَُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، أَ

  ".ْنَهاَحَياِة النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا أَرَاَد اللَُّه الِْفْتَنةَ ِفي ِعَباِدِه كَفَّ َبصَرِي َع
ُتُوفِّيَ أَُبو أُسَْيٍد السَّاِعِديُّ، َواْسُمهُ :"َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ - ١٥٩٢٠

  ".َوِسنُّهُ ِتْسُعونَ َسَنةً، َماِلُك بن َربِيَعةَ َسَنةَ ثَالِثَني 
  ْهلُ بن سَْعٍد السَّاِعِديُّ، َعْن أَبِي أُسَْيٍدَما أَسَْنَد أَُبو أُسَْيٍد َس

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعزِيزٍ اَألْيِليُّ، َحدَّثََنا َسالَمةُ : َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َوَزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، قَاال - ١٥٩٢١
قَالَ ِلي أَُبو أُسَْيدٍ : رَنِي أَُبو َحازِمٍ، َعْن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالَبن َرْوحٍ، َعْن َعِقيلٍ، َوخَاِلٍد، َعنِ بن ِشَهابٍ، أَخَْب

َيا اْبَن أَِخي، لَْو كُْنُت أََنا وَأَْنَت اآلنَ بَِبْدرٍ ثُمَّ أَطْلََق اللَُّه ِلي َبَصرِي، َألَريُْتَك الشِّْعبَ :"السَّاِعِديُّ بَْعَدَما ذََهبَ َبصَُرُه
  ".ْيَنا ِمْنُه الَْمالِئكَةُ غَْيَر َشكٍّ َوال َتمَارٍالَِّذي خََرَجْت َعلَ

  أََنُس بن َماِلٍك، َعْن أَبِي أُسَْيٍد



َنسٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد التَّنُوِخيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَ - ١٥٩٢٢
َخْيُر دُورِ األَْنَصارِ بنو النَّجَّارِ، ثُمَّ بنو َعْبِد اَألشَْهلِ، ثُمَّ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْنَصارِيِّ، قَالَأُسَْيٍد اَأل

َما أََرى َرسُولَ اللَِّه : ُد بن ُعَبادَةَ، فَقَالَ َسْع"بنو الْحَارِثِ بن الْخَْزَرجِ، ثُمَّ بنو َساِعدَةَ، َوِفي كُلِّ دُورِ اَألْنصَارِ خَْيٌر
  "قَْد فُضِّلُْتْم َعلَى كَِثريٍ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال قَْد فَضَّلَ َعلَْيَنا، قَالَ

  َحْمَزةُ بن أَبِي أَُسْيٍد، َعْن أَبِيِه
عَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي الَْيَماِن النَّبَّالِ، َعْن َشدَّاِد بن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْبُد الْ - ١٥٩٢٣

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو َعْمرِو بن ِحَماسٍ، َعْن َحْمَزةَ بن أَبِي أَُسْيدٍ اَألْنصَارِيِّ، َعْن أَبِيِه، أَنَّهُ َسِمَع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
اْستَأِْخرْنَ، فَإِنَُّه :"جِِد، فَاْخَتلَطَ الرِّجَالُ َمَع النَِّساِء ِفي الطَّرِيقِ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَخارٌِج ِمَن الَْمْس

بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَْوَبَها لََيَتَعلَُّق بِالشَّْيءِ ، َوكَاَنِت الَْمْرأَةُ َتلَْصُق "لَْيسَ لَكُنَّ أَنْ َتْحقُقَْن الطَّرِيَق، َعلَْيكُنَّ بَِحافَّاِت الطَّرِيقِ
  ).ِمَن الْجِدَارِ ِمْن لُُصوِقَها 

نِ بن الَْغِسيلِ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَم - ١٥٩٢٤
َصفَفََنا ِللِْقتَالِ: ْمَزةَ بن أَبِي أُسَْيٍد، َعْن أَبِيِه، قَالََعْن َح إِنْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيْوَم َبْدرٍ ِحنيَ 

  ".أَكْثَُبوكُْم فَاْرُموُهْم بِالنَّْبلِ
ثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الَْغسِيلِ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّ - ١٥٩٢٥

إِذَا أَكْثَُبوكُمْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْعبَّاُس بن َسْهلٍ، َعْن أَبِيِه، َوَحْمَزةُ بن أَبِي أَُسْيٍد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".ْرُموُهْم بِالنَّْبلِفَا

َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، قَالَ - ١٥٩٢٦
رَّْحَمنِ بن الَْغِسيلِ، َحدَّثَنِي َعبَّاسُ بن َسْهلٍ، َوَحْمَزةُ بن َحدَّثََنا َعْبدُ ال: إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال

َهيَْنا َمرَّ بنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَأَْصحَاٌب لَُه، فََخَرْجَنا َمَعُه فَاْنطَلَقَْنا حَتَّى اْنَت: أَبِي أُسَْيٍد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
اْجِلُسوا :"ِه َوَسلََّمقَالُ لَُه الشَّْوطُ، َحتَّى اْنتََهْيَنا إِلَى َحاِئطَْينِ فَجَلَْسَنا َبْيَنُهَما، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيإِلَى َحاِئطٍ ُي

َعَها دَاَيةٌ لََها، فَلَمَّا َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه ، َوقَْد أُِتيَ بِالْجَْونِيَِّة فَُعزِلَْت ِفي َبْيِت أَُمْيَمةَ بنِت الَْحارِِث بن شََراحِيلَ َوَم"َهُهَنا
َوَهلْ تََهُب الَْمِلكَةُ نَفَْسَها ِللسُّوقَِة؟، فَأَْهَوى بَِيِدِه إِلَْيَها ِلَيَضعََها : ، قَالَْت"هَبِي إِلَيَّ نَفَْسِك:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َيا أََبا أَُسْيٍد، اكُْسَها َرازِِقيََّتْينِ :"، ثُمَّ خََرَج َعلَْيَنا، فَقَالَ"لَقَْد ُعذِْت بُِمَعاٍذ:"بِاللَِّه مِْنَك، قَالَ إِنِّي أَُعوذُ: َعلَْيَها، فَقَالَْت
  ".َوأَلِْحقَْها بِأَْهِلَها

َروِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن إِْسحَاَق َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َعْبِد اللَِّه الَْه - ١٥٩٢٧
، َعْن َجدِّهِ أَبِي أُسَْيدٍ بن َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ، َحدَّثَنِي َجدِّي أَُبو أُمِّي َماِلكُ بن َحْمَزةَ بن أَبِي أُسَْيٍد السَّاِعِديُّ، َعْن أَبِيِه

َيا أََبا الْفَْضلِ، ال َترِْم َمنْزِلََك أَْنتَ :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْعبَّاسِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِقَالَ َرُسولُ اللَّ: السَّاِعِديِّ، قَالَ
َوَعلَْيكَ : ، قَالَ"السَّالُم َعلَْيكُْم:"، فَاْنَتظَُروُه َحتَّى َجاَء َبْعَدَما أَْضَحى، فََدَخلَ َعلَْيهِْم، فَقَالَ"َوَبُنوَك غًَدا َحتَّى آِتَيكُْم

َتقَاَربُوا َتقَاَربُوا َتقَاَربُوا، يَْزَحفُ :"بَِخْيرٍ، أَْحَمدُ اللََّه، فَقَالَ: ، قَالَ"كَْيَف أَْصَبحُْتْم؟:"السَّالُم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه، قَالَ
َيا َربُّ، َهذَا َعمِّي َوِصْنُو أَبِي، َوَهُؤالِء أَْهلُ :"بُِمالَءِتِه، ثُمَّ قَالَ ، َحتَّى إِذَا أَْمكَنُوُه اْشَتَملَ َعلَْيهِْم"َبْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ



آِمَني : فَأَمََّنتْ أُْسكُفَّةُ الَْبابِ َوَحوَاِئطُ الَْبْيِت، فَقَالَْت: ، قَالَ"َبْيِتي، فَاْسُترُْهْم ِمَن النَّارِ كَسَْترِي إِيَّاُهمْ بُِمالءَِتي َهذِِه
  .َنيآِمَني آِم

ُعثَْمانَ بن إِْسحَاقَ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َعْبِد اللَِّه الَْهَروِيُّ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن - ١٥٩٢٨
َسْيٍد، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه أَبِي َسِمْعُت ِمْن أَبِي أُمِّي مَاِلِك بن َحمَْزةَ بن أَبِي أُ: بن َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ، قَالَ

َولَُه بِئٌْر بِالَْمِديَنةِ ُيقَالُ لََها بِئُْر ُبَضاَعةَ قَْد َبَصَق ِفيَها ِفيَها النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أُسَْيٍد السَّاِعِديِّ الْخَْزَرجِيِّ، قَالَ
فَلَمَّا قَطََع أَُبو أَُسْيٍد ثَمََرةَ حَاِئِطِه َجَعلََها ِفي غُْرفٍَة لَُه، فَكَاَنِت الْغُولُ ُتخَاِلفُُه : َيمَُّن بِهَا، قَالََوَسلََّم، فَُهَو يُْبِشُر بَِها َوَيَت

تِلَْك الْغُولُ َيا أََبا أُسَْيٍد، :"َم، فَقَالَإِلَى َمْشرَُبِتِه فََتسْرُِق َتْمَرُه َوُتفِْسُدُه َعلَْيِه، فََشكَا ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َيا أََبا : ، فَقَالَِت الُْغولُ"بِْسمِ اللَِّه، حََبسَنِي َرسُولُ اللَِّه: فَاْسَتِمْع َعلَْيَها، فَإِذَا َسمِْعَت اقِْتَحاَمَها، َيْعنِي َوْجَبَتهَا، فَقُلْ

لَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأُْعطِيَك َمْوِثقًا ِمَن اللَِّه أَنْ ال أُخَاِلفَكَ إِلَى أُسَْيٍد، اْعفِنِي أَنْ ُتكَلِّفَنِي أَذِْهَب إِ
، َوال َنكِْشَف إِلَى أَْهِلَكَبْيِتَك َوال أَْسرِقَ َتْمَرَك، فَأَُدلََّك َعلَى آَيٍة ِمْن ِكَتابِ اللَِّه فََتقَْرأَ بَِها َعلَى َبْيِتَك فَال ُنَخالَفْ 

اآلَيةُ الَِّتي أَُدلَُّك َعلَْيَها ِهَي آَيةُ الْكُْرِسيِّ، ثُمَّ َحكَِّت اْسَتَها : ِغطَاَءُه، فَأَْعطَْتُه الَْمْوِثَق الَِّذي َرِضَي بِِه ِمْنَها، فَقَالَِت
  الِْقصَّةَ َحْيثُ َولَّْت، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّهَتضَْرطُ، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَصَّ َعلَْيِه 

  ".َصَدقَْت َوِهَي كَذُوٌب:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  الزَُّبْيُر بن أَبِي أُسَْيٍد، َعْن أَبِيِه

لْحَِزاِميُّ ح، َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّارُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ ا - ١٥٩٢٩
َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َحَسنِ بن أَبِي َحَسنٍ الَْبرَّاُد الَْمِدينِيُّ، َحدَّثَنِي : َهاُرونَ، َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى األَْنصَارِيُّ، قَاال

بِأَبِي : ٍد، َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُجال َجاَء إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَأَبِي َعِليِّ بن َحَسنٍ، أَْخبََرنِي الزَُّبْيُر بن أَبِي أُسَْي
مَّا َرآهُ ، فَقَاَم َمَعُه َحتَّى َجاَء َمْوِضَع السُّوقِ، فَلَ"َبلَى:"أَْنَت َوأُمِّي، إِنِّي قَدْ رَأَْيُت َمْوضًِعا ِللسُّوقِ، أَفَال َتْنظُرُ إِلَْيِه؟، قَالَ

  ".نِْعمَ ُسوقُكُْم َهذَا، فَال ُيْنتَقَضَّ َوال ُيْضَرَبنَّ َعلَْيِه خََراٌج:"أَْعَجَبُه َوَركََضُه بِرِْجِلِه، ثُمَّ قَالَ
  َيزِيُد بن زَْيٍد، َعْن أَبِي أَُسْيٍد

ثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحٍ التَّمَّاُر، َعْن َيزِيدَ بن زَْيٍد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّ - ١٥٩٣٠
ونَ أََنا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى قَْبرِ َحْمَزةَ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، فََجَعلُوا َيُجرُّ: أُسَْيٍد السَّاِعِديِّ، قَالَ

َعلَْيِه هِِه فَتَنكَشََّف قََدَماُه، َوَيُجرُّوَنَها َعلَى قََدَميِْه، فََيْنكَِشُف َوْجُهُه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه النَّمَِرةَ َعلَى َوْج
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  فََرفََع َرسُولُ اللَِّه: ، قَالَ"اْجَعلُوَها َعلَى َوْجهِِه، َواْجَعلُوا َعلَى قََدَمْيِه ِمَن َهذَا الشََّجرِ:"َوَسلََّم

إِنَُّه َيأِْتي َعلَى النَّاسِ زََمانٌ َيْخُرُجونَ إِلَى :"رَأَْسُه، فَإِذَا أَْصحَاُبُه يَْبكُونَ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أَْو قَالَ َمَراِكَب، فََيكُْتُبونَ إِلَى أَْهِليهِْم، َهلُمَّ إِلَْيَنا، فَإِنَّكُمْ بِأَْرضٍ َمَجازٍ اَألْرَياِف فَُيِصيُبونَ بَِها َمطَْعًما َوَمسكًنا َوَمْركًَبا 

ا َيْوَم ْنُت لَُه شَِفيًعا َوشَهِيًدَجدُوَبٍة، َوالَْمدِيَنةُ َخْيٌر لَُهْم لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ، َوال َيصْبُِر َعلَى ْألوَاِئَها َوِشدَِّتَها أََحٌد إِال كُ
  ".الِْقَيامَِة

  غَزِيَّةُ أَُبو ُعَمارَةَ، َعْن أَبِي أُسَْيٍد

َحدَّثََنا َيْحَيى بن : َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، وَأَْحَمُد بن َيحَْيى بن خَاِلِد بن َحيَّاٍن الرَّقِّيُّ، قَاال - ١٥٩٣١
هِ ثَنِي ُعَماَرةُ بن غَزِيَّةَ، َعْن أَبِيِه أَنَُّه َحدَّثَ أَنَّ ِفْتَيةً َسأَلُوا أََبا أُسَْيٍد َعْن َتْخيِريِ َرسُولِ اللَُّبكَْيرٍ، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َحدَّ



ُر قََباِئلِ اَألْنَصارِ دُوُر بين خَْي:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم األَْنصَاَر، قَالَ
: ، قَالَ أَُبو أَُسْيٍد"ْيٌرالنَّجَّارِ، ثُمَّ بين َعْبِد اَألْشَهلِ، ثُمَّ بين الْحَارِِث بن الَْخْزَرجِ، ثُمَّ بين َساِعَدةَ، َوِفي كُلِّ اَألْنصَارِ َخ

  ).أَُبو أُسَْيٍد َساِعِديا لَْو كُْنُت قَاِئال غَْيَر الَْحقِّ لََبدَأُْت بَِجدِّي، َوكَانَ 
  أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي أَُسْيٍد

الزَِّناِد، َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي - ١٥٩٣٢
: َرُه، قَالَي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، أَنَّ أََبا أَُسْيٍد، صَاِحَب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخَبأَبِيِه، َعْن أَبِ

ثُمَّ بين َعْبِد اَألْشَهلِ، ثُمَّ َدارُ خَْيُر ُدورِ األَْنصَارِ ُدوُر بين النَّجَّارِ، :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
لَْو كُْنُت كَاِذًبا لََبَدأْتُ بِقَْوِمي : ، قَالَ أَُبو أُسَْيٍد"الَْحارِِث بن الَْخْزَرجِ، ثُمَّ دَاُر بين َساِعَدةَ، َوِفي كُلِّ دُورِ األَْنَصارِ َخْيٌر

ُخِلقَْنا فَكُنَّا أََهمَّ اَألْرَبَعِة، أَسْرُِجوا ِلي ِحمَارِي : ِفي نَفِْسِه ِمْن ذَِلَك، فَقَالَ بين َساِعدَةَ، فََبلَغَ ذَِلكَ َسْعَد بن ُعَباَدةَ فََوَجَد
َوَسلََّم  أََتذَْهبُ َتُردُّ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: آِتي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَُه اْبُن أَِخيِه سَْهلٌ

  .قَْولَُه؟، َواللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، فَأََمرَ بِِحمَارِِه فَُحلَّ َعْنُه
ثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، َحدَّ - ١٥٩٣٣
َخْيُر األَْنَصارِ بنو النَّجَّارِ، ثُمَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َناِد، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي أُسَْيٍد، قَالَأَبِي الزِّ

  ".بنو َعْبِد اَألشَْهلِ، ثُمَّ بنو َساِعدَةَ، ثُمَّ بنو الْحَارِثِ بن الْخَْزَرجِ
  ةَ بن أَبِي أَُسْيٍد، َعْن َجدِِّهَماِلُك بن َحمَْز

دَْيٍك، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ الَْمدَنِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ، َحدَّثََنا بن أَبِي فُ - ١٥٩٣٤
اِلكِ بن َحْمَزةَ، َعْن أَبِي أُسَْيٍد السَّاِعِديِّ، أَنَّ النَّاسَ َجاُؤا إِلَى الَْمجِيِد بن َسْهلٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْغسِيلِ، َعْن َم

َيا مَْعَشَر األَْنَصارِ، ال ُتبَايُِعونَ :"النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِلَحفْرِ الْخَْنَدقِ ُيَبايِعُوَنُه َعلَى الْهِْجَرِة، فَلَمَّا فََرغَ، قَالَ
بُُّه، َوَمْن لَِقَي اللََّه َوُهَو الْهِْجَرِة، إِنََّما ُيَهاجُِر النَّاسُ إِلَْيكُْم، َمْن لَِقَي اللََّه َوُهَو ُيِحبُّ األَْنصَاَر لَِقيَ اللََّه َوُهَو ُيِحَعلَى 

  ".ُيْبِغُض األَْنصَاَر لَِقيَ اللََّه َوُهَو ُيبِْغُضُه
  ٍدَعِليُّ بن ُعَبْيٍد، َعْن أَبِي أُسَْي

ِه بن أَحَْمَد بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ح، َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَّ - ١٥٩٣٥
دَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْواِهبِ الْحَارِِثيُّ ح، َوَح: َحنَْبلٍ، َوُموَسى بن َهاُرونَ، قَاال
َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الَْغِسيلِ، َحدَّثَنِي أُسَْيُد بن َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه َعِليِّ بن ُعَبْيٍد َموْلَى أَبِي : َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَالُوا
َبْيَنَما أََنا َجاِلٌس ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذْ َجاَء َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ، : َبْدرِيا، قَالَ أُسَْيٍد، َعْن أَبِي أُسَْيٍد، َوكَانَ

ْيهَِما، وَاالْسِتْغفَارُ لَُهَما، الصَّالةُ َعلَ: نََعْم، ِخَصالٌ أَْرَبٌع:"َيا َرُسولَ اللَِّه، َهلْ أََبرُّ َواِلِديَّ بَْعَد َمْوِتهَِما؟، قَالَ: فَقَالَ
فََهذَا الَِّذي : ، قَالَ"ِلهَِماَوإِيفَاُء َعْهِدِهَما بَْعَد َوفَاِتهِمَا، َوإِكَْراُم َصِديِقهَِما، َوِصلَةُ الرَِّحمِ الَِّتي ال َرِحمَ لََك إِال ِمْن ِقَب

  ).َبِقَي َعِليَّ 
  قُرَّةُ بن أَبِي قُرَّةَ، َعْن أَبِي أُسَْيٍد

َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا أََبانُ بن : َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ، قَاال - ١٥٩٣٦
َحدَّثَُه أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه  أَنَّ أََبا أَُسْيٍد،، أَنَّ قُرَّةَ بن أَبِي قُرَّةَ َحدَّثََنا ، َيزِيَد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ 



  ".ال َصالةَ َبْعدَ َصالِة الَْعصْرِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ِعَراُك بن َماِلٍك، َعْن أَبِي أُسَْيٍد

ا َعِليُّ بن ثَابٍِت الَْجَزرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحاِتمٍ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََن - ١٥٩٣٧
نََهى :"صَارِيِّ، قَالَالَْحِميِد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثَنِي يَزِيدُ بن أَبِي َحبِيبٍ الِْمْصرِيُّ، َعْن ِعَراِك بن َماِلٍك، َعْن أَبِي أَُسْيٍد األَْن

  ".ُيْجَمعَ َبْيَن التَّْمرِ َوالزَّبِيبِ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنْ
  أَُبو الزَُّبْيرِ الَْمكِّيُّ ُمَحمَُّد بن ُمسِْلمٍ، َعْن أَبِي أُسَْيٍد

ْن إِبَْراهِيَم مٍَّد، َعَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعِتيُق بن َيْعقُوَب الزَُّبْيرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَح - ١٥٩٣٨
َوْبُن َعبَّاسٍ ُيفِْتي بِالدِّيَنارِ بِالدِّيَناَرْينِ، فَقَالَ أَُبو ، َسمِْعُت أََبا أُسَْيٍد السَّاِعِديَّ : بن طَْهَمانَ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ الَْمكِّيِّ، قَالَ
نُّ أَنَّ أََحًدا َيْعرُِف قَرَابَِتي ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َما كُْنتُ أَظُ: أُسَْيٍد َوأَغْلَظَ لَُه الْقَْولَ، فَقَالَ بن َعبَّاسٍ

الدِّينَارُ :"أَْشَهُد لََسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َيقُولُ ِلي ِمثْلَ َهذَا َيا أََبا أُسَْيٍد، فَقَالَ أَُبو أَُسْيٍد
 بِصَاعِ ِملْحٍ، ال بِالدِّيَنارِ، َوالدِّرَْهُم بِالدِّْرَهمِ، َوصَاُع ِحْنطٍَة بِصَاعِ ِحْنطٍَة، َوصَاُع َشِعريٍ بِصَاعِ َشعِريٍ، َوصَاُع ِملْحٍ

  ).ِفيِه َشْيئًا  َهذَا َشْيٌء كُْنُت أَقُولُهُ بِرَأْيِي َولَْم أَْسَمْع: ، فَقَالَ بن َعبَّاسٍ"فَْضلَ َبْيَن َشْيٍء ِمْن ذَِلَك
  َعطَاٌء الشَّاِميُّ، َعْن أَبِي أُسَْيٍد

اللَِّه بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُزَهْيرِ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن َعْبِد  - ١٥٩٣٩
كُلُوا الزَّْيَت :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي أُسَْيٍد، قَالَِعيَسى، َعْن َعطَاٍء، لَْيَس بِاْبنِ أَبِي َربَاحٍ، 

  ".َوادَِّهنُوا بِالزَّْيِت، فَإِنَُّه َشَجَرةٌ ُمبَاَركَةٌ
َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِعيَسى، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا  - ١٥٩٤٠

كُلُوا الزَّْيَت َوادَِّهُنوا بِِه، فَإِنَُّه ِمْن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعطَاٍء الشَّاِميِّ، َعْن أَبِي أَُسْيٍد، قَالَ
  ".َشَجَرٍة ُمَباَركٍَة
  بن سَِعيِد بن سَُوْيدٍ اَألْنصَارِيُّ، َعْن أَبِي أَُسْيٍد مَاِلُك بن َصْعَصَعةَ األَْنصَارِيُّ َعْبُد الَْمِلِك
َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َهمَّاُم بن : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َومُوَسى بن هَاُرونَ، قَاال - ١٥٩٤١

أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثَنِي َعْن لَْيلَِة أُْسرِيَ "،َتاَدةَ، َعْن أََنسٍ، َعْن َماِلِك بن صَْعَصَعةَ َيحَْيى، َعْن قَ
  ".بِِه

، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْمَباَرِك الَْعْيِشيُّ - ١٥٩٤٢
أَحَْمَد، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس أََنسٍ، َعْن َماِلِك بن صَْعَصَعةَ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ح، َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن 

بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أََنسٍ، َعْن َماِلِك بن صَْعَصَعةَ،  بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد
َعنِ الَْخلِيلِ بن ، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ح، َوَحدَّثََنا عَْبُد الْعَزِيزِ الَْحْرَمِليُّ، أََنا َيْعقُوُب بن كَْعبٍ

ثََنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن َمرَّةَ، َعْن قَتاَدةَ، َعْن أََنسٍ، َعْن َماِلِك بن َصْعَصعَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ح، َوَحدَّ
ُبو َداوَُد، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أََنسٍ، َعْن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَ

ِفي الِْحْجرِ َبْيَن : َبْيَنا أََنا ِفي الَْحِطيمِ َوُربََّما، قَالَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َماِلِك بن َصْعَصَعةَ، قَالَ
ِمْن ذََهبٍ فَُغِسلَ َيقْظَاِن، إِذَا أََتانِي آٍت، فََشقَّ ِمَن النَّْحرِ إِلَى مَرَاقِّ الَْبطْنِ فَاسَْتْخَرَج قَلْبِي، ثُمَّ أُِتيتُ بِطَْسٍت النَّاِئمِ َوالْ



َيُض يُقَالُ لَُه الْبُرَاُق، َيقَعُ َخطُْوُه ِعْنَد أَقَْصى بَِماِء َزْمَزَم َوُمِلئَ ِحكَْمةً وَإَِمياًنا، َوأُِتيُت بِدَابٍَّة ُدونَ الَْبْغلِ َوفَْوقَ الِْحَمارِ، أَْب
  تَفَْتحَ جِبْرِيلُطَْرِفِه، فَُحِملُْت َعلَْيِه، فَاْنطَلَقُْت أََنا َوجِْبرِيلُ َعلَْيِه الََسالَم، َحتَّى أَتَْيَنا َسَماَء الدُّْنَيا، فَاْس

َمْرَحًبا، َولَنِْعَم الَْمجِيُء َما : نََعْم، قَالُوا: َوقَْد أُْرِسلَ إِلَْيِه؟، قَالَ: ُمَحمٌَّد، قِيلَ: َمْن َمَعَك؟، فَقَالَ: َعلَْيِه الَسَّالُم، فَِقيلَ
َماَء الثَّانَِيةَ، َمْرحًَبا بَِك ِمنِ اْبنٍ وََنبِيٍّ، ثُمَّ أََتْيَنا السَّ: َجاَء، فَفُِتَح لََنا فََدَخلْنَا، فَأََتْيُت َعلَى آَدَم، فََسلَّْمُت َعلَْيِه، فَقَالَ

َمْرَحًبا بِِه، : نََعْم، قَالُوا: قَْد أُْرِسلَ إِلَْيِه؟، قَالَ: ُمَحمٌَّد، قِيلَ: َمْن َمَعَك؟، فَقَالَ: فَاْسَتفَْتَح جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، فَِقيلَ
مَْرَحًبا بَِك ِمْن أَخٍ وََنبِيٍّ، ثُمَّ أََتْيَنا : ى فََسلَّْمُت َعلَْيهَِما، فَقَاالَولَنِْعَم الَْمجِيُء َجاَء، فَفُِتَح لََنا فَأََتْيُت َعلَى ِعيَسى، وََيْحَي

َنَعْم، : َوقَدْ أُْرِسلَ إِلَْيِه؟، قَالَ: ُمَحمٌَّد، قَالُوا: َمْن َمَعَك؟، قَالَ: السََّماَء الثَّاِلثَةَ، فَاْسَتفَْتَح جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالَم، فَِقيلَ
َمْرَحًبا بَِك ِمْن أَخٍ وََنبِيٍّ، ثُمَّ أََتْيَنا : مَْرَحًبا بِِه، َولَنِْعَم الَْمجِيُء َجاَء، فَأََتْيُت َعلَى يُوُسَف فََسلَّْمُت َعلَْيِه، فَقَالَ: اقَالُو

َنَعْم، : َوقَْد أُْرِسلَ إِلَْيِه؟، قَالَ: َحمٌَّد، قَالُواُم: َمْن َمَعَك؟، قَالَ: السََّماَء الرَّابَِعةَ، فَاْسَتفَْتَح جِْبرِيلُ َعلَْيِه الََسالَم، فَِقيلَ
مَْرَحًبا بَِك ِمْن أَخٍ َونَبِيٍّ، ثُمَّ : فَأَتَْيُت َعلَى إِْدرِيَس فََسلَّْمُت َعلَْيِه، فَقَالَ: مَْرَحًبا بِِه، َولَنِْعَم الَْمجِيُء َجاَء، قَالَ: قَالُوا

: َوقَْد أُْرِسلَ إِلَْيِه؟، قَالَ: ُمَحمٌَّد، قَالُوا: َمْن َمَعَك؟، قَالَ: فَاْستَفَْتحَ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، فَِقيلَ أََتيَْنا السََّماَء الَْخاِمَسةَ،
  ا بَِك ِمْنَمْرَحًب: مَْرَحًبا بِِه، َولَنِْعمَ الَْمجِيُء َجاَء، فَأََتْيُت َعلَى َهاُرونَ فََسلَّْمُت َعلَْيِه، فَقَالَ: َنَعْم، قَالُوا

َوقَْد أُْرِسلَ : ُمحَمٌَّد، قَالُوا: َمْن َمَعَك؟، قَالَ: أَخٍ َونَبِيٍّ، ثُمَّ أََتْيَنا السََّماَء السَّاِدسَةَ، فَاْسَتفَْتَح جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، فَِقيلَ
َمْرحًَبا بَِك ِمْن أَخٍ : ، فَأََتْيُت َعلَى ُموَسى فََسلَّْمُت َعلَْيِه، فَقَالََمْرَحًبا بِِه، َولَنِْعَم الَْمجِيُء َجاَء: َنَعْم، قَالُوا: إِلَْيِه؟، قَالَ

َيا َربُّ، َهذَا بُِعثَ َبْعِدي َيْدُخلُ ِمْن أُمَِّتهِ الَْجنَّةَ أَكْثَُر ِممَّا َيْدُخلُ : َما يُْبكِيَك؟، فَقَالَ: َوَنبِيٍّ، فَلَمَّا َجاَوْزُتُه َبكَى، فَِقيلَ
: ُمَحمٌَّد، قَالُوا: َمْن َمَعَك؟، قَالَ: ِتي، ثُمَّ أََتْيَنا السََّماَء السَّابَِعةَ، فَاْستَفَْتحَ جِبْرِيلُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُواِمْن أُمَّ

َمْرَحًبا : فَأَتَْيُت َعلَى إِبَْراهِيَم فََسلَّْمُت َعلَْيِه، فَقَالَ َمْرَحًبا بِِه، وَلَنِْعَم الَْمجِيُء َجاَء،: نََعْم، قَالُوا: أََوقَْد أُْرِسلَ إِلَْيِه؟، قَالَ
َهِذِه ِسْدَرةُ الْمُْنَتَهى، َوإِذَا َنْبقَُها : بَِك ِمنِ اْبنٍ َونَبِيٍّ، ثُمَّ ُرِفَعْت لََنا ِسْدَرةُ الُْمْنتََهى، فَسَأَلُْت جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالَم، فَقَالَ

َنْهَراِن ظَاِهَراِن، َوَنهَْراِن بَاِطَناِن، فَسَأَلُْت جِْبرِيلَ : ذَا َوَرقَُها كَأُذُِن الِْفَيلَِة، َورَأَْيُت ِفي أَْصِلَها أَْرَبَعةَ أَْنهَارٍكَالِْقاللِ َوإِ
يلُ، َوالْفُرَاُت، ثُمَّ ُرِفَع لََنا الَْبْيُت الَْمْعمُوُر، أََما الَْباِطَناِن فَنََهَرانٌ ِفي الَْجنَِّة، َوأَمَّا الظَّاِهَراِن فَالنِّ: َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَ

َهذَا الَْبْيُت الَْمْعُموُر َيْدُخلُُه كُلَّ َيْومٍ َسْبُعونَ أَلِْف َملٍَك ثُمَّ ال َيعُوُدونَ إِلَْيِه آِخَر َما : فََسأَلُْت جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَ
  يَّ خَْمُسونَ َصالةً، فَاْنطَلَقُْت حَتَّى أَتَْيُت َعلَى ُموَسى َعلَيِْهَعلَْيهِْم، َوفُرَِضْت َعِل

إِنِّي أَْعلَُم بِالنَّاسِ ِمْنَك، فَقَْد َعالَْجُت بين : فُرَِضْت َعِليَّ َخْمُسونَ َصالةً، قَالَ: َما َصنَْعَت؟، فَقُلُْت: السَّالُم، فَقَالَ
إِنَّ أُمََّتَك لَْن ُتِطيَق ذَِلَك، فَاْرجِْع إِلَى َربَِّك فَاْسأَلْهُ أَنْ ُيَخفَِّف َعْنَك، فََرجَْعُت فََسأَلُْتهُ أَنْ إِسَْراِئيلَ أََشدَّ الُْمعَالَجَِة، َو

: لََها أَْرَبِعَني، قَالََجَع: َما َصَنْعَت؟، قُلُْت: ُيَخفَِّف عَنِّي، فََجَعلََها أَْرَبِعنيَ َصالةً، فَأَتَْيُت َعلَى ُموَسى َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَ
ِلَك، فَاْرجِْع إِلَى َربَِّك فََسلُْه إِنِّي أَْعلَُم بِالنَّاسِ ِمْنَك، َوقَْد َعالَْجُت بين إِْسرَائِيلَ أََشدَّ الُْمَعالََجِة، َوإِنَّ أُمََّتكَ لَْن ُتِطيَق ذَ

َجَعلََها : َما َصَنْعَت؟، فَقُلُْت: نِّي َعْشًرا، فَأََتْيُت َعلَى ُموَسى، فَقَالَأَنْ ُيخَفَِّف َعْنَك، فََرَجْعُت فََسأَلْتُ رَبِّي، فََخفََّف َع
ِلَك، فَاْرجِْع إِلَى إِنِّي أَْعلَُم بِالنَّاسِ ِمْنَك، َوقَْد َعالَْجُت بين إِسَْرائِيلَ أََشدَّ الُْمَعالََجِة، َوإِنَّ أُمََّتكَ لَْن ُتِطيَق ذَ: ثَالِثَني، قَالَ

َما : َسى، فَقَالَفََسلُْه أَنْ ُيَخفَِّف عَْنَك، فََرَجْعُت فَسَأَلُْتُه أَنْ ُيَخفِّفََها َعنِّي، فََجَعلََها ِعْشرِيَن، فَأََتْيُت َعلَى ُمو رَبِِّك
ئِيلَ أََشدَّ الُْمَعالََجِة، وَإِنَّ أُمََّتكَ إِنِّي أَْعلَُم بِالنَّاسِ ِمْنَك، َوقَْد َعالَْجُت بين إِسَْرا: َجَعلََها ِعْشرِيَن، قَالَ: َصَنْعَت؟، فَقُلُْت

َف عَنِّي، فََجَعلََها خَْمسَ لَْن ُتِطيَق ذَِلَك، فَاْرجِْع إِلَى َربِِّك فََسلُْه أَنْ ُيَخفَِّف َعْنَك، فََرَجْعُت إِلَى َربِّي فَسَأَلُْتُه أَنْ ُيَخفِّ



إِنِّي أَْعلَُم بِالنَّاسِ ِمْنَك، َوقَْد : َجَعلََها َخْمَس َعشَْرةَ، قَالَ: ْعَت؟، قُلُْتَما َصَن: َعْشَرةَ، فَأَتَْيُت َعلَى ُموَسى، فَقَالَ
  َعالَْجتُ بين إِْسرَائِيلَ أََشدَّ

بِّي فََسأَلُْتُه أَنْ ُيَخفِّفَ ى َرالُْمَعالََجِة، َوإِنَّ أُمََّتَك لَْن ُتِطيَق ذَِلَك، فَاْرجِْع إِلَى َربِِّك فََسلُْه أَنْ ُيَخفَِّف عَْنَك، فََرَجْعُت إِلَ
إِنِّي أَْعلَُم بِالنَّاسِ ِمْنَك، َوقَدْ : َجَعلََها َعشًْرا، قَالَ: َما َصنَْعَت؟، قُلُْت: َعنِّي، فََجَعلََها َعشًْرا، فَأَتَْيُت َعلَى ُموَسى، فَقَالَ

لَْن تُِطيَق ذَِلَك، فَاْرجِعْ إِلَى رَبِِّك فََسلُْه أَنْ ُيَخفَِّف َعْنَك، فََرجَْعُت إِلَى َعالَْجتُ بين إِْسرَائِيلَ أََشدَّ الُْمعَالََجِة، َوإِنَّ أُمََّتَك 
َحطَّ َعنِّي َخْمًسا، : َما َصَنْعَت؟، فَقُلُْت: رَبِّي فََسأَلُْتهُ أَنْ ُيَخفَِّف َعنِّي، فََوَضَع َعنِّي َخْمسًا، فَأََتْيُت َعلَى ُموَسى، فَقَالَ

فَاْرجِْع إِلَى رَبِِّك أَْعلَُم بِالنَّاسِ مِْنَك، َوقَْد َعالَْجُت بين إِسَْراِئيلَ أََشدَّ الُْمعَالَجَِة، َوإِنَّ أُمََّتَك لَْن ُتِطيَق ذَِلَك،  إِنِّي: قَالَ
ْمَت، فَُنوِدَي إِنِّي قَْد أَْمَضْيتُ قَِد اسَْتْحيَْيُت كَْم أَْرجِعُ إِلَى رَبِّي، قَْد َرضِيُت َوَسِل: فََسلُْه أَنْ ُيَخفَِّف َعْنَك، قُلُْت

  ".فَرِيضَِتي، َوَخفَّفُْت َعْن ِعَباِدي، َوأَجْزِي بِالَْحَسَنِة َعْشَر أَْمثَاِلَها
َعاِصمٍ الِْكالبِيُّ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْقُدُّوسِ بن ُمَحمٍَّد الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا ُعَمُر بن - ١٥٩٤٣

لَْيلَةَ أُْسرِيَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثََنا َهمَّاُم، َحدَّثََنا قََتاَدةُ، َعْن أََنسٍ، َعْن َماِلِك بن صَْعَصَعةَ، قَالَ
  ".الَْحْجمِبِي، َما مََرْرُت َعلَى َملٍَك ِمَن الَْمالِئكَةِ إِال أََمُرونِي بِ

  َماِلُك بن َربِيَعةَ أَُبو َمرَْيَم السَّلُوِليُّ

اِء بن َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَذَنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن َعطَ - ١٥٩٤٤
كُنَّا َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ، فََنَزلَْنا مَْنزِال، فََنامُوا :"يِه، قَالَالسَّاِئبِ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َمرَْيَم، َعْن أَبِ

وا َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َوضَّأُوا، َوَصلَُّعنِ الصَّالِة حَتَّى طَلََعِت الشَّْمُس، فَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََمَر بِالال فَأَذَّنَ، َوَت
لِْقَيامَِة، َحِفظَُه َمْن َحِفظَُه، وََنِسَيُه أَقَاَم بِاللٌ، فََصلَّى بنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َحدَّثََنا بَِما ُهَو كَاِئٌن إِلَى َيْومِ ا

  "َمْن َنِسَيُه
َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن - ١٥٩٤٥

 َناَم َرسُولُ اللَِّه:"َحدَّثََنا َجرِيُر، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َمرَْيَم، َعْن أَبِيِه، قَالَ: ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
 َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َوْجِه الصُّْبحِ، فَلَْم َيْسَتْيِقظْ حَتَّى طَلََعِت الشَّْمُس، فَاْسَتْيقَظُ، فَأََمُر

  ."َعلَْيِه َوَسلََّم بِالال فَأَذَّنَ، ثُمَّ َصلَّى َركَْعَتْينِ، ثُمَّ أََمَر فََصلَّى الْفَْجَر

دَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، َح - ١٥٩٤٦
قَاَم ِفيَنا َرسُولُ :"َم، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َمرَْي: ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

  ".اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمقَاًما، ثُمَّ َحدَّثََنا بَِما ُهَو كَاِئٌن إِلَى أَنْ َتقُوَم السَّاَعةُ
َماعِيلَ، َحدَّثََنا َحبَّانُ بن َيسَارٍ الِْكالبِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْس - ١٥٩٤٧

َوَسلََّم، أَنَُّه ِفي خُطَْبٍة لَُه،  َحدَّثَنِي َيزِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أَنَُّه َسِمَع أََباُه أََبا مَْرَيَم، َيذْكُُر َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
َيا َرُسولَ اللَِّه، وَالُْمقَصِّرِيَن، ثَالثَ مَرَّاٍت، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : َيقُولُ لَُه َرُجلٌ: ، قَالَ"لِِّقَنياللَُّهمَّ اغِْفْر ِللُْمَح:"َيقُولُ

  ".وَالُْمقَصِّرِيَن:"َعلَْيِه َوَسلََّم

ٍد الُْعذْرِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن احلَُسْينِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َرَجاُء بن ُمَحمَّ - ١٥٩٤٨
َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْدرِيَس، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن يَزِيدَ بن َماِلِك بن َربِيَعةَ : ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَحمَِّد بن السَّكَنِ، قَاال



، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه شَهَِد َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الشََّجَرِة، َوَيْوَم الَْهْديِ السَّلُوِليُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َماِلٍك
ِخلَ َهُؤالِء َعلَْيَنا وََنْحُن َيا ُمَحمَُّد، َما َيْحِملَُك َعلَى أَنْ ُتْد: َمْعكُوفًا قَْبلَ أَنْ َيْبلُغَ َمِحلَُّه، َوأَنَّ َرُجال ِمَن الُْمْشرِِكَني، قَالَ

َي اللَّهُ هَُؤالِء َخْيٌر مِْنَك َوِمْن أَْجَداِدَك، ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ، َوالَِّذي نَفِْسي بَِيدِِه، لَقَْد َرِض:"كَارُِهونَ؟، فَقَالَ
  ".َتَعالَى َعْنُهْم

  َماِلُك بن َنْضلَةَ الُْجَشِميُّ
َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا : ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَاالَحدَّ - ١٥٩٤٩

ْرُت بَِرُجلٍ فَلَْم َيِضفْنِي َيا َرُسولَ اللَِّه، َمَر: قُلُْت: ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي إِْسحَاقٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".َبلْ أَقْرِِه:"َولَْم ُيقْرِنِي، فََمرَّ بِي فَأُقْرِيِه؟، قَالَ

اَألْحَوصِ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي - ١٥٩٥٠
ِمْن أَيِّ :"َنَعْم، قَالَ: ، قُلُْت"َهلْ لََك ِمْن َمالٍ؟:"َرأَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليَّ أَطَْماًرا، فَقَالَ: ، قَالَأَبِيِه

  ".ْيَكفَلُْتَر نِْعَمةُ اللَِّه َوكََراَمُتُه َعلَ:"ِمْن كُلٍّ قَْد آَتانِي اللَُّه، قَالَ: ، قُلُْت"الَْمالِ؟
َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، وَأَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، قَالُوا - ١٥٩٥١

أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : يِه، قَالَالَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن أَبِ
ِمْن كُلٍّ قَْد آتَانِي : ، فَقُلُْت"ِمْن أَيِّ الَْمالِ؟:"نََعْم، فَقَالَ: ، فَقُلُْت"َهلْ لََك ِمْن َمالٍ؟:"َوَسلََّم وأََنا قَِشُف الَْهْيئَِة، فَقَالَ
  ".إِذَا آَتاَك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َماال فَلُْيَر َعلَْيَك:"رَِّقيقِ، َوالَْغَنمِ، قَالَاللَُّه ِمَن اإلِبِلِ، وَالْخَْيلِ، وَال

َهلْ ُتنَْتُج إِبِلُ قَْوِمكَ ِصَحاًحا آذَاُنَها فََتْعَمَد إِلَى الُْموَسى فََتقْطََع :"َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ١٥٩٥٢
نََعْم، : ، قُلُْت"َهِذهِ ُصُرٌم، فَُتَحرَِّمَها َعلَْيَك َوَعلَى أَْهِلَك؟: َهِذِه َبْحٌر، وََتُشقَّ ُجلُوَدَها، فََتقُولَ: فََتقُولَآذَانََها، 

  ".دُّ ِمْن ُموسَاَكفَكُلُّ َما آَتاكَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لََك َحلٌّ، َوَساِعُد اللَِّه أََشدُّ ِمْن َساِعِدَك، َوُموَسى اللَِّه أََح:"قَالَ

، َيا َرُسولَ اللَِّه، أََرأَْيَت َرُجال َنَزلْتُ بِِه فَلَْم ُيكْرِمْنِي وَلَْم ُيقْرِنِي فَنََزلَ بِي، أَْجزِِه بَِما َصَنَع؟: قُلُْت - ١٥٩٥٣
  ".ال، َبلْ أَقْرِِه:"قَالَ

ُموَسى، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن  - ١٥٩٥٤
أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أََنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

نََعْم، ِمْن كُلِّ الْمَالِ قَْد آتَانِي اللَُّه، ِمَن اإلِبِلِ، : ، قُلُْت"َهلْ ِعْنَدَك مَالٌ؟:"فََرآنِي سَيِّيَء الَْهْيئَِة، فَقَالَ ِلي َوَسلََّم،
  ".كََراَمُتُه َعلَْيَكفَإِذَا آَتاَك اللَُّه َخيًْرا، فَلُْيَر َعلَْيَك نِْعَمةُ اللَِّه َو:"َوالْبَقَرِ، َوالْخَْيلِ، َوالرَِّقيقِ، قَالَ

، ثُمَّ أََصاَبهُ َيا ُمَحمَُّد، َولَمْ أَكُْن أَْسلَْمُت َيْومَِئٍذ، أَرَأَْيَت إِنْ َنزَلُْت بَِرُجلٍ فَلَْم ُيقْرِنِي َولَْم َيرَ ِلي حَقًّا: قُلُْت - ١٥٩٥٥
  ".ال، َبلْ أَقْرِِه:"الَالدَّْهُر ثُمَّ َنَزلَ بِي أَفَأَجْزِيِه بَِما فََعلَ أَْو أَقْرِيِه؟، قَ

فََتأُْخذَ الُْموَسى، :"َوَهلْ ُتنَْتُج اإلِبِلُ إِال كَذَِلَك؟، قَالَ: ، قُلُْت"َهلْ ُتنَْتُج إِبِلَُك َواِفَرةً آذَانَُها؟:"ثُمَّ قَالَ ِلي - ١٥٩٥٦
فَال :"إِنَّا لََنفَْعلُ ذَاَك، قَالَ: ، قُلُْت"َها، َوَتقُولَ َهِذهِ ُصُرٌم؟فََتقْطََع آذَانََها، فََتقُولَ َهِذِه َبْحٌر، َوتَأُْخذَ مُوَساَك وََتُشقَّ آذَاَن

َوكَاَنْت أَفَْضلَ : ، قَالَ"َتفَْعلْ، كُلُّ َما آَتاَك اللَُّه ِحلٌّ، َوُموَسى اللَِّه أََحدُّ ِمْن ُموَساَك، َوَساِعُد اللَِّه أََشدُّ ِمْن َساِعِدَك
  ).وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث بن َرَجاٍء الْعََربِ ِلذَِلَك قَْيٌس، 



أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا زَُهْيٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن  - ١٥٩٥٧
أَلَكَ :"َم ِفي ثَْوبٍ ُدوٍن، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ، اَألْحَوصِ، َعْن أَبِيِه 

آتَانِي اللَُّه ِمَن الَْخْيلِ َوالرَِّقيقِ، فَقَالَ لَهُ : ، قَالَ"ِمْن أَيِّ الَْمالِ؟:"َنَعْم، قَْد آَتانِي اللَُّه ِمْن كُلِّ الَْمالِ، قَالَ: ، قَالَ"َمالٌ؟
  ".إِذَا آَتاَك اللَُّه َماال فَلُْيَر َعلَْيَك أَثَُر نِْعَمِتِه َوكََراَمِتِه:"يُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالنَّبِ

وسَاَك فَإِنََّك َتعََمُد إِلَى ُم:"َوَهلْ ُتنَْتُج إِال كَذَِلَك؟، قَالَ: ، قَالَ"أَُتنَْتُج إِبِلَُك َواِفَيةَ اآلذَاِن؟:"ثُمَّ، قَالَ - ١٥٩٥٨
ال َتفَْعلْ، :"إِنِّي َألفَْعلُ ذَِلَك، قَالَ: ، فَقَالَ"َهِذهِ َبْحٌر، وََتُشقُّ طَاِئفَةً، فََتقُولُ َهِذِه ُصُرٌم: فََتقْطَُع أَطْرَاَف اآلذَاِن، فََتقُولُ
  ".فَإِنَّ كُلَّ َما آَتاَك اللَُّه لََك ِحلٌّ

أََيا ُمحَمَُّد، أَرَأَْيَت إِنْ َنَزلْتُ بَِرُجلٍ فَلَْم َيضِفْنِي : َعلَْيِه َوَسلََّم، َولَمْ َيكُْن أَْسلََم ثُمَّ قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه - ١٥٩٥٩
  ".َبلْ أَقْرِِه:"َولَْم َيعْرِْف َحقِّي، ثُمَّ أََضاقَُه الدَّْهُر إِلَيَّ، أَقْرِيِه أَْم أَْجزِيِه؟، قَالَ

ْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُموَسى السُّدِّيُّ، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َع - ١٥٩٦٠
َهلْ :"قَالَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعِليَّ ُبرَْدَتاِن أَْو شَْمالِن، فَ: إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ).، فََغدَْوُت َعلَْيِه ِفي ُحلٍَّة َحْمَراَء "فَلُْيَر َعلَْيَك نِْعَمةُ اللَِّه:"نََعْم، ِمْن كُلِّ الْمَالِ، قَالَ: ، قُلُْت"لََك ِمْن َمالٍ؟
الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُزَهْيرٍ عَْبُد  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبٍ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلََمةَ - ١٥٩٦١

 صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الرَّْحَمنِ بن َمْغَراَء، َعنِ اَألجْلَحِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ
َنَعْم، ِمْن : ، قَالَ"َهلْ لََك ِمْن َمالٍ؟:"لَْهْيئَِة، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَعلَْيِه ِثَياٌب رَِديئَةٌ َوُهَو سَيِّيُء ا

  ".فَلُْيَر َعلَْيَك َما َرزَقََك اللَُّه:"أَنَْواعِ الَْمالِ كُلِِّه، قَالَ
بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسُد - ١٥٩٦٢

َعلَْيِه  َدَخلَ أَبِي َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِثيَابِ أَْسَمالٍ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه: اَألْحَوصِ، قَالَ
فَلُْيَر َعلَْيَك َما آَتاكَ :"ِمْن كُلِّ الَْمالِ قَْد آتَانِي اللَُّه، ِمَن اِإلبِلِ َوالْبَقَرِ َوالْغََنمِ، قَالَ: ، قَالَ"الٍ؟َهلْ لََك ِمْن َم:"َوَسلََّم
  ".اللَُّه

َبلْ :"أَفَأُقْرِيِه أَْم أَْمَنُعُه؟، قَالََيا َرسُولَ اللَِّه، َرُجلٌ َمَرْرُت بِِه فَأََبى أَنْ ُيقْرِيَنِي فَأَلَْجأَُه الدَّْهرُ إِلَيَّ، : قَالَ - ١٥٩٦٣
  ".أَقْرِِه

 َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي - ١٥٩٦٤
َيا َعْوُف بن :"اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيِه أَطَْماٌر، فَقَالَاَألْحَوصِ، أَنَّ َعْوَف بن َماِلٍك َيعْنِي أََباُه، أََتى َرُسولَ 

َهِذِه َبِحَريةٌ، َوَتْعَمَد إِلَى بَْعِضَها : َماِلٍك، أَلَْيَس تُْنَتجُ إِبِلَُك وَِهَي َصحِيَحةٌ آذَاُنَها فََتْعَمَد إِلَى َبْعِضَها فََتْجَدعََها، فََتقُولَ
 َما آَتاَك اللَُّه آذَانََها، ثُمَّ َتقُولُ َهِذِه ُصُرٌم، فَال َتفَْعلْ، َساِعدُ اللَِّه أََشدُّ ِمْن َساِعِدَك، َوُموَسى اللَِّه أََحدُّ، كُلُّ فََتُشقَّ

يُعَك َوَيتَّبُِع أََمَرَك أََحبُّ إِلَْيكَ أَْم َيا َعْوُف بن َماِلٍك، غُالُمَك الَِّذي ُيِط:"، ثُمَّ قَالَ لَُه"َحاللٌ، َوال ُتَحرِّْم ِمْن َماِلَك َشْيئًا
فَكَذَِلكُمْ أَنُْتْم ِعْنَد َربِّكُْم :"َبلْ غُالِمي الَِّذي ُيِطيُعنِي َوَيتَّبِعُ أَْمرِي، قَالَ: ، قَالَ"غُالُمَك الَِّذي ال ُيِطيُعَك َوال يَتَّبُِع أَمََرَك؟

  ".َتَعالَى

َخاِلٍد الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُمَحمَِّد بن َسابِقٍ، َحدَّثََنا زَِياُد بن الَْحَسنِ بن فَُراٍت،  َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن - ١٥٩٦٥
ْسأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى لََّم، فَجََعلَ َيَعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس



نََعْم، كُلُّ الَْمالِ : ، قَالَ"َهلْ لََك ِمْن َمالٍ؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َرأَى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسوَء َهْيأَِتِه، قَالَ
  ".إِذَا آَتاَك اللَُّه َماال فَلُْيَر َعلَْيَك:"الَقَْد آَتانِي اللَُّه، ِمَن اإلِبِلِ َوالْغََنمِ وَالَْخْيلِ، قَ

بن يَزِيَد، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُشَعْيبٍ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، أََنا ُمَحمَُّد  - ١٥٩٦٦
َدَخلُْت َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن أَبِيِه، قَالَإِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن أَبِي إِْسَح

الِ قَدْ َنَعْم، ِمْن كُلِّ الَْم: ، قُلُْت"َهلْ لََك ِمْن َمالٍ؟:"َوَسلََّم، وَإِنِّي َسيِّيُء الَْهيْأَِة، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".إِذَا كَانَ لََك َمالٌ فَلُْيَر َعلَْيَك:"آَتانِي اللَُّه، قَالَ
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ن ُموَسى، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ب - ١٥٩٦٧
أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوِفيَّ أَْعرَابِيَّةٌ : اُق، َعْن أَبِي اَألْحَوَص، َعْن أَبِيَه، قَالَِفطُْر بن َخِليفَةَ، َعْن أَبِي إِْسَح

ا آَتاَك اللَُّه َماال فَلُْيَر فَإِذَ:"ِمْن كُلِّ الَْمالِ قَْد آتَانِي اللَُّه، قَالَ: قُلُْت: ، قَالَ"أَلََك مَالٌ؟:"َوَعِليَّ ِلَباسُ اَألعَْرابِ، فَقَالَ ِلي
  ".أَثَُر نِْعَمِة اللَِّه
ال، فَإِنَّ الَْيدَ الُْعلَْيا َخْيٌر ِمَن :"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ الرَُّجلَ ُيؤِْذينِي، أَفَأَفَْعلُ بِِه كََما َيفَْعلُ بِي؟، قَالَ: فَقُلُْت - ١٥٩٦٨

  ".الَْيِد السُّفْلَى
نََعْم، قَالَ َرُسولُ : ، قُلُْت"َف َتْصَنُع ِفي إِبِِلَك، َتقْطَُع آذَاَنَها َوَتقُولُ َبِحَريةٌ، َوَساِئبَةٌ، َوَوِصيلَةٌ؟كَْي:"فَقَالَ - ١٥٩٦٩

  ".إِنَّ ُموَسى اللَِّه أََحدُّ ِمْن ُموَساَك، َوَساِعُد اللَِّه أََشدُّ ِمْن َساِعِدَك:"اللَِّه
ُمحَمٍَّد الْجََنِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَمةَ ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الزَُّبْيِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو قُرَّةَ، َعنِ بن َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ بن  - ١٥٩٧٠

يِّيَء الَْهْيئَةَ، فَقَالَ لَهُ ، فََرآُه َسُجرَْيجٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن أَبِيِه أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".فَلُْيَر َعلَْيَك نِْعَمةُ اللَِّه:"َبلَى، قَالَ: قَالَ: ، قَالَ"أََما لََك َمالٌ؟:"النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ن َمسَْعَدةَ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الَْعالِء، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن ِمْنَدةَ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد ب - ١٥٩٧١
َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى : أَْشَعثُ بن سَوَّارٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َنَعْم، ِمْن كُلِّ الَْمالِ قَْد آتَانِي اللَُّه، فََعدَّ الَْخْيلَ، : ، قُلُْت"لََك َمالٌ؟:"ِثَيابٍ، فَقَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعِليَّ َخلْقَاِن ِمْن 
  ".إِذَا آتَاَك اللَُّه خَْيًرا فَلُْيَر َعلَْيَك:"َواِإلبِلَ، َوالرَِّقيَق، َوالْغََنَم، قَالَ

نََعْم، : ، قَالَ"فَتَأُْخذَ مُوَساَك، فََتقُولَ َهِذِه َبْحٌر َوَهِذِه ُصُرٌم؟:"، قَالَ"آذَاُنَها؟أَُتنَْتُج إِبِلَُك َوِهَي َواِفَيةٌ :"قَالَ - ١٥٩٧٢
  ".إِنَّ كُلَّ َما آَتاَك اللَُّه ِحلٌّ، َوَساِعدُ اللَِّه أََشدُّ، َومُوَسى اللَِّه أََحدُّ:"قَالَ

ِد النَّْيَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعقَْبةَ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َداُوَد الْجََن - ١٥٩٧٣
أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْحِميِد بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيُّ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

فََهال ُيَرى :"نََعْم، ِمَن اِإلبِلِ، َوالَْغَنمِ، َوالرَِّقيقِ، قَالَ: ، قُلُْت"هلََك ِمْن َمالٍ؟:"، وَأََنا قَِشُف الَْهيْأِة، فَقَالَ ِليَوَسلََّم
  ".َعلَْيَك؟

ثََنا جَرِيُر بن حَازِمٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخاِلٍد الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َمْنصُورٍ الْقَاِضي، َحدَّ - ١٥٩٧٤
َهلْ لََك :"َسيِّيَء الَْهْيئَِة، فَقَالَ إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَِشَف الَْهْيئَِة

َخْيًرا فَلُْيَر َعلَْيَك، : فَإِذَا آَتاَك اللَُّه مَاال أَْو قَالَ:"إِبِلٌ، َوَخْيلٌ، َوَرِقيٌق، قَالَ: ، قَالَ"َما مَالَُك؟:"َنَعْم، قَالَ: ، قَالَ"َمالٌ؟
  ".فَإِنَّ اللََّه إِذَا أَكَْرَم َعْبًدا أََحبَّ أَنْ َيَرى كََراَمَتُه َعلَْيِه

فََتْعَمَد إِلَى :"َهلْ ُتنَْتُج اإلِبِلُ لَْيَسْت لََها آذَانٌ؟، قَالََو: ، قَالَ"َهلْ تُْنَتجُ إِبِلُكَ ِصَحاًحا آذَاُنَها؟:"قَالَ - ١٥٩٧٥
فَإِنَّ :"نََعْم، قَالَ: ، قُلُْت"َهِذِه ُصُرٌم، َوُتَحرَِّمَها َعلَْيَك؟: َهِذِه َبْحٌر وََتُشقَّ آذَاَنَها، َوتَقُولَ: ُموَسى فََتقْطََع آذَاَنهَا، َوَتقُولَ

  ".َحاللٌ، َوَساِعُد اللَِّه أََشدُّ ِمْن َساِعِدَك، َوُموَسى اللَِّه أََحدُّ ِمْن ُموَساَككُلَّ َما آَتاَك اللَُّه 
  ".َبلْ أَقْرِِه:"َيا َنبِيَّ اللَِّه، إِنِّي آِتي الرَُّجلَ َوال ُيقْرِينِي َوال ُيكْرُِمنِي، أَفَأُجْازِيهِ أَْم أُقْرِيِه؟، قَالَ: قُلُْت - ١٥٩٧٦



َعْمُرو بن  ا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الزَّْعَراِءَحدَّثََن - ١٥٩٧٧
ِه أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ عََّد ِفيَّ النَّظََر َوصَوََّب، أََتْيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََص: َعْمرٍو، َعْن َعمِّ

فَتُْنِتُجَها َواِفَيةً أَْعيُُنَها َوآذَاُنَها :"ِمْن كُلٍّ قَْد آَتانِي اللَُّه فَأَكْثََر وَأَطَْيَب، قَالَ: ، قَالَ"أََربُّ إِبِلٍ أَْو َربُّ غََنمٍ؟:"َوقَالَ
َبِحَريةُ اللَِّه، َوَساِعدُ اللَِّه أََشدُّ، َومُوَسى أََحدُّ، : انُ بِكَِلَمٍة لَْم أَفَْهْمهَا، َوَتقُولُفَتْجذُم َهذِِه، فََتقُولُ َصْرَماُء، ثُمَّ َتكَلَّمَ ُسفَْي

  ".َولَْو َشاَء أَنْ يَأْتَِيَك بِِه َصْرَماَء آَتاَك
ُجلُ ِمْن بين َعمِّي فَأَْحِلُف أَنْ ال أُْعِطَيُه يَأِْتينِي الرَّ: ، قُلُْت"إِلَى اللَِّه َوالرَِّحمِ:"إِلَى َما َتْدُعو؟، قَالَ: قُلُْت - ١٥٩٧٨

َك َوال فَكَفِّْر َعْن َيِمينَِك، َوائْتِ الَِّذي ُهَو َخيٌْر، أََرأَْيَت لَْو كَانَ لََك عَْبَداِن أََحُدُهَما ُيِطيُعَك َوال َيُخوُن:"ثُمَّ أَفَْعلُ، قَالَ
ال، : ، قُلُْت"ِذي يُِطيُعَك َوال َيكْذُِبَك أََحبُّ إِلَْيَك، أَمِ الَِّذي َيُخوُنَك وََيكِْذُبَك؟َيكْذُِبَك، وَاآلَخُر َيخُوُنَك وََيكْذُِبَك، الَّ

  ".كَذَاكُْم أَْنُتْم عِْنَد رَبِّكُْم:"َبلِ الَِّذي ال َيُخوُننِي َوال َيكِْذبُنِي َوَيْصُدقُنِي الَْحِديثَ أََحبُّ إِلَيَّ، قَالَ

َمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َحدَّثََنا ُسلَْي - ١٥٩٧٩
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ لَِّه َصُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن أَبِيِه، أَنَّهُ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرآُه َرسُولُ ال

فَإِنَّ اللََّه إِذَا أَنَْعَم :"ِمْن كُلِّ الْمَالِ قَْد آَتانِي اللَُّه، قَالَ: ، قَالَ"َما لََك ِمْن َمالٍ؟:"أَْشَعثَ أَغَْبَر ِفي َهْيئأةِ أَْعرَابِيٍّ، فَقَالَ لَُه
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َسْهلٍ اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا ، "َعلَى الَْعْبدِ نِْعَمةً أََحبَّ أَنْ ُتَرى َعلَْيِه

نَّهُ ْحَوصِ، َعْن أَبِيِه، أََعاِمُر بن ُمْدرٍِك، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َسلََمةَ بن كُهَْيلٍ، َعْن أَبِيِه، َوَعْبدُ الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي اَأل
  ).أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََر َنْحَوُه 

  َماِلُك بن الُْحَويْرِِث أَُبو ُسلَْيَمانَ اللَّْيِثيُّ

َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن  َحدَّثََنا أَُبو َمْعنٍ ثَابُِت بن ُنعَْيمٍ الَْهْوجِيُّ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو - ١٥٩٨٠
لَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ، ح ُحَبابٍ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّارُ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ا

بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى الْقَزَّازُ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا حَفُْص 
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َنْصرِ بن عَاِصمٍ، َعْن َماِلكِ بن الُْحوَْيرِِث، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى : َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، قَالُوا

َسُه ِمَن انَ إِذَا كَبََّر َرفَعَ َيَدْيِه إِذَا َدَخلَ ِفي الصَّالِة حَتَّى ُيَحاِذي بِهَِما أُذَُنْيِه، َوإِذَا َركََع َوَرفََع َرأْكَ"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ).، َواللَّفْظُ وَاِحٌد "الرُّكُوعِ
َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َنْصرِ بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، - ١٥٩٨١

كَانَ إِذَا َدَخلَ ِفي الصَّالِة َرفَعَ َيَدْيِه إِلَى فُُروعِ "َعاِصمٍ، َعْن َماِلِك بن الْحَُوْيرِِث، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".ا َرفَعَ رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِأُذَُنْيِه َوإِذَا َركََع، وَإِذَ

قََتاَدةَ، َعْن َنْصرِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن  - ١٥٩٨٢
كَانَ إِذَا كَبََّر َرفََع َيَدْيهِ َحتَّى ُيَحاِذي بِهَِما "َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبن َعاِصمٍ، َعْن َماِلِك بن الْحَُوْيرِِث، أَنّ َرُسولَ اللَِّه 
  ".أُذَُنيِْه، َوإِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ فََعلَ مِثْلَ ذَِلَك

َحمِيِد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َبِشريٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن بِْشرِ بن َحبِيبٍ الْبَْيُروِتيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْ - ١٥٩٨٣
َيْرفَُع َيَدْيِه إِذَا "َرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قََتاَدةَ، َعْن َنْصرِ بن عَاِصمٍ، َعْن َماِلكِ بن الُْحوَْيرِِث، قَالَ

  ".َوإِذَا َركََع، َوإِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ كَبََّر َحتَّى ُيَحاِذي بِهَِما أُذَُنْيِه،



نِي أَبِي، ح َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَ - ١٥٩٨٤
دٌَّد، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن أَبِي عَْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا قََتادَةُ، َعْن َنْصرِ َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَس

ى َيْجَعلَُهَما قَرِيًبا كَانَ إِذَا كَبََّر َرفََع َيَدْيهِ َحتَّ"بن َعاِصمٍ، َعْن َماِلِك بن الْحَُوْيرِِث، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".ِمْن أُذَُنْيِه، وَإِذَا رَكََع صََنَع ِمثْلَ ذَِلَك، َوإِذَا َرفََع رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ َصَنَع مِثْلَ ذَِلَك

دَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَريْعٍ، ح َوَح - ١٥٩٨٥
َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َنْصرِ بن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، قَاال

، "َيْرفَُع َيَدْيهِ َحتَّى ُيحَاِذي بِهَِما فُرُوَع أُذَُنْيِه"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَْيُت النَّبِيَّ: َعاِصمٍ، َعْن َماِلِك بن الْحَُوْيرِِث، قَالَ
  ".َوإِذَا َركََع كَذَِلَك، َوإِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ كَذَِلَك"َزاَد َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ،

َحدَّثََنا ُمَهلَُّب بن الَْعالِء، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َبَياٍن، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدٍ الرَّاِسبِيُّ، - ١٥٩٨٦
 فََرأَْيُت: َوَسلََّم، قَالَ َعْن قََتاَدةَ، َعْن َنْصرِ بن َعاِصمٍ، َعْن َماِلِك بن الْحَُوْيرِِث، أَنَّهُ َصلَّى َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  ".َيْرفَُع َيَدْيِه إِذَا كَبََّر، َوإِذَا أََراَد أَنْ َيْركََع، وَإِذَا َرفَعَ رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ َنْحَو أُذَُنْيِه"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
يَم، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َحدَّثََنا َسْهلُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِه - ١٥٩٨٧

ا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ بن زَِياٍد، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ األَبَّاُر، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َسوَّارٍ الَْعْنبَرِيُّ، ح َوَحدَّثََن
َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َمْيسََرةَ، َحدَّثََنا أَُبو َعِطيَّةَ، : ُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَالُوااَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَ

قَِدُموا : َتقَدَّْم فََصلِّ، فَقَالَ لَنَا: َنا لَُهكَانَ َماِلُك بن الْحَُوْيرِثِ َيأِْتيَنا إِلَى ُمَصالَنا، فَأُِقيَمِت الصَّالةُ، فَقُلْ: َمْولَى ِمنَّا، قَالَ
َمْن َزارَ :"ِه َوَسلََّم، َيقُولَُرُجال ِمْنكُْم لُِيَصلَِّي بِكُْم، َوَسأَُحدِّثُكُمْ ِلَم ال أَُصلِّي بِكُْم، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".ُجلٌ ِمْنُهْمقَْوًما فَال َيُؤمُُّهْم وَلَْيُؤمُُّهمْ َر

دَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيِّ، َح - ١٥٩٨٨
أَال أُرَِيكُمْ :"ةَ، أَنَّ مَاِلَك بن الُْحَويْرِِث، قَالَ َألْصحَابِِهَحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َحدَّثََنا أَيُّوُب، َعْن أَبِي ِقالَب: َحْربٍ، قَاال

كََع فَكَبََّر، ثُمَّ َرفَعَ كَْيَف كَاَنْت َصالةُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟، َوذَِلَك ِفي غَْيرِ ِحنيِ َصالٍة، فَقَاَم، ثُمَّ َر
، َواللَّفْظُ "َجَدثُمَّ َسَجَد ثُمَّ َرفََع رَأَْسُه، ثُمَّ اْنَتظََر، ثُمَّ َسَجَد، ثُمَّ َرفََع رَأَْسُه، ثُمَّ اْنَتظََر ُهنَْيَهةً، ثُمَّ َسرَأَْسُه فَقَاَم ُهَنْيَهةً، 

  ).ِلَعارِمٍ 
َنا ُوهَْيُب بن َخاِلٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحْمدََوْيِه الصَّفَّاُر، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثَ - ١٥٩٨٩
إِنِّي ُألَصلِّي بِكُْم َوال أُرِيُد الصَّالةَ، َولَِكْن أُرِيُد :"َجاءََنا َماِلكُ بن الُْحوَْيرِِث ِفي َمْسجِِدَنا فَصَلَّى بنا، فَقَالَ: ِقالَبةَ، قَالَ

كَْيَف كَاَنْت َصالُتُه؟ : فَقُلُْت َألبِي ِقالَبةَ: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي، قَالَ أَيُّوُبأَنْ أُرَِيكُْم كَْيَف رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َص
َتَمَد َعلَى  اُألولَى اْعكََصالِة شَْيخَِنا َعْمرِو بن َسلََمةَ، َوكَانَ الشَّْيُخ ُيِتمُّ التَّكْبَِري، َوكَانَ إِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن الرَّكَْعِة: قَالَ

  ".اَألْرضِ ثُمَّ قَاَم

ٌم، ح َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارِ - ١٥٩٩٠
َحدَّثََنا َحمَّاٌد، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، : الزَّهَْرانِيُّ، قَالُوا َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ

لَةً أََتْيَنا َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وََنْحُن َشَبَبةٌ فَأَقَْمَنا َمَعُه َنْحًوا ِمْن ِعْشرِيَن لَْي: َعْن َماِلِك بن الُْحوَْيرِِث، قَالَ
َوكَانَ : ، قَالَ"إِنْ َرجَْعُتْم إِلَى أَْهِليكُمْ أَْو قَالَ بِالدِكُْم َعلُِّموُهْم:"َيْوًما، فَقَالَ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو



ا، ِفي ِحنيِ كَذَا، فَإِذَا َحَضَرتِ الصَّالةُ ُمُروُهْم فَلُْيَصلُّوا َصالةَ كَذَا، ِفي ِحنيِ كَذَا، َوَصالةَ كَذَ"َرسُولُ اللَِّه َرِحيًما،
  ).، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث َعارِمٍ "فَلُْيَؤذِّنْ أََحدُكُْم ثُمَّ ِلَيُؤمَّكُْم أَكَْبُركُْم

، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ - ١٥٩٩١
، َوكَانَ مَاِلُك بن "َيُؤمُّ الْقَْوَم أَكَْبُرُهْم ِسنا:"ِقالَبةَ، َعْن َماِلكِ بن الُْحوَْيرِِث، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .قََعَد، ثُمَّ َنَهَض الُْحوَْيرِِث إِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن السَّْجَدِة الثَّانَِيِة

َحذَّاِء، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، أََبَنا َعْبدُ الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َعْن َخاِلٍد الْ - ١٥٩٩٢
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفي نَاسٍ، َوَنْحُن َشَبَبةٌ ُمَتقَارُِبونَ، فَأَقَْمَنا أََتْيَنا َرُسولَ اللَِّه صَلَّ: ِقالَبةَ، َعْن َماِلكِ بن الُْحوَْيرِِث، قَالَ

َنا ْشَتَهيَْناُهْم، فََسأَلََنا َعمَّْن َتَركِْعْنَدُه ِعْشرِيَن لَْيلَةً، َوكَانَ َرسُولُ اللَِّه َرِحيًما َرِقيقًا َحِليًما، فَظَنَّ أَنَّا قَِد اْشَتقَْنا أَْهلََنا َوا
إِذَا َحضََرِت الصَّالةُ فَلُْيَؤذِّنْ :"، َوقَالَ"اْرجُِعوا إِلَى أَْهِليكُْم َوأَِقيُموا ِعْندَُهْم َوَعلُِّموُهْم َوُمُروُهْم:"َبْعَدَنا فَأَْخبَْرَناُه، فَقَالَ

  ".أََحُدكُْم َولَْيُؤمَّكُْم أَكَْبرُكُْم
دَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َح - ١٥٩٩٣

للَّهِ َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن َماِلكِ بن الُْحوَْيرِِث، أَنّ َرسُولَ ا: الِْمْنهَالِ، قَاال
  ".إِذَا كُْنَت َمَع صَاحِبَِك فَأَذِّنْ َوأَِقْم، وَلَْيُؤمَّكَُما أَكَْبُركَُما:"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََصلَّى ا

، َعْن فَْيانَُحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُس - ١٥٩٩٤
أََتى َرُجالِن َرُجالنِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُيرِيَدانِ : َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن َماِلِك بن الْحَُوْيرِِث، قَالَ

  ".ا، فَأَذَِّنا، ثُمَّ أَِقيَما وَلَْيُؤمَّكَُما أَكَْبُركَُماإِذَا أَْنُتَما خََرْجُتَم:"َسفَرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن َخاِلٍد - ١٥٩٩٥
إِذَا َحضََرِت الصَّالةُ فَأَذَِّنا، ثُمَّ :"أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لَُه َوِلَصاِحبٍ لَُه، ْيرِِث ِقالَبةَ، َعْن َماِلكِ بن الُْحَو
  ".أَِقيَما َولَْيُؤمَّكَُما أَكَْبُركَُما

، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ - ١٥٩٩٦
إِذَا َحَضَرِت الصَّالةُ فَأَذَِّنا، ثُمَّ :"ِقالَبةَ، َعْن َماِلكِ بن الُْحوَْيرِِث، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لَُه وَِلَصاِحبٍ لَُه

  .إِنَُّهَما كَاَنا ُمَتقَارَِبْينِ: فَأَْيَن الْقَِراَءةُ؟، فَقَالَ: ، فَقُلُْت َألبِي ِقالَبةَ"ُؤمَّكَُما أَكَْبُركَُماأَِقيَما َولَْي
نَّامٍ، َحدَّثََنا غَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن - ١٥٩٩٧

كَانَ َماِلُك بن الْحَُويْرِِث : الَأَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، قَ
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَُيَصلِّي ِفي غَْيرِ َوقِْت َصالٍة، فَإِذَا َرفََع َرأَْسهُ أَال أَُحدِّثُكُْم َعْن َصالِة َرسُولِ اللَِّه صَلَّ:"َيأْتِيَنا، فََيقُولُ

  ".ِمَن السَّْجَدةِ الثَّانَِيِة ِفي أَوَّلِ َركَْعٍة اْسَتَوى قَاِعًدا، ثُمَّ قَاَم َواْعَتَمَد َعلَى اَألْرضِ

سَُوْيُد بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن َعقِيلٍ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا  - ١٥٩٩٨
َم، لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَُّمَحمٍَّد الْقَاِفالِئيُّ، َعْن َعاِصمٍ الَْجْحَدرِيِّ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن َماِلِك بن الُْحَويْرِِث، أَنّ النَّبِيَّ َص

  " ".فََيْوَمِئذٍ ال ُيَعذُِّب، َوال ُيوِثُق:""أَقْرَأَْناُه
لَةَ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي اَألْسوَِد، ح َوَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن نَاِئ - ١٥٩٩٩

َحدَّثََنا أَُنْيسُ بن َسوَّارٍ الَْجرِْميُّ، َحدَّثََنا أَبِي، : َحدَّثََنا َشبَاٌب الُْعْصفُرِيُّ، قَاال: الَْحذَّاُء، قَاالَوأَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ بن َنْصرٍ 



ْخلَُق النََّسَمةَ، فََجاَمعَ إِذَا أََراَد اللَُّه أَنْ َي:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثََنا َماِلُك بن الْحَُويْرِِث، قَالَ
َوَجلَّ لَُه كُلَّ ِعْرقٍ َبْيَنهُ  الرَُّجلُ الْمَْرأَةَ طَاَر َماُؤُه ِفي كُلِّ ِعْرقٍ َوَعَصبٍ ِمْنَها، فَإِذَا كَانَ َيْوُم السَّابِعِ أَْحَضرَ اللَُّه َعزَّ

  ] ".٨اإلنفطار آية "[َكِفي أَيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّب: "َوَبْيَن آَدَم، ثُمَّ قَرَأَ

قَالَ : قَالَ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد بن َمسَْعَدةَ، َحدَّثََنا أَُنْيسُ بن َسوَّارٍ أَُبو زِيَاٍد الَْجرِْميُّ، - ١٦٠٠٠
أَال أَُنبِّئُكُْم كَْيَف كَانَ :"َعلَْيَنا َماِلُك بن الُْحوَْيرِِث، فَقَالَكُْنُت أََنا وَأَُبو ِقالَبةَ َجاِلَسْينِ ِفي ُمَؤخَّرِ الَْمْسجِِد، فََدَخلَ : أَبِي

َنَعْم، فََتقَدََّم َوَركََع َركَْعَتْينِ أَْوَجَز ِفيهَِما، فَاْخَتلَفُْت أََنا وَأَُبو ِقالَبةَ ِفي : ُيَصلِّي َنبِيُّكُْم صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟، قُلَْنا
  ".ُيَجاِفي: أَلَْزَق بِاَألْرضِ، َوقَالَ أَُبو ِقالَبةَ: ، فَقُلُْت أََناُركَْبَتْيِه

ُك بن الُْحَسْينِ َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن أََبانَ، َحدَّثََنا َماِل - ١٦٠٠١
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَْخبََرنِي أَبِي، َعْن َجدِّي َماِلِك بن الْحَُويْرِِث، قَالَبن َماِلِك بن الُْحَويْرِِث، 

  ".َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعِليٌّ َمْوالُه:"َوَسلََّم
ثََنا ِعْمَرانُ بن أََبانَ، َحدَّثََنا َماِلكُ بن الَْحَسنِ َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّ - ١٦٠٠٢

أََما َتْرَضى أَنْ َتكُونَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِلَعِليٍّ: بن َماِلِك بن الُْحَويْرِِث، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  ".َسىِمنِّي بَِمنْزِلَِة َهاُرونَ ِمْن ُمو

اِلكُ بن الَْحَسنِ َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن أََبانَ، َحدَّثََنا َم - ١٦٠٠٣
ْن أَسْلََم ِمَن الرَِّجالِ َعِليٌّا، َوَمَن النَِّساءِ كَانَ أَوَّلَ َم:"قَالَ مَاِلُك بن الْحَُويْرِِث: بن َماِلِك بن الُْحَويْرِِث، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".َخِدَجيةُ

اِلكُ بن الَْحَسنِ َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن أََبانَ، َحدَّثََنا َم - ١٦٠٠٤
، "آِمَني:"أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، رَقَى َعَتَبةَ الِْمنَْبرِ، فَقَالَبن َماِلِك بن الُْحَويْرِِث، َعْن 
َيا : السَّالُم، فَقَالَ أََتانِي جِبْرِيلُ َعلَْيِه:"، فَقَالَ"آِمَني:"، ثُمَّ َرقَى َعَتَبةً أُْخَرى، فَقَالَ"آِمَني:"ثُمَّ َرقَى َعَتَبةً أُخَْرى، فَقَالَ

آِمَني، َوَمْن أَْدَرَك َرَمضَانَ فَلَْم : آِمَني، فَقُلُْت: ُمَحمَُّد، َمْن أَْدَرَك وَاِلَدْيِه أَْو أََحَدُهَما ثُمَّ َدَخلَ النَّاَر فَأَْبَعَدهُ اللَُّه، قُلْ
: آِمَني، فَقُلُْت: َوَمْن ذُِكْرَت ِعْنَدُه فَلَْم ُيَصلِّ َعلَْيَك فَأَْبَعَدُه اللَُّه، قُلْ آِمَني،: آِمَني، فَقُلُْت: ُيْغفَْر لَُه فَأَبَْعَدُه اللَُّه، قُلْ

  ".آِمَني
، ْمَرانُ بن أََبانََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه الْبَزَّاُر التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّكَنِ اَألْيِليُّ، َحدَّثََنا ِع - ١٦٠٠٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا َماِلُك بن الَْحَسنِ بن َماِلكِ بن الُْحوَْيرِِث اللَّيِْثيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  ".مَاالَْحَسُن، َوالُْحَسْيُن َسيَِّدا شََبابِ أَْهلِ الَْجنَِّة، وَأَُبوُهَما َخْيٌر ِمْنُه:"َوَسلََّم

  َماِلُك بن َعْبدِ اللَِّه الُْخَزاِعيُّ

و ُزْرَعةَ َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الْعَمِّيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُب - ١٦٠٠٦
ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْمَباَرِك  الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ،

 َعْبِدَحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زِيَاٍد، َعْن َمْنُصورِ بن َحبَّانَ، َعْن ُسلَْيَمانَ الْخَُزاِعيِّ، َعْن َخاِلِه مَاِلِك بن : الْعَْيِشيُّ، قَالُوا
ُسولِ اللَّهِ غََزْوُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََما َصلَّْيُت َخلَْف إَِمامِ قَْومٍ أََخفَّ َصالٍة ِمْن َر:"اللَِّه، قَالَ

  ".َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن َمْنُصورِ بن َحبَّانَ،  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ - ١٦٠٠٧
غَزَْوُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، :"َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِْشرٍ الُْخَزاِعيُّ، َعْن َخاِلِه َماِلِك بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ".لِّ َخلَْف إَِمامٍ كَانَ أََخفَّ َصالةً ِفي الَْمكُْتوَبِة ِمْنُهفَلَْم ُنَص
  َماِلٌك، َوُعبَْيٌد، َوقَْيسٌ بنو الَْخْشخَاشِ الَْعْنَبرِيِّ

َعْن ُحَصْينِ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا الُْحرُّ بن ُحَصْينٍ، َحدَّثَنِي َنْصُر بن َحسَّانَ،  - ١٦٠٠٨
لَْيِه َوَسلََّم، فََشكَْوا إِلَْيهِ إِغَاَرةَ الَْحرِّ، أَنَّ أَبَاُه َماِلكًا، َوَعمَّْيِه قَْيًسا، َوُعبَْيًدا ابَْنيِ الَْخْشخَاشِ، أَتَُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع

َهذَا ِكَتاٌب ِمْن ُمحَمٍَّد َرسُولِ اللَِّه :"ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرُجلٍ ِمْن بين َعمِّهِْم َعلَى النَّاسِ، فَكََتَب لَُهْم َرُس
َماِئكُْم َوأَْموَاِلكُْم، ال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَماِلٍك، َوُعَبْيٍد، َوقَْيسٍ بينَّ الَْخْشخَاشِ، إِنَّكُْم آِمُنونَ ُمْسِلُمونَ َعلَى ِد

  ".ونَ بَِجرِيَرِة غَْيرِكُْم، َوال َيْجنِي َعلَْيكُْم إِال أَْيدِيكُْمُتْؤَخذُ
  َماِلُك بن أَُخْيَمرٍ الُْجذَاِميُّ

  َماِلُك بن أَُخْيمَرٍ
افُ الِْمْصَرُف، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّ - ١٦٠٠٩

َحدَّثََنا بن أَبِي فَُدْيٍك، َحدَّثََنا ُموَسى بن َيْعقُوَب الزَّْمِعيُّ، َعْن أَبِي َرزِينٍ الَْباِهِليُّ، َعْن : َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، قَاال
إِنَّ اللََّه ال َيقَْبلُ ِمَن الصُّقُّورِ َصْرفًا َوال :"َم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َماِلِك بن أَُخْيَمرٍ، قَالَ

  ".الَِّذي ُيْدِخلُ الرَُّجلَ َعلَى أَْهِلِه:"َما الصُّقُّورُ َيا َرُسولَ اللَِّه؟، قَالَ: ، قِيلَ"َعْدال
  َماِلُك بنُعَمْيرٍ السُّلَِميُّ

اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن مَْنُصورٍ الَْجوَاُز الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن إِْسَحاقَ الَْوزِيُر - ١٦٠١٠
َعْن َجدِّي َماِلِك  ُمَحمٍَّد الزُّهْرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َصْخرٍ، وَاِصلُ بن َيزِيَد السُّلَِميُّ، مث الناصري، َحدَّثَنِي أَبِي، َوُعُموَمِتي،

َيا : اِعًرا، فَقَالَأَنَُّه شَهَِد َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ، َوَخْيَبَر وَالطَّاِئِف، َوكَانَ َرُجال َش، رٍ بن ُعَمْي
َيا : ، قُلُْت"قَْيًحا َخْيٌر ِمْن أَنْ َيْمَتِلئَ شَِعًراَألنْ َيْمَتِلئَ َما َبْيَن لَبَِّتَك إِلَى َعاتِِقَك :"َرسُولَ اللَِّه، أَفِْتنِي ِفي الشِّْعرِ، فَقَالَ

َر َماِلٌك حَتَّى َشابَ َرسُولَ اللَِّه، اْمَسْح َعلَى رَأِْسي، فََوَضَع َيَدُه َعلَى رَأِْسي، فََما قُلُْت َبْعَد ذَِلَك بَْيَت ِشَعرٍ، َولَقَْد ُعمِّ
  ).َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  رَأُْسُه وَِلْحَيُتُه َوَما شَاَب َمْوِضُع َيِد

  َماِلُك بن َعْبدِ اللَِّه الَْغاِفِقيُّ أَُبو ُموَسى
 ِد، َعْن َماِلِكَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َعْن ثَْعلََبةَ بن أَبِي الْكَنُو - ١٦٠١١

، "اْسُتْر َعلَيَّ حَتَّى أَغَْتِسلَ:"أَكَلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما طََعاًما، ثُمَّ قَالَ: بن َعْبِد اللَِّه الَْغاِفِقيِّ، قَالَ
ن الْخَطَّابِ، فََجاَء إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ، فَأَْخَبْرُت ذَِلَك ُعَمَر ب"نََعْم:"كُْنَت ُجُنًبا َيا َرسُولَ اللَِّه؟، قَالَ: فَقُلُْت

َنَعْم، إِذَا َتَوضَّأُْت أَكَلُْت َوَشرِْبُت، َوال أَُصلِّي، َوال :"َهذَا َيْزُعمُ أَنََّك أَكَلَْت وَأَْنَت جُُنٌب؟، فَقَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَُه
  ".أَقَْرأُ حَتَّى أَغَْتِسلَ

و بن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن َسْعٍد، َعْن َعْمرِ - ١٦٠١٢
، قَْبةَ بن َعاِمرٍ ُيَحدِّثُ الَْحارِِث، َعْن َيْحَيى بن َمْيُموٍن الَْغاِفِقيِّ، َرُجلٍ ِمْن غَاِفقٍ، َعْن أَبِي ُموَسى الَْغاِفِقيِّ، أَنَُّه َسِمَع ُع

إِنَّ َصاحَِبكُْم َهذَا لََحاِفظٌ َوهَاِلٌك، إِنَّ آِخَر َما َعَهَد إِلَْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ



  ".ا فَلُْيَحدِّثْ بِِه، َوَمْن كَِذَب َعِليَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارَِمْن َحِفظَ َعنِّي َشْيئً:"َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنْ قَالَ
َيحَْيى َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َعْن َعْمرِو بن الَْحارِِث، َعْن  - ١٦٠١٣

أَنَُّه كَانَ بَِجْنبِ َماِلِك بن َعْبِد اللَِّه الَْغافِِقيِّ، َوُعقَْبةُ بن َعاِمرٍ َيقُصُّ، فَقَالَ ، نَّ َوَداَعةَ الَْحْمِديَّ َحدَّثَُه بن َمْيُمونَ، أَ
دَ إِلَْيَنا ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ، إِنَّ صَاحَِبكُْم َهذَا غَاِفلٌ َوَهاِلٌك، إِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعَه: َماِلٌك
ثْ بِِه، َوَمنِ افَْتَرى َعلَْيكُْم بِالْقُْرآِن فَإِنَّكُْم سََتْرجُِعونَ إِلَى قَْومٍ َيْشَتُهونَ الَْحدِيثَ َعنِّي، فََمْن َعقَلَ َشْيئًا فَلُْيَحدِّ:"فَقَالَ

  ).، ال أَْدرِي أَيُُّهَما قَالَ "َمَعلَيَّ فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعًدا أَوْ َشْيئًا ِمْن َجهَنَّ
  َماِلُك بن َعْبدِ اللَِّه الَْخثْعَِميُّ

أَبِي َسلََمةَ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُمحَمٍَّد الَْوزَّانُ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ، َعْن َرَجاَء بن - ١٦٠١٤
بن َعْبِد اللَِّه الَْخثْعَِميِّ، َوكَانَ َماِلٌك ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َعْن َحسَّاٍن َمْولَى مَاِلِك

أَيَّ َشْيٍء َتْنظُُر، : قَالََرأَْيُت َماِلَك بن َعْبِد اللَِّه َيَتَوضَّأُ، َوكَانَ ِفي َساِقِه ِعْرٌق َمكُْتوبٌ ِللَِّه، فََجَعلُْت أَْنظُُر إِلَْيِه، فَ:"قَالَ
  ".أََما إِنَّهُ لَْم َيكُْتْبُه كَاَتٌب

ْهبٍ، أَْخبََرنِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا بن َو - ١٦٠١٥
َسِمَع مَاِلَك بن َعْبدِ اللَِّه الَْخثَْعِميَّ، ُيَحدِّثُ ، الرَّْحَمنِ بن ُعقَْبةَ الَْمَعاِفرِيُّ، َعْن أَبِيهِ أَنَُّه  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُشرَْيحِ بن َعْبِد

َمْن َرآنِي ِفي :"َسلََّم، قَالَِه َوَعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَ َحِديثِ أَبِي قََتاَدةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".الَْمَنامِ فََسيََرانِي ِفي الَْيقَظَِة، َوال َيَتَمثَّلُ الشَّْيطَانُ بِي

مٍ، لِيُد بن ُمْسِلَحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب بن َحذْلَمَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا الَْو - ١٦٠١٦
ِميِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْعالِء بن َزبْرٍ، َوْبُن َجابِرٍ، َعْن أَبِي الُْمَصبِّحِ، َعْن َماِلِك بن َعْبِد اللَِّه الَْخثَْع

  ".ُه َعلَى النَّارَِمنِ اغْبَرَّْت قََدَماُه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َحرََّمهُ اللَّ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َماِلُك بن َعْبدِ اللَِّه الُْجَهنِيُّ

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَُبو ُشرَْيحٍ : َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َوَبكُْر بن سَْهلٍ، قَاال - ١٦٠١٧
لَِّه بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َزيَْنَب، أَنَّ َماِلَك بن َعْبِد اللَِّه الُْجهَنِيَّ، َمرَّ َعلَى حَبِيبِ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُشرَْيحٍ، َحدَّثَنِي عَْبُد ال

أَال َترْكَُب إِذْ َحَملََك اللَُّه؟، : بن َمْسلََمةَ، أَْو َحبِيبَ بن َمْسلََمةَ َمرَّ َعلَى َماِلٍك، َوُهَو َيقُوُد فََرَسُه َويَْمِشي، فَقَالَ لَُه
  ".َمنِ اغَْبرَّْت قََدمَاُه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َحرََّمُه اللَُّه َعلَى النَّارِ:"إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: فَقَالَ

  َماِلُك بن ُبحَْيَنةَ اَألْزِديُّ أَُبو َعْبِد اللَِّه
رُِئ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن خَاِلٍد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َسْعٍد، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الُْمقْ - ١٦٠١٨

َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن أَبِيِه، َعْن َحفْصِ بن َعاِصمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َماِلِك بن ُبَحْيَنةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
مَاذَا قَالَ لَكَ : ا بِِه، َنقُولُلََّم بَِرُجلٍ ُيَصلِّي، َوقَْد أُِقيَمِت الصَّالةُ، فَكَلََّمُه بَِشْيٍء ال أَْدرِي َما ُهَو، فَلَمَّا اْنَصَرفَْنا أََحطَْنَوَس

  ".َح أَْرَبعًاُيوِشُك أَنْ ُيصَلَِّي الصُّْب:"قَالَ: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟، قَالَ
  َماِلُك بن َحْيَدةَ الْقَُشْيرِيُّ

دَّثََنا َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن ِسَنانٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحمَّاٍد، َح - ١٦٠١٩
اْنطَِلْق بنا إِلَى النَّبِيِّ : اوَِيةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه قَالَ َألِخيِه مَاِلكِ بن َحْيدَةََحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي قََزَعةَ، َعْن َحكِيمِ بن ُمَع



: ْيَدةَأََتَياُه، فَقَالَ َماِلُك بن َحَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِنَُّه َيْعرِفَُك َوال َيْعرِفُنِي، فَقَْد حََبَس نَاًسا ِمْن بين بَْهَدَم جِريَانِي، فَ
لَْم ُيجِبُْه، ثُمَّ أَعَاَد َعلَْيِه فَلَْم َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي قَْد أَْسلَْمُت َوأَْسلََم جِريَانِي، فََخلِّ َعنُْهْم، فَلَْم ُيجِْبُه، ثُمَّ أََعاَد َعلَْيِه فَ

ْزُعُمونَ أَنََّك َتْدُعو إِلَى األَْمرِ وَُتَخاِلفُ إِلَى غَْيرِِه، فََجَعلْتُ أَْزُجُرهُ لَِئْن فََعلَْت ذَاَك، إِنَُّهْم َي: ُيجِبُْه، فَقَاَم ُمَتَمقِّطًا، فَقَالَ
إِنْ فََعلَْت ذَِلَك، إِنَّ ذَاَك َعِليَّ َما َعلَْيهِْم ِمْنُه، َدْع لَهُ :"إِنَّهُ َيقُولُ كَذَا َوكَذَا، فَقَالَ: ، قَالُوا"َما َيقُولُ؟:"َوأَْنهَاُه، فَقَالَ

  ".اُنُهجَِري
  َماِلُك بن ُهبَْيَرةَ السَّكُونِيُّ

بن إِْسحَاَق، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد - ١٦٠٢٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الْيََزنِيِّ، َعْن َماِلِك بن ُهَبْيَرةَ، قَالََيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، َعْن َمْرثَدِ بن َعْبِد اللَِّه 

َوكَانَ َماِلكٌ إِذَا اْستَقَْبلَ أَْهلَ الَْجَناَزِة جَزَّأَُهْم ثَالثَةَ : ، قَالَ"َما ِمْن ُمْسِلمٍ ُيَصلِّي َعلَْيِه ثَالثُ ُصفُوٍف إِال أَْوَجَب:"َوَسلََّم
  ).فُوٍف ُص

  َماِلُك بن َعْمرٍو الْقَُشيْرِيُّ

يِّ بن َزْيِد بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعِل - ١٦٠٢١
َمْن أَْعَتَق َرقََبةً :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: يِّ، قَالَُجْدَعانَ، َعْن ُزَراَرةَ بن أَْوفَى، َعْن َماِلكٍ الْقَُشْيرِ

  ".ُمْسِلَمةً فَهَِي ِفَداُؤُه ِمَن النَّارِ، َعظٌْم ِمْن ِعظَامِ ُمَحرَّرِِه بَِعظْمٍ ِمْن ِعظَاِمِه
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : مٍ الْكَشِّيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِل - ١٦٠٢٢

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه : َسلََمةَ، َعْن َعِليِّ بن َزْيِد بن ُجْدَعانَ، َعْن ُزَراَرةَ بن أَْوفَى، َعْن َماِلكِ بن َعْمرٍو الْقَُشيْرِيِّ، قَالَ
طََعاِمهِ  َمْن أَْدَرَك أََحَد وَاِلَدْيِه ثُمَّ لَْم ُيغْفَْر لَُه فَأَْبَعَدُه اللَُّه، َوَمْن َضمَّ َيتْيًما َبْيَن أَبََوْينِ إِلَى:"لََّم، َيقُولَُصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  ".َوَشرَابِِه حَتَّى ُيْغنَِيهُ اللَُّه، َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ
اوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َعِليِّ بن َزْيِد بن ُجْدَعانَ، َعْن ُزرَاَرةَ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َد - ١٦٠٢٣

َمنْ :"قُولَُسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َي: بن أَْوفَى، َعْن َرُجلٍ ِمْن قَْوِمِه ُيقَالُ لَُه َماِلٌك أَْو أَُبو مَاِلٍك، قَالَ
، وَأَيَُّما َرُجلٍ أَْدَرَك َواِلَدْيِه أَوْ َضمَّ َيِتيًما َبْيَن ُمْسِلَمْينِ إِلَى طََعاِمِه َوَشرَابِِه حَتَّى َيْسَتْغنَِي َعْنُه، َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ الَْبتَّةَ

  ".ْسِلمٍ أَْعَتَق َرقََبةً ُمْسِلَمةً كَاَنْت ِفكَاكَُه ِمَن النَّارِأََحَدُهَما فََدَخلَ النَّاَر فَأَبَْعَدُه اللَُّه، وَأَيَُّما َرُجلٍ ُم

َحدَّثََنا َيْحَيى بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعِليِّ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َوُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، قَاال - ١٦٠٢٤
َمْن َضمَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ى، َعْن َماِلِك بن َعْمرِو بن َماِلٍك، قَالَبن َزْيٍد، َعْن ُزرَاَرةَ بن أَْوفَ

  ".َيِتيًما َبْيَن أََبَوْينِ ُمْسِلَمْينِ حَتَّى َيْسَتْغنَِي، فَقَْد أَْوَجَب اللَُّه لَُه الَْجنَّةَ الَْبتَّةَ
رَاَرةَ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، أََنا َعِليُّ بن زَْيٍد، َعْن ُز َحدَّثََنا أَْحَمُد - ١٦٠٢٥

َيِتيًما َبْيَن ُمْسِلَمْينِ  َمْن َضمَّ:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: بن أَْوفَى، َعْن َماِلِك بن َعْمرٍو، قَالَ
كَاَنْت ِفكَاكَُه ِمَن النَّارِ يَفِْدي كُلُّ  إِلَى طََعاِمِه َوشََرابِِه َحتَّى َيْسَتغْنَِي َعْنُه َوَجَبْت لَهُ الَْجنَّةُ الَْبتَّةَ، َوَمْن أَْعَتَق اْمَرأً ُمْسِلًما

  ".ُعْضٌو ِمْنُه ُعْضًوا ِمْنُه
  َماِلُك بن َعَتاِهيَةَ

يَزِيَد بن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َحبِيبٍ َيحَْيى بن َناِفعٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َعْن - ١٦٠٢٦
ِمْن ُجذَامٍ، أَنَُّه َسِمَع َماِلَك بن  َحبِيبٍ، َعْن ُمْحِسنِ بن ظَْبَيانَ، أَنَُّه َسِمَع َعْبدَ الرَّْحَمنِ بن َحسَّاٍن، أَْخَبرَنِي َرُجلٌ،



، َيعْنِي بِذَِلَك الصََّدقَةَ "إِنْ لَِقيُتْم َعشَّاًرا فَاقُْتلُوُه:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعَتاِهَيةَ، َيقُولُ
  ).َيأُْخذَُها َعلَى غَْيرِ َحقَِّها 

  النَّْصرِيُّ يكين أبا عليَماِلُك بن َعْوٍف 

مَاِلكُ بن َعْوِف بن َسْعِد :"َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسالمٍ الُْجَمِحيُّ: َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، قَالَ - ١٦٠٢٧
َوكَانَ مَاِلُك بن َعْوفٍ : قَالَ بن َسالمٍ، َهَوازِنَ بن َربِيَعةَ بن َيْربُوعِ بن وَاِثلَةَ بن َدْهَمانَ بن َنْصرِ بن ُمَعاوَِيةَ بن َبكْرِ بن 

نِيُعُه َيْومَِئٍذ، َوُهَو َعلَى النَّْصرِيُّ َرئِيًسا ِمقَْداًما، كَانَ أَوَّلَ ِذكْرِِه َوَما َشَهَر ِمْن َبالِئِه َيْوُم الِْفجَارِ َمَع قَْوِمِه، كَثَُر َص
لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوسَاَق َمَع النَّاسِ أَْموَالَُهْم وَذَرَارِيَُّهْم، فََخالَفَُه ُدرَْيُد بن َهَوازِنَ ِحَني لَِقَيُهْم َمعَ َرسُولِ ال

أَْصَحابِِه قََصَد النَّبِيَّ  أَى هَزَِميةَالصِّمَِّة فَلَجَّ، َوأََبى، فَصَاُروا إِلَى أَْمرِِه فَلَْم َيْحَمدُوا رَأَْيُه، َوكَانَ َيْومَِئٍذ َرِئيَسُهْم، فَلَمَّا َر
َنوِيُّ، فَقََتلَُه، َوحََملَ فََرَسُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَانَ َشِديَد اِإلقَْدامِ لَُيِصيَبُه َزَعٌم، فََوافَاُه َمرْثَُد بن أَبِي َمرْثٍَد الَْغ

اقُْدْم َمحَاجِ إِنَُّه َيْوٌم ُنكُْر ِمثِْلي َعلَى ِمثِْلَك َيحِْمي َوَيكُْر َوَيطَْعُن : َيقُْدْم، فَقَالَ َمَحاجِ فَلَْم يَقُْدْم، ثُمَّ أََراَدُه َوَصاحَ بِِه فَلَْم
ْر ثُمَّ شَهَِد َبْعَدَما ْت زَْمٌر َبْعدَ َزِمالطَّْعَنةَ َتعْوِي َوَتهِرْ لََها ِمَن الَْبطْنِ َنجِيٌع ُمْنَهِمْر َوثَْعلَُب الَْعاِملِ ِفيَها ُمْنكَِسْر إِذَا اْحزَأَلَّ

ِئِف، اقُْدْم َمَحاجِ إِنََّها اَألَساوَِرةْ َوال َيهُولَنَّكَ َرُجلٌ َناِدَرةْ ثُمَّ اْنَهَزَم ِمْن ُحَنْينٍ، فَصَاَر إِلَى الطَّا: أَْسلََم الْقَاِدِسيَّةَ، فَقَالَ
  ، فََجاَء فَفََعلَ بِِه ذَِلَك"أَتَانِي َألمَّْنُتُه َوأَْعطَْيُتُه مِائَةًلَْو :"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُه، فَكََتَب إِلَيِْه، أََتْسَتِمدُّنِي َوَوجََّهُه إِلَى ِقَتالِ أَْهلِ الطَّاِئِف، َوكََتَب سَْعُد بن أَبِي َوقَّاصٍ، إِلَى ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْستَِمدُّ
قَالَ بن شَْرِة آالٍف َوَمَعَك مَاِلُك بن َعْوٍف، َوَحْنظَلَةُ بن َربِيعَةَ، َوُهَو الَِّذي كَانَ ُيقَالُ لَُه َحْنظَلَةُ الْكَاِتُب، َوأَْنَت ِفي َع

َوَسلََّم، أَْعطَانِي َيَتأَلَّفُنِي َعلَى  إِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: فََحدَّثَنِي بَْعُض قَْوِمِه أَنَُّه قَالَ ِلُعَمَر بن الَْخطَّابِ: َسالمٍ
  ".إِنَُّه لَْم ُيْعِطَها إِال َوُهَو َيَرى أَنََّها لَكَ َحقًّا: اِإلْسالمِ، فَلَْم أُِحبَّ أَنْ آُخذَ َعلَى اِإلْسالمِ أَجًْرا، فَأََنا أََردُّهَا، قَالَ

َسنِ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْح - ١٦٠٢٨
ُهْم َعْن َماِلكِ بن َعْوٍف ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلَوفِْد َهوَازِنَ، بِحَُنْينٍ، َوسَأَلَ

أَْخبُِروا مَاِلكًا أَنَُّه إِنْ َيأْتِنِي :"ُهَو بِالطَّاِئِف، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَ"َماذَا فََعلَ َماِلٌك؟"لنَّْصرِيِّ،ا
أََتى َماِلٌك بِذَِلَك فََخَرجَ إِلَْيِه ِمَن الطَّاِئِف، َوكَانَ مَاِلكٌ ، فَ"ُمْسِلًما، َردَْدُت إِلَْيِه أَْهلَُه، َوَمالَُه، َوأَْعطَْيُتُه ِمائَةً ِمَن اإلِبِلِ

لَ فََيحْبُِسوُه، فَأََمَر بِرَاِحلٍَة لَُه َخاَف ثَِقيفًا َعلَى َنفِْسِه أَنْ َيْعلَُموا أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد قَالَ لَُه َما قَا
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوأََمرَ بِفََرسٍ لَُه فَأُِتَي بِِه ِمَن الطَّاِئِف، فَخََرَج لَْيال، فََجلََس َعلَى فََرِسِه، فَلَِحَق بَِرُسولِ اللَِّه َص فَُهيِّئَْت،

  .ئَةً ِمَن اإلِبِلَِوَسلََّم، فَأَْدَركَهُ بِالْجِعَْراَنةِ أَْو َمكَّةَ، فََردَّ إِلَْيِه أَْهلَُه، َومَالَُه، َوأَْعطَاُه مِا
  َماِلٌك أَُبو السَّاِئبِ َجدُّ َعطَاِء بن السَّاِئبِ

ِه بن َتَمامٍ َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا رَاِشُد بن َسالمٍ اَألْهوَازِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَّ - ١٦٠٢٩
َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َمامٍ، َحدَّثَنِي َعطَاُء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَالسُّلَِميُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َت

بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَأَْشَرَف ِفي الْبِئْرِ، فَإِذَا ُهَو ُملْقًى ِفي الْبِئْرِ، فََسأَلَ النَّ: َعلَى بِئْرٍ َوإِذَا ِفيَها أَْسَوٌد َميٌِّت، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَُّه كَانَ َجاِفَي الدِّينِ، ُيَصلِّي أَحَْيانًا، َوأَحَْياًنا ال ُيصَلِّي، : ، قَالُوا"َما لَُه ُملْقًى ِفي الْبِئْرِ؟:"َوَسلََّم
لَقَْد كَاَدتِ :"، َوقَالَ"اْحِملُوُه:"َعلَْيِه َوَسلََّم، فَُغسِّلَ، َوكُفَِّن، َوقَالَ، فَأََمرَ بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه "وَْيَحكُْم أَخْرُِجوُه:"قَالَ

  ).َوَصلَّى َعلَْيِه : ، قَالَ"الَْمالِئكَةُ أَنْ َتْسبِقََنا



َبْيدُ اللَِّه بن َتَمامٍ السُّلَِميُّ، َعْن َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا رَاِشُد بن َسالمٍ، َحدَّثََنا ُع - ١٦٠٣٠
َمْن لُقَِّن :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَحمَِّد بن َتَمامٍ، َحدَّثَنِي َعطَاُء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

  ".لَُّه َدَخلَ الَْجنَّةَِعْنَد الْمَْوِت َشَهاَدةَ أَنْ ال إِلََه إِال ال
َدعُوا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسَناِدِه َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ - ١٦٠٣١

  ".لَُه النَّاَس ُيِصيبُ َبْعضُُهْم ِمْن َبْعضٍ، فَإِذَا اْسَتْنَصَحَك أَُخوَك فَاْنَصْح
  َمنِ اْسُمُه َمْحُموٌد

  َمْحُموُد بن َمْسلََمةَ اَألْنصَارِيُّ أَُخو ُمحَمَِّد بن َمْسلََمةَ اسُْتْشهِدَ َيْوَم َخْيبََر
َوِد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْس - ١٦٠٣٢
مَّ ِمَن األَْنصَارِ، ثُمَّ ِمْن ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اسُْتْشهِدَ َيْوَم َخْيَبَر َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الُْمْسِلِمَني، ثُ"ُعْرَوةَ،

  ".بين َعْبِد اَألشَْهلِ َمْحُمودُ بن َمْسلََمةَ
بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن  َحدَّثََنا الَْحَسُن - ١٦٠٣٣

َعلَْيِه َوَسلََّم  ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتْشهَِد َيْوَم خَْيَبَر َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه"فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ بن ِشَهابٍ،
  ".ِمَن األَْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين حَارِثَةَ َمْحُموُد بن َمْسلََمةَ

، َواللَُّه "أَُخوَك لَهُ أَْجرُ َشهِيَدْينِ:"َوذَكَُروا أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلُمحَمَِّد بن َمْسلََمةَ - ١٦٠٣٤
  ).أَْعلَُم 

  نِ اْسُمُه ُمَعاوِيَةََم
  ُمَعاوَِيةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ بن حَْربِ بن أَُميَّةَ بن َعْبِد شَْمسِ بن َعْبِد َمَناٍف

َها َصِفيَّةُ َو أُمُّ، َوأُمُُّه ِهْنُد بنُت ُعْتَبةَ بن رَبِيَعةَ بن َعْبِد َشْمسِ بن َعْبِد َمَناٍف ، ُيكَْني أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه 
َوأُمَُّها فُالَنةُ بنتُ َجابِرِ بن َنْصرِ بن َماِلكِ بن ، َوأُمَُّها بنُت َنوْفَلِ بن َعْبِد َمَناٍف ، بنُت أَُميَّةَ بن اَألْوقَصِ ِمْن بين ُسلَْيمٍ 

ْصرِ بن َماِلكِ بن َحنَْبلِ بن َعاِمرٍ َوأُمَُّها بنتُ َوأُمَُّها بنُت الَْحارِِث بن حَبِيبِ بن خَُزْيَمةَ بن َن، َحنَْبلِ بن َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ 
  ٠َسِعيِد بن َسْهمٍ 

  ِسنُّ ُمَعاوَِيةَ َوَوفَاُتُه َوِمْن أَخَْبارِِه
َعاوَِيةُ بن أَبِي ُتُوفَِّي ُم:"َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، قَالَ - ١٦٠٣٥

  ".َوِسنُُّه بِْضٌع َوَسْبُعونَ إِلَى الثََمانَِني:"، قَالَ بن كَِثريٍ"ُسفَْيانَ َألْرَبعِ لَيَالٍ َخلَْونَ ِمْن َرَجبٍ َسَنةَ ِستَِّني
َماَت ُمَعاوَِيةُ :"بَّةَ، َعْن أَبِي ُنعَْيمٍ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ فَْسَتقَةَ، َحدَّثََنا أَُبو زَْيٍد ُعَمُر بن َش - ١٦٠٣٦

  ".َسَنةَ ِستَِّني، َوِسنُُّه بِْضٌع َوَسْبُعونَ إِلَى الثََّمانَِني
ْن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َع - ١٦٠٣٧

َماَت َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، :"إِْسحَاَق، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد الَْبَجِليِّ، َعْن َجرِيرٍ، أَنَّهُ َسِمَع ُمَعاوَِيةَ، يَقُولُ
  ".َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني، َوأَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر، َوأََنا اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني

َعْن ثَْورِ بن  َحدَّثََنا َوْرُد بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، - ١٦٠٣٨
  ".كَانَ ُمَعاوَِيةُ طَوِيال أَبَْيَض أَجْلََح:"َيزِيَد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، قَالَ



ا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطَّبََرانِيُّ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إَِياسٍ، َحدَّثََنا بن أَبِي ِذئْبٍ، َحدَّثََنا ُمْسِلمُ بن َحدَّثََن - ١٦٠٣٩
  ".قَِدَم َعلَْيَنا ُمَعاوَِيةُ َوُهَو أَبَْيُض النَّاسِ َوأَْجَملُُهْم:"ُجْنُدبٍ، َعْن أَْسلََم َموْلَى ُعَمَر، قَالَ

دِ بن ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن َيعِيَش، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعْن ُمَحمََّحدَّ - ١٦٠٤٠
  ".رَأَْيُت ُمَعاوَِيةَ بِاَألْبطَحِ أَبَْيَض الرَّأْسِ وَاللِّْحَيِة كَأَنَُّه ثَلٌْج:"إِْسحَاَق، َعْن أَبِيِه، قَالَ

أَبِي َيزِيَد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ِمْنهَاُب بن َعبَّاٍد الَْعْبِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن  - ١٦٠٤١
: لَ َمْنزِال َبْيَن َمكَّةَ َوالَْمِدينَِة، ُيقَالُ لَُهَخَرَج ُمَعاوَِيةُ ِمَن الشَّامِ ُيرِيُد َمكَّةَ، فَنََز: الْهَْمدَانِيُّ، َعْن ُمجَاِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ

َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني، : َحاجُِب، فَقَالَاَألْبَواُء، فَاطَّلََع ِفي بِئْرٍ َعاِديٍَّة فَأََصاَبْتهُ لَقَْوةٌ، فَأََجدَّ السَّْيرَ َحتَّى قَِدَم َمكَّةَ فَأََتاُه الْ
فَأَْبِسطْ ِلي إِذًا قَالَ، ثُمَّ َدَعا بِِعَماَمٍة فَلَفَّ بَِها َرأَْسُه َوَشقَّ َوْجَهُه، ثُمَّ خََرَج، فَحَِمَد : ِقُد َوْجًها، قَالَالنَّاُس بِالَْبابِ َما أَفْ

رُّ أَنِّي َألْرُجو أَنْ أَكُونَ ِمنُْهْم، َوإِنْ أَمَّا بَْعُد فَإِنْ أَُعافَى فَقَْد ُعوِفَي الصَّاِلُحونَ قَْبِلي، َوَما أُِس:"اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ
ى َعامَِّتكُْم، َوَما كَانَ َمرَِض ِمنِّي ُعْضٌو فََما أُْحِصي َصحِيِحي، َوإِنْ كَانَ َوجَِد َعِليَّ َبْعُض خَاصَِّتكُْم فَقَْد كُْنُت حَْرًبا َعلَ

، فَارَْتجَِّت اَألصَْواتُ بِالدَُّعاِء، فَاْستَْبكَى، "ي، فََرِحَم اللَُّه َرُجال َدَعا ِلي بِالَْعاِفَيِةِلَي أَنْ أََتَمنَّى َعلَى اللَِّه أَكْثََر ِممَّا أَْعطَانِ
كَثُرَ رَاَجْعُت َما كُْنُت َعْنُه َعُزوفًا، كَبَِرتْ ِسنِّي، َوَرقَّ َعظِْمي، َو:"َما ُيْبكِيَك َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني؟، قَالَ: فَقَالَ لَُه َمْرَوانُ

  الدُُّموُع ِفي َعيْنِي، َوُرمِيُت ِفي

  ".أَْحَسنِي َوَما َيْبُدو مِنِّي، َولَْوال َهًوى ِمنِّي ِفي يَزِيدَ أَْبَصْرُت قَْصِدي
لْخَْوالنِيُّ، َعْن أَبِي َبكْرِ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا الُْمَعلَّى الْقَْعقَاِعيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَبِيبٍ ا - ١٦٠٤٢

كُْنُت قَاِئال ِفي :"يِّ، قَالَبن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي مَْرَيَم الَْغسَّانِيِّ َعْن ُمَحمَّدِ بن زِيَاٍد اَأللْهَانِيِّ، َعْن َعْوِف بن َماِلكٍ اَألْشجَِع
فَاْنَتَبَه َعْوُف بن َماِلٍك ِمْن َنْوَمِتِه َوإِذَا َمَعُه ِفي الْبَْيِت أََسٌد َيْمِشي : الَكَنِيَسٍة بِأَرَِحيا، وَِهَي َيْومَِئٍذ َمْسجٌِد ُيَصلَّى ِفيِه، قَ
 :َمْن أَْرَسلََك؟، قَالَ: َمْه، إِنََّما أُْرِسلُْت إِلَْيَك بِرِسَالٍَة لُِتبِلَِّغَها، قُلُْت: إِلَْيِه، فَقَاَم فَزًِعا إِلَى ِسالحِِه، فَقَالَ لَُه اَألَسُد

  ".اْبُن أَبِي ُسفَْيانَ: َمْن ُمَعاوَِيةُ؟، قَالَ: أَْرَسلَنِي إِلَْيكَ اللَُّه، َألنْ ُتْعِلَم ُمَعاوَِيةَ الرَّحَّالَ أَنَُّه ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، قُلُْت
ا َسِعيدُ بن َعْبِد الْجَبَّارِ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َحدَّثََنا قَْيُس بن ُمْسِلمٍ الُْبَخارِيُّ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن َسعِيٍد، َحدَّثََن - ١٦٠٤٣

غَزَْوُت َمَع ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ أَْرضَ الرُّومِ، فََوقََع ثَلْبٌ : َعْبِد اللَِّه بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا ثَابٌِت َموْلَى أَبِي سُفَْيانَ، قَالَ
َنكِْفي اَألمَِري، : َد اللَِّه الُْمْسِلِمَني، فَكَانَ أَوَّلَ َمْن أََجاَب ُمَعاوَِيةَ، فََنَزلَ وََنَزلَ النَّاُس، فَقَالُواَيا ِعَبا: ِفي َرْحِلِه، فََناَدى

  ".أَال إِنَُّه َبلََغنِي أَنَُّه أَوَّلُ َمْن ُيِغيثُ جِْبرِيلُ، فَأَحَْبْبُت أَنْ أَكُونَ الثَّانِي:"فَقَالَ

بِي الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا زَْيُد بن أََحدَّثََنا  - ١٦٠٤٤
  ".لَْجنَِّةقَْتالَي َوقَْتلَى ُمَعاوَِيةَ ِفي ا:"قَالَ َعِليٌّ: الزَّْرقَاِء، َعْن َجْعفَرِ بن ُبْرقَانَ، َعْن َيزِيَد بن اَألَصمِّ، قَالَ

َسِمْعُت أََبا أَُساَمةَ، : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن ُمَحمَِّد بن َسابِقٍ، قَالَ - ١٦٠٤٥
  ".َعَربَِرِحَم اللَُّه ُمَعاوَِيةَ، َما كَانَ أََشدَّ ُحبِِّه ِللْ:"َسمِْعُت ُمجَاِلَد بن سَِعيٍد، َيقُولُ: َيقُولُ

َنةَ، َعْن إِْسَماعِيلَ َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّادٍ الَْخطَّابِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيَن، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْي - ١٦٠٤٦
َدعْ : ، فَقَالَ أَُبو ُسفَْيانَ"بِئَْس َما أُدِّْبَت:"قَالَ، فَأََبى، فَ"اْرَتِدْف:"قَالَ ُمَعاوَِيةُ َألِخيِه: بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسٍ، قَالَ

  .أََخاَك
: لَُحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن ُمَحمَِّد بن سَابِقٍ، َسِمْعُت أََبا َيحَْيى الِْحمَّانِيَّ، َيقُو - ١٦٠٤٧



  ".َهذَا الْمَْهِديُّ: اوَِيةَ، لَقُلُْتْملَوْ رَأَْيُتْم ُمَع:"َسِمْعُت اَألْعَمَش، َيقُولُ
  َما أَسَْنَد ُمَعاوَِيةُ َرِحَمُه اللَُّه

  الصَّحَاَبةُ َعنُْه
  َما َرَوى اْبُن َعبَّاسٍ َعْن ُمَعاوَِيةَ َرِحمَُهُم اللَُّه

: ثََنا ِهَشاُم بن ُحَجْيرٍ، َعْن طَاوُوسٍ، قَالََحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّ - ١٦٠٤٨
إِنِّي قَصَّْرُت َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمشْقَصِ :"َهِذِه ُحجَّةٌ َعلَى ُمَعاوَِيةَ، قَْولُُه: َسِمْعُت بن َعبَّاسٍ، َيقُولُ

  ".َينَْهى َعنِ الُْمْتَعِةِحنيَ :"، َيقُولُ"أَْعرَابِيٍّ ِعْنَد الَْمْرَوِة

لَْحَسُن بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن صَاِلحٍ الشِّريَازِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْهيْثَمِ، َحدَّثََنا بن ُجرَْيجٍ، أَخَْبرَنِي ا - ١٦٠٤٩
قَصَّْرُت َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، :"ُمْسِلمٍ، َعْن طَاُووسٍ، َعنِ بن َعبَّاسٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، قَالَ

  ".ِفي ُعْمَرِتِه َعلَى الَْمْرَوِة بِِمشْقَصٍ
َعْن  اُووسٍ،َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعنِ بن طَ - ١٦٠٥٠

قَصَّْرُت َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد الَْمْرَوِة بِِمْشقَصٍ ِفي :"أَبِيِه، َعنِ بن َعبَّاسٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ
  ".َحجَِّتِه

يْثَمِ، َعنِ بن ُجرَْيجٍ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن صَاِلحٍ الشِّريَازِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْه - ١٦٠٥١
قَصَّْرُت َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْندَ :"أَبِيِه، َعْن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ، َعنِ بن َعبَّاسٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ

  ".الَْمْرَوِة بِِمْشقَصٍ
، َعْن بَْراهِيُم بن ُسوَْيٍد الشَِّياِميُّ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن جَُرْيجٍ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِهَحدَّثََنا إِ - ١٦٠٥٢

َسلََّم َعلَى الَْمرَْوِة قَصَّْرُت َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو:"َعِليِّ بن ُحَسْينٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ
  ".بِِمْشقَصِ أَْعرَابِيٍّ

 اَألْخَرُم َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَذَنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ - ١٦٠٥٣
َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُشَجاعٍ، َحدَّثََنا ُخَصْيٌف، َعْن ُمَجاِهٍد، : دَّْوَرِقيُّ، قَالُوااَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيَم ال

ا ، قُلَْن"رَأَى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَصََّر ِمْن َشْعرِِه بِِمشْقَصٍ"َوَعطَاٍء، َعنِ بن َعبَّاسٍ، أَنَّ ُمَعاوَِيةَ أَْخَبَرُه، أَنَُّه
َما كَانَ ُمَعاوَِيةُ َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َما َبلََغَنا َهذَا إِال َعْن ُمَعاوَِيةَ، فَقَالَ بن َعبَّاسٍ: الْبنِ َعبَّاسٍ

  .ُمتََّهًما
ن يَِعيَش، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد ب - ١٦٠٥٤

أََرأَْيَت َمْن َتَمتََّع َوسَاَق :"قَالَ ِلي ُمَعاوَِيةُ: إِْسحَاَق، َعنِ الَْحارِِث بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ بن َعبَّاسٍ، قَالَ
فَإِنِّي أَشَْهُد َألَخذُْت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن :"ال، قَالَ: ، فَقُلُْت"الَْهْدَي، َهلْ َيَمسُّ ِمْن َشْعرِهِ َشْيئًا؟

  ".َشْعرِِه ِعْنَد الَْمْرَوِة ِحَني فََرغَ ِمْن طََواِفِه بِِمشْقَصٍ ِمْن ِكَناَنِتِه
بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا َرْوحُ بن ُعَباَدةَ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َسِعيِد بن أَبِي  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ - ١٦٠٥٥

أَنَّهُ َنَهى َعْن لِْبسِ "َوَسلََّم،ُحَسْينٍ، َعْن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَعاوَِيةَ، عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  ".َهبِالذَّ



بن َسِعيِد بن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا رَْوُح بن ُعَباَدةَ، َحدَّثََنا ُعَمُر - ١٦٠٥٦
َنَهى َعْن لِْبسِ "نَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّهُحَسْينٍ، َعْن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ ال

  ".الُْحِليِّ وَالذََّهبِ
  أَُبو َسعِيٍد الُْخْدرِيُّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما

يُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الْقَاِضي، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِس - ١٦٠٥٧
بِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ َحدَّثََنا َمْرُحوُم بن َعْبِد الَْعزِيزِ الْعَطَّاُر، َحدَّثََنا أَُبو َنَعاَمةَ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن أَ: ُمَسدٌَّد، قَاال

آللَّهِ، : َجلَْسَنا َنذْكُُر اللََّه، قَالَ: َما أَْجلََسكُْم؟، قَالُوا: َج ُمَعاوَِيةُ َعلَى َحلْقٍَة ِفي الَْمْسجِِد، فَقَالََخَر: َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ
لَكُْم، َوَما كَانَ أََحدٌ  أََما إِنِّي لَْم أَسَْتْحِلفْكُْم ُتْهَمةً: َواللَِّه َما أَْجلََسَنا إِال ذَِلَك، قَالَ: َما أَْجلََسكُْم إِال ذَِلَك؟، قَالُوا

صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َخَرجَ  بَِمْنزِلَِتي ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَقَلَّ َعْنُه َحِديثًا مِنِّي، َوإِنَّ َرُسولَ اللَِّه
َجلَْسَنا َنذْكُُر اللََّه َوَنْحَمُدُه َعلَى َما َهدَاَنا ِلِإلْسالمِ َوَمنَّ َعلَْيَنا : ، قَالُوا"َما أَْجلََسكُْم؟:"َعلَى َحلْقٍَة ِمْن أَْصحَابِِه، فَقَالَ

، إِنَّهُ أََما إِنِّي لَْم أَسَْتْحِلفْكُمْ ُتْهَمةً لَكُْم:"آللَِّه َما أَْجلََسَنا إِال ذَِلَك، قَالَ: ، قَالُوا"آللَِّه، َما أَْجلََسكُْم إِال ذَاَك؟:"بَِك، قَالَ
  ".أَتَانِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، فَأَْخبََرنِي أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيَباِهي بِكُُم الَْمالِئكَةَ

  أَُبو الدَّْرَداِء، َعْن ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهمَا

دَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفًّى، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َح - ١٦٠٥٨
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َجَبلَةَ، َعْن أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ، أَنَّ أََبا الدَّْرَداِء، قَالَ كَِلَمةً َنفََع اللَُّه بَِها ُمَعاوَِيةَ، قَالَ

  ".ال ُتفَتُِّشوا النَّاَس فَُتفِْسُدوُهْم:"، َيقُولَُوَسلََّم
  َجرِيُر بن َعْبِد اللَِّه الَْبَجِليُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

 فَرِ، َعنَِحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا يُوُنسُ بن أيب إِْسحَاَق، َعْن أَبِي السَّ - ١٦٠٥٩
قُبَِض النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني، َوقُبَِض أَُبو َبكْرٍ َوُهوَ :"الشَّْعبِيِّ، َعْن جَرِيرٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ

  ".اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني، َوقُبَِض ُعَمُر َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني
َعْن َعاِمرِ َنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا زَُهْيُر بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َحدَّثَ - ١٦٠٦٠

  ".ٍث َوِستَِّنيقُبَِض النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن ثَال:"بن َسْعٍد، َعْن َجرِيرٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ
حَاَق، َعْن َعاِمرِ بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي إِْس - ١٦٠٦١

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن ثَالثٍ  مَاَت:"َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ، َيقُولُ: َسْعٍد، َعْن َجرِيرِ بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ".َوِستَِّني، َوَماتَ أَُبو َبكْرٍ َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني، َوَماَت ُعَمُر َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني

َهيْثَُم بن َجِميلٍ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْبَزَّاُز، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمْسُعوٍد الْمَقِْدِسيُّ، َحدَّثََنا الْ - ١٦٠٦٢
لشَّعْبِيِّ، َعْن َجرِيرٍ، َسْعَدانُ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َجمِيلٍ، َحدَّثََنا َشرِيُك بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعنِ ا

قُبِضَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني، َوقُبَِض أَُبو َبكْرٍ َوُهَو اْبُن :"ُمَعاوَِيةَ، قَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه، َعْن
  ".ثَالٍث َوِستَِّني، قُبَِض ُعَمُر َوُهَو اْبُن ثَالٍث َوِستَِّني

  اوِيَةَالنُّْعَمانُ بن َبِشريٍ األَْنَصارِيُّ، َعْن ُمَع
دُ بن ُعَمَر َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الشَّاذَكُونِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٦٠٦٣



ْعَماِن بن َبِشريٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَعاوَِيةَ الَْواِقِديُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعَمَر الَْحازِِميُّ، َعْن ُموَسى بن َسْهلٍ، َعْن يَزِيَد بن النُّ
  ".إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َجَعلَ الَْحقَّ َعلَى ِلَساِن ُعَمَر َوقَلْبِِه:"بن أَبِي ُسفَْيانَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ُمَعاوَِيةََعْبُد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، َعْن 

َحدَّثََنا بِْشُر بن ُمَعاذٍ : َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن زَكَرِيَّا، َوَعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد، َوَعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ، قَالُوا - ١٦٠٦٤
َشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو الْعَقَِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمطَرِّفِ الُْمِغَريةُ بن ُمطَرِّفٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ِه

َهذَا َيْوٌم لَْم ُيكَْتبْ :"َخطَبََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيْوَم َعاُشوَراَء، فَقَالَ: بن الَْعاصِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ
  ".، فََمْن َشاَء أَنْ َيُصوَم فَلَْيُصْم، َوَمْن َشاَء أَنْ ُيفِْطَر فَلُْيفِْطْرَعلَْيكُْم صَِياُمُه، وَأََنا صَاِئٌم

  َواِئلُ بن ُحْجرٍ الَْحْضرَِميُّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ أَُبو َعاِمرٍ اَألشَْعرِيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ
ُد بن ُسلَْيَمانَ النَِّشيِطيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن سَْهلِ بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا سَِعي - ١٦٠٦٥

َحدَّثََنا َجرِيُر بن حَازِمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمالٍذ، َعْن ُنَمْيرِ : أَيُّوَب اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ الْعََتِكيُّ، قَاال
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : بن َمْسرُوحٍ، َعْن َعاِمرِ بن أَبِي َعاِمرٍ اَألشَْعرِيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ بن أَْوسٍ، َعْن َماِلِك
  ".ُهْم مِنِّي وَإِلَيَّ:"لَْيَس َهكَذَا، قَالَ، إِنََّما قَالَ: ، فَقَالَ ُمَعاوِيَةُ"نِْعَم الَْحيُّ اَألْزُد، َواَألْشَعرِيُّونَ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  َعْبُد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهمَا

زَْيُد بن َيْحَيى بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن َمْرَوانَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا  - ١٦٠٦٦
ُمَعاوَِيةَ ِفي الْكَالمِ الَِّذي ْيٍد، َحدَّثََنا َسعِيُد بن بِشْرٍ، َعْن أَبِي بِْشرٍ، َعْن َسعِيِد بن ُجَبيْرٍ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، قَالَ ِلُعَب

إِذَا كَانَ ِفي :"اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَنَّ َرسُولَ ، وَأَْنَت َيا ُمَعاوَِيةُ أَْخبََرْتنِي : َجَرى بَْيَنُهَما ِفي َبْيَعةِ َيزِيَد
  ".اَألْرضِ َخِليفََتاِن، فَاقُْتلُوا أََحَدُهَما

  َعْنُهمَاَرِضَي اللَُّه  أُسَْيُد بن ظَُهيْرٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ِشْبلٍ اَألْنصَارِيُّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ
ْن َيْحَيى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد، َع - ١٦٠٦٧

: َعْبِد الرَّْحَمنِ بن شِْبلٍ، أَنَّ ُمَعاوَِيةَ، قَالَأَبِي كَِثريٍ، َعْن َزْيِد بن َسالمٍ، َعْن أَبِي َسالمٍ، َعْن أَبِي َراِشٍد الُْحْبرَانِيُّ، َعْن 
إِنَّ التُّجَّاَر ُهُم :"لََّمإِذَا أََتْيَت فُسْطَاِطي، فَقُْم ِفي النَّاسِ، فَأَْخبِرُْهْم َما َسِمْعُت ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  ".إِنَُّهْم َيقُولُونَ فََيكِْذُبونَ، َوَيْحِلفُونَ فََيأْثَُمونَ:"ِه، أَلَْم ُيِحلَّ اللَُّه الْبَْيَع؟، فَقَالََيا َرُسولَ اللَّ: ، فَقَالَ َرُجلٌ"الْفُجَّاُر
  السَّاِئبُ بن َيزِيَد، َعْن ُمَعاوِيَةَ

جٍ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا بن ُجرَْي - ١٦٠٦٨
ُجبَْيرٍ، أَْرَسلَُه إِلَى  َحدَّثََنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ، َحدَّثََنا بن ُجرَْيجٍ، أَْخبََرنِي ُعَمُر بن َعطَاِء بن أَبِي الُْخوَارِ، أَنَّ َناِفَع بن

َصلَّْيُت َمَعُه الُْجُمَعةَ ِفي الَْمقْصُوَرِة، فَلَمَّا َسلََّم، : ْنُه ُمَعاوَِيةُ ِفي الصَّالِة، فَقَالَالسَّاِئبِ بن َيزِيَد، َيسْأَلُُه َعْن َشْيٍء َرآُه ِم
الٍة حَتَّى ال َتُعْد ِلَما فََعلَْت، إِذَا َصلَّْيَت الُْجُمَعةَ فَال َتِصلَْها بَِص:"قُْمُت ِفي َمقَاِمي فََصلَّْيُت، فَلَمَّا َدَخلَ أَْرَسلَ إِلَيَّ، فَقَالَ

أَال ُتوَصلَ بَِصالٍة حَتَّى تََتكَلَّمَ :"، َزاَد َهوْذَةُ ِفي َحِديِثِه"َتَتكَلَّمَ أَْو َتْخُرَج، فَإِنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بِذَِلَك
  ".أَْو َتْخُرَج
ِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَِخي، َعنِ بن أَبِي ِذئْبٍ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَا - ١٦٠٦٩



كُْنُت أَُصلِّي، : ، قُلُْت"أَْيَن كُْنَت؟:"أَْرَسلَ إِلَيَّ ُمَعاوَِيةُ بَْعَد الَْعْصرِ، فَقَالَ: َعْن َعْبِد اللَِّه بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".فَال َتفَْعلْ، فَإِنِّي أَْعلَُم بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"َنَعْم، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ: ، فَقُلُْت"لِّي بَْعَد الَْعْصرِ؟ُتَص:"فَقَالَ

، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعطَاٍء، َعنِ بن أَبِي َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ - ١٦٠٧٠
َنَهى َعنِ السَّْجدََتْينِ ُتَصلََّيانِ َبْعدَ :"ِذئْبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه أَْخَبَرُه أَنَّ ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ

  ".َوأََنا أَْعلَُم بَِصالةِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"، َيقُولُ ُمَعاوَِيةُ"بَْعَد الَْعْصرِالُْجُمَعِة ِفي الَْمْسجِِد، وَالسَّْجَدَتْينِ 
انَ أَْحَمدُ غَسَّ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو - ١٦٠٧١

َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ النُّْعَماِن بن : بن َسْهلٍ السُّكَّرِيُّ اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا الْجَرَّاُح بن َمْخلٍَد، قَاال
بِالَْمِديَنِة َعلَى ِمْنَبرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  رَاِشٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن يَزِيَد، أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ َيْخطُُب

أَْيَن ُعلََماُؤكُْم َيا أَْهلَ الَْمدِيَنِة؟، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َوَسلََّم، َوِفي َيِدِه قُصَّةٌ ِمْن َشَعرٍ، فَقَالَ
  ".إِنََّما َهلََك الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم ِحَني اتََّخذََها نَِساؤُُهْم: قَالََينَْهى َعْن َهِذِه، َو:"َوَسلََّم

غَسَّانَ أَْحَمدُ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو - ١٦٠٧٢
َحدَّثََنا َوْهُب بن جَرِيرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ النُّْعَماِن بن َراِشٍد، َعنِ : ، َحدَّثََنا الَْجرَّاُح بن َمخْلٍَد، قَاالبن َسْهلٍ اَألهَْوازِيُّ

ُؤكُْم؟، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َيا أَْهلَ الَْمِديَنِة، أَْيَن ُعلََما: الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ َيخْطُُب، َيقُولُ
َهذَا َيْوُم َعاُشوَراَء، وَلَْم َيفْرِضِ اللَُّه ِصَياَمُه، َوأََنا صَاِئٌم، فََمْن أََحبَّ أَنْ َيُصوَم، فَلَْيُصْم :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ".َوَمْن أََحبَّ أَنْ ُيفْطَِر، فَلُْيفِْطْر

  َبٍد الْجَُهنِيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةََسْبَرةُ بن َمْع
يزِ بن الرَّبِيعِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن َنْصرٍ أَُبو َجْعفَرٍ التِّرِْمِذيُّ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن َمْعَبِد بن َعْبدِ الْعَزِ - ١٦٠٧٣

قَالَ ِعْمَرانُ بن : َعزِيزِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َسبَْرةَ بن َمْعَبٍد، قَالَبن َسْبَرةَ الُْجهَنِيُّ، َحدَّثَنِي َعمِّي َحْرَملَةُ بن َعْبِد الْ
جَُهْيَنةُ ِمنِّي َوأََنا ِمنُْهْم، غَِضبُوا لَِغَضبِي َوَرضُوا لِرِضَاَي، أَغَْضُب :"َسمِْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ُحَصْينٍ

إِنََّما قَالَ : ، فَقَالَ لَُه ُمَعاوِيَةُ"أَْرَضى لِرَِضاُهْم، فََمْن أَغَْضبَُهْم، فَقَْد أَغَْضَبنِي، َوَمْن أَغَْضبَنِي، فَقَْد أَغَْضَب اللََّهِلَغضَبِهِْم َو
  ).َوَسلََّم َوأَْنتَ َيْوَمِئٍذ مَيٌِّت  أََنا َسِمْعُتُه ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َهذَا الَْحدِيثَ ِفي قُرَْيشٍ، فَقَالَ ِعْمَرانُ
  َيزِيُد بن جَارَِيةَ األَْنصَارِيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

َوَحدَّثََنا  َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد اَألْنَصارِيُّ، ح - ١٦٠٧٤
َسْعُد بن يُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، أَْخبََرنِي َيحَْيى بن أَ

ُمَعاوِيَةَ، فَخََرَج إِلَْيَنا،  كُنَّا ُجلُوًسا حَْولَ سَرِيرِ: إِبَْراهِيَم، َعنِ الَْحكَمِ بن ِميَناَء، َعْن َيزِيدَ بن َجارَِيةَ األَْنَصارِيِّ، قَالَ
أَال أَزِيدُكُْم َحِديثًا َسِمْعُتُه ِمنْ : كُنَّا ِفي َحِديٍث ِمْن َحِديِث األَْنَصارِ، فَقَالَ ُمَعاوِيَةُ: َما كُْنُتمْ َتَتَحدَّثُونَ؟، قَالُوا: فَقَالَ

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني، قَالَ َبلَى: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟، قَالُوا
  ".َمْن أََحبَّ األَْنصَاَر أََحبَُّه اللَُّه، َوَمْن أَْبَغَض األَْنَصارَ أَبَْغَضُه اللَُّه:"َيقُولُ

  ُمَعاوَِيةُ بن َحدِيجٍ، َعْن ُمَعاوِيَةَ
  ن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن ُمَعاوِيَةَأَُبو أَُماَمةَ ب
ي أَُبو أَُماَمةَ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُمَجمُِّع بن َيحَْيى اَألْنصَارِيُّ، َحدَّثَنِ - ١٦٠٧٥



، فَالَْتفَتَ "لُْمَؤذِّنُ اثَْنَتْينِ كَبََّر اثْنََتْينِ، َوإِذَا شَهَِد اثَْنَتْينِ شَهَِد اثَْنَتْينِإِذَا كَبََّر ا"َسِمْعُت ُمَعاوِيَةَ: َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، قَالَ
  ).َهكَذَا َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِعْنَد األَذَاِن : إِلَيَّ، فَقَالَ

اهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ُمَجمِّعٍ األَْنصَارِيِّ، أَنَُّه َسِمَع أََبا َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَر - ١٦٠٧٦
وَِيةُ، أَنَُّه َسِمعَ َهكَذَا َحدَّثََنا ُمَعا: أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، ِحَني َسِمَع الُْمَؤذِّنَ كَبََّر وََتشَهََّد بَِما َتَشهََّد بِِه، ثُمَّ قَالَ

وَأََنا :"، قَالَ"أَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َرُسولُ اللَِّه:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ كََما قَالَ الْمَُؤذِّنُ، فَإِذَا قَالَ
، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا بن الُْمَباَرِك، َعْن أَبِي َبكْرِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، ، ثُمَّ َسكََت "أَشَْهُد

َسِمْعُت ُمَعاوِيَةَ، َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ : َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن حَُنْيٍف، َيقُولُ: بن ُعثَْمانَ بن َسْهلِ بن حَُنْيٍف، قَالَ
اللَُّه أَكَْبُر، ثُمَّ ذَكََر النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن : َؤذِّنُ اللَُّه أَكَْبَر، فَقَالَ ُمَعاوَِيةَُجاِلٌس، فَأَذَّنَ الُْم

بن ِكَدامٍ، َعْن ُمَجمِّعِ بن َيحَْيى، َعْن أَبِي  ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا يُوُسُف بن ُموَسى الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن ِمْسَعرِ
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسِمَع الُْمَؤذِّنَ، : َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ، َيقُولُ: أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، قَالَ

  .فَقَالَ ِمثْلَ َما قَالَ
  ، ِمْن َتابِِعيِّ الَْمِدينَِةَمْن َرَوى َعْن ُمَعاوَِيةَ
  َعْن ُمَعاوِيَةَ، َمْرَوانُ بن الَْحكَمِ 

َألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ، ح َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ ا - ١٦٠٧٧
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن : النَِّشيِطيُّ، قَاالَحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ 
أَْصحَاَبُه، َيا ُمَعاوَِيةُ، قََتلَْت َحَجًرا َو: َدَخلُْت َمَع ُمَعاوَِيةَ َعلَى َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني، فَقَالَْت: َمْرَوانَ بن الَْحكَمِ، قَالَ

ال، إِنِّي ِفي َبْيٍت آَمنٍ، : َوفََعلَْت الَِّذي فََعلَْت، أََما َخشِيَت أَنْ أَُخبِّئَ لََك َرُجال فََيقْتُلََك بُِمحَمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ؟ قَالَ
، َيا أُمَّ الُْمْؤمِنَِني، كَْيَف أََنا ِفي "، ال َيفِْتُك ُمْؤِمٌناِإلَميانُ قِيُد الْفَْتِك:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  ).فََدعِينِي َوَحجًَرا حَتَّى َنلَْتِقَي عِْنَد اللَِّه : صَاِلٌح، قَالَ: َحاجَاِتِك َوُرُسِلِك َوأَْمرِِك؟، قَالَْت
دُ بن َخاِلِد بن ُخلِّيٍّ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َبِقيَّةَ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٦٠٧٨

قَالَ : ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَالَْوِليِد، َعْن ُمَبشِّرِ بن ُعَبْيٍد، َعْن بِْشرِ بن ُعبَْيٍد، َعْن ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه
  ".َمْن َسرَُّه إِذَا َرأَْتُه الرَِّجالُ ُمقْبِال أَنْ َيَتَمثَّلُوا لَُه ِقَياًما فَلَْيَتَبوَّأْ َبْيًتا ِفي النَّارِ:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّ

  َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الَْحجَّاجِ : فَُر بن ُمحَمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، قَاالَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوَجْع - ١٦٠٧٩
بِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، أَنّ السَّاِميُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن أَبِي َعْبِد اللَِّه، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّ

  ".َنَهى َعنِ الزُّورِ، َوالزُّوُر أَنْ َتِصلَ الْمَْرأَةُ َشَعرََها"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولَ اللَِّه صَلَّ
ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن  - ١٦٠٨٠

  ".نََهى َعنِ الزُّورِ"َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَبِي،
ِك، َعْن َيْعقُوَب بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا بن الْمَُباَر - ١٦٠٨١

َيا أَيَُّها النَّاُس، إِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الْقَْعقَاعِ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، أَنَّ ُمَعاوَِيةَ، قَالَ
ُهَو َهذَا َتْجَعلُُه الْمَْرأَةُ ِفي رَأِْسَها ثُمَّ : ْيَن أَْيِديهِْم، ثُمَّ قَالَ، فََجاَء بِِخْرقٍَة َسوَْداَء فَأَلْقَاَها َب"َنَهاكُْم َعنِ الزُّورِ"َوَسلََّم



  .َتْختَِمُر َعلَْيِه
يِد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ الَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْمرِو بن َمرَّةَ، َعْن َسِع - ١٦٠٨٢
َما كُْنتُ أََرى أََحًدا َيْصَنعُ : قَِدَم ُمَعاوَِيةُ الَْمِدينَةَ، فَقَاَم َعلَى الِْمْنَبرِ َوِفي َيِدِه ِعقَْصةٌ ِمْن َشَعرٍ، فَقَالَ: بِ، قَالَالُْمسَيِّ

  ".َسمَّاُه الزُّوَر"َهذَا، َألنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، َمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الَْخَباِئرِيُّ، َحدَّثََنا زَْيُد بن َيحَْيى بن ُعَبْيٍدَحدَّثََنا أَْح - ١٦٠٨٣
دِ اللَُّه بِِه خَْيًرا ُيفَقِّْهُه َمْن ُيرِ:"َعْن َسِعيِد بن َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه، قَالَ

  ".ِفي الدِّينِ
  َعلْقََمةُ بن َوقَّاصٍ اللَّْيِثيُّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا أَُبو َحبِيبٍ َيحَْيى بن َناِفعٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْبدِ  - ١٦٠٨٤
كُْنُت َجاِلًسا َمَع ُمَعاوَِيةَ، فَلَمَّا : اُر، َحدَّثَنِي َعْمُرو بن َيْحَيى، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعلْقََمةَ بن َوقَّاصٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَالَْعطَّ

أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا : لََه إِال اللَُّه، ثُمَّ قَالَ الُْمَؤذِّنُأَْشَهُد أَنْ ال إِ: أَْشَهُد أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه، قَالَ ُمَعاوِيَةُ:"أَذَّنَ الْمَُؤذِّنُ، فَقَالَ
ال َحْولَ : َحيَّ َعلَى الصَّالِة، فَقَالَ ُمَعاوِيَةُ: أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، ثُمَّ قَالَ الْمَُؤذِّنُ: َرسُولُ اللَِّه، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ

اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكْبَُر، : ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه، ثُمَّ قَالَ: َحيَّ َعلَى الْفَالحِ، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ: ِه، ثُمَّ قَالََوال قُوَّةَ إِال بِاللَّ
َهكَذَا َسِمْعتُ : ال إِلََه إِال اللَُّه، ثُمَّ قَالَ ُمَعاوِيَةُ: َيةُال إِلََه إِال اللَُّه، فَقَالَ ُمَعاوِ: اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكْبَُر، ثُمَّ قَالَ: فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ

  ".َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

: َجدِِّه، قَالََحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِيِه، َعْن  - ١٦٠٨٥
أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال : اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر، فَقَالَ: اللَُّه أَكَْبرُ اللَُّه أَكَْبُر، فَقَالَ ُمَعاوِيَةُ:"أَذَّنَ الْمَُؤذِّنُ ِعْنَد ُمَعاوَِيةَ، فَقَالَ

: أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، فَقَالَ: أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، قَالَ: أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، فَقَالَ: اللَُّه، قَالَ
اللَّهُ : ال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه، قَالَ: َحيَّ َعلَى الْفَالحِ، قَالَ: ال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه، قَالَ: َحيَّ َعلَى الصَّالِة، قَالَ

َهكَذَا َسِمْعُت : ال إِلََه إِال اللَُّه، ثُمَّ قَالَ: ال إِلََه إِال اللَُّه، فَقَالَ: اللَُّه أَكَْبرُ اللَُّه أَكْبَُر، فَقَالَ: أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر، قَالَ ُمَعاوَِيةُ
  ".َنبِيَّكُْم َيقُولُ

  ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ، َعْن ُمَعاوِيَةَ
ثَنِي ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي بن لَهِيَعةَ، َحدَّ - ١٦٠٨٦

بِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمَعُه قُصَّةُ َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألْسَوِد، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، أَنَّهُ َسِمَع ُمَعاوَِيةَ، َعلَى ِمْنَبرِ النَّ
ولَ اللَِّه َصلَّى إِنِّي َوَجْدُت َهِذِه ِفي أَْهِلي، وَإِنَُّهمْ َزَعُموا أَنَّ النَِّساَء َيزِْدَنُه ِفي ُشُعورِِهنَّ، َوإِنِّي َسِمْعُت َرُس: َشْعرٍ، فَقَالَ

  ".لََعَن اللَُّه الْوَاِصلَةَ، َوالْمَْوُصولَةَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ُمَحمَُّد بن الَْحَنِفيَِّة، َعْن ُمَعاوِيَةَ

ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ الُْجَمِحيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا  - ١٦٠٨٧
أَْنَبأَ َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ، : ا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، َوَعْبُد الَْواِحِد بن ِغَياٍث، قَاالَحدَّثََن

  ".لُْعْمَرى َجائَِزةٌ َألْهِلَهاا:"َعْن ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ِد بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا بن الْمَُباَرِك، َعْن ُمَحمَّ - ١٦٠٨٨



َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : يَِّة، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَإِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َعِقيلٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن الَْحَنِف
  ".الُْعْمَرى جَاِئزَةٌ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ُمَحمَّدِ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا َرْوحُ بن َصالحٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن َعْبِد اللَِّه بن - ١٦٠٨٩
  ".الُْعمَْرى بَِمْنزِلَةِ الْمَِرياِث:"بن َعِقيلٍ، َعْن َعمِِّه، َعْن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ِعيَسى بن طَلْحَةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ
بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن طَلَْحةَ بن َيْحَيى، َعْن ِعيَسى بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  - ١٦٠٩٠

  ".أَطَْولُ النَّاسِ أَْعَناقًا الُْمَؤذُِّنونَ:"َسمِْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: طَلَْحةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ

َراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن إِبَْراِهيَم بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْب - ١٦٠٩١
كَْبُر اللَُّه أَكْبَُر، اللَُّه أَ:"َدَخلَْنا َعلَى ُمَعاوِيَةَ، فََناَدى الُْمَناِدي ِللصَّالِة، فَقَالَ: الَْحارِِث التَّْيِميِّ، َعْن ِعيَسى بن طَلَْحةَ، قَالَ

أَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، : أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، فَقَالَ ِمثْلَ ذَِلَك أَْيًضا، فَقَالَ: فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ كََما قَالَ، فَقَالَ
  ".َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َهكَذَا َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه: فَقَالَ ِمثْلَ ذَِلَك، ثُمَّ قَالَ

َزكَرِيَّا بن أَبِي  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن - ١٦٠٩٢
َشهِْدُت ُعثَْمانَ َيْخطُُب َعلَى الْمِْنَبرِ :"ةَ بن َحبِيبٍ، َعْن ُموَسى بن طَلْحَةَ، قَالَزَاِئدَةَ، َحدَّثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ، َعْن َمْيَسَر

أََما إِنِّي لَْم أَجَْهلِ السُّنَّةَ، َولَكِنِّي كَبَِرْت سِنِّي َوَرقَّ َعظِْمي َوكَثَُرتْ : قَاِئًما، َوشَهِْدُت ُمَعاوَِيةَ َيْخطُُب قَاِعدًا، فَقَالَ
  ".كُْم، فَأََرْدتُ أَنْ أَقِْضَي َبْعضَ َحوَاِئجِكُْم َوأََنا قَاِعٌد، ثُمَّ أَقُوَم فَآُخذَ َنِصيبِي ِمَن السُّنَِّةَحوَاِئُج

اُق بن ْسَحَحدَّثََنا قَْيُس بن ُمْسِلمٍ الُْبَخارِيُّ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِعيَسى، َحدَّثََنا إِ - ١٦٠٩٣
اصغِ، : َدَخلُْت َعلَى ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، فَلَمَّا َخَرْجُت َدَعانِي، فَقَالَ: َيحَْيى بن طَلْحَةَ، َعْن ُموَسى بن طَلَْحةَ، قَالَ

لََسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ِعْنِدي َحِديثٌ َيا اْبَن أَِخي َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْشَهُد
  ".طَلَْحةُ ِممَّْن قََضى َنْحَبُه:"َوَسلََّم، َيقُولُ

  ُحَمْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َعْن ُمَعاوَِيةَ
ْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبدِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َم - ١٦٠٩٤

أَْيَن ُعلََماُؤكُْم َيا أَْهلَ : فََسِمْعُتُه، َيقُولُ: الرَّْحَمنِ، أَنَُّه َرأَى ُمَعاوَِيةَ َيْخطُُب َعلَى الْمِْنَبرِ َوِفي َيِدِه قُصَّةٌ ِمَن الشَّْعرِ، قَالَ
إِنََّما ُعذَِّبْت بنو إِْسرَائِيلَ ِحَني اتََّخذَتْ :"صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَْنَهى َعْن ِمثْلِ َهذَا، َوقَالَ الَْمِديَنِة؟، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه

  ".َهِذِه نَِساُؤُهْم
َعْن ُحَمْيِد بن َعْبدِ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ بن ُجرَْيجٍ، َحدَّثَنِي بن ِشهَابٍ، - ١٦٠٩٥

َشهِْدُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : الرَّْحَمنِ، أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، َوِفي َيَدِه قُصَّةٌ ِمْن َشْعرٍ، َيقُولُ
  ".ِئيلَ ِحَني اتََّخذَْت نَِساؤُُهْم َهِذِهإِنََّما ُعذَِّبْت بنو إِْسرَا:"َينَْهى َعْن ِمثْلِ َهذَا، َوَيقُولُ

َعْبُد اللَِّه بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا - ١٦٠٩٦
طِيِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، َحدَّثََنا مَاِلٌك، َعنِ بن ِشهَابٍ، ُيوُسَف، أََنا مَاِلٌك، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َزْيٍد الْقََرا

َناَولَ قُصَّةً ِمْن َشْعرٍ كَاَنتْ َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَّهُ َسِمَع ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، َعاَم َحجَّ َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ، َوَت
 َيا أَْهلَ الَْمِدينَِة، أَْيَن ُعلََماُؤكُْم؟، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َينَْهى َعْن ِمثْلِ: ِفي َيِد حََرِسيٍّ، َوُهَو َيقُولُ



  .لَّفْظُ ِلَحدِيِث الْقَْعَنبِيِّ، وَال"إِنََّما َهلَكَْت بنو إِْسرَاِئيلَ ِحَني اتََّخذَ َهِذِه نَِساؤُُهْم:"َهِذِه َوَيقُولُ
يُّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ التِّنِّيِسيُّ، َحدَّثََنا األَْوَزاِع - ١٦٠٩٧

َسِمْعتُ : َعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َوبَِيِدِه قُصَّةٌ ِمْن َشْعرٍ، َيقُولُالزُّْهرِيُّ، َحدَّثَنِي ُحمَْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَُّه َسِمَع ُم
  ".إِنََّما َهلَكَْت بنو إِْسرَائِيلَ ِحَني اتََّخذََها نَِساُؤُهْم:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيْنَهى َعْن ِمثْلِ، َهِذِه َوَيقُولُ

هَاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ُيوُنُس، َعنِ بن  َحدَّثََنا - ١٦٠٩٨
أَْينَ : ِدينَِة، َيقُولُبِالَْم ِشَهابٍ، َحدَّثَنِي ُحَمْيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َيخْطُُب َعلَى الِْمْنَبرِ

إِنََّما َهلََك بنو :"الْقُصَِّة، َيقُولُُعلََماُؤكُْم َيا أَْهلَ الَْمِديَنِة؟ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َينَْهى َعْن ِمثْلِ َهِذِه 
  ".إِسَْراِئيلَ ِحنيَ اتََّخذََها نَِساؤُُهْم

َحدَّثََنا سَِعيُد بن ُعفَْيرٍ، أََنا َيحَْيى بن : ُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، وَأَْحَمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، قَاالَحدَّثََنا أَ - ١٦٠٩٩
ُت ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي َسِمْع: أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ الَْهاِد، َعْن َعْبِد الْوَهَّابِ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن ُحَمْيدِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ

إِنََّما :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َينَْهى َعْن ِمثْلِ َهذَا َوَيقُولُ: َيقُولُ، ُسفَْيانَ َوِفي َيِدِه قُصَّةٌ ِمْن َشْعرٍ 
  ".ُعذَِّبْت بنو إِسَْراِئيلَ ِحَني اتََّخذَْت مِثْلَ َهِذِه نَِساُؤُهْم

بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، َحدَّثََنا خَاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ  - ١٦١٠٠
إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه : ُجلٍ، فَقَالََعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، أَنَّهُ َسِمَع ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، َمَع َر

  ".إِنََّما َهلََك بنو إِسَْرائِيلَ ِحَني اتََّخذَْت َهِذِه نَِساُؤُهْم:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َينَْهى َعْن ِمثْلِ َهذَا، َوَيقُولُ

َنبِيُّ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا الْقَْع - ١٦١٠١
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : أَْيَن ُعلََماُؤكُْم؟، َوأَخَْرَج كُبَّةً ِمْن َشْعرٍ ِمْن كُمِِّه، فَقَالَ: قَِدَم ُمَعاوَِيةُ الَْمدِيَنةَ، فَقَالَ: قَالَ

  ".إِنََّما َهلََك بنو إِْسرَائِيلَ ِحَني اتََّخذَ نَِساُؤُهْم مِثْلَ َهذَا:"لَْيِه َوَسلََّم َينَْهى َعْن َهذَا، َوقَالَاللَُّه َع
  َباٌب

ي ُحَمْيُد بن َعْبدِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َحدَّثَنِ - ١٦١٠٢
َيا أَْهلَ الَْمدِيَنِة، أَْيَن ُعلََماُؤكُْم؟، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الرَّْحَمنِ، أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ، َيْخطُُب، َيقُولُ

، فََصاَم "ُه، فََمْن َشاَء ِمْنكُْم أَنْ َيُصوَم، فَلَْيُصْم فَإِنِّي َصاِئٌمَهذَا َيْوُم َعاشُوَراَء وَلَْم ُيفَْرْض َعلَْيَنا ِصَياُم:"َوَسلََّم، َيقُولُ
  ).النَّاُس 

َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٦١٠٣
ِد الَْحكَمِ، أََنا َنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، أََنا َماِلٌك، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبَسْهلٍ، َحدَّثَ

: َعاَم َحجَّ َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ، َيقُولُ َماِلٌك، َعنِ بن ِشهَابٍ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ، َيْوَم َعاشُوَراَء
إِنَّ َهذَا الَْيْوَم َيْوُم َعاشُوَراَء، وَلَمْ :"َيا أَْهلَ الَْمِديَنِة، أَْيَن ُعلََماُؤكُْم؟، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  ".ٌم، فََمْن َشاَء فَلَْيُصْم َوَمْن َشاَء فَلُْيفِْطْرُيكَْتْب َعلَْيكُْم ِصَياُمُه وَأََنا صَاِئ
َحدَّثََنا : قَاال َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا الْقَعَْنبِيُّ، - ١٦١٠٤

أَْيَن ُعلََماُؤكُْم؟، إِنَّ َرُسولَ اللَِّه : قَِدَم ُمَعاوَِيةُ الَْمِديَنةَ، فَقَالَ: َعْبدِ الرَّْحَمنِ، قَالَُسفَْيانُ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن 
  .ي َيْوَم َعاشُوَراَء، َيْعنِ"إِنِّي َصاِئٌم فََمْن َشاَء فَلَْيُصْم َوَمْن َشاَء فَلُْيفِْطْر:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ ِفي َهذَا الَْيْومِ فَقَالَ



لرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َعْبدُ ا - ١٦١٠٥
: ِمَع ُمَعاوَِيةَ، َوُهَو َعلَى الِْمنَْبرِ، َيقُولُ ِفي ُخطَْبِتِهَخاِلِد بن ُمَساِفرٍ، َعنِ بن ِشهَابٍ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَُّه َس

َهذَا َيْوُم َعاُشوَراَء، وَلَْم ُيكَْتْب َعلَْيكُمْ ِصَياُمُه، َوأََنا َصاِئٌم، فََمْن :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  .َيْوَم َعاُشوَراَء، َيْعنِي "أََحبَّ فَلَْيُصْمُه

ْسحَاَق، َعنِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِ - ١٦١٠٦
َيا أَْهلَ : ن أَبِي ُسفَْيانَ، َيْخطُُب َيْوَم َعاشُوَراَء، فَقَالَالزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ ب

َهذَا َيْوُم َعاُشوَراَء، وَلَْم ُيكَْتْب َعلَْيكُمْ :"الَْمِديَنِة، أَْيَن ُعلََماُؤكُْم؟، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ".فََمْن أََحبَّ أَنْ َيُصوَمُه فَلَْيُصْمُه، َوَمْن أََحبَّ أَنْ ُيفِْطَر فَلُْيفِْطْرِصَياُمُه، َوإِنِّي صَاِئٌم، 

ْن َصاِلحِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن سَْعٍد، َحدَّثََنا َعمِّي، َحدَّثََنا أَبِي، َع - ١٦١٠٧
 هَابٍ، أَنَّ ُحمَْيَد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَْخبََرُه أَْخَبَرهُأَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ، َوُهَو َيْخطُبُ ِللنَّاسِ َيْوَمكَْيَسانَ، َعنِ بن ِش

َهذَا :"ْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُيا أَْهلَ الَْمِديَنِة، أَْيَن ُعلََماُؤكُْم؟، إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعاُشوَراَء، َوُهَو َيقُولُ
فََمْن أََحبَّ ِمْنكُْم أَنْ َيُصوَمُه فَلَْيُصْم، َوَمْن :"، َوُهَو َيقُولُ ذَِلَك"َيْوُم َعاُشوَراَء، َولَْم ُيكَْتْب َعلَْيكُْم ِصَياُمُه، وَإِنِّي َصاِئٌم

  ".أََحبَّ أَنْ ُيفِْطَر فَلُْيفِْطْر
ن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا َماِلُك بن سَْعٍد الْقَْيِسيُّ، َحدَّثََنا َرْوُح بن ُعَباَدةَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ١٦١٠٨

َسِمْعُت : َيقُولَُبرِ، ُمَحمَُّد بن أَبِي حَفَْصةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، أَنَُّه سَِمَع ُمَعاوَِيةَ، َعلَى الِْمْن
َهذَا َيْوُم َعاُشوَراَء، َولَمْ ُيكَْتْب َعلَْيكُْم ِصَياُمُه، وَأََنا َصاِئٌم، فََمْن َشاَء :"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  ".فَلَْيُصْم َوَمْن َشاَء فَلُْيفِْطْر
ْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َعْن َزْيدِ بن الَْهادِ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَأل - ١٦١٠٩

َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي : َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ بن أَبِي َبكْرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، قَالَ
  ".إِنََّما أََنا قَاِسٌم َوُيعِْطي اللَُّه:"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ، َيقُولُُسفَْيانَ

  ".ينِِمْن يُرِِد اللَُّه بِِه َخْيًرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّ:"َوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ - ١٦١١٠
ال يََزالُ ِمْن َهِذِه اُألمَِّة أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ َعلَى أَْمرِ اللَِّه ال :"َوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ - ١٦١١١

  ".َيُضرُُّهْم َمْن َخالَفَُهْم حَتَّى يَأِْتيَ أََمُر اللَِّه َوُهْم ظَاِهُرونَ َعلَى الَْحقِّ
ِليُّ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن أَبِي رِْزمَةَ، َحدَّثََنا َع - ١٦١١٢

ِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َعْن الَْحَسنِ بن َشِقيقٍ، أََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْمَباَرِك، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْب
  ".َمْن ُيرِِد اللَُّه بِِه َخيًْرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ:"َسِمْعتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، قَالَ

  اللَُّه َعْنُه أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ َرِضَي
بن َعْمرٍو، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن ُمَحمَِّد  - ١٦١١٣

َما َعاَب أََحٌد اْبَن َعمَِّك : مَّا َدَخلَ َعلَْيِه، ِقيلَ لَُهَحجَّ ُمَعاوَِيةُ فَصَلَّى َركَْعَتْينِ، فَلَ: أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ
َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َصلَّْيَت َركَْعَتْينِ، َوُعثَْمانُ َصلَّى أَْرَبًعا، قَالَ: َوَما ذَاَك؟، قَالُوا: َعْيَبَك، قَالَ

  ).الُوا بِِه َحتَّى َخَرَج فَصَلَّى أَْرَبًعا ، فَلَْم َيَز"َوَسلََّم َركَْعَتْينِ
  َعْبُد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ، َعْن ُمَعاوِيَةَ



 اَألْعَمشِ، َعْنَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا أَْسَباطُ بن ُمَحمٍَّد، َعنِ  - ١٦١١٤
َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني، أََما : َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي زَِياٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، أَنَّ َعْمَرو بن الَْعاصِ، قَالَ ِلُمَعاوَِيةَ

إِنَّكَ لََحرِيٌص َعلَى الْجِهَاِد، َوإِنَّكَ :"َعمَّارٍَسِمْعَت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ ِحَني كَانَ َيبْنِي الَْمْسجَِد ِل
وَاللَِّه َما َتزَالُ َتْدَحُض ِفي َبوِْلَك، أََنْحنُ :"فَِلَم قََتلُْتُموُه؟ قَالَ: َبلَى، قَالَ: ، قَالَ"ِلَمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، َولََتقْتُلَُك الِْفئَةُ الَْباِغَيةُ

  ".الَِّذي َجاَء بِِه قََتلَْناُه؟ إِنََّما قََتلَُه
ْعَمشِ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن أَْسبَاِط بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ اَأل - ١٦١١٥

نَُّه َسِمَع َعْمَرو بن الَْعاصِ، َوَعْبَد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي زَِياٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ، أَ
  ".َتقُْتلَُك الِْفئَةُ الَْباِغَيةُ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِلَعمَّارٍ: َوُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َيقُولُونَ

َد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحَمَوْيِه، َحدَّثََنا َصاِلُح بن ُعَمَر، َعْن َحْنظَلَةَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَم - ١٦١١٦
َناًسا كُْنُت ِعْنَد ُمَعاوَِيةَ بَْعَد َصالِة الَْعصْرِ، أَْبَصَر : السَّدُوِسيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، َوكَانَ ُمَعاوَِيةُ َخالَُه، قَالَ

َما َهِذِه الصَّالةُ؟ قَْد َصلَّْيَنا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََما َرأَْيَنا أََحًدا :"ُيَصلُّونَ َبْعدََها َركَْعَتْينِ، فَقَالَ
  ".ُيَصلِّيهَا

  ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن ُمَعاوِيَةَ
لُ بن الَْعالِء، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الشَّاذَكُونِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْض - ١٦١١٧

َيانَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثََنا طَلَْحةُ بن َيْحَيى، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفْ
  ".ُيَصلِّي ِفي الثَّْوبِ الَْواِحِد"َوَسلََّم كَانَ

  َسِعيُد بن َعْمرِو بن َسعِيِد بن الَْعاصِ َعْن ُمَعاوَِيةَ
اِديُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السِّرَاُج، َحدَّثََنا أَُبو َحسَّاٍن الزَِّي - ١٦١١٨

وَاللَِّه َما :"كَانَ ُمَعاوَِيةُ، َيقُولُ: السَّاِئبِ الْكَلْبِيُّ، َحدَّثََنا خَاِلدُ بن َسِعيدِ بن َعْمرِو بن َسِعيِد بن الَْعاصِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َشةَ، َوَما َسِمْعُت كَالَمَها إِال ذَكَْرُت كَالَم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ِهْبُت الْكَالَم ِعْندَ أََحٍد قَطُّ َهْيَبِتي ِعْنَد َعاِئ

  ".َوَسلََّم
  َساِلُم بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن ُمَعاوَِيةَ

ِه، َعنِ الَْحْضَرِميِّ، َعْن َساِلمِ بن َعْبدِ اللَِّه، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر، َعْن أَبِي - ١٦١١٩
: أََتْعلَُمونَ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِفي كَذَا كَذَا؟ قَالُوا: أَنَّ ُمَعاوَِيةَ جََعلَ َيقُولُ ِلَبْعضِ َمْن َحَضَر

ال َواللَِّه َما :"قَالَ الَِّذيَن ُيَصدِّقُونَ ِفي الَْحِديِث اَألوَّلِ"التَّمَتُّعِ بِالَْحجِّ وَالُْعْمَرِة فََنَهى َعنَْها؟أَفَلَْم يَقُلْ ِفي َشأْنِ :"َبلَى، قَالَ
  ".قَالَ َهذَا، َوَما َعِلْمَناُه قَالَ

  الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُمَعاوِيَةَ
َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، : ْنعَانِيُّ، َوالَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّ - ١٦١٢٠

ِه لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيَحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمحَمٍَّد، َعْن ُمَعاوَِيةَ، أَنّ َرُسولَ ال
  .فََعجِبَ النَّاُس ِمْن ِصْدقِ ُمَعاوَِيةَ: قَالَ الْقَاِسُم، "إِنْ َصلَّى اِإلَماُم جَاِلًسا فََصلُّوا ُجلُوًسا:"َوَسلََّم، قَالَ ِللنَّاسِ

  َعبَّاُد بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن ُمَعاوِيَةَ



ا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََن - ١٦١٢١
جَّ، َحَججَْنا َمَع ُمَعاوَِيةَ َعاَم َح: إِْسحَاَق، َعْن َيحَْيى بن َعبَّاِد بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِيِه َعبَّاِد بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
َهِذِه ُسنَّةٌ :"َما َهِذِه الصَّالةُ؟، فَقَالَ: فََصلَّى الظُّْهَر َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َدَخلَ َعلَْيِه َمْرَوانُ بن الَْحكَمِ، َوَعْمُرو بن ُعثَْمانَ، فَقَاال

كَانَ اْبُن َعمَِّك أََتمََّها : ، فَقَاال"َمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَماَصلَّْيُتَها َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَع أَبِي َبكْرٍ، َوُع
  .َما ذَكَْرُت إِال َهذَا: أَْرَبًعا، فَقَالَ

  ُحْمَرانُ بن أََبانَ، َعْن ُمَعاوِيَةَ
ٍذ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن أَبِي التَّيَّاحِ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَعا - ١٦١٢٢

إِنَّكُْم لَُتَصلُّونَ َصالةً َما كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ :"َخطََبَنا ُمَعاوَِيةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ، فَقَالَ: َسِمْعُت ُحمَْرانَ، َيقُولُ: قَالَ
  .يَْعنِي الرَّكْعََتْينِ َبْعَد الَْعْصرِ، "، َولَقَْد كَانَ َينَْهى َعْنَهاَعلَْيِه َوَسلََّم، ُيَصلِّيَها

  ذَكَْوانُ أَُبو صَاِلحٍ السَّمَّانُ، َعْن ُمَعاوِيَةَ
النَُّجوِد، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي  - ١٦١٢٣

قَالََها "َمْن َشرِبَ الَْخْمَر فَاْجِلُدوُه:"ذَكَْوانَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".فَإِذَا َشرِبُوا الرَّابَِعةَ فَاقُْتلُوُهْم"ثَالثًا،

ْمَرانَ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيحَْيى بن َخلٍَف الْجُوَبارِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِع - ١٦١٢٤
َوَسلََّم،  أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن َعاِصمِ بن َبْهَدلَةَ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ 

  ".فَاقُْتلُوُه:"قَالَ ِعْنَد الرَّابَِعِة، "إِذَا َشرَِب الَْخْمَر فَاْجِلُدوُه:"قَالَ
ْن َعاِصمٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َع - ١٦١٢٥

َمْن مَاَت َولَْيَس ِفي ُعُنِقِه َبْيَعةٌ َماتَ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: صَاِلحٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَأَبِي 
  ".َمْيَتةً َجاِهِليَّةً
الِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمِ بن بَْهَدلَةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْه - ١٦١٢٦

اللَّهُ : إِذَا َسِمَع الُْمؤَذِّنَ َيقُولُ:"َعْن ذَكَْوانَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه : أَْشَهدُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، قَالَ مِثْلَ قَْوِلِه، فَإِذَا قَالَ: ، فَإِذَا قَالَأَكَْبُر، قَالَ مِثْلَ قَْوِلِه
  ".َمرََّتْينِ، قَالَ مِثْلَ قَْوِلِه

بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد، َعْن َعاِصمٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى  - ١٦١٢٧
اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه : ، فَلَمَّا قَالَ"َيقُولُ وَبِاللٌ يَُؤذِّنُ"َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، "أَْشَهُد أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه:"أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، قَالَ نَبِيُّ اللَِّه: ، ثُمَّ قَالَ"اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر:"لَِّهأَكَْبُر، قَالَ َنبِيُّ ال
  .ِه َوَسلََّم ِمثْلََها، ثُمَّ َصَمَتأَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: ثُمَّ قَالَ

  ُيوُسُف أَُبو ُمحَمٍَّد َمْولَى ُعثَْمانَ، َعْن ُمَعاوِيَةَ
َف، َعْن َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا رَْوُح بن ُعَبادَةَ، َحدَّثََنا بن ُجرَْيجٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن يُوُس - ١٦١٢٨
  ".َمْن َنِسَي ِمْن َصالِتهِ َشْيئًا فَلَْيْسُجدْ َسْجدََتْينِ َوُهَو َجاِلٌس:"َعاوَِيةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِيِه، َعْن ُم
ا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َوْبُن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََن - ١٦١٢٩
ن أَبِي َحدَّثََنا بن َعْجالنَ، أَنَّ ُمَحمَّدَ بن ُيوُسَف َموْلَى ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ، َحدَّثَُه َعْن أَبِيِه، أَنَّ ُمَعاوَِيةَ ب: لَهِيَعةَ، قَاال



: ثُمَّ قَالَ"، فَلَمَّا كَانَ آِخُر َصالِتِه َسَجَد َسْجَدَتْينِ قَْبلَ التَّْسِليمَِصلَّى بِهِْم فََنِسَي فَقَاَم َوَعلَْيِه ُجلُوٌس فَلَْم َيْجِلْس"ُسفَْيانَ
  .َهكَذَا رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْصَنُع

بن ُمضََر، َعْن َعْمرِو بن الْحَارِِث، َعْن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي َبكُْر  - ١٦١٣٠
بِيِه، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، أَنَّ ُمَحمََّد بن َعْجالنَ، َحدَّثَُه، أَنَّ ُمَحمََّد بن يُوُسَف َحدَّثَُه، َعْن أَ

ثُمَّ "لُوٌس فَلَْم َيْجِلْس، فَلَمَّا كَانَ ِفي آِخرِ الصَّالِة َسَجَد َسْجَدَتْينِ قَْبلَ أَنْ ُيَسلَِّمَصلَّى بِهِْم فََنِسَي فَقَاَم َوَعلَْيِه ُج"ُسفَْيانَ
  .َهكَذَا َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُ: قَالَ

لدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َصاِلحٍ الُْوحَاِظيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو ا - ١٦١٣١
كَانَ إِذَا أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ قَالَ ِمثْلَ "إِنَّ ُمَعاوَِيةَ: َسِمْعُت ُمحَمََّد بن ُيوُسَف، َمْولَى ُعثَْمانَ، َيقُولُ: بن الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ، قَالَ

ال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه، ثُمَّ َيقُولُ ِمثْلَ : َحيَّ َعلَى الصَّالِة، َحيَّ َعلَى الْفَالحِ، فََيقُولَ: حَتَّى يَْنَتهِيَ إِلَى قَْوِلِه َما َيقُولُ
  .)َهكَذَا َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : ، ثُمَّ قَالَ"َما َيقُولُ

ْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا بن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث، َع - ١٦١٣٢
َصلَّى "أَنَّ ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه، أَنَّ ُمَحمََّد بن َعْجالنَ، َحدَّثَُه أَنَّ ُمحَمََّد بن ُيوُسَف، َحدَّثَُه َعْن أَبِيِه،

َهكَذَا رَأَْيتُ : ثُمَّ قَالَ"لَِّمبِهِْم فََنِسَي فَقَاَم َوَعلَْيِه ُجلُوٌس فَلَْم َيْجِلْس، فَلَمَّا كَانَ آِخُر َصالِتِه َسَجدَ َسْجدََتْينِ قَْبلَ أَنْ ُيَس
  ).َصَنَع  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

جِيِد، َعنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الْقَوَّاُس، َحدَّثََنا َعْبُد الَْم - ١٦١٣٣
َعْمرِو بن ُعثَْمانَ، َعْن أَبِيِه ُيوُسَف، أَنَّهُ  ُجرَْيجٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ُيوُسَف، مَْولَى

فََرغَ ِمْن َصالِتِه، َسَجَد َسْجَدَتْينِ َرأَى ُمَعاوَِيةَ َصلَّى بِالنَّاسِ فَقَاَم ِفي الثِّنَْتْينِ فََسبََّح النَّاُس فَأَشَاَر إِلَيْهِْم أَنْ قُوُموا، فَلَمَّا 
َمنْ :"َيا أَيَُّها النَّاُس، إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: اُس َمَعُه، ثُمَّ قَالَقَْبلَ السَّالمِ َوَسَجَدُهَما النَّ

  ".َداَخلَُه َشكٌّ ِفي َصالِتِه فَلَْيْسُجْد َسْجَدَتْينِ َوُهَو َجاِلٌس
يُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِط - ١٦١٣٤

َمْن َنِسيَ َشْيئًا ِمنْ :"الَبن َعْجالنَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُيوُسَف، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَعاوَِيةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
  ".لَْيْسُجْد َسْجَدَتْينَِصالِتِه فَ

  ُمَحمَُّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ، َعْن ُمَعاوِيَةَ
عٍ الرَُّصاِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج بن أَبِي َمنِي - ١٦١٣٥

َبلَغَ ُمَعاوَِيةَ أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعْمرٍو، : كَانَ ُمَحمَُّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ، ُيَحدِّثُ قَالَ: زُّْهرِيِّ، قَالََحدَّثََنا َجدِّي، َعنِ ال
أَمَّا بَْعُد، فَإِنَُّه َبلَغَنِي : مَّ قَالَثُ ُيَحدِّثُ أَنَُّه سََيكُونُ َمِلٌك ِمْن قَْحطَانَ، فََغِضَب ُمَعاوَِيةُ، فَقَاَم فَأَثَْنى َعلَى اللَِّه بَِما ُهَو أَْهلُُه،

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوإِنَّ ذَِلكَ أَنَّ رِجَاال ِمْنكُْم يََتَحدَّثُونَ أََحاِديثَ لَْيَسْت ِفي ِكتَابِ اللَِّه َوال ُيؤْثَُر َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
إِنَّ َهذَا اَألْمَر ِفي :"ِتي ُتِضلُّ أَْهلَهَا، فَإِنِّي َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُِلَجَهاِلكُْم، فَإِيَّاكُْم َواَألمَانِيَّ الَّ

  ".قَُرْيشٍ، َوال ُيَعاِديهِمْ أََحٌد إِال أَكَبَُّه اللَُّه ِلَوْجهِِه َما أَقَامُوا الدِّيَن
َجابِرٍ الَْبْخَترِيُّ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن شَُعْيبِ بن أَبِي َحمَْزةَ، َحدَّثَنِي أَبِي،  َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن - ١٦١٣٦



إِنَّ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ
  ".َهذَا اَألْمَر ِفي قُرَْيشٍ ال ُيعَاِديهِْم أََحٌد إِال أَكَبَُّه اللَُّه َعلَى َوْجهِِه َما أَقَاُموا الدِّيَن

ْن ُمَحمَِّد بن َعَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا نَُعْيُم بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا بن الُْمبَاَرِك، أََنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ،  - ١٦١٣٧
: َبلَغَ ُمَعاوَِيةَ أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعْمرٍو ُيَحدِّثُ َيذْكُُر أَنَُّه َيكُونُ َمِلٌك ِمْن قَْحطَانَ، فََغِضَب، َوقَالَ: ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ، قَالَ

ذَا اَألْمُر ِفي قَُرْيشٍ ال ُيَعادِيهِْم أََحدٌ إِال كُبَّ َعلَى َوْجهِهِ ال َيزَالُ َه:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ".َما أَقَاُموا الدِّيَن

  ُمَحمَُّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ
َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا  - ١٦١٣٨

قَالَ ُمَعاوَِيةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ َوُهَو َعلَى : ُيوُسَف، أََنا مَاِلٌك، َعْن يَزِيَد بن زَِياٍد، َعْن ُمَحمَّدِ بن كَْعبٍ الْقَُرِظيُّ، قَالَ
اللَُّه، َوال ُمْعِطَي ِلَما َمنََع، َوال َينْفَُع ذَا الَْجدِّ ِمْنُه الَْجدُّ، َوَمْن ُيرِِد اللَُّه بِهِ  أَيَُّها النَّاُس، إِنَّهُ ال َمانَِع ِلَما أَْعطَى:"الِْمْنبَرِ

  ).ْعوَاِد َسِمْعُت َهِذِه الْكَِلَماِت ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َهِذِه اَأل: ثُمَّ قَالَ"َخيًْرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ

نِي يَزِيُد بن زَِيادٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن َيحَْيى، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ بن َيْعلَى، َحدَّثَ - ١٦١٣٩
َم َعلَْيَنا ُمَعاوَِيةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ، فَصَِعَد الْمِْنَبرَ قَِد: َمْولَى َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن كَْعبٍ الْقَُرِظيُّ، قَالَ

َيا أَيَُّها النَّاُس، ال َمانَِع ِلَما أَْعطَى اللَُّه، َوال ُمْعِطيَ ِلَما َمَنَع، َوال َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ ِمْنهُ :"فََحِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ
  .، َسِمْعُت َهُؤالِء الْكَِلمَاِت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"ِد اللَُّه بِهِ َخيًْرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِالَْجدُّ، َوَمْن ُيرِ

ثَنِي ُمحَمَُّد بن كَْعبٍ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعنِ بن َعْجالنَ، َحدَّ - ١٦١٤٠
لََتْعلَُمنَّ أَيَُّها النَّاُس أَنَُّه ال َمانِعَ ِلَما أَْعطَى اللَُّه، :"َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ َيْخطُبُ بِالَْمِدينَِة، َيقُولُ: الْقَُرِظيُّ، قَالَ

َسِمْعُت َهِذهِ اَألْحُرفَ ، "دِّ ِمْنُه الَْجدُّ، َمْن ُيرِدِ اللَُّه بِِه َخْيًرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينَِوال ُمْعِطَي ِلَما َمَنَع اللَُّه، َوال َينْفَُع ذَا الَْج
  .ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َهِذِه اَألعَْواِد

َنا الَْعبَّاُس بن الْفََرجِ الرِّيَاِشيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْمرٍو ح، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثَ - ١٦١٤١
َحدَّثََنا أَُساَمةُ بن : َوَحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الْخَفَّاُف الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا بن َوْهبٍ، قَاال

َمْن يُرِِد اللَُّه بِِه َخْيًرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ، َوإِنَّ :"َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ، َيْخطُُب، فَقَالَ: ْعبٍ الْقَُرِظيِّ، قَالَزَْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن كَ
ِلَماِت ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َسِمْعُت هَُؤالِء الْكَ: ثُمَّ َيقُولُ"َهذَا الَْمالَ َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ، فََمْن َيأُْخذُُه بَِحقِّهِ ُيبَاَرْك لَُه ِفيِه

  ".َوإِنَّ السَّاِمَع الُْمطِيَع ال ُحجَّةَ َعلَْيِه، َوإِنَّ السَّاِمعَ الْعَاِصَي ال ُحجَّةَ لَُه"َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْمْنَبرِ،
َيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن ُعثَْمانَ بن َراِشٍد، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْح - ١٦١٤٢

َمْن ُيرِدِ اللَُّه بِِه خَْيًرا :"َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َسِمْعُت ُمَعاوِيَةَ، َيقُولُ: ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ، قَالَ
  ".ُيلْهُِمُه ُرْشَدُهُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ، َو

نَ بن َحكِيمٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زَِياٍد، َعْن ُعثَْما - ١٦١٤٣
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت : َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ، َيقُولُ: َسِمْعُت ُمحَمََّد بن كَْعبٍ، َيقُولُ: قَالَ
  ".اللَُّهمَّ ال مَانَِع ِلَما أَْعطَْيَت َوال ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َمْن ُيرِِد اللَُّه بِِه َخيًْرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ:"َيقُولُ



ُن بن بِْشرٍ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَ، َعْن ُموَسى بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الَْحَس - ١٦١٤٤
قَاصِّ الَْجَماَعِة، فَإِذَا  ُعَبْيَدةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ، أَنَّ َنفًَرا كَانُوا ِفي َعْهِد ُمَعاوَِيةَ َيشَْهُدونَ الْفَْجَر َوَيْجِلُسونَ ِعْنَد

 بِهِْم فََجاَء ى نَاِحَيِة الَْمْسجِِد فََيذْكُُرونَ اللََّه َوَيْتلُونَ ِكَتاَب اللَِّه َحتَّى َيَتعَالَى النَّهَاُر، فَأُْخبَِر ُمَعاوَِيةَُسلََّم َتَحوَّلُوا إِلَ
ِفيَما رِْزقَكُْم، أَنَّ نَفًَرا َعلَى َعْهدِ جِئُْت أَُبشِّرُكُْم بُِبْشَرى اللَِّه : ُيَهرْوِلُ أَْو َيسَْعى ِفي ِمشَْيِتِه حَتَّى َوقََف َعلَْيهِْم، فَقَالَ

كَانُوا َيْصَنُعونَ َنْحًوا ِممَّا َتْصَنُعونَ، فَأَقَْبلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْحَسُبُه قَالَ
أَْبِشرُوا وَالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيَباِهي بِكُُم :"ِه حَتَّى َوقََف َعلَْيهِْم، فَقَالََوَسلََّم، كَأَنِّي أَْحِكيِه ِفي ِمْشَيِت

  ".الَْمالِئكَةَ
  النُّْعَمانُ بن ُمرَّةَ الزَُّرِقيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

ثََنا َحْرَملَةُ بن َيحَْيى، َحدَّثََنا بن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّ - ١٦١٤٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : الََصاِلحٍ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعنِ النُّْعَماِن بن َمرَّةَ الزُّرَِقيِّ، أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، قَ

  ".َمْن أََحبَّ األَْنَصاَر فَبُِحبِّي أَحَبَُّهْم، َمْن أَْبَغَض األَْنصَاَر فَبُِبْغِضي أَبَْغضَُهْم:"َسلََّماللَُّه َعلَْيِه َو
  ُمَحمَُّد بن ُعقَْبةَ َمْولَى آلِ الزُّبَْيرِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

دَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َح: َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، وََبكُْر بن سَْهلٍ، قَاال - ١٦١٤٦
خَطََب ُمَعاوَِيةُ، فََتكَلََّم بَِشْيٍء ِممَّا ُيْنكُِرُه النَّاُس، فََردُّوا َعلَْيِه : َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن سَْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعقَْبةَ، قَالَ: قَالَ

َيكُونُ أُمََراُء َيقُولُونَ َوال ُيَردُّ َعلَْيهِمْ َيَتَهافَُتونَ :"سُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َر: فَسََّرُه ذَِلَك، َوقَالَ
  ".ِفي النَّارِ يَْتَبُع بَْعُضُهمْ َبْعضًا

  أَيُّوُب بن َبِشريٍ اَألْنصَارِيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ
َحدَّثََنا : ْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َوُموَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ الِْحْمِصيُّ، قَاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َع - ١٦١٤٧

دَّثَنِي اِن اَألْنصَارِيِّ، َحأَْحَمُد بن َخاِلٍد الْوَْهبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَيُّوَب بن َبِشريِ بن النُّْعَم
هِْم َوأَكْثَرَ َخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحتَّى َصِعَد الِْمْنبََر، َوذَكََر قَْتلَى أُُحٍد، فََصلَّى َعلَْي: ُمَعاوَِيةُ، قَالَ

، فَلَْم َيلْقََها إِال أَُبو َبكْرٍ، "لدُّْنَيا َوَما ِعْندَُه، فَاْختَاَر َما ِعْنَد اللَِّهإِنَّ َعْبًدا ِمْن َعبَّاِد اللَِّه َخيََّرهُ اللَُّه َبْيَن ا:"الصَّالةَ، ثُمَّ قَالَ
َعلَى رِْسِلَك َيا أََبا َبكْرٍ، إِنَّ أَفَْضلَ النَّاسِ ِعْنِدي ِفي الصُّْحَبِة وَذَاتِ َيِدهِ بن :"َنْحُن َنفِْديَك بِآَبائَِنا َوأُمَّهَاِتَنا، فَقَالَ: قَالَ
  ".بِي قَُحافَةَأَ

  زَْيُد بن أَبِي الِْعَتابِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

يُّ، َجِليُس بن أَبِي َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الْمَُبشَّرِ الَْمِدينِ - ١٦١٤٨
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : قَاَم ُمَعاوَِيةُ َعلَى الْمِْنَبرِ، فَقَالَ: ، قَالَِذئْبٍ، َعْن زَْيِد بن أَبِي الِْعتَابِ

  ".َمْن ُيرِِد اللَُّه بِِه َخيًْرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ:"َيقُولُ
أَيَُّما اْمَرأٍَة أَْدَخلَْت ِفي َرأِْسَها َشعًْرا ِمْن غَْيرِ َشْعرَِها :"قُولَُوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َي - ١٦١٤٩

  ".فَإِنََّما ُتْدِخلُُه ُزوًرا
ى َخْيُر نَِساِء َرِكْبَن اإلِبِلَ نَِساُء قَُرْيشٍ، أَْرَعاُه َعلَ:"َوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ - ١٦١٥٠

  ".َزْوجٍ ِفي ذَاِت َيِدِه، وَأَْحنَاُه َعلَى َولٍَد ِفي صَِغرِِه
  َمْحُموُد بن َعِليٍّ الْقَُرِظيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ



َعاوَِيةَ ُم َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َيحَْيى، َعنِ بن لَهِيَعةَ، َعْن َمْحُموِد بن َعِليٍّ الْقَُرِظيِّ، أَنَّ - ١٦١٥١
َحيَّ َعلَى الصَّالِة، َحيَّ َعلَى : ، فَلَمَّا قَالَ"لَمَّا أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ كَبََّر كََنْحوِ َتكْبِريِِه، َوَتَشهََّد كََنْحوِ َتَشهُّدِِه"بن أَبِي ُسفَْيانَ
  ).اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ ، َهكَذَا َسِمْعُت َرسُولَ "ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه:"الْفَالحِ، قَالَ

  الُْمطَِّلُب بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

َحدَّثََنا  َهرِيُّ،َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن أَحَْمَد بن َنْصرٍ أَُبو َجْعفَرٍ التِّرِْمِذيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الْوَهَّابِ اَألْز - ١٦١٥٢
َعْمرٍو، َعنِ الُْمطَِّلبِ، َعْن ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ الَْجْعفَرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ، َعْن َعْمرِو بن أَبِي 

  ".، َوال َدٌد مِنِّيلَْسُت ِمْن َدٍد:"ُمَعاوَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  فَْضلُ الَْمدَنِيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

اللَِّه بن أَبِي  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد - ١٦١٥٣
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ َوَمَعُه قُصَّةُ النَِّساِء، فَقَالَ: ْضلٍ، قَالََجْعفَرٍ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن فَ

  ".َمْن َزاَد ِفي َشعْرِِه َشْيئًا لَْيَس ِمْنُه فَإِنَُّه يَزِيُد ِفيِه زُوًرا:"َوَسلََّم، َيقُولُ
  َيزِيُد بن اَألَصمِّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

َحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْ - ١٦١٥٤
يَنِة بَِيِدِه قُصَّةٌ ِمْن قَُصصِ النَِّساِء، َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ بِالَْمِد: َجْعفَُر بن ُبْرقَانَ، َعْن يَزِيَد بن اَألَصمِّ، قَالَ

إِنََّما َهلَكَتْ نَِساُء بين إِسَْراِئيلَ ِحنيَ اتََّخذَ نَِساؤُُهْم :"َنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ِمثْلِ َهذَا، َوقَالَ: َيقُولُ
  ".َهذَا

بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا شََراحِيلُ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َجْعفَرِ  َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ - ١٦١٥٥
اللَّهُ َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى : َسمِْعُت ُمَعاوَِيةَ َوُهَو َيْخطُُب َعلَى الْمِْنَبرِ، َيقُولُ: بن ُبْرقَانَ، َعْن َيزِيَد بن اَألَصمِّ، قَالَ

  ".َمْن ُيرِِد اللَُّه بِِه َخيًْرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  أَُبو َسعِيٍد الَْمقُْبرِيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َسِعيٍد  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا فُلَْيُح - ١٦١٥٦
َما َبالُ : َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َيقُولُ َعلَى الِْمْنَبرِ َوِفي َيِدِه قُصَّةٌ ِمْن َشْعرٍ، فَقَالَ: الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َما ِمنِ اْمرَأٍَة َتْجَعلُ ِفي :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ نِسَاِئكُْم َيْجَعلُونَ ِفي ُرُؤوسِهِْم ِمثْلَ َهذَا، َسِمْعُت َرسُولَ
َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا ، "رَأِْسَها َشعًْرا ِمْن َشْعرِ غَْيرَِها إِال كَانَ ُزوًرا

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، ن َعيَّاشٍ، َعْن زَْيِد بن أَْسلََم، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّإِْسَماعِيلُ ب
  .ِمثْلَُه 

  َسِعيُد بن أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

ِد بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي بن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي َمْخَرَمةُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَّ - ١٦١٥٧
مَا : َساِء، فَقَالَكُبَّةٌ ِمْن كَُببِ النُِّبكَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ، أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوِيَةَ، َعلَى الِْمْنَبرِ َوَمَعُه 
أَيَُّما امَْرأٍَة َزاَدْت ِفي َرأِْسَها َشعًْرا :"َبالُ الُْمْسِلَماتِ َيْصَنْعَن َهذَا، إِنِّي َسمِْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  ".لَْيَس ِمْنُه، فَإِنَُّه ُزوٌر



  ُمْسِلُم بن ُهْرُمَز، َعْن ُمَعاوِيَةَ
بن أَبِي الَْحجَّاجِ،  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الشَّاذَكُونِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى - ١٦١٥٨

ال :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لَُسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ، َيقُو: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمْسِلمِ بن ُهْرُمَز، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َمْن َخذَلَُهْم َحتَّى َيأْتَِيُهْم أَْمرُ َيزَالُ ِفي َهِذِه اُألمَِّة قَْوٌم ُيقَاِتلُونَ َعلَى أَْمرِ اللَِّه ال َيُضرُُّهْم َعَداَوةُ َمْن َعاَداُهْم َوال ِخذْالنُ 

  "َعلَى ذَِلَكاللَِّه َتعَالَى َوُهْم 
  اْبُن َيَساٍف، َعْن ُمَعاوِيَةَ

دَّثََنا الَْولِيُد بن َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم الصُّورِيُّ النَّْحوِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َح - ١٦١٥٩
بن غَزِيَّةَ، َعنِ بن َيسَاٍف، أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ، ُيَحدِّثُ أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَّهِ  ُمْسِلمٍ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُعَماَرةَ

  "َمْن َسِمَع الُْمَؤذِّنَ فَقَالَ ِمثْلَ َما َيقُولُ فَلَُه ِمثْلُ أَْجرِِه:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  عَْرُج، َعْن ُمَعاوِيَةََعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُهْرُمَز اَأل
ثَنِي أَبِي، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َيْعقُوُب، َعْن إِْبَراهِيَم بن سَْعٍد، َحدَّ - ١٦١٦٠

َعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُهْرُمَز اَألعَْرجِ، َعْن ُم
  "َنَهى َعنِ الشَِّغارِ"َوَسلََّم

  ُمَحمَُّد بن يُوُسَف َمْولَى ُعثَْمانَ، َعْن ُمَعاوِيَةَ
دَّثََنا ُحذَْيفَةُ بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن الرَّبِيعِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن أَبِي َحسَّاٍن اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َح - ١٦١٦١

اللَّهُ :"اللَُّه أَكَْبُر، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ: أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ فَقَالَ: بن َسْبَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَحمَِّد بن يُوُسَف، َموْلَى آلِ ُعثَْمانَ، قَالَ
أَشَْهُد أَنَّ : ، فَقَالَ الُْمَؤذِّنُ"أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه:"ُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُأَْشَه: ، فَقَالَ الُْمَؤذِّنُ"أَكَْبُر

ِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى َهكَذَا َس: ، ثُمَّ قَالَ ُمَعاوَِيةُ"أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه:"ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  إِبَْراهِيُم بن َعْبِد اللَِّه بن قَارٍِظ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

َر، َعنِ بن َمَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا ُشَعْيبُ بن َيْحَيى التُّجِيبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ بن ُع - ١٦١٦٢
َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ بِالَْمِديَنِة، : ِشَهابٍ، َعْن ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن إِْبَراِهيَم بن َعْبِد اللَِّه بن قَارٍِظ، قَالَ

، "َينَْهى َعْن ِمثْلِ َهِذِه الْقُصَِّة"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيا أَْهلَ الَْمِديَنِة، أَْيَن فُقََهاُؤكُْم؟ إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَّ: َيقُولُ
  .َوَوَضَعَها َعلَى َرأِْسِه، فَلَْم أََرَها َعلَى َعُروسٍ َوال َعلَى غَْيرَِها أَْجَملَ مِْنَها َعلَى ُمَعاوَِيةَ 

ُشَعْيبُ بن َيْحَيى، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ بن ُعَمَر، َعنِ بن ِشَهابٍ،  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا - ١٦١٦٣
َسمِْعُت ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، َعلَى الْمِْنَبرِ َوذَكَرَ : َعْن ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن إِبَْراهِيَم بن َعْبِد اللَِّه بن قَارٍِظ، قَالَ

إِنَّ َيْوَم َعاُشوَراَء كُنَّا َنُصوُمُه ِفي الَْجاِهِليَِّة فَفََرَض اللَّهُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالَ َيْوَم َعاُشوَراَء،
  ".َعلَْيَنا ِصَياَم رََمَضانَ، فََوَضَع َعنَّا ِصَياَم َعاشُوَراَء، فََمْن َشاَء َصاَمُه َوَمْن َشاَء أَفْطََرُه

  ُمَجاِهٌد، َعْن ُمَعاوَِيةَ

، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ - ١٦١٦٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : اوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َيقُولَُسِمْعُت ُمَع: َسِمْعُت ُمَجاِهدًا، َيقُولُ: الَْوهَّابِ بن ُمَجاِهٍد، قَالَ



لََك، َوال َتْستَأِْخَرنَّ ال تَْعَجلْ إِلَى َشْيٍء َتظُنُّ أَنََّك إِِن اْستَْعَجلَْت إِلَْيهِ أَْنَت ُمْدرِكُُه َوإِنْ كَانَ اللَُّه لَمْ ُيقَدِّْرُه :"َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".َتظُنُّ أَنََّك إِنِ اسَْتأْخَْرَت َعْنُه أَنَُّه قَْد فََرغَ َعْنَك َوإِنْ كَانَ اللَُّه قَْد قَدََّرُه َعلَْيَك َعْن َشْيٍء

  َهمَّاُم بن ُمَنبٍِّه، َعْن ُمَعاوَِيةَ
َسِمْعُت َوْهبَ بن : ْمُرو بن ِديَنارٍ، قَالََحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا َع - ١٦١٦٥

 اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُمَنبٍِّه، َيقُولُ بَِصنَْعاَء َوأَطَْعَمنِي ِمْن جَْوَزٍة ِفي دَارِِه، ُيَحدِّثُ َعْن أَِخيِه، َعْن ُمَعاوَِيةَ، أَنّ َرسُولَ
فَوَاللَِّه ال َيْسأَلُنِي أََحٌد ِمْنكُْم شَْيئًا، فَُيْخرُِجُه لَُه مِنِّي الَْمسْأَلَةُ فَأُْعِطيِه إِيَّاُه َوأََنا لَُه ال تُلِْحفُوا ِفي الَْمسْأَلَِة، :"َوَسلََّم، قَالَ

  ".كَارٌِه، فَُيبَاَرُك لَُه ِفي الَِّذي أَْعطَْيُتُه
َسعِيٍد اَألْيِليُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن  َحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن - ١٦١٦٦

إِنَّ :"لَْيِه َوَسلََّم، قَالَِدينَارٍ، َعْن َوْهبِ بن ُمَنبٍِّه، َعْن أَِخيِه، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
  "شَّْيَء فَأَْمَنُعُه كَيْ َتْشفَعُوا فَُتْؤَجرُواالرَُّجلَ لََيسْأَلُنِي ال

  ُيوُسُف بن َماَهَك، َعْن ُمَعاوَِيةَ
بن اَألخَْنسِ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه  - ١٦١٦٧

  "َمْن ُيرِِد اللَُّه بِِه َخيًْرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ:"َك، َعْن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن ُيوُسَف بن َماَه
  َعْبُد اللَِّه بن َعِليٍّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

الرَّبِيعِ الْحَارِِثيُّ، َحدَّثََنا رَْوُح بن ُعَباَدةَ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو - ١٦١٦٨
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت ُمَعاوِيَةَ، َيقُولُ: َسِعيٍد، َحدَّثَنِي َعِليُّ بن َعْبدِ اللَِّه، أَنَّ أََباُه، أَْخَبَرُه، قَالَ

  "ى َعْن لِْبسِ الذََّهبِ وَالَْحرِيرَِيْنَه"َوَسلََّم
  َعطَاُء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

ْن ُعَبْيَدةَ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َع - ١٦١٦٩
أََمرَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ال آِتيَ أَْهِلي ِفي غُرَِّة الْهِاللِ، َوأَنْ :"َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالََحسَّاٍن، َعْن َعطَاٍء، 

  "ال أَتََوضَّأَ ِفي طُْهَرِة النَّحَّاسِ، َوأَنْ أَْسَتنَّ كُلََّما قُْمُت ِمْن ُسنَِّتي
  أَبِي سُفَْيانَ ِمْن أَْهلِ الَْبْصرَِة َمْن َرَوى َعْن ُمَعاوَِيةَ بن

  ُمطَرُِّف بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

ةُ، َعْن قََتاَدةَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُشْعَب - ١٦١٧٠
َسْبعٌ :"ي لَْيلَِة الْقَْدرَِسِمَع ُمطَرِّفًا، ُيَحدِّثُ َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِف

  ".َوِعْشُرونَ
أََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َسِعيٍد الْحَرَّانِيِّ،  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، - ١٦١٧١

الْتَِمُسوا لَْيلَةَ :"لََّم، قَالََعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  ".يَنالْقَْدرِ لَْيلَةَ َسْبعٍ َوِعشْرِ

  َمْعَبٌد الْجَُهنِيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ
: ِهيَم، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِمْنَهالٍ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، أَْخبََرنِي سَْعُد بن إِْبَرا - ١٦١٧٢

َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََيذْكُُر َهُؤالِء الْكَِلمَاِت، ُيكِْثرُ  كَانَ ُمَعاوَِيةُ قَلََّما ُيَحدِّثُ: َسِمْعُت َمْعَبدًا، قَالَ



ِه ُبورَِك َمْن ُيرِِد اللَُّه بِِه َخيًْرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ، َوإِنَّ َهذَا الَْمالَ َخِضٌر ُحلٌْو فََمْن أََخذَُه بَِحقِّ:"أَنْ ُيَحدِّثَ بِهِنَّ ِفي الُْجَمعِ
  "لَُه ِفيِه، َوإِيَّاكُْم وَالتََّماُدَح فَإِنَُّه الذَّْبُح

يِه، َعْن َمْعَبدٍ َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن سَْعٍد، َعْن أَبِ - ١٦١٧٣
  "الدُّْنَيا ُحلَْوةٌ َخضَِرةٌ، فََمْن أََخذََها بَِحقَِّها ُبورَِك لَُه ِفيَها:"، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالُْجهَنِيِّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

ْبَراِهيُم بن سَْعٍد، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا مَْنُصورُ بن أَبِي ُمَزاِحمٍ، َحدَّثََنا إِ - ١٦١٧٤
َسِمْعُت : كَانَ ُمَعاوَِيةُ قَلََّما ُيَحدِّثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ ِفي ُخطَْبِتِه: َعْن َمْعَبٍد الُْجَهنِيِّ، قَالَ

  "اتَّقُوا التََّماُدَح فَإِنَُّه الذَّْبُح:"قُولَُرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َي
َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ بندَاٌر  - ١٦١٧٥

إِنَّكُْم لَُتَصلُّونَ َهِذِه الصَّالةَ، لَقَدْ َصِحْبَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ :"ُمَعاوَِيةَ، قَالَ َعْن أَبِي التَّيَّاحِ، َعْن َمْعَبٍد الُْجهَنِيِّ، َعْن
  .َيعْنِي الَْعْصَر ، "َعلَْيِه َوَسلََّم، َورَأَْيَناُه، فََما َرأَيَْناُه ُيَصلِّي َهِذِه الصَّالةَ َبْعَد الصَّالِة

  مَْيٍد، َعْن ُمَعاوِيَةَأَُبو ِمْجلَزٍ الِحُق بن ُح
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َوَعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، قَاال - ١٦١٧٦

لَ َبْيًتا ِفيِه َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ، َوْبُن الزُّبَْيرِ، فَقََعَد بن الزُّبَْيرِ َحدَّثََنا حَبِيُب بن الشَّهِيِد، َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ، أَنَّ ُمَعاوَِيةَ، َدَخ
َمنْ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َوقَاَم َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ، َوكَانَ أَْرَزنَ الرَُّجلَْينِ، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ

  "ُه أَنْ َيَتَمثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ ِقَياًما، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارَِسرَّ

َنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ١٦١٧٧
َمْن َسرَُّه أَنْ َيَتَمثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ :"هِيِد، َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحبِيبِ بن الشَّ

  ".ِقَياًما، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ
َبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َحبِيبِ بن الشَّهِيِد، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْن - ١٦١٧٨

َمقَْعَدُه ِمَن  َمْن َسرَُّه أَنْ َيَتمَثَّلَ لَُه النَّاُس ِقَياًما، فَلَْيَتَبوَّأْ:"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي ِمْجلَزٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ
  ".النَّارِ

ْن ُسفَْيانَ، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا َحيَّانُ بن ُموَسى الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا بن الُْمَباَرِك، َع - ١٦١٧٩
َمْن َسرَُّه أَنْ َيَتَمثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َحبِيبِ بن الشَّهِيِد، َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ

  ".ِقَياًما، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ
ِد اللَِّه، َعْن ِعْمَرانَ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلُد بن َعْب - ١٦١٨٠

إِنَّ َتْسوَِيةَ الْقُبُورِ ِمَن السُّنَِّة، َوقَْد َرفََعِت الَْيهُوُد، وَالنََّصاَرى فَال َتشَّبَُّهوا :"ُحَدْيرٍ، َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ، أَنَّ ُمَعاوَِيةَ، قَالَ
  "بِهَِما

  أَُبو شَْيخٍ الْهَُناِئيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

الُْهنَاِئيِّ، أَنَّ دَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي شَْيخٍ َح - ١٦١٨١
َنَهى َعنِ "َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََتْعلَُمونَ أَنَّ : ُمَعاوَِيةَ، قَالَ ِلَنفَرٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .اللَُّهمَّ َنَعْم : ؟، قَالُوا"الشُّْربِ ِفي آنَِيِة الذََّهبِ وَالِْفضَِّة



: ؟، قَالُوا"ُيْركََب َعلَْيَها نََهى َعْن ُجلُوِد النُُّمورِ أَنْ"فََتْعلَُمونَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ - ١٦١٨٢
  .اللَُّهمَّ، َنَعْم
  .َبلَى : اللَُّهمَّ ال، قَالَ: ، َيْعنِي ُمْتَعةَ الَْحجِّ؟، قَالُوا"َنَهى َعنِ الُْمْتَعِة"َوَتْعلَُمونَ أَنَُّه: قَالَ - ١٦١٨٣
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َهمَّاُم بن : يُّ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّ - ١٦١٨٤

كُْنُت ِفي َمٍأل ِمْن أَْصحَابِ أَْصَحابِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َيحَْيى، َحدَّثََنا قََتادَةُ، َعْن أَبِي شَْيخٍ الْهَُناِئيِّ، قَالَ
نََهى َعْن ِلْبسِ "َنَشدُْتكُمْ بِاللَِّه، َهلْ َتْعلَُمونَ أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالَ ُمَعاوِيَةَُوَسلََّم، ِعْنَد ُمَعاوَِيةَ، 

  .وَأََنا أَشَْهُد : اللَُّهمَّ نََعْم، قَالَ: ؟ قَالُوا"الْحَرِيرِ
؟، "نََهى َعنِ الشََّرابِ ِفي آنَِيِة الذََّهبِ وَالِْفضَِّة"َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَشدُْتكُمْ بِاللَِّه، َهلْ َتْعلَُمونَ أَنَّ: قَالَ
  .َوأََنا أَْشَهُد : اللَُّهمَّ َنَعْم، قَالَ: قَالُوا

، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رَاِشٍد -١٦١٨٥
َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ، َوعِْنَدُه َرْهطٌ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َشْيخٍ الُْهَناِئيُّ، قَالَ

اللَُّهمَّ : ؟ قَالُوا"نََهى َعْن ِلْبسِ الَْحرِيرِ"للَِّه، َهلْ َتْعلَُمونَ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْنُشدُكُْم بِا: َوَسلََّم، فَقَالَ
  .َنَعْم 

للَِّه، َحدَّثََنا قََتاَدةُ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى، َعْن ِهَشامِ بن أَبِي َعْبدِ ا - ١٦١٨٦
أََتْعلَُمونَ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : شَْيخٍ الُْهَناِئيِّ، أَنَّ ُمَعاوَِيةَ قَالَ َيْوًما َوعِْنَدُه أَْصَحابُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .اللَُّهمَّ َنَعْم : ؟، قَالُوا"لذََّهبِ إِال ُمقَطًَّعاَنَهى َعْن ِلْبسِ ا"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .اللَُّهمَّ َنَعْم: ؟، قَالُوا"َنَهى َعنِ الرُّكُوبِ َعلَى ُجلُوِد النَِّمارِ"أََتْعلَُمونَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

اللَُّهمَّ ال : ؟، قَالُوا"نََهى َعْن َجْمعٍ َبْيَن الَْحجِّ وَالُْعْمَرِة"لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََتْعلَُمونَ أَنَّ َرُسولَ ال: قَالَ -١٦١٨٧
اللَّهِ  ِد بن ُعبَْيِدَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َخْشَرمٍ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َعْن ُمَحمَّ، 

  .َسلََّم، ِمثْلَُهالْعَْرَزِميِّ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي شَْيخٍ الُْهنَاِئيِّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، -١٦١٨٨
كُْنُت عِْنَد ُمَعاوَِيةَ َوِعْنَدُه نَاٌس ِمَن الُْمهَاجِرِيَن، َواَألْنصَارِ، فَقَالَ : َبيَْهُس بن فَْهَدانَ، َعْن أَبِي شَْيخٍ الْهَُناِئيِّ، قَالَ

: ؟، قَالُوا"نََهى َعْن ِلْبسِ الذََّهبِ إِال ُمقَطًَّعا"َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْنُشُدكُُم اللََّه، أَلَسُْتْم َتْعلَُمونَ أَنَّ: ُمَعاوَِيةُ
  .اللَُّهمَّ َنَعْم

  .اللَُّهمَّ َنَعْم : ؟، قَالُوا"نََهى َعنِ الشُّْربِ ِفي آنَِيِة الِْفضَِّة"أَلَسُْتْم َتْعلَُمونَ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
: ، قَالُوا"َنَهى أَنْ ُيْجَمَع َبْيَن الَْحجِّ وَالُْعْمَرِة"أَلَْسُتمْ َتْعلَُمونَ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ -١٦١٨٩
  .اللَُّهمَّ َنَعْم 

  ُمَعاوِيَةَِحمَّانُ أَُخو أَبِي شَْيخٍ الُْهنَاِئيِّ، َعْن 
يُّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُشَعْيُب بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا األَْوَزاِع -١٦١٩٠

: جَّ ُمَعاوَِيةُ فََدَعا نَفًَرا ِمَن اَألْنَصارِ، فَقَالََح: َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َشْيخٍ الُْهَناِئيُّ، َحدَّثَنِي ِحمَّانُ، قَالَ
َوأََنا أَشَْهُد : اللَُّهمَّ نََعْم، قَالَ: ؟، قَالُوا"نََهى َعنِ الذََّهبِ"أَْنُشدُكُُم اللََّه، أَلَمْ َتَعلَُّموا أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



.  
  .اللَُّهمَّ َنَعْم: ؟، قَالُوا"َنَهى َعْن ُصفَِف الَْحرِيرِ"لََّه، أَلَْم َتْسَمعُوا أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْنُشدُكُُم ال: قَالَ

: ؟، قَالُوا"ى َعْن ُصفَِف النُُّمورِيَْنَه"أَْنُشدُكُُم اللََّه، أَلَمْ َتْسَمُعوا أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ -١٦١٩١
  .وَأََنا أَْشَهُد : اللَُّهمَّ َنَعْم، قَالَ

يُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن سَْهلِ بن ُمَحمٍَّد الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن فَيَّاضٍ الزِّمَّانِ -١٦١٩٢
انَ، ِد الْوَارِِث، َحدَّثََنا َحْربُ بن َشدَّاٍد، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، أَنَّ أََبا شَْيخٍ َحدَّثَُه، َعْن أَِخيهِ ِحمََّعْبُد الصََّمِد بن َعْب

اللََّه، أََتْعلَُمونَ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه  أَْنُشُدكُُم: أَنَُّه شَهَِد ُمَعاوَِيةَ َوعِْنَدُه نَاٌس ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  .وَأََنا أَْشَهُد : اللَُّهمَّ َنَعْم، قَالَ: ؟، قَالُوا"نََهى َعْن ِلْبسِ الذََّهبِ إِال ُمقَطًَّعا"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اللَُّهمَّ نََعمْ، : ؟، قَالُوا"َنَهى َعْن ُركُوبِ ُجلُودِ النِّمَارِ"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْنُشدُكُُم اللََّه، أََتْعلَُمونَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ: قَالَ
  .َوأََنا أَْشَهُد : قَالَ

بن إِْسحَاَق،  ْيُبَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُشَع -١٦١٩٣
َحجَّ ُمَعاوَِيةُ فََدَعا َنفًَرا ِمَن : َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َشْيخٍ، َحدَّثَنِي ِحمَّانُ، قَالَ

: ؟، قَالُوا"َنَهى َعنِ الذََّهبِ"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْنُشُدكُُم اللََّه، أَلَْم َتْسَمُعوا َرُسولَ: اَألْنصَارِ ِفي الْكَْعَبِة، فَقَالَ
  .وَأََنا أَْشَهُد : اللَُّهمَّ َنَعْم، قَالَ

  .ا أَشَْهُد َوأََن: نََعْم، قَالَ: ؟، قَالُوا"نََهى َعْن ُصفَِف النُُّمورِ"أَلَْم َتْسَمُعوا أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
وَأََنا أَْشَهدُ : اللَُّهمَّ َنَعْم، قَالَ: ؟، قَالُوا"نََهى َعنِ الْحَرِيرِ"أَلَْم َتْسَمُعوا أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -١٦١٩٤

.  
  ُمَحمَُّد بن سِريِيَن، َعْن ُمَعاوَِيةَ

لُْجذُِعيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الْخَطَّابِ زَِيادُ بن َيحَْيى، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد ا -١٦١٩٥
يَد َحجَّ، لَمَّا بَاَيَع ُمَعاوَِيةُ ِليَزِ: ِسرَاُر بن ُمَجشَّرٍ أَُبو ُعَبْيَدةَ الْعََنزِيُّ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، قَالَ

إِنَّا قَْد بَاَيْعَنا يَزِيَد فَبَايُِعوا، فَقَاَم الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، فَقَالَ أََنا َواللَّهِ : فََمرَّ بِالَْمدِيَنِة فََخطََب النَّاَس، فَقَالَ
أَمَّا َما :"ْيٌر ِمْن َجدِِّه، َوإِنَّ أُمِّي َخْيٌر ِمْن أُمِِّه، وَأََنا َخْيٌر ِمنُْه، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُأََحقُّ بَِها ِمنُْه، فَإِنَّ أَبِي َخْيٌر ِمْن أَبِيِه، َوَجدِّي َخ

أَمَّا َما فَْيانَ بن حَْربٍ، َوذَكَْرَت أَنَّ َجدََّك َخْيٌر ِمْن َجدِِّه فََصَدقَْت، َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيٌر ِمْن أَبِي ُس
 ِمْن بنِت ِمْجَدلٍ، َوأَمَّا َما ذَكَْرَت أَنَّ أُمََّك خَْيٌر ِمْن أُمِِّه فََصَدقَْت، فَاِطَمةُ بنُت َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيٌر

ُه َألبِيِه َعلَى أَبِيَك، َوأَمَّا َما ذَكَْرَت أَنََّك َخْيٌر ِمْنُه فَلَُهَو ذَكَْرَت أَنَّ أََباكَ َخْيٌر ِمْن أَبِيِه فَقَْد قَاَرعَ أَُبوهُ أَبَاَك فَقََضى اللَّ
  ".أَرُِب ِمْنُك َوأَعْقَلُ، َما َيُسرُّنِي بِِه ِمثْلَُك أَلٌْف

  ُمَحارُِب أَُبو َمْسلََمةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ
دَّثََنا َشَبابٌ الُْعْصفُرِيُّ، َحدَّثََنا َعْونُ بن كَْهَمسٍ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َح - ١٦١٩٦

إِنَّ الَْعُدوَّ ال يَظَْهُر َعلَى :"كََتَب ُمَعاوَِيةُ إِلَى زَِياٍد، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: ُمَحارِبٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  "رَأَْيتُُهْم َمَع َرُجلٍ ِمْن بين َبكْرِ بن َواِئلٍ:"، أَْو قَالَ"ْومٍ إِذَا ُهْمقَ

  الَْحَسُن بن أَبِي الَْحَسنِ، َعْن ُمَعاوِيَةَ



ثَنِي أَبِي، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّ - ١٦١٩٧
ال َيْزدَاُد األَْمُر إِال ِشدَّةً، َوال :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: قَالَ ُمَعاوَِيةُ: قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، قَالَ

  "النَّاسِ َيزَْداُد النَّاُس إِال ُشحا، َوال َتقُوُم السَّاَعةُ إِال َعلَى شَِرارِ
  أَيُّوُب بن َعْبِد اللَِّه بن َيَسارٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

بََراُء، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن اللَّْيِث الَْجوَْهرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيُن، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ الْ - ١٦١٩٨
َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ، َوُهَو بَِمكَّةَ الُْمكَرََّمِة َيْوَم َعاُشوَراَء، : دَّثََنا أَيُّوُب بن َعْبِد اللَِّه بن َيسَارٍ، قَالَاللَِّه بن أَبِي ُعثَْمانَ، َح

  "َمْن لَْم َيكُْن َصاَم ِمْنكُْم فَلَْيُصْمُه:"َصاَمُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالَ: َيقُولُ
  و ِقالَبةَ الَْجرِْميُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَأَُب

َعْن َخاِلدٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َحبِيبٍ،  - ١٦١٩٩
ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ِلْبسِ الذََّهبِ إِال ُمقَطًَّعا، َوَعْن نََهى َر:"الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ

  "ُركُوبِ النَِّمارِ
بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراِهيَم، َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن َمْيُموٍن  َحدَّثََنا ُمعَاذُ - ١٦٢٠٠

ُركُوبِ النِّمَارِ، َوَعْن  َنَهى َعْن"الْقَنَّاِد، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "ِلْبسِ الذََّهبِ إِال ُمقَطًَّعا
  أَُبو َمْيُموَنةَ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا َسعِيُد : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، وَأَُبو زَْيٍد أَْحَمُد بن َزْيٍد، قَاال - ١٦٢٠١
إِنَّ أَْهلَ َمكَّةَ أَْخَرجُوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :"قَالَ ُمَعاوَِيةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ: َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َمْيُموَنةَ، قَالَ بن

  ".نَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَال َتُعوُد الِْخالفَةُ ِفيهِْم أََبًداَعلَْيِه َوَسلََّم، فَال َتكُونُ ِفيهُِم الِْخالفَةُ، َوإِنَّ أَْهلَ الَْمِديَنِة قََتلُوا ُعثَْما
  َمْن َرَوى َعْن ُمَعاوَِيةَ ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة

  قَْيُس بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ َرِضَي اللَُّه َعنُْه

َنا ُعَمُر بن إِْسَماعِيلَ بن ُمجَاِلٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َبَياٍن، َعْن قَْيسٍ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد، َحدَّثَ - ١٦٢٠٢
  "ال َتزَالُ أُمَِّتي ظَاهِرِيَن َعلَى النَّاسِ حَتَّى يَأِْتيَ أَْمُر اللَِّه:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ُمَعاوَِيةَ، قَالَ

  أَُبو بُْرَدةَ بن أَبِي ُموَسى، َعْن ُمَعاوِيَةَ
كٍ الْمَُزنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا فَْرَوةُ بن أَبِي الَْمغَْراِء، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ بن َماِل - ١٦٢٠٣

َدَخلُْت َعلَى ُمَعاوَِيةَ َوُهَو يََتَضوَُّر َوقَْرُحُه َبْيَن : أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ قَالَ َحدَّثََنا َعاِصُم بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ بن
َما ِمْن أَذًى ُيِصيبُ :"َما َيُسرُّنِي أَنِّي ال أَجُِد َما َتَرى، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: كَِتفَْيِه، فَقَالَ

  "لُْمْؤِمَن ِفي َجَسِدِه إِال كَانَ كَفَّاَرةً ِلَخطَاَياُها
ُس بن َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينِ بن ُمحَمَِّد بن الَْحَسنِ الْوََداِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن َيِعيَش، َحدَّثََنا ُيوُن - ١٦٢٠٤

َدَخلُْت َعلَى ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، َوبِظَْهرِِه قَْرَحةٌ : َدةَ بن أَبِي مُوَسى قَالَُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ بن َيْحَيى، َعْن أَبِي ُبْر
َسِمْعتُ  :َما َيُسرُّنِي أَنَّ َهذَا التَّأَوَُّه لَْم َيكُْن، ثُّم قَالَ: أَكُلُّ َهذَا ِمْن َهِذِه؟، فَقَالَ: َوُهَو َيَتأَوَُّه ِمْنَها َتأَوًُّها َشدِيًدا، فَقُلُْت

، وََهذَا أََشدُّ "َما ِمْن ُمْسِلمٍ ُيِصيُبهُ أَذًى ِفي َجَسِدِه إِال كَانَ كَفَّاَرةً ِلَخطَاَياُه:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ



  .األَذَى
  أَُبو َعْبِد اللَِّه الَْجدَِليُّ َواْسُمُه َمعَْبُد بن َمْعَبٍد

  بن َعْبٍد َوِقيلَ عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبٍد، َعْن ُمَعاوِيَةَ َوِقيلَ َعْبُد
 َمْعَبِد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن - ١٦٢٠٥

َمْن َشرَِب الَْخْمَر :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْعُت ُمَعاوَِيةَ، َيقُولَُسِم: َخاِلٍد، َعْن َعْبِد بن َعْبٍد، قَالَ
  "فَاْضرُِبوُه، فَإِنْ َعاَد فَاضْرُِبوُه، ثُمَّ إِنْ َعاَد فَاقُْتلُوُه

دَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبٍد َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ، َحدَّثََنا كَِثريُ بن َيْحَيى، َح - ١٦٢٠٦
َمْن شَرَِب الَْخْمَر فَاْجِلُدوُه، :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ، َيقُولُ: الَْجَدِليِّ، قَالَ

  ".ُه، فَإِنْ َعاَد فَاْجِلُدوُه، ثَالثًا، فَإِنْ َعاَد الرَّابَِعةَ فَاضْرُِبوا ُعُنقَُهفَإِنْ َعاَد فَاْجِلُدو
ُسلَْيَمانَ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن حَفْصٍ اُألُبلِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن  - ١٦٢٠٧
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : َسِمْعُت ُمَعاوِيَةَ، َيقُولُ: ِغَريةَ، َعْن َمْعَبِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبٍد الَْجَدِليِّ، قَالَأَبِيِه، َعْن ُم

ِلُدوُه، فَإِنْ َعاَد الرَّابَِعةَ فَاضْرُِبوا َمْن شَرَِب الَْخْمَر فَاجِْلُدوُه، فَإِنْ َعاَد فَاْجِلُدوُه، فَإِنْ َعاَد فَاْج:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ".ُعُنقَُه

ُسفَْيانَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا َحكَّاُم بن ُمْسِلمٍ، َعْن  - ١٦٢٠٨
َمْن شَرَِب الَْخْمرَ :"َعْبٍد، َعْن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََمْعَبِد بن خَاِلٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن 

  ".فَاْجِلُدوُه، فَإِنْ َعاَد فَاْجِلُدوُه، فَإِنْ َعاَد فَاْجِلُدوُه، فَإِنْ َربََّع فَاقُْتلُوُه
  َعْبُد اللَِّه بن أَبِي الُْهذَْيلِ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

َوَحدَّثََنا  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، ح - ١٦٢٠٩
، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َحبِيبِ بن الزُّبَْيرِ، الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ

قُرَْيٌش :"كََتَب ُمَعاوَِيةُ إِلَى َعْمرٍو، َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الُْهذَْيلِ، قَالَ
  "لَى َيْومِ الِْقَيامَِةُوالةُ النَّاسِ ِفي الْخَْيرِ َوالشَّرِّ إِ

  َعْمُرو بن َيْحَيى الْقَُرِشيُّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ
: الْقَُرِشيِّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َجابِرِ بن َعْمرِو بن َيحَْيى  - ١٦٢١٠

  "لََعَن َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذيَن ُيَشقِّقُونَ الُْخطََب َتْشِقيَق الشِّعْرِ:"لَُسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ، َيقُو
  أَُبو إِْسَحاقَ الْهَْمدَانِيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيِّ،  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، - ١٦٢١١
َمْن َدَعا بَِهُؤالِء الْكَِلمَاِت الَْخْمسِ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، قَالَ

ال إِلََه إِال اللَُّه وَاللَُّه أَكْبَُر، ال إِلَهَ إِال اللَُّه َوْحَدُه ال شَرِيَك لَُه، لَُه الُْملُْك َولَُه الْحَْمُد : ْعطَاُهلَْم َيْسأَلِ اللََّه َشيْئًا إِال أَ
  "َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، ال إِلَهَ إِال اللَُّه َوال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه

  ْيرٍ، َعْن ُمَعاوِيَةََعْبُد الَْمِلِك بن ُعَم
ْن إِْسَماِعيلَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َع - ١٦٢١٢



َما زِلُْت أَطَْمُع ِفي الِْخالفَِة ُمْنذُ قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه : َيةُقَالَ ُمَعاوِ: إِبَْراهِيَم بن ُمَهاجِرٍ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، قَالَ
  "إِنْ َملَكََت فَأَْحِسْن:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ةَ   َمْعُن بن َعِليٍّ، َعْن ُمَعاوَِي

بن ِهاللٍ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َزْيِد بن  َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا الَْعالُء - ١٦٢١٣
َصلَّْيُت َمَع ُمَعاوَِيةَ أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني فَقَاَم ِفي :"أَبِي أُنَْيَسةَ، َعْن ِعَياضِ بن َمرَّةَ، َعْن أَبِي الْفَيَّاضِ، َعْن َمْعنِ بن َعِليٍّ، قَالَ

، "اْنصََرَفبََّح بِِه النَّاُس، فَأَْوَمأَ إِلَيْهِْم بَِيِدِه أَنْ قُوُموا، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه َسَجدَ ِلذَِلَك َسْجَدَتْينِ ثُمَّ الرَّكَْعِة الثَّانَِيِة فََس
  .َهكَذَا َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعلَ : َوقَالَ

  لَِميُّ، َعْن ُمَعاوِيَةََعْبُد اللَِّه بن بَُرْيَدةَ اَألْس
ْحَيى بن كَِثريٍ َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى شَِريانُ الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا َي - ١٦٢١٤

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َنا َعْبُد اللَِّه بن بَُرْيدَةَ، أَنَّ ُمَعاوَِيةَ، قَالَالَْعنَْبرِيُّ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ أَُبو َسلََمةَ الُْخرَاسَانِيُّ، َحدَّثَ
  "َمْن أََحبَّ أَنْ َيَتمَثَّلَ لَُه بنو آَدَم ِقَياًما َوجََبْت لَُه النَّاُر:"َعلَْيِه َوَسلََّم
َنا ُمَحمَُّد بن َحْربٍ النََّساِئيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعاِصمٍ، َعْن َسِعيٍد َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، َحدَّثَ - ١٦٢١٥

  "خَْيُركُْم َخْيُركُمْ َألْهِلِه:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْجَُرْيرِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبرَْيَدةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ

 َسِعيدٍ َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َخلٍَف الُْجوبَارِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى، َعْن - ١٦٢١٦
ِه َوَسلََّم َعلَى ُرفْقٍَة ُمْجَتِمِعَني، َخَرجَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي: الْجَُرْيرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبرَْيَدةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ

آللَِّه ِلذَاَك :"َنذْكُُر اللََّه َوَما أَنَْعَم بِِه َعلَْيَنا َوَما اْسَتْنقَذََنا بِِه ِمَن الَْجاِهِليَِّة َوَجْهِلَها، فَقَالَ: ، فَقَالُوا"َما َجمََعكُْم؟:"فَقَالَ
  "ِذي نَفِْسي بَِيِدِه إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني، إِنَّ اللََّه َتعَالَى ِلُيَباِهي بِكُُم الَْمالِئكَةََوالَّ:"َنَعْم، قَالَ: ، قَالُوا"َجْمُعكُْم؟

  أَُبو أَُميَّةَ الثَّقَِفيُّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ
ْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه الدَّْشَتِكيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعْيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الرَّ - ١٦٢١٧

َمكَاَنكُْم : َخَرَج ُمَعاوَِيةُ ِحنيَ َصلَّى الظُّْهَر، فَقَالَ: َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن أَبِي أَُميَّةَ الثَّقَِفيِّ، قَالَ
أَال أَُحدِّثُكُمْ َشْيئًا فََعلَُه أَْصحَاُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ْيَنا َوقَْد َترَدَّى، فَلَمَّا َصلَّى الَْعْصَر، قَالََحتَّى آِتَيكُْم، فَخََرَج َعلَ

ال، : ، قَالُوا"َما بََرْحُتمْ َبْعُد؟:"الَفَإِنَُّهْم َصلُّوا َمَعُه األَوَّلَ ثُمَّ َجلَُسوا، فََخَرَج َعلَيْهِْم، فَقَ: َبلَى، قَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم؟، قُلَْنا
  "ْرقُُبونَ الصَّالةَلَوْ رَأَْيُتمْ إِلَى رَبِّكُْم فََتَح بَاًبا ِمَن السََّماِء فَأََرى َمْجِلَسكُْم َمالِئكََتُه ُيَباِهي بِكُْم َوأَنُْتْم َت:"فَقَالَ

  َمْن َرَوى َعْن ُمَعاوَِيةَ ِمْن أَْهلِ الشَّامِ

  رِيَس الَْخْوالنِيُّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ َرِضيَ اللَُّه َعنُْهأَُبو إِْد
لِيِد، َعْن ِعيَسى َحدَّثََنا َخْيُر بن َعَرفَةَ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َعْبِد َربِِّه الْجُْرُجِسيُّ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْو - ١٦٢١٨

َصارِيِّ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الَْخْوالنِيِّ، َسِمَع ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، َسِمعَ َرسُولَ اللَّهِ بن أَبِي مُوَسى، َعْن أَبِي َعْوٍف اَألْن
  "َتَعمِّدًاَما ِمْن ذَْنبٍ إِال َعَسى اللَُّه أَنْ َيْغفَِرُه، إِال َمْن كَانَ ُمْشرِكًا، أَْو قََتلَ ُمْؤمًِنا ُم:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

رِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن زِبْرِيقٍ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ الِْمْص - ١٦٢١٩
َنا َعْبُد اللَِّه بن َساِلمٍ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم بن زِبْرِيقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الْحَارِِث، َحدَّثَ

ِث َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َحدَّثََنا أَُبو َعْوٍن، أَنَّ أََبا إِْدرِيَس الْخَْوالنِيَّ، َحدَّثَُهْم أَنَّ ُمَعاوِيَةَ، قَالَ، َوكَانَ قَِليلَ الَْحِدي



َعَسى أَنْ ُيْغفََر كُلُّ ذَْنبٍ، إِال أَنْ َيُموَت َرُجلٌ َوُهَو كَاِفٌر، أَْو :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ َرسُولَ اللَِّه
  ".َيقُْتلَ ُمْؤِمًنا ُمَتعَمًِّدا

، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ - ١٦٢٢٠
يَد، َعْن أَبِي َعْوٍن، بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن بِشْرٍ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَ، َعْن ثَْورِ بن َيزِ

كُلُّ ذَْنبٍ َعَسى اللَّهُ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ، َيقُولَُسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ: َعْن أَبِي إِْدرِيَس، قَالَ
  ".أَنْ َيْغِفَرُه، إِال الرَُّجلُ َيمُوُت كَاِفًرا، أَْو َرُجلٌ قََتلَ ُمْؤِمًنا ُمَتعَمًِّدا

  ُجَبْيُر بن نُفَْيرٍ، َعْن ُمَعاوِيَةَ
ا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن زِبْرِيقٍ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََن - ١٦٢٢١

يدي، َحدَّثََنا َيْحَيى نِ الزبَحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم بن زِبْرِيقٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َساِلمٍ، َع
إِنِّي َسِمْعتُ : ن أَبِي ُسفَْيانَ، َيقُولُبن َجابِرٍ، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َحدَّثَُه أَنَّ أََباُه، َحدَّثَُه أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ ب

أَعْرُِضوا َعنِ النَّاسِ، أَلَْم َتَر أَنَّكَ إِِن اتََّبْعتَ :"َنفَعَنِي اللَُّه بِِه، َسِمْعُتُه َيقُولُِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَالًما 
  "الرِّيَبةَ ِفي النَّاسِ أَفَْسدَْتُهْم أَْو ِكْدَت تُفِْسدُُهْم؟
  َعْبُد اللَِّه بن ُمَحْيرِيزٍ الْجَُمِحيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

ْن يُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن النَّهَّالِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َجَبلَةَ بن َعِطيَّةَ، َعَحدَّثََنا َعِل - ١٦٢٢٢
  "ُه بِِه َخيًْرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينَِمْن ُيرِِد اللَّ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد اللَِّه بن ُمَحْيرِيزٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، وَُمَحمَُّد بن ُعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السَِّراُج، قَاال - ١٦٢٢٣
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َجَبلَةَ بن َعِطيَّةَ، َعنِ بن ُمَحْيرِيزٍ، َعْن  الرَّحِيمِ أَُبو َيحَْيى َصاِعقَةُ، َحدَّثََنا َرْوُح بن ُعَبادَةَ،
  "إِنَّ السَّاِمَع الُْمِطيَع ال ُحجَّةَ َعلَْيِه، َوإِنَّ السَّاِمَع الَْعاِصَي ال ُحجَّةَ لَُه:"ُمَعاوَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

لٍ، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن بِال - ١٦٢٢٤
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلدٍ الُْحَسْيُن بن الُْمَتوَكِّلِ الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب، ح َو

ى بن َحبَّانَ األَْنصَارِيِّ، الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمضََر، كُلُُّهْم َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيحَْي
َيا :"اوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ َيقُولَُعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحيْرِيزٍ الْجَُمِحيِّ، َعْن ُمَع

لٌ قَْد إِذَا َرفََعُت، إِنِّي َرُج أَيَُّها النَّاُس، ال ُتبَاِدرُونِي إِلَى الرُّكُوعِ وَالسُُّجوِد َمْهَما أَْسبِقْكُمْ بِِه، إِذَا َركَْعُت ُتْدرِكُونِي بِِه
  .، أَْي كَبِْرُت، َواللَّفْظُ ِلَحِديثِ ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ "َبُدْنُت

بن َزْيٍد،  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا بن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي أَُساَمةُ - ١٦٢٢٥
بَّانَ، َعنِ بن ُمَحْيرِيزٍ الْجَُمِحيِّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َح

ِه إِذَا َرفَْعُت، َوَما ال ُتبَاِدرُونِي بِالرُّكُوعِ َوال السُّجُوِد فَإِنِّي َما أَْسبِقُكُْم بِهِ ِحَني أَْسُجُد ُتْدرِكُونِي بِ:"َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ
  ".أَْسبِقُكُْم بِهِ ِحَني أَرْكَُع ُتْدرِكُونِي بِِه ِحنيَ أَْرفَُع، َوإِنِّي قَْد َبُدْنُت

  أَُبو أَْسَماُء الرَّحَبِيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ بن : ، قَاالَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد - ١٦٢٢٦
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : الضَّحَّاِك، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َراِشِد بن َداوَُد، َعْن أَبِي أَْسَماَء، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ



  "فَقِّْهُه ِفي الدِّينَِمْن يُرِِد اللَُّه بِِه َخْيًرا ُي:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ُعَباَدةُ بن َنِسيٍّ الْكِْنِديُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

َعنِ اَألْوَزاِعيِّ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، - ١٦٢٢٧
أََما : قَالَْعٍد، َعْن َعبَّاِد بن َنِسيٍّ الْكِْنِديِّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، أَنَُّهْم ذَكَُروا الَْمسَاِئلَ عِْنَدُه، فََعْن َعْبِد اللَِّه بن َس

  "َنَهى َعْن ُعَضلِ الَْمسَاِئلِ"َتْعلَُمونَ أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ُمَهاجِرِ أَُبو عَْبِد َربٍّ، َعْن ُمَعاوَِيةَُعَبْيَدةُ بن الْ
َنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْمَباَرِك، أَ - ١٦٢٢٨

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ، َيقُولُ َعلَى الِْمنَْبرِ: قَالَ َيزِيَد بن جَابِرٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد َربٍّ،
  "لُُهأَْسفَإِنََّما بَِقَي ِمَن الدُّْنَيا َبالٌء َوِفْتَنةٌ، َوإِنََّما مَثَلُ أََحِدكُْم مِثْلُ الْوَِعاِء إِذَا طَاَب أَْعالُه طَاَب :"َوَسلََّم، َيقُولُ

  ُعَبْيَدةُ بن الُْمَهاجِرِ أَُبو عَْبِد َربٍّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو ِعْمَرانَ ُموَسى بن سَْهلٍ الْخَْوالنِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َخاِلٍد، ح - ١٦٢٢٩
َحدَّثََنا بن َجابِرٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيَدةُ : لَْيَمانُ بن أَحَْمَد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، قَاالأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُس

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، لَّى ابن الُْمهَاجِرِ أَُبو َعْبِد َربٍّ، أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ، َعلَى الِْمْنَبرِ ُيَحدِّثُ أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَِّه َص
إِنَّ اآلَخَر قََتلَ ِتْسَعةً َوِتْسِعنيَ َنفًْسا كُلُُّهمْ َيقُْتلَُها ظُلًْما، فََهلْ ِلي : إِنَّ َرُجال أَسَْرَف َعلَى َنفِْسِه فَأََتى َرُجال، فَقَالَ:"َيقُولُ

إِنْ : نَّ اآلَخَر قََتلَ مِائَةَ َنفْسٍ كُلَُّها ظُلًْما فََهلْ لَُه ِمْن تَْوَبٍة؟، قَالَإِ: ال، فَقََتلَُه، وَأََتى آَخٌر، فَقَالَ: ِمْن َتْوَبٍة؟، فَقَالَ
هَ هِْم تَْعُبِد اللََّه َمَعُهْم، فََتَوجََّحدَّثُْتَك أَنَّ اللََّه ال َيُتوُب َعلَى ِمْن َتاَب فَقَْد كَذَبُْتَك، َهُهَنا َمكَانٌ ِفيِه قَْوٌم َيَتَعبَُّدونَ، فَائِْت

قِيُسوا َبْينَ : لَكًا، قَالَإِلَيْهِْم فََماَت َعلَى ذَِلَك، فَاخَْتَصَمْت َمالِئكَةُ الرَّْحَمِة َوَمالِئكَةُ الَْعذَابِ، فََبَعثَ اللَُّه إِلَيْهِْم َم
  ، َواللَّفْظُ ِلَحِديثِ الَْوِليِد"وَّابَِني بِأَْنُملٍَة، فَُغِفَر لَُهالَْمكَاَنْينِ فَأَيُُّهْم كَانَ أَقَْرَب فَُهَو ِمْنُهْم، فََوَجُدوُه أَقَْرَب إِلَى دَْيرِ التَّ

ن ُيوُسَف، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن صَْعَصَعةَ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا مَْنُصورُ بن أَبِي ُمزَاِحمٍ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ب - ١٦٢٣٠
َسِمْعتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، قَالَ: عَْبِد َربٍّ، قَالََعْن ثَابِِت بن ثَوَْبانَ، َعْن أَبِي 

  "ي الدِّينِإِنَّ اللََّه ال ُيْغلَُب، َوال ُيْخلَُب، َوال ُيَنبَّأُ بَِما ال َيْعلَُم، َمْن يُرِِد اللَُّه بِِه َخْيًرا ُيفَقِّْهُه ِف:"َوَسلََّم، َيقُولُ
  َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ الَْيْحصِبِيُّ الْقَارِيُّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

ةُ بن َيزِيَد، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َربِيَع - ١٦٢٣١
أَيَُّها النَّاُس، إِيَّاكُْم وَأََحاِديثَ َرُسولِ : َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ َعلَى الِْمْنَبرِ بِِدَمْشَق، َيقُولُ: اِمرٍ الَْيْحصِبِيِّ، قَالََعْبِد اللَِّه بن َع

للَُّه َعْنُه كَانَ َرُجال ُيِخيُف النَّاسَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِال َحِديثًا كَانَ ُيذْكَُر َعلَى َعْهِد ُعَمَر، فَإِنَّ ُعَمَر َرِضَي ا
َمْن ُيرِِد اللَُّه بِِه َخيًْرا ُيفَقِّْهُه ِفي :"أَال إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ِفي اللَِّه، ثُمَّ َسِمْعُتُه، َيقُولُ

  ".الدِّينِ
إِنََّما أََنا خَازِنٌ، وَإِنََّما ُيْعِطي اللَُّه، فََمْن أَْعطَْيُتُه :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ أَال َوَسِمْعُت َرسُولَ - ١٦٢٣٢

  "ُعَيْشَبَعْن ِطيبِ َنفْسٍ فَإِنَُّه يَُباَركُ لَُه ِفيِه، َوَمْن أَْعطَْيُتُه َعطَاًء َعْن َمْسأَلٍَة فَُهَو كَالَِّذي َيأْكُلُ َوال 

ال َتزَالُ أُمَّةٌ ِمْن أُمَِّتي قَاِئَمةً َعلَى أَْمرِ اللَِّه ال :"أَال َوَسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ - ١٦٢٣٣
  "نَّاسَِيُضرُُّهْم َمْن َخالَفَُهْم َوال َمْن َخذَلَُهْم، حَتَّى يَأِْتَي اللَُّه َوُهْم ظَاِهُرونَ َعلَى ال



إِْسحَاقَ َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن  - ١٦٢٣٤
: َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعاِمرٍ الَْيْحصِبِيِّ، قَالَ َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َعْن َجْعفَرِ بن َربِيَعةَ، َعْن َربِيَعةَ بن َيزِيَد،: السَّْيلَحِينِيُّ، قَاال

ال تََزالُ أُمَِّتي قَاِئَمةً بِالَْحقِّ ُيقَاِتلُونَ َمْن :"َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، َيقُولُ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".مِ الِْقَيامَِةقَاَتلَُهْم َوحَارََبُهْم إِلَى َيْو

َعةَ بن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َعْن َجْعفَرِ بن َربِيعَةَ، َعْن َربِي - ١٦٢٣٥
ْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ، َيقُولُ َسِم: َيزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعاِمرٍ الَْيْحصِبِيِّ، قَالَ

  "َمْن ُيرِِد اللَُّه بِِه َخيًْرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ:"َيقُولُ

: أَبِي، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرٍ، َحدَّثََنا  - ١٦٢٣٦
َعاِمرٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ َسِمْعُت َيْحَيى بن أَيُّوَب، ُيَحدِّثُ َعْن َيزِيدَ بن أَبِي ُخَصْيفَةَ، َعْن َجْعفَرِ بن َربِيعَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن 

إِنََّما أََنا خَازِنٌ، وَإِنََّما ُيعِْطي اللَُّه، فََمْن أَْعطَْيُتُه :"ولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُ: بن أَبِي ُسفَْيانَ، قَالَ
لٍَة فَُهَو كَالَِّذي َيأْكُلُ َوال َعطَاًء َوأََنا بِِه طَيِّبُ النَّفْسِ بُورَِك لَُه ِفيِه، َوَمْن أَْعطَْيُتُه َعطَاًء َعْن َشَرِه النَّفْسِ، َوِشدَِّة َمسْأَ

  "َيْشبَُع
ْن َربِيَعةَ بن َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َعْن َجْعفَرِ بن رَبِيَعةَ، َع - ١٦٢٣٧

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت َرسُولَ : َيزِيَد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعاِمرٍ، أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َيقُولُ
اَرُك لَُه ِفيِه، َوَمْن إِنََّما أََنا َخازِنٌ، َوإِنََّما ُيعِْطي اللَُّه، فََمْن أَْعطَْيُتُه َعطَاًء َوأََنا طَيَِّبةٌ بِِه نَفِْسي فَإِنَّهُ ُيَب:"َيقُولُ َعلَى الْمِْنَبرِ

  ".سٍ، َوِشدَِّة َمْسأَلٍَة فَُهَو كَالَِّذي َيأْكُلُ َوال َيْشبَُعأَْعطَْيُتُه َعطَاًء َعْن َشَرِه َنفْ
  اْبُن ُهَبْيرَةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

ارِِث، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم بن زِْبرِيقٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْح - ١٦٢٣٨
َعاوَِيةَ َوأَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ ْبُد اللَِّه بن َساِلمٍ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َجابِرٍ، َعنِ بن ُهَبْيَرةَ، أَنَُّه كَانَ ُيكَلُِّم ُمَحدَّثََنا َع

َوَنْحُن َنشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، : إِلََه إِال اللَُّه، فَقَالَ أَشَْهُد أَنْ ال: فَأََمَرُه أَنْ يُْنِصَت، ثُمَّ كَبََّر كََما كَبََّر، ثُمَّ قَالَ الُْمَؤذِّنُ
: فَقُلُْت لَُه: وََنْحُن َنشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، قَالَ بن ُهَبْيَرةَ: أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، فَقَالَ: قَالَ الُْمَؤذِّنُ
كَبَّرَ "َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَْم َسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟، فَقَالَ أََشْيٌء رَأَْيَتُه

أَشَْهُد أَنَّ : ، َوإِذَا قَالَ"أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّهوَأََنا أَْشَهُد :"أَْشَهدُ أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه، قَالَ: ، فَإِذَا قَالَ"ِحَني َسِمَع الْمَُؤذِّنَ
  "َوأََنا أَشَْهُد أَنِّي َرُسولُ اللَِّه:"ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، قَالَ

  َعِطيَّةُ بن قَْيسٍ الِْكالبِيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

َمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن شُرَْيحٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدِّ - ١٦٢٣٩
ثََنا َبِقيَّةُ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ الَْوِليِد، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ، َحدَّ

كْرِ بن أَبِي َمْرَيمَ ٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ الْخَوَّاُص الَْمْوِصِليُّ، َحدَّثََنا الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ، َعْن أَبِي َببن َسِعي
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه: َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َيقُولُ: َعْن َعِطيَّةَ بن قَْيسٍ، قَالَ

  "إِنََّما الَْعْيُن وِكَاُء السَِّه، فَإِذَا َناَمتِ الَْعْيُن اْنطَلََق الْوِكَاُء، فََمْن َناَم فَلَْيَتَوضَّأْ:"َيقُولُ
  كَْيَسانُ أَُبو حَرِيزٍ َموْلَى ُمَعاوَِيةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ َرِضيَ اللَُّه َعنُْه



ِه بن ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعْبِد اللََّحدَّ - ١٦٢٤٠
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َخطََب ُمَعاوَِيةُ النَّاَس فَذَكََر ِفي ُخطَْبِتِه، أَنَّ َرسُولَ : ِدينَارٍ، َعْن أَبِي َحرِيزٍ َمْولَى ُمَعاوَِيةَ، قَالَ

مِْنُهنَّ النَّْوُح، وَالشَّعُْر، َوالتََّصاوِيُر، َوالتََّبرُُّج، َوُجلُودُ : َحرََّم َسْبَعةَ أَْشَياٍء، وَإِنِّي أُْبِلُغكُْم ذَِلَك َوأَْنَهاكُُم َعْنُه"َوَسلََّم
  "السِّبَاعِ، وَالذََّهُب، َوالْحَرِيُر

 بن أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َصاِلحٍ الُْوحَاِظيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّدَحدَّثََنا  - ١٦٢٤١
اُس، إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى َيا أَيَُّها النَّ: خَطََب ُمَعاوَِيةُ النَّاَس، فَقَالَ: ُمَهاجِرٍ األَْنصَارِيُّ، َعْن كَْيَسانَ، مَْولَى ُمَعاوِيَةَ، قَالَ

النَّْوُح، َوالشَّْعُر، َوالتََّبرُُّج، َوالتََّصاوِيُر، َوُجلُوُد السِّبَاعِ، وَالِْغَناُء، : َنَهى َعْن ِتْسعٍ، َوأََنا أَنَْهاكُْم َعْنُهنَّ"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".َوالذََّهُب، وَالَْحرُّ، وَالَْحرِيُر

َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ : ثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، وَأَْحَمُد بن َيحَْيى بن خَاِلِد بن َحبَّانَ الرَّقِّيُّ، قَاالَحدَّ - ١٦٢٤٢
الِء، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَهاجِرٍ، بن الْفَُضْيلِ بن ِعَياضٍ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد، َموْلَى بين َهاِشمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ أَُبو الَْع

نََهى َعْن ِتْسعٍ، وَأََنا "إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: خَطََبَنا ُمَعاوَِيةُ، فَقَالَ: َعْن كَْيَسانَ، َمْولَى ُمَعاوَِيةَ، قَالَ
  ".َوالِْغَناُء، وَالتََّصاوِيُر، َوالشَّْعُر، َوالذََّهُب، وَالَْحرُّ، وَالسُُّروُج، َوالْحَرِيُرالنَّْوُح، : أَْنَهاكُْم َعْنُهنَّ، أَال إِنَّ ِمْنُهنَّ

  الْقَاِسُم أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

دَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، َح - ١٦٢٤٣
كُْنُت قَاِعًدا ِعْنَد ُمَعاوَِيةَ فََبَعثَ إِلَى َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، : ُعْتَبةُ بن أَبِي َحكِيمٍ، َحدَّثَنِي الْقَاِسُم أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ

أََما َواللَِّه لَْوال إَِناثٌ َما أَْحبَْبُت : َها؟، لَقَْد َهَمْمُت أَنْ أَْنفَِيَك ِمَن الشَّامِ، فَقَالََما أََحادِيثُ َبلََغنِي َعْنكَ ُتَحدِّثُ بِ: فَقَالَ
َرُسولِ  أََما إِنَُّه َما َيِحلُّ ِلي أَنْ أَقُولَ َعلَى: َما َحِديثٌ ُتَحدِّثُ بِِه ِفي الطِّال؟، فَقَالَ: أَنْ أَكُونَ بَِها َساَعةً، فَقَالَ ُمَعاوِيَةُ

  "َمْن َتقَوَّلَ َعِليَّ َما لَْم أَقُلْ، فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما لَْم يَقُلْ، َسِمْعُتُه َيقُولُ
َمْن َوَضَعَها َعلَى كَفِِّه لَمْ ُتقَْبلْ لَُه َدْعَوةٌ، :"ْمرَِوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ ِفي الَْخ - ١٦٢٤٤

َيا ُمَعاوَِيةُ، َما أََراكَ إِال قَْد َسِمْعَت مِثْلَ : ، وَالَْخبَالُ َواٍد ِفي َجَهنََّم، فَقَالَ"َوَمْن أَْدَمَن َعلَى ُشْربَِها سُِقَي ِمَن الَْخبَالِ
  .اوَِيةُ أَنْ ُيَصدِّقَُه ثُمَّ َسكََت فََهمَّ ُمَع: الَِّذي َسِمْعُت، قَالَ

دٍ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَحمَّ - ١٦٢٤٥
: ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ، َيقُولُالطَّاطَرِيُّ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن ُمحَمٍَّد، َعنِ الَْعالِء بن الَْحارِِث

إِنَّ الصَِّياَم َيْوُم كَذَا َوكَذَا، :"إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ َيقُوُم َعلَى الِْمْنَبرِ قَْبلَ َرَمَضانَ بَِيْومٍ، َوَيقُولُ
  "َنْحُن ُمَتقَدُِّمونَ فََمْن أََحبَّ أَنْ َيتَقَدََّم فَلَْيَتقَدَّْم، َوَمْن أََحبَّ أَنْ َيْتُرَك فَلَْيْتُرْكَو

  اْبُن ِذي الْكَالعِ، َعْن ُمَعاوِيَةَ
َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َحدَّثََنا َحسَّانُ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسفَْيانَ الَْحْضَرِميُّ، - ١٦٢٤٦

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : كُْنُت ِعْنَد ُمَعاوَِيةَ، فَقَالَ: بن كَُرْيبٍ، أَنَُّه َسِمَع بن ِذي كَالعٍ، َيقُولُ
  "َسَتفَْتُحونَ َمنَابَِت الشِّيحِ:"َيقُولُ

ا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا بن لَهِيعَةَ، َعْن كَْعبِ بن َعلْقََمةَ َحدَّثََن - ١٦٢٤٧



: ، َيقُولَُسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ: َسِمْعُت بن ِذي الْكَالعِ، َيقُولُ: التَّنُوِخيِّ، َحدَّثَنِي َحسَّانُ بن كَُرْيبٍ، قَالَ
  "اْتُركُوا التُّْرَك َما َتَركُوكُْم:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

، َحدَّثََنا سَّرِيَِّحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ال - ١٦٢٤٨
: َسِمْعتُ بن ِذي كَالعٍ، َيقُولُ: َسِمْعُت َحسَّانَ بن كَُرْيبٍ الِْحمَْيرِيَّ، َيقُولُ: بن لَهِيَعةَ، َعْن كَْعبِ بن َعلْقََمةَ، قَالَ

اكُْتبْ إِلَى : ًبا، ثُمَّ َدَعا كَاِتَبُه، فَقَالََجاَء ُمَعاوَِيةُ يُرِيُد ِمْن صَاِحبِ أَْرِمينَِيةَ، فَلَمَّا قََرأَ ُمَعاوَِيةُ الِْكتَاَب خََرَج ُمْغَض
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َصاِحبِ أَرِْمينَِيةَ جََواَب كَِتابِِه ثَِكلَْتَك أُمَُّك، َوال ُتَحرِّكُْهمْ بَِشْيٍء، فَإِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َص

  ".تَارِكُوا التُّْرَك َما َتَركُوكُْم:"َيقُولُ
  أَُبو َعاِمرٍ الَْهْوَزنِيُّ عَْبُد اللَِّه بن لَُحيٍّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

 الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َزْيٍد - ١٦٢٤٩
َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َعْن أَْزَهَر بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِي َعاِمرٍ الَْهْوَزنِيِّ عَْبِد : كَُم بن َنافِعٍ، قَاالَحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْح
َعلَى أَْهلِ َمكَّةَ، َموْلًى لَِبنِي  َحَجْجَنا َمَع ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، فَلَمَّا قَِدْمَنا َمكَّةَ أُْخبَِر بِقَاصٍّ َيقُصُّ: اللَِّه بن لَُحيٍّ قَالَ

: فََما َحَملََك َعلَى أَنْ َتقُصَّ بَِغْيرِ إِذٍْن؟، قَالَ: ال، قَالَ: أُِمْرتَ بَِهذَا الْقََصصِ؟، قَالَ: َمْخُزوَم، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه ُمَعاوَِيةُ، فَقَالَ
لَْو كُْنُت تَقَدَّْمُت إِلَْيَك قَْبلَ ُمدَِّتي َهِذهِ لَقَطَْعُت ِمْنَك طَاِئفًا، ثُمَّ قَاَم َحتَّى َصلَّى  َنْنُشُر ِعلًْما َعلَّْمَناُه اللَُّه، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ

ْينِ َوَسْبِعَني ِملَّةً، إِنَّ أَْهلَ الِْكتَابِ افَْتَرقُوا َعلَى ثِْنَت:"إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: الظُّْهَر بَِمكَّةَ، ثُمَّ قَالَ
، "ِحَدةً َوِهَي الَْجَماَعةَُوإِنَّ َهِذِه اُألمَّةَ َسَتفَْتُرُق َعلَى ثَالٍث َوَسْبِعَني ِملَّةً، َيعْنِي اَألهَْواَء، َوكُلَُّها ِفي النَّارِ إِال وَا

َواُء كََما يََتَجاَرى الْكَلُْب بَِصاِحبِِه، فَال َيبْقَى ِمْنُه ِعْرٌق َوال َمفِْصلٌ إِنَُّه سََيخُْرُج ِمْن أُمَِّتي أَقَْواٌم تََتَجاَرى بِهُِم اَألْه:"َوقَالَ
 رُكُْم ِمَن النَّاسِ أَحَْرى، َواللَِّه َيا َمْعَشَر الَْعَربِ، لَِئْن لَْم َتقُوُموا بَِما َجاَء بِِه ُمحَمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، لََغْي"إِال َدَخلَُه

  .أَنْ ال َيقُوَم بِِه 

َماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا إِْس - ١٦٢٥٠
نِيِّ، َعْن أَبِي َعاِمرٍ َعْبِد اللَِّه بن لَُحيٍّ الْهَْوزَنِيِّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثَنِي َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َعنِ اَألزَْهرِ بن َعْبِد اللَِّه الْهَْوَز

قُ إِنَّ أَْهلَ الِْكتَابِ افَْتَرقُوا ِفي ِكَتابِهِْم َعلَى ِثنَْتْينِ َوَسْبِعَني ِملَّةً، َوَتفْتَرِ:"إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: قَالَ
ةُ، َوإِنَُّه َيخُْرُج ِفي أُمَِّتي َهِذِه اُألمَّةُ َعلَى ثَالٍث َوَسْبِعَني ِملَّةً، َيعْنِي اَألهَْواَء، كُلَُّها ِفي النَّارِ إِال وَاِحَدةً َوِهَي الَْجَماَع

  ".َيْبقَى عِْرٌق َوال َمفِْصلٌ إِال َدَخلَُهأَقَْواٌم ُتَجارِي بِهِمُ ِتلَْك اَألْهَواُء كََما يََتَجاَرى الْكَلُْب ِلَصاِحبِِه، َوال 
  الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد الثَّقَِفيُّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

َمانَ بن َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطَّبََرانِيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن ُعثْ - ١٦٢٥١
، فَلَمَّا َبلَغَ َمْسَح نِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد الثَّقَِفيِّ، أَنَّ ُمَعاوَِيةَ أََراُهْم ُوُضوَء َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالْمُْنِذرِ، َع

  "دَُّهَما حَتَّى َبلَغَ الَْمكَانَ الَِّذي ِمْنُه َبَدأَرَأِْسِه َوَضَع كَفَّْيِه َعلَى ُمقَدَّمِ َرأِْسِه ثُمَّ َبلَغَ بِهَِما َحتَّى َبلَغَ الْقَفَا، ثُمَّ َر

يُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ بن ُمَحمَِّد بن َبكَّارٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا الَْوِل - ١٦٢٥٢
أَنَُّه أََراُهْم ُوُضوَء َرسُولِ اللَِّه َصلَّى "قَاِسمَ بن ُمَحمٍَّد الثَّقَِفيَّ، ُيَحدِّثُ َعْن ُمَعاوَِيةَقَالَ ُعثَْمانُ بن الْمُْنِذرِ َسمِْعُت الْ: قَالَ

ا، ثُمَّ َردَُّهَما حَتَّى َبلَغَ تَّى َبلَغَ الْقَفَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َبلَغَ َمْسَح َرأِْسِه َوَضَع كَفَّْيِه َعلَى ُمقَدَّمِ رَأِْسِه، ثُمَّ َمرَّ بِهَِما َح
وَأَْخبََرنِي َعْبدُ اللَِّه بن الَْعالِء بن َزْيٍد، َعْن أَبِي اَألْزهَرِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بِذَِلَك، : ، قَالَ الَْولِيُد"الَْمكَانَ الَِّذي ِمْنُه َبَدأَ



َسَرةَ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرَِب، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َوأَخَْبرَنِي حَرِيُز بن ُعثَْمانَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َمْي
  .َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَ ذَِلَك

ْدرِيَس، بن إِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِسَنانَ الْقَزَّاُز، َحدَّثََنا إِْسحَاُق - ١٦٢٥٣
َتَوضَّأَ فََمَسَح أُذَُنيْهِ "َر ُمَعاوَِيةََحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثَنِي الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد الثَّقَِفيُّ، أَنَّهُ َحَض

  .للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَهذَا ُوُضوُء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ا: ، َوقَالَ"ظَاِهَرُهَما َوَباِطَنُهَما
  َيزِيُد بن أَبِي َماِلٍك، وَأَُبو اَألْزهَرِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

ي َعْبدُ اللَِّه بن َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطَّبََرانِيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثَنِ - ١٦٢٥٤
ِه صَلَّى اللَّهُ نَّ يَزِيدَ بن أَبِي َماِلٍك، وَأََبا اَألْزَهرِ، َحدَّثَاُه َعْن ُوُضوِء ُمَعاوَِيةَ يُرِيُهْم ُوُضوَء ُوُضوَء َرسُولِ اللَّالَْعالِء، أَ

  ".فََتَوضَّأَ ثَالثًا إِال غَْسلَ رِْجلَْيِه بِغَْيرِ َعَدٍد"َعلَْيِه َوَسلََّم
  ةَرَاِشُد بن سَْعٍد، َعْن ُمَعاوَِي

َنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثَ - ١٦٢٥٥
إِنََّك إِِن اتََّبْعتَ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى : ثَْورِ بن يَزِيَد، َعْن َراِشِد بن َسْعٍد، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ
كَِلَمةٌ َسِمَعَها ُمَعاوَِيةُ ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى : َيقُولُ أَُبو الدَّْرَداِء: ، قَالَ"َعْوَراتِ النَّاسِ أَفَْسْدَتُهمْ أَْو ِكْدتَ أَنْ ُتفِْسَدُهْم

  .اللَُّه بَِها  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنفََعُه

دَّثََنا َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َجدِّي إِْبَراهِيُم بن الَْعالِء، ح َوَح - ١٦٢٥٦
ثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َحرِيزِ بن ُعثَْمانَ، َعْن َجْعفَُر بن ُمَحمَّدٍ الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثَنِي إِبَْراهِيُم بن الَْعالِء الْحِْمِصيُّ، َحدَّ

َعلَى الِْمنَْبرِ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى رَاِشِد بن سَْعٍد الَْمقَْراِئيِّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، أَنَُّه كَانَ ُيَعلُِّم النَّاَس التََّشهَُّد َوُهَو 
، السَّالُم َعلَْيَنا التَِّحيَّاُت ِللَِّه وَالصَّلَوَاُت وَالطَّيِّبَاُت، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  "ْبُدُه َوَرُسولُُهَوَعلَى َعبَّاِد اللَِّه الصَّاِلحَِني، أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َع
  الصَُّنابِِحيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

َعْن َعْبِد َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ،  - ١٦٢٥٧
َوثََنا : ، قَالَ إِْسحَاُق"نََهى َعنِ الُْغلُوطَاِت"، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَِّه بن َسْعٍد، َعنِ الصَُّنابِِحيِّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

  .َوالُْغلُوطَاُت صَُعابِ الَْمسَاِئلِ َوِشَداُدَها : َرْوُح بن ُعَبادَةَ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، قَالَ
  َعاوَِيةَُعَبْيُد بن َسْعٍد، َواْبُن أَبِي مَْرَيَم، َعْن ُم

إِْسحَاُق بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الُْمْستَِمرِّ الُْعُروِقيُّ، َحدَّثََنا - ١٦٢٥٨
َجاَء بن َحْيَوةَ، َعْن ُعَبْيِد بن سَْعٍد، وَاْبنِ أَبِي إِْدرِيسَ اُألْسوَارِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الَْحَسنِ الُْمزَنِيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َر

ال َتزَالُ ِمْن أُمَِّتي :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َمْرَيَم، أهنما مسعا معاوية على املنرب وهو َيقُولُ
  "ى َيأِْتَي أَْمرُ اللَِّه َوُهْم ظَاِهُرونَ َعلَى النَّاسِأُمَّةٌ قَاِئَمةٌ ال َيُضرُُّهْم َمْن َخذَلَُهْم حَتَّ

  ثَابِتُ بن َسْعٍد، َعْن ُمَعاوِيَةَ
ُعَمَر  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا ُيحْيِي بن َصاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن - ١٦٢٥٩
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َيقُولُ: ثََنا ثَابِتُ بن َسْعٍد، قَالَالطَّاِئيُّ، َحدَّ



ْهِدي إِلَى الْفُُجورِ َوُهَما ِفي َعلَْيكُْم بِالصِّْدقِ فَإِنَُّه يَْهِدي إِلَى الْبِرِّ َوُهَما ِفي الَْجنَِّة، وَإِيَّاكُْم َوالْكَِذَب فَإِنَُّه َي:"َوَسلََّم
  "النَّارِ

  َماِلُك بن َيَخاِمَر، َعْن ُمَعاوَِيةَ

يلُ بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِع - ١٦٢٦٠
َعةَ، َعْن شَُرْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعْن َماِلِك بن َيَخاِمَر السَّكَْسِكيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َعيَّاشٍ، َعْن َضْمَضمِ بن ُزْر

الْهِْجَرةُ :"َوُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، أن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ا تُقُبِّلَِت التَّْوَبةُ، أََحُدُهَما أَنْ يَْهُجَر السَّيِّئَاِت، َواُألْخَرى أَنْ ُيهَاجَِر إِلَى اللَِّه َوَرسُوِلِه، َوال َتْنقَِطُع الْهِْجَرةُ َم: ِهجَْرَتاِن

  "َع َعلَى كُلِّ قَلْبٍ بَِما ِفيِه َوكَفَى النَّاَس الَْعَملََوال َتزَالُ التَّْوَبةُ َمقْبُولَةً حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ِمَن املَْغْربِ، فَإِذَا طَلََعْت طَلَ
  ُعَمْيُر بن الَْحارِِث السَّكُونِيُّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

ُن بن ُحَسْيَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ، ح َوَحدَّثََنا الْ - ١٦٢٦١
ْن َنْصرِ بن َعلْقََمةَ، َعْن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َعْبِد اللَِّه، َع

لَقَْد َرفَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ : ُسفَْيانَ، قَالَ أَِخيِه، َعنِ بن َعاِئٍذ، َعْن ُعَمْيرِ بن الْحَارِِث السَّكُونِيِّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي
  "سُْبحَاَنَك َربِّ الَْعالَِمَني:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َواْسَتَمْعتُ إِلَْيِه فََسِمْعتُ أَكْثَرَ َصالِتِه، أَنْ َيقُولَ

  َعْبُد اللَِّه بن َمْوَهبٍ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسفَْيانَ الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا بن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي قَبِيلٍ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ١٦٢٦٢
اقْضِ : ِه، فَقَالَي َحَواِئجِأَنَّ بن َمْوَهبٍ، أَْخَبَرُه أَنَُّه كَانَ ِعْنَد ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، فََدَخلَ َعلَْيِه َمْرَوانُ فَكَلََّمُه ِف
ٍة، َوَعمَّ َعشََرٍة، فَلَمَّا أَْدَبرَ َحاجَِتي َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني، فََواللَِّه إِنَّ ُمؤَْنِتي لََعِظيمَةٌ، إِنِّي أَصَْبْحُت أََبا َعَشرٍَة، َوأََخا َعَشَر

أَْنُشُدَك اللََّه َيا بن َعبَّاسٍ، أََما َتْعلَُم أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ : قَالَ ُمَعاوَِيةَُمْرَوانُ، َوْبُن َعبَّاسٍ جَاِلٌس َمَع ُمَعاوَِيةَ َعلَى َسرِيرِِه، فَ
إِذَا َبلَغَ بنو الَْحكَمِ ثَالِثَني َرُجال اتََّخذُوا آيَاِت اللَِّه َبْينَُهْم ُدَوال، َوِعبَاَدُه خََوال، َوِكَتاَبهُ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

اللَُّهمَّ نََعْم، فَذَكََر َمرَْوانُ : ؟، قَالَ بن َعبَّاسٍ"غَال، فَإِذَا َبلَُغوا ِتْسَعةً َوِتْسِعَني وَأَْرَبَعِمائٍَة كَانَ َهالكُُهْم أَسَْرَع ِمَن الثَّمََرِةَد
أَْنُشدُكُُم اللََّه َيا بن َعبَّاسٍ، أََما : لَمَّا أَدَْبَر، قَالَ ُمَعاوِيَةَُحاَجةً لَُه فََردَّ َمرَْوانُ بن َعْبِد الَْمِلِك إِلَى ُمَعاوَِيةَ فَكَلََّمُه ِفيَها، فَ
  .اللَُّهمَّ َنَعْم : ؟، فَقَالَ بن َعبَّاسٍ"أَُبو الَْجبَابَِرةِ اَألْرَبَعِة:"َتْعلَُم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَكََر َهذَا، فَقَالَ

  ِد اللَِّه ُمْسِلُم بن ِمْشكَمٍ، َعْن ُمَعاوِيَةَأَُبو َعْب

ْعفَرِ بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن ُمَحمٍَّد الَْمْعَنى، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى، َعْن َج - ١٦٢٦٣
وَِيةَ َعلَى الْمِْنَبرِ، َوكَانَ قَِليلَ الَْحدِيِث َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسِمْعُت ُمَعا: الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه، قَالَ

ضَ إِنَّ اللََّه َتعَالَى أَخَْرَج ذُرِّيَّةَ آَدَم ِمْن ُصلْبِِه حَتَّى َملَُؤا اَألْر:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَسلََّم، قَالَ
  .، فََضمَّ َجْعفٌَر َيَدْيِه إِْحَداُهَما َعلَى اُألْخَرى "َوكَاُنوا َهكَذَا

  ُعَمْيُر بن َهانٍِئ الَْعْنِسيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ
وَسى، َحدَّثَنِي َعْبدُ َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَذَنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى بن الطَّبَّاعِ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ُم - ١٦٢٦٤

َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن جَابِرٍ، أَنَّ ُعَمْيَر بن َهانٍِئ، َحدَّثَُهأَ نَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ، َيقُولُ



  "ِه ال َيُضرُُّهْم َمْن َخذَلَُهْم حَتَّى يَأِْتَي أَْمُر اللَِّه َوُهْم ظَاِهُرونَ َعلَى النَّاسِال تَزَالُ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي قَاِئَمةً بِأَْمرِ اللَّ:"َيقُولُ
  أَُبو اَألزَْهرِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

ا َصفَْوانُ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََن: َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطَّبََرانِيُّ، َوَوَردُّ بن أَحَْمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيِّ، قَاال - ١٦٢٦٥
فَْيانَ، أَنَُّه ذَكََر لَُهْم ُوُضوَء َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الَْعالِء، َعْن أَبِي اَألْزَهرِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُس

، َوأَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى "رَأِْسِه حَتَّى قَطََر الَْماُء ِمْن َرأِْسهِ أَْو كَاَد أَنْ َيقْطَُرأَنَُّه َمَسَح بِ"َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ثُمَّ َردَُّهَما َحتَّى  لَمَّا َبلَغَ َمْسحَ رَأِْسِه َوَضَع كَفَّْيِه َعلَى ُمقَدَّمِ َرأِْسِه، ثُمَّ َمرَّ بِهَِما حَتَّى َبلَغَ بِهَِما الْقَفَا،"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  "َبلَغَ الَْمكَانَ الَِّذي ِمْنُه َبدَأَ
ُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َوَردُّ بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َعْب - ١٦٢٦٦

أَال إِنَّ الصَِّياَم : قَاَم ُمَعاوَِيةُ بَِدْيرِ ِمْسَحلٍ الَِّذي َعلَى بَابِ ِحْمصٍ، فَقَالَ: اَألْزَهرِ، َيقُولُ َسِمْعتُ أََبا: الَْعالِء بن َزبْرٍ، قَالَ
أَْم شَْيئًا َسِمْعَتُه ِمْن  َيا ُمَعاوِيَةُ، أََرأٌْي َرأَْيَتُه،: َيْوُم كَذَا َوكَذَا، وَإِنَّا ُمَتقَدُِّمونَ غًَدا، فَقَاَم إِلَْيِه مَاِلكُ بن ُهَبْيَرةَ، فَقَالَ

  "ُصومُوا الشَّْهَر َوِسرَُّه:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟، فَقَالَ
  أَيُّوُب بن َمْيَسَرةَ بن َحلَْبَس، َعْن ُمَعاوِيَةَ

خَاِلُد بن  َنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمَباَرِك الصُّورِيُّ، َحدَّثََناَحدَّثَ - ١٦٢٦٧
كَنَاِكُرونَ كُبٍَّة، َوقَُروا،  َيزِيَد بن صَُبْيحٍ، َعْن أَيُّوَب بن مَْيَسَرةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، أَنَُّه كَانَ َيْبَعثُ َحَرًسا ِمْن َحَرِسِه إِلَيَّ

َحبَّ أَنْ َيُصوَمهُ إِنَّ َهذَا َيْوَم َعاُشوَراَء، َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصومُُه، وََنْحُن َصاِئُمونَ، فََمْن أَ:"َيقُولُ
  "فَلَْيُصْمُه

ِقيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْش - ١٦٢٦٨
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن جَابِرٍ، َعْن ُيوُنَس بن َمْيسََرةَ بن َحلَْبَس، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ

  "قَدَُّس أُمَّةٌ ال ُيقَْضى ِفيَها بِالَْحقِّ َوَيأُْخذُ الضَِّعيفُ َحقَُّه ِمَن الْقَوِيِّ غَْيَر ُمَتْعتَعٍال ُت:"َوَسلََّم

رِيرٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعْبدُوسِ بن َج - ١٦٢٦٩
لَْيَمانُ بن أَْحَمدَ رِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا ُسالصُّو

َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ بن : سُ بن َمْيَسرَةَ، قَالََحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن جَُناحٍ، َحدَّثََنا يُوُن: الَْواسِِطيُّ، قَالُوا
، َزاَد بن بنتِ "الَْخْيُر َعاَدةٌ وَالشَّرُّ لََجاجَةٌ:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: أَبِي ُسفَْيانَ، َيقُولُ

  "َوَمْن ُيرِدِ اللَُّه بِِه خَْيًرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ"َعلَْيِه َوَسلََّمُشَرْحبِيلَ ِفي َحِديِثِه َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه 

ْيٌم، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُدَح - ١٦٢٧٠
كُنَّا : دَّثََنا َمْرَوانُ بن جَُناحٍ، َعْن ُيوُنَس بن َمْيَسَرةَ بن َحلَْبَس، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، قَالَالَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ، َح

نِّي ِمْن آِخرِكُْم َوفَاةً إِنَّكُْم تََتَحدَّثُونَ أَ:"ُجلُوًسا ِفي الَْمْسجِِد إِذْ خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيبَْعثَ : "َيْعنِي بَْعُضكُْم بَْعًضا، ثُمَّ نََزَع بَِهِذهِ اآلَيِة، فَقَالَ"َوأَنِّي ِمْن أَوَِّلكُْم َوفَاةً، َوتَْتَبُعونِي أَفَْناًدا

ِلكُلِّ نََبإٍ ُمْسَتقَرٌّ َوَسْوفَ : "، َحتَّى َبلَغَ] ٦٥األنعام آية "[ُجِلكُْمَعلَْيكُْم َعذَاًبا ِمْن فَْوِقكُْم أَْو ِمْن َتْحِت أَْر
ال َتبَْرُح ِعَصاَبةٌ ِمْن أُمَِّتي ُيقَاِتلُونَ َعلَى الَْحقِّ ظَاِهرِيَن ال ُيَبالُونَ َمْن َخذَلَُهْم َوال :"، ثُمَّ قَالَ] ٦٧األنعام آية "[َتْعلَُمونَ

َيا عِيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَرافُِعَك إِلَيَّ َوُمطَهُِّرَك ِمنَ : "، ثُمَّ نََزَع بَِهِذِه اآليَِة"ى يَأِْتَي أَْمُر اللَِّه َعلَى ذَِلَكَمْن َخالَفَُهْم، حَتَّ



  ] .٥٥ن آية آل عمرا"[الَِّذيَن كَفَُروا َوَجاِعلُ الَِّذيَن اتََّبعُوَك فَْوَق الَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة
بن َواِقٍد، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو  - ١٦٢٧١

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لَُسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َيقُو: َحدَّثََنا يُوُنُس بن مَْيَسَرةَ بن َحلَْبَس، قَالَ
  "َمْن يُرِِد اللَُّه بِهِ َخْيًرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ:"َوَسلََّم، َيقُولُ

: ، قُلَْنا"كُْم َمْوًتا؟أَتَقُولُونَ إِنِّي ِمْن آِخرِ:"َوَخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: قَالَ - ١٦٢٧٢
  "فَإِنِّي ِمْن أَوَِّلكُْم َمْوتًا، ثُمَّ َتتَّبِعُونِي أَفَْناًدا َيْتَبُع بَْعُضكُْم بَْعًضا:"َنَعْم، قَالَ
ةً َعلَى الَْحقِّ ال ُيَبالُونُ ال تََزالُ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي قَاِئَم:"َوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ - ١٦٢٧٣

  "َمْن َخالَفَُهْم َوال َمْن َخذَلَُهْم، َحتَّى َيأِْتَي أَْمُر اللَِّه َوُهْم ظَاِهُرونَ َعلَى النَّاسِ
  أَُبو ِهْندٍ الَْبَجِليُّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

ن َعيَّاشٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َحرِيُز بن ُعثَْمانَ، َحدَّثَنِي َعْبُد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحْمَزةَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ ب - ١٦٢٧٤
ال :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْوٍف، َعْن أَبِي ِهْندٍ الَْبَجِليِّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ

  "َحتَّى َتْنقَِطَع التَّْوبَةُ، ثَالثَ مَرَّاٍت، َوال َتْنقَِطُع التَّْوَبةُ حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ِمْن َمْغرِبَِها َتْنقَِطُع الْهِْجَرةُ
  َربِيَعةُ بن َيزِيَد، َعْن ُمَعاوِيَةَ

ْعقُوُب بن كَْعبٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُسلَْيَمانَ الَْحْرَمِليُّ اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا َي - ١٦٢٧٥
 َعْبدَ اللَِّه بن َعْمرِو بن َعْن َسِعيِد بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن َربِيَعةَ بن يَزِيَد، أَنَّ ُمَعاوَِيةَ كََتبَ إِلَى َمْسلََمةَ بن َمْخلٍَد، أَنْ َسلْ

ال قُدَِّستْ أُمَّةٌ ال يَأُْخذُ َضِعيفَُها َحقَُّه ِمْن قَوِيَِّها َوُهَو غَْيُر :"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُالَْعاصِ، َهلْ َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا
رَ إِلَى الشَّامِ، فَسَأَلَُه نََعْم، فََحَملَُه َعلَى الْبَرِيِد ِمْن ِمْص: نََعْم، فَاْحِملُْه إِلَيَّ َعلَى الَْبرِيِد، فََسأَلَُه فَقَالَ: ، فَإِنْ قَالَ"ُمْضطََهٍد

  .َوأََنا قَْد َسِمْعُتُه، وَلَِكْن أَحَْبْبُت أَنْ أَثََّبَت : ُمَعاوَِيةُ فَأَْخبََرُه، فَقَالَ ُمَعاوِيَةُ
  َيْعلَى بن َشدَّاِد بن أَْوسٍ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

نِي أَبِي، َعْن َجدِّي، ح َوَحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ اَألذَنِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّاٍن، َحدَّثَ - ١٦٢٧٦
ْبرِقَاِن، َعْن َيْعلَى بن َشدَّاٍد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َحيَّاٍن، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ اللَِّه بن الزِّ

  "أَال إِنَّ كُلَّ ُمْسِكرٍ َعلَى كُلِّ ُمْؤِمنٍ َحَراٌم:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ، قَالََحدَّثََنا ُمَعاوِيَةُ
  ُشرَْيُح بن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَعاوَِيةَ

ُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْب - ١٦٢٧٧
َمْن :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعيَّاشٍ، َعْن َضْمَضمِ بن ُزْرَعةَ، َعْن شَُرْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ

  "ةًَماَت بَِغْيرِ إَِمامٍ َماَت َمْيَتةً َجاِهِليَّ
  َرَجاُء بن َحيَْوةَ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

، َعْن َجَراٍد، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ - ١٦٢٧٨
  "َمْن ُيرِِد اللَُّه بِِه َخيًْرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََرَجاَء بن َحيَْوةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ

لنَّبِيَّ َصلَّى َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا بن َعْوٍن، َعْن َرَجاِء بن َحْيَوةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ، أَنّ ا - ١٦٢٧٩
  ".َمْن ُيرِِد اللَُّه بِِه َخيًْرا فَلُْيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاللَُّه 



الَْمِلِك بن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الشَّاذَكُونِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد  - ١٦٢٨٠
َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى :"فَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن أَبِي َعْبلَةَ، َعْن َرَجاَء بن َحْيوَةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، قَالَالْكَ

  "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ اُألغْلُوطَاِت
  وَِيةََعِطيَّةُ بن أَبِي َجِميلَةَ أَُبو َهزَّانَ، َعْن ُمَعا

َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الَْباْبلُتِّيُّ،  - ١٦٢٨١
إِنََّما أََنا ُمَبلِّغٌ وَاللَُّه :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالََعْمرٍو، َحدَّثَنِي َعِطيَّةُ أَُبو هَزَّانَ، أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ َص

ِفيِه، َوَمْن َبلََغُه َشْيٌء بُِسوِء  َيْهِدي، َوقَاِسٌم َواللَُّه ُيعِْطي، فََمْن َبلََغُه ِمنِّي َشْيٌء بُِحْسنِ َهْديٍ َوَرغَْبٍة فَذَاكَ الَِّذي ُيبَاَرُك لَُه
  "ُسوِء َرغَْبٍة فَذَِلَك الَِّذي َيأْكُلُ َوال َيْشَبُعَهْديٍ َو

َنا إِْسحَاقُ َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثَ - ١٦٢٨٢
الَْحارِِث، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َساِلمٍ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ، َعنِ الْفَْضلِ بن فَضَالَةَ، أَنَّ بن إِبَْراِهيمَ بن زِبْرِيقٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن 

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ةُ إِلَى َرُسولِ اللَِّهأََبا هَزَّانَ َعِطيَّةَ بن أَبِي َجِميلَةَ َحدَّثَُهْم، َيرُدُُّه إِلَى ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َوَيُردُُّه ُمَعاوَِي
َهْديٍ َوُحْسنِ َرغَْبةٍ  إِنََّما أََنا ُمَبلِّغٌ َواللَُّه يَْهِدي، َوإِنََّما أََنا قَاِسٌم َواللَُّه ُيعِْطي، فََمْن َجاَءُه ِمنَّا َشْيٌء بُِحْسنِ:"َوَسلََّم، قَالَ

  ".ْيٌء بُِسوِء َهْديٍ َوُسوِء َرغَْبٍة فَذَِلَك الَِّذي َيأْكُلُ َوال َيْشَبُعفَذَِلَك الَِّذي ُيبَاَرُك لَُه ِفيِه، َوَمْن َجاَءُه ِمنَّا َش
  أَُبو الزَّاِهرِيَِّة ُحدَْيُر بن كَُرْيبٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

قُدُّوسِ بن الَْحجَّاجِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة عَْبُد الْ - ١٦٢٨٣
إِنََّما أََنا :"لَْيِه َوَسلََّم، قَالََصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي الزَّاهِرِيَِّة، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

ي، فََمْن َبلََغُه َعنِّي َشْيٌء بُِحْسنِ َهْديٍ َوُحْسنِ َرغَْبٍة فَذَاَك الَِّذي ُيبَاَرُك لَُه ِفيِه، ُمَبلِّغٌ َواللَُّه يَْهِدي، َوقَاِسٌم وَاللَُّه ُيْعِط
  ".َوَمْن َبلََغُه َعنِّي َشْيٌء بُِسوِء َرغَْبٍة َوُسوِء َهْديٍ فَذَِلَك الَِّذي َيأْكُلُ َوال َيْشبَُع

  ُنَمْيُر بن أَْوسٍ، َعْن ُمَعاوِيَةَ
يُّ، دَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ الِْمْصرَِح - ١٦٢٨٤

ن َساِلمٍ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم بن زِبْرِيقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ب
ال :"َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َحدَّثََنا ُنَمْيرُ بن أَْوسٍ، أَنَّ ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، كَانَ َيقُولُ

رُُّهْم َمْن َخالَفَُهْم أَْو َخذَلَُهْم، َحتَّى َيأِْتَي أَْمُر اللَِّه َوُهْم ظَاِهُرونَ َعلَى َتزَالُ ِمْن أُمَِّتي أُمَّةٌ قَاِئَمةً َعلَى أَْمرِ اللَِّه ال َيُض
  "النَّاسِ

َنا إِْسحَاُق َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ، َحدَّثَ - ١٦٢٨٥
ثََنا ُنَمْيُر بن أَْوسٍ، أَنَّ ن إِبَْراِهيمَ بن زِبْرِيقٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َساِلمٍ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ، َحدَّب

َمْن يُرِِد اللَُّه بِِه َخْيًرا ُيفَقِّْهُه ِفي :"َسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، كَانَ َيقُولُ
  "الدِّينِ

َنا إِْسحَاقُ َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ، َحدَّثَ - ١٦٢٨٦
نَّ َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َساِلمٍ، َحدَّثََنا ُنَمْيُر بن أَْوسٍ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ، أَبن إِبَْراِهيمَ بن زِبْرِيقٍ، 

أََحبَّ لِقَاَء اللَِّه أََحبَّ اللَُّه َمْن :"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ُمَعاوَِيةَ، أَِمَري الُْمْؤِمنَِني، كَانَ َيقُولُ



  "ِلقَاَءُه، َوَمْن كَرَِه ِلقَاَء اللَِّه كَرِهَ اللَُّه ِلقَاَءُه
  َيزِيُد بن ُسفَْيانَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ

َيى َصاِعقَةُ، َحدَّثََنا الَْوِليُد بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّحِيمِ أَُبو َيْح - ١٦٢٨٧
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ : َصاِلحٍ النَّحَّاُس، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َعْن يَزِيَد بن ُسفَْيانَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، قَالَ

  "كُوبِ َعلَى ُجلُوِد السِّبَاعِ، َوَعْن َتْشيِيدِ الْبَِناِءيَْنَهى َعنِ الرُّ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  َعْمُرو بن قَْيسٍ السَّكُونِيُّ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

: قَالُواَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َوأَُبو ِعْمَرانَ ُموَسى بن سَْهلٍ الْجَوْنِيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد،  - ١٦٢٨٨
بِي ُسفَْيانَ َعلَى الْمِْنَبرِ ثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن قَْيسٍ، أَنَّهُ َسِمَع ُمَعاوَِيةَ بن أََحدَّ

نََزلَْت ِفي َيْومِ َعَرفَةَ ِفي َيْومِ :"َيةَ، قَالَحَتَّى خََتَم اآل] ٣املائدة آية "[الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم"نََزَع بَِهِذِه اآلَيِة 
الكهف آية "[فََمْن كَانَ َيْرُجو لِقَاَء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَمال َصاِلًحا َوال ُيشْرِْك بِِعَباَدِة َربِّهِ أََحًدا"، ثُمَّ َتال َهِذِه اآلَيةَ "ُجُمَعٍة
  ."إِنََّها آِخُر آَيٍة نََزلَْت:"، َوقَالَ] ١١٠

  أَُبو الْفَْيضِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ
 أَبِي الْفَْيضِ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َرْوُح بن ُعَباَدةَ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن - ١٦٢٨٩

  "َمْن كَذََب َعِليَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ:"قَالَ َعْن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
  َمكْحُولُ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

زِيزِ َعْبِد الَْع َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أيب، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن - ١٦٢٩٠
إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا : َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ َعلَى الِْمْنَبرِ، َيقُولُ: بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َمكْحُولٍ، قَالَ

ُملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، اللَُّهمَّ ال ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال شَرِيكَ لَُه، لَُه الْ:"اْنفََتلَ ِمَن الصَّالِة، قَالَ
  "َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت َوال ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َوال َينْفَُع ذَا الَْجدِّ مِْنَك الَْجدُّ

  َمْن َرَوى َعْن ُمَعاوَِيةَ ِمْن أَْهلِ ِمصَْر
  اوَِيةَرَاِشُد بن أَبِي ُسكَْينَةَ، َعْن ُمَع

بٍ، َعنِ الَْيَسَع َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الشَّاذَكُونِيُّ، َحدَّثََنا بن َوْه - ١٦٢٩١
ِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َس: َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ، َيقُولُ: بن َيْعقُوَب، َعْن َعْمرِو بن الَْحارِِث، َعْن َراِشٍد، قَالَ

  "اللَُّهمَّ َمْن لََعْنُت ِفي الَْجاِهِليَِّة، ثُمَّ َدَخلَ ِفي اِإلْسالمِ فَاجَْعلْ ذَِلَك قُْرَبةً لَهُ إِلَْيَك:"َوَسلََّم، َيقُولُ
  أَُبو قَبِيلٍ َحيُّ بن هَانٍِئ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

َسمِْعُت أَبَا : اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا سَُوْيدُ بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا ِضَماُم بن إِْسَماعِيلَ، قَالَ َحدَّثََنا عَْبُد - ١٦٢٩٢
َما الَْمالُ مَالَُنا، َوالْفَْيُء فَْيئَُنا، إِنَّ: قَبِيلٍ، يَأْثُُر َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ أَنَّهُ َصِعدَ الِْمنَْبَر َيْوَم الُْجُمَعِة، فَقَالَ ِعْندَ ُخطَْبِتِه
مِثْلَ ذَِلَك، فَلَْم ُيجِْبُه أََحٌد، فَلَمَّا فََمْن َشاَء أَْعطَْيَناُه َوَمْن ِشئَْنا َمَنْعَناُه، فَلَْم ُيجِْبهُ أََحٌد، فَلَمَّا كَانَ الُْجُمَعةُ الثَّانَِيةُ قَالَ 

كَال، إِنََّما الَْمالُ مَالَُنا وَالْفَْيُء فَْيئُنَا، : ِمثْلَ َمقَالَِتِه، فَقَاَم إِلَْيِه َرُجلٌ ِممَّْن َحَضَر الَْمْسجَِد، فَقَالَ كَانَ الُْجُمَعةُ الثَّاِلثَةُ قَالَ
َهلََك الرَُّجلُ، : رَُّجلِ فَأَْدَخلَُه، فَقَالَ الْقَْوُمفََمْن َحالَ َبْيَنَنا َوَبْيَنُه َحاكَمَْناُه إِلَى اللَِّه بِأَْسَياِفَنا، فَنََزلَ ُمَعاوَِيةُ فَأَْرَسلَ إِلَى ال

إِنَّ َهذَا الرَُّجلَ أَْحيَانِي أَْحَياهُ اللَُّه، َسِمْعتُ : ثُمَّ َدَخلَ النَّاُس فََوَجُدوا الرَُّجلَ َمَعُه َعلَى السَّرِيرِ، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ ِللنَّاسِ



سََيكُونُ أَِئمَّةٌ ِمْن َبْعِدي َيقُولُونُ َوال ُيَردُّ َعلَْيهِْم، َيَتقَاَحُمونَ ِفي النَّارِ كََما :"ِه َوَسلََّم، َيقُولَُرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي
مَّ َتكَلَّْمُت ِفي الُْجُمَعةِ ، وَإِنِّي َتكَلَّْمُت أَوَّلَ ُجُمَعٍة فَلَْم َيُردَّ َعِليَّ أََحٌد، فََخِشيُت أَنْ أَكُونَ ِمْنُهْم، ثُ"َتَتقَاَحُم الِْقَردَةُ

إِنِّي ِمَن الْقَْومِ، ثُمَّ َتكَلَّْمُت ِفي الُْجُمَعِة الثَّاِلثَِة فَقَاَم َهذَا الرَُّجلُ فََردَّ َعِليَّ، : الثَّانَِيِة فَلَْم يَُردَّ َعِليَّ أََحٌد، فَقُلُْت ِفي َنفِْسي
  .فَأَْحَيانِي أَْحَياهُ اللَُّه 

  ُمَعاوَِيةَ ُعقَْبةُ، َعْن

، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا بن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث - ١٦٢٩٣
  "لَْيَس ِمَن السُّنَّةِ الصَّْوُم ِفي السَّفَرِ:"، أَنَُّه قَالَُحَنْينِ بن أَبِي َحِكيمٍ، أَنَّ أََبا ُعَبْيَدةَ بن ُعقَْبةَ َحدَّثَُه، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَعاوَِيةَ

َنا أَبِي، َعْن َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ أَْحَمُد بن َسْهلِ بن الْوَِليِد اَألْهوَازِيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ُيوُسَف السَّمِْتيُّ، َحدَّثَ - ١٦٢٩٤
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ، أَنَّهُ َسِمَع ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، َيقُولُأَبِي ِسَناٍن، َعْن نَْهَشلٍ التَِّميِميِّ

َحيَّ َعلَى : إِذَا قَالَإِذَا أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ فََتَشهَّدَ َتشَهََّد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََما َيَتشَهَُّد، فَ:"َيقُولُ ِمرَاًرا
  .ال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه : َحيَّ َعلَى الْفَالحِ، قَالَ أَْيًضا: ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه، فَإِذَا قَالَ: الصَّالِة، قَالَ

  رِجَالٌ لَمْ ُيَسمُّوا َعْن ُمَعاوِيَةَ
َمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعنِ بن جَُرْيجٍ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْح - ١٦٢٩٥

ا ثُمَّ قَاَم أَكَلَ لَبًَن"َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثَنِي َمْن َسِمَع ُمَعاوَِيةَ، َيقُولُ: ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ، قَالَ
  "فََصلَّى، َولَمْ َيتََوضَّأْ

ُعْتَبةُ بن أَبِي  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا - ١٦٢٩٦
َيا أَيَُّها النَّاُس، إِنََّما الِْعلُْم :"ُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْع: َحكِيمٍ، َعمَّْن َحدَّثَُه، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ

  "لََماُءللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعبِالتَّعَلُّمِ، وَالِْفقُْه بِالتَّفَقُِّه، َوَمْن ُيرِِد اللَُّه بِِه َخيًْرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ، وَإِنََّما َيْخَشى ا
لِ بن ُمَبشِّرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أيب، َحدَّثََنا َيْعلَى بن ُعَبْيٍد، َعْن أَبِي َبكْرٍ الْفَْض - ١٦٢٩٧

َعَشَرةُ أَبَْياٍت بِالِْحَجازِ أَْبقَى ِمْن ِعشْرِيَن َبْيًتا ":قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعمِِّه، َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ
  "بِالشَّامِ

دَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفُرَاِت، َح - ١٦٢٩٨
ن سَْعٍد الدَّْشَتِكيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن أَبِي أَُميَّةَ الثَّقَِفيِّ، َعْن الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه ب
ْم حَتَّى آتَِيكُْم، فَخََرَج َمكَاَنكُ: َخَرَج َعلَْيَنا ُمَعاوَِيةُ، َوقَدْ َصلَّْيَنا الظُّْهَر، وََنْحُن َنْدُعو اللََّه، فَقَالَ: َرُجلٍ، َعْن َعمِِّه، قَالَ

أَال أَُحدِّثُكُْم بَِشْيٍء فََعلَُه أَْصَحابُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعلَْيَنا َوقَِد ارَْتَدى، فَلَمَّا َصلَّى الَْعْصَر، قَالَ
لَوْ :"ال، قَالَ: ، قَالُوا"َما بََرحُْتْم َبْعُد؟:"لَْعصَْر، فَخََرَج َعلَْيهِْم، فَقَالََصلُّوا َمَعُه األُولَى ثُمَّ جَلَُسوا إِلَى أَنْ َصلُّوا َمَعُه ا

  "مْ َتْرقُُبونَ الصَّالةَرَأَْيُتْم َربَّكُْم تََباَرَك َوَتَعالَى فَْتَح َباًبا ِمْن أَْبوَابِ السََّماِء ُيَباِهي َمالِئكََتُه َمجَاِلَسكُْم وَأَْنُت
َسِمْعُت شَْيخًا، : َنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا جَرِيٌر، قَالََحدَّثَ - ١٦٢٩٩

اوَِيةُ َعلَى َعمَّارٍ، َدَخلَ ُمَع: ُيَحدِّثُ ُمِغريَةَ، َعْن بنِت ِهَشامِ بن الَْولِيِد بن الُْمِغريَِة، َوكَانَ ُيمَرُِّض َعمَّاَر بن َياِسرٍ، قَالَ
تُقَْتلُ :"اللَُّهمَّ ال َتجَْعلْ َمنِيََّتهُ بِأَْيِديَنا، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: فَلَمَّا َخَرَج ِمْن ِعْنِدِه، قَالَ

  "َعمَّاًرا الِْفئَةُ الَْباِغَيةُ



  السُّلَِميُّ ُمَعاوَِيةُ بن الَْحكَمِ
  أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

َمةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َسلَ - ١٦٣٠٠
ذَاَك :"َيا َرسُولَ اللَِّه، ِفيَنا رِجَالٌ َيَتطَيَُّرونَ، قَالَ: النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالُواُمَعاوَِيةَ بن الَْحكَمِ، أَنَّ أَْصَحاَب 

  "فَال تَأُْتونَ كَاِهنًا:"َوِمنَّا رِجَالٌ يَأُْتونَ الْكُهَّانَ، قَالَ: ، قَالُوا"َشْيٌء َتجِدُوَنُه ِفي أَنْفُِسكُْم، َوال َيُضرَّكُْم
َعنِ بن َحدَّثََنا هَاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ُيوُنُس،  - ١٦٣٠١

لَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ِشَهابٍ، أَْخَبرَنِي أَُبو َسلََمةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن الَْحكَمِ السُّلَِميِّ، أَنَُّه سَأَ
  "ذَاكَ َشْيٌء َتجِدُوَنُه ِفي أَنْفُِسكُْم َوال َيضُرَّنَّكُْم:"َوَسلََّم َعنِ الطَِّيرَِة، فَقَالَ

: اُج بن أَبِي َمنِيعٍ الرَُّصاِفيُّ، قَالََحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا َحجَّ - ١٦٣٠٢
أَْخبََرنِي أَُبو أَُساَمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَّ ُمَعاوَِيةَ بن الَْحكَمِ السُّلَِميَّ َوكَانَ ِمنْ : َحدَّثَنِي َجدِّي، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ

سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَرَأَْيَت أُمُوًرا كُنَّا َنفَْعلَُها : قَالَ أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
 ذَاَك َشْيٌء َيجُِدهُ أََحُدكُْم ِفي نَفِْسِه، فَال:"ِفي الَْجاِهِليَِّة؟ كُنَّا َنَتطَيَُّر، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".فال تَأُْتوا الْكُهَّانَ:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َوكُنَّا نَأِْتي الْكُهَّانَ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قُلُْت"َيُصدَّنَّكُْم
ُعثْمَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمحَمَِّد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْرَوانَ الْ - ١٦٣٠٣

َعْن ُمَعاوَِيةَ بن الَْحكَمِ،  ُعَبْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه اْبنِ أَِخي الزُّهْرِيِّ، َعْن َعمِِّه، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ،
  "يِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْحَدى َعْشَرةَ َركَْعةً وَاضْطََجَع َعلَى ِشقِِّه اَألْيَمنِِفي َصالِة النَّبِ"ِمثْلَ َحِديِث مَاِلٍك

  َباٌب
  َعطَاُء بن َيَسارٍ، َعْن ُمَعاوِيَةَ

ِه الَْباْبلُتِّيُّ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَّ - ١٦٣٠٤
َيةُ بن الَْحكَمِ السُّلَِميُّ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َحدَّثَنِي ِهاللُ بن أَبِي َمْيُموَنةَ، َحدَّثَنِي َعطَاُء بن َيسَارٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوِ

ارَِيةٌ ِلي ِفي ِقَبلِ أُُحٍد َوالْجَوَّانِيَِّة، فََوَجْدُت الذِّئَْب قَْد أََصاَب ِمنَْها َشاةً، َوأََنا َرُجلٌ اْنطَلَقْتُ إِلَى غَُنْيَمٍة َتْرَعاَها َج: قَالَ
خَْبْرُتهُ  َوَسلََّم، فَأَِمْن بين آَدَم آَسُف كََما َيأَْسفُونَ، فََصكَكُْتَها َصكَّةً، ثُمَّ اْنَصَرفُْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

فَجِئُْت بَِها إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "َبلَى، ائْتِنِي بَِها:"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَفَال أُْعِتقَُها؟، قَالَ: فََعظََّم ذَِلَك َعلَيَّ، قُلُْت
أَْنَت َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، قَالَْت"فََمْن أََنا؟:"َماِء، قَالَاللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي السَّ: ، فَقَالَِت"أَْيَن اللَُّه؟:"َوَسلََّم، فَقَالَ
  "فَإِنََّها ُمْؤِمَنةٌ، فَأَْعِتقَْها:"َوَسلََّم، قَالَ

َحدَّثََنا : ى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، قَاالَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّ - ١٦٣٠٥
ِء بن َيَسارٍ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعنِ الَْحجَّاجِ الصَّوَّاِف، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن ِهاللِ بن أَبِي َمْيمُوَنةَ، َعْن َعطَا

َجارَِيةٌ ِلي كَاَنتْ َتْرَعى غَُنْيمَاٍت ِفي ِقَبلِ أُُحٍد، إِذْ : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقُلُْت ِللنَّبِيِّ َص: ُمَعاوَِيةَ بن الَْحكَمِ السُّلَِميِّ، قَالَ
لَكِنِّي َصكَكُْتَها َصكَّةً، طَلَْعُت َعلَْيَها اطِّالَعةً فَإِذَا الذِّئُْب قَْد ذََهَب بَِشاٍة ِمْنَها، فَأََنا ِمْن بين آَدَم آَسُف كََما َيأَْسفُونَ، 

، فَجِئُْت بَِها، "ائِْتنِي بَِها:"أَفَال أُْعِتقَُها؟، قَالَ: َعظََّم ذَِلَك َعلَيَّ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْتفَ
أَْعتِقَْها فَإِنََّها :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََرسُولُ اللَّهِ َصلَّ: ، قَالَْت"َمْن أََنا؟:"ِفي السََّماِء، قَالَ: ، قَالَْت"أَْيَن اللَُّه؟:"فَقَالَ



بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا أََبانُ بن يَزِيَد، َعْن َيْحَيى ، "ُمْؤِمَنةٌ
كَاَنْت ِلي َجارَِيةٌ َترَْعى غَُنْيَماٍت ِقَبلَ أُُحٍد، : طَاِء بن َيَسارٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن الَْحكَمِ، قَالَِهاللِ بن أَبِي َمْيمُوَنةَ، َعْن َع

  .فَذَكََر الَْحِديثَ

كَِثريٍ، َعْن ِهاللِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي  - ١٦٣٠٦
ذَاكَ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، مِنَّا رِجَالٌ َيتَطَيَُّرونَ، قَالَ: قُلُْت: أَبِي َمْيُموَنةَ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن الَْحكَمِ، قَالَ

َومِنَّا رَِجالٌ : ، قَالَ"ال َتأُْتوُهْم:"َوِمنَّا رَِجالٌ يَأُْتونَ الْكُهَّانَ، قَالَ: قُلُْت: ، قَالَ"َشْيٌء َتجِدُوَنُه ِفي أَنْفُِسكُْم، فَال َيُضرَّكُْم
ُه َعِلَم:"َيُخطُّونَ، قَالَ   "َخطَّ نَبِيٌّ، فََمْن َوافََق َعِلَم
ْبِد اللَِّه الَْباْبلُتِّيُّ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َع - ١٦٣٠٧

َيةُ بن الَْحكَمِ السُّلَِميُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َحدَّثَنِي ِهاللُ بن أَبِي َمْيمُوَنةَ، َحدَّثَنِي َعطَاُء بن َيسَارٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوِ
ذَاَك :"ا كُنَّا َحِديثَ َعْهدٍ بِالَْجاِهِليَِّة، فََجاَء اللَُّه بِاِإلْسالمِ َوإِنَّ رِجَاال ِمنَّا َيتَطَيَُّرونَ، فَقَالََيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ: قُلُْت: قَالَ

، "ال، فَال تَأُْتوُهْم:"َيا َرُسولَ اللَِّه، َورَِجالٌ ِمنَّا َيأُْتونَ الْكََهانَ، قَالَ: ، قَالَ"َشْيٌء َيجِدُوَنُه ِفي ُصُدورِِهْم فَال َيُصدَّنَُّهْم
  ".قَْد كَانَ َنبِيُّ اَألْنبَِياِء َيُخطُّ، فََمْن َوافََق َخطَُّه فَذَاَك:"َورَِجالٌ ِمنَّا َيُخطُّونَ، قَالَ: قَالَ

زِيَد، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا أََبانُ بن َي - ١٦٣٠٨
َيا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قُلُْت: َعْن ِهاللِ بن أَبِي ميونةَ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن الَْحكَمِ، قَالَ

َوِمنَّا رِجَالٌ يَأُْتونَ الْكُهَّانَ، : ، قُلُْت"ِفي ُصُدورِكُْم، فَال َيُضرَّكُْم ذَاكَ َشْيٌء َتجِدُوَنُه:"َوَسلََّم، ِمنَّا رِجَالٌ َيَتطَيَُّرونَ، فَقَالَ
  ".َخطَّ َنبِيٌّ، فََمْن َوافََق َعِلَمُه َعِلَم:"َوِمنَّا رِجَالٌ َيُخطُّونَ، قَالَ: ، قُلُْت"فَال َتأُْتوُهْم:"قَالَ

َحدَّثََنا : َبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، قَاالَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْن - ١٦٣٠٩
طَاِء بن َيَسارٍ، َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن َحجَّاجٍ الصَّوَّاِف، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن ِهاللِ بن أَبِي َمْيُموَنةَ، َعْن َع

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا قَْوٌم َحدِيثُ َعْهٍد بِالَْجاِهِليَِّة، َوقَْد َجاَء اللَُّه بِاِإلْسالمِ َوِمنَّا رَِجالٌ : قُلُْت: اوَِيةَ بن الَْحكَمِ، قَالََعْن ُمَع
، "اكَ َشْيٌء َيجِدُوَنُه ِفي ُصُدورِِهْم، فَال َيُضرُُّهْمذَ:"َوِمنَّا رِجَالٌ َيَتطَيَُّرونَ، قَالَ: ، قُلُْت"فَال َتأُْتوُهْم:"َيأُْتونَ الْكُهَّانَ، قَالَ

  ".كَانَ نَبِيٌّ ِمَن األَْنبَِياِء َيُخطُّ، فََمْن َوافََق َخطَُّه فَذَاَك:"َوِمنَّا رِجَالٌ َيُخطُّونَ، قَالَ: قُلُْت

َمْعَمرٍ الُْمقَْعُد، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوارِِث بن َسعِيٍد، َعْن  َحدَّثََنا َحفُْص بن َعْمرٍو الصَّبَّاُح الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو - ١٦٣١٠
أَنَّ ُمَعاوَِيةَ بن الَْحكَمِ ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َحدَّثَنِي ِهاللُ بن أَبِي َمْيمُوَنةَ، َحدَّثَنِي َعطَاُء بن َيسَارٍ، 

إِنَّ َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا قَْوٌم َحدِيثُ َعْهٍد بِالَْجاِهِليَِّة، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد َجاَء بِاِإلْسالمِ، َو: لُْتالسُّلَِميَّ، َحدَّثَُه قَالَ قُ
َوإِنَّ ِمنَّا رِجَاال َيَتطَيَُّرونَ، : الَ، قَ"قَْد كَانَ نَبِيٌّ ِمَن اَألْنبَِياِء َيُخطُّ، فََمْن َوافََق َخطَُّه فَذَاَك:"رِجَاال ِمنَّا َيُخطُّونَ، فَقَالَ

  ".فَال تَأُْتوُهْم:"َوِمنَّا رِجَالٌ يَأُْتونَ الْكُهَّانَ، قَالَ: ، قُلُْت"ذَاَك َشْيٌء َيجُِدوَنُه ِفي ُصدُورِِهْم، َولَِكْن ال َيُضرُُّهْم:"قَالَ

الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الَْباْبلُتِّيُّ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ  - ١٦٣١١
َيةُ بن الَْحكَمِ السُّلَِميُّ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َحدَّثََنا ِهاللُ بن أَبِي َمْيمُوَنةَ، َحدَّثَنِي َعطَاُء بن َيسَارٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوِ

يَْرَحُمَك اللَُّه، فََحدَّقَنِي الْقَْوُم : َبْيَنَما أََنا َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذْ َعطََس َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ، فَقُلُْت: قَالَ
الْقَْوُم بِأَْيدِيهِْم َعلَى أَفَْخاِذِهْم، فَلَمَّا َرأَْيتُُهمْ فَضََرَب : وَاثُكْلَ أُمَّاُه، َما لَكُْم َتْنظُُرونَ إِلَيَّ؟، قَالَ: بِأَْبَصارِِهْم، قُلُْت

ا َرأَْيُت ُمَعلًِّما قَْبلَُه َوال ُيَسكُِّتونِي لَِكنِّي َسكَتُّ، فَلَمَّا اْنَصَرفَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بِأَبِي ُهَو َوأُمِّي َم



إِنَّ َصالَتَنا َهِذِه ال َيْصلُُح ِفيَها َشْيٌء :"ا ِمْنُه، َواللَِّه َما َضَربَنِي، َوال كََهرَنِي، َوال سَبَّنِي، َولَِكْن قَالََبْعَدُه أَْحَسَن َتْعِليًم
َمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الْ، "ِمْن كَالمِ النَّاسِ، وَإِنََّما ِهَي التَّْسبِيُح، وَالتَّكْبُِري، وَِتالَوةُ الْقُْرآِن

َصلَّْيتُ :  بن الَْحكَمِ، قَالَإِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا أََبانُ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا ِهاللُ بن أَبِي َمْيُموَنةَ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ
  .َس َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ، فَذَكََر الَْحدِيثَ َخلَْف َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََعطَ

َحدَّثََنا : ٌد، قَاالَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدَّ - ١٦٣١٢
دَّثَنِي َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن ِهاللِ بن أَبِي َمْيُمونَةَ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعنِ الَْحجَّاجِ الصَّوَّاِف، َح

: َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََعطََس َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ، فَقُلُْت: َعْن ُمَعاوَِيةَ بن الَْحكَمِ السُّلَِميِّ، قَالَ
َواثُكْلَ أُمََّياُه، َما شَأُْنكُْم َتنْظُُرونَ إِلَيَّ؟ فََجَعلُوا َيضْرُِبونَ بِأَْيِديهِْم َعلَى : حَُمَك اللَُّه، فََرمَانِي الْقَْوُم بِأَْبصَارِِهْم، فَقُلُْتَيْر

لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بِأَبِي ُهَو َوأُمِّي، َما أَفَْخاذِِهْم، فََعَرفُْت أَنَُّهمْ ُيَصمِّتُونِي، لَكِنِّي َسكَتُّ، فَلَمَّا َصلَّى َرُسو
إِنَّ َهِذِه الصَّالةَ ال َيِحلُّ ِفيَها َشْيٌء ِمْن كَالمِ النَّاسِ َهذَا، إِنََّما ُهَو التَّْسبِيُح، :"ضََرَبنِي، َوَما كََهرَنِي، َوال َسبَّنِي، ثُمَّ قَالَ

  .، أَْو كََما قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"َءةُ الْقُْرآِنَوالتَّكْبُِري، َوقَِرا

َحدَّثََنا الَْحَسُن بن قََزَعةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ١٦٣١٣
كَمِ، لطُّفَاوِيُّ، َحدَّثََنا أَيُّوُب، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن ِهاللِ بن أَبِي َمْيُموَنةَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن الَْحبن َعْبِد الرَّْحَمنِ ا

ْرحَُمَك اللَُّه، أَْو َي: َصلَّْيتُ َخلَْف َخلَْف َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََعطََس َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ، فَقُلُْت: قَالَ
َواثُكْلَ أُمِّي، ثُمَّ َحدَّقُونِي فََجَعلُوا َيْضرُِبونَ بِأَْيِديهِْم َعلَى أَفَْخاِذِهْم، فََعَرفُْت أَنَّ : َيْرحَُمكُُم اللَُّه، فََنظََر إِلَيَّ الْقَْوُم، فَقُلُْت

سُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّالةَ، فَبِأَبِي َوأُمِّي َما َرأَْيُت ُمَعلًِّما قَْبلَ الْقَْوَم ال ُيَدرِّقُونِي بِأَْبَصارِِهْم، فَلَمَّا قََضى َر
ْيٌء ِمْن إِنَّ َهِذِه الصَّالةَ ال َيْصلُُح ِفيَها َش:"َوال َبْعَد ُهَو أَْرفَُق ِمْنُه َتْعِليًما، فََما َنَهرَنِي، َوال كَهََرنِي، َوال َشَتمَنِي، فَقَالَ

  .، وَلَْم َيذْكُْر أَيُّوُب ِفي َحدِيِثِه َعطَاَء بن َيَسارٍ"كَالمِ النَّاسِ، إِنََّما ُهَو َتْسبِيٌح، وََتكْبٌِري، َوِقَراَءةُ الْقُْرآِن
  ُمَعاوَِيةُ بن حَْيَدةَ الْقُشَْيرِيُّ

ُمَعاوَِيةُ بن حَْيَدةَ :"ْعَنُب بن الُْمَحرِّرِ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ بن َعِديَِّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ بن اَألسَْوِد، َحدَّثََنا قَ -١٦٣١٤
  ".بن قَُشْيرِ بن كَْعبِ بن رَبِيَعةَ بن َعاِمرِ بن َصْعَصعَةَ

  َبْهُز بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه

دُ بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ، َحدَّثَنِي بَْهُز بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٦٣١٥
  "َوْيلٌ ِللَِّذي ُيَحدِّثُ فََيْضَحكُ بِِه قَْوُمُه فََيكِْذُب، َوْيلٌ لَُه َوْيلٌ لَُه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َجدِِّه، قَالَ
ثََنا َعِليُّ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ح َوَحدَّ - ١٦٣١٦

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : َعْن َجدِِّه، قَالَ َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه،: بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، قَاال
  ".وَْيلٌ ِللَِّذي ُيَحدِّثُ فََيكِْذُب لُِيْضِحَك بِِه الْقَْوَم، وَْيلٌ لَُه وَْيلٌ لَُه:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيهِ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، - ١٦٣١٧
إِنَّ الَِّذي ُيَحدِّثُ النَّاَس فََيكِْذُب لُِيْضِحَك بِهِ :"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، يَقُولُ: َعْن َجدِِّه، قَالَ

  ".الْقَْوَم، وَْيلٌ لَُه وَْيلٌ لَُه
رِيُر بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا بن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي َج - ١٦٣١٨



وَْيلٌ ِللَِّذي :"ِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َحازِمٍ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  ".ُيَحدِّثُ النَّاَس كَاِذًبا لُِيْضِحكَُهْم، َوْيلٌ لَُه َوْيلٌ لَُه

 أَبِيِه، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن - ١٦٣١٩
، "وَْيلٌ لَُه وَْيلٌ لَُه:"َسِمْعتُ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ ِللَِّذي ُيَحدِّثُ الْقَْوَم فَُيْضِحكُُهْم: ْن َجدِِّه، قَالََع

َمةَ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسا
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ، َعْن َبْهزِ بن ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه 

  .، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُهَحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه
ْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ، َحدَّثَنِي بَْهُز بن َحكِيمٍ، َع - ١٦٣٢٠
ثُمَّ :"ثُمَّ َمْن؟، قَالَ: ، قُلُْت"ثُمَّ أُمََّك:"ثُمَّ َمْن؟، قَالَ: ، قُلُْت"أُمََّك:"ِه، َمْن أََبرُّ؟، قَالََيا َرُسولَ اللَّ: قُلُْت: َجدِِّه، قَالَ

  "أََباَك، ثُمَّ اَألقَْرَب فَاَألقَْرَب
َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن - ١٦٣٢١
، "أََباَك:"َيا َرُسولَ اللَِّه، ثُمَّ َمْن أََبرُّ؟، قَالَ: ، قَالََها ثَالثًا، قُلُْت"أُمََّك:"َيا َرُسولَ اللَِّه، َمْن أََبرُّ؟، قَالَ: قُلُْت: َجدِِّه، قَالَ

  ".اَألقَْرَب فَاَألقَْرَب ثُمَّ:"َيا َرسُولَ اللَِّه، ثُمَّ َمْن؟، قَالَ: قُلُْت

ثََنا ُمحَمَُّد َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ح َوَحدَّ - ١٦٣٢٢
: َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ :بن ُمَحمٍَّد التَّمَّارُ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، قَاال

  ".أُمََّك، ثُمَّ أُمََّك، ثُمَّ أُمََّك، ثُمَّ أََباَك، ثُمَّ اَألقَْرَب فَاَألقَْرَب:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َمْن أََبرُّ؟، قَالَ: قُلُْت
فَةَ الَْعبَّادَانِيُّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن آَدَم، َحدَّثَنِي أَزَْهُر بن َسْعٍد، َعنِ بن َعْوٍن، َعْن َبْهزِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن َخِلي - ١٦٣٢٣

، "َكثُمَّ أُمَّ:"ثُمَّ َمْن؟، قَالَ: ، قُلُْت"أُمََّك:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َمْن أََبرُّ؟، قَالَ: قُلُْت: بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  ".ثُمَّ أَبَاَك، ثُمَّ اَألقَْرَب فَاَألقَْرَب:"ثُمَّ َمْن؟، قَالَ: ، قُلُْت"ثُمَّ أُمََّك:"ثُمَّ َمْن؟، قَالَ: قُلُْت

َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ،  - ١٦٣٢٤
ثُمَّ :"ثُمَّ َمْن؟، قَالَ: ، قُلُْت"ثُمَّ أُمََّك:"ثُمَّ َمْن؟، قَالَ: ، قُلُْت"أُمََّك:"َيا َرُسولَ اللَِّه، َمْن أََبرُّ؟، قَالَ: قُلُْت: َعْن َجدِِّه، قَالَ

َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو ، "ثُمَّ اَألقَْرَب فَاَألقَْرَب:"ثُمَّ َمْن؟، قَالَ: ، قُلُْت"ثُمَّ أََباَك:"ثُمَّ َمْن؟، قَالَ: ، قُلُْت"أُمََّك
ِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، وَأَُبو أَُساَمةَ، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

  .َم، ِمثْلَُهَعلَْيِه َوَسلَّ

، َعْن ِهَشامِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيَدةَ، َحدَّثََنا حَاِتمُ بن إِْسَماعِيلَ - ١٦٣٢٥
ثُمَّ َمْن؟، : ، قُلُْت"أُمََّك:"اللَِّه، َمْن أََبرُّ؟، قَالَ َيا َرسُولَ: قُلُْت: بن َحسَّاٍن، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ، "أََباَك، ثُمَّ اَألقَْرَب فَاَألقَْرَب:"ثُمَّ َمْن؟، قَالَ: ، قُلُْت"ثُمَّ أُمََّك:"ثُمَّ َمْن؟، قَالَ: ، قُلُْت"ثُمَّ أُمََّك:"قَالَ
َبرَنِي ِعيَسى بن ُيوُنَس، وَالنَّْضُر بن ُشَمْيلٍ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي أَبِي، أَْخ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه
  َباٌب

ْن َمْعَمرٍ، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َع - ١٦٣٢٦



نََعْم، َيسْأَلُ الرَُّجلُ ِفي الِْفَتنِ َبْيَنُه َوَبْيَن قَْوِمِه، فَإِذَا :"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا نََتَساَءلُ أَمَْوالََنا بَْيَنَنا، فَقَالَ: قُلُْت: َجدِِّه، قَالَ
  "َكَبلَغَ أَْو كََرَب أَْمَس

 أَبِيِه، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن - ١٦٣٢٧
لَِيْسأَلْ أََحدُكُْم ِفي الَْحاَجِة وَالِْفَتنِ لُِيْصِلحَ ":َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا قَْوٌم َنَتَساَءلُ أَْموَالََنا َبْيَننَا، فَقَالَ: قُلُْت: َعْن َجدِِّه، قَالَ

َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن َبْهزِ ، "َبْيَن قَْوِمِه، فَإِذَا َبلَغَ أَْو كََرَب اْسَتَعفَّ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا ، ِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِي

  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُهأَبِي، َحدَّثََنا عِيَسى بن يُوُنَس، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
  َباٌب

ِه، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِي - ١٦٣٢٨
َواللَِّه َما جِئُْتَك َحتَّى َحلَفْتُ بَِعَددِ أَصَابِِعي َهِذِه أَنْ ال : ، فَقُلُْتأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َجدِِّه، قَالَ

، َوَرُسولُهُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَتَّبَِعَك َوال أَتَّبَِع ِديَنَك، َوإِنِّي أََتْيُت اْمَرًءا ال أَعِْقلُ َشْيئًا إِال َما َعلِّْمنِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
َتشَْهُد أَنْ :"َوَما آَيةُ اِإلْسالمِ؟، قَالَ: ، فَقُلُْت"بِاِإلْسالمِ:"، ثُمَّ قَالَ"اْجِلْس:"َوإِنِّي أَسْأَلُكَ بِاللَِّه بَِم َبعَثََك رَبَُّك إِلَْيَنا؟، قَالَ

َم، َوُتقِيُم الصَّالةَ، َوُتؤِْتي الزَّكَاةَ، َوُتفَارُِق الشِّْرَك، َوإِنَّ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمحَمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ِه َعَمال، َوإِنَّ َربِّي َداِعيَّ كُلَّ ُمْسِلمٍ َعلَى ُمْسِلمٍ ُمَحرٌَّم، أََخَواِن َنِصَرياِن، ال َيقَْبلُ اللَُّه ِمْن ُمْشرٍِك أَشَْرَك ِمْن َبْعِد إِْسالِم

فَأَوَّلُ َما ُيسْأَلُ َعْن َبلََغُت ِعَباَدُه؟ فَلُْيَبلِّغْ َشاِهُدكُْم غَاِئَبكُْم، وَإِنَّكُْم ُتْدَعْونَ ُمفَْدٌم َعلَى أَفَْواِهكُْم بِالِْفَدامِ،  َوَساِئِلي َهلْ
َما ُتْحَشُرونَ َعلَى ُوُجوِهكُْم َوَعلَى أَقَْداِمكُْم نََعْم، فَإِنَّ:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َوَهذَا دِيُنَنا؟، قَالَ: ، فَقُلُْت"أََحِدكُْم فَِخذُُه َوكَفُُّه

، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، "َوُركَْباًنا
  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن، ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََر مِثْلَ َحِديِث َمْعَمرٍ أََتْيُت َرُسولَ اللَّ: َجدِِّه، قَالَ

لَْيِه نِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن بَِقيَّةَ، أََنا خَاِلٌد، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َع
مَْيلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراِهيَم، َوالنَّْضُر بن ُش، َوَسلََّم، ِمثْلَُه 

  .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه َوَرْوُح بن ُعَبادَةَ، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َص
مٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيٍد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َعْن َبْهزِ بن َحكِي - ١٦٣٢٩

، ثُمَّ "إِنَّكُْم ُتْدَعْونَ َيْوَم الِْقَياَمِة ُمفَْدَمةٌ أَفَْواُهكُْم بِالِْفَدامِ:"ْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ: أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  ".إِنَّ أَوَّلَ َما ُيَبيُِّن ِمْن أََحدِكُْم لَفَِخذُُه َوكَفُُّه:"قَالَ

ثََنا َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّ - ١٦٣٣٠
  "أَْنُتْم َمْحشُوُرونَ رَِجاال َورُكَْباًنا، وَُتَجرُّونَ َعلَى ُوُجوِهكُْم:"َعْن َجدِِّه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

يَّا اِإلَياِديُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن قَْيسٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ الُْهذَِليِّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َزكَرِ - ١٦٣٣١
أَيَُّها النَّاُس، :"َيا َرسُولَ اللَِّه، ِخْر ِلي، فََنَحا بَِيِدهِ َنْحوَ الشَّامِ، فَقَالَ: قُلُْت: َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

لَ َما َيْبَدأُ ِمْن أََحدِكُْم إِنَّكُْم َمْحُشوُرونَ رِجَاال َوُركَْباًنا َوُتَجرُّونَ َعلَى ُوُجوِهكُْم ُمفَْدَمةٌ أَفَْواُهكُمْ بِالِْفَدامِ، َوإِنَّ أَوَّ
ي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِ، "فَِخذُُه

 َحدَّثََنا َمْحُمودُ بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن بَِقيَّةَ، أَْنَبأَ خَاِلٌد،، َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه 



  .َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه
ِه، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِي - ١٦٣٣٢

َمْن َسأَلَُه َمْوالُه فَْضلَ مَاِلِه فَلَْم ُيْعِطِه ُحوِّلَ َيْوَم الِْقَياَمةِ ُشَجاًعا :"َجدِِّه، أَنَُّه َسِمعَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  "أَقَْرَع

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َبْهزِ : اُر، قَاالَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، وَُمَحمَُّد بن ُمحَمٍَّد التَّمَّ - ١٦٣٣٣
ال َيْسأَلُ أََحٌد َمْولًى ِمْن فَْضلٍ ُهَو ِعْنَدُه، :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

  ".اَء َيْوَم الِْقَياَمِة فَْضلُُه الَِّذي َمَعُه ُشَجاًعا أَقَْرَعفََيْمَنَعُه إِال َج
 أَبِيِه، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن - ١٦٣٣٤

ال يَأِْتي َرُجلٌ َمْوالُه فََيْسأَلَُه فَْضال ِعْنَدُه فََيْمَنَعُه، إِال جََعلَ اللَّهُ :"صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه : َعْن َجدِِّه، قَالَ
َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا ، "لَُه َيْوَم الْقَِياَمِة ُشَجاًعا أَقَْرَع فَْضلَُه الَِّذي َيْمنَُع

َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه 
، ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ

َجدِِّه،   أَبِيِه، َعْنَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَويِْه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ِعيَسى بن يُوُنَس، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن
  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه

ِه، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِي - ١٦٣٣٥
ِفي كُلِّ أَْرَبِعَني ِمَن اِإلبِلِ َساِئَمةٌ بنُت لَُبوٍن، فََمْن :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َص: َجدِِّه، قَالَ

ٍد، َوال آللِ ، ال َيِحلُّ ِلُمحَمَّأَْعطَاَها ُمؤَْتجًِرا فَلَُه أَْجُرَها، َوَمْن كََتَمَها فَإِنَّا آِخذُوَها َوَشطْرَ إِبِِلِه َعْزَمةً ِمْن َعَزاِئمِ َربَِّك
  "ُمَحمٍَّد

 أَبِيِه، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن - ١٦٣٣٦
سَاِئَمٍة ِمَن اإلِبِلِ ِفي كُلِّ أَْرَبِعَني بنُت لَُبوٍن َوال ُيفَرَّقُ  ِفي كُلِّ:"َعْن َجدِِّه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َمةً ِمْن َعَزَماِت َربَِّنا، لَْيَس آللِ إِبِلٌ َعْن َحاِلَها، فََمْن أَْعطَاَها مُتَّجًِرا فَلَُه أَْجرَُها، َوَمْن َمَنَعَها فَإِنِّي آِخذَُها َوَشطَْر َماِلِه َعْز
  ".ا َشْيٌءُمَحمٍَّد ِفيَه

 أَبِيِه، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن - ١٦٣٣٧
إِبِلٍ َساِئَمٍة ِفي كُلِّ أَْرَبِعَني بنتُ لَُبوٍن، َمْن ِفي كُلِّ :"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، يَقُولُ: َعْن َجدِِّه، قَالَ

، ال َيِحلُّ آللِ ُمَحمٍَّد ِمْنَها أََتاَها مُْؤَتجًِرا فَلَُه أَْجرَُها، َوَمْن َمَنَعَها فَإِنَّا آِخذُوَها َوَشطْرَ إِبِِلِه َعْزَمةً ِمْن َعَزَماِت َربَِّنا
امٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْمَباَرِك، َويَزِيدُ بن َهاُرونَ، وَأَُبو َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّ، "َشْيٌء

ا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َحدَّثََن، أَُساَمةَ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه 
ْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َراهََوْيِه، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، وَالنَّْضُر بن ُشمَْيلٍ، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َع

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه
  َباٌب

حَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا إِْس - ١٦٣٣٨



زَْوَجِتَك َوِممَّا  اْحفَظْ َعلَْيَك َعْورََتَك إِال ِمْن:"َيا َرُسولَ اللَِّه، َما نَأِْتي ِمْن َعْورَاِتَنا ِممَّا َنذَُر؟، فَقَالَ: قُلُْت: َجدِِّه، قَالَ
إِنِ اْسَتطَْعَت أَنْ ال َيَرى َعْورََتَك أََحدٌ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، فَإِذَا كَانَ َبْعًضا ِفي َبْعضٍ؟، قَالَ: قُلُْت: ، قَالَ"َملَكَْت َيِميُنَك

  .، وََوَضَع َيَدُه َعلَى فَْرجِِه "أَنْ ُيسَْتحَْيى ِمْنُه وَاللَُّه أََحقُّ:"إِنْ كَانَ أََحُدَنا خَاِلًيا َوْحَدُه؟، قَالَ: ، فَقَالُوا"فَافَْعلْ

 سُفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، أَْنَبأَ - ١٦٣٣٩
اْحفَظْ َعلَْيكَ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َعْورَاُتَنا َما َنأِْتي ِمْنَها َوَما َنذَُر؟، قَالَ: قُلُْت: ، قَالََبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه

فَإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ ال َيَرى :"فَإِذَا كَانَ َبْعًضا ِفي َبْعضٍ؟، قَالَ: ، قُلُْت"َعْوَرَتكَ إِال ِمْن َزْوجَِك أَْو َما َملَكَْت َيمِيُنَك
  ".اللَُّه أََحقُّ أَنْ ُيسَْتحَْيى ِمْنُه:"أََرأَْيَت إِذَا كَانَ أََحدَُنا َجاِلًسا َوْحَدُه؟، قَالَ: ، قُلُْت"ْوَرَتكَ أََحٌد فَافَْعلَْع

ي، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِض - ١٦٣٤٠
َيا َرُسولَ اللَّهِ، : قُلُْت: َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ: َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحجَبِيُّ، قَاال

: ، َزاَد الَْحجَبِيُّ ِفي َحِديثِِه"ْورََتَك إِال ِمْن زَْوجَِك أَْو َما َملَكَْت َيِميُنَكاسُْتْر َع:"َعْوَراُتَنا َما نَأِْتي ِمْنَها َوَما َنذَُر؟، قَالَ
فَإِذَا كَانَ أََحُدَنا َخالًِيا؟، : ، قُلُْت"إِِن اْسَتطَْعَت أَنْ ال َيَراَها أََحٌد فَال َتَريَنََّها:"الْقَْوُم َبْعضُُهْم ِفي بَْعضٍ؟، قَالَ: قُلُْت
  ".للَُّه أََحقُّ أَنْ ُيْسَتْحَيى ِمْنُهفَا:"قَالَ

 أَبِيِه، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن - ١٦٣٤١
اْحفَظْ َعْوَرَتَك إِال ِمْن َزْوجَِك َوَما َملَكَْت :"رَاِتَنا َوَما َنذَُر؟، قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، َما نَأِْتي ِمْن َعْو: قُلُْت: َعْن َجدِِّه، قَالَ

اللَُّه :"فَإِذَا كُنَّا ِفي َخالٍء؟، قَالَ: ، قَالَ"اْحفَظْ َعْورََتَك َما اْسَتطَْعَت:"فَإِذَا كُنَّا بَْعُضَنا ِفي بَْعضٍ؟، قَالَ: ، قُلُْت"َيِميُنَك
  ".َيى ِمنُْهأََحقُّ أَنْ ُيسَْتْح

 أَبِيِه، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن - ١٦٣٤٢
اْحفَظْ َعْوَرَتَك إِال ِمْن َزْوجَِك أَْو َما :"قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، َعْوَراتَُنا َما َنأِْتي ِمْنَها َوَما َنذَُر؟، : قُلُْت: َعْن َجدِِّه، قَالَ
َيا : ، قُلُْت"فَإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ ال َيرََينََّها أََحٌد فَال يََرَينََّها:"إِذَا كَانَ الْقَْوُم بَْعُضُهْم ِفي َبْعضٍ؟، قَالَ: ، قُلُْت"َملَكَْت َيِميُنَك

َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ، "فَاللَُّه أََحقُّ أَنْ ُيْسَتْحَيى ِمْنُه:"قَالَ َنبِيَّ اللَِّه، فَأََحُدَنا إِذَا َخال؟،
، لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه ال َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، وَأَُبو أَُساَمةَ، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى

ْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَويِْه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ِعيَسى بن يُوُنَس، َوالنَّْضُر بن ُشمَْيلٍ، َع
  .لََّم، ِمثْلَُهأَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  َباٌب

ِه، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِي - ١٦٣٤٣
ُتْهَمٍة، فََجاَء َرُجلٌ ِمْن قَْوِمي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  أََخذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نَاًسا ِمْن قَْوِمي ِفي: َجدِِّه، قَالَ

إِنَّ أُنَاًسا : َيا ُمحَمَُّد، َعالَم ُتحَْبُس جِريَِتي؟، فََصَمَت النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َوَسلََّم َوُهَو َيخْطُُب، فَقَالَ
، فََجَعلُْت أَعُْرُض َبيَْنُهَما "َما َتقُولُ؟:"َتنَْهى َعنِ الشَّْيِء َوَتسَْتِحلُّ بِِه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََيقُولُونَ إِنََّك

لنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى بِكَالمٍ َمَخافَةَ أَنْ َيْسَمَعَها فََيْدُعو َعلَى قَْوِمي َدْعَوةً ال ُيفِْلُحونَ َبْعدََها، فَلَْم َيَزلِ ا
، "قَالََها ِفيهِْم َواللَِّه لَْو فََعلُْت لَكَانَ َعلَيَّ، َوَما كَانَ َعلَْيهِْم، فُكُّوا لَُه َعْن جِريَانِِه:"، أَْو قَالَ"قَْد قَالُوَها:"فَهَِمَها، فقَالَ

يِْه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَو



  .َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه 
دَّثََنا يُوُسُف بن َعِديٍّ، َحدَّثََنا بن الُْمَباَرِك، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّاٍن الرَّقِّيُّ، َح - ١٦٣٤٤

َحَبَس َرُجال ِفي ُتْهَمٍة فَكَلََّم ِفيِه فََخلَّى "َمْعَمرٍ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ".َسبِيلَُه
  َباٌب

يِه، ثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبَِحدَّ - ١٦٣٤٥
ثََك أَنَّى شِئَْت، غَْيَر أَنْ ال َحرْثَُك فَائِْت َحْر:"َيا َنبِيَّ اللَِّه، نَِساُؤَنا َما َنأِْتي ِمْنَها َوَما َنذَُر؟، قَالَ: قُلُْت: َعْن َجدِِّه، قَالَ

ْيَف َوقَْد أَفَْضى َتضْرَِب الَْوْجَه، َوال ُتقَبَِّح، َوال َتْهُجَر إِال ِفي الَْبْيِت، وَأَطِْعْم إِذَا طَِعْمَت، َواكُْس إِذَا اكَْتَسْيَت، كَ
  "َبْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ

ْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحَجبِيُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َبْهزِ بن َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َحدَّثََنا َع - ١٦٣٤٦
حَْرثَُك، ائْتِ َحرْثََك أَنَّى :"َيا َرسُولَ اللَِّه، نَِساُؤَنا َما نَأِْتي ِمنَْها َوَما َنذَُر؟، قَالَ: قُلُْت: َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

إِذَا اكَْتَسْيَت،  ئَْت، غَْيَر أَنْ ال َتْضرَِب الَْوجَْه، َوال ُتقَبَِّح، َوال تَْهُجَر إِال ِفي الَْبْيِت، َوأَطِْعمْ إِذَا طَِعْمَت، َواكُْسِش
بِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن َبْهزِ َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَ، "كَْيَف َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ؟

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا ، بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه 
  .، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُهأَبِي، َحدَّثََنا النَّْصُر بن ُشمَْيلٍ

َواِقدٍ  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن كَرَِميةَ الَْبْصرِيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ١٦٣٤٧
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : قَالَ الَْباهِِليُّ، الَْوِحيَمةُ، َحدَّثََنا أَُبو َحبِيبٍ الْقََنوِيُّ، َحدَّثََنا بَْهُز بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه،

ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوَعْيٌن َبكَْت ِمْن َخْشَيةِ اللَِّه، َوَعْيٌن غَضَّْت َعْيٌن َحَرَسْت : ثَالثَةٌ ال تََرى أَْعُينُُهُم النَّاَر:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "َعْن َمَحارِمِ اللَِّه

نِي َبْهُز بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُدُرْسَت، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الرَّبِيعِ، َحدَّثَ - ١٦٣٤٨
َسوَْداُء َولُوٌد َخْيٌر ِمْن َحْسَناَء ال َتِلُد، إِنِّي :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ َحكِيمٍ،

َيا َربُّ، َوأَبََواَي؟، : اْدُخلِ الَْجنَّةَ، فََيقُولُ: ُمكَاِثرٌ بِكُُم األَُمَم حَتَّى بِالسِّقِْط يَظَلُّ ُمْحَبْنِطئًا َعلَى َبابِ الَْجنَِّة، ُيقَالُ لَُه
  "اْدُخلِ الَْجنَّةَ أَْنَت َوأَبََواَك: فَُيقَالُ لَُه
َشاُم َحدَّثََنا ِه: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َوالَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَحَْمَد، قَالُوا - ١٦٣٤٩

قَالَ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَخيِّسُ بن َتِميمٍ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
  "أََنا عِْنَد ظَنِّ َعْبِدي بِي:"اللَُّه

َحدَّثََنا ِهَشاُم : َمْشِقيُّ، َوالَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَحَْمَد، قَالُواَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدِّ - ١٦٣٥٠
إِنَّ :"لَُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَابن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَخيِّسُ بن َتِميمٍ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

  "وَِتْسِعَني اللََّه َتعَالَى َخلََق ِمائَةَ َرْحَمٍة، فََرْحَمةٌ َبْيَن َخلِْقِه َتَترَاَحُمونَ بَِها، َوادََّخَر َألوِْلَياِئهِ ِتْسَعةً
سُ بن َتِميمٍ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَخيِّ - ١٦٣٥١

  "إِنَّ الَْغَضَب يُفِْسُد اَألْمَر كََما ُيفِْسُد الَْخلُّ الَْعَسلَ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ



َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ : بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َوالُْحَسْيُن - ١٦٣٥٢
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  بن إِبَْراِهيَم، َوَعْبُد اللَِّه بن َسلََمةَ، مجيعا َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه

  "كَانَ إِذَا أُِتيَ بِالصََّدقَِة لَْم َيأْكُلْ ِمْنَها، َوإِذَا أُِتَي بِالَْهِديَِّة أَكَلَ ِمْنَها"َوَسلََّم
وَب السُّلَِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا يُوُسُف بن َيْعقُ - ١٦٣٥٣

ُيؤَْتى بِالطََّعامِ، فَإِذَا كَانَ َصَدقَةً ال "كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالََع
  ".َيأْكُلُ مِْنَها، َوإِنْ كَانَ َهِديَّةً أَكَلَ ِمْنَها

َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َشبِيبٍ، َحدَّثََنا الْجَاُروُد بن يَزِيَد، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه،  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، - ١٦٣٥٤
  "نَّاُسأََترُِعونَ َعْن ِذكْرِ الْفَاجِرِ؟ اذْكُُروهُ بَِما ِفيِه َيْعرِفُُه ال:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َجدِِّه، قَالَ

بِْشرٍ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُجْعُدَبةُ بن َيْحَيى اللَّيِْثيُّ، َحدَّثََنا الَْعالُء بن - ١٦٣٥٥
  "لَْيَس ِللْفَاِسقِ ِغيَبةٌ:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّ: ُسفَْيانُ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبكَّارٍ الَْعْيِشيُّ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن ِعيَسى الُْجَهنِيُّ،  - ١٦٣٥٦
أَْهلُ الَْجنَِّة مِائَةٌ َوِعْشُرونَ :"أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ الثَّْورِيُّ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن

  "ى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّرَُمَها َعلََصفًّا، أَنُْتْم ثََماُنونَ َصفًّا وَالنَّاُس سَاِئُر ذَِلَك، َوأَنُْتْم ُتوفُونَ َسْبِعَني أُمَّةً أَنُْتْم خَْيُرَها َوأَكْ
، َعْن َبْهزِ َحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَحمَِّد بن صَاِلحٍ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا حَْوثََرةُ بن أَشَْرَس، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ - ١٦٣٥٧

َمْن َبدَّلَ ِديَنُه فَاقُْتلُوُه، ال يَقَْبلُ اللَُّه َتْوَبةَ :"َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  "َعْبِد كَفََر َبْعَد إِْسالِمِه

ثََنا َحدَّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ بن َسعِيِد بن الرَّْخصِ الِْحْمِصيُّ، - ١٦٣٥٨
َيا َرسُولَ اللَِّه، َما َحقُّ : قُلُْت: إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي َبكْرٍ الُْهذَِليِّ، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

أَقَْرْضتَُه، َوإِنْ أَْعَوزَ َستَْرَتُه، َوإِنْ أَصَاَبُه َخْيرٌ إِنْ مَرَِض ُعْدَتُه، َوإِنْ َماتَ َشيَّْعَتُه، َوإِِن اْسَتقَْرَضَك :"َجارِي َعلَيَّ؟، قَالَ
تُْؤِذِه بِرِيحِ ِقْدرِكَ إِال أَنْ َتْغرَِف لَهُ  َهنَّأَْتُه، َوإِنْ أََصاَبْتُه ُمِصيَبةٌ َعزَّْيتَُه، َوال َتْرفَعْ بناَءَك فَْوقَ بناِئِه فََتُسدَّ َعلَْيِه الرِّيَح، َوال

  "ِمْنَها
َعبَّاٍد،  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا طَالُوُت بن - ١٦٣٥٩

َعلَْيكُْم :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ال: قَاال
  "بِالشَّامِ

أَِخيهِ  َحدَّثََنا َبكْرُ بن أَْحَمَد بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا زَْيُد بن أَْخَرَم، َحدَّثََنا َيْحَيى بن الَْحارِِث، َعْن - ١٦٣٦٠
ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ال ِمْن :"ِه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُمَخارِقٍ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

  "َرسُوِلِه، لََعَن اللَُّه قَاِطعَ السِّْدرِ

بِي َسلََمةَ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُمَحمٍَّد الَْحُروِثيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَ - ١٦٣٦١
ال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد اللَِّه، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

  "بِاللَِّه كَْنٌز ِمْن كُُنوزِ الَْجنَِّة
، ا أَْحَمدُ بن َمْسُعوٍد الْمَقِْدِسيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ، ح َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الطُّوِسيَُّحدَّثََن - ١٦٣٦٢



اَألْصَبغِ، َعْن َبْهزِ بن نِ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى النَّْيسَاُبورِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َصَدقَةَ بن َعْبِد اللَِّه، َع
  "إِنَّ َصَدقَةَ السِّرِّ ُتطِْفيُء غََضَب الرَّبِّ:"َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

بن َمْعَمرٍ، َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن الَْيَسَع، َعْن َبْهزِ بن  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ - ١٦٣٦٣
  "إِلَى أَقَْربِهَِما مِْنَك َباًبا:"َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ ِلي َجاَرْينِ فَإِلَى أَيِّهَِما أُْهِدي؟، قَالَ: قُلُْت: َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

بن َمْحَمَوْيِه الَْجوَْهرِيُّ اَألْهوَازِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعتَّابٍ السُّكَّرِيُّ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ١٦٣٦٤
َيا َرُسولَ : قُلُْت: الَدِِّه، قََمْعَمرٍ أَُبو الْفَْضلِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمسَْعَدةَ الَْباِهِليُّ، َحدَّثََنا َبْهُز بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َج

  ".إِلَى أَقَْربِهَِما ِمْنَك َبابًا:"اللَِّه، إِنَّ ِلي جَاَرْينِ فَإِلَى أَيِّهَِما أُْهِدي؟، قَالَ

رَّْحَمنِ السُّلَِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمابِهَْراَم اَألْيذَجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا غَسَّانُ أَُبو َعْبِد ال - ١٦٣٦٥
َيْومَِئٍذ ُيَوفِّيهُِم :""َسلََّم قََرأََحدَّثََنا َعْونُ بن ذَكَْوانَ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .، َهكَذَا قَالَ ] "٢٥النور آية "[اللَُّه ِديَنُهُم الَْحقَّ
 أَُبو َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ الُْمَخرِِّميُّ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن َماِلكٍ السُّلَِميُّ، َحدَّثََنا َعْونُ بن ذَكَْوانَ - ١٦٣٦٦

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا: َجَنابٍ الْقَصَّاُب، َحدَّثَنِي َبْهزُ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  ] ".٢٥النور آية "[َيْومَِئٍذ ُيَوفِّيهُِم اللَُّه ِدينَُهُم الَْحقَّ َوُيَعلُِّمونَ أَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ الُْمبُِني:""َيَدُه َعلَى فَِخِذِه، َوَيقُولُ

ن ُموَسى، َحدَّثََنا َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ ب - ١٦٣٦٧
أَْنُتْم ُتوفُونَ َسْبِعَني أُمَّةً، أَنُْتْم َخْيرَُها َوأَكَْرُمَها َعلَى اللَِّه :"َسِمْعتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن َجدِِّه، قَالَ

، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، "َوَجلََّعزَّ 
حَاَق بن َراَهَوْيِه، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثَنِي النَّْضُر بن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْس، َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه 

  .ُشَمْيلٍ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه
  َباٌب

ن ُموَسى، َحدَّثََنا َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ ب - ١٦٣٦٨
كَانَ َعْبٌد ِمْن َعبَّاِد اللَِّه آتَاُه اللَُّه َماال وََولًَدا، فَذََهَب ِمْن :"َسِمْعتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن َجدِِّه، قَالَ

إِنِّي َواللَِّه َما أََنا بِتَارٍِك ِعْندَ أََحٍد َماال : َخْيَر أَبٍ، قَالَ: أَيَّ أَبٍ كُْنُت لَكُْم؟، قَالُوا: ُعُمٌر، َوَبِقَي ُعُمٌر، فَقَالَ ِلَبنِيِهُعُمرِِه 
إِمَّاال، فَاْنظُرُوا إِذَا أََنا ُمتُّ فَأَْحرِقُونِي : ثَاقًا، قَالَكَانَ ِمنِّي إِلَْيِه إِال أََخذُْتُه أَْو َتفَْعلُوا بِي َما أَقُولُ لَكُْم، فَأََخذَ ِمنُْهْم ِمي

َما َحَملََك َعلَى : فَُدِعَي فَاْجَتمََع، فَِقيلَ لَُه: بِالنَّارِ ثُمَّ اْسَحقُونِي، ثُمَّ اْنظُرُوا َيْوًما ذَا رِيحٍ فَأَذُْرونِي لََعلِّي أََضلُّ اللََّه، قَالَ
َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ، "اْسَتقْبِلْ ذَاهًِبا، فَِتيَب َعلَْيِه: َخِشيُت َعذَاَبَك، قَالَ :َما َصَنْعَت؟، قَالَ

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا خَاِلٌد، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ، فَذَكََر ِمثْلَُه "كَانَ َعْبٌد ِمْن َعبَّاِد اللَِّه أَْعطَاهُ اللَُّه َماال:"َيقُولُ

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ، َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه  النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ، َعْن َبْهزِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن
  َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّىإِْسحَاَق بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، أنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن َبْهزِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن 

  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُهاللَّ
  َسِعيُد بن َحكِيمِ بن ُمَعاوَِيةَ َعْن أَبِيِه



  َسِعيٌد الُْجرَْيرِيُّ، َعْن َحكِيمِ بن ُمَعاوِيَةَ
َسِعيٍد الْجَُرْيرِيِّ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن - ١٦٣٦٩

أَْنُتْم ُتوفُونَ َسْبِعَني أُمَّةً أَْنُتْم آِخُرَها َوأَكْرَُمَها :"َحكِيمِ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  "َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، َعنِ الُْجرَْيرِيِّ، َعْن َحكِيمِ بن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد - ١٦٣٧٠
كُُم الِْفَداُم، فَأَوَّلُ َما يََتكَلَّمُ َتجِيُؤونَ َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى أَفَْواِه:"ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ".ِمَن اِإلْنَساِن فَِخذُُه َوكَفُُّه
مِ بن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا َخاِلٌد، َعنِ الُْجرَْيرِيِّ، َعْن َحكِي - ١٦٣٧١

إِنَّ ِفي الَْجنَِّة َبْحرَ الَْماِء، وََبْحرَ الَْخْمرِ، وََبْحرَ اللََّبنِ، :"الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  "َوَبْحَر الَْعَسلِ، ثُمَّ ُتَشقَُّق اَألْنهَاُر بَْعُد

  َيحَْيى بن جَابِرٍ الطَّاِئيُّ، َعْن َحِكيمِ بن ُمَعاوِيَةَ

 َسِعيِد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َعْن - ١٦٣٧٢
َيا : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَِسَناٍن، َعْن َيْحَيى بن َجابِرٍ الطَّاِئيِّ، َعْن َحِكيمِ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َص

َتعُْبُد اللََّه َوال ُتشْرُِك بِِه شَْيئًا، َوُتقِيُم الصَّالةَ، َوُتؤِْتي الزَّكَاةَ، وَكُلُّ ُمْسِلمٍ ِمْن :"َرسُولَ اللَِّه، َربَُّنا بَِم أَْرسَلََك إِلَْيَنا؟، قَالَ
  "َما َتكُْن َيكِْفَكُمْسِلمٍ ُمَحرٌَّم، َهذَا ِديُنكَ أَْيَن

  أَُبو قََزَعةَ ُسوَْيُد بن ُحَجْيرٍ، َعْن َحِكيمِ بن ُمَعاوِيَةَ
ُعَمَر الضَّرِيُر، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو  - ١٦٣٧٣

َيا َرسُولَ اللَِّه، َما َحقُّ زَْوَجةِ : قُلُْت: ُد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي قََزَعةَ، َعْن َحكِيمِ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَأنا َحمَّا: قَاال
  "َها إِال ِفي الَْبْيِتُيطِْعُمَها إِذَا طَِعَم، َوَيكُْسَوَها إِذَا اكَْتَسى، َوال َيضْرُِب الَْوْجَه، َوال َيْهُجُر:"أََحِدَنا َعلَْيِه؟، قَالَ

ِليِّ، َعْن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي قََزَعةَ الَْباِه - ١٦٣٧٤
  "ال َيقَْبلُ اللَُّه َتْوَبةَ َعْبدٍ أَشَْرَك َبْعدَ إِْسالِمِه:"َسلََّم، قَالََحكِيمِ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َما ِمْن َمْولًى َيأِْتي َموْلًى لَُه فََيسْأَلَُه ِمْن فَْضِلِه :"َوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ - ١٦٣٧٥
  "ُه ُشَجاًعا َعلَى َصاِحبِِه َينَْهُشُهفََيْحرَِمُه، إِال َجَعلَُه اللَّ

ِكيمِ بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي قََزَعةَ، َعْن َح - ١٦٣٧٦
َيا َرُسولَ اللَِّه، َما أََتْيُتكَ َحتَّى َحلَفُْت َعَددَ : َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َما اِإلْسالُم؟، : ، قُلُْت"بِاِإلْسالمِ:"أَصَابِِعي َهِذِه أَنْ ال آِتَيَك، فَبِالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ َما الَِّذي َبَعثَكَ اللَُّه بِِه؟، قَالَ
أَخََوانِ قَلَْبَك ِللَِّه، َوتَوُِّجُه َوجَْهَك إِلَى اللَِّه، وَُتَصلِّي الصَّالةَ الَْمفروضة، َوُتؤَدِّي الزَّكَاةَ الَْمفْرُوَضةَ،  ُتسَِّلُم:"قَالَ

  "َنصَِرياِن، ال يَقَْبلُ اللَُّه َتْوَبةَ عَْبٍد أَشَْرَك َبْعدَ إِْسالِمِه
ُتْحَشُرونَ َهُهنَا، َوأَْوَمأَ بَِيِدهِ إِلَى الشَّامِ، ُمشَاةً :"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا - ١٦٣٧٧

  "كُْم فَِخذُُهَوُركَْباًنا َوَعلَى ُوُجوِهكُْم، ُتعَْرُضونَ َعلَى اللَِّه َعلَى أَفَْواِهكُمُ الِْفَداُم، َوأَوَّلُ َما ُيعْرُِب َعْن أََحِد
أَنُْتْم ُتوفُونَ َسْبِعَني أُمَّةً أَنُْتْم آِخرَُها َوأَكَْرُمَها َعلَى :"ْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُوَسِم - ١٦٣٧٨

  ".اللَِّه



فَْيِليُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّ - ١٦٣٧٩
َحدَّثََنا ُزَهْيُر بن ُمَعاوِيَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُجَحاَدةَ، َحدَّثَنِي الَْحجَّاُج الَْباِهِليُّ، : بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، قَاال
إِنِّي : أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: ن ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا سَُوْيُد بن ُحجَْيرٍ، َعْن َحكِيمِ ب

الَِّذي َبعَثََك اللَّهُ  لََّه، َما دِيُنَكَحلَفُْت َعَدَد َهُؤالِء، َوأَْوَمأَ إِلَى أََصابِعِِه، أَنِّي ال أَتَّبُِعَك َوال أَتَّبُِع َما جِئْتَ بِِه، فَأَْنُشُدكَ ال
أَْسلَْمُت َنفِْسي ِللَِّه، َوَوجَّْهُت َوجْهِي إِلَْيَك، َوُتِقيمَ : أَنْ َتقُولَ:"فََما اِإلْسالُم؟، قَالَ: ، قُلُْت"َبَعثَنِي بِاِإلْسالمِ:"بِِه؟، قَالَ

  "ِمْن أََحٍد تَْوَبةً أَْشَرَك بَْعَد إِْسالِمِهالصَّالةَ، َوتُْؤِتي الزَّكَاةَ، أَخََواِن َنِصَرياِن، ال َيقَْبلُ اللَُّه 
أَطِْعْم إِذَا أُطِْعْمَت، َواكُْس إِذَا اكَْتَسْيَت، َوال َتْضرِبِ الَْوجَْه، َوال :"َما َحقُّ أَْزَواجَِنا َعلَْيَنا؟، قَالَ: قُلُْت - ١٦٣٨٠

  ".ُتقَبِّْح، َوال تَْهُجرْ إِال ِفي الْبَْيِت
 هَُهَنا ُتْحَشرُونَ، َوأَْوَمأَ إِلَى الشَّامِ، ُمَشاةً َوُركْبَاًنا وَُتَجرُّونَ َعلَى ُوُجوِهكُْم، َتأُْتونَ اللََّه َيْوَم:"ثُمَّ قَالَ - ١٦٣٨١

أَنُْتْم آِخُرَها َوأَكَْرُمَها َعلَى  ةًَتأْتُوَنُه َوَعلَى أَفَْواِهكُُم الِْفَداُم، فََيكُونُ أَوَّلَ َما ُيْعرُِب َعْن أََحِدكُْم فَِخذُُه، ُتوفُونَ َسْبِعَني أُمَّ
  ".ُشَجاًعا َيلُْمظُاللَِّه، َوَما ِمْن َمْولًى يَأِْتي مَْولًى فََيْسأَلَُه ِمْن فَْضلٍ ِعْنَدُه فََيْمَنَعُه، إِال أََتاهُ َيْوَم الْقَِياَمِة 

َوَولًَدا حَتَّى َمَضى ِعَصاٌر َوبَِقَي ِعصَاٌر، فَلَمَّا َحَضَرهُ  َوإِنَّ َرُجال ِممَّْن كَانَ قَْبلَكُْم َرَعَسُه اللَُّه مَاال" - ١٦٣٨٢
ألَْنَزَعنَّ كُلَّ َشْيٍء أَْعطَْيُتكُُموُه أَوْ لََتفَْعلُنَّ َما : َخْيَر َرُجلٍ، قَالَ: أَيَّ َرُجلٍ كُْنُت لَكُْم؟، قَالُوا: الَْمْوُت، قَالَ َألْهِلِه
فَإِذَا أََنا ُمتُّ فَأَْحرِقُونِي ِفي النَّارِ، فَإِذَا كُْنُت فَْحًما فَاْسَحقُونِي، ثُمَّ : ا َنفَْعلُ َما أَمَْرَتَنا، قَالَكُلَُّن: آُمُركُْم بِِه، فَقَالُوا

َربُّ، فََتالِفيِه  َمَخافَُتَك َيا: َما َحَملََك َعلَى َما َصَنْعَت؟، قَالَ: ذَرُّونِي ِفي َيْومِ رِيحٍ، فَدََعى اللَُّه بِِه كََما كَانَ، فَقَالَ
  "َورَبِّي

رٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَبِي ُبكَْي - ١٦٣٨٣
َيا َرسُولَ : قُلُْت: ارٍ، َعْن َحكِيمِ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِيِه، قَالََسِمْعتُ أََبا قََزَعةَ، ُيَحدِّثُ َعْمَرو بن ِديَن: ِشْبلُ بن َعبَّاٍد، قَالَ

ُتطِْعُمَها إِذَا طَِعْمَت، َوَتكُْسوَها إِذَا اكَْتَسْيَت، َوال َتْضرِبِ الَْوْجَه، َوال ُتقَبِّْحُه، :"اللَِّه، َما َحقُّ زَْوَجِة أََحِدَنا َعلَْيِه؟، قَالَ
  ".ي الَْبْيِتَوال تَْهُجْر إِال ِف

َهُهَنا ُتْحَشُرونَ ُركَْباًنا وَُمَشاةً َعلَى ُوُجوِهكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة، َعلَى أَفَْواِهكُُم :"َوأََشاَر بَِيِدهِ إِلَى الشَّامِ، فَقَالَ - ١٦٣٨٤
  ".إِنَّ أَوَّلَ َما ُيعْرُِب َعْن أََحدِكُْم فَِخذُُهالِْفَداُم، َوُتوفُونَ َسْبِعنيَ أُمَّةً أَْنُتْم آِخُرَها َوأَكَْرمَُها َعلَى اللَِّه، َو

ْن أَبِي قََزَعةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، َعْن ُشْعَبةَ، َع - ١٦٣٨٥
ُجال سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َما َحقُّ الْمَْرأَِة َعلَى الزَّْوجِ؟، َعْن َحِكيمِ بن ُمَعاوِيَةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َر

  ".َكُيطِْعمَُها إِذَا طَِعَم، َوَيكُْسوَها إِذَا اكَْتَسى، َوال َيْضرُِب الَْوجَْه، َوال ُيقَبُِّح، َوال تَْهُجْر إِال ِفي َبيِْت:"قَالَ
  وَِيةَ الُْمزَنِيُُّمَعاوَِيةُ بن ُمَعا

  ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى َعلَْيِهُتُوفَِّي ِفي َحيَاِة َرسُولِ اللَِّه َصلَّي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُرِفَعْت جِنَاَزُتُه ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّي اللَّ
ثَْمانُ بن الَْهيْثَمِ الُْمَؤذِّنُ، َحدَّثََنا َمْحُبوبُ بن ِهاللٍ الْمَُزنِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن صَاِلحٍ الشِّريَازِيُّ، َحدَّثََنا ُع - ١٦٣٨٦

نََزلَ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْن َعطَاِء بن أَبِي َمْيُموَنةَ، َعْن أََنسِ بن مَاِلٍك، قَالَ
فَضََرَب بَِجَناَحْيِه فَلَْم َتْبَق ، "َنَعْم:"ُد، مَاَت ُمَعاوَِيةُ بن ُمَعاوَِيةَ الْمَُزنِيُّ، أَُتِحبُّ أَنْ ُتَصلَِّي َعلَْيِه؟، قَالََيا ُمَحمَّ: فَقَالَ

فَُه َصفَّاِن ِمَن الَْمالِئكَِة ِفي كُلِّ َشَجَرةٌ، َوال أَكََمةٌ إِال َتَضْعَضَعْت، َوَرفََع لَُه َسرِيَرُه حَتَّى َنظََر إِلَْيِه، فََصلَّى َعلَْيِه َوَخلْ



: ، قَالَ"َيا جِْبرِيلُ، َما َبلَّغَ َهذَا َهِذهِ الَْمنْزِلَةَ ِمَن اللَِّه؟:"َصفٍّ َسْبُعونَ أَلْفًا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلجِْبرِيلَ
  .َوِقَراَءِتِه إِيَّاَها َجائًِيا َوذَاهًِبا، َوقَاِئًما َوقَاِعدًا، َوَعلَى كُلِّ حَالٍ ] ١آية اإلخالص "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد"بُِحبِِّه 

  ُمَعاوَِيةُ بن َنْوفَلٍ الدِّيِليُّ
بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ بن أَبِي َسْبَرةَ، َعْن ُمَحمَّدِ  - ١٦٣٨٧

َألنْ َيْوِترَ أََحُدكُْم أَْهلَُه َوَمالَهُ َخْيٌر لَُه ِمنْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َنْوفَلِ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  "أَنْ َيفُوَتُه َوقُْت َصالةِ الَْعْصرِ

  ُمَعاوَِيةُ اللَّْيِثيُّ
َحدَّثََنا َعْمُرو بن : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َويُوُسُف الْقَاِضي، وأمحد بن إمساعيل اهلروي البصري، قَالُوا - ١٦٣٨٨

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َمْرزُوقٍ، أنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َنْصرِ بن َعاِصمٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ اللَّْيِثيِّ، أَنّ َرسُولَ ا
ُمطِْرَنا بنْوِء كَذَا : ُيصْبُِح النَّاُس ُمْجِدبَِني فََيأِْتيهِمُ اللَُّه بِرِْزقٍ ِمْن ِعْنِدِه فَُيصْبُِحونَ ُمْشرِِكَني، َوَيقُولُونَ:"َوَسلََّم، قَالَ

  "َوكَذَا
  ُمَعاوَِيةُ بن ُحدَْيجٍ السَّكُونِيُّ

اُرونُ بن َملُولٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن َحدَّثََنا َه - ١٦٣٨٩
ْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، َعْن ُسوَْيِد بن قَْيسٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن ُحدَْيجٍ، قَالَ

  "إِنْ كَانَ ِفي َشْيٍء ِشفَاٌء، فَشَْرَبةُ َعَسلٍ، أَْو َشْرطَةُ ِمْحَجمٍ، أَْو كَيَّةُ َنارٍ، َوال أُِحبُّ أَنْ أَكَْتوَِي:"َيقُولُ

َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ : االَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، وَأَْحَمُد بن َيحَْيى بن خَاِلِد بن َحبَّانَ، قَ - ١٦٣٩٠
اوَِيةَ بن ُحدَْيجٍ، َعْن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثَنِي بن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي الَْحارِثُ بن يَزِيَد، َعْن ُعْرفُطَةَ بن َعْمرٍو الَْحْضَرِميِّ، َعْن ُمَع

  "ي سَبِيلِ اللَِّه، أَْو غُْدَوةٌ َخْيٌر ِمَن الدُّنَْيا َوَما ِفيَهارَْوَحةٌ ِف:"َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ي َحبِيبٍ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحينِيُّ، َحدَّثََنا بن لَهِيعَةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِ - ١٦٣٩١

غُْدَوةٌ ِفي َسبِيلِ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: بن ُحدَْيجٍ، قَالَ َعْن ُسَوْيِد بن قَْيسٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ
  ".اللَِّه، أَْو رَْوَحةٌ خَْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيهَا

: ارٍ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبشَّ - ١٦٣٩٢
َسِمْعتُ : قَالَ َسِمْعُت َيْحَيى بن أَيُّوَب، ُيَحدِّثُ َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن ُسَوْيِد بن قَْيسٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن ُحَدْيجٍ،

  ".غُْدَوةٌ ِفي سَبِيلِ اللَِّه، أَْو رَْوَحةٌ خَْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها:"قُولَُرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َي

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثَ - ١٦٣٩٣
َسِمْعُت َيحَْيى بن أَيُّوَب، ُيَحدِّثُ َعْن يَزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن : َحدَّثََنا َوْهُب بن جَرِيرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، قَالَ: َبشَّارٍ، قَاال

َب، فََسَهى َوَسلََّم ِفي َصلَّْيُت َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْغرِ:"ُسوَْيِد بن قَْيسٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن ُحدَْيجٍ، قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنََّك َسهَْوَت فََسلَّْمَت ِفي َركَْعَتْينِ، فَأََمَر بِالال فَأَقَاَم الصَّالةَ ثُمَّ : الرَّكَْعَتْينِ، ثُمَّ اْنَصَرَف، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ

ال، إِال : َتْعرِفُُه؟، فَقُلُْت: َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنََّك َسهَْوَت، فَِقيلَ: الَِّذي، قَالَ، فََسأَلَُه النَّاُس َعنِ الرَُّجلِ "أََتمَّ ِتلَْك الرَّكَْعةَ
  .َهذَا طَلَْحةُ بن ُعبَْيِد اللَِّه : ُهَو َهذَا، قَالُوا: أَنْ أََراُه، فََمرَّ بِي، فَقُلُْت



  َمنِ اْسُمُه
  ُمْسِلٌم ُمْسِلٌم الُْخَزاِعيُّ

ُد ْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْوزِيرِ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمََّحدَّثََنا َع - ١٦٣٩٤
َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن : ، قَالُوابن َمْنُصورٍ الَْمكِّيُّ، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمَؤمَّلِ بن الصَّبَّاحِ
كُْنُت ِعْنَد َرُسولِ اللَّهِ : ُمَحمَِّد بن الزُّْهرِيِّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َعْمرِو بن ُمْسِلمٍ الْخَُزاِعيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، قَالَ

ال َتأَْمَننَّ َوإِنْ أَْمَسْيَت ِفي َحَرمٍ إِنَّ الَْمنَاَيا بَِجنَْبْي : َعاِمرٍ الُْمْصطَلِِقيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْنَشْدُتُه قَْولَ سَُوْيدِ بن
ْوًما ُمفَارِقُُه َوكُلُّ كُلِّ إِْنَساِن وَاْسلُْك طَرِيقََك تَْمشِ غَْيَر ُمخَْتِشعٍ َحتَّى ُتالِقي َما ُيمَنِّي لََك الْمَانِي وَكُلُّ ِذي َصاِحبٍ َي

لُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه وَإِنْ أَْبقَْيَتُه فَانِي َوالَْخْيُر َوالشَّرُّ َمقُْروَناِن ِفي قَْرٍن بِكُلِّ ذَاَك َيأْتِيَك الَْجدِيَداِن فَقَالَ َرسُو َزاٍد
إِنِّي َما : ِكيَك ِمْن ُمْشرٍِك مَاَت ِفي الَْجاِهِليَِّة؟ فَقَالََيا أََبَتاُه، َما ُيْب: ، فََبكَى أَبِي، فَقُلُْت"لَْو أَْدَركَنِي َهذَا َألْسلََم:"َوَسلََّم

  .رَأَْيُت ِمْن ُمْشرٍِك خَْيًرا ِمْن ُسوَْيٍد 
  ُمْسِلٌم أَُبو رَاِئطَةَ

َنا ُمْسِلُم بن ِسَنانٍ َحدَّثَ: َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، وَُمَحمَُّد بن َزكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، قَاال - ١٦٣٩٥
َشهِْدُت َمَع : ْن أَبِيَها، قَالَالَْعَوِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الْحَارِثِ بن أَبَْزى الَْمكِّيُّ، َحدَّثَتْنِي أُمِّي رَاِئطَةُ بنُت ُمسِْلمٍ، َع

  "أَْنَت ُمْسِلٌم:"غُرَاٌب، قَالَ: قُلُْت"ُمَك؟َما اْس:"النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَُنْيًنا، فَقَالَ
  ُمْسِلُم بن الْحَارِثِ بن َبدَّلَ التَِّميِميُّ

دَّثََنا َعْبُد َحدَّثََنا مُوَسى بن َسْهلٍ أَُبو ِعْمَرانَ الْجَْونِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبٍ، َح - ١٦٣٩٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : بن َحسَّاٍن الِْكَنانِيُّ، َحدَّثَنِي الَْحارِثُ بن ُمْسِلمٍ التَِّميِميُّ، أَنَّ أََباُه، َحدَّثَُه، قَالَ الرَّْحَمنِ

النَّارِ َسْبَع مَرَّاٍت، فَإِنَّكَ إِنْ ُمتَّ ِمْن  اللَُّهمَّ أَجِرْنِي ِمَن: إِذَا َصلَّْيَت الصُّْبَح، فَقُلْ قَْبلَ أَنْ ُتكَلَِّم أََحدًا:"َعلَْيِه َوَسلََّم
، فَإِنَّكَ إِنْ ُمتَّ ِمْن لَْيلَِتكَ َيْوِمَك كُِتَب لََك جَِواٌر ِمَن النَّارِ، َوإِذَا َصلَّْيَت الَْمْغرَِب، فَقُلْ قَْبلَ أَنْ ُتكَلَِّم أََحًدا ِمثْلَ ذَِلَك

  "كُِتَب لََك جَِواٌر ِمَن النَّارِ

اُرونَ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسهِرٍ، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َه - ١٦٣٩٧
ا الَْحارِثُ بن ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َخاِلٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحسَّاٍن، َحدَّثََن: َحدَّثََنا الَْحكَمُ بن ُموَسى، قَاال

حَابِي َبَعثََنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسرِيٍَّة، فَلَمَّا َهَجْمَنا َعلَى الْقَْومِ َتقَدَّْمُت أَْص: التَِّميِميُّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
: َنَعْم، قُلُْت: ُترِيُدونَ أَنْ ُتحَرُِّزوا أَنْفَُسكُْم؟ قَالُوا: جُّونَ، فَقُلُْت لَُهْمَعلَى فََرِسي، فَاْستَقَْبلََنا النَِّساُء وَالصِّْبَيانُ َيِض

أَْشَرفَْنا َعلَى : قَالُواأَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، فَقَالُوَها، فََجاَء أَْصحَابِي فَالمُونِي، فَ: قُولُوا
َما َتْدُرونَ َما َصَنَع؟ لَقَْد كََتَب اللَُّه لَُه ِمنْ :"َغنِيَمِة فََمَنْعَتنَا، ثُمَّ اْنَصَرفَْنا إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَالْ

اللَُّهمَّ : ْيَت َصالةَ الَْغَداِة، فَقُلْ قَْبلَ أَنْ ُتكَلَِّم أََحًداإِذَا َصلَّ:"ثُمَّ أَْدَنانِي ِمْنُه، فَقَالَ"كُلِّ إِْنَساٍن كَذَا َوكَذَا ِمَن اَألجْرِ
نَّارِ، َوإِذَا َصلَّْيتَ أَجِْرنِي ِمَن النَّارِ َسْبَع مَرَّاٍت، فَإِنََّك إِنْ ُمتَّ ِمْن َيْوِمَك ذَِلَك كََتَب اللَُّه لََك بَِها جِوَاًرا ِمَن ال

اللَُّهمَّ أَجِْرنِي ِمَن النَّارِ َسْبَع مَرَّاٍت، فَإِنََّك إِنْ ُمتَّ ِمْن لَْيلَِتَك كََتَب اللَُّه لََك جَِواًرا : ُتكَلِّمَ أََحًدا الَْمغْرَِب، فَقُلْ قَْبلَ أَنْ
  ".ِمَن النَّارِ



لَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا ا - ١٦٣٩٨
أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََتَب لَُه ِكتَابًا "،بن َحسَّاٍن الِْكَنانِيُّ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ بن ُمْسِلمٍ التَِّميِميُّ، َعْن أَبِيِه 

  "مَّْن َوالُه اللَُّه اَألْمَر َوَخَتَم َعلَْيِهبِالَْوَصاةِ إِلَى َمْن َبْعَدُه ِم
  ُمْسِلُم بن َعْبِد الرَّْحمَنِ

ادُ بن كَِثريٍ الرَّمِْليُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا َعبَّ - ١٦٣٩٩
َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَبايُِع : ةَ بنِت نَْبَهانَ، َعْن َمْوالَها ُمْسِلُم بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، قَالََعْن َشْمِسيَّ

ايَِعَها َحتَّى ذَهََبْت فََغيََّرْت َيَدَها بُِصفْرٍَة، النَِّساَء َعاَم الْفَْتحِ َعلَى الصَّفَا، فَقَالَِت امَْرأَةٌ كَأَنَّ َيدََها َيدُ الرِّجَالِ، فَأََبى أَنْ ُيَب
  "َما طَهََّر اللَُّه كَفًّا ِفيَها َخاَتٌم ِمْن َحدِيٍد:"َوأََتاهُ َرُجلٌ ِفي َيِدِه خَاَتٌم ِمْن َحِديٍد، فَقَالَ

  ُمْسِلُم بن أَسْلََم بن ُبْجَرةَ األَْنَصارِيُّ، ثُمَّ الْخَْزَرجِيُّ

َعنِ بن  ثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْبَراهِيَم بن َسْعٍد، َحدَّثََنا أَبِي،َحدَّ - ١٦٤٠٠
ةَ أَِخي الْحَارِِث بن إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرِ بن ُمَحمَّدِ بن َعْمرِو بن َحْزمٍ، َعْن ُمْسِلمِ بن أَْسلََم بن ُبْجَر

إِنْ كَانَ لَِيْدُخلَ الَْمدِيَنةَ فََيقِْضيَ َحاَجَتُه بِالسُّوقِ ثُمَّ َيْرجَِع إِلَى : الْخَْزَرجِ، َوكَانَ َشْيًخا كَبًِريا قَْد َحدَّثَ َنفَْسُه، قَالَ
َواللَِّه َما َصلَّْيُت ِفي : َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََيقُولُأَْهِلِه، فَإِذَا َوَضَع رَِداَءُه ذَكََر أَنَُّه لَْم ُيَصلِّ ِفي َمْسجِِد 

حَتَّى َمْن َهَبطَ ِمْنكُْم إِلَى َهِذهِ الْقَْرَيِة فَال َيْرجَِعنَّ إِلَى أَْهِلِه :"َمْسجِِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِنَُّه قَْد قَالَ لََنا
  "َيْركََع َركْعََتْينِ ِفي َهذَا الَْمْسجِِد، ثُمَّ َيْرجَِع إِلَى أَْهِلِه

ثَنِي إِْسحَاُق َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّ - ١٦٤٠١
ولَ ي فَْرَوةَ، َعْن إِبَْراهِيَم بن ُمَحمَّدِ بن أَْسلمِ بن ُبجَْرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه ُمْسِلمِ بن ُبْجرَةَ، أَنّ َرُسبن َعْبِد اللَِّه بن أَبِ

َرآُه قَْد أََنْبتَ ضُرَِبْت ُعُنقُُه،  َجَعلَُه َعلَى أَُساَرى قَُرْيظَةَ، َوكَانَ َينْظُُر إِلَى فَْرجِ الُْغالمِ، فَإِذَا"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "َوإِنْ لَْم ُيْنبِْت فََجَعلَُه ِفي َمغَْنمِ الُْمْسِلِمَني

  ُمْسِلٌم أَُبو َعْوَسجَةَ

ْحَوصِ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الَْوْركَانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو اَأل - ١٦٤٠٢
َبالَ، ثُمَّ تََوضَّأَ "رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسلَْيَمانَ بن قَْرمٍ، َعْن َعْوَسَجةَ بن ُمْسِلمٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  "َوَمَسَح َعلَى ُخفَّيِْه
  ُمْسِلُم بن ُعَمْيرٍ الثَّقَِفيُّ

بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُحمَْيُد بن َمْسَعَدةَ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن النُّْعَماِن الَْباِهِليُّ، َحدَّثََنا مَُزاِحُم بن  َحدَّثََنا عَْبَدانُ - ١٦٤٠٣
افُوٌر، فَقََسَمَها َبْيَن أُْهِدَيْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َجرَّةٌ َخضَْراُء ِفيَها كَ: َعْبِد الْعَزِيزِ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن ُعَمْيرٍ، قَالَ

  "َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ، اْنتَبِِذي لََنا ِفيَها:"الُْمهَاجِرِيَن وَاألَْنصَارِ، َوقَالَ
  ُمْسِلٌم أَُبو َصِفيَّةَ

  ُمْسِلُم بن الَْعالِء بن الَْحْضرَِميِّ
ثََنا ُمحَمَُّد بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن إِبَْراهِيَم َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ بن مَابِهَْراَم اَألْيذَجِيُّ، َحدَّ - ١٦٤٠٤

َشهِْدُت َرسُولَ اللَِّه : قَالَالرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن طَلَْحةَ بن ُمْسِلمِ بن الَْعالِء الَْحْضَرِميُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه ُمسِْلمٍ، 
َوال َيِحلُّ َألَحدٍ جَْهلُ الْفَْرضِ وَالسَُّننِ، :"يَما َعَهَد إِلَى الَْعالِء َحْيثُ َوجََّهُه إِلَى الَْبْحَرْينِ، قَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِف



  "أَنْ ُسنُّوا بِالَْمجُوسِ ُسنَّةَ أَْهلِ الْكَِتابِ"َوكََتَب للعالِء"َوَيِحلُّ لَُه َما ِسَوى ذَِلَك
  َمنِ اْسُمُه َمْسلََمةُ

  َمةُ بن َمْخلٍَد اَألْنَصارِيَُّمْسلَ
  من أخباره

ُموَسى بن  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء َعِليُّ بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعْن - ١٦٤٠٥
ِحَني قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ، َومَاَت وَأََنا اْبُن  ُوِلْدُت:"َسِمْعتُ بن َمْخلٍَد، َيقُولُ: َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".َعْشرٍ
ْبُد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن ُمَحمَِّد بن َحيَّانٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َع - ١٦٤٠٦

قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأََنا :"ن َمْهِديٍّ، َعْن ُموَسى بن َعِليِّ بن َرَباحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َمْسلََمةَ بن َمْخلٍَد، قَالَب
  .ِديٍّ ِعْنِدي الصَّوَاُب، وَاللَُّه أَْعلَُم، َوَحِديثُ عَْبِد الرَّْحَمنِ بن َمْه"اْبُن أَْرَبعٍ، َوُتُوفَِّي وَأََنا اْبُن أَْرَبَع َعْشرَةَ

  ".ِفي َسَنِة ِثْنَتْينِ َوِستَِّني ُتوُفَِّي َمْسلََمةُ بن َمْخلٍَد:"َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، قَالَ - ١٦٤٠٧
  َما أَسَْنَد َمْسلََمةُ بن َمْخلٍَد

َسْهلٍ، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َيحَْيى، أنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن َعْمرِو بن الْحَارِِث، َعْن ُمَجمِّعِ  َحدَّثََنا َبكْرُ بن - ١٦٤٠٨
  "اعُْروا النَِّساَء َيلَْزْمَن الِْحَجالَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن كَْعبٍ، َعْن َمْسلََمةَ بن َمْخلٍَد، قَالَ

اُف، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، ح َوَحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّ - ١٦٤٠٩
ٍك، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن ُحَدْيجٍ، َحدَّثََنا بن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َهانٍِئ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َماِل: َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، قَاال

َيْسبُِق الُْمَهاجُِرونَ النَّاسَ بِأَْرَبِعَني خَرِيفًا إِلَى الَْجنَّةِ، :"َعْن َمْسلََمةَ بن َمْخلٍَد، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  "ابِ، ثُمَّ َتكُونُ الزُّْمَرةُ الثَّانَِيةُ ِمائَةَ َخرِيٍفَيَتَنعَُّمونَ ِفيَها وَالنَّاُس َمْحُبوُسونَ لِلِْحَس

َعْن َجَبلَةَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُموَسى اَألْشَيُب، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ،  - ١٦٤١٠
اللَُّهمَّ َمكِّْن لَُه ِفي الْبِالِد، َوِقِه ُسوَء :"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلُمَعاوَِيةَبن َعِطيَّةَ، َعْن َمْسلََمةَ بن َمْخلٍَد، أَنّ 

  "الَْعذَابِ
ْربٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َح - ١٦٤١١

اللَُّهمَّ َعلِّْمُه :"َم، قَالَ ِلُمَعاوِيَةَِهاللٍ الرَّاسِبِيِّ، َعْن َجَبلَةَ بن َعِطيَّةَ، َعْن َمْسلََمةَ بن َمْخلٍَد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  "الِْكَتاَب َوالِْحَساَب، وََمكِّْن لَُه ِفي الْبِالِد

ْن ثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َعبَّاِد بن َعبَّاٍد الُْمَهلَّبِيِّ، َعنِ بن َعْوٍن، َعَحدَّ - ١٦٤١٢
إِنِّي : َتُه فَأَِذنَ لَُه، فَقَالَْوَمكْحُولٍ، أَنَّ ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ، أََتى َمْسلََمةَ بن َمْخلٍَد، َوكَانَ َبْيَنُه َوَبْيَن الَْبوَّابِ َشْيٌء، فََسِمعَ َص

َمْن َعِلَم ِمْن أَِخيِه سَيِّئَةً :"لَْم آِتَك زَائًِرا، وَلَِكْن جِئُْتَك بَِحاَجٍة، أََتذْكُُر َيْوَم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .لَِهذَا جِئُْت : َنَعْم، قَالَ: الَ، قَ"فََسَتَرَها سََتَر اللَُّه َعلَْيِه َيْوَم الْقَِياَمِة

  َمنِ اْسُمُه َمْعٌن
  َمْعُن بن َيزِيَد السُّلَِميُّ ِمْن أَْخَبارِِه

قَالَ : َسِمْعُت َبكَّارَ بن ُمَحمَِّد بن وَاِسعٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسالمٍ الْجَُمِحيُّ، قَالَ - ١٦٤١٣



ْت قَُرِشيَّةٌ ِلقَُرِشيٍّ َما َولََدْت قَُرِشيَّةٌ لِقَُرِشيٍّ َخيًْرا لََها ِفي ِدينَِها ِمْن ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَما وَلََد:"َيةُُمَعاوِ
يَّةٌ ِلقَُرِشيٍّ َخْيًرا لََها ِفي ِدينَِها ِمْن ُمَحمَّدٍ َصلَّى َما وَلََدْت قَُرِش:"، فَقَالَ َمْعُن بن يَزِيَد السُّلَِميُّ"َخيًْرا لََها ِفي ُدْنَياَها مِنِّي

ألَنََّك َعوَّْدتَُهْم َعاَدةً كَأَنِّي :"قَالَ"َوِلَم؟:"، قَالَ"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَما َولََدْت قَُرِشيَّةٌ ِلقَُرِشيٍّ شَرا لََها ِفي ُدْنَياَها ِمْنَك
  "َوْيَحَك، وَاللَِّه إِنِّي ُألكَاِتُمَها نَفِْسي ُمْنذُ كَذَا َوكَذَا:"، فَقَالَ"ِمْن غَْيرَِك، فَتَأِْتي بِهِمْ َصْرَعى ِفي الطُُّرقِبِهِْم قَْد طَلَُبوَها 

  َما أَسَْنَد َمْعُن بن َيزِيَد السُّلَِميُّ
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 بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َوضَّاُح بن َيحَْيى النَّْهشَِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ - ١٦٤١٤
َجاَء أَْعرَابِيٌّ فَأََخذَ بِِخطَامِ َناقَِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َمْعنِ بن َيزِيَد، قَالَ َعْن كُلَْيبِ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن

ي الَْمْسأَلَِة َولَقَدْ لَقَْد أَْوجَْزَت ِف:"َيا َنبِيَّ اللَِّه، ُدلَّنِي َعلَى َعَملٍ ُيقَرُِّبنِي ِمَن الَْجنَِّة َوُيَباِعُدنِي ِمَن النَّارِ، قَالَ: فَقَالَ
َيُه النَّاُس إِلَْيَك فَاكَْرَهُه أَْعَرْضَت، َتعُْبُد اللََّه َوال ُتشْرُِك بِِه َشيْئًا، وَُتَصلِّي الْخَْمَس، وََتُصوُم َرَمَضانَ، َوَما كَرِْهَت أَنْ يَأِْت

  "لَُهْم
الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن خَاِلٍد الذََّهبِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ - ١٦٤١٥

: َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ، َعْن أَبِي الْجَُويْرَِيِة، َعْن َمْعنِ بن َيزِيَد السُّلَِميِّ، قَالَ: ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، قَاال
لَْيِه فَفَلَجَنِي، تُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أََنا، َوأَبِي، َوَجدِّي، َوخَطََب َعِليَّ فَأَْنكَحَنِي، َوخَاَصْمُت إَِباَيْع

وَاللَِّه َما إِيَّاكَ أَرَْدُت، : ُه بِهَِما، فَقَالََوكَانَ أَبِي َجاَء بِِدينَاَرْينِ يََتَصدَُّق بِهَِما فََوَضَعُهَما ِعْندَ َرُجلٍ فَأََخذُْتُهَما فَأََتْيُت
  "لََك َما نََوْيَت َيا يَزِيُد، وَلََك َيا َمْعُن َما أََخذَْت:"فََخاَصْمُتهُ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن َوِكيعٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َجدِّي، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ - ١٦٤١٦
خَاَصْمُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَفْلَجَنِي، َوَخطََب َعِليَّ :"الُْجوَْيرَِيِة، َعْن َمْعنِ بن َيزِيَد، قَالَ

  ".َنا، َوَجدِّيفَأَْنكََحنِي، َوبَاَيْعُتُه أَ
يْرَِيِة، َعْن َمْعنِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن أَبِي الُْجَو - ١٦٤١٧
ا، َوَجدِّي، َوخَاَصْمُت إِلَْيِه فَأَفْلََجنِي، َوَخطََب َعِليَّ بَاَيْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أََن:"َيزِيَد، قَالَ
  ".ال َتِحلُّ غَنِيَمةٌ حَتَّى تُقَْسَم، َوال ُتقَْبلُ ِمْنَها حَتَّى تُقَْسَم ِللنَّاسِ:"، فَقَالَ َمْعٌن"فَأَْنكََحنِي
بن ُمْسِلمٍ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا فَهُِد بن  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ - ١٦٤١٨

كُنَّا بِأَْرضِ الرُّومِ فَأُمَِّر َعلَْيَنا : َحدَّثََنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِي الُْجوَْيرَِيِة، قَالَ: َعْوٍف أَُبو َربِيَعةَ، قَاال
فَأَصَْبُت : َمْعُن بن َيزِيَد السُّلَِميُّ، قَالَ: أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن بين ُسلَْيمٍ، ُيقَالُ لَُه َرُجلٌ ِمْن

ال :"لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُلَْوال أَنِّي َسِمْعُت َرسُولَ ال: َجرَّةً َحمَْراَء ِفيَها َدنَانٌِري، فَأََتْيُتُه بَِها فََخمََّسهَا، َوقَالَ
  .ال َحاَجةَ ِلي ِفيِه : فَعََرَض َعِليَّ ِمْن َنِصيبِِه، فَقُلُْت: َألْعطَيُْتَك، قَالَ"َنفْلَ إِال ِمَن الُْخُمسِ

الْعَزِيزِ بن أَبِي رِْزَمةَ، أنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبِد - ١٦٤١٩
: ْعَن بن َيزِيَد، َيقُولَُشِقيقٍ، أَْخَبرَنِي أَُبو َحْمَزةَ السُّكَّرِيُّ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ، َحدَّثَنِي سَُهْيلُ بن ِذرَاعٍ، أَنَُّه َسِمَع َم

، فَاْجَتَمْعَنا أَوَّلَ النَّاسِ، "اْجَتِمُعوا ِفي َمسَاجِِدكُْم، فَإِذَا اْجَتَمَع قَْوٌم فَلُْيْؤِذُنونِي:"َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
لَِّه الَِّذي لَْيَس ِللْحَْمِد ُدوَنهُ الَْحْمُد ِل: فََتكَلََّم ُمَتكَلٌِّم ِمنَّا، فَقَالَ: فَأََتْيَناُه فَآذَنَّاُه، فََجاَء َيْمِشي َمَعَنا َحتَّى جَلََس إِلَْيَنا، قَالَ

فََغِضبَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَم، وََتالَوْمَنا َوالَم بَْعُضَنا : َمقَْصٌر، َولَْيَس َوَراَءُه َمْنفَذٌ، أَْو َنْحَو َهذَا، قَالَ
َنا أَوَّلَ النَّاسِ َوإِنْ فََعلَ َوفََعلَ، وَأََتيَْناُه فََوَجْدَناُه ِفي َمْسجِِد بين فُالٍن فَكَلَّْمَناُه، فَأَقَْبلَ َخصََّنا اللَُّه بِِه أَنْ أَتَا: َبْعًضا، َوقُلَْنا

َبْيَن َيَدْيِه َوَما َشاَء إِنَّ الَْحْمَد ِللَِّه َما َشاَء جََعلَ :"َمَعَنا َحتَّى َجلََس ِفي َمجِْلِسِه الَِّذي كَانَ ِفيِه أَْو قَرِيبٍ ِمنُْه، ثُمَّ قَالَ
  .، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَْيَنا فَكَلََّمَنا َوأَمََرَنا َوَعلََّمَنا "َجَعلَ َخلْفَُه، َوإِنَّ ِمَن الَْبَيانِ ِسْحًرا



  َمنِ اْسُمُه ُمَجمٌِّع
  ُمَجمُِّع بن جَارَِيةَ األَْنصَارِيُّ

، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي بن ِشَهابٍ، أَنَّهُ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ - ١٦٤٢٠
ارِيِّ، ِمْن بين َعْمرِو بن َسِمَع َعْبَد اللَِّه بن ُعبَْيِد اللَِّه بن ثَْعلََبةَ األَْنصَارِيَّ، ُيَحدِّثُ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد األَْنَص

َيقُْتلُ اْبُن َمرَْيمَ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َسِمْعُت َعمِّي ُمَجمَِّع بن َجارَِيةَ، َيقُولُ: الََعْوٍف، قَ
  "الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ

، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ - ١٦٤٢١
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اللَِّه بن ثَْعلََبةَ األَْنَصارِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن يَزِيَد، َعْن ُمَجمِّعِ بن جَارِيَةَ، قَالَ

  ".ُن َمرَْيَم الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ، أَْو إِلَى جَانِبِ لُدٍَّيقُْتلُ اْب:"َوَسلََّم، َيقُولُ
لَِّه بن َعْبدِ اللَِّه َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد ال - ١٦٤٢٢

َسِمْعُت َرُسولَ : َسِمْعُت َعمِّي، َعْن ُمَجمِّعِ بن َجارَِيةَ، َيقُولُ: َد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد بن َجارَِيةَ، قَالَبن ثَْعلََبةَ، أَنَّهُ َسِمَع َعْب
  ".َيَم بِبَابِ لُدٍَّوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه لََيقُْتلَنَُّه اْبُن َمْر:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ، َوذَكََر الدَّجَّالَ، فَقَالَ

اِعيِّ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ، َحدَّثََنا ُبْهلُولُ بن َحكِيمٍ، َعنِ اَألْوَز - ١٦٤٢٣
بن َيزِيَد بن جَارَِيةَ، َعْن َعمِِّه ُمَجمِّعِ بن َجارَِيةَ، أَنّ بن ِشَهابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ثَْعلََبةَ األَْنَصارِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ 

  ".َيقُْتلُ اْبُن مَْرَيَم الَْمسِيَح بَِبابِ لُدٍّ:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ َيقُولُ
َعْبدُ اللَِّه بن ِعْمَرانَ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا  - ١٦٤٢٤

يَزِيدَ بن َجارَِيةَ، َعْن َعمِِّه  َزْمَعةُ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ثَْعلََبةَ اَألْنصَارِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن
  ".َيقُْتلُ اْبُن َمرَْيَم الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ:"جَارَِيةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ُمَجمِّعِ بن
إِْسحَاَق، َعنِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا َخاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن  - ١٦٤٢٥

: ُمَجمِّعِ بن َجارَِيةَ، قَالَ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ثَْعلََبةَ األَْنَصارِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن جَارَِيةَ، َعْن َعمِِّه
  ".َمِسيحَ بَِبابِ لُدٍَّيقُْتلُ اْبُن َمْرَيمَ الْ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َمةُ بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعزِيزٍ اَألْيِليُّ، َحدَّثََنا َسال - ١٦٤٢٦
للَِّه بن ثَْعلََبةَ اَألْنَصارِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َرْوحٍ، َعْن َعِقيلِ بن خَاِلٍد، َعنِ بن ِشهَابٍ، َحدَّثَنِي ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْبِد ا

يَقُْتلُ اْبُن :"َم، كَانَ َيقُولَُيزِيَد بن جَارَِيةَ األَْنصَارِيِّ، َعْن َعمِِّه ُمَجمِّعِ بن َجارِيَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".َمْرَيَم الَْمسِيَح بَِبابِ لُدٍّ

َحدَّثََنا َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَذَنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، َحدَّثََنا ُمَجمُِّع بن َيْعقُوَب، ح َو - ١٦٤٢٧
َسِمْعُت َعمِّي : َيْعقُوَب، َعْن أَبِيِه، قَالَ َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي ُمَجمُِّع بن

أَقَْبلَْنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الَْمِديَنةِ : َعْبَد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن َعمِِّه ُمَجمِّعِ بن َجارَِيةَ، َيقُولُ
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُرَاعِ الَْغِميمِ، إِِذ النَّاُس َيْرُسُمونَ َنْحَو الرَّسُولِ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحتَّى إِذَا َبلَغَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ال
ا َحتَّى َوَجْدَنا أُوِحيَ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَُحرِّكَْن: َما ِللنَّاسِ؟ قَالَ: َوَسلََّم، فَقَالَ بَْعُض النَّاسِ ِلبَْعضٍ

إِنَّا فََتحَْنا لََك فَْتًحا : "ْيهِْمَرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد كَُراعِ الَْغمِيمِ َواِقفًا، فَلَمَّا اْجَتَمَع النَّاُس قََرأَ َعلَ



، ثُمَّ "إِي وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، إِنَُّه الْفَْتُح:"فَْتٌح ُهَو؟ قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، أَ: ، فَقَالَ بَْعُض الْقَْومِ] ١الفتح آية "[ُمبِيًنا
ثُمِائَِة فَارِسٍ، َوكَانَ قُِسَمْت َعلَى أَْهلِ الُْحدَْيبَِيِة َعلَى ثََمانَِيةَ َعَشَر َسْهًما، َوكَانَ الَْجْيشُ أَلْفًا َوَخْمَسِمائٍَة ِفيهِْم ثَال

  .اللَّفْظُ ِلَحِديِث بن الطَّبَّاعِ ِللْفَارِسِ َسْهَماِن، َو

عَزِيزِ بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعْبِد الْ - ١٦٤٢٨
نّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، خََرَج ِفي َجنَاَزِة َرُجلٌ مِنْ َعْبِد اللَِّه، َعْن َيْعقُوَب بن ُمَجمِّعِ بن َجارَِيةَ، َعْن أَبِيِه، أَ

السَّالُم َعلَى أَْهلِ الْقُبُورِ ثَالثَ مَرَّاٍت، َمْن كَانَ ِمْنكُْم ِمَن :"بين َعْمرِو بن َعْوٍف َحتَّى اْنَتَهى إِلَى الَْمقَْبَرِة، فَقَالَ
  "ِمَني، أَْنُتْم لََنا فََرطٌ وََنْحُن لَكُْم َتبٌَع، َعافَاَنا اللَُّه َوإِيَّاكُْمالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْسِل

نِ الْقَاِسمِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا عِيَسى بن يُوُنَس، َعْن َيحَْيى بن َسِعيٍد، َع - ١٦٤٢٩
أَنَّ َرُجال مِْنُهْم ُيْدَعى ِخذَاًما َزوََّج اْبَنَتهُ ُتْدَعى َخْنَساَء، فَكَرَِهْتُه فَأََتتِ "مِّعٍ، َوَعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد،بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُمَج

  "النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََردَُّه، َوكُنَّا نََتَحدَّثُ أَنََّها ثَيٌِّب
ْيَبةَ، ُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشَحدَّثََنا عَْب - ١٦٤٣٠

قَالَ َرسُولُ : ن َجارَِيةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ُحْمَرانَ بن أَْعَيَن، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، َعنِ ب: قَاال
، َزادَ بن أَبِي َشْيَبةَ ِفي َحِديِثِه، فََصفَفََنا َخلْفَُه "إِنَّ أََخاكُُم النَّجَاِشيَّ قَْد َماَت فََصلُّوا َعلَْيِه:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َصفَّْينِ 

ْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َزْيدُ بن أَْخَرَم، َحدَّثََنا َمكِّيُّ بن إِْبَراهِيَم بن جُرَْيجٍ، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّ - ١٦٤٣١
زِيَد  لَِقَيا ُمَجمِّعَ بن َيِدينَارٍ، أَنَّ ِهَشاَم بن َيحَْيى أَْخَبرَُه، أَنَّ ِعكْرَِمةَ بن َسلََمةَ أَْخَبَرُه، أَنَّ أَخََوْينِ ِمْن بين الُْمِغَريِة

  "أََمَر أَنْ ال َيْمَنَع جَاٌر جَاَرُه أَنْ يَْغرِسَ َخَشَبةً ِفي جَِدارِِه"أَْشَهُد أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْنصَارِيَّ، فَقَالَ
حَاَق الَْجْوهَرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعنِ بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن أَْحَمَد بن ُمقْبِلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن إِْس - ١٦٤٣٢

أَنَّ أََخَوْينِ ِمْن ، ةَ أَْخَبَرُه ُجرَْيجٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن دِيَنارٍ، أَنَّ ِهَشاَم بن َيحَْيى أَْخَبَرُه، أَنَّ ِعكْرَِمةَ بن َسلََمةَ بن أَبِي رَبِيَع
َوَرُجال ِمَن ، بِالِْعْتقِ َعلَى َصاِحبِِه أَنْ ال َيَدَعُه َيَضعُ َخَشَبةً ِفي جَِدارِِه، فَلَِقَيا ُمَجمَِّع بن يَزِيَد بين الُْمِغَريةِ َحلََف أََحُدُهَما 

، "َخَشَبةً ِفي جَِدارِِه ال َيْمَنُع َجاٌر جَاَرُه أَنْ َيَضَع:"َنْشَهدُ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: اَألْنصَارِ، فَقَالُوا
وَأََنا : قَالَ َعْمُرو َيا أَِخي، قَْد َعِلْمُت أَنَُّه َمقِْضيٌّ لََك َعِليَّ فَِلَم اتََّخذَْت أََساِطيَنا ُدونَ جَِدارِي؟ فَاتََّخذَ أََساِطيَنا،: فَقَالَ

  .رَأَْيُت ِتلَْك اَألَساِطَني
  َمنِ اْسُمُه َمْخَرمَةُ
  فَلِ بن أَْهَيبِ بن َعْبِد مََناِف بن ُزهَْرةَ بن ِكالبِ بن ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن لَُؤيَِّمْخَرَمةُ بن َنْو

  َوأُمُُّه َرِقيقَةُ بنتُ أَبِي صَِفيِّ بن َهاِشمِ بن َعْبِد َمَناٍف

ُتُوفَِّي َمْخَرَمةُ بن َنْوفَلٍ ُيكَْنى :"ْيرٍ، قَالََحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرحِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَ - ١٦٤٣٣
َوُهَو اْبُن َخْمَس َعْشَرةَ َوِمائَِة َسَنٍة، أَْسلََم َيْوَم الْفَْتحِ، : أََبا الِْمسَْورِ َسَنةَ أَرَْبعٍ َوَخْمِسَني، َوِسنُُّه َسْبُعونَ َسَنةً، َوقَْد ِقيلَ

  ".َوُهَو ِمَن الُْمَؤلَّفَِة
  َد َمْخَرَمةُ بن َنْوفَلٍَما أَسَْن

أَُبو  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، َوَعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا - ١٦٤٣٤



لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، َعنِ  َحدَّثََنا اْبُن: الزِّْنبَاعِ رَْوُح بن الْفََرحِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَالُوا
لَمَّا أَظَْهَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اِإلْسالَم أَْسلََم أَْهلُ َمكَّةَ كُلُُّهْم، : الِْمسَْورِ بن َمْخَرمَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

، "حَتَّى إِنْ كَانَ لََيقَْرأُ السَّْجَدةَ فََيْسُجُدونَ، َما َيْسَتِطيُع أََحدُُهْم أَنْ َيْسُجَد ِمَن الزَِّحامِ"َرَض الصَّالةُ،َوذَِلَك قَْبلَ أَنَّ ُتفْ
: ِفي أَْرضِهِْم، فَقَالُوا الَْولِيُد بن الُْمِغريَِة، َوأَُبو جَْهلِ بن ِهَشامٍ َوغَْيُرُهَما، َوكَانُوا بِالطَّاِئِف: َحتَّى قَِدَم رَُؤَساُء قَُرْيشٍ

  "فَكَفَُروا! َتَدُعونَ ِديَن آبَاِئكُْم؟ 
  َمنِ اْسُمُه ِمْسَوُر بن َمْخَرَمةَ بن َنْوفَلِ بن أَْهَيَب الزُّْهرِيُّ

نُت عَْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َوِهَي أُمُُّه أُْخُت عَْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ُيقَالُ اْسُمَها َرْملَةُ، َوكَانَ ِعْنَد الِْمْسَورِ جَُويْرَِيةُ ب
  أُمُّ اْبنِِه َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن الِْمسَْورِ

ُتُوفَِّي الِْمْسَورُ بن َمْخَرَمةَ َيْومَ :"َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرحِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ - ١٦٤٣٥
أََصاَبُه َحَجرُ الْمَْنَجنِيقِ، َيزِيَد بن ُمَعاوَِيةَ إِلَى اْبنِ الزُّبَْيرِ َسَنةَ أَرَْبعٍ َوِستَِّني، َوَصلَّى َعلَْيِه اْبُن الزَُّبْيرِ بِالَْحُجوِن، َجاَء َنْعُي 

لِ َسَنةَ أَرَْبعٍ َوِستَِّني، وُِلَد بَْعَد الْهِْجَرِة بَِسَنَتْينِ َوُهَو ُيَصلِّي ِفي الِْحجْرِ، فَأَقَاَم َخْمَسةَ أَيَّامٍ، فَُتُوفَِّي ِفي َشْهرِ َربِيعٍ األَوَّ
ُتُوفَِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ َوقَِدَم بِِه الَْمِديَنةَ ِفي َعِقبِ ِذي الِْحجَِّة َسَنةَ ثََماٍن، َوشَهَِد َعاَم الْفَْتحِ، َوُهَو اْبُن ِستِّ ِسنَِني، َو

  .َيعْنِي الِْمسَْوَر بن َمْخَرَمةَ"اْبُن ثََماِن ِسنَِني َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو
  أَُبو أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف َعنِ الِْمسَْورِ بن َمْخَرمَةَ

عِيٍد اُألمَوِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َعْبِد اللَِّه الَْهَروِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َس - ١٦٤٣٦
: رِ بن َمْخَرَمةَ، قَالَُعثَْمانُ بن َحِكيمِ بن َعبَّاِد بن ُحَنْيٍف األَْنصَارِيُّ، أَْخبََرنِي أَُبو أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعنِ الِْمْسَو

  "اال تَْمشِ ُعْريَاًن:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ َعنِ الِْمسَْورِ بن َمْخَرمَةَ

ةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، أَخَْبرَنِي ِهَشاُم بن ُعْرَو - ١٦٤٣٧
، أَنَّ ُسَبْيَعةَ اَألْسلَِميَّةَ ُتُوفِّي َعنَْها َزْوُجَها َوِهَي ُحبْلَى، فَلَْم َتْمكُثْ إِال لََياِلَي ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َعنِ الِْمْسَورِ بن َمْخَرَمةَ

ِذنَ لََها، فَاْسَتأْذََنْت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي النِّكَاحِ ِحَني َوَضَعْت، فَأَ"َحتَّى َوَضَعْت، فَلَمَّا َتَنقَّْت خُِطَبْت،
  "فََنكََحْت
ْن أَبِيِه، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َع - ١٦٤٣٨

فَأََمَرَها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ "َدْت َبْعدَ ثََماٍن أَْو َسبْعٍ،َعنِ الِْمْسَورِ، أَنَّ ُسَبْيَعةَ بنَت الَْحارِِث ُتُوفَِّي َعْنَها زَْوُجهَا، فََولَ
  ".َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َتَتزَوََّج

َوةَ، بن ُعْر َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ِهَشامِ - ١٦٤٣٩
ْم َتْمكُثْ إِال لََيايلَ َحتَّى َعْن أَبِيِه، َعنِ الِْمْسَورِ بن َمْخَرَمةَ،أَنَّ سَُبْيَعةَ اَألْسلَِميَّةَ ُتُوفَِّي َعْنَها زَْوُجَها وَِهي ُحْبلَى، فَلَ

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي النِّكَاحِ ِحَني َوَضَعْت، فَاسَْتأْذََنْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّ"َوَضَعْت، فَلَمَّا َتَعالَّْت ِمْن نِفَاِسَها ُخِطَبتْ،
  ".فَأَِذنَ لََها، فََنكََحْت

يِه، َعنِ الِْمْسَورِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِ - ١٦٤٤٠
حَتَّى َوَضَعْت،  ةَ،أَنَّ ُسَبْيَعةَ بنَت الَْحارِِث اَألْسلَِميَّةَ ُتُوفَِّي َعْنَها َزْوجَُها َوِهَي َحاِملٌ، فَلَْم َتْمكُثْ إِال َيسًِريابن َمْخَرَم



  ".ِفي النِّكَاحِ، فَأَِذنَ لََها، فََنكََحْتفَاسَْتأْذََنْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم "فَلَمَّا َتَعالَّْت ِمْن نِفَاِسَها ُخِطَبتْ،
ْن أَبِيِه، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن خَازِمٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َع - ١٦٤٤١

َوفَاِة َزْوجَِها بِأَيَّامٍ قَالِئلَ، فَأََتتِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َوَضَعْت ُسَبْيَعةُ بَْعَد: َعنِ الِْمْسَورِ بن َمْخَرَمةَ، قَالَ
  ".فَاْسَتأْذَْت ِفي النِّكَاحِ، فَأَِذنَ لََها"َوَسلََّم

ُمَعاوَِيةُ، َعْن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ بن أَْشِكيَب، َحدَّثََنا  - ١٦٤٤٢
أََمرَ ُسَبْيَعةَ أَنْ "َوَسلََّمُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر، عنِ الِْمسَْورِ بن َمْخَرَمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  .يَب عَاِصُم بن ُعَمَرَهكَذَا قَالَ اْبُن أَْشِك". َتْنِكَح إِذَا َتعَالَّْت ِمْن نِفَاِسَها

ِه، َعْن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد، عْن أَبِي - ١٦٤٤٣
ا َزْوُجَها َوِهَي َحاِملٌ، فَلَْم َيُمرَّ بَِها لََيالٍ َحتَّى ُعْرَوةَ، َعنِ الِْمْسَورِ بن َمْخَرَمةَ، أَنَّ ُسَبْيَعةَ اَألْسلَِميَّةَ ُتوُفَِّي َعْنَه

  ".فَاْستَأْذََنتِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َتَعالَّْت ِمْن نِفَاِسهَا، فَأَِذنَ لََها، فََنكََحْت"َوَضَعتْ،

دَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِيِه إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطَّبََرانِيُّ، َح - ١٦٤٤٤
َخَرجَ : َمْخَرمَةَ، قَالَ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمٍ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َعنِ الِْمسَْورِ بن

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َبَعثَنِي َرْحَمةً ِللنَّاسِ كَافَّةً، فَأَدُّوا َعنِّي :"صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَْصَحابِِه، فَقَالََرسُولُ اللَِّه 
نَُّه َدَعاُهْم إِلَى مِثْلِ َما أَْدُعوكُْم إِلَيِْه، َيْرحَْمكُُم اللَُّه، َوال َتْخَتِلفُوا كََما اْخَتلََف الْحََوارِيُّونَ َعلَى ِعيَسى َعلَْيِه السَّالُم، فَإِ

َمرَْيَم ذَِلَك إِلَى اللَِّه َعزَّ  فَأَمَّا َمْن قَُرَب َمكَاُنُه، فَإِنَُّه أَجَاَب َوأَسْلََم، َوأَمَّا َمْن َبُعَد َمكَاُنُه فَكَرَِهُه، فََشكَا عِيَسى اْبُن
: نُْهْم يََتكَلَُّم بِِلَسانِ الْقَْومِ الَِّذيَن ُوجَِّه إِلَْيهِْم، فَقَالَ لَُهْم ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم َعلَْيِه السَّالُمَوَجلَّ، فَأَصَْبُحوا وَكُلُّ َرُجلٍ ِم

َنْحُن َيا َرسُولَ : َوَسلََّم ، فَقَالَ أَْصحَاُب َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه"َهذَا أََمٌر قَْد َعَزَم اللَُّه لَكُْم َعلَْيِه، فَاْمُضوا فَافَْعلُوا
بن ُحذَافَةَ إِلَى ِكسَْرى،  اللَِّه ُنَؤدِّي عَْنَك، فاْبعَثَْنا َحْيثُ ِشئَْت، فََبَعثَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْبَد اللَِّه

َمِة، َوبََعثَ الَْعالَء بن الَْحْضرَِميِّ إِلَى الُْمْنِذرِ بن َساَوى َوَبَعثَ َسِليطَ بن َعْمرٍو إِلَى َهْوذَةَ بن َعِليٍّ صَاِحبِ الَْيَما
الْكَلْبِيَّ إِلَى قَْيصََر، َصاِحبِ َهجََر، َوَبَعثَ َعْمَرو بن الَْعاصِ إِلَى َجيْفََر، َوَعبَّاِد اْبنِي َجلَْنَدا َمِلكَْي ُعَمانَ، َوَبَعثَ ِدْحَيةَ 

  َوَبَعثَ ُشجَاَع بن َوْهبٍ

جَاِشيِّ، فََرَجُعوا َجِميًعا َسِديَّ إِلَى الْمُْنِذرِ بن الَْحارِِث بن أَبِي ِشْمرٍ الَْغسَّانِيِّ، َوَبَعثَ َعْمَرو بن أَُميَّةَ الضَّْمرِيَّ إِلَى النَّاَأل
فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُتُوفِّيَ  قَْبلَ َوفَاِة َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَْيَر الَْعالِء بن الَْحْضَرِميِّ،

  .َوُهَو بِالَْبحَْرْينِ 
َوةُ بن الزَُّبْيرِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمَر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَْخبََرنِي ُعْر - ١٦٤٤٥

َخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه :"ِمْسَورِ بن َمْخَرَمةَ، َوَمْرَوانَ بن الَْحكَمِ، يصدق كل واحد منهما صاحبه، قَاالَعنِ الْ
َد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ِة، قَلََّعلَْيِه َوَسلََّم َزَمَن الُْحَدْيبَِيِة ِفي بِْضَع َعْشَرةَ مِائٍَة ِمْن أَْصحَابِِه حَتَّى إِذَا كَانُوا بِِذي الُْحلَْيفَ

بُِرُه َعْن قَُرْيشٍ، َوَسارَ َرسُولُ اللَّهِ َعلَْيِه َوَسلََّم الَْهْدَي وَأَْشَعَرُه، ثُمَّ أَْحَرَم بِالُْعْمَرِة، َوبََعثَ َبْيَن َيَدْيِه َعْيًنا ِمْن خَُزاَعةَ ُيْخ
إِنِّي تََركُْت كَْعَب : بَِغدِيرِ اَألْشطَاِط قَرِيًبا ِمْن ُعْسفَانَ أَتَاُه َعْيُنُه الْخَُزاِعيُّ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى إِذَا كَانَ

 َعنِ الَْبْيتِ بن لَُؤيٍّ، َوَعاِمَر بن لَُؤيٍّ، َوقَْد َجَمُعوا لََك اَألحَابِيَش، َوَجَمُعوا لََك ُجُموًعا، وَُهْم ُمقَاِتلُوَك َوَصادُّوَك



أَِشُريوا َعلَيَّ، أََتَرْونَ ِلي أَنْ أَِميلَ إِلَى ذََرارِيِّ هَُؤالِء الَِّذيَن أََعاُنوُهمْ :"حََرامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالْ
  ا قَطََعَها اللَُّه، أُْم َتَرْونَ أَنَّ َنؤُمَّفَُنِصيبَُهْم، فَإِنْ قََعُدوا، قََعدُوا َمْوتُورِيَن َمْحُروبَِني، َوإِنْ َجاؤُوا َتكُْن ُعُنقً

اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم َيا َنبِيَّ اللَِّه، إِنََّما جِئَْنا ُمْعَتمِرِيَن َولَمْ َنجِئْ ِلِقتَالِ : ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ"الْبَْيَت فََمْن َصدََّنا َعْنُه قَاَتلْنَاُه؟
، فَرَاُحوا َحتَّى إِذَا "فَُروحُوا إِذًا:"َنَنا َوَبْيَن الَْبْيِت قَاَتلَْناُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََحٍد، َولَِكْن َمْن حَالَ َبْي

ِفي خَْيلٍ ِلقُرَْيشٍ طَِليَعةً، فَُخذُوا إِنَّ َخاِلَد بن الَْولِيِد بِالَْغِميمِ :"كَاُنوا بَِبْعضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
اَر النَّبِيُّ َصلَّى ، فَوَاللَِّه َما َشَعَر بِهِْم خَاِلدٌ َحتَّى إِذَا ُهَو بِقََتَرِة الَْجْيشِ، فَاْنطَلََق َيْركُُض َنذِيًرا لِقُرَْيشٍ، َوَس"ذَاَت الَْيِمنيِ

َخَألِت : َحلْ َحلْ، فَقَالُوا: لثَّنِيَِّة الَِّتي َيْهبِطُ َعلَْيهِْم مِْنَها َبَركَتْ بِِه رَاِحلَُتُه، فَقَالَ النَّاُساللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى إِذَا كَانَ بِا
لَِكنََّها َحَبَسَها حَابِسُ َما َخَألِت الْقَصَْواُء، َوَما ذَاَك لََها بُِخلُقٍ، َو:"فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم! الْقَْصَواُء َخَألْت 
، ثُمَّ َزَجَرَها فََوثََبْت "وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، ال َيسْأَلُونِي ُخطَّةً ُيَعظُِّمونَ ِفيَها ُحُرَماتِ اللَِّه إِال أَْعطَْيتُُهْم إِيَّاَها: الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ

ْيبَِيِة َعلَى ثََمٍد قَِليلِ الَْماِء، إِنََّما َيَتبَرَُّضُه النَّاُس َتبَرًُّضا، فَلَْم ُيلَبِّثُْه النَّاُس أَنْ بِِه، فََعَدلَ َعنُْهْم، حَتَّى نََزلَ بِأَقَْصى الُْحَد
ْم أَنْ َيْجَعلُوُه ِفيِه، ثُمَّ أََمَرُه َنَزحُوُه، فََشكَْوا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْعَطََش، فَاْنتََزَع َسْهًما ِمْن ِكَناَنتِِه،

  فََواللَِّه َما َزالَ َيجِيُش لَُهْم بِالرِّيِّ َحتَّى َصَدُروا َعْنهُ،: قَالَ

اللَّهِ َصلَّى َعْيَبةَ ُنْصحِ َرسُولِ فََبْيَنا ُهْم كَذَِلَك إِذْ َجاَءُهْم ُبدَْيلُ بن َوْرقَاَء الُْخَزاِعيُّ ِفي َنفَرٍ ِمْن قَْوِمِه ِمْن ُخَزاَعةَ َوكَاُنوا 
إِنِّي َتَركُْت كَْعَب بن لَُؤيٍّ، َوَعاِمَر بن لَُؤيٍّ َنَزلُوا أَْعَداَد ِمَياهِ الُْحَدْيبَِيِة َوَمعَُهُم : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَْهلِ تَِهاَمةَ، فَقَالَ

إِنَّا لَْم َنجِئْ لِِقَتالِ أََحدٍ، :"فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالُْعوذُ الَْمطَافِيلُ، َوُهْم ُمقَاِتلُوَك َوَصادُّوَك َعنِ الَْبْيِت، 
َن  ُمدَّةً وَُيَخلُّوا َبْينِي وََبْيَولَِكْن جِئَْنا ُمْعَتِمرِيَن، َوإِنَّ قَُرْيًشا قَْد َنهِكَْتُهُم الَْحْرُب َوأََضرَّْت بِهِْم، فَإِنْ َشاءُوا َمادَْدُتُهْم
أَبَْوا فََوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ  النَّاسِ، فَإِنْ أَظَْهْر فَإِنْ َشاؤُوا أَنْ َيْدُخلُوا ِفيَما َدَخلَ ِفيِه النَّاُس فََعلُوا، َوإِال فَقَدْ َجمُّوا، َوإِنْ

سَأَُبلُِّغُهْم َما َتقُولُ، فَاْنطَلََق حَتَّى أََتى : فَقَالَ ُبَدْيلٌ"ُه أََمَرُهُألقَاِتلَنَُّهْم َعلَى أَْمرِي َهذَا حَتَّى َتْنفَرَِد سَاِلفَِتي أَْو لَُينِْفذَنَّ اللَّ
فََعلَْنا، فَقَالَ  إِنَّا قَْد جِئَْناكُْم ِمْن ِعْنِد َهذَا الرَُّجلِ، َوَسِمْعنَاُه َيقُولُ قَْوال، فَإِنْ ِشئُْتمْ أَنْ َنعْرَِضُه َعلَْيكُْم: قَُرْيًشا، فَقَالَ

َسِمْعُتُه َيقُولُ كَذَا : َهاِت َما َسِمْعَتهُ َيقُولُ، قَالَ: ال حَاَجةَ لََنا أَنْ ُتَحدِّثََنا َعْنُه بَِشْيٍء، َوقَالَ ذُو الرَّأْيِ ِمنُْهْم: اؤُُهْمُسفَه
أَْي قَْومِ أَلَْسُتمْ : بن َمْسُعوٍد الثَّقَِفيُّ، فَقَالَ فَقَاَم ُعْرَوةُ: َوكَذَا، فََحدَّثَُهْم بَِما قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  فََهلْ َتتَّهِمُونِي؟: بَلَى، قَالَ: أََو لَْسُت بِالَْواِلِد؟ قَالُوا: َبلَى، قَالَ: بِالَْولَِد؟ قَالُوا

ا َبلَّحُوا َعلَيَّ جِئُْتكُْم بِأَْهِلي َووَلَِدي َوَمْن أَطَاَعنِي؟ أَلَْسُتْم َتْعلَُمونَ أَنِّي اْسَتْنفَْرُت أَْهلَ ُعكَاٍظ، فَلَمَّ: ال، فَقَالَ: قَالُوا
ائِْتِه، فَأََتاُه، فَجََعلَ ُيكَلِّمُ النَّبِيَّ : فَإِنَّ َهذَا قَْد َعَرَض َعلَْيكُْم ُخطَّةَ ُرْشٍد فَاقَْبلُوَها َوَدُعونِي آِتِه، فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ: قَالُوا

أَْي :  ِعْنَد ذَِلَكلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنحًْوا ِمْن قَْوِلِه ِلُبَدْيلٍ، فَقَالَ ُعْرَوةَُصلَّى اللَُّه َع
لََك؟ َوإِنْ َتكُنِ اُألْخَرى فََواللَِّه إِنِّي ُمَحمَُّد أَرَأَْيَت إِِن اْستَأَْصلَْت قَْوَمَك، َهلْ َسِمْعَت بِأََحٍد ِمَن الَْعَربِ اْجتَاَح أَْصلَُه قَْب
اْمُصْص َبظَْر الالِت، َنْحُن نَِفرُّ : َألَرى ُوُجوًها َوأََرى أَوَْباًشا ِمَن النَّاسِ َخِليقًا أَنْ َيِفرُّوا َوَيَدُعوَك، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ

: َما وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، لَْوال َيدٌ لََك ِعْنِدي لَْم أَجْزَِك بَِها َألَجبُْتَك، قَالَأَ: أَُبو َبكْرٍ، قَالَ: َمْن ذَا؟ قَالَ: َوَنَدُعُه؟ فَقَالَ
بِيِّ َصلَّى شُْعَبةَ قَاِئٌم َعلَى َرأْسِ النََّوَجَعلَ ُيكَلُِّم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكُلََّما كَلََّمُه أََخذَ بِِلْحَيِتِه، َوالُْمِغَريةُ بن 
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َضَربَ َيَدُه بنْعلِ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالِْمْغفَرِ َوَمَعُه السَّْيُف، فَكُلََّما أَْهَوى ُعْرَوةُ َيَدُه إِلَى ِلْحَيةِ النَّبِيِّ َصلَّ



َهذَا : َمْن َهذَا؟ قَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرفََع ُعْرَوةُ رَأَْسُه فَقَالَ أَخِّرْ َيَدَك َعْن ِلْحَيِة َرُسولِ اللَِّه: السَّْيِف، َوقَالَ
  أَوَ لَْستُ أَسَْعى ِفي غَْدرَِتَك؟ َوكَانَ الُْمغَِريةُ َصِحَب قَْوًما ِفي! أَْي غَُدُر : الُْمِغَريةُ بن شُْعَبةَ، فَقَالَ

أَمَّا اِإلْسالُم فَأَقَْبلُ، َوأَمَّا الَْمالُ :"َخذَ أَْموَالِهِْم َوَجاَء فَأَْسلََم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالَْجاِهِليَِّة فَقََتلَُهْم، َوأَ
وَاللَِّه َما تََنخَّمَ : لََّم بَِعيَْنْيِه، فَقَالَ، ثُمَّ إِنَّ ُعْرَوةَ جََعلَ َيْرُمقُ َصحَاَبةَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس"فَلَْسُت ِمْنُه ِفي َشْيٍء

جِلْدَُه، َوإِذَا أََمَر اْبَتَدُروا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُنَخاَمةً إِال َوقََعْت ِفي َيِد َرُجلٍ ِمْنُهْم، فََدلَكَ بَِها َوْجَهُه َو
ا َتِتلُونَ َعلَى َوُضوِئِه، َوإِذَا َتكَلََّموا خَفَُضوا أَصَْواَتُهْم ِعْنَدُه، َوَما ُيِحدُّونَ النَّظَرَ إِلَْيهِ َتْعِظيًمأََمَرُه، وَإِذَا تََوضَّأَ كَاُدوا يَقْ

َصَر، وَِكْسَرى، أَْي قَْومِ، َواللَِّه لَقَْد َوفَْدُت َعلَى الُْملُوِك، َوَوفَْدُت َعلَى قَْي: لَُه، فََرَجَع ُعْرَوةُ إِلَى أَْصحَابِِه، فَقَالَ
وَاللَِّه إِنْ تََنخََّم ُنَخاَمةً إِال َوالنَّجَاِشيِّ، َواللَِّه إِنْ َرأَْيُت َمِلكًا قَطُّ ُيَعظُِّمُه أَْصحَاُبُه َما ُيَعظُِّم أَْصحَاُب ُمَحمٍَّد ُمَحمًَّدا، 

إِذَا أََمرَُهُم اْبَتَدُروا أََمَرُه، وَإِذَا تََوضَّأَ كَاُدوا يَقَْتِتلُونَ َعلَى َوقََعْت ِفي كَفِّ َرُجلٍ ِمنُْهْم فَدَلََك بَِها َوْجَهُه َوجِلَْدُه، َو
 عََرَض َعلَْيكُْم ُخطَّةَ ُرْشٍد، َوُضوئِِه، َوإِذَا َتكَلَُّموا خَفَضُوا أَْصوَاَتُهْم ِعْنَدُه، َوَما ُيِحدُّونَ النَّظََر إِلَْيِه َتْعِظيًما لَُه، َوإِنَُّه

ائِْتِه، فَلَمَّا أَْشَرَف َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َدُعونِي آِتِه، فَقَالُوا: َها، فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن بين ِكَناَنةَفَاقَْبلُو
  الُْبْدنَ فَاْبَعثُوهَا َهذَا فُالنٌ، َوُهَو ِمْن قَْومٍ ُيَعظُِّمونَ:"َوأَْصحَابِِه، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َما َيْنبَِغي ِلهَُؤالِء أَنْ ُيَصدُّوا َعنِ الَْبْيِت، ! سُْبَحانَ اللَِّه : ، فَُبِعثَْت لَُه، َواْسَتقَْبلَُه الْقَْوُم ُيلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَى ذَِلَك قَالَ"لَُه
نَ قَْد قُلَِّدْت وَأُْشِعَرْت، فََما أََرى أَنْ ُيَصدُّوا َعنِ الَْبْيِت، فَقَالَ َرُجلٌ ِمْنُهمْ َرأَْيتُ الُْبْد: فَلَمَّا َرَجَع إِلَى أَْصَحابِِه قَالَ: قَالَ

كَْرُز َهذَا ِم:"ائْتِِه، فَلَمَّا أَْشَرَف َعلَْيهِْم، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َدعُونِي آِتِه، قَالُوا: ُيقَالُ لَُه ِمكَْرزُ بن َحفْصٍ
 ، فَجََعلَ ُيكَلُِّم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََبْيَنا ُهَو ُيكَلُِّمُه إِذْ َجاَء سَُهْيلُ بن َعْمرٍو،"بن َحفْصٍ، َوُهَو َرُجلٌ فَاجٌِر

اكُْتبْ بِْسمِ اللَّهِ :"ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَهاِت أَكُْتْب بَْيَنَنا َوبَْيَنكُْم ِكَتاًبا، فََدَعا الْكَاِتَب، فَقَالَ َرُس: فَقَالَ
بِاْسِمَك اللَُّهمَّ كََما كُْنَت ُتكَْتُب، : أَمَّا الرَّْحَمُن فََواللَِّه َما أَْدرِي َما ُهَو، َولَِكنِ اكُْتْب: ، فَقَالَ ُسَهْيلٌ"الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ
اكُْتْب بِاْسِمكَ :"لَِّه َما َيكُْتُبَها إِال بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّموَال: فَقَالَ الُْمْسِلُمونَ

وَاللَِّه لَْو كُنَّا َنْعلَمُ أَنََّك : الَ ُسهَْيلٌ، فَقَ"َهذَا َما قَاَضى َعلَْيِه ُمَحمَّدٌ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"، ثُمَّ قَالَ"اللَُّهمَّ
ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َرسُولُ اللَِّه َما َصدَْدَناَك َعنِ الْبَْيِت َوال قَاَتلْنَاَك، وَلَِكنِ اكُْتْب

  قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى"ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه: إِنْ كَذَّْبُتمُونِي، اكُْتْبَواللَِّه إِنِّي ِلَرسُولُ اللَِّه َو:"َوَسلََّم

َواللَِّه ال َتَتَحدَّثُ الْعََرُب أَنََّنا أُِخذَْنا : ، فَقَالَ ُسَهْيلٌ"َعلَى أَنْ ُتَخلُّوا َبْينََنا َوَبْيَن الَْبْيِت فََنطُوَف بِِه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َوَعلَى أَنْ ال َيأِْتَيَك ِمنَّا َرُجلٌ، َوإِنْ كَانَ َعلَى ِدينَِك، إِال : ةً، وَلَِكْن لََك ِمَن الَْعامِ الُْمقْبِلِ، فَكََتَب، فَقَالَ سَُهْيلٌَضْغطَ

َجاَء ُمْسِلًما؟ فََبْيَنا ُهْم كَذَِلَك إِذْ َجاَء أَُبو  كَْيَف ُيَردُّ إِلَى الُْمْشرِِكَني َوقَْد! سُْبَحانَ اللَِّه : َردَْدَتُه إِلَْيَنا، فَقَالَ الُْمْسِلُمونَ
رِ الُْمْسِلِمَني، فَقَالَ َجْنَدلِ بن ُسهَْيلِ بن َعْمرٍو َيْرُسُف ِفي قُُيوِدِه، قَْد خََرَج ِمْن أَسْفَلِ َمكَّةَ حَتَّى رََمى بنفِْسهِ َبْيَن أَظُْه

إِنَّا لَْم نَقْضِ الِْكتَاَب :"قَاضِيَك َعلَْيِه أَنْ َتُردَُّه إِلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَهذَا َيا ُمحَمَُّد أَوَّلُ َمْن أُ: ُسهَْيلٌ
َما أََنا : ، فَقَالَ"فَأَجِْزُه ِلي:"فََواللَِّه إِذًا لَْم أَُصاِلْحَك َعلَى َشْيٍء أََبًدا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَ!"َبْعُد 

أَْي َمْعَشَر : َبلَى، قَدْ أَجَْزَناُه لََك، فَقَالَ أَُبو َجْنَدلٍ: َما أََنا بِفَاِعلٍ، قَالَ ِمكَْرٌز: بَلَى، فَافَْعلْ، قَالَ: بُِمجِيزِِه لََك، قَالَ
َوكَانَ قَْد ُعذَِّب َعذَاًبا َشدِيًدا ِفي ! أَال َتَرْونَ إِلَى َما قَْد لَقِيُت؟ ! ًما؟ الُْمْسِلِمَني، أَُردُّ إِلَى الُْمْشرِِكَني َوقَدْ جِئُْت ُمْسِل



: وَاللَِّه َما َشكَكُْت ُمْنذُ أَْسلَْمُت إِال َيْوَمِئٍذ، فَأََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت: اللَِّه، فَقَالَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ
  فَِلَم ُنْعِطي: ، قُلُْت"َبلَى:"أَلَْسَنا َعلَى الَْحقِّ َوَعُدوَُّنا َعلَى الَْباِطلِ؟ قَالَ: ، قُلُْت"بَلَى:"لَْسَت نَبِيَّ اللَِّه حَقًّا؟ قَالَأَ

أَوَ لَْيَس كُْنَت ُتَحدِّثَُنا أَنَّا سََنأِْتي : إِنِّي لَِرُسولُ اللَِّه، وَلَْسُت أَْعِصيِه، َوُهَو نَاِصرِي، قُلُْت: الدَّنِيَّةَ ِفي ِدينَِنا إِذًا؟ قَالَ
فَأََتْيُت أََبا : ، قَالَ"فَإِنََّك آِتَيِه، َوُمطَّوٌِّف بِِه:"ال، قَالَ: قُلُْت"بَلَى، فَأَْخبَْرُتكَ أَنََّك تَأِْتيِه الَْعاَم؟: الْبَْيَت فََنطُوَف بِِه؟ قَالَ

: أَلَْيَس َنْحُن َعلَى الَْحقِّ َوَعدُوَُّنا َعلَى الَْباِطلِ؟ قَالَ: َبلَى، قُلُْت: ْيَس َهذَا نَبِيَّ اللَِّه َحقًّا؟ قَالََيا أََبا َبكْرٍ أَلَ: َبكْرٍ، فَقُلُْت
َربَُّه، َوُهَو نَاِصُرُه،  أَيَُّها الرَُّجلُ إِنَُّه َرُسولُ اللَِّه، وَلَْيَس يَْعِصي: فَِلَم ُنْعِطي الدَّنِيَّةَ ِفي دِينَِنا إِذًا؟ قَالَ: َبلَى، قُلُْت

: أََو لَْيَس كَانَ ُيَحدِّثَُنا أَنَّا َسَنأِْتي الَْبْيَت َوَنطُوُف بِِه؟ قَالَ: فَاْسَتْمِسكْ بَِغْرزِِه حَتَّى َتُموَت، فَوَاللَِّه إِنَُّه لَعَلَى الَْحقِّ، قُلُْت
فَإِنََّك آِتَيِه َوَتطُوُف بِِه، فَلَمَّا فََرغَ ِمْن قَِضيَِّة الْكَِتابِ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه : قَالَال، : َبلَى، أفأَْخَبَركَ أَنََّك تَأِْتيِه الَْعاَم؟ قُلُْت

ثَ َمرَّاٍت، فََواللَِّه َما قَاَم ِمْنُهْم َرُجلٌ َحتَّى قَالَهُ ثَال: ، قَالَ"قُوُموا فَاْنَحُروا ثُمَّ اْحِلقُوا:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألْصحَابِِه
َيا نَبِيَّ اللَِّه، أَُتِحبُّ : مُّ َسلََمةَفَلَمَّا لَْم َيقُْم ِمنُْهْم أََحٌد قَاَم، فََدَخلَ َعلَى أُمِّ َسلََمةَ، فَذَكَرَ لََها َما لَِقَي ِمَن النَّاسِ، قَالَْت أُ

فَقَاَم فَخََرَج فَلَْم ُيكَلِّْم أََحًدا . ْنَحرَ ُبْدَنَك، َوَتْدُعو حَاِلقََك فََيْحِلقََكذَِلَك؟ اخُْرْج ثُمَّ ال َتكَلَّمْ أََحًدا ِمنُْهْم بِكَِلَمٍة حَتَّى َت
  ِمْنُهْم حَتَّى فََعلَ ذَِلَك، َنَحرَ ُبْدَنُه، َوَدَعا حَاِلقَُه فََحلَقَُه، فَلَمَّا َرأَْوا ذَِلَك قَاُموا

ى كَاَد بَْعُضُهمْ َيقُْتلُ َبْعًضا غَما، ثُمَّ َجاَءتْ نِْسَوةٌ ُمْؤِمنَاٌت، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ فََنَحرُوا، َوجََعلَ َبْعُضُهْم َيْحِلُق َبْعضًا، حَتَّ
 ، فَطَلََّق"بِِعَصمِ الْكََوافِرِ"حَتَّى َبلَغَ] ١٠املمتحنة آية "[َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َجاَءكُُم الُْمْؤِمَناُت مَُهاجَِراٍت:"َوَجلَّ

َرى َصفَْوانُ بن أَُميَّةَ، ثُمَّ َرَجعَ ُعَمُر َيْوَمِئٍذ امَْرأََتْينِ كَاَنَتا لَُه ِفي الشِّْرِك، فََتزَوََّج إِْحَداُهَما ُمَعاوَِيةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ، وَاُألْخ
َرُجلٌ ِمْن قُرَْيشٍ َوُهَو ُمْسِلٌم، فَأَْرَسلُوا ِفي طَلَبِِه َرُجلَْينِ  النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمِديَنِة، فََجاَءُه أَُبو َبِصريٍ

َزلُوا َيأْكُلُونَ ِمْن َتْمرٍ الْعَْهَد الَِّذي َجَعلْتَ لََنا، فََدفََعُه إِلَى الرَُّجلَْينِ، فَخََرَجا حَتَّى إِذَا َبلََغا بِِه ذَا الُْحلَْيفَِة، فََن: َوقَالُوا
أََجلْ َواللَِّه إِنَُّه : فَاْسَتلَُّه اآلَخُر فَقَالَ! وَاللَِّه إِنِّي َألَرى َسيْفََك َهذَا َيا فُالنُ جَيًِّدا : لَ أَُبو َبِصريٍ َألَحدِ الرَُّجلَْينِلَُهْم، فَقَا

فَأَْمكََنُه ِمْنُه فَضََرَبُه بِِه حَتَّى َبرََد، َوفَرَّ اآلَخُر حَتَّى أَرِنِي أَْنظُْر إِلَْيِه، : لَجَيٌِّد، لَقَْد جَرَّْبُت بِهِ ثُمَّ َجرَّْبُت، فَقَالَ أَُبو َبصِريٍ
لَقَْد َرأَى َهذَا ذُْعرًا، فَلَمَّا : أََتى الَْمِديَنةَ، فََدَخلَ الَْمْسجَِد َيْعُدو، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َرآُه

َيا َنبِيَّ اللَِّه، قَْد : قُِتلَ َواللَِّه َصاحِبِي، وَإِنِّي لََمقُْتولٌ، فََجاَء أَُبو َبِصريٍ، فَقَالَ: صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اْنتََهى إِلَى النَّبِيِّ
  لََواللَِّه أَْوفَى اللَُّه ِذمََّتَك، قَْد َردَْدتَنِي إِلَْيهِْم ثُمَّ أَْنَجانَِي اللَُّه ِمنُْهْم، فَقَا

، فَلَمَّا َسِمَع ذَِلَك َعَرَف أَنَّهُ َسَيرُدُُّه إِلَْيهِْم، !وَْيلُ أُمِِّه ِمسَْعُر حَْربٍ لَْو كَانَ لَُه أََحٌد : النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َهْيلٍ، فَلَِحَق بِأَبِي َبصِريٍ، فََجَعلَ ال َيْخُرُج ِمْن َوَيْنفَِلُت ِمنُْهْم أَُبو َجْنَدلِ بن ُس: فََخَرَج َحتَّى أََتى ِسيَف الَْبْحرِ، قَالَ

فَوَاللَِّه َما َسِمُعوا بِِعريٍ َخَرَجتْ ِلقُرَْيشٍ إِلَى : قَُرْيشٍ َرُجلٌ قَدْ أَْسلَمَ إِال لَِحَق بِأَبِي َبِصريٍ، َحتَّى اْجَتَمَع ِمنُْهْم ِعصَاَبةٌ، قَالَ
اللَِّه قََتلُوُهْم، َوأََخذُوا أَْموَالَُهْم، فَأَْرَسلَْت قَُرْيٌش إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم تَُناِشُدُه بِالشَّامِ إِال اعَْتَرضُوا لََها فَ

َوُهَو الَِّذي :"، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلََّوالرَِّحمِ إِال أَْرَسلَ إِلَيْهِْم، فََمْن أََتاُه فَُهَو آِمٌن، فَأَْرَسلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، ] ٢٦الفتح آية "[َحِميَّةَ الَْجاِهِليَِّة"، حَتَّى َبلَغَ] ٢٤الفتح آية "[كَفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُْم وَأَْيِدَيكُْم َعْنُهمْ بَِبطْنِ َمكَّةَ

. هُ َنبِيُّ اللَِّه، وَلَْم ُيِقرُّوا بِبِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ، َوحَالُوا َبْيَنُه وََبْيَن الْبَْيِتَوكَاَنْتقَُرْيشٌ َحِميَّتُُهْم أَنَُّهْم لَْم ُيِقرُّوا أَنَّ
حَاَق، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ َحمَِّد بن إِْسَحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُم



َخَرجَ : هنما، قَاالبن ُمْسِلمِ بن ِشهَابٍ الزُّْهرِيُّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزُّبَْيرِ، َعنِ الِْمسَْورِ بن َمْخَرمَةَ، َوَمْرَوانَ بن الَْحكَمِ أ
  َياَرةَ الَْبْيِت ال ُيرِيُد ِقَتاال، َوَساَق َمَعُه الَْهْدَيَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَم الُْحَدْيبَِيِة ُيرِيُد زِ

: قَالَ َجابُِر بن َعْبدِ اللَِّه: قَالَ اْبُن إِْسحَاَق. َسْبِعَني َبَدَنةً، َوكَانَ النَّاُس َسْبَع ِمائَِة َرُجلٍ، فَكَاَنْت كُلُّ َبَدَنٍة َعْن َعَشَرِة َنفَرٍ
فََخَرجَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحتَّى إِذَا كَانَ : ِة أَْرَبَع َعْشَرةَ ِمائَةً، قَالَ الزُّْهرِيُّكُنَّا أَْصحَاَب الُْحدَْيبَِي

َمَعُهمُ الُْعوذُ الَْمطَافِيلُ،  َيا َرسُولَ اللَِّه، َهِذِه قُرَْيٌش َمِسَريَك، فََخَرجُوا: بُِعْسفَانَ لَِقَيُه بِْشُر بن ُسفَْيانَ الْكَْعبِيُّ، فَقَالَ لَُه
اِلُد بن الَْولِيِد قَْد لَبُِسوا ُجلُودَ النُّمُورِ، قَْد نََزلُوا بِِذي طًُوى ُيَعاِهُدونَ اللََّه ال َتْدُخلَُها َعلَْيهِْم أََبدًا، َوَهذَا َخ: َحتَّى قِيلَ

لَقَْد أَكَلَتُْهمُ ! َيا َوْيَح قَُرْيشٍ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِفي َجْيِلهِْم، َوقَْد قَدَّمُوُه إِلَى كُرَاعِ الَْغِميمِ، فَ
مْ نِ اللَُّه أَظَْهرَنِي َعلَْيهِالْحَْرُب، َماذَا َعلَيْهِْم لَْو َخلُّوا َبْينِي َوَبْيَن سَاِئرِ الَْعَربِ؟ فَإِنْ أََصابُونِي كَانَ الَِّذي أََرادُوا، َوإِ

أََزالُ أَُجاِهُدُهْم َعلَى الَِّذي َدَخلُوا ِفي اِإلْسالمِ واِفرِيَن، َوإِنْ لَمْ َيفَْعلُوا قَاَتلُوا وَبِهِْم قُوَّةٌ، فََما َتظُنُّ قَُرْيٌش؟ فَوَاللَِّه ال 
، "َمْن َيخُْرُج بنا َعلَى طَرِيقٍ غَْيرِ طَرِيِقهِمِ الَِّذي ُهْم بَِها؟ :َبَعثَنِي اللَُّه حَتَّى ُيظْهِرَنِي اللَُّه أَْو َتْنِفَر َهِذهِ السَّاِلفَةُ، ثُمَّ قَالَ

  .َوذَكََر َنْحَو َحِديِث َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّهْرِيِّ 

أَِخي الزُّْهرِيِّ، َعْن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َسْعٍد، َحدَّثََنا َعمِّي، َحدَّثََنا اْبُن - ١٦٤٤٦
 ِمْن َخَبرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى َعمِِّه، أَْخَبرَنِي ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ،، أَنَُّه َسِمعَ الِْمسَْوَر بن َمْخَرَمةَ، َوَمْرَوانَ بن الَْحكَمِ، ُيْخبَِراِن

لَمَّا كَاَتَب َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َما أَخَْبرَنِي ُعْرَوةُ َعْنُهَما أَنَُّهَما، قَاالاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة الُْحَدْيبِيَِة، فَكَانَ ِفي
ال : لََهْيلُ بن َعْمرٍو، أَنَُّه قَاَعلَْيِه َوَسلََّم ُسَهْيلَ بن َعْمرٍو َيْوَم الُْحدَْيبَِيِة َعلَى قَِضيَِّة الُْمدَِّة، فَكَانَ ِفيَما اْشتََرطَ َعلَْيِه ُس

ْيلٌ أَنْ ُيقَاِضَي َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى َيأْتِيَك ِمنَّا أََحٌد، َوإِنْ كَانَ َعلَى ِدينَِك إِال َردَْدَتُه إِلَْيَنا، َوَخلَّْيَت َبيَْنَنا َوَبْينَُه، فَأََبى ُسَه
فََردَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََبا "لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال َعلَى ذَِلَك، كَاَتَبُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال

، َولَْم َيأِْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََحٌد ِمَن الرِّجَالِ إِال "َجْنَدلِ بن ُسهَْيلٍ َيْومَِئٍذ إِلَى أَبِيِه ُسَهْيلِ بن َعْمرٍو
ن أَبِي ُمَعْيٍط، ثُمَّ ِفي ِتلْكَ الُْمدَِّة، َوإِنْ كَانَ ُمْسِلًما، َوَجاَء الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاجِرَاٍت، َوكَاَنْت أُمُّ كُلْثُومِ بنُت ُعقَْبةَ ب َردَُّه

لُونَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َخَرَجْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوِهَي َعاِئٌق، فََجاَء أَْهلَُها َيْسأَ
  .ُيْرجَِعَها إِلَْيهِْم، حَتَّى أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي الُْمْؤِمَناِت َما أَنَْزلَ

ن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ١٦٤٤٧
أُْنزِلَْت ُسوَرةُ الْفَْتحِ َبْيَن َمكَّةَ َوالَْمِديَنِة ِفي َشأِْن الُْحدَْيبِيَِة :"الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ، َعنِ الِْمْسَورِ بن َمْخَرَمةَ، َوَمرَْوانَ، قَاال

  "ِمْن أَوَِّلَها إِلَى آِخرَِها
يٌك، َعْن ثََنا عَْبَدانُ بن َعْبِد الصََّمِد َماِغَمةُ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَّدِ بن الَْحَسنِ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا شَرَِحدَّ - ١٦٤٤٨

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َعنِ الِْمسَْورِ بن َمْخَرمَةَ، أَنَّ َرُسولَ 
ائََتْي فََرسٍ أَْرَبُعمِائَةِ لَمَّا قََسَم خَْيَبَر قََسَمَها َعلَى ثََمانِنيَ َسْهًما، َوكَانَ الرَِّجالُ أَلْفًا َوثَمَانِِمائٍَة، َوكَاَنِت الْخَْيلُ ِم"َوَسلََّم

ائَِة َسْهمٍ، َوِلكُلِّ ِمائَِة َسْهمٍ رأٌس، َوكَانَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ رَأًْسا، َوَعِليٌّ كُلُّ َسْهمٍ َعْن ثََمانَِيةَ َعَشَر ِم: َسْهمٍ لِلْخَْيلِ
لَْيِه َوَسلََّم َمَع َعاِصمِ رَأٌْس، َوطَلَْحةُ رَأٌْس، وَالزَُّبْيُر رَأٌْس، َوَعاِصُم بن َعِديٍّ رَأٌْس، َوكَانَ سَْهُم َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

  "ِديٍّبن َع
  َعِليُّ بن الُْحَسْينِ َعنِ الِْمسَْورِ بن َمْخَرمَةَ



الرَُّصاِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن أَبِي َمنِيعٍ  - ١٦٤٤٩
ي َعِليُّ بن الُْحَسْينِ، أَنَّ الِْمْسَوَر بن َمْخَرَمةَ أَْخَبرَُه،أَنَّ َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ َخطَبَ َحدَّثَنِي َجدِّي، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَخَْبرَنِ

اللَِّه اِطَمةُ أََتْت َرُسولَ بنَت أَبِي َجْهلٍ، َوِعْنَدُه فَاِطَمةُ بنتُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َسِمَعْت بِذَِلَك فَ
إِنَّ قَْوَمَك يََتَحدَّثُونَ أَنََّك ال تَْغَضُب ِلَبنَاِتَك، وََهذَا َعِليٌّ َناِكًحا بنَت أَبِي َجْهلٍ، قَالَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت لَُه

أَمَّا َبْعُد، فَإِنِّي أَْنكَْحتُ أََبا الَْعاصِ :"ِمْعُتُه َتَشهََّد، ثُمَّ قَالَفَقَاَم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َوَسلََّم َعلَى الِْمنَْبرِ، فََس: الِْمسَْوُر
ا، َوإِنََّها وَاللَِّه ال َتْجَتِمُع بنتُ بن الرَّبِيعِ، فََحدَّثَنِي، فََصَدقَنِي، َوإِنَّ فَاِطَمةَ بنَت ُمَحمٍَّد َبْضَعةٌ ِمنِّي، َوأََنا أَكَْرهُ أَنْ َتفِْتُنوَه

َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ . فََتَرَك َعِليٌّ الِْخطْبَةَ: ، قَالَ"ولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَاْبَنةُ َعُدوِّ اللَِّه ِعْنَد َرُجلٍ وَاِحٍد أََبًداَرُس
اِفعٍ، أََنا ُشَعْيبُ بن أَبِي َحْمَزةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَخَْبرَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن َن

  .الَْحِديثَ َعِليُّ بن الُْحَسْينِ،أنالِْمسَْوَر بن َمْخَرَمةَ أَخَْبَرُه،أن َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ َخطََب بنَت أَبِي جَْهلٍ، فَذَكَرَ 

بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيمَ بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد  - ١٦٤٥٠
هُ بن الُْحَسْينِ َحدَّثَُه، أَنَّالَْوِليِد بن كَثِريٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحلَْحلَةَ الدُّؤَِليِّ أَْخَبَرهُ،أن اْبَن ِشَهابٍ َحدَّثَُه،أن َعِليَّ 

َهلْ لََك ِمْن : ةَ، فَقَالَ لَُهِحَني قَِدَم الَْمِديَنةَ ِمْن ِعْنِد يَزِيَد بن ُمَعاوَِيةَ َمقَْتلَ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ لَِقَيُه الِْمسَْوُر بن َمْخَرَم
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَإِنِّي أََخافُ أَنْ َيْغِلَبكَ َهلْ أَْنَت ُمْعطِيََّي َسْيَف َرُسولِ اللَّ: ال، فَقَالَ: َحاَجٍة َتأُْمرُنِي بَِها؟ فَقُلُْت

ِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ خَطََب بنَت أَبِي الْقَْوُم َعلَْيِه، َوأَْيُم اللَِّه لَِئْن أَْعطَْيَتنِي ال ُيخلَْص إِلَْيِه أََبًدا َحتَّى َيْبلُغَ ِفيِه َنفِْسي، إِنَّ َع
ا َيْومَِئذٍ َمةَ، فََسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب النَّاَس ِفي ذَِلَك َعلَى ِمْنَبرِِه َهذَا، وَأََنَجْهلٍ َعلَى فَاِط
ِد َشْمسٍ َوأَثَْنى َعلَى أَبِي الَْعاصِ ثُمَّ ذَكَرَ ِصْهرَ بين َعْب"إِنَّ فَاِطَمةَ ِمنِّي، وَأََنا أََخاُف أَنْ ُتفَْتَتَن ِفي ِدينَِها:"ُمْحَتِلٌم، َوقَالَ

فََصَدقَنِي َوَوَعدَنِي فََوفَّى ِلي، َوإِنِّي لَْسُت أَُحرُِّم َحالال َوال أُِحلُّ َحَراًما، وَلَِكْن َواللَِّه ال :"ِفي ُمَصاَهَرِتهِ إِيَّاُه، قَالَ
  "َوَسلََّم وَاْبَنِة َعُدوِّ اللَِّهَتْجتَِمُع َبْيَن بنتِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

َسِمْعُت : ي، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرٍ، أََنا أَبِ - ١٦٤٥١
بن الُْحَسْينِ، َعنِ الِْمْسَورِ بن َمْخَرَمةَ، أن َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ َخطَبَ  النُّْعمَاَنْبَن رَاِشدٍ ُيَحدِّثُ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعِليِّ

إِنَّ قَْوَمَك يََتَحدَّثُونَ أَنْ ال َتْغَضبَ : بنَت أَبِي َجْهلٍ، فأَْوَعَد النِّكَاَح، فَأََتْت فَاِطَمةُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
أَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ َك، َوإِنَّ َعِليا َخطََب بنتَ أَبِي جَْهلٍ، فَقَاَم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََحِمَد اللََّه، َوِلَبنَاِت
إِنَُّه ال َيْجمَعُ :"رَّبِيعِ، فَأَْحَسَن َعلَْيِه الثََّناَء، َوقَالََوذَكََر أََبا الَْعاصِ بن ال"إِنََّما فَاِطَمةُ َبْضَعةٌ مِنِّي، وَأََنا أَكَْرُه أَنْ ُتفَْتَتَن:"قَالَ

  ".َبْيَن بنِت َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَبْيَن اْبَنِة َعُدوِّ اللَِّه
  ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ َعنِ الِْمْسَورِ بن َمْخَرمَةَ

َمَر الْواِقِديُّ، دَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ الشَّاذَكُونِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَح - ١٦٤٥٢
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : َورِ بن َمْخَرَمةَ، قَالََعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه اْبنِ أَِخيِ الزُّْهرِيُّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ الِْمْس

  .َيعْنِي الَْغاِئطَ وَالْبَْولَ "ال ُيَصلَِّينَّ أََحُدكُْم َوُهَو َيجُِد ِمَن اَألذَى َشْيئًا:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ َعنِ الِْمْسَورِ بن َمْخَرمَةَ

َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن : ْبَدانُ بن أَْحَمَد، وَُمَحمَُّد بن َهاُرونَ بن ُمَحمَِّد بن َبكَّارٍ الدَِّمشِْقيُّ، قَاالَحدَّثََنا َع - ١٦٤٥٣
يِد بن َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن َسِع: الَْوِليِد الدَِّمْشِقيُّ، قَالَ



ال يَرِثُ الصَّبِيُّ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الُْمسَيِّبِ، َعنِ الِْمسَْورِ بن َمْخَرمَةَ، َوجَابِرِ بن َعْبِد اللَِّه، قَاال
  .، َواسِْتْهاللُُه أَنْ َيصِيَح أَْو َيْبِكي، أَْو َيعِْطَس "َحتَّى َيْستَهِلَّ َصارًِخا

  َعْوُف بن الَْحارِِث بن الطُّفَْيلِ َعنِ الِْمسَْورِ بن َمْخَرمَةَ

َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْوِف بن  - ١٦٤٥٤
وَاللَِّه : اِئَشةَ َحدَّثَْتُه، أن عَْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالَ ِفي َبْيعٍ أَْو َعطَاٍء أَْعطَْتُهالَْحارِِث،َوُهَو اْبُن أَِخي َعاِئَشةَ ُألمِّهَا، أن َع

َنذٌْرأن ال أُكَلِّمَ  ُهَو َعلَيَّ ِللَِّه: َنَعْم، فَقَالَْت َعاِئشَةُ: أََو قَالَ َهذَا؟ قَالُوا: لََتْنتَهَِينَّ َعاِئَشةُ أَوْ َألْحُجَرنَّ َعلَْيَها، قَالَْت َعاِئشَةُ
َواللَِّه ال أَُشفُِّع ِفيهِ : فَقَالَْت َعاِئشَةُ اْبَن الزُّبَْيرِ كَِلَمةً أََبًدا، فَاسَْتْشفََع َعْبُد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ إِلَْيَها ِحَني طَالَْت ِهْجرَُتَها إِيَّاُه،

ًدا، فَلَمَّا طَالَ ذَِلَك َعلَى اْبنِ الزَُّبْيرِ كَلََّم الِْمسَْوَر بن َمْخَرمَةَ، َوَعْبدَ أََحًدا، َوال أَحَْنثُ ِفي َنذْرِي الَِّذي َنذَْرتُ أََب
أَْنُشُدكَُما بِاللَِّه إِال أَْدَخلُْتَمانِي َعلَى َعاِئَشةَ، فَإِنَُّه ال : الرَّْحَمنِ بن اَألْسَوِد بن َعْبِد َيغُوثَ، َوُهَما ِمْن ُزْهَرةَ، فَقَالَ لَُهَما

لَْينِ َعلَْيِه بِأَْرِديَِتهَِما حَتَّى َيِحلُّ لََها أن تَْنِذَر قَِطيعَِتي، فَأَقَْبلَ الِْمسَْوُر، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ بن اَألسَْوِد بِاْبنِ الزَُّبْيرِ ُمْشَتِم
كُلَُّنا َيا أُمَّ : اْدُخلُوا، قَالُوا: ْدُخلُ؟ فَقَالَْت َعاِئَشةُالسَّالُم َعلَى النَّبِيِّ َوَرْحَمةُ اللَِّه، أََن: اْستَأْذََنا َعلَى َعاِئَشةَ، فَقَاال

الِْحجَاَب اْدُخلُوا كُلُّكُْم، َوال َتْعلَُم َعاِئَشةُ أَنَّ َمَعُهمُ اْبُن الزُّبَْيرِ، فَلَمَّا َدَخلُوا اقَْتَحَم اْبُن الزُّبَْيرِ : الُْمْؤِمنَِني؟ قَالَِت
  َق ُيَناِشُدَها وََيْبِكي، َوطَِفَق الِْمْسَوُر، َوعَْبُد الرَّْحَمنِ ُينَاِشَداِن َعاِئَشةَ إِال َما كَلَّْمُتُه َوقَبِلَْتفَاْعَتَنَق َعاِئَشةَ َوطَِف

، فَإِنَُّه ال َيِحلُّ ِلُمسِْلمٍ أَنْ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َنَهى َعمَّا قَْد َعِلْمِت ِمَن الْهِْجَرِة:"ِمْنُه، َوَيقُوالِن لََها
إِنِّي : ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا َعلَى َعاِئَشةَ ِمَن التَّذِْكرَِة، َوالتََّحرُّجِ طَِفقَتْ ُتذَكِّرُُهْم، وََتْبِكي َوَتقُولُ"يَْهُجَر أََخاُه فَْوَق ثَالِث لَيَالٍ

بَِها َحتَّى كَلََّمِت اْبَن الزَُّبْيرِ َوأَْعتَقَْت ِفي َنذْرَِها ذَِلَك أَْرَبِعَني َرقَبَةً، ثُمَّ كَاَنتْ قَْد َنذَْرُت وَالنَّذُْر َشدِيٌد، فَلَْم يََزالُوا 
  .َتذْكُُر َنذَْرَها ذَِلَك َبْعدََما أَْعَتقَْت أَْرَبِعنيَ َرقََبةً، َوتَْبِكي َحتَّى َتُبلَّ ُدُموُعَها ِخَماَرَها 

بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب - ١٦٤٥٥
للَُّه َعلَْيِه  َصلَّى اَخاِلِد بن ُمَساِفرٍ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن َعْوِف بن الْحَارِِث بن طُفَْيلٍ، َوُهَو اْبُن أَِخي َعاِئَشةَ زَْوجِ النَّبِيِّ

وَاللَِّه لََتْنتَهَِينَّ َعاِئَشةُ أَوْ : ُه َعاِئَشةَُوَسلََّم ُألمِّهَا، أَنَّ َعاِئَشةَ َحدَّثَْتُه، أَنَّ عَْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالَ ِفي َبْيعٍ أَْو َعطَاٍء أَْعطَْت
فَُهَو ِللَِّه َنذٌْر أَنْ ال أُكَلَِّم اْبَن الزُّبَْيرِ كَِلَمةً أََبدًا، : نََعْم، قَالَْت َعاِئَشةُ: ُهَو قَالَ َهذَا؟ قَالُوا: َألْحُجَرنَّ َعلَْيَها، فَقَالَْت

ذْرِي الَِّذي وَاللَِّه ال أَُشفُِّع ِفيِه أََحًدا أََبًدا، َوال أَحَْنثُ َن: فَاْسَتْشفَعَ اْبُن الزَُّبْيرِ إِلَْيَها ِحَني طَالَْت ِهجَْرُتَها إِيَّاُه، فَقَالَْت
ْسَوِد بن َعْبِد َيغُوثَ، َنذَْرُت أََبًدا، فَلَمَّا طَالَ ذَِلَك َعلَى اْبنِ الزَُّبْيرِ كَلََّم الِْمْسَورَ بن َمْخَرَمةَ، َوَعْبدَ الرَّْحَمنِ بن اَأل

لَى َعاِئَشةَ، فَإِنَُّه ال َيِحلُّ لََها أَنْ تَْنِذَر قَِطيعَِتي، فَأَقَْبلَ أَْنُشُدكَُما اللََّه إِال أَْدَخلُْتمَانِي َع: َوُهَما ِمْن بين ُزْهَرةَ، فَقَالَ لَُهَما
السَّالمُ : َنا َعلَى َعاِئشَةَ، فَقَاالبِِه الِْمسَْوُر بن َمْخَرَمةَ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ بن اَألسَْوِد ُمْشَتِملَْينِ َعلَْيِه بِأَرِْدَيِتهَِما حَتَّى اْسَتأْذَ

نََعمِ اْدُخلُوا كُلُّكُْم، َوال : كُلَُّنا َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني؟ قَالَْت: اْدُخلُوا، قَالُوا: بِيِّ َوَرْحَمةُ اللَِّه، أََنْدُخلُ؟ قَالَْت عَاِئَشةَُعلَى النَّ
  َجاَب فَاْعَتَنَق َعاِئشَةََتْعلَُم َعاِئَشةُ أَنَّ َمَعُهَما اْبَن الزَُّبْيرِ، فَلَمَّا َدَخلُوا َدَخلَ اْبُن الزَُّبْيرِ الِْح

إِنَّ :"لَْت ِمْنُه، َوَيقُوالِنَوطَِفَق ُيَناِشُدَها َويَْبِكي، َوطَِفَق الِْمسَْوُر، َوَعْبدُ الرَّْحَمنِ ُيَناِشَداِن عَاِئَشةَ إِال َما كَلََّمْتُه َوقَبِ
ِلْمِت ِمَن الْهِْجَرِة، فَإِنَُّه ال َيِحلُّ ِلُمْسِلمٍ أَنْ َيْهُجَر أََخاُه فَْوَق ثَالِث َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعمَّا قَْد َع

إِنِّي قَدْ َنذَْرُت وَالنَّذُْر َشدِيٌد، : ، فَلَمَّا أَكْثَُروا َعلَى َعاِئَشةَ التَّذْكَِرةَ، وَالتَّْحرِيجِ طَِفقَتْ ُتذَكِّرُُهْم َوتَْبِكي َوتَقُولُ"لََيالٍ
ُر َنذَْرَها ذَِلَك بَْعَدَما أَْعتَقَْت لَْم َيَزالُوا بَِها حَتَّى كَلَّْمِت اْبَن الزَُّبْيرِ فَأَْعَتقَْت ِفي َنذَْرَها أَْرَبِعَني َرقََبةً، ثُمَّ كَاَنْت َتذْكُفَ



بن َمْسُعوٍد الَْمقِْدِسيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ الصَّْنعَانِيُّ،  َحدَّثََنا أَْحَمُد. أَْرَبِعَني َرقََبةً، َوتَْبِكي َحتَّى َتُبلَّ ُدُموعَُها ِخَمارََها
َحدَّثََنا َمْحُموُد بن خَاِلٍد الدَِّمْشِقيُّ، : ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، قَاال

َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمٍ الزُّْهرِيُّ، أَْخَبرَنِي َعْوُف بن : ن كَِثريٍ الْقَارِيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه ب
للَِّه بن الزَُّبيْرِ، قَالَ ِفي َد االَْحارِِث بن الطُّفَْيلِ اَألْزِديُّ أَْزُد َشُنوَءةَ، َوُهَو اْبُن أَِخي عَاِئَشةَ ألُمَِّها،أن عَاِئَشةَ، َبلََغَها أن َعْب

أََما َواللَِّه لََتْنَتهَِينَّ َعاِئَشةُ َعْن َبْيعِ رَِباِعَها أَْو َألْحُجَرنَّ َعلَْيَها، : َدارٍ لََها باعَْتَها فََسِخطَ عَْبُد اللَِّه َبْيَع ِتلَْك الدَّارِ، فَقَالَ
  ُهَو ِللَِّه َعلَيَّ أنال أُكَلَِّمُه َحتَّى يُفَرِّقَ َبيْنِي: ْد قَالَ ذَِلَك، قَالَْتقَ: أََو قَالَ ذَِلَك؟ قَالُوا: فَقَالَْت َعاِئشَةُ

  .َوَبْيَنُه الَْمْوُت، َوذَكَرَ الَْحِديثَ
ي َصنِيعٍ الرَُّصاِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن أَبِ - ١٦٤٥٦

ُه َتَعالَى َعْنَها زَْوجِ َحدَّثََنا َجدِّي، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َحدَّثَنِي َعْوُف بن الَْحارِِث بن الطُّفَْيلِ، َوُهَو اْبُن أَِخي َعاِئَشةَ َرِضي اللَّ
: ْت، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالَ ِفي َبْيعٍ أَْو َعطَاَيا أَْعطَتَْها َعاِئَشةُالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُألمَِّها، أَنَّ َعاِئَشةَ ُحدِّثَ
كَلَِّم اْبَن ُهَو ِللَِّه َعِليَّ َنذٌْر أَنْ ال أُ: نََعْم، قَالَْت: أَُهَو قَالَ َهذَا؟ قَالُوا: َواللَِّه لَتَْنَتهَِينَّ َعاِئَشةُ أَْو َألْحجَُرنَّ َعلَْيَها، فَقَالَْت

وَاللَِّه ال أُشَفُِّع ِفيِه أََحًدا، َوال أَْحَنثُ : الزَُّبْيرِ كَِلَمةً أََبًدا، فَاْسَتشْفََع اْبُن الزَُّبْيرِ إِلَْيَها النَّاَس ِحنيَ أَطَالَْت ِهْجَرَتُه، فَقَالَْت
َم الِْمْسَوَر بن َمْخَرَمةَ، َوَعْبَد الرَّْحَمنِ بن اَألسَْوِد بن َعْبِد َيغُوثَ ِفي َنذْرِي أََبدًا، فَلَمَّا طَالَ ذَِلَك َعلَى اْبنِ الزُّبَْيرِ كَلَّ

أَْنُشُدكَُما اللََّه إِال أَْدَخلُْتمَانِي َعلَى َعاِئَشةَ، وإِنَُّه ال َيِحلُّ لََها أَنْ َتْنِذَر قَِطيَعِتي، فَأَقَْبلَ : َوُهَما ِمْن بين ُزْهَرةَ، فَقَالَ لَُهَما
اْسَتأْذََنا َعلَى َعاِئَشةَ،  ِمسَْوُر بن َمْخَرمَةَ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ بن اَألْسَودِ بن َعْبِد َيُغوثَ ُمْشَتِملَْينِ َعلَْيِه بِأَْردَِيِتهَِما حَتَّىالْ

: كُلَُّنا َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني؟ قَالَْت: اْدُخلُوا، قَالُوا :السَّالُم َعلَى النَّبِيِّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه، أََنْدُخلُ؟ قَالَْت َعاِئشَةُ: فَقَاال
  َنَعْم فَاْدُخلُوا كُلُّكُْم َوال َتْشُعُر َعاِئَشةُ أَنَّ َمَعُهَما ابَْن

ِكي، َوطَِفَق الِْمْسَوُر بن َمْخَرَمةَ، الزَُّبْيرِ فَلَمَّا َدَخلُوا َدَخلَ اْبُن الزُّبَْيرِ الِْحَجاَب، فَاْعَتَنَق َعاِئَشةَ فَطَِفَق ُيَناِشُدَها وََيْب
إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َوَعْبُد الرَّْحَمنِ بن اَألْسَوِد يَُناِشَداِن َعاِئَشةَ بِاللَِّه أَنْ كَلِِّميِه َوقَبِلَِت ِمْنُه، َوَيقُوالِن لَهَا

، فَلَمَّا أَكْثَُروا َعلَى "ال َيِحلُّ ِلُمْسِلمٍ أَنْ يَْهُجَر أََخاُه فَْوَق ثَالِث لََيالٍ:"ِلْمِت َوقَالََوَسلََّم قَْد نََهى َعنِ الْهِْجَرِة كََما َع
يََزاال بَِها  إِنِّي قَْد َنذَْرُت، وَالنَّذُْر َشأُْنُه َشدِيٌد، فَلَْم: َعاِئَشةَ ِمَن التَّذِْكَرِة َوالتَّحْرِيجِ طَِفقَْت ُتذَكُِّرُهْم، َوتَْبِكي َوَتقُولُ

َك بَْعَدَما أَْعتَقَْت أَْرَبِعَني َرقََبةً ثُمَّ َحتَّى كَلَّْمِت اْبَن الزَُّبْيرِ ثُمَّ أَْعَتقَْت ِفي َنذْرَِها أَْرَبِعَني َرقََبةً، ثُمَّ كَاَنْت َتذْكُُر َنذَْرَها ذَِل
  .َتْبِكي حَتَّى تَُبلَّ ُدُموُعَها ِخمَاَرَها

  َعنِ الِْمسَْورِ بن َمْخَرمَةَ ُمَحمَُّد بن قَْيسٍ

ْبُد الْوَارِثِ بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك الَْعْيِشيُّ، َحدَّثََنا َع - ١٦٤٥٧
َخطَبََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن َمْخَرَمةَ، قَالَ َسِعيٍد، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن قَْيسٍ، َعنِ الِْمْسَورِ

أَمَّا َبْعُد، فَإِنَّ أَْهلَ الشِّْرِك َواألَْوثَاِن كَانُوا َيْدفَُعونَ ِمْن َهذَا الْمَْوِضعِ إِذَا :"بَِعَرفَاٍت فَحَِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ
اُنوا َيْدفَُعونَ ِمَن الشَّْمُس َعلَى ُرُءوسِ الْجَِبالِ كَأَنََّها َعَماِئُم الرِّجَالِ ِفي ُوُجوهَِها، وَإِنَّا َنْدفَعُ َبْعَد أَنْ َتِغيَب َوكَ كَاَنِت

  "الَْمشَْعرِ الْحََرامِ إِذَا كَاَنِت الشَّْمُس ُمْنَبِسطَةً
  الِْمسَْورِقَْيُس بن َعْبِد الَْمِلكِ بن َمْخَرَمةَ َعنِ 

َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ : َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، قَاال - ١٦٤٥٨



قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ، قَالَبن بِاللٍ، َعْن قَْيسِ بن َعْبِد الَْمِلكِ بن قَْيسِ بن َمْخَرمَةَ، َعنِ الِْمْسَورِ بن َمْخَرَمةَ
  "إِيَّاكُْم َوالظُّلَْم، فَإِنَّ الظُّلَْم ظُلَُماتٌ َيْوَم الِْقَيامَِة:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  ُعَبْيُد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ َعنِ الِْمسَْورِ بن َمْخَرمَةَ

َحمَُّد بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد، َمْولَى بين َهاِشمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا ُم - ١٦٤٥٩
َعنِ الِْمسَْورِ بن َمْخَرمَةَ، اللَِّه بن َجْعفَرٍ، َعْن أُمِّ َبكْرٍ بنِت الِْمسَْورِ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ، 

قُلْ لَُّه يَُواِفينِي ِفي َوقٍْت قَْد ذَكََرُه، فَلَِقَيُه فََحِمَد اللََّه : أن َحَسَن بن َحَسنٍ، َبَعثَ إِلَى الِْمسَْورِ َيْخطُُب اْبَنةً لَُه، فَقَالَ
رِكُْم، َولَِكنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َما ِمْن سََببٍ، َوال َنَسبٍ َوال ِصْهرٍ أََحبَّ إِلَيَّ ِمْن َنَسبِكُْم َوِصْه: الِْمسَْوُر، َوقَالَ
األَْنسَاُب إِال فَاِطَمةُ ُشْجَنةٌ ِمنِّي َيْبسُطُنِي َما يَْبُسطُهَا، َوَيقْبُِضنِي َما يَقْبُِضَها، وَإِنَُّه ُيقْطَُع َيْوَم الِْقَياَمِة :"َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  .ا، َولَْو زَوَّجُْتَك قََبَضَها ذَِلَك، فَذََهَب َعاِذًرا لَُه ، َوَتْحَتَك اْبنَُتَه"َنسَبِي َوَسبَبِي

  َعْمرُِو بن ِديَنارٍ َعنِ الِْمسَْورِ بن َمْخَرمَةَ
ُد بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّ: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدانَ الَْحَنِفيُّ اَألْصبََهانِيُّ، وَأَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ التُّْستَرِيُّ، قَاال - ١٦٤٦٠

َنارٍ، َعنِ الِْمسَْورِ بن الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ بن أَبَانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ الطَّاِئِفيُّ، َعْن َعْمرِو بن ِدي
  "ذَ َشيْئًا ِمَن اَألْرضِ قُلَِّدُه َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن َسْبعِ أََرِضَنيَمْن أََخ:"َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َمْخَرَمةَ، قَالَ

  أُمُّ َبكْرٍ بنُت الِْمْسَورِ َعْن أَبِيهَا

، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن ِشْبلٍ الَْباِهِليُّ، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ - ١٦٤٦١
َحدَّثَتْنِي َعمَِّتي أُمُّ َبكْرِ بنتُ الِْمسَْورِ بن َمْخَرمَةَ، َعنِ : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الُْمَخرِِّميُّ، قَالَ: َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال

وَالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيتََوضَّأُ "يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،َمرَّ بِي َيهُوِديٌّ وَأََنا َخلَْف النَّبِ: الِْمسَْورِ بن َمْخَرمَةَ، قَالَ
َب النَّبِيِّ اْرفَْع ثَْوَبُه َعلَى ظَْهرِِه، فَذََهْبُت أَْرفَُع ثَْو: ، فَقَالَ الَْيهُوِديُّ"فََدفََع ثَْوُبُه َعلَى ظَْهرِِه، فَإِذَا خَاَتمُ النُُّبوَِّة ِفي ظَهْرِِه

  "فَنَفََح النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َوْجهَِي كَفًّا ِمْن َماٍء"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ظَْهرِِه
ثََنا عَْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الُْمَخرِِّميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َزكَرِيَّا الَْعْبِديُّ، َحدَّ - ١٦٤٦٢

َرَمةَ ابَْنَتُه، فََزوََّجهُ َحدَّثَْتنِي َعمَِّتي أُمُّ َبكْرِ بنُت الِْمسَْورِ بن َمْخَرمَةَ، أن الُْحَسْيَن بن َعِليٍّ، َخطََب إِلَى الِْمسَْورِ بن َمْخ
  "كُلُّ َسَببٍ وََنَسبٍ ُمْنقَِطعٌ َيْوَم الِْقَياَمةِ إِال َسَببِي وَنَسيب:"َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َوقَالَ

  ِمْسَوُر بن يَزِيدٍ اَألَسِديُّ ثُمَّ الْكَاِهِليُّ

دَّثََنا إِْسحَاُق بن َراهََوْيِه، ح َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َح - ١٦٤٦٣
ِليُّ بن َمْعَبٍد الرَّقِّيُّ، َوَحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َعِديٍّ، ح َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا َع

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : َيى بن كَِثريٍ الْكَاِهِليُّ، َعْن ِمْسَورِ بن َيزِيَد، قَالََحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا َيْح: قَالُوا
فََهال :"َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَُّه كَذَا َوكَذَا، قَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الصَّالِة، فََتَرَك َشْيئًا لَْم َيقَْرأُْه، فَقَالَ َرُجلٌ

  .كُْنُت أَُراَها ُنِسَخْت : ، قَالَ"ذْكَْرَتنِيهَاأَ
  َبِقيَّةُ الْمِيمِ َمنِ اْسُمُه ُمَعاذٌ

  ُمَعاذُ بن َجَبلٍ اَألْنصَارِيُّ َعقَبِيٌّ َبْدرِيٌّ
  ُيكَْنى أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ ِذكُْر َمشَاِهِد ُمَعاٍذ َوِسنِِّه َوَوفَاِتِه َوِمْن أَْخبارِِه



ُعْرَوةَ ِفي  َنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْنَحدَّثَ - ١٦٤٦٤
بن َعِديِّ بن كَْعبِ بن أُدِّيِّ بن  َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ الَْعقََبةَ ِمَن األَْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين َسِلَمةَ ُمَعاذُ بن جََبلِ بن َعْمرِو بن َعاِئِذ

  ".َسْعِد بن َعِديِّ بن أََسدِ بن َسارَِدةَ بن تَزِيَد بن ُجَشمٍ، َوقَْد شَهَِد َبْدرًا
َنا ُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، َحدَّثَ - ١٦٤٦٥

  ".ُمَعاذُ بن َجَبلٍ: ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ"فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ

َشامٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا زَِيادُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلكِ بن ِه - ١٦٤٦٦
مَُعاذُ بن جََبلِ بن َعْمرِو بن أَْوسِ بن َعاِئِذ بن َعِديِّ بن كَْعبِ بن أُدِّيٍّ، :"بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، قَالَ

نو َسِلَمةَ َألنَُّه كَانَ أََخا ُسهَْيلِ بن ُمَحمَّدِ بن الَْجدِّ بن قَْيسِ بن إِنََّما ادََّعْتُه ب:"، قَالَ اْبُن إِْسحَاَق"َشهَِد َبْدًرا، وَالَْعقََبةَ
  ".َصْخرِ بن خَْنَساَء بن ِسَناِن بن ُعبَْيِد بن َعِديِّ بن غَْنمِ بن كَْعبِ بن َسلََمةَ ُألمِِّه

ي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَيُّوَب، َعْن َيحَْيى بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِ - ١٦٤٦٧
  ".اثَْنَتْينِ وَثَالِثنيَ َسَنةً: ُتُوفَِّي ُمَعاذُ بن َجَبلٍ َوُهَو اْبُن ثََماٍن َوِعْشرِيَن َسنَةً، َوالَِّذي َرفََع ِفي ِسنِِّه َيقُولُ:"َسِعيٍد، قَالَ
َرْوحُ بن الْفََرحِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي ُعَماَرةُ بن غَزِيَّةَ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ  - ١٦٤٦٨

َنَتْينِ وَثَالثِنيَ اثْ: ُتوُفَِّي ُمَعاذُ بن جََبلٍ َوُهَو اْبُن ثََماٍن َوِعشْرِيَن َسَنةً، َوالَِّذي ْرفَُع ِفي ِسنِِّه َيقُولُ:"َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد قَالَ
  ".َسَنةً

مَاتَ :"َسِمْعُت َماِلَك بن أََنسٍ، َيقُولُ: َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرحِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ - ١٦٤٦٩
  ".ْينِ وَثَالثَِنياثَْنَت: ُمَعاذُ بن َجَبلٍ َوُهَو اْبُن ثََماٍن َوِعشْرِيَن َسَنةً، َوقَاِئلٌ َيقُولُ

، قَالَ اْبنُ "ُمَعاذُ بن َجَبلٍ أََماَم الُْعلََماِء بَِرْتَوٍة َيْوَم الِْقَياَمِة:"َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ١٦٤٧٠
  "الَْمنْزِلَةُ: َوالرَّْتَوةُ:"ُبكَْيرٍ

غَْبةَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُز - ١٦٤٧١
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَْزَهَر األَْنَصارِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقَُرِظيِّ، قَالَ

  ".ُمعَاذُ بن جََبلٍ أََماَم الُْعلََماِء بَِرْتَوٍة:"َسلََّمَو
 بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُهَشْيُم، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن َسِعيِد - ١٦٤٧٢

  ".ُن ثَالٍث أَْو أَرَْبعٍ وَثَالِثَني َسَنةًقُبَِض ُمَعاذُ بن َجَبلٍ َوُهَو اْب:"الُْمسَيِّبِ، قَالَ
ُتُوفَِّي ُمَعاذُ بن َجَبلٍ ِفي طَاُعوِن َعَموَاسٍ َسَنةَ َسْبعَ :"َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، قَالَ - ١٦٤٧٣

  ".َعْشَرةَ أَْو ثََماِن َعشَْرةَ

ن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه ب - ١٦٤٧٤
، حَتَّى كَانَ ُمَعاذُ بن جََبلٍ شَابا َجمِيال سَْمًحا ِمْن َخْيرِ َشَبابِ قَْوِمِه، ال ُيسْأَلُ َشيْئًا إِال أَْعطَاُه: كَْعبِ بن َماِلٍك، قَالَ

، فَلَْم َيَضعُوا لَُه شَْيئًا، "فَكَلَّمَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيكَلَِّم غَُرَماَءُه، فَفََعلَ:"ادَّانَ َدْيًنا أَغْلََق َمالَُه، قَالَ
فََدَعاُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم "لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،فَلَْو ُترَِك َألَحدٍ بِكَالمِ أََحٍد لَُترَِك ِلُمَعاٍذ بِكَالمِ َرسُولِ ال

َوَسلََّم إِلَى فَلَمَّا َحجَّ َبَعثَُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه "، فَقَاَم ُمَعاذُ ال َمالَ لَُه،"فَلَْم َيْبَرْح َحتَّى َباَع مَالَُه َوقَسََّمُه َبْيَن غَُرَماِئِه



للَّهِ َوكَانَ أَوَّلَ َمْن َتجَِر ِفي َهذَا الْمَالِ ُمَعاذٌ، فَقَِدَم َعلَى أَبِي َبكْرٍ ِمَن الَْيَمنِ َوقَْد ُتُوفِّيَ َرسُولُ ا: قَالَ"الَْيَمنِ لَِيْجبَُرُه
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

يِسيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبرَاِهيَم اَألْزَرُق، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ الْفََزارِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراِط - ١٦٤٧٥
جَرَّاحِ، ِمْن أَبِي ُعَبْيَدةَ بن الْ: أَتَْيُت ُنَعْيمَ بن أَبِي ِهْنٍد، فَأَْخَرَج إِلَيَّ َصِحيفَةً، فَإِذَا ِفيَها: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُسوقَةَ، قَالَ

َسالٌم َعلَْيَك، أَمَّا بَْعُد، فَإِنَّا َعهِْدَناَك َوأَْمُر نَفِْسَك لََك ُمهِمٌّ، فَأَصَْبَحَت قَدْ : َوُمَعاِذ بن َجَبلٍ إِلَى ُعَمَر بن الَْخطَّابِ
يُع وَالشَّرِيُف، َوالَْعُدوُّ َوالصَِّديُق، وَِلكُلٍّ ِحصَُّتُه ِمَن َولَّْيَت أَْمَر َهِذِه اُألمَِّة أَْحَمرَِها َوأَسَْوِدَها، َيْجِلسُ َبْيَن َيَدْيَك الَْوِض

ِفيِه الْقُلُوُب، َوَتْنقَِطُع ِفيِه  الَْعْدلِ، فَانْظُْر كَْيَف أَْنَت ِعْنَد ذَِلَك َيا ُعَمُر؟ فَإِنَّا ُنَحذُِّرَك َيوًْما َتْعنِي ِفيِه الُْوجُوُه، وََتجِفُّ
َتَحدَّثُأَنَّ أَْمرَ ٍك قَْد قََهَرُهمْ بَِجَبُروتِِه، َوالَْخلُْق َداِخُرونَ لَُه يَْرُجونَ َرْحَمَتُه وََيَخافُونَ َعذَاَبُه، وَإِنَّا كُنَّا َنالُْحَجُج ِلَحجَِّة َمِل

يَرِة، وَإِنَّا َنعُوذُ بِاللَِّه أنيَْنزِلَ ِكتَاُبَنا ِسَوى َهِذِه اُألمَِّة ِفي آِخرِ َزمَانَِها َسَيْرجُِع إِلَى أنَيكُوُنوا إِخَْوانَ الَْعالنَِيِة أَْعَداَء السَّرِ
لَْيهَِما ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضي الَْمنْزِلِ الَِّذي َنَزلَ ِمْن قُلُوبَِنا، فَإِنَّا إِنََّما كََتبَْنا بِِه َنصِيَحةً لََك، َوالسَّالُم َعلَْيَك، فَكََتَب إِ

َما، َمَر بن الَْخطَّابِ إِلَى أَبِي ُعَبْيَدةَ بن الْجَرَّاحِ، َوُمَعاِذ بن جََبلٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، َسالٌم َعلَْيكُِمْن ُع"اللَُّه َتعَالَى َعْنُه
  لِّيُت أَمََرأَمَّا َبْعُد، أََتانِي ِكَتاُبكَُما َتذْكَُراِن أَنَّكَُما عَهِْدُتمَانِي َوأََمُر َنفِْسي ِلي ُمهِمٌّ، فَأَصَْبَحُت قَْد ُو

لٍّ ِحصَّةٌ ِمَن الَْعْدلِ، َهِذِه اُألمَّةِ أَْحَمرَِها َوأَْسَودَِها، َيْجِلُس َبْيَن َيَديَّ الشَّرِيُف َوالَْوِضيُع، َوالَْعُدوُّ وَالصَِّديُق، وَِلكُ
ُهْم عِْنَد ذَِلَك إِال بِاللَِّه، َوكَتَْبُتَما ُتَحذَِّرانِي َما ُحذَِّرْت كَْيَف أَْنَت ِعْنَد ذَِلَك َيا ُعَمُر؟ َوإِنَّهُ ال َحْولَ َوال قُوَّةَ لَ: كََتْبُتَما

وََيأِْتيَاِن بِكُلِّ َجدِيٍد، َويَأِْتَياِن بِكُلِّ ِمْنُه اُألَمُم قَْبِلَنا َوقَِدًميا، َوإِنَّ اخِْتالفَ اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ بِآجَالِ النَّاسِ ُيقَرَِّباِن كُلَّ َبعِيٍد، 
ِه اُألمَِّة َسيَْرجُِع ِفي آِخرِ َزَمانَِها َمْوُعوٍد َحتَّى َيِصَري النَّاُس إِلَى َمنَازِلِهِْم ِمَن الَْجنَِّة وَالنَّارِ، كََتْبُتَما ُتَحذَِّرانِي أَنَّ أََمَر َهِذ

ِئَك َولَْيَس َهذَا بَِزَماِن ذَِلَك، وَذَِلَك زََمانٌ َتظَْهُر ِفيِه الرَّغَْبةُ إِلَى أَنْ َيكُوُنوا إِخَْوانَ الَْعالنَِيِة أَْعَداَء السَّرِيَرِة، َولَسُْتْم بِأُولَ
زِلَ ِكَتاَبكَُما ِسَوى الَْمنْزِلِ َوالرَّْهَبةُ، َيكُونُ َرغَْبةُ َبْعضِ النَّاسِ إِلَى َبْعضٍ ِلَصالحِ ُدْنَياُهْم، كََتْبُتَما َتُعوذَانِ بِاللَِّه أَنْ أُْن

ُه ال ِغَنى بِي َعْنكَُما لَ ِمْن قُلُوبِكَُما، َوأَنَّكَُما كََتْبُتَما بِهِ َنصِيَحةً ِلي، َوقَدْ َصَدقُْتَما، فَال َتَدَعا الِْكَتابَ إِلَيَّ، فَإِنَّالَِّذي نََز
  "َوالسَّالُم َعلَْيكَُما

اٍد، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، أََنا ُمحَمَُّد بن ُمطَرٍِّف، أََنا أَُبو َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّ - ١٦٤٧٦
ائَِة ِدينَارٍ، فََجَعلََها َحازِمٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسعِيِد بن يَْرُبوعٍ، َعْن َماِلِك الدَّارِ، أن ُعَمَر بن الْخَطَّابِ، أََخذَ أَْرَبَع ِم

ُع، اذَْهْب بِهِْم إِلَى أَبِي ُعَبْيَدةَ بن الْجَرَّاحِ، ثُمَّ َتلَُّه َساَعةً ِفي الَْبْيِت، َساَعةً َحتَّى َتْنظَُر َما َيْصَن:"ُغالمِِفي ُصرٍَّة، فَقَالَ ِللْ
َوَصلَُه اللَُّه َوَرِحَمُه، ثُمَّ : فَقَالَ اْجَعلْ َهِذِه ِفي بَْعضِ َحاَجِتَك،: َيقُولُ لََك أَِمُري الُْمْؤِمنَِني: ، فَقَالَ"فَذََهَب بَِها الُْغالُم إِلَيِْه

فََرَجَع الُْغالُم َوأَْخَبَرُه، َتعَاِلي َيا َجارَِيةُ، اذَْهبِي بَِهِذِه السَّْبَعِة إِلَى فُالٍن، َوبَِهِذِه الْخَْمَسِة إِلَى فُالٍن، َحتَّى أَنْفَذََها، : قَالَ
، "اذَْهْب بَِهذَا إِلَى ُمَعاِذ بن جََبلٍ َوَتلَُّه ِفي الَْبْيِت َحتَّى َتْنظَُر َما َيْصَنُع:"بن جََبلٍ، فَقَالَ فََوَجَدُه قَْد أََعدَّ ِمثْلََها إِلَى ُمَعاِذ

لَُه، َتعَاِلي َيا َرِحَمُه اللَُّه َوَوَص: اجَْعلْ َهذَا ِفي َبْعضِ َحاجَِتَك، فَقَالَ: َيقُولُ لََك أَِمُري الُْمْؤِمنَِني: فَذََهَب بَِها إِلَْيِه، فَقَالَ
َنْحُن َواللَِّه َمَساكُِني، : الَْتَجارَِيةُ، اذَْهبِي إِلَى َبْيِت فُالنٍ بِكَذَا، َواذْهَبِي إِلَى َبْيِت فُالٍن بِكَذَا، فَاطَّلََعِت امَْرأَةُ ُمَعاٍذ، فَقَ

إِنَُّهمْ :"إِلَْيَها، َوَرَجعَ الُْغالُم إِلَى ُعَمَر، فَأَْخَبَرُه َوُسرَّ بِذَِلَك، َوقَالَ فَأَْعِطَنا، َولَْم َيْبَق ِفي الِْخْرقَِة إِال ِدينَاَراِن، فََدَحا بِهَِما
  "إِْخَوةٌ بَْعضُُهْم ِمْن َبْعضٍ



ن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِْبرَاِهيَم اَألْزَرُق، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه ب - ١٦٤٧٧
إِنَّ ُمَعاذَ بن جََبلٍ كَانَ أُمَّةً قَانًِتا ِللَِّه : الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َوغَْيرِِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ

َتْدُرونَ َما :"، ثُمَّ قَالَ"إِنِّي لَْم أََنَس:"إِبَْراهِيَم، فَقَالَ إِنَّ: َحنِيفًا، َولَْم َيُك ِمَن الُْمْشرِِكَني، فَقَالَ بَْعُض ُجلَسَاِئِه لَُه
  "الُْمطِيُع ِللَِّه:"ال، قَالَ: َهلْ َتْدُرونَ َما الْقَانُِت؟ قَالُوا: ، قَالَ"الَِّذي ُيعَلُِّم النَّاسَ الَْخيَْر:"ال، قَالَ: فَقَالُوا"اُألمَّةُ؟

َسِمْعُت َعْونَ بن : َسى شَِريانَ الرَّاْمُهْرَمزِيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن َعْمرِو بن َعِليٍّ، قَالََحدَّثََنا َسْهلُ بن ُمو - ١٦٤٧٨
اَرتِ اللَُّهمَّ قَْد َناَمتِ الُْعُيونُ، َوغَ:"كَانَ ُمَعاذٌ إِذَا تََهجََّد ِمَن اللَّْيلِ قَالَ: َبكْرٍ الرَّاسِبِيَّ ُيَحدِّثُ، َعْن ثَْورِ بن َيزِيَد، قَالَ

لْ ِلي ِعْنَدَك ُهًدى َتُردُُّه إِلَيَّ النُُّجوُم، وَأَْنَت َحيٌّ قَيُّوٌم، اللَُّهمَّ طَلَبِي لِلَْجنَِّة بَِطئٌ، َوَهرَبِي ِمَن النَّارِ ضَِعيٌف، اللَُّهمَّ اْجَع
  "َيْوَم الِْقَيامَِة، إِنََّك ال ُتْخِلُف الِْميَعاَد

وَسى شَِريانَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اَألْعلَى الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثََنا خَاِلُد بن الْحَارِِث، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُم - ١٦٤٧٩
إِنِّي :"ُه، فَقَالَأََتى َرُجلٌ ُمَعاذَ بن جََبلٍ، َوَمَعُه أَْصَحاُبُه ُيَسلُِّمونَ َعلَْيِه َوُيَودُِّعوَن: اْبُن َعْوٍف، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، قَالَ
إِنَُّه ال ِغًنى بَِك َعْن َنِصيَبَك ِمَن الدُّنَْيا، َوأَْنَت إِلَى َنِصيبَِك ِمَن اآلِخَرِة أَفْقَُر، : ُموصِيَك بِأَمَْرْينِ إِنْ َحِفظَْتُهَما ُحِفظَْت

  "ُه لََك اْنَتظَامًا، فتزولَ بِِه مََعَك أَْيَنَما ُزلَْتفَآِثْر َنِصيَبَك ِمَن اآلِخَرِة َعلَى َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا حَتَّى تَْنَتِظَم
َعنِ  َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اَألْعلَى، َحدَّثََنا َخاِلُد بن الَْحارِِث، َحدَّثََنا أَشَْعثُ، - ١٦٤٨٠

َما زِلِْت :"أَْو كَِلَمةً أُْخَرى، فَلَمَّا أَفَاَق قَالَ! وَاجََبالُه : لَْت أُْخُتُه َتقُولُالَْحَسنِ، أن ُمعَاذَ بن جََبلٍ، أُغِْمَي َعلَْيِه، فََجَع
َواكَذَا : َما زَالَ َملٌَك َشِديُد االْنِتهَارِ كُلََّما قُلِْت:"لَقَْد كَانَ َيِعزُّ َعلَيَّ أَنْ أُؤِْذَيَك، قَالَ: ، قَالَْت"ُمْؤِذَيةً ِلي مُْنذُ الَْيْومِ

  "ال: أَكَذَِلكَ أَْنَت؟ فَأَقُولُ: الَقَ
ْن َماِلِك َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ثَْورِ بن يَزِيَد، َعْن رَاِشدِ بن َسْعٍد، َع - ١٦٤٨١

  "بََراِغيثَ ِفي الَْمْسجِِدَيقُْتلُ الْقَْملَ، وَالْ"رَأَْيُت ُمَعاذَ بن َجَبلٍ: بن ُيَخاِمَر،قَالَ
  َما أَسَْنَد أَُبو ُعبَْيَدةَ بن الَْجرَّاحِ َعْن ُمَعاٍذ

َنا زَِياُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَ - ١٦٤٨٢
قَالَ : قَالَ ِفعِ بن الَْحارِِث، َعْن َبْعضِ أَْصَحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ بن الَْجرَّاحِ،الْمُْنِذرِ، َعْن َنا

ِسيا فَأُْجِلَسا َعلَْيِه َحتَّى َيفُْرغَ اللَّهُ َما َتَحابَّ َرُجالِن ِفي اللَِّه إِال َوَضَع اللَُّه لَُهَما كُْر:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َصَدَق أَُبو ُعَبْيَدةَ : فَقَالَ ُمَعاذُ بن جََبلٍ". َعزَّ َوَجلَّ ِمَن الِْحسَابِ

  َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َعْن ُمَعاٍذ
َحدَّثََنا َشاذُّ بن الْفَيَّاضِ، َحدَّثََنا أَُبو : الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو َخِليفَةَ - ١٦٤٨٣

َحِديثٌ : َما ُيْبِليَك؟ قَالَ: َمرَّ ُمَعاذُ بن جََبلٍ َوُهَو َيْبِكي، فَقَالَ: قَْحذَمٍ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، قَالَ
إِنَّ أَْدَنا الرَِّياِء ِشْرٌك، وَأََحبُّ الَْعبِيِد إِلَى اللَِّه اَألْتِقَياءُ "َهذَا الْقَْبرِ َيْعنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَسِمْعُتُه ِمْن َصاِحبِ 

  "مَّةُ الُْهَدى َوَمَصابِيُح الِْعلْمِاَألْخِفَياُء الَِّذيَن إِذَا غَابُوا لَْم ُيفَْتقَُدوا، وَإِذَا َشهِدُوا لَمْ ُيْعَرفُوا، أُولَِئَك أَِئ
  َعْبُد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ َعْن ُمَعاٍذ

َيْعقُوبٍ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ، َعنِ الَْحارِِث بن  - ١٦٤٨٤
اِئٌم َعلَى ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، أَنَُّه َمرَّ بُِمعَاِذ بن جََبلٍ َوُهَو قََعْن قَْيسِ بن َراِفعٍ



َما : ِد الرَّْحَمنِ، ُتَحدِّثُ نَفَْسَك؟ فَقَالََما شَأُْنَك َيا أََبا عَْب: َبابِِه، َوُهَو ُيِشُري بَِيِدِه كَأَنَُّه ُيَحدِّثُ َنفْسَُه، فَقَالَ لَُه َعْبُد اللَِّه
ُتكَابُِد اآلنَ : الَ ِلييُرِيُد َعُدوُّ اللَِّه أَنْ َيلِْفتَنِي َعمَّا َسِمْعُت ِمْن ُمَحمٍَّد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ! ِلي؟ 

َمْن َجاَهَد ِفي َسبِيلِ :"سِ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُدْهَرَك ِفي َبيِْتَك ال َتخُْرُج إِلَى الَْمجِْل
ْو َراحَ غََدا إِلَى الَْمْسجِِد أَاللَِّه كَانَ َضاِمًنا َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َوَمْن َعاَد َمرِيًضا كَانَ َضاِمًنا َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َوَمْن 

، فَُيرِيُد َعُدوُّ اللَِّه أَنْ ُيخْرِجَنِي "كَانَ َضاِمًنا َعلَى اللَِّه، َوَمْن َجلََس ِفي َبْيِتِه َولَْم َيغَْتْب أََحًدا بُِسوٍء كَانَ َضاِمًنا َعلَى اللَِّه
  .ِمْن َبْيِتي إِلَى الَْمجِْلسِ 

، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، ح َوَحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ - ١٦٤٨٥
َحدَّثََنا اْبُن : ْيرٍ، قَالُواَحدَّثََنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّنَْباعِ َرْوُح بن الْفََرحِ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُبكَ

قَالَ : الَ، َعنِ الْحَارِِث بن َيزِيَد، َعْن َعِليِّ بن َرَباحٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَلَهِيَعةَ
َمْن َعاَد َمرِيًضا، أَْو خََرَج َمَع : َخْمٌس َمْن فََعلَ وَاِحَدةً ِمْنُهنَّ كَانَ َضاِمًنا َعلَى اللَِّه:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".ِلَم النَّاُس ِمْنُه َوَسِلَم ِمَن النَّاسَِجَناَزٍة، أَْو َخَرَج غَازًِيا، أَْو َدَخلَ َعلَى إَِماِمِه يُرِيُد تَْعزِيَزُه َوَتْوِقَريُه، أَْو قََعَد ِفي َبْيِتِه فََس

ازِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم بن َمْنصُورِ بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّ - ١٦٤٨٦
ْبُن َحدَّثََنا ا: ن َعْمرٍو، قَاالَيحَْيى بن خَاِلدِ بن َحبَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُبكَْيرِ بن َبكَّارٍ الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا ُمجَاِشُع ب
َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه : لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي قَبِيلٍ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، أن ُمَعاذَ بن جََبلٍ أَْخبََرُه، قَالَ

ِت:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَتَغيَِّر اللَّْوِن، فَقَالَ حَ الْكَالمِ َوخََواِتَمُه، فَأَِطيُعونِي َما ُدْمُت َبْينَ أََنا ُمَحمٌَّد أُوِتيُت فَوَا
أَِحلُّوا َحاللَُه َوَحرُِّموا َحَراَمُه، أَتَْتكُُم الُْموتَةُ، أَتَْتكُمْ بِالرَّْوحِ وَالرَّاَحِة، : أَظُْهرِكُْم، وَإِذَا ذُِهَب بِي فََعلَْيكُمْ بِكَِتابِ اللَِّه

كًا، أَتَْتكُْم ِفَتٌن كَِقطَعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ، كُلََّما ذََهَب ُرُسلٌ َجاَء ُرُسلٌ، َتنَاَسَخِت النُُّبوَّةُ فَصَاَرْت ُملْ ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق،
َيزِيُد، : لَْغُت َخْمَسةً قَالَفَلَمَّا َب: َرِحَم اللَُّه َمْن أََخذََها بَِحقَِّها، َوَخَرَج مِْنَها كََما َدَخلََها، أَْمِسْك َيا ُمَعاذُ وَأَْحصِ، قَالَ

نُِعَي إِلَيَّ ُحَسْيٌن، وَأُِتيتُ بِتُْرَبِتِه، وَأُْخبَِرْت بِقَاِتِلِه، َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ : ال ُيبَاَرُك اللَُّه ِفي َيزِيَد، ثُمَّ ذََرفَْت َعْينَاُه، فَقَالَ
إِال َخالَفَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َبْيَن ُصدُورِِهْم َوقُلُوبِهِْم، َوَسلَّطَ َعلَْيهِمْ ِشرَاَرُهْم،  ال ُيقَْتلُ َبْيَن ظَهَْراَنْي قَْومٍ ال َيْمَنُعوُه

ا َواًها ِلفَِراخِ آلِ ُمَحمٍَّد ِمْن َخِليفٍَة ُمسَْتْخلٍَف ُمْتَرٍف يَقُْتلُ َخلَِفي َوَخلََف الَْخلَِف، أَْمَسكْ َي: َوأَلَْبَسُهمْ ِشَيًعا، ثُمَّ قَالَ
  ُمَعاذُ،

ْيفَُه َوال الَْوِليُد، اْسُم ِفْرَعْونَ، َهاِدُم شََراِئعَ اِإلْسالمِ، َبْيَن َيَدْيِه َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َبْيِتِه، لََيُسلَّ اللَُّه َس: فَلَمَّا َبلَْغُت َعَشَرةً قَالَ
َبْعدَ الِْعْشرِيَن َومِائٍَة َمْوٌت سَرِيٌع، َوقَْتلٌ ذَرِيٌع : ابِعِِه، ثُمَّ قَالَِغَماَد لَُه، َواْخَتلََف النَّاُس فَكَاُنوا َهكَذَا َوَشبَّكَ َبْيَن أََص

  .َولَفْظُُهَما َواِحٌد "فَِفيِه َهالكُُهْم، َوَيِلي َعلَْيهِْم َرُجلٌ ِمْن وَلَِد الَْعبَّاسِ
اِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ الُْمثَنَّى بن الصَّبَّاحِ، َعْن َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا َع - ١٦٤٨٧

كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكَرُوا َرُجال : َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، قُلَْنا َما ِفيِه، : ، قَالُوا"اغَْتبُْتْم أََخاكُْم:"فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم! أَْعَجَزُه  َما: ِعْنَدُه، فَقَالُوا

  "إِنْ قُلُْتْم َما لَْيَس ِفيِه فَقَْد بََهتُُّموُه:"قَالَ
دَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي َحْرَملَةُ بن ِعْمَرانَ،أنأََبا السِّْمِط َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َح - ١٦٤٨٨

لٍ، أََرادَ َسفَرًا، َسِعيَد بن أَبِي َسِعيدٍ الَْمهْرِيَّ، َحدَّثَُه، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، أن ُمعَاذَ بن جََب



وَإِذَا أَسَأَْت :"َيا َرسُولَ اللَِّه، زِْدنِي، قَالَ: ، قَالَ"اْعُبدِ اللََّه َوال ُتْشرِْك بِهِ َشْيئًا:"ولَ اللَِّه، أَْوِصنِي، قَالََيا َياَرُس: فَقَالَ
  "اْستَِقْم َولُْتَحسِّْن ُخلُقََك:"َيا َرُسولَ اللَِّه زِْدنِي، قَالَ: قَالَ"فَأَْحِسْن

  صَارِيُّ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍَجابِرُ بن َعْبِد اللَِّه األَْن

َسِمْعُت َعْمَرو بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َزْيٍد، قَالَ - ١٦٤٨٩
لَْوال أنَتتَِّكلُوا َحدَّثُْتكُمْ : اذُ بن جََبلٍ ِفي مََرِضِه الَِّذي ُتوُفَِّي ِفيِهقَالَ ُمَع: ِدينَارٍ، َحدَّثََنا جَابُِر بن َعْبِد اللَِّه اَألْنصَارِيُّ، قَالَ

  "َمْن َماَت َوِفي قَلْبِِه ال إِلَهَ إِال اللَُّه ُموِقًنا َدَخلَ الَْجنَّةَ:"َحِديثًا َسِمْعُتُه ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
َعْمرِو بن دَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمسِْلمٍ الطَّائِِفيُّ، َعْن َح - ١٦٤٩٠
نِّي ِسْجَن الْقُبَِّة أَُحدِّثْكُمْ اكِْشفُوا َع: إِنَّ ُمَعاذَ بن جََبلٍ قَالَ َوُهَو َمرِيٌض: َسِمْعُت جَابَِر بن َعْبِد اللَِّه، َيقُولُ: ِدينَارٍ، قَالَ

ال إِلَهَ : َمْن َماَت َيقُولُ:"َيقُولَُحِديثًا لَْوال حَاِلي الَِّتي أََنا َعلَْيَها لَْم أَُحدِّثْكُْم َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ".إِال اللَُّه َيِقيًنا ِمْن َنفِْسِه َدَخلَ الَْجنَّةَ

ا ُعثَْمانُ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، َحدَّثََن - ١٦٤٩١
ةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َجابِرِ بن َعْبدِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َبكْرٍ السَّْهِميُّ، َحدَّثََنا حَاِتُم بن أَبِي َصِغَري: أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

اْرفَُعوا عَنِّي ُسُجَف الْقُبَِّة، فَإِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : لَمَّا ُحِضَر ُمَعاذُ بن جََبلٍ، قَالَ: اللَِّه، قَالَ
  ".ْشرِكُ بِِه َشيْئًا َدَخلَ الَْجنَّةََمْن َماَت َيعُْبُد اللََّه ال ُي:"َيقُولُ

َحدَّثََنا طَلَْحةُ بن  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَهَّابِ بن َعطَاٍء، - ١٦٤٩٢
ْبِد اللَِّه اَألْنصَارِيَّ أَْخبََرُه، أَنَُّه َحَضَر ُمَعاذَ بن جََبلٍ ِحَني َحَضَرهُ َعْمرٍو، أَْخبََرنِي َعْمرُو بن ِديَنارٍ، أن جَابَِر بن َع

اكِْشفُوا عَنِّي َسْجَف الْقُبَِّة، فَلَْوال َما َحضََرنِي ِمَن اللَِّه لََما أَخَْبرُْتكُْم بِالَِّذي َسِمْعُت ِمْن َرسُولِ : الَْمْوُت، فَقَالَ ُمَعاذٌ
َمْن َشهِدَ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيقُولُاللَِّه َصلَّى 

  ".ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َدَخلَ الَْجنَّةَ
مَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِديَنارٍ، أَنَّهُ َسِمَع جَابَِر بن َعْبدِ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الُْح - ١٦٤٩٣
يثًا اْرفَُعوا عَنِّي َسْجَف الْقُبَّةِ َحتَّى أَُحدِّثْكُْم َحِد: أَْخبََرَنا َمْن َشهَِد ُمَعاذَ بن َجَبلٍ ِحَني َحَضَرْتُه الَْوفَاةُ، َيقُولُ: اللَِّه، َيقُولُ

َمْن َشهَِد أَنْ ال :"ا، َسِمْعُتهُ َيقُولَُسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمْ َيْمَنُعنِي أَنْ أَُحدِّثَكُُموُه إِال أَنْ تَتَِّكلُو
  ".نَّاُرإِلََه إِال اللَُّه ُمْخِلًصا ِمْن قَلْبِِه َدَخلَ الَْجنَّةَ، وَلَْم َتَمسَُّه ال

لَْيَمانَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ِصلَةُ بن ُس - ١٦٤٩٤
َمْن :"لَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ، أَخَْبرَنِي َعطَاٌء، َعْن َجابِرٍ، أَْخبََرنِي ُمَعاذُ، أَنَُّه سَِمَع َرسُو

  "أَمََّن َرُجال فَقََتلَُه َوَجَبْت لَُه النَّاُر، َوإِنْ كَانَ الَْمقُْتولُ كَافًِرا
  َعْبُد اللَِّه بن قَْيسٍ أَُبو ُموَسى اَألْشَعرِيُّ َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

ثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َوعَْبُد َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْم - ١٦٤٩٥
و بُْرَدةَ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن قُرَّةَ بن َخاِلٍد، َحدَّثَنِي ُحَمْيدُ بن ِهاللٍ، َحدَّثََنا أَُب: اَألْعلَى بن َحمَّادٍ النَّْرِسيُّ، قَاال

ي، أَقَْبلْتُ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمِعي َرُجالِن ِمَن اَألْشعَرِيَِّني أََحُدُهَما َعْن َيِمينِ: َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ
َيا أََبا مُوَسى أَوْ َيا َعْبدَ :"فَِكالُهَما سَأَلَ الَْعَملَ، فَقَالََواآلَخُر َعْن َيَسارِي، َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَتاُك، 



فَكَأَنِّي أَْنظُرُ وَالَِّذي َبَعثَكَ بِالَْحقِّ َما أَطْلَعَانِي َعلَى َما ِفي أَنْفُِسهَِما، َوَما شََعْرُت أَنَُّهَما َيطْلَُبانِ الْعََملَ، : ، فَقُلُْت"اللَِّه
ال َنْسَتْعِملُ َعلَى َعِملَْنا َمْن أََراَدُه، وَلَِكنِ اذَْهْب أَْنَت َيا أََبا مُوَسى أَوْ َيا َعْبَد اللَِّه :"تَ َشفَِتِه، فَقَالَ ِليإِلَى ِسَواكَِه َتْح

، فَإِذَا َرُجلٌ ُموثٌَق، "اْنزِلْ:"اَدةً َوقَالَ، فَبَعثَُه َعلَى الَْيَمنِ، ثُمَّ أَْتَبَعُه ُمَعاذَ بن َجَبلٍ، فَلَمَّا قَِدَم َعلَْيِه أَلْقَى لَُه وَِس"بن قَْيسٍ
ال أَجِْلُس حَتَّى َيقُْتلَ، قََضاُء اللَِّه :"َهذَا كَانَ َيُهودِيا فَأَْسلََم، ثُمَّ َراَجَع ِديَنُه َدْيَن السُّوِء، فَقَالَ: ، قَالَ"َما َهذَا؟:"فَقَالَ

  .لَ ثَالثَ َمرَّاٍت، فَأََمَر بِِه فَقَِت"َوَرسُوِلِه

طَلَْحةُ بن َيحَْيى،  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا - ١٦٤٩٦
فَأََمَرُهَما أَنْ ُيَعلَِّما "َبَعثَُه َوُمَعاذَ بن جََبلٍ إِلَىالَْيَمنِ، َحدَّثََنا أَُبو ُبرَْدةَ، َعْن أَبِي مُوَسى، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا أَِخي أَبُِعثَْنا نَُعذِّبُ النَّاسَ : ، فََجاَء ُمَعاذٌ إِلَى أَبِي مُوَسى َيُزورُُه، َوإِذَا ِعْنَدُه َرُجلٌ مُوثٌَق بِالَْحِديِد، فَقَالَ"النَّاَس الْقُْرآنَ
وَالَِّذي َبَعثَ ُمحَمًَّدا بِالَْحقِّ ال أَْبَرحُ َحتَّى : أَْسلََم، ثُمَّ كَفََر، فَقَالَ: ُنَعلِّمُُهْم َوَنأُْمرُُهْم بَِما َيْنفَُعُهْم؟ فَقَالَ لَُهأُْم ُبِعثَْنا 

فَأُِتَي بَِحطَبٍ فَأُلْهَِبْت ِفيِه النَّاُر، : ال أَبَْرُح أََبدًا، قَالََواللَِّه : إِنَّ لََنا ِعْنَدهُ َبِقيَّةً، قَالَ ُمَعاذٌ: أَْحرِقَُه بِالنَّارِ، فَقَالَ أَُبو ُموَسى
  .َوطََرَحُه

اللَِّه بن َعاِمرٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسْهلٍ أَُبو غَسَّانَ الَْعْسكَرِيُّ اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ  - ١٦٤٩٧
: وَسى، فَقَالَ لَُهَحذَّاِء، َعْن أَبِي بُْرَدةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، أن َرُجال أَْسلََم ثُمَّ َتهَوََّد، فَأََتاُه ُمعَاذٌ َوُهَو ِعْنَد أَبِي ُمَعْن َخاِلٍد الْ
  ".ِلِهال أَْجِلُس َحتَّى تَقُْتلَُه، قََضاُء اللَِّه َوَرُسو:"أَْسلََم، ثُمَّ َتهَوََّد، فَقَالَ: َما َهذَا؟ فَقَالَ

َف ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَْعُب بن َماِلٍك األَْنصَارِيُّ َعْن ُمَعاٍذ َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّمَْياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُس
َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ َوِعَماَرةَ بن اْبنِ ِشهَابٍأَُبو َواِقدٍ َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن : َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، قَاال

  اللَّيِْثيُّ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ
بن الْفََرحِ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّنَْباعِ َرْوُح  - ١٦٤٩٨

َحدَّثََنا اللَّْيثُ، َعْن َعيَّاشِ بن َعبَّاسٍ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، أن ُبْسرَ بن َسِعيدٍ : َنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَاالَحدَّثَ
، "إِنََّها سََتكُونُ ِفْتَنةٌ:"ْحُن ُجلُوٌس َعلَى بَِساٍطقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وََن: َحدَّثَُه، أنأََبا َواِقٍد اللَّْيِثيَّ، قَالَ

َوذَكََر لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َتفَْعلُونَ َهكَذَا، قَالَ: فََردَّ َيَدُه إِلَى الْبَِساِط فَأَْمَسَك بِِه، فَقَالَ: كَْيَف َنفَْعلُ؟ قَالَ: قَالُوا
أَال َتْسَمُعونَ َما َيقُولُ َرسُولُ : َتكُونُ ِفْتَنةٌ، وَلَْم َيْسَمْعُه كَِثٌري ِمَن النَّاسِ، فَقَالَ ُمَعاذُ بن َجَبلٍإِنََّها َس: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ا َرُسولَ اللَِّه، َوكَْيفَ فَكَْيَف بنا َي: إِنََّها سََتكُونُ ِفْتَنةٌ، قَالُوا: َيقُولُ: َوَما قَالَ؟ قَالَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالُوا
  "تَْرجُِعونَ إِلَى أَْمرِكُُم اَألوَّلِ: َنصَْنُع؟ قَالَ

  الِْمقَْداُم بن َمْعِد يكَرَِب َعْن ُمَعاٍذ

ثََنا إِْسَماعِيلُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، َحدَّ - ١٦٤٩٩
أََتْيَنا َرُسولَ : لََعيَّاشٍ، َعْن َبِحريِ بن َسْعٍد، َعْن خَاِلِد بن َمْعَدانَ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَا

َيا َرسُولَ اللَِّه، َرأَْيُتَك َتْصَنُع َما لَْم أََرَك َتْصَنُع ِفي : لُْتاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِّي، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه، قُ
َسأَلُْتُه أَنْ ال : إِنََّها كَاَنْت َصالةَ َرغَْبٍة َورَْهَبٍة، سَأَلُْت اللََّه ِفيَها ثَالثًا فَأَْعطَانَِي اثَْنَتْينِ َوَمَنعَنِي وَاِحدَةً:"فَقَالَ! َصالٍة 

ُهْم، فَأَْعطَانِيَها، مَِّتي َعدُوا ِمْن غَْيرِِهْم فََيجَْتاحَُهْم، فَأَْعطَانِيَها، َوَسأَلُْتهُ أَنْ ال يُْرِسلَ َعلَيْهِْم َسَنةً فَُتَدمَِّرُيَسلَّطَ َعلَى أُ



  "َوَسأَلُْتهُ أَنْ ال َيْجَعلَ َبأَْسُهْم َبْينَُهْم، فََزَواَها َعنِّي
  ُمَعاِذ بن َجَبلٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسُمَرةَ َعْن

وُب، َوالَْحجَّاجُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َحدَّثََنا أَيُّ - ١٦٥٠٠
مَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َحدَّثََنا الصَّوَّاُف، ح َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَح

َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ بن َسُمَرةَ، ُيَحدِّثُ، َعْن ُمَعاٍذ، َعْن : أَيُّوُب، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َعْن ِهصَّانَ بن كَاِهلٍ، قَالَ
ال َيمُوُت َعْبٌد َيْشَهُد أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه َوأَنِّي َرُسولُ اللَِّه ُيْرجُِع ذَِلَك إِلَى قَلْبٍ :"ِه َوَسلََّم قَالََرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي

َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى َسِمْعُت َهذَا ِمْن ُمَعاٍذ، ُيَحدِّثُ بِِه، : َسمِْعَت َهذَا ِمْن ُمَعاٍذ؟ قَالَ: ، ِقيلَ لَُه"ُموِقنٍ إِال َدَخلَ الَْجنَّةَ
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

بن ُعَبْيٍد، َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم، َعْن ُيوُنَس  - ١٦٥٠١
َدَخلُْت الَْمْسجَِد الَْجاِمَع بِالَْبْصَرِة فََجلَْسُت إِلَى َشْيخٍ أَبَْيَض الرَّأْسِ : الََعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َعْن ِهصَّبانَ بن كَاِهلٍ، قَ

َما ِمْن َنفْسٍ َتُموُت َوِهيَ :"َحدَّثَنِي ُمَعاذُ بن جََبلٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ: َواللِّْحَيِة، فَقَالَ
أَْنتَ َسِمْعَت َهذَا ِمنْ : ، قُلُْت"ُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه وَأَنِّي َرسُولُ اللَِّه يَْرجُِع ذَِلَك إِلَى قَلْبٍ ُمْؤِمنٍ إِال غَفََر اللَُّه لَُهَتشَْه

وُه، أََنا َسمِْعُت ذَِلَك َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ يَأْثُُرُه َعْن ال ُتَعنِّفُوُه، َوال تَُؤنُِّبوُه َوَدُع: ُمَعاِذ بن َجَبلٍ؟ فَكَأَنَّ الْقَْوَم َعنَّفُوُه، فَقَالَ
َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسُمرَةَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن : َمْن َهذَا؟ قَالُوا: قُلُْت ِللْقَْومِ: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ، َعْن َحبِيبِ بن الشَّهِيِد، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َعْن ِهصَّانَ بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِ
دَّثََنا عَْبُد َسلََّم َنْحوَُه، َحكَاِهلٍ الَْعَدوِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسُمرَةَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َعْن ُحَمْيدِ بن ِهاللٍ،  اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى بن َعْبدِ اَألْعلَى، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد،
الَْمْسجَِد ِفي إَِماَرِة ُعثَْمانَ، فَإِذَا شَْيٌخ أَبَْيُض  َدَخلُْت: َعْن ِهْصَبانَ بن الْكَاِهلِ كَانَ أَُبوُه كَاِهًنا ِفي الَْجاِهِليَِّة، قَالَ

  الرَّأْسِ َواللِّْحَيِة ُيَحدِّثُ، َعْن ُمَعاِذ بن

  .َجَبلٍ، َعنْ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََر َنْحَوُه
  أََنُس بن َماِلٍك َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

: ، قَالَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن َعْوِذ اللَِّه، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍكَحدَّثََنا  - ١٦٥٠٢
لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه، : ، قَالَ"َيا ُمَعاذُ:"َخَرَج َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُمَعاذُ بن جََبلٍ بِالْبَابِ، فَلَمَّا َرآُه، قَالَ

َدْعُهْم فَلَْيَتَنافَُسوا :"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَال أُْخبُِر النَّاَس؟ قَالَ: ، فَقَالَ ُمعَاذٌ"َمْن َماَت ال ُيشْرُِك بِاللَِّه َشْيئًا َدَخلَ الَْجنَّةَ:"قَالَ
  ".َعلَْيَها ِفي اَألْعَمالِ، فَإِنِّي أََخافُ أَنْ يَتَِّكلُوا

ْيَمانَ التَّْيِميِّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ الْمَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو ِشهَابٍ، َعْن ُسلَ - ١٦٥٠٣
َمْن َماتَ ال ُيْشرُِك بِاللَِّه َشْيئًا :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

  "أََخافُ أَنْ يَتَِّكلُوا:"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَفَال أَُبشُِّر النَّاَس؟ قَالَ: ، فَقَالَ ُمَعاذٌ"َدَخلَ الَْجنَّةَ
َسِمْعتُ أَبِي، َحدَّثََنا : لُ بن إِْبَراِهيَم، صَاِحُب الَْهَروِيِّ، قَالََحدَّثََنا َبكْرُ بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِي - ١٦٥٠٤

إِنَّ ُمَعاذَ كَانَ رَِديَف َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُتهُ َيقُولُ: ُشْعَبةُ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ
  ".َبشِّرِ النَّاَس أَنَُّه َمْن َماَت ال ُيْشرُِك بِاللَِّه َدَخلَ الَْجنَّةَ:"ُهَوَسلََّم، فَقَالَ لَ



َسِمْعُت أَبِي، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن َعتَّابٍ، َموْلَى : َحدَّثََنا َبكْرُ بن ُمقْبِلٍ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراِهيَم، قَالَ - ١٦٥٠٥
َباَيْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدي َهِذِه َعلَى : وَاِسٍط، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ ُهْرُمَز َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ

ْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَهُ ُه َعلَالسَّْمعِ َوالطَّاَعِة ِفيَما اْسَتطَْعُت، َوَسِمْعُتُه ُيَحدِّثُ أَنَّ ُمَعاذَ بن جََبلٍ كَانَ رَِديَف النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
َيا : ، فَقَالَ ُمَعاذٌ"َبشِّرِ النَّاَس أَنَُّه َمْن َماَت َوُهَو ال ُيْشرِكُ بِاللَِّه شَْيئًا َدَخلَ الَْجنَّةَ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".ي أَْخَشى أَنْ َيتَِّكلُوا َعلَْيَهاإِنِّ:"َرسُولَ اللَِّه، أَفَال أَُبشِّرُ بِِه النَّاَس؟ قَالَ
ْن قََتاَدةَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َع - ١٦٥٠٦

َمْن شَهَِد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَأََنسِ بن َماِلٍك، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه 
  ".ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه ُمْخِلًصا ِمْن قَلْبِِه َدَخلَ الَْجنَّةَ

َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َمْسلََمةَ : كَشِّيُّ، قَالُواَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َوُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْ - ١٦٥٠٧
ِمْن أَْيَن جِئَْت َيا : أََتانِي ُمَعاذُ بن جََبلٍ، فَقُلُْت: الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َورَْدانَ، َعْن أََنسِ بن َماِلكٍ،،أَنَُّه َسِمَعُه، َيقُولُ

َمْن َشهَِد أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه :"َما قَالَ لََك؟ قَالَ: نَبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْتجِئُْت ِمْن ِعْنِد : ُمَعاذُ؟ قَالَ
ُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اذَْهْب، فَأَتَْي: فَأَذَْهُب فَأُْسأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ: ، فَقُلُْت"ُمْخِلًصا َدَخلَ الَْجنَّةَ

، "َمْن شَهَِد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ُمخِْلًصا َدَخلَ الَْجنَّةَ:"َيا نَبِيَّ اللَِّه، َحدَّثَنِي ُمَعاذُ بن جََبلٍ أَنََّك قُلَْت: َوَسلََّم، فَقُلُْت
  ".َصَدَق ُمَعاذٌ، َصَدَق ُمَعاذٌ، َصَدَق ُمَعاذٌ:"قَالَ

سِ بن َماِلٍك، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَطْرَانِيُّ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أََن - ١٦٥٠٨
ْيَنهُ إِال ُمَؤخِّرَاُت الرَّْحلِ، فَقَالَ كُْنُت رَِديَف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َولَْيَس َبيْنِي َوَب: َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

اللَُّه َوَرسُولُُه : ، قُلُْت"َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى الْعَِباِد؟:"لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه َوسَْعدَْيَك، فَقَالَ: ، قُلُْت"َيا ُمَعاذُ:"ِلي
، "َيا ُمَعاذُ بن جََبلٍ:"، ثُمَّ َسارَ َساَعةً، ثُمَّ قَالَ"اِد أَنْ َيعُْبُدوُه، َوال ُيْشرِكُوا بِهِ َشْيئًافَإِنَّ َحقَّ اللَِّه َعلَى الْعَِب:"أَْعلَُم، قَالَ

ْعلَُم، اللَُّه َوَرسُولُُه أَ: قُلُْت"َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ الِْعَباِد َعلَى اللَِّه إِذَا ُهْم فََعلُوا ذَِلَك؟:"لَبَّْيَك َوسَْعدَْيَك، قَالَ: قُلُْت
  "فَإِنَّ َحقَّ الِْعَباِد َعلَى اللَِّه أَنْ ال يَُعذِّبَُهْم:"قَالَ

اءٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فََض - ١٦٥٠٩
َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ُصَهْيبٍ، َعْن أََنسِ بن : َبْيدِ بن ِحسَابٍ، قَاالالَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُع
نَّاَس أَنَُّه َبشِّرِ ال:"لَبَّْيَك، قَالَ: ، قُلُْت"َيا ُمَعاذُ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َماِلٍك، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

  ".ال إِلََه إِال اللَُّه َدَخلَ الَْجنَّةَ: َمْن قَالَ

 اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُسَهْيلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ بن ُحَمْيٍد، َعنِ - ١٦٥١٠
كُْنُت رِْدفَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ : اِلٍك، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالََعْن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أََنسِ بن َم

ُسولُهُ أَْعلَُم، اللَُّه َوَر: ، قُلُْت"َيا ُمَعاذُ بن َجَبلٍ، َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى الِْعبَاِد؟:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أَنْ :"اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، قَالَ: ، قُلُْت"فََهلْ َتْدرِي َما َحقُُّهْم َعلَْيِه إِذَا فََعلُوا ذَِلَك؟:"، ثُمَّ قَالَ"ال ُيْشرِكُوا بِِه َشْيئًا:"قَالَ

  ".ال ُيَعذَِّبُهْم

بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ِعيَاضٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ، َعْن  َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد - ١٦٥١١
: أَتَْيَنا ُمَعاذًا، فَقُلَْنا َحدِّثَْنا َما َسِمْعَت ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ



اللَُّه َوَرُسولُهُ : ، قُلُْت"َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى الِْعبَاِد؟:"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخلْفَُه، فَقَالَ أَْرَدفَنِي
ي إِذَا فََعلُوا ذَِلَك َما َحقُُّهْم َعلَْيِه؟ َحقُُّهمْ َهلْ َتْدرِ:"ثُمَّ قَالَ"َحقُُّه َعلَْيهِْم أَنْ يَْعُبُدوُه َوال ُيْشرِكُوا بِهِ َشْيئًا:"أَْعلَُم، فَقَالَ

 بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السِّرَاُج، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ". َعلَْيِه أَنْ ال ُيَعذَِّبُهْم
بِي ُسفَْيانَ، َعْن أََنسِ بن مَاِلٍك، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنْحوَُه، ُعَبْيٍد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَ

ْن أَبِي سُفَْيانَ، َعْن شِ، َعَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعنِ اَألْعَم
  .أََنسٍ، َعْن ُمَعاٍذ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

نَ، ْن أَبِي ُسفَْياَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َع - ١٦٥١٢
أَتَْيَنا ُمَعاذَ بن جََبلٍ، فَقُلَْنا َحدِّثَْنا ِمْن غَرَاِئَب َحِديثِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى : َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ

لَبَّْيكَ َيا : قُلُْت"َيا ُمَعاذُ:"َم َعلَى ِحَمارٍ، فَقَالَكُْنتَ رِْدَف َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
فَإِنَّ َحقًّا َعلَيْهِْم أَنْ َيعُْبُدوُه َوال :"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: قُلُْت"َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى الِْعَباِد؟:"َرسُولَ اللَِّه، قَالَ
فَإِنَّ :"اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، قَالَ: قُلُْت"َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ الِْعَباِد َعلَى اللَِّه إِذَا فََعلُوا ذَِلَك؟:"مَّ قَالَ، ثُ"ُيْشرِكُوا بِِه شَْيئًا

ُد بن َعْبدِ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ". َحقَُّهْم َعلَى اللَِّه إِذَا فََعلُوا ذَِلَك أَنْ ال ُيَعذَِّبُهْم
أََتْيَنا ُمعَاذَ بن جََبلٍ، فَقُلَْنا لَُه َحدِّثَْنا َما َسِمْعَت ِمْن َرُسولِ اللَِّه : َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي سُفَْيانَ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ

لَبَّْيَك َيا َرسُولَ اللَِّه، : ، قُلُْت"َيا ُمَعاذُ:"ْم، بَْيَنا أََنا رِْدفٌ لَُه َعلَى ِحَمارٍ لَُه فَقَالَنََع: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .فَذَكََر الَْحدِيثَ"َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى الِْعَباِد؟:"قَالَ

  ُبرَْيَدةُ بن الُْحَصْيبِ اَألْسلَِميُّ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ

ِفيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمْؤِمنِ بن َخاِلٍد الَْحَن - ١٦٥١٣
ى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َبلََغنِي أَنَّ ُمَعاذَ بن جََبلٍ، أََخذَ الشَّْيطَانَ َعلَ: َعْبُد اللَِّه بن بَُرْيَدةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

نََعْم، َضمَّ إِلَيَّ : َبلََغنِي أَنَّكَ أََخذَْت الشَّْيطَانَ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َوَسلََّم، فَأَتَْيُتُه، فَقُلُْت
ِه َوَسلََّم َتْمَر الصََّدقَِة، فََجَعلُْتُه ِفي غُْرفٍَة ِلي، فَكُْنُت أَجُِد ِفيِه كُلَّ َيْومٍ نُقْصَاًنا، فََشكَْوتُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي

ال، فَلَمَّا ذََهَب َهوِيٌّ ، فََرَصْدُتُه لَْي"ُهَو َعِملُ الشَّْيطَاِن، فَاْرُصْدُه:"ذَِلَك إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ِلي
َرِتِه، فََدَنا ِمَن التَّمْرِ، ِمَن اللَّْيلِ أَقَْبلَ َعلَى صُوَرِة الِْفيلِ، فَلَمَّا اْنَتَهى إِلَى الَْبابِ َدَخلَ ِمْن َخلَلِ الْبَابِ َعلَى غَْيرِ صُو

أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ َيا َعُدوَّ : قُلُْتفََجَعلَ َيلَْتِقُمُه، فََشَدْدُت َعِليَّ ِثَيابِي فََتَوسَّطتُُّه، فَ
، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّه، َوثَْبَت إِلَى َتْمرِ الصََّدقَِة، فَأََخذَْتُه، َوكَاُنوا أََحقَّ بِِه ِمْنَك، َألْرفَعَنََّك إِلَى َرُسولِ اللَِّه

: قُلُْت"َما فََعلَ أَِسُريَك؟:"فََيفَْضَحَك، فََعاَهَدنِي أَنْ ال َيُعوَد، فََغدَْوُت َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ِلي
  َيةَ، فَصََنَع ِمثْلَ ذَِلَك َوَصَنَعُت مِثْلَ ذَِلكَ،، فََرَصْدُتُه اللَّْيلَةَ الثَّانِ"إِنَُّه َعاِئٌد فَاْرُصْدُه:"َعاَهدَنِي أَنْ ال َيُعوَد، قَالَ

: ْخبَِرُه، فَإِذَا ُمَناِديِه ُينَاِديَوَعاَهدَنِي أَنْ ال َيُعوَد، فََخلَّْيُت َسبِيلَُه، ثُمَّ غَدَْوُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُأل
، فََرَصْدُتُه اللَّْيلَةَ الثَّاِلثَةَ، فَصََنَع ِمثْلَ "إِنَُّه عَاِئٌد فَاْرُصْدُه:"فَأَْخَبْرتُُه، فَقَالَ"َعاذُ َما فََعلَ أَِسُريَك؟َيا ُم:"أَْيَن ُمَعاذٌ؟ فَقَالَ ِلي

َألْرفََعنََّك إِلَى َرسُولِ اللَِّه،  َيا َعُدوَّ اللَِّه، َعاَهْدتَنِي َمرََّتْينِ، وََهِذِه الثَّاِلثَةُ،: ذَِلَك، َوَصنََعُت بِِه ِمثْلَ ذَِلَك، َوقُلُْت
كُنَّا ِفي  إِنِّي َشْيطَانٌ ذُو ِعيَالٌ، َوَما أََتيُْتَك إِال ِمْن َنِصيبَِني، َولَوْ أََصْبُت شَْيئًا ُدوَنُه َما أََتيُْتَك، َولَقَْد: فََيفَْضَحَك، فَقَالَ

َنَزلَْت َعلَْيِه آَيَتانِ أَْنفََرَتَنا ِمنَْها، فََوقَْعَنا بنِصيبَِني ال تُقَْرآِن ِفي َبْيتٍ إِال لَْم َيِلجْ َمِدينَِتكُْم َهِذِه حَتَّى ُبِعثَ صَاِحُبكُْم، فَلَمَّا 



آَمنَ :"ِمْن قَْوِلِه آَيةُ الْكُْرِسيِّ، َوآَخُر سُوَرِة الَْبقََرِة: َنَعْم، قَالَ: ِفيِه الشَّيْطَانُ ثَالثًا، فَإِنْ َخلَّْيَت َسبِيِلي َعلَّْمَتكَُهَما، قُلُْت
إِلَى آِخرَِها، فََخلَّْيتُ َسبِيلَُه، ثُمَّ غََدْوُت إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ ] ٢٨٥البقرة آية "[الرَُّسولُ بَِما أُنْزِلَ

َعاَهَدنِي أَنْ ال : فَقُلُْت"َما فََعلَ أَِسُريَك؟:"لُْت َعلَْيِه قَالَ ِليفَلَمَّا َدَخ"أَْيَن ُمَعاذُ بن جََبلٍ؟:"ُألخْبَِرُه، فَإِذَا مَُناِديهِ ُيَناِدي
فَكُْنُت : َصَدَق الْخَبِيثُ َوُهَو كَذُوٌب، قَالَ:"َيُعوَد، فَأَخَْبْرُتُه بَِما قَالَ، فَقَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  "ِلَك فَال أَجُِد ِفيِه ُنقْصَاًنااقَْرأُُهَما َعلَْيِه َبْعَد ذَ
  أَُبو لَيْلَى اَألْنَصارِيُّ َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

اذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى أَُبو ُموَسى، َحدَّثََنا ُمَع - ١٦٥١٤
أَبِيِه، نِ الْقَاِسمِ بن َعْوٍف، ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة ِمْن بين َمرَّةَ بن َهمَّامٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن َحدَّثَنِي أَبِي، َع

ْسُجَد َألَحٍد َألمَْرُت الَْمْرأَةَ لَْو كُْنُت آمًِرا أََحًدا أَنْ َي:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
َولَْو سَأَلََها نَفَْسَها َعلَى  أَنْ َتْسُجدَ ِلَزْوجَِها ِمْن َحقِِّه َعلَْيَها، َوال َتجِدُ اْمرَأَةٌ َحالَوةَ اِإلَمياِن َحتَّى تَُؤدَِّي َحقَّ زَْوجَِها،

  "قََتبٍ
  أَُبو ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيُّ َعْن ُمَعاٍذ

َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا فَُضْيلُ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَالَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، قَاال - ١٦٥١٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : البن ِعَياضٍ، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن سَابٍِط، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ، َعْن ُمَعاٍذ،قَا

اِئًنا ُعُتوا إِنَّ َهذَا اَألْمَر َبَدأَ َرْحَمةً َوُنُبوَّةً، ثُمَّ َتكُونُ َرْحَمةً َوِخالفَةً، ثُمَّ كَاِئًنا ُملْكًا َعضُوًضا، ثُمَّ كَ:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  "الْحَرِيَر، وَالْفُرُوَج، َوالَْخمَْر، َويُْرَزقُونَ َعلَى ذَِلَك حَتَّى َيلْقَْونَ اللََّه َوَجبْرِيَّةً، َوفََساًدا ِفي اَألْرضِ، َيسَْتِحلُّونَ

اٍد، َحدَّثََنا لَْيثُ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الِْمنَْهالِ، أَُخو َحجَّاجٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زَِي - ١٦٥١٦
َسِمْعَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : بِي ُسلَْيمٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن سَابٍِط، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَاالبن أَ

َمةً، ثُمَّ كَاِئًنا ُملْكًا َعُضوًضا، َوَجبْرِيَّةً، َوفَسَاًدا إِنَّ َهذَا اَألْمَر َبَدأَ َرْحَمةً َوُنُبوَّةً، ثُمَّ ِخالفَةً َوَرْح:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  ".اللََّه َتبَاَرَك َوتََعالَى ِفي اَألْرضِ، َيسَْتِحلُّونَ الْفُُروَج، َوالْحَرِيَر، َوالُْخُموَر وَُيْنَصُرونَ َعلَى ذَِلَك وَُيْرَزقُونَ حَتَّى َيلْقَُوا

إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َهْوَبُر بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ، َعنِ الْفََزارِيِّ، َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن - ١٦٥١٧
لَّى اللَُّه َعلَْيِه اللَِّه َص َمكْحُولٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي طَلَْحةَ الَْيْعمَرِيِّ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، أَنّ َرسُولَ

أَيَُّما َرُجلٍ ارَْتدَّ َعنِ اِإلْسالمِ فَاْدُعُه، فَإِنْ َتاَب، فَاقَْبلْ ِمْنُه، َوإِنْ لَْم َيُتْب، فَاْضرِبْ :"َوَسلََّم قَالَ لَُه ِحنيَ َبَعثَُه إِلَى الَْيَمنِ
  "ا، فَإِنْ َتاَبْت، فَاقَْبلْ ِمْنهَا، َوإِنْ أََبْت، فَاْسَتِتْبهَاُعُنقَُه، َوأَيَُّما امَْرأٍَة ارَْتدَّْت َعنِ اِإلْسالمِ فَاْدُعَه

  أَُبو أَُماَمةَ الَْباِهِليُّ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ

بن  لَُحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َخلٍَف الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا إِْسَماِعي - ١٦٥١٨
بن جََبلٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه  َعيَّاشٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن ُحَمْيٍد الضَّبِّيُّ، َعنِ الْقَاِسمِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن ُمَعاِذ

لُِث أَمَْوالَكُْم عِْنَد َوفَاِتكُْم زَِياَدةً ِفي َحَياِتكُمْ لَِيْجَعلََها إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َتَصدََّق َعلَْيكُْم بِثُ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  "لَكُْم َزكَاةً ِفي أَْعمَاِلكُْم

 لْعَزِيزِ،َحدَّثََنا َوَرُد بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد ا - ١٦٥١٩
َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي الَْعاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، : َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ، قَاال



اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قََدحٍ ُمَضبَّبٍ يَُوضِّئُ َرسُولَ "َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ،أَنَُّه كَانَ
  "بنَحاسٍ، َوَيسِْقيِه ِفيِه

ٍد الَْبْيرُوِتيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ح َوَحدَّثََنا َوَرُد بن أَحَْمَد بن لَبِي - ١٦٥٢٠
َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي الْعَاِتكَِة، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ : فَْوانُ بن َصاِلحٍ، قَاالَحدَّثََنا َص

اِإلْسالُم، َومَنْ : َرأُْس َهذَا اَألْمرِ":الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  "الْجَِهاُد، ال َينَالُُه إِال أَفَْضلُُهْم: الصَّالةُ، وَذُْرَوةُ َسَناِمِه: أَْسلََم سَِلَم، َوَعُموُدُه

  اللَّْجالُج َولَُه ُصْحبَةٌ
  َعْن ُمَعاٍذ َرِضي اللَُّه َتعَالَى َعنُْه

و بن الصَّبَّاحِ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َسِعيٍد الْجَُرْيرِيِّ، َعْن َحدَّثََنا َحفُْص بن َعْمرِ - ١٦٥٢١
مَّ إِنِّي اللَُّه:"َمرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِرُجلٍ َوُهَو َيقُولُ: أَبِي الَْوْرِد، َعنِ اللَّْجالجِ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

قَدِ : َيا ذَا الَْجاللِ وَاِإلكَْرامِ، قَالَ: سَأَلَْت اللََّه الَْبالَء، فََسلُْه الَْعاِفيَةَ، َوَمرَّ َعلَى َرُجلٍ َوُهَو َيقُولُ: أَسْأَلَُك الصَّْبَر، قَالَ
َدْعَوةٌ : أََتْدرِي َما َتَماُم النِّْعَمِة؟ فَقَالَ: اَم نِْعمَِتَك، فَقَالَاللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك َتَم: اسُْتجِيَب لََك، َوَمرَّ بَِرُجلٍ َوُهَو َيقُولُ

  "فَإِنَّ ِمْن َتَمامِ النِّْعَمِة الَْعْوذَ ِمَن النَّارِ َوُدخُولَ الَْجنَِّة: َدَعْوُت بَِها أَْرُجو الَْخيَْر، قَالَ

َحدَّثََنا َحبَّانُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعنِ  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، - ١٦٥٢٢
 َم أَنَُّه َمرَّ بَِرُجلٍ َوُهَوالْجَُرْيرِيِّ، َعْن أَبِي الَْوْرِد، َعنِ اللَّْجالجِ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َيا ذَا : ، َوَمرَّ بَِرُجلٍ َوُهَو َيقُولُ"قَدْ َسأَلَْت اللََّه الَْبالَء، فََسلِ اللََّه الَْعاِفَيةَ:"اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الصَّبَْر، فَقَالَ: َيقُولُ
اْبَن :"اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ َتَماَم النِّْعَمِة، فَقَالَ: وََمرَّ بَِرُجلٍ َوُهَو َيقُولُ"قَدِ اسُْتجِيَب لََك، فََسلْ:"الَْجاللِ وَاِإلكَْرامِ، فَقَالَ

َتَماُم النِّْعَمِة ُدخُولُ الَْجنَِّة، وَالنََّجاةُ ِمَن :"َدْعَوةٌ َدعَْوُت بَِها أَْرُجو بَِها الَْخْيَر، قَالَ: قَالَ"آَدَم، أََتْدرِي َما َتَماُم النِّْعَمِة؟
دٍ ْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، ح َوَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَحمََّحدَّثََنا ُعَب". النَّارِ

ٍد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا الِْحنَّاِئيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمَّ
َوْردِ بن ثَُماَمةَ، َعنِ أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زِيَاٍد، كُلُُّهْم، َعْن َسِعيدٍ الْجَُرْيرِيِّ، َعْن أَبِي الْ

َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواِسِطيُّ، َحدَّثََنا . َعلَْيِه َوَسلََّم، بِِمثِْلِه اللَّْجالجِ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه
 ُمَعاِذ بن جََبلٍ، َعن َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أنا خَاِلٌد، َعنِ اْبنِ َسِعيٍد الُْجرَْيرِيِّ، َعْن أَبِي الَْوْرِد بن ثَُماَمةَ، َعنِ اللَّْجالجِ، َعْن

  ِالنَّبِيِّ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه
  أَُبو الطُّفَْيلِ َعاِمُر بن َواِثلَةَ َعْن ُمَعاٍذ

بِي الطُّفَْيلِ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي الزَُّبيْرِ، َعْن أَ - ١٦٥٢٣
  "َتبُوٍك َجَمَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الظُّْهرِ وَالَْعْصرِ َوالَْمغْرِبِ َوالِْعَشاِء ِفي غَْزَوِة:"اِذ بن َجَبلٍ، قَالَُمَع

َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، أن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َماِلٍك،  - ١٦٥٢٤
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ُمَعاذًا أَْخَبرَُه، أَنَُّهْم َخَرجُوا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َتُبوٍك، فَكَانَ َرسُولُ

فَأَخََّر الصَّالةَ َيْوًما، ثُمَّ خََرَج فََصلَّى الظُّْهَر وَالَْعْصَر : وَالَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء َجِميًعا، قَالَ َيْجَمُع َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ



ا َعْيَن َتُبوٍك، إِنَّكُمْ َسَتأُْتونَ إِنْ َشاَء اللَُّه غًَد:"َجِميًعا، ثُمَّ َدَخلَ، ثُمَّ خََرَج فََصلَّى الَْمْغرَِب وَالِْعَشاَء َجِميًعا، ثُمَّ قَالَ
فَجِئَْنا َوقَْد َسَبَق إِلَيَْها َرُجالِن، : ، قَالَ"َوإِنَّكُْم تَأُْتوَنَها ِلُضَحى النَّهَارِ، فََمْن َجاَءَها فَال َيَمسَّ ِمْن َمائَِها َشْيئًا، حَتَّى آِتي

َهلْ َمَسْسُتَما ِمْن َماِئَها :"ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوالَْعْيُن مِثْلُ الشِّرَاِك تَبِضُّ بَِشْيٍء ِمْن َماٍء، فََسأَلَُهَما َر
تَّى اْجَتَمَع ِفي نََعْم، فََشَتَمُهَما، َوقَالَ لَُهَما َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيقُولَ، ثُمَّ غََرفُوا ِمَن الَْعْينِ بِأَْيدِيهِْم قَِليال َح: قَاال"َشْيئًا؟

بَِماٍء كَِثريٍ وَاْستَقَى َسلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيِه َوْجَهُه وََيَديِْه، ثُمَّ أَعَاَدُه ِفيَها، فََجَرتِ الَْعْيُن َشْيٍء، ثُمَّ غَ
، "بِكَ َحَياةٌ أَنْ َتَرى َما َههَُنا قَْد ُمِلئَ َجانا ُيوِشُك َيا ُمعَاذُ إِنْ طَالَْت:"النَّاُس، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َوِهَم ِفيِه، وَإِنََّما ُهَو قَْد ُمِلئَ جِنَاًنا! َهكَذَا قَالَ الدََّبرِيُّ 

بن َسْعٍد، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ،  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ِهَشاُم - ١٦٥٢٥
خََرْجَنا َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ :"َسِمْعُت ُمَعاذَ بن َجَبلٍ، َيقُولُ: َمْولَى َحِكيمٍ، َعْن َعاِمرِ بن َواِثلَةَ أَبِي الطُّفَْيلِ، قَالَ
ْبرَِد، ثُمَّ َيْجَمُع َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ، ثُمَّ يَْنزِلَ إِذَا أَْمَسى فََيْجَمُع َبْينَ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة َتُبوٍك، َوكَانَ ال َيُروُح َحتَّى ُي

  ".الَْمغْرِبِ َوالِْعَشاِء
ن الْحَارِِث، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َبكُْر بن ُمَضَر، َعْن َعْمرِو ب - ١٦٥٢٦

َجَمَع ِفي غَْزَوِة َتُبوكٍ "ِه َوَسلََّمَعْن أَبِي الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ َحدَّثَُه، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي
  ".َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ وَالَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء حَتَّى َرجَْعَنا

ُمَعاوِيَةَ، َعْن  َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو خَْيثََمةَ ُزَهْيُر بن - ١٦٥٢٧
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة َتُبوٍك، َوكَانَ خََرْجَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّ:"أَبِي الزَُّبيْرِ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

  ".ُيَصلِّي الظُّْهَر َوالَْعْصَر َجِميعًا، َوالَْمغْرَِب وَالِْعَشاَء َجِميعًا

َعْبثَُر بن الْقَاِسمِ، ح  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َسِعيُد بن َعْمرٍو اَألْشعَِثيُّ، َحدَّثََنا - ١٦٥٢٨
َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا زِيَاُد بن : َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، قَاال

غََزا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه :"، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالََعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا أَْشَعثُ بن َسوَّارٍ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ
  ".َعلَْيِه َوَسلََّم َتُبوكًا ِفي َحرٍّ َشدِيٍد، فََجَمعَ َبْيَن الظُّْهرِ وَالَْعصْرِ، َوالَْمغْرِبِ وَالِْعَشاِء

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الصَّبَّاحِ : الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْستَرِيُّ، قَاالَحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ، َو - ١٦٥٢٩
ي الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، الْجَْرَجرَاِئيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َعْبدِ الرَّحِيمِ، َعْن َزْيدِ بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعْن أَبِ

 َجَمَع َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الظُّْهرِ وَالَْعْصرِ، وَالَْمْغرِبِ وَالِْعَشاِء ِفي غَْزَوِة:"اِذ بن َجَبلٍ، قَالََعْن ُمَع
  ".َتُبوٍك

ثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، َحدَّثََنا قُرَّةُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، َحدَّ - ١٦٥٣٠
َجَمَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الظُّْهرِ :"بن َخاِلٍد، َعْن أَبِي الزَُّبيْرِ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

  ".ِفي غَْزَوِة َتُبوٍك َوالَْعْصرِ، وَالَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء

عْفَرٍ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَبِي َج - ١٦٥٣١
اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ، فَأَْرَدفَنِي كُْنُت َمعَ َرسُولِ : َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، َعْن ُمَعاٍذ، قَالَ

ةً أَطَْيَب ِمْن َراِئَحةِ َخلْفَُه، فََما َمَسْسُت شَْيئًا أَلَْيَن ِمْن جِلِْد َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوال َوَجْدُت رَاِئَح



إِنَُّه أََتانِي آٍت ِمْن :"ال، قَالَ: ، قُلُْت"َيا ُمَعاذُ َهلْ َسِمْعَت مُْنذُ اللَّْيلَِة ِحسا؟:"ْيِه َوَسلََّم، فَقَالََرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ
أَفَال أَخُْرُج إِلَى النَّاسِ َيا َرُسولَ اللَِّه : قُلُْت"َمْن َماَت ِمْن أُمَِّتي ال ُيْشرُِك بِاللَِّه َشْيئًا َدَخلَ الَْجنَّةَ: رَبِّي، فََبشََّرنِي أَنَُّه
  "َدعُْهْم فَلَْيْسَتبِقُوا الصَِّراطَ:"فَأَُبشِّرَُهْم؟ قَالَ

  الصَُّنابِِحيُّ َعْن ُمَعاٍذ

ةَ بن َسِمْعُت ُعقَْب: َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َعْن َحْيَوةَ بن شُرَْيحٍ، قَالَ - ١٦٥٣٢
إِنَّ َرُسولَ اللَِّه : َحدَّثَنِي أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ الُْحُبِليُّ، َعنِ الصَُّنابِِحيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ: ُمْسِلمٍ التُّجِيبِيَّ، َيقُولُ

بِأَبِي َوأُمِّي َيا َرسُولَ اللَِّه وَأََنا : ، فَقَالَ لَُه ُمعَاذٌ"ُألحِبَُّكَيا ُمعَاذُ، إِنِّي :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذَ بَِيِدي َيْوًما، ثُمَّ قَالَ
اللَُّهمَّ أَعِنِّي َعلَى ِذكْرَِك َوُشكْرَِك َوُحْسنِ : أُوِصيَك َيا ُمَعاذُ ال َتَدَعنَّ ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصالٍة أَنْ َتقُولَ:"َواللَِّه أُِحبَُّك، فَقَالَ

قَْبةَ بن ى بِذَِلَك ُمَعاذٌ الصُّنَابِِحيَّ، َوأَْوَصى الصُّنَابِِحيُّ أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، َوأَْوَصى أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ ُعَوأَْوَص"ِعَباَدِتَك
  .ُمْسِلمٍ 

جِيدِ بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن أَبِي َحدَّثََنا مُفَضَّلُ بن ُمَحمٍَّد الَْجَنِديُّ، َحدَّثََنا َصاِمُت بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْم - ١٦٥٣٣
قَالَ :  بن جََبلٍ، قَالََروَّاٍد، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعِديِّ بن َعِديٍّ، َعنِ الصُّنَابِِحيِّ، َعْن ُمَعاِذ

َعْن ُعُمُرِه ِفيَما أَفَْناُه؟ : ا َعْبٍد َيْوَم الِْقَياَمةِ َحتَّى ُيسْأَلَ َعْن أَْرَبعِ ِخصَالٍال َتزُولُ قَِدَم:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "يِه؟َوَعْن َشَبابِِه ِفيَما أَْبالُه؟ َوَعْن َماِلِه ِمْن أَْيَن اكَْتَسَبُه َوِفيَما أَْنفَقَُه؟ َوَعْن َعِلمِه َماذَا َعِملَ ِف

  ةَ َعْن ُمَعاٍذُجَناَدةُ بن أَبِي أَُميَّ

ن ُمحَمٍَّد َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب بن َحذْلَمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َوُمحَمَُّد بن َهاُرونَ بن ُمحَمَِّد بن َبكَّارٍ، َوَجْعفَُر ب - ١٦٥٣٤
بن َعيَّاشٍ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن ُعَباَدةَ  َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ: الْفِْرَيابِيُّ، قَالُوا

ثَالثٌ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: بن َنِسيٍّ، َعْن ُجَناَدةَ بن أَبِي أَُميَّةَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
: َوَجلَّ َمْن َعقََد ِلَواًء ِفي غَْيرِ َحقٍّ، أَْو َعقَّ َواِلَدْيِه، أَْو َمَشى َمَع ظَاِلمٍ، فَقَْد أَْجَرَم، َيقُولُ اللَُّه َعزَّ: َمَمْن فََعلَُهنَّ فَقَْد أَْجَر

  ] "٢٢السجدة آية "[إِنَّا ِمَن الُْمْجرِِمَني مُْنَتِقُمونَ"

َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا : َيى بن خَاِلِد بن حَبَّانَ الرَّقِّيُّ، قَاالَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ، وَأَْحَمُد بن َيْح - ١٦٥٣٥
َمرِيٌض، فَقَالُوا َحدِّثَْنا  ُخنَْيُس بن َعاْمرٍ، َعْن أَبِي قَبِيلٍ، َعْن ُجَناَدةَ بن أَبِي أَُميَّةَ، أنقَْوًما َدَخلُوا َعلَى ُمَعاِذ بن جََبلٍ َوُهَو

أَْجِلُسونِي، فَأََخذَ َبْعُض الْقَْومِ : َسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم تَْنَسُه، وَلَْم يََتَشبَّْه َعلَْيَك، فَقَالََحِديثًا 
لِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمْ أَْنَسُه َولَمْ ُألَحدِّثَنَّكُْم بَِحِديثٍ َسِمْعُتُه ِمْن َرُسو: بَِيِدِه َوَجلََس بَْعُضُهمْ َخلْفَُه، فَقَالَ

َما ِمْن َنبِيٍّ إِال َوقَْد أَْنذََر قَْوَمُه الدَّجَّالَ، َوإِنِّي أَُحذُِّركُمْ :"َيَتَشبَّْه َعلَيَّ، َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
كَاِفٌر َيقَْرأُُه الْكَاِتُب َوغَْيُر الْكَاِتبِ، َمَعُه َجنَّةٌ َونَاٌر، : ، إِنَُّه أَعَْوُر، َوإِنَّ َربِّيَ لَْيسَ بِأَْعَوَر، َبْيَن َعْيَنْيِه َمكْتُوٌبأََمَر الدَّجَّالِ

  "فََناُرُه َجنَّةٌ، َوَجنَُّتهُ َناٌر
  َماِلُك بن أَُخْيِمَر السَّكَْسِكيُّ َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

 َخاِلِد بن َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ُمحَمَُّد بن ُحَسْينٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن َيعِيَش، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعِليٍّ، َعْن - ١٦٥٣٦
كَْسِكيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ َحدَّثَُهْم، َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد الدَِّمْشِقيِّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َماِلِك بن أَُخْيِمَر السَّ

ال َيِحلُّ المَْرأٍَة أَنْ َتأْذَنَ ِفي بَْيِت َزْوجَِها إِال بِإِذْنِِه، َوال َتخُْرَج َوُهَو كَارٌِه، :"أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ



قَبِلَ  ظْلََم ِمْنَها، َوال تَْهُجَرُه َوإِنْ كَانَ ظَاِلًما حَتَّى تَأِْتَيُه َوَتعَْتِذرَ إِلَيِْه، فَإِنْ قَبِلَ ُعذَْرَها َوإِالَوال َتْعتَزِلَ ِفَراشَُه، َوإِنْ كَانَ أَ
  "اللَُّه ُعذَْرهَا

  غُْنمٍ َعْن ُمَعاٍذ شَْهُر بن َحْوَشبٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن، َعْبُد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ اَألْشَعرِيُّ َعْن ُمَعاٍذ 

الْفَْضلُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ بن جَابِرٍ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ  - ١٦٥٣٧
ْبُد الَْحمِيِد بن بَْهَراَم، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َع: الُْحبَابِ الْجَُمِحيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، قَاال

غَْزَوِة َتبُوٍك، فَلَمَّا أَنَّ  الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَدْلََج بِالنَّاسِ ِفي
َيا َرُسولَ اللَِّه، َحدَّثَنِي بِعََملٍ ُيْدِخلُنِي الَْجنَّةَ، َوال أَسْأَلُُك َعْن َشْيٍء غَْيرِِه، : الةَ الصُّْبحِ، قُلُْتأَْصَبحَ َصلَّى بِالنَّاسِ َص

ِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلَخرِ، ُتْؤ:"، ثُمَّ قَالَ"َبخٍ َبخٍ، لَقَْد َسأَلَْت َعْن َعِظيمٍ، وَإِنَُّه لََيِسٌري َعلَى َمْن أََرادَ اللَُّه بِِه الَْخْيَر:"قَالَ
  "َوُتِقيُم الصَّالةَ، َوَتعُْبُد اللََّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه حَتَّى َتُموَت َعلَى ذَِلَك

ْمرِ َوِقَواِمِه، وَذُْرَوةِ إِنْ ِشئَْت َحدَّثُْتَك َيا ُمَعاذُ بِرَأْسِ َهذَا اَأل:"ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ١٦٥٣٨
ُه ال َشرِيَك لَُه، الْجَِهاُد ِفي سَبِيلِ اللَِّه، إِنََّما أُمِْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس حَتَّى َيْشَهدُوا أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَد: السََّنامِ َمنُه

َويُْؤُتوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فََعلُوا ذَِلَك فَقَْد َعَصُموا مِنِّي أَْموَالَُهْم َوِدَماَءُهْم إِال  َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوُيِقيُموا الصَّالةَ،
  "بِحَقَِّها، َوِحَساُبُهْم َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

، َما َشَحَب َوجٌْه، َوال اغْبَرَّْت قََدٌم ِفي وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه:"ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ١٦٥٣٩
  "َعَملٍ ُيْبَتَغى ِفيِه َدَرجَاُت الَْجنَِّة، َبْعدَ َصالٍة َمفْرُوَضٍة، كَجَِهاٍد ِفي سَبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

ِد بن بُْهَراَم، َحدَّثََنا َشْهرُ بن َحْوَشبٍ، َحدَّثََنا عَْبُد َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِي - ١٦٥٤٠
فَأَخَْرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َيا َرُسولَ اللَِّه، أَيُّ اَألْعمَالِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، أَنَُؤاَخذُ بِكُلِّ َما َنقُولُ وَُيكَْتُب َعلَْيَنا؟ : َضَع َعلَْيِه إِْصَبَعُه، فَاْسَتْرَجَع ُمَعاذٌ، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم ِلسَاَنُه، ثُمَّ َو
اْبَن أُمِّ ُمَعاٍذ، َوَهلْ َيكُبُّ  ثَِكلَْتَك أُمَُّك َيا:"فََضَربَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْنِكَب ُمَعاٍذ َمرَّاٍت َوقَالَ: قَالَ

  "النَّاَس َعلَى َمنَاِخرِِهْم ِفي َنارِ َجَهنَّمَ إِال َحصَاِئُد أَلِْسَنِتُهْم؟
َشْهرِ بن  َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد بن َبهَْراَم، - ١٦٥٤١

َما ثَقَّلَ ِميَزانَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحْوَشبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ
  "لَِّهَعْبٍد كَدَابٍَّة ُيْنِفُق لَُه ِفي َسبِيلِ اللَِّه، أَْو ُيحَْملُ َعلَْيَها ِفي َسبِيلِ ال

، َعْن َشْهرِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسَماعِيلَ الَْعَدوِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ - ١٦٥٤٢
َيْدُخلُ أَْهلُ الَْجنَِّة، :"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ بن َحْوَشبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه

  "الَْجنَّةَ جُْرًدا ُمرًْدا ُمكَحَِّلَني بين ثَالٍث َوثَالِثَني
َمْنصُورٍ  بنَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا الُْمَحارِبِيُّ، َعْن َعاِصمِ  - ١٦٥٤٣

رِ بن َحْوَشبٍ، َعْن َعْبِد اَألَسِديِّ، َوَعْبِد اللَِّه بن زَِيادٍ الَْمَدنِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُحَسْينٍ، َعْن َشْه
َمْن قَالَ ِحَني َيْنصَرُِف َمْن َصالِة :"لَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

قَِديرٌ  ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه، لَُه الُْملُْك َولَهُ الَْحْمُد بَِيِدهِ الَْخْيُر َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء: الَْغَداِة قَْبلَ أَنْ يََتكَلََّم
هِنَّ َسْبًعا، كُِتَب لَُه بِهِنَّ َعَشُر َحَسنَاٍت، وَُمِحَي َعْنُه بِهِنَّ َعَشُر َسيِّئَاٍت، َوُرِفَع لَهُ بِهِنَّ َعَشُر َعَشَر َمرَّاٍت، أُْعِطَي بِ



قُْه ِفي َيْوِمِه ذَِلكَ يَلَْحَدَرجَاٍت، َوكُنَّ لَُه َعْدلَ َعْشرِ َنَسمَاٍت، َوكُنَّ لَُه ِحفْظًا ِمَن الشَّْيطَاِن، َوحِْرًزا ِمَن الَْمكُْروِه، وَلَْم 
  "ذَْنٌب إِال الشِّْركَ بِاللَِّه، َوَمْن قَالَُهنَّ ِحَني َيْنصَرُِف ِمْن َصالِة الَْمغْرِبِ أُْعِطَي مِثْلَ ذَِلَك ِلثُلُثِِه

بن هَاُرونَ، أََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمَِّد بن ِسَناٍن الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا يَزِيُد - ١٦٥٤٤
يُد ال أَْعلَُمُه إِال أَبِي َبكْرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُحَسْينٍ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، قَالَ َيزِ

َيا : َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: قَالَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ،: قَالَ
ُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي َرُجلٌ أُِحبُّ الَْجمَالَ، وَإِنِّي أُِحبُّ أَنْ أُْحَمَد كَأَنَُّه َيَخاُف َعلَى نَفِْسِه، فَقَالَ لَ

  "قَِوَما َيْمنَُعُك أَنْ ُتِحبَّ أَنْ تَِعيَش َحمِيدًا، َوَتُموَت فَِقيًدا؟ َوإِنََّما ُبِعثُْت َعلَى َتَمامِ َمحَاِسنِ اَألْخال:"ِه َوَسلََّمَعلَْي
َواِقٍد، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن أَبِي  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن - ١٦٥٤٥

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َماِلٍك، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنْ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّ
  "َي بِِه السُّفََهاَء ِفي الَْمَجاِلسِ، لَْم يََرْح رَاِئَحةَ الَْجنَِّةَمْن طَلََب الْعِلَْم ِلُيَباِهَي بِِه الُْعلََماَء، َوُيَمارِ:"قَالَ

  ُعَمْيُر بن َهانٍِئ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ

بن ثَْوَبانَ، َعْن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ثَابِِت - ١٦٥٤٦
نَُّه َسِمَع ُمَعاذَ بن أَبِيِه، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ،َوَعْن ُعَمْيرِ بن َهانٍِئ، َسِمَع َعْبَد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ ُيَحدِّثُ، أَ

َبخٍ :"َحدِّثْنِي بِعََملٍ ُيْدِخلُ الَْجنَّةَ إِذَا ُهَو َعِملَُه؟ قَالَ: لَُه َجَبلٍ ُيَحدِّثُ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ
كَاةَ الَْمفْرُوَضةَ، َوال ُتْشرِكُ َبخٍ، َسأَلَْت َعْن َعِظيمٍ، َوُهَو َيِسٌري ِلَمْن َيسََّرُه اللَُّه لَُه، ُتقِيُم الصَّالةَ الَْمكْتُوَبةَ، َوُتؤَدِّي الزَّ

  "ابِاللَِّه شَْيئً
  ُعَباَدةُ بن َنِسيٍّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ َعْن ُمَعاٍذ

كْرِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد الَْب - ١٦٥٤٧
َعْبِد اَألْعلَى بن أَبِي َعْمَرةَ، َعْن ُعَباَدةَ بن َنِسيٍّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن  ُشَعْيُب بن أَبِي َحمَْزةَ، َعْن

  "شِالَْمَجرَّةُ الَِّتي ِفي السََّماِء َعَرُق اَألفَْعى الَِّتي َتْحَت الْعَْر:"َجَبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

: الُواَحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ، َوعَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَ - ١٦٥٤٨
بن َعطَاٍء، َعْن ُعَباَدةَ بن َنِسيٍّ، َعْن  َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، َعْن أَبِي الَْعطُوِف، َعنِ الَْوِضنيِ

نْ ُيسَرَِّح ُمَعاذًا إِلَى الَْيَمنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا أََراَد أَ
و َبكْرٍ، وُعَمُر، َوُعثَْمانُ، َوَعِليٌّ، َوطَلَْحةُ، وَالزَُّبْيُر، َوأُسَْيُد بن ُحَضْيرٍ، فَاْسَتشَاَرُهْم، اسَْتَشارَ َناًسا َمْن أَْصَحابِِه ِفيهِْم أَُب

َم الْقَْوُم، فََتكَلََّم كُلُّ فََتكَلَّ: ، قَالَ"إِنِّي ِفيَما لَمْ ُيوَح إِلَيَّ كَأََحدِكُْم:"لَْوال أَنَّكَ اسَْتشَْرَتَنا َما َتكَلَّْمَنا، فَقَالَ: فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ
إِنَّ اللََّه :"أََرى َما قَالَ أَُبو َبكْرٍ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَ"َما َتَرى َيا ُمعَاذُ؟:"إِْنَساٍن بَِرأْيِِه، فَقَالَ

  "و َبكْرٍ َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَعزَّ َوَجلَّ َيكَْرُه فَْوقَ َسَماِئِه أَنْ ُيخِْطئَ أَُب
انَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُسلَْيَم - ١٦٥٤٩

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ ُمَحمَِّد بن َسعِيٍد، َعْن ُعَباَدةَ بن َنِسيٍّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ
  "َيتََوضَّأُ وَاِحدَةً، َواثَْنَتْينِ، وَثَالثًا ثَالثًا، كُلُّ ذَِلَك كَانَ َيفَْعلُ"َوَسلََّم،



لُ بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َسْه - ١٦٥٥٠
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُمَحمَِّد بن َسعِيٍد، َعْن ُعَباَدةَ بن َنِسيٍّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

  "يِد، فَلَْم أََرهُ َيْمَسُح َيَدْيِه َوَوْجَههُ إِال َمرَّةً َواِحَدةًَيَتَيمَّمُ بِالصَِّع"َوَسلََّم،
صُ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي اَألْحَو - ١٦٥٥١

َرأَْيُت َرسُولَ : اَدةَ بن َنِسيٍّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالََحكِيمٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َسعِيٍد، َعْن ُعَب
  "َيْمَسُح َعلَى َوْجهِِه بِطََرِف ثَْوبِِه ِفي الُْوُضوِء"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

يُّ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ بن سَِعيٍد، َحدَّثََنا رِْشِديَن بن َسْعٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِ - ١٦٥٥٢
أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى : َجَبلٍ زَِيادِ بن أَنُْعمٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن ُحَمْيٍد، َعْن ُعَباَدةَ بن َنِسيٍّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن

  " "َهلْ َتْسَتِطيعُ رَبََّك:"قََرأََها"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،ا

َمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدِّ - ١٦٥٥٣
ثََنا َيْحَيى بن َحْمزَةَ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبدِ الْعَزِيزِ َيحَْيى بن َعْبِد الَْعزِيزِ اُألرُْدنِيُّ، َعْن ُعَباَدةَ َحدَّ: َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاال

َسلََّم َخْيَبَر، غََزوَْنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو:"بن َنِسيٍّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
  "َوَجَعلَ بَِقيََّتَها ِفي الَْمغَْنمِ فَأََصْبَنا غََنًما، فَقََسَم ِفيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَاِئفَةً ِمنَْها، فََوِسَعَنا ذَِلَك،

بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا رِْشِديَن بن َسْعٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم  - ١٦٥٥٤
كَانَ َيُحثُّ :"َعلَْيِه َوَسلََّم زَِياٍد، َعْن ُعَباَدةَ بن َنِسيٍّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه

  "اَرَزِةأَْصحَاَبُه َعلَى الُْمَب

، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا مُوَسى بن حَازِمٍ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُبكَْيرٍ الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا رِْشِديَن بن سَْعٍد - ١٦٥٥٥
لَمَّا افَْتَتحَ ُشَرْحبِيلُ بن : َألْشَعرِيِّ، قَالَالرَّْحَمنِ بن زَِيادِ بن أَنُْعمٍ، َعْن ُعَباَدةَ بن َنِسيٍّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ ا

: ِفي الَْمغَانِمِ،قَالَ اْبُن غَْنمٍ َحَسَنةَ ِقنَّْسرِيَن أَصَاَب بَِها بَقًَرا َوغََنًما، فَقََسَمَها َبْيَن النَّاسِ، َوَبِقَيتْ َبقَاَيا، فَأَْدَخلَ ثََمَنَها
 َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََسَم َبْيَنَنا مَاِشَيةَ خَْيَبَر، فََبِقَيْت ِمنَْها َبقَاَيا فََباَعَها إِنَّ:"فََحدَّثُْت بِِه ُمَعاذًا، فَقَالَ
  ".فَأَْدَخلَ ثََمَنَها ِفي الَْمقَاِسمِ

ثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن زَِياِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّ - ١٦٥٥٦
َمرَّ بَِي النَّبِيُّ َصلَّى : الَأَنُْعمٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن ُحَمْيٍد، َعْن ُعَباَدةَ بن َنِسيٍّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَ

َيا :"فََدسََعَها َدسَْعَتْينِ َبْيَن اللَّْحمِ َوالْجِلِْد، ثُمَّ قَالَ"َيا ُمَعاذُ، َهاتِ أَْو أَرِنِي:"أَسْلُُخ َشاةً، فَقَالَ ِلي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا
  .، ثُمَّ َمَضى إِلَى الصَّالِة "ُمَعاذُ، َهكَذَا

ونُ بن َمْعُروٍف، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ الْحَرَّانِيُّ، أَنا َبكْرُ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا َهاُر - ١٦٥٥٧
أََتَسوَّكُ : سَأَلُْت ُمَعاذَ بن َجَبلٍ: بن ُخنَْيسٍ، َعْن أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن ُعَباَدةَ بن َنِسيٍّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، قَالَ

فَإِنَّ : أَيَّ النََّهارِِشئَْت، إِنْ شِئَْت غُْدَوةً، َوإِنْ ِشئَْت َعِشيَّةً، قُلُْت: أَيَّ النََّهارِأََتَسوَُّك؟ قَالَ: نََعْم، قُلُْت: َوأََنا َصاِئٌم؟ قَالَ
لَُخلُوُف فَمِ الصَّاِئمِ :"لََّم قَالََيقُولُونَ إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َوِلَم؟ قُلُْت: النَّاَس َيكَْرهُوَنُه َعِشيَّةً، قَالَ

ُسْبَحانَ اللَِّه، لَقَْد أََمرَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالسِّوَاِك ِحنيَ : ، فَقَالَ"أَطَْيُب ِعْندَ اللَِّه َمْن رِيحِ الِْمْسِك
ونَ بِفَمِ الصَّاِئمِ ُخلُوٌف َوإِِن اْسَتاَك َوَما كَانَ بِالَِّذي َيأُْمرَُهْم أَنْ ُيْنِتنُوا أَفَْواهَُهمْ أََمَرُهْم، َوُهَو َيْعلَُم أَنَّهُ ال ُبدَّ أَنْ َيكُ



يلِ اللَِّه وَالُْغبَاُر ِفي َسبِ: َعْمًدا، َما ِفي ذَِلَك َمَن الَْخْيرِ َشْيٌء، َبلْ ِفيِه َشرٌّ، إِال َمنِ اْبُتِليَ بَِبالٍء ال َيجُِد َمنُه ُبًدا، قُلُْت
َنَعْم، َوأَمَّا َمْن أَلْقَى َنفَْسُه ِفي الَْبالِء َعْمًدا :"أَْيًضا كَذَِلَك؟ إِنََّما ُيْؤَجُر ِفيِه َمنِ اْضطُرَّ إِلَْيِه َولَمْ َيجِْد َعْنُه َمحِيًصا؟ قَالَ

  "فََما لَُه َمْن ذَِلَك ِمْن أَْجرٍ

بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، َحدَّثََنا ُبْسٌر، َعْن ُمطَرِِّف بن  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد - ١٦٥٥٨
َمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ َمازٍِن، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِي الَْحكَمِ الدَِّمشِْقيِّ، َعْن ُعَباَدةَ بن َنِسيٍّ، َعْن َعْبِد الرَّْح

 للتَّْنِظيِف، أََمَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالُْوُضوِء ِممَّا غَيََّرِت النَّاُر بَِغْسلِ الَْيَدْينِ َوالْفَمِ"إِنََّما: َبلٍ، قَالَبن َج
  "َولَْيسَ بِوَاجِبٍ

َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا رِْشِديَن بن َسْعٍد، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ بن رََواَحةَ الرَّاْمُهْرمَزِيُّ،  - ١٦٥٥٩
َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ بن الرَّْحَمنِ بن زَِيادِ بن أَنُْعمٍ، َعْن ُعْتَبةَ بن ُحَمْيٍد، َعْن ُعَباَدةَ بن َنِسيٍّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، 

لُ َحتَّى الْمَْرأَةُ الُْحْبلَى إِذَا قََتلَْت َعْمًدا، ال ُتقَْت:"لٍ، أن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالْجَرَّاحِ، َوُمَعاذُ بن َجَب
  "َتَضَع ذَا َبطْنَِها، َوحَتَّى ُتكْفَلَ، َوإِنْ زََنْت ال تُْرَجمُ َحتَّى َتَضَع ذَا َبطْنَِها، َوحَتَّى ُتكْفَلَ

  إِْسَماعِيلُ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي الْمَُهاجِرِ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ

ن َهاِشمٍ الَْبْعلََبكِّيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َمَتَوْيِه اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد ب - ١٦٥٦٠
يلَ بن ُعَبْيدِ اللَِّه، َعْن إِْسَماِعُمَحمَُّد بن َهاِشمٍ الَْبْعلََبكِّيُّ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، 

َمْن قََرأَ الْقُْرآنَ َوَعِملَ :"َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنْ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
ِة َمَع السَّفََرِة َوالُْحكَّامِ، َوَمْن قََرأَ الْقُْرآنَ َوُهَو َيْنفَِلُت ِمْنُه، َوال َيَدُعهُ بَِما ِفيِه َوَماَت ِفي الَْجَماَعِة َبَعثَُه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَم

فُضِّلُوا َعلَى َمِة َمَع أَْشرَاِف أَْهِلِه، َوفَلَُه أَْجُرُه َمرََّتْينِ، َوَمْن كَانَ حَرِيًصا َعلَْيِه َوال َيْسَتِطيُعُه َوال َيَدُعُه َبَعثَهُ اللَُّه َيْوَم الِْقَيا
أَْيَن :  ُيَناِدي مَُناٍدالَْخالِئقِ كََما فُضِّلَِت النُُّسوُر َعلَى سَاِئرِ الطُّيُورِ، َوكََما فُضِّلَْت َعْيٌن ِفي َمْرجٍ َعلَى َما َحْولَهَا، ثُمَّ

ُمونَ فَُيلَْبُس أََحدُُهْم َتاجَ الْكََرامَِة، َوُيْعطَى الْفَْوَز بَِيِمينِِه، الَِّذيَن كَانُوا ال ُيلْهِيُهْم َرِعيَّةُ اَألْنَعامِ َعْن ِتالَوِة ِكتَابِي؟ فََيقُو
بَِما كَانَ : أَنَّى َهِذِه لََنا؟ فَُيقَالُ: َوالُْخلَْد بِِشَماِلِه، فَإِنْ كَانَ أََبَواُه ُمْسِلَمْينِ كُِسَيا ُحلَّةً َخيًْرا َمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها، فََيقُوالِن

  "ُدكَُما َيقَْرأُ الْقُْرآنََولَ
  أَيُّوُب بن كَرِيزٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ

يُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ الْوَاِسِطيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيدَ الْقََراطِيِس - ١٦٥٦١
َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن َسعِيٍد، أَُخو ُسفَْيانَ بن َسِعيٍد، َحدَّثََنا سَِعيُد بن َمْسُروقٍ، َعْن أَيُّوبَ : َم اَألْزَرُق، قَاالَحجَّاُج بن إِْبَراِهي

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذْ َبيَْنا َنْحُن َركٌْب َمَع َمَع النَّبِيِّ َصلَّ:"بن كَرِيزٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ
ِتي، حَتَّى نَطََحْت رُكَْبِتي َتقَدََّمْت رَاِحلَُتُه، ثُمَّ رَاِحلَِتي لَِحقَتْ رَاِحلََتُه َحتَّى ظََنْنُت أَنَّ رَاِحلََتُه قَْد َعَرفَْت َوطَْء َراِحلَ

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتسْأَلُوا َعْن :"أَلََك مَِراًرا، َوَيْمَنعُنِي َمكَانُ َهِذِه اآلَيِةَيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أُرِيُد أَنْ أَْس: ُركَْبَتُه، قُلُْت
ِمَن  الْعََملُ الَِّذي ُيْدِخلُ الَْجنَّةَ َويََتجَنَُّبنِي: ، قُلُْت"َما ُهَو َيا ُمَعاذُ؟:"قَالَ] ١٠١املائدة آية "[أَْشَياَء إِنْ ُتْبدَ لَكُْم َتُسؤْكُْم

َشَهاَدةُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، وَأَنِّي َرُسولُ اللَِّه، َوإِقَاُم الصَّالِة، َوإِيَتاُء الزَّكَاِة، : قَْد َسأَلَْت َعِظيًما، وَإِنَُّه لََيِسٌري:"النَّارِ، قَالَ
الصَِّياُم ُجنَّةٌ، : ثُمَّ قَالَ"الْجِهَاِد: ذَا اَألْمرِ َوَعُموِدِه وَِذْرَوِتِهأَال أُخْبُِرَك بِرَأْسِ َه: ، ثُمَّ قَالَ"َوَحجُّ الْبَْيِت، َوَصْوُم رََمَضانَ



فَأََخذَ ِلَساَنُه فََوَضَعُه َبْيَن إِْصَبَعْينِ ِمْن "أَال أَُنبِّئُكَ بَِما ُهَو أَْملَُك بِالنَّاسِ َعْن ذَِلَك؟:"َوالصََّدقَةُ ُتكَفُِّر الَْخطَاَيا، ثُمَّ قَالَ
  ثَِكلَْتَك أُمَُّك، وََهلْ َيكُبُّ النَّاَس َعلَى:"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَكُلُّ َما نََتكَلَُّم بِهِ ُيكَْتُب َعلَْيَنا؟ قَالَ: ِعِه، فَقُلُْتأَصَابِ

  "لََّمَت كُِتَب لََك أَْو َعلَْيَكَمَناِخرِِهْم ِفي النَّارِ إِال َحصَاِئُد أَلْسَِنِتهِْم؟ إِنَّكَ لَْم َتَزلْ سَاِلًما َما َسكَتَّ، فَإِذَا َتكَ
  ِعْمَرانُ بن ُمْسِلمٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ

َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الَْحَرِشيُّ، َحدَّثََنا َمْحبُوُب بن الَْحَسنِ، - ١٦٥٦٢
 رٍ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّهالَْخِصيُب بن َجْحَد
  "الَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ:"َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  النُّْعَمانُ بن نَُعْيمٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ

َسنِ َنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن َعْبِد اللَِّه التِّْرِمِذيُّ، َحدَّثََنا َمْحبُوُب بن الَْحَحدَّثَ - ١٦٥٦٣
كَانَ : َجَبلٍ، قَالَالْقَُرِشيُّ، َعنِ الَْخِصيبِ بن َجْحَدرٍ، َعنِ النُّْعَماِن بن ُنعَْيمٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن 

كَانَ ِفي َصالِتِه َرفَعَ َيَدْيِه قَُبالَةَ أُذَُنْيِه، فَإِذَا كَبََّر أَْرَسلَُهَما، ثُمَّ َسكََت، َوُربََّما َرأَْيُتهُ "النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا
ِة الِْكتَابِ َسكََت، فَإِذَا َخَتمَ السُّوَرةَ َسكََت، ثُمَّ َيْرفَُع َيَدْيِه قَُبالَةَ أُذَُنْيِه، َيَضُع َيمِيَنُه َعلَى َيسَارِِه، فَإِذَا فََرغَ ِمْن فَاِتَح

مَّ َيْرفَعُ  كُلُّ ُعْضوٍ َمكَانَُه، ثَُوُيكَبُِّر َوَيْركَُع، َوكُنَّا ال َنرْكَُع حَتَّى نََراُه َراِكًعا، ثُمَّ َيْسَتوِي قَاِئًما ِمْن ُركُوِعِه، حَتَّى يَأُْخذَ
قُوُم كَأَنَُّه السَّْهُم ال َيْعَتِمُد َعلَى َيَدْيِه قَُبالَةَ أُذَُنْيِه، َوُيكَبُِّر وََيِخرُّ سَاجًِدا، َوكَانَ ُيَمكُِّن َجْبَهَتُه وَأَْنفَُه ِمَن اَألْرضِ، ثُمَّ َي

هِ الُْيْسَرى، َوَيُدُه الُْيمَْنى َعلَى فَِخِذِه الُْيْمَنى، َوُيِشُري بِإِْصَبِعِه َيَدْيِه، َوكَانَ إِذَا َجلََس ِفي آِخرِ َصالِتِه اْعتََمَد َعلَى فَِخِذ
  "إِذَا َدَعا، َوكَانَ إِذَا َسلََّم أَْسَرعَ الْقَِياَم
  الزُّْهرِيُّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ

َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا َعْبدُ : ْحَمُد بن َزْيٍد الُْحوِطيَّاِن، قَاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، وَأَ - ١٦٥٦٤
ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن َتِميمٍ، َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، أَنّ َر

ِسْر َيا َرسُولَ اللَِّه، : قُلُْت"ارْكَْب َيا ُمَعاذُ:"َيْعفُوٌر، َوَرَسُنُه ِمْن ِليٍف، فَقَالَ: لََّم َرِكَب َعلَى ِحَمارٍ لَُه يُقَالُ لَُهَعلَْيِه َوَس
َوَسلََّم َيْضَحُك، ثُمَّ َرِكَب الثَّانَِيةَ،  ، فَأَْرَدفَنِي َخلْفَُه، فَصُرَِع بنا الِْحَماُر، فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه"اْركَْب:"قَالَ
َوأَْخلََف بَِيِدِه فَضََرَب بَِها ظَْهرِي بَِسْوٍط كَانَ َمَعُه أَوْ : ، فََرِكْبُت، فَسَاَر بنا الِْحَماُر َما َشاَء اللَُّه، قَالَ"اْركَْب:"فَقَالَ

فَإِنَّ َحقَّ اللَِّه :"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: ، قُلُْت"ي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى النَّاسِ؟َهلْ َتْدرِ"َيا ُمَعاذَ بن أُمِّ ُمَعاٍذ،: َعًصا، فَقَالَ
ُمَعاذَ بن َيا :"، ثُمَّ سَاَر َما َشاَء اللَُّه، ثُمَّ أَْخلََف بَِيِدِه فَضََرَب ظَْهرِي، فَقَالَ"َعلَى الِْعَبادِ أَنْ َيعُْبُدوُه َوال ُيْشرِكُوا بِِه َشيْئًا

فَإِنَّ َحقَّ الِْعَباِد َعلَى اللَِّه أنْ :"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: ، قُلُْت"أُمِّ ُمَعاٍذ، َتْدرِي َما َحقُّ الِْعَباِد َعلَى اللَِّه إِذَا فََعلُوا ذَِلَك؟
  "ُيْدِخلَُهُم الَْجنَّةَ إِذَا فََعلُوا ذَِلَك

َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا َعْبدُ : بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، وَأَُبو زَْيٍد الْحُوِطيَّاِن، قَاال َحدَّثََنا أَْحَمُد - ١٦٥٦٥
َبْيَنَما : َبلٍ، قَالَذُ بن َجالرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن َتِميمٍ، َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ اَألْشعَرِيِّ، َحدَّثَنِي ُمَعا

ُه، ثُمَّ َصلَّى الصُّْبَح َوَصلَّْيَنا َمَعُه، أََنا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ غََزا َتُبوكًا، فَأَدْلََج ذَاَت لَْيلٍَة َوأَْدلَْجَنا َمَع
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتفَرَّقَِت الرِّفَاُق وَاإلِبِلُ َتأْكُلُ َعلَى أَفَْواِههَا، َوَعلَْيِه ثُمَّ اغَْتَدا َوغَدَْوَنا َمَعُه، فَسَاَر َرسُولُ اللَّهِ 

ُه َسيَْنزِلُ َعلَْيِه، َوأََنا أَْحِسُب أَنَّرَِداٌء َنجَْرانِيٌّ، فَلََمْحُت َعْيَنيْ َحلْقَِة َناقَِة َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َناِئٌم، 



هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن فََبْيَنا أََنا كَذَِلَك َتنَاَدلَتْ َناقَِتي َرنَّةً فَأَفَْسَدْتهَا، فَالَْتَوى فِْرَسُنها، فَفَزِِعْت َناقَةُ َرسُولِ اللَّ
َنَعمْ َيا َرُسولَ اللَِّه، :"، قُلُْت"َيا ُمَعاذُ:"لََّم، فَالَْتفََت فَأَْبصََرنِي، فَقَالَقَْرِعَها، َواسَْتْيقَظَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

ِفي نَفِْسي كَِلَمةٌ قَْد : ، فََدَنْوُت، فَقَالَ ذَِلَك ثَالثَ مَرَّاٍت، فََدَنْوُت َحتَّى َتحَالَِّت الرَّاِحلََتاِن، فَقَالَ ُمَعاذٌ"اْدنُ:"قَالَ
َحدِّثْنِي َيا َرسُولَ اللَّهِ : ، قُلُْت"َسلْنِي َيا ُمَعاذُ:"أَمَْرَضتْنِي لَْم أَْسأَلَْك َعْنَها، وَلَْم أَسَْمْع أََحًدا َيسْأَلَُك َعْنهَا، قَالَأََخذَتْنِي َو

  َتْشَهدُ أَنْ ال إِلََه: ٌريَبخٍ َبخٍ، قَْد سَأَلَْت َعْن أََمرٍ َعِظيمٍ، إِال أَنَُّه َيِس:"َعْن َعَملٍ ُيْدِخلُنِي الَْجنَّةَ، قَالَ

  ".إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمحَمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، َوتُِقيُم الصَّالةَ، َوُتَؤدِّي الزَّكَاةَ، َوَتعُْبُد اللََّه َوْحَدُه
ال، َونِْعَم، مَا :"الصَّالةُ بَْعَد الصَّالِة؟ قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ، : ثُمَّ أَقَْبلُْت َعلَْيِه أَْسأَلُُه،قُلُْت - ١٦٥٦٦

َيا َرُسولَ اللَِّه، فَالصَِّياُم : ، قُلُْت"ال، َونِْعَم، َما ِهَي:"َيا َرُسولَ اللَِّه، الزَّكَاةُ َبْعَد الزَّكَاِة الَْمفْرُوَضِة؟ قَالَ: ، قُلُْت"ِهَي
أَال أُْخبُِرَك َيا ُمَعاذُ بَِرأْسِ َهذَا اَألْمرِ َوِقَواِمِه وَذُْرَوِة السََّنامِ :"، قَالَ"َم َما ُهَوال، َونِْع:"َبْعَد الصَِّيامِ الَْمفْرُوضِ؟ قَالَ

ُه، َوأَنَّ رَأُْس َهذَا اَألْمرِ َتشَْهُد أَنَّ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُ:"َنَعْم َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: قُلُْت"ِمْنُه؟
الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه َما تََغبََّرْت قََدَما : إِقَاَمةُ الصَّالِة، وَإِيَتاُء الزَّكَاِة، َوأَنَّ ِذرَْوةَ السََّنامِ ِمْنُه: ِقَواَمُه

  .فَذَكََر الَْحِديثَ"َعْبٍد قَطُّ َوال َوْجُهُه ِفي َعِملٍ أَفَْضلَ ِعْنِد اللَِّه َبْعُد

َحدَّثََنا َعْمُرو  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َهاُرونَ بن الُْمغَِريِة الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، - ١٦٥٦٧
اْسَتْعَملَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َعلَى : بن غَْنمٍ، قَالَ بن أَبِي قَْيسٍ، َعْن َسْعِد بن خَاِلٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ

اَس َوذَِلَك ِفي آِخرِ الزََّماِن، الشَّامِ ُمَعاذَ بن جََبلٍ، فَكََتبَ إِلَْيِه أن أَْعِط النَّاسَ أُْعِطَياِتهِْم، واغُْز بِهِْم، فََبْيَنا ُهَو ُيعِْطي النَّ
َيا ُمَعاذُ ُمْر ِلي بَِعطُاِئي، فَإِنِّي َرُجلٌ َمْن أَْهلِ الرُّسَْتاقِ ِمْن َمكَاِن كَذَا َوكَذَا، فَلََعلِّي : ، فَقَالََجاَء َرُجلٌ َمْن أَْهلِ الرُّْستَاقِ

َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى ال وَاللَِّه،ال أُْعِطيَك َحتَّى أُعِْطي َهُؤالِء َيعْنِي أَْهلَ الَْمِديَنِة َسِمْعتُ : آوِي إِلَى أَْهِلي قَْبلَ اللَّْيلِ، قَالَ
ِمنيَ األَْنبَِياُء كُلُُّهْم َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ قَْبلَ ُسلَْيَمانَ بن َداُوَد بِأَْرَبِعَني َعاًما، َوإِنَّ فُقََراَء الُْمْسِل:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

ا، َوإِنَّ َصاِلَح الَْعبِيِد َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ قَْبلَ اآلَخرِيَن بِأَْرَبِعَني َعاًما، َوإِنَّ أَْهلَ َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ قَْبلَ أَغْنَِياِئهِْم بِأَْرَبِعَني َعاًم
كْرِ، َوإِذَا ُجُمَعاِت َوِحلَقِ الذِّالُْمُدِن َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ قَْبلَ أَْهلِ الرُّْستَاقِ بِأَْرَبِعَني َعاًما بِفَْضلِ الَْمَداِئنِ وَالَْجَماَعاِت، َوالْ

  "كَانَ َبالٌء ُخصُّوا بِِه دُونَُهْم
  َرُجلٌ لَمْ ُيَسمَّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غُْنمٍ

 َحدَّثَُه، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن َرُجلٍ - ١٦٥٦٨
طُوَبى ِلَمْن أَكْثََر ِفي الْجَِهادِ :"َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن

َحَسَنٍة مِْنَها َعَشَرةُ أَْضعَاٍف، َمَع الَِّذي لَُه ِعْنَد  ِفي َسبِيلِ اللَِّه ِمْن ِذكْرِ اللَِّه، فَإِنَّ لَُه بِكُلِّ كَِلَمٍة َسْبِعَني أَلَْف َحَسَنٍة، كُلُّ
: فَقُلُْت ِلُمَعاٍذ: قَالَ َعْبدُ الرَّْحَمنِ"النَّفَقَةُ َعلَى قَْدرِ ذَِلَك:"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَفََرأَْيَت النَّفَقَةَ؟ فَقَالَ: ، قِيلَ"اللَِّه َمَن الَْمزِيِد
قَلَّ فَْهُمَك، إِنََّما ذَِلَك إِذَا أَْنفَقُوَها َوُهْم ُمِقيُمونَ ِفي أَْهِليهِْم غَْيَر غََزاٍة، فَإِذَا :"ُع ِمائَِة ضِْعٍف، فَقَالَ ُمَعاذٌإِنََّما النَّفَقَةُ سَْب

صِفَُتُهْم، فَأُولَِئِك ِحْزبُ اللَِّه، َوِحْزُب اللَِّه ُهُم غَُزوا َوأَْنفَقُوا َخبَّأَ اللَُّه لَُهْم َمْن ِخزَاَنِة َرْحَمِتِه َما َيْنقَِطُع َعْنُه َعِلُم الْعَِباِد َو
  "الْغَاِلُبونَ

  أَُبو إِْدرِيَس الَْخْوالنِيُّ َعاِئذُ اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ



َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد : ارِ البصري، قَاالَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َوُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّ - ١٦٥٦٩
إِنِّي : قُلُْت ِلُمَعاٍذ: َحدَّثَنِي َعاِئذُ اللَِّه، قَالَ: الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن بَْهَراَم، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، قَالَ

إِنَّ الَِّذيَن يََتحَابُّونَ ِمْن :"ي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُأَْبِشْر، فَإِنِّ: ُألحِبَُّك، وَأُِحبُّ َحِديثََك قَالَ
  "َجاللِ اللَِّه ِفي ِظلِّ َعْرشِ اللَِّه َيْوَم الِْقَياَمِة ال ِظلَّ إِال ِظلُُّه

ي أَبِي، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن خَاِلدٍ الَْخيَّاطُ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِ - ١٦٥٧٠
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َصاِلحٍ، َعْن رَبِيَعةَ بن يَزِيَد، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

  ".ِفي اللَِّه ِفي ِظلُِّه َيْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلُُّه الْمَُتحَابُّونَ:"َوَسلََّم
ْن َعطَاٍء َحدَّثََنا َخْيُر بن َعَرفَةَ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُعْرَوةُ بن َمْرَوانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب بن ُزَرْيقٍ، َع - ١٦٥٧١

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَالْخَُراسَانِيِّ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ، 
  ".الُْمَتحَابُّونَ بِجِاللِ اللَِّه ِفي ِظلِّ الْعَْرشِ َيْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلُُّه:"َيقُولُ

ى، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ بن أَبِي َحِكيمٍ، َحدَّثَنِي َعطَاءٌ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّ - ١٦٥٧٢
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الْخَُراسَانِيُّ، َحدَّثَنِي أَُبو إِْدرِيَس الَْخْوالنِيُّ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

  ".َحابَِّني ِفي اللَِّه ِفي ِظلِّ الْعَْرشِإِنَّ الُْمَت:"َيقُولُ
 الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، َعْن َعْبِد - ١٦٥٧٣

َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَّهُ : إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالََيزِيَد بن جَابِرٍ، َعْن َعطَاٍء الُْخرَاَسانِيِّ، َعْن أَبِي 
  ".الْمَُتحَابُّونَ ِمْن َجاللِ اللَِّه ِفي ِظلِّ اللَِّه َيْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلُُّه:"َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

ْنَبلٍ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن خَارِجَةَ، َحدَّثََنا الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َح - ١٦٥٧٤
ِحقَْويَّ، إِنِّي ُألِحبَُّك ِفي اللَِّه، فَأََخذَ بِ: قُلُْت ِلُمَعاذِ بن َجَبلٍ: َسِمْعُت َعاِئذَ اللَِّه أََبا إِْدرِيَس الَْخْوالنِيَّ، َيقُولُ: َمْرَيَم، قَالَ

أَْبِشْر، فَإِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ : َواللَِّه إِنِّي ُألِحبَُّك ِفي اللَِّه،قَالَ: َواللَِّه إِنََّك ُتِحبُّنِي؟ قُلُْت: واجَْتذَبَنِي إِلَْيِه، ثُمَّ قَالَ
  ".َيْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلُُّهالْمَُتحَابُّونَ ِفي ِظلِّ َعْرِشِه :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

إِْدرِيسَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن أَبِي حَازِمِ بن ِدينَارٍ، َعْن أَبِي  - ١٦٥٧٥
رَّاقِ الثََّناَيا، طَوِيلِ الصَّْمِت، َوإِذَا النَّاُس َمَعُه، إِذَا اْخَتلَفُوا َدَخلُْت َمْسجَِد دَِمْشَق، فَإِذَا أََنا بِفًَتى َب: الَْخْوالنِيِّ،،أَنَُّه قَالَ

ُمَعاذُ بن َجَبلٍ، فَلَمَّا كَانَ الَْغُد َهجَّْرُت، فََوَجْدُتُه قَدْ : ِفي َشْيٍء أَْسَنُدوهُ إِلَيِْه، َوَصَدرُوا ِمْن َرأْيِِه، فََسأَلُْت َعْنُه، فَِقيلَ
َواللَِّه :"ِه، َوقُلُْتْهجِريِ، َوَوَجْدُتُه ُيَصلِّي، فَاْنَتظَْرُتُه حَتَّى قََضى َصالَتُه، ثُمَّ جِئُْتُه ِمْن ِقَبلِ َوْجهِِه فََسلَّْمُت َعلَْيَسَبقَنِي بِالتَّ

فَأََخذَ بُِحْبَوةِ : آللَِّه، قَالَ: آللَِّه؟ فَقُلُْت: آللَِّه، فَقَالَ: آللَِّه؟ فَقُلُْت: آللَِّه، قَالَ: آللَِّه؟ فَقُلُْت: إِنِّي ُألحِبَُّك ِللَِّه، فَقَالَ
َوَجَبْت َمَحبَِّتي : قَالَ اللَُّه:"أَْبشِْر، فَإِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: رِدَاِئي فََجذََبنِي إِلَْيِه، َوقَالَ
  "اِلِسَني ِفيَّ، وَالُْمَتَباِذِلَني ِفيَّ، وَالُْمَتَزاوِرِيَن ِفيَِّللُْمَتحَابَِّني ِفيَّ، وَالُْمَتَج

بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء بن زِْبرِيقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ  - ١٦٥٧٦
َسِمْعُت ُمَعاذَ بن : ةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعْن َعاِئِذ اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، قَالََعيَّاشٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َضْمَضمِ بن ُزْرَع

ال  إِنَّ الَِّذيَن يََتحَابُّونَ ِفي اللَِّه ِفي ِظلِّ َعْرشِ اللَِّه َيْوَم:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َجَبلٍ، َيقُولُ
  ".ِظلَّ إِال ِظلُُّه



، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد الَْمقِْدِسيُّ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعشَرٍ - ١٦٥٧٧
، فَإِذَا رَِجالٌ يََتَحدَّثُونَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َدَخلُْت َمْسجَِد ِحْمصٍ: بن قَْيسٍ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الَْخْوالنِيِّ، قَالَ

، كُلُُّهْم، وَإِذَا اشَْتَجرُوا ِفي َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَحَاِديثَ، ِفيهِْم شَابٌّ أَدَْعُج، َبرَّاُق الثَّنَاَيا، إِذَا َتكَلََّم أَْنَصَت الْقَْوُم لَكَالِمِه
إِنِّي ُألِحبُُّك، فَأََخذَ بُِحبَْوِتي فََجذََبنِي إِلَْيِه، َحتَّى : ُه، فَإِذَا ُهَو ُمَعاذُ بن جََبلٍ، فََجلَسَْنا إِلَْيِه، فَقُلُْتَشْيٍء َرُضوا ِفيِه قَْولَ

َوَجَبتْ :"ثُُرُه َعنِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، قَالَأَال أَُبشُِّرَك َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأْ: َمسَّْت ُركْبَِتي ُركَْبَتُه، ثُمَّ قَالَ
  ".َمَحبَِّتي ِللَِّذيَن يََتَحابُّونَ َويََتَجالَُسونَ، َويََتَزاَوُرونَ، َويََتَباذَلُونَ ِفيَّ

ٍد، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ُمَحمَّ - ١٦٥٧٨
 يَأْثُُر َعنِ اللَِّه َعزَّ بن قَْيسٍ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الَْخْوالنِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنْ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".ونَ وََيَتَجالَُسونَ، َوَيتََباذَلُونَ ِفيََّوَجَبْت َمَحبَِّتي ِللَِّذيَن َيَتَحابُّ:"َوَجلَّ، قَالَ

اللَِّه بن َعْبدِ َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد  - ١٦٥٧٩
َسِمْعُت َرسُولَ : َعْن أَبِي إِْدرِيَس الَْخْوالنِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَالرَّْحِمنِ بن أَبِي ُحَسْينٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، 

الْمَُتَحابُّونَ ِفي اللَِّه ِفي ِظلِّ عَْرشِ اللَِّه َيْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلُُّه، َيفَْزُع النَّاُس َوال :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  .فَقُْمُت ِمْن ِعْنِدِه فَأََتْيُت ُعَباَدةَ بن الصَّاِمِت: ، قَالَ"وََيَخاُف النَّاُس َوال َيَخافُونََيفَْزُعونَ، 
، حَقَّْت َمحَبَِّتي ِللْمَُتحَابَِّني ِفيَّ:"َوَخْيٌر ِمنَها، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: فَقَالَ ُعَباَدةُ - ١٦٥٨٠

  ".َوَحقَّْت َمحَبَِّتي للمَُتجَاِلِسَني ِفيَّ، َوَحقَّْت َمَحبَِّتي ِللُْمتََزاوِرِيَن ِفيَّ
َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُزْرَعةَ، وَأَْحَمُد بن َعِليٍّ الدَِّمشِْقيَّاِن، قَاال - ١٦٥٨١
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : ْن ُيوُنَس بن َمْيَسَرةَ بن َحلَْبسٍ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالََواِقٍد، َع

  "ى أَْوَعى ِمنُْهَنضَّرَ اللَُّه َعْبًدا َسِمَع كَالِمي، ثُمَّ لَمْ َيزِْد ِفيِه، فَُربَّ َحاِملِ ِفقٍْه إِلَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
إِْخالُص الْعََملِ ِللَِّه، َوالْمَُناَصَحةُ ألُوِلي اَألمْرِ، َواالعِْتَصاُم بَِجَماَعِة : ثَالثٌ ال ُيَغلُّ َعلَْيهِنَّ قَلُْب ُمْؤِمنٍ" - ١٦٥٨٢

  "الُْمْسِلِمَني، فَإِنَّ َدْعَوتَُهْم ُتِحيطُ َمْن َوَراَءُهْم َوَراَءُهْم

ا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َحدَّثََن - ١٦٥٨٣
لَ اللَِّه، َيا َرسُو: َواِقٍد، َعْن ُيوُنَس بن َمْيَسَرةَ بن َحلَْبسٍ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ أن َرُجال، قَالَ

ال ُتْشرِْك بِاللَِّه َشْيئًا َوإِنْ ُحرِّقَْت، َوأَِطْع وَاِلَدْيَك وَإِنْ أَخَْرَجاَك ِمنْ :"َعلِّْمنِي َعَمال إِذَا َما َعِملُْتُه َدَخلُْت الَْجنَّةَ، قَالَ
لصَّالةَ ُمَتَعمًِّدا، فَإِنَُّه َمْن َتَركَ الصَّالةَ ُمَتَعمًِّدا َبرِئَْت ِمْنُه َماِلَك، َوال َتْشَربِ الَْخْمَر، فَإِنََّها ِمفَْتاُح كُلِّ َشرٍّ، ال َتْتُركَنَّ ا

عِ الَْعَصا َعنُْهْم، أَِخفُْهْم ِفي ِذمَّةُ اللَِّه، ال ُتَنازِعِ اَألْمَر أَْهلَُه َوإِنْ َرأَْيَت أَنَّ لََك، أَْنِفْق َعلَى أَْهِلَك ِمْن طَْوِلَك، َوال َتْرفَ
  "ال َتغْلُلْ، ال تَِفرَّ ِمَن الزَّْحِفاللَِّه، 

ِذرِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ح َوَحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْن - ١٦٥٨٤
َنا َعْمُرو بن َواِقٍد، َعْن ُيوُنَس، َعْن َمْيَسَرةَ بن َحلَْبسٍ، َعْن َحدَّثَ: الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ، قَاال

أَوَّلُ َما نََهانِي َعْنُه رَبِّي َبْعَد ُعَباَدِة األَْوثَاِن، َعْن :"أَبِي إِْدرِيَس، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  "، َوَعْن ُمالحَاِة الرِّجَالُِشْربِ الَْخْمرِ



َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحِمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمَباَرِك الصُّورِيُّ، ح َو - ١٦٥٨٥
دَّثََنا َعْمُرو بن َواِقٍد، َعْن ُيوُنَس بن مَْيَسَرةَ بن َحلَْبسٍ، َح: أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاال

ُيؤَْتى َيْوَم الِْقَياَمِة بِالَْمْمسُوحِ َعقْال :"َعْن أَبِي إِْدرِيَس، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َيا َربِّ، لَْو آَتْيتَنِي َعقْال َما كَانَ َمْن آَتْيَتُه َعقْال بِأَسَْعَد : َوَبالَْهاِلِك َصغًِريا، فََيقُولُ الَْمْمسُوُح َعقْالَوَبالَْهاِلِك ِفي الْفَْتَرِة، 

َعَد ِمْن ُعْمرِِه ِمنِّي، َويَقُولُ َيا َربِّ، لَْو آَتيَْتنِي َعْمًرا َما كَانَ َمْن آَتْيَتُه ُعْمًرا بِأَْس: بَِعقِْلِه ِمنِّي، َوَيقُولُ الَْهاِلُك َصغًِريا
 َيا َربِّ، لَْو َجاءَنِي ِمْنكَ َرسُولٌ َما كَانَ َبَشرٌ أَتَاُه ِمْنَك َعْهٌد بِأَسَْعَد بِعَْهِدَك ِمنِّي، فََيقُولُ الرَّبُّ: الْهَاِلُك ِفي الْفَْتَرِة

، َولَْو َدَخلُوَها "اذَْهُبوا فَاْدُخلُوا جََهنََّم:"نََعْم َوِعزَِّتَك َيا َربُّ، فََيقُولُ: ولُونَ؟ فََيقُ"آُمرُكُْم بِأَْمرٍ أَفَتُِطيُعونِي"فَإِنِّي: َتَعالَى
ُهُم الثَّانَِيةَ ُه ِمْن َشْيٍء، ثُمَّ َيأُْمُرلََما َتُضرُُّهْم شَْيئًا، فََيْخُرُج َعلَْيهِْم فََراِئُض ِمَن النَّارِ َيظُنُّونَ أَنََّها قَدْ أَْهلَكَْت َما َخلََق اللَّ

  .، فََتأُْخذُُهمُ النَّاُر "َخلَقُْتكُمْ بِِعلِْمي، وَإِلَى ِعلِْمي َتِصريُونَ:"فََيْرجُِعونَ كَذَِلَك، فََيقُولُ الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ

ُن بن إِْسحَاَق التُّْستَرِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْي - ١٦٥٨٦
الَْخْوالنِيِّ،  َحدَّثََنا سَُوْيُد بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َزْيُد بن َواِقٍد، َعْن ُبْسرِ بن ُعَبْيدِ اللَِّه، َعْن أَبِي إِْدرِيَس: بن َبحْرٍ، قَاال

بَلَى، : ، قَالُوا"أَال أُْخبُِركُْم، َعْن ُملُوِك أَْهلِ الَْجنَِّة؟:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ: َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
  "كُلُّ َضِعيٍف ُمْسَتْضِعٍف ِذي ِطْمَرْينِ ال يُْؤَبُه لَُه، لَوْ أَقَْسَم َعلَى اللَِّه َألبَرَُّه:"قَالَ

بن الْمُْنِذرِ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى  - ١٦٥٨٧
َحدَّثََنا َعْمُرو بن َواِقٍد، َعْن ُيوُنَس بن مَْيَسَرةَ بن َحلَْبسٍ، َعْن أَبِي : الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاال

ذَكََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما الِْفَتَن فََعظََّمَها َوَشدَّدََها، : ْدرِيسَ الَْخْوالنِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَإِ
اللَِّه، ِفيِه َحِديثُ َما قَْبلَكُْم، َوَنَبأُ َما كَِتاُب :"َيا َرُسولَ اللَِّه، فََما الَْمْخَرُج ِمنَها؟ فَقَالَ: فَقَالَ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ

لَُّه اللَُّه، ُهَو حَْبلُ اللَِّه الَْمِتُني، َبْعدَكُْم، َوفَْصلُ َما َبْيَنكُْم، َمْن َتَركَُه ِمْن َجبَّارٍ قََصَمُه اللَُّه، َوَمْن َتتَبََّع الُْهَدى ِفي غَْيرِهِ أََض
، ُهَو ] ١اجلن آية "[إِنَّا َسِمْعَنا قُْرآًنا َعَجًبا:"َراطُ الُْمْسَتقِيُم، ُهَو الَِّذي لَمَّا َسِمَعْتُه الْجِنُّ، قَالَْتَوالذَّكُْر الَْحكِيُم، َوالصِّ

  "الَِّذي ال َتْخَتِلُف بِِه األَلُْسُن، َوال ُتْخِلقُُه كَثَْرةُ الرَّدِّ

ْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ الِْح - ١٦٥٨٨
َحدَّثََنا َعْمُرو بن َواِقٍد، َعْن ُيوُنَس بن مَْيَسَرةَ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس، َعْن : الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاال

اللَُّهمَّ َمْن آَمَن بِي، َوَصدَّقَنِي َوَشهَِد أَنَّ َما جِئُْت بِِه ُهوَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَُمَعاِذ بن َجَبلٍ
لَْم أَنَّ َما جِئُْت بِِه ُهَو الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدكَ الَْحقُّ فَأَِقلَّ َمالَُه، َووَلََدُه َوَعجِّلْ قَْبَضُه إِلَْيَك، َوَمْن لَْم ُيْؤِمْن بِي، وَُيَصدِّقْنِي َوَيْع

  "فَأَكِْثْر َمالَُه َووَلََدُه، وَأَِطلْ ُعُمَرُه
َمُد بن َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْح - ١٦٥٨٩

َحدَّثََنا َعْمُرو بن َواِقٍد، َعْن ُيوُنَس بن مَْيَسَرةَ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس، َعْن : ى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاالالُْمَعلَّ
بَِعُه ِمْن َسَغبٍ أَْدَخلَُه اللَُّه بَاًبا ِمْن أَبَْوابِ َمْن أَطَْعَم ُمْؤِمًنا َحتَّى ُيْش:"ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  "الَْجنَِّة، ال ُيْدِخلُُه إِال َمْن كَانَ ِمثْلَُه

َرةَ  بن َمْيَسَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َواِقٍد، َعْن ُيوُنَس - ١٦٥٩٠
أَال إِنَّ الَْجنَّةَ ال َتِحلُّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َحلَْبسٍ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ



َن الَْجَماَعِة ِقيَد شِْبرٍ ُمَتَعمًِّدا فَقَدْ َخلََع رِْبقَةَ اِإلْسالمِ ِلَعاصٍ، َوَمْن لَِقَي اللََّه َناِكثًا ِلَبْيَعِتهِ لَِقَيُه َوُهَو أَْجذَُم، َوَمْن َخَرَج ِم
  "ِمْن ُعُنِقِه، َوَمْن َماَت لَْيَس ِإلَمامِ َجَماَعٍة َعلَْيِه طَاَعةٌ، َماَت ِميَتةً َجاِهِليَّةً

َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َواِقٍد، َحدَّثََنا يُوُنُس بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن - ١٦٥٩١
لَِواُء الْغَاِدرِ َيْومَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْيَسَرةَ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

  "الِْقَياَمِة عِْنَد أْسِتِه

ْحَمُد بن َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْمبَاَرِك الصَّْورِيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَ - ١٦٥٩٢
ُس بن َمْيسََرةَ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن َواِقٍد، َحدَّثََنا ُيوُن: الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاال

أُرِيُت أَنِّي ُوِضْعُت ِفي ِكفٍَّة، َوأُمَِّتي ِفي ِكفٍَّة، فََعدَلُْتها، ثُمَّ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
ِكفٍَّة فََعَدلََها، وَُوِضَع ُعَمُر ِفي ِكفٍَّة َوأُمَِّتي ِفي ِكفٍَّة، فََعَدلََها، وَُوِضَع ُعثَْمانُ ِفي ِكفٍَّة  ُوِضَع أَُبو َبكْرٍ ِفي ِكفٍَّة َوأُمَِّتي ِفي

  "َوأُمَِّتي ِفي ِكفٍَّة فََعدَلََها، ثُمَّ ُرِفَع الِْميَزانُ

الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن َبهَْراَم، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا أَُبو - ١٦٥٩٣
ُه امَْرأَةٌ ِمْن َخْوالنَ َمَعَها َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َحدَّثَنِي َعاِئذُ اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، أن ُمعَاذَ بن جََبلٍ قَِدَم َعلَْيهُِم الَْيَمَن، فَلَِقَيْت

َعاٍذ َعَشَر، َوتََركَْت أََباُهْم ِفي َبْيتِهِْم، أَْصَغرُُهُم الَِّذي قَِد اْجَتَمَعْت ِلْحَيتُُه، فَقَاَمْت فََسلََّمْت َعلَى ُم بنونَ لََها اثَْنا
نِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه أَْرَسلَ:"َمْن أَْرَسلَكَ أَيَُّها الرَُّجلُ؟ قَالَ لََها ُمَعاذٌ: َوَرُجالِن ِمْن بنيَها ُمْمِسكَاِن بَِضْبِعهَا، فَقَالَْت

أَْرَسلََك َرُسولُ اللَِّه، وَأَْنَت َرُسولُ َرسُولِ اللَِّه؟ أَفَال ُتَحدِّثُنِي َيا َرسُولَ َرُسولِ اللَِّه، َما : ، قَالَِت الَْمرْأَةُ"َعلَْيِه َوَسلََّم
أَقَْسْمُت َعلَْيَك لَُتَحدِّثَنِّي َما : ، فَقَالَْت"َه َما اْسَتطَاَعْت، َوُتْسَمُع َوُتِطيُعَتتَِّقي اللَّ:"َحقُّ الرَُّجلِ َعلَى زَْوَجِتِه؟ فَقَالَ ُمَعاذٌ

َبلَى، َولَكِنِّي َترَكُْت : ، قَالَْت"أََوَما َرِضيِت بِأَنْ َتْسَمِعي َوُتِطيِعي، َوَتتَِّقي اللََّه؟:"َحقُّ الرَُّجلِ َعلَى زَْوَجِتِه، فَقَالَ لََها ُمَعاذٌ
َوالَِّذي نَفُْس ُمَعاٍذ بَِيِدِه لَوْ أَنَِّك تَْرجِِعَني إِذَا َرجَْعِت إِلَْيِه فََتجِِديَن :"أََبا َهُؤالِء َشْيًخا كَبًِريا ِفي الْبَْيِت، فَقَالَ لََها ُمَعاذٌ

ا َوَدًما، ثُمَّ أَلْقَْيِتهَِما بِِفيكِ ِلكَْيَما َتْبلُِغي َحقَُّه َما الُْجذَاَم قَْد خََرَق لَْحَمُه َوخََرَق ِمنِخَرْيِه فََوَجْدِت مِنخَِرْيِه َيِسيالِن قَْيًح
  "َبلََغِت ذَِلكَ أََبًدا

  أَُبو ُمْسِلمٍ الَْخْوالنِيُّ َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد - ١٦٥٩٤
بِي ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا َوِكيٌع، َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُبْرقَانَ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي مَْرزُوقٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي رََباحٍ، َعْن أَ: أَبِي، قَاال

َحلْقَةٌ ِفيَها كُهُولٌ ِمْن أَْصحَابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوإِذَا شَابٌّ أََتْيُت َمْسجَِد ِدَمْشَق فَإِذَا : الَْخْوالنِيِّ، قَالَ
بن ُمَعاذُ : َمْن َهذَا؟ قَالَ: ِسيِفيهِْم أَكَْحلُ الَْعْينِ، َبرَّاُق الثَّنَاَيا، كُلََّما اْخَتلَفُوا ِفي َشْيٍء َيُردُّوُه إِلَى الْفََتى، فَقُلُْت ِلَجِلي

الْمَُتحَابُّونَ ِفي اللَِّه َعلَى َمَنابَِر ِمْن ُنورٍ ِفي ِظلِّ عَْرشِ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َجَبلٍ، قَالَ
  "الرَّْحَمنِ َيْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلُُّه

، َحدَّثََنا سَِعيُد بن حَفْصٍ النُّفَْيِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْمِليحِ، َعْن َحبِيبِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ - ١٦٥٩٥
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : أَبِي َمْرزُوقٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ الَْخْوالنِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

بِيُّونَ الْمَُتَحابُّونَ ِفي ِظلِّ الْعَْرشِ َيْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلُُّه، َعلَى َمنَابَِر ِمْن ُنورٍ، يَْغبِطُُهمْ بَِمكَانِهِمُ النَّ:"َوَسلََّم، َيقُولُاللَُّه َعلَْيِه 



  ".َوالصِّدِّيقُونَ
  َمْعِد يكَرَِب َعْن ُمَعاٍذ

َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ،  - ١٦٥٩٦
 َحدَّثََنا َضمَْرةُ بن رَبِيَعةَ، َعنِ اْبنِ َشوْذَبٍ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن: َمْهِديُّ بن َجْعفَرٍ الرَّمِْليُّ، قَاال

: أَْخَوُف َما أََخاُف َعلَى أُمَِّتي ثَالثٌ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْعِدي كَرِبٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ
أََعاَرُه اللَُّه إِيَّاُه اْخَتَرطَ َسْيفَُه َوضََرَب بِهِ  َرُجلٌ قََرأَ ِكتَاَب اللَِّه، َحتَّى إِذَا َرأَْيَت َعلَْيِه َبْهَجةً، َوكَانَ َعلَْيِه رَِداُء اِإلْسالمِ

الرَّاِمي، َوَرُجلٌ آَتاُه اللَُّه ُسلْطَاًنا، :"َيا َرسُولَ اللَِّه، الرَّاِمي أََحقُّ بَِها أَمِ الَْمرِْميُّ؟ قَالَ: ، ِقيلَ"َجارَُه، َوَرَماهُ بِالشِّْرِك
َع اللََّه، َوَمْن َعصَانِي فَقَْد َعَصى اللََّه َوكَذََب لَْيَس ِلَخِليفٍَة أَنْ َيكُونَ ُجنَّةً ُدونَ الَْخاِلقِ َمْن أَطَاَعنِي فَقَدْ أَطَا: فَقَالَ

  "ْعُهَوَرُجلٌ اْسَتخَفَّْتُه اَألَحاِديثُ، كُلََّما قَطََع أُْحُدوثَةً َحدَّثَ بِأَطَْولَ َمْنَها، إِنْ ُيْدرِِك الدَّجَّالَ َيْتَب
  لُ بن السِّْمِط َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍُشَرْحبِي

َيحَْيى بن َعْبدِ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َحْمَزةَ، َحدَّثََنا - ١٦٥٩٧
الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن ُشَرْحبِيلَ بن السِّْمِط، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ،  الْعَزِيزِ اُألرْدُنِّيُّ، َعْن ُعَباَدةَ بن َنِسيٍّ، َعْن َعْبِد

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَاِئفَةً  غََزوَْنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََصبَْنا غََنًما، فَقََسَم ِفيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى:"قَالَ
  "، َوجََعلَ َبِقيََّتَها ِفي الَْمْغَنمَِمْنَها

  َيزِيُد بن قُطَْيبٍ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ
ْمرٍو، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َع - ١٦٥٩٨

َبعَثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن ُعَبْيدٍ الَْغسَّانِيُّ، َعْن َيزِيَد بن قُطَْيبٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ أَُبو زَِياٍد َيحَْيى
ةٌ قُلُوُبُهْم، ُيقَاِتلُونُ َعلَى الَْحقِّ، لََعلََّك أَنْ َتُمرَّ بَِمْسجِِدي َوقَبْرِي، َوقَْد َبعَثُْتَك إِلَى قَْومٍ ُرقَْيقَ:"َوَسلََّم إِلَى الَْيَمنِ، فَقَالَ

َوالَْواِلُد َولََدُه، وَاَألُخ أََخاُه، فَقَاِتلْ بَِمْن أَطَاَعَك ِمْنُهْم َمْن َعَصاَك، ثُمَّ َيِفيئُونَ إِلَى اِإلْسالمِ، َحتَّى ُتَباِدَر الْمَْرأَةُ زَْوَجهَا، 
  "لسَّكَاِسِكفَاْنزِلْ َبْيَن الَْحيَّْينِ السُّكُوِن وَا
  َيزِيُد بن َمرْثٍَد َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ

اُب بن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن يُوُسَف بن َيْعقُوَب الَْبلِْخيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُحْجرٍ الَْمرَْوزِيُّ، ح َوَحدَّثََنا َخطَّ - ١٦٥٩٩
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ : َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاال: رِيُّ، قَاالَسِعيٍد الدَِّمْشِقيُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَت

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : بن َيزِيَد بن جَابِرٍ، َعنِ الَْوِضنيِ بن َعطَاٍء، َعْن َيزِيَد بن مَْرثٍَد، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ
مُ ُخذُوا الَْعطَاَء َما َداَم َعطَاًء، فَإِذَا َصاَر رِْشَوةً ِفي الدِّينِ فَال تَأُْخذُوُه، وَلَْسُتْم بَِتارِِكيِه، َيْمنَْعكُ:"َوَسلََّم، َيقُولُ َعلَْيِه

ال إِنَّ الِْكَتاَب َوالسُّلْطَانَ َسَيفَْترِقَاِن، فَال الْفَقَْر وَالَْحاجَةَ، أَال إِنَّ َرَحى اِإلْسالمِ دَاِئَرةٌ، فَدُوُروا َمَع الِْكَتابِ َحْيثُ َداَر، أَ
ْيُتُموُهْم قََتلُوكُْم، َوإِنْ ُتفَارِقُوا الِْكتَاَب، أَال إِنَّهُ َسَيكُونُ َعلَْيكُْم أُمََراُء َيقُْضونَ َألْنفُِسهِْم َما ال َيقُْضونَ لَكُْم، إِنْ َعَص

كََما َصَنَع أَْصَحاُب ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم، ُنِشُروا :"ا َرسُولَ اللَِّه، كَْيَف َنْصَنُع؟ قَالََي: ، قَالُوا"أَطَْعُتُموُهمْ أََضلُّوكُْم
  "بِالَْمنَاِشَري، َوُحِملُوا َعلَى الَْخَشبِ، َمْوٌت ِفي طَاَعِة اللَِّه َخْيٌر ِمْن َحَياٍة ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه

  أَُبو َبحْرِيَّةَ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ



بِي َبكْرِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَ - ١٦٦٠٠
الَْملَْحَمةُ الُْعظَْمى، َوفَْتُح :"َوَسلََّم قَالَبن أَبِي مَْرَيَم َعْن أَبِي َبحْرِيَّةَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنْ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  "الْقُْسطَْنِطينِيَِّة، َوُخرُوُج الدَّجَّالِ ِفي َسْبَعِة أَْشُهرٍ
َد بن َمَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَْح - ١٦٦٠١

الَْولِيِد بن ُسفَْيانَ، َعْن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ بن َخارَِجةَ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي مَْرَيَم َعنِ 
الْمَلَْحَمةُ الُْعظَْمى، َوفَْتحُ :"َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََيزِيَد بن قُطَْيبٍ، َعْن أَبِي َبْحرِيَّةَ، َعْن ُمَعاٍذ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه 

  ".قُْسطَْنِطينِيَّةَ، َوُخُروجُ الدَّجَّالِ ِفي َسْبَعةِ أَشُْهرٍ
بن أَبِي َمرَْيَم، َعنِ الْوَِليِد بن رِ َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْ

  .َوَسلََّم ِمثْلَُهُسفَْيانَ، َعْن َيزِيَد بن قُطَْيبٍ، َعْن أَبِي َبْحرِيَّةَ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُمَحمَّدٍ الْفِْرَيابِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ - ١٦٦٠٢
أََنا بَِقيَّةُ، ح َوَحدَّثََنا َخْيرُ بن َعَرفَةَ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ، َعْن َبِحريِ بن : َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن َراهََوْيِه، قَاال

الَْغْزُو :"الَاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِي َبْحرِيَّةَ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، َعنْ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََسْعٍد، َعْن َخ
رِيَك، وَاْجَتَنبَ الْفََساَد ِفي اَألْرضِ، فَأَمَّا َمْن غََزا اْبِتَغاَء َوْجهِ اللَِّه، وَأَطَاَع اِإلَماَم وَأَْنفََق الْكَرَِميةَ، َووَاسى الشَّ: غَْزَواِن

ي اَألْرضِ، فَإِنَُّه ال َيْرجُِع فَإِنَّ َنْوَمُه َوَسَهَرُه كُلَُّه َخيٌْر، َوأَمَّا َمْن غََزا فَخًْرا َورَِياًء َوُسْمَعةً، َوَعَصى اِإلَماَم َوأَفَْسَد ِف
  "بِالْكَفَاِف
الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ، َعْن َبِحريِ بن سَْعٍد، َعْن َخاِلدِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد  - ١٦٦٠٣

ِهَي :"قَْدرِ، فَقَالَْن لَْيلَِة الْبن َمْعَدانَ، َعْن أَبِي َبْحرِيَّةَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َع
  "ِفي الَْعْشرِ األََواِخرِ ِفي السَّابَِعِة، أَوِ الَْخاِمَسِة، أَوِ الثَّاِلثَِة

ُموَسى بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه، َعْن - ١٦٦٠٤
إِنِّي أُِحبَُّك ِفي : قَدِْمُت الشَّاَمَعلَى ُمَعاذِ بن َجَبلٍ، فَقُلُْت: ةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َبحْرِيَّةَ، قَالَُعَبْيَد

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَآللَِّه، فَ: آللَِّه؟ َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا، فَقُلُْت: اللَِّه، فَأََخذَ بِِحْجرِي فََجذَبَنِي، َوقَالَ
  "ِفيَّ َوَجَبْت َمَحبَِّتي أَْو َرْحمَِتي، لِلَِّذيَن يََتحَابُّونَ ِفيَّ، َويََتجَالَُسونَ ِفيَّ، َوَيتََزاَوُرونَ َوَيَتَباذَلُونَ:"َوَسلََّم َيقُولُ

  ُجَبْيُر بن نُفَْيرٍ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ
َعنِ الَْولِيِد بن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ اَألْسلَِميُّ،  - ١٦٦٠٥

اْسَتعِيذُوا بِاللَِّه َمْن :"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالرَّْحَمنِ الْجَُرِشيِّ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى ا
  "طََمعٍ َيْهِدي إِلَى طَْبعٍ، َوِمْن طََمعٍ إِلَى غَْيرِ َمطَْمعٍ، َوِمْن طََمعٍ َحْيثُ ال طَمََع

بٍ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا َعمَّاُر بن كَْعبٍ أَُبو كَْع - ١٦٦٠٦
احَْتَجمَ "أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْحَوصِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِي الزَّاهِرِيَِّة، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

  "َوُهَو َصاِئٌم

ْحَيى الَْحْضرَِميُّ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَيُّوبَ بن َعاِفَيةَ بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أَبِي َي - ١٦٦٠٧
، ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍَجدِّي َعاِفَيةُ بن أَيُّوَب، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن أَبِيِه



أَنْ َتمُوَت َوِلَساُنَك َرطْبٌ :"أَيُّ اَألْعَمالِ أََحبُّ إِلَى اللَِّه َتعَالَى؟ قَالَ: سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  "ِمْن ِذكْرِ اللَِّه
ْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم النَّْحوِيُّ الِْم - ١٦٦٠٨

بن جََبلٍ َرِضَي اللَُّه َيزِيُد بن َيْحَيى أَُبو َخاِلٍد، َعْن ثَْورِ بن يَزِيَد، َعْن خَاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن ُجَبْيرِ بن نُفَْيرٍ، َعْن ُمَعاِذ 
لَْيَس يََتَحسَُّر أَْهلُ الَْجنَِّة إِال َعلَى َساَعٍة َمرَّْت بِهِْم لَْم َيذْكُُروا :"الَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

  "اللََّه ِفيَها
  َخاِلُد بن َمْعَدانَ َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

َنا َسعِيُد بن َسالمٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا ثَْوُر بن َيزِيَد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثَ - ١٦٦٠٩
 اْسَتِعينُوا َعلَى إِْنجَاحِ الَْحوَاِئجِ بِالِْكْتَماِن، فَإِنَّ كُلَّ ِذي:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

  "نِْعَمٍة َمْحُسوٌد

ةَ الرََّهاوِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ بن الْفَْضلِ بن قََتاَد - ١٦٦١٠
، َعنْ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت ثَْوَر بن يَزِيَد، َعْن خَاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ: قَالَ
َيقُولُ ِللُْمْؤِمنَِني :"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: ، قَالُوا"أََتْدُرونَ َما َيقُولُ اللَُّه ِللُْمْؤِمنَِني َيْوَم الِْقَياَمِة، َوأَوَّلَ َما َيقُولُونَ؟:"قَالَ

  "فَقَدْ أَْوجَْبُت لَكُْم َعفْوي وَمْغِفرَِتي: َنَعْم َيا َربُّ، َرجَْوَنا َعفَْوَك َوَمْغِفرََتَك، قَالَ: ا أَْحَبْبُتمْ ِلقَاِئي؟ قَالُواَم: َيْوَم الِْقَيامَِة
َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ بن آَدَم الَْعسْقَالنِيُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال - ١٦٦١١

انَ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ ُمَحمٍَّد الَْمقِْدِسيُّ، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ بن السَّكَنِ الْفََزارِيُّ، َحدَّثََنا ثَْوُر بن َيزِيَد، َعْن َخاِلدِ بن َمْعَد
َمْن أَكَلَ، أَوْ َشرَِب، أَْو رََمى صَْيًدا فََنِسَي أَنْ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

  "َيذْكَُر اللََّه، فَلَْيأْكُلْ ِمْنُه َما لَْم َيَدعِ التَّْسِمَيةَ ُمَتَعمِّدًا

الَْخَباِئرِيُّ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ  - ١٦٦١٢
َسأَلُْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ االحِْتكَارِ : ثَْوُر بن يَزِيَد، َعْن َخاِلدِ بن َمْعَدانَ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

َساَءُه، َوإِذَا َسِمَع بَِغالٍء فَرَِح بِِه، بِئَْس الَْعْبُد الُْمْحَتكُِر، إِنْ أَْرَخَص اللَُّه اَألْسعَاَر َحزِنَ،  إِذَا َسِمَع بُِرْخصٍ:"َما ُهَو؟ قَالَ
  "َوإِنْ أَغْالَها اللَُّه فَرَِح

رِيُّ، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ بن السَّكَنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الَْخَباِئ - ١٦٦١٣
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الْفََزارِيُّ، َحدَّثََنا ثَْوُر بن َيزِيَد، َعْن َخاِلدِ بن َمْعَدانَ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

  "َردُّوَها َولَْو بَِوزْنَِها ذََهبًالَْو َتْعلَُم أُمَِّتي َما لََها ِفي الِْحلَْبِة، الْسَت:"َوَسلََّم
دُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن َخلٍَف الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الْحِْمِصيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَم - ١٦٦١٤

َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َحدَّثََنا ثَْوُر بن َيزِيَد، َعْن َخاِلدِ بن : قَاالالنَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الَْخَباِئرِيُّ، 
َمْن َمَشى إِلَى صَاِحبِ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْعَدانَ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ

  "َوقِّرَُه، فَقَْد أََعانَ َعلَى َهْدمِ اِإلْسالمِبِْدَعٍة ِلُي

الْوَِليِد، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الَْخَباِئرِيُّ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن  - ١٦٦١٥
سُِئلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : ْن ثَْورِ بن َيزِيَد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالََعْبِد اللَِّه، َرُجلٌ ِمَن اَألنَْبارِ، َع



صَِّغَري َوأَْعطِ سُْبَحانَ اللَِّه، إِنََّما ِهَي ِمْن َمكَارِمِ اَألْخالقِ، ُخِذ ال:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ اْسِتقْرَاضِ الَْخِمريِ َوالْخُْبزِ، فَقَالَ
  "الْكَبَِري، َوُخِذ الْكَبَِري َوأَْعِط الصَِّغَري، َوخَْيُركُْم أَْحَسُنكُْم قََضاًء

َسالُم الطَّوِيلُ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن الَْحارِِث الْهِالِليُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا  - ١٦٦١٦
َيا :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َعْن ثَْورِ بن َيزِيَد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعلْ لَُه َمْخَرًجا، :"، ثُمَّ قََرأَ"اَرٍةأَيَُّها النَّاُس، اتَِّخذُوا َتقَْوى اللَِّه ِتجَاَرةً يَأْتَِيكُُم الرِّْزُق بِال بَِضاَعٍة َوال ِتَج
  ] .٢الطالق آية "[َوَيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ ال َيْحَتِسُب

اِشمٍ، َعْن لَُمازَةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا ِعْصَمةُ بن ُسلَْيَمانَ الْخَزَّاُز، َحدَّثََنا َحازٌِم، َموْلَى بين َه - ١٦٦١٧
شَهَِد َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْمالكَ َرُجلٍ : َعْن ثَْورِ بن َيزِيَد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

، "َمْيُموِن، وَالسََّعِة ِفي الرِّْزقِ، بَارَِك اللَُّه لَكُْم، َدفِّفُوا َعلَى َرأِْسِهَعلَى الَْخْيرِ وَاُأللْفَِة، َوالطَّاِئرِ الْ:"ِمْن أَْصَحابِِه، فَقَالَ لَُه
ْيِدَيُهْم، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه فَجِئَ بُِدفٍّ فَضُرَِب بِِه، فَأَقَْبلَِت اَألطْبَاُق َوَعلَْيَها فَاِكَهةٌ َوُسكَّرٍ، فَُنِثَر َعلَْيِه، فَكَفَّ النَّاُس أَ

إِنََّما َنَهيُْتكُْم َعْن ُنْهَبةِ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، أََو لَْم َتْنَه َعنِ النُّْهَبِة؟ قَالَ: ، قَالُوا"َما لَكُْم ال َتْنتَهُِبونَ؟:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّ
  .فََجاذََبُهْم َوَجاذَبُوُه : ، قَالَ"الَْعَساِكرِ، فَأَمَّا الْعُُرَساِت فَال

زَّاقِ، أَخَْبرَنِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َشبِيبٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّ - ١٦٦١٨
َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي دَارَِنا َيعْرُِض كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه : ثَْوُر بن يَزِيَد، َعْن َخاِلدِ بن َمْعَدانَ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

أَْنَت أَْبَصُر بِالْخَْيلِ مِنِّي، وَأََنا أَْبَصرُ : فََدَخلَ َعلَْيِه ُعَيْيَنةُ بن ُحَصْينٍ، فَقَالَ ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْخَْيلَ، قَالَ
رِجَالٌ َيْحِملُونَ ُسُيوفَُهْم َعلَى : ، فَقَالَ"فَأَيُّ الرَِّجالِ َخْيٌر؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبِالرِّجَالِ ِمْنَك، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى 

ْيِه بِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلََعَواِتقِهِْم، َوَيعْرُِضونَ رِمَاحَُهْم َعلَى َمناِسجِ ُخيُولِهِْم، َوَيلَْبُسونَ الُْبُروَد ِمْن أَْهلِ َنْجٍد، فَقَالَ النَّ
 ِحْمَيَر ِمْن كَذَْبَت، ِخيَاُر الرَِّجالِ رِجَالُ ِذي َيَمنٍ، اِإلَميانُ َيَماٍن، َوأَكْثَُر قَبِيلٍَة ِفي الَْجنَِّة َمذِْحٌج، َوَمأْكُولُ:"َوَسلََّم

شَْرًحا، وَِمْحَوًسا، وَأَْبَضعًا، َوأُخَْتُهمُ َجْمًدا، َوِم: آِكِلَها، َحْضَرمَْوٍت خَْيٌر ِمْن ِكْنَدةَ، فَلََعَن اللَُّه الُْملُوَك اَألْرَبعَةَ
  "الَْعَمرََّدةَ
، َعْن ثَْورِ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا َواِثلَةُ بن الَْحَسنِ الَْعْوِفيُّ، َحدَّثََنا كَِثريُ بن ُعَبْيٍد الَْحذَّاُء، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد - ١٦٦١٩

أََمرََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َنتََوضَّأَ َما لَْم َيأَْجنِ الَْماُء :"ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن
  "َيْخَضرُّ أَْو َيَصفَرُّ

  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعاِئٍذ اَألْزِديُّ َعْن ُمَعاٍذ

ْحَمُد بن إِْبَراِهيَم الْقَُرِشيُّ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الَْمِلِك أَ - ١٦٦٢٠
َشاُم بن يُّ، َحدَّثََنا ِهأَْحَمُد بن َعْبدِ الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْق

ٍذ، أن َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثَنِي سَِعيُد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الْخَُزاِعيُّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعاِئ: َعمَّارٍ، قَالُوا
الثَّْوبِ الْوَاِحِد، َوَعمَّا َيِحلُّ ِللْحَاِئضِ ِمنْ َرُجال سَأَلَ ُمَعاذَ بن جََبلٍ َعمَّا ُيوجِبُ الُْغْسلَ ِمَن الْجِمَاعِ، َوَعنِ الصَّالِة ِفي 

إِذَا َجاَوَز الِْخَتانُ الِْخَتانَ فَقَْد َوَجبَ :"سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك، فَقَالَ: َزْوجَِها؟ فَقَالَ ُمعَاذٌ
َواِحٍد، فََتَوشَّْح بِِه، َوأَمَّا َما َيِحلُّ ِمَن الَْحاِئضِ، فَإِنَُّه َيِحلُّ َمْنَها َما فَْوَق اِإلَزارِ، الُْغْسلُ، َوأَمَّا الصَّالةُ ِفي ثَْوبٍ 
  "واْسِتْعفَاٌف َعْن ذَِلَك أَفَْضلُ



ثََنا ُمَحمَُّد بن ِحْميََر، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ، َحدَّ - ١٦٦٢١
، َوَهلْ آكُلُ َمَع اْمرَأَِتي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن جَابِرٍ، َحدَّثََنا أَُبو الَْعيَّاشِ، أَنَُّه َسأَلَ ُمعَاذَ بن جََبلٍ َما ُيوجُِب الُْغْسلَ

  "َيجُِب الُْغْسلُ ِمَن الَْجنَاَبِة:"َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ سَأَلْتَنِي َعمَّا َسأَلُْت َعْنُه: َوِهَي َعارٌِك، فَقَالَ
  أَُبو َعْبِد اللَِّه اَألْشَعرِيُّ َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

َحدَّثََنا َعْمُرو بن ِهَشامٍ : رِيُّ، قَاالَحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ أََنُس بن َسلْمٍ الَْخْوالنِيُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْت - ١٦٦٢٢
ْن زَْيِد بن َواِقٍد، َعْن أَبِي َعْبدِ أَُبو أَُميَّةَ الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الطََّرائِِفيُّ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َخاِلٍد، َع

َمْن َعقََد الْجِْزَيةَ ِفي ُعُنِقِه فَقَْد بَرَِئ ِممَّا َجاَء بِِه :"َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: اللَِّه، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
  "ُمَحمَّدٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  الَْحَسُن بن جَابِرٍ الْقَُرِشيُّ َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

ن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ب - ١٦٦٢٣
فَأََخذَُه،  َخْشَخَشةً، َعِقيلُ بن ُمْدرٍِك، َعْن لُقَْمانَ بن َعاِمرٍ، َعنِ الَْحَسنِ بن َجابِرٍ الْقَُرِشيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنَُّه َسِمَع

َدْعنِي فَإِنِّي ال أَُعوُد، فََخلَّى : أَجِْب َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: أََنا َشْيطَانٌ، فَقَالَ: َمْن أَْنَت؟ فَقَالَ: فَقَالَ
َسرَّْحُتُه، فَلَمَّا كَاَنِت اللَّْيلَةُ : ، قَالَ"َيا ُمَعاذُ، َما فََعلَ أَسُِريَك؟:"َسبِيلَُه، فَلَمَّا غََدا َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

بِِه  مَّا كَاَنِت اللَّْيلَةُ الثَّاِلثَةُ َحسَّالثَّانَِيةُ إِذَا ُهَو قَْد َحسَّ بِِه فَأََخذَُه، فَطَلََب إِلَْيهِ أَْيًضا، َوَحلََف أَنْ ال َيُعوَد، فَخَلَّى َعْنُه، فَلَ
َخلِّ َعنِّي حَتَّى أَُعلَِّمَك آَيةً إِذَا قََرأَْتَها لَْم : َوأََخذَُه، َوطَلََب إِلَْيِه أَْيضًا، َوَحلََف أَنْ ال َيُعوَد، فَأََبى أَنْ ُيَسرَِّحُه، فَقَالَ

ى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخبََرُه بَِما كَانَ، َنقَْرْب ذَِلَك الْمَْوِضَع، َوَعلََّمُه آَيةَ الْكُْرِسيِّ، فََخلَّى َعْنُه َوغََدا َعلَ
  "َصَدَق َوإِنْ كَانَ كَذُوًبا:"فَقَالَ

  أَُبو شَْيَبةَ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ

السِّجِْسَتانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن زَْيِد بن الْحَرِيشِ اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن الَْخطَّابِ - ١٦٦٢٤
كَانَ ُمَعاذٌ َيْمِشي َوَرُجلٌ َمَعُه، فََرفََع َحَجًرا ِمنَ : َسِمْعُت أََبا َشْيبَةَ، َيقُولُ: َعْرَعَرةَ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن أَبِي الْفَْيضِ، قَالَ

َمْن َرفََع َحجًَرا ِمَن الطَّرِيقِ كُِتَبْت لَهُ :"لَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُسِمْعُت َرسُو: َما َهذَا؟ فَقَالَ: الطَّرِيقِ، فَقَالَ
  "َحَسَنةٌ، َوَمْن كَاَنْت لَُه َحَسَنةٌ َدَخلَ الَْجنَّةَ

  الَْحجَّاُج بن ُعثَْمانَ السَّكَْسِكيُّ َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهاُرونَ بن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن  - ١٦٦٢٥
الَْحجَّاُج بن  َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َعْن َصفَْوانَ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا: بن َبكَّارٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُعْتَبةَ، قَاال
أَقَْبلُْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : ُعثَْمانَ السَّكَْسِكيُّ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

َيا :"فََسَجَد َسْجَدةً ظَنَْنُت أَنَّ َنفَْسُه قُبَِضْت ِفيَها، فََنظَرَ إِلَيَّ، فَقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِئٌم ُيَصلِّي، فَلَْم يََزلْ قَاِئًما حَتَّى أَصَْبَح،
َتْدرِي ِلمَ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، َنَعْم، رَأَْيُتكَ َسَجْدتَ َسْجَدةً ظََنْنُت أَنَّ نَفَْسَك قَْد قُبَِضْت، فَقَالَ: فَقُلُْت"ُمَعاذُ، رَأَْيَت؟

َيا ُمَحمَُّد، َما أَفَْعلُ بِأُمَِّتَك؟ : إِنِّي َصلَّْيُت َما كََتَب ِلي رَبِّي، وأَتَانِي َربِّي، فَقَالَ:"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: ، قُلُْت"ذَاَك؟
أَْنَت أَْعلَُم َيا َربِّ، : َعلُ بِأُمَِّتَك؟ قُلُْتَما أَفْ: َربِّي أَْنَت أَْعلَُم، فَأََعاَدَها َعلَيَّ ثَالثًا أَْو أَْرَبًعا، فَقَالَ ِلي ِفي آِخرِهَا: قُلُْت



  "إِنِّي ال أُحْزُِنَك ِفي أُمَِّتَك، فََسَجَدتُّ لِرَبِّي، َورَبَُّك َشاِكٌر ُيِحبُّ الشَّاِكرِيَن: قَالَ
  َشْهُر بن حَْوَشبٍ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ

الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ - ١٦٦٢٦
َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخَبرَنِي بِعََملٍ، ُيْدِخلُ صَاِحَبُه الَْجنَّةَ، : بن َبْهَدلَةَ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ،،أَنَُّه قَالَ

، َوُتقِيُم الصَّالةَ خٍ، لَقَْد َسأَلَْت َعْن كَبِريٍ، وَإِنَُّه لََيِسٌري َعلَى َمْن َيسََّرُه اللَُّه، َتعُْبُد اللََّه ال ُتْشرِكُ بِِه َشْيئًاَبخٍ َب:"قَالَ
َك بِرَأْسِ َهذَا األَْمرِ، َوَعُموِدِه، َوذُرَْوِة الَْمكُْتوَبةَ، َوُتَؤدِّي الزَّكَاةَ الَْمفْرُوَضةَ، وََتُصوُم َرَمَضانَ، وََتُحجُّ الَْبْيَت، َوَسأَُنبِّئُ

الصَّْومُ : الْجَِهاُد، َوَسأُنَبِّئَُك بِأَْبوَابِ الَْخْيرِ: َشهَاَدةُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوَعُموُدُه وَذُْرَوةُ َسَنامِِه: َسَناِمِه، رَأُْس َهذَا اَألمْرِ
ِه َخِطيئَةَ كََما ُيطِْفئُ الَْماُء النَّاَر، َوِقَياُم الَْعْبِد ِمَن اللَّْيلِ، َوقََرأَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيُجنَّةٌ، وَالصََّدقَةُ ُتطِْفئُ الْ

َهزَّ رَاِحلََتُه، ، َو"اآلَيةَ، َوسَأَُنبِّئَُك بِأَْملَِك ِمْن ذَاَك كُلَِّه] ١٦السجدة آية "[تََتَجافَى ُجُنوبُُهْم َعنِ الَْمضَاجِعِ:"َوَسلََّم
: َيا َرُسولَ اللَِّه، َما الَِّذي أَْملَُك ِمْن ذَِلَك كُلَِّه؟ فَأَْوَمأَ بَِيِدِه إِلَى ِلَسانِِه، قُلُْت: َوَدَنْوُت ِمَن النَّاسِ، فََدنَْوُت ِمْنُه، فَقُلُْت

بن جََبلٍ، َوَهلْ َيكُبُّ النَّاَس ِفي َنارِ َجَهنَّمَ إِال َحصَاِئدُ  ثَِكلَْتَك أُمُّكَ َيا ُمَعاذُ:"كَالُْمَتَهاوِن بِِه، فَقَالَ! اللَِّسانُ؟ 
  "أَلِْسَنتِهِْم؟

َماِعيلُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم الْقَُرِشيُّ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا إِْس - ١٦٦٢٧
قَالَ َرُسولُ : ِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُحَسْينٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالََعيَّاشٍ، َعْن ُعَبْي

َينْزِلْ، فََعلَْيكُْم بِالدَُّعاِء ِعَبادَ  لَْن َيْنفََع َحذٌَّر ِمْن قََدرٍ، َولَِكنِ الدَُّعاُء َينْفَُع ِممَّا َنَزلَ َوِممَّا لَْم:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "اللَِّه

بن ِخرَاشٍ، َعنِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه - ١٦٦٢٨
إِذَا أََتاكُْم :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَالْعَوَّامِ بن َحْوَشبٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َع

  "كَرُِمي قَْومٍ فَأَكْرُِموُه
  َماِلُك بن ُيَخاِمَر السَّكَْسِكيُّ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ

َحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْ - ١٦٦٢٩
َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َبِحريِ بن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن : بن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، قَاال

َمْن قَاَتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَُواَق َناقٍَة َوَجَبتْ :"بن ُيَخاِمَر، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََماِلِك 
  .قَْدُر َما َتِدرُّ لََبنََها ِلَمْن َحلََبَها : َوفَُواقُ َناقٍَة"لَُه الَْجنَّةُ

ْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِ - ١٦٦٣٠
َمْن قَاَتلَ :"َم َيقُولَُوَسلَّ َماِلُك بن ُيَخاِمَر السَّكَْسِكيُّ، أن ُمَعاذَ بن َجَبلٍ َحدَّثَُهْم، أَنَّهُ َسِمَع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ْن ِعْنِد نَفِْسِه َصاِدقًا، ثُمَّ َماتَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ِمْن َرُجلٍ ُمْسِلمٍ فُوَاَق َناقٍَة، فَقَْد َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ، َوَمْن سَأَلَ اللََّه الْقَْتلَ ِم
ِه أَْو ُنِكَب َنكْبَةً، فَإِنََّها َيْوَم الِْقَياَمةِ لَْونَُها كَالزَّْعفََراِن، َورُِحيَها أَْو قُِتلَ فَلَُه أَْجُر شَهِيٍد، َوإِنْ جُرَِح ِفي َسبِيلِ اللَّ

  ".كَالِْمْسِك، َوَمْن ُجرَِح ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََعلَْيِه طَاَبُع الشَُّهَداِء
، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن الَْعالِء بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ - ١٦٦٣١

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : أَبِي، َحدَّثََنا َضْمَضُم بن ُزْرَعةَ، َعْن شَُرْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعْن َماِلِك بن ُيَخاِمَر، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ



اللََّه الْقَْتلَ ِمْن ِعْنِد نَفِْسِه صَاِدقًا، ثُمَّ َماَت أَْو قُِتلَ فَلَُه أَْجُر َشهِيٍد، َوَمْن جُرَِح ِفي  َمْن َسأَلَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََعلَْيِه  ، َوَمْن جُرَِحَسبِيلِ اللَِّه أَْو ُنِكَب َنكَْبةً، فَإِنََّها َتجِئُ َيْوَم الْقَِياَمِة لَوُْنَها كَالزَّْعفََراِن، َورُِحيَها كَالِْمْسِك

  "طَاَبُع الشَُّهَداِء

َمنِ بن ثَابِِت بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َعزِيزٍ الَْمْوصِِليُّ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْح - ١٦٦٣٢
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : ريِ بن َمرَّةَ، َعْن َماِلِك بن ُيَخاِمَر، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَثَْوَبانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن كَِث

مَّ َمْن قَاَتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فُوَاَق َناقٍَة َوجََبْت لَُه الَْجنَّةُ، َوَمْن َسأَلَ الْقَْتلَ ِمْن َنفِْسِه صَاِدقًا، ثُ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
الْقَِياَمِة كَأَغَْزرِ َما كَاَنْت،  َماَت أَْو قُِتلَ كَانَ لَهُ أَْجرُ َشهِيٍد، َوَمْن ُجرَِح ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْو ُنِكَب َنكَْبةً، فَإِنََّها َتجِئُ َيْوَم

  ".لَْوُنَها كَالزَّْعفََراِن َورُِحيَها كَالِْمْسِك

ِلِك الْقَُرِشيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْجَماهِرِ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم بن ُحمَْيٍد، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن أََنسِ َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الَْم - ١٦٦٣٣
يَسى بن ُسَميْعٍ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِع: بن َماِلٍك الدَِّمْشِقيُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، قَاال

َسِمَع َرسُولَ اللَِّه صَلَّى  َحدَّثََنا َزْيُد بن َواِقٍد، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن َماِلِك بن ُيَخامَِر، أن ُمَعاذَ بن جََبلٍ َحدَّثَُهْم، أَنَُّه
ٍة َوجََبْت لَُه الَْجنَّةُ، َوَمْن َسأَلَ اللََّه الشََّهاَدةَ صَاِدقًا ِمْن قَلْبِِه َمْن قَاَتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فُوَاَق َناقَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

ئُ َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن أَغَْزرِ َما ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوجََبْت لَُه الَْجنَّةُ، َوَمْن ُجرِحَ ُجْرًحا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَوْ ُنِكبَ َنكْبَةً، فَإِنََّها َتجِ
  ".َبعِ الشَُّهَداِءَنْت، لَْوُنَها كَالزَّْعفََراِن َورُِحيَها كَالِْمْسِك، َوَمْن َخَرَج بِهِ جِرَاٌح ِفي سَبِيلِ اللَِّه طُبَِع َعلَْيِه بِطَاكَا

دِ الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن َعاِمرٍ النَّْحوِيُّ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْب - ١٦٦٣٤
إِنَّ : بن َجَبلٍ، قَالَ لَُهْمَخاِلُد بن يَزِيَد بن أَبِي مَاِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ،أن مَاِلكَ بن ُيَخاِمَر َحدَّثَُهْم، أن ُمَعاذَ 

أَنْ َتمُوَت :"أَيُّ اَألْعَمالِ أََحبُّ إِلَى اللَِّه؟ قَالَ: لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ قُلُْتآِخَر كَالمٍ فَاَرقُْت َعلَْيِه َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى ال
  "َوِلسَاُنَك َرطٌْب ِمْن ِذكْرِ اللَِّه

ثَوَْبانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعنِ اْبنِ  - ١٦٦٣٥
اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َمكْحُولٍ، َيُردَُّه إِلَى الَْحارِِث بن الَْحارِِث،أن مَاِلَك بن ُيَخاِمَر َحدَّثَُهْم، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنّ َرسُولَ

  "قَالُ َنْملٍَة ِمْن َخْيرٍ إِال طُيَِّن َعلَْيِه ِطيًناَما ِمْن َنفْسٍ َتمُوُت َولََها عِْنَد اللَِّه ِمثْ:"َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
ْبِد اللَِّه، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َع - ١٦٦٣٦

بِيِه، َعْن َماِلِك بن ُيَخاِمَر، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنْ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُعثَْمانَ بن َعطَاٍء الْخَُراسَانِيُّ، َعْن أَ
َتْخُشَن ًدا، َوال ال َيِحلُّ الْمَرأٍَة أَنْ َتأْذَنَ ِفي َبْيِت زَْوجَِها َوُهَو كَارٌِه، َوال َتخُْرَج َوُهَو كَارٌِه، َوال ُتِطيَع ِفيِه أََح:"قَالَ

َي َوقَبِلَ ِمْنَها فَبَِها َونِعَمْت، بَِصْدرِِه، َوال َتْعتَزِلَ ِفرَاَشُه، َوال َتضْرَِبُه، َوإِنْ كَانَ ُهَو أَظْلََم مِْنَها حَتَّى تُْرِضيَُه، فَإِنْ ُهَو َرِض
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ". أََبى أَنْ يَْرَضى َعْنَها فَقَْد أََبلََغْت ُعذَْرَها قَبِلَ اللَُّه ُعذَْرَها، َوأَمْلََح َوْجهَِها، َوال إِثَْم َعلَْيَها، َوإِنْ ُهَو

بِ بن ُزَرْيقٍ، َعْن َعطَاٍء ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى الْقَِطيِعيُّ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُعَمَر الزَّهَْرانِيُّ، َعْن ُشَعْي
  .ْن َماِلِك بن ُيَخاِمَر، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه الْخَُراسَانِيِّ، َع

،  بن ثَْوَبانََحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ثَابِِت - ١٦٦٣٧
سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : َعْن أَبِيِه، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن َماِلِك بن ُيَخامَِر، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ،قَالَ

َحدَّثََنا أَْحَمُد بن أَبِي َيحَْيى، ". ِمْن ِذكْرِ اللَِّه أَنْ َتُموَت وَِلَساُنَك رَطٌْب:"أَيُّ اَألْعَمالِ أََحبُّ إِلَى اللَِّه؟ قَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم



ي الَْعالُء بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَيُّوَب بن َعاِفَيةَ، َحدَّثََنا َجدِّي َعاِفَيةُ بن أَيُّوَب، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِ
  .َعْن َماِلكِ بن ُيَخاِمَر، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه َعْن َمكُْحولٍ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ،

َعزِيزٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، ح َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن  - ١٦٦٣٨
َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ثَابِتِ بن ثَْوَبانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن ُجَبْيرِ : مَْوِصِليُّ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ، قَاالالْ

ُعمَْرانُ َبْيتِ الَْمقِْدسِ :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى ال: بن ُنفَْيرٍ، َعْن َماِلكِ بن ُيَخاِمَر، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
قُْسطَنِْطينِيَّةَ ُخُروجُ َخرَاُب َيثْرَِب، َوَخرَاُب َيثْرَِب ُخرُوُج الَْملَْحَمِة، َوُخرُوُج الَْملَْحَمِة فَْتُح الْقُسْطَْنِطينِيَِّة، َوفَْتُح الْ

  "الدَّجَّالِ

ْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ بن َحمَّاٍد، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َواْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّ - ١٦٦٣٩
َيطَِّلُع :"، قَالَلَْيِه َوَسلََّمثَْوَبانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن َماِلِك بن ُيَخامَِر، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع

  "اِحنٍاللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َخلِْقِه لَْيلَةَ النِّْصِف ِمْن َشْعَبانَ فََيْغِفُر ِلَجِميعِ َخلِْقِه إِال ِلُمْشرِكٍ أَْو ُمَش

يُّ، َحدَّثََنا َجْهَضُم بن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِسَناٍن الَْعَوِق - ١٦٦٤٠
اِعيُّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َخلْفٍ الَْيَماِميُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الُْخَز

ريٍ، َعْن َزْيِد بن َسالمٍ، َعْن َجدِِّه َمْمطُورٍ، َعْن أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ السَّكَْسِكيِّ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي كَِث: الَْعمِّيُّ، قَاال
ِت اْحتََبَس َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الَْغَداِة حَتَّى كَاَد: َماِلِك بن ُيَخاِمَر، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ،قَالَ
َصلَّْيُت اللَّْيلَةَ َما قُِضيَ ِلي، وََوَضْعُت َجْنبِي ِفي الَْمْسجِِد، فَأَتَانِي َربِّي ِفي :"الشَّْمُس َتطْلُُع، فَلَمَّا َصلَّى بنا الَْغدَاةَ، قَالَ

ال َيا : ال َيا َربِّ، قَالََها ثَالثَ َمرَّاٍت، قُلُْت :َيا ُمَحمَُّد، أََتْدرِي ِفيَم َيْخَتِصُم الَْمُأل اَألْعلَى؟ فَقُلُْت: أَْحَسنِ ُصوَرٍة، فَقَالَ
ِفي الدََّرَجاِت، : لُْتَربِّ، فََوَضَع َيَدُه َبْيَن كَِتفَيَّ فََوَجْدتُ َبْرَدَها َبْيَن ثَْدَييَّ، فََتَجلَّى ِلي كُلُّ َشْيٍء َوَعَرفُْتُه، فَقُ

: َصَدقَْت، قَالَ: إِطَْعاُم الطََّعامِ، َوإِفَْشاُء السَّالمِ، َوالصَّالةُ َوالنَّاُس نَِياٌم، قَالَ: فََما الدََّرَجاُت؟ قُلُْت: َوالْكَفَّاَراِت، قَالَ
: لَإِْسبَاغُ الُْوُضوِء ِفي السََّبراِت، وَاْنِتظَاُر الصَّالِة بَْعَد الصَّالِة، َوثَقْلُ اَألقَْدامِ إِلَى الُْجُمعَاِت، قَا: فََما الْكَفَّارَاُت؟ قُلُْت

اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِفْعلَ الْخَْيرَاِت، َوتَْرَك الْمُْنكََراِت، َوُحبَّ الَْمَساِكنيِ، وَأَنْ : قُلُْت: َسلْ َيا ُمَحمَُّد، قَالَ: َصَدقَْت، قَالَ
  َتْغِفَر ِلي َوَتْرَحمَنِي، وَإِذَا أَرَْدَت َبيَْن

أََنا غَْيُر َمفُْتوٍن، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ُحبََّك، َوُحبَّ َمْن أََحبََّك، َوُحبَّ َعَملٍ ُيقَرُِّبنِي إِلَى ِعَباِدَك ِفْتَنةً فَاقْبِضْنِي إِلَْيَك َو
  "ُتَعلُِّموُهنَّ َواْدُرُسوُهنَّ فَإِنَُّهنَّ َحقٌّ:"، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"ُحبَِّك

، َنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَصْينِ الْقَصَّاُص، َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُشَعْيبٍَحدَّثَ - ١٦٦٤١
ِه َصلَّى اللَُّه قَالَ َرُسولُ اللَّ: َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ، َعْن زَْيِد بن أَْسلََم، َعْن َماِلِك بن ُيَخاِمَر، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

لْمَِراَء َوإِنْ أََنا َزعِيُم بَِبْيٍت ِفي رََبضِ الَْجنَِّة، َوَبْيٍت ِفي َوَسِط الَْجنَِّة، َوَبْيٍت ِفي أَْعلَى الَْجنَِّة ِلَمْن تََرَك ا:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  "كَانَ ُمِحقًّا، وََتَرَك الْكَِذَب َوإِنْ كَانَ مَازِحًا، َوَحُسَن ُخلُقُُه

بِي، ح َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا أَ - ١٦٦٤٢
َنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُمَحمَِّد بن ِعْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ بن الضَّحَّاِك، َحدَّثَ
أََخذَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َضْمَضمِ بن ُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعبَْيٍد، َعْن َماِلِك بن ُيَخامَِر، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ



أُوِصيَك بِكَِلَماتٍ :"َوأََنا َواللَِّه أُِحبَُّك َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: قُلُْت: ، فَقَالَ"إِنِّي ُألِحبَُّك َيا ُمَعاذُ:"َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدي، فَقَالَ
  "َربِّ أَِعنِّي َعلَى ِذكْرَِك َوُشكْرَِك، َوُحْسنِ ِعَبادَِتَك: َتقُولُُهنَّ ِفي دُُبرِ كُلِّ َصالٍة

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن  َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن زِبْرِيقِ بن الَْعالِء، - ١٦٦٤٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َضْمَضمِ بن ُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعبَْيٍد، َعْن َماِلِك بن ُيَخامَِر، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

  " إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه يَْرجُِع ذَاكُْم إِلَى قَلْبٍ ُموِقنٍ، َدَخلَ الَْجنَّةََمْن َشهِدَ أَنْ ال:"َعلَْيِه َوَسلََّم
ن َضمِ بَحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َضْم - ١٦٦٤٤

صَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"ُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعْن َماِلِك بن ُيَخاِمَر، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ
قَْد َنَرى :"آَيةً أََمَرُه بِالتََّحوُّلِ إِلَى الْكَْعَبِة، فَقَالَ َبْعَد أَنْ قَِدَم الَْمدِيَنةَ إِلَى بَْيِت الْمَقِْدسِ ِستَّةَ َعَشَر شَْهًرا، ثُمَّ أَنَْزلَ اللَُّه

  ] "١٤٤البقرة آية "[َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي السََّماِء
  كَِثُري بن ُمرَّةَ الَْحْضَرِميُّ َعْن ُمَعاذ

لَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ، َعْن َصاِلحِ بن أَبِي ُعَرْيبٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن َعْبِد ا - ١٦٦٤٥
َمْن كَانَ آِخُر كَالِمِه ال إِلََه إِال اللَُّه :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كَِثريِ بن ُمرَّةَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

  "َدَخلَ الَْجنَّةَ

ى، َعْن َولِيُد بن َحمَّاٍد الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َسْعَدانُ بن َيْحَيَحدَّثََنا الْ -١٦٦٤٦
لَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى قَا: َعْبِد الَْحِميدِ بن َجْعفَرٍ، َعْن صَاِلحِ بن أَبِي ُعَرْيبٍ، َعْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

  "الُْمَجذَِّمَني ال ُتِدُميوا النَّظََر إِلَيْهِْم:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
نِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ بن ُمَحمَِّد بن َبكَّارِ بن بِاللٍ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَم - ١٦٦٤٧

: بن َجَبلٍ، قَالَ ْعَدانُ بن َيْحَيى، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ، َعْن َصاِلحِ بن أَبِي ُعَرْيبٍ، َعْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ، َعْن ُمَعاِذَس
  "لُثَ الْقُْرآِن، تَْعِدلُ ثُ] ١اإلخالص آية "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد:""قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

دَّثََنا َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء بن زِْبرِيقٍ، َحدَّثَنِي أَبِي إِبَْراِهيمُ بن الَْعالِء، ح َوَح - ١٦٦٤٨
َنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثَنِي َبِحُري بن سَْعٍد، َحدَّثَ: َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، قَاال

ال ُتْؤِذي امَْرأَةٌ :"قَالَ َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ال ُتْؤِذيِه، قَاَتلَِك اللَُّه، َوإِنََّما ُهَو ِعْنَدَك َدخِيلٌ يُوِشُك أَنْ ُيفَارِقَكِ : َجُتُه ِمَن الُْحورِ الِْعنيَِزْوَجَها ِفي الدُّنَْيا إِال قَالَْت زَْو

  "إِلَيَْنا

ِهَشاُم بن َخاِلٍد َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َوأَُبو َعِقيلٍ أََنُس بن َسلْمٍ الَْخْوالنِّي قَاال - ١٦٦٤٩
 بن ُمرَّةَ، َعْن ُمَعاِذ بن الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َيحَْيى الُْخَشنِيُّ، َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن كَِثريِ

الَْجابَِيةُ أَوِ الُْجوبِيَّةُ ُيِصيَبكُْم ِفيِه َداٌء ِمثْلُ : َمنْزِال ُيقَالُ لَُه َتنْزِلُونَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َجَبلٍ، قَالَ
  "غُدَِّة الَْجَملِ، َيْسَتشْهُِد اللَُّه بِهِ أَنْفَُسكُْم َوذََرارِيَّكُْم، َوُيزَكِّي بِِه أَْعمَالَكُْم

  َعْمُرو بن اَألْسَوِد َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ
ِه، ْعنِ ا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َعْبِد اللََّحدَّثََن - ١٦٦٥٠

لنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َنْصرِ بن َعلْقََمةَ، َعْن أَِخيِه، َعنِ اْبنِ َعاِئٍذ، َحدَّثَنِي َعْمُرو بن اَألْسوَِد، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ أَنّ ا



  "إِنَّ ِمْن أَبَْغضِ الَْخلْقِ إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ لََمْن آَمَن ثُمَّ كَفََر:"َوَسلََّم، قَالَ
  َيزِيُد بن َعِمَريةَ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ

َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيحَْيى بن ُحَمْيدٍ الطَّوِيلِ، َحدَّثََنا َحمَّاُد : َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َوأَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، قَاال - ١٦٦٥١
َتكُونُ ِفَتٌن َيكْثُُر ِفيَها الَْمالُ، :"بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن يَزِيَد بن َعِمَريةَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

َواللَّهِ : َيقُولُتَّى َيقَْرأَ الرَُّجلُ َوالْمَْرأَةُ وَالصَِّغُري َوالْكَبُِري وَالُْمْؤَمُن َوالُْمَناِفُق، فََيقْرَأُُه َوال يُتََّبُع، فََوُيفَْتُح ِفيَها الْقُْرآنُ َح
، َوال ِمْن ُسنَِّة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َألقْرَأَنَُّه َعالنِيَةً، َوال يُتََّبُع، فََيقِْصُد َمْسجًِدا فََيْبَتِدُع كَالًما لَْيَس ِمْن ِكَتابِ اللَِّه
  "اكُْم َوإِيَّاُه فَإِنََّها بِْدَعةٌ َضاللَةٌَوَسلََّم، فَإِيَّاكُْم وَإِيَّاَه، فَإِنََّها بِْدَعةٌ َضاللَةٌ، فَإِيَّاكُْم وَإِيَّاُه فَإِنََّها بِْدَعةٌ َضاللَةٌ، فَإِيَّ

ْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِعْمَرانَ الَْجرِْميُّ، َحدَّثََنا أََنُس بن َسوَّارٍ، َعْن أَيُّوَب َحدَّثََنا َع - ١٦٦٥٢
فَِّي ِفيَها، جََعلَ ِه الَِّتي ُتُوالسَّخِْتَيانِيِّ، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن َيزِيَد بن َعِمَريةَ الَْهَمَدانِيِّ، َحدَّثَنِي ُمَعاذُ بن جََبلٍ ِفي َوِصيَِّت

َما : فَأَفَاَق وَأََنا ُمقَابِلَُه أَْبِكي، قَالَ: ُيصِْغي إِلَْيهِ أَحَْيانًا، ثُمَّ يُِفيُق َحتَّى غُِشَي َعلَْيِه غَْشَيةً َرَهْبنَاأن َيكُونَ قُبَِض، قَالَ
ال َنَسبٍ َبيْنِي َوبَْيَنَك، َولَِكْن أَْبِكي َعلَى َما كُْنُت أَْسَمُع مِْنَك َواللَِّه َما أَْبِكي َعلَى ُدْنَيا أََنالَُها ِمْنَك، َو: ُيْبكِيَك؟ قُلُْت

َمنِ اْبتََغاُهَما َوَجَدُهمَا، اْبَتُغوا الِْعلَْم حَْيثُ اْبَتَغاُه إِبَْراِهيُم، فَإِنَُّه : ال تَْبِك، إِنَّ الِْعلَْم وَاِإلَميانَ شَأُْنُهَما: َيذَْهُب اآلنَ، قَالَ
اَس، اطْلُُبوا الِْعلَْم ِعْنَد َعْبدِ اللََّه َولَمْ َيكُْن َنِسيا، واْبَتُغوهُ َبْعِدي عِْنَد أَْرَبَعِة َنفَرٍ، فَإِنْ لَْم َتجِدُوُه ِعْنَدُهْم فََشامُّوا النَّ َسأَلَ

يَّاَك َوَزْيَغةَ الَْحِكيمِ، فَإِنَّ الشَّْيطَانَ ُيلِْقي الِْحكَْمةَ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َوأَبِي الدَّْرَداِء، َوَسلَْمانَ، َوَعْبدِ اللَِّه بن َسالمٍ، وَإِ
كَْيَف بِي أنأَْعلََم َزْيَغةَ : ِلُمَعاِذ بن جََبلٍ: فَقُلُْت: الضَّالَّةَ َعلَى ِلَساِن الرَُّجلِ الَْحكِيمِ، فَُخِذ الِْعلْمَ إِذَا َجاَءَك،قَالَ

قَالَ إِنَّ الَْحقَّ ُنوٌر، وَإِيَّاَك َوَتقْضِيَب اُألمُورِ، َوإِنَّ رِجَاال ِمْن أَْصحَابِ ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه الَْحِكيمِ، َوُحكْمَ الُْمَناِفقِ؟ فَ
نَا، فََبلَغَ ذَِلَك ذَِلكَ إِنَّ أَْبَناءََنا َخْيٌر ِمنَّا، ُوِلدُوا َعلَى اِإلْسالمِ َولَْم ُيْشرِكُوا، َوقَْد كُنَّا أَْشَركْ: َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالُوا َيْومًا

  َرسُولَ

  "َنْحُن َخْيٌر ِمْن أَْبَناِئَنا، وََبُنوَنا َخْيٌر ِمْن أَبَْنائِهِْم، وَأَْبَناُء بنيَنا خَْيٌر ِمْن أَْبَناِء أَْبنَاِئهِْم:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
ثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َربِيَعةَ بن يَزِيَد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّ - ١٦٦٥٣

ِعْنَد  :الَْتِمسُوا الْعِلَْم ِعْنَد أَْرَبَعِة َرهٍْط: لَمَّا َحَضَر ُمَعاذًا الَْمْوُت، قَالَ: إِْدرِيسَ الَْخْوالنِيِّ، َعْن َيزِيدَ بن َعِمَريةَ، قَالَ
 بن َسالمٍ، فَإِنِّي َسِمْعتُ ُعَوْيِمرٍ أَبِي الدَّْرَداِء، َوِعْنَد َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ، َوِعْنَد َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َوعِْنَد َعْبِد اللَِّه

  "إِنَُّه َعاِشُر َعْشَرٍة:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  ثُ بن َعِمَريةَ َعْن ُمَعاٍذالَْحارِ

 بن َحْوَشبٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أََنا َعْبُد الَْحِميِد بن َبْهَرامٍ، َعْن َشْهرِ - ١٦٦٥٤
َرْحَمةُ َربِّكُْم، َوَدْعَوةُ نَبِيِّكُْم، َوَوفَاةُ الصَّاِلِحَني :"ي الطَّاُعوِنَعْن َحِديِث الَْحارِِثْبنِ َعِمَريةَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنَُّه قَالَ ِف

  "قَْبلَكُْم
بن أَبِي ِهْنٍد، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا َداُوُد  - ١٦٦٥٥

َوقََع الطَّاُعونُ بِالشَّامِ، فَقَاَم ُمَعاذٌ، فََخطَبَُهْم بِِحْمَص، : بن حَْوَشبٍ، َعنِ الْحَارِِث بن َعِمَريةَ الزُّبَْيِديِّ، قَالَ َشْهرِ
  ".إِنَّ َهذَا الطَّاُعونَ َرْحَمةُ رَبِّكُْم، َوَدْعَوةُ َنبِيِّكُْم، َومَْوُت الصَّاِلِحَني قَْبلَكُْم:"فَقَالَ
  ُد بن ُحَصْينٍ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍَيزِي



لَْعالِء الدَِّمشِْقيِّ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ، َعْن أَبِي ا - ١٦٦٥٦
َما بََعثَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَُمَحمَِّد بن ُجَحاَدةَ، َعْن َيزِيَد بن ُحَصْينٍ، َعْن 

ةَ، َوالْمُْرجِئَةَ لََّه َعزَّ َوَجلَّ لََعَن الْقََدرِيَّاللَُّه َنبِيا قَطُّ إِال َوِفي أُمَِّتِه قََدرِيَّةٌ، َومُْرجِئَةٌ ُيَشوُِّشونَ َعلَْيِه أَْمَر أُمَِّتِه، أَال َوإِنَّ ال
  "َعلَى ِلَساِن َسْبِعنيَ َنبِيا

  ُحرَْيثُ بن َعْمرٍو َوُيقَالُ ُعَمَر َعْن ُمَعاٍذ
بن  بن َعْبدِ اللَِّه َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْن أَبِي َبكْرِ - ١٦٦٥٧

ْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلُمَعاِذ بن أَبِي َمْرَيمَ َحدَّثَنِي ُحرَْيثُ بن ُعَمَر الَْحْضرَِميُّ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  "َمْن َتَركَ الصَّالةَ ُمَتَعمًِّدا فَقَْد َبرِئَْت ِمْنُه ِذمَّةُ اللَِّه:"َجَبلٍ

بن الْوَِليِد،  دَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ، َحدَّثََنا َبِقيَّةَُح - ١٦٦٥٨
اِذ بن َجَبلٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َسِمْعُت حَُرْيثَ بن َعْمرٍو الَْحْضرَِميَّ ُيَحدِّثُ، َعْن ُمَع: َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ بن أَبِي مَْرَيَم، قَالَ

  ".َمْن َتَركَ الصَّالةَ فَقَْد بَرِئَْت ِمْنُه الذِّمَّةُ"َيا ُمَعاذُ بن َجَبلٍ،: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَُه
  أَُبو ظَْبَيةَ َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

دَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، ح َوَحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاَق الُْمَخرِِّميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، َح - ١٦٦٥٩
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َعاِصمِ بن َبْهَدلَةَ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَبِي ظَْبَيةَ، َعْن : َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، قَاال

َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيبِيُت َعلَى ِذكْرِ اللَِّه طَاهًِرا، فََيَتعَارَّ ِمَن اللَّْيلِ :"، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُمَعاِذ بن َجَبلٍ
فَقَْد َمرَّ َعلَْيَنا أَُبو ظَْبَيةَ، : قَالَ َحمَّاٌد: يلَ، َزاَد ُموَسى بن إِْسَماِع"فََيْسأَلَ اللََّه َخيًْرا ِمَن الدُّْنَيا َواآلِخَرِة إِال أَْعطَاهُ إِيَّاُه

  .فََحدَّثََنا، َعْن ُمَعاٍذ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمثِْلِه 
  ُسلَْيُم بن َعاِمرٍ الَْخَبائِرِيُّ َعْن ُمَعاٍذ

ِحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الْ - ١٦٦٦٠
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعيَّاشٍ، َعنِ اَألْزَهرِ بن َعْبِد اللَِّه الْحََرازِيِّ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنّ النَّبِيَّ 

  "طَْوٌق ِمْن نَارٍ:"َعلَْيِه ُبْرٌد ِمْن َحرِيرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َرُجال
  ُشَرْحبِيلُ بن َمْعَشرٍ الَْعْبِسيُّ َعْن ُمَعاٍذ

ثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، ح َوَحدَّ - ١٦٦٦١
: َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، قَالَ: َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُعْتَبةَ، قَاال: َوُمَحمَُّد بن َهاُرونَ بن َبكَّارٍ قَاال

َما ِمْن َعْبٍد َيقُوُم :"ُمَعاِذ بن جََبلٍ، َعنْ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َسِمْعُت شَُرْحبِيلَ بن َمْعَشرٍ ُيَحدِّثُ، َعْن
  "ِفي الدُّْنَيا َمقَاَم ُسْمَعٍة َورَِياٍء إِال َسمََّع اللَُّه بِِه َعلَى ُرءُوسِ الَْخالِئقِ َيْوَم الِْقَيامَِة

اَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء بن زِْبرِيقٍ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَح - ١٦٦٦٢
َسِمْعُت ُمَعاذَ : قَالََعيَّاشٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َضْمَضمِ بن ُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعْن ُشَرْحبِيلَ بن َمْعَشرٍ الَْعْبِسيِّ، 

  "َعْبُد اللَِّه بن َسالمٍ َعاِشُر َعَشَرٍة ِفي الَْجنَِّة:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: لٍ، َيقُولُبن َجَب
  َعاِصُم بن ُحمَْيٍد السَّكُونِيُّ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ



رٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا حَرِيُز بن ُعثَْمانَ، َعْن رَاِشدِ َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْم - ١٦٦٦٣
أََتيَْنا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِصالةِ : بن َسْعٍد، َعْن َعاِصمِ بن ُحَمْيٍد السَّكُونِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

َيْخُرُج، فََخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َصلَّى َولَْم َيخُْرْج، وَالْقَِليلُ َيقُولُ: فَأَْبطَأَ َعلَْيَنا حَتَّى قَالَ قَاِئلٌ الِْعَشاِء
  "مِ، َولَْم ُيَصلَِّها أََحٌد قَْبلَكُْمأَْعِتُموا بَِهِذِه الصَّالِة، فَقَْد فُضِّلُْتْم بَِها َعلَى سَاِئرِ اُألَم:"َوَسلََّم، فَقَالَ
كِ بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ، َعْن َماِل - ١٦٦٦٤

أََتْيَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَصالةِ الِْعَشاِء : الَزَِياٍد، َعْن َعاِصمِ بن ُحمَْيٍد السَّكُونِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، لَقَدْ : ُه قَاِئلٌلَْيلَةً، فَأَخََّر بَِها حَتَّى ظَنَّ الظَّانُّ أَنْ قَْد َصلَّى وَلَْيسَ بِخَارِجٍ، ثُمَّ إِنَُّه َخَرَج بَْعُد، فَقَالَ لَ

أَْعِتُموا بَِهِذِه الصَّالِة، فَإِنَّكُْم قَْد فُضِّلُْتْم :"ُت أَنَّكَ َصلَّْيَت وَلَْسَت بِخَارِجٍ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمظََنْن
  ".بَِها َعلَى سَاِئرِ اُألَممِ، َولَْم ُيَصلَِّها أََحٌد قَْبلَكُْم

بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ  - ١٦٦٦٥
َرَج َمَعهُ ِه َوَسلََّم َخرَاِشِد بن سَْعٍد، َعْن َعاِصمِ بن ُحمَْيٍد السَّكُونِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

إِنَّ أَْهلَ َبيِْتي َهُؤالِء َيَرْونَ أَنَُّهْم أَوْلَى النَّاسِ، :"ُيوِصيِه، ثُمَّ الْتَفََت َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمِديَنِة، فَقَالَ
نُوا أَْو َحْيثُ كَاُنوا، اللَُّهمَّ إِنِّي ال أُِحلُّ لَُهْم فََساَد َما أَْصلَْحَت، وَأَْيمُ َولَْيَس كَذَِلَك، إِنَّ أَْوِليَاِئَي مِْنكُُم الُْمتَّقُونَ، َمْن كَا

  "اللَِّه، لَُتكْفَأُ أُمَِّتي َعلَى ِدينَِها كََما ُيكْفَأُ اِإلَناُء ِفي الَْبطَْحاِء
ا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َعْن َراِشدِ بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو، َحدَّثََن - ١٦٦٦٦

َعاذٌ َراِكٌب، َوَرسُولُ اللَِّه َسْعٍد، َعْن َعاِصمِ بن ُحَمْيٍد، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، أَنَُّه لَمَّا َبَعثَهُ إِلَى الَْيَمنِ َخَرَج َمَعُه يُوِصيِه، َوُم
َيا ُمَعاذُ، إِنََّك َعَسى أَنْ ال َتلْقَانِي َبْعَد َعاِمي، َولََعلَّكَ أَنَّ :"لََّم َيْمِشي َتْحتَ رَاِحلَِتِه، فَلَمَّا فََرغَ، قَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

لََّم، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى ، فََبكَى ُمَعاذُ بن َجَبلٍ َجَزًعا ِلفَِراقِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس"َتُمرَّ بَِمْسجِِدي َوقَْبرِي
  "ال تَْبِك َيا ُمَعاذُ، فَإِنَّ الُْبكَاَء ِمَن الشَّْيطَاِن:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  أَُبو الُْمنِيبِ الُْجَرِشيُّ َعْن ُمَعاٍذ

بِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن َعاِصمِ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَ - ١٦٦٦٧
إِنَّ َهذَا اَألْمَر َرْحَمةُ رَبِّكُْم، :"َخطََبَنا ُمعَاذُ بن جََبلٍ ِحَني َوقََع الطَّاُعونُ بِالشَّامِ، فَقَالَ: َعْن أَبِي ُمنِيبٍ الُْجَرِشيِّ، قَالَ
  "اِلِحَني قَْبلَكُْم، اللَُّهمَّ أَْعِط آللِ ُمَعاٍذ َحظَُّهْم ِمْن َهذَا اَألْمرَِوَدْعَوةُ َنبِيِّكُْم، َوَمْوتُ الصَّ
  َشدَّاٌد أَُبو َعمَّارٍ َعْن ُمَعاٍذ

ثََنا َشدَّاٌد أَبُ دََّحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعنِ النَّهَّاسِ بن قَْهمٍ، َح - ١٦٦٦٨
مَْوِتي، َوفَْتُح َبْيتِ : ِستٌّ ِمْن أَشَْراِط السَّاَعِة:"َعمَّارٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ْدِخلُ َحرََّها بَْيَت كُلِّ ُمْسِلمٍ، َومَْوٌت يَأُْخذُ ِفي النَّاسِ الَْمقِْدسِ، َوأَنْ ُيْعطَى الرَُّجلُ أَلَْف ِديَنارٍ فَيََتَسخَّطََها، َوِفْتَنةٌ ُت
  "كَقَُعاصِ الْغََنمِ، َوأَنْ نَْغُزَو الرُّوَم، َوَيِسُريونَ بِاثَْنْي َعَشرَ بنًدا َتْحَت كُلِّ بنٍد اثَْنا َعَشَر أَلْفًا

  أَُبو الَْعوَّامِ سَاِدنُ َبْيتِ الَْمقِْدسِ َعْن ُمَعاٍذ

يِّ بن َزْيٍد، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ الُْمَخرِِّميُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعِل - ١٦٦٦٩
ْدَف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه كُْنُت رِ: َعْن أَبِي الَْملِيحِ، َعْن َرْوحِ بن َعاِئٍذ، َعْن أَبِي الْعَوَّامِ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ



: ، قُلُْت"َتْدرِي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى الِْعبَاِد؟:"لَبَّْيكَ َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ: ، فَقُلُْت"ُمَعاذُ:"َوَسلََّم َعلَى َجَملٍ أَْحَمَر، فَقَالَ
َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ الْعَِباِد َعلَى :"، ثُمَّ قَالَ"هِمْ أَنْ َيعُْبُدوُه َوال ُيْشرِكُوا بِِه َشيْئًافَإِنَّ َحقَُّه َعلَْي:"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ
  "َحقُُّهْم َعلَْيِه أَنْ ُيْدِخلَُهُم الَْجنَّةَ:"اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم، قَالَ: قُلُْت"اللَِّه إِذَا ُهْم فََعلُوا ذَِلَك؟

  ْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍَشْهُر بن حَْوَشبٍ َع
ْن َشْيَبانَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن ُموَسى، َع - ١٦٦٧٠

َع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعلَى ِحَمارٍ كُْنتُ أَِسُري َم:"َعْن لَْيٍث، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
  "َيْعفُوٌر: ُيقَالُ لَُه

  أَُبو َسعِيٍد الِْحمَْيرِيُّ َعْن ُمَعاٍذ
زِيَد، َحدَّثَنِي َحْيَوةُ بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا َناِفُع بن َي - ١٦٦٧١

اتَّقُوا :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: ُشرَْيحٍ،أنأََبا سَِعيٍد الِْحْمَيرِيَّ َحدَّثَُه، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
  "رِيقِ، وَالظِّلِّالَْبرَاَز ِفي الْمََوارِِد، َوقَارَِعِة الطَّ: الَْمالِعَن الثَّالثَ

  َعْبُد اللَِّه بن ُحذَْيمٍ َعْن ُمَعاٍذ
اِمعٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َج - ١٦٦٧٢

َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن ُموَسى بن أَيُّوَب، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُحذَْيمٍ، : قَاالالِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، 
إِنَّ :"َعاذٌ، قَالَ ُم"كَانَ َيْسَتنْزُِه ِمَن الْبَْولِ، َوَيأُْمرُ أَْصحَاَبُه بِذَِلَك"َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه

  .َعْن َحِديِث عَْبِد اللَِّه بن حَُرْيٍث : ، َوقَالَ اْبُن أَبِي مَْرَيَم"َعامَّةَ َعذَابِ الْقَْبرِ ِمَن الَْبْولِ
  َعِليُّ بن الَْحكَمِ َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

ثََنا خَاِلدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ، َعْن يَزِيدَ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّ - ١٦٦٧٣
َبَعثَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن َسلََمةَ بن أَُساَمةَ، َعْن َعِليِّ بن الَْحكَمِ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

َوأََمرَنِي أَنْ آُخذَ ِمَن الَْبقَرِ ِمْن كُلِّ ثَالِثنيَ َتبِيًعا، َوِمْن كُلِّ أَْرَبِعَني ُمِسنَّةً، َوِمَن السِّتِّنيَ "َيَمنِ،َوَسلََّم أََصدُِّق أَْهلَ الْ
ابِيَع، َوِمَن الِْمئَِة ُمِسنَّةً َوَتبِيَعْينِ، َوِمنَ َتبِيَعْينِ، َوِمَن السَّْبِعَني ُمِسنَّةً َوَتبِيعًا، َوِمَن الثَّمَانَِني ُمِسنََّتْينِ، َوِمَن التِّْسِعنيَ ثَالثَةَ أََت

إِنَّ :"، َوقَالَ"ِسنَّةً َوَجذََعةًالِْعْشرِيَن وَالِْمئَِة ثَالثَ ُمِسنَّاتٍ أَْو أَْرَبَع أََتابِيَع، َوأََمرَنِي أَنْ ال آُخذَ ُدونَ ذَِلَك حَتَّى َتْبلُغَ ُم
  .الصِّغَاُر : ْوقَاُصَواَأل"اَألْوقَاَص ال فَرِيَضةَ ِفيَها

  َعْبُد اللَِّه بن يَزِيدَ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليُّ َعْن ُمَعاٍذ
، َيْعنِي اْبَن ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرحِ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن ُعفَْيرٍ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُعقَْبةَ، - ١٦٦٧٤

إِنِّي :"أََخذَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدي، فَقَالَ: َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ
، َولَمْ َيذْكُرِ اْبنُ "َك َوُشكْرَِك َوُحْسنِ ِعَباَدِتَكاللَُّهمَّ أَِعنِّي َعلَى ِذكْرِ: ُألحِبَُّك َيا ُمَعاذُ، ال َتَدْع أَنْ َتقُولَ ِفي كُلِّ َصالٍة

  .لَهِيَعةَ الصَُّنابِِحيَّ
  أَُبو َعيَّاشٍ َعْن ُمَعاٍذ

َمانَ بن  بن ُعثَْحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ١٦٦٧٥
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك، َعْن َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزحْرٍ، َعْن : أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال

إِنْ ِشئُْتْم :"الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: َخاِلِد بن أَبِي ِعْمَرانَ، َعْن أَبِي َعيَّاشٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ



: َنَعْم، َيا َربََّنا، فََيقُولُ: َهلْ أَْحبَْبُتْم ِلقَاِئي؟ فََيقُولُونَ: أَْنبَأُْتكُْم بِأَوَّلِ َما َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، َيقُولُ ِللُْمْؤِمنَِني َيْوَم الْقَِياَمِة
  ".فَقَْد َوَجَبْت لَكُمْ َرْحمَِتي: َرَجوَْنا َرْحمََتَك َوَعفَْوَك، فََيقُولُ: َيقُولُونَِلَم؟ فَ

  رِوَاَيةُ أَْهلِ الْكُوفَِة َعْن ُمَعاٍذ
  َعْمُرو بن َمْيُموٍن اَألْوِديُّ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ

ا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه، َمْولَى بين َهاِشمٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََن - ١٦٦٧٦
أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَُه إِلَى "َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ،

، قَالَتِ ] "١٢٥النساء آية "[وَاتََّخذَ اللَُّه إِْبَراهِيَم َخلِيال:"ةَ الصُّْبحِ فَقََرأَ بِالنَِّساِء، فَلَمَّا َبلَغَ، فََصلَّى بِهِمْ َصال"الَْيَمنِ
يَم الدَّْورَِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَحَْمُد بن إِبَْراِه. قَْد قَرَّْت َعْيُن أُمِّ إِبَْراهِيَم: اْمَرأَةٌ

َسِمْعُت َسعِيَد بن جَُبْيرٍ ُيَحدِّثُ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، : الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، قَالَ
  .ِه َوَسلََّم َبَعثَُه إِلَى الَْيَمنِ فََصلَّى بِهُِم الصُّْبَح، فَذَكََر ِمثْلَُه َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي

بن َمْيُموٍن، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن َعْمرِو  - ١٦٦٧٧
َهلْ َتْدرِي َيا ُمعَاذُ َما َحقُّ اللَِّه َعلَى :"كُْنُت رِْدفَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: قَالَ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ،

ْدرِي َيا ُمَعاذُ َما َحقُّ النَّاسِ َحقُُّه َعلَيْهِْم أَنْ َيعُْبُدوُه، َوال ُيْشرِكُوا بِِه َشْيئًا، َت:"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: ، قُلُْت"النَّاسِ؟
  ".َدعُْهْم َيْعَملُونَ:"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَال أَُبشُِّر النَّاَس؟ قَالَ: ، قُلُْت"َعلَى اللَِّه إِذَا فََعلُوا ذَِلَك؟ أَنْ ال يَُعذَِّبُهْم

دُ اللَِّه بن صَاِلحٍ الِْعْجِليُّ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا َعْب - ١٦٦٧٨
َيا :"كُْنُت رِْدَف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: إِْسحَاَق، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن اَألْوِديِّ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

ِه َشيْئًا، ِه َعلَى الِْعبَاِد، َوَما َحقُّ الِْعَباِد َعلَى اللَِّه؟ َحقُّ اللَِّه َعلَى الِْعَبادِ أَنْ َيعُْبُدوُه َوال ُيْشرِكُوا بُِمَعاذُ، َتْدرِي َما َحقُّ اللَّ
  ".َوَحقُّ الِْعبَاِد َعلَى اللَِّه أَنْ ال يَُعذَِّب َمْن َماتَ ال ُيشْرُِك بِِه شَْيئًا

بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد  - ١٦٦٧٩
ُعفَْيٌر، فَقَالَ : كُْنُت رَِديَف َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ِحَمارٍ ُيقَالُ لَُه: َمْيُموٍن، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

ِد َعلَى اللَِّه أَنْ ال يَُعذِّبَ َيا ُمَعاذُ، َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى الْعَِباِد؟ أَنْ َيعُْبُدوُه َوال ُيْشرِكُوا بِِه شَْيئًا، َوَحقُّ الِْعَبا:"ِلي
َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَْحَمدَ ". ال تَُبشِّْرُهْم فَيَتَِّكلُوا:"شُِّر النَّاَس؟ فَقَالََيا َرُسولَ اللَِّه، أَال أَُب: ، فَقُلُْت"َمْن ال ُيْشرُِك بِهِ َشْيئًا

ْمرِو بن َمْيُموٍن، َعْن بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َع
َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى :"كُْنتُ رِْدَف رِْدَف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: بن َجَبلٍ، قَالَُمَعاِذ 
  .فَذَكََر الَْحِديثَ"الِْعبَاِد؟

  أَُبو َعْمرٍو الشَّْيبَانِيُّ َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

ثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا طَاِهُر بن أَْحَمَد الَْمْوِسرِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُع - ١٦٦٨٠
ِه، أَنَُؤاَخذُ بِكُلِّ َما قُلُْت َيا َرُسولَ اللَّ: َعْمُرو بن َعْبِد اللَِّه النَّخَِعيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو الشَّيَْبانِيُّ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

  "هِْم؟ثَِكلَْتَك أُمَُّك، َيا ُمَعاذُ بن جََبلٍ، وََهلْ َيكُبُّ النَّاَس َعلَى َمَناِخرِِهْم ِفي َجهَنََّم إِال َحَصاِئُد أَلِْسَنِت:"َنَتكَلَّمُ بِِه؟ فَقَالَ
  قَْيُس بن أَبِي حَازِمٍ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ

، ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍَحدَّثََنا  - ١٦٦٨١



الُْمِغَريِة بن َسبِيلٍ، َعْن نِ َحدَّثَنِي أَُبو كُرَْيبٍ، َسَنةَ ثَالِثَني َوِمائََتْينِ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن َداُوَد بن َيزِيَد األَْوِديِّ، َع
َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَىالَْيَمنِ، فَلَمَّا ِسْرتُ أَْرَسلَ : قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

ُتِصيَبنَّ َشْيئًا بَِغْيرِ ِعلْمٍ، فَإِنَُّه غُلُولٌ، َوَمْن َيْغلُلْ يَأِْت بَِما غَلَّ َيْومَ  أََتْدرِي ِلَم بََعثُْت إِلَْيَك؟ ال:"ِفي أَثَرِي فَرََدْدُت، فَقَالَ
  "الِْقَيامَِة، لَِهذَا َدَعوُْتَك، فَاْمضِ ِلَعَمِلَك

  َمْسرُوُق بن اَألْجَدعِ َعْن ُمَعاٍذ

ْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َوالثَّْورِيُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا َع - ١٦٦٨٢
فَأَمََرُه أَنْ يَأُْخذَ ِمْن كُلِّ "َبَعثَهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْيَمنِ،: َعْن َمْسُروقٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

  ".َرَبقَرَةً، َتبِيًعا أَْو َتبِيعَةً، َوِمْن كُلِّ أَْرَبِعَني، ُمِسنَّةً، َوِمْن كُلِّ َحاِلمٍ، ِدينَاًرا أَْو ِعْدلَُه َمَعاِفثَالِثَني 
شِ، َعْن َشِقيقِ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ِعيَسى، َعنِ اَألْعَم - ١٦٦٨٣

فَأَمََرنِي أَنْ آُخذَ "َبعَثَنِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْيَمنِ،: َسلََمةَ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
  ".يًعا أَوْ َتبِيَعةً، َوِمْن كُلِّ َحاِلمٍ، دِيَناًرا أَْو ِعْدلََه َمَعافَِرِمَن الَْبقَرِ ِمْن كُلِّ أَْرَبِعَني، ُمِسنَّةً، َوِمْن كُلِّ ثَالِثَني، َتبِ

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسِعيدٍ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، قَاال - ١٦٦٨٤
َبَعثَنِي َرسُولُ اللَِّه : شٍ، َعْن َعاِصمِ بن بَْهَدلَةَ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَأَُبو َبكْرِ بن َعيَّا

أَمََرنِي أَنْ آُخذَ ِمْن كُلِّ فَأََمرَنِي أَنْ آُخذَ ِمْن كُلِّ َحاِلمٍ، دِيَناًرا أَْو ِعْدلَُه َمَعاِفَر، َو"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْيَمنِ،
سُِقَي بَْعال الَْعْشَر، َوالدَّوَاِلي ثَالِثَني ِمَن الَْبقَرِ َتبِيعًا، َوِمْن كُلِّ أَْرَبِعَني، ُمِسنَّةً، َوأََمرَنِي أَنْ آُخذَ ِممَّا َسقَِت السََّماُء أَْو 

  ".نِْصَف الَْعْشرِ

َق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوِيَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَا - ١٦٦٨٥
أَنْ يَأُْخذَ ِمْن كُلِّ  أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرهُ ِحَني َبَعثَُه إِلَى الَْيَمنِ"إِبَْراهِيَم، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ،،

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ". ِعْدلََه َمَعاِفَرثَالِثَني ِمَن الَْبقَرِ، َتبِيًعا أَْو َتبِيعَةً، َوِمْن كُلِّ أَْرَبِعَني، ُمِسنَّةً، َوِمْن كُلِّ َحاِلمٍ، ِديَناًرا أَْو 
ثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْغَراَء، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن ُسفَْيانَ َوإِْبَراهِيَم، َعْن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن ُموَسى، َحدَّ

  .َمْسرُوقٍ، َعْن ُمَعاٍذ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه
أَيُّوُب بن ُمَحمٍَّد الَْوزَّانُ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن ُسفَْيانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا - ١٦٦٨٦

َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : زَْيِد بن ِحبَّانَ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
، ُمِسنَّةً، فَأََمرَنِي أَنْ آُخذَ ِمَن الَْبقَرِ ِمْن كُلِّ ثَالِثنيَ َتبِيًعا أَوْ َتبِيَعةً َوُهَو الَْجذَُع، َوِمْن كُلِّ أَْرَبِعَني"الَْيَمنِ،َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى 

  ".َوِمْن كُلِّ َحاِلمٍ، ِديَناًرا أَْو ِعْدلَُه ِمَن الَْمَعاِفرِ
  ةَ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍَما َرَوى أَُبو َواِئلٍ َشِقيُق بن َسلََم

َعْن أَبِي  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، - ١٦٦٨٧
لَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ، فَأَصَْبْحُت قَرِيًبا ِمْنُه وََنْحُن كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َواِئلٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

لَقَْد سَأَلَْت َعْن َعِظيمٍ، َوإِنَّهُ :"َيا َنبِيَّ اللَِّه، أَال ُتْخبُِرنِي بِعََملٍ ُيْدِخلُنِي الَْجنَّةَ، َوُيَباِعُدنِي ِمَن النَّارِ؟ قَالَ: َنِسُري، فَقُلُْت
ُم َشْهَر رََمَضانَ، سََّرُه اللَُّه َعلَْيِه، َتعُْبُد اللََّه، ال ُتشْرُِك بِاللَِّه َشْيئًا، َوُتِقيمُ الصَّالةَ، َوتُْؤِتي الزَّكَاةَ، وََتُصولََيِسٌري َعلَى َمْن َي
  "َوَتُحجُّ الَْبْيَت



َدقَةُ ُتطِْفئُ الَْخطِيئَةَ، َوَصالةُ الرَُّجلِ ِمْن َجْوفِ أَال أَدُلَُّك َعلَى أَْبوَابِ الَْخْيرِ؟ الصَّْوُم ُجنَّةٌ، َوالصَّ:"ثُمَّ قَالَ - ١٦٦٨٨
السجدة آية "[جََزاًء بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ:"حَتَّى قََرأَ] ١٦السجدة آية "[تََتَجافَى ُجُنوُبُهْم َعنِ الَْمَضاجِعِ:"ثُمَّ قََرأَ"اللَّْيلِ
  "ِإلْسالمِ، َوَعُموِدِه، وَذُْرَوِة َسَناِمِه؟ الْجَِهاِدأَال أُخْبُِرَك بِرَأْسِ أَْمرِ ا:"، ثُمَّ قَالَ] ١٧

اكْفُْف َعلَْيكَ :"فَأََخذَ بِِلسَانِِه، فَقَالَ: َبلَى، َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: ، قُلُْت"أَال أُْخبُِرَك بِِمالِك ذَِلَك؟:"ثُمَّ قَالَ - ١٦٦٨٩
ثَِكلَْتكَ أُمَُّك َيا ُمَعاذُ، َوَهلْ َيكُبُّ النَّاَس َعلَى :"َؤاَخذُونَ بَِما َنَتكَلَّمُ بِِه؟ قَالََيا َرسُولَ اللَِّه، َوإِنَّا لَُم: ، فَقُلُْت"َهذَا

  ".َمنَاِخرِِهْم ِفي النَّارِ إِال َحَصاِئُد أَلِْسنَِتهِْم؟: ُوُجوِههِمْ أَْو قَالَ
  بن ُمرَّةَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى َعْن ُمَعاٍذَعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ َعْمُرو 

بِيُّ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا بن اَألْصَبَهانِيِّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد الُْمحَارِ - ١٦٦٩٠
ةَ بن َبرِميٍ، َعْن َعِليٍّ،َوَعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن ُمَعاِذ َحجَّاجٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن ُهَبْيَر

ْع كََما إِذَا أََتى أََحُدكُُم الصَّالةَ َواِإلَماُم َعلَى حَالٍ فَلَْيْصَن:"بن َجَبلٍ، ِكالُهَما، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
جَّاجِ، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا بن اَألْصَبهَانِيِّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الزِّْبرِقَاِن، َعنِ الَْح". َيصَْنُع

َحدَّثََنا إِْدرِيسُ . َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنْحَوُهُمرَّةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن أَشَْياخِهِْم، َعْن ُمَعاٍذ، 
رَّةَ، َعْن َعْبِد بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد، َحدَّثََنا َخلُْف بن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن َعْمرِو بن ُم

  .َعْن ُمَعاٍذ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه  الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى،

َحدَّثََنا أَُبو َمِعنيٍ ثَابُِت بن ُنعَْيمٍ الُْهوجِيُّ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ  - ١٦٦٩١
َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، : َحدَّثََنا َعاِصمُ بن َعِليٍّ، قَاال: زِيُّ، قَاالالسَّدُوِسيُّ، وَُمَحمَُّد بن َيحَْيى الَْمرَْو

، أُِحيلَِت الصَّالةُ ثَالثَةَ أَحَْوالٍ، َوأُحِيلَ الصَّْوُم ثَالثَةَ أَحَْوالٍ: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
رَ َشهًْرا، فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَِدَم الَْمِديَنةَ فََصلَّى َنْحوَ َبْيِت الَْمقِْدسِ َسْبَعةَ َعَش: فَأَمَّا أَْحوَالُ الصَّالِة

، فََتَوجََّه َرسُولُ اللَّهِ ] ١٤٤البقرة آية "[َك ِقْبلَةً تَْرَضاهَاقَْد َنَرى َتقَلَُّب َوجْهِِك ِفي السََّماِء فَلَُنَولَِّينَّ:"ثُمَّ أَْنَزلَ اللَُّه
ْعضُُهْم بَْعًضا حَتَّى َنقَسُوا أَوْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الْكَْعَبِة، فَكَانَ َهذَا حَاال، َوكَاُنوا ُمْجَتِمِعَني ِفي الصَّالِة َوُيَؤذِّنُ َب

َيا َرُسولَ : الَا، ثُمَّ إِنَّ َرُجال ُيقَالُ لَُه عَْبُد اللَِّه بن َزْيٍد أََتى إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَكَاُدوا أَنْ َيْنقُسُو
ثَْوَبانِ أَْخَضَراِن قَاِئًما فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ،  اللَِّه، لَْو َحدَّثُْتَك أَنِّي لَْم أَكُْن نَاِئًما، َبْيَن النَّاِئمِ َوالَْيقْظَاِن، َرأَْيتُ َشْخًصا َعلَْيِه

اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ال إِلََه إِال : اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر حَتَّى فََرغَ ِمَن اَألذَاِن مَرََّتْينِ َمرََّتْينِ، ثُمَّ قَالَ ِفي آِخرِ أَذَانِِه: فَقَالَ
  ،"َعلِّْمَها بِالال:"قَْد قَاَمِت الصَّالةُ، فَقَالَ: َمهَّلَ َشْيئًا، ثُمَّ قَاَم، فَقَالَ مِثْلَ الَِّذي قَالَ غَْيرَ أَنَُّه َزاَداللَُّه، ثُمَّ ُت

مِثْلُ الَِّذي أَطَاَف بِعَْبِد اللَِّه َيا َرسُولَ اللَِّه، قَدْ أَطَاَف بَِي : فَكَانَ أَوَّلَ َمْن أَذَّنَ بَِها بِاللٌ، َوَجاَء ُعَمُر بن الَْخطَّابِ، فَقَالَ
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِبَْعضِ بن َزْيٍد غَْيرَ أَنَُّه َسَبقَنِي إِلَْيَك، فََهذَاِن حَْوالِن، َوكَانُوا يَأُْتونَ الصَّالةَ قَْد َسبَقَُهُم النَّبِيُّ َصلَّ

َصابِعِ َواِحَدةً ثِْنَتْينِ، فََجاَء ُمَعاذٌ، َوقَدْ َسَبقَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِبْعضِ الصَّالِة فَُيِشُيرونَ إِلَيْهِْم كَمْ َصلَّى بِاَأل
الصَّالِة، ال أَجُِدُه ِفي َحالٍ إِال كُْنُت َعلَْيَها، ثُمَّ قَضَْيُت، فََجاَء َوقَْد َسَبقَهُ بَِبْعضِ : الصَّالِة، فََدَخلَ ِفي الصَّالِة، فَقَالَ

الَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ فََدَخلَ ِفي الصَّالِة فَلَمَّا قََضى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّالةَ قَاَم ُمَعاذٌ َيقِْضي، فَقَ
ةُ أَحْوَالٍ، َوأَمَّا أَْحوَالُ الصَِّيامِ، فَإِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ ، فََهِذهِ ثَالثَ"قَْد َسنَّ لَكُْم ُمَعاذٌ، فََهكَذَا فَافَْعلُوا:"َعلَْيِه َوَسلََّم

ْبَعةَ َعَشَر شَْهًرا ِمْن َربِيعٍ َعلَْيِه َوَسلََّم قَِدَم الَْمدِيَنةَ، فَجََعلَ َيُصوُم ِمْن كُلِّ شَْهرٍ ثَالثَةَ أَيَّامٍ، َوَصاَم َعاُشوَراَء، َوَصاَم َس



كُِتَب َعلَْيكُمُ :"َربِيعٍ إِلَى َشْهرِ َرَمَضانَ، ثُمَّ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ فََرَض َعلَْيِه َشْهَر رََمَضانَ، فَأَْنَزلَ َعلَْيِه إِلَى َشْهرِ
َوَمْن َشاَء طَِعمَ  ، فَكَانَ َمْن َشاَء َصاَم،] ١٨٤البقرة آية "[ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ:"إِلَى قَْوِلِه] ١٨٣البقرة آية "[الصَِّياُم

اِفرِ، وَثَبََّت اِإلطَْعاَم ِللْكَبِريِ َوأَجَْزأَُه ذَِلَك، ثُمَّ إِنَّ اللََّه أَثَْبَت ِصَياَمُه َعلَى الُْمقِيمِ الصَّحِيحِ، َوَرخََّص ِفيِه ِللَْمرِيضِ َوالُْمَس
  الَِّذي

انَ الَِّذي أُنْزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ ُهًدى ِللنَّاسِ وََبيَِّناٍت ِمَن الُْهَدى َوالْفُْرقَاِن فََمْن َشْهُر رََمَض:"ال َيْستَِطيُع الصَِّياَم، َوأَْنَزلَ َعلَْيِه
َوكَاُنوا َيأْكُلُونَ َوَيْشَرُبونَ، َوَيأُْتونَ النَِّساَء َما لَمْ َيَناُموا، فَإِذَا َناُموا ] ١٨٥البقرة آية "[َشهَِد مِْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه

ِصْرَمةُ، ظَلَّ َيْوَمُه صَاِئًما َيْعَملُ، فََجاَء إِلَى أَْهِلِه، فََناَم قَْبلَ أَنْ ُيفِْطَر فَأَْصَبحَ : اْمَتَنُعوا ِمْن ذَِلَك، ثُمَّ إِنَّ َرُجال ُيقَالُ لَُه
، "َما ِلي أََراَك قَْد جَهِْدَت؟:"جَهَِد جَْهًدا َشِديًدا، فَقَالََصاِئمًا، فََرآُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن آِخرِ النَّهَارِ قَْد 

ا َناَم، فَذَكََر ذَِلَك إِنِّي ظَلَلُْت أَْمسِ أَْعَملُ، فَجِئُْت فَنِْمُت قَْبلَ أَنْ أُفِْطَر، َوَجاَء ُعَمُر َوقَْد أَصَاَب ِمْن أَْهِلِه َبْعَدَم: فَقَالَ
  .إِلَى آِخرِ اآلَيِة ] ١٨٧البقرة آية "[أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِساِئكُْم:"َوَجلَّ لَُه، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ

بن  ا فُلَْيُحَحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َصاِلحٍ الُْوحَاِظيُّ، َحدَّثََن - ١٦٦٩٢
: َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ ُسلَْيَمانَ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ الَْجَمِليِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى،

إِلَْيِه الَِّذي َيِليِه َوقَْد ُسبِقْتَ بِكَذَا َوكَذَا،  كُنَّا َنأِْتي الصَّالةَ، فَإِذَا َجاَء َرُجلٌ َوقَْد ُسبَِق بَِشْيٍء ِمَن الصَّالِة، فَأََشاَر
بِالَِّذي  فَكُنَّا َبْيَن َراِكعٍ َوَساجٍِد َوقَاِئمٍ َوقَاِعٍد، فَجِئْتُ َيْوًما َوقَْد ُسبِقْتُ بَِبْعضِ الصَّالِة، وَأُِشَري إِلَيَّ: فََيقِْضي، قَالَ

الٍ إِال كُْنُت َعلَْيَها، فَكُْنُت بَِحاِلُهُم الَِّذي َوَجْدتُُهْم َعلَْيَها، فَلَمَّا فََرغَ َرسُولُ اللَّهِ ُسبِقُْت بِِه، فَقُلُْت ال أَجُِدُه َعلَى َح
لْقَاِئلُ كَذَا َمنِ ا:"، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُْمُت فََصلَّْيُت، َواْسَتقَْبلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّاَس

قَْد َسنَّ لَكُْم ُمَعاذٌ، فَاقَْتدُوا بِِه، إِذَا َجاَء أََحُدكُْم َوقَْد ُسبَِق بَِشْيٍء ِمَن الصَّالِة، :"ُمَعاذُ بن َجَبلٍ، فَقَالَ: ، قَالُوا"َوكَذَا؟
  "بِِه فَلُْيَصلِّ َمَع اِإلَمامِ َصالَتُه، فَإِذَا فََرغَ اِإلَماُم فَلَْيقْضِ َما َسَبقَُه

ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا ُعَمُرو بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ِمقْالصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي أَُبو َيحَْيى بن  - ١٦٦٩٣
كَانَ النَّاُسَعلَى : ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ َعْن َزْيِد بن أَبِي أَُنْيسَةَ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن

وا إِلَْيِه بِالَِّذي ُسبَِق بِِه، َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ُسبَِق أََحُدُهْم بَِشْيٍء ِمَن الصَّالِة سَأَلَُهْم، فَأَشَاُر
ُهْم ِفي َصالتِهِْم، فََجاَء ُمَعاذٌ َوالْقَْوُم قُُعوٌد ِفي َصالِتهِْم، فَقََعَد َمعَُهْم، فَلَمَّا َسلََّم َرسُولُ فَُيَصلِّي َما ُسبَِق بِِه، ثُمَّ َيْدُخلُ َمَع

وا َما صََنَع ُمَعاذُ بن اْصَنُع:"لََّماللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم، فَقََضى َما ُسبَِق بِِه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  ".َجَبلٍ

  َعْبُد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى َعْن ُمَعاٍذ
رٍ، َعنِ اْبنِ َمْيَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُع - ١٦٦٩٤

َيا ُمَعاذُ، َتْدرِي َما َحقُّ اللَّهِ :"كُْنُت رَِديَف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ِلي: أَبِي لَْيلَى، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ
َتْدرِي َما َحقُُّهمْ :"، ثُمَّ قَالَ"أَنْ َيعُْبُدوُه َوال ُيْشرِكُوا بِِه َشْيئًا َحقُُّه َعلَْيهِْم:"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: ، قُلُْت"َعلَى ِعَباِدِه؟

  "َحقُُّهْم َعلَْيِه أَنْ ال يَُعذَِّبُهْم:"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: قُلُْت"َعلَْيِه إِذَا فََعلُوا ذَِلَك؟

َحدَّثََنا : َنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، قَاالَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثَ - ١٦٦٩٥
َمرَّ بِي َرُسولُ اللَِّه : أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ



َيا ُمَعاذُ، َتْدرِي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى الِْعَباِد، َوَما َحقُّ الِْعَباِد َعلَى :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا َعلَى ِحمَارٍ، فَقَالََص
 ُيْشرِكُوا بِِه َشْيئًا، َوَحقُّ الِْعَباِد َعلَى اللَِّه إِذَا َحقُّ اللَِّه َعلَى الِْعَباِد أَنْ َيْعُبدُوُه َوال:"اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، قَالَ: قُلُْت"اللَِّه؟

  ".فََعلُوا ذَِلَك أَنْ ال ُيَعذَِّبُهْم

ِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا سَْعُد بن َحفْصٍ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ بن َعْب - ١٦٦٩٦
كُْنُت َمعَ َرسُولِ اللَّهِ : نَّْحوِيُّ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَال

فَإِنَّ َحقَّ اللَّهِ :"اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، قَالَ: ، قُلُْت"َيا ُمَعاذُ، َتْدرِي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى الْعَِباِد؟:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ
اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، : قُلُْت"َتْدرِي َما َحقُّ الِْعَبادِ إِذَا فََعلُوا ذَِلَك؟:"، ثُمَّ قَالَ"َعلَى الِْعَبادِ أَنْ َيعُْبُدوُه َوال ُيْشرِكُوا بِِه َشيْئًا

 َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ، َحدَّثََنا َعمِّي ُموَسى بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ،". أَنْ ال ُيَعذِّبَُهْم:"قَالَ
ْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعَحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ، َعْن َزاِئَدةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، 

  .فَذَكََر الَْحِديثَ"أََتْدرِي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى النَّاسِ؟:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

ِئَدةُ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َزا - ١٦٦٩٧
َيا َرسُولَ : أََتى َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

 َيْعرِفَُها، فَلَْيَس يَأِْتي الرَُّجلُ ِمنِ امَْرأٍَة َشْيئًا إِال قَْد أََتاُه ِمْنَها، غَْيرَ أَنْ لَمْ ُيَجامِْعَها؟ اللَِّه، َما تََرى ِفي َرُجلٍ لَِقَي امَْرأَةً ال
ئَاِت ذَِلَك ِذكَْرى أَِقمِ الصَّالةَ طََرفَيِ النََّهارِ َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن السَّيِّ:"فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

َيا َرُسولَ : فَقُلُْت: ، قَالَ ُمَعاذٌ"تََوضَّأْ ثُمَّ َصلِّ:"، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم] ١١٤هود آية "[ِللذَّاكِرِيَن
  "َبلْ ِهيَ ِللُْمْؤِمنَِني َعامَّةً:"اٍتاللَِّه، أَِهَي لَُه خَاصَّةً، أَْم ِللُْمْؤِمنَِني َعامَّةً؟، فَقَالَ ثَالثَ َمرَّ

لَْمِلِك بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن َعْبِد ا - ١٦٦٩٨
كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاءَ : َبلٍ، قَالَُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن ُمَعاِذ بن َج

 إِال أَتَاُه، إِال َيا َرسُولَ اللَِّه، َرُجلٌ أَصَاَب ِمنِ اْمَرأَةٍ ال َتِحلُّ لَُه، فَلَْم َيَدْع َشيْئًا ُيِصيُبُه الرَُّجلُ ِمنِ اْمرَأَِتِه: َرُجلٌ، فَقَالَ
أَِقمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ :"، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َهِذهِ اآلَيةَ"تََوضَّأْ ُوُضوًءا َحَسًنا، ثُمَّ قُْم فََصلِّ:"ُه لَْم ُيَجاِمْعَها؟ فَقَالَإِنَّ

ِهَي لَهُ َيا : ، فَقَالَ ُمَعاذٌ] ١١٤هود آية "[اِكرِيَنَوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحسََناِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك ِذكَْرى ِللذَّ
  ".ِللُْمْسِلِمَني َعامَّةً:"َرسُولَ اللَِّه خَاصَّةً، أَْم ِللُْمْسِلِمَني َعامَّةً؟ قَالَ

مَّاُر، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ التَّ - ١٦٦٩٩
َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن ُمَعاِذ بن : َوَسْهلُ بن َبكَّارٍ، قَالُوا

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةً فَأَطَالَ ِقَياَمَها َوُركُوَعَها َوُسجُوَدَها، فَلَمَّا قََضى الصَّالةَ، صَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َجَبلٍ، قَالَ
إِنََّها َصالةُ َرِغبٍ َوَرَهبٍ، َوإِنِّي سَأَلْتُ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، َصلَّْيتَ َصالةً أَطَلَْت ِقَياَمَها َوُركُوَعَها َوُسُجوَدَها؟ قَالَ: قُلَْنا
ْيرِِهْم فََيجَْتاحَُهْم، فَأَْعطَانِيَها، بِّي ثَالثًا فَأَْعطَانَِي اثَْنَتْينِ، َوزََوى َعنِّي وَاِحدَةً، سَأَلُْتُه أَنْ ال ُيَسلَّطَ َعلَى أُمَِّتي َعدُوا ِمْن غََر

  "َبأَْسُهْم َبْينَُهْم، فََمَنَعنِيهَا َوَسأَلُْتهُ أَنْ ال ُيهِْلكَُهمْ بَِسَنٍة، فَأَْعطَانِي، َوَسأَلُْتُه أَنْ ال َيجَْعلَ

َعاوَِيةَ، َعْن َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا سَْعُد بن َحفْصٍ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ أَُبو ُم - ١٦٧٠٠
َصلَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْيلَى، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالََعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَ



َيا َرسُولَ اللَِّه، لَقَدْ َصلَّْيَت َصالةً أَطَلْتَ : َوَسلََّم َصالةً َيوًْما أَطَالَ ِقَياَمَها َوُركُوعََها َوُسُجوَدَها، فَلَمَّا اْنَصَرَف، قُلُْت
إِنََّها كَاَنْت َصالةَ َرِغبٍ َوَرَهبٍ، إِنِّي َسأَلُْت رَبِّي ِفيَها ثَالثًا، فَأَْعطَانِيَ اثَْنَتْينِ، :"َعَها َوُسُجودََها، فَقَالَِقَياَمَها َوُركُو

انِيَها، َوَسأَلُْتهُ أَنْ ال ُيَسلَّطَ َوَزَوى َعنِّي وَاِحَدةً، سَأَلُْتُه أَنْ ال ُيَسلَّطَ َعلَى أُمَِّتي َعدُوا ِمْن غَْيرِِهْم فََيْجَتاحَُهْم، فَأَْعطَ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ". َوزََوى َعنِّي َعلَْيهِْم َسَنةً فَُيْهِلكَُهْم ُجوًعا، فَأَْعطَانِيَها، َوَسأَلُْتُه أَنْ ال َيجَْعلَ َبأَْسُهْم َبْينَُهْم، فََمَنَعنِيَها

، َحدَّثََنا َعمِّي ُموَسى بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ، َعْن َزاِئَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْمْسُروِقيُّ
َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

  .َسلََّم َصالةً أَْحَسَن ِفيَها الرُّكُوَع وَالسُُّجوَد، فَذَكََر الَْحدِيثََو

ورٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن أَْحَمَد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحكِيمِ بن َمْنُص - ١٦٧٠١
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالََعْبُد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ

  "فَْتُح َعلَْيكُْمَزلَّةُ َعاِلمٍ، َوجِدَالُ ُمَناِفقٍ بِالْقُْرآِن، َوُدْنَيا ُت: إِنَّ أَخَْوَف َما أََخاُف َعلَى أُمَِّتي ثَالثٌ:"َوَسلََّم، َيقُولُ
ْنصُورٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السِّرَاجِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َبكَّارٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحكِيمِ بن َم - ١٦٧٠٢

َبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن ُمَعاِذ بن َج
  "فَْضلُ َصالةِ الَْجِميعِ َعلَى َصالِة الرَُّجلِ َوْحدَُه، َخْمٌس َوِعْشُرونَ:"قَالَ

عِ رَْوُح بن الْفََرحِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َمْعَبٍد، ح َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَا - ١٦٧٠٣
َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي : َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، قَاال

اْنَتَسبَ َرُجالِن ِمْن بين إِْسرَاِئيلَ َعلَى َعْهِد مُوَسى :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَلَْيلَى، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ال
أََنا فُالنُ بن فُالٍن، َحتَّى َعدَّ ِتْسَعةَ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أََحُدُهَما ُمْسِلٌم وَاآلَخُر ُمْشرٌِك، فَاْنَتَسَب الُْمْشرُِك، فَقَالَ

أََنا فُالنُ بن فُالٍن وَأََنا بَرِيٌء ِممَّا َوَراَء ذَِلَك، فََناَدى ُموَسى ِفي : انَْتِسْب ال أُمَّ لََك، فَقَالَ: ثُمَّ قَالَ ِلصَاِحبِِه آَباٍء،
فَأَْنتَ ُتَوفِّيُهمُ الْعَاِشَر ِفي النَّارِ، َوأَمَّا  قَْد قُِضي َبيَْنكَُما، أَمَّا أَْنَت الَِّذي اْنَتَسْبَت إِلَى ِتْسَعِة آَباٍء: النَّاسِ، فََجَمَعُهْم ثُمَّ قَالَ

  "الَِّذي اْنَتسَْبَت إِلَى أََبوَْيَك فَأَْنَت اْمُرٌؤ ِمْن أَْهلِ اِإلْسالمِ

َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر،  - ١٦٧٠٤
انَْتَسبَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
فَانَْتَسَب الْكَاِفُر إِلَى ِتْسَعةِ : اْنَتِسبْ أَْنَت، قَالَ: لْكَافِرَِرُجالِن ِمْن بين إِسَْراِئيلَ أََحُدُهَما ُمْسِلٌم وَاآلَخُر كَافٌِر، فَقَالَ ِل

أَيَُّها الُْمنَْتِسباِن قَدْ : أََنا فُالنُ بن فُالٍن َوبَرِئُْت ِممَّْن فَْوقَُهْم، فََخَرَج ُمنَاِدي ُموَسى َعلَْيِه السَّالُم: آَباٍء، َوقَالَ الُْمْسِلُم
َها الُْمْسِلُم مَّا أَْنَت أَيَُّها الْكَاِفُر فَاْنَتسَْبَت إِلَى ِتْسَعِة آَباٍء، فَأَْنَت َعاِشُرُهْم ِفي النَّارِ، َوأَمَّا أَْنتَ أَيُّقََضْيُت َبيَْنكَُما، أَ

  ".فَقَُصْرَت َعلَى أَبََوْينِ ُمْسِلَمْينِ، فَأَْنَت ِمْن أَْهلِ اِإلْسالمِ وََبرِئَْت ِممَّْن ِسَواُهْم

الَْمِلِك بن  دَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َعْبِدَح - ١٦٧٠٥
بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم انتَسبَّ َرُجالِن َعلَى َعْهِد النَّ: ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

إِنِّي َألْعلَُم كَِلَمةً :" َوَسلََّمَوِعْنَدُه َرُجالِن، فََغِضَب أََحُدُهَما حَتَّى جََعلَ َيَتمَرَّغُ ِمَن الَْغَضبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
َيا َنبِيَّ اللَِّه، َما ِهَي َيا نَبِيٌّ؟ َوأَحَْبْبُت أَنْ أَْعلََم الَْغَضَب، : ، فََدَنْوُت ِمْنُه، فَقُلُْت"بِلَْو قَالََها َألذَْهَبِت الَِّذي بِِه ِمَن الَْغَض

بَِك ِمَن الشَّْيطَانِ  اللَُّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ:"َيا َنبِيَّ اللَِّه، َما ِهَي َيا نَبِيَّ اللَِّه؟ وَأَْحَبْبُت أَنْ أَْعلََم، قَالَ: فََدَنْوُت ِمْنُه، فَقُلُْت



  .، فََدنَْوُت ِمَن الرَُّجلِ فَقُلُْتَها لَُه فَلَْم َيقُلَْها، فَلَْم َيْزَددْ إِال غَضًَبا"الرَّجِيمِ
ن ُعَمْيرٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ب - ١٦٧٠٦

انتَسبَّ َرُجالِن ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََغِضبَ : َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
، فَِقيلَ "َألْعلَُم كَِلَمةً لَْو قَالََها َألذَْهَب اللَُّه َعْنُه َما َيجُِدإِنِّي :"أََحُدُهَما غََضًبا َشدِيًدا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الشَّيْطَاِن الرَّجِيمِ:"َما ِهَي؟ فَقَالَ: ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن  - ١٦٧٠٧
انتسَْتبَّ َرُجالِن ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن ُمَعاٍذ، قَالَ

  ".أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ: إِنِّي َألْعلَُم كَِلَمةً لَْو قَالََها ذََهَب غََضُبُه:"َسلََّم، فََغِضَب أََحُدُهمَا، فَقَالََو
يٍّ الُْجْعِفيُّ، َعْن زَاِئَدةَ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِل - ١٦٧٠٨

انتْسَتبَّ َرُجالِن ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ
تَّى إِنَُّه لَُيخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ أَْنفَُه َتمَرَّغَ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََغِضَب أََحُدُهَما غََضًبا َشدِيًدا َح

  ".أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ: إِنِّي َألْعرُِف كَِلَمةً لَْو قَالََها َهذَا الَْغضَْبانُ أَذَْهبَ اللَُّه َعْنُه:"َوَسلََّم

ْبِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسعِيٍد الْقَُرِشيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َع - ١٦٧٠٩
ْيَنا النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَصالِة أَْبطَأَ َعلَْيَنا َعلَ: إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

َبلَ َعلَْيَنا بَِوْجهِِه، الْفَْجرِ حَتَّى كَاَدْت أَنْ ُتْدرِكََنا الشَّْمُس، ثُمَّ َخَرَج فََصلَّى بنا، فََخفََّف ِفي َصالِتِه، ثُمَّ اْنَصَرَف َوأَقْ
َبِطأَنِي َعْنكُمِ الَْيْوَم ِفي َهِذِه الصَّالِة، إِنِّي َصلَّْيُت ِفي لَْيلَِتي َهِذِه َما َشاَء اللَُّه، ثُمَّ  َعلَى َمكَانِكُْم أُْخبِرْكُْم َما:"فَقَالَ

: َيا َربِّ، قَالَلَبَّْيَك : َيا ُمَحمَُّد، فَقُلُْت: َملَكَنِي َعْينِي، فَنِْمُت، فََرأَْيُت رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ِفي أَْحَسنِ ُصوَرٍة َوأَْجَمِلهَا، فَقَالَ
ال أَْدرِي َيا َربِّ، فََوَضَع كَفَُّه َبْيَن كَِتفَيَّ فََوَجْدُت بَْرَد أََناِمِلِه َبْيَن ثَْدَييَّ، فََعِلْمُت ِمْن : ِفيَم َيْخَتِصُم الَْمُأل اَألْعلَى؟ قُلُْت

ِفي الْكَفَّارَاِت، : ِفيَم َيخَْتِصمُ الَْمُأل اَألْعلَى؟ قُلُْت: ا َربِّ، قَالَلَبَّْيَك َي: َيا ُمَحمَُّد، قُلُْت: كُلِّ َشْيٍء وَبصُْرُتُه، ثُمَّ قَالَ
َوَما ُهَو؟ : الَْمْشُي َعلَى األَقَْدامِ إِلَى الُْجُمَعاِت، َوإِسَْباغُ الُْوُضوِء ِفي السَّبَراِت، َوالدََّرَجاُت، قَالَ: َوَما ُهنَّ؟ قُلُْت: قَالَ
اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُُك الَْحسََناِت، َوَتْركَ : َسلْ، قُلُْت: َعامِ، َوِلُني الْكَالمِ، َوالصَّالةُ بِاللَّْيلِ وَالنَّاُس نَِياٌم، قَالَإِطَْعاُم الطَّ: قُلُْت

َك، فََنجِّنِي إِلَْيَك غَْيَر َمفُْتوٍن، الْمُْنكَرَاِت، َوُحبَّ الَْمَساِكنيِ، َوأَنْ َتغِْفَر ِلي َوَتْرَحمَنِي، وَإِذَا أَرَْدَت ِفْتَنةً َبْيَن َخلِْق
  َوأَسْأَلَُك

  "ُحبََّك َوُحبَّ َمْن ُيحِبَُّك َوُحبَّ َعِملٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى ُحبَِّك
  َمْيُمونُ بن أَبِي َشبِيبٍ َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

دَّثََنا ِفطُْر بن َخِليفَةَ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، وَالَْحكَمِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َح - ١٦٧١٠
خََرْجُت َمَع َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة : َعْن َمْيُموِن بن أَبِي َشبِيبٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، َعلِّْمنِي َعَمال ُيْدِخلُنِي : َنمُْتَها، فَأَْوضَْعُت َبِعريِي َنحَْوُه حَتَّى َساَيْرُتُه، فَقُلُْتَتُبوٍك، فَرَأَْيُت َخلَْوةً فَاغَْت
رُِك بِِه َشْيئًا، َوُتِقيُم الصَّالةَ َتْعُبُد اللََّه َوال ُتْش: لَقَْد سَأَلَْت َعِظيًما، وَإِنَُّه لََيِسٌري َعلَى َمْن َيسََّرُه اللَُّه َعلَْيِه:"الَْجنَّةَ، فَقَالَ

  .، ثُمَّ سَاَر َوسِْرُت"الَْمكُْتوَبةَ، َوُتَؤدِّي الزَّكَاةَ الَْمفْرُوَضةَ، وََتُصوُم َرَمَضانَ
َيا، َوِقَياُم الرَُّجلِ ِفي َجْوفِ الصَّْوُم ُجنَّةٌ، وَالصََّدقَةُ ُتكَفُِّر الَْخطَا: إِنْ شِئَْت أَْنَبأُْتَك بِأَْبوَابٍ ِمَن الَْخْيرِ:"قَالَ - ١٦٧١١



  .ثُمَّ سَاَر َوسِْرُت: ، قَالَ] "١٦السجدة آية "[تََتَجافَى ُجُنوبُُهْم َعنِ الَْمضَاجِعِ:"اللَّْيلِ، ثُمَّ قََرأَ
  .، ثُمَّ َساَر َوِسْرُت"بِيلِ اللَِّهالْجِهَاِد ِفي َس: أَال أُنَبِّئَُك بِرَأْسِ اَألْمرِ، َوَعُموِدِه، وَذُْرَوِة َسَناِمِه؟:"َوقَالَ - ١٦٧١٢

فَكَاَنْت ِمْنُه َسِكيَنةٌ، َوكَاَنْت ِمنِّي : ، قَالَ"إِنْ شِئَْت أَُنبِّئَُك بَِما ُهَو أَمْلَُك َعلَى النَّاسِ ِمْن ذَلَك كُلِِّه:"قَالَ - ١٦٧١٣
َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما ُهَو أَْملَُك َعلَى النَّاسِ ِمْن ذَِلَك كُلِِّه؟ : ُه، فَقُلُْتالِْتفَاَتةٌ، فَرَأَْيُت َراِكًبا فََحسِْبُت أَنْ يَأِْتَيُه فََيْشَغلَ

قُولُ ثَِكلَْتكَ أُمَُّك َيا ُمعَاذُ بن جََبلٍ، َوَما َت:"َيا َرسُولَ اللَِّه، وَإِنَّا لَُنؤَاَخذُ بَِما َنَتكَلَُّم؟ فَقَالَ: فَأَْوَمأَ بَِيِدهِ إِلَى ِلسَانِِه، قُلُْت
  ".إِال لََك أَْو َعلَْيَك؟ َوَهلْ َيكُبُّ النَّاَس َعلَى َمَناِخرِِهْم ِفي نَارِ جََهنََّم إِال َحَصاِئُد أَلِْسنَِتهِْم؟

ْسَحاقَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا جَرِيٌر، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِ - ١٦٧١٤
ي ثَابٍِت، َعْن َمْيُموِن بن التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ الَْحكَمِ، َوَحبِيبِ بن أَبِ

لٍ ُيْدِخلُنِي الَْجنَّةَ، َويَُباِعدُنِي ِمَن النَّارِ، َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْنبِئْنِي بَِعَم: قُلُْت: أَبِي َشبِيبٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
َتْعُبُد اللََّه َوال ُتْشرُِك بِهِ َشْيئًا، َوُتِقيمُ الصَّالةَ الَْمكُْتوبَةَ، : َسأَلُْت َعْن َعِظيمٍ، وَإِنَُّه لََيِسٌري َعلَى َمْن َيسََّرُه اللَُّه َعلَْيِه:"فَقَالَ

أََجلْ َيا َرُسولَ اللَِّه، : ، قُلُْت"فْرُوَضةَ، وََتُصوُم رََمَضانَ، َوإِنْ ِشئَْت أَْنبَأُْتَك بِأَْبوَابِ الَْخْيرَِوُتَؤدِّي الزَّكَاةَ الَْم
ثُمَّ قََرأَ َهِذهِ : ، قَالَ"الصَّْوُم ُجنَّةٌ، وَالصََّدقَةُ ُتكَفِّرُ الَْخِطيئَةَ، َوِقَياُم الرَُّجلِ ِفي َجْوِف اللَّْيلِ َيْبَتِغي َوْجَه اللَِّه:"قَالَ
  ] ".١٦السجدة آية "[َتَتَجافَى ُجنُوبُُهْم َعنِ الَْمضَاجِعِ:"اآلَيةَ

أَمَّا :"أََجلْ َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: ، قُلُْت"َوإِنْ شِئَْت أَْنَبأُْتَك بَِرأْسِ َهذَا اَألْمرِ، َوَعُموِدِه، وَذُْرَوِة َسَناِمِه:"قَالَ - ١٦٧١٥
فَالْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوإِنْ ِشئْتَ أَْنبَأُْتكَ بِأَْملَكِ : فَالصَّالةُ، َوأَمَّا ِذْرَوةُ سََناِمِه: فَاِإلْسالُم، َوأَمَّا َعُموُدُه: رِرَأُْس اَألْم

َيا َرُسولَ اللَِّه، وَإِنَّا لَنَُؤاَخذُ بَِما َنقُولُ : ُتَوَما ُهَو َيا َرُسولَ اللَِّه؟ فَأَْهَوى بِأُْصُبِعِه إِلَى ِفيِه، قُلْ: ، قُلُْت"ِللنَّاسِ ِمْن ذَِلَك
َحدَّثََنا ". ثَِكلَْتَك أُمُّكَ اْبَن جََبلٍ، َهلْ َيكُبُّ النَّاَس َعلَى َمنَاِخرِِهْم ِفي َنارِ َجهَنََّم إِال َحصَاِئُد أَلِْسَنتُُهْم؟:"بِأَلِْسَنتَِنا؟، قَالَ

الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن قَُداَمةَ الَْجوَْهرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الْجَوَّابِ، َعْن َعمَّارِ بن ُزَرْيقٍ، َعنِ  ُمَحمَُّد بن َنْصرِ بن ُحمَْيٍد
أَبِي الطَّاِهرِ  و بناَألْعَمشِ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َمْيُموِن بن أَبِي َشبِيبٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ َنْحَوُه، َحدَّثََنا َعْمُر
ثَابٍِت، َعْن بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن َعِديٍّ، َحدَّثََنا أَُبو اَألحَْوصِ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي 

  .ْحَوَهَيا َرسُولَ اللَِّه، فَذَكََر َن: قُلُْت: َمْيُموِن بن أَبِي َشبِيبٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

ا أَُبو َمرَْيَم َعْبُد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم الَْعسَّالِ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََن - ١٦٧١٦
َبَعثَنِي َرسُولُ اللَّهِ : َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ،قَالَالَْغفَّارِ بن الْقَاِسمِ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َمْيُموِن بن أَبِي َشبِيبٍ، 

َعلَْيَك بُِحْسنِ الُْخلُقِ، فَإِنَّ أَْحَسَن النَّاسِ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْوصِنِي، فَقَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْيَمنِ، فَقُلُْت
  "ُخلُقًا أَْحَسنُُهْم ِدينًا

ي َنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم الَْعسَّالِ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا أَُبو مَْرَيَم، َعْن َحبِيبِ بن أَبَِحدَّثَ - ١٦٧١٧
اللََّه أَْيَنَما َتكُونُ، اتَّقِ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْوصِنِي، قَالَ: قُلُْت: ثَابٍِت، َعْن َمْيُموِن بن أَبِي شَبِيبٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
  "َوأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الَْحَسَنةَ َتْمحَُها، َوخَاِلقِ النَّاسَ بُِخلُقٍ َحَسنٍ

َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَاال - ١٦٧١٨
َيا : قُلُْت: ، قَالََبةَ، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعْن لَْيٍث، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َمْيُموِن بن أَبِي َشبِيبٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍَشْي



ةَ الَْحَسَنةَ تَْمُحهَا، َوخَاِلقِ النَّاسَ بُِخلُقٍ أَْتبِعِ السَّيِّئَ:"زِْدنِي، قَالَ: ، قَالَ"اتَّقِ اللََّه َحْيثَُما كُْنَت:"َرسُولَ اللَِّه أَْوصِنِي، قَالَ
  ".َحَسنٍ

َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوأَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ املكي، قَاال - ١٦٧١٩
: يبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َمْيُموِن بن أَبِي َشبِيبٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالََحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ِعَياضٍ، َعْن لَْيٍث، َعْن َحبِ

: ، قُلُْت"أَْتبِعِ السَّيِّئَةَ الَْحَسَنةَ تَْمُحَها:"زِدْنِي، قَالَ: ، قُلُْت"اتَّقِ اللََّه َحْيثَُما كُْنَت:"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْوِصنِي، قَالَ: قُلُْت
  ".خَاِلقِ النَّاَس بُِخلُقٍ َحَسنٍ:"الَزِدْنِي، قَ

  َعْبُد اللَِّه بن ُمْسِلمٍ الَْحْضَرِميُّ َوُيقَالُ ُعَبْيدُ اللَِّه َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ
بن الْجَابِرِ، َعْن ُعَبْيدِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أََنا إِْسرَائِيلُ، َعْن َيحَْيى  - ١٦٧٢٠

َما ِمْن ُمْسِلَمْينِ :"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: اللَِّه بن ُمْسِلمٍ الَْحْضرَِميِّ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
وَاثَْنْينِ َيا َرسُولَ اللَِّه؟ : ، قَالُوا"ْيهُِما الَْجنَّةَ بِفَْضلِ َرْحَمِتِهَيُموُت لَُهَما ثَالثَةٌ ِمَن الْوَلَِد، إِال أَْدَخلَ اللَُّه وَاِلَد

  "السِّقْطَ لََيُجرُّ أُمَُّه بِسََررِِه إِلَى الَْجنَِّة:"، ثُمَّ َحدَّثَ أَنَّ"وََواِحٌد:"َوَواِحٌد َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: ، قَالُوا"وَاثَْنْينِ:"قَالَ

 َيحَْيى َنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ، َعْنَحدَّثَ - ١٦٧٢١
َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َسِمْعُت: بن َعْبِد اللَِّه التَّْيِميِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُمْسِلمٍ الَْحْضرَِميِّ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

: ، قُلُْت"َرْحَمِتِه َما ِمنِ امَْرأَْينِ ُمْسِلَمْينِ َيُموُت لَُهَما ثَالثَةُ أَْوالٍد، إِال أَْدَخلَ اللَُّه وَاِلَدْيهُِما الَْجنَّةَ بِفَْضلِ:"َوَسلََّم، َيقُولُ
َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه إِنَّ :"، ثُمَّ قَالَ"وََواِحًدا:"أَرَأَْيَت إِنْ كَانَ وَاِحًدا؟ قَالَ: ، قُلُْت"ْينَِواثَْن:"أََرأَْيَت إِنْ كَاَنا اثَْنْينِ؟ قَالَ

ثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُع". السِّقْطَ لََيُجرُّ أُمَُّه بِسََررِِه إِلَى الَْجنَِّة إِذَا اْحَتسََبْتُه
َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َحدَّثََنا جَرِيُر بن َعْبدِ الَْحِميِد، َعْن َيحَْيى الْجَابِرِ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، 

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه
ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّ - ١٦٧٢٢

، "الِثأَْوَجَب ذُو الثَّ:"قَالَأَبِي َرْملَةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ".وذُو االثَْنْينِ:"وَاالثَْنْينِ َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: فَقَالَ ُمَعاذُ بن جََبلٍ

 اللَِّه بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد - ١٦٧٢٣
: َعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَْيِد بن أَبِي أَُنْيسَةَ، َعْن َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه التَّيِْميِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمْسِلمٍ الَْحْضرَِميِّ، َعْن ُمَعْن َز

ا ِفي اِإلْسالمِ ثَالثَةُ أَْوالٍد لَْم َيْبلُغُوا الْحِْنثَ، َما ِمنِ اْمرَأَْينِ ُمْسِلَمْينِ َيُموُت لَُهَم:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َووَاِحٌد؟ : قُلُْت"َواثَْناِن:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َواثَْناِن؟ قَالَ: فَقُلُْت: ، قَالَ ُمَعاذٌ"إِال أَْدَخلَُهمُ اللَُّه الَْجنَّةَ بِفَْضلِ َرْحَمِتِه إِيَّاُهَما

  ".السِّقْطَ لََيُجرُّ أُمَُّه بَِسَررِهِ إِذَا احَْتَسَبتُْه َووَاِحٌد، حَتَّى إِنَّ:"قَالَ
  ُعْرَوةُ بن النَّزَّالِ َعْن ُمَعاٍذ

النَّزَّالِ، أَوِ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا شُْعَبةُ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ُعْرَوةَ بن - ١٦٧٢٤
َبخٍ َبخٍ، لَقَدْ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخَبرَنِي بِعََملٍ ُيْدِخلُنِي الَْجنَّةَ، قَالَ: قُلُْت: زَّالِ بن ُعْرَوةَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَالنَّ

ْشرُِك بِهِ َشْيئًا، َوُتِقيمُ الصَّالةَ الَْمكُْتوبَةَ، َوُتَؤدِّي َسأَلَْت َعْن َعِظيمٍ، وَإِنَُّه لََيِسٌري َعلَى َمْن َيسََّرُه اللَُّه َعلَْيِه، َتْعُبدُ اللََّه ال ُت
ْرَوِة َسَناِمِه؟ فَأَمَّا رَأْسُ الزَّكَاةَ الَْمفْرُوَضةَ، أَال أَدُلَُّك َعلَى أَبَْوابِ الَْخْيرِ؟ أََوال أَُدلَُّك َعلَى رَأْسِ اَألْمرِ، َوَعُموِدِه، وَذُ



فَالْجِهَاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، أََوال أَدُلَُّك َعلَى : فَالصَّالةُ، َوأَمَّا ِذْرَوةُ سََناِمِه: ْن أَْسلََم َسِلَم، َوأَمَّا َعُموُدُهفَاِإلْسالُم، فََم: اَألمْرِ
تََتَجافَى ُجُنوُبُهمْ :"، َوَتال َهِذِه اآلَيةَ"أَبَْوابِ الَْخْيرِ؟ الصَّْوُم ُجنَّةٌ، َوالصََّدقَةُ ُتكَفُِّر الْخَِطيئَةَ، َوِقَياُم الَْعْبِد ِفي جَْوِف اللَّْيلِ

، فَأَقَْبلَ َراِكبٌ أَْو َركٌْب، فََحسِْبُت أَنْ َيْشَغلُوا "، أََوال أُخْبُِرُك بِأَْملَِك ِمْن ذَِلَك؟] ١٦السجدة آية "[َعنِ الَْمَضاجِعِ
، فَأَشَاَر "أََوال أَدُلَُّك َعلَى أَْمِلِك ِمْن ذَِلَك كُلِِّه؟:"َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ :َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِّي، فَقُلُْت

النَّارِ  ثَِكلَْتَك أُمَُّك ُمَعاذُ، َوَهلْ َيكُبُّ النَّاَس ِفي:"َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّا لَُنؤَاَخذُ بَِما َنَتكَلَُّم بِِه؟ قَالَ: بَِيِدهِ إِلَى ِلَسانِِه، فَقُلُْت
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر، َعْن ُشْعَبةَ، َعنِ". إِال َحَصاِئُد أَلْسَِنِتهِْم

  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهَسِمْعُت ُعْرَوةَ بن النَّزَّالِ ُيَحدِّثُ، َعْن ُمَعاٍذ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ: الَْحكَمِ، قَالَ
  َعْبُد اللَِّه بن َشدَّادِ بن الْهَاِد َعْن ُمَعاٍذ

شِ، َعْن َرَجاءٍ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعنِ اَألْعَم - ١٦٧٢٥
أََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَطْلُُبُه، فَِقيلَ : َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاِد بن الَْهاِد، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ اَألْنصَارِيِّ،

لَقَدْ َصلَّْيَت َصالةً : ا قََضى َصالَتُه، قُلُْتِمْن قَْبلُ َوَجْدُتُه قَاِئًما ُيَصلِّي، فَلَمَّ: َخَرَج، فََجَعلُْت ال أَُمرُّ بِأََحٍد إِال قَالَ: ِلي
نْ ال ُيهِْلَك أُمَِّتي إِنِّي َصلَّْيُت َرغَْبةً َوَرْهبَةً، َسأَلُْت اللََّه ثَالثًا، فَأَْعطَانَِي اثَْنَتْينِ َوَمَنعَنِي َواِحَدةً، َسأَلُْتهُ أَ:"طَوِيلَةً، قَالَ

َردََّها أَنْ ال ُيظْهَِر َعلَْيهِْم َعُدوا لَْيَس مِْنُهْم فَأَْعطَانِيَها، َوَسأَلُْتُه أَنْ ال َيْجَعلَ َبأْسَُهْم بَْيَنُهْم، فَ غََرقًا، فَأَْعطَانِيَها، َوَسأَلُْتُه
  "َعلَيَّ

ْعَمشِ، َعْن َرَجاٍء اَألْنصَارِيِّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعنِ اَأل - ١٦٧٢٦
َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َصالةً، فَأَطَالَ : َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاِد بن الَْهاِد، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

إِنِّي َصلَّْيُت َصالةَ َرغَْبٍة َوَرْهَبٍة، َوَسأَلُْت :"قَْد أَطَلَْت الَْيْوَم الصَّالةَ، فَقَالََيا َرُسولَ اللَِّه، لَ: ِفيَها، فَلَمَّا اْنصََرَف، قُلُْت
أَلُْتُه أَنْ ال ْيرِِهْم، فَأَْعطَانِيهَا، َوَساللََّه ُألمَِّتي ثَالثًا، فَأَْعطَانَِي اثْنََتْينِ َوَردَّ وَاِحدَةً، سَأَلُْت أَنْ ال ُيَسلَّطَ َعلَْيهِْم َعُدوا ِمْن غَ

  ".ُيْهِلكَُهْم غََرقًا، فَأَْعطَانِيهَا، َوسَأَلُْتُه أَنْ ال َيجَْعلَ بَأْسَُهْم َبْينَُهْم، فََردَّ َعلَيَّ
  ُمْصَعُب بن َسْعٍد َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

ا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ، َحدَّثََنا ِمْسعٌَر، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََن - ١٦٧٢٧
إِنْ كَانَ ُعَمُر لَِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : بن َمْيَسَرةَ، َعْن ُمْصَعبِ بن سَْعٍد، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

ِلَمْن : بَْيَنَما أََنا ِفي الَْجنَِّة إِذْ رَأَْيُت ِفيَها َداًرا، فَقُلُْت:"َيقَظَِتهِ أَْو َنْوِمِه فَإِنَُّه َحقٌّ، وَإِنَُّه قَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َما َرأَى ِفي
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن بِْشرٍ، وَأَُبو َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ". ِلُعَمَر بن الَْخطَّابِ: َهِذِه؟ فَِقيلَ

أََنا ِمسَْعٌر، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َمْيَسَرةَ، َعْن ُمْصَعبِ بن َسْعٍد، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، : أَُساَمةَ، َوعَْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، قَالُوا
  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََر َنْحَوُه إِنَّ ُعَمَر ِفي الَْجنَِّة، إِنَّ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ: قَالَ

َسِمْعُت : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، قَالَ - ١٦٧٢٨
وَاللَِّه إِنَّ ُعَمَر ِفي :"ُمْصَعبِ بن َسْعٍد، أن ُمَعاذَ بن جََبلٍ، قَالَ اَألْعَمَش ُيَحدِّثُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َمْيَسرَةَ، َعْن

الرُّْؤَيا الَِّتي َرأَى "ثَُهُم، َوَما أُِحبُّ أَنَّ ِلي ُحْمَر النََّعمِ، وَإِنَّكُْم َتفَرَّقُْتْم قَْبلَ أَنْ أُخْبَِركُْم ِلَم قُلُْت ذَِلَك، ثُمَّ َحدَّ"الَْجنَِّة
  ".َوُرْؤَيا النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحقٌّ:"، فَقَالَ"صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َشأِْن ُعَمَر النَّبِيُّ

  أَُبو رِفَاَعةَ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ



َمدَ الْعَْرَزِميُّ، َحدَّثََنا َعمِّي، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا َعبَّادُ بن أَْح - ١٦٧٢٩
َيا َرُسولَ اللَِّه، : أَقَْبلَ َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ: بن ُسوقَةَ، َعْن أَبِي رِفَاَعةَ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

اْبَدأْ بِأُمَِّك َوأَبِيَك وَأُْخِتَك َوأَخِيَك، وَاألَْدَنى فَاَألدَْنى، َوال تَْنَسُوا الْجَِريانَ، :"َما َخوَّلَنِي اللَُّه؟ قَالََمْن أُْعِطي ِمْن فَْضلِ 
  "َوذَا الْحَاَجِة

  َعْبُد َخْيرِ بن َيزِيَد الَْخيَْوانِيُّ َعْن ُمَعاٍذ
ْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّحِيمِ أَُبو َيحَْيى، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ثَابٍِت َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َح - ١٦٧٣٠

أُنْزِلَ الْقُْرآنُ ِمْن َسْبَعِة أَبَْوابٍ :"الدَّهَّانُ، َعْن أَْسبَاِط بن َنْصرٍ، َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن َعْبِد َخيْرٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
  "ْبَعِة أَحُْرٍف كُلَُّها َشاٍف كَاٍفَعلَى َس

  ُموَسى بن طَلَْحةَ َعْن ُمَعاذ
ْمُرو بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثََنا َع -ٍ 16731

أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى "قَالَ ُمعَاذُ بن جََبلٍ: َسِمْعُت ُموَسى بن طَلَْحةَ، َيقُولُ: ْوَهبٍ، قَالَُعثَْمانَ بن َعْمرِو بن َعْبِد اللَِّه بن َم
  "ِمَن الْعَِنبِ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرُه أَنْ َيأُْخذَ ِمَن النَّْخلِ، وَالِْحْنطَِة، وَالشَِّعريِ، َوالزَّبِيبِ أَْو قَالَ
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اَق بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ، َعْن إِْسَح - ١٦٧٣٢
أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرَض ِفيَما َسقَِت السََّماُء َوالَْبْعلِ، "جََبلٍ َيحَْيى، َعْن طَلَْحةَ، َعْن ُموَسى، َعْن ُمَعاِذ بن

َعْنَها  َوالْقَُصوُب، فَقَْد َعفَا َوَما َسقَى الُْعُيونُ ِمَن الُْحبُوبِ الُْعْشَر، َوأَمَّا الْبِطِّيُخ َوالِْقثَّاُء َوالَْبقْلُ، َوالَْخِضُر، وَالرُّمَّانُ،
  "َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َساِلُم بن أَبِي الْجَْعِد َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ
ِفيُّ، ِليٍّ الُْجْعَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َع - ١٦٧٣٣

َمْن :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َزاِئدَةَ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن ُمَعاٍذ، قَالَ
  "َسبِيلِ اللَِّه ُرِفَع لَُه بِِه َدَرَجةً َشاَب َشْيَبةً ِفي اِإلْسالمِ كَاَنتْ لَُه ُنوًرا َيْوَم الِْقَياَمِة، َوَمْن َرَمى بِسَْهمٍ ِفي

  أَُبو خَاِلدٍ الَْوالِبِيُّ َعْن ُمَعاٍذ
أَبِي َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َخالُد بن أَْسلََم، َحدَّثََنا حَنِيفَةُ بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا شَرِيٌك، َعْن  - ١٦٧٣٤

َمْن وَِلَي ِمْن أَْمرِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: وَالِبِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَُحَصْينٍ، َعْن أَبِي خَاِلٍد الْ
  "الُْمْسِلِمَني َشيْئًا، فَاحَْتَجَب َعْن َضَعفَِة الُْمْسِلِمَني، اْحَتَجَب اللَُّه َعْنُه َيْوَم الِْقَياَمِة

  َعْن ُمَعاٍذ اَألْسَوُد بن ِهاللٍ

َعْن أَبِي ُحَصْينٍ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن صَاِلحٍ الِْعْجِليُّ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ، - ١٦٧٣٥
َيا ُمَعاذُ، :"صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ِلي كُْنُت رِْدَف َرسُولِ اللَِّه: َعنِ اَألْسَوِد بن ِهاللٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

َيا ُمعَاذُ، :"، ثُمَّ قَالَ ِلي"َيْعُبدُوَنُه َوال ُيْشرِكُونَ بِهِ َشْيئًا:"اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم، قَالَ: قُلُْت"َتْدرِي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى الِْعَباِد؟،
  ".أَنْ ال ُيَعذِّبَُهْم:"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: ، قُلُْت"اللَِّه إِذَا فََعلُوا ذَِلَك؟ َوَما َحقُّ الِْعبَاِد َعلَى

ا إِْسَماعِيلُ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا ُمحْرُِز بن َعْوٍن، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعلَوِيَّةَ الْقَطَّانُ، َحدَّثََن - ١٦٧٣٦
َحدَّثََنا َخلَُف بن َخِليفَةَ، َعْن أَبِي مَاِلكٍ اَألْشجَِعيِّ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ، َعنِ اَألْسَودِ بن ِهاللٍ، : يَسى الَْعطَّاُر، قَاالبن ِع

َيا ُمَعاذُ بن َجَبلٍ، َما حَقُّ :"ِلي كُْنُت رِْدَف َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ِحَمارٍ، فَقَالَ: َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ،قَالَ
َيا ُمَعاذُ، َما َحقُّ :"، ثُمَّ قَالَ ِلي"أَنْ َيعُْبُدوُه َوال ُيْشرِكُوا بِِه َشْيئًا:"اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، قَالَ: ، قُلُْت"اللَِّه َعلَى الْعَِباِد؟

  ".أَنْ ال يَُعذِّبَُهْم:"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: ، قُلُْت"الِْعبَاِد َعلَى اللَِّه إِذَا فََعلُوا ذَِلَك؟

يَنانِيُّ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن نَاجَِيةَ، َحدَّثََنا َمْحُمودُ بن غَْيالنَ الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى السِّ - ١٦٧٣٧
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعنِ اَألْسَودِ بن ِهاللٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَأَبِي َسْعٍد الَْبقَّالِ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ

هِ َشْيئًا، أَنْ َتْعُبدُوُه َوال ُتْشرِكُوا بِ:"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: ، قُلُْت"َيا ُمَعاذُ، َتْدرِي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى الِْعَباِد؟:"َوَسلََّم
َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ". َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ الِْعَباِد َعلَى اللَِّه إِذَا فََعلُوا ذَِلَك؟ أَنْ ال يَُعذَِّبُهْم

كُْنتُ : َصْينٍ، َعنِ اَألْسَوِد بن ِهاللٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالََحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي ُح
  .فَذَكََر الَْحِديثَ"َيا ُمَعاذُ، َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى الِْعبَاِد؟:"رِْدَف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ

  الِْحجَازِ أَْسلَُم َموْلَى ُعَمَر َعْن ُمَعاٍذ َوِممَّْن َرَوى َعْنُه ِمْن أَْهلِ



نِي َعيَّاشُ بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا َناِفُع بن َيزِيَد، َحدَّثَ - ١٦٧٣٨
بن أَْسلََم، َعْن أَبِيِه، أن ُعَمَر بن الَْخطَّابِ، خََرَج إِلَى َمْسجِدِ َرسُولِ اللَّهِ َعبَّاسٍ، َعْن ِعيَسى بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن َزْيِد 

ا َما يُْبِكيكَ َي: ْيِه َوَسلََّم فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِذَا ُهَو بُِمَعاِذ بن جََبلٍ َيْبِكي ِعْنَد قَْبرِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
إِنَّ َيسًِريا ِمَن الرَِّياِء ِشْركٌ، :"َسِمْعُتُه َيقُولُ: َوَما ُهَو؟ قَالَ: يُْبِكينِي َشْيٌء َسِمْعُتُه ِمْن صَاِحبِ َهذَا الْقَْبرِ، قَالَ: ُمَعاذُ؟ قَالَ

َوَجلَّ ُيِحبُّ اَألخِْفَياَء اَألْتِقَياَء الَِّذيَن إِذَا غَاُبوا لَْم ُيفْقَُدوا،  َوَمْن َعاَدى أَْوِلَياَء اللَِّه فَقَْد َباَدأَ اللََّه بِالُْمحَاَربَِة، إِنَّ اللََّه َعزَّ
َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ". ٍةَوإِذَا َحَضرُوا لَْم ُيْدعَْوا َولَْم يُْعَرفُوا، قُلُوبُُهْم َمصَابِيُح الُْهَدى، َيْخُرُجونَ ِمْن كُلِّ غَبَْراَء ُمظِْلَم

يِه، أن ُعَمَر يُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َعيَّاشِ بن َعبَّاسٍ، َعْن زَْيِد بن أَسْلََم، َعْن أَبُِشَعْيبٍ اَألزِْد
للَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بن الَْخطَّابِ، خََرَج إِلَى الَْمْسجِِد َيوًْما، فََوَجَد ُمَعاذَ بن َجَبلٍ َيْبِكي ِعْنَد قَْبرِ قَبْرَِرسُولِ ا

  .فَذَكََر ِمثْلَُه 
  َسِعيُد بن الُْمسَيِّبِ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ

 أَُبو ُزْرَعةَ َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ َيْعقُوبُ بن إِْسحَاَق النَّْيَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َمْرزُوقٍ الُْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا - ١٦٧٣٩
الُْمسَيِّبِ، َعْن ُمَعاِذ بن َوْهُب اللَِّه بن رَاِشٍد، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن يَزِيَد اَألْيِليُّ، َحدَّثَنِي اْبُن ِشَهابٍ الزُّْهرِيُّ، َعْن َسِعيِد بن 

مَّا َصلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى َجَبلٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم افَْتقََدهُ َيْوَم الُْجُمَعِة، فَلَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، ِلَيُهوِديٍّ َعلَيَّ أُوِقيَّةٌ ِمْن ِتبْرٍ، فَخََرْجُت إِلَْيَك فََحَبَسنِي : ، قَالَ"َيا ُمَعاذُ، َما ِلي لَْم أََرَك؟:"ُمَعاذًا فَقَالَ لَُه

َيا ُمَعاذُ، أَال أَُعلُِّمَك ُدَعاًء َتْدُعو بِِه؟ فَلَْو كَانَ َعلَْيَك ِمَن الدِّينِ مِثْلُ :"ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْنَك، فَقَالَ لَُه َرُس
َك الُْملِْك ُتؤِْتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء، َوتَْنزِعُ اللَُّهمَّ َماِل: َجَبلِ َصبِرٍ أَدَّاُه اللَُّه َعْنَك َوَصبٌِر َجَبلٌ بِالَْيَمنِ، فَاْدُع بِِه َيا ُمعَاذُ قُلِ

ٌر، تُوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ، الُْملَْك ِممَّْن َتَشاُء، َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء، وَُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدكِ الَْخْيرُ إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِدي
ُتخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت، وَُتْخرِجُ الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ، َوتَْرُزُق َمْن َتَشاُء بِغَْيرِ ِحسَابٍ َرْحَمَن وُتوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ، َو

  "ْن َرْحَمِة َمْن ِسَواَكبَِها َعالدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوَرِحيَمُهَما، ُتْعِطي َمْن َتَشاُء ِمْنُهمَا، وَتْمَنُع َمْن َتَشاُء، اْرَحْمنِي َرْحَمةً ُتْغنِيين 
  َمْحُموُد بن لَبِيٍد األَْنَصارِيُّ َعْن ُمَعاٍذ

دَّثََنا ُمَجاشِعُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثَنِي َعْمُرو بن َبكْرِ بن َبكَّارٍ الْقَْعنَبِيُّ، َح - ١٦٧٤٠
ِديُّ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِيٍد، َعْن ُمَعاِذ بن َعْمرِو بن َحسَّاٍن اَألَس

بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ :"يِْه، فَكََتبَ إِلَبن َجَبلٍ، أَنَُّه مَاَت اْبٌن لَُه، فَكََتَب إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيعَزِّيِه بِاْبنِِه
ي أَحَْمُد إِلَْيَك اَهللا الَِّذي ال الرَّحِيمِ، ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ُمَعاِذ بن جََبلٍ، َسالٌم َعلَْيَك، فَإِنِّ

ْجَر، وأَلَْهَمَك الصَّْبَر، َوَرَزقََنا وَإِيَّاَك الشُّكَْر، فَإِنَّ أَْنفَُسَنا، َوأَمَْوالََنا، َوأَْهِلينا، إِلََه إِال ُهَو، أَمَّا بَْعُد، فَأَْعظََم اللَُّه لََك اَأل
لُومٍ، َوإِنَّا َنسْأَلُهُ إِلَى َوقٍْت َمْعَوأَْوالَدَنا ِمْن َمَواِهبِ اللَِّه الَْهنِيئِة، َوَعوَارِيهِ الُْمسَْتْوَدَعِة، ُيَمتُِّع بَِها إِلَى أَْجلٍ، وَيقْبُِضَها 

ُمْسَتْوَدَعِة، َمتَّعكَ اللَُّه بِهِ الشُّكَْر َعلَى َما أَْعطَى، َوالصَّْبرَ إِذَا اْبَتلَى، َوكَانَ اْبُنَك ِمْن َمَواِهبِ اللَِّه الَْهنِيئِة، َوَعوَارِيهِ الْ
الِة َوالرَّْحَمِة وَالُْهَدى إِِن اْحَتَسَبْتُه، فَاْصبِْر، َوال ُيْحبِطْ َجَزُعكَ أَجَْرَك الصَّ: ِفي ِغْبطٍَة َوُسُرورٍ، َوقََبَضُه مِْنَك بِأَْجرٍ كَِثريٍ

  "فََتْندَم، َواْعلَْم أَنَّ الْجََزَع ال يَُردُّ َميًِّتا، َوال َيْدفََع ُحْزنًا، َوَما ُهَو َنازِلٌ فَكَأَنْ قَْد َوالسَّالُم
  ٍذأَُبو َصاِلحٍ السَّمَّانُ َعْن ُمَعا



ارٍ، َعْن َحْمَزةَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن أَُسْيدٍ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا أُسَْيُد بن َعاِصمٍ، َحدَّثََنا َبكُْر بن َبكَّ - ١٦٧٤١
ُيَصلِّي َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  كَانَ"الزَّيَّاِت، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، أَنَُّه

  "َوَسلََّم، ثُمَّ يَأِْتي قَْوَمُه فَُيَصلِّي َمَعُهْم
  أَُبو َعْبِد اللَِّه الْقَرَّاطُ َعْن ُمَعاٍذ

، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ... َحدَّثَنَا - ١٦٧٤٢
لَِّذي ُسبِيَ َزَمَن ُعَمَر َحدَّثََنا َيحَْيى بن وَاِضحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َحدَّثَنِي أَُبو َعْبدِ اللَِّه الْقَرَّاطُ، كُْنُت ِفي السَّْبيِ ا

َنْحُن َنِسُري َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى َبْيَنَما : بن الَْخطَّابِ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
ِه؟ أَْيَن السَّابِقُونَ الَِّذيَن َيْسَتْهِتُرونَ بِِذكْرِ اللَّ:"َمَضى نَاٌس وََتَخلََّف نَاٌس، قَالَ: قَالُوا"أَْيَن السَّابِقُونَ؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َواللَّفْظُ ِلَحِديِث َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ ". َمْن أََحبَّ أَنْ يَْرَتَع ِفي رِيَاضِ الَْجنَِّة، فَلُْيكِْثْر ذَكَرَ اللَِّه
  َعطَاُء بن َيَسارٍ َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

مَّامٍ الدَّاللُ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َسْعٍد، َعْن زَْيِد بن أَسْلََم، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو َه - ١٦٧٤٣
َمْن َصلَّى َهُؤالِء الصَّلَوَاتِ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

ْيثُ َرَمَضانَ ال أَْدرِي ذَكََر َزكَاةَ َماِلِه أَْم ال، كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ َيغِْفَر لَُه إِنْ َهاَجَر أَْو قََعَد َح الَْخْمَس َوَصاَم َشْهَر
إِنَّ الَْجنَّةَ ِمائَةُ َدَرجٍَة، َبْيَن ال، ذَرِ النَّاَس َيْعَملُونَ، فَ:"َيا َرسُولَ اللَِّه أَال أَْخُرُج فَأُوِذنُ النَّاَس؟ فَقَالَ: ، قُلُْت"َولََدْتُه أُمُُّه

َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َحدَّثََنا ". كُلِّ َدَرَجَتْينِ ِمْنَها مِثْلُ َما َبْيَن السََّماِء وَاَألْرضِ، َوأَْعلَى َدَرَجٍة ِمنَْها الِْفْردَْوُس
ن َجْعفَرٍ، َواْبُن الدََّراَوْرِديِّ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َسِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب

  َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ِمثْلَهُ،: َجَبلٍ، قَالَ
ثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِيُعَمَر الَْعَدنِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن زَْيِد بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّ

  .أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بن َيسَارٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 

ْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َع - ١٦٧٤٤
َعلَْيِه  قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر بن زَْيِد بن أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ

رََمَضانَ، كَانَ حَقًّا َمْن شَهَِد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، َوأَقَاَم الصَّالةَ، َوآَتى الزَّكَاةَ، َوَصاَم :"َوَسلََّم
  .فَذَكََر مِثْلَ َحِديِث ِهَشامِ بن سَْعٍد"َعلَى اللَِّه أَنْ َيْغِفَر لَُه

ن دَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، َحدَّثََنا أََنُس بن ِعيَاضٍ، َوَعْبُد الْعَزِيزِ بَح - ١٦٧٤٥
ِه، أَْوِصنِي، َيا َرسُولَ اللَّ: قُلُْت: ُمَحمٍَّد، َعْن َشرِيِك بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َنِمرٍ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن ُمَعاٍذ، قَالَ

ثْ ِللَِّه ِفيِه َتْوَبةً، َعلَْيَك بَِتقَْوى اللَِّه َما اْسَتطَْعَت، َواذْكُرِ اللََّه ِعْنَد كُلِّ َحَجرٍ وَشَجرٍ، َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء فَأَْحَد:"فَقَالَ
  "السِّرُّ بِالسِّرِّ، َوالَْعالنَِيةُ بِالَْعالنَِيِة

  َمرِ بن َجرِيرٍ اَألْنصَارِيُّ َعْن ُمَعاٍذَعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْع

ن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ١٦٧٤٦
بن َمْوَهبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َمْعَمرٍ األَْنصَارِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ َرِضيَ فَُدْيٍك، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ 

كَانَ ِلَرُجلٍ َعلَيَّ َبْعضُ الَْحقِّ، فََخِشيُتُه، فََجلَْسُت فَلَبِثُْت َيْوَمْينِ ال أَخَْرُج، ثُمَّ خََرْجُت، فَجِئْتُ : اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، قَالَ



كَانَ ِلَرُجلٍ َعلَيَّ َحقٌّ َخشِيُتُه َحتَّى اسَْتحَْيْيتُ : ، فَقُلُْت"َيا ُمَعاذُ، َما َخلَّفََك؟:"لَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََرسُو
َبلَى، : ، قُلُْت"الُ الْجَِبالِ قَضَاُه اللَُّهأَال آُمُرَك بِكَِلَماٍت َتقُولُُهنَّ إِنْ كَانَ َعلَْيَك أَْمثَ:"َوكَرِْهُت أَنْ َيلْقَانِي، فَقَالَ

ابٍ إِلَى اآلِخرِ، اللَُّهمَّ َماِلَك الُْملْكِ ُتؤِْتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء، َوَتنْزُِع الُْملَْك ِممَّْن َتَشاُء إِلَى قَْوِلِه بِغَْيرِ ِحَس: قُلِ:"قَالَ
ْعطَى مِْنُهَما َمْن َتَشاُء، وَتْمَنُع مِْنُهَما َمْن َتَشاُء، اللَُّهمَّ أَغْنِنِي َعنِ الْفَقْرِ، َواقْضِ َرْحَمَن الدُّنَْيا َواآلِخَرِة َوَرِحيَمُهمَا، ُت

  "َعنِّي الدَّْيَن، َوَتَوفَّنِي ِفي ِعَباِدَك َوجَِهاٍد ِفي َسبِيِلَك
  ُسلَْيَمانُ اَألغَرُّ َعْن ُمَعاٍذ

َد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَم - ١٦٧٤٧
ِه قَالَ َرسُولُ اللَّ: قَالَالنَُّميْرِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن ُعَبْيِد بن ُسلَْيَمانَ اَألغَرِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، 

  "لَْو َتعْلَُم الْمَْرأَةُ َحقَّ الزَّْوجِ َما قََعَدْت َما َحَضَر غََداُؤُه َوَعَشاُؤُه َحتَّى َيفُْرغَ ِمْنُه:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْمَرةَ َعْن ُمَعاٍذ

دَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُموَسى بن ُجَبيْرٍ،أمنَُعاذَ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، َح - ١٦٧٤٨
كُْنُت ِفي َمْجِلسٍ ِفيِه َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ُعَمَر، َوَعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ، َوعَْبُد الرَّْحَمنِ بن : َعْبِد اللَِّه بن َراِفعٍ َحدَّثَُه، قَالَ

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْمَرةَ، فَقَالَ اْبُن أَبِي َعْمَرةَ، َسِمْعُت ُمَعاذَ بن جََبلٍ، َيقُولُأَبِي 
ال إِلََه إِال اللَُّه، َواللَّهُ : َألْرضِكَِلَمَتاِن إِْحَداُهَما لَْيَس لََها َناِهَيةٌ ُدونَ الْعَْرشِ، َواُألْخَرى تَْمُأل َما َبْيَن السََّماِء وَا:"َيقُولُ
فََبكَى عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر حَتَّى : َنَعْم، قَالَ: أَْنتَ َسِمْعَتُه َيقُولُ ذَِلَك؟ قَالَ: ، فَقَالَ اْبُن ُعَمَر الْبنِ أَبِي َعْمَرةَ"أَكَْبُر

  "اِن َنْعلَقُُهما َوَنأْلَفُُهَماُهَما كَِلَمَت:"اخَْتَضَبْت ِلحَْيُتُه بُِدُموِعِه، ثُمَّ قَالَ
  ُمَحمَُّد بن ُصبَْيحٍ الَْمكِّيُّ َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحمََوْيِه، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َهاُرونَ - ١٦٧٤٩
صَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ثَْوبٍ وَاِحدٍ :"يِه، َعْن ُمَحمَِّد بن صَُبْيحٍ، َعْن ُمَعاٍذ قَالَُجرَْيجٍ، َعْن أَبِ

  "ُمْؤَتزًِرا بِِه
  ُمَحمَُّد بن َزْيٍد َعْن ُمَعاٍذ

َنا أَبِي، َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم، َحدَّثََنا اَألْشَجِعيُّ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد بن ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ، َحدَّثَ - ١٦٧٥٠
ُه َتعَالَى َعْنُه، ُسفَْيانَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألْسَوِد، َعْن ُمَحمَِّد بن َزْيٍد، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ َرِضيَ اللَّ

يَْعنِي :"، قَالَ اَألْشَجِعيُّ"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى قًُرى َعرَبِيٍَّة َوأَمََرنِي أَنْ آُخذَ َحظَّ اَألْرضِ بََعثَنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى:"قَالَ
  "الثُّلُثَ وَالرُُّبَع

  َوَمْن َرَوى ِمْن أَْهلِ الَْبصَْرةِأَُبو اَألْسَوِد الدَُّؤِليُّ َعْن ُمَعاٍذ
َمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمْؤِمنِ بن َخاِلٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثْ - ١٦٧٥١

َجَعلَنِي :"قَالَقُلُْت ِلُمَعاِذ بن جََبلٍ أَْخبََرنِي َعْن ِقصَِّة الشَّْيطَاِن ِحنيَ أََخذَْتُه، فَ: ُبرَْيَدةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد الدَُّؤِليِّ، قَالَ
  .فَذَكَرَ الَْحِديثَ". َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َصَدقَِة الُْمْسِلِمَني، فََجَعلُْتُه ِفي غَْرفٍَة

ُشْعَبةَ، َعْن َعْمرِو بن أَبِي َحِكيمٍ،  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر، َعْن - ١٦٧٥٢
كَانَ ُمَعاذٌ بِالَْيَمنِ، فَاْرَتفَُعوا إِلَْيِه ِفي : َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبرَْيَدةَ، َعْن َيحَْيى بن َيْعَمَر، َعْن أَبِي اَألْسَودِ الدُّؤَِليِّ، قَالَ



اِإلْسالُم يَزِيُد َوال :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعاذٌَيُهوِديٍّ مَاَت َوَتَركَ أَخَاُه ُمْسِلًما، فَقَالَ ُم
  .، فََورَّثَُه "َيْنقُُص

َعْن َعْبِد اللَّهِ  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحْمدََوْيِه الصَّفَّاُر، َحدَّثََنا َعفَّانُ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َعْمرِو بن أَبِي َحِكيمٍ، - ١٦٧٥٣
مَاَت َرُجلٌ ِمنَّا َيُهوِديا أَْو َنْصرَانِيا َوَتَرَك اْبًنا ُمْسِلًما، : بن ُبرَْيَدةَ، َعْن َيْحَيى بن َيْعمََر، َعْن أَبِي اَألسَْوِد الدُّؤَِليِّ، قَالَ

  ".اِإلْسالُم َيزِيُد َوال َينْقُُص:"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَّ: فََرفََع ذَِلَك إِلَى ُمَعاٍذ، فََورَّثَُه، قَالَ
ادُ بن َحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَحمَِّد بن صَاِلحٍ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، َحدَّثََنا َحمَّ - ١٦٧٥٤

ِء، َعْن َعْمرِو بن كُْرِديٍّ، َعْن َيحَْيى بن َيْعَمَر، أن ُمعَاذَ بن جََبلٍ كَانَ ُيَورِّثُ الُْمْسِلَم ِمَن َسلََمةَ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّا
ْسالَم َيزِيُد َوال إِنَّ اِإل:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: الذِّمِّيِّ، َوال ُيَورِّثُ الذِّمِّيَّ ِمَن الُْمْسِلمِ، َوقَالَ

  ".َعْمُرو بن كُْرِديٍّ ُهَو َعْمُرو بن أَبِي َحكِيمٍ الَِّذي رََوى َعْنُه ُشْعَبةُ:"، قَالَ الشَّْيُخ"َيْنقُُص
  َعْبُد اللَِّه بن الصَّاِمِت َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ

لرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي َنْضَرةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد ا - ١٦٧٥٥
ْبُصَق، َعْن َيِمينِِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الصَّاِمِت، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنَُّه كَانَ مَرِيًضا فََبَصَق َعْن َيِمينِِه أَْو أََراَد أَنْ َي

  "َيِمينِي ُمْنذُ أَْسلَْمُتَما َبَصقُْت، َعْن :"فَقَالَ
  أَُبو َمِليحِ بن أَُساَمةَ الُْهذَِليُّ َعْن ُمَعاٍذ

ن َعيَّاشٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ب - ١٦٧٥٦
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْن أَبِي ُبْردَةَ، َعْن أَبِي َمِليحٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، وأيب موسي،قَاالَعاِصمِ بن َبْهَدلَةَ، َع

  "إِنِّي أَجَْعلُ َشفَاعَِتي ِفي َمْن َماَت ال ُيْشرُِك بِاللَِّه شَْيئًا:"َوَسلََّم

مَُّد بن ُعثَْمانَ بن َسِعيٍد الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر ُمَح - ١٦٧٥٧
كَانَ النَّبِيُّ : ، قَاالَعيَّاشٍ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَّجُوِد، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ، َعْن أَبِيِه،َوَعْن أَبِي الَْملِيحِ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ

، فََخِشيَنا أَنْ َيكُونَ عََرضَ لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسافََر كَانَ الْمَُهاجُِرونَ الَِّذيَن َيلُوَنُه، فَفَقَْدَناهُ لَْيلَةً ِمْن َمكَانِِهَص
فَقَدَْناكَ : ٌج كَهَْيجِ الرَّحَا، فَاْسَتقَْبلْنَاُه رَاجًِعا، فَقُلُْتِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيٌء، فَذََهبَْنا ِفي طَلَبِِه، فَإِذَا هَْي

ال، َولَِكْن َجاءَنِي َرُسولٌ ِمْن رَبِّي، فََخيَّرَنِي َبْيَن أَنْ َيْدُخلَ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، فََخِشيَنا أَنْ َيكُونَ َعَرضَ لََك َشْيٌء، فَقَالَ
فَإِنَّا َنسْأَلَُك بَِحقِّ اِإلْسالمِ، وَبَِحقِّ ُصْحبَِتَنا إِال َجَعلَْتَنا ِفيهَا، : ، قُلَْنا"الشَّفَاَعِة، فَاْختَْرُت الشَّفَاَعةَ نِْصُف أُمَِّتي الَْجنَّةَ أَوِ

إِنِّي َجاِعلٌ :"ى كَثَُر النَّاُس فَقَالَنََعْم، ثُمَّ َجاَء آِخرُ َحتَّ: ، ثُمَّ َجاَء َرُجالِن، فَقَاال ِمثْلَ ذَِلَك، فَقَالَ لَُهَما"فَأَْنُتْم ِفيهَا:"قَالَ
  "ِفي َشفَاَعِتي َمْن َماَت ِمْن أُمَِّتي ال ُيْشرُِك بِاللَِّه َشْيئًا

  الَْعالُء بن زِيَاٍد الَْعَدوِيُّ َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

اِلحٍ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َص - ١٦٧٥٨
إِنَّ الشَّيْطَانَ :"َم قَالَُحرٍّ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعنِ الَْعالِء بن زَِياٍد، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، َعنْ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  "، يَأُْخذُ الْقَاِصَيةَ وَالشَّارَِدةَ، وَإِيَّاكُْم َوالشَِّعاَب، َوَعلَْيكُْم بِالَْعامَِّة، وَالَْجَماَعِة َوالَْمَساجِِدِذئُْب اإلِْنَساِن، كَِذئْبِ الْغََنمِ
ن ُزَرْيعٍ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ب - ١٦٧٥٩

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْعالِء بن زَِياٍد، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أن َنبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَّ



  ".الشَّارَِدةَ، َوالْقَاِصيَةَ، َوالنَّاِحَيةَالشَّْيطَانُ ِذئُْب اإلِْنَساِن كَِذئْبِ الْغََنمِ، يَأُْخذُ الشَّاةَ :"َيقُولُ
َداُودَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ، عْن َعْمرِو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو - ١٦٧٦٠

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعنِ الَْعالِء بن زَِياٍد، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَالطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، 
: قَالَأَْو : اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الُْمَعافَاةَ قَالَ: َما ِمْن َدْعَوٍة أََحبَّ إِلَى اللَِّه أَنْ َيْدُعَو بَِها َعْبٌد ِمْن أَنْ َيقُولَ:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  "الَْعاِفَيةَ ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة
  طَاُووٌس الَْيمَانِيُّ َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ

، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن إِبَْراهِيَم بن َمْيَسرَةَ - ١٦٧٦١
  "لَْم أُوَمْر ِفيَها بَِشْيٍء:"َسأَلُوُه َعمَّا ُدونَ الثَّالثَِني، َعنِ الَْبقَرِ وَالَْعَسلِ، فقال: بن َجَبلٍ، قَالَ طَاُووَس، َعْن ُمَعاِذ

ارٍ، َعْن َنَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َحكَّاُم بن َزْيٍد، عْن َعْمرِو بن ِدي - ١٦٧٦٢
  ".لَْم يقُلْ ِلي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْوقَاصٍ ِمَن الَْبقَرِ َشيْئًا:"طَاُووسٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجبِلٍ، قَالَ

جٍ، َعْن َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْي - ١٦٧٦٣
ال طَالَق ِفيَما ال َيْمِلُك، َوال َعَتاقَةَ ِفيَما ال :"طَاُووسٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

قِ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن طَاوُوسٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبرَاِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّا". َيْمِلُك
  .َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه 

بن َصالحٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي أَيُّوَب،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا رَْوُح - ١٦٧٦٤
ال طَالَق ِلَما ال َيْمِلُك، :"َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن طَاوُوسٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  ".َوال َعَتاَق ِلَمْن ال َيْمِلُك

ثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، َحدََّحدَّثََنا  - ١٦٧٦٥
ْن طَاُووسٍ، َعْن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن أَبِي الزَُّبيْرِ، َع: ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

َوال : ، قَالُوا"َما َعِملَ آَدِميٌّ َعَمال أَْنَجى لَُه ِمْن َعذَابِ اللَِّه ِمْن ِذكْرِ اللَِّه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  .ثَالثَ َمرَّاٍت "ْيِفَك َحتَّى َيْنقَِطَعَوال، إِال أَنْ َتضْرَِب بَِس:"الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه؟ قَالَ

َسِمْعُت أََبا : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسِعيِد بن ُعْرَوةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُموَسى اَألْنصَارِيُّ، قَالَ - ١٦٧٦٦
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن ُمَعاٍذ، قَالََحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْجالنَ، َعْن طَاُووسٍ: َخاِلٍد اَألْحَمَر، َيقُولُ

ا َسَيِسيلُ بِكُُم السَّْيلُ َهُهَنا ال تَْعَجلُوا بِالَْبِليَِّة قَْبلَ ُنُزوِلَها، َوقَارُِبوا َوَسدِّدُوا، فَإِنْ َعجِلُْتْم بَِها قَْبلَ ُنُزولَِها، فَإِنَُّه:"َوَسلََّم
  "َوَهُهَنا

  جَالٌ غَْيُر ُمَسمَّْيَن َعْن ُمَعاٍذرِ
ْن ُموَسى بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسِعيدٍ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن َخاِلٍد، َع - ١٦٧٦٧

إِنْ أَتَِّخذْ ِمنَْبًرا :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لٍ، قَالَإِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا أَبِي، َعنِ السَّلُوِليِّ، َعْن ُمَعاِذ بن جََب
  "فَقَِد اتََّخذَهُ أَبِي إِْبَراهِيُم، َوإِنْ أَتَِّخذِ الَْعَصا، فَقَِد اتََّخذََها أَبِي إِبَْراهِيُم َعلَْيِه السَّالُم

، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َيزِيُد بن ِعيَاضٍ، َعْن ُموَسى َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن - ١٦٧٦٨
لَوْ :"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ بن ُمَحمٍَّد التَّْيِميِّ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعنِ الَْبلَوِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه



  "كَانَ ثَابًِتا َعلَى أََحٍد ِمَن الَْعَربِ رِقٌّ كَانَ الَْيْوَم، إِنََّما ُهَو إَِساٌر أَْو ِفَداٌء
َعنِ الَْحكَمِ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى،  - ١٦٧٦٩

  ".لَْيَس ِفي اَألْوقَاصِ َشْيٌء:"َعْن َرُجلٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
ُبو َبكْرِ بن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ أَْحَمُد بن َيزِيَد الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمْصَعبٍ الْقَْرقَسَانِيُّ، َحدَّثََنا أَ - ١٦٧٧٠

َمْن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْرَيَم، َعْن َيْحَيى بن َجابِرٍ الطَّاِئيِّ، َعْن َرُجلٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ
  "َجهََّز غَازًِيا أَْو َخلَفَُه ِفي أَْهِلِه بَِخيْرٍ، فَإِنَُّه َمَعَنا

بن أَبِي دَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َعبْيِد اللَِّه َح - ١٦٧٧١
إِنَّ رَِجاال لَْيسُوا :"َم قَالََجْعفَرٍ، َعْن ِهَشامٍ، َعْن َرُجلٍ ُيَحدِّثُ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، َعْن َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

، "َم الِْقَياَمِة ِمَن الْفََزعِ اَألكْبَرِبِأَنْبَِياَء َوال شَُهَداَء يُوَضعُ لَُهمْ َيْوَم الِْقَياَمِة مََنابُِر ِمْن ُنورٍ، ُوُجوهَُهْم ِمْن ُنورٍ، َيأَْمُنونَ َيْو
  "ُهْم نُزَّاُع الْقََباِئلِ، َيَتَحابُّونَ ِفي اللَِّه:"َك؟ قَالََيا َنبِيَّ اللَِّه، َوَمْن أُولَِئ: فَقَالَ َرُجلٌ
يعِ الَْيْحَمِديُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن بَزِيغٍ، َحدَّثََنا زَِياُد بن الرَّبِ - ١٦٧٧٢

كُْنُت ثَاِلثَ ثَالثٍَة َيْخُدُم ُمَعاذَ بن جََبلٍ، فَلَمَّا : ِد بن سِريِيَن، َعنِ اْبنِ الدَّْيلَِميِّ، قَالََعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن ُمَحمَّ
َحِديٍث َسِمْعَتُه ِمْن ِمْن يَْرَحُمَك اللَُّه، إِنََّما َصِحْبَناَك واْنقَطَعَْنا إِلَْيَك وَاتََّبْعنَاَك ِلِمثْلِ َهذَا الَْيْومِ، فََحدِّثَْنا بِ: ُحضَِر، قُلَْنا لَُه

َنَعْم، َوَما َساَعةُ الْكَِذبِ َهذِِه، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نَْنَتِفُع بِِه، قَالَ
، َوقَالَ اْبُن "َه َحقٌّ، َوأَنَّ السَّاَعةَ قَاِئَمةٌ، َوأَنَّ اللََّه َيْبَعثُ َمْن ِفي الْقُُبورِأَنَّ اللَّ: َمْن َماَت َوُهَو ُيوِقُن بِثَالٍث:"َوَسلََّم َيقُولُ

  "َنَجا ِمَن النَّارِ:"، َوإِمَّا قَالَ"َدَخلَ الَْجنَّةَ:"فَأََنا َنسِيُت، إِمَّا قَالَ: ِسريِيَن

الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْن أَْرطَاةَ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ  - ١٦٧٧٣
َمْن َماَت :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: بن الُْمْنِذرِ، َعنِ اَألَبحِّ السَّكُونِيِّ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

  " ُيشْرُِك بِاللَِّه َشْيئًا َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُال
بِيِه، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َجابِرٍ الَْبْخَترِيُّ الطَّاِئيُّ، َحدَّثََنا بِْشُر بن ُشعَْيبِ بن أَبِي َحْمزَةَ، َعْن أَ - ١٦٧٧٤

وَالَِّذي :"اذَ بن جََبلٍ، كَانَ ُيَحدِّثُ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالزُّْهرِيِّ، َحدَّثََنا َبْعضُ أَْهلِ الِْعلْمِ، أن ُمَع
، َيْهوِي ُحوِمهِنَّ َوأَْوالِدِهنََّنفِْسي بَِيِدِه إِنَّ بَْعَد َما َبْيَن َشِفريِ النَّارِ إِلَى قَْعرَِها لََصْخرةً زَِنةُ َسْبعِ َخِلفَاٍت بُِشُحوِمهِنَّ ولُ

  "ِفيَها َبْيَن َشِفريِ النَّارِ إِلَى أَنْ َيْبلُغَ قَْعَرَها َسْبِعَني خَرِيفًا
  الْمََراسِيلُ َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ

ٍن الثَّقَِفيِّ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن أَبِي َعْو - ١٦٧٧٥
َسلََّم لَمَّا َبَعثَُه إِلَى الَْيَمنِ، الَْحارِِث بن َعْمرِو اْبنِ أَِخي الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

فَبُِسنَّةِ : قَالَ"فَإِنْ لَمْ َيكُْن ِفي ِكَتابِ اللَِّه؟:"ي بِِكَتابِ اللَِّه، قَالَأَقِْض: ، قَالَ"كَْيفَ َتقِْضي إِنْ َعَرضَ لََك قََضاٌء؟:"قَالَ لَُه
أَْجَتهِدُ رَأْيِي : قَالَ"فَإِنْ لَْم َيكُْن ِفي ُسنَّةِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟:"َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي َوفََّق َرُسولَ َرسُولِ اللَّهِ :"فََضَرَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصْدرَُه، َوقَالَ: ال آلُو، قَالََو
  "َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَما يُْرِضي َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



حٍ، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َحْيَوةُ بن ُشرَْي - ١٦٧٧٦
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ  َبعَثَنِي: َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، َعْن َسلََمةَ بن أَُساَمةَ، َعْن َيْحَيى بن الَْحكَمِ، أن ُمَعاذَ بن َجَبلٍ، قَالَ

َوأََمرَنِي أَنْ آُخذَ ِمَن الَْبقَرِ ِمْن كُلِّ ثَالثَِني، َتبِيعًا، َوالتَّبِيعُ الَْجذَُع، أَْو َتبِيعَةً، َوِمْن "َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَصدِّقًا إِلَى أَْهلِ الَْيَمنِ،
أَنْ آُخذَ َما َبْيَن اَألْرَبِعَني َوالَْخْمسَِني، َوَبْيَن السِّتَِّني وَالسَّْبِعَني، َوَما َبْيَن الثََّمانِنيَ  فَعََرُضوا َعلَيَّ: كُلِّ أَْرَبِعَني، ُمِسنَّةً، قَالَ

قَِدْمُت فَأَْخبَْرُت حَتَّى أَْسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك، فَ: َوالتِّْسِعَني، فَأَبَْيُت َعلَْيهِْم، َوقُلُْت لَُهْم
 فَأَمََرنِي أَنْ آُخذَ ِمْن كُلِّ ثَالِثَني َتبِيعًا، َوِمَن اَألْرَبِعَني ُمِسنَّةً، َوِمَن السِّتِّنيَ َتبِيعََتْينِ، َوِمَن"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َتْينِ، َوِمَن التِّْسِعَني ثَالثَةَ أَتَابِيَع، َوِمَن الِْمئَِة ُمِسنَّةً وََتبِيَعْينِ، َوِمَن الَْعْشرِ َوِمئَةٍ السَّْبِعَني ُمِسنَّةً وََتبِيًعا، َوِمَن الثََّمانَِني ُمِسنَّ
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ال لَِّه َصلَّى ُمِسنََّتْينِ َوتَبِيًعا، َوِمَن الِْعْشرِيَن َوِمئٍَة ثَالثَةَ ُمِسنَّاٍت أَْو أَْرَبَعةَ أَتَابِيَع، َوأََمرَنِي َرُسولُ ال

  "َضةَ ِفيَهاآُخذَ ِمْن َما َبْيَن ذَِلكَ َشْيئًا، إِلَى أَنْ َيْبلُغَ ُمِسنَّةً أَْو َجذًَعا، َوَزَعمَ أَْيًضا أَنَّ اَألْوقَاَص ال فَرِي

ا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََرامَةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َحدَّثََنا غْيالنُ بن َعْبِد الصََّمِد الطََّياِلِسيُّ َماِغَمةُ، َحدَّثََن - ١٦٧٧٧
لَمَّا أُِصيَب أَُبو ُعَبْيَدةَ بن الْجَرَّاحِ ِفي : ُموَسى، َعْن ُموَسى بن ُعبَْيَدةَ، َعْن أَيُّوَب بن خَاِلٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َراِفعٍ، قَالَ

َيا ُمَعاذُ، اْدُع اللََّه َيْرفَْع َعنَّا َهذَا الرِّجَْز، : اذَ بن َجَبلٍ، َواْشَتدَّ الَْوَجُع، فَقَالَ النَّاُسطَاُعوِن َعَمَواسٍ اسَْتْخلََف ُمَع
  "ْن َيَشاُء ِمْنكُْمَها َمإِنَُّه لَْيَس بِرِْجزٍ، َولَِكنَُّه َدْعَوةُ َنبِيِّكُْم، َومَْوُت الصَّاِلِحَني قَْبلَكُْم، َوشََهاَدةٌ َيخَْتصُّ اللَُّه بِ:"فَقَالَ

َسِمْعتُ : وِيُّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا الْبََراُء بن َعْبِد اللَِّه الَْغَن - ١٦٧٧٨
َواللَِّه َما أَْبِكي َجَزًعا : َما ُيْبِكيَك؟ فَقَالَ: َبكَى، فَقَالُوا لَمَّاأن َحَضَرُه الَْمْوُت: الَْحَسَن ُيَحدِّثُ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، قَالَ

إِنََّما ِهَي قَْبضََتاِن، :"، َيقُولُِمَن الَْمْوِت، َوال َعلَى دُْنَيا أَُخلِّفَُها َبْعِدي، وَلَِكنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "ارِ، َوقَْبَضةٌ ِفي الَْجنَِّة، فَال أَْدرِي ِمْن أَيِّ الْقَْبَضَتْينِ أَكُونُ؟فَقَْبَضةٌ ِفي النَّ

ُبو طَارِقٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َحدَّثََنا ُحَمْيُد بن ِمهَْرانَ، َحدَّثَنِي أَ - ١٦٧٧٩
اكُْتْب بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ، َهذَا َما : الَْحَسَن ِعْنَد مَْوِتِه َوُهَو ُيوِصي، فَقَالَ لِلْكَاِتبِ شَهِْدُت: السَّْعِديُّ، قَالَ
مَْوِتِه صَاِدقًا َدَخلَ  شَهَِد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَّهِ َصاِدقًا ِمْن قَلْبِِه، َمْن َشهَِد بَِها ِعْنَد"َشهَِد الَْحَسُن،

  .لَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت ذَِلَك، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ أَْوَصى بَِها ِعْنَد َمْوِتِه َيرْوِي ذَِلَك َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع"الَْجنَّةَ
َسِمْعُت أَبِي َيذْكُُر، َعْن ُمَعاِذ بن : َحدَّثََنا ُعَمُر بن ذَرٍّ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، - ١٦٧٨٠
َألنْ  َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَالَِّذي َبَعثَكَ بِالَْحقِّ إِنَُّه لََيعْرُِض ِفي َصْدرِي الشَّْيُء: قُلُْت: َجَبلٍ، قَالَ

الَْحْمدُ ِللَِّه إِنَّ الشَّْيطَانَ قَْد أَيِسَ :"إِلَيَّ ِمْن أَنْ أََتكَلََّم بِِه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكُونَ ُحَمَمةً أََحبُّ
  "ِمْن أَنْ ُيْعَبَد بِأَْرِضي َهِذِه، وَلَِكنَُّه قَْد َرِضَي بِالُْمَحقَّرَاِت ِمْن أَْعَماِلكُْم

ي َعمَّارٍ، ثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر، َحدَّثََنا النَّهَّاسُ بن قَْهمٍ، َعْن َشدَّاٍد أَبَِحدَّ - ١٦٧٨١
َوفَْتُح َبْيِت الَْمقِْدسِ، َوَمْوتٌ َموَْتى، : ِستٌّ ِمْن أَْشَراطِ السَّاَعِة:"َعْن ُمَعاٍذ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

ا، َوِفْتَنةٌ َيْدُخلُ َخْوفَُها َيأُْخذُ ِفي النَّاسِ كَأَنَُّه النُّقاُز الَِّذي َيأُْخذُ ِفي الشَّاِء، َوأَنْ ُيعْطَى الرَُّجلُ أَلَْف ِديَنارٍ فََيْسَخطََه
  "وا بِثَمَانَِني بندًاَجْوَف كُلِّ ُمسِْلمٍ، َوأَنْ َتْغُزَونَ الرُّوُم فََيِسُري

مٍ الطَّائِِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َحبِيبٍ َيحَْيى بن َناِفعٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمسِْل - ١٦٧٨٢
َمكُْحولٍ، َرفََعُه إِلَى ُمَعاِذ بن جََبلٍ، َوَرفََعُه ُمَعاذٌ إِلَى النَّبِيِّ  َعْن َعْبِد َربِِّه بن َعْبِد اللَِّه الشَّاِميِّ، َعْن َيْحَيى بن الَْعالِء، َعْن



َجنِّبُوا َمسَاجِدَكُْم صِْبَياَنكُْم، َوُخُصومَاِتكُْم، َوُحُدودَكُْم، َوشَِراَءكُْم، َوَبْيَعكُْم، َوَجمُِّروَها :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  "، َواْجَعلُوا َعلَى أَْبوَابَِها َمطَاِهَركُْمَيْوَم َجْمِعكُْم
ْن ُحَمْيِد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َع - ١٦٧٨٣

أَِطْع كُلَّ أَِمريٍ، َوَصلِّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالََماِلٍك اللَّخِْميِّ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ
  "َخلَْف كُلِّ إَِمامٍ، َوال َتُسبُّوا أََحًدا ِمْن أَْصَحابِي

دَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ الُْمْحرِِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، ح َوَح - ١٦٧٨٤
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي َرزِينٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، أَنّ : َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، قَاال

  "ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه:"َبلَى، قَالَ: ، قُلُْت"ُدلَُّك َعلَى كَْنزٍ ِمْن كُُنوزِ الَْجنَِّة؟أَال أَ:"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
 بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعطَاِء - ١٦٧٨٥

ْد َشدَّ َعلَْيِه َبْرَدَعةً، بِ، َعْن أَبِي َرزِينٍ، َعْن ُمَعاِذ بن جََبلٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َعلَى َبِعريٍ قَالسَّاِئ
اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، : ، قُلُْت"الِْعَباِد؟َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى :"لَبَّْيَك َوسَْعدَْيَك، فَقَالَ: ، قُلُْت"َيا ُمَعاذُ:"فَقَالَ
َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ الْعَِباِد َعلَى اللَِّه إِذَا فََعلُوا :"، ثُمَّ قَالَ"فَإِنَّ َحقَّ اللَِّه َعلَْيهِْم أَنْ َيعُْبُدوُه َوال ُيْشرِكُوا بِِه َشيْئًا:"قَالَ

  ".حَقُُّهْم َعلَْيِه إِذَا فََعلُوا ذَِلَك أَنْ َيْغِفَر لَُهْم، وَُيْدِخلَُهُم الَْجنَّةَ:"ْعلَُم، قَالَاللَُّه َوَرسُولُُه أَ: ، قُلُْت"ذَِلَك؟

شِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعنِ اَألْعَم - ١٦٧٨٦
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي قَِدْمُت ِمْن ِعْنِد قَْومٍ َيْسُجُد بَْعضُُهْم ِلبَْعضٍ، : فَقُلُْت: ْبَيانَ، َعْن ُمَعاٍذ، أَنَُّه قَِدَم ِمَن الَْيَمنِ، قَالَظَ

  "َساَء أَنْ َيْسُجْدنَ َألْزوَاجِهِنِّلَْو كُْنُت آُمُر َبشًَرا أَنْ َيْسُجَد ِلَبَشرٍ َألَمْرتُ النِّ:"أَفَال َنفَْعلُ ذَِلَك لََك؟ قَالَ
َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد،  - ١٦٧٨٧

اعُْبِد اللََّه كَأَنََّك َتَراُه، َواْعُددْ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْوصِنِي، فَقَالَ: ُتقَالَ ُمَعاذُ بن َجَبلٍ قُلْ: َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، قَالَ
ةً، فَاْعَملْ بِجَْنبَِها َحَسَنةً، َنفَْسَك ِمَن الَْمْوَتى، َواذْكُرِ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ عِْنَد كُلِّ َحَجرٍ َوِعْنَد كُلِّ َشَجرٍ، وَإِذَا َعِملَْت َسيِّئَ

َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه، فَأََخذَ بِطََرِف : قُلُْت"أَال أُْخبُِرَك بِأَْملَِك النَّاسِ ِمْن ذَِلَك؟:"، ثُمَّ قَالَ"رُّ بِالسِّرِّ، َوالَْعالنَِيةُ بِالَْعالنَِيِةالسِّ
وََهلْ َيكُبُّ النَّاَس َعلَى َمَناِخرِِهْم :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيا َرُسولَ اللَِّه، كَأَنَّهُ َيَتَهاَونُ بِِه، فَقَالَ النَّبِيُّ َص: ِلسَانِِه، فَقُلُْت

  .، َوأََخذَ بِطََرِف ِلسَانِِه "ِفي النَّارِ إِال َهذَا؟

بن الَْولِيِد، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَِّد بن إِبَْراِهيُم بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ - ١٦٧٨٨
َوَسلََّم َبَعثَُه إِلَى َحبِيُب بن َصاِلحٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن سَابٍِط، َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

أَنَّ الَْمَردَّ "سُولُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَْيكُْم، ُيْخبِرُكُْمَيا أَيَُّها النَّاُس، إِنِّي َر: الَْيَمنِ، فَلَمَّا قَِدَم َعلَْيهِْم، قَالَ
  "إِلَى اللَِّه، إِلَى ُجنٍَّة أَْو نَارٍ، ُخلُوٌد َوال َمْوَت، َوإِقَاَمةٌ َوال ظَْعَن

  فَْراُء أُمُُّهُمَعاذُ بن الْحَارِِث األَْنصَارِيُّ َبْدرِيٌّ َوُهَو بن َعفَْراَء، َوَع
الَْبكَّاِئيِّ، َعنِ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ، َعْن زَِياٍد - ١٦٧٨٩

اذُ بن الْحَارِِث بن رِفَاَعةَ بن سَْوَداَء بن َماِلِك بن غَْنمِ ُمعَاذُ بن َعفَْراَء َوُهَو ُمَع: اْبنِ إِْسحَاَق، ِفي َتْسِمَيِة َمْن شَهَِد َبْدًرا
بَْيِد بن ثَْعلََبةَ بن غَْنمِ بن بن َماِلِك بن النَّجَّارِ، َوَعفَْراُء أُمُُّه، َوِهيَ أُمُّ َعْوٍف َوُمَعوٍِّذ، كُلُُّهْم شَهَِد َبْدرًا، َوَعفَْراُء بنُت ُع

  ".َماِلِك بن النَّجَّارِ



اهِيَم، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َسْعدِ بن إِبَْر - ١٦٧٩٠
وَلَْم ُيَصلِّ، فَقَالَ لَُه ُمَعاذٌ،  َنْصرِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن ُمَعاِذ بن َعفَْراَء، أَنَُّه كَانَ َيطُوفُ بِالَْبْيِت فَطَاَف بَْعَد الَْعْصرِ

َينَْهى َعْن َصالٍة َبْعدَ "إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َما َيْمنَُعَك أَنْ ُتَصلَِّي؟ فَقَالَ: َرُجلٌ ِمْن قَُرْيشٍ
  "َد الَْعْصرِ َحتَّى َتْغُرَب الشَّْمُسبَْعَد الصُّْبحِ َحتَّى َتطْلُعَ الشَّْمُس، َوبَْع: َصالَتْينِ
ْعِد بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َس - ١٦٧٩١

َرِشيِّ، أَنَُّه طَاَف بِالَْبْيِت َمَع ُمَعاذِ بن َعفَْراَء َبْعَد الَْعْصرِ َوَبْعَد الصُّْبحِ، َعْن َنْصرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َجدِِّه ُمَعاٍذ الْقُ
بَْعَد الَْغَداةِ َحتَّى َتطْلَُع : ال َصالةَ بَْعَد َصالَتْينِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَلَْم ُيَصلِّ، فََسأَلَُه، فَقَالَ

  ".لشَّْمُس، َوبَْعَد الَْعْصرِ َحتَّى تَْغُرَب الشَّْمُسا

ْعِد بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، أََنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، أََنا ُشْعَبةُ، َعْن َس - ١٦٧٩٢
ُيَحدِّثُ، َعْن َجدِِّه ُمَعاٍذ، َرُجلٌ ِمْن بين َتْيمٍ أَنَُّه كَانَ َيطُوفُ َبْعَد الَْعْصرِ َمَع  إِبَْراهِيَم،،أَنَُّه َسِمَع َنْصَر بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ

ِة ِفي نََهى َعنِ الصَّال"إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،: َما َمَنَعَك أَنْ ُتَصلَِّي؟ فَقَالَ: ُمَعاِذ بن َعفَْراَء َولَْم ُيَصلِّ، فَقُلُْت
  ".بَْعَد الصُّْبحِ حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس، َوبَْعَد الَْعْصرِ حَتَّى َتغُْرَب الشَّْمُس: َساَعَتْينِ

  ُمَعاذُ بن َعْمرِو بن الَْجمُوحِ اَألْنَصارِيُّ ثُمَّ الَْخْزَرجِيُّ َبْدرِيٌّ، َوُهَو قَاِتلُ أَبِي جَْهلِ بن ِهَشامٍ
 بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا زِيَاُد َحدَّثََنا أَْحَمُد - ١٦٧٩٣

ُمَعاذُ بن َعْمرِو : لَْخْزَرجِِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ، ثُمَّ ِمَن ا"بن َعْبِد اللَِّه الَْبكَّاِئيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاقَ،
: قَالُبن الَْجُموحِ بن َزْيِد بن َحَرامِ بن كَْعبِ بن غَْنمِ بن كَْعبِ بن َسلََمةَ بن َسْعدِ بن َعِليِّ بن أََسِد بن َسارَِدةَ، َوُي

لٍ، َوقَطََع ِعكْرَِمةُ بن أَبِي َجْهلٍ َيدَُه، ثُمَّ عَاَش َتزِيُد بن ُحَشْيمِ بن الَْخْزَرجِ شَهَِد َبْدرًا، َوقَْتلَ أََبا جَْه: َساِدَرةَ، َوُيقَالُ
  ".إِلَى َزَمنِ ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه

 َعْبِد َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا ُيوُسفُ بن الْمَاجُِشوِن، َعْن صَاِلحِ بن إِبَْراهِيَم بن - ١٦٧٩٤
َبْيَنَما أََنا َواِقٌف، ِفي الصَّفِّ َيْوَم َبْدرٍ َنظَْرُت َعْن َيِمينِي َوِشمَاِلي، فإذا أََنا : الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

َيا َعمِّ، َهلْ : ِمْنُهَما، فََغَمَزنِي أََحُدُهَما، فَقَالَ َبْيَن غُالَمْينِ ِمَن األَْنصَارِ َحِديثٍَة أَْسنَاُنُهَما، َتمَنَّْيُت أن أَكُونَ َبْيَن أَْضلََع
أُْخبِْرُت أَنَُّه َيُسبُّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َنَعْم، َوَما َحاجَُتَك إِلَْيِه َيا اْبَن أَِخي؟ قَالَ: َتْعرُِف أََبا جَْهلٍ؟ قُلُْت

ِئْن َرأَْيُتُه ال ُيفَارِقُ ِسَواِدي َسوَاَدُه، َحتَّى َيمُوَت األَْعَجلُ مِنَّا، فََتَعجَّْبُت ِلذَِلَك، فََغَمَزنِي َوَسلََّم، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَ
ا َصاِحُبكَُما أَال إِنَّ َهذَ: اآلَخُر، فَقَالَ ِلي ِمثْلََها، فَلَْم أَْنَشبَ أَنْ َنظَْرُت إِلَى أَبِي َجْهلٍ َيُدوُر ِفي النَّاسِ، فَقُلُْت لَُهمَا
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  الَِّذي َتْسأَالِن َعْنُه، فَاْبَتَدَراُه بَِسْيفَْيهَِما فََضرََباُه حَتَّى قََتالُه، ثُمَّ اْنَصَرفَا إِلَى َرُسولِ اللَِّه

ال، فََنظََر ِفي : قَاال"َهلْ َمَسْحُتَما َسْيفَْيكَُما؟:"أََنا قََتلُْتُه، قَالَ: ، فَقَالَ كُلُّ وَاِحٍد مِْنُهَما"أَيُّكَُما قََتلَُه؟:"فَأَْخَبرَاُه، فَقَالَ
، فَقََضى بَِسلَبِهِ ِلُمَعاِذ بن َعْمرِو بن الَْجُموعِ، َوكَاَنا ُمَعاذَ بن َعفَْراَء، َوُمعَاذَ بن َعْمرِو "ِكالكَُما قََتلَُه:"السَّْيفَْينِ، فَقَالَ

  .بن الَْجُموعِ 
  أَُبو زَُهْيرٍ الثَّقَِفيُّ ُمَعاذٌ

ِهرِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا ُشرَْيُح بن النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّا - ١٦٧٩٥
بن أَبِي َمرَْيَم، أَْخَبرَنِي َناِفعُ بن ُعَمَر، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا َسِعيدُ : السَّْرحِ، َوَيْحَيى بن أَيُّوبَ الَْعالُف الِْمصْرِيَّاِن، قَاال



َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد، ح : لُواالَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، وَُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، َوأَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ، قَا
َحدَّثََنا َناِفعُ بن ُعَمَر الْجَُمِحيُّ، َحدَّثَنِي أَُميَّةُ بن : نَ، َحدَّثََنا دَاُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، قَالُواَوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرو

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َصفَْوانَ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي زَُهْيرٍ الثَّقَِفيُّ، َعْن أَبِيِه أَبِي ُزهَْيرٍ، قَالَ
تُوِشكُونَ أَنْ َتَعلَُموا أَْهلَ الَْجنَِّة ِمْن أَْهلِ النَّارِ، أَْو ِخيَاَركُْم ِمنْ :"ِفي ُخطَْبِتِه بِالْبََناَوِة، أَْو بِالنََّباَوِة ِمَن الطَّاِئِف، قَالَ

بِالثََّناِء :"بِمَ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: ، فَقَالَ َرُجلٌ"لَ الَْجنَِّة ِمْن أَْهلِ النَّارِأَْه:"َوال أَْعلَُمُه إِال قَالَ: ، قَالَ َنافٌِع"ِشرَارِكُْم
  "الَْحَسنِ، وَالثََّناِء السَّيِِّئ، أَْنُتْم شَُهَداُء بَْعِضكُْم َعلَى َبْعضٍ

ُبو أَُميَّةَ بن َيْعلَى الثَّقَِفيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا أَ - ١٦٧٩٦
  "إِذَا َسمَّيُْتْم فََعبُِّدوا:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُزَهْيرٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ُمَعاذُ بن أََنسٍ الْجَُهنِيُّ

 ْشرُ بن ُموَسى اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن أَبِيَحدَّثََنا بِ - ١٦٧٩٧
اللَُّه َعلَْيِه  لَّىَمْرُحومٍ َعْبِد الرَّحِيمِ بن َمْيُموٍن، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاذِ بن أََنسٍ الْجَُهنِيِّ، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َص

  َنَهى َعنِ الُْحْبَوةِ َيْوَم الُْجُمَعِة َواإلَِماُم َيخْطُُب"َوَسلََّم
َسْهلِ بن  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن - ١٦٧٩٨

  "َنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ االْحِتَباِء َيْوَم الُْجُمَعِة:"ْن أَبِيِه، قَالَُمَعاِذ بن أََنسٍ، َع
َعْبدُ َمْرُحومٍ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، نا َسِعيدُ بن أَبِي أَيُّوَب، َحدَّثَنِي أَُبو  - ١٦٧٩٩

َمْن تََرَك :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّحِيمِ بن َمْيُموٍن، َحدَّثَنِي َسْهلُ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
وسِ الَْخالِئقِ َيْوَم الِْقَياَمِة، َحتَّى ُيخَيَِّرُه ِمْن ُحلَلِ اِإلَميانِ اللِّبَاَس َوُهَو َيقِْدُر َعلَْيِه َتوَاُضًعا ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َدعَاُه اللَُّه َعلَى ُرُء

  "َيلَْبُس ِمْن أَيَِّها َشاَء

بن َعْن َيْحَيى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ِضرَاُر بن صَُرَد، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ،  - ١٦٨٠٠
َمْن :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَيُّوَب، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َم الِْقَياَمِة حَتَّى ُيَخيََّر حُلَلَ الَْجنَّةِ َيلَْبُس أَيََّها َتَرَك اللِّبَاَس َتوَاُضًعا َوُهَو قَاِدٌر َعلَْيِه، َدَعاُه اللَُّه َعلَى ُرُءوسِ الَْخالِئقِ َيْو
نَ بن فَايٍِد، َعْن سَْهلِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن زَبَّا". َشاَء

  .أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهبن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن 
ي أَُبو مَْرُحومٍ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َحدَّثَنِ - ١٦٨٠١

َمْن أَكَلَ طََعامًا، :"َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْبُد الرَّحِيمِ بن َمْيُموٍن، َعْن
قَدََّم ِمْن ذَْنبِِه، َوَمْن لَبِسَ الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي أَطَْعمَنِي َهذَا، َوَرَزقَنِيِه ِمْن غَْيرِ َحْولٍ ِمنِّي َوال قُوٍَّة، غَفََر اللَُّه لَُه َما َت: فَقَالَ

  "َم ِمْن ذَْنبِِهالْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي كَسَانِي َهذَا َوَرَزقَنِيِه ِمْن غَْيرِ َحْولٍ مِنِّي َوال قُوٍَّة، غَفََر اللَُّه لَُه َما تَقَدَّ: ثَْوًبا، فَقَالَ

رِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا َناِفُع بن َيزِيَد، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْص - ١٦٨٠٢
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َمْرُحومٍ، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، أن َرُجال َجاَء إِلَى َمْجِلسٍ َوِفيِه َوِفيِه النَّبِيُّ َصلَّى ا

السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، : ، ثُمَّ أََتى آَخُر، فَقَالَ"َعْشرُ َحَسنَاٍت:"ُم َعلَْيكُْم، فََردَّ َعلَْيِه السَّالَم َوقَالَالسَّال: فَقَالَ
َهكَذَا َيكُونُ :"، َوقَالَ"َبُعونَأَْر:"السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه، فَقَالَ: ، ثُمَّ أََتى آخَُر، فَقَالَ"ِعْشُرونَ:"فَقَالَ



  "الْفَْضلُ
انُ بن فَايٍِد، َعْن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثََنا َزبَّ - ١٦٨٠٣

ال َيذْكُرُنِي َعْبِدي ِفي : قَالَ اللَُّه َتعَالَى:"َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
اللَِّه  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد". َنفِْسِه إِال ذَكَْرُتُه ِفي َمٍأل ِمْن َمالِئكَِتي، َوال َيذْكُرُنِي ِفي َمألٍ إِال ذَكَْرُتُه ِفي الرَِّفيقِ اَألْعلَى

ن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعن الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ ب
يُّ، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َزبَّاِن بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراِطيِس. ِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

  .فَاِئٍد، َعْن سَْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 

َنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َزبَّانَ بن فَاِئٍد، َعْن َسْهلِ بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثَ - ١٦٨٠٤
َمْن َسِمعَ : الَْجفَاُء كُلُّ الَْجفَاِء، وَالْكُفُْر َوالنِّفَاُق:"ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، ". َي اللَِّه ُيَناِدي بِالصَّالِة وََيْدُعو إِلَى الْفَالحِ فَال ُيجِيبُُهُمَناِد
بِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن زَبَّانَ بن فَاِئٍد، َعْن سَْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَ

  .ِمثْلَُه َسَواًء 
ْهلِ بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن، َعْن َزبَّانَ بن فَاِئٍد، َعْن َس - ١٦٨٠٥

َحْسبُ الُْمْؤِمنِ ِمَن الشَّقَاِء وَالَْخْيَبِة أَنْ َيْسَمَع الُْمَؤذِّنَ :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".ُيثَوُِّب بِالصَّالِة فَال ُيجِيبَُه

ُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي َزبَّانُ بن فَايٍِد، َعْن َسْهلِ بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْب - ١٦٨٠٦
] ١اإلخالص آية "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد:"َمْن قََرأَ:"ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنْ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

إِذًا َنسَْتكِْثَر َيا َرسُولَ اللَِّه؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : ، فَقَالَ ُعَمُر بن الْخَطَّابِ"الَْجنَِّةَعْشَر َمرَّاتٍ بىن اللَُّه لَهُ َبْيًتا ِفي 
ْشِديُن بن َسْعٍد، َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رِ". اللَُّه أَكْثَُر َوأَطَْيُب:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َم ِمثْلَُه َحدَّثََنا َزبَّانُ بن فَايٍِد، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َعةَ، َعْن زَبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن سَْهلِ بن ُمَعاذِ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِي - ١٦٨٠٧

َمْن قََرأَ أَلَْف آَيٍة ِفي َسبِيلِ اللَِّه كُِتَب َيْوَم الِْقَياَمِة َمَع :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن "شَُّهَداِء وَالصَّاِلِحَني، َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفقًاالنَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني وَال

َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، 
  .َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه 

بِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا َناِفُع بن َيزِيَد، َعْن َيحَْيى بن أَ - ١٦٨٠٨
َمْن قََرأَ أَلَْف آَيٍة ِفي سَبِيلِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَأُسَْيٍد، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه

  ".اللَِّه كََتَبُه اللَُّه َمَع النَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني وَالشَُّهَداِء وَالصَّاِلِحَني
بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاٍذ،  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد -١٦٨٠٩

َمْن حََرَس ِمْن َوَراِء الُْمْسِلِمَني ِفي َسبِيلِ اللَِّه ُمَتطَوًِّعا ال َيأُْخذُهُ :"َعْن أَبِيِه، َعنْ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
َحدَّثََنا ] ". ٧١مرمي آية "[َوإِنْ ِمْنكُْم إِال َوارِدَُها:"لْطَانٌ لَْم َيَر النَّاَر بَِعْيَنْيِه إِال َتِحلَّةَ الْقََسمِ، فَإِنَّ اللََّه َتَعالَى َيقُولُُس



َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ،  َبكُْر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن سَْعٍد، َعْن
  .َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 

ْيرُ بن ُنَعْيمٍ الَْحْضَرِميُّ َحدَّثََنا أَْزَهرُ بن ُزفََر الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثََنا َخ - ١٦٨١٠
الذِّكُْر يَفُْضلُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْقَاِضي، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ الُْجهَنِيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  "َعلَى النَّفَقَِة ِفي سَبِيلِ اللَِّه ِمائَةَ ضِْعٍف

ى، َنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، ح َوَحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسَحدَّثَ - ١٦٨١١
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي زَبَّانُ بن فَايٍِد، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنْ َرُسولِ: قَاال

  ".إِنَّ الذِّكَْر ِفي َسبِيلِ اللَِّه ُيَضعَُّف فَْوقَ النَّفَقَِة َسْبَع ِمائَةِ ِضْعٍف:"َوَسلََّم، قَالَ
سَْعٍد، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن

  .َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنْحَوُه
َزبَّانُ بن فَايٍِد، َعْن َسْهلِ بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثََنا  - ١٦٨١٢

، "أَكْثَُرُهْم ِللَِّه ِذكًْرا:"أَيُّ الُْمَجاِهِديَن أَعْظَُم أَْجًرا؟ قَالَ: ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنْ َرسُولِ اللَِّه أَنَّ َرُجال سَأَلَُه، فَقَالَ
، ثُمَّ ذَكََر الصَّالةَ وَالزَّكَاةَ َوالَْحجَّ َوالصََّدقَةَ، كُلُّ ذَِلَك "أَكْثَرُُهْم ِللَِّه ِذكْرًا:"الََوأَيُّ الصَّاِئِمَني أَْعظَمُ ِللَِّه أَجًْرا؟ قَ: قَالَ

َيا أََبا :"ُه َتعَالَى َعْنُه، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق ِلُعَمَر َرِضيَ اللَّ"أَكْثَرُُهْم ِللَِّه ِذكْرًا:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  "أََجلْ:"، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"َحفْصٍ ذََهَب الذَّاِكُرونَ اللََّه بِكُلِّ خَْيرٍ

ثََنا َزبَّانُ بن فَايٍِد، َعْن َسْهلِ بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّ - ١٦٨١٣
َحقٌّ َعلَى َمْن قَاَم ِمْن َمْجِلسٍ أَنْ ُيَسلَِّم َعلَْيهِْم، :"ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنْ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

اَم َرُجلٌ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتكَلَُّم، فَلَْم ُيَسلِّْم، فَقَالَ َرُسولُ ، فَقَ"َوَحقٌّ َعلَى َمْن أََتى َمْجِلًسا أَنْ ُيسَلَِّم
بِي السَّرِيِّ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَ". َما أَسَْرَع َما َنِسَي:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاذِ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِ
  .َنحَْوُه 

ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن زَبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن سَْهلِ بن ُمَعاذِ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن  - ١٦٨١٤
َمْن بىن بنَياًنا ِفي غَْيرِ ظُلْمٍ َوال اعِْتَداٍء، أَْو غََرَس :"بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنْ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  "ظُلْمٍ َوال اعِْتَداٍء كَانَ لَُه أَجًْرا جَارًِيا َما اْنَتفَعَ بِِه أََحٌد ِمْن َخلْقِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ غَْرًسا ِفي غَْيرِ

ى بن َعْن َيْحَيَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ِضرَاُر بن صَُرَد، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ،  - ١٦٨١٥
َمْن بىن :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَيُّوَب، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".َخلْقِ الرَّْحَمنِ َعزَّ َوَجلَّ بنيَاًنا ِفي غَْيرِ ظُلْمٍ َوال اعِْتَداٍء كَانَ لَهُ أَجُْرُه َما اْنتَفََع بِِه أََحٌد ِمْن
ْهلِ بن ُمَعاذِ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن زَبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن َس - ١٦٨١٦

َمْن أَعْطَى ِللَِّه، َوَمَنَع ِللَِّه، وَأََحبَّ ِللَِّه، َوأَبَْغَض ِللَِّه، :"َوَسلََّم أَنَُّه قَالَبن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنْ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  "فَقَِد اسَْتكَْملَ إِميَاَنُه

يٍِد، َعْن سَْهلِ بن ُمَعاذِ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن زَبَّانَ بن فَا - ١٦٨١٧



أَفَْضلُ الْفََضاِئلِ أَنْ َتِصلَ َمْن قَطََعَك، َوُتْعِطي َمْن َحَرَمَك، َوَتصْفََح َعمَّْن :"بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنْ َرسُولِ اللَِّه، قَالَ
ُد بن أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن سَْعٍد، َعْن َزبَّانَ بن فَايِدٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ". َشَتَمَك

  .َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنحَْوُه 

ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن زَبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن سَْهلِ بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن  - ١٦٨١٨
َمْن كَظََم غَْيظًا َوُهَو يَقِْدُر َعلَى أَنْ ُيْنِفذَُه َدَعاهُ اللَّهُ :"ُمَعاٍذ، َعْن أَبِيِه، َعنْ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ

قِْدُر َعلَْيَها الَْخالِئقِ َحتَّى ُيخَيََّر ِمْن ُحورِ الَْعْينِ أَيَُّتُهنَّ َشاَء، َوَمْن َتَرَك أَنْ َيلَْبسَ َصاِلَح الثِّيَابِ َوُهَو َي َعلَى ُرُءوسِ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ". اِإلَمياِن أَيَُّتُهنَّ َشاَء َتوَاُضًعا ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َدعَاُه اللَُّه َعلَى ُرءُوسِ الَْخالِئقِ حَتَّى ُيَخيَِّرُه اللَُّه ِفي حُلَلِ

لِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن سَْه
  .ْيِه َوَسلََّم بِِمثِْلِه أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

، َعْن إِْبَراِهيَم بن َحدَّثََنا َواِثلَةُ بن الَْحَسنِ الِْعرِْقيُّ، َحدَّثََنا كَِثُري بن ُعَبْيٍد الَْحذَّاُء، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد - ١٦٨١٩
، َعْن فَْرَوةَ بن ُمَجاِهٍد، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن َسِمْعُت َرُجال ُيَحدِّثُ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ: أَْدَهَم، قَالَ

َمْن كَظََم غَْيظًا َوُهَو قَاِدٌر َعلَى إِْنفَاذِِه، َخيََّرُه اللَُّه ِمَن الُْحورِ الَْعْينِ َيْومَ :"أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َضعَ اللَُّه َعلَى ْن َتَرَك ثَْوَب َجَمالٍ َوُهَو قَاِدٌر َعلَى لُْبِسِه كََساُه اللَُّه رَِداَء اِإلَمياِن، َوَمْن أَْنكََح َعْبًدا ِللَِّه َوالِْقَيامَِة، َوَم

  ".رَأِْسِه َتاجَ الُْملِْك

اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن زَبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن سَْهلِ بن ُمَعاذِ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا  - ١٦٨٢٠
َمْن َتَخطَّا الُْمْسِلِمَني َيْوَم الُْجُمَعِة اتََّخذَ جِسًْرا إِلَى :"بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنْ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  "َجهَنََّم
اذِ لِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن زَبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن سَْهلِ بن ُمَعَحدَّثََنا ا - ١٦٨٢١

أَصَابَِعُه بَِمنْزِلٍَة  الضَّاِحُك ِفي الصَّالِة، وَالُْملَْتِفُت، وَالُْمفَْرِقُع:"بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنْ َرسُولِ اللَِّه أَنَُّه كَانَ َيقُولُ
  "َواِحَدٍة

نَ بن فَايٍِد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن سَْعٍد، َعْن َزبَّا - ١٦٨٢٢
الُْملَْتِفُت ِفي الصَّالِة، َوالضَّاِحُك، :"للَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ ا: َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".َوالُْمفَْرِقُع أَصَابَِعُه بَِمنْزِلٍَة َواِحَدٍة
فَايٍِد، َعْن سَْهلِ بن ُمَعاذِ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن زَبَّانَ بن  - ١٦٨٢٣

َألنْ أَُشيَِّع ُمَجاِهًدا ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَأُِعيَنُه َعلَى غُْدَوٍة أَوْ َرْوَحٍة أََحبُّ إِلَيَّ ِمنَ :"بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ، قَالَ
لْغَزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن َزبَّانَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ ا". الدُّْنَيا َوَما ِفيَها

  .بن فَايٍِد، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنحَْوُه 

َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن زَبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن سَْهلِ بن ُمَعاذِ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن  - ١٦٨٢٤
َحتَّى : َف، قَالَى َرُجال َتَخلَّبن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنْ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه أََمَر أَْصحَاَبُه بِالَْغْزوِ فََرأَ
ِلي بَِدْعَوٍة َتكُونُ َسابِقَةً َيْومَ  أََصلَّى َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الظُّهَْر، ثُمَّ أَُسلَِّم َعلَْيِه َوأَُودَِّعُه، فََيْدُعَو

َسلََّم أَقَْبلَ الرَُّجلُ ُمَسلًِّما َعلَْيِه، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الِْقَيامَِة، فَلَمَّا َصلَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



لَْيِه نََعْم ُسبِقَونِي بُِغْدوَِتهُِم الْبَارَِحةَ وَالَْيْومِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع: قَالَ"َتْدرِي بِكَْم َسَبقََك أَْصحَاُبَك؟:"َوَسلََّم
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ ". َوالَِّذي نَفِْسي بَِيدِِه، لَقَدْ َسَبقَوَك بِأَْبَعَد ِممَّا َبْيَن الَْمْشرِقَْينِ َوالَْمغْرَِبْينِ ِفي الْفَِضيلَِة:"َوَسلََّم

َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاٍذ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ الْغَزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن، 
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 

سَْهلِ بن ُمَعاذِ  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن زَبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن - ١٦٨٢٥
أَفَْضلُ اِإلَميانِ أَنْ ُتِحبَّ ِللَِّه، :"بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه سَأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَفَْضلِ اِإلَمياِن؟ قَالَ

َوأَنْ ُتِحبَّ ِللنَّاسِ َما ُتِحبُّ ِلنَفِْسَك، :"اذَا َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالََوَم: ، قَالَ"َوُتْبِغَض ِللَِّه، َوُتْعِملَ ِلَساَنَك ِفي ِذكْرِ اللَِّه
  "َوَتكَْرَه لَُهْم َما َتكَْرُه ِلنَفِْسَك، َوأَنْ َتقُولَ َخْيًرا أَْو َتْصُمَت

َحدَّثََنا رِْشِديُن، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن سَْهلِ بن  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ،
  .ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنْ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

يَعةَ، َعْن زَبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن سَْهلِ بن ُمَعاذِ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِ - ١٦٨٢٦
أَال أُْخبُِركُمْ ِلَم سَمَّى اللَُّه إِبَْراِهيمَ َخِليلَُه الَِّذي َوفَّى؟ :"بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنْ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

، َحتَّى َخَتمَ ] "١٧الروم آية "[ُسْبَحانَ اللَِّه ِحنيَ ُتْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَ:"َبَح أَْو أَْمَسىَألنَُّه كَانَ َيقُولُ كُلََّما أَْص
ْن َسْهلِ انَ بن فَايٍِد، َعَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن، َعْن َزبَّ. اآلَيةَ

  .بن ُمَعاٍذ، َعْن أَبِيِه، َعنْ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه 

ْهلِ بن ُمَعاذِ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن زَبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن َس - ١٦٨٢٧
وَالَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَْم َيتَِّخذْ :"آَيةُ الْعِزَِّة ِللَِّه:"أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنْ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ َيقُولُبن 

  ] "١١١اإلسراء آية "[َوكَبِّْرُه َتكْبِريًا َولًَدا َولَْم َيكُْن لَُه شَرِيٌك ِفي الُْملِْك وَلَْم َيكُْن لَُه َوِليٌّ ِمَن الذُّلِّ
نَ بن فَايٍِد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن سَْعٍد، َعْن َزبَّا - ١٦٨٢٨

وَقُلِ الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي :"آَيةُ الِْعزَِّة:"ُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َر: َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ] ".١١١اإلسراء آية "[الَْم يَتَِّخذْ َولًَدا وَلَْم َيكُْن لَهُ َشرِيٌك ِفي الُْملِْك َولَْم َيكُْن لَُه وَِليٌّ ِمَن الذُّلِّ َوكَبِّْرُه َتكْبًِري

ِمقَْداُم بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْرَيَم، أََنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، ح َوَحدَّثََنا الْ - ١٦٨٢٩
قَالَ : ن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالََداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا اللَّْيثُ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاذِ ب

  "ارْكَُبوا َهِذِه الدَّوَابَّ سَاِلَمةً، وَاْبَتِدُعوَها َساِلَمةً:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا رِْشِديُن، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ،  - ١٦٨٣٠
َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى قَْومٍ َعلَى َدَوابَّ لَُهْم َورََواِحلَ، : َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
اْركَُبوَها َساِلَمةً، وانْزِلُوا َعْنَها َساِلَمةً، َوال تَتَِّخذُوَها كَرَاِسيَّ :"َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهْم ُوقُوٌف، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه

  ".َألَحاِديِثكُْم وَمَجاِلِسكُْم، فَلَُربَّ َمْركُوَبٍة َخْيٌر ِمْن َراِكبَِها َوأَكْثَُر ِذكًْرا ِللَِّه ِمْنُه
َد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، َعْن َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُو - ١٦٨٣١

َصلَّى  قَالَ َرسُولُ اللَِّه: بن ُسلَْيَمانَ،أن إِْسَماِعيلَ بن َيْحَيى الَْمَعاِفرِيَّ َحدَّثَُه، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ



َم، َوَمْن قَفَّا َمْن َحَمى ُمْؤِمًنا ِمْن ُمَناِفقٍ َيْغتَاُبُه َبَعثَ اللَُّه َملَكًا َيْحِمي لَْحَمُه َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن َنارِ َجَهنَّ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "َم حَتَّى َيْخُرَج ِممَّا قَالَُمْسِلًما بَِشْيٍء ُيرِيُد َشْيَنُه بِهِ َحَبَسهُ اللَُّه َعلَى جِْسرِ َجهَنَّ

الرَّْحَمنِ  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن أُسَْيِد بن َعْبِد - ١٦٨٣٢
َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَْزَوةَ كَذَا َوكَذَا، فََضيََّق غََزْوُت َمَع : الَْخثَْعِميِّ، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاٍذ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

إِنَّ َمْن َضيََّق َمْنزِال :"ي النَّاسِالنَّاُس الَْمنَازِلَ َوقَطَُعوا الطَّرِيَق، فََبَعثَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَناِدًيا فََناَدى ِف
  "طََع طَرِيقًا فَال جَِهادَ لَُهأَْو قَ

ْوَزاِعيِّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ، َعنِ اَأل - ١٦٨٣٣
غََزْوَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : ن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَأُسَْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن قُرَّةَ بن ُمَجاِهٍد، َعْن َسْهلِ ب

  ".َمنْ َضيََّق َمْنزِال أَْو قَطََع طَرِيقًا فَال جَِهاَد لَُه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََبَعثَ ُمَناِدًيا
ُمَحمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا  - ١٦٨٣٤

إِذَا َسِمْعُتُم الُْمَؤذِّنَ ُيثَوُِّب بِالصَّالِة، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  "َما َيقُولُفَقُولُوا كَ

 بن فَايٍِد، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن غُلَْيبٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُعفَْيرٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن َزبَّانَ - ١٦٨٣٥
ِمَن الِْعَباِد َعبَّادٌ ال ُيكَلِّمُُهُم اللَُّه َيْومَ :"لََّم قَالََعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

ُمتََبرٌِّئ ِمْن َواِلَدْيِه َراِغٌب َعْنُهَما، :"َمْن أُولَِئكَ َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: ، قَالُوا"الِْقَياَمِة َوال ُيَزكِّيهِْم، َوال َيْنظُرُ إِلَْيهِْم
  "، َوَرُجلٌ أَْنَعَم َعلَْيِه قَْوٌم نِْعَمةً، فَكَفََر بنْعَمتِهِْم َوَتبَرَّأَ ِمْنُهْمَوُمَتَبرٌِّئ ِمْن َولَدِِه

ْن َزبَّانَ بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن وُهْيبٍ الْغَزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َع -١٦٨٣٦
إِنَّ ِللَِّه ِعَباًدا ال ُيِكلَّمُُهُم اللَّهُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَفَايٍِد، َعْن سَْه

ُمتََبرٌِّئ ِمْن َواِلَدْيِه َراِغٌب َعْنُهَما، :"الََمْن ُهْم َيا َرُسولُ اللَِّه؟ قَ: ، قِيلَ"َيْوَم الْقَِياَمِة َوال ُيَزكِّيهِْم، وِلُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم
  ".َوُمَتَبرٌِّئ ِمْن َولَدِِه، َوَرُجلٌ أَْنَعَم َعلَْيِه قَْوٌم فَكَفََر نِْعَمَتُهْم وََتَبرَّأَ ِمنُْهْم

رِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّ - ١٦٨٣٧
لَْن َتزَالَ أُمَِّتي َعلَى َشرِيَعةٍ َحَسَنٍة َما :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َيا َنبِيَّ اللَِّه، : ، ِقيلَ"ُيقَْبْض مِْنُهُم الِْعلُْم، َوَيكْثُْر ِفيهِْم وَلَُد الْحِْنِث، َوَيظَْهْر ِفيهُِم الصَّقَّاُرونَ َما لَْم: لَْم َيظَْهْر ِفيهِْم ثَالثٌ
  "َنْشٌء َيكُونُ ِفي آِخرِ الزََّماِن َتِحيَّتُُهْم بَْيَنُهمُ التَّالُعُن:"َوَما الصَّقَّاُرونَ؟ قَالَ

ُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَم - ١٦٨٣٨
اذِ بن أََنسٍ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي سَِعيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن َخْيرِ بن ُنعَْيمٍ، َعْن َسْهلِ بن ُمَع: أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، قَاال

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ َزْوجِي َيْخُرجُ : َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ َسرِيَّةً فََجاَءِت امَْرأَةٌ، فَقَالَْت
ِمِه، وأََتَعبَّدُ بِِعَباَدِتِه، فَُدلَّنِي َعلَى َعِملٍ أُْدرُِك بِِه َعَملَُه، ِفي َهِذِه السَّرِيَِّة، وَإِنِّي كُْنتُ أُصَلِّي بَِصالِتِه، وَأَُصوُم بِِصَيا

َيا َرُسولَ اللَِّه، : ، قَالَْت"فََهلْ َتسَْتِطيعَني أَنْ َتقُوِمي فَال َتفُْترِي، وََتُصوِمي فَال ُتفِْطرِي، َوَتذْكُرِي فَال َتْغفَلي؟:"فَقَالَ
  "لَْو طُوِّقِْت ذَاَك َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه لَْم َيْبلُغِ الُْعْشَر ِمْن ذَِلَك:"ٌد؟ فَقَالََوَهلْ َيْسَتِطيُع ذَاَك أََح



انَ بن فَايٍِد، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن، َعْن َزبَّ - ١٦٨٣٩
إِنَّ َزْوجِي اْنطَلََق غَازًِيا ِفي : لِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، أن امَْرأَةً أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتَسْه

ُغنِي َعَملَُه َحتَّى َيْرجَِع؟ قَالَ لََها النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ َسبِيلِ اللَِّه، َوكُْنتُ أَقَْتِدي بَِصالِتهِ إِذَا َصلَّى َوبِِفْعِلِه، فَأَْخبِرْنِي بِعََملٍ ُيبلِّ
َما : ، فَقَالَْت"أََتْستَِطيِعَني أَنْ َتقُوِمي فَال َتقُْعِدي، وََتذْكُرِي فَال َتفُْترِي، َوَتُصوِمَني َوال ُتفْطِرِيَن َحتَّى َيْرجَِع؟:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".فََوالَِّذي نَفِْسي بَِيدِِه، لَْو فََعلِْت َما َبلَْغِت الُْعْشَر ِمْن َعَمِلِه َحتَّى َيْرجَِع:"ولَ اللَِّه، قَالَأَْسَتطِيُع َهذَا َيا َرُس
ثََنا َعْبدُ َحدََّحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، ح َو - ١٦٨٤٠

ْن سَْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َع
ي ُمَصالُه ِحنيَ ُيَصلِّي الَْغَداةَ َحتَّى ُيَصلَِّي الضَُّحى ال َيقُولُ َمْن قََعَد ِف:"َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  .وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث رِْشِديَن "إِال خَْيًرا غُِفَرتْ لَُه َخطَاَياُه، َوإِنْ كَاَنْت أَكْثََر ِمْن زََبِد الَْبْحرِ

ثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيُّ، َحدَّ - ١٦٨٤١
َمْن قََرأَ أَوَّلَ ُسوَرِة الْكَْهِف َوآِخَرَها كَاَنتْ لَُه :"َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  "لَى السََّماِءًرا ِمْن قََدِمِه إِلَى َرأْسِِه، َوَمْن قََرأََها كُلََّها كَاَنْت لَهُ ُنوًرا ِمْن قََدِمِه إِلَى َرأِْسِه ِمَن اَألْرضِ إُِنو
ِديُن، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رِْش - ١٦٨٤٢

الُْمسِْلُم َمْن َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلسَانِهِ :"َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  "َوَيدِِه

يُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ، َحدَّثََنا رِْشِديُن، َعْن َزبَّانَ بن فَايٍِد، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّ - ١٦٨٤٣
ٌس ِفي َمْن قَالَ سُْبَحانَ اللَِّه الْعَِظيمِ بينَ لَُه غَْر:"َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  "ا َضْوُءهُ أَْحَسُن ِمْن َهذَا الْقَمَرِالَْجنَِّة، َوَمْن قََرأَ الْقُْرآنَ فَأَْحكََمُه َوَعِملَ بَِما ِفيِه أَلَْبَس اللَُّه وَاِلَدْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة تَاًج

عَْيمٍ ِضرَاُر بن صَُرَد، َعْن َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن َزبَّانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُن - ١٦٨٤٤
َمْن َعلََّم ِعلًْما فَلَُه أَْجٌر :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن فَايٍِد، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  "نْقُُص ِمْن أَْجرِ الَْعاِملَِما َعِملَ بِِه َعاَملٌ، َوال َي
نَ بن فَايٍِد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، َحدَّثََنا رِْشِديُن بن سَْعٍد، َعْن َزبَّا - ١٦٨٤٥

َمْن َبرَّ َواِلَدْيِه طُوَبى لَُه، زَاَد اللَّهُ :"صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه: َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  "ِفي ُعُمرِِه

رَاقِ بن اليِ بن كَْعبِ َمنِ اْسُمُه َمْعِقلٌ َمْعِقلُ بن َيَسارٍ ُيكَْنى أََبا َعِليٍّ َوُهَو َمْعِقلُ بن َيسَارِ بن َعْبِد اللَِّه بن ِمْعَيرِ بن ِخ
لَى أُمِِّه مَُزْينَةَ ِد بن ثَْورِ بن َهْدَمةَ بن الِطمِ بن ُعثَْمانَ بن َعْمرِو بن أُدِّ بن طَابَِخةَ، َوَعْمُرو بن أُدٍّ ُهَو مَُزْيَنةُ ُنِسَب إِبن َعْب

  َدةُ َعنِ الَْحسَنِقََتا، بنِت كَلْبِ بن َوْبَرةََما أَْسَنَد َمْعِقلُ بن َيسَارٍ الَْحَسُن بن أَبِي الَْحَسنِ َعْن َمْعِقلٍ 
َعْن ُشْعَبةَ، َعْن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن الُْمْختَارِ، - ١٦٨٤٦

  "لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعطَى الَْجدَّةَ ُسُدسًاَرأَْيُت النَّبِيَّ َص:"قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، قَالَ

، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْنِديَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماِعيلَ - ١٦٨٤٧
َما :"َسمِْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: نِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالََحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَس



  "ِمْن َعْبٍد ُيْسَتْرَعى َرِعيَّةً فََيُموَت َوُهَو لََها غَاشٌّ إِال َدَخلَ النَّاَر
  ُيوُنُس بن ُعَبْيٍد َعنِ الَْحَسنِ َعْن َمْعِقلٍ

َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َحدَّثَنَا : َنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، وَالْفَْضلُ بن الُْحَبابِ الُْجَمِحيُّ، قَاالَحدَّثَ - ١٦٨٤٨
فَأََخذََها فَأََماطَ َما كَانَ ِفيَها ِمنَ بَْيَنَما َمْعِقلُ بن َيَسارٍ َيَتَغدَّى إِذْ َسقَطَْت ِمْنُه لُقَْمةٌ، : ُيوُنُس بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، قَالَ

َعاُم، أَْصِلحَ اللَُّه األَِمَري، إِنَّ َهُؤالِء اَألْعالَج َيَتَغاَمُزونَ ِمْن أَكِْلَك اللُّقَْمةَ، وََبْيَن َيدَْيَك َهذَا الطَّ: األَذَى َوأَكَلََها، فَِقيلَ لَُه
ِلهَُؤالِء األَْعالجِ، إِنَّا كُنَّا ُنْؤَمُر إِنْ أََحُدَنا َسقَطَتْ لُقَْمُتُه أَنْ يَأُْخذََها فَُيِميطَ َما كَانَ  إِنِّي لَْم أَكُْن َألَدَع َما َسِمْعُت:"قَالَ

ُد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ". بَِها ِمَن األَذَى َوَيأْكُلََها َوال َيَدَعَها ِللشَّْيطَاِن
  .كُنَّا ُنْؤَمُر، فَذَكََر ِمثْلَُه: َحدَّثََنا َعاِمُر بن َصاِلحٍ، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ

، َحدَّثََنا َعتَّاُب بن حَْربٍ، َحدَّثََنا الُْمَضاُء َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َمْرزُوقٍ - ١٦٨٤٩
إِذَا َسقَطَْت لُقَْمةُ أََحدِكُْم :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه، َيقُولُ: الْخَزَّاُز، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، قَالَ

  "ا َوال يُِعْدَها ِللشَّْيطَاِنفَلُْيِمطْ َما كَانَ بَِها ِمَن اَألذَى، َولَْيأْكُلَْه
ِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى الَْهْيجَِميُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْب - ١٦٨٥٠

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َسارٍ، قَالَالُْجَمِحيُّ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلِ بن َي
  ".إِذَا َسقَطَْت لُقَْمةُ أََحدِكُْم فَلُْيِمطْ َما كَانَ َعلَْيَها ِمَن اَألذَى َولَْيأْكُلْهَا:"َيقُولُ

دُ بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا َعتَّاُب بن حَْربٍ، َعنِ الُْمَضاءِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٦٨٥١
كُْنتُ َيْوَم َبْيَعِة الرِّْضَواِن َراِفًعا غُْصًنا ِمْن : قَالَ َمعِْقلُ بن َيسَارٍ: الْخَزَّازِ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، قَالَ

لَْم ُيبَايِْعُهْم َعلَى الَْمْوِت، َبايََعُهْم َعلَى "لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيبَايُِع النَّاسَ،أَغَْصاِن الشََّجرَِة، َعْن َرأْسِ َرسُولِ ال
  "أَنْ ال َيِفرُّوا، َوكَانَ ُيَصاِفحُ النَِّساَء ِمْن َتْحتِ الثَّْوبِ

امٍ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الَْحَسنِ، أن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َخلَُف بن ِهَش - ١٦٨٥٢
ُألَحدِّثَنََّك بَِحِديٍث لَْم أَُحدِّثَْك، إِنِّي َسِمْعُت : َمْعِقلَ بن َيسَارٍ، مَرَِض فَأَتَاُه ُعَبْيُد اللَِّه بن زِيَاٍد َيُعوُدُه، فَقَالَ لَُه َمْعِقلٌ

َما ِمْن َعْبٍد اْسَتْرَعاهُ اللَُّه َرِعيَّةً، فََماَت َوُهَو غَاشٌّ لََها إِال َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُرسُولَ اللَِّه صَلَّ
  "الَْجنَّةَ

دَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َعْن ُيوُنَس، َعنِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمحَمٍَّد الْحِنَّاِئيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َح - ١٦٨٥٣
َسِمْعُت َرُسولَ اللَّهِ : َدَخلَ ُعَبْيُد اللَِّه بن زِيَاٍد َعلَى َمْعِقلِ بن َيَسارٍ َيعُوُدُه وََنْحُن ِعْنَدُه، فَقَالَ َمعِْقلٌ: الَْحَسنِ، قَالَ

  ".لٍ اْسَتْرَعاُه اللَُّه َرِعيَّةً، فََماَت َوُهَو غَاشٌّ لََها َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَأَيَُّما َرُج:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

َعْن  رَاِئيلَ الُْمالِئيُّ،َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو إِْس - ١٦٨٥٤
لَْن َيْسَترِْعَي اللَُّه َعْبًدا َرِعيَّةً :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُيوُنَس، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ
بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الَْحَسُن". َيُموُت َوُهَو غَاشٌّ لََها إِال َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ . َسلََّم ِمثْلَُهإِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
، َعْن َمْعِقلِ الُْجذُوِعيُّ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِعيَسى، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِبن ُمَحمٍَّد 

  .بن َيسَارٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه



دَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِعيَسى، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعنِ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َح - ١٦٨٥٥
ى إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّ: الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، أَنَُّه َدَخلَ َعلَى ُعَبْيدِ اللَِّه بن زَِياٍد َيُعوُدُه، فَقَالَ لَُه َمْعِقلٌ

  "إِنَّ ُعقُوَبةَ َهِذِه اُألمَّةِ السَّْيُف، وَمْوِعدَُهُم السَّاَعةُ، وَالسَّاَعةُ أَْدَهى، َوأََمرُّ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
ْيعٍ، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الَْحَسنِ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَر - ١٦٨٥٦

  ".أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعطَى الَْجدَّةَ السُُّدَس"َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ،

، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الَْحَسنِ، أن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى - ١٦٨٥٧
قََضى لَهُ :"َمْن َيْعلَُم قَِضيَّةَ قَِضيَّةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْجدِّ؟ فَقَالَ َمعِْقلُ بن َيسَارٍ: ُعَمَر، قَالَ
  ".بِالسُُّدسِ
ثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا َعاِمُر بن َصاِلحٍ، َعْن َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الْقَاِضي، َحدَّ - ١٦٨٥٨

َمْن َيْعلَُم َما َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى ِفي الَْجدِّ؟ فَقَالَ لَُه َمعِْقلُ بن : ُيوُنَس، َعنِ الَْحَسنِ، أن ُعَمَر، قَالَ
  .ال َدَرْيَت: ال أَْدرِي، قَالَ: َمْن َمَعُه؟ قَالَ: ، قَالَ"السُُّدُس:"كَْم لَُه؟ قَالَ: ا، قَالَ لَُهأََن: َيسَارٍ

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُحَمْيٍد، : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، وَُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َمْنَدٍه اَألْصبََهانِيُّ، قَاال - ١٦٨٥٩
أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى "َنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْخَتارِ، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ،َحدَّثَ

  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعطَى الَْجدَّ السُُّدَس
، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّزِايُّ، َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخاِلٍد الِْمصِّيِصيُّ - ١٦٨٦٠

قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :"َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، أََنا ُيوُنُس، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، قَالَ: َحدَّثََنا الَْهيْثَُم بن َيَماٍن، قَاال
  ".ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َجدٍّ كَانَ َبْيَنَنا بِالسُُّدسِاللَّ

َحدَّثََنا سَُوْيدُ بن َسِعيٍد، : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال - ١٦٨٦١
َيا َرسُولَ : قُلُْت: ، َعْن ُيوُنَس بن ُعبَْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالََحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْجَُمِحيُّ

  "َوإِنْ َرِحْمَتَها َرِحَمكَ اللَُّه:"اللَِّه، إِنِّي آلُخذُ الْعَْنَز ألَذَْبَحَها فَأَْرَحمََها، قَالَ
َبلٍ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َشبِيبٍ، َحدَّثََنا يَزِيُد بن أَبِي َحكِيمٍ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْن - ١٦٨٦٢

فَال َتْعُضلُوُهّن أن يَْنِكْحَن أَزَْواَجُهنَّ إِذَا تَرَاَضْوا َبْينَُهْم : "طَْهَمانَ، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الَْحَسنِ، ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
زَوَّْجُت ِلي ِمْن َرُجلٍ فَطَلَّقََها، ثُمَّ : َحدَّثَنِي َمْعِقلُ بن َيَسارٍ أَنََّها ِفيِه َنزَلَْت، قَالَ: قَالَ] ٢٣٢البقرة آية "[ْعرُوِفبِالَْم

َها، ثُمَّ جِئَْت َتْخطُُبَها؟ ال َواللَِّه ال َزوَّجُْتَك َوفََرشُْتَك َوأَكْرَْمُتَك فَطَلَّقَْت: َتَركََها َحتَّى إِذَا اْنقََضْت ِعدَّتَُها َخطَبََها، فَقُلُْت
اآلنَ أَفَْعلُ َيا َرسُولَ :"ةَ، فَقُلُْتَتُعوُد إِلَْيَك أََبًدا، َوكَانَ َرُجال ال بَأَْس بِِه، َوكَاَنْت ُترِيُد أنَتْرجَِع إِلَْيِه فَأَْنَزلَ اللَُّه َهِذهِ اآلَي

  "اللَِّه، فََزوَّجُْتَها إِيَّاُه
  بن رَاِشٍد َعنِ الَْحسَنِ َعبَّاُد

بن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ الَْعمِّيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب  - ١٦٨٦٣
َحدَّثََنا : ا ِهاللُ بن بِْشرٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقَِديُّ، قَاالالَْحْضَرِميُّ، ح َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََن
كَاَنْت ِعْنِدي أُْخٌت ِلي ُتْخطَُب فَأَْمَنعَُها ِمَن النَّاسِ، فََجاَءنِي :"َعبَّاُد بن رَاِشٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َحدَّثََنا َمعِْقلُ بن َيسَارٍ، قَالَ

أَتَانِي َيْخطُُبَها َها إِيَّاُه، فاصْطََحَبا َما َشاَء اللَُّه، ثُمَّ طَلَّقََها طَالقًا لَُه َعلَْيَها َرْجعَةٌ، فَلَمَّا اْنقََضْت ِعدَُّتَها اْبُن َعمٍّ ِلي فَزَوَّْجُت



وَاللَِّه ال أُزَوُِّجكََها أََبدًا، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ !  َمَنْعُتَها ِمَن النَّاسِ وآثَرُْتَك بَِها فََزوَّجُْتَك، ثُمَّ طَلَّقَْتَها: َمَع الُْخطَّابِ، فَقُلُْت لَُه
فَكَفَّْرُت َعْن َيِمينِي ] ٢٣٢البقرة آية "[َوإِذَا طَلَّقُْتمُ النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَال َتْعُضلُوُهنَّ أَنْ يَْنِكْحَن أَزَْواَجُهنَّ:"َوَجلَّ

  ".َوأْنكَْحُتَها
  نِ الَْحَسنِ َعْن َمْعِقلٍأَُبو َعتَّابٍ َع

و َعتَّابٍ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، َحدَّثََنا َسالُم بن ِمْسِكنيٍ أَُبو َرْوحٍ، َحدَّثََنا أَُب - ١٦٨٦٤
ُدُه، فََحدَّثَُه َوَسأَلَُه، والطَفَُه، فََبيَْنا ُهْم كَذَِلَك إِذْ َدَخلَ زَِياٌد َعلَى َمْعِقلِ بن َيسَارٍ َوُهَو َمرِيٌض َيعُو: َعنِ الَْحَسنِ، قَالَ

َما ِمْن وَالٍ َوِلَي أََمرِ الُْمْسِلِمَني َشْيئًا فَلَْم َيُحطْ َمْن :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: قَالَ َمْعِقلٌ
  "أَكَبَُّه اللَُّه ِفي َجهَنََّم َعلَى َوْجهِِه َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه األَوَِّلَني َواآلخِرِيَن َوَراَءُهمْ بِالنَّصِيَحِة إِال

  َعْبُد السَّالمِ بن أَبِي الَْجنُوبِ َعنِ الَْحسَنِ
رٍ، َعْن َعْبِد السَّالمِ بن أَبِي َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا أَُبو مَْعَش - ١٦٨٦٥

الَْمِديَنةُ ُمَهاجِرِي َوَمْضجَِعي :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْجنُوبِ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ
َتنِبُوا الْكَبَاِئَر، فََمْن لَْم َيفَْعلْ ذَِلَك ِمْنُهمْ َسقَاُه اللَُّه ِمْن ِطيَنِة ِفي اَألْرضِ، َحقٌّ َعلَى أُمَِّتي أَنْ ُيكْرِمُوا جَِريانِي َما اْج

  "ُعَصاَرةُ أَْهلِ النَّارِ:"َيا أََبا َيسَارٍ، َما ِطيَنةُ الَْخبَالِ؟ قَالَ: ، قُلَْنا"الَْخبَالِ

َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجْوهَرِيُّ، : الصَّبَّاحِ اَألْصَبهَانِيُّ، قَاالَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد، َوَعْبدُ اللَِّه بن  - ١٦٨٦٦
قَالَ : ارٍ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َضْمَرةَ أََنُس بن ِعَياضٍ، َعْن َعْبِد السَّالمِ بن أَبِي الَْجُنوبِ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَس

الُْمْسِلُمونَ َيٌد َعلَى َمْن ِسَواُهْم، َتَتكَافَأُ ِدَماُؤُهْم، ال ُيقَْتلُ ُمْؤِمٌن بِكَاِفرٍ، َوال ذُو :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى ال
  "َعْهٍد ِفي َعْهِدِه

  ِهَشاُم بن َحسَّانَ َعنِ الَْحَسنِ
ا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َناِئلَةَ اَألصَْبَهانِيُّ، َوَعْبدُ اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََن - ١٦٨٦٧

َحدَّثََنا َوْهُب بن َجرِيرٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ، قَاال: أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، قَاال
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا عَْبُد الْقُدُّوسِ بن الْحََوارِيِّ أَُبو الَْحوَارِيِّ، قَاال: ُحبَابِ، َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، قَاالبن الْ

َمنِ :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ال: ِهَشاُم بن َحسَّانَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ
  ".اسَْتْرَعاُه اللَُّه َرِعيَّةً، فََماَت َوُهَو غَاشٌّ لََها إِال َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ

  َعْوُف بن أَبِي َجِميلَةَ َعنِ الَْحسَنِ

َحدَّثََنا َهوْذَةُ بن َخِليفَةَ، َحدَّثََنا َعْوٌف، َعنِ : ُب، قَاالَحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، وَُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدِّ - ١٦٨٦٨
إِنِّي ُمَحدِّثَُك َحِديثًا َسِمْعُتُه ِمْن ِمْن : َمرَِض َمعِْقلُ بن َيَسارٍ مََرًضا ثَقُلَ ِفيِه، فَأََتاهُ اْبُن زَِياٍد َيُعوُدُه، فَقَالَ: الَْحَسنِ، قَالَ

َمنِ اْسُترِْعَي َرِعيَّةً فَلَْم ُيحِطُْهمْ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ
أَال كُْنتَ َحدَّثَتْنِي بَِهذَا قَْبلَ اآلِن، : فَقَالَ اْبُن زَِياٍد"بنصِيَحٍة لَْم َيجِدْ رِيَح الَْجنَِّة، فَإِنَّ رَِحيَها لَُيوَجُد ِمْن َمْيَسَرِة ِمائَِة َعامٍ

  ".فَاآلنَ لَْوال الَِّذي أََنا َعلَْيِه لَْم أَُحدِّثَْك بِِه:"قَالَ
  أَُبو اَألْشَهبِ َجْعفَُر بن َحيَّانَ الُْعطَارِِديُّ َعنِ الَْحسَنِ

ا َشيَْبانُ بن فَرُّوخٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََن - ١٦٨٦٩



َعاَد ُعَبْيدُ اللَِّه بن زَِيادٍ : َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَهبِ، َعنِ الَْحَسنِ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، قَاال: َوُموَسى بن َهاُرونَ، قَاال
إِنِّي ُمَحدِّثَُك بَِحِديثٍ َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َرِضِه الَِّذي قُبَِض ِفيِه، فَقَالَ َمعِْقلٌَمْعِقلَ بن َيسَارٍ ِفي َم

ِعيَّةً، َيُموتُ َيْوَم َيُموُت غَاشا َما ِمْن َعْبٍد َيْسَتْرِعيِه اللَُّه َر:"َوَسلََّم، لَْو َعِلْمُت أَنَّ ِلي َحَياةً َما َحدَّثُْتَك بِِه، َسِمْعُتُه َيقُولُ
  .وَاللَّفْظُ ِلَعِليِّ بن الْجَْعِد"ِلَرِعيَِّتِه إِال َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ
  الْفَْضلُ بن َدلَْهمٍ َعنِ الَْحسَنِ

كِيٌع، َعنِ الْفَْضلِ بن دَلَْهمٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َو - ١٦٨٧٠
َوإِذَا طَلَّقُْتُم :"ِلَكأَنَّ أُْخَتُه طَلَّقََها زَْوُجَها فَأََراَد أَنْ ُيرَاجَِعَها فََمَنَعَها َمعِْقلٌ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي ذَ"َمْعِقلِ بن َيسَارٍ،
  ] ".٢٣٢البقرة آية "[ُهنَّ فَال َتْعُضلُوُهنَّ أَنْ يَْنِكْحَن أَزَْواَجُهنَّ إِذَا َترَاَضْوا َبْينَُهْم بِالَْمْعُروِفالنَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَ

  ُمَباَرُك بن فَضَالَةَ َعنِ الَْحسَنِ
ضَالَةَ، َعنِ الَْحَسنِ،أن ُعَبْيَد اللَِّه بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَ - ١٦٨٧١

َما أَُرانِي ِلَما بِي، : كَْيَف َتجُِدَك؟ قَالَ َمْعِقلٌ: زَِيادٍ أََتى َمْعِقلَ بن َيَسارٍ، َيُعوُدُه ِفي مََرِضِه الَِّذي مَاَت ِفيِه، فَقَالَ
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : َوَما ُهَو؟ قَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َوَسأَُحدِّثَُك َحِديثًا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى

 ِمْن: الََما ِمْن أََحٍد اْسُترِْعَي َرِعيَّةً َيُموتُ َيْوَم َيُموُت، َوُهَو غَاشٌّ لََها، إِال لَْم َيجِْد رِيَح الَْجنَِّة، أَْو قَ:"َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  ".لَْوال َما بِي َما َحدَّثُْتَك:"فََهال َحدَّثَْتنِي بَِهذَا الَْحدِيِث قَْبلَ َهذَا الَْيْومِ؟ قَالَ: ، قَالَ"أَْهلِ النَّارِ

ْن َمْعِقلِ بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َع - ١٦٨٧٢
ْنَدُه َما كَاَنْت، ثُمَّ طَلَّقََها َتطِْليقَةً، َيسَارٍ الْمَُزنِيِّ، أَنَّهُ َزوََّج أُْخَتُه َرُجال َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَاَنْت ِع

َيا لُكَُع، أَكْرَْمُتَك بَِها َوَزوَّْجُتكََها :"ْتُه، ثُمَّ َخطَبََها َمَع الُْخطَّابِ، فَقَالَ لَُهفَلَْم ُيَراجِْعَها حَتَّى اْنقََضتِ الِْعدَّةَ، فََهَواَها َوَهَو
وَإِذَا :"َعزَّ َوَجلَّ ، فََعِلَم اللَُّه َحاَجَتهُ إِلَْيَها، َوحَاَجتَُها إِلَْيِه فَأَنَْزلَ اللَُّه"فَطَلَّقَْتَها، َواللَِّه ال َتْرجُِع إِلَْيَك أََبًدا آَخُر َما َعلَْيَك

إِلَى ] ٢٣٢البقرة آية "[بِالَْمْعُروِفطَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَال تَْعُضلُوُهنَّ أَنْ َيْنِكْحَن أَْزوَاَجُهنَّ إِذَا َترَاضَْوا َبيَْنُهْم 
  ".أُزَوُِّجَك َوأُكْرُِمُك:"، ثُمَّ َدَعاُه، فَقَالَ"َوطَاَعةًَسْمًعا لَِربِّي :"، فَلَمَّا َسِمَعَها َمْعِقلٌ، قَالَ"آِخرِ اآلَيِة

  الرَّبِيُع بن ُصبَْيحٍ َعنِ الَْحسَنِ
َد اللَِّه بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن ُصبَْيحٍ، َعنِ الَْحَسنِ، أن ُعبَْي - ١٦٨٧٣

أََما إِنِّي َسأَُحدِّثَُك بَِحِديٍث لَْوال الْحَالُ الَِّتي أََنا َعلَْيَها َما َحدَّثْتُ بِهِ، : َدَخلَ َعلَى َمْعِقلِ بن َيَسارٍ َوُهَو ثَقِيلٌ، فَقَالَ زَِياٍد،
ةً لَْم َيُحطْ ِمْن َورَاِئَها بِالنَّصِيَحِة، فَُهَو ِمْن أَْهلِ َمنِ اسَْتْرَعاُه اللَُّه َرِعيَّ:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .أَفَال كَانَ َهذَا قَْبلَ َهذَا؟: ، قَالَ"النَّارِ
  زَْيٌد أَُبو الُْمَعلَّى َعنِ الَْحسَنِ

دَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، ح َوَح - ١٦٨٧٤
َسِمْعُت َزْيًدا أََبا الُْمَعلَّى ُيَحدِّثُ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن : َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَاال

َمْن َدَخلَ ِفي ِسْعرٍ ِمْن أَْسعَارِ الُْمْؤِمنَِني ِلُيْغِلَيهُ :"لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ ال: َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ
  "َعلَْيهِْم كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ يَُعذَِّبُه ِفي ُعظْمِ َجهَنََّم

عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي إِبَْراِهيمُ بن أَْعَيَن،  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا - ١٦٨٧٥



َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعتُ الَْحَسَن بن أَبِي الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، قَالَ: َعْن أَبِي الُْمَعلَّى، قَالَ
". ي ُمْعظَمٍ ِمَن النَّارَِمْن َدَخلَ ِفي َشْيٍء ِمْن أَسَْعارِ الُْمْسِلِمَني ِلُيْغِلَيُه َعلَْيهِْم، فَإِنَّ َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ َيقِْذفَُه ِف:"َوَسلََّم َيقُولُ

ا أَُبو َعاِمرٍ الَْعقَِديُّ، َحدَّثََنا زَْيُد بن أَبِي لَيْلَى َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن صَاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيسَارٍ، َحدَّثََن
  .لَُهأَُبو الُْمَعلَّى، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلٍ َيعْنِي اْبَن َيَسارٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْ

  َعطَاُء بن السَّاِئبِ َعنِ الَْحسَنِ

رُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصبََهانِيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعنِ َحدَّثََنا بِْش - ١٦٨٧٦
  "أَفْطَرَ الْحَاجُِم، َوالَْمْحُجوُم:"الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

 الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ُمحَمَُّد بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد - ١٦٨٧٧
َبْصَرِة مِْنُهُم الَْحَسُن َعلَى َمْعِقلِ بن َشهَِد عِْنِدي َنفٌَر ِمْن أَْهلِ الْ: َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا َعطَاُء بن السَّاِئبِ، قَالَ

أَفْطََر الَْحاجُِم، :"َيسَارٍ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى َعلَى َرُجلٍ َوُهَو َيحَْتجُِم َوُهَو َصاِئٌم، فَقَالَ
  ".َوالَْمْحُجوُم

  رٍُمَحمَُّد بن سِريِيَن َعْن َمْعِقلِ بن َيَسا
ْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َوِكيٌع، َعنِ الْفَْضلِ بن َدلَْهمٍ، َع - ١٦٨٧٨

  "اِصلَِة، وَالَْمْوصُولَِةنََهى َعنِ الَْو"ِسريِيَن، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، َعنِ الْفَْضلِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا َوِكيٌع - ١٦٨٧٩

  ".لََعَن الْوَاِصلَةَ َوالُْمتَوَاِصلَةَ"يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَدلَْهمٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، أَنَّ النَّبِ
  أَُبو الَْعالِء َيزِيُد بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ

ُشمَْيلٍ، َحدَّثََنا َشدَّاُد بن سَِعيدٍ  َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، أََنا النَّْضُر بن - ١٦٨٨٠
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : َسِمْعُت َمعِْقلَ بن َيَسارٍ، َيقُولُ: َسِمْعُت يَزِيدَ بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َيقُولُ: الرَّاِسبِيُّ، قَالَ
  "بِِمْخَيٍط ِمْن َحدِيٍد خَْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيَمسَّ اْمَرأَةً ال َتِحلُّ لَُه َألنْ ُيطَْعَن ِفي رَأْسِ أََحدِكُْم:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أََنا أَبِي، َحدَّثََنا َشدَّاُد بن َسعِيٍد، َعْن أَبِي الَْعالِء، : َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، قَالَ - ١٦٨٨١
َألنْ ُيطَْعَن ِفي رَأْسِ َرُجلٍ بِِمْخَيٍط ِمْن َحِديدٍ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: رٍ، قَالََحدَّثَنِي َمعِْقلُ بن َيسَا

  ".َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيَمسَّ اْمرَأَةً ال َتِحلُّ لَُه
  ُمَعاوَِيةُ بن قُرَّةَ َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ

َحدَّثََنا عَارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعنِ : بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َويُوُسُف الْقَاِضي، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ - ١٦٨٨٢
الِْعبَاَدةُ ِفي :"ِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: الُْمَعلَّى بن زَِياٍد، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، قَالَ

  "الَْهْرجِ كَهِْجَرٍة إِلَيَّ
، َعْن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َعنِ الُْمَعلَّى بن زَِياٍد - ١٦٨٨٣

  ".الَْعَملُ ِفي الْهَْرجِ كَهِْجَرٍة إِلَيَّ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ

ثََنا ِهَشاُم َحدَّثََنا َبكْرُ بن أَْحَمَد بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا بندَاٌر، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب السِّلَِفيُّ، َحدَّ - ١٦٨٨٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحسَّانَ، َعنِ الُْمَعلَّى بن زَِياٍد، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، قَالَبن 



  ".الْعَِباَدةُ ِفي الْهَْرجِ كَهِْجَرٍة إِلَيَّ:"َوَسلََّم
ا ُمحَمَُّد بن ُعَبْيِد بن ِحَسابٍ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الُْمَعلَّى بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََن - ١٦٨٨٥

الِْعَباَدةُ ِفي الْهَْرجِ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: زَِياٍد، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، قَالَ
  ".ٍة إِلَيَّكَهِجَْر

َنا ُعثَْمانُ بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َحدَّثَ - ١٦٨٨٦
قَِفيُّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن َسعِيٍد الثَّ: أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

  ".الِْعبَاَدةُ ِفي الِْفْتَنِة كَهِْجَرٍة إِلَيَّ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن كَِثريِ بن بنِت َيزِيَد بن : َبزَّاُر، قَاالَحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، وَأَْحَمُد بن َعْمرٍو الْ - ١٦٨٨٧

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : َسارٍ، قَالََهاُرونَ، َحدَّثََنا ُسرُوُر بن الُْمِغريَِة، َعْن ُسلَْيَمانَ الثَّقَِفيِّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َمْعِقلِ بن َي
  ".الِْعَباَدةُ ِفي الِْفْتَنِة كَهِْجَرٍة إِلَيَّ:"لََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

نِ َحدَّثََنا أَُبو َيْعلَى ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق بن إِْبَراهِيَم َشاذَانَ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا سَْعُد بن الصَّلِْت، َع - ١٦٨٨٨
ُعبَاَدةٌ ِفي الَْهْرجِ، أَوِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ارٍ، قَالَاَألْعَمشِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَس

  ".الِْفْتَنِة كَهِجَْرٍة إِلَيَّ
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد : لٍ، قَالُواَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حِبَّانَ الْمَازِنِيُّ، وَإِبَْراِهيمُ بن َناِئلَةَ، َوَعْبدُ اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحنَْب - ١٦٨٨٩

قَالَ : لِ بن َيسَارٍ، قَالَبن أَُبيٍّ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا أَغْلَُب بن َتِميمٍ، َعْن ُمَعلَّى بن زَِياٍد، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َمْعِق
ُسلْطَانٌ ظَلُوٌم غَُشوٌم، وغَالٍ ِفي الدِّينِ َيْشَهدُ : مَِّتي ال َتَنالُُهَما َشفَاعَِتيِصنْفَاِن ِمْن أُ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  "َعلَْيهِْم فََيَتَبرَّأُ مِْنُهْم
نِيٌع، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، أَخَْبرَنِي َم - ١٦٨٩٠

: َرُجالِن ِمْن أُمَِّتي ال َينَالُُهَما شَفَاَعِتي:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن قُرَّةَ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، قَالَ
  ".ُسلْطَانٌ ظَلُوٌم غَُشوٌم، َوآَخُر غَالٍ ِفي الدِّينِ َمارٌِق ِمْنُه

َحدَّثََنا َداُودُ بن َبكْرٍ التُّْسَترِيُّ، : َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َوأَُبو ُعَبْيَدةَ َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراِهيَم، قَاال - ١٦٨٩١
قَالَ : رَّةَ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالََحدَّثََنا حِبَّانُ بن أَغْلََب بن َتِميمٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمَعلَّى بن زَِياٍد، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُ

  "ِلكُلِّ َشْيٌء ِمفَْتاٌح، َوِمفَْتاُح السََّماَواِت قَْولُ ال إِلََه إِال اللَُّه:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا َداُودُ بن َبكْرٍ التُّْسَترِيُّ، : ِث بن إِبَْراِهيَم، قَاالَحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َوأَُبو ُعَبْيَدةَ َعْبُد الْوَِرا - ١٦٨٩٢

قَالَ : ِقلِ بن َيسَارٍ، قَالََحدَّثََنا حِبَّانُ بن أَغْلََب بن َتِميمٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمَعلَّى بن زَِياٍد، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َمْع
أَيَُّما قَْومٍ ُنوِدَي ِفيهِْم بِاَألذَانِ َصبَاًحا إِال كَانُوا ِفي أََماِن اللَِّه حَتَّى ُيْمسُوا، َوأَيَُّما :"َعلَْيِه َوَسلََّم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

  "قَْومٍ ُنوِدَي َعلَْيهِْم بِاَألذَاِن َمَساًء إِال كَانُوا ِفي أََمانِ اللَِّه حَتَّى ُيْصبِحُوا
َعْن يُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، َحدَّثََنا َسالُم بن ُسلَْيمٍ الطَّوِيلُ، َعْن زَْيٍد الَْعمِّيِّ، َحدَّثََنا َعِل - ١٦٨٩٣

َيْوَم الثُّالثَاِء ِلسَْبَع َعْشَرةَ  الِْحَجاَمةُ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ
  "ِمنِ الشَّْهرِ دََواٌء لََداِء َسَنٍة



 َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق - ١٦٨٩٤
َحدَّثََنا َسالٌم الطَّوِيلُ، َعْن َزْيدٍ الَْعمِّيِّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َمْعِقلِ بن : الزَّهَْرانِيُّ، قَاال التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ

ِتي أَْمْأل قَلَْبَك ِغًنى، َواْمألْ اْبَن آَدَم، َتفَرَّغْ ِلعَِباَد: قَالَ َربُّكُْم َتعَالَى:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َيسَارٍ، قَالَ
  "َيَدْيَك رِْزقًا، اْبَن آَدَم، ال َتَباَعْد عَنِّي فَأَْمْأل قَلَْبَك فَقًْرا، َوأَْمألْ َيَدْيَك شُْغال

وِيلُ، َعْن زَْيٍد الْعَمِّيِّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا َسالٌم الطَّ - ١٦٨٩٥
ال َيأْذَنُ اللَُّه ِلَشْيٍء أَذََنُه َألذَانِ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ

  "الُْمؤَذِّنَِني َوالصَّْوتِ الَْحَسنِ بِالْقُْرآِن

ْيُن بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمَِّد بن َعْرَعَرةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَس - ١٦٨٩٦
ِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َعْبِد الَْعِظيمِ الْعَْنَبرِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْب

نِريِ َحدَّثََنا الَْخلِيلُ بن أَحَْمَد، َوقَالَ الَْعبَّاُس الَْعْنبَرِيُّ َحدَّثَنِي الَْخلِيلُ بن أَحَْمَد بن بِْشرِ بن الُْمْسَت: بن أَبِي َسِميَنةَ، قَالُوا
كُْنُت َمَع َمعِْقلِ بن َيَسارٍ ِفي بَْعضِ : ضََر، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَالسُّلَِميُّ، َحدَّثََنا الُْمْسَتنُِري بن أَْخ

َن أَِخي، َما َيا اْب: أََخذَ بَِيِدي، فَقَالَالطُُّرقَاِت، فََمَررَْنا بِأَذًى فَأََماطَُه أَْو َنحَّاُه َعنِ الطَّرِيقِ فَرَأَْيُت ِمثْلَُه فَأََخذُْتُه فََنحَّْيُتُه، فَ
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َيا َعمِّ َرأَيُْتَك َصَنْعَت شَْيئًا فََصَنْعُت ِمثْلَُه، فَقَالَ: َحَملََك َعلَى َما َصَنْعَت؟ قُلُْت

وَاللَّفْظُ "، َوَمْن ُتقُبِّلَْت ِمْنُه َحَسَنةٌ َدَخلَ الَْجنَّةََمْن أََماطَ أَذًى َعْن طَرِيقِ الُْمْسِلِمَني كُِتَبْت لَُه َحَسَنةٌ:"َوَسلََّم َيقُولُ
  .ِلَحدِيِث الْعَبَّاسِ الْعَْنَبرِيِّ

لُ بن ثََنا الُْمفَضََّحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراهِيَم أَُبو َمْعَمرٍ الْقَِطيِعيُّ، َحدَّ - ١٦٨٩٧
، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى ُعَبْيِد اللَِّه، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعاِمرٍ، َعْن َداُوَد بن َيسَارٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ

حَتَّى َعلَِت الْقُدُوَر، فَأََتى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا افْتََتَح خَْيَبَر، أَصَاَب النَّاُس ُحُمًرا فَاْنَتَهُبوَها
، فَجََعلَ الرَُّجلُ "فَنََهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة"إِنَّ ُحُمَر النَّاسِ قَْد ُنِحَرْت،: َوَسلََّم فَِقيلَ
  .اَء بُِسنَِّة قَْوِسِه وَعُموِد بَْيِتِه َيكْفَأُ اإلَِن
عَْبِد اللَّهِ  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا الْمُثَنَّى بن َعْوٍف، َحدَّثََنا أَُبو - ١٦٨٩٨

فََحرََّم َرُسولُ "كُنَّا بِالَْمِدينَِة، فَكَاَنْت كَِثَريةَ الثََّمرِ،: َعنِ الشَّرَابِ، فَقَالَ الَْجسْرِيُّ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ َيَسارٍ أَنَُّه سَأَلَُه
  "اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْفَضِيَخ

بن َمطَرٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ،  َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، َحدَّثََنا َجاِمُع - ١٦٨٩٩
  ".َهذَا آِخُر الَْعْهِد بِالَْخْمرِ: ُحرَِّمِت الَْخْمُر وََنْحُن َنشَْرُب الْفَضِيَخ، فََجَعلْتُ أُْهرِيقَُها َوأَقُولُ:"أن َمْعِقلَ بن َيَسارٍ، قَالَ

َنا أَُبو شَْيَبةَ بن أَبِي َبكْرٍ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن ُمحَمٍَّد النَّحَّاُس، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثَ - ١٦٩٠٠
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َخاِلُد بن َعْجالنَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ

  "لٌ يَِلي قَْوًما، ثُمَّ ال َيحُوطُُهْم كََما َيُحوطُ َنفَْسُه َوأَْهلَُه إِال أَْدَخلَُه اللَُّه نَاَر َجهَنََّملَْيَس َرُج:"َيقُولُ
نُ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَصفَّى، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد الْقَطَّا - ١٦٩٠١

كُنَّا ِعْندَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َدَخلَ : الَْحَسنِ بن دِيَنارٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، قَالَ
نِ ِفي اِإلْسالمِ الُْمِغَريةُ، فَجََعلَ الْقَْوُم َيْمَسُحونََها، الُْمِغَريةُ بن شُْعَبةَ َوَعلَْيِه ُخفَّاِن، فَكَانَ أَوَّلَ َمْن َرأَْيُت َعلَْيِه الْخُفَّْي



، "َسَيكْثُُر لَكُْم ِمَن الِْخفَاِف"إِنَّكُْم:"َهِذِه الِْخفَاُف، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َما َهذَا؟ قَالُوا: َوَيقُولُونَ
  "َتْمَسُحونَ أَوْ َتَوضَّؤُوا َعلَْيَها:"َما َتأُْمُرَنا بِالُْوُضوِء ِللصَّالِة؟ قَالََيا َرسُولَ اللَِّه، فَ: قَالُوا

ْسَتِلمُ بن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُهوٍد، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، أََنا الُْم - ١٦٩٠٢
َسلََّم رِ بن زَاذَانَ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، أن َرُجال ذَكَرَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسِعيٍد، َعْن َمْنصُو

َتزَوَُّجوا الَْولُودَ :"هَاُه َعْنَها، َوقَالََوَسلََّم أَنَّهُ أََصاَب اْمَرأَةً ذَاتَ َجَمالٍ َوَمْنِصبٍ، غَْيَر أَنََّها ال َتِلُد فََنَهاُه َعْنهَا، ثُمَّ َعاَد فََن
  "الَْودُوَد فَإِنِّي ُمكَاِثرٌ بِكُْم

ْجالنَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعطَاِء بن َع - ١٦٩٠٣
يِّ َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، أن ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ، كَانَ َيلْقَى ِمَن الَْمذْيِ ِشدَّةً، فََسدََّد َرُجال إِلَى إِلَىالنَّبِ ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ،

ي، َتْغِسلُُه بِالَْماِء َوتََوضَّأْ ذَاَك الَْمذُْي، وَكُلُّ فَْحلٍ َيْمِذ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "َوَصلِّ

  أَُبو أَبِي ُعثَْمانَ َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ
دَّثََنا ُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْمَباَرِك، َح - ١٦٩٠٤

اقَْرُؤوَها :"ْيِه َوَسلََّم قَالَيُّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ وَلَْيَس بِالنَّْهِديِّ َعْن أَبِيِه، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَالتَّيِْم
  .، َيْعنِي يس "َعلَى َمْوَتاكُْم

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اَألْعلَى، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ،  َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى ِشَيرانَ الراْمُهرَْمزِيُّ، - ١٦٩٠٥
الَْبقََرةُ َسَناُم الْقُْرآِن :"لََعْن أَبِيِه، َعْن َرُجلٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَا

ِمْن ] ٢٥٥البقرة آية "[اللَُّه ال إِلََه إِال ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم:"نََزلَ َمَع كُلِّ آَيٍة ِمْنَها ثََماُنونَ َملَكًا، َواسُْتخْرَِجِتَوذُْرَوتُُه، َو
ُيرِيُد اللََّه وَالدَّاَر َواآلِخَرةَ  قَلُْب الْقُْرآِن، ال َيقَْرأَُها َرُجلٌ" يس"َتْحِت الْعَْرشِ فَُوِصلَ بَِها أَْو ُوِصلَتْ بِسُوَرِة الَْبقَرَِة، َو

  ".إِال غَفََر اللَُّه لَُه، واقَْرُؤوَها َعلَى َمْوَتاكُْم
  ُعَبْيُد اللَِّه بن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ

ثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َمْعِقلِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، َحدَّ - ١٦٩٠٦
اْعَملُوا بِِكتَابِ اللَِّه َوال ُتكَذِّبُوا بَِشْيٍء ِمْنُه، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َيسَارٍ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ

َشاِفٌع َوَما َحلَّ  كُْم، فََسلُوا َعْنُه أَْهلَ الِْعلْمِ ُيخْبُِروكُْم، َوآِمنُوا بِالتَّْوَراِة وَاإلِْنجِيلِ، فَإِنَّ ِفيِه الَْبَيانَ َوُهَوفََما اْشَتَبَه ِمْنُه َعلَْي
  "ُيَصدَُّق

  اْبُن َعمِّ َمْعِقلِ بن َيَسارٍ َعْن َمْعِقلٍ

ثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم بن ُمَهاجِرٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ َعمِّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّ - ١٦٩٠٧
بِيِّ صَلَّى إِنَّ اللََّه كَانَ َيْنفَُعَنا بِالِْعلْمِ بُِمجَالََسِتَك، َوكُْنَت ُتَحدِّثَُنا َعنِ النَّ: َدَخلَ َعلَْيِه زَِياٌد، فَقَالَ: َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ

َمْن َوِلَي ِمْن أََمرِ الُْمْسِلِمَني َشْيئًا فَلَمْ :"َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َمْعِقلٌ
َما كُْنتُ :"َما َسِمْعُت َهذَا مِْنَك قَْبلَ الَْيْومِ، قَالَ: ، قَالَ"ِمَن النَّارِ ُيحِطُْهْم بنصِيَحٍة كََما ُيِحيطُ أَْهلَ َبْيتِِه، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه

  .فََخَرَج زَِياٌد َيُجرُّ ثَْوَبُه: ، قَالَ"ُألَحدِّثََك بِِه إِال َوأََنا َعلَى َحالَِتي َهِذِه
  بِْنُت َمْعِقلِ بن َيسَارٍ َعْن أَبِيهَا



بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم  - ١٦٩٠٨
قُلَ َبلَغَ ذَِلكَ كُْنُت ِفي دَارِ َمْعِقلِ بن َيسَارٍ بِالَْبصَْرِة، فََحدَّثَْتنِي اْبَنُتهُ أنأََباَها لَمَّا ثَ: أَخَْبرَنِي إِْسَماعِيلُ اَألْوِديُّ، قَالَ

َيا َمعِْقلُ، : ْوَت، فَقَالَزَِياًدا، فََجاَء َحتَّى اْستَأْذَنَ َعلَى الَْبابِ، َوَجلَْسُت ِعْنَد أَبِي فََدَخلَ زِيَاٌد فََعَرَف ِفي َوْجِه أَبِي الَْم
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ِمْنَك، فَقَالَ لَُهأَال ُتزَوُِّدَنا مِْنَك؟ فَقَْد كَانَ اللَُّه َيْنفَُعَنا بِأَْشَياَء َنْسَمُعَها 

، فََنكََّس َرأَْسُه َساَعةً، ثُمَّ "َما ِمْن َواِلي أُمٍَّة كَثَُرتْ أَْو قَلَّْت لَْم َيْعِدلْ ِفيهِمْ إِال أَكَبَُّه اللَُّه َعلَى َوْجهِِه ِفي النَّارِ:"َيقُولُ
َبلْ : َيا َمعِْقلُ، أََشْيٌء َسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ أُْم ِمْن َوَراَء؟ فَقَالَ: مَّ َرفََع َرأَْسُه، فَقَالَأَطَْرَق، ثُ

دَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْينُ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َح. َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن إِْسَماِعيلَ : بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن . نُت َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهاَألوِْديِّ، أَْخبََرْتنِي ب
  ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بنَناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ

  .للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُهأَبِي َخاِلٍد، َعْن َرُجلٍ، ِمْن ُمَزْيَنةَ، َعْن بنِت َمعِْقلِ بن َيسَارٍ َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ا
ا أَبِي، َحدَّثََنا َيْعلَى بن ُعبَْيٍد، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، َحدَّثََن - ١٦٩٠٩

لَمَّا ثَقُلَ أَبِي َبلَغَ ذَِلكَ : أَتَْيُت الَْبصَْرةَ فََنَزلَُت َداَر َمعِْقلِ بن َيَسارٍ، فََحدَّثَْتنِي ابَْنُتُه ِهْنٌد، قَالَْت: إِْسَماعِيلَ الْكِْنِديِّ، قَالَ
إِنَّ اللََّه كَانَ َيْنفَعَُنا بَِحدِيِثَك، فََحدِّثَْنا َشْيئًا َسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ادَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، فََجاَء َيُعودُُه، فَقَالَزَِي

َما ِمْن َوالٍ اْسُتعِْملَ َعلَى أُمٍَّة ِمْن أُمَِّتي قَلَّْت أَْو :"ولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُ: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  ".كَثَُرْت فَلَْم َيْعِدلْ ِفيهِمْ إِال أَكَبَُّه اللَُّه َعلَى َوْجهِِه ِفي النَّارِ

ا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسعِيٍد اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََن - ١٦٩١٠
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َخاِلٍد، َحدَّثَنِي إِْسَماِعيلُ اَألْزَرُق، َعْن بنِت َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، َعْن أَبِيهَا، قَالَ

  ".أَْو كَثَُرْت، ثُمَّ لَْم َيْعِدلْ ِفيهِْم إِال كَبَُّه اللَُّه ِفي النَّارِ َما ِمْن َوالٍ وُلَِّي َعِلي أُمٍَّة قَلَّْت:"َيقُولُ

، َعْن َعمَّارٍ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، أََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ - ١٦٩١١
مَرَِض أَبِي مََرَضُه الَِّذي مَاَت ِفيِه، فَأََتاُه زَِيادٌ : يلَ بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثَتْنِي بنُت َمعِْقلِ بن َيَسارٍ، قَالَْتالدُّْهنِيِّ، َعْن إِْسَماِع

ثَُك، فََحدِّثَْنا بَِشْيٍء َسِمْعَتُه ِمْن ِمْن إِنَُّه كَانَ َيْنفَُعَنا َحدِي: ائْذَنُوا لَُه َوْحَدُه، فَأَِذُنوا لَُه، فَلَمَّا َدَخلَ َعلَْيِه قَالَ: َيُعوُدُه، فَقَالَ
َما ِمْن َوالٍ َيْعَملُ َعلَى :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

أََشْيٌء َسِمْعَتهُ : ، فََساَءُه ذَِلَك، فَقَالَ"ْم َيْعِدلْ ِفيهِْم إِال كَبَُّه اللَُّه َعلَى َوْجهِِه ِفي النَّارِأُمٍَّة ِمْن أُمَِّتي قَلَّْت أَْو كَثَُرْت، فَلَ
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َبلْ َشْيٌء َسِمْعُتُه ِمْن َرسُولِ اللَّ: ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْم َسِمْعَتُه ِمْن أَْصَحابِِه؟ فَقَالَ

  .َوَسلََّم
  أَُبو الرََّبابِ َموْلَى َمْعِقلِ بن َيسَارٍ َعْن َمْعِقلٍ

ُبو الَْوِليدِ َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملَِطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا أَ - ١٦٩١٢
َحدَّثََنا الَْحكَُم بن طَْهَمانَ أَُبو َعزَّةَ الدَّبَّاغُ، َحدَّثََنا : ِلِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، قَالُواالطَّيَا

لِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََتْيَنا َعلَى كُنَّا َمَع َرُسو: أَُبو الرََّبابِ، مَْولَى َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ
ْيِه َوَسلََّم رَِحيَها، َمكَاٍن ِفيِه الثُّوُم، فَأَصَاَب نَاٌس ِمْنُه، ثُمَّ َجاؤُوا إِلَى الُْمَصلَّى، فََوَجَد َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ



  .وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث أَبِي الَْولِيِد "ِة فَال يَقَْرَبنَّ ُمَصالَناَمْن أَكَلَ ِمْن َهِذِه الشََّجَر:"فَقَالَ
  أَُبو َعْبِد اللَِّه الَْجْسرِيُّ َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ

ُبو َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ الُْمَخرِِّميُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ، َحدَّثََنا الُْمثَنَّى بن َعْوٍف، َحدَّثََنا أَ - ١٦٩١٣
فََحرََّم َعلَْيَنا َرسُولُ "كُنَّا بِالَْمِديَنِة، َوكَاَنْت كَِثَريةَ الثَّمَرِ،: الَْجسْرِيُّ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ،، أَنَُّه َسأَلَُه َعنِ الشَّرَابِ قَالَ

  ".اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْفَضِيَخ

ِهيُم بن ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعنَْبرِيُّ، ح َوَحدَّثََنا إِبَْرا َحدَّثََنا - ١٦٩١٤
الْقَطَّاِن، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َسلْمُ بن قَُتْيَبةَ، َعْن ِعْمَرانَ : َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن ِحبَّانَ الَْبصْرِيُّ، قَاال

: إِنَّ اللََّه َجلَّ َوَعزَّ كَرَِه لَكُْم:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد اللَِّه الَْجْسرِيِّ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ
  "الِِقيلَ َوقَالَ، َوكَثَْرةَ السُّؤَالِ، وَإَِضاَعةَ الَْم

الْفَْضلِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ الَْولِيُد بن ُشجَاعٍ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن  - ١٦٩١٥
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : ْعِقلِ بن َيَسارٍ، قَالَالْقَُرِشيُّ، َحدَّثََنا سَِعيُد بن إِيَاسٍ الْجَُريْرِيُّ، َعْن أَبِي َعْبدِ اللَِّه الَْعَنزِيِّ، َعْن َم

  "َمنِ اْشَتَرى َرقََبةً ِلُيْعِتقََها فَال َيْشَترِطْ َألْهلَِها الِْعْتَق، فَإِنَُّه َعقُْدُه ِمَن الرِّقِّ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ارٍأَُبو الَْمِليحِ بن أَُساَمةَ الُْهذَِليُّ َعْن َمْعِقلِ بن َيَس

َخِليفَةَ الْفَْضلُ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو - ١٦٩١٦
َشامٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ِه: َحدَّثََنا بندَاٌر، قَاال: بن الُْحبَابِ، َوَعْبَدانُ بن أَحَْمَد، قَاال
َما ِمْن أَِمريٍ اسُْتْرِعَي َرِعيَّةً لَْم ُيِحطْ بَِها، :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْمِليحِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ
  ".الَْجنَّةَ َوَيْنَصْح لَُهْم إِال لَمْ َيْدُخلْ َمعَُهُم

يُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحنَِف - ١٦٩١٧
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : دَّثَنِي َمْعِقلُ بن َيَسارٍ، قَالَاللَِّه بن أَبِي ُحمَْيٍد الُْهذَِليُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْملِيحِ الُْهذَِليُّ، َح

ا َتشَاَبَه اْعَملُوا بِالْقُْرآِن، وَأَِحلُّوا َحاللَُه، َوَحرِّمُوا حََراَمُه، َواقَْتَدْوا بِِه، َوال َتكْفُُروا بَِشْيٍء ِمْنُه، َوَم:"َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
ُبورِ، َوَما أُوِتي النَّبِيُّونَ َردُّوُه إِلَى اللَِّه أَْو إِلَى اَألِمريِ ِمْن َبْعِدي كَْيَما ُيخْبُِروكُْم، َوآِمنُوا بِالتَّْوَراِة وَاإلِْنجِيلِ وَالزََّعلَْيكُْم فَ

ٌع، َوَما َحلَّ ُمَصدٌَّق، َوِلكُلِّ آَيٍة ِمْنُه نُوٌر إِلَى َيْومِ ِمْن َربِّهِْم، َولَْيشِْفكُمُ الْقُْرآنُ َوَما ِفيِه ِمَن الَْبَياِن، فَإِنَُّه َشاِفٌع ُمَشفَّ
أُْعِطيُت فَاِتَحةَ الِْكتَابِ الِْقَيامَِة، أََما إِنِّي أُْعِطيُت سُوَرةَ الَْبقََرِة ِمَن الذِّكْرِ، َوأُْعِطيُت طََه وَالطُّوَر ِمْن أَلَْواحِ مُوَسى، َو

  "كَْنزٍ َتْحَت الَْعْرشِ، َوأُْعِطيُت الُْمفَصَّلَ َناِفلَةًَوَخوَاِتيَم الَْبقََرِة ِمْن 

ْيدُ اللَِّه بن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن نَاجَِيةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا َبكُْر بن إِْبَراهِيَم، َحدَّثََنا ُعَب - ١٦٩١٨
َحَجْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَجَد َعاِئَشةَ َتنْزِعُ : ْعِقلِ بن َيَسارٍ، قَالَُحَمْيٍد، َعْن أَبِي الَْملِيحِ، َعْن َم

َهْدٌي، َوأَمَّا َنْحنُ  أََجلْ، َمْن لَْيَس َمَعُه:"أُْنبِئُْت أَنََّك قَْد أَْحلَلَْت َوأَْحلَلَْت أَْهلََك، قَالَ: قَالَْت"َما لَِك؟:"ِثَياَبَها، فَقَالَ لََها
  "فَلَْم َنِحلَّ، إِنَّ َمَعَنا ُبدًْنا َحتَّى َنْبلُغَ َعَرفَاٍت

  ِحْمَيرِيُّ بن َبِشريٍ َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ
بن َعْبدِ الَْمِلِك، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن بِْشرٍ الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا الَْحكَُم - ١٦٩١٩

: كَرَِه اللَُّه لَكُْم ثَالثًا:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قََتاَدةَ، َعْن ِحْمَيريِّ بن َبِشريٍ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ



  "ُعقُوَق األُمََّهاِت، وََوأَْد الَْبنَاِت، َوَمَنَع َوهَاِت
  أَُبو خَاِلٍد الَْبَجِليُّ َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍِعَياٌض 

: و خَاِلٍد، قَالََحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُشْعَبةَ، َحدَّثَنِي ِعيَاٌض أَُب - ١٦٩٢٠
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ُني َعلَى أََحِدِهمَا، فََسِمْعُت َمْعِقلَ بن َيَسارٍ، َيقُولُكَانَ َبْيَن َجاَرْينِ ِلي َيِمٌني، فََصاَرِت الَْيِم

بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق ". َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ َيقَْتِطُع بَِها مَالَ أَِخيِه لَِقيَ اللََّه َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ:"َعلَْيِه َوَسلََّم
ن َيَسارٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َوْهُب بن جَرِيرٍ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ِعَياضٍ أَبِي َخاِلٍد، َعْن َمْعِقلِ ب

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 
  الَْحكَُم األَْعَرُج َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ

، َعْن َمْعِقلِ دَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا خَاِلٌد، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعنِ الَْحكَمِ اَألْعَرجَِح - ١٦٩٢١
فَُع غُْصَن الشَّجََرِة َعْن َوْجهِِه، فََباَيْعنَاُه بَاَيْعَنا َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الُْحَديْبَِيِة َوأََنا أَْر:"بن َيسَارٍ، قَالَ

  .أَلٌْف وَأَْرَبُع مِائٍَة: كَْم كُنُْتْم؟ قَالَ: ، فَقُلَْنا لَُه"َعلَى أَنْ ال َنِفرَّ وَلَْم ُنبَايِْعُه َعلَى الَْمْوِت

مَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَح - ١٦٩٢٢
ن َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا خَاِلدٌ الَْحذَّاُء، َعنِ الَْحكَمِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َمْعِقلِ ب: بن َراهََوْيِه، َحدَّثََنا أَبِي، قَاال

، "فَبَاَيَع النَّاُس َعلَى أَنْ ال يَِفرُّوا"كُْنُت َراِفًعا أَغَْصانَ الشََّجَرِة َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،: الََيسَارٍ، قَ
  .َوُهْم َيْوَمِئذٍ أَلٌْف وَأَرَْبُع ِمائٍَة

أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمحَمٍَّد الْحِنَّاِئي، َحدَّثََنا  - ١٦٩٢٣
لَقَْد َرأَْيُتنِي َيْوَم الشَّجََرِة َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعنِ الَْحكَمِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألعَْرجِ، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ قَالَ

  ".اُه َعلَى أَنْ ال َنِفرَّايُِع النَّاَس، وَأََنا َراِفٌع غُْصًنا ِمْن أَغْصَانَِها َعْن َرأْسَِه، لَمْ ُنبَايِْعُه َعلَى الَْمْوِت، َولَِكْن بَاَيْعَنُيَب"َوَسلََّم
  أَُبو اَألسَْوِد الدُّؤَِليُّ َعْن َمْعِقلٍ

َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، ح َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، - ١٦٩٢٤
َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى : َحدَّثََنا سََواَدةُ بن أَبِي اَألْسَوِد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، قَاال

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ". َما ِمْن رَاعٍ غَشَّ َرِعيََّتهُ إِال َوُهَو ِفي النَّارِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ اللَُّه
َوِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، َعنِ النَّبِيِّ ُمكَْرمٍ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثََنا سََواَدةُ بن أَبِي اَألْس

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
  أَُبو طَِليقٍ َعْن َمْعِقلٍ

لتَّيِْميِّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أََسدُ بن ُموَسى، َحدَّثََنا َنْصُر بن طَرِيٍف، َعْن ُسلَْيَمانَ ا - ١٦٩٢٥
قَالَ "َمْن فَرََّق فَلَْيَس ِمنَّا:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: طَِليٌق، َعْن أَبِيِه، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ

  "ُيفَرُِّق َبْيَن الَْولَِد َوأُمِِّه َوَبْيَن اِإلْخوَِة:"أََسٌد
  ٍن اَألْوِديُّ َعْن َمْعِقلٍَعْمُرو بن َمْيُمو

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َشَباَبةُ بن سَوَّارٍ، : َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ١٦٩٢٦
َسِمْعتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّهُ : ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ الُْمزَنِيَِّحدَّثََنا يُوُنُس بن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن



  ".أُِتَي بِفَرِيَضٍة ِفيَها َجدٌّ، فَأَْعطَاُه ثُلُثَا أَْو ُسُدسًا"َعلَْيِه َوَسلََّم
  َناِفُع بن أَبِي َناِفعٍ َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ

التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَألَسِديُّ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق - ١٦٩٢٧
َمْن قَالَ ":ْيِه َوَسلََّم قَالََحدَّثََنا خَاِلدُ بن طَْهَمانَ، َعْن َناِفعِ بن أَبِي َناِفعٍ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

 أَُعوذُ بِالسَِّميعِ الَْعِليمِ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ، َوقََرأَ ثَالثَ مَِرارٍ آِخَر ُسوَرِة الَْحْشرِ، َوكَّلَ اللَُّه: ِحَني ُيصْبُِح ثَالثَ َمرَّاٍت
الَْيْومِ َماتَ َشهِيًدا، فَإِنْ قَالََها ِحَني ُيْمِسي كَانَ ِمثْلُ  بِِه َسْبِعَني أَلَْف َملٍَك ُيَصلُّونَ َعلَْيِه َحتَّى ُيْمِسي، إِنْ َماَت ِفي ذَِلَك

  "ذَِلَك
لَِّه اَألَسِديُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد ال - ١٦٩٢٨

َوضَّأُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َمانَ، َعْن َناِفعِ بن أَبِي َناِفعٍ، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، قَالََحدَّثََنا خَاِلدُ بن طَْه
أََما إِنَُّه سََيْحِملُ الثِّقْلَ :"نََعْم، فَقَاَم ُمَتَوكِّئًا َعلَيَّ، فَقَالَ: ؟ َيعْنِي اْبَنَتَه، قُلُْت"َهلْ لََك ِفي فَاِطَمةَ:"ذَاَت َيْومٍ، فَقَالَ ِلي

: فَقَالَْت"كَْيَف َتجِِديَنَك؟:"، فَكَأَنَُّه لَمْ َيكُْن َعلَيَّ َشْيٌء، َحتَّى َدَخلَْنا َعلَى فَاِطَمةَ، فَقَالَ لَهَا"غَْيُرَك َوَيكُونُ اَألْجُر لََك
أََما تَْرَضْيَن أَنْ زَوَّجُْتِك أَقَْدَم أُمَِّتي ِسلًْما، َوأَكْثََرُهمْ :"لَ ُسقِْمي، فَقَالََواللَِّه لَقَدِ اشَْتدَّ حُْزنِي، َواْشَتدَّْت فَاقَِتي، َوطَا

  .؟ "ِعلًْما، َوأَْحلََمُهْم ِحلًْما

ُد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َعُروبَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمَعافَى ُمحَمَُّد بن َوْهبِ بن أَبِي كَرِميَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٦٩٢٩
أَمََرنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : َعْبِد الرَّحِيمِ، َعْن َزْيدِ بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعْن ُنفَْيعِ بن الَْحارِِث، َعْن َمْعِقلِ بن َيسَارٍ، قَالَ

اللَُّه َمَع الْقَاِضي َما لَمْ َيِحفْ :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَما أُْحِسُن، فَ: َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَقِْضيَ َبْيَن قَْوِمي، فَقُلُْت
  "َعْمًدا

أَيُّوبُ بن  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َراهََوْيِه، أََنا َحْمَزةُ بن ُعَمْيرٍ، َحدَّثََنا - ١٦٩٣٠
َداُوَد، َعْن َمْعِقلِ بن  يَم أَُبو َيحَْيى الُْمَعلُِّم، َعْن إِبَْراِهيمَ الصَّاِئغِ، َعْن أَبِي َخاِلٍد ُمَحمَّدِ بن َخاِلٍد الضَّبِّيِّ، َعْن أَبِيإِبَْراِه

اقْضِ :"َما أُْحِسُن الْقََضاَء، فَقَالَ: ، فَقُلُْت"أَمََرنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَقِْضَي َبْيَن قَْوِمي:"َيسَارٍ، قَالَ
  ".َبْينَُهْم، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َمَع الْقَاِضي َما لَمْ َيِحْف َعْمًدا

  َرُجلٌ لَمْ ُيَسمَّ َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ

دُ بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٦٩٣١
الَْبقََرةُ سََناُم الْقُْرآنِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َحدَّثَنِي َرُجلٌ، َعْن أَبِيِه، َعْن َمْعِقلِ بن َيَسارٍ، قَالَ

ِمْن ] ٢٥٥البقرة آية "[اللَُّه ال إِلََه إِال ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم:"َونََزلَ َمَع كُلِّ آَيٍة ِمْنَها ثََماُنونَ َملَكًا، َواسُْتخْرَِجِتَوذُْرَوتُُه، 
لََّه وَالدَّاَر اآلِخَرةَ إِال غَفََر اللَّهُ قَلُْب الْقُْرآِن، ال يَقَْرُؤَها َرُجلٌ ُيرِيُد ال" يس:"َتْحِت الْعَْرشِ فَُوِصلَْت بَِها سُوَرةُ الَْبقََرِة، َو

  "لَُه، اقَْرُؤوَها َعلَى َمْوَتاكُْم

  َمْعِقلُ بن ِسَناٍن اَألْشجَِعيُّ
يِّ، َعْن عْبَِحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َداُوَد، َعنِ الشَّ - ١٦٩٣٢

لََها َصدَاُق نِسَاِئَها، ال َوكَْس، َوال َشطَطَ، َوَعلَْيَها الِْعدَّةُ وَلََها الِْمَرياثُ، فَقَاَم أَُبو ِسَنانٍ : َعلْقََمةَ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ
  ِه َوَسلََّم قََضى بِذَِلَك ِفي بَْرَوَع بنِت وَاِشقٍ اَألْشجَِعيِّاَألْشجَِعيُّ ِفي َرْهٍط ِمْن أَْشَجَع، فََشهِدُواأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي



يَم، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراِه - ١٦٩٣٣
ْسُعوٍد فَسُِئلَ، َعْن َرُجلٍ َتزَوََّج امَْرأَةً وَلَْم َيفْرِْض لََها، وَلَْم ُيصِْبَها حَتَّى َماَت، أُِتَي َعْبدُ اللَِّه بن َم: َعلْقََمةَ، قَالَ

مَْرأٍَة ِمْن فَإِنِّي أَقُولُ ِفيَها بَِرأْيِي، فَإِنْ كَانَ صََواًبا فَِمَن اللَِّه، َوإِنْ كَانَ َخطَأً فَِمنِّي، أََرى لََها َصدَاَق ا: فََردََّدُهْم، ثُّم قَالَ
أَْشَهدُ لَقَضَْيَت ِفيَها :لَنِسَاِئَها ال وَكَْس َوال َشطَطَ َوَعلَْيَها الِْعدَّةُ َولََها الِْمريَاثُ، فَقَاَم َمْعِقلُ بن ِسَنانٍ اَألْشجَِعيُّ، فَقَا

اْمَرأَةٌ ِمْن بين رَوَاسٍ َحيٍّ ِمْن بين َعاِمرِ بن صَْعَصَعةَ ، بِقََضاِء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبرَْوَع بنِت َواِشقٍ
  .َوبِِه َيأُْخذُ ُسفَْيانُ

َمةَ، أن اْبَن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعلْقَ - ١٦٩٣٤
  َها َشْهًرا الِفي َرُجلٍ َهلََك َوَتَرَك اْمرَأََتُه َولَمْ َيكُْن َدَخلَ بَِها، وَلَْم َيفْرِْض لََها َصَداقًا، فََترَدَُّدوا إِلَْيِه ِفي َمْسُعوٍد، أُِتَي

ًبا فَِمَن اللَِّه، أَقُولُ لََها َمْهرُ أَقُولُ ِفيَها بِرَأْيِي، فَإِنْ َيكُْن َخطَأً فَِمْن َنفِْسي، َوإِنْ َيكُْن َصوَا: َيقُولُ ِفيَها َشْيئًا، فَقَالَ
قََضى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ :نِسَاِئَها، َوَعلَْيَها الِْعدَّةُ، َولََها الْمَِرياثُ، فَقَاَم َمْعِقلُ بن َيسَارٍ اَألْشَجِعيُّ فَقَالَ

  .َح اْبُن َمْسُعوٍدِفي َبرَْوَع بنِت وَاِشقٍ ِمثْلَ َما قَضَْيَت، فَفَرِ
أُِتَي : ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ِفَراسٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َمْسرُوقٍ - ١٦٩٣٥

أَقُولُ ِفيَها : إِلَْيِه ِفيَها َشهًْرا ال يَقِْضي ِفيَها بَِشْيٍء، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ِفي َرُجلٍ َتَرَك امَْرأََتُه َولَْم َيكُْن َدَخلَ بِهَا، فََتَردَّدُوا
الِْعدَّةُ، َولََها الْمَِرياثُ، فَقَاَم بِرَأْيِي، فَإِنْ َيكُْن َخطَأً فَِمْن َنفِْسي، َوإِنْ َيكُنْ َصوَاًبا فَِمَن اللَِّه، ِمثْلُ َمْهرِ نِسَاِئَها، َوَعلَْيَها 

قََضى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْرَوعَ بنِت وَاِشقٍ بِذَِلَك، فَفَرَِح بِذَِلَك َعْبدُ :اَألْشَجِعيُّ، فَقَالَ أَُبو سَِناٍن
  .اللَِّه

ثنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، : ِهيَم قَاالَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوأَُبو ُعبَْيَدةَ َعْبُد الْوَارِثِ بن إِبَْرا - ١٦٩٣٦
ْبِد اللَِّه، ِفي َرُجلٍ ثنا الُْمحَارِبِيُّ، ثنا يَزِيُد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الدَّاالنِيُّ، َعْن ِفَراسٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َع

لََها الصَّدَاُق كَاِمال، َوَعلَْيَها الِْعدَّةُ، َولََها الِْمريَاثُ، : بَِها َولَْم َيفْرِْض لََها، فَقَالََتَزوََّج اْمَرأَةً، فََماَت َعْنَها، وَلَْم َيْدُخلْ 
  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقََضى: فَقَالَ َمْعِقلُ بن ِسَناٍن

  .بِِه ِفي َبرَْوَع بنِت َواِشقٍ
َشهِدَ : ْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ، ثنا َعطَاُء بن السَّاِئبِ، قَالََحدَّثََنا ُعَب - ١٦٩٣٧

يَّ َرسُولُ اللَِّه َمرَّ َعلَ: ِعْنِدي َنفٌَر ِمْن أَْهلِ الَْبْصَرِة ِفيهُِم الَْحَسُن بن أَبِي الَْحَسنِ، َعْن َمْعِقلِ بن ِسَناٍن اَألْشَجِعيِّ، قَالَ
  .أَفْطََر الَْحاجُِم َوالَْمْحُجوُم:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأََنا أَحَْتجُِم ِفي ثََمانَِي َعْشَرةَ َخلَْت ِمْن رََمَضانَ، فَقَالَ

ْيٍك، َعْن ُموَسى بن َيْعقُوَب، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن أَبِي فَُد - ١٦٩٣٨
ثنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، َحدَّثََنا َمْعُن : َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّارُ الَْمكِّيُّ، وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَاال

َجاءَنِي : ْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْحَُويْرِِث، َعْن َناِفعِ بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ، قَالَبن ِعيَسى، َحدَّثََنا ُموَسى بن َيْعقُوَب، َع
َعزَّ  ِغفَاٌر، وَأَْسلَُم، َوُجَهْينَةُ، َوُمَزْيَنةُ َموَاِليَ اللَِّه:َمْعِقلُ بن ِسَناٍن، فَأَْخبََرنِي أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  َوَجلَّ َوَرُسوِلِه
  َمْعِقلُ بن أَبِي َمْعِقلٍ اَألَسِديُّ

ْمرٍو، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الصَّنَْعانِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، أَْخبََرنِي َيحَْيى بن َع - ١٦٩٣٩



َموْلَى ثَْعلََبةَ أَْخَبَرُه، أن َمْعِقلَ بن أَبِي َمْعِقلٍ اَألَسِديَّ، ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  أَبِي َعمَّارٍ اَألْنصَارِيِّ،أنأََبا زَْيٍد،
  بِالْغَاِئطِ،َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثَُه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى أَنْ ُتْسَتقَْبلَ الِْقْبلََتاِن 

  الْبَْولَِو
 َعْمرِو بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا َداُوُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعطَّاُر، َعْن - ١٦٩٤٠

يِّ أَنَُّه َحدَّثَُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َيحَْيى، َعْن أَبِي زَْيٍد، َموْلَى ثَْعلََبةَ، َعْن َمْعِقلِ بن أَبِي َمْعِقلٍ اَألَسِديِّ اَألَسِد
  .َوَسلََّمَنَهى أَنْ ُتْسَتقَْبلَ الِْقْبلََتاِن بِغَاِئٍط أَْو بَْولٍ

، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ُعَمَر - ١٦٩٤١
مَُّه َزْيَنَب أََتْت أََتتْ إِْسَماعِيلَ، َعْن إِبَْراِهيَم بن ُمهَاجِرٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َمْعِقلِ بن أَبِي َمْعِقلٍ، أن أُ

لَِّه، إِنَّ أََبا َمعِْقلٍ كَانَ َوَعدَنِي أَنْ ال َيُحجَّ إِال َوأََنا َمَعُه، فََحجَّ َيا َرسُولَ ال: َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
ُهَو ِفي َسبِيلِ اللَّهِ : ُهَو قُوُت ِعَياِلي، َوسَأَلُْتُه بِكًْرا ِعْنَدُه، فَقَالَ: َعلَى َراِحلَِتِه وَلَْم أُِطْق، فَسَأَلُْتُه جِدَاَد َنْخِلِه، فَقَالَ

أَْعِطَها بِكَْرَك فَإِنَّ الَْحجَّ َسبِيلُ اللَِّه، فَأَْعطَاَها :َصَدقَْت، قَالَ: أََبا َمْعِقلٍ، َما َتقُولُ أُمُّ َمْعِقلٍ؟، فَقَالَ:ْعطِيِكِه، فَقَالَلَْسُت أُ
َحتَّى أَمُوَت، فََهلْ َشْيٌء ُيْجزُِئ َعنِ الَْحجِّ؟ إِنِّي امَْرأَةٌ قَْد َسِقْمُت َوكَبُْرُت، وَأََخاُف أَنْ ال أُْدرَِك الَْحجَّ : بِكَْرُه، فَقَالَْت

  .نََعْم ُعْمَرةٌ ِفي َرَمَضانَ َتْعِدلُ َحجَّةً، فَاْعَتَمَرْت ِفي رََمَضانَ :فَقَالَ
  َمنِ اْسُمُه ِمقَْداٌد

  ِد اْخُتِلَف ِفي َنَسبِِه ُمهَاجِرِيٌّ أَوَِّليٌِّمقَْداُد بن َعْمرِو بن اَألْسَوِد َبْدرِيٌّ َوِقيلَ أَُبو َعْمرٍو َحِليُف بين ُزْهرَةَ، َوقَ

  َبْدرِيٌّ
ُعْرَوةَ، ِفي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن - ١٦٩٤٢

  .َعْمرٍوالِْمقَْداُد بن : َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا
  .الِْمقْدَاُد بن اَألْسَوِد بن َعْمرٍو:َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالَ - ١٦٩٤٣

ِصفَِتِه َوِسنِِّه َوَوفَاتِِه   نِْسَبةُ الِْمقَْداِد َوِذكْرُ 
ثنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَُّدوِسيُّ، ثنا زَِياُد بن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ،  - ١٦٩٤٤

الْمِقَْداُد بن َعْمرِو بن ثَْعلََبةَ بن َربِيَعةَ بن ثَُماَمةَ بن َمطُْروِد بن َعْمرِو بن َسْعِد بن :الَْبكَّاِئيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، قَالَ
َبةَ بن َماِلِك بن َهْزلِ بن قابسِ بن ُدَرْيمِ بن الْقَْينِ بن أَْهودَ بن َبهَْراَء بن َعْمرِو بن الْحَاِف بن ُزَهْيرِ بن ثَْورِ بن ثَْعلَ

آَدمَ  َوَحالَفَُه، َوكَانَقَُضاَعةَ، َوإِنََّما ُنِسَب إِلَى اَألْسَوِد بن َعْبِد َيغُوثَ بن َوْهبِ بن َعْبِد َمَنافِ بن ُزْهَرةَ، َألنَُّه تََبنَّاُه 
 ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ َرِضي اللَُّه أَْبطََن ُيَصفُِّر ِلْحَيَتُه، أَقَْنى طَوِيلَ اَألْنِف، َماَت بِالَْمِديَنِة َوُهَو اْبُن َسْبِعَني َسَنةً، َوَصلَّى َعلَْيِه

  .َتَعالَى َعْنُهَما
َشْيَبةَ، ثنا غُْنَدٌر، َعْن ُشْعَبةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي - ١٦٩٤٥

  .رَأَْيُت الِْمقْدَاَد َوكَانَ َضْخًما:َهمَّامِ بن الْحَارِِث، قَالَ
ا َبِقيَّةُ، َعْن َحرِيزِ بن ُعثَْمانَ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَبِي، ثن - ١٦٩٤٦

  :الرَّْحَمنِ بن َمْيَسَرةَ، َحدَّثَنِي أَُبو َراِشٍد الُْحْبرَانِيُّ، قَالَ



رِفَِة بِِحْمَص قَْد أَفَْصلَ َيارَأَْيُت الْمِقْدَاَد فَارِسَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلًسا َعلَى َتابُوٍت ِمْن َتوَابِيِت الصَّ
التوبة "[اْنِفرُوا ِخفَافًا َوِثقَاال:"أََبْت َعلَْيَنا سُوَرةُ الُْبُعوِث:لَقَْد أَْعذََر اللَُّه إِلَْيَك، قَالَ: َعْنَها ِمْن َعظِْمِه ُيرِيُد الَْغْزَو، فَقُلُْت

  ] .٤١آية 
، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َعِقيلٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ - ١٦٩٤٧

  .كَانَ الِْمقْدَاُد بن اَألْسَوِد ِمْن ِكْندَةَ:قَالَ
زِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرحِ، ثنا َسعِيُد بن ُعفَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َي - ١٦٩٤٨

كُْنُت َصاِحبَ الِْمقَْداِد بن اَألسَْوِد ِفي الَْجاِهِليَِّة، َوكَانَ َرُجال ِمْن : ِشَماَسةَ، َعْن ُسفَْيانَ بن َصْهبَاَنةَ الْمَْهرِيِّ، قَالَ
ثُمَّ أََصاَب ِفيهِْم َدًما، فَهََرَب إِلَى َمكَّةَ فََحالََف اَألسَْوَد بن َعْبدِ َبهَْراَء، فَأَصَاَب ِفيهِْم َدمًا، فََهَرَب إِلَى كِْنَدةَ، فََحالَفَُهْم، 

  .َيُغوثَ
نِ الشَّْعبِيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َمْسلََمةُ بن َعلْقََمةَ، َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْنٍد، َع - ١٦٩٤٩
إِنََّما ِهَي أَْرَبَعةُ آالٍف، :اَد بن اَألسَْوِد اْسَتقَْرَض ِمْن ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َسْبَعةَ آالٍف، فَلَمَّا طَلََبَها ِمْنُه، قَالَأَنَّ الِْمقَْد

قَْد أَْنصَفَْت، : َعةُ آالٍف؟فَقَالََتْحِلُف أَنََّها َسْب:أَقَْرْضُتُه َسْبَعةَ آالٍف، َوقَالَ الِْمقْدَاُد: فََخاَصَمُه إِلَى ُعَمَر، فَقَالَ ُعثَْمانُ
  فََما َيْمَنُعَك أَنْ:َواللَِّه الَِّذي ال إِلََه غَيُْرُه إِنََّما ِهَي َسْبَعةُ آالٍف؟ قَالَ: ُخذْ َما أَْعطَاَك، فَقَالَ:فَأََبى أَنْ َيْحِلَف، فَقَالَ

  .َتْحِلَف إِنَّ َهذَا اللَّْيلُ َوَهذَا النَّهَاُر؟
ُتُوفَِّي الِْمقَْداُد بن اَألْسَودِ بِالُْجُرِف، َوَحَملَُه :ثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرحِ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَالََحدَّ - ١٦٩٥٠

انَ، ُيكَْنى أََبا َمْعَبٍد َوِسنُُّه َنْحٌو ِمْن الرَِّجالُ إِلَى الَْمِديَنِة َعلَى أَْرقَابِهِْم ِفي َسَنةِ ثَالٍث وَثَالثَِني، َوَصلَّى َعلَْيِه ُعثَْمانُ بن َعفَّ
  .َسْبِعَني

  َما أَسَْنَد الْمِقَْدادُ بن اَألْسوَِد
  َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َعنِ الِْمقَْداِد بن اَألسْوَِد

يِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، ثنا أَُبو َيْعلَى الثَّْورِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِ - ١٦٩٥١
اسَْتْحَيْيتُ أن أَسْأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْمذْي، َوكَاَنِت اْبَنُتهُ : َعْن ُمَحمَِّد بن الَْحَنِفيَِّة، أن َعِليا، قَالَ

  ِفيِه الُْوُضوُء:، فَقَالََتحِْتي، فَأَمَْرُت الْمِقَْداَد فََسأَلَُه
اِئشِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعطَاٍء، َعْن َع - ١٦٩٥٢
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الرَُّجلِ ُيالِعُب امَْرأََتهُ َسلْ ِلي َرُسولَ اللَِّه : قَالَ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ ِللِْمقَْداِد: أََنسٍ، قَالَ

فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  وُيكَلُِّمَها فَُيْمِذي، فَلَْوال أَنِّي أَسَْتحِيِي ِمْنُه، َوأَنَّ اْبَنَتهُ َتْحِتي لََسأَلُْتُه، فَسَأَلَُه الْمِقَْداُد،
  .َيْغِسلْ ذَكَرَُه، ثُمَّ ِلَيتََوضَّأْ، ثُمَّ ِليَْنَضْح فَْرَجُهلِ:َوَسلََّم

ِليا، َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َواْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن ُعْرَوةَ، أن َع - ١٦٩٥٣
  َسلْ َرُسولَ: قُلُْت ِللِْمقَْداِد: قَالَ

َب ِمنِ امَْرأَِتِه فَأَْمذَى، وَلَْم َيْمِلْك ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِنِّي لَْوال أَنَّ َتْحِتَي اْبَنَتهُ لَسَأَلُْتُه، َعْن أََحِدَنا إِذَا َما اقَْتَراللَّ
إِذَا أَْمذَى :َسلََّم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمذَِلَك وَلَْم َيَمسََّها؟ فََسأَلَ الِْمقَْداُد النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .أََحُدكُْم وَلَْم َيَمسََّها فَلَْيْغِسلْ ذَكََرُه َوأُْنثََيْيِه
، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق - ١٦٩٥٤



َسلْ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الرَُّجلِ ُيالِعُب أَْهلَُه فََيخُْرُج ِمْنُه : قَالَ ِلي َعِليٌّ: أَبِيِه، َعنِ الْمِقَْداِد، قَالَ
َيْغِسلُ فَْرَجُه، وََيَتَوضَّأُ ُوُضوَءهُ :ُيالِعبُ أَْهلَُه، فََيخُْرُج ِمْنُه الَْمذُْي؟ فَقَالََيا َرسُولَ اللَِّه، أََرأَْيَت الرَُّجلَ : الَْمذُْي؟ فَقُلُْت

  .ِللصَّالِة
  اْبُن َعبَّاسٍ َعنِ الْمِقَْداِد

ِه، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، ثنا خَاِلدُ بن َعْبِد اللَّ - ١٦٩٥٥
: َجاَء َرُجلٌ فََمَدَح ُعثَْمانَ، فَقَاَم الِْمقَْداُد َيْحثُو ِفي َوْجهِهِ التُّرَاَب، فَقَالَ لَُه ُعثَْمانُ: َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  أَمَّا أََنا فَال أََدُع شَْيئًا َسِمْعُتُه ِمْن: َما لََك؟ قَالَ
  اْحثُوا ِفي ُوجُوِه الَْمدَّاِحَني التُّرَاَب:َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  يَاسٍ، ثنا َبكْرُ بن ُخنَْيسٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِيَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، ثنا آَدُم بن أَبِي إِ - ١٦٩٥٦

اْحثُوا ِفي :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: زَِياٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ الِْمقَْداِد، قَالَ
  .ُوُجوِه الَْمدَّاِحَني التُّرَاَب

  بن َشدَّاٍد الِْفْهرِيُّ َعنِ الِْمقَْداِد الُْمسَْتْورُِد
ثنا ُمَحمَُّد بن ُزْنُبورٍ، : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، وَأَُبو حَاِتمٍ رَْوُح بن الْفََرحِ الْبَْغدَاِديُّ، قَاال - ١٦٩٥٧

قَالَ الْمِقَْدادُ : ْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعنِ الُْمْستَْورِِد بن َشدَّاٍد، قَالَثنا ُمحَمَُّد بن جَابِرٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َع
ِفي الَْعشََرِة الَِّذينَ لَمَّا هَاَجرَْنا إِلَى الَْمدِيَنِة قََسَمَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعَشَرةً َعَشَرةً، فَكُْنُت : بن اَألْسَوِد

َنا لَْيلَةً َوقَْد َرفَْعَنا لَهُ َنصِيَبُه، ْنَد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَاَنتْ لََنا شَاةٌ َنْشَرُب لََبَنَها َبْيَننَا، فَأَْبطَأَ َعلَْيِع
ْيِه َوَسلََّم وَلَْم أََنْم، فَأََتى اِإلَناَء الَِّذي كُنَّا َنَضُع ِفيِه اللََّبَن، فََنظََر فَقُْمُت إِلَْيِه َوأََنا جَاِئٌع فَشَرِْبُتُه، فََجاَء النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَ

  ال:َيا َرُسولَ اللَِّه، أَال أَذَْبحَُها لََك؟ قَالَ: فَلَْم َيجِْد ِفيِه َشْيئًا، فََوثَْبُت فَقُلُْت
  طَارُِق بن ِشهَابٍ اَألْحَمِسيُّ َعنِ الِْمقَْداِد

 بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُعَمُر بن َحفْصِ بن ِغَياٍث، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثَنِي اَألْعَمُش، َعْن قَْيسِ - ١٦٩٥٨٢
َوَسلََّم، فَكَاَنَجزَّأََنا َعَشَرةً كُنَّا َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ، َعنِ الِْمقَْداِد بن اَألْسوَِد، قَالَ

  ِفي َبْيٍت، َعشََرةً ِفي َبْيٍت، فَكُْنُت أََنا ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَاَنْت ِعْنَدَنا َشاةٌ َنقُوُتَها
اَألْسَوُد بن َعاِمرٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا  -١٦٩٥٩

لَمَّا نََزلَْنا الَْمِديَنةَ َعشََّرَنا َعشَّرََنا النَّبِيُّ : اَألْعَمشِ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َمْيسََرةَ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ، َعنِ الِْمقَْداِد، قَالَ
وَلَْم َيكُْن لََنا إِال : ةً َعَشَرةً ِفي كُلِّ َبْيٍت، فَكُْنُت ِفي الَْعشََرِة الَِّذيَن كَانَ النَّبِيُّ ِمْنُهْم، قَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعَشَر

ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنصِيَبُه، يَْنا َشاةٌ نََتجَزَّأُ لََبَنَها، فَكُنَّا إِذَا أَبْطَأَ َعلَْيَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشرِْبنَا، َوَبقَّ
لَقَدْ أَطَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َما أَُراُه َيجِيءُ : َونِْمنَا، فَقَالَ الْمِقَْداُد: فَلَمَّا كَانَ ذَاَت لَْيلٍَة أَْبطَأَ َعلَْيَنا، قَالَ

فََشرِْبُتُه، فَلَمَّا ذََهَب اللَّْيلُ َجاَء فََدَخلَ، فَلَمَّا َدَخلَ سَلََّم َولَْم َيُشدَّ، ثُمَّ قَاَم إِلَى الْقََدحِ، : ًنا َدَعاُه، قَالَاللَّْيلَةَ، لََعلَّ إِْنسَا
َخذُْت السِّكَِّني فَأََتْيُتُه بَِها، فََمَسحَ َضْرَعهَا، اللَُّهمَّ أَطِْعْم َمْن أَطَْعَمَنا اللَّْيلَةَ، فََوثَْبُت فَأَ:فَلَمَّا لَْم َيَر َشْيئًا َسكََت، ثُمَّ قَالَ
  .فََخَرَج َشْيٌء، ثُمَّ شَرَِب، ثُمَّ َناَم
  َسِعيُد بن الَْعاصِ َعنِ الِْمقَْدامِ



نِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ، َعنِ اْب - ١٦٩٦٠
  بََعثَ َوفٌْد ِمْن أَْهلِ الِْعرَاقِ إِلَى ُعثَْمانَ، فََجَعلُوا ُيثُْنونَ َعلَْيِه، فَجََعلَ الْمِقْدَاُد: َعْن َسِعيِد بن الَْعاصِ، قَالَ

  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنْحثَُو ِفي ُوُجوهِ الَْمدَّاِحنيَ التُّرَاَبأَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ:َيحْثُو ِفي ُوُجوهِهُِم التُّرَاَب، َوقَالَ
  السَّاِئبُ بن َيزِيَد َعنِ الِْمقَْداِد

َحمَِّد َعْن ُم َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ، ثنا حَاِتُم بن إِْسَماِعيلَ، - ١٦٩٦١
َصِحْبُت طَلَْحةَ بن ُعبَْيِد اللَِّه، وَالِْمقَْداَد بن اَألْسَوِد فََما َسِمْعُت أََحًدا ِمنُْهْم :بن ُيوُسَف، َعنِ السَّاِئبِ بن يَزِيَد، قَالَ

  .ثُ َعْن َيْومِ أََحٍدُيَحدِّثُ َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِال أَنِّي َسِمْعُت طَلَْحةَ ُيَحدِّ
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى َعنِ الْمِقَْداِد

َوَجْعفَُر بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، - ١٦٩٦٢
ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت الْبَُنانِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، : ثنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، قَاال: الُمَحمٍَّد الِْفرَْيابِيُّ، قَا

ُيضِفَْنا أََحٌد، فَأََتْيَنا النَّبِيَّ  قَدِْمُت الَْمِديَنةَ أََنا َوَصاِحَباِن ِلي، فََجَعلَْنا َنَتعَرَُّض ِللنَّاسِ، فَلَْم: َعنِ الِْمقَْداِد بن َعْمرٍو، قَالَ
 َيا َرسُولَ اللَِّه، أََصابََنا جُوٌع َشِديٌد فََتعَرَّْضَنا ِللنَّاسِ فَلَْم ُيِضفَْنا أََحٌد، فَذََهَب بنا إِلَى َمنْزِِلِه: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلَْنا
َعلُ ِمقَْداُد، اْحِلْبُهنََّوَجزَّأَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلكُلِّ إِْنَساٍن ِمنَّا ُجزًْءا، فَكُْنتُ أَفْ َيا:َوِعْنَدُه أَْرَبَعةُ أَْعنُزٍ، فَقَالَ

  ذَِلَك، فََرفَْعُت ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُجْزأَُه فَأَْبطَأَ َعلَْيَنا،

إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى أَْهلَ َبْيٍت ِمَن اَألْنَصارِ فَأَكَلَ : اِشي، فَقَالَتْ ِلي نَفِْسيفَاْضطَجَْعُت َعلَى ِفَر
ِفي َبطْنِي أََخذَنِي َما قَُدَم َوَما  ِعْنَدُهْم َوَشرَِب، وَلَْو أَنََّك شَرِْبَت َهِذهِ الشَّْرَبةَ؟ فَلَْم تََزلْ َنفِْسي حَتَّى شَرِْبتَُها، فَلَمَّا َتقَارَّ

َيجِيُء اآلنَ ظَْمآنَ، فَال َيجُِد َشْيئًا، فَاضْطََجْعُت وَسجَّْيُت الثَّْوبِ َعلَيَّ، فََجاَء َرُسولُ اللَّهِ : َحُدثَ، قَالَْت ِلي نَفِْسي
، َوال ُيوِقظُ النَّاِئَم، ثُمَّ أََتى اِإلَناَء فَكََشَف َعْنُه فَلَْم َيَر َشْيئًا، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسلََّم َتْسِليًما ُيْسِمُع الَْيقْظَانَ

ْوُت ِمَن الَْغَنمِ اللَُّهمَّ أَطِْعْم َمْن أَطَْعمَنِي َواْسقِ َمْن َسقَانِي، فَاغَْتَنْمُت َدْعَوَتُه فَنََهْضُت فَأََخذْتُ الشَّفَْرةَ، فََدَن:فَقَالَ
ى، فَإِذَا ِهيَ ُهنَّ أَْسَمُن ألَذَْبَحَها، فََدَنْوُت ِمْن َواِحَدٍة فََجَسْسُتَها فََنظَْرُت فَإِذَا ِهَي َحاِفلٌ، َونَظَْرُت إِلَى أُخَْرفََنظَْرُت أَيُّ

: اِإلَناَء فََحلَْبُت ِفيِه، فَقُلُْتَحاِفلٌ، فََنظَْرُت إِلَى اُألْخَرى فَإِذَا ِهيَ َحاِفلٌ، فََنظَْرُت كُلَُّهنَّ فَإِذَا ُهنَّ ُحفَّلٌ، فَأََخذْتُ 
اْشَرْب، :َبْعضَ َسْوآِتَك َيا ِمقَْداُد، فَشَرَِب، ثُمَّ قَالَ:اْشَربْ ثُمَّ الَْخَري، فَقَالَ: الْخََيَر َيا ِمقَْداُد، فَقُلُْت:اشَْرْب، فَقَالَ

أََخذُْت ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَشَرِْبُت، ثُمَّ  اْشَربْ َيا َرُسولَ اللَِّه، فََشرِبَ َحتَّى َتَضلََّع، ثُمَّ: فَقُلُْت
َهِذِه َبَركَةٌ َنزَلَْت ِمَن السََّماِء، أَفَال أَْخبَْرَتنِي َحتَّى أَسِْقَي :أَخَْبْرُتُه الَْخَبَر، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  إِذَا أُصِْبُت أَنَا: ؟، فَقُلُْتَصاِحَبْيَك

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحيَّانَ الَْمازِنِيُّ، ثنا أَُبو طَاِلبٍ َعْبُد السَّالمِ بن ُمطَهَّرٍ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن . َوأَْنَت َما أُبَاِلي َمْن أَخْطَأَْت
أَقَْبلَُت أََنا َوصَاِحَبانِ ِلي َوقَْد ذََهَبتْ : ن أَبِي لَيْلَى، َعنِ الِْمقَْداِد، قَالَالُْمِغَريِة، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ب

ْهِلِه فَإِذَا ِفيِه أَْعُنٌز، أَْسَماُعَنا وَأَْبَصاُرَنا ِمَن الْجَْهِد إِلَى إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْنطَلََق إِلَى أَ
  .أَْصِلحْفَذَكََر َنْحوَُه:فَقَالَ

  َمْيُمونُ بن أَبِي َشبِيبٍ َعنِ الِْمقَْداِد
: ، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، ثنا ُشْعَبةُ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َمْيُموِن بن أَبِي َشبِيبٍ - ١٦٩٦٣



إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ : َمانَ بن َعفَّانَ ِعْنَد الِْمقَْداِد، فََحثَا الِْمقَْداُد ِفي َوْجهِهِ التُّرَاَب، َوقَالََجاَء َرُجلٌ ُيثْنِي َعلَى َعاَملِ ُعثْ
  .إِذَا َرأَيُْتُم الَْمدَّاِحَني فَاْحثُوا ِفي ُوُجوهِهُِم التَُّراَب:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  مِقَْداِدَهمَّاُم بن الْحَارِِث َعنِ الْ

ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، قَاال - ١٦٩٦٤
َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث، َعنِ الِْمقَْداِد بن  ُعَبْيُد اللَِّه اَألْشجَِعيُّ، َعْن ُسفَْيانَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َومَْنُصورٍ، َعْن إِْبَراِهيَم،

  .َراَبأَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا رَأَْيَنا الَْمدَّاِحَني أَنْ َنْحثَُوا ِفي ُوُجوِههُِم التُّ:َعْمرٍو، قَالَ
، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا شَرِيٌك، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ - ١٦٩٦٥
  َهمَّامِ بن

اْحثُوا ِفي ُوُجوهِ الَْمدَّاِحنيَ :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: الَْحارِِث، َعنِ الِْمقَْداِد بن اَألسَْوِد، قَالَ
  .رَاَبالتُّ

أَبِي َشْيَبةَ،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن - ١٦٩٦٦
َسِمْعُت : الَْحارِِث، َعنِ الِْمقَْداِد، قَالَ ثنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َهمَّامِ بن: قَاال

  .اْحثُوا ِفي ُوُجوِه الَْمدَّاِحَني التَُّراَب:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
، ثنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا أَْحَمُد بن ُعثَْمانَ بن جَابِرٍ اَألْوِديُّ - ١٦٩٦٧

قَالَ : الِْمقَْداِد، قَالَإِْسَماعِيلَ، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َهمَّامِ بن الَْحارِِث، َعنِ 
  .دَّاِحَني فَاْحثُوا ِفي ُوُجوِههِمُ التُّرَاَبإِذَا رَأَْيُتمُ الَْم:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  أَُبو َمْعَمرٍ َعْبُد اللَِّه بن َسْخَبَرةَ َعنِ الِْمقَْداِد
َحبِيبِ بن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن - ١٦٩٦٨

أََمرََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنْحثَُوا :أَبِي ثَابٍِت، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعنِ الِْمقَْداِد بن َعْمرٍو، قَالَ
  .ِفي ُوُجوِه الَْمدَّاِحَني التُّرَاَب

ثنا ُعثَْمانُ : يُّ، وَأَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، قَاالَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِ - ١٦٩٦٩
  بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا الَْولِيُد بن ُعقَْبةَ، ثنا َحْمزَةُ

قَاَم َرُجلٌ يَْمَدُح أَِمًريا ِمَن األَُمَراِء، فَقَاَم : الزَّيَّاُت، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ اَألْزِديِّ، قَالَ
إِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أََمَرَنا أَنْ َنْحثَُو ِفي ُوُجوهِ :الِْمقَْداُد بن اَألْسوَِد، فََحثَا ِفي َوْجهِِه التَُّراَب، َوقَالَ

  الَْمدَّاِحنيَ التُّرَاَب
  شَرِيٍك التَّيِْميُّ َعنِ الِْمقَْدامَِيزِيُد بن 
َمشِ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، ثنا ِهَشاُم بن يُوُنَس اللُّْؤلُؤِيُّ، ثنا َحفْصُ بن ِغَياٍث، َعنِ اَألْع - ١٦٩٧٠

َمانَ َوِعْنَدُه الْمِقَْداُد بن اَألسَْوِد الْكِْنِديُّ، فَأَثَْنى الرَُّجلُ َعلَى َدَخلَ َرُجلٌ َعلَى ُعثْ: َعْن إِْبَراهِيَم التَّْيِميِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
:  َخزٍّ، ثُمَّ قَالَ الِْمقْدَاُدُعثَْمانَ ِفي َوْجهِِه، فََما َزالَ الِْمقَْداُد َيْحثُو َعلَى الرَُّجلِ التَُّرابَ َحتَّى اْستََتَر ُعثَْمانُ بُِمطََرٍف ِمْن

  .إِذَا َسِمْعُتمُ الَْمدَّاِحَني فَاْحثُوا ِفي ُوُجوِههِمُ التُّرَاَب:ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُس
  َعْبُد اللَِّه الْبَهِيُّ َمْولَى ُمْصَعبِ بن الزَُّبْيرِ َعنِ الِْمقْدَاِد

َرِميُّ، ثنا إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْض - ١٦٩٧١



بن ثنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن َواِئلِ بن َداوَُد، ح َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُد بن َداُوَد، ثنا أََسُد بن ُموَسى، ثنا َمْرَوانُ : ثنا أَبِي قَاال
َوقََف َركٌْب َعلَى ُعثَْمانَ، فَأَثَْنْوا َعلَْيهِ : نا َواِئلُ بن َداُوَد، ثنا عَْبُد اللَِّه الْبَهِيُّ، َموْلَى ُمْصَعبِ بن الزَُّبْيرِ، قَالَُمَعاوَِيةَ، ث

  َوَمَدُحوُه، َوثَمَّ الِْمقَْداُد بن اَألْسوَِد، فَأََخذَ قَْبضَةً

إِذَا رَأَيُْتُم الَْمدَّاِحَني :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: رَاَب، َوقَالَِمَن اَألْرضِ فََحثَا ِفي ُوُجوِههِمُ التُّ
  .فَاْحثُوا ِفي ُوُجوِههُِم التَُّراَب

  ُعَبْيُد اللَِّه بن َعِديِّ بن الِْخيَارَِعنِ الِْمقَْدامِ
الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيدَ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم - ١٦٩٧٢

أَنَا  َيا َرُسولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت إِِن اْخَتلَفُْت: قُلُْت: اللَّيِْثيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعِديِّ بن الِْخيَارِ، َعنِ الِْمقَْداِد بن اَألْسوَِد، قَالَ
ضَْرَبَتْينِ فَقَطََع َيَديَّ، فَلَمَّا أَْهَوْيُت إِلَْيِه َألضْرَِبُه، قَالَ َبلْ :ال إِلََه إِال اللَُّه، أَقُْتلُُه أَْم أََدُعُه؟ قَالَ: َوَرُجلٌ ِمَن الُْمْشرِِكنيَ 

إِنْ قََتلَْتُه َبْعدَ :َتْينِ أَْو ثَالثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوإِنْ فََعلَ، فَرَاَجْعُتُه َمرَّ:َوإِنْ قَطََع َيَديَّ؟ قَالَ: َدْعُه، قُلُْت
  ال إِلََه إِال اللَُّه فَأَْنَت ِمثْلُُه قَْبلَ أَنْ َيقُولََها، َوُهَو ِمثْلَُك إِنْ قََتلْتَُه: أَنْ قَالَ

ثنا َحجَّاجُ بن أَبِي َمنِيعٍ الرَُّصاِفيُّ، ثنا َجدِّي، َعنِ الزُّْهرِيِّ، ثنا َعطَاُء بن َيزِيدَ َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ،  - ١٦٩٧٣
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالُْجْندَِعيُّ،أن ُعَبْيَد اللَِّه بن َعِديِّ بن الِْخيَارِ أَْخَبرَُه، َعنِ الِْمقْدَاِد بن َعْمرٍو فَارِسِ َرُسولِ اللَِّه 

َيا َرسُولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت إِنْ لَِقيُت َرُجال ِمَن الُْمْشرِكَِني، : قُلُْت: َوُهَو َرُجلٌ ِمْن ِكْنَدةَ، َوُهَو َحِليٌف ِلبَنِي ُزهَْرةَ، قَالَ
  ْتِلِه، فَقَالَفَاْخَتلَفُْت أََنا َوُهَو ضَْرَبَتْينِ، فَأََبانَ إِْحَدى َيَديَّ فَضََرْبُتُه، ثُمَّ قََدْرُت َعلَى قَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، َوإِنْ قَطَعَ : َبلِ اْتُركُْه، قُلُْت:ال إِلَهَ إِال اللَُّه، أَقُْتلُُه أَْم أَْتُركُُه؟ قَالَ: ِحَني أَرَْدُت أَنْ أَهْوَِي إِلَْيِه بِِسالِحي
ال إِلَهَ إِال اللَُّه، فَأَْنَت بِمَْنزِلَِتِه قَْبلَ أَنْ َيقُولََها، َوهُوَ : ُه َبْعَد أَنْ َيقُولَإِنْ قََتلَْت:َوإِنْ فََعلَ، فَرَاَجْعُتُه، فَقَالَ:إِْحَدى َيَديَّ؟ قَالَ

  .بَِمْنزِلَِتَك قَْبلَ أَنْ َتقُْتلَُه
اَألْزِديُّ، ثنا َعْبدُ  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا شَُعْيُب بن َيحَْيى، أََنا اللَّْيثُ، ح َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ - ١٦٩٧٤

ِه بن َعِديِّ بن الِْخَيارِ، َعنِ اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي اْبُن ِشهَابٍ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد اللَّْيِثيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَّ
رَأَْيَت إِنْ لَِقيُت َرُجال ِمَن الْكُفَّارِ فَقَاَتلَنِي فََضَرَب إِْحَدى َيَديَّ بِالسَّْيفِ َيا َرُسولَ اللَِّه، أَ: الِْمقَْداِد أَنَُّه أَْخَبَرُه، أَنَُّه قَالَ

ُه َعلَْيِه أَْسلَْمُت ِللَِّه، أَفَأَقُْتلُُه َيا َرُسولَ اللَِّه َبْعَد أَنْ قَالََها؟ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: فَقَطََعنِي، ثُمَّ الذَ ِمنِّي بَِشَجرٍَة، قَالَ
ال َتقُْتلُْه،فَإِنْ قََتلَْتُه فَإِنَّهُ :َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَُّه قَطََع َيِدي، ثُمَّ قَالَ ذَِلكَ َبْعَد أَنْ قَطََعَها أَقُْتلُُه؟ قَالَ: ال َتقُْتلُْه، فَقُلُْت:َوَسلََّم

  .ْبلَ أَنْ َتقُولَ الْكَِلَمةَ الَِّتي قَالََهابَِمْنزِلَِتَك قَْبلَ أَنْ َتقُْتلَُه، وَأَْنَت بَِمنْزِلَِتِه قَ
ن أَبِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا َعِليُّ بن َمْعَبٍد، ثنا خَاِلدُ بن َحيَّانَ، َعْن ُسلَْيَمانَ ب - ١٦٩٧٥

  قَالَ الِْمقَْداُد ِللنَّبِيِّ َصلَّى: اللَِّه بن َعِديِّ بن الِْخَيارِ، قَالَ َداُوَد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد، َعْن ُعَبْيِد

َعَها، ثُمَّ الذَ َيا َنبِيَّ اللَِّه، أَرَأَْيَت إِنْ لَقِيُت َرُجال ِمَن الْكُفَّارِ فَقَاَتلَنِي فَضََرَب إِْحَدى َيَديَّ بِالسَّْيِف فَقَطَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
إِنَُّه قَطََع َيِدي، ثُمَّ قَالَ ذَِلَك بَْعدَ : ال َتقُْتلُْه، قَالَ:أَْسلَْمُت ِللَِّه، أَفَأَقُْتلُُه بَْعَد أنقَالََها َيا نَبِيَّ اللَِّه؟ قَالَ: ي بَِشجََرٍة، َوقَالَِمنِّ

، فَإِنَّكَإِنْ قََتلَْتُه كَانَ بَِمنْزِلَِتَك قَْبلَ أَنْ تَقُْتلَُه، َوكُْنَت أَْنَت ال تَقُْتلُْه:َما قَطََعَها؟ قَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .بَِمْنزِلَِتِه قَْبلَ أَنْ َيقُولَ كَِلَمَتُه الَِّتي قَالَ

َوْهبٍ، أَْخبََرنِي أَُساَمةُ بن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن  - ١٦٩٧٦



يَارِ أَْخَبرَُه، أن الِْمقْدَاَد زَْيٍد، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد اللَّْيِثيِّ، ثُمَّ الْجُْنَدِعيِّ،أن ُعَبْيَد اللَِّه بن َعِديِّ بن الِْخ
ِممَّْن شَهَِد َبْدًرا َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثَُه أَنَُّه،  بن َعْمرٍو الْكِْنِديَّ كَانَ َحِليفًا ِلَبنِي ُزْهَرةَ، َوكَانَ

ٍة، مَّ الذَ مِنِّي بَِشجََرَيا َرُسولَ اللَِّه، إِنْ لَِقيُت َرُجال ِمَن الْكُفَّارِ، فَاقَْتَتلَْنا فَضََرَب إِْحَدى َيَديَّ بِالسَّْيِف فَقَطََعَها، ثُ: قَالَ
َيا : ال َتقُْتلُْه، فَقَالَ:َسلََّمأَْسلَْمُت ِللَِّه، أَأَقُْتلُُه َيا َرُسولَ اللَِّه بَْعَد أَنْ قَالََها؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: فَقَالَ

ال َتقُْتلُْه، :أَفَأَقُْتلُُه؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولَ اللَِّه إِنَُّه قَطََع إِْحَدى َيَديَّ، ثُمَّ قَالَ بَْعَد َما قَطََعَها، 
  فَإِنََّك إِنْ قََتلَْتُه، فَإِنَُّه بِمَْنزِلَِتَك

  .قَْبلَ أَنْ َتقُْتلَُه، وَأَْنَت بِمَْنزِلَِتِه قَْبلَ أَنْ َيقُولَ كَِلَمَتُه الَِّتي قَالَ
َحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، ثنا َعْمُرو بن أَبِي عَاِصمٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَخَْبرَنِي اْبنُ َحدَّثََنا الْ - ١٦٩٧٧

أَنَُّه َسأَلَ َرُسولَ  ْخَبرَُه،ِشَهابٍ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعِديِّ بن الِْخيَارِ أَْخَبَرُه، أن الْمِقَْدادَ بن اَألْسَوِد أَ
أَرَأَْيَت َرُجال ِمَن الْكُفَّارِ قَاَتلَنِي فَاْخَتلَفَْنا َضرَْبَتْينِ، فَضََرَب إِْحَدى َيَديَّ بِالسَّْيِف : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

ال َتقُْتلُْه، فَإِنَّكَإِنْ قََتلَْتُه كَانَ :ُتلُُه َيا َرسُولَ اللَِّه، َبْعَد أَنْ قَالََها؟ قَالَأَْسلَْمُت، أَفَأَقْ: فَقَطََعَها، ثُمَّ الذَ ِمنِّي بَِشَجَرٍة، فَقَالَ
  .بَِمْنزِلَِتَك قَْبلَ أَنْ قََتلُْه، َوكُْنَت بَِمْنزِلَِتِه قَْبلَ أَنْ َيقُولَ كَِلَمَتُه الَِّتي قَالَ

رِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا أَُبو َبكْرٍ الَْحنَِفيُّ، ثنا عَْبُد الَْحمِيِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْنَبرٍ الَْبْص - ١٦٩٧٨
ًرا انَ ِممَّْن َشهَِد َبْدبن َجْعفَرٍ، ثنا الزُّْهرِيُّ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيدَ اللَّيِْثيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعِديِّ بن الِْخيَارِ، َعنِ َوكَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، أََرأَْيَت إِنْ لَِقيتُ َرُجال ِمَن الْكُفَّارِ فَقَاَتلُْتُه فَقَطََع َيِدي، : الِْمقَْداِد بن َعْمرٍو الِْكْنِديِّ أَنَّهُ أَخَْبَرُه، أَنَُّه قَالَ
ال َتقُْتلُْه، فَإِنَّكَ إِنْ قََتلَْتُه، فَإِنَّكَ :اللَِّه بَْعَد أَنْ قَالََها؟ قَالَ أَْسلَْمُت ِللَِّه، أَقُْتلَُه َيا َرسُولَ: ثُمَّ الذَ مِنِّي بَِشَجَرٍة، فَقَالَ

  .بَِمْنزِلَِتِه قَْبلَ أَنْ َيقُولَ كَِلَمَتُه الَِّتي قَالََها
  َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد - ١٦٩٧٩

َزاِميُّ، ثنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ بن ُموَسى التَّْيِميُّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ، ثنا إِبَْراِهيمُ بن الْمُْنِذرِ الِْح
َعْمرٍو فَارِسِ َرُسولِ اللَِّه أَخَْبرَنِي َعطَاُء بن َيزِيدَ الْجُْنَدِعيُّ، أن ُعبَْيَد اللَِّه بن َعِديِّ بن الِْخيَارِ أَْخَبَرُه، َعنِ الْمِقَْدادِ بن 

َيا َرُسولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت إِنْ لَِقيتُ : قُلُْت: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وُهَو َرُجلٌ ِمْن ِكْندَةَ، َوُهَو َحِليٌف ِلبَنِي ُزهَْرةَ أَنَُّه، قَالَ َصلَّى
، فَضََرْبُتُه، ثُمَّ قََدْرُت َعلَى قَْتِلِه، فَقَالَ ِحنيَ َرُجال ِمَن الْكُفَّارِ فَاْخَتلَفُْت أََنا َوُهوَ َضرَْبَتْينِ فََضرََبنِي فَأََبانَ إِْحَدى َيَديَّ

َيا َرسُولَ اللَِّه، َوإِنْ قَطَعَ : ال، َبلِ اْتُركُْه، فَقُلُْت:ال إِلََه إِال اللَُّه، أَقُْتلَُه أَْم أَْتُركُُه؟ قَالَ: أَرَْدُت أَنْ أَهْوِي إِلَْيهِ بِِسالِحي
إِنْ قََتلَْتُه َبْعدَ :َوإِنْ فََعلَ، فَرَاَجْعُتُه فَقَالَ:َيا َرُسولَ اللَِّه َوإِنْ قَطََع إِْحَدى َيَديَّ؟ قَالَ: فََعلَ، قُلُْت َوإِنْ:إِْحَدى َيَديَّ؟ قَالَ

َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ . قُْتلَُهال إِلَهَ إِال اللَُّه فَأَْنَت بَِمنْزِلَِتِه قَْبلَ أَنْ َيقُولََها، َوُهَو بَِمنْزِلَِتَك قَْبلَ أَنْ َت: أَنْ َيقُولَ
اُء بن َيزِيَد اللَّْيِثيُّ الَْخفَّاُف الِْمصْرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي ُيوُنُس، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َحدَّثَنِي َعطَ

لِْخيَارِ أَْخَبَرُه، أن الْمِقَْدادَ بن َعْمرٍو الْكِْنِديَّ َوكَانَ َحِليفًا ِلبَنِي ُزْهَرةَ، َوكَانَ ثُمُّ الُْجْنَدِعيُّ،أن ُعبَْيَد اللَِّه بن َعِديِّ بن ا
  َيا َرُسولَ اللَِّه، أََرأَْيَت إِنْ لَقِيُت: قُلُْت: ِممَّْن َشهَِد َبْدًرا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخَبَرُه قَالَ

  .ُجال ِمَن الْكُفَّارِ فَاقَْتَتلَْنا فَضََرَب إِْحَدى َيَديَّ بِالسَّْيِف فَقَطََعَها، فَذَكََر ِمثْلَُهَر
لٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ الِْمْصرِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َعزِيزٍ اَألْبِليُّ، ثنا َسالَمةُ بن رَْوحٍ، َعْن َعِقي - ١٦٩٨٠
أَْخبََرُه، أن  ْبُن شَِهابٍ،أن َعطَاَء بن َيزِيَد اللَّْيِثيَّ، ثُمَّ الُْجْندَِعيَّ أَْخَبَرهُ،أن ُعَبْيَد اللَِّه بن َعِديِّ بن الِْخَيارِأَخَْبرَنِي ا



ال ِمَن الْكُفَّارِ، فَقَاَتلَنِي فََضَربَ َيا َرُسولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت إِنْ لَقِيُت َرُج: الِْمقَْداَد بن َعْمرٍو الِْكْنِديَّ َحِليَف بين زُْهَرةَ، قَالَ
أَْسلَْمُت ِللَِّه، أَقُْتلَُه َيا َرُسولَ اللَِّه؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : إِْحَدى َيَديَّ فَقَطََعَها، ثُمَّ الذَ مِنِّي بَِشجََرٍة، قَالَ

ِه، إِنَُّه قَطََع إِْحَدى َيَديَّ، ثُمَّ قَالَ ذَِلَك َبْعَد َما قَطََعَها، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َيا َرسُولَ اللَّ: ال َتقُْتلُْه، قَالَ:َوَسلََّم
  .تقََتلُْه فَإِنْ قََتلَْتُه فَإِنََّك بَِمنْزِلَِتِه قَْبلَ أَنْ َيقُولَ كَِلَمَتُه الَِّتي قَالَ، َوُهَو بِمَْنزِلَِتَك قَْبلَ أَنْ:َعلَْيِه َوَسلََّم
ْيَسانَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن سَْعٍد، َعْن َصاِلحِ بن كَ - ١٦٩٨١

َيا : أن الْمِقَْدادَ بن َعْمرٍو أَْخَبرَُه،،أَنَُّه قَالَ َحدَّثَنِي اْبُن ِشهَابٍ،أن َعطَاَء بن َيزِيَد أَخَْبَرهُ،أن ُعَبْيَد اللَِّه بن َعِديٍّ أَْخَبرَُه،
: الذَ مِنِّي بَِشَجَرٍة، َوقَالََرسُولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت إِنْ لَِقيُت َرُجال ِمَن الُْمْشرِِكَني فَقَاَتلَنِي فَضََرَب إِْحَدى َيَديَّ فَقَطََعَها، ثُمَّ 

  نْ قَالََها؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِهأَْسلَْمُت ِللَِّه، أَقُْتلُُه بَْعَد أَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَُّه قَطََع إِْحَدى َيَديَّ ثُمَّ قَالَ ذَِلَك بَْعَد أَنْ قَطََعَها، فَقَالَ َرُسولُ اللَّهِ : ال َتقُْتلُْه َبْعدَ أَنْ قَالََها، قَالَ:َوَسلََّم
  .ِتي قَالَإِنْ قََتلَْتُه فَإِنَُّه بَِمنْزِلَِتَك قَْبلَ أَنْ َتقُْتلَُه، َوإِنََّك بَِمنْزِلَِتِه قَْبلَ أَنْ َيقُولَ كَِلَمَتُه الَّ:َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

أَِخي الزُّْهرِيِّ، َعْن َعمِِّه،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن سَْعٍد، ثنا َعمِّي، ثنا اْبُن - ١٦٩٨٢
الِْمقَْداَد بن َعْمرٍو كَانَ َحِليفًا أَخَْبرَنِي َعطَاُء بن َيزِيدَ اللَّيِْثيُّ ثُمَّ الْجُْنَدِعيُّ،أن ُعَبْيَد اللَِّه بن َعِديِّ بن الْخَِيارِ أَْخبََرُه، أن 

َيا َرُسولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت إِنْ : ولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخَبرَُه، أَنَُّه قَالَِلَبنِي ُزْهَرةَ، َوكَانَ ِممَّْن شَهَِد َبْدًرا َمعَ َرُس
ُت ِللَِّه، أَقُْتلُهُ أَْسلَْم: ، فَقَالَلَِقيُت َرُجال ِمَن الْكُفَّارِ، فَاقَْتَتلَْنا فَضََرَب إِْحَدى َيَديَّ بِالسَّْيِف فَقَطََعَها، ثُمَّ الذَ مِنِّي بَِشَجَرٍة

ال تَقُْتلُْه فَإِنْ قََتلَْتُه، فَإِنَُّه بَِمْنزِلَِتَك قَْبلَ أَنْ َتقُْتلَُه، :َيا َرسُولَ اللَِّه َبْعَد أَنْ قَالََها؟ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، ثنا إِْسَحاقُ بن ُموَسى األَْنصَارِيُّ، ثنا . ُه الَِّتي قَالََوإِنََّك بَِمْنزِلَِتِه قَْبلَ أَنْ َيقُولَ كَِلَمَت

، َعنِ َعِديِّ بن الِْخيَارِالَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ، ثنا األَْوَزاِعيُّ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن 
  َيا َرسُولَ اللَِّه، لَِقيُت َرُجال ِمَن الُْمْشرِِكَني فَقَطََع َيِدي،: قُلُْت: الِْمقَْداِد بن اَألْسوَِد،قَالَ

  .أَْسلَْمُت ِللَِّه، فَذَكََر ِمثْلَ الَْحِديِث قَْبلَُه: فَالذَ ِمنِّي بَِشَجَرٍة، قَالَ
  ُسلَْيَمانُ بن َيسَارٍ َعنِ الِْمقَْداِد

الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا  - ١٦٩٨٣
، َعْن أَبِي النَّْضرِ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، كُلُُّهْم، َعْن َماِلكِ بن أََنسٍ
ا َدَنا ِمنِ اْمرَأَِتِه، فََخَرَج ِمْنهُ َيسَارٍ، َعنِ الِْمقَْداِد، أن َعِليا أَمََرُه أن َيْسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الرَُّجلِ إِذَ

فََسأَلُْت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبَنَتُه، وَأََنا أَسَْتحِيِي أَنْ أَْسأَلَُه، قَالَ الْمِقَْداُدالَْمذُْي، َماذَا َعلَْيِه؟ فَإِنَّ ِعْنِدَي 
  .إِذَا َوَجَد أََحدُكُْم فَلَْيْنَضْح فَْرَجُه، َولَْيتََوضَّأْ ُوُضوَءهُ ِللصَّالِة:َعْن ذَِلَك، فَقَالَ
  ِمْصرِيُّ َعنِ الِْمقَْداِدأَُبو الُْمَعارِكِ الْ

ي َعْمُرو َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي هَاُرونُ بن َمْعُروٍف، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِ - ١٦٩٨٤
غَاِفقٍ كَانَ لَُه َعلَى َرُجلٍ ِمْن َمْهَرةَ ِمائَةُ دِيَنارٍ ِفي  بن الَْحارِِث، َعْن َعيَّاشِ بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِي الُْمعَارِِك، أَنَّ َرُجال ِمْن

أَُعجِّلُ لََك َسْبِعَني ِدينَاًرا َعلَىأن تَْمُحَو َعنِّي الِْمائَةَ، َوكَاَنِت الِْمائَةُ : َزَمنِ ُعثَْمانَ، فََغنُِموا غَنِيَمةً َحَسَنةً، قَالَ الَْمهْرِيُّ
ِكالكَُما :قَالَ َك الَْغاِفِقيُّ فََمرَّ بِهَِما الْمِقَْداُد فَأََخذَ بِِلَجامِ دَابَِّتِه لُِيشْهَِدُه، فَلَمَّا قَصَّ َعلَْيِه الَْحِديثَ،ُمَشاجََرةً، فََرِضَي بِذَِل

  قَْد أُِذنَ بَِحْربٍ ِمَن اللَِّه



  َوَرسُولِِه
  ُجَبْيُر بن نُفَْيرٍ َعنِ الِْمقَْداِد بن اَألْسوَِد

َنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ،أن َعْبَد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن َحدَّثَ - ١٦٩٨٥
اْجِلْس َعافَاَك اللَُّه : َناَجاَءَنا الِْمقْدَاُد بن اَألْسَوِد ِلحَاَجٍة لَُه، فَقُلْ: ُنفَْيرٍ َحدَّثَُه، َعْن أَبِيِه، َعنِ الِْمقَْداِد بن اَألْسوَِد، قَالَ

لَى الَْعَجُب ِمْن قَْومٍ َمَرْرُت بِهِْم آنِفًا َيَتَمنَّْونَ الِْفْتَنةَ، َيْزُعُمونَ لََيْبَتِليهُِم اللَُّه ِفيَها بَِما اْبَت: َحتَّى َتطْلُبَ َحاَجَتَك، قَالَ
إِنَّ السَِّعيدَ :أَْيمُ اللَِّه، لَقَْد َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُرسُولَُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصحَاَبُه، َو

  لََمْن ُجنَِّب الِْفَتَن ُيَردِّدَُها ثَالثَ مَرَّاٍت َوإِنِ اْبُتِلَي فََصبََر
َحتَّى أَْعلََم َما َيُموُت َعلَْيِه َبْعَد َحدِيٍث َسِمْعُتُه ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َوأَْيُم اللَِّه، ال أَْشَهُد َألَحٍد ِمْن أَْهلِ الَْجنَّةِ  - ١٦٩٨٦

لَقَلُْب اْبنِ آَدَم أَسَْرُع انِْقالًبا ِمَن الْقَْدرِ إِذَا :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  َعْت غَلْيًااسَْتْجَم

 اللَِّه بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، ثنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، ثنا َعْبُد - ١٦٩٨٧
: ْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الِْمقْدَاِد بن اَألْسَوِد، قَالََساِلمٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ُسلَْيَمانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَ

  .لَقَلُْب اْبنِ آَدَم أَْسَرعُ َتقَلًُّبا ِمَن الِْقْدرِ إِذَا اسَْتْجَمَعْت غَلًْيا:َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  َحدَّثََنا َيْحَيى - ١٦٩٨٨

ثنا اْبُن : َصاِلحٍ، ثنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْستَرِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَاالبن ُعثَْمانَ بن 
ْسَنا إِلَى الِْمقَْداِد بن َجلَ: الُْمبَاَرِك، َعْن َصفَْوانَ بن َعْمرٍو، َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن نُفَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

طُوَبى لَِهاَتْينِ الَْعْيَنْينِ اللََّتْينِ َرأََتا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَاللَِّه : اَألْسَوِد َيْوًما فََمرَّ بِِه َرُجلٌ وَاْسَتَمْعُت، فَقَالَ
َما َيْحِملُ الرَُّجلَ أَنْ َيَتَمنَّى َمْحضًَرا غَيََّبُه اللَُّه َعْنُه، ال : ا َما َشهِْدَت، فَأَقَْبلَ إِلَْيِه، فَقَالَلََودِْدُت أَنَّا رَأَْيَنا َما َرأَْيَت َوَشهِْدَن

ُهمُ اللَُّه َعلَى َمَناِخرِِهمْ  كَبََّيْدرِي لَْو شَهَِدُه كَْيَف َيكُونُ ِفيِه، وَاللَّهِلَقَْد َحَضَر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَْواٌم
ِقَني ِلَما َجاَء بِهِ َنبِيِّكُْم صَلَّى ِفي َجَهنَّمَ لَْم ُيجِيُبوُه وَلَْم ُيَصدِّقُوُه، أَال َيْحرُِم اللَُّه أََحدَكُْم؟ أَال َتْعرِفُونَ آالَء رَبِّكُْم ُمَصدِّ

ْيرِكُْم، َواللَِّه لَقَْدُبِعثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أََشدِّ حَالٍ ُبِعثَ َنبِيٌّ ِمَن اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَْد كُِفيُتمُ الَْبالَء لَغ
َن الَْحقِّ َوالَْباِطلِ، َوفَرَّقَ فَرََّق َبْياَألْنبَِياِء ِفي فَْتَرٍة َوَجاِهِليٍَّة، ما َيَرْونَ أَنَّ ِديًنا أَفَْضلُ ِمْن ِعَباَدِة اَألوْثَاِن، فََجاَء بِفُْرقَاٍن 

 لَُه قُفْلَ قَلْبِِه بِاِإلَمياِن، لََيْعلََم أَنَّهُ َبْيَن الَْواِلِد َوَولَِدِه، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَُّجلُ َيَرى وَاِلَدهُ أَْو َولََدُه َوأَخَاُه كَاِفًرا قَْد فَْتَح اللَُّه
  ال ُتَسرُّ َعْيُنُه َوُهَو َيْعلَُم أَنَّقَْد َهلََك َمْن َدَخلَ ِفي النَّارِ، فَ

  ]٧٤الفرقان آية "[رَبََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزوَاجَِنا وَذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعَينٍ:"َحِميَمُه ِفي النَّارِ، وَإِنََّها الَِّتي قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
  الِْمقْدَاِدُسلَْيُم بن َعاِمرٍ أَُبو َيْحَيى الْكَالِعيُّ َعنِ 

يَزِيدَ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن  - ١٦٩٨٩
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قُولُبن َجابِرٍ، أَنَّهُ َسِمَع ُسلَْيَم بن َعاِمرٍ ُيَحدِّثُ، أَنَُّه َسِمعَ الِْمقَْداَد بن اَألسَْوِد، َي

لِّ ذَلِيلٍ، إِمَّا ال َيْبقَى َعلَى َوْجهِ اَألْرضِ َبْيُت َمَدرٍ، َوال وَبِرٍ إِال أَْدَخلَ اللَُّه َعلَْيهُِم اِإلْسالَم بِِعزِّ َعزِيزٍ َوبِذُ:َوَسلََّم، َيقُولُ
  ْسالمِ، َوإِمَّا ُيذِلُُّهْم فَُيَؤدُّوا الْجِْزيَةَُيِعزُُّهْم وََيْهِديهِْم إِلَى اِإل

 بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الَْحكَمُ بن ُموَسى، ثنا َيحَْيى بن َحْمَزةَ، ح َوَحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ - ١٦٩٩٠
َما، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد بن جَابِرٍ، َحدَّثَنِي ُسلَْيُم بن َعاِمرٍ، َصاِلحٍ، ثنا نَُعْيُم بن َحمَّاٍد، ثنا اْبُن الُْمَباَرِك ِكالُه



ُتْدنِي الشَّْمُس َيْوَم الِْقَياَمِة ِمَن :َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َحدَّثَنِي الِْمقَْداُد بن اَألْسوَِد، قَالَ
َواللَِّه َما أَْدرِي َما َعَنى بِالْمِيلِ؟ َمَسافَةً ِمَن اَألْرضِ؟ أَمِ الْمِيلَ الَِّذي : ى َتكُونَ ِمنُْهْم كَِمقْدَارِ ِميلٍ، قَالَ ُسلَْيٌمالَْخلْقِ َحتَّ

كُونُ إِلَى كَْعَبْيِه، َوِمنُْهْم َمْن َيكُونُ إِلَى فََيكُونُ النَّاُس َعلَى قَْدرِ أَْعمَاِلهِْم ِفي الْعََرقِ، فَِمْنُهْم َمْن َي:ُيكَْحلُ بِِه الَْعْيُن؟ قَالَ
  ُركَْبَتْيِه، َومِْنُهْم َمْن َيكُونُ إِلَى

  .ِه ِحقَْوْيِه، َوِمنُْهْم َمْن ُيلَجُم الَْعَرقَ إِلَْجاًماَوأَشَاَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ِفي
اُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ، ثنا أََسُد بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، ثنا َعاِصُم َحدَّثََنا الِْمقَْد - ١٦٩٩١

ال أَقُولُ ِفي أََحدٍ َخيًْرا، َوال : ثنا فََرجُ بن فََضالَةَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعنِ الْمِقَْدادِ بن اَألْسَوِد، قَالَ: بن َعِليٍّ، قَاال
َوَما َسمِْعَت ِمْن : لََّم، قَالََشرا َحتَّى أَْنظَُر َما ُيخَْتُم بِِه َعَملُُه، َبْعَد َشْيٍء َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

لَقَلْبُ اْبنِ آَدَم أََشدُّ انِْقالًبا :َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ
  .ِمَن الِْقْدرِ إِذَا اسَْتْجَمَعْت غَلًْيا

َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا أَْحَمُد بن أشكيَب الْكُوِفيُّ، ثنا أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر، َعْن َيزِيَد بن ِسَنانٍ أَبِي  - ١٦٩٩٢
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : ْن أَبِي َيحَْيى الْكَالِعيِّ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َحدَّثَنِي الِْمقَْداُد بن اَألْسوَِد، قَالَفَْرَوةَ، َع

الِثَني ِفي َخلْقِ آَدَم، َوُحْسنِ ُيوُسَف، ُيْحَشُر النَّاُس َما َبْيَن السِّقْطِ إِلَى الشَّْيخِ الْفَانِي أَْبَناَء ثَالٍث وَثَ:َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  َوُخلُقِ أَيُّوَب، ُمكَحَِّلَني ذَوِي أَفَانَِني

  أَُبو ظَْبَيةَ الْكَالِعيُّ َعنِ الِْمقْدَاِد
ِه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، ح َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَّ - ١٦٩٩٣

  ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ح َوَحدَّثَنَا

أَحَْمَد، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ َبكُْر بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، ثنا أَحَْمُد بن أشكيَب الْكُوِفيُّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن 
َسِمْعتُ الِْمقَْدادَ : َسِمْعتُ أََبا ظَْبَيةَ الْكَالِعيَّ، َيقُولُ: قَالُوا، ثنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن سَْعٍد اَألْنَصارِيُّ، قَالَ

َألنْ :حََراٌم َحرََّمُه اللَُّه َوَرسُولُُه، فَقَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسأَلَُهْم َعنِ الزَِّنا، فَقَالُوابن اَألْسَوِد، ُيَحدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى 
اٌم، َحرََّمَها اللَُّه َحَر: َوَسأَلَُهْم َعنِ السَّرِقَِة، فَقَالُوا: َيزْنَِي الرَُّجلُ بَِعْشرِ نِْسَوٍة َخْيرٌ لَُه ِمْن أَنْ َيزْنَِي بِامَْرأَِة َجاَرِهقَالَ

  َألنْ َيْسرِقَ الرَُّجلُ ِمْن َعَشَرِة أَبَْياٍت أَْيَسُر َعلَْيِه ِمْن أَنْ َيْسرَِق ِمْن بَْيِت َجارِِه:َوَرسُولُُه، فَقَالَ
  ُشرَْيُح بن ُعَبْيدٍ الَْحْضَرِميُّ َعنِ الِْمقَْداِد

رٍ الدَِّمْشِقيُّ، ثنا الَْولِيُد بن ُعْتَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ بن َبكَّا - ١٦٩٩٤
ثنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْن َصفَْوانَ بن َعْمرٍو، َعْن ُشَرْيحِ بن ُعبَْيٍد، َعنِ : َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد الَْجبَّارِ بن َعاِصمٍ، قَاال

َمْن أََحبَّ اللََّه َوَرسُولَُه صَاِدقًا غَْيَر كَاِذبٍ، َولَِقيَ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َألْسوَِد، قَالَالِْمقَْداِد بن ا
فَقَدْ َبلَغَ ِذْرَوةَ اِإلَمياِن، :َم طَْعَم اِإلَميانِأَْو قَالَالُْمْؤِمنَِني فَأَحَبَُّهْم، َوكَانَ أََمُر الَْجاِهِليَِّة ِعْنَدُه كََمْنزِلَةِ َنارٍ أُلِْقَي ِفيَها فَقَْد طَِع

  .الشَّكُّ ِمْن َصفَْوانَ 
  َعْمُرو بن اَألْسَوِد َعنِ الِْمقَْداِد

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، ثنا - ١٦٩٩٥



َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ، َعْن َضْمَضمِ بن ُزْرَعةَ أَبِي ُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ َحْيَوةُ بن شُرَْيحٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا 
إِنَّ :، قَالَ َعلَْيِه َوَسلََّمبن ُعَبْيٍد، َعْن ُجَبْيرِ بن نُفَْيرٍ، َوَعْمرِو بن اَألْسَوِد، َعنِ الِْمقَْداِد بن اَألسَْوِد، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه

  اِإلَماَم إِذَا اْبَتَغى الْفِْتَنةَ ِفي النَّاسِ أَفَْسدَُهْم
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْيَسَرةَ َعنِ الْمِقَْداِد

، ثنا ُعثَْمانُ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَْحَمدُ بن َسِعيدِ بن َيْعقُوَب الْكِْنِديُّ الِْحْمِصيُّ - ١٦٩٩٦
َمرَّ بِالْمِقَْدادِ نَاٌس أَْو َرُجلِ، : بن َسِعيِد بن كَِثريِ بن ِدينَارٍ، ثنا َحرِيُز بن ُعثَْمانَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َمْيَسَرةَ، قَالَ

َيا أَيَُّها :ْيِه َوَسلََّم، فَاسَْتْجَمَع الِْمقْدَاُد غََضًبا، َوقَالَلَقَدْ أَفْلََحْت هَاَتاِن الَْعْيَناِن، رَأََتا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: فَقَالَ
  النَّاسُ،ال َتَتَمنَّْوا أَمًْرا قَْد غَيََّبُه اللَُّه، فَكَْم َمْن قَْد َرآُه َولَمْ َيْنَتِفعْ بُِرؤَْيتِِه

  ُعَمْيُر بن إِْسَحاَق َعنِ الْمِقَْداِد
ِه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي الَْوِليدُ بن الَْعبَّاسِ النَّْرِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَّ - ١٦٩٩٧

ْسحَاَق، ثنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َعْوٍن، َعْن ُعَمْيرِ بن إِ: التُّْسَترِيُّ، ثنا صَاِلُح بن َحاِتمِ بن َورَْدانَ، قَاال
كَْيفَ َتجُِد نَفَْسَك؟ :َبَعثَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْبَعثًا، فَلَمَّا َرَجْعُت قَالَ ِلي: َعنِ الِْمقَْداِد بن اَألسَْوِد، قَالَ

  َعلَى َرُجلَْينِ َما زِلُْت حَتَّى ظَنَْنُت أَنَّ َمِعَي خََوال ِلي، َوأَْيُم اللَِّه، ال أَْعَملُ: قُلُْت

  .َبْعَدَها أََبًدا 
  ُضَباَعةُ بنُت الْمِقَْداِد َعْن أَبِيهَا

ُعبَْيَدةَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا َعِليُّ بن َعيَّاشٍ، ثنا الَْولِيُد بن كَاِملٍ أَُبو  - ١٦٩٩٨
َما رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه :بن ُحْجرٍ النَّهَْرانِيِّ، َعْن ُضَباَعةَ بنتِ الِْمقَْداِد بن اَألسَْوِد، َعْن أَبِيهَا، قَالَالَْبَجِليُّ، َعنِ الُْمَهلَّبِ 

نِ، َوَحاجِبِِه اَألْيَسرِ، ْيَمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي إِلَى َعُموٍد، َوال ُعوٍد، َوال َشَجَرٍة إِال َوُهَو َيْجَعلَُه َعلَى َحاجِبِِه اَأل
  َوال َيصُْمُد إِلَْيهِ َصَمدًا

  ُضَباَعةُ بنُت الزُّبَْيرِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ اْمَرأَةُ الِْمقَْداِد َعنِ الِْمقَْداِد
ُموَسى بن َيْعقُوَب الزَّمِْعيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا خَاِلُد بن َمْخلٍَد، ثنا  - ١٦٩٩٩

اَعةَ بنِت الزَُّبيْرِ، َوكَاَنتْ َحدَّثَْتنِي َعمَِّتي قَُرْيَبةُ بنُت َعْبِد اللَِّه بن َوْهبٍ، َعْن أُمَِّها كَرَِميةَ بنِت الْمِقَْدادِ بن َعْمرٍو َعْن ُضَب
ونَ ِلَحاَجِتهِْم فََرطَ الَْيوَْمْينِ َوالثَّالثَِة، فََيْبُعُرونَ كََما َتْبَعرُ الَْبعُِري، فَلَمَّا كَانَ كَانَ النَّاُس إِنََّما َيذَْهُب: َتْحَت الْمِقَْداِد، قَالَْت

ُهَو جَاِلسٌ إِذْ اَجِتِه، فََبْيَنَما ذَاَت َيْومٍ َخَرَج الِْمقَْداُد ِلحَاَجِتِه حَتَّى َبلَغَ الَْخْبَخَبةَ َوُهَو بَِبِقيعِ الَْغرْقَِد، فََدَخلَ خَرَِبةً ِلَح
َخَرْجُت بَِها َحتَّى جِئُْت إِلَى أَخَْرَج جَُرذٌ ِمْن ُجْحرٍ ِدينَاًرا، فَلَْم يََزلْ ُيخْرُِج ِديَناًرا ِدينَاًرا َحتَّى َبلَغَ َسْبَعةَ َعَشَر ِدينَاًرا، فَ

  ال وَالَِّذي َبَعثََك: َهلِ اتََّبَعتْ َيُدكَ الُْجْحَر؟، فَقُلُْت:قَالََرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخَبْرُتهُ َخَبَرَها فَ

فََما فَنَِي آِخرَُها َحتَّى رَأَْيُت غَدَاِئَر الَْورِقِ ِفي :ال َصَدقَةَ َعلَْيَك ِفيَها، بَاَرَك اللَُّه لََك ِفيهَا، قَالَتْ ُضَباَعةُ:بِالَْحقِّ، فَقَالَ
  َبْيِت الِْمقْدَاِد
مِْعيُّ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َحدَّثَنِي ُموَسى بن َيْعقُوَب الزَّ - ١٧٠٠٠

ذََهبَ الِْمقَْدادُ : رِ أَنََّها أَْخَبَرتُْه، قَالَْتَعمَِّتِه قَُرْيَبةَ بنِت َعْبِد اللَِّه، َعْن أُمَِّها كَرَِميةَ بنِت الِْمقْدَاِد، َعْن ُضَباَعةَ بنتِ الزَُّبْي
 أَْخَرَج طََرَف ِخْرقَةٍ ِلحَاَجِتِه فََدَخلَ َخرَِبةً، فَإِذَا الُْجَرذُ ُيخْرُِج ِديَناًرا ِدينَارًا، حَتَّى أَْخَرَج َسْبَعةَ َعَشَر ِديَناًرا، ثُمَّ

فَذََهبَ بَِها ! ُت طََرفَ الِْخْرقَِة فََوَجْدُت ِفيَها ِديَناًرا، فَكَاَنْت ثَمَانَِيةَ َعَشَر ِدينَاًرا فَقُْمُت فََمَدْد: َخضَْراَء، قَالَ الِْمقْدَاُد



: َبَرُه خََبَرَها َوقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخالِْمقَْداُد وَاْسَتأْذَنَ َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َدَخلَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه
ال َوالَِّذي : َهلْ أَْهَوْيتَ بَِيِدَك إِلَى الُْجْحرِ؟ قَالَ الِْمقَْداُد:ُخذْ َصَدقََتَها َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .بَاَرَك اللَُّه لََك ِفيهَا:ْيِه َوَسلََّم َبْعَد ذَِلكَ ِللِْمقَْداِدَبَعثََك بِالَْحقِّ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
ْسَحاَق، ثنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِ - ١٧٠٠١

ثنا َخاِلُد بن َمْخلٍَد، ثنا ُموَسى بن َيْعقُوَب، َحدَّثَتْنِي َعمَِّتي قَُرْيَبةُ بنُت َعْبدِ اللَِّه بن َوْهبٍ، : ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
  َعْن أُمَِّها

قُلُْت ِللنَّبِيِّ : اِد، قَالَقَْدكَرَِميةَ بنتِ الِْمقَْداِد، َعْن ضَُباَعةَ بنِت الزَُّبْيرِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َوكَاَنتْ َتْحَت الْمِقَْداِد، َعنِ الِْم
قَْولُكَ : فَإِذَا َشكَّ أََحدُكُْم ِفي األَْمرِ، فَلَْيْسأَلْنِي َعْنُه، قَالَ:َشْيٌء َسِمْعُتُه مِْنَك َشكَكُْت ِفيِه، قَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أَْوالَدَنا الَِّذيَن َيهِْلكُونَ ِصغَارًا، : َوَمْن تَُعدُّونَ الصِّدِّيِقَني؟فَقُلَْنا:َني، قَالَإِنِّي َألْرُجو لَُهنَّ ِمْن َبْعِدي الصِّدِّيِق:ِفي أَزَْواجَِك
  .وَلَِكنَّ الصِّدِّيِقَني ُهُم الُْمَتَصدِّقُونَ، قَالََها ثَالثًا :قَالَ

نُ بن َداُودَ الشَّاذَكُونِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُعَمَر َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ السَُّدوِسيُّ الَْبصْرِيُّ، ثنا ُسلَْيَما - ١٧٠٠٢
رَِميةَ بنِت الِْمقْدَاِد، َعْن الَْواِقِديُّ، ثنا ُموَسى بن َيْعقُوبَ الزَّمِْعيُّ، َعْن َعمَِّتِه قَُرْيَبةَ بنِت َعْبِد اللَِّه بن َوْهبٍ، َعْن أُمَِّها كَ

سُْبَحةٌفَأَْسَهمَ لَُه : طَِّلبِ، َعنِ الِْمقَْدادِ بن َعْمرٍو، أَنَُّه كَانَ َيْوَم َبْدرٍ َعلَى فََرسِ يُقَالُ لََهاُضَباَعةَ بنِت الزُّبَْيرِ بن َعْبِد الُْم
  النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلفََرِسِه َسْهمًا، َولَُه َسْهمًا

  كَرَِميةَ، َوقَْد ِقيلَ أََبا َيحَْيى الِْمقَْداُم بن َمْعِدي كَرِبٍ الِْكْنِديُّ ُيكَْنى أََبا
  َنَزلَ الشَّاَم َوَماَت بِهَا

بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَبِي، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُشَرْحبِيلَ - ١٧٠٠٣
  .َيا أََبا كَرَِميةَ: امِ بن َمْعِدي كَرِبٍُمْسِلمٍ أَنَّ خَاِلدَ بن َيزِيَد، قَالَ ِللِْمقَْد

  الِْمقَْداُم بن َمْعِدي كَرِبٍ ُيكَْنى أََبا َيْحَيى،:َحدَّثََنا مُوَسى بن زَكَرِيَّا التُّْسَترِيُّ، ثنا َشَبابُ الُْعْصفُرِيُّ، قَالَ - ١٧٠٠٤

  .َو اْبُن إِْحَدى َوِتْسِعَنيَماَت الْمِقَْداُم بن َمْعِدي كَرِبٍ َسَنةَ َسْبعٍ َوثَمَانَِني َوُه
بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَبِي، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُشَرْحبِيلَ - ١٧٠٠٥
لََّم َيقُمُّونَ َشَوارِبَُهْم، َوُيْعفُونَ ِلَحاُهْم وَُيَصفُِّروَنها، رَأَْيُت خَْمَسةً ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس:ُمْسِلمٍ، قَالَ

  .ِمْنُهُم الِْمقَْداُم بن َمْعِدي كَرِبٍ
ِميُّ ِن اللَّْخَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، ثنا َيْحَيى بن َحمَْزةَ، ثنا أَُبو طََرفَةَ َعبَّادُ بن الرَّيَّا - ١٧٠٠٦

اْخُرْج فََصلِّ بنا : أََتْيتُ الِْمقَْداَم بن َمْعِدي كَرِبٍ َوُهَو ِفي قَْرَيٍة َعلَى أَْمَيالٍ ِمْن ِحْمصَ َيْوَم ِعيٍد، فَقُلَْنا: الِْحْمِصيُّ، قَالَ
  .ال، َصلُّوا فَُراَدى:الْعِيَد، فَقَالَ
الْحِْمِصيُّ، َحدَّثَنِي َجدِّي أَُبو تَِقيٍّ ِهَشاُم بن َعْبِد الَْمِلِك، ثنا ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َتِقيِّ بن أَبِي تَِقيٍّ - ١٧٠٠٧

  .رَأَْيُت أََبا أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ، َوالْمِقَْداَم بن َمْعِدي كَرِبٍ َوَعلَْيهَِما بُْرُنَساِن:بن َحْربٍ، َعْن ُحَمْيدِ بن َربِيَعةَ الْقَُرِشيِّ، قَالَ
َسِمْعُت : َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ، ثنا أَبِي، ثنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َراِشٍد، قَالَ - ١٧٠٠٨

الْقََضاُء ِفي ِمائَِة َعامٍ : الِْمقَْداَم بن َمْعِدي كَرِبٍ صَاِحَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَكْثَُر النَّاسِ َيقُولُونَ
قَدْ أَكْثَْرُتْم، لَْن َيْعَجزَ اللَُّه أَنْ يَُؤخَِّر َهِذِه اُألمَّةَ نِْصَف َيْومٍ، يَْعنِي :َيْعُنونَ َبْعَد مِائَِة َسَنةٍ َتكُونُ الِْقَياَمةُ، فَقَالَ الْمِقَْداُم



  .َخْمَس ِمائَِة َعامٍ 
  الشَّْعبِيُّ َعنِ

  بن َمْعِدي كَرَِبالِْمقَْدامِ 
ثنا : َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا َخالُد بن َيحَْيى، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َوبِْشُر بن ُموَسى، قَاال - ١٧٠٠٩

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ةَ الشَّاِميِّ، قَالَثنا سُفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعنِ الِْمقَْدامِ أَبِي كَرَِمي: أَُبو ُنعَْيمٍ، قَاال
اُه، َوإِنْ َشاَء لَْيلَةُ الضَّْيفِ َحقٌّ َواجٌِب َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ، فَإِنْ أَصَْبَح بِِفنَاِئِه فَُهَو َدْيٌن َعلَْيِه، إِنْ َشاَء اقَْتَض:َعلَْيِه َوَسلََّم

  َتَركَُه
َمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، ثنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا ُشْعَبةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْح - ١٧٠١٠

َح الضَّْيُف بِِفَناِئِه فَُهوَ لَْيلَةُ الضَّْيِف َحقٌّ َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ، َوَمْن أَصَْب:كَرَِميةَ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  .لَُه َحقٌّ أَْو َدْيٌن، إِنْ َشاَء اقَْتضَاُه، َوإِنْ َشاَء َتَركَُه

زِيزِ، وَأَُبو َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخاِلٍد الِْمصِّيِصيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع - ١٧٠١١
: واثنا الَْحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحجَبِيُّ، قَالُ: مٍ الْكَشِّيُّ، قَاالُمْسِل

لَْيلَةُ :لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ ال: ثنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن َمْنصُورٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن أَبِي كَرَِميةَ، قَالَ
  .َشاَء َتَرَك الضَّْيِف وَاجَِبةٌ َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ، فََمْن أَْصَبحَ بِِفنَاِئِه فَُهَو لَُه َعلَْيِه َدْيٌن، إِنْ َشاَء اقَْتَضى َوإِنْ

  لِْحمَّانِيُّ، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ،َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى ا - ١٧٠١٢

لَْيلَةُ الضَّْيفِ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَجرِيٌر، َعْن َمْنُصورٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ الِْمقَْدامِ أَبِي كَرَِميةَ، قَالَ
  .َدْيٌن، إِنْ َشاَء اقَْتضَاُه، َوإِنْ َشاَء َتَركَُهَحقٌّ، فَإِنْ أَصَْبَح بِِفَنائِِه، فَُهَو َعلَْيِه 
  أَُبو َعاِمرٍ الَْهْوَزنِيُّ َعنِ الْمِقَْدامِ

َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا حَفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ،  - ١٧٠١٣
َسِمْعُت َعِليَّ بن أَبِي طَلَْحةَ، َعْن رَاِشدِ بن َسْعٍد، َعْن أَبِي َعاِمرٍ الَْهْوَزنِيِّ، : ْن ُبدَْيلِ بن َمْيَسَرةَ، قَالَثنا ُشْعَبةُ، َع: قَاال

لَِّه َوإِلَى َرسُوِلِه أَوْ َمْن َتَرَك كَال فَإِلَى ال:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، قَالَ
َخالُ مَْولَى َمْن ال َمْولَى لَُه فَإِلَيَْنا، َوَمْن َتَرَك َماال فَِلَوَرثَِتِه، وَأََنا وَارِثَ َمْن ال وَارِثَ لَُه، أَرِثُ َمالَُه َوأَفُكُّ َعاَنُه، وَالْ: قَالَ

  َيرِثُ مَالَُه َوَيفُكُّ عَانَُه
: بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َوُيوُسُف الْقَاِضي، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ - ١٧٠١٤

أَبِي َعاِمرٍ  ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ُبدَْيلِ بن َمْيَسَرةَ، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَلَْحةَ، َعْن َراِشِد بن سَْعٍد، َعْن: ثنا ُمَسدٌَّد، قَاال
أََنا أَوْلَى بِكُلِّ ُمْؤِمنٍ ِمْن َنفِْسِه، َمْن َتَركَ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْهَْوزَنِيِّ، َعنِ الِْمقَْدامِ الِْكْنِديِّ، قَالَ

َضْيَعةً فَإِلَيَّ، َوَمْن َتَرَك مَاال فَِلَوَرثَِتِه، َو   أََنا وَِليُّ َمْن ال َمْولَى لَُه، أَرِثُ َمالَُه، َوأَفُكُّ َعانَُه، َوالْخَالُ َموْلَى َمْن الَدْيًنا أَوْ 

  .َمْولَى لَُه، َيرِثُ مَالَُه َويَفُكُّ َعاَنُه
ِثيَمةَ الِْمْصرِيُّ، ثنا َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن زِبْرِيقٍ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َو - ١٧٠١٥

يِّ، ثنا رَاِشدُ بن َسْعٍد، إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم بن زِْبرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا َعْبدُ الَْوارِِث، أََنا َعْبُد اللَِّه بن َساِلمٍ، َعنِ الزُّبَْيِد
َمْن َتَرَك دَْيًنا أَْو َضْيَعةً فَإِلَيَّ، :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعنِ اْبنِ َعاِئٍذ َحدَّثَُه، أن الِْمقَْداَم َحدَّثَُهْم، أَنّ َرُسولَ اللَّ



َمْن ال َمْولَى لَُه، َيفُكُّ عَاَنُه،  َوَمْن َتَرَك َماال فَِلَوارِِثِه، وَأََنا َموْلَى َمْن ال َمْولَى لَُه، أَفُكُّ َعاَنُه وَأَرِثُ مَالَُه، وَالَْخالُ َموْلَى
  .َيرِثُ مَالَُهَو

لْمِقَْدامِ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َراِشدِ بن َسْعٍد، َعنِ ا - ١٧٠١٦
ْن َتَرَك َدْيًنا أَْو َضْيَعةً فَإِلَيَّ، َوَمْن َتَرَك مَاال َم:بن َمْعِدي كَرِبٍ الِْكْنِديِّ، َعنْ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  .فَِلَوَرثَِتِه، وَأََنا َموْلَى َمْن ال َمْولَى لَُه، أَفُكُّ َعاَنُه وَأَرِثُ مَالَُه
  َخاِلُد بن َمْعَدانَ َعنِ الْمِقَْدامِ

ْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ، َعْن َبِحريِ بن َسْعٍد، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َع - ١٧٠١٧
إِنَّ ِللشَّهِيدِ :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، قَالَ

ُيْغفَرُ لَُه ِفي أَوَّلِ ُدفَْعٍة ِمْن َدِمِه، َوَيَرى َمقَْعَدُه ِمَن الَْجنَِّة، وَُيَحلَّى ِحلَْيةَ : َعَشَر ِخصَالٍ: الٍ أَْو قَالَِعْنَد اللَِّه ِتْسَع ِخَص
  اِإلَمياِن، وَُيجَاُر

الَْياقُوَتةُ خَْيٌر ِمَن : ، َويُوَضُع َعلَى َرأَْسِه َتاُج الَْوقَارِِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ، وَُيَزوَُّج ِمَن الْحُورِ الْعِنيِ، َوَيأَْمُن َيْوَم الْفََزعِ اَألكَْبرِ
  اًنا ِمْن أَقَارِبِِهالدُّْنَيا َوَما ِفيَها، َوُيزَوَُّج اثَْنَتْينِ وَِتْسِعَني َزْوَجةً ِمَن الْحُورِ الِْعنيِ، َوُيشَفَُّع ِفي َسْبِعَني إِْنَس

ُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ الْحِْمِصيُّ، ثنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْب - ١٧٠١٨
َم َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:َعْن َبِحريِ بن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، قَالَ

  َعْن ُركُوبٍ َعلَى ُجلُوِد السِّبَاعِ
اِلدِ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َبِحريِ بن سَْعٍد، َعْن َخ - ١٧٠١٩

َما أَكَلَ أََحٌد طََعاًما خَْيًرا ِمْن أَنْ َيأْكُلَ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ بن َمْعَدانَ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى
  ِمْن َعِملِ َيِدِه، َوكَانَ َداُودُ ال َيأْكُلُ إِال ِمْن َعِملِ َيدِِه

الدَِّمشِْقيُّ، قَاال، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َوُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب بن َحذْلَمٍ - ١٧٠٢٠
 بن َمْعِدي الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َبِحريِ بن سَْعٍد، َعْن َخاِلدِ بن َمْعَدانَ، َعنِ الْمِقَْدامِ

َما أَكَلَ أََحٌد مِْنكُْم طََعاًما ِفي الدُّْنَيا َخيًْرا لَُه ِمْن :َم ُيِشُري بَِيِدِه، َيقُولُكَرِبٍ،،أَنَُّه َرأَى َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .أَنْ َيأْكُلَ ِمْن َعِملِ َيَدْيِه

  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، ثنا سَُوْيدُ بن َسِعيٍد، ثنا - ١٧٠٢١

َسمِْعُت : رِيُّ، َعْن ثَْورِ بن يَزِيَد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، قَالَالَْوِليُد بن ُمَحمٍَّد الُْمَوقَّ
لِ َيَدْيِه، قَالَ َما أَكَلَ أََحٌد ِمْن بين آَدَم طََعاًما ُهَو َخْيرٌ لَُه ِمْن أَنْ َيأْكُلَ ِمْن َعِم:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .َوكَانَ َداُوُد َعلَْيِه السَّالُم َيأْكُلُ ِمْن َعِملِ َيَدْيِه:َنبِيُّ اللَِّه
، َعْن َبِحريِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ، ثنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد - ١٧٠٢٢

إِنََّك :َوَسلََّم، َيقُولُْعٍد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن َس
طَْعْمَت خَاِدَمَك فَُهَو لََك َصَدقَةٌ، َوَما َما أَطَْعْمَت َزْوَجَتَك فَُهَو لََك َصَدقَةٌ، َوَما أَطَْعْمَت وَلََدَك فَُهَو لَكَ َصَدقَةٌ، َوَما أَ

  أَطَْعْمَت َنفَْسَك فَُهَو لَكَ َصَدقَةٌ
ثنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، ثنا : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، وَإِْبَراِهيُم بن ُمَحمَِّد بن ِعْرقٍ الِْحْمِصيُّ، قَاال - ١٧٠٢٣

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، قَالََبِقيَّةُ، َعْن َبِحريِ بن سَْعٍد



  َحَسٌن ِمنِّي، َوُحَسْيٌن ِمْن َعِليٍّ:َوَسلََّم
َصفَّى، ثنا بَِقيَّةُ، َعْن َبِحريِ بن سَْعٍد، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُم - ١٧٠٢٤

َوفَْد الِْمقَْداُم بن َمْعِدي كَرِبٍ، َوَعْمُرو بن اَألْسَودِ َرُجلٌ ِمَن اَألَسِد ِمْن أَْهلِ ِقنَّْسرِيَن ِمْن : َخاِلِد بن َمْعَدانَ، قَالَ
  ُمَعاوَِيةَ َرِحَمُه اللَّهُ،أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى 

أَتََراَها ُمِصيَبةً؟ : فَاْستَْرَجَع الِْمقَْداُم، فَقَالَ لَُه ُمَعاوَِيةُ: أََما َعِلْمَت أَنَّ الَْحَسَن بن َعِليٍّ ُتُوفَِّي؟ قَالَ: فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ ِللِْمقَْدامِ
َهذَا مِنِّي، َوُحَسْيٌن ِمْن :َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِحْجرِِه فَقَالََوقَْد َوَضَعُه ! َوِلمَ ال أََراَها ُمِصيَبةً؟ : قَالَ

أَغَيِظََك  أَمَّا أََنا فَال أَْبَرحُ الَْيْوَم َحتَّى: َجْمَرةٌ أَطْفَأََها اللَُّه، فَقَالَ الِْمقَْداُم: َما َتقُولُ أَْنَت؟ فَقَالَ: َعِليٍّ، فَقَالَ ِلَألَسِديِّ
  .الَْيْوَم وَأُْسِمَعَك َما َتكَْرُه

أَْنُشُدَك اللََّه، َهلْ : أَفَْعلُ، فَقَالَ: إِنْ أََنا َصَدقَْت فََصدِّقْنِي، َوإِنْ أََنا كَذَْبُت فَكَذِّْبنِي، فَقَالَ: ثُمَّ قَالَ - ١٧٠٢٥
  .نََعْم : ى َعْن لُْبسِ الذََّهبِ؟، قَالََسِمْعَت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْنَه

  .نََعْم : الََوأَْنُشُدَك بِاللَِّه، َهلْ َتعْلَُم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،َنَهى َعْن لُْبسِ الْحَرِيرِ؟قَ: قَالَ - ١٧٠٢٦
أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن ُجلُوِد السِّبَاعِ أَْنُشُدَك بِاللَِّه، َهلْ َتعْلَُم َتْعلَُم: قَالَ - ١٧٠٢٧

قَْد َعَرفُْت أَنِّي لَْن :فََواللَِّه لَقَْد رَأَْيُت َهذَا كُلَُّه ِفي َبْيِتكَ َيا ُمَعاوِيَةُ، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ:نََعْم، قَالَ: َوالرُّكُوبِ َعلَْيَها؟، قَالَ
فَفَرَّقََها الِْمقَْداُم : َوأََمَر لَُه ُمَعاوَِيةُ بِمَالٍ، وَلَْم َيأُْمْر ِلصَاِحبِِه، َوفََرَض الْبنِِه، قَالَ: َو ِمْنَها الَْيْوَم َيا ِمقَْداُم، قَالَ َخاِلٌدأَْنُج

أَمَّا الْمِقَْداُم فََرُجلٌ كَرٌِمي َبِسيطٌ َيَدْيِه، َوأَمَّا :يَةَ، فَقَالََعلَى أَْصَحابِِه َولَْم ُيْعطِ اَألَسِديَّ َشْيئًا ِممَّا أََخذَ، فََبلَغَ ذَِلَك ُمَعاوِ
  اَألَسِديُّ

  فََرُجلٌ َحَسُن اإلِْمَساِك ِلَنفْسِِه
رَّْحَمنِ بن َعْمرٍو َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد ال - ١٧٠٢٨

ثنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َعْن َبِحريِ بن : الدَِّمشِْقيُّ، ثنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، قَالُوا
َمانَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ، َعْن َبِحريِ بن َسْعٍد، َعْن َسْعٍد، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيحَْيى الُْحلْوَانِيُّ، ثنا َسِعيدُ بن ُسلَْي

إِنَّ اللََّه ُيوِصيكُْم بِآبَاِئكُْم، :َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  مَّهَاِتكُْم، إِنَّ اللََّه ُيوِصيكُْم بِاَألقَْربِ فَاَألقَْربِإِنَّ اللََّه يُوصِيكُْم بِأُ

زِيَد، عَْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا َيْحَيى بن َحْمَزةَ، َحدَّثَنِي ثَْوُر بن َي - ١٧٠٢٩
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يُوصِيكُمْ :ِدي كَرِبٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْع

  .قَْربِبِأُمَّهَاِتكُمْثَالثَ مَرَّاٍت،إِنَّ اللََّه يُوِصيكُْم بِآبَاِئكُْم، َمرََّتْينِ،إِنَّ اللََّه يُوِصيكُْم بِاَألقَْربِ فَاَأل
ْن َخاِلِد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ ثَْورٍ، َع - ١٧٠٣٠

لََّه يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاِتكُْم، إِنَّ اللََّه إِنَّ ال:َمْعَدانَ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  ُيوِصيكُْم بِأُمَّهَاِتكُْم، إِنَّ اللََّه يُوصِيكُْم بِآبَاِئكُْم، إِنَّ اللََّه يُوصِيكُْم بِاَألقَْربِ

  .فَاَألقَْربِ
ْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا الَْحسَيُن بن َعِليِّ بن َخلٍَف الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َع - ١٧٠٣١

َعنْ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى  َحدَّثَْتنِي أُمُّ َعْبِد اللَِّه بنُت خَاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِيَها، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ الِْكْنِديِّ،



أُمََّهاِتكُْم، إِنَّ اللََّه ُيوصِيكُمْ بِأُمَّهَاِتكُْم، إِنَّ اللََّه يُوِصيكُْم بِآبَاِئكُْم، إِنَّ اللََّه يُوصِيكُمْ إِنَّ اللََّه يُوِصيكُْم بِ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .بِاَألقَْربِ فَاَألقَْربِ

، َعْن َبِحريِ بن َسْعٍد، َعْن َخاِلدِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، ثنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد - ١٧٠٣٢
  َعلَْيكُْم بِالسَّحُورِ فَإِنَُّه الِْغذَاُء الُْمبَاَرُك:بن َمْعَدانَ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

مٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا خَاِلُد بن َيزِيَد بن أَبِي َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب بن َحذْلَ - ١٧٠٣٣
لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعنِ الْمِقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، أَنَُّه كَانَ غَازًِيا َمَع َرسُولِ ال

 ِمْنهَا، فَاْنطَلَقِْت فََنَزلُوا إِلَى َجانِبِ َحظَاِئرِ َيُهوَد بِخَْيَبرٍ، فََتَناَولَ أَْصَحابُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَسلََّم، 
ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاِلَد بن الْيَُهوُد إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََشكَْوا ذَِلَك إِلَيِْه، فََبَعثَ َرُس

  فََحِمَد الصَّالةُ َجاِمَعةٌ، َوال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِال ُمْسِلٌم، فَقَاَم ِفيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:الَْوِليِد، فَنَاَدى

َما َوَجدَْنا ِفي ِكَتابِ اللَِّه ِمْن : اذَا َيِحلُّ لَكُْم ِمْن أَْمَوالِ الُْمَعاِهِديَن ِلغَْيرِ َحقَِّها؟، َيقُولُونََم:اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ
ِمَن السِّبَاعِ، َوَما ُسخِّرَ ي َنابٍ َحاللٍ أَْحلَلَْناُه، َوَما َوَجْدَناُه ِمْن حََرامٍ َحرَّمَْناُه،أَال وَإِنِّي أَُحرُِّم أَمَْوالَ الُْمَعاِهِديَن َوكُلَّ ِذ

  ِمَن الدَّوَابِّ إِال َما َسمَّى اللَُّه
 بن َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب بن َحذْلَمٍ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، َعْن ثَْورِ - ١٧٠٣٤

ِكيلُوا طََعاَمكُْم ُيَباَرْك :قَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََيزِيَد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعنِ الِْم
  لَكُْم ِفيِه
، ثنا أَُبو َسلََمةَ ثنا أَُبو الُْمِغَريِة: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، وَأَْحَمُد بن َزْيٍد الَْحْوِطيَّاِن، قَاال - ١٧٠٣٥

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : ُسلَْيَمانُ بن ُسلَْيمٍ الِْكتَّانِيُّ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن جَابِرٍ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ الِْكْنِديِّ، قَالَ
ُب اْبنِ آَدَم أُكُالتٍ ُيِقْمَن ُصلَْبُه، فَإِنْ كَانَ ال َمحَالَةَ، فَثُلُثًا َما َمَأل آدَِميٌّ وَِعاًء َشرا ِمْن َبطْنٍ، َحَس:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  طََعاًما، َوثُلُثًا َشرَاًبا، َوثُلُثًا ِلَنفْسِِه
  َيحَْيى بن جَابِرٍ الطَّاِئيُّ َعنِ الِْمقَْدامِ

ي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َيْحَيى بن َجابِرٍ، َعنِ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِ - ١٧٠٣٦
َما َوَعى اْبُن آَدَم وَِعاًء َشرا ِمْن َبطْنٍ، بَِحْسبِ :الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  كَانَ ال َمَحالَةَالُْمْسِلمِ أُكُالٍت ُيِقْمَن ُصلَْبُه، فَإِنْ 

َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِقَرياٍط الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا . فَثُلُثًا ِلطََعاِمِه، َوثُلُثًا ِلشََرابِِه، َوثُلُثًا ِلنَفِْسِه
بِيبِ بن َصاِلحٍ، َعْن َيْحَيى بن َجابِرٍ الطَّاِئيِّ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُسلَْيمٍ الِْكنَانِيِّ، َوَح
  .َمْعِدي كَرِبٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه

بن َعيَّاشٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن  َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَذَنِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ثنا إِْسَماعِيلُ - ١٧٠٣٧
َسِمْعتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُسلَْيمٍ الْكَِنانِيِّ، َعْن َيحَْيى بن جَابِرٍ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، قَالَ

  عٍ َيْهِدي إِلَى غَْيرِ َمطَْمعٍَتَعوَّذُوا بِاللَِّه ِمْن طََمعٍ يَْهِدي إِلَى طَْبعٍ، َوِمْن طََم:َيقُولُ
لَِّه َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ ال - ١٧٠٣٨

ثنا ُمَحمَّدُ بن َحْربٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن : َشْيٍد، قَاالثنا َداُوُد بن ُر: الَْحْضَرِميُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال
 قَاَم ِفي النَّاسِ فََحِمَد ُسلَْيمٍ، َعْن َيْحَيى بن َجابِرٍ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



اُتكُمْ نَّ اللََّه يُوِصيكُْم بِالنَِّساِء َخيًْرا، إِنَّ اللََّه يُوِصيكُْم بِالنَِّساِء َخيًْرا، فَإِنَُّهنَّ أُمََّهاُتكُْم وََبَنإِ:اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه ثُمَّ قَالَ
  ْرغَُب َواِحٌد ِمْنُهَما َعْن َصاِحبِِهَوَخاالُتكُْم، إِنَّ الرَُّجلَ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ َيَتزَوَُّج الَْمْرأَةَ َوَما ُتَعلُِّق َيَداَها الَْخْيطَ، فََما َي

  الَْحَسُن بن جَابِرٍ َعنِ الِْمقَْدامِ بن

  َمْعدِيكَرَِب
ُه َسِمعَ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، ثنا الَْحَسُن بن جَابِرٍ، أَنَّ - ١٧٠٣٩

  الُْحُمُر اَألْهِليَّةُ َوغَْيرُهَا: َحرََّم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْشَياَء َيْوَم َخيَْبرٍ ِمْنَها:َمْعِدي كَرِبٍ، َيقُولُالِْمقَْداَم بن 
ْم ِكتَاُب اللَِّه، فََما َوَجْدَنا ِفيِه ِمْن َبْينََنا َوَبيَْنكُ: َوُيوِشُك ُمتَِّكئٌ َعلَى أَرِيكَِتهِ ُيَحدَّثُ بَِحِديِثي فََيقُولُ:قَالَ - ١٧٠٤٠

  ِمثْلُ َما َحرََّم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َحاللٍ أَْحلَلَْناُه، َوِمْن َحَرامٍ َحرَّْمَناُه، أَال َوإِنَّ َما َحرََّم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا زَْيُد بن الُْحَبابِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َصاِلحٍ، َعنِ الَْحَسنِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ،  - ١٧٠٤١

  .ِليَّةَى ذَكََر الُْحُمَر اَألْهبن َجابِرٍ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَحرََّم أَْشَياَء َحتَّ
  ُشرَْيُح بن ُعَبْيدٍ الَْحْضَرِميُّ َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِد يكَرَِب

شٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّا - ١٧٠٤٢
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : حِ بن ُعبَْيٍد، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، َوأَبِي أَُماَمةَ، قَاالَضْمَضمِ بن ُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْي

  .اإلَِماُم إِذَا اْبتََغى الرِّيَبةَ ِفي النَّاسِ أَفَْسدَُهْم:َعلَْيِه َوَسلََّم
نا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َضْمَضمِ بن ُزْرَعةَ، َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطَّبََرانِيُّ، ث - ١٧٠٤٣

  :َعْن ُشَرْيحِ بن ُعبَْيٍد، َعنِ الِْمقَْدامِ، قَالَ

َيْوَم الِْقَياَمِة َبْيَن َيَدْيِه رَاَيةٌ  ال َيكُونُ َرُجلٌ َعلَى قَْومٍ إِال َجاَء َيقْدُُمُهْم:َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  َيْحِملَُها، وَُهْم َيتَّبِعُوَنُه، فَُيسْأَلُ َعْنُهْم َوُيسْأَلُونَ َعنُْه

ُزْرَعةَ،  َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطَّبََرانِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َضْمَضمِ بن - ١٧٠٤٤
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن ُشَرْيحِ بن ُعبَْيٍد، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، َوأَبِي أَُماَمةَ الَْباهِِليِّ،أن َرُجال أََتى َرُسولَ اللَّ

أُذَكِّرُكُُم اللََّه ال :ِفي قَْوِمَك فَأَْوصِهِْم بنا، فَقَالَ لَُهْم َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِنَّ َهذَا األَْمَر: َوَسلََّم، فَقَالَ
َسَيكُونُ ِمْن َبْعِدي أَُمَراُء، فَأَدُّوا طَاَعتَُهْم، فَإِنَّ األَِمَري ِمثْلُ الِْمَجنِّ ُيتَّقَى بِِه، :َتْبُغوا َعلَى أُمَِّتي ِمْن َبْعِدي، ثُمَّ قَالَ ِللنَّاسِ

إِنَّ اَألِمريَ إِذَا اتََّبَع  وا َوأََمُروكُْم بَِخْيرٍ فَلَكُْم َولَُهْم، َوإِنْ أََساُؤوا ِفيَما أََمُروكُْم فَُهَو َعلَْيهِْم وَأَْنُتْم ِمْنهُ َبَراٌء،فَإِنْ أَْصلَُح
  .الرِّيَبةَ ِفي النَّاسِ أَفَْسَدُهْم

  يكَرَِبَعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْيَسَرةَ َعنِ الْمِقَْدامِ بن َمْعِد 
ثنا أَُبو الُْمِغَريِة، ثنا حَرِيُز بن ُعثَْمانَ، : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، وَأَُبو زَْيٍد الْحَْوِطيَّاِن، قَاال - ١٧٠٤٥

أُِتَي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ :ولَُسِمْعُت الِْمقَْداَم بن َمْعِدي كَرِبٍ، َيقُ: َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َمْيَسرَةَ، قَالَ
  وَاْستَْنَشَق بَِوُضوٍء فَتََوضَّأَ فََغَسلَ كَفَّْيِه ثَالثًا، ثُمَّ غََسلَ َوْجَهُه ثَالثًا، ثُمَّ غََسلَ ِذَراَعْيِه ثَالثًا فََمْضَمَض،

َحدَّثََنا هَاِشمُ بن َمْرثَدٍ الطََّبرَانِيُّ، ثنا . ظَاِهرِِهَما َوَباِطنِهَِما، َوغََسلَ رِْجلَْيِه ثَالثًا ثَالثًاثَالثًا ثَالثًا، ثُمَّ َمَسَح بِرَأِْسِه َوأُذَُنْيِه 
ْعِدي قَْدامِ بن َمَصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، ثنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، ثنا َحرِيُز بن ُعثَْمانَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َمْيسََرةَ، َعنِ الِْم

  .كَرِبٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 



 َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا َيْعقُوُب بن كَْعبٍ الَْحلَبِيُّ، ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن َحرِيزِ بن - ١٧٠٤٦
َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَوضَّأَ، :، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، قَالَُعثَْمانَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َمْيسََرةَ

  .كَاِن الَِّذي ِمْنُه َبَدأَدَُّهَما إِلَى الَْمفَلَمَّا َبلَغَ َمْسَح رَأِْسِه َوَضَع كَفَّْيِه َعلَى ُمقَدَّمِ َرأْسِِه، ثُمَّ أََمرَُّهَما حَتَّى َبلَغَ الْقَفَا، ثُمَّ َر
رَّْحَمنِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ، ثنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، ثنا أَبِي، ثنا حَرِيُز بن ُعثَْمانَ، َعْن َعْبِد ال - ١٧٠٤٧

عَْيَناِن اللََّتاِن َرأََتا َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَفْلََحْت َهاَتاِن الْ: َمرَّ بِالِْمقَْدامِ َرُجلٌ، فَقَالَ: بن َمْيَسَرةَ، قَالَ
  .َيا أَيَُّها النَّاُس، ال َتَمنَّْوا أَمًْرا غَيََّبُه اللَُّه َعْنكُْم:فَاْجَتَمَع الْمِقَْداُم غََضبًا، َوقَالَ

  َحبِيُب بن ُعبَْيٍد الرَّحَبِيُّ َعنِ الِْمقَْدامِ
دُ دَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن وَِثيَمةَ الِْمْصرِيُّ، َوَعْبَح - ١٧٠٤٨

  ِث، َعْنثنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا َعْمُرو بن الَْحارِ: الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعْتبِيُّ، قَاال

قَْداَم َحدَّثَُهْم، أَنّ َرسُولَ َعْبِد اللَِّه بن سَاِلمٍ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ، َحدَّثَنِي الْفُضَْيلُ بن فََضالَةَ،أن حَبِيَب بن ُعَبْيدٍ َحدَّثَُه، أن الِْم
، فَإِنْ أََمُروكُْم بَِشْيٍء ِممَّا جِئُْتكُْم بِِه فَإِنَُّهْم ُيْؤَجُرونَ َعلَْيِه أَِطيعُوا أُمََراَءكُْم َمْهَما كَانَ:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

: َه قُلُْتْماٌء، ذَِلكَ بِأَنَّكُْم إِذَا لَِقيُتمُ اللََّوُتْؤَجُرونَ بِطَاَعتِهِْم، َوإِنْ أََمُروكُْم بَِشْيٍء ِممَّا لَْم آِتكُمْ بِِه فَإِنَُّه َعلَْيهِْم وَأَْنُتْم ِمْنهُ َبَر
َربََّنا، أَْرَسلَْت إِلَْيَنا ُرُسال فَأَطَعَْناُهْم بِإِذْنَِك وَاسَْتْخلَفَْت َعلَْيَنا ُخلَفَاَء فَأَطَْعَناُهمْ : ال ظُلَْم، فََتقُولُونَ: َربَّنَا، ال ظُلَْم، فََيقُولُ

  َصَدقُْتْم، ُهَو َعلَْيهِْم َوأَْنُتْم ِمْنُه َبَراٌء: قُولُبِإِذْنَِك، َوأَمَّْرَت َعلَْيَنا أَُمَراَء فَأَطَْعَناُهْم لََك، فََي
ِقيَّةُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن الَْحارِِث بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعْرقٍ الَْيْحِصبِيُّ الِْحْمِصيُّ، ثنا أَبِي، ثنا َب - ١٧٠٤٩

َيأِْتي َعلَى :ْن َحبِيبِ بن ُعبَْيٍد، َعنِ الِْمقَْدامِ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَالَْوِليِد، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي مَْرَيَم َع
  النَّاسِ زََمانٌ، َمْن لَْم َيكُْن َمَعُه أَْصفَُر َوال أَْبَيُض لَْم يََتَهنَّ بِالْعَْيشِ

يِعيُّ، ثنا َبكُْر بن ُمحَمٍَّد الْقَُرِشيُّ، ثنا َبِقيَّةُ، ثنا َعْبُد الَْجبَّارِ الزُّبَْيِديُّ، ثنا أَُبو َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد الَْوِك - ١٧٠٥٠
لََبًنا  َرأَْيتُ الِْمقَْداَم بن َمْعِدي كَرِبٍ َجاِلًسا ِفي السُّوقِ، َوَجارَِيةٌ لَُه تَبِيُع: َبكْرِ بن أَبِي مَْرَيَم، َعْن َحبِيبِ بن ُعَبْيٍد، قَالَ
  َوُهَو َجاِلٌس َيأُْخذُ الدََّراِهَم، فَِقيلَ لَُه ِفي ذَِلكَ،

إِذَا كَانَ ِفي آِخرِ الزََّمانِ ال ُبدَّ ِللنَّاسِ ِفيَها ِمَن الدََّراِهمِ :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: فَقَالَ
  .لُ بَِها ِديَنُه وُدْنَياُهَوالدَّنَانِريِ ُيقِيُم الرَُّج

ٍد، َعنِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ثَْورِ بن َيزِيَد، َحدَّثَنِي َحبِيُب بن ُعَبْي - ١٧٠٥١
  إِذَا أََحبَّ أََحُدكُمْ أَخَاُه فَلُْيْعِلْمُه ذَاَك:ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ: الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ الِْكْنِديِّ، قَالَ

 بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ، ثنا َعِليُّ بن َمْيسََرةَ الرَّازِيُّ، ثنا َحسَّانُ بن َحسَّانَ، َعْن َحرِيزِ - ١٧٠٥٢
َما َمَأل أََحٌد وَِعاًء :الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُعثَْمانَ، َعْن َحبِيبِ بن ُعَبْيٍد، َعنِ

  َشرا ِمْن َبطْنٍ، فَإِنْ غَلََبْتُه َنفُْسُه فَلَْيَدْع ثُلُثَا ِلنَفْسِِه
  ُسلَْيُم بن َعاِمرٍ الَْخَبائِرِيُّ َعْنُه

ْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َع - ١٧٠٥٣
ِث، َعْن َعْبِد ثنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراِهيمَ بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا َعْمُرو بن الَْحارِ: َوَعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ، قَاال

اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  اللَِّه بن سَاِلمٍ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ، ثنا ُسلَْيُم بن َعاِمرٍ، أن الِْمقَْداَم بن َمْعِدي كَرِبٍ َحدَّثَُهْم، أَنّ َرسُولَ



ِفيَما َبْيَن ذَِلَك إِال ُبِعثَ اْبَن ثَالِثَني َسَنةً، فََمْن كَانَ ِمْن َما ِمْن أََحٍد َيمُوُت ِسقْطًا َوال َهرًِما َوإِنََّما النَّاُس :َوَسلََّم، قَالَ
  أَْهلِ الَْجنَِّة كَانَ َعلَى َمْسَحِة آَدَم، وُصورَِة

  .ُيوُسَف، َوقَلَبِ أَيُّوَب، َوَمْن كَانَ ِمْن أَْهلِ النَّارِ ُعظُِّموا َوفُخُِّموا كَالْجِبَالِ
بن أَْحَمَد، ثنا أَيُّوُب بن ُمَحمٍَّد الَْوزَّانُ الرَّقِّيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمٍَّد الَْبزَّارُ  َحدَّثََنا عَْبَدانُ - ١٧٠٥٤

الْكَالِعيُّ، ثنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، ثنا يَزِيُد بن سَِناٍن، ثنا أَُبو َيحَْيى ُسلَْيُم بن َعاِمرٍ : اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا َداُوُد بن ُرشَْيٍد، قَاال
َيا أََبا كَرَِميةَ، إِنَّ النَّاسَ َيدَُّعونَ أَنََّك لَْم َتَر َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قُلَْنا ِللِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ الْكِْنِديِّ: قَالَ

أََتَرى أَنَّهُ :َمِة أُذُنِي َهِذِه وَإِنِّي ألَْمِشي َمَع َعمٍّ ِلي، ثُمَّ قَالَ ِلعَمِّيَبلَى وَاللَِّه، لَقَْد َرأَْيُتُه، َولَقَْد أََخذَ بَِشْح: َوَسلََّم، قَالَ
نَ ُيْحَشُر َما َبْي:َسِمْعُتُه َيقُولُ: َحدِّثَْنا َما َسِمْعَت ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ. َيا أََبا كَرَِميةَ: َيذْكُُرُه؟ قُلَْنا

َيا َنبِيَّ اللَِّه، : ِلَني، قُلَْناالسِّقْطِ إِلَى الشَّْيخِ الْفَانِي َيْوَم الِْقَياَمِة ِفي َخلْقِ آَدَم، َوقَلْبِ أَيُّوَب، َوُحْسنِ يُوُسَف ُمْرًدا ُمكَحَّ
  .ِذَراًعا، َوقَرِيَضةُ النابِ ِمْن أَْسنَانِِه ِمثْلُ أُُحٍد ُيَعظَّمُ ِللنَّارِ َحتَّى َيِصَري ِغلَظُ جِلِْدِه أَْرَبِعَني:فَكَْيَف بِالْكَاِفرِ؟ قَالَ

ثنا أَُبو َيْحَيى  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن سَْعٍد الرَّقِّيُّ، ثنا أَُبو فَْرَوةَ َيزِيُد بن ُمحَمَِّد بن ِسَناٍن، ثنا أَبِي، َعْن أَبِيِه، - ١٧٠٥٥
لَْيلَةُ الضَّْيِف َحقٌّ وَاجٌِب، فَإِنْ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كَرِبٍ، قَالَ الْكَالِعيُّ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي

  أَْصَبَح َمْحُروًما بِِفَناِئِه َوَجَبْت ُنصَْرُتُه َعلَى الُْمْسِلِمَني حَتَّى

  .ُه ِمْن َحقِّ الضَِّيافَِةَيأُْخذُوا لَهُ بَِحقِِّه ِمْن َزْرِعِه َوَضْرِعِه، ِلَما ُحرَِم
 بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، ثنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، ثنا ُعَمُر - ١٧٠٥٦

َتْدُنو الشَّْمُس ِمَن النَّاسِ َيْومَ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََخثَْعمٍ، َحدَّثَنِي ُسلَْيُم بن َعاِمرٍ، َعنِ الِْمقَْدامِ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى 
َعَرقِ بِقَْدرِ أَْعَمالِهِْم، فَِمْنُهمْ الِْقَياَمةِ َحتَّى َتكُونَ ِمَن النَّاسِ َعلَى قَْدرِ ِميلَْينِ، َوَيزَْداَد ِفي حَرَِّها فََتْصَحَرُهْم فََيكُونُوا ِفي الْ

ُهْم َمْن ُيلْجُِمُه الَْعَرقُ الْعََرُق إِلَى كَعَْبْيِه، َوِمْنُهْم َمْن يَأُْخذُُه إِلَى ُركَْبَتْيِه، َوِمنُْهْم َمْن َيأُْخذُُه إِلَى ِحقَْوْيِه، َوِمْنَمْن َيأُْخذُهُ 
َهكَذَا َروَاُه ُعَمُر : إِلَى ِفيِه، قَالَ إِبَْراهِيُم بن ِعْرقٍَوَرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيِشُري بَِيَدْيِه : إِلَْجاًما، قَالَ

  .بن َخثَْعمٍ، َعْن ُسلَْيمٍ، َعنِ الِْمقَْدامِ
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْوٍف الْجَُرِشّي َعنِ الِْمقَْدامِ

، ثنا َحْيَوةُ بن شُرَْيحٍ، ثنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ - ١٧٠٥٧
َعْن ُمَحمَِّد بن الَْولِيِد  الزَُّبْيِديِّ، ح َوَحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ اَألذَنِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ثنا الْقَاِسُم بن ُموَسى،

قَالَ : ُرْؤَبةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْوٍف الُْجَرِشيِّ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، قَالَ الزَُّبْيِديِّ، َحدَّثَنِي َمْرَوانُ بن
  أَيَُّما َرُجلٍ َضاَف قَْوًما فَلَْم َيقُْروُه، فَإِنَّ لَُه أَنْ َيطْلُبَُهْم بِمِثْلِ:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  اُهِقَر
رِيزِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، ثنا ُعثَْمانُ بن َسِعيدِ بن كَِثريِ بن ِدينَارٍ، َعْن َح - ١٧٠٥٨

َمْن :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَبن ُعثَْمانَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْوٍف، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ
  .َنَزلَ بِقَْومٍ فََعلَْيهِمْ أَنْ َيقُْروُه، فَإِنْ لَْم َيقْرُوُه فَإِنَّ لَُه أَنْ ُيَعاِقبَُهْم بِمِثْلِ ِقَراُه

ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا َيحَْيى : يُّ، قَاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِ - ١٧٠٥٩
ْوٍف الْجَُرِشيِّ، َعنِ بن َحْمَزةَ، َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد بن الَْولِيِد الزُّبَْيِديُّ، َعْن َعْمرِو بن ُرْؤَبةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َع



أُوتِيُت الِْكتَاَب َوَما يَْعِدلُُه، يُوِشُك َشْبَعانٌ َعلَى :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ
إِنَُّه اُه، أَال َوَبْيَنَنا َوَبيَْنكُْم َهذَا الِْكتَاُب، فََما كَانَ ِفيِه ِمْن َحاللٍ أَْحلَلَْناُه، َوَما كَانَ ِفيِه ِمْن َحَرامٍ َحرَّْمَن: أَرِيكَِتِه َيقُولُ

أَنْ َيْستَْغنَِي َعْنهَا، َوأَيَُّما لَْيَس كَذَِلَك، ال َيِحلُّ ذُو َنابٍ ِمَن السَِّباعِ، َوال الُْحُمُر اَألْهِليَّةُ، َوال اللُّقَطَةُ ِمَن الُْمَعاِهِد إِال 
  .َرُجلٍ ضَاَف قَْوًما َولَْم َيقْرُوُه فََعلَْيِه أَنْ َيْغصَِبُهْم بِمِثْلِ ِقَراُه

أَُبو َزْيدٍ َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا َعِليُّ بن َعيَّاشٍ الِْحْمِصيُّ، ح َوَحدَّثََنا  - ١٧٠٦٠
رِيُز بن ُعثَْمانَ، ح َوَحدَّثََنا ثنا َح: أَْحَمُد بن َعْبدِ الرَّحِيمِ بن زَْيٍد الْحَْوِطيُّ، ثنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن َنافِعٍ، قَاال

  الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق

َعْوٍف، َعنِ الِْمقَْدامِ  التُّْسَترِيُّ، ثنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، ثنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، ثنا َحرِيُز بن ُعثَْمانَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي
أُوِتيتُ الِْكتَاَب َوِمثْلَُه، أَال يُوِشكُ َشْبَعانٌ َعلَى أَرِيكَِتِه، :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَّ: بن َمْعِدي كَرِبٍ، قَالَ

ِحلُّ لَكُمُ ال ال َيَعلَْيكُْم بِالْقُْرآِن، فََما َوَجْدُتْم ِفيِه ِمْن َحاللٍ فَأَِحلُّوُه، َوَما َوَجدُْتْم ِفيِه ِمْن َحَرامٍ فََحرُِّموُه، أَ: َيقُولُ
ا، َوَمْن َنَزلَ بِقَْومٍ فََعلَْيهِْم الِْحَماُر اَألْهِليُّ، َوال كُلُّ ِذي َنابٍ ِمَن السِّبَاعِ، َوال لُقَطَةُ ُمَعاَهٍد إِال أَنْ َيْسَتغْنَِي َعْنَها َصاحُِبَه

  .أَنْ َيقُْروُه
  رَاِشُد بن سَْعٍد َعنِ الِْمقَْدامِ

بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ، ثنا الزَُّبْيِديُّ، َعْن َراِشِد بن  َحدَّثََنا أَْحَمُد - ١٧٠٦١
اقًا ِفيَها ُبُيوتٌ إِنَّكُمْ َسَتفَْتُحونَ آفَ:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْعٍد، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َمْعِدي كَرِبٍ، قَالَ

فَإِنََّها :َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنََّها ُتذِْهُب الَْوَصَب، َوُتنَقِّي الدَّرَنَ، قَالَ: ُيقَالُ لََها الَْحمَّاَماُت، َحَراٌم َعلَى أُمَِّتي ُدخُولَُها، فَقَالُوا
  َحاللٌ ِلذُكُورِ أُمَِّتي ِفي اُألُزرِ، حََراٌم َعلَى إِنَاِث أُمَِّتي

  َمنِ اْسُمُه ُمطَِّلٌب ُمطَِّلُب بن َربِيَعةَ بن الْحَارِِث بن َعْبدِ الُْمطَِّلبِ بن ِهَشامِ بن َمَناٍف
  ى َوِستَِّنيَوُيقَالُ َعْبدُ الُْمطَِّلبِ، وَالصََّوابُ الُْمطَِّلُب، َومَاَت بِدَِمْشَق، َوكَانَ َيْسكُُن بَِها فَُتُوفِّيَ َسَنةَ إِْحَد

  ثََنا إِبَْراهِيُم بن ُسوَْيٍد الشَِّباِميُّ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا الثَّْورِيُّ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِيادٍ،َحدَّ - ١٧٠٦٢

َعِليٍّ، ثنا  اِصُم بنَعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن أَبِي َوَداَعةَ، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا َع
كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ : الَأَبِي َعِليِّ بن َعاِصمٍ، َعْن يَزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن َربِيَعةَ، قَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، َما لََنا َوِلقُرَْيشٍ؟ إِذَا : َوُهَو ُمْغَضٌب، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَخلَ َعلَْيِه الَْعبَّاُس بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ
فََغِضَب النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى اْحَمرَّ : َتالقَْوا َبْينَُهْم َتالقَْوا بُِوُجوٍه مَُبشَِّرٍة، َوإِذَا لَقُوَنا لَقُوَنا بَِغْيرِ ذَِلَك؟ قَالَ

  ال َيْدُخلُ قَلَْب َرُجلٍ اِإلَميانُ حَتَّى ُيِحبَّكُْم ِللَِّه َوَرُسوِلِه، َعمُّ الرَُّجلِ ِصْنُو أَبِيِه:ُهُه قَالََوْج
اٍد، زَِيَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا الَْحكَُم بن َمْروَانَ الْكُوِفيُّ، ثنا َعْمُرو بن ثَابٍِت، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي  - ١٧٠٦٣

َدَخلَ الَْعبَّاُس َعلَىالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ، َعْن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َربِيعَةَ، قَالَ
ا بِِخالِف ذَِلَك، فََغِضَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ قُرَْيًشا َتالقَى بُِوُجوٍه ُمْشرِقٍَة، َوَتلْقَاَن: فَقَالَ

  .ال َيذُوُق َعْبٌد طَْعَم اِإلَمياِن َحتَّى ُيحِبَّكُمْ ِللَِّه َوِلَرسُوِلِه:َوَسلََّم حَتَّى َدرَّ الْعََرُق الَِّذي َبْيَن َعْيَنْيِه، ثُمَّ قَالَ
حَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َيزِيُد، َعْن َجرِيرٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْس - ١٧٠٦٤

  زَِياٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث، َعْن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن



َيا َرسُولَ اللَِّه، َما : َما أََتى بَِك؟، قَالَ:َوَسلََّم َوُهَو ُمْغَضٌب، فَقَالَ َجاَء الَْعبَّاُس إِلَى َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َربِيَعةَ، قَالَ
َيلْقَى َبْعضُُهْم بَْعًضا بُِوُجوٍه ُمْشرِقٍَة، فَإِذَا لَقُوَنا لَقُوَنا بَِغْيرِ ذَِلَك، : َما لََك َولَُهْم حَتَّى أََتى بَِك؟قَالَ:لََنا َوِلقَُرْيشٍ؟ قَالَ

َوالَِّذي نَفِْسي بَِيدِِه، ال َيْدُخلُ قَلَْب َرُجلٍ إَِميانٌ َحتَّى ُيِحبَّكُْم :حَتَّى اسَْتَدرَّ عِْرٌق َبْيَن َعْيَنيِْه، فَلَمَّا ُسرَّ َعْنُه قَالَفََغِضَب 
  .ُجلِ ِصْنوُ أَبِيِهَما َبالُ رِجَالٍ ُيْؤذُوَننِي ِفي الَْعبَّاسِ؟ فَإِنَّ َعمَّ الرَّ:ِللَِّه َوِلَرسُوِلِه، ثُمَّ قَالَ

وُد بن َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُمَحمَِّد بن الُْمِغَريِة الِْمْصرِيُّ، ثنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ الْوَاسِِطيُّ، ح َوَحدَّثََنا َمْحُم - ١٧٠٦٥
بن أَبِي زَِياٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، َعنِ ثنا َيزِيُد بن َعطَاٍء، َعْن َيزِيَد : ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، قَاال

َيا َرسُولَ اللَِّه، : أََتى َناسٌ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن اَألْنصَارِ، فَقَالُوا: الُْمطَِّلبِ بن رَبِيَعةَ بن الْحَارِِث، قَالَ
إِنََّما مِثْلُ ُمحَمٍَّد كَِمثْلِ َنْخلٍَة َنبََتْت ِفي ِكَباٍء، فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : قُولُ الْقَاِئلُ ِمْنُهْمإِنَّا َنْسَمُع ِمْن قَْومٍ َجفَاًء، َي

ِد اللَِّه بن َعْبِد الُْمطَِّلبِفََما أََنا ُمَحمَّدُ بن َعْب:أَْنَت َرُسولُ اللَِّه، قَالَ: َيا أَيَُّها النَّاُس، َمْن أََنا؟قَالُوا:َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
، فََجَعلَنِي ِفي َخْيرِ الِْفْرقََتْينِ، ثُمَّ َسِمْعَناُه يَْنَتِمي قَْبلََها،إِنَّ اللََّه َخلََق َخلْقَُه فََجَعلَنِي ِمْن َخْيرِ َخلِْقِه، ثُمَّ َجَعلَُهْم ِفْرقََتْينِ

  َجَعلَُهْم قََباِئلَ،

  رِِهْم قَبِيلَةً، ثُمَّ َجَعلَُهْم ُبيُوًتا فََجَعلَنِي ِفي َخْيرِ َبْيٍت، فَأََنا َخْيرُكُْم بَْيًتا، َوخَْيُركُْم نَفْسًافََجَعلَنِي ِمْن َخْي
، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زِيَاٍد - ١٧٠٦٦

َما : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَِّه بن الْحَارِثِ بن َنْوفَلٍ، َعْن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َربِيَعةَ،أن نَاًسا ِمَن اَألْنصَارِ، قَالُوا ِللنَّبِيِّ َصلَّ
ِمثْلُ ُمَحمٍَّد مِثْلُ َنْخلٍَة أُْنبَِتْت ِفي ِكَباٍء، فَقَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ إِنََّما : َنْسَمُع ِمْن أُنَاسٍ ِمْن قَُرْيشٍ َحتَّى َيقُولَ الْقَاِئلُ ِمنُْهْم

أََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، :أَْنَت َرُسولُ اللَِّه، فَقَالَ: أَيَُّها النَّاُس، َمْن أََنا؟ قَالُوا:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
إِنَّ اللََّه َخلََق َخلْقَُه ثُمَّ فََرقَُهْم ِفْرقََتْينِ، فََجَعلَنِي ِمْن َخْيرِ الِْفْرقََتْينِ، ثُمَّ :فََما َسِمْعَناهُ اْنتََمى قَْبلََها قَطُّ، ثُمَّ قَالَ :قَالُوا

  .َخْيُركُمْ َنفًْساَجَعلَُهْم قََباِئلَ، فََجَعلَنِي ِمْن َخْيرِِهْم قَبِيلَةً، فَأََنا َخيُْركُْم بَْيًتا، َو
َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن  - ١٧٠٦٧

أَال َتْسأَلُوا : اْجَتَمَع بنو َعْبدِ الُْمطَِّلبِ، فَقَالُوا: قَالَبن الَْحارِِث، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َربِيَعةَ، َعْن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َربِيَعةَ، 
فَلَقُوا َعِليا فَكَلَُّموُه، َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْجَعلْ فِيكُْم َما جََعلَ ِفي بين فُالٍن، َيْجَعلْ ِفيكُُم السِّعَاَيةَ، 

  َجلَّ أََبى ذَِلَك لَكُْم َوَرسُولُُهإِنَّ اللََّه َعزَّ َو: فَقَالَ

أَْرِسلْنِي، فَأَْرَسلَ الَْعبَّاسُ : غُسَالَةَ أَْيِدي النَّاسِ، قَالَ عَْبُد الُْمطَِّلبِ َألبِيِه: أَنْ َيجَْعلَ لَكُمْ أَْوسَاَخ أَْيِدي النَّاسِ، أَْو قَالَ
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَخلَْنا، فََخصَّ كُلَّ َواِحٍد ِمنَّا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه اْبَنُه الْفَْضلَ، فَأََتْيَنا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى ا

نَّاسِ ِمَن السَِّعايَِة، َيا َرسُولَ اللَِّه، َبَعثََنا قَْوُمَك َوَبُنو َعمَِّك لَِتجَْعلَ ِفيهِْم َما َجَعلَْت ِفي ال: َما ُتصَرَِّراِن َههَُنا؟فَقُلُْت:َوَسلََّم
  غَُسالَةَ أَْيِدي النَّاسِ: إِنَّ اللََّه أََبى ذَِلَك لَكُْم َوَرُسولُهُ أَنْ َتأْكُلُوا أَْوسَاَخ، أَْو قَالَ:فَقَالَ

ُد بن فُضَْيلٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا ُمَحمَّ
َبَعثَ الَْعبَّاُس اْبَنُه الْفَْضلَ : َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، َعْن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َربِيَعةَ بن الْحَارِِث بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ قَالَ

  .َنا حَتَّى َدَخلَْنا َعلَى َعلَىَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ِمثْلَُه َوَبَعثَنِي أَبِي رَبِيَعةُ بن الْحَارِِث، فَاْنطَلَقْ
  ُمطَِّلُب بن أَبِي وََداَعةَ السَّْهِميُّ

بِ بن لَُؤيِّ بن غَاِلبِ َوُهَو الُْمطَِّلُب بن أَبِي َوَداَعةَ بن َصبَِريةَ بن َسعِيِد بن سَْعِد بن سَْهمِ بن َعْمرِو بن ُهَصْيصِ بن كَْع
  بن فَْهمٍ، أَسْلََم َيْوَم الْفَْتحِ



ةَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ طَاُووسٍ، َعْن ِعكْرَِم - ١٧٠٦٨
  ْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَجَد ِفي النَّْجمِ فََسَجَد النَّاُسَرأَ:َخاِلٍد، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن أَبِي َوَداَعةَ، قال

  .فَال أََدُع أَنْ أَْسُجَد ِفيَها أََبًدا: َولَمْ أَْسُجْد َمعَُهْم َوُهَو َيْومَِئٍذ ُمْشرٌِك، قَالَ الُْمطَِّلُب: َمَعُهقَالَ الُْمطَِّلُب
ْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ، أَْخبََرنِي كَِثريُ بن كَِثريِ بن َحدَّثََنا إِ - ١٧٠٦٩

َم ُيَصلِّي ِفي رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:الُْمطَِّلبِ بن أَبِي َوَداَعةَ السَّْهِميُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن . َنُهمْ ُسْترَةٌالَْمْسجِِد الْحََرامِ َوالنَّاسُ َيطُوفُونَ بِالَْبْيِت َبْيَنُه َوَبْيَن الِْقْبلَِة َبْيَن َيَدْيِه، لَْيَس َبْيَنُه َوبَْي

َرأَْيُتهُ :ةَ، َعْن كَِثريِ بن كَِثريٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، ِمثْلَُه، إِال إِالأَنَُّه قَالَإِبَْراهِيَم الدَّبَرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَن
  ُيَصلِّي ِممَّا َيِلي َباَب بين َسْهمٍ

اللَِّه بن ُعَبْيِد بن  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، ثنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْرَيَم، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد - ١٧٠٧٠
لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُعَمْيرٍ، َعْن كَِثريِ بن كَِثريِ بن الُْمطَِّلبِ بن أَبِي وََداَعةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمطَِّلبِ أَنَّهَُرأَى َرُسولَ ال

  .ٌدَوَسلََّم ُيصَلِّي إِلَى الَْبْيِت َولَْيسَ َبْيَنُه وََبْيَن الطََّواِف أََح
الُْمطَِّلُب بن  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِِسيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، أََنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، ح َوَحدَّثََنا - ١٧٠٧١

كَِثريِ بن كَِثريِ بن الُْمطَِّلبِ، َعْن أَبِيهِ ُشَعْيبٍ اَألزِْديُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن 
  كَِثريٍ، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن أَبِي وََداَعةَأَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صَلَّى

: بن صَاِلحٍ، َوقَالَ اْبُن َعْبدِ الَْحكَمِ ِفي َحِديثِِه ِفي َحاِشَيةِ الطََّواِف، وَلَْيَس َبْيَنُه َوَبْيَن الطَّوَاِف ُستَْرةٌَهذَا لَفْظُ َعْبِد اللَِّه
  .ُه َوَبْيَن الطَّاِئِفَني سُْتَرةٌرَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا قََضى َسْعيَُهَصلَّى ِفي حَاِشَيِة الطَّوَاِف لَْيَس َبْيَن: قَالَ

ن َداُوَد الَْمكِّيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ب - ١٧٠٧٢
ْيُت النَّبِيَّ رَأَ:َداَعةَ، قالَحدَّثَنِي كَِثريُ بن كَِثريِ بن الُْمطَِّلبِ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثَنِي أَْعَيانُ الُْمطَِّلبِ، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن أَبِي َو

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِحَيالَ الرُّكْنِ، َوالرِّجَالُ َيُمرُّونَ َبْيَن َيَدْيِه
َشامِ بن ِه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َمْنَدهِ اَألْصبََهانِيُّ، ثنا زَْيُد بن أَْخَرَم، ثنا َعْبدُ الْقَاِهرِ بن ُشَعْيبٍ، َعْن - ١٧٠٧٣

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِمَن َحسَّانَ، َعْن سَاِلمِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن كَِثريِ بن الُْمطَِّلبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّهِأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ
  .َن َيَدْيِه َيطُوفُونَ بِالَْبْيِت الرَِّجالُ َوالنَِّساُءالْكَْعَبِة فَقَاَم ِحَيالَ الرُّكْنِ فََصلَّى َركَْعَتْينِ، وَالنَّاُس َيُمرُّونَ َبْي

  َساِلُم بن َعْبِد اللَِّه َهذَا ُهَو سَاِلٌم الَْخيَّاطُ
بن  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا أَْحَمُد بن َحاِتمِ بن ِعيَسى، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، ثنا َعْمُرو - ١٧٠٧٤

كَانَ ُيَصلِّي ِحَيالَ الرُّكْنِ  ينَارٍ، َعْن َعبَّاِد بن الُْمطَِّلبِ، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن أَبِي َوَداعَةَأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِد
  ِعْنَد السِّقَايَِة، َوالرِّجَالُ وَالنَِّساُء َيُمرُّونَ

  .َبْيَن َيَدْيِه
ْرُد بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيُّ، ثنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، ثنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، ثنا َساِلٌم الْخَيَّاطُ، َحدَّثََنا َو - ١٧٠٧٥

لَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ رَأَْيُت َرُسو:ثنا كَِثُري بن كَِثريٍ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثَنِي الُْمطَِّلُب بن أَبِي وََداَعةَ، قال: َوُزَهْيُر بن ُمحَمٍَّد، قَاال
  .َبْينَُهْم ُستَْرةٌَعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َحذَْو الرُّكْنِ اَألْسَوِد، َوالرِّجَالُ َوالنَِّساُء َيُمرُّونَ َبْيَن َيَدْيِه َما َبْيَنُه َو

ثنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ : ُمِغَريةِ الِْمْصرِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َوَسعِيُد بن ُمحَمَِّد بن الْ - ١٧٠٧٦



لُْمطَِّلبِ بن أَبِي الَْواسِِطيُّ، َعْن َصاِلحِ بن ُعَمَر، ثنا َصاِلُح بن أَبِي اَألْخضَرِ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن يَزِيَد، َعنِ ا
َصالةُ الْقَاِعِد َعلَى نِْصِف َصالةِ :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال ُيَصلِّي قَاِعًدا، فَقَالََرأَى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: َوَداَعةَ، قَالَ

  .الْقَاِئمِ، فََتَجشََّم النَّاُس الِْقَياَم 
َمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، ثنا أَُبو شَِهابٍ، َعنِ اَألْع - ١٧٠٧٧

َعلَْيِه الَْماَء حَتَّى َتَرفََّق، ثُمَّ َعنِ الُْمطَِّلبِ بن أَبِي وََداَعةَأَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي بِإَِناِء َنبِيٍذ فََصبَّ 
  َشرَِب ِمنُْه
فَاِطيُّ، ثنا َخاِلُد بن َيزِيَد الُْعَمرِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعنِ الْكَلْبِيِّ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْس - ١٧٠٧٨

طَاَف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْبْيِت ِفي َيْومٍ َصاِئفٍ : أَبِي صَاِلحٍ، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن أَبِي َوَداَعةَ، قَالَ
  َواْسَتسْقَى، فَقَالَ َوَعِطشٍ،

َبلَى، فََبَعثَ الرَُّجلُ إِلَى َبْيِتِه فَأََتى بِقََدحٍ :َيا َرسُولَ اللَِّه، ِعْنَدَنا َشرَاٌب ِمْن َهذَا الزَّبِيبِ، أَفَأَْسِقيَك ِمْنُه؟ قَالَ: َرُجلٌ
  .َوَجَد لَُه رًِحيا َشدِيَدةً فَكَرَِهُه فَرَدَُّهَعِظيٍمفَأَْدَناُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِفيِه فَ

  َمنِ اْسُمُه ُمِطيٌع
  ُمِطيُع بن اَألْسَوِد الَْعَدوِيُّ الْقَُرِشيُّ

َعْجَماُء أُمُُّه الَْوُهَو ُمِطيُع بن اَألسَْوِد بن حَارِثَةَ بن َنْضلَةَ بن َجرَْيانَ بن َعْوِف بن ُعَبْيِد بن ُعوَْيجِ بن َعِديِّ بن كَْعبٍ، َو
  .بنُت َيَمانَ بن الْفَْضلِ بن َعِفيِف بن كَلْبِ بن َحَسَسةَ الْخَُزاِعيِّ

ٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب، َصاِحبُ الَْمغَازِي، ثنا إِْبَراهِيُم بن سَْع - ١٧٠٧٩
 نِي ُشْعَبةُ بن الَْحجَّاجِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي السَّفَرِ، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمِطيعُِمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َحدَّثَ

َسِمْعُت : َم ُمِطيًعا، قَالََسلَّبن اَألْسَوِد، َعْن أَبِيِه ُمِطيعٍ َوكَانَ اْسُمُه الَْعاصِ فََسمَّاُه فََسمَّاُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ال تُْغَزا َمكَّةُ َبْعَد َهذَا الَْعامِ، َوال ُيقَْتلُ ِمْن قَُرْيشٍ بَْعدَ :َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني قََتلَ هَُؤالِء الرَّهْطَ، َيقُولُ

  َهذَا الَْعامِ صَْبًرا أََحٌد
اُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي َحدَّثََنا الَْعبَّ - ١٧٠٨٠

ال :لََّم قَالَ َيْوَم الْفَْتحِْيِه َوَسزَاِئدَةَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمِطيعِ بن اَألْسوَِد، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَ
  ُيقَْتلُ قَُرِشيٌّ بَْعَد َهذَا الَْيوْمِ

  .َصبًْرا
َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا، َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئدَةَ، ثنا َعاِمٌر، - ١٧٠٨١

ال ُيقَْتلُ :َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ، َيقُولُ: َسِمْعُت ُمِطيًعا، َيقُولُ: اللَِّه بن ُمِطيعٍ، قَالَ
ْيَر ُمِطيعٍ، َوكَانَ اْسُمهُ قَُرِشيٌّ َصبًْرا َبْعَد َهذَا الَْيْومِ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، وَلَْم ُيْدرِكْ أََحٌد اِإلْسالَم ِمْن ُعَصاِة قَُرْيشٍ غَ

َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا َيحَْيى بن . الَْعاصِ، فََسمَّاُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمِطيًعا
َسِمْعتُ َرسُولَ : َسِمْعُت ُمِطيًعا، َيقُولُ: َعْبِد اللَِّه بن ُمِطيعٍ، قَالَ َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ِمثْلَُه
بن يُوُنَس، َعْن ُمجَاِلٍد،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْزدَاَد التُّوزِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن ُعَمَر بن خَاِلٍد الرَّقِّيُّ، ثنا ِعيَسى - ١٧٠٨٢

ال يَْنَبِغي أَنْ ُيقَْتلَ قَُرِشيٌّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ: َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ ُمِطيعٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ



  .َبْعَد َيوِْمي َهذَا َصبًْرا
  َمنِ اْسُمُه ِمْحجٌَن

  ٌن أَُبو ُبْسرٍ الدِّيِليُِّمْحَج
الدِّيِليِّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن زَْيِد بن أَسْلََم، َعْن بِْشرِ بن ِمْحَجنٍ  - ١٧٠٨٣

َصلَّْيُت ِفي أَْهِلي، فَأُِقيَمِت الصَّالةُ فَجَلَْسُت، فَلَمَّا َصلَّى  أََتْيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد: َعْن أَبِيِه، قَالَ
  َما َمَنَعَك:َنَعْم، قَالَ: أَلَْسَت ُمْسِلًما؟قُلُْت:قَالَ

ِفي أَْهِلَك، كَذَا رََواهُ  فََصلِّ َمَع النَّاسِ َوإِنْ كُْنَت قَْد َصلَّْيَت:كُْنتُ َصلَّْيُت ِفي أَْهِلي، قَالَ: أَنْ ُتَصلَِّي َمعَ النَّاسِ؟قَالَ
َواُه َماِلٌك،َوأَْصحَاُب ُسفَْيانُ، َعْن زَْيِد بن أَسْلََم، َعْن بِْشرِ بن ِمْحَجنٍ،َووَِهَم ِفيِه إِنََّما ُهَو ُبْسُر بن ِمْحَجنٍ ِمْحَجنٍَهكَذَا َر

  .زَْيِد بن أَْسلََم 
لْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِِسيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ا - ١٧٠٨٤

َعِليُّ بن الُْمَباَرِك َعْبِد الَْحكَمِ، ثنا َماِلٌك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، أََنا مَاِلٌك، ح َوَحدَّثََنا 
ُبْسرُ بن :  لَُهانِيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي َماِلٌك، َعْن َزْيدِ بن أَْسلََم، َعْن َرُجلٍ ِمْن بين الدِّيلِ يُقَالُالصَّْنَع

ِذنَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ِمْحَجنٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه كَانَ ِفي َمْجِلسٍ َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأُو
َما َمنََعَك :لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَسلََّم ِللصَّالِة، فَقَاَم فََصلَّى بِهِْم، ثُمَّ َرَجَع َوِمْحَجٌن ِفي َمجِْلِسِه، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى ال

َبلَى، َيا َرُسولَ اللَِّه، وَلَِكْن َصلَّْيُت ِفي أَهِْلي، قَالَ لَُه َرُسولُ اللَّهِ : ُمسِْلمٍ؟، قَالَأَنْ ُتَصلَِّي َمعَ النَّاسِ؟ أَلَْسَت بَِرُجلٍ 
  .إِذَا جِئَْت فََصلِّ َمَع النَّاسِ َوإِنْ كُْنَت قَدْ َصلَّْيَت:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

رِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َوَداُوَد بن قَْيسٍ، َعْن َزْيِد بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّب - ١٧٠٨٥
  َصلَّْيُت الظُّهَْرأَوِ الَْعْصَر ِفي: أَْسلََم، َعنِ اْبنِ ِمْحَجنٍ الدِّيِليِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

، فََجلَْسُت ِعْنَدُه، فَأُِقيَمِت الصَّالةُ، فََصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيِتي، ثُمَّ جِئُْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
 إِنِّي قَدْ َصلَّْيُت ِفي بَْيِتي، فَقَالَ: فََما لََك لَْم ُتَصلِّ؟قُلُْت:َبلَى، قَالَ: أَلَْسَت ُمْسِلًما؟قُلُْت:َولَْم أَُصلِّ، فَلَمَّا اْنصََرَف، قَالَ
  .إِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ فََصلِّ، َوإِنْ كُْنَت قَدْ َصلَّْيَت:النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

يِه، ، َعْن أَبَِحدَّثََنا إِْسحَاُق الدََّبرِيُّ، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن زَْيِد بن أَسْلََم، َعْن ُبْسرِ بن ِمْحَجنٍ - ١٧٠٨٦
َصلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَلَّْمُتُه ِفي َحاَجٍة، ثُمَّ أُِقيَمتِ الصَّالةُ َوأََنا َجاِلٌس فَ: قَالَ

فََما َمنََعَك أَنْ ُتَصلَِّي :َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: ٌم؟قُلُْتَما أَْنَت ُمسِْل:َوَسلََّم، ثُمَّ اْنَصَرَف فََوَجدَنِي جَاِلًسا، فَقَالَ ِلي
  .َوإِنْ كُْنَت قَدْ َصلَّْيَت ِفي َرْحِلَك:إِنِّي َصلَّْيُت ِفي َرْحِلي، قَالَ: َمَعَنا؟قُلُْت
ثنا الْقَْعَنبِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن : ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ - ١٧٠٨٧

َصلَّْيُت ِفي َبيِْتَي الظُّْهَر أَوِ الَْعْصَر ثُمَّ َخَرْجُت إِلَى الَْمْسجِدِ : زَْيِد بن أَْسلََم، َعْن ُبْسرِ بن ِمْحَجنٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم جَاِلًسا َوَحْولَُه َناٌس، فََجلَْسُت َمعَُهْم، ثُمَّ أُِقيَمِت الصَّالةُ، فََدَخلَ فََوَجْدُت فََوَجْدتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ

  َعهَِدنِي ِفيهِ، َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى ِللنَّاسِ، ثُمَّ َخَرَج فََوَجدَنِي جَاِلًسا ِفي َمْجِلِسي الَِّذي

: فََما َمَنَعَك أَنْ َتْدُخلَ فَُتَصلَِّي َمعَ النَّاسِ؟قُلُْت:َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي ِلُمْسِلٌم، قَالَ: أَلَْستَ َرُجال ُمْسِلًما؟فَقُلُْت:لَفَقَا
ْيَت ِفي أَْهِلَك، ثُمَّ جِئَْت إِلَى الَْمْسجِدِ إِذَا َصلَّ:إِنِّي قَْد َصلَّْيُت ِفي أَهِْلي، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، ثنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، ثنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ، َعْن . فََوَجْدتَ النَّاَس ُيَصلُّونَ فََصلِّ َمعَُهْم
َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاقَ . ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهزَْيِد بن أَْسلََم، أَْخَبرَنِي ُبْسُر بن ِمْحَجنٍ

 يِه، َعنِ النَّبِيِّالتُّْسَترِيُّ، ثنا ُسوَْيُد بن َسعِيٍد، ثنا َحفُْص بن مَْيَسَرةَ، َعْن زَْيِد بن أَسْلََم، َعْن ُبْسرِ بن ِمْحَجنٍ، َعْن أَبِ
َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن صَاِلحٍ الَْهاِشِميُّ، َوأَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا أَُبو َمرَْوانَ . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

  .َجنٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهالُْعثْمَانِيُّ، ثنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد، َعْن َزْيدِ بن أَْسلََم، َعْن بِْشرِ بن ِمْح
  ِمْحَجُن بن األَْدَرعِ السُّلَِميُّ

ْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو َمْعَمرٍ الُْمقَْعُد، ثنا َعْبدُ الَْوارِِث، ثنا ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم، َع - ١٧٠٨٨
َوَسلََّم َدَخلَ الَْمْسجِدَ  َيزِيَد، َحدَّثَنِي َحْنظَلَةُ بن َعِليٍّ، أن ِمْحَجَن بن األَْدَرعِ َحدَّثَُه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  كَ بِاللَِّه اَألَحِد الصََّمدِ الَِّذي لَْم َيِلْد وَلَْماللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُ: فَإِذَا ُهَو َرُجلٌ قَْد قََضى َصالَتُه َوُهَو يََتَشهَُّد َوُهَو َيقُولُ

قَْد غُِفَر :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيولَْد َولَْم َيكُْن لَُه كُفًُوا أََحٌد، أَنْ َتْغِفرَ ِلي ذُُنوبِي إِنََّك الَْغفُوُر الرَِّحيُم، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه 
  ْد غُِفَر لَُهلَُه، قَْد غُِفَر لَُه، قَ

َعِليِّ بن ُشعَْيبٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، ثنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ١٧٠٨٩
ْن َعْبِد اللَِّه بن َشِقيقٍ، َعْن َرَجاِء بن أَبِي َرَجاءٍ ثنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن أَبِي بِْشرٍ، َع: السِّْمَساُر، ثنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، قَاال
أََخذَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى صَِعْدَنا أُُحًدا، َوأَشَْرَف َعلَى : الَْباهِِليِّ، َعْن ِمْحَجنِ بن األَْدَرعِ، قَالَ

َيٍة َيَدُعَها أَْهلَُها أَْعَمَر َما َتكُونُ، َيأِْتيَها الدَّجَّالُ فََيجُِد َعلَى كُلِّ َنقْبٍ ِمْن أَْنقَابَِها َملَكًا وَْيَح أُمَِّها ِمْن قَْر:الَْمِديَنِة، قَالَ
ِه بن قَْيسٍ؟ إِنَُّه َألوَّاٌه تََراُه َعْبدَ اللَّ:ُمْصِلًتا، ثُمَّ اْنَحَدَر َحتَّى أََتى الَْمْسجَِد، فَإِذَا ُهَو بَِرُجلٍ قَاِئمٍ ُيَصلِّي َويَقَْرأُ، فَقَالَ

اْحذَْر ال ُتْسِمْعُه فَُتْهِلكَُه، ثُمَّ اْنَحَدَر فَلَمَّا اْنتََهْيَنا إِلَى الَْمْسجِِد فََوَجدَْناهُ :َيا َرسُولَ اللَِّه، أَال أَُبشُِّرُه؟ قَالَ: َحِليٌم، قُلُْت
ْسجِِد، َوكَانَ ِفي الَْمْسجِِد َرُجلٌ ُيطِيلُ الصَّالةَ، َوكَانَ ُبرَْيَدةُ َصاِحَب ُبرَْيَدةَ اَألْسلَِميَّ َعلَى بَابٍ ِمْن أَبَْوابِ الَْم

َخْيُر دِينَِنا :َيا ِمْحَجُن، أَال ُتَصلِّي كََما ُيصَلِّي ُسكَْبةُ؟ فَلَْم َيُردَّ َعلَْيِه َشْيئًا َوَرَجَع، فَلَمَّا أََتى َبْيَتُه، قَالَ: ُمَزاحَاٍت، فَقَالَ
  َحدَّثََنا َعْبُد. ُه، َخْيُر دِينِكُْم أَْيَسرُُه، َخْيُر ِدينِكُْم أَْيسَُرُه، خَْيُر ِدينِكُمْ أَْيَسُرُه، ثَالثًاأَْيَسُر

يقٍ، َعْن َرَجاِء لَِّه بن َشِقاللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ، ثنا شُْعَبةُ، َعْن أَبِي بِشْرٍ، َعْن َعْبِد ال
  .فَذَكََر ِمثْلَُه . أََخذَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدي: بن أَبِي َرَجاٍء، َعْن ِمْحَجنِ بن اَألْدَرعِ، قَالَ

كَهَْمُس بن الَْحَسنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحمَّاٍد الشَُّعْيِثيُّ، ثنا  - ١٧٠٩٠
َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَحاجٍَة، ثُمَّ عََرَض ِلي َوأََنا َخارٌِج ِمْن : َشِقيقٍ، َعْن ِمْحَجنِ بن اَألْدَرعِ، قَالَ
َوْيلُ أُمَِّها قَْريَةً، َيَدُعَها أَْهلَُها :ى صَِعْدَنا إِلَى أُُحٍد، فَأَقَْبلَ َعلَى الَْمدِيَنِة، فَقَالَطَرِيقِ الَْمِديَنِة فَأََخذَ بَِيِدي فَاْنطَلَقَْنا حَتَّ

الُ، كُلََّما أََراَد أَنْ َعاِفَيةُ الطَّْيرِ وَالسَِّباعِ، َوال َيْدُخلَُها الدَّجَّ:َيا َنبِيَّ اللَِّه، َمْن َيأْكُلُ ثََمَرَها؟ قَالَ: كَأَْيَنعِ َما َيكُونُ، قُلُْت
أََيقُولُُه : إِذَا َرُجلٌ ُيصَلِّي، فَقَالََيْدُخلََها َتلَقَّاُه بِكُلِّ َنقْبٍ ِمْن أَْنقَابَِها َملٌَك ُمْصِلٌت، ثُمَّ أَقَْبلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَِبابِ الَْمْسجِِد

  ال ُتْسِمْعُه فَُتْهِلكَُه:أَكْثَُر أَْهلِ الَْمِديَنِة َصالةً، قَالََيا نَبِيَّ اللَِّه، َهذَا فُالنٌ، َهذَا : َصاِدقًا؟ قُلُْت
نا َحمَّاُد بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا َداُوُد بن َشبِيبٍ، ث - ١٧٠٩١

َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشِقيقٍ، َعْن ِمْحَجنِ بن األَْدَرعِ السُّلَِميِّ، قَالََسلََمةَ، أََنا سَِعيٌد الُْجرَْيرِيُّ
  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى حَاجِزٍ َيِمَني الَْمدِيَنِة ِفي



َوْيلٌ أُمَِّك قَْريَةً، َيدَُعِك أَْهلُِك وَأَْنتِ :َعلَى الَْمدِيَنِة، فَقَالَ َحاَجٍة، فَلَمَّا َرجَْعُت ذََهْبُت َمَعُه حَتَّى صَِعَد أُُحًدا فَأَْشَرَف
ُه َعلَى َمْنكِبِي فَأَنَاَرهُ َخْيُر َما َيكُونُ، ثُمَّ نََزلَ َونََزلُْت َمَعُه َحتَّى أَتَْيَنا بِبَابِ الَْمْسجِِد، فََرأَى َرُجال ُيَصلِّي فََوَضَع َيَد

َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَا َوَهذَا أَْعُبدُ أَْهلِ الَْمِديَنِة، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : أََيقُولُُه صَاِدقًا؟، قَالََها ثَالثًا، قُلُْت:لَبِضَْوِئِه، فَقَا
  .اتَّقِ، ال ُتْسِمْعُه فَُتْهِلكَُهقَالََها ثَالثًا:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إِنَّ اللََّه َتَعالَى َرِضيَ ِلَهِذِه اُألمَِّة الُْيْسَر، َوكَرِهَ لََها الُْعْسَرقَالََها :للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمثُمَّ قَالَ َرسُولُ ا - ١٧٠٩٢
  .ثَالثًا

  َمنِ اْسُمُه ِمْردَاٌس اَألْسلَِميُّ
ُد الَْحمِيِد بن َصاِلحٍ، ثنا َحفْصُ بن ِغَياٍث، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوِفيُّ، ثنا َعْب - ١٧٠٩٣

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعْن ِمْردَاسٍ اَألْسلَِميِّ، قَالَ
  ى إِال ُحثَالَةٌ كَُحثَالَِة التَّْمرِ وَالشَِّعريِ، ال ُيبَاِلي اللَُّه بِهِْمَيذَْهُب الصَّاِلُحونَ أَْسالفًا َحتَّى ال َيبْقَ:َوَسلََّم

ثنا َوْهبُ بن َبِقيَّةَ، أََنا خَاِلٌد، َعْن َبَيانَ، َعْن : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوعَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ١٧٠٩٤
َيذَْهبُ الصَّاِلُحونَ :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َعْن ِمْرَداسٍ اَألْسلَِميِّ، قَالَقَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، 

  أَْسالفًا، َوُيقَْبُض الصَّاِلُحونَ األَوَّلَ فَاألَوَّلَ، حَتَّى َتبْقَى ُحثَالَةٌ كَُحثَالَةِ التَّمْرِ

  .ي اللَُّه بِهِْمَوالشَِّعريِ، ال ُيَباِل
  ِمْردَاُس بن ُعْروَةَ

ْرَداسِ بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا َجْعفَرُ بن ُحَمْيٍد، ثنا الَْولِيُد بن أَبِي ثَْورٍ، َعْن زَِيادِ بن ِعالقَةَ، َعْن ِم - ١٧٠٩٥
ي َبكْرٍ، فَاْنطَلَقَْنا بِِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَأَقَاَدَنا رََمى َرُجلٌ أََخاُه فَفَرَّ، فََوَجْدنَاُه ِعْنَد أَبِ: ُعْرَوةَ، قَالَ

  ِمْنُه
  َمنِ اْسُمُه ُمْنقَْع
  ُمْنقٌَع التَّْيِميُّ
  .الُْمْنقَعَ بن َتِميمٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو غَسَّانَ النَّْهَدرِيَُّزَعُموا أَنَّهُ َيْعنِي - ١٧٠٩٦
 بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد - ١٧٠٩٧

، ثنا ِعْصَمةُ بن بِْشرٍ الُْبْرُجِميُّ، أَْخَبرَنِي الُْمفَْرُع، قَالَ َحدَّثَنِي زَكَرِيَّا بن َيْحَيى َزْحَمَوْيِه، ثنا َسْيفُ بن َهاُرونَ الْبُْرُجِميُّ
أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِصَدقَِة إِبِِلنَا، فَأََمَر بَِها فَقُبَِضْت، : أَظُنُُّه قَْد شَهَِد الْقَاِدِسيَّةَ، َعنِ الُْمْنقَعِ، قَالَ: َسْيٌف
َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه إِنَّ ِفيَها َناقََتْينِ َهِديَّةً لََك، فَعُزِلَِت الَْهِديَّةُ ِمَن الصََّدقَِة، فََمكَثَ أَيَّاًما َوَخاضَ النَّاُس أَنَّ : فَقُلُْت

وَاللَِّه إِنَّ لََنا : ُبو غَسَّانَ، فَُيْصِدقُُهْم، فَقُلُْتِمْصَر، َشكَّ أَ: َعلَْيِه َوَسلََّم َباِعثٌ خَاِلَد بن الَْولِيِد إِلَى َرِقيقِ ِمْصَر أَْو قَالَ
لَى َناقٍَة لَُه َوَمَعُه أَْسَوٌد قَْد حَاذَى َوَما ِعْنَد أَْهِلَنا ِمْن َمالٍ َوال َصَدقَتَُهْم َهُهَنا، فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َع

  بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهرَأُْسُه رَأَْس النَّ

: يُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْتَوَسلََّم، َما َرأَْيتُ أََحًدا ِمَن النَّاسِ أَطَْولَ ِمنُْه، فَلَمَّا َدَنْوُت كَأَنَُّه أَهَْوى إِلَيَّ، فَكَفَُّه النَّبِ
اللَُّهمَّ :َع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه َحتَّى نَظَْرُت إِلَى َبيَاضِ إِبْطَْيِه، فَقَالَإِنَّ النَّاَس قَدْ خَاُضوا ِفي كَذَا َوكَذَا، فََرفَ
ِديثًا َنطََق بِِه ِكَتاٌب، فَلَْم أَُحدِّثْ َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال َح:ال أُِحلُّ لَُهْم أَنْ َيكِْذُبوا َعلَيَّ، قَالَ الُْمْنقَُع

  !أَْو جََرْت بِِه ُسنَّةٌ، ُيكْذَُب َعلَْيِه ِفي َحيَاِتِه، فَكَْيَف بَْعَد َمْوِتِه؟ 



  َمنِ اْسُمُه ُمْسَتْورٌِد
بِ بن َعْمرِو بن َشيَْبانَ بن ُمْسَتْورِدُ بن َشدَّاٍد الِْفهْرِيَُّوُهَو الُْمْسَتْورُِد بن َشدَّاِد بن َعْمرِو بن ِحْسلَ بن اَألَحبِّ بن َحبِي

َوأُمُُّه َدْعُد بنُت جَابِرِ بن اَألَحبِّ بن َحبِيبِ بن َعْمرِو بن َشْيَبانَ بن ُمحَارِبِ بن ِفْهرِ بن ، ُمَحارِبِ بن ِفْهرِ بن َماِلٍك 
  َماِلٍك، ُيقَالُ مَاَت الُْمْستَْورُِد بِِمصَْر

  إِْسَماعِيلُ َعْن قَْيسٍ
ا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف، ح َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي، ثنا َحدَّثََن - ١٧٠٩٨

: الْفِْهرِيِّ، قَالَثنا ُسفَْيانُ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعنِ الُْمْسَتْورِدِ : ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، قَاال
  َما الدُّنَْيا ِفي اآلِخَرةِ إِال كََما َيْجَعلُ أََحُدكُْم إِْصَبَعُه ِفي الَْبْحرِ فَلَْيْنظُْر بَِم يَْرجِعُ؟:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

: َسِمْعُت الُْمْستَْورَِد، قَالَ: َيى بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثَنِي قَْيٌس، قَالََحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْح - ١٧٠٩٩
  قَالَ

َما الدُّنَْيا ِفي اآلِخَرِة إِال ِمثْلُ َما َيجَْعلُ أََحدُكُْم إِْصَبَعُه ِفي الَْبْحرِ، فَلَْيْنظُْر بَِم يَْرجِعُ :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .لَْيِه؟، فَقََبضَ ِلي َعلَى ِمفَْصلَْينِ ِمَن السَّبَّابَِةإِ

، َعنِ َحدَّثََنا الِْمقَْداُد بن َداُوَد، ثنا أََسُد بن ُموَسى، ثنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوِيَةَ، أََنا اْبُن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسٍ - ١٧١٠٠
َما الدُّْنَيا ِفي اآلخَِرِة إِال مِثْلُ َما َيْجَعلُ أََحُدكُمْ :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ: الُْمسَْتْورِِد، أَِخي بين ِفْهرٍ، قَالَ

  .إِْصَبَعُه ِفي َهذَا الَْبْحرِ، فَلَْيْنظُْر بَِم يَْرجُِع؟
بَةَ، ثنا َجرِيٌر، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْي - ١٧١٠١

وَاللَِّه َما الدُّنَْيا ِفي :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََشاَر بِإِْصَبِعِه: َسِمْعُت الُْمْسَتْورَِد، َيقُولُ: َعْن قَْيسٍ، قَالَ
  .َحُدكُمْ إِْصَبَعُه ِفي الَْبْحرِ، ثُمَّ ُيْخرُِجَها، فَلَْيْنظُْر بَِم يَْرجُِع؟اآلِخَرِة إِال ِمثْلُ َما َيجَْعلُ أَ

نا َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمِ بن وَاَرةَ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسعِيِد بن َسابِقٍ، ث - ١٧١٠٢
قَالَ َرُسولُ : هِيَم بن الُْمَهاجِرِ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعنِ الُْمْسَتْورِِد بن َشدَّاٍد، قَالََعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ، َعْن إِْبَرا
  .َما الدُّْنَيا ِفي اآلِخَرِة إِال كََما َيْمِشي أََحُدكُْم إِلَى الَْيمِّ فََيْدُخلُ إِْصَبعَُه:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

انَ، دَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد بن َعْمرٍو الَْوِكيِعيُّ، ثنا َسِعيدُ بن ُزْنبُورٍ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن ُمَجاِلٍد، َعْن َبَيَح - ١٧١٠٣
  َوإِْسَماعِيلَ بن

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه: أَبِي خالد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعنِ الُْمْستَْورِِد بن َشدَّاٍد، قَالَ
  َيذَْهُب الصَّاِلُحونَ األَوَّلَ فَاَألوَّلَ، َحتَّى َيْبقَى مِثْلُ حُثَالَِة التَّْمرِ ال ُيَباِلي اللَُّه بِهَا:َيقُولُ

ِد بن الَْحَسنِ، ثنا أَبِي، ثنا شَرِيٌك، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن ُمَحمَّدِ بن ُصبَْيحٍ الزَّيَّاتُ الْكُوِفيُّ، ثنا ُعَمُر بن ُمَحمَّ - ١٧١٠٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعنِ الُْمْسَتْورِِد، قَالَ

  .َيذَْهُب الصَّاِلُحونَ أَْسالفًا:َوَسلََّم
ن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْمُرو بن َعْوٍن، ثنا أَُبو َبكْرٍ الدَّاهِرِيُّ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ب - ١٧١٠٥

قَْرُس فََشكَا إِلَْيِه،  َوبِِه النَّقَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعنِ الُْمْستَْورِِد الِْفْهرِيِّ، أن َرُجال أََتى أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  كَذََّبْتَك الْهََواجُِر:فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اِلٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْمُرو بن َعْوٍن، ثنا أَُبو َبكْرٍ الدَّاهِرِيُّ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخ - ١٧١٠٦



ُردُّوا الِْمْخَيطَ وَالَْخيَّاطَ، َمْن :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: سِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعنِ الُْمْستَْورِِد الِْفْهرِيِّ، قَالَقَْي
  غَلَّ ِمْخَيطًا أَْو َخيَّاطًا كُلَِّف أَنْ َيجِيَء بِِه َولَْيَس بَِجاٍء

  ْن قَْيسٍ َعنِ الُْمْسَتْورِِدُمَجاِلُد بن َسعِيٍد َع
: قَاِضي، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، َوُيوُسُف الْ - ١٧١٠٧

  ثنا: ثنا ُمَسدٌَّد، قَاال

نِ الُْمسَْتْورِِد َرُجلٌ ِمْن بين ِفْهرٍ كَاَنْت لَهُ ُصْحَبةٌ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ُمجَاِلٍد، َعْن قَْيسٍ، َع
  .وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، َما الدُّْنَيا ِفي اآلخَِرِة إِال كََرُجلٍ َوَضعَ إِْصَبَعُه ِفي الَْيمِّ، ثُمَّ َرَجَعْت إِلَْيِه:َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

ثنا ُمَسدٌَّد، : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َوُيوُسفُ الْقَاِضي، قَاال - ١٧١٠٨
َع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه إِنِّي لَِفي الرَّكَبِ َم: ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ُمجَاِلٍد، َعْن قَْيسٍ، َعنِ الُْمْسَتْورِِد، قَالَ: قَاال

ما ِمْن َهوَانَِها أَلْقُوَها، : أََتَرْونَ َهِذِه َهاَنْت َعلَى أَْهلَِها؟، قَالُوا:َوَسلََّم فَأََتى َعْيُنُه َعلَى َسْخلٍَة َمْنُبوذَةٍ أَلْقُوهَا، فَقَالَ
  َعلَى اللَِّه ِمْن َهِذِه َعلَى أَْهِلهَا وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، لِلدُّْنَيا أَْهَونُ:قَالَ

بن اَألْسَوِد،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا َيحَْيى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْرحَبِيُّ، َعْن ُعَبْيَدةَ - ١٧١٠٩
بُِعثُْت أََنا وَالسَّاَعةُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِد، قَالََعْن ُمَجاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعنِ الُْمسَْتْورِ

  كََهاَتْينِ، السَّبَّاَبِة َوالُْوْسطَى
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ َعنِ الُْمسَْتْورِِد

ثنا الْقَعَْنبِيُّ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعنِ الْحَارِِث بن َيزِيَد، َعْن : َخِليفَةَ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو  - ١٧١١٠
َسِمْعتُ : كُنَّا ِفي َمْجِلسٍ ِفيِه الُْمْسَتْورُِد، َوَعْمُرو بن غَْيالنَ بن َسلََمةَ، فَقَالَ الُْمْستَْورُِد: َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبيْرٍ، قَالَ

  ِه صَلَّىَرسُولَ اللَّ

ُه خَاِدًما، َمْن َوِلَي لََنا َعَمال َولَمْ َيكُْن لَُه زَْوَجةٌ فَلَْيتَِّخذْ َزْوجَةً، َوَمْن لَْم َيكُْن لَُه َخاِدٌم فَلَْيتَِّخذْ لَ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
أَكْثَْرَت َيا َرُسولَ اللَِّه، : َيكُْن لَُه دَابَّةٌ فَلَْيتَِّخذْ دَابَّةً،قَالَ أَُبو َبكْرٍ َوَمْن لَْم َيكُْن لَُه َمْسكٌَن فَلَْيتَِّخذْ لَُه َمْسكًَنا، َوَمْن لَْم

  َمْن أَصَاَب ِسَوى ذَِلَك فَُهَو غَالٌّ:فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
وَسى، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، ثنا اْبُن ُهَبْيَرةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجبَْيرِ بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُم - ١٧١١١
َسِمْعُت َرسُولَ : كُْنُت ِفي َمجِْلسٍ ِفيِه الُْمْستَْورُِد بن َشدَّاٍد، َوَعْمُرو بن غَْيالنَ، فََسِمْعُت الُْمْستَْورَِد، َيقُولُ: ُنفَْيرٍ، قَالَ

َمْن َوِلَي لََنا َعَمال فَلَْم َيكُْن لَُه زَْوَجةٌ فَلَْيَتَزوَّْج، أَْو َخاِدٌم فَلْيَتَِّخذْ خَاِدًما، أَْو َمْسكَنٌ :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُاللَِّه َصلَّى اللَّ
  .أَْو َسارٌِق فَلَْيتَِّخذْ َمْسكَنًا، أَْو دَابَّةٌ فَلَْيتَِّخذْ دَابَّةً، فََمْن أَصَاَب ِسَوى ذَِلَك فَُهَو غَالٌّ

ْوَزاِعيُّ، ثنا َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، ثنا ُموَسى بن َمْرزُوقٍ الرَّقِّيُّ، ثنا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَ، ثنا اَأل - ١٧١١٢
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : بن َشدَّاٍد، قَالَ الَْحارِثُ بن يَزِيَد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعنِ الُْمْستَْورِِد

لَهُ  َمْن كَانَ لََنا َعاِمال فَلَْيكَْتِسْب زَْوَجةً، فَإِنْ لَْم َيكُْن لَُه َخاِدٌم فَلَْيكَْتِسْب َخاِدًما، َوَمْن لَمْ َيكُْن:َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  .َمْسكٌَن فَلَْيكَْتِسْب َمْسكًَنا

  ُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْحلَبِيُّ َعنِ الُْمْسَتْورِِدأَ
١٧١١٣ -  



ثنا اْبنُ : ُموَسى، قَاالَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، ثنا أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، ح َوَحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسُد بن 
رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه :اِفرِيُّ، َعْن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ الُْحبُِليِّ، َعنِ الُْمْستَْورِِد بن َشدَّاٍد، قَالَلَهِيَعةَ، ثنا يَزِيدُ بن َعْمرٍو الَْمَع

  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا تََوضَّأَ َخلَّلَ أَصَابَِع رِْجلَْيِه بِِخْنَصرِِه
  ُحَدْيُج بن َعْمرٍو َعنِ الُْمْستَْورِِد

يعَةَ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ، ثنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، ثنا اْبُن لَهِ - ١٧١١٤
بِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمْعُت الُْمْستَْورَِد بن َشدَّاٍد، ُيَحدِّثُ َعنِ النَّ: الَْحارِِث بن يَزِيَد، َعْن ُحدَْيجِ بن َعْمرٍو، قَالَ

  فَإِذَا جَاَزِت الِْمائَةَ أََتاَها َما َوَعَدَها اللَُّه بِِه:ِلكُلِّ أُمٍَّة أََجلٌ، َوإِنَّ أََجلَ أُمَِّة ُمحَمٍَّد ِمائَةُ َسنٍَة، قَالَ:قَالَ
اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن ُحدَْيجِ بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا كَاِملُ بن طَلْحَةَ، ثنا  - ١٧١١٥

إِنَّ ِلكُلِّ أُمَّةٍ أََجال، َوإِنَّ :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َسِمْعُت الُْمْستَْورَِد، َيقُولُ: أَبِي َعْمرٍو،قَالَ
  .َيعْنِي كَثَْرةَ الِْفَتنِ:، فَإِذَا مَرَّْت َعلَى أُمَِّتي مِائَةُ َسَنٍة أََتاَها َما َوَعَدَها اللَُّه، قَالَ اْبُن لَهِيَعةَأََجلَ أُمَِّتي ِمائَةُ َسنٍَة

  أَُبو إِْسَحاقَ السَّبِيِعيُّ َعنِ الُْمْستَْورِِد
َصاِلحٍ، ثنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ،  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن - ١٧١١٦

  َعْن أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيِّ، َعنِ الُْمْسَتْورِدِ،

َبَعُه ِفي الَْبْحرِ ثُمَّ َما ِمثْلُ الدُّْنَيا ِفي اآلِخَرِة إِال كََما ُيْدِخلُ َرُجلٌ إِْص:أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  .ُيْخرُِجهَا، فَبَِم يَْرجُِع؟

  َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ َعنِ الُْمْسَتْورِِد
بَّانُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن َشبِيبٍ الَْعسَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، ثنا َح - ١٧١١٧
ُبعِثُْت ِفي َنفْسِ :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعنِ الُْمْستَْورِِد، قَالَ َعِليٍّ، َعْن

  .السَّاَعِة، فََسَبقْتَُها كََما َتْسبُِق َهذِِه، َوأََشاَر بِإِْصَبِعهِ السَّبَّاَبِة َوالُْوْسطَى 
كُْر بن َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، ثنا طَاِهُر بن خَاِلدِ بن نِزَارٍ، ثنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ، ثنا َب - ١٧١١٨

َما أََخذَِت :َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: ُخنَْيسٍ، َعْن أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعنِ الُْمْستَْورِِد، قَالَ
  .الدُّْنَيا ِمَن اآلخَِرِة إِال كََما أََخذَ ِمْخَيطٌ غُرَِس ِفي الَْبْحرِ ِمْن َماِئِه

  َوقَّاُص بن َربِيَعةَ َعنِ الُْمْستَْورِِد
ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى، َعْن َوقَّاصِ بن َربِيعَةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو عَاِصمٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن  - ١٧١١٩

َمْن أَكَلَ بِأَِخيِه أَكْلَةً، أَطَْعَمُه اللَُّه أَكْلَةً ِمثْلََها ِمْن َنارِ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ الُْمْسَتْورِِد، قَالَ
  َجهَنََّم

ثنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ : َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، وَإِبَْراِهيمُ بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ، قَاال َحدَّثََنا َيْحَيى بن - ١٧١٢٠
  الِْحْمِصيُّ، ثنا َبِقيَّةُ، َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َمكُْحولٍ، عَْن

َمْن أَكَلَ بَِرُجلٍ ُمْسِلمٍ أَكْلَةً ِفي :نَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََوقَّاصِ بن َربِيَعةَ، َعنِ الُْمْسَتْورِدِ أَنَُّه َحدَّثَُه، أَ
ْسِلمٍ َمقَاَم َجَهنََّم، َوَمْن قَاَم بُِم الدُّْنيَا، أَطَْعَمُه اللَُّه ِمثْلََها ِفي َجهَنََّم، َوَمْن كُِسَي بَِرُجلٍ ُمْسِلمٍ ثَْوًبا كَسَاُه اللَُّه ِمثْلَُه ِمْن

  .رَِياٍء أَقَاَمُه اللَُّه َمقَاَم ُسْمَعٍة َورَِياٍء
  َعْبُد الْكَرِميِ بن الَْحارِِث الِْمْصرِيُّ َعنِ الُْمْسَتْورِِد



دَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ الِْمصْرِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ، ح َوَح - ١٧١٢١
رَّْحَمنِ بن ُشرَْيحٍ، َعْن َمَتَوْيِه اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا أَْحَمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َوْهبٍ، ثنا َعمِّي َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ، ثنا َعْبُد ال

َتقُوُم السَّاَعةُ :تُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُسِمْع: َعْبِد الْكَرِميِ بن الَْحارِِث، أن الُْمْستَْورَِد بن َشدَّاٍد، قَالَ
قُلُْت : َما َهِذهِ اَألَحادِيثُ الَِّتي ُتذْكَُر َعْنَك؟فَقَالَ لَُه الُْمْستَْورُِد:َوالرُّوُم أَكْثَُر النَّاسِفََبلَغَ ذَِلَك َعْمُرو بن الَْعاصِ، فَقَالَ

لَِئْن قُلَْت ذَاَك َألْحلَمِ النَّاسِ ِعْنَد ِفْتَنٍة، وَأَصَْبرِ النَّاسِ :ْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َعْمٌروالَِّذي َسِمْعُت ِم
  ِعْنَد ُمِصيَبٍة، َوَخْيرِ النَّاسِ ِلُضَعفَاِئهِْم َولَِمَساِكينِهِْم

  لُْمْستَْورِِدَعِليُّ بن َرَباحٍ اللَّْخِميُّ َعنِ ا
ى، ثنا لَْيثُ بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدانَ الَْحَنِفيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الُْمَخرِِّميُّ، ثنا ُحَجْيُن بن الُْمثَنَّ - ١٧١٢٢

  َسْعٍد، َعْن ُموَسى بن َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمْستَْورِِد الِْفْهرِيِّ، أَنَُّه

ال أَقُولُ إِال َما َسِمْعُت ِمْن : قَالَ! اْنظُْر َما َتقُولُ؟ : َتقُوُم السَّاَعةُ وَالرُّوُم أَكْثَرُ النَّاسِ، قَالَ: الَ ِلَعْمرِو بن الَْعاصِقَ
  .الَةِ التَّْمرِ َوالشَِّعريِ، ال ُيَباِلي اللَُّه بِهِْمَيذَْهبُ الصَّاِلُحونَ أَْسالفًا، َوَتبْقَى ُحثَالَةٌ كَُحثَ:َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َمنِ اْسُمُه ِمْخَنُف
  ِمْخَنُف بن ُسلَْيمٍ الَْغاِمِديُّ

أَْهلِ  لٍ، ِمْنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعنِ اْبنِ َعْوٍن، َعْن َرُج - ١٧١٢٣
َعلَى :َخطََبَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعَرفَةَ، فَقَالَ: أَُبو َرْملَةَ، َعْن ِمْخَنِف بن ُسلَْيمٍ، قَالَ: الْكُوفَِة، ُيقَالُ لَُه

  ةُ؟ الَِّتي َتقُولُونَ الرََّجبِيَّةَكُلِّ أَْهلِ َبْيٍت ِمَن الُْمْسِلِمَني أَْضًحى َوَعِتريَةٌ، َتْدُرونَ َما الَْعِتَري
ةَ، ثنا ُمَعاذٌ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى بن ُمَعاٍذ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَب - ١٧١٢٤

كُنَّا ُوقُوفًا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : بن ُسلَْيمٍ، قَالَ أَْنبَأَنِي أَُبو َرْملَةَ، َعْن ِمْخَنِف: َعنِ اْبنِ َعْوٍن، قَالَ
  الَِّتي ُيَسمِّيَها النَّاُسَيا أَيَُّها النَّاُس، إِنَّ َعلَى كُلِّ أَْهلِ َبْيٍت ِفي كُلِّ َعامٍ أَْضًحى َوَعتَِريةً، أََتْدُرونَ َما الْعَِتَريةُ؟ ِهَي:فَقَالَ

  .الرََّجبِيَّةَ
ميِ، َعْن َحبِيبِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن جُرَْيجٍ، أَْخبََرنِي َعْبدُ الْكَرِ - ١٧١٢٥

  َهلْ َتْعرِفُونََها؟:َسلََّم َيْوَم َعَرفَةَ َوُهَو َيقُولُاْنتََهْيُت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: ِمْخَنٍف، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َعلَى أَْهلِ كُلِّ َبْيتٍ أَنْ َيذَْبُحوا َشاةً ِفي كُلِّ َرَجبٍ، َوِفي :َوال أَْدرِي َما َرَجعُوا َعلَْيِه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .كُلِّ أَْضًحى شَاةٌ

  ُمَحيِّصَةَُمنِ اْسُمُه 
  ُمحَيَِّصةُ بن َمْسُعوٍد األَْنَصارِيُّ

ْيرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى بن َحمَّاٍد الْبَْرَبرِيُّ، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن صَاِلحٍ اَألْزِديُّ، ثنا يُوُنسُ بن ُبكَ - ١٧١٢٦
ثَابٍِت، َحدَّثَْتنِي بنُت ُمَحيَِّصةَ َعْن أَبِيَها، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ  َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق، َحدَّثَنِي َمْولًى ِلزَْيِد بن

وَد كَانَ َمْن ظَِفرُْتْم بِِه ِمْن رِجَالِ َيُهوَد فَاقُْتلُوُه، فََوثََب ُمحَيَِّصةُ َعلَى اْبنِ سَُنْيَنةَ َرُجلٌ ِمْن ُتجَّارِ َيُه:َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
قََتلَُه َجَعلَ ُحوَيَِّصةُ َيْضرُِبهُ سُُهْم َويَُبايِعُُهْم، فَقََتلَُه، َوكَانَ ُحوَيَِّصةُ إِذْ ذَاَك لَْم ُيْسِلْم، َوكَانَ أََسنَّ ِمْن ُمَحيَِّصةَ، فَلَمَّا ُيالبِ

وَاللَِّه لَْو أََمرَنِي بِقَتِْلَك لََضَرْبُت ُعنُقََك، :ْن َماِلِه، فَقُلُْتأَْي َعُدوَّ اللَِّه فقََتلَْتُه؟ أََما وَاللَِّه لَُربَّ َشْحمٍ ِفي َبطْنَِك ِم: َوَيقُولُ
َنَعْم وَاللَِّه، قَالَ :وَاللَِّه لَِئْن أََمَرَك ُمَحمٌَّد بِقَتْلَى لََتقُْتلَنِي؟ قَالَ ُمحَيَِّصةُ: فََواللَِّه إِنْ كَانَ ألَوَّلَ إِْسالمِ حَُويِّصَةَ، قَالَ: قَالَ



  .فََواللَِّه إِنَّ ِديًنا َبلَغَ َهذَا إِنَُّه لََعَجٌب، فَأَسْلََم ُحوَيَِّصةُ : َصةُُحوَيِّ
زِيدُ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا أَُبو َصاِلحٍ َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َي - ١٧١٢٧

  ُعفَْيرٍ األَْنَصارِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن سَْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ، َعْن ُمَحيَِّصةَ بن َمْسُعودٍ اَألْنصَارِيِّ، أَنَُّهَحبِيبٍ، َعْن أَبِي 

َيسْأَلُُه َعْن َخَراجِِه،  َناِفعٌ أَُبو طَيَِّبةَ، فَاْنطَلََق إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كَانَ لَُه غُالٌم َحجَّاٌم، ُيقَالُ لَُه
  اْعِلْف بِِه النَّاِضَح، اْجَعلُْه ِفي ِكْرشِِه:ال تَقَْرْبُه، فََردَّ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ:فَقَالَ

ِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، ثنا ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا الَْحَسُن بن َع - ١٧١٢٨
كَانَ ِلي : ، قَالَإِْسحَاَق، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َحَرامِ بن َساِعَدةَ، َعْن ُمحَيَِّصةَ بن َمْسُعوٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه ُمحَيَِّصةَ

فَكَِسَب كَْسًبا كَثًِريا، فَلَمَّانََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن كَْسبِ الَْحجَّامِ،  أَُبو طَيَِّبةَ،: غُالٌم َحجَّاٌم يُقَالُ لَُه
الْقِ كَْسَبُه ِفي :قَالَ لَُه حَاَجةَ حَتَّىاسَْتْرَخَص َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََبى َعلَْيِه، فَلَْم َيَزلْ ُيكَلُِّمُه َوَيذْكُرُ لَُه الْ

  .َبطْنِ َناِضِحَك
، ثنا َربِيَعةُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، ثنا الُْحَسْيُن بن َسلََمةَ بن أَبِي كَْبشَةَ، ثنا أَُبو َعاِمرٍ الَْعقَِديُّ - ١٧١٢٩

ُمَحيَِّصةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَُّه اْسَتأْذَنَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن َصاِلحٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن حََرامِ بن َسْعِد بن 
تَّىأَِذنَ لَُه َم وَُيذْكُُر لَُه َحاَجَتهُ َحَوَسلََّم ِفي خََراجِ الَْحجَّاِمفََمَنَعُه إِيَّاُه، فَلَْم يََزلْ يَُراجِعُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .أَنْ َيْعِلفََه نَاِضَحُه َوَرِقيقَُه
  َمنِ اْسُمُه ُمَخارٌِق
  ُمَخارٌِق أَُبو طَارِقٍ
  ُمَخارٌِق أَُبو قَابُوَس

  َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ُمحَمَُّد بن - ١٧١٣٠

يٌك، َعْن ِسَماٍك، َعْن قَاُبوَس بن ُمَخارِقٍ، َعْن أَبِيِه، الُْحَسْينِ الْوَاِدِعيُّ الْقَاِضي، ثنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألْوِديُّ، ثنا َشرِ
  ال قُدَِّسْت أُمَّةٌ ال ُيْؤَخذُ ِفيَها للضَّعِيِف َحقُُّه غَْيَر ُمَتْعتَعٍ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

ثنا أَُبو : ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَاالَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد - ١٧١٣١
أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ، : اَألْحَوصِ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن قَاُبوَس بن ُمَخارِقٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

فَاْسَتِعْن َعلَْيِه َمْن َحْولََك ِمَن :فَلَْم َيذَّكَّْر؟ قَالَ: ذَكِّْرُه اللََّه، قَالَ:اللَِّه، الرَُّجلُ َيأِْتينِي يُرِيُد مَاِلي، قَالَ َيا َرُسولَ: فَقَالَ
َرسُولُ اللَِّه : نْ َباَعنِي السُّلْطَانُ؟ فَقَالَفَإِ: فَاْسَتِعْن َعلَْيِه بِالسُّلْطَاِن، قَالَ:فَإِنْ لَْم َيكُْن َحوِْلي أََحٌد؟ قَالَ: الُْمْسِلِمَني، قَالَ

  قَاِتلْ ُدونَ َماِلكَ َحتَّى َتكُونَ ِفي ُشَهَداِء اآلِخَرِة أَوْ َتْمَنَع ذَِلَك:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، ثنا الَْولِيُد بن أَبِي ثَْورٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراِهيمَ الَْعْسكَرِيُّ، ثن - ١٧١٣٢

َيا َرسُولَ اللَِّه إِنْ َجاَءنِي َرُجلٌ يُرِيُد مَاِلي كَْيفَ : قُلُْت: َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن قَاُبوسَ بن ُمَخارِقٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
أَرَأَْيَت إِنْ فََعلُْت فَلَْم : َتْسَتِغيثُ بِالُْمْسِلِمَني، قُلُْت:أََرأَْيتَ إِنْ فََعلُْت فَلَْم َيْنَتِه؟ قَالَ: لُْتفَذَكِّْرُه بِاللَِّه، قُ:َتأُْمرُنِي؟ قَالَ

  َتْسَتِغيثُ بِالسُّلْطَاِن، قُلُْت أَرَأَْيَت إِنْ َباَعنِي السُّلْطَانُ:أَجِْد أََحًدا ِمَن الُْمْسِلِمَني؟ قَالَ

  .فَقَاِتلُْه َحتَّى َتْمَنَع َمالََك أَْو َتكُونَ ِمْن ُشَهَداِء اآلِخَرِة:َيْغصَِبنِي مَاِلي؟ قَالَ َوأََبى إِال أَنْ
، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ الطَّاِئيُّ، ثنا َعْبُد الَْمِلِك بن َعْبِد َربِِّه الطَّاِئيُّ، ثنا اْبُن ِسمَاِك بن حَْربٍ - ١٧١٣٣



أَرَأَْيَت الرَُّجلَ َيلْقَانِي : َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: قَاُبوَس بن ُمخَارِقٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ َعْن
فَاْسَتِعْن َعلَْيِه َمْن ِسَواَك ِمَن :كَّْر؟ قَالََيا َرسُولَ اللَِّه فَإِنْ لَمْ َيذَّ: ذَكِّْرُه بِاللَِّه، قَالَ:بِأَْرضِ فَالةٍ ُيرِيُد َماِلي؟ قَالَ

أََرأَْيَت إِنْ أََبى السُّلْطَانُ عَنِّي؟ : فَاْسَتِعْن َعلَْيِه بِالسُّلْطَاِن، قَالَ:فَإِنْ لَْم َيكُْن َحوِْلي أََحٌد؟ قَالَ: الُْمْسِلِمَني، قَالَ
  .َداِء اآلِخَرِة أَْو َتمَْنَع َمالََكفَقَاِتلْ ُدونَ َماِلَك حَتَّى َتكُونَ ِمْن شَُه:قَالَ

مِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْسحَاَق السَّرَّاُج النَّْيسَاُبورِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، ثنا ُمصَْعُب بن الْمِقَْدا - ١٧١٣٤
َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : رِقٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَالَْخثَْعِميُّ، ثنا إِسَْرائِيلُ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن قَاُبوَس بن ُمَخا

أَرَأَْيَت إِنْ ذَكَّْرُتُه بِاللَِّه فَلَْم : ذَكِّْرُه بِاللَِّه، قَالَ:أَرَأَْيَت إِنْ َجاَءنِي َرُجلٌ يُرِيُد أَنْ َيأُْخذَ َماِلي؟ قَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
اْسَتِعْن َمْن بَِحضَْرِتَك ِمَن الُْمْسِلِمَني، :أَرَأَْيَت إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ َباَعنِي؟ قَالَ: اْسَتِعْن َعلَْيِه بِالسُّلْطَاِن، قَالَ:قَالََيذَّكَّْر؟ 
  .اآلِخرَِة فَقَاِتلْ ُدونَ َماِلَك أَْو ُتقَْتلَ فََتكُونَ ِمْن ُشَهَداِء:أََرأَْيَت إِنْ لَْم َيْحضُْرنِي؟ قَالَ: قَالَ

  َمنِ اْسُمُه ُمرَّةُ
  ُمرَّةُ بن

  كَْعبٍ السُّلَِميُّ ثُمَّ الْبَْهزِيُّ
  َوقَِد اْخُتِلَف ِفي اْسِمِه فَِقيلَ كَْعُب بن ُمرَّةَ وَالصََّواُب ُمرَّةُ بن كَْعبٍ

: ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، قَاال َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا أَُبو - ١٧١٣٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ثنا أَُبو ِهاللٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشِقيقٍ، َعْن ُمرَّةَ الَْبْهزِيِّ، قَالَ

َهذَا وَأَْصَحاُبُه َيوَْمِئٍذ َعلَى الُْهَدى، فَإِذَا :ي الْبَقَرِ، فََمرَّ َرُجلٌ ُمقَنٌَّع، فَقَالََيْختَلَُج َعلَى اَألْرضِ ِفْتَنةٌ كََصيَاِص:َوَسلََّم
  .ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ 

ُس بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َخاِلُد بن الْحَارِثِ بن ُسلَْيمٍ، ثنا كَْهَم - ١٧١٣٦
كُنَّا : ةَ الَْبهْزِيِّ، قَالَالَْحَسنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن شَِقيقٍ، ثنا َهرُِم بن الَْحارِِث، وَأَُساَمةُ بن خَُرْيمٍ َوكَاَنا ُيَضارَِباِن َعلَى ُمرَّ

َف َتْصَنُعونَ ِفي ِفْتَنٍة َتكُونُ ِفي أَقْطَارِ اَألْرضِ كَأَنََّها كَْي:َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي طَرِيقِ الَْمِديَنِة، فَقَالَ
اتَّبُِعوا َهذَا وَأَْصَحاَبُه، فَاْنطَلَقُْت إِلَْيِه َوُهَو :َيا َرسُولَ اللَِّه كَْيَف َنْصَنُع؟ َوَبْيَن َيَدْيهِ َرُجلٌ، فَقَالَ: َصيَاِصي َبقَرٍ؟قُلَْنا

َوُهَو : َنَعْم، قَالَ:َهذَا َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: لَ فََعطَفُْتُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقُلُْتُمْسرٌِع فَأََخذُْت الرَُّج
  .ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ

دَّثَنِي كَْهَمُس بن الَْحَسنِ، َحدَّثَنِي َهرُِم َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو أَُسامَةَ، َح - ١٧١٣٧
  بن الَْحارِِث، وَأَُساَمةُ بن ُخَرْيٍمَوكَانَا

 َبْيَنَما َنْحُن َمَع َرسُولِ اللَِّه: ُيضَارَِباِن، فََحدَّثَانِي َحدِيثًا َوال َيْشُعُر أََحُدُهَما أنَصاِحَبهُ َحدَّثَنِيِه، َعْن ُمرَّةَ الَْبْهزِيِّ، قَالَ
: كَْيفَ َتْصَنُعونَ بِِفْتَنٍة َتثُوُر ِفي أَقْطَارِ اَألْرضِ كَأَنََّها َصيَاِصي َبقَرٍ؟قَالُوا:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي طَرِيقِ الَْمِدينَِة، فَقَالَ

وا َهذَا وَأَْصحَاَبُه، وَأَْسَرْعُت حَتَّى َعطَفُْت الرَُّجلَ، َعلَْيكُْم بَِهذَا وَأَْصحَابِِه أوِاتََّبُع:فََنْصَنُع َماذَا َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ
  .َهذَا، فَإِذَا ُهَو ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ:َيا َنبِيَّ اللَِّه َهذَا؟ قَالَ: فَقُلُْت

: ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِِسيُّ، ثنا أََسُد بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، - ١٧١٣٨
كُنَّا ُمَعْسِكرِيَن َمَع ُمَعاوَِيةَ َبْعَد قَْتلِ ُعثَْمانَ : ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُسلَْيُم بن َعاِمرٍ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، قَالَ

أََما وَاللَِّه لَْوال َشْيٌء َسِمْعُتُه ِمْن ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : بَْهزِيُّ، فَقَالََرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، فَقَاَم ُمرَّةُ بن كَْعبٍ الْ



: اَس، فَقَالَفَلَمَّا َسِمَع ُمَعاوَِيةُ ِذكْرَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْجلََس النَّ: َعلَْيِه َوَسلََّم َما قُْمُت َهذَا الَْمقَاَم، قَالَ
الَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َبْيَنا َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُجلُوسٌ إِذْ َمرَّ ُعثَْمانُ ُمَرجِّال ُمْعِدقًا، فَقَ

دَِمي َهذَا، َوَمنِ اتََّبَعهُ َيْوَمِئٍذ َعلَى الُْهَدى، فَقُْمُت َحتَّى أََخذْتُ لََتْخُرَجنَّ ِفْتَنةٌ ِمْن َتْحِت رِجِْلي أَْو ِمْن َتْحِت قَ:َوَسلََّم
  بَِمْنِكبِ ُعثَْمانَ حَتَّى لَفَتُّهُ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

ى، فَقَاَم َعْبُد اللَِّه بن حََوالَةَ األَْنصَارِيُّ ِمْن ِعْنِد نََعْم، َهذَا َوَمنِ اتََّبَعهُ َيْوَمِئٍذ َعلَى الُْهَد:َهذَا؟ قَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت
أََما َواللَِّه إِنِّي حَاِضٌر ذَِلكَ الَْمْجِلَس، َولَْو كُْنُت أَْعلَُم أَنَّ ِلي ِفي :َنَعْم، قَالَ: إِنَّكَ ِلصَاِحُب َهذَا؟قَالَ:الِْمْنَبرِ فَقَالَ

  .َمْن َتكَلََّم بِِه الْجَْيشِ ُمَصدِّقًا لَكُْنتُ أَوَّلَ
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُحَصْيُن بن َوْهبٍ اُألْرُسوِفيُّ، ثنا َزكَرِيَّا بن َناِفعٍ اُألْرُسوِفيُّ، ثنا َعبَّاُد بن َعبَّاٍد الرَّْمِليُّ - ١٧١٣٩

َحدَّثَنِي ُمرَّةُ الْبَْهزِيُّ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه : ، قَالَُزْرَعةَ السَّيَْبانِيِّ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ الَْوْعالنِيِّ، َعْن كَُرْيبٍ السَّحُوِليِّ
ال تََزالُ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي َعلَى الَْحقِّ ظَاِهرِيَن َعلَى َمْن َناَوأَُهْم، َوُهْم كَاِإلَناِء َبْيَن اَألكَلَِة :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

َوَحدَّثَنِي أَنَّالرَّْملَةَ : بِأَكَْنافِ َبْيِت الَْمقِْدسِ، قَالَ:َيا َرسُولَ اللَِّه وَأَْيَن ُهْم؟ قَالَ: ْمُر اللَِّه َوُهْم كَذَِلَك، قُلَْناَحتَّى َيأِْتَي أَ
  ِهَي الرَّْبوةُ، ذَِلكَ أَنََّها ُمَغرَِّبةٌ َوُمَشرِّقَةٌ

َسِمْعتُ َساِلَم بن : ثنا أَُبو الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ،  - ١٧١٤٠
 َدَعا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: أَبِي الَْجْعدِ ُيَحدِّثُ، َعْن ُشَرْحبِيلَ بن السِّْمِط، َعْن كَْعبِ بن ُمرَّةَ، أَْو ُمرَّةَ بن كَْعبٍ، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، قَْد أَْعطَاَك اللَُّه وَاسَْتَجابَ لََك، َوإِنَّ قَْوَمَك قَْد َهلَكُوا، فَاْدُع لَُهْم أَنْ : َوَسلََّم َعلَى ُمَضَر، فَقُلُْت
  اللَُّهمَّ اْسِقَنا غَْيثًا ُمغِيثًا َمرِيئًا:َيْسِقيَُهْم، فَقَالَ
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لكبري: كتاب  ملعجم ا   ا
لطرباين: املؤلف  بن أيوب ا بن أمحد      سليمان 

  .فََما كَاَنْت ُجُمَعةٌ أَْو َنْحُوَها َحتَّى ُمطِْرَنا : َسرِيًعا غََدقًا طََبقًا َعاجِال غَْيَر رَاِئٍث، َناِفًعا غَْيَر ضَارٍّقَالَ
َسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَِّه أَُبوَك، َواْحذَْر، َحدِّثَْنا َحِديثًا : فَِقيلَ لَُمرَّةَ بن كَْعبٍ - ١٧١٤١

ي َما ِمْن َعْبٍد أَْعَتَق َرقََبةً َمْسلََمةً إِال كَانَ فَكَاكَُه ِمَن النَّارِ، ُيْجزِ:َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: قَالَ
كَاَنَتا فَكَاكًا لَُه ِمَن النَّارِ، بِكُلِّ َعظْمٍ ِمْن ِعظَاِمَها َعظًْما ِمْن ِعظَاِمِه، َوأَيَُّما َرُجلٍ ُمْسِلمٍ أَْعَتَق اْمرَأََتْينِ ُمْسِلَمَتْينِ إِال 

ْسلََمٍة أَْعَتقَِت امَْرأَةً ُمْسِلَمةً كَاَنْت فَكَاكََها ِمَن ُيْجزِي بِكُلِّ َعظَْمْينِ ِمْن ِعظَاِمهَِما َعظًْما ِمْن ِعظَاِمِه، َوأَيَُّما اْمَرأٍَة َم
  النَّارِ، ُيجْزِي بِكُلِّ َعظْمٍ ِمْن ِعظَاِمَها َعظًْما ِمْن ِعظَاِمَها

ثنا ُشْعَبةُ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا َعْبُد اللَِّه بن الصَّبَّاحِ الْعَطَّاُر، ثنا َبَدلُ بن الُْمَحبَّرِ،  - ١٧١٤٢
قُلُْت ِلكَْعبِ بن : بن ُمرَّةَ، َوَمْنصُوُر بن الُْمْعَتمِرِ، َوقََتاَدةُ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، ُيَحدِّثُ، َعنِ اْبنِ السِّْمِط، قَالَ

يثًا َسِمْعَتُه ِمْن ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَِّه أَُبوكَ ُمرَّةَ، أَْو ُمرَّةَ بن كَْعبٍ السُّلَِميِّ َشكَّ ُشْعَبةُ َحدِّثَْنا َحِد
َيا : لََّم فَقُلُْتَدَعا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ُمَضَر، فَأََتْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َواْحذَْر، قَالَ

  سُولَ اللَِّه قَْد أَْعطَاكَ اللَُّه وَاسَْتَجاَب لََك وَنَصَرَك، َوإِنَّ قَْوَمَك قَْد َهلَكُوا فَاْدُع اللََّه لَُهْم أَنَْر

فََما أََتتْ : ْيرَ َضارٍّ، قَالَاللَُّهمَّ اْسِقَنا غَْيثًا ُمغِيثًا، َمرِيئًا َمرِيًعا، غََدقًا طََبقًا َعاجِال غَْيَر َراِئٍث، َناِفًعا غَ:َيْسِقيَُهْم، فَقَالَ
  .َعلَْيَنا ُجُمَعةٌ َحتَّى ُمطِْرَنا

َسِمْعُت : َحدِّثَْنا َحِديثًا َسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَِّه أَُبوَك وَاْحذَْر، قَالَ: فَقُلُْت - ١٧١٤٣
َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلمٍ يُْعِتُق َرُجال ُمْسِلًما إِال كَانَ فَكَاكَُه ِمَن النَّارِ، ُيْجزِئُ بِكُلِّ :َوَسلََّم َيقُولُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ِمَن النَّارِ، ُيْجزُِئ كُلُّ  فَكَاكَُهَعظْمٍ ِمْن ِعظَاِمِه َعظًْما ِمْن ِعظَاِمِه، َوَما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلمٍ ُيْعِتُق اْمرَأََتْينِ ُمْسِلَمَتْينِ إِال كَاَنَتا 
ْت فَكَاكََها ِمَن النَّارِ، ُيْجزِئُ َعظَْمْينِ ِمْن ِعظَاِمهَِما َعظًْما ِمْن ِعظَاِمِه، َوَما ِمنِ اْمَرأٍَة ُمْسِلَمٍة ُتْعَتُق اْمَرأَةً ُمْسِلَمةً إِال كَاَن

  .ارِكُلُّ َعظْمٍ ِمْن ِعظَاِمَها َعظًْما ِمْن ِعظَاِمَها ِمَن النَّ
ن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َساِلمِ ب - ١٧١٤٤

َيا َرُسولَ اللَِّه؟ أَيُّ اللَّْيلِ أَْسَمُع؟  :قُلُْت: الَْجْعِد، َعْن َرُجلٍ، ِمْن أَْهلِ الشَّامِ، َعْن ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن ُمرَّةَ الَْبْهزِيِّ، قَالَ
ى قَْدرِ رُْمحٍ أَوْ جَْوُف اللَّْيلِ اآلَخُر، ثَمَّ الصَّالةُ َمقْبُولَةٌ حَتَّى َيطْلَُع الْفَْجُر، ثُمَّ ال َصالةَ َحتَّى َتكُونَ الشَّْمُس َعلَ:قَالَ

الظِّلُّ ِقَياَم الرُّْمحِ، ثُمَّ ال َصالةَ َحتَّى َتُزولَ الشَّْمُس، ثَمَّ الصَّالةُ َمقُْبولَةٌ َحتَّى ُرْمَحْينِ، ثَمَّ الصَّالةُ َمقْبُولَةٌ حَتَّى َيقُوَم 
  َتكُونَ الشَّْمُس ِقيَد رُْمحٍ أَْو رُْمَحْينِ، ثُمَّ ال َصالةَ حَتَّى َتغُْرَب

  .الشَّْمُس
  َواِثلَةَ بن َعْمرِو بن َشْيَبانَ بن ُمَحارِبِ بن ِفْهرٍ أَسْلََم َيْوَم الْفَْتحِ ُمرَّةُ الْفِْهرِيُّ َوُهَو ُمرَّةُ بن َعْمرِو بن َحبِيبِ بن

ثنا : االَحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، ثنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، قَ - ١٧١٤٥
أَنّ َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعنِ امَْرأٍَة، يُقَالُ لََها أَُنْيَسةُ، َعْن أُمِّ َسْعٍد بنِت ُمرَّةَ الِْفهْرِيِّ، َعْن أَبِيَها، ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن 

  ).ْينِوَأَشَاَر ُسفَْيانُ بِإِْصَبَعْيِه أََنا َوكَاِفلُ الَْيتِيمِ لَُه أَْو لَِغْيرِِه ِفي الَْجنَِّة كََهاَت:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
َحمَِّد بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُسرَْيُج بن يُوُنَس، َحدَّثَنِي أَُبو َحفْصٍ اَألبَّاُر، َعْن ُم - ١٧١٤٦



كَاِفلُ الَْيِتيمِ لَُه أَوْ :ا، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَُجحَاَدةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن بنِت مُرَّةَ، َعْن أَبِيَه
  .ِلَغْيرِِه إِذَا اتَّقَى مَِعي ِفي الَْجنَِّة كَهَاَتْينِ، يَْعنِي الُْمسَبَِّحةَ وَالُْوسْطَى

  َمنِ اْسُمُه ُمْعَتِمٌر
  ُمْعَتِمٌر أَُبو حََنشٍ

و َيزِيَد الْقََراطِيِِسيُّ، ثنا َحجَّاُج بن إِْبَراِهيَم اَألْزَرُق، ثنا صَاِلُح بن ُعَمَر الْوَاِسِطيُّ، َعْن َحدَّثََنا أَُب - ١٧١٤٧
، فََجاَءِت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيصَلِّي َعلَى َجنَاَزٍة:إِْسَماعِيلَ، َعْن َحَنشِ بن الُْمْعَتِمرِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .اْمَرأَةٌ بِِمْجَمرٍ ُترِيُد الْجََنازَةَ، فََصاحَ بَِها حَتَّى َدَخلَْت ِفي آَجامِ الَْمِديَنِة
  َمنِ اْسُمُه َمْخَرفَةُ
  َمْخَرفَةُ الَْعْبِديُّ

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ - ١٧١٤٨

َخَرجَْنا َمَع قَْومٍ ُتجَّارٍ َيبِيُعونَ الَْبزَّ : وُب بن جَابِرٍ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن َمْخَرفَةَ الَْعْبِديِّ، قَالَالْمَْوِصِليُّ، ثنا أَيُّ
زِنْ :لََّم َسَراوِيلَ، فَقَالَ ِللَْوزَّاِنَسَوَمَعُهْم َوزَّانٌ َيزِنُ بِاَألْجرِ، فَقَِدْمَنا َمكَّةَ فَاْشَتَرى مِْنُهُم ِمنُْهُم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .وأَْرجِْح
  َمنِ اْسُمُه ِمْشَرٌح
  ِمْشَرٌح أَُبو مِيلٍ

اذَكُونِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، ثنا يُوُنسُ بن ُموَسى السَّاِميُّ، َوُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الشَّ - ١٧١٤٩
َرأَْيُت : ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن َمْسمُولٍ، َحدَّثَنِي ُعَبْيُد اللَِّه بن َسلََمةَ بن َوْهَرامٍ، َعْن ِميلٍ بنِت ِمْشَرحٍ، قَالَْتثنا : قَاال

  .َوَسلََّم َيفَْعلُ أَيْ بنيَّةُ،َهكَذَا َرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: أَبِيقَلَّمَ أَظْفَاَرُه، ثُمَّ َدفََنَهاَوقَالَ
  َمنِ اْسُمُه ُمَخوَّلٌ

  ُمَخوَّلٌ السُّلَِميُّ ثُمَّ الْبَْهزِيُّ
ُعَبْيَدةَ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ، وََيحَْيى بن ُموَسى اللَّْخِميُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو  - ١٧١٥٠

ثنا ُمَحمَّدُ بن ُسلَْيَمانَ بن َمْسُمولٍ : اهِيَم الَْعْسكَرِيُّ، ثنا يُوُنسُ بن ُموَسى السَّاِميُّ، قَالُواَعْبُد الَْوارِِث بن إِْبَر
ِليَّةَ َسِمْعتُ أَبِي ُيَحدِّثُ َوكَانَ أَْدَرَك الَْجاِه: الَْمْخُزوِميُّ، بَِمكَّةَ، ثنا الْقَاِسُم بن ُمخَوَّلٍ الَْبهْزِيُّ ثُمَّ السُّلَِميُّ، قَالَ

وُه، َنَصْبُت حََباِئلَ ِلي بِاَألْبَواِء، فََوقََع ِفي حَْبلٍ ِمْنَها ظَْبٌي، فاْنقَلبَ الْحَْبلُ، فَخََرْجَنا ِفي أَثَرِهِ أَقْفُ: َواِإلْسالَم، قَالَ
  ، فََوَجْدنَاُه نَازِال بِأَْبواَءفََوَجْدتُ َرُجال قَْد أََخذَُه فََتنَاَزْعَنا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُهَو ذَاَك، :َيا َرسُولَ اللَِّه، َهِذِه َحبَاِئِلي ِفي رِْجِلِه، قَالَ: َتْحَت َشَجَرٍة قَِد اْستَظَلَّ بنطَعٍ، فَقََضى بِِه َبْيَنَنا َشطَْرْينِ، فَقُلُْت
ُد َعلَْيَنا اإلِبِلُ َوِهَي ِعطَاٌش فََنْسِقيَها ِمَن الَْماِء، َهلْ لََنا ِفي ذَِلَك ِمْن َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّا َنكُونُ َعلَى الَْماِء فََترِ: قُلُْت

َيا َرُسولَ اللَِّه، اإلِبِلُ الطَِّوالُ َتلَقَاَنا وَِهَي ُمصَرَّاةٌ وََنْحُن جِيَاٌع، : َنَعْم، ِفيكُلِّ ذَاِت كَبٍِد حَرَّى أَْجٌر، قُلُْت:أَْجرٍ؟ قَالَ
ارََها، َوَبقِّ َيا صَاِحَب اإلِبِلِ، َيا صَاِحَب اإلِبِلِ ثَالثًا، فَإِنْ َجاَء َوإِال فَُحلَّ ِصرَاَرَها، فَاْحِلْب َواْشَرْب َوأَِعْد صَِر: لْقُ:قَالَ

  .ِللََّبنِ َدَواِعيِه
ى النَّاسِ َزَمانٌ َيكُونُ َخْيرُ الْمَالِ ِفيِه غََنٌم َبْيَن َيأِْتي َعلَ:ثُمَّ أَْنَشأَ ُيَحدِّثَُنا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ - ١٧١٥١

ِمْن ُسالِلَها َوَيلَْبُس ِمْن  الَْمْسجَِدْينِ َيعْنِي َمْسجَِد الَْمِديَنِة َوَمْسجَِد َمكَّةَ َتأْكُلُ الشََّجَر، وََترُِد الْمَِياَه، َيأْكُلُ َصاِحُبَها



ارَِها، وَالِْفَتُن تَْرَتهِشُ َبْيَن جََراثِيمِ الَْعَربِ، َوالدَِّماُء ُتسْفَُك، َيقُولَُها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ ِمْن أَْشَع: أَصَْواِفَها أَْو قَالَ
  ).َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالثًا 

كَاةَ، َوُحجَّ الَْبْيَت َواْعَتِمْر، َوبِرَّ اتَّقِ اللََّه، َوأَِقمِ الصَّالةَ، وَائِْت الزَّ:َيا َرُسولَ اللَِّه أَْوِصنِي، قَالَ: قُلُْت - ١٧١٥٢
ثَُما زَالَ، وَاللَّفْظُ َواِلدَْيَك، َوِصلْ َرِحَمَك، َوأَقْرِ الضَّْيَف، َوأُْمْر بِالْمَْعُروِف، وَاْنَه َعنِ الُْمْنكَرِ، َوُزلْ َمعَ الَْحقِّ َحْي

  ).ِلَحدِيِث ُيوُنَس بن ُموَسى 
  َمنِ اْسُمُه ُمَجاشٌِع

  اِشُع بن َمْسُعوٍد السُّلَِميُُّمَج
  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُسوَْيٍد الشَِّباِميُّ، أَنَا - ١٧١٥٣

كُنَّا ِفي غََزاٍة َوَمَعَنا َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى : َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا الثَّْورِيُّ، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُمَجاِشٌع ِمْن بين ُسلَْيمٍ، فََعزَِّت الْغََنُم فَأََمَر ُمَنادًِيا، فََناَدى: لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقَالُ لَُهال

  .إِنَّ الَْجذََعةَ ُتَوفِّي ِممَّا ُتَوفِّي ِمْنُه الثَّنِيَّةُ:َوَسلََّم قَالَ
بِي ُعثَْمانَ ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، ثنا خَاِلدٌ الَْحذَّاُء، َعْن أََحدَّ - ١٧١٥٤

َيا َرسُولَ : َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ، فَقَالَ النَّْهِديِّ، َعْن ُمَجاِشعِ بن َمْسعُوٍد السُّلَِميِّ، أَنَُّه َجاَء إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  .ال ِهْجَرةَ بَْعَد فَْتحِ َمكَّةَ، وَلَِكْن أُبَايُِعُه َعلَى اِإلْسالمِ:اللَِّه َهذَا أَِخي ُمجَاِلدُ بن َمْسُعوٍد فََبايِْعُه َعلَى الْهِْجَرِة، فَقَالَ

بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ  - ١٧١٥٥
أََتْيتُ : ثنا ُزَهْيُر بن ُمَعاوِيَةَ، ثنا عَاِصٌم اَألْحَولُ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َحدَّثَنِي ُمجَاِشٌع، قَالَ: َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، قَاال

فََعلَى : ذََهَب أَْهلُ الْهِْجَرةِ بَِما ِفيَها، فَقُلُْت:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَِخي َمعَْبٍد ِليَُبايَِعُه َعلَى الْهِْجَرِة، فَقَالَ
: فَلَِقيُت َمْعَبًدا َبْعُد، فَسَأَلُْتُه َوكَانَ أَكَْبَرُهَما، فَقَالَ أَُبايُِعُه َعلَى اِإلْسالمِ أَوِ اِإلَمياِن َوالْجِهَاِد،:أَيِّ َشْيٍء ُتَبايُِعُه؟ قَالَ

  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن َعْبِد. َصَدَق

اِصمٍ، َعْن ُعثَْمانَ، َعْن ُمَجاِشعِ بن الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن سَْعٍد الدَّْشَتِكيُّ، ثنا أَبِي، ثنا َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ، َعْن َع
  ).َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 

َدانَ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْقَالنِِسيُّ، ثنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ، ثنا َشيَْبانُ، ح َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْم - ١٧١٥٦
انُ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي لَْحنَِفيُّ اَألْصبََهانِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َيْعقُوَب الْكَْرَمانِيُّ، ثنا َيْحَيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ، ثنا َشيَْبا

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلُيبَايَِعُه َعلَى كَِثريٍ، أَْخَبرَنِي َيحَْيى بن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن ُمجَاِشعِ بن َمْسُعوٍد، أَنَّهُ أََتى َرسُولَ اللَّ
ال، َبلْ ُنَبايُِع َعلَى اِإلْسالمِ، فَإِْنُه ال ِهْجَرةَ َبْعدَ الْفَْتحِ، فََتكُونُ ِمَن :الْهِجَْرِة، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .التَّابِِعَني بِاِإلْحَساِن
  ْسُمُه ُمَجاِلٌدَمنِ ا

  ُمَجاِلُد بن َمْسُعودٍ السُّلَِميُّ
ْن أَبِي ُعثَْمانَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، ثنا خَاِلدٌ الَْحذَّاُء، َع - ١٧١٥٧

َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَا : َجاَء إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ، فَقَالَالنَّْهِديِّ، َعْن ُمَجاِشعٍ السُّلَِميِّ، أَنَّهُ 
  .مِال ِهْجَرةَ َبْعَد فَْتحِ َمكَّةَ، وَلَِكنِّي أُبَايُِعُه َعلَى اِإلْسال:أَِخي ُمجَاِلُد بن َمْسعُوٍد، فََبايِْعُه َعلَى الْهِْجَرِة، فَقَالَ

  َمنِ اْسُمُه ُمحَرٌِّش



  ُمحَرٌِّش الْكَعْبِيُّ
ْبُن ُجرَْيجٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، ثنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْرَيَم، أََنا َناِفُع بن يَزِيَد، أَْخَبرَنِي ا - ١٧١٥٨
  أَخَْبرَنِي

إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : عَزِيزِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُمَحرِّشٍ الْكَْعبِيِّ، أَنَُّه قَالَُمَزاِحُم بن أَبِي ُمزَاِحمٍ، َعْن َعْبِد الْ
ِت لَْيلَِتِه فَأَصَْبَح َرَج ِمْن َتْحَوَسلََّم لَْيلَةََخَرَج ِمَن الْجِعَْراَنةِ َحتَّى أَْمَسى ُمْعَتِمًرا، فََدَخلَ َمكَّةَ لَْيال فَقََضى ُعْمَرَتُه، ثُمَّ َخ

يُق طَرِيَق الَْمِديَنةِ بِالْجِعَْراَنِة كَبَاِئٍت، َحتَّى إِذَا زَالَِت الشَّْمسُ َخَرَج ِمَن الْجِعْرَاَنِة ِفي َبطْنِ َسرٍِف َحتَّى َجاَمَع الطَّرِ
  ).اسِ فَِلذَِلكَ َخِفَيْت ُعْمَرُتُه َعلَى كَِثريٍ ِمَن النَّ: بِسَرٍِف، قَالَ ُمَحرٌِّش

َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، ثنا َداُودُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعطَّاُر،  - ١٧١٥٩
اْعَتَمَر َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :، قَالَُجرَْيجٍ، َعْن ُمَزاِحمِ بن ُزفََر، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُمحَرِّشٍ الْكَْعبِيِّ

  .َوَسلََّم ِمَن الْجِْعرَاَنِة، ثُمَّ َرَجَع كَبَاِئٍت، فَِلذَِلَك َخِفَيْت ُعْمَرُتُه َعلَى كَِثريٍ ِمَن النَّاسِ
اعِيلُ بن أَُميَّةَ، َعْن ُمزَاِحمِ بن أَبِي مَُزاِحمٍ، َعْن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا إِْسَم - ١٧١٦٠

اْعَتَمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الْجِْعرَاَنِة، :َعْبِد الْعَزِيزِ بن َعْبدِ اللَِّه بن خَاِلِد بن أُسَْيٍد، َعْن ُمحَرِّشٍ، قَالَ
  .ُه َسبِيكَةُ ِفضٍَّة، وَأَصَْبَح كََباِئٍتفََنظَْرُت إِلَى ظَهْرِِه كَأَنَّ

  َمنِ اْسُمُه َمْرثٌَد
  َمْرثَُد بن أَبِي مَْرثَدٍ الَْغنَوِيُّ َحِليُف َحْمَزةَ بن َعْبدِ الُْمطَِّلبِ َبْدرِيٌّ اسُْتشْهَِد َيْوَم الرَّجِيعِ

  نا أَبِي، ثناَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ث - ١٧١٦١

َعلَْيِه َوَسلََّم َمرْثَُد بن أَبِي  اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْن ُعْرَوةَ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه
  .َمْرثٍَد الَْغَنوِيُّ
رَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْح - ١٧١٦٢

لُْمطَِّلبِ إِلَى َحيٍّ ِمْن َبَعثَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْرثََد بن أَبِي مَْرثٍَد الَْغَنوِيَّ َحِليَف َحْمَزةَ بن َعْبِد ا:قَالَ
  .لَ ِفيَها ِمَن الُْمْسِلِمَني، ثُمَّ ِمْن بين َهاِشمٍ َمرْثَُد بن أَبِي َمرْثٍَدُهذَْيلٍ، فَقُِت
َحاَق، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْس - ١٧١٦٣

: قَِدَم َعلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعدَ أُُحٍد َنفٌَر ِمْن َعَضلٍ وَالْقَاَرِة، فَقَالُوا: قََتاَدةَ، قَالََعاِصُم بن ُعَمَر بن 
ُيقْرِئُوَنا الْقُْرآنَ، َوُيَعلُِّمونَنا شََراِئَع َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ ِفيَنا إِْسالًما فَاْبَعثْ َمَعَنا نَفًَرا ِمْن أَْصَحابَِك ُيفَقِّهُوَنا ِفي الدِّينِ، َو

َمرْثََد بن أَبِي َمرْثٍَد الَْغَنوِيَّ َحِليَف َحمَْزةَ بن : اِإلْسالمِ،فَبََعثَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنفًَرا ِستَّةً ِمْن أَْصَحابِِه
وَاللَِّه ال : َوأَمَّا َمرْثَُد بن أَبِي َمرْثٍَد، َوَخاِلُد بن الُْبكَيْرِ، َوَعاِصُم بن ثَابٍِت، فَقَالُوا: ، قَالََعْبِد الُْمطَِّلبِ، فَذَكَرَ الِْقصَّةَ

  .َنقَْبلُ ِمْن ُمشْرٍِك َعْهًدا، َوال َعقًْدا أََبًدا، فَقَاَتلُوُهْم حَتَّى قََتلُوُهْم
  َمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، ثناَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْي - ١٧١٦٤

  .مَْرثَُد بن أَبِي مَْرثَدٍ الَْغنَوِيُّ: ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍِفي َتْسِمَيِة َمْن قُِتلَ َيْوَم الرَّجِيعِ
  دٍ الَْغنَوِيَُّما أَسَْنَد اْبُن أَبِي مَْرثَ

ثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا َعمِّي الْقَاِسُم بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َيحَْيى بن َيْعلَى، ح َوَحدَّ - ١٧١٦٥



َبانَ الَْورَّاُق، ثنا َيحَْيى بن َيْعلَى اَألْسلَِميُّ، َمْحُموُد بن ُمَحمَّدٍ الَْواسِِطيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى اَألْزِديُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَ
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : قَالََعْن َعْبِد اللَِّه بن ُموَسى، َعنِ الْقَاِسمِ الشَّاِميِّ، َعْن َمرْثَِد بن أَبِي َمرْثٍَد الَْغَنوِيِّ َوكَانَ َبْدرِيا، 

  .مْ أَنْ ُتقَْبلَ َصالُتكُْم، فَلَْيُؤمَّكُْم خَِيارُكُْم، فَإِنَُّهْم َوفُْدكُْم ِفيَما بَْيَنكُْم َوَبْيَن َربِّكُْمإِنْ َسرَّكُ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ا ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثن: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال - ١٧١٦٦

َمرْثٍَد َوكَانَ ِمْن  الَْحَسُن بن َيحَْيى الُْخَشنِيُّ، ثنا الْوَِليُد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي السَّاِئبِ، َعْن أَبِي َعْوٍن أَبِي إِْدرِيَس، َعْن
ِه، ثُمَّ َرفَعَ الْقَلََم َوكََتَب ِفي أََحِدِهَما َخطَّ اللَُّه َخطَّْينِ ِفي ِكَتابِ:أَْصحَابِ أَْصَحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .الَْخلَْق، َوكََتَب ِفي اآلَخرِ َما الَْخلُْق َعاِملُونَ
  َمنِ اْسُمُه ُمَهاجُِر

ن كَْعبِ بن َسْعِد بن َتْيمِ قُْنفُذُ بن ُعَمْيرِ بن َجْدَعانَ بن َعْمرِو ب، ُمَهاجُِر بن قُْنفُذٍ التَّْيِميُّ َوُيقَالُ ِلقُنْفٍُذ شَارُِب الذََّهبِ 
  بن ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن لَُؤيِّ بن غَاِلبٍ

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاُج - ١٧١٦٧

ْيٌد، َوغَيُْرُه، َعنِ ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، أََنا ُحَم: بن الِْمْنهَالِ، ح َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، ثنا أََسُد بن ُموَسى، قَاال
َمَرْرتُ بِِه َوقَْد بَالَ، فََسلَّْمُت : الَْحَسنِ، َعنِ الُْمهَاجِرِ بن قُْنفٍُذ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ،َيبُولُ أَْو قَالَ

  .لَيََّعلَْيِه، فَلَْم َيُردَّ َعلَيَّ َحتَّى فََرغَ ِمْن َوضُوِئِه ثُمَّ َردَّ َع
امٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، ثنا ُمعَاذُ بن ِهَش - ١٧١٦٨

رِ بن قُْنفٍُذ أَنَُّهَسلََّم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه أَبِي، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ُحَضْينِ بن الْمُْنِذرِ أَبِي سَاَسانَ، َعنِ الُْمهَاجِ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيُبولُ، فَلَْم َيُردَّ َعلَْيِه حَتَّى تََوضَّأَ

َرْيعٍ، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ُيوُسفُ بن َيزِيَد الْقََراِطيِِسيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بن طَاِلبٍ، ثنا َيزِيُد بن ُز - ١٧١٦٩
َمَرْرُت بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ُحَضْينِ بن الْمُْنِذرِ، َعْن ُمَهاجِرِ بن قُْنفٍُذ، قَالَ

إِْنهُ لَْم َيْمنَْعنِي :َيُردَّ َعلَيَّ، فلَمَّا فََرغَ َردَّ َعلَيَّ واْعَتذََر إِلَيَّ َوقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسلَّْمُت َوُهَو َيَتَوضَّأُ فََسلَّْمُت َعلَْيِه فَلَْم
  .أَنْ أَُردَّ َعلَْيكَ إِال أَنِّي كَرِْهُت أَنْ أَذْكَُر اللََّه وَأََنا َعلَى غَْيرِ طََهاَرٍة

وَسى، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ُمَحمَُّد بن خَازِمٍ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمسِْلمٍ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُم - ١٧١٧٠
  َرأَى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ الَْحَسنِ، َعنِ الْمَُهاجِرِ بن قُْنفٍُذ، قَالَ

  .الثَّاِلثُ َملُْعونٌ:ثَالثَةً َعلَى َدابٍَّة، فَقَالَ
  َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُمَهاجٌِر 

َسِمْعُت : َحدَّثََنا َرْوُح بن الْفََرح، ثنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي إِبَْراِهيُم بن َعْبدِ اللَِّه، قَالَ - ١٧١٧١
َخَدْمُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِسنَِني، فَلَْم يَقُلْ ِلي :َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ، َيقُولُ َسِمْعُت مَُهاجًِرا،: ُبكَْيًرا، َيقُولُ
َصَنْعَتُه؟ َوال ِلَشْيٍء تََركُْتُه: ِلَشْيٍء َصَنْعُتُه   ).َحِديِث ُهَو َجدِّي ُبكَْيٌر َهذَا الَِّذي ُهَو ِفي الْ: ِلَم َتَركَْتُه؟قَالَ اْبُن ُبكَيْرٍ: ِلمَ 

  َمنِ اْسُمُه َمْسُعوٌد
  َمْسُعوٌد َمْولَى فَْرَوةَ اَألْسلَِميُّ

 بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن َسِعيدٍ الْقَطَّاِن، ثنا َزْيدُ بن الُْحبَابِ، َحدَّثَنِي أَفْلَُح - ١٧١٧٢
َمرَّ بِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : بن سلْيَمانَ اَألْسلَِميُّ، َعْن َمْسُعوٍد غُالمِ َجدِِّه فَْرَوةَ أَبِي َتِميمٍ، قَالََسِعيٍد، َحدَّثَنِي ُبرَْيَدةُ 



َمَعَنا َدلِيال َيأُْخذُ بنا أَْخفَى  َيبَْعثْ: َيا َمْسُعوُد، ائِْت أََبا َتمِيمٍ َمْوالَك، فَقُلْ لَُه: َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ، فَقَالَ ِلي أَُبو َبكْرٍ
، فَجِئُْتُهَما،فَقَاَم َرسُولُ اللَِّه الطَّرِيقِ، َوَبعًِريا َوزَاًدا، فَأََتْيُت َمْوالي، فَقُلُْت لَُه، فََبَعثَنِي َوَبَعثَ َمِعي بِبَِعريٍ َوَوطْبٍ ِمْن لََبنٍ

َبكْرٍ َعْن َيِمينِِه، فَقُْمُت َخلَْف َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَبِي َبكْرٍ، فََدفََع َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي، َوأَُبو 
  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َصْدرِ أَبِي َبكْرٍ فَقُْمَنا َخلْفَُه

  َمْسُعوُد بن الضَّحَّاِك اللَّخِْميُّ
١٧١٧٣ -  

َعْن أَبِيهِ زِيَاٍد، َعْن َجدِّهِ دَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الُْمثَنَّى، َعْن أَبِيِه ُمطَاعٍ، َعْن أَبِيِه ِعيَسى، َعْن أَبِيِه ُمطَاعٍ، َح
اْمضِ إِلَى :طَاُع، أَْنَت ُمطَاٌع ِفي قَْوِمكََوقَالَ لَُهَيا ُم:َمْسُعوٍد أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسمَّاُه ُمطَاًعا َوقَالَ لَُه
  .َمْن َدَخلَ َتْحَت رايَِتي َهِذِه فَقَدْ أَِمَن ِمَن الَْعذَابِ:أَْصحَابَِك، َوَحَملَُه َعلَى فََرسٍ أَْبلََق، َوأَْعطَاُه الرَّاَيةَ، َوقَالَ

  ْزَرجِيُّ َبْدرِيٌَّمْسُعوٌد أَُبو ُمَحمٍَّد األَْنصَارِيُّ ثُمَّ الَْخ
َيادُ بن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ، ثنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا زِ - ١٧١٧٤

، ثُمَّ ِمْن بين الَْخْزَرجِ، ثُمَّ ِمْن بين النَّجَّارِ، أَُبو ُمحَمٍَّد اللَِّه، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاقَِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِ
  .اَألْنصَارِيُّ وَاْسُمُه َمْسُعوُد بن أَْوسِ بن أَْصَرَم بن َزْيِد بن ثَْعلََبةَ بن غَْنمِ بن َماِلِك بن النَّجَّارِ

بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي يَزِيُد بن َعْمرٍو  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا َسِعيُد - ١٧١٧٥
تََرى َجارَِيةً بَْربَرِيَّةً الَْمَعاِفرِيُّ، َعْن َمْولًى ِلَرِفيعِ بن ثَابٍِت، أن َرُجال، ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْش

َهَب لَهُ بَِها إِلَى أَبِي ُمَحمٍَّد الَْبْدرِيِّ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ َبْدرِيا، فََو بِِمائََتْي ِديَنارٍ، فََبَعثَ
َعلَْيِه َوَسلََّم َعْنُهْم َوالَِّذينَ َهِذِه ِمَن الَْمجُوسِ الَِّتي نََهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه :الَْجارَِيةَ الْبَْرَبرِيَّةَ، فَلَمَّا َجاَءْتُه قَالَ

  أَْشَركُوافََحدَّثُْت

  .رِيابَِهذَا الَْحِديثِ َرُجال، فََحدَّثَنِي أَنَّ َيْحَيى بن سَِعيٍد َحدَّثَُه، أَنَّ َعما لَُه َماَت بِالَْمْغرِبِ َوكَانَ َبْد
  يُّ اْسُتْشهَِد َيْوَم َخْيَبَر َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَمْسُعوُد بن َسْعدِ بن َخاِلٍد األَْنَصارِيُّ ثُمَّ الزَُّرِق

ةَِفي َتْسِمَيةِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْن ُعْرَو - ١٧١٧٦
  .َمْسُعودُ بن َسْعِد بن َخاِلٍد: ْوَم خَْيَبرٍ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن األَْنَصارِ ثُمَّ ِمْن بين ُزَرْيقٍَمنِ اْسُتشْهَِد َي

يُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن فُلَْيحٍ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِ - ١٧١٧٧
 َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتشْهَِد َيْوَم خَْيَبرٍ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

  .َمْسُعوُد بن سَْعِد بن قَْيسٍ: اَألْنصَارِ، ثُمَّ ِمْن بين ُزَرْيقٍ
  ُعوُد بن َعْمرٍوَمْس

ثنا ُحمَْيُد بن َمْسَعدَةَ، ثنا ُحَصْيُن بن ُنمَْيرٍ، ثنا : َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، َوَعْبَدانُ بن أَحَْمَد، قَاال - ١٧١٧٨
ال :و، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَاْبُن أَبِي لَيْلَى، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، َعْن َسِعيِد بن َيزِيَد، َعْن َمْسُعوِد بن َعْمرٍ

  .َيزَالُ الَْعْبُد َيسْأَلُ َوُهَو غَنِيٌّ حَتَّى َيْحِلَق َوْجَهُه، فََما َيكُونُ لَُه ِعْندَ اللَِّه َوْجٌه
َنْضلَةَ بن َعْوِف بن ُعَبْيدِ بن ُعَوْيجِ بن َعِديِّ بن َمْسُعوُد بن اَألْسَوِد الَْعدَوِيُّ َوُهَو َمْسُعوُد بن اَألْسَودِ بن َحارِثَةَ بن 

  كَْعبٍ، َوأُمُُّه الَْعْجَماُء بنُت َعامِرٍ
  َحدَّثَنَا - ١٧١٧٩



ن طَلَْحةَ ا كَاِملُ بُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، ثن
بن طَلَْحةَ بن يَزِيدَ الَْجْحَدرِيُّ، ثنا لَْيثُ بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن أَبِي حَبِيبٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق، َعْن ُمَحمَّدِ 

ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْخُزوِميَّةِ بن ُركَاَنةَ، أن خَالََتُه بنَت َمْسُعوِد اْبنِ الَْعْجَماِء َحدَّثَْتُه، أنأََباَها، قَالَ لَِرُس
تُطَهَُّر خَْيٌر لََها، َوأََمَر بَِها فَقُِطَعْت :نَفْدِيَها بِأَْرَبِعَني أُوِقيَّةً، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَِّتي َسَرقَْت قَِطيفَةً

  ).َيُدَها 
ْسحَاَق، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَحَْمُد بن خَاِلٍد الَْوهْبِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن إِ - ١٧١٨٠

لَمَّا َسَرقَِت الَْمرْأَةُ : ا، قَالََعْن ُمَحمَِّد بن طَلَْحةَ بن يَزِيَد بن ُركَاَنةَ، َعْن أُمِِّه َعاِئَشةَ بنِت َمْسُعودِ بن اَألْسَوِد، َعْن أَبِيَه
َنا إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّهُ الْقَِطيفَةَ َوَسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْعظَْمَنا ذَِلَك، َوكَاَنْت ِمْن قَُرْيشٍ، فَجِئْ

ُتطَهَّرُ َخْيٌر لََها، :اللَِّه، َنفِْديَها بِأَْرَبِعَني أُوِقيَّةً، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َرُسولَ: َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَلَّْمَناُه، فَقُلَْنا
اْشفَْع لََنا إِلَى : َناُه، فَقُلَْناكَلَّْمفَلَمَّا َسِمْعَناها ِلَني قَْولِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْنطَلَقَْنا إِلَى أَُساَمةَ بن َزْيٍد َو
  ا َرأَى ذَِلَكَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َشأِْن َهِذِه الَْمْرأَِة، َوَنفِْديَها بِأَْرَبِعَني أُوِقيَّةً، فَلَمَّ

َيا أَيَُّها النَّاُس،َما إِكْثَارُكُْم ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه َوقََع َعلَى :قَالََرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم ِفيَنا َخِطيبًا، فَ
 سَ النَّاُسفََوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَْو أَنَّ فَاِطَمةَ بنَت ُمَحمٍَّد قَرِفَْت بَِما َنزَلَْت بِِه َهِذِه لَقَطَْعُت َيدََهافََيِئ! أََمٍة ِمْن إَِماِء اللَِّه؟ 

  .فَقَطََع َيَدَها
ن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا أَْحَمدُ بن َخاِلٍد الْوَْهبِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد ب - ١٧١٨١

ُحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الْ
، ثنا أَبِي ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ُنَميْرٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعْبدُوَس بن كَاِملٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ: َشْيَبةَ، قَاال

َعْن ُمَحمَِّد بن طَلَْحةَ بن يَزِيَد بن ُركَاَنةَ، َعْن أُمِِّه َعاِئَشةَ بنِت َمْسُعودِ بن اَألْسَوِد، َعْن كُلُُّهْم، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، 
أََمَر بِقَطِْعَها لَمَّا َسَرقَتِ الْمَْرأَةُ ِتلْكَ الْقَِطيفَةَ ِمْن بَْيِت َبْيِت َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َو: أَبِيَها َمْسُعوٍد، قَالَ

َنْحُن َنفِْديَها : لَّْمَناُه، فَقُلَْناأَْعظََمَنا ذَِلَك، َوكَاَنتِ اْمرَأَةً ِمْن قَُرْيشٍ، فَجِئَْنا إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَ
ْعَنا ِلَني قَْولِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتْيَنا أَُساَمةَ بن َزْيٍد فَقُلَْنا ُتطَهَُّر َخْيرٌ لََها، فَلَمَّا َسِم:بِأَْرَبِعَني أُوِقيَّةً، فَقَالَ

  كَْم نََتكَلَُّم َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َشأِْن َهِذِه الْمَْرأَِة وََنْحُن نَفِْديهَا: لَُه

َيا أَيَُّها النَّاُس،َما إِكْثَارُكُْم َعلَيَّ ِفي :، فَلَمَّا َرأَى ذَِلَك َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم َخِطيًبا، فَقَالَبِأَْرَبِعَني أُوِقيَّةً
ْت فَاِطَمةُ بنتُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدٍّ ِمْن ُحُدودِ اللَِّه َوقََع َعلَى أََمٍة ِمْن إَِماِء اللَِّه؟ َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَْو كَاَن

  .َوَسلََّم نََزلَْت بِالَِّذي نََزلَْت َهِذهِ الْمَْرأَةُ َألقَْمُت َعلَْيَها الَْحدَّ
  َمْسُعوُد بن خَاِلٍد الُْخَزاِعيُّ

اِلِك بن أَبِي فَاَرةَ الْخَُزاِعيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي أَُبو فَاَرةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا أَُبو َم - ١٧١٨٢
بََعثُْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشاةً، ثُمَّ ذََهْبُت ِفي حَاَجٍة، : أَبِيِه الْوَِليِد، َعْن َجدِِّه َمْسُعوِد بن خَاِلٍد، قَالَ

َيا أُمَّ : ٌم، فَقُلُْتَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشطَْرهَا، فََرَجْعُت إِلَى أُمِّ ُخنَاسٍ َزْوَجِتِه، فَإِذَا ِعْندََها لَْح فََردَّ إِلَيْهِْم
: َوَسلََّم ِمَن الشَّاِة الَِّتي َبعَثَْت بَِها إِلَيِْه، قَالَ َهذَا اللَّْحُم َردَُّه إِلَْيَنا َخِليلَُك َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: ُخنَاسٍ، َما َهذَا اللَّْحُم؟ قَالَْت

َهذَا سُْؤُرُهْم، َوكُلُُّهْم قَْد أَطَْعْمُت، َوكَاُنوا َيذَْبُحونَ الشَّاَتْينِ وَالثَّالثَةَ َوال : َما لَِك ال َتطَْعُمُه ِعيَالُِك ُمْنذُ غُدَْوٍة؟ قَالَْت
  .ُتْجزُِئ َعْنُهْم



  َمْسُروٌق َمنِ اْسُمُه
  َمْسرُوُق بن َواِئلٍ الَْحْضرَِميُّ

ْتبَةَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا كَِثُري بن ُعَبْيدٍ الَْحذَّاُء، ثنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْن ُعْتَبةَ بن أَبِي ُع - ١٧١٨٣
  ٍد، أن َمْسرُوَق بن وَاِئلٍ، قَِدَمُسلَْيَمانَ بن ُعَمَر، َعنِ الضَّحَّاِك بن النُّْعَماِن بن َسْع

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أُِحبُّ أَنْ : َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْمدِيَنِة بِالْعَِقيقِ فَأَْسلََم َوَحُسَن إِْسالُمُه، قَالَ
مِ، َوأَنْ َتكُْتبَ لََنا ِكتَاًبا إِلَى قَْوِمي َعَسى اللَُّه أَنْ َيْهِدَيُهمْ بَِها، فَقَالَ َتْبَعثَ إِلَى قَْوِمي َرُجال َيْدُعوُهْم إِلَى اِإلْسال

َعلَى  َدقَِةبِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ، إِلَى اَألفَْناِد ِمْن َحْضَرَمْوٍت بِإِقَامِ الصَّالِة، َوإِيَتاِء الزَّكَاِة، َوالصَّ: اكُْتْب لَُه:ِلُمَعاوَِيةَ
، َوال َجَنَب َوال السَّعَِة، َوالتِّيَمِة ِفي السُّيُوبِ الُْخُمُس، َوِفي الَْبْعلِ الُْعْشُر، ال ِخالطَ َوال وِرَاطَ، َوال ِشفاَر َوال ِشنَاَق

ٌمَوَبَعثَ إِلَْيهِْم زَِياَد بن لَبِيدٍ اَألْنصَارِيَّأَمَّا َجلََب، َوال ُيْجَمُع َبْيَن َبعَِريْينِ ِفي ِعقَالِ، َمْن أَْحىب فَقَْد أَْرَبى، وَكُلُّ ُمْسِكرٍ حََرا
فَُيزَوُِّج الرَُّجلُ اْبَنَتُه َويُْنِكُحُه اآلَخُر اْبَنَتهُ : فَال ُيقَوُِّمَها بِالِْقيَمِة، َوأَمَّا الشِّفاُر: فَال ُتْجَمُع الَْماِشَيةُ، َوأَمَّا الْوَِراطُ: الِْخالطُ

  .أَنْ ُتبَاَع الثََّمَرةُ قَْبلَ أَنْ ُتْؤَمَن َعلَْيَها الَْعاَهةُ: أَنْ َيْعِقلََها ِفي َمبَارِِكَها، وَاِإلْجَباُء: نَاُقبِال َمهْرٍ، َوالشِّ
  َمنِ اْسُمُه ِمْخمٌَر

  ِمْخَمُر بن حَْيَدةَ الْقُشَْيرِيُّ
ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا : بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َوالُْحَسْيُن - ١٧١٨٤

َسِمْعتُ : ْيَدةَ، قَالَإِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن ُسلَْيمٍ الْكَِنانِيُّ، َعْن َحِكيمِ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن َعمِِّه ِمْخَمرِ بن َح
  ِفي الْمَْرأَِة، وَالْفََرسِ،: ال ُشْؤَم، َوقَْد َيكُونُ الُْيْمُن ِفي ثَالٍث:َسلََّم َيقُولَُرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .َوالدَّارِ
، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو، ثنا أَُبو الُْجَماِهرِ ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ، ثنا َسعِيُد بن َبِشريٍ - ١٧١٨٥

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أَِغيُب الشَّْهَر َعنِ الَْماِء : قُلُْت: ، َعْن َحكِيمِ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن َعمِِّه ِمْخَمرِ بن َحْيَدرٍ، قَالَقََتاَدةَ
  .نْ ِغْبتَ ثَالِثَني َسنَةًَوإِ:َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أَِغيبُ أَشُْهًرا، قَالَ: نََعْم، قُلُْت:َوَمِعي أَْهِلي فَأُِصيُب ِمنُْهْم؟ قَالَ

  َمنِ اْسُمُه َمازِنٌ
  َمازِنُ بن الَْغُضوَبةِ اَألْزِديُّ

دِّي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعاِصمٍ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا َعِليُّ بن حَْربٍ الْمَْوِصِليُّ، ثنا ُحَصْيُن بن كَِثريٍ، َحدَّثَنِي َج - ١٧١٨٦
الرَّْحَمنِ بن َنْجَدةَ الِْحْمِصيِّ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِيهِ َصاِلحِ بن كَِثُري بن َيْحَيى، َعْن َعْبِد 

بِالصِّْدقِ  َعلَْيكُْم:َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َسِمْعُت َمازِنَ بن الَْغضُوَبِة، َيقُولُ: الُْمَتوَكِّلِ، قَالَ
  .فَإِنَُّه َيْهِدي إِلَى الَْجنَِّة

 َحدَّثََنا مُوَسى بن ُجْمهُورٍ التِّنِّيِسيُّ السِّْمَساُر، ثنا َعِليُّ بن حَْربٍ الَْمْوِصِليُّ، ثنا ِهَشاُم بن ُمَحمَِّد بن - ١٧١٨٧
كُْنُت أَْسِدنُ َصَنًما ُيقَالُ لَُه بَاِحرٌ : ، َعْن َمازِِن بن الَْغضُوَبِة، قَالَالسَّاِئبِ الْكَلْبِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه الُْعمَانِيِّ

َيا مَازِنُ، اْسَمْع : َنمِ، َيقُولُبَِسَماِئلَ قَْرَيةٌ بُِعَمانَ، فََعَتْرَنا ذَاتَ َيْومٍ ِعْنَدُه َعِتَريةً َوِهَي الذَّبِيَحةُ، فََسِمْعُت َصْوًتا ِمَن الصَّ
  :َتْسلَْم ِمْن َسقََر، قَالََهَر خَْيٌر، َوَبطَُن شَرٌّ، ُبِعثَ َنبِيٌّ ِمْن ُمَضَر، بَِدْينِ اللَِّه الْكَبِرِ الْكَبِْر، فََدْع ُنَحيًْتا ِمْن َحجَرٍ، ُتَسرَّ، ظَ



أَقْبِلْ إِلَيَّ أَقْبِلْ، : ْعُت صَْوًتا ِمَن الصََّنمِ، َيقُولُإِنَّ َهذَا لََعَجٌب، ثُمَّ َعَتْرتُ َبْعَد أَيَّامٍ َعِتَريةً، فََسِم: فَفَزِْعُت ِلذَِلَك، فَقُلُْت
لْ، َوقُوُدَها بِالَْجْنَدلْ، َتْسَمْع َما ال َتجَْهلْ، َهذَا نَبِيٌّ ُمْرَسلْ، َجاَء بَِحقٍّ ُمنَْزلْ، فَآِمْن بِِه كَْي تَْعِدلَ، َعْن َحرِّ َنارٍ ُتشَْع

: َما الَْخَبُر َوَراَءَك؟ قَالَ: نَُّه لَخَْيٌر يَُراُد بِي، فََبْيَنا َنْحُن كَذَِلَك إِذْ قَِدَم َرُجلٌ ِمَن الِْحجَازِ، قُلَْناإِنَّ َهذَا لََعَجٌب، َوإِ: فَقُلُْت
فَسِْرُت إِلَى الصََّنمِ فَكَسَّْرُتهُ َهذَا َنَبأُ َما قَْد َسِمْعُت، : أَْحَمُد، َيقُولُ ِلَمْن أََتاهُأَجِيبُوا َداِعَي اللَّهِقُلُْت: ظََهَر َرُجلٌ يُقَالُ لَُه

  :فَأَْسلَْمُت َوقُلُْت أَْجذَاذًا، َوَركِْبُت رَاِحلَِتي فَقَدِْمُت َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَشََرَح ِليَ اِإلْسالَم
  بُِضاللِ كََسْرُت َباحًِرا ُجذَاذًا َوكَانَ لََنا َربا َنِطيُف بِِه ُعْمًيا

  بِالَْهاِشِميِّ ُهِديَنا ِمْن َضاللَِتِه وَلَْم َيكُْن ِديُنُه ِمنِّي َعلَى بَالِ
  :َيا َراِكًبا َبلَِّغْن َعْمًرا َوإِخَْوَتُه أَنِّي ِلَمْن قَالَ َربِّي َباِحٌر قَالِ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي اْمُرٌؤ ُمولٌَع بِالطََّربِ َوبُِشْربِ : ُتفَقُلْ: َيْعنِي َعْمُرو بن الصَّلِْت وَإِْخَوَتُه بين ِخطَاَمةَ، قَالَ مَازِنٌ

الْفَاجَِرةُ ِمَن النَِّساِء، وأَلَحَّْت َعلَْيَنا السُُّنونُ، فَأَذْهََبِت اَألهَْوالَ، َوأَهَْزلَْن : َوالَْهلُوُك: الَْخْمرِ َوبِالَْهلُوِك، قَالَ اْبُن الْكَلْبِيِّ
ا، فَقَالَ النَّبِيُّ لِْعيَالَ، وَلَْيَس ِلي وَلٌَد، فَاْدُع اللََّه أَنْ ُيذِْهَب َعنِّي َما أَجُِد، َويَأِْتَيَنا بِالَْحيَا، َوَيَهبَ ِلي وَلًَدالذََّرارِيَّ َوا

  اللَُّهمَّ أَْبِدلُْه بِالطََّربِ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

الَ َحاللَ، َوبِالُْعْهرِ ِعفَّةَ الْفََرجِ، وبِالَْخْمرِ رَِياًء ال إِثَْم ِفيِه، وَائِْتِه بِالَْحَياِء، َوَهْب لَُه َولًَدا، قَِقَراَءةَ الْقُْرآِن، َوبِالَْحَرامِ الْ
، َوَحَجْجُت َحجا فَأَذَْهَب اللَُّه َعنِّي َما كُْنُت أَجُِد، َوأَتَاَنا بِالَْحَيا، َوَتَعلَّْمُت َشطَْر الْقُْرآِن، َوَخِصَب ُعَمانُ: َمازِنٌ

  :ِحَجًجا، َوَوَهبَ اللَُّه ِلي َحيَّانَ بن مَازٍِن وأَْنشَأُْت أَقُولُ
  إِلَْيَك َرسُولَ اللَِّه َخبَّْت َمِطيَِّتي َتُجوبُ الْفََياِفي ِمْن ُعَمانَ إِلَى الَْعْرجِ

  ْرجَِع بِالْفَلْجِِلَتْشفَعَ ِلي َيا َخْيَر َمْن َوِطئَ الَْحَصى فََيْغِفَر ِلي رَبِّي فَأَ
  إِلَى َمْعَشرٍ خَالَفُْت ِفي اللَِّه ِدينَُهْم فَال َرأُْيُهْم َرأْيِي َوال َشْرجُُهْم شَْرجِي
  َوكُْنُت اْمَرأً بِالرَّغْبِ َوالَْخْمرِ ُمولًَعا َشبَابِيَ َحتَّى آذَنَ الْجِْسُم بِالنَّْهجِ

  بِالُْعْهرِ إِْحصَاًنا فَأَْحَصَن ِلي فَْرجِيفََبدَّلَنِي بِالَْخْمرِ َخْوفًا َوَخْشَيةً َو
  فَأَصَْبْحُت َهمِّي ِفي الْجَِهاِد وَنِيَِّتي فَِللَِّه َما َصْوِمي َوِللَِّه َما َحجِّي

  فَلَمَّا قَِدْمُت َعلَى قَْوِمي أَنَُّبونِي َوَشَتُمونِي َوأََمرُوا َشاعًِرا لَُهْم فََهجَانِي
  :لَْيِه فَإِنََّما الَْهْجُو ِلنَفِْسي، فَاْعتََزلْتُُهْم إِلَى سَاِحلِ الَْبْحرِ َوقُلُْتإِنْ َرَدْدُت َع: فَقُلُْت

  ُبْغُضكُُم ِعْنَدَنا ُمْرِمًدا ِفيِه َوُبْغُضكُْم عِْنَدَنا َيا قَْوَمَنا لَثُِن
  ُنفَال َيْعطَنِ الدَّْهُر أَنَّ َنِشَب َمعَايَِبكُْم َوكُلُّكُْم َيْبدو َعْيبََنا فَِط

  شاِعُرنا مُْعجٌِم عَْنكُْم َوَشاِعُركُْم ِفي َحْربَِنا ُمْبِلغٌ ِفي َشْتِمَنا لَِسُن
  َما ِفي الْقُلُوبِ َعلَْيكُْم فَاْعلَُموا َوغٌَر َوِفي ُصُدورِكُُم الَْبْغَضاُء وَاِإلحَُن

  ا َعلَْيَك أَْمرًاَيا اْبَن َعمِّ، ِعْبَن: فَأََتْتنِي مِْنُهْم أَْزفَلَةٌ َعِظيَمةٌ، فَقَالُوا

َرَجْعُت َمعَُهْم ثُمَّ َهَداُهمُ اللَّهُ َوكَرِْهَناُه لََك، فَإِنْ أََبْيَت فََشأَْنَك َودِيَنَك، فَاْرجِْع فَأَِقمْ أُُموَرَنا، فَكُْنتُ الْقَيَِّم بِأُمُورِِهْم، فَ
  ).َبْعُد إِلَى اِإلْسالمِ 

  يَّاِنَمازِنُ بن َخْيثََمةَ َوُهبَْيلٌ السَّكُونِ
اعِيلُ بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَمُ بن َناِفعٍ، ثنا إِْسَم - ١٧١٨٨



ْيثََمةَ، َوَهبِيلَ بن كَْعبٍ أََحُد َعيَّاشٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْمرٍو، َعْن َعْمرِو بن قَْيسِ بن ثَْورِ بن َمازٍِن، أن َجدَُّه َمازِنَ بن َخ
َواِفَدْيَن إِلَى َرسُولِ اللَِّه  بين َمازٍِن َبعَثَُهَما ُمَعاذُ بن جََبلٍ َيْوَم نََزلَ َبْيَن السَّكُوِن، وَالسَّكَاِسِك، َوقَاَتلَ حَتَّى أَْسلََم النَّاُس

  .وَالسَّكَاِسِك َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،فآَخى َبْيَن السَّكُوِن،
  َمنِ اْسُمُه َمْعَبٌد
  َمْعَبٌد الُْجذَاِميُّ

وِيُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َداُوَد التُّوزِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن َحمَّاٍد الَْبَجِليُّ َسجَّاَدةٌ، ثنا َيحَْيى بن َسعِيٍد اُألَم - ١٧١٨٩
َوفََد رِفَاَعةُ بن زَْيٍد الُُجذاِميُّ : َعْن َنْعَجةَ بن زَْيٍد الُْجذَاِميِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن ُحَمْيِد بن َمازٍِن،

سُولِ بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ، َهذَا كَِتاٌب ِمْن ُمَحمٍَّد َر:َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكََتبَ لَُه ِكَتاًبا ِفيِه
لَى َرسُوِلِه، فََمْن آَمَن فَِفي ِحْزبِ اللَِّه ِلَرفَاَعةَ بن َزْيٍد، إِنِّي َبَعثُْتُه إِلَى قَْوِمِه َعامَّةً َوَمْن َدَخلَ ِفيهِْم َيْدُعوُهْم إِلَى اللَِّه َوإِ

ِه أََجاُبوُه، ثُمَّ َساَراللَِّه َوِفي حِْزبِ َرسُوِلِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمْن أَْدَبَر فَ   لَُه أََمانٌ َشهَْرْينِ، فَلَمَّا قَِدَم َعلَى قَْوِم

ِحَني َبَعثَُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ  َحتَّى َنَزلَ الَْحرَّةَ، َحرَّةَ الرَّْجالِء، ثُمَّ لَْم َيلَْبثْ أَنْ أَقَْبلَ ِدْحَيةُ الْكَلْبِيُّ ِمْن ِعْنِد قَُرْيظَةَ
ِشَنانُ َوَمَعُه ِتَجاَرةٌ لَُه أَغَاَر َعلَْيِه الُْهنَْيُد بن ُعَوْيصٍ، َوأَُبوهُ : ْيِه َوَسلََّم، َحتَّى إِذَا كَانَ بَِواٍد ِمْن أَوِْدَيتِهِْم، ُيقَالُ لَُهَعلَ

ًرا ِمْن قَْومِ رِفَاَعةَ َنفَُروا إِلَْيِه، فَأَقَْبلَ إِلَْيِه ِفيَمْن أَقَْبلَ الْعَُوْيُص الضَُّبِعيُّ َبطٌْن ِمْن ُجذَامٍ َوأََصابُوا كُلَّ َشْيٍء َمَعُه، ثُمَّ إِنَّ َنفَ
جِعَالٍ بَِحَجرٍ فَأَصَاَب كَْعَبُه  النُّْعَمانُ بن أَبِي جَِعالٍ َحتَّى لَقَْوُهْم فَاقَْتَتلُوا، َوَرَمى قُرَّةُ بن أَْشقََر الضَّلَِعيُّ النُّْعَمانَ بن أَبِي

أََنا اْبُن إِقَالَةَ، َوقَْد كَانَ َحسَّانُ : أََنا اْبُن أُثَالَةَ، ثُمَّ رََماُه النُّْعَمانُ بن أَبِي جِعَالٍ بَِسْهمٍ فَأََصابَ ُركَْبَتُه َوقَالَ: َوقَالَ َوَدمَّاُه،
تَابِ، واْسَتنْقَذُوا َما ِفي أَْيِديهِْم فََردُّوُه َعلَى ِدْحَيةَ، ثُمَّ بن ِملَّةَ الضَّبِّيُّ َصِحَب َمَعُه ِدْحَيةَ الْكَلْبِيَّ قَْبلَ ذَِلَك فََعلََّمُه أُمَّ الِْك

ِد وَأَبِيِه ُعوَْيصٍ َوذَِلَك الَِّذي هاَج إِنَّ ِدْحَيةَ قَِدَم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرُه َخَبَرُهْم، واْسَتْسقَاُه َدَم الْهَُنْي
َهْت غَطَفَانُ َوُجذَاُم ذَاُم، فََبَعثَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم زَْيَد بن َحارِثَةَ َوَبَعثَ َمَعُه َجْيشًا، َوقَْد َتَوجَّزَْيٌد َوُج

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََنَزلَ الَْحرَّةَ  َوَواِئلٌ، َوَمْن كَانَ ِمْن َسلَْمانَ، َوَسْعِد بن ُهذَْيلٍ ِحَني َجاَءُهْم رِفَاَعةُ بِِكَتابِ النَّبِيِّ
  َحرَّةَ الرَّْجالِء َورِفَاَعةُ بِكُرَاعِ الَْغِميمِ َوَمَعُه فَارٌِس ِمْن بين

  ).الضَُّبْيبِ، َوَساِئُر بين الضَُّبْيبِ بَِواِدي َمَدارَِق ِمْن َناِحَيِة الْحَرَِّة 
  يَُّمْعَبُد بن َهْوذَةَ األَْنَصارِ

بن َمْعَبِد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا َعِليُّ بن ثَابٍِت، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن النُّْعَماِن  - ١٧١٩٠
أََمَر بِاِإلثِْمِد الَْمْسُروحِ عِْنَد النَّْومِ، : َسلََّمَهْوذَةَ اَألْنصَارِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .لَِيتَِّقِه الصَّاِئُم:َوقَالَ
  َمنِ اْسُمُه َمْعَبٌد
  َمْعَبٌد الْقَُرِشيُّ
حَْربٍ، َعْن َمْعَبٍد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِسَْرائِيلَ، َعْن ِسَماِك بن  - ١٧١٩١

أَطَِعْمتَ الَْيْومَ :ِه َوَسلََّمكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقَُدْيٍد، فَأََتاُه َرُجلٌ فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: الْقَُرِشيِّ، قَالَ
فَال َتطَْعْم شَْيئًا حَتَّى َتغُْرَب الشَّْمُس، وأُْمَرنَّ َمْن َوَراَءكَ أَنْ :َشرِْبُت َماًء، قَالَال، إِال أَنِّي : َشْيئًا ِلَيْومِ َعاُشوَراَء؟فَقَالَ

  .َيُصومُوا َهذَا الَْيْوَم
  َمنِ اْسُمُه َمْدلُوٌك



  َمْدلُوٌك أَُبو ُسفَْيانَ
ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحمَنِ : ِلِك الْقَُرِشيُّ الدَِّمْشِقيُّ، قَاالَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، َوأَُبو َعْبدِ الَْم - ١٧١٩٢

نَُّهَما َرأََيا َمْدلُوكًا أََبا سُفَْيانَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثَنِي َمطَُر بن الَْعالِء، َحدَّثَْتنِي َعمَِّتي آِمَنةُ بنُت أَبِي الشَّعْثَاِء، َوقُطَْبةُ َمْوالُه أَ
فََرأَْيُت َما َمَسَح النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه :أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَع َمَواِلَي فَأَْسلَْمُت، قَالَْت آِمَنةُ: اُه، َيقُولُفََسِمَع

  َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َرأْسِِه

  .أَْسوََد، َوقَِد ابَْيضَّ َما ِسَوى ذَِلَك
  ٌبَمنِ اْسُمُه ُمنِي
  ُمنِيٌب اَألْزِديُّ
اٍد، ثنا ُمنِيبُ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا ُعْتَبةُ بن َحمَّ - ١٧١٩٣

ولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْجاِهِليَِّة َوُهَو َرأَْيتُ َرُس: بن ُمْدرِِك بن ُمنِيبٍ اَألْزِديُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
َمْن َسبَُّه،  ال إِلَهَ إِال اللَُّه ُتفِْلحُوا، فَِمْنُهْم َمْن َتفَلَ ِفي َوْجهِِه، َوِمنُْهْم َمْن َحثَا َعلَْيِه التُّرَاَب، َوِمْنُهْم: قُولُوا:َيقُولُ ِللنَّاسِ
َيا بنيَّةُ، ال َتْخَشى َعلَى أَبِيِك َعْيلَةً َوال :النَّهَاُر، فَأَقَْبلَْت َجارَِيةٌ بُِعسٍّ ِمْن َماٍء فََغَسلَ َوْجَهُه أَْو َيَدْيِه َوقَالَ َحتَّى انَْتَصَف
  ).ِهيَ َجارَِيةٌ َوضِيئَةٌ َزْيَنبُ بنُت َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َو: َمْن َهِذِه؟ قَالُوا: ِذلَّةً، فَقُلُْت

  َمنِ اْسُمُه ُمْدرِكَةُ
  ُمْدرِكَةُ بن الَْحارِِث اَألْزِديُّ

بن إِْسَماعِيلَ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َخاِلٍد، ثنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، ثنا َعْبُد الَْغفَّارِ  - ١٧١٩٤
َحَجْجُت َمَع أَبِي، فَلَمَّا كُنَّا بِِمًنى : َعنِ الَْوِليدِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْجَُرِشيِّ، َعْن ُمْدرِكَةَ بن الْحَارِِث، قَالَ بن َعْبِد اللَِّه،

َيا :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َعلَى َهذَا الصَّابِِئ، فَإِذَا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى: َما َهِذِه الَْجَماَعةُ؟ قَالَ: إِذَا َجَماَعةٌ، فَقُلُْت َألبِي
  .ال إِلََه إِال اللَُّه ُتفِْلحُوا: أَيَُّها النَّاُس، قُولُوا
  َمنِ اْسُمُه َمطٌَر

  َمطَُر بن ُعكَاِمسٍ َوُيقَالُ ُعكَابٌِس َوقَِد اْخُتِلَف ِفي ُصحَْبتِِه
  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد - ١٧١٩٥

ثنا أَُبو ُعْتَبةَ اَألْزَرُق، َوَعبَّاُد بن : أَبِي مَْرَيَم، ثنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاالبن 
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ: ثنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َمطَرِ بن ُعكَاِمسٍ، قَالَ: ُموَسى، قَاال

  .إِذَا قََضى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَِرُجلٍ أَنْ َيُموَت بِأَْرضٍ جََعلَ لَُه بَِها َحاجَةً:َوَسلََّم
ئِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن صَاِلحٍ الِْعْجِليُّ، ثنا إِسَْرا - ١٧١٩٦

إِذَا قََضى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ مَنِيَّةَ َعْبٍد بِأَْرضٍ َجَعلَ لَُه بَِها :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمطَرِ بن ُعكَاِمسٍ، قَالَ
  .َحاَجةً

  َمنِ اْسُمُه َماِعٌز
  َماِعٌز التَِّميِميُّ
ى، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي ُموَس - ١٧١٩٧

أَيُّ :َعلَْيِه َوَسلََّم سُِئلَ أَبِي َمْسُعوٍد الُْجَريْرِيِّ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن الشِّخِّريِ، َعْن َماِعزٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه



ْمسِ إِلَى اِإلَميانُ بِاللَِّه َوْحَدُه، ثُمَّ الْجَِهاُد، ثُمَّ َحجَّةٌ بَرَّةٌ َتفُْضلُ سَاِئَر الَْعَملِ كََما َبْيَن َمطِْلعِ الشَّ:اَألْعَمالِ أَفَْضلُ؟ قَالَ
  .َمْغرِبَِها

بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َوْهبُ بن َبِقيَّةَ، أََنا خَاِلٌد، َعنِ الُْجَريْرِيِّ، َعْن َحيَّانَ بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد - ١٧١٩٨
ُد ِفي اِإلَميانُ بِاللَِّه، َوالْجِهَا:أَيُّ اَألْعمَالِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: َسأَلَ َرُجلٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعَمْيرٍ، َعْن َماِعزٍ، قَالَ

  َمهْ؟: َسبِيِلِه، ثُمَّ أَرَْعَدْت ثُمَّ قَالَ

  .ثُمَّ َعَملٌ ُهَو أَفَْضلُ ِمْن سَاِئرِ اَألْعَمالِ إِال كََمثَلِ َحجٍَّة بَارٍَّة:قَالَ
ٍد، ثنا َسعِيٌد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، ثنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، ثنا ُوَهْيبُ بن َخاِل - ١٧١٩٩

إَِميانٌ :أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: الْجَُرْيرِيُّ، َعْن َحيَّانَ بن ُعَمْيرٍ، ثنا َماِعٌز، أن َرُجال سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ثُمَّ َعَملٌ أَفَْضلُ ِمْن سَاِئرِ اَألْعَمالِ إِال كََمثَلِ :ثُمَّ َمْه؟ قَالَ: لَبِاللَِّه، َوجَِهاٌد ِفي َسبِيِلِه، ثُمَّ أَْرَعَدْت فَِخذُ السَّاِئلِ، فَقَا

  .َحجٍَّة َبارٍَّة
  َمنِ اْسُمُه َمزِيدَةُ

  َمزِيَدةُ َجدُّ ُهوٍد الَْعْصرِيُّ َوُيقَالُ الَْعْبِديُّ
بن ُصْدَرانَ، ثنا طَاِلُب بن ُحجَْيرٍ الَْعْبِديُّ، َحدَّثَنِي ُهوٌد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ  - ١٧٢٠٠

َسَيطْلُُع َعلَْيكُْم ِمْن :َبْيَنَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَحدِّثُ أَْصحَاَبُه إِذْ قَالَ لَُهْم: الَْعَصرِيُّ، َعْن َجدِِّه، قَالَ
ا ْم خَْيُر أَْهلِ الَْمْشرِقِ، فَقَاَم ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َيتََوجَُّه ِفي ذَِلَك الَْوْجِه، فَلَِقَي ثَالثَةَ َعَشَر َراِكًبَهذَا الَْوْجِه رَكٌْب ُه
: ال، قَالَ: لِِتَجاَرٍة؟ قَالُوافََما أَقْدََمكُْم َهِذِه الْبِالَد؟ : نَفٌَر ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ، قَالَ: َمنِ الْقَْوُم؟ قَالُوا: فََرحََّب َوقَرََّب َوقَالَ

أََجلْ، فََمَشى ُيَحدِّثُُهْم حَتَّى : فَلََعلَّكُْم إِنََّما قَِدمُْتْم ِفي طَلَبِ َهذَا الرَُّجلِ؟ قَالُوا: ال، قَالَ: فََتبِيُعونَ ُسُيوفَكُْم َهِذِه؟ قَالُوا
َهذَا صَاحُِبكُُم الَِّذي َتطْلُُبونَ، فََرَمى الْقَْوُم بِأَْنفُسِهِْم َعْن رِحَاِلهِْم، فَِمْنُهمْ : قَالَ إِذَا نَظََر إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َمْن

لُوَها َوقََعُدوا إِلَْيِه، ا بَِيِدِه فَقَبََّسَعى، َوِمنُْهْم َمْن َهْرَولَ، َوِمنُْهْم َمْن َمَشى َحتَّى أََتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََخذُو
ي َعلَى تَُؤَدٍة حَتَّى أََتى النَّبِيَّ َوَبِقَي اَألَشجُّ َوُهَو أَْصَغُر الْقَْومِ، فَأَنَاَخ اِإلبِلَ َوَعقَلََها َوَجَمَع َمتَاَع الْقَْومِ، ثُمَّ أَقَْبلَ َيْمِش

ِفيَك َخْصلََتاِن ُيحِبُُّهَما اللَُّه َوَرُسولُُه، :لََها، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََخذَ بَِيِدِه فَقَبَّ
َبلْ َجَبلٌ :ِمنِّي؟ قَالَ َيا نَبِيَّ اللَِّه، أَجََبلٌ ُجبِلُْت َعلَْيِه؟ أَْو ُخلٌُق: اَألَناةُ وَالتُّؤََدةُ، فَقَالَ:َما ُهَما َيا نَبِيَّ اللَِّه؟ قَالَ: قَالَ

لُوَنَها الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َجَبلَنِي َعلَى َما ُيِحبُّ اللَُّه َوَرُسولُُه، َوأَقَْبلَ الْقَْوُم َعلَى َتَمرَاٍت لَُهْم َيأْكُ: ُجبِلَْت َعلَْيِه، فَقَالَ
أََجلْ َيا نَبِيَّ اللَِّه، َما َنْحنُ : َهذَا كَذَا، َوَهذَا كَذَا، قَالُوا: بَِها، ُيَسمِّي لَُهْم فََجَعلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَحدِّثُُهْم

ْم بِالَْبرْنِيِّ، أَطِْعْمَنا ِمْن َبِقيَِّة الْقَْوسِ الَِّذي بَِقَي ِمْن َنْوِطَك، فَأََتاُه: أََجلْ، فَقَالُوا ِلَرُجلٍ ِمْنُهْم:بِأَْعلََم بِأَْسَمائَِها ِمْنَك، فَقَالَ
  .َهذَا الَْبرْنِيُّ، أََما إِنَُّه ِمْن َخْيرِ َتْمرِكُْم، دََواٌء ال َداَء ِفيِه:فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

انَ، ثنا طَاِلُب بن ُحَجْيرٍ، ثنا ُهودٌ ثنا ُمَحمَُّد بن ُصْدَر: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َمَتَوْيِه، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ١٧٢٠١
   ذََهٌبالَْعَصرِيُّ، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،َدَخلَ َمكَّةَ َيْوَم الْفَْتحِ َوَعلَى َسْيِفِه

  .َوِفضَّةٌ
َهدَاِديُّ، ثنا َيحَْيى بن رَاِشٍد، ثنا أَُبو َبكْرٍ طَاِلُب بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا ُمحَمَُّد بن اللَّْيِث الْ - ١٧٢٠٢



إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،َعقََد َرايَاِت : َسِمْعتُ َجدِّي مَزِيَدةَ الْعَْبِديَّ، َيقُولُ: ُحَجْيرٍ، ثنا ُهوٌد الَْعَصرِيُّ، قَالَ
  .اَألْنصَارِ فََجَعلَُهنَّ ُصفًَرا

  َمنِ اْسُمُه ُمَسيٌَّب
  .ُمَسيُِّب بن َحْزنِ بن أَبِي َوْهبِ بن َعْمرِو بن َعاِئِذ بن ِعْمَرانَ بن َمْخُزومٍ

َو أَُبو َسعِيِد بن َوأُمُُّه أُمُّ الْحَارِِث بن شُْعَبةَ بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي قَْيسِ بن َعْبِد ُودِّ بن َنْصرِ بن َماِلِك بن ِحْسلٍ، َوُه
  ُمسَيِّبِ َوكَانَ ِممِّْن َباَيَع َتْحتَ الشََّجرَِةالْ

قُلُْت ِلَسعِيدِ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن طَارِقِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، قَالَ - ١٧٢٠٣
أَْخبََرنِي أَبِي أَنَُّه كَانَ َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َما َنْدرِي، ثُمَّ قَالَ: قَالَأَْيَن َمْسجُِد الشََّجَرِة؟ فََضِحَك َو: بن الُْمسَيِّبِ

  .َوَسلََّم ذَِلَك الَْعاَم َوأَنَُّهْم أُْنُسوهَا
الْفِْرَيابِيُّ، ثنا إِْسرَاِئيلُ، َعْن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف - ١٧٢٠٤

َهِذِه َشجََرةُ َبْيَعِة الرِّْضَوانِ : خََرْجُت حَاجا فََمَرْرتُ بِقَْومٍ ُيَصلُّونَ ِعْنَد َمْسجٍِد، َيقُولُونَ: طَارِقِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ
َحدَّثَنِي أَبِي أَنَُّهكَانَ ِفيَمْن : ، فَأََتْيُت سَِعيَد بن الُْمسَيِّبِ، فَأَخَْبْرُتُه، فَقَالَِحَني َباَيَع َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  فَلَمَّا خََرْجَنا ِمَن الَْعامِ الُْمقْبِلِ: َباَيعَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْحتَ الشََّجَرِة، قَالَ

فَإِنْ كَانَ أَْصحَاُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيْعلَُموَها َوَعِلْمُتُموَها :ِدْر َعلَْيَها، قَالَ سَِعيٌدَنِسيَناَها، فَلَْم َنقْ
  !.فَأَْنُتْم أَْعلَُم 
ُشْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ،  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َشبَاَبةُ، ثنا - ١٧٢٠٥

  .رَأَْيُت الشََّجَرةَ ثُمَّ أََتْيتَُها َبْعُد فَلَْم أَْعرِفَْها:َعْن أَبِيِه، قَالَ
الِ، ثنا َيحَْيى بن َسلََمةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا ُعبَْيُد بن الَْحجَّاجِ بن الْمِْنَه - ١٧٢٠٦

َما : َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََحمَّاٍد، ثنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِيِه، أن أََباُه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه
  .ِتلَْك الُْحُزوَنةُ ِفيَنا إِلَى السَّاَعِة:َسعِيٌد: مََها قَالَال أََدُع اْس: أَْنتَ سَْهلٌ، قَالَ:َحْزنٌ، قَالَ: اْسُمَك؟قُلُْت
َويِْه، ثنا َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن َراهََوْيِه، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَه - ١٧٢٠٧

، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَبِي، ثنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر
رُ اْسًما َسمَّانِيهِ ال أُغَيِّ: َبلْ أَْنَت سَْهلٌ، قَالَ:َحْزنٌ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َما اسُْمَك؟قَالَ:قَالَ ِلَجدِِّه

  .أَبِي، فََما َزالَْت ِتلَْك الُْحُزوَنةُ ِفيَنا َبْعُد
اقِ، أََنا َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، ثنا ُمَحمَُّد بن الصَّلِْت أَُبو َيْعلَى التُّوزِيُّ، ثنا َعْبُد الرَّزَّ - ١٧٢٠٨

  َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِيهِ، َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن

بِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه لَمَّا َحَضَرتْ أََبا طَاِلبٍ الَْوفَاةُ َوِعْنَدُه أَُبو َجْهلِ بن ِهَشامٍ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَبِي أَُميَّةَ أََتاُه النَّ: قَالَ
َيا أََبا طَاِلبٍ، أََتْرغَُب َعْن ِملَِّة َعْبِد : لَُّه، كَِلَمةً أُحَاجُّ لََك بَِها ِعْنَد اللَِّه، قَالُواال إِلََه إِال ال: َيا َعمِّ، قُلْ:َوَسلََّم، فَقَالَ

القصص "[هَْتِديَنإِنَّكَ ال تَْهِدي َمْن أَحَْبْبَت وَلَِكنَّ اللََّه يَْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو أَْعلَُم بِالُْم:"الُْمطَِّلبِ؟ فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
  ] ).٥٦آية 

اصِ اَألكَْبرِ َوكَانَ َمنِ اْسُمُه ُمَعْيِقيٌب ُمَعْيِقيُب بن أَبِي فَاِطَمةَ الدَّْوِسيُّ ِمْن ُمَهاجَِرِة الَْحَبَشِة َحِليُف بين َسِعيدِ بن الَْع
ُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبرِْقيُّ، ثنا زِيَاُد بن َعْبِد اللَّهِ َجاًرا ِلُعَمَر بن الْخَطَّابِ َعلَى بَْيِت الْمَالِ َحدَّثََنا بِذَِلَك أَْحَم



  الَْبكَّاِئيُّ َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاقََما أَسَْنَد ُمَعْيِقيٌب
ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْبدُ َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، ثنا أََسُد بن ُموَسى، ثنا أَيُّوُب بن ُعْتَبةَ، ح َوَحدَّثََن -١٧٢٠٩

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : اللَِّه بن َرَجاَء، ثنا أَيُّوبُ بن ُعْتَبةَ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن ُمَعْيِقيبٍ، قَالَ
  .وَْيلٌ ِلَألْعقَابِ ِمَن النَّارِ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْوَزاِعيِّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ، ثنا ُمَبشِّرُ بن إِْسَماعِيلَ، َعنِ اَأل - ١٧٢١٠
َوْيلٌ :لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن ُمَعْيِقيبٍ، أَنّ النَّبِيَّ َص

  .ِلَألْعقَابِ ِمَن النَّارِ
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ١٧٢١١

بِي ثنا أَُبو الُْمِغَريِة، ثنا األَْوَزاِعيُّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَ: َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، وَأَُبو زَْيٍد الْحَْوِطيَّاِن، قَاال
إِنْ كُْنَت فَاِعال فََمرَّةً، َيعْنِي َمْسَح الَْحَصى :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثَنِي ُمَعْيِقيٌب، قَالَ: َسلََمةَ، قَالَ

.(  
ْشَيُب، ثنا شَْيَبانُ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الِْمصِّيِصيُّ، ثنا الَْحَسُن بن ُموَسى اَأل - ١٧٢١٢

لََّم قَالَ ِفي الرَُّجلِ ُيَسوِّي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثَنِي ُمَعْيقِيٌب، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .كُْنَت ال ُبدَّ فَاِعال فََواِحَدةً إِنْ:الَْحَصا َوالتُّرَاَب َحْيثُ َيْسُجُد، قَالَ

ريٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، ثنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ، ثنا َيْحَيى بن أَبِي كَِث - ١٧٢١٣
ال َتْمَسْح وَأَْنَت ُتَصلِّي، َوإِنْ كُْنَت ال ُبدَّ فَاِعال :ِه َوَسلََّم قَالََسلََمةَ، َعْن ُمَعْيِقيبٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .فََواِحَدةً، َتسْوَِيةَ الَْحَصا
بِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، ثنا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، ثنا َهمَّاٌم، ثنا َيْحَيى بن أَ - ١٧٢١٤

َواِحَدةً وَإِال :الصَّالِة، فَقَالَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن ُمَعْيِقيبٍ، أَنَُّه سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْمْسحِ ِفي كَ
  .فَذَْر

َنا َحْربُ بن َشدَّاٍد، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أَ - ١٧٢١٥
  أَبِي َسلََمةَ، َعْن ُمَعْيِقيبٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَُه ِفي

  .إِنْ كُْنَت فَاِعال فَوَاِحَدةً:الَْمْسحِ ِفي الصَّالِة
للَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن جَابِرٍ الُْمَحارِبِيُّ، ثنا َيحَْيى بن َيْعلَى، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد ا - ١٧٢١٦

َعلَْيِه  نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّهغَْيالنَ بن َجامِعٍ، َعْن أَبِي َعْبدِ اللَِّه، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن ُمَعْيِقيبٍ، َعنِ ال
  .اْهَتزَّ الْعَْرُش ِلَمْوتِ َسْعِد بن ُمَعاٍذ:َوَسلََّم قَالَ
شُِّر بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن أَْحَمَد بن يُوُنَس اَألهَْوازِيُّ الْكَاِتُب، ثنا النَّْضرُ بن َيزِيَد النَّهَْرِتريِيُّ، ثنا ُمَب - ١٧٢١٧

اعَْتكََف َرسُولُ :ْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُمَعْيِقيبٍ، قَالَإِْسَماعِيلَ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َي
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قُبٍَّة ِمْن ُخوصٍ، َبابَُها ِمْن َحِصريٍ، وَالنَّاُس ِفي الَْمْسجِِد

بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، ثنا أَبُو  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا - ١٧٢١٨
ثنا سَْهلُ : وايُّ، قَالُالَْخطَّابِ زِيَاُد بن َيْحَيى، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِ

َعْن َجدِِّه ُمَعْيِقيبٍ، بن َحمَّاٍد أَُبو َعتَّابٍ الدَّاللُ، ثنا أَُبو َمِكنيٍ نُوُح بن رَبِيَعةَ، َحدَّثَنِي إَِياسُ بن الْحَارِِث بن ُمَعْيِقيبٍ، 



يٍّ َعلَْيِه ِفضَّةٌ، فَُربََّما كَانَ ِفي َيِديَوكَانَ ُمَعْيِقيٌب َعلَى كَانَ خَاَتمُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َحِديٍد َملْوِ:قَالَ
  ).َخاَتمِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َشْيَبانُ بن - ١٧٢١٩

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ى الثَّقَِفيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمَعْيِقيبٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَفَرُّوخٍ، ثنا أَُبو أَُميَّةَ بن َيْعلَ
  .ُحرَِّمِت النَّاُر َعلَى الَْهيِّنِ اللَّيِّنِ السَّْهلِ الْقَرِيبِ:َوَسلََّم

  َمنِ اْسُمُه َمْيَسرَةُ
  َمْيَسَرةُ الْفَْجرِ الُْعقَْيِليُّ

ثنا ُمَحمَُّد بن ِسَناٍن الَْعَوِقيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن : َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، وَأَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، قَاال - ١٧٢٢٠
َيا َرُسولَ اللَِّه، َمَتى كُْنتَ َنبِيا؟ : لُْتقُ: طَْهَمانَ، َعْن ُبدَْيلِ بن َمْيسََرةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشِقيقٍ، َعْن َمْيَسَرةَ الْفَْجرِ، قَالَ

  .َوآَدُم َبْيَن الرُّوحِ َوالَْجَسِد:قَالَ
ثنا َيحَْيى  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، - ١٧٢٢١

ثنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، ثنا َمْنصُورُ : دَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، ثنا َعِليُّ بن َبحْرٍ، قَالُوابن َمِعنيٍ، ح َوَح
َيا َرسُولَ اللَِّه، مََتى : لُْتقُ: بن َسْعٍد، َعْن ُبَدْيلِ بن مَْيَسَرةَ الُْعقَْيِليِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشِقيقٍ، َعْن َمْيَسَرةَ الْفَْجرِ، قَالَ

  .َوآَدُم َبْيَن الرُّوحِ وَالَْجَسِد:كُْنَت َنبِيا؟ قَالَ
  َمنِ اْسُمُه َمْيُمونٌ
  َمْيُمونُ بن ِسْنَباٍد

: َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب، َصاِحبُ الَْبْصرِيِّ، ثنا هَاُرونُ بن ِديَنارٍ،  - ١٧٢٢٢
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َسِمْعُت َرُجال ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقَالُ لَُه َمْيُمونُ بن ُسْنبَاٍد َيقُولُ

  .ِقَواُم أُمَِّتي بِشَِرارَِها:َعلَْيِه َوَسلََّم
  َمنِ اْسُمُه ِمْهَرانُ

  َرانُ َموْلَى َرُسولِِمْه

  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ْن َروَاُهَوقَِد اْخُتِلَف ِفي اْسِمِه فَقَالُوا كَْيَسانُ أَْو ُهْرُمٌز وَالصََّواُب عِْنِدي ِمهَْرانُ َألنَّ الثَّْورِيَّ أَْتقَُن َم

، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َحدَّثَْتنِي أُمُّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ - ١٧٢٢٣
للَُّه اْحذَْر َشبَاَبنَا، فَإِنَّ َمْيُموًنا أَْو ِمهَْراًنا َموْلَى النَّبِيِّ َصلَّى ا: كُلْثُومِ بنُت َعِليٍّ، َوأَتَْيُتَها بَِصَدقٍَة كَانَ أََمرَ بَِها، فَقَالَْت

َيا َمْيُمونُ أَْو مِْهَرانُ، إِنَّا أَْهلُ َبْيٍت نُهِيَنا َعنِ :َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخبََرنِي أَنَُّه َمرَّ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ
  .الصََّدقَِة، َوإِنَّ َموَاِليَنا ِمْن أَْنفُِسَنا، فَال َتأْكُلِ الصََّدقَةَ

َدَخلُْت َعلَى أُمِّ : َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا َوْرقَاُء، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، قَالَ - ١٧٢٢٤
ْخبََرنِي، أَنَُّه َمرَّ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى كَْيَسانُ أَْو ُهْرُمُز أَ: إِنَّ َموْلًى لََنا ُيقَالُ لَُه: كُلْثُومِ بنِت َعِليٍّ بَِشْيٍء ِمَن الصََّدقَِة، فَقَالَْت

َيا فُالنُ، إِنَّا أَْهلُ َبْيٍت قَْد ُنهِيَنا أَنْ َنأُْخذَ الصََّدقَةَ، َوإِنَّ َموْلَى الْقَْومِ ِمْن :فََدعَانِي فَجِئُْت، فَقَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .أَْنفُِسهِْم، فَال َتأْكُلِ الصََّدقَةَ

  َمنِ اْسُمُه ُمَنْيِذٌر



  ُمَنْيِذرٌ اَألْسلَِميُّ
 بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا الَْجرَّاُح بن َمْخلٍَد، ثنا أَْحَمُد بن ُسلَْيَمانَ، ثنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن َحيِّ - ١٧٢٢٥

  ُحبُِليِّ، َعنِ الُْمنَْيِذرِ، صَاِحبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَعْبِد اللَِّه الَْمَعاِفرِيِّ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الْ

َرضِيُت بِاللَِّه : َمْن قَالَ إِذَا أَصَْبَح:َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َوَسلََّم َوكَانَ َيكُونُ بِإِفْرِيِقيَّةَ، قَالَ
  .ْسالمِ ِدينًا، َوبُِمحَمٍَّد َنبِيا، فَأََنا الزَّعِيُم آلُخذَ بَِيِدِه حَتَّى أُْدِخلَُه الَْجنَّةََربا، َوبِاِإل

  ُمْنِذُر بن َساَوى، كَانَ َعاِملَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الَْبْحَريْنِ
َوانِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن إِْدرِيسَ الُْحلْوَانِيُّ، ثنا إِْسَحاقُ بن ُسلَْيَمانَ الرَّازِيُّ، ثنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلْ - ١٧٢٢٦

لََّم كََتَب َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: الَْمْسعُوِديُّ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
 الرَُّسولِ َمْن صَلَّى َصالَتَنا، وَاْسَتقَْبلَ ِقْبلََتَنا، َوأَكَلَ ذَبِيَحَتَنا فَذَاكُُم الُْمْسِلُم، لَُه ِذمَّةُ اللَِّه، َوِذمَّةُ:إِلَى الْمُْنِذرِ بن َساَوى
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ِديُّ اسُْتْشهَِد َيْوَم بِئْرِ َمُعوَنةَ، َوكَانَ أَِمَري السَّرِيَِّةُمْنِذُر بن َعْمرٍو اَألْنَصارِيُّ ثُمَّ السَّاِع
ةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْن ُعْرَو - ١٧٢٢٧
بن َعْمرٍو أَِخي بين َساِعَدةَ إِلَى بِئْرِ َمعُوَنةَ، َوَبَعثَ َمعَُهُم الُْمطَِّلَب السُّلَِميَّ ِلَيُدلَُّهْم َعلَى  ثُمَّ غَْزَوةُ الُْمْنِذرِ:الزَُّبْيرِ، قَالَ

ِذرُ بن َعْمرٍو َوأَْصَحابُُه، ِتلَ الْمُْنالطَّرِيقِ، فََبَعثَ أَْعَداُء اللَِّه إِلَى َعاِمرِ بن الطُّفَْيلِ َيْستَِمدُّوَنُه فَأََمدَُّهْم َعلَى الُْمْسِلِمَني، فَقُ
  إِال ُعَمَر بن أَُميَّةَ الضَّْمرِيَّ، فَإِنَُّهْم أََسُروُه فَاسَْتْحَيْوهُ َحتَّى قَِدمُوا بِِه َمكَّةَ

مُِّنوُه فَأََبى، فَقََتلُوُه، فَذُِكرَ فَُهَو َدفََن َحبِيَب بن َعِديٍّ، َوَعَرضَ الُْمْشرِكُونَ َعلَى ُعْرَوةَ بن الصَّلِْت َيْوَم بِئْرِ َمُعوَنةَ أَنْ ُيَؤ
اللَُّهمَّ إِنَّا ال َنجُِد َمْن ُيَبلِّغُ َعنَّا َرسُولََك غَيَْرَك، اللَُّهمَّ : لََنا أَنَّ الُْمْسِلِمَني قَالُوا َيْوَم بِئْرِ َمُعوَنةَ ِحنيَ أَحَاطَ بِهُِم الَْعُدوُّ

  .بِْرُه َخَبرََنافَاقَْرأْ َعلَْيِه ِمنَّا السَّالَم َوأَْخ
أَقَاَم :َحاَق، قَالََحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْس - ١٧٢٢٨

َوذَا الْقَْعَدِة، َوذَا الِْحجَِّة َوَوِليَ ِتلَْك الَْحجَّةَ الُْمْشرِكُونَ،  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَْعَد أُُحٍد َبِقيَّةَ َشوَّالٍ،
  .َوالُْمَحرََّم، ثُمَّ َبَعثَ أَْصَحابَ بِئْرِ َمُعوَنةَ ِفي َسفَرٍ َعلَى رَأْسِ أَْرَبَعِة أَْشُهرٍ ِمْن أُُحٍد

ُق بن َيَسارٍ، َعنِ الُْمغَِريِة بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِثِ بن فَكَانَ ِمْن َحِديثِهِْم كََما َحدَّثَنِي أَبِي إِْسحَا - ١٧٢٢٩
قَِدَم أَُبو َبَراٍء َعاِمُر بن َماِلِك : ِهَشامٍ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرِبن حممد بن عمرو بن حزم وغريهم من أهل العلم، قَالُوا

لِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ فَعََرَض َعلَْيِه اِإلْسالَم َوَدَعاُه إِلَْيِه فَلَمْ بن َجْعفَرٍ ُمالِعُب اَألِسنَِّة َعلَى َعلَى َرُسو
اِإلَمياِن، َيا ُمَحمَُّد، لَوْ َبَعثَْت رَِجاال ِمْن أَْصَحابَِك إِلَى أَْهلِ َنْجٍد فََدَعوُْهْم إِلَى : ُيْسِلْم وَلَْم يبَُعْد ِمَن اِإلْسالمِ، فَقَالَ

َعلَْيِه َوَسلََّم الْمُْنِذَر بن  َرجَْوُت أَنْ َيْسَتجِيُبوا لََك، فَاْبَعثُْهْم فَلَْيْدُعوا النَّاَس إِلَى أَمْرَِك، فََبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
  َعْمرٍو أََخا بين َساِعدَةَ

ِعنيَ َرُجال ِمَن الُْمْسِلِمَني ِمْن ِخَيارِِهْم ِمنُْهُم الْحَارِثُ بن الصِّمَِّة، َوَحَرامُ بن كَْعبِ بن الَْخْزَرجِ الُْمْعنَِق ِلَيُموَت ِفي أَْرَب
ْرقَاَء الْخَُزاِعيُّ، بن ِملَْحانَ أَُخو بين َعِديِّ بن النَّجَّارِ، َوُعْرَوةُ بن أَْسَماَء بن الصَّلِْت السُّلَِميُّ، َوَناِفُع بن ُبدَْيلِ بن َو

 َوِهيَ َبْيَن أَْرضِ فَُهْيَرةَ َمْولَى أَبِي َبكْرٍ، َورَِجالٌ ُمَسمَّْونَ ِمْن ِخيَارِ الُْمْسِلِمَني، فََسارُوا حَتَّى نََزلُوا بِئَْر َمُعوَنةَ َوَعاِمُر بن
مَّا َنَزلُوَها بََعثُوا َحَراَم بن ِملَْحانَ بين َعاِمرٍ، َوحََّرةِ بين ُسلَْيمٍ، ِكال الَْبلََدْينِ ِمْنَها قَرِيٌب، َوِهَي ِمْن ُسلَْيمٍ أَقَْرُب، فَلَ



الرَُّجلِ فَقََتلَُه، ثُمَّ اسَْتْصرخَ  بِِكتَابِ َرُسولِ اللَِّه إِلَى َعاِمرِ بن الطُّفَْيلِ، فَلَمَّا أََتاُهْم لَْم َينْظُْر ِفي ِكَتابِِه إِلَى أَنْ َعَدا َعلَى
لَْن َنْخِفرَ أََبا َبَراٍء، َوقَْد َعقََد لَُهْم َعقًْدا َوجِوَارًا، فَاسَْتْصَرخَ : ُبوهُ إِلَى َما َدَعاُهْم، َوقَالُواَعلَْيهِْم بين َعاِمرٍ، فَأَبَْوا أَنْ ُيجِي

َحاطُوا بِهِْم ِفي ُعَصيَّةَ، َورِْعال وذَكْوَاًنا، فَأََجاُبوهُ إِلَى ذَِلَك فَخََرُجوا َحتَّى غَشُوا الْقَْوَم، فَأَ: َعلَْيهِْم قََباِئلَ بين ُسلَْيمٍ
ٍد أََخا بين دِيَنارِ بن النَّجَّارِ، رِحَاِلهِْم، فَلَمَّا َرأَْوُهْم أََخذُوا أَْسَيافَُهْم ثُمَّ قَاَتلُوُهْم حَتَّى قُِتلُوا َعْن آِخرِِهْم، إِال كَْعَب بن زَْي

اَش حَتَّى قُِتلَ َيْوَم الَْخْنَدقِ، فَكَانَ ِفي سَْرحِ الْقَْومِ َعْمُرو بن أَُميَّةَ فَإِنَُّهْم َتَركُوُه ِفيِه َرَمٌق، فَاْرُتثَّ ِمْن َبْينِ الْقَتْلَى فََع
ْيُر َتُحوُم َعلَى الَْعْسكَرِ، الضَّْمرِيُّ، َوَرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ أََحُد بين َعْمرِو بن َعْوٍف، فَلَْم ُيَنبِّئُْهَما بُِمَصابِ إِخَْوِتهَِما إِال الطَّ

  :فَقَالَ

ِتي أَصَاَبتُْهْم َواِقفَةٌ، فَقَالَ األَْنَصارِيُّ َواللَِّه إِنَّ لَِهِذِه الطَّْيرِ لَشَأًْنا، فَأَقَْبال ِلَينْظَُرا، فَإِذَا الْقَْوُم ِفي ِدمَائِهِْم، فَإِذَا الْخَْيلُ الَّ
: ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُنْخبَِرُه الْخََبَر، فَقَالَ األَْنَصارِيُّأََرى أَنْ نَلَْحَق بَِرُسولِ اللَّ: َما َتَرى؟ قَالَ: ِلَعْمرِو بن أَُميَّةَ

َجالُ، ثُمَّ قَاَتلَ الْقَْوَم لَكِنِّي َما كُْنُت أَْرغَُب بنفِْسي َعْن َمْوِطنٍ قُِتلَ ِفيِه الُْمْنِذُر بن َعْمرٍو، َوَما كُْنُت لَُتْخبَِرنِي َعْنُه الرِّ
َناِصَيَتُه، َوأَْعَتقَُه َعْن  ، وَأََخذَ َعْمُرو بن أَُميَّةَ أَِسريًا، فَلَمَّا أَْخَبَرُهمْ أَنَُّه ِمْن ُمَضَر أَطْلَقَُه َعاِمُر بن الطُّفَْيلِ َوَجزََّحتَّى قُِتلَ

الْقَْرقََرِة ِمْن َصْدرِ قََناٍة أَقَْبلَ َرُجالِن ِمْن بين َعاِمرٍ َرقََبٍة َزَعَم أَنََّها كَاَنْت َعلَى أُمِِّه، فَخََرَج َعْمُرو بن أَُميَّةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِ
َسلََّم َوجِوَاٌر، فَلَْم َيْعلَْم بِِه َعْمرُو َحتَّى َنَزال َمَعُه ِفي ِظلٍّ ُهَو ِفيِه، َوكَانَ ِللَْعامِرِيِّيَِّن َعقٌْد َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ِمْن بين َعاِمرٍ، فَأَْمَهلَُهَما َحتَّى إِذَا َناَما َعَدا َعلَْيهَِما فَقََتلَُهَما َوُهَو َيَرى : ِممَّْن أَْنُتَما؟ قَاال: قَْد سَأَلَُهَما ِحَني َنَزالبن أَُميَّةَ َو
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا قَِدَم َعْمُرو بن أَنَُّه أَصَاَب بِهَِما ثَأَْرُه ِمْن بين َعاِمرٍ ِلَما أَصَاُبوا ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َص

لَِئْن قََتلَْت قَِتيلَْينِ : َعلَْيِه َوَسلََّمأَُميَّةَ َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخَبَرهُ الَْخبََر، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
  َهذَا:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألدَِينَُّهَما، ثُمَّ

ُه، َوَما أُِصيَب ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ َعَملُ أَبِي َبَراٍء، قَْد كُْنُت لََها كَارًِها مَُتَخوِّفًافََبلَغَ أََبا َبَراٍء فََشقَّ َعلَْيِه إِْخفَاُر َعاِمرٍ إِيَّا
بين : ْيِه َوَسلََّم ِفي َسَببِِه َوجِوَارِِه، َوقَالَ َحسَّانُ بن ثَابِتٍ ُيَحرِّضُ بين أَبِي بََراٍء َعلَى َعاِمرِ بن الطُّفَْيلِاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

ا َخطَأٌ كََعْمدِأَال أَْبِلغْ رَبِيَعةَ ذَا أُمِّ الَْبنِنيَ أَلَْم َيُرْعكُْم وَأَْنُتْم ِمْن ذَوَاِئبِ أَْهلِ َنْجدِ َتَهكُُّم َعاِمرٍ بِأَبِي َبَراٍء لَِيْخفَِرُه َوَم
َحَملَ َربِيَعةُ بن َعاِمرٍ الَْمَساِعيفََما أَْحَدثَْت ِفي الَْحَدثَاِن بَْعِديأَُبوَك أَُبو الُْحُروبِ أَُبو بََراٍءَوخَالَُك مَاجِدٌ َحكَُم بن َسْعدِفَ

َهذَا َعَملُ أَبِي َبَراٍء، فَإِنْ أَُمْت :َوقََع ِفي فَِخِذِه وَأَْشَواُه َوَوقََع َعْن فََرِسِه، فَقَالََعلَى َعاِمرِ بن الطُّفَْيلِ، فَطََعَنُه بِالرُّْمحِ، فَ
  .فََدِمي ِلَعمِّي، فَال ُيْتَبَعنَّ بِِه، َوإِنْ أَِعْش فََسأََرى رَأْيِي ِفيَما أََتى إِلَيَّ

  َمنِ اْسُمُه َمْرَوانُ
  صِ بن أَُميَّةَ بن َعْبِد َشْمسِ بن َعْبدِ َشْمسِ بن َمَناٍفَمْرَوانُ بن الَْحكَمِ بن الَْعا

َوةُ بن الزَُّبْيرِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَْخبََرنِي ُعْر - ١٧٢٣٠
خََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصحَاُبُه ِمَن الُْحَدْيبَِيِة ِفي :انِ بن الَْحكَمِ، قَاالَعنِ الِْمْسَورِ بن َمْخَرَمةَ، َوَمْرَو

لََّم الَْهْدَي وَأَْشَعَر، لَْيِه َوَسبِْضعِ َعَشَرٍة َوِمائٍَة ِمْن أَْصَحابِِه، َحتَّى إِذَا كَاُنوا بِِذي الُْحلَْيفَِة،قَلََّد َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
  .ثُمَّ أَْحَرَم بِالُْعْمَرِة

  َمْرَوانُ بن قَْيسٍ اَألَسِديُّ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ١٧٢٣١



ي أَبِي، ثنا ثنا َسِعيدُ بن َيحَْيى بن َسعِيٍد اُألَموِيُّ، َحدَّثَنِ: ُعْبُدوسَ بن كَاِملٍ السَِّراُج، وَُمَحمَُّد بن ُحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ، قَاال
َسِمْعُت َعمِّي َمْرَوانَ بن قَْيسٍ َوقَدْ أََخذَ الرَِّعيَّةَ َعْن أَْهِلِه ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : ِعْمَرانُ بن َيحَْيى اَألَسِديُّ، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أَبِي ُتُوفَِّي، َوقَدْ : ِه َوَسلََّم فَقَالََجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ِشي َعْنُه َوأَنْ َنقِْضَي َعْنُه َبَدَنةً َجَعلَ َعلَْيِه أَنْ َيْمِشَي إِلَى َمكَّةَ، َوأَنْ يَْنَحَر َبَدنَةً، َولَْم َيْتُرْك مَاال، فََهلْ يَقِْضي َعْنُه أَنَّ َنْم

َنَعْم، اقْضِ َعْنُه وَاْنَحْر َواْمشِ، أََرأَْيَت لَْو كَانَ َعلَى أَبِيَك َدْينٌ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِمْن َماِلي؟ فَ
  .ِلَرُجلٍ فَقََضْيَت َعْنُه ِمْن َماِلَك، أَلَْيَس َيْرجِعُ الرَُّجلُ رَاِضًيا؟ وَاللَُّه أََحقُّ أَنَّ يَْرَضى

  اْسُمُه َمْرُزوٌق َمنِ
  َمْرزُوٌق الصَّيْقَلُ

ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا ُمَحمَّدُ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال - ١٧٢٣٢
زُوٌق الصَّيْقَلُ، أَنَُّهصَقَلَ َسْيَف َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَا بن ِحْمَيرٍ، َحدَّثَنِي أَُبو الَْحكَمِ الصَّْيقَلُ، َحدَّثَنِي مَْر

  .الْفَقَارِ، َوكَاَنْت لَُه قَبِيَعةٌ ِمْن ِفضٍَّة َوِحلٌَق ِفي قَْيِدِه وَبكََرةٌ ِفي َوَسِطِه ِمْن ِفضٍَّة
  َمنِ اْسُمُه ُمْنكَِدٌر

  لتَّيِْميُّ تَْيُم قَُرْيشٍُمْنكَِدٌر أَُبو ُمَحمٍَّد ا
: أَبِيِه، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا ُحرَْيثُ بن السَّاِئبِ، ثنا ُمَحمَّدُ بن الْمُْنكَِدرِ، َعْن - ١٧٢٣٣

  قَالَ

  .ْيِت أُسُْبوًعا ال َيلُْغو ِفيِه كَانَ كََعْدلِ َرقََبٍة يُْعِتقَُهاَمْن طَافَ َحْولَ الَْب:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
نِيُّ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبٍ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا حَفُْص بن ُعَمَر الِْمْهرِقَانِيُّ، ثنا الْقَاِسُم بن الَْحكَمِ الْعَُر - ١٧٢٣٤

َجَمِليُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُسوقَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن الْمُْنكَِدرِ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْبُد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُمرَّةَ الْ
اُس يَْنَتِظُرونَ ِفي ، وَالنََّوَسلََّم أَنَّهُ َخَرَج ذَاتَ لَْيلٍَة َوقَْد أَخَّرَ َصالةَ الِْعَشاِء َحتَّى ذََهَب ِمَن اللَّْيلِ ُهَنْيَهةٌ أَْو َساَعةٌ

أََما إِنََّها :أََما أَنَّكُْم لَْن َتزَالُوا ِفي َصالٍة َما اْنَتظَْرُتُموَها، ثُمَّ قَالَ:َنْنَتِظُر الصَّالةَ، قَالَ: َما َتْنَتِظُرونَ؟قَالُوا:الَْمْسجِِد، فَقَالَ
النُُّجوُم أََمانُ السََّماِء، فَإِنْ طُِمَسِت :َممِ، ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه إِلَى السََّماِء، فَقَالََصالةٌ لَمْ ُيَصلَِّها أََحٌد ِممَّْن كَانَ قَْبلَكُْم ِمَن اُأل

ْصَحابِي أََمانُ أُمَِّتي، النُُّجوُم أََتى السََّماَء َما ُيوَعُدونَ، َوأََنا أََمانُ أَْصَحابِي، فَإِذَا قُبِْضُت أََتى أَْصحَابِي َما ُيوَعُدونَ، وَأَ
  .إِذَا قُبَِض أَْصَحابِي أََتى أُمَِّتي َما ُيوَعُدونَ، َيا بِاللُ أَِقْمفَ

  َمنِ اْسُمُه َمثَْعٌب
  َمثَْعٌب غَْيُر َمْنُسوبٍ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا ُعبَْيُد بن َيعِيَش، ثنا َيْحَيى بن َيْعلَى، َعْن أَْشَعثَ بن أَبِي  - ١٧٢٣٥
كَانَ غَْزٌو َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَْم َيكُْن أََحٌد ِمنُْهْم إِال َولَُه رَاِحلَُتُه : لشَّْعثَاِء، َعْن َمثَْعبٍ، قَالَا

  فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َيْعَتِقُب َعلَْيَها غَْيرِي، قَالَ

َما أَْنَت إِال َمثَْعٌب، :إِنَّ بِي قُوَّةً، َحتَّى َيفَْعلَ ذَِلَك َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا، فََيقُولُ: اْركَْب، فَأَقُولُ:زِلُ، ثُمَّ َيقُولُ ِليَوَسلََّم َيْن
  .فَكَانَ ِمْن أََحبِّ أَْسمَاِئي إِلَيَّ:قَالَ

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصحَابِِه فََيُصوُم َبْعضُُهْم َوُيفِْطرُ َبْعضُُهْم، فَلَمْ  فَكُْنُتأَُساِفُر َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى: قَالَ - ١٧٢٣٦
  .َيِعبِ الصَّاِئَم َعلَى الُْمفِْطرِ، َوال الُْمفِْطَر َعلَى الصَّاِئمِ



  َمنِ اْسُمُه ُمْصَعٌب
  ُمْصَعُب بن ُعَمْيرٍ الْقَُرِشيُّ ثُمَّ الَْعدَوِيُّ

. ٍدبن ُعَمْيرِ بن َهاِشمِ بن َعْبِد َمنَاِف بن َعْبِد الدَّارِ بن قُْصلَى ِمَن الْمَُهاجِرِيَن األَُولِ، اسُْتْشهِدَ َيْوَم أُُحَوُهَو ُمْصَعُب 
  ِمْن أَْخَبارِِه
: إِْسحَاَق، َعنِ الَْبَراِء، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أََنا إِسَْرائِيلُ، َعْن أَبِي - ١٧٢٣٧

َما فََعلَ َرُسولُ : ُت لَُهَوكَانَ أَوَّلَ َمْن قَِدَم َعلَْيَنا ِمَن الُْمَهاجِرِيَن ُمْصَعُب بن ُعَمْيرٍ أََحُد بين َعْبِد الدَّارِ بن قَُصيٍّ، فَقُلْ
  .أَْصَحاُبُه َعلَى أَثَرِيُهَو َمكَاَنُه، َو:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ

فَلَمَّا : ةَ قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْن ُعْرَو - ١٧٢٣٨
ُمَعاذُ اْبُن َعفَْراَء، وأسعُد بن ُزرَاَرةَ، َوِمْن بين : ارِ ِمنُْهْمَحَضرَ الَْمْوِسُم َحجَّ َنفٌَر ِمَن اَألْنَصارِ ِمْن بين َماِلِك بن النَّجَّ

أَُبو الَْهْيثَمِ بن التَّْيَهاِن، َوِمْن بين َعْمرِو بن : َراِفُع بن مَاِلٍك، َوذَكَْوانُ بن َعْبِد قَْيسٍ، َوِمْن بين َعْبِد اَألشَْهلِ: ُزَرْيقٍ
  ُهْم فَأََتاُهْم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّهُعَوْيُم بن َساِعَدةَ، فَأََتا: َعْوٍف

ْرآنَ، فَلَمَّا َسِمُعوا قَْولَُه أَْنِصتُوا، َعلَْيِه َوَسلََّمفَأَْخَبَرُهْم َخَبَرُه الَِّذي اْصطَفَاُه اللَُّه ِمْن ُنُبوَِّتِه َوكََراَمِتِه، َوقََرأَ َعلَْيهُِم الْقُ
ْيِه، ْعَوِتِه َوَعَرفُوا َما كَانُوا َيْسَمُعونَ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ِمْن ِذكْرِِهْم إِيَّاُه بِِصفَِتِه، َوَما َيْدُعوُهْم إِلََواطَْمأَنَّْت أَنْفُُسُهمْ إِلَى َد

َخْزَرجِ ِمَن الدَِّماِء، َوَنْحنُ قَْد َعِلْمَت الَِّذي َبْيَن األَْوسِ وَالْ: فََصدِّقُوُه َوآَمُنوا بِِه َوكَاُنوا ِمْن أسبابِ الَْخيْرِ، ثُمَّ قَالُوا لَُه
اْمكُثْ َعلَى اْسمِ اللَِّه حَتَّى ُنِحبُّ َما أَْرَشَد اللَُّه بِِه وأَمََرَك، وََنْحُن ِللَِّه َولََك ُمْجتَهُِدونَ، وَإِنَّا ُنِشُيُر َعلَْيَك بَِما َتَرى، فَ

وُهْم إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه، فَلََعلَّ اللََّه ُيصِْلُح َبيَْنَنا وََيْجَمُع أَمَْرَنا، فَإِنَّا الَْيْوَم َنْرجَِع إِلَى قَْوِمَنا فَُنخْبَِرُهْم بَِشأْنَِك، وََنْدُع
لَْمْوِسَم ِمَن لَِكْن ُنَواِعُدَك اُمَتَباِعُدونَ ُمَتَباِغُضونَ، َوإِنْ تَقُْدْم َعلَْيَنا الَْيْوَم وَلَْم َنْصطَِلْح لَْم َيكُْن لََنا َجَماَعةٌ َعلَْيَك، َو
فََدَعْوُهْم سِرا وَأَْخَبُروُهْم  الَْعامِ الُْمقْبِلِ، فََرِضَي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذي قَالُوا، فََرَجُعوا إِلَى قَْوِمهِْم

بِِه، َوَدَعا إِلَْيِه بِالْقُْرآِن حَتَّى قَلَّ دَاٌر ِمْن ُدورِ األَْنَصارِ إِال أَْسلَمَ  بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالَِّذي َبَعثَُه اللَُّه
أَِن اْبَعثْ إِلَيَْنا َرُجال ِمْن ِقَبِلَك فََيْدُعو النَّاسَ : ِفيَها نَاٌس ال َمحَالَةَ، ثُمَّ َبَعثُوا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ِكتَابِ اللَِّه، فَإِنَُّه أَْدَنى أَنْ ُيتَّبََع،فََبَعثَ إِلَيْهِْم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهبِ

َويَفُْشو و النَّاَس سِرا، َوَسلََّم ُمْصَعَب بن ُعَمْيرٍ أََخا بين َعْبِد الدَّارِ، فََنَزلَ ِفي بين غَْنمٍ َعلَى أَسَْعَد بن ُزَرارَةَ، فَجََعلَ َيْدُع
 َوُمْصَعُب بن ُعَمْيرٍ حَتَّى أََتَيا اِإلْسالُم، َوَيكْثُُر أَْهلُُه َوُهْم ِفي ذَِلَك ُمسَْتْخفُونَ بُِدَعائِهِْم، ثُمَّ إِنَّ أَْسَعَد بن ُزرَاَرةَ أَقَْبلَ ُهَو

ٍط ِمْن أَْهلِ اَألْرضِ فَأََتوُْهْم ُمسَْتْخِفَني، فََبْيَنَما ُمْصَعُب بن ُعَمْيرٍ بِئَْر ُمرِّيٍّ أَْو قَرِيًبا ِمْنهَا، فََجلَسَْنا ُهَناِلَك َوَبَعثَا إِلَى َرْه
َعالمَ : تَّى َوقََف َعلَْيهِْم، فَقَالَُيَحدِّثُُهْم َويَقُصُّ َعلَْيهُِم الْقُْرآنَ أُْخبَِر بِهِْم سَْعُد بن ُمَعاٍذ، فَأََتاُهْم ِفي ُألَمِتِه َمَعُه الرُّْمُح َح

ُضَعفَاَءَنا بِالَْباِطلِ، وََيْدُعوُهْم إِلََيأِْت ْيِه؟ ال أََراكُْم َبْعَدَها بَِشْيٍء يَنا ِفي ُدورَِنا بَِهذَا الَْوِحيدِ الْفَرِيدِ الطَّرِيحِ الَْغرِيبِ، ُيَسفِّهُ 
يًبا مِْنَها، فَأُخْبَِر بِهِْم َسْعدُ بن ُمَعاٍذ الثَّانِيَةَ، فََواَعَدُهمْ بَِوِعيدٍ ِمْن جَِوارَِنا، فََرَجعُوا، ثُمَّ إِنَُّهْم َعادُوا الثَّانَِيةَ بِبِئْرِ مُرِّيٍ أَْو قَرِ

َيا اْبَن خَالَِة اْسَمْع ِمْن قَْوِلِه، فَإِنْ َسِمْعَت ُمْنكًَرا، فَاْرُدْدهُ َيا َهذَا : ُدونَ الَْوعِيِد األَوَّلِ، فَلَمَّا َرأَى أَْسَعُد ِمْنُه ليًِنا، قَالَ
حم َوالِْكتَابِ الُْمبِنيِ، إِنَّا :"َماذَا َيقُولُ؟ فَقََرأَ َعلَْيهِْم ُمْصَعُب بن ُعَمْيرٍ: ُه، َوإِنْ َسِمْعَت خَْيًرا فَأَجِْب إِلَْيِه، فَقَالَِمْن

ْسَمُع إِال َما أَْعرُِف، فََرَجَع َوقَْد َهَداهُ َما أَ: ، فَقَالَ َسْعُد بن ُمَعاٍذ] ٣الزخرف آية "[َجَعلَْناُه قُْرآًنا َعرَبِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ
  اللَُّه، وَلَْم ُيظْهِرْ لَُهمُ اِإلْسالَم َحتَّى َرَجَع إِلَى قَْوِمِه، فََدَعا بين َعْبدِ اَألْشَهلِ إِلَى اِإلْسالمِ،



أَْو أُنْثَى، فَلَْيأِْتَنا بِأَْهَدى ِمْنُه َنأُْخذْ بِِه، فَوَاللَِّه لَقَْد َجاَء  َمْن َشكَّ ِفيِه ِمْن َصِغريٍ أَْو كَبِريٍ أَْو ذَكَرٍ: َوأَظَْهَر إِْسالَمُه َوقَالَ
كَُر، فَكَاَنتْ أَوَّلَ دُورٍ ِمْن أَْمٌر لَُتَحزَّنَّ ِفيِه الرِّقَاُب، فَأَْسلََمْت بنو َعْبِد اَألْشَهلِ ِعْندَ إِْسالمِ َسْعٍد َوُدعَاِئِه إِال َمْن ال ُيذْ

رَاَرةَ، فَاْنَتقَلَ ْنَصارِ أَْسلََمْت بِأَْسرَِها، ثُمَّ إِنَّ بين النَّجَّارِ أَْخَرجُوا ُمْصَعبَ بن ُعَمْيرٍ َواشَْتدُّوا َعلَى أَسَْعَد بن ُزُدورِ اَأل
َحتَّى قَلَّ َداٌر ِمْن ُدورِ األَْنصَارِ إِال  ُمْصَعُب بن ُعَمْيرٍ إِلَى َسْعدِ بن ُمَعاٍذ، فَلَْم َيَزلْ عِْنَدُه َيْدُعو َوَيْهِدي اللَُّه َعلَى َيَدْيِه،

نَ الُْمْسِلُمونَ أََعزَّ أَْسلََم ِفيَها نَاٌس ال َمحَالَةَ وَأَْسلََم أَْشَرافُُهْم وَأَْسلََم َعْمُرو بن الَْجُموحِ، وَكُِسَرَت أَصَْناُمُهْم، فَكَا
  ).رٍ إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ ُيْدَعى الُْمقْرَِئ أَْهِلَها، َوصَلَُح أََمرُُهْم َوَرَجَع ُمْصَعبُ بن ُعَمْي

ن َحدَّثََنا َعْمُرو بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ، ثنا َيحَْيى بن الَْعالِء، َعْن َعْبِد اَألْعلَى ب - ١٧٢٣٩
َمرَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى : ةَ، َعْن فُِطنِ بن َوْهبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمْيرٍ، قَالََعْبِد اللَِّه بن أَبِي فَْرَو

َد اللَِّه فَُردُّوُهْم َوَصلُّوا أَشَْهُد أَنَّكُْم أَْحَياُء ِعْن:ُمْصَعبِ بن ُعَمْيرٍ ِحَني َرَجَع ِمْن أُُحٍد، فََوقََف َعلَْيِه َوَعلَى أَْصَحابِِه، فَقَالَ
  .َعلَْيهِْم، فََوالَِّذي نَفُْس ُمَحمَّدٍ بَِيِدِه ال ُيَسلُِّم َعلَْيهِْم إِال َردُّوا َعلَْيِه إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة

  ُمْصَعٌب اَألْسلَِميُّ
  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا - ١٧٢٤٠

اْنطَلََق غُالٌم : يُر بن َحازِمٍ، َسِمْعُت َعْبَد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ ُيَحدِّثُ، َعْن ُمْصَعبٍ اَألْسلَِميِّ، قَالََشْيَبانَ بن فَرُّوخٍ، ثنا َجرِ
ْجَعلَنِي ِممَّْن َتْشفَُع لَهُ أَسْأَلَُك أَنْ َت: َوَما ُهَو؟قَالَ:إِنِّي سَاِئلَُك ُسؤَاال، قَالَ: ِمنَّا فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

َما أََمرَنِي بَِهذَا أََحدٌ إِال نَفِْسي، : َمْن أَمََرَك بَِها، أَْو َمْن َعلََّمَك بَِهذَا؟ أَْو َمْن َدلََّك َعلَى َهذَا؟قَالَ:َيْوَم الِْقَيامَِة، قَالَ
ُردُّوا َعلَيَّ الُْغالَم، فََردُّوهُ :الُْغالُم َجذْالنَ ِلُيْخبَِر أَْهلَُه، فَلَمَّا َولَّى، قَالَ فَإِنََّك ِممَّْن أَْشفَُع لَُه َيْوَم الِْقَياَمِة، فَذََهَب:قَالَ

  .أَِعنِّي َعلَى نَفِْسَك بِكَثَْرِة السُُّجوِد:كَِئيًبا َمَخافَةَ أَنْ َيكُونَ قَْد َحَدثَ ِفيِه َشْيٌء، قَالَ
  َمنِ اْسُمُه َمْعَدانُ
  ِلٍد يُقَالُ لَهُ ُصْحبَةٌَمْعَدانُ أَُبو خَا
َباَدةَ، ثنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن ُشَعْيبٍ الرِّحَابِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن َمْعَمرٍ الَْبحَْرانِيُّ، ثنا َرْوحُ بن ُع - ١٧٢٤١

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َرِفيقٌ :يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَاْبُن جَُرْيجٍ، َعْن زَِياٍد، َعْن خَاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِ
ْجَم، فَأَنْزِلُوَها َمَنازِلَهَا، فَإِنْ ُيِحبُّ الرِّفَْق، وََيْرَضاُه، َوُيِعُني َعلَْيِه َما ال ُيِعُني َعلَى الُْعْنِف، فَإِذَا َرِكبُْتْم َهِذِه الدََّوابَّ الُْع

سَ بِالطَّرِيقِ، فَإِنَُّه طَرِيُق ِت اَألْرُض، فَاْنجُوا َعلَْيَها، فَإِنَّ اَألْرَض ُتطَْوى بِاللَّْيلِ َما ال ُتطَْوى بِالنََّهارِ، َوإِيَّاكُْم وَالتَّعْرِيأَْجَدَب
  .الدَّوَابِّ َوَمأَْوى الْحَيَّاِت

  َمنِ اْسُمُه َمْخلٌَد
  َمْخلٌَد الِْغفَارِيُّ

  ا أَْحَمدُ بن الَْخاللَِحدَّثََن - ١٧٢٤٢

ْن َمْخلٍَد الِْغفَارِيِّأَنَّ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوبُ بن ُحَمْيٍد، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُمَحمٍَّد، َع
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َبْدًرا، فَكَانَ ُعَمُر ُيْعِطيهِْم أَلْفًا ِلكُلِّ َرُجلٍثَالثَةَ أَْعُبدٍ ِلبَنِي ِغفَارٍ شَهُِدوا َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه 

  َمنِ اْسُمُه ُمِغَريةُ
  .ُمِغَريةُ أَُبو سُفَْيانَ بن الْحَارِثِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َهاِشمِ بن َعْبِد َمنَاٍف

لَْيِه َوَسلََّم ِفي الطَّرِيقِ َوكَانَ ِممَّْن ثََبَت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أَْسلََم َيْوَم الْفَْتحِ، لَِقَي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع



  ُحَنْينٍ، ُتُوفِّيَ َسَنةَ ِعشْرِيَن
قُطَِعيُّ، ثنا َوْهُب بن جَرِيرِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن اَألْحَمرِ النَّاِقدُ الَْبْصرِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْ - ١٧٢٤٣

الْتَفََت َرسُولُ اللَِّه : َحازِمٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن كَِثريِ بن الْعَبَّاسِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َخيًْرا:اْبَن أُمَِّك، فَقَالَ لَُه: َمْن أَْنَت؟فَقَالَ:َيْوَم حَُنْينٍ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى أَبِي ُسفَْيانَ بن الَْحارِِث

  ُمِغَريةُ بن ُشْعَبةَ الثَّقَِفيُّ
: قَالَ ةَ،َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ، ثنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ، َعْن أَبِي ُعبَْيَد - ١٧٢٤٤

ْيسِ بن ُمَنبِّهٍ الُْمِغَريةُ بن شُْعَبةَ بن أَبِي َعاِمرِ بن َمْسُعوِد بن ُمَعتِّبِ بن مَاِلِك بن كَْعبِ بن َعْمرِو بن َمْعِد بن َعْوِف بن قَ
ا ِمْن سََنَتْينِ، ثُمَّ َوِلَي الْكُوفَةَ َومَاَت بَِها َسَنةَ ُيكَْنى أََبا َعْبِد اللَِّه، أُمُُّه امَْرأَةٌ ِمْن بين َنْصرِ بن ُمَعاوَِيةَ، وَِلَي الَْبْصَرةَ َنْحًو

  أَوَّلُ. َخْمِسَني

  .َمَشاِهِدِه َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْحَدْيبَِيةُ
  .ُتُوفَِّي الُْمِغَريةُ َسَنةَ َخْمِسَني:َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرحِ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ - ١٧٢٤٥
بَّانُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن َشبِيبٍ الَْعسَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، ثنا َح - ١٧٢٤٦

َخطَّابِ أَوَّلَ َما بََعثَ إِلَى الْكُوفَِة أََبا ُعَبْيدٍ الثَّقَِفيَّ أََبا الُْمْختَارِ، َبَعثَ ُعَمُر بن الْ:َعِليٍّ، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ
 َسَنةً، ثُمَّ َنَزَعُه، فَقُِتلَ، فََبَعثَ سَْعَد بن أَبِي َوقَّاصٍ، فََمكَثَ َخْمَس ِسنِنيٍ ثُمَّ َنَزَعُه، ثُمَّ َبَعثَ َعمَّاَر بن يَاِسرٍ فََمكَثَ

ثَ َسَنةً ثُمَّ َنَزَعُه، ُمغَِريةُ بن ُشْعَبةَ فََمكَثَ َسَنةً، ثُمَّ قُِتلَ ُعَمُر، فَلَمَّا ُولَِّي ُعثَْمانُ َبَعثَ َسْعًدا إِلَى الْكُوفَِة فََمكََوَبَعثَ الْ
كَثَ خَْمَس ِسنِنيٍ ثُمَّ َنَزَعُه، َوبََعثَ أََبا َوَبَعثَ الَْولِيَد بن ُعقَْبةَ فََمكَثَ َخْمَس ِسنِنيٍ ثُمَّ َنَزَعُه، َوَبَعثَ سَِعيَد بن الَْعاصِ فََم

 أَوَّلَ َمْن أَمََّرُه ُمَعاوَِيةُ َعلَى ُموَسى اَألشَْعرِيَّ فََمكَثَ َسنَةً، ثُمَّ قُِتلَ ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه َوكَاَنِت الِْفْتَنةُ، ثُمَّ كَانَ
ْسعَ ِسنِنيٍ ثُمَّ َماَت، ثُمَّ َبَعثَ زِيَاَد بن أَبِيِه فََمكَثَ أَْرَبَع ِسنِنيٍ ثُمَّ مَاَت، فََبَعثَ الضَّحَّاكَ بن الْكُوفَِة الُْمِغَريةُ بن شُْعَبةَ ِت

ةُ َوكَاَنِت الِْفْتَنةُ، ثُمَّ ُمَعاوَِي قَْيسٍ فََمكَثَ ثَالثَ ِسنِنيٍ ثُمَّ َنَزَعُه، ثُمَّ َبَعثَ النُّْعَمانَ بن َبِشريٍ فََمكَثَ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ ثُمَّ َهلََك
  .كَانَ أََمُر ُمْسِلمِ بن َعِقيلٍ َوأَْصحَابِِه
  َما أَسَْنَد الُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَأَُبو أَُمامَةَ

  الَْباهِِليُّ َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ
أَبِي َمْرَيَم، ثنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، ثنا َسِعيدُ بن  - ١٧٢٤٧

َعَرَض َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َزحْرٍ، َعْن َعِليِّ بن َيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُمامَةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ
سُولُ َمَعُه بِإَِداَوِة َماٍء، َوَعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُجبَّةٌ َشاِميَّةٌ،فَلَمَّا أَنْ قََضى َر َوَسلََّم ِلَحاَجِتِه، َوَعَرْضُت

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَاَجَتُه، تََوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى الْخُفَّْينِ
ْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَُبو الُْمِغريَِة، ثنا ُمَعانُ بن رِفَاَعةَ، َعْن َعِليِّ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َع - ١٧٢٤٨

جِلْدِ  َم أَنَُّه قَالَ ِفيَيزِيَد، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ الُْمغَِريِة بن ُشْعَبةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .ِدَباغُُه طُهُوُرُه:الَْمْيَتِة

  الِْمسَْوُر بن َمْخَرَمةَ َعنِ الُْمغِريَِة
 الِْمسَْورِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ - ١٧٢٤٩

شَهِْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :اْسَتَشاَر النَّاَس ِفي إِْمالصِ الَْمْرأَِة، فَقَالَ الُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَ بن َمْخَرَمةَ، أن ُعَمَر



  ).ةَ أََتأِْتينِي بَِمْن َيشَْهُد َمَعَك؟، فَشَهَِد لَُه ُمَحمَّدُ بن َمْسلََم: َوَسلََّمقََضى بُِغرَِّة َعْبٍد أَْو أَمٍَة، فَقَالَ
  قُرَّةُ بن إِيَاسٍ الُْمزَنِيُّ َعنِ الُْمِغريَِة

  َحمٍَّدَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، وََداُوُد بن ُمَحمَِّد بن َصاِلحٍ الَْمْرَوزِيُّ، َوَجْعفَُر بن ُم - ١٧٢٥٠

زِيُد بن ُزرَْيعٍ، ثنا َحجَّاٌج الصَّوَّاُف، َحدَّثَنِي أَُبو إِيَاسٍ ُمَعاوَِيةُ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه ثنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ، ثنا َي: الْفِْرَيابِيُّ، قَالُوا
فََشدَّ : اْبَعثُوا َمِعي َعشََرةً، قَالَ: لَمَّا كَانَ أَيَّاُم الْقَاِدِسيَِّة َبَعثَ الُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَ إِلَىصَاِحبِ فَارِسٍ، فَقَالَ: قُرَّةَ، قَالَ

إِنَّكُْم : أَلْقُوا إِلَيَّ بُْرُنًسا فَجَلََس َعلَْيِه، فَقَالَ الْعِلُْج: َعلَْيِه ِثَياَبُه وَأََخذَ َمَعُه َجْحفَةً، ثُمَّ اْنطَلََق حَتَّى أََتْوُه، فَقَالَ ِللْقَْومِ
ْينَا، أَْنُتْم قَْوٌم ال َتجُِدونَ ِفي بِالدِكُْم ِمَن الطََّعامِ َما َتْشَبُعونَ ِمْنُه، َمَعاِشَر الَْعَربِ قَْد َعَرفُْت الَِّذي َحَملَكُْم َعلَى الْجِيئَِة إِلَ

: ةَُعلَْيَنا أَْرَضَنا، فَقَالَ الُْمِغَري فَُخذُوا ُنْعِطكُْم ِمَن الطََّعامِ حَاجََتكُْم، فَإِنَّا قَْوٌم َمُجوٌس وَإِنَّا َنكَْرُه قَْتلَكُْم، إِنَّكُْم تََتَحسُّونَ
َن ِمْن َحَجرٍ أَلْقَْيَناُه وَأََخذَْنا َواللَِّه َما ذَاكَ َجاَء بنا، َولَكِنَّا كُنَّا قَْوًما َنْعُبدُ الِْحَجاَرةَ َواألَْوثَانَ، فَإِذَا رَأَْيَنا َحَجًرا أَْحَس

ْنفُِسَنافََدعَاَنا إِلَى اِإلْسالمِ فَاتََّبعَْناُه،َوأََمرََنا بِِقتَالِ َعُدوَِّنا ِممَّْن غَْيَرُه، َوال َنعْرُِف رَبا حَتَّى َحتَّىَبَعثَ اللَُّه إِلَيَْنا َرسُوال ِمْن أَ
نَّا ذَكَْرَت ِمَن الطََّعامِ، فَإِنَّا كُ َتَرَك اِإلْسالَم، وَلَْم َنجِئْ ِللطََّعامِ وَلَِكْن جِئَْنا َنقُْتلُ ُمقَاِتلََتكُْم وََنْسبِي ذَرَارِيَّكُْم، فَأَمَّا َما
ى أَْرِضكُْم َهِذِه فََوَجْدَنا ِفيَها لََعْمرِي ال َنْجُد ِمَن الطََّعامِ َما َنشَْبُع بِِه، َوُربََّما لَْم َنجِْد رِيا ِمَن الَْماِء أَْحَياًنا، فَجِئَْنا إِلَ

  لَطََعاًما كَِثًريا، فَال َواللَِّه ال َنبَْرُحَها حَتَّى َتكُونَ لََنا أَْو لَكُْم، قَا

  ).َصَدَق، وَأَْنَت ُتفْقَأُ َعيُْنَك غًَدا بِالْقَاِدِسيَِّة، فَفُِقئَْت َعْيُنُه ِمَن الَْغِد، أََصاَبْتهُ ُنشَّاَبةٌ : الِْعلْجُ بِالْفَارِِسيَِّة
  أَُبو ِفرَاسٍ اَألْسلَِميُّ َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعبَةَ

نا َعِليُّ بن َنْصرٍ، ثنا أَُبو َهمَّامٍ الصَّلْتُ بن ُمَحمٍَّد الَْخارِِكيُّ، ثنا َعْبدُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ث - ١٧٢٥١
َحابِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَّهُ الَْحِميِد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن فَْرَوةَ، ثنا أَُبو ِعْمَرانَ الْجَْونِيُّ، َعْن أَبِي ِفرَاسٍ، َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ أَْص

جِئُْت إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُرِيُد النَِّساَء، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه : َوَسلََّم، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالََعلَْيِه 
دِّ، فَإِنْ َرِضيَتَها أَْنكَحُْتَك، فَأََتاُهْم فََسلََّم َعلَْيهِْم، ائِْت فُالًنا فَاْنظُْر إِلَى َما بِهِْم، فَإِنَُّه أَثَْبُت ِللُْو:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

: َنَعْم، فَكََشفُْت َعْن ِخْدرَِها َوقَالَِت: أَْرَسلَنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أََمَرَك أَنْ َيَرْوَك إِيَّاي؟ قُلُْت: فَقَالَ
  ).فََما َتَزوَّْجُت َشْيئًا قَطُّ أََحبَّ إِلَيَّ ِمنَْها، َولَقَْد َتزَوَّْجُت ِستَِّني اْمَرأَةً اْنظُْر، فََتَزوَّْجتَُها، 

  اْبُن أَبِي َمْرَحبٍ لَُه ُصْحَبةٌ َعنِ الُْمِغريَِة
ازِي، ثنا إِْبَراهِيُم بن سَْعٍد، ثنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب، َصاِحبُ الَْمَغ - ١٧٢٥٢

نََزلَ ِفي قَْبرِ َرُسولِ : ُسفَْيانُ بن َسعِيٍد الثَّْورِيُّ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعنِ اْبنِ أَبِي َمْرَحبٍ، قَالَ
  ُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َوقَْد كَانَ الُْمِغَريةُ بن ُشْعبَةَأََحدُُهْم َعْب: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَبَعةٌ

  .ُيْدَعى أَْحَدثَ النَّاسِ َعْهًدا بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَكُونُ آِخَر النَّاسِ بِِه َعْهًدا
  ُعْرَوةُ بن الُْمِغَريِة َعْن أَبِيِه الشَّْعبِيُّ َعْن ُعْرَوةَ

ثنا أَُبو ُنعَْيمٍ، ثنا َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، َعْن َعاِمرٍ، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَبِْشُر بن ُموَسى، قَاال - ١٧٢٥٣
أَوَ :ْيِه َوَسلََّم ذَاتَ لَْيلٍَة ِفي َسفَرٍ، فَقَالَكُْنُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: ُعْرَوةَ بن الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

ْن َماِء َنَعْم، فََنَزلَ َعْن رَاِحلَِتِه فََمَشى حَتَّى تََواَرى عَنِّي ِفي َسوَّاِد اللَّْيلِ، ثُمَّ َجاَء فَأَفَْرغُْت َعلَْيِه ِم: َمَعَك َماٌء؟فَقُلُْت
َعلَْيِه ُجبَّةٌ ِمْن ُصوٍف، فَلَْم َيْستَِطْع أَنْ ُيخْرَِج ِذَراَعْيِه ِمْن ِضيِقَها َحتَّى أَخَْرَجُهَما ِمْن اِإلدََواِة، فََغَسلَ َيَدْيِه َوَوْجَهُه َو



اِهَرَتْينِ، فََمَسحَ َدْعُهَما فَإِنِّي أَْدَخلُْتُهَما طَ:أَسْفَلِ الُْجبَِّة، َوغََسلَ ِذَراَعْيِه َوَمَسَح بِرَأِْسِه، ثُمَّ أَْهوَْيُت َألنْزَِع ُخفَُّه، فَقَالَ
  .َعلَْيهَِما

أَبِي  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا ُيوُنُس بن - ١٧٢٥٤
كُْنُت َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي :بِيِه، قَالَإِْسحَاَق، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، َعْن أَ

  .َسفَرٍ فََتَوضَّأَ وََمَسَح َعلَى خُفَّْيِه
َعْن  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ، - ١٧٢٥٥

  ُعْرَوةَ بن الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، َعْن أَبِيِه أَنَُّه كَانَ َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

ْت بِِه الُْجبَّةُ، َوكَاَنْت ُجبَّةٌ َهلْ ِمْن طَُهورٍ؟فَأََتْيُتُه بَِماٍء فََغَسلَ َيَدْيِه َوَوْجَهُه، ثُمَّ ذََهبَ ِلَيْغِسلَ ِذَراَعْيِه فََضاقَ:فََنَزلَ، فَقَالَ
َدعِ الُْخفَّْينِ فَإِنِّي قَدْ :ْينِ، فَقَالَِمْن جَِبابِ الرُّومِ، فَأَْدَرَع َيَدْيِه ِمْن َتْحِت الُْجبَِّة أَْدُرًعا فََغَسلَ ِذَراَعْيِه، فَأَهَْوْيُت إِلَى الُْخفَّ

  .طَاهَِرَتاِن، فََمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِأَْدَخلُْت الْقَدََمْينِ الُْخفَّْينِ َوُهَما 
َبشَّارٍ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، ثنا إِبَْراِهيمُ بن  - ١٧٢٥٦

ي إِْسحَاَق،َوَزكَرِيَّا بن أَبِي َيْحَيى، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن ثنا سُفَْيانُ، َعْن ُحَصْينٍ، َوُيوُنَس، َعْن أَبِ: الرَّمَاِديُّ، قَاال
َيا َرسُولَ اللَِّه، : رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّيِْه، فَقُلُْت: الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .نََعْم، إِنِّي أَْدَخلُْتُهَما َوُهَما طَاِهَرَتاِن:َعلَى ُخفَّْيَك؟ قَالَ أََتْمَسُح
ِه بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْعالبِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، ثنا ُعَمُر بن أَبِي زَاِئدَةَ، ثنا َعْبدُ اللَّ - ١٧٢٥٧

كُنَّا ِفي َمِسريٍ، فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْن ُعْرَوةَ بن الُْمِغريَِة، َعْن أَبِيِه، قَالَالسَّفَرِ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َع
ُه بِالْمِطَْهَرِة فَتََوضَّأَ َنَعْم، فَنََزلَ َعْن َراِحلَِتِه ثُمَّ َمَشى حَتَّى َتوَاَرى َعنِّي، فَلَمَّا أَقَْبلَ اْستَقَْبلُْت: أَمََعَك َماٌء؟قُلُْت:َوَسلََّم

  ِت الُْجبَِّة، َوغََسلََوغََسلَ كَفَّْيِه، َوغََسلَ َوْجَهُه َوكَاَنْت َعلَْيِه ُجبَّةٌ َشاِميَّةٌ َضيِّقَةُ الَْيَدْينِ، فَأَخَْرَج َيَدُه ِمْن َتْح

َدْعُهَما، فَإِنِّي أَْدَخلُْتُهَما َوُهَما طَاهَِرَتاِن، فََمَسَح َعلَى :ُهمَا، فَقَالَِذَراَعْيِه َوَمَسَح بِرَأِْسِه، ثُمَّ أَْهوَْيُت إِلَى ُخفَّْيهِ َألْنزَِع
  .ُخفَّْيِه

أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الْبََراِء، ثنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، ثنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن إِْسَماعِيلَ بن  - ١٧٢٥٨
كُْنُت أَِسُري َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ْعبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، َعْن أَبِيِه، قَالََخاِلٍد، َعنِ الشَّ

َتُه َواْنطَلََق حَتَّى َما رَأَْيُتُه، ثُمَّ َجاءَ أَْمِسْك، فَأَْمَسكُْت لَُه َناقَ:أََنا الُْمِغَريةُ بن ُشْعبَةَ، فَقَالَ: َمْن َهذَا؟فَقُلُْت:لَْيلَةً، فَقَالَ
ْيِه َوَوْجَهُه وَِذَراَعْيِه َوَمَسحَ فََوضَّأُْتُه فََحَسَر َعْن ِذَراَعيِْه، فَضَاَق كُمُّ الُْجبَِّة فَأَْخَرجَ َيَدْيِه ِمْن َتحِْتَها،فَتََوضَّأَ فََغَسلَ َيَد

  .إِنِّي أَْدَخلُْتُهَما طَاِهَرَتْينِ:ُع ُخفَّْيَك؟ قَالَأَال َتنْزِ: َعلَى ُخفَّْيِه، فَقُلُْت
ال : لَ اْبُن َعْوٍنَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى بن ُمَعاٍذ الَْعْنبَرِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن َعْوٍن، َعْن ُمَحمٍَّد، وَالشَّْعبِيِّ، قَا - ١٧٢٥٩

كَانَ َحِديثُ الشَّعْبِيِّ أَقْرََبُهَما إِْسَناًدا َحدَّثَ الشَّعْبِيُّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الُْمِغَريِة، َوَردَّ أَْحفَظُ َحدِيثَ َهذَا ِمْن َحِديِث َهذَا، فَ
َم ظَْهرِي بَِعًصا فَقََرَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ذَكََر ذَاكَ الَْمسَِري، قَالَ: ُمَحمٌَّد الَْحدِيثَ إِلَى الُْمِغَريِة، قَالَ اْبُن َعْوٍن

تَوَاَرى َعنِّي، ثُمَّ َجاَء، كَاَنْت َمَعُه، فََعَدلَ َوَعَدلُْت َحتَّى َبلََغنَا، ال أَْدرِي أَْيَن ِمَن اَألْرضِ، فَأََناَخ فَنََزلَ فَاْنطَلََق َحتَّى 
  أَمََعَك َماٌء؟َوَمِعي َسطِيَحةٌ ِلي، فَأَفَْرغُْت َعلَْيِه،:فَقَالَ



 ِمْن َتْحِت الُْبْدِن، ْيِه َوغََسلَ َوْجَهُه َوذََهَب يَْغِسلُ ِذَراَعْيِه َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ َشاِميَّةٌ َضيِّقَةُ الْكُمَّْينِ، فَأَخَْرَج َيَدْيِهفََغَسلَ كَفَّ
اِصَيِتِه َوِعَماَمِتِه َشْيئًا، ال أَْدرِي أَصَْبُتُه َوذَكََر ِمْن َن: فََغَسلَ َيَدْيِه َوغََسلَ َوْجَهُه، َوغََسلَ ِذَراَعْيِه َوَمَسَح، قَالَ اْبُن َعْوٍن

َيا َرُسولَ اللَِّه، َما ِلي حَاَجةٌ، فَاْنطَلَقَْنا فَأَتَْيَنا النَّاَس َوقَْد أَمَُّهُم اْبنُ : حَاجََتَك، قُلُْت:أَْو ال،َوَمَسَح َعلَى ُخفَّيِْه، ثُمَّ قَالَ
  .هِْم َركْعَةً، فَذََهْبُت ألُوِذَنُه فََمَنَعنِي، فََصلَّْيَنا َما أَْدَركَْنا، َوقََضْيَنا َما ُسبِقَْناَعْوٍف ِفي َصالِة الصُّْبحِ، فََصلَّى بِ

ثنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، َوعَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ١٧٢٦٠
: ِغَريِة، َعْن أَبِيِه، قَالَُعَبْيَدةُ بن اَألْسَوِد، َعنِ الْقَاِسمِ بن الَْوِليِد، َوُمجَاِلٍد، َعْن َعاِمرٍ الشَّعْبِيِّ، َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ بن الُْمثنا 

إِنِّي :ةٌ ُروِميَّةٌ، فَتََوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه، َوقَالََخَرْجُت َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَاَم ِلَحاَجِتِه َوَعلَْيِه ُجبَّ
  .لَبِسُْتُهَما َوأََنا َعلَى طُْهرٍ أَْو َعلَى طَُهورٍ

ُروِديُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوُعَمُر بن إِبَْراِهيمَ الْبَْغدَاِديُّ، وَأَْحَمُد بن َعِليٍّ الْجَا - ١٧٢٦١
، ثنا أَُبو اَألسَْباِط الْكُوِفيُّ، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َحمَّاٍد، ثنا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعاِمرٍ: اَألْصَبهَانِيُّ، قَالُوا

  أْتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَيِْهَوضَّ: َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الُْمِغَريِة، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، قَالَ

  .َبلْ أَْنَت َنِسيَت، بِذَا أَمََرنِي َربِّي َجلَّ َوَعزَّ:َيا َرسُولَ اللَِّه، َنِسيَت؟ قَالَ: َوَسلََّم فََمَسَح َعلَى ُخفَّيِْه، فَقُلُْت
يُّ، ثنا َيحَْيى بن َحِكيمٍ الُْمقَوُِّم، ثنا َمكِّيُّ بن إِْبَراِهيَم، ثنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن ُشَعْيبٍ الرِّحَابِ - ١٧٢٦٢

كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى : َداُوُد بن يَزِيدَ اَألوِْديُّ، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيُّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، َسِمَع أََباُه، قَالَ
أَلْقَاَها َعلَى َعاِتِقِه، لََّم فَذََهَب ِلَحاَجِتِه، ثُمَّ أََشاَر إِلَيَّ فَأََتْيُتُه بَِماٍء َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ َشاِميَّةٌ، لَْيَس لََها َيَداِن، فَاللَُّه َعلَْيِه َوَس

الُْمَساِفُر ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ، َوِللُْمِقيمِ َيْومٌ :ُصبَّ َعلَيَّ، فََصَبْبُت َعلَْيه فََتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ، َوكَاَنْت ُسنَّةً:فَقَالَ
َموْلَى الشَّعْبِيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبَدانَ بن أَحَْمَد، ثنا ُمَحمَّدُ بن غَاِلبٍ، ثنا َعْبُد الصََّمدِ بن النُّْعَماِن، ثنا ُسلَْيٌم، . َولَْيلَةٌ

  .َوةَ بن الُْمِغَريِة، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهَعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن ُعْر
  َناِفُع بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ َعْن ُعْرَوةَ بن الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ َعْن أَبِيهِ الُْمِغَريِة بن شُْعبَةَ

يُّ، ثنا ُشَعْيبُ بن َيْحَيى، أََنا اللَّْيثُ، ح َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِط - ١٧٢٦٣
َبْيرٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن ثنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن َسْعِد بن إِْبَراِهيَم، َعْن َناِفعِ بن ُج

  ِة بن شُْعَبةَ، َعْن أَبِيِه الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، َعنْ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهالُْمِغَري

َعلَى َحاجَِتهِفَتََوضَّأَ َوَمَسَح َوَسلََّم أَنَّهُ َخَرجَ ِلَحاَجِتِه َوَتبَِعُه الُْمغَِريةُ بِاِإلَداَوِة ِفيَها َماٌء، فََصبَّ َعلَْيِه َحتَّى فََرغَ ِمْن 
  .الُْخفَّْينِ

َعْمرِو  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن الَْحجَّاجِ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن - ١٧٢٦٤
ن الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ َحدَّثَُه، َعْن أَبِيِه، أَنَّ بن الَْحارِثِ،أن َيْحَيى بن َسِعيدٍ َحدَّثَُه، أن َناِفعَ بن ُجَبْيرٍ َحدَّثَُه، أن ُعْرَوةَ ب

  .َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَوضَّأَ وََمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ
بن ُمحَمٍَّد، َعْن َيحَْيى بن  َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َعْبُد الْعَزِيزِ - ١٧٢٦٥

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسِعيٍد، َعْن َسْعدِ بن إِبَْراهِيَم، َعْن َناِفعِ بن ُجَبيْرٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن الُْمِغَريِة، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َرسُولَ ال
  .َوَسلََّمَتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى الْخُفَّْينِ

َحمَُّد بن ِهَشامِ بن أَبِي الدَُّمْيِك، ثنا بِْشُر بن الْوَِليِد الِْكْنِديُّ، ثنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ َحدَّثََنا ُم - ١٧٢٦٦
ريَِة، أَنَّهُ َعنِ الُْمِغالَْماجُِشونُ، َعْن َسْعِد بن إِبَْراِهيَم، َعْن َناِفعِ بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، 



ْيِه فََضاَق كُمَّاُه َعْن َسكََب َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن إَِنائِِه،فََغَسلَ َوْجَهُه، ثُمَّ ذََهَب يَْغِسلُ ِذَراَع
  .َما َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِهِذَراَعيِْه، فَأَْخَرَجُهَما ِمْن َتْحتِ الُْجبَِّة، َوكَاَنْت ِمْن ُصوٍف، ثُمََّغَسلَُه

  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، ثنا إِْبَراهِيُم بن سَْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعْرَوةَ - ١٧٢٦٧

  .َمَتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى خُفَّْيِهبن الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  َعبَّاُد بن زِيَاٍد َعْن ُعْرَوةَ بن الُْمِغريَِة

َعْن َعبَّاِد بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن جُرَْيجٍ، أَْخبََرنِي اْبُن ِشهَابٍ، - ١٧٢٦٨
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ةَ بن الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ أَخَْبَرُه، أن الُْمِغَريةَ بن شُْعَبةَ، أَْخَبرَُه، أَنَُّه غََزا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّىزَِياٍد،أن ُعْرَو

الةِ الْفَْجرِ، فَلَمَّا َرَجَع َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه غَْزَوةَ َتُبوٍك، فََتبَرََّز َرُسولُ اللَِّه ِقَبلَ الَْغائِِط، فََحَملُْت َمَعُه بِإَِداَوٍة قَْبلَ َص
َض َواسَْتْنَشَق، ثُمَّ غََسلَ َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَيَّ أََخذُْت أَُهرِيُق َعلَى َيَدْيِه ِمَن اإلَِداَوِة،فََغَسلَ َيَدْيِه ثَالثَ ِمرَارٍ، ثُمَّ َتَمْضَم

ى َتُه َعْن ِذَراَعْيِه فَضَاَق كُمَّا ُجبَِّتِه، فَأَْدَخلَ َيَدْيِه ِفي الُْجبَِّة إِلَى الِْمْرفَقَْينِ، ثُمَّ تََوضَّأَ َعلََوْجَهُه، ثُمَّ ذََهَب ُيخْرُِج ُجبَّ
، فَأَْدَركَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُخفَّْيهِثُمَّ أَقَْبلَ فَأَقَْبلُْت َمَعُه َحتَّى َنجَِد النَّاَس قَْد قَدَّمُوا َعْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ُيصَلِّي لَُهْم

قَاَم َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ  َوَسلََّم إِْحَدى الرَّكْعََتْينِ فََصلَّى َمَع النَّاسِ الرَّكَْعةَ اآلِخَرةَ، فَلَمَّا َسلََّم َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف
َبلَ َع ذَِلكَ الُْمْسِلِمَني فَأَكْثَرُوا التَّْسبِيَح، فَلَمَّا قََضى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالَتهُ أَقَْعلَْيِه َوَسلََّم ُيِتمُّ َصالَتُه، فَأَفَْز

  أَصَْبُتْم، َيْغبِطُُهْم أَنَّ َصلُّوا الصَّالةَ:أَْحسَْنُتْمأَْو قَالَ:َعلَْيهِْم ثُمَّ قَالَ

فََحدَّثَنِي إِْسَماعِيلُ بن ُمَحمَِّد بن سَْعٍد، َعْن َحْمَزةَ بن الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ بِمِثْلِ َحِديِث َعبَّاِد بن : قَالَ اْبُن شَِهابٍ. ِلَوقِْتَها
َدْعُه، فَذَكَرَ :َوَسلََّمفََباَدْرُت ُألْخبَِر عَْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ الُْمِغَريةُ: زَِياٍد َوَزاَد

  .َنحَْوُه
َد، َعنِ َحدَّثََنا هَاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ُيوُنُس بن يَزِي - ١٧٢٦٩

َرأَْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َبةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَاْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َعبَّاِد بن زِيَاٍد، َعْن َحْمَزةَ بن الُْمِغَريةِ بن ُشْع
  .َوَسلََّمَتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّيِْه

  أَُبو الزَِّناِد َعْن ُعْرَوةَ بن الُْمِغَريِة َعنِ الُْمِغريَِة
ن الصَّبَّاحِ الدُّوالبِيُّ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمَحمَُّد ب - ١٧٢٧٠

ثنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد، َعْن أَبِيِه، : ثنا ُسلَْيَمانُ بن دَاُوَد الَْهاشِِميُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَصْيُن الْقَاِضي، ثنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَالُوا
  .َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَمَسَح َعلَى ظُهُورِ الُْخفَّْينِ: ُمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالََعْن ُعْرَوةَ، َعنِ الْ

: ، قَاالَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ - ١٧٢٧١
ُه َتعَالَى َعْنُه اْسَتشَارَُهْم ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعْرَوةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، أن ُعَمَر َرِضيَ اللَّ

  ُهقََضى ِفيِه َرسُولُ اللَِّهفَقُلُْت لَ: ِفي إِْمالصِ الَْمرْأَِة َيعْنِي السِّقْطَ، قَالَ الُْمِغَريةُ بن شُْعَبةَ

فَإِنْ كُْنَت َصاِدقًا ائِْت بَِمْن َيْعلَُم ذَِلَك، فَجِئُْت ُمحَمََّد بن َمْسلََمةَ فََجاَء، : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِغرٍَّة، فَقَالَ ُعَمُر
  .بِغُرٍَّةقََضى ِفيِه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :فَقَالَ

  ُعَمُر بن َبَياٍن التَّْغلِبِيُّ َعْن ُعْرَوةَ بن الُْمِغريَِة
ْغلِبِيِّ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو غَسَّاٍن النَّْهِديُّ، ثنا طُْعَمةُ بن َعْمرٍو، َعْن ُعَمَر بن َبَياٍن التَّ - ١٧٢٧٢



َمْن َباعَ الَْخْمَر فَلُْيَشقِّصِ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َبةَ، َعنِ الُْمِغَريِة، قَالَُعْرَوةَ بن الُْمِغَريِة بن شُْع
  .الَْخنَازِيَر

  َحْمَزةُ بن الُْمغَِريِة َعْن أَبِيِه
ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ُحَمْيٍد، َعْن َبكْرِ بن َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ،  - ١٧٢٧٣

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْمَسُح َعلَى الِْعَماَمةِ : اللَِّه الْمَُزنِيِّ، َعْن َحْمَزةَ بن الُْمِغَريِة، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َوالُْموقَْينِ
ثنا : الا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاَحدَّثََن - ١٧٢٧٤
ِغَريِة بن شُْعَبةَ، َعْن ثنا َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعنِ التَّْيِميِّ، َعْن َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ الَْحَسنِ، َعنِ اْبنِ الُْم: ُمَسدٌَّد، قَاال

  .أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى نَاِصَيِتِه
َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، َعنِ التَّيِْميِّ، َعْن َبكْرٍ، - ١٧٢٧٥

  الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

. اَمِة، وَلَْم َيذْكُرِ الَْحَسَنَوَسلََّمَمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ، وََمَسَح مُقَدََّم رَأِْسِه، َوَوَضَع َيَدْيِه َعلَى الِْعَماَمِة، وََمَسَح َعلَى الِْعَم
 الُْمِغَريِة، َعْن أَبِيِه، ثََنا ُمحَمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ثنا ُمْعَتِمٌر، َعْن أَبِيِه، َعْن َبكْرٍ، َعنِ اْبنَِحدَّ

  .ِمثْلَُه، َولَْم َيذْكُرِ الَْحَسَن
َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن ُمحَمَِّد بن َسْعٍد،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن - ١٧٢٧٦

َتَخلَّفْ :كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ، فَقَالَ: َحدَّثَنِي حَْمَزةُ بن الُْمغَِريِة بن ُشْعَبةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
ثُمَّ ذََهَب فَقََضى َحاَجَتُه َوأََتْيُتُه بِإَِداَوٍة ِمْن َماٍء، فَلَمَّا فََرغَ َسكَْبُت َعلَْيِه ِمْنَها فََغَسلَ : ةُ، َواْمُضوا أَيَُّها النَّاُس، قَالََيا ُمِغَري

بَِّة، فَأَْخَرجَ َيَدْيِه ِمْن َتْحتِ الُْجبَِّة فََغَسلَُهَما، َوْجَهُه، ثُمَّ ذََهَب ُيخْرُِج َيَدْيِه ِمْن ُجبٍَّة َعلَْيِه ُروِميٍَّة، فَضَاَق كُمَّا الُْج
  .ثُمََّمَسَح َعلَى ُخفَّيِْه، ثُمَّ َصلَّى

  َعقَّاُر بن الُْمِغَريِة َعْن أَبِيِه
: َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، ثنا - ١٧٢٧٧

لَْم َيَتوَكَّلْ َمنِ :الَثنا ُسفَْيانُ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعقَّارِ بن الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، َعْن أَبِيِه رِوَاَيةً، قَ
  .اسَْتْرقَى أَوِ اكْتََوى

بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ح َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد - ١٧٢٧٨
  ُمَحمَِّد بن بَرَّةَ الصَّْنعَانِيُّ، أََنا َعْبُد

َبةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الرَّزَّاقِ، أََنا الثَّْورِيُّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعقَّارِ بن الُْمِغَريةِ بن ُشْع
  .لَْم َيَتَوكَّلْ َمنِ اكَْتَوى أَوِ اْسَتْرقَى:َوَسلََّم قَالَ
اِهٍد، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا غُْنَدٌر، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُمَج - ١٧٢٧٩

لَمْ :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََحسَّانَ بن أَبِي َوَحَرةَ، َحدَّثََنا َعقَّاُر بن الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، َعْن أَبِيِه الُْمِغَريِة، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّ
  .َيَتَوكَّلْ َمنِ اْسَتْرقَى أَوِ اكَْتَوى

ْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ، ثنا أَُبو أَْحَمدَ الزَُّبيْرِيُّ، ثنا قَْيٌس، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِ - ١٧٢٨٠
َسلََّمقََضى ِفي لَُّه َعلَْيِه َوَعْن َخاِلِد بن َزْيِد بن َجارِثَةَ، َعْن َعقَّارِ بن الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى ال



  .الَْجنِنيِ غُرَّةَ َعْبٍد أَوْ أََمٍة
  الُْمِغَريةُ اْبُن بنتِ الُْمِغَريِة َعنِ الُْمِغريَِة

َمرَّ : َريِة، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا َمْسلََمةُ بن َنْوفَلٍ، َعنِ الُْمِغَريِة اْبنِ بنِت الُْمِغ - ١٧٢٨١
َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى : لَالُْمِغَريةُ بن شُْعَبةَ بِالْحَِريِة، فَإِذَا قَْوٌم قَْد َنَصبُوا ثَْعلًَبا َيْرُموَنَه غََرًضا، فََوقََف َعلَْيهِْم، فَقَا

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعنِ الُْمثْلَِة
  يُّ َعنِ الُْمِغريَِةاَألْسَوُد بن أَبِي َعاِصمٍ الثَّقَِف

مٍَّد َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ أَْحَمُد بن َسْهلِ بن الْوَِليِد اَألْهوَازِيُّ، ثنا الَْجرَّاُح بن َمْخلٍَد، ثنا َيْعقُوُب بن ُمَح - ١٧٢٨٢
  الزُّْهرِيُّ، ثنا َنْوفَلُ بن ُعَمارَةَ، َحدَّثَنِي

رَأَْيُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : مٍ الثَّقَِفيُّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالََعْبُد اللَِّه بن اَألْسَودِ بن أَبِي َعاِص
  .أَْبَعَدَك اللَُّه، فَإِنََّك كُْنَت َتبَْغُض قُرَْيًشا:َوَسلََّم َيْوَم ُحَنْينٍ َوقََف َعلَى َرُجلٍ ِمْن ثَِقيٍف َمقُْتولٍ، فَقَالَ

  رَّاٌد مَْولَى الُْمِغَريِة َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ الشَّْعبِيُّ َعْن َورَّاٍد َمْولَى الُْمِغَريِة َعنِ الُْمِغريَِةَو
ْن َعاِمرٍ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا الْعَبَّاُس بن طَاِلبٍ، ثنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن ِشَباٍك، َع - ١٧٢٨٣

 َوَسلََّم كَانَ إِذَا اْنَصَرَف ِمْن الشَّْعبِيِّ، َعْن َورَّاٍد، َموْلَى الُْمغَِريِة، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
َولَُه الَْحْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، اللَُّهمَّ ال مَانَِع ِلَما ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه، لَهُ الُْملُْك، :َصالِتِه، قَالَ

  .أَْعطَْيَت، َوال ُمْعِطيَ ِلَما َمَنْعَت، َوال َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ مِْنَك الَْجدُّ
ثنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن رَاِشدٍ : ، قَاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ - ١٧٢٨٤

كََتَب ُمَعاوَِيةُ بن أَبِي : لَالَْواسِِطيُّ، ثنا ُهَشْيٌم، َعْن ُمِغَريةَ، َوَزكَرِيَّا، َوإِْسَماعِيلَ، وَُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َورَّاٍد، قَا
فَكََتبَ إِلَْيهِ : لَيَّ بَِشْيٍء َسِمْعَتُه ِمْن ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُسفَْيانَ إِلَى الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ أن اكُْتبْ إِ

  ْحَدُه ال َشرِيَكال إِلََه إِال اللَُّه َو:الُْمِغَريةُ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ ِعْنَد اْنِصَراِفِه ِمَن الصَّالِة

يَ ِلَما َمَنْعَت، َوال َيْنفَُع ذَا لَُه، لَُه الُْملُْك َولَُه الْحَْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، اللَُّهمَّ ال مَانَِع ِلَما أَعْطَْيَت، َوال ُمْعِط
ؤَالِ، وَإَِضاَعِة الَْمالِ، َوَعْن َمَنَع َوَهاِت، َوُعقُوقِ األُمََّهاِت، الَْجدِّ مِْنَك الَْجدُّ، َوكَانَ يَْنَهى َعْن ِقيلَ َوقَالَ، َوكَثَْرِة السُّ

  .َوَوأِْد الَْبنَاِت
شَْيٌم، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َيْعقُوبَ الْكَْرمَانِيُّ، ثنا َيحَْيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ، ثنا ُه - ١٧٢٨٥
كََتَب إِلَْيِه ُمَعاوَِيةُ أن اكُْتْب إِلَيَّ بَِشْيٍء : ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َورَّاٍد، كَاَتبِ الُْمغَِريِة، َعنِ الُْمِغَريِة، قَالََداُوَد، َو

ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال شَرِيكَ لَُه، :فَقَالَ َسِمْعَتُه ِمْن ِمْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد اْنِصَراِفِه ِمَن الصَّالِة،
ا َمنَْعَت، َوال َيْنفَُع ذَا لَُه الُْملُْك، َولَُه الَْحْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر، اللَُّهمَّ ال مَانَِع ِلما أَْعطَْيَت، َوال ُمْعِطَي ِلَم

  .الَْجدِّ مِْنَك الَْجدُّ
 ا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، ثنا الَْحَسُن بن ُموَسى اَألْشَيُب، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّهَحدَّثََن - ١٧٢٨٦

النَُّجوِد،  بِيالَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن َمْنصُورٍ الطُّوِسيُّ، ثنا الَْحَسُن بن ُموَسى اَألْشَيُب، ثنا َشْيَبانُ، َعْن َعاِصمِ بن أَ
كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا اْنصََرَف ِمَن الصَّالِة، : َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َورَّاٍد، َعنِ الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، قَالَ

  ْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر، اللَُّهمَّ ال مَانَِع ِلَما أَْعطَْيتَ،ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه، لَهُ الُْملُْك، َولَُه الَْح:قَالَ



  .َوال ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َوال َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ ِمْنَك الَْجدُّ
بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد  - ١٧٢٨٧

ُب الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم، أََنا خَاِلدٌ الَْحذَّاُء، َحدَّثَنِي اْبُن اَألْشَوعِ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َحدَّثَنِي كَاَت: قَاال
إِنِّي : ن اكُْتبْ إِلَيَّ بَِشْيٍء َسِمْعَتُه ِمَن ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكََتَب إِلَْيِهكََتَب ُمَعاوَِيةُ إِلَى الُْمِغَريةِ أ: قَالَ

  .وَإَِضاَعةَ الَْمالِ قِيلَ َوقَالَ، َوكَثَْرةَ السُّؤَالِ،: إِنَّ اللََّه كَرِهَ لَكُْم ثَالثًا:َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
َق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ِعْمَرانَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحا - ١٧٢٨٨

قَالَ : بِيِّ، َعْن َورَّاٍد، َمْولَى الُْمِغَريِة، َعنِ الُْمِغريَِة، قَالَثنا جَرِيٌر، َعْن َمْنُصورٍ، َعنِ الشَّْع: ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَاال
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َحرََّم َعلَْيكُْم ُعقُوَق األُمََّهاِت، َوَوأَْد الَْبنَاِت، َوَمَنَع َوهَاِت، َوكَرَِه لَكُمْ :النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .لَ، َوكَثَْرةَ السُّؤَالِ، وَإَِضاَعةَ الَْمالِِقيلَ َوقَا
اللَِّه  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الِْمصِّيِصيُّ، ثنا الَْحَسُن بن ُموَسى اَألْشَيُب، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد - ١٧٢٨٩

َسُن بن ُموَسى اَألْشَيُب، ثنا َشْيَبانُ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن َمْنصُورٍ الطُّوِسيُّ، ثنا الَْح
  َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َورَّاٍد، َعنِ الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، َعن

َؤالِ، وَإَِضاَعةَ الْمَالِ، َونََهى َعْن َوأِْد إِنَّ اللََّه َتَعالَى كَرَِه ِقيلَ َوقَالَ، َوكَثَْرةَ السُّ:ِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  .الْبََناِت، َوُعقُوقِ األُمََّهاِت، َوَمَنَع َوَهاِت

َنا َعْبدُ َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ، ثنا َشيَْبانُ، ح َوَحدَّثَ - ١٧٢٩٠
َشيَْبانُ، َعْن  بن ُمَحمَّدِ بن الْعَبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا أَُبو َمْسعُوٍد أَحَْمُد بن الْفَُراِت، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى، ثنا اللَِّه

إِنَّ اللََّه كَرَِه لَكُمْ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : َمْنُصورٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َورَّاٍد، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، قَالَ
َحدَّثََنا أَُبو . اِتِقيلَ َوقَالَ، َوكَثَْرةَ السُّؤَالِ، وَإَِضاَعةَ الَْمالِ، َوَحرََّم ُعقُوَق األُمََّهاِت، َوَوأَْد الْبََناِت، َومََنَع َوَه: ثَالثًا

، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َعْن ُمجَاِلٍد، َعْن َعاِمرٍ، َعْن َورَّاٍد، َعنِ الُْمِغَريِة، َعنِ النَّبِيِّ ُحَصْينٍ الْقَاِضي، ثنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

رِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن الْجَْهمِ، ثنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُموَسى بن ُسفَْيانَ الْجُْندِيَسابُو - ١٧٢٩١
َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعلَى َنفَرٍ َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َورَّاٍد، َعنِ الُْمِغَريِة، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه 

  .َتتَِّخذُوا الرُّوَح غََرضًاال :ِمَن األَْنَصارِ َيْرُمونَ َحَماَمةً، فَقَالَ
  الْقَاِسُم بن ُمَخْيِمَرةَ َعْن َورَّاٍد َعنِ الُْمِغَريةِ الُْمَسيَُّب بن َراِفعٍ َعْن َورَّاٍد

  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا أَبِي، ثنا ُشْعبَةُ، َعْن - ١٧٢٩٢

َعنِ الُْمِغَريِة، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا اْنَصَرَف ِمْن َصالٍة، َمْنُصورٍ، َعنِ الُْمَسيَّبِ بن َراِفعٍ، َعْن َورَّاٍد، 
مِ بن َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، ثنا أَبِي، ثنا أَبِي، ثنا ُشْعَبةُ، َعنِ الَْحكَمِ، َعنِ الْقَاِس. فَذَكََر الَْحدِيثَ... ال إِلََه إِال اللَُّه:قَالَ

  .ُمَخْيِمَرةَ، َعْن َورَّاٍد، كَاَتبِ الُْمِغريَِة، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، َنْحوَ َحِديِث َمْنصُورٍ
  َعْبُد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ َعْن َورَّاٍد

َمِلِك بن ُعَمْيرٍ، أَْخبََرنِي َورَّاٌد، كَاَتبُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعْبِد الْ - ١٧٢٩٣
ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال :كََتَب الُْمِغَريةُ إِلَى ُمَعاوَِيةَ أَنّالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ ُدُبَر الصَّالِة: الُْمِغَريِة، قَالَ

  .لَُه الَْحْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌرَشرِيَك لَُه، لَهُ الُْملُْك، َو



َعْن َورَّاٍد،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، - ١٧٢٩٤
ةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ إِلَى الُْمِغَريةِ أناكُْتْب إِلَيَّ بَِشْيٍء ِمْن َحِديِث َحِديثِ َرسُولِ كََتَب ُمَعاوَِي: كَاَتبِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ

قُوقِ ِمْن ُع: إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيَتَعوَّذُ ِمْن ثَالٍث: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكََتبَ إِلَيِْه
  .اُألمَّهَاِت، َوِمْن َوأِْد الْبََناِت، َوِمْن َمَنَع َوَهاِت

  .َعْن ِقيلَ َوقَالَ، وَإَِضاَعِة الَْمالِ، َوكَثَْرِة السَُّؤالِ: َوَسِمْعُتُهَنَهى َعْن ثَالٍث - ١٧٢٩٥
  اللَُّهمَّ ال َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُمعِْطَي:َوَسِمْعُتُه َيقُولُ - -١٧٢٩٦

َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا َشرِيٌك، َعْن َعْبِد . ِلَما َمَنْعَت، َوال َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ مِْنَك الَْجدُّ
  .النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَ َحِديِث َمْعَمرٍالَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َورَّاٍد، مَْولَى الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، َعنِ الُْمِغَريِة، َعنِ 

َعْن َورَّاٍد، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، ثنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا شُْعَبةُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ،  - ١٧٢٩٧
ال إِلَهَ إِال اللَُّه َوْحَدُه ال :أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا سَلََّم، قَالَ: ى ُمَعاوَِيةََعنِ الُْمِغَريِة، أَنَُّه كََتَب إِلَ

َوال ُمْعِطَي ِلَما َمنَْعَت، َوال َشرِيَك لَُه، لَهُ الُْملُْك، َولَُه الَْحْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر، اللَُّهمَّ ال مَانَِع ِلَما أَْعطَْيَت، 
  .َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ مِْنَك الَْجدُّ

َعْن َورَّاٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ثنا َزاِئَدةُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ،  - ١٧٢٩٨
ال إِلَهَ إِال اللَُّه، َوْحَدُه ال :َعاوَِيةَ أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ دُُبَر الصَّالِةكََتَب الُْمِغَريةُ إِلَى ُم: قَالَ

ال ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َوال َشرِيَك لَُه، لَهُ الَْمِلُك َولَهُ الَْحْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، اللَُّهمَّ ال َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت، َو
  .َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ مِْنَك الَْجدُّ

الَْمِلكِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، ثنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، ثنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن َعْبِد - ١٧٢٩٩
  ُمِغَريِة أن ُمَعاوَِيةَ، كََتبَ إِلَى الُْمِغَريةِ أن أَكُْتْبُعَمْيرٍ، َعْن َورَّاٍد، كَاَتبِ الْ

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعْن : إِلَيَّ بَِشْيٍء َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكََتَب إِلَيِْه
  .ةِ السُّؤَالِ، وَإَِضاَعِة الَْمالِ، َوَعْن ُعقُوقِ اُألمَّهَاِت، َوَوأِْد الْبََناِت، َومََنَع َوَهاِتِقيلَ َوقَالَ، َوكَثَْر

ثنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ، ثنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، وَأَُبو َخِليفَةَ، قَاال - ١٧٣٠٠
: كََتَب ُمَعاوَِيةُ إِلَى الُْمِغَريِة: َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َوِعْنَدُه اْبُن أَبِي لَُبابَةَ، َسِمَعا َورَّادًا، كَاَتَب الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، قَالَ

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : قُولُ ِفي ُدُبرِ الصَّالِة، قَالَاكُْتْب إِلَيَّ بَِشْيٍء َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي
ال إِلََه إِال اللَُّه، َوْحَدُه ال شَرِيَك لَُه، لَُه الُْملُْك، َولَُه الَْحْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي ُدُبرِ َصالِتِه

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َسْعِد بن . عَ ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُمعِْطَي ِلَما َمَنْعَت، َوال َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ ِمْنَك الَْجدُّقَِديٌر، اللَُّهمَّ ال َمانِ
بِي أُنَْيَسةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َيحَْيى الرَّقِّيُّ، ثنا أَُبو َبْدوَه يَزِيُد بن ِسَناٍن الرََّهاوِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن زَْيِد بن أَ

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي ُدُبرِ الصَّالِة، فَذَكَرَ : ُعَمْيرٍ، َعْن َورَّاٍد، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ
دُ بن ُموَسى، ثنا أَْسَباطُ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َورَّاٍد، َعنِ َنحَْوُه، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََس

  الُْمِغَريِة، َعنِ النَّبِيِّ

َشامٍ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا الَْحكَُم بن
ْينٍ الْقَاِضي، ثنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، ُعَمْيرٍ، َعْن َورَّاٍد، َعنِ الُْمِغَريِة، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َحدَّثََنا أَُبو ُحَص



  .رٍ، َعْن َورَّاٍد، َعنِ الُْمِغريَِة، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهثنا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْي
َمِلكِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َعْبِد الْ - ١٧٣٠١

ال إِلََه إِال :ا َسلََّمَورَّاٍد، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ دُُبَر الصَّالِة إِذَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن
اللَُّهمَّ ال َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُمْعِطيَ اللَُّه، َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه، لَُه الُْملُْك، َولَهُ الَْحْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، 

  .ِلَما َمَنْعَت، َوال َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ مِْنَك الَْجدُّ
ُرو بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُحَمْيٍد الرَّازِيُّ، ثنا الَْحكَُم بن َبِشريٍ، ثنا َعْم - ١٧٣٠٢

كََتَب ُمَعاوَِيةُ إِلَى الُْمِغَريةِ أن أَكُْتبْ إِلَيَّ بَِشْيٍء َسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ : ْيسٍ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َورَّاٍد، قَالَقَ
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ ِحَني يَْنَصرُِف ِمَن إِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى ال: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكََتبَ إِلَْيهِ بِخَطِّي

  ال إِلََه إِال اللَُّه، َوْحَدهُ ال شَرِيَك لَُه، لَُه الُْملُْك، َولَُه الْحَْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ،:الصَّالِة

  .َت، َوال َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ ِمْنَك الَْجدُّاللَُّهمَّ ال َمانِعَ ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُمعِْطَي ِلَما َمَنْع
َوأَْد الْبََناِت، : إِنَّ اللََّه َتعَالَى كَرَِه لَكُْم ثَالثًا:أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: َوكََتَب إِلَْيِه ِفي ِكتَابٍ - ١٧٣٠٣

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ . نَ َينَْهى َعْن ِقيلَ َوقَالَ، َوكَثَْرِة السَُّؤالِ، َوإَِضاَعِة الْمَالَِوُعقُوَق األُمََّهاِت، َومََنَع َوَهاِت، َوكَا
 الَْمِلِك بن اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َيْحَيى بن َحسَّانَ الْكُوِفيُّ، ثنا مَاِلُك بن سَِعيِد بن الَْحَسنِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد

  .َوالُْمسَيَّبِ بن َرافِعٍ، َعْن َورَّاٍد، َعنِ الُْمِغَريِة، َنحَْوُه ُعَمْيرٍ،
، ثنا أَُبو َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الْخَُزاِعيُّ - ١٧٣٠٤

ثنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ : ثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَالُواالَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، ح َوَحدَّ
رَأَْيُت َرُجال َمعَ  قَالَ سَْعُد بن ُعَباَدةَ لَْو: بن ُعَمْيرٍ، َعْن َورَّاٍد، كَاَتبِ الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، قَالَ

أََتْعَجُبونَ ِمْن غَْيَرِة َسْعٍد؟ فََواللَِّه َألَنا أَغَْيرُ :اْمرَأَِتي لَضََرْبُتُه بِالسَّْيِف، فََبلَغَ ذَِلَك َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ
َك َحرََّم الْفََواِحَش َما ظَْهَر َوَما َبطَْن ِمْنهَا، َوال َشَخَص أََحبُّ إِلَْيِه الُْعذُْر ِمَن ِمْن َسْعٍد، َواللَُّه أَغَْيُر ِمنِّي، َوِمْن أَْجلِ ذَِل

  ةُ ِمَن اللَِّه َعزَّاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َوِمْن أَْجلِ ذَِلكَ َبَعثَ ُرُسلَُه ُمَبشِّرِيَن َومُْنِذرِيَن، َوال َشَخصَ أََحبُّ إِلَْيِه الِْمْدَح

بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُحَسْيُن ، َوِمْن ذَِلَك َوَعَد الَْجنَّةَ، َواللَّفْظُ ِلَحِديثِ أَبِي الَْولِيِد، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ َوَجلَّ
َبلَغَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : شُْعَبةَ، قَالَبن َعِليٍّ، َعْن َزاِئدَةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َورَّاٍد، َعنِ الُْمِغَريِة بن 

لَْو َوَجْدُت َمَعَها َرُجال لَضََرْبُتُه بِالسَّْيِف غَْيَر صِْلحٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َوَسلََّم أَنَّ سَْعَد بن ُعَباَدةَ، يَقُولُ
  ).فَذَكََر َنْحَو الَْحدِيِث .. ْعٍد؟ فَوَاللَِّهأَتَْعَجُبونَ ِمْن غَْيَرِة َس:َوَسلََّم

 بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ، َوَعْبَدانُ - ١٧٣٠٥
َشامٍ الثَّقَِفيُّ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َورَّاٍد، َمْولَى ثنا الَْحكَمُ بن ِه: ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاال: أَْحَمَد، قَاال

ِسرَْنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََضَرَب بَِيِدِه َعلَى ُعُنقِ رَاِحلَِتي، ثُمَّ : الُْمِغَريِة، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، قَالَ
أَُترِيُد :فَذَْرَها، ثُمَّ َنَزلَ فَقََضى الْحَاَجةَ، ثُمَّ أََتانِي، فَقَالَ:َنَعْم، َهِذِه َسطِيَحةٌ ِمْن َماٍء َمِعي، قَالَ: َعَك َماٌء؟قُلُْتَم:قَالَ

لَ َوْجَهُه ثَالثًا، ثُمَّ أَرَاَد أَنْ ُيخْرَِج فََغَسلَ َيَدْيِه ثَالثًا، َوَمضَْمَض ثَالثًا، َواسَْتْنَشَق ثَالثًا، ثُمَّ غََس:ال، قَالَ: الَْحاَجةَ؟قُلُْت
ْيِه ِمْن َتْحِت الُْجبَِّةثُمَّ غََسلَ ِذَراَعيِْه، َوكَاَنْت َعلَْيِه ُجبَّةٌ ِمْن ُصوفٍ َضيِّقَةٌ، لَْم يَقِْدْر أَنْ ُيْخرَِج ِذَراَعْيِه ِمْنهَا، فَأَخَْرَج َيَد

  بِرَأِْسِه َوَمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ، ثُمَّ سِْرنَا ِذَراَعْيِه ثَالثًا ثَالثًا، ثُمَّ َمَسَح



ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََمَنَعنِي، فَلَِحقَْنا الْقَْوَم ُيَصلِّي بِهِْم َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، فَأََرْدُت أَنْ أُوِذَنهُ ِلَمكَاِن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
  .َضْيَنا الثَّانَِيةَ، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث ِهَشامِ بن َعمَّارٍفََصلَّْيَنا َمَعُه َركَْعةً، ثُمَّ قَ

  َعْبَدةُ بن أَبِي لَُباَبةَ َعْن َورَّاٍد مَْولَى الُْمِغَريِة َعنِ الُْمِغريَِة
رَنِي َعْبَدةُ بن أَبِي لُبَاَبةَ،أن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، أَخَْب - ١٧٣٠٦

إِنِّي : ِكَتابَ لَُه َورَّاٌدَورَّاًدا، َموْلَى الُْمغَِريِة بن ُشْعَبةَ أَْخَبرَُه، أن الُْمِغَريةَ بن ُشْعَبةَ كََتبَ إِلَى ُمَعاوَِيةَ كََتَب ذَِلَك الْ
ال إِلََه إِال اللَُّه، َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه، لَُه الُْملُْك َولَهُ :ولُ ِحَني ُيَسلُِّمَسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُ

  .فَُع ذَا الَْجدِّ ِمْنكَ الَْجدُّالَْحْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، اللَُّهمَّ ال َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َوال َيْن
  ُمسَيَُّب بن َراِفعٍ َعْن َورَّاٍدالْ

ِحمَّانِيُّ، ح َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، ثنا َيْحَيى الْ - ١٧٣٠٧
ثنا أَُبو ُمَعاوِيَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ الُْمسَيَّبِ بن : ثنا ُمَسدٌَّد، قَالُوا :َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال

كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َراِفعٍ، َعْن َمْولَى الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، كََتَب إِلَى ُمَعاوِيَةَ
  ال إِلََه إِال اللَُّه، َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه، لَُه الُْملُْك َولَهُ الَْحْمُد، َوهَُو:َم ِمَن الصَّالِة، َيقُولُإِذَا سَلَّ

  .دُّمِْنَك الَْجَعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر، اللَُّهمَّ ال مَانَِع ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُمْعِطَي ِلَما َمنَْعَت، َوال َينْفَُع ذَا الَْجدِّ 
ورٍ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ، ثنا َشيَْبانُ، َعْن َمْنُص - ١٧٣٠٨

ال إِلَهَ :ِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ ِفي ُدُبرِ الصَّالِةالُْمسَيَّبِ بن َرافِعٍ، َعْن َورَّاٍد، َعنِ الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
لَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، اللَُّهمَّ إِال اللَُّه، َوْحَدُه ال شَرِيكَ لَُه، لَُه الُْملُْك َولَُه الْحَْمُد َوُهَو َحيٌّ ال َيُموُت، بَِيِدهِ الَْخْيُر َوُهَو َع

  .عِْطَي ِلَما َمَنْعَت، َوال َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ ِمْنَك الَْجدُّال َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُم
بِ َحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ أَْحَمُد بن َوْهبٍ الْوَاسِِطيُّ، ثنا أَْحَمدُ بن ِسَناٍن، ثنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، ثنا أَُبو اَألْشَه - ١٧٣٠٩

كََتَب الُْمغَِريةُ بن ُشْعَبةَ : بن الُْمْعَتِمرِ، َعنِ الُْمسَيَّبِ بن َرافِعٍ، َعْن َورَّاٍد، قَالَ َجْعفَُر بن الْحَارِثِ النَّخَِعيُّ، َعْن َمْنُصورِ
لَُه، لَُه  ال إِلََه إِال اللَُّه، َوْحَدُه ال َشرِيَك:أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ إِذَا قََضى الصَّالةَ: إِلَى ُمَعاوَِيةَ

َنْعَت، َوال َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، اللَُّهمَّ ال َمانِعَ ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُمْعِطَي ِلَما َم
َبْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ، ثنا أَبِي، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر الَْبْصرِيُّ، ثنا ُع. ِمْنَك الَْجدُّ

  الُْمسَيَّبِ، َعْن َورَّاٍد، َعنِ الُْمغَِريِة، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ِمثْلَُه
  ُسلَْيُم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َورَّاٍد

بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، ثنا َمْحُموُد بن خَاِلٍد الدَِّمْشِقيُّ، ثنا أَبِي، ثنا عِيَسى بن الُْمسَيَّبِ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن  - ١٧٣١٠
َعْن آِخرِ َما  ِغَريِة َيسْأَلُُهَسلْيمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّخِعيِّ، َعْن َورَّاٍد، كَاَتبِ الُْمغَِريِة بن ُشْعَبةَ أن ُمَعاوَِيةَ، كََتَب إِلَى الُْم

ال إِلََه إِال اللَُّه، َوْحَدهُ ال شَرِيكَ :َمكَانَ َيَتكَلَّمُ بِِه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكََتَب إِلَْيِه أَنَُّه كَانَ َيقُولُ إِذَا سَلَّ
يٌر، اللَُّهمَّ ال مَانَِع ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُمْعِطَي ِلَما َمنَْعَت، َوال َيْنفَُع ذَا لَُه، لَُه الُْملُْك َولَُه الْحَْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِد

يَاُض َخدِِّه اَألْيَمنِ، َوَعْن الَْجدِّ مِْنَك الَْجدُّبَْعَد أَنْ ُيَسلَِّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه،َوكَانَ ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه َحتَّى ُيَرى َب
  .ارِِه حَتَّى يَُرى َبيَاُض َخدِِّه األَْيَسرَِيَس

  َعطَاُء بن السَّاِئبِ َعْن َورَّاٍد



طَاِء بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم الَْوشَّاُء اَألْصبََهانِيُّ، ثنا طَالُوُت بن َعبَّاٍد، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َع - ١٧٣١١
إِيَّاكُْم َوِقيلَ َوقَالَ، َوَمَنعَ :لَى الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَالسَّاِئبِ، َعْن َورَّاٍد، َمْو

  .َوَهاِت، َوُعقُوَق اُألمَّهَاِت، َووَأَْد الَْبنَاِت، وَإَِضاَعةَ الْمَالِ
  َعْبَدةُ بن أَبِي لَُباَبةَ َعْن َورَّاٍد

بن  دَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َحدَّثَنِي النُّْعَمانَُح - ١٧٣١٢
  :الْمُْنِذرِ،أن َعْبَدةَ بن أَبِي لُبَاَبةَ، َحدَّثَنِي َورَّاٌد، َموْلَى الُْمغَِريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ

ال إِلََه إِال :أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصالٍة: أن أَكُْتَب، إِلَى ُمَعاوِيَةَ أََمرَنِي الُْمغَِريةُ
ال َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُمْعِطيَ  اللَُّه، َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه، لَُه الُْملُْك، َولَهُ الَْحْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، اللَُّهمَّ

  .ِلَما َمَنْعَت، َوال َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ مِْنَك الَْجدُّ
  َمكْحُولٌ الشَّاِميُّ َعْن َورَّاٍد

بن أَبِي َمرَْيمَ،أمنَكْحُوال َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َحدَّثَنِي َيزِيُد  - ١٧٣١٣
َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َحدَّثَُهْم َعْن َمْولَى الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ َحسِْبُت َحِسْبتُأَنَُّه َسمَّاُه َورَّادًا، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ،

ْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا أَُبو َعْوٍن الزَِّياِديُّ، ثنا ُمَبشُِّر بن ُمكَسِّرٍ، َعنِ اْبنِ َوَسلََّم بَِهذَا الَْحِديِث، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَ
 َما كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّهُ َعْجالنَ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن َورَّاٍد، َموْلَى الُْمغَِريِة بن ُشْعَبةَ أن ُمَعاوَِيةَ، كََتَب إِلَى الُْمِغَريِة َيسْأَلُُه

ال إِلََه إِال اللَُّه، َوْحَدُه ال :إِذَا اْنَصَرَف ِمَن الصَّالِة؟ فَكََتَب إِلَْيِه الُْمغَِريةُ أَنَُّه كَانَ َيقُولُ إِذَا َسلََّم: َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
ال َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َوال َشرِيَك لَُه، لَهُ الُْملُْك َولَهُ الَْحْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، اللَُّهمَّ 

  .َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ مِْنَك الَْجدُّ
  أَُبو َسعِيٍد َعْن َورَّاٍد

ْبُن َعْوٍن، َعْن أَبِي ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا بِْشُر بن الْفَْضلِ، ثنا ا: َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٧٣١٤
  :َسِعيٍد، قَالَ

َسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ  أَْنبَأَنِي َورَّاٌد، كاتب املغرية بن شعبة، أن ُمَعاوَِيةَ، كََتبَ إِلَى الُْمغَِريِة بن ُشْعَبةَ أن اكُْتْب إِلَيَّ بَِشْيٍء
ال إِلََه إِال اللَُّه، َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه، قَالَ اْبُن :إِذَا َصلَّى فَفََرغَ، قَالَ كَانَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكََتبَ إِلَيِْه

، ا َمَنْعَتلَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر، اللَُّهمَّ ال مَانَِع ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُمْعِطيَ ِلَم: فَأَظُنُُّه قَالَ: َعْوٍن
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، ثنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعنِ . َوال َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ ِمْنَك الَْجدُّ

  .ْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َولَْم َيذْكُْر أََبا َسعِيٍدالْجَُرْيرِيِّ، َواْبنِ َعْوٍن، َعنِ الَْورَّاِد، َعنِ الُْمِغَريِة، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  َعْبُد َربِِّه َعْن َورَّاٍد

ْبِد َربِِّه، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعْن َسِعيٍد الُْجرَْيرِيِّ، َعْن َع - ١٧٣١٥
ال : َصالِتِهِة، أن الُْمِغريَةَ، كََتَب إِلَى ُمَعاوِيَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ ِفي ُدُبرَِعْن كَاَتبِ الُْمِغَري

ُهمَّ ال َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت، َوال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه، لَهُ الُْملُْك َولَهُ الَْحْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، اللَّ
  .ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َوال َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ ِمْنَك الَْجدُّ

  َرَجاُء بن َحيَْوةَ َعْن َورَّاٍد



ْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي ُسلَ - ١٧٣١٦
  َعْجالنَ، َعْن َرَجاِء بن َحْيَوةَ، َعْن كَاَتبِ الُْمِغَريِة بن

ئًا، َهلْ َسِمْعَت ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْي: ُشْعَبةَ، أن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ كََتَب إِلَى الُْمِغَريِة َيْسأَلُُه
ال إِلََه إِال :ُدُبَر الصَّالِة: َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: ُدُبَر الصَّالِة؟ فَقَالَ الُْمِغَريةُ بن ُشْعبَةَ: َيقُولُ

ٍء قَِديٌر، اللَُّهمَّ ال َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُمعِْطَي ِلَما اللَُّه َوْحَدُه ال شَرِيكَ لَُه، لَُه الُْملُْك، َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْي
  .َمَنْعَت، َوال َينْفَُع ذَا الَْجدِّ مِْنَك الَْجدُّ

نَ، َعْن َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا الْقَاِسُم بن َمْعنٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجال - ١٧٣١٧
َهلْ كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : كََتَب ُمَعاوَِيةُ إِلَى الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ: َرَجاِء بن َحيَْوةَ، َعْن كَاَتبِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ

ال اللَُّه َوْحَدُه ال شَرِيَك لَُه، لَُه الُْملُْك َولَُه الْحَْمُد ال إِلَهَ إِ:كَانَ َيقُولُ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َشْيئًا بَْعَد الصَّالِة؟ قَالَ
  .َجدِّ ِمْنكَ الَْجدَُّوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، اللَُّهمَّ ال َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َوال َيْنفَُع ذَا الْ

دِّْمَياِطيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا الَْهْيثَمُ بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ ال - ١٧٣١٨
اللَّهِ ِغَريِة، أَنّ َرُسولَ َخارَِجةَ، ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن ثَْورِ بن َيزِيَد، َعْن َرَجاِء بن َحْيوَةَ، َعْن كَاَتبِ الُْمِغريَِة، َعنِ الُْم

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَمَسَح َعلَى أَْعلَى الُْخفِّ وَأَْسفَِلِه
  رِوَاَيةُ الْكُوِفيَِّني َعنِ الُْمِغريَِة
  أَُبو َعْوٍن ُمَحمَُّد بن ُعبَْيِد

  اللَِّه الثَّقَِفيُّ َعْن َورَّاٍد
ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن : ، وثنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ - ١٧٣١٩

أُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : إِْسَماعِيلَ، َعنِ الشَّْيَبانِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعبَْيِد اللَِّه، َعْن َورَّاٍد، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ْيِه َوَسلََّم بِاْمرَأٍَة ضََرَبتْ َضرََّتَها بَِعُموٍد، فَقََتلَْتهَا، َوقََتلَْت َما ِفي َبطْنَِها، فَجََعلَ َرُسولُ اللََّعلَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، كَْيَف َنِدي َمْن : لٌ ِمَن الْقَْومِ، فَقَالََعقْلََها َعلَى َعَصَبِة الَْمْرأَِة، َوِفي الَْجنِنيِ غُرَّةَ َعْبدٍ أَْو أََمٍة، فَقَاَم َرُج
َحدَّثََنا َمْحُموُد بن . إِنَّ َهذَا لََيقُولُ بِقَْولِ كَاِهنٍ، ِفيِه غُرَّةُ َعْبٍد أَْو أَمٍَة:ال أَكَلَ َوال شَرَِب َوال صَاَح َوال اْستََهلَّ؟ فَقَالَ

َبةَ، َعن يُّ، ثنا َوْهُب بن بَِقيَّةَ، ثنا َخاِلٌد، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعُمَحمٍَّد الْوَاِسِط
  ).ِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، وَلَْم َيذْكُْر َورَّاًدا 

امٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َيْعلَى بن ُعبَْيٍد، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّ - ١٧٣٢٠
ِعيدٍ َراِهيمُ بن َسالْكُوِفيُّ، ثنا ِمْنَجاُب بن الَْحارِِث، ثنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، ح َوَحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، ثنا إِْب
لَِّه الثَّقَِفيِّ، َعْن َورَّاٍد، الَْجْوَهرِيُّ، ثنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ كُلُُّهْم، َعْن ُمَحمَّدِ بن ُسوقَةَ، َعْن أَبِي َعْوٍن ُمَحمَّدِ بن ُعَبْيِد ال

  َمْولَى الُْمِغَريِة، َعنِ الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، أَنّ َرُسولَ

ُعقُوَق اُألمَّهَاِت، َوَوأَْد الْبََناِت، َومََنَع َوَهاِت، َوَنَهى َعْن ِقيلَ َوقَالَ، َوكَثَْرِة : َعلَْيِه َوَسلََّمَحرََّم ثَالثًااللَِّه َصلَّى اللَُّه 
  .السُّؤَالِ، وَإَِضاَعِة الْمَالِ

َمْيَسَرةَ الرَّازِيُّ، ثنا الْفَُراتُ بن َخاِلٍد، ثنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبٍ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا الُْحَسْيُن بن ِعيَسى بن - ١٧٣٢١
أن َسِمْعتُ أََبا َعْوٍن ُمَحمَّدَ بن ُعَبْيِد اللَِّه الثَّقَِفيَّ ُيَحدِّثُ، َعْن َورَّاٍد، مَْولَى الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، : َماِلُك بن ِمْغَولٍ، قَالَ



َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى : ا َسِمَع ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكََتَب إِلَيِْه، قَالَُمَعاوَِيةَ كََتَب إِلَْيِه َيْسأَلُُه َعمَّ
َع َوهَاِت، َوِقيلَ َوقَالَ، ُعقُوَق األُمََّهاِت، َوَوأَْد الَْبنَاِت، َوَمَن: إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ كَرَِه لَكُمْ ثَالثًا:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

  .َوكَثَْرةَ السُّؤَالِ، وَإَِضاَعةَ الَْمالِ
  َمْسرُوُق بن اَألْجَدعِ َعنِ الُْمِغريَِة

نِيُّ، ِحمَّاَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، ثنا َيْحَيى الْ - ١٧٣٢٢
كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : ثنا أَُبو ُمَعاوِيَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن َمْسُروقٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ: قَاال

ْجُت َمَعُه، فَاْنطَلََق َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َيا ُمِغَريةُ، ُخِذ اِإلَدوَاةَ، فَأََخذْتَُها ثُمَّ َخَر:َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ، فَقَالَ
 لُِيخْرَِج َيَدُه ِمْن كُمَِّها، َوَسلََّم حَتَّى َتوَاَرى َعنِّي فَقََضى حَاَجَتُه، ثُمَّ َجاَء َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ َشاِميَّةٌ َضيِّقَةُ الْكُمَّْينِ، فَذََهَب

  ْن أَْسفَِلهَا، فََصَبْبُتفََضاقَْت َوأَْخَرَج َيَدُه ِم

  .َعلَْيِه،فََتَوضَّأَ ُوُضوَءهُ ِللصَّالِة َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه، ثُمَّ صَلَّى
ى، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَُبو أَُساَمةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي الضَُّح - ١٧٣٢٣

  .فَّْيِه َوَعلَى الِْخَمارِوقٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، أَنَُّه َوضَّأَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفََتَوضَّأَ فََمَسَح َعلَى ُخَمْسُر
ُبلِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن جَْهَضمٍ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن زِيَاٍد اُأل - ١٧٣٢٤

خََرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َيزِيُد بن َعطَاٍء، َعْن ُحَرْيٍث، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َمْسُروقٍ، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، قَالَ
ٍء، فَلَمَّا فََرغَ أََخذُْت أَُصبُّ َعلَْيهِفََغَسلَ َوْجَهُه َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ ُروِميَّةٌ أَْو َشاِميَّةٌ، فَضَاَق َوَسلََّم فََتَبرََّز فََتبِْعُتُه َمِعي إِدََواةٌ ِمْن َما

  .كُمَُّها فَأَْخَرَج َيَدُه ِمْن أَْسفَِلهَا،فََغَسلَ ِذَراَعْيِه َوَمَسَح َعلَى الِْعَماَمِة وَالْخُفَّْينِ
  الُْمِغَريِة الُْمِغَريةُ بن ِشْبلٍ َعْن قَْيسٍقَْيُس بن أَبِي حَازِمٍ َعنِ 

َعْن َجابِرٍ،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، - ١٧٣٢٥
إِذَا :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: نِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، قَالََعنِ الُْمِغَريِة بن ِشْبلٍ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، َع

  .َسَها اِإلَماُم فَاْستََتمَّ قَاِئًما، فََعلَْيِه َسْجَدَتا السَّْهوِ، َوإِذَا لَْم َيْستَِتمَّ قَاِئًما فَال َسْهَو َعلَْيِه
  بن أَبِي َحازِمٍَبَيانُ بن بِْشرٍ َعْن قَْيسِ 

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا - ١٧٣٢٦

َما سُِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى : ُجْمُهوُر بن َمْنُصورٍ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن ُمَجاِلٍد، َعْن َبَياٍن، َعْن قَْيسٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، قَالَ
َما َتْصَنعُ :أَال أَقُْتلُ اْبنَ َصيَّاٍد؟ قَالَ: َما َتْصَنُع؟ لَْيَس بَِضارَِّك، قُلُْت:َم َعنِ الدَّجَّالِ أَكْثََر ِممَّا سَأَلُْتُه، فَقَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .َتْصَنُع بِِه؟بِقَْتِلِه؟ إِنْ كَانَ ُهَو الدَّجَّالُ فَلَْن َتْخلَُص إِلَى قَْتِلِه، َوإِنْ لَمْ َيكُنِ الدَّجَّالَ فََما 
ْن قَْيسِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق، َعْن َشرِيٍك، َعْن َبَياٍن، َع - ١٧٣٢٧

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الظُّْهرِ بِالْهَاجَِرِة، فَقَالَ كُنَّا ُنصَلِّي َمَع نَبِيِّ اللَِّه صَلَّ: بن أَبِي َحازِمٍ، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، قَالَ
  .أَْبرِدُوا بِالصَّالِة، فَإِنَّ ِشدَّةَ الَْحرِّ ِمْن فَْيحِ َجهَنََّم:لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ
ي َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِ - ١٧٣٢٨

أََحٌد أَكْثََر ِممَّا َسأَلُْتُه، فَقَالَ نَبِيُّ  َما َسأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الدَّجَّالِ: َحازِمٍ، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، قَالَ
  .َما سَُؤالَُك َعْنُه؟ إِنَُّه ال َيضُرَُّك:اللَِّه



لَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن إِْسَماعِي - ١٧٣٢٩
  َما سَأَلَ أََحٌد النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثََر ِممَّا سَأَلُْتُه أََنا َعْنُه َيعْنِي: نِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، قَالَقَْيسٍ، َع

َحدَّثََنا . ُهَو أَْهَونُ َعلَى اللَِّه ِمْن ذَِلَك:إِنَّ َمَعُه َنْهًرا وَكَذَا، قَالَ: إِنَُّهْم َيقُولُونَ: إِنَّهُ ال َيُضرَُّك، قُلُْت:الدَّجَّالَ، فَقَالَ
أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسِ ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، ثنا ِشهَاُب بن َعبَّاٍد الَْعْبِديُّ، ثنا إِبَْراِهيمُ بن ُحَمْيٍد، َعْن إِْسَماعِيلَ بن 

َما َسأَلَ أََحدٌ أََحٌد النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الدَّجَّالِ أَكْثََر ِممَّا َسأَلُْتهُ : بن أَبِي َحازِمٍ، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ قَالَ
  .فَذَكََر َنْحَوُه
ْسَماِعيلُ بن أَبِي َخاِلٍد، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، ثنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا إِ - ١٧٣٣٠

َما سَأَلَ أََحٌد النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الدَّجَّالِ أَكْثََر ِممَّا : َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، قَالَ
  .رِكُُه، أََما إِنَّهُ ال َيْخُرجُ َحتَّى ال ُيقَْسَم ِمريَاثٌ، َوال يَفَْزَع لَِغنِيَمٍةَما سَُؤالَُك َعْنُه؟ إِنََّك ال ُتْد:َسأَلُْتهُ أَنَا، فَقَالَ

َما سَأَلَ : قَالََحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْحَيى، ثنا إِْسَماعِيلُ، َحدَّثَنِي قَْيٌس، َحدَّثَنِي الُْمِغَريةُ،  - ١٧٣٣١
إِنَُّهْم َيقُولُونَ َمَعُه : َما َيضُرَُّك ِمْنُه؟قُلُْت:صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الدَّجَّالِ أَكْثََر ِممَّا سَأَلُْتُه، َوإِنَُّه قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه

  .ُهوَ أَْهَونُ َعلَى اللَِّه ِمْن ذَِلَك:َجَبلُ ُخْبزٍ، َوَنَهُر َماٍء، قَالَ
لُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َجرِيٌر، َعْن إِْسَماِعيلَ، َعْن قَْيسٍ، َعنِ َحدَّثََنا ا - ١٧٣٣٢

  َيا َرسُولَ اللَِّه، َبلَغَنِي أَنَّ مََع: قُلُْت: الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، قَالَ

ُهَو أَْهَونُ َعلَى اللَِّه ِمْن ذَِلَك، فَكُْنُت ِمْن أَكْثَرِ النَّاسِ ُسؤَاال َعْنُه، فَقَالَ ِلي :، قَالَالدَّجَّالِ أَْنَهارَ الَْماِء، َوجَِبالَ الُْخْبزِ
  .لَْيسَ بِالَِّذي َيُضرَُّك:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثن - ١٧٣٣٣
ازِمٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُمحَمَُّد بن ُعَبْيٍد، ِكالُهَما، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َح

: َيا بينَّ، َوَما سَُيِصيُبَك ِمْنُه؟قُلُْت:بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الدَّجَّالِ أَكْثََر ِممَّا سَأَلُْتُه، فَقَالََما ُسِئلَ النَّ: ُشْعَبةَ، قَالَ
  .ُهَو أَْهَونُ َعلَى اللَِّه ِمْن ذَِلَك:إِنَّ َمَعُه الطََّعاَم وَالشََّراَب، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ َيقُولُونَ

سٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، ثنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْي - ١٧٣٣٤
: وََما َتسْأَلُنِي َعْنُه؟قَالَ:َسأَلُْتُه، فَقَالَ َما سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََحٌد َعنِ الدَّجَّالِ أَكْثََر ِممَّا: الُْمِغَريِة، قَالَ

  .ُهَو أَْهَونُ َعلَى اللَِّه ِمْن ذَِلَك:إِنَّ َمَعُه ُجنَّةً َوَناًرا وَالطََّعاَم َوالشََّراَب، فَقَالَ: إِنَّ النَّاَس َيقُولُونَ: قُلُْت
ا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، ثنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ، ثن - ١٧٣٣٥

َما َسأَلَ أََحدٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الدَّجَّالِ أَكْثََر ِممَّا : َخاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعنِ الُْمِغَريِة، قَالَ
  مَا:الََسأَلْتُُه، فَقَ

ُهَو أَْهَونُ َعلَى اللَِّه ِمْن :إِنَُّهمْ َيْزُعُمونَ أَنَّ َمَعُه اَألْنهَاَر َوالطََّعاَم، فَقَالَ: ُيْنصُِبَك ِمْنُه َتْسأَلُ َعْنُه؟ إِنَُّه ال َيُضرَُّك، فَقُلُْت
  .ذَِلَك

الُْمِغَريةَ بن  ٢٥َسِمْعُت : ثنا إِْسَماعِيلُ، ثنا قَْيٌس، قَالََحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْحَيى،  - ١٧٣٣٦
لَْن يََزالَ َناٌس ِمْن أُمَِّتي ظَاهِرِيَن َعلَى النَّاسِ، َحتَّى َيأْتَِيُهُم اللَُّه َوُهمْ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُشْعَبةَ، قَالَ
  .ظَاِهُرونَ



ثَْمانُ بن ثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُعَحدَّ - ١٧٣٣٧
َد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ثنا َوكِيٌع، وَأَُبو أَُساَمةَ، َوَعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، ح َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَم: أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

ال :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َيْعلَى بن ُعَبْيٍد، كُلُُّهْم، َعْن إِْسَماِعيلَ، َعْن قَْيسٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ
  .ْم أَْمرُ اللَِّه َوُهْم ظَاِهُرونََتزَالُ ِمْن أُمَِّتي قَْوٌم ظَاِهرِيَن َحتَّى يَأِْتيَُه

الُْمِغَريِة َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، ثنا الِْحمَّانِيُّ، ثنا ُهَشْيٌم، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسٍ، َعنِ  - ١٧٣٣٨
  .ال تََزالُ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي َعلَى الَْحقِّ ظَاِهرِيَن َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ:َمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: بن ُشْعَبةَ، قَالَ

َعْن قَْيسٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ، ثنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، ثنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن إِْسَماعِيلَ،  - ١٧٣٣٩
  قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: ن ُشْعَبةَ، قَالََعنِ الُْمِغَريِة ب

  .ال َيزَالُ نَاٌس ِمْن أُمَِّتي ظَاِهرِيَن َحتَّى َيأْتَِيُهْم أَْمُر اللَِّه َوُهْم ظَاِهُرونَ:َوَسلََّم
و أَُساَمةَ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن قَْيسِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَُب - ١٧٣٤٠

كُْنُت ِعْنَد أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، فَعََرَض َعلَيَّ فََرٌس، : بن أَبِي َحازِمٍ، أَخَْبرَنِي الُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَ، قَالَ
َألنْ أَْحِملَ غُالًما قَْد َرِكَب الْخَْيلَ َعلَى ُعْزلَِتِه أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أن أَْحِملََك َعلَْيِه، : ا، فَقَالَاْحِملْنِي َعلَى َهذَ: فَقَالَ َرُجلٌ

هِ َصلَّى اللَّهُ َرسُولِ اللَّفََغِضَب الرَُّجلُ، فَقَالَ أََنا وَاللَِّه َخْيٌر مِْنَك َوِمْن أَبِيَك فَارِسًا، فََغِضَبُت ِحَني قَالَ ذَِلكَ ِلَخِليفَةِ 
َمزَاَدٍة، فَأََراَد األَْنَصارُ أَنْ  َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُْمُت إِلَْيِه فَأََخذُْت بَِرأِْسِه َوَسَحْبُتُه َعلَى أَْنفِِه، فَكَأَنََّما كَانَ أَْنفُُه َعْزالَء

نَّ َناًسا َيْزُعُمونَ أَنِّي ُمِقيدُُهْم ِمَن الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، َوَألنْ أُخْرَِجُهمْ َبلََغنِي أَ:َيْسَتقِيُدوا مِنِّي، فََبلَغَ ذَِلَك أََبا َبكْرٍ، فَقَالَ
  .ِمْن ِدَيارِِهمْ أَقَْرُب ِمْن أَنْ أُقِيَدُهْم ِمْن َوَزَعِة اللَِّه الَِّذيَن َيَزُعونَ ِعَباَدُه

أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن إِْسَماعِيلَ، َعْن قَْيسٍ، َعنِ الُْمِغَريِة، أَنَُّه َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن  - ١٧٣٤١
ْيِه ْحَيةَ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَكَانَ َعلَى َرأْسِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالسَّْيِف َوُهَو ُمَتلَثٌِّم، فَجََعلَ ُعْرَوةُ يَُناوِلُ ِل

  لََتكُفَّنَّ َيَدَك أَْو ال َتْرجُِع إِلَْيَك وَالُْمِغريَةُ: َوَسلََّم َوُهَو َيَتكَلَُّم، فَقَالَ لَُه الُْمِغَريةُ

، َما غََسلُْت َرأِْسي ِمْن َيا غَُدْر: َهذَا اْبُن أَِخيكَ الُْمِغَريةُ، فَقَالَ:َيا َرُسولَ اللَِّه، َمْن َهذَا؟ فَقَالَ: ُمَتقَلٌِّد َسْيفًا، فَقَالَ ُعْروَةُ
  ).غَْدرَِتَك 
ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا َسِعيدُ بن َيْحَيى، ثنا : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، َوعَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال - ١٧٣٤٢

ال ُتَحرُِّم الَْعَنقَةُ، :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ةَ، قَالَإِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن شُْعَب
  .الْمَْرأَةُ َتِلُد فََتْحُصُر اللََّبَن ِفي ثَْديَِها، فَتُْرِضُع جَارََتَها الْمَرَّةَ َوالْمَرََّتْينِ:َوَما الَْعَنقَةُ؟ قَالَ: قُلَْنا

  بن َسلََمةَ َعنِ الُْمِغَريِةأَُبو وَاِئلٍ َشِقيُق 
هَالِ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمْن - ١٧٣٤٣

ثنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َعْن ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، : قَاال
َعلَْيِه َوَسلََّمأََتى سَُباطَةَ بين  َعاِصمِ بن َبْهَدلَةَ،َوَحمَّاِد بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعنِ الُْمِغريَِة، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه

  .ْيِه فَبَالَ قَاِئًمافُالٍن فَفَحَّجَ رِْجلَ
اِطيِسيُّ، ثنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسحَاَق الَْخشَّابُ الرَّقِّيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َجعْفَرٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََر - ١٧٣٤٤

َنْيسَةَ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُ: َعِليُّ بن َمْعَبٍد، قَاال
  قَاَم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى سَُباطَِة قَْومٍ،:َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ



الَْيَدْينِ، فَأَخَْرَج َيَدُه ِمْن َتْحِت تِلَْك الُْجبَِّة، فََغَسلَ َوْجَهُه، َوَمَسَح بَِرأِْسهِ  فَجِئُْتُه بَِماٍء فََتَوضَّأَ َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ ُروِميَّةٌ صَِغَريةُ
  ..َوَمَسَح َعلَى ُخفَّيِْه، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى

ُف بن َخِليفَةَ، َعْن أَبِي َجنَابٍ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلََويَّةَ الْقَطَّانُ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى الَْعطَّاُر، ثنا َخلَ - ١٧٣٤٥
ْيِه َوَسلََّم َبالَ ِفي ُسَباطَةِ َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَّجُوِد، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

مْ إَِدوَاةٌ ِمْن َماٍء، َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ َشاِميَّةٌ َضيِّقَةُ الْكُمَّْينِفَتََوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى قََدَميِْه َنَع: َيا ُمِغَريةُ، مََعَك َماٌء؟قَالَ:بين فُالٍن، فَقَالَ
  .َوَعلَْيِه ُخفَّاِن
: اِصُم بن بَْهَدلَةَ، قَالََحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَُبو َداُوَد، َعْن ُشْعَبةَ، أََنا َع - ١٧٣٤٦

  .َباطَةَ قَْومٍ فََبالَ قَاِئًماَسِمْعُت أََباَواِئلٍ ُيَحدِّثُ، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََتى ُس
لَِّه بن َحمَّادِ بن ُنَمْيرٍ، ثنا ُحَصْيُن بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، ثنا عَْبُد ال - ١٧٣٤٧
َعلَى سَرِيرِِه، َشهِْدُت الْقَاِدِسيَّةَ، فَاْنطَلََق الُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَ، فَلَمَّا َدَنا ِمْن َسرِيرِ ُرسُْتَم َوثََب، فََجلََس َمَعُه : َواِئلٍ، قَالَ

َما الَِّذي َتفَْزُعونَ ِمْن َهذَا؟ أََنا اآلنَ أَقُوُم فَأَْرجُِع إِلَى َما كُْنُت َعلَْيِه، َوَيْرجُِع : لَُهُم الُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَفََنَحرُوا، فَقَالَ 
  كُنَّا ُضاللًا:أَخْبِْرَنا َما َجاَء بِكُْم؟ قَالَ الُْمِغريَةُ: َصاِحُبكُْم إِلَى َما كَانَ َعلَْيِه، قَالُوا

أَكَلَْنا ِمْنَها َوأَطَْعْمَنا أَْهلََنا،  اللَُّه ِفيَنا َنبِيا َوَهدَاَنا إِلَى ِدينِِه، َوَرَزقََنا ِفيَما َرَزقََنا َحبَّةً َتكُونُ ِفي بِالدِكُْم َهذِا، فَلَمَّا فََبَعثَ
إِنْ قََتلُْتُموَنا َدَخلَْنا الَْجنَّةَ، َوإِنْ قََتلَْناكُْم َدَخلُْتُم : كُْم، قَالَإِذًا َنقُْتلَ: ال َصَبرَ لََنا حَتَّى تُْنزِلُوَنا َهِذهِ الْبِالَد، قَالُوا: قَالُوا
  .النَّاَر

  اَألْسَوُد بن ِهاللٍ َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ
يِد بن أَبِي مَْرَيَم، ثنا اْبُن َبشَّارٍ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن سَِع - ١٧٣٤٨

ثنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَشَْعثَ بن أَبِي الشَّْعثَاِء، َعنِ اَألْسَوِد بن ِهاللٍ، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، : ثنا َعْمُرو بن َعْوٍن، قَاال
َوَسلََّم ذَاَت لَْيلٍَة، إِذْ نََزلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقََضى  بَْيَنَما أََنا َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:قَالَ

  .َحاَجتَُه، ثُمَّ َجاَء فََصَبْبُت َعلَْيِه الَْماَء ِمْن إِدََواٍة كَاَنْت َمِعي، فََتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه
  َيانَ طَلَْحةُ بن َناِفعٍ َعنِ الُْمِغريَِةَساِلُم بن أَبِي الْجَْعِد وَأَُبو ُسفْ

بن َمْخلٍَد،  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا ُشَجاُع - ١٧٣٤٩
ثنا ُهَشْيٌم، أََنا ُحَصْيٌن، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َوأَبِي : َعْوٍن، قَالُوا ح َوَحدَّثََنا سَِعيُد بن َسيَّارٍ الْوَاسِِطيُّ، ثنا َعْمُرو بن
كُْنُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتَبرََّز ِلحَاَجِتِه فَلَمَّا :ُسفَْيانَ أَنَُّهَما، َسِمَعا الُْمِغَريةَ بن شُْعَبةَ ُيَحدِّثُ، قَالَ

  فََرغَ أََتْيُتُه بِإَِداَوٍة ِفيَها َماٌء، فََصَبْبُت

  .َراَعْيِه َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِهَعلَْيِه فََتَوضَّأَ، َوكَاَنْت َعلَْيِه ُجبَّةٌ َضيِّقَةٌ الْكُمَّْينِ، فَأَْخَرَج َيَدُه ِمْن َتْحِت الُْجبَِّة فََغَسلَ ِذ
َسِمْعُت أَبِي، ثنا أَبُو : نِ بن ُمكَْرمٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْحَسنِ بن شَِقيقٍ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْي - ١٧٣٥٠

َع َسِم:كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قَالَ: َحْمَزةَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن أَبِي سُفَْيانَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، قَالَ
  .اللَُّهمَّ ال َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُمعِْطَي ِلَما َمَنْعَت، َوال َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ ِمْنَك الَْجدُّ:اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه، قَالَ

  َعِليُّ بن َربِيَعةَ الْوَاِلبِيُّ َعنِ الُْمِغريَِة
أَوَّلُ َمْن : ُبو ُنَعْيمٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن قَْيسٍ اَألَسِديُّ، َعْن َعِليِّ بن َربِيَعةَ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَ - ١٧٣٥١

 إِنِّي َسِمْعُت: ْيِه، ثُّم قَالَنِيَح َعلَْيِه بِالْكُوفَِة قََرظَةُ بن كَْعبٍ األَْنَصارِيُّ، فََزَعَم أن الُْمِغَريةَ قَاَم فََحِمَد اللََّه، َوأَثَْنى َعلَ



  .َمْن كَذََب َعلَيَّ ْمتَعِمًدا، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  .َمْن نِيَح َعلَْيِه، فَإِنَُّه ُيَعذَُّب َما نِيَح َعلَْيِه:َوَسِمْعُتُه َيقُولُ - ١٧٣٥٢
ْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا َسِعيدُ بن ُعَبْيٍد الطَّاِئيُّ، َعْن َعِليِّ بن َربِيَعةَ، َعنِ الُْمِغَريةِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َع - -١٧٣٥٣

  .أََحٍدإِنَّ الْكَِذَب َعلَيَّ لَْيَس كَالْكَِذبِ َعلَى :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: بن ُشْعَبةَ، قَالَ
  َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمِّدًا،:َوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ - ١٧٣٥٤

  .فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ
  .ُعذِّبَ بِالَْمنَاَحِة َعلَْيِهإِذَا نِيَح َعلَى الَْميِِّت :َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ١٧٣٥٥
ن ُرفَْيعٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا أَُبو َبكْرٍ النَّْهَشِليُّ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ب - ١٧٣٥٦

  .نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ فََتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى خُفَّْيِهَعْن َعِليِّ بن َربِيَعةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، أَنَُّهكَانَ َمَع ال
: ي َشْيبَةَ، قَاالَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِ - ١٧٣٥٧
ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَوضَّأَ ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُرفَْيعٍ، َعْن َعِليِّ بن َربِيَعةَ، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّثنا جَرِيٌر

  .َوَمَسَح َعلَى ُخفَّيِْه
  ُعَبْيُد بن ُنَضْيلَةَ الْخَُزاِعيُّ َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ

ِد الَْعزِيزِ، ثنا َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب - ١٧٣٥٨
ضََرَبتْ : َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، قَالَأَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا سُفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن ُعَبْيِد بن ُنَضْيلَةَ الْخَُزاِعيِّ، 

: غُرٍَّة، فَقَالَ اَألعَْرابِيُّ َضرَّةٌ ضَرََّتَها بَِعُموِد فُْسطَاٍط، فَقََتلَْتَها، فَقُِضي بِِدَيتَِها َعلَى َعَصَبِة الْقَاِتلَِة، َوبَِما ِفي َبطْنَِها
أََسْجعٌ :اَح فَاسَْتَهلَّ، فَِمثْلُ ذَِلَك ُيطَلُّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَُتَغرِّمُنِي َمْن ال طَِعَم َوال َشرَِب، َوال َص

  َوقُِضي ِفيمَا: َزاَد أَُبو ُحذَْيفَةَ ِفي َحدِيِثِه! كََسْجعِ اَألعَْرابِ؟

  .ِفي َبطْنَِها بُِغرٍَّة
نُ الَْبْصرِيُّ، ثنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن َحدَّثََنا َدرَّانُ بن ُسفَْيانَ الْقَطَّا - ١٧٣٥٩

كَانَ ِعْنَد َرُجلٍ ِمْن ُهذَْيلٍ امَْرأََتاِن، فََرَمْت إِْحَداُهَما اُألْخَرى بِِفْهرٍ أَوْ : ُعَبْيِد بن ُنَضْيلَةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِغرٍَّة، ُموِد فُْسطَاٍط فَأَْسقَطَْت، فََرفََع ذَِلكَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقََضى ِفيِه النَّبِيُّ َصلَّبَِع

لَ، فَِمثْلُ ذَِلَك يُطَلُّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه كَْيَف َنِدي َمْن ال صَاَح َوال اْستََهلَّ، َوال َشرَِب َوال أَكَ: فَقَالَ أَْولَِياُؤَها
َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي . أََسْجٌع كََسْجعِ اَألعَْرابِ؟َوقََضى بَِعقِْلِه َعلَى أَوِْلَياِء الْمَْرأَِة:َعلَْيِه َوَسلََّم

 ةَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعْن ُعَبْيِد بن ُنَضْيلَةَ، َعنِ الُْمِغَريِة، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَشْيَبةَ، ثنا غُْنَدٌر، َعْن ُشْعَب
: ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَاالِضيَوَسلََّم ِمثْلَُه، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَا

بن ُشْعَبةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى  ثنا َيحَْيى بن َيْعلَى أَُبو الُْمَحيَّاِة، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن ُعَبْيِد بن ُنَضْيلَةَ، َعنِ الُْمِغَريِة
بن إِْسحَاَق بن َراَهَويِْه، ثنا أَبِي، ثنا َجرِيٌر، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن ُعَبْيِد  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد

  بن َزكَرِيَّابن ُنَضْيلَةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َحدَّثََنا َيحَْيى 

َبْيِد بن نا ِعيَسى بن أَبِي َحْربٍ الصَّفَّاُر، ثنا َيحَْيى بن أَبِي ُبكَيْرٍ، ثنا شُْعَبةُ، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن ُعالسَّاجِيُّ، ث
  .ُنَضْيلَةَ، َعنِ الُْمِغريَِة، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه



  ِغَريِة بن ُشْعبَةَبِْشُر بن قَُحْيٍف َعنِ الُْم
ِك بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ الْقَنَّاُد، ثنا أَسَْباطُ بن َنْصرٍ، َعْن ِسَما - ١٧٣٦٠

اَت لَْيلٍَة إِذْ أََنا بنِعريِ، َراِكبٍ ِمَن الرَّكْبِ، َبْيَنَما أََنا أَِسُري ذَ: َحْربٍ، َعْن بِْشرِ بن قَُحْيٍف، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، قَالَ
أََنا َرسُولُ اللَِّه، فََحَبْسُت حَتَّى لَحِقَنِي، فََسايَْرُتُه، ثُمَّ نََزلَ فََتَبرََّز، :َمْن أَْنَت؟ قَالَ: قَالَ الُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَ، قُلُْت

  .فَأَتَْيُتُه بَِماٍء فََتَوضَّأَ وََمَسَح َعلَى ُخفَّيِْه، فََما افَْتَرقَْنا حَتَّى َصلَّيَْنا َصالةَ الْفَْجرِ:أََيضُرَُّك؟ قَالَ: ِعْنَدَك َماٌء؟قُلُْت:قَالَ
و ثنا أَُب: َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال - ١٧٣٦١

كُنَّا ِفي َبْيِت الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، فَذَكَُروا الطُّهُوَر، : اَألْحَوصِ، ثنا ِسَماُك بن حَْربٍ، َعْن بِْشرِ بن قَُحْيٍف، قَالَ
  .ْيِهَرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى حَاَجَتُه، ثُمَّ تََوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّ:فَقَالَ

  َعلْقََمةُ بن َواِئلٍ الَْحْضَرِميُّ َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعبَةَ
أَبِي َشْيَبةَ، ح  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي ح، َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن - ١٧٣٦٢

  الَْعزِيزِ، ثنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد

ْينٍ الْقَاِضي، ثنا َيحَْيى َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى الْقَزَّازُ الَْبْصرِيُّ، ثنا ِعْمَرانُ بن مَْيَسَرةَ اَألْوِديُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَص
ْن أَبِيِه، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َع: الِْحمَّانِيُّ، قَالُوا

َيا أُْخَت :"كَاَنْت ِفيَما تَقَْرُؤونَ: َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َنْجَرانَ، فَقَالُوا ِلي ِفيَما قَالُوا: قَالَ
فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَْد كَانَ َبْيَن ُموَسى وََبْيَن ِعيَسى َما قَْد َعِلْمُتْم قَالَ] ٢٨مرمي آية "[َهاُرونَ

  .َن كَانُوا قَْبلَُهْمأَفَال أَْخبَْرتَُهْم أَنَُّهْم كَانُوا ُيَسمَّْونَ بِأَْسمَائِهِْم وبَالصَّاِلِحَني الَِّذي:فَأَْخَبْرتُُه، فَقَالَ
  َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ َعنِ الُْمِغريَِة

الشَّْعبِيِّ، َعنِ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى، َعنِ - ١٧٣٦٣
الرَّكَْعَتْينِ األُولََيْينِ فَسَبَّحُوا بِِه فَلَْم َيجِْلْس، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه َسَجَد َسْجَدَتْينِ َبْعدَ  الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ أَنَُّهقَاَم ِفي

  .َهكَذَا فََعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: التَّْسِليمِ، ثُمَّ قَالَ
ُد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا ُمحَمَّ - ١٧٣٦٤

  .يِ السَّْهوَِعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ،، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَشهََّد، ملا َرفََع َرأَْسُه ِمْن َسْجَدَت
  بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا إِْبَراِهيُم بن َبشَّارٍ َحدَّثََنا - ١٧٣٦٥

ثنا سُفَْيانُ، َعْن ُمطَرِِّف بن طَرِيٍف، َوَعْبِد الَْمِلِك بن َسِعيدِ بن أَْبَجَر، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعنِ الُْمِغَريِة بن : الرَّمَاِديُّ، قَاال
َيا َربِّ أَْخبِْرنِي َعْن أَْدَنى أَْهلِ الَْجنَِّة َمْنزِلَةً، : قَالَ ُموَسى َعلَْيِه السَّالُم: َرفََعُه اْبُن أَْبَجَر وَلَْم َيْرفَْعُه ُمطَرٌِّف، قَالَُشْعَبةَ 
َيا َربِّ، : اْدُخلِ الَْجنَّةَ، فََيقُولُ: ، فَُيقَالُ لَُهنََعْم، ُهَو َرُجلٌ َيجِيُء َبْعَدَما َنَزلَ النَّاُس َمنَازِلَُهْم وَأََخذُوا أََخذَاتِهِْم:قَالَ

أََما تَْرَضى أَنْ َيكُونَ لََك مِثْلُ َما كَانَ ِلَمِلٍك ِمَن : َوكَْيَف أَْدُخلَُها َوقَدْ َنَزلَ النَّاُس َمنَازِلَُهْم، َوأََخذُوا أََخذَاِتهِْم؟ فَقَالَ
: إِنَّ لََك ِمثْلَُه َوِمثْلَُه َوِمثْلَُهَوَعقََد ُسفَْيانُ أَصَابَِعُه الْخَْمَس، فََيقُولُ:ِضيُت َربِّي، فََيقُولَُر: الُْملُوِك ِفي الدُّْنَيا؟فََيقُولُ

 َيا َربِّ: َرِضيُت َربِّي، قَالَ ُموَسى: إِنَّ لََك َهذَا َوَما اشَْتَهْت َنفُْسَك وَلَذَّْت َعيُْنَك، فََيقُولُ: َرِضيُت َربِّي، فََيقُولُ
َنَعْم أُولَِئَك أََرْدَت َوَسأُخْبُِرَك َعْنُهْم، غََرْسُت كََراَمتَُهْم بَِيِدي، َوَخَتْمُت :فَأَْخبِرْنِي َعْن أَْعلَى أَْهلِ الَْجنَِّة َمنْزِلَةً، قَالَ

فَال َتعْلَُم َنفٌْس َما :"اُق ذَِلَك ِفي ِكتَابِ اللَِّهَعلَْيَها، فَلَْم َتَر َعْيٌن، َولَْم َتْسَمْع أُذُنٌ، َوال َيْخطُُر َعلَى قَلْبِ َبَشرٍ، َوِمْصَد
  ] ).١٧السجدة آية "[أُخِْفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعَينٍ جََزاًء بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ



بن فُضَْيلٍ، َعْن ُحَصْينٍ، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا ُمَحمَُّد  - ١٧٣٦٦
  خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه: َسِمْعُت الُْمِغَريةَ، َوُهَو َيْخطُُب َعلَى الِْمْنَبرِ َوُهَو َيقُولُ: الشَّْعبِيِّ، قَالَ

فَأَخَْرَج َيَدْيِه ِمْن ُجبٍَّة َعلَْيِه َضيِّقَةُ الْكُمَّْينِ، فَأَخَْرَجُهَما َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوٍة،فَاْنطَلََق ِلَحاَجٍة، فَاتََّبْعُتُه بِإَِداوٍَة، 
  .ِمْن َتْحِتَها فََغَسلَ َوْجَهُه َوَيَدْيِه، َوَمَسَح بَِرأِْسِه وََمَسَح َعلَى ُخفَّيِْه

َحارِِث، ح َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثََنا مِْنجَاُب بن الْ - ١٧٣٦٧
ثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا ، ا اللَِّه بن َعاِمرِ بن ُزَراَرةَ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ، ثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، قَالُو

ِمْن أَْيَن كَانَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى : ِقيلَ ِللُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ: بَّاسٍ، َعنِ الشَّيَْبانِيِّ، َعْن َعاِمرٍ، قَالَبن أَبِي زَاِئدَةَ، َعنِ الَْحَسنِ بن َع
  .أَْهَداُهَما لَُه ِدْحَيةُ الْكَلْبِيُّ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُخفَّاِن؟ قَالَ

ثََنا أَُبو َسعِيٍد اَألَشجُّ، ، َحْضَرِميُّ، َوثًَنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْ - ١٧٣٦٨
َبةَ أَنَّهُ لَمَّا َحدَّثَ الشَّعْبِيُّ، بَِحِديِث الُْمِغَريِة بن شُْع: ثََنا أَُبو أَُساَمةَ، ثََنا إِْسحَاُق بن أَبِي إِْسَحاقَ الشَّْيبَانِيُّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َوِمْن أَْيَن كَانَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َيا أََبا َعْمرٍو : َرأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم تََوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه قُلُْت

  .أَْهَداُهَما لَُه ِدْحَيةُ الْكَلْبِيُّ: َوَسلََّم ُخفَّاِن؟ قَالَ
ْسَترِيُّ، ثَنَا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن، ثََنا ُهشَْيٌم، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّ - ١٧٣٦٩

  ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َوُمحَاِضرُ بن

كُْنُت ِفيَمْن َحفََر قَْبَر النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الشَّْعبِيِّ، َعْن ُمِغَريةَ بن ُشْعَبةَ، قَالَ َعْن ُمجَاِلٍد، َعنِ، كلهم ، الُْمَورِّعِ 
، الْفَأَْس الْفَأَْس : قُلُْت فَلَمَّا أُْدِخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْقَْبَر طََرْحُت الْفَأَْس، ثُمَّ، فَلََحْدَنا لَهُ لَْحًدا : َوَسلََّم قَالَ

  .أََنا أَقَْرُب النَّاسِ َعْهًدا بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:فََنَزلَُت فََوضَْعُت َيَدي َعلَى اللَّْحِد، َوكَانَ َيقُولُ الُْمِغَريةُ
يُّ، ثََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، ثََنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِ - ١٧٣٧٠

فَقَالَ ، َصلَّى اللَُّه َعلَى ُمَحمٍَّد خَاَتمِ األَْنبَِياِء ال نَبِيَّ بَْعَدُه : قَالَ َرُجلٌ عِْنَد الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ: الشَّْعبِيِّ، قَالَ
فَإِنْ كَانَ خَارًِجا فَقَْد كَانَ ، فَإِنَّا كُنَّا ُنَحدَّثُ أَنَّ ِعيَسى بن َمرَْيَم خَارٌِج ، َخاَتمِ اَألْنبَِياِء : َتقُولََحْسُبَك أَنْ :الُْمِغَريةُ

  .قَْبلَُه َوَبْعَدُه
  َعنِ الُْمِغريَِة، ُهَزْيلُ بن ُشَرْحبِيلَ 

ِصمٍ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِي قَْيسٍ، َعْن ُهَزْيلِ بن شَُرْحبِيلَ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثََنا أَُبو عَا - ١٧٣٧١
  .الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ

، الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َوَعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك  َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، ثََنا َيحَْيى بن َعْبِد الَْحمِيِد - ١٧٣٧٢
َعْن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِي قَْيسٍ، َعْن ُهَزْيلِ بن ُشَرْحبِيلَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ، َوزَْيُد بن الْحَُبابِ ، َوَوِكيٌع 

  الَ فََتَوضَّأََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَب

  .َوَمَسَح َعلَى جَْوَرَبْيِه َوَنْعلَْيِه
  َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، َسْعُد بن ُعَبْيَدةَ 

ةَ، َعنِ َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، ثََنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن َسْعدِ بن ُعَبْيَد - ١٧٣٧٣
َوَعلَْيِه ، كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ َمَغازِيِه، فََنَزلَ ِلَحاَجِتِه فَأََتْيُتُه بَِوُضوٍء :ُمِغَريِة بن شُْعَبةَ، قَالَالْ



  .َح خُفَّْيِهفَأَْخَرجَ َيَدُه ِمْن َتْحِتَها فََصَبْبُت َعلَْيِه فََتَوضَّأَ َوَمَس، ُجبَّةٌ َضيِّقَةٌ 
  َعنِ الُْمِغريَِة، ثَابِتُ بن ُعَبْيٍد 

و َسْعدٍ الْبَقَّالُ، َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، ثََنا َوْهبُ بن َبِقيَّةَ، أََنا ُمحَمَُّد بن الَْحَسنِ الْمَُزنِيُّ، ثََنا أَُب - ١٧٣٧٤
، فَسَبََّح بِِه الْقَْوُم فََمَضى ِفي َصالِتِه ، َف الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، فَلَْم َيْجِلْس ِفي الثَّانَِيِة َصلَّْيتُ َخلْ: َعْن ثَابِِت بن ُعَبْيٍد، قَالَ

ا َجلَْسُت، أَْسَتوَِي قَاِئًم فَلَمَّا قََضى َصالَتُهَسَجَد َسْجَدَتْينِ ثُمَّ َسلََّم، ثُمَّ الَْتفََت إِلَى الْقَْومِ، فَقَالَ لَْو َسبَّْحُتْم قَْبلَ أن
  .َولَِكْن َهكَذَا َصلَّى بنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َعنِ الُْمِغريَِة، ُعَبْيُد اللَِّه الثَّقَِفيُّ 
ثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد اللَِّه أَُبو َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثََنا ُيوُنُس بن الْحَارِثِ الطَّاِئِفيُّ،  - ١٧٣٧٥

كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيسَْتِحبُّ أَنْ ُيَصلَِّي َعلَى :َعْوٍن الثَّقَِفيُّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، قَالَ
  فَْرَوٍة َمْدُبوغٍَة أَْو َحصِريٍ

  َعنِ الُْمِغريَِة، بن أَبِي َنَعمٍ أَُبو الَْحكَمِ الَْبجَِليُّ َعْبُد الرَّْحَمنِ 
١٧٣٧٦ -  

َعمٍ، َزَعمَ أن الُْمِغَريةَ بن ُشْعَبةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، ثََنا ُبكَْيُر بن َعاِمرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َن
مَّ َخَرجَفََتَوضَّأَ َمَشى َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََتى بَْعَض ِتلْكَ اَألوِْدَيِة، فََدَخلََها فَقََضى َحاَجتَُه، ثُ َحدَّثَُه أَنَُّه

أََنِسيَت َيا َنبِيَّ اللَِّه؟ : فَقُلُْت، ُخفَّْينِ فََعاَد فََتَوضَّأَ وََمَسَح َعلَى الْ، فَلَمَّا لََبَس َوَجَد َبْعَد ذَِلكَ رًِحيا ، َوَخلََع الُْخفَّْينِ 
  .بَِهذَا أَمََرنِي َربِّي َعزَّ َوَجلَّ، ال َبلْ أَْنَت َنِسيَت :قَالَ

رٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثََنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، ثََنا الَْحَسُن بن َصاِلحٍ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعاِم - ١٧٣٧٧
تََوضَّأَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَسحَ : الَْبَجِليِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي نََعمٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، قَالَ

  .َهذَا أَمََرنِي رَبِّيبِ، َبلْ أَْنتَ َنسِيَت :أََنِسيَت؟ قَالَ، َيا َرُسولَ اللَِّه : َعلَى ُخفَّْيِه، فَقُلُْت
َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، ثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، ثََنا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعاِمرٍ، َعْن  - ١٧٣٧٨

َيا َرسُولَ اللَّهِ : لَْيِه َوَسلََّم تََوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه فَقُلُْتبن أَبِي َنَعمٍ، َعنِ الُْمغَِريِة بن ُشْعَبةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع
  .بَِهذَا أَمََرنِي رَبِّي، َبلْ أَْنَت َنِسيَت :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََنِسيَت؟ فَقَالَ

  َعنِ الُْمِغريَِة، أَُبو بُْرَدةَ بن أَبِي ُموَسى 
  ثََنا أَبُو، َحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، ثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، َوأَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَاال َحدَّثََنا ُم - ١٧٣٧٩

الَْمْسجَِد وَالنَّبِيُّ صَلَّى أَكَلُْت َيْوًما ثُمَّ أََتْيُت : ِهاللٍ، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، قَالَ
َمْن أَكَلَ ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة َشْيئًا :فَلَمَّا قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالتَُه، قَالَ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيصَلِّي 

  إِال ِمْن ُعذْرٍ:فَأَْدَخلُْتَها َصْدرِي فََرآُه مَْعُصوبًا، فَقَالَ، اوِلْنِي َيَدَك َن، َيا َرسُولَ اللَِّه : فَال َيقَْرَبنَّ َمْسجَِدنَا، قُلُْت
 َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ بن ِحسَابٍ، ثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن - ١٧٣٨٠

فََمْن :َعْن أَبِي ُبرَْدةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَجدَ رِيَح ثُومٍ، فَقَالَ، َمْيِد بن ِهاللٍ أَيُّوَب،َوَعْمرِو بن صَاِلحٍ َوُح
إِذَا َعلَى َصْدرِِه ِحَزامٌ فَ، أَْعزُِم َعلَْيَك أَْو أَقَْسْمُت َعلَْيَك َيا َرسُولَ اللَِّه لََما أَْدَخلْتَ َيَدَك ، الُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَ : َهذَا؟قَالَ

  .أََرى لََك ُعذًْرا:قَالَ، 
َعطَاِء بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ النََّسوِيُّ، ثََنا إِبَْراهِيُم بن َمْهِديٍّ الِْمصِّيِصيُّ، ثََنا ُعَمُر بن رُدَْيحٍ، َعْن  - ١٧٣٨١



آِخُر غََزاٍة غََزوَْنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرَنا أَنْ َنْمَسحَ : ِة، قَالَأَبِي َمْيُموَنةَ، َعْن أَبِي ُبْردَةَ، َعنِ الُْمِغَري
  َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ َما لَْم َيْخلَْع، ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ :َعلَى ِخفَاِفَنا

  َعنِ الُْمِغريَِة، َدةَ اَألْسلَِميُّ َعْبُد اللَِّه بن بَُرْي
ُد اللَِّه َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْستَرِيُّ، َوَعْب - ١٧٣٨٢
  بن أَْحَمَد

ثََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َعْن َعْبِد الُْمْؤِمنِ، َعْن َخاِلٍد، َعْن ، يُّ، قَاال ثََنا الُْحَسْيُن بن ُحرَْيٍث الَْمرَْوزِ، بن َحنَْبلٍ، قَاال 
َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه َوصَلَّى  َعْبِد اللَِّه بن بَُرْيَدةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَوضَّأَ

  .ي َعْن َيِمينِِهَوأَقَاَمنِ
  َعنِ الُْمِغريَِة، قَبِيَصةُ بن ُبْرَمةَ اَألَسِديُّ 

ثََنا أَُبو الَْولِيِد َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملَِطيُّ، ثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، ح َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ،  - ١٧٣٨٣
ثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن إَِياٍد، َعْن قَبِيَصةَ بن ُبْرَمةَ ، َنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، ثََنا الِْحمَّانِيُّ، قَالُوا الطَّيَاِلِسيُّ، ح َوَحدَّثَ

فَِسْرَنا َحتَّى إِذَا كَانَ ، ُيَسافَُر  َخَرْجُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ َما كَانَ: اَألَسِديِّ، َعنِ الُْمِغَريِة، قَالَ
فَأَخَْرَج َيَدُه ، قَةُ الْكُمَّْينِ ِفي َوقِْت السََّحرِ اْنطَلََق ِفي َحْرٍف فََتوَاَرى َعنِّي، ثُمَّ َجاَءفََدَعا بِطَهُورٍ َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ َشاِميَّةٌ َضيِّ

  .ِه َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِهِمْن أَْسفَلِ الُْجبَِّة َوغََسلَ َوْجَهُه وََيَدْي
  َعنِ الُْمِغريَِة، ُسوَْيُد بن َسْرَحانَ 

ِصُم بن َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملَِطيُّ، ثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثََنا عَا - ١٧٣٨٤
ثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن إِيَاِد بن لَِقيٍط، َعْن ُسوَْيِد بن : اَألبَّاُر، ثََنا أَُبو الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَالُوا َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعِليٍّ

  َسْرَحانَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَلَ طََعامًا، فَأُِقيَمِت

: فََساَءنِي ذَِلَك َواللَِّه، فََشكَْوُت إِلَى ُعَمَر، فَقَالَ، الةُ، فَقَاَم َوقَْد كَانَ َتَوضَّأَ قَْبلَ ذَِلَك فَأََتْيُتُه بَِماٍء َيَتَوضَّأُ فَاْنَتهََرنِي الصَّ
فَقَالَ َرُسولُ ، ُه َوَخِشَي أَنْ َيكُونَ ِفي َنفِْسَك َعلَْيِه َشْيٌء إِنَّ الُْمِغَريةَ بن ُشْعَبةَ قَْد َشقَّ َعلَْيِه اْنتَِهاُركَ إِيَّا، َيا َرسُولَ اللَِّه 

َولَْو ، وَإِنََّما أَكَلُْت طََعاًما ، َولَِكنَُّه أََتانِي بَِماٍء َألتََوضَّأَ ، لَْيَس ِفي نَفِْسي َعلَْيِه َشْيٌء إِال خَْيٌر :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعلَ النَّاُس َبْعِديفََعلُْت فَ

  َعنِ الُْمِغَريِة، زَِيادُ بن ِعالقَةَ 
َسِمْعتُ : َسِمْعُت زَِياَد بن ِعالقَةَ، َيقُولُ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثََنا ِمْسَعٌر، قَالَ - ١٧٣٨٥

: فَُيقَالُ لَُه، ي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َحتَّى َترَِم قََدُمُه أَْو َساقَاُه إِنْ كَانَ َيعْنِ: الُْمِغَريةَ بن شُْعَبةَ، َيقُولُ
  أَفَال أَكُونُ َعْبًدا َشكُوًرا؟:فََيقُولُ

ةَ، َعْن زَِيادِ بن ِعالقَةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَن - ١٧٣٨٦
أَلَْيَس قَْد غَفََر اللَُّه لََك َما : كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي حَتَّى َتْنفَِطَر قََدَماُه، فَقِيلَ لَُه: ُشْعَبةَ، قَالَ

  .أَفَال أَكُونُ َعْبًدا َشكُوًرا؟:قَالََتقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما َتأَخََّر؟ 
نِ الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثََنا شَرِيٌك، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ، َع - ١٧٣٨٧

  :فَِقيلَ لَُه ِفي ذَِلَك، تَّى َترَِم قََدمَاُه أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي َح



  .أَفَال أَكُونُ َعْبًدا َشكُوًرا؟:أََتفَْعلُ َوقَْد غَفََر اللَُّه لََك َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما َتأَخََّر؟ قَالَ
ثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثََنا ، انَ الِْمصِّيِصّي قَاال َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، وَُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن كَْيَس - ١٧٣٨٨

ُجِعلَْت قُرَّةُ َعيْنِي ِفي :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسفَْيانُ، َعْن زِيَاِد بن ِعالقَةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، قَالَ
  الصَّالِة

: َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثََنا ُسفَْيانُ، َعْن زِيَاِد بن ِعالقَةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن  - ١٧٣٨٩
  ال َتُسبُّوا اَألمَْواَت فَُتْؤذُوا اَألْحَياَء:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ُعَمَر، ح َوَحدَّثََنا الْعَبَّاسُ بن الْفَْضلِ، ثََنا أَُبو الَْولِيِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ١٧٣٩٠
ُس َعلَى َعْهِد اْنكََسفَِت الشَّْم: َسِمْعُت الُْمِغَريةَ بن ُشْعَبةَ، َيقُولُ: ثََنا َزاِئَدةُ، ثََنا زَِياُد بن ِعالقَةَ، قَالَ، الطَّيَاِلِسيُّ، قَاال 

إِنَّ الشَّْمَس وَالْقََمَر آَيَتاِن ِمْن آَياتِ :َعْهِدَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ُتُموُهَما فَاْدُعوا اللََّه َوَصلُّوا َحتَّى َتْنكَِشَففَإِذَا رَأَْي، ال يَْنكَسِفَاِن ِلَمْوِت أََحٍد َوال ِلَحَياِتِه ، اللَِّه 

ةَ، َعنِ الُْمِغَريةِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، ثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أَْخبََرنِي إِسَْرائِيلُ، َعْن زِيَاِد بن ِعالقَ - ١٧٣٩١
  فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى، ْوَم َماَت إِبَْراِهيمُ بن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْنكََسفَتِ الشَّْمُس َي: بن ُشْعَبةَ، قَالَ

أَْيُتُموُهَما فَإِذَا َر، إِنَّ الشَّْمَس وَالْقََمَر آَيَتاِن ِمْن آَياتِ اللَِّه ال َتْنكَِسفَاِن ِلَمْوِت أََحٍد َوال ِلَحيَاِتِه :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .فََعلَْيكُْم بِالدَُّعاِء حَتَّى تَْنكَِشَف

، انَةَ، َوقَْيٌسى َحدَّثََنا َمْحُموُد بن َعِليٍّ الَْبزَّاُز اَألصَْبَهانِيُّ، ثََنا يُوُنُس بن َحبِيبٍ، ثََنا أَُبو َداوَُد، ثََنا أَُبو َعَو - ١٧٣٩٢
لَمَّا َماتَ إِبَْراهِيُم بن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْنكََسفَتِ : ُمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالََعْن زِيَاِد بن ِعالقَةَ، َعنِ الْ، وشيبان 
إِنَّ ، َها النَّاُس َيا أَيُّ:فَخََرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ، اْنكََسفَْت ِلمَْوِت إِْبَراهِيَم : فَقَالَ النَّاُس، الشَّْمُس 

فَإِذَا كَانَ ذَِلَك فََصلُّوا َحتَّى ، وَلَِكنَُّهَما آَيَتاِن ِمْن آَياتِ اللَِّه ، الشَّْمَس وَالْقََمَر ال يَْنكَِسفَانِ ِلَمْوِت أََحٍد َوال ِلَحَياِتِه 
  .َتْنكَِشَف
َعْن زَِياِد بن ، ِد بن أَبِي الزَّْرقَاِء، ثََنا أَُبو أَحَْمَد َحمَّاٌد الْكُوِفيُّ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثََنا َهاُرونُ بن زَْي - ١٧٣٩٣

، َما ِمْن أََحٍد إِال ُجِعلَ َمَعُه قَرِيٌن ِمَن الْجِنِّ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِعالقَةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ
  فَال َيأْمُُرنِي إِال بِخَيْرٍ، إِال أَنَّ اللََّه أََعانَنِي َعلَْيِه فَأَْسلََم ، َوال أََنا :َوال أَْنتَ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: قَالُوا

َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، ثََنا َيحَْيى بن طَلَْحةَ الْيَْرُبوِعيُّ، ثََنا َشرِيٌك،  - ١٧٣٩٤
  .الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه

  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن - ١٧٣٩٥

َصلَّى الُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَفَقَامَ : وِديُّ، َعْن زِيَاِد بن ِعالقَةَ، قَالََعِليٍّ الْبَزَّاُز، ثََنا يُوُنسُ بن َحبِيبٍ، ثََنا أَُبو َداُوَد، ثََنا الَْمْسُع
َهكَذَا فََعلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : فَلَمَّا فََرغَ َسَجَد َسْجَدَتْينِ َوقَالَ، ِفي الرَّكْعََتْينِ األُولََيْينِ فَسَبَُّحوا بِِه فََمَضى ِفي َصالِتِه 

  .َسلََّماللَُّه َعلَْيِه َو
  َعنِ الُْمِغَريِة بن شُْعبَةَ، َمْيُمونُ بن أَبِي َشبِيبٍ 

ْربٍ، قَاال َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثََنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثََنا ُسلَْيَمانُ بن َح - ١٧٣٩٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ابٍِت، َعْن َمْيُموِن بن أَبِي َشبِيبٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَ، 

  الْكَاِذبَِني: َمْن َرَوى َعنِّي َحِديثًا يََرى أَنَُّه كَِذٌب فَُهَو أََحُد الْكَذَّاَبْينِ أَْو قَالَ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



 ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َمْيُموِن بن أَبِيَحدَّثََن - ١٧٣٩٧
َو َيَرى أَنَُّه كَِذٌب فَُهَو َمْن َحدَّثَ عَنِّي بَِحِديٍث َوُه:َشبِيبٍ، َعنِ الُْمغَِريِة بن ُشْعَبةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  .أََحُد الْكَاِذبَِني
، يُّ، قَاال َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثََنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِ - ١٧٣٩٨

، َعْن َمْيُموِن بن أَبِي َشبِيبٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه ثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت
  .َمْن َحدَّثَ َعنِّي بَِحِديٍث َوُهَو َيَرى أَنَُّه كَِذٌب فَُهَو أََحُد الْكَاِذبَِني:َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  قَبِيَصةُ بن جَابِرٍ

  ريَِةَعنِ الُْمِغ، اَألَسِديُّ 
حَاقَ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْس - ١٧٣٩٩

، َعْن ُحَصْينِ بن قَبِيَصةَ، َوقَالَ َمرَّةً، ثََنا شَرِيٌك، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، ثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال ، التُّْسَترِيُّ، قَالَ 
رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو آِخذٌ بُِحْجَزِة سُفَْيانَ : َعْن قَبِيَصةَ بن َجابِرٍ، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، قَالَ

  فَإِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الُْمْسبِلَِني، ال ُتسْبِلْ إَِزاَرَك :بن َسْهلٍ َوُهَو اْبُن أَبِي سَْهلٍ َوُهَو َيقُولُ
الَْمِلِك بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثََنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، أََنا شَرِيٌك، َعْن َعْبِد  - ١٧٤٠٠

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم آِخذًا بِرَِداِء ُسفَْيانَ : لُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَُعَمْيرٍ، َعْن ُحَصْينِ بن ُعقَْبةَ، َعنِ ا
، ْن َشرِيٍك َع، فَإِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الُْمْسبِِلَني، َهكَذَا رََواُه يَزِيدُ بن َهاُرونَ ، ال ُتْسبِلْ ، َيا ُسفَْيانُ :بن َسْهلٍ َوُهَو َيقُولُ

  .بن سَْهلٍ: َوقَالَ ُسفَْيانُ، َعْن ُحَصْينِ بن ُعقَْبةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ 
  َعنِ الُْمِغريَِة، النُّْعَمانُ بن سَْعٍد 

َيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، ثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، ثََنا َعفَّانُ، ح َوَحدَّثََنا َيْح - ١٧٤٠١
ثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن ، الُوا الَْعبَّاُس بن طَاِلبٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمحَمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعاِئَشةَ، قَ

  اِن بن سَْعٍد، َعنِ الُْمِغَريِة بنزَِياٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َعنِ النُّْعَم

  َسلِّْم سَلِّْم: ِشعَاُر أُمَِّتي َعلَى الصِّرَاِط:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُشْعَبةَ، قَالَ
َعْن َعْبِد ، َضْيلٍ، َوَعِليُّ بن ُمْسهِرٍ َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، ثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، ثََنا ُمحَمَُّد بن فُ - ١٧٤٠٢

َسِمْعتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َعنِ النُّْعَماِن بن سَْعٍد، َعنِ الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، قَالَ
  .َربِّ َسلِّْم: ِشَعارُ أُمَِّتي َعلَى الصَِّراِط:َيقُولُ

ثََنا فَْرَوةُ بن أَبِي الَْمْغَراِء، ثََنا الْقَاِسُم بن : َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، وَُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَاال - ١٧٤٠٣
قَالَ َرُسولُ : بن ُشْعبَةَ، قَالَ َسِمْعُت الُْمِغَريةَ: َماِلٍك الُْمزَنِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َعنِ النُّْعَمانِ بن َسْعٍد، قَالَ

فََيْدُعونَ اللََّه أَنْ ، َيخُْرُج قَْوٌم ِمَن النَّارِ فََيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ فَُيَسمَّْونَ الَْجَهنَِّميُّونَ ِفي الَْجنَِّة :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .فَإِذَا َخَرجُوا ِمَن النَّارِ، فَذَكَرَ الَْحِديثَ، ُه َعْنُهْم فََيْمُحو اللَّ، ُيحَوِّلَ َعْنُهْم ذَِلَك االْسَم 

  َعنِ الُْمِغريَِة، رِوَاَيةُ الَْبصْرِيَِّني َعنِ الُْمِغَريِة فَضَالَةُ بن َعْمرٍو الزَّهَْرانِيُّ
اِلٌد، َعْن َداُودَ بن أَبِي ِهْنٍد، َعْن أَبِي الَْعاِليَِة، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َسيَّارٍ الَْواسِِطيُّ، ثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن، أََنا َخ - ١٧٤٠٤

  .َوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِهَعْن فََضالَةَ بن َعْمرٍو الزَّْهرَانِيِّ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَت
  فَرٍ الَْعطَّاُر، ثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا َداُوُد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن أَبِيَحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْع - ١٧٤٠٥



كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمْنزِِلِه، : الْعَاِلَيِة، َعْن فََضالَةَ بن َعْمرٍو الزَّْهرَانِيِّ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ
فَأََناَخ َراِحلََتُه فَنََزلَ ثُمَّ ذََهَب فََتَواَرى َعنِّي ، َتَركُْتُهْم بَِمكَاِن كَذَا َوكَذَا : أَْيَن َتَركَْت النَّاَس؟فَقُلُْت:فَاتََّبْعُتُه، فَقَالَ

فََصبَْبُت َعلَى َيَدْيِه فََغَسلَ َوْجَهُه َوَيَدْيهِ ، َنَعْم : أَمََعَك َماٌء؟قُلُْت:فَاْحتََبَس بِقَْدرِ َما َيقِْضي الرَُّجلُ حَاَجَتُه، ثُمَّ َجاَء، فَقَالَ
غََسلَ َيَدْيهِ َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ َشاِميَّةٌ قَْد َضاقَْت َيَداَها فَأَْدَخلَ َيَدُه ِمْن َتْحِت الُْجبَِّة فََرفََعَها َعْن َيَدْيِه ثُمَّ ، َوَمَسَح َرأَْسُه ، 

  .فََرِكْبَنا َحتَّى أَْدرَكَْنا النَّاَس: قَالَ، ال : أَلََك حَاَجةٌ؟قُلُْت:رَأِْسِه َوُخفَّْيِه ثُمَّ قَالَ َوَمَسَح َعلَى، َوَوْجَهُه 
  َعْمُرو بن َوْهبٍ الثَّقَِفيُّ َعنِ الُْمِغريَِة

ن َبكَّارٍ، ثََنا َسِعيدُ بن َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثََنا ُمَحمَُّد ب - ١٧٤٠٦
َمَسَح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن َعْمرِو بن َوْهبٍ الثَّقَِفيِّ، َعنِ الُْمغَِريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ

  .َعلَى ُخفَّْيِه، وَأََنا َشاِهٌد ذَِلَكَوَمَسَح ، َوَسلََّم َعلَى نَاِصَيِتِه َوِعَماَمِتِه 
بن  َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َسيَّارٍ الَْواسِِطيُّ، ثََنا عمُرو بن َعْوٍن، ثََنا ُهَشْيٌم، َعْن ُيوُنَس بن ُعبَْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد - ١٧٤٠٧

َتاِن ال أَسْأَلُ َعْنُهَما أََحًدا َبْعَد أن َشهِْدُتُهَما َمَع َرُسولِ َخْصلَ: ِسريِيَن، َعْن َعْمرِو بن َوْهبٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ
  ،الَْمْسُح َعلَى الُْخفَّْينِ :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

رََّز النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَبْعضِ كُنَّا َمعَ َرسُولِ اللَِّه ِفي سَفَرٍ فََنَزلَْنا مَْنزِال فََتَب، َوَصالةُ إَِمامٍ َخلَْف بَْعضِ َرِعيَِّتِه
فَأَخَْرَج َيَدُه ِمْن َتْحتِ الُْجبَِّة، وََمَسَح َعلَى ، فَلَمَّا قََضى حَاَجَتُه أََتْيُتهُ بَِماٍءفََتَوضَّأَ َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ َضيِّقَةُ الْكُمَّْينِ ، َحاَجِتِه 
فَأَْدَركَْنا ، ثُمَّ أََتيَْنا الْقَْوَم َوُهمْ ُيَصلُّونَ َوقَْد قَدََّم الْقَْوُم َعْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ، َوَعلَى ُخفَّْيِه، ِتِه َوَعلَى ِعَماَم، َناِصَيِتِه 

  .فَقََضى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرَّكَْعةَ اُألْخَرى،َمَعُهْم َركَْعةً 
َنا َعْمُرو بن ثَْورٍ الُْجذَاِميُّ، ثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفرَْيابِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثَ - ١٧٤٠٨

بن سِريِيَن، َعْن َعْمرِو مَِّد الَْحَسنِ، ثََنا َسلََمةُ بن َشبِيبٍ، ثََنا الْفِْريَابِيُّ، ثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن ُيوُنَس بن ُعبَْيٍد، َعْن ُمَح
، اْنَتَهْيُت َمعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف : بن َوْهبٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ

  ْيَنا َما أَْدَركَْنا َوقََضْيَنا َما ُسبِقْنَافََصلَّ، فََتأَخََّرفَأََشاَر إِلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ْبَراِهيَم أَُبو َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ح َوَحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث بن إِ - ١٧٤٠٩

ثََنا َجرِيٌر، َعْن أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن َعْمرِو ، رَانِيُّ، قَاال ُعَبْيَدةَ الَْعْسكَرِيُّ، ثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْه
  كُنَّا َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه: بن َوْهبٍ الثَّقَِفيِّ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، قَالَ

ثُمَّ َجاَء، ، ُر َضَرْبتُ رَاِحلَِتي، فَأَقَْبلُْت َمَعُه فَاْنطَلََق َحتَّى تََغيََّب َعنِّي فَلَمَّا كَانَ السََّح، َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ 
فَتََوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه ثُمَّ اْنطَلََق حَتَّى أَْدَركَ ، َنَعْم : َمَعَك َماٌء؟قُلُْت:قَالَ، َما ِلي ِمْن َحاَجٍة : فَقُلُْت، حَاجََتَك؟:فَقَالَ
فََتحَرََّك ِلجِيئَِة َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْوَمأَ بَِيِدهِ ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َيُؤمُُّهْم ، اَس َوُهمْ ُيَصلُّونَ النَّ

  .اَوقََضْيَنا َما فَاَتَن، فََصلَّْيَنا َما أَْدرَكَْنا ، إِلَى َعْبِد الرَّْحَمنِ أَِن اثُْبْت 
 ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، ثََنا َعِليُّ بن َجْعفَرٍ اَألْحمَُر، ثََنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن - ١٧٤١٠

َوأَنْ أَُصلَِّي ، مَاأن أَْمَسَح َعلَى ُخفِّي َخْصلََتاِن لَْن أََدَعُه: ِسريِيَن، َعْن َوْهبٍ، أَوِ اْبنِ َوْهبٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ
َوقَْد رَأَْيُت َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ َوَصلَّى َخلَْف َعْبِد ، َعلَى َرُجلٍ ِمْن َرِعيَِّتي 

  .الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف
بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، ثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َحبِيبٍ، َوِهَشامٍ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس  - ١٧٤١١



أَيُّوَب، ، َعْن ِهَشامٍ، َوح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َعزِيزٍ الَْمْوِصِليُّ، ثََنا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ، ثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ
َصَبْبُت َعلَى َرسُولِ اللَِّه :َوَحبِيبِ بن الشَّهِيِد، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن َعْمرِو بن َوْهبٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ

  َراَعيِْهَوَمضَْمَض َواسَْتْنَشَق َوغََسلَ َوْجَهُه وَِذ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََغَسلَ َيَدْيِه 

  .َوَمَسَح بناِصَيِتِه َوَعلَى الِْعَماَمِة َوالُْخفَّْينِ، 
ى َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثََنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، ثََنا َيْحَي - ١٧٤١٢

َنا َعْوٌف، َوِهَشاٌم، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، ثََنا َعْمُرو بن َوْهبٍ الثَّقَِفيُّ، أن الُْمِغَريةَ ثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك، ثَ، الِْحمَّانِيُّ، قَاال 
  .َوَعلَى ُخفَّْيِه، َوَعلَى ِعَماَمِتِه ، بن ُشْعَبةَ َحدَّثَُه، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَمَسَح َعلَى نَاصَِيِتِه 

ثََنا ُمَحمَُّد بن : َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن ِسَنانَ الَْواسِِطيُّ، وَالَْعبَّاُس بن ِحْمَدانَ الَْحَنِفيُّ اَألْصَبهَانِيُّ، قَاال - ١٧٤١٣
ُحرَّةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن َعْمرِو َعْمرٍو الَْبْحرَانِيُّ، ثََنا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ، ثََنا سَِعيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَُخو أَبِي 

فَتََوضَّأَ :قَالَ، َم ِمْن َسِطيَحٍة بن َوْهبٍ الثَّقَِفيِّ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ،،أَنَُّه أَفَْرغَ َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َوأَتَْيَنا َعْبَد الرَّْحَمنِ ، أَخَْرَج َيَدْيِه فََغَسلَُهَماوََمَسَح َعلَى ِعَماَمِتِه َوُخفَّْيِه، يَّةٌ َضيِّقَةُ الْكُمِّ َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ َشاِم، فََغَسلَ َوْجهَُه

  .َعةَ الَِّتي ُسبِقَْنافََصلَّْيَنا َمَعُه الرَّكَْعةَ الَِّتي أَْدرَكَْنا َوقََضْيَنا الرَّكْ،بن َعْوٍف َوُهَو ُيَصلِّي َوقَْد َصلَّى بِهِمْ َركَْعةً 
ُم بن َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، ثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن ُعَمَر بن َحبِيبٍ الَْعدَوِيُّ، ثََنا َسلَّ - ١٧٤١٤

ْهبٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه ُسلَْيَمانَ أَُبو ِهَشامٍ، َعْن أَبِي حُرَّةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن َعْمرِو بن َو
  َصلَّى اللَُّه

  .َعلَْيِه َوَسلََّمَتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ َوالِْعَمامَِة
ْن أَيُّوَب، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َع - ١٧٤١٥

سَأَلُْت الُْمِغَريةَ بن ُشْعَبةَ َهلْ أَّم َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : َعْن َعْمرِو بن َوْهبٍ الثَّقَِفيِّ، قَالَ، َعْن َرُجلٍ ُيكَْنى أََبا َعْبدِ اللَِّه 
كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرِ كَذَا ، َنَعْم : بِي َبكْرٍ؟ قَالََعلَْيِه َوَسلََّم أََحٌد ِمَن الصَّحَاَبِة ِسَوى أَ

، َيا ُمِغَريةُ َحاجََتَك:فَقََضى َحاَجَتهُ ثُمَّ قَالَ، فَلَمَّا كَانَ ِمَن السََّحرِ ضََرَب ُعُنَق رَاِحلَِتي، فََمالَ َوِملُْت َمَعُه ، َوكَذَا 
َهلْ ِمْن َماٍء؟فََدَعا بِإَِداَوٍة أَوْ َسطِيَحٍة فََغَسلَ َيَدْيِه َوغََسلَ َوْجَههُ ثُمَّ ذََهبَ َيْحِسُر َعْن :قَالَ، لَْيَس ِلي حَاَجةٌ : لُْتقُ

َوَمَسحَ ، َوَمَسَح بناِصَيِتِه ، فََغَسلَ َيَدْيِه فَأَخَْرَج َيَدْيِه ِمْن َتْحِت الُْجبَِّة ، ِذَراَعْيِه فََضاقَْت كُمُّ ُجبٍَّة َشاِميٍَّة كَاَنْت َعلَْيِه 
 الرَّكَْعةَ ثُمَّ انَْتَهْيَنا إِلَى النَّاسِ َوقَدْ أُِقيَمِت الصَّالةَُوقَْد أَمَُّهْم َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َوقَْد َصلَّى بِهُِم: قَالَ، َعلَى الْخُفَّْينِ 

َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثََنا ُسلَْيَمانُ بن . َوقََضيَْنا الَِّذي ُسبِقَْنا، َصلَّْيَنا الَِّذي أَْدَركَْنا فَ، فَذََهْبُت أُوِذُنُه فََنَهانِي ، 
  .َحْربٍ، ثََنا َجرِيرُ بن َحازِمٍ، َعنِ اْبنِ سِريِيَن، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، َنْحَوُه

ثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، ثََنا : انَ الْمَازِنِيُّ، وَُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّ - ١٧٤١٦
  َيزِيُد بن

لَْيِه َوَسلََّم أَفَْرغَ َماًء فََغَسلَ َيَدْيهِ إِبَْراهِيَم، ثََنا ُمَحمٌَّد، َعْن َبْعضِ أَْصحَابِِه، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع
فَأَخَْرَج َيَدْيِه ِمْن َتْحِت الُْجبَّةِ ، فَلَمَّا أََرادَ أَنْ َيْغِسلَ ِذَراَعْيِه كَاَنْت َعلَْيِه ُجبَّةٌ َشاِميَّةٌ َضيِّقَةُ الْكُمَّْينِ ، ثُمََّغَسلَ َوْجَهُه 

  .َوَمَسَح بِرَأِْسِه َوَعلَى ِعَماَمِتِه َوُخفَّْيِه، اِصَيِتِه فََغَسلَ ِذَراَعْيِه ثُمَّ َمَسحَ بن
  َعنِ الُْمِغريَِة، ُجَبْيُر بن َحيَّةَ الثَّقَِفيُّ َمْوالُهْم 



وُنَس بن ُعَبْيٍد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، أََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُي - ١٧٤١٧
وَأَْحِسُب أَْهلَ زِيَاٍد أَخْبُِرونِي أَْخبُِرونِي أَنَُّه َرفََعُه إِلَى : َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، قَالَ، َعْن زَِياِد بن ُجبَْيرٍ، َعْن أَبِيِه جَُبْيرٍ 
، وَالَْماِشي َيْمِشي َخلْفََها َوَعْن َيِمينَِها َوَعْن َيَسارَِها ، لَْف الَْجنَاَزِة الرَّاِكُب َيْمِشي َخ:النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  َوالسِّقْطُ ُيَصلَّى َعلَْيِه وَُيْدَعى لَِواِلَدْيِه بِالَْمْغِفَرِة َوالرَّْحمَِة
نُ، َعْن ُيوُنَس، َعْن زَِيادِ بن ُجَبيْرٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثََنا ُسفَْيا - ١٧٤١٨

السِّقْطُ ُيصَلَّى َعلَْيِه َوُيْدَعى َألَبَوْيِه بِالَْعاِفَيِة َوالرَّْحَمِة، لَمْ َيْرفَْعُه :الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  .ُسفَْيانُ

اللَِّه بن ُبكَْيرٍ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ، ثََنا قُرَّةُ بن َحبِيبٍ، ثََنا َعْبدُ  - ١٧٤١٩
  الْمَُزنِيُّ، ثََنا يُوُنُس بن ُعبَْيٍد، َعْن

، الرَّاِكُب َخلَْف الَْجنَاَزِة:قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ةَ، قَالَزَِيادِ بن ُجَبيْرٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمِغَريِة بن شُْعَب
  .وَالطِّفْلُ ُيصَلَّى َعلَْيِه، َوالْمَاِشي حَْيثُ َشاَء ِمْنَها 

ا أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي، ثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، ثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي ح، َوَحدَّثََن - ١٧٤٢٠
يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِكيٌع، َعْن َسِعيِد بن ُعَبْيدِ اللَِّه، َعْن زَِيادِ بن ُجَبيْرٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، َعنِ النَّبِ

  .وَالطِّفْلُ ُيَصلَّى َعلَْيِه، َوالْمَاِشي حَْيثُ َشاَء ، َناَزِة الرَّاِكُب َخلَْف الَْج:قَالَ
ُعبَْيِد اللَّهِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، ثََنا إِْسَماِعيلُ بن َسِعيِد بن  - ١٧٤٢١

َعْن زِيَاِد بن ُجبَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ  بن ُجَبْيرِ بن َحيَّةَ، َعْن أَبِيِه،
  .وَالطِّفْلُ ُيَصلَّى َعلَْيِه، َوالْمَاِشي حَْيثُ َشاَء ، الرَّاِكُب َخلَْف الْجََناَزِة :قَالَ

حِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثََنا ُمحَمَُّد بن َزكَرِيَّا، ح َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِل - ١٧٤٢٢
َبْيرٍ، ثََنا إِْسَماِعيلُ بن َسِعيدٍ الُْجبَْيرِيُّ، قَالَ َسِمْعتُ أَبِي ُيَحدِّثُ، َعْن زَِيادِ بن ُج، ثََنا ُمحَمَُّد بن ُموَسى الْحََرِشيُّ، قَاال 
الَْخْيلُ َمْعقُوٌد ِفي َنوَاِصيَها الْخَْيُر إِلَى َيْومِ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ

  َوأَْهلَُها ُمَعاُنونَ َعلَْيهَا، الِْقَياَمِة 
  َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ - ١٧٤٢٣

َس بن ُعبَْيٍد، َعْن زَِيادِ بن ُمَحمَُّد بن حَنِيفَةَ الَْواسِِطيُّ، ثََنا ُمْعَتِمُر بن سَْهلٍ اَألْهوَازِيُّ، ثََنا َعْبيُد اللَِّه بن َتَمامٍ، َعْن ُيوُن
َما َهِذهِ :َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَجَد مِنِّي رِيحَ الثُّومِ قَالَ َصلَّْيتُ إِلَى َجْنبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه: ُجَبْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمِغَريِة، قَالَ

  .فَلَْم َيِعْبُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اشَْتكَْيتُ َصْدرِي فَأَكَلُْت ، َيا َرسُولَ اللَِّه : الرِّيُح؟قُلُْت
بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ، ثََنا ُمَباَرُك بن فََضالَةَ، ثََنا زَِيادُ َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ  - ١٧٤٢٤

، ْمُه أَْرَسلَ إِلَْيهِْم بنَداْدقَاِن الِْعلُْج أن أَْرِسلُوا، َيا مَْعَشَر الَْعَربِ بَِرُجلٍ ِمْنكُْم ُنكَلِّ: بن ُجَبْيرِ بن َحيَّةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ
لَمَّا حَِمْدتُ : فَأََتاُه فَلَمَّ قَالَ لَُه؟ فَقَالَ، فَكَأَنِّي أَْنظُرُ إِلَْيِه طَوِيلَ الشَّْعرِ أَْعَوَر : قَالَ أَبِي، فَاْخَتارَ النَّاسُ الُْمِغَريةَ بن شُْعَبةَ 

َوأَبَْعَد النَّاسِ ِمْن كُلِّ ، َوأَْعظَمَ النَّاسِ شَقَاًء ، َوأََشدَّ النَّاسِ ُجوًعا ،  إِنْ كُنَّا َألْبَعَد النَّاسِ َداًرا:اللََّه َوأَثَْنْيُت َعلَْيِه َوقُلُْت
َءَنا فَلَْم نََزلْ َنْعرُِف ِمْن َربَِّنا ُمْنذُ َجا، َوالَْجنَّةَ ِفي اآلِخَرِة ، فََوَعَدَنا النَّْصَر ِفي الدُّْنَيا ، َخْيرٍ حَتَّى َبَعثَ اللَُّه إِلَْيَنا َرُسوال 

  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْفَالَح وَالنَّْصَر حَتَّى أََتْيَناكُْم



أَبِي، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، ثََنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، ثََنا َعْمُرو بن الزَُّبْيرِ، َحدَّثَنِي  - ١٧٤٢٥
  تََنحَّى َرسُولُ: َحيَّةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، قَالَُجَبْيرِ بن 

َوذََهَب َيْغِسلُ ، فََغَسلَ كَفَّْيِه َوَوْجَهُه،َنَعْم : مََعَك َماٌء؟قُلُْت:فَدََنْوُت ِمْنُه قَالَ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوتََنحَّْيُت َمَعُه 
َوَعْبدُ الرَّْحَمنِ ، فَأَْخَرجَ َيَدُه ِمْن أَْسفَلِ الُْجبَِّة،فََغَسلَُهَما ثُمَّ َمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه ثُمَّ َجاَء ُيَصلِّي، ةٌ فََضاقَْت َيَدْيِه َوَعلَْيِه ُجبَّ

  .اْمِضْه: َب يََتأَخَُّر فَأَْوَمأَ إِلَْيِهفَلَمَّا َرأَْوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم تََنحَْنحُوا فَذََه، بن َعْوٍف ُيَصلِّي بِالنَّاسِ 
  َعنِ الُْمِغريَِة، َوالَْحَسُن الَْبْصرِيُّ ، ُزَراَرةُ بن أَوْفَى 

: وزكريا بن حيىي الساجي، قَالُوا، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، وَُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ  - ١٧٤٢٦
َتَخلََّف َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ، ا ُهْدَبةُ، ثََنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َوُزَراَرةَ بن أَوْفَى ثََن

َوكَاَنتْ ، َوضَّأَ َوغََسلَ َوْجَهُه وَأََرادَ أَنْ َيْغِسلَ َيَدْيِه فَقََضى َحاَجَتُه َوأََتْيُتُه بِالِْمطَْهَرِة فََت،اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتَخلَّفُْت َمَعُه 
َوَمَسَح َعلَى الِْعَماَمِة وَالُْخفَّْينِ ، فَأَْخَرجَ َيَدْيِه ِمْن َتْحِت الُْجبَِّة فََغَسلَ َوْجَهُه َوِذَراَعْيِه ، َعلَْيِه ُجبَّةٌ َشاِميَّةٌ َضيِّقَةُ الْكُمَّْينِ 

فَلَمَّا َرأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَرَاَد أَنْ ، ا النَّاَس َوَعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف ُيَصلِّي بِهِْم َصالةَ الصُّْبحِ فَأََتْيَن، 
ِه َوَسلََّم َوأََنا َمَعُه َخلَْف َعْبِد الرَّْحَمنِ بن فَصَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي، َيَتأَخََّر فَأَْوَمأَ إِلَْيِه أَنْ َيْمِضي ِفي َصالِتِه 

  فَلَمَّا قََضى َصالَتُه قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى، َعْوٍف َركَْعةً 

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى إِلَْيَها َركَْعةً أُخَْرى فَلَْم َيزِْد َعلَْيَها شَْيئًا
  َعنِ الُْمِغريَِة، نِيُّ َبكُْر بن َعْبدِ اللَِّه الُْمَز

َبكْرِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ، َعْن  - ١٧٤٢٧
َعْن َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه الْمَُزنِيِّ أن الُْمِغَريةَ بن ، ٍت الْبَُنانِيِّ َعْن ثَابِ، وَأََنا َمْعَمٌر ، َعْبِد اللَِّه الُْمزَنِيِّ، ح قَالَ عَْبُد الرَّزَّاقِ 

َم فَإِنَُّه أَْحَرى أَنْ ُيْؤَد، اذَْهْب فَاْنظُرْ إِلَْيَها :أََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكَْرُت لَُه امَْرأَةً أَْخطُبَُها فَقَالَ: ُشْعَبةَ قَالَ
فَكَأَنَُّهَما كَرَِها ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َبْيَنكَُمافَأََتْيتُ اْمرَأَةً ِمَن األَْنصَارِ فََخطَْبتَُها إِلَى أََبَويَْها َوأَْخَبرُْتُهَما بِقَْولِ النَّبِيِّ صَلَّى

كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمََرَك أَنْ َتنْظَُر  إِنْ: فََسِمَعْت ذَِلَك الَْمرْأَةُ َوِهي ِفَي ِخْدرِهَا، فَقَالَْت، ذَِلَك 
  .فََنظَْرُت إِلَْيَها فََتزَوَّْجُتَهاَوذَكََر ِمْن ُمَوافَقَِتَها : قَالَ، كَأَنََّها أَْعظََمْت ذَِلَك ، َوإِال فَإِنِّي أَْنُشُدَك ، فَاْنظُْر 

لْقَاِضي، ثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، ثََنا َجرِيرُ بن َحازِمٍ، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ، َعْن َبكْرِ بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُيوُسُف ا - ١٧٤٢٨
، ال : كَرأَيَْتَها؟قَالَ خَطََب الُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَ امَْرأَةً فَذَكَرَ أَْمَرَها ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: اللَِّه الْمَُزنِيِّ، قَالَ

  َحدَّثََنا ُيوُسُف. فَإِنَُّه أَْحَرى أَنْ ُيْؤِدَم الَْموَدَّةَ َبيَْنكَُما، إِِن اْسَتطَْعتَ أَنْ َتْنظُرَ إِلَْيَها قَْبلَ أَنْ َتَزوََّجَها فَافَْعلْ :قَالَ

كَُن اَألَصمُّ، ثََنا َعاِصٌم اَألحَْولُ، َعْن َبكْرِ بن َعْبدِ اللَِّه الْمَُزنِيِّ، َعنِ الْقَاِضي، ثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثََنا السَّ
ا ثََنخَطَْبُت جَارِيَةً، فَلَمَّا َتقَاَرَب أَْمُرَها أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر َنْحَوُه، َحدَّ: الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، قَالَ

 اللَِّه الْمَُزنِيِّ، َعنِ ُيوُسُف الْقَاِضي، ثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، ثََنا أَُبو ِشَهابٍ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ، َعْن َبكْرِ بن َعْبِد
  .فَذَكََر َنحَْوُه، َعلَْيِه َوَسلََّم خَطَْبُت امَْرأَةً فَذَكَْرُتَها ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، قَالَ

بن َعْبدِ اللَّهِ  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثََنا ُمَسدٌَّد، ثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زَِياٍد، ثََنا عَاِصٌم اَألحَْولُ، َعْن َبكْرِ - ١٧٤٢٩
اَألْنَصارِ، فَذَكَْرُت ذَِلَك ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َخطَْبُت جَارَِيةً ِمَن : الْمَُزنِيِّ، َعنِ الُْمِغريَِة، قَالَ

  .فَاْنظُْر إِلَْيَها فَإِنَّهُ أَحَْرى أَنْ ُيْؤَدَم َبْيَنكُمَا:قَالَ، ال : َرأَيَْتَها؟قُلُْت:فَقَالَ



  َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، َسِعيٌد الْقُطَيِْعيُّ 
ثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ، ثََنا َشبَاَبةُ بن سَوَّارٍ، َحدَّثََنا  - ١٧٤٣٠

لُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسأَ: الُْمِغَريةُ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الَْولِيِد بن ُمْسِلمٍ، َعْن َسِعيٍد الْقُطَْيِعيِّ، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، قَالَ
  َوال تَتَِّخذْ ُمؤَذًِّنا يَأُْخذُ َعلَى أَذَانِِه أَْجرًا، َصلِّ َصالةَ أَْضَعِف الْقَْومِ :َوَسلََّم أَنْ َيْجَعلَنِي إَِماَم قَْوِمي، فَقَالَ
  الُْمِغَريةُ بن َعْبدِ اللَِّه بن أَبِي َعِقيلٍ

  َوقَْد ِقيلَ

  رِيُّ َعنِ الُْمِغريَِةالَْيْشكُ
دَّاٍد أَبِي َصْخَرةَ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثََنا إِبَْراِهيمُ بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ، ثََنا سُفَْيانُ، ثََنا ِمْسَعٌر، َعْن َجاِمعِ بن َش - ١٧٤٣١

، ضِفُْت لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ْعَبةَ، قَالََعنِ الُْمِغَريِة بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َعِقيلٍ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُش
فََجاَء بِاللٌ ُيْؤِذُنُه بِالصَّالِة فَأَلْقَى ، فَجََعلَ َيُجزُّ بَِها ِمْنُه ، فَأََمَرِلي بِجَْنبٍ فَُشوِي وَأََخذَ ِمْن شَارِبِي َعلَى ِسَواٍك بِالشَّفَْرِة 

  .َوكَانَ َشارِبِي قَْد َوفَي فَقَصَُّه َعلَيَّ : َترَِبتْ َيَداكَقَالَ:الَ لَُهالشَّفَْرةَ، َوقَ
 َجاِمُع بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثََنا َوِكيٌع، َعْن ِمْسَعرٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َصخَْرةَ - ١٧٤٣٢

ِضفُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاتَ لَْيلٍَة، : َعْبِد اللَِّه، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، قَالَ َشدَّاٍد، َعنِ الُْمِغَريِة بن
َما لَُه تَرَِبتْ :قَى الشَّفَْرةَ َوقَالَلْفَأََمَر بِجَْنبٍ فَُشوَِي، ثُمَّ أََخذَ الشَّفَْرةَ فَجََعلَ َيُجزُّ بَِها ِمنُْه، فََجاَء بِاللٌ ُيْؤِذُنُه بِالصَّالِة فَأَ

  .َوكَانَ َشارِبِي قَْد َوفَي فَقَصَُّه َعلَى ِسوَاٍك: َيَداُه؟قَالَ
ا اِغَمةُ، ثََنَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد بن َعْمرٍو الَْوِكيِعيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي ح، َوَحدَّثََنا غَْيالنُ بن َعْبِد الصََّمِد َم - ١٧٤٣٣

ثََنا إِْسحَاُق بن َمْنصُورٍ السَّلُوِليُّ، َعْن غَاِلبِ بن َنجِيحٍ، َعْن َجاِمعِ بن َشدَّاٍد، َعنِ الُْمِغَريِة بن ، الْقَاِسُم بن ِدينَارٍ، قَاال 
  ْيِه َوَسلََّم بِجَْنبٍ َمْشوِيٍّ، َوكَانَ َيقْطَُعَتَسحَّْرُت َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعْبِد اللَِّه، َعنِ الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، قَالَ

  .فَقَصَُّه َعلَى ِسوَاٍك بِالشَّفَْرِة، لَقَْد َوفَى شَارُِبَك َيا ُمِغَريةُ :بِالُْمْدَيِة، فَقَالَ
لٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثََنا أَُبو أَُسامَةَ، ثََنا َهذَا الَْحِديثُ غَْيُر َمْوجُوٍد بِالِْكتَابِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَب - ١٧٤٣٤

ُت بِآلِ َرُسولِ اللَِّه ِمْسَعُر بن ِكَدامٍ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَ، قَالَ ضِفْ
، َما لَُه :فَأَذَّنَ بِاللٌ بِالْفَْجرِ فَأَلْقَى الشَّفَْرةَ َوقَالَ، للَِّه ِمْن َجْنبِ َشاٍة بِالشَّفَْرِة َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجزَّ ِلي َرسُولُ ا

  .أَقُصُّهُ لََك؟فَقَصَُّه َعلَى سَِواٍك:َترَِبْت َيَداُه؟َوكَانَ شَارِبِي طَوِيال قَْد َوفَي فَقَالَ
  رِوَاَيةُ الَْمَدنِيَِّني َعنِ الُْمِغريَِة

  أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعنِ الُْمِغريَِة
و، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا الْقَْعَنبِيُّ، ثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍ - ١٧٤٣٥

اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا خََرَج ِفي َبْعضِ أَْسفَارِِه َوكَانَ إِذَا ذََهبَ َسلََمةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، أَنّ َرُسولَ 
  .الُْخفَّْينِفَأَخَْرَج َيَدُه ِمْن َتحِْتَها فََتَوضَّأَ وََمَسَح َعلَى ، فََجاَء َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ َشاِميَّةٌ ، َوأَمََرنِي أَنْ أَتَّبَِعهُ بَِوُضوٍء ،أَبَْعَد 

َحمَِّد بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثََنا َحجَّاُج بن إِْبَراِهيَم اَألْزَرُق، ثََنا إِْسَماعِيلُ بن َجْعفَرٍ، َعْن ُم - ١٧٤٣٦
، للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ذََهبَ الَْمذَْهَب أَبَْعَد كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ا: َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ

  فَذََهَب ِلَحاَجٍة َوُهَو ِفي بَْعضِ أَسْفَارِهِ،



  .فَأَْخَرَج َيَدْيِه ِمْن َتْحِت الُْجبَِّة فََتَوضَّأَ وََمَسَح َعلَى الْخُفَّْينِ، فَجِئُْتهُ بَِوُضوٍء ، ائْتِنِي بَِوُضوٍء:فَقَالَ
َحدَّثَنِي أَبِي، ثََنا َيْعلَى بن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن ، دَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ َح - ١٧٤٣٧

ْعضِ أَْسفَارِِه َوكَانَ َرسُولُ كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َب: أَبِي َسلََمةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالَ
َوكَاَنْت َعلَْيِه ُجبَّةٌ ، فَاتََّبْعُتُه بِإَِداَوٍة ، اْتَبعْنِي بِالَْماِء:فَقَالَ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ذََهَب ِفي حَاَجٍة أَبَْعَد الَْمذَْهَب 

  .فَتََوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ، َيَدْيِه ِمْن َتْحتِ الُْجبَِّة َشاِميَّةٌ َضيِّقَةُ الْكُمَّْينِ فَأَخَْرَج 
رٍو، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْم - ١٧٤٣٨

كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ أَْسفَارِِه فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه :ُشْعَبةَ، قَالََسلََمةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن 
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ذََهبَ أَبَْعَد الَْمذَْهَب

يُوُسُف بن ِعيَسى الَْيَماِميُّ، ثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثََنا  - ١٧٤٣٩
إِنِّي ذَكَْرُت فُالَنةً أَُتطِْلُق ِلي أَنْ : قَالَ الُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، قَالَ

  .فَإِنْ كُْنُت َألْحتَالَُها ِفي أُصُولِ النَّْخلِ ِلَتُمرَّ بِي، نََعْم:َها؟ قَالَأََرا
  َعنِ الُْمِغريَِة، قَبِيَصةُ بن ذَُؤْيبٍ 

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم - ١٧٤٤٠

َجاَءتِ الَْجدَّةُإِلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه : َصةَ بن ذَُؤْيبٍ، قَالَالدَّبَرِيُّ، أََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن قَبِي
كْرٍ ال أَجُِد لَِك ِفي ِكَتابِ اللَِّه َتَعالَى َعْنُه َتطْلُُب ِمَرياثََها ِمنِ اْبنِ اْبنَِها أَوِ اْبنِ اْبَنتَِها ال أَْدرِي أَيََّتُهَما ِهَي، فَقَالَ أَُبو َب

فَلَمَّا َصلَّى الظُّْهرَ ، َوسَأَْسأَلُ النَّاسَ الَْعِشيَّةَ ، ا َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَقِْضي لَِك بَِشْيٍء َوَم، َشْيئًا 
َوإِنِّي لَمْ أَجِْد لََها ِفي الِْكَتابِ ، اْبنِ اْبَنتَِها  إِنَّ الَْجدَّةَ أََتْتنِي َتسْأَلُنِي ِمَرياثََها ِمنِ اْبنِ اْبنَِها أَوِ: أَقَْبلَ َعلَى النَّاسِ، فَقَالَ

فََهلْ َسِمَع أََحٌد مِْنكُْم ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه ، وَلَْم أَْسَمعِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى لََها بَِشْيٍء ، َشْيئًا 
َشهِْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقِْضي لََها بِالسُُّدسِ، :؟ فَقَاَم الُْمِغَريةُ بن شُْعَبةَ فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَها َشْيئًا

ْيِه َوَسلََّم َيقِْضي لََها َشهِْدُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ:َهلْ َسِمَع ذَِلَك َمَعكَ أََحٌد؟ فَقَاَم ُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ، فَقَالَ: فَقَالَ
فَلَمَّا كَاَنْت ِخالفَةُ ُعَمَر َجاَءْتُه الَْجدَّةُ الَِّتي ُتَخالِفَُها، فَقَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى ، بِالسُُّدِسفَأَْعطَاَها أَُبو َبكْرٍ السُُّدَس 

  .َوأَيَُّتكَُما َخلَْت بِِه فَُهَو لََها ، ا اْجَتَمْعُتَما فَالسُُّدسُ َبيَْنكَُما وَلَِكْن إِذَ، إِنََّما كَانَ الْقََضاُء ِفي غَْيرِِك : َعْنُه
  َنا َعْبُدَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد القََراطِيِسيُّ، ثَ - ١٧٤٤١

، ح َوَحدَّثََنا َبكْرُ بن سَْهلٍ، ثََنا عَْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، ح َوَحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي، ثََنا َعْمُرو بن اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ
 َجاَءِت: أََنا َماِلٌك، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن إِْسحَاَق بن َخَرَشةَ، َعْن قَبِيَصةَ بن ذَُؤْيبٍ، قَالَ: َمْرزُوقٍ، قَالُوا

َما لَِك ِفي ِكتَابِ : فَقَالَ لََها أَُبو َبكْرٍ، الَْجدَّةُإِلَى أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُه َتسْأَلُُه ِمَرياثََها ِفي ِكتَابِ اللَِّه 
فَسَأَلَ ، لَْيِه َوَسلََّم َشيْئًا فَاْرجِِعي حَتَّى أَْسأَلَ النَّاَس َوَما َعِلْمُت لَِك ِفي ُسنَّةِ ُسنَِّةَرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع، اللَِّه َشْيٌء 

َهلْ : فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ، َحضََرُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْعطَاَها السُُّدَس:النَّاَس، فَقَالَ الُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَ
ثُّم َجاَءتِ الَْجدَّةُ ، فَأَْنفَذَُه لََها أَُبو َبكْرٍ ، مَُّد بن َمْسلََمةَ األَْنصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ َما قَالَ الُْمِغَريةُ َمَعَك غَْيُرَك؟ فَقَاَم ُمَح

انَ الْقََضاُء الَِّذي قُِضَي َوَما كَ، َما لَِك ِفي ِكَتابِ اللَِّه ِمْن َشْيٍء : فَقَالَ، اُألْخَرى إِلَى ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َتْسأَلُُه مَِرياثََها 
وَأَيَُّتكَُما ، فَإِِن اْجَتَمْعُتَما فَُهَو َبْيَنكَُما ، وَلَِكْن ُهَو ذَِلكَ السُُّدُس ، َوَما أََنا بَِزاِئٍد ِفي الْفَرَاِئضِ َشْيئًا ، بِِه إِال لَِغْيرِِك 

  .َحكَمَِخلَْت بِِه فَُهَو لََها وَاللَّفْظُ ِلَحدِيِث اْبنِ َعْبدِ الْ



  َعنِ الُْمِغَريِة بن شُْعبَةَ، ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ 
ةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، أَخَْبرَنِي ِهَشاُم بن ُعْرَو - ١٧٤٤٢

  ُشْعَبةَ، أَنَّ ُعَمرَ، َعنِ الُْمِغَريةِ بن، ُعْرَوةَ، أَنَُّه َحدَّثَ 

إِنْ كُْنتَ َصاِدقًا فَائْتِ بِأََحدٍ : فَقَالَ ُعَمُر. قََضى ِفيِه َرُسولُ اللَِّه بُِغرٍَّة:فَقَالَ الُْمِغريَةُ، اسَْتَشارَُهْم ِفي إِْمالصِ الَْمْرأَِة 
  .للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى ِفيِه بُِغرٍَّة فََشهَِد ُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ أَنَّهُ َسِمَع َرسُولَ ا، َيْعلَُم ذَِلَك 
، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ - ١٧٤٤٣

قََضى ِفيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :أن ُعَمَر، َسأَلَُهْم َعْن إِْمالصِ الْمَْرأَِة، فَقَالَ الُْمِغَريةَُسِمْعُت الُْمِغَريةَ بن ُشْعَبةَ، : قَالَ
  .َمْن ُيَصدِّقَُك؟ فََشهَِد لَُه ُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ: َعلَْيِه َوَسلََّم بُِغرَِّة َعْبٍد أَْو أَمٍَة، فَقَالَ ُعَمُر

ثََنا شَْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، ثََنا ، ْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال َحدَّثََنا َع - ١٧٤٤٤
َي اللَُّه َتعَالَى بِ، َرِضَعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمسِْلمٍ، ثََنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، أن ُعَمَر بن الَْخطَّا

فَشَهَِد لَهُ : قََضى ِفيِه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِغرٍَّة:فَقَالَ الُْمِغَريةُ بن ُشْعَبةَ، َعْنُه اْسَتفَْتاُهْم ِفي إِْمالصِ الَْمْرأَِة 
  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى بِِهُمَحمَُّد بن َمْسلََمةَ اَألْنَصارِيُّ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّ

 الَْبكَْراوِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثََنا مُوَسى بن ُمحَمَِّد بن َحيَّانَ الَْبْصرِيُّ، ثََنا أَُبو َبْحرٍ - ١٧٤٤٥
  ْعَبةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ إِذَا أََرادَ َحاجَةًَعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُش

  أَبَْعَد
َعْن ِهَشامِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، ثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، ثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ،  - ١٧٤٤٦

َجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى ْن أَبِيِه، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعبَةَأَنَُّه كَانَ َمعَ َرُجلَْينِ ِمْن قَْوِمِه كُفَّارٍ، فَقََتلَُهَما َوَسلََبُهَما، فَبن ُعْرَوةَ، َع
  َوأَْهَدى لَُه َسلََبُهَما فَلَْم َيقَْبلُْه،  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَرَِه لَهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذي صََنَع

لَْعالُء بن َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، ثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َماَهانَ بن أَبِي َحنِيفَةَ، ثََنا أَبِي، ثََنا ا - ١٧٤٤٧
، ةِ بن ُشْعَبةَ ُشْعبَةَأَنَّهُ َصِحَب قَْوًما ِمَن الُْمْشرِِكَني فََوَجَد ِمْنُهْم غَفْلَةً رَاِشٍد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الُْمِغَري

  .فََجاَء بَِها إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَرَِه َما َصَنَع، وَأََبى أَنْ َيقَْبلََها، فَقََتلَُهْم َوأََخذَ أَْموَالَُهْم 
َعْن ُعْرَوةَ بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد، َعْن أَبِيِه، - ١٧٤٤٨

قََضى ِفيِه َرُسولُ :فَقُلُْت ِلُعَمَر: ِغَريةُقَالَ الُْم، الزَُّبْيرِ، َعنِ الُْمغَِريِة بن ُشْعَبةَ، أن ُعَمَر، اسَْتَشارَُهْم ِفي إِْمالصِ الَْمْرأَِة 
فَقَالَ ُمحَمَُّد بن ، إِنْ كُْنَت صَاِدقًا فَائْتِنِي بَِمْن َيْعلَُم َهذَا َمَعَك : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالُْغرَِّة، قَالَ ُعَمُر

  .َوَسلََّم قََضى ِفي إِْمالصِ الَْمرْأَِة بِالُْغرَِّةفَقََضى بِِه ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَشهِْدُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َمْسلََمةَ
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهيْرٍ - ١٧٤٤٩

أَبِيِه، َعنِ الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَأَنَُّه َصِحبَ  التُّْسَترِيُّ، ثََنا بِْشرُ بن َخاِلٍد الَْعْسكَرِيُّ، ثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن
فََجاَء بَِها إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََبى ، َوأََخذَ أَْموَالََهْم ، قَْوًما ِمَن الُْمْشرِِكَني فََوَجَد ِمنُْهْم غَفَلَةً فَقََتلَُهْم 

  .لَْيِه َوَسلََّم أَنْ يَقَْبلََهاَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع
  ُمَحمَُّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيُّ َعنِ الُْمِغريَِة

ْبَراِهيَم، ثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثََنا الَْحَسُن بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعْسقَالنِيُّ، ثََنا َمكِّيُّ بن إِ - ١٧٤٥٠



قَاَم ِفيَنا َرسُولُ :، َعْن َعْمرِو بن إِبَْراِهيمَ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ، َعنِ الُْمِغَريِة، قَالََهاِشُم بن هَاِشمٍ
  َوَنِسَيُه َمْن َنِسيَُه، ُه َمْن َوَعاُه َوَعا، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمقَاًما فَأَْخبََرَنا بَِما َيكُونُ ِفي أُمَِّتهِ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة 

  أَُبو السَّاِئبِ َموْلَى ِهَشامِ بن زُْهَرةَ َعنِ الُْمِغريَِة
ن َعْبدِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، ثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ، أَخَْبرَنِي شَرِيُك ب - ١٧٤٥١

خََرَج َرسُولُ :ةَ، َيقُولُبن أَبِي َنِمرٍ، أَخَْبرَنِي أَُبو السَّاِئبِ، َمْولَى ِهَشامِ بن ُزْهَرةَ التَّيِْميِّ، أَنَُّه َسِمَع الُْمِغَريةَ بن ُشْعَباللَِّه 
فَلَمَّا أَقَْبلَ َتلَقَّْيُتُه فََصَبْبُت َعلَْيِه فََتَوضَّأَ َوَعلَْيِه ، اَوٍة فَنََزلَ َمْنزِال فََتبَرََّز فََتبِْعُتُه بِإَِد، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ 

  .فََمَسَح َعلَْيهَِما، ثُمَّ َصلَّى الصُّْبَح، ُخفَّاِن 
  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد القََراطِيِسيُّ، ثََنا َحجَّاُج بن - ١٧٤٥٢

َجعْفَرٍ، َعْن َشرِيِك بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َنِمرٍ، َعْن أَبِي السَّاِئبِ، َمْولَى ِهَشامِ بن إِبَْراهِيَم اَألْزَرُق، ثََنا إِْسَماِعيلُ بن 
  .َعنِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه، ُزْهَرةَ 

بن َداوَُد، ثََنا أََسدُ بن ُموَسى، ثََنا أََنُس بن ِعيَاضٍ، َحدَّثَنِي َشرِيُك بن أَبِي َنِمرٍ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم - ١٧٤٥٣
 ،َعنِ الُْمِغَريةِ بن ُشْعَبةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِفي َسفَرٍ ، السَّاِئبِ، َمْولَى ِهَشامِ بن ُزْهَرةَ 

، فَذََهبَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما ِلَحاَجتِِه، فَاتََّبْعتُ أَثََرُه بِإَِداَوِة َماٍء :قَالَ، َوالُْمِغَريةُ ِفي ذَِلَك السَّفَرِ 
  .فََنفَْرُت لَُه الطَّرِيَق فَتََوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ

دِ ِليُّ بن ُمحَمٍَّد اَألْنَصَناوِيُّ الِْمصْرِيُّ، ثََنا َحْرَملَةُ بن َيْحَيى، ثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َيحَْيى بن َعْبَحدَّثََنا َع - ١٧٤٥٤
ُشْعَبةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى َعنِ الُْمِغَريِة بن ، اللَِّه بن سَاِلمٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن أَبِي السَّاِئبِ، َموْلَى ِهَشامِ بن ُزهَْرةَ 

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ
  أَُبو ُمصَْعبٍ الَْمكِّيُّ َعنِ الُْمِغريَِة

ٍد الِْفْريَابِيُّ، ثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ح َوَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمَّ - ١٧٤٥٥
، أَْدَركُْت أََنَس بن مَاِلٍك : َسِمْعُت أََبا ُمصَْعبٍ الَْمكِّيَّ، قَالَ: ثََنا َعْونُ بن َعْمرٍو الْقَْيِسيُّ، قَالَ: أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، قَاال

  ْعُتُهْمفََسِم، َوالُْمِغَريةَ بن شُْعَبةَ ، َوزَْيَد بن أَْرقََم 

أََمَر اللَُّه َشَجَرةً لَْيلَةَ الْغَارِ، فََنبََتْت ِفي َوْجِه النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :ُيَحدِّثُونَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
، َوأََمَر َحَمامََتْينِ َوْحشِيََّتْينِ، فََوقَفَتا بِفَمِ الْغَارِ ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َوأََمَر اللَُّه الْعَْنكَُبوَت، فََنَسَجْت ِفي َوْجِه النَّبِيِّ، 

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى إِذَا كَاُنوا ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ، َوأَقَْبلَ فََتَيانُ قُرَْيشٍ ِمْن كُلِّ َبطْنٍ َرُجلٌ بِِعِصيِّهِْم وَهَراَولِهِْم َوُسُيوفِهِْم 
َما لَكَ لَمْ : فََرَجَع إِلَى أَْصَحابِِه، فَقَالُوا لَُه، قَْدَر أَْرَبِعَني ِذَراًعا تََعجَّلَ َبْعضُُهْم َينْظُُر ِفي الَْغارِ، فََرأَى َحَماَمَتْينِ بِفَمِ الَْغارِ 

فََسِمعَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما قَالَ ، غَارِ فََعَرفُْت أَنْ لَْيَس ِفيِه أََحٌد رَأَْيُت َحَمامََتْينِ بِفَمِ الْ: َتْنظُْر ِفي الَْغارِ؟ فَقَالَ
  َوفََرَض َجَزاَءُهنَّ َوأُقْرِْرنَ ِفي الَْحرَمِ، فََدَعا لَُهنَّ َوسَمَّى َعلَْيهِنِّ ، فََعَرَف أَنَّ اللََّه قَْد َدَرأَ َعْنُه بِهَِما 

  َعنِ الُْمِغريَِة، بن أَْوسٍ الثَّفَِفيُّ  َعْمُرو
 ُعثَْمانَ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمْسُعوٍد الْمَقِْدِسيُّ، ثََنا الَْهيْثَُم بن َجِميلٍ، ثََنا ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ الطَّاِئِفيُّ، َعْن - ١٧٤٥٦

اْسَتأْذَْنُت َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : نِ الُْمِغَريِة بن ُشْعَبةَ، قَالََعْبِد اللَِّه بن أَْوسٍ، َعْن َعْمرِو بن أَْوسٍ الثَّقَِفيِّ، َع
  .فَائْتِنِي اللَّْيلَةَ حََرَدى، وَلَْم أُوِثْر َعلَْيِه َشْيئًا َحتَّى أَصَْبْحُت :قَالَ، َوَسلََّم َبْيَن َمكَّةَ وَالَْمِديَنِة 



  َعنِ الُْمِغَريِة بن شُْعبَةَ، ُهَنْيَدةُ الطَّاِئِفيُّ 
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد - ١٧٤٥٧

ثََنا َيْحَيى بن ُمَحمَِّد بن السَّكَنِ، ثََنا َبكُْر بن َبكَّارٍ، ، اللَِّه السَِّراُر التُّْسَترِيُّ، َوُمَحمَّدُ بن َصاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، قَاال 
َمْن :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الطَّائِِفيُّ، َحدَّثَنِي ُهنَْيَدةُ، َعنِ الُْمِغَريِة بن شُْعَبةَ، قَالَ ثََنا يُوُنُس بن الَْحارِِث

  .قَالَ َعلَيَّ َما لَْم أَقُلْ، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ
ثََنا َصفَْوانُ بن صَاِلحٍ، ح : َرانِيُّ، َوَوْرُد بن أَحَْمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيُّ، قَاالَحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطََّب - ١٧٤٥٨

، ثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، اال َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ، ثََنا أَبِي ح، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، ثََنا ُدَحْيٌم، قَ
َسأَلُْت الُْمِغَريةَ : نِيَّ، َيقُولُثََنا إِْسَحاقُ بن َسيَّارٍ أَُبو النَّْضرِ ثََنا ُيوُنُس بن َمْيَسَرةَ بن َحلَْبسٍ،،أَنَُّه َسِمَع أََبا إِْدرِيسٍ الَْخْوال

وَكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي :َك فَقَالَبن ُشْعَبةَ َعْن َما َحَضَر ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِتُبو
  .غَْزَوِة َتُبوَك فََمَسَح َعلَى خُفَّْيِه

  َمنِ اْسُمُه َمْعَمٌر
  َمْعَمُر بن َعْبِد اللَِّه بن َنْضلَةَ الَْعدَوِيُّ الْقَُرِشيُّ

ْرثَانَ بن َعْوِف بن ُعَبْيِد بن ُعَوْيجِ بن َعِديِّ بن كَْعبٍ، َوأُمُُّه أَْشَعرِيَّةٌ، َوكَانَ َوُهَو َمْعَمُر بن َعْبِد اللَِّه بن فَُضْيلَةَ بن َح
  ِمْن ُمَهاجَِرِة الَْحَبَشِة ِممِّْن قَِدَم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي السَِّفيَنَتيْنِ

ثََنا َسِعيدُ بن ُعفَْيرٍ، ح ، بن الْفََرجِ، وَأَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َحمَّاِد بن ُزغْبَةَ، قَاال  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوُح - ١٧٤٥٩
  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن

بن الُْمَسيَّبِ، َعْن َمْعَمرِ  ثََنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن َسِعيِد، َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثََنا الْقَْعَنبِيُّ، قَاال 
  َمنِ اْحَتكََر فَُهَو َخاِطئٌ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َعْبِد اللَِّه بن َنْضلَةَ، قَالَ

زَْيٍد، ثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق، َعْن ُمَحمَّدِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثََنا َحمَّاُد بن - ١٧٤٦٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيَّبِ، َعْن َمْعَمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن َنْضلَةَ، قَالَ

  .َوكَانَ َمْعَمٌر َيحَْتِكُر، َوكَانَ َسعِيٌد َيْحَتِكُر : ٌدال َيْحَتِكرْ إِال َخاِطئٌ، قَالَ ُمحَمَّ:َوَسلََّم
َعْن ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن الَْحجَّاجِ بن رِْشِدينِ بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّهِ رِْشِدينِ - ١٧٤٦١

ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيَّبِ، َعْن  ُيوُنَس بن يَزِيَد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن
  .ال َيْحَتِكُر إِال َخاِطئٌ:َمْعَمرِ بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

عِيُد بن َمْنصُورٍ، ثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َعْمرِو بن َيحَْيى، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا َس - ١٧٤٦٢
بٍ، أَنّ َرسُولَ ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيَّبِ، َعْن َمْعَمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن َنْضلَةَ بن َعِديِّ بن كَْع

  .إِنَّ َمْعَمًرا كَانَ َيْحَتِكُر: قَالَ، إِنََّك َتحَْتِكُر : فَقُلُْت ِلَسعِيٍد. ال َيْحَتِكُر إِال َخاِطئٌ:ْيِه َوَسلََّم قَالَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن زَكَرِيَّا الُْمطَرِّزُ، - ١٧٤٦٣

ْوٍن، َعْن قَُداَمةَ بن ُموَسى، َعْن َعْمرِو بن َيْحَيى، َعْن ُمَحمَِّد بن ثََنا َجعْفَُر بن َع، ثََنا ُمحَمَُّد بن حَاِتمٍ،وبزيُع بن فَرِيٍد 
ال َيحَْتِكُر إِال :َوَسلََّم قَالََعطَاٍء، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن َمْعَمرِ بن َعْبِد اللَِّه الَْعَدوِيِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  .َخاِطئٌ



َعْن ثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، ثََنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، ثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َحدَّ - ١٧٤٦٤
ال :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيَّبِ، َعْن َمْعَمرِ بن َعْبِد اللَِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ

  .َيحَْتِكُر إِال خَاِطئٌ
ِد بن إِْسحَاقَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، ثََنا ُشْعَبةُ، َعْن ُمَحمَّ - ١٧٤٦٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، لُْمَسيَّبِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َرُجلٍ، ِمْن قَُرْيشٍ َعْن ُمَحمَِّد بن إِبَْراِهيَم، َعْن َسِعيِد بن ا
  .ال َيْحَتِكرُ إِال َخاِطئٌ:َوَسلََّم

ُمَحمَِّد بن أَبِي َمرَْيَم،  َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، ثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق، َعْن - ١٧٤٦٦
َبَعثَنِي النَّبِيُّ : َعَدوِيِّ، قَالَثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن يَزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجبَْيرٍ، َعْن َمْعَمرِ بن َعْبِد اللَِّه الْ

  إِنَّ أَيَّاَم التَّشْرِيقِ أَيَّاُم أَكْلٍ َوُشْربٍ:ىَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُناِدي ِفي النَّاسِ بِِمًن
ٍد، َعْن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثََنا أََسدُ بن ُموَسى، ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي النَّْضرِ، َعْن ُبْسرِ بن َسعِي - ١٧٤٦٧

  َسمِْعُت َرسُولَ: َمْعَمرِ بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  ِمثْال بِِمثْلٍ: الطََّعاُم بِالطََّعامِ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ اللَِّه
أَبِي  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ، ثََنا اْبُن َوْهبٍ، َعْن َعْمرِو بن الْحَارِِث، َعْن - ١٧٤٦٨

، بِْعُه ثُمَّ اشَْترِ بِِه َشعًِريا : ٍد، َعْن َمْعَمرِ بن َعْبِد اللَِّه الَْعدَوِيِّ، أَنَُّه أَْرَسلَ غُالًما لَُه بِصَاعٍ، فَقَالَالنَّْضرِ، َعْن ُبْسرِ بن َسِعي
ِلَم فََعلَْت؟ اْنطَِلْق فَُردَّهُ : ٌرفَقَالَ َمْعَم، فَلَمَّا َجاَء َمْعَمٌر َخبََّرُه بِذَِلَك ، فَذََهَب الُْغالُم، فَأََخذَ َصاًعا َوزِيَاَدةَ َبْعضِ صَاعٍ 

الطََّعاُم ِمثْال بِمِثْلٍ، َوكَانَ طََعامََنا :فَإِنِّي كُْنُت أَْسَمُع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ، ال َتأُْخذَنَّ إِال ِمثْال بِِمثْلٍ 
  .إِنِّي أََخاُف أَنْ ُيضَارَِع الرِّبَا: فَقَالَ، ِمثْلَُه إِنَُّه لَْيَس : فَِقيلَ، َيْوَمِئٍذ الشَِّعُري 

َسِمْعتُ : َسِمْعتُ أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، أََنا َوْهُب بن َجرِيرٍ، قَالَ - ١٧٤٦٩
كُْنتُ : َسِمْعُت َمْعمًَرا، َيقُولُ: َحبِيبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُعقَْبةَ، قَالََحدَّثَنِي يَزِيُد بن أَبِي : ُمَحمََّد بن إِْسَحاَق، َيقُولُ

 َوَجْدُت اللَّْيلَةَ ِفي:َيا َمْعَمُرقَالَ:فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالَ، أَْرَحلُ ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َولَِكْن أَرَاَد َمْن َيْنِفُس َعلَيَّ ذَِلَك أَنْ ، َيا َرسُولَ اللَِّه، لَقَدْ َشدَْدُتَها كََما كُْنُت أَُشدَُّها : الَساِعي اْضطَِرابًا، فَقُلُْت

  ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َحجَّهِ أََمرَنِي فَأََخذُْتفَلَمَّا فََرغَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ، أََما إِنِّي غَْيُر فَاِعلٍ ذَِلَك:فَقَالَ، َيْستَْبِدلَ بِي 

أَْمكََنَك َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ، َيا َمْعَمُر :فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الُْموَسى، فََصقَلُْتَها 
  فَزِْد ذَِلَك: أََجلْ، قَالَ:قَالَ، إِنِّي أََرى ذَِلَك َمنا َعلَيَّ َوفَْضال ، َيا َرسُولَ اللَِّه : فَقُلُْت، الُْموُسَوِفي َيِدَك ، َشْحَمِة أُذُنِِه 
  َباُب الَْواوِ

  َواِئلُ بن َحَجرٍ الَْحْضرَِميُّ الِْقيلُ َعلْقََمةُ بن َواِئلٍ َعْن أَبِيِه ُموَسى بن ُعَمْيرٍ َعْن َعلْقََمةَ
بن ُحْجرٍ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، نا ُموَسى بن ُعَمْيرٍ الَْعْنَبرِيُّ، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلِ - ١٧٤٧٠

: َعلَى ِشمَاِلِه بَِيِمينِِه، قَالَ كَانَ إِذَا قَاَم ِفي الصَّالِة قََبَض:َعْن أَبِيِه َواِئلِ بن ُحْجرٍ، أن النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .١َورَأَْيُت َعلْقََمةَ َيفَْعلُُه

  ُحْجُر بن الْعَْنَبسِ َعْن َعلْقََمةُ بن َواِئلٍ
، َعْن لٍَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمَِّد بن َحْربِ الْعَبَّادَانِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، نا ُشْعبَةُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْي - ١٧٤٧١

  .ُم َعْن َيِمينِِه َوَعْن َيسَارِِهُحْجرِ بن الْعَْنَبسِ، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ ُيَسلِّ



َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن ُحْجرِ أَبِي الَْعنَْبسِ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد السِّيُوِطيُّ، ثنا َعفَّانُ، ثَنا ُشْعَبةُ،  - ١٧٤٧٢
غَْيرِ الْمَْغُضوبِ َعلَْيهِْم، َوال : "َصلَّى َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا قَالَ:َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه

  .)١(آِمَني َخفََض بَِها صَْوَتُه: ، قَالَ] ٧الفاحتة آية " [الضَّالَِّني
  َجاِمُع بن َمطَرٍ َعْن َعلْقََمةُ

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، - ١٧٤٧٣

َجاِمعُ بن أََنا : االثنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، نا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ النَِّشيِطيُّ، قَ
  .)١(أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَقْطََعُه أَْرًضا بَِحْضَرَمْوَت: َمطَرٍ، ثنا َعلْقََمةُ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه

ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُودَ ثنا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، وَأَُبو َخِليفَةَ، قَاال - ١٧٤٧٤
كُنَّا قُُعوًدا : ثنا َعلْقََمةُ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: نا َجاِمُع بن َمطَرٍ، قَالَ: الَْمكِّيُّ، ثنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ النَِّشيِطيُّ، قَاال
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ َهذَا وَأَِخي كَاَنا ِفي ُجبٍّ : ِفي ُعُنقَِه نِْسعَةٌ، فَقَالَ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاَء َرُجلٌ

َصاِحبِِه، فَقََتلَُه، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي مَّ قَاَم اْعُف َعْنُه، فَأََبى، ثُ:ِه َوَسلََّمَيحْفُرَانِِه، فََوقََع الِْمْنقَاُر فََضَربَ بِِه رَأْسَ 
اذَْهْب :اْعُف َعْنُه، فَأََبى، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:فَذَكََر ِمثْلَ الْكَالمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

نَاَداهُ أَال َتْسَمَع َما َيقُولُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فََرَجَع، بِِه، فَإِنْ قََتلَْتُه كُْنَت ِمثْلَُه، فََخَرَج بِهِ َحتَّى َجاَوَز، فَ
ِفَي نََعْم، أَْعفُو َعْنُه، فَخََرَج َيُجرُّ نِْسَعَتُه حَتَّى َخ: إِنْ قََتلَْتُه كُْنَت ِمثْلَُه، قَالَ:فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َعلَْيَنا
  َحْمَزةُ أَُبو ُعَمَر الَْعاِئِذيُّ َعْن َعلْقََمةُ بن َواِئلٍ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، ثنا َهْوذَةُ بن َخِليفَةَ، ثنا َعْوُف بن أَبِي - ١٧٤٧٥

َشهِْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالََجِميلَةَ، َعْن َحْمَزةَ أَُبو ُعَمَر الْعَاِئِذيُّ، َعْن َعلْقََمةَ بن َو
ال، : أََتْعفُو َعْنُه؟قَالَ:ِحَني جِيَء بِالرَُّجلِ ِفي نِْسَعٍة ُيقَاُد، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلوَِليِّ الَْمقُْتولِ

َتعَالَ، أََتْعفُو؟ِمثْلَ قَْوِلهِ :فَاذَْهْب بِِه، فََتوَلَّى ِمْن ِعْنِدِه، قَالَ:َنَعْم، قَالَ: فََتقُْتلُُه، قَالَ:ال، قَالَ: ذُ الدَِّيةَ، قَالَفََتأُْخ:قَالَ
أََما إِنََّك إِنْ :لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد الرَّابَِعِةاألَوَّلِ، فَقَالَ وَِليُّ الَْمقْتُولِ ِمثْلَ قَْوِلهِ ثَالثَ َمرَّاٍت، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى ال

  .فَأََنا َرأَْيُتُه َيُجرُّ نِْسَعَتُه: َعفَْوَت فَإِنَُّه َيُبوُء بِإِثِْمَك وَإِثْمَ َصاِحبَِك، فََتَركَُه، قَالَ
  إِْسَماعِيلُ بن َساِلمٍ َعْن َعلْقََمةُ بن َواِئلٍ

اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَطْرَانِيُّ،  َحدَّثََنا عَْبُد - ١٧٤٧٦
بن َواِئلٍ  وَحدَّثَنِي َعلْقََمةُ: ثنا ُهَشْيٌم، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َساِلمٍ، قَالَ: ثنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َراِشٍد الْوَاِسِطيُّ، قَاال

أَنَُّه أُِتَي بَِرُجلٍ قََتلَ قَتِيال، فَُدِفَع الْقَاِتلُ إِلَى َوِليِّ : الَْحْضَرِميُّ، َعْن أَبِيِه َواِئلِ بن ُحْجرٍ، عن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
الْقَاِتلُ َوالَْمقُْتولُ ِفي :ةٌ، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلجُلََساِئِهالَْمقْتُولِ ِلَيقُْتلَُه، فَلَمَّا اْنطَلََق بِِه، َوِفي ُعُنِقِه نِْسَع

  يلَُه، فَلَقَْدالنَّارِ، فَاْنطَلََق إِلَْيِه َرُجلٌ َوذَكَرَ لَُه َما قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََخلَّى سَبِ

َعنِ اْبنِ : فَذَكَْرُت ذَِلَك ِلَحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، فَقَالَ: َخلَّى َسبِيلَُه، َوُهَو َيْنطَِلُق َيُجرُّ نِْسَعَتُه، قَالَ إِْسَماعِيلُ رَأَْيُتُه ِحَني
ُه لَْم َيفَْعلْ، فَلَمَّا ِقيلَ لَُه َما قَالَ َرسُولُ اللَِّه أَشَْوَع، إِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر ذَِلكَ الرَُّجلَ بِالَْعفْوِ، فَكَأَنَّ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخلَّى َعْنُه



  َعْمُرو بن ُمرَّةَ َعْن َعلْقََمةُ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه
ذَكََر َعْمُرو بن : ثنا َزاِئَدةُ، َعْن ُحَصْينٍ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو،  - ١٧٤٧٧

فَقَالَ : الِة، قَالَ ُحَصْيٌنُمرَّةَ، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َرفْعِ َيَدْيِه لِلصَّ
هِ ْم َيرَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَْيَر ذَِلَك الَْيْومِ، فَكَْيَف َحِفظَُه، َولَمْ َيْحفَظُْه َعْبدُ اللََّما أَْدرِي لََعلَّ َواِئال لَ: إِبَْراهِيُم

  .َيَدْيِه افِْتتَاًحا َوأَْصحَاُبُه؟ ُهَو أَْعلَُم بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْم َعْبُد اللَِّه؟فَإِنََّما كَانَ َيْرفَُع
َدَخلُْت َمْسجِدَ : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا خَاِلٌد، ثنا ُحَصْيٌن، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، قَالَ - ١٧٤٧٨

كَانَ َيْرفَُع َيَدْيِه قَْبلَ :للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَحْضَرمَْوَت، فَإِذَا َعلْقََمةُ بن َواِئلٍ ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ا
  .َرآُه َولَمْ َيَرُه اْبُن َمْسُعوٍد وَأَْصحَاُبُه؟ : الرُّكُوعِ َوبَْعَدُه، فَذَكَْرُت ذَِلَك ِإلْبَراِهيَم، فََغِضَب، َوقَالَ

  َمانُ بن َسعِيٍد الِْمصِّيِصيُّ، ثنا أَْشَعثَُحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َمثَوْيِه اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا الَْي - ١٧٤٧٩

كَانَ َعْمُرو بن ُمرَّةَ ُيَحدِّثُُهْم، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، : بن ُشْعَبةَ، ثنا وْرقَاُء بن ُعَمَر، َعْن ُحَصْينٍ، قَالَ
  . قَاَم إِلَى الصَّالِة َرفَعَ َيَدْيِه، َوِحَني َرفَعَ رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ فََعلَ ذَِلَكَرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني:قَالَ

  أَُبو إِْسَحاقَ السَّبِيِعيُّ َعْن َعلْقََمةُ بن َواِئلٍ
َسِديُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َشرِيٌك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعَمُر بن ُمحَمَِّد بن الَْحَسنِ اَأل - ١٧٤٨٠

الفاحتة "[َوال الضَّالَِّني:"مَّا قَالََعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه سَِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَ
  .آِمَني:، قَالَ] ٧آية 

  قََمةُ بن َواِئلٍِسَماُك بن حَْربٍ َعْن َعلْ
َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا شُْعَبةُ، َعْن ِسَماِك بن : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ويُوُسُف الْقَاِضي، قَاال - ١٧٤٨١

  اقْطََعُه أَْرًضا بَِحْضَرمَْوَت َحْربٍ، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ثنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، ثَنا ُشْعَبةُ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، قَالَ - ١٧٤٨٢

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرًضا، فَأَْرَسلَ مَِعي ُمَعاوَِيةَ، أَقْطَعَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّ: َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
أَْعطِنِي : ال َتكُونُ ِمْن أَرَْداِف الُْملُوِك، قَالَ: أَْرِدفْنِي َخلْفََك، قُلُْت: أَْعِلْمَها إِيَّاُه َوأَْعِطٍه إِيَّاُه، قَالَ ِلي ُمَعاوَِيةُ:َوقَالَ

  اْنَتِعلْ بِِظلِّ النَّاقَِة، فَلَمَّا اسُْتْخِلَف ُمَعاوَِيةُ أَتَْيُتُه فَأَقَْعَدنِي َمَعُه َعلَى: ُتَنْعلََك أْنَتِعلُ بَِها، قُلْ

  .َوِدْدُت أَنِّي كُْنُت َحَملَْتُه َبْيَن َيَديَّ: السَّرِيرِ، ثُمَّ ذَكَّرَنِي الَْحِديثَ، قَالَ ِسَماٌك
ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَّدُوِسيُّ، وُمَحمَُّد بن النَّْضرِ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد،  - ١٧٤٨٣

ثَنا شُْعَبةُ بن الَْحجَّاجِ، أَنَّ ِسمَاَك بن َحْربٍ أَخَْبرَنِي، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن : ثنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، قَاال: اَألْزِديُّ، قَاال
  ال َتقُولُوا ِللِْعَنبِ الْكَْرَم، َولَِكْن قُولُوا الَْحَبلَةَ أَوِ الَْحَبلَ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لَأَبِيِه، قَا

ْن ِسَماٍك، َعْن ثنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أََنا شُْعَبةُ، َع: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ويُوُسُف الْقَاِضي، قَاال - ١٧٤٨٤
: شَهِْدُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوسَأَلَُه ُسوَْيُد بن طَارِقٍ َعنِ الَْخْمرِ؟ فََنَهاُه، فَقَالَ: َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .لَْيَسْت بِدََواٍء َولَكِنََّها َداٌء:ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَتَداَوى بَِها وََيْجَعلُ ِفي الدََّواِء، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ
قََمةَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا شَرِيٌك، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َعلْ - ١٧٤٨٥

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ لََنا كُُروًما :لََمةَ َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَقَِدَم َيزِيُد بن َس: بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .ال، ِهَي َداٌء: كَِثَريةً فََهال نَْعِصُرَها فََنبِيُعَها، وَنسَْتْشِفي بَِها، قَالَ



ُم بن َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا عَاِص - ١٧٤٨٦
  َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا سَْهلُ بن

ثنا ِسمَاُك بن حَْربٍ، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلِ بن ثنا أَُبو اَألْحَوصِ، : ُعثَْمانَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، قَالُوا
َجاَء َرُجلٌ ِمْن َحْضَرَمْوَت َوَرُجلٌ ِمْن ِكْنَدةَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ : ُحْجرٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

ِهَي أَْرِضي ِفي َيِدي أَْزَرُعَها لَْيَس لَهُ : ي َعلَى أَْرضٍ كَاَنتْ ألَبِي، فَقَالَ الْكِْنِديَُّيا َرسُولَ اللَِّه، َهذَا قَْد غَلََبنِ: الَْحْضَرِميُّ
نَُّه َرُجلٌ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِ: فَلََك َيِمينُُه، قَالَ:ال، قَالَ: أَلََك َبيَِّنةٌ؟ قَالَ:ِفيَها َحقٌّ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لَْيَس لََك ِمْنُه إِال ذَِلَك، فَاْنطَلََق :فَاجٌِر ال يَُباِلي َما َحلََف َعلَْيِه لَْيَس َيتََورَُّع ِمْن َشْيٍء، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أََما إِنَُّه إِنْ َحلََف َعلَى َماِلِه ِلَيأْكُلَُه ظُلًْما لََيلْقََينَّ اللََّه َوُهوَ :َوَسلََّم ِلَيْحِلَف فَلَمَّا أَدَْبَر، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .َعْنُه ُمْعرٌِض
طُ بن بَاَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ الْقَنَّاُد، ثنا أَْس - ١٧٤٨٧

ي سَوَّاِد الصُّْبحِ، َنصْرٍ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ امَْرأَةً َوقََع َعلَْيَها َرُجلٌ ِف
َوفَرَّ صَاِحبَُها، ثُمَّ َمرَّ َعلَْيَها قَْوٌم ذُو ُعدٍَّة،  َوِهي َتَعِمُد إِلَى الَْمْسجِدِ َيْغصُِبَها َعلَى َنفِْسَها، فَاْستََعاَنتْ بَِرُجلٍ َمرَّ َعلَْيَها،

  َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخبََرتُْهفَاْسَتَعاَنْت بِهِْم، فَأَْدَركُوا الَِّذي اْسِتعَاَنْت بِِه، وَسَبقَُهُم اآلخَُر، فَأََتْوا بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه 

إِنََّما كُْنتُ أُْعيُِنَها َعلَى َصاحِبَِها، فَأَْدَركُونِي َهُؤالِء : َرهُ الْقَْوُم أَنَُّهْم أَْدَركُوهُ َيشَْتدُّ، فَقَالَأَنَُّه َوقََع َعلَْيَها، وَأَْخَب
بِِه فَاْرُجُموُه، فَقَاَم اذَْهُبوا :كَذََب، ُهَو الَِّذي َوقََع َعلَيَّ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَأََخذُونِي، قَالَْت

ُه ال تَْرُجُموُه، َوَألَنا الَِّذي فََعلُْت بَِها الْفِْعلَ، فَاْعَتَرَف فَاْجَتَمَع ثَالثَةٌ ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّ: َرُجلٌ ِمَن النَّاسِ، فَقَالَ
أَمَّا أَْنَت فَقَْد غُِفَر لََك، َوقَالَ لِلَِّذي أَعَاَنها قَْوال َحَسًنا، :َوالْمَْرأَةُ، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم، الَِّذي َوقََع َعلَْيَها، َوالَِّذي أَعَاَنهَا، 

ةً لَوْ َتاَبَها أَال إِنَُّه قَْد تَاَب إِلَى اللَِّه َتْوَب:اْرُجمِ الَِّذي اْعَتَرَف بِالزَِّنا، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالَ ُعَمُر
  أَْهلُ َيثْرِبَ لَقُبِلَ مِْنُهْم

ِئ - ١٧٤٨٨ يلُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، أََنا إِْسرَا
نَّ اْمَرأَةً َخَرَجْت َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُترِيُد ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه أَ

إِنَّ ذَاَك الرَُّجلَ فََعلَ بِي كَذَا : الصَّالةَ، فَلَِقَيَها َرُجلٌ، فَقََضى حَاَجَتُه ِمْنَها، فََصاَحْت فَاْنطَلََق فََمرَّ َعلَْيَها َرُجلٌ، فَقَالَْت
َنَعْم، ُهَو َهذَا، فَأََتْوا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى : َهذَا، فَقَالَْت: ا فَاْنطَلَقُوا فَأََخذُوا الرَُّجلَ الَِّذي ظَنَّْت أَنَُّه َوقََع َعلَْيَها، فَقَالُواَوكَذَ

  أَنَا: َعلَْيَها، قَالَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا أََمَر بِِه أَنْ يُْرَجَم، قَاَم صَاِحبَُها الَِّذي َوقََع

: َع َعلَْيَهااْدنُ ِمنِّي فَقَْد غَفََر اللَُّه لََك، َوقَالَ ِللرَُّجلِ اآلَخرِ قَْوال َحَسًنا، فَقَالُوا لَُه ِفي الرَُّجلِ الَِّذي َوقَ:َصاِحُبَها، قَالَ
  .ِة قُبِلَ ِمْنُهْملَقَْد تَاَب َتْوَبةً لَْو َتاَبَها أَْهلُ الَْمِديَن:أَتَْرُجُمُه؟ فَقَالَ

َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ، ثَنا شُْعَبةُ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ،  - ١٧٤٨٩
َرسُولَ اللَِّه، أََرأَْيتَ إِنْ قَاَمْت َعلَْيَنا أَُمَراُء َيْسأَلُوَنا َيا :سَأَلَ َسلََمةُ بن َيزِيَد اللَّْيِثيُّ، فَقَالَ: َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

اْسَمُعوا : انَِيةَ أَوِ الثَّاِلثَةَ، فَقَالََحقَُّهْم َوَيْمنَُعوَنا حَقََّنا؟ فََما َتأُْمُرَنا؟ فَأَعَْرَض َعْنُه، ثُمَّ َسأَلَُه فَأَعَْرَض َعْنُه، ثُمَّ َسأَلَُه الثَّ
  وا، فَإِنََّما َعلَْيهِْم َما ُحمِّلُوا َوَعلَْيكُْم َما ُحمِّلُْتْمَوأَِطيُع

بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا أَُبو اَألْحَوصِ، وَشرِيٌك، َعْن ِسَماِك  - ١٧٤٩٠



: َجاَء َيزِيُد بن َسلََمةَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْخطُُب، فَقَالَ: الََحْربٍ، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَ
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ْنُه النَّبِيُّ َصلَّىَيا َرسُولَ اللَِّه، أََرأَْيَت إِنْ كَانَ َعلَْيَنا قَْوٌم َيأُْخذُوَنا بِالَْحقِّ َوَيْمَنُعوَنا َحقَّ اللَِّه؟ فََسكََت َع

َعلَْيِه َما َحَملَ َوَعلَْيكُْم َما : َوَسلََّمفَلَْم ُيجِْبُه ثُمَّ َعاَد الثَّانَِيةَ فَلَْم ُيجِْبُه، ثُمَّ َعادَ الثَّاِلثَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  .لَُه َوأَِطيعُواُحمِّلُْتْم، َوإِنْ تُِطيُعوُه تَْهَتدُوا فَاْسَمُعوا 

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، ثنا َسعِيُد بن - ١٧٤٩١

َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُسلَْيَمانَ، َعْن َيزِيدَ بن َعطَاٍء، َعْن ِسَماٍك، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َهلْ :َضَرْبتُ رَأَْسُه بِالْفَأْسِ، وَلَْم أُرِْد قَْتلَُه، قَالَ: كَْيَف قََتلَْتُه؟قَالَ:إِنَّ َهذَا قََتلَ أَِخي َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: قَالََوَسلََّم، فَ

ُخذُْه، فَخََرَج بِِه ِليَقُْتلَُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه :ال، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللرَُّجلِ: لََك َمالٌ ُتَؤدِّي ِديََّتُه، قَالَ
ُهَو َهذَا، فَأَُمْر بِِه َما ِشئَْت فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : إِنْ قََتلَُه كَانَ ِمثْلَُه، فََرَجَع بِِه ِحَني َسِمَع قَْولَُه، فَقَالَ:َعلَْيِه َوَسلََّم

  .أَْرِسلُْه:َوَسلََّم
يُّ، ثنا أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ بنَدارٍ، ثنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَألْنصَارِ - ١٧٤٩٢

بَْيَنَما أََنا عِْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : يِه، قَالَُيوُنَس الْقَُشيْرِيُّ، ثنا ِسَماُك بن حَْربٍ، أَنَّ َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ َحدَّثَُه، َعْن أَبِ
َيا َرسُولَ اللَِّه، َهذَا قََتلَ : َوَسلََّم إِذْ َدَخلَ َرُجلٌ َيقُوُد َرُجال بنْسَعةٍ َحتَّى أََتى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

كُنَّا َنْحَتِطُب ِمْن َشَجَرٍة فََسبَّنِي، فََضرَْبُتُه بِالْفَأْسِ َعلَى قَْرنِِه فَقََتلُْتُه، : كَْيَف قََتلَْتُه؟قَالَ:نََعْم، قَالَ: قَالَأَقََتلَْتُه؟:أَِخي، قَالَ
أََنا أَْهَونُ : ى قَْوَمَك َيدُوَنَك؟قَالَأَتََر:ال، َواللَِّه َما ِلي إِال فَأِْسي َوِكَساِئي، قَالَ: ِعْنَدَك مَالٌ َتِديِه َعْن َنفِْسَك، قَالَ:فَقَالَ

صَاِحَبَك، فَلَمَّا َولَّى، قَالَ:َعلَى قَْوِمي ِمْن ذَاَك فََرَمى بنسَْعِتِه إِلَيِْه، فَقَالَ   دُوَنكَ 

لََك إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوْي: إِنْ قََتلَُه فَُهَو ِمثْلُُه، فَأََتاُه آٍت، فَقَالَ:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
: أََما ُترِيُد أَنْ َيُبوَء بِإِثِْمِه َوإِثَْم َصاحِبَِك، قَالَ:َيا َرسُولَ اللَِّه، َما أََخذُْتُه إِال بِأَْمرَِك، فَقَالَ: إِنْ قََتلَُه فَُهَو ِمثْلَُه، قَالَ:َيقُولُ

  اذَْهْب َحْيثُ شِئَْت:فَإِنَُّه كَذَِلَك، فَرََمى نِسَْعَتُه، َوقَالَ:ِه، قَالََبلَى َيا َرُسولَ اللَّ
  َعْبُد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ َعْن َعلْقََمةُ بن َواِئلٍ

بَْراهِيُم بن ُعثَْمانَ، ثنا ثنا إِْبَراِهيُم بن أَبِي ُسوَْيٍد، ثنا إِ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، وَأَُبو َخِليفَةَ، قَاال - ١٧٤٩٣
اخَْتَصمَ اَألْشَعثُ بن قَْيسٍ الِْكْنِديُّ َوَرُجلٌ ِمْن : َعْبُد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ الَْحْضَرِميِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

ْرضٍ ِفي َيِد اَألْشَعثِ بن قَْيسِ الْكِْنِديِّ ادََّعاَها الَْحْضَرِميُّ، َحْضَرمَْوَت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَ
فَإِنْ لَمْ َيكُْن لََك َبيَِّنةٌ َحلَفَ :لَْيَس ِلي َبيَِّنةٌ، قَالَ: َبيِّنَُتَك، قَالَ:فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْحْضَرِميِّ

َمنْ :َمَهلَكَ َحقِّي َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنْ َجَعلَْتَها َيِمَني اَألشَْعِث، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: اَألْشَعثُ، قَالَ
  .، َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانَُحلََف َعلَى َيِمنيٍ، َوُهَو ِفيَها كَاِذٌب ِلَيقْتَِطَع بَِها مَالَ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ لَِقَي اللََّه َيْوَم الِْقَياَمِة

َترِيُّ، َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَْدَنى، ثنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْس - ١٧٤٩٤
  ثنا: ثنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال

َمْن :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْيرٍ، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَأَُبو َعوَاَنةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَم
  غََصَب َرُجال أَْرًضا ظُلًْما لَِقَي اللََّه َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ

  َعاِصُم بن كُلَْيبٍ َعْن َعلْقََمةَ، َعْن أَبِيِه



مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا الْحَارِثُ بن َعْبِد اللَِّه، أَْخبََرَنا ُهشَْيٌم، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن َعلْقََمةَ بن  َحدَّثََنا - ١٧٤٩٥
  .َضمَّ أََصابِعَُهكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َركََع فَرََّج أَصَابَِعُه، وَإِذَا َسَجَد :َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  قَْيُس بن ُسلَْيمٍ الَْعنَْبرِيُّ َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ
ةُ بن َواِئلِ بن َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، ثنا أَُبو نَُعْيمٍ، ثنا قَْيُس بن ُسلَْيمٍ الَْعْنبَرِيُّ، َحدَّثَنِي َعلْقََم - ١٧٤٩٦

َني أََرادَ َصلَّْيُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَبََّر ِحَني افَْتَتَح الصَّالةَ، َوَرفََع َيَدْيِه، َوِح:ُحْجرٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .أَنْ َيْركََع َرفَعَ َيَدْيِه، َوبَْعَدَما َرفََع َرأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ

  وَاِئلِ بن ُحْجرٍ َعْن َعمَِّها َعلْقََمةَ أُمُّ َيحَْيى بنُت َعْبِد الَْجبَّارِ بن
َحدَّثَْتنِي َمْيمُوَنةُ بنُت ُحْجرِ بن َعْبِد الْجَبَّارِ بن وَاِئلِ بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٧٤٩٧

ارِ بن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، َعْن أَبِيَها َعْبِد الَْجبَّارِ، َعْن َعلْقََمةَ َعمَِّها، َسِمْعُت َعمَِّتي أُمَّ َيْحَيى بنَت َعْبِد الَْجبَّ: ُحْجرٍ، قَالَْت
َهذَا َواِئلُ بن ُحْجرٍ َجاَءكُْم، لَْم َيجِئْكُْم َرغَْبةً َوال :جِئْتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ

  َء ُحبا ِللَِّهَرْهَبةً، َجا

اْرفُقُوا :النَّاَس، فَقَالَ َألْصحَابِِه َوِلَرسُوِلِه، وََبَسطَ لَُه رَِداَءُه، وَأَْجلََسُه إِلَى َجْنبِِه، َوَضمَُّه إِلَيِْه، وَأَْصَعَد بِهِ الِْمنَْبَر فََخطََب
ِضْعفَُه، فَقَالَ ِلي : غَلَُبوين َعلَى الَِّذي ِلي، قَالَ إِنَّ أَْهِلي قَْد: بِِه فَإِنَُّه َحِديثُ َعْهدٍ بِالُْملِْك، فَقُلُْت أََنا أُْعِطيكَُه َوأُْعِطيكَ 
َيا وَاِئلُ بن ُحجْرٍ، إِذَا َصلَّْيَت فَاجَْعلْ َيدَْيَك ِحذَاَء أُذَُنْيَك، َوالْمَْرأَةُ َتجَْعلُ َيَدْيَها :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ثَدَْيْيَها ِحذَاَء
َحدَّثَتْنِي َعمَِّتي أُمُّ َيْحَيى : َحدَّثَْتنِي َمْيمُوَنةُ بنُت ُحجْرٍ، قَالَْت: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٧٤٩٨

طُوَبى ِلَمْن :لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَا: بنُت َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  َرآنِي، َوَمْن َرأَى َمْن َرآنِي ثَالثًا

  َعْبُد الَْجبَّاُر بن وَاِئلٍ َعْن أَبِيهِ أَُبو إِْسحَاَق َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ
  َباٌب

َبرِيُّ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، ثنا َمْعَمٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدَّ - ١٧٤٩٩
آمَِني، حَتَّى :قَالَ] ٧الفاحتة آية "[َوال الضَّالَِّني:"كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذَا قَالَ: َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .ِمَعَناُيْس
ارِ بن وَاِئلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زَُهْيٌر، ثنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّ - ١٧٥٠٠

  غَْيرِ الَْمْغُضوبِ َعلَيْهِْم َوال:"ُه، فَأََخذَ َيقَْرأُ، فَقَالََرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَصلَّْيُت َخلْفَ: َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .آِمينََيجَْهُر: ، قَالَ] ٧الفاحتة آية "[الضَّالَِّني
 الَْجبَّارِ بن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، ثنا إِسَْراِئيلُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد - ١٧٥٠١

غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوال :"، فَقَالََواِئلٍ، َعْن أَبِيِه أَنَُّه َصلَّى َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا قََرأَ بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ
  .ُهآِمَني، َوَرفََع بَِها صَْوَت: ، قَالَ] ٧الفاحتة آية "[الضَّالَِّني
َعاوَِيةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْسحَاَق النَّْيَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َيْحَيى النَّْيسَاُبورِيُّ، ثنا ُحَدْيجُ بن ُم - ١٧٥٠٢

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَافَْتَتَح بِفَاِتَحِة  َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه: أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الْجَبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  آِمَني، حَتَّى َسِمَع َمْن َخلْفَُه: الِْكَتابِ فَلَمَّا َخَتَمهَا، قَالَ



َترِيُّ، ثنا َيْحَيى َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْس - ١٧٥٠٣
َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى :ثنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: الِْحمَّانِيُّ، قَاال

  .آِمَني، َيُمدُّ بَِها صَْوَتُه: ، قَالَ] ٧الفاحتة آية "[الَِّنيغَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوال الضَّ: "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ
ثنا أَُبو : َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، قَاال - ١٧٥٠٤

َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :ارِ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَاَألْحَوصِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّ
  فَقََرأَ بِفَاِتحَِة

  .آِمَني، يَُمدُّ بَِها َصْوتَُه: الِْكَتابِ، فَلَمَّا فََرغَ ِمْنَها، قَالَ
كَذَا : ثنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الِْحْمِصيُّ، قَاال: َعْبَدانُ بن أَحَْمَد، قَاالَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ، و - ١٧٥٠٥

رَأَْيتُ :َحدَّثَنِي ُيوُنُس بن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، قَالَ
، ] ٧الفاحتة آية "[غَْيرِ الَْمْغُضوبِ َعلَيْهِْم َوال الضَّالَِّني: "ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَصلَّْيُت َخلْفَُه، فَأََخذَ َيقْرَأَُرسُولَ اللَِّه صَلَّ

  .آِمَني، َيْجَهُر حَتَّى َسِمْعُتُه: فَقَالَ
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن : ، ثنا أَحَْمُد بن الْحَارِثِ الْحَرَّانِيُّ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َشْيخٍ ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ اَألصَْبَهانِيُّ - ١٧٥٠٦

ِئلٍ، َعْن أَبِيِه، َسلََمةَ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَِّحيمِ، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيسَةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َوا
، ] ٧الفاحتة آية "[غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوال الضَّالَِّني: "لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا قَالََصلَّْيُت َخلَْف النَّبِيِّ َص:قَالَ
  .آِمَني، َمدَّ بَِها صَْوَتُه:قَالَ

َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا سَْعُد بن الصَّلِْت، - ١٧٥٠٧
رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ ِفي الصَّالِة، فَلَمَّا :إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .آِمَني، ثَالثَ َمرَّاٍت:فََرغَ ِمْن فَاِتَحِة الِْكَتابِ، قَالَ
ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا ِسَنانُ بن ُمظَاِهرٍ، ثنا َعْبُد الَْحِميدِ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن ِمْنَدهِ اَألْصبََهانِيُّ، قَالَ - ١٧٥٠٨

  بن أَبِي َجْعفَرٍ الْفَرَّاُء، َعْن أَبِي

غَْيرِ الَْمْغضُوبِ : "يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَانَ إِذَا قََرأََصلَّْيُت َمَع النَّبِ:إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍ، قَالَ
  آمَِني، ِليُواِفَق الَْمالِئكَةَ الُْمْؤِمنَِني:قَالَ] ٧الفاحتة آية "[َعلَْيهِْم َوال الضَّالَِّني

يُّ، ثنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألصَْبَهانِ - ١٧٥٠٩
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِحنيَ زَاِئدَةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ

  .آِمَني: آِمَني، فَقَالَ َمْن َخلْفَُه: ، قَالَ] ٧الفاحتة آية "[وبِ َعلَْيهِْم َوال الضَّالَِّنيغَْيرِ الَْمْغُض:"قَالَ
َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسنَْيِد بن َداُوَد الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َحجَّاُج بن ُمحَمٍَّد، ثنا ُيوُنُس بن أَبِي  - ١٧٥١٠

َصلَّْيُت َخلَْف َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا :ْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَإِْسحَاَق، َعْن أَبِيِه، َع
  .آِمَني، َحتَّى َسِمْعُتُه َوأََنا َخلْفَُه: ، قَالَ] ٧الفاحتة آية "[غَْيرِ الَْمْغُضوبِ َعلَيْهِْم َوال الضَّالَِّني: "قََرأَ
  َباٌب

َجْعفَرٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَُبو - ١٧٥١١
رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :ِه، قَالَثنا ُزهَْيٌر، ثنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِي: النُّفَيِْليُّ، قَاال



  .َوَسلََّم ِحَني يُوجُِب َيْرفَعُ َيَدْيِه حَتَّى َيْبلَُغا أُذَُنْيِه
  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، ثنا إِسَْراِئيلُ، َعْن أَبِي - ١٧٥١٢

  .أَنَُّه َصلَّى َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَبََّر َوَرفََع َيَدْيِه:َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه إِْسحَاَق، َعْن
َجبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الْ - ١٧٥١٣
  تَّى حَاذََتا بِأُذَُنيِْهَصلَّْيُت َخلَْف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا افَْتَتَح الصَّالةَ كَبََّر َوَرفََع َيَدْيِه َح:أَبِيِه، قَالَ
، ثنا َيحَْيى بن َيْحَيى النَّْيسَاُبورِيُّ، ثنا ُحَدْيجُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْسحَاَق النَّْيَسابُورِيُّ - ١٧٥١٤

َصلَّْيُت َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَرَأَْيُتُه َيْرفَُع َيَدْيهِ :أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الْجَبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .أُذَُنْيِهإِلَى 

َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الِْحْمِصيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُيوُنَس بن أَبِي  - ١٧٥١٥
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْرفَعُ َيَدْيِه ِحنيَ َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّ:إِْسحَاَق، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .ُيوجِبُ َحتَّى َتْبلَُغا أَسْفَلَ ِمْن أُذَُنْيِه
أَبِي  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن - ١٧٥١٦
ِه َوَسلََّم َرفََع َيَدْيهِ نا أَبِي، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيهِأَنَُّه َرأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيزَاِئدَةَ، ث
  .َوكَبََّر

  ثنا َحجَّاجُ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُيوُنَس بن: َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسنَْيِد بن َداُوَد الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ - ١٧٥١٧

َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني اْستَفَْتحَ :أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .الصَّالةَ َيْرفَُع َيَدْيِه أَسْفَلَ ِمْن أُذَُنْيِه

  َباٌب
ارِ بن وَاِئلٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زَُهْيٌر، ثنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّ - ١٧٥١٨

  ِفي الصَّالِة َعلَى الُْيْسَرىَرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَضَع َيَدُه الُْيمَْنى : َعْن أَبِيِه، قَالَ
أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا سَْعُد بن الصَّلِْت، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن  - ١٧٥١٩

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَدَخلَ ِفي الصَّالِة، فَكَبََّر، ثُمَّ  َرأَْيُت النَّبِيَّ: إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َوَضَع َساِعَدُه الُْيْمَنى َعلَى َساِعِدِه الُْيْسَرى

َعاوَِيةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْسحَاَق النَّْيَسابُورِيُّ، ثنا َيحَْيى بن َيْحَيى النَّْيسَاُبورِيُّ، ثنا ُحَدْيجُ بن ُم - ١٧٥٢٠
َصلَّْيُت َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَرَأَْيُتُه َيَضعُ :أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الْجَبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .الُْيمَْنى َعلَى اُألْخَرى
بن ُعثَْمانَ الِْحْمِصيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُيوُنَس بن أَبِي  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا َعْمُرو - ١٧٥٢١

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيَضُع َيَدُه : إِْسحَاَق، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .ى الُْيْسَرى ِفي الصَّالِة قَرِيًبا ِمَن الرُّسْغِالُْيمَْنى َعلَ
  َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي - ١٧٥٢٢



َرأَْيُت َرُسولَ : ، قَالَالِْمصِّيِصيُّ، ثنا لَُوْيُن، ثنا ُمحَمَُّد بن َجابِرٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه
  .ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْعَتِمُد بِإِْحَدى َيَدْيِه َعلَى اُألْخَرى ِفي الصَّالِةاللَّ

ِد الَْجبَّارِ بن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، أََنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْب - ١٧٥٢٣
الْحَْمُد ِللَِّه كَِثًريا طَيًِّبا ُمَبارَكًا : ، َعْن أَبِيِه أَنَُّه َصلَّى َخلَْف َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسِمَع َرُجال، َيقُولَُواِئلٍ

أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه، وَاللَِّه َما : صَاِحُب الْكَِلَماِت؟ قَالََمْن : ِفيِه، فَلَمَّا أَنْ قََضى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالتَُه، قَالَ
  لَقَْد فُِتَحتْ لََها أَْبوَاُب السََّماِء، فََما َنْهنََهَها َشْيٌء ُدونَ الْعَْرشِ:أَرَْدُت بَِها إِال الَْخْيَر، قَالَ

، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى - ١٧٥٢٤
ثنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن : الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَالُوا

اللَُّه أَكَْبُر كَبًِريا، : النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي، فََجاَء َرُجلٌ فََدَخلَ ِفي الصَّفِّ، فَقَالَكَانَ : َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
أََنا َيا : ِلمَاِت؟ قَالَ الرَُّجلَُمْن صَاِحُب الْكَ: َوسُْبَحانَ اللَِّه ُبكَْرةً َوأَِصيال فَلَمَّا َسلََّم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  لَقَدْ رَأَْيُت أَْبوَاَب السََّماِء فُِتَحْت فََما َتَناَهْت ُدونَ:َرسُولَ اللَِّه، َما أَرَْدُت بِهِنَّ إِال َخيًْرا، قَالَ

  .الْعَْرشِ
دَّثََنا َعْبَدانُ بن أَحَْمَد، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَح - ١٧٥٢٥

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ثنا َحبِيبُ بن َحبِيبٍ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: قَاال
اللَُّه أَكَْبُر كَبِريًا، َوسُْبَحانَ اللَِّه َوبِحَْمِدِه كَثًِريا، فََرفََع َنبِيُّ اللَّهِ : ِفي الصَّالِة، فَقَالَ َوَسلََّم ِفي الصَّالِة، فََدَخلَ َداِخلٌ

: ُب الْكَِلَمِة؟ قَالََمْن صَاِح: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى السََّماِء، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى َصالِتِه حَتَّى إِذَا فََرغَ ِمَن الصَّالِة، قَالَ
  .لَقَْد فُِتَحتْ لََها أَْبوَاُب السََّماِء فََما َنْهَتهََها َشْيٌء ُدونَ الْعَْرشِ: أََنا َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ

، ثنا َعْبُد الَْحمِيِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن ِمْنَدهِ اَألْصبََهانِيُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا ِسَنانُ بن ُمظَاِهرٍ - ١٧٥٢٦
َصلَّْيُت َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : أَبِي َجْعفَرٍ الْفَرَّاُء، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َما : َمنْ َصاِحُب الْكَِلَمِة؟قَالَ:نَ اللَِّه َوبِحَْمِدِه كَثًِريا، فَلَمَّا اْنصََرَف، قَالَاللَُّه أَكَْبُر كَبِريًا، َوسُْبَحا: فََسِمَع َرُجال َيقُولُ
 ِكيُّلَقَْد فُِتَحْت لََها أَبَْواُب السََّماِء فََما َنهَْنَهَها َشْيٌء ُدونَ الْعَْرشِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َيحَْيى اَألْنطَا:أَرَْدُت إِال الَْخيَْر، قَالَ

ي أُنَْيَسةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، قَْرقََرةَ، ثنا أَُبو الُْمَعافَى الَْحرَّانِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَِّحيمِ، َعْن َزْيِد بن أَبِ
  :َعْن َعْبِد الْجَبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .اللَُّه أَكَْبُر كَبِريًا، فَذَكََر الَْحدِيثَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِّي، فَقَالَ قَاَم َرُجلٌ َخلَْف نَبِيِّ اللَِّه
 َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسنَْيِد بن َداُوَد الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َحجَّاُج بن ُمحَمٍَّد، َعْن ُيوُنسَ بن أَبِي - ١٧٥٢٧
َصلَّْيُت َخلَْف َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسِمَع :ْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَإِْسحَاَق، َع
رَأَْيُتَها َوقَدِ : اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّه أَكَْبُر كَبِريًا، الَْحْمدُ ِللَِّه كَِثًريا طَيًِّبا ُمَباَركًا ِفيِه، فَقَالَ َرسُولُ: َرُجال َيقُولُ

  .ابَْتَدَرَها اثَْنا َعَشَر َملَكًا، َوفُِتَحْت لََها أَبَْوابُ السََّماِء
  ُمَحمَُّد بن ُجَحاَدةَ َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ

َهالِ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، ثنا أَُبو ُعَمَر َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمْن - ١٧٥٢٨
لَْيِه ثنا َهمَّاُم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُجَحاَدةَ، َعْن َعْبِد الْجَبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َع: الْحَْوِضيُّ، قَاال

أََراَد أَنْ  ِفي الصَّالةِ َرفََع َيَدْيِه َوكَبََّر، ثُمَّ الَْتَحَف بِثَْوبِِه، ثُمَّ َوَضعَ َيَدهُ الُْيمَْنى َعلَى الُْيْسَرى فَلَمَّاكَانَ إِذَا َدَخلَ :َوَسلََّم



ْسُجَد، َوقََعْت رُكَْبَتاُه َعلَى اَألْرضِ قَْبلَ َيْركََع قَالَ َهكَذَا بِثَْوبِِه، َوأْخَرَج َيَديِْه، ثُمَّ َرفََعُهَما، َوكَبََّر َوَركََع فَلَمَّا أََراَد أَنْ َي
َوأَكَْبُر ِعلِْمي أَنَّ ِفي َحِديِث ُمَحمَِّد بن : كَفَّْيِه، فَلَمَّا َسَجَد َوَضَع جَْبَهَتُه َبْيَن كَفَّْيِه، َوَجافَى َعْن إِْبطَْيِه، قَالَ َهمَّاٌم

  َواْعتََمَد َعلَى ُجحَاَدةَ، فَإِذَا نََهَض نََهَض َعلَى ُركَْبَتْيِه

  .فَِخذَْيِه
لٍ، ثنا َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ، ثنا أَُبو ُعَمَر الَْمقَْعُد، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْب - ١٧٥٢٩

كُْنتُ : حَاَدةَ، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍ، قَالَثنا َعْبدُ الَْوارِِث، ثنا ُمَحمَُّد بن ُج: ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ بن ِحسَابٍ، قَاال
َصلَّْيُت َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ :غُالًما ال أَعِْقلُ َصالةَ أَبِي فََحدَّثَنِي َعلْقََمةُ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِي وَاِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ

َرأَْسهُ َع َيَدْيِه، ثُمَّ الَْتَحَف فَأََخذَ َيِميَنُه بِِشَماِلِه، َوأَْدَخلَ َيَدْيِه ِفي ثَْوَبِه، وَإِذَا أَرَاَد أَنْ َيْرفََع َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَانَ إِذَا كَبََّر َرفَ
َرفََع َيَدْيهِ َحتَّى فََرغَ ِمْن  ِمَن الرُّكُوعِ َرفََع َيَدْيِه، ثُمَّ َسَجَد وََوَضَع َجْبَهَتُه َبْيَن كَفَّْيِه، فَإِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن السُُّجوِد

  .َصالِتِه
  اَألْعَمُش َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍ

ِغيَاٍث،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَْبُد الصََّمِد بن َعْبدِ الَْوارِِث، ثنا َحفُْص بن - ١٧٥٣٠
َرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْسُجُد َعلَى اَألْرضِ، : َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن

  َواِضًعا َجْبَهَتُه َوأَْنفَُه ِفي ُسُجودِِه
  الَْحَسُن بن ُعَبْيدِ اللَِّه َعْن ُعَبْيِد اللَِّه

  بن وَاِئلٍ َعْن َعْبِد الْجَبَّارِ
 اللَِّه، ح َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا الُْمحَارِبِيُّ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُعَبْيِد - ١٧٥٣١

َرانُ بن ُعَيْيَنةَ، َحدَّثَنِي الَْحَسُن بن ُعَبْيِد اللَِّه، َوَحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُمَحمٍَّد الْفِْرَيابِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن َسْهلٍ الَْحنَّاطُ، ثنا ِعْم
  َعْن َعْبِد

  .ذَُنْيِهأَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا كَبََّر ِفي الصَّالِةَرفَعَ َيَدْيِه حَتَّى ُيَحاِذَي بِهَِما أُ: الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه
  اُج بن أَْرطَاةَ َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلٍالَْحجَّ

َحْنَبلٍ، َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَذَنِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن  - ١٧٥٣٢
ثنا َمْعَمُر بن ُسلَْيَمانَ الرَّقِّيُّ، ثنا الَْحجَّاُج بن : ُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاالَحدَّثَنِي أَبِي ح، َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَ

َرأَ اسُْتكْرَِهتِ اْمرَأَةٌ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََد:أَْرطَاةَ، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َعْنَها الَْحدَّ، َوأَقَاَمُه َعلَى الَِّذي أَصَاَبَها، َولَْم ُيذْكَْر أَنَُّه جََعلَ لََها َمهًْرا

 َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا ُمحَمَُّد بن خَارِمٍ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعْن َعْبِد - ١٧٥٣٣
  .َرأَْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواِضًعا أَْنفَُه َعلَى اَألْرضِ َمَع َجبَْهِتِه، إِذَا َسَجَد:َواِئلٍ، قَالَ الَْجبَّارِ بن
نَ، َعنِ الَْحجَّاجِ َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُسلَْيَما - ١٧٥٣٤

َرآهَُيَضُع أَْنفَُه َمَع َجبَْهِتِه ِفي بن أَْرطَاةَ، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيهِ أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَ
  .السُّجُوِد
ُموَسى، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن - ١٧٥٣٥

  رَأَْيُت:الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ



  .النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صَلَّى فََرأَْيُت أَثََر أَْنِفِه َمَع َجْبَهِتِه ِفي الْكَِثيِف
  ِفيُّ َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍَجابِرٌ الُْجْع
مَْزةَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا سَِعيُد بن ُمحَمَِّد الَْجرِْميُّ، ثنا أَُبو ُتَمْيلَةَ، َعْن أَبِي َح - ١٧٥٣٦

ْد كُْنُت أَُصاِفُح النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْو يََمسُّ جِلِْدي جِلَْدهُ، لَقَ:َجابِرٍ، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .فَأََتَعرَّقُُه ِفي َيَديَّ َبْعَد ثَاِلثٍَة أَطَْيَب رًِحيا ِمَن الِْمْسِك

َرْيبٍ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َعْن َشْيَبانَ، َعْن َجابِرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن ِمْنَدهِ اَألْصبََهانِيُّ، ثنا أَُبو كُ - ١٧٥٣٧
  َخلِّلَ أَصَابَِعُه بِأَصَابِعِِهَعْن َعْبِد الْجَبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَوضَّأَ فَاْسَتنِْثَر َو

  الْجَبَّارِ بن وَاِئلٍ ِمْسَعُر بن ِكَدامٍ َعْن َعْبِد
اِئلٍ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َو - ١٧٥٣٨

  .َشرَِب ِمْنُه ثُمَّ َمجَّ ِفيِهأَبِيهِأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَعا بَِدلْوٍ ِمْن َماٍء فَ
  أَْشَعثُ بن سَوَّارٍ َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ

ْشَعثَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن ِمْنَدهِ اَألْصبََهانِيُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا َهانِئُ بن َسعِيٍد النَّخَِعيُّ، َعْن أَ - ١٧٥٣٩
قَِدْمُت َعلَى صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََما َيُسرُّنِي أَنَّ ِلي بَِوجْهِي ِمْنُه، : بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ َسوَّارٍ، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ

  َوْجَه َرُجلٍ ِمْن بَِواِدي الَْعَربِ، فََرأَْيتُُهُيَصلِّي

  .َوَعْن َيَسارِِه إِذَا اْنَصَرَف، حَتَّى أََرى َبيَاَض َخدِِّه ِمْن َهُهَنا َوَهُهَنا فَُيكَبُِّر إِذَا َرفََع، َوإِذَا َسَجَد، وَُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه
  ِفطُْر بن َخِليفَةَ َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍ

ِئ - ١٧٥٤٠ لٍ الَْحْضَرِميُّ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا ِفطٌْر، َعْن َعْبِد الْجَبَّارِ بن وَا
  .إِْبَهاَمْيهِ َشْحَمةَ أُذَُنيِْهَرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا افَْتَتَح الصَّالةَ َرفََع َيَدْيِه حَتَّى ُيَحاِذَي طََرُف :قَالَ

  قَْيُس بن الرَّبِيعِ َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ
ثنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ، ثنا أَبِي، ثنا قَْيٌس، : ثََنا عالنُ بن َعْبِد الصََّمِد الطَّيَاِلِسيُّ َماِغَمةُ، قَالََحدَّ - ١٧٥٤١

  نِ الشَّْعرِ، وَاَألظْفَارِكَانَ َيأُْمُر بَِدفْ:أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد الْجَبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أَبِيِه
  الَْمْسعُوِديُّ َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ

: ِه، قَالََحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِي - ١٧٥٤٢
  .يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرآُه َيَضعُ َيَدهُ الُْيمَْنى َعلَى الُْيْسَرى، َوَرفََع َيَدْيِه َمَع كُلِّ َتكْبَِريٍةلَمَّا قَِدَم أَبِي َعلَى النَّبِ

، َعْن َعْبِد ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، ثنا الَْمْسُعوِديُّ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالَ - ١٧٥٤٣
  .أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ َيْسُجدُ َبْيَن كَفَّْيِه: الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه

  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، ثنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َعْبِد - ١٧٥٤٤

، إِذَا افَْتَتحَ الصَّالةَ، بن َواِئلٍ، َعْن أُنَاسٍ ِمْن أَْهِلِه، َعْن أَبِيِه أَنَّهَُرأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرفََع َيَدْيِه الَْجبَّارِ
  .َوَوَضَع الُْيمَْنى َعلَى الُْيْسَرى، َوَيْحبُِس كَفَّْيِه

بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، ثنا الَْمسُْعوِديُّ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ - ١٧٥٤٥
  .كْبِريِكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َصلَّى رَفََع َيَدْيِه َمَع التَّ: الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ، َعْن أَْهلِ َبْيِتِه، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  كُلَْيُب بن ِشَهابٍ أَُبو عَاِصمٍ الَْجْرِميُّ َعْن َواِئلِ بن َحجَرٍ



َعْن َعاِصمِ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، - ١٧٥٤٦
رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَضُع َيَدُه الُْيْمَنى َعلَى الُْيسَْرى، َوإِذَا :َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن

  َجلََس افْتََرَش رِْجلَُه الُْيْسَرى، َوَوَضَع ِذَراَعْيِه َعلَى فَِخذَْيِه َوأَشَاَر بِالسَّبَّابَِة
ِمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ الَْجرِْميِّ، َعْن َحدَّثََنا الْ - ١٧٥٤٧

ثُمَّ أََخذَ ِشمَالَُه  َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم افَْتَتحَ الصَّالةَ، َوكَبََّر َوَرفَعَ َيَدْيِه،:أَبِيِه، َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ
َن أََصابِِعِه، فَلَمَّا َرفََع رَأَْسُه كَبَّرَ بَِيِمينِِه، فَلَمَّا أََراَد أَنْ يَْركََع كَبََّر فََرفََع َيَدْيِه فََوَضعَ رَاَحَتْيِه َعلَى ُركَْبَتْيِه، َوفَرََّج َبْي

  ، َوَنَصبَ أََصابِعَ رِْجلَْيِه، فَلَمَّا َرفََعَوَرفََع، فَلَمَّا َسَجَد َوَضَع َجبِيَنُه َبْيَن كَفَّْيِه
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الُْيسَْرى َوَوَضَع ِمْرفَقَهُ ثَنَّى رِْجلَُه الُْيسَْرى، وََنَصَب أَصَابَِع رِْجلَِه الُْيمَْنى، فَلَمَّا َجلََس َوَضَع كَفَُّه الُْيْسَرى َعلَى فَِخِذِه 
  .، َوَعقََد الِْخْنَصَر َوالَِّتي َتِليَها، َوَحلََّق بِالُْوسْطَى، وَاِإلْبَهامِ وَأَشَاَر بِالسَّبَّاَبِة َيْدُعو بَِهاالُْيمَْنى َعلَى فَِخِذهِ الُْيمَْنى

اِئلِ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا أَُبو اَألْحَوصِ، ثنا َعاِصُم بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َو - ١٧٥٤٨
َألْحفَظَنَّ َصالةَ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َصلَّْيُت َخلَْف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت:بن ُحجْرٍ، قَالَ

ثُمَّ أََخذَ ِشمَالَُه بَِيِمينِِه، فَلَمَّا كَبََّر ِللرُّكُوعِ َرفََع َيَدْيهِ  َوَسلََّم، فَلَمَّا افَْتَتحَ الصَّالةَ كَبََّر َوَرفََع َيَدْيِه َحتَّى َحاذََتا بِأُذَُنْيِه،
ُه ِمَن الرُّكُوعِ َرفََع َيَدْيِه أَْيًضا، أَْيًضا كََما َرفََعُهَما لَِتكْبَِريِة الصَّالِة، فَلَمَّا َركََع َوَضَع كَفَّْيِه َعلَى ُركْبََتْيِه، فَلَمَّا َرفََع َرأَْس

ِخِذهِ الُْيْسَرى، َوَوَضعَ مَّا قََعَد َيَتَشهَُّد افَْتَرشَ رِْجلَُه الُْيسَْرى بِاَألْرضِ، ثُمَّ قََعَد َعلَْيَها فََوَضَع كَفَُّه األَْيَسَر َعلَى فَفَلَ
  .مِ، وَالُْوسْطَى ثُمَّ َجَعلَ َيْدُعو بِاُألْخَرىِمْرفَقَُه اَألْيَمَن َعلَى فَِخِذهِ الُْيمَْنى ثُمَّ َعقََد أََصابَِعُه، َوَجَعلَ َحلْقَةً بِاِإلْبَها

أَبِيِه، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن - ١٧٥٤٩
ُه َعلَْيِه َوَسلََّمفََرفََع َيَدْيِه ِفي الصَّالِة ِحَني كَبََّر، ثُمَّ ِحَني كَبَّرَ َرفََع َيَدْيِه، ثُمَّ َرَمقُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ: َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ

  :إِذَا قَالَ

ُركَْبِتِه الُْيسَْرى،  َعلَى َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمدَُه، َرفََع َيَدْيِه، ثُمَّ جَلََس فَافَْتَرَش رِْجلَُه الُْيسَْرى، ثُمَّ َوَضعَ َيَدُه الُْيْسَرى
َوَحلََّق بَِها َوقََبَض أَصَابَِعُه، َوَوَضَع ِذَراَعُه الُْيْمَنى َعلَى فَِخِذِه الُْيْمَنى، ثُمَّ أَشَاَر بَِسبَّاَبِتِه، َوَوَضَع اِإلْبَهاَم َعلَى الُْوسْطَى 

  ثُمَّ َسَجَد َوكَاَنْت َيدَاُه َحذْوَ أُذَُنيِْه
ِسيُّ، َحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلَحدَّثََنا ُم - ١٧٥٥٠

ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َألْنظَُرنَّ إِلَى َرُس: قُلُْت: ثنا زَاِئدَةُ، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ: قَاال
 َيَدُه الُْيْمَنى َعلَى ظَْهرِ كَفَّهِ َعلَْيِه َوَسلََّم كَْيَف ُيَصلِّي، فََنظَْرُت إِلَْيِه،فَكَبََّر َوَرفََع َيَدْيِه َحتَّى َحاذََتا بِأُذَُنْيِه، ثُمَّ َوَضَع

أَنْ َيْركَعَ َرفََع َيَدْيِه ِمثْلََها، وََوَضَع َيَدْيِه َعلَى ُركَْبَتْيِه، ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه فََرفَعَ  الُْيْسَرى َبْيَن الرُّْسغِ وَالسَّاِعِد، ثُمَّ لَمَّا أََراَد
َوجََعلَ َحدَّ  كَفَُّه الُْيْسَرى، َيَدْيِه ِمثْلََها، ثُمَّ َسَجَد فَجََعلَ كَفَّْيِه ِحذَاَء أُذَُنْيِه، ثُمَّ قََعَد َوافْتََرَش رِْجلَُه الُْيْسَرى وََوَضَع
ْصُبَعُه، َورَأَْيُتُه ُيَحرِّكَُها َيْدُعو بَِها، ِمْرفَِقِه اَألْيَمنِ َعلَى فَِخِذهِ الُْيمَْنى، ثُمَّ قََبَض ثِْنَتْينِ ِمْن أَصَابِِعِه، َوَحلََّق َحلْقَةً، ثُمَّ َرفََع أُ

النَّاَس َعلَْيهِْم ُجلُّ الثِّيَابِ ُيَحرِّكُ أَْيِديهِْم ِمْن َتْحِت الثِّيَابِ َواللَّفْظُ ثُمَّ جِئُْت َبْعَد ذَِلَك ِفي َزَماٍن ِفيِه ُبْرٌد فَرَأَْيُت 
  .ِلَحدِيِث ُمَعاوَِيةَ بن َعْمرٍو

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا - ١٧٥٥١

ثَنا ُشْعَبةُ، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، : نا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، قَاالُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، ث
أَنْ كَبََّر َرفََع َيَدْيِه، َولَمَّا أَنْ  َعْن أَبِيِه، َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ الَْحْضَرِميِّأَنَُّه َصلَّى َمعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا

ِخِذِه الُْيْسَرى، وََوَضعَ َجَد َجافَى َعُضَدْيِه َعْن إِبْطَْيِه، َولَمَّا أَنْ قََعَد افَْتَرشَ رِْجلَُه الُْيْسَرى َوَوَضَع َيَدُه الُْيسَْرى َعلَى فََس
  .َيَدُه الُْيمَْنى َعلَى فَِخِذهِ الُْيمَْنى، وَأَشَاَر بُِمسَبَِّحِتِه، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث ُمْسِلمٍ

نَّ أََباهُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ، ثنا ُزَهيٌْر، ثنا عَاِصمُ بن كُلَْيبٍ، أَ - ١٧٥٥٢
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم كَْيَف ُيصَلِّي؟ فَقَاَم فََرفََع َألْنظَُرنَّ إِلَى َصالِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ:أَخَْبَرُه، أَنَّ وَاِئلَ بن ُحْجرٍ أَْخَبَرُه، قُلُْت



حَتَّى َحاذََتا بِأُذَُنْيِه، ثُمَّ َوَضَع كَفَّْيهِ َيَدْيِه َحتَّى َحاذََتا بِأُذَُنْيِه، ثُمَّ أََخذَ ِشَمالَُه بَِيِمينِِه، ثُمَّ ِحَني أََرادَ أَنْ َيْركَعَ َرفََع َيَدْيِه 
ِه ِحذَاَء أُذَُنْيِه، ثُمَّ ثُمَّ َرفََع فََرفََع َيَدْيِه مِثْلَ ذَِلَك، ثُمَّ َسَجَد فََوَضعَ َيَدْيِه ِحذَاَء أُذَُنْيِه، ثُمَّ َسَجَد فََوَضَع َيَدْيَعلَى ُركَْبَتْيِه، 

َوَضَع َحدَّ ِمْرفَقَُه اَألْيَمنِ َعلَى فَِخِذهِ  قََعَد فَافَْتَرَش رِْجلَُه الُْيْسَرى، َوَوَضَع كَفَُّه الُْيْسَرى َعلَى ُركَْبِتهِ الُْيْسَرى، ثُمَّ
  .حَةَالُْيمَْنى، َوقََبَض ِثْنَتْينِ، َوَحلََّق َحلْقَةَ، ثُمَّ رَأَْيُتُه َيقُولُ َهكَذَا، َوَرفََع ُزَهْيرٌ أُْصُبَعُه الُْمَسبِّ

  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ح - ١٧٥٥٣

ثنا سُفَْيانُ، ثنا َعاِصُم بن كُلَْيبٍ الَْجرِْميُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن : ْحَمُد بن َداُوَد، ثنا إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ، قَاالَوَحدَّثََنا أَ
عَ َيَدْيِه حَتَّى ُيَحاِذيَ أُذَُنْيِه، َوإِذَا رَأَْيُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا افْتََتَح الصَّالةَ َرفَ:َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ

وََوَضَع َيَدُه الُْيْسَرى  أََراَد أَنْ َيرْكََع َوَبْعدََما َيْرفَُع ِمَن الرُّكُوعِ، َوإِذَا َجلََس اضْطََجَع رِْجلَُه الُْيْسَرى، َوَنَصَب الُْيْمَنى
  ِخِذِه الُْيْمَنى، َوَعقََد ِثنَْتْينِ، َوَحلََّق َحلْقَةً، َوأَشَاَر َهكَذَا بِالسَّبَّابَِةَعلَى فَِخِذِه الُْيْسَرى وََيَدُه الُْيْمَنى َعلَى فَ

ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا بِْشُر بن الْمُفَضَّلِ، ثنا َعاِصُم بن : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٧٥٥٤
قُلُْت َألْنظَُرنَّ إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَْيَف ُيَصلِّي؟ فَاْسَتقَْبلَ :َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه،

رْكََع َرفََعُهَما ِمثْلَ ذَِلَك، ثُمَّ َوَضَع َيَدْيِه َعلَى الِْقْبلَةَ فََرفََع َيَدْيِه حَتَّى حَاذََتا بِأُذَُنْيِه، ثُمَّ أََخذَ ِشَمالَهُ بَِيِمينِِه فَلَمَّا أَرَاَد أَنْ َي
نْزِلِ َبْيَن َيَدْيِه، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ُركَْبَتْيِه فَلَمَّا َرفََع رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ َرفََعُهَما مِثْلَ ذَِلَك فَلَمَّا َسَجَد َوَضَع َرأَْسهُ بِذَِلَك الَْم

 َسابُورِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُحَمْيٍد، ثنا هَاُرونُ بن الُْمغَِريِة، َعْن َعْنَبَسةَ بن َسِعيدٍ اَألَسِديِّ، َعْن َعاِصمِ بنبن َجاَبانَ الْجُْندِي
ِه َوَسلََّم كَْيَف ُيَصلِّي؟ َألْنظَُرنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي: قُلُْت: كُلَْيبٍ وُيكَنَّى أََبا َبكْرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ

  فَذَكََر َنحَْو

ثنا أَُبو : يُّ، قَاالَحِديِث بِْشرِ بن الْمُفَضَّلِ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليلٍ الَْعَنزِيُّ، وُمَحمَّدُ بن َيْحَيى بن َمْنَدِه اَألصَْبَهانِ
: بن َجاِمعٍ، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَكَُرْيبٍ، ثنا َيحَْيى بن َيْعلَى، َعْن أَبِيِه، َعْن غَْيالنَ 

  .َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا افَْتَتَح الصَّالةَ كَبََّر، ثُمَّ ذَكََر َنْحَوُه
ن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، ثنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ ب - ١٧٥٥٥

َحدَّثَنِي عَاِصُم بن كُلَْيبٍ، : ثنا ُسوَْيُد بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُموَسى بن أَبِي كَِثريٍ، قَالَ: َمْحُموُد بن خَاِلٍد الدَِّمْشِقيُّ، قَاال
َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا كَبََّر َرفََع َيَدْيِه، َولَمَّا أَرَاَد أَنْ :َعْن َواِئلِ بن ُحجْرٍ، قَالَ َعْن أَبِيِه،

  .هُِّد ُيِشُري بِإِْصَبِعِه السَّبَّابَِةَيْركََع َرفََع َيَديِْه، َولَمَّا أََرادَ أَنْ َيْسُجَد َرفََع َيَدْيِه، َوكَانَ إِذَا جَلََس ِللتََّش
هَالِ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمْن - ١٧٥٥٦

َألْنظَُرنَّ إِلَى َصالِة َرُسولِ اللَّهِ :قُلُْت: َواِئلٍ الَْحْضرَِميِّ، قَالَثنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن : قَاال
ى بِهَِما أُذَُنْيِه، ثُمَّ قََبَض بِالُْيمَْنى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَْيَف ُيَصلِّي؟ فَقَاَم فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ فَكَبََّر َوَرفََع َيَدْيِه َحتَّى َحاذَ

  ى الُْيْسَرى، ثُمَّ َركََع فََرفََع َيَدْيِه فََحاذَى بِهَِما أُذَُنْيِه، ثُمَّ َوَضَع كَفَّْيِه َعلَىَعلَ

أُْخَرى ِمثْلََها،  ْيِه، ثُمَّ صَلَّى َركَْعةًُركَْبَتْيِه، ثُمَّ َرفَعَ رَأَْسُه َوَرفََع َيَدْيِه فََحاذَى بِهَِما أُذَُنْيِه، ثُمَّ َسَجَد فََوَضَع رَأَْسُه َبْيَن كَفَّ
الُْيمَْنى َعلَى ُركَْبِتِه الُْيْمَنى، ثُمَّ جَلََس فَافَْتَرَش رِْجلَُه الُْيسَْرى، ثُمَّ َدَعا َوَوَضَع كَفَُّه الُْيْسَرى َعلَى ُركَْبِتِه الُْيْسَرى، َوكَفَُّه 

  .َوَدَعا بِالسَّبَّاَبِة
ثنا أَْحَمدُ بن ُعثَْمانَ بن َحِكيمٍ : الَْحْضَرِميُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه - ١٧٥٥٧



ثنا شُرَْيُح بن َمْسلََمةَ، ثنا إِبَْراِهيمُ بن ُيوُسَف، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن : اَألوِْديُّ، قَالَ
  .رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ضََرَب بَِيمِينِِه َعلَى ِشَماِلِه ِفي الصَّالِة:الْقِيلِ، قَالَأَبِيِه، َعْن َواِئلٍ 

لَْيبٍ، كُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ، ثنا َجْعفَُر اَألحَْمُر، َعْن َعاِصمِ بن - ١٧٥٥٨
  َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َسَجَدافْتََرَش الُْيسَْرى َوَنَصَب الُْيْمَنى: َعْن أَبِيِه، َعْن َواِئلِ بن ُحجْرٍ، قَالَ

، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ - ١٧٥٥٩
  .رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َسَجَد َوَضَع جَْبَهَتُه َبْيَن كَفَّْيِه:َعْن أَبِيِه، َعْن َواِئلِ بن ُحجْرٍ، قَالَ

ِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا ُحَسْيُن بن َعِطيَّةَ، َعْن قَْيسٍ، َعْن َعاِصمِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَر - ١٧٥٦٠
  رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه: كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَسَجَد، َوَنَصَب قََدَمْيِه َوَصفَُّهمَا
 ا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَْحَمدُ بن َيحَْيى الصُّوِفيُّ، ثنا َعِليُّ بن قَاِدمٍ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْنَحدَّثََن - ١٧٥٦١

اتَّكَأَ َعلَى إِْحَدى  َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا قَاَم: َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ
  .َيَدْيِه

بِيِه، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا شَرِيٌك، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَ - ١٧٥٦٢
  .َم ِحَني افْتََتَح الصَّالةَ َرفََع َيَدْيِه َحذَْو أُذَُنْيِهَرأَْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ

ْيبٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ، ثنا يَزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا شَرِيٌك، َعْن َعاِصمِ بن كُلَ - ١٧٥٦٣
النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسَجَد َوَضَع ُركَْبَتْيِه قَْبلَ َيَدْيِه، َوَرفَعَ َيَدْيِه قَْبلَ  َرأَْيُت:أَبِيِه، َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ

  ُركَْبَتيِْه
ى الِْحمَّانِيُّ، ح ثنا َيْحَي: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، قَاال - ١٧٥٦٤

ْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، ثنا َعمَّاُر بن َمطَرٍ، ثنا شَرِيٌك، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َع
فَرَأَْيتُُهْم ِفي الَْبرَانِسِ َواألَكِْسَيِة، وَأَْيِديُهْم ِفيَها َيْرفَُعوَنها  َرأَْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصحَاَبُه ِفي الشَِّتاِء:قَالَ

  .إِلَى ُصُدورِِهْم: إِلَى ُنحُورِِهْم، أَْو قَالَ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن - ١٧٥٦٥

ذَُباُب، :أََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِلي َشْعٌر فَقَالَ: ِه، َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالََعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِي
كَ ُتْعيبُنِي، ذُبَاُب فَظََنْنُت: َسِمعُْتَك َتقُولُ: ِلَم أََخذَْت ِمْن َشْعرَِك؟قُلُْت:فَذََهْبُت فَأََخذُْت ِمْن َشْعرِي، ثُمَّ جِئُْتُه، فَقَالَ ِلي

  .َما َعيَّبُْتَك َوَهكَذَا أَْحَسُن:فَقَالَ
اِئلِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َو - ١٧٥٦٦
: ِه َوَسلََّم َرُجال َعلَى الصََّدقَِة، فََجاَء بِفَصِيلٍ َمْخلُولٍ َسيِِّء الَْحالِ مَْهُزولٍ، فَقَالَبََعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: ُحْجرٍ، قَالَ

إِنِّي :، ثُمَّ قَالَ اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِهَهذَا ِمْن َصَدقَِة فُالنِ بن فُالٍن الْفُالنِيِّ، فَصَِعَد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْمنَْبَر، فََحِمَد
اَء بناقٍَة كَْوَماَء َيْتلَُها حَتَّى َبَعثُْت َرُسوِلي َعلَى الصََّدقَِة، فََجاَء إِلَى فُالٍن الرَُّجلُ َدَعاُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََج

ولِ ال َباَركَ اللَُّه ِفي إِبِِلِه، فََبلَغَ الرَُّجلَ ُدَعاُء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اْنتََهى بن فُالٍن الْفُالنِيِّ، فََجاَء بَِهذَا الْفَصِيلِ الَْمْحلُ
َبَر فََحِمَد اللََّه لََّها إِلَْيِه، فَصَِعَد الِْمْنَوَسلََّم، فََجاَء بناقٍَة كَْوَماَء َيُتلَُّها حَتَّى اْنَتَهى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِها فََت

الْكَْوَماِء بَاَركَ  إِنَّ فُالنَ بن فُالنٍ الْفُالنِيَّ َبلََغُه ُدَعاُء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجاَء بَِهِذِه النَّاقَِة:َوأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ



  .اللَُّه ِفيِه َوِفي إِبِِلِه
  وُد بن الْفََرجَِحدَّثََنا َمْحُم - ١٧٥٦٧

، َعْن َواِئلِ بن اَألْصَبهَانِيُّ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َعْمرٍو الَْبجَِليِّ، َعْن قَْيسِ بن الرَّبِيعِ، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه
  النََّدُم َتْوبَةٌ:ُحْجرٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

َيى بن ثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن ِمْنَدهِ اَألْصبََهانِيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن أَبِي َبكْرٍ، ثنا َيْحَحدَّ - ١٧٥٦٨
  .لَْيِه َوَسلََّم َجَهرَ بِآِمَنيأَبِي َبكْرٍ، ثنا َشرِيٌك، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع

  َعْبُد الرَّْحَمنِ الَْيْحِصبِيُّ َعْن َواِئلِ بن َحجَرٍ
يِّ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا حَفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، ثَنا ُشْعبَةُ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي الَْبْختَرِ - ١٧٥٦٩

قُلُْتَألْنظَُرنَّ إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَانَ ُيكَبُِّر إِذَا : َيْحِصبِيِّ، َعْن َواِئلِ بن ُحجْرٍ، قَالََعْبِد الرَّْحَمنِ الْ
  .َخفََض، َوإِذَا َرفََع َوَيْرفَُع َيَدْيِه، َوُيَسلِّْم َعْن َيِمينِِه، َوَعْن َيسَارِِه

َحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ اَألْصبََهانِيُّ، ثنا ُيوُنُس بن َحبِيبٍ، ثنا أَُبو َداُوَد، ثَنا ُشْعبَةُ، ثنا َعْمُرو بن ُمرَّةَ، َحدَّثََنا ُم - ١٧٥٧٠
ولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ َسِمْعُت أََبا الَْبْخَترِيِّ ُيَحدِّثُ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْيْحصِبِيِّ، َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍأَنَُّه َصلَّى َمعَ َرُس: قَالَ

:  َيِمينِِه، َوَعْن ِشَماِلِه، قَالَ ُشْعَبةَُعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَانَ ُيكَبُِّر إِذَا َخفََض، َوإِذَا َرفََع َوَيْرفَعُ َيَدْيِه ِعْنَد التَّكْبَِريِة، وَُيَسلُِّم َعْن
  ى َيْبُدَو َوَضُح َوْجهِِه، فَذَكَْرُت ذَِلَك ِلَعْمرِو بن ُمرَّةَ قَالَ أَْوفَقَالَ ِلي أََبانُ بن َتْغِلَب ِفي ذَا الَْحِديثِ َحتَّ

  .َنْحَو ذَِلَك
يُّ، ثنا َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِ - ١٧٥٧١

ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي الَْبْخَترِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْيْحصِبِيِّ، َعْن : ، قَاالَيحَْيى الِْحمَّانِيُّ
  .حَتَّى ُيَرى َبيَاُض َخدِِّهرَأَْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه، َوَعْن ِشَماِلِه :َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ

ثنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، ثنا : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، وأَْحَمُد بن ُمَحمَّدٍ الْخَُزاِعيُّ اَألْصَبهَانِيُّ، قَاال - ١٧٥٧٢
َيْحصِبِيِّ فََسلََّم َعْن َيِمينِِه السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، َصلَّْيُت َخلَْف َعْبِد الرَّْحَمنِ الْ: إِسَْراِئيلُ، َعْن َعْبِد اَألْعلَى، قَالَ
َصلَّْيتُ َخلَْف : َصلَّْيتُ َخلَْف َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ: ِمْن أَْيَن أََخذَْت َهذَا؟ قَالَ: قُلُْت لَُه: َوَعْن َيَسارِِه مِثْلَ ذَِلَك، قَالَ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم فَفََعلَ مِثْلَ ذَِلَك َحتَّى رَأَْيُت بََياضَ َخدَّْيِه َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه
أَبِي َبكْرٍ َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّادٍ الَْخطَّابِيُّ، ثنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْجبَّارِ الُْعطَارِِديُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن  - ١٧٥٧٣

 اَق، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْيْحصِبِيِّ، َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهالنَّْهَشِليِّ، َعْن أَبِي إِْسَح
  َربِّ اغِْفْر ِلي آمَِني: ، قَالَ] ٧الفاحتة آية "[غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوال الضَّالَِّني:"َوَسلََّم، ِحَني قَالَ

   أَبِيَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن - ١٧٥٧٤

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني أُِتَي َشهِْدُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ال: الَْبْختَرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْيْحِصبِيِّ، َعْن َواِئلِ بن ُحجْرٍ، قَالَ
ال، : فََتأُْخذُ، قَالَ:ال، قَالَ: أََتْعفُو َعْنُه؟قَالَ:بِالْقَاِتلِ َيُجرُّ نِسَْعَتُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلوَِليِّ الَْمقُْتولِ

إِنََّك إِنْ َعفَْوَت َعْنُه فَإِنَّهُ َيُبوُء :لَْيِه ثَالثًا، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمنََعْم، فَأََعاَد َع: فََتقُْتلُُه، قَالَ:قَالَ
  .فََرأَْيُتُه َيُجرُّ نِْسَعَتُه قَْد َعفَا َعْنُه: فََعفَا َعْنُه، قَالَ: بِإِثِْمِه، قَالَ

  رٍأَُبو الَْعنَْبسِ َعْن َواِئلِ بن َحَج



َسِمْعُت أََبا َعْنَبسٍ ُيَحدِّثُ، : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا أَُبو الَْوِليِد، ثَنا ُشْعَبةُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، قَالَ - ١٧٥٧٥
آِمَني : قَالَ] ٧الفاحتة آية "[َوال الضَّالَِّني:"ا قَالََعْن َواِئلٍ الَْحْضرَِميِّ، أَنَُّه َصلَّى َخلَْف النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّ

  .فَأَْخفَى بَِها صَْوَتُه، َوَوَضَع َيَدُه الُْيْمَنى َعلَى َيِدِه الُْيسَْرى َوَسلََّم َعْن َيِمينِِه، َوَعْن َيسَارِِه
َسِمْعُت ُحْجَر أََبا : ُشْعَبةُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، ثَنا  - ١٧٥٧٦

الفاحتة "[َوال الضَّالَِّني:" قَالَالَْعنَْبسِ ُيَحدِّثُ، َعْن َواِئلٍ الَْحْضرَِميِّ، أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني
: فَى بَِها َصْوَتُه، ثُمَّ َوَضَع َيَدُه الُْيْمَنى َعلَى َيِدِه الُْيسَْرى، َوَجَعلََها َعلَى بَطْنِِه، َوكَانَ إِذَا قَالَآِمَني َوأَْخ: ، قَالَ] ٧آية 

  اللَُّهمَّ َربََّنا لََك: َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمدَُه، قَالَ

  .ْينِالَْحْمُد، وَُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن َيسَارِِه َتْسِليمََت
ثنا قَبِيَصةُ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، وُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، : َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، قَالَ - ١٧٥٧٧

َعنَْبسِ الَْحْضَرِميِّ، َعْن َواِئلِ بن ُحجْرٍ ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن ُحْجرِ أَبِي الْ: ثنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، قَاال: قَاال
آِمَني َيْرفَعُ : ، قَالَ] ٧الفاحتة آية "[َوال الضَّالَِّني: "كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قَالَ: الَْحْضَرِميِّ، قَالَ

  .بَِها صَْوَتُه
ثنا َوِكيٌع، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن : ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالَ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، - ١٧٥٧٨

: قَالََصلَّْيُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسِمْعُتُه ِحَني : أَبِي الْعَْنَبسِ، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
آِمَني وََيخِْفُض بَِها َصْوَتُه وََوَضَع َيَدُه الُْيْمَنى َعلَى الُْيْسَرى، َوُيَسلِّْم َعْن َيِمينِهِ : ، قَالَ] ٧الفاحتة آية "[َوال الضَّالَِّني"

  .َوَعْن َيَسارِِه
، ثنا َحسَّانُ بن إِْبَراِهيَم، ثنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا اَألْزَرُق بن َعِليٍّ - ١٧٥٧٩

َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه :َسِمْعُت َواِئلَ بن ُحْجرٍ الَْحْضرَِميَّ، َيقُولُ: كَُهْيلٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي السَّكَنِ ُحْجرِ بن َعْنَبسٍ، قَالَ
  تَّى َرأَْيُت َبيَاَض َخدِِّه ِمْن ذَا الَْجانِبِ، َوِمْن ذَا الْجَانِبَِصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَسلُِّم َح

ثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا اْبُن ُنمَْيرٍ، َعنِ الَْعالِء بن صَاِلحٍ، ح َوَحدَّ - ١٧٥٨٠
  بن َيحَْيى بن ِمْندَِه

َمةَ بن كَُهْيلٍ، انِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا ُمَحمَّدُ بن بِشْرٍ، َوَعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َعنِ الَْعالِء بن صَاِلحٍ، َعْن َسلَاَألْصَبَه
َر بِآِمَني، َوَسلََّم َعْن َيِمينِِه، َوَعْن َصلَّْيُت َخلَْف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجَه:َعْن ُحْجرِ بن َعْنَبسٍ، َعْن َواِئلٍ، قَالَ

  .ِشَماِلِه حَتَّى َرأَْيتُ َبيَاَض َخدِِّه
قَْيسٍ  َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، ثنا أَُبو الشَّْعثَاِء َعِليُّ بن الَْحَسنِ، ثنا َيحَْيى بن آَدَم، ثنا ُموَسى بن - ١٧٥٨١

َصلَّْيُت َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه :َمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ الَْحْضَرِميِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَالَْحْضَرِميُّ، َعْن َسلَ
لَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه، َهكَذَا  َعَعلَْيِه َوَسلََّم، فََسلََّم َعْن َيِمينِِه السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاتُُه، َوَعْن َيَسارِِه السَّالُم

  .َوَبَركَاُتُه: َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ َوزَاَد ِفي السَّالمِ: َرَواُه مُوَسى بن قَْيسٍ، َعْن َسلََمةَ، قَالَ
  أَُبو حَرِيزٍ َعْن َواِئلِ بن َحجَرٍ

بن َداُوَد، ثنا إِْسَحاقُ اَألْزَرُق، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َيْحَيى  - ١٧٥٨٢
رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َوجٌِع َحتَّى اْشَتكَى صَلَّى جَاِلًسا :أَبِي َحرِيزٍ، َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ

  .َعلَى َجْنبِِه إِلَى َيِمينِِه



  مُّ َيحَْيى امَْرأَةُ وَاِئلِ بن ُحْجرٍ َعْن َواِئلِ بن َحجَرٍأُ
: وفَِة، قَالََحدَّثََنا أَُبو هِْنٍد َيْحَيى بن َعْبدِ اللَِّه بن ُحْجرِ بن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلِ بن ُحْجرٍ الَْحْضرَِميِّ بِالْكُ - ١٧٥٨٣

  َحدَّثَنِي َعمِّي َسِعيُد بن َعْبدِ الَْجبَّارِ، :َحدَّثَنِي َعمِّي ُمحَمَُّد بن ُحْجرٍ، قَالَ

لَمَّا َبلََغَنا ظُهُوُر َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن أَبِيِه َعْبِد الْجَبَّارِ بن وَاِئلٍ، َعْن أُمِِّه أُمِّ َيحَْيى، َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ
قَْد َبشَّرَْنا بِكَ َرسُولَ اللَّهِ : ِمي َحتَّى قَدِْمُت الَْمِدينَةَ، فَلَِقيُت أَْصحَاَبُه قَْبلَ ِلقَاِئِه، فَقَالُواَوَسلََّم خََرْجُت، َواِفًدا َعْن قَْو

مَّ لَقِيُتُه َعلَْيِه السَّالُم، قَْد َجاَءكُْم َواِئلُ بن ُحْجرٍ، ثُ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن قَْبلِ أَنْ ُتِقَدَم َعلَْيَنا بِثَالثَِة أَيَّامٍ، فَقَالَ
ْيِه، ثُمَّ اطَّلََع الِْمْنبََر، فََرحََّب بِي، وأَْدَنا َمجِْلِسي، َوَبَسطَ ِلي رَِداَءُه فَأَْجلَسَنِي َعلَْيِه، ثُمَّ َدَعا ِفي النَّاسِ، فَاْجَتَمُعوا إِلَ

َيا أَيَُّها النَّاُس، َهذَا َواِئلُ بن ُحْجرٍ أََتاكُْم ِمْن بِالٍد بَِعيَدٍة ِمْن بِالدِ :، َوقَالَوأَطْلََعنِي َمَعُه فَأََنا ِمْن ُدونِِه، ثُمَّ حَِمَد اللََّه
َزلَ ِفي وَلَِد َولَِدَك، ثُمَّ َنَحْضَرمَْوَت طَائًِعا غَْيَر ُمكْرِهٍ َبِقيَّةُ، أَْبَناِء الُْملُوِك، بَاَرَك اللَُّه ِفيَك، َيا وَاِئلُ، َوِفي َولَِدَك، َو

نِي إِيَّاُه، فَخََرْجُت َوَخَرَج َمِعي َوأَنَْزلَنِي َمَعُه َوأَنَْزلَنِي مَْنزِال َشاَسًعا ِمَن الَْمِدينَِة، َوأََمَر ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ أَنْ ُينْزِلَ
َما أَِضنُّ َعْنكَ : صَاَبْت َباِطَن قَدََميَّ فَأَْرَدفَنِي َخلْفََك، قُلُْتَيا َواِئلُ، إِنَّ الرَّْمَضاَء قَْد أَ: َحتَّى إِذَا كُنَّا بَِبْعضِ الطَّرِيقِ، قَالَ

فَأَلْقِ إِلَيَّ ِحذَاَءَك أََتَوقَّى بِِه ِمْن َحرِّ الشَّْمسِ، : بَِهِذِه النَّاقَِة، َولَِكْن لَْسَت ِمْن أَْرَدافِ الُْملُوِك، َوأَكَْرُه أَنْ أَُعيَّرَ بَِك، قَالَ
  أَِضنُّ َعْنَك بِهَاَتْينِ الْجِلَْدَتْينِ، وَلَِكْن لَْسَت ِممَّْن َيلَْبُس ِلبَاَس الُْملُوِك، َوأَكَْرهُ أَنْ َما: قَالَ

ِكتَاٌب ِلي : َهابٍ ثَالثٍَة ِمْنأَُعيََّر بَِك، فَلَمَّا أََرْدتُ الرُّجُوَع إِلَى قَْوِمي أََمَر ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِكُُت
، ِفي ِكَتابِي َخاِلٌص ُيفَضِّلُنِي ِفيِه َعلَى قَْوِمي، َوِكَتاٌب ِلي َوألَْهلِ َبيِْتي بِأَمَْواِلَنا ُهَناِلَك، َوِكتَاٌب ِلي َوِلقَْوِمي

وَاِئال َيسَْتْسَعى َوَيَتَرفَّلُ ِفي اَألقْبَالِ حَْيثُ  أَنَّ: بِْسمِ اللَِّه ِمْن ُمَحمَّدٍ َرسُولِ اللَِّه إِلَى الُْمهَاجِرِ بن أَبِي أَُميَّةَ:الَْخاِلصِ
بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ ِمْن ُمَحمَّدٍ َرسُولِ اللَِّه إِلَى :كَاُنوا ِمْن َحْضَرَمْوَت، َوِفي كَِتابِي الَِّذي ِلي َوألَْهلِ َبيِْتي

رٍ، وَأَْبَناءِ ِضْمَعاجٍ أَقْيَالُ َشُنوَءةَ بَِما كَانَ لَُهْم ِفيَها ِمْن ُملٍْك وَمَراِهَن، َوِعْمَرانَ، الُْمهَاجِرِ بن أَبِي أَُميَّةَ ألَْبَناِء َمْعَش
فَلََها َمْوتَ أَْعالَها وأَْسَوَبْحرٍ، َوِملْحٍ، وََمْحَجرٍ، َوَما كَانَ ِمْن َمالٍ أَرَّثُوُه َوَماٍء َينَابَِعَت َوَما لَُهْم ِفيَها ِمْن َمالٍ بَِحْضَر
بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ :ِلقَْوِميَعلَى الذِّمَِّة وَالْجِوَارِ، اللَُّه لَُهمْ َجاٌر، َوالُْمْؤِمُنونَ َعلَى ذَِلَك أَْنصَاٌر، َوِفي الِْكَتابِ الَِّذي ِلي َو

اِهلَِة ِمْن َحْضَرَمْوتَ بإِقامِ الصَّالِة، وَإِيَتاِء الزَّكَاِة ِمنَ الرَّحِيمِ ِمْن ُمَحمٍَّد َرسُولِ اللَِّه إِلَى َواِئلِ بن ُحْجرٍ وَاَألقْوَالُ الَْعَي
َشَرٍة ِمَن السَّرَاَيا َما الصِّْرَمِة التَّبَِعِة، وَِلصَاِحبَِها الثِّيَمةُ ال َجلََب َوال جََنَب َوال ِشغَاَر َوال وَِراطَ ِفي اِإلْسالمِ، ِلكُلِّ َع

لَهُ ْمرِ ِمْن أَجَْبا فَقَْد أَْرَبى، َوكُلُّ ُمْسِكرٍ حََراٌم، فَلَمَّا َملََك ُمَعاوَِيةُ َبَعثَ َرُجال ِمْن قُرَْيشٍ، ُيقَالُ َيحِْملُ الِْقرَاُب ِمَن التَّ
  لَقَْد: ُبْسُر بن أَْرطَاةَ، َوقَالَ لَُه

امِ فََضْع َسيْفََك، فَاقُْتلْ َمْن أََبى َبْيَعِتي َحتَّى َتِصَري إِلَى َضَمْمَت إِلَْيَك النَّاِحَيةَ فَاخَْرْج بِجَْيِشَك، فَإِذَا َخلَّفَْت أَفْوَاَه الشَّ
ى َبْيعَِتي، َوإِنْ أَصَْبَت َواِئلَ بن الَْمِديَنِة، ثُمَّ اْدُخلِ الَْمِديَنةَ فَاقُْتلْ َمْن أََبى َبْيَعِتي، ثُمَّ اخُْرْج إِلَى َحْضَرمَْوَت فَاقُْتلْ َمْن أََب

نَ لَُه فَأَْجلََسُه َمَعُه َعلَى ائِْتنِي بِِه، فَفََعلَ فَأَصَاَب وَاِئلَ بن ُحْجرٍ َحيا، فََجاَء بِِه إِلَْيِه فَأََمَر ُمَعاوَِيةُ أَنْ َيَتلَقَّى َوأَِذُحْجرٍ َحيا فَ
أَِمريَ الُْمْؤِمنَِني، كُْنُت َحِديثَ َعْهٍد بَِجاِهِليَّةٍ  َيا: أَسَرِيرِي َهذَا أَفَْضلُ أَْم ظَْهرُ َناقَِتَك؟ قُلُْت: َسرِيرِِه، فَقَالَ لَُه ُمَعاوَِيةُ

فََما َمَنَعَك ِمْن : َعلَْت، قَالََوكُفْرٍ، َوكَاَنَت تِلَْك ِسَريةَ الَْجاِهِليَِّة، َوقَْد أََتاَنا اللَُّه الَْيْوَم بِاِإلْسالمِ فَِسَريةُ اِإلْسالمِ َما فَ
فَكَْيَف َيكُونُ أََحقَّ : إِنََّك قَاَتلْتَ َرُجال ُهَو أََحقُّ بُِعثَْمانَ ِمْنَك، قَالَ: انُ ِثقَةً َوِصهًْرا؟ قُلُْتَنصْرَِنا َوقَِد اتََّخذََك ُعثَْم

َن َعِليٍّ، َوُعثَْمانَ، وَاَألخُ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم آَخا َبْي: بُِعثَْمانَ ِمنِّي؟ فَأََنا أَقَْرُب إِلَى ُعثَْمانَ ِفي النََّسبِ، قُلُْت



أََو لَْيَس قَِد اْعتََزلَْناكَُما َجِميًعا؟ َوُحجَّةٌ : أََو لَْسَنا ُمهَاجِرِيَن؟ قُلُْت: أَوْلَى ِمنِ اْبنِ الَْعمِّ، وَلَْسُت أُقَاِتلُ الُْمهَاجِرِيَن، قَالَ
َسلََّم َوقَْد َرفََع َرأَْسُه َنْحَو الَْمشْرِقِ، َوقَدْ َحضََرُه َجْمٌع كَِثٌري ثُمَّ َردَّ إِلَْيهِ أُخَْرى َحَضْرُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  ِمْن: أَتَْتكُمُ الِْفَتُن كَِقطَعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ فََشدَّ أَْمَرَها َوَعجَّلَُه َوقَبََّحُه، قُلُْت لَُه:َبصََرُه، فَقَالَ

أَصَْبْحَت ِشيِعيا، : َيا َواِئلُ،إِذَا اْخَتلََف َسيْفَاِن ِفي اِإلْسالمِ فَاْعَتزِلُْهَما، فَقَالَ: سُولَ اللَِّه، َوَما الِْفَتُن؟ قَالََبْينِ الْقَْومِ َيا َر
أََو لَْيَس قَدْ : ا أَقَْدْمُتَك، قُلُْتلَْو َسمِْعُت ذَا َوَعِلْمُتُه َم: ال، َولَِكْن أَصَْبْحُت َناِصًحا ِللُْمْسِلِمَني، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ: فَقُلُْت

أُولَِئَك قَْوٌم : ى اْنكََسَر؟ قَالَرَأَْيَت َما صََنَع ُمَحمَّدُ بن َمْسلََمةَ ِعْنَد َمقَْتلِ ُعثَْمانَ أَْوَمأَ بَِسْيِفِه إِلَى َصْخَرٍة فََضَرَبهُ بَِها َحتَّ
َمْن أََحبَّ اَألْنصَاَر فَبِحُبِّي َوَمْن أَبَْغَضُهمْ :قَْولِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَكَْيَف َنْصَنُع بِ: َيْحِملُونَ َعلَْيَنا، قُلُْت

يِْتي َعِشَريِتي بِالشَّامِ َوأَْهلُ َب: اْخَتْر أَيَّ الْبِالدِ ِشئَْت، فَإِنََّك لَْسَت بَِراجِعٍ إِلَى َحْضَرَمْوَت، فَقُلُْت: فَبُِبْغِضي؟فَقَالَ
َما َرَجْعُت إِلَى َحْضَرمَْوَت ُسرُوًرا بَِها، َوَما : َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َبيِْتَك خَْيٌر ِمْن َعَشَرٍة ِمْن َعِشَريَتَك، فَقُلُْت: بِالْكُوفَِة، فَقَالَ

قَْولُ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى : َوَما ِعلَُّتَك؟، قُلُْت: ، قَالََيْنَبِغي ِللُْمَهاجِرِ أَنْ يَْرجَِع إِلَى الَْمْوِضعِ الَِّذي َهاَجَر ِمْنُه إِال ِمْن ِعلٍَّة
إِنِّي قَْد َولَّيُْتَك : فََحْيثُ اْخَتلَفُْتمِ اْعتَْزلََناكُْم َوحَْيثُ اْجَتَمعُْتْم جِئَْناكُْم، فََهِذِه الِْعلَّةُ، فَقَالَ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الِْفَتنِ

، َوأََراَدنِي َما إِلَيَّ بَْعَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألَحٍد أََما َرأَْيتَ أََبا َبكْرٍ قَْد أَرَادَنِي فَأََبْيُت: لَْيَها، فَقُلُْتالْكُوفَةَ فَِسْر إِ
  ِكَتابِ أَبِي َبكْرٍ َحْيثُ ارَْتدَُّعَمُر فَأََبْيُت، َوأََراَدنِي ُعثَْمانُ فَأَبَْيُت، وَلَْم أََدْع َبْيعََتُهْم قَْد َجاَء ِفي 

ِسْر فَقَْد : ن أُمِّ الَْحكَمِ، فَقَالَ لَُهأَْهلُ َناحِيِتَنا، فَقُْمُت ِفيهِْم َحتَّى َردَُّهُم اللَُّه إِلَى اِإلْسالمِ بَِغْيرِ وِالَيٍة فََدَعا َعْبَد الرَّْحَمنِ ب
َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني، أََسأَْت ِفيَّ الظَّنِّ َتأْمُُرنِي بِإِكَْرامِ : أَكْرِْمُه وأَقْضِ َحوَاِئجَُه، فَقَالََولَّْيُتكَ الْكُوفَةَ َوِسْر بوائلِ بن ُحْجرٍ فَ

فَِة ذَِلَك ِمْنُه فَقَِدَم فَِسْر بَِمْعرِ: َرُجلٍ قَْد رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَْرَمُه وَأََبا َبكْرٍ، َوُعَمَر، وَأَْنَت، قَالَ
  .َمَعُه 

دُ بن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا ُمحَمَُّد بن ُحْجرِ بن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ الَْحْضَرِميُّ، َحدَّثَنِي َعمِّي َسِعي - ١٧٥٨٤
َحَضْرُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد أُِتيَ :ْجرٍ، قَالََعْبِد الَْجبَّارِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِِّه أُمِّ َيحَْيى، َعْن َواِئلِ بن ُح

َرى ثَالثًا، ثُمَّ غََمَس الُْيْمَنى ِفي بِإَِناٍء ِفيِه َماٌء، فَأَكْفَأَ َعلَى َيِمينِِه ثَالثًا، ثُمَّ غََمَس َيمِيَنُه ِفي اِإلَناِء فَأَفَاَض بَِها َعلَى الُْيْس
 فََحَملَ بِهَِما َماًء فََغَسلَ، اِء فََحفََن َحفَْنةً ِمْن َماٍء فََتَمْضَمَض بَِها واْستَْنَشَق، واْسَتنْثََر ثَالثًا، ثُمَّ أَْدَخلَ كَفَّْيِه ِفي اِإلَناِءالَْم

ِفي َداِخلِ أُذُنِِه، ِلُيَبلِّغَ الَْماَء، ثُمَّ َمَسَح َرقََبَتُه، َوبَاِطَن َوْجَهُه ثَالثًا، َوَخلَّلَ ِلحَْيَتُه، َوَمَسَح بَاِطَن أُذَُنيِْه، ثُمَّ أَْدَخلَ خِْنَصَرُه 
َرى ِمثْلَ ذَِلَك بِالُْيمَْنى حَتَّى ِلحَْيَتُه ِمْن فَْضلِ َماِء الَْوْجِه، َوغََسلَ ِذَراَعُه الُْيمَْنى ثَالثًا َحتَّى َما َوَراَء الِْمْرفَقِ، َوغََسلَ الُْيْس

  ْرفََق، ثُمَّ َمَسَح َعلَى َرأِْسهِ ثَالثًا، َوَمَسَح ظَاَهَر أُذَُنْيِه، َوَمَسَح ُرقَْبتَُهَجاَوَز الِْم

اقِ لَْماِء الْكَْعَب، َوَرفََع ِفي السََّوَباِطَن ِلْحَيَتُه بِفَْضلِ َماِء الرَّأْسِ، ثُمَّ غََسلَ قََدَمُه الُْيْمَنى ثَالثًا، َوخَلِّلَ أََصابَِعَها َوَجاَوَز بِا
أِْسِه حَتَّى َتَحدََّر ِمْن َجَوانِبِ الَْماَء، ثُمَّ فََعلَ ِفي الُْيسَْرى ِمثْلَ ذَِلَك، ثُمَّ أََخذَ َحفَْنةً ِمْن َماٍء بَِيِدِه الُْيمَْنى فََوَضَعُه َعلَى َر

ُه، َونَظََر َعْن َيِمينِِه َوَيسارِِه، ثُمَّ َرفََع َيَدْيهِ بِالتَّكْبِريِ َهذَا َتَماُم الُْوُضوِء، فََدَخلَ ِمحَْراَبُه فََصفَّ النَّاَس َخلْفَ: رَأِْسِه، َوقَالَ
ى فََرغَ ِمَن الَْحْمِد، ثُمَّ َجَهرَ إِلَى أَنْ حَاَزَتا َشْحَمةَ أُذَُنيِْه، ثُمَّ َوَضَع َيِميَنُه َعلَى َيسَارِِه َعلَى َصْدرِِه، ثُمَّ َجَهَر بِالَْحْمِد حَتَّ

ْيِه بِالتَّكْبِريِ إِلَى فََراِغِه ِمْن ِقَراَءِة الْحَْمِد حَتَّى َسِمَع َمْن َخلْفَُه، ثُمَّ قََرأَ ُسوَرةً أُخَْرى َمَع الَْحْمِد، ثُمَّ َرفََع َيَد بِآِمَني ِعْنَد
رََّج أَصَابَِعُه، َوأَمَْهلَ ِفي الرُّكُوعِ حَتَّى اْعَتَدلَ أَنْ َحاَزَتا َشْحَمةَ أُذَُنْيِه، ثُمَّ اْنَحطَّ َراِكًعا فََوَضَع كَفَّْيِه َعلَى ُركْبََتْيِه، َوفَ

بِالُْخُشوعِ َوَرفََع َيَدْيِه حَتَّى  ُركُوُعُه َوصَاَر ُمَتَناُه كَأَنَُّهَما َنَهرٌ َجارٍ لَْو ُوِضَع َعلَْيِه قََدٌح َمآلنُ َما اْنكَفَأَ، ثُمَّ َرفََع رَأَْسُه



َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه، ثُمَّ اْعَتَدلَ قَاِئًما وأَمَْهلَ ِفيِه حَتَّى َرَجَع كُلُّ َعظْمٍ إِلَى مَْوِضِعِه، ثُمَّ : َوقَالََحاَزَتا َشْحَمةَ أُذَُنْيِه، 
َوفََرَش ِذَراَعْيِه َوَرأَْسُه َبْيَنُهَما، ثُمَّ اْنَحطَّ بِالتَّكْبِريِ سَاجًِدا فَأَثَْبتَ َجْبَهَتُه ِفي اَألْرضِ وَأَْنفَُه حَتَّى َرأَى أَثََر أَْنِفِه ِفي الرَّْملِ، 

  َرفََع رَأَْسُه بِالتَّكْبِريِ، َوجَلََس جِلَْسةً َخِفيفَةً فَاْسَتْبطََن فَِخذَُه الُْيسَْرى َوَنَصَب

ُه بِالتَّكْبِريِ، ثُمَّ فََعلَ مِثْلَ ذَِلَك ِفي َجِميعِ قََدَمُه الُْيمَْنى أَثَْبَت أَصَابَِعُهَما، ثُمَّ اْنَحطَّ َساجًِدا مِثْلَ ذَِلَك، ثُمَّ َرفََع َرأَْس
ْمَنى َوَخفََض فَِخذَُه َوَحلََّق الصَّالِة َحتَّى َتمَّْت أَْرَبَع َركََعاٍت، ثُمَّ جَلََس ِفي التَّشَهُِّد فََوَضَع كَفَُّه الُْيْمَنى َعلَى رُكَْبِتِه الُْي

ثَّْوبِ، َوكَانَ ذَِلَك ِفي الشَِّتاِء، َوكَانَ أَْصحَاُبُه َخلْفَُه أَْيِديهِْم ِفي ثَِيابِهِْم َيْعَملُونَ َهذَا أُْصُبَعُه َيْدُعو بِِه ِمْن َتْحِت ال
  .األَْيَسرِ  َبيَاُض َخدِِّهَوَتَنفَّلَ، ثُمَّ َسلََّم َعْن َيِمينِِه َحتَّى ُرؤَِي بََياُض َخدِِّه اَألْيَمنِ، ثُمَّ َسلََّم َعْن َيسَارِِه َحتَّى رُؤَِي

َحدَّثَنِي أَْهِلي، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن وَاِئلٍ، قَالَ - ١٧٥٨٥
َب، ثُمَّ َمجَّ ِفي الدَّلْوِ، ثُمَّ َصبَّ ِفي الْبِئْرِ أَْو شَرَِب ِمَن أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِدلْوٍ ِمْن َماٍء فََشرِ:أَبِي، قَالَ

  الدَّلْوِ، ثُمَّ َمجَّ ِفي الْبِئْرِ، فَفَاَح ِمنَْها ِمثْلُ رِيحِ الِْمْسِك
رٍ، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ بن َواِئلٍ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ِمْسَع - ١٧٥٨٦

ُه فََمْضَمَض، ثُمَّ َمجَّ ِفيِه الِْمْسَك، أَْو َعْن َبْعضِ، أَْهِلِه َعْن أَبِيِه، أَنَّهَُرأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي بَِدلْوٍ فََتَوضَّأَ ِمْن
  .ارَِجُهأَطَْيَب ِمَن الِْمْسِك، َواسَْتْنثََر َخ

  َمنِ اْسُمُه َواِثلَةُ
  َواِثلَةُ بن اَألْسقَعِ اللَّيِْثيُّ ُيكَنَّى أََبا اَألْسقَعِ

  َوُيقَالُ أَُبو قُْرَصافَةَ َوُيقَالُ أَْشَداٌد، كَانَ َينْزِلُ الشَّاَم بِِدَمْشَق َوُهَو َواِثلَةُ بن اَألْسقَعِ بن

  .ِشبِ بن غَْيَرةَ بن سَْعِد بن لَْيثِ بن َبكْرِ بن َعْبِد مََناةَ بن كََنانَةََعْبِد الْعُزَّى بن َعْبِد يَالِيلَ بن نَا
نا شُْعَبةُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ِعْمَرانَ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا أَُبو َداُوَد، ثَ - ١٧٥٨٧

ال َتُصومُوا ِفي السَّفَرِ رََمَضانَ، فََمْن َصاَم فَلَْيقِْضِه، قَالَ أَُبو :طَبََنا َمْسلََمةُ بن َعْبِد الَْمِلِك، فَقَالََخ: أَبِي الْفَْيضِ، قَالَ
  .قَضَْيَتُهلَْو ُصْمَت، ثُمَّ ُصْمَت، ثُمَّ ُصْمَت َما : فَلَِقيُت أََبا ِقْرَصافَةَ، وَاِثلَةَ بن اَألْسقَعِ فَسَأَلُْتُه، فَقَالَ: الْفَْيضِ

ُس بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَبِي، ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، ثنا َمرَْوانُ بن ُجنَاحٍ، ثنا ُيوُن - ١٧٥٨٨
: تَ َيا أََبا َشدَّاٍد أَصْلََحَك اللَُّه؟ قَالَكَْيَف أَْن: لَقِيُت َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ فََسلَّْمُت َعلَْيِه، فَقُلُْت:َمْيَسَرةَ بن َحلَْبسٍ، قَالَ

  .بِخَْيرٍ َيا اْبَن أَِخي
نِي َحبِيُب بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْزدَاَد التَّْوزِيُّ، ثنا أَُبو َهمَّامٍ الَْوِليُد بن ُشجَاعٍ، ثنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َحدَّثَ - ١٧٥٨٩

نََعْم، تَقَبَّلَ اللَُّه ِمنَّا : َتقَبَّلَ اللَُّه ِمنَّا َوِمْنَك، فَقَالَ: لَِقيُت وَاِثلَةَ َيْوَم ِعيٍد، فَقُلُْت:نِي أَبِي، قَالَُعَمَر األَْنَصارِيُّ، أَْخَبَر
  .َوِمْنَك

، َحدَّثَنِي َحبِيُب بن ُعَمَر َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، ثنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد - ١٧٥٩٠
ال ُتَصلِّ َخلْفَُه، أَمَّا أََنا لَوْ :َسأَلُْت َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ َعنِ الصَّالِة، َخلَْف الْقََدرِيِّ؟فَقَالَ:اَألْنصَارِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ

  .كُْنُت َصلَّْيُت َخلْفَُه ألََعْدتُ َصالِتي
  الزِّْنبَاعِ َرْوُح َحدَّثََنا أَُبو - ١٧٥٩١



  .ُتُوفَِّي وَاِثلَةُ بن اَألْسقَعِ َسَنةَ خَْمسٍ َوثَمَانَِني ِسنُُّه ثََماٍن وَِتْسُعونَ َسنَةً:بن الْفََرجِ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، قَالَ
َريِة، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثَنِي سَِعيدُ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَُبو الُْمِغ - ١٧٥٩٢

  .ُتُوفَِّي وَاِثلَةُ بن اَألْسقَعِ ِفي َسَنةِ ثَالٍث َوثَمَانَِني، َوُهَو اْبُن ِمائٍَة َوَخْمسِ ِسنَِني:بن َخاِلٍد، قَالَ
  َما أَسَْنَد َواِثلَةُ

  َمكْحُولٌ الشَّاِميُّ َعْن َواِثلَةَ
ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَاِسُم بن أَُميَّةَ الَْحذَّاُء، ثنا حَفُْص بن ِغَياٍث، ثنا ُبْرُد بن سَِناٍن، َعْن َحدَّثََن - ١٧٥٩٣

ِخيَك فَُيَعاِفَيِه اللَُّه ال ُتظْهِرِ الشَّمَاَتةَ َأل:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمكْحُولٍ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَ
  َوَيْبَتِلَيَك
َعْن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعنِ الَْعالِء بن الَْحارِِث،  - ١٧٥٩٤

فقلنا له يا أبا األسقع، َحدِّثَْنا بَِحِديٍث َسِمْعَتُه ِمْن  َدَخلُْت أََنا، وَأَُبو اَألْزهَرِ، على واثلة بن األسقع،: َمكْحُولٍ، قَالَ
َهلْ قََرأَ أََحدُكُُم اللَّْيلَةَ ِمَن الْقُْرآنِ َشْيئًا؟ :َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيَس ِفيِه َوْهٌم، َوال َتزِيٌُّد، َوال نِْسَيانُ، قَالَ

فََهذَا الْقُْرآنُ َمكُْتوبٌ َبْيَن أَظُْهرِكُْم ال : َنْحُن لَُه بِالَْحاِفِظَني جِدا، إِنَّا لََنزِيُد الَْواَو وَاَألِلَف وُنْنِقُص، قَالََنَعْم، َوَما : فَقُلَْنا
ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َتأْلُونَ ِحفْظَُه، َوأَْنُتْم َتْزُعُمونَ أَنَّكُْم تَزِيُدونَ وَتْنقُُصونَ، فَكَْيَف بِأََحاِديثَ َسِمْعَناَها 

  َوَسلََّم، َعَسى أَنْ ال َيكُونَ

  .َسِمْعَناَها ِمْنُه إِال َمرَّةً وَاِحَدةً َحسُْبكُْم إِذَا َما َحدَّثَْناكُْم بِالَْحِديِث َعلَى الَْمْعَنى
ِطيُّ، ثنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، ثنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحْو - ١٧٥٩٥

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : ُمَعاوَِيةَ بن َيْحَيى، َعْن َيحَْيى بن الَْعالِء بن الْحَارِِث، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألسْقَعِ، قَالَ
  ْن بَاَع َعْيًبا لَْم ُيَسمِِّه لَْم يََزلْ ِفي غَِضبِ اللَِّه، َولَمْ َتَزلِ الَْمالِئكَةُ َتلَْعنُُهَم:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُبو ُعَمرَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السِّقِْطيُّ، ثنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ، ثنا أَُبو ِشهَابٍ، ح َوَحدَّثََنا أَ - ١٧٥٩٦
ِغَريِة بن يُر ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن َسعِيٍد الْكُوِفيُّ، ثنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، ثنا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَ ِكالُهَما َعنِ الُْمالضَّرِ

َجنَّدُ النَّاسُ أَجَْناًدا ُجْندٌ يُ:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: زَِياٍد، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي فًَتى َشابٌّ فَلََعلِّي أُْدرِكُ : بِالَْيَمنِ، َوُجْنٌد بِالشَّامِ، َوجُْنٌد بِالَْمشْرِقِ، َوُجْنٌد بِالَْمغْرِبِ، قَالَ َرُجلٌ

فَإِنََّها َصفَْوةُ اللَِّه ِمْن بِالِدِه َيسُوُق إِلَْيَها َصفَْوَتُه ِمْن ِعَباِدِه، َعلَْيكُْم  َعلَْيكُْم بِالشَّامِ،:ذَِلَك، فَأَيَّ ذَِلكَ َتأْمُُرنِي؟ قَالَ
  .بِالشَّامِ، فَإِنَّ اللََّه َتكَفَّلَ ِلي بِالشَّامِ َوأَْهِلِه، فََمْن أََبى فَلَْيلَْحْق بَِيَمنِِه

ْرحِ الِْمصْرِيُّ، ثنا َهانِئُ بن الُْمَتوَكِّلِ اِإلْسكَْنَدرَانِيُّ، ثنا بَِقيَّةُ بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّ - ١٧٥٩٧
  الَْوِليِد، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن َمكْحُولٍ،

ى َصاِحبِِه إِال َما كَانَ َهكَذَا، كُلُّ بنَياٍن َوبَالٌ َعلَ:قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَ
  .َوأَشَاَر بِكَفِِّه، َوكُلُّ َعلْمٍ َوبَالٌ َعلَى صَاِحبِِه َيْوَم الِْقَياَمِة إِال َمْن َعِملَ بِِه

َحاقَ الْعََنزِيُّ، َعنِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، ثنا ُمَحمَُّد بن إِْس - ١٧٥٩٨
كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : األَْوَزاِعيِّ، َعْن َحسَّانَ بن َعِطيَّةَ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألسْقَعِ، قَالَ

  رِ إِيَّاكُْم وَالْكَِذَبَيا َمْعَشَر التُّجَّا:َيْخُرُج إِلَْينَا، َوكُنَّا ُتجَّاًرا َوكَانَ َيقُولُ
 َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ الِْمْصرِيُّ، ثنا يُوُسُف بن َعِديٍّ، ثنا أَيُّوُب بن ُمْدرٍِك، َعْن - ١٧٥٩٩



اْصطَفُّوا َولَْيتَقَدَّْمكُْم ِفي الصَّالةِ :َسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َمكْحُولٍ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَ
  .أَفَْضلُكُْم، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْصطَِفي ِمَن الَْمالِئكَِة َوِمَن النَّاسِ

ا أَيُّوُب بن ُمْدرٍِك، َعْن َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن هَاُرونَ الَْبْغَداِديُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراِهيمَ التَّْرُجمَانِيُّ، ثن - ١٧٦٠٠
ال َيْمَسُح الرَُّجلُ َجبَْهَتُه حَتَّى َيفُْرغَ ِمْن :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمكْحُولٍ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَ

  .الَْمالِئكَةَ ُتَصلِّي َعلَْيِه َما َداَم أَثَُر السُُّجوِد َبْيَن َعْيَنْيِه َصالِتِه، َوال بَأَْس أَنْ َيْمَسَح الْعََرَق َعْن ُصْدغَْيِه، فَإِنَّ
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا ُمصَْعُب بن َسْعٍد، ثنا ُمَحمَُّد بن ِمْحَصنٍ، َعنِ - ١٧٦٠١

َمْن قَذََف ِذمِّيا ُحدَّ لَُه َيْوَم الِْقَياَمةِ :ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َر: األَْوَزاِعيِّ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ
  .َيا اْبَن الْكَافِرِ:ُيقَالُ لَُه: َما أََشدُّ َما ُيقَالُ، قَالَ: بِِسياٍط ِمْن َنارٍ، فَقُلُْت ِلَمكْحُولٍ

ثنا عِيَسى بن : َعْبدُ الَْوارِِث بن إِْبَراهِيَم الَْعْسكَرِيُّ، وأمحد بن علي األبار، قَالُواَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َو - ١٧٦٠٢
ثنا ُعْتَبةُ بن َيقْظَانَ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الشَّاِميِّ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن : ثنا الْحَارِثُ بن َنْبَهانَ، قَالَ: إِبَْراهِيَم الْبَِرِكيُّ، قَالَ

َجنِّبُوا الَْمسَاجَِد ِصْبيَاَنكُْم، َوَمَجانِيَنكُْم :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: عْنِي اْبَن اَألسْقََع، قَالََواِثلَةَ َي
ْم، َوَجمُِّروَها ِفي الَْجْمعِ، َوِشَراءَكُْم َوبِيََعكُْم َوُخُصومَاِتكُْم، َوَرفَْع أَصَْواِتكُْم، َوإِقَاَمةَ ُحُدودِكُْم، َوَسلَّ أَْسَياِفكُ

  .َواتَِّخذُوا َعلَى أَبَْوابَِها الَْمطَاِهَر
نا َبكَّاُر بن َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن َحمَّاٍد الرَّْمِليُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ، ثنا بِْشُر بن َعْوٍن، ث - ١٧٦٠٣

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيقُولُ ِلُحذَْيفَةَ بن : َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَ َتِميمٍ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن
امِ، ثُمَّ َسأَالُه فَأَْوَمى َوُهَما َيسَْتِشريَانِِه ِفي الَْمْنزِلِ فَأَوَْمى إِلَى الشَّامِ ثُمَّ سَأَالُه، فَأَْوَمى إِلَى الشَّ: الَْيَماِن َوُمَعاذِ بن َجَبلٍ

َمنِِه، َولَْيْسقِ ِمْن َعلَْيكُْم بِالشَّامِ، فَإِنََّها َصفَْوةُ بِالِد اللَِّه َيْسكُُنَها ِخَريُتُه ِمْن َخلِْقِه، فََمْن أََبى فَلَْيلَْحْق بَِي:إِلَى الشَّامِ، قَالَ
  غُُدرِِه، فَإِنَّ اللََّه َتكَفَّلَ ِلي بِالشَّامِ

  أَْهِلِهَو
َنا الْحَارِثُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن الصَّبَّاحِ الْجَْرجََراِئيُّ، ثنا َعِليُّ بن ثَابٍِت، أَ - ١٧٦٠٤

بن اَألْسقَعِ، فقلنا َحدِّثَْنا َحِديثًا َسِمْعُتُه  َدَخلَْنا َعلَى َواِثلَةَ: بن َيزِيَد الشَّاِميُّ، َعنِ الَْعالِء بن كَِثريٍ، َعْن َمكُْحولٍ، قَالَ
َسِمْعُت ُمَعاذًا َوُحذَْيفَةَ َيسَْتشَِرياِن النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمنْزِلِ :ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

َعلَْيكُمْ : اِلثَِة، ثُمَّ اْسَتَشاَراُه فَأَْوَمى إِلَْيهَِما بِالشَّامِ، ثُمَّ اسَْتشَاَراُه فَأَوَْمى إِلَْيهَِما بِالشَّامِ، قَالَ ِفي الثَّفَأَْوَمى إِلَْيهَِما بِالشَّامِ
بَِيَمنِِه َولَْيْسقِ بُِغُدرِِه، فَإِنَّ اللََّه قَْد َتكَفَّلَ ِلي  بِالشَّامِ، فَإِنََّها َصفَْوةُ بِالدِ اللَِّه َيْسكُُنَها خَِريُتُه ِمْن ِعَباِدِه، َوَمْن أََبى فَلَْيلَْحْق

  .بِالشَّامِ َوأَْهِلِه
مٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن َحمَّاٍد، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا بِْشُر بن َعْوٍن، َعْن َبكَّارِ بن َتمِي - ١٧٦٠٥

لَْيلَةُ الْقَْدرِ بَلَْجةٌ، ال َحارَّةٌ َوال بَارَِدةٌ، :لَةَ بن اَألْسقَعِ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََمكْحُولٍ، َعْن َواِث
  .ال ُشعَاَع لَهَا َوال َسَحاَب ِفيهَا، َوال َمطََر، َوال رِيَح، َوال ُيْرَمى ِفيَها بنْجمٍ، َوِمْن َعالَمِة َيْومََها َتطْلُُع الشَّْمُس

 َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن َحمَّاٍد، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا بِْشُر بن َعْوٍن، ثنا َبكَّاُر بن َتِميمٍ، َعْن - ١٧٦٠٦
  َيْبَعثُ اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة عَْبًدا ال ذَْنَب لَهُ،:َمكْحُولٍ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



: َربِّ، إِنَّكَ َتْعلَُم أَنِّي لَْم أَْعِصَك قَالَ: بِأَيِّ اَألْمَرْينِ أََحبَّ إِلَْيَك أَنْ أَْجزَِيَك بَِعَمِلَك، أَوْ بنْعَمِتي عِْنَدَك قَالَ: فََيقُولُ اللَُّه
: َربِّ بنْعمَِتَك َوَرْحَمِتَك، فََيقُولُ: ْن نَِعِمي، فََما َتبْقَى لَُه َحَسَنةٌ، إِال اْسَتْغَرقََها ِتلَْك النِّْعَمةُ، فََيقُولُُخذُوا َعْبِدي بنْعَمٍة ِم

كُْنتُ : َواِلي أَوِْلَياِئي؟ قَالََهلْ كُْنَت َت: بنْعَمِتي َوَرْحمَِتي، َوُيؤَْتى بِعَْبٍد ُمْحِسنٍ ِفي َنفِْسهِ ال ُيَرى أَنَّ لَُه ذَنًْبا، فََيقُولُ لَُه
ال : َيا َربِّ، لَْم َيكُْن َبْينِي َوَبْيَن أََحٍد َشيْئًا، فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: فََهلْ كُْنَت ُتَعاِدي أَْعدَاِئي؟ قَالَ: ِللنَّاسِ َسلًْما، قَالَ

  ْعدَاِئيَيَنالُ َرْحمَِتي َمْن ال ُيوَاِلي أَْوِليَاِئي وُيَعاِدي أَ
 َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن َحمَّاٍد، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا بِْشُر بن َعْوٍن، ثنا َبكَّاُر بن َتِميمٍ، َعْن - ١٧٦٠٧

َو ِحْصٌن ِمْن ُحُصونِ الُْمْؤِمنِ، َوكُلُّ الصَِّياُم ُجنَّةٌ، َوُه:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمكْحُولٍ، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ
  .الصَّْوُم ِلي وَأََنا أَْجزِي بِِه: َعِملٍ ِلصَاِحبِِه إِال الصَِّياَم، َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

َبكَّاُر بن َتِميمٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن َحمَّاٍد، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا بِْشُر بن َعْوٍن، ثنا  - ١٧٦٠٨
َشرُّ الَْمَجاِلسِ اَألْسوَاُق وَالطُُّرُق، َوَخْيُر الَْمجَاِلسِ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمكْحُولٍ، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ

  .الَْمسَاجُِد، فَإِنْ لَْم َتْجِلْس ِفي الَْمْسجِِد، فَالَْزْم بَْيَتَك
  ثنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم التَّْرُجَمانِيُّ،: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ السَِّراُج، قَالَ - ١٧٦٠٩

الَْمَجاِلسِ اَألسَْواقُ  ِمْن َشرِّ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ثنا أَيُّوُب بن ُمْدرٍِك، ثنا َمكْحُولٌ، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ
  (.)َوالطُُّرُق، َوَخْيُر الَْمجَاِلسِ الَْمَساجُِد، فَإِنْ لَمْ َتجِْلْس ِفي الَْمْسجِِد فَالَْزْم بَْيَتَك

كَّاُر بن َتِميمٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن َحمَّاٍد الرَّْمِليُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا بِْشُر بن َعْوٍن، ثنا َب - ١٧٦١٠
ي َسأَلَ َساِئلٌ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َبالُ َيْومِ الُْجُمَعِة ُيَؤذَّنُ ِفيَها بِالصَّالِة ِف: َمكْحُولٍ، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ

اللََّه ُيسَعُِّر َجهَنََّم كُلَّ َيْومٍ ِفي نِْصِف النَّهَارِ، وَُيْخبِثَُها ِفي َيْومِ  إِنَّ:نِْصِف النَّهَارِ َوقَْد نََهْيَت َعْن َساِئرِ اَأليَّامِ؟ فَقَالَ
  .الُْجُمَعِة

 َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن َحمَّاٍد، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا بِْشُر بن َعْوٍن، ثنا َبكَّاُر بن َتِميمٍ، َعْن - ١٧٦١١
ال َتْمَنعُوا ِعَباَد اللَِّه فَْضلَ الَْماِء، َوالْكَِأل، َوال نَارٍ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اِثلَةَ، قَالََمكْحُولٍ، َعْن َو

  فَإِنَّ اللََّه َجَعلََها ُمَشاًعا ِللُْمقْوِيَن، َوقُوَّةً ِللَُمسَْتْضَعفَِني
َحمَّاٍد، ثنا ُسلَْيَمانُ، ثنا بِْشُر بن َعْوٍن، ثنا َبكَّارُ بن َتِميمٍ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن َواِثلَةَ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن  - ١٧٦١٢

كُْتُبونَ الْقَْوَم إِنَّ اللََّه َيْبَعثُ الَْمالِئكَةَ َيْوَم الُْجُمَعِة َعلَى أَبَْوابِ الَْمسَاجِِد، َي:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  .َمْن قَرََّب الَْعَصاِفَرياألَوَّلَ َوالثَّانَِي َوالثَّاِلثَ َوالرَّابَِع وَالَْخاِمَس وَالسَّاِدَس، فَإِذَا َبلَغُوا السَّابَِع كَانُوا بَِمنْزِلَِة 

١٧٦١٣ -  

  .لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنَتفَقََّه ِفي الدِّينِأَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى ال:َوبِإِسَْناِدِه، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ
أََمرََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال نََتَحلَُّق َيْوَم الُْجُمَعِة قَْبلَ ُخرُوجِ :َوبِإِْسَناِدِه، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ - ١٧٦١٤

  .َوال َيْوَم الِْعيَدْينِ َبْعَد الصَّالِةاِإلَمامِ َولْيُقْبِلُوا َعلَى الِْقْبلَِة، 
َتِقيٍّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َداُوُد بن ُرشَْيٍد، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا أَُبو  - ١٧٦١٥

لَمَّا افْتََتَح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :كْحُولٍ، َعْن َواِثلَةَ، قَالَثنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْن ُعَمَر الدَِّمشِْقيِّ، َعْن َم: قَاال
  .َوَسلََّم َخيَْبَر ُجِعلَْت لَُه َمأُْدَبةٌ، فَأَكَلَ مُتَِّكئًا وأَطْلَى، فَأََصاَبْتهُ الشَّْمُس فَلَبَِس الظُّلَّةَ

سَْترِيُّ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُيوُسفَ الُْجَبيْرِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّ - ١٧٦١٦



 ال َيقُولَنَّ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْنَبَسةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَ
  أََحُدكُْم أَْهَرقُْت الَْماَء، وَلَِكْن ِليَقُلْ أَبُولُ

ْبدِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َعِليُّ بن َشَبابَةَ، ثنا إِبَْراِهيمُ بن َبكْرٍ الشَّْيبَانِيُّ، ثنا بِْسطَاُم بن َع - ١٧٦١٧
كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا ُوِضَع الَْميِّتُ : بن اَألْسقَعِ، قَالَالَْوهَّابِ اُألُرزِّيِّ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن َواِثلَةَ 

  بِْسمِ اللَِّه، َوَعلَى ُسنَِّة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وََوَضَع َخلَْف قَفَاُه َمَدَرةً،: ِفي قَْبرِِه، قَالَ

  .ِه َمَدَرةً، َوَبْيَن رُكَْبَتْيِه، َوِمْن َورَاِئِه أُْخَرىَوَبْيَن كَِتفَْي
َيزِيَد، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َعْمُرو بن الُْحَصْينِ، ثنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعالثَةَ، َعْن ثَْورِ بن  - ١٧٦١٨

َعلَْيكُمْ بِالْقَْرعِ فَإِنَّهُ َيزِيُد ِفي الدِّمَاغِ، َوَعلَْيكُْم :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ: َعْن َمكُْحولٍ، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ
  .بِالَْعَدسِ، فَإِنَُّه قُدَِّس َعلَى ِلَساِن َسْبِعَني َنبِيا

يَّةُ بن الَْولِيِد، َحدَّثَنِي ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُسوَْيُد بن َسعِيٍد، ثنا َبِق - ١٧٦١٩
السِّحَاُق َبْيَن النَِّساِء زًِنا :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْنَبَسةَ بن َسِعيٍد، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ

  .َبْيَنُهنَّ
لُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، ثنا َحِكيُم بن ِخذَامٍ، َعنِ الَْعالِء بن كَِثريٍ، َعْن َحدَّثََنا ا - ١٧٦٢٠

َسجُ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ أَكَْشُف أَحَْولُ أَْوقَصُ أَْحَنفُ أَقَْحُم أَْعَسُر أَْر:َمكْحُولٍ، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ
إِنِّي أَُعاِهُد اللََّه أَنْ ال أَزِيَد َعلَى فَرِيَضتِِه، : َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخبِرْنِي بَِما فََرَض اللَُّه َعلَيَّ، فَلَمَّا أَْخبََرُه، قَالَ: أَفَْحُج، فَقَالَ

َيا : جَ أَفَْحَج ثُمَّ أَْدَبَر فَأََتاهُ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالََألنَُّه َخلَقَنِي أَكَْشَف أَْحَولَ أَقَْحَم أَْعَسرَ أَْرَس: ِلَم، قَالَ: قَالَ
أَال تَْرَضى أَنْ ُتْبَعثَ ِفي ُصوَرةِ جِبْرِيلَ َيْومَ : قُلْ لَُه: ُمَحمَُّد، أَْيَن الَْعاِتُب َعلَى َربِِّه؟ َعاَتَب َربا كَرًِميا فَأَْعَتَبُه، قَالَ

  ثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِهالِْقَياَمِة؟ فََبَع

رِيلَ؟ إِنََّك َعاتَْبَت رَبا كَرًِميا فَأَْعتََبَك، أَفَال تَْرَضى أَنْ َيْبعَثََك اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى صُوَرِة جِْب: َوَسلََّم إِلَى الرَُّجلِ، فَقَالَ
  أَُعاِهُد اللََّه ال َيقَْوى َجَسِدي َعلَى َشْيٍء يَْرضَاُه اللَُّه إِال َحَملْتَُه فَإِنِّي: َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: قَالَ

نِ بن َحدَّثََنا الَْحجَّاُج بن ِعْمَرانَ، ثنا َعْمُرو بن الُْحَصْينِ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْمِلِك، َعْن َعْبِد الرَّْحَم - ١٧٦٢١
ولٍ، َعْن َواِثلَةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا اْسَتفَْتَح الصَّالةَ، َيزِيَد بن جَابِرٍ، َعْن َمكُْح

  .سُْبحَاَنكَ اللَُّهمَّ وَبَِحْمِدَك، َوَتبَاَرَك اْسُمَك، َوَتعَالَى َجدَُّك، َوال إِلََه غَْيُرَك:قَالَ
اَق، ثنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، ثنا َحِكيُم بن ِخذَامٍ، َعنِ الَْعالِء بن كَِثريٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَح - ١٧٦٢٢

  .ِقَياَمِةَمْن لَْم ُيَخلِّلْ أَصَابَِعُه بِالَْماِء َخلَّلََها اللَُّه بِالنَّارِ َيْوَم الْ:َمكْحُولٍ، َعْن َواِثلَةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
الَْعالءِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُسَمْيِدَع، ثنا ُموَسى بن أَيُّوَب، ثنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َيْحَيى، َعنِ  - ١٧٦٢٣

َمْن بَاَع َعْيًبا لَمْ ُيَبيِّْنُه، :َوَسلََّم، َيقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: بن الَْحارِِث، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ
  .لَْم َتَزلِ الَْمالِئكَةُ َتلَْعُنُه:لَْم يََزلْ ِفي َمقِْت اللَِّه، أَْو قَالَ

تُ أَنَا، َوأَُبو َدَخلْ: َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ، ثنا أَُبو صَاِلحٍ، َعنِ الَْعالِء بن الَْحارِِث، َعْن َمكْحُولٍ قَالَ - ١٧٦٢٤
  اَألْزَهرِ، على واثلة بن األسقع، فقلنا يا أبا األسقع َحدِّثَْنا بَِحِديٍث



َهلْ قََرأَ أََحٌد مِْنكُْم ِمَن :لََسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، لَْيَس ِفيِه َوْهٌم، َوال َتزِيٌُّد، َوال نِْسَيانٌ، فَقَا
فََهذَا الْقُْرآنُ : نََعْم، َوَما َنْحُن لَُه بِالَْحاِفِظَني جِدا، إِنَّا لَنَزِيدُ الَْواَو َواَألِلَف وُننِْقُص، قَالَ: قُْرآِن اللَّْيلَةَ َشْيئًا؟ فَقُلَْناالْ

ُدونَ وَتْنقُُصونَ، فَكَْيَف بِأََحاِديثَ َسِمْعَناَها ِمْن َرُسولِ َمكُْتوٌب َبْيَن أَظُْهرِكُْم ال َتأْلُونَ ِحفْظَُه، َوأَْنُتْم َتْزُعُمونَ أَنَّكُْم تَزِي
َحدَّثَْناكُْم بِالَْحدِيِث َعلَى اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعَسى أَنْ ال َنكُونَ َسِمْعَناَها ِمْنُه إِال َمرَّةً وَاِحدَةً، َحسُْبكُمْ إِذَا 

  .الَْمعَْنى
  مَّارٍ َعْن َواِثلَةََشدَّاٌد أَُبو َع
أَبِي َعمَّارٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن كُلْثُومِ بن زَِياٍد، َعْن  - ١٧٦٢٥

اْجِلْس حَتَّى أُْخبَِرَك َعْن َهذَا الَِّذي : وُه، فَلَمَّا قَاُموا، قَالَإِنِّي لَجَاِلٌس عِْنَد َواِثلَةَ بن اَألسْقَعِ إِذْ ذَكَرُوا َعِليا فََشَتُم:قَالَ
َحَسُن، َوالُْحَسْيُن، فَأَلْقَى َشَتُموا، إِنِّي عِْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاتَ َيْومٍ إِذْ َجاَء َعِليٌّ، َوفَاِطَمةُ، وَالْ

َيا َرسُولَ : اللَُّهمَّ هَُؤالِء أَْهلُ َبْيِتي، اللَُّهمَّ أَذِْهْب َعْنُهُم الرِّْجَس َوطَهِّْرُهْم تَطْهًِريا، فَقُلُْت: ، ثُمَّ قَالََعلَْيهِْم ِكَساًء لَُه
  فَوَاللَِّه إِنََّها ألَْوثَُق َعَمِلي ِفي َنفِْسي: وَأَْنَت، قَالَ:اللَِّه، وَأََنا، قَالَ

ثنا ُمَحمَُّد بن ُمصَْعبٍ الْقَْرقََسانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا : ْيدٍ أَْحَمُد بن َعْبدِ الرَّحِيمِ بن يَزِيَد، قَالََحدَّثََنا أَُبو َز - ١٧٦٢٦
  ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّائِغُ

كُْنتُ : قَالَ وَاِثلَةُ بن اَألْسقَعِ اللَّْيِثيُّ:قَالَثنا اَألْوَزاِعيُّ، ثنا أَُبو َعمَّارٍ َشدَّاُد، : الَْمكِّيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن بِْشرٍ التِّنِّيِسيُّ، قَاال
اْنطَلَْق إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعوُه َحتَّى َيأِْتَي، فََجاَء َرُسولُ اللَِّه : أُرِيُد َعِليا فَلَْم أَجِْدُه، فَقَالَْت فَاِطَمةُ

ْجلَسَ لََّم َوُهَو فََدَخال فََدَخلُْت َمَعُهَما فََدَعا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحَسًنا َوُحَسيًْنا، فَأََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه : ٌد، ثُمَّ قَالَكُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما َعلَى فَِخِذِه َوأَْدَنى فَاِطَمةَ ِمْن ِحْجرِِه، ثُمَّ لَفَّ َعلَْيهَِما ثَْوبَُه، َوأََنا ُمْسنِ

قُلُْت َيا : هَُؤالِء أَْهِلي َهُؤالِء أَْهِلي أََحقُّ، قَالَ وَاِثلَةُ: ِلُيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجسَ أَْهلَ الْبَْيِت َوُيطَهِّرَكُْم َتطْهًِريا، ثُمَّ قَالَ
  .وَإِنَُّه لَِمْن أَْرَجى َما أَْرُجوُه: ِمْن أَْهِلي، قَالَ َواِثلَةُ وَأَْنَت: َرسُولَ اللَِّه، وَأََنا ِمْن أَْهِلَك؟ قَالَ

َعْبِد الرَّحِيمِ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ١٧٦٢٧
ثنا ُمحَمَُّد : ثنا ُمحَمَُّد بن ُمْصَعبٍ الْقَْرقَسَانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، قَالَ: أَُبو َزْيٍد الَْحْوِطيُّ، قَالَ
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : الََحدَّثَنِي وَاِثلَةُ بن اَألْسقَعِ، قَ: ثنا األَْوَزاِعيُّ، ثنا َشدَّاُد أَُبو َعمَّارٍ، قَالَ: بن بِْشرٍ التِّنِّيِسيُّ، قَالُوا
إِنَّ اللََّه اْصطَفَى بين ِكنَاَنةَ ِمْن بين إِْسَماعِيلَ وَاْصطَفَى ِمْن ِكَناَنةَ قَُرْيشًا، وَاْصطَفَى ِمْن قَُرْيشٍ :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  بين َهاِشمٍ، وَاْصطَفَانِي

  ِمْن بين َهاِشمٍ
ن َمْسُعوٍد الْمَقِْدِسيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ، ثنا األَْوَزاِعيُّ، ثنا َشدَّاُد أَُبو َعمَّارٍ، أَنَّ وَاِثلَةَ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ ب - ١٧٦٢٨

ْبُت َحدا فَأَِقْمُه َعلَيَّ، َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أََص: َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: اَألْسقَعِ َحدَّثَُه، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أََصْبُت َحدا فَأَِقْمُه َعلَيَّ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ : فَأَْعَرَض َعْنُه َمرََّتْينِ، َوأُِقيَمتَ الصَّالةُ فَلَمَّا َسلََّم، قَالَ

فَاذَْهْب فَإِنَّ اللََّه قَْد :َنَعْم، قَالَ: َوَصلَّْيَت َمَعَنا؟قَالَ:َنَعْم، قَالَ: ِحَني أَقَْبلَْت، قَالَأََما تََوضَّأْتَ :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
يُد بن ُمْسِلمٍ، ْشِقيُّ، ثنا الَْوِلَعفَا َعْنَك، َحدَّثََنا أَُبو َعمَّارٍ ُمحَمَُّد بن إِبَْراهِيَم النَّحْوِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّم

  .َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َشدَّاِد أَبِي َعمَّارٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ِمثْلَُه
  َربِيَعةُ بن َيزِيَد َعْن َواِثلَةَ



زِيَد، أَنَّهُ َسِمَع َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا أََسُد بن ُموَسى، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َربِيَعةَ بن َي - ١٧٦٢٩
أَنْ َيفْتَرَِي َعلَى : إِنَّ ِمْن أَْعظََم الِْفْرَيةِ ثَالثًا:َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، َيقُولُ

  .بَِسمِْعي َولَْم َيْسَمْع: َيدَِّعي إِلَى غَْيرِ أَبِيِه، أَْو َيقُولَ قَْد َرأَْيُت َولَْم َيَر، َوأَنْ َيفَْترَِي: َعْيَنْيِه، أَنْ َيقُولَ
َمُد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا َيْحَيى بن صَاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْح - ١٧٦٣٠

  ِقيُّ، ثناُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْش

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : ثنا رَبِيَعةُ بن يَزِيَد الرََّحبِيُّ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألسْقَعِ، قَالَ: إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم أَُبو النَّضْرِ، قَاال
ِمَن اَألجْرِ، َوَمْن طَلََب ِعلًْما فَلَْم ُيْدرِكُْه كََتَب اللَُّه ِكفْال  َمْن طَلََب ِعلًْما فَأَْدَركَُه كََتَب اللَُّه لَُه ِكفْلَْينِ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ِمَن اَألجْرِ
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، أَنَّ َربِيَعةَ بن َيزِيَد، : َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، قَالَ - ١٧٦٣١
إِنَّكُْم َتْزُعُمونَ أَنِّي آِخرُكُمْ :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َسِمَع َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، َيقُولَُحدَّثَُه أَنَُّه 

  .َمْوًتا، وَأَنِّي أَوَّلُكُْم ذَهَاًبا، ثُمَّ تَأُْتونَ ِمْن َبْعِدي أَفَْناًدا يَقُْتلُ َبْعُضكُْم بَْعًضا
َسِمْعتُ : لََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمْسُعوٍد الْمَقِْدِسيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ، ثنا األَْوَزاِعيُّ، َعْن َربِيَعةَ بن يَزِيَد، قَا - ١٧٦٣٢

إِنَّكُْم َتْزُعُمونَ أَنِّي ِمْن آِخرِكُْم َوفَاةً، :َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َواِثلَةَ بن اَألْسقََع، َيقُولُ
  .َوأَنِّي ِمْن أَوَِّلكُْم َوفَاةً، فََتْتَبعُونِي أَفْنَاًدا َيضْرُِب َبْعُضكُمْ رِقَاَب بَْعضٍ

وَاِحِد، ح َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، ثنا أَبِي، ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َوُعَمُر بن َعْبِد الْ - ١٧٦٣٣
َحدَّثَنِي َربِيَعةُ بن َيزِيَد، َعْن َواِثلَةَ، : أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، ثنا الَْحكَُم بن ُموَسى، ثنا الْهِقْلُ بن زَِياٍد، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، قَالَ

  َتْزُعُمونَ أَنِّي ِمْن آِخرِكُْم َوفَاةً، وَإِنِّي:َوَسلََّم، فَقَالَ خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: قَالَ

  .أَوَّلُكُْم َوفَاةً، وََتْتَبُعونِي أَفْنَاًدا ُيْهِلُك َبْعُضكُمْ َبْعضًا
  أَُبو َبكْرِ بن َبِشريٍ َعْن َواِثلَةَ

ْحَمَد الْوَاِسِطيُّ، ثنا َيحَْيى بن الَْحجَّاجِ، ثنا ِعيَسى بن ِسَنانٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن أَ - ١٧٦٣٤
َمْن :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َسِمْعُت َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، َيقُولُ: َعْن أَبِي َبكْرِ بن َبشِريٍ، قَالَ

  َشْيٍء ُحجَِبْت َعْنُه التَّْوَبةُ أَْرَبِعَني لَْيلَةً، فَإِنْ َصدَّقَُه بَِما قَالَ كَفََر أََتى كَاِهًنا فَسَأَلَُه َعْن
  ُبْسُر بن ُعبَْيِد اللَِّه َعْن َواِثلَةَ

َحَسُن بن َيحَْيى الُْخشَنِيُّ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا الْ - ١٧٦٣٥
دَّثََنا إِْسحَاُق بن ثنا زَْيُد بن َواِقٍد، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا أَُبو ُمسْهِرٍ، ح َوَح: قَالَ

: ثنا َصَدقَةُ بن َخاِلٍد، قَالَ: ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاال: يُّ، قَاالأَبِي َحسَّانَ اَألْنَماِطيُّ، وُموَسى بن َسْهلِ بن ِعْمَرانَ الَْجوْنِ
كُْنُت ِفي أَْصَحابِ الصُّفَِّة، فَلَقَْد َرأَْيُتَنا َوَما :َحدَّثَنِي َزْيدُ بن َواِقٍد، َعْن ُبْسرِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن َواِثلَةَ بن اَألسْقَعِ، قَالَ

ِه َصلَّى اللَّهُ ْيِه ثَْوٌب َتامٌّ، َوأََخذَ الَْعَرُق ِفي ُجلُوِدَنا طََرفًا ِمَن الُْغَبارِ َوالَْوَسخِ، إِذْ َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّمنَّا إِْنَسانٌ َعلَ
ةٌ، فَجََعلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال ِليَُبشَِّر فُقََراَء الُْمهَاجِرِيَن، إِذْ أَقَْبلَ َرُجلٌ َعلَْيِه َشاَرةٌ َحَسَن: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  َيَتكَلَّمُ بِكَالمٍ إِال كَلَّفَْتُه نَفُْسُه يَأِْتي بِكَالمٍ َيْعلُو



َيلُْوونَ أَلْسَِنَتُهمْ ِللنَّاسِ لَيَّ  إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ َهذَا َوصَْوَتُه،: كَالَم النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا اْنَصَرَف، قَالَ
  .الَْبقََرِة ِلَسانََها بِالَْمْرَعى، كَذَِلَك َيلْوِي اللَُّه أَلْسَِنَتُهْم وَُوُجوَهُهْم ِفي النَّارِ 

  َعْبُد الَْواِحِد بن َعْبِد اللَِّه النَّْصرِيُّ َعْن َواِثلَةَ
لصَّْنعَانِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك ا - ١٧٦٣٦

َسِمْعتُ : َبَرُهْم، قَالَالرَّْحَمنِ بن َحبِيبِ بن أَْدَرَك، أَنَّ َعْبَد الَْوهَّابِ بن ُمِحبٍّ، أَخَْبَرُه أَنَّ َعْبدَ الَْواِحِد النَّصْرِيَّ أَْخ
ِمْن أَفَْرى الِْفَرى َمْن قَوَّلَنِي َما لَْم أَقُلْ، َوَمْن أََرى :ةَ بن اَألْسقَعِ ُيَحدِّثُ َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََواِثلَ

  .َعْيَنْيِه ِفي الَْمَنامِ َما لَْم َيرَُه، َوَمنِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه
َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّنَْباعِ رَْوُح بن الْفََرجِ، ثنا َيْحَيى بن َحدَّثََنا  - ١٧٦٣٧
لنَّْصرِيِّ، ثنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، َعْن ِهَشامِ بن َسْعٍد، َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ بن ُبْخٍت الَْمكِّيِّ، َعْن َعْبِد الْوَاِحدِ ا: ُبكَْيرٍ، قَاال

إِنَّ ِمْن أَفَْرى الِْفَرى َمْن قَوَّلَنِي َما لَْم أَقُلْ، َوَمنِ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَ
  ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه، َوَمْن أََرى َعْيَنْيِه ِفي الَْمَنامِ َما لَْم يََر

سَْعٍد،  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، ثنا بَِقيَّةُ، َحدَّثَنِي أَيُّوُب بن - ١٧٦٣٨
  َحدَّثَنِي َعْبدُ الَْواِحِد: َعْن أَبِيِه، قَالَ

َعلَيَّ َما لَمْ : إِنَّ أَْعظََم الِْفَرى ِعْندَ اللَِّه َمْن َيقُولُ:ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: النَّْصرِيُّ، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ
  .أَقُلْ، وادََّعى إِلَى غَْيرِ َموَاِليِه، أَوْ أََرى َعيَْنْيِه ِفي الْمََنامِ َما لَْم يََر

َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن : نِ الُْمقْرُِئ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي أَيُّوَب، قَالََحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَم - ١٧٦٣٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َسِمْعُت َواِثلَةَ بن اَألسْقَعِ، َيقُولُ: َسِمْعُت َعْبدَ الَْواِحِد بن َعْبِد اللَِّه، َيقُولُ: َعْجالنَ، قَالَ
، َحدَّثََنا ى الِْفَرى َمْن َتقَوَّلَ َعلَيَّ َما لَْم أَقُلْ، َوَمْن أََرى َعْيَنْيِه َما لَْم يََر، َوَمنِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِهأَفَْر:َعلَْيِه َوَسلََّم

، َعْن َعْبِد الْوَاِحدِ بن الِْمقَْداُم بن َداُوَد الِْمصْرِيُّ، ثنا خَاِلُد بن نَِزارٍ، ثنا ِهَشاُم بن َسْعٍد، َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ بن ُبْخٍت
َنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الْخَُزاِعيُّ َعْبِد اللَِّه النَّْصرِيِّ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، َعنِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه، َحدَّثَ

ن ُمحَمٍَّد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحبِيبِ بن أَْدَرَك، َعْن َعْبِد الْوَاِحِد النَّْصرِيِّ، اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا الْقَعَْنبِيُّ، ثنا َعْبُد الْعَزِيزِ ب
نا يُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثَعْن َواِثلَةَ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّ

نَّْصرِيِّ، َعْن َواِثلَةَ، َعْبُد اللَِّه بن ُموَسى التَّْيِميُّ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد، َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ بن ُبْخٍت، َعْن َعْبِد الَْواِحِد ال
  .َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه

  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرعَةَ - ١٧٦٤٠

الَْولِيُد بن  شِْقيُّ، ثنا َعِليُّ بن َعيَّاشٍ، ح َوَحدَّثََنا َوْردُ بن أَْحَمَد بن لَبِيدٍ الَْبْيُروِتيُّ، ثنا َصفَْوانُ بن صَاِلحٍ، ثناالدَِّم
قَالَ : ةَ بن اَألْسقَعِ، َيقُولَُسِمْعُت وَاِثلَ: ُمْسِلمٍ، أََنا حَرِيُز بن ُعثَْمانَ، َعْن َعْبِد الَْواِحِد بن َعْبِد اللَِّه النَّْصرِيُّ، قَالَ

ِمْن أَْعظَمَ الْفَِرى أَنْ َيدَِّعَي إِلَى غَْيرِ أَبِيِه، أَوْ أَنْ ُيرَِي َعيَْنْيِه ِفي الَْمَنامِ َما لَْم َتَر أَوْ :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .قُلَْيقُولَ َعلَى اللَِّه َوَعلَى َرُسوِلِه َما لَْم َي

ثنا َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ الِْمْصرِيُّ،  - ١٧٦٤١
ثنا َعْبدُ : َعنِ الزُّبَْيِديِّ، قَالَإِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم بن زِْبرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا َعْمُرو بن الْحَارِِث، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َساِلمٍ، 

إِنَّ أَْعظَمَ :أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: الَْواِحِد بن َعْبِد اللَِّه، أَنَُّه َسِمَع َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، َيقُولُ



  .، أَْو َيدَِّعَي َرُجلٌ ِلَغْيرِ أَبِيِه، أَوْ ُيرَِي َعْيَنْيِه ِفي الَْمَنامِ َما لَْم َتَرالْفَِرى أَنْ َيَتقَوَّلَ َعلَيَّ َما لَْم أَقُلْ
بن َعاِمرٍ َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا أََنسُ بن ِعَياضٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه  - ١٧٦٤٢

قَالَ : ، قَالَْن ُسلَْيَمانَ بن َحبِيبٍ الُْمحَارِبِيِّ، َعْن َعْبِد الَْواِحِد بن َعْبِد اللَِّه النَّصْرِيِّ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِاَألْسلَِميِّ، َع
  لْ، أَْو َيدَِّعَي إِلَى غَْيرِ أَبِيِه، أَْو ُيرَِيِمْن أَْعظَمَ الْفَِرى أَنْ َيقُولَ َعلَى الرَُّجلِ َما لَْم أَقُ:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َعْيَنْيِه ِفي الَْمَنامِ َما لَْم َتَر
َدَخلْتُ : َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، أََنا ُمَحمَُّد بن حَْربٍ، أََنا ُعَمُر بن ُرْؤَبةَ، قَالَ - ١٧٦٤٣

اللَُّه  ْمِصيِّ َعلَْيِه فََحدَّثَنِي، َعْن َعْبِد الَْواِحِد النَّصْرِيِّ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّىَمَع أَبِي َسلََمةَ الِْح
َعلَْيِه، َحدَّثََنا ُموَسى بن َعِتيقََها، َولَِقيطََها، وَالْوَلََد الَِّذي ال َعْيَب : َتحُوُز الْمَْرأَةُ ثَالثَ َمَوارِيثَ:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َمَر بن ُرْؤَبةَ، َعْن َعْبِد َهاُرونَ، ثنا إِْسحَاُق بن َراَهَويِْه، ثنا بَِقيَّةُ، َحدَّثَنِي أَُبو َسلََمةَ الِْحْمِصيُّ ُسلَْيَمانُ بن ُسلَْيمٍ، َعْن ُع
  .عِ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهالَْواِحِد بن َعْبِد اللَِّه النَّْصرِيِّ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَ

ثنا ُمَحمَّدُ بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ، : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، وَالُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ، قَاال - ١٧٦٤٤
ثنا الْهَْيثَُم بن َخارَِجةَ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن : نَْبلٍ، وإِْدرِيسُ بن َعْبِد الْكَرِميِ، قَاالح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَحَْمَد بن َح

ثنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َيحَْيى بن َيزِيَد، َعْن َيزِيَد بن أَبِي : ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَالُوا: الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، قَالَ
َسِمْعُت َرُسولَ : عِ، قَالَْيَسةَ، َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْمكِّيِّ، َعْن َعْبِد الْوَاِحدِ بن َعْبِد اللَِّه النَّْصرِيِّ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَأَُن

ُضُه، َوَمالُُه، الُْمْسِلُم أَُخو الُْمسِْلمِ ال َيظِْلُمُه، الُْمْسِلُم َعلَى الُْمْسِلمِ َحَراٌم، َدُمُه َوعِْر:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  َوال َيْخذُلُُه، َوالتَّقَْوى َهُهَنا َوأَشَاَر

  بَِيِدهِ إِلَى الْقَلْبِ، وَبَِحْسبِ اْمرِئٍ ِمَن الشَّرِّ أَنْ َيْحِقرَ أَخَاُه الُْمْسِلَم
يمَ بن الَْعالِء، ثنا َجدِّي، ح َوَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، ثنا َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِه - ١٧٦٤٥

ِد اللَِّه النَّْصرِيِّ، َعْن إِبَْراهِيُم بن الَْعالِء الِْحْمِصيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُعَمَر بن ُرْؤَبةَ، َعْن َعْبِد الْوَاِحدِ بن َعْب
َمْن َسنَّ ُسنَّةً َحَسَنةً فَلَُه أَْجُرَها َما َعِملَ بِِه ِفي َحيَاِتِه َوَبْعدَ :اَألْسقَعِ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََواِثلَةَ بن 

َماَت ُمرَابِطًا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َجَرى لَهُ أَْجرُ الْمَُرابِطِ َمَماِتِه َحتَّى َيْتُرَك، َوَمْن َسنَّ ُسنَّةً َسيِّئَةً فََعلَْيِه إِثْمَُها حَتَّى َيْتُرَك، َوَمْن 
  .َحتَّى ُيْبَعثَ َيْوَم الِْقَياَمِة

  أَُبو الَْمِليحِ بن أَُساَمةَ الُْهذَِليُّ َعْن َواِثلَةَ
أَْخَبرََنا ِعْمَرانُ : ُد اللَِّه بن َرَجاَء، قَالَثنا َعْب: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٧٦٤٦

أُْنزِلَْت ُصُحُف إِْبَراِهيَم أَوَّلَ :الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ، َعْن َواِثلَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
لَِت التَّْوَراةُ ِلِستٍّ َمَضْيَن ِمْن َرَمَضانَ َوأُنْزِلَ اإلِْنجِيلُ لِثَالثَ َعْشَرةَ َمَضْت ِمْن رََمَضانَ، لَْيلٍَة ِمْن َشْهرِ َرَمَضانَ، وَأُْنزِ

  .َوأُنْزِلَ الزَّبُوُر ِلثََمانَ َعشَْرةَ َخلَْت ِمْن َرَمَضانَ، َوأُنْزِلَ الْقُْرآنُ َألْرَبَع َعْشَرةَ َخلَْت ِمْن َرَمَضانَ
أَْخَبرََنا : ثنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، قَالَ: ثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َوالَْحَسُن بن َسْهلٍ الُْمَجوُِّز الَْبْصرِيُّ، قَاالَحدَّ - ١٧٦٤٧

  ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، عَْن

أُْعِطيُت َمكَانَ التَّْورَاِة السَّبَْع، َوأُْعِطيُت َمكَانَ :َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: أَبِي الَْملِيحِ، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ
  الزَُّبورِ الَْمثَانَِي، َوفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ



يُد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُشَعْيبِ بن َشابُورٍ، ثنا َسِع - ١٧٦٤٨
أُْعطِيُت السَّْبعَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي الَْملِيحِ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَ

  .الِْمِئَني َمكَانَ الزَّبُورِ، َوفُضِّلَْت بِالُْمفَصَّلِ الطَُّولَ َمكَانَ التَّْوَراِة، َوأُْعِطيُت الَْمثَانَِي َمكَانَ اِإلْنجِيلِ، َوأُْعِطيُت
لِيحِ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، ثنا أَُبو الُْجَماِهرِ، ثنا َسِعيدُ بن َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي الَْم - ١٧٦٤٩

لََيْدُخلَنَّ الَْجنَّةَ بِشَفَاَعِة َرُجلٍ ِمْن أُمَِّتي أَكْثَُر ِمْن بين :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَّ: َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَ
  .َتِميمٍ

ِمنِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، ثنا رَْوُح بن َعْبِد الُْمْؤ - ١٧٦٥٠
أََنا : ثنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، قَالَ: ثنا ُمَحمَّدُ بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، قَالُوا: الُْمقْرُِئ، ح َوَحدَّثََنا طَاِلبُ بن قُرَّةَ األَذَنِيُّ، قَالَ

لَقَْد أُمِْرُت بِالسَِّواِك َحتَّى :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: لَْيثٌ، َعْن أَبِي الَْملِيحِ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَ
  .َخشِيُت أَنْ َيكُْتَب َعلَيَّ

  َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراِهيَم، وجَرِيٌر، َعْن لَْيٍث، َعْن أَبِي - ١٧٦٥١

لَقَْد أُمِْرُت بِالسَِّواِك حَتَّى لَقَْد َخشِيُت :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمِليحِ، َعْن َواِثلَةَ، قَالَُبْرَدةَ، َعْن أَبِي الْ
  أَنْ َيكُْتَب َعلَيَّ

أََنا َهاِشُم بن الْقَاِسمِ، ح : قَالَ َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْحَسْينِ الصَّابُونِيُّ، ثنا ُزَرْيُق بن السَّْخِت، - ١٧٦٥٢
ا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثن

َبانُ أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ بن أَبِي ثنا شَْي: ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى، قَاال: كََراَمةَ، قَاال
كُنَّا عِْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََتاُه َرُجلٌ، : ُموَسى َعْن أَبِي َملِيحِ بن أَُساَمةَ الُْهذَِليِّ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألسْقَعِ، قَالَ

الثَّانَِيةَ فَأَْعَرَض َعْنُه، ثُمَّ  َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أَصَْبُت َحدا ِمْن ُحُدودِ اللَِّه فَأَِقْم ِفيَّ َحدَّ اللَِّه فَأَْعَرَض َعْنُه ثُمَّ أََتاُه: الَفَقَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي : صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّالةَ، قَالَ أََتاهُ الثَّاِلثَةَ فَأَعَْرَض َعْنُه فَأُِقيَمِت الصَّالةُ، فَلَمَّا قََضى النَّبِيُّ

أََولَْيَس قَدْ َتَوضَّأَْت فَأَْحَسْنَت الُْوُضوَء، َوَتطَهَّْرَت فَأَْحَسْنتَ :أََصْبُت َحدا ِمْن ُحُدودِ اللَِّه فَأَِقْم ِفيَّ َحدَّ اللَِّه، قَالَ
  .اذَْهْب فَهَِي كَفَّارَُتَك:َبلَى، قَالَ: َمَعَنا الصَّالةَ آنِفًا، قَالَ الطُّهُوَر، َوَشهِْدَت

ثنا أَُبو الرَّبِيُع الزَّهَْرانِيُّ، ثنا َعِليُّ بن غُرَابٍ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَالَ - ١٧٦٥٣
  الَْمِليحِ، َعْن َواِثلَةَ بنبن أَبِي ُحَمْيٍد، ثنا أَُبو 

اللَُّهمَّ اْرَحمْنِي َوُمحَمًَّدا َوال َتْرَحْم َمَعَنا : كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَخلَ أَْعرَابِيٌّ، فَقَالَ:اَألْسقَعِ، قَالَ
َت وَاِسًعا، ثُمَّ تََنحَّى اَألعَْرابِيُّ، فَبَالَ قَاِئًما فََوثَُبوا إِلَيِْه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى َوْيَحَك َوْويلَكَ لَقَْد حَظَْر: أََحًدا، فَقَالُوا لَُه
فََصبَُّه َعلَى  َدُعوُه حَتَّى َيفُْرغَ ِمْن َمَباِلِه، ثُمَّ َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسْجلٍ ِمْن َماٍء: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َمَباِلِه
بن الْقَاِسمِ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن ِسَنانٍ الَْواسِِطيُّ، ثنا أَحَْمُد بن الِْمقَْدامِ أَُبو اَألْشَعِث، َحدَّثََنا َعْبثَُر  - ١٧٦٥٤

تََراَءْيتُ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمْسجِدِ :بن اَألْسقَعِ، قَالَ ثنا الَْعالُء بن ثَْعلََبةَ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ الُْهذَِليِّ، َعْن َواِثلَةَ
َعلَْيِه ُه إِلَْيَك َيا َواِثلَةُ، أَْي تََنحَّ َعْن َوْجِه النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ: الَْخْيِف، فَقَالَ ِلي أَْصحَاُبُه

بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َيا َرسُولَ اللَِّه، أَفِْتَنا َعْن أَْمرٍ نَأُْخذُُه عَْنَك ِمْن َبْعِدَك، : َدُعوُه فَإِنََّما َجاَء ِلَيسْأَلَ، فََدَنْوُت، فَقُلُْت: َوَسلََّم
: يَرِيُبكَ إِلَى َما ال يَرِيُبَك َوإِنْ أَفَْتاكَ الَْمفُْتونَ، فَقُلُْت َتَدُع َما: كَْيَف ِلي بِذَِلَك؟ فَقَالَ: ِلُتعِْنَك نَفُْسَك، فَقَالَ: قَالَ



َتَضُع َيَدَك َعلَى فَُؤاِدَك، فَإِنَّ الْقَلْبَ َيْسكُُن ِللَْحاللِ، َوال َيْسكُُن ِللَْحَرامِ، َوإِنَّ َوَرعَ : َوكَْيَف ِلي بِِعلْمِ ذَِلَك؟ قَالَ
  بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َما الَْعصَبِيَّةُ؟: َخافَةَ أَنْ َيقََع ِفي الْكَبِريِ، قُلُْتالُْمْسِلمِ َيَدُع الصَِّغَري َم

فََمنِ : الَِّذي َيطْلُُب الْمكسبةَ ِمْن غَْيرِ ِحلَِّها، قُلُْت: فََمنِ الْحَرِيُص؟ قَالَ: الَِّذي ُيِعُني قَْوَمُه َعلَى الظُّلْمِ، قُلُْت: قَالَ
فََمنِ : ِمْن أَِمَنُه النَّاُس َعلَى أَمَْوالِهِْم َوِدمَاِئهِْم، قُلُْت: فََمنِ الُْمْؤِمُن؟ قَالَ: ِذي َيِقُف ِعْندَ الشُّْبَهِة، قُلُْتالَّ: الَْوَرعِ؟ قَالَ
  ةٌ ُحكْمٍ ِعْنَد إَِمامٍ َجائِرٍكَِلَم: فَأَيُّ الْجَِهاِد أَفَْضلُ؟ قَالَ: َمْن َسِلَم النَّاُس ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدِه، قُلُْت: الُْمْسِلُم؟ قَالَ

  َعْونُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ َعْن َواِثلَةَ
ُمَبشِّرُ بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َحدَّثَنِي - ١٧٦٥٥

لَِقيُت َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، فقلت ما أعملين إىل الشام غريك : جِ بن أَْرطَاةَ، َعْن َعْوِن بن َعْبِد اللَِّه، قَالَُعَبْيٍد، َعنِ الَْحجَّا
ِه َوَسلََّم، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي: فََحدِّثْنِي ِممَّا َسِمْعَت ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .اللَُّهمَّ اْرَحْمَنا، َواغِْفْر لَنَا، َوَنهَاَنا أَنْ ُنَصلَِّي إِلَى الْقُبُورِ، أَْو َنْجِلَس َعلَْيهَا:َيقُولُ
  َعْمُرو بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ َعْن َواِثلَةَ

ن َهاُرونَ الرَّْمِليُّ، ثنا َصَدقَةُ بن الْمُْنَتصِرِ، َحدَّثَنِي َيْحَيى َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا ِعْمَرانُ ب - ١٧٦٥٦
َسِمْعُت : َحدَّثَنِي وَاِثلَةُ بن اَألْسقَعِ، قَالَ: َحدَّثَنِي َعْمُرو بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ: بن أَبِي َعْمرٍو السَّْيَبانِيُّ، قَالَ

َخْسٌف بِالَْمشْرِقِ، َوَخْسٌف : ال َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى َيكُونَ َعَشُر آيَاٍت:ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ
  بِالَْمغْرِبِ، َوَخْسٌف ِفي

ُع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها، َونَارٌ َجزِيَرِة الَْعَربِ، َوالدَّجَّالُ، وَُنُزولُ ِعيَسى بن َمرَْيَم، َويَأْجُوُج، َوَمأْجُوُج، وَالدَّابَّةُ، َوطُلُو
  َتْخُرُج ِمْن َتْعزِ َعَدٍن َيُسوقُ النَّاسَ إِلَى الَْمْحَشرِ َتْحُشُر الذَّرَّ وَالنَّْملَ

َيى بن أَبِي َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ُمحَمَُّد بن ُشَعْيبِ بن َشابُورٍ، َحدَّثَنِي َيْح - ١٧٦٥٧
َخَرْجُت ُمهَاجًِرا إِلَى َرُسولِ اللَِّه : َعْمرٍو السَّيَْبانِيُّ، َعْن َعْمرِو بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميِّ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَ

، فََجَعلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال َيَرى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا أَقَْبلَ النَّاُس ِمْن َبْينِ خَارِجٍ، َوقَاِئمٍ
َهلْ لََك :ثَ حَتَّى دََنا إِلَيَّ، فَقَالََجاِلًسا إِال َدَنا إِلَْيِه فَسَأَلَُه َهلْ لََك ِمْن َحاَجٍة؟ وََبَدأَ بِالصَّفِّ األَوَّلِ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّاِل

َنَعْم، : وُتَهاجُِر، قُلُْت:ُهَو خَْيٌر لََك، قَالَ:اِإلْسالُم، فَقَالَ: َوَما حَاجَُتَك؟قُلُْت:َنَعْم َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: لُْتِمْن َحاَجٍة؟فَقُ
تَثُْبَت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  الْهِْجَرةُ الْبَاتَّةُ أَنْ:أَيُُّهَما أَفَْضلُ؟ قَالَ: ِهْجَرةَ الَْباِدَيِة أَْو ِهْجَرةَ الْبَاتَِّة؟، قُلُْت:قَالَ

َمكْرَِهَك َوَمْنشَِطَك َوأَثََرةٍ َوَسلََّم َوِهجَْرةُ الَْباِدَيِة أَنْ تَْرجَِع إِلَى َبادَِيِتَك َوَعلَْيَك السَّْمَع َوالطَّاَعةَ ِفي ُعسْرَِك َوُيسْرَِك َو
َوَناَدى َرسُولُ : ِفيَما اْسَتطَْعَت، قَالَ:َواْسَتثَْنى ِلي ِحنيَ لَْم أَْسَتثْنِ ِلَنفِْسي: ِه فَبَاَيْعُتُه، قَالَفََبَسطْتُ َيِدي إِلَْي: َعلَْيَك، قَالَ

  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوةَ َتُبوَك فََخَرْجُت إِلَى أَْهِلي

: أَْسلَْمُت، فَقَالَ: أََصبَْوَت؟ فَقُلُْت: ُرَها، فََسلَّْمُت َعلَْيِه بَِتْسلِيمِ اِإلْسالمِ، فَقَالَفََوافَقُْت أَبِي َجاِلًسا ِفي الشَّْمسِ َيْسَتْدبِ
َيا أُْخَتاُه، : ُتُتَسلُِّم َعلَيَّ، فَقُلْ لََعلَّ اللََّه َيجَْعلُ لََك َولََنا ِفيِه َخْيًرا فََرِضَيتُ بِذَِلَك ِمْنُه، فََبيَْنا أََنا َمَعُه إِذْ أََتْتنِي أُخِْتي

ْد َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َزوِّدِينِي َزاَد الَْمْرأَةِ أََخاَها غَازًِيا فَأََتتْنِي بَِعجِنيٍ ِفي َدلْوٍ، َوالدَّلُْو ِفي ِمْزَوٍد، فَأَقَْبلُْت َوقَ
لََنا َسْهُمُه َعلَى أَنْ : َسْهُمُه؟ فََناَدانِي شَْيٌخ ِمَن اَألْنصَارِ، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم، فََجَعلُْت أُنَاِدي أَال َمْن َيحِْملُ َرُجال لَُه 

َنَعمْ ِسْر َعلَى َبَركَِة اللَِّه، فَخََرْجُت َمَع خَْيرِ صَاِحبٍ ِلي زَادَنِي ِحْمالًنا َعلَى َما : َنْحِملَُه َعِقَبُه َوطََعاَمُه َمَعَنا، فَقُلُْت



ُهَو ِفي طََعامٍ ِسَوى َما أَطَْعَمُه َمَعُه َحتَّى أَفَاَء اللَُّه َعلَْيَنا فَأََصاَبنِي قَالِئَص فَُسقُْتُهنَّ َحتَّى أَتَْيُتُه، َوَشارَطَْت، َوَخصَّنِي بِ
سُقُْهنَّ : ُتُهنَّ ُمْدبِرَاٍت، ثُمَّ قَالَُسقُْهنَّ ُمدْبِرَاٍت فَُسقْ: خبائِه، فََدَعْوُتُه فَخََرَج فَقََعَد َعلَى َحِقيَبٍة ِمْن َحقَاِئبِ إِبِِلِه ثُمَّ قَالَ

إِنََّما ِهَي غَنِيمَُتَك الَِّتي شََرطُْت لََك، : قُلُْت: َما أََرى قَالِئَصكَ إِال كَِراًما، قَالَ: ُمقْبِالٍت، فَُسقُْتُهنَّ ُمقْبِالٍت، فَقَالَ
  .َنا ُخذْ قَالِئَصَك َيا اْبَن أَِخي فََغْيَر َسْهِمَك أََرْد: فَقَالَ

  طَاُوٌس الَْيمَانِي َعْن َواِثلَةَ
يلُ بن َعْبدِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َحدَّثَنِي إِْسَماِع - ١٧٦٥٨

  ا نَبِيََّي: قُلُْت: اللَِّه الْكِْنِديُّ، َعْن طَاُوسٍ، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ

َبلْ َنبِّئْنِي َيا َرُسولَ اللَِّه، فَإِنَُّه أَطَْيبُ : قُلُْت: اللَِّه، نَبِّئْنِي، قَالَإِنْ شِئَْت أَْنَبأُْتَك بَِما جِئَْت َتْسأَلُ َعْنُه، َوإِنْ ِشئَْت فََسلْقَالَ
فَإِنَّ الَْيِقَني َما اْسَتقَرَّ ِفي :ُهَو ذَاَك َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: قُلُْت: جِئْتَ َتسْأَلُ َعنِ الَْيِقنيِ وَالشَّكِّ، قَالَ:ِلَنفِْسي، قَالَ

لْخَْيَر طَُمأْنِيَنةُ، وَالشَّكَّ رِيَبةٌ، الصَّْدرِ َواطَْمأَنَّ إِلَْيِه الْقَلُْب َوإِنْ أَفْتَاَك الَْمفُْتونُ، َدْع َما َيرِيُبَك إِلَى َما ال َيرِيُبَك، فَإِنَّ ا
أَنْ ُتِعَني قَْوَمَك َعلَى :َيا َنبِيَّ اللَِّه، بِأَبِي َوأُمِّي فََما الَْعَصبِيَّةُ؟ قَالَ: َشكَكَْت فََدْع َما َيرِيُبَك إِلَى َما ال َيرِيُبَك، قُلُْتَوإِذَا 

لُُبَها ِمْن غَْيرِ َحلٍّ، َواِإلثُْم َما َحاَك ِفي الظُّلْمِ، َوالَْورِعُ الَِّذي َيِقُف َعلَى الشُُّبَهاِت، َوالْحَرِيُص َعلَى الدُّْنَيا الَِّذي َيطْ
  .الصَّْدرِ

  َعْبُد اللَِّه بن يَزِيدَ بن آَدَم َعْن َواِثلَةَ
دُ ، ثنا َعْبَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، ثنا َعِليُّ بن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ، ثنا عبدونُ بن خَاِلٍد الْقَرْقََسانِيُّ - ١٧٦٥٩

كُنَّا ِفي َمْجِلسِ أُنَاسٍ : اللَِّه بن يَزِيَد بن آَدَم الدَِّمشِْقيُّ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، ووَاِثلَِة بن اَألْسقَعِ، وأََنسِ بن َماِلٍك، قَالُوا
ْيِه َوَسلََّم ُمْغَضًبا فَعََبَس َوانَْتَهَر وقَطََّب، ثُمَّ ِمَن الَْيُهوِد وََنْحُن نََتذَاكَُر الْقََدَر، فَخََرَج إِلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

رِ، ثُمَّ أََمَر الَْيُهوَد أَنْ َمْه، اتَّقُوا اللََّه َيا أُمَّةَ ُمَحمٍَّد، وَاِدَياِن َعِميقَاِن قَْعَراِن ُمظِْلَماِن ال يَْهُجو إِلَْيكُْم وََهُج النَّا:قَالَ
  بِْسمِ اللَِّه: طَ َيمِيَنُه َوَبَسطَ أُْصُبَعهُ الشَِّمالَ، ثُمَّ قَالََيقُوُموا، ثُمَّ قَاَم َوَبَس

، َوأُمَّهَاِتهِْم، َوَعَشاِئرِِهْم، فََرغَ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ َهذَا ِكتَاٌب ِمَن اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ بِأَْسَماِء أَْهلِ الَْجنَِّة وَأَْسَماِء آَباِئهِْم
  غَ رَبُّكُْم، فََرغَ َربُّكُْم أَْعذَْرتُ أَْنذَْرُت، اللَُّهمَّ إِنِّي قَْد أََبلَْغُترَبُّكُْم، فََر

  َمْعُروٌف أَُبو الَْخطَّابِ َعْن َواِثلَةَ
ي، َعْن ثنا ُسلَْيُم بن َمْنُصورِ بن َعمَّارٍ، ثنا أَبِ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْدرِيَس بن ُمطَيَّبٍ الِْمصِّيِصيُّ، قَالَ - ١٧٦٦٠

اذَْهبْ : لَمَّا أَْسلَْمُت أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ِلي:َمْعُروٍف أَبِي الَْخطَّابِ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَ
  .فَاغَْتَسلْ بَِماٍء َوِسْدرٍ وَأَلْقِ َعْنَك َشْعرَ الْكُفْرِ

كَانَ : ُد بن إِْدرِيَس بن ُمطَيَّبٍ، ثنا ُسلَْيُم بن َمْنصُورٍ، ثنا أَبِي، َعْن َمْعُروٍف، َعْن َواِثلَةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٧٦٦١
  .َعلَْيِك السَّكِيَنةَ َوالَْوقَاَر: َيقُولُ ِللْمَْرأَِة الَِّتي َتكُونُ َتْحتَُه:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ُبو َمرَْوانَ َمْولَى الَْوِليدِ بن َعْبِد الَْمِلِك َعْن َواِثلَةَُجَناحُ أَ
ُزَهْيرٍ َحدَّثََنا ُعبَْيُد الِْعْجلِ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، ثنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن  - ١٧٦٦٢

كََراَمةَ، ثنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسى ِكالُهَما، َعْن َعْنَبَسةَ بن َسعِيٍد، َعْن َحمَّاٍد، َموْلَى  التُّْسَترِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن
ِللِْفرَاشِ  الْوَلَُد:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بين أَُميَّةَ، َعْن ُجنَاحٍ، َموْلَى الَْولِيِد، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَ



  .َوِللَْعاِهرِ الَْحَجرِ، َولَْيسَ ِللَْمْرأَِة أَنْ َتْنتَهَِك َشيْئًا ِمْن َماِلَها إِال بِأُذُنِ َزْوجَِها
١٧٦٦٣ -  

َوَحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، ثنا َسعِيُد بن أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، ثنا َعْنَبَسةُ بن سَِعيٍد، ح 
ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، ثنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ، ثنا اْبُن كََرامَةَ، 

َميَّةَ، َعْن ُجنَاحٍ، َموْلَى الَْولِيِد، َعْن َواِثلَةَ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى ِكالُهَما، َعْن َعْنَبَسةَ بن َسعِيٍد، َعْن َحمَّاٍد، َمْولَى بين أُ
  خَْيُر َشبَابِكُْم َمْن َتَشبََّه بِكُهُوِلكُْم، َوَشرُّ كُهُوِلكُْم َمْن َتَشبََّه بَِشبَابِكُْم:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، ثنا َيزِيُد : ِعْجلُ، وُمَحمَُّد بن ُمحَمَِّد بن ُعقَْبةَ الشَّْيبَانِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُعبَْيٌد الْ - ١٧٦٦٤
َعْنَبَسةَ بن ا، َعْن بن َهاُرونَ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ التُّْستَرِيُّ، ثنا اْبُن كََراَمةَ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى ِكالُهَم

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِعيٍد، َعْن َحمَّاٍد، مَْولَى بين أَُميَّةَ، َعْن ُجَناحٍ، َمْولَى الَْوِليِد، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ
  .وَاْهِد اَألِئمَّةَاِإلَماُم َضاِمٌن، َوالُْمَؤذِّنُ مُْؤَتَمٌن، اللَُّهمَّ اغِْفْر ِللُْمَؤذِّنَِني :َوَسلََّم

ُزَهيْرٍ، ثنا َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، ثنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن  - ١٧٦٦٥
َبَسةَ بن َسعِيٍد، َعْن َحمَّاٍد، َموْلَى بين أَُميَّةَ، َعْن ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، ثنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسى ِكالُهَما، َعْن َعْن

  َما ِمْن:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُجَناحٍ، َمْولَى الَْوِليِد، َعْن َواِثلَةَ بن اَألسْقَعِ، قَالَ

اللَُّه إِلَْيِه َملَكَْينِ ُيَسدِّدَانِِه َما َتوَلَّى الَْحقَّ، فَإِذَا َنَوى الَْجْوَر َعلَى َعْمٍد  ُمْسِلمٍ َوِلَي ِمْن أَْمرِ الُْمْسِلِمَني َشيْئًا، إِال َبَعثَ
  .َوكَالُه إِلَى نَفِْسِه

ُد بن ُزَهيْرٍ، ثنا َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، ثنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْم - ١٧٦٦٦
وْلَى بين أَُميَّةَ، َعْن ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، ثنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسى، ِكالُهمَا، َعْن َعْنَبَسةَ بن َسِعيٍد، َعْن َحمَّاٍد، َم

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمخَنَِّثَني ِمَن الرَِّجالِ، َوالُْمتََرجِّالِت ِمَن لََعَن َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ:ُجَناحٍ، َمْولَى الَْوِليِد، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ
  .اأَخْرُِجوُهْم ِمْن ُبيُوِتكُْم، فَأَخَْرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْحََبَشةَ، وَأَخَْرَج ُعَمُر فُالًن: النَِّساِء، َوقَالَ
الِْعْجلُ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، ثنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، َعْن َعْنَبَسةَ بن َسِعيٍد، َعْن  َحدَّثََنا ُعبَْيٌد - ١٧٦٦٧

الَ قَ: َسِمْعُت أَنَّ وَاِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، َيقُولُ: َحمَّاٍد، َموْلَى بين أَُميَّةَ، َعْن ُجَناحٍ، َموْلَى الَْولِيِد بن َعْبِد الَْمِلِك، قَالَ
  لَْيسَ الْمرَأٍَة أَنْ تَْنَتهَِك ِمْن َمالَِها َشيْئًا إِال بِإِذِْن زَْوجَِها إِذَا َملََك ِعْصَمَتهَا:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ الَْيْحصِبِيُّ َعْن َواِثلَةَ
: يَم أَُبو َعْبدِ الَْمِلِك الدَِّمْشِقيُّ، ثنا إِبَْراِهيمُ بن َعْبِد اللَِّه بن الَْعالِء بن َزْبرٍ، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراِه - ١٧٦٦٨

  ثََنا أَُبو ُمْسِلمٍَحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َزْيُد بن الُْحبَابِ، ح َوَحدَّ

ثنا َعْبدُ اللَِّه بن الَْعالِء بن َزْبرٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن : الْكَشِّيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمدَ الَْواسِِطيُّ، ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، قَاال
ال تََزالُونَ بِخَْيرٍ َما َداَم ِفيكُْم َمْن َرأَى َمْن :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعاِمرٍ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألسْقَعِ، قَالَ

  .َرآنِي َوصَاَحبَنِي
  ُسلَْيَمانُ بن َحيَّانَ الَْعدَوِيُّ

ثنا إِْسَماعِيلُ : ثنا ُمحَمَُّد بن الْمَُباَركِ الصُّورِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ الِْحْمِصيُّ، قَالَ - ١٧٦٦٩
كُْنُت ِمْن أَْصحَابِ الصُّفَّةِ : َسِمْعُت َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، َيقُولُ: ثنا ُسلَْيَمانُ بن َحيَّانَ الَْعَدوِيُّ، قَالَ: بن َعيَّاشٍ، قَالَ



لََّم فَاْسَتطِْعْم لََنا، فَأََتْيتُ إِلَى َيا َواِثلَةُ، اذَْهْب إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: فَشكَا أَْصَحابِي الْجُوَع، فَقَالُوا
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أَْصحَابِي َيْشكُونَ الْجُوَع، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت

َهاِتيِه، فََجاَءتْ : َيا َرُسولَ اللَِّه، َما ِعْنِدي إِال فَُتاةُ ُخْبزٍ، قَالَ: َشْيٍء؟ قَالَْتَيا َعاِئَشةُ َهلْ ِعْنَدِك ِمْن : َعلَْيِه َوَسلََّم
ِه، َعلَ ُيْصِلُح الثَّرِيدَ بَِيَدْيبِجِرَابٍ فََدَعا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِصْحفٍَة، فَأَفَْرغَ الُْخْبَز ِفي الصَّْحفَِة، ثُمَّ َج

َيا وَاِثلَةُ، اذَْهْب فَجِئْ بَِعَشَرٍة ِمْن أَْصَحابَِك، وَأَْنَت َعاِشرُُهْم، فَذَهَْبُت فَجِئْتُ :َوُهَو َيْرُبو حَتَّى امَْتَألِت الصَّْحفَةُ، فَقَالَ
  ِمْن َحوَالَْيهَا، َوال تَأُْخذُوا ِمْن أَْعالَها، فَإِنَّاْجِلسُوا ُخذُوا بِْسمِ اللَِّه ُخذُوا : بَِعَشَرٍة ِمْن أَْصَحابِي وَأََنا َعاِشرُُهْم، فَقَالَ

مَّ جََعلَ ُيصِْلَحَها بَِيدِِه، الْبََركَةَ تَْنَحِدُر ِمْن أَْعالَها، فَأَكَلُوا َحتَّى َشبُِعوا، ثُمَّ قَاُموا َوِفي الصَّْحفَِة مِثْلُ َما كَانَ ِفيَها، ثُ
اْجِلسُوا، : َيا َواِثلَةُ، اذَْهْب فَجِئْ بَِعَشَرٍة ِمْن أَْصحَابَِك، فَجِئْتُ بَِعشََرٍة، فَقَالَ: الََوِهي تَْرُبوا حَتَّى امَْتَألْت، فَقَ

لَ ذَْهْب فَجِئْ بَِعَشَرٍة ِمْن أَْصحَابَِك، فَذََهْبُت فَجِئُْت بَِعَشَرٍة فَفََعلُوا ِمثْ: فََجلَُسوا فَأَكَلُوا َحتَّى َشبُِعوا، ثُمَّ قَاُموا، فَقَالَ
اْجِلسُوا، : اذَْهْب فَجِئْ بِهِْم، فَذََهْبُت فَجِئُْت بِهِْم، فَقَالَ: َنَعْم، َعْشَرةٌ، قَالَ: َهلْ بَِقَي أََحٌد؟ قُلُْت: ذَِلَك، فَقَالَ

  ا وَاِثلَةُ، اذَْهبْ بَِهذَا إِلَى َعاِئشَةََي: فََجلَُسوا فَأَكَلُوا َحتَّى َشبُِعوا، ثُمَّ قَاُموا َوبَِقَي ِفي الصَّْحفَِة ِمثْلُ َما كَانَ، ثُمَّ قَالَ
  َحيَّانُ أَُبو النَّْضرِ َعْن َواِثلَةَ

يَد بن ُعَبْيَدةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، ثنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن َناِفعٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُمهَاجِرٍ، َعْن َيزِ - ١٧٦٧٠
قَالَ اللَّهُ : لَقِيُت َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، فقال مسعت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: النَّْضرِ، قَالَ َعْن َحيَّانَ أَبِي

  .أََنا عِْنَد ظَنِّ َعْبِدي بِي، إِنْ ظَنَّ َخيًْرا، َوإِنْ ظَنَّ َشرا:َعزَّ َوَجلَّ
ثنا أَُبو الُْمِغَريِة، ثنا ِهَشاُم بن الَْغازِ، ح َوَحدَّثََنا : ْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َع - ١٧٦٧١

: لنَّْضرِ، قَالَثنا الْمَُباَرُك، َعْن ِهَشامِ بن الَْغازِ، َعْن َحيَّانَ أَبِي ا: ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن أَْسَماَء، قَالَ
  قَالَ اللَُّه عَزَّ: قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِمْعُت َواِثلَةَ، َيقُولُ

  أََنا ِعْنَد ظَنِّ َعْبِدي، بِي فَلَْيظُنَّ بِي َما َشاَء:َوَجلَّ
نُ بن صَاِلحٍ، ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الَْوِليدِ بن ُسلَْيَمانَ بن َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطَّبََرانِيُّ، ثنا َصفَْوا - ١٧٦٧٢

: َسِمْعُت وَاِثلَةَ بن اَألْسقََع، قَالَ: َسِمْعُت َحيَّانَ أََبا النَّْضرِ ُيَحدِّثُ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَ: أَبِي السَّاِئبِ، قَالَ
  .أََنا ِعْنَد ظَنِّ َعْبِدي بِي، فَلَْيظُنَّ َعْبِدي َما َشاَء:قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى

  أَُبو سَْعٍد الدَِّمشِْقيُّ َعْن َواِثلَةَ
رَأَْيُت وَاِثلَةَ بن :أَ فََرجُ بن فََضالَةَ، ثنا أَُبو َسْعٍد، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، أََنَب - ١٧٦٧٣

أََتبُْزُق ِفي : قُلُْت لَُهاَألْسقَعِ َدَخلَ َمْسجَِد دَِمْشَق فََصلَّى ِفيِه َوبََزَق َتْحَت قََدِمِه الُْيْسَرى، ثُمَّ َعَركََها، فَلَمَّا اْنَصَرَف، 
َهكَذَا رَأَْيُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ :بِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَالَْمْسجِِد َوأَْنَت ِمْن أَْصَحا

  .فََعلَ
  بِْشُر بن َحيَّانَ َعْن َواِثلَةَ

َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا الَْهْيثَُم بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ح َو - ١٧٦٧٤
ثنا الَْحَسُن بن َيْحَيى الُْخشَنِيُّ، : َخارَِجةَ، ح َوَحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُمَحمٍَّد الِْفرَْيابِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالُوا

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : اَألْسقَعِ وََنْحُن نَْبنِي َمْسجًِدا فََوقََف َعلَْيَنا فََسلََّم، ثُمَّ قَالَ أََتاَنا َواِثلَةُ بن: َعْن بِْشرِ بن َحيَّانَ، قَالَ
  َمْن بىن ِللَِّه َمْسجًِدا ُيَصلِّي:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ



  .ِفيِه بىن اللَُّه لَُه َبيًْتا ِفي الَْجنَّةِ أَفَْضلَ ِمنُْه
  بن َمْيَسَرةَ بن َحلَْبسٍ َعْن َواِثلَةَ ُيوُنُس

ِهَشاُم بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ، ح َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ، ثنا  - ١٧٦٧٥
ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، ثنا َمْرَوانُ بن : ن أَحَْمَد الَْواسِِطيُّ، قَالُواَعمَّارٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ ب

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َسِمْعُت وَاِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، َيقُولُ: َسِمْعتُ اْبَن َمْيَسَرةَ بن َحلَْبسٍ، َيقُولُ: ُجَناحٍ، قَالَ
اللَُّهمَّ إِنَّ فُالًنا ِفي ِذمََّتَك، َوحَْبلِ جِوَارَِك فَِقْه ِفْتَنةَ الْقَْبرِ، :ي َصالِتِه َعلَى َرُجلٍ ِمَن الُْمْسِلِمَنيَعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ ِف

  .يُمَوَعذَابَ النَّارِ إِنََّك أَْهلُ الَْوفَاِء َوالَْحقِّ، اللَُّهمَّ اغِْفرْ لَُه َواْرَحْمُه إِنََّك أَْنَت الَْغفُوُر الرَِّح
طَاِكيُّ، ثنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْن - ١٧٦٧٦

َدَخلَْنا َعلَى َيزِيَد بن : لَْبسٍ، قَالَثنا َعْمُرو بن َواِقٍد، َعْن ُيوُنَس بن َمْيسََرةَ بن َح: ُمَحمَُّد بن الُْمَباَرِك الصُّورِيُّ، قَاال
 َوَصْدرَُه، َوقَْد بَاَيَع بَِها بَِها اَألْسَوِد َعاِئِديَن فََدَخلَ َعلَْيِه َواِثلَةُ بن اَألْسقَعِ، فَلَمَّا َنظََر إِلَْيِه َمدَّ َيَدُه فََمَسَح بَِها َوْجَهُه

فَأَْبشِْر، فَإِنِّي َسمِْعُت َرسُولَ : َحَسٌن، قَالَ: كَْيَف ظَنَُّك بَِربَِّك؟ قَالَ: ، فَقَالَ َواِثلَةَُرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أََنا ِعْنَد ظَنِّ َعْبِدي إِنْ َخيًْرا فََخْيٌر، َوإِنْ شَرا:إِنَّ اللََّه َيقُولُ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .فََشرٌّ
  ْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي قَِسيَمةَ َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعَِع

ثنا ُعَمُر بن : أََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى، وإِْسحَاُق بن أَبِي َحسَّانَ األمناطي، قَاال - ١٧٦٧٧
كُْنُت ِفي الصُّفَِّة وَُهْم :ةَ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألسْقَعِ اَألْسقَعِ أَنَُّه َحدَّثَُه، قَالَالدََّرفْسِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي قَِسيَم

 ْيِه َوَسلََّم أَْشكُوا إِلَْيِهِعْشُرونَ َرُجال فَأََصابََنا جُوٌع، َوكُْنُت أَْحَدثَ الْقَْوَم ِسنا فََبَعثُونِي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
ائْتِنِي بِِه، فَفَتَّ الِْكْسَرةَ : نََعْم، َهُهَنا ِكْسَرةٌ َوَشْيٌء ِمْن لََبنٍ، قَالَ: َهلْ ِمْن َشْيٍء؟ قَالُوا: ُجوَعُهْم فَالْتَفََت ِفي َبْيتِِه، فَقَالَ

َيا وَاِثلَةُ، اْدُع ِلي َعَشَرةً ِمْن أَْصحَابِكَ : ثريِد، ثُمَّ قَالَفَتا َرِقيقًا، ثُمَّ َصبَّ َعلَْيَها اللََّبَن، ثُمَّ َحَملَُه بَِيِدهِ َحتَّى َجَعلَُه كال
اجِْلُسوا بِْسمِ اللَِّه، فََجلَسُوا فَأََخذَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِرَأْسِ الثَّرِيِد، : َوَخلِّْف َعَشَرةً، فَفََعلُْت، ثُمَّ قَالَ

فَرَأَْيتُُهْم َيأْكُلُونَ يََتَخلَّلُونَ أََصابَِعُهمْ : َوالَْيَها بِْسمِ اللَِّه إِنَّ الَْبَركَةَ تَأِْتيَها ِمْن فَْوِقَها َوَألنََّها ُتَمدُّ، قَالَكُلُوا ِمْن َح: َوقَالَ
إِلَيَّ أَْصَحاَبكُْم، فَقُْمُت ُمَتَعجًِّبا ِلَما رَأَْيُت، اْنَصَرفُوا إِلَى َمكَانِكُْم فَاْبَعثُوا : َحتَّى ثَِملُوا ِشَبًعا، فَلَمَّا انَْتَهْوا، قَالَ لَُهْم

  .فَأَقَْبلَ َعلَى الَْعَشَرِة فَأََمَرُهمْ بِِمثْلِ ذَِلَك فَأَكَلُوا حَتَّى ثَِملُوا ِشَبًعا، َوإِنَّ ِفيَها لَفَْضلَةً
  أَُبو سَِباعٍ َعْن َواِثلَةَ

  أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثَنَاَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا  - ١٧٦٧٨

ثنا َهاِشُم بن الْقَاِسمِ، ثنا أَُبو َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ، : ثنا َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيمَ الدَّْوَرِقيُّ، قَاال: أَْحَمُد بن زَُهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، قَالَ
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : و ِسبَاعٍ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَأَْخَبرََنا أَُب: َعْن َيزِيَد بن أَبِي مَاِلٍك، قَالَ

  ال َيِحلُّ َألَحٍد َبْيُع َشْيٍء ال َيبُِني َما ِفيِه:َوَسلََّم، َيقُولُ
  الْغَرِيُف بن الدَّْيلَِميُّ َعْن َواِثلَةَ

َعالُف الِْمصْرِيُّ، ثنا مَْهِديُّ بن َجعْفَرٍ الرَّْمِليُّ، ثنا َضْمَرةُ بن َربِيعَةَ، َعنِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الْ - ١٧٦٧٩
أََتْيَنا َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ : األَْوَزاِعيِّ، َعْن إِْبَراِهيَم بن أَبِي َعْبلَةَ، َعنِ الْغَرِيِف َيعْنِي َرُجال ِمَن آلِ بن الدَّْيلَِميِّ، قَالَ

َحدِّثَْنا َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِحِديٍث لَْيَس ِفيِه زَِياَدةٌ : ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قُلَْناَصاِحَب َر



إِنََّما أَرَْدَنا أَنْ ُتَحدِّثَْنا َعْن : فََيزِيُد َوَينْقُُص، فَقُلَْنا إِنَّ أََحدَكُْم لََيقَْرأُ َوُمْصَحفُُه ُمَعلٌَّق ِفي َبْيِتِه: َوال ُنقَْصانٌ، فََغِضَب، َوقَالَ
أََتْيَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي صَاِحبٍ لََنا : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيَس بَْيَنَك وََبْيَنُه أََحٌد، قَالَ

، َعْن َمْهِديِّ أَْعِتقُوا َعْنُه َيْعِتُق اللَُّه بِكُلِّ ُعْضوٍ ِمْنُه ُعْضًوا ِمَن النَّارِ، َهكَذَا َحدَّثَنَاُه اْبُن أَيُّوَب الَْعالُف:َب، فَقَالَقَْد أَْوَج
ابِِه، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ بن َجْعفَرٍ، َعْن َضْمَرةَ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن إِْبَراِهيَم بن أَبِي َعْبلَةَ ِمْن أَْصلِ ِكَت

  الَْمكِّيُّ، ثنا َمْهِديُّ بن َجْعفَرٍ الرَّْمِليُّ، ثنا

نِ النَّبِيِّ أَتَْيَنا وَاِثلَةَ بن اَألْسقَعِ فَذَكََر، َع: َضْمَرةُ بن َربِيَعةَ، َعْن إِبَْراهِيَم بن أَبِي َعْبلَةَ، َعنِ الَْغرِيِف بن الدَّْيلَِميِّ، قَالَ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنحَْوُه، وَلَْم َيذْكُرِ األَْوَزاِعيَّ

ي إِْبرَاِهيمُ َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا أَُبو ُمْسهِرٍ، ثنا َيْحَيى بن َحْمَزةَ، َحدَّثَنِ - ١٧٦٨٠
خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى :ةَ، َحدَّثَنِي الْغَرِيُف بن َعيَّاشِ بن فَْيرُوزٍ الدَّْيلَِميُّ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألسْقَعِ، قَالَبن أَبِي َعْبلَ

: نَّ صَاِحًبا لََنا قَْد أَْوَجَب، قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، إِ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غََزاِة َتبُوَك، فََجاَء َناٌس ِمْن بين ُسلَْيمٍ، فَقَالُوا
  فَلُْيْعَتْق َعْنُه َرقََبةٌ َيفُكُّ اللَُّه بِكُلِّ ُعْضوٍ ِمْنُه ُعضًْوا ِمْنُه ِمَن النَّارِ

ِه بن الُْمبَاَرِك، ثنا إِبَْراِهيمُ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا َعْبُد اللَّ - ١٧٦٨١
 ُسلَْيمٍ أََتْوا َرُسولَ اللَِّه بن أَبِي َعْبلَةَ، ثنا الَْغرِيُف بن َعيَّاشِ بن فَْيُروزَ الدَّْيلَِميُّ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَِعأَنَّ َنفَرًا، ِمْن بين

فَلُْيْعَتْق َعْنُه َرقََبةٌ َيفُكُّ اللَُّه بِكُلِّ ُعْضوٍ ِمنَْها ُعْضًوا ِمْنهُ : ا لََنا قَْد أَْوَجَب، قَالَإِنَّ صَاِحًب: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُوا
  .ِمَن النَّارِ
قِّيُّ، ثنا زَْيُد بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا َعْمُرو بن ُمَحمٍَّد النَّاِقُد، ثنا َمْعَمُر بن ُسلَْيَمانَ الرَّ - ١٧٦٨٢

  َعيَّاشٍ، َعْن َواِثلَةََحبَّانَ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَرْطَاةَ، َعْن َعْبَدةَ بن أَبِي لُبَاَبةَ، َعْن فَْيُروزٍ الدَّْيلَِميِّ، َعنِ الْغَرِيِف بن 

َيا َرُسولَ اللَِّه، َما َتقُولُ ِفي َرُجلٍ قَْد أَْوَجَب؟ : َم، فَقَالََجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: بن اَألسْقَعِ، قَالَ
  .َيْعِتُق َرقََبةً، فَإِنَُّه َيفِْدي كُلُّ ُعْضوٍ ِمْنَها ُعضًْوا ِمْنُه ِمَن النَّارِ:َيْعنِي النَّاَر، فَقَالَ

ثنا رُدَْيُح بن َعِطيَّةَ، َعْن إِْبَراِهيَم بن : َخاِلِد بن ُمْرَسلٍ، قَالَ َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن َحمَّاٍد الرَّْمِليُّ، ثنا يَزِيُد بن - ١٧٦٨٣
أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنفٌَر ِمْن بين ُسلَْيمٍ، : أَبِي َعْبلَةَ، َعنِ الَْغرِيِف بن الدَّْيلَِميِّ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَ

َما ِمْن َنَسَمٍة أََرادَ : َنَعْم، قَالَ: َوإِنَّكُْم لََتفَْعلُونَ، قَالُوا: َرسُولَ اللَِّه، إِنَّا ُنصِيُب َسبَاَيا وَإِنَّا َنعْزِلُ َعْنُهنَّ، قَالَ َيا: فَقَالُوا
  .ْم أَنْ ال َتفَْعلُوااللَُّه أَنْ َتخُْرَج ِمْن ُصلْبِ َرُجلٍ إِال َوِهي خَارِجَةٌ، إِنْ َشاَء، َوإِنْ أََبى فَال َعلَْيكُ

  َعْبُد اَألْعلَى بن ِهاللٍ الِْحْمِصيُّ َعْن َواِثلَةَ
ثنا َعمِّي أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َماَهانَ بن أَبِي َحنِيفَةَ، : َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَّدُ بن َحنِيفَةَ الْوَاِسِطيُّ، قَالَ - ١٧٦٨٤

، َعْن ُيوُنسَ بن َيزِيَد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد اَألْعلَى بن ِهاللٍ الِْحْمِصيِّ، َعْن َواِثلَةَ بن ثنا أَبِي، ثنا طَلَْحةُ بن زَْيٍد
ْو كَذَبَ إِنَّ أَفَْرى الِْفَرى َمنِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه، أَ:َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: اَألْسقَعِ، قَالَ

  .َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْو كَذََب َعلَى َعْيَنْيِه
  ِعيَسى بن سَِناٍن أَُبو ِسَنانَ َعْن َواِثلَةَ

  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن - ١٧٦٨٥



َما ِمْن َرُجلٍ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُمَحمٍَّد ِعيَسى بن ِسَناٍن، َعْن َواِثلَةَ، قَالَُمَصفَّى، ثنا َبِقيَّةُ، 
  .ْد كَفََر بِاللَِّهَيأِْتي كَاِهًنا فََيسْأَلُُه إِال ُحجَِبْت ِمْنُه التَّْوَبةُ أَْرَبِعَني لَْيلَةً، فَإِنْ ُهَو آَمَن بَِما َيقُولُ فَقَ

  َيحَْيى بن الَْحارِِث الذِّمَارِيُّ َعْن َواِثلَةَ
 َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ بن ُمَحمَِّد بن َبكَّارٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا َمْحُموُد بن َخاِلٍد، ثنا َمرَْوانُ بن ُمحَمٍَّد - ١٧٦٨٦

لَِقيُت وَاِثلَةَ بن اَألسْقَعِ، : ارِيُّ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن الْحَارِثِ الذَِّمارِيُّ، قَالَالطَّاطَرِيُّ، ثنا أَُبو َعْبِد الَْمِلِك الْفََز
  لُْتهَاأَْعِطنِي َيَدكَ أُقَبِّلَُها فَأَْعطَانِيَها فَقَبَّ:َنَعْم، فَقُلُْت:َباَيْعتَ بَِيِدَك َهِذِه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ:فقلت

  الْقَاِسُم أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َواِثلَةَ
ثنا َعِليُّ بن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُعَمَر : َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، قَالَ - ١٧٦٨٧

َمْن ُوِلدَ لَُه ثَالثَةُ أَْوالٍد لَْم ُيَسمِّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لَبن ُموَسى، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن َواِثلَةَ، قَا
  .أََحَدُهْم ُمحَمًَّدا فَقَْد َجهِلَ

  أَُبو اَألسَْوِد َعْن َواِثلَةَ
ثنا الِْفرَْيابِيُّ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن : بن النَّحَّاسِ، قَالََحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي اَألذَنِيُّ، ثنا أَُبو ُعَمْيرِ  - ١٧٦٨٨
َيا َرُسولَ اللَِّه، : َدَخلَ َرُجلٌ الَْمْسجَِد َوالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيِه َوْحَدُه فََتَزحَْزَح لَُه، فَقَالَ الرَُّجلُ:َواِثلَةَ، قَالَ

  ِسٌع، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّىإِنَّ الَْمكَانَ َوا

  .إِنَّ ِللُْمْسِلمْ َحقًّا: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  الزُّْهرِيُّ َعْن َواِثلَةَ

َسى، ثنا َعْبدُ ِعيَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ الَْمدَنِيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، ثنا َمْعُن بن  - ١٧٦٨٩
لَْيَس ِمنَّا َمنْ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه بن َيْحَيى بن َعطَاِء بن ُسلَْيٍك، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َواِثلَةَ، قَالَ

  لَْم يَْرَحمْ َصغَِريَنا وَُيجِلُّ كَبِريِنَا
  أَُبو اَألزَْهرِ َعْن َواِثلَةَ

 بن أَبِي َماِلٍك، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، ثنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن َناِفعٍ، ثنا َيزِيُد بن َربِيَعةَ، َعْن َيزِيَد - ١٧٦٩٠
ُهَو ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  :َخَرْجُت أََنا أُرِيُد، َعِليا فَِقيلَ ِلي: َعْن أَبِي اَألْزَهرِ، َعْن َواِثلَةَ بن اَألسْقَعِ، قَالَ

ِليٌّ َوفَاِطَمةُ َوَحَسٌن َوُحَسْيٌن َوَسلََّم، فَأََمْمُت إِلَْيِه فَأَجِدُُهْم ِفي َحِظَريٍة ِمْن قََصبٍ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَع
  .اللَُّهمَّ إِنَّكَ َجَعلَْت َصلَوَاِتَك َوَرْحَمَتَك َوَمْغفَِرَتَك ورِضَْواَنَك َعلَيَّ َوَعلَْيهِْم:قَْد َجَمَعُهْم َتْحَت ثَْوبٍ، فَقَالَ

  ِسَنانُ بن أَبِي مَْنُصورٍ َموْلَى وَاِثلَةَ َعْن َواِثلَةَ
الْحَرَّانِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي  ثنا إِْسَماِعيلُ بن ُعَبْيِد بن أَبِي كَرَِميةَ: َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُ، قَالَ - ١٧٦٩١

ُتوُفَِّي َوشَهَِدُه وَاِثلَةُ، فلما انصرفوا من املقربة : َحدَّثَنِي أَُبو الْفَْضلِ، َعْن ِسَناٍن، مَْولَى وَاِثلَةَ، قَالَ: َعْبِد الرَّحِيمِ، قَالَ
يا أبا سعيد، جرب اهللا مصيبتك، وغفر ملتوفاك، َولَُد الرَّيَّاِن  قعد واثلة على باب دمشق فمر به الريان، فقال له واثلة

  إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ: قَالَ

  َمْن َدفََن ثَالثَةً ِمَن الْوَلَِد َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه النَّاَر:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ْن أبيهاأَْسَماُء بنُت َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ َع

ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ : ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ: َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِقَرياٍط الدَِّمْشِقيُّ، قَالَ - ١٧٦٩٢



إِذَا َصلَّى الصُّْبَح جَلََس ُمْسَتقْبِلَ كَانَ أَبِي : َحدَّثَْتنِي أَْسَماُء بنُت َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَْت: الرَّْحَمنِ الَْمقِْدِسيُّ، قَالَ
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : َما َهذَا؟ قَالَ: الِْقْبلَِة ال َيَتكَلَّمُ َحتَّى َتطْلُعَ الشَّْمُس فَُربََّما كَلَّْمُتُه ِفي الْحَاَجِة فَال ُيكَلُِّمنِي، فَقُلُْت

لَّى الصُّْبَح، ثُمَّ قََرأَ قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد ِمائَةَ َمرَّةً قَْبلَ أَنْ يََتكَلََّم، فَكُلََّما قََرأَ قُلْ ُهوَ َمنْ َص:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  .اللَُّه أََحٌد غُِفَر لَُه ذَْنُب َسَنٍة

َحدَّثَْتَنا : مَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالََحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِقَرياٍط، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا ُمَح - ١٧٦٩٣
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : أَْسَماُء بنُت َواِثلَةَ، َعْن أَبِيَها،أَنَُّه كَانَ َيُصوُم االثَْنْينِ وَالَْخمِيَس، َوَيقُولُ

  .َعلَى اللَِّه تََباَرَك َوَتَعالَى ُتعَْرُض ِفيهَِما اَألْعَمالُ: َيُصوُمهَا، َوَيقُولُ
َحدَّثَتْنِي : َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِقَرياٍط، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ - ١٧٦٩٤

الذََّهُب َوالْحَرِيُر ِحلٌّ إلَِناثِ :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّ: أَْسَماُء بنُت َواِثلَةَ، َعْن أَبِيَها، قَالَ
  .أُمَِّتي َحَراٌم َعلَى ذُكُورِ أُمَِّتي

  ُخَصْيلَةُ بنُت َواِثلَةَ َعْن

  أَبِيهَا
ةَ الَْحْوِطيُّ، ثنا الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن َنْجَد: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، قَالَ - ١٧٦٩٥

َيا َرُسولَ اللَِّه، الرَُّجلُ ُيِحبُّ قَْوَمُه، :قُلُْت: َحدَّثَْتنِي بنُت وَاِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، َعْن أَبِيَها، قَالَ: َصَدقَةَ بن يَزِيَد، قَالَ
  .الَِّذي ُيِعُني قَْوَمُه َعلَى الظُّلْمِ: الََمَن الَْعَصبِيُّ؟ قَ: ال، قُلُْت: أََعصِبِيٌّ ُهَو؟ قَالَ

َحدَّثَْتَنا ُخَصْيلَةُ بنُت َواِثلَةَ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َمْحُموُد بن َخاِلٍد الدَِّمشِْقيُّ، قَالَ - ١٧٦٩٦
  أَنْ ُتِعَني قَْوَمَك َعلَى الظُّلْمِ: َرُسولَ اللَِّه، َما الَْعَصبِيَّةُ؟ قَالَ َيا:قُلُْت: بن اَألسْقَعِ أَنََّها َسِمَعْت أََباهَا، َيقُولُ

ثنا أَحَْمُد بن َداُوَد الصََّدِفيُّ َسَنةَ ثَالٍث وَثَالِثَني : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ - ١٧٦٩٧
َسمِْعُت أَبِي، : َحدَّثَْتنِي ُخَصْيلَةُ بنُت َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَالَْت: نِي ُمَحمَّدُ بن اَألشْقَرِ اللَّْخِميُّ، قَالََحدَّثَ: َوِمائََتْينِ، قَالَ

  .ُجلُ َعلَيَّ َما لَْم أَقُلْإِنَّ ِمْن أَكَْبرِ الْكََباِئرِ أَنْ َيقُولَ الرَّ:َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َيقُولُ
ْشقَرِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، ثنا أَْحَمُد بن َداُوَد الصََّدِفيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن اَأل - ١٧٦٩٨

إِنَّ :َسِمْعتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ، َيقُولَُسِمْعُت أَبِي: َحدَّثَتْنِي ُخَصْيلَةُ بنُت وَاِثلَةَ، قَالَْت: اللَّخِْميُّ، قَالَ
  .ِمْن أَكَْبرِ الْكَبَاِئرِ أَنْ َيْنَتِفَي الرَُّجلُ ِمْن وَلَِدِه

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى، ثنا أَْحَمُد بن َداُودَ، - ١٧٦٩٩

قَْد أَفْلََح َمْن َتزَكَّى َوذَكََر اْسمَ :"َسِمْعُت أَبِي، َيقُولُ: تْنِي ُخَصْيلَةُ بنُت َواِثلَةَ، قَالَْتَحدَّثَ: ثنا ُمحَمَُّد بن اَألْشقَرِ، قَالَ
  .إِلْقَاُء الْقَْمحِ َيْوَم الِْفطْرِ قَْبلَ الصَّالِة ِفي الُْمَصلَّى] ١٤األعلى آية "[َربِِّه فََصلَّى

  َمنِ اْسُمُه َوْهٌب
  ِه أَُبو ُجَحْيفَةَ السَُّواِئيُّ َعْونُ بن ُجَحْيفَةََوْهُب بن َعْبِد اللَّ

  َعْن أَبِيِه َسمَّاِك بن حَْربٍ َعْن َعْوٍن
الضَّبِّيُّ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َعْن َزاِئَدةَ، ح َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر - ١٧٧٠٠

ثنا َزاِئَدةُ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ صَلَّى : عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، قَالَ ثنا: قَالَ
  .َصالةَ الظُّْهرِ بَِمكَّةَ َركَْعَتْينِ َصالةَ الُْمَساِفرِ:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  اقَ السَّبِيِعيُّ َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ َعْن أَبِيِهأَُبو إِْسَح
أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الْبََراِء، ثنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، ثنا زَُهْيٌر، ثنا أَُبو إِْسحَاَق، َعنِ اْبنِ - ١٧٧٠١

  .هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صَلَّى بِاَألبْطَحِ َصالةَ الَْعْصرِ َركْعََتْينَِرأَْيتُ َرسُولَ اللَّ:ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ِمْسَعُر بن ِكَدامٍ َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ َعْن أَبِيِه

َصلَّى :ةَ، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا َخالُد بن َيحَْيى، ثنا ِمْسَعٌر، ثنا َعْونُ بن أَبِي ُجَحْيفَ - ١٧٧٠٢
  .يُق ِمْن َورَاِئَها وَالَْمارَّةَُرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاَألبْطَحِ َبْيَن َيَدْيِه َعَنَزةٌ، أَْو َشبِيٌه بِالَْعَنزَِة، َوالطَّرِ

  بِي َشْيَبةَ، ثناَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَ - ١٧٧٠٣

أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى إِلَى الَْعَنَزِة وَالطَّرِيُق ِمْن : َوِكيٌع، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه
  َورَاِئهَا

ثنا الَْولِيُد بن َعْبِد الَْمِلِك : ، وأَْحَمدُ بن َخاِلِد بن ُمسَرِّحٍ، قَاالَحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ أََنُس بن سَاِلمٍ الَْخْوالنِيُّ - ١٧٧٠٤
لَمَّا قَِدَم َجعْفٌَر َعلَى : بن ُمَسرِّحٍ الَْحرَّانِيُّ، ثنا َمْخلَُد بن يَزِيَد، ثنا ِمسَْعٌر، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َما :ِه، ثُمَّ قَالَلَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَْرضِ الَْحَبَشِة قَبَّلَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َبْيَن َعْيَنْيَرسُولِ اللَِّه صَلَّى ال
  .أَْدرِي أََنا بِقُُدومِ َجْعفَرٍ أَُسرُّ أَْو بِفَْتحِ َخيَْبَر

  بن أَبِي ُجَحْيفَةَإِْدرِيسُ بن َيزِيَد اَألْوِديُّ َعْن َعْوِن 
: واَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، وُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، وحممود بن حممد الواسطي، قَالُ - ١٧٧٠٥

ِديِّ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ ثنا زَِياُد بن َعْبدِ اللَِّه، َعْن إِْدرِيسَ اَألْو: ثنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحَمَوْيِه، قَالَ
  .بِالال كَاَنيَُؤذِّنُ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِصَْوَتْينِ صَْوَتْينِ

بن َعْبِد اللَِّه، َعْن إِْدرِيَس اَألْوِديِّ، َعْن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا زَكَرِيَّا بن َيحَْيى، ثنا زَِياُد - ١٧٧٠٦
  .أَذَّنَ بِاللٌ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمًنى َمثَْنى َمثَْنى، َوأَقَاَم َمثَْنى َمثَْنى:َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  َعبَّاسِ الدُّورِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُنوحٍ الرَّازِيُّ، ثنا زَِياُد بن َعْبِدَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن الْ - ١٧٧٠٧

أََتْيَنا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَحَضَرتِ : اللَِّه، َعْن إِْدرِيَس اَألْوِديِّ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
لَْيِه َوَسلََّم بَِوُضوءٍ قَاَم بِاللٌ فَأَذَّنَ فََجَعلَ أُْصُبَعْيِه ِفي أُذَُنْيِه، َوجََعلَ َيسَْتِديُر، َوأُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعالصَّالةُ، فَ

خَْرَج َعَنَزةً فََركََزَها، َوأَقَاَم الصَّالةَ فََصلَّى إِلَْيَها فََتَوضَّأَ ُهَو وَأَْصَحاُبُه فَفََضلَ ِمَن الَْماِء فَْضلَةٌ، فََجَعلَْنا نَْبَتِدُر فَْضلَُه، ثُمَّ أ
إِذَا قَِدْمُت الَْمدِيَنةَ فَأُْتونِي َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجَعلَ لََنا َشيْئًا :الظُّْهَر َركَْعَتْينِ وَالَْعْصرَ َركَْعَتْينِ، ثُمَّ قَالَ

  .َسلََّمُه لََنا أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهُيْعِطَيَنا فَ
  ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ

أَبِيِه،  ، َعْنَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ - ١٧٧٠٨
َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي : َرأَْيتُ بِالال ُيَؤذِّنُ َوَيدُوُر فَأََتتَبَُّع فَاُه َهُهَنا َوَهُهَنا َوأُْصُبَعاُه ِفي أُذَُنْيِه، قَالَ:قَالَ

فََركََزَها ِفي اَألبْطَحِ فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَْيَها  فََخَرجَ بِاللٌ َبْيَن َيَدْيِه الَْعنََزةُ: قُبٍَّة لَُه َحْمَراُء، قَالَ
  .ِهي أَْنظُُر إِلَى بَرِيقِ َساقَْيالظُّْهَر، َوالَْعْصَر يَُمرُّ َبْيَن َيَدْيِه الْكَلُْب وَالِْحَماُر وَالَْمرْأَةُ، َوَعلَْيِه ُحلَّةٌ لَُه َحْمَراُء كَأَنِّ

  فَةَ،َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْي - ١٧٧٠٩



كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَْيِه فَأََتتَبَُّع فَاُه َهُهَنا َوَهُهَنا أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم األَْبطََح فََخَرَج بِاللٌ فَأَذَّنَ فَ:َعْن أَبِيِه، قَالَ
لَّةٌ َحْمَراُء كَأَنِّي أَنْظُُر إِلَى َيْعنِي َيمِيًنا َوِشمَاال، وَأَْخَرَج فَْضلَ َوضُوِئِه، فََبْيَن نَاِئلٍ َونَاِضحٍ فََركََز َعنََزةً فَخََرَج، َوَعلَْيِه ُح

  .الظُّْهَر وَالَْعْصرَ َركَْعَتْينِ حَتَّى َرَجَع َبرِيقِ َساقَْيِه فَصَلَّى
َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َجمِيلٍ، ثنا أَْحَمدُ بن َمنِيعٍ، ثنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َعْوِن بن أَبِي  - ١٧٧١٠

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَجََعلَ النَّاُس ِمْن َناِئلٍ َونَاِضحٍ حَتَّى جََعلَ ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيهِأَنَّ بِالال أَْخَرَج فَْضلَ َوُضوِء النَّبِيِّ صَلَّ
  .الصَّبِيُّ ُيْدِخلُ َيَدُه َتْحَت آَباِط الْقَْومِ َيَتَصبَُّب

َوِكيٌع، ثنا ُسفَْيانُ، َواْبُن أَبِي َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، ثنا َيْحَيى بن َحسَّانَ الْكُوِفيُّ، ثنا  - ١٧٧١١
َصلَّْيُت َمعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِمًِنى َركَْعَتْينِ، ثُمَّ لَْم يََزلْ :لَْيلَى، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ حَتَّى َرَجَع إِلَى الَْمدِينَِة
ِن بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َجمِيلٍ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن َمنِيعٍ، ثنا إِْسَحاقُ اَألْزَرُق، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َعْو - ١٧٧١٢

كَْعَتْينِ، ثُمَّ سَاَر فََصلَّى الَْعْصَر َركَْعَتْينِ َصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الظُّْهَر بِالْبَطَْحاِء َر:أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َحتَّى قَِدَم الَْمدِيَنةَ فَأََتمَّ

  أَُبو خَاِلدٍ الدَّاالنِيُّ َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ
  َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ بن ُمحَمٍَّد - ١٧٧١٣

ذَكََر اْبُن جَُرْيجٍ، َعْن أَبِي َخاِلٍد، أَْخَبَرُه َعْن َعْوِن بن أَبِي : أَُبو قُرَّةَ، قَالَالَْجَنِديُّ، ثنا أَُبو ُحَمةَ ُمَحمَُّد بن يُوُسَف، ثنا 
لَْيِه َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاَألبْطَحِ، َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع:ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ

 َيُمرُّ َبْيَن َيَدْيِه الرَُّجلُ َوالْمَْرأَةُ َوَسلََّم ِفي قُبٍَّة ِمْن أََدمٍ فََتَوضَّأَ ِمْن َتْورِ ِحجَاَرٍة، فََخَرَج بِاللٌ بِفَْضِلِه فََصلَّى الظُّْهَر َوالَْعْصَر
  .َوالِْحَماُر ِمْن َوَراِء الَْحْربَِة
  ْن أَبِي ُجَحْيفَةََعِليُّ بن اَألقَْمرِ َعْن َعْوِن َع

ةَ، َعْن َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ اَألذَنِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ثنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن َرقََبةَ بن َمْصقَلَ ٢٥ - ١٧٧١٤
  .ال آكُلُ ُمتَِّكئًا:ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََعِليِّ بن اَألقَْمرِ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ

  َماِلُك بن ِمْغَولٍ َعْن َعْوِن َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ َعْن أَبِيِه
اَألْزَرُق،  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيدَ الْقََراطِيِسيُّ، ثنا َحجَّاُج بن إِْبَراِهيَم - ١٧٧١٥

َخَرجَ بِاللٌ فََركََز َعَنَزةً :ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َماِلِك بن ِمْغَولٍ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: قَاال
ِحَماُر وَالْكَلُْب، َوخََرَج بِفَْضلِ َوُضوِء َرُسولِ اللَِّه صَلَّى فََصلَّى إِلَْيَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُمرُّ َبْيَن َيَدْيِه الْ

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَزاَد الُْحَمْيِديُّ ِفي َحِديِثِه وَالَْمْرأَةُ
  يُّ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا مُوَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِق - ١٧٧١٦

َدفَْعُت إِلَى :، قَالَثنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ، َعْن زَاِئَدةَ، َعْن َماِلِك بن ِمْغَولٍ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه
الِة، ثُمَّ َدَخلَ بِاللٌ فَأَخَْرَج الْعََنَزةَ فَخََرَج النَّبِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاَألبْطَحِ ِفي قُبٍَّة فَخََرَج بِاللٌ فََناَدى بِالصَّ

ْيِه َوَسلََّم َيُمرُّ َبْيَن َيَدْيِه الِْحَمارُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََركََز الَْعنََزةَ َوأَقَاَم الصَّالةَ، فََصلَّى لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  ةَُوالْمَْرأَ

ثنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوَعِليُّ بن الَْعبَّاسِ الَْبَجِليُّ الْكُوِفيُّ، قَاال - ١٧٧١٧



قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : يِه، قَالَاَألكْفَانِيُّ، ثنا ُخَنْيسُ بن َبكْرٍ، ثنا مَاِلُك بن ِمْغَولٍ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِ
  .َنيأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َسيَِّدا كُُهولِ أَْهلِ الَْجنَِّة ِمَن اَألوَِّلَني، َواَألخِرِيَن َما َخال النَّبِيَِّني وَالُْمْرَسِل:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  رِ َعْن َعْوٍنالَْحجَّاُج بن أَْرطَاةَ، َوَعْبُد اللَِّه بن الُْمْختَا
ثنا إِْبَراِهيمُ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، - ١٧٧١٨

ُد اللَِّه بن الُْمْختَارِ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، ثنا الَْحجَّاُج، َوَعْب: ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، قَالَ: بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، قَاال
َوَرائَِها الْكَلُْب  أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى بِالَْبطَْحاِء َوَبْيَن َيَدْيِه َعَنَزةٌ، فََجَعلَ َيُمرُّ ِمْن: َعْن أَبِيِه

  .َوالِْحَماُر وَالْمَْرأَةُ
  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو ُعمََر - ١٧٧١٩

سُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ الضَّرِيُر، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه أَنَّ بِالالأَِذنَ ِلَر
  .أُْصُبَعْيِه ِفي أُذَُنْيِه َوَجَعلَ َيسَْتِديُرَعلَْيِه َوَسلََّم بِالْبَطَْحاِء فَجََعلَ 

 بن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َجمِيلٍ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن َمنِيعٍ، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، ثنا الَْحجَّاُج، َعْن َعْوِن - ١٧٧٢٠
  .َع أُْصبَُعْيِه ِفي أُذَُنْيِه َواْسَتَداَر ِفي أَذَانِِهكَانَ بِاللٌإِذَا أَذَّنَ َوَض: ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا عَْبُد اَألْعلَى بن وَاِصلٍ، ثنا َيْحَيى بن آَدَم، َعْن ُسفَْيانَ، - ١٧٧٢١
: بِالال أَذَّنَ فَأَتََتبَُّع فَاُه َهُهَنا َوَههَُنا، وَالَْتفََت سُفَْيانُ َيِميًنا َوِشَماال، قَالَ َيْحَيىرَأَْيُت :َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .اسَْتدَاَر َواْسَتَداَر ِفي أَذَانِِه فَلَمَّا لَِقيَنا َعوًْنا لَمْ َيذْكُْر ِفيِه : كَانَ َحجَّاُج َيذْكُُرُه، َعْن َعْوٍن، أَنَُّه قَالَ: قَالَ ُسفَْيانُ
َحجَّاجٍ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحمََوْيِه، ثنا زِيَاُد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن  - ١٧٧٢٢

َوَسلََّم ُيَمكُِّن أَْنفَُه ِمَن اَألْرضِ كََما يَُمكُِّن  َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه:َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َجْبَهَتُه

ِقيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيدِ بن كَاِسبٍ، ثنا الْقَاِسُم بن َناِفعٍ السَّوَارِ - ١٧٧٢٣
  أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَرأَ الَْحدَّ َعنِ امَْرأٍَة َعْن َحجَّاجِ بن أَْرطَأَةَ، َعْن َعْوِن بن

  .اسُْتكْرَِهْت
َعْوِن بن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعبَّاُد بن الَْعوَّامِ، َعْن َحجَّاجٍ، َعْن  - ١٧٧٢٤

بنو َعاِمرٍ، : َمْن أَنُْتْم؟ قُلَْنا: أََتْيَنا النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاَألبْطَحِ ِفي قُبٍَّة لَُه َحمَْراَء، فَقَالَ:ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َمْرحًَبا أَْنُتْم مِنِّي: فَقَالَ

ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن : الُْمثَنَّى، قَالََحدَّثََنا ُمعَاذُ بن  - ١٧٧٢٥
: ْن بين َعاِمرٍ، فَقَالَِم: َمْن أَْنُتْم؟ قُلَْنا: َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََنا َوَرُجلٌ ِمْن بين َعاِمرٍ فَقَالَ:أَبِيِه، قَالَ

  .َمْرَحًبا بِكُمْ أَنُْتْم ِمنِّي
ٍد، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زِيَا - ١٧٧٢٦

أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي اَألبْطَحِ :ةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَالَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَ
اللٌ َوَوَضعَ فَأََنا مِْنكُْم، ثُمَّ َخَرَج بِ: ِمْن بين َعاِمرٍ، قَالَ: لََنا ِممَّْن أَْنُتْم، قُلَْنا: ِفي قُبٍَّة َحْمَراَء ِفي َنفَرٍ ِمْن بين َعاِمرٍ، فَقَالَ

ِفي أَذَانِِه ورَكََز لَِرُسولِ اللَِّه  ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَُهورًا، ثُمَّ أَذَّنَ َوَوَضَع أُْصُبَعْيِه ِفي أُذَُنْيِه وَاسَْتدَاَر



ْهرَ َركَْعَتْينِ وَالَْعْصرَ َركَْعَتْينِ، َوقَالَ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعَنَزةً فََصلَّى إِلَْيَها فََصلَّى الظُّ
  ائُْتونِي بِالَْمِديَنِة، َوَوَعَدَنا ُسلًْتا، فَأََتْينَا: َوَسلََّم

أََتْيَنا أََبا َبكْرٍ فَأَْنجِْز َما َوَعَدَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الَْمِديَنةَ فََوَجْدَنا َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َماَت، فَ
  .َوَسلََّم

  َعْبُد الَْجبَّارِ بن الَْعبَّاسِ الَْهَمذَانِيُّ الشََّباِميُّ َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ
َعْيمٍ، ثنا عَْبُد الَْجبَّارِ بن الَْعبَّاسِ، ثنا َعْونُ بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُن - ١٧٧٢٧

َوُضوَء  ى بِالصَّالِة، ثُمَّ أَْخَرَجلَمَّا كَانَ َيْوُم النَّفْرِ نََزلَْنا بِاَألبْطَحِ،فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالال فََناَد: قَالَ
َعَنَزةً فََركََزَها َبْيَنُه َوَبْينَ  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََوثَبَ النَّاُس َعلَْيِه فَِمْن َبْينِ َناِئلٍ َونَاِضحٍ، ثُمَّ أَخَْرَج

  .الطَّرِيقِ
نا عَْبُد الَْجبَّارِ بن الَْعبَّاسِ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ث - ١٧٧٢٨

إِنَّكُْم كُنُْتْم أَمَْواًتا :كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرِِه الَِّذي َناُموا ِفيِه حَتَّى طَلََعِت الشَّْمُس، فَقَالَ: قَالَ
  .كَرََهااللَُّه أَرَْواَحكُْم، فََمْن َناَم َعْن َصالٍة فَلُْيَصلَِّها إِذَا اْسَتْيقَظَ، َوَمْن َنِسَي َصالةً فَلُْيَصلَِّها إِذَا ذَفََردَّ 

يُّ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث بن إِْبَراهِيَم أَُبو ُعَبْيَدةَ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا ِعيَسى بن إِبَْراِهيمَ الْبَِرِك - ١٧٧٢٩
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : بن ُمْسهِرٍ، ثنا َعْبُد الَْجبَّارِ بن الْعَبَّاسِ الْهََمذَانِيُّ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  إِذَا قَاَم أََحدُكُْم:َعلَْيِه َوَسلََّم

  .الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َردَّ ِفيَنا أَرَْواَحَنا َبْعدَ إِذْ كُنَّا أَمَْواًتاِمْن َمَناِمِه فَلَْيقُلِ 
قَرَأُْت َعلَى إِبَْراهِيَم : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ - ١٧٧٣٠

ثنا َعْبُد الَْجبَّارِ بن الَْعبَّاسِ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن : ثنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ، قَالَ: ، قَاالبن َسِعيٍد الَْجْوَهرِيِّ
ى تَُنجِّدُوا ُبيُوَتكُْم كََما تَُنجَّدُ َسُتفَْتُح َعلَْيكُمُ الدُّنَْيا حَتَّ:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، ِفيَما َنعْلَُم، قَالَ

  َبلْ أَْنُتُم الَْيْوَم خَيٌْر:َيوَْمِئٍذ، قَالَ: َنَعْم، فَأَْنُتُم الَْيْوَم خَْيٌر ِمْن َيْوَمِئٍذ، قُلَْنا:وََنْحُن َعلَى ِدينِنَا، قَالَ: الْكَْعَبةُ، قُلَْنا
ثنا ُمَحمَُّد بن : و َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ التُّسَْترِيُّ، قَالََحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُب - ١٧٧٣١

 ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، ثنا َعْبدُ الَْجبَّارِ بن الَْعبَّاسِ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيهِأَنَّ: ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، قَاال
ال : هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرُجال ذََبَح قَْبلَ أَنْ ُيَصلِّيَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم النَّْحرِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّ

  .زُِئ بَْعَدَكُيْجزُِئ َعْنَك َوال ُيْج: فَإِنَّ ِعْنَدَنا َجذََعةً، قَالَ: ُيْجزُِئ َعْن أََحٍد، قَالَ
ثنا َعْبدُ : قَالََحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم، ثنا الِْفرَْيابِيُّ، ح َوَحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ،  - ١٧٧٣٢

  ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِهَنَهى َرُس:الَْجبَّارِ بن الَْعبَّاسِ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .َوَسلََّم َعْن ثََمنِ الدَّمِ، َوَمْهرِ الْبَِغيِّ، َوثََمنِ الْكَلْبِ
َعْبدُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، ثنا  - ١٧٧٣٣

َنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ثََمنِ الدَّمِ، :ارِ بن الَْعبَّاسِ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَالَْجبَّ
  َوكَْسبِ الَْحجَّامِ، َوَمْهرِ الْبَِغيِّ

ا ُموَسى بن ُمَحمَّدِ بن َحبَّانَ، ثنا سَاِلمُ بن قَُتْيَبةَ قَالَ ثنا عَْبُد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، أََن - ١٧٧٣٤



كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمِسريٍ فََسِمَع قَاِئال، :الَْجبَّارِ بن الَْعبَّاسِ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
أَْشَهدُ أَنَّ ال إِلََه إِال اللَُّه، فَقَالَ : َدْعَوةُ الَْحقِّ، فَقَالَ: أَكْبَُر، اللَُّه أَكَْبُر، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّه: َيقُولُ

ًدا َرُسولُ اللَِّه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمَّ: كَِلَمةُ اِإلْخالصِ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َتجُِدونَ َهذَا َصاِحَب ِمْعًزى أَوْ َصاِحَب ِكالبٍ : خََرَج َصاحُِبَها ِمَن النَّارِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَسلََّم
  .َيَتصَيَُّد

  ْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ َما َرَوى َصَدقَةُ بن أَبِي ِعْمَرانَ َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَأَْشَعثُ بن سَوَّارٍ، َع
كَرِيَّا، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السِّقِْطيُّ، ثنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعبَّاِد بن الَْعوَّامِ، وإِْسَماعِيلُ بن َز - ١٧٧٣٥

  كَرِيَّا بن أَبِي زَاِئدَةَ، َعْن أَْشَعثَ بن َسوَّارٍ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْنوَيْحَيى بن َز

َزاِئَدةَ ، قَالَ اْبُن أَبِي بََعثَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَصدِّقًا فَكَانَ َيأُْخذُ ِمَن اَألغْنَِياِء َوُيعِْطي الْفُقََراَء:أَبِيِه، قَالَ
  .َوكُْنُت غُالًما يَِتيًما فَأَْعطَانِي ِمنَْها قَلُوًصا:ِفي َحدِيِثِه
َعْن َعْوِن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َعْن أَشَْعثَ بن َسوَّارٍ، - ١٧٧٣٦

ا بََعثَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَنا َساِعًيا فَأََخذَ الصََّدقَةَ ِمْن أَغْنِيَاِئَنا، فََجَعلََه:يِه، قَالَبن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِ
، ثنا أَُبو َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا ِفي فُقََراِئنَا، َوكُْنُت غُالًما َيِتيًما ال مَالَ ِلي، فَأَْعطَانِي ِمنَْها قَلُوًصا، َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي

َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر : ُعَمُر بن َعِليٍّ، َعْن أَْشَعثَ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .ِمثْلَُه

رِيُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن َناِفعٍ، ثنا الْفَْضلُ بن الَْعالِء، ثنا أَشَْعثُ بن َسوَّارٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْت - ١٧٧٣٧
َحَجْجُت َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا غُالٌم فََبْيَنَما َنْحُن ُنزُولٌ : َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

 حَتَّى اْنَتَهيَْنا ارَْتَحلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَقُوُم َعلَى َراِحلَِتي فَأََشدُّ َعلَْيَها َوَضرَْبُت َنْحَوُه:ى، قَالَ قَاِئلٌبِِمًن
َبةٌ فََخَرَج َعلَْيَنا بِاللٌ َوَمَعُه َوُضوٌء َوَعَنَزةٌ، ثُمَّ أَذَّنَ إِلَى الْبَطَْحاِء، فَإِذَا َجَماَعةٌ ِمَن النَّاسِ غَْيُر كَِثريٍ، َوإِذَا قُبَّةٌ َمْضُرو

  فََخَرَج َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتَوضَّأَ فَأَفَْضلَ

فََعلُْت ِمثْلَ َما فََعلُوا، ثُمَّ َصلَّى َرسُولُ اللَّهِ فَْضلَةً، فَإِذَا النَّاُس َيأُْخذُونَ ِمْنَها فََيْمَسُحونَ ُوُجوَهُهْم َوُرءُوَسُهْم فَالَْتفََت فَ
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالَْعنََزةُ َبْيَن َيَدْيِه، َوالنَّاُس ُمقْبِلُونَ َوُمْدبُِرونَ

الدَِّمشِْقيُّ، ثنا َسْعَدانُ بن ُيْحيِي، ثنا  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ - ١٧٧٣٨
َمْن َرآنِي ِفي :لََّم، قَالََصَدقَةُ بن أَبِي ِعْمَرانَ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .الشَّْيطَانَ ال َيْستَِطيُع أَنْ َيَتَمثَّلَ بِي الَْمَنامِ فَكَأَنََّما َرآنِي ِفي الَْيقَظَِة، فَإِنَّ
ُد بن َبكْرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ السََّمْرقَْنِديُّ، ثنا ُمحَمَّ - ١٧٧٣٩

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَالْكُوِفيُّ، َعْن َصَدقَةَ بن أَبِي ِعْمَرانَ، َعْن َعْو
لَْحْضَرِميُّ، ثنا الْقَاِسمُ َمْن َرآنِي فَقَْد َرآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ال َيْسَتِطيُع أَنْ َيَتَشبََّه بِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه ا:َوَسلََّم

قَالَ : أَبِيِه، قَالَبن ُمَحمَِّد بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن َصَدقَةَ بن أَبِي ِعْمَرانَ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن 
  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه
  ةَكَِثُري بن قَاَروَْنَدا َعنِ اْبنِ أَبِي ُجَحْيفَ



زِيزِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َرَجاَء السِّقِْطيُّ، ثنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمَِّد بن حَاِتمٍ، ثنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد الَْع - ١٧٧٤٠
  َصاِدرٍ الَْمِدينِيُّ، ثنا الْفَْضلُ بن ُسلَْيَمانَ، ثنا كَِثُري بن

َحَجْجَنا َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحجَّةَ الَْودَاعِ، فََما زِلْنَا :ةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَقَاَرَوْنَدا، ثنا َعْونُ بن أَبِي ُجَحْيفَ
  .ُنَصلِّي َركَْعَتْينِ حَتَّى َرجَْعَنا

  الْهَْيثَُم بن َحبِيبٍ الصَّْيَرِفيُّ َعْن َعْوِن اْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ
ن لُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، ثنا حَفُْص بن أَبِي َداُوَد، َعنِ الْهَْيثَمِ بَحدَّثََنا ا - ١٧٧٤١

ي قَْد َسَدلَ ثَْوَبُه فَقَطََعُه َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِرُجلٍ ُيَصلِّ:َحبِيبٍ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َعلَْيِه

  كَاِملُ أَُبو الَْعالِء َعْن َعْوِن اْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ
ْوِن بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، ثنا ُعبَْيُد بن إِْسحَاَق الَْعطَّاُر، ثنا كَاِملُ أَُبو الَْعالِء، َعْن َع - ١٧٧٤٢

  نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ثََمنِ الدَّمِ:فَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَُجَحْي
  ُعْتَبةُ بن الُْعَمْيسِ َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ

انُ بن أَحَْمَد، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َعْبَد - ١٧٧٤٣
ثنا َجْعفَُر بن َعْوٍن، ثنا أَُبو الُْعَمْيسِ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، : َوالَْعبَّاُس بن َعْبدِ الَْعظِيمِ الَْعْنبَرِيُّ، قَالُوا

َسلََّم َبْيَن َسلَْمانَ وَأَبِي الدَّرَْداِء، فََجاَء َسلَْمانُ َيزُوُر أََبا الدَّْرَداِء، فَإِذَا أُمُّ الدَّْرَداءِ آَخا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو:قَالَ
  هَاَر، َولَْيَس لَُهإِنَّ أََخاَك أََبا الدَّْرَداِء َيقُوُم اللَّْيلَ وََيُصوُم النَّ: َما شَأُْنكِ َيا أُمَّ الدَّْرَداِء؟ قَالَْت: ُمْبَتذَلَةٌ، فَقَالَ

إِنِّي : أَطِْعْم، قَالَ:  َسلَْمانَُحاَجةٌ ِفي َشْيٍء ِمَن الدُّْنيَا، فََجاَء أَُبو الدَّرَْداِء فََرحََّب بَِسلَْمانَ َوقَرََّب إِلَْيِه طََعاًما، فَقَالَ لَُه
َيأْكُلَ َمَعُه فَأَكَلَ َمَعُه، ثُمَّ بَاَت ِعْندَُه، فَلَمَّا كَانَ ِمَن اللَّْيلِ أََرادَ  أَقَْسْمُت َعلَْيَك لَتُفِْطَرنَّ فَأََبى َيأْكُلُ َحتَّى: َصاِئٌم، قَالَ

، أَْعطِ َيا أََبا الدَّرَْداِء، إِنَّ ِلَجَسِدَك َعلَْيكَ َحقًّا َولَِربَِّك حَقًّا، َوَألْهِلكَ َحقًّا: أَُبو الدَّْرَداِء أَنْ َيقُوَم فََمَنَعُه َسلَْمانُ، ثُمَّ قَالَ
قُمُ اآلنَ إِنْ ِشئَْت، فَقَاَما فَتََوضَّأَ، ثُمَّ َركََعا، ثُمَّ َخَرَجا إِلَى : كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه، فَلَمَّا كَانَ ِفي َوْجِه الصُّْبحِ، قَالَ

إِنَّ :، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالصَّالِة، فََدَنا أَُبو الدَّرَْداِء لُِيْخبَِر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
بن َعْوٍن، َعْن أَبِي  ِلَجَسِدَك َحقًّا ِمثْلَ َما قَالَ َسلَْمانُ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َجْعفَُر

كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاَألبْطَحِ، فََجاَء بِاللٌ فَآذََنُه :ةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَالُْعمَْيسِ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَ
  .بِالصَّالِة، َوذَكََر الَْحِديثَ

  َيزِيُد بن زَِياِد بن أَبِي الَْجْعِد َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ
َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ح َوَحدَّثََنا َمْحُمودُ بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، ثنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  - ١٧٧٤٤

: ِه، قَالَثنا َوكِيٌع، َعْن َيزِيدَ بن زِيَاِد بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِي: الشَّْعثَاِء َعِليُّ بن الَْحَسنِ، قَاال
  نََهى َعْن:َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .كَْسبِ الَْحجَّامِ َوَمْهرِ الْبَِغيِّ
  أَُبو بُْرَدةَ اَألْشعَرِيُّ َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ

ثَْمانَ بن كََراَمةَ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُع - ١٧٧٤٥



َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالْبَطَْحاِء، َوقَْد أَذَّنَ بِاللٌ :ُبْرَدةَ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
النَّاُس إِلَى  ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن قُبٍَّة لَُه ِمْن أُُدمٍ فََجلََس بِِفنَاِئَها، ثُمَّ أُِتَي بِطَُهورٍ، فَتََوضَّأَ، ثُمَّ بَاَدَرفََخَرَج النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ

َزٍة فَغُرَِزْت َبْيَن َيَدْيِه فََصلَّى بِالنَّاسِ، فَْضلِ َوضُوِئِه ِمْن َشارِبٍ و ُمَتَوِضٍئ، ثُمَّ أُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعَن
  .َوإِنَّ الصَّبِيَّ َوالْمَْرأَةَ وَالشَّاةَ َوالَْبِعَري َيُمرُّونَ َبْيَن َيَديِْه

  قَْيُس بن الرَّبِيعِ َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ
لٍ اَألْشَعرِيُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا أَُبو بِال - ١٧٧٤٦

رَأَْيُت بِالال خََرَج :ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال: قَالَ
مَاال َزَها، ثُمَّ قَاَم ُيَؤذِّنُ فََجَعلَ أُْصُبَعْيِه ِفي أُذَُنْيِه َوجََعلَ َيقُولُ بَِرأِْسِه َهكَذَا و َهكَذَا َيِميًنا َوِشبِالَْهاجَِرِة َوَمَعُه َعَنَزةٌ فََركَ

الَْماِء، فَِمْن َبْينِ آِخٍذ َونَاِضحٍ، َحتَّى فََرغَ ِمْن أَذَانِِه، ثُمَّ َدَخلَ َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَخَْرَج فَْضلَةً ِمَن 
  ثُمَّ خََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيِه ُحلَّةٌ َحْمَراُء كَأَنِّي

  .َواللَّفْظُ ِلَحِديثِ أَبِي بِاللٍ أَْنظُُر إِلَى َبيَاضِ َساقَْيِه ِمْن َتْحِتَها فَصَلَّى إِلَى الَْعَنَزِة وَالظَّْعُن َيُمرُّونَ َبْيَن َيَديِْه،
َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ بن ُمَغلِّسِ، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َعْوِن بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٧٧٤٧

  ُه َعلَْيِه َوَسلََّم آِكلَ الرَِّبا َوُموِكلَُهلََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ:أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
بِي ُجَحْيفَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َعْوِن بن أَ - ١٧٧٤٨

ِمْن بين : ِممَّْن أَنُْتْم؟ قُلَْنا: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أََنا َوَرُجالِن ِمْن بين َعاِمرٍ، فَقَالََدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ:َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .أَْنُتَما ِمنِّي: َعاِمرٍ، قَالَ

  َعْبُد الَْحِميدِ بن أَبِي َجْعفَرٍ الْفَرَّاُء َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ
اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ِهَشاُم بن ُيوُنَس اللُّْؤلُؤِيُّ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد  - ١٧٧٤٩

اللَّهُ  كَانَ ُيْركَُز ِللنَّبِيِّ َصلَّى:الُْمَحارِبِيُّ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد بن أَبِي َجعْفَرٍ الْفَرَّاِء، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َعَنَزةٌ ِفي الْفََضاِء فَُيَصلِّي إِلَْيهَا
  ُشْعَبةُ بن الَْحجَّاجِ َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ

ثنا أَُبو : فَةَ، قَالَثنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِلي: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، وَأَُبو َخِليفَةَ، قَاال - ١٧٧٥٠
صَلَّى َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :ثَنا شُْعَبةُ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه: الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَاال

  بِالْبَطَْحاِء

لْمَْرأَةُ َيُمرُّونَ ِمْن َوَراِء الَْعنََزِة، فََركََز َبْيَن َيَدْيِه َعَنَزةً فََصلَّى إِلَْيَها الظُّْهَر َركَْعَتْينِ، َوالَْعْصَر َركْعََتْينِ، َوكَانَ الِْحمَاُر َوا
  .َواللَّفْظُ ِلَحِديِث ُسلَْيَمانَ بن َحْربٍ

: ْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َحجَّاُج بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُشْعَبةَ، َعنِ الَْحكَمِ، قَالََحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَ - ١٧٧٥١
ظُّْهرَ خََرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْهاجَِرِة إِلَى الْبَطَْحاِء فََتَوضَّأَ َوَصلَّى ال:َسِمْعُت أََبا ُجَحْيفَةَ، ُيَحدِّثُ قَالَ

كَانَ َيُمرُّ ِمْن َوَراِئَها : َوَزاَد َعْونٌ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ: َركَْعَتْينِ َوَصلَّى الَْعْصَر َركْعََتْينِ َوَبْيَن َيَدْيِه َعَنَزةٌ، قَالَ ُشْعَبةُ
َسُحونَ بَِها ُوجُوَهُهْم فَأََخذْتُ بَِيِدِه فََوَضْعتَُها َعلَى َوْجهِي، الِْحَماُر وَالَْمرْأَةُ، ثُمَّ قَاَم النَّاُس فََجَعلُوا َيأُْخذُونَ َيَدُه فََيْم

  .فَإِذَا ِهَي أَْبَرُد ِمَن الثَّلْجِ، وَأَطَْيُب رًِحيا ِمَن الِْمْسِك
نا شُْعَبةُ، َعْن َعْوِن بن أَبِي َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ثَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، وَأَُبو َخِليفَةَ، قَاال - ١٧٧٥٢



إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َرأَْيُت أَبِي اْشَتَرى غُالًما َحجَّاًما فَكََسَر َمَحاجَِمُه فََسأَلُْتُه َعْن ذَِلَك، فَقَالَ: ُجَحْيفَةَ، قَالَ
ْن َمْهرِ الْبَِغيِّ، َولََعَن الْوَاِشَمةَ، وَالُْمْستَْوِشَمةَ َوآِكلَ الرَِّبا َوُموِكلَُه، َحدَّثََنا َوَسلََّم نََهى َعْن ثََمنِ الدَّمِ، َوثََمنِ الْكَلْبِ، َوَع

اللَُّه َعلَْيِه  ثَنا ُشْعبَةُ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى: أَُبو َخِليفَةَ، ثنا أَُبو الَْولِيِد، وُمحَمَُّد بن كَِثريٍ، قَاال
  :َوَسلََّم َنْحَوُه، َزاَد اْبُن كَِثريٍ

  .َولََعَن الُْمصَوَِّر
  أَُبو َمْعَدانَ َعاِمُر بن ُمرَّةَ َعْن َعْوٍن

َعْنَبَسةَ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا الَْجرَّاُح بن َمْخلٍَد، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ الْجََزرِيُّ، ثنا َسعِيُد بن  - ١٧٧٥٣
أََتْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َسِمْعُت َعْونَ بن أَبِي ُجَحْيفَةَ ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: الْقَطَّانُ، ثنا أَُبو َمْعَدانَ، قَالَ

ِه، إِنَّ َعلَيَّ َرقََبةً ُمْؤِمَنةً أَفَُتجِزُِئ َعنِّي َهذِِه، فَقَالَ لََها َيا َرسُولَ اللَّ: َوَسلََّم امَْرأَةٌ، َوَمَعَها َجارَِيةٌ َسوَْداُء، فَقَالَِت الَْمرْأَةُ
أََتْشَهِديَن : أَْنتَ َرسُولُُه، قَالَ: فََمْن أََنا؟ قَالَْت: ِفي السََّماِء، قَالَ: أَْيَن اللَُّه؟ قَالَْت: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اْعتِِقيَها فَإِنََّها : نََعْم، قَالَ: أَُتْؤِمنَِني بَِما َجاَء ِمْن ِعْنِد اللَِّه؟ قَالَْت: َنَعْم، قَالَ: هَ إِال اللَُّه، وَأَنِّي َرُسولُ اللَِّه، قَالَْتأَنَّ ال إِلَ
  .ُمْؤِمَنةٌ

  ُمَحمَُّد بن جَابِرٍ الَْيَماِميُّ َعْن عون
ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا ُمَحمَُّد بن جَابِرٍ، َعْن َعْوِن بن أَبِي : ى، ويُوُسُف الْقَاِضي، قَاالَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّ - ١٧٧٥٤

  لََعَن آِكلَ الرَِّبا وَالْوَاِشَمةَ َوالُْمَصوَِّر:ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه
  اِميُّ َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَأَيُّوُب بن َجابِرٍ الَْيَم

بِي ُجَحْيفَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا أَيُّوُب بن َجابِرٍ، َعْن َعْوِن بن أَ - ١٧٧٥٥
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنأْكُلَ ِمْن كَْسبِِه َشْيئًا كَانَ لََنا غُالٌم َحجَّاٌم فََنهَاَنا النَّبِيُّ:َعْن أَبِيِه، قَالَ

  زَْيُد بن أَبِي أَُنْيَسةَ َعْن َعْوِن بن أَبِي

  ُجَحْيفَةَ
َحمَُّد بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َوْهبِ بن أَبِي كَرَِميةَ الَْحرَّانِيُّ، ثنا ُم - ١٧٧٥٦

َنَزلَْنا َمَع نَبِيِّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َعْن أَبِي َعْبِد الرَِّحيمِ، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيسَةَ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
إِلَى َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَخلَ َعلَْيِه ِفي َبْيٍت َوأَْدَخلَ َمَعُه َوَسلََّم بِاَألبْطَحِ فََناَدى بِاللٌ بَِصالِة الظُّْهرِ، فََجاَء 

َنا َنْبَتِدُر، ثُمَّ أََخذَ  َخَرَج، فَلَقَْد َرأَْيُتَتْوًرا ِمْن َماٍء ِمْن أُُدمٍ، فََتَوضَّأَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَبِقَيْت ِفيِه َبِقيَّةٌ، ثُمَّ
أَْيتُ الْمَْرأَةَ وَالْكَلَْب َتُمرُّ َبْيَن بِاللٌ َعَنَزةً، فََركََزَها فََخَرجَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى بنا َركَْعَتْينِ، َولَقَْد َر

  .أَْيِديَنا َوَنْحُن ُنَصلِّي
َعُروَبةَ الُْحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد الَْحرَّانِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َوْهبِ بن أَبِي كَرِميَةَ، ثنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َحدَّثََنا أَُبو  - ١٧٧٥٧

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َصلَّى ا َعْن أَبِي َعْبِد الرَِّحيمِ، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيسَةَ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ
  .َمْن َرآنِي ِفي الَْمَنامِ فَكَأَنََّما رَآنِي ِفي الَْيقَظَِة، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ال يََتَشبَُّه بِي:قَالَ

  أَُبو َمرَْيَم َعْبُد الَْغفَّارِ بن الْقَاِسمِ َعْن عون
ْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َيْحَيى بن أَبِي ُبكَيْرٍ، ثنا َيْحَيى بن أَبِي ُبكَيْرٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا َع - ١٧٧٥٨

  :ثنا َعْبُد الَْغفَّارِ بن الْقَاِسمِ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ



فَْضلُ َوُضوِء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْمَسكَةٌ بَِيِدِه،  َخَرَج بِاللٌ بِالْهَاجَِرِة فَأَذَّنَ، ثُمَّ َدَخلَ، فََخَرجَ بَِتْورٍ ِفيِه
  .َر الَْحدِيثَلَْو َوَضَعُه بِاَألْرضِ كََسَرُه النَّاُس فََجَعلُوا َيَتَناَولُونَ فَُمِصيٌب ِمْنُه وُمتََنضٌِّح َعلَْيِه بِالَْماِء، فَذَكَ

  َمنِ بن أَبِي لَْيلَى َعْن َعْوٍنُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْح
ي لَيْلَى، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، قَاال ك ثنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِ - ١٧٧٥٩

ثنا َوْهبُ بن َبِقيَّةَ، أََنا خَاِلٌد، َعنِ اْبنِ : السِّْمسَاُر، قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، ح َوَحدَّثََنا عِيَسى بن ُمَحمٍَّد
َمنِ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِي لَْيلَى، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُحَمْيدُ بن َعْبِد الرَّْح

َألْحفَظَنَّ كَْيفَ : كُْنُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاَألبْطَحِ، فَقُلُْت:فَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالََعْوِن بن أَبِي ُجَحْي
َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ  َصالةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْيْوَم، فََخَرجَ بِاللٌ، ثُمَّ َدَخلَ فَخََرَج بِفَْضلِ َوُضوِء

َخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْبَتَدَرُه النَّاُس فَِمْن َبْينِ آِخٍذ َونَاِضحٍ، ثُمَّ َدَخلَ فَأَخَْرَج َعَنَزةً فََركََزَها، ثُمَّ
إِلَى َبيَاضِ َساقَْيِه ِمْن َوَرائَِها، فَأَقَاَم بِاللٌ الصَّالةَ، َوتَقَدََّم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َوَسلََّم َوَعلَْيِه ُحلَّةٌ َحْمَراُء كَأَنِّي أَْنظُُر

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َوَصفَنَّا َخلْفَُه فََصلَّى بنا َوَبْيَن َيَدْيِه الِْحَماُر وَالَْمرْأَةُ َوالْكَلُْب
  َحدَّثَنَا - ١٧٧٦٠

ثنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن : ْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، وَالَْحْضرَِميُّ، قَاالالُْحَسْيُن بن إِ
  .لَْم َيَزلْ ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ حَتَّى َرَجَعَعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيهِأَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرَج ُمَسافًِرا فَ

ثنا َوِكيٌع، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا هَاُرونُ بن إِْسحَاَق، ِفي ُمْسَندِ أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ - ١٧٧٦١
َصلَّْيُت َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الظُّْهرَ :ْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالََعْن ُسفَْيانَ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَح

  .َوَهذَا وَْهٌم إِنََّما ُهَو َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َواْبنِ أَبِي لَْيلَى: بِِمًنى َركْعََتْينِقَالَ الَْحْضَرِميُّ
اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ اْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد - ١٧٧٦٢

زَالَتِ  َدنَْوُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بِاَألْبطَحِ ِحَني:لَْيلَى، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .الشَّْمُس، فََخَرَج بِاللٌ فَأَذَّنَ بِالصَّالِة

  ِعْمَرانُ بن أَبِي زَاِئَدةَ َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ
ي ثنا ُعَمُر بن أَبِ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، وَحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، قَاال - ١٧٧٦٣

فَرَأَْيتُ : َرأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قُبٍَّة َحْمَراَء ِمْن أُُدمٍ، قَالَ:زَاِئدَةَ، أََنا َعْونُ بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه أَنَُّه
  ْن أَصَاَب ِمْنُه َشْيئًا َتَمسََّح بِهِ،بِالال أَْخَرَج َوُضوَءُه فََرأَْيُت النَّاَس َيبَْتِدُرونَ ذَِلكَ الَْوُضوَء، فََم

َصاِحبِِه، ثُمَّ رَأَْيُت بِالال أَْخَرَج َعَنَزةً فََركََزهَا، َوَخ َرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َوَمْن لَْم ُيِصْب ِمْنهُ َشْيئًا أََخذَ ِمْن َبلَلِ َيدِ 
فََصلَّى إِلَى الَْعَنَزِة بِالنَّاسِ َركَْعَتْينِ، َوَرأَْيتُ النَّاَس َوالدَّوَابَّ َيُمرُّونَ َبْيَن َيَديِ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُحلٍَّة َحْمَراَء ُمَشمًِّرا 

  .الَْعنََزِة
  ُيوُنُس بن أَبِي َيْعفُورٍ َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ

ورٍ، ثنا ُيوُنُس بن أَبِي َيْعفُورٍ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، ثنا َسعِيُد بن َمْنُص - ١٧٧٦٤
ال َتزَالُ أَْمُر أُمَِّتي َصاِلًحا :كُْنُت َمَع َعمِّي ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْخطُُب، فَقَالَ: َعْن أَبِيِه، قَالَ

َيا بينَّ، كُلُُّهْم ِمنْ : َما قَالَ َيا َعمِّ؟ قَالَ: َخِليفَةً، َوخَفََض بَِها َصْوتَُه، فَقُلُْت ِلَعمِّي َوكَانَ أََماِمي َحتَّى يَْمِضَي اثَْنا َعَشَر
  قَُرْيشٍ



  َرقََبةُ بن َمْصقَلَةَ َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ
ثنا أَُبو ُمَعاٍذ النَّْحوِيُّ الْفَْضلُ بن : َمُد بن َعْبَدةَ الَْمرَْوزِيُّ، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْخِضرِ الَْمرَْوزِيُّ، ثنا أَْح - ١٧٧٦٥

اْنَتهَْيُت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو :َخاِلٍد، َعْن َرقََبةَ بن َمْصقَلَةَ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
فَْضلَ َوُضوِئِه ِفي َتْورٍ حِ ِفي قُبٍَّة ِمْن أُُدمٍ، فََخَرَج بِاللٌ فَأَذَّنَ بِالصَّالِة َصالةِ الظُّْهرِ، ثُمَّ َدَخلَ فََوضَّأَُه، ثُمَّ أَخَْرَج بِاَألْبطَ

لَُه، ثُمَّ َدَخلَ فَأَخَْرَج َعَنَزةً فََركََزَها بَْيَنُه َوَبْينَ  فَاْزَدَحْمَنا َعلَْيِه، فَِمْن ُمِصيبٍ بِطُوِلِه، َوِمْن ُمْنَتَضحٍ َعلَْيِه ِمَن الَْماِء َما قُدَِّر
  الِْقْبلَِة، َتُمرُّ الْمَْرأَةُ

َنا الظُّْهَر َوالَْعْصرَ ى َبرِيقِ َساقَْيِه فَأَمََّوالِْحَماُر، ثُمَّ أَقَاَم فََخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُحلٍَّة َحْمَراَء كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَ
  .َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ

  الَْمْسعُوِديُّ َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ
َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َجمِيلٍ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن َمنِيعٍ، ثنا الُْحَسْيُن بن ُمحَمٍَّد، ثنا الَْمْسعُوِديُّ، - ١٧٧٦٦

َن رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيصَلِّي بِاَألبْطَحِ قَْد َركََز َبْيَن َيَدْيِه َعَنَزةً َيُمرُّ َبْي:ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالََعْوِن بن أَبِي 
  .َيَدْيِه الِْحَماُر َوالْمَْرأَةُ

  َبسَّاُم الصَّْيَرِفيُّ َعْن َعْوِن اْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ
يُّ، ثنا َبسَّامُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، ثنا الَْحَسُن بن َعِليِّ الْبِنَّاُء الْكُوِفيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َسِعيدٍ الُْمرِّ - ١٧٧٦٧

لَْيِه َوَسلََّم ِفي قُبٍَّة َحْمَراَء ِمْن أُُدمٍ فَأَْخَرجَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع:الصَّْيَرِفيُّ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
بِاللٌ َعَنَزةً فََركَزََها فَخََرَج بِاللٌ فَْضلَ َوُضوِئِه فَاْبَتَدَرُه النَّاُس، فَِمْنُهْم َمْن أََخذَ َشْيئًا، َوِمنُْهْم َمْن لَْم يَأُْخذْ ثُمَّ أَخَْرَج 

  .ِه َوَسلََّم فََصلَّى إِلَيَْها، وَالنَّاُس َوالدَّوَابُّ َيُمرُّونَ َبْيَن َيَدْيِهالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي
  أَُبو إِْسَحاقَ السَّبِيِعيُّ َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ

ثنا الَْحَسنُ : ْزِديُّ، قَالََحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن النَّْضرِ اَأل - ١٧٧٦٨
  ثنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَبِي إِْسحَاقَ،: بن الرَّبِيعِ الْكُوِفيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، قَالُوا

  .اَألْبطَحِ َركَْعَتْينِ َصالةَ الَْعْصرَِصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِ:َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ
بِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُزَهْيٌر، ثنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن َوْهبٍ أَ - ١٧٧٦٩

  .بِاَألبْطَحِ َصلَّى َصالةَ الَْعْصرِ َركَْعَتْينِ رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:ُجَحْيفَةَ، قَالَ
ُمْنِذرِ، ثنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا أَْحَمُد بن مَْنُصورٍ الرََّماِديُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن ُعَمَر أَُبو الْ - ١٧٧٧٠

َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى :بِي ُجَحْيفَةَ، قَالَُيوُنُس بن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَ
  بِاَألْبطَحِ الَْعْصَر َركْعََتْينِ، َوقَدََّم َبْيَن َيَدْيِه َعَنَزةً بَْيَنُه َوَبْيَن َمارَِّة الطَّرِيقِ

يُّ، ثنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألوِْديُّ، وَيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا َمْحُموُد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِم - ١٧٧٧١
حَمَُّد بن الطُّفَْيلِ بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحَمَوْيِه، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَطْرَانِيُّ، ثنا ُم

أََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمًنى فََركََز َعَنَزةً :ثنا َشرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ: الُواالنَّخَِعيُّ، قَ
  .فََصلَّى إِلَْيَها
اِقٍد الْحَرَّانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْمِلِك بن َو - ١٧٧٧٢



ثنا ُزَهْيٌر، ثنا : الُواَعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن شَرِيكٍ اَألَسِديُّ، ثنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، قَ
  أَُبو إِْسَحاَق، َعْن أَبِي

ٍد ِفي ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهِذِه ِمْنُه بَْيَضاُء، وَأَشَاَر إِلَى َعْنفَقَِتِه، َزاَد َعْمُرو بن َخاِلرَأَْيُت َر:ُجَحْيفَةَ، قَالَ
  .أَْبرِي النَّْبلَ وَأَرِيُشَها: ِمثْلُ َمْن أَْنَت َيْومَِئٍذ؟ قَالَ: َحِديِثِه، فَِقيلَ لَُه

بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا أَْحَمُد بن مَْنُصورٍ الرََّماِديُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن ُعَمَر، ثنا يُوُنُس بن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ  - ١٧٧٧٣
ْنفَقَِتِه أَسْفَلَ رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَالشَّْيُب ِفي َع:إِْسحَاَق، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ

  .ِمْن َشفَِتِه السُّفْلَى
ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، وُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال - ١٧٧٧٤

َيا َرسُولَ اللَِّه، قَْد :قَالُوا: إِْسَحاَق، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ ُنَمْيرٍ، ثنا ُمَحمَّدُ بن بِشْرٍ، َعْن َعِليِّ بن َصاِلحٍ، َعْن أَبِي
  َشيََّبْتنِي ُهوٌد َوأَخََواتُها: ِشْبَت، قَالَ
ثنا إِْبَراهِيُم بن َسعِيٍد : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، وَالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، قَاال - ١٧٧٧٥

كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى :الَْجْوَهرِيُّ، ثنا َيحَْيى بن َسعِيٍد اُألَموِيُّ، ثنا اَألعَْمُش، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، أَال : كَالمِهِْم َولََغطًا، فَِقيلَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِعًدا ذَاَت َيْومٍ، َوقُدَّاَمُه قَْوٌم َيْصَنُعونَ شَْيئًا َيكَْرُهوَنُه ِمْن

  .لَْو َنَهْيتُُهْم َعنِ الَْحُجوِن ألَْوَشَك أََحُدُهْم أَنْ َيأِْتَيُه َولَْيَسْت لَُه حَاَجةٌ: َتْنَهاُهْم؟ فَقَالَ
  الَْحكَُم بن ُعَتْيَبةَ َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ

  ي، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، حَحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِض - ١٧٧٧٦

ثَنا ُشْعبَةُ، : ، قَالُواَوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، ثنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْهاجَِرِة فَأُِتَي بَِوُضوٍء فََتَوضَّأَ،  خََرَج َرسُولُ:َسِمْعُت أََبا ُجَحْيفَةَ، َيقُولُ: َعنِ الَْحكَمِ، قَالَ

َتْينِ، وََبْيَن َيَدْيِه َعَنَزةٌ، فََجَعلَ النَّاُس يَأُْخذُونَ ِمْن فَْضلِ طُُهورِِه، فََيَتَمسَُّحونَ بِِه، فََصلَّى الظُّْهَر َركَْعَتْينِ وَالَْعْصَر َركَْع
  .ذَا لَفْظُ َحدِيِث َعاِصمِ بن َعِليٍّ، َواآلَخُرونَ َنْحوَُهَوَه

ا أَْحَمُد بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن َجِميلٍ اَألْصَبهَانِيُّ، ثن - ١٧٧٧٧
ثنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، وُسفْيَانُ بن : تُّْستَرِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ، قَالُواَمنِيعٍ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ ال

ظُُر إِلَْيِه فََرأَْيُتُه َرْجُت ِفيَمْن َيْنالُْحَسْينِ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَزلَ بِاَألْبطَحِ، فََخ
  .قَْد َجاَء بَِوُضوٍء فَتََوضَّأَ، ثُمَّ َركََز َعنََزةً فََصلَّى بِأَْصَحابِهِ َركَْعَتْينِ ِحَني َزالَِت الشَّْمُس

أَُبو إِْسرَاِئيلَ، َعنِ الَْحكَمِ،  ثنا غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ، ثنا: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َعزِيزٍ الَْمْوصِِليُّ، قَالَ - ١٧٧٧٨
إِنَّ اللََّه ُهَو الُْمَسعِّرُ الْقَابِضُ الَْباِسطُ، إِنِّي َألْرُجو أَنْ أَلْقَى :َيا َرُسولَ اللَِّه، َسعِّرْ لََنا، قَالَ: قَالُوا: َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ

  ٍة ِفي َعَرضٍ َوال َمالٍاللََّه َولَْيَس أََحٌد ِمْنكُْم َيطْلُبُنِي بَِمظْلََم
  َسلََمةُ بن كَُهْيلٍ َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ

  َحدَّثَنَا - ١٧٧٧٩

رَنِي َسلََمةُ بن كَُهْيلٍ، َعْن َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا قَطَُن بن َنِسريٍ الدَّارُِع، ثنا يَزِيُد أَُبو خَاِلدٍ الَْبْيسَرِيُّ، أََنا أَُبو مَاِلٍك، أَخَْب
  .جَاِلسِ الُْعلََماَء، َوسَاِئلِ الْكَُبَراَء، َوَخاِلِط الُْحكََماَء:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْيفَةَ، قَالَأَبِي ُجَح



ْبِد الَْمِلِك بن الُْحَسْينِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا طَلُْق بن غَنَّامٍ، َعْن َع - ١٧٧٨٠
جَاِلسِ الْكُبََراَء، َوسَاِئلِ الُْعلََماَء، :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ

  .َوَخاِلِط الُْحكََماَء
ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا قَبِيَصةُ، ثنا َماِلُك بن ِمْغَولٍ، َعنِ اْبنِ أَْبجََر، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد،  - ١٧٧٨١

 َيا َسلََمةُ،َما َبِقيَ َشْيٌء ِممَّا كُْنُت أَْعرِفُُه إِال َهِذِه الصَّالةَ، َوَما ِمْن: لَِقيَنِي أَُبو ُجَحْيفَةَ، فَقَالَ: َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، قَالَ
  .َنفْسٍ َتسُرُّنِي أَنْ تَِقيين الْمَْوَت، َوال نَفُْس ذَُبابٍ

  أَُبو خَاِلدٍ الَْوالِبِيُّ َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ
اِلٍد، أَبِي َخ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُعَبْيِد، ثنا اَألْعَمُش، َعْن - ١٧٧٨٢

بُِعثُْت أََنا وَالسَّاَعةُ كََهِذِه ِمْن َهِذِه أَنْ كَاَدْت :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َوْهبٍ السُّوَاِئيِّ، قَالَ
  لََتْسبِقَنِي

  أَُبو َرَجاٍء َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ
ُمحَمَُّد بن خَاِلٍد الْكُوِفيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن َمْنصُورٍ، ثنا َعْبُد السَّالمِ بن حَْربٍ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا  - ١٧٧٨٣

  :َعْن أَبِي َرَجاٍء، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ

إِنَّ أَطَْولَ النَّاسِ :ُخبًْزا وَلَْحًما، فَقَالَ: لُْتَما أَكَلْتَ َيا أََبا ُجَحْيفَةَ؟، فَقُ:َتَجشَّأُْت عِْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  .ُجوًعا َيْوَم الْقَِياَمِة أَكْثَرُُهْم ِشَبًعا ِفي الدُّنَْيا

  َصاِلُح بن َمْسعُوٍد َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ
عَِثيُّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َسِعيُد بن َعْمرٍو اَألْش - ١٧٧٨٤

ثنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ الْفََزارِيُّ، ثنا َصاِلُح بن َمْسعُوٍد، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، : الْغَزِّيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ، قَاال
  .َسلََّم أَبَْيَض قَْد َشِمطَ َعارَِضاُهَرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو:قَالَ

ا صَاِلُح بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َسِعيُد بن َعْمرٍو اَألْشعَِثيُّ، ثنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوِيَةَ، ثن - ١٧٧٨٥
َخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكََتَب لََنا بِاثَْنْي َعَشرَ َد:َمْسُعوٍد، َحدَّثَنِي أَُبو ُجَحْيفَةَ َوْهٌب السَُّواِئيُّ، قَالَ
  .قَلُوًصا، فَلَمَّا ُتُوفَِّي َمَنْعَناُه النَّاَس حَتَّى اْجَتَمُعوا

  إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ
ثنا : ِه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو ُنعَْيمٍ ِضرَاُر بن صَُرٍد، ووَاِصلُ بن َعْبِد اَألْعلَى، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَّ - ١٧٧٨٦

َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَبَْيَض قَْد :ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ
فَاَتُه فَلَْم ُيْعطُوَنا َشْيئًا، فَلَمَّا اَب، َوكَانَ الَْحَسُن بن َعِليٍّ ُيْشبُِهُه فَأََمَر لََنا بِاثَْنْي َعَشَر قَلُوًصا فَذََهْبَنا نَقْبِضَُها فَأََتْينَا، َوَش

  مَْن: قَاَم أَُبو َبكْرٍ، قَالَ

  .ْيِه َوَسلََّم ِعَدةٌ فَلَْيجِئْ، فَأَْخَبْرُتُه فَأََمَر لََنا بَِهاكَاَنْت لَُه ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ
بِي َخاِلٍد، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَ - ١٧٧٨٧

  َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ الَْحَسُن بن َعِليٍّ ُيشْبِهُُهَرأَْيتُ :َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ
َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا أَْصُبغُ بن الْفََرجِ، ثنا ِعيَسى بن يُوُنَس، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي  - ١٧٧٨٨
  .َنَعْم، َوالَْحَسُن ُيْشبِهُُه: َهلْ َرأَْيَت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ:ةَقُلُْت َألبِي ُجَحْيفَ: َخاِلٍد، قَالَ



 أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، ثنا ُزَهيٌْر، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن - ١٧٧٨٩
  .رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَانَ الَْحَسُن ُيشْبُِهُه:قَالَُجَحْيفَةَ، 
َمَشْيُت َمَع أَبِي ُجَحْيفَةَ إِلَى : َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا اْبُن أَبِي َخاِلٍد، قَالَ - ١٧٧٩٠

  .َنَعْم، َوكَانَ الَْحَسُن بن َعِليٍّ ُيَشبَُّه بِِه: لْ َرأَْيَت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالََه:الُْجُمَعِة، فَقُلُْت
ةَ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا خَاِلٌد، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن َوْهبٍ أَبِي ُجَحْيفَ - ١٧٧٩١

  .نََعْم، َوكَانَ الَْحَسُن بن َعِليٍّ ُيشْبُِهُه: أَرَأَْيَت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ:قُلُْت
  نا َعْبُدث: َحدَّثَنِي َجدِّي ُألمِّي خَطَّاُب بن ُعثَْمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن أَْحَمَد الُْغورِيُّ الِْحْمِصيُّ، قَالَ - ١٧٧٩٢

َما ِمْن َعْبٍد :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه بن الْقَاِسمِ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ
ِفي َسَخِط اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َوال َيَدُع أَنْ ُيْنِفَق َنفَقَةً ِفي  َوال أََمٍة َيَدُع أَنْ َيْمِشَي ِفي َحاَجةِ أَِخيِه الُْمْسِلمِ إِال َمَشى ِمثْلََها

أَى الُْمَخلَِّفَني قَْبلَ أَنْ َسبِيلِ اللَِّه إِال أَْنفََق أَْضَعافًا ُمَضاَعفَةً ِفي َسَخطِ اللَِّه، َوال َيَدُع الَْحجَّ ِلغََرضٍ ِمَن الدُّْنَيا إِال َر
  .ةََيقِْضَي ِتلَْك الَْحاَج

، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا ُعبَْيُد بن َيعِيَش، ثنا َزكَرِيَّا بن َعِديٍّ، َعْن َحفْصِ بن ِغَياٍث - ١٧٧٩٣
َم َوأُِتيَ بِثَْوبٍ ِمَن الْقَصَّارِ، أَْو َيذَْهبُ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ

أَعُوذُ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن، َرفََعُه ُعَبْيُد بن َيعِيَش َوَوقَفَُه : بِِه إِلَى الْقَصَّاَر، َوَعلَْيِه َمكُْتوبٌ َشْيطَانُ فَأََمَر بِِه فَُمِحَي، َوقَالَ
  .غَْيُرُه 

بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا َزكَرِيَّا بن َعِديٍّ، َعْن َحفْصِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ١٧٧٩٤
ِتَبْت َعلَْيِه رَآنِي أَُبو ُجَحْيفَةَ، َومَِعي ثَْوٌب أَذَْهُب بِِه إِلَى الْقَصَّارِ، َوقَْد كُ:بن ِغَياٍث، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، قَالَ

  .َشْيطَانٌ، فََنهَانِي َوالصَِّحيُح َهذَا
  كَِثٌري َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ

ثنا أَُبو َسعِيدٍ : َحدَّثََنا َزكَرِيَّا السَّاجِيُّ، وُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، وأَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، قَالُوا - ١٧٧٩٥
  أَْحَمُد بن َبِشريٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن كَِثريٍ،اَألَشجُّ، ثنا 

نَّ أَْهلَ أُْخبِْرُت أَنَّ أَْهلَ الَْبْيِت َيَتَتابَُعونَ ِفي النَّارِ َحتَّى َما بَِقَي ِمْنُهمْ ُحرٌّ، َوال عَْبٌد َوال أََمةٌ، َوإِ:َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ
  .ونَ ِفي الَْجنَِّة حَتَّى َما َيبْقَى ِمْنُهمْ ُحرٌّ، َوال َعْبٌد َوال أََمةٌالْبَْيِت َيتََتاَبُع

  َعِليُّ بن اَألقَْمرِ َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ
: ُجَحْيفَةَ، قَالَ َسِمْعتُ أََبا: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعِليِّ بن اَألقَْمرِ، قَالَ - ١٧٧٩٦

  .ال آكُلُ مُتَِّكئًا:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِليِّ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َيْحَيى بن آَدَم، ثنا شَرِيٌك، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن َع - ١٧٧٩٧
  ال آكُلُ مُتَِّكئًا:أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: أَبِي ُجَحْيفَةَ اَألقَْمرِ، َعْن
اَألقَْمرِ،  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا ِمْسَعٌر، وزَكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ، َعْن َعِليِّ بن - ١٧٧٩٨
  .ال آكُلُ مُتَِّكئًا:َحْيفَةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن أَبِي ُج
أَخَْبرَنِي أَُبو ُجَحْيفَةَ، : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َعِليِّ بن اَألقَْمرِ، قَالَ - ١٧٧٩٩

  .ال آكُلُ مُتَِّكئًا:ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َر: قَالَ



ثنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َعْمُرو بن ُمحَمٍَّد النَّاِقُد، قَالَ - ١٧٨٠٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : انُ، َعْن َعِليِّ بن اَألقَْمرِ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَالَْحْضَرِميُّ، ثَنا ُشْعبَةُ، أَْخَبرَنِي ُسفَْي

  ال آكُلُ:َوَسلََّم

  .ُمتَِّكئًا
زَّْهرَانِيُّ، وَزكَرِيَّا بن َيْحَيى َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، وَأَُبو الرَّبِيعِ ال - ١٧٨٠١

انِيُّ، َوُعثَْمانُ بن أَبِي َزْحَمَويِْه، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، وَيحَْيى الِْحمَّ
  .ال آكُلُ مُتَِّكئًا:أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ثنا شَرِيٌك، َعْن َعِليِّ بن اَألقَْمرِ، َعْن: َشْيَبةَ، قَالُوا
ثنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن َمْنُصورٍ، وَرقََبةَ بن َمْصقَلَةَ، َعْن َعِليِّ بن : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد قَالَ - ١٧٨٠٢
  .أَمَّا أََنا فَال آكُلُ مُتَِّكئًا:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ اَألقَْمرِ، َعْن
بن  ِليَِّحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َجمِيلٍ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن َمنِيعٍ، ثنا َعبِيَدةُ بن ُحَمْيٍد، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َع - ١٧٨٠٣

  .ال آكُلُ مُتَِّكئًا:اَألقَْمرِ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
بن  ثنا آَدُم، ثنا َشْيَبانُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن َعِليِّ: َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، قَالَ - ١٧٨٠٤

  .ال آكُلُ مُتَِّكئًا:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألقَْمرِ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ
: َحْيفَةَ، قَالََحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا، َحدَّثَنِي َعِليُّ بن اَألقَْمرِ، َعْن أَبِي ُج - ١٧٨٠٥

  .ال آكُلُ مُتَِّكئًا:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا أَُبو الشَّْعثَاِء َعِليُّ بن - ١٧٨٠٦

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : رِ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَالَْحَسنِ، َعْن زَاِئدَةَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن كُلْثُومِ بن اَألقَْم
  .ال آكُلُ مُتَِّكئًا:ِلَرُجلٍ ِعْندَُه
بن أَبِي الْفَْضلِ  الْفَْضلُ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو َربِيَعةَ فَهُِد بن َعْوٍف، ثنا شَْيٌخ لََنا يُقَالُ لَُه - ١٧٨٠٧

أَكَلُْت ثَرِيَدةً ِمْن ُخْبزِ ُبرٍّ : أََنا َعِليُّ بن اَألقَْمرِ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ: أَْخَبرَنِي َعِليُّ بن ُموَسى، قَالَ: اَألْزِديُّ، قَالَ
اكْفُْف ِمْن :َم فََجَعلُْت أََتَجشَّأُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبِلَْحمٍ َسِمنيٍ فَأََتْيُت فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .َجشَاِئَك، فَإِنَّ أَكْثََر النَّاسِ ِفي الدُّْنَيا ِشبًَعا أَكْثَرُُهْم ِفي اآلِخَرةِ ُجوًعا
ْعَدانُ بن َنْصرٍ الُْمَخرِِّميُّ، ثنا أَُبو قََتاَدةَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا ِمْسَعٌر، ثنا َس: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، قَالَ - ١٧٨٠٨

َيا َرُسولَ : كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َحتَّى َترَِم قََدمَاُه، فَِقيلَ:َعْن َعِليِّ بن اَألقَْمرِ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَ
  .أَفَال أَكُونُ َعْبًدا َشكُوًرا: ، قَْد غَفََر اللَُّه لََك َما َتقَدََّم ِمْن ذَنْبَِك، َوَما تَأَخََّر، قَالَاللَِّه

يرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا َعِليُّ بن سَِعيٍد الِْكْنِديُّ، ثنا َمْحُبوبُ بن ُمحْرِزٍ الْقََوارِ - ١٧٨٠٩
لََّمَرأَى َرُجال قَْد َسبَّلَ ِفي ْن أَبِي َماِلٍك النَّخَِعيِّ، َعْن َعِليِّ بن اَألقَْمرِ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسَع

  .الصَّالِة فََضمَُّه
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا - ١٧٨١٠

َجاِلُسوا الْكُبََراَء :لُ، ثنا َيْحَيى بن زَكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئدَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليِّ بن اَألقَْمرِ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَالَُسهَْي
  وَخاِلطُوا الُْحكََماَء وَساِئلُوا الُْعلََماَء



  أَُبو ُعَمَر َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ
َعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ، ح َوَحدَّثََنا َعْمُرو بن َحفْصٍ َحدَّثََنا أَُبو ُزْر - ١٧٨١١

 ثنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي: السَّدُوِسيُّ، ثنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا َعِليُّ بن َحكِيمٍ األَْوِديُّ، قَالُوا
َجدِّي ِفي الَْخْيلِ، : ذَكَْرُت الُْجُدوَد ِعْندَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َبْعضُُهْم: ُعَمَر، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ قَالَ

فََصلَّى بِهُِم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َجدِّي ِفي الْغََنمِ، َوَحَضَرتِ الصَّالةُ: َبْعُضُهْم َجدِّي ِفي اإلِبِلِ، َوقَالَ َبْعضُُهْم: َوقَالَ
َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه، َربََّنا لََك الَْحْمُد ِملَْء السَّمَواِت وَِملَْء اَألْرضِ، : َوَسلََّم، فَلَمَّا َرفََع رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ، قَالَ

ِلَما أَْعطَْيَت، َوال ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َوال رَادَّ ِلَما قََضْيَت، َوال َينْفَُع ذَا الَْجدِّ َوِملَْء َما ِشئَْت ِمْن َشْيٍء بَْعُد ال َمانَِع 
  .ِمْنَك الَْجدُّ
َجاَء :الََحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألوِْديُّ، ثنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي ُعَمَر، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، قَ - ١٧٨١٢

اطَْرْح َمَتاَعَك َعلَى الطَّرِيقِ فَطََرَحُه فََجَعلَ النَّاسُ : َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْشكُو جَاَرُه، فَقَالَ
  َيا َرسُولَ اللَِّه َما لَِقيُت ِمَن النَّاسِ،: فَقَالَ َيُمرُّونَ َعلَْيِه َوَيلَْعُنوَنُه فََجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

فَإِنِّي ال أَُعوُد فََجاَء الَِّذي َشكَاُه إِلَى النَّبِيِّ : قَْد لَعََنَك اللَُّه قَْبلَ النَّاسِ، قَالَ: َيلَْعنُونِي، قَالَ: َوَما لَِقيَت مِْنُهْم؟ قَالَ: قَالَ
  .اْرفَْع َمَتاَعَك فَقَْد كُِفيَت: ، فَقَالَ لَُهَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َوْهُب بن َخنَْبشٍ
َعْن َجابِرٍ،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، - ١٧٨١٣

ُعْمَرةٌ ِفي رََمَضانَ َتْعِدلُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َخْنَبشٍ، قَالَ وَبَيانَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َوْهبِ
  .َحجَّةً

نُ َياَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، ثنا َحاِمُد بن َيحَْيى الَْبلِْخيُّ، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أََبانَ، ثنا سُفْ - ١٧٨١٤
ُعْمَرةٌ ِفي َرَمَضانَ :الَالثَّْورِيُّ، َعْن ِفَراسٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َوْهبِ بن َخنَْبشٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ

  َتْعِدلُ َحجَّةُ
  َوْهُب بن ُحذَْيفَةَ

رِيُّ، ثنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ الْوَاِسِطيُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوَِر الَْجْوَه - ١٧٨١٥
ثنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، ثنا َعْمُرو بن َيْحَيى، : إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا كَِثُري بن َيحَْيى أَُبو مَاِلٍك، صَاِحُب الَْبْصرِيِّ، قَاال

حَبَّانَ، َعْن َعمِِّه واِسعِ بن َحبَّانَ، َعْن َوْهبِ بن ُحذَْيفَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َعْن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن
  .إِذَا قَاَم الرَُّجلُ َعْن َمْجِلِسِه، ثُمَّ َرَجَع إِلَْيِه فَُهَو أََحقُّ بِِه:َوَسلََّم، قَالَ

  َوْهُب بن َحْمزَةَ
  ثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََرامَةَ، ثنا: َمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، وأَْحَمُد بن زَُهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، قَاالَحدَّثََنا أَْح - ١٧٨١٦

لَى َمكَّةَ َصحِْبُت َعِليا ِمَن الَْمدِيَنِة إِ:ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، ثنا ُيوُسفُ بن ُصهَْيبٍ، َعْن ُدكَْينٍ، َعْن َوْهبِ بن َحْمَزةَ، قَالَ
لَِئْن َرجَْعُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َألْشكُوَنََّك إِلَْيِه، فَلَمَّا قَِدْمُت لَِقيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : فََرأَْيُت ِمْنُه بَْعَض َما أَكَْرُه، فَقُلُْت

  .ال َتقُلْ َهذَا فَُهَو أَوْلَى النَّاسِ بِكُْم بَْعِدي: رَأَْيُت ِمْن َعِليٍّ كَذَا َوكَذَا، فَقَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت
  َمنِ اْسُمُه َوْحِشيٌّ

  َوْحِشيُّ بن َحْربٍ مَْولَى ُجَبْيرِ بن ُمطَْعمِ بن َنْوفَلِ بن َعْبِد َمَناٍف



الطَّاِئِف َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوشَهِدَ  قَاِتلِ َحمَْزةَ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ أَْسلََم بَْعَد الْفَْتحِ قَِدَم َمَع َوفٍْد َمَع َوفِْد
  .الَْيَماَمةَ َورَِمَي ُمَسْيلََمةَ الْكَذَّاَب َوَرَماُه األَْنصَارِيُّ، فََماَت ُمَسْيلََمةُ ِمْن َجَراَحتَْيهَِما

  َما أَسَْنَد َوْحِشيٌّ
التُّسَْترِيُّ، ثنا َهْوَبُر بن ُمَعاٍذ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َداُوَد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق  - ١٧٨١٧

لَمَّا َماتَ النَّجَاِشيُّ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ثنا َوْحِشيُّ بن َحْربِ بن َوْحِشيِّ بن َحْربٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، كَْيَف ُنَصلِّي َعلَْيِه َوقَْد : إِنَّ أََخاكُمُ النَّجَاِشيَّ قَْد مَاَت، قُوُموا فََصلُّوا َعلَْيِه، فَقَالَ َرُجلٌ:ِه َوَسلََّمَعلَْي

ِكتَابِ ِلَمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم َوَما َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الْ: "أَال َتْسَمُعونَ إِلَى قَْولِ اللَِّه َجلَّ َوَعزَّ:َماَت ِفي كُفْرِِه؟ قَالَ
  إِلَى آِخرِ اآليَِة] ١٩٩آل عمران آية "[أُنْزِلَ إِلَْيهِْم
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َهْوبَُر - ١٧٨١٨

ِشيٍّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّهأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ بن ُمَعاٍذ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ، ثنا َوْحِشيُّ بن َحْربِ بن َوْح
إِنََّك أَوْلَى النَّاسِ بَِها َوأََحقُُّهْم، : َيقُولُونَ: َما َتقُولُونَ ِفي َهِذِه الَْجارَِيِة؟ قَالُوا: لَمَّا أَفَاَء اللَُّه َعلَْيِه َصِفيَّةً، قَالَ َألْصحَابِِه

الَْوِليَمةُ َحقٌّ، :َيا َرسُولَ اللَِّه، الَْوِليَمةُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَْعَتقُْتَها وَاْستَْنكَْحُتَها َوَجَعلُْت ِعْتقََها َمْهَرَها، فَقَالَ َرُجلٌ: الَقَ
  .َوالثَّانَِيةُ َمْعُروٌف، َوالثَّاِلثَةُ فَْخٌر وَحَرٌج

حَاَق، ثنا َهْوَبُر بن ُمَعاٍذ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ، ثنا َوْحِشيُّ بن حَْربٍ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْس - ١٧٨١٩
هِ َيا جِبْرِيلُ، َما َهِذ: قَالََعْن َجدِِّهأَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا أُسْرَِي بِِه ِفي الَْجنَّةِ َسِمَع َخْشَخَشةً، فَ

  .لَْيَت أُمَّ بِاللٍ َولََدْتنِي َوأَُبو بِاللٍ، وَأََنا ِمثْلُ بِاللٍ: َهذَا بِاللٌ، قَالَ أَُبو َبكْرٍ: الَْخْشَخَشةُ؟ قَالَ
، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َهْوَبُر بن ُمَعاٍذ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ، ثنا َوْحِشيٌّ، َعْن أَبِيِه - ١٧٨٢٠

ا، ثُمَّ َرَجَع فََوَجَد إِْبِليَس قَاِئًما َجدِِّهأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرَج ِلحَاَجِتِه ِمَن اللَّْيلِ فَتََرَك بَاَب الَْبْيِت َمفْتُوًح
َسأْ َيا َخبِيثُ ِمْن َبيِْتي، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اْخ: ِفي َوَسِط الَْبْيِت، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .إِذَا خََرجُْتْم ِمْن ُبُيوِتكُْم بِاللَّْيلِ فَأَغِْلقُوا أَْبوَابِهَا: َوَسلََّم
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن ِمْنَدهِ اَألْصبََهانِيُّ، ثنا - ١٧٨٢١

َجدِِّه، ْيٍد الْخَطَّابِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َداُوَد، ثنا َوْحِشيُّ بن َحْربِ بن َوْحِشيٍّ، َعْن أَبِيِه، َعْن إِْسحَاُق بن َز
ُرونَ ِمْنُه َعلَى َشْيٍء، فَقَالَ زَِيادُ يُوِشكُ الِْعلُْم أَنْ ُيْخَتلََس ِمَن النَّاسِ َحتَّى ال َتقُْد:أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ثَِكلَْتَك أُمُّكَ َيا اْبَن لَبِيٍد، َهِذِه التَّْوَراةُ : َوكَْيَف ُيْخَتلَُس ِمنَّا الِْعلُْم َوقَْد قَرَأَْنا الْقُْرآنَ وأَقَْرأْنَاُه أَْبَناَءَنا؟ قَالَ: بن لَبِيٍد
  َصاَرى َما َيْرفَُعونَ بَِها رَأْسًاَواِإلْنجِيلُ بِأَْيِدي الَْيُهوِد وَالنَّ

َسِمْعُت سَِعيدَ : َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراِهيمَ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا َبكْرُ بن ُمَحمٍَّد الْقَُرِشيُّ، قَالَ - ١٧٨٢٢
ثنا إِْسحَاُق بن زَْيدٍ : دُ بن َيْحَيى بن مِْنَدِه اَألْصَبَهانِيُّ، قَالَبن َعْبِد الَْجبَّارِ الْحِْمِصيَّ الزَُّبْيِديَّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّ
ثنا َوْحِشيُّ بن َحْربٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَُّه كَانَ جَاِلًسا عِْنَد : الَْخطَّابِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َداُوَد، قَاال

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي : فََمرَّ َرُجلٌ َوَرُجلٌ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس، فَقَالَ:َعلَْيِه َوَسلََّمالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه 
  .قُْم فَأَْعِلْمُه: ال، قَالَ: أَْعلَْمَتُه ذَِلَك، قَالَ: أُِحبُُّه ِللَِّه، قَالَ
يَسى بن الْمُْنِذرِ الِْحْمِصيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ، ثنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، ح َحدَّثََنا مُوَسى بن ِع - ١٧٨٢٣



: االْيَمانَ بن أَبِي َداُوَد، قََوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن ِمْنَدِه اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن زَْيٍد الَْخطَّابِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُسلَ
  ثنا َوْحِشيُّ بن َحْربِ بن َوْحِشيٍّ، َعْن

لََعلَّكُْم َسَتفَْتُحونَ بَْعِدي َمَداِئَن ِعظَاًما، وَتتَِّخذُونَ ِفي أَْسَواِقَها :أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .السَّالَم َوغُضُّوا ِمْن أَْبصَارِكُْم، َواْهدُوا اَألعَْمى َوأَِعينُوا الَْمظْلُوَمَمَجاِلَس، فَإِذَا كَانَ ذَِلَك فَُردُّوا 

هَْوازِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسْهلِ بن أَيُّوَب اَأل - ١٧٨٢٤
ثنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، ثنا َوْحِشيُّ بن حَْربِ بن َوْحِشيٍّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَّ أَْصحَاَب : االثنا َعِليُّ بن ُعَمَر، قَ

: نََعْم، قَالَ: قُونَ، قَالُوافَلََعلَّكُْم َتفَْترِ: َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا َنأْكُلُ فَال َنْشَبُع، قَالَ:َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالُوا
  .فَاْجَتِمُعوا َعلَى طََعاِمكُْم، وَاذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَْيِه ُيبَاَرْك لَكُْم ِفيِه

ثََنا َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي اَألدَْنى، ثنا الُْمَسيُِّب بن وَاِضحٍ، ثنا اْبُن أَبِي هَُرْيَرةَ الِْحْمِصيُّ، َحدَّ - ١٧٨٢٥
لَمَّا أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد قََتلِ َحْمَزةَ :َوْحِشيُّ بن َحْربِ بن َوْحِشيٍّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

  ال تُرِنِي َوْجَهَك: َتفَلَ ِفي َوْجهِي ثَالثَ تَِفالٍت، ثُمَّ قَالَ
ى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ الِْحْمِصيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ، ثنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، َعْن َحدَّثََنا مُوَس - ١٧٨٢٦

َنَعْم، : لُْتَوْحِشيٌّ، فَقُ: أََتْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ِلي:َوْحِشيِّ بن َحْربٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  نََعْم، َوالْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي أَكَْرَمهُ بَِيِدي َولَْم: أَقََتلَْت َحْمَزةَ؟ قُلُْت: قَالَ

ي اَألْرضِ ثَالثَةً َيا َرُسولَ اللَِّه، فَاْسَتْغِفرْ ِلي، فَتَفَلَ ِف: أَْنِحْبُه َوُهَو قَاَتلُ َحمَْزةَ، فَقُلُْت: ُيهِنِّي بَِيَدْيِه، فَقَالَْت لَُه قُرَْيٌش
  .َيا َوْحِشيُّ، اخُْرْج فَقَاَتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه كََما قَاَتلَْت لَِتُصدَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه: َوَدفََع ِفي َصْدرِي ثَالثَةً، َوقَالَ

  َمنِ اْسُمُه َوابَِصةُ
  كَةَ بن إِلْيَاَس بن ُمضَرٍَوابَِصةُ بن َمْعَبٍد اَألَسِديُّ ِمْن بين أََسِد بن خَُزْيَمةَ بن ُمْدرِ

  كَانَ َيْنزِلُ الرِّقَّةَ َعْمُرو بن رَاِشٍد َعْن َوابِصَةَ
اُم بن َداوَُد، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، وُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ح َوَحدَّثََنا الِْمقَْد - ١٧٨٢٧

أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن : ثَنا ُشْعَبةُ، قَالَ: ى، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، قَالُواثنا أََسُد بن ُموَس
ِه َصلَّى اللَُّه أَنّ َرُسولَ اللَّ: َسِمْعُت ِهاللَ بن َيسَاٍف ُيَحدِّثُ، َعْن َعْمرِو بن َراِشٍد، َعْن َوابَِصةَ بن َمْعَبٍد: ُمرَّةَ، قَالَ
  .رَأَى َرُجال ُيَصلِّي ِفي الصَّفِّ َوْحدَُه، فَأََمَرُه فَأََعاَد الصَّالةَ:َعلَْيِه َوَسلََّم
ِه بن َعْمرٍو،  اللََّحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ، ثنا ُعبَْيُد - ١٧٨٢٨

َمْعَبٍد، َعْن َزْيِد بن أَبِي أَُنْيسَةَ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف، َعْن َعْمرِو بن َراِشٍد، َعْن َوابَِصةَ بن 
  فَأََمَرُه أَنْ ُيِعيدَ الصَّالةَ أَْبَصرَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال ُيصَلِّي َخلَْف الصُّفُوِف َوْحَدُه:قَالَ

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا َعِليُّ بن إِْشكَابٍ، ثنا ُشَجاعُ بن الَْوِليِد، ثنا أَُبو خَاِلٍد - ١٧٨٢٩

اْنَصَرَف َرُسولُ :َوابَِصةَ بن َمْعَبٍد، قَالَ الدَّاالنِيُّ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف، َعْن َعْمرِو بن َراِشٍد، َعْن
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرُجلٌ ُيَصلِّي َخلَْف الصُّفُوِف َوْحدَُه، فَأََمَرُه أَنْ ُيعِيَد َصالَتُه

َيزِيَد بن زَِياِد بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن َعمِِّه  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، ثنا أَبِي، ثنا َوِكيٌع، َعْن - ١٧٨٣٠
َمَرُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى ُعَبْيِد بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن زِيَاِد بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن َوابِصَةَأَنَّ َرُجال َصلَّى َخلَْف الصَّفِّ َوْحدَُه، فَأَ



  .ةَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيعِيَد الصَّال
، َعْن ِهاللِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، ثنا َمْعَمٌر، وَالثَّْورِيُّ، َعْن َمْنُصورٍ - ١٧٨٣١

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال ُيَصلِّي َخلَْف الْقَْومِ َرأَى النَّبِيُّ صَلَّى ا:َيَساٍف، َعْن زَِياِد بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن َوابَِصةَ بن َمْعَبٍد، قَالَ
  .َوْحدَُه، فَأََمَرُه فَأََعاَد الصَّالةَ

لِ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن ِهال - ١٧٨٣٢
َصلَّى َرُجلٌ :أََخذَ بَِيِدي زِيَاُد بن أَبِي الْجَْعِد فَأَْوقَفَنِي َعلَى شَْيخٍ بِالرَّقَِّة ُيقَالُ لَُه وَابَِصةُ بن َمعَْبٍد، فَقَالَ :َيَساٍف، قَالَ

  .َخلَْف الصُّفُوِف َوْحَدُه فَأََمَرُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيعِيَد
ثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، ثنا أَبِي، ثنا جَرِيٌر، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن ِهاللِ بن َيسَاٍف، َعْن زَِيادِ بن َحدَّ - ١٧٨٣٣

  أَبِي الَْجْعِد، َعْن َوابِصَةَأَنَّ َرُجال َصلَّى َخلَْف الصُّفُوِف َوْحدَُه، فَأََمَرُه َرُسولُ

  .َسلََّم أَنْ ُيعِيَد الصَّالةَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
: لََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زَُهْيٌر، ثنا ُحَصْيٌن، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف، قَا - ١٧٨٣٤

َو َيْسَمُع َهذَا الشَّْيُخأَنَّ َرُجال َصلَّى َخلَْف َحدَّثَنِي َوُه: قَاَم بِي زِيَاُد بن أَبِي الْجَْعِد َعلَى َوابَِصةَ بن َمْعَبٍد، قَالَ
  .الصُّفُوِف، فَأََمَرُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََعاَد الصَّالةَ

َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ثنا َزاِئَدةُ، َعْن ُحَصْينٍ، - ١٧٨٣٥
َرأَى َرُجال َصلَّى ِفي َصفٍّ َخلَْف الْقَْومِ لَْم ُيَصلِّ :َحدَّثَنِي َوابَِصةُ بن َمْعَبٍد َمعَْبٍد أَنَُّه: َعْن زَِياِد بن أَبِي الْجَْعِد، قَالَ

  .الصَّالةَ بِالصُّفُوِف، فَأََمَرهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيِعيَد
لَْحَسُن بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن َشبِيبٍ الَْعسَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، ثنا ا - ١٧٨٣٦

أََخذَ بَِيِدي فَأَقَاَمنِي َعلَى :َجْعِد، قَالَالصَّبَّاحِ، َعْن ُحَصْينِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف، َعْن زَِياِد بن أَبِي الْ
َوُهَو َيْسَمُع َحدَّثَنِي َهذَا أَنَّ َرُجال صَلَّى َخلَْف الصُّفُوِف، فَأََمَرهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : َرُجلٍ ُيقَالُ لَُه َوابَِصةُ بن َمْعَبٍد، فَقَالَ

  .َعاَدَعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيِعيدَ الصَّالةَ فَأَ
أََخذَ بَِيِدي زِيَاُد : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، ثنا خَاِلٌد، ثنا ُحَصْيٌن، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف، قَالَ - ١٧٨٣٧

  يُّ، فَقَالَ َحدَّثَنِي َهذَاوَابَِصةُ بن َمْعَبٍد اَألَسِد: بن أَبِي الَْجْعِد فَأَقَامَنِي َعلَى شَْيخٍ بِالرَّقَِّة، ُيقَالُ لَُه

  .رَأَى َرُجال ُيَصلِّي ِفي َصفٍّ َوْحَدُه، فَأََمَرُه فَأََعاَد الصَّالةَ:أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن ِهاللِ بن حدثين الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ ثنا َشرِيٌك - ١٧٨٣٨

ِه َوَسلََّم أَنْ ُيعِيدَ َيَساٍف، َعْن َوابَِصةَ بن َمعَْبٍدأَنَّ َرُجال َصلَّى َخلَْف الصُّفُوِف َوْحَدُه، فَأََمَرُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي
  .الصَّالةَ

كْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه، ثنا أَبِي، ثنا أَُبو َب: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، قَالَ - ١٧٨٣٩
َصلَّى اللَّهُ  ثنا أَُبو ُمَعاوِيَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِشْمرِ بن َعِطيَّةَ، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف، َعْن َوابَِصةَأَنَّ َرُسولَ اللَِّه: قَاال

  .يُِعيُد: ُسِئلَ َعْن َرُجلٍ ُيَصلِّي َخلَْف الصَّفِّ َوْحَدُه؟ قَالََعلَْيِه َوَسلََّم 
البِيُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َراِشٍد اَألْصَبَهانِيُّ، ثنا إِْبَراِهيُم بن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن رَبِيَعةَ الِْك - ١٧٨٤٠

َعْن َعمِِّه ُعَبْيِد بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن زَِياِد بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن َوابَِصةَ بن َمْعَبٍدأَنَّ َرُجال  َيزِيَد بن زَِياِد بن أَبِي الَْجْعِد،
  .َصلَّى َخلَْف الصُّفُوِف َوْحدَُه، فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََعاَد



نَ الَْعتَايِِديُّ، ثنا َيْعقُوبُ بن ُسفَْيانَ، ثنا يُوُسُف بن كَاِملٍ، ثنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سَْعَدا - ١٧٨٤١
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه زَِياٍد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَبْيِد بن أَبِي الْجَْعٍد، َعْن زِيَاِد بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن َوابِصَةَ، أَنّ النَّبِيَّ 

  َرأَى َرُجال ُيصَلِّي َخلَْف الصَّفِّ َوْحَدُه، فَأََمَرُه أَنْ ُيِعيدَ الصَّالةََحدَّثَنَا:َوَسلََّم

  .َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، ثنا ُمَعلَّى بن أََسٍد، ثنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زَِياٍد، بِإِْسَناِدِه ِمثْلَُه
َسِمْعُت الَْحجَّاَج بن أَْرطَاةَ : ْيِه، ثنا أَبِي، أََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََو - ١٧٨٤٢

َف الصَّفِّ َوْحدَُه، ُيَحدِّثُ، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف، َعْن َوابَِصةَأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رَأَى َرُجال ُيَصلِّي َخلْ
  .عِيَد الصَّالةَفَأََمَرُه أَنْ ُي

  َساِلُم بن أَبِي الْجَْعِد َعْن َوابِصَةَ
، َعْن َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، ثنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الْعَمِّيُّ، ثنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زَِياٍد، َعنِ اَألعَْمشِ - ١٧٨٤٣

َرأَى َرُجال ُيَصلِّي َخلَْف :ْعِد، َعْن َوابَِصةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُعَبْيِد بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْج
  .الصَّفِّ َوْحَدُه، فَأََمَرُه أَنْ يُِعيَد الصَّالةَ

يُّ، ثنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْن ُمَبشِّرِ بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ، ثنا َعِليُّ بن َمْعَبِد بن َشدَّاٍد الرَّقِّ - ١٧٨٤٤
َسِمْعتُ : ْعَبٍد، قَالَُعَبْيٍد، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعنِ الْفُضَْيلِ، َعْن َعْمرٍو، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن َوابَِصةَ بن َم

  ال تَتَِّخذُوا الدََّوابَّ َمنَابَِر:النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  .إِنَّ َشرَّ َهِذِه السِّبَاعِ الثَّْعلُ َيعْنِي الثَّْعلََب:َوَسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

أَُبو خَاِلٍد اَألْحَمُر ُسلَْيَمانُ بن َحيَّانَ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ الْمَْوِصِليُّ، ثنا -١٧٨٤٥
  َصلَّْيُت:ُمَحمَِّد بن سَاِلمٍ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن َوابَِصةَ بن َمعَْبٍد، قَالَ

  .لصَّالةَأَِعِد ا:َخلَْف النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صَفًّا َوْحِدي فَلَمَّا اْنَصَرَف، قَالَ
بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُيوُسُف بن ُمَحمَِّد بن َسابِقٍ، ثنا الُْمحَارِبِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد  - ١٧٨٤٦

َصلَّْيُت :َعْن َوابَِصةَ، قَالَ َساِلمٍ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن َوابِصَةَ، وأَشَْعثَ بن َسوَّارٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َساِلمٍ،
  .َخلَْف الصَّفِّ، فَأََمرَنِي فَأََعْدتُ َصالِتي

  الشَّْعبِيُّ َعْن َوابِصَةَ
قَرَأَْنا َعلَى ُمَحمَِّد بن حَفْصِ بن ُعَمَر الُْمقْرِئِ، ثنا َسْهلُ بن َعاِمرٍ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، قَالَ - ١٧٨٤٧

َصلَّى َرُجلٌ َخلَْف الصَّفِّ :َبَجِليُّ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َوابَِصةَ، قَالَالْ
  .َوْحدَُه، فَأََمَرُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاِإلَعاَدِة

ا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، ثنا السَّرِيُّ بن إِْسَماعِيلَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َوَحدَّثََن - ١٧٨٤٨
  .ِعيَد الصَّالةََرُه أَنْ ُيَوابَِصةَ بن َمْعَبٍدأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َرُجال ُيصَلِّي َخلَْف الصَّفِّ َوْحَدُه، فَأََم

ن ُسَعيْرٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، ثنا أَُبو ُعَبْيَدةَ بن فَُضْيلِ بن ِعَياضٍ، ثنا َماِلُك ب - ١٧٨٤٩
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرُجلٌ  اْنَصَرَف: ثنا السَّرِيُّ بن إِْسَماعِيلَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َوابَِصةَ بن َمْعَبٍد، قَالَ

  أَيَُّها الُْمَصلِّي َوْحَدُه، أَال َتكُونَ َوَصلْتَ َصفًّا فََدَخلَْت َمعَُهْم أَوِ اْجتََرْرَت َرُجال إِلَْيَك:ُيَصلِّي َخلَْف الْقَْومِ َوْحَدُه، فَقَالَ



  .َتَك فَإِنَُّه ال َصالةَ لََكإِنْ ضَاَق بَِك الَْمكَانُ أَِعدْ َصال
  َحَنشُ بن الُْمْعَتِمرِ َعْن َوابِصَةَ

َعْن  َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، ثنا أَْشَعثُ بن سَوَّارٍ، َعْن ُبكَْيرِ بن اَألخَْنسِ، - ١٧٨٥٠
َبٍدأَنَّ َرُجال َصلَّى َخلَْف الصَّفِّ َوْحَدُه، فَأََمَرهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َحَنشِ بن الُْمْعَتِمرِ، َعْن َوابَِصةَ بن َمْع

  .ُيِعيَد الصَّالةَ
ارٍ، َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، ثنا ُعَمُر بن َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا أَْشَعثُ بن َسوَّ - ١٧٨٥١

َوافَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُصلِّي َخلْفَ :ُبكَْيرِ بن اَألخَْنسِ، َعْن َحَنشِ بن الُْمْعَتِمرِ، َعْن َوابَِصةَ بن َمْعَبٍد، قَالَ
  .الصَّفِّ َوْحِدي، فَأََمرَنِي أَنْ أُعِيَد الصَّالةَ

إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعْن أَْشَعثَ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن  - ١٧٨٥٢
نَّ َرُجال َصلَّى َخلَْف َسوَّارٍ، َعْن ُبكَْيرِ بن سَوَّارٍ، َعْن ُبكَْيرِ بن اَألْخَنسِ، َعْن حََنشِ بن الُْمْعَتمِرِ، َعْن َوابَِصةَ بن َمْعَبٍد،أَ

  .َوْحَدُه، فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيعِيَد الصَّالةَ الصَّفِّ
ثُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، ثنا أَبِي، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َحيَّانَ أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، ثنا أَشَْع - ١٧٨٥٣

َصلَّْيتُ :َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن َوابَِصةَ، وأَْشَعثَ، َعْن ُبكَْيرِ بن اَألخَْنسِ، َعْن َوابِصَةَ، قَالَ َسوَّارٍ، َعْن َمْنُصورٍ،
  .َصفًّا َوْحِدي َخلَْف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََمَرنِي أَنْ أُِعيدَ الصَّالةَ

  ْن َوابِصَةَرَاِشُد بن أَبِي َراِشٍد َع
١٧٨٥٤ -  

َمانَ بن َعطَاٍء الْخَُراسَانِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، ثنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد الُْمقَدَِّميُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُعثْ
َسأَلُْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بَِصةَ بن َمْعَبٍد، َيقُولَُسِمْعُت َوا: ثنا طَلَْحةُ بن زَْيٍد، َعْن َراِشِد بن أَبِي َراِشٍد، قَالَ

  َدْع َما َيرِيُبَك إِلَى َما ال َيرِيُبَك:َوَسلََّم، َعْن كُلِّ َشْيٍء حَتَّى سَأَلُْتُه، َعنِ الَْوَسخِ الَِّذي َيكُونُ ِفي اَألظْفَارِ، فَقَالَ
ثنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمٍَّد، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن َعطَاٍء، ثنا : ن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَالََحدَّثََنا الُْحَسْيُن ب - ١٧٨٥٥

إِذَا رَكََع  َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:طَلَْحةُ بن زَْيٍد، َعْن رَاِشِد بن أَبِي رَاِشٍد، َعْن َوابَِصةَ بن َمْعَبٍد، قَالَ
  .ِفي َصالِتِه لَوْ ُصبَّ َعلَى ظَْهرِِه َماٌء الْسَتقَرَّ

لَْحةُ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا إِْبَراهِيُم بن ُمَحمٍَّد، ثنا عَْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن َعطَاٍء، َحدَّثََنا طَ - ١٧٨٥٦
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب ِفي َحجَِّة الْوََداعِ، : ْن َوابِصَةَ، قَالَزَْيٍد، َعْن َراِشِد بن أَبِي َراِشٍد، َع

  .لُِيَبلِّغُ الشَّاِهُد الْغَاِئَب:فَقَالَ
  أَُبو َعْبِد اللَِّه ُمَحمَّدٌ اَألَسِديُّ َعْن َوابِصَةَ

: طِيِسيُّ، ثنا أََسُد بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، قَاالَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََرا - ١٧٨٥٧
لَّى َبٍد، صَاِحَب النَّبِيِّ َصثنا ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َعْبدِ اللَِّه ُمحَمٌَّد اَألَسِديُّ اَألَسِديُّ أَنَُّه َسِمَع َوابَِصةَ بن َمْع

  سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

إِي َوالَِّذي بََعثََك بِالَْحقِّ، إِنَّهُ : َيا َوابَِصةُ، جِئَْت َتْسأَلُنِي َعنِ الْبِرِّ َواِإلثْمِ، فَقُلُْت:َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْبِرِّ َواِإلثْمِ، فَقَالَ
  .فَالْبِرُّ َما اْنشََرَح لَُه َصْدُرَك، وَاإلِثُْم َما َحاَك ِفي َصْدرَِك، َوإِنْ أَفَْتاَك َعْنُه النَّاُس:جِئُْت أَْسأَلَُك َعْنُه، قَالَ ِللَِّذي

  أَيُّوُب بن َعْبِد اللَِّه بن ِمكَْرزٍ َعْن َوابِصَةَ



دَّثَنِي إِبَْراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َح - ١٧٨٥٨
جِئُْت َرسُولَ اللَِّه : الَالزَُّبْيرِ أَبِي عَْبِد السَّالمِ، َعْن أَيُّوَب، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِمكَْرزٍ، َعْن َوابَِصةَ بن َمْعَبٍد اَألَسِديِّ، قَ

ِعصَاَبٍة ِمَن الُْمْسِلِمَني  ِه َوَسلََّم َوَألَنا ال أُرِيُد أَنْ أََدَع ِمَن الْبِرِّ، َواِإلثْمِ َشْيئًا إِال سَأَلُْتُه َعْنُه فَأََتْيُتُه َوُهَو ِفيَصلَّى اللَُّه َعلَْي
ا َوابَِصةُ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِلَْيَك َي: َحْولَُه، فََجَعلْتُ أََتَخطَّاُهْم ألَْدُنَو ِمْنُه فَاْنَتهََرنِي َبْعضُُهْم، فَقَالَ

َدُعوا وَابِصَةَ، اْدنُ مِنِّي َيا وَابَِصةُ، فَأَْدنَانِي :إِنِّي أََحبُّ أَنْ أَْدُنَو ِمنُْه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقُلُْت
: جِئَْت َتْسأَلُ َعنِ الْبِرِّ وَاِإلثِْمقُلُْت:ال، َبلْ ُتْخبَِرنِي، فَقَالَ: أََتسْأَلُنِي أَْم أُخْبُِرَك؟، فَقُلُْت:َدْيِه، فَقَالََحتَّى كُْنتُ َبْيَن َي

واطَْمأَنَّ إِلَْيِه الْقَلُْب، وَاإلِثُْم َما  الْبِرُّ َما اطَْمأَنَّتْ إِلَْيهِ النَّفُْس:َنَعْم، فََجَمعَ أََناِملَُه فَجََعلَ يَْنكُثُ بِهِنَّ ِفي َصْدرِي، َوقَالَ
  .َحاَك ِفي النَّفْسِ َوَتَردََّد ِفي الصَّْدرِ، َوإِنْ أَفَْتاَك النَّاُس َما أَفُْتوَك

  َمنِ

  اْسُمُه َولِيٌد
  َوِليُد بن ُعقَْبةَ بن أَبِي َمِعيِط بن أَبِي َعْمرِو بن أَُميَّةَ بن َعْبدِ َشْمسٍ

نِ َنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا وْرقَاُء، َعنِ اْبَحدَّثَ - ١٧٨٥٩
طٍ إِلَى بين الُْمْصطَِلقِ أَْرَسلَ الَْولِيَد بن ُعقَْبةَ بن أَبِي ُمَعْي:أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ُمَصدِّقًا
لدَّاِهرِيُّ عَْبُد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، ثنا زَُهْيُر بن َعبَّاٍد الرُّوَاِسيُّ، ثنا أَُبو َبكْرٍ ا - ١٧٨٦٠

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : شَّعْبِيِّ، َعنِ الَْوِليدِ بن ُعقَْبةَ، قَالَاللَِّه بن َحِكيمٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعنِ ال
الَْجنَّةَ إِال  بَِم َدَخلُْتمُ النَّاَر فَوَاللَِّه َما َدَخلَْنا: إِنَّ أُنَاًسا ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة َيْنطَِلقُونَ إِلَى أُنَاسٍ ِمْن أَْهلِ النَّارِ، فََيقُولُونَ:َوَسلََّم

  بَِما َتَعلَّْمَنا ِمْنكُْم؟ فََيقُولُونَ، إِنَّا كُنَّا َنقُولُ َوال َنفَْعلُ
ْرقَانَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا فَيَّاُض بن ُمَحمٍَّد الرَّقِّيُّ، ثنا َجْعفَرُ بن ُب - ١٧٨٦١
لَمَّا فََتَح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :لَْحجَّاجِ الِْكالبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه الْهَْمدَانِيِّ، َعنِ الَْولِيِد بن ُعقَْبةَ، قَالَثَابِتِ بن ا

ُعو لَُهْم، فَجِيَء بِي إِلَْيِه، وَإِنِّي لَُمطَيَّبٌ َوَسلََّم َمكَّةَ، جََعلَ أَْهلَ َمكَّةَ يَأُْتوَنهُ بِصِْبَيانِهِْم فََيْمَسُح َعلَى ُرُءوسِهِْم، وََيْد
  َخلُوقِ فَلَْمبِالَْخلُوقِ فَلَْم يَْمَسْح َعلَى َرأِْسي َولَمْ َيَمسَّنِي، َوال َيْمَنُعُه ِمْن ذَِلَك إِال أَنَّ أُمِّي َخلَّقَْتنِي بِالْ

َمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا َعِليُّ بن َمْعَبدٍ الرَّقِّيُّ، ثنا َخاِلُد بن َحيَّانَ، َعْن َجْعفَرِ َيَمسَّنِي ِمْن أَْجلِ الَْخلُوقِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثْ
  النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهبن ُبْرقَانَ، َعْن ثَابِتِ بن الَْحجَّاجِ، َعْن أَبِي ُموَسى َعْبِد اللَِّه الْهَْمدَانِيِّ، َعنِ الَْوِليدِ بن ُعقَْبةَ، َعنِ

  .َوَسلََّم بنْحوِِه
ثَابِِت بن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا َزْيُد بن أَبِي الزَّْرقَاِء، َعْن َجْعفَرِ بن ُبْرقَانَ، َعْن  - ١٧٨٦٢

لَمَّا افْتََتَح النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َبةَ، قَالَالَْحجَّاجِ، َعْن َعْبِد اللَِّه الْهَْمدَانِيِّ، َعْن أَبِي ُموَسى، َعنِ الَْولِيِد بن ُعقْ
َء بِي إِلَْيِه، وَأََنا ُمَتطَيٌِّب َمكَّةَ، جََعلَ أَْهلُ َمكَّةَ َيجِيئُوَنُه بِِصْبَيانِهِْم فََيْمَسُح َعلَى ُرُءوسِهِْم وََيْدُعو لَُهمْ بِالَْبَركَِة فَجِي

لَْخلُوقِ، قَالَ يَْمَسحْ رَأِْسي وَلَْم َيْمَنْعُه ِمْن ذَِلكَ إِال أَنَّ أُمِّي َخلَّقَتْنِي بَِخلُوقٍ فَلَْم يَْمَسحْ رَأِْسي ِمْن أَْجلِ ا بِالَْخلُوقِ فَلَْم
َعْبِد اللَِّه الَْهْمدَانِيِّ، َعْن أَبِي َهكَذَا َرَواهُ زَْيُد بن أَبِي الزَّْرقَاِء، َعْن َجْعفَرٍ، َعْن ثَابِِت بن الَْحجَّاجِ، َعْن : أَُبو الْقَاِسمِ

  .ُموَسى، َعنِ الَْوِليدِ بن ُعقَْبةَ َوالصََّواُب َعْن َعْبِد اللَِّه الْهَْمدَانِيِّ أَبِي ُموَسى، َعنِ الَْوِليدِ بن ُعقَْبةَ
  الَْوِليُد بن قَْيسٍ



ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، ثنا يَزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا : نِيُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن ُعقَْبةَ الشَّْيبَا - ١٧٨٦٣
كَانَ بِي َبَرٌص فََدَعا ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه :َعْبُد الَْمِلِك بن ُحَسْينٍ، َعْن َوْهبِ بن ُعقَْبةَ، َعنِ الَْوِليدِ بن قَْيسٍ، قَالَ

  َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َبرِئُْت ِمْنُهفَ
  الَْوِليُد بن الْوَِليِد بن الُْمِغَريِة بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر بن خمزوم

رِيُّ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُعَباَدةَ الْوَاِسِطيُّ، ثنا َيعْقُوُب بن ُمحَمٍَّد الزُّْه - ١٧٨٦٤
َمَر بن بن ِعْمَرانَ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن أَيُّوَب بن َسلََمةَ بن َعْبِد اللَِّه بن الَْولِيِد بن الُْمغَِريِة بن َعْبِد اللَِّه بن ُع َعْبُد الْعَزِيزِ

قَالُ لَُه الَْمَنا بناقٍَة بِالطَّاِئفِ َمْخُزومٍ أَنَّ الَْولِيَد بن الَْولِيِد كَانَ َمْحُبوًسا بَِمكَّةَ، فَلَمَّا أَرَاَد أَنْ ُيهَاجَِر َباَع مَاال لَُه ُي
فَلَةً ِمَن الْقَْومِ َعْنُه فََخَرَج وَلَُد َهاجِْر َوبِْع ِعلَْم َباقٍَة ثُمَّ اشَْترِ بَِها حَْبال َوَناقَةً ثُمَّ اْرمِهِْم بنفِْسكَ الُْمْشَتاقَِة فََوَجَد غَ:َوقَالَ

: َريِة، َوَسلََمةُ بن ِهَشامٍ ُمَشاةً َيَخافُونَ الطَّلََب فََسَعْوا َحتَّى َتِعُبوا َوقَصََّر الَْولِيُد، فَقَالَُهَو َوَعيَّاُش بن أَبِي َربِيَعةَ بن الُْمِغ
تِ إِال إِصَْبٌع َدِميتِ َهلْ أَْن: الََيا قََدَميَّ أَلِْحقَانِي بِالْقَْومِ ال َتِعَدانِي بَِسال َبْعَد الَْيْومِ فَلَمَّا كَانَ بَِحرَّةِ اَألضَْراسِ َنكََب، فَقَ
َيا َرسُولَ اللَِّه َحسَْرُت : لََوِفي َسبِيلِ اللَِّه َما لَقِيِت فََدَخلَ َعلَى َعلَىَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْمِدينَِة، فَقَا

جِلِْدي، فَُتُوفِّي، فَكَفََّنهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َوأََنا َميٌِّت فَكَفِّنِّي ِفي قَِميِصَك َواْجَعلُْه ِممَّا كَانَ َيِلي 
  :قَِميِصِه َوَدَخلَ إِلَى أُمِّ َسلََمةَ َوَبْيَن َيَدْيَها َصبِيٌّ وَِهي، َتقُولُ

  اْبِك الَْوِليدَ بن الَْوِليدِ أََبا الَْوِليِد بن الُْمِغريَِة
  َوِليدِ أََبا الَْوِليِد كَفَى الَْعِشريَةَإِنَّ الَْوِليدَ بن الْ

  قَْد كَانَ

  غَْيثًا ِفي السِّنَِني َوَجْعفًَرا غََدقًا َوِمريَةً
  .إِنْ ِكْدُتمْ لَتَتَِّخذُونَ الَْوِليدَ جِنَاًنا، فََسمَّاُه َعْبدَ اللَِّه:فَقَالَ

  َمنِ اْسُمُه َوَرقَةُ
  لُ اَألْنَصارِيَُّوَرقَةُ بن َنْوفَلٍ الدِّيِليُّ َوُيقَا

ْبِد َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا رَْوُح بن ُمَساِفرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َع - ١٧٨٦٥
ا ُمحَمَُّد، كَْيَف يَأِْتيكَ الَِّذي يَأْتِيَك؟ َيْعنِي َي:قُلُْت: اللَِّه، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن وَرقَةَ األَْنصَارِيِّ، قَالَ

  َيأِْتينِي ِمَن السََّماِء َجنَاَحاهُ لُْؤلٌُؤ وََباِطُن قََدَمْيِه أَْخضَُر: جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َمنِ اْسُمُه َوبٌْر

  ْشهِرٍ الَْحنَِفيَُّوْبُر بن ُم
ثنا : يُّ، قَاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ، وأَُبو ُعَبْيِد اللَِّه أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن مَْهِديٍّ الرَّاَمُهْرُمزِ - ١٧٨٦٦

َزاِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي فُدَْيٍك، الْقَاِضي، ثنا ُمَحمَُّد بن َيزِيَد اَألْسفَاِطيُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن َشْيَبةَ الِْح
ثَنِي وْبُر بن ُمشْهِرٍ َحدَّثَنِي ُموَسى بن َيْعقُوَب الزَّْمِعيُّ، َحدَّثَنِي َحاجُِب بن قَُداَمةَ الَْحَنِفيُّ، َحدَّثَنِي عِيَسى بن ُخثَْيمٍ، َحدَّ

َمةُ، َواْبُن ِشغَاٍف، وَاْبُن النَّوَّاَحةِ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَِدْمَنا َعلَْيِه بََعثَنِي ُمَسْيِل: الَْحنَِفيُّ، قَالَ
ْعِدَك، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َنشَْهُد أَنََّك نَبِيٌّ َوأَنَّ ُمَسْيِلَمةَ ِمْن َب:فََتقَدََّمانِي ِفي الْكَالمِ، َوكَاَنا أََسنَّ ِمنِّي فََتَشهََّدا، ثُمَّ قَاال

  أَْشَهدُ بِمَا: َما َتقُولُ َيا غُالُم؟ قُلُْت: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



ذُوُهَما، فَأُِخذُوا ُخ: فَإِنِّي أَْشَهُد َعَدَد تَُرابِ الدُّْنَيا أَنَّ ُمَسْيِلَمةَ كَذَّاٌب، ثُمَّ قَالَ: َشهِْدَت بِِه َوأُكَذُِّب بَِما كَذَّْبتَ بِِه، قَالَ
  .َوأُِمَر بِهَِما إِلَى َبْيِت كَْيَسانَ فََشفََع ِفيهَِما َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِِه فَخَلَّى َعْنُهَما

  َمنِ اْسُمُه َواِقٌد
  َواِقُد َموْلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْبَراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ، ثنا ُحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد الَْمرُّوِذيُّ، َعنِ الَْهيْثَمِ بن َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُ، ثنا إِ - ١٧٨٦٧
َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى َجمَّازٍ، َعنِ الْحَارِِث بن َحسَّانَ، َعْن َزاذَانَ، َعْن واِقٍد َموْلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 

ى اللََّه َمْن أَطَاعَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ فَقَْد ذَكََرُه، َوإِنْ قَلَّْت َصالُتُه َوِصَياُمُه َوِتالَوُتُه ِللْقُْرآِن، َوَمْن َعَص:ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاللَّ
  .فَلَْم َيذْكُْرُه َوإِنْ كَثَُرتْ َصالُتُه َوِصَياَمُه وَِتالَوُتُه ِللْقُْرآِن

  َهاِءَباُب الْ
  َمنِ اْسُمُه ِهْنٌد

  ِهْنُد بن أَبِي َهالَةَ التَِّميِميُّ
ْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ النَّْهِديُّ، ثنا َجِميُع بن ُعَمَر بن َع - ١٧٨٦٨

سَأَلُْت خَاِلي هِْندَ : كَّةَ، َعنِ اْبنٍ ألَبِي َهالَةَ التَِّميِميِّ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ، قَالََحدَّثَنِي َرُجلٌ بَِم: الرَّْحَمنِ الِْعْجِليُّ، قَالَ
ا شَْيئًا أََتَعلَُّق ي أَنْ َيِصَف ِلي ِمْنَهبن أَبِي هَالَةَ التَِّميِميَّ َوكَانَ َوصَّافًا، َعْن ِحلَْيِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَأََنا أَْشتَهِ

  لَْبْدرِ،كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَْخًما مُفَخًَّما يََتْألُأل َوْجُهُه َتْأللُؤَ الْقََمرِ لَْيلَةَ ا:بِِه، فَقَالَ

الشَّْعرِ، إِنِ اْنفََرقَْت َعقِيَصُتُه فََرَق وَإِال فَال ُيَجاوِزُ أَطَْولَ ِمَن الْمَْربُوعِ، َوأَقَْصَر ِمَن الُْمَشذَّبِ، َعظِيَم الَْهاَمِة، َرجِلَ 
غَْيرِ قََرٍن، بَْيَنُهَما ِعْرٌق ُيِدرُُّه َشْعُرُه َشْحَمةَ أُذَُنْيِه، إِذَا ُهَو َوفَْرةٌ أَْزَهُر اللَّْوِن، َواِسُع الَْجبِنيِ، أََزجُّ الْحََواجِبِ َسوَابِغَ ِفي 

، أَْشَنَب، ُمفْلَجَ عِْرنَِني، لَهُ ُنوٌر َيْعلُوهُ َيْحِسُبُه َمْن َيَتأَمَّلُُه أََشمَّ، كَثَّ اللِّْحَيِة، سَْهلَ الَْخدَّْينِ، َضِليَع الْفَمِغََضٌب، أَقَْنى الْ
لْقِ، بَاِدنَ ُمَتَماِسَك َسَواَء الَْبطْنِ اَألْسَناِن، َدِقيَق الَْمسُْرَبِة، كَأَنَّ ُعُنقَُه جِيٌد دُِمَيْت ِفي صَفَاِء الِْفضَِّة، ُمْعَتِدلَ الَْخ

َبْيَن اللَّبَِّة َوالسُّرَِّة بَِشْعرٍ،  َوالصَّْدرِ، َعرِيَض الصَّْدرِ َبعِيَد َما َبْيَن الَْمْنكَِبْينِ َضْخَم الْكََراِديسِ، أَنَْوَر الُْمَتَجرَِّد َمْوصُولَ َما
َبطْنِ ِممَّا ِسَوى ذَِلَك، أَشُْعَر الذَِّراَعْينِ َوالْمَْنِكَبْينِ وأَعَاِلي الصَّْدرِ، طَوِيلَ الزَّْنَدْينِ، َيْجرِي كالَْخطِّ، َعارَِي الثَّْدَيْينِ َوالْ

يَْنُبو  َح الْقََدَمْينَِرْحبَ الرَّاَحِة َسْبطَ الْقََصبِ، َشثَْن الْكَفَّْينِ وَالْقََدَمْينِ، َساِئلَ اَألطَْراِف، خُْمَصانَ اَألْخَمَصْينِ، َمسِي
ا يَْنَحطُّ ِمْن صََببٍ، َوإِذَا َعْنُهَما الَْماُء، إِذَا َزالَ َزالَ قُلًْعا َيْخطُو َتكَفًِّيا َوَيْمِشي َهْونًا، ذَرِيَع الِْمْشَيِة إِذَا َمَشى كَأَنََّم

رِهِ إِلَى السََّماِء، ُجلُّ َنظَرِهِ الُْمالَحظَةُ َيسُوُق الْتَفََت الْتَفََت َجِميًعا َخاِفَض الطَّْرِف، َنظَُرُه إِلَى اَألْرضِ أَطَْولُ ِمْن َنظَ
كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُمَتَواِصلَ : ِصْف ِلي َمْنِطقَُه، قَالَ: أَْصحَاَبُه، يَْبُدُر َمْن لَِقَي بِالسَّالمِ، قُلُْت

  اَألْحَزاِن، دَاِئَم

لَُّم بَِجَواِمعِ ُه رَاَحةٌ ال َيَتكَلَُّم ِفي غَْيرِ َحاَجٍة، طَوِيلَ السِّكَِّة، َيفْتَِتُح الْكَالَم وََيْخَتِتُمُه بِأَْشَداِقِه، َويََتكَالِْفكَْرِة، لَْيَستْ لَ
إِنْ َدقَّْت ال َيِذمُّ ِمْنَها َشْيئًا ال َيذِمُّ الْكَِلمِ، فَْصلٌ ال فُُضولَ َوال َتقْصَِري، َدِمثَ لَْيَس بِالَْجاِفي، َوال الُْمهِنيِ ُيعَظُِّم النِّْعَمةَ، َو
، َولَْم يَقُْم لَِغَضبِِه َشْيٌء َحتَّى ذَوَّاقًا، َوال يَْمَدُحُه َوال ُتْغِضُبهُ الدُّنَْيا، َوال َما كَانَ لََها فَإِذَا ُتُعوِطَي الَْحقَّ لَْم َيْعرِفُْه أََحٌد

َها ، َوال َينَْتِصُر لََها، إِذَا أَشَاَر أَشَاَر بِكَفِِّه كُلَِّها، َوإِذَا تََعجََّب قَلََبَها، وَإِذَا َتَحدَّثَ اتََّصلَ بَِيْنَتِصَر لَُه، ال َيْغَضبُ ِلَنفْسِِه
طَْرفَُه ُجلُّ َضِحِكهِ  ضَّفََيْضرُِب بَِباِطنِ َراَحِتهِ الُْيمَْنى بَاِطَن إِْبَهاَمهِ الُْيْسَرى، َوإِذَا غَِضَب أَعَْرَض وَأََشاَح، َوإِذَا فَرَِح غَ

فَكََتْمُتَها الُْحَسْيَن َزَمانًا، ثُمَّ َحدَّثُْتُه فََوَجْدُتُه قَْد َسبَقَنِي إِلَْيِه، فَسَأَلَُه َعمَّا : التََّبسُّمِ، َوَيفُْتُر َعْن ِمثْلِ َحبِّ الَْغَمامِ، قَالَ



سَأَلُْت أَبِي : ْدَخِلِه وََمْجِلِسِه َوَمخَْرجِِه َوَشكِْلِه فَلَْم َيَدْع ِمْنُه َشْيئًا، قَالَ الُْحَسْيُنَسأَلُْتُه َعْنُه َوَوَجْدُتُه قَدْ َسأَلَ أََباُه َعْن َم
إِلَى َمنْزِِلِه  كَانَ ُدُخولُُه ِلنَفِْسِه َمأْذُوًنا لَُه ِفي ذَِلَك فَكَانَ إِذَا أََوى:َعْن ُدُخولِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

ُجْزٌء ِللَِّه، وجزٌء َألْهِلِه، وجزٌء ِلنَفِْسِه، ثُمَّ ُجْزٌء َجزََّءهُ َبْيَنُه وََبْيَن النَّاسِ فََيُردُّ ذَِلَك َعلَى : َجزَّأَ نَفَْسُه ُدخُوِلِه ثَالثَةَ أَجَْزاٍء
  ِمْن سَِريِتِه ِفي ُجْزِء اُألمَِّةالَْعامَِّة بِالْخَاصَِّة فَال َيدَِّخُر َعْنُهْم شَْيئًا، فَكَانَ 

ذُو الْحَاَجَتْينِ، َوِمنُْهْم ذُو  إِيثَاُر أَْهلِ الْفَْضلِ بِأُذُنِِه، َوقَسََّمُه َعلَى قَْدرِ فَْضِلهِْم ِفي الدِّينِ، فَِمْنُهْم ذُو الَْحاجَِة، َوِمْنُهْم
ِلُيَبلِّغَ الشَّاِهدُ : مَّةَ َعْن َمْسأَلٍَة َعْنُه، وَإِْخبَارِِهمْ بِالَِّذي يَْنَبِغي لَُهْم، َوَيقُولُالَْحوَاِئجِ فََيَتَشاغَلُ بِهِْم ِفيَما أَصْلََحُهْم َواُأل

َها إِيَّاُه ثَبََّت  َيْستَِطيُع إِْبالغَالْغَاِئَب، وأَْبِلُغونِي حَاَجةَ َمْن ال َيْسَتطِيُع إِْبالغََها إِيَّاَي، فَإِنَُّه َمْن أَْبلَغَ ُسلْطَاًنا حَاَجةَ َمْن ال
اًدا َوال َيفَْترِقُونَ إِال َعْن ذَوَّاقٍ اللَُّه قََدَمْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة، ال ُيذْكَُر عِْنَدُه إِال ذَاَك، َوال َيقَْبلُ ِمْن أََحٍد غَْيَرُه َيْدُخلُونَ ُروَّ

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْخُزنُ : كَانَ َيْصَنُع ِفيِه؟ فَقَالَ فََسأَلُْتُه َعْن َمْخَرجِِه كَْيَف: َوَيْخُرُجونَ أَِذلَّةً، قَالَ
ُر النَّاَس، ُيَنفُِّرُهْم، فَُيكْرُِم كَرَِمي كُلِّ قَْومٍ َوُيَولِّيِه َعلَْيهِْم، وَُيَحذِّ: ِلسَاَنُه إِال ِممَّا يَْعنِيهِْم وُيَؤلِّفُُهْم َوال يُفَرِّقُُهْم، أَْو قَالَ

َس َعمَّا ِفي النَّاسِ، وَُيَحسِّنُ َوَيْحتَرُِس ِمْنُهْم ِمْن غَْيرِ أَنْ َيطْوَِي َعْن أََحٍد َبَشَرُه َوال ُخلُقُُه، َيَتفَقَّدُ أَْصحَاَبُه َوَيْسأَلُ النَّا
َر ُمْخَتِلٍف ال َيغْفُلُ َمَخافَةَ أَنْ َيْغفُلوا، وَيِميلُوا ِلكُلِّ حَالٍ ِعْنَدهُ الَْحَسَن وُيقَوِّيِه َوُيقَبُِّح الْقَبِيَح وُيوِهنَُه، ُمْعَتِدلَ األَْمرِ غَْي

مُُّهمْ َنصِيَحةً، َوأَْعظَُمُهْم ِعْنَدهُ َعَتاٌد ال َيقُْصُر َعنِ الَْحقِّ َوال ُيجَوُِّزُه الَِّذيَن َيلُوَنُه ِمَن النَّاسِ، ِخيَاُرُهْم أَفَْضلُُهْم ِعْنَدُه، أََع
  كَانَ: ْنزِلَةً أَْحسَُنُهْم ُموَاَساةً ومَُؤاَزَرةٌ، فَسَأَلُْتُه َعْن َمْجِلِسِه، فَقَالََم

َويَْنَهى َعْن إِيطَانَِها وَإِذَا  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمال َيْجِلُس َوال َيقُوُم إِال َعلَى ِذكْرِ اللَِّه ال ُيَوطُِّن اَألَماِكَن،
ِسُب َجِليُسهُ أَنَّ أََحًدا تََهى إِلَى قَْومٍ َجلََس حَْيثُ َينَْتهِي بِهِ الَْمْجِلُس َوَيأُْمُر بِذَِلَك َوُيعِْطي كُلَّ ُجلََساِئهِ بنِصيبِِه ال َيْحاْن

ْنَصرُِف َوَمْن سَأَلَُه حَاَجةً لَمْ َيُردَّهُ إِال بَِها أَوْ أَكَْرُم َعلَْيِه ِمْنُه َمْن َجالََسُه أَْو قَاَوَمُه ِفي حَاَجٍة صَابَِرُه َحتَّى َيكُونَ ُهَو الُْم
قِّ َسَواًء، َمْجِلُسُه َمْجِلسُ بَِمْيسُورٍ ِمَن الْقَْولِ قَْد َوِسَع النَّاَس ِمْنُه َبْسطُُه َوُخلُقُُه فَصَاَر لَُهْم أًَبا، َوَصارُوا ِعْنَدُه ِفي الَْح

يهِ َنٍة، ال ُتْرفَُع ِفيِه اَألصَْواُت، َوال ُتْؤَبُن ِفيِه الُْحُرُم، َوال ُتنْثَى فَلََتاُتُه ُمَتَعاِدِلَني َيتَفَاَضلُونَ ِفِحلْمٍ َوَحَياٍء َوَصَبرٍ َوأََما
كَْيفَ :قُلُْت: رِيَب، قَالََغبِالتَّقَْوى ُمَتوَاِضِعَني ُيَوقُِّرونَ الْكَبَِري، وَيْرَحُمونَ الصَِّغَري َويُْؤِثُرونَ ذَوِيَ الْحَاَجِة وَيْحفَظُونَ الْ

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم دَاِئَم الْبِْشرِ سَْهلَ الَْخلْقِ لَيَِّن الَْجانِبِ لَْيسَ : كَاَنْت سَِريُتُه ِفي ُجلَسَاِئِه؟ قَالَ
دَّاحٍ َيتََغافَلُ َعمَّا ال َيشَْتهِي َوال ُيوئَُس ِمْنُه َوال َيِخيُب ِفيِه قَدْ بِفَظٍّ َوال غَِليٍظ َوال َصخَّابٍ َوال فَحَّاشٍ َوال غَيَّابٍ َوال َم

ًدا َوال ُيعِيُِّرُه َوال َيطْلُبُ َتَرَك نَفَْسُه ِمْن ثَالٍث الْمَِراِء َواإلِكْثَارِ َوِممَّا ال يَْعنِيِه َوتََرَك َنفَْسُه ِمْن ثَالٍث كَانَ ال َيِذمُّ أََح
  ذَا َسكََت َتكَلَُّموا َوالَوال يََتكَلَُّم إِال ِفيَما َرَجا ثَوَاَبُه إِذَا َتكَلََّم أَطَْرَق ُجلََساُؤُه كَأَنََّما َعلَى ُرءُوِسهِمُ الطَّْيُر، َوإَِعْوَرَتُه 

وَِّليَّتُُهْم، َيْضَحُك ِممَّا َيْضَحكُونَ ِمْنُه، َوَيتََعجَّبُ َيَتنَاَزُعونَ ِعْنَدُه َمْن َتكَلَّمَ أَْنَصُتوا لَُه َحتَّى َيفُْرغَ َحِديثُُهْم ِعْنَدهُ َحِديثُ أَ
: َحاُبُه لََيسَْتْجِلبُوَنُهْم، َوَيقُولُِممَّا َيَتَعجَُّبونَ ِمنُْه، َوَيْصبُِر ِللْغَرِيبِ َعلَى الَْجفَْوِة ِمْن َمْنِطِقِه َوَمْسأَلَِتِه، حَتَّى إِذَا كَانَ أَْص

تَّى ُيجَوَِّزهُ َب الَْحاَجةِ َيطْلُُبَها فَأَْرَشُدوُه، َوال َيقَْبلُ الثََّناَء إِال ِمْن ُمكَاِفٍئ، َوال َيقْطَُع َعلَى أََحٍد َحِديثَُه َحإِذَا َرأَْيُتْم طَاِل
كَانَ ُسكُوُت َرسُولِ : لََّم؟ قَالَكَْيَف كَانَ ُسكُوُت َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: قُلُْت: فََيقْطَُعُه بنْهيٍ أَْو ِقَيامٍ، قَالَ

َعلَى الِْحلْمِ، َوالَْحذَرِ، َوالتَّقْدِيرِ، وَالتَّفَكُّرِ، فَأَمَّا َتقِْديُرُه فَِفي َتسْوِيِتِه النَّظَرُ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَْرَبَع
ُه، أَْو قَالَ تَفَكُُّرُه فَِفيَما َيبْقَى وُيفِْتي، َوُجِمعَ لَُه الِْحلُْم ِفي الصَّْبرِ، فَكَانَ ال يُوِصُبهُ َواالْسِتمَاُع َبْيَن النَّاسِ، َوأَمَّا َتذَكُُّر

َتَناَهى َعْنُه، أَْخذُُه بِالُْحسَْنى ِلُيقَْتَدى بِِه، َوَتَركُُه الْقَبِيَح لَِي: ُيْبِغُضُه َشْيٌء َوال َيْسَتِفزُُّه، َوُجِمَع لَُه الَْحذَُر ِفي أَْرَبَع



أَُبو َهالَةَ كَانَ َزْوجَ : الَ أَُبو ُعَبْيٍدَواجَْتَهاُدُه الرَّأَْي ِفي َما أَْصلََح أُمََّتُه، وَالِْقَياُم ِفيَما ُجِمَع لَُهْم ِمْن أَْمرِ الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة، قَ
: ُمُه النَّبَّاُش َواْبُنُه ِهْنُد بن النَّبَّاشِ ِمْن بين أَِسيِد بن َعْمرِو بن َتِميمٍ، قَالََخِدَجيةَ قَْبلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَاْس

  َحدَّثَنِي ُعَمُر بن أَبِي َبكْرٍ: َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثَنِي الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، قَالَ

  .ةَ ِمْن بين َنبُوشِ بن ُزرَاَرةَ أَُبو هَالَةَ َماِلُك بنُزرَاَر: الْمَْوِصِليُّ، قَالَ
  َتفِْسُري َحدِيِث ِهْنِد بن أَبِي هَالَةَ

فَْخًما ُمفَخََّما الْفََخاَمِة ِفي الَْوْجِه ُنْبلُُه َوامِْتالُؤُه َمعَ الَْجَمالِ : قَْولُُه: َسِمْعُت أََبا ُعبَْيٍد، َيقُولُ: قَالَ َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ
، قَالَ وَالَْمْربُوُع الَِّذي َبْيَن الطَّوِيلِ َوالْقَِصريِ وَالَْمْشذُوُب الُْمفَْرطُ ِفي الطُّولِ، وَكَذَِلَك ُهَو ِفي كُلِّ َشٍئ. َوالَْمهَاَبِة
رَُّجلُ الَِّذي لَْيَس بِالسِّْبطِ َرُجلُ الشَّْعرِ ال: أَلْوِي بَِها َشذََب الُْعُروقِ ُمَشذَُّب فَكَأَنََّما َوكُْنُت َعلَى طِْربَالِ َوقَْولُُه: َجرِيُر

وَالُْعقَْيَصةُ الشَّْعُر الُْمْعقُوُص َوُهَو َنْحٌو ِمَن . الَِّذي ال ُتكَْسُر ِفيِه وَالْقَِطِط الشَّدِيِد الَْجْعوََدِة، َيقُولُ فَُهَو َجْعٌد َبْيَن َهذَْينِ
َوقَْولُُه أَزُِج الَْحاجَِبْينِ َسوَابِغٌ، الزََّجُج ِفي . صَ أَْو َضفََّر فََعلَْيِه الَْحلُْقَمْن لَبََّد أَْو َعقَّ: الَْمْضفُورِ، َوِمْنُه قَْولُ ُعَمَر

إِذَا َما الْغَانِيَاُت بََرزْنَ : َجمِيلُ بن ُمَعمَّرٍ: الَْحوَاجِبِ أَنْ َيكُونَ ِفيَها َتقَوٌُّس َمَع طَولٍ ِفي أَطَْراِفَها َوُهَو السُّبُوغُ ِفيَها، قَالَ
ِصال، َيقُولُ فَلَْيَس ُهَو كَذَِلكَ َيْوًما َوَزجَّْجَن الْحََواجَِب َوالُْعُيوَنا َوقَْولُُه ِفي غَْيرِ قَْرٍن فَالْقَْرنُ الْتِقَاُء الْحَاجَِبْينِ حَتَّى يَتَّ

َوقَْولُُه َبيَْنُهَما . ْصَمِعيُّ، أَنَّ الْعََرَب َتسَْتْحِسُن َهذَاَولَِكْن َبيَْنُهَما فُْرَجةٌ، يُقَالُ ِللرَُّجلِ إِذَا كَانَ كَذَِلكَ أَبْلَُج، َوذَكََر اَأل
َوقَْولُُه أَقَْنى . إِذَا غَِضَب َدرَّ الَْعَرقُ الَِّذي َبْيَن الَْحاجَِبْينِ ُدُروُرُه ِغلْظُُه َوَنْتَوَءُه َوامِْتالُءُه: َعَرٌق َيدُُّرُه الَْغَضُب، َيقُولُ

  َألْنَفالْعَْرَنْينِ َيعْنِي ا

َشمُّ أَنْ َيكُونَ اَألْنُف َدِقيقًا ال قََنا َوالْقََنا أَنْ َيكُونُ ِفيِه ِدقَّةٌ َمَع اْرِتفَاعٍ ِفي قََصَبتِِه، ُيقَالُ ِمْنُه َرُجلٌ أَقَْنى َواْمرَأَةٌ قَْنَواُء اَأل
. ْيَر َدِقيقٍَة َوال طَوِيلٍَة َولَِكْن ِفيَها كَثَاثَةٌ ِمْن غَْيرِ َعظْمٍ َوال طُولٍَوقَْولُُه كَثُّ اللِّْحَيِة الْكُثُوثَةُ أَنْ َتكُونَ اللِّْحَيةُ غَ. ِفيِه

َوقَْولُُه أَْشَنبُ اَألْشَنُب ُهَو الَِّذي ِفي أَْسنَانِِه رِقَّةٌ وََتَحدٌُّد، ُيقَالُ ِمْنُه . َوقَْولُُه َضِليُع الْفَمِّ أَْحَسُبُه َيعْنِي ِحلَةً ِفي الشَّفََتْينِ
لَْمَياُء ِفي َشفََتيَْها ُحوَّةُ لَْعسِ َوِفي اللِّثَاِث َوِفي أَْنيَابَِها َشَنُب وَالُْمفَلَّجُ : َرُجلٌ أَْشَنٌب َوامَْرأَةٌ َشْنَباُء، َوِمْنُه قَْولُ ِذي الرُّمَِّة

  :شَْعٌر َيْجرِي كَالْخَطِّ، قَالَ اَألْعَشى. لََبِة إِلَى السُّرَِّةَوالُْمَسرََّبةُ الشَّْعرِ الَِّتي َبْيَن الطَّ. ُهَو الَِّذي ِفي أَسَْناُنُه تَفَرٌُّق
  اَألنَ لَمَّا ابَْيَضْت َمسَْربَِتي َوَعَضْضُت ِمْن نَابِي

النَّاُس ِفي الْكََراِديسِ،  َوقَْولُُه َضْخمُ الْكَرَِديسِ، اْخَتلََف. َعلَى َخاَتمِ َوقَْولُهُ جِيُد دُْمَيٍة، الْجِيُد الُْعُنُق، وَالدُّْمَيةُ الصُّورَةُ
وَالْكَرَادِيُس ِفي غَْيرِ . ظَامِفَقَالَ َبْعضُُهْم ِهَي الِْعظَاُم، َوَمْعنَاُه أَنَُّه َعِظيمُ اَأللْوَاحِ، َوبَْعُضُهمْ َيجَْعلُ الْكََراِديسَ ُرُؤوسَ الِْع

َسْبطُ الْقََصبِ، . اِعَدْينِ الُْمتَِّصالِن بِالْكَفَّْينِ، َوَصفَُه بِطُولِ الذِّرَاعَِوالزِّْنَداِن الَْعظَْماِن اللَّذَاِن ِفي السَّ. َهذَا الْكَِتابِ
هُ بِطُولِ الِْعظَامِ، قَالَ ذُو الْقََصُب كُلُّ َعظْمٍ ِذي ُمخٍّ ِمثْلَ السَّاقَْينِ َوالَْعُضَدْينِ َوالذَِّراَعْينِ، َوُسُبوِطهَِما امِْتَداِدِهمَا، َيِصفُ

  ُجو َعلَيَّ ِفي الَْبَرى قََصًبا ِخَداال أََرادَ بِالَْبَرى: الرُّمَِّة

ِمَن الْقََدمِ ِفي َباِطنَِها َما َبْيَن  اُألْسوَِرةَ َوالِْخالِخلَ َوقَْولُُه َشِئُن الْكَفَّْينِ وَالْقَدََمْينِ، ُيرِيُد أَنَّ فَيهَِما بَْعُض الِْغلِْظ اَألْخُمُص
: الَِّذي ال َيلِْصُق بِاَألْرضِ ِمَن الْقََدَمْينِ ِفي الَْوَسِط، قَالَ اَألْعَشى َيِصُف امَْرأَةً بِإِْبطَاِئَها ِفي الَْمِشيِّ َصْدرَِها َوَعِقبَِها َوُهَو

َعنِ اَألْرضِ َواْرِتفَاٌع َوُهَو  كَأَنَ أَْخُمُصَها بِالشَّْوِك مُْنَتِعلٌ َوقَْولُُه خُْمَصانُ، يَْعنِي أَنَّ ذَاَك الَْمْوِضَع ِمْن قََدَمْيِه ِفيِه َتَجاِف
َوقَْولُُه َمسِيُح الْقََدَمْينِ، َيْعنِي أَنَُّهَما . َمأُْخوذٌ ِمْن ُخُموَصِة الَْبطْنِ َوِهيَ ُضْمَرةٌ، يُقَالُ ِمْنُه َرُجلٌ ُخْمَصانٌ َواْمَرأَةٌ ُخْمصَاَنةٌ

قَْولُُه إِذَا َخطَا َتكَفَّيَا . َيْنُبو َعْنُهَما الَْماَء، يَْعنِي أَنَُّه ال ثَِياَب ِللَْماِء َعلَْيهَِما: لََملَْسَواِن لَْيَس ِفي ظُُهورِِهَما َتكَسٌُّر َولَِهذَا قَا



َببٍ، أََراُه ُيرِيُد أَنَّهُ كَأَنََّما َيْنَحطُّ ِفي َص. َيْعنِي التَّمَاُيلَ أََخذَُه ِمْن َتكَفََّيا السُّفُُن َوقَْولُُه ذُرَْيُع الِْمْشَيِة، َيعْنِي وَاِسَع الْخُطَا
َخاِفُض الطَّْرفِ : َرُه، فَقَالَُمقْبِلٌ َعلَى َما َبْيَن َيَدْيِه غَاٌض َبصََرُه ال َيْرفَُعُه إِلَى السََّماِء، وَكَذَِلَك َيكُونُ الْمُْنَحطُّ، ثُمَّ فَسَّ

ُه إِذَا الَْتفَتَ الْتَفََت َجِميًعا، ُيرَِيُد أَنَّهُ ال َيلْوِي ُعُنقَُه ُدونَ َجَسِدِه، فَإِنَّ َوقَْولُ. َنظَُرُه إِلَى اَألْرضِ أَكْثَُر ِمْن َنظَرِِه السََّماَء
أَنْ َوقَْولُُه َدِمثٌ، ُهَو اللَّْيُن السَّْهلُ َوِمْنُه ِقيلَ ِللَْرُجلِ َدِمثٌ، َوِمْنُه َحِديثُ أَنَُّه كَانَ إِذَا . ِفي َهذَا بَْعُض الِْخفَِّة وَالطَّْيشِ

  اِإلشَاَحةُ الَْحدُّ َوقَدْ َيكُونُ الَْحذَُّر: َيُبولُ فََمالَ إِلَى دَِمٍث َوقَْولُُه إِذَا غَِضَب أَعَْرَض وَأََشاَح

بُّ الَْغَمامِ الَْبَردُ َشبََّه بِهِ َوَيفُْتُر َعْن ِمثْلِ َحبِّ الَْغَمامِ، وَاالفْتَِرارِ أَنْ ُتكَشَِّر اَألسَْنانَ ضَاِحكًا ِمْن غَْيرِ قَْهقََهةً، َوَح: َوقَْولُُه
 َيجْرِي السُّوَاُك َعلَى أَغَرٍّ كَأَنَُّه َبَرٌد َتَحدََّر ِمْن ُمُتَوِن غََمامِ َوقَْولُُه َيْدُخلُونَ ُرَواًدا، الرَُّواُد: َبيَاَض أَْسَنانِِه، قَالَ جَرِيٌر

ال . الرَّاِئُد ال َيكِْذُب أَْهلَُهَوقَْولُُه ِلكُلِّ حَالٍ ِعْنَدُه َعَتاٌد، َيعْنِي ِعدَّةً َوقَْد أََعدَّ لَُهالطَّاِلُبونَ وَأََحدُُهْم رَاِئٌد، َوِمْنُه قَْولُُهْم
اَجُتهُ ي َيكُونُ ِفيِه َحُيوِطُن اَألَماِكَن، أَي ال َيجَْعلُ ِلنَفِْسِه َمْوِضًعا ُيْعَرُف إِنََّما َيْجِلُس حَْيثُ ُيْمِكْنُه ِفي الْمَْوِضعِ الَِّذ

انَ َيْجِلُس َحْيثُ يَْنِتهِي بِِه الَْمْجِلُس، َوِمْنهُ َحِديثُُه َعلَْيِه السَّالمِ أَنَُّه نََهى أَنْ ُيوِطَن الرَُّجلُ الَْمكَ: ِلَنفِْسِه ثُمَّ فَسَّرَُه، فَقَالَ
ِفيِه الَْحرُِم، َيقُولُ ال ُيوَصُف ِفيِه النَِّساُء َوِمْنُه َحِديثُُه صَلَّى  َوقَْولُُه ِفي َمْجِلِسهِ ال ُتَؤبُِّن. ِفي الَْمْسجِِد كََما يُوِطُن الَْبعُِري

  :قَالَ أَُبو ُعبَْيٍد. اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َنَهى َعنِ الشِّْعرِ إِذَا أُْبَنْت ِفيِه النَِّساُء
كَانَ رَِجالٌ ِفي الَْمْسجِِد َيَتنَاَشُدونَ الشِّْعَر : َعنِ الشَّعْبِيِّ، قَالََحدَّثََنا أَُبو إِْسَماعِيلَ الُْمؤَدُِّب َعْن ُمَجاِلٍد  -١٧٨٦٩

. لَْيسَ بَِك َباسٌ َيا اْبَن الزَُّبْيرِ إِنْ لَْم تُفِْسْد نَفَْسَك: أَِفي َحَرمِ َحَرمِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَأَقَْبلَ اْبُن الزَُّبْيرِ، فَقَالَ
إِنََّما َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اللَِّه َوَعْن َبْيِت اللَِّه َتَتَناَشُدونَ الشِّْعَر؟ فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّهَو

  َوَسلََّم َعنِ الشِّعْرِ

الْفَلََتاُت السَّقَطَاُت ال َيَتَحدَّثُ بَِها، يُقَالُ لَهُ َنثَْوتَ . لُُه ال ُتْنثَى فَلََتاتُُهإِذَا أُْبَنْت ِفيِه النَِّساُء أَْو ُترُوزِئَْت ِفيِه اَألْموَالُ َوقَْو
ْن رِ الْكَالمِ أَنَُّه َسأَلَُه َعأَْنثُو وَاالْسُم ِمْنُه النَّثَا، َوَهِذِه الَْهاُء الَِّتي ِفي فَلََتاِتهِ رَاجَِعةٌ َعلَى الَْمْجِلسِ، أَال تََرى ِفي َصْد
اَت الَْمجِْلسِ ال يَُتَحدَّثُ بَِها َمْجِلِسِه، َويُقَالُ أَْيًضا لَْم َيكُْن ِلَمجِْلِسِه فَلََتاٌت َيْحتَاُج أََحٌد أَنْ َيْحِكيَها فَلََتاتُُه، يُرِيُد فَلََت

  َبْعضُُهْم َعْن َبْعضٍ
  َمنِ اْسُمُه ُهلٌْب

  ُهلٌْب أَُبو قَبِيَصةَ الطَّاِئيُّ
يُّ، َعْن ثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ، ثنا سُفَْيانُ، ح َوَحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم الدََّبرَِحدَّ - ١٧٨٧٠

بِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه كَانَ النَّ: َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، ثنا قَبِيَصةُ بن ُهلْبٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  َوَسلََّمَيْنصَرُِف َمرَّةً، َعْن َيِمينِِه، َوَمرَّةُ َعْن ِشَمالِِه

ا ُسلَْيَمانُ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطْرَانِيُّ، ثن - ١٧٨٧١
ثَنا ُشْعَبةُ، َعْن ِسَماِك بن : ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، وحَفُْص بن ُعَمُر الْحَْوِضيُّ، قَالُواَحْربٍ

فََرأَْيُتهُ َيْنَصرُِف ِمْن ِقَبلِ ِشقَّْيِه، َهذَا  َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:َحْربٍ، َعْن قَبِيَصةَ بن ُهلْبٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .يَْنَصرُِف َعْن َيِمينِِه َوَعْن َيسَارِِه:لَفْظُ ُمْسِلمٍ، َوقَالَ ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ الْقَنَّادُ، - ١٧٨٧٢



كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :بن النَّْصرِ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن قَبِيَصةَ بن ُهلْبٍ، َعْن أَبِيِه قَالَ ثنا أَْسَباطُ
  .لَْيهَِماذَاَت َيْومٍ، َوكَانَ َيُؤمَُّنا ِفي الصَّالِة فَيَْنَصرُِف َعْن َيِمينِِه، َوَعْن َيسَارِِه ِمْن َجانَِبْيِه ِك

بٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْصرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ثنا َزاِئَدةُ، َعْن ِسَماٍك، َعْن قَبِيَصةَ بن ُهلْ - ١٧٨٧٣
  .َعْن َيِمينِِه، َوَعْن ِشَماِلِه يَْعنِي التَّْسِليَم كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْنفَِتلُ إِذَا َصلَّى،: الطَّاِئيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

ْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زَُهْيُر بن ُمَعاوِيَةَ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َع - ١٧٨٧٤
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَصلِّي بنا فََيْنَصرُِف َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِهكَانَ َرسُولُ اللَّهِ : قَبِيَصةَ بن ُهلْبٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

ْربٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن ِسَماِك بن َح - ١٧٨٧٥
  .كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُؤمَُّنا، َوكَانَ َيْنَصرُِف َعلَى جَانَِبْيِه:َعْن أَبِيِه، قَالَ َعْن قَبِيَصةَ بن ُهلْبٍ،

لْكَشِّيُّ، ثنا اَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ  - ١٧٨٧٦
للَُّه َعلَْيِه ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن قَبِيَصةَ بن ُهلْبٍ، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ا

  .كَانَ يُْمِسُك بَِيِمينِِه َعلَى ِشَماِلِه ِفي الصَّالِة:َوَسلََّم
  ْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َع - ١٧٨٧٧

رَأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم :طَلَْحةَ الْقَنَّاُد، ثنا أَْسَباطُ بن َنصْرٍ، َعْن ِسَماٍك، َعْن قَبِيَصةَ بن ُهلْبٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه
  .ْحَدى َيَدْيِه َعلَى اُألْخَرى الَْيِمَني َعلَى الشَِّمالِفَرَأَْيُتُه ِحَني َوَضَع إِ: ُيَصلِّي، قَالَ
َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى شَِريانَ الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، ثنا أَْحَمدُ بن َعْبَدةَ، ثنا َحفْصُ بن َجِميعٍ، َعْن ِسَماِك بن  - ١٧٨٧٨

لُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَضُع َيَدْيِه إِْحَداُهَما َعلَى اُألْخَرى كَانَ َرُسو:َحْربٍ، َعْن قَبِيَصةَ بن ُهلْبٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .ِفي الصَّالِة
ْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َع - ١٧٨٧٩
  .كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُؤمَُّنا فََيأُْخذُ ِشمَالَُه بَِيِمينِِه:لْبٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَقَبِيَصةَ بن ُه

  َباٌب
ن ُهلْبٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ، ثنا سُفَْيانُ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن قَبِيَصةَ ب - ١٧٨٨٠

ال َيَتخَلََّجنَّ ِفي َصْدرِكَ َشْيئًا ضَاَرْعَت ِفيِه :َيا َرُسولَ اللَِّه، طََعاٌم ال أََدُعُه إِال َتحَرًُّجا، فَقَالَ: قُلُْت: َعْن أَبِيِه، قَالَ
  النَّصَْرانِيَّةَ
َيى، ثنا َشرِيٌك، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن قَبِيَصةَ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َزكَرِيَّا بن َيْح - ١٧٨٨١

ال َيحِيكَنَّ ِفي َصْدرِكَ :سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن طََعامِ النََّصاَرى، فَقَالَ: بن ُهلْبٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َوَرأَْيُتُه َيَضُع إِْحَدى َيَدْيِه َعلَى اُألْخَرى: الَطََعاًما ضَاَرْعَت ِفيِه النَّصَْرانِيَّةَ، قَ

  َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ١٧٨٨٢

بن ُهلْبٍ، َعْن الْعَزِيزِ، ثنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ الْقَنَّاُد، ثنا أَسَْباطُ بن َنْصرٍ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن قَبِيَصةَ 
ال َيَتخَلََّجنَّ ِفي :طََعاٌم أََتحَرَُّج ِمْنُه آكُلُُه، قَالَ: كُْنُت ِعْندَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَتَاُه َرُجلٌ، فَقَالَ: أَبِيِه، قَالَ

  .َصْدرَِك َشْيئًا َضاَرْعَت ِفيِه النَّْصرَانِيَّةَ
ا أَبِي، ثنا ُزهَْيُر بن ُمَعاوَِيةَ، ثنا ِسَماكُ بن َحْربٍ، َعْن قَبِيَصةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد، ثن - ١٧٨٨٣

إِنَّ ِمَن الطََّعامِ طََعاًما أََتحَرَُّج ِمْنُه، : َسِمْعتُ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوسَأَلَُه َرُجلٌ، فَقَالَ: ُهلْبٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ



  .َيَتخَلََّجنَّ ِفي َصْدرِكَ َشْيٌء َضاَرْعَت النَّْصرَانِيَّةَ ال:فَقَالَ
ْن َزاِئَدةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ، ثنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ، َع - ١٧٨٨٤

قُلُْت َيا َرسُولَ اللَِّه، أََدُع الطََّعاَم لَِغَرضٍ ِفي َنفِْسي ِمْنُه : لْبٍ، َعْن أَبِيِه، قَالََعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن قَبِيَصةَ بن ُه
  .ال يََتخَلََّجنَّ ِفي َنفِْسَك، أَْو َصْدرَِك َشيْئًا ضَاَرْعَت ِفيِه النَّصَْرانِيَّةَ:َشْيٌء، فَقَالَ
اَمُهْرُمزِيُّ، ثنا أَْحَمدُ بن َعْبَدةَ، ثنا َحفْصُ بن َجِميعٍ، َعْن ِسَماِك بن َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى شَِريانُ الرَّ - ١٧٨٨٥

إِنَّا َنَدُع طََعاًما َتَحرًُّجا : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َحْربٍ، َعْن قَبِيَصةَ بن ُهلْبٍ، َعْن أَبِيِه قَالَ
  .ال يََتَخلََّجنَّ ِفي َصْدرَِك طََعاًما َضاَرْعَت ِفيِه النَّْصرَانِيَّةَ:لَِمْنُه، فَقَا
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي - ١٧٨٨٦

سَأَلْتُ : َعْن قَبِيَصةَ بن ُهلْبٍ، َعْن أَبِيِه، قَالََشْيَبةَ، ثنا ُمحَمَُّد بن بِشْرٍ، َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئدَةَ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، 
  .ال يََتخَلََّجنَّ ِفي َصْدرَِك طََعاٌم َضاَرْعَت ِفيِه النَّْصرَانِيَّةَ:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن طََعامِ النََّصاَرى، فَقَالَ

الَْحَسنِ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا َسلََمةُ بن َشبِيبٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن الَْوزِيرِ الطَّائِِفيُّ،  حدثين ُعَمُر بن َعْبِد اللَِّه بن - ١٧٨٨٧
 ْيِه َوَسلََّم أَنَُّه سُِئلَثنا ُمحَمَُّد بن جَابِرٍ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن قَبِيَصةَ بن ُهلْبٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَ

ال إِال ِعْنَد طُلُوعِ الشَّْمسِ َوِعْنَد ُسقُوِطَها، فَإِنََّها َتطْلُُع َبْيَن قَْرَنيْ :َهلْ ِمْن َساَعٍة ِمَن الدَّْهرِ َتحْبُِسَنا َعنِ الصَّالِة، فَقَالَ
  .َشْيطَانَ َوَتغِيُب َعلَى قَْرَنْي َشْيطَانَ

  َمنِ اْسُمُه َهاِشٌم
  َوقَّاصٍَهاِشُم بن ُعْتَبةَ بن أَبِي 
  قََتلُ َمَع َعِليٍّ َيْوَم ِصفِّنيٍ

، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، ثنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ِسَناِن بن َهاُرونَ، ثنا أَْشَعثُ بن سَوَّارٍ - ١٧٨٨٨
اِسرٍ، َوهَاِشمِ بن ُعْتَبةَ، َوكَانَ َعمَّاُر أَقَْرَبُهَما إِلَى َعِليٍّ، َوكَانَ َصلَّى َعِليٌّ َيْوَم ِصفَِّني َعلَى َعمَّارِ بن َي:الشَّْعبِيِّ، قَالَ

  .َهاِشُم أَقَْرَبُهَما إِلَى الِْقْبلَِة
  َمنِ اْسُمُه ِهَشاٌم

يِّ بن غَاِلبِ بن ِفْهرِ بن ِهَشاُم بن َحكِيمِ بن حَِزامِ بن أََسِد بن َعْبِد الُْعزَّى بن قَُصيِّ بن ِكالبِ بن ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن لَُؤ
  َماِلٍك

  قُِتلَ بِأَْجَناِديَن بِأَْرضِ الشَّامِ
  ْبِدَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َراِشدِ بن َسْعٍد، َعْن َع - ١٧٨٨٩

َيا َرسُولَ : ْن ِهَشامِ بن َحكِيمِ بن حَِزامٍ، أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَالرَّْحَمنِ بن قََتاَدةَ السُّلَِميِّ، َع
َخذَ ذُرِّيَّةَ آَدَم ِمْن ظَْهرِِه، إِنَّ اللََّه أَ:اللَِّه، أََنبَْتِدُئ اَألْعَمالَ أَْم قَْد قُِضيَ الْقََضاُء؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َهُؤالِء ِفي الَْجنَِّة َوَهُؤالِء ِفي النَّارِ، فَأََهلُّ الَْجنَِّة مَُيسَُّرونَ : ثُمَّ أَْشَهدَُهْم َعلَى أَنْفُسِهِمِ، ثُمَّ أَفَاَض بِهِْم ِفي ِكفٍَّة، فَقَالَ
  ُرونَ ِلَعَملِ أَْهلِ النَّارِِلَعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة، َوأَْهلُ النَّارِ مَُيسَّ

، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ، ثنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد - ١٧٨٩٠
َدةَ السُّلَِميِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ِهَشامِ بن َحِكيمٍ أَنَّ َرُجال أََتى الزَُّبْيِديُّ، َحدَّثَنِي َراِشُد بن َسْعٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن قََتا

َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْنبََتِدُئ اَألْعَمالَ أَْو قَْد قُِضَي الْقََضاُء؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ



َبلَى، ثُمَّ أَفَاَض ِفي : إِنَّ اللََّه أََخذَ ذُرِّيَّةَ آَدَم ِمْن ظَْهرِِه، ثُمَّ أَشَْهَدُهْم َعلَى أَْنفُسِهِْم أَلَْستُ بِرَبِّكُْم؟ قَالُوا:َسلََّمَعلَْيِه َو
ونَ ِلَعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة، َوأَمَّا أَْهلُ النَّارِ فَُمَيسَُّرونَ َهُؤالِء ِفي الَْجنَِّة َوهَُؤالِء ِفي النَّارِ، أََما أَْهلُ الَْجنَِّة فَُمَيسَُّر: ِكفٍَّة، فَقَالَ

  .ِلَعَملِ أَْهلِ النَّارِ
:  أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أَنَْبأَ َعْبِد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن - ١٧٨٩١

  ِهَشاُم بن َحكِيمِ بن َدَخلَ

ِمَن النََّبِط ُمَشمَّسَِني، ِحَزامٍ َعلَى ُعَمْيرِ بن َسْعٍد األَْنصَارِيِّ بِالشَّامِ، َوكَانَ َعاِمال ِلُعَمَر بن الَْخطَّابِ فََوَجَد ِعْنَدُه َناًسا 
إِنَّ :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ٌمحََبَستُْهْم ِفي الْجِْزَيِة، فَقَالَ ِهَشا: َما بَالُ َهُؤالِء؟ قَالَ: فَقَالَ

  .الَِّذي ُيَعذَُّب النَّاَس ِفي الدُّْنَيا يَُعذُِّبُه اللَُّه ِفي اآلِخرَِة، فََخلَّى َعْنُهْم ُعَمْيٌر وََتَركَُهْم
ْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا َع - ١٧٨٩٢

ِفي  إِنَّ اللََّه يَُعذَّبُ َيْوَم الِْقَياَمةِ الَِّذيَن يَُعذُِّبونَ النَّاَس:َعْن ِهَشامِ بن َحِكيمٍ، أَنَُّه َسِمعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن  الدُّْنيَا، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَْبُد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ، َعْن ِهَشامِ

حَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد ِهَشامِ بن َحكِيمٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه، َحدَّثََنا أَ
بِيِّ َصلَّى بن كَاِسبٍ، ثنا حَاِتُم بن إِْسَماعِيلَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ِهَشامِ بن َحكِيمِ بن حَِزامٍ، َعنِ النَّ

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه
الزُّْهرِيُّ، دَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيمَ بن َسْعَدةَ بن أَِخي َح - ١٧٨٩٣

ا بعامل محص وقد مشس أَخَْبرَنِي ُعْرَوةُ بن الزُّبَْيرِ، أَنَّ ِعيَاَض بن غَْنمٍ، وِهَشاُم بن َحكِيمِ بن حَِزامٍ، مر: َعْن َعمِِّه، قَالَ
  أنباطا يف الشمس، فقال أحدمها للعامل ما هذا يا فالن؟ إين مسعت

  .إِنَّ اللََّه يَُعذَُّب الَِّذيَن ُيَعذُِّبونَ النَّاَس ِفي الدُّْنَيا:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
ْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي الْهِقْلُ بن زَِياٍد، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَأل - ١٧٨٩٤

ْنمٍ َوُهَو َعلَى ِحْمصَ َيحَْيى، َحدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ أَنَّ ِهَشاَم بن َحكِيمِ بن حَِزامٍ، َوَجَد ِعيَاَض بن غَ
َما َهذَا َيا ِعَياُض؟ إِنِّي َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َس نَاًسا ِمَن النََّبِط ِفي أََداِء الْجِْزَيِة، فَقَالَ ِهَشاُم بن َحكِيمٍَشمَّ

  .إِنَّ اللََّه يَُعذَُّب الَِّذيَن ُيَعذَُّبونَ النَّاَس ِفي الدُّْنَيا:َوَسلََّم، َيقُولُ
  اَألْنصَارِيُّ الَْحَسُن َعْن ِهَشامٍ ِهَشاُم بن َعاِمرٍ

يِّ بن َزْيٍد، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن الُْمْختَارِ، َعْن َعِل - ١٧٨٩٥
َبلْ أَْنتَ : ِشهَاٌب، قَالَ: َما اْسُمَك؟ فَقَالَ: ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَالَْحَسنِ، َعْن ِهَشامِ بن َعاِمرٍ،أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّ

  .ِهَشاٌم
  ُحَمْيُد بن ِهاللٍ َعْن ِهَشامِ بن َعاِمرٍ

ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمغَِريِة، َعْن  - ١٧٨٩٦
لِْقَراَءةِ َخلَْف َجاَء ِهَشاُم بن َعاِمرٍ إِلَى الصَّالِة فَأَسَْرَع الَْمْشَي فََدَخلَ ِفي الصَّالِة، َوقَْد َحفََّزُه النَّفَُس فََجَهَر بِا:قَالَ

  .نَّا لََنفَْعلُإِ: أَتَقَْرأُ َخلَْف اِإلَمامِ؟ قَالَ: اِإلَمامِ، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه، ِقيلَ لَُه
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َواْبُن ُعَيْيَنةَ، عَْن - ١٧٨٩٧



الَ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قُِتلَ أَبِي َيْوَم أُُحٍد، فَقَ: أَخَْبرَنِي ِهَشاُم بن َعاِمرٍ، قَالَ: أَيُّوَب، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، قَالَ
اَوكَانَ أَبِي ثَاِلثَ ثَالثٍَة، اْحِفرُوا َوأَْوِسُعوا وَأَْحسُِنوا َواْدِفنُوا االثَْنْينِ َوالثَّالثَةَ ِفي قَْبرٍ َواِحٍد َوقَدُِّموا أَكْثَرَُهْم قُْرآًن:َوَسلََّم

  .َوكَانَ أَكْثََرُهْم قُرْآًنا فَقُدَِّم
لٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُحَمْيِد بن ِهال - ١٧٨٩٨

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم اشَْتدَِّت الْجِرَاحَاُت َيْوَم أُُحٍد فََشكَْوا إِلَى إِلَىَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َعْن ِهَشامِ بن َعاِمرٍ، قَالَ
قَدَُّموا أَبِي احِْفُروا َوأَْوِسُعوا َوأَْحِسُنوا َواْدِفُنوا االثَْنْينِ وَالثَّالثَةَ ِفي الْقَْبرِ َوقَدِّمُوا أَكْثَرَُهْم قُْرآنًا، فَ:الْجَِراحَاِت، فَقَالَ

ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ثنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُحَمْيِد بن  َبْيَن َيَديْ َرُجلَْينِ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا
  .ِهاللٍ، َعْن ِهَشامِ بن َعاِمرٍ، ِمثْلَُه

َيانَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَحاقَ الْفََزارِيُّ، َعْن ُسفْ - ١٧٨٩٩
َشكَْوا إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْقَْرَح َوالَْحفَْر ِلكُلِّ : أَيُّوَب، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َعْن ِهَشامِ بن َعاِمرٍ، قَالَ

أَكْثََرُهمْ : فََمْن ُنقَدُِّم؟ قَالَ: ْينِ وَالثَّالثَةَ ِفي قَْبرٍ، قَالُوااْحِفُروا َوأَْعِمقُوا َوأَْحِسنُوا َواْدِفنُوا االثَْن:إِْنَساٍن َيْوَم أُُحٍد، فَقَالَ
  .قُْرآًنا

  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َعْبُد الْوَارِِث، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُحَمْيِد بن - ١٧٩٠٠

اْحِفرُوا وَأَْحِسنُوا َوأَْوِسُعوا :أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: رٍِهاللٍ، َعْن أَبِي الدَّْهَماِء، َعْن ِهَشامِ بن َعاِم
إِْسَناِد َهذَا  ، َزاَد َعْبدُ الَْوارِِث ِفيَواْدِفُنوا االثَْنْينِ َوالثَّالثَةَ ِفي قَْبرٍ، َوقَدِّمُوا أَكْثَرَُهْم قُْرآًنا، فَقُدَِّم أَبِي َبْيَن َيَديْ َرُجلَْينِ

  .الَْحِديِث أََبا الدَّْهَماِء
َبةُ بن َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، ثنا ُهْد - ١٧٩٠١

ثنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمِغريَِة، َعْن ُحَمْيِد بن : َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، قَالُوا َخاِلٍد، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ، ثنا
َيا َرُسولَ اللَِّه، : قَالَ ِهَشاُم بن َعاِمرٍ أََتِت األَْنصَاُر َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد، فَقَالُوا: ِهاللٍ، قَالَ

اْحِفرُوا َوأَْوِسُعوا وَاْجَعلُوا الرَُّجلَْينِ َوالثَّالثَةَ ِفي الْقَْبرِ، :َما َتأُْمُرَنا؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَْرٌح َوجَْهٌد فَ
  .لَْينِ أَوِ اثَْنْينَِوقَدِّمُوا أَكْثََرُهْم قُْرآنًا، فَقَدَُّموا أَبِي َبْيَن َرُج: أَيُُّهْم ُنقَدُِّم؟ قَالَ: فَقَالُوا

َمْيِد بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمِغريَِة، َعْن ُح - ١٧٩٠٢
َما َبْيَن َخلْقِ آَدَم إِلَى أَنْ َتقُوَم :َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِهاللٍ، َعْن ِهَشامِ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  .السَّاَعةُ ِفْتَنةٌ أَكَْبُر ِمَن الدَّجَّالِ

  بن ِهاللٍ أَنَّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارُِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُحَمْيِد - ١٧٩٠٣

إِلَى إِنَّكُْم ُتَجاوِزُونِي إِلَى َرْهٍط ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما كَاُنوا بِأَلَْزَم : ِهَشاَم بن َعاِمرٍ، قَالَ
َما َبْيَن َخلْقِ آَدَم :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوال أَْحفَظَ ِمنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه

  .َوِقَيامِ السَّاَعِة ِفْتَنةٌ أَعْظَُم ِمَن الدَّجَّالِ
ِه بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْمِلِك بن َواِقٍد الْحَرَّانِيُّ، ثنا ُعَبْيُد اللَّ - ١٧٩٠٤

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي قََتادَةَ، َعْن ِهَشامِ بن َعاِمرٍ، قَالَ
  َما َبْيَن َخلْقِ آَدَم إِلَى ِقَيامِ السَّاَعِة أَْمرٌ أَكَْبُر ِمَن الدَّجَّالِ:َيقُولُ

َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمغَِريِة، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ،  - ١٧٩٠٥



لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه كَانَ ِهَشاُم بن َعمَّارٍ َيَرى رِجَاال يََتَخطُّوَنُه إِلَى ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ َوإِلَى غَْيرِِه ِمْن َرسُولِ ال: قَالَ
تََتَخطُّونَ إِلَى رِجَالٍ لَمْ َيكُوُنوا أَْحَضَر لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمنِّي َوال أَْدَعى  ٠إِنَّكُْم : َوَسلََّم، فَقَالَ

َما َبْيَن َخلْقِ آَدَم إِلَى أَنَّ َتقُوَم السَّاَعةُ ِفْتَنةٌ أَكَْبرُ :ْيِه َوَسلََّم، يَقُولُِلَحِديِثِه مِنِّي، َوقَْد َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .ِمْن ِفْتَنِة الدَّجَّالِ

  ُمَعاذَةُ الَْعَدوِيَّةُ َعْن ِهَشامِ بن َعامِرٍ
  ةُ، َعْن يَزِيَد الرِّْشُك، َعْن ُمَعاذَةَ، َعْن ِهَشامِ بنَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا َعْمُرو بن َحكَّامٍ، ثَنا ُشْعَب - ١٧٩٠٦

ال َيِحلُّ لُِمْسِلمٍ أَنْ يَْهُجَر ُمْسِلًما فَْوَق ثَالِث لََيالٍ، فَإِنَُّهَما َناكَِباِن :َعاِمرٍ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ُردَّ َعلَْيِه ْرِمهَِما، َوأَوَّلُُهَما فَْيئًا َيكُونُ َسْبقُهُ بِالْفَْيِء كَفَّاَرَتُه، َوإِنْ َسلََّم َعلَْيِه فَلَْم َيقَْبلْ فَلَْم َيَعنِ الَْحقِّ َما َداَما َعلَى َص

  .ْم َيْدُخال الَْجنَّةََسالَمُه َردَّْت َعلَْيِه الَْمالِئكَةُ، وََيُردُّ َعلَى اآلَخرِ الشَّْيطَانُ، َولَِئْن مَاَتا َعلَى َصْرِمهَِما لَ
ُك، َحدَّثَْتنِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، ثنا َعْبُد الْوَارِِث، ثنا َيزِيُد الرِّْش - ١٧٩٠٧

ال َيِحلُّ :َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َسِمْعُت: ُمَعاذَةُ، أَنََّها َسِمَعْت ِهَشاَم بن َعاِمرٍ اَألْنصَارِيَّ، َيقُولُ
ْيئًا َيكُونُ َسْبقُُه بِالْفَْيِء كَفَّاَرَتُه ِلُمْسِلمٍ أَنْ ُيصَارَِم ُمْسِلًما فَْوَق ثَالٍث أَنَُّهَما َما َتَصاَرَما َناِكَباِن َعنِ الَْحقِّ، َوإِنَّ أَوَّلَُهَما فَ

لََمُه َوَسالَمُه َردَّ َعلَْيِه َما إِنْ مَاَتا ِفي َصْرِمهَِما لَْم َيْدُخال الَْجنَّةَ َجِميًعا أََبدًا، َوإِنَّهُ إِنْ َسلََّم َعلَْيِه فَلَْم َيقَْبلْ َس؛ َوَألنَُّه
  .الَْملَُك َوَعلَى اآلَخرِ الشَّْيطَانُ
  أَُبو ِقالَبةَ َعْن ِهَشامِ بن َعاِمرٍ

َشامِ بن إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن ِهَحدَّثََنا  - ١٧٩٠٨
أََنا َربُّكُْم، فََمْن : إِنَُّه َسَيقُولُإِنَّ رَأَْس الدَّجَّالِ ِمْن َوَراِئِه ُحبٌُّك، َو:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعاِمرٍ، قَالَ

  كَذَْبَت َربِّي اللَُّه َعلَْيِه: أَْنَت رَبِّي افُْتِتَن، َوَمْن قَالَ: قَالَ

  .فَال ِفْتَنةَ َعلَْيِه: َتَوكَّلُْت َوإِلَْيهِ أُنِيُب فَال َيُضرَُّه، أَْو قَالَ
: نا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، ويُوُسُف الْقَاِضي، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ث - ١٧٩٠٩

قَِدَم ِهَشاُم بن َعاِمرٍ الَْبْصَرةَ فََوَجَدُهمْ : ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، قَالَ: ثنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، قَاال
 الذََّهبِ بِالَْورِقِ َنسِيئَةً بَاَيُعونَ الذََّهَب ِفي أُْعطَِياتِهِْم، فَقَاَم، فَقَالَنََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن َبْيعَِيَت

  .َوأَخَْبَرَنا أَنَّ ذَِلَك ُهَو الرَِّبا، وَاللَّفْظُ ِلُسلَْيَمانَ بن َحْربٍ
َسِمْعُت أََبا ِقالَبةَ، : ا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، ثنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، ثَنا ُشْعبَةُ، َعْن أَيُّوَب، قَالََحدَّثََن - ١٧٩١٠

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  صَلََّوكَانَ النَّاُس َزَمَن بن زَِياٍد َيأُْخذُونَ الدََّنانَِري بِالدََّراِهمِ َنِسيئَةً، فَقَاَم َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ
 إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعْن َبْيعِ الذََّهبِ بِالَْورِقِ َنِسيئَةً، َوأَنَْبأََنا أَنَّ: ِهَشاُم بن َعاِمرٍ، فَقَالَ: ُيقَالُ لَُه

  .ذَِلَك ِمَن الرِّبَا
نَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ، ثنا َسعِيُد بن خَاِلٍد الَْحذَّاُء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَ - ١٧٩١١

نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه لكَانَ نَاٌس بِالَْبْصَرِة َزَمانَ زِيَاٍد َيأُْخذُونَ الدََّراِهَم بِالدََّنانِريِ َنسِيئَةً، فَقَاَم َرُجلٌ ِمْن أَْصحَابِ ا: قَالَ
  إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َبْيعِ الذََّهبِ:َوَسلََّم ُيقَالُ لَُه ِهَشاُم بن َعاِمرٍ األَْنَصارِيُّ، فَقَالَ



  .بِالَْورِقِ َنسِيئًا، وَأَْنبَأََنا أَنَّ ذَِلَك رًِبا
  ْن ِهَشامِ بن َعامِرٍأَُبو قََتاَدةَ َع
َيى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن اَألْحَمرِ النَّاِقُد، ثنا َنْصُر بن َعِليٍّ، ثنا ُعَمُر بن ُيوُنَس الَْيَماِميُّ، ثنا َيْح - ١٧٩١٢

الَْعدَوِيِّ، َعْن ِهَشامِ بن َعاِمرٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ 
  َمْن َرَمى ُمْؤِمًنا بِكُفْرٍ فَُهَو كَقَْتلِِه:أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  ِهَشاُم بن الَْعاصِ بن َواِئلٍ السَّْهِميُّ
ِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب - ١٧٩١٣

  .اْبَنا الَْعاصِ ُمْؤِمَناِن ِهَشاٌم َوَعْمٌرو:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
 بن َبشِريٍ، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ - ١٧٩١٤

ُتِتَن تَْوَبةٌ إِذَا َتَرَك ِديَنُه بَْعَد إِْسالِمهِ َما ِلَمنِ افْ:كُنَّا َنقُولُ: أَْخبََرنِي َناِفٌع، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَ: ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، قَالَ
للَِّه إِلَى قَْوِلِه يَأْتَِيكُُم الَْعذَابُ َبْغَتةً َوَمْعرِفَِتِه فَأَْنَزلَ اللَُّه ِفيهِْم َيا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسهِْم ال َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة ا

فَلَمَّا َجاَءتْنِي صَِعْدُت بَِها : ونَ، فَكََتْبُتَها بَِيِدي ثُمَّ بََعثُْت بَِها إِلَى ِهَشامِ بن الَْعاصِ بن وَاِئلٍ، قَالَ ِهَشاٌمَوأَنُْتْم ال َتْشُعُر
  كَذَا أُصُوُِّت بَِها، َوأَقُولُ فَال أَفَْهمَْها فََوقََعْت ِفي َنفِْسي أَنََّها أُنْزِلَْت ِفينَا، َوَما

َتِظُر أَنْ ُيْؤذَنَ لَهُ لُ، فََجلَْسُت َعلَى َبِعريِي، ثُمَّ لَحِقُْت بِالَْمِدينَِة، َوأَقَاَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنكُنَّا َنقُو
ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنَتِظرُ أَنْ بِالْهِجَْرِة َوَألْصَحابِِه ِمَن الْمَُهاجِرِيَن قَِدُموا أَْرسَاال، َوقَْد أَقَاَم أَُبو َبكْرٍ َمَع َر

ال تَْعَجلْ لََعلَّ : لْهِْجرَِة، فَقَالَُيْؤذَنَ لَُه بِالَْمِسريِ لَُه َوقَْد كَانَ أَُبو َبكْرٍ اْسَتأْذَنَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ا
كْرٍ قَدْ حًِبا، فَطََمَع أَُبو َبكْرٍ أَنْ َيكُونَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيعْنِي َنفْسَُه، َوكَانَ أَُبو َباللََّه َيْجَعلُ لََك َصا

  .أََعدَّ ِلذَِلَك رَاِحلََتْينِ َيْعِلفُُهَما ِفي دَارِِه
  ِثيَُّمنِ اْسُمُه َهانِئٌ هَانِئُ بن َيزِيَد أَُبو ُشرَْيحٍ الَْحارِ
أَُبو شَُرْيحٍ هَانِئُ بن َيزِيَد بن ُنهَْيكَ : َسِمْعُت أََبا ُيوُسفَ الْقَلُوِسيَّ، َيقُولُ: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ فَْسَتقَةً، قَالَ

  يَزِيَد َما أَسَْنَد َهانِئُ بن. بن ُدرَْيَد بن ُسفَْيانَ بن َضبَّابٍ ِمْن بين الْحَارِِث بن كَْعبٍ
ثنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن شُرَْيحٍ، : َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، قَالَ - ١٧٩١٥

لَْيِه َوَسلََّم ِفي نَاسٍ ِمْن قَْوِمِه فََسِمَعُه َعْن أَبِيِه ُشرَْيحٍ، َعْن َجدِِّه َهانِِئ بن َيزِيَدأَنَُّه َوفََد إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي : ِلَم ُيكَنِّيَك َهُؤالِء أََبا الَْحكَمِ؟ قَالَ: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيكَنَّى أََبا الَْحكَمٍ، فَقَالَ

  ِء َيكُونُ َبيَْنُهْم فَيَْرَضى هَُؤالِء وكُْنُت أَْحكُُم َبْيَن قَْوِمي ِفي الشَّْي

َما اْسُم أَكَْبرِِهْم؟ : َنَعْم، قَالَ: َهلْ لََك َولٌَد؟ قَالَ: َهُؤالِء، فَكُنِّيُت أََبا الَْحكَمِ َولَْيَس ِلي َولٌَد، فَأََنا أَُبو الَْحكَمِ، قَالَ
  .فَأَْنَت أَُبو ُشرَْيحٍ: شَُرْيٌح، قَالَ: قَالَ

َجدِِّه دَّثََنا أَُبو َحِصنيٍ الْقَاِضي، ثنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا شَرِيٌك، َعنِ الِْمقَْدامِ بن ُشرَْيحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َح - ١٧٩١٦
إِنَّ اللََّه ُهَو الَْحكَُم، : مِ، فَقَالَوَفَْدُت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرآُهْم ُيكَنُّونِي بِأَبِي الَْحكَ:َهانِِئ بن َيزِيَد، قَالَ

َوَما لَكَ : إِذَا كَانَ َبْيَن قَْوِمي َشْيٌء َتَحاكَُموا إِلَيَّ فََحكَْمُت َبيَْنُهْم َرضُوا بُِحكِْمي، قَالَ: ِلَم ُتكَنَّى بِأَبِي الَْحكَمِ؟ قُلُْت
  .فَأَْنَت أَُبو شُرَْيحٍ:ُشرَْيٌح، قَالَ: ؟، قُلُْتفََما اْسُم أَكَْبرِِهْم: َنَعْم، قَالَ: ِمْن َولٍَد؟، قُلُْت

حٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا مَْنُصورُ بن أَبِي مَُزاِحمٍ، ثنا يَزِيدُ بن الِْمقَْدامِ بن ُشرَْي - ١٧٩١٧



ى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قَْوِمِه فََسِمَعُهْم َوُهْم ُيكَنُّونَ هَانِئًا أََبا وَفََد إِلَ:أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َهانِِئ بن يَزِيَد، أَنَُّه
ال، : َولٍَد؟ قَالَإِنَّ اللََّه ُهَو الَْحكَُم، فَِلَم ُتكَنَّى أََبا الَْحكَمِ بِ: الَْحكَمِ، فََدَعاُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .َما أَْحَسُن َهذَا: َولَِكنَّ قَْوِمي إِذَا اْخَتلَفُوا ِفي َشْيٍء أَتَْونِي فََحكَْمُت بَْيَنُهمْ َرِضَي كُلُّ الْفَرِيقَْينِ، قَالَ
َعنِ الِْمقَْدامِ بن شَُرْيحٍ، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ،  - ١٧٩١٨

  َيا َرسُولَ اللَّهِ،: قُلُْت: أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َهانٍِئ، قَالَ

  ُيوجُِب الَْجنَّةَ إِطَْعاُم الطََّعامِ َوإِفَْشاُء السَّالمِ:َحدِّثْنِي بَِشْيٍء يُوجُِب ِلي الَْجنَّةَ، قَالَ
لُ بن الُْحَبابِ، ثنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْض - ١٧٩١٩

  .أَطِْعمِ الطََّعاَم َوافْشِ السَّالَم: قُلُْتَيا َرسُولَ اللَِّه ُمرْنِي بِعََملٍ، قَالَ: ُشرَْيحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
أَْعطَانِي اْبُن اَألْشَجِعيُّ كُُتَبا َعْن أَبِيِه فَكَانَ ِفيهَا، : ا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالََحدَّثََن - ١٧٩٢٠

لَى َعِملٍ ُيْدِخلُنِي الَْجنَّةَ، َيا َرُسولَ اللَِّه، ُدلَّنِي َع: قُلُْت: َعْن ُسفَْيانَ، َعنِ الِْمقَْدامِ بن شُرَْيحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  .إِنَّ ِمْن ُموجِبَاِت الَْمْغِفَرِة َبذْلُ السَّالمِ، َوُحْسُن الْكَالمِ:قَالَ

ْن حٍ، َعَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا مَْنُصورُ بن أَبِي مَُزاِحمٍ، ثنا يَزِيدُ بن الِْمقَْدامِ بن ُشرَْي - ١٧٩٢١
َعلَْيَك بُِحْسنِ : َيا َرُسولَ اللَّهِ،أَخْبِرْنِي بَِشْيٍء ُيوجُِب الَْجنَّةَ، قَالَ: أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن أَبِيِه هَانِِئ بن يَزِيَد، أَنَُّه قَالَ

  .الْكَالمِ، وََبذْلِ الطََّعامِ
  َهانِئُ بن َعْمرٍو أَُبو ُشرَْيحٍ الُْخَزاِعيُّ ثُمَّ الْكَْعبِيُّ

  َوُيقَالُ كَْعُب بن َعْمرٍو، َوُيقَالُ خَُوْيِلُد بن َعْمرٍو، َوكَانَ َينْزِلُ الَْمِديَنةَ َوبَِها مَاَت َوِمْن أَْخبَارِِه
بِيُّ وَاْسُمُه ُخَوْيِلدُ ُتُوفِّيَ أَُبو ُشرَْيحٍ الْكَْع:َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ - ١٧٩٢٢

  .َسَنةَ ثََماٍن َوِستِّنيَ بِالَْمِدينَِة، َوقَِد اْخُتِلَف ِفي َوفَاتِِه
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد - ١٧٩٢٣

  .َماٍن َوَخْمِسَنيمَاَت أَُبو ُشرَْيحٍ الُْخَزاِعيُّ كَْعبُ بن َعْمرٍو َسَنةَ ثَ:اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، قَالَ
أَُبو شَُرْيحٍ الْخَُزاِعيُّ كَْعبُ :َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ فُْسُتقَةُ، ثنا َهاُرونُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحمَّالُ، قَالَ - ١٧٩٢٤

  .َعْمُرو بن ُخَوْيِلٍد: خَُوْيِلُد بن َعْمرٍو، َوُيقَالُ: بن َعْمرٍو، َوُيقَالُ
قَالَ : ، قَالََحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، ثنا أَُبو َمْعَشرٍ، َعْن َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ - ١٧٩٢٥

أََنا َيْوَمِئٍذ َمْجُنونٌ، فاكْوُوا رَأِْسي، َمْن َرآنِي أُالِحي َخَتًنا ِلي أَفَْرشَنِي كَرَِميتَُه، َوأَفَْرْشُتُه كَرِميَِتي، فَ:أَُبو شُرَْيحٍ الْكَعْبِيُّ
ِلي لَبَِنةً فَأََنا َمْجُنونٌ، َوَمْن َرأَى ألَبِي شُرَْيحٍ َحدا َجْدًيا أَْو لََبًنا ُيبَاُع ِفي السُّوقِ فَُهَو َنهْبِي، َوَمْن َرآنِي أُجَاِدلُ َجاًرا 

َيا أََبا شُرَْيحٍ، إِنَُّه قَْد : ُيقَالُ لَُه َعْجَرفَةُ فَأََخذَ ِمْن دَارِِه َعشََرةَ أَذُْرعٍ، فَقَالُوا لَُهفَاخَْتَبَرُه جَاٌر لَُه، : قَالَ. فَاكُْووا رَأِْسي
  .فََردَُّه َعلَْيِه َجاُرهُ َبْعُد، َوَرَجعَ إِلَى َحقِِّه: ُهَو أَْعلَُم، قَالَ: أََخذَ ِمْن َدارَِك َعشََرةَ أَذُْرعٍ، فَقَالَ

  أَُبو ُشرَْيحٍ الُْخَزاِعيُّ َسعِيٌد الَْمقُْبرِيُّ َعْن أَبِي شريحَما أَسَْنَد 
َعْبُد اللَِّه بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا - ١٧٩٢٦

َسِعيدِ بن أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي شَُرْيحٍ الْكَْعبِيِّ أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َعْبِد الَْحكَمِ، أََنا مَاِلٌك، َعْن
  َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم جَاَرُه، َوَمْن كَانَ:َوَسلََّم، قَالَ



ُتُه َيْوُمُه آلِخرِ فَلَْيقُلْ َخْيًرا أَْو ِلَيصُْمْت، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم َضْيفَُه، جَائَِزُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ ا
  .ِعْنَدُه َحتَّى ُيخْرَِجُه، َولَفْظُُهَما َواِحٌد َولَْيلَُتُه، وَالضَِّيافَةُ ثَالثَةُ أَيَّامٍ، فََما كَانَ َبْعَدَها فَُهَو َصَدقَةٌ، َوال َيِحلُّ لَُه أَنْ َيثْوَِي

ُد بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، ثنا أََس - ١٧٩٢٧
َسِمَعْتُه أُذُنَاَي، : بِي سَِعيٍد الَْمقُْبرِيُّ، َعْن أَبِي ُشرَْيحٍ الَْعَدوِيِّ، قَالَثنا اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َحدَّثَنِي سَِعيُد بن أَ: ُموَسى، قَاال

ُه، َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم َجاَر:َوأَْبَصَرْت َعْينَاَي ِحَني َتكَلََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
َيْوٌم َولَْيلَةٌ، وَالضَِّيافَةُ : َوَما جَائَِزُتُه َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم َضْيفَُه َجائَِزُتُه، قَالُوا

َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ : ْنَدُه حَتَّى ُيخْرَِجُه، َوقَالَثَالثٌ، َوَما كَانَ َوَراَء ذَِلَك فَُهوَ َصَدقَةٌ َعلَْيِه، َوال َيثْوِي ِع
  اآلَخرِ فَلَْيقُلْ َخيًْرا أَْو ِلَيْصُمْت

ِه بن َسعِيٍد َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ، ثنا أَُبو َبكْرٍ النَّْهشَِليُّ، َعْن َعْبِد اللَّ - ١٧٩٢٨
َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي شَُرْيحٍ الْخَُزاِعيِّ، قَالَ
  وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَال اآلِخرِ فَلَْيقُلْ َخيًْرا أَْو ِلَيْسكُْت، َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه

  .َيْوُمُه َولَْيلَُتُه: َوَما َجاِئَزُتُه؟ قَالَ: ُيْؤِذ جَاَرُه، َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم َضْيفَُه جَائَِزُتُه، ِقيلَ
ثنا : ةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِّي قَالََحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَب - ١٧٩٢٩

ثنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن َسعِيِد بن أَبِي َسعِيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي : ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم َضْيفَُه، جَاِئَزُتهُ َيْوٌم :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ُشرَْيحٍ الُْخَزاِعيِّ، َعنِ النَّبِيِّ

  .ْعُد َعلَْيِه فَُهَو َصَدقَةٌَولَْيلَةٌ، َوال َيِحلُّ لَُه أَنْ َيثْوَِي ِعْنَد َصاِحبِِه َحتَّى ُيخْرَِجُه، الضَِّيافَةُ ثَالثَةٌ، فََما أَْنفََق َب
سَِعيدٍ،  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا أَيُّوُب بن ُعْتَبةَ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي - ١٧٩٣٠

الضَِّيافَةُ ثَالثَةُ أَيَّامٍ فََما َزاَد َعلَى ذَِلَك فَُهَو :ْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعْن أَبِي شَُرْيحٍ الْخَُزاِعيِّ، قَالَ
  .َصَدقَةٌ

 َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن بِْشرِ بن َحبِيبٍ الْبَْيُروِتيُّ، ثنا َعْبُد الَْحمِيِد بن َبكَّارٍ، ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعنِ - ١٧٩٣١
َمْن كَانَ :بِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسْعٍد، َعْن أَبِي شُرَْيحٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاألَْوَزاِعيِّ، َعْن َيحَْيى بن أَ

فَُه، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َضْي ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم جَاَرُه، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم
  َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلَْيقُلْ َخيًْرا أَْو

  .ِلَيْصُمْت
َشْيَبانُ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، ثنا  - ١٧٩٣٢

 أَْخبََرنِي أَُبو سَْعٍد أَنَّ أََبا شُرَْيحٍ الْخَُزاِعيَّ أَْخبََرُه أَنَّهُ َسِمَع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: بِي كَثِريٍ، قَالََعْن َيْحَيى بن أَ
ُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم َضْيفَُه، َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم َجاَرُه، َوَمْن كَانَ ُيْؤِم:َوَسلََّم، َيقُولُ

  .َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلَْيقُلْ َخيًْرا أَْو لَِيْصُمْت
َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، ثنا أََبانُ بن يَزِيَد، َعْن - ١٧٩٣٣

َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِمْ :أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: أَبِي َسْعٍد َحدَّثَُه، َعْن أَبِي ُشرَْيحٍ
  .اآلِخرِ فَلَْيقُلْ َخيًْرا أَْو لَِيْصُمْت َضْيفَُه، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ

ذَكَرَ : قَالََحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ بن ُمحَمٍَّد الْجََنِديُّ، ثنا َعِليُّ بن زَِياٍد اللَّْحجِيُّ، ثنا أَُبو قُرَّةَ ُموَسى بن طَارِقٍ،  - ١٧٩٣٤



نَ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُشرَْيحٍ، أَنَُّه َسِمعَ اْبُن جَُرْيجٍ، َعْن زَِياِد بن سَْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجال
  .َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلَْيقُلْ َخيًْرا أَْو ِلَيْصُمْت:النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، ثنا أََسُد بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب  - ١٧٩٣٥
  ثنا اللَّْيثُ بن: ُموَسى، قَاال

ِلَعْمرِو بن َسعِيٍد َوُهَو َيْبَعثُ الُْبعُوثَ َحدَّثَنِي َسعِيُد بن أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيُّ، َعْن أَبِي شَُرْيحٍ الَْعَدوِيُّ أَنَُّه قَالَ : َسْعٍد، قَالَ
ْن َيْومِ الْفَْتحِ، َسِمَعْتهُ ائْذَنْ ِلي أَيَُّها اَألِمُري أَنْ أَُحدِّثَُك قَْوال قَاَم بِِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْغَد ِم: إِلَى َمكَّةَ

إِنَّ َمكَّةَ َحرََّمَها اللَُّه، َولَمْ : حَِمَد اللََّه، وَأثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ:َصَرْتُه َعْيَنايَ ِحَني َتكَلََّم بِِه أَنَُّهأُذُنَاَي، َوَوَعاُه قَلْبِي، وَأَْب
ْعِضدُ بَِها َشجََرةً، فَإِنْ أََحٌد تََرخَّصَ ُيَحرِّْمَها النَّاُس، َوال َيِحلُّ المْرِئٍ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ أَنْ َيسِْفَك بَِها َدًما، َوال َي

إِنَّ اللََّه أَِذنَ ِلَرسُوِلِه وَلَْم َيأْذَنْ لَكُْم َوإِنََّما أَِذنَ ِلي ِفيَها َساَعةً ِمْن : ِلِقَتالِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُولُوا لَُه
: َما قَالَ لََك َعْمٌرو؟ قَالَ: ا الَْيْوَم كَُحْرَمِتَها بِاألَْمسِ فَلُْيَبلِّغِ الشَّاِهدُ الْغَاِئَب، فَقِيلَ ألَبِي شُرَْيحٍَنَهارٍ، َوقَْد َعاَدْت ُحْرَمُتَه

  .خَْرَبٍة أََنا أَْعلَُم بَِهذَا مِْنَك َيا أََبا شُرَْيحٍ، إِنَّ الَْحَرَم ال ُيعِيذُ َعاِصًيا، َوال فَارا بَِدمٍ، وفَارا بِ: قَالَ
ُشعَْيبٍ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو  - ١٧٩٣٦

بن إِْسَحاَق، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َسعِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَُبو َجعْفَرٍ النُّفَْيِليُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسلََمةَ ِكالُهَما، َعْن ُمَحمَِّد 
  لَمَّا َبَعثَ َعْمُرو بن َسِعيِد بن الَْعاصِ، َبَعثَُه إِلَى َمكَّةَ، َيْغُزو اْبَن الزَُّبْيرِ أََتاُه: الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِي ُشرَْيحٍ الُْخَزاِعيِّ، قَالَ

َع ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ خََرَج إِلَى َناِدي قَْوِمِه فََجلََس ِفيِه فَقُْمُت أَُبو شُرَْيحٍ فَكَلََّمُه فَأَْخَبَرُه بَِما سَِم
َع َرُسولِ اللَِّه َيا َهذَا، إِنَّا كُنَّا َم: فَقُلُْت: إِلَْيِه فَجَلَْسُت َمَعُه فََحدَّثَ قَْوَمُه كََما َحدَّثَ َعْمُرو بن َسعِيٍد، قَالَ أَُبو شُرَْيحٍ

ى َرُجلٍ ِمْن ُهذَْيلٍ فَقََتلُوُه َوُهَو َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني افْتََتَح َمكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ الَْغُد ِمْن َيْومِ الْفَْتحِ َعَدْت خَُزاَعةُ َعلَ
َيا أَيَُّها النَّاُس،إِنَّ اللََّه َحرََّم َمكَّةَ َيْوَم َخلََق السَّموَاِت : ِطيًبا، فَقَالَُمْشرٌِك، فَقَاَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخ

ال آلِخرِ أَنْ َيسِْفَك بَِها دًَما َوَواَألْرَض، فَهَِي حََراٌم ِمْن ُحُرمِ اللَِّه إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ال َيِحلُّ الْمرِئٍ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ ا
 َهِذِه السَّاَعةَ غََضًبا َعلَى َيْعِضَد بَِها َشجًَرا لَْم ُتَحلَّلْ َألَحٍد كَانَ قَْبِلي، َوال ُتحَلَّلْ َألَحٍد َيكُونُ َبْعِدي، وَلَْم ُتَحلَّلْ ِلي إِال

إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى : ْنكُُم الَْغاِئَب، فََمْن قَالَ لَكُْمأَْهِلَها إِال، ثُمَّ َرَجَعتْ ُحْرَمُتَها كَُحْرمَِتَها بِاَألْمسِ فَلُْيَبلِّغِ الشَّاِهُد ِم
، إِنَّ اللََّه أََحلََّها ِلَرسُوِلِه وَلَْم ُيِحلَِّها لَكُْم َيا مَْعَشَر خَُزاَعةَ، فَاْرفَُعوا أَْيدَِيكُْم َعنِ الْقَْتلِ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَتلَ بَِها، فَقُولُوا

ْينِ إِنْ َشاءُوا افَْتدَْوا بِقَاِتِلِه، َوإِنْ كَبَِر أَنْ َيقََع، لَقَْد قََتلُْتْم قَتِيال ألَِدَينَُّه، فََمْن قََتلَ َبْعَد َمقَاِمي َهذَا فَأَْهلُُه بَِخْيرِ النَّظََر فَقَْد
  ِديَةَ َشاُءوا بَِعقِْلِه، ثُمَّ أَدَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .الرَُّجلِ الَِّذي قُِتلَ ِمْن ُهذَْيلٍ، وَاللَّفْظُ ِلَحِديِث النُّفَْيِليِّ
نِ أَبِي َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد، َعنِ اْب - ١٧٩٣٧

إِنَّ اللََّه َحرََّم َمكَّةَ َولَمْ :بِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُشرَْيحٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَِذئْبٍ، َعْن َسِعيدِ بن أَ
ال يَْعِضُد بَِها َشَجَرةً، فَإِِن ارَْتَخَص ُيَحرِّْمَها النَّاُس، فَال َيِحلُّ ِلَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ ال َيسِْفُك بَِها دًَما َو

ا َألَحٍد غَْيرِي، ثُمَّ أُِحلَّْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِنَّ اللََّه أََحلََّها ِلي َساَعةً ِمْن َنَهارٍ وَلَْم ُيِحلَِّه: بَِها أََحٌد، فَقَالَ
إِنَّكُْم قََتلُْتْم َهذَا الْقَِتيلَ ِمْن ُهذَْيلٍ وَأََنا وَاللَِّه َعاِقلُُه فََمْن قََتلَ بَِها قَِتيال بَْعَد َهذَا : ، َيا خَُزاَعةُِهَي حََراٌم كَُحْرَمتَِها بِاَألْمسِ

  .إِنْ أََحبُّوا قََتلُوا، َوإِنْ أََحبُّوا أََخذُوا الدِّيَةَ: فَأَْهلُُه َبْيَن ِخَيَرَتْينِ



ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ، ح َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ح  َحدَّثََنا أَُبو - ١٧٩٣٨
ْيحٍ ثنا اْبُن أَبِي ذِئْبٍ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُشَر: َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، ثنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، قَالُوا

َوَمْن ذَاَك َيا َرُسولَ : َواللَِّه ال ُيْؤِمُن وَاللَِّه ال ُيْؤِمُن َواللَِّه ال ُيْؤِمُن، قَالُوا:الْكَْعبِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َشرُُّه، وَاللَّفْظُ ِلَحِديِث َعاِصمِ بن َعِليٍّ: قُُه؟ قَالََوَما بََواِئ: الَْجاُر ال َيأَْمْن َجاَرُه َبوَاِئقَُه، قَالُوا: اللَِّه؟ قَالَ
١٧٩٣٩ -  

ْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، ثنا الُْحَسْيُن بن َسلََمةَ بن أَبِي كَْبَشةَ، ثنا َصفَْوانُ بن ِعيَسى، َع
إِيَّاكُْم :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِه، َعْن أَبِي ُشرَْيحِ بن َعْمرٍو الْخَُزاِعيِّ، قَالََسِعيِد بن أَبِي َسِعيٍد، َعْن أَبِي

غَضُّ : ا؟ قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما َحقَُّه: َوالُْجلُوَس َعلَى الصُُّعدَاِت، فََمْن َجلََس ِمْنكُمُ الصُُّعَد فَلُْيْعِطَها َحقََّها، قُلَْنا
النَّْوفَِليُّ، ثنا إِبَْراِهيُم بن الُْمْنِذرِ الَْبَصرِ، َوَردُّ التَِّحيَِّة، وَاَألْمُر بِالَْمْعُروِف، َوالنَّْهُي َعنِ الْمُْنكَرِ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ 

  .َعْن أَبِي ُشرَْيحٍ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُهالْحَِزاِميُّ، ثنا سَْعُد بن َسعِيٍد، َعْن أَِخيِه، َعْن أَبِيِه، 
وبَ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعنِ الَْعالِء بن كَِثريٍ، َعْن َداُوَد بن أَيُّ - ١٧٩٤٠

اإلَِماُم ُجنَّةٌ، فَإِنْ أََتمَّ فَلَكُْم، :أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: رِيِّ، َعْن أَبِي شُرَْيحٍالَْمِدينِيِّ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْب
  َوإِنْ َنقََص فََعلَْيِه النُّقَْصانُ، َولَكُُم التََّماُم

أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن  - ١٧٩٤١
، َعْن أَبِي شُرَْيحٍ ثنا اْبُن اَألْصَبَهانِيُّ، أََنا أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر، َعْن َعْبِد الَْحِميِد بن َجعْفَرٍ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي سَِعيٍد: قَالَ

  أَْبِشرُوا، أَلَْيَس َتْشَهُدونَ أَنَّ ال إِلََه:َخَرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ، قَالَالْخَُزاِعيِّ

َرفَُه بِأَْيدِيكُْم فََتَمسَّكُوا بِِه فَإِنَّكُْم إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َسَبٌب طََرفَُه بَِيِد اللَِّه، َوطَ: َبلَى، قَالَ: إِال اللَُّه َوأَنِّي َرسُولُ اللَِّه؟قَالُوا
  .لَْن َتِضلُّوا، َولَْن َتْهلَكُوا َبْعَدُه أََبدًا

 بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُيوُنَس أَُبو ُمْسِلمٍ الُْمْسَتْمِليُّ، ثنا حَاِتُم - ١٧٩٤٢
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثَنِي اْبُن أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي شُرَْيحٍ الْكَْعبِيِّ، قَالَإِْسَماعِيلَ، 

  .َماذَا يَْرُجو الَْجاُر ِمْن َجارِِه إِذَا لَمْ َيْرفَْع لَُه َخَشَبةً ِفي جِدَارِِه:َوَسلََّم
ِميدِ بن ثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َشبِيبٍ، ثنا الَْوِليُد بن َعطَاِء بن اَألغَرِّ، ثنا َعْبدُ الَْحَحدَّ - ١٧٩٤٣

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : الَُسلَْيَمانَ أَُخو فُلَْيحِ بن ُسلَْيَمانَ، ثنا أَُبو حَازِمٍ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُشرَْيحٍ الُْخَزاِعيِّ، قَ
  .َمْن أََخذَ ِشبًْرا ِمَن اَألْرضِ ظُلًْما طُوِّقَُه َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن َسْبعِ أََرِضَني:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ُسفَْيانُ بن أَبِي الَْعْوَجاِء َعْن أَبِي شريح
َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا - ١٧٩٤٤

أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : الَْحارِِث بن فُضَْيلِ، َعْن ُسفَْيانَ بن أَبِي الَْعْوَجاِء، َعْن أَبِي شُرَْيحٍ الْخَُزاِعيِّ
فَإِنْ أََخذَ الدَِّيةَ فَُخذُوا : إِمَّا أَنْ يَقْبَِض، أَْو َيْعفَُو، أَْو َيأُْخذَ الدِّيَةَ: يَب بِقَْتلٍ أَْو َخْبلٍ فَإِنَّهُ َيْخَتارُ إِْحَدى ثَالٍثَمْن أُِص:قَالَ

  َعلَى َيَدْيِه، فَإِِن اعَْتَدى بَْعَد

  .ذَِلَك فَلَُه َنارُ َجهَنََّم
غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسحَاَق، َعنِ  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن - ١٧٩٤٥



ِصيبَ َمْن أُ:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحارِِث بن فُضَْيلِ، َعنِ اْبنِ أَبِي الَْعْوَجاِء، َعْن أَبِي شُرَْيحٍ، قَالَ
فَإِنْ أََراَد الرَّابَِعةَ فَُخذُوا َعلَى َيَدْيِه أَنْ يَقُْتلَ، أَنْ َيْعفُوَ : بَِدمٍ أَْو خَْبلٍ، َوالْخَْبلُ الْجُْرُح، فَُهَو بِالِْخَيارِ َبْيَن إِْحَدى ثَالٍث

  .ُه نَاَر َجهَنََّم خَاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها أََبًداأَْو َيأُْخذَ الدَِّيةَ، فََمْن فََعلَ َشْيئًا ِمْن ذَِلَك فََعاَد ِفيِه فَإِنَّ لَ
َسِمْعُت ُمحَمََّد بن إِْسحَاَق، : َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا َسعِيُد بن َزْيٍد، قَالَ - ١٧٩٤٦

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : ، َعْن أَبِي شُرَْيحٍ الْخَُزاِعيِّ، قَالََحدَّثَنِي الَْحارِثَ بن فُضَْيلٍ، َعْن ُسفَْيانَ بن أَبِي الَْعْوَجاِء
إِمَّا أَنْ َيقْبَِض، أَْو َيْعفَُو، أَوْ َيأُْخذَ : َمْن أُِصيَب بَِدمٍ أَْو خَْبلٍ فََصاِحُبُه بِالِْخَيارِ َبْيَن إِْحَدى ثَالٍث:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ِفي النَّارِ خَاِلًدا ُمخَلًَّدا  إِنْ أََراَد الرَّابَِعةَ فَُخذُوا َعلَى َيَدْيِه، فَإِِن اْختَاَر َشيْئًا ِمْن ذَِلَك، ثُمَّ َعَدا إِلَى الرَّابَِعِة فَُهَوالْعَقْلَ، فَ
  .ِفيَها

مَُّد بن إِْسَحاَق، َعنِ الْحَارِثِ بن فَُضْيلِ، َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا ُمَح - ١٧٩٤٧
َمنْ :َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، يَقُولُ: َعْن ُسفَْيانَ بن أَبِي الْعَْوَجاِء، َعْن أَبِي ُشرَْيحٍ الُْخَزاِعيِّ، قَالَ

  أُِصيَب بَِدمٍ، أَْو خَْبلٍ فَُهَو َبْيَن إِْحَدى

ذَ َواِحَدةً ثُمَّ تََعدَّى بَْعَد فَإِنْ أََراَد الرَّابَِعةَ فَُخذُوا َعلَى َيَدْيِه َبْيَن أَنْ َيقْبَِض، أَْو َيْعفَُو، أَْو يَأُْخذَ الْعَقْلَ، فَإِنْ أََخ: ٍثثَال
  ذَِلَك فَلَُه النَّاُر خَاِلًدا ُمخَلًَّدا ِفيَها أََبدًا

  ْن أَبِي شريحَعطَاُء بن َيزِيَد اللَّيِْثيُّ َع
، َعنِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق - ١٧٩٤٨

إِنَّ أَعَْتى النَّاسِ َعلَى :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه : الزُّْهرِيِّ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد اللَّيِْثيِّ، َعْن أَبِي ُشرَْيحٍ، قَالَ
 ِفي الَْمَنامِ َما لَْم يُْبِصرَا، َحدَّثََنا اللَِّه َرُجلٌ َيقُْتلُ غَْيَر قَاَتِلِه، أَْو طَلَبَ بَِدمِ الَْجاِهِليَِّة ِمْن أَْهلِ اِإلْسالمِ، َوَمْن َبصََّر َعْيَنْيِه

اَق، َعنِ ْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسَحَعْبُد اللَِّه بن أَ
  .الزُّْهرِيِّ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد، َعْن أَبِي شُرَْيحٍ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه

  ْسِلُم بن يَزِيَد السَّْعِديُّ َعْن أَبِي شريحُم
، َعنِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي ُيوُنُس - ١٧٩٤٩

أَنَُّه، أَْخَبَرُه أَُبو شُرَْيحِ بن َعْمرٍو الُْخَزاِعيِّ َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ  اْبنِ ِشهَابٍ، أَنَّ ُمْسِلَم بن يَزِيَد، أََحَد بين سَْعٍد َحدَّثَُه
بُوَنُه بِذَْحلٍ ِفي الَْجاِهِليَِّة ِفي َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ بين كَْعبٍ َيْوَم الْفَْتحِ لَقُوا َرُجال ِمْن ُهذَْيلٍ كَانُوا َيطْلُ

  َرمِ َيُؤمُّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهالَْح

ُه غَِضَب أََشدَّ غَْضَبٍة غَِضَبَها َوَسلََّم ِليَُبايَِعُه َعلَى اِإلْسالمِ فَقََتلُوُه، فَلَمَّا َبلَغَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْتلُ
َوُعَمَر وَأَْصَحابِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَتْشِفعُونَُهْم إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه فََسَعْت بنو كَْعبٍ إِلَى أَبِي َبكْرٍ 

، فَإِنَّ اللََّه َحرََّم َمكَّةَ وَلَْم أََما َبْعُد:َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا كَانَ الَْعِشيُّ قَاَم ِفي النَّاسِ، فَأَثَْنى َعلَى اللَِّه بَِما ُهَو أَْهلُُه، ثُمَّ قَالَ
اللَُّه، َوإِنَّ أَْعَدى النَّاسِ َعلَى ُيَحرِّْمَها النَّاُس، وَإِنََّما أََحلََّها اللَُّه ِلي َساَعةً ِمَن النََّهارِ أَْمسِ، ثُمَّ ِهيَ َحَراٌم كََما َحرَّمََها 

َتلَ غَْيَر قَاَتِلِه بِذَْحلِ الَْجاِهِليَِّة، َوإِنِّي َواللَِّه ألَِدَينَّ َهذَا الرَُّجلَ الَِّذي أََصْبُتْمقَالَ أَُبو َرُجلٌ قََتلَ ِفيَها َوَرُجلٌ قَ: اللَِّه ثَالثَةٌ
  .فَوََداُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُشرَْيحٍ

  َناِفُع بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ َعْن أَبِي شريح
ثََنا ثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدََّحدَّ - ١٧٩٥٠



بن ُجبَْيرِ بن ُمطِْعمٍ  ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َسِمعَ َناِفَع: الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالُوا
َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ :ُيخْبُِر، َعْن أَبِي ُشرَْيحٍ الُْخَزاِعيِّ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ِخرِ فَلُْيكْرِْم َضْيفَُه، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَلَْيقُلْ فَلُْيْحِسْن إِلَى جَارِِه، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآل
  َخيًْرا أَْو

  .ِلَيْسكُْت
رِو بن َهانِئُ بن نَِيارِ بن َعْمرِو بن ُعَبْيِد بن ِكالبِ بن ُدْهَمانَ بن غَْنمِ بن ذُْبَيانَ بن كَاِهلِ بن ُدْهلِ بن بَِلي بن َعْم

  .زِبٍبن قَُضاَعةَ أَُبو بََرَدةَ الَْبلَوِي َحِليُف حَارِثَةَ اْبنِ الَْخْزَرجِ َعقَبِيٌّ َبْدرِيٌّ َوُهَو خَالُ الْبََراِء بن َعا الَْحاِف
ْن ُعْرَوةَِفي َتْسِمَيةِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َع - ١٧٩٥١

يٌف لَُهْم ِمْن َبِليٍّ، َوُهوَ َمْن َشهَِد الْعَقََبةَ ِمَن األَْنصَارِ ثُمَّ ِمْن بين حَارِثَةَ أَُبو ُبْرَدةَ بن نَِيارِ بن َعْمرِو بن ُعَبْيٍد َوُهَو َحِل
  .َبْدرِيٌّ

صَْبَهانِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن فُلَْيحٍ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَأل - ١٧٩٥٢
أَُبو ُبرَْدةَ بن نِيَارِ بن َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ِفيَتْسِمَيِة َمْن شَهَِد الَْعقََبةَ ِمَن اَألْنصَارِ، ثُمَّ ِمْن بين َحارِثَةَ 

  .َعْمرٍو
  َنَدُه أَُبو ُبرَْدةَ بن نِيَارٍَما أَْس

ي َزْيُد بن َواِقٍد، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َمثَْوَيةَ اَألْصَبهَانِيُّ، قَالَ َعِطيَّةُ بن َبِقيَّةَ بن الَْولِيِد َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثَنِ - ١٧٩٥٣
َحدَّثَنِي خَاِلي أَُخو أُمِّي، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : بن َعازِبٍ، قَالََحدَّثَنِي بِْشُر بن ُعبَْيِد اللَِّه بن كَْيَسانَ، َعنِ الْبََراِء 

ِه َصلَّى ِفي أَوَّلِ ُنُسِك َهذَا الَْيْومِ ِلَيْومِ النَّْحرِ َصالةٌ، ثُمَّ النَّْحُر بَْعَد الصَّالِة، فََمَشْيتُ إِلَى َرسُولِ اللَّ:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي ذََبْحُت قَْبلَ أَنْ أَُصلَِّي َوِعْنِدي َعَتاقٌ اْبُن َجذََعةَ ِهَي أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن لَْحمِ : َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت اللَُّه

  َشاَتيْنِ

  َنَعْم، َوال َتِفي َعْن أََحٍد بَْعَدَك: أَفَأَذَْبُحَها؟ قَالَ
ْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َجْعفَُر بن َسرِيعٍ الْكُوِفيُّ، ثنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْمِلكِ بن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَس - ١٧٩٥٤

لَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أََخذُْت بَِيِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع: غَنِيَّةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ الْبََراِء، َعْن َخاِلِه أَبِي ُبْردَةَ، قَالَ
إِنََّها لَْيَسْت بِأُْضِحَيٍة إِنََّما ِهي شَاةُ :أَطِْعمِيَنا ِمْن لَْحمِ أُْضِحيَِتِك، فَقَالَ: النَّْحرِ فََمضَْيُت بِِه إِلَى الَْمْنزِلِ فَقُلُْت لِلَْجارَِيِة

نََعْم، َوال ُتْجزِئُ : اللَِّه، إِنَّ عِْنَدَنا َربِيَبةً لََنا َجذََعةً أَفَأَُضحِّي بَِها؟، قَالَ َيا َرُسولَ: لَْحمٍ إِنََّما اُألْضِحيَّةُ بَْعَد الصَّالِة، قُلُْت
، أََبانَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق َعْن أََحٍد َبْعَدَك، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، ثنا أَُبو بِاللٍ اَألْشعَرِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن

  .ذََبْحُت شَاةً، فَذَكََر الَْحدِيثَ ِمثْلَُه: َعنِ الَْبَراِء، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ بن نِيَارٍ، قَالَ
َحاَق، َعنِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َيْحَيى بن آَدَم، َعْن إِْسَراِئيلَ، َعْن أَبِي إِْس - ١٧٩٥٥

َيا َرسُولَ اللَّهِإِنِّي : َم، فَقَالَاِء، َعْن َخاِلِه أَبِي ُبْرَدةَ بن نَِيارٍ أَنَُّه َعجَّلَ شَاةً ثُمَّ ذَكََرَها ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّالْبََر
فَإِنَّ ِعْنِدي َجذََعةً ِهي أََحبُّ إِلَيَّ : شَاةُ لَْحمٍ، قَالَ ِتلَْك: نََعْم، فَقَالَ: قَْبلَ الصَّالِة، قَالَ: َعجَّلُْت َشاةَ الصَّبِيِّ لََنا؟ فَقَالَ
  .َنَعْم، َولَْن ُتْجزَِئ َعْن أََحدٍ َبْعَدَك:ِمْن ُمِسنٍَّة ُتجْزُِئ َعنِّي؟، قَالَ

  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن - ١٧٩٥٦



، َحدَّثَنِي َخاِلُد بن يَزِيَد، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعْن ُعَمَر بن السَّاِئبِ، َعْن َبِشريِ بن َيسَارٍ أَنَّ َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ثُمَّ َسأَلُْت َرسُولَ: أََبا ُبْرَدةَ بن نَِيارٍ َضحَّى قَْبلَ أَنْ ُيَصلِّيَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

:  َوَسلََّمإِنِّي َخَرْجتُ بَِضِحيَِّتي إِلَى الُْمَصلَّى فَذََبْحُتَها قَْبلَ الصَّالِة، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه:َوَسلََّم، فَقُلُْت
  .َمرَنِي َرسُولُ اللَِّه أَنْ أَُضحَِّي بَِجذَعٍ ِمَن الضَّأِْنَضحِّ بَِغْيرَِها فَالَْتَمْسُت ِمَن الَْمْعزِ فَلَْم أَجِْد، فَأَ

سُّدِّيِّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ، ثنا الَْحَسُن بن صَاِلحٍ، َعنِ ال - ١٧٩٥٧
أَْيَن َتذَْهُب؟،أَْرَسلَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لَِقيُت َخاِلي َوَمَعُه رَاَيةٌ، فَقُلُْت: َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعنِ الَْبَراِء، قَالَ

  .َوَسلََّم إِلَى َرُجلٍ َنكََح امَْرأَةَ أَبِيِه ِمْن َبْعِدهِ أَْضرُِب ُعُنقَُه َوأقُْتلُُه
ثنا يُوُسُف بن ُمَباَركٍ الْكُوِفيُّ، ثنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعْن أَْشَعثَ بن َسوَّارٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ،  - ١٧٩٥٨

َبَعثَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى :إِلَى أَْيَن؟ قَالَ: َمرَّ بِي َخاِلي أَُبو ُبْرَدةَ َوَمَعُه لَِواٌء، فَقُلُْت: َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعنِ الَْبَراِء، قَالَ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َرُجلٍ َتَزوََّج اْمَرأَةَ أَبِيِه أَجِيئُهُ بِرَأِْسِه اللَُّه

 َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فََضاٍء الَْجوَْهرِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُعَبْيِد بن ِحَسابٍ، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َيْحَيى بن - ١٧٩٥٩
  الُْمِغريَِة، َعْن أَبِي ُبْردَةََسِعيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي 

كَرُوا ذَِلَك، فَفَتَّشُوا َمتَاَع أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََتى الْقَبَاِئلَ َيْدُعو لَُهْم َوَتَرَك قَبِيلَةً لَْم يِأِْتهِْم فَأَْن: بن نَِيارٍ
  .َرُجلٍ ِمنُْهْم غَلََّها فََردُّوَها فَأََتاُهْم فََصلَّى َعلَْيهِْمَصاِحبٍ لَُهْم فََوَجدُوا ِقالَدةً ِفي َبْرَدَعِة 

ُبو َبكْرِ بن أَبِي َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، ثنا أَُبو نَُعْيمٍ، ثنا الَْولِيُد بن َعْبِد اللَِّه بن َجِميعٍ، َحدَّثَنِي أَ - ١٧٩٦٠
ال َتذَْهُب الدُّْنَيا َحتَّى َتكُونَ ِعْندَ :َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: و بُْرَدةَ، قَالََحدَّثَنِي أَُب: الْجَْهمِ، قَالَ
  .لُكَعِ بن لُكَعٍ
بن ُعَمْيرِ بن ُعقَْبةَ بن نَِيارٍ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن َسِعيِد  - ١٧٩٦١

َما صَلَّى َعلَيَّ َعْبٌد ِمْن أُمَِّتي َصالةً :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْنصَارِيِّ، َعْن َعمِِّه أَبِي بُْرَدةَ بن نَِيارٍ، قَالَ
َعلَْيِه َوَسلََّم بَِها َعْشرَ َصلَوَاٍت، َوكََتَب لَهُ بَِها َعْشَر َحَسنَاٍت، َوَرفَعَ لَُه بَِها َصاِدقًا بَِها ِفي قَلْبِ َنفِْسِه إِال َصلَّى اللَُّه 

  َعْشَر َدَرَجاٍت، وََمَحا َعْنُه بَِها َعْشَر سيئاٍت
يُّوَب، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي أَ - ١٧٩٦٢

: َدةَ بن نِيَارٍ، قَالََعْن ُبكَْيرِ بن اَألَشجِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِي ُبْر
ال َيِحلُّ َألَحٍد أَنْ َيْضرِبَ أََحًدا فَْوَق َعَشَرِة أَْسَواطْ إِال ِفي َحدٍّ ِمْن :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  ُحُدوِد

  .اللَِّه
دَّثَنِي َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، ثنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، َح - ١٧٩٦٣

رِ بن َعْبِد اللَّهِ، بن أَبِي حَبِيبٍ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن جَابَِيزِيُد 
ُد فَْوَق َعْشرِ َجلََداتٍ إِال ِفي َحدٍّ ِمْن ال ُيْجلَ:َعْن أَبِي ُبرَْدةَ بن نِيَارٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ

  .ُحُدوِد اللَِّه
أَبِي َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو َعُروَبةَ الُْحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَُبو الُْمَعافَى، ثنا ُمَحمَّدُ بن َمْسلََمةَ، َعْن  - ١٧٩٦٤

َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ،  الرَّْحَمنِ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ،



 َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن جَابِرٍ، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ بن نِيَارٍ اَألْنَصارِيِّ، قَالَ
  .ال َجلَْد فَْوَق َعَشَرِة أَْسَواطٍ إِال ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه:َيقُولُ

ُبكَْيُر بن َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو الَْجارُوِد َمْسُعوُد بن ُمحَمٍَّد الرَّْمِليُّ، ثنا ِعْمَرانُ الصُّوِفيُّ، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ، َحدَّثَنِي  - ١٧٩٦٥
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : انَ بن َيسَارٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َجابِرٍ، َحدَّثَنِي أَُبو ُبْرَدةَ بن نِيَارٍ، قَالَاللَِّه، َعْن ُسلَْيَم
  .ال ُيْجلَُد َعشََرةُ أَسَْواٍط إِال ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه:َعلَْيِه َوَسلََّم
وَب الَْعالُف، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا َناِفُع بن َيزِيَد، َحدَّثَنِي أَُبو َصْخرٍ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّ - ١٧٩٦٦

  اللَِّه بن ُمِغيٍث أَْو ُمِغيثٍ َشكَّ اْبُن أَبِي
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َسَيْخُرُج ِمَن الْكَاِهنَِني َرُجلٌ َيْدُرُس :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َمْرَيَم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  .ا أََحٌد بَْعَدُهالْقُْرآنَ ِدرَاَسةً ال َيْدُرُسَه

: واَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، وَُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، وحممود بن حممد الواسطي، قَالُ - ١٧٩٦٧
بن ُعَمْيرٍ، أَْو ُعَمْيرِ بن ُجَمْيعٍ، َعْن خَاِلِه ثنا ُمحَمَُّد بن أََبانَ الَْواسِِطيُّ، ثنا شَرِيٌك، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِعيَسى، َعْن ُجَمْيعِ 

  .َعَملُ الرَُّجلِ بَِيِدِه: َيا َرُسولَ اللَِّه،أَيُّ الْكَْسبِ أَفَْضلُ؟ قَالَ: ِقيلَ: أَبِي ُبْرَدةَ بن نِيَارٍ، َوكَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ، قَالَ
ثنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا َشرِيٌك، َعْن : بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو َحِصنيٍ الْقَاِضي، وَالُْحَسْيُن - ١٧٩٦٨

أَفَْضلُ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َواِئلِ بن َداوَُد، َعْن َجَميعِ بن ُعَمْيرٍ، َعْن َخاِلِه أَبِي ُبرَْدةَ بن نِيَارٍ، قَالَ
  .وَلَُدُه َوكُلُّ َبْيعٍ َمْبرُورٍ كَْسبِ الرَُّجلِ

ْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا شَرِيٌك، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِعيَسى، َع - ١٧٩٦٩
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي طَرِيقٍ ِمْن طُُرقِ الَْمِديَنِة فََمرَّ كُْنُت أَْمِشي َمَع النَّبِيِّ َص: ُجَمْيعِ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ، قَالَ

  .لَْيَس مِنَّا َمْن غَشَّ:َمبِطََعامٍ فَأَْدَخلَ َيَدُه فَأَْخَرَج َعلَى َيِدِه طََعاًما َردِيئًا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ُب بن قُرَّةَ األَْدَنى، ثنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن سَاِلمٍ، َسلْمٍَحدَّثََنا طَاِل - ١٧٩٧٠

، ثنا أَُبو َبكْرِ ثنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ: الرَّازِيُّ، قَالَ
ثنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ بن : بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالُوا

  َرُبوا ِفي الظُّرُوِف َوال َتْسكَرُوااْش:َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: نَِيارٍ، قَالَ
  هانئ أُبو َماِلٍك

 بن أَبِي َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا َخاِلُد بن يَزِيَد - ١٧٩٧١
قَِدَم َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الَْيَمنِ فََدَعاُه إِلَى :أَنَُّهَماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه هاين أَُبو َماِلٍك 

ْيَش إِلَى ا َجهََّز أَُبو َبكْرٍ الَْجاِإلْسالمِ فَأَْسلََم فََمَسَح َعلَى رَأِْسِه َوَدَعا لَُه بِالَْبَركَةَ َوأَنَْزلَُه َعلَى يَزِيَد بن أَبِي سُفَْيانَ، فَلَمَّ
  .الشَّامِ َخَرَج َمعَُهْم فَلَْم يَْرجِْع

  َمنِ اْسُمُه ِهاللٌ
  ِهاللُ بن الَْحارِِث أَُبو الَْحمَْراِء

  َصاِحُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َينْزِلُ ِحْمَص
ْيمٍ، ثنا ُيوُنُس بن أَبِي إِْسَحاَق، ثنا أَُبو َداُوَد، َعْن أَبِي الَْحْمَراِء، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَع - ١٧٩٧٢

غََشْشُتُه، َمنْ :، فَقَالَرَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعلَى َرُجلٍ َوِعْنَدُه طََعاٌم ِفي وَِعاٍء فََنظََر إِلَْيِه: قَالَ
  .ْيَس ِمنَّاغَشََّنا فَلَ
َسِمْعُت مَْنُصوَر بن أَبِي : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ، ثنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ الْوَاِسِطيُّ، قَالَ - ١٧٩٧٣

  :اَألْسَوِد، َيقُولُ



اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَأِْتي َباَب َعِليٍّ َوفَاِطَمةَ  َرأَْيتُ َرسُولَ:َسِمْعُت أََبا الَْحمَْراِء، َيقُولُ: َسِمْعُت أََبا َداُوَد، َيقُولُ
  ] .٣٣األحزاب آية "[إِنََّما يُرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعْنكُمُ الرِّْجسَ أَْهلَ الْبَْيِت َوُيطَهَِّركُْم َتطْهًِريا: "ِستَّةَ أَْشُهرٍ، فََيقُولُ

ن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا ُعبَاَدةُ بن زَِياٍد اَألَسِديُّ، ثنا َعْمُرو بن ثَابٍِت، َعْن أَبِي حَْمَزةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ١٧٩٧٤
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َسِمْعُت َرُسولَ : الثُّمَاِليِّ، َعْن َسعِيِد بن ُجبَْيرٍ، َعْن أَبِي الَْحْمَراِء خَاِدمِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

مٌَّد لَمَّا أُْسرَِي بِي إِلَى السََّماِء َدَخلُْت الَْجنَّةَ فَرَأَْيُت ِفي سَاقِ الْعَْرشِ َمكْتُوًبا ال إِلََه إِال اللَُّه ُمَح:َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  .َرسُولُ اللَِّه أَيَّْدُتُه بَِعِليٍّ وََنصَْرُتُه

  َمنِ اْسُمُه ُهبَّاٌر
  َهبَّاُر بن اَألْسَودِ بن الُْمطَِّلبِ بن أََسِد بن َعْبِد الُْعزَّى بن قَُصيٍّ

  ثنا أَُبو َجعْفَرٍ النُّفَْيِليُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق: بِنِسَْبِتِه أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ قَالَ
  َما أَسَْنَد َهبَّارُ بن اَألْسوَِد

ْن َيحَْيى بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، ثنا إِبَْراهِيُم بن َزكَرِيَّا الَْعْبَدِسيُّ، ثنا ُهَشْيُم بن أَبِي َمْعَشرٍ، َع - ١٧٩٧٥
لَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بِدَارِ َهبَّارِ بن اَألْسَودِ َعْبِد الَْمِلِك بن َهبَّارِ بن اَألْسوَِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

َهذَا النِّكَاُح ال : َتْزوِيٌج، فَجََعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َما َهذَا؟، ِقيلَ:فََسِمَع َصْوَت غََناٍء، فَقَالَ
  السَّفَّاُح

  .ُيَردُِّدهَا
َسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َهْوَبُر بن ُمَعاٍذ، ثنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعَبْيِد اللَِّه، َحدَّثََنا الُْح - ١٧٩٧٦

الِْغرَْبالِ، فََسِمَع ذَِلكَ َزوََّج َهبَّاٌر اْبَنَتُه فَضََرَب ِفي ُعْرِسَها بِالِْكريِ َو: َعْن َعْبِد اللَِّه بن َهبَّارٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
َزفَّ َهبَّارُ اْبَنَتُه فََضَرَب ِفي ُعْرِسَها بِالِْكريِ َوالْغِْربَالِ، : َما َهذَا؟ قَالُوا:ذَِلَك َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .وا النِّكَاحَ أَشِيُدوا النِّكَاَح، َهذَا نِكَاٌح ال سفاٌحأَشِيُد: فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َمنِ اْسُمُه َهْوذَةُ

  َهْوذَةُ اَألْنصَارِيُّ َهْوذَةُ غَْيُر مَْنُسوبٍ
  َمنِ اْسُمُه َهزَّالٌ

َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ُيوُسفُ بن َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ،  - ١٧٩٧٧
اذَْهْب إِلَى : قَالَ ِلَماِعزِ بن مَاِلٍك:َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ، َعْن َيزِيَد بن نَُعْيمِ بن هَزَّالٍ، َعْن َجدِِّه أَنَُّه

َحِديِثَك فَأََتاُه فَأَْخَبَرُه فَأَعَْرَض َعْنُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمرَارًا، فََجَعلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَخْبِْرُه بِ
ال، : أَبِِه ُجُنونٌ؟ قَالُوا: قَالَى قَْوِمِه، فَُيَردُِّد ذَِلَك َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَ

  وَْيَحَك َيا َهزَّالُ لَْو سََتْرَتُه بِرِدَاِئَك كَانَ َخْيًرا لََك:فَأََمَر بِِه فَُرجَِم، قَالَ: َبلْ ثَيٌِّب، قَالَ: أَبِكٌْر أَْم ثَيٌِّب؟، قَالُوا: قَالَ
  َياِلِسيُّ، ثناَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا أَُبو الَْولِيِد الطَّ - ١٧٩٧٨

كَاَنْت جَارَِيةٌ َتْرَعى غََنًما َألْهِلَها فَأََتاَها َرُجلٌ : ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َحدَّثَنِي يَزِيُد بن نَُعْيمِ بن َهزَّالٍ، َعْن َجدِِّه هَزَّالٍ، قَالَ
َرْت َجدِّي َهزَّاال، فَجََعلَ َجدِّي َهزَّالٌ ُيْسِقطُُه ِلَيْعتَرَِف ِعْنَد ِعْندَ ِمنَّا ُيقَالُ لَُه َماِعُز بن َماِلٍك فََوقََع َعلَْيَها، فََجاَءْت فَأَْخَب

وَْيَحَك إِنْ لَْم َتفَْعلْ أَنَْزلَ اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه فَأَْخَبَرُه َخَبَرَك فَلَْم يََزلْ حَتَّى َجاءَ : النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَيقُولُ
َيا َرُسولَ اللَِّه،إِنَُّه زًِنا فَأَْعَرَض َعْنُه ثَالثَ مَرَّاتٍ أَْو أَْرَبعَ : ُز بن َماِلٍك إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََماِع



َض لَهُ َرُجلٌ َبلَْحا َبِعريٍ فَضََرَب بِِه َساقَُه فََصَرَعُه َوَرَجُموُه فََتعَرَّ: َمرَّاٍت فَأََمَر بِهِ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُرجَِم، قَالَ
أََما إِنَُّه لَْو كَانَ أَتَانِي لَْم َيرِْد َعلَى ذَِلَك، ثُمَّ قَالَ : َحتَّى قََتلُوُه، َوُهَو َيْسَتِغيثُ بَِرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .وَْيَحكَ َيا َهزَّالُ لَْو َسَتْرَتُه بِثَوْبَِك كَانَ َخيًْرا لََك، َوَضَرَب بَِيِدِه َعلَى ُركَْبِة هَزَّالٍ: أَْسقَطَُه ِللَِّذي
  ِمنِ اْسُمُه ِهْرَماٌس

  ِهْرَماُس بن زَِيادٍ الَْباِهِليُّ
: ْنَبسٍ الَْيَماِميُّ، ثنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ الَْيَماِميُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَبَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثنا يُوُسُف بن َع - ١٧٩٧٩

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ :َخَرْجُت َحاجا فََوَرْدتُ الُْمقْتََرَب ُمقْتََرَب َباِهلَةَ، فَلَِقيُت الْهِْرمَاَس بن زَِياٍد فَأَخَْبرَنِي، قَالَ
  .َعلَى َناقٍَة فََرَدَف َخلْفَُه الْفَْضلَ بن َعبَّاسٍ َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمًنى

  َحدَّثَنَا - ١٧٩٨٠

رَأَْيُت النَّبِيَّ : بن زَِياٍد، قَالَ ُمَحمَُّد بن ُمحَمٍَّد التَّمَّاُر، ثنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، ثنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َحدَّثَنِي الْهِْرمَاُس
َما َيقُولُ : بِيلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا َرِديُف أَبِي َوُهَو َعلَى َناقَِتِه الَْعْضَباِء َيْوَم اَألْضَحى َوالنَّاسُ َحْولَُه، فَقُلُْت َألَصلَّى اللَُّه َع

  .اْرمُوا الْجِمَاَر بِمِثْلِ َحَصى الَْخذِْف:َيقُولُ: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
الْكَشِّيُّ، ثنا  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ِعْمَرانَ الرَّازِيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ - ١٧٩٨١

: َعنِ الْهِرَْماسِ بن زَِياٍد، قَالَثنا َيحَْيى بن ُضرَْيسٍ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، : ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الشَّاذَكُونِيُّ، قَاال
  .لَبَّْيَك َحجَّةً َوُعْمَرةً َمًعا:كُْنُت رِْدَف أَبِي فََرأَْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َبِعريٍ، َوُهَو َيقُولُ

ن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن فَايٍِد، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ب - ١٧٩٨٢
لِلسَّاِئلِ َحقٌّ َوإِنْ َجاَء َعلَى :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِعكْرَِمةَ بن َعمَّارٍ، َعنِ الْهِْرمَاسِ بن زَِياٍد، قَالَ

  .فََرسٍ
بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، ثنا يُوُنسُ بن َجِميلٍ، ثنا ُعثَْمانُ بن فَايدٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ - ١٧٩٨٣

ُجلٌ ِمْن أَْهَدى إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َر: الْقَُرِشيُّ، ثنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َعْن ِهْرَماسِ بن زَِياٍد، قَالَ
  .اللَُّهمَّ َبارِْك ِفي الُْجذَاِميِّ: الُْجذَاِميُّ، فَقَالَ: أَيُّ التَّْمرٍ َهذَا؟ فَقَالَ:قَْوِمي َتْمًرا، فَقَالَ

١٧٩٨٤ -  

يُّ، ثنا أَُبو قََتاَدةَ الْحَرَّانِيُّ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َعُروَبةَ الُْحَسْيُن بن ُمحَمَُّد الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَُبو أَُميَّةَ َعْمُرو بن ِهَشامٍ الْحَرَّانِ
  .َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َعلَى َراِحلَِتِه َنْحَو الَْمشْرِقِ:ِعكْرَِمةَ بن َعمَّارٍ، َعنِ الْهِْرمَاسِ بن زَِياٍد، قَالَ

، ثنا أَْحَمُد بن َنْصرٍ النَّْيَسابُورِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُملَْيَحةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر - ١٧٩٨٥
يَّاكُْم إِ:َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيخْطُُب َعلَى َناقَِتِه، َيقُولُ: َعْن ِعكْرَِمةَ بن َعمَّارٍ، َعنِ الْهِْرَماسِ بن زَِياٍد، قَالَ

كُْم َوالشُّحَّ فَإِنََّما أَْهلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُُم َوالِْخيَاَنةَ، فَإِنََّها بِئَْسُت الْبِطَانَةُ، َوإِيَّاكُْم وَالظُّلَْم، فَإِنَُّه ظُلُمَاٌت َيْوَم الِْقَياَمِة، وَإِيَّا
  .الشُّحُّ فَسَفَكُوا ِدَماءَُهْم َوقَطَُّعوا أَْرَحامَُهْم

بن ُعَمَر، ثنا  َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، ثنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، ثنا أَُبو الَْجْهمِ عَْبُد الَْغفَّارِ - ١٧٩٨٦
  َسلََّم ُيَصلِّي ِفي َنْعلَيِْهَرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو:ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َعنِ الْهِْرمَاسِ بن زَِياٍد، قَالَ

ثنا ُعثَْمانُ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، وَالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َوُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَالُوا - ١٧٩٨٧
َرأَْيتُ :نَْبلُ بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ الْهِْرمَاسِ بن زَِياٍد، قَالَبن طَالُوتَ بن َعبَّاٍد، ثنا عَْبُد السَّالُم بن َهاِشمٍ الْبَزَّاُر، ثنا َح



  .َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِفي َنْعلَْيِه
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخرَُم - ١٧٩٨٨

َرُج، ثنا عَْبُد اللَِّه بن حَْربٍ اللَّْيِثيُّ، ثنا ُعَمُر بن نَابِلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي، اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َسْهلٍ اَألْع
  .َرأَْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب َعلَى َناقٍَة َحمَْراَء:َعنِ الْهِْرمَاسِ بن زَِياٍد، قَالَ

  َمنِ اْسُمُه ُهَبْيٌب
  بن ُمَغفَّلٍ الَْغفَّارِيُّ ُهَبْيُب

رِ بن َعْبِد ُمَناةَ بن َوُهَو ُهَبْيُب بن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن الُْمغَفَّلِ بن الَْواِفَغِة بن حََرامِ بن غَفَّارِ بن ُملَْيلِ بن ُضْمَرةَ بن َبكْ
  .ْعِد بن َعْدَنانكََناَنةَ بن خَُزْيَمةَ بن ُمْدَركَةَ بن إِلْيَاَس بن ُمَضرِ بن نََزارِ بن َم

 أَبِي َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحيَنيُّ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعنِ الْحَارِِث بن يَزِيَد، َعْن - ١٧٩٨٩
ارِيُّ، َوَعْمُرو بن الَْعاصِ َصاِحَبا َرُسولِ اللَِّه َجَمَعَنا الَْمْجِلُس ِفي أَطْرَاُبلَْس، َمَعَنا هَُبْيٌب الِْغفَ: َتِميمٍ الَْجْيشَانِيِّ، قَالَ

فَِعدَّةٌ ِمنْ : "ال ُنفَرُِّق َبْيَن قََضاِء رََمَضاَنإِنََّما قَالَ اللَُّه:أَفَْضلُ رََمَضانَ، فَقَالَ الِْغفَارِيُّ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َعْمٌرو
  ] .١٨٤البقرة آية "[أَيَّامٍ أَُخَر

  َما أَسَْنَد ُهَبْيٌب
َعْن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّيْلَِحيَنيُّ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ،  - ١٧٩٩٠

بن ُعلَيَّةَ الْقَُرِشيَّ قَاَم َعْن رَِدائِِه، فََنظََر إِلَْيِه ُهَبْيُب،  أَْسلََم أَبِي ِعْمَرانَ، َعْن ُهَبْيبِ بن ُمَغفَّلٍ الْغِفَارِيِّ، أَنَّهُ َرأَى ُمَحمََّد
  .َمْن َوِطئَُه خَُيالُء، َوِطئَُه ِفي النَّارِ:َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: فَقَالَ

  ،َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِقَرياٍط الدَِّمْشِقيُّ - ١٧٩٩١

ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن رِْشِديَن، ثنا أَْحَمُد بن : َوَجْعفَُر بن ُمَحمَّدٍ الْفِْريَابِيُّ، قَاال
َحبِيبٍ، أَنَّ أَْسلََم أََبا ِعْمَرانَ أَْخَبرَُه، َعْن  ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي قُرَّةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي: َصاِلحٍ، قَاال

  .َمْن َوِطئَُه خَُيالُء، َوِطئَُه ِفي النَّارَِيعْنِي إِزَاَرُه:َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: ُهَبْيبِ بن ُمَغفَّلٍ، قَالَ
  َمنِ اْسُمُه ِهْنٌد
  اَء الَْبْجِليُِّهْنُد بن أََْسَم
ْسحَاَق، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَحَْمُد بن خَاِلٍد الَْوهْبِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن إِ - ١٧٩٩٢

َعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َب: َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن َحبِيبِ بن ِهْنَد بن أَْسَماَء، َعْن أَبِيِه، قَالَ
لَْيُصْم ُمْر قَْوَمَك فَلَْيُصوُموا َهذَا الَْيْوَم َيْوَم َعاُشوَراَء، فََمْن َوَجْدَتُه قَْد أَكَلَ ِمْنُهْم ِفي أَوَّلِ َيْوِمِه فَ:قَْوِمي ِمْن أَْسلََم، فَقَالَ

  .آِخَرُه
ُس بن ِلٍف الُشوَمةُ بن جُْرثُومٍ أَُبو ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيُّ َوقَِد اْخُتِلَف ِفي اْسِمِه، فَِقيلَ الُش بن ُحَمْيرٍ َويُقَالُ الَباُب الَّالمِ أَ

  .َعاِصمٍ، َوُيقَالُ َناِشُب بن َعْمرٍو َوُيقَالُ حُزَْيُم بن َناِشبٍ
مَاَت أَُبو ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيُّ :ْسُتقَةُ، ثنا أَُبو ُموَسى هَاُرونُ بن َعْبِد اللَِّه، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ فُ - ١٧٩٩٣

  .َسَنةَ َخْمسٍ َوَسْبِعَني
  َما أَسَْنَد أَُبو ثَْعلَبَةَ



  َعْبُد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ
  الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن - ١٧٩٩٤

َجدِِّه، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ، ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَألْنَصارِيُّ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن اَألْخَنسِ، َعْن َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن 
َما ُوجَِدْت ِفي طَرِيقٍ َمْيَتاَء أَْو َعاِمَرٍة فََعرِّفُْه َسَنةً، فَإِنْ لَْم َتجِدْ : تِنِي ِفي اللُّقَطَِة، فَقَالَأَفْ:َيا َرُسولَ اللَِّه: قُلُْت: قَالَ

أَفْتِنِي ِفي :ِهَيا َرسُولَ اللَّ: َصاِحَبُه فَلََك، َوَما َوَجْدَت ِفي قَْرَيٍة غَْيرِ َعاِمَرٍة أَْو طَرِيقٍ غَْيرِ َمْيَتاَء فَِفيِه الُْخُمُس، قُلُْت
َوإِنْ َتوَاَرى َعْنَك بَْعَد أَنْ ال َتَرى ِفيِه أَثََر : فَإِنَّ َتوَاَرى َعنِّي، قَالَ: كُلْ َما رَدَّْت َعلَْيَك قَْوُسَك، قُلُْت: قَْوِسي، قَالَ
  َسْهمٍ أَوْ َنْصلٍ

  أَُبو إِْدرِيَس الَْخْوالنِيُّ َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ
ي إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدَّبَرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي إِْدرِيسَ َحدَّثَنِ - ١٧٩٩٥

  .ِمَن السِّبَاعِ نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن كُلِّ ِذي َنابٍ:الَْخْوالنِيِّ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيِّ، قَالَ
 بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه - ١٧٩٩٦

أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الُْخَشنِيِّ ثنا َماِلٌك، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ
  .َوَسلََّمَنَهى َعْن كُلِّ ِذي نَابٍ ِمَن السَُّبعِ

، لزُّْهرِيَِّحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن أَْسَماَء، ثنا اْبُن الُْمَباَرِك، َعْن ُيوُنَس، َعنِ ا - ١٧٩٩٧
  أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعْن كُلِّ: َعْن أَبِي إِْدرِيَس، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ

  .ِذي َنابٍ ِمَن السَُّبعِ
ْن أَبِي إِْدرِيَس، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، ثنا أَُبو أَُوْيسٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َع - ١٧٩٩٨

  .َن السِّبَاعِنََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْخطْفَِة َوالنُّْهَبِة َوالُْمَجثََّمِة، وَكُلِّ ِذي نَابٍ ِم:قَالَ
بن َرَجاَء، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ الْمَاجُِشونُ، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه  - ١٧٩٩٩

ْهرِيِّ، َعْن أَبِي ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، ثنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، ثنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ الْمَاجُِشونُ، َعنِ الزُّ
  .َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْنَهى َعْن كُلِّ ِذي نَابٍ ِمَن السِّبَاعِ: ْن أَبِي ثَْعلََبةَ، قَالَإِْدرِيسَ الَْخْوالنِيِّ، َع

ُف الَْماجُِشونُ، ثنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، ثنا ُيوُس - ١٨٠٠٠
لََّمَنَهى َعْن كُلِّ ِذي نَابٍ ِمَن اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َعاِئِذ اللَِّه أَبِي إِْدرِيَس، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .السِّبَاعِ
لصُّورِيُّ النَّْحوِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ، ثنا الْوَِليدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم أَُبو َعاِمرٍ ا - ١٨٠٠١

َسِمْعُت َرُسولَ : الَبن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن َتِميمٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ، قَ
  .ُيَحرُِّم لَْحَم الِْحمَارِ اَألهِْليِّ َوكُلَّ ِذي َنابٍ ِمَن السِّبَاعِ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّه َصلَّى
  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، - ١٨٠٠٢

ُحرَِّم كُلُّ ِذي نَابٍ ِمَن :ْن أَبِي إِْدرِيَس، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ، قَالَثنا خَاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسَحاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َع
  .السِّبَاعِ

ا، أَنَّ أََبا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن سَْعٍد، ثنا َعمِّي، ثنا أَبِي، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَس - ١٨٠٠٣



َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْنَهى َعْن كُلِّ : اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه أَْخَبَرهُ أَنَّ أََبا ثَْعلََبةَ أَْخَبَرُه، قَالَ إِْدرِيَس عَاِئذَ
  .ِذي َنابٍ ِمَن السَُّبعِ

ي، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ، ثنا َحجَّاجُ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِ - ١٨٠٠٤
ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن : إِبَْراهِيَم اَألْزَرُق، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالُوا

ِمَن  ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعْن أَكْلِ كُلِّ ِذي نَابٍأَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ
  .السِّبَاعِ

ْعٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيمَ بن َس - ١٨٠٠٥
َحرََّم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َصاِلحِ بن كَْيَسانَ، َحدَّثَنِي اْبُن ِشهَابٍ، أَنَّ أََبا إِْدرِيَس، أَخَْبَرُه أَنَّ أََبا ثَْعلََبةَ، قَالَ

  .َوَسلََّم لُُحوَم الُْحُمَر اَألْهِليَّةَ
ْن دُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا بَِقيَّةُ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعَحدَّثََنا أَْحَم - ١٨٠٠٦

  َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:أَبِي إِْدرِيَس، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ، قَالَ

  ِذي َنابٍ ِمَن السِّبَاعِ َوَعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّةَعْن كُلِّ 
بِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َخالُد بن أَسْلََم، ثنا النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ، ثنا صَاِلُح بن أَ - ١٨٠٠٧

لَْخْوالنِيِّ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيِّ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى اَألْخضَرِ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس ا
  .َيْوَم َخْيَبَر َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة، َوأَنْ ُتوطَأَ الَْحبَالَى، َوَعْن كُلِّ ِذي َنابٍ ِمَن السِّبَاعِ

ي ُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ الْبُْرسَانِيُّ، ثنا اْبُن ُجرَْيجٍ، أَخَْبرَنَِحدَّثََنا عَْب - ١٨٠٠٨
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْنَهى  لَّىاْبُن ِشهَابٍ، َعْن َحِديِث أَبِي إِْدرِيَس، أَنَّ أََبا ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيَّ َحدَّثَُه، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َص

  .َعْن كُلِّ ِذي َنابٍ ِمَن السِّبَاعِ
لٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُنَمْيرٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا سَِعيُد بن َعِقريٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َعِقي - ١٨٠٠٩

الرَّْحَمنِ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  َورِْشِديَن، َعْن َعِقيلٍ، َوقُرَّةَ بن َعْبِد
  .َنَهى َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة، َوَعْن كُلِّ ِذي َنابٍ ِمَن السَِّباعِ:َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه

الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َعزِيزٍ، ثنا َسالَمةُ بن َرْوحٍ، َعْن َعِقيلٍ،  َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي - ١٨٠١٠
ِه َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي:َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ، أَنَُّه َسِمَع أََبا ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيَّ، َيقُولُ

  َوَسلََّم، َعْن أَكْلِ كُلِّ ِذي نَابٍ ِمَن

  .السِّبَاعِ
َهابٍ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، ثنا َعِقيلٌ، َعنِ اْبنِ ِش - ١٨٠١١

َحرََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لُُحوَم الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة، َولَْحمَ :نِيِّ، قَالََحدَّثَنِي أَُبو إِْدرِيَس، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَش
  .كُلِّ ِذي نَابٍ ِمَن السِّبَاعِ

ي فَُدْيٍك، ثنا اْبُن أَبِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن أَبِ - ١٨٠١٢
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ِذئْبٍ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن َعاِئذِ اللَِّه بن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيِّ، أَنّ 

  .َعلَْيِه َوَسلََّمَحرََّم لُُحوَم كُلِّ ِذي َنابٍ ِمَن السِّبَاعِ
ذَكَرَ : قَالََحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ بن ُمحَمٍَّد الْجََنِديُّ، ثنا َعِليُّ بن زَِياٍد اللََّحجِيُّ، ثنا ُموَسى بن طَارِقٍ أَُبو قُرَّةَ،  - ١٨٠١٣



لُْخشَنِيَّ أَْخَبرَُه، أَنَّهُ َسِمَع َرسُولَ َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َيْعقُوَب بن َعطَاٍء، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس، أَنَّ أََبا ثَْعلََبةَ ا
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعْن كُلِّ ِذي نَابٍ ِمَن السَِّباعِ

رٍو، َعْن ُبْسرِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُسرَْيُج بن يُوُنَس، ثنا ُهَشْيٌم، أنا َداُوُد بن َعْم - ١٨٠١٤
سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن آنَِيِة :بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ، قَالَ

  .وا ُبداكُلُوا ِفيَها وَاْشَربُوا َواطُْبخُوا إِذَا لَمْ َتجُِد: الُْمْشرِِكَني؟ فَقَالَ
  َونََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن كُلِّ ِذي َنابٍ مَِن:قَالَ

  .السِّبَاعِ
َعْن  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن َمكْحُولٍ، -١٨٠١٥

اْستَْغُنوا َعْنَها َما :َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا بِأَْرضِ الَْعُدوِّ فََنحَْتاُج إِلَى آنَِيتِهِْم، فَقَالَ: قُلُْت: إِْدرِيَس، َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ، قَالَ أَبِي
  .اْسَتطَعُْتْم، فَإِنْ لَْم َتجِدُوا غَْيَرَها فَاغِْسلُوَها َوكُلُوا ِفيَها َواْشَربُوا

َعْن  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، ثنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي أَُساَمةُ بن زَْيٍد، - ١٨٠١٦
ْيِه َوَسلََّمَنَهى َعاَم َخْيَبَر، َمكْحُولٍ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

  اعَِعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اِإلْنِسيَِّة، َوأَنْ تُوطَأَ ُحبْلَى ِمَن السَّْبيِ حَتَّى َتَضَع، َوَعْن كُلِّ ِذي نَابٍ ِمَن السَِّب
فَّى، ثنا بَِقيَّةُ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُمَص - ١٨٠١٧

، ثنا إِْسحَاُق بن َعْمُرو بن إِْسحَاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء بن زِبْرِيقٍ، ثنا أَبِي ح، َوَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن وَِثيَمةَ الِْمْصرِيُّ
الْحَارِِث، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َساِلمٍ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ، ثنا ُيوُنُس بن َسْيٍف، أَنَّ أََبا إِبَْراهِيَم بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا َعْمُرو بن 

َد ِفيِه الَْبَصرَ أََتى َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوصَعَّ:إِْدرِيَس عَاِئذَ اللَِّه َحدَّثَُهْم، أَنَّ أََبا ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيَّ َحدَّثَُهْم، أَنَُّه
  يَا: نَُوْيَبةُ خَْيرٍ، قَالَ: نَُوْيَبةُ َخْيرٍ أَْم نَُوْيَبةُ َشرٍّ، قَالَ: ُنوَْيَبةٌ، فَقَالَ أَُبو ثَْعلََبةَ: َوَصوََّب، ثُمَّ قَالَ

ِحَمارُ اَألْهِليِّ وَكُلُّ ِذي نَابٍ ِمَن السِّبَاعِ :لَْيَنا؟ فَقَالََرسُولَ اللَِّه، إِنَّا بِأَْرضٍ ِفيَها الصَّْيُد، فََما َيِحلُّ لََنا ِمْنُه ِممَّا َيْحُرُم َع
ْهلِ الِْكتَابِ َوَعْن َحَراٌم، َوَما َردَّْت إِلَْيَك قَْوُسَك َوكَلُْبكَ الُْمكَلَُّب فَُهَو لََك َحاللٌ، ثُمَّ َسأَلَُه َعْن َشْيٍء ِمْن أَْمرِ أَ

  .َعْنَها ِغًنى فَال َتقْرَْبَها، َوإِِن احَْتْجَت إِلَيَْها فَاغِْسلَْها ثُمَّ كُلْ ِفيَها وَاْشَرْب إِنْ َوَجْدَت: آنَِيتِهِْم، فَقَالَ
َسِمْعتُ : َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َملُّولٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد الُْمقْرُِئ، ثنا َحْيَوةُ بن شَُرْيحٍ، قَالَ - ١٨٠١٨
أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه : َسِمْعتُ أََبا إِْدرِيسَ الَْخْوالنِيَّ ُيَحدِّثُ أَنَُّه، سَِمَع أََبا ثَْعلََبةَ، َيقُولُ: زِيَد الدَِّمشِْقيَّ، َيقُولَُربِيَعةَ بن َي

ْم ِفي آنِيَِتهِْم، َوإِنَّ أَْرَضَنا أَْرُض َصْيدٍ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّا بِأَْرضِ أَْهلِ ِكتَابٍ ُنَؤاِكلُُه: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت
أََما َما :َيْحُرُم َعِليَّ؟ فَقَالَ َنصِيُد بِالْقَْوسِ َوالْكَلْبِ الُْمكَلَّبِ، وَالْكَلُْب الَِّذي لَْيَس بُِمكَلَّبٍ، فَأَْخبِرْنِي َماذَا َيِحلُّ ِلي ِممَّا

 ابِ َتأْكُلُونَ ِفي آنَِيتِهِْم، فَإِنْ َوَجدُْتْم غَْيَر آنَِيتِهِْم، فَال َتأْكُلُوا ِفيَها، َوإِنْ لَْم َتجُِدوا غَْيَرهَاذَكَْرَت أَنَّكُْم بِأَْرضِ أَْهلِ الِْكَت
فَكُلْ، َوأَمَّا َما َصاَد  ْيِهفَاغِْسلُوا َوكُلُوا ِفيَها، َوأَمَّا َما ذَكَْرَت ِمْن أَْمرِ الصَّْيِد فََما ِصْدَت بِقَْوِسَك َوذَكَْرَت اْسَم اللَِّه َعلَ

أَمَّا َما َصاَد كَلُْبَك الُْمكَلَّبُ كَلُْبَك الَِّذي لَْيَس بُِمكَلَّبٍ فََما أَْدَركَْت ذَكَاَتُه فَكُلْ، َوَما لَْم ُتْدرِْك ذَكَاَتُه فَال َتأْكُلُ ِمْنُه، َو
  فَكُلْ ِممَّا أَْمَسَك َعلَْيَك

  .َواذْكُرِ اْسَم اللَِّه َعلَْيِه
  ُجَبْيُر بن نُفَْيرٍ َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ



ن ُنفَْيرٍ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجبَْيرِ ب - ١٨٠١٩
إِنَّ اللََّه ال يُْعجُِز َهِذهِ اُألمَّةَ ِمْن نِْصفِ َيْومٍ َوإِذَا َرأَْيَت :وَلَْم َيْرفَْعُه أُْخَرى َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ َرفََعُه ُمَعاوَِيةُ َمرَّةً،

  .الشَّاَم َماِئَدةَ َرُجلٍ َوأَْهلِ َبْيِتِه فَعِْنَد ذَِلَك ُتفَْتُح الْقُْسطَْنطِينِيَّةُ
َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن أَبِي الزَّاِهرِيَِّة، َعْن ُجبَْيرِ بن  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن - ١٨٠٢٠

ةٌ ِصْنٌف لَُهْم أَْجنَِح: الْجِنُّ َعلَى ثَالثَِة أَْصنَاٍف:أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: ُنفَْيرٍ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيِّ
  .َيِطُريونَ ِفي الَْهَواِء، َوِصْنٌف حَيَّاٌت، َوِصْنٌف َيِحلُّونَ َوَيظَْعُنونَ

ْدرٍِك، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَبِي، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، ثنا َعِقيلُ بن ُم - ١٨٠٢١
لَْيِه َوَسلََّم ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ الَْحْضَرِميِّ، أَنَّ أََبا ثَْعلََبةَ، َحدَّثَُهْم أَنَُّه غََزا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع َعْن لُقَْمانَ بن َعاِمرٍ، َعْن

َحدَّثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َخْيَبَر فَأََصاَبُهْم جُوٌع، فَأََصاُبوا ِفيَها ُحمًُرا ِمْن ُحُمرِ اَألْهِليَِّة فَذََبحَ النَّاُس مِْنَها، فَ
نِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ فَأََمَر َعْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف فََناَدى ِفي النَّاسِ،إِنَّ لُُحوَم الُْحُمرِ اِإلْنِسيَّةِ ال َتِحلُّ ِلَمْن شَهَِد أَ

  ا ِفيَها فََوَجدُوا ِفيَعلَْيِه َوَسلََّمفَكَفُوا قُُدوَرُهمْ بَِم

الَْمْسجِدِ َبَصلٌ َوثُوٌم، جَِنانِها َبَصال َوثُوًما فَأَكَلُوا ِمْنُه َوُهْم جَِياٌع فََجهِدُوا، فَلَمَّا َراحَ النَّاسُ إِلَى الَْمْسجِِد إِذَا رِيُح 
  .لشََّجَرةِ الَْخبِيثَِة فَال َيقَْرْبَناَمْن أَكَلَ ِمْن َهِذِه ا:فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا َمْعُن بن ِعيَسى الْقَزَّاُز، َعْن ُمَعاوَِيةَ - ١٨٠٢٢
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،قَالَ ِفي الَِّذي : أَبِي ثَْعلََبةَ َصاِلحٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن جَُبْيرِ بن ُنفَيْرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن

  َيأْكُلُ إِال أَنْ ُيْنتَِن: ُيْدرُِك صَْيَدُه بَْعَد ثَالٍث
يِد الَْخاللُ، ثنا َمرَْوانُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ بن ُمَحمَِّد بن َبكَّارٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا الَْعبَّاُس بن الَْوِل - ١٨٠٢٣

أَبِيِه، َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ، َعنِ ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجبَْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن 
  .جَِز َربِّي أَنْ ُيَؤخَِّر أُمَِّتي نِْصَف َيْومٍلَْن يُْع:الَّنبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

 بن َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ الِْحْمِصيُّ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ، ثنا َحْيَوةُ - ١٨٠٢٤
، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن ثنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْن َبِحريِ بن سَْعٍد: ُشرَْيحٍ، قَاال

اٌع فََوَجَد ِفيَها ُحُمًرا ِمْن ُحُمرِ أَبِيِه، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ، أَنَُّه غََزا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خَْيَبَر َوالنَّاُس جَِي
  فَذََبحَ النَّاُس ِمنَْها فََحدَّثَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اِإلْنسِ

سُولُ اللَِّه، فَكَفُوا قُُدورَُهْم بَِما َوَسلََّمفَأََمَر َعْبَد الرَّْحَمنِ فَأَذَّنَ ِفي النَّاسِ إِنَّ لُُحوَم الُْحُمرِ اإلِْنِسيَِّة ِلَمْن ال َيْشَهُد أَنِّي َر
  .َمْن أَكَلَ ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة فَال َيقَْرْبَنا:َجدُوا ِفي جِنَانَِها َبَصال َوثُوًما، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِفيَها َوَو

  .بَاعِ كُلُّ ِذي نَابٍ َوال َتِحلُّ الُْمَجثََّمةُال َتِحلُّ النُّْهَبةُ َوال َيِحلُّ ِمَن السِّ:َوقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعطَاُء بن َيزِيَد اللَّيِْثيُّ َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ

َعْن َعطَاِء بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعفَّانُ، ثنا َوَهْيٌب، َعنِ النُّْعَمانِ بن رَاِشٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ،  -١٨٠٢٥
أَْبَصَر ِفي َيَدهِ َخاَتًما ِمْن ذََهبٍ فَجََعلَ َيقَْرُعُه بِقَِضيبٍ :يَد، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيزِ

َما أُرَاَنا إِال قَْد أَْوَجْعَناكَ : يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَمَعُه فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلْقَاُه، فَقَالَ النَّبِ
  .َوأَغَْرْمَناَك
: ثنا أَبِي، قَالََحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا َوْهبُ بن َجرِيرٍ،  - ١٨٠٢٦



َجلَسَ َرُجلٌ إِلَى :نُّْعَمانَ بن رَاِشٍد ُيَحدِّثُ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيِّ، قَالََسِمْعُت ال
َوَسلََّم َيَدُه بِقَِضيبٍ كَانَ ِفي َيِدِه ثُمَّ  النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيِه َخاَتٌم ِمْن ذََهبٍ فَقََرَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  غَفَلَ َعْنُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرَمى الرَُّجلُ بِخَاَتِمِه

  .أَظُنَُّنا قَْد أَْوَجعَْناَك َوأَغَْرمَْناَك: َمأَلْقَْيُتُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: أَْيَن َخاتَُمَك؟، قَالَ: فََنظََر إِلَْيِه، فَقَالَ
  أَُبو أَْسَماَء الرَّحَبِيُّ َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ

وَب، َوقََتاَدةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمَّدٍ الْعَاِئِشيُّ، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّ - ١٨٠٢٧
َيا َرسُولَ اللَِّه، أََنا بِأَْرُض أَْهلِ الِْكتَابِ فََنطُْبُخ :َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن أَبِي أَْسَماِء الرَّحَبِيِّ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ، أَنَُّه قَالَ

  .إِذَا لَْم َتجِدُوا غَْيَرَها فَاْرَحُضوَها بِالَْماِء: لَْيِه َوَسلََّمِفي قُُدورِِهْم َوَنشَْرُب ِفي آنِيَِتهِْم، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع
إِذَا أَْرَسلَْت كَلَْبكَ الُْمكَلََّب، َوذَكَْرتَ اْسَم اللَِّه فَكُلْ، َوإِنْ :َيا َرُسولَ اللَّهِ،إِنَّا بِأَْرضِ َصْيٍد فَكَْيفَ َنصَْنُع؟ قَالَ: قَالَ

  .ِك َوكُلْ، وَإِذَا أَْرَسلْتَ َسْهَمَك َوذَكَْرَت اْسَم اللَِّه فَكُلْكَانَ غَْيَر ُمكَلَّبٍ فَذَ
َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَذَنِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن  -١٨٠٢٨

ُهَشْيٌم، أنا خَاِلٌد الَْحذَّاُء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي أَْسَماِء الرََّحبِيِّ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ،  ثنا: َحدَّثَنِي ُسرَْيُج بن يُوُنَس، قَاال
َنطُْبُخ ِفيَها َوَنشَْرُب إِنَّا َنْحتَاُج إِلَى آنَِيِة الُْمْشرِِكَني ِفي أَْسفَارَِنا فَ:سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: قَالَ

  .اغِْسلُوَها بِالَْماِء ثُمَّ اطُْبخُوا ِفيَها وَاْشَربُوا: ِفيَها، فَقَالَ
  أَُبو ُعَبْيدِ اللَِّه ُمْسِلُم بن ِمْشكَمٍ َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ١٨٠٢٩

لُْمِغَريِة عَْبُد الْقُدُّوسِ بن الَْحجَّاجِ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن الَْعالِء بن َزْبرٍ، ح َوَحدَّثَنَا َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَُبو ا
ي َعْبُد اللَّهِ بن َزْبرٍ، َحدَّثَنِي أَبِأَُبو َعْبُد الَْمِلِك أَْحَمُد بن إِْبَراِهيَم الْقَُرِشيُّ الدَِّمْشِقيُّ، ثنا إِبَْراِهيمُ بن َعْبِد اللَِّه بن الَْعالِء 

َيا َرُسولَ اللَّهِ،أَخْبِرْنِي َما َيِحلُّ ِلي : قُلُْت: َسِمْعُت أََبا ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيَّ، َيقُولُ: بن الَْعالِء، َحدَّثَنِي ُمْسِلُم بن ِمْشكَمٍ، قَالَ
َبلْ ُنوَْيَبةُ : َيا َرسُولَ اللَِّه، ُنَوْيَبةُ َخْيرٍ أَوْ ُنَوْيَبةُ َشرٍّ؟ قَالَ: فَقُلُْت نَُوْيَبةُ،: َوَما َيْحُرُم َعلَيَّ فََصعََّد ِفيَّ النَّظَرِ َوصَوََّب، فَقَالَ

 ن إِبَْراِهيمَ بن َعْبِد اللَِّه بنَخْيرٍ، ال َتأْكُلْ لَْحَم الِْحمَارِ اَألْهِليِّ َوال ذَا َنابٍ ِمَن السَُّبعِ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبدِ الَْمِلِك أَْحَمُد ب
  .ذَِلَك  الَْعالِء بن َزبْرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُبْسرِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن أَبِي إِْدرِيَس، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ، بِمِثْلِ

لَِّه بن الَْعالِء بن َزْبرٍ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا الْوَِليُد بن ُمسِْلمٍ، َعْن َعْبِد ال - ١٨٠٣٠
إِنَّا ُنَجاوُِر أَْهلَ :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَأَنَّ أََبا ُعبَْيِد اللَِّه َحدَّثَُه، َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ، أَنَُّه أَْخبََرُه، أَنَُّه سَأَلَ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

ِهْم لَْحَم الْخِْنزِيرِ َوَيشَْرُبونَ ِفي آنِيَِتهُِم الَْخْمَر، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الِْكَتابِ َوإِنَُّهْم َيطُْبُخونَ ِفي قُدُورِ
  يهَاإِنْ َوَجدُْتْم غَْيَرَها فَكُلُوا ِفيِه وَاْشرَُبوا، َوإِنْ لَْم َتجُِدوا غَْيَرَها فَاْرَحُضوَها بِالَْماِء، ثُمَّ كُلُوا ِف: َوَسلََّم

  .َواشَْرُبوا
الَْعالِء بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا زَْيُد بن َيْحَيى بن ُعَبْيٍد، ثنا َعْبُد اللَِّه بن - ١٨٠٣١
َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْخبِْرنِي بَِما َيِحلُّ : قُلُْت: َيقُولَُسِمْعُت أََبا ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيَّ، : َسِمْعُت ُمسِْلَم بن ِمْشكَمٍ، َيقُولُ: َزبْرٍ، قَالَ

الْبِرُّ َما َسكََنْت إِلَْيِه النَّفُْس َواطَْمأَنَّ إِلَْيِه الْقَلُْب َواِإلثُْم َما لَمْ :ِلي َوَما َيْحُرُم َعلَيَّ فََصعََّد ِفيَّ الَْبَصَر َوصَوََّبُه، َوقَالَ
  .ُس َولَمْ َيطَْمِئْن إِلَْيهِ الْقَلُْبَتْسكُْن إِلَْيِه النَّفْ



بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، ثنا أَبِي ح، َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُمَحمَِّد بن ِعْرقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا َعْمُرو  - ١٨٠٣٢
ثنا : ن َزْبرٍ، أَنَُّه َسِمعَ أََبا ُعبَْيِد اللَِّه ُمسِْلَم بن ِمْشكَمٍ، َيقُولُثنا الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن الَْعالِء ب: ُعثَْمانَ، قَاال

عَابِ كَانَ النَّاُس إِذَا نََزلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْنزِال فََعْسكََر َتفَرَّقُوا َعْنُه ِفي الشِّ:أَُبو ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيُّ، قَالَ
إِنََّما ذَِلكُُم الشَّْيطَانُ، فَكَانُوا َبْعَد ذَِلكَ إِذَا َنَزلُوا َمنْزِال اْنَضمَّ : وِْدَيِة فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََواَأل

  .ُهمْ أَْو َنْحَو ذَِلَكلَوْ ُبِسطَْت َعلَيْهِْم ِكَساٌء لََعمَّ: َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ حَتَّى أَنََّك لََتقُولُ
  أَُبو أَُميَّةَ الشَّْعبَانِيُّ َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ

ا َسعِيُد بن َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَْدَنى، ثنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثن - ١٨٠٣٣
  ثنا اْبُن الُْمبَاَرِك، ثنا ُعْتَبةُ بن أَبِي َحكِيمٍ، ثنا: االَيْعقُوَب الطَّالْقَانِيُّ، قَ

َيا أََبا ثَْعلَبَةَ، كَْيَف َتصَْنُع ِفي : أََتْيُت أََبا ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيَّ، فَقُلُْت: َعْمُرو بن َجارَِيةَ اللَّخِْميُّ، ثنا أَُبو أَُميَّةَ الشَّْعبَانِيُّ، قَالَ
املائدة "[َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم ال َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اْهَتَديُْتْم: "قَْولُُه: أَيَّةً آَيةً؟ قُلُْت: لََهِذِه اآلَيِة؟، قَا

َبلْ َتأُْمرُوا :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَأََما وَاللَِّه لَقَْد سَأَلَْت َعْنَها َخبِريًا، سَأَلُْت َعْنَها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : ، قَالَ] ١٠٥آية 
َجاَب كُلِّ ِذي َرأْيٍ بَِرأْيِهِ بِالَْمْعرُوِف َوَتَتَناهُوا َعنِ الُْمْنكَرِ، فَإِذَا رَأَْيَت ُشحا ُمطَاًعا َوَهًوى ُمتََّبًعا وَُدْنَيا ُمؤْثََرةً َوإِْع

أَْمَر الَْعوَّامِ، فَإِنَّ ِمْن َورَاِئكُْم أَيَّاَم الصَّْبرِ، الصَّابُِر ِفيِه مِثْلُ الْقَابِضِ َعلَى الَْجْمرِ،  فََعلَْيَك بِخَاصَِّة نَفِْسَك، َوَدْع عَْنَك
َخْمِسنيَ َرُجال  َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْجُر: ِللَْعاِملِ ِفي ذَِلَك الزََّماِن أَْجُر خَْمِسَني َرُجال، َوَزاَدنِي غَْيُر ُعْتَبةَ بن أَبِي َحكِيمٍ، ِقيلَ

  .ال َبلْ أَْجرُ َخْمِسَني َرُجال مِْنكُْم:ِمنَّا أَْو ِمْنُهْم، قَالَ
  َمكْحُولٌ َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ

، َعْن َداُودَ ٍدَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، ثََنا ُوهَْيُب بن َخاِل - ١٨٠٣٤
إِنَّ أََحبَّكُْم إِلَيَّ :قَالَبن أَبِي هِْنٍد، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 

َضكُْم إِلَيَّ وَأَْبَعدَكُْم ِمنِّي ِفي اآلِخَرِة َمَساوِِئكُْم أَْخالقًا َوأَقْرََبكُُم ِمنِّي ِفي اآلِخَرِة َمَجاِلَس أََحاِسُنكُْم أَْخالقًا، َوإِنَّ أَبَْغ
  الثَّْرثَاُرونَ الْمَُتَشدِّقُونَ

  الُْمَتفَْيقُِهونَ
ُوَد بن أَبِي ِهْنٍد، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َدا - ١٨٠٣٥

إِنَّ اللََّه فََرَض فََراِئَض فَال ُتَضيُِّعوهَا، َونََهى َعْن :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمكْحُولٍ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ، قَالَ
  .غَفَلَ َعْن أَشَْياَء ِمْن غَْيرِ نِْسَياٍن فَال َتْبَحثُوا َعْنهَاأَْشَياَء فَال َتْنتَهِكُوَها، َوَحدَّ ُحُدوًدا فَال َتعَْتُدوَها، َو

صِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثََنا ُمَحمَُّد بن آَدَم الِْمصِّيِصيُّ، ثََنا الُْمحَارِبِيُّ، َعنِ اَألْحَو - ١٨٠٣٦
َيطْلُعُ اللَُّه َعلَى :ولٍ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََحكِيمٍ، َعْن َحبِيبِ بن ُصَهْيبٍ، َعْن َمكُْح

  .وُهحِقِْدِهمْ َحتَّى َيْدُعِعَباِدِه لَْيلَةَ النِّْصِف ِمْن َشْعَبانَ فََيْغِفرُ ِللُْمْؤِمنَِني َوُيْمهِلُ الْكَاِفرِيَن، وََيَدُع أَْهلَ الِْحقْدِ بِ
لٍ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، ثََنا َيْحَيى بن َحمَْزةَ، َعْن أَبِي َوْهبٍ، َعْن َمكُْحو - ١٨٠٣٧

َرْحَمةٌ، ثُمَّ ِخالفَةٌ َوَرْحَمةٌ، ثُمَّ ُملْكًا إِنَّ ِديَنكُْم ُنبُوَّةٌ َو:َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َوَجبْرِيَّةٌ، ثُمَّ ُملْكًا َعُضوًضا ُيْسَتَحلُّ ِفيِه الِْحُر وَالْحَرِيُر

  ُعَمْيُر بن َهانٍِئ الَْعْنِسيُّ َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ



ثََنا ُمحَمَُّد بن ُشَعْيبِ بن َشابُورٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثََنا أَبِي، - ١٨٠٣٨
  َيزِيَد بن جَابِرٍ، َعْن ُعَمْيرِ بن َهانٍِئ، أَنَُّه أَْخَبرَُه، َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ

َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أَْرِمي بِقَْوِسي فَِمْنُه َما أُْدرُِك ذَكَاَتهُ  َيا: أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت:الُْخشَنِيِّ، قَالَ
ِكَتابِ وَُهْم َيأْكُلُونَ ِفي آنَِيتِهِمُ َوِمْنُه َما لَْم أُْدرِْك ذَكَاَتُه َماذَا َيِحلُّ ِلي ِمْنُه َوَماذَا َيْحُرُم َعلَيَّ ِمْنُه َوأََنا ِفي أَْرضِ أَْهلِ الْ

فََصعََّد ِفيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْبَصَر َوَصوَّبَُه، : وََيْشَرُبونَ ِفيَها الَْخْمَر فَآكُلُ ِفيَها وَأَْشَرُب؟ قَالَالِْخنْزِيَر 
َما َردَّ إِلَْيَك قَْوُسكَ : َبلْ ُنوَْيَبةُ َخيْرٍ، ثُمَّ قَالَ: َيا َرسُولَ اللَِّه، ُنوَْيَبةُ َخْيرٍ أَْم نَُوْيَبةُ َشرٍّ؟ قَالَ: ُنَوْيبَةُ، فَقُلُْت: ثُمَّ قَالَ

ْد ِغًنى فَاْرَحضَْها بِالَْماءِ فَذَكَْرَت اْسَم اللَِّه ِمْنُه فَكُلْ، َوإِنْ َوَجْدَت َعْن آنَِيِة الْكُفَّارِ غًِنى فَال َتأْكُلْ ِفيَها، وَإِنْ لَْم َتجِ
  .َهاَرْحًضا َشِديًدا ثُمَّ كُلْ ِفي

  َحبِيُب بن الُْمهَاِصرِ بن َحبِيبٍ َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ
يمٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، ثََنا عِيَسى بن يُوُنَس، ثََنا اَألْحَوُص بن َحِك - ١٨٠٣٩

إِنَّ اللََّه َيطْلُُع َعلَى ِعَباِدهِ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: نِيِّ، قَالََعْن َحبِيبِ بن ُصهَْيبٍ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَش
  .تَّى َيْدُعوُهلَْيلَةَ النِّْصِف ِمْن َشْعَبانَ فََيْغِفُر ِللُْمْؤِمنَِني َوُيْمِلي الْكَاِفرِيَن وََيَدعُ أَْهلَ الِْحقِْد بِحِقِْدِهْم َح

ْحَوصِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد اجلُذُوِعيُّ الْقَاِضي، ثََنا ُمحَمَُّد بن َمْرزُوقٍ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن َيزِيَد، َعنِ اَأل - ١٨٠٤٠
  كَانَ َرسُولُ اللَِّه: َحكِيمٍ، َعْن َحكِيمِ بن صَُهْيبٍ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ، قَالَ

  .َمَيُصوُم َشْعَبانَ َوَرَمَضانَ ُيَصلِّهَِما َجِميًعاَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ُعْرَوةُ بن ُرَوْيمٍ اللَّْخِميُّ َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ

 ُبو فَْرَوةََحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَْدَنى، ثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ثََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد اُألَموِيُّ، ثََنا أَ - ١٨٠٤١
كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا قَِدَم ِمْن : َيزِيُد بن ِسَناٍن، َعْن ُعْرَوةَ بن ُرَوْيمٍ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيِّ، قَالَ

َيأِْتي أَزَْواجَُه، فَقَِدَم ِمْن َسفَرٍ فََصلَّى ِفي الَْمْسجِِد َركَْعَتْينِ َسفَرٍ َبَدأَ بِالَْمْسجِِد فَصَلَّى ِفيِه َركَْعَتْينِ، ثُمَّ ُيثَنِّي بِفَاِطَمةَ، ثُمَّ 
أََراكَ َشِعثًا َنِصًبا : َما يُْبِكيَك؟ فَقَالَْت: ثُمَّ أََتى فَاِطَمةَ فََتلَقَّْتُه َعلَى َبابِ الْبَْيِت، فََجَعلَْت َتلِْثُم فَاُه َوَعْيَنْيِه َوتَْبِكي، فَقَالَ

ال تَْبِكي، فَإِنَّ اللََّه قَْد َبَعثَ أََباِك بِأَْمرٍ ال َيبْقَى َعلَى َوْجِه اَألْرضِ بَْيٌت َوال َمَدٌر َوال : لَْولَقَتْ ِثيَاُبَك، فَقَالَ لََهاقَِد اْخ
  اللَّْيلُ َحَجٌر َوال َوَبٌر َوال َشَعٌر إِال أَْدَخلَُه اللَُّه بِِه ِعزا أَو ذُال حَتَّى َيْبلُغَ َحْيثُ َبلَغَ

ثََنا َيحَْيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ، ثََنا َجْعفَرُ بن زَِيادٍ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، قَالَ - ١٨٠٤٢
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لُْخَشنِيِّ، قَالَاَألْحَمُر، َعنِ اْبنِ ِسَناٍن الشَّاِميِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُروَْيمٍ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ ا

فََدَخلَ : أََتى ُبُيوتَ نِسَاِئِه، قَالََوَسلََّمإِذَا قَِدَم ِمْن َسفَرٍ َبَدأَ ِفي الَْمْسجِِد فََصلَّى ِفيِه َركْعََتْينِ، ثُمَّ َبَدأَ بَِبْيِت فَاِطَمةَ، ثُمَّ 
  :َها َعلَى َخدٍِّه، َوقَالَْتَعلَْيَها فََوَضَعْت َيَد

َيا فَاِطَمةُ، َبَعثَ اللَُّه أََباكِ بِأَْمرٍ ال َيْبقَى َبْيُت َمَدرٍ َوال َوَبرٍ : َيا َرسُولَ اللَِّه بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي قَِد اْخلُولِقَْت ِثيَاُبَك، فَقَالَ
  .ْيثُ َيْبلُغُ اللَّْيلُإِال أَْدَخلَُه اللَُّه بِأَبِيِك ِعزا حَتَّى َيْبلُغَ َح

ي ُعْرَوةُ بن رَُوْيمٍ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثََنا أَُبو أَُسامَةَ، ثََنا أَُبو فَْرَوةَ، َحدَّثَنِ - ١٨٠٤٣
َيا : ُنَوْيَبةُ، قُلُْت: َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلُْتُه، فَقَالَ أََتْيُت:اللَّخِْميُّ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ، َولَقِيُتُه َوكَلَّْمُتُه، قال

ْدَركَُه َيا َرُسولَ اللَِّه، خََرْجُت َمَع َعمٍّ ِلي ِفي َسفَرٍ فَأَ: ال َبلْ نَُوْيَبةُ خَْيرٍ، قُلُْت: َرسُولَ اللَِّه نَُوْيَبةُ خَْيرٍ أَو نَُوْيَبةُ شَرٍّ، قَالَ



قَْد زَوَّْجُتكََها، فَلَمَّا أَنْ أَتَْيَنا أَْهلََنا بََعثَ إِلَيَّ : ال أُْعُريكَُها أَْو َتزَوِّجُنِي ابَْنَتَك، قَالَ: أَِعرْنِي ِحذَاَءَك، قُلُْت: الَْحفَاُء، فَقَالَ
اللَِّه : بِِحذَاِئي، َوقَالَ   .ال َخْيَر لََك ِفيَها: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمال اْمَرأَةَ لََك ِعْنَدَنا، فَقَالَ َنبِيُّ 

أَْوفِ بنذْرَِك َوال :َيا َرُسولَ اللَِّه، َنذَْرتُ َنذًْرا أَنْ أَْنَحَر ذَوًْدا َعلَى صََنمٍ ِمْن أَصَْنامِ الَْجاِهِليَِّة، فَقَالَ: قُلُْت - ١٨٠٤٤
  .َتأْثَْم لَِربَِّك
ال َوفَاَء ِلَنذْرٍ ِفي َمْعِصَيٍة َوال ِفي قَِطيَعِة َرِحمٍ َوال ِفيَما ال :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمثُمَّ قَالَ َرسُولُ  - ١٨٠٤٥
  .ُيْملَُك

فَْها حَْوال، فَإِنْ َجاءَ َعرِّ: َيا َرُسولَ اللَِّه،الَْورُِق يُْؤَخذُ ِعْندَ الْقَْرَيِة الَْعاِمَرِة أَو الطَّرِيقِ الْمَأِْتيِّ، فَقَالَ: قُلُْت - ١٨٠٤٦
  َصاِحُبَها فَاْدفَْعَها إِلَْيِه، َوإِال فَاْحصِ وِكَاَءهَا

  .َووَِعاَءَها َوَعَدَدَها ثُمَّ اْسَتْمِتعْ بَِها
  .ُمُسِفيَها َوِفي الرِّكَازِ الُْخ: َيا َنبِيَّ اللَّهِ،الَْورُِق ُيْؤَخذُ ِفي اَألْرضِ الَْغاِدَيِة، قَالَ: قُلُْت - ١٨٠٤٧
كُلْ َما : َيا َرُسولَ اللَِّه،كَلْبِي الُْمَعلَُّم أُْرِسلُُه فَِمْنَها َما أُْدرِكُُه فَأُذَكِّي، َوِمنَْها َما لَْم أُْدرِْك، قَالَ: قُلُْت - ١٨٠٤٨

ُب فَِمْنُه َما أُْدرِكُُه فَأُذَكِّي َوِمْنُه َما لَْم أُْدرِْك، َيا نَبِيَّ اللَِّه، قَْوِسي أَرِْمي بَِها فَأُصِي: أَْمَسَك َعلَْيَك كَلُْبَك الُْمَعلَُّم، قُلُْت
َوِفيِه َسهِْمي أَْعرِفُُه َوال : َيا َرسُولَ اللَِّه، أَرِْمي بَِسْهِمي فََيَتوَاَرى َعنِّي فَأُْدرِكُُه: كُلْ َما رَدَّْت َعلَْيَك قَْوُسَك، قُلُْت: فَقَالَ

ال إِنْ لَْم َتِصلَُّه فَأََصْبُتُه َوِفيِه َسهُْمَك فََعَرفَْتُه َوال ُتْنِكُرُه َولَْيَس بِِه أَثٌَر سَِواُه فَكُلْ، وَإِال فَ: َواُه، قَالَأُْنكَرُِه لَْيَس بِِه أَثٌَر ِس
  .َتأْكُلْ

: ي لََك أَو َألِخيكَ أَو ِللذِّئْبِ، قُلُْتكُلَْها فَإِنََّما ِه: َيا َنبِيَّ اللَّهِ،الشَّاةُ َنجُِدَها ِفي أَْرضِ الْفَالِة، قَالَ: قُلُْت - ١٨٠٤٩
  .َخلِّ َعْنَها َما لََك َولََها؟: َيا نَبِيَّ اللَّهِ،الَْبِعُري أَو النَّاقَةُ تُوَجُد ِفي أَْرضِ الْفَالِة َعلَْيَها الْوَِعاُء َوالسِّقَاُء، قَالَ

إِِن احَْتجَْنا إِلَْيَها وَلَْم َنجِْد ِمنَْها : ال َتطُْبُخوا، قُلُْت: طُْبُخ ِفيَها، قَالََيا َنبِيَّ اللَِّه،قُُدوُر الُْمْشرِِكنيِ َن: قُلُْت - ١٨٠٥٠
  .فَاْرَحُضوَها بِالَْماِء َحَسًنا ثُمَّ اطُْبُخوا َوكُلُوا: ُبدا، قَالَ
، ثََنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن أَبِي فَْرَوةَ َيزِيَد بن ِسَنانٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن ِمْنَدهَ اَألْصبََهانِيُّ، ثََنا أَُبو كَُرْيبٍ - ١٨٠٥١

  َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ بن رَُوْيمٍ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ

  .ِفي الرِّكَازِ الْخُُمُس:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  بِي ثَْعلَبَةَأَُبو اَألشَْعِث الصَّْنعَانِيُّ َعْن أَ

بن السَّكَنِ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َيْحَيى بن أَبِي ُبكَيْرٍ، ثََنا َيْحَيى - ١٨٠٥٢
ا ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيَّ، أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ثََنا أَُبو قَْحذَمٍ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي اَألشَْعِث الصَّْنعَانِيِّ، أَنَّ أََب

َف َتأُْمُرَنا ِفي َيا َرُسولَ اللَِّه، أََنا بِأَْرضٍ أَْهلَُها أَْهلُ ِكَتابٍ َيأْكُلُونَ لُُحوَم الَْخنَازِيرِ َوَيشَْرُبونَ الَْخمَْر، فَكَْي:َوَسلََّم، فَقَالَ
  إِنَّ َوَجدُْتْم غَْيَرَها فَُخذُوَها وَإِال فَاْرَحُضوَها بِالَْماِء ثُمَّ كُلُوا ِفيَها َواْشَربُوا: رِِهْم؟ قَالَآنَِيتِهِْم َوقُُدو
فَكُلْ، إِذَا أَْرَسلَْت كَلَْبَك الُْمكَلََّب َوذَكَْرَت اْسَم اللَِّه َوقََتلَ : َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي بِأَْرضِ صَْيٍد، قَالَ:قَالَ - ١٨٠٥٣

، َوَما َردَّ َعلَْيَك َسْهُمكَ َوإِذَا أَْرَسلَْت كَلَْبَك الَِّذي لَْيَس بِالُْمكَلَّبِ فَإِنْ أَْدَركَْت ذَكَاَتُه فَاذْكُرِ اْسمَ اللَِّه َعلَْيِه َوكُلْ
  .فَاذْكُرِ اْسَم اللَِّه َعلَْيِه َوكُلْ

  .كُلُّ َسُبعٍ ِذي َنابٍ:َعلَْيَنا؟ قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، َما َيْحُرُم : قُلُْت - ١٨٠٥٤
  أَُبو َرَجاٍء الْعُطَارِِديُّ َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ



ابٍ، ثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن الْفََرحِ َمْولَى بين َهاِشمٍ ثََنا َعِليُّ بن غَُر - ١٨٠٥٥
أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : رٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َرَجاٍء الُْعطَارِِديُّ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ، قَالََعِليُّ بن َمْنُصو

  َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّا بِأَْرضِ أَْهلَُها أَْهلُ:فَقُلُْت

َيْشَرُبونَ الَْخْمَر كَْيَف َتأْمُُرَنا بِقُُدورِِهْم وآنِيَِتهِمِ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الِْكَتابِ َيأْكُلُونَ لَْحَم الِْخنْزِيرِ َو
  .إِنْ َوَجدُْتْم غَْيَرَها وَإِال فَاْرَحُضوَها بِالَْماِء َواطُْبخُوا ِفيَها وَاشَْرُبوا: َوَسلََّم

نَّا بِأَْرضِ صَْيٍد يَُردُّ َعلَى أََحِدَنا كَلُْبُه الُْمكَلَُّب َوكَلُْبُه لَْيسَ بُِمكَلَّبٍ َويَُردُّ َعلَى َيا َرُسولَ اللَِّه، إِ:قُلُْت - ١٨٠٥٦
كَلُْبَك الُْمكَلَُّب َما َردَّ َعلَْيَك : أََحِدَنا َسْهُمُه فََماذَا َنأْكُلُ ِمْن ذَِلَك؟ َوَما َنَدُع؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َت ذَكَاَتُه فَاذْكُرِ اْسمَ اللَِّه إِذَا أَْرَسلَْتُه َوذَكَْرَت اْسمَ اللَِّه فَكُلْ، َوَما َردَّ َعلَْيَك كَلُْبَك الَِّذي لَْيَس بُِمكَلَّبٍ، فَإِنْ أَْدَركْ
  .َم اللَِّه فَكُلْثُمَّ كُلْ، َوَما َردَّ َعلَْيَك َسهُْمَك إِذَا أَْرَسلَْت َوذَكَْرَت اْس

  .الِْحَماُر اإلِْنِسيُّ وَكُلُّ َسُبعٍ ِذي نَابٍ: َيا َرسُولَ اللَِّه،فََما الَِّذي ال َيِحلُّ لََنا؟ قَالَ: فَقَالَ - ١٨٠٥٧
  ُعَمُر بن َنْبَهانَ َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ

اُق بن َراهََوْيِه، ثََنا َحمَّاُد بن َمسَْعَدةَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ، ثََنا إِْسَح - ١٨٠٥٨
َبْيرِ، َعْن ُعَمَر بن َنْبَهانَ، َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، ثََنا َشعَْتُم بن أَِصيلٍ، ثََنا َحمَّاُد بن َمْسَعَدةَ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن أَبِي الزُّ

َيا يَاَرسُولَ اللَِّه، ُتُوفَِّي ِلي وَلََدانُ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : ُتوُفَِّي ِلي َولََدانُ، فَقُلُْت: ةَ الُْخشَنِيِّ، قَالََعْن أَبِي ثَْعلََب
  لَِقَينِي أَبُوَمْن َماَت لَُه َولََداِن أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ بِفَْضلِ َرْحَمِتِه إِيَّاُهْم، فَ:َعلَْيِه َوَسلََّم

ِلئَْن َيكُونَ َحدَّثَنِي : َنَعْم، قَالَ: أَْنَت الَِّذي َحدَّثََك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْولََدْينِ، قُلُْت: ُهَرْيرَةَ، فَقَالَ
  .بِِه أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّا غُلِّقَْت َعْنُه ِفلَْسِطُني

  ْن أَبِي ثَْعلَبَةَأَُبو ِقالَبةَ َع
َبِشريٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثََنا َيْحَيى بن صَاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، ثََنا َسِعيدُ بن  - ١٨٠٥٩

ال، إِال اآلَيةَ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَِفي الْحُُمرِ َزكَاةٌ؟ قَالَسُِئلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّ: قََتاَدةَ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ، قَالَ
  ] .٧الزلزلة آية "[َمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيًرا َيَرْه"الْفَاذَّةَ الشَّاذَّةَ 

دُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َخاِلدٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثََنا ُمَحمَّ - ١٨٠٦٠
إِنَّا َنأِْتي أَْرَض أَْهلِ الِْكَتابِ فَسَأَلُْتُه َعْن :َيا َرُسولَ اللَِّه: قُلُْت: الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ، قَالَ

  .َها ثُمَّ اطُْبُخوا ِفيَهااغِْسلُو: آنَِيتِهِْم، فَقَالَ
وَبةَ، َعْن أَيُّوَب، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن بِشْرٍ، ثََنا سَِعيُد بن أَبِي َعُر - ١٨٠٦١

: كَْيَف أَكُْتُب َوِهي بِأَْرضِ الْحَْربِ؟فَقَالَ: لَِّه،اكُْتْب ِلي بِأَْرضٍ، قَالََيا َرُسولَ ال: َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ، أَنَُّه قَالَ
لََّم ذَِلَك، فََنظََر إِلَى أَْصَحابِهِ َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ لََيْملُكَنَّ َما َتْحتَ أَقَْداِمهِْم، فَأَْعَجَب َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  يَا: َب لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قَالَفَكََت

إِذَا أَْرَسلَْت كَلَْبَك الُْمَعلََّم أَو الُْمكَلََّب َوذَكَْرَت اللَّهَ :َرسُولَ اللَِّه، إِنَّا بِأَْرضِ َصْيٍد فََما َيِحلُّ لََنا ِممَّا َيْحُرُم َعلَْيَنا؟ فَقَالَ
 فَال َتأْكُلْ َوَما َردَّ َوقََتلَ فَكُلْ، َوإِذَا أَْرَسلَْت كَلَْبَك الَِّذي لَْيَس بُِمَعلَّمٍ فََما أَْدَركَْت ذَكَاَتُه فَكُلْ، َوَما لَْم ُتْدرِْكَوأََخذَ 

  َعلَْيَك َسْهُمَك فَكُلْ



ال تَقَْرُبوَها َما َوَجْدُتمْ : ْحتَاُج إِلَى قُُدورِِهْم َوآنَِيِتهِْم، فَقَالََيا َنبِيَّ اللَّهِ،إِنَّا بِأَْرضٍ أَْهلَُها أَْهلُ ِكتَابٍ َن: قَالَ - ١٨٠٦٢
  .ُبدا، فَإِنْ لَْم َتجُِدوا ُبدا فَاغِْسلُوَها بِالَْماِء َواطُْبخُوا وَاْشَربُوا

  .اَألْهِليِّ، َوَعْن كُلِّ َسُبعٍ ِذي نَابٍَوَنَهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن لَْحمِ الِْحمَارِ  - ١٨٠٦٣
اْبُن جَُرْيجٍ،  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى الْقُطَِعيُّ، ثََنا ُمَحمَُّد بن ُبكَْيرٍ الُْبْرسَانِيُّ، ثََنا - ١٨٠٦٤

دَّثَُه، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيِّ، أَنَُّه َجاَء إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثَنِي أَيُّوُب السَّْخِتيَانِيُّ، أَنَّ أََبا ِقالَبةَ َح
ْرِسلُ كَلْبِي للَِّه َوأُإِنَّ أَْرَضَنا أَْرضُ صَْيٍد فَأُْرِسلُ َسهِْمي َوأَذْكُرُ اْسَم اللَِّه، وَأُْرِسلُ كَلْبِي الُْمَعلََّم َوأَذْكُُر اْسَم ا: فَقَالَ

َما حََبَس َعلَْيَك َسْهُمَك َوذَكَْرَت اْسمَ اللَِّه :الَِّذي لَْيَس بُِمَعلَّمٍ َوأَذْكُُر اْسَم اللَِّه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، َوَما حََبَس َعلَْيَك كَلُْبَك الَِّذي لَْيَس بُِمَعلَّمٍ َوأَْدرَكَْت فَكُلْ، َوَما حََبَس َعلَْيِه كَلُْبَك الُْمَعلَُّم َوذَكَْرَت اْسمَ اللَِّه فَكُلْ

  ذَكَاَتُه فَكُلْ، َوإِنْ لَْم ُتْدرِْك ذَكَاَتُه فَال

  .َتأْكُلْ
ال َتقَْرُبوَها إِال أَنْ :ْم؟ فَقَالََيا َرُسولَ اللَِّه،إِنَّ أَْرَضَنا أَْرُض أَْهلِ كَِتابٍ، فََما َتأْمُُرَنا أَنْ َنصَْنَع بِآنِيَِتهِ: قُلُْت - ١٨٠٦٥

  .ال َتجُِدوا مِْنَها ُبدا، فَاغِْسلُوَها بِالَْماِء َواطُْبخُوا ِفيَها
  َباُب الَْياِء َمنِ اْسُمُه َيزِيُد َيزِيُد بن أَبِي سُفَْيانَ بن حَْربِ بن أَُميَّةَ بن َعْبدِ َشْمسِ بن َعْبِد َمنَاٍف

ُتُوفَِّي َيزِيُد بن أَبِي ُسفَْيانَ بِالشَّامِ َسَنةَ ثََمانَ :الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرحِ، ثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو - ١٨٠٦٦
  .َعْشَرةَ، َوكَانَ اسَْتْخلََف ُمَعاوَِيةَ فَأَقَرَُّه ُعَمُر

و َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، ثََنا َيْحَيى بن َسِعيدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، ثََنا أَُب - ١٨٠٦٧
إِمَّا أَنْ َتْركََب، َوإِمَّا : ُه َيزِيُداَألْنصَارِيُّ، أَنَّ أََبا َبكْرٍ، لَمَّا َبَعثَ َيزِيَد بن أَبِي ُسفَْيانَ إِلَى الشَّامِ خََرَج َيْمِشي َمَعُه، فَقَالَ لَ

  .َما أََنا بَِراِكبٍ، َوَما أَْنَت بنازِلٍ إِنِّي أَْحَتِسُب ُخطَاي:زِلَ، فَقَالَأَنْ أْن
  َيزِيُد بن اَألْسَوِد السَُّواِئيُّ أَُبو جَابِرٍ

، َعْن َيْعلَى بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َوالثَّْورِيِّ - ١٨٠٦٨
َصلَّْيَنا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْفَْجَر، :َعطَاٍء الطَّائِِفيِّ، َعْن َجابِرِ بن َيزِيَد بن اَألْسَوِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َما َمَنَعكَُما أَنْ ُتَصلَِّيا َمعَ :بِهَِما يَْرَتِعُد فََراِئُصُهَما، فَقَالَ فَاْنحََرَف، فََرأَى َرُجلَْينِ ِمْن َوَراِء النَّاسِ، فََدَعى بِهَِما، فَجِيَء

  فَال َتفَْعال إِذَا صَلَّى أََحُدكُْم:َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّيَْنا ِفي الرِّحَالِ، قَالَ: النَّاسِ؟فَقَاال

  .ا َمَعُه فَإِنََّها َناِفلَةٌِفي َرْحِلِه ثُمَّ أَْدَرَك الصَّالةَ َمَع اِإلَمامِ فَلُْيَصلَِّه
َيْعلَى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن  - ١٨٠٦٩

ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى الَْغَداةَ ِفي َمْسجِِد الَْخْيِف فََرأَى َعطَاٍء، َعْن َجابِرِ بن َيزِيَد، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
َما شَأُْنكَُما لَْم ُتَصلَِّيا : َرُجلَْينِ َبْعدََما اْنَصَرَف ِفي مَُؤخَّرِ الَْمْسجِِد فََبَعثَ إِلَْيهَِما فَجِيَء بِهَِما ُيْرَعُد فَرَاِئُصُهمَا، فَقَالَ

  .إِذَا أََتى أََحدُكُُم الَْجمِيَع َوقَْد َصلَّى ِفي َبْيِتِه فَلُْيَصلِّ َمعَُهْم فَإِنََّها لَُه َناِفلَةٌ: لَّْيَنا ِفي رِحَاِلَنا، فَقَالَقَْد َص: َمَعَنا؟ فَقَاال
َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َجابِرِ بن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، ثََنا ُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم، َعْن ُشْعَبةَ، ثََنا  - ١٨٠٧٠

َصلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةً فَلَمَّا قََضى َصالَتُه إِذَا ُهو بَِرُجلَْينِ ِفي ُمَؤخَّرِ :َيزِيَد بن اَألْسَوِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َيا نَبِيَّ اللَِّه َصلَّْيَنا ِفي : َما َحَملَكَُما َعلَى أَنْ لَْم ُتَصلَِّيا َمَعَنا؟ قَاال: ُصُهَما، فَقَالَالنَّاسِ فَأََمَر بِهَِما فَجِيَء بِهَِما َتْرَعُد فَرَاِئ

الةَ فََصلَِّيا فَإِنََّها لَكَُما إِذَا َصلَّْيُتَما ِفي رِحَاِلكَُما ثُمَّ أَْدَركُْتَما الصَّ: الرَِّحالِ ثُمَّ أَقَْبلَْنا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  َناِفلَةٌ
َحدَّثَنِي إِْبَراهِيُم بن : َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، قَالَ - ١٨٠٧١

  أَْعَيَن، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َجابِرِ

َصلَّْيَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصُّْبَح بِمًِنى، فَإِذَا َرُجالنِ :َيزِيَد بن اَألْسَوِد السَُّواِئيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَبن 
َيا : َما َمنََعكَُما أَنْ ُتَصلَِّيا َمَعَنا؟ قَاال: ا، فَقَالَِفي ُمَؤخَّرِ الَْمْسجِِد لَْم ُيَصلَِّيا، فََدَعا بِهَِما، فَجِيَء بِهَِما َتْرَعُد فَرَاِئُصُهَم

فَال َتفَْعال إِذَا َصلَّْيُتَما ِفي رِحَاِلكَُما، ثُمَّ أََتْيُتَما اِإلَماَم وَلَْم ُيَصلِّ فََصلََّيا َمَعُه : َرسُولَ اللَِّه، إِنَّا قَدْ َصلَّْيَنا ِفي رَِحاِلَنا، قَالَ
  .ا َناِفلَةٌفَإِنََّها لَكَُم
َعْن َجابِرِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، أََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، - ١٨٠٧٢

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ فََصلَّى الْفَْجَر ِفي بن َيزِيَد بن اَألْسَوِد السَُّواِئيِّ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه كَانَ َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
َما لَكَُما لَمْ :ا، قَالََمْسجِِد الَْخْيِف، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه إِذَا َرُجالِن ِفي ُمَؤخَّرِ الَْمْسجِِد، فَأُِتَي بِهَِما َتْرَعُد فََراِئُصُهَم

لَْيِه ولَ اللَِّه َصلَّْيَنا ِفي رِحَاِلَنا، ثُمَّ جِئَْنا وَأَْنَت ُتَصلِّي فََجلَْسَنا، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعَيا َرُس: ُتَصلَِّيا َمَعَنا؟ فَقَالَ
  .ةٌإِذَا صَلَّى أََحُدكُْم ِفي َرْحِلِه ثُمَّ َجاَء َواإلَِماُم ُيَصلِّي فَلُْيَصلِّ َمَعُه فَإِنََّها لَهُ َناِفلَ: َوَسلََّم

َجابِرِ بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثََنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن - ١٨٠٧٣
ْيِه َوَسلََّم الَْغَداةَ بِمًِنى ِفي َمْسجِدِ َصلَّْيُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َيزِيَد بن اَألْسَوِد السَُّواِئيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  الَْخْيفِ،

ائُْتونِي بَِهذَْينِ :اسِ، فَقَالَفَلَمَّا َسلََّم اْسَتقَْبلَ النَّاَس بَِوْجهِِه فَإِذَا ُهو بَِرُجلَْينِ ِفي أُخَْريَاِت النَّاسِ لَْم ُيَصلَِّيا َمَع النَّ
َيا َرسُولَ اللَِّه قَْد كُنَّا َصلَّْيَنا ِفي : َما َمَنَعكَُما أَنْ ُتَصلَِّيا َمَع النَّاسِ؟ قَاال: ُد فََراِئُصُهَما، فَقَالَالرَُّجلَْينِ، فَأُِتيَ بِهَِما َترَْع

  .فَإِنََّها لَُه َناِفلَةٌ ال َتفَْعال، إِذَا َصلَّى أََحدُكُْم ِفي َرْحِلِه َوأَْدَرَك الصَّالةَ َمَع النَّاسِ فَلُْيَصلَِّها َمَعُهْم: الرَِّحالِ، قَالَ
َعطَاٍء، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمْسُعوٍد الْمَقِْدِسيُّ، ثََنا الَْهيْثَُم بن َجِميلٍ، ثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ، َعْن َيْعلَى بن  - ١٨٠٧٤

ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ . ْيُد بن غَنَّامٍ، ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةََجابِرِ بن َيزِيَد بن اَألْسَودِ السُّوَاِئيِّ، َعْن أَبِيِه، ح َوَحدَّثََنا ُعَب
سَْوِد، َعْن أَبِيِه، بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثََنا ِشهَاُب بن َعبَّاٍد، ثََنا ُهشَْيٌم، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َجابِرِ بن يَزِيَد بن اَأل

اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّالةَ ِفي َمْسجِِد الَْخْيِف، فَلَمَّا قََضى الصَّالةَ إِذَا ُهو بَِرُجلَْينِ شَهِْدُت َمعَ َرسُولِ :قَالَ
َيا َرسُولَ : ا ِمَن الصَّالِة؟ قَاالَما َمَنَعكَُم: َجاِلَسْينِ نَاِحَيةً، فَأُِتَي بِهَِما َتْرَعُد فَرَاِئُصُهمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إِذَا َصلَّْيُتْم ِفي رِحَاِلكُْم، وَأَْدَركُْتُم الصَّالةَ َمَع النَّاسِ فََصلُّوَها َمَعُهْم، َوالَِّذي َصلَّْيُتْم ِفي : اللَِّه، َصلَّْيَنا ِفي رَِحالَِنا، قَالَ
بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، ثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، ثََنا َشرِيٌك، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن رِحَاِلكُْم ِهي الْفَرِيَضةُ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن 

  َجابِرِ بن َيزِيَد

  .َوُهشَهِْدُت َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الْفَْجرِ بِمًِنى، فَذَكَرَ َنْح: بن اَألْسَوِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
ن ُعَبْيدَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الدَّرَْداِء َعْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن اَألْشَعِث اَألنْطَْرطُوِسيُّ، ثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد ب - ١٨٠٧٥

ةَ، َعْن غَْيالنَ بن َجاِمعٍ، َعْن َيْعلَى بن َحدَّثَنِي أَبِي، ثََنا الْجَرَّاُح بن َمِليحٍ، ثََنا إِبَْراهِيُم بن َعْبِد الَْحمِيِد بن ِذي ِحمَاَي
َحَجْجُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحجَّةَ الْوََداعِ، :َعطَاٍء، َعْن َجابِرِ بن َيزِيَد بن اَألْسوَِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َعلَيَّ : غَ ِمْن َصالِتهِ َرأَى َرُجلَْينِ َخلَْف النَّاسِ لَمْ ُيَصلَِّيا َمَع النَّاسِ، فَقَالَفََصلَّْيُت َمَعُه َصالةَ الَْغدَاِة بِِمًنى، فَلَمَّا فََر



اِلَنا وَظََننَّا َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّا كُنَّا َصلَّيَْنا ِفي رَِح: أَال َصلَّْيُتَما َمَعَنا؟ فَقَاال: بِالرَُّجلَْينِ، فَجِيَء بِهَِما َترَْعُد فََراِئُصُهَما، فَقَالَ
لَ فَال َتفَْعال إِذَا َصلَّْيُتَما ِفي رِحَاِلكَُما ثُمَّ أَْدَركُْتَما الصَّالةَ فََصلَِّيا فََتكُونُ لَكَُما َناِفلَةً، فَقَا: أََنا ال ُنْدرُِك الصَّالةَ، قَالَ

ْر لَُه، َحدَّثََنا أَْسلَُم بن سَْهلٍ الْوَاِسِطيُّ، ثََنا ُمحَمَُّد بن أََبانَ، ثََنا اللَُّهمَّ اغِْف: اْسَتْغِفْر ِلي َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ: أََحُدُهَما
  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُهالَْحكَُم بن فُضَْيلٍ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َجابِرِ بن َيزِيَد بن اَألْسوَِد، َعْن أَبِيِه، َعنِالنبِيِّ َصلَّى اللَّ

َيْعلَى بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسَماعِيلَ بن الْحَارِِث الَْعدَوِيِّ الَْبصْرِيُّ، ثََنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، أَنا ُشْعَبةُ، َعْن  - ١٨٠٧٦
  َعطَاٍء، َعْن َجابِرِ بن َيزِيَد بن اَألْسوَِد

َيا َرُسولَ اللَِّه، َناوِلْنِي َيَدَك، فََناَولَنِي، فَإِذَا ِهي :لَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْتَرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع: السُّوَاِئيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  أَبَْرُد ِمَن الثَّلْجِ َوأَطَْيبُ رًِحيا ِمَن اِملْسِك

ْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن ُعَبْيدَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الدَّرَْداِء َعْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن اَألْشَعِث اَألنْطَْرطُوِسيُّ، ثََنا إِ - ١٨٠٧٧
ِمعٍ، َعْن َيْعلَى بن َحدَّثَنِي أَبِي، ثََنا الْجَرَّاُح بن َمِليحٍ، َعْن إِْبَراِهيَم بن َعْبدِ الَْحِميِد بن ِذي ِحَماَيةَ، َعْن غَْيالنَ بن َجا

َجْجُت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْزَدَحَم النَّاسُ َح:َعطَاٍء، َعْن َجابِرِ بن َيزِيَد بن اَألْسوَِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
اسَ َحتَّى أََخذُْت بَِيِد َرُسولِ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَأََنا َيْومَِئٍذ كَأََشبِّ الرِّجَالِ َوأَقَْواُهْم فَُدْستُ النَّ

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَضَعَها َعلَى َصْدرِي، فَلَْم أَرَ َشْيئًا كَانَ أَْبَرَد َوال أَطَْيَب ِمْن َيِد َرُسولِ الاللَِّه َصلَّ
  .َوَسلََّم

، ثََنا َخاِلُد بن َعْمرٍو اُألَموِيُّ، ثََنا سُفَْيانُ، َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، ثََنا إِْسحَاُق بن َوْهبٍ الَْعالُف - ١٨٠٧٨
أَْنَشْدُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِشْعرِ : َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َجابِرِ بن َيزِيدَ بن اَألْسَوِد، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .الْجَاُر أََحقُّ بَِسقَبِِه:ِهيِه، َوَسِمْعُتُه َيقُولُ ِفي َمْجِلِسِه ذَِلَك:َيٍة كُلََّما َمَرْرُت بَِبْيٍت، قَالَأَُميَّةَ بن أَبِي الصَّلِْت مِائَةَ قَاِف
  َيزِيُد أَُبو َمْعنٍ السُّلَِميُّ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، ثََنا أَبِي، ثََنا َعْمُرو بن - ١٨٠٧٩

كَانَ أَبِي يَزِيدَ :ْنقَزِّي، ثََنا َشرِيٌك، َعْن أَبِي الْجَُوْيرَِيةَ َواْسُمُه ِحطَّانُ بن خُفَاٍف َحدَّثَنِي َمْعُن بن َيزِيَد، قَالَُمَحمٍَّد الَْع
فََدفَْعتَُها إِلَى غَْيرِِه، ثُمَّ أََتْيُت أَبِي اْدفَْعَها إِلَى َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الَْمْسجِِد : َخَرَج بِدََنانِريَ لَيََتَصدََّق بَِها فََدفَعََها إِلَيَّ، فَقَالَ

لََك َيا َمْعُن َما أََخذَْت، : لَْيَس ذَاَك أََرْدُت فَخَاَصْمُتُه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: فَأَْخَبْرتُُه، فَقَالَ
  .َوقَالَ ألَبِي لَكَ َيا يَزِيُد َما نََوْيَت

  زِيُد بن َعاِمرٍ السُّوَاِئيَُّي
ارٍ، َعْن َيزِيَد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثََنا َسعِيُد بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه السَّاِئبِ بن َيَس - ١٨٠٨٠

ُمونَ َيْوَم ُحَنْينٍ فََتَتبَّعَُهُم الْكُفَّاُر، فَأََخذَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ِعْنَد اْنكََشافٍَة اْنكَشَفََها الُْمْسِل:بن َعاِمرٍ السَُّواِئيِّ، قَالَ
اْرجِعُوا َشاَهتِ الُْوُجوُه، فََما ِمنَّا أََحٌد َيلْقَى أَخَاُه إِال َوُهو : َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبَضةً ِمَن اَألْرضِ فََرَمى بِِه ُوُجوَهُهْم، َوقَالَ

  .قَذَى َوَيْمَسُح َعْيَنيِْهَيْشكُو الْ
َسأَلْنَاُه َعنِ الرُّْعبِ الَِّذي أَلْقَاُه اللَّهُ :وَعْن َيزِيَد بن َعاِمرٍ َوكَانَ َشهَِد ُحَنْيًنا َمعَ الُْمْشرِِكَني ثُمَّ أَْسلََم، قَالَ - ١٨٠٨١

  .كُنَّا َنجُِد ِفي أَْجَواِفَنا مِثْلَ ذَِلَك: ا طَْشًتا فَطَنَّ، فَقَالَِفي قُلُوبِهِْم َيْوَم ُحَنْينٍ كَْيَف كَانَ؟ فَأََخذَ َحصَاةً فََرَمى بَِه
ثََنا َسِعيدُ بن ُمَحمَّدِ : َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثََنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، قَالَ - ١٨٠٨٢

  بن ِعيَسى، ثََنا َسعِيُد بن السَّاِئبِ ثََنا َمْعُن: الَْجرِْميُّ، قَاال



جِئُْت َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الصَّالةِ إِمَّا ِفي : الطَّاِئِفيُّ، َعْن ُنوحِ بن َصْعَصعَةَ، َعْن َيزِيدَ بن َعاِمرٍ، قَالَ
مَْنزِلِ، فَلَمَّا َوَجْدُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الصَّالِة َجلَْستُ الظُّْهرِ وإِمَّا ِفي الَْعصْرِ، َوكُْنُت َصلَّْيُتُهَما ِفي الْ

أَلَْم ُتْسِلمْ َيا :سًا، فَقَالََولَْم أْدُخلْ َمَعُهْم ِفي الصَّالِة، فَاْنصََرَف َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرآنِي جَاِل
إِنِّي كُْنُت : َما َيْمَنُعكُ أَنْ َتْدُخلَ َمعَ النَّاسِ ِفي َصالتِهِْم؟ قُلُْت: َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه قَْد أَْسلَْمُت، فَقَالَ: زِيُد؟ قُلُْتَي

النَّاَس ُيَصلُّونَ فََصلِّ َمعَُهْم، َوإِنْ فَإِذَا جِئَْت الصَّالةَ فََوَجْدَت : َصلَّْيُت ِفي َمنْزِِلي، َوأََنا أَْحِسُب أَنْ قَْد َصلَّْيُتْم، قَالَ
  كُْنَت قَْد َصلَّْيَت َتكُونُ لََك َناِفلَةً َوَهِذِه َمكْتُوبَةٌ

  َيزِيُد بن أََسِد بن كُْرزٍ الَْبَجِليُّ الْقَْسرِيُّ
َسِمْعُت خَاِلدَ بن : ْن َسيَّارٍ أَبِي الَْحكَمِ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا َعْمُرو بن َعْوٍن، ثََنا ُهشَْيٌم، َع - ١٨٠٨٣

َيا يَزِيدُ،أَِحبَّ ِللنَّاسِ َما ُتِحبُّ : َعْبِد اللَِّه الْقَسْرِيَّ ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .ِلَنفِْسَك

  السُّلَِميُّ َيزِيُد بن اَألخَْنسِ
نِي َزْيدُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، ثََنا الْهَْيثَُم بن ُحمَْيٍد، َحدَّثَ - ١٨٠٨٤

اَنتْ لَُه ُصْحَبةٌ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َواِقٍد، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى، َعْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ، َعْن َيزِيَد بن اَألخَْنسِ َوكَ
  ال َتَنافَُس:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

أَنَّ اللَّهَ  لَو: َرُجلٌ أَْعطَاُه اللَُّه قُْرآًنا فَُهو َيقُوُم بِِه آَناَء اللَّْيلِ َوالنََّهارِ أَو َيتَْبُع َما ِفيِه، فََيقُولُ َرُجلٌ: َبْيَنكُْم إِال ِفي اثَْنْينِ
  .مِثْلَ ذَِلَك: ، َيقُولُ َرُجلٌأَْعطَانِي َما أَْعطَى فُالًنا فَأَقُوُم بِِه كََما َيقُوُم بِِه َوَرُجلٌ أَْعطَاُه اللَُّه َماال فَُهو ُيْنِفُق َويََتَصدَُّق

  َيزِيُد بن ثَابٍِت األَْنَصارِيُّ أَُخو زَْيِد بن ثَابٍِت َبْدرِيٌّ
َنا أَبِي، َنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد املَلِْطيُّ، ثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثََحدَّثَ - ١٨٠٨٥

َيزِيَد بن ثَابِتٍأَنَُّهْم خََرُجوا َمعَ  أَْخبََرنِي َخارَِجةُ بن زَْيٍد، َعْن َعمِِّه: ثََنا ُزَهْيُر بن ُمَعاوِيَةَ، ثََنا ُعثَْمانُ بن َحِكيمٍ، قَالَ: قَاال
: َهِذِه فُالَنةُ َمْوالةُ بين فُالٍن فََعَرفََها، قَالَ: َما َهذَا؟ قَالُوا: َرسُولِ اللَِّه ذَاَت َيْومٍ َمَع جَِناَزٍة َحتَّى إِذَا َوَرُدوا الَْبقِيَع، قَالَ

ا، َوكُْنَت قَاِئال َناِئًما فَلَْم ُنِحبَّ أَنْ نُْؤذَِيَك، فَقَاَم َوَصفَّ النَّاَس َخلْفَُه فَكَبَّرَ َدفَنَّاَها ظَهًْر: َهال آذَْنُتمُونِي بَِها؟ قَالُوا
  .ال َيمُوُت ِمْنكُْم َميٌِّت َما ُدْمُت َبْيَن أَظُْهرِكُْم إِال آذَْنُتُمونِي، فَإِنَّ َصالِتي لَُه َرْحَمةٌ: َعلَْيَها أَْربًَعا، ثُمَّ قَالَ

َجةُ بن َزْيِد بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثََنا ُهشَْيٌم، ثََنا ُعثَْمانُ بن َحكِيمٍ، ثََنا َخارِ - ١٨٠٨٦
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَلَمَّا َوَرْدَنا خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َص: ثَابٍِت، َعْن َعمِِّه َيزِيَد بن ثَابٍِت َوكَانَ أَكَْبَر ِمْن َزْيٍد، قَالَ

  أَال: فُالَنةُ فََعَرفََها، فَقَالَ: الَْبقِيَع إِذَا ُهو بِقَْبرٍ َجدِيٍد فََسأَلَ َعْنُه، فَقَالُوا

 أَْعرِفَنَّ َما َماَت ِمْنكُْم َميٌِّت َما كُْنُت َبْينَ فَال َتفَْعلُوا ال: كُْنَت قَاِئال صَاِئًما فَكَرِْهَنا أَنْ ُنؤِْذَيَك، قَالَ: آذَْنُتُمونِي؟ فَقَالُوا
  .َعلَْيِه أَْرَبًعاأَظُْهرِكُْم إِال آذَْنُتُمونِي، فَإِنَّ َصالِتي َعلَْيِه لَُه َرْحَمةً ثُمَّ أََتى الْقَْبَر فََصفَفَْنا َخلْفَُه فَكَبََّر 

و السَّاِئبِ َوُهَو يَزِيدُ بن َعْبدِاللَِّه بن َسْعِد بن اَألْسَودِ بن ثَُماَمةَ بن الشَّْيطَانِ َيزِيُد بن أُْخِت َنِمرِ بن قَاِسٍط الِْكْنِديُّ أَُب
وَالنِّْمُر َحِليفُ ِلَبنِي َعاِمرِ بن َصْعَصعَةَ، كَانَ يَزِيُد َحِليفًا ألَبِي . َيقْظَاِن بن الْحَارِثِ بن َعْمرِو بن ُمَعاوَِيةَ بن الَْحارِِث

  .ن حَْربٍ، َوقَدْ َصِحَب النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَمََّرُه َعلَى الَْيَماَمِةُسفَْيانَ ب
اِئبِ، َعْن َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ، ثََنا أََسُد بن ُموَسى، ثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن السَّ - ١٨٠٨٧

ال َيأُْخذَنَّ أََحُدكُْم مََتاعَ أَِخيِه ال الِعًبا َوال َجادا، َوإِذَا :َعْن َجدِِّه، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ أَبِيِه،



  .أََخذَ أََحُدكُْم َعصا أَِخيِه فَلَْيُردََّها
ابِيُّ، ثََنا قَُتْيَبةُ بن سَِعيٍد، ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َحفْصِ بن َهاِشمِ بن ُعْتَبةَ بن أَبِي َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْرَي - ١٨٠٨٨

  .بَِيَديِْه َع َيَدْيِه َمَسَح َوْجَهُهَوقَّاصٍ، َعنِ السَّاِئبِ بن يَزِيَد، َعْن أَبِيِه، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ إِذَا َدَعا فََرفَ
ن َرَجاَء َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثََنا ُعَمُر بن َشبَّةَ، ثََنا إِْسَحاقُ بن إِْدرِيَس، ثََنا َعْبدُ اللَِّه ب - ١٨٠٨٩

  الَْمكِّيُّ، ثََنا ُيوُنُس، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ

لََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنفْال سَِوى َنِصيبَِنا ِمَن اخلُُمسِ فَأََصاَبنِي َنفَّ:السَّاِئبِ بن َيزِيَد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َشارٌِف

  َيزِيُد بن َسلََمةَ الُْجْعِفيُّ
بن َمْسرُوقٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثََنا هَنَّاُد بن السَّرِيُّ، ثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن َسِعيِد  - ١٨٠٩٠

إِنِّي َسِمْعُت مِْنَك َحِديثًا كَثِريًا : قَالَ َيزِيُد لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَشَْوَع، َعْن َيزِيَد بن َسلََمةَ الُْجْعِفيِّ، قَالَ
  اتَّقِ اللََّه ِفيَما َتْعلَُم:ونُ جَِماًعا، قَالَأََخافُ أَنْ يُْنِسَي أَوَّلُُه آِخَرُه فََحدِّثْنِي بِكَِلَمٍة َتكُ

َعْن ِسَماِك بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، ثََنا أَبِي، ثََنا َعْمُرو بن ُمَحمٍَّد الَْعْنقَزِيُّ، ثََنا إِسَْرائِيلُ، - ١٨٠٩١
َيا َرسُولَ اللَّهِأَرَأَْيَت إِنْ كَانَ َعلَْيَنا أَُمَراُء َسلَبُوَنا : لََمةَ الُْجعِْفيِّ، أَنَُّه قَالََحْربٍ، َعْن َعلْقََمةَ بن َواِئلٍ، َعْن َيزِيَد بن َس

َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اجِْلْس فَأََعاَد الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّاِلثَةَ، فَقَالَ : الَْحقَّ الَِّذي لَُهْم َوَيْمَنعُوَنا الَْحقَّ الَِّذي لََنا، فَقَالَ لَُه اَألْشَعثُ
  .َعلَْيهِْم َما ُحمِّلُوا َوَعلَْيكُْم َما ُحمِّلُْتْم: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َيزِيُد بن قََتادَةَ
ا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الكَشِّيُّ، ثََن - ١٨٠٩٢

ثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي : ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْستَرِيُّ، ثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، قَالُوا
  ُجال مِْنِقالَبةَ، َعْن َحسَّانَ بن بِاللِ بن يَزِيَد بن قََتاَدةَ،َحدَّثَ أَنَّ َر

فََورِثَْتهُ أُخِْتي ُدونِي َوكَاَنْت َعلَى ِدينِِه، ثُمَّ إِنَّ أَبِي أَْسلََم فَشَهَِد َمعَ : أَْهِلِه َماَت َوُهو َعلَى غَْيرِ ِدينِ اِإلْسالمِ، قَالَ
َوكَانَ َتَرَك غُالًما وََنْخال، ثُمَّ إِنَّ أُخِْتي أَْسلََمْت  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَُنْيًنا فََماَت فَأَحَْرَزْت مَِرياثَُه،

لََم َعلَى ِمَرياٍث قَْبلَ أَنْ فََخاَصمَْتنِي ِفي الِْمريَاِث إِلَى ُعثَْمانَ، فََحدَّثَُه َعْبدُ اللَِّه بن اَألْرقَمِ أَنَّ ُعَمَر قََضى أَنَُّه َمْن أَْس
  .بِِه ُعثَْمانُ فَذََهَبْت بِذَِلَك األُولَى َوَشارَكَْتنِي ِفي َهذَا، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيِّ ُيقَْسَم فَلَُه َنِصيُبُه، فَقََضى
  َيزِيُد أَُبو عَْبِد الرَّْحمَنِ

رِيِّ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثََنا َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْو - ١٨٠٩٣
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ :أَُبو ُنعَْيمٍ، ثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَبْيدِ اللَِّه، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد، َعْن أَبِيِه، قَالَ

 أَرِقَّاءَكُْم أَرِقَّاَءكُمْ أَطِْعُموُهْم ِممَّا َتأْكُلُونَ وَأَلْبُِسوُهْم ِممَّا َتلَْبُسونَ، َوإِنْ َجاءُوا بِذَْنبٍ ال: اعَِعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الْوََد
  .ُترِيُدونَ أَنْ َتْغِفرُوُه فَبِيُعوا َعبَّادَ اللَِّه َوال تَُعذُِّبوُهْم

  ِفي ُصْحَبتِِه َيزِيُد بن َنَعاَمةَ الضَّبِّيُّ َوقَِد اْخُتِلَف
، َوُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ - ١٨٠٩٤

َحدَّثَنِي َسعِيُد : ن إِْسَماِعيلَ، َعْن ِعْمَرانَ الَْعِصريِ، قَالَثََنا َحاِتُم ب: ثََنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال: َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاال
  بن



إِذَا آَخا الرَُّجلُ الرَُّجلَ فَلَْيسْأَلُْه، َعنِ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسلَْيَمانَ، َعْن َيزِيدَ بن َنَعاَمةَ الضَّبِّيِّ، قَالَ
  .بِيِه َوِممَّْن ُهَو، فَإِنَُّه أَْوَصلُ ِللَْمَودَِّةاْسِمِه وَاْسمِ أَ

  َيزِيُد بن ُنعَْيمٍ يَزِيُد بن َخاِلٍد الْحَْرِشيُّ، ِفي اِإلصَاَبِة الَْجرِْميُّ يَزِيدُ أَُبو ُعمََر
، ثََنا َخطَّاُب بن الْقَاِسمِ اَألَسِديُّ، ثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْفَْضلِ الَْعْسكَرِيُّ، ثََنا َيحَْيى بن َرَجاٍء الْحَرَّانِيُّ - ١٨٠٩٥

َما ِمْن أََحدٍ :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق، َعْن ُعَمَر بن َيزِيَد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َيا َربِّ، َهذَا قََتلَنِي َعَبثًا فَال ُهو اْنَتفََع بِقَْتلَى َوال ُهو َترَكَنِي فَأَِعيُش ِفي : قُولَُيقُْتلُ ُعْصفُوًرا إِال َعجَّ َيْوَم الِْقَيامَِة، َي

  .أَْرِضَك
  َيزِيُد بن حَارِثَةَ األَْنصَارِيُّ يَزِيدُ بن َشْيَبانَ َيزِيُد بن ُحَصْينٍ السُّلَِميُّ

الصَّاِئغُ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفََرجِ جَاُر أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، ثََنا َزْيُد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن صَاِلحٍ  - ١٨٠٩٦
: َسِمْعتُ أَبِي َيذْكُُر، َعْن َيزِيدَ بن ُحَصْينٍ السُّلَِميِّأَنَّ َرُجال، قَالَ: أَخَْبرَنِي ُموَسى بن َعِليِّ بن َرَباحٍ، قَالَ: الُْحبَابِ، قَالَ
َسكََن الَْيَمنَ : َولََد َعشَْرةً: َما َولََد؟ قَالَ: َبلْ َرُجلٌ ِمَن الْعََربِ، فَقَالَ: َما َسَبأُ؟ أََنبِيٌّ كَانَ أَو اْمرَأَةً؟ قَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه،

َوِحمَْيُر، َوبِالشَّامِ لَْخٌم َوُجذَاُم َوَعاِملَةُ  ِستَّةٌ، وَالشَّاَم أَْرَبعَةٌ، فَالَِّذيَن بِالَْيَمنِ ِكْنَدةُ َوَمذِْحُج َواَألْزُد وَاَألْشعَرِيُّونَ وَأْنَماُر
  َوغَسَّانُ

  َيزِيُد بن َمْعَبٍد الَْحَنِفيُّ
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ١٨٠٩٧

َعْن أَيُّوَب بن ُعْتَبةَ، َعْن  َعْمرٍو الزِّيَبِقيُّ، ثََنا ُمحَمَُّد بن ِمْسِكنيٍ الَْيَماِميُّ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن ُسلَْيَمانَ، ثََنا مُوَسى بن الْفَْضلِ،
وَفَْدُت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَنِي َعنِ الَْيَماَمِة، ِفيَمنِ :َمْعَبِد بن يَزِيَد، َعْن أَبِيِه، يَزِيَد بن َمعَْبٍد، قَالَ
الَْعَدُد ِمنُْهمْ : ِد اللَِّه بن الدَُّؤلِ، ثُمَّ كَرِْهُت أَنْ أَكْذَبَ َنبِيَّ اللَِّه، فَقُلُْتالَْعَدُد ِمْن أَْهِلَها؟، فَأَرَْدُت أَنْ أَقُولَ ِفي بين عَْب

لُونَ بِأَنَُّهْم َيْعَم:َيا َرسُولَ اللَِّه، بَِم ذَاَك؟ قَالَ:َصَدقَْت أَْرٌض َنَبَتْت َعلَى ِشدٍَّة َولَْن َيْهلَكَ أَْهلَُها، قَالُوا: ِفي بين ُعَبْيٍد، قَالَ
  .بِأَْيِديهِْم َويُؤاِكلُونَ َعبِيَدُهْم

  َيزِيُد بن َشَجرَةَ
َمِد بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، ح َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، ثََنا َعْبدُ الصَّ - ١٨٠٩٨

رِيِّ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َيزِيَد بن َشجََرةَ، َوكَانَ يَزِيدُ بن َشجََرةَ ِممَّْن َحسَّانَ الُْمَؤدُِّب ِكالُهَما، َعنِ الثَّْو
ُتَرى ِمْن  أَيَُّها النَّاُس، اذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم، َما أَْحَسَن نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم:خَطََبَنا، فَقَالَ: ُيَصدَُّق قَْولُُه َوِفْعلُُه، قَالَ

فُِتَحْت أَْبوَاُب : ِللِْقتَالَِبْينِ أَْخَضَر وَأَْصفََر وَأَْحَمَر َوِفي الرَِّحالِ َما ِفيَها، َوكَانَ َيقُولُ إِذَا َصفَّ النَّاَس ِللصَّالِة َوُصفُّوا 
اللَُّهمَّ اْنُصْرُه، َوإِذَا أَدَْبَر : اطَّلَْعَن، فَإِذَا أَقَْبلَ الرَُّجلُ، قُلَْنالسََّماِء، َوأَبَْواُب الَْجنَِّة، وَأَْبوَاُب النَّارِ، َوُزيَِّن الُْحوُر الِْعُني فَ

  اللَُّهمَّ اغِْفْر لَُه فَانْهِكُوا ُوُجوَه الْقَْومِ ِفَداًء لَكُْم أَبِي: احَْتَجْبَن ِمْنُه، َوقُلَْن

َرٍة تَْنَضُح ِمْن َدِمِه ُتكَفُِّر َعْنُه كُلَّ َشْيٍء َعِملَُه، َوَتنْزِلُ َعلَْيِه َزْوَجَتاِن ِمَن َوأُمِّي، َوال َتْخُزوا الُْحوَر الِْعَني، فَإِنَّ أَوَّلَ قَطْ
ْن قَْد أََنى لَكُْم، ثُمَّ ُيكَْسى ِمائَةَ ُحلٍَّة لَْيَس ِم: قَْد أََنى لََك، َوَيقُولُ: احلُورِ الِْعنيِ َتْمَسَحاِن ِمْن َوْجهِِه التَُّراَب، َوَتقُوالِن

أُْنبِئُْت أَنَّ السُّيُوَف َمفَاتِيحُ : نسيجِ بين آَدَم، وَلَِكْن ِمْن َنْبِت الَْجنَّةِ لَو ُوِضَعتْ َبْيَن أُْصُبَعْيِه لََوِسَعْت، َوكَانَ َيقُولُ
  .الَْجنَِّة، وَاللَّفْظُ ِلعَْبِد الصََّمِد بن َحسَّانَ

، ثََنا فَهُِد بن َعْوٍف أَُبو َربِيعَةَ، ثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زَِياٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ - ١٨٠٩٩



أَصْفََر َيا أَيَُّها النَّاُس، أَنَّ الدُّْنَيا قَْد أَصَْبَحتْْ َوأَْمَسْت ِمْن َبْينِ أَْخَضَر َوأَْحَمَر َو: ُمَجاِهٍد، َعْن َيزِيدَ بن َشَجَرةَ، أَنَُّه قَالَ
َما تَقَدََّم َرُجلٌ ُخطَْوةً :َوَسلََّم، قَالَ َوِفي الُْبيُوِت َما ِفيَها، فَإِذَا لَِقيُتُم الَْعُدوَّ فَقَدَِّما قََدمًا، فَإِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

خََّر اسَْتْحَيْيَن ِمْنُه واْسَتَتْرنَ ِمْنُه، فَإِِن اسُْتْشهَِد كَاَنْت أَوَّلُ َشجٍَّة ِمْن ِفي َسبِيلِ اللَِّه إِال اطَّلَْعَن إِلَْيِه الْحُوُر الِْعُني، َوإِنْ تَأَ
َك، مَْرَحًبا قَْد أََنى لَ: َتقُوالِنَدِمِه كَفَّاَرةٌ ِلَخطَاَياُه، َوَتنْزِلُ إِلَْيهِ ِثْنَتاِن ِمَن احلُورِ الِْعنيِ فََتنْفَُضاِن التَُّراَب َعْن َوْجهِِه، َو

  .َمْرَحًبا بِكَُما: َوَيقُولُ ُهو
  نٍَيزِيُد بن َزْمَعةَ الْقَُرِشيُّ اَألَسِديُّ اْسُتْشهَِد َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُحَنْي

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثََنا أَبِي، ثَنَا - ١٨١٠٠

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْن ُعْرَوةَ،ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتشْهَِد َيْوَم حَُنْينٍ َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّاْب
  .َوُهو ِعْنِدي وَْهٌم: قَُرْيشٍ ِمْن بين أََسِد بن َعْبِد الُْعزَّى َيزِيُد بن َزْمَعةَ، َهكَذَا قَالَ اْبُن لَهِيَعةَ

إِْسَحاقَِفي َتْسِمَيِة  َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، ثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، ثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن - ١٨١٠١
َوَسلََّم ِمْن قَُرْيشٍ، ثُمَّ ِمْن بين أََسٍد َيزِيُد بن َزْمَعةَ بن اَألْسَوِد بن  َمنِ اْسُتشْهَِد َيْوَم حَُنْينٍ َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .الَْجَناُح، فَقََتلَُه: الُْمطَِّلبِ، جََمَح بِِه فََرسٌ لَُه ُيقَالُ لَُه
ْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن فُلَْيحٍ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن إِ - ١٨١٠٢

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ،ِفي َتْسِمَيِة َمنِ اْسُتشْهَِد َيْوَم حَُنْينٍ َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ
  .ةَقَُرْيشٍ، ثُمَّ ِمْن بين أََسِد يَزِيدُ بن َزْمَع
  َيزِيُد بن َسْيِف بن َجارَِيةَ الَْيْرُبوِعيُّ

َدقَةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثََنا أَُبو يُوُسَف القَلُّوِسيِّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َص - ١٨١٠٣
ثََنا الصَّلُْت بن ُمَحمَّدٍ أَُبو َهمَّامٍ الْخَارِكي، : بن ُمَحمَِّد بن َمْرزُوقٍ، قَاال ثََنا ُمَحمَُّد: َوأَْحَمدُ بن َماَبهَْراَم اَألْيذَجِيُّ، قَاال

دِِّه أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ ثََنا َمْوُدوُد بن الَْحارِِث بن يَزِيَد بن كَُرْيبِ بن يَزِيدَ بن َسْيِف بن جَارَِيةَ الْيَْرُبوِعيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َج
  َيا َرسُولَ اللَّهِ،إِنَّ: لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََصلَّى ال

: لَْيَس ِعْنِدي َمالٌ أُْعطِيكَُه، ثُمَّ قَالَ: َرُجال ِمْن بين َتِميمٍ ذََهبَ بَِماِلي كُلِِّه، فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أََما إِنَّ الَْعرِيَف ُيْدفَُع ِفي النَّارِ َدفْعًا: ال، قَالَ: َك؟ أَو أَال أَْعرِفَُك َعلَى قَْوِمَك؟ قُلُْتَهلْ لَكَ أَنْ َتْعرَِف َعلَى قَْوِم

  .َيزِيُد بن ُركَاَنةَ بن َعْبِد يَزِيَد بن هَاِشمٍ ُتوفَِّي ِفي ِخالفَِة ُمَعاوَِيةَ
يُّ، ثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ، ثََنا ُحَسْيُن بن َزْيِد بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّ - ١٨١٠٤

إِذَا صَلَّى َعلَى الَْميِِّت كَبََّر َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن يَزِيَد بن ُركَاَنةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ 
 ِفي اللَُّهمَّ َعْبُدَك َواْبُن أََمِتَك اْحتَاَج إِلَى َرْحَمِتَك، َوأَْنَت غَنِيٌّ َعْن َعذَابِِه، فَإِنْ كَانَ ُمْحِسًنا فَزِْد: ثُمَّ قَالَأَْرَبًعا، 

  .إِْحَسانِِه، َوإِنْ كَانَ ُمِسيئًا فََتَجاَوْز َعْنُه، ثُمَّ َيْدُعو بَِما َشاَء اللَُّه أَنْ َيْدعَُو
َبْيَدةَ بن َهمَّامِ بن ُمُه َيْعِلي َيْعِلي بن أَُميَّةَ التَِّميِميُّ َحِليُف بين َنوْفَلِ بن َعْبِد َمَناٍف َوُهَو َيْعِلي بن أَُميَّةَ بن أَبِي ُعَمنِ اْس

َما . السَّلِْميَّةُ أُْخُت ُعْتَبةَ بن غَْزَوانَالَْحارِِث بن َبكْرِ بن َزْيِد بن َماِلِك بن َزْيِد َمنَاةَ بن َتِميمٍ، َوأُمُُّه ُمْنَيةُ بنُت غَْزَوانَ 
  أَسَْنَد َيْعِلي بن أَُميَّةَ َصفَْوانُ بن َيْعِلي َعْن أَبِيِه

َوانُ بن أَْخبََرنِي َصفْ: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن جُرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، قَالَ - ١٨١٠٥
  غََزْوُت َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َيْعلَى بن أَُميَّةَ، َعْن َيْعلَى بن أَُميَّةَ، قَالَ



اًنا فََعضَّ أََحُدُهَما ِتلْكَ الَْغزَْوةُ أَْوثَُق َعَمِلي ِعْنِدي،وَكَانَ ِلي أَجٌِري فَقَاَتلَ إِْنَس: َوَسلََّم غَْزَوةَ الُْعْسرَِة، َوكَانَ َيْعلَى َيقُولُ
 َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْهَدَر ثَنِيََّتهُ اآلَخَر، فَانَْتَزعَ الَْمْعضُوُض َيَدُه ِمَن الَعاضِّ، فَاْنتََزَع إِْحَدى ثَنِيََّتْيِه، فَأََتَيا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه

  .فََيَدُع َيَدُه ِفي ِفيَك تَقَْضُمَها كَأَنََّها ِفي ِفيِّ فَْحلٍ َيقَْضُمهَا: لَْيِه َوَسلََّمقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع: َوَحسِْبُت أَنَُّه قَالَ
 ُجرَْيجٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، ثََنا إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ، ثََنا ُسفَْيانُ، ثََنا اْبُن - ١٨١٠٦

غََزْوُت َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَْزَوةَ َتبُوَك َعلَى َبكْرٍ َصْعبٍ :َعْن َصفَْوانَ بن َيْعلَى، َعْن أَبِيِه، قَالََعطَاٍء، 
فَاْنتََزَع ثَنِيََّتُه فَخَاَصَمُه إِلَى النَّبِيِّ فَكَانَ أَْوثََق أَْعَماِلي ِفي نَفِْسي، َواسَْتأْجُْرُت أَجًِريا، فَقَاَتلَ أَجِريِي َرُجال فََعضَّ َيَدُه 

  .أََيَدُع َيَدُه ِفي ِفيَك تَقَْضُمَها كَقَْضمِ الْفَْحلِ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْهَدَرَها، َوقَالَ
ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، ثََنا َعْمُرو بن دِيَنارٍ، َواْبنُ  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثََنا ُمحَمَُّد بن َبْدرٍ الَْبْصرِيُّ، ثََنا - ١٨١٠٧

غََزْوُت َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَْزَوةَ َتبُوَك :ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعْن َصفَْوانَ بن َيْعلَى، َعْن أَبِيِه، قَالَ
قَاَتلَ أَجِريِي َرُجال فََعضَُّه فَنََزَع َيَدُه ِمْن ِفيِه فََسقَطَْت ثَنِيَُّتُه، فَأُِتَي بِِه النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ َعلَى َبكْرٍ صَْعبٍ َوَمِعي أَجٌِري ِلي، فَ

  أَُتَدُع َيُدُه ِفي: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَُه

الْفَْحلُفَأَْهَدَرَها   .ِفيَك َتقَْضُمَها كََما يَقَْضمُ 
ِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، ثََنا َحفُْص بن َحدَّثََنا َع - ١٨١٠٨

اُء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن ا َعطَُعَمَر الْحَْوِضيُّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، ثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، ثََنا َهمَّاٌم، ثََن
أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ قَْد َعضَّ َيَد َرُجلٍ فَاْنتََزَع َيَدٌه فََسقَطَتْ :َصفَْوانَ بن َيْعلَى بن ُمْنَيةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .أَرَْدَت أَنْ تَقَْضَمَها كََما َيقَْضُم الْفَْحلُ: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالَثَنِيَّةُ الَِّذي َعضَُّه، فَأَْبطَلََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ

َربَاحٍ، ح َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، ثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق، َعْن َعطَاِء بن أَبِي  - ١٨١٠٩
: ثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى، كَاَتُب الْعَُمرِيِّ، قَالَ: ْشِديَن الِْمْصرِيُّ، وَالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْستَرِيُّ، قَاالَوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِ

ن أَبِي َرَباحٍ، َعْن بثََنا رِْشِديُن، َعْن ُيوُنَس بن َيزِيَد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن خَاِلِد بن كَِثريٍ الَْهْمَدانِيِّ، َعْن َعطَاِء 
أَنَُّهَما َخَرَجا َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة َتبُوَك :َصفَْوانَ بن َيْعلَى، َعْن أَبِيِه، َوَعمِِّه َسلََمةَ بن أَُميَّةَ

ْنتََزَع صَاِحبَُنا َيَدُه ِمْن ِفيِه فَطََرَح َبْعَض ِفيِه فَذََهَب إِلَى َرُسولِ اللَِّه َوَمَعَنا صَاِحٌب لََنا فَقَاَتلَُه َرُجلٌ ِمَن النَّاسِ فََعضَُّه، فَا
  َيذَْهبُ أََحُدكُْم إِلَى أَِخيِه: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَُه الَْعقْلَ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  الْفَْحلِ ثُمَّ يَأِْتي َيسْأَلُ الْعَقْلَ، فَأَْبطَلََها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيُعضُُّه َعضَّ 
  َباٌب

، ثََنا لْقَزَّاُزَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثََنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ ا - ١٨١١٠
ثََنا َصفَْوانُ بن َيْعلَى بن : َسِمْعُت َعطَاَء بن أَبِي َربَاحٍ، َيقُولُ: ثََنا َهمَّاُم بن َيحَْيى، قَالَ: َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، قَاال

أَو : ْعرَاَنِة َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ َوَعلَْيِه أَثَُر َخلُوقٍ، قَالَ َهمَّاٌمأَُميَّةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهو بِالْجِ
َوأُنْزِلَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْوْحيُ : كَْيَف َتأُْمرُنِي أَنْ أَصَْنَع ِفي ُعْمَرِتي؟ قَالَ: أَثَُر ُصفَْرٍة، فَقَالَ: قَالَ

: َوِدْدتُ أَنِّي رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يُوَحى إِلَْيِه، فَقَالَ ِلي ُعَمُر: َوكَانَ َيْعلَى َيقُولُ: قَالَفَُسِتَر بِثَْوبٍ، 
فََرفََع طََرَف الثَّْوبِ فََنظَْرُت إِلَْيِه : ْحُي؟ قَالَأََيُسرُُّك أَنْ َتْنظَُر إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد أُْنزِلَ َعلَْيِه الَْو

أَْيَن السَّاِئلُ َعنِ الُْعْمَرِة؟ اْخلَعِ :كََغِطيِط الْبِكْرِ، فَلَمَّا ُسرَِّي َعْنُه، قَالَ: إِنِّي أَْحِسُبُه أَْيضًا، قَالَ: َولَُه غَِطيطٌ، قَالَ َهمَّاٌم
أَثََر الصُّفَْرِة َشكَّ َهمَّاٌموَاْصَنْع ِفي ُعْمَرِتَك َما َصَنْعَت ِفي : قَالَ أَثََر الَْخلُوقِ، َوإِمَّا قَالَ الُْجبَّةَ َواغِْسلْ َعْنَك، إِمَّا



  .َحجِِّك
بن ُمْسِلمٍ، ثََنا َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر الَْبصْرِيُّ، ثََنا عَْبُد الَْواِحِد بن ِغَياٍث، ثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ  - ١٨١١١

  َعْبُد الَْمِلِك بن أَبِي

لَوَِدْدُت أَنِّي َرأَْيُت َرسُولَ : قُلُْت ِلُعَمَر بن الَْخطَّابِ: ُسلَْيَمانَ، َعْن َعطَاٍء، َعْن َصفَْوانَ بن َيْعلَى، َعْن أَبِيِه َيْعلَى، قَالَ
فَكُنَّا ِفي َسفَرٍ َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَنََزلَ : ِه الَْوْحُي، قَالَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا نََزلَ َعلَْي

َخُرونَ مِنِّي َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أَْحَرْمُت بُِعمَْرٍة َوالنَّاسُ َيْس: َمْنزِال، َوَجاَءُه أَْعرَابِيٌّ َعلَْيِه ُجبَّةٌ َعلَْيَها الزَّْعفََرانُ، فَقَالَ
إِلَيَّ ُعَمُر بَِيِدِه، فَأَْدَخلُْت فَكَْيَف أَْصَنُع؟ فََسكََت َعْنُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَنَْزلَ اللَُّه الَْوْحَي فَأََشاَر 

أَْيَن السَّاِئلُ َعنِ :ُمْحَمرٌّ َعيَْناُه َوجَبِيُنُه فَُسرَِّي َعْنُه، فَقَالَرَأِْسي الِْخَباَء، فَإِذَا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  .اْنَزْع عَْنَك ُجبََّتَك، َوَما كُْنتَ َصانًِعا ِفي َحجَِّك فَاْصَنْعُه ِفي ُعْمَرِتَك:أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ: الُْعْمَرِة؟فَقَالَ
بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر، ثََنا عَْبُد اللَِّه بن سَْعِد بن إِْبَراهِيَم الزُّْهرِيُّ، ثََنا َعمِّي، ثََنا أَبِي، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ  - ١٨١١٢

َجاَء أَْعرَابِيٌّ :، قَالَأَبِيِهإِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي زَِياٍد، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َيعْلَى بن أَُميَّةَ، َعْن 
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أَْهلَلُْت َوُهو ُمَتَخلٌِّق َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ ِمْن : إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن ِعْندَُه، فَقَالَ

انَْزْع ِعَماَمَتَك َوقَِميَصَك َواغِْسلْ َهِذِه الصُّفَْرةَ َعْنَك، : َعلَْيِه َوَسلََّمُصوٍف َوِعَماَمةٌ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه 
  َوَما كُْنَت

  .َصانًِعا ِفي َحجَِّك فَاْصَنْعُه ِفي ُعْمَرِتَك
ا إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ، ثََن: َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َوأَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ الْجَُمِحيُّ، قَاال - ١٨١١٣

َيْعلَى بن أَُميَّةَ، َعْن ثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، ثََنا َعْمُرو بن ِديَنارٍ، َواْبُن ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن َصفَْوانَ بن 
أَنْ أََرى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َنَزلَ َعلَْيِه الَْوْحُي، فَلَمَّا كُنَّا  إِنِّي أُِحبُّ: قَالَ قُلُْت ِلُعَمَر بن الْخَطَّابِ ٢٧أَبِيِه، 

ا َوْجُهُه، َوقَدْ ْيُتُه َيِغطُّ ُمْحَمربِالْجِعَْراَنِة أُنْزِلَ َعلَْيِه الَْوْحُي، فََسجَّى ثَْوًبا فََدعَانِي ُعَمُر فَكََشَف ِلي الثَّْوَب َعْن َوْجهِِه، فََرأَ
َيا َرُسولَ اللَِّه،أَْحَرْمتُ بِالُْعمَْرِة َوَعلَيَّ َهذَا فَكَْيفَ : أََتاُه قَْبلَ ذَِلَك أَْعرَابِيٌّ َعلَْيِه ُمقَطََّعاتٌ لَُه ُمَتضَمٌِّخ بَِخلُوقٍ، فَقَالَ

: َها أََنا ذَا، قَالَ: أَْيَن السَّاِئلُ؟ فَقَالَ: ْيِه الَْوْحُي، فَلَمَّا ُسرَِّي َعْنُه، قَالََتأُْمرُنِي أَنْ أَصَْنَع؟ فَلَْم ُيجِْبُه بَِشْيٍء َحتَّى أُنْزِلَ َعلَ
كُْنُت أَْنزُِع َعنِّي َهِذِه الُْمقَطََّعاِت َوأَغِْسلُ َعنِّي : أََرأَْيَت لَو كُْنُت ُمْحرًِما بِالَْحجِّ َوَهذَا َعلَْيَك كَْيَف كُْنَت َتْصَنُع؟ قَالَ

فَاذَْهْب فَانْزِْع َعْنَك َهِذِه الُْمقَطَّعَاِت، َواغِْسلْ َعْنَك َهذَا الَْخلُوَق وَاصَْنُع ِفي ُعْمَرِتَك كََما كُْنتَ : ا الَْخلُوَق، قَالََهذَ
ثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن  ثََنا إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ،: َتصَْنُع ِفي َحجَِّتَك، َحدَّثََنا يُوُسُف الْقَاِضي، َوأَُبو َخِليفَةَ، قَاال

  إِنِّي أُِحبُّ أَنْ أََرى َرُسولَ اللَِّه: قُلُْت ِلُعَمَر: َعطَاٍء، َعْن َصفَْوانَ بن َيْعلَى، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .ينَارٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َنَزلَ َعلَْيِه الَْوْحُي، بِِمثْلِ َحِديِث َعْمرِو بن ِد
بِي، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ السَِّراُج الْقَاِضي، ثََنا السَّكَُن بن َسعِيٍد الْقَاِضي، ثََنا َوْهُب بن جَرِيرٍ، ثََنا أَ - ١٨١١٤

أََتى َرُسولَ اللَِّه :بِيِه، قَالََسِمْعُت قَْيَس بن سَْعٍد ُيَحدِّثُ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َيْعلَى، َعْن أَ: قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالْجِعَْراَنِة َرُجلٌ َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ َوُهو ُمْصفٌَر ِلْحَيُتُه َوَرأْسُُه، فَقَالَ

اغِْسلْ َعْنَك الصُّفَْرةَ َوأنَْزُع َعْنكَ الُْجبَّةَ، َوَما كُْنتَ صَانًِعا ِفي َحجَِّتَك : الََوَسلََّم، إِنِّي أَْحَرْمُت َوأََنا كََما َتَرى، قَ
  .فَاْصَنْعُه ِفي ُعْمَرِتَك



َق، ثََنا َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِقَرياٍط الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، ثََنا شَُعْيُب بن إِْسَحا - ١٨١١٥
أَْخبََرنِي َصفَْوانُ بن َيْعلَى بن أَُميَّةَ، أَنَّ أََباُه أَْخَبرَُه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : األَْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي َعطَاُء بن أَبِي َربَاحٍ، قَالَ

غََناِئمَُهْم فَأََتاُه أَعْرَابِيٌّ َعلَْيِه قَِميٌص أَو ُجبَّةٌ َوقَْد َخضََّب نَفَْسُه  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بِالْجِعَْراَنةِ ِحَني قَِدَم ِمْن ُحَنْينٍ قَسََّم
ولَ إِنِّي أَْحرَْمُت بُِعْمَرٍة فََما َتَرى؟ فَلَْم َيُردَّ َعلَْيِه شَْيئًا ثُمَّ إِنَّ َرُس: َيا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بُِصفَْرٍة فَقَالَ

إِنِّي أُِحبُّ أَنْ أََرى َرسُولَ : ن ُمْنَيةَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْعتََزلَ ِللَْوْحيِ، فَقَاَم إِلَْيِه ُعَمُر َيْسُتُرُه بِثَْوبِِه قَالَ َيعْلَى ب
  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَِني

َوَسلََّم،  فَأَْدَخلَ َرأَْسُه ِمْن َتْحِت الثَّْوبِ فََوَجَدهُ َيِغطُّ كَالنَّاِئمِ ثُمَّ إِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِهُيوَحى إِلَْيٍه فََدعَاُه ُعَمُر 
لرَِّداَء َوافَْعلْ ِفي ُعْمرَِتَك َما َتفَْعلُ اغِْسلْ َوالَْبسِ اِإلَزاَر وا:قَاَم فََدَعا اَألْعَرابِيَّ فَأََمَرُه أَنْ َينْزَِع ُجبََّتُه َوقَِميَصُه َوقَالَ لَُه

  .ِفي َحجَِّتَك
لَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْعقُوَب بن إِْسَحاقَ الَْخِطيبُ اَألهَْوازِيُّ، ثنا َحفُْص بن َعْمرٍو الرُّبَاِليُّ ثنا ُعَبْيدُ ال -١٨١١٦

أَْخبََرنِي َصفَْوانُ بن : َسِمْعُت َعطَاَء بن أَبِي َربَاحٍ، َيقُولُ: أَبِي َمْعُروٍف، قَالَ ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ الَْمجِيِد ثنا َرَباحُ بن
ولَ َيا َرُس: كُنَّا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَتَاُه َرُجلٌ َعلَْيِه ُجبَّةٌ بَِها أَثَرُ َخلُوقٍ، فَقَالَ: َيْعِلي َعْن أَبِيِه قَالَ

ذَا نََزلَ َعلَْيِه الَْوِحيُّ بِِظلٍِّة، اللَِّه إِنَّي أَْحَرْمُت بُِعمَْرٍة فَكَْيَف أَفَْعلُ؟ فََسكََت َعْنُه فَلَْم َيْرجِْع إِلَيِْه، َوكَانَ ُعَمُر َيْستُُرُه إِ
أَْينَ :َمَعُه ِفي الثَّْوبِ، فََنظَْرُت إِلَْيِه، فَلََّما َسَرى َعْنُه، قَالَ إِنِّي أُِحبُّ إِذَا َنَزلَ َعلَْيِه الَْوِحيُّ أُْدِخلُ َرأِْسي: فَقُلُْت ِلُعَمَر

اْنَزْع عَْنَك ُجبََّتَك َواغِْسلْ أَثََر الَْخلُوقِ الَِّذي بَِك، َوافَْعلْ ِفي ُعْمَرِتكَ :السَّاِئلُ آنِفًا َعنِ الُْعْمَرِة؟فَقَاَم الرَُّجلُ إِلَْيِه، فَقَالَ
  .ِعال ِفي َحجَِّتَكَماكُْنَت فَا

  ُعثَْمانُ بن َيْعِلي بن أَُميَّةَ َعْن أَبِيِه
َخلَُف بن َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ثنا سَِعيُد بن ُمحَمٍَّد الَْجرِْميُّ ثنا أَُبو ُعبَْيَدةَ الَْحدَّاُد ثنا  -١٨١١٧

  :ْعِلي بن أَُميَّةَ، قَالََمْهَرانَ َحدَّثَنِي َعْمُرو بن ُعثَْمانَ بن َي

: َبْيَنَما َنْحُن َنِسُري ذَاَت َيْومٍ َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َنْحُن بَِبعِريٍ، قَالَ: َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َجدِّي، قَالَ
َيا َيْعِلي اْنطَِلْق :ا إِلَْيِه بِرَأِْسِه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَلَمَّا َرأَى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَم

أََما : ِه، قَالُواإِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يُوصِيكُْم بِ: إِلَى أَْهلِ َهذَا الَْبِعريِ فَاْشَترِِه ِمنُْهْم َوإِنْ لَْم َيبِيعُوَك، فَقُلْ
َوصَّاَنا بِِه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  اْيُم اللَِّه لَقَْد َنَضحَْنا َعلَْيِه ِعْشرِيَن َسَنةً َوإِنْ كُنَّا لَُنرِيُد أَنْ َنْنَحَرُه بِالَْغَداِة، فَأَمَّا إِذَا

  َوَسلََّم فَأَنَّا ال َنأْلُوهُ َخيْرًا
َرانَ، ثنا ا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، ثنا َسِعيدُ الَْجرِْميُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ الَْحدَّاُد ثنا َخلَُف بن َمْهَحدَّثََن -١٨١١٨

لِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَنَما َنْحُن َمَع َرسُو: َعْمُرو بن ُعثَْمانَ بن َيْعِلي بن أَُميَّةَ، أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
إِنَّ َرُسولَ : َيا َيْعِلي اذَْهْب إِلَى َهُؤالِء اِإلَشاَءاِت، فَقُلْ:ِفي َمِسريٍ ذَاَت َيْومٍ إِذَا َنْحُن بِثَالِث إَِشاءَاٍت ُمَتفَرِّقَاٍت، فَقَالَ

نْ َتْجَتِمْعَن َبإِذِْن اللَِّه، فََمَشْيَن َحتَّى ِصْرنَ ِفي أَْصلٍ َواِحٍد، فَاْستََتَر بِهِنَّ ِلبَْعضِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمْركُنَّ أَ
  .لَى َمْوِقِفَهاَيا َيعِْلي اْنطَِلْق إِلَْيهِنَّ فَأُْمْرنَ أَنْ يَْرجِْعَن بِإِذْنِ اللَِّه، فََمَشْيَن حَتَّى َرجََعْت كُلُّ وَاِحَدةٍ إِ: َحاَجتِِه، ثُمَّ قَالَ

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َداُوُد بن َعْمرٍو -١٨١١٩



ثنا كُثَْيُر بن زَِياٍد اَألزَِديُّ أَُبو َسْهلٍ، ثنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ بن َيْعِلي، َعْن : ثنا اْبُن الرَّمَاحِ قَاُص َبلْخٍ، قَالَ: الضَّبِيُّ، قَالَ
تَِنا كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ، فَأََصاَبتَْنا السََّماُء، فَكَاَنِت الْبِلَّةُ ِمْن َتْح:دِِّه، قَالَأَبِيِه، َعْن َج

َعلَْيِه َوَسلََّم بِالال فَأَذَّنَ َوأَقَاَم، َوالسََّماُء ِمْن فَْوِقَنا َوكُنَّ ِفي َمِضيقٍ، فََحضََرِت الصَّالةُ، فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه 
ئُ إَِمياًءا َيجَْعلُ السُُّجودَ َوَتقَدََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى َعلَى رَاِحلَِتِه َوالْقَْوُم َعلَى َروَاِحِلهِمْ ُيوِم

  .اخْفَُض ِمَن الرُّكُوعِ
ُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، ثنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، انا َخاِلُد َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق َعنِ َحدَّثََنا َمْحُمو -١٨١٢٠

ى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى ْخبََرُه أَنَّهُ أََتالزَُّهرِيِّ، َعْن َعْمرِو بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَُميَّةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه أَْخَبَرُه أَنَّ َيْعِلي بن أَُميَّةَ أَ
َبلْ :َيا َرسُولَ اللَِّه َبايِْع أَبِي َعلَى الْهِجَْرِة، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَبِيِه َيْوَم الْفَْتحِ، فَقُلُْت
  .َرةُ َبْعدَ الْفَْتحِأُبَايُِعُه َعلَى الْجِهَاِد َوقَِد اْنقَطََعِت الْهِْج

لٍ َوُرْشَدْينِ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ، بن ُنَمْيرٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا َسعِيُد بن ُعفَْيرٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ َعْن ُعقَْي -١٨١٢١
َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيْعِلي بن أَُميَّةَ انا أََباهُ أَخَْبَرُه أَنَّ  َعْن ُعقَْيلٍ، َوقُرَّةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن َعْمرِو بن

  َيا َرسُولَ اللَِّه، َبايِْع أَبِي َعلَى الْهِجَْرةِ،: قُلُْت: َيْعِلي، قَالَ

  .الْهِْجَرةُ أَُبايِْعُه َعلَى الْجَِهاِد فَقَِد اْنقَطََعِت:فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ُمَجاِهٌد َعْن َيْعِلي بن أَُميَّةَ

ي بن أَُميَّةَ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِيُّ، ثنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، ثنا شُْعَبةُ َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ُمَجاِهٍد، أَنَّ َيْعِل -١٨١٢٢
صَاِحبِِه فَانَْتَز َع َيَدُه ِمْن ِفيِه فَقَلََع ثَنِيََّتُه، فَخَاَصَمُه إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَاَتلَ َرُجال فََعضَّ أََحُدُهَما َيدَ 

  .أَْبطَلََهافَ: َنَعْم، قَالَ: أََتْدرِي َما أَطَلََّها؟ قُلُْت: أََيَعضُّ أََحدُكُْم أََخاُه كََما يََعضُّ الَْبكُْر، فَأَطَلََّها، قَالَ ِلي الَْحكَُم:فَقَالَ
  َخاِلُد بن الدَُّرْيِك َعْن َيْعِلي

َسِمْعتُ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ضَِراُر بن ِصْرٍد، ثنا َسعِيُد بن َعْبِد الَْجبَّارِ، َعْن َبِشريِ بن طَلَْحةَ، قَالَ -١٨١٢٣
َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسرِيٍَّة، َوكَانَ : َيقُولَُسِمْعُت َيْعِلي بن ُمْنَيةَ، : َخاِلَد بن الدَُّرْيِك، َيقُولُ

ال أَْخُرُج َمَعكَ َحتَّى َتجَْعلَ ِلي َشيْئًا، فََجَعلُْت لَُه ثَالثَةَ : َرُجلٌ َيْخُرُج مَِعي ِفي السَّرَاَيا، فَلَمَّا كَانَ ِتلَْك السَّرِيَّةُ، قَالَ
ال : قُلُْت: ال َساِهَم لََك، فَذَكَْرُت ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ، فَلَمَّا كَانَ ِعْنَد السَِّهامِ، قُلُْتَدَنانِريٍ

َنانِريٍ َحظُُّه ِمَن اَألخَِرِة َوالدُّْنَيا، فَأَمَّا َشْيٌء تِلَْك الثَّالثَةُ َد:أَسُْهَم لََك، فَذَكَْرُت ذَِلكَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  .َيَتَعاطُوَنُه َبيَْنُهْم فَلَْيَس كَذَِلَك

  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُسفَْيانَ الصَّفَّارِ الِْمصِّيِصيُّ َوَعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، -١٨١٢٤

نا ُسلَْيُم بن َمْنصُورِ بن َعمَّارٍ، ثنا أَبِي، ثنا َبِشريُ بن طَلَْحةَ الُْجذَاِميُّ بن ُدَرْيَك، ثنا َسِعيدُ بن َمْنُصورِ بن َعمَّارٍ، ث: قَاال
أَطْفَأَ نُوُركَ  َتقُولُ النَّاُر ِللُْمْؤِمنِ َيْوَم الِْقَياَمِة ُجْز َيا ُمْؤِمُن فَقَْد:َعْن َيْعِلي بن ُمْنَيةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  لَهَبِي
َصفَْواِن بن َيعِْلي َعْن أَبِيِه   َبِقيَّةُ َحِديثِ 

لْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ الْقَاِضي، ثنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا َمْحمُوُد بن ُمَحمَِّد بن َعْبدِ اللَِّه ا -١٨١٢٥
ثنا َهِشيمُ أنا مَْنُصورُ بن َزاَدانَ َوَعْبُد الَْمِلِك َوالَْحجَّاُج َواْبُن أَبِي لَْيلَى، َعْن : ى َزْحَمَوْيِه، قَاالثنا َزكَرِيَّا بن َيْحَي: قَالَ

َعلَْيَها رَْدٌع ِمْن َخلُوقٍ،  َجاَء أَْعرَابِيٌّ إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ: َعطَاٍء َعْن َيْعِلي بن ُمْنَيةَ، قَالَ



اغِْسلْ َعْنَك َهذَا :َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّي أَْحَرْمُت ِفيَما تََرى َوالنَّاُس َيْسَخُرونَ مِنِّي، فَأَطَْرَق َعْنُه ُهَنْيَهةً، ثُمَّ قَالَ: فَقَالَ
َت صَانًِعا ِفي َحجَِّك، َولَمْ يذْكُرُوا ِفي الَْحدِيِث َصفَْوانَ بن الزَّْعفََرانَ وَاْخلَْع ُجبََّتَك وَاْصَنْع ِفي ُعْمرَِتَك كََما كُْن

  .َيْعِلي
نَ الَْحنَِفيُّ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ ثنا الْفَُضْيلُ بن َسْهلٍ اَألْعَزُج، ح َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدا -١٨١٢٦

ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ أَُبو َيحَْيى َصاِعقَةُ، ثنا اَألْسَوُد بن َعاِمرٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ َعْن َعْبِد اِإلْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا 
  أَيُّهَا َيا:قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ َعْن َعطَاٍء َعْن َصفَْواِن بن َيْعِلي، قَالَ

  .النَّاُس، إِنَّ اللََّه َحيٌِّي كَرٌِمي، فَإِذَا اغَْتَسلَ أََحدُكُْم فَلَْيْسَتتِْر
ثنا َحدَّاُد بن الْمِْنَهالُ، ثنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َوأَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، قَالَ -١٨١٢٧
َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َعلَى : يَنارٍ َعْن َعطَاٍء، َعْن َصفَْواِن بن َيْعِلي، َعْن أَبِيِه، قَالََعْمرِو بن ِد

  .َونَاَدْوا َيا َماِلُك لَيَقْضِ َعلَْيَنا رَبَُّك:الِْمْنبَرِ
  ِلي بن ُمرَّةَ َعْن أَبِيِه ُعَمَر بن َعْبِد اللَِّه بن َيْعِلي َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّهَيْعِلي بن ُمرَّةَ الثَّقَِفيُّ عَْبُد اللَِّه بن َيْع

ْعِلي بن ُمرَّةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا اْبُن اِإلصَْبَهانِيِّ، َحدَّثََنا شَُرْيٌك، َعْن ُعَمَر بن َعْبِد اللَِّه بن َي -١٨١٢٨
رِيقِ َرأَْيُت ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالثَةَ أَْشَياٍء َما َرآَها أََحٌد قَْبِلي، كُْنُت َمَعُه ِفي طَ:ْن َجدِِّه، قَالََعْن أَبِيِه، َع

إِنْ :َيا َرسُولَ اللَِّه ابْنِي َهذَا كََما َتَرى، قَالَ: ْتَمكَّةَ فََمرَّ َعلَى اْمَرأٍَة َمَعَها اْبٌن لََها بِهِ لََمٌم َما رَأَْيُت لََمًما أََشدُّ ِمنُْه، فَقَالَ
َهذَا َيقُولُ :َعلَيَّ بَِصاِحبِ َهذَا، فََجاَء فَقَالَ:ِشئِْت َدَعْوُت لَُهفََدَعا لَهُ ثُمَّ َمَضى، فََمرَّ َعلَْيِه َبِعٌري َماٍد َجرَاُنُه َيْرغُو، فَقَالَ

اذَْهبْ :ي حَتَّى إِذَا كَبُْرُت أََرادُوا أَنْ يَْنَحرُونِيثُمَّ َمَضى فََرأَى َشجََرَتْينِ ُمَتفَرِّقََتْينِ، فَقَالَ ِليَنَتْجُت ِعْنَدُهْم َواْسَتْعَملُونِ
َف َمرَّ َعلَى َصبِيٍّ َوُهوَ اذَْهْب فَقُلْ لَُهَما َيَتفَرَّقَاثُمَّ َمَضى، فَلَمَّا اْنَصَر:فَُمْرُهَما فَلَْتْجَتِمَعافَاْجَتَمَعَتا فَقََضى َحاَجَتُه َوقَالَ

  َيلَْعُب َمَع الصِّْبَياِن، َوقَْد َهَيأَْت

َما :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأُمُُّه ِستَّةَ أَكُْبشٍ فَأَْهَدْت لَُه كَْبَشْينِ، َوقَالَْت َما َعاَد إِلَْيِه َشْيٌء ِمَن اللََّممِ، فَقَالَ َرُسولُ اللَّ
  .َيعْلَُم أَنِّي َرُسولُ اللَِّه إِال كَفََرةٌ أَْو فََسقَةُ الْجِنِّ وَاألَْنسِِمْن َشٍئ إِال 
ْبِد اللَِّه َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الِْحْمِصيُّ، ثنا َمَرَوانُ بن ُمَعاوِيَةَ، َحدَّثَنِي ُعَمُر بن َع -١٨١٢٩

كُنَّا إِذَا َسافَْرَنا َمَع َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْن َننَْزعَ : ِفيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَبن َيْعِلي بن ُمرَّةَ الثَّقَ
  .ِخفَافََنا ثَالثًا، فَإِذَا َشهِْدَنا فََيْوٌم َولَْيلَةٌ

، ثنا سَْهلُ بن َزْنَجلَةَ الرَّازِيُّ، ثنا الصَّبَّاحُ بن ُمحَارِبٍ، َعْن ُعَمَر بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبدِاللَِّه الَْحْضَرِميُّ -١٨١٣٠
شَُرْيٍك، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعْبِد اللَِّه بن َيْعِلي بن ُمرَّةَ الثَّقَِفيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َوَعْن زَِيادِ بن َعالقَةَ، َعْن أَُساَمةَ بن 

  .ِللُْمَساِفرِ ثَالثًا َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ:لَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِفي الَْمْسحِ َعلَى الْخُفَّْينَِع
ثنا الصَّبَّاُح بن ُمَحارِبٍ، َعْن ُعَمَر بن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، ثنا سَْهلُ بن زَْنَجلَةَ، قَالَ -١٨١٣١

َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِد اللَِّه بن َيْعِلي بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالََعْب
  فَلَْيَتَبوَّأُ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ

ثنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َمْسلََمةَ الرَّازِيُّ، ثنا أَُبو ُزهَْيرٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبٍ اِإلْصَبهَانِيُّ، -١٨١٣٢
  ُمْغَراَء، َعْن ُعَمَر بن َعْبِد اللَِّه بن



اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ تَْعجِيلُ الِْفطْرِ ثَالثَةٌ ُيِحبَُّها :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َيْعِلي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  .َوَتأِْخريُ السُّحُورِ َوَضْرُب الَْيَدْينِ أََحِدِهَما بِاُألْخَرى ِفي الصَّالِة

، ثنا الَْولِيُد بن ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ: َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم النَّْحوِيُّ، قَالَ -١٨١٣٣
أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِفي َيِدي َخاَتٌم ِمْن :ُمْسِلمٍ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعنِ اْبنِ َيْعِلي، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .َجمَْرةٌ َعِظيَمةٌ:ال، قَالَ: أَُتؤَِدي َزكَاةَ َهذَا؟قُلُْت:ذََهبٍ، فَقَالَ
الثَّقَِفيُّ َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ِضرَاُر بن ِصْرٍد، ثنا َيْحَيى بن َيَماٍن، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ َعمِّ ِعْمَرانَ  -١٨١٣٤

َوَما َزكَاُتُه؟ : أَُتَزِكَيُه؟ قَالَ: ذََهبٍ، فَقَالَ أَبِيِه، َعْن َجدِِّه،أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َعلَْيِه َخاَتًما ِمْن
  .َجْمَرةٌ: قَالَ

  الِْمْنهَالُ بن َعْمرٍو َعْن أَبِي َيْعِلي بن ُمرَّةَ
َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا َيحَْيى بن ِعيَسى، َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ الِْمْنهَالِ بن  - ١٨١٣٥

كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرأَْيُت ِمْنُه ثَالثَةَ أَْشَياءَ :َحدَّثَنِي اْبُن َيْعلَى بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: ْمرٍو، قَالََع
إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى : الشََّجَرَتْينِ، فَقُلْ لَُهَما اذَْهْب إِلَى ِتيَك: نََزلَْنا بِأَْرضٍ ِفيَها َشَجٌر كَِثٌري، فَقَالَ ِلي: َعجِيَبةً، قَالَ

  إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُركَُما أَنْ َتْجَتِمَعا، فَذََهْبتُ إِلَْيهَِما، فَقُلُْت

اذَْهْب، فَقُلْ : َتا، فَقََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحاَجَتُه، َوقَالََعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُركَُما أَنْ َتْجَتِمَعا، فَاْجَتَمَع
ْبعَ َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ َهذَا ُيْصَرُع ِفي الشَّْهرِ َس: َيتَفَرَّقَاِن، فَقُلُْت لَُهَما فََتفَرَّقََتا، َوَجاَءِت امَْرأَةٌ بَِصبِيٍّ، فَقَالَْت: لَُهَما

إِذَا َرَجْعِت فَأَْعِلِمينِي َما : اخُْرْج َعُدوَّ اللَِّه أََنا َرسُولُ اللَِّه، ثُمَّ قَالَ لََها: اْدنِيِه مِنِّي، فََتفَلَ ِفي ِفيِه، َوقَالَ: َمرَّاٍت، قَالَ
َيا : ُخذْ ِمْنَها أََحَد الْكَْبَشْينِ َوَما َمَعَها، قَالَْت: الَ ِليَصنََع، فَلَمَّا َرَجَع اْسَتقَْبلَْتُه بِكَْبَشْينِ َوَشْيٍء ِمْن َسْمنٍ َوأَِقٍط، فَقَ

آللِ فُالٍن، فََبَعثَ : ِلَمْن َهذَا؟، فَقَالُوا: فَأَتَاُه َبِعٌري فََرأَى َعْيَنْيهِ َتسِيالِن، فَقَالَ: َرسُولَ اللَِّه، َما َرأَْيُت ِمْنُه ذَاَك، قَالَ
كَانَ لََنا نَاِضًحا فَكَبَِر فَأََرْدَنا أَنْ : َما ِلَهذَا الَْبِعريِ َيْشكُوكُْم؟ قَالُوا: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَإِلَيْهِْم َرُسولُ اللَِّه َص

بن غَنَّامٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه  ذَُروُه ِفي اإلِبِلِ فَذَرُوُه، َحدَّثََنا ُعبَْيُد: َنْنَحَرُه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َرأَْيُت ِمَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :بن ُنَمْيرٍ، ثنا ُمحَاضٌِر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ الِْمْنهَالِ بن َعْمرٍو، َعْن َيْعلَى بن ُمرَّةَ، قَالَ

  .َوَسلََّم ثَالثَةَ أَْشَياَء، فَذَكََر َنْحَوُه
  الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيْعِلي َعْبُد

  َعْن أَبِيِه
: زَِياٍد، قَالَ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ أَُخو َحجَّاجٍ، ثنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن - ١٨١٣٦

  ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن

أَطْلَْيُت َيْوًما، ثُمَّ َتَخلَّقُْت فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه :، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َيْعلَى بن ُمرَّةَ الثَّقَِفيُّ، َعْن أَبِيِه، قَالَإِْسحَاَق
إِنِّي َتنَوَّْرتُ ثُمَّ : ا َهذَا الَِّذي َعلَى َيِدَك؟ فَقُلُْتَم: َيا َرُسولَ اللَِّه، َصلِّ َعلَيَّ، فَقَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم فََناَولُْتُه َيِدي، فَقُلُْت

  .فَاْنطَِلْق فَاغِْسلُْه، ثُمَّ اغِْسلُْه ثَالثَ مَرَّاٍت: ال، قَالَ: أَلََك ُسرِّيَّةٌ؟ قُلُْت: ال، قَالَ: أَلََك اْمَرأَةٌ؟، قُلُْت: َتَخلَّقُْت، فَقَالَ
  ِلي َعْن أَبِيِهَعْمُرو بن ِديَنارٍ َعْن أَبِي َيْع

َعِليِّ بن  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْفََسوِيُّ، ثنا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ الْوَاِسِطيُّ، ثنا ِمهَْرانُ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن - ١٨١٣٧
َحضََرْت :ْمَرانَ بن َيْعلَى، َعْن َيْعلَى، قَالََحدَّثَنِي َعْمُرو بن دِيَنارٍ، َعْن ِع: َعْبِد اَألْعلَى، َعْن أَبِي سَْهلٍ اَألزِْديِّ، قَالَ



َعلَْيِه َوَسلََّم، فَال َيَتقَدَّمَُنا، َصالةٌ َمكْتُوَبةٌ وََنْحُن َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَمََّنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه 
  .كَانَ الَْمكَانُ َضيِّقًا: ى ذَِلَك، قَالََما َدَعاهُ إِلَ: فَقُلُْت َألبِي سَْهلٍ

  َعْبُد اللَِّه بن حَفْصِ بن أَبِي َعِقيلٍ َوقَِد اْخُتِلَف ِفي اْسِمِه َعْن َيْعِلي بن ُمرَّةَ
َحفْصِ بن ُعَمَر، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد السِّيُوِطيُّ، ثنا َعفَّانُ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن  - ١٨١٣٨

  اغِْسلْ َهذَا َعْنَك: أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َعلَْيِه َمْسَحةً ِمْن َخلُوقٍ، فَقَالَ:َيْعلَى بن ُمرَّةَ
َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا وْرقَاُء بن ُعَمَر، َعْن  - ١٨١٣٩
  بن َحفْصِ

َيا َيْعلَى، َهلْ لََك اْمَرأَةٌ؟ : َرآنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا مَُتَخلٌِّق، فَقَالَ:بن أَبِي َعقِيلٍ، أََنا َيْعلَى بن ُمرَّةَ، قَالَ
فَذََهْبُت فََغَسلُْتُه، ثُمَّ غََسلُْتُه، ثُمَّ : ُه، ثُمَّ اغِْسلُْه َعْنَك، ثُمَّ اغِْسلُْه َعْنَك، ثُمَّ ال َتُعْد، قَالَفَاذَْهْب فَاغِْسلْ: ال، قَالَ: قُلُْت

  .غََسلُْتُه، ثُمَّ لَْم أَُعدْ َحتَّى السَّاَعِة
، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أََنا َعطَاُء بن السَّاِئبِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، ثنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ - ١٨١٤٠

ِمْن َزْعفََراٍن، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َحفْصِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َيْعلَى بن ُمرَّةَ، أَنَّهُأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوبِِه صُفَْرةٌ 
فََغَسلَُه وَلَْم َيُعْد، َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ اَألدَْنى، : اغِْسلْ َهذَا عَْنَك، ثُمَّ اغِْسلُْه، ثُمَّ ال تَُعْد، قَالَ: َسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

فْصٍ، َعْن َيْعلَى بن ُمرَّةَ، ثنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ثنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َح
  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه

، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْمَْرَوزِيُّ، ثنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ - ١٨١٤١
َيا َيعْلَى، : َمَرْرُت َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأََنا مَُتَخلٌِّق، فَقَالَ:، َعْن َيْعلَى بن ُمرَّةَ، قَالََعْبِد اللَِّه بن حَفْصٍ
َغَسلُْتُه ثُمَّ غََسلُْتُه، ثُمَّ غََسلُْتُه، فَ: فَاذَْهْب فَاغِْسلُْه، ثُمَّ اغِْسلُْه، ثُمَّ اغِْسلُْه، ثُمَّ ال تَُعْد، قَالَ: ال، قَالَ: أَلََك اْمرَأَةٌ؟ قُلُْت

  .ثُمَّ لَْم أَُعْد
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن - ١٨١٤٢

، َعْن َيْعلَى بن الْبََراِء، ثنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، ثنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحفْصٍ
: َيا َيْعلَى، َهلْ لََك امَْرأَةٌ؟ فَقُلُْت: مََرْرُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا ُمَتَخلٌِّق بَِزْعفََرانَ، فَقَالَ:رَّةَ، قَالَُم

فَذََهْبُت فََغَسلُْتُه، ثُمَّ غََسلُْتُه، ثُمَّ غََسلْتُُه، ثُمَّ لَمْ  :اذَْهْب فَأَغِْسلُْه، ثُمَّ اغِْسلُْه، ثُمَّ اغِْسلُْه، ثُمَّ ال تَُعْد، قَالَ: ال، قَالَ
  .أَُعْد

أَنَّ :َيْعلَى َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا الَْمْسعُوِديُّ، َعنِ اْبنِ َيْعلَى بن ُمرَّةَ، َعْن َجدِِّه - ١٨١٤٣
ا ُه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِفي الصَّالِة فَاْنطَلَقُْت إِلَى أُْختٍ ِلي فَلَطَّْخُت َوْجهِي بَِشْيٍء ِمَن الَْخلُوقِ فَلَمََّرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَْجلِ إِنََّما َترَكََك النَّبِيُّ َصلَّى : َمرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَسَح ُوُجوهَُهْم َوَترَكَنِي، فَقِيلَ
الةُ اُألْخَرى أََتْيُتُه فََمَسَح الَْخلُوقِ الَِّذي بَِوْجهَِك، فَاْنطَلَقُْت إِلَى بِئْرٍ ِمْن آَبارِ الَْمدِيَنِة فََوقَْعُت ِفيَها، فَلَمَّا َحَضَرِت الصَّ

  .َعاَد بَِخْيرِ ِدينِِه الُْغالُم: َوْجهِي، ثُمَّ قَالَ
  ْيَمُن بن ثَابٍِت أَُبو ثَابٍِت َعْن َيْعِليأَ

َحدَّثَنِي أَُبو  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ثنا َعْبدُ الَْواِحِد بن زَِياٍد، ثنا أَُبو َيْعفُوَر، - ١٨١٤٤
َمْن أََخذَ ِمَن اَألْرضِ َشيْئًا ظُلًْما َجاَء َيْوَم الْقَِياَمِة َيحِْملُ :للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ا: ثَابٍِت، َعْن َيْعلَى بن ُمرَّةَ



  .ُترَاَبَها إِلَى الَْمْحشَرِ
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن - ١٨١٤٥

َيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ، َعْن أَبِي َيْعفُورٍ، َعْن ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َيْح: غَنَّامٍ، وَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاال
َمْن أََخذَ أَْرًضا بَِغْيرِ َحقٍّ، :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َسِمْعتُ َيْعلَى الثَّقَِفيَّ، َيقُولُ: أَْيَمَن، قَالَ

  .ا إِلَى الَْمْحشَرِكُلَِّف أَنْ َيْحِملَ ُترَاَبَه
ثنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ، َعْن َزاِئَدةَ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َعْبدِ اللَِّه، : ثنا أَُبو َبكْرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد، وَعْبَدانُ، قَاال - ١٨١٤٦

أَيَُّما َرُجلٍ ظَلََم ِشْبًرا ِمنَ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى : َعْن أَْيَمَن بن ثَابٍِت، َعْن َيْعلَى بن ُمرَّةَ، قَالَ
  .ى ُيقَْضى َبْيَن النَّاسِاَألْرضِ، كَلَّفَُه اللَُّه أَنْ ُيْحضَِرُه حَتَّى َيْبلُغَ آِخرَ َسْبعِ أََرِضَني، ثُمَّ ُيطَوَّقُُه َيْوَم الْقَِياَمِة حَتَّ

َمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُع - ١٨١٤٧
: بن ُزرَاَرةَ، قَالُوا اللَِّهثنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الِْكالبِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعْبِد 
أَبِي ثَابٍِت أَْيَمَن، َعْن  ثنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن

َمْن سََرَق ِشْبًرا ِمَن اَألْرضِ، أَْو غَلَّةً َجاَء :لَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َع: َيْعلَى بن ُمرَّةَ الثَّقَِفيِّ، قَالَ
  .َيْحِملُُه َيْوَم الِْقَياَمِة إِلَى أَْسفَلِ اَألَرضَِني
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد الَْعزِيزِ َعْن َيْعِلي

  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، - ١٨١٤٨

ةَ، اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا أَبِي، ثنا ُعثَْمانُ بن َحكِيمٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن َيْعلَى بن ُمرَّ ثنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد
َيا َرسُولَ اللَِّه، فََوَسَمُه ِسَمةَ ُهَو لََك : َهْب ِلي َهذَا الَْبِعَري أَوْ بِْعنِيِه، قَالَ:أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لَِرُجلٍ

  .الصََّدقَِة، ثُمَّ َبَعثَ بِِه
  ُموَسى التَّْغِلبِيُّ َعْن َيْعِلي بن ُمرَّةَ

رٍ،  َجابَِحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، ثنا أَبِي، ثنا أَحَْمُد بن أَيُّوَب السُّكَّرِيُّ، َعْن أَبِي َحْمزَةَ، َعْن - ١٨١٤٩
َمْن ظَلََم ِمَن اَألْرضِ :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن ُموَسى التَّْغلِبِيِّ، َعْن َيْعلَى بن ُمرَّةَ، قَالَ

  .مَّ َيْحِملُُه إِلَى الَْمْحَشرِِشبًْرا، فََما فَْوقَُه كُلَِّف أَنْ َيْحِملَُه َيْوَم الِْقَياَمِة، حَتَّى َيْبلُغَ الَْماَء، ثُ
  ِعَياُض أَُبو أَْشَرسَ السُّلَِميُّ َعْن َيْعِلي بن ُمرَّةَ

نِيُّ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا أَُبو َخْيثََمةَ زَُهْيُر بن حَْربٍ، ثنا الْقَاِسُم بن َماِلٍك الْمَُز - ١٨١٥٠
رَأَْيُت َيعْلَى بن ُمرَّةَ َدْعَوُتُه إِلَى َمأُْدَبٍة فَقََعَد َصاِئًما، : اللَِّه بن َيْعلَى، َعْن ِعَياضٍ أَبِي أَشَْرَس السُّلَِميِّ، قَالَُعَمَر بن َعْبِد 

ال َتقُولُوا ذَِلَك، فَإِنِّي َسِمْعتُ : اَك، قَالَوَاللَِّه لَْو َعِلْمَنا أَنََّك صَاِئٌم َما َعَتْبَن: فََجَعلَ النَّاُس َيأْكُلُونَ َوال َيطُْعُم، فَقُلُْت لَُه
أَجِبْ أَخَاَك فَإِنََّك ِمْنُه َعلَى اثَْنَتْينِ إِمَّا َخْيٌر فَأََحقُّ َما شَهِْدتَُه، َوإِمَّا غَْيُرهُ :َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .خَْيرِفََتْنَهاُه َعْنُه َوَتأْمُُرُه بِالْ
  َعطَاُء بن السَّاِئبِ َعْن

  َيْعِلي
َسِمْعتُ : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا خَاِلٌد، ثنا َعطَاُء بن السَّاِئبِ، َعْن َيْعلَى بن ُمرَّةَ، قَالَ - ١٨١٥١



  .بِِعَباِد اللَِّهال ُتَمثِّلُوا :َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
ِحٍد، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا وْرقَاُء بن ُعَمَر، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن غَْيرِ َوا - ١٨١٥٢

  .ال ُتَمثِّلُوا بِعَِباِد اللَِّه:َمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ِمْن ثَِقيٍف، َعْن َيْعلَى بن ُمرَّةَ، قَالَ
ِه، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، ثنا أَبِي، ثنا جَرِيٌر، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أُنَاسٍ ِمْن قَْوِم - ١٨١٥٣

  .ال ُتَمثِّلُوا بِِعَباِدي:لَأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَا: َيْعلَى بن ُمرَّةَ
  ِحكَْمةُ امَْرأَةُ َيْعلَى َعْن َيْعِلي بن ُمرَّةَ

إِسَْرائِيلُ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، ثنا  - ١٨١٥٤
َسلََّم، بن َيْعلَى بن ُمرَّةَ َحدَّثَُه، َعْن َجدَِّتِه ِحكَْمةَ، َعْن َيْعلَى بن ُمرَّةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو َعْن ُعَمَر بن َعْبِد اللَِّه

َر ِمْن ذَِلَك ِستَّةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ َجاءَ َصاحُِبَها َمنِ الَْتقَطَ لُقَطَةً َيسَِريةً ثَوًْبا أَْو شِْبَهُه فَلُْيَعرِّفُْه ثَالثَةَ أَيَّامٍ، َوَمنِ الَْتقَطَ أَكْثَ:قَالَ
  .َوإِال فَلَْيَتَصدَّقْ بَِها، فَإِنْ َجاءَ َصاِحُبَها فَلُْيخْبِْرُه

  َيْعلَى بن ُمرَّةَ الَْعاِمرِيُّ
اِلحٍ، َعْن َراِشدِ بن َسْعٍد، َعْن َيْعلَى َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َص - ١٨١٥٥

  َخَرجَْنا َمَع َرسُولِ اللَِّه: بن ُمرَّةَ، قَالَ

َمامَ  صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُدِعيَنا إِلَى طََعامٍ، فَإِذَا الُْحَسْيُن َيلَْعُب ِفي الطَّرِيقِ، فَأَسَْرَع النَّبِيُّ
َجَعلَ إِْحَدى َيَدْيِه ِفي ذَقَنِهِ الْقَْومِ، ثُمَّ َبَسطَ َيَدْيِه، فَجََعلَ ُحَسْيٌن َيُمرُّ َمرَّةً َهُهَنا َوَمرَّةً هَُهَنا ُيَضاِحكُُه حَتَّى أََخذَُه، فَ

ُحَسْيٌن ِمنِّي، وَأََنا ِمْنُه أََحبَّ :سُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَواُألْخَرى َبْيَن َرأِْسِه َوأُذَُنْيِه، ثُمَّ اْعَتَنقَُه َوقَبَّلَُه، ثُمَّ قَالَ َر
  .اللَُّه َمْن أََحبَُّه الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن ِسْبطَاِن ِمَن اَألسَْباِط

ثنا ُوَهْيُب بن َخاِلٍد، ح َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا َعفَّانُ، - ١٨١٥٦
َعْن َسِعيِد بن أَبِي َراِشٍد، أَْحَمَد، ثنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا َيحَْيى بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، 

ُم خََرُجوا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى طََعامٍ ُدُعوا إِلَْيِه، فَإِذَا ُحَسْيٌن َيلَْعُب أَنَُّه أَْخَبَرهُ َيْعلَى بن ُمرَّةَ، أَنَُّه
ِه فَطَِفَق الُْغالُم َيقَُع َهُهَنا َيَدْي َمَع َصبِيٍَّة ِفي السِّكَِّة، فَاْسَتقَْبلَُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََماَم الْقَْومِ، فَشَبََّك

قَنِِه َواُألْخَرى ِفي فَأْسِ َوَهُهَنا َوُيَضاِحكُُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى أََخذَُه، فَجََعلَ إِْحَدى َيَدْيِه َتْحَت ذَ
  .َوأََنا ِمْن ُحَسْينٍ أََحبَّ اللَُّه َمْن أََحبَّ ُحَسْيًنا ُحَسْيٌن ِسْبطٌ ِمَن اَألْسبَاِطُحَسْيٌن مِنِّي :رَأِْسِه ثُمَّ اتََّبَعُه فَقَبَّلَُه، َوقَالَ

  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن - ١٨١٥٧

الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا  َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، ثنا ُوَهْيٌب، ح َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا
ى ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َراِشٍد، أَنَُّه أَْخَبَرُه َيعْلَى بن ُمرَّةَ،أَنَُّه َرأَ: َيحَْيى بن ُسلَْيمٍ، قَاال

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َجاَء أََحُدُهَما جََعلَ َيَدُه ِفي ُعُنِقِه، ثُمَّ َجاَءهُ َحَسًنا َوُحسَْيًنا أَقَْبال َيْمشَِياِن إِلَى َرُسولِ 
، أَيَُّها النَّاُس، إِنَّ اللَُّهمَّ إِنِّي أُِحبُُّهَما فَأَِحبَُّهَما: اآلَخُر فَجََعلَ َيَدُه اُألْخَرى ِفي ُعُنِقِه، فَقَبَّلَ َهذَا، ثُمَّ قَبَّلَ َهذَا، ثُمَّ قَالَ

  .الَْولََد مَْبَخلَةٌ َمْجَبنَةٌ
ُعثَْمانَ بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا َيحَْيى بن ُسلَْيمٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن  - ١٨١٥٨

إِنَّ آِخَر وَطْأَةٍ :ْخَبَرُه َيعْلَى بن ُمرَّةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُخثَْيمٍ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َراِشٍد، أَنَُّه أَ
  .َوِطئََها َربُّ الَْعالَِمَني بَِوجٍّ



  َيْعلَى بن ِسيَابَةَ
َنا َجْعفَرُ بن ُمَحمَِّد بن َحْربٍ الَْعبَّاَدانِيُّ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، ثنا َعفَّانُ، ح َوَحدَّثَ - ١٨١٥٩

مٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْل
لََمةَ، َعْن َعاِصمِ بن َبْهَدلَةَ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي َجبَِريةَ، َعْن َيْعلَى بن ِسَياَبةَ، ثنا َحمَّاُد بن َس: ُعَمَر الضَّرِيُر، قَالُوا

  كُْنُت َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ فَذََهَب ِلَحاَجِتِه فََجاَءْت وَْدَيَتاِن:قَالَ

َوَجاَء بَِعٌري : فََجاَءتْ َشَجَرةُ طَلَْحةَ أَْو َسُمَرةَ فَأَطَافَْت بِِه، ثُمَّ َرَجَعتْ إِلَى َمْنَبِتهَا، قَالَفَاْنَضمَّْت إِْحَداُهَما إِلَى اُألخَْرى 
َوَما َيقُولُ؟، : أََتْدُرونَ َما َيقُولُ؟ قَالُوا: َيُجرُّ بِجِرَانِِه اَألْرَض ُيَجْرجُِر حَتَّى اْبَتلَّ َما حَْولَُه ِمْن ُدُموِعِه، قَالَ َألْصحَابِِه

فَاْسَتْوصِ بِهِ : َما ِلي مَالٌ أََحبَّ إِلَيَّ ِمْنُه، قَالَ: أََتهُِبُه ِلي؟ قَالَ: إِنَّ أَْصَحاَبهُ أََراُدوا َنْحَرُه، فََبَعثَ إِلَْيِه، فَقَالَ: قَالَ
إِنَُّهَما لَُيَعذََّباِن بِأَْمرٍ غَْيرِ كَبِريٍ، : ْبَرْينِ يَُعذَّبُ َصاِحَباُهَما، فَقَالَال َجَرَم َواللَِّه َألكْرَِمنَّهُ أََبًدا ثُمَّ أََتى َعلَى قَ: َمْعُروفًا، قَالَ

  .َعَسى أَنْ ُيَخفََّف َعْنُهَما َما كَاَنَتا رَطَْبَتْينِ: َوأََخذَ بَِجرِيَدَتْينِ َرطَْبَتْينِ فََوضََعُهَما َعلَى قَْبرِِهَما، ثُمَّ قَالَ
  َمنِ اْسُمُه َيسَاٌر

  َيسَاُر بن ُسوَْيٍد أَُبو ُمْسِلمٍ الُْجَهنِيُّ
  لَْم َيخُْرْج َيَساُر بن َعْبدٍ أَُبو َعزَّةَ الُْهذَِليُّ

ثنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، ثنا : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٨١٦٠
إِذَا أََراَد اللَُّه قَْبَض :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: يُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الَْملِيحِ، َعْن أَبِي َعزَّةَ، قَالَأَ

  .َعْبٍد بِأَْرضٍ جََعلَ لَُه إِلَيَْها حَاَجةً
زِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، ثنا أَيُّوَب، َعْن أَبِي الَْملِيحِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِي - ١٨١٦١

جََعلَ لَهُ إِذَا أََرادَ اللَُّه قَْبَض َعْبٍد بِأَْرضٍ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرُجلٍ ِمْن قَْوِمِه َوكَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ، قَالَ
  بِهَا

  .َحاَجةً
 َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ثنا ُوَهْيٌب، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي الَْمِليحِ، َعْن َرُجلٍ ِمْن - ١٨١٦٢
  .َد اللَُّه قَْبَض َعْبٍد بِأَْرضٍ َجَعلَ لَُه بَِها َحاَجةًإِذَا أََرا:َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: قَْوِمِه، قَالَ

  َمنِ اْسُمُه َيِعيُش
  َيِعيشُ الُْجهَنِيُّ َوُهَو ذُو الْعِزَِّة

اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ  - ١٨١٦٣
أَنَّ أَعَْرابِيا أََتى النَّبِيَّ : لَْيلَى، َعْن أَِخيِه عِيَسى، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى، َعْن َيِعيَش الُْجهَنِيِّ ُيْعَرفُ بِِذي الِْعزَِّة

أَتََوضَّأُ ِمْن : ال، قَالَ: أَُصلِّي ِفي َمبَارِِكَها؟ قَالَ: َنَعْم، قَالَ: لَأَتََوضَّأُ ِمْن لُُحومِ اإلِبِلِ؟، قَا:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  .نََعْم: أُصَلِّي ِفي َمرَابِضَِها؟ قَالَ: ال، قَالَ: لُُحومِ الَْغَنمِ؟ قَالَ
  َيِعيشُ الِْغفَارِيُّ

رَْيَم، أََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي الَْحارِثُ بن يَزِيَد، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا َسِعيدُ بن أَبِي َم - ١٨١٦٤
َمْن : َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بناقٍَة َيوًْما، فَقَالَ:َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ، َعْن َيعِيَش الِْغفَارِيِّ، قَالَ

: ُمرَّةَ، قَالَ: َما اسُْمَك؟ قَالَ: اقُْعْد، ثُمَّ قَاَم آَخُر، فَقَالَ: َما اْسُمَك؟ قَالَ ُمرَّةُ، قَالَ: أََنا، قَالَ: َرُجلٌ َيْحلُبَُها، فَقَالَ



: َيعِيُش، قَالَ: قَالَ َما اْسُمَك؟: اقُْعْد، ثُمَّ قَاَم َيِعيُش، فَقَالَ: َجمَْرةُ، قَالَ: َما اْسُمَك؟ قَالَ: اقُْعْد، ثُمَّ قَاَم آَخُر، فَقَالَ
  .اْحلُْبهَا

  َمنِ اْسُمُه َياسٌِر
  َياِسرُ أَُبو َعمَّارٍ

  َياِسرُ بن ُسوَْيٍد الْجَُهنِيُّ
للَّهِ ن َعْبِد اَحدَّثََنا َعِليُّ بن إِْبَراِهيَم الُْخَزاِعيُّ اَألهَْوازِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َداُوَد بن دِلَْهاثِ بن إِْسَماعِيلَ ب - ١٨١٦٥

َحدَّثَنِي أَبِي َداُوَد، َعْن أَبِيِه ِدلْهَاٍث، َعْن أَبِيِه إِْسَماعِيلَ، : بن ُمْسرِعِ بن َياِسرِ بن ُسوَْيٍد الُْجَهنِيُّ َصاِحُب النَّبِيِّ، قَالَ
لَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوجََّهُه ِفي خَْيلٍ أَوْ أَنَّ َرُسو: َعْن أَبِيِه َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِيِه ُمسْرِعٍ، َعْن أَبِيِه َياِسرِ بن سَُوْيٍد

َيا َرسُولَ اللَِّه قَْد ُوِلدَ :َسلََّم، فَقَالَْتَسرِيٍَّة َواْمرَأَُتُه َحاِملٌ فَُوِلَد لَُه مَْولُوٌد فََحَملَْتُه أُمُُّه إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
اللَُّهمَّ أَكِْثْر رِجَالَُهمْ : ، َوقَالََمْولُوُد، َوأَبُوُه ِفي الْخَْيلِ فََسمِِّه، فَأََخذَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََمَر َيَدُه َعلَْيِهَهذَا الْ

  .مِِّه ُمْسرًِعا فَقَْد أَْسَرَع ِفي اِإلْسالمَِس: َوأَِقلَّ أََياَماُهْم، َوال ُتْحوِْجُهْم َوال ُترِ أَْحَداثَُهْم َخصَاَصةً، فَقَالَ
  َمْن َيثْرِبِيٌّ

  َيثْرِبِيٌّ َوُيقَالُ بن َعْوٍف أَُبو َرْمثَةَ التَّْيِميُّ َتْيُم الرََّبابِ
. َوِقيلَ رِفَاَعةُ بن يَثْرِبِيٍّ َوقَِد اْخُتِلَف ِفي اْسِمِه فَِقيلَ َحبِيُب بن ِحبَّانَ بن َعاِمرِ بن َعْبِد قَْيسٍ َوِقيلَ خِبَّانُ بن َوْهبٍ،
  يُب بن ِحبَّاٍنُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ َيقُولُ أَُبو رَْمثَةَ َحبِ

ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمِ بن َبْهَدلَةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ،  - ١٨١٦٦
  أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: رِْمثَةَ، قَالَ

أُمََّك وَأََباَك وَأُخَْتَك، َوأََخاَك،  الَْيُد الُْعلَْيا َخْيٌر ِمَن الَْيِد السُّفْلَى:َوِعْنَدُه نَاٌس ِمْن َربِيَعةَ َيْخَتِصُمونَ ِفي َدمٍ، َوُهَو َيقُولُ
أََما إِنَُّه ال َيْجنِي َعلَْيَك َوال َتْجنِي َعلَْيِه، : ابْنِي، فَقَالَ: َمْن َهذَا َمَعَك َيا أََبا رِْمثَةَ؟، فَقُلُْت:ثُمَّ أَْدَناكَ أَدَْناَك، ثُمَّ قَالَ

أَال أَُداوِيَك ِمْن َهذَا؟ فَأََنا أَْهلُ َبْيٍت َيَتطَبَُّب، : ةِ الَْبِعريِ أَْو بَْيَضِة الَْحمَّامِ، فَقُلُْتفََنظَْرُت، فَإِذَا ِفي ُنْغضِ كَِتِفِه مِثْلُ َبْعَر
  .ُيَداوِيَها الَِّذي َوَضَعهَا: فَقَالَ

ُد الَْغفَّارِ بن الْقَاِسمِ أَُبو َمرَْيَم، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُجَباَرةُ بن الُْمَغلِّسِ، ثنا عَْب - ١٨١٦٧
اْنطَلَقُْت َمَع أَبِي َنْحَو َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا رَأَْيُتُه قَالَ ِلي :إَِيادِ بن لَِقيٍط، َعْن أَبِي رِْمثَةَ التَّْيِميِّ، قَالَ

َهذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاقَْشْعَرْرُت ِحَني قَالَ ِلي، َوكُْنتُ : ال، فَقَالَ: قُلُْتَهلْ َتْدرِي َمْن َهذَا؟ فَ: أَبِي
اِن أَْخَضَراِن فََسلَّمَ لَْيِه ُبْرَدأَظُنُّ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َشْيئًا ال ُيْشبِهُ النَّاَس، فَإِذَا ُهَو َبَشٌر ذُو َوفَْرٍة بَِها رَْدٌع ِمْن ِحنَّاٍء، َوَع
إِي َوَربِّ : اْبُنَك َهذَا؟ قَالَ: بِيَعلَْيِه أَبِي، ثُمَّ َجلََسا يََتَحدَّثَاِن َساَعةً، ثُمَّ إِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َأل

َبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ضَاِحكًا ِمْن تَثْبِيِت َشَبهِي بِأَبِي، َحقًّا، أَشَْهُد بِِه، فََت: َحقًّا، قَالَ: الْكَْعَبِة، فَقَالَ
  أََما إِنَُّه ال َيْجنِي َعلَْيَك َوال َتجْنِي َعلَْيهِ،: َوِمْن َحِلِف أَبِي َعلَيَّ، ثُمَّ قَالَ

َورَأَى أَبِي ِمثْلَ السِّلَْعِة ] ١٦٤األنعام آية "[َوال تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى: "َمثُمَّ قََرأَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .مَْهال طَبِيُبَها الَِّذي َخلَقََها: إِنِّي كَأَطَبِّ الرَِّجالِ أَفَال أُعَاِلُجَها؟ فَقَالَ: َبْيَن كَِتفَْيِه، فَقَالَ

نا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا َعْبُد الَْمِلكِ بن َسِعيدِ بن أَْبَجَر، َعْن إِيَاِد بن لَِقيٍط، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ث - ١٨١٦٨



ي أَُعاِلجُ َدْعنِ: َدَخلُْت َمَع أَبِي َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرأَى أَبِي الَِّذي بِظَْهرِِه، فَقَالَ:َعْن أَبِي رِْمثَةَ، قَالَ
َمْن ذَا : َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ألَبِي: أَْنَت َرِفيٌق، َواللَُّه الطَّبِيُب، قَالَ: َما بِظَْهرَِك فَإِنِّي طَبِيٌب، قَالَ

أََما إِنََّك ال َتجْنِي َعلَْيِه َوال َيجْنِي َعلَْيَك، َوذَكَرَ : َوَسلََّم اْبنِي، أَشَْهُد لََك بِِه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َمَعَك؟ قَالَ
اهََوْيِه، ثنا أَبِي، ثنا َمْرَوانُ بن أَنَُّه َرأَى بَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رَْدَع الِْحنَّاِء، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق بن َر

اْنطَلَقْتُ أََنا وَأَبِي إِلَى إِلَى َرُسولِ : لْفَزَارِيُّ، َحدَّثَنِي اْبٌن أَْبجََر، َعْن إَِياِد بن لَِقيٍط، َعْن أَبِي رِْمثَةَ التَّْيِميِّ، قَالَُمَعاوَِيةَ ا
  .يَها َرْدعٌ بِِحنَّاٍء، فَقَالَ لَُه أَبِي فَذَكََر ِمثْلَُهاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِذَا ُهَو جَاِلٌس بِِفَناِء بَْيِتِه َوَعلَْيِه ِلمَّةٌ ِف

َسِمْعُت أََبا : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن إِيَاِد بن لَِقيٍط السَُّدوِسيِّ، قَالَ - ١٨١٦٩
  يِّجِئُْت َمَع أَبِي إِلَى النَّبِ: رِْمثَةَ، قَالَ

  .أَُتِحبُُّه؟ أََما إِنَّهُ ال َيْجنِي َعلَْيَك َوال َتْجنِي َعلَْيِه: َنَعْم، قَالَ: اْبُنَك َهذَا؟، قَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
قَالَ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح - ١٨١٧٠

اْنطَلَقُْت َمَع أَبِي إِلَى َرسُولِ :ثنا َوِكيٌع، َحدَّثَنِي ُسفَْيانُ، َعْن إِيَاِد بن لَِقيٍط، َعْن أَبِي رِْمثَةَ، قَالَ: َراهََوْيِه، ثنا أَبِي، قَاال
طَبِيبَُها الَِّذي : إِنِّي طَبِيبٌ أَفَال أَُبطَُّها؟ قَالَ: لَى كَِتِفِه ِمثْلَ التُّفَّاحَِة، فَقَالَ لَُه أَبِياللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرأَْيُت َع

  .َخلَقََها
لشَّْيبَانِيِّ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ُعَمُر بن حَفْصِ بن ِغَياٍث، ثنا أَبِي، َعنِ ا - ١٨١٧١

نََعْم، : اْبُنَك َهذَا؟ قَالَ:لَُه، فَقَالَ َعْن إَِياِد بن لَِقيٍط، َعْن أَبِي رِْمثَةَ أَنَُّه َدَخلَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه اْبٌن
  .أََما إِنَُّه ال َيجْنِي َعلَْيَك َوال َتجْنِي َعلَْيِه: قَالَ

يُّ، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِس - ١٨١٧٢
َحدَّثَنِي أَبِي إِيَاٍد، َعْن أَبِي رِْمثَةَ،  ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن إِيَاِد بن لَِقيٍط،: ُعَمُر بن َحفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، قَالُوا

: ال، قَالَ: أََتْدرِي َمْن َهذَا؟ قُلُْت: اْنطَلَقُْت َمعَ أَبِي َنْحَو َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َرأَْيُتُه قَالَ أَبِي: قَالَ
  ْيِه َوَسلََّم، فَاقَْشعَْرْرتُ ِحَني رَأَْيُت ذَاَك َوكُْنُتإِنَّ َهذَا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ

 بَِها َرْدٌع ِمْن حِنَّاٍء، َوَعلَْيِه أَظُنُّ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيئًا ال ُيْشبِهُ النَّاَس، فَإِذَا ُهَو َبَشٌر ذُو َوفَْرٍة
اْبُنكَ :َألبِي لََّم َعلَْيِه أَبِي، ثُمَّ َجلََسا فََتَحدَّثَا َساَعةً، ثُمَّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَُبرَْداِن أَْخضََراِن، فََس

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ضَاِحكًا مِنْ أَْشَهُد َعلَى ذَِلَك، فََتَبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: َحقًّا، قَالَ: إِي َوَربِّ الْكَْعَبِة، قَالَ: َهذَا؟ قَالَ
أََما إِنَُّه ال َيجْنِي َعلَْيَك َوال َتْجنِي َعلَْيِه، ثُمَّ قََرأَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َتثْبِيتِ َشبَهِي ِفي أَبِي َوِمْن َحِلِف أَبِي َعلَيَّ، ثُمَّ قَالَ

َيا : ، ثُمَّ َنظََر أَبِي إِلَى ِمثْلِ السِّلَْعِة َبْيَن كَِتفَيِْه، فَقَالَ] ١٥اإلسراء آية "[ةٌ وِْزرَ أُخَْرىَوال َتزُِر وَازَِر: "اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ال طَبِيُبَها الَِّذي َخلَقََها: َرسُولَ اللَِّه إِنِّي كَأَطَبِّ الرِّجَالِ أَفَأَُعاِلجَُها؟ قَالَ

: ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َداُوَد، ثنا َعِليُّ بن َصاِلحٍ، قَالَ: ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ، قَاالَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى - ١٨١٧٣
ي ِظلِّ َدَخلْتُ الَْمْسجَِد َمَع أَبِي، َوإِذَا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِعٌد ِف: َسِمْعُت إِيَاَد بن لَِقيٍط، َعْن أَبِي رِْمثَةَ، قَالَ

ْعَدةٌ َشِديَدةٌ أَرَأَْيَت الرَُّجلُ الَِّذي ِفي ِظلِّ الْكَْعَبِة؟ ذَاَك َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََخذَتْنِي رِ: الْكَْعَبِة، قَالَ ِلي
إِي : َهذَا اْبُنكَقَالَ:نَّاٍء، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَعلَْيِه ثَْوَباِن أَْخضََراِن، أَْو ُبْرَدانِ أَْخَضَراِن َوبِِه رَْدٌع ِمْن ِح

  ال َيْجنِي:َوَربِّ الْكَْعبَِة، قَالَ



  .َعلَْيَك َوال َتْجنِي َعلَْيِه
ْشِقيُّ، ثنا سَْعَدانُ بن َيْحَيى، َعْن َصَدقَةَ َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن َحمَّاٍد الرَّْمِليُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّم - ١٨١٧٤

اْنطَلَقُْت َمعَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِذَا ُهَو ذُو :بن أَبِي ِعْمرَانَ، َعْن إَِياِد بن لَِقيٍط، َعْن أَبِي رِْمثَةَ، قَالَ
  .ثَْوَباِن أَْخضََراِن َوفَْرٍة بِِه رَْدٌع ِمْن ِحنَّاٍء َعلَْيِه

نِي أَبِي، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن الَْحجَّاجِ بن الِْمْنهَالِ، َحدَّثَ - ١٨١٧٥
اْنطَلَقُْت أََنا وَأَبِي ِقَبلَ َرسُولِ اللَّهِ : ، َعْن أَبِي رِْمثَةَ، قَالََيزِيَد بن إِْبَراهِيَم، َعْن َصَدقَةَ بن أَبِي ِعْمَرانَ، َعْن إَِياِد بن لَِقيٍط

َرُسولُ  َهذَا: ال، قَالَ: َتْدرِي َمْن َهذَا؟، قُلُْت: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا كَانَ ِفي َبْعضِ الطَّرِيقِ َتلَقَّانِي، فَقَالَ أَبِي
وَإِذَا َرُجلٌ ذُو : ُه النَّاَس، قَالَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكُْنُت أَْحَسُب أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال ُيْشبِ

: َمْن َهذَا الَِّذي َمَعَك؟ قَالَ:ظُُر إِلَى َبرِيقِ َساقَيِْه، فَقَالَ َألبِيَوفَْرٍة بَِها رَْدٌع ِمْن ِحنَّاٍء َعلَْيِه ُبرَْداِن أَْخضََراِن، فَكَأَنِّي أَْن
َصَدقَْت أََما إِنَُّه ال َيجْنِي َعلَْيَك : ابْنِي َواللَِّه حَقًّا، فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِحِلِف أَبِي َعلَيَّ، ثُمَّ قَالَ

  ] .١٥اإلسراء آية "[َوال تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى: "َعلَْيِه، وََتال َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهِذِه اآلَيةَ َوال َتْجنِي
  َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن هَاُرونَ الَْبْغَداِديُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن - ١٨١٧٦

َعْيُب بن َصفَْوانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمْيرٍ، َعْن إَِياِد بن لَِقيٍط، َعْن أَبِي رِْمثَةَ التَّْيِميِّ َتْيمِ إِبَْراهِيَم التَّْرُجمَانِيُّ، ثنا ُش
: ، فَأََخذَْتُه الرِّْعَدةُ ِمْنُه، فَقُلُْتَهذَا نَبِيُّ اللَِّه: الرََّبابِأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمِعي ابْنِي، فَقُلُْت الْبنِي لَمَّا رَأَْيُتُه

 كَانَ ِسلَْعةٌ أَُبطَُّها، َوإِنْ كَانَ َيا نَبِيَّ اللَِّه، إِنِّي َرُجلٌ طَبِيٌب َوكَانَ َواِلِدي طَبِيًبا ِمْن أَْهلِ َبْيٍت أَِطبَّاَء، فَأَرِنِي ظَهَْرَك، فَإِنْ
ال طَبِيبَ إِال اللَُّه َوَعلَْيِه ُبْرَداِن أَْخَضَراِن، : ِمْن إِْنَساٍن أَْعلََم بِجُْرحٍ أَْو جَِراحٍ مِنِّي، قَالَ غَْيَر ذَِلَك أَْخبَْرُتَك، فَإِنَُّه لَْيَس

أَشَْهدُ : ؟ قُلُْتِمْن نَفِْسَك: إِي َوَربِّ الْكَْعَبِة، قَالَ: ابُْنَك َهذَا؟، قُلُْت: َولَُه َشَعٌر قَْد َعالهُ الشَّْيُب َوَشْيُبُه أَْحَمُر، فَقَالَ
  .أََما إِنَُّه ال َيْجنِي َعلَْيَك َوال َتْجنِي َعلَْيِه: بِِه، قَالَ

ْن أَبِي َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن صَاِلحٍ الشِّريَازِيُّ، ثنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ، ثنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن إَِياِد بن لَِقيٍط، َع - ١٨١٧٧
َيُد الُْمْعِطي ِهيَ الُْعلَْيا أُمََّك وَأََباَك، ثُمَّ :ُت إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْخطُُب، َيقُولُانَْتَهْي: رِْمثَةَ، قَالَ

ِذِه بنو َيْربُوعٍ قََتلَْت فُالنًا، َيا َرسُولَ اللَِّه، َه: أُخَْتَك َوأََخاَك، ثُمَّ أَْدَناكَ أَدَْناَك، فََجاَء َناٌس ِمْن بين َيْربُوعٍ، فَقَالُوا
  .إِنََّها ال َتْجنِي نَفٌْس َعلَى أُْخَرى:فَقَالَ

 َسِعيدُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الَْحمَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفَُراِت، ثنا أَُبو ُسفَْيانَ - ١٨١٧٨
  ، َعنِ الضَّحَّاِك بنَيحَْيى الِْحمَْيرِيُّ

أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَُه َشْعرٌ :ُحْمَرةَ، َعْن غَْيالنَ بن َجامِعٍ، َعْن إَِياِد بن لَِقيٍط، َعْن أَبِي رِْمثَةَ، قَالَ
  .َيضْرُِب َمْنكَِبْيِه َمْخُضوٌب بِالِْحنَّاِء وَالْكََتمِ

هَالِ إِبَْراهِيُم بن َمثْوِيةَ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن سَِعيٍد الِْمصِّيِصيُّ، ثنا أَْشَعثُ بن شُْعَبةَ، َعنِ الِْمْنَحدَّثََنا  - ١٨١٧٩
لَْيِه َوَسلََّم صَلَّى، ثُمَّ شَهِْدُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع:َصلَّى بنا أَُبو رِْمثَةَ، فَقَالَ: بن َخِليفَةَ، َعنِ اَألْزَرقِ بن قَْيسٍ، قَالَ

  .َسلََّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن َيَسارِهِ َحتَّى َرأَْيَنا َوَضَح َخدَّيِْه
بن شُْعَبةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َراِشٍد اَألْصَبَهانِيُّ، ثنا إِْبَراِهيُم بن َعْبِد اللَِّه بن خَاِلٍد الِْمصِّيِصيُّ، ثنا أَْشَعثُ  - ١٨١٨٠

َصلَّى بنا إَِماٌم لََنا ُيكَنَّى أََبا رِْمثَةَ ِفي ُمَصالَنا الَْعْصَر َوَمَعَنا َرُجلٌ قَدْ :الِْمْنَهالِ بن َخِليفَةَ، َعنِ اَألْزَرقِ بن قَْيسٍ، قَالَ َعنِ
َصلَّْيُت َهِذهِ الصَّالةَ : فَُع فََنظََر أَُبو رِْمثَةَ، فَقَالََشهَِد التَّكْبَِريةَ األُولَى ِمَن الصَّالِة، فَلَمَّا اْنَصَرَف أَُبو رِْمثَةَ قَاَم الرَُّجلُ َيْش



ْن َيِمينِِه، َوكَانَ َرُجلٌ قَدْ َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َيقُوَماِن ِفي الصَّفِّ الُْمقَدَّمِ َع
َضحَ ِمَن الصَّالِة َوَصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َسلََّم َعْن َيِمنيٍ َوَيَسارٍ َحتَّى َرأَْيَنا َو َشهَِد التَّكْبَِريةَ األُولَى

لصَّالةِ لََيشْفََع فََوثََب إِلَْيِه ُعَمُر َخدَّْيِه، ثُمَّ اْنفََتلَ فَاْستَقَْبلَ الْقَْوَم، فَقَاَم الرَُّجلُ الَِّذي أَْدَرَك َمَعُه التَّكْبَِريةَ اُألولَى ِمَن ا
  فَأََخذَ بِمَْنِكَبْيِه فََهزَُّه، ثُمَّ

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَصَرهُ اجِْلْس، فَإِنَُّه لَْن ُيْهِلَك أَْهلَ الِْكتَابِ إِال أَنَُّه لَْم َيكُْن ِلَصالِتهِْم فَْصلٌ فََرفََع النَّبِيُّ َصلَّى ال: قَالَ
  .أَصَاَب اللَُّه بَِك َيا اْبَن الَْخطَّابِ: ْيِه، فَقَالَإِلَ

  َمنِ اْسُمُه ُيوُسُف
  ُيوُسُف بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ

ِه بن دِ اللََّحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا َيْحَيى بن أَبِي الْهَْيثَمِ الَْعطَّاُر، ثنا ُيوُسُف بن َعْب - ١٨١٨١
  .َسمَّانِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يُوُسَف َواقَْعَدنِي ِفي ِحجْرِِه َوَمَسَح َعلَى َرأِْسي:َسالمٍ، قَالَ
َسِمْعُت ُيوُسفَ : ، قَالََحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا َيْحَيى بن أَبِي الَْهْيثَمِ الَْعطَّاُر - ١٨١٨٢

  .َسمَّانِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يُوُسَف:بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َيقُولُ
الَْهيْثَمِ الَْعطَّارِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، أََنا ُسفَْيانُ بن َوِكيعٍ، ثنا أَبِي، َعْن َيحَْيى بن أَبِي  - ١٨١٨٣

َسمَّانِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيوُسَف َوأَقَْعدَنِي ِفي :َسِمْعُت يُوُسَف بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َيقُولُ: قَالَ
  .ِحْجرِِه َوَدَعا ِلي بِالَْبَركَِة

ثنا ُعَمُر بن َحفْصِ بن ِغَياٍث، ثنا أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي َيحَْيى اَألْسلَِميِّ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، - ١٨١٨٤
َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذَ ِكْسَرةً :َعْن َيزِيَد بن أَبِي أَُميَّةَ اَألعَْورِ، َعْن ُيوُسِف بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، قَالَ

  .َهِذهِ إَِداٌم َهِذِه فَأَكَلََها: ْن ُخْبزِ َشِعريٍ فََوَضَع َعلَْيَها َتمَْرةً، ثُمَّ قَالَِم
  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا - ١٨١٨٥

ا الَْحَسُن بن بِْشرٍ الَْبَجِليُّ، ُمَسدٌَّد، ثنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن ِمْسَعرٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمَساُر، ثن
َسمَّانِي َرسُولُ اللَّهِ :ثنا الُْمَعافَى بن ِعْمَرانَ، َعْن ِمْسَعرٍ، َعنِ النَِّضريِ بن قَْيسٍ، َعْن ُيوُسفَ بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َيقُولُ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ِمْسَعرٍ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد - ١٨١٨٦

َسمَّانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َسِمْعُت يُوُسَف بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َيقُولُ: النَِّضريِ بن قَْيسٍ، قَالَ
  .ُيوُسَف

ِد اللَّهِ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا ُمَحمَُّد بن الُْمْنكَِدرِ، أَنَّهُ َسِمَع ُيوُسفَ بن َعْب - ١٨١٨٧
تَِمَرا ِفي شَْهرِ َرَمَضانَ، فَإِنَّ ُعْمَرةً ِفيِه اْع:قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَِرُجلٍ َوامَْرأٍَة ِمَن اَألْنصَارِ: بن َسالمٍ، َيقُولُ

  .كََحجٍَّة
َسِمْعُت : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، ثنا َوْهبُ بن َجرِيرٍ، ثنا أَبِي، قَالَ - ١٨١٨٨

قَالَ : بِي َحبِيبٍ، َعْن ُموَسى بن َسْعٍد، َعْن ُيوُسفَ بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، قَالََيحَْيى بن أَيُّوَب ُيَحدِّثُ، َعْن يَزِيَد بن أَ
  .َما َعلَى أََحدِكُْم أَنْ يَتَِّخذَ ثَوَْبْينِ ِللُْجُمَعِة ِسَوى ثَوَْبْي ِمْهَنِة أَْهِلِه:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َمنِ اْسُمُه َيسٌِري



  َيِسُري بن َعْمرٍو السَّكُونِيُّ
  ُمَخْضَرٌم َسكََن الْكُوفَةَ َوَماَت هبا

  َسِمْعُت: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا َعْمُرو بن قَْيسِ بن َيِسريِ بن َعْمرٍو، قَالَ - ١٨١٨٩

  .ي َزَمنِ الَْحجَّاجِكَانَ َيِسُري بن َعْمرِو َعرِيفًا ِف:أَبِي، َيقُولُ
بِي، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا َعْمُرو بن قَْيسِ بن َيِسريِ بن َعْمرٍو، َحدَّثَنِي أَ - ١٨١٩٠

  .ْبُن َعْشرِ ِسنَِنيُتُوفَِّي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا ا:َيِسريِ بن َعْمرٍو، قَالَ
  َمنِ اْسُمُه َيحَْيى

  َيحَْيى بن أَْزَهَر أَْسَعُد بن ُزرَاَرةَ األَْنصَارِيُّ
الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، أََنا غُْنَدٌر، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد  - ١٨١٩١

َسِمْعتُ َيْحَيى َوَما أَْدَركُْت َرُجال ِمنَّا بِِه َشبِيهًاُيَحدِّثُ النَّاسَ أَنَّ أَسَْعَد بن ُزرَاَرةَ َوُهَو َجدُّ : بن ُزَرارَةَ، قَالَأَسَْعَد 
ُألْبِلَغنَّ أَْو ُألْبِلَينَّ ِفي أَبِي : َوَسلََّمالذُّْبَحةُ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُمَحمٍَّد أََخذَُه َوَجٌع ِفي َحلِْقِه ُيقَالُ لَُه

أَفَال َدفََع َعْن : بِئَْس الَْميُِّت ِللَْيهُوِد، َيقُولُونَ: أَُماَمةَ ُعذًْرا، فَكَوَاُه بَِيِدِه فََماَت، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َنفِْسي ِمَن اللَِّه َشيْئًاَصاِحبِِه َوَما أَْمِلُك لَُه َوال ِل
  ُمْسَنُد َمْن ُيْعَرفُ بِالْكُنِيِّ

  ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ِممَّْن لَْم ُيْنقَلْ إِلَيْنَا

  من امسُه أَُبو عَْبِد الرَّْحمَنِ
  رِثُ بن ِهَشامٍأَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الِْفهْرِيُّ ِقيلَ اْسُمُه الْحَا

ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، ثنا َيْعلَى بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعفَّانُ، وَحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، قَاال - ١٨١٩٢
  َعطَاٍء، َعْن أَبِي َهمَّامٍ َعْبِد اللَِّه بن َيسَارٍ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الِْفْهرِيِّ،

رِّ، َونََزلَْنا َتْحَت ِظاللِ كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة ُحَنْينٍ فَسِْرَنا ِفي َيْومٍ قَاِئٍظ َشدِيِد الَْح:الَقَ
َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي الشَّجَرِ، فَلَمَّا َزالَتِ الشَّْمُس لَبِْسُت الَمِتي َورَِكْبُت فََرِسي، فَاْنطَلَقُْت إِلَى 

َيا : أََجلْ، فَقَالَ: السَّالُم َعلَْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه، الرَّوَاُح َحانَ الرََّواُح؟ قَالَ: فُْسطَاٍط لَُه، فَقُلُْت
َيا بِاللُ أَْسرِجْ ِلي : لَبَّْيَك َوسَْعدَْيَك، َوأََنا ِفَداُؤَك، فَقَالَ: كَأَنَّ ِظلَُّه ِظلُّ طَاِئرٍ، فَقَالَبِاللُ، فَثَاَر ِمْن َتْحِت َسمَُرةَ فَ

ِشيََّتنَا، َولَْيلََتَنا افَفَْناُهْم َعفََرِسي، فَأَْخَرَج َسْرًجا َدفََّتاُه ِمْن ِليٍف، َولَْيَس ِفيهَِما أََشٌر َوال بَطٌَر، فَأَسَْرَج فََرِكَب َوَرِكبَْنا فََص
أََنا َعْبُد اللَِّه : ِه َوَسلََّمفََتَشاَمِت الِْخيالِن فَوَلَّى الُْمْسِلُمونَ ُمْدبِرِيَن كََما قَالَ اللَُّه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي

: بٍ فَأَْخبََرنِي الَِّذي كَانَ أَدَْنى إِلَْيِه ِمنِّي أَنَّهُ َضَربَ بِِه ُوُجوهَُهْم، َوقَالََوَرسُولُُه، ثُمَّ اقَْتَحَم َعلَى فََرِسِه فَأََخذَ كَفًّا ِمْن ُتَرا
ال لَْم َيْبَق أََحٌد ِمنَّا إِ: فََحدَّثَنِي أَْبَناؤُُهْم، َعْن آَباِئهِْم أَنَُّهْم قَالُوا: َشاَهِت الُْوُجوُه، فََهَزَمُهمُ اللَُّه، قَالَ َيعْلَى بن َعطَاٍء

  ).ِت، َواللَّفْظُ ِلَعفَّانَ اْمَتَألْت َعْيَناُه َوفَُمُه تَُرابًا، َوَسِمْعَنا صَلَْصلَةً ِمَن السََّماِء وَاَألْرضِ كَإِْمرَارِ الَْحدِيِد َعلَى الطَّْش
  أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْجهَنِيُّ

  َمدُ بن َخاِلٍد الْوَْهبِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاقَ،َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ، ثنا أَْح - ١٨١٩٣



َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرسُولِ :َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن َمرْثَِد بن َعْبِد اللَِّه الْيََزنِيِّ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْجهَنِيِّ، قَالَ
كِْندِيَّاِن َمذِْحجِيَّاِن، فَلَمَّا أََتَياُه فَإِذَا َرُجالِن ِمْن َمذِْحجٍ : َم إِذْ طَلََع َراِكَباِن، فَلَمَّا َرآُهَما، قَالَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

: َوَصدَّقََك فَاتَّبََعَك؟ َماذَا لَُه؟ قَالََيا َرسُولَ اللَِّه أَرَأَْيَت َمْن َرآَك فَآَمَن بَِك : فََدَنا أََحُدُهَما ِلُيبَايَِعُه، فَلَمَّا أََخذَ بَِيدِِه، قَالَ
  .ثُمَّ َمَسَح َعلَى َيِدِه فَاْنصََرَف: طُوَبى لَُه، قَالَ

ح  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ الِْمْصرِيُّ، ثنا ُيوُسُف بن َعِديٍّ، ثنا َعْبدُ الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ، - ١٨١٩٤
لَِّه الَْحْضرَِميُّ، َبْيدُ بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الَوَحدَّثََنا ُع

ْضرَِميُّ، ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، ثنا ثنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث، ثنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْح: قَالَ
نا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعفَّانَ بن َحكِيمٍ، ث

زِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن َمْرثَِد بن َعْبدِ اللَِّه الَْيزَنِيِّ، َعْن أَبِي َعْبدِ َشرِيٍك، ثنا أَبِي كُلُُّهْم، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َي
إِنِّي َراِكٌب غًَدا إِلَى الَْيُهوِد فَال تَْبَدُءوُهْم بِالسَّالمِ، :قَالَ لََنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّْحَمنِ الُْجهَنِيِّ، قَالَ

  .إِذَا َسلَُّموا َعلَْيكُْم فَقُولُوا َوَعلَْيكُْمفَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا - ١٨١٩٥

َعْن َمْرثَدِ  بِي حَبِيبٍ،َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ، َعْن َيزِيَد بن أَ
إِنَّا غَاُدونَ غًَدا إِلَى :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َعْبِد اللَِّه الْيََزنِيِّ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْجَهنِيِّ، قَالَ
  .وا َوَعلَْيكُْمَيُهوٍد فَال َتْبَدُءوُهمْ بِالسَّالمِ، فَإِنْ َسلَُّموا َعلَْيكُْم فَقُولُ

  أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الْقَيْنِيُّ
لرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، ثنا َبكْرُ بن َسَواَدةَ، َعْن أَبِي عَْبِد ا - ١٨١٩٦

أَنَّ سَرَِق اْشَتَرى ِمْن َرُجلٍ قَْد قََرأَ سُوَرةَ الَْبقََرِة بَزا قَِدَم بِِه فََتجَاَراُه فََتغَيََّب َعْنُه، :الُْحُبِليِّ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الْقَيْنِيِّ
فَاْنطَلَقُْت بِهِ : سَرَِق، قَالَبِْع : لََّمثُمَّ ظَِفَر بِِه، فَأََتى بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .فََساَوَمنِي بِهِ أَْصحَاُب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ َبَدا ِلي فَأَْعَتقْتُُه

  أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ َحاِضُن َعاِئشَةَ
ِميُّ، ثنا ضَِراُر بن ُصَرٍد، ثنا َعِليُّ بن َهاِشمٍ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَر - ١٨١٩٧

َرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ :ُسلَْيَمانَ، َعْن َيحَْيى أَُبو ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحاِضنِ َعاِئَشةَ، قَالَ
  .ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد نِْصفُُه َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَنِْصفُُه َعلَى َعاِئشَةََوَعاِئَشةَ 

  أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْخُزوِميُّ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ١٨١٩٨

ابِ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْخُزوِميِّ، َعْن أَبِيِه، َعْبُدوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، ثنا أَُبو كُرَْيبٍ، ثنا زَْيُد بن الْحَُب
  .لَُه الرُّبُُع: َعْن َجدِِّهأَنَّ َسْعًدا سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْوِصيَِّة؟ فَقَالَ

  أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْخطِْميُّ األَْنَصارِيُّ
ثنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا مِْنجَاُب بن الَْحارِِث، وَسعِيُد بن َعْمرٍو اَألشَْعِثيُّ، قَاال - ١٨١٩٩

َحمَّدَ بن كَْعبٍ  ُمَحاِتُم بن إِْسَماعِيلَ، ثنا الْجَُعْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْخطِْميِّ، أَنَّهُ َسِمَع
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َشأْنِ الْقَُرِظيَّ َوُهَو َيْسأَلُ أََباُه عَْبَد الرَّْحَمنِ أَْخبِرْنِي َما َسِمْعُت أََباَك ُيَحدِّثُ َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّ



َمْن لَِعبَ :ُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْع: َسِمْعتُ أَبِي، َيقُولُ: الَْمْيِسرِ؟ فَقَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ
  .اللَُّه َيقَْبلُ لَُه َصالةً؟:بِالْمَْيِسرِ، ثُمَّ قَاَم ُيَصلِّي فََمثَلُُه كََمثَلِ الَِّذي َيَتَوضَّأُ بِالْقَْيحِ َوَدمِ الِْخنْزِيرِ، فََتقُولُ

  ِهَمْن ُيكَنَّى أََبا َعْبدِ اللَّ
  أَُبو َعْبِد اللَِّه اَألْنَصارِيُّ الَْخطِْميُّ

ُعَمُر  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك، أَخَْبرَنِي - ١٨٢٠٠
أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : طِْميِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّهبن ُمَحمٍَّد السُّلَِميُّ، َعْن َمِليحِ بن َعْبِد اللَِّه الَْخ

  .الَْحَياُء وَالِْحلُْم وَالِْحَجاَمةُ وَالسَِّواُك وَالتََّعطُُّر: خَْمٌس ِمْن ُسَننِ الُْمْرَسِلَني:قَالَ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا َبشِريٍ

  أَُبو َبشِريٍ

  اَألْنصَارِيُّ
 بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه - ١٨٢٠١

يمٍ أَنَّ أََبا َبِشريٍ األَْنَصارِيَّ أَْخَبَرُه أَنَّهُ أََنا مَاِلٌك، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرِ بن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ، َعْن َعبَّاِد بن َتِم
فَأَْرَسلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُسوال، : كَانَ َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي بَْعضِ أَْسفَارِِه، قَالَ

ال َتْبقََينَّ ِفي ُعُنقِ َبِعريٍ ِقالَدةٌ ِمْن َوَبرٍ، َوال ِقالَدٍة إِال :َحسِْبُت أَنَُّه قَالَ َوالنَّاُس ِفي َمِقيِلهِْم: قَالَ َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ
  .أََرى أَنَّ ذَِلَك ِمْن أَْجلِ الَْعْينِ:قُِطَعْت، قَالَ َماِلٌك

َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َحبَّانَ بن وَاِسعٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، ثنا  - ١٨٢٠٢
ا اْمَرأَةٌ بِالَْبطَْحاِء فَأََشاَر إِلَيَْه َعْبِد اللَِّه بن َزْيدٍ،أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي بِهِْم ذَاتَ َيْومٍ فََمرَِّت

  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َتأَخَّرِي فََرَجَعْت َحتَّى َصلَّى ثُمَّ مَرَّْت
ثنا أَبِي، ثنا شُْعَبةُ، َعْن َحبِيبٍ، َعْن بنتِ : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا أَبِي، َوَعمِّي َعْبُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ، قَاال - ١٨٢٠٣

  .أَْبرُِدوَها بِالَْماِء، فَإِنََّها ِمْن فَْيحِ جََهنََّم:بِي َبشِريٍ، َعْن أَبِيَها، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الُْحمَّى، قَالَأَ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا َسْبرَةَ
  أَُبو سَْبَرةَ الُْجعِْفيُّ

  زِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّاُدَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع - ١٨٢٠٤

اُه أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعْن ُعَمْيرِ بن َسِعيٍد الَْحَنِفيِّ، َعْن َسْبَرةَ بن أَبِي َسبَْرةَ أَنَّ أََب
ال ُتَسمِّ َعْبَد الُْعزَّى، َوَسمِّ َعْبدَ اللَِّه، فَإِنَّ : َعْبدُ الْعُزَّى، َوسَْبَرةُ، وَالَْحارِثُ، قَالَ: قَالََما وَلَُدَك؟ فَ:َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .ْومِإِلَى الَْي َخْيَر اَألْسَماِء َعْبُد اللَِّه، َوُعَبْيُد اللَِّه، وَالَْحارِثُ، َوَهمَّاٌم، َوَدَعا ِلوَلَِدِه، فََما زَالُوا ِفي َشَرٍف
جَّاجٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السِّقِْطيُّ، ثنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ، ثنا َعبَّاُد بن الَْعوَّامِ، َعْن َح - ١٨٢٠٥

فُالنٌ : َما َولَُدَك؟ فَقُلُْت:َسلََّم َمَع ابْنِي، فَقَالَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: ُعَمْيرِ بن َسِعيٍد، َعْن َسْبرَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َخْيُر أَْسَماِئكُْم َعْبدُ اللَِّه، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ، َوالْحَارِثُ: َوفُالنٌ َوَعْبُد الُْعزَّى، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  أَُبو سَْبَرةَ األَْنَصارِيُّ
ُد بن َعْبدِ اللَّهِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٨٢٠٦

ن أُنَْيسٍ، َحدَّثَنِي َعْبَد اللَِّه بن ثنا َيْحَيى بن يَزِيدَ بن َعْبِد اللَِّه ب: الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُشعَْيُب بن َسلََمةَ اَألْنصَارِيُّ، قَاال



ال َصالةَ إِال بُِوُضوٍء، َوال ُوُضوَء ِلَمْن لَمْ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسْبَرةَ، َعْن َجدِِّه أَبِي سَْبَرةَ، قَالَ
  .لَْم ُيْؤِمْن بِي، َولَْم ُيْؤِمْن بِي َمْن لَْم يَْعرِْف َحقَّ األَْنَصارَِيذْكُرِ اْسمَ اللَِّه َعلَْيِه، َوال ُيْؤِمُن بِاللَِّه َمْن 

  َمْن ُيكَنَّى أََبا زَُهيْرٍ
  أَبُو

  ُزَهْيرٍ النَُّمْيرِيُّ اْسُمُه حَاِتٌم
فِْرَيابِيُّ، ثنا صَُبْيحُ بن ُمحْرِزٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْ - ١٨٢٠٧

كُنَّا َنْجِلسُ إِلَى أَبِي ُزهَْيرٍ النَُّمْيرِيِّ، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ : الِْحْمِصيُّ، ثنا أَُبو الُْمصَبِّحِ الَْمقْرَاِئيُّ، قَالَ
اْخِتُموُه بِآِمَني، فَإِنَّ آِمَني ِفي الدَُّعاِء ِمثْلُ : ، فَإِذَا َدَعا الرَُّجلُ ِمنَّا بُِدَعاٍء، قَالََعلَْيِه َوَسلََّم فََيَتَحدَّثُ فَُيْحِسُن الَْحِديثَ
اتَ لَْيلٍَة وَأُْخبِرُكُْم َعْن ذَِلكََخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَ: الطَّاَبعِ َعلَى الصَِّحيفَِة، قَالَ أَُبو ُزهَْيرٍ

ِه َوَسلََّم َيْسَتِمُع ِمنُْه، فَقَالَ َنْمِشي فَأََتْيَنا َعلَى َرُجلٍ ِفي َخْيَمٍة قَْد أَلَْحَف ِفي الَْمْسأَلَِة، فََوقََف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
: بِأَيِّ َشْيٍء َيْخِتمُ َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: لَ لَُه َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِأَْوَجَب إِنْ َخَتَم، فَقَا: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اخِْتْم َيا فُالنُ : َوَسلََّم فَقَالَبِآِمَني، إِنْ َخَتمَ بِآِمَني فَقَْد أَْوَجَب، فَاْنصََرَف الرَُّجلُ الَِّذي َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  .َوأَْبِشْربِآِمَني، 

ْبِد الَْمِلكِ َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد الطَّبََرانِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َع - ١٨٢٠٨
بن َعيَّاشٍ، َعْن َضْمَضمِ بن ُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ  أَْحَمُد بن إِبَْراِهيمَ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا إِْسَماعِيلُ

  ال:أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: بن ُعَبْيٍد، َعْن أَبِي ُزَهْيرٍ النَُّميْرِيِّ

  .َتقُْتلُوا الَْجَراَد فَإِنَُّه جُْنُد اللَِّه اَألْعظَمِ
  َوُيقَالُ أَُبو اَألْزهَرِ أَُبو ُزهَْيرٍ اَألْنَمارِيُّ

ِد اللَِّه، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد بن َراِشٍد الُْمقْرُِئ، ثنا َصَدقَةُ بن َعْب - ١٨٢٠٩
، ثنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ الْوَاِسِطيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن الزِّْبرِقَاِن، َعْن ثَْورِ بن يَزِيَد، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََخذَ َمْضَجَعُه، :ثَْورِ بن يَزِيَد، َعْن َخاِلدِ بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِي ُزَهْيرٍ اَألْنَمارِيِّ، قَالَ
  .ُهمَّ اغِْفْر ِلي ذَْنبِي وَاْخزِ الشَّيْطَانَ َوفُكَّ رِهَانِي َوثَقِّلْ ِميَزانِي َواْجَعلْنِي ِفي النََّدى اَألْعلَىاللَّ: قَالَ

بن  ِدَحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، ثنا َيْحَيى بن َحمَْزةَ، َحدَّثَنِي ثَْوُر بن َيزِيَد، َعْن َخاِل - ١٨٢١٠
بِْسمِ : أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ إِذَا أََخذَ َمْضَجَعُه ِمَن اللَّْيلِ، قَالَ: َمْعَدانَ، َعْن أَبِي اَألْزَهرِ اَألْنمَارِيِّ

  .هَانِي َوثَقِّلْ ِميَزانِياللَِّه َوَضْعتُ َجنْبِي، اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلي ذَْنبِي وَأَْخِسئْ َشيْطَانِي َوفُكَّ رِ
  َمْن ُيكَنَّى أَبا َعْمرٍو

  أَُبو َعْمرِو بن َحفْصِ بن الُْمِغَريِة بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر بن َمْخُزومِ بن ُنقْطَةَ بن ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن لَُؤيٍّ
هِيَعةَ، َعنِ الَْحارِِث بن يَزِيَد، َعْن َعِليِّ بن َرَباحٍ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن لَ - ١٨٢١١

  إِنِّي قَْد َنَزْعُت َعْن َخاِلِد بن الْوَِليِد َوأَمَّْرُت أََبا ُعبَْيدَةَ:َناشَِرةَ بن ُسَميٍّ، أَنَُّه َسِمَع ُعَمَر بن الْخَطَّابِ َيْوَم الَْجابِيَِة، َيقُولُ

وَاللَِّه لَقَْد َنَزْعَت َعاِمال اْسَتْعَملَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَُبو َعْمرِو بن حَفْصِ بن الُْمِغريَِة، فَقَالَبن الَْجرَّاحِ، فَقَاُم 
َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَغَْمْدَت َسْيفًا َسلُْه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وََوَضْعَت لَِواًء َعقََدُه 



  .َوَسلََّم
ِحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ُمحَمَُّد بن الُْحَسْينِ الْهَْمدَانِيُّ الْكُوِفيُّ الْقَاِضي، ثنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحمِيِد الْ - ١٨٢١٢

َسِمْعُت الَْحارِثَ بن يَزِيَد الَْحْضرَِمّي ُيَحدِّثُ، َعْن َعِليِّ بن َرَباحٍ : ، قَالَثنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك، َعْن َسعِيِد بن يَزِيَد
إِنِّي أَْعَتِذُر إِلَْيكُْم ِمْن َخاِلدِ بن :َسِمْعُت ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َيقُولُ َيْوَم الُْجُمَعِة: اللَّخِْميِّ، َعْن َناشَِرةَ بن ُسَميٍّ، قَالَ

ذَا الشَُّرِف، َوإِنِّي ي أَمَّْرُتُه َعلَى أَنْ َيْحبَِس َهذَا الَْمالَ َعلَى َصَدقَِة الُْمهَاجِرِيَن فَأَْعطَاُه ذَا الْبَأْسِ َوذَا اللَِّساِن َوالَْوِليِد إِنِّ
َعَدلَْت، َنَزْعَت َعاِمال اْسَتْعَملَُه َرُسولُ اللَِّه  وَاللَِّه َما:قَْد َنَزْعَتُه َوأَثَْبتُّ أََبا ُعَبْيَدةَ بن الْجَرَّاحِ، فَقَالَ أَُبو َعْمرِو بن حَفْصٍ

َواًء َنَصَبهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوغََمْدَت َسْيفًا َسلُْه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وََوَضْعَت ِل
  .إِنََّك قَرِيبُ الْقََرابَِة، َحِديثُ السِّنِّ:َت اْبَن الَْعمِّ، فَقَالَ ُعَمُراللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَحَسْد

  َمْن ُيكَنَّى أََبا َحاِتمٍ
  أَُبو حَاِتمٍ الْمَُزنِيُّ

ثنا عَْبُد اللَِّه بن : ةَ، قَالََحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَ - ١٨٢١٣
  َعْبِد

ثنا َحاِتُم بن إِْسَماِعيلَ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمْسِلمِ بن ُهْرمُزٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعَبْيِد، وسَِعيِد بن : الَْوهَّابِ الْجَُمِحيُّ، قَاال
إِذَا َجاَءكُْم َمْن تَْرَضْونَ دِيَنُه َوُخلُقَُه :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه: ُعَبْيٍد، َعْن أَبِي َحاِتمٍ الُْمزَنِيِّ، قَالَ

  .فَأَْنِكُحوُه، إِال َتفَْعلُوا َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي اَألْرضِ َوفََساٌد َعرِيٌضقَالَ ثَالثًا
  َمْن ُيكَنَّى الدَّْحَداُح

  أَُبو الدَّْحَداحِ األَْنصَارِيُّ
ُه ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو َنْصرٍ التَّمَّاُر، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللََّحدَّثََن - ١٨٢١٤

نٍ َنْخلَةً وَأََنا أُقِيُم حَاِئِطي بَِها َيا َرسُولَ اللَِّه إِنَّ ِلفُال:َتَعالَى َعْنُه أَنَّ َرُجال أََتى أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
أَْعِطَها إِيَّاُه بنْخلٍَة ِفي الَْجنَِّة، : فَأَْمُرْه أَنْ ُيْعِطينِي إِيَّاَها حَتَّى أُقِيَم بَِها َحائِِطي، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا َرسُولَ اللَّهِإِنِّي : بِعْنِي َنْخلََتَك بِحَاِئِطي، فَفََعلَ، فَأََتى أَُبو الدَّْحَداحِ، فَقَالَ: ُجلَ، فَقَالَفَأََبى، فَأََتى أَُبو الدَّْحدَاحِ الرَّ
كَْم ِمْن ِعذْقِ رََداحٍ : ِه َوَسلََّمقَِد اْبَتْعتُ النَّْخلَةَ بِحَاِئِطي، فَاْجَعلَْها لَُه َوقَْد أَْعطَيُْتكََها، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َيا أُمَّ الدَّْحدَاحِ اْخُرجِي ِمَن الَْحاِئِط فَقَدْ بِْعُتُه بنْخلٍَة ِفي : ألَبِي الدَّْحدَاحِ ِمرَاًرا، فَأََتى أَُبو الدَّْحَداحِ اْمرَأََتُه، فَقَالَ
  .َربِحَ الَْبْيُع أَْو كَِلَمةً ُتْشبُِهَها: الَْجنَِّة، فَقَالَْت
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، ثنا َخلَُف بن - ١٨٢١٥

َمْن ذَا الَِّذي يُقْرُِض اللََّه : "لَمَّا نََزلَْت:َخِليفَةَ، َعْن ُحَمْيِد اَألعَْرجِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ
نََعْم، َيا أََبا : َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ اللََّه ُيرِيُد ِمنَّا الْقَْرَض؟ قَالَ: ، قَالَ أَُبو الدَّْحَداحِ] ١١احلديد آية "[ا َحَسًناقَْرًض

ِطي ِستَّ مِائٍَة َنْخلٍَة، ثُمَّ َجاَء إِنِّي قَدْ أَقَْرْضُت رَبِّي حَاِئِطي، َوِفي َحاِئ: أَرِنِي َيَدَك، فََناَولَُه َيَدُه، فَقَالَ: الدَّْحدَاحِ، قَالَ
  .اخُْرجِي فَقَْد أَقَْرْضُتهُ رَبِّي: لَبَّْيَك، فَقَالَ: إِلَى الْحَاِئِط فََناَدى َيا أُمَّ الدَّْحدَاحِ، َوِهَي ِفي الَْحائِِط، فَقَالَْت

ْيَمانَ الَْجفْرِيُّ الَْمْغرِبِيُّ، ثنا فُضَْيلُ بن ِعَياضٍ، َعْن َحدَّثََنا َجْبُرونَ بن ِعيَسى الَْمغْرِبِيُّ، ثنا َيْحَيى بن ُسلَ - ١٨٢١٦
اسِ َبْعثًا فََخَرجُوا فََرَجعَ ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعْن َعْوِن بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيهِ أَنَّ ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ َضَرَب َعلَى النَّ

َبلَى، وَلَكِنِّي َسِمْعُت ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : أَلَْم َتكُْن َخَرْجَت َمعَ النَّاسِ؟ قَالَ: ُمَعاوِيَةُ أَُبو الدَّْحَداحِ، فَقَالَ لَُه



َيا :َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُاللَُّه  َعلَْيِه َوَسلََّم، َحِديثًا فَأَحَْبْبُت أَنْ أََضَعُه ِعْنَدَك َمَخافَةَ أَنْ ال َتلْقَانِي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى
اَب الَْجنَِّة، َوَمْن كَاَنتْ أَيَُّها النَّاُس َمْن وَِلَي ِمْنكُْم َعَمال فََحَجَب بَاَبُه َعْن ِذي َحاَجِة الُْمْسِلِمَني َحَجَبُه اللَُّه أَنْ َيِلَج َب

  .ِعثْتُ بَِخرابِ الدُّْنَيا َولَمْ أُْبَعثْ بَِعَماَرِتَهاِهمَُّتُه الدُّْنَيا َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه َجَوارَِي، فَإِنِّي ُب
  َمْن ُيكَنَّى أََبا َحْيوَةَ

  أَُبو َحيَْوةَ أَُبو أَبِي َرَجاُء بن َحْيَوةَ الْكِْنِديُّ َموْلَى

  لَُهْم
نِي اللَّْيثُ، َعْن َخارَِجةَ بن ُمْصَعبٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَ - ١٨٢١٧

لَْيِه َوَسلََّم َوِهَي ُمجِحٍّ، َرَجاِء بن َحيَْوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه أَنَّ جَارَِيةً ِمْن َخيَْبَر َمرَّْت َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
فَكَْيَف َيْصَنُع بَِولَدَِها؟ : َنَعْم، قَالَ: أََيطَُؤَها؟ ِقيلَ: ِلفُالٍن، قَالَ: ِلَمْن َهِذِه؟ قَالُوا:َمفَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .َمَعُه ِفي قَْبرِِهُه لَْعَنةً َتْدُخلُ أََيدَِّعيِه َولَْيَس لَُه بِوَلٍَد أَْم َيْسَتعْبُِدُه َوُهَو َيْغُدو ِفي َسْمِعِه َوَبصَرِِه؟ لَقَْد َهَمْمُت أَنْ أَلَْعَن
  َمْن ُيكَنَّى أََبا النُّْعَماِن
  أَُبو النُّْعَماِن اَألزِْديُّ

ِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر الَْواِق - ١٨٢١٨
  .رَأَْيُت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد ِدْرَعْينِ:َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ َعْن أَيُّوَب بن النُّْعَمانَ،

  َمْن ُيكَنَّى أََبا سَِعيٍد
  أَُبو َسعِيِد بن الُْمَعلَّى اْسُمُه َرافٌِع

، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن َحبِيبِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َحفْصِ بن َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ - ١٨٢١٩
كُْنُت أَُصلِّي فََدَعانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم أُجِْبُه، فَلَمَّا قََضْيتُ :َعاِصمٍ، َعْن أَبِي َسعِيِد بن الُْمَعلَّى، قَالَ

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اسَْتجِيبُوا ِللَِّه َوِللرَّسُولِ : "َك أَنْ َتكُونَ أَجَْبَتنِي أَنْ َدَعْوُتَك؟ فَإِنَّ اللََّه َيقُولَُما َمنََع: الصَّالةَ، قَالَ
  ال َتخُْرْج ِمَن: ، ثُمَّ قَالَ] ٢٤األنفال آية "[إِذَا َدَعاكُْم ِلَما ُيْحيِيكُْم

فََمَشْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى كَاَد أَنْ َيخُْرجَ : ةً ِفي الْقُْرآِن، قَالَالَْمْسجِِد َحتَّى أَُعلَِّمَك ُسوَر
ا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه فَاِتَحةُ الِْكَتابِ السَّْبُع الَْمثَانِي وَالْقُْرآنُ الَْعِظيمُ الَِّذي أُوِتيُتُه، َحدَّثََن: ِمَن الَْمْسجِِد فَذَكَّْرُتُه، فَقَالَ

نِ، َعْن َحفْصِ بن الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن َحبِيبِ بن َعْبدِ الرَّْحَم
  .نِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَعانِي، فَذَكََر ِمثْلَُهكُْنتُ أُصَلِّي فََرآنِي فََرآ: َعاِصمٍ، َعْن أَبِي َسعِيِد بن الُْمَعلَّى، قَالَ

دُ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َحدَّثَنِي خَاِل - ١٨٢٢٠
أَْخبََرنِي َمرَْوانُ بن ُعثَْمانَ، أَنَّ ُعَبْيَد بن ُحَنْينٍ أَْخَبَرُه، َعْن أَبِي َسعِيِد بن الُْمَعلَّى، : ، قَالََيزِيَد، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ

ِفيِه فََمَرْرَنا َيوًْما  صَلِّيكُنَّا نَْغُدو إِلَى السُّوقِ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنُمرُّ َعلَى الَْمْسجِِد فَُن:قَالَ
لَقَدْ َحَدثَ أََمٌر فََجلَْسُت، فَقََرأَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِعٌد َعلَى الْمِْنَبرِ، فَقُلُْت

: حَتَّى فََرغَ ِمَن اآلَيِة، فَقُلُْت ِلَصاحِبِي] ١٤٤البقرة آية "[ي السََّماِءقَْد َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِف: "َعلَْيِه َوَسلََّم َهِذِه اآلَيةَ
َمْن َصلَّى، فََتوَارَْيَنا فََصلَّْيَناُهَما،  َتَعالَ َحتَّى َنْركََع َركْعََتْينِ قَْبلَ أَنْ يَْنزِلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنكُونَ أَوَّلَ

  نََزلَ َرُسولُ اللَِّه ثُمَّ



  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى ِللنَّاسِ الظُّْهَر َيْومَِئٍذ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا سَْعٍد

  أَُبو سَْعِد الْخَْيرِ اَألْنَصارِيُّ
ِفعٍ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َسالمٍ، َعْن َزْيِد بن َسالمٍ، أَنَّهُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيِد الَْحلَبِيُّ، ثنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن َنا - ١٨٢٢١

َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ، أَنَّ قَْيَس بن الْحَارِِث الِْكْنِديَّ، َحدَّثَ الَْولِيَد، أَنَّ أََبا َسْعدٍ : َسِمَع أََبا َسالمٍ، َيقُولُ
إِنَّ رَبِّي َوَعدَنِي أَنْ ُيْدِخلَ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبِعنيَ أَلْفًا :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاَألْنصَارِيَّ َحدَّثَُه، أَنَّ َرسُولَ اللَّ

أَْنَت : قُلُْت ألَبِي سَْعٍدفَ: ٌسبَِغْيرِ ِحَسابٍ، َوُيشَفَِّع كُلَّ أَلٍْف ِلَسْبِعَني أَلْفًا، ثُمَّ َيْحِثي َربِّي ثَالثَ حَثََياٍت بِكَفَّْيِه، قَالَ قَْي
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : نََعْم، بِأُذُنِي َوَوَعاُه قَلْبِي، قَالَ أَُبو َسْعٍد: َسِمْعَت َهذَا ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .ُمَهاجِرِي أُمَِّتي َوُيَوفِّي اللَُّه ِمْن أَْعرَابَِنا ذَاَك إِنْ َشاَء اللَُّه ُمْسَتْوِعٌب:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
بن  َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُعَماَرةُ بن َوِثيَمةَ، ثنا إِْسحَاُق - ١٨٢٢٢

بن الْحَارِِث، ثنا َعْمُرو بن سَاِلمٍ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ، ثنا أَُبو ِعْمَرانَ َعْبُد اللَِّه ثنا َعْمُرو : إِبَْراهِيَم بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، قَالَ
لَ أَنَّ َرسُو: أَنَّ قَْيسَ بن الَْحارِِث، َحدَّثَُهْم أَنَّ أََبا َسْعٍد الَْخْيَر األَْنَصارِيَّ َحدَّثَُهْم بِقَْرقِيْسَيا: بن َعاِمرٍ الَْيْحِصبِيُّ، َحدَّثَُه

  َيْدُخلُ ِمْن أُمَِّتي َسْبُعونَ:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .أَلْفًا َمَع كُلِّ أَلٍْف َسْبُعونَ أَلْفًا َيُعمُّ ذَِلَك ُمهَاجِرِيَنا، َوُيَوفَّى ذَِلَك ِلطَاِئفٍَة ِمْن أَْعَرابَِنا
ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُشَعْيبٍ، ثنا َسِعيُد بن َعْبدِ  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِقَرياٍط، ثنا - ١٨٢٢٣

َخَرْجُت َمعَ أَبِي َسْعدِ الَْخْيرِ إِلَى ِشَراِء الضَّحَاَيا فَأَشَاَر إِلَى كَْبشٍ لَُه لَْحمٌ لَْيسَ : الْعَزِيزِ، َعْن ُيوُنَس بن َحلَْبسٍ، قَالَ
اْشَترِ َهذَا فَإِنَُّه ُيْشبُِه كَْبَش َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن :الُْمتَِّضعِ، قَالَبِالْمُْرَتِفعِ َوال 

: وُنسَ بن َحلَْبسٍ، قَالَإِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، ثنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، ثنا َسعِيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن ُي
  .َخَرْجُت َمَع أَبِي َسْعدٍ الزَُّرِقيِّ فَذَكََر ِمثْلَُه

ُن أَبِي َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، ثنا ُدحَْيُم، ثنا اْب - ١٨٢٢٤
أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ي خَاِلٍد، َعنِ اْبنِ أَبِي َسْعدٍ اَألْنصَارِيِّ، َعْن أَبِيِهفَُدْيٍك، ثنا َيحَْيى بن أَبِ

  .النََّدُم تَْوَبةٌ، وَالتَّاِئُب ِمَن الذَّْنبِ كََمْن ال ذَْنَب لَُه:قَالَ
ا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الَْوِليدِ بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي السَّاِئبِ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، ثنا أَبِي، ثن - ١٨٢٢٥

َتَوضَّئُوا ِممَّا َمسَِّت النَّارَ :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ِفَراشِ الشَّْعَبانِيِّ، َعْن أَبِي َسْعدِ الَْخيْرِ، قَالَ
  .بِِه الَْمرَاجِلُ َوغَلَْت

  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَُبو ُمْسهِرٍ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُمَهاجِرٍ، َعْن أَبِيِه ُمهَاجِرِ بن - ١٨٢٢٦

لَْو أَْعلَُم َيا اْبَن الزَّْرقَاِء، أَنَّكَ :ُبو سَْعٍدِدينَارٍ أَنَّ أََبا سَْعٍد اَألْنصَارِيَّ َمرَّ مبروانَ بن الَْحكَمِ َيْوَم الدَّارِ َوُهَو صَرِيٌع، فَقَالَ أَ
اْحفَظْ ِفي : أَُبو سَْعٍدَحيٌّ َألجَْزُت َعلَْيَك، فََحقَدََها َعْبُد الَْمِلِك بن َمْرَوانَ، فَلَمَّا اسُْتْخِلَف َعْبُد الَْمِلِك أََتى بِِه، فَقَالَ

اْحفَظُوا ِمْن ُمْحِسنِهِمْ :قَالَ: َوَما ذَاَك؟فَقَالَ:ِه َوَسلََّم، فَقَالَ َعْبُد الَْمِلِك بن َمْرَوانََوِصيَِّة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َوَتَجاَوزُوا َعْن ُمِسيِئهِْم، َوكَانَ أَُبو سَْعٍد زَْوَج أَْسَماَء بنِت يَزِيَد بن السَّكَنِ بن َعْمرِو بن َحَرامٍ

  ْنصَارِيُّأَُبو سَْعِد بن فََضالَةَ اَأل
يُّ، ثنا عَْبُد َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن َمْنُصورٍ الْكَْوَسُج، ثنا ُمحَمَُّد بن َبكْرٍ الُْبْرسَانِ - ١٨٢٢٧



َسِمْعتُ : فَضَالَةَ، َوكَانَ ِمَن الصََّحاَبِة، قَالَأَخَْبرَنِي أَبِي، َعْن زَِيادِ بن ِميَنا، َعْن أَبِي َسْعِد بن : الَْحِميِد بن َجعْفَرٍ، قَالَ
: إِذَا َجَمَع اللَُّه اَألوَِّلَني َواآلِخرِيَن َيْوَم الِْقَياَمِة ِلَيْومٍ ال رَْيَب ِفيِه، َناَدى مَُناٍد:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .لُُه ِللَِّه أََحًدا فَلَْيطْلُْب ثَوَاَبُه ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه فَإِنَّ اللََّه أَغَْنى الشَُّركَاِء َعنِ الشِّْرِكَمْن كَانَ أَْشَرَك ِفي َعِملٍ َعَم
  َمْن ُيكَنَّى أََبا ِخرَاشٍ

  أَُبو خِرَاشٍ السَّلِْميُّ َوقَْد ِقيلَ اْسُمُه َحْدرٌَد
رِيُّ األَْنصَارِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد الُْمقْرُِئ، ثنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ، َعنِ َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َملَولٍ الِْمْص - ١٨٢٢٨

  الَْوِليِد بن أَبِي الَْوِليِد، َعْن ِعْمَرانَ بن أَبِي أََنسٍ أَنَّ أََبا ِخرَاشٍ السُّلَِميَّ َحدَّثَُه

  .َمْن َهَجرَ أََخاهُ َسَنةً فَقَْد سَفََك َدَمُه:َوَسلََّم، َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: قَالَ
يِد، ثنا َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُعلَْيبٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا سَِعيُد بن ُعفَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعنِ الَْوِليدِ بن أَبِي الَْوِل - ١٨٢٢٩

َمْن َهَجَر أََخاُه :السُّلَِميُّ أَْخَبَرهُ أَنَُّه َسِمَع َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ ِعْمَرانُ بن أَبِي أََنسٍ أَنَّ أََبا خِرَاشٍ
  .َسَنةً فَُهَو كََسفِْك َدِمِه

بن أَبِي أَيُّوَب، ح َوَحدَّثََنا  َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َملَولٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، ثنا َسعِيُد - ١٨٢٣٠
َب، َعنِ الَْولِيِد بن ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصِ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي َسعِيُد بن أَبِي أَيُّو

ِهْجَرةُ :أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: لَِميِّأَبِي الَْوِليِد، َعْن ِعْمَرانَ بن أَبِي أََنسٍ، َعْن أَبِي ِخرَاشٍ السُّ
نا َيْحَيى بن َيعْلَى، َعْن الُْمْؤِمنِ أَخَاُه َسَنةً كَسَفِْك َدِمِه، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، ثنا جَْنَدلُ بن وَالْقٍ، ث

اللَُّه  َعنِ الْوَِليِد بن أَبِي الَْوِليِد، َعْن ِعْمَرانَ بن أَبِي أََنسٍ، َعْن أَبِي َحْدَردٍ اَألْسلَِميِّ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى َسِعيِد بن مِقْالصٍ،
  .َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه

  َمْن ُيكَنَّى أََبا َحبِيبٍ
  أَُبو حَبِيبٍ الَْعْنبَرِيُّ َجدُّ الْهِْرمَاسِ

اْبَنا : ثنا إِْسحَاُق بن َراَهَويِْه، قَالَ: َنا عَْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ، وَجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، قَاالَحدَّثَ - ١٨٢٣١
  النَّْضرِ بن ُشمَْيلٍ، ثنا الْهِْرمَاُس بن حَبِيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَّهُأََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

  .َيا أََبا أََخا بين الَْعنَْبرِ َما فََعلَ أَِسُريَك:الَْزْمُه، ثُمَّ لَِقَيُه بَْعَد ذَِلَك، فَقَالَ:َعلَْيِه َوَسلََّم َيْستَْعِديِه َعلَى غَرِميٍ لَُه، فَقَالَ لَُه
لْوَهَّابِ الَْمْرَوزِيُّ، ثنا النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ، ثنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َهِديَّةُ بن َعْبِد ا - ١٨٢٣٢

أََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِغرِميٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :الْهِْرَماسُ بن َحبِيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
َيا أََخا بين الَْعْنبَرِ، َما تُرِيُد أَنْ َتفَْعلَ بِأَِسريَِك؟ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : بِِه ِمْن آِخرِ النَّهَارِ، فَقَالَ الَْزْمُه، ثُمَّ َمرَّ: َوَسلََّم

  .ِه ُحلَّةًَعلَْيِه َوَسلََّم َيقُصُّ َعلَى النَّاسِ َعلَى الِْمْنَبرِ فَنََزلَ إِلَى َجدِّي فََمَسَح َوْجَهُه وَاْخَتلََع َعلَْي
  َمْن ُيكَنَّى أََبا ُعبَْيدَةَ
  أَُبو ُعَبْيَدةَ الدُّؤَِليُّ

ثنا إِبَْراهِيُم بن : َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ الَْمدِينِيُّ، وُمَحمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمْصرِيُّ، قَاال - ١٨٢٣٣
قَالَ : ُد الرَّْحَمنِ بن سَْعٍد الُْمَؤذِّنُ، َعْن َماِلِك بن ُعَبْيَدةَ الدُّؤَِليُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَالْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، ثنا َعْب

كُُم الَْعذَابُ َصبا، ثُمَّ َرض لَْوال َعبَّادٌ ِللَِّه ُركٌَّع َوصِْبَيةٌ ُرضٌَّع َوبََهاِئُم رُتٌَّع لَُصبَّ َعلَْي:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َرضا



  َمْن ُيكَنَّى أََبا َمْنفَعَةَ
  أَُبو َمْنفََعةَ الَْحَنِفيُّ َجدُّ كُلَْيبِ بن َمْنفَعَةَ

َيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا ثنا َيْح: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، قَاال - ١٨٢٣٤
  الَْحارِثُ بن ُمرَّةَ الَْحَنِفيُّ، َعْن

أُمَُّك َوأََباَك وَأُْخَتَك َوأَخَاَك : قُلُْتَيا َرسُولَ اللَِّه َمْن أََبرُّ؟ قَالَ: كُلَْيبِ بن َمْنفََعةَ الَْحَنِفيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
  .قًّا وَاجًِبا َوَرِحًما َمْوصُولَةًَوَمْوالَك الَِّذي يَِلي ذَاكَ َح

  َمْن ُيكَنَّى أََبا ثَْورٍ
  أَُبو ثَْورٍ الْفَْهِميُّ

َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ،  - ١٨٢٣٥
ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َيزِيَد بن َعْمرٍو الَْمَعاِفرِيِّ، َعْن : أَحَْمُد بن رِْشِديَن، ثنا أَُبو صَاِلحٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالُواأَبِي، ح َوَحدَّثََنا 

لََعَن : ابِ الَْمَعافِرِ، فَقَالَ أَُبو ُسفَْيانَكُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأُِتَي بِثَْوبٍ ِمْن ِثَي:أَبِي ثَْورٍ الْفَْهِميِّ، قَالَ
  .ال َتلَْعنُْهْم فَإِنَُّهْم ِمنِّي َوأََنا ِمنُْهْم: اللَُّه َهذَا الثَّْوَب، َولََعَن َمْن َعِملَُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َمْن ُيكَنَّى أََبا َزْمعَةَ
  لَوِيُّأَُبو َزْمَعةَ الَْب

  ُيقَالُ اْسُمُه َعْبُد بن أَْرقََم كَانَ َيْسكُُن ِمصَْر
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن الُْمِغَريِة - ١٨٢٣٦

َبا َزْمَعةَ الَْبلَوِيَّ َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ الشََّجَرِة ُيبَايُِع النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َسِمْعتُ أَ:قَْيسٍ َمْولَى بين ُجَمحٍ، قَالَ
ال : ْشِديِد، فَقَالَو َبْعُض التََّتحَْتَها وَأََتى َيوًْما بَِمْسجِدِ الْفُْسطَاِط فَقَاَم ِفي الرََّحَبِة َوقَْد كَانَ َبلََغُه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍ

  :َتشَْتدُّوا َعلَى النَّاسِ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ِعَني َنفًْسا فََهلْ َتجِدُ ِلي إِنِّي قََتلُْت َسْبَعةً وَِتْس: قََتلَ َرُجلٌ ِمْن بين إِْسرَاِئيلَ َسْبَعةً وَِتْسِعَني َنفًْسا فَذََهَب إِلَى َراِهبٍ، فَقَالَ
إِنِّي قََتلُْت ثََمانَِيةً َوِتْسِعَني نَفًْسا، فََهلْ َتجُِد ِلي ِمْن : ال، فَقََتلَ الرَّاِهَب، ثُمَّ ذََهبَ إِلَى َراِهبٍ آَخَر، فَقَالَ: ِمْن َتْوَبٍة؟ قَالَ
إِنِّي قََتلُْت ِتْسَعةً َوِتْسِعنيَ َنفًْسا ِمنُْهْم َراِهَباِن، فََهلْ َتجُِد ِلي ِمْن : ، فَقَالَال، فَقََتلَُه، ثُمَّ ذََهَب إِلَى الثَّاِلِث: َتْوَبٍة؟ قَالَ
فَال أَمَّا أََنا : إِنَّ اللََّه لَْيَس بَِغفُورٍ َرحِيمٍ لَقَْد كَذَْبُت فَُتْب إِلَى اللَِّه، قَالَ: لَقَْد َعِملَْت َشرا وَلَِئْن قُلُْت: َتْوَبٍة؟ فَقَالَ

َوالثََّناُء َعلَْيِه قَبِيٌح، فَلَمَّا  أُفَارِقَُك بَْعَد قَْوِلَك َهذَا، فَلَزَِمُه َعلَى أَنْ ال يَْعِصَيُه فَكَانَ َيْخُدُمُه ِفي ذَِلَك، َوَهلََك َيْوًما َرُجلٌ
اُء َعلَْيِه َحَسٌن، فَلَمَّا ُدِفَن قََعَد َعلَى قَْبرِِه فََضِحكَ َضِحكًا ُدِفَن قََعَد َعلَى قَْبرِِه فََبكَى ُبكَاًء َشدِيًدا، ثُمَّ ُتوُفَِّي آَخُر وَالثََّن
كَْيفَ َتأْوِي إِلَْيَك َهذَا قَاَتلُ النُّفُوسِ؟ َوقَْد َصَنَع َما رَأَْيتَ : َشِديًدا، فَأَْنكََر أَْصَحاُبُه ذَِلَك، فَاْجَتَمُعوا إِلَى َرأِْسهِْم، فَقَالُوا

: َما َتأُْمرُونِي؟ فَقَالَ: ِه َوأَنْفُِسهِْم فَأََتى إِلَى صَاِحبِهِْم مَرَّةً ِمْن ذَِلَك َوَمَعُه َصاِحبٌ لَُه فَكَلََّمُه، فَقَالَ لَُهفََوقََع ِفي َنفِْس
ِفيَها فَلَهَِي َعْنُه الرَّاِهُب، َوذََهَب اآلَخُر اذَْهْب فَأَلْقِ نَفَْسَك : اذَْهْب فَأَْوِقْد َتنُّورًا، فَفََعلَ ثُمَّ أَتَاُه بَِخَبرِهِ أَنْ قََد فََعلَ، قَالَ

  إِنِّي َألظُنُّ الرَُّجلَ قَْد أَلْقَى َنفَْسُه ِفي التَّنُّورِ: فَأَلْقَى نَفَْسُه ِفي التَّنُّورِ، ثُمَّ اْسَتفَاَق الرَّاِهُب، فَقَالَ

َما يَْنَبِغي أَنْ َتْخِدمَنِي َولَِكنْ : يَْعَرُق فَأََخذَ بَِيِدِه فَأَْخَرَجُه ِمَن التَّنُّورِ، فَقَالَ بِقَوِْلي لَُه، فَذََهَب إِلَْيِه فََوَجَدُه حَيا ِفي التَّنُّورِ
ِفَن َرأَْيتُ أَمَّا األَوَّلُ فَإِنَُّه لَمَّا ُد: أََنا أَْخدُِمَك أَْخبََرنِي َعْن ُبكَاِئَك َعلَى الُْمَتَوفَّى اَألوَّلِ، َوَعْن َضَحِك َعلَى اآلَخرِ، قَالَ



فََضِحكُْت، َوكَانَ َبْعَد ذَِلكَ َما َيلْقَى ِمَن الشَّرِّ فَذَكَْرُت ذُُنوبِي فََبكَْيُت، َوأَمَّا اآلَخُر فَإِنِّي رَأَْيُت َما َيلْقَى بِِه ِمَن الْخَْيرِ 
  ).ِمْن ُعظََماِء بين إِْسَرائِيلَ 

  َمْن ُيكَنَّى أََبا ُبَهْيسَةَ
  أَُبو بَُهْيسَةَ
لْعَطَّاُر، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َملُولٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، ح َوَحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجعْفَرٍ ا - ١٨٢٣٧

عَاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا َبكْرُ  أََنا كَهَْمُس بن الَْحَسنِ، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا: ثنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، قَاال
أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن ِحْمَدانَ، ثنا كَْهَمسُ بن الَْحَسنِ، َعْن َسيَّارِ بن َمْنظُورٍ، َعْن ُبهَْيَسةَ، َعْن أَبِيَها، قَالَ

َيا : الَْماُء، قُلُْت: َيا َرسُولَ اللَّهَِما الشَّْيُء الَِّذي ال َيِحلُّ َمْنُعُه؟، قَالَ: ُتَوَسلََّم فََدَخلُْت َبْيَنُه َوَبْيَن قَِميِصِه فَالَْتَزْمُتُه، فَقُلْ
إِنْ :َيا َرُسولَ اللَِّه َما الشَّْيُء الَِّذي ال َيِحلُّ َمْنُعُه؟ قَالَ: الِْملُْح، قُلُْت: َرسُولَ اللَِّه، َما الشَّْيُء الَِّذي ال َيِحلُّ َمْنُعُه؟ قَالَ

  .َتفَْعلْ َخْيًرا فَُهَو خَْيٌر لََك
  َمْن ُيكَنَّى أََبا َشْيبَةَ

  أَُبو شَْيَبةَ الُْخْدرِيُّ أَُخو أَبِي سعيد
  سٍ،َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن ُيوُنَس بن الَْحارِِث، َحدَّثَنِي أَُبو ُمسَرِّحٍ، أَْو ِمشَْر - ١٨٢٣٨

ال إِلََه إِال اللَّهُ : َمْن قَالَ:َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ِمْعُت أََبا شَْيَبةَ الُْخْدرِيَّ، َيقُولَُس: قَالَ
  .َدَخلَ الَْجنَّةَ

  أَُبو َسعِيٍد األَْنَصارِيُّ الزَُّرِقيُّ
َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي الْفَْيضِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمرَّةَ،  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، - ١٨٢٣٩

كَْرهُ أَنْ إِنَّ ِلي امَْرأَةً ُتْرِضُع َوأََنا أَ: َعْن أَبِي َسعِيٍد، أَنَّ َرُجال ِمْن أَْشَجَع سَأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  .َما قُدَِّر ِفي الرَِّحمِ فَسََيكُونُ: َتحِْملَ أَفَأَْعزِلُ َعْنَها؟ فَقَالَ

  َمْن ُيكَنَّى أََبا ُبْردَةَ
  أَُبو بُْرَدةَ أَُخو أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ بن قَْيسٍ

ُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا َعارٌِم أَ - ١٨٢٤٠
ثنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زَِياٍد، ثنا عَاِصُم اَألحَْولُ، ثنا كَُرْيبُ بن الْحَارِِث، َعْن أَبِي ُموَسى، َعْن أَبِي : ُمَعلَّى بن أََسٍد، قَاال

  .اللَُّهمَّ اجَْعلْ فََناَء أُمَِّتي بِالطَّْعنِ وَالطَّاُعوِن:الَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: ُبْرَدةَ بن قَْيسٍ أَِخي أَبِي ُموَسى قَالَ
ثنا عَاِصمٌ  َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زَِياٍد،: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، قَالَ - ١٨٢٤١

أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : اَألْحَولُ، َعْن كَُرْيبِ بن الَْحارِِث بن أَبِي ُموَسى، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ بن قَْيسٍ أَِخي أَبِي ُموَسى
  .اللَُّهمَّ اجَْعلْ قَْتلَ أُمَِّتي ِفي َسبِيِلَك بِالطَّْعنِ َوالطَّاُعوِن:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  أَُبو بُْرَدةَ األَْنَصارِيُّ ثُمَّ

  الظَّفَرِيُّ
ِث، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا أَْصُبغُ بن الْفََرجِ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َوْهبٍ، َعْن َعْمرِو بن الْحَارِ - ١٨٢٤٢

َسِمْعتُ : لَِّه بن ُمِغيِث بن أَبِي ُبْردَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَأَْخَبرَنِي أَُبو َصْخرٍ ُحمَْيُد بن زَِياٍد، َعْن َعْبِد ال: قَالَ
  .سَُيْخَرُج ِمَن الْكَاِهَنْينِ َرُجلٌ َيْدُرُس الْقُْرآنَ ِدَراَسةً ال َيْدُرُسُه أََحدٌ َبْعدَُه:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ



  ا طَرِيٍفَمْن ُيكَنَّى أََب
  أَُبو طَرِيٍف الُْهذَِليُّ

َعنِ الَْوِليدِ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَْزَهرُ بن الْقَاِسمِ، ثنا زَكَرِيَّا بن إِْسحَاَق، - ١٨٢٤٣
ُت َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَْيثُ حَاَصَر الطَّاِئَف كُْن:بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ُسمَْيَرةَ، َعْن أَبِي طَرِيٍف، قَالَ

  .فَكَانَ ُيَصلِّي بنا َصالةَ الَْعْصرِ حِيًنا، لَوْ أَنَّ َرُجال رََمى لََرأَى َمَواِقَع َنْبِلِه
نيٍ، ثنا بِْشُر بن السَّرِيِّ، ثنا َزكَرِيَّا بن إِْسحَاَق، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، ثنا َيْحَيى بن َمِع - ١٨٢٤٤

ْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمَحاِصٌر َألْهلِ الَْوِليِد بن َعْبدِ اللَِّه بن أَبِي ُسمَْيَرةَ، َحدَّثَنِي أَُبو طَرِيفٍ أَنَُّهَشاَهَد َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .ي بنا َصالةَ الَْعْصرِ ِحيًنا لَْو أَنَّ إِْنسَاًنا رََمى بنْبِلِه أَْبَصَر مََواِقَع النَّْبلِالطَّاِئِف فَكَانَ ُيَصلِّ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا قَُتْيلَةَ

  أَُبو قَُتْيلَةَ َوقَِد اْخُتِلَف ِفي ُصْحَبتِِه
َوِليُد بن ُشجَاعٍ، َحدَّثَنِي َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْن َبِحريِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْزدَاَد التَّْوزِيُّ، ثنا أَُبو َهمَّامٍ الْ - ١٨٢٤٥

  َسْعٍد، َعْن َخاِلِد بن

ال ال َنبِيَّ بَْعِدي َو:دَاعِ، فَقَالََمْعَدانَ، َعْن أَبِي قَُتْيلَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم ِفي النَّاسِ ِفي َحجَِّة الَْو
  .َجنَّةَ َربِّكُْم أُمَّةَ َبْعدَكُْم فَاْعُبُدوا رَبَّكُْم َوأَِقيمُوا َخْمَسكُْم َوُصوُموا َشْهَركُْم َوأَِطيعُوا ُوالةَ أَْمرِكُْم َتْدُخلُوا

  َمْن ُيكَنَّى أََبا َعقَْربٍ
  أَُبو َعقَْربٍ وَاْسُمُه ُمْسِلٌم

اَألْسفَاِطيُّ، ثنا َسْهلُ بن َبكَّارٍ، ثنا اَألْسَوُد بن شَْيَبانَ، َعْن أَبِي َنْوفَلِ بن أَبِي َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ  - ١٨٢٤٦
َيا َرُسولَ : ُصْم ِمَن الشَّْهرِ َيْوًما، قُلُْت: سَأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ الصَّْومِ؟ فَقَالَ:َعقَْربٍ َعْن أَبِيِه، قَالَ
زِْدنِي زِدْنِي : َيا َرسُولَ اللَِّه زِْدنِي، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُصْم َيوَْمْينِ ِمَن الشَّْهرِ قَالَ: اللَِّه، إِنِّي أَقَْوى، قَالَ

  .ُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشْهرٍ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا َعامِرٍ

  َمْنسُوبٍ أَُبو َعاِمرٍ غَْيُر
ْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، ثنا ُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم، نا َماِلُك بن ِمْغَولٍ، َعْن َعِليِّ بن ُمْدرٍِك، َع - ١٨٢٤٧

َما حََبَسَك؟ :فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعاِمرٍ، أَنَُّه كَانَ ِفيهِْم َشْيٌء فَاحَْتَبَس َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
، ] ١٠٥املائدة آية "[َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُمْ أَنْفَُسكُْم ال َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اهَْتدَْيُتْم: "قََرأُْت َهِذِه اآلَيةَ: قَالَ

  .َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ ِمَن الْكُفَّارِ إِذَا اهَْتدَْيُتْم: للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى ا
  أَُبو َعاِمرٍ السَّكُونِيُّ

  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ - ١٨٢٤٨

بن أَْنَعَم، َعْن ُعْتَبةَ بن ُحَمْيٍد، َعْن ُعَباَدةَ َرْوُح بن الْفََرجِ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن زَِياِد 
أَنْ َتعَْملَ : َيا َرسُولَ اللَّهَِما َتَماُم الْبِرِّ؟، قَالَ: قُلُْت: بن ُنَسيٍّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غَْنمٍ، َعْن أَبِي َعاِمرٍ السَّكُونِيِّ، قَالَ

  .ِفي السِّرِّ َعَملَ الَْعالنَِيِة
  كَنَّى أََبا َخاِلٍدَمْن ُي



  أَُبو خَاِلدٍ السُّلَِميُّ كَانَ َينْزِلُ الَْحرََم
الرَّْحَمنِ بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَُبو الُْمِغريَِة، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد - ١٨٢٤٩

ثنا أَُبو الَْمِليحِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َخاِلٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َوكَاَنْت لَهُ : َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، قَاالِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَُبو 
إِنَّ الَْعْبَد إِذَا :َم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ُصْحَبةٌ ِمْن ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

، ثُمَّ َصبََّرُه َعلَى ذَِلَك حَتَّى َيْبلُغَ َسَبقَْت لَُه ِمَن اللَِّه َمنْزِلَةٌ لَمْ َيْبلُْغَها بَِعَمِلِه اْبَتالُه اللَُّه ِفي َجَسِدِه َوِفي َماِلِه َوِفي وَلَِدِه
َعزَّ َوَجلَّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا سَِعيُد بن حَفْصٍ النُّفَْيِليُّ، ثنا أَُبو الَْمنْزِلَةَ الَِّتي َسَبقَْت لَُه ِمَن اللَِّه 

َخَرجَ : نَُّهُصْحَبةٌ ُصْحَبةٌ أَالَْمِليحِ، َحدَّثَنِي َرُجلٌ ِمْن بين ُسلَْيمٍ ُيقَالُ لَُه ُمَحمَُّد بن َخاِلٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َوكَاَنْت لَهُ 
كَْيَف : أََتيُْتَك َزائًِرا وَأََتيُْتَك َعاِئًدا َوُمَبشًِّرا، قَالَ: زَاِئًرا ِلَرُجلٍ ِمْن إِخَْوانِِه فَلَْم َيْنَتهِ إِلَْيهِ َحتَّى َبلََغُه أَنَُّه شَاٍك، فَقَالَ

  :َجَمْعَت َهذَا كُلَُّه؟ قَالَ

لََغنِي ِشكَاُتَك فَكَاَنْت ِعَياَدةٌ َوأَُبشُِّركُ بَِشْيٍء، َسِمْعُت ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َخَرْجُت َوأََنا أُرِيُد زِيَارََتَك َوَب
  ).َوَسلََّم، فَذَكََر مِثْلَ َحِديِث النُّفَيِْليِّ 

  َمْن ُيكَنَّى أََبا َصْعَصعَةَ
  أَُبو صَْعَصَعةَ األَْنَصارِيُّ

  ٍد أَُبو هِْنٍد الدَّارِيَُّمْن ُيكَنَّى أََبا هِْن
أَْخَبرَنِي أَُبو َصْخرٍ، أَنَّ : َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َملُولٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد الُْمقْرُِئ، ثنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ، قَالَ - ١٨٢٥٠

َمْن قَاَم َمقَاَم رَِياٍء َوُسْمَعٍة َراَءى :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َمكْحُوال َحدَّثَُه، أَنَّ أََبا هِْنٍد َحدَّثَُه أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه
  .اللَُّه بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة َوَسمََّع

َياٍد، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي أَُبو َصْخرٍ ُحمَْيُد بن زِ - ١٨٢٥١
َمْن قَاَم َمقَاَم رَِياٍء :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َسِمْعُت أََبا ِهْنٍد الدَّارِيُّ، َيقُولُ: َمكْحُولٍ، قَالَ

  .َراَءى اللَُّه بِِه، َوَمْن قَاَم َمقَاَم ُسْمَعٍة َسمََّع اللَُّه بِِه
، َنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثَنِي سَِعيُد بن زَِياِد بن فَاِئِد بن زَِياِد بن أَبِي هِْنٍد الدَّارِيَِّحدَّثَ - ١٨٢٥٢

َسِمْعتُ : الدَّارِيِّ، قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي زِيَاِد بن فَاِئٍد، َعْن أَبِيِه فَاِئدِ بن زَِياٍد، َعْن َجدِِّه زَِياِد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن أَبِي هِْنٍد
  .َمْن َراَءى بِاللَِّه ِلَغْيرِ اللَِّه فَقَْد َبرَِئ ِمَن اللَِّه:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  ثَنِي أَبِي، عَْنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ الَْعسْقَالنِيُّ، ثنا َسعِيُد بن زَِياٍد، َحدَّ - ١٨٢٥٣

َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهْم ِستَّةُ َنفَرٍ َتِميمُ أَبِيِه، َعْن َجدِِّه زَِياٍد، َعْن أَبِيِه أَبِي هِْنٍد الدَّارِيِّ،أَنَُّهُم قَِدمُوا َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
َعِديِّ بن الدَّارِ، وَأَُخوُه نَُعْيُم بن أَْوسٍ، َوَيزِيُد بن قَْيسٍ، وَأَُبو  بن أَْوسِ بن َخارَِجةَ بن َسوَْدانَ بن َجِذَميةَ بن ِدرَاعِ بن

ْبَد الرَّْحَمنِ، وفَاِكُه بن ِهْنَد بن َعْبِد اللَِّه، َوأَخُوُه الطِّيُب بن َعْبِد اللَِّه فََسمَّاُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َع
َسلُوا َحْيثُ : لَُموا َوَسأَلُوا أَنْ ُيعِْطَيُهْم أَْرًضا ِمْن أَْرضِ الشَّامِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالنُّْعَماِن فَأَْس

َنسْأَلَُه َبْيتَ الَْمقِْدسِ َوكُوَرَتهَا،  أََرى أَنْ: أَْحبَْبُتْم، فَنََهُضوا ِمْن ِعْنِدهِ َيَتشَاَوُرونَ ِفي مَْوِضعٍ َيْسأَلُوَنُه إِيَّاُه، فَقَالَ َتمِيٌم
  .نََعْم: أَرَأَْيَت َمِلَك الَْعَجمِ الَْيْوَم؟ أَلَْيَس ُهَو ِفي َبْيِت الَْمقِْدسِ؟ قَالَ َتمِيٌم: قَالَ أَُبو هِْنٍد
ٍد، َحدَّثَنِي أَبِي زَِياُد بن فَاِئٍد، َعْن أَبِيِه فَاِئِد َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثَنِي سَِعيُد بن زَِيا - ١٨٢٥٤

: َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: بن زَِياٍد، َعْن َجدِِّه زَِياِد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن أَبِي هِْنٍد الدَّارِيِّ قَالَ



  .لَمْ يَْرَض بِقََضاِئي َوَيْصبِْر َعلَى َبالِئي فَلَْيلَْتِمْس َربا سَِواَي َمْن:قَالَ اللَُّه تََباَرَك َوَتَعالَى
  أَُبو ِهْندٍ الَْحجَّاُم

َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا اْبُن َعاِئَشةَ، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، أََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي  - ١٨٢٥٥
  يَا:قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بِي ُهَرْيرَةَ، قَالَأَ

  .بين َبيَاَضةَ أَْنِكُحوا أََبا هِْنٍد وَأَْنِكُحوا إِلَْيِه
  َمْن ُيكَنَّى أََبا فاطمة أَُبو فَاِطَمةَ الضَّمْرِيُّ

ن الَْعالِء الِْحْمِصيُّ، ثنا َجدِّي إِْبَراهِيُم بن الَْعالِء، ثنا َبِقيَّةُ بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ ب - ١٨٢٥٦
َيا :قُلُْت: ي فَاِطَمةَ، قَالَالَْوِليِد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَابِِت بن ثَْوَبانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِ

َيا َرسُولَ اللَّهِ :َعلَْيَك بِالْجَِهاِد ِفي سَبِيلِ اللَِّه فَإِنَُّه ال مِثْلَ لَُه، قُلُْت: نِي بِعََملٍ أَْستَِقيُم َعلَْيِه َوأَْعَملُُه، قَالََرسُولَ اللَِّه ُمْر
َيا َرسُولَ اللَِّه َحدِّثْنِي بِعََملٍ أَْسَتقِيُم :لََها، قُلُْتَعلَْيَك بِالْهِْجَرِة فَإِنَُّه ال ِمثْلَ : َحدِّثْنِي بِعََملٍ أَْسَتقِيُم َعلَْيِه َوأَْعَملُُه، قَالَ

  .َعلَْيَك بِالسُُّجوِد فَإِنََّك ال َتْسُجُد ِللَِّه َسْجَدةً إِال َرفََع اللَُّه لََك بَِها َدَرَجةً َوَحطَّ بَِها َخِطيئَةً: َعلَْيِه َوأَْعَملُُه، قَالَ
، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، ثنا الَْهْيثَمُ بن ُحَمْيٍد، َحدَّثَنِي زَْيُد بن َواِقٍد، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ - ١٨٢٥٧

َوَنْعَملُُه،  قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخبِْرَنا بَِعَملٍ َنْستَِقيُم َعلَْيِه: بن ُموَسى، َعْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ أَنَّ أََبا فَاِطَمةَ َحدَّثَُهْم، قَالَ
َعلَْيَك : َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخبِْرَنا بَِعَملٍ َنْستَِقيُم َعلَْيِه َوَنْعَملُُه، قَالَ:قُلُْت: َعلَْيَك بِالْهِْجَرِة فَإِنَُّه ال ِمثْلَ لََها، قَالَ:قَالَ

َعلَْيَك بِالصَّْومِ فَإِنَُّه ال : بِْرَنا بَِعَملٍ َنْستَِقيُم َعلَْيِه َوَنْعَملُُه، قَالََيا َرُسولَ اللَِّه،أَْخ: قُلُْت: بِالْجِهَاِد، فَإِنَُّه ال مِثْلَ لَُه، قَالَ
  َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْخبِْرنَا:ِمثْلَ لَُه، قُلُْت

ةً إِال َرفََعكَ اللَُّه بَِها َدَرَجةً َوَحطَّ َعْنكَ َعلَْيَك بِالسُّجُوِد فَإِنَّكَ ال َتْسُجدُ ِللَِّه َسْجَد: بَِعَملٍ َنْسَتقِيُم َعلَْيِه َوَنْعَملُُه، قَالَ
  .بَِها َخطِيئَةً
َعةَ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن أَحَْمَد الَْواسِِطيُّ، ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، ثنا اْبُن لَهِي - ١٨٢٥٨

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت أََبا فَاِطَمةَ، َيقُولُ: ْن كَِثريِ بن ُمرَّةَ، قَالَالَْحارِِث بن يَزِيدَ الَْحْضَرِميِّ، َع
  .اسَْتكِْثرُوا ِمَن السُُّجوِد فَإِنَُّه َما ِمْن َعْبٍد َيْسُجُد ِللَِّه َسْجَدةً إِال َرفََعُه اللَُّه بَِها َدَرجَةً:َوَسلََّم

رِيِّ، َنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َيزِيَد بن َعْمرٍو الَْمَعاِفَحدَّثَ - ١٨٢٥٩
َيا أََبا فَاِطَمةَ، إِنْ :َوَسلََّمقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ، َعْن أَبِي فَاِطَمةَ، قَالَ

  .أَرَْدَت أَنْ َتلْقَانِي فَأَكِْثْر ِمَن السُُّجوِد
ٍد، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي ُحَمْي - ١٨٢٦٠

َدَخلُْت َعلَى َعْبِد اللَِّه بن إِيَاسِ بن أَبِي فَاِطَمةَ الضَّْمرِيِّ فََحدَّثَنِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، : َبيْرِ، قَالَُمْسِلمٍ َمْولَى آلِ الزُّ
ُيصْبَِح فَال َيْسقَُم؟ فَابَْتدَأَْناهُ  َمْن ُيِحبُّ أَنْ: كُْنُت َجاِلًسا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَقَْبلَ َعلَْيَنا، فَقَالَ:قَالَ
  ال، َيا َرسُولَ: أَُتِحبُّونَ أَنْ َتكُونُوا كَالَْحِمريِ الصِّيالَِة؟ قَالُوا: فََعَرفَْناَها ِفي َوْجهِِه، فَقَالَ: َنْحُن َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: فَقُلَْنا

حَاَب َبالٍء، وَأَْصَحاَب كَفَّارَاٍت؟ فََوالَِّذي َنفْسُ أَبِي الْقَاِسمِ بَِيِدِه إِنَّ اللََّه لََيْبَتِليَ أَال ُتِحبُّونَ أَنْ َتكُوُنوا أَْص: اللَِّه، قَالَ
َعَمِلِه فََيْبَتِليِه ِمَن الَْبالِء َما  ْغَها بَِشْيٍء ِمْنالُْمْؤِمَن الَْبالَء َوَما يَْبَتِليِه بِِه إِال ِلكََراَمِتِه َعلَْيِه، إِنَّ اللََّه قَْد أَنَْزلَُه َمنْزِلَةً لَْم َيْبلُ

ْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي ُيَبلُِّغُه ِتلَْك الدََّرَجةَ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الْخَفَّاُف الِْمْصرِيُّ، ثنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، ثنا ا



الزَُّبْيرِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن إِيَاسٍ، َعْن أَبِي فَاِطَمةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه،  ُمَحمَُّد بن أَبِي ُحمَْيٍد، َعْن ُمْسِلمٍ أَبِي َعِقيلِ مَْولَى
ثنا  ثنا أَُبو الطَّاِهُر السَّْرِحيُّ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه َسَواًء، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمصْرِيُّ،

يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن ُزْهَرةَ بن َمْعَبٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسِ بن أَبِي فَاِطَمةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِالنَّبِ
  .ِمثْلَُه

  َمْن ُيكَنَّى أََبا طَِليقٍ 
  أَُبو طَِليقٍ اَألْشَجِعيُّ

ْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، ثنا يُوُسُف بن َعِديٍّ، ثنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الُْمخَْتارِ َحدَّثََنا َع - ١٨٢٦١
: ُحجُّ َعلَْيِه، فَقَالَأَْعطِنِي َجَملََك أَ: أَنَّ امَْرأََتُه قَالَْت لَُه َولَُه جََملٌ َوَناقَةٌ: بن فُلْفُلٍ، َعْن طَلَّقِ بن َحبِيبٍ، َعْن أَبِي طَِليقٍ

ال أُوِثُر َعلَى : فَأَْعِطنِي النَّاقَةَ قَالَ: إِنَُّه أَنْ أَُحجَّ َعلَْيِه، قَالَْت َوُحجَّ َعلَى َجَمِلَك،: ُهَو َحبِيٌس ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَقَالَْت
  فَْضلٌ َما عِْنِدي: فَأَْعِطنِي ِمْن َنفَقَِتَك، فَقَالَ: َنفِْسي أََحًدا، قَالَْت

فَإِذَا فََعلَْت َما فََعلَْت فَأَقْرِْئ فَأَقْرِْئ َرُسولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : َعمَّا أَْخَرُج بِِه َوأََدُع لَكُْم، َولَْو كَانَ مَِعي َألْعطَْيُتِك، قَالَْت
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَْرأَُه مِْنَها السَّالَم َوأَخَْبَرهُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا لَِقيُتُه َوقُلْ لَُه الَِّذي قُلُْت لََك، فَلَمَّا لَِقَي 
 َصَدقَْت أُمُّ طَِليقٍ لَْو أَْعطَيَْتَها َجَملََك كَانَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َولَْو:بِالَِّذي قَالَتْ لَُه، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا َرسُولَ اللَِّه فََما َيْعِدلُ :قُلُْت: أَْعطَْيَتَها َناقََتَك كَاَنْت ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َولَْو أَْعطَيَْتَها ِمْن َنفَقَِتَك أَْخلَفََها اللَُّه لََك، قَالَ
  .ُعْمَرةٌ ِفي رََمَضانَ: بَِحجٍّ؟ قَالَ

  َمْن ُيكَنَّى أََبا ِفيلٍ
  يُّأَُبو الْفِيلِ الْخَُزاِع

ثنا ُمَحمَُّد بن الصَّبَّاحِ الدُّوالبِيُّ، : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، وأَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، قَاال - ١٨٢٦٢
ُخَزاِعيُّ، َعْن أَبِي الْفِيلِ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن جَُبْيرٍ الْ: ثنا الَْولِيُد بن أَبِي ثَْورٍ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، قَالَ

  ).ال َتُسبُّوُهَيْعنِي َماِعَز بن مَاِلٍك :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا َحبَّةَ

  ةَ بن َعْمرِو بن َعْوٍفأَُبو َحبَّةَ الَْبْدرِيُّ َوُهَو أَُبو َحبَّةَ بن َعْمرِو بن ثَابٍِت أََحدُ بين ثَْعلََب
ةَِفي َتْسِمَيةِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْن ُعْرَو - ١٨٢٦٣

  .ٍف أَُبو َحبَّةََمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنَصارِ، ثُمَّ ِمْن بين ثَْعلََبةَ بن َعْمرِو بن َعْو
  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن - ١٨٢٦٤

ِفي :َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ُسلَْيَمانَ اَألْصبََهانِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ،
  .ارِ، ثُمَّ ِمْن بين ثَْعلََبةَ بن َعْمرِو بن َعْوٍف أَُبو َحبَّةَ بن َعْمرِو بن ثَابٍِتَتْسِمَيِة َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِمَن اَألْنَص

لَى َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن يُوُسَف َمْو - ١٨٢٦٥
ُجلُ ِفي اللَِّه بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ، ُيْخبِرُ أَنَُّه َسِمعَ أََبا َحبَّةَُيفِْتي النَّاَس أَنَُّه ال بَأَْس بَِما رََمى بِِه الرَّ ُعثَْمانَ أَنَُّه َسِمَع َعْبَد

: ِد اللَِّه بن َعْمرٍو، فَقَالَفَذَكَْرُت ذَِلَك لَِعْب: الْجَِمارِ ِمَن الَْحَصى يَْعنِي ِمْن َعَدِدِه، قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ
  .َصَدَق أَُبو َحبَّةَ، َوكَانَ أَُبو َحبَّةَ َبْدرِيا

  َما أَسَْنَد أَُبو َحبَّةَ



 َد، َعنَِحدَّثََنا هَاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ُيوُنُس بن يَزِي - ١٨٢٦٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَْخَبرَنِي اْبُن َحْزمٍ أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ، وأََبا َحبَّةَ اَألْنصَارِيَّ، قَاال: اْبنِ ِشهَابٍ، قَالَ

  .عُرَِج بِي َحتَّى ظََهْرُت لُِمْسَتًوى أَْسَمُع ِفيِه صَرِيَف اَألقْالمِ:َوَسلََّم
َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َعزِيزٍ، ثنا َسالَمةُ بن َرْوحٍ، َعْن َعِقيلٍ،  َحدَّثََنا - ١٨٢٦٧

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اللَِّه َصلََّعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، أَخَْبرَنِي اْبُن َحْزمٍ، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ، وأََبا َحبَّةَ اَألْنَصارِيَّ، أَخَْبَراهُ أَنَّ َرسُولَ 
  .ثُمَّ ُعرَِج بِي حَتَّى ظَهَْرُت بُِمْستًَوى أَْسَمُع ِفيهِ َصرِيفَ األَقْالمِ:قَالَ

١٨٢٦٨ -  

بَْغدَاِديُّ، ثنا أَُبو ةَ الَْحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا أَُبو َربِيَعةَ فَهِدُ بن َعْوٍف، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن ُسوَر
ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن : الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا َعفَّانُ، قَالُوا

لَمَّا أَنْ لَِقَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُبيَّ بن : َبْدرِيِّ، قَالََعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ، َعْن أَبِي َحبَّةَ الْ
َيا َرسُولَ اللَِّه أََو قَْد : ، فَقَالَ أَُبيُّ] ١البينة آية "[لَمْ َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُروا: "إِنَّ جِبْرِيلَ قَْد أََمرَنِي أَنْ أُقْرِئََك:كَْعبٍ، قَالَ

  .فََبكَى: نََعْم، قَالَ: ْرُت ُهَناَك، قَالَذُِك
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن َضْيِف، ثنا َعْمُرو بن َعاِصمٍ الِْكالبِيُّ، ثنا  - ١٨٢٦٩

كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َعْن أَبِي َحبَّةَ الَْبْدرِيُّ، قَالََحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ، 
ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُحَنْينٍ ال َيْنظُُر ِفي َناِحَيٍة إِال َرأَى أََبا سُفَْيانَ بن الَْحارِِث ُيقَاِتلُ، فَقَالَ َرُس

  .َبا ُسفَْيانَ َخْيُر أَْهِلي أَْو ِمْن خَْيرِ أَْهِليإِنَّ أَ:َوَسلََّم
  َمْن ُيكَنَّى أََبا املعلى

  أَُبو الُْمَعلَّى اَألْنَصارِيُّ
يُّ، ثنا أَُبو ثنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِس: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، وُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، قَاال - ١٨٢٧٠

َخطَبَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعَواَنةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي الُْمَعلَّى، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  إِنَّ:فَقَالَ

يَش ِمْنَها َيأْكُلُ ِمْنَها َوَبْيَن لِقَاِء َربِِّه فَاخَْتاَر لِقَاَء َربِِّه، فََبكَى أَُبو َبكْرٍ، َرُجال َخيََّرُه َربُّهُ أَنْ َيعِيَش ِفي الدُّْنَيا َما َشاَء أَنْ يَِع
ِه أَال َتْعَجُبونَ ِمْن َهذَا الشَّْيخِ؟ ذَكََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: فَقَالَ أَْصحَاُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُبو َبكْرٍ أَْعلََمُهْم بَِما قَالَ َرُسولُ اللَِّه َوَسلََّم َرُجال َصاِلًحا َخيََّرهُ َربُُّه َبْيَن الدُّْنَيا َوَبْيَن ِلقَاِء َربِِّه فَاْختَاَر ِلقَاَء َربِِّه، فَكَانَ أَ
ولَ اللَِّه، بِأَمَْوالَِنا َوأَبَْنائَِنا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َنفِْديكَ َيا َرُس: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ

َخلِيال التََّخذْتُ اْبَن َما ِمَن النَّاسِ أََحٌد أَِمَن َعلَْيَنا ِفي ُصْحَبِتِه وَذَاَت َيِدِه ِمنِ اْبنِ أَبِي قَُحافَةَ، َولَْو كُْنُت مُتَِّخذًا :َوَسلََّم
  .ي قَُحافَةَ، وَلَِكْن َودَّ َوأََخا إَِمياٍن، َوإِنْ صَاحََبكُْم َخلِيلُ اللَِّهأَبِ

  َمْن ُيكَنَّى أََبا الشُّمُوسِ
  أَُبو الشُّمُوسِ الَْبلَوِيُّ

بِ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن َنْصرٍ أَُبو َجْعفَرٍ التِّرِْمِذيُّ، ثنا َبكُْر بن َعْبِد الَْوهَّا - ١٨٢٧١
ثنا زَِياُد بن َنْصرٍ، َعْن ُسلَْيمِ بن َمِطريٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي الشُّمُوسِ : َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، قَاال
اَبُه َيْوَم الِْحْجرِ َعْن بِئْرِِهْم فَأَلْقَى ذُو الَْعجِنيِ َعجِيَنُه َوذُو الْحَْيسِ الَْبلَوِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى أَْصَح



  .َحْيَسُه
  َمْن ُيكَنَّى أََبا غَزِيَّةَ
  أَُبو غَزِيَّةَ األَْنصَارِيُّ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبَدةَ الِْمصِّيِصيُّ، ثنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع - ١٨٢٧٢

ال :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: عٍ، ثنا يَزِيُد بن َربِيَعةَ، َعْن غَزِيَّةَ، َعْن أَبِي غَزِيَّةَ اَألْنَصارِيِّ، قَالَبن َناِف
  .َتْجَمعُوا َبْيَن اسِْمي َوكُْنيَِتي

  َمْن ُيكَنَّى أََبا ِصْرمَةَ
  أَُبو ِصْرَمةَ اَألْنَصارِيُّ

َحمَِّد بن دَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، ثنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن ُمَح - ١٨٢٧٣
اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِغَنايَ :َيحَْيى بن حَيَّانَ، َعْن لُْؤلَُؤةَ، َعْن أَبِي ِصْرَمةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .َوِغَنى َمْوالَي
، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َسعِيٍد - ١٨٢٧٤

َمْن َضارَّ َضرَّ اللَُّه بِِه َوَمْن :ي ِصْرمَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َيحَْيى بن حَيَّانَ، َعْن لُْؤلَُؤةَ، َعْن أَبِ
  .َشاقَّ َشقَّ اللَُّه َعلَْيِه

، ثنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن ثنا الْقَْعنَبِيُّ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ املكي، قَاال - ١٨٢٧٥
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحيَّانَ، َعْن لُْؤلَُؤةَ، َعْن أَبِي ِصْرمَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى 

  .ْيِهَمْن ضَارَّ ضَارَّ اللَُّه بِِه َوَمْن َشقَّ َشقَّ اللَُّه َعلَ:قَالَ
، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُعثَْمانَ - ١٨٢٧٦

  :، وأََبا ِصْرَمةَ األَْنَصارِيَّ، َيقُوالِنبن َيحَْيى بن حَيَّانَ، َعنِ اْبنِ ُمَحيْرِيزٍ الشَّاِميِّ، أَنَُّه َسِمعَ أََبا سَِعيٍد الُْخْدرِيَّ

لَْيِه َوَسلََّم ُجَويْرَِيةَ بنَت أََصْبَنا سََباَيا ِفي غَْزَوِة بين الُْمْصطَِلقِ َوِهَي الَْغْزَوةُ الَِّتي أَصَاَب ِفيَها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
ِخذَ أَْهال َوِمنَّا َمْن ُيرِيُد أَنْ َيْسَتْمتَِع، ثُمَّ َنبِيُع فَتََراَجعَْنا ِفي الَْعْزلِ َوذَكَْرَنا ذَِلكَ الَْحارِِث َوكَانَ ِمنَّا َمْن ُيرِيُد أَنْ َيتَّ

  .َيْومِ الِْقَيامَِةَما َعلَْيكُْم أَنْ ال َتعْزِلُوا فَإِنَّ اللََّه قَدََّر َما ُهَو َخاِلٌق إِلَى :ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا مَْرَيَم

  أَُبو َمرَْيَم اَألزِْديُّ كَانَ َينْزِلُ الشَّاَم بِِفلَْسطَِني
ِه بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَّ - ١٨٢٧٧

َجةَ، ثنا ثنا َصَدقَةُ بن خَاِلٍد، ثنا َيزِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا الَْهْيثَمُ بن َخارِ: وُسَف، قَاالُي
اِحبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َيحَْيى بن َحْمزَةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َمرَْيَم، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَخْيِمَرةَ، َعْن أَبِي َمرَْيَم َص

َمْن َوِلَي ِمْن أَْمرِ الُْمْسِلِمَني َشْيئًا فَاْحَتَجَب ُدونَ :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َوَسلََّم، قَالَ
  .ْوَم الِْقَياَمِة َعْن ُخلَِّتِه َوحَاَجِتِه َوفَقْرِِه َوفَاِقِتِهَحاجَِتهِْم َوفَاقَتِهِْم َوفَقْرِِهُم احَْتَجَب اللَُّه َي

  أَُبو َمرَْيَم الَْغسَّانِيُّ َجدُّ أَبِي َبكْرِ بن أَبِي مَْرَيَم
  اْسُمُه َعْمُرو بن ُمرَّةَ: كَانَ َيْنزِلُ ِحْمَص قَالَ أَْحَمُد بن َحْنَبلٍ

  هَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َزكَرِيَّاَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْو - ١٨٢٧٨



ْيَمانُ بن َسلََمةَ اَألعَْرُج، ثنا عَْبُد الْوَهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، ثنا ُسلَ
ِه، ثنا َبِقيَّةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ بن َعْبدِ اللَِّه بن أَبِي َمرَْيَم الَْغسَّانِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ: رِيُّ، قَاالالَْخبَاِئ
  .َن َيَدْيِه بِالَْجْنَدلِ فَأَْعَجَبُه ذَِلَك َوَدَعا ِليغََزْوُت َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدفََع إِلَيَّ اللَِّواَء َوَرَمْيتُ َبْي:قَالَ

 بن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن الَْعالِء ِمَن آلِ أَبِي َبكْرِ - ١٨٢٧٩
ُوِلَدتْ :أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت لَُه: بِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالََمْرَيَم، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي مَْرَيَم َعْن أَ

  .َم فَكَاَنتْ ُتَسمَّى مَْرَيَمَواللَّْيلَةُ أُْنزِلَْت َعلَيَّ سُوَرةُ مَْرَيَم َسمَِّها َمرَْي:ِلي اللَّْيلَةَ َجارَِيةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
كَرِيَّا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َز - ١٨٢٨٠

نا َبِقيَّةُ، ثنا َصفَْوانُ بن َعْمرٍو، َعْن ُحْجرِ بن ُحْجرٍ، َعْن أَبِي َوَحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ، ث: اَألَياِديُّ، قَالَ
أَال : نَّاسِ، فَقَالَأَقَْبلَ أَْعرَابِيٌّ َحتَّى أََتى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو قَاِعٌد َوِعْنَدُه َخلٌْق ِمَن ال: َمْرَيَم، قَالَ
َدُعوهُ :َمِه اْجِلْس، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ا أََتَعلَُّمُه َوأَْحِملُُه َوَيْنفَعُنِي َوال َيُضرَُّك؟ فَقَالَ النَّاُسُتْعِطَينِي َشْيئً

  فَإِنََّما

أََخذَ اللَُّه ِمنِّي الِْميثَاقَ :أَوَّلَ أَْمرِ ُنبُوَِّتَك، قَالَ أَيُّ َشْيٍء كَانَ: فَأَفَْرُجوا لَُه َحتَّى َجلََس، قَالَ: َسأَلَ الرَُّجلُ ِلَيْعلََم، قَالَ
وَإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِيِّنيِ مِيثَاقَُهْم َومِْنَك َوِمْن ُنوحٍ وَإِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى بن : "كََما أََخذَ ِمَن النَّبِيِّنيِ ِميثَاقَُهْم ثُمَّ َتال

وََبشََّر بِي الَْمِسيحُ بن َمْرَيَم َورَأَْت أُمَّ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ] ٧األحزاب آية "[ِمنُْهْم ِميثَاقًا غَِليظًاَمْرَيَم وَأََخذَْنا 
هَاِه َوأَْدَنى ِمْنُه َرأَْسهُ : ابِيَُّوَسلََّم ِفي َمَناِمَها أَنَُّه خََرَج ِمْن َبْينِ رِْجلَْيَها سَِراٌج أََضاَءْت لَُه قُُصورُ الشَّامِ، فَقَالَ اَألْعَر

  .وََوَراَء ذَِلَك:َوكَانَ ِفي َسْمِعِه َشْيٌء، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َخبَاِئرِيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن خَاِلدٍ السَّلَِفيُّ الْحِْمِصيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الْجَبَّارِ الْ - ١٨٢٨١

  .أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعْن أَكْلِ الضَّبِّ: َعيَّاشٍ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْمرٍو، َعْن ُحْجرٍ، َعْن أَبِي مَْرَيَم
  َمْن ُيكَنَّى أََبا السٍ

  اَألسْوَِد أَبِي السٍ الْخَُزاِعيِّ وَاْسُمُه ُمَحمَُّد بن
لُْجَمِحيُّ، ثنا َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الْحَُبابِ ا - ١٨٢٨٢

ْسحَاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْبَراهِيَم بن الَْحارِِث، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعبَْيٍد الطََّناِفِسيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن إِ: َعِليُّ بن الَْمدِينِيُّ، قَاال
َحَملََنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى إِبِلٍ ِمْن : َعْن ُعَمَر بن الَْحكَمِ بن ثَْوَبانَ، َعْن أَبِي السٍ الُْخَزاِعيِّ، قَالَ

  إِبِلِ

َما ِمْن َبِعريٍ إِال َوِفي ذُرَْوِتِه َشْيطَانٌ، فَإِذَا :َيا َرسُولَ اللَِّه، َما َنَرى أَنْ َتْحِملََنا َهِذِه؟ فَقَالَ: االصََّدقَِة ِضعَاٍف ِللَْحجِّ، فَقُلَْن
ِملُ اللَُّه، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا َيْح َرِكْبُتُموَها فَاذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم كََما أََمَركُُم اللَُّه، ثُمَّ اْمَتهُِنوَها َألنْفُِسكُْم فَإِنََّما

دُ بن إِبَْراِهيَم، َعْن َعِليُّ بن الَْمدِينِيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن إِْبَراهِيَم بن سَْعٍد، ثنا أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َحدَّثَنِي ُمَحمَّ
  .يِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُهُعَمَر بن الَْحكَمِ بن ثَْوَبانَ، َعْن أَبِي السٍ الُْخَزاِع

  َمْن ُيكَنَّى أََبا َسِكيَنةَ أَُبو َسِكيَنةَ غَْيُر مَْنُسوبٍ َوقَِد اْخُتِلَف ِفي صحبته
  .أَُبو َسكِيَنةَ ال ُيْعلَمُ لَُه ُصْحَبةٌ:قُولَُسِمْعُت َعِليَّ بن الَْمِدينِيَّ، َي: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الْبََراِء، قَالَ - ١٨٢٨٣
ن َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا خَاِلُد بن َيحَْيى، قَاِضي الرَّيّ ثنا إِْسَماِعيلُ بن َجعْفَرٍ، َعْن ُحَمْيِد ب - ١٨٢٨٤

أَكْرِمُوا الْخُْبَز فَإِنَّ اللََّه أَكَْرَمُه، فََمْن أَكَْرَم الْخُْبَز :َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ اللَِّه، َعْن أَبِي َسكِيَنةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه



  .أَكَْرَمُه اللَُّه
لِ بن َسْعٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبَدةَ الِْمصِّيِصيُّ، ثنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن َنافِعٍ، ثنا َيزِيُد بن رَبِيَعةَ، َعْن بِال - ١٨٢٨٥

إِذَا َملََك أََحدُكُْم َشيْئًا ِفيِه ثََمُن َرقََبٍة :َسِمْعُت أََبا َسِكيَنةَ ُيَحدِّثُ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: قَالَ
  .رِفَلَْيْعِتقَْها فَإِنَُّه ُيفَدِّي كُلَّ ُعْضوٍ ِمْنَها ُعضًْوا ِمْنُه ِمَن النَّا

  َمْن ُيكَنَّى أَبَا

  ُعَبْيٍد
  أَُبو ُعَبْيٍد مَْولَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، ثنا مُوَسى َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ح َوَحدَّثََنا الْعَبَّاسُ بن الْفَْضلِ اَألسْفَاِطيُّ - ١٨٢٨٦
ُه َعلَْيِه َحدَّثََنا أََبانُ بن َزْيدِ بن قََتاَدةَ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَبِي ُعَبْيٍدأَنَُّه طََبَخ ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَّ: يَسى، قَاالبن ِع

َناوِلْنِي : يُْعجُِبُه الذِّرَاُع فََناوَلُْتُه الذِّرَاَع، ثُمَّ قَالَ َناوِلْنِي ِذَراًعا َوكَانَ: َوَسلََّم ِقْدًرا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَوْ : َيا َنبِيَّ اللَِّه، َوكَمْ ِللشَّاِة ِمْن ِذَراعٍ، فَقَالَ: َناوِلْنِي الذِّرَاَع، فَقُلُْت: الذَِّراَع فََناَولُْتُه الذِّرَاَع، قَالَ

  .طَْيتَنِي أَذُْرًعا َما َدعَْوُت بِِهَسكَتَّ َألْع
  َمْن ُيكَنَّى أََبا رَْهمٍ

  أَُبو رَْهمٍ السََّمِعيُّ َويُقَالُ السََّماِعيُّ
ح  ثنا َعِليُّ بن َعيَّاشٍ الِْحْمِصيُّ،: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، وَأَُبو زَْيٍد الْحَْوِطيَّاِن، قَاال - ١٨٢٨٧

ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َيحَْيى اَألطْرَاُبلِْسيُّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن : ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَاال: َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ، قَالَ
ُد بن َعْبدِ اللَِّه الْيََزنِيُّ، َعْن أَبِي ُرْهمٍ السََّمِعيِّ، َحدَّثَنِي أَُبو الَْخْيرِ مَْرثَ: َسِعيٍد التُّجِيبِيِّ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ

إِنَّ ِمْن أَْسرِقِ السُّرَّاقِ َمْن َيْسرِقُ ِلَسانَ اَألِمريِ، َوإِنْ ِمْن أَْعظَمِ الَْخطَاَيا :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  ُمْسِلمٍ بَِغْيرِ َحقٍّ، َوإِنَّ ِمَن الَْحَسَناِت ِعَياَدةَ الْمَرِيضِ، َوإِنَّ ِمْن َمنِ اقَْتطََع َمالَ اْمرِئٍ

ْيَن اثَْنْينِ ِفي نِكَاحٍ حَتَّى َتَمامِ ِعَياَدِتِه أَنْ َتَضَع َيَدَك َعلَْيِه َوَتسْأَلَُه كَْيَف ُهَو؟ َوإِنَّ ِمْن أَفَْضلِ الشَّفَاَعاِت أَنْ َتْشفََع َب
  .َعاِء الُْعطَاُسَبْيَنُهَما، َوإِنَّ ِمْن ِلْبَسِة اَألنْبَِياِء الْقَمِيُص قَْبلَ السََّراوِيلِ، َوإِنَّ ِممَّا ُيسَْتجَاُب بِِه ِعْنَد الدَُّتْجَمَع 

  أَُبو الرَُّدْينِ
ارٍ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمٍَّد إِْبَراِهيُم النَّْحوِيُّ الصُّورِيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّ - ١٨٢٨٨

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْحِميِد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي الرَُّدْينِ، قَالَ
َيَتعَاطَْوَنُه بَْيَنُهمْ إِال كَاُنوا أَضَْيافًا ِللَِّه َوإِال حَفَّْتُهمُ الَْمالِئكَةُ حَتَّى َيقُوُموا  َما ِمْن قَْومٍ َيْجَتِمُعونَ َعلَى ِكَتابِ اللَِّه:َوَسلََّم

َرَس  َمَخافَةَ أَنْ ُيْدأَْو َيخُوضُوا ِفي َحِديٍث غَْيرِِه، َوَما ِمْن َعْبٍد َيْخُرُج ِفي طَلَبِ َعلْمٍ َمَخافَةَ أَنْ َيمُوَت أَْو ِفي اْنِتَساِخِه
  .إِال كَانَ كَالَْغاِدي الرَّاِئحِ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوَمْن ُيْبِطئْ بِِه َعَملُُه ال ُيسْرُِع بِهِ َنَسبُُه

  َمْن ُيكَنَّى أََبا سَُوْيٍد
  أَُبو سَُوْيٍد غَْيُر مَْنُسوبٍ

ي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن َسْعٍد، َعْن َحاِتمِ بن أَبِي َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِ - ١٨٢٨٩
أَنَّ النَّبِيَّ : َعى أََبا ُسوَْيٍدَنْصرٍ الْقَُشْيرِيِّ، َعْن ُعَباَدةَ بن ُنَسيٍّ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْد

  .لََّمَصلَّى َعلَى الُْمَتَسحِّرِيَنَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس



  َمْن ُيكَنَّى أََبا الُْمْنِذرِ
  أَُبو الُْمْنِذرِ
  َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ - ١٨٢٩٠

أَبِي الُْمْنِذرِأَنَّ َرُجال َجاَء إِلَى  الِْمْصرِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ، َعْن ِهَشامِ بن َسْعٍد، َعْن يَزِيَد بن ثَْعلَبٍ، َعْن
إِنَُّه فَاجٌِر فَال ُتَصلِّ َعلَْيِه، : َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ فُالًنا َهلََك فََصلِّ َعلَْيِه، فَقَالَ ُعَمُر: النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

ْم َتَر اللَّْيلَةَ الَِّتي ُصِحْبَت ِفيَها ِفي الْحََرسِ فَإِنَُّه كَانَ ِفيهِْم؟ فَقَاَم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ َيا َرُسولَ اللَِّه أَلَ: فَقَالَ الرَُّجلُ
ُيثْنِي : ثَ َحثَيَاٍت، ثُمَّ قَالَْيِه ثَالَعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى َعلَْيِه، ثُمَّ َتبَِعُه َحتَّى إِذَا َجاَء قَْبَرُه قََعدَ َحتَّى إِذَا فََرغَ ِمْنُه حَثَى َعلَ

َدْعَنا : َوَما ذَاَك َيا َرُسولَ اللَِّه؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعلَْيَك النَّاُس َشرا وَأُثْنِي َعلَْيَك َخيًْرا، فَقَالَ ُعَمُر
  .لَِّه َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُِمْنَك َيا اْبَن الَْخطَّابِ، َمْن َجاَهَد ِفي َسبِيلِ ال

  َمْن ُيكَنَّى أََبا الْقَيْنِ
  أَُبو الْقَْينِ اَألْسلَِميُّ

مَّاٍد، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، ثنا إِبَْراِهيمُ بن الُْمْستَِمرُّ الُْعُروِقيُّ، ثنا َيْحَيى بن َح - ١٨٢٩١
ٌء ِمْن َتْمرٍ، ةَ، َعْن َسِعيِد بن ُجْمَهانَ، َعْن أَبِي الْقَْينِ، أَنَُّهَمرَّ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه َشْيَحمَّاُد بن َسلََم

َحابِِه فََضمَّ طََرفَ رِدَاِئِه إِلَى َصْدرِِه وَإِلَى بَطْنِِه، فَأَْهَوى إِلَْيِه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِليَأُْخذَ ِمْنُه قَْبَضةً َينْثُُرَها َبْيَن أَْص
  .زَاَدَك اللَُّه ُشحا: فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َمْن ُيكَنَّى أََبا كَْبشَةَ
  أَُبو كَْبشَةَ

  اَألْنَمارِيُّ
اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، أَنَّ أَزَْهَر َحدَّثَُه، َعْن أَبِي كَْبَشةَ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ  - ١٨٢٩٢

َرأَةٌ بَْيَنَما َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس إِذْ مَرَّْت بِِه اْم: َصاِحبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه كَأَنَُّه قَْد كَانَ َشْيٌء، : فَقَاَم إِلَى أَْهِلِه، فََخَرَج إِلَْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقْطُُر، فَقُلَْنا

إِلَى َبْعضِ أَهِْلي، َوكَذَِلَك فَافَْعلُوا، فَإِنَُّه ِمْن أََماِثلِ  نََعْم َمرَّْت بِي فُالَنةُ فََوقََع ِفي َنفِْسي َشْهَوةُ النَِّساِء، فَقُْمُت:فَقَالَ
  .أَْعَماِلكُْم إِْتَيانُ الَْحاللِ

َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا أَْصُبغُ بن الْفََرجِ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ،  - ١٨٢٩٣
اللَِّه صَلَّى اللَّهُ  ُم بن زَِياٍد، أَنَّهُ َسِمَع أََبا كَْبَشةَ َصاِحبَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَحدِّثُ َعْن َرُسولَِحدَّثَنِي نَُعْي

  .ْيَها، وَالُْمْنِفُق َعلَْيَها كَالْبَاِسِط َيَدُه بِالصََّدقَِةالَْخْيلُ َمْعقُوٌد ِفي نَوَاِصيَها الَْخْيُر َوأَْهلَُها ُمَعاُنونَ َعلَ:َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ
ْن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيُدُع اَألْنطَاِكيُّ، ثنا ُموَسى بن أَيُّوبَ النَِّصيبِيُّ، ثنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َع - ١٨٢٩٤

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : اللَِّه بن أَبِي كَْبَشةَ اَألْنَمارِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ ُسفَْيانَ اَألْنمَارِيِّ، َعْن َحبِيبِ بن َعْبِد
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيْعجُِبُه النَّظَُر إِلَى اُألْتُرجِّ َوكَانَ ُيْعجُِبُه النَّظَُر إِلَى الَْحَمامِ اَألْحمَرِ

  َحدَّثَنَا - ١٨٢٩٥



 بن أَبِي كَْبَشةَ، انُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، أََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَْوَسطَ، َعْن ُمَحمَِّدُعثَْم
ثنا : َيانَ الَْبصْرِيُّ، قَالُواَعْن أَبِيِه، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، ويُوُسُف بن َيْعقُوَب الْقَاِضي، وَدَرانُ بن ُسفْ

لَمَّا كَاَنْت غَْزَوةُ : َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، ثنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَْوَسطَ، َعنِ اْبنِ أَبِي كَْبشَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
وَأََتْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : نَّاسِ أَنَّ الصَّالةَ َجاِمعَةٌ، قَالََتُبوَك َتَساَرَع قَْوٌم إِلَى الِْحْجرِ ِلَيْدُخلُوا ِفيِه فَُنوِدَي ِفي ال

فَنَاَداهُ َرُجلٌ َيتََعجَّبُ : َعالَم َتْدُخلُونَ َعلَى قَْومٍ غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم؟قَالَ:َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْمِسٌك َبِعَريُه، َوُهَو َيقُولُ
أَال أُنَبِّئُكُْم بِأَْعَجَب ِمْن ذَِلَك؟ َرُسولُ اللَِّه ِمْن أَْنفُِسكُمْ :ولَ اللَِّه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِمْنُهْم َيا َرُس

نَّ اللََّه ال يَْعَبأُ بَِعذَابِكُْم َشْيئًا، َحدَّثََنا أَْحَمدُ َبْيَنكُْم يُْنبِئُكُْم بَِما كَانَ قَْبلَكُْم، َوَما ُهَو كَاِئٌن َبْعدَكُمِ اْسَتِقيُموا َوَسدِّدُوا، فَإِ
ن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَُبو الَْيَماِن، ثنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد ب

َعْوٍن ِكلَْيهَِما، َعنِ الَْمْسُعوِديِّ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَْوَسطَ الَْبَجِليِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي كَْبَشةَ، أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َجعْفَُر بن 
أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه لَمَّا كَانَ ِفي غَْزَوِة َتُبوَك َتَساَرَع النَّاُس إِلَى أَْصحَابِ الِْحْجرِ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم فَأََتْيُت فَ: َعْن أَبِيِه، قَالَ
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .َوَسلََّم فَذَكََر ِمثْلَُه
 َراِشِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّظَرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُمَصفَّى، ثنا ُمحَمَُّد بن حَْربٍ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ، َعْن - ١٨٢٩٦

أَطْرِقْنِي ِمْن فََرِسَك فَإِنِّي َسِمْعتُ : ْوَزنِيِّ، َعْن أَبِي كَْبَشةَ اَألْنمَارِيِّ، أَنَُّه أََتى َرُجال، فَقَالَبن َسْعٍد، َعْن أَبِي َعاِمرٍ الَْه
رِ َسْبِعَني فََرًسا حََملَ َمْن أَطَْرَق فََرَسُه ُمْسِلًما فََعقََّب لَُه الْفََرُس، كَانَ لَُه كَأَْج:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .َعلَْيَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَإِنْ لَمْ ُيَعقِّْب كَانَ لَُه كَأَْجرِ فََرسٍ َيحِْملُ َعلَْيَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه
بن إِْسحَاَق بن إِبَْراِهيمَ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ح َوَحدَّثََنا َعْمُرو  - ١٨٢٩٧
ُم بن وَحدَّثَنِي َعمِّي ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن إِْسَحاقَ بن الَْخشَّابِ الرَّقِّيُّ، ثنا إِبَْراِهي: الَْعالِء، قَالَ
َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى : َسِمْعُت أََبا كَْبَشةَ، قَالَ: قَالَثنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، ثنا َعْمُرو بن ُرْؤبَةَ، : الَْعالِء، قَالُوا

  .ِخَيارُكُْم َخْيرُكُْم َألْهِلِه:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
َعْن ُيوُنَس بن َخبَّابٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ الَْملِْطيُّ، ثنا أَُبو نَُعْيمٍ، ثنا ُعَباَدةُ بن ُمْسِلمٍ الْفَزَارِيُّ، - ١٨٢٩٨

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َسِعيِد أَبِي الُْبحُْترِيِّ الطَّاِئيِّ، َحدَّثَنِي أَُبو كَْبَشةَ اَألْنمَارِيُّ، قَالَ
الُ عَْبٍد ِمْن َصَدقٍَة، َوال ظُِلَم عَْبٌد بَِمظْلََمٍة فََصَبَر َعلَْيَها إِال َزاَدهُ َما َنقََص َم: أَُحدِّثُكُمْ َحِديثًا ثَالثًا أُقِْسُم َعلَْيهِنَّ:َيقُولُ

  اللَُّه بَِها عِزا،

  .َوال فََتَح َعْبٌد َباَب َمسْأَلٍَة إِال فُِتَح لَهُ َباُب فَقْرٍ
َعلَّى بن أََسٍد الْعَمِّيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْرانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ، ثنا ُم - ١٨٢٩٩

لَمَّا فََتَح َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ :َحدَّثَنِي أَُبو َسعِيٍد َعْبُد اللَِّه بن ُبسْرٍ، َعْن أَبِي كَْبَشةَ اَألْنَمارِيِّ، قَالَ
اللَُّه  َعلَى الُْمجَنَِّبِة الُْيْسَرى، َوكَانَ الْمِقَْداُد َعلَى الُْمَجنَِّبِة الُْيْمَنى، فَلَمَّا َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى كَانَ الزَُّبْيُر بن الَْعوَّامِ

لََّم فََمَسَح الُْغبَاَر َعْن َوْجهِهَِما َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ َوَهَدأَ النَّاُس َجاَءا بِفََرَسْيهَِما، فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .إِنِّي َجَعلْتُ ِللْفََرسِ َسْهَمْينِ، َوِللْفَارِسِ َسْهًما فََمْن َنقََصَها نَقََصُه اللَُّه: بِثَْوبِِه، َوقَالَ
ثنا ُمَحمَُّد بن ُمهَاجِرٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُروَْيمٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، ثنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن َناِفعٍ،  - ١٨٣٠٠

اهُ خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوٍة ِمْن َمَغازِيِه، فَنََزلَْنا َمنْزِال فَأَتَْيَن: َعْن أَبِي كَْبَشةَ اَألْنمَارِيِّ، قَالَ



  .اِإلَميانُ َيَماٍن َوالِْحكَْمةُ َهُهَنا إِلَى لَْخمٍ َوُجذَاَم:الَِفيِه فََرفََع َيَدْيِه، َوقَ
الرَّْحَمنِ بن  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَبِي، ثنا َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ، ثنا أَُبو ُمَعْيٍد، َعْن َعْبِد - ١٨٣٠١

ِتفَيِْه، ْن أَبِي كَْبَشةَ، َعْن َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَنَُّه كَانَ َيحَْتجُِم َعلَى َهاَمِتِه َوَبْيَن كَثَابِتِ بن ثَْوَبانَ، َعْن أَبِيِه، َع
  َمْن أَهَْراَق ِمْنُه َهذِِه: َوَيقُولُ

بن أَْحَمَد، ثنا ُدَحْيمٍ، ثنا الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ، ثنا اْبُن ثَْوَبانَ،  الدَِّماَء فَال َيُضرَُّه أَنْ َيَتَداَوى بَِشْيٍء ِلَشْيٍء، َحدَّثََنا َعْبَدانُ
  .َمِتِه َوَبْيَن كَِتفَْيِه فَذَكََر ِمثْلَُهَعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي كَْبَشةَ اَألْنَمارِيِّ، أَّنالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيحَْتجُِم َعلَى َها

ْن قََتاَدةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، ثنا َسِعيدُ بن َبِشريٍ، َع - ١٨٣٠٢
َرُجلٌ : أُمَِّتي أَْرَبعَةٌ:َسلََّم، قَالََعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن أَبِي كَْبَشةَ اَألْنمَارِيِّ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

لَْو كَانَ ِلي ِمثْلُ مَاِلِه َصنَْعُت ِفيِه ِمثْلَ َما صََنَع فَُهَما ِفي اَألْجرِ : أُْعِطَي َماال فَأَْنفَقَُه ِفي طَاَعِة اللَِّه، فََرآُه َرُجلٌ، فَقَالَ
رِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي َسَواٌء، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْ
، َضَرَب َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمثَلُ َهِذِه اُألمَِّة َمثَلُ أَْرَبَعةِ َنفَرٍ: الَْجْعِد، َعْن أَبِي كَْبَشةَ اَألْنَمارِيِّ، قَالَ

  .فَذَكََر َنْحَوُه
مِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َساِل - ١٨٣٠٣

: للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمثَلُ َهِذِه اُألمَِّة أَْرَبَعةُ نَفَرٍضََرَب ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ا:أَبِي الَْجْعِد، َعْن أَبِي كَْبَشةَ اَألْنَمارِيِّ، قَالَ
  لَْو آتَانِي اللَُّه: َماال، فََيقُولُ َرُجلٌ آَتاُه اللَُّه ِعلًْما َوَماال، فَُهَو َيْعَملُ بِِعلِْمِه ِفي َماِلِه َوَرُجلٌ آتَاُه اللَُّه ِعلًْما َولَْم يُْؤِتِه

ُه َعلَى َهلَكَِتِه لََعِملُْت ِفيِه كََما َيْعَملُ فَُهَما ِفي اَألْجرِ سََواٌء، َوَرُجلٌ آَتاُه اللَُّه مَاال َولَمْ ُيْؤِتِه ِعلًْما فََسلَّطَِمثْلَ َما آَتى َهذَا 
لَْو آَتانِي اللَُّه : َولَْم ُيْؤِتِه مَاال فَُهَو َيقُولُِفي غَْيرِ الَْحقِّ ال َيتَِّقي ِفيِه َربا َوال َيِصلُ ِفيِه َرِحًما، َوَرُجلٌ لَمْ ُيْؤِتِه اللَُّه ِعلًْما 

ِه الَْحْضرَِميُّ، ثنا أَْحَمدُ بن ِمثْلَ َما آَتى َهذَا لََعِملُْت ِفيِه ِمثْلَ َما َيعَْملُ فَُهَما ِفي الْوِْزرِ سََواٌء، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَّ
ُم بن الَْحكَمِ الَْعرَبِيُّ، َحدَّثََنا ِمْسعٌَر، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن أَبِي كَْبَشةَ، ُمَحمٍَّد التُّبَِعيُّ، ثنا الْقَاِس

َمْنُصورٍ، َعْن  َهلٍ، َعْنفَذَكََر ِمثْلَُه، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَويِْه، ثنا أَبِي، ثنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن ُمفَضَّلِ بن ُمَهلْ
ْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، ثنا َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن أَبِي كَْبَشةَ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه، َحدَّثََنا الُْحَس

َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعنِ اْبنِ أَبِي كَْبَشةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ َعِليُّ بن َبْحرٍ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن َمْنُصورٍ، 
  ).النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه 

ي، ثنا إِبَْراهِيُم بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعِليٍّ الْجَاُروِديُّ النَّْيسَاُبورِيُّ، ثنا أَْحَمدُ بن َحفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِ - ١٨٣٠٤
، َعْن ثَْوَبانَ، أَوْ طَْهَمانَ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن َمْعَدانَ بن أَبِي طَلَْحةَ

  َرُجلٌ أَْعطَاُه: مَِّتي أَْرَبعَةٌأُ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي كَْبَشةَ، قَالَ

لَْيَت ِلي ِمثْلُ مَالِ فُالٍن فَأَْعَملَ ِفيِه كََعَمِلِه : اللَُّه َماال فََجَعلَُه ِفي سَبِيِلِه الَِّذي فََرَض فََرآُه َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني، فَقَالَ
لَْيَت ِلي ِمثْلَ : َماال فََجَعلَُه ِفي َمالَعَبِتِه َوَشَهوَاِتِه َولَّذَاِتِه فََرآُه َرُجلٌ، فَقَالَ فَُهَما ِفي اَألْجرِ ُمْسَتوَِياِن، َوَرُجلٌ أَْعطَاُه اللَُّه

  .َمالِ فُالٍن فَأَْعَملَ ِفيِه كََما َعِملَ فَُهَما ِفي الْوِْزرِ ُمْسَتوَِياِن
َبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْي - ١٨٣٠٥

َرُجلٍ آتَاُه اللَُّه َماال : َمثَلُ َهِذِه اُألمَِّة َمثَلُ أَْرَبعَِة:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي كَْبَشةَ اَألْنمَارِيِّ، قَالَ



لَْو كَانَ ِلي مثْلُ َمالِ َهذَا : َيْعَملُ بِِعلِْمِه ُيْنِفقُُه ِفي َحقَِّه، َوَرُجلٌ آَتاُه اللَُّه ِعلًْما َولَْم ُيْؤِتِه مَاال، فَُهَو َيقُولُ َوِعلًْما فَُهَو
رِ سََواٌء، َوَرُجلٌ آتَاُه اللَُّه َماال َولَْم يُْؤِتهِ ُهَما ِفي اَألْج: َعِملُْت ِفيِه بِالَِّذي َيْعَملُ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لَْو كَانَ ِلي مِثْلُ َمالِ : َيقُولُِعلًْما فَُهَو َيْخبِطُ ِفي َماِلِه ُيْنِفقُُه ِفي غَْيرِ َحقِِّه، َوَرُجلٌ لَْم ُيْؤِتهِ اللَُّه ِعلًْما َوال َماال، فَُهَو 
  .فَُهَما ِفي الْوِْزرِ َسَواٌء: ي َيْعَملُ، قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفُالٍن َعِملُْت ِفيِه ِمثْلَ الَِّذ

بَّابٍ، َعْن َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، ثنا أَُبو نَُعْيمٍ، ثنا ُعَباَدةُ بن ُمْسِلمٍ الْفَزَارِيُّ، ثنا يُوُنُس بن َخ - ١٨٣٠٦
  َحدَّثَنِي أَُبو كَْبَشةَ اَألْنَمارِيُّ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه: بِي الُْبحُْترِيِّ، قَالََسِعيِد أَ

ُه ِفيَها َماال َعْبٌد َرَزقَُه اللَّ: إِنِّي أَُحدِّثُكُْم َحِديثًا فَاْحفَظُوُه إِنََّما ِهَي أَْهلُ الدُّْنَيا أَْرَبَعةُ َنفَرٍ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
ازِلِ، َوعَْبٌد َرَزقَُه اللَُّه ِعلًْما َولَْم َوِعلًْما فَُهَو َيتَِّقي ِفيِه َربَُّه َوَيِصلُ ِفيِه َرِحَمُه َوَيعَْملُ ِللَِّه ِفيِه بَِحقِِّه فََهذَا بِأَفَْضلِ الَْمَن

ي مَاال َعِملُْت بَِعَملِ فُالٍن فَأَْجُرُهَما َسَواٌء، َوَعْبٌد َرَزقَُه اللَُّه مَاال َولَْم َيْرُزقْهُ لَوْ أَنَّ ِل: َيْرُزقُْه َماال فَُهوَ َصاِدُق النِّيَِّة، َيقُولُ
ا بِأَخَْبِث الْمََنازِلِ، ِه ِفيِه َحقًّا فََهذَِعلًْما فَُهَو َيَتَخبَّطُ ِفي َماِلِه بِغَْيرِ ِعلْمٍ ال َيتَِّقي ِفيِه َربَُّه َوال َيِصلُ ِفيِه َرِحَمُه َوال َيعَْملُ ِللَّ

لَْو أَنَّ ِلي َماال َعِملُْت بَِعَملِ فُالٍن فَهَِي نِيَِّتُه وَوِْزُرُهَما سََواٌء، َحدَّثََنا أَُبو : َوَعْبٌد لَْم َيْرُزقُْه اللَُّه َماال َوال ِعلًْما فَُهَو َيقُولُ
عِيُد بن َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن أَبِي كَْبَشةَ، َعنِالنَّبِيِّ ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن َبكَّارٍ، ثنا َس

  .َشةَ أََحٌدَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ، وَلَْم ُيْدِخلْ َبْيَن سَاِلمٍ وَأَبِي كَْب
َبةُ بن َنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن َحبِيبٍ الطَّرَاِئِفيُّ الرَّقِّيُّ، ثنا َعِليُّ بن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ، ثنا أَُبو ُخلَْيٍد ُعْتَحدَّثَ - ١٨٣٠٧

َمثَلُ أُمَِّتي أَْرَبَعةُ :َوَسلََّم، قَالََحمَّاٍد، َعْن َسِعيٍد، َعْن أَبِي ِكنَاَنةَ، َعْن أَبِي كَْبَشةَ اَألْنَمارِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
  لَْو كَانَ ِلي مِثْلُ: َرُجلٌ َرَزقَُه اللَُّه َماال َيْعَملُ ِفيِه بِطَاَعِة اللَِّه فََرآُه َرُجلٌ، فَقَالَ: َنفَرٍ

لَوْ : ُه َماال فََخَبطَ ِفيِه َوأَفَْسَدُه فََرآُه َرُجلٌ، فَقَالََماِلِه َعِملُْت ِفيِه ِمثْلَ َما َعِملَ فَُهَما ِفي اَألْجرِ سََواٌء، َوَرُجلٌ َرَزقَُه اللَّ
  .كَانَ ِلي ِمثْلُ مَاِلِه َعِملُْت ِفيِه ِمثْلَ َما َعِملَ فَُهَما ِفي اِإلثْمِ َسَواٌء

  َمْن ُيكَنَّى أََبا ُموَْيهِبَةَ
  َسلََّمأَُبو ُمَويْهَِبةَ َمْولَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َصاِحبُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْوهَّابِ الرَِّياِحيُّ، وأَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب،  - ١٨٣٠٨
الُْحُبِليِّ، َعْن ُعَبْيِد بن حَُنْينٍ َمْولَى  ثنا إِبَْراِهيُم بن سَْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر: الَْمَغازِي، قَاال

: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالَْحكَمِ بن الَْعاصِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، َعْن أَبِي ُمَويْهَِبةَ َمْولَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ
أَُبو مَُوْيهَِبةَ اْنطَِلْق، فَإِنِّي قَْد أُِمْرُت أَنْ أَْسَتغِْفَر َألْهلِ َهذَا الَْبقِيعِ، :َم ذَاَت لَْيلٍَة، فَقَالَطََرقَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

كُْم َما أَصَْبحُْتْم ِفيِه لَْو َتْدُرونَ ِلَيْهنِ لَ:فَاْنطَلَقَْنا، فَلَمَّا َتَوسَّطَ الَْبِقيَع اْسَتْغفَرَ َألْهلِ الَْمقَابِرِ، ثُمَّ قَالَ: فَاْنطَلَقُْت، أَْو قَالَ
َيا أََبا :َشرٌّ ِمَن األُولَى، ثُمَّ قَالَِممَّا َنجَّاكُُم اللَُّه ِمْنُه، أَقَْبلَتِ الِْفَتُن كَِقطَعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ يَْتَبُع آِخرََها أَوَّلَُها اآلِخَرةُ 

بِأَبِي : قُلُْت: رَنِي أَنْ يُْؤِتيَنِي خََزاِئَن اَألْرضِ وَالُْخلَْد ِفيَها، ثُمَّ الَْجنَّةَ َوَبْيَن ِلقَاِء َربِّي؟قَالَُمَوْيهَِبةَ َهلْ َعِلْمَت أَنَّ اللََّه َخيَّ
  كَال َيا أَبَا:أَْنَت َوأُمِّي فَُخذْ َمفَاتِيَح َخزَاِئنِ اَألْرضِ َوالُْخلَْد ِفيَها، قَالَ

ى اللَّهُ َء رَبِّي، ثُمَّ اْسَتْغفََر ألَْهلِ الَْمقَابِرِ وَاْنَصَرَف، فَلَمَّا أَْصَبحَ َبَدأَُه َشكَْواهُ الَِّذي قُبَِض ِفيِه َصلَُّمَوْيهَِبةَ لَقَِد اْخَتْرتُ ِلقَا
  ).َعلَْيِه َوَسلََّم 
لَْحكَُم بن فُضَْيلٍ، َعْن َيْعلَى بن َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ الْوَاِسِطيُّ، ثنا ا - ١٨٣٠٩



أُِمَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :َعطَاٍء، َعْن ُعَبْيِد بن ُجَبْيرٍ، َعْن أَبِي ُموَْيهَِبةَ َموْلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َيا أََبا ُموَْيهَِبةَ : عِ فََصلَّى َعلَيْهِْم ِفي لَْيلَِتِه ثَالثَ مَرَّاٍت فَلَمَّا كَاَنِت الثَّاِلثَةُ، قَالََعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيَصلَِّي َعلَى أَْهلِ الَْبِقي

لُِيْهنِكُْم َما : الََعلَْيهِْم، فَقَأَسْرِْج ِلي َدابَِّتي، فَأَْسَرْجُت فََرِكَب فََسارَ إِلَى أَْهلِ الْبَِقيعِ، ثُمَّ نََزلَ فَأَْمَسكُْت دَابََّتُه فََوقََف 
ِمَن األُولَى فَلُْيهْنِكُْم َما أَنُْتْم أَنُْتْم ِفيِه ِممَّا ِفي النَّاسِ أََتْت ِفَتٌن كَِقطَعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ َيْركَُب بَْعُضَها بَْعًضا اُألْخَرى أََشدُّ 

خُيِّْرُت َمفَاتِيَح َما َيفَْتُح اللَّهُ : َيا أََبا ُمَوْيهَِبةَ إِنِّي أَْعطَْيُت، أَْو قَالَ: ، فَقَالَِفيِه، ثُمَّ َجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ي، فََما َمكَثَ اخَْتْرُت لِقَاَء رَبِّ: بِأَبِي َوأُمِّي َيا َرُسولَ اللَِّه اْختَْرَنا، قَالَ: َعلَى أُمَِّتي ِمْن َبْعِدي َوالَْجنَّةَ أَوْ ِلقَاَء رَبِّي، قُلُْت

  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال َسْبعَ أَْو ثََمانَ حَتَّى قُبَِض صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َمْن ُيكَنَّى أََبا سلمى

  أَُبو َسلَْمى َراِعي َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َرْيثٌَوُيقَالُ اْسُمُه ُح

  َحدَّثَنَا - ١٨٣١٠

الدَِّمشِْقيُّ، وَجْعفَرُ بن  أَْحَمُد بن َعْبدِ الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن أَيُّوَب بن َحذْلََم
ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن يَزِيدَ بن َجابِرٍ، : االثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، قَ: ُمَحمٍَّد الِْفرَْيابِيُّ، قَاال

َحدَّثَنِي أَُبو َسلَْمى َراِعي َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ثنا أَُبو َسالمٍ، قَالَ: وَعْبِد اللَِّه بن الَْعالِء بن َزْبرٍ، قَاال
َبخٍ َبخٍ ِلَخْمسٍ َما أَثْقَلَُهنَّ ِفي الِْميَزاِن، ال إِلََه إِال اللَُّه، َواللَّهُ :لَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُسِمْعُت َرُسو: قَالَ

  .أَكَْبُر، َوُسْبَحانَ اللَِّه وَبَِحْمِدِه، وَالْوَلَُد الصَّاِلُح ُيَتَوفَّى ِللَْمْرِء الُْمْسِلمِ فََيْحَتِسُبُه
  َمْن ُيكَنَّى أََبا َنْملَةَ
  أَُبو َنْملَةَ اَألْنَصارِيُّ

أَْخبََرنِي اْبنُ : أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، قَالَ - ١٨٣١١
أَنَُّه َبيَْنا ُهَو َجاِلٌس ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَءهُ : أَبَاُه أََبا َنْملَةَ األَْنصَارِيَّ أَْخبََرَناأَبِي َنْملَةَ األَْنصَارِيُّ، أَنَّ 

اللَُّه : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا ُمَحمَّدَُهلْ َتكَلَُّم َهِذهِ الَْجنَاَزةُ؟ فَقَالَ َرُسولُ: َرُجلٌ ِمَن الَْيهُوِد َوَمرَّ بِجَِناَزٍة، فَقَالَ
َما َحدَّثَكُْم أَْهلُ الِْكتَابِ فَال ُتَصدِّقُوُهْم َوال :أَنََّها تََتكَلَُّم، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَْعلَُم، فَقَالَ الَْيُهوِديُّ
  ا بِاللَِّه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه، فَإِنْ كَانَ َباِطال لَْم ُيَصدَّقُوا، َوإِنْ كَانَُتكَذُِّبوُهْم، َوقُولُوا آَمنَّ

  .َحقًّا لَمْ ُيكَذَّبُوا
بََرنِي أَْخ: قَالََحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، ثنا َحجَّاجُ بن أَبِي َمنِيعٍ الرَُّصاِفيُّ، أَخَْبَرَنا َجدِّي، َعنِ الزُّْهرِيِّ،  - ١٨٣١٢

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَءُه َرُجلٌ اْبُن أَبِي َنْملَةَ اَألْنَصارِيُّ، أَنَّ أََباُه أََبا َنْملَةَ أَْخَبَرُه أَنَُّه َبيَْنا ُهَو َجاِلٌس ِعْنَد َرُسولِ اللَّ
اللَُّه أَْعلَُم، فَقَالَ : َزةُ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيا ُمَحمَّدَُهلْ َتكَلَُّم َهِذِه الَْجَنا: ِمَن الَْيُهوِد، فَقَالَ

ال َما َحدَّثَكُْم أَْهلُ الِْكتَابِ فَال ُتكَذُِّبوُهْم َو:أََنا أَشَْهُد أَنََّها تََتكَلَُّم، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْيَُهوِديُّ
  .لَْم ُتَصدِّقُوا ُتَصدِّقُوُهْم، َوقُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوكُُتبِِه، فَإِنْ كَانَ َحقًّا لَْم ُتكَذُِّبوا، َوإِنْ كَانَ َباِطال

ي َحْمَزةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ الِْحْمِصيُّ، ثنا أَُبو الَْيَماِن، أََنا ُشَعْيُب بن أَبِ - ١٨٣١٣
أَنَُّه َبْيَنا ُهَو جَاِلٌس َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَءهُ : َحدَّثَنِي َنْملَةُ بن أَبِي َنْملَةَ، أَنَّ أََبا َنْملَةَ األَْنصَارِيَّ َحدَّثَُه: قَالَ

اللَُّه أَْعلَُم، فَقَالَ : ُد،َهلْ َتكَلَُّم َهِذِه الَْجنَاَزةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيا ُمَحمَّ: َرُجلٌ ِمَن الَْيهُوِد، فَقَالَ



ال ُتَصدِّقُوُهْم َوال ُتكَذُِّبوُهمْ َما َحدَّثَكُْم أَْهلُ الِْكَتابِ فَ:أََنا أَشَْهُد أَنََّها َتكَلَُّم فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْيَُهوِديُّ
  َوقُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه، فَإِنْ كَانَ َحقًّا لَْم ُتكَذُِّبوا، َوإِنْ كَانَ َباِطال

  .لَْم ُتَصدِّقُوا بِِه
َحدَّثَنِي الْهِقْلُ بن زَِياٍد، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، - ١٨٣١٤

َحدَّثَنِي اْبُن أَبِي َنْملَةَ األَْنَصارِيُّ، أَنَّ أََباهُ أََبا َنْملَةَ األَْنَصارِيَّ أَْخَبَرُه أَنَُّه َبيَْنا ُهَو : َيحَْيى الصََّدِفيُّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ
َيا ُمَحمَُّد،َهلْ َتكَلَُّم َهِذِه الَْجنَاَزةُ؟ فَقَالَ : للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَء َرُجلٌ ِمَن الَْيُهوِد، فَقَالََجاِلٌس ِعْنَد َرُسولِ ا

كَلَُّم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أََنا أَشَْهُد أَنََّها َت: اللَُّه أَْعلَُم، فَقَالَ الَْيهُوِديُّ: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فَإِنْ كَانَ َحقًّا لَمْ َما َحدَّثَكُمْ أَْهلُ الِْكَتابِ فَال ُتَصدِّقُوُهْم َوال ُتكَذُِّبوُهْم َوقُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه، :َوَسلََّم

  .ْم ُتَصدِّقُوُهْمُتكَذُِّبوُهْم، َوإِنْ كَانَ بَاِطال لَ
، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا َعنَْبَسةُ بن خَاِلٍد، ثنا يُوُنُس - ١٨٣١٥

أَْخبََرُه أَنَّهُ َبْيَنا ُهَو ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ  َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َحدَّثَنِي اْبُن أَبِي َنْملَةَ األَْنَصارِيُّ، أَنَّ أََبا َنْملَةَ اَألْنصَارِيَّ
اللَُّه أَْعلَُم، : َهلْ َتكَلَُّم َهِذهِ الَْجنَاَزةُ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَءُه َرُجلٌ ِمَن الَْيُهوِد، فَقَالَ

َما َحدَّثَكُْم أَْهلُ الِْكتَابِ فَال ُتَصدِّقُوُهمْ :أََنا أَشَْهُد أَنََّها َتكَلَُّم، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َيُهوِديُّفَقَالَ الْ
  َوال ُتكَذُِّبوُهْم، َوقُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه

  .كَذُِّبوُهْم، َوإِنْ كَانَ َباِطال لَْم ُتَصدِّقُوُهْمَوكُُتبِِه َوُرُسِلِه، فَإِنْ كَانَ َحقًّا لَْم ُت
يلٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َعزِيزٍ، ثنا َسالَمةُ بن َرْوحٍ، َعْن َعِق - ١٨٣١٦

َبْيَنَما ُهَو َجاِلٌس ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ : اهُ أَخَْبَرُه أَنَُّهَعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َحدَّثَنِي اْبُن أَبِي َنْملَةَ، أَنَّ أََب
اللَُّه أَْعلَُم، : َمَيا ُمحَمَُّدَهلْ َتَتكَلَُّم َهِذِه الَْجَناَزةُ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َجاَءُه َرُجلٌ ِمَن الَْيُهوِد، فَقَالَ

َما َحدَّثَكُْم أَْهلُ الِْكتَابِ فَال ُتَصدِّقُوُهْم :أََنا أَشَْهُد أَنََّها تََتكَلَُّم، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالَ الَْيُهوِديُّ
  .ُرُسِلِه، فَإِنْ كَانَ َحقًّا لَْم ُتكَذُِّبوُهْم َولَْو كَانَ َباِطال لَمْ ُتَصدِّقُوُهْمَوال ُتكَذُِّبوُهْم، َوقُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوكُُتبِِه َو

  َمْن ُيكَنَّى أََبا َسيَّارَةَ
  أَُبو سَيَّاَرةَ الُْمتُِعيُّ

لدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَُبو ُمْسهِرٍ ِكالُهَما، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ ا - ١٨٣١٧
َيا : قُلُْت: الَةَ، قَالََعْن َسِعيِد بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى، َعْن أَبِي َسيَّاَرةَ الُْمُتِعيِّ َوكَانَ َموْلًى ِلبَنِي َبَج

  .َواْحمِ ِلي َجَبلََها فَحََمى ِلي َجَبلََها: لُْتأَدِّ الُْعْشَر، قُ: َرسُولَ اللَّهِ،إِنَّ ِلي َنْحال، قَالَ
زِيزِ، َعْن َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َسِعيِد بن َعْبِد الَْع - ١٨٣١٨

  :قَالَ ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى، َعْن أَبِي َسيَّاَرةَ الُْمْتِعيِّ،

  .فَاْحمِ ِلي َجَبلََها فََحَمى ِلي َجَبلََها: أَدِّ الُْعْشَر، قُلُْت: َيا َرسُولَ اللَّهِ،إِنَّ ِلي َنْحال، قَالَ: قُلُْت
  َمْن ُيكَنَّى أََبا َحْدرٍَد
  أَُبو َحْدَرٍد اَألْسلَِميُّ

قِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّا - ١٨٣١٩



أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْبَراِهيَم، َعْن أَبِي َحْدَرٍد اَألْسلَِميِّ، قَالَ
لَْو كُْنُتمْ َتْغرِفُونَ ِمْن َبطََحانَ َما : ِمئََتْي ِدرَْهمٍ، قَالَ: قُلُْت: كَمْ أَْصَدقَْتَها؟ قَالَ: ْسَتِعيُنُه ِفي َمْهرِ اْمرَأٍَة، فَقَالََوَسلََّم أَ
  .زِدُْتْم

عِيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْبَراهِيَم، َعْن َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، ثنا َيحَْيى بن َس - ١٨٣٢٠
ى النَّبِيُّ أََتْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َتزَوََّج امَْرأَةً َعلَى َصدَاقِ ِمئََتْي ِدرَْهمٍ فَأََت:أَبِي َحْدَرٍد اَألْسلَِميِّ، قَالَ
  .لَْو كُنُْتْم َتْغرِفُونَ ِمْن َبطََحانَ َما زِدُْتْم: ْخَبَرُه، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَ

انَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعاِصمٍ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َشبِيبٍ، ثنا ُعَمُر بن سَْهلٍ، ثنا ُعَمُر بن أَْصَبَه - ١٨٣٢١
أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ارٍ، َعْن أَبِي َحْدَرٍد اَألْسلَِميِّ، قَالََعْن َزْيِد بن أَسْلََم، َعْن َعطَاِء بن َيَس

ونَ ِمْن لَْو كُْنُتْم تَْغرِفُ: َخْمَس، أََواقٍ فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كَْم أَْصَدقَْت َيا أََبا َحْدَرٍد؟ قُلُْت:فَقَالَ
  .َبطََحانَ َما زِدُْتْم

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ١٨٣٢٢

بِيِه، َعْن أَبِي َحْدَرٍد، َيحَْيى الُْحلَْوانِيُّ، ثنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َزكَرِيَّا، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسعِيٍد، َعْن أَ
  .َتمَْعَدُدوا َواْخَشْوِشنُوا َواْمُشوا ُحفَاةً:لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال: قَالَ

َحَمُد بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، ثنا أَُبو ُموَسى، ثنا ُمحَمَُّد بن الُْمثَنَّى، ثنا سَاِلمُ بن قَُتْيَبةَ، ثنا  - ١٨٣٢٣
َمْن َيسُوُق :أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َحدَّثَنِي َعمِّي، َعْن أَبِي َحْدَرٍد: قَالَ َبِشريِ بن أَبِي َحْدَرٍد اَألْسلَِميِّ،

أَنَا، : َخُر، قَالَاْجِلْس، ثُمَّ قَاَم آ: فُالنٌ، قَالَ: َما اْسُمَك؟ قَالَ: إِبِلََنا َهِذِه أَْو َمْن ُيَبلِّغُ إِبِلَِنا َهِذِه؟ فَقَاَم َرُجلٌ، فَقَالَ
  .أَْنَت لََها فَُسقَْها: نَاجَِيةُ، فَقَالَ: َما اسُْمَك؟ قَالَ: فَقَالَ

  َمْن ُيكَنَّى أََبا َيزِيَد
  أَُبو َزْيٍد غَْيُر مَْنُسوبٍ

  .َوقَِد اْخَتلََف الرُّوَاةُ فَقَالُوا اْبُن يَزِيَد َوالصَّوَاُب اْبُن أَبِي َيزِيَد
ثنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح، َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، َحدَّثََنا  - ١٨٣٢٤

قَالَ َرسُولُ : لَثنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َحكِيمِ بن أَبِي يَزِيَد، َعْن أَبِيِه، قَا: َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، قَاال
  .َدُعوا النَّاسَ ُيصِيُب َبْعُضُهْم ِمْن َبْعضٍ َوإِذَا اْستَْنَصُحوكُْم فَاْنَصُحوُهْم:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، ثنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َع - ١٨٣٢٥
  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعْن َحِكيمِ بن أَبِي َيزِيَد، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .َدعُوا النَّاسَ ُيْرَزُق بَْعضُُهْم ِمْن َبْعضٍ، وَإِذَا اْستَْنَصَح أََحُدكُْم أََخاُه فَلْيَْنَصحُْه:َوَسلََّم
: االُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق بن َراَهَويِْه، ثنا أَبِي، قَ َحدَّثََنا - ١٨٣٢٦

اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرسُولُ : ثنا إِْسَماِعيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َحكِيمِ بن أَبِي يَزِيَد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َدعُوا النَّاَس فَلْيُْرَزقْ َبْعضُُهْم ِمْن َبْعضٍ، َوإِذَا اْستَْنَصَح الرَُّجلُ الرَُّجلَ فَلَْيْنَصْح لَُه:َوَسلََّم

ن َيْحَيى، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن الُْمَساوِرِ الَْجوَْهرِيُّ، ثنا َعفَّانُ، ثنا َهمَّاُم ب - ١٨٣٢٧
َدُعوا النَّاَس ُيْرَزُق بَْعُضُهْم ِمْن بَْعضٍ، َوإِذَا :أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َعْن َحِكيمِ بن أَبِي َيزِيَد، َعْن أَبِيِه
  .اسَْتَشارَ أََحُدكُْم أََخاُه فَلَْيْنَصْحُه



ثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، ثنا مَْنُصورُ بن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َحدَّ - ١٨٣٢٨
اٍد َدُعوا النَّاَس ال َيبِيُع َحاِضٌر ِلَب:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َحِكيمِ بن أَبِي َيزِيَد، َعْن أَبِيِه، قَالَ

ْسوَِد، َعْن َحِكيمِ بن فَلُْيِصْب َبْعضُُهْم ِمْن َبْعضٍ، َوإِذَا اسَْتْنَصَح الرَُّجلُ أََخاُه فَلَْيْنَصْحُه، َهكَذَا قَالَ َمْنصُوُر بن أَبِي اَأل
رٌ ِلَباٍد، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َشبِيبٍ الَْبصْرِيُّ، ثنا الْفَْضلُ أَبِي َيزِيَد، َوَزاَد َعلَى رَِواَيِة النَّاسِ ِفي َهذَا الَْحِديثَِوال يَبِيُع حَاِض

  بن َيْعقُوَب الَْجَزرِيُّ، ثنا َمْخلَُد بن يَزِيَد، َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ،

  ).ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنْحَوُه َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحكِيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا الرَّْمَداِء
  أَُبو الرَّْمَداَء الَْبلَوِيُّ

، أَنَّ أََبا َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، ثنا أَُبو َصاِلحٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ - ١٨٣٢٩
أَنَّ َرُجال مِْنُهْم َشرِبَ :أَنَّ أََبا الرَّْمَداَء الَْبلَوِيَّ أَْخَبَرُه: انَ َمْولَى أُمِّ َسلََمةَ زَْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخبََرُهُسلَْيَم

مَّ شَرَِب الثَّانَِيةَ فَأَتَْوا بِِه فََضَربَُه، فَال أَْدرِي قَالَ ِفي الثَّاِلثَةِ الَْخْمَر فَأََتْوا بِِه َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُضرَِب، ثُ
  .أَوِ الرَّابَِعةِ أُِمَر بِِه فَجُِعلَ َعلَى الِْعْجلِ فََضرَْبُت ُعُنقَُه

  َمْن ُيكَنَّى أََبا الزََّواِئِد
  أَُبو الزَّوَاِئِد الَْيمَانِي

بن أَْحَمَد بن َنْصرٍ أَُبو َجْعفَرٍ التِّرِْمِذيُّ، ثنا َبكُْر بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْمدَنِيُّ، ثنا زِيَاُد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ١٨٣٣٠
ِفي َحجَِّة  كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َنصْرٍ، ثنا ُسلَْيُم بن َمِطريٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي الزَّوَاِئِد، قَالَ

َهلْ :افَْعلُوا كَذَا َوافَْعلُوا كَذَا وَاْجتَنُِبوا كَذَا َواْجَتنِبُوا كَذَا، ثُمَّ َيقُولُ لَُهْم:الْوَدَاعِ فََخطََب النَّاَس، فَجََعلَ َيقُولُ لَُهُم
ُخذُوا الَْعطَاَء َما كَانَ :الََها ثَالثًا، َوَسِمْعُتُه َيقُولُ ِفيَما َيقُولُاللَُّهمَّ اشَْهْد، قَ:نََعْم، فََيْرفَُع َيَدْيِه، ثُمَّ َيقُولُ: َبلَّْغَت؟فََيقُولُونَ

  .َعطَاًء، فَإِذَا َتكَافََحْت قُرَْيٌش الُْملَْك ِفيَما َبْيَنَها فَكَانَ الَْعطَاُء رِْشَوةً َعلَى دِينِكُْم فَال تَأُْخذُوُه
  َمْن ُيكَنَّى أََبا السََّنابِلِ

  أَبُو

  َوُيقَالُ َحبَّةٌلِ بن بَْعكَِك بن الَْحارِِث بن َعِميلَةَ بن السَّبَّاقِ بن َعْبِد الدَّارِ بن قَُصيٍّ ِمَن الْمَُؤلَّفَِة َواْسُمُه َعْمٌرو السََّنابِ
أَبِي شَْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َعْمُرو  ثنا أَُبو َبكْرِ بن: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، وُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاال - ١٨٣٣١

ثنا : ثنا يُوُسُف بن َعِديٍّ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن َسْهلٍ الَْعْسكَرِيُّ، قَالَ: بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، قَالَ
اهِيَم، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن أَبِي السَّنَابِلِ بن َبْعكٍَك، ثنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَر: َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، قَالُوا

نِفَاِسَها َتَشوَّفَْت فَِعيَب  َوَضَعْت ُسَبْيَعةُ بنُت الَْحارِِث َحْملََها بَْعَد َوفَاِة َزْوجَِها بِبِْضعٍ َوِعشْرِيَن لَْيلَةً، فَلَمَّا َتَعلَّْت ِمْن:قَالَ
  .إِنْ َتفَْعلْ فَقَِد انْقََضى أََجلَُها: ُرَها ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَذَِلَك َعلَْيَها فَذُِكرَ أَْم

ْسوَِد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زَُهْيٌر، ثنا َمْنصُوٌر، َعْن إِبَْراِهيَم، َعنِ اَأل - ١٨٣٣٢
َولََدْت ُسَبْيَعةُ َبْعَد َوفَاِة زَْوجَِها بِثَالٍث َوِعشْرِيَن لَْيلَةً أَْو َخْمسٍ َوِعْشرِيَن، فَلَمَّا َتَعلَّْت ِمْن :السَّنَابِلِ بن بَْعكٍَك، قَالَ أَبِي

  .َتفَْعلْ فَقَْد َحلَّ أََجلَُهاإِنْ : نِفَاسَِها َتَشوَّفَْت فَذُِكَر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ
عَْبُد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الَْعالُء بن َعْبِد الَْجبَّارِ الْعَطَّارِ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا  - ١٨٣٣٣

  ، َعْن إِبَْراهِيَم، َعنِ اَألسَْوِد، َعْن أَبِيثنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن َمْنُصورٍ: بن الُْمبَاَرِك الَْعْيِشيُّ، قَاال



َوَضَعْت سَُبْيَعةُ بنتُ الَْحارِِث بَْعَد َوفَاِة َزْوجَِها بِثَالٍث َوِعْشرِيَن أَْو خَْمسٍ َوِعشْرِيَن لَْيلَةً، :السََّنابِلِ بن بَْعكٍَك، قَالَ
، فَأَْنكََر ذَِلَك َعلَْيَها أَْو ِعيَب َعلَْيَها، فَذَكََرْت ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَلَمَّا َتَعالَْت ِمْن نِفَاِسَها َتَشوَّفَْت ِللنِّكَاحِ

  .إِنْ َتفَْعلْ ذَِلَك فَقَدْ َحلَّ أََجلَُها: َوَسلََّم، فَقَالَ
َشْيَبةَ، ثنا جَرِيٌر، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي - ١٨٣٣٤

َوَضَعْت ُسَبْيَعةُ َحْملََها بَْعَد َوفَاِة َزْوجَِها بِثَالٍث َوِعْشرِيَن أَْو خَْمَسٍة :اَألْسَوِد، َعْن أَبِي السَّنَابِلِ بن بَْعكٍَك، قَالَ
فَِت اَألْزوَاَج، فَِعيَب ذَِلَك َعلَْيَها، فَذُِكَر ذَِلَك ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوِعْشرِيَن َيْوًما، فَلَمَّا َتَعلَّْت َتَشوَّ

  .َوَما َمْنِعَها؟ َوقَِد انْقََضى أََجلُهَا: فَقَالَ
لََم، ثنا زَِيادُ بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا َخالدُ بن أَْس - ١٨٣٣٥

َولََدْت ُسَبْيَعةُ بَْعَد َوفَاِة زَْوجَِها بِثَالٍث َوِعشْرِيَن لَْيلَةً، :وَمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ
  .إِنْ َتفَْعلْ فَقَْد قُضَي أََجلَُها: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْخَبُر، فَقَالَفََتَشوَّفَْت، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ

  َمْن ُيكَنَّى أََبا ُمجِيبَةَ
  أَُبو ُمجِيَبةَ الَْباِهِليُّ

َرْيرِيِّ، َعْن أَبِي السَّلِيلِ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعنِ الُْج - ١٨٣٣٦
  أََتْيتُ َرسُولَ اللَِّه: َعْن ُمجِيَبةَ، َعْن أَبِيِه، أَْو َعمِِّه، قَالَ

اِحال، فََما ِلي أََرى جِْسَمَك َن: َيا َرسُولَ اللَّهِأََنا الرَُّجلُ الَِّذي جِئُْتَك َعاَم أَوَّلَ، قَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي : َمْن أََمَرَك أَنْ تَُعذَِّب نَفَْسَك؟ قُلُْت: َيا َرسُولَ اللَِّه َما أَكَلُْت طََعاًما بنهَارٍ ُمْنذُ َباَيعُْتَك، فَقَالَ: قُلُْت

ُصْم شَْهَر الصَّْبرِ َوثَالثَةَ أَيَّامٍ َبْعَدُه َوُصمْ أَشُْهَر : الَإِنِّي أَقَْوى، قَ: ُصْم َشْهَر الصَّْبرِ َوَيْوَمْينِ بَْعَدُه، قُلُْت: أَقَْوى، قَالَ
  .الُْحُرمِ

  َمْن ُيكَنَّى أََبا ُمَعتِّبٍ
  أَُبو ُمَعتِّبِ بن َعْمرٍو اَألْسلَِميُّ

فَْيِليُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّ - ١٨٣٣٧
أَنَّ َرسُولَ اللَِّه : َحدَّثَنِي مَْولًى لَُهْم، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َمرَْوانَ اَألْسلَِميِّ، َعْن أَبِي ُمَعتِّبِ بن َعْمرٍو: بن إِْسحَاَق، قَالَ

اللَُّهمَّ َربَّ السَّمَواِت، َوَما أَظْلَلَْن :ِقفُوا، ثُمَّ قَالَ:ى َخْيَبَر قَالَ َألْصحَابِِه وَأََنا ِفيهِْمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا أَشَْرَف َعلَ
ْرَيِة َوَخْيرَ ْيَر َهِذِه الْقََوَربِّ اَألَرِضَني َوَما أَقْلَلَْن، َوَربِّ الشََّياِطنيِ َوَما أَْضلَلَْن، َوَربِّ الرَِّياحِ َوَما ذََرْيَن، أَسْأَلُُك َخ
  . قَْرَيٍة َيْدُخلَُهاأَْهِلَها، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرَِّها َوَشرِّ أَْهِلَها َوَشرِّ َما ِفيَها قَدِّمُوا بِْسمِ اللَّهَِوكَانَ َيقُولَُها ِلكُلِّ

  َمْن ُيكَنَّى أََبا آِمنَةَ
  أَُبو آِمَنةَ الْفَزَارِيُّ

َسِمْعُت أََبا آِمَنةَ : َحمٍَّد الَْملِْطيُّ، ثنا أَُبو نَُعْيمٍ، ثنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي َجعْفَرٍ الْفَرَّاِء، قَالََحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُم - ١٨٣٣٨
  َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى:الْفََزارِيُّ، َيقُولُ

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْحَتَجَم
ثنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الْفَرَّاُء، َعْن أَبِي : ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، قَالََحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ - ١٨٣٣٩
  .َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم احَْتَجَم:آِمَنةَ، قَالَ



  َمْن ُيكَنَّى أََبا أَُميَّةَ
  أَُبو أَُميَّةَ الَْمْخُزوِميُّ

، ثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمْنهَالَِحدَّ - ١٨٣٤٠
َعْن أَبِي أَُميَّةَ  ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، ثنا إِْسحَاُق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ، َعْن أَبِي الْمُْنِذرِ مَْولَى أَبِي ذَرٍّ،: قَاال

َما إَِخالَُك : َعُه َمَتاٌع، فَقَالَالَْمْخُزوِميِّ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأُِتَي بَِسارِقٍ اعَْتَرَف اْعتَِرافًا لَمْ ُتوَجْد َم
فَقَطَُعوا َيَدُه ثُمَّ َجاُءوا بِِه، : فَاذَْهُبوا بِِه فَاقْطَُعوا َيدَُه، قَالَ: لََبلَى، قَا: َما إَِخالَُك َسَرقَْت؟ قَالَ: َبلَى، قَالَ: َسَرقَْت؟ قَالَ

  .اللَُّهمَّ ُتْب َعلَْيِه اللَُّهمَّ ُتْب َعلَْيِه: أَْسَتغِْفُر اللََّه وَأَُتوُب إِلَْيِه، قَالَ: اْسَتْغِفرِ اللََّه َوُتْب إِلَْيِه، قَالَ: فَقَالَ
  قَُشْيرِيُّ َوُيقَالُ الضَّْمرِيُّأَُبو أَُميَّةَ الْ
ى بن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، ثنا أََبانُ بن يَزِيدَ الَْعطَّاُر، َعْن َيحَْي - ١٨٣٤١

نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َسفَرٍ، فَلَمَّا أََراَد أَنْ َيأْكُلَ قَِدْمُت َعلَى ال: كَِثريٍ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي أَُميَّةَ، قَالَ
  أَال أُْخبُِرَك َعنِ الُْمَساِفرِ،:إِنِّي صَاِئٌم، قَالَ: أَال َتَغدَّى، قُلُْت:َرَجْعُت، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .الصَّْوَم َونِْصَف الصَّالِة إِنَّ اللََّه َوَضَع َعْنُه
بن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَُبو الُْمِغريَِة، ثنا اَألْوَزاِعيُّ، َعْن َيْحَيى  - ١٨٣٤٢

قَِدْمُت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن : رِيِّ، قَالَكَِثريٍ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أَبِي الُْمهَاجِرِ، َعْن أَبِي أَُميَّةَ الضَّْم
: إِنِّي صَاِئمٌ َيا نَبِيَّ اللَِّه، قَالَ: اْنَتظَرِ الَْغَداَء َيا أََبا أَُميَّةَ، قُلُْت:َسفَرٍ فََسلَّْمُت َعلَْيِه، فَلَمَّا ذََهْبُت َألْخُرَج، قَالَ

  .َعنِ الُْمَساِفرِ إِنَّ اللََّه َوَضَع َعْنُه الصَِّياَم َونِْصَف الصَّالِةأُْخبُِرَك :فَقَالَ
  أَُبو أَُميَّةَ اللَّْخِميُّ

ثنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَاِتمٍ الَْمرَْوزِيُّ، ثنا حَبَّانُ بن ُموَسى، وُسوَْيُد بن َنْصرٍ، قَاال - ١٨٣٤٣
إِنَّ ِمنْ :أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: ْبُد اللَِّه بن ُعقَْبةَ، َحدَّثَنِي َبكْرُ بن َسَواَدةَ، َعْن أَبِي أَُميَّةَ اللَّْخِميِّثنا َع

  .إِْحَداُهنَّ أَنْ َيلَْتِمَس الِْعلَْم ِعْنَد اَألَصاِغرِ: أَشَْراِط السَّاَعِة ثَالثَةً
  ُيكَنَّى أََبا اميمة َمْن

  أَُبو أَُمْيمَةَ
ثَُه، َعْن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، أَنَّ ِعَصاَم بن َيْحَيى َحدَّ - ١٨٣٤٤

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيتََغدَّى ِفي السَّفَرِ وَأََنا قَرِيٌب : الَأَبِي ِقالَبةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن زَِياٍد، َعْن أَبِي أَُمْيَمةَ، قَ
  .إِنَّ اللََّه َوَضَع َعنِ الُْمَساِفرِ نِْصَف الصَّالِة وَالصَّْومِ:إِنِّي صَاِئٌم، قَالَ: هَلُمَّ إِلَى الَْغَداِء، فَقُلُْت:ِمْنُه َجاِلٌس، فَقَالَ

  نَّى أََبا ُساللَةََمْن ُيكَ
  أَُبو ُساللَةَ

  السُّلَِميُّ َوُيقَالُ أَُبو َسالمٍ
ِصمِ بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُحَمْيٍد، ثنا َحكَّاُم بن َسلْمٍ، َعْن َعْنَبَسةَ، َعْن َعا - ١٨٣٤٥

َسَيكُونُ َعلَْيكُمْ :َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِي ُساللَةَ السُّلَِميِّ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُعَبْيِد اللَِّه، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن 
كُمْ َحتَّى ُتَحسِّنُوا قَبِيَحُهمْ ْنأَِئمَّةٌ َيْمِلكُونَ أَْرَزاقَكُْم ُيَحدِّثُوَنكُْم فََيكِْذبُوَنكُْم َوَيْعَملُونَ َوُيسِيئُونَ الْعََملَ، ال َيْرَضْونَ ِم

  .يٌدَوُتَصدِّقُوا كَِذَبُهْم، فَأَْعطَْوُهُم الَْحقَّ َما َرُضوا بِِه، فَإِذَا َتَجاَوُزوا فََمْن قُِتلَ َعلَى ذَِلَك فَُهَو شَهِ



  َمْن ُيكَنَّى أََبا الْهَْيثَمِ
  أَُبو الَْهيْثَمِ غَْيُر َمْنسُوبٍ

بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيُّ، ثنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، ثنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ، َعْن  َحدَّثََنا وْرُد - ١٨٣٤٦
َبطُْن الْقََدمِ َيا أََبا : فَقَالَ َرآنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَتََوضَّأُ،:َحدَّثَنِي أَُبو الَْهيْثَمِ، قَالَ: َبكْرِ بن سََوادَةَ، قَالَ

  .الْهَْيثَمِ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا غادية
  أَُبو غَاِدَيةَ الُْجهَنِيُّ

ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ثنا َربِيَعةُ بن كُلْثُومٍ، ثنا : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٨٣٤٧
َهذَا أَُبو غَاِدَيةَ الُْجهَنِيُّ، فَقَالَ : كُْنتُ بِوَاِسِط الْقََصبِ ِعْنَد عَْبِد اَألْعلَى بن َعْبدِ اللَِّه بن َعاِمرٍ، فَقَالَ اآلِذنُ: ي، قَالَأَبِ

الِ كَأَنَّهُ لَْيَس ِمْن َهِذهِ اُألمَِّة، فَلَمَّا أَنْ أَْدِخلُوُه، فََدَخلَ َوَعلَْيِه ُمقَطََّعاٌت لَُه َرُجلٌ طَُوالٌ َضْرٌب ِمَن الرَِّج: َعْبُد اَألْعلَى
  بَاَيْعُت َرُسولَ اللَِّه: قََعَد قَالَ

أَْموَالَكُمْ َيا أَيَُّها النَّاُس أَال إِنَّ ِدَماءَكُْم َو:نََعْم، َخطََبَنا َيْوَم الَْعقََبِة، فَقَالَ: بَِيِمينَِك، قَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت
اللَُّهمَّ اْشَهْد، :نََعْم، قَالَ: َعلَْيكُْم حََراٌم كَُحْرَمِة َيوِْمكُْم َهذَا ِفي َشْهرِكُْم َهذَا ِفي َبلَدِكُْم َهذَا، أَال َهلْ َبلَّْغُت؟قَالُوا

فَلَمَّا كَانَ : نَُعدُّ َعمَّاَر بن يَاِسرٍ ِمْن ِخيَارَِنا، قَالَ َوكُنَّا: ال َتْرجِعُوا َبْعِدي كُفَّاًرا َيْضرُِب بَْعُضكُْم رِقَاَب َبْعضٍ، قَالَ:قَالَ
ِه بِالرُّْمحِ، فََعثََر فَاْنكَفَأَ َيْوُم ِصفَِّني أَقَْبلَ َيْمِشي أَوَّلَ الْكَِتيَبِة َراجِال َحتَّى إِذَا كَانَ ِمَن الصَّفَّْينِ طََعَن َرُجال ِفي ُركَْبِت

فَلَْم أََر َرُجال أَْبَيَن َضاللَةً ِعْنِدي : أَيُّ َيٍد كَفََتاُه؟ قَالَ: َيقُولُ َموْلَى لَنَا: ُتُه، فَإِذَا ُهَو رَأُْس َعمَّارٍ، قَالَالِْمْغفَُر َعْنُه فََضرَْب
  .ِمْنُه أَنَُّه َسِمَع ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َسِمَع، ثُمَّ قََتلَ َعمَّاًرا

َسِمْعتُ : الََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، ثنا َيْحَيى بن ُعَمَر اللَّيِْثيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن كُلْثُومِ بن َجْبرٍ، قَ - ١٨٣٤٨
أَُبو غَاِدَيةَ الُْجهَنِيُّ، فَقَالَ لَُه َعْبدُ : كُنَّا عِْنَد َعْنَبَسةَ بن َسعِيٍد فََرِكْبُت َيوًْما إِلَى الَْحجَّاجِ فَأََتاُه َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه: أَبِي، قَالَ

اآلنَ َتْرجُِع فَنََزلَ فََدَخلَ َعْبدُ : اآلنَ تَْرجُِع فَخََرْجَنا إِلَْيِه، فَقُلَْنا لَُه: قُوُموا إِلَْيِه فَأَنَْزلُوُه، فَقُولُوا: اَألْعلَى بن َعْبِد اللَِّه
: ِفي قََدحِ ُزجَاجٍ فَأََبى أَنْ َيْشَرَب ِفي الزَُّجاجِ، ثُمَّ أُِتَي بِِه ِفي قََدحِ ُنضَارٍ فََشرَِب، فَقَالَ اَألْعلَى فَاسَْتْسقَى فَأُِتَي بَِماٍء
  َباَيْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه

أَبَِيمِينَِك َهِذِه؟ فَاْنَتهََرُه َعْبُد : ِعْنَد عَْبِد اَألْعلَىَعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا أَُردُّ َعلَى أَْهِلي الَْمالَ، فَقَالَ رَاِشُد بن أَبَْيَض َوكَانَ َمِعي 
إِنَّ ِدَماَءكُْم َوأَمَْوالَكُْم َعلَْيكُْم حََراٌم كَُحْرَمةِ :َوَشهِْدُت ُخطَْبَتهُ َيْوَم الَْعقََبِة َوُهَو َيقُولُ: اقَْتَسَما لَُه، قَالَ: اَألْعلَى، َوقَالَ

رِكُْم َهذَا ِفي بَلَِدكُْم َهذَا، أَال ال تَْرجُِعوا َبْعِدي كُفَّاًرا َيضْرُِب بَْعُضكُْم رِقَابَ َبْعٍضحَتَّى إِذَا كَانَ َيْوِمكُْم َهذَا ِفي َشْه
ْوال َمْن كَانَ َخلْفَُه ِمْن أَال ال تَقُْتلْ َهذَا؟ فََنظَْرُت إِلَْيِه، فَإِذَا ُهَو َعمَّاٌر فَلَ: َيْوُم أُِحيطَ بُِعثَْمانَ َسِمْعُت َرُجال َوُهَو َيقُولُ

 اللَُّهمَّ إِنْ َتَشأْ أَنْ ُيلِْقينِيِه، فَلَمَّا كَانَ َيْوُم ِصفَِّني إِذَا أََنا بَِرُجلِ َشرٍّ َيقُوُد كَِتيَبةً رَاجِال: أَْصحَابِِه لََوطَّْنُت َبطَْنُه، فَقُلُْت
  ).أَطُْعُنُه فَإِذَا ُهَو َعمَّاٌر فََنظَْرُت إِلَى الدِّْرعِ فَاْنكََسَف َعْن ُركَْبِتِه فَ

  أَُبو غَاِدَيةَ الْمَُزنِيُّ
ثنا ُمَحمَّدُ بن َعاِئٍذ، ثنا : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، وَأَُبو َعْبِد الَْمِلِك، وجعفر بن حممد الفريايب، قَالُوا - ١٨٣٤٩

أَنَّ َرُسولَ اللَّهِ : نَ أَُبو َمعَْبٍد، َعْن َحيَّانَ بن ُحْجرٍ، َعْن أَبِي غَاِدَيةَ الُْمزَنِيِّثنا حَفُْص بن غَْيال: الْهَْيثَُم بن ُحمَْيٍد، قَالَ
ْن َسَيكُونُ بَْعِدي ِفَتٌن َشدَّاٌد، َخْيُر النَّاسِ ِفيَها ُمْسِلُموا أَْهلِ الْبََواِدي الَِّذيَن ال يَنِدُّونَ ِم:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



  .ِدَماِء النَّاسِ َوال أَْموَاِلهِمْ َشْيئًا
  َمْن ُيكَنَّى أََبا الَْجْعِد
  أَُبو الْجَْعِد الضُّمْرِيُّ

  َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو، - ١٨٣٥٠

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َسِمْعُت أََبا الَْجْعِد الضَّمْرِيَّ، َيقُولُ: قَالََسِمْعُت ُعَبْيَدةَ بن ُسفَْيانَ، : قَالَ
  .َمْن تََرَك ثَالثَ ُجُمعَاٍت ُمَتوَاِليَاٍت َتهَاُوًنا بَِها طََبعَ اللَُّه َعلَى قَلْبِِه:َيقُولُ

مَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمَح - ١٨٣٥١
ُجُمَعةَ َمْن َتَرَك الْ:، قَالَبن َعْمرٍو، َعْن َعبِيَدةَ بن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِي الَْجْعِد الضَّمْرِيِّ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ثَالثًا تََهاُوًنا بَِها طََبعَ اللَُّه َعلَى قَلْبِِه
الضَّبِّيُّ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ثنا َزاِئَدةُ، ح َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر  - ١٨٣٥٢

ثنا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو اللَّيِْثيُّ، ثنا َعبِيَدةُ بن ُسفَْيانَ الَْحْضرَِميُّ، َعْن أَبِي الَْجْعدِ الضَّْمرِيِّ،  َعْبُد اللَِّه بن َرَجاَء، ثنا زَاِئدَةُ،
َمْن َتَركَ الُْجُمَعةَ :َمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َوكَاَنْت لَهُ ُصْحَبةٌ َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .ثَالثَ َمرَّاٍت َتَهاُوًنا بَِها طََبَع اللَُّه َعلَى قَلْبِِه
ْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ الَْمدَنِيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ، ثنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ، َع - ١٨٣٥٣
َمْن َتَرَك الُْجُمَعةَ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعبِيَدةَ بن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِي الَْجْعِد الضَّْمرِيِّ، قَالَ َعْمرٍو، َعْن

  .ثَالثَ َمرَّاٍت َتَهاُوًنا بَِها طََبَع اللَُّه َعلَى قَلْبِِه
  الَْحْضَرِميُّ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه - ١٨٣٥٤

ي الْجَْعِد الضَّْمرِيِّ، َسِعيُد بن ُعَمَر اَألْشعَِثيُّ، ثنا َعْبثَُر بن الْقَاِسمِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن َعْبَدةَ بن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِ
إِال إِلَى الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َوَمْسجِِدي َهذَا َوَمْسجِِد  ال ُتَشدُّ الرِّحَالُ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

  .اَألقَْصى
  َمْن ُيكَنَّى أََبا َنجِيحٍ

  أَُبو َنجِيحٍ غَْيُر َمْنسُوبٍ َولَْيَس ُهَو َعْمُرو بن َعْنَبسَةَ
أَْخَبرَنِي أَُبو الُْمَغلِّسِ أَنَّ : َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، قَالَ ٢٥َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ،  - ١٨٣٥٥

  .َمْن كَانَ ُموسًِرا َألنْ يَْنِكَح ثُمَّ لَْم َيْنِكْح فَلَْيَس ِمنِّي:أََبا َنجِيحٍ أَْخبََرُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ُبو َسالمٍ َخاِدُم َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَمْن ُيكَنَّى أََبا ْسالمٍ أَ

، َعْن َسابِقٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن بِشْرٍ، ثنا ِمسَْعٌر، ثنا أَُبو َعقِيلٍ - ١٨٣٥٦
َما ِمْن َعْبٍد أَوْ :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن أَبِي َسالمٍ َخاِدمِ َرُسولِ اللَّ

إِال كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه  َرِضيُت بِاللَِّه َربا َوبِاِإلْسالمِ َدْيًنا َوبُِمَحمَّدٍ َنبِيا: إِْنَساٍن أَْو ُمْسِلمٍ َيقُولُ ِحَني يُْمِسي َوِحَني ُيصْبُِح
  .أَنْ يُْرِضَيُه َيْوَم الِْقَياَمِة
  َمْن ُيكَنَّى أََبا َخْيرَةَ
  أَُبو خَْيَرةَ الصَّبَّاِحيُّ



ةُ بنِت َعْبدِ َحدَّثَْتنِي اْبَن: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن َماَبْهَراَم، ثنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدِ بن َمْرزُوقٍ، قَالَ - ١٨٣٥٧
  َحدَّثَنِي َعمِّي َعْبُد: الرَّْحَمنِ بن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، قَالَْت

ثنا أَبِي خَْيَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي خَْيَرةَ، : اللَِّه بن ِهَشامِ بن َحسَّاِن بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َخْيرَةَ، قَالَ
ُحَنْيًنا َوكُنَّا : حِْملُ َعلَْيَها، فَأَتَْيُت الَْمِديَنةَ َوَشهِْدُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيبََر، أَْو قَالَكَاَنْت ِلي إِبِلٌ أَ:قَالَ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْبَركَِة َوَدَعا لَِواِلِدي َنحِْملُ لَُه الَْماَء َعلَى إِبِِلَنا، َوكَاَنْت ِلي بِالَْمِديَنةِ ِتَجاَرةٌ فََدَعا النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه
قَْيِسيُّ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا َعْمُرو بن ُمَحمَِّد بن َعْرَعَرةَ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُحْمَرانَ بن َعْبِد الَْعزِيزِ الْ - ١٨٣٥٨

كُْنُت ِفي الَْوفْدِ الَِّذيَن أََتْوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى :أَبِي َخيَْرةَ الصَّبَّاِحيِّ، قَالَ ثنا َداُوَد بن الُْمَساوِرِ، ثنا َمعِْقلُ بن َهمَّامٍ، َعْن
: أََراٍك، فَقَالَثُمَّ أََمَر لََنا بِ: ، قَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكُنَّا أَْرَبِعَني َرُجال فََنَهاَنا َعنِ الدُّبَّاِء َوالَْحنَْتمِ وَالنَِّقريِ وَالُْمَزفَِّت

اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلعَْبِد الْقَْيسِ إِذْ : َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ ِعْنَدَنا الُْعْشَب وََنْحُن َنْجتَزُِئ بِِه فََرفََع َيَدْيِه، َوقَالَ: اْسَتاكُوا بَِهذَا، قُلَْنا
  .أَْسلَُموا طَاِئِعَني غَْيَر كَارِِهَني

ثنا َشبَاٌب الُْعْصفُرِيُّ، ثنا َعْونُ بن كَْهَمسٍ، ثنا َداُوُد بن : هِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، قَالََحدَّثََنا إِبَْرا - ١٨٣٥٩
اللَُّه َعلَْيِه  كُْنُت ِفي الَْوفْدِ الَِّذيَن أََتْوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى:الُْمَساوِرِ، َعْن ُمقَاِتلِ بن َهمَّامٍ، َعْن أَبِي َخيَْرةَ الصَّبَّاِحيِّ، قَالَ

  َيا َرسُولَ اللَّهِِعْنَدَنا الَْجرِيُد: َوَسلََّم ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ فََزوَّدََنا اَألرَاَك َنْسَتاُك بِِه، فَقُلَْنا

ِفرْ ِلَعْبدِ الْقَْيسِ إِذْ أَْسلَُموا طَاِئِعَني غَْيَر اللَُّهمَّ اغْ:َولَِكنَّا َنقَْبلُ كََرامََتَك َوَعِطيََّتكَفَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ُمكَْرِهَني إِذْ قََعَد قَْوِمي لَْم ُيْسِلُموا إِال َخزَاَيا َمْوتُورِيَن

  َمْن ُيكَنَّى أََبا أَْرَوى
  أَُبو أَْرَوى الدَّْوِسيُّ َويُقَالُ اْسُمُه رَبِيَعةُ َوُيقَالُ ُعَبْيُد بن الَْحارِِث

لَّْيِثيِّ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ثنا ُوهَْيُب بن َخاِلٍد، َعْن أَبِي َواِقٍد ال - ١٨٣٦٠
مَّ آِتي ذَا الُْحلَْيفَِة أَْمِشي فَآِتيَها كُْنُت أَُصلِّي َصالةَ الَْعْصرِ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُ:َعْن أَبِي أَرَْوى، قَالَ
  .َولَْم َتِغبِ الشَّْمُس

َعاِصمِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، ثنا بِْشُر بن ُعَبْيسِ بن مَْرُحومٍ الَْعطَّاُر، ثنا النَّْضرُ بن َعَربِيٍّ، َعْن - ١٨٣٦١
ْن ُمَحمَِّد بن إِْبَراِهيَم، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي أَْرَوى الدَّْوِسيِّ، بن ُعَمَر، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َع

  .َدنِي بِهَِماالْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي أَيَّ: كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَاِلًسا فَطَلََع أَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر، فَقَالَ:قَالَ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا الَْخطَّابِ

  أَُبو الْخَطَّابِ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، ثنا َحجَّاُج بن الشَّاِعرِ، ثنا أَُبو أَحَْمَد الزَُّبيْرِيُّ، ثنا  - ١٨٣٦٢

أَُبو الْخَطَّابِ أَنَُّه سَأَلَ : لٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُيقَالُ لَُهإِسَْراِئيلُ، َعْن ثُوَْيرِ بن أَبِي فَاِخَتةَ، َعْن َرُج
  أُِحبُّ أَنْ أُوتَِر:النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ الْوِْترِ؟ فَقَالَ

َهلْ ِمْن َساِئلٍ؟ َهلْ ِمْن ُمْسَتْغِفرٍ؟ : ِمَن السََّماِء الُْعلَْيا إِلَى السََّماِء الدُّنَْيا، فََيقُولُ نِْصَف اللَّْيلِ ؛ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْهبِطُ
  .َهلْ ِمْن َداعٍ؟ َحتَّى إِذَا طَلََع الْفَْجُر اْرَتفََع

  َمْن ُيكَنَّى أََبا شَقْرَةَ



  أَُبو َشقْرَةَ
بن ُمكَْرمٍ، ثنا إِبَْراِهيُم بن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ، ثنا َعْمُرو بن َعاِصمٍ، ثنا َحمَّادُ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ - ١٨٣٦٣

ا إِذَ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َزْيدٍ الِْمْنقَرِيُّ، ثنا َمْخلَُد بن ُعقَْبةَ بن شَُرْحبِيلَ، َعْن أَبِي َشقْرَةَ، قَالَ
  .ةٌرَأَْيُتُم الالِتي ألْقَْيَن َعلَى َرُءوِسهِنَّ ِمثْلَ أَْسنَِمِة الَْبقَرِ فَأَْعِلُموُهنَّ أَنَُّه ال ُيقَْبلُ لَُهنَّ َصال

  َمْن ُيكَنَّى أََبا ُعثَْمانَ
  أَُبو ُعثَْمانَ اَألْنَصارِيُّ

ثنا ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ، ثنا أَبِي، ثنا َعْبُد : اِغَمْه، قَالََحدَّثََنا َعالنُ بن َعْبِد الصََّمِد الطَّيَاِلِسيُّ َم - ١٨٣٦٤
َدقَّ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ اَألْنَصارِيِّ، قَالَ

: أَخَْبْرُتُه، فَقَالَ ِلياَب، َوقَْد أَلَْمْمُت بِالْمَْرأَِة فَكَرِْهتُ أَنْ أْخُرَج إِلَْيِه حَتَّى أغَْتِسلُ فَأَبْطَأُْت َعلَْيِه، فَلَِحقُْتُه فََوَسلََّم الَْب
  .أََما إِنَُّه لَْم َيكُْن َعلَْيَك إِال الُْوُضوُء: ال، قَالَ: كُْنَت أَنَْزلَْت، قُلُْت

  أََبا الْعُْرَياِن َمْن ُيكَنَّى
  أَُبو الُْعرَْياِن السُّلَِميُّ

أَُصلِّي َوَما أَْدرِي : َسأَلُْت اْبَن سِريِيَن، قُلُْت: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا أَُبو خَلَْدةَ، قَالَ - ١٨٣٦٥
  نِيَحدَّثَ: َركَْعَتْينِ َصلَّْيتُ أَْو أَْرَبًعا، قَالَ

َيَدْينِ، َوكَانَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َيْوًما َوَدَخلَ الَْبْيَت، َوكَانَ ِفي الْقَْومِ َرُجلٌ طَوِيلُ الْ: أَُبو الُْعرَْياِن
: َيا َرُسولَ اللَّهِقَُصَرِت الصَّالةُ أَْم َنسِيَت؟ قَالَ: و الَْيَدْينَِرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَسمِّيِه ذُو الَْيَدْينِ، فَقَالَ ذُ

فََتقَدََّم فََصلَّى بِهِْم َركَْعَتْينِ، ثُمَّ سَلََّم، ثُمَّ كَبََّر فََسَجَد ِمثْلَ ُسجُوِدهِ : َبلْ َنسِيَت الصَّالةَ، قَالَ: لَْم تَقُْصْر وَلَْم أََنَس، قَالَ
فَظْ ُمَحمٌَّد سَلََّم كَبََّر، َوَرفََع َرأَْسهُ ثُمَّ كَبََّر َوَسَجَد ِمثْلَ ُسجُوِدِه، أَْو أَطَْولَ ثُمَّ كَبََّر َوَرفَعَ رَأَْسُه َولَمْ َيْح أَْو أَطَْولَ، ثُمَّ
  .َبْعُد أَْم ال

  َمْن ُيكَنَّى أََبا َزْيٍد
  أَُبو َزْيٍد الَْجْرِميُّ

: بَّاسِ الُْمَؤدُِّب، ثنا ُعبَْيُد بن إِْسحَاَق الَْعطَّاُر، ثنا ِمْسِكُني بن دِيَنارٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْع - ١٨٣٦٦
َوال ُمْدِمنُ ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َعاقٌّ، َوال َمنَّانٌ، :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِمْعُت أََبا زَْيٍد الَْجرِْميَّ، قَالَ

  .َخْمرٍ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا َشْهمٍ

  أَُبو شَْهمٍ غَْيُر َمْنسُوبٍ
افُ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الَْعالُء بن َعْبِد الَْجبَّارِ الْعَطَّاُر، ح وَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّ - ١٨٣٦٧

ثنا : ح وَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، وَمْحمُوُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، قَاال الِْمْصرِيُّ، ثنا ُزَهْيرُ بن َعبَّاٍد،
نَ ثنا يَزِيدُ بن َعطَاٍء، َعْن َبَيانَ بن بِْشرٍ، َعْن قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي َشْهمٍ، َوكَا: ُمَحمَُّد بن أََبانَ الْوَاِسِطيُّ، قَالُوا

  رَأَْيُت َجارَِيةً َتْمِشي ِفي َبْعضِ:َرُجال َبطَّاال، قَالَ
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ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالنَّاسُ طُُرقِ الَْمِديَنِة ُتوكَأُ فَأَهَْوْيُت بَِيِدي إِلَى خَاِصرَِتَها، فَلَمَّا كَانَ ِمَن الَْغِد أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّ
أَْنتَ صَاِحُب الُْجَبْيذَِة أَْمسِ، أََما إِنَّكَ َصاِحُب الْجَُبْيذَةِ : قَالَ! َبايِعْنِي َيا َرسُولَ اللَِّه : َيِدي، قُلُْت ُيَبايِعُوَنُه فََبَسطُْت

  .فَنِْعَم إِذًا: بَايِعْنِي فََواللَِّه ال أَُعودُ أََبًدا، قَالَ! َيا َرسُولَ اللَِّه : أَْمسِ، قُلُْت
ثنا أسَْوُد بن َعاِمرٍ، ثنا : ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالَ: ْيُد بن غَنَّامٍ، وَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاالَحدَّثََنا ُعَب - ١٨٣٦٨

فَأََخذُْت  كُْنتُ بِالَْمِديَنِة فََمرَّتْ بِي اْمَرأَةٌ:ُهَرْيُم بن سُفَْيانَ، َعْن َبَيانَ، َعْن قَيسِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي َشْهمٍ، قَالَ
َصاِحُب الُْجبَْيذَِة بِاألَْمسِ، : قَالَبِكَْشِحَها َوأَْسَمعُ الرَُّسولَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُيبَايُِع النَّاَس، فَأََتْيُتُه فَلَْم ُيبَايِْعنِي، َو

  .فََبايََعنِي! َواللَِّه ال أَُعوُد َيا َرسُولَ اللَِّه : فَقُلُْت
  ى أََبا َسالمٍَمْن ُيكَنَّ

  أَُبو َسالمٍ السُّلَِميُّ
ثنا َعْنَبَسةُ بن َسعِيدٍ : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن نَاجَِيةَ، ثنا يُوُسُف بن ُموَسى الْقَطَّانُ، ثنا ُحكَّاُم بن َسلْمٍ، قَاال - ١٨٣٦٩

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ْيِد اللَِّه، َعْن أَبِي َسالمٍ السُّلَِميِّ، قَالَاَألَسِديُّ، َعْن َعاِصمِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَب
َيْرضَْونَ َسَيكُونُ َعلَْيكُْم أَِئمَّةٌ َيْمِلكُونَ رِقَاَبكُْم وَُيَحدِّثُوَنكُْم فََيكِْذُبوا لَكُْم، َوَيْعَملُونَ فَُيِسيئُونَ ال :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .تَّى ُتَحسُِّنوا قَبِيحَُهْم وَُتَصدِّقُوا كَِذبَُهْم فَأَْعطُوُهُم الَْحقَّ َما َرُضوا بِِهِمْنكُْم َح
  َمْن ُيكَنَّى أَبَا

  لَْيلَى
  أَُبو لَيْلَى اَألْشَعرِيُّ

لرَّْحَمنِ، ثنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم النَّْحوِيُّ الصُّورِّي ثنا ِهَشاُم بن َعْبِد ا - ١٨٣٧٠
عَرِيِّ، َعْن أَبِي لَْيلَى الرَّمَاِديُّ، ثنا أَُبو َعْمرٍو الْعَْنِسيُّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َحبِيبٍ الُْمحَارِبِيِّ، َعْن َعْمرِو بن الدَّيِّنِ اَألْش

َتَمسَّكُوا بِطَاَعِة :ِه َوَسلََّم َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاَألْشَعرِيِّ َصاِحبِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
لَى َسبِيِلهِ َه إِنََّما َبعَثَنِي أَْدُعو إِأَِئمَِّتكُْم َوال ُتخَاِلفُوُهْم، فَإِنَّ طَاَعَتُهْم طَاَعةَ اللَِّه، َوإِنَّ َمْعِصيتَُهْم َمْعِصَيةُ اللَِّه، َوإِنَّ اللَّ

فََعِملَ بَِغْيرِ ذَِلَك فََعلَْيِه لَْعَنةُ بِالِْحكَْمِة وَالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة، فََمْن َخلَفَنِي ِفي ذَاَك فَُهَو وَِليِّي، َوَمْن َوِلَي ِمْن أَْمرِكُْم شَْيئًا 
إِِن اْستُْرِحُموا لَْم يَْرَحُموا، َوإِنْ ُسِئلُوا الُْحقُوقَ لَْم ُيْعطُوا، َوإِنْ أُِمُروا اللَِّه َوالَْمالِئكَِة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني، َوَسَيلِيكُْم أَُمَراُء 

ى َعلَْيِه طَْوًعا أَْو كَْرًها فَأَْدَنبِالَْمْعرُوِف أَْنكَرُوا َوسَُتَجافُونَُهْم َوَيتَفَرَُّق َمُألكُمْ َحتَّى ال َيْحُملُوكُْم َعلَى َشْيٍء إِال اْحَتَملُْتْم 
  .الَْحقِّ لَكُْم أَنْ ال َتأُْخذُوا لَُهْم َعطَاًء َوال َتْحُضُروا لَُهْم ِفي الَْمِأل

، ثنا ُمحَمَُّد َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، ثنا أَيُّوَب بن ُمَحمَّدٍ الَْوزَّانُ الرَّقِّيُّ، ثنا هَاُرونُ بن ُمَعاوَِيةَ - ١٨٣٧١
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : َعْن ُسلَْيَمانَ بن َحبِيبٍ الُْمَحارِبِيُّ، َعْن َعاِمرِ بن لَُدْينٍ، َعْن أَبِي لَْيلَى اَألْشعَرِيِّ، قَالَ بن أَبِي قَْيسٍ،
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ِه، َوإِنَّ َمْعِصيتَُهْم َمْعِصَيةُ اللَِّه، فَإِنَّ اللََّه بََعثَنِي تََمسَّكُوا بِطَاَعِة أَِئمَِّتكُْم َوال ُتخَاِلفُوُهْم فَإِنَّ طَاَعتَُهْم طَاَعةُ اللَّ:َوَسلََّم
  .أَْدُعو إِلَى َسبِيِلِه بِالِْحكَْمِة وَالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة، فََمْن َخلَفَنِي ِفي ذَِلَك فَُهَو مِنِّي َوأََنا ِمْنُه



  َمْن ُيكَنَّى أََبا َجابِرٍ
  أَُبو جَابِرٍ الصََّدِفيُّ

يِّ َموْلَى َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ النَّْحوِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الْكِْنِد - ١٨٣٧٢
ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنّ َرسُولَ اللَّ: َجرِيرٍ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن قَْيسِ بن جَابِرٍ الصََّدِفيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه

لُوِك َجبَابِرَةٌ، ثُمَّ َيْخُرجُ سََيكُونُ ِمْن َبْعِدي ُخلَفَاُء، َوِمْن َبْعِد الُْخلَفَاِء أُمََراُء، َوِمْن َبْعِد اُألَمَراِء ُملُوٌك، َوِمْن َبْعدِ الُْم:قَالَ
  .كََما ُمِلئَْت جَْوًرا، ثُمَّ ُيؤَمَُّر الْقَْحطَانِيُّ، فََوالَِّذي َبَعثَنِي بِالَْحقِّ َما ُهَو ُدوَنُهَرُجلٌ ِمْن أَْهلِ بَْيِتي يَْمُأل اَألْرَض َعْدال 

  َمْن ُيكَنَّى أََبا الَْعالِء
  أَُبو الَْعالِء األَْنصَارِيُّ

، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر الَْواِقِديُّ، ثنا أَيُّوبُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد - ١٨٣٧٣
  .َرأَْيُت َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد ِدْرَعْينِ:الَْعالِء اَألْنصَارِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ

  َمْن ُيكَنَّى أََبا ُجَنْيدَةَ
  ْهرِيُّأَُبو جَُنْيَدةَ الِْف
ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا َعِليُّ بن َعيَّاشٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا أَُبو غَسَّانَ  - ١٨٣٧٤

  ُمطَرٍِّف، َعْن إِْسَحاقَ بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ، عَْن

َمْن َسقَى َعطَْشانَ فَأَْروَاُه فُِتَح لَهُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ أَبِي ُجنَْيَدةَ الِْفْهرِيِّ، َعْن
  .اْدُخلْ ِمْن أَيَُّها ِشئَْت: َباٌب ِمَن الَْجنَِّة، فَِقيلَ لَُه
  أَُبو أَبِي ِمْسَمعٍ الَْحَجبِيُّ

مَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعِليٍّ َحدَّثََنا ُمَح - ١٨٣٧٥
َخلْفَ  ِمْسَمٌع، َورَآنِي أَُصلِّي: الُْمقَدَِّميُّ، ثنا الَْعالُء بن اَألْخَضرِ الِْعجِْليُّ الرَّاُم، َحدَّثَنِي شَْيٌخ ِمَن الَْحَجَبِة ُيقَالُ لَُه

رَأَى َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َخلْفََها :اِإلْسطُواَنِة الُْوْسطَى ِمَن الَْبْيِت، فَقَالَ َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي أَنَُّه
  .َركَْعَتْينِ

  َمنِ اْسُمُه َراِئطَةُ
  أَُبو َراِئطَةَ بن كََراَمةَ الَْمذِْحجِيُّ

ثنا َعِليُّ بن َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ النَّْحوِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد الَْيْحصِبِيُّ،  - ١٨٣٧٦
النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كُنَّا ِعْندَ : أَبِي َعِليٍّ، َعْن َعاِمرٍ الشَّعْبِيِّ، َعْن أَبِي َراِئطَةَ بن كََراَمةَ الَْمذِْحجِيِّ قَالَ

لَّةً َوال َيُردَّنَّ الْقَْوُم َسفَْرى، ال َيْصحََبنَّكُْم ِخاللٌ ِمْن َهِذِه النََّعمِ، َيعْنِي الضَّوَالَّ، َوال َيْصَحَبنَّ أََحٌد مِْنكُمْ َضا:فَقَالَ
ةَ، َوال َيْصَحبَنَّكُْم ِمَن النَّاسِ إِنْ كُنُْتْم ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ سَاِحٌر َوال َساِئال، إِنْ كُْنُتْم ُترِيُدونَ الرِّْبَح وَالسَّالَم

َب بِهِ يُد اللَُّه أَنْ ُيَعذَِّساحَِرةٌ َوال كَاِهٌن َوال كَاِهَنةٌ َوال مَُنجٌِّم َوال ُمَنجََّمةٌ َوال َشاِعٌر َوال َشاِعَرةٌ، َوإِنَّ كُلَّ َعذَابٍ يُرِ
  أََحًدا ِمْن

  .ِعَباِدِه، فَإِنََّما َيْبَعثُ بِِه إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا فَأَْنَهاكُْم َعْن َمْعِصَيِة اللَِّه ِعَشاًء
  َمْن ُيكَنَّى أََبا الَْحجَّاجِ
  أَُبو الَْحجَّاجِ الثَُّماِليُّ



ْمِصيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعْن أَبِي َبكْرِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْح - ١٨٣٧٧
قَالَ َرُسولُ : اِليِّ، قَالَبن أَبِي مَْرَيَم َعنِ الَْهيْثَمِ بن َماِلٍك، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعاِئٍذ اَألزِْديِّ، َعْن أَبِي الَْحجَّاجِ الثَُّم

وَْيَحَك اْبَن آَدَم، َما غَرََّك بِي؟ أَلَْم َتعْلَْم أَنِّي َبْيتُ : َيقُولُ الْقَْبُر ِللَْميِّتِ ِحَني يُوَضُع ِفيِه:ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَِّه َصلَّ
رُّ بِي فَدَّاًدا؟ فَإِنْ كَانَ ُمْصِلًحا أَجَاَب َعْنُه الِْفْتَنِة َوَبْيُت الظُّلَْمِة َوَبْيُت الَْوْحَدِة وََبْيُت الدُّوِد؟ َما غَرََّك بِي إِذَا كُْنَت َتُم

إِذَنْ أَُعودُ إِلَْيهِ َخضَْراَء : أَرَأَْيَت إِنْ كَانَ ِممَّْن َيأُْمُر بِالَْمْعُروِف َوَينَْهى َعنِ الُْمْنكَرِ؟ فََيقُولُ الْقَْبُر: ُمجِيُب الْقَبْرِ، فََيقُولُ
الَِّذي ُيقِْدُم َرُجال : َوَما الْفَدَّاُد؟ قَالَ! َيا أََبا الَْحجَّاجِ : َعُد ُروُحهُ إِلَى َربِّ الْعَالَِمَني، فَقَالَ َرُجلٌَوَيُعوُد َجَسُدُه نُوًرا َوَيْص

  .َوُيَؤخِّرُ أُخَْرى كَِمْشَيِتكَ َيا اْبَن أَِخي أَْحَيانًا، َوُهَو َيْوَمِئذٍ َيلَْبُس وََيَتَهيَّأُ
  بَْيدَةََمْن ُيكَنَّى أََبا ُع

  أَُبو ُعَبْيٍد مَْولَى رِفَاَعةَ بن َرافِعٍ
، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أََنا َعْبُد اللَِّه بن َعيَّاشِ بن َعبَّاسٍ - ١٨٣٧٨

  أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه: بَْيٍد َمْولَى رِفَاَعةَ بن َراِفعٍَعْبِد اللَِّه بن اَألْسوَِد، َعْن أَبِي َمْعِقلٍ، َعْن أَبِي ُع

  .َملُْعونٌ َمْن سَأَلَ بَِوْجِه اللَِّه، َوَملُْعونٌ َمْن ُسِئلَ بَِوْجِه اللَِّه فََمَنَع سَاِئلَُه:َوَسلََّم، قَالَ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا ُنَحْيلَةَ

  أَُبو ُنَحْيلَةَ
ِديٍّ، ثنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْه - ١٨٣٧٩

أَنَّهُ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن أَبِي ُنَحْيلَةَ، َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّ
اللَُّهمَّ :اْدُع، فَقَالَ: اللَُّهمَّ انْقُْص ِمَن الَْوَجعِ، َوال َتنْقُْص ِمَن اَألْجرِ، فَِقيلَ لَُه:اْنزِْعُه، فَقَالَ: ُرِمَي بَِسْهمٍ، فَِقيلَ لَُه

  .الْعِنيِ اْجَعلْنِي ِمَن الُْمقَرَّبَِني وَاجَْعلْ أُمِّي ِمَن الْحُورِ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا َعِطيَّةَ

  أَُبو َعِطيَّةَ
ُري بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفَّى، ثنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد، ثنا َبِح - ١٨٣٨٠

إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجلََس فََحدَّثَ أَنَّ َرُجال ُتُوفَِّي، :ةَقَالَ أَُبو َعِطيَّ: َسْعٍد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، قَالَ
تُ نََعْم، َحَرْس: َهلْ َرآُه أََحٌد مِْنكُْم َعلَى َعِملٍ ِمْن أَْعَمالِ الْخَْيرِ؟ فَقَالَ َرُجلٌ: فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لَ الْقَْبرَ َحثَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َمَعُه لَْيلَةً ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَقَاَم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمْن َمَعُه، فَلَمَّا أُْدِخ
ظُنُّونَ أَنََّك ِمْن أَْهلِ النَّارِ وَأََنا أَشَْهُد أَنََّك ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَْصَحاَبَك َي: َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه ِمَن التُّرَابِ، ثُمَّ قَالَ

  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .ال َتَسلْ َعْن أَْعَمالِ النَّاسِ َولَِكْن َسلْ َعنِ الِْفطَْرِة: َوَسلََّم ِلُعَمَر بن الْخَطَّابِ
  بن ثَابٍِت لَهُ ُصْحبَةٌ أَُبو خَُزْيَمةَ
، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا أَُبو الَْيَماِن، أََنا شَُعْيٌب، َعنِ الزُّْهرِيِّ - ١٨٣٨١

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْبتَاَع :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُعَماَرةُ بن ُخَزْيَمةَ، أَنَّ َعمَُّه َحدَّثَُه َوُهَو ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ
، فَطَِفَق رَِجالٌ الَْمْشَي َوأَْبطَأَ اَألْعرَابِيُّ فََرًسا ِمْن أَْعَرابِيٍّ فََتقَدََّمُه ِلُيْعِطَيُه ثََمَن فََرِسِه، فَأَسَْرَع النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 اْبَتاَعُه حَتَّى زَاَد َبْعُضُهمِ َيْعتَرُِضونَ اَألْعرَابِيَّ وَُيَساوُِموَنهُ بِالْفََرسِ، َوال َيْشُعُرونَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََناَدى اَألعَْرابِيُّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اَألعَْرابِيَّ ِفي السَّْومِ َعلَى ثََمنِ الْفََرسِ الَِّذي اْبَتاَعُه النَّ
َداَء  َسِمَع نِإِنْ كُْنَت ُمْبَتاًعا َهذَا الْفََرَس فَاْبَتْعُه وَإِال بِْعُتُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني: َوَسلََّم، فَقَالَ
بَلَى، قَِد اْبَتْعَتُه، فَطَِفَق : ال وَاللَِّه َما َباَيعَْناَك، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أََولَْيَس قَدِ اْبَتْعَتُه؟ قَالَ: اَألعَْرابِيِّ

َهلُمَّ َشهِيًدا َيْشَهدُ : بِيِّ َوُهَما َيَترَاَجَعاِن، فَطَِفَق اَألعَْرابِيُّ، َيقُولُالنَّاُس َيلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواَألعَْرا
  َوْيلََك إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى: أَنِّي َبايَْعُتَك، فََمْن َجاَء ِمَن الُْمْسِلِمَني، قَالَ ِلَألْعرَابِيِّ

ا، َحتَّى َجاَء ُخَزْيَمةُ فَاْسَتَمعَ ِلُمرَاَجَعِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُمَراَجَعةِ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيكُْن ِليَقُلْ إِال َحقًّ
قَْبلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه أََنا أَشَْهُد أَنََّك قَْد بِْعَتُه فَأَ: َهلُمَّ َشهِيًدا إِنِّي بِْعُتَك فَقَالَ ُخَزْيَمةُ: اَألعَْرابِيِّ، فَطَِفَق اَألْعرَابِيُّ َيقُولُ
بَِتْصِديِقَك َيا َرُسولَ اللَِّه، فَجََعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بَِم َتشَْهُد؟قَالَ:َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ُخَزْيَمةَ، فَقَالَ
  ).َشَهاَدةَ ُخَزْيَمةَ بَِشهَاَدِة َرُجلَْينِ 

  َخرِيِفأَُبو أَبِي الْ
َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ، ثنا ُموَسى بن أَيُّوبَ النَِّصيبِيُّ، قَالَ - ١٨٣٨٢

أََتْيُت أََنا وَأَِخي : ، َعْن َجدِِّه، قَالَالزَُّبْيرِ، َعْن ُعَمَر بن قَْيسٍ، َعْن َصْعَصَعةَ بن السَُّوايِ، َعنِ اْبنِ أَبِي الَْخرِيِف، َعْن أَبِيِه
الْبَْيِت فَلَْم ُنَصلِّ َمَعُهْم،  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي َمْسجِِد الَْخْيِف ُيَصلِّي َوقَْد َصلَّيَْنا الَْمكُْتوَبةَ ِفي

إِذَا :قَْد كُنَّا َصلَّْيَنا الَْمكُْتوَبةَ ِفي الْبَْيِت، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قُلَْناَما َمَنَعكَُما أَنْ ُتَصلَِّيا َمعََنا؟:فَقَالَ
  .لَةًَناِفَصلَّى الرَُّجلُ الَْمكْتُوَبةَ ِفي الَْبْيِت، ثُمَّ أَْدَركَ َجَماَعةً فَلُْيَصلِّ َمَعُهْم فََتكُونُ َصالُتُه ِفي َبْيِتِه 

  َمْن ُيكَنَّى أََبا ِهاللٍ أَُبو ِهاللٍ التَّْيِميُّ
ثنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، ثنا الْوَِليُد بن : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، وَوْرُد بن أَْحَمَد بن لَبِيٍد، قَاال - ١٨٣٨٣

  ْن بينُمْسِلمٍ، َحدَّثَنِي َمْن َسِمَع َعلْقََمةَ بن ِهاللٍ ِم

ِفي َرُجلٍ ِمْن قَْوِمِه َوُهَو بِالَْمِديَنةِ َتْيمِ اللَِّه ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَُّه قَِدَم َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
: ى َماٍء قَِليلٍ فَقُِتلَ َعلَْيِه َحتَّى سَفََح الدَُّم الَْماَء، قَالَ َصفَْوانَُبْعَد ُمهَاَجرِِه إِلَيَْها، فََوافَْيَناهُ َيضْرُِب أَْعنَاَق أُسَاَرى َعلَ

  .َسفََح، َيْعنِي غَطَّى الَْماَء
  َمْن ُيكَنَّى أََبا َوْهبٍ أَُبو َوْهبٍ الُْجَشِميُّ

ُم بن َسْعٍد، ثنا ُمَحمَُّد بن ُمهَاجِرٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ِهَشا - ١٨٣٨٤
َتَسمُّوا :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعِقيلُ بن َشبِيبٍ، َعْن أَبِي َوْهبٍ الُْجَشِميِّ، َوكَاَنتْ لَُه ُصْحَبةٌ، قَالَ

ِه َعْبدُ اللَِّه َوَعْبُد الرَّْحَمنِ، َوأَْصَدقَُها حَارِثٌ َوَهمَّاٌم، وأَقَْبحَُها حَْرٌب َوُمرَّةَ، بِاْسمِ اَألْنبَِياِء، أََحبُّ اَألْسَماِء إِلَى اللَّ
بِكُلٍّ َوأَكْفَاِلَها َوقَلُِّدوَها َوال ُتقَلُِّدوَها األَْوتَاَر، َوَعلَْيكُمْ : َواْرَتبِطُوا الْخَْيلَ َواْمَسحُوا بنَواِصيَها َوأَْعَجازَِها، أَْو قَالَ

  .كَُمْيٍت أَغَرَّ ُمَحجَّلٍ، أَْو أَْشقََر أَغَرَّ ُمَحجَّلٍ، أَوْ أَْدَهَم أَغَرَّ ُمَحجَّلٍ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا سَوٍْد
  أَُبو سُوٍد التَِّميِميُّ

ثنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك، : قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَاِتمٍ الَْمرَْوزِيُّ، ثنا سَُوْيُد بن َنْصرٍ، َوِحبَّانُ بن ُموَسى، - ١٨٣٨٥
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َحدَّثَنِي شَْيٌخ ِمْن بين َتِميمٍ، َعْن أَبِي سُوٍد، قَالَ: َعْن َمْعَمرٍ، قَالَ



  .َتْعقُمَ الرَِّحُمالَْيِمُني الَِّتي َيقَْتِطعُ بَِها الرَُّجلُ مَالَ أَِخيِه ِل:َيقُولُ
  أَُبو سَْوٍد ُهَو أَُبو َوِكيعِ بن أَبِي َسوٍْد

  َمْن ُيكَنَّى أََبا عمرو أَُبو َعْمرٍو األَْنَصارِيُّ بدرى
مٍَّد، َعْن أَبِيهِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا ُعبَاَدةُ بن زَِياٍد اَألَسِديُّ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَح - ١٨٣٨٦

رَأَْيُت أََبا َعْمرٍو اَألْنَصارِيَّ، َوكَانَ َبْدرِيا َعقَبِيا : َعْن ُمَحمَِّد بن طَلَْحةَ بن يَزِيَد بن ُركَاَنةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن الَْحَنِفيَِّة، قَالَ
َوْيَحَك تَرِّسْنِي، فََترََّسهُ الُْغالُم حَتَّى نََزَع بَِسْهمٍ َنْزًعا َضِعيفًا : مٍ لَُهأُُحِديا َوُهَو َصاِئٌم َيَتلَوَّى ِمَن الْعَطَشِ َوُهَو َيقُولُ ِلُغال

َمْن َرَمى بِسَْهمٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َحتَّى رََمى بِثَالثَِة أَْسُهمٍ، ثُمَّ قَالَ
  ).أَْو َبلَّغَ كَانَ ذَِلَك لَُه نُوًرا َيْوَم الِْقَيامَِة، فَِقيلَ قُِتلَ غُُروبَ الشَّْمسِ  فَقَصََّر

  أَُبو َعْمرٍو غَْيُر َمْنُسوبٍ
بن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن َوْهبٍ، َعْن ُعَمَر بن ُصْهَبانَ، َعْن َزاِملِ  - ١٨٣٨٧

َعْن أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرَج َيْوَم الْفِطْرِ إِلَى الِْعيِد َوَعْن َيِمينِِه أَُبيُّ بن كَْعبٍ َو: َعْمرٍو، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه
ِثريٍ أَْو أَبِي كَبِريٍ، َواللَّحَّاُمونَ بِفَِنائَِها، َوالنَّاُس َحِديثُو َيسَارِِه ُعَمُر، أَْو قَالَ اْبُن ُعَمَر، فَلَمَّا فََرغَ َمرَّ َعلَى َبابِ أَبِي كَ

بِيُعوا كَْيَف ِشئُْتْم، :كَذَا َوكَذَا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كَْيَف َتبِيُعونَ؟قَالُوا:َعْهٍد بَِجاِهِليٍَّة، فَقَالَ لَُهْم
  َوال َميَِّتةً بَِمذُْبوَحٍة َعلَى النَّاسِ، أَيَُّها النَّاُس، اْحفَظُوا ال َتحَْتِكرُوا َوال َتنَاَجشُوا َوال َتلْقُوا السِّلََعَوال َتْخِلطُوا 

ُه، َوال َتسْأَلُ الَْمْرأَةُ طَالقَ َيبِيُع َحاِضٌر ِلبَاٍد، َوال يَبِيُع الرَُّجلُ َعلَى َبْيعِ أَِخيِه، َوال َيْخطُُب َعلَى ِخطَْبِة أَِخيِه َحتَّى َيأْذَنَ لَ
  .اُألْخَرى لَِتكْتَِفئَ إَِناَءَها َولْتَْنِكْح، فَإِنَّ رِْزقََها َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

  َمْن ُيكَنَّى أََبا الَْورِْد
  أَُبو الَْورِْد
الْمَُباَرِك، َعْن ُحَمْيٍد، َعنِ اْبنِ أَبِي الَْوْرِد، َعْن أَبِيِه،  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا جَُباَرةُ بن ُمَغلِّسٍ، ثنا اْبُن - ١٨٣٨٨

  .أَْنَت أَُبو الَْورِْد: رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرآنِي َرُجلٌ أَحَْمُر، فَقَالَ:قَالَ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا طِيَبةَ أَُبو طَْيَبةَ الَْحجَّاُم

 ثََنا أَْحَمدُ بن َمْسُعوٍد الْمَقِْدِسيُّ، ثنا الَْهيْثَُم بن َجِميلٍ، ثنا َشرِيٌك، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْبِد الَْوارِِث، َعْنَحدَّ - ١٨٣٨٩
يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحَجْمُت النَّبِ: ِمْن أَْيَن جِئَْت؟ فَقَالَ: َمرَّ بنا أَُبو طَْيَبةَ ِفي َشْهرِ رََمَضانَ، فَقُلَْنا:أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ

  .َوَسلََّم
  َمْن ُيكَنَّى أََبا فَُسْيلَةَ

  أَُبو فَُسْيلَةَ
كَِثريٍ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا زِيَاُد بن الرَّبِيعِ أَُبو ِخَداشٍ، ثنا َعبَّادُ بن - ١٨٣٩٠

َسأَلُْت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى : َسِمْعُت أَبِي، َيقُولُ: فَُسْيلَةُ، قَالَْت: لَْسِطَني، َعنِ امَْرأٍَة ِمنُْهْم، ُيقَالُ لَهَاالشَّاِميُّ ِمْن أَْهلِ ِف
لَِكْن ِمَن الَْعَصبِيَِّة أَنْ ُيِعنيَ ال، َو:أَِمَن الَْعَصبِيَِّة أَنْ ُيِحبَّ الرَُّجلُ قَْوَمُه؟ قَالَ! َيا َرُسولَ اللَِّه : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت
  .الرَُّجلُ قَْوَمُه َعلَى الظُّلْمِ

  َمْن ُيكَنَّى أََبا ثَْعلَبَةَ



  أَُبو ثَْعلََبةَ اَألْشجَِعيُّ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ - ١٨٣٩١

دُ بن ُيوُنَس، ثنا ِمْنَدلُ بن َعِليٍّ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن أَبِي ثنا أَْحَم: الُْمؤَدُِّب، وُمحَمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
َماَت ِلي َولََداِن ِفي اِإلْسالمِ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه ! َيا َرسُولَ اللَِّه : قُلُْت: الزَُّبْيرِ، َعْن ُعَمَر بن َنْبَهانَ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ، قَالَ

  .َمْن َماَت لَُه وَلََداِن ِفي اِإلْسالمِ أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ بِفَْضلِ َرْحَمِتِه إِيَّاُهَما:َسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
نِ َعدَةَ، َعَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن ُعقَْبةَ الشَّْيبَانِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، ثنا َحمَّاُد بن َمْس - ١٨٣٩٢

َماَت ِلي وَلََدانِ ! َيا َرُسولَ اللَِّه : قُلُْت: اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ، َعْن ُعَمَر بن َنْبَهانَ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ اَألْشَجِعيِّ، قَالَ
بِفَْضلِ َرْحَمِتِه إِيَّاُهَما، فَلَمَّا كَانَ َبْعَد ذَِلَك لَِقيَ أَبَا  َمْن َماَت لَُه وَلََداِن ِفي اِإلْسالمِ أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ:ِفي اِإلْسالمِ، فَقَالَ
لَِئْن َيكُونَ قَالَُه : نََعْم، فَقَالَ: أَْنَت الَِّذي قَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْولََدْينِ، قَالَ: ُهَرْيرَةَ، فَقَالَ لَُه

  .إِلَيَّ ِممَّا غُلِّقَْت َعلَْيِه ِحْمُص َوِفلَْسِطُني ِلي أََحبُّ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا السَّْمحِ

  أَُبو السَّْمحِ َخاِدُم النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
يٍّ، ح وَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِل - ١٨٣٩٣

ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، ثنا َيْحَيى بن الْوَِليِد، َحدَّثَنِي ُمِحلُّ : بن ُسلَْيَمانَ اَألْصبََهانِيُّ، ثنا ُمَجاِهُد بن ُموَسى، قَاال
  كُْنُت: بن َخِليفَةَ، َحدَّثَنِي أَُبو السَّْمحِ، قَالَ

َولِّنِي، فَأَُولِّيِه قَفَاي فَأُِتَي بَِحَسنٍ أَْو ُحَسْينٍ فََبالَ :نَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَانَ إِذَا أََراَد أَنْ َيغَْتِسلَ، قَالَأَْخُدُم ال
  .مُِيْغَسلُ بَْولُ الْجَارَِيِة وَيَُرشُّ َبْولُ الُْغال:َعلَى َصْدرِِه فَجِئْتُ أَغِْسلُُه، فَقَالَ

  َمْن ُيكَنَّى أََبا الُْمَجبِّرِ
  أَُبو الُْمجَبِّرِ
بن َسعِيٍد َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ُمحَمَُّد بن الُْحَسْينِ الْقَاِضي، ثنا َيْحَيى بن َعْبدِ الَْحِميدِ الِْحمَّانِيُّ، ثنا ُمَباَرُك  - ١٨٣٩٤

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْيُد الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي الُْمَجبِّرِ، قَالَثنا ُخلَ: أَُخو ُسفَْيانَ بن َسعِيٍد الثَّْورِيِّ، قَالَ
ِه َصلَّى ْينِ َوَضمَّ َرُسولُ اللََّمْن َعالَ اْبَنَتْينِ أَوْ أُْخَتْينِ أَوْ َخالََتْينِ أَْو َعمََّتْينِ أَْو َجدََّتْينِ فَُهَو َمِعي ِفي الَْجنَِّة كََهاَت:َوَسلََّم

كُنَّ أَْرَبًعا أَْو َخْمًسا فََيا ِعَباَد اللَِّه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْصَبَعُه السَّبَّاَبةَ وَالَِّتي إِلَى َجنْبَِها، فَإِنْ كُنَّ ثَالثًا فَُهَو ُمفَرٌَّح، َوإِنْ 
  .أَْدرِكُوُه، أَقْرُِضوُه أَقْرُِضوهُ َضارُِبوهُ َضارُِبوُه

  نَّى أََبا َمعَْبٍدَمْن ُيكَ
  أَُبو َمْعَبدٍ الُْجهَنِيُّ َوقَْد ِقيلَ إِنَُّه َعْبُد اللَِّه بن ُعكَْيمٍ

ِلُب بن زَِياٍد، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ أَُبو َيْحَيى الرَّازِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن الزِّْبرِقَاِن الْكُوِفيُّ، ثنا الُْمطَّ - ١٨٣٩٥
الْمَْوُت أَقَْربُ : أَال ُتِعلُِّق َشْيئًا؟ قَالَ: َدَخلَْنا َعلَى أَبِي َمْعَبٍد الُْجَهنِيِّ َنُعوُدُه، فَقُلَْنا:أَبِي لَْيلَى، َعْن ِعيَسى، قَالَ َعنِ اْبنِ

  .ْيئًا ُوِكلَ إِلَْيِهَمْن َعلََّق َش: ِمْن ذَِلَك، إِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  َمْن ُيكَنَّى أَبَا



  َعِقيلٍ
  أَُبو َعِقيلٍ الُْبَدْيِليُّ

ْربٍ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن أَْحَمَد بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن الصَّبَّاحِ بن الُْمؤَمَّلِ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َح - ١٨٣٩٦
ثنا أَُبو َهرِمٍ َهاِشمُ بن َعيَّاشٍ الْقَُرِشيُّ، َعْن أَبِي َعِقيلٍ : َرْهٍط كَنَّازِ بن ِحْصنِ الَْبْدرِيِّ، قَالََحدَّثَنِي َحسَّانُ بن أََسٍد، ِمْن 

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَتَْيُت َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَآَمْنُت بِِه َوَصدَّقُْتُه، َوسَقَانِي َرسُولُ اللَِّه َص:الُْبَدْيِليِّ، قَالَ
 َبلََّتَها َعلَى فَُؤاِدي إِذَا َشْرَبةَ َسوِيقٍ، شَرَِب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَوَّلََها َوشَرِْبُت آِخرََها، فََما زِلْتُ أَجُِد

  .ظَِمئُْت َوَبْرَدَها إِذَا َضِحيُت
  َمْن ُيكَنَّى أََبا ثَابٍِت

  أَُبو ثَابٍِت األَْنصَارِيُّ َجدُّ َعِديِّ بن ثَابٍِت
أَُبو الَْولِيِد  َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، ثنا أَُبو نَُعْيمٍ، ح وَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا - ١٨٣٩٧

ثنا َشرِيٌك، َعْن أَبِي : ٍد الَْواسِِطيُّ، ثنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى، َزْحمََوْيِه، قَالُواالطَّيَاِلِسيُّ، ح وَحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمَّ
الُْمسَْتحَاَضةُ َتَدُع الصَّالةَ :الَْيقْظَاِن، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .َم أَقَْرائَِها، ثُمَّ َتغَْتِسلُ وَُتَصلِّي، ثُمَّ الُْوُضوُء ِلكُلِّ َصالٍةأَيَّا
كَرِيَّا بن َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، ثنا أَُبو نَُعْيمٍ، ح وَحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمَّدٍ الَْواسِِطيُّ، ثنا َز - ١٨٣٩٨
  أَبِي الَْيقْظَاِن، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّهِ َيْرفَُع الَْحدِيثَ، ثنا َشرِيٌك، َعْن: َيحَْيى، قَاال

  .الُْعطَاُس َوالنِّفَاُس َوالنُّعَاُس َوالرَُّعاُف َوالْحَْيُض وَالْقَْيُء وَالتَّثَاُؤُب ِفي الصَّالِة ِمَن الشَّْيطَاِن:قَالَ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا ُعمََر

  ُعَمَر اَألْنصَارِيُّأَُبو 
النُّْعَماِن، ثنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َمتََّوْيِه اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا إِبَْراِهيُم بن سَِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ، ثنا َعْبُد الصََّمِد بن  - ١٨٣٩٩

كُلُّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َجدِِّه، قَالَ َعْبُد الَْجبَّارِ بن الَْعبَّاسِ، َحدَّثَنِي َعِديُّ بن ثَابٍِت، َعْن أَبِيِه، َعْن
  .َمْعُروٍف َصَدقَةٌ

بِيِه، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا َبِشُري بن َسلَْمانَ، َعْن شَْيخٍ، ِمَن اَألْنصَارِ، َعْن أَ - ١٨٤٠٠
َمْن َصلَّى قَْبلَ الظُّْهرِ أَْرَبًعا كَانَ كَِعْدلِ َرقََبٍة ِمْن بين إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن :صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالنَّبِيِّ 

َصارِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه، ثنا أَبِي، ثنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، ثنا َبِشُري بن َسلَْمانَ، َعْن ُعَمَر األَْن
  ).اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه 
  َمْن ُيكَنَّى أََبا مسعود
  أَُبو َمْسُعودٍ الِْغفَارِيُّ

بن بِْسطَامٍ، ثنا َعبَّاٌد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن ُسوَرةَ الَْبْغَداِديُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، ثنا الَْهيَّاُج  - ١٨٤٠١
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ ذَاَت َيْومٍ َوقَْد َهلَّ َشْهرُ : َناِفعٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد الِْغفَارِيِّ، قَالَ

َيا : الِْعبَاُد أَنْ َيكُونَ َشْهرُ َرَمَضانَ َسَنةً، فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن ُخَزاَعةَ لَْو َيْعلَمُ الْعَِباُد َما ِفي َشْهرِ َرَمَضانَ لََتَمنَّى:َرَمَضانَ
  ، َحدِّثَْنا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه!َرسُولَ اللَِّه 



لَْحْولِ َحتَّى إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَْيلٍَة َهبَّْت رِيٌح ِمْن إِنَّ الَْجنَّةَ تََزيَُّن ِلشَْهرِ َرَمَضانَ ِمْن َرأْسِ الَْحْولِ إِلَى رَأْسِ ا:َعلَْيِه َوَسلََّم
َيا َربِّ، اْجَعلْ لََنا ِمْن ِعَباِدَك ِفي َهذَا : َتْحِت الْعَْرشِ فََصفَّقَْت َوَرَق َشَجرِ الَْجنَِّة فََنظَرَ الُْحورُ الِْعُني إِلَى ذَِلَك، فَقُلَْن

مٍ ِمَن َنا بِهِْم َوتَِقرُّ أَْعُينَُهْم بنا، َوَما ِمْن َعْبٍد َصاَم شَْهَر َرَمَضانَ إِال زَوََّجُه اللَُّه َزْوَجةً ِفي كُلِّ َيْوالشَّْهرِ أَْزوَاًجا َتقَرُّ أَْعُيُن
لِْخَيامِ َعلَى كُلِّ اْمَرأٍَة مِْنُهنَّ الُْحورِ الِْعنيِ ِفي َخْيَمٍة ِمْن ُدرٍَّة ُمَجوَّفٍَة ِممَّا َبَعثَ اللَُّه بِهِ الُْحورَ الِْعَني الَْمقْصُورَاِت ِفي ا

 ُيْشبُِه اآلَخَر، وَكُلُّ امَْرأَةٍ َسْبُعونُ ُحلَّةً لَْيَس ِمْنَها ُحلَّةٌ َعلَى لَْوِن اُألخَْرى َوُيْعطَى َسْبُعونَ لَْوًنا ِمَن الطِّيبِ لَْيَس ِمْنُه لَْونٌ
لدَُّررِ َعلَى َسْبِعَني ِفرَاًشا َبطَاِئُنَها ِمْن إِْسَتبَْرقٍ َوفَْوقَ السَّْبِعَني ِفَراًشا َسْبُعونَ ِمْنُهنَّ َعلَى َسرِيرٍ ِمْن َياقُوٍت مَُوشَّحٌ بِا

ِمْن ذََهبٍ  كُلِّ َوِصيٍف َصْحفَةٌ أَرِيكَةً، وَِلكُلِّ امَْرأٍَة ِمْنُهنَّ َسْبُعونَ ُوَصفَاَء َيْخِدمَْنَها َوَسْبِعَني ُوَصفَاَء ِللُِقيَِّها وَُوَجَهاَء َمَع
ِلَك َعلَى سَرِيرٍ ِمْن َياقُوَتةٍ ِفيَها لَْونٌ ِمَن الطََّعامِ َيجُِد آلخِرِِه ِمَن اللَّذَِّة مِثْلَ الَِّذي َيجُِد َألوَّلِِه، َوُيْعطَى َزْوجَُها ِمثْلَ ذَ

كُلِّ َيْومٍ َصاَمُه ِمْن َشْهرِ َرَمَضانَ ِسَوى َما َعِملَ ِمَن َحْمَراَء َعلَْيِه ِسَواَراِن ِمْن ذََهبٍ ُمَوشٌَّح بِالَْياقُوِت اَألْحَمرِ َهذَا ِل
  .الَْحسََناِت

  َمْن ُيكَنَّى أََبا َجبِريَةَ
  أَُبو جَبَِريةَ بن الضَّحَّاِك األَْنصَارِيُّ ثُمَّ السُّلَِميُّ

  َوقَْد ِقيلَ الضَّحَّاُك بن أَبِي

  .ُجَبْيَرةَ َوالصَّوَاُب أَُبو ُجَبيَْرةَ
: عْبِيِّ، قَالََحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا بِْشُر بن الْمُفَضَّلِ، ثنا دَاُوُد بن أَبِي ِهْنٍد، َعْن َعاِمرٍ الشَّ - ١٨٤٠٢

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ َوَما  ِفيَنا َنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ، يَْعنِي بين َسلََمةَ، قَِدَم َرُسولُ اللَِّه:قَالَ أَُبو َجبَِريةَ بن الضَّحَّاِك
َوال : "إِنَّهُ َيكَْرُه َهذَا، فََنَزلَْت! َيا َرُسولَ اللَِّه : ِمنَّا َرُجلٌ إِال َولَُه اْسَمانِ أَْو ثَالثَةٌ، فَكَانَ إِذَا َدَعا الرَُّجلُ بِاالْسمِ، قَالُوا

  .اآليَةُ] ١١ة احلجرات آي"[َتَناَبُزوا بِاَأللْقَابِ
ْنٍد، َعنِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن َداُوَد بن أَبِي ِه - ١٨٤٠٣

َوال َتنَاَبُزوا : "ارِ نََزلَْت َهِذِه اآلَيةُِفيَنا َمْعَشرَ اَألْنَص:الشَّْعبِيِّ، َعْن أَبِي َجبَِريةَ بن الضَّحَّاِك األَْنصَارِيِّ، قَالَ
، قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالرَُّجلُ لَُه االْسَماِن وَالثَّالثَةُ، فَكَانَ َرسُولُ ] ١١احلجرات آية "[بِاَأللْقَابِ

: إِنَُّه َيْغَضُب ِمْن َهِذِه فََنَزلَْت! َيا َرسُولَ اللَِّه : بِبَْعضِ ِتلَْك اَألْسَماِء، فَُيقَالُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُربََّما َدَعاُهْم
  ] .١١احلجرات آية "[َوال َتنَاَبزُوا بِاَأللْقَابِ"

بن َسلََمةَ، َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْنٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، ثنا َحمَّاُد  - ١٨٤٠٤
كَانَ اَألْنصَاُر يََتَصدَّقُونَ َوَيْعطُونَ َما َشاَء اللَُّه فَأَصَاَبتُْهْم َسَنةٌ فَأَْمَسكُوا، :َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن أَبِي َجبَِريةَ بن الضَّحَّاِك، قَالَ

  ىفَأَْنَزلَ اللَُّه َوال ُتلْقُوا بِأَْيدِيكُْم إِلَ

  .التَّهْلُكَِة
يلَ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن إِْسَماِع - ١٨٤٠٥

سُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَبِي َخاِلٍد، َعْن ُشبَْيلِ بن َعْوٍف، َعْن أَبِي َجبَِريةَ بن الضَّحَّاكِ اَألْنصَارِيِّ، أَنّ َر
دَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ ُبعِثُْت أََنا َوالسَّاَعةُ َهكَذَا، َوَجَمَع َبْيَن الُْوسْطَى َوالسَّبَّاَبِة فََسَبقْتَُها كََما َسَبقَْت َهِذِه َهِذِه، َح:قَالَ

: ثنا ُمْعَتِمرُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن ُشبَْيلِ بن َعْوٍف، قَالَ بن الْبََراِء، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ،
  ).أَخَْبرَنِي أَُبو َجبَِريةَ، َعْن أَشَْياخٍ ِمَن اَألْنَصارِ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه 



  َمْن ُيكَنَّى أََبا إِسَْرائِيلَ
  أَُبو إِْسرَائِيلَ
بن زَِياٍد،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ أَُخو الَْحجَّاجِ، ثنا َعْبدُ الَْواِحِد - ١٨٤٠٦

َما لَُه؟ :َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو قَاِئٌم ِفي الشَّْمسِ، فَقَالَ َرآُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه: َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعْن أَبِي إِسَْراِئيلَ، قَالَ
اجِْلْس َواْسَتظَلَّ : َنذَرَ أَنْ َيقُوَم ِفي الشَّْمسِ وََيُصوَم َوال يََتكَلَُّم، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالُوا

  .َوَتكَلَّْم َوُصْم
  ى أََبا َعسِيبٍَمْن ُيكَنَّ

  أَُبو َعِسيبٍ مَْولَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َسِمْعتُ أََبا : َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، ثنا ُمْسِلمُ بن ُعَبْيٍد أَُبو َبصَِريةَ، قَالَ - ١٨٤٠٧

  قَالَ َرسُولُ: اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُعِسيبٍ َمْولَى َرسُولِ 

أَتَانِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم بِالُْحمَّى وَالطَّاُعوِن فَأَْمَسكُْت الُْحمَّى بِالَْمِدينَِة، َوأَْرَسلُْت :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َدةً ُألمَِّتي َورِْجًزا َعلَى الْكُفَّارِالطَّاُعونَ إِلَى الشَّامِ َشَها

  َمْن ُيكَنَّى أََبا َخالٍد
  أَُبو َخالٍد
ى بن َسعِيِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا الَْحكَُم بن ِهَشامٍ الثَّقَِفيُّ، ثنا َيحَْي - ١٨٤٠٨

إِذَا َرأَيُْتُم الرَُّجلَ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوةَ، َعْن أَبِي َخالٍد َوكَاَنتْ لَُه ُصْحَبةٌ قَالَبن أََبانَ، َعْن أَبِي فَْر
  .ةَالُْمْؤِمَن قَْد أُْعِطَي زُْهًدا ِفي الدُّْنَيا َوِقلَّةَ َمْنِطقٍ فَاقَْترُِبوا ِمْنُه فَإِنَُّه َتلَقَّى الِْحكَْم

  َمْن ُيكَنَّى أََبا الضَِّياحِ أَْو ِصيَاحٍ
  أَُبو َضَياحٍ اَألْنصَارِيُّ اسُْتْشهِدَ َيْوَم َخْيَبرٍ َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْن ُعْرَوةَ، ِفيَتْسِمَيِة َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ - ١٨٤٠٩
ِه َوَسلََّم أَُبو الضَِّياحِ أَوْ َمنِ اْسُتشْهَِد َيْوَم خَْيَبَر ِمَن اَألْنصَارِ، ثُمَّ ِمْن بين َعْمرِو بن َعْوٍف َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .أَُبو َصَباحِ
  زٍَمْن ُيكَنَّى أََبا َعزِي

  أَُبو َعزِيزِ بن ُعَمْيرِ بن َهاِشمِ بن َعْبِد َمنَاِف بن َعْبِد الدَّارِ بن قَُصيٍّ
  أَُخو ُمصَْعبِ بن ُعَمْيرٍ لَُه َحِديثٌ ِفي غَْزَوِة َبْدرٍ ِفي ِذكْرِ اُألَساَرى

ْصفُرِيُّ، ثنا َبكْرُ بن ُسلَْيَمانَ، ثنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ الَْعطَّارُ الِْمصِّيِصيُّ، ثنا َشبَاٌب الُْع - ١٨٤١٠
  إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي نَُبْيُه بن َوْهبٍ، َعْن أَبِي عَزِيزِ بن

اسَْتْوصُوا :َمكُْنُت ِفي اُألسَاَرى َيْوَم َبْدرٍ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ُعَمْيرٍ، أَِخي ُمْصَعبِ بن ُعَمْيرٍ، قَالَ
ْمَر َوأَطَْعمُونِي الُْخْبزَ بِاَألَساَرى َخيًْرا َوكُْنُت ِفي نَفَرٍ ِمَن األَْنصَارِ، َوكَانُوا إِذَا قَدَُّموا غََداَءُهْم َوَعَشاَءُهمْ أَكَلُوا التَّ

  .بَِوِصيَِّة َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِيَّاُهْم
  ى أََبا قَْيسٍَمْن ُيكَنَّ

  أَُبو قَْيسٍ اَألْنصَارِيُّ ُتوفَِّي َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



يعِ، الرَّبَِحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا قَْيُس بن  - ١٨٤١١
ُتُوفِّيَ أَُبو قَْيسٍ، َوكَانَ ِمْن َصاِلِحي اَألْنَصارِ، : َعْن أَْشَعثَ بن َسوَّارٍ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعْن َرُجلٍ ِمَن األَْنَصارِ، قَالَ

، َولَِكنِّي آِتي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أََنا أَِعَدَك، َولًَدا َوأَْنَت ِمْن َصاِلِحي قَْوِمَك: فََخطََب اْبُنُه قَْيُس امَْرأَتَُه، فَقَالَْت
َوإِنَّ اْبَنهُ : َخيًْرا، قَالَْت: إِنَّ أََبا قَْيسٍ ُتُوفَِّي، فَقَالَ لَهَا:َوَسلََّم فَأَْسَتأِْمُرُه، فَأََتْت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت

َوال : "اْرجِِعي إِلَى َبيِْتِك فََنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ: َو ِمْن َصاِلِحي قَْوِمِه، َوإِنََّما كُْنُت أَِعُدُه وَلًَدا، فَقَالَ لََهاقَْيًسا َخطَبَنِي َوُه
  ] .٢٢النساء آية "[َتْنِكحُوا َما َنكََح آَباؤُكُْم ِمَن النَِّساِء

  َمْن ُيكَنَّى أََبا ُمَعاوِيَةَ
  .َعْبِد الَّالِت اَألَزِديُّأَُبو ُمَعاوَِيةَ بن 

َحدَّثََنا مُوَسى بن ُجْمهُورٍ التِّنِّيِسيُّ، ثنا َعِليُّ بن حَْربٍ الْمَْوِصِليُّ، ثنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ، َعْن َعْبِد  - ١٨٤١٢
  الرَّْحَمنِ بن

بن ُمحَمٍَّد، َعْن أَبِيِه ُمَحمَِّد بن ُعثَْمانَ، َعْن أَبِيِه ُعثَْمانَ بن  َخاِلِد بن ُعثَْمانَ، َعْن أَبِيِه خَاِلِد بن ُعثَْمانَ، َعْن أَبِيِه ُعثَْمانَ
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : أَبِي ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِيهِ أَبِي ُمَعاوَِيةَ بن َعْبِد الالِت ِمْن َنِمرِ اَألزِْد، قَالَ

  .ي اَألْزِد َوالَْحَياُء ِفي قُرَْيشٍاَألمَاَنةُ ِف:َيقُولُ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا َحسَنٍ

  أَُبو َحَسنٍ اَألْنصَارِيُّ ثُمَّ الَْمازِنِيُّ َبْدرِيٌّ َعقَبِيٌّ
ثنا : اِسِطيُّ، قَالََحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ، ح وَحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن ِسَناٍن الَْو - ١٨٤١٣

َحدَّثَنِي َعْمُرو بن : َحدَّثَنِي ُحَسْيُن بن َعْبِد اللَِّه الَْهاِشِميُّ، قَالَ: ثنا َزْيُد بن الُْحَبابِ، قَالَ: الْقَاِسُم بن ِدينَارٍ، قَاال
نَّا ُجلُوًسا َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَم كُ:َيحَْيى، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه أَبِي َحَسنِ، َوكَانَ َبْدرِيا َعقَبِيا، قَالَ

: الْقَْوُم َما رَأَْيَناُهَما، فَقَالَ َرُجلٌ: َنْعِلي، فَقَالَ: َرُجلٌ َوَنِسَي َنْعلَْيِه فَأََخذَُهَما َرُجلٌ فََوَضَعُهَما َتْحَتُه فََرَجَع الرَُّجلُ، فَقَالَ
إِنََّما َصَنْعُتهُ الِعًبا، ! َيا َرُسولَ اللَِّه : كَْيَف بروعِة الُْمْؤِمنِ، فَقَالَ: الَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُهَو ِذْه، فَقَ

  .كَْيَف بروعِة الُْمْؤِمنِ َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا: فَقَالَ
ِليُّ الَْمدَنِيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَ - ١٨٤١٤

  أََخذْنَا:َعْمُرو بن َيْحَيى بن ُعَماَرةَ بن أَبِي الَْحَسنِ الْمَازِنِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَماَرةَ بن أَبِي الَْحَسنِ، قَالَ

  .َضَرَبهُ بَِهاْي دُْبِسيٍّ إِذْ َدَخلَ أَُبو الَْحَسنِ َصاِحُب َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََخذَ لَُه ِمتِّيَخةً َوبِاَألْسوَاقِ فَْرَخ
  َمْن ُيكَنَّى أََبا كُلَْيبٍ

  أَُبو كليب
ُحَسْيُن بن َمْهِديٍّ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن ُجرَْيجٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، ثنا الْ - ١٨٤١٥

، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ َصلَّى أُْخبِْرُت َعْن ُعثَْمانَ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَُّه َجاَء النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  .أَلْقِ َعْنَك َشْعَر الْكُفْرِ َواْخَتِتْن:َماللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  َمْن ُيكَنَّى أََبا ُخَصْيفَةَ
  أَُبو ُخَصْيفَةَ
َمِلِك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ، ثنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيَّبِيُّ، ثنا َيحَْيى بن يَزِيَد، َعْن َعْبِد الْ - ١٨٤١٦



الَْتِمسُوا الَْخْيَر ِعْندَ :َيزِيدَ بن ُخَصْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن أَبِيِه، َعْن
  .ِحَساِن الُْوجُوِه

، ثنا َيحَْيى بن يَزِيَد، َعْن أَبِيِه، َعْن َيزِيَد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ، ثنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيَّبِيُّ - ١٨٤١٧
إِذَا خََرَج أََحُدكُْم ِمْن َبْيِتِه فَلَْيقُلْ :بن ُخَصْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ َيقُولُ

  .ال بِاللَِّه، َما َشاَء اللَُّه، َتَوكَّلُْت َعلَى اللَِّه، َحْسبِي اللَُّه َونِْعَم الَْوكِيلُبِْسمِ اللَِّه، ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِ
  َما اْنتََهى إِلَْيَنا ِمْن ُمسَْنِد النَِّساِء الالِتي َرَوْيَن َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  الُْمْعَجمِ، وََبدَأُْت بَِبَناِت َخرَّْجُت أَْسَماُءُهنَّ َعلَى ُحُروِِف

َغرُ بناِت َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْزوَاُجُه لِئَال َيتَقَدََّمُهنَّ غَْيُرُهنَّ، َوكَاَنْت فَاِطَمةُ أَْص
  .بَِها ِلُحبِّ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِيَّاَها َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََحبُُّهنَّ إِلَْيِه، فََبدَأُْت

  ِذكُْر ِسنِّ فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنهَا
  َوَوفَاِتَها َوِمْن أَخَْبارَِها َوَمَناقِبَِها َوكُْنيَِتهَا

  .كُْنَيةُ فَاِطَمةُ أُمُّ أَبِيَها:ِد اللَِّه الزَُّبيْرِيُّ، قَالََحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن فَْهمٍ، ثنا ُمْصَعُب بن َعْب - ١٨٤١٨
كَاَنتْ : قَالَ ِلي غَْيُر وَاِحٍد:َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، قَالَ - ١٨٤١٩

  ).َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوزََعَم الزُّبَْيُر بن َبكَّارٍ أَنَّ ُرقَْيةَ أَصَْغُر ِمْن فَاِطَمةَ  فَاِطَمةُ أَْصَغَرُهنَّ وَأََحبَُّهَن إِلَى
لََّم الْقَاِسُم َوُهَو أَكَْبرُ وَلَُد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس:َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، قَالَ - ١٨٤٢٠

الطِّيُب، َوُيقَالُ لَُه الطَّاِهُر وُِلَد بَْعَد النُُّبوَِّة، َومَاَت َصغًِريا، ثُمَّ أُمُّ كُلْثُومٍ، : َولَدِِه، ثُمَّ َزْيَنُب، ثُمَّ عَْبُد اللَِّه َوكَانَ ُيقَالُ لَُه
  .فَاَألوَّلُ َماتَ الْقَاِسمُ بَِمكَّةَ، ثُمَّ َماَت َعْبدُ اللَِّه ثُمُّ فَاِطَمةُ، ثُمَّ ُرقَْيةُ َهكَذَا اَألوَّلُ

َوكَاَنْت فَاِطَمةُ بنتُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ، فُْسُتقَةُ، قَالَ - ١٨٤٢١
  :ْت أَْصَغَر َولَِد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َخِدَجيةَ، َويُقَالُكَاَن: ُتكَنَّى أُمَّ أَبِيَها، ُيقَالُ

  .َبلْ كَاَنْت َتْوَءَم َعْبِد اللَِّه بن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن َناِفعٍ، أَْخبََرَنا ُشعَْيُب بن أَبِي َحْمَزةَ،  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو، ثنا - ١٨٤٢٢

ُتُوفَِّيُت فَاِطَمةُ بَْعَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِستَِّة أَشُْهرٍ، َوَدفََنَها :َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
  .بن أَبِي طَاِلبٍ لَْيال َعِليُّ

بِاللٍ،  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُسلَْيَمانَ بن - ١٨٤٢٣
َعاِئَشةَ،أَنَّ فَاِطَمةَ َعاَشْت بَْعَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى  َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َعِتيقٍ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِستَّةَ أَْشُهرٍ
ةَ، َعْن َعاِئَشَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ،  - ١٨٤٢٤

  .َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها َعْنَهاأَنَّ َعِليا َدفََن فَاِطَمةَ لَْيال
َمرٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َمْع - ١٨٤٢٥

  .نَّ َعِليا، َدفََن فَاِطَمةَ لَْيالالزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ،أَ
َمكَثَْت فَاِطَمةُ بَْعدَ :َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ - ١٨٤٢٦



  .َماَتْت النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِستَّةَ أَشُْهرٍ، ثُمَّ
  ِد بنَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد الرَّازِيُّ، ثنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ، َعْن ُمَحمَّ - ١٨٤٢٧

إِنَّ فَاِطَمةَ َعاَشْت َبْعدَ َرسُولِ اللَّهِ :َشةُقَالَْت َعاِئ: إِْسحَاَق، َعْن َيحَْيى بن َعبَّاِد بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِستَّةَ أَْشُهرٍ

َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ،  - ١٨٤٢٨
ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َمكَثَْت فَاِطَمةُ بَْعَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالثَةَ أَْشُهرٍ، َوَما ُرئَِيْت ضَاِحكَةً بَْعَد َرُس:، قَالََجْعفَرٍ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم إِال أَنَُّهْم قَدْ أَْمَترُوا ِفي طََرِف نَابِهَا
اُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسَح - ١٨٤٢٩

كْفَانَِها، فَأُتَِيْت بِِثيَابٍ ابِ أَفَاِطَمةَلَمَّا َحضََرْتَها الَْوفَاةُ، أَمََرْت َعِليا فََوَضَع لََها غُْسال، فَاغَْتَسلَْت َوَتطَهََّرْت، َوَدَعْت بِِثَي
كََما ِهَي ِفي ِغالٍظ َخِشنٍ وَلَبِسَْتَها، َوَمسَّْت ِمَن الَْحُنوِط، َوأََمَرْت َعِليا أَنْ ال ُتكَْشَف إِذَا قُبَِضْت، َوأَنْ ُتْدَرَج 

َري بن َعبَّاسٍ َوكََتَب ِفي أَطَْراِف أَكْفَانِِه َيْشَهُد كَِثريُ بن َنَعْم، كَِث: َهلْ َعلََّمْت أََحًدا ِفْعلَ ذَِلَك؟ قَالَ: ِثَيابَِهافَقُلُْت لَُه
  .َعبَّاسٍ أَنَّ ال إِلََه إِال اللَُّه

 ُتُوفَِّيْت فَاِطَمةُ بنتُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى:َسِمْعتُ أََبا َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َيقُولُ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، قَالَ - ١٨٤٣٠
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي بنُت َسْبعٍ َوِعشْرِيَن َسَنةً

  ِد اللَِّهَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ، ثنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ، ثنا زِيَاُد بن َعْب - ١٨٤٣١

ُتُوفَِّيْت فَاِطَمةُ َوِهَي بنُت ثََماٍن َوِعشْرِيَن، َوكَانَ َمْوِلُدَها َوقَُرْيُش َتْبنِي الْكَْعَبةَ :قَالَالَْبكَّاِئيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، 
يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ، َوأَقَاَم النَّبَِوَبَنْت قُرَْيٌش الْكَْعَبةَ قَْبلَ َمْبَعِث النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِسَْبعِ ِسنَِني َوِستَِّة أَشُْهرٍ
ةَ أَْشُهرٍ، َوُتُوفَِّيْت َسَنةَ إِْحَدى َوَسلََّم بَِمكَّةَ َعَشرَ ِسنَِني بَْعَد َمْبَعِثِه، ثُمَّ َهاَجَر فَأَقَاَم َعْشرًا، ثُمَّ عَاَشْت فَاِطَمةُ َبْعَدُه ِستَّ

  .َعْشَرةَ ِمَن الْهِْجرَِة
الْكَشِّيُّ، ثنا َعْبُد الَْحمِيِد بن َبْحرٍ الزَّهَْرانِيُّ، ثنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َبَيانَ، َعنِ  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ - ١٨٤٣٢

َيا أَْهلَ الَْجْمعِ، : يلَإِذَا كَاَنَيْوُم الْقَِياَمِة، ِق: الشَّْعبِيِّ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن َعِليٍّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .غُضُّوا أَْبصَاَركُمْ َحتَّى َتُمرَّ فَاِطَمةُ بنُت ُمحَمٍَّد فََتُمرُّ َوَعلَْيَها َرْيطََتانِ َخضَْراَوانِ أَْو َحْمَراَواِن

  َوِمْن َمَناِقبِ فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنهَا
ِد بن َيحَْيى الرَّقِّيُّ، ثنا أَحَْمُد بن أَبِي شَْيَبةَ الرََّهاوِيُّ، ثنا أَُبو قََتاَدةَ الَْحرَّانِيُّ، ثنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َسعِي - ١٨٤٣٣

َسلََّم ُيقَبِّلُ كُْنُت أََرى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
َيا ُحَميَْراُء، إِنَّهُ لَمَّا كَانَ :إِنِّي أَرَاَك َتفَْعلُ َشْيئًا َما كُْنتُ أََراَك َتفَْعلُُه ِمْن قَْبلُ، فَقَالَ ِلي! َيا َرسُولَ اللَِّه : فَاِطَمةَ، فَقُلُْت

  ُت َعلَى َشَجرٍَةلَْيلَةَ أُسْرَِي بِي إِلَى السََّماِء أُْدِخلُْت الَْجنَّةَ، فََوقَفْ

أَطَْيَب ِمْنَها ثََمَرةً  ِمْن َشَجرِ الَْجنَِّة لَمْ أََرى ِفي الَْجنَِّة َشجََرةً ِهَي أَْحَسُن ِمْنَها ُحْسًنا، َوال أَْبَيَض ِمنَْها َوَرقَةً، َوال
فَلَمَّا َهَبطُْت اَألْرَض َواقَْعُت َخِدَجيةَ فََحَملَْت بِفَاِطَمةَ، فَإِذَا  فََتَناَولُْت ثَمََرةً ِمْن ثََمَرِتَها فَأَكَلُْتَها فََصاَرْت ُنطْفَةً ِفي ُصلْبِي،

ِميَِّني َوال تَْعَتلُّ كََما أََنا اْشَتقْتُ إِلَى رَاِئَحِة الَْجنَّةِ َشَمْمُت رِيَح فَاِطَمةَ، َيا ُحمَْيَراُء، إِنَّ فَاِطَمةَ لَْيَسْت كَنَِساِء اآلَد
  .َيْعَتلُّونَ



ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن سَاِلمٍ الْقَزَّاُز، : َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، وُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَاال - ١٨٤٣٤
ْن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ، َعنِ ثنا ُحَسْيُن بن َزْيِد بن َعِليٍّ، َوَعِليُّ بن ُعَمَر بن َعِليٍّ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َع: قَالَ

إِنَّ اللََّه يَْغَضُب لَِغضَبِِك َويَْرَضى :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلفَاِطَمةَ: الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ، َعْن َعِليٍّ، قَالَ
  .لَِرَضاِك

ثنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أََنا : ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وأَُبو - ١٨٤٣٥
َمةَ ِستَّةَ أَْشُهرٍ إِذَا َخَرجَ َعِليُّ بن َزْيٍد، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيُمرُّ بَِبْيِت فَاِط

  .الصَّالةُ، إِنََّما يُرِيدُ اللَُّه لُِيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َويُطَهَِّركُمْ َتطْهِريًا:ى َصالِة الصُّْبحِ، َوَيقُولُإِلَ
قَالَ : ةَ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، ابَْنا َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَد - ١٨٤٣٦

  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ِفْرَعْونَ، َوفَاِطَمةُ َحسُْبَك ِمْن نَِساِء الَْعالَِمَني َمرَْيُم بنُت ِعْمَرانَ، َوَخِدَجيةُ بنتُ ُخَوْيِلٍد، َوآِسَيةُ بنُت ُمزَاِحمٍ اْمَرأَةُ :َوَسلََّم
  .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبنُت ُمحَمٍَّد َص

ثنا أَُبو َجْعفَرٍ : َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن زَكَرِيَّا الُْمطَرَُّز، ثنا ُيوُسفُ بن ُموَسى الْقَطَّانُ، ثنا َتمِيُم بن الَْجْعِد، قَالُوا - ١٨٤٣٧
َخْيُر نَِساِء الْعَالَِمَني َمرَْيُم :لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَا: الرَّازِيُّ، َعْن ثَابٍِت الْبَُنانِيُّ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ

  .بنُت ِعْمَرانَ، َوآِسَيةُ بنُت مَُزاِحمٍ، َوَخِدَجيةُ بنُت ُخَوْيِلٍد، َوفَاِطَمةُ بنُت ُمَحمٍَّد َعلَْيِه السَّالُم
، ثنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َمْيَسَرةَ بن حَبِيبٍ، َعْن َعِديِّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ - ١٨٤٣٨

َهذَا َملٌَك ِمَن الَْمالِئكَِة اْسَتأْذَنَ :بن ثَابٍِت، َعْن زِرِّ بن ُحبَْيشٍ، َعْن ُحذَْيفَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ا َشَبابِ أَْهلِ الَْجنَِّة، َوأُمََّهَما ُه لُِيَسلَِّم َعلَيَّ َولَِيُزوَرنِي، لَْم يَْهبِطْ إِلَى اَألْرضِ قَْبلََها، وََبشََّرنِي أَنَّ َحَسًنا َوُحسَْيًنا سَيَِّدَربَّ

  .َسيَِّدةُ نَِساِء أَْهلِ الَْجنَِّة
ا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َمرَْوانَ الذُّْهِليُّ، َحدَّثَنِي أَُبو حَازِمٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثن - ١٨٤٣٩

َياَرِتي إِنَّ َملَكًا ِمَن السََّماِء لَْم َيكُْن َزاَرنِي، فَاْستَأْذَنَ اللََّه ِفي زِ:ُهَرْيرَةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .فََبشَّرَنِي، أَْو أَْخبََرنِي أَنَّ فَاِطَمةَ َسيَِّدةُ نَِساِء أُمَِّتي

  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، ثنا - ١٨٤٤٠

َسأَلْتُ : نِي أَُساَمةُ بن زَْيٍد، قَالَأَْخبََر: َخاِلُد بن ُيوُسفَ السَّْمِتيُّ، ثنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .أََحبُّ أَْهِلي إِلَيَّ فَاِطَمةُ:أَيُّ أَْهلِ َبيِْتَك أََحبُّ إِلَْيَك؟ قَالَ: َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

المِ بن َحْربٍ، َعْن أَبِي الَْجحَّاِف، َعْن ُجَمْيعِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا عَْبُد السَّ - ١٨٤٤١
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َدَخلُْت َمَع َعمَِّتي َعلَى َعاِئشَةَ، فَقُلُْتَيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني، أَيُّ النَّاسِ كَانَ أََحبَّ إِلَى َرُسولِ اللَِّه : ُعَمْيرٍ، قَالَ

  .فَاِطَمةُ: َوَسلََّم؟ قَالَْت
ن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا شَرِيٌك، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُجَمْيعِ ب - ١٨٤٤٢
نَ أََحبَّ النَّاسِ إِلَى َرسُولِ َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني، ِمْن كَا: َدَخلُْت أََنا َوخَالَِتي، َعلَى َعاِئشَةَ، فَقَالَْت لََها خَالَِتي: ُعَمْيرٍ، قَالَ

  .اْبَنُتُه فَاِطَمةُ:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
ِه بن ُعَبْيِد اللََّحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َعْبدُ اللَِّه  - ١٨٤٤٣

إِنََّما :َوَسلََّم َعلَى الْمِْنَبرِ، َيقُولُبن أَبِي ُملَْيكَةَ الْقَُرِشّي أَنَّ الِْمْسَورَ بن َمْخَرَمةَ أَْخَبَرهُ أَنَُّه َسِمعَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 



  .اْبنَِتي َبْضَعةٌ ِمنِّي ُيرِيُبنِي َما أَرَاَبَها َويُْؤِذينِي َما آذَاهَا
: ن َمْخَرَمةََحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، ثنا اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ الِْمْسَورِ ب - ١٨٤٤٤

  أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصِعَد

  .إِنََّما اْبَنِتي، َيْعنِي فَاِطَمةَ، َبْضَعةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي َما أََرابََها َوُيؤِْذينِي َما آذَاَها:قَالَ الِْمْنَبَر فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ
ْن َعْمرِو َنةَ، َعَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الُْخَزاِعيُّ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا أَُبو الَْوِليدِ الطَّيَاِلِسيُّ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْي - ١٨٤٤٥

فَاِطَمةُ َبْضَعةٌ ِمنِّي :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ِدينَارٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ الِْمسَْورِ بن َمْخَرَمةَ، قَالَ
  .َمْن أَغَْضَبَها أَغَْضَبنِي

ْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَْحَمدُ بن َمنِيعٍ، ح وَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن صَاِلحِ بن الَْوِليدِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َح - ١٨٤٤٦
ثنا إِْسَماِعيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، أَنَّ : النَّْرِسيُّ، ثنا ُمؤَمَّلُ بن ِهَشامٍ، قَاال

إِنَّ فَاِطَمةَ َبْضَعةٌ مِنِّي ُيؤِْذينِي َما آذَاَها :يا َخطََب بنَت أَبِي َجْهلٍ فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََعِل
  .َوُيْغضُِبنِي َما أَغَْضَبَها

ثنا َعْبدُ اللَِّه بن : ثنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن َعْبِد اللَِّه األَُوْيِسيُّ، قَالََحدَّثََنا َجْعفَُر بن َهاُرونَ النَّْوفَِليُّ الَْمَدنِيُّ،  - ١٨٤٤٧
إِنَّ فَاِطَمةَ ُشْجَنةٌ :أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َجْعفَرٍ الُْمَخرِِّميُّ، َعْن أُمِّ َبكْرٍ بنِت الِْمْسَورِ، َعْن أَبِيَها

  .َوُيْغِضُبنِي َما أَغَْضبََها َويُْبِسطُنِي َما ُيْبِسطَُهاِمنِّي 
َمانَ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو الَْجوَّابِ اَألْحَوُص بن جَوَّابٍ، َعْن ُسلَْي - ١٨٤٤٨

  أَْسَماِءقَْرمٍ، َعْن َهاُرونَ بن َسْعٍد، َعْن ُحرَّةَ، َعْن 

إِنَّ : َخطََبنِي َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ فََبلَغَ ذَِلَك فَاِطَمةَ، فَأََتتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت:بنِت ُعَمْيسٍ، قَالَْت
  .ُهَما كَانَ لََها أَنْ ُتْؤِذَي اللََّه َوَرسُولَ: أَْسَماَء ُمَتَزوَِّجةٌ َعِليا، فَقَالَ

وَاَنةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثنا كَِثُري بن َيحَْيى، ثنا َسِعيدُ بن َعْبِد الْكَرِميِ بن َسِليٍط، وأَُبو َع - ١٨٤٤٩
َد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ، َعْن َداُوَد بن أَبِي َعْوٍف أَبِي الَْجحَّاِف، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي زَِناٍد، أَنَُّه َسِمَع عَْب

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَى فَاِطَمةَ ذَاَت َيْومٍ َوَعِليٌّ قَاِئٌم، َوِهيَ :ثنا أَُبو َسعِيٍد الُْخْدرِيُّ: َيقُولُ
لَْحَسُن، فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى لِقَْحٍة فََحلََب لَُهْم فَأََتى ُمْضطَجَِعةٌ َوأَْبَناؤَُها إِلَى جَْنبَِها، فَاْسَتسْقَى ا

نَّ أََخاَك إِ:  َعلَْيِه َوَسلََّمبِِه فَاْسَتْيقَظَ الُْحَسْيُن، فََجَعلَ يَُعاِلُج أَنْ َيْشَرَب قَْبلَُه حَتَّى َبكَى، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه
َما ُهَو بِآثََر ِعْنِدي ِمْنُه، َوإِنََّما ُهَما ِعْنِدي بَِمنْزِلٍَة : كَأَنَّ الَْحَسَن آثَُر ِعْنَدَك، قَالَ: اسَْتْسقَى قَْبلََك، فَقَالَْت فَاِطَمةُ

  .قَِياَمِةَواِحَدٍة، وَإِنِّي وَإِيَّاَك َوُهَما َوَهذَا النَّاِئُم لَِفي َمكَاٍن وَاِحدٍ َيْوَم الْ
يُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثنا كَِثُري بن َيحَْيى، ثنا َسِعيدُ بن َعْبِد الْكَرِميِ بن َسِليٍط الَْحَنِف - ١٨٤٥٠

  ا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأََنا نَاِئٌمَدَخلَ َعلَْيَن:َعْمرِو بن أَبِي الِْمقَْدامِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي فَاِخَتةَ، َعْن َعِليٍّ، قَالَ

أَخُوَك :  َيسَْتْسِقيِه، فَقَالَفَاْسَتسْقَى الَْحَسُن، فَقَاَم إِلَى َمْسَحٍة لََنا نكيِه ِفيَض ِمْنهَا، ثُمَّ َجاَء بِاِإلَناِء فَقَاَم إِلَْيِه الُْحَسْيُن
َما ُهَو بِأََحبِّهَِما إِلَيَّ َوإِنَُّهَما ِعْنِدي لَبَِمكانٍ :كَأَنَُّه أََحبُُّهَما إِلَْيَك، فَقَالَ: َتشَْرُب، فَقَالَْت فَاِطَمةُ اسَْتْسقَى قَْبلََك َيشَْرُب ثُمَّ

  .َواِحٍد فَإِنِّي وَإِيَّاَك َوُهَما َوَهذَا الرَّاِقُد لَِفي َمكَاٍن َواِحٍد
ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا ُمَعاوَِيةُ : للَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد ا - ١٨٤٥١



ِه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: بن ِهَشامٍ، َعْن َعْمرِو بن ِغَياٍث، َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  .إِنَّ فَاِطَمةَ َحصََّنْت فَْرَجَها فََحرََّمَها اللَُّه َوذُرِّيََّتَها َعلَى النَّارِ:َوَسلََّم

َباُء بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، ثنا َداُوُد بن أَبِي الْفُرَاِت، ثنا ِعلْ - ١٨٤٥٢
َخطَّ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي اَألْرضِ : ْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَأَْحَمَر، َع

أَفَْضلُ نَِساِء :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، فَقَالَ َرسُولُ اللَّ: أََتْدُرونَ َما َهذَا؟، قَالُوا:أَْرَبَعةَ ُخطُوٍط، فَقَالَ
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  أَْهلِ الَْجنَِّة، مَْرَيُم بنُت ِعْمَرانَ، َوآِسَيةُ بنُت مَُزاِحمٍ، َوَخِدَجيةُ بنُت خَُوْيِلٍد، َوفَاِطَمةُ بنُت ُمحَمٍَّد

  .َوَسلََّم
  َتعَالَى َعْنهَا ِذكُْر َتزْوِيجِ فَاِطَمةَ َرِضيَ اللَُّه

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، وعَْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْحَسْينِ الصَّاُبونِيُّ - ١٨٤٥٣

ِه الِْمْسَمِعيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن ُموَسى السُّدِّيُّ، ثنا بِْشُر بن الَْوِليدِ الَْهاِشِميُّ، ثنا عَْبُد النُّورِ بن َعْبِد اللَّ: التُّْسَترِيُّ، قَاال
: َمْسُعوٍد، قَالََعْن ُشْعَبةَ بن الَْحجَّاجِ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن إِْبَراهِيَم، قَالَ َحدَّثَنِي َمْسُروٌق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن 

لَْم أََزلْ أَطْلُُب الشََّهاَدةَ لِلَْحِديِث فَلَْم أُْرَزقْهَا، َسأَُحدِّثُكُْم بَِحِديثٍ َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ
إِنَّ اللََّه أَمََرنِي أَنْ أُزَوَِّج فَاِطَمةَ ِمْن :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة َتُبوَك َيقُولُ وََنْحُن َنِسُري َمَعُه

إِنَّ اللََّه بىن َجنَّةً ِمْن لُؤْلَُؤِة قََصبٍ َبْيَن كُلِّ قََصَبٍة إِلَى قََصَبٍة لُْؤلَُؤةٌ ِمْن َياقُوتٍ : لَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُمَعِليٍّ فَفََعلُْت، قَا
لَةً بِالَْياقُوِت، ثُمَّ جََعلَ َعلَْيَها غَُرفًا ُمَشذََّرٍة بِالذََّهبِ، َوجََعلَ ُسقُوفََها َزَبْرَجًدا أَْخَضَر، َوجََعلَ ِفيَها طَاقَاٍت ِمْن لُْؤلُؤٍ ُمكَلَّ
َجَعلَ ِفيَها ُعيُوًنا َتنُْبُع ِفي َنوَاِحيَها،  لَبَِنةٌ ِمْن ِفضٍَّة َولَبَِنةٌ ِمْن ذََهبٍ َولَبَِنةٌ ِمْن ُدرٍّ َولَبَِنةٌ ِمْن َياقُوٍت وَلَبَِنةٌ ِمْن َزبَْرَجٍد، ثُمَّ

لِّ َعلَ َعلَى اَألنَْهارِ ِقبَاًبا ِمْن ُدرٍّ قَْد ُشِعبَّتْ بَِسالِسلِ الذََّهبِ، َوُحفَّْت بِأَنَْواعِ الشََّجرِ َوبََنى ِفي كَُوُحفَّْت بِاَألنَْهارِ، َوَج
أَْرُضَها بِالزَّْعفََراِن، وفُِتقَ  غُْصنٍ قُبَّةً، َوَجَعلَ ِفي كُلِّ قُبٍَّة أَرِيكَةً ِمْن ُدرٍَّة بَْيَضاَء، ِغَشاُؤَها السُّْنُدُس وَاِإلسَْتبَْرُق، َوفُرَِش
   َوَشجََرَتاِن ِفيبِالِْمْسِك وَالَْعْنبَرِ، َوَجَعلَ ِفي كُلِّ قُبٍَّة َحْوَراَء، َوالْقُبَّةُ لََها مِائَةُ بَابٍ َعلَى كُلِّ بَابٍ حَارَِساِن

بناَها : َيا جِْبرِيلُ، ِلَمْن بىن اللَُّه َهِذِه الَْجنَّةَ؟، قَالَ: ِسيِّ، قُلُْتكُلِّ قُبٍَّة َمفَْرٌش َوِكتَاٌب َمكْتُوٌب َحْولَ الْقَِبابِ آَيةُ الْكُْر
  .ِهِلفَاِطَمةَ اْبَنِتَك َوَعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ سَِوى جِنَانَِها ُتْحفَةٌ أَْتَحفََها َوأَقَرَّ َعيَْنْيَك َيا َرسُولَ اللَّ

ِه الَْحْضَرِميُّ، ثنا الَْحَسُن بن َحمَّادٍ الَْحْضَرِميُّ، ثنا َيحَْيى بن َيْعلَى اَألْسلَِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَّ - ١٨٤٥٤
َجاَء أَُبو َبكْرٍ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ

َوَما :قَْد َعِلْمَت ُمَناَصَحِتي َوِقدَِمي ِفي اِإلْسالمِ، وَإِنِّي وَإِنِّي، قَالَ! َيا َرُسولَ اللَِّه : َسلََّم فَقََعَد َبْيَن َيَدْيِه، فَقَالََو
َهلَكُْت َوأَْهلَكَْت، : إِلَى ُعَمَر، فَقَالَ فَأَْعَرَض َعْنُه، فََرَجَع أَُبو َبكْرٍ: ُتزَوِّْجنِي فَاِطَمةَ، فََسكََت َعْنُه، أَْو قَالَ: ذَِلَك؟قَالَ

َمكَاَنَك حَتَّى آِتيَ النَّبِيَّ : َخطَْبُت فَاِطَمةَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْعَرَض َعنِّي، فَقَالَ: َوَما ذَِلَك؟ قَالَ: قَالَ
َيا : لَ الَِّذي طَلَْبَت، فَأََتى ُعَمُر النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقََعَد َبْيَن َيَدْيِه، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَطْلُُب ِمثْ

ةَ، فَأَعَْرَض َعْنُه ُتَزوِّْجنِي فَاِطَم: َوَما ذَاَك؟قَالَ:قَْد َعِلْمَت ُمَناَصحَِتي َوِقَدِمي ِفي اِإلْسالمِ، وَإِنِّي وَإِنِّي، قَالَ! َرسُولَ اللَِّه 
ا، إِنَُّه َيْنَتِظُر أَْمرَ اللَِّه ِفيَها، اْنطَِلْق بنا إِلَى َعِليٍّ حَتَّى َنأُْمَرُه أَنْ َيطْلَُب مِثْلَ الَِّذي طَلَبَْن: فََرَجَع ُعَمُر إِلَى أَبِي َبكْرٍ، فَقَالَ

  فَأََتَيانِي وَأََنا ِفي سَبِيلٍ،: قَالَ َعِليٌّ



ى أََتْيتُ ُت َعمَِّك ُتْخطَُب، فََنبَّهَانِي ألَْمرٍ، فَقُْمُت أَُجرُّ رِدَاِئي طََرٌف َعلَى َعاِتِقي، وَطََرٌف آَخُر ِفي اَألْرضِ َحتَّبن: فَقَاال
قَْد َعِلْمَت ! َيا َرُسولَ اللَِّه : ، فَقُلُْتالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقََعْدُت َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

: َوَما عِْنَدَك، قُلُْت:ُتَزوِّجْنِي فَاِطَمةَ، قَالَ: وََما ذَاَك َيا َعِليُّ؟قُلُْت:ِقَدِمي ِفي اِإلْسالمِ َوُمَناَصحَِتي، وَإِنِّي َوإِنِّي، قَالَ
، فَال ُبدَّ لََك ِمْنُه، َوأَمَّا ِدْرُعَك فَبِْعَها، فَبِعُْتَها بِأَرَْبَع ِمائٍَة َوثَمَانَِني فَأََتْيُت بَِها أَمَّا فََرُسَك:فََرِسي وَُبدْنِي، َيعْنِي ِدرِْعي، قَالَ

ا، وُمرُْهْم أَنْ َيا بِاللُ، اْبغَِنا بَِها طِيًب:النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَضعُْتَها ِفي ِحْجرِِه، فَقََبَض ِمْنَها قَْبضَةً، فَقَالَ
ثِيًبا، َيعْنِي رََمال، ُيَجهُِّزوَها، فَجََعلَ لََها سَرِيًرا ُمَشرَّطًا بِالشَّرَيِط، َووَِساَدةً ِمْن أََدمٍ، َحْشوَُها ِليٌف، وََمَأل الَْبْيَت كَ

َن فَقََعَدْت ِفي جَانِبٍ الْبَْيِت، َوأََنا ِفي جَانِبٍ، فََجاءَ إِذَا أََتْتَك فَال ُتْحِدثْ َشيْئًا َحتَّى آِتَيَك، فََجاَءْت َمَع أُمِّ أَْيَم:َوقَالَ
أَخُوَك قَْد َزوَّْجَتُه بنَتَك، فََدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َهُهَنا أَِخي، فَقَالَْت أُمُّ أَْيَمَن:النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

قَْوِمي، :اائْتِينِي بَِماٍء، فَقَاَمْت إِلَى قَْعبٍ ِفي الْبَْيِت فََجَعلَْت ِفيِه َماًء فَأََتْتُه بِِه فََمجَّ ِفيِه ثُمَّ قَالَ لََه:لِفَاِطَمةَ َوَسلََّم، فَقَالَ
  الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَالَاللَُّهمَّ أُِعيذَُها بَِك وَذُرِّيََّتَها ِمَن :فََنَضَح َبْيَن ثَْدَيْيَها َوَعلَى َرأِْسَها، ثُمَّ قَالَ

ائِْتينِي :اللَُّهمَّ إِنِّي أُعِيذَُها بَِك َوذُرِّيَّتََها ِمَن الشَّيْطَاِن الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَالَ:أَدْبِرِي، فَأَْدَبَرْت فََنَضحَ َبْيَن كَِتفَْيَها، ثُمَّ قَالَ:لََها
 ُت الْقَْعَب َماًء فَأََتْيُتُه بِِه فَأََخذَ ِمْنُه بِِفيِه، ثُمَّ َمجَُّه ِفيِه، ثُمَّ َصبَّ َعلَى رَأِْسي َوَبْيَن َيَدْي،بَِماٍء، فََعِملُْت الَِّذي ُيرِيُدُه، فََمْأل

  .ِه َوالَْبَركَِةاْدُخلْ َعلَى أَْهِلَك بِْسمِ اللَّ:اللَُّهمَّ إِنِّي أُعِيذُُه وَذُرِّيََّتُه ِمَن الشَّْيطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَالَ:ثُمَّ قَالَ
بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َيحَْيى بن الَْعالِء، َعْن َعمِِّه ُشَعْيبِ  - ١٨٤٥٥

كَاَنْت فَاِطَمةُ ُتذْكَُر لَِرُسولِ اللَِّه : اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََعْن َحْنظَلَةَ بن َسْبَرةَ بن الُْمَسيَّبِ بن َنجِيَّةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ 
إِنِّي َواللَِّه َما : اٍذ َعِليا، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَال َيذْكُُرَها أََحٌد إِال َصدَّ َعْنُه َحتَّى َيِئسُوا ِمْنهَا، فَلَِقَي َسْعُد بن ُمَع

فَِلَم َتَر ذَِلَك؟ فََواللَِّه َما أََنا بِأََحدِ : للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْحبِسَُها إِال َعلَْيَك، فَقَالَ لَُه َعِليٌَّرى أََرى َرُسولَ ا
َوَما أََنا بِالْكَاِفرِ الَِّذي يَُتَرفَُّق بَِها الرَُّجلَْينِ، َما أََنا بِصَاِحبِ ُدْنَيا ُيلْتََمُس َما ِعْنِدي، َوقَْد َعِلَم َما ِلي َصفَْراُء َوال بَْيَضاُء، 

فَإِنِّي أَْعزُِم َعلَْيَك لَُتفُرَِجنََّها َعنِّي، فَإِنَّ ِلي ِفي ذَِلَك فََرًجا، : َعْن ِدينِِه، َيْعنِي َيتَأَلَّفُُه بَِها، إِنِّي َألوَّلُ َمْن أَْسلََم، فَقَالَ سَْعٌد
  فَاْنطَلََق: جِئُْت َخاِطًبا إِلَى اللَِّه َوَرسُوِلِه فَاِطَمةَ بنَت ُمَحمٍَّد، قَالَ: قُولَُت: أَقُولُ َماذَا؟ قَالَ: قَالَ

 أََجلْ جِئُْتَك َخاِطًبا إِلَى: كَأَنَّ لََك حَاَجةً َيا َعِليُّ؟ قَالَ: َعِليٌّ َوُهَو ثَِقيلٌ َحِصٌر، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َمْرَحًبا، كَِلَمةً َضِعيفَةً، ثُمَّ َرَجَع إِلَى سَْعِد : اللَِّه َوإِلَى َوَرُسوِلِه فَاِطَمةَ بنَت ُمَحمٍَّد، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أَْنكََحَك وَالَِّذي : أَنْ َرحََّب بِي كَِلَمةً َضِعيفَةً، فَقَالَ َسْعٌد قَْد فََعلُْت الَِّذي أََمْرتَنِي بِِه، فَلَْم يَزِْد َعلَى: بن ُمَعاٍذ، فَقَالَ لَُه
َيا َنبِيَّ اللَِّه، َمَتى ُتْبنِينِي؟ فَقَالَ  َبَعثَُه بِالَْحقِّ، إِنَُّه ال ُخلَْف اآلنَ، َوال كَِذَب ِعْنَدُه، َوأَْعَزُم َعلَْيَك لَتَأِْتَينَُّه غًَدا، فَلََتقُولَنَّ

َيا : قُلْ كََما أَمَْرُتَك، فَاْنطَلََق َعِليٌّ، فَقَالَ: َحاَجِتي، قَالَ! َيا َرُسولَ اللَِّه : َهِذِه أََشدُّ َعلَيَّ ِمَن اُألولَى، أَوَّال أَقُولُ :َعِليٌّ
َيا بِاللُ، إِنِّي قَْد َزوَّْجُت اْبَنِتي اْبَن َعمِّي، : اللَّْيلَةَ إِنْ َشاَء اللَُّه، ثُمَّ َدَعا بِالال، فَقَالَ: َمَتى ُتْبنِينِي؟ فَقَالَ! َرسُولَ اللَِّه 

 أَْمَداٍد، َواجَْعلْ ِلي قَْصَعةً ِلَعِليٍّ َوأََنا أُِحبُّ أَنْ َيكُونَ ِمْن ُسنَِّة أُمَِّتي الطََّعاُم ِعْنَد النِّكَاحِ، فَائِْت الَْمغَْنَم فَُخذْ َشاةً َوأَْرَبَعةَ
َها َبْيَن َيَدْيِه، اجِرِيَن وَاألَْنَصاَر، فَإِذَا فََرغُْت فَآِذنِّي بَِها، فَاْنطَلََق فَفََعلَ َما أََمَرُه، ثُمَّ أََتاهُ بِقَْصَعٍة فََوضََعأَْجَمُع َعلَْيَها الُْمَه

زِقَّةً زِقَّةً َوال ُتغَاِدُرونَ زِقَّةً إِلَى أَْدِخلِ النَّاَس َعلَيَّ : فَطََعَن َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َرأِْسَها، َوقَالَ
  غَْيرَِهاَيعْنِي إِذَا فََرغَْت زِقَّةٌ، فَال َتُعوَدنَّ ثَانِيَةً، فَجََعلَ النَّاسُ َيُردُّونَ كُلَّمَا



ِه َوَسلََّم إِلَى َما فََضلَ ِمْنَها فََتفَلَ ِفيَها َوَباَرَك، فََرغَْت زِقَّةٌ َوَرَدْت أُْخَرى َحتَّى فََرغَ النَّاُس، ثُمَّ َعَمَد النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي
كُلَْن َوأَطِْعْمَن َمْن غَِشَيكُنَّ، ثُمَّ قَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى : َيا بِاللُ اْحِملَْها إِلَى أُمَّهَاِتَك، َوقُلْ لَُهنَّ: َوقَالَ

كُنَّ، إِنِّي َزوَّْجتُ بنِتي اْبَن َعمِّي، َوقَْد َعِلْمُتنَّ َمْنزِلَِتَها مِنِّي َوأََنا َداِفُعَها إِلَيِْه، فَُدوَنكُنَّ اْبنََت: ِء، فَقَالََدَخلَ َعلَى النَِّسا
يِّهِنَّ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ، فَقُْمَن النَِّساُء فََغلَّفَْنَها ِمْن ِطيبِهِنَّ، َوأَلَْبسَْنَها ِمْن ِثَيابِهِنَّ، َوَحلَّْيَنَها ِمْن ُحِل

تْ أَْسَماُء بنُت ُعَمْيسٍ، فَقَالَ لََها النَّبِيُّ فَلَمَّا َرأَْيَنُه النَِّساُء ذََهْبَن َوَبْيَنُهنَّ َوَبْيَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَتٌر َوَتَخلَّفَ
أََنا الَِّتي أَحُْرُس اْبنََتَك، إِنَّ الْفََتاةَ لَْيلَةَ ُتبَْنى بَِها ال ُبدَّ لََها ِمنِ اْمرَأٍَة : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى رِْسِلِك َمْن أَْنِت؟ قَالَْتَص

فَإِنِّي أَسْأَلُ إِلَهِي أَنْ َيْحُرَسِك ِمْن : فَْضْت بِذَِلَك إِلَْيَها، قَالََتكُونُ قَُرْيَبةً مِْنَها، إِنْ عََرَضْت لََها حَاَجةٌ، أَْو أَرَاَدْت َشْيئًا أَ
أَقَْبلَْت، فَلَمَّا َرأَْت َعِليا َبْينِ َيَدْيِك، َوِمْن َخلِْفِك، َوَعْن َيِمينِِك، َوَعْن ِشَماِلِك ِمَن الشَّيْطَاِن الرَّجِيمِ، ثُمَّ َصَرَخ بِفَاِطَمةَ فَ

 َيكُونَ ُبكَاُؤَها ؛ َألنَّ ى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحِصَرْت وََبكَْت، فَأَْشفََق النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَْجاِلًسا إِلَ
  َعِليا ال َمالَ لَُه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه

لَوُْتِك ِفي نَفِْسي َوقَْد أَصَْبُت لَِك َخْيَر أَْهِلي َواْيُم الَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه لَقَْد زَوَّجُْتِك َسعِيًدا َما ُيْبكِيِك؟ فََما أَ: َعلَْيِه َوَسلََّم
ْسَماُء ائْتِينِي بِالِْمْخَضبِ َيا أَ: َمِفي الدُّْنَيا َوإِنَُّه ِفي اآلِخَرِة ِلَمنِ الصَّاِلحَِني، فَالنَ ِمْنَها، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َمَسَح ِفيِه َوْجَهُه َوقََدَميِْه، ثُمَّ َدَعا فَاْملَِئيِه َماًء، فَأََتْت أَْسَماُء بِالِْمْخَضبِ فََمَألْتُه فََمجَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيِه َو

اللَُّهمَّ : َعلَى رَأِْسَها َوكَفَا َبْيَن ثَْدَيْيهَا، ثُمَّ َرشَّ جِلَْدُه َوجِلْدََها، ثُمَّ الَْتَزَمَها، فَقَالَ فَاِطَمةَ، فَأََخذَ كَفًّا ِمْن َماٍء فََضَرَب بِِه
آَخَر، ثُمَّ َدَعا َعِليا بِِمْخَضبٍ إِنَُّهَما مِنِّي َوأََنا ِمْنُهَما، اللَُّهمَّ كََما أَذَْهْبَت َعنِّي الرِّْجَس َوطَهَّْرتَنِي فَطَهِّْرُهَما، ثُمَّ َدَعا 

قُوَما إِلَى َبْيِتكَُما جََمَع اللَُّه بَْيَنكَُما َوبَاَرَك ِفي َسْيرِكَُما : فََصَنَع بِِه كََما صََنَع بَِها ثُمَّ َدَعا لَُه كََما َدَعا لَهَا، ثُمَّ قَالَ لَُهَما
فَأَخَْبَرتْنِي أَْسَماُء بنُت ُعَمْيسٍ أَنََّها َرمَقَْت َرسُولَ اللَِّه : اَبُه بَِيِدِه، قَالَ اْبُن َعبَّاسٍَوأَصْلََح بَالَكَُما، ثُمَّ قَاَم فَأَغْلََق َعلَْيهَِما َب

لَّى اللَّهُ ى ِفي ُحجَْرِتِه َصَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيَزلْ َيْدُعو لَُهَما خَاصَّةً ال ُيْشرِكُُهَما ِفي ُدعَاِئِه أََحًدا حَتَّى َتوَاَر
  .َعلَْيِه َوَسلََّم

  َما أَسَْنَدْت فَاِطَمةُ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنَها َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َعْن فَاِطَمةَ َعلَْيهَِما السَّالُم
  مٍَّدَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَح - ١٨٤٥٦

َدَخلَ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َعلَى فَاِطَمةَ فََرآَها :الدََّراَورِْديُّ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجابِرِ بن َعْبدِ اللَِّه، قَالَ
: َمْن أََمَرِك بَِهذَا؟ قَالَْت: لَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لََهاقَِد اكَْتَحلَْت َولَبَِسْت صَبِيًغا، َيعْنِي ِفي َحجِّهِْم، َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع

فَاْنطَلَقُْت ُمحَرًِّشا َعلَى فَاِطَمةَ ُمْسَتفِْتًيا ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعِليٌّ
  .َصَدقَتْ َصَدقَْت: اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَسلََّم، فَقَالَ َرُسولُ 

  َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعودٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َعْن فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها
ا رَُوْيمُ بن َيزِيَد الُْمقْرُِئ، ثنا َسوَّاُر بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، ثنا الَْخلِيلُ بن أََسٍد النُّوَشجَانِيُّ، ثن - ١٨٤٥٧

:  َمْسُعوٍد، قَالَُمْصَعبٍ الَْهْمَدانِيُّ، َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ الُْمالِئيِّ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ، َعنِ اْبنِ
َيا اْبَنةَ َرُسولِ اللَِّه، تََرَك َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََجاَء َرُجلٌ إِلَى فَاِطَمةَ بنتِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّ

كَ وَْيَح: َيا َجارَِيةُ، َهاِتي ِتلَْك الْجَرِيَدةَ، فَطَلَْبتَُها فَلَْم َتجِْدَها، فَقَالَْت: َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَدَك َشيْئًا ُتطْرِِفينِيِه؟ فَقَالَْت
إِذَا ِفيَها، قَالَ ُمَحمَّدٌ َصلَّى اللَُّه اطْلُبِيهَا، فَإِنََّها تَْعِدلُ عِْنِدي َحَسًنا َوُحَسْيًنا فَطَلََبتَْها، فَإِذَا ِهَي قَْد قَمَّْتَها ِفي ِقَماَمِتهَا، فَ

  ، َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْملَْيَس ِمَن الُْمْؤِمنَِني َمْن لَْم َيأَْمْن َجاَرهُ َبوَاِئقَُه:َعلَْيِه َوَسلََّم



 اآلِخرِ فَلَْيقُلْ َخيًْرا أَْو ِلَيْسكُتْ َضْيفَُه، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلَخرِ فَال ُيْؤِذ َجارَُه، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ
ِإلَمياِن، َحيِيَّ الَْحِليَم الضَِّعيَف الُْمَتَعفَِّف َوُيْبِغُض الْفَاِحَش الَْبِذيَء السَّاِئلَ الُْملِْحَف، إِنَّ الْحََياَء ِمَن اَواللَُّه ُيِحبُّ الْ

  .َواِإلَميانُ ِفي الَْجنَِّة، َوإِنَّ الْفُْحَش ِمَن الَْبذَاِء، َوالَْبذَاُء ِفي النَّارِ
  فاطمةالُْحَسْيُن بن َعِليٍّ َعْن 

 َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الَْحكَمُ بن ُموَسى، ثنا َيحَْيى بن َحْمَزةَ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َعْبِد اللَِّه - ١٨٤٥٨
لَِّتي بِظَاِهرِ الَْحرَِّة، وََنْحُن َنْمِشي َخَرَج الُْحَسْيُن َوُهَو يُرِيدُ أَْرَضُه ا: اَألْيِليِّ، أَنَُّه َسِمَع ُمحَمََّد بن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ، َيقُولُ

ارْكَْب َيا َعْبَد اللَِّه، فَكَرَِه ذَِلَك فَلَْم يََزلْ : إِذْ أَْدَركَْنا النُّْعَمانَ بن َبِشريٍ َعلَى َبْغلٍَة فََنَزلَ، فَقَرََّبَها إِلَى الُْحَسْينِ، فَقَالَ
أََما إِذْ أَقَْسْمَت فَقَْد كَلَّفَْتنِي َما أَكَْرُه فَاْركَبْ : تَّى أَطَاَع لَُه الُْحَسْيُن بِالرُّكُوبِ، قَالَذَِلَك ِمْن أَقَْسامِ النُّْعَماِن َعلَْيِه َح

لُ اللَِّه صَلَّى قَالَ َرسُو: َعلَى َصْدرِ َدابَِّتَك، فََسأُْردِفَُك، فَإِنِّي َسِمْعُت فَاِطَمةَ بنَت ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َتقُولُ
: فَقَالَ النُّْعَمانُ الرَُّجلُ أََحقُّ بَِصْدرِ َدابَِّتِه َوَصْدرِ ِفرَاِشِه وَالصَّالِة ِفي َمنْزِِلِه إِال إَِماًما َيْجَمُع النَّاَس َعلَْيِه،:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

كََما قَالَْت فَاِطَمةُ، َوقَالَ َرسُولُ اللَّهِ : َوَسلََّم َسِمْعُت أَبِي َبِشًريا َيقُولُ َصَدقَتْ بنُت ُمحَمٍَّد َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .إِال َمْن أَِذنَ، فََرِكَب ُحَسْيٌن َعلَى السَّْرجِ َورِْدفُُه األَْنَصارِيُّ:َوَسلََّم
َحْضَرِميُّ، ثنا َجْنَدلُ بن َوالْقٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر الَْمازِنِيُّ، َعْن َعبَّاٍد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْ - ١٨٤٥٩

َعِليٍّ، َعْن أُمِِّه  الْكَلْبِيِّ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمحَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ، َعْن فَاِطَمةَ الصُّْغَرى، َعْن ُحَسْينِ بن
َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِشيَّةَ َعَرفَةَ، : سُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْتفَاِطَمةَ بنِت َر

ْيكُْم غَْيُر ُمَحابٍ ِلقَرَابَِتي، َهذَا جِبْرِيلُ إِنَّ اللََّه َباَهى بِكُْم َوغَفََر لَكُْم َعامَّةً َوِلَعِليٍّ خَاصَّةً، َوإِنِّي َرسُولُ اللَِّه إِلَ:فَقَالَ
 الشَِّقيِّ َمْن أَْبَغَض َعِليا ِفي ُيخْبِرُنِي أَنَّ السَّعِيَد َحقٌّ، السَِّعيُد َمْن أََحبَّ َعِليا ِفي َحَياَتِه َوبَْعَد َمْوِتِه، َوإِنَّ الشَِّقيَّ كُلُّ

  .َحَياِتِه َوَبْعَد َمْوتِِه
  لَِّه بن َعبَّاسٍ َعْن فاطمةَعْبُد ال

ابٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، ثنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعبَّاِد بن الَْعوَّامِ، َعْن ِهاللِ بن َخبَّ - ١٨٤٦٠
َدَعا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ] ١النصر آية "[َوالْفَْتُح إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه: "لَمَّا َنزَلَْت:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

ال َتْبِكي فَإِنَِّك أَوَّلُ : إِنَُّه قَْد ُنِعَيتْ إِلَيَّ َنفِْسي فََبكَْت، فَقَالَ لََها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَسلََّم فَاِطَمةَ، فَقَالَ
رَأَْيُتكَ َبكَْيَت، : وقًا الحِقًا بِي، فََضِحكُْت فََرآَها بَْعُض أَزَْواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لََهاأَْهِلي لُُح

  :إِنَُّه قَالَ ِلي: َوَضَحكَْت، قَالَْت

  .ِلي الِحقًا بِي، فََضِحكُْتال َتْبِكي فَإِنَِّك أَوَّلُ أَْه:ُنِعَيْت إِلَيَّ نَفِْسي، فََبكَْيُت، فَقَالَ
  أََنُس بن َماِلكٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َعْن فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنهَا

بن َماِلٍك، َنسِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ، َعْن أَ - ١٨٤٦١
َيا أَبََتاُه َمْن َربِِّه َما أَْدَناُه، َيا أََبَتاهُ إِلَى جِبْرِيلَ أَْنعَاُه، َيا أََبتَاُه :أَنَّ فَاِطَمةَ َبكَْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت

  .ُجنَّةُ الِْفْردَْوسِ َمأَْواُه
َيا أََنُس :َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم، ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن ثَابٍِت، َعْن أََنسٍ، أَنَّ فَاِطَمةَ، قَالَْتَحدَّثََنا َعِليُّ بن  - ١٨٤٦٢

َما أَْدَناُه، َوا أََبَتاُه ُجنَّةُ ْن َربِِّه كَْيَف طَاَبْت أَْنفَُسكُمْ أَنْ َتْحثُوا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم التُّرَاَب، َوا أََبتَاُه ِم



  .َوا أََبَتاُه إِلَى جِبْرِيلَ َنْنَعاُه، َوا أََبَتاُه أََجابَ َربا َدعَاُه: الْفِْرَدْوسِ َمأَْواُه َوقَالَْت
  َما َرَوْت َعاِئَشةُ أُمُّ الُْمْؤِمنَِني َعْن فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنهَا

ُد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعبَْيٍد الُْمحَارِبِيُّ، ثنا عَْبُد الْكَرِميِ بن َيْعقُوَب، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٨٤٦٣
ْتُه فَاِطَمةُ َتْمِشي اْشَتكَى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيِتي، فَأََت: قَالَْت َعاِئشَةُ: َجابِرٍ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، قَالَ

ا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوالَِّذي نَفُْس َعاِئَشةَ بَِيِدِه كَأَنَّ ِمْشَيَتَها ِمْشَيةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسارََّه
  َوَسلََّم، فََبكَتْ ثُمَّ َسارَّهَا، فََضِحكَتْ،

َما كُْنُت أَفَْعلُ َوقَدْ : َيا فَاِطَمةُ، أَْخبِرِينِي َما قَالَ لَِك؟ قَالَْت: أَْيُت كَالَْيْومِ َضِحكًا أَقَْرَب ِمْن ُبكَاٍء، فَقُلُْتَما َر: فَقُلُْت
إِنَّ : َعلَْيِه َوَسلََّم سَأَلََها، فَقَالَْت َرأَى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَاَنِك فَلَمَّا ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

إِنَّ جِْبرِيلَ كَانَ ُيعَارُِضنِي بِالْقُْرآِن ِفي كُلِّ َسَنٍة َمرَّةً َوقَْد َعاَرضَنِي بِِه الَْعامَ :َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
أََما َتْرَضْيَن أَنَّ َزْوَجِك أَوَّلُ :فََجزِْعُت ثُمَّ سَارَّنِي، فَقَالَ: فَأَجِيُب فَاتَِّقي اللََّه، قَالَْت َمرََّتْينِ، َوال أُرَانِي إِال َمْدعُوا بِِه

  .االُْمْسِلِمَني إِْسالًما َوأَْعلَُمُهْم ِعلًْما؟ فَإِنَِّك َسيَِّدةُ نَِساِء أُمَِّتي كََما َساَدْت َمرَْيُم نَِساَء قَْوِمَه
بن  ثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، ثنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْرَيَم، ثنا َناِفُع بن يَزِيَد، َحدَّثَنِي ُعَماَرةَُحدَّ - ١٨٤٦٤

إِنَّ : َعاِئَشةَ، كَاَنْت َتقُولُ غَزِيَّةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ، أَنَّ أُمَُّه فَاِطَمةُ بنُت ُحَسْينٍ َحدَّثَْتُه، أَنَّ
َيا بنيَّةُ احْنِي َعلَيَّ، فَأَحَْنْت َعلَْيِه فََناَجاَها :َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي مََرِضِه الَِّذي قُبَِض ِفيِه، قَالَ ِلفَاِطَمةَ

اْحنِي : ةٌ، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَْعَد ذَِلَك بَِساَعٍةَساَعةً ثُمَّ اْنكََشفَْت َوِهيَ َتْبِكي َوَعاِئَشةُ حَاِضَر
اذَا أَْي بنيَّةُ، أَْخبِرِينِي َم: فَقُلُْت: َعلَيَّ َيا بنيَّةُ، فَأَْحَنْت َعلَْيِه فََناَجاَها َساَعةً ثُمَّ اْنكََشفَْت َعْنُه، فََضِحكَْت، قَالَْت َعاِئَشةُ

  :َناجَاِك أَبُوِك؟ فَقَالَْت فَاِطَمةُ

ا ُدوَنهَا، فَلَمَّا قََبَضُه َناجَانِي َعلَى َحالٍ ِسرٍّ، ظََنْنتِ أَنِّي أُْخبُِر بِِسرِِّه َوُهَو َحيٌّ فََشقَّ ذَِلَك َعلَى َعاِئَشةَ أَنْ َيكُونَ سِر
أَمَّا اآلنَ، فََنَعْم، َناجَانِي ِفي الَْمرَّةِ األُولَى :  ُتْخبِرينِي بِذَِلَك الَْخَبرِ؟ قَالَْتَيا بنيَّةُ، أَال: اللَُّه، قَالَْت عَاِئَشةُ ِلفَاِطَمةَ

نِ، وَأَْخبََرنِي بِالْقُْرآِن الَْعاَم َمرََّتْيفَأَْخَبرَنِي أَنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم كَانَ ُيعَارُِضُه بِالْقُْرآِن ِفي كُلِّ َعامٍ َمرَّةً، وَأَنَُّه َعاَرَضُه 
يَسى اْبَن مَْرَيَم عَاَش ِعْشرِيَن َوِمئةَ أَنَُّه أَْخَبَرهُ أَنَُّه لَْم َيكُْن َنبِيٌّ إِال َعاشَ نِْصَف ُعَمَر الَِّذي كَانَ قَْبلَُه، َوأَنَّهُ أَخَْبرَنِي أَنَّ ِع

َيا بنيَّةُ، إِنَّهُ لَْيَس ِمْن نَِساِء الُْمْسِلِمَني امَْرأَةٌ أَعْظَُم ُرزِّيَّةً : ذَِلَك، َوقَالَ َسَنٍة َوال أُرَانِي ذَاِهًبا َعلَى َرأْسِ السِّتَِّني فَأَْبكَانِي
إِنَّكِ  :ِه لُُحوقًا بِِه، َوقَالَِمْنِك، فَال َتكُونِي أَْدَنى ِمنِ امَْرأَةٍ َصبًْرا، َونَاَجانِي ِفي الَْمرَِّة اآلخَِرِة فَأَْخبََرنِي أَنِّي أَوَّلُ أَْهِل

  ).َسيَِّدةُ نَِساِء أَْهلِ الَْجنَِّة إِال َما كَانَ ِمَن الَْبُتولِ مَْرَيمَ بنِت ِعْمَرانَ، فََضِحكَُت بِذَِلَك 
يِّ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ، َعْن ِفَراسٍ، َعنِ الشَّعْبِ - ١٨٤٦٥

مَْرَحًبا :أَقَْبلَْت فَاِطَمةُ َتْمِشي كَأَنَّ ِمْشَيَتَها ِمْشَيةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ: َمْسرُوقٍ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
اسَْتَخصَِّك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : ا َحِديثًا فََبكَْت، فَقُلُْت لََهابِابَْنِتي، فَأَْجلََسَها َعْن َيِمينِِه، أَْو َعْن ِشَمالِِه، ثُمَّ أََسرَّ إِلَيَْه

  َعلَْيِه َوَسلََّم

مَّا قَالَ؟ َما رَأَْيُت كَالَْيْومِ فََرًحا أَقَْرَب ِمْن َحَزٍن، فَسَأَلُْتَها َع: بَِحِديثِِه، ثُمَّ َتْبكَِني، ثُمَّ أََسرَّ إِلَْيَها َحِديثًا فََضِحكَْت، فَقُلُْت
إِنَّ :إِنَُّه َسرَّ إِلَيَّ فَقَالَ: َما كُْنُت ألُفِْشَي ِسرَّ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى إِذَا قُبِضَ َسأَلُْتَها، فَقَالَْت: فَقَالَْت

َرضَنِي الَْعاَم َمرََّتْينِ فَال أَُراُه إِال قَدْ َحَضرَ أََجِلي، َوإِنََّك أَوَّلُ أَْهلِ جِبْرِيلَ كَانَ ُيعَارُِضنِي الْقُْرآنَ كُلَّ َسَنٍة َمرَّةً، َوإِنَُّه َعا



أَال تَْرَضْيَن أَنْ َتكُونِي َسيَِّدةَ نَِساِء اُألمَِّة أَْو نَِساَء :َبْيِتي لََحاقًا بِي، َونِْعَم السَّلَُف أََنا لَِك، فََبكَْيُت ِلذَِلَك، ثُمَّ قَالَ
  .ِلِمَني، فََضِحكَُت ِلذَِلَكالُْمْس

، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ، ثنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن ِفرَاسٍ، َعْن َعاِمرٍ، َعْن َمْسُروقٍ - ١٨٤٦٦
َم لَْم ُتَغاِدْر ِمْنُهنَّ امَْرأَةٌ فََجاَءْت فَاِطَمةُ َتْمِشي َما ُتخِْطئُ اْجَتَمَع نَِساُء َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعاِئَشةَ، قَالَْت

َمْرَحًبا َيا بنِتي، فَأَقَْعَدهَا، َعْن َيِمينِِه أَْو َعْن ِشَماِلِه فََسارََّها بَِشْيٍء :ِمْشَيَتَها ِمْن ِمْشَيِة أَبِيَها َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
َخصَّكِ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َبْينََنا ِلِسرٍّ َوَتْبِكَني، فَلَمَّا قَاَم : ْت، ثُمَّ سَارََّها فََضِحكَْت، فَقُلَْنا لََهافََبكَ

َما كُْنُت ألُفِْشَي َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ْتأَْخبِرِينِي بَِما سَارَِّك، قَالَ: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُلُْت لََها
  َعلَْيِه َوَسلََّم َسرَُّه، فَلَمَّا ُتُوفَِّي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،

إِنَّ جِْبرِيلَ كَانَ :ا اآلنَ فََنَعْم، َسارَّنِي، فَقَالَ ِليأَمَّ: أَْسأَلُِك بَِما ِلي َعلَْيِك ِمَن الَْحقِّ لََما أَْخبَْرِتينِي، فَقَالَْت: قُلُْت لََها
تَِرابِ أَْجِلي، فَاتَِّقي اللََّه، ُيَعارِضُنِي الْقُْرآنَ ِفي كُلِّ َسَنٍة مَرَّةً، وَإِنَُّه َعاَرَضنِي الَْعاَم َمرََّتْينِ، َوال أََرى ذَِلَك إِال عِْنَد اقْ

نَِساِء :أََما تَْرَضْيَن أَنْ َتكُونِي َسيَِّدةَ نَِساِء الُْمْؤِمنِيَنأَْو قَالَ:َنا لَِك، فََبكَْيُت، ثُمَّ سَارَّنِي، فَقَالََواْصبِرِي فَنِْعَم السَّلَُف أَ
  .َهِذِه اُألمَِّة، فََضِحكَُت

ُد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا مِْنجَاُب َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح وَحدَّثََنا ُمحَمَّ - ١٨٤٦٧
قُلُْت ِلفَاِطَمةَ بنتِ : ثنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت: بن الَْحارِِث، قَاال

أَكَْبْبِت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمَرِضِه فََبكَْيِت، ثُمَّ أَكَْبْبُت َعلَْيِه رَأَْيُتكِ :َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
وَّلُ أَْهلِ َبْيِتِه لُُحوقًا أَكَْبْبُت َعلَْيِه، فَأَْخبََرنِي أَنَُّه َميٌِّت فََبكَْيُت، ثُمَّ أَكْبَْبُت َعلَْيِه فَأَْخَبرَنِي أَنِّي أَ: ثَانَِيةً فََضِحكَِت، قَالَْت

  .بِِه، َوأَنِّي سَيَِّدةُ نَِساِء أَْهلِ الَْجنَّةِ إِال َما كَانَ ِمْن َمْرَيمَ بنِت ِعْمَرانَ، فََضِحكَُت
اِء بن أَبِي َمْيمُوَنةَ، ثنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، ثنا رَْوُح بن َعطَ - ١٨٤٦٨

َبْيَنَما أََنا َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي بَْيٍت : َعِليُّ بن َزْيِد بن ُجْدَعانَ، َعْن أُمِّ ُمَحمٍَّد، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت
  ُيالِعبُنِي وَأُالِعُبُه، إِذْ

، ذَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدَها فَأَقَْعَدَها َخلْفَُه َونَاَجاَها بَِشْيٍء ال أَْدرِي َما ُهَوَدَخلَْت َعلَْيَنا فَاِطَمةُ فَأََخ
بَنِي، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَْيَها فَالَعَبَها َعفََنظَْرُت إِلَى فَاِطَمةَ تَْبِكي، ثُمَّ أَقَْبلَ إِلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََحدَّثَنِي َوال

: َم فَخََرَج، فَقُلُْت ِلفَاِطَمةََوَناَجاَها بَِشْيٍء فََنظَْرُت إِلَى فَاِطَمةَ، وَإِذَا ِهيَ َتْضَحُك، فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
لَْيَس كُلََّما أََسرَّ إِلَيَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَْتَما الَِّذي نَاَجاِك بِِه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى 

َرُسولِ اللَِّه َصلَّى أَخَْبرَنِي أَنَُّه َمقْبُوٌض قَْد َحَضَر أََجلُُه فََبكَْيُت لِِفرَاقِ :أُذَكُِّرِك اللََّه َوالرَِّحَم، قَالَْت: أُخْبُِرِك بِِه، قُلُْت
ُت ِلِلقَاِء َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ أَقَْبلَ إِلَيَّ فََناجَانِي أَنِّي أَوَّلُ َمْن َيلَْحُق بِِه ِمْن أَْهلِ َبْيِتِه فََضِحكْ

  .َوَسلََّم
َمْعَمرِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد الرَّازِيُّ، ثنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الْ - ١٨٤٦٩

َدَخلَْت فَاِطَمةُ بنُت النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ :إِْسحَاَق، َعْن َيحَْيى بن َعبَّاِد بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
أَْخبِرِينِي، َما الَِّذي أَْبكَاِك ثُمَّ : لَْيِه َوَسلََّم فََسارََّها بَِشْيٍء فََبكَْت، ثُمَّ َدَعاَها بَِشْيٍء فََضِحكَْت، فَلَمَّا ُتُوفَِّي، قُلُْتَع

  أَْهِلي لُُحوقًا بِي، إِنَّكِ أَوَّلُ: ُنِعَيْت إِلَْيِه نَفُْسُه فََبكَْيُت، ثُمَّ َسارَّنِي، فَقَالَ: أَْضَحكَِك؟ قَالَْت



  .فََما َعاَشتْ َبْعَدُه إِال ِستَّةَ أَشُْهرٍ: فََضِحكَُت، قَالَْت َعاِئَشةُ
ا الُْحَسْينُ َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الْهَاِشِميُّ، ح وَحدَّثََن - ١٨٤٧٠
ثنا إِبَْراهِيُم بن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، : اَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحمِيِد الِْحمَّانِيُّ، قَاالبن إِْسَح

ارََّها فََبكَْت، ثُمَّ َسارََّها فََضِحكَْت، َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاِطَمةَ ِفي َمَرِضِه فََس: َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
أَخَْبرَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :فََسأَلْتَُها َعْن ذَِلَك َما الَِّذي َرأَْيِت الَِّذي َسارَِّك فََبكَْيِت، ثُمَّ سَارَِّك فََضِحكَِت؟ فَقَالَْت

  .رَنِي إِنِّي أَوَّلُ َمْن يَْتَبُعُه ِمْن أَْهِلِه فََضِحكَُتَعلَْيِه َوَسلََّم بَِمْوِتِه فََبكَْيُت، ثُمَّ أَخَْب
ْيسََرةَ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، ثنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر، ثنا إِسَْراِئيلُ، َعْن َم - ١٨٤٧١

َوأَْخَبرَنِي تُرِيدُ : قَالَْت فَاِطَمةُ:ِئَشةَ بنِت طَلَْحةَ، َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني، قَالَْتَحبِيبٍ، َعنِ الْمِْنَهالِ بن َعْمرٍو، َعْن َعا
  .أَنِّي أَوَّلُ أَْهِلِه لُُحوقًا بِِه: َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َسلََّمأُمُّ َسلََمةَ َزْوُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َعْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا َجْعفَرُ بن ُمَساِفرٍ التِّنِّيِسيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي فَُدْيٍك،  - ١٨٤٧٢

ُه، أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ أَخَْبَرْتُه، أَنّ ُموَسى بن َيْعقُوَب الزَّْمِعيِّ، َعْن َهاِشمِ بن َهاِشمٍ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َوْهبِ بن َزْمَعةَ أَْخَبَر
  َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

فَلَْم أَْسأَلَْها حَتَّى إِذَا ُتُوفَِّي َرسُولُ : َدَعا فَاِطَمةَ بَْعَد الْفَْتحِ فَنَاَجاَها فََبكَْت، ثُمَّ َحدَّثََها فََضِحكَْت، قَالَتْ أُمُّ َسلََمةَ:َوَسلََّم
أَْخَبرَنِي أَنَُّه َيُموُت، ثُمَّ أَْخبََرنِي إِنِّي : ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَأَلُْت فَاِطَمةَ، َعْن ُبكَاِئَها َوَضِحِكَها، فَقَالَْت فَاِطَمةُاللَّ

  .َسيَِّدةُ نَِساِء أَْهلِ الَْجنَِّة َبْعَد مَْرَيمَ بنِت ِعْمَرانَ، فَِلذَِلَك َضِحكُْت
  َماُء بنُت ُعمَْيسٍ َعْن فَاِطَمةَأَْس

ثَنِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك، َحدَّ - ١٨٤٧٣
َجدَّتَِها أَْسَماِء بنِت ُعَمْيسٍ، َعْن فَاِطَمةَ، أَنّ َرسُولَ ُموَسى بن َيْعقُوَب، َعْن َعْوِن بن ُمَحمٍَّد، َعْن أُمِِّه أُمِّ َجْعفَرٍ، َعْن 

أَصَْبحَْنا َولَْيَس ِفي َبْيتَِنا َشْيءٌ : أَْيَن اْبَناي؟ َيعْنِي َحَسًنا َوُحَسْيًنا، قَالَْت:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتاَها َيْوًما، فَقَالَ
أَذَْهُب بِهَِما فَإِنِّي أََتَخوَّفُ أَنْ يَْبِكَيا َعلَْيِك، وَلَْيَس ِعْنَدِك َشْيٌء، فَذََهَب إِلَى فُالٍن الَْيهُوِديِّ : َعِليٌَّيذُوقُُه ذَاِئٌق، فَقَالَ 

َيا َعِليُّ، أَال : ا فَْضلٌ ِمْن َتْمرٍ، فَقَالَفََتَوجََّه إِلَْيهِ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَجَدُهَما َيلَْعَباِن ِفي شََرَبٍة َبْيَن أَْيِديهَِم
أَصَْبْحَنا َولَْيَس ِفي َبْيتَِنا َشْيٌء، فَلَْو َجلَْسَت َيا نَبِيَّ اللَِّه حَتَّى أَْجَمَع : َتقِْلُب ابْنِيَّ قَْبلَ أَنْ َيشَْتدَّ َعلَْيهَِما الَْحرُّ؟ فَقَالَ َعِليٌّ

أَقَْبلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى اْجَتَمعَ ِلفَاِطَمةَ َشْيٌء ِمْن َتْمرٍ، فََجَعلَُه ِفي ُصرَِّتِه ثُمَّ ِلفَاِطَمةَ َتَمرَاٍت، فَجَلََس 
  فََحَملَ

  .النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََحَدُهَما، َوَعلَيَّ اآلَخُر حَتَّى أَقِْلَبُهَما
  بِي َراِفعٍ َعْن فَاِطَمةََزيَْنُب بنُت أَ
 َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ، ثنا إِبَْراهِيُم بن َحَسنِ بن - ١٨٤٧٤

أَنََّها أََتتْ : ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَحدَّثَْتنِي َزْيَنبُ بنُت أَبِي َراِفعٍ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت َر: َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َهذَانِ ! َيا َرسُولَ اللَِّه : الَْتبِالَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َشكَْواهُ الَِّذي ُتُوفَِّي ِفيِه، فَقَ

  .أَمَّا الَْحَسُن فَلَُه َهْيَبِتي َوُسْؤُدِدي، َوأَمَّا ُحَسْيٌن فَلَُه ُجْرأَِتي َوُجوِدي:ا، فَقَالَاْبنَاَك فََورِّثُْهَما َشْيئً
  الْمََراسِيلُ َعْن فَاِطَمةَ



ِميِد، َعْن َشْيَبةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا جَرِيُر بن َعْبِد الَْح - ١٨٤٧٥
ِلكُلِّ بين أُنْثَى َعَصَبةٌ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َنَعاَمةَ، َعْن فَاِطَمةَ الصُّغَْرى، َعْن فَاِطَمةَ الْكُبَْرى، قَالَْت

  .َعَصبََتُهْمَيْنَتُمونَ إِلَْيِه إِال َولََد فَاِطَمةَ، فَأََنا َوِليُُّهْم، وَأََنا 
الَْحَسنِ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن قَْيسِ بن الرَّبِيعِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن - ١٨٤٧٦

: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا َدَخلَ الَْمْسجَِد، قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى: َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْحَسْينٍ، َعْن فَاِطَمةَ الْكُْبَرى، قَالَْت
  أَْبوَاَب: اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي ذُُنوبِي، َوافَْتْح ِلي أَْبوَاَب َرْحمَِتَك، وَإِذَا َخَرَج قَالَ ِمثْلَهَا، إِال أَنَُّه َيقُولُ

  .فَْضِلَك
ٌد، ثنا َعْبُد الْوَارِِث بن سَِعيٍد، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدَّ - ١٨٤٧٧

كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا َدَخلَ : َحَسنٍ، َعْن أُمِِّه فَاِطَمةَ بنِت ُحَسْينٍ، َعْن َجدَّتَِها فَاِطَمةَ، قَالَْت
اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي ذُُنوبِي، َوافَْتْح ِلي أَبْوَاَب َرْحمَِتَك، َوإِذَا : لَّى َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالَالَْمْسجَِد َص

  .َتْح ِلي أَبَْواَب فَْضِلَكاللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلي ذُُنوبِي َوافْ: َخَرجَ َصلَّى َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالَ
  َزيَْنُب بنُت َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أَبِي الَْعاصِ َدْرجٌ  كَاَنْت َتْحَت أَبِي الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ بن َعْبدِ الْعُزَّى بن َعْبِد َشْمسِ بن َعْبِد َمَناِف فََولََدْت لَُه َعِليُّ بن
  أَبِي الَْعاصِ ِذكُْر َسنِّ زَْيَنَب َوَوفَاتَِها َوِمْن أَْخبَارِهِا َوأَُماَمةُ بنُت
كَاَنْت َزْيَنبُ :قَالَ ِلي غَْيُر َواِحٍد: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، قَالَ - ١٨٤٧٨

  .َعلَْيِه َوَسلََّم كُْبَرى بناِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
فَُوِلدَ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْقَاِسمُ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، قَالَ - ١٨٤٧٩

ولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد أَبِي الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ بن َوكَاَنْت َزْيَنبُ بنَت َرُس: َوُهَو أَكَْبُر َولَِدِه، ثُمَّ زَْيَنُب، قَالَ
َتَصلَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى َعْبِد الْعُزَّى بن َعْبِد َشْمسٍ، فََولََدْت لَُه َعِليا، َوأَُماَمةَ، كَانَ َعِليٌّ ُمسْتَْرَضًعا ِفي بين غَاِضَرِة فَافْ

  اللَُّه

َمْن شَاَركَنِي ِفي َشْيٍء فَأََنا أََحقُّ بِِه، َوأَيَُّما :ِه َوَسلََّم َوأَُبوُه َيوَْمِئٍذ ُمْشرٌِك، َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعلَْي
ُتوُفَِّي َعِليُّ بن : ي ُعَمُر بن أَبِي َبكْرٍ الُْمَؤمَّلُ، قَالََوَحدَّثَنِ: كَاِفرٍ َشاَرَك ُمْسِلًما ِفي َشْيٍء فَُهَو أََحقُّ بِِه ِمْنُه، قَالَ الزَُّبيُْر

انَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ أَبِي الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ بن َزيَْنَب بنِت َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد َناَهَز الُْحلَُم، َوكَ
  .ُه َعلَى رَاِحلَِتِه َيْوَم الْفَْتحَِعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَدفَ

ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُموَسى بن ُجَبْيرٍ : َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ، قَالَ - ١٨٤٨٠
أَنَّ :َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اَألْنصَارِيِّ، َعْن ِعَراِك بن َماِلٍك، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ،

لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َزيَْنَب بنَت َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتأْذَْنُت أََبا الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ ِحَني خََرَج َرُسو
َبا الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ ًرا أَنْ َتذَْهبَ إِلَْيِه فَأَِذنَ لََها، فَقَِدَمْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ إِنَّ أََوَسلََّم ُمَهاجِ

ْن بَابِ ُحْجرَِتَها َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه لَحِقََها بِالَْمدِيَنِة فَأَْرَسلَ إِلَْيَها أَنْ ُخِذي ِمْن أَبِيكِ أََماًنا، فَأَطْلََعْت رَأِْسَها ِم
أَيَُّها النَّاُس أََنا َزْيَنُب، َوإِنِّي قَْد أََجْرُت أََبا الَْعاصِ، فَلَمَّا فََرغَ َرسُولُ اللَِّه ِمَن : َوَسلََّم ُيصَلِّي بِالنَّاسِ الصُّْبَح، فَقَالَْت

  أَْعلَمْ بَِهذَا حَتَّى َسِمْعُتُه اآلنَ َوإِنَُّهإِنِّي لَْم : الصَّالِة، قَالَ



  .ُيجُِري َعلَى الُْمْسِلِمَني أَدَْناُهْم
ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي َعْبدُ : َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، وأَْحَمُد بن رِْشِديَن الِْمْصرِيَّاِن، قَاال - ١٨٤٨١
 ْمحِ، َعْن َعبَّاِد بن كَِثريٍ، َعْن َعِقيلِ بن َخاِلٍد، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍكأَنَّ َزْيَنبَ بنَت َرُسولِاللَِّه بن السَّ

ارََها، َوإِنَّ أُمَّ هَانِِئ بنَت أَبِي َواللَِّه، صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََجاَرْت أََبا الَْعاصِ فَأَجَاَز النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جِ
  .طَاِلبٍ أَجَاَرْت أََخاَها َعقِيال فَأَجَاَز النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جِوَاَرَها

َمانَ بن بِاللٍ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى ثَْعلَُب النَّْحوِّي ثنا َعْبُد اللَِّه بن َشبِيبٍ، ثنا أَيُّوبَ بن ُسلَْي - ١٨٤٨٢
، هَاَجَرتْ إِلَى َبكْرِ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أََنِسأَنَّ زَْيَنَب

إِنِّي قَدْ : الُْمْسِلُمونَ أََبا الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ، فَقَالَْت زَْيَنُب َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوزَْوُجَها كَاِفٌر، فَأََسَر
  .إِنَُّه ُيجُِري َعلَى الُْمْسِلِمَني أَْدَناُهْم: أَجَْرُت أََبا الَْعاصِ فَأَجَاَز النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَِوارََها، َوقَالَ

لَِّه بن الَْحَسنِ بن أَحَْمَد بن أَبِي ُشعَْيبٍ، ثنا أَُبو َجعْفَرٍ النُّفَْيِليُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد ال - ١٨٤٨٣
ِخْتُن كَانَ ِفي اُألسَاَرى َيْوَم َبْدرٍ أَُبو الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ بن َعْبِد الُْعزَّى بن َعْبِد َشْمسٍ ِخْتُن : ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، قَالَ

  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم زَْوُج اْبَنِتِه َزْيَنَب، َوكَانَ أَُبو الَْعاصِ ِمْن

لَِّه َصلَّى ِدَجيةُ َرُسولَ الرِجَالِ َمكَّةَ الَْمْعُدوِديَن َماال َوأَمَاَنةً، َوكَانَ هلالةَ بنتِ ُخَوْيِلٍد، َوكَاَنْت َخِدَجيةُ خَالَُتُه فَسَأَلَْت َخ
ا، وَذَِلَك قَْبلَ أَنْ يَْنزِلَ َعلَْيِه، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيزَوَِّجُه زَْيَنَب، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال ُيخَاِلفَُه

هُ بِالنُُّبوَِّة، َوآَمَنتْ بِِه َخِدَجيةُ وََبَناتُُه، َوَصدَّقَْنُه َوشَهِْدنَ أَنَّ َما َجاَء بِِه ُهوَ َوكَاَنْت تَُعدُُّه بَِمنْزِلَِة وَلَِدَها فَلَمَّا أَكَْرَم اللَُّه َنبِيَّ
بن أَبِي لََهبٍ  قَْد َزوََّج ُعْتَبةَ الَْحقُّ َوِدنَّ بِِدينِِه، وَثََبَت أَُبو الَْعاصِ َعلَى ِشْرِكِه، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إِنَّكُْم قَدْ : أَْمرِ اللَِّه وََباُدوُه، قَالُواإِْحَدى بنَتْيِه ُرقَْيةَ أَْو أُمَّ كُلْثُومٍ فَلَمَّا َباَدى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَُرْيًشا بِ
فَارِْق صَاِحبََتَك، : فَاْشِغلُوُه بِهِنَّ فََمَشْوا إِلَى أَبِي الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ، فَقَالُواَعَرفُْتْم ُمَحمًَّدا ِمْن َهمِِّه فَُردُّوا َعلَْيِه بناِتِه 
َصاِحَبِتي، َوَما أُِحبُّ أَنَّ ِلي بِامَْرأَِتي امَْرأَةً ِمْن قَُرْي: َوَنْحُن نَُزوُِّجَك أَيَّ امَْرأٍَة ِشئَْت، فَقَالَ شٍ الَها اللَِّه إِذًا، ال أُفَارِقُ 

لَى الْفَاِسقِ ُعْتَبةَ بن أَبِي لََهبٍ، فَكَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيثْنِي َعلَْيِه ِفي صِْهرِِه خَْيًرا ِفيَما َبلََغنِي فََمشَْوا إِ
إِنْ َزوَّْجُتُمونِي بنَت أََبانَ بن َسعِيدِ : َت ِمْن قُرَْيشٍ، فَقَالَطَلِّقِ امَْرأََتَك بنَت ُمَحمٍَّد وََنْحُن نُْنِكُحَك أَيَّ اْمرَأٍَة ِشئْ: فَقَالُوا

  بن الَْعاصِ، أَْو بنتَ َسِعيدِ بن الَْعاصِ فَاَرقُْتَها فََزوَُّجوهُ بنَت َسعِيِد بن الَْعاصِ

كََراَمةً لََها َوَهَواًنا لَُه، َوَخلََف ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ َعلَْيَها  فَفَاَرقََها، وَلَْم َيكُْن َعُدوُّ اللَِّه َدَخلَ بَِها فَأَْخَرجََها اللَُّه ِمْن َيِدِه
ِه، َوكَانَ اِإلْسالُم قَْد فَرَّقَ َبْيَن َبْعَدُه، َوكَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال ُيِحلُّ َمكَّةَ، َوال ُيَحرُِّم َمْغلُوًبا َعلَى أَْمرِ

للَِّه َصلَّى اللَُّه َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني أَْسلََمْت َوَبْيَن أَبِي الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ إِال أَنَّ َرُسولَ ا َزيَْنَب بنِت
َوُهَو َعلَى ِشْرِكِه حَتَّى َهاَجَر َرسُولُ اللَِّه  َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ال َيقِْدُر َعلَى أَنْ ُيفِرَِّق َبيَْنُهَما، فَأَقَاَمْت َمَعُه َعلَى إِْسالِمَها

 َساَر ِفيهِْم أَُبو الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمِديَنِة، وَِهَي ُمِقيَمةٌ َمَعُه بَِمكَّةَ فَلَمَّا َساَرْت قُرَْيٌش إِلَى َبْدرٍ
فََحدَّثَنِي : َبْدرٍ َوكَانَ بِالَْمِديَنِة عِْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ اْبُن إِْسحَاَقفَأُِصيَب ِفي اُألَساَرى َيْوَم 

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه زَْوجِ َيحَْيى بن َعبَّاِد بن َعْبدِ اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِيِه َعبَّاِد بن َعْبدِ اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعْن َعاِئَشةَ 
 ِفي ِفَداِء أَبِي لَمَّا بََعثَ أَْهلُ َمكَّةَ ِفي ِفَداِء أَُسرائِهِْم َبَعثَْت َزْيَنبُ بنُت َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:َوَسلََّم، قَالَْت

ةُ قَْد أَْدَخلَتَْها ِفيَها َعلَى أَبِي الَْعاصِ ِحَني بىن َعلَْيَها فَلَمَّا َرآَها َرسُولُ اللَّهِ الَْعاصِ َوبََعثَْت ِفيِه بِِقالَدٍة لََها كَاَنتْ َخِدَجي
  إِنْ رَأَيُْتْم أَنْ ُتطِْلقُوا لََها أَِسَريهَا: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرقَّ لََها رِقَّةً َشدِيَدةً، فَقَالَ



َوكَانَ َرسُولُ اللَِّه : نََعْم َيا َرُسولَ اللَِّه، فَأَطْلَقُوُه َوُردُّوا َعلَْيَها الَِّذي لََها، قَالَ: فَافَْعلُوا، فَقَالُوا َوَتُردُّوا َعلَْيَها َمالََها
ِفيَما شََرطَ َعلَْيِه ِفي إِطْالِقِه وَلَمْ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أََخذَ َعلَْيِه َوَوَعَدُه ذَِلَك أَنْ ُيَخلِّيَ َسبِيلَ زَْيَنَب إِلَْيِه إِذْ كَانَ
و الَْعاصِ إِلَى َمكَّةَ َوَخال َسبِيلُهُ َيظَْهْر ذَِلَك ِمْنُه َوال ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََيْعلَُم إِال إِنَُّه لَمَّا خََرَج أَُب

كُوَنا بِبَطْحِ يَأَْججَ َحتَّى َتُمرَّ : ْيِه َوَسلََّم زَْيَد بن حَارِثَةَ َوَرُجال ِمَن األَْنَصارِ َمكَانَُه، َوقَالََبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
مَّا قَِدَم أَُبو الَْعاصِ َمكَّةَ َعُه فَلَبِكَُما َزْيَنُب فََتْصحََبانَِها حَتَّى َتأِْتَيانِي بَِها فَخََرَجا َمكَاَنُهَما، وَذَِلَك بَْعَد َبْدرٍ بَِشْهرٍ أَوْ َشيَّ

: قَالَ َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرِ بن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ: أََمَرَها بِاللُّحُوقِ بِأَبِيَها فَخََرَجْت جَْهَرةً، قَالَ اْبُن إِْسحَاَق
َيا اْبَنةَ َعمِّي، إِنْ : بَِمكَّةَ ِللُّحُوقِ بِأَبِي لَِقَيتْنِي ِهْنُد بنُت ُعْتَبةَ، فَقَالَْتَبْيَنَما أََنا أََتَجهَُّز : َحدَّثُْت َعْن َزْيَنَب، أَنََّها قَالَْت

اَجَتِك، فَال َتضْطَنِي مِنِّي كَانَ لََك حَاَجةٌ بَِمتَاعٍ ِممَّا ُيْرفَُق بِِك ِفي َسفَرِِك، أَْو َمالٍ َتْبلُِغَني بِهِ إِلَى أَبِيِك، فَإِنَّ ِعْنِدي َح
َووَاللَِّه َما أَُراَها قَالَْت ذَِلَك إِال ِلَتفَْعلَ، َولَِكْن ِخفْتَُها فَأَْنكَْرتُ : إِنَُّه ال َيْدُخلُ َبْيَن النَِّساِء َما َيْدُخلُ َبْيَن الرَِّجالِ، قَالَْتفَ

  َحَمَويُّ ِكنَاَنةُ بن أَنْ أَكُونَ أُرِيُد ذَِلَك، فََتجَهَّْزُت، فَلَمَّا فََرغُْت ِمْن َجَهازِي قَدََّم ِلي

ِهَي ِفي َهوَْدجَِها وََتَحدَّثَتْ بِذَِلكَ الرَّبِيعِ أَُخو زَْوجِي بَِعًريا فََرِكْبتُُه، َوأََخذَ قَْوَسُه َوِكَناَنَتُه ثُمَّ َخَرجَ بَِها نََهاًرا َيقُوُد بَِها، َو
بِِذي طًُوى، َوكَانَ أَوَّلُ َمْن َسَبَق إِلَْيَها َهبَّاُر بن اَألْسَوِد بن الُْمطَِّلبِ رِجَالُ قُرَْيشٍ، فَخََرُجوا ِفي طَلَبَِها حَتَّى أَْدَركُوَها 

ةَ بن َناِفعٍ الَِّذي بِإِفْرِيِقيَّةَ بن أََسدِ بن َعْبِد الُْعزَّى بن قَُصيٍّ، َوَناِفُع بن َعْبِد الْقَْيسِ الزُّْهرِيِّ بِِقيَنِة بين أَبِي ُعبَْيَدةَ بن ُعْتَب
لْقَْت َما ِفي َبطْنَِها فَنََزلَ َروََّعَها َهبَّاُر بِالرُّْمحِ َوِهَي ِفي َهوَْدجَِها، َوكَاَنِت الَْمْرأَةُ َحاِمال ِفيَما َيْزُعُمونَ، فَلَمَّا رِيَعْت أَفَ

ْهًما، فََتكَْركََر النَّاُس َعْنُه، وَأََتى أَُبو ُسفَْيانَ ِفي َواللَِّه ال َيْدُنو ِمنِّي َرُجلٌ إِال َوَضْعُت ِفيِه َس: َحْمُوَها َوَنثََر ِكنَاَنَتُه، فَقَالَ
إِنََّك لَمْ : أَيَُّها الرَُّجلُ، كَفَّ َعنَّا َنْبلَكَ َحتَّى ُنكَلَِّمَك، فَكَفَّ َوأَقَْبلَ أَُبو ُسفَْيانَ فَأَقَْبلَ َعلَْيِه، فَقَالَ: ُجلَِّة قَُرْيشٍ، فَقَالَ
 فََيظُنُّ أٍَة َعلَى ُرُءوسِ النَّاسِ َعالنِيَةً، َوقَْد َعَرفَْت ُمِصيَبتََنا َوَنكَْبَتَنا، َوَما قَْد َدَخلَ َعلَْيَنا ِمْن ُمَحمٍَّدُتِصبْ َخَرْجَت بِامَْر

بَِتَنا الَِّتي كَاَنْت، َوإِنَّ ذَِلَك ِمنَّا النَّاُس إِذَا َخَرَجتْ إِلَْيهِ ابَْنُتُه َعالنَِيةً ِمْن ظَهَْراَنْيَنا أَنَّ ذَِلَك ِمْن ذَلٍّ أَصَاَبَنا َعْن ُمِصي
َهَدأَ الصَّْوُت وََتَحدَّثَ  ِضْعٌف َوَوَهٌن َوأَنَُّه لََعمْرِي َما لََنا ِفي حَبِِسَها َعْن أَبِيَها حَاَجةٌ، وَلَِكْن أَْرجِعِ الَْمرْأَةَ حَتَّى إِذَا

  فَفََعلَ َوأَقَاَمتْ لَيَاِلي َحتَّى إِذَا َهَدأَ النَّاُس: لْحِقَْها بِأَبِيهَا، قَالَالنَّاُس أََنا قَْد َرَدْدنَاَها فََسلَْها سِرا وَأَ

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَقَاَم أَُبو َخَرَج بَِها لَْيال َحتَّى أَْسلََمَها إِلَى َزْيِد بن َحارِثَةَ َوصَاِحبِِه، فَقَِدَما بَِها َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ال
ا حَتَّى إِذَا كَاَنْت قُبَيلَ َعاصِ بَِمكَّةَ َوكَاَنتْ َزيَْنُب ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد فَرََّق اِإلْسالُم َبيَْنُهَمالْ

أَمَْوالٍ ِلرِجَالٍ ِمْن قَُرْيشٍ أَْبَضُعوَها َمَعُه، فَلَمَّا الْفَْتحِ خََرَج أَُبو الَْعاصِ تَاجًِرا إِلَى الشَّامِ، َوكَانَ َرُجال َمأْمُوًنا بِمَالٍ لَُه َو
ا َما َمَعُه َوأَْعَجزَُهْم َهارًِبا، فَلَمَّا فََرغَ ِمْن ِتجَاَرِتهِ أَقَْبلَ قَاِفال، فَلَِقَيْتُه َسرِيَّةُ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَصَاُبو

اللَّهِ  بَِما أََصابُوا ِمْن َماِلِه أَقَْبلَ أَُبو الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ َتْحتَ اللَّْيلِ حَتَّى َدَخلَ َعلَى َزيَْنَب بنِت َرُسولِ قَِدَمِت السَّرِيَّةُ
للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْسَتَجاَر بَِها فَأَجَاَرْتُه، َوَجاَء ِفي طَلَبِ َماِلِه فَلَمَّا َخَرَج َرُسولُ ا

أَيَُّها النَّاُس إِنِّي : لَْتالصُّْبحِ، كََما َحدَّثَنِي َيزِيُد بن ُروَمانَ فَكَبََّر َوكَبََّر النَّاُس خََرَجْت َزْيَنُب ِمْن ُصفَِّة النَِّساِء، َوقَا
أَيَُّها : َم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الصَّالِة أَقَْبلَ َعلَى النَّاسِ، فَقَالَأَجََرْت أََبا الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ، فَلَمَّا َسلَّ

لَُيجُِري َعلَى  أََما َوالَِّذي نَفُْس ُمَحمَّدٍ بَِيِدِه َما َعِملُْت بَِشْيٍء كَانَ حَتَّى َسِمْعُتُه، وَإِنَُّه: َنَعْم، قَالَ: النَّاُس أََسِمْعُتْم، قَالُوا
  الُْمْسِلِمَني أَْدَناُهْم، ثُمَّ اْنَصَرَف َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى َدَخلَ َعلَى ابَْنِتهِ،



َوَحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، أَنَّ : َيا بنيَّةُ أَكْرِِمي َمثَْواُه َوال َيْخلُُص إِلَْيِك فَإِنَّكِ ال َتَحلَِّني لَُه، قَالَ اْبُن إِْسحَاَق:فَقَالَ
أَنَّ َهذَا الرَُّجلَ ِمنَّا َحْيثُ : بِيعَِرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ إِلَى السَّرِيَِّة الَِّذيَن أَصَاُبوا مَالَ أَبِي الَْعاصِ بن الرَّ

 الَِّذي أَفَاءَ ُه َماال، فَإِنْ ُتْحِسنُوا َوَتُردُّوا َعلَْيِه الَِّذي لَُه فَإِنَّا ُنِحبُّ ذَِلَك، َوإِنْ أََبيُْتْم فَُهَو فَْيُء اللَِّهقَْد َعِلْمُتْم َوقَْد أََصبُْتْم لَ
تَّى إِنَّ الرَُّجلَ لََيأِْتي بِالَْحْبلِ وََيأِْتي الرَُّجلُ َبلْ َنُردَُّه، فََردُّوا َعلَْيِه َمالَُه َح! َيا َرُسولَ اللَِّه : َعلَْيكُْم فَأَنُْتُم أََحقُّ بِِه، قَالُوا

 ال َيفِْقُد ِمْنُه َشيْئًا اْحَتَملَ إِلَى َمكَّةَ بِالشَّنَِّة َوبِاِإلدَْواِة، َحتَّى إِنَّ أََحَدُهْم لََيأِْتي بِالشَّظَاِظ، حَتَّى إِذَا َردُّوا َعلَْيِه َمالَُه بِأَْسرِِه
َيا َمْعَشَر قَُرْيشٍ، َهلْ بَِقَي َألَحٍد ِمْنكُْم ِعْنِدي مَالٌ : لِّ ِذي َمالٍ ِمْن قُرَْيشٍ َمالَُه ِممَّْن كَانَ أَْبَضَع َمَعُه، ثُمَّ قَالَفََردَّ إِلَى كُ

ي أَْشَهُد أَنَّ ال إِلَهَ إِال اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا فَإِنِّ: ال َوجََزاَك اللَُّه َخْيًرا فَقَْد َوَجْدَناَك لَعَِفيفًا كَرِميًا، قَالَ: لَْم يَأُْخذُْه؟ قَالُوا
ُت أَنْ آكُلَ أَْموَالَكُْم فَأَمَّا إِذَا أَدَّاَها َعْبُدُه َوَرُسولُُه، وَاللَِّه َما َمَنَعنِي ِمَن اِإلْسالمِ ِعْنَدُه إِال َتَخوُّفًا َوأَنْ َتظُنُّوا إِنِّي إِنََّما أََرْد

  .َوفََرغُْت ِمْنَها أَْسلَْمُت َوَخَرجَ َحتَّى قَِدَم َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّه إِلَْيكُْم
  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، ثنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْرَيمَ، - ١٨٤٨٤

لَِّه بن الَْهاِد، َحدَّثَنِي ُعَمُر بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْرَوةَ بن الزُّبَْيرِ، َعْن ُعْرَوةَ بن أََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، ثنا يَزِيدُ بن َعْبِد ال
يَنةَ خََرَجتِ أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا قَِدَم الَْمِد:الزَُّبْيرِ، َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َوِد فَلَْم يََزلْ َيطُْعُن َبِعَريَها اْبَنُتهُ َزيَْنُب ِمْن َمكَّةَ َمَع ِكَناَنةَ أَوِ اْبنِ ِكَناَنةَ فََخَرجُوا ِفي أَثَرَِها، فَأَْدَركََها َهبَّاُر بن اَألْس
فََتَحمَّلَْت، وَاشَْتَجَر ِفيَها بنو هَاِشمٍ َوَبُنو أَُميَّةَ، فَقَالَْت بنو  بِرُْمِحِه َحتَّى َصَرَعهَا، َوأَلْقَْت َما ِفي َبطْنَِها َوهُرِيقَْت َدًما

:  َتقُولُ لََها هِْنٌدَنْحُن أََحقُّ بَِها، َوكَاَنْت َتْحَت اْبنِهِْم أَبِي الَْعاصِ، َوكَاَنْت ِعْنَد ِهْندَ بنِت ُعْتَبةَ بن َربِيَعةَ، َوكَاَنْت: أَُميَّةَ
َبلَى َيا : أَال َتْنطَِلُق فََتجِيَء بَِزْيَنَب، فَقَالَ: أَبِيِك، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلزَْيِد بن حَارِثَةَ َهذَا ِفي سََببِ

: ِلَمْن َتْرَعى؟ فَقَالَ: تَّى لَِقَي َراِعًيا، فَقَالَفَُخذْ َخاتَِمي فَأَْعِطَها إِيَّاُه، فَاْنطَلََق زَْيُد فَلَْم َيَزلْ َيَتلَطَّْف َح: َرسُولَ اللَِّه، قَالَ
َهلْ لََك ِفي أَنْ أُْعطَِيَك شَْيئًا : ِلزَْيَنَب بنِت ُمَحمٍَّد فَسَاَر َمَعُه َشيْئًا، ثُمَّ قَالَ: ِلَمْن َهِذهِ الْغََنُم، فَقَالَ: ألَبِي الَْعاصِ، فَقَالَ

نََعْم، فَأَْعطَاُه الَْخاَتَم َواْنطَلََق الرَّاِعي فَأَْدَخلَ غََنَمُه َوأَْعطَاَها الْخَاَتَم فََعَرفَْتُه، : َحٍد؟ قَالَُتْعِطَيَها إِيَّاُه َوال َتذْكُُرُه َأل
  ا كَانَبَِمكَاِن كَذَا َوكَذَا فََسكََتْت َحتَّى إِذَ: فَأَْيَن َتَركَْتُه؟ قَالَ: قَالَْت: َمْن أَْعطَاَك َهذَا، قَالَ َرُجلٌ: َوقَالَْت

ال، وَلَِكنِ ارْكَْب أَْنَت َبْيَن َيَديَّ فََرِكَب : اْركَبِي َبْيَن َيَديَّ َعلَى َبِعريِِه، قَالَْت: اللَّْيلُ خََرَجْت إِلَْيِه فَلَمَّا َجاَءْتُه، قَالَ لََها
ِهَي َخْيُر بناِتي أُِصيَبْت ِفيَّ، فََبلَغَ ذَِلكَ : َسلََّم، َيقُولَُوَرِكَبْت َوَراَءُه حَتَّى أََتْت، فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

وَاللَِّه : َما َحِديثٌ َبلََغنِي َعْنَك أَنَّكَ ُتَحدِّثُهُ ُتْنِقُص ِفيِه َحقَّ فَاِطَمةَ؟ فَقَالَ ُعْرَوةُ: َعِليَّ بن ُحَسْينٍ فَاْنطَلََق إِلَى ُعْرَوةَ فَقَالَ
  ).َحدِّثُ بِهِ أََبًدا ي َما َبْيَن الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ، َوإِنِّي أَْنَتِقصُ ِلفَاِطَمةَ َحقًّا ُهَو لََها، َوأَمَّا َبْعَد ذَِلَك إِنِّي ال أَُما أُِحبُّ أَنَّ ِل
ِلمٍ، ثنا َعْبدُ الَْغفَّارِ بن إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا الْوَِليُد بن ُمْس - ١٨٤٨٥

َما َهِذهِ :قُلُْت َألبِي: بن ُعَبْيِد اللَِّه، ثنا الَْولِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْحَرِشيُّ، ثنا الْحَارِثُ بن الْحَارِِث الَْغاِمِديُّ، قَالَ
فَأَْشَرفُْت فَإِذَا بَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعو : لَُهْم، قَالََهُؤالِء قَْوٌم اْجَتَمُعوا َعلَى َصابٍِئ : الَْجَماَعةُ؟ قَالَ

لُ قََدًحا قَْد َبَدا َنْحُرَها َتْبِكي َتْحِم النَّاَس إِلَى َتْوحِيِد اللَِّه َواِإلَمياِن بِِه حَتَّى اْرَتفَعَ النََّهاُر َوَتَصدََّع َعْنُه النَّاُس، فَإِذَا امَْرأَةٌ
َيا بنيَّةُ َخمِّرِي َعلَْيِك َنْحَرِك َوال َتَخاِفي َعلَى أَبِيكِ : َوِمْندِيال فََتَناَولَُه ِمْنَها فَشَرَِب َوتََوضَّأَ ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه إِلَيَْها، فَقَالَ

  .اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهِذهِ َزيَْنُب بنتُ َرسُولِ: َمْن َهِذِه؟ قَالُوا: غَلََبةً َوال ذُال، فَقُلُْت
  َحدَّثَنَا - ١٨٤٨٦



هِأَنَّ َرُجال أَقَْبلَ ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، ثنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِي
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَِحقَُه َرُجالِن ِمْن قَُرْيشٍ، فَقَاَتالُه َحتَّى غَلََباُه َعلَْيَها فََدفََعاَها فََوقََعْت بَِزيَْنَب بنتِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّ

ْيهِنَّ، ثُمَّ َجاَءتْ فََعَها إِلََعلَى َصخَْرٍة، فَأَْسقَطَْت َوأُْهرِيقَْت َدًما فَذََهبُوا بَِها إِلَى أَبِي ُسفَْيانَ، فََجاَءْتُه نَِساُء بين هَاِشمٍ فََد
  .َبْعَد ذَِلَك ُمهَاجَِرةً فَلَْم تََزلْ َوجَِعةً حَتَّى َماَتْت ِمْن ذَِلَك الَْوَجعِ فَكَانُوا َيَرْونَ أَنََّها َشهِيَدةٌ

بُ بن َخاِلٍد اَألَسِديُّ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ِعْمَرانُ بن أَبِي الرَّطِيلِ، ثنا َحبِي - ١٨٤٨٧
ُتُوفَِّيْت َزْيَنبُ بنُت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الُْمِغَريِة، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ

ال ُنكَلَِّمُه َحتَّى اْنتََهْيَنا إِلَى الْقَْبرِ، : َوَسلََّم ُمْهَتما َشِديَد الُْحْزِن، فَقُلَْنا فََخَرْجَنا َمَعُه فََرأَيَْنا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
، َوَجَعلَ َيْنظُرُ َحدَّثَ نَفَْسُه ُهَنْيهَةًفَإِذَا ُهَو لَْم يَفُْرغْ ِمْن لَْحِدِه، فَقََعَد َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقََعْدَنا حَْولَُه، فَ
ْزدَاُد حُْزًنا ثُمَّ إِنَُّه فََرغَ فَخََرَج إِلَى السََّماِء ثُمَّ فََرغَ ِمَن الْقَْبرِ فَنََزلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيِه، فََرأَْيُتُه َي

رَأَْيَناَك مُْهَتما َحزِيًنا لَْم َنْسَتِطْع أَنْ ُنكَلَِّمَك، ثُمَّ رَأَْينَاَك ُسرَّ َعْنَك فَِممَّ ! للَِّه َيا َرُسولَ ا: فََرأَْيُتُه ُسرَّ َعْنُه فََتَبسََّم، فَقُلَْنا
  ذَاكَ؟

ا فَفََعلَ، َولَقَدْ ْنَهكُْنُت أَذْكُُر ِضيَق الْقَْبرِ َوغَمَُّه َوَضْعَف َزْيَنَب فَكَانَ ذَِلكَ َشقَّ َعلَيَّ فََدَعْوُت اللََّه أَنْ ُيَخفَِّف َع: قَالَ
َضْغطَةً َسِمَعَها َمْن َبْيَن الَْخاِفقَْينِ إِال الْجِنَّ وَاإلِْنَس   .ُضِغطَتْ 

يُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا إِْسحَاُق بن ُسلَْيَمانَ الرَّازِ - ١٨٤٨٨
لَمَّا َماَتْت َزْيَنبُ بنُت َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :بن َسالمٍ، َعْن َسعِيِد بن َمْسرُوقٍ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ َزكَرِيَّا

رَأَْيَناَك َحزِيًنا، ثُمَّ ُسرِّي ! اللَِّه  َيا َرسُولَ: َوَسلََّم ظََهَر ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحْزنٌ، ثُمَّ ُسرَِّي َعْنُه، فَقُلَْنا
  .َرأَْيُت زَْيَنَب َوَضعْفََها َولَقَْد َهوَّنَ َعلَْيَها َوَعلَيَّ ذَِلَك، َولَقَْد ُضغِطَْت َضْغطَةً َبلََغِت الَْخاِفقَْينِ: َعْنَك، فَقَالَ

  بَِضْت ِفي َحَياِتِه َعلَْيِه السالمُرقَْيةُ بنُت َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُ
الَْعالِء َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن أَْعَيَن الْبَْغدَاِديُّ، ثنا أَُبو اَألْشَعِث أَْحَمُد بن الِْمقْدَاِد، ثنا ُزَهْيرُ بن  - ١٨٤٨٩

كَاَنتْ ُرقَْيةُ ِعْنَد ُعْتَبةَ بن أَبِي لََهبٍ، فَلَمَّا أَنَْزلَ اللَّهُ :قَالَ الْعَْبِسيُّ، َعْن َسعِيِد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ بن ِدَعاَمةَ،
سَأَلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُعْتَبةَ طَالَق ُرقَْيةَ، َوَسأَلَْتُه ُرقَْيةُ ] ١املسد آية "[َتبَّتْ َيَدا أَبِي لََهبٍ: "َتَباَرَك َوَتعَالَى

  .طَلَّقََها فََتَزوََّج ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ُرقَْيةَ َوُتُوفَِّيْت ِعْنَدُهذَِلَك، فَ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن - ١٨٤٩٠

َوَسلََّم ِعْنَد ُعْتَبةَ بن أَبِي لََهبٍ، فَفَاَرقََها فََتَزوََّج ُعثَْمانُ بن  وَكَاَنتْ ُرقَْيةُ بنتُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه:َبكَّارٍ، قَالَ
َوقَدَِمْت َمَعُه الَْمِديَنةَ، َوَتَخلَّفَ َعفَّانَ ُرقَْيةَ بَِمكَّةَ، َوَهاَجَرْت َمَعُه إِلَى أَْرضِ الْحََبَشِة فََولََدْت لَُه َعْبَد اللَِّه بِِه كَانَ ُيكَنَّى، 

ْيِه َوَسلََّم َمَع ُسْهَمانِ أَْهلِ َبْدرٍ َعلَْيَها بِإِذْنِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَضَرَب لَهُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ َعْن
  .وَأَْجُرَك: قَالَ! وَأَْجرِي َيا َرُسولَ اللَِّه : َبْدرٍ، قَالَ
َساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، ثنا َحجَّاُج بن أَبِي َمنِيعٍ، ثنا َجدِّي، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو أُ - ١٨٤٩١

ى َبْدرٍ، َحدَّثََنا ُتُوفَِّيْت ُرقَْيةُ َيْوَم َجاَء زَْيُد بن حَارِثَةَ َموْلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِبْشَر:الزُّْهرِيِّ، قَالَ
َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ،  الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ،

ْنُه َعْن َبْدرٍ، َعلَى امَْرأَِتِه ُرقْيَةَ، فَذَكََر الِْقصَّةَ َهكَذَا ِفي َتَخلََّف ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َع:َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، قَالَ
  .ِكَتابِِه



  أُمُّ كُلْثُومٍ بنُت َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُتُوفَِّيْت ِفي حياته
أَُبو اَألْشَعِث أَْحَمُد بن الِْمقَْدامِ، ثنا زَُهْيُر بن الَْعالِء، ثنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن أَْعَيَن الْبَْغدَاِديُّ، ثنا - ١٨٤٩٢

  َتَزوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ بنَت َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُعَتْيَبةُ بن أَبِي:َسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ بن ِدَعاَمةَ، قَالَ

َهبٍ، فَلَمَّا أَنَْزلَ اللَُّه ْبنِ بَِها حَتَّى ُبِعثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَاَنْت ُرقَْيةُ ِعْنَد أَِخيِه ُعْتَبةَ بن أَبِي لَلََهبٍ، فَلَْم َي
َرأِْسي ِمْن َرأِْسكَُما حََراٌم إِنْ لَْم : ، َوُعْتَبةَ، قَالَ أَُبو لََهبٍ الْبَنْيِه ُعتَْيَبةَ] ١املسد آية "[َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ: "َعزَّ َوَجلَّ

طَلِّقَاُهَما َيا بينَّ، فَإِنَُّهَما قَْد حَبََّتاُه، : ُتطَلِّقَا ابَْنَتْي ُمَحمٍَّد، َوقَالَْت أُمُُّهَما بنُت حَْربِ بن أَُميَّةَ َوِهيَ َحمَّالَةُ الْحَطَبِ
كَفَْرتُ : ْيَبةُ أُمَّ كُلْثُومٍ َجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحْيثُ فَاَرَق أُمَّ كُلْثُومٍ، فَقَالَفَطَلَّقَاُهَما، َولَمَّا طَلََّق ُعَت

َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َخارِجٌ َنْحوَ بِِدينَِك َوفَاْرقُتِ ابَْنَتَك ال ُتِحبُّنِي َوال أُحِبَُّك، ثُمَّ َسطَا َعلَْيِه فََشقَّ قَِميَص النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه 
أََما إِنِّي أَْسأَلُ اللََّه أَنْ ُيَسلِّطَ َعلَْيَك كَلَْبُه، فََخَرَج ِفي َتْجرٍ ِمنْ : الشَّامِ َتاجًِرا، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا : الزَّْرقَاُء لَْيال، فَأَطَافَ بِهِمُ اَألَسُد ِفي تِلَْك اللَّْيلَِة فَجََعلَ ُعَتْيَبةَ، َيقُولُ: ، ُيقَالُ لَُهقَُرْيشٍ َحتَّى َنَزلُوا بَِمكَاٍن ِمَن الشَّامِ
َعَدا َعلَْيِه اَألَسُد ِمْن الشَّامِ فََوْيلَ أُمِّي، ُهَو وَاللَِّه آِكِلي كََما َدَعا َعلَيَّ ُمَحمٌَّد فَأَْبكَى اْبَن أَبِي كَْبَشةَ َوُهَو بَِمكَّةَ َوأََنا بِ

فََحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيهِ أَنَّ اَألَسدَ لَمَّا : َبْينِ الْقَْومِ فَأََخذَ بَِرأِْسِه فََضَغَمُه َضْغَمةً، فَقََتلَُه، قَالَ زَُهْيُر بن الَْعالِء
  َجَعلَ ُعَتْيَبةُ َوْسطَُهْم فَأَقَْبلَأَطَاَف بِهِْم تِلَْك اللَّْيلَةَ اْنَصَرفُوا فََناُموا، َو

ةَ َعلَى أُمِّ كُلْثُومٍ رِْضَوانُ اللَِّه اَألَسُد يََتخَطَّى حَتَّى أََخذَ بِرَأْسِ ُعَتْيَبةَ فََدغََمُه َوَخلََف ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ َرِحَمُه اللَُّه َبْعَد ُرقَْي
  .َعلَْيهَِما

َوكَاَنْت أُمُّ كُلْثُومٍ بنُت َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب - ١٨٤٩٣
انَ زَوََّجُه َرسُولُ اللَِّه أُمَّ ْنَد ُعثَْمَعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد ُعَتْيَبةَ بن أَبِي لََهبٍ الَِّذي أَكَلَُه اَألَسُد فَفَاَرقََها، َولَمَّا ُتُوفَِّيْت ُرقَْيةُ ِع

  .لَْو كَانَ ِلي َعْشٌر لَزَوَّجُْتكَُهنَّ: كُلْثُومٍ فَُتُوفَِّيْت ِعْنَدُه َولَْم َتِلْد لَهُ َشْيئًا، َوقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
دِ بن أَبِي أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، ثنا َحجَّاُج بن أَبِي َمنِيعٍ الرَُّصاِفيُّ، ثنا َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّ - ١٨٤٩٤

ْد لَهُ َتَزوََّج ُعثَْمانُ أُمَّ كُلْثُومٍ بنَت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُتُوفَِّيْت ِعْنَدُه وَلَْم َتِل:َجدِّي، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ
  .ئًاَشْي

أَبِي، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ ثنا أَُبو َمرَْوانَ ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن َخاِلٍد الُْعثْمَانِيُّ، ثنا  - ١٨٤٩٥
َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى قَْبرِ  َوقََف:الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد، َعْن أَبِيِه، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

أَال أََبا أَيِّمٍ أَال أََخا أَيِّمٍ َتزَوََّجَها ُعثَْمانُ، فَلَْو كُنَّ َعْشًرا لََزوَّْجُتُهنَّ ُعثَْمانَ : اْبَنِتهِ الثَّانَِيةِ الَِّتي كَاَنْت عِْنَد ُعثَْمانَ، فَقَالَ
  ُه إِال بَِوْحيٍ ِمَن السََّماِء، َوإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَِقَيَوَما َزوَّْجُت

 َيا ُعثَْمانُ، َهذَا جِبْرِيلُ ُيخْبِرُنِي أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد زَوََّجَك أُمَّ كُلْثُومٍ َعلَى ِمثْلِ:ُعثَْمانَ ِعْنَد َبابِ الَْمْسجِِد، فَقَالَ
  .َصدَاقِ ُرقَْيةَ َوَعلَى ِمثْلِ ُصحَْبِتَها

ُسلَْيَمانَ  َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الَْمْعَمرِيُّ الْقَاِضي، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَِخي، َعْن - ١٨٤٩٦
اْبنِ ِشهَابٍ، أَنَّ أََنسَ بن َماِلٍك أَْخبََرُه أَنَُّهرَأَى َعلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بنِت بن بِاللٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي َعِتيقٍ، وَيحَْيى بن َسِعيٍد، َعنِ 
  .َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُْرَد حَرِيرٍ سَِيَراَء

نا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعنِ الزَُّبْيرِيِّ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسْهلِ بن أَيُّوَب اَألهَْوازِيُّ، ثنا َعِليُّ بن َبحْرٍ، ث - ١٨٤٩٧



ا سَِيَراَء ِمْن َحرِيرٍ، قَالَ الزُّْهرِيِّ، َعْن أََنسِ بن َماِلكٍ أَنَُّهَرأَى َعلَى َزْيَنبَ بنِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُبرًْد
  ).َواُه َمْعَمٌر َعلَى َزيَْنَب َوَوِهَم ِفيِه، وَالصََّواُب أُمُّ كُلْثُومٍ َهكَذَا َر: أَُبو الْقَاِسمِ الطَّبََرانِيُّ

  أَُماَمةُ بنتُ أَبِي الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ بن َعْبِد الُْعزَّى بن َعْبِد شَْمسِ بن َعْبِد َمَناِف
  َوأَُماَمةُ بنتُ َزيَْنبِ بنتِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أَْخبََرنِي َعاِمُر بن َعْبِد اللَِّه : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، قَالَ - ١٨٤٩٨
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َوأَُماَمةُ :بن الزَُّبْيرِ، أَنَّ َعْمَرو بن ُسلَْيمٍ الزُّرَِقيَّ أَْخَبَرُه أَنَُّه َسِمَع أََبا قََتاَدةَ، َيقُولُ

  بنُت َزْيَنَب بنِت النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوِهَي بنُت أَبِي

  .ِمَن السُُّجوِد أََخذََها فَأََعاَدَها َعلَى َرقََبِتِه الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ بن َعْبدِ الْعُزَّى َعلَى َرقََبِتِه، فَإِذَا َركََع َوضََعَها، َوإِذَا قَاَم
لْقَْعنَبِيُّ، ح َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، ح وَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا ا - ١٨٤٩٩

بن ُيوُسَف كُلُُّهْم، َعْن َماِلِك بن أََنسٍ، َعْن َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن  وَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه
عِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صَلَّى َوُهَو َحاِملُ أَُماَمةَ بنِت أَبِي الَْعاصِ بن الرَّبِي:َعْمرِو بن ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ

  .كَانَ إِذَا رَكََع َوَضعََها، َوإِذَا قَاَم َحَملََها
َعاِمرَ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ُعثَْماِن بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، واْبنِ َعْجالنَ َسِمَعا  - ١٨٥٠٠

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُؤمُّ :بن ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِي قََتادَةَ، قَالَ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ ُيَحدِّثُ، َعْن َعْمرِو
  .ِد أَعَاَدَهاالنَّاَس َوأَُماَمةُ بنتُ أَبِي الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ َعلَى َعاِتقِِه، فَإِذَا َركََع َوَضَعَها َوإِذَا َرفََع ِمَن السُُّجو

نا َعاِمُر بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، ثنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن الَْجْوهَرِيُّ، ثنا فُلَْيُح بن ُسلَْيَمانَ، ث - ١٨٥٠١
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِللنَّاسِ، كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ال:َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن َعْمرِو بن ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ، قَالَ

  .َوقَْد َحَملَ أَُماَمةَ بنَت أَبِي الَْعاصِ َعلَى ُعُنِقِه، إِذَا َركََع َوَضَعَها، َوإِذَا َرفََع َرفََعَها
  َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا ُمحَمَُّد بن - ١٨٥٠٢

مَُّد بن الْوَِليِد الزَُّبْيِديُّ، َعْن َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعْن َعْمرِو بن ُسلَْيمٍ، ُمَصفَّى، ثنا ُمحَمَُّد بن حَْربٍ، ثنا ُمَح
بِي الَْعاصِ بن ِقهِ أَُماَمةَ بنتَ أََعْن أَبِي قََتادَةَأَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج إِلَى الصَّالِة َوُهَو َحاِملٌ َعلَى َعاِت
اِتِقِه، َوإِذَا فََرغَ ِمْن ُسُجوِدهِ الرَّبِيعِ َوأُمَُّها َزْيَنُب بنُت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَانَ إِذَا َركََع َوَضَعَها َعْن َع

  .ِمْن َصالتِِه َحَملََها َعلَى َعاِتِقِه فَلَْم َيَزلْ َيْصَنُع ذَِلَك بَِها حَتَّى فََرغَ
عِيدٍ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْجالنَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َس - ١٨٥٠٣

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :اَدةَ، قَالَالَْمقْبُرِيِّ، وَعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن َعْمرِو بن ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِي قََت
  .َهاَيْخُرُج َوُهَو َحاِملٌ بنَت َزيَْنَب َعلَى َعاِتِقِه َوُهَو َيُؤمُّ النَّاَس، فَإِذَا قَاَم َحَملََها، َوإِذَا َركََع َوَضَع

مٍ، َعنِ اْبنِ َعْجالنَ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ، َعْن َعْمرِو بن ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو عَاِص - ١٨٥٠٤
ا َركََع َوَضَعَها، َوإِذَا أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي َوأَُماَمةُ بنُت أَبِي الَْعاصِ َعلَى َعاِتِقِه، فَإِذَ:قََتاَدةَ
  .لََهاقَاَم َحَم

فْصٍ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، ح وَحدَّثََنا َعْمُرو بن َح - ١٨٥٠٥
  ُسلَْيمٍالسَّدُوِسيُّ، ثنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، َعْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ، َعْن َعْمرِو بن 



بَْيَنا َنْحُن ِفي الَْمْسجِِد ُجلُوٌس خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْحِملُ :الزَُّرِقيِّ، أَنَُّه َسِمَع أََبا قََتاَدةَ، َيقُولُ
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي َعلَى َعاِتِقِه إِذَا قَاَم حَتَّى قََضى أَُماَمةَ بنتَ أَبِي الَْعاصِ َعلَى َعاِتِقِه فََصلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى 

  .َصالَتَه
َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، ثنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث،  - ١٨٥٠٦

بَْيَنا َنْحُن ُجلُوٌس ِفي :نِ الَْمقْبُرِيِّ، َعْن َعْمرِو بن ُسلَْيمٍ الزَُّرِقيِّ، أَنَُّه َسِمَع أََبا قََتادَةَ، َيقُولَُسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعنِ اْب
اَمةَ بنتِ أَبِي الَْعاصِ بن هِ أَُمالَْمْسجِِد َنْنَتِظرُ الصَّالةَ خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َعاِتِقِه بنُت بنِت
ْرضِ، َوإِذَا قَاَم أََعاَدَها َعلَى الرَّبِيعِ َوأُمَُّها َزْيَنُب َيْحِملَُها َعلَى َعاِتِقِه ُيكَبُِّر، وَِهَي َعلَى َعاِتِقِه، فَإِذَا رَكََع َوَضعََها بِاَأل

  .َعاِتِقِه َحتَّى قََضى َصالَتُه َوُهَو َيفَْعلُ ذَِلَك
ن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا َيحَْيى بن َخلٍَف أَُبو َسلََمةَ الْجُوبَارِيُّ، ثنا َعْبُد اَألْعلَى، َعْن ُمَحمَِّد ب - ١٨٥٠٧

َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه :قُولَُسِمْعُت أََبا قََتاَدةَ األَْنَصارِيَّ، َي: إِْسحَاَق، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن َعْمرِو بن ُسلَْيمٍ الزُّرَِقيِّ، قَالَ
  .َهاَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي بِالنَّاسِ، َوأَُماَمةُ بنُت أَبِي الَْعاصِ َعلَى َعاِتِقِه، فَإِذَا َسَجَد َوضََع

الَْجبَّارِ بن َسعِيٍد، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُمَحمٍَّد،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، َحدَّثَنِي عَْبُد - ١٨٥٠٨
  َعْن أَبِي

َبْيَنا َنْحنُ :ي قََتاَدةَ، قَالََبكْرِ بن أَبِي َسْبَرةَ َعْن َعْبِد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ، َعْن َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن َعْمرِو بن ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِ
َعاصِ ِظُر الصَّالةَ َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَعلَى َعاِتِقِه أَُماَمةُ بنُت أَبِي الُْجلُوٌس ِفي الَْمْسجِِد َنْنَت

، وَإِذَا قَاَم أََعاَدَها َعلَى بن الرَّبِيعِ، َوأُمَُّها َزْيَنبُ بنُت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِذَا َركََع َوضََعَها بِاَألْرضِ
  .َعاِتِقِه َحتَّى قََضى َصالَتُه، َوُهَو َيفَْعلُ بَِها ذَِلَك

، َعْن َزْيدِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق - ١٨٥٠٩
َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َوَمَعُه بنتُ :عَِتابِ، َعْن َعْمرِو بن ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِي قَتَاَدةَ، قَالَبن أَبِي الْ

  .ى فََرغَ ِمْن َصالتِِهاْبَنِتهِ أَُمْيَمةَ أَْو أَُماَمةُ بنُت أَبِي الَْعاصِ َيْحِملَُها إِذَا قَاَم، َوَيضَُعَها إِذَا قََعَد حَتَّ
نِي سَْعُد بن َحدَّثََنا َحكِيُم بن َيْحَيى الَْمتُّوِتيُّ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْواسِِطيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ، أَْخبََر - ١٨٥١٠

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َوُهوَ :الََعْمرِو بن ُسلَْيمٍ الزَُّرِقيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي قََتاَدةَ بن رِبِْعيٍّ، قَ
ذَا َركََع َوضََعَها، وَإِذَا َحاِملٌ أَُماَمةَ بنتِ َزيَْنَب بنتِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بنِت أَبِي الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ، فَإِ

  .فََرغَ ِمْن َصالتِِهقَاَم َحَملََها َحتَّى 
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، ثنا َعْبُد الَْجبَّارِ بن - ١٨٥١١

بِي الْعَِتابِ، َعْن بن أَ َسِعيٍد الَْمسَاِحِقيُّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن َزْيِد
  .لُ أَُماَمةَ َصالةُ الصُّْبحَِعْمرِو بن ُسلَْيمٍ الزَُّرِقيِّأَنَّ الصَّالةَ الَِّتي َصلَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْحِم

ثنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ : َعْبدِ الْعَزِيزِ الَْمكِّيُّ، قَاال َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّارُ الَْمكِّيُّ، وأَْحَمُد بن - ١٨٥١٢
أُْهِدَي لَِرُسولِ :قَالَْت الْحَِزاِميُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن ُعْرَوةَ، ثنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئشَةَ،

الَْعاصِ  َوَسلََّم ِقالَدةٌ ِمْن جَْزعٍ َملَمََّعِة بِالذََّهبِ وَنَِساُؤُه ُمْجَتِمَعاٌت ِفي َبْيٍت كُلُُّهنَّ َوأَُماَمةُ بنُت أَبِياللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
كَْيَف َتَرْيَن َهِذِه؟ فََنظَرَْنا : لََّمبن الرَّبِيعِ َجارَِيةٌ َتلَْعُب ِفي جَانِبِ الَْبْيتِ بِالتُّرَابِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

َواللَِّه :أَْردِْدَنَها إِلَيَّ، فَلَمَّا أََخذَهَا، قَالَ: َما رَأَْيَنا أَْحَسَن ِمْن َهِذِه َوال أَْعَجَب، فَقَالَ! َيا َرُسولَ اللَِّه : إِلَيَْها، فَقُلَْنا



فَأَظْلََمْت َعلَيَّ اَألْرُض َبيْنِي َوَبْيَنهُ َخْشَيةَ أَنْ َيضََعَها ِفي َرقََبةِ : إِلَيَّ، قَالَْت َعاِئَشةُ َألضََعنََّها ِفي َرقََبِة أََحبِّ أَْهلِ الَْبْيِت
َها ِفي َرقََبِة َها حَتَّى َوَضَعغَْيرِي ِمْنُهنَّ َوال أََراُهنَّ إِال قَدْ أََصاَبُهنَّ مِثْلُ الَِّذي أَصَابَنِي َوَوَجَمَنا َجِميًعا ُسكُوٌت فَأَقَْبلَ بِ

  .أَُماَمةَ بنتِ أَبِي الَْعاصِ فَُسرَِّي َعنَّا
  َوأَْوَصى أَُبو الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، قَالَ - ١٨٥١٣

ِه فََزوََّجَها الزَُّبْيُر َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ َبْعَد َوفَاِة فَاِطَمةَ بنِت َرسُولِ اللَِّه َصلَّى بِابَْنِتِه أَُماَمةَ إِلَى الزَُّبْيرِ بن الَْعوَّامِ وَبِِتْركَِت
َعاصِ عِْنَدُه أَُماَمةُ بنُت أَبِي الْاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْوَصْتُه بِذَِلَك فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنَها، َوقُِتلَ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َو

أََشاَب ذَُؤابَِتي َوأَذَلَّ ُركَْنْي أَُماَمةَ َيْوَم فَاَرقْتَ الْقَرِيَنا تَِطيُف بِِه ِلحَاَجِتهَا :َولَْم َتِلدْ لَُه، فَقَالَتْ أُمُّ الْهَْيثَمِ النََّخَعيِّةُ ِفي ذَِلَك
  ).إِلَْيِه فَلَمَّا اسَْتْيأََسْت َرفََعْت رَنِيَنا 

ن ِديَنارٍ، دَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا َحجَّاُج بن إِْبَراِهيَم اَألْزَرُق، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ، َعْن َعْمرِو بَح - ١٨٥١٤
اصِ بن الرَّبِيعِ َوأُمَُّها َزْيَنبُ َخلََف أَُبو الَْهيَّاجِ بن أَبِي ُسفَْيانَ بن الْحَارِِث بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َعلَى أَُماَمةَ بنِت أَبِي الَْع:قَالَ

  .بنُت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
زِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َحَسنٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد الَْع - ١٨٥١٥
كَاَنْت أَُماَمةُ بنُت أَبِي الَْعاصِ أُمََّها َزْيَنَب بنَت َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :مَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الُْمِغَريِة، قَالََعْن ُمَح

أََرْدتِ الزََّواَج فَال َتْخُرجِي ِمْن َرأْيِ  ال َتَزوَّجِي، فَإِنْ: َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ فَلَمَّا ُتُوفَِّي َعْنَها، قَالَ لََها
أََنا َخْيرٌ لَِك ِمْنُه فَاْجَعِلي : االُْمِغَريِة بن َنوْفَلٍ، فََخطََبَها ُمَعاوَِيةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ فََجاَءْت إِلَى الُْمِغَريِة َتْسَتأِْمرُُه، فَقَالَ لََه

  أَْمَرِك إِلَيَّ، فَفََعلَْت فََدعَا

  .ْيَنَب َعِقٌب، فََتَزوََّجَها، فََهلَكَتْ أَُماَمةُ بنتُ أَبِي الَْعاصِ ِعْنَد الُْمِغَريِة بن َنْوفَلٍ وَلَْم َتِلدْ لَُه، فَلَْيَس لَِزرِجَاال
  ِذكُْر أَزَْواجِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ن َعْبِد الُْعزَّى بن قَُصيٍِّمْنُهنَّ َخِدَجيةُ بنُت ُخَويِْلِد بنتِ أََسِد ب
ِإلنَاِث إِال إِبَْراهِيَم َعلَْيِه السَّالُم، َوِهَي أَوَّلُ اْمَرأَةٍ َتَزوََّجَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوِهَي أُمُّ وَلَِدِه الذُّكُورِ َوا

ثنا يُوُنسُ : دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، قَالََح. فَإِنَُّه ِمْن َسرِيَِّتِه مَارَِيةَ الِْقْبِطيَِّة
  .َخِدَجيةُ بنُت خَُوْيِلِد بن أََسدِ بن َعْبِد الْعُزَّى بن قَُصيٍّ: بن ُبكَيْرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، قَالَ

  ولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخِدَجيةَ َوِسنَِّها َوَوفَاِتَها َوِمْن أَْخَبارِهَاِذكُْر َتزْوِيجِ َرُس
 َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ، َعنِ اْبنِ - ١٨٥١٦

أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَكََر َخِدَجيةَ بنَت ُخَوْيِلٍد، َوكَانَ أَُبوَها َيْرغَُب أَنْ : بُ َحمَّاٌدَعبَّاسٍ ِفيَما َيْحَس
إِنَّ :، فَقَالَْت َخِدَجيةُ َألبِيَهاُيَزوَِّجُه َوَصَنَعْت طََعاًما َوشََراًبا َوَدَعتْ أََباَها َوَنفًَرا ِمْن قُرَْيشٍ فَطَِعُموا َوَشرِبُوا حَتَّى ثَِملُوا

َك كَانُوا َيفَْعلُونَ بِاآلَباِء إِذَا زَوَُّجوا ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه َيْخطُبُنِي، قُْم فََزوِّْجُه فََزوََّجَها إِيَّاُه فََخلَّقَْتُه وَأَلَْبَسْتُه ُحلَّةً َوكَذَِل
  َنظََر، فَإِذَا ُهَو ُمَخلٌَّق َوَعلَْيِه ُحلَّةٌ، بناِتهِْم، فَلَمَّا ُسرَِّي َعْنُه السُّكُْر

أََما :أََنا َزوَّْجُتِك َيِتيمَ أَبِي طَاِلبٍ ال لََعْمرِي، فَقَالَْت َخِدَجيةُ: زَوَّْجتَنِي ِمْن ُمَحمٍَّد، فَقَالَ:فَقَالَْت: َما شَأْنِي؟ قَالَ: فَقَالَ
  .خْبُِر قَُرْيًشا َوالنَّاَس أَنََّك كُْنَت َسكْرَاًنا فَلَْم تََزلْ بِِه حَتَّى َرِضَيَتسَْتحْيِي تُرِيُد أَنْ ُتَسفَِّه نَفَْسكَ ُت

ُر بن الَْعالِء، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن أَْعَيَن الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَعِث أَْحَمُد بن الِْمقَْدامِ، ثنا زَُهْي - ١٨٥١٧



َتزَوََّج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْمَس َعشَْرةَ امَْرأَةً :ثنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، قَالَ ثنا الْقَْيِسيُّ،
ْن بين إِسَْراِئيلَ، َولَْم َيَتَزوَّْج ِفي ِمْنُهنَّ ِستٌّ ِمْن قَُرْيشٍ، َووَاِحَدةٌ ِمْن ُحلَفَاِء قَُرْيشٍ، َوَسْبٌع ِمْن َساِئرِ الْعََربِ، َووَاِحَدةٌ ِم

ِة َخِدَجيةَ بنَت خَُوْيِلِد بن أََسِد بن الَْجاِهِليَِّة ِمْنُهنَّ غَْيَر وَاِحدٍَة، َولَْم تَِلْد لَُه ِمْنُهنَّ غَْيُرَها، فَأَوَّلُ َمْن َتزَوََّج ِفي الَْجاِهِليَّ
ُه ِعْنَد َعِتيقِ بن َعاِئِذ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر بن َمْخُزومٍ، ثُمَّ َخلََف َعلَْيَها َبْعَد َعِتيقٍ أَبُو َعْبِد الْعُزَّى بن قَُصيٍّ، َوكَاَنْت قَْبلَ

بن  ْت لَُه ِهْنَدَهالَةَ ِهْنُد بن ُزرَاَرةَ بن َنبَّاشِ بن َحبِيبِ بن ُصَردِ بن َسالَمةَ بن َجْرَوةَ بن أَِسيدِ بن َعْمرِو بن َتِميمٍ فََولََد
فََمرَّ ِهْندُ بِالَْبصَْرِة ُمجَْتاًزا فََهلََك بَِها فَلَْم يَقُْم سُوٌق َوال كٌَأل َيوَْمِئٍذ، فََتزَوََّجَها :قَالَ ُيوُنُس بن ُعَبْيٍد: ِهْنٍد، قَالَ زَُهْيٌر

  .ِة عَْبَد َمَناٍف، وََولََدْت لَُه ِفي اِإلْسالمِ غُالَمْينِ َوأَْرَبَع بناٍتالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَْعَدُهَما فََولََدْت لَُه ِفي الَْجاِهِليَّ
  َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن - ١٨٥١٨

مِّي يَد، َحدَّثَنِي َعَعْبِد اللَِّه بن ُمحَمٍَّد اِإلْخِميِميُّ الِْمصْرِيُّ، ثنا َعمِّي ُمَحمَُّد بن َمْهِديٍّ، ثنا َعْنَبَسةُ بن خَاِلدِ بن َيزِ
َتزَوََّج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :ُيوُنُس بن يَزِيَد، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
مَّ َتزَوََّج بَِمكَّةَ َعاِئَشةَ لَْم َيَتزَوَّْج بِكًْرا غَْيرََها، بَِمكَّةَ َخِدَجيةَ بنَت خَُوْيِلٍد َوكَاَنْت قَْبلَُه ِعْنَد َعِتيقِ بن َعاِئٍذ الَْمْخُزوِميِّ، ثُ

نَت َزْمَعةَ، َوكَاَنْت قَْبلَُه ثُمَّ َتزَوََّج حَفَْصةَ بنَت ُعَمَر َوكَاَنْت قَْبلَُه َتْحَت ُخنَْيسِ بن ُحذَافَةَ السَّْهِميِّ، ثُمَّ َتَزوََّج سَْوَدةَ ب
 بن أَِخي بين َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ، ثُمَّ َتَزوََّج أُمَّ َحبِيَبةَ بنَت أَبِي ُسفَْيانَ، َوكَاَنْت قَْبلَُه ِعْنَد ُعَبْيِد اللَِّه َتْحَت السَّكَنِ بن َعْمرٍو

 قَْبلَُه َتْحَت أَبِي َسلََمةَ َجْحشٍ اَألَسِديِّ أََسِد ُخَزْيَمةَ، ثُمَّ َتزَوََّج أُمَّ َسلََمةَ بنَت أَبِي أَُمْيَمةَ، َوكَانَ اْسمَُها ِهْنَد، َوكَاَنْت
بن َحارِثَةَ، ثُمَّ َتزَوََّج  َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد اَألَسِد بن َعْبِد الُْعزَّى، ثُمَّ َتَزوََّج َزْيَنبَ بنَت َجْحشٍ، َوكَاَنْت قَْبلَُه َتْحَت َزْيِد

ن أَبِي ِضرَارٍ ِمْن بين الُْمْصطَِلقِ ِمْن ُخَزاَعةَ ِفي غَْزَوِتِه الَِّتي َهَدمَ َمْيُموَنةَ بنَت الَْحارِِث، َوَسَبى جَُويْرَِيةَ بنتَ الْحَارِِث ب
ُه َعلَْيِه فَقََسَم لَهَا، ِفيَها َمَناةَ الُْمرَْيِسيَع، َوَسَبى َصِفيَّةَ بنَت حَُييِّ بن أَخْطََب ِمْن بين النَِّضريِ، َوكَاَنْت ِممَّا أَفَاَء اللَّ

للَِّه َصلَّى اللَُّه اَنةَ ِمْن بين قَُرْيظَةَ ثُمَّ أَْعَتقََها فَلَحِقَْت بِأَْهِلَها وَاحَْتَجَبْت وَِهَي ِعْنَد أَْهِلهَا، َوطَلََّق َرُسولُ اَواسَْتَسرَّ َرْيَح
  َعلَْيِه َوَسلََّم

الَْجْوِن الْكِْنِديَّةَ ِمْن أَْجلِ َبيَاضٍ كَانَ بِهَا، الْعَاِلَيةَ بنَت ظَْبَيانَ، َوفَاَرقَ أُْختَ بين َعْمرِو بن ِكالبٍ، َوفَاَرقَ أُْختَ بين 
أَنَّ الْعَاِلَيةَ بنَت ظَْبَيانَ َتَزوََّجتْ َوُتُوفَِّيْت َزْيَنُب بنُت خَُزْيَمةَ الْهِالِليَّةُ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحيٌّ، َوَبلََغَنا 

  .ُه نَِساَءُه فََنكََحتْ بن َعمٍّ لََها ِمْن قَْوِمَها، َوَولََدْت ِفيهِْمقَْبلَ أَنْ ُيَحرَِّم اللَّ
أَوَّلُ امَْرأَةٍ :لََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، قَا - ١٨٥١٩

بَِها  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخِدَجيةَ، ثُمَّ َتَزوََّج سَْوَدةَ بنتَ َزْمَعةَ، ثُمَّ َنكََح َعاِئَشةَ بَِمكَّةَ وََبَنى َتَزوََّجَها َرسُولُ اللَِّه
ُجَويْرَِيةَ بنَت الْحَارِِث، فَكَاَنْت ِممَّا  بِالَْمِديَنِة، َوَنكََح بِالَْمِديَنِة َزْيَنَب بنَت خَُزْيَمةَ الْهِالِليَّةَ، ثُمَّ َنكَحَ أُمَّ َسلََمةَ، ثُمَّ َنكََح

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َنكََح َصِفيَّةَ أَفَاَء اللَُّه َعلَْيِه، ثُمَّ َنكََح َمْيمُوَنةَ بنتَ الْحَارِِث، وَِهَي الَِّتي َوَهَبْت نَفَْسَها ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
اللَُّه َعلَْيِه َيْوَم َخْيَبَر، ثُمَّ َنكََح َزْيَنبَ بنَت َجْحشٍ، َوكَاَنِت امَْرأَةَ َزْيِد بن حَارِثَةَ، َوُتُوفَِّيتْ بنَت حَُييٍّ، َوِهَي ِممَّا أَفَاَء 

أَةً ِمْن بين ِكالبٍ ِمْن بين َح امَْرَزيَْنُب بنُت ُخَزْيَمةَ ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َخِدَجيةُ أَْيًضا ُتُوفَِّيْت بَِمكَّةَ، َوَنكَ
  .الَْعاِلَيةُ بنُت ظَْبَيانَ، فَطَلَّقََها ِحَني أُْدِخلَْت َعلَْيِه: َربِيَعةَ يُقَالُ لََها

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ - ١٨٥٢٠



َخِدَجيةُ بنتُ ُخَوْيِلٍد، َوَعاِئَشةُ بنُت أَبِي َبكْرٍ، َوأُمُّ َسلََمةَ بنِت : َج َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالزُّْهرِيِّ، أَنَّ أَْزوَا
َنةُ بنُت الَْحارِِث، َوَزْيَنبُ أَبِي أَُميَّةَ، َوحَفَْصةُ بنُت ُعَمَر، َوأُمُّ َحبِيَبةَ بنُت أَبِي سُفَْيانَ، َوجَُويْرَِيةُ بنتُ الْحَارِِث، َوَمْيمُو

ْنِديَّةُ ِمْن بين الَْجْوِن، بنُت َجْحشٍ، َوَسوَْدةُ بنُت َزْمعَةَ، َوَصِفيَّةُ بنُت ُحَييٍّ َحتَّى اْجَتَمْعَن ِعْنَدُه ِتْسَعةٌ َبْعدَ َخِدَجيةَ، َوالِْك
أَْخبََرنِي : َنُب بنُت ُخَزْيَمةَ امَْرأَةٌ ِمْن بين ِهاللٍ، قَالَ الزُّْهرِيَُّوالْعَاِلَيةُ بنُت ظَْبَيانَ ِمْن بين َعاِمرِ بن بين ِكالبٍ، َوَزْي

لَقَدْ : أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْنَك، فَقَالَ: لَمَّا أُْدِخلَِت الْكِْنِديَّةُ َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت: ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ، قَالَ
  .بَِعظِيمٍ، الْحَِقي بِأَهِْلِكُعذِْت 

قَالَ اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ، وَعْمُرو : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن جُرَْيجٍ، قَالَ - ١٨٥٢١
: َسلََّم ِتْسُع نِْسَوٍة َمَع صَِفيَّةَ َبْعدَ َخِدَجيةَ، مَاَت َعْنُهنَّ كُلُُّهنَّ قَالَاْجَتَمَع ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو:بن ِدينَارٍ

اَنْت إِْحَداُهَما ُتْدَعى َوَزاَد ُعثَْمانُ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ اْمرَأََتْينِ ِسَوى التِّْسعِ ِمْن بين َعاِمرِ بن صَْعَصَعةَ ِكلَْتاُهَما َجَمَع، َوكَ
ُه فَطَلَّقََها َوَنكَحَ اكِنيِ، َوكَاَنتْ َخْيَر نَِساِئهِ ِللَْمَساِكنيِ، وََنكََح امَْرأَةً ِمْن بين الَْجْوِن، فَلَمَّا َجاَءْتُه اْسَتَعاذَْت ِمْنأُمَّ الَْمَس

  َم فَفَرََّق ُعَمُر بَْيَنُهَما،اْمَرأَةً ِمْن ِكْنَدةَ، وَلَْم َيْجَمْعَها فََتَزوََّجْت َبْعَد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

اتَّقِ اللََّه َيا ُعَمُر، إِنْ كُْنُت ِمْن أُمَّهَاِت الُْمْؤمِنَِني فَاضْرِْب َعلَيَّ الِْحَجاَب َوأَْعِطنِي َما : َوضََرَب َزْوَجَها، فَقَالَْت
  .ال، َوال نِْعَمةَ، َوال أُطِْمُع ِفي ذَِلَك أََحًدا: ، قَالَفََدعْنِي أَْنِكْح: أََما ُهَناِلَك فَال، قَالَْت: أَْعطَْيَتُهنَّ، فَقَالَ

َوأُمُّ بين َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوبََناِتهِ :َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، قَالَ - ١٨٥٢٢
بنُت خَُوْيِلٍد، َوكَاَنْت ُتْدَعى ِفي الَْجاِهِليَّةِ الطاهرةَ بنَت أََسِد بن َعْبِد الُْعزَّى بن قَُصيٍّ، َوأُمَُّها  غَْيَر إِبَْراِهيمَ َخِدَجيةُ

ِد َمَنافِ  بنُت عَْبفَاِطَمةُ بنُت زَاِئَدةَ بنتِ ُجْنُدبٍ، َوُهَو اَألَصمُّ بن َصْخرِ بن َعْبِد َمعِيصِ بن َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ، َوأُمَُّها هَالَةُ
بن سَْهمِ بن  بن الَْحارِِث بن ُمْنِقذِ بن َعْمرِو بن َمِعيصِ بن َعْمرِو بن لَُؤيٍّ َوأُمَُّها الَْعرِقَةُ، وَاْسُمَها ِقالَبةُ بنُت سَْعِد

ُهَو الَِّذي رََمى سَْعَد بن ُمَعاٍذ َعْمرِو بن ُهَصْيصِ بن كَْعبِ بن لَُؤيٍّ، َوِحبَّانُ بن َعْبِد َمنَاٍف أَُخو هَالَةَ َألبِيَها َوأُمَِّها 
عَرََّق اللَُّه َوْجَهَك ِفي :ُخذَْها َوأََنا اْبُن الَْعرِقَِة، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرِحَمُه اللَُّه َيْوَم الَْخْنَدقِ، فَقَالَ

َسْعًدا فََماتَ َشهِيًدا، َوكَاَنْت َخِدَجيةُ بنُت ُخَوْيِلٍد قَْبلَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه النَّارِ، فَأََصابَ أَكَْحلُ سَْعَد َرِحَم اللَُّه 
ةَ مَاِلكُ  َعلَْيَها أَُبو َهالََوَسلََّم ِعْنَد َعِتيقِ بن َعاِئِذ بن َعْبدِ اللَِّه بن َعْمرِو بن َمْخُزومٍ، فَوَلََدْت لَُه هِْنَد بن َعِتيقٍ، ثُمَّ َخلََف

  بنَنبَّاشِ بن ُزرَاَرةَ بن َوفَْدانَ بن َحبِيبِ بن َسالَمةَ بن َعِديٍّ ِمْن بين

لََدتْ لَُه ِهْنَد بن أَبِي هَالَةَ، فَهِْندُ بن َعِتيقٍ، َوِهْنُد، وهالةُ أَسِيِد بن َعْمرِو بن َتِميمٍ َحِليُف بين عَْبِد الدَّارِ بن قَُصيٍّ، فََو
  .ْن َخِدَجيةَ بنتِ ُخَوْيِلٍد ِمْن أُمِّهِْمأَْبَناُء أَبِي هَالَةَ َماِلِك بن َنبَّاشِ بن ُزرَاَرةَ إِْخَوةُ وَلَِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِم

اَمةَ بن ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ الَْمْخُزوِميُّ، َعْن أَُسَحدَّ - ١٨٥٢٣
ِدَجيةَ بَِمكَّةَ، وَِهَي أَوَّلُ َتَزوَّجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخ:َحفْصٍ، وغَيْرِِه، َعْن ُيوُنَس، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، قَالَ

ْيِه َوَسلََّم، َوُهَو اْبُن إِْحَدى اْمَرأَةٍ َتَزوََّج، َوكَاَنْت قَْبلَُه ِعْنَد أَبِي هَالَةَ التَِّميِميِّ َوَتزَوََّجَها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ
أَنَّ َعْمَرو بن أََسدٍ :َوَحدَّثَنِي ُعَمُر بن أَبِي َبكْرٍ الُْمَؤمِِّليُّ: ْبَعِثِه، قَالَ الزَُّبيُْرَوِعْشرِيَن َسَنةً، َوُتُوفَِّيْت ِلَسْبعٍ َمَضْيَن ِمْن َم

سٍ َوِعْشرِينَ َسلََّم، َوُهَو اْبُن خَْمَزوََّج َخِدَجيةَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَتَزوََّجَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َنكَحَ :َوَحدَّثَنِي ُمحَمَُّد بن َحَسنٍ، َعْن َخاِلِد بن إِْسَماِعيلَ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، قَالَ: َسَنةً َوقُرَْيٌش َتبْنِي الْكَْعَبةَ، قَالَ الزُّبَْيُر

َوَحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َحَسنٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه : ةً، قَالَ الزَُّبْيُرَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو اْبُن َسْبعٍ وَثَالِثنيَ َسَن



ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه َيخْطُُب َخِدَجيةَ بنَت خَُوْيِلٍد َهذَا :قَالَ َعْمُرو بن أََسٍد: بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  الْفَْحلُ ال

َوَحدَّثَنِي ُمحَمَُّد بن َحَسنٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن فُلَْيحٍ، َعْن َيزِيَد بن ِعيَاضٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، : ُه، قَالَ الزُّبَْيُرُيقَْرُع أَْنفُ
الْقُْرآنُ، ثُمَّ نََزلَ َعلَْيِه  كَاَنْت َخِدَجيةُ بنُت خَُوْيِلٍد ِعْندَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبلَ أَنْ َينْزِلَ َعلَْيِه:قَالَ

َيْت بَِمكَّةَ قَْبلَ أَنْ َيخُْرَج الْقُْرآنُ، وَِهَي ِعْنَدُه َوِهيَ أَوَّلُ َمْن َصدَّقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوآَمَنْت بِِه، َوُتُوفِّ
  .َمِديَنِة بِثَالِث ِسنَِنيَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الْ

َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا يُوُنُس بن ُبكَيْرٍ،  - ١٨٥٢٤
  .لَمْ َيَتزَوَّْج َرسُولُ اللَِّه َعلَى َخِدَجيةَ حَتَّى َماَتْت:إِْسحَاَق، قَالَ
لَْم َيَتَزوَّجِ النَّبِيُّ :َسِمْعُت الزُّْهرِيَّ، َيقُولُ: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، قَالَ - ١٨٥٢٥

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َخِدَجيةَ حَتَّى َماَتْت
ُتُوفَِّيْت َخِدَجيةُ قَْبلَ :ِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْب - ١٨٥٢٦

ِت َخِدجيَةَ، ِئَشةَ قَرِيًبا ِمْن َمْوَمخَْرجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمِديَنِة بِثَالِث ِسنَِني أَوْ َنْحَو ذَِلَك، َوَتزَوََّج َعا
  .َولَْم يََتَزوَّْج َعلَى َخِدَجيةَ حَتَّى َماَتْت

الَْعالِء، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن أَْعَيَن الْبَْغدَاِديُّ، ثنا أَُبو اَألْشَعِث أَْحَمُد بن الِْمقَْدامِ، ثنا زَُهْيُر بن  - ١٨٥٢٧
  ُتُوفَِّيْت َخِدجيَةُ:بن ِدَعاَمةَ، قَالََسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ 

النَِّساِء وَالرَِّجالِ، َولَمْ َيَتزَوَّْج ِفي بَِمكَّةَ قَْبلَ الْهِْجَرةِ بِثَالِث ِسنَِني، َوِهَي أَوَّلُ َمْن آَمَن بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن 
  .لَُه ِمَن الَْمهَايِرِ غَْيُرَهاالَْجاِهِليَِّة غَْيَرَها، َولَْم َتِلدْ 

ْرَوةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو أَُسامَةَ، ثنا ِهَشاُم بن ُع - ١٨٥٢٨
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثَالِث ِسنَِني ُتُوفَِّيْت َخِدَجيةُ قَْبلَ أَنْ َيخُْرَج النَّبِيُّ َصلَّى:أَبِيِه، قَالَ
َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا يُوُنُس بن ُبكَيْرٍ،  - ١٨٥٢٩

  .اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثَالِث ِسنَِني َماَتتْ َخِدَجيةُ قَْبلَ مَُهاجِرِ َرسُولِ:بن إِْسحَاَق، قَالَ
، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َحَسنٍ، َعْن أَُساَمةَ بن حَفْصٍ - ١٨٥٣٠

  .ُتُوفَِّيْت َخِدَجيةُ قَْبلَ أَنْ تُفَْرَض الصَّالةُ:َشةَ، قَالَْتُيوُنَس، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعاِئ
َريِة، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َحَسنٍ، َعْن َيْعلَى بن الُْمِغ - ١٨٥٣١

: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َخِدَجيةَ، َوِهَي ِفي مََرِضَها الَِّذي ُتُوفَِّيْت ِفيِه، فَقَالَ لََهاَدَخلَ َرسُولُ :أَبِي َروَّاٍد، قَالَ
اللََّه َزوََّجنِي َمَعِك ِفي  ِت أَنَّبِالْكُْرِه مِنِّي َما الَِّذي أََرى ِمْنكِ َيا َخِدَجيةُ َوقَْد َيْجَعلُ اللَُّه ِفي الْكُْرِه َخْيًرا كَِثًريا، أََما َعِلْم

  الَْجنَِّة َمرَْيَم بنَت ِعْمَرانَ َوكُلْثََم أُْخَت ُموَسى َوآِسيَةَ

  .بِالرِّفَاِء وَالَْبنَِني: َنَعْم، قَالَْت: َوقَْد فََعلَ اللَُّه ذَِلَك َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: اْمَرأَةَ ِفْرَعْونَ؟ قَالَْت
دِ يُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أََنا ُحمَْيٌد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبَحدَّثََنا َعِل - ١٨٥٣٢

َعلَْيِه حَتَّى َتزَوَّجَ  لَمَّا مَاَتْت َخِدَجيةُ اشَْتدَّ ذَِلَك َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َخِشَي:بن ُعَمْيرٍ، قَالَ
  .َعاِئَشةَ



ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن الَْخطَّابِ، ثنا َعِليُّ بن غَُرابٍ، َعْن ُيوُسفَ : َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، قَالَ - ١٨٥٣٣
ْن أَْسلََم َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعِليُّ بن أَبِي َخِدَجيةُ أَوَّلُ َم:بن ُصَهْيبٍ، َعنِ اْبنِ ُبرَْيَدةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .طَاِلبٍ
هِالِليُّ، ح َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدٍ الُْمَحارِبِيُّ، ثنا َسِعيُد بن ُخثَْيمٍ الْ - ١٨٥٣٤
ثنا َعمِّي سَِعيُد بن خُثَْيمٍ، َعْن : ُحَسْيُن بن ُمحَمٍَّد الرَّامَُهْرُمزِيُّ، ثنا أَْحَمُد بن َرَشِد بن ُخثَْيمٍ الْهِالِليُّ، قَالَوَحدَّثََنا الْ

: بن قَْيسٍ َألبِيِه، قَالَ أََسِد بن ُعَبْيَدةَ الَْبَجِليِّ، َعْن َيْحَيى بن َعِفيٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َعِفيٍف َوكَانَ أََخا اَألْشَعِث
َرُجال َتاجًِرا، فَأََنا ِعْنَدهُ َوَرْدُت َمكَّةَ َألبَْتاعَ َألْهِلي ِمْن ِطيبَِها َوِعطْرَِها، فَأََوْيُت إِلَى الَْعبَّاسِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، َوكَانَ 

َب َبَصَرُه ِفي السََّماِء، ثُمَّ َضَرَب بَِبصَرِِه ِقَبلَ الْكَْعبَِة، فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ َوقَْد طَلََعِت الشَّْمُس، وَأََنا أَْنظُُر إِذْ َجاَء َشابٌّ فَقَلَّ
  َجاَء غُالٌم فَقَاَم َعْن َيِمينِِه، فَلَْم أَلَْبثْ أَنْ َجاَءِت

َيا َعبَّاُس، أَْمٌر َعِظيٌم، قَالَ : َجدَا، فَقَالَاْمَرأَةٌ، فَقَاَمْت َخلْفَُهَما فَكَبََّر الشَّابُّ فَكَبََّرا، فََركََع فََركَعَا، فََسَجَد فََس
َهذَا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ اْبُن أَِخي، َهلْ َتْعلَمُ :ال، قَالَ: الَْعبَّاُسأَْمٌر َعظِيٌم، َهلْ َتعْلَُم َمنِ الشَّابِّ؟، قُلُْت

َخِدَجيةُ بنُت خَُوْيِلِد بن أََسِد بن َعْبِد الْعُزَّى َسيَِّدةُ نَِساِء قَُرْيشٍ زَْوُج اْبنِ أَِخي، َوَهذَا  َهِذِه:ال، قَالَ: َمنِ الَْمْرأَةُ؟، قُلُْت
ا أَْعرِفُ ينِ ال وَاللَِّه َمَعِليُّ بن أَبِي طَاِلبِ بن أَِخي، َزَعَم اْبُن أَِخي َهذَا أَنَّ َربَّهُ َربُّ السَّمََواِت وَاَألْرَض أََمَرُه بَِهذَا الدِّ

  .أََحًدا َعلَى َوْجِه اَألْرضِ َعلَى َهذَا الدِّينِ غَْيَر َهُؤالِء الثَّالثَِة
  َمَناِقُب َخِدَجيةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنهَا

َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعِليٍّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، َوعَارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َو - ١٨٥٣٥
ثنا َداُودُ بن أَبِي الْفُرَاِت الْكِْنِديُّ، َعْن ِعلَْباِء بن أَْحَمَر الَْيْشكُرِيِّ، َعْن : اَألبَّاُر، ثنا َعِليُّ بن ُعثَْمانَ الالحِِقيُّ، قَالُوا

َتْدُرونَ َما :لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي اَألْرضِ أَْرَبَعةَ أَْخطٍُط، ثُمَّ قَالََخطَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال: ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َخِدَجيةُ بنتُ ُخَوْيِلٍد، َوفَاِطَمةُ بنُت ُمحَمٍَّد، َوَمرَْيُم بنُت : أَفَْضلُ نَِساِء أَْهلِ الَْجنَِّة:اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، قَالَ: َهِذِه؟، قَالُوا
  .َوآِسَيةُ بنُت ُمزَاِحمٍ اْمَرأَةُ ِفْرَعْونَ ِعْمَرانَ،
زِيزِ بن ُمحَمٍَّد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َحَسنٍ، َعْن َعْبِد الَْع - ١٨٥٣٦

  َعْن ُموَسى بن

مَْرَيُم بنتُ : سَيِّدَاُت نَِساِء أَْهلِ الَْجنَِّة:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اسٍ، قَالَُعقَْبةَ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّ
  .ِعْمَرانَ، ثُمَّ فَاِطَمةُ بنُت ُمَحمٍَّد، ثُمَّ َخِدَجيةُ، ثُمَّ آِسَيةُ اْمرَأَةُ ِفْرَعْونَ

اهِيَم الدََّبرِيُّ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أََنسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَر - ١٨٥٣٧
مٍَّد، َوآِسَيةُ مَْرَيُم بنُت ِعْمَرانَ، َوَخِدَجيةُ بنتُ ُخَوْيِلٍد، َوفَاِطَمةُ بنُت ُمَح: َحسُْبَك ِمْن نَِساِء الَْعالَِمَني:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .اْمَرأَةُ ِفْرَعْونَ
ْرَوةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َواْبُن جُرَْيجٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُع - ١٨٥٣٨

َخْيرُ :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: بٍ، قَالَأَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ، أَنَّ َعِليَّ بن أَبِي طَاِل
  .مَْرَيمُ بنُت ِعْمَرانَ، َوَخْيُر نَِساِئَها َخِدَجيةُ بنتُ ُخَوْيِلٍد: نِسَاِئَها

اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، وَأَُبو أَُساَمةَ، وَأَُبو أَُساَمةَ، َعْن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد - ١٨٥٣٩
َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ، َعْن َعِليٍّ، قَالَ



  .ِعْمَرانَ، َوَخِدَجيةُ بنُت ُخَويِْلٍدمَْرَيمُ بنُت : َخْيُر نِسَاِئَها:َيقُولُ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدَوسِ بن كَاِملٍ، ثنا َسِعيدُ بن َيْحَيى بن َسعِيٍد اُألَموِيُّ، ثنا أَبِي، َعْن ُمجَاِلٍد، َعنِ  - ١٨٥٤٠

  َسلََّم َعْن َخِدَجيةَسُِئلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: الشَّْعبِيِّ، َعْن جَابِرٍ، قَالَ

  .َرأَيُْتَها َعلَى َنَهرٍ ِمْن أَْنَهارِ الَْجنَِّة، ِفي َبْيٍت ِمْن قََصبٍ، ال لَْغَو ِفيِه َوال َنَصَب:بنِت خَُوْيِلٍد، قَالَ
يَسى بن ُمْسِلمٍ الَْهْمَدانِيُّ، ثنا َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الَْخطَّابِ، ثنا ِع - ١٨٥٤١

َبْيَنَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَاِلٌس َمعَ : َمْيَسَرةُ بن ُعثَْمانَ اَألْشَجِعيُّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
َيا ُمحَمَُّد، أَقْرأ َخِدَجيةَ مِنِّي السَّالَم، َوَبشِّْرَها بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِمْن قََصبٍ، ال :َخِدَجيةَ إِذْ أَتَاُه جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَ

  .أَذًى ِفيِه َوال َنَصَب
بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامِ بن أَبِي الدَُّمْيكِ الُْمْسَتْمِلي، ثنا أَْحَمدُ بن َجنَابٍ الِْمصِّيِصيُّ، ثنا ِعيَسى  - ١٨٥٤٢

َبشََّر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخِدَجيةَ بَِبْيٍت ِفي :ُيوُنَس، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
  .الَْجنَِّة ِمْن قََصبٍ، ال َصَخَب ِفيِه َوال َنَصَب

بَرِيُّ، ثنا أَُبو َبكْرٍ الزَُّهْيرِيُّ، ثنا َعْمُرو بن َعاِصمٍ الِْكالبِيُّ، ثنا َعْبدُ الَْواِحِد َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكْ - ١٨٥٤٣
ي َبشََّر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخِدَجيةَ بَِبْيٍت ِف:بن زَِياٍد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَال

  .الَْجنَِّة ِمْن قََصبٍ، ال َصَخَب ِفيِه َوال َنَصَب
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ، َعْن ُعَماَرةَ بن الْقَْعقَاعِ - ١٨٥٤٤

  أََتى جِْبرِيلُ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،: ، قَالَُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ

ْن َربَِّها، َوَبشِّْرَها بَِبْيٍت ِفي َهِذهِ َخِدَجيةُ قَْد أَتَْتَك بِإَِناٍء ِفيِه إَِداٌم، َوطََعاٌم َوَشرَاٌب، فَإِذَا أَتَْتَك فَأَقْرأ َعلَْيَها السَّالَم ِم:فَقَالَ
  .ِة ِمْن قََصبٍ، ال َصَخَب ِفيِه َوال َنَصَبالَْجنَّ

ي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِ - ١٨٥٤٥
وَاِسِطيُّ، ثنا َوْهُب بن بَِقيَّةَ، أنا خَاِلُد بن َعْبدِ اللَِّه، ح َوَحدَّثََنا ثنا َيْعلَى بن ُعَبْيٍد، ح َوَحدَّثََنا َمْحُمودُ بن ُمَحمٍَّد الْ

يلَ بن أَبِي خَاِلٍد، أَْحَمُد بن ُمَحمٍَّد الشَّافِِعيُّ، ثنا َعمِّي إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد الشَّاِفِعيُّ، ثنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن إِْسَماِع
َبشََّر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخِدَجيةَ بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِمْن قََصبٍ، ال َصَخبَ :بِي أَْوفَى، قَالََعْن َعْبِد اللَِّه بن أَ
  .ِفيِه َوال َنَصَب

ا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعنِ الشَّيَْبانِيِّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُيوُنَس الرَّقِّيُّ، ثنا اْبُن أَبِي َسِميَنةَ، ثن - ١٨٥٤٦
َبشِّْر َخِدَجيةَ بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِمْن : قَالَ ِلي جِبْرِيلُ:َعنِ اْبنِ أَبِي أَوْفَى، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .قََصبٍ، ال َصَخَب ِفيِه َوال َنَصَب
َوَحدَّثََنا َوْهُب بن : ثََنا الْقَاِسُم بن اللَّْيِث أَُبو َصاِلحٍ الرَّاسِبِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ، قَالََحدَّ - ١٨٥٤٧

قَالَ : ِه بن َجْعفَرٍ، قَالََجرِيرِ بن َحازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَّ
  أُِمْرتُ أَنْ أَُبشَِّر َخِدَجيةَ بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ِمْن قََصبٍ، ال َصَخَب ِفيِه َوال َنَصَب
َمانَ، ثنا مَُباَركُ بن فََضالَةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، ثنا َسِعيدُ بن ُسلَْي - ١٨٥٤٨



َما أَكْثََر َما ُتكِْثُر ِذكْرَ َخِدَجيةَ : أَبِيِه، َعْن َعاِئشَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيكِْثُر ِذكَْر َخِدَجيةَ، فَقُلُْت
 لََك ِمْن َخِدَجيةَ َعجُوٌز َحمَْراُء الشِّْدقَْينِ قَْد َهلَكَْت ِفي َدْهرٍ، فََغِضَب َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَوقَْد أَْخلََف اللَُّه 

َيا َرسُولَ اللَِّه، اْعُف : ، قُلُْتإِنَّ اللََّه َرَزقََها مِنِّي َما لَْم َيْرُزْق أََحًدا ِمْنكُنَّ:َوَسلََّم غََضًبا َما َرأَْيُتُه غَِضَب ِمثْلَُه قَطُّ، َوقَالَ
  ).َعنِّي َعفَا اللَُّه َعْنَك، وَاللَِّه ال َتْسَمعُنِي أَذْكُُر َخِدَجيةَ َبْعَد َهذَا الَْيْومِ بَِشْيٍء َتكَْرُهُه 

ْبَراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، ثنا ثنا إِ: َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّاُر، َوأَحَْمُد بن زَْيِد بن َهاُرونَ، قَاال - ١٨٥٤٩
َما غِْرُت َعلَى :الَْتَعْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئشَةَ، قَ

َما ِغْرُت َعلَى َخِدَجيةَ، َولَقَْد َهلَكَْت قَْبلَ أَنْ َيَتزَوَّجَنِي بِثَالثِ ِسنَِني، لَمَّا اْمَرأَةٍ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ظَلُّ َيَتَتبَّعُ نْ كَانَ لََيذَْبُح الشَّاةَ فََيكُْنُت أَْسَمُع ِمْن ِذكْرِِه إِيَّاهَا، َولَقَْد أََمَرُه َربُُّه أَنْ يَُبشَِّرَها بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِمْن قََصبٍ، َوإِ

  .بِأَْعضَاِئَها َصَداِئَق َخِدَجيةَ
  يِه، َعْنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِ - ١٨٥٥٠

ى َخِدَجيةَ، ِممَّا َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيذْكُُرَها، َما ِغْرُت َعلَى أََحٍد َما ِغْرُت َعلَ:َعاِئَشةَ، قَالَْت
  .أََمَرُه اللَُّه أَنْ يَُبشَِّرَها بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِمْن قََصبٍ:َوقَالَْت

بِي، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَ - ١٨٥٥١
َما ِغْرُت َعلَى أََحٍد ِمْن نَِساِء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِغْرُت َعلَى َخِدَجيةَ ِمْن :َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
  .َعلَْيِه َوَسلََّم كَثَْرِة ِذكْرِِه لََها صَلَّى اللَُّه

يُّ، ثنا َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا ُمحَمَُّد بن َسعِيٍد اَألصَْبَهانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِم - ١٨٥٥٢
اسَْتأْذََنْت َهالَةُ بنُت :يِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْتثنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِ: ِمْنجَاُب بن الْحَارِِث، قَاال

اللَُّهمَّ َهالَةُ، :اَح ِلذَِلَك، فَقَالَُخَوْيِلٍد أُْخُت َخِدَجيةَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََشبََّهُه بِاْستِئْذَانِ َخِدَجيةَ، فَاْرَت
ِلكَثَْرِة ذِكْرِِه إِيَّاَها، َولَقَْد َتزَوَّجَنِي َبْعدََها :ٍد َما ِغْرُت َعلَى َخِدجيَةَ، زَاَد ِمْنَجاٌب ِفي َحِديثِِهفَِغْرُت، َوَما ِغْرُت َعلَى أََح

  .بِثَالِث ِسنَِني
َشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن ِه - ١٨٥٥٣

ْيِه َوَسلََّم َما ِغْرُت َعلَى امَْرأٍَة َما ِغْرُت َعلَى َخِدَجيةَ، َوَما ذَاَك إِال ِلكَثَْرِة ِذكْرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ:َعاِئَشةَ، قَالَْت
  .إِيَّاهَا

  أََسُدَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا  - ١٨٥٥٤

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أُِتَي بِالشَّْيِء، : بن ُموَسى، ثنا ُمبَاَرُك بن فََضالَةَ، َعْن ثَابٍِت، َعْن أََنسٍ، قَالَ
  .اذَْهُبوا بِهِ إِلَى فُالنَةَ، فَإِنََّها كَاَنْت َصِديقَةً ِلَخِدَجيةَ:قَالَ

بن  ْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َمِعنيٍ، ثنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ الْفََزارِيُّ، َعْن َواِئلَِحدَّثََنا َع - ١٨٥٥٥
ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا كَانَ َرُسولُ اللَّ: قَالَْت عَاِئَشةُ: َداُوَد، َعْن َعْبِد اللَِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

قَْد : ي الَْغْيرَةُ، إِلَى أَنْ قُلُْتذَكََر َخِدَجيةَ لَْم َيكُْن َيْسأَُم ِمْن ثََناٍء َعلَْيَها وَاالْسِتْغفَارِ لََها، فَذَكََرَها ذَاتَ َيْومٍ، َواْحَتَملَتْنِ
فَرَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَِضَب غََضًبا َسقَطَ ِفي جِلِْدي، فَقُلُْت : ْتَعوََّضَك اللَُّه ِمْن كَبَِريِة السِّنِّ، قَالَ

، فَلَمَّا ا َبِقيُتاللَُّهمَّ إِنََّك إِنْ أَذَْهْبَت عَنِّي غََضَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم أَذْكُْرَها بُِسوٍء َم: ِفي َنفِْسي
كَْيَف قُلِْت؟ َواللَِّه لَقَْد آَمَنتْ بِي إِذْ كَفََر بَِي النَّاُس، :َرأَى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذي قَدْ لَِقيُت، قَالَ



  .ي، فََغَدا بَِها َعلَيَّ َوَراَح َشْهرًاَوَصدَّقَْتنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاُس، َوُرزِقَْت ِمنِّي الَْولََد إِذْ ُحرِْمِتيِه مِنِّ
الشَّْعبِيِّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا اْبُن الُْمبَاَرِك، َعْن ُمجَاِلٍد، َعنِ  - ١٨٥٥٦

  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ذَكََر َخِدَجيةَ أَْحَسَن َعلَْيهَاكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى : َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

َما أَْبَدلَنِي اللَُّه بَِها خَْيًرا ِمنَْها، َصدَّقَتْنِي إِذْ كَذََّبنِي النَّاُس، :َما َتذْكُُر ِمنَْها َوقَْد أَْبدَلََك اللَُّه بَِها خَْيًرا؟ قَالَ: الثََّناَء، فَقُلُْت
  .ي بِمَاِلَها إِذْ َحَرمَنِي النَّاُس، َوَرَزقَنِي اللَُّه ِمْنَها الْوَلََد إِذْ لَْم يَْرُزقْنِي ِمْن غَْيرَِهاَوَواسَْتنِ

لَْواِحِد َعْبِد ا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْخُزوِميُّ، ثنا ُسفْيَانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن - ١٨٥٥٧
َدَخلَْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْمرَأَةٌ، فَأُِتَي َرسُولُ : بن أَْيَمَن، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

َيا َرسُولَ اللَِّه، ال َتْغُمْر َيَدْيَك، : َيَضُع َبْيَن َيدَْيَها، فَقُلُْتاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِطََعامٍ، فَجََعلَ َيأْكُلُ ِمَن الطََّعامِ َو
إِنَّ َهِذِه كَاَنْت تَأِْتيَنا أَيَّاَم َخِدَجيةَ، َوإِنَّ ُحْسَن الَْعْهِد، أَْو َحِفظَ الْعَْهِد ِمَن :فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا َرسُولَ اللَِّه، قَْد أَْبَدلَكَ اللَُّه بِكَبَِريِة السِّنِّ : مَّا ذَكَرَ َخِدَجيةَ أََخذَنِي َما َيأُْخذُ النَِّساَء ِمَن الْغَْيَرِة، فَقُلُْتاِإلَمياِن، َولَ
نْ َرَزقََها اللَُّه مِنِّي الَْولََد، َولَمْ َيْرزُقِْك؟ َما ذَنْبِي أَ:َحِديثَةَ السِّنِّ، فََغِضَب َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قَالَ

  .َوالَِّذي َبَعثَكَ بِالَْحقِّ ال أَذْكُُرَها بَْعَد َهذَا إِال بِخَْيرٍ: قُلُْت
الْبَُنانِيُّ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، ثنا ثَابٌِت - ١٨٥٥٨

  الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ َمعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،

أَقْرِئَْها ِمَن اللَِّه : َعلَْيِه السَّالُمَيا جِبْرِيلُ، َهِذِه َخِدَجيةُ، فَقَالَ جِبْرِيلُ :فََجاَءْت َخِدَجيةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .السَّالَم َوِمنِّي
ِعيِد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َحَسنٍ، َعْن إِْبَراِهيَم بن َس - ١٨٥٥٩

َهِذِه َخِدَجيةُ قَدْ َجاَءْت بِحَْيسٍ : ى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بِحَِراَء، فَقَالََجاَء جِبْرِيلُ إِلَ: كَِثريٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
الَِّذي ِفي  إِنَّ جِْبرِيلَ أَْعلََمنِي بِِك َوبِالَْحْيسِ:ِفي غَْزَرِتهَا، فَقُلْ لََها إِنَّ اللََّه يُقْرِئُِك السَّالَم، فَلَمَّا َجاَءْت، قَالَ لَهَا

  .ُهَو السَّالُم َوِمْنُه السَّالُم َوَعلَى جِبْرِيلَ السَّالُم: اللَُّه ُيقْرِئَُها السَّالَم، فَقَالَْت: غَْزرَِتِك قَْبلَ أَنْ تَأِْتَي، َوقَالَ
لََمةَ، َعْن َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َس - ١٨٥٦٠

إِنِّي أَْسَمُع َصْوًتا، َوأََرى َضْوًءا، َوإِنِّي :اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفيَما َيْحِسُب َحمَّاٌد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلَخِدَجيةَ
لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيفَْعلْ بَِك ذَاَك َيا اْبَن َعْبِد اللَِّه، ثُمَّ أََتْت َوَرقَةَ بن َنوْفَلٍ، : جيَةُأَْخَشى أَنْ َيكُونَ بِي َجَنٌن، فَقَالَْت َخِد

َوأَْنُصُرهُ  إِنْ َيكُْن صَاِدقًا فَإِنَّ َهذَا َنامُوٌس مِثْلُ َنامُوسِ ُموَسى، فَإِنْ ُيْبَعثْ وَأََنا َحيٌّ فََسأَُعزُِّزُه: فَذَكََرْت ذَِلَك لَُه، فَقَالَ
  .َوأُِعيُنُه

  َما أَسَْنَدْت َخِدجيَةُ
  َرقِ بنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَْحَمدُ بن أََسدٍ الَْبَجِليُّ، ثنا َسْهلُ بن زَِياٍد، َعنِ اَألْز - ١٨٥٦١

بِال :ِفي الَْجنَِّة، قُلُْت:َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْيَن أَطْفَاِلي ِمْنَك؟قَالَ: قُلُْت: لَْتقَْيسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث، َعْن َخِدَجيةَ، قَا
هُ لَقَْد َعِلَم اللَّ:بِغَْيرِ َعَملٍ؟ قَالَ: ِفي النَّارِ، قُلُْت:فَأَْيَن أَطْفَاِلي قَْبلََك؟، قَالَ:اللَُّه أَْعلَُم بَِما كَانُوا َعاِمِلَني، قُلُْت:َعَملٍ؟قَالَ

  .َما كَاُنوا َعاِمِلَني
  َعاِئَشةُ بنُت أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ



ْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َوأُمُّ َعاِئَشةَ َزْوُج َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَنَّاَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُمُّ َع
َمانَ بن ِد الرَّْحَمنِ أُمُّ ُروَمانَ بنِت َعاِمرِ بن ُعَوْيَمرِ بن َعْبِد شَْمسِ بن َعْبِد َمَناِف بن أُذَْيَنةَ بن ُسَبْيعِ بن َرْهَوأَخِيَها َعْب

  .الَْحارِِث بن َعْبِد مَاِلِك بن كَنَاَنةَ
َحدَّثَنِي ُمْصَعُب بن َعْبدِ اللَِّه، َحدَّثََنا : بَْيُر بن َبكَّارٍ، قَالََحدَّثََنا بَِهِذِه النِّْسَبِة َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزُّ - ١٨٥٦٢

ُتُوفَِّيْت َخِدَجيةُ قَْبلَ :إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .ِت َخِدجيَةَى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمِديَنِة بِثَالِث ِسنَِني، أَْو َنْحوِ ذَِلَك َوَتزَوََّج َعاِئَشةَ قَرِيًبا ِمْن َمْوَمخَْرجِ النَّبِيِّ َصلَّ

َنكََح :، َعْن ُعْرَوةَ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ - ١٨٥٦٣
عَُبَها َمَعَها، َومَاَت َعْنَها َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِئَشةَ َوِهَي بنُت ِستٍّ، وَأُْهِدَيْت إِلَْيِه َوِهَي بنُت ِتْسعٍ، َولُ

  َوِهَي بنُت ثََمانَ َعْشَرةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد

  ).زَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، ِمثْلَُه الرَّ
ِهَشامِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َيْحَيى بن َحسَّانَ الْكُوِفيُّ، ثنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن - ١٨٥٦٤
  .َنةَ سَْبعٍ َوَخْمِسَنيمَاَتْت َعاِئَشةُ َس:ُعْرَوةَ، قَالَ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث، ثنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ، َعْن ِهَشامِ بن  - ١٨٥٦٥

ال َتْدِفنَنِّي َمَعُهْم، َواْدفِنِّي َمَع صََواحِبِي بِالَْبِقيعِ :ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، أَنََّها أَْوَصْت َعْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، فَقَالَْت
  .أَال أَْزكَى أََبًدا
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُجْمُهوُر بن مَْنُصورٍ، ثنا َسْيفُ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ِهَشامِ بن  - ١٨٥٦٦

  .كَنَّانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُمَّ َعْبِد اللَِّه، َولَمْ َيكُْن وَلٌَد ِلي قَطُّ:َشةَ، قَالَْتُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئ
ْت ِللنَّبِيِّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َعاِئَشةَ، قَالَ - ١٨٥٦٧

اكَْتنِي أُمَّ َعْبدِ اللَِّه، فَكَانَ :كُلُّ نَِساِئَك لََها كُْنَيةٌ غَْيرِي، فَقَالَ لََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .طُّأُمُّ َعْبِد اللَِّه، حَتَّى َماَتْت َولَمْ َتِلْد قَ: ُيقَالُ لََها
ةَ، َعْن َعبَّاِد َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن الْفََرجِ الْهَاِشِميُّ، ثنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَو - ١٨٥٦٨

  ، أَال ُتكَنِّينِي فَكُلُّ نَِساِئَك لََها كُْنَيةٌ؟َيا َرُسولَ اللَِّه: بن َحْمَزةَ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن َعاِئشَةَ، أَنََّها قَالَْت

دُِّب، ثنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َبلَى، اكْتَنِي بِابْنِِك َعْبِد اللَِّه، فَكَاَنتْ ُتكَنَّى أُمَّ َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤ:قَالَ
  .بن ُعْرَوةَ، َعْن َعبَّاِد بن َحْمَزةَ، َعْن َعاِئَشةَ، ِمثْلَُهثنا ُوَهْيُب بن َخاِلٍد، َعْن ِهَشامِ 

َرُجلٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا هَاُرونُ بن إِْسحَاَق، ثنا َوِكيٌع، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن - ١٨٥٦٩
  .فَأَْنِت أُمُّ َعْبدِ اللَِّه:َيا َرسُولَ اللَِّه، كُلُّ نَِساِئَك لََها كُْنَيةٌ غَْيرِي، قَالَ: قُلُْت :ِمْن َولَِد الزَُّبيْرِ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

 ِهَشامِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعبَْيُد بن أَْسَباِط بن ُمَحمٍَّد، ثنا أَبِي، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن - ١٨٥٧٠
  .كَنَّى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِئَشةَ َولَمْ ُيولَْد لََها:َوةَ، َعْن َبْعضِ أَْصحَابِِه، قَالَُعْر

بن الَْعالءِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن أَْعَيَن الْبَْغدَاِديُّ، ثنا أَُبو اَألْشَعِث أَْحَمُد بن الِْمقَْدامِ، ثنا زَُهْيُر - ١٨٥٧١
َتَزوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِئَشةَ بنتَ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ، :الْقَْيِسيُّ، ثنا سَِعيُد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن قََتاَدةَ، قَالَ

َهِذِه اْمرَأَُتَك قَْبلَ أَنْ َيَتزَوََّجهَا، : َزَعُموا أَنَّ جِْبرِيلَ، قَالَ َولَْم يَْنِكْح بِكًْرا غَْيَرهَا، َوِهَي َيْومَِئٍذ بنُت ِستِّ ِسنَِني، َوقَْد
عِ ِسنَِني، َوُتُوفَِّي َعْنَها وَِهَي بنتُ فََتَزوََّجَها بَِمكَّةَ قَْبلَ الْهِْجَرِة، َوَبْعَد َوفَاِة َخِدَجيةَ، ثُمَّ اْبَتَنى بَِها بِالَْمِديَنِة َوِهيَ بنُت ِتْس



  .نَِي َعْشَرةَ َسنَةًثََما
  ثنا: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٨٥٧٢

َعلَْيِه ِه صَلَّى اللَُّه َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، أَنّ َرُسولَ اللَّ
إِنْ َيكُْن َهذَا ِمْن ِعْنِد اللَِّه :أُِتيُت بِجَارَِيٍة ِفي َسَرقٍَة ِمْن َحرِيرٍ ِمْن َبْعِد َوفَاِة َخِدَجيةَ، فَإِذَا ِهَي أَْنِت، فَقُلُْت:َوَسلََّم، قَالَ

إِنْ َيكُْن َهذَا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُيْمضِِه، : فَإِذَا ِهيَ أَْنِت، فَقُلُْتُيْمِضِه، ثُمَّ أُِتيُت أَْيًضا بَِجارَِيٍة ِفي َسَرقٍَة ِمْن َحرِيرٍ فَكََشفْتَُها، 
بنُت َسْبعِ ِسنِنيَ أَْو فََتَزوَّجَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَتَوفَّى َخِدَجيةَ قَْبلَ َمخَْرجِِه ِمْن َمكَّةَ َوأََنا : قَالَْت َعاِئشَةُ

َننِي، َوَصنَْعَننِي، ثُمَّ أََتْينَ نَِني، فَلَمَّا قَِدْمَنا الَْمدِيَنةَ، َجاَءْتنِي نِْسَوةٌ َوأََنا أَلَْعُب َعلَى أُْرجُوَحٍة، وَأََنا ُمَجمََّمةٌ، فََهيَّأِْستِّ ِس
  .بِي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا بنُت ِتْسعِ ِسنَِني

أَبِيِه، َعْن  دَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْنَح - ١٨٥٧٣
: ي الَْمَنامِ ثَالثَ لََيالٍ، فَِقيلَأُِتيتُ بِِك ِفي ِخْرقٍَة ِمْن َحرِيرٍ ِف:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعاِئَشةَ، قَالَْت

  .إِنْ َيكُْن َهذَا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُيْمِضِه: َهِذِه امَْرأَُتَك، فَكَشَفُْت الثَّْوَب فَإِذَا أَْنِت، فَأَقُولُ
بن زََبالَةَ الَْمْخُزوِميُّ، ثنا إِْسحَاُق  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ - ١٨٥٧٤

  قَالَ َرسُولُ: بن ُمَحمٍَّد الْفَْروِيُّ، ثنا مَاِلُك بن أََنسٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

َهِذِه زَْوَجُتِك، : َرى َرُجال َيْحِملُِك ِفي َسَرقٍَة ِمْن حَرِيرٍ، فََيقُولَُرأَْيُتِك ِفي الَْمَنامِ َمرََّتْينِ، أَ:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .إِنْ َيكُْن َهذَا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُيْمِضِه: فَاكِْشفَْها، فَإِذَا ِهَي أَْنِت، فَأَقُولُ

ْهلِ بن َعْسكَرٍ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َس - ١٨٥٧٥
َتزَوَّجَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى :َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعاِئَشةَ، َوَعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

  .ةُ َسْبعٍ، َوُزِففُْت إِلَْيِه َوأََنا بنُت ِتْسعٍ، َومَاَت وَأََنا بنتُ ثََماِن َعْشَرةَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا اْبَن
ةَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَو - ١٨٥٧٦
  .َتَزوََّجنِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا بنتُ َسْبعِ ِسنَِني، َوبََنى بِي َوأََنا بنُت ِتْسعٍ:، قَالَْتَعْن َعاِئَشةَ
، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم: َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، وَأَُبو يَزِيدَ الْقََراطِيِسيُّ، قَاال - ١٨٥٧٧

َتزَوََّجنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا بنُت :بن أَبِي الزَِّناِد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
لَيَّ َوأََنا أَلَْعُب بِاللَُّعبِ، َوكَانَ ِلي َصوَاِحُب َيلَْعْبَن َمِعي، فَُربََّما َسْبعٍ، وَأُْدِخلُْت َعلَْيِه َوأََنا بنُت ِتْسعِ ِسنَِني، فََدَخلَ َع

  .اسَْتْحَيْيَن ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيسَرُِّبُهنَّ إِلَيَّ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدِّبُ، - ١٨٥٧٨

ثنا ُوَهْيبُ بن َخاِلٍد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه : ْسِلمٍ الصَّفَّاُر، قَالَثنا َعفَّانُ بن ُم
  .ُه ِتْسَع ِسنَِنيَتزَوََّجَها َوِهيَ بنُت ِستََّ ِسنَِني، َوَبَنى بَِها َوِهَي بنُت ِتْسعِ ِسنَِني، َوكَاَنْت ِعْنَد:َعلَْيِه َوَسلََّم
َشامِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َهنَّاُد بن السَّرِيِّ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ِه - ١٨٥٧٩

لَْيِه َوَسلََّم َوأََنا بنُت ِستِّ ِسنَِني، وََدَخلَ بِي وَأََنا َتَزوَّجَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع:ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
  .بنُت ِتْسعِ ِسنَِني

َعْن ِهَشامِ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، - ١٨٥٨٠



َتَزوََّجَها َوِهَي بنُت ِستٍّ، َوأُْدِخلَْت َعلَْيِه َوِهَي بنتُ :يِه، َعْن َعاِئَشةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِ
  .ِتْسعٍ، وََمكَثَْت ِعْنَدُه ِتسًْعا

بن ُحَمْيدِ بن كَاِسبٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َحدَّثَنِي َيْعقُوُب  - ١٨٥٨١
َتزَوََّجَها قَْبلَ َمخَْرجِِه ِمْن :َيحَْيى بن ُعْرَوةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

يًبا ِمْن ذَِلَك، َوَنكََحَها وَِهَي بنتُ ِستِّ ِسنَِني، ثُمَّ بىن بَِها بَْعَد َمقَْدِمِه الَْمِديَنةَ، َوِهَي َيْومَ َمكَّةَ بِثَالِث ِسنَِني، أَْو قَرِ
  .بناِئَها، بنُت ِتْسعٍ

َيى الِْحمَّانِيُّ، وهناد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َوَيْح - ١٨٥٨٢
  السري، وإبراهيم

هُ ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن َعاِئَشةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّ: بن أيب معاوية، قَالُوا
  .ى بَِها َوِهَي بنُت ِتْسعٍ، َماَت َعْنَها وَِهَي بنتُ ثََماِن َعْشَرةََتزَوََّجَها َوِهيَ بنُت َسْبعٍ، َوبََن:َعلَْيِه َوَسلََّم
ِديُّ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا الَْحَسُن بن سَْهلٍ الَْحنَّاطُ، ثنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ اَألَس - ١٨٥٨٣

َتزَوَّْجُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْتُسفَْيانُ، َعْن َسْعِد بن إِبَْراِهيَم، 
  .َوأََنا بنُت ِستِّ ِسنَِني، وََبَنى بِي وَأََنا بنتُ ِتْسعِ ِسنَِني

يُد بن َعْمرٍو اَألْشعَِثيُّ، ثنا َعْبثَُر بن الْقَاِسمِ، َعْن ُمطَرٍِّف، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َسِع - ١٨٥٨٤
َتزَوَّجَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلِتْسعِ ِسنَِني، َوَصِحْبُتهُ :َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

  .ِتْسًعا
ي ُعَبْيدَةَ، دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا َشرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبَِح - ١٨٥٨٥

  .َها وَِهَي بنُت ِتْسعٍَتزَوََّجَها وَِهَي بنُت َسْبعِ ِسنَِني، َوبََنى بِ:َعْن َعاِئَشةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
بِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن أَ - ١٨٥٨٦

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا بنتُ ِتْسعِ ِسنَِني، َوَمكَثُْت أُْدِخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى ا:إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
  .ِعْنَدُه ِتْسَع ِسنَِني

  َحدَّثَنَا - ١٨٥٨٧

َتزَوََّج :َسلََّمى اللَُّه َعلَْيِه َوَحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، ثنا قَبِيَصةُ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّ
  .َعاِئَشةَ َوِهَي بنُت ِتْسعِ ِسنَِني، َوَمكَثَْت عِْنَدُه ِتسًْعا

مَِّد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدَوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، ثنا َسعِيُد بن َيْحَيى بن َسِعيدٍ اُألَموِيُّ، ثنا أَبِي، َعْن ُمَح - ١٨٥٨٨
لَمَّا ُتُوفَِّيْت َخِدجيَةُ، قَالَْت خَْولَةُ بنُت َحِكيمِ بن : ِد الرَّْحَمنِ بن َحاِطبٍ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْتبن َعْمرٍو، َعْن َيْحَيى بن َعْب

ِشئْتَ بِكًْرا، إِنْ :َمْن؟، قَالَْت:َيا َرسُولَ اللَّهِ،أَال َتَزوَُّج؟، قَالَ: أَُميَّةَ بن اَألوْقَصِ امَْرأَةُ ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن َوذَِلكَ بَِمكَّةَ
َوَمنِ الثَّيُِّب؟، :اْبَنةُ أََحبِّ َخلْقِ اللَِّه إِلَْيَك، عَاِئَشةُ بنُت أَبِي َبكْرٍ، قَالَ:فََمنِ الْبِكُْر؟، قَالَْت:َوإِنْ ِشئَْت ثَيًِّبا، قَالَ

فَاذْهَبِي فَاذْكُرِيهَِما َعلَيَّ، فََجاَءْت، فََدَخلَْت :قَالَ َسْوَدةُ بنُت َزْمَعةَ، آَمَنْت بَِك، وَاتََّبعَْتَك َعلَى َما أَْنَت َعلَْيِه،:قَالَْت
َيا أُمَّ ُروَمانَ، مَاذَا أَْدَخلَ اللَُّه َعلَْيكُْم ِمَن الَْخْيرِ وَالَْبَركَِة؟ : َبْيَت أَبِي َبكْرٍ، فََوَجَدتْ أُمَّ ُروَمانَ أُمَّ َعاِئشَةَ، فَقَالَْت

َوِدْدُت، اْنَتِظرِي أََبا َبكْرٍ، فَإِنَُّه آٍت، فََجاَء أَُبو : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَخِْطُب َعلَْيِه َعاِئَشةَ، قَالَْتأَْرَسلَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّ



للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا أََبا َبكْرٍ، َماذَا أَْدَخلَ اللَُّه َعلَْيكُْم ِمَن الَْخْيرِ وَالَْبَركَِة؟ أَْرَسلَنِي َرُسولُ ا: َبكْرٍ، فَقَالَْت
  َهلْ َتصْلُُح لَُه َوإِنََّما ِهَي بنتُ أَِخيِه؟، فََرجََّعنِي إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى: أَْخِطُب َعلَْيِه َعاِئشَةَ، قَالَ

أَْنَت أَِخي ِفي اِإلْسالمِ، َوأََنا أَخُوَك، وَاْبنَُتَك َتصْلُُح : لَُه اْرجِِعي إِلَيِْه، فَقُوِلي:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه، فَقَالَ
اْدِعي ِلي َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاَء فَأَْنكََحُه، وَأََنا َيْومَِئٍذ اْبَنةُ ِستِّ : ِلي، فَأََتْت أََبا َبكْرٍ، فَقَالَ ِلَخْولَةَ

  .ِسنَِني
 َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، - ١٨٥٨٩

  .ِسنَِني َتَزوَّجَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا بنُت ِستِّ ِسنَِني، َوَبَنى بِي وَأََنا بنُت ِتْسعِ:قَالَْت
، َعنِ اَألْسَوِد، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم - ١٨٥٩٠

  .ْسعٍ، َومَاَت َعْنَها َوِهَي بنُت ثََماِن َعشَْرةََتزَوََّجَها وَِهَي بنُت ِت:َعْن َعاِئَشةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
وِميُّ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن زََبالَةَ الَْمْخُز - ١٨٥٩١

لَمَّا َهاَجَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :ْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْتالرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد، َعْن ِهَشامِ بن ُع
َما َبِعَريْينِ َوَخْمسَ ْوالُه، َوأَْعطَاُهَخلَّفََنا َوَخلََّف بناِتِه، فَلَمَّا اْسَتقَرَّ بِالَْمِديَنِة بََعثَ زَْيَد بن حَارِثَةَ، َوَبَعثَ َمَعُه أََبا َراِفعٍ َم

رٍ َمَعُهَما عَْبَد اللَِّه بن أَُرْيِقطٍ ِمائَِة ِدرَْهمٍ أََخذََها ِمْن أَبِي َبكْرٍ َيْشَترََياِن بَِها َما َيحََتاَجانِ إِلَْيِه ِمَن الظُّْهرِ، َوبََعثَ أَُبو َبكْ
  الدُّؤَِليَّ بَِبعَِريْينِ أَْو

زُّبَْيرِ، اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ أَنْ َيحِْملَ أَْهلَُه أُمَّ أَبِي َبكْرٍ، َوأُمَّ ُروَمانَ، وَأََنا َوأَِخي وَأَْسَماُء اْمرَأَةُ ال ثَالثٍَة، َوكََتَب إِلَى عَْبِد
ثَالثَةَ أَْبعَِرٍة، ثُمَّ َدَخلُوا َمكَّةَ  فََخَرجُوا ُمْصَحبَِني حَتَّى اْنَتهَْوا إِلَى قُدَْيٍد، اْشتََرى زَْيُد بن حَارِثَةَ بِِتلَْك الْخَْمِسِمائَِة ِدْرَهمٍ

بِفَاِطَمةَ َوأُمِّ كُلْثُومٍ َوَسْودَةَ  َجِميًعا، فََصاَدفُوا طَلَْحةَ بن ُعبَْيِد اللَِّه يُرِيدُ الْهِجَْرةَ، فَخََرْجَنا َجِميًعا، َوخََرَج َزْيٌد وَأَُبو َراِفعٍ
َن َوَولََدَها أَْيَمَن، وَأَُساَمةَ، وَاصْطََحبََنا َحتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبيضِ ِمْن َنِمَر نَفََر َبِعريِي وَأََنا ِفي بنِت َزْمَعةَ، َوَحَملَ َزْيٌد أُمَّ أَْيَم

َبطَ ِمَن الثَّنِيَّةِ ثَنِيَِّة هَْرَشا َوا ابَْنَتاُه، َوا َعُروَساُه، َحتَّى إِذَا أُْدرَِك َبِعريَُنا َوقَْد َه: ِمَحفٍَّة َمِعي ِفيَها أُمِّي، فََجَعلَْت أُمِّي، َتقُولُ
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرسُولُ اللَّهِ َصلَّى فََسلََّم اللَُّه، ثُمَّ إِنَّا قَِدْمَنا الَْمِديَنةَ، فَنََزلُْت َمَع ِعَيالِ أَبِي َبكْرٍ، َونََزلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ َصلَّ

َيا : أَُبو َبكْرٍ ٍذ َيبْنِي الَْمْسجَِد وَأَْبيَاًتا حَْولَ الَْمْسجِِد، فَأَنَْزلَ ِفيَها أَْهلَُه، فََمكَثَْنا ِفيَها أَيَّاًما، ثُمَّ قَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْومَِئ
َعْشَرةَ أُوِقيَّةً َوَنشا، فََبَعثَ بَِها إِلَيَْنا، َوبََنى  الصَّدَاُق، فَأَْعطَاُه أَُبو َبكْرٍ اثَْنَتا:َرسُولَ اللَِّه، َما َيْمنَُعَك أَنْ تَْبَتنِيَ بِأَْهِلَك؟ قَالَ

ُدِفَن ِفيِه، َوأَْدَخلَ َرسُولُ اللَّهِ بِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبيِْتي َهذَا الَِّذي أََنا ِفيِه، َوُهَو الَِّذي ُتوُفَِّي ِفيِه َو
  َوَسلََّم َسْوَدةَ بنَت َزْمعَةََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

يَّاَي َوأََنا أَلَْعُب َمَع الْجََوارِي، َمَعُه أََحَد تِلَْك الُْبُيوِت، َوكَانَ َيكُونُ ِعْنَدَها، َوكَانَ َتزَوََّج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِ
ْيِه َوَسلََّم َتَزوَّجَنِي حَتَّى أََخذَْتنِي أُمِّي فَحََبَستْنِي ِفي الَْبْيِت، فََوقََع ِفي َنفِْسي فََما ُحدِّثُْت أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .أَنِّي َتزَوَّْجُت، فََما َسأَلُْتَها َحتَّى كَاَنْت ِهَي الَِّتي أَخَْبَرتْنِي
ُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، ثنا أَُبو أَُساَمةَ، َعنِ اَألْجلَحِ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا عَْب - ١٨٥٩٢

َر بن خَطَُب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِئَشةَ إِلَى أَبِي َبكْرٍ، َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ قَْد زَوََّجَها ُجَبْي:اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، قَالَ
َني، ثُمَّ بىن بَِها َها ِمْنُه، فَزَوََّجَها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي اْبَنةُ ِستِّ ِسنَِني، َترَكََها ثَالثَ ِسنُِمطِْعمٍ، فََخلََع

  .َوِهَي بنُت ِتْسعِ ِسنَِني



، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن َحَسنٍ الَْمْخُزوِميُّ، َعْن َعْبِد الَْمجِيدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا زَُّبْيُر بن َبكَّارٍ - ١٨٥٩٣
أََنا قَيَّْنُت َعاِئَشةَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى : بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعطَاٍء، َعْن أَبِيِه، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد بن السَّكَنِ، قَالَْت

ى اللَُّه َعلَْيِه َم، حَتَّى أَْدَخلُْتَها َعلَْيِه، فَلَمَّا َدَخلَْت َعلَْيِه أُِتيَنا بِِحالبٍ ِمْن لََبنٍ، فَشَرَِب ِمْنُه النَّبِيُّ َصلَّاللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َوَسلََّم، فَأََخذَْت ِمْنُه فََشرَِبْت، ثُمَّ ُخِذي ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َوَسلََّم، ثُمَّ َناَولَُه َعاِئَشةَ فَأَعَْرَضْت، فَقُلُْت

  َناَولَْتنِي، فََشرِْبُت، فََجَعلُْت أُِديُر

ال : ُه اْمَرأَةً َمِعي، فَقَالَْتاِإلَناَء َألنْ أَُصاِدفَ الْمَْوِضَع الَِّذي َشرَِب ِمْنهُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َناَولُْت
  .ال َتْجمَِعي كَذًِبا َوُجوًعا:َتهِيِه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْش

سَْوِد، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا َسِعيدُ بن الْمَْرُزَباِن، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَأل - ١٨٥٩٤
َتزَوَّجَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَيَّ َحْوٌف، َوَما ُهَو إِال أَنْ َتَزوَّجَنِي أُلِْقيَ :ْن َعاِئَشةَ، قَالَْتَعْن أَبِيِه، َع

  .ثَْوٌب ِمْن ُسُيورٍ ُيلْبُِسُه األَْعرَاُب أَبَْناَءَها: وَالْحَْوُف: َعلَيَّ الَْحَياُء، قَالَ سُفَْيانُ
بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، ثنا ُعَمُر بن ُموَسى الْحَارِِثيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن سَْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد  - ١٨٥٩٥

مَُّنونِي بِالْقِثَّاِء َوالرُّطَبِ َسمَّنُونِي بِكُلِّ َشْيٍء فَلَْم أَْسَمْن، فََس:إِْسحَاَق، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
  .فََسِمْنُت
نِي َحمَّادُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن اللَّْيِث الَْجوَْهرِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن الصَّبَّاحِ الَْبزَّاُر، ثنا َزْيُد بن الُْحَبابِ، َحدَّثَ - ١٨٥٩٦

لَمَّا َتَزوََّجنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسمََّننِي أَهِْلي :َشةَ، قَالَْتبن َسلََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئ
  .بِكُلِّ َشْيٍء فَلَْم أَْسَمْن، فَأَطَْعُمونِي الِْقثَّاَء وَالرُّطََب فََسمِْنُت َعلَْيِه أَْحَسَن السَِّمنِ

الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ السَّْعِديُّ، ثنا إِبَْراِهيمُ بن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه - ١٨٥٩٧
  أَقَْبلَْت:ُعْرَوةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

وَالتَّْمَر ِحَني أَرَاُدوا أَنْ َيْهدُونِي إِلَى َرسُولِ  َعلَيَّ أُمِّي بِكُلِّ َما ُتقَْبلُ بِِه النَِّساُء، فَلَْم أُجِْب َعلَى ذَِلَك، فَأَطَْعمُونِي الِْقثَّاَء
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَقَْبلُْت َعلَْيِه أَْحَسَن إِقْبَالٍ

بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا أَُبو ُنعَْيمٍ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ - ١٨٥٩٨
َتَزوَّجَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :ثنا ُسفَْيانُ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعْرَوةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

َوكَاَنتْ : نَِساِء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ أَْحظَى ِعْنَدُه ِمنِّي؟، قَالََوَسلََّم، َوأُْدِخلُْت َعلَْيِه ِفي َشوَّالٍ، فَأَيُّ 
  .َتسَْتِحبُّ أَنْ َتْدُخلَ نَِساُؤَها ِفي َشوَّالٍ

ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ، ح  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا الَْحَسُن بن سَْهلٍ الَْحنَّاطُ، ثنا - ١٨٥٩٩
يَم، َعنِ الْقَاِسمِ بن َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، ثنا ُعَمُر بن ُمَحمَّدِ بن الَْحَسنِ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َسْعِد بن إِْبَراِه

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا بنتُ ِستِّ ِسنَِني، َوبََنى بِي وَأََنا بنُت ِتْسعِ َتَزوََّجنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّ:ُمَحمٍَّد، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
  .ا ِفي َشوَّالٍِسنَِني، َوبََنى َعلَيَّ ِفي َشوَّالٍ، فَأَيُّ نَِساِئكُْم كَانَ أَحْظَى ِمنِّي؟ َوكَاَنْت َتسَْتِحبُّ أَنْ َتْدُخلَ نَِساؤَُه

انِيُّ، اهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َعرَاَدةَ الشَّيَْبَحدَّثََنا إِبَْر - ١٨٦٠٠
  َعْن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َداُوَد، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن



َتزَوَّجَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َشوَّالٍ، َوأُْدِخلُْت :زواَج ِفي شَوَّالٍَعاِئَشةَ، أَنََّها قَالَْت ِفيَمْن َيكَْرُه ال
  .َعلَْيِه ِفي َشوَّالٍ

بن حَفْصٍ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َحَسنٍ، َعْن أَُساَمةَ - ١٨٦٠١
َشوَّالٍ، َوأَعَْرَس بَِها ُيوُنَس، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَزوََّج َعاِئَشةَ بنتَ أَبِي َبكْرٍ ِفي 

الَْمِديَنِة، َوُتُوفَِّيْت َعاِئَشةُ لَْيلَةَ الثُّالثَاِء ِلَسْبَع َعْشَرةَ بِالَْمِديَنِة ِفي شَوَّالٍ َعلَى رَأْسِ ِستَّةَ َعَشَر َشهًْرا ِمْن ُمَهاَجرِِه إِلَى 
  .َمَضْت ِمْن َرَمَضانَ بَْعَد الْوِْترِ َسَنةَ ثََماٍن َوخَْمِسَني، َوُدِفَنْت ِمْن لَْيلَِتهَا

ثَنِي ُمَحمَُّد بن َحَسنٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َوْهبٍ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، َحدَّ - ١٨٦٠٢
َصلَّْيَنا َعلَى َعاِئشَةَ، َوأُمِّ َسلََمةَ َزْوَجيِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن َناِفعٍ، َوغَْيرِِه ِمْن أَْهلِ الِْعلْمِ، قَالُوا

اِئَشةَ َعْبدُ اِإلَماُم َيْوَم َصلَّْيَنا َعلَى َعاِئَشةَ أَُبو ُهرَْيَرةَ، َوَحَضَر ذَِلَك َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر، َوَدَخلَ ِفي قَْبرِ َعَوَسطَ الْبَِقيعِ، َو
َتْت َسَنةَ ثََماٍن َوَخْمِسَني ِفي رََمَضانَ اللَِّه َوُعْرَوةُ اْبَنا ُمحَمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ، َوَعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكْرٍ، َومَا

  .ِلَسْبَع َعْشَرةَ َمَضْت ِمْنهُ َبْعَد الْوِْترِ، َوُدِفَنْت ِمْن لَْيلَِتهَا
  ْبِد اللَِّه بنَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، ثنا كَِثُري بن َيْحَيى، ثنا الْقَاِسُم بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َع - ١٨٦٠٣

  .اْجَتلَى َعاِئَشةَ ِفي أَْهِلَها قَْبلَ أَنْ َيْدُخلَ بَِها:ِدينَارٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َباٌب

ْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعاِئَشةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ، ثنا أَُبو َعَواَنةَ، َع - ١٨٦٠٤
َملَكَنِي وَأََنا بنُت ِستِّ ِسنَِني، وَأََتاُه الَْملَُك بُِصوَرِتي ِفي كَفِِّه فََنظََر إِلَْيَها، : أُْعطِيُت ِخَصاال َما أُْعطَِيْتَها امَْرأَةٌ:قَالَْت

جِبْرِيلَ َولَمْ َتَرُه امَْرأَةٌ غَْيرِي، َوكُْنُت أََحبَّ نَِساِئهِ إِلَْيِه، َوكَانَ أَبِي أََحبَّ  َوَبَنى بِي وَأََنا بنُت ِتْسعِ ِسنَِني، َورَأَْيُت
  .َمالِئكَةُأَْصحَابِِه إِلَْيِه، َومَرَِض َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َمْرَضتَُه، َولَمْ َتشَْهْدُه غَْيرِي َوالْ

يفَةَ، َنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف التُّْستَرِيُّ، ثنا َيْحَيى بن غَْيالنَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُبَزيْغٍ، َعْن أَبِي َحنَِحدَّثَ - ١٨٦٠٥
ْم يُْعطََها نَِساُء النَّبِيِّ أُْعِطيُت َسبًْعا لَ:َعْن أَبِي إِْسحَاَق الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

 َعلَْيِه كُْنُت ِمْن أََحبِّ النَّاسِ إِلَْيِه نَفًْسا وَأََحبِّ النَّاسِ إِلَْيِه أًَبا، َوَتزَوَّجَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ي، َوكَانَ جِْبرِيلُ َيْنزِلُ َعلَْيِه بِالَْوْحيِ، وَأََنا َمَعُه ِفي ِلَحاٍف وَلَْم ُيفَْعلْ ذَِلكَ ِلَغْيرِي، َوَسلََّم بِكًْرا، َولَْم َيَتَزوَّجْ بِكًْرا غَْيرِ

اٌم ِمَن النَّاسِ،  َيْهِلَك بِي ِفئََوكَانَ ِلي َيْوَمْينِ وَلَْيلََتْينِ، َوكَانَ لِنَِساِئهِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ، َوأَْنَزلَ ِفي ُعذْرٍ ِمَن السََّماِء كَاَد أَنْ
  َوقُبَِض َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َبْيَن َسْحرِي وََنْحرِي
فْصٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن سَْهلٍ الْقَْنطَرِيُّ، ثنا بِْشُر بن الْوَِليِد الْكِْنِديُّ الْقَاِضي، ثنا ُعَمُر بن َح - ١٨٦٠٦
أُْعِطيُت ِستا َما أُْعِطَيتَْها امَْرأَةٌ بَْعَد َمْرَيَم، لَقَدْ : َمانَ الشَّيَْبانِيِّ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن َجدَِّتِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْتَعْن ُسلَْي

ِه َوَسلََّم أَنْ َيَتزَوَّجَنِي، َولَقَْد َتزَوََّجنِي بِكًْرا لَْم َنَزلَ جِْبرِيلُ بُِصوَرِتي ِفي رَاَحِتِه ِحَني أََمرَ أََمَر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َيَتزَوَّْج بِكًْرا غَْيرِي، َولَقَْد َنَزلَ ُعذْرِي ِمَن السََّماِء، َوذَكََر الَْحدِيثَ ِمثْلَُه

الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، ح َوَحدَّثََنا مُوَسى بن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد - ١٨٦٠٧
رَّْحَمنِ بن أَبِي َهاُرونَ، ثنا َخلَُف بن ِهَشامٍ الَْبزَّاُر، ثنا أَُبو ِشهَابٍ، ِكالُهمَا، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن َعْبِد ال

ِخاللٌ ِفيَّ سَْبٌع لَْم َيكُْن ِفي أََحٍد ِمَن :بن ُجْدَعانَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت الضَّحَّاِك، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمَِّد بن َزْيِد



فَقَالَ لََها َعْبُد اللَِّه بن النَِّساِء إِال َما أََتى اللَُّه َمرَْيَم بنَت ِعْمَرانَ، وَاللَِّه َما أَقُولُ َهذَا فَْخًرا َعلَى أََحٍد ِمْن صََواحِبِي، 
نََزلَ الَْملَكُ بِصُورَِتي، َوَتزَوَّجَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلسَْبعِ :َما ُهنَّ َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني؟ قَالَْتَو: َصفَْوانَ

اسِ، َوكَانَ الَْوْحُي يَأِْتيِه وَأََنا َوُهَو ِفي ِسنَِني، َوأُْهدِيُت إِلَْيهِ ِلِتْسعِ ِسنَِني، َوَتَزوََّجنِي بِكًْرا لَْم َيْشُركُْه ِفيَّ أََحٌد ِمَن النَّ
  ِلحَاٍف َواِحٍد، َوكُْنتُ أََحبَّ النَّاسِ إِلَيِْه، َوبِْنَت أََحبِّ النَّاسِ إِلَْيهِ،

َرهُ أََحٌد ِمْن نَِساِئِه غَيْرِي، َوقُبَِض ِفي َوقَْد َنَزلَ ِفيَّ آَياٍت ِمَن الْقُْرآِن، َوقَْد كَاَدتِ اُألمَّةُ َتهِْلُك ِفيَّ َورَأَْيُت جِْبرِيلَ وَلَْم َي
  .َبْيِتي لَْم َيِلِه أََحٌد غَيْرِي َوالَْملَُك

  َباٌب
لَْيكَةَ، أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، ثنا ِعيَسى بن يُوُنَس، َعْن ُعَمَر بن َسِعيٍد، َعنِ اْبنِ أَبِي ُم - ١٨٦٠٨

إِنَّ ِممَّا أَْنَعَم اللَُّه َعلَيَّ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ا َعْمرٍو ذَكَْوانَ َموْلَى َعاِئَشةَ، أَْخَبَرهُ أَنَّ َعاِئَشةَ، قَالَْتأََب
َدَخلَ َعلَيَّ أَِخي : ْيَن رِيِقي َورِيِقِه عِْنَد الْمَْوِت، قَالَْتقُبَِض ِفي َبيِْتي، َوَيوِْمي، َوَبْيَن َسحْرِي وََنْحرِي، َوإِنَّ اللََّه َجَمَع َب

آُخذُهُ : َعلَ َيْنظُُر إِلَْيِه، فَقُلُْتَعْبُد الرَّْحَمنِ َوأََنا ُمْسنَِدةٌ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َصْدرِي وَبَِيِدهِ ِسَواٌك، فََج
ُعلَْبةٌ ِفيَها َماٌء فََجَعلَ : نََعْم، فَلَيَّْنُتُه لَُه، ثُمَّ َناَولُْتُه، فَأََمرَُّه َعلَى ثَغْرِِه َوَبْيَن َيَدْيِه َركَْوةٌ، أَْو قَالَْت: َرأِْسهِ أَنْلََك فَأَْوَمأَ بِ

ِفي :ِللَْمْوِت لََسكََراٍت، ثُمَّ َيُصبُّ َعلَى َيِدِه، ثُمَّ َيقُولُال إِلََه إِال اللَُّه إِنَّ :ُيْدِخلُ َيَدُه ِفيَها، ثُمَّ يَْمَسحُ بَِها َوْجَهُه، َوَيقُولُ
  ).الرَِّفيقِ اَألْعلَىحَتَّى قُبَِض َومَالَْت َيُدُه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ي َبكْرٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي ُملَْيكَةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِ - ١٨٦٠٩
  ِمْن نِْعَمِة اللَِّه َعلَيَّ َوَبالِئِه الَْحَسنِ ِعْنِدي، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه:َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َعاِئشَةَ، قَالَْت

ِمي، َوقُبَِض َبْيَن َسْحرِي، وََنحْرِي، َوُجِمَع َبْيَن رِيِقي َورِيِقِه ِفي الَْيْومِ الَِّذي قُبَِض َعلَْيِه َوَسلََّم ُتُوفَِّي ِفي َبيِْتي، َوِفي َيْو
 َدَخلَ:َهذَا ِفي َبيِْتِك، َوِفي َيوِْمِك، وََبْيَن ِسْحرِِك، وََنحْرِِك، فَكَْيَف ُجِمَع َبْيَن رِيِقِك َورِيِقِه؟ قَالَْت: فَقُلُْت لََها: ِفيِه، قَالَ

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعلَيُّ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكْرٍ غََداةَ َيْومِ االثَْنْينِ َوِفي َيِدهِ ِسَواكٌ َرطٌْب، فََرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه
اقِْسْمُه َوَناوِلْنِيِه، فَقََسَمُه بِاثَْنْينِ :بِالسَِّواِك، فَقُلُْت َشاِخًصا بَِبَصرِهِ إِلَيِْه، َوكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيولَُع

  .َسوََّك بِِه، َوُجِمَع َبْيَن رِيِقي َورِيِقِهَوَناَولَنِيِه، فََمَضْغُتُه أُلَيُِّنُه، ثُمَّ أَْدَخلُْتُه ِفي ِفيِّ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََت
ٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب، َصاِحبُ الَْمغَازِي، ثنا إِْبَراهِيُم بن سَْع - ١٨٦١٠

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َوجَِع َرسُولُ اللَِّه: ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن َيْعقُوَب بن ُعْتَبةَ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعاِئَشةَ، أَنََّها قَالَْت
ِدِه سَِواٌك أَْخضَُر، ذَِلَك الَْيْوَم ِحَني َرَجَع ِمَن الَْمْسجِِد فَاضْطََجَع ِفي ِحْجرِي، فََدَخلَ َعلَيَّ َرُجلٌ ِمْن آلِ أَبِي َبكْرٍ َوِفي َي

َيا َرُسولَ اللَّهِ،ُتِحبُّ أَنْ : َيِدهِ َنظَرًا، فََعَرفُْت أَنَُّه ُيرِيُدُه، فَقُلُْت فََنظََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي: قَالَْت
  أَْيتُُهفَأََخذُْتُه، فََمَضْغُتهُ لَُه حَتَّى أُلَيَِّنُه، ثُمَّ أَْعطَْيُتُه إِيَّاُه، فَاْسَتنَّ بِِه كَأََشدَّ َما َر: َنَعْم، قَالَْت:أُْعِطَيَك َهذَا السِّوَاَك؟، قَالَ

ي، فَذَهَْبُت أَنْظُُر ِفي َيْسَتنُّ بِِسَواٍك قَْبلَُه، ثُمَّ َوَضعَُه، َوَوَجْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيثْقُلُ ِفي ِحْجرِ
ُخيِّْرَت فَاخَْتْرَت وَالَِّذي َبعَثََك : ِة، فَقُلُْتَبلِ الرَِّفيُق اَألْعلَى ِمَن الَْجنَّ:َوْجهِِه، فَإِذَا َبصَُرُه قَْد َشَخَص، َوُهَو َيقُولُ

  .َوقُبَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بِالَْحقِّ، قَالَْت
، ثنا رََباُح بن َزْيٍد، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِبَْراهِيُم بن خَاِلٍد الصَّْنَعانِيُّ - ١٨٦١١

كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني قُبِضَ : َمْعَمرٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، أَنََّها قَالَْت



ِفي َيِدِه سَِواٌك، فََدَعا بِِه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََخذْتُ ُمْسنٌِد ظَْهَرُه إِلَيَّ، فََدَخلَ عَْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكْرٍ َو
مَّ قُبِضَ ثُ: اللَُّهمَّ ِفي الرَِّفيقِ، قَالَْت:ولُالسَِّواَك، فَلَيَّْنُتُه، ثُمَّ َدفَْعُتُه إِلَْيِه فَجََعلَ َيْسَتنُّ بِِه، فَثَقُلَْت َيُدُه َوثَقُلُ َعلَيَّ، َوُهَو َيقُ

  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َبْيَن َسْحرِي َوَنْحرِي
ثنا َسِعيُد بن أَبِي : َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، َوَيْحَيى بن أَيُّوبَ الَْعالُف الِْمصْرِيَّاِن، قَاال - ١٨٦١٢
ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :َسِمْعُت عَاِئَشةَ، َتقُولُ: َرَنا َناِفُع بن ُعَمَر الْجَُمِحيُّ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، قَالَأَْخَب: َمْرَيَم، قَالَ

َدَخلَ َعلَيَّ َعْبُد :ِه، قَالَْتاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َيْوِمي، َوِفي َبيِْتي، َوَبْيَن َسحْرِي، وََنْحرِي، َوَجَمَع اللَُّه َبْيَن رِيِقي َورِيِق
  الرَّْحَمنِ بِسَِواٍك، فََضُعفَْت

  .َيُد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََخذُْتُه، فََمَضْغتُُه، ثُمَّ َسَنْنُتُه بِِه
َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنَباعِ َرْوحُ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ،  - ١٨٦١٣

ثنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي يَزِيُد بن َعْبدِ : بن الْفََرجِ، َوُمحَمَُّد بن الُْحَسْينِ بن بنتِ رِْشِديَن بن َسْعٍد، قَاال
مَاَت َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن : الْقَاِسمِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت اللَِّه بن الَْهاِد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن

َوُهَو َيُموتُ  لَْيِه َوَسلََّمَحاِفَنِتي وََداِفنَِتي، فَال أَكَْرُه ِشدَّةَ الَْمْوِت َألَحٍد أََبًدا، بَْعَدَما َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع
  .اللَُّهمَّ أَعِنِّي َعلَى َسكََراتِ الَْمْوِت:َوِعْنَدُه قََدٌح ِفيِه َماٌء، ُيْدِخلُ َيَدُه ِفي الْقََدحِ، ثُمَّ يَْمَسُح َوْجَهُه بِالَْماِء، ثُمَّ َيقُولُ

  َباُب نَظَرِ َعاِئَشةَ إِلَى جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالمِ
، يُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، ثنا إِْبَراِهيُم بن ُسلَْيَمانَ أَُبو إِْسَماِعيلَ الُْمَؤدُِّبَحدَّثََنا َعِل - ١٨٦١٤

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه رَأَْيُت َرُسولَ اللَّ: َسِمْعُت عَاِئَشةَ، َتقُولُ: َعْن َسِعيِد بن كَِثريٍ، َمْولَى ُعَمَر بن الْخَطَّابِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َوقَْد َرأَيِْتيِه؟، :َمْن صَاِحُب الْفََرسِ؟ قَالَ: َوَسلََّم قَاِئًما َمَع َصاِحبِ فََرسٍ أَْبَيَض أََخذَ بَِمْعرِفَِة فََرِسِه، فَلَمَّا أََتانِي، قُلُْت

َوَعلَى َمْن : ذَاَك جِْبرِيلُ َوُهَو ُيقْرِئُِك السَّالَم، قُلُْت:لْكَلْبِيُّ، قَالَِدْحَيةُ بن َخِليفَةَ ا: َوَمْن ُيْشبُِهُه؟، قُلُْت:َنَعْم، قَالَ: قُلُْت
  أَْرَسلَُه َوَعلَْيَك َوَعلَْيِه

  .السَّالُم
َباَدةَ، ح َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدَوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، ثنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ، ثنا َرْوُح بن ُع - ١٨٦١٥

ثنا َخاِلُد بن َمْخلٍَد، ثنا َعْبدُ  َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي الزَِّناِد الْقَطَوَانِيُّ،
َرأَْيتُ : َر، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْتاللَِّه بن ُعَمَر الُْعَمرِيُّ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد، َوُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَم

ِه، َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه َرُجلٌ َعلَى بِْرذَْوٍن َوَعلَْيِه ِعَماَمةٌ قَْد َشَد لََها ِمْن َخلِْف
َمْن ُهَو؟، :نََعْم، قَالَ: َورَأَْيِتيِه؟، قُلُْت:َيا َرُسولَ اللَِّه َمْن َهذَا؟ قَالَ: َيَدُه َعلَى َمْعرِفَِة الْبِْرذَْوِن، فَقُلُْت َوَسلََّم وَاِضٌع

  .ذَاَك جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم:ِدْحَيةُ الْكَلْبِيُّ، قَالَ: قُلُْت
اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا َوْهبُ بن َجرِيرِ بن حَازِمٍ، ثنا  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ - ١٨٦١٦

َشةُ، َيا َعاِئ:قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي، َعنِ النُّْعَماِن بن َراِشٍد، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
  .َوَعلَْيِه السَّالُم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه: َهذَا جِْبرِيلُ ُيقْرِئُكِ السَّالَم، فَقُلُْت

أَنّ ْن َعاِئَشةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ، َع - ١٨٦١٧
َوَعلَْيِه السَّالُم َوَرْحَمةُ اللَِّه : َهذَا جِْبرِيلُ َوُهَو َيقَْرأُ َعلَْيِك السَّالَم، فَقُلُْت:النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لََها

  َوَبَركَاتُهُ،



  .َتَرى َمْن ال َنَرى
نا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َخاِلدِ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ث - ١٨٦١٨

َهذَا جِْبرِيلُ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُمَساِفرٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
  .َوَعلَْيِه السَّالُم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه: لَْيِك السَّالَم، فَقُلُْتَيقَْرأُ َع

، َعنِ َحدَّثََنا هَاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي يُوُنُس - ١٨٦١٩
َهذَا جِْبرِيلُ َيقَْرأُ َعلَْيكِ :قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْتاْبنِ ِشهَابٍ، َعْن أَبِي َسلََم

  .َوَعلَْيِه السَّالُم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه: السَّالَم، فَقُلُْت
ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ،  - ١٨٦٢٠

َيا َرُسولَ اللَِّه، َرأَْيُتكَ : قُلُْت: ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ُمجَاِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت: قَاال
ذَاكَ جِبْرِيلُ، َوُهَو يُقْرِئُِك السَّالَم، :نََعْم، قَالَ: رَأَْيِتيِه؟، فَقُلُْت:ةَ الْكَلْبِيَّ َوَيَدَك َعلَى َمْعرِفَِة الْفََرسِ، فَقَالَُتكَلُِّم ِدْحَي

  .نِْعَم الدَِّخيلَُوَعلَْيِه السَّالُم َوَرْحَمةُ اللَِّه وََبَركَاُتُه ِمْن صَاِحبٍ وََدِخيلٍ، فَنِْعَم الصَّاِحُب َو: فَقُلُْت
ِئَدةَ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َوكِيُع بن الْجَرَّاحِ، َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزا - ١٨٦٢١

  الشَّْعبِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َعاِئَشةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى

  ).َوَعلَْيِه السَّالُم َوَرْحَمةُ اللَِّه وََبَركَاُتُه : َيا َعاِئَشةُ، جِْبرِيلُ َيقَْرأُ َعلَْيِك السَّالَم، قُلُْت:َوَسلََّم، قَالَاللَُّه َعلَْيِه 
، َعْن َزكَرِيَّا بن أَبِي ثنا َعْبدُ الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالَ - ١٨٦٢٢

َهذَا جِبْرِيلُ يَقَْرأُ َعلَْيكِ :عَاِئَشةَزَاِئدَةَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َعاِئَشةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِل
  .َرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُهَوَعلَْيِه السَّالُم َو: السَّالَم، فَقَالَْت لَُه َعاِئَشةُ

 َعْبِد َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن - ١٨٦٢٣
جِْبرِيلُ يُقْرِئُِك :نّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لََهاالْعَزِيزِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َعاِئَشةَ، أَ

  .فَِلَربِّي السَّالُم، َوِمْنُه السَّالُم، َوَعلَى جِبْرِيلَ السَّالُم: قُلُْت: السَّالَم، قَالَْت
ثنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا َشرِيُك بن : سَْترِيُّ، قَاالَحدَّثََنا أَُبو َحِصنيٍ الْقَاِضي، وَالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّ - ١٨٦٢٤

اْسَتأْذَنَ جِْبرِيلُ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ُمِطيعٍ الْغَزَّالُ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
  .َبخٍ َبخٍ َيا عَاِئَشةُ، َهذَا جِْبرِيلُ ُيقْرِئُكِ السَّالَم:فَأَقْرِئَْها مِنِّي السَّالَم، قَالَ: اِئَشةُ، قَالََع:َمْن َهِذِه ِعْنَدَك؟، قَالَ:فَقَالَ

َعنِ ثنا َعْبدُ الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَجاِلٍد، : َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالَ - ١٨٦٢٥
  :الشَّْعبِيِّ، َعْن َمْسرُوقٍ، قَالَ

قَاَم َبْيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَاِلٌس ِفي الْبَْيِت إِذْ َدَخلَ َعلَْيَنا َرُجلٌ َعلَى فََرسٍ، فَ: أَخَْبَرتْنِي َعاِئشَةُ، قَالَْت
َهذَا جِبْرِيلُ َوقَْد أََمرَنِي أَنْ أَقَْرأَ َعلَْيكِ :َيا َرُسولَ اللَِّه، َمْن َهذَا؟، قَالَ: َرَجَع، فَقُلُْت النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ

  .أَْرجِعْ إِلَْيهِ السَّالَم، إِلَْيِه مِنِّي السَّالُم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاتُُه: السَّالَم، فَقُلُْت
ثنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن ِغَياٍث، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن : بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، قَالَ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا - ١٨٦٢٦

َتِسلُ، فََجاَء َدَخلَ ُمْغَتِسال َيْغ ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا فََرغَ ِمَن اَألْحزَابِ
َيا : شَةَُيا ُمَحمَُّد، قَْد َوَضعُْتْم أَسِْلحََتكُْم َما َوضَْعَنا أَْسِلحََتَنا َبْعُد، اذَْهبْ إِلَى بين قَُرْيظَةَ، قَالَْت َعاِئ:جِبْرِيلُ، فَقَالَ

  .سَُهَرسُولَ اللَِّه، لَقَْد َرأَْيُتُه ِمْن َخلَلِ التُّرَابِ، قَْد َعَصَب التَُّراُب َرأْ



ثنا : َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا أَُبو ُموَسى إِْسَحاقُ بن ُموَسى األَْنَصارِيُّ، َوُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَاال - ١٨٦٢٧
وِحَي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ أُ: َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َصاِلحِ بن َربِيَعةَ بن ُهدَْيرٍ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

َيا َعاِئشَةُ، إِنَّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم ُيقْرِئُكِ :َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا َمَعُه، فَأََجفْتُ الَْباَب َبْينِي َوَبْيَنُه، فَلَمَّا ُرِفَع َعْنُه، قَالَ
  .السَّالَم
  َباٌب

  ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ُمحَمَُّد بن: ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، قَالَ: الدِّْمَياِطيُّ، قَالَ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ - ١٨٦٢٨

قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه : لَْتَخازِمٍ، َعْن أَبِي َحنِيفَةَ النُّْعَماِن بن ثَابٍِت، َعْن َحمَّاٍد، َعْن إِْبَراِهيَم، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن َعاِئَشةَ، قَا
  .إِنَّهُ لَُيَهوِّنُ َعلَيَّ الَْمْوَت إِنِّي أُرِيُتِك زَْوجَِتي ِفي الَْجنَِّة:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بن  َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، ثنا ُيوُسُف بن الَْماجُِشوِن، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ - ١٨٦٢٩
إِنَِّك ِمنُْهْم، أَوْ :َيا َرُسولَ اللَِّه، َمْن أَْزوَاُجَك ِفي الَْجنَِّة؟، قَالَ: قُلُْت: ِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْتَعْب
  .أََما إِنَِّك ِمْنُهْم، فَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ ذَِلَك َألنَُّه لَمْ َيَتزَوَّْج بِكًْرا غَْيرِي:قَالَ

اشٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، ثنا يَزِيدُ بن ِمْهَرانَ الَْخبَّاُز، ثنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّ - ١٨٦٣٠
إِنََّها َزْوَجةُ َرُسولِ اللَّهِ :ِئشَةَ، فَقَالََخطََبَنا َعمَّاُر، فَذَكََر َعا: أَبِي ُحَصْينٍ، َعْن أَبِي َمرَْيَم َعْبِد اللَِّه بن زِيَاٍد اَألَسِديِّ، قَالَ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة
يَّةَ، رِ بن َعِطَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِشْم - ١٨٦٣١

لَقَْد َساَرْت أُمَُّنا َمِسَريَها، َوأَنََّها لََتْعلَُم أَنََّها َزْوَجةُ :َسِمْعُت َعمَّاَر بن َياسِرٍ، َيقُولُ: َعْن َعْبِد اللَِّه بن زَِياٍد اَألَسِديِّ، قَالَ
  .للََّه ابَْتالَنا ِلَيْعلَمَ إِيَّاَها ُنِطيُع أَوْ إِيَّاُهَنبِيَِّنا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة، َولَِكنَّ ا

  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ الَْواسِِطيُّ، - ١٨٦٣٢

َحاَق، َعْن َعْمرِو بن غَاِلبٍ، أَنَّ َرُجال نَالَ ثنا أَُبو ِشهَابٍ الَْحنَّاطُ، ثنا َعْمُرو بن قَْيسٍ، َوُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي إِْس
  .اْسكُْت َمقُْبوًحا َمْنُبوحًا، أَتُْؤِذي حَبِيَبةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:ِمْن َعاِئَشةَ ِعْنَد َعِليٍّ، فَقَالَ لَُه َعمَّاٌر

َحْضَرِميُّ، ثنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، ثنا ُزهَْيٌر، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعرِيبِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْ - ١٨٦٣٣
َمْن ذَا الَِّذي َتَتَناَولُ َزْوَجةَ َنبِيَِّنا :كَانَ َرُجلٌ عِْنَد َعِليٍّ فََتَناَولَ َعاِئَشةَ، فَقَالَ لَُه َعمَّاٌر: ُحَمْيٍد أَْو ُحمَْيِد بن َعرِيبٍ، قَالَ

  .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْجنَِّة؟ اْسكُْت َمقْبُوًحاَص
َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ - ١٨٦٣٤

َيا أُمَّ َسلََمةَ، ال ُتْؤذِينِي ِفي :قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُألمِّ َسلََمةَ: َعاِئَشةَ، قَالَْت ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن
  .َعاِئَشةَ، فَوَاللَِّه َما َنَزلَ َعلَيَّ الَْوْحُي ِفي ِلَحاِف اْمَرأٍَة مِْنكُنَّ غَْيَرَها

بن َعِليِّ بن الْجَاُروِد النَّْيَسابُورِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى النَّْيسَاُبورِيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه  - ١٨٦٣٥
َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن : إِبَْراهِيَم بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َصاِلٌح، َعْن كَْيَسانَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ

أَْرَسلَْن أَْزوَاُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : لَْحارِِث بن ِهَشامٍ، أَنَّ َعاِئَشةَ زَْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْتا
  فَاِطَمةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه



َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْرَسلَْننِي َيْسأَلَْنكَ : جٌِع َمِعي ِفي ِمرِْطي، فَأَِذنَ لََها َوأََنا َساِكَتةٌ، فَقَالَْتَوَسلََّم، فَاسَْتأْذََنْت َوُهَو ُمْضطَ
نََعْم، : الَْتَيا بنيَّةُ، أَلَْسِت ُتحِبِّينِي؟، قَ:الَْعْدلَ ِفي بنِت أَبِي قَُحافَةَ، فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .أَِحبِّيَها:فَقَالَ
 َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الْقَاِضي، ثنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُموَسى - ١٨٦٣٦

كََملَ ِمَن الرَِّجالِ كَِثٌري وَلَْم َيكُْملْ ِمَن النَِّساِء إِال َمرَْيُم :لََرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَا
  .بنُت ِعْمَرانَ، َوآِسَيةُ امَْرأَةُ ِفْرَعْونَ

  .طََّعامِفَْضلُ َعاِئَشةَ َعلَى النَِّساِء كَفَْضلِ الثَّرِيِد َعلَى سَاِئرِ ال:َوقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ثنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ثنا أَُبو ُسفَْيانَ الَْمْعَمرِيُّ، ثنا ُشْعبَةُ، َعْن : َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَْدَنى، قَالَ -١٨٦٣٧

فَْضلُ َعاِئَشةَ َعلَى النَِّساِء كَفَْضلِ الثَّرِيِد َعلَى :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َساِئرِ الطََّعامِ
، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َشبَاٌب الُْعْصفُرِيُّ، ثنا َعِليُّ بن ُمحَمٍَّد الَْمدَاِئنِيُّ - ١٨٦٣٨

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِث بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، قَالَِذئْبٍ، َعنِ الْحَارِ
  .فَْضلُ َعاِئَشةَ َعلَى النَِّساِء كَفَْضلِ الثَّرِيِد َعلَى َساِئرِ الطََّعامِ:َوَسلََّم

  ن النَّْضرِ اَألزِْديُّ،َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ١٨٦٣٩

قَالَ َرسُولُ اللَِّه : َسِمْعُت أََنسًا، َيقُولُ: ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ثنا زَاِئَدةُ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َمْعَمرٍ، قَالَ
  .ْضلِ الثَّرِيِد َعلَى َساِئرِ الطََّعامِإِنَّ فَْضلَ َعاِئَشةَ َعلَى النَِّساِء كَفَ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْبُد اللَِّه َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، ثنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْرَيَم، ثنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، َحدَّثَنِي َع - ١٨٦٤٠
كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت أََنسَ بن َماِلٍك، َيقُولُ: بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َمْعَمرِ بن َحْزمٍ اَألْنصَارِيُّ، قَالَ

  .فَْضلُ َعاِئَشةَ َعلَى النَِّساِء كَفَْضلِ الثَّرِيِد َعلَى َساِئرِ الطََّعامِ:َوَسلََّم، َيقُولُ
لَْيَمانُ بن بِاللٍ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الْمَُباَركِ الصَّْنعَانِيُّ، ثنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، ثنا ُس - ١٨٦٤١

طَُوالَةَ، َعْن أََنسِ بن  إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َمْعَمرٍ أَبِي
فَْضلُ َعاِئَشةَ َعلَى النَِّساِء كَفَْضلِ الثَّرِيِد َعلَى الطََّعامِ، :ُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْع: َماِلٍك، قَالَ

  .أَْو فَْضلُ الثَّرِيِد َعلَى الطََّعامِ كَفَْضلِ َعاِئَشةَ َعلَى النَِّساِء
زِيُّ، ثنا َيحَْيى بن َيْحَيى النَّْيسَاُبورِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيزِيَد السِّْج - ١٨٦٤٢

فَْضلُ عَاِئَشةَ َعلَى النَِّساءِ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: طَُوالَةَ، َوَيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ
  .لثَّرِيِد َعلَى الطََّعامِكَفَْضلِ ا

  َباٌب
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا - ١٨٦٤٣

َيا : بن الَْعاصِ، قَالَ َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، أنا َسعِيٌد الْجَُرْيرِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشِقيقٍ، أَنَّ َعْمَرو
  .أَُبو َبكْرٍ:ِمَن الرَِّجالِ، قَالَ:َعاِئَشةُ، قَالَ:النَّاسِ أََحبُّ إِلَْيَك؟، قَالَ َرسُولَ اللَّهِ،أَيُّ

ٌد الَْحذَّاُء، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن الُْمْختَارِ، ثنا خَاِل - ١٨٦٤٤
َحدَّثَنِي َعْمُرو بن الَْعاصِ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَُه َعلَى َجْيشِ ذَاتِ : انَ النَّْهِديِّ، قَالَأَبِي ُعثَْم



أَُبوَها، :ِمَن الرِّجَالِ، قَالَ:َعاِئَشةُ، قُلُْت:َيا َرسُولَ اللَِّه،أَيُّ النَّاسِ أََحبُّ إِلَْيَك؟، قَالَ: السَّالِسلِ، فَأََتْيُتُه، فَقُلُْت
ثُمَّ َمْن؟ فََعدََّد رَِجاال، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، ثنا : ُعَمُر، قُلُْت:َوَمْن؟، قَالَ:قُلُْت

َحدَّثَنِي َعْمُرو بن الَْعاصِ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى : النَّْهِديِّ، قَالَ َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَُه ِفي جَْيشٍ، فَذَكََر ِمثْلَُه

يُّ، ثنا أَبِي، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدَوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، ثنا َسعِيُد بن َيْحَيى بن َسِعيدٍ اُألَموِ - ١٨٦٤٥
َيا َرسُولَ اللَّهِ،أَيُّ النَّاسِ أََحبُّ : قُلُْت: إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعْن َعْمرِو بن الَْعاصِ، قَالَ

اذُ بن الُْمثَنَّى بن ُمَعاِذ بن ُمَعاِذ الَْعْنبَرِيُّ، ثنا أَبِي، عَاِئَشةُ، َحدَّثََنا ُمَع:ُألِحبَّ َمْن ُتِحبُّ، قَالَ: َوِلَم؟، قُلُْت:إِلَْيَك؟، قَالَ
  ثنا اْبُن َعْوٍن، َعْن َعِليِّ بن َزْيِد بن ُجْدَعانَ، َعْن أُمِّ ُمَحمٍَّد، عَْن

  .َعاِئَشةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه
، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُموَسى بن َعِليِّ بن َربَاحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي قَْيسٍ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ - ١٨٦٤٦

َتَمالَُك لََها إِنَّ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنال َي: َمْولَى َعْمرِو بن الَْعاصِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنََّها قَالَْت ِفي عَاِئَشةَ
  .ُحبا

زِيزِ، ثنا َداوُدُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع - ١٨٦٤٧
ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ : نِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، قَالُوابن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ عَْبُد اللَِّه بن الَْحَس

وَاللَِّه َيا :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما: بن أَبِي الزَِّناِد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
أَمَّا :بِأَبِي َوأُمِّي َيا َرُسولَ اللَِّه، ِممَّ َتعْرُِف ذَِلَك؟، قَالَ: َيخْفَى َعلَيَّ ِحَني تَْرَضْيَن، َوال ِحنيَ َتْغَضبَِني، قُلُْت َعاِئَشةُ، َما

: ال َوَربِّ إِْبَراِهيَم، فَقُلُْت: ِك َتقُوِلَنيال َوَربِّ ُمَحمٍَّد، َوأَمَّا ِحَني تَْغَضبَِني، فَإِنَّ: ِحَني تَْرَضْيَن، فَإِنَِّك َتقُوِلنيَ ِحَني َتْحِلِفَني
  .َصَدقْتَ َيا َرسُولَ اللَِّه

ُمحَمَِّد بن َيْحَيى  َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّارُ الَْمكِّيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن - ١٨٦٤٨
َواللَِّه َما َيْخفَى :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْتبن ُعْرَوةَ، َعْن ِه

  :َعلَيَّ َيا َعاِئَشةُ إِذَا كُْنِت رَاِضَيةً، وَإِذَا كُْنِت غَْضَبى، قُلُْت

ال َوَربِّ ُمحَمٍَّد، َوإِذَا كُْنِت غَضَْبى، : إِذَا كُْنِت َعنِّي َراِضَيةً، فََحلَفِْت، قُلِْت:قَالَ بَِم َتعْرُِف ذَِلَك َيا َرُسولَ اللَِّه؟،
  ).َصدَقَْت َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي إِنََّما أََهُجُر اسَْمَك : ال َوَربِّ إِبَْراهِيَم، فَقُلُْت: فََحلَفِْت، قُلِْت

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى اِإلبلي، ثنا ُعَمُر بن َيْحَيى اِإلبلي، ثنا حَارِثَةُ بن َهرِمٍ الْعقيمي، َعْن ِهَشامِ بن  - ١٨٦٤٩
ْنِت رَاِضيَةً، َوإِذَا إِنِّي أَعْرُِف إِذَا كُ:قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

ال : ال َوَربِّ ُمَحمٍَّد، وَإِذَا كُْنِت َساِخطَةً، قُلِْت: إِذَا كُْنتِ رَاِضَيةً، قُلِْت:فَكَْيَف ذَِلَك؟، قَالَ: كُْنِت َساِخطَةً، قُلُْت
  .إِنََّما أََهُجُر اْسَمَك: َوَربِّ إِبَْراِهيَم، قُلُْت

َجْعفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوِفيُّ، ثنا ِمْنَجاُب بن الَْحارِِث، ثنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن ِهَشامِ بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن - ١٨٦٥٠
، َوإِذَا إِنِّي َألْعلَُم إِذَا كُْنِت َعنِّي َراِضَيةً:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

ال َوَربِّ ُمحَمٍَّد، : إِذَا كُْنِت َعنِّي َراِضَيةً، فََحلَفِْت، قُلِْت:َوبَِم َتعْرُِف ذَِلَك َيا َرُسولَ اللَِّه؟، قَالَ: كُْنِت غَْضَبى، قُلُْت
  .لَِّه، إِنََّما أََهُجُر اْسَمَكأََجلْ َيا َرسُولَ ال: ال َوَربِّ إِْبَراهِيَم، قُلُْت: َوإِذَا كُْنِت غَْضَبى، فََحلَفِْت، قُلِْت



ةَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن الْفََرجِ الْهَاِشِميُّ، ثنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَو - ١٨٦٥١
  إِنِّي:ْيِه َوَسلََّمقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

: إِذَا كُْنِت َعنِّي َراِضَيةً، قُلِْت:ِمْن أَْيَن َتْعلَُم ذَِلَك؟، قَالَ: َألْعلَُم إِذَا كُْنِت َعنِّي َراِضَيةً، َوإِذَا كُْنِت َعلَيَّ غَضَْبى، قُلُْت
  .أََجلْ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنََّما أََهُجرُ اْسَمَك: اهِيَم، قُلُْتال َوَربِّ إِْبَر: ال َوَربِّ ُمَحمٍَّد، وَإِذَا كُْنِت َعلَيَّ غَضَْبى، قُلِْت

  َباٌب
ثنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٨٦٥٢

  .سَاَبقُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسَبقُْتُه:َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت َعِليِّ بن َزْيِد بن ُجْدَعانَ،
ةَ، َعْن َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْر - ١٨٦٥٣

َخَرْجُت َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ، فََنَزلَ َمنْزِال، فَقَالَ : أَبِي َسلََمةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
َرْجُت َمَعُه َبْعَد ذَِلَك ِفي َسفَرٍ َوقَْد َجَمْعتُ تََعالِ َحتَّى أَُسابِقَِك، فَسَاَبقُْتُه، فََسَبقُْتُه، ثُمَّ َخ:تَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ:َألْصحَابِِه

َتعَالِ حَتَّى أَُسابِقَِك، فَسَاَبقُْتُه، فََسبَقَنِي، فََضَرَب َبْيَن كَِتفَيَّ، :تَقَدَُّموا، ثُمَّ قَالَ:اللَّْحَم، فَنََزلَْنا َمنْزِال، فَقَالَ َألْصحَابِِه
  .َهِذهِ بِِتلَْك:َوقَالَ

: ثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْتَحدَّ - ١٨٦٥٤
َيا عَاِئَشةُ، َهِذِه :فَقَالَقَنِي، َساَبقْتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسَبقُْتُه، فَلَمَّا َحَملُْت ِمَن اللَّْحمِ َساَبقَنِي، فََسَب

  .بِِتلَْك
  َباٌب

  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد - ١٨٦٥٥

َسِمْعتُ : قَالَُيوُسُف بن يَزِيدَ الْقََراطِيِسيُّ، ثنا َسِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، ثنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، أَخَْبرَنِي َيْحَيى بن َسِعيٍد، 
ُيْدفَُن ِفي : رَأَْيُت ثَالثَةَ أَقَْمارٍ َسقَطَْن ِفي ُحجَْرِتي، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ:الَْت عَاِئَشةُ َألبِي َبكْرٍقَ: َسِعيَد بن الُْمسَيِّبِ، َيقُولُ

ِه َوَسلََّم لَمَّا فََسِمْعُت النَّاَس يََتَحدَّثُونَ أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َبْيِتكِ ثَالثَةٌ ُهْم َخْيُر أَْهلِ اَألْرضِ، قَالَ َيحَْيى
  .أََحدُ أَقَْمارِِك، َوُهَو َخْيُرَها:قُبَِض ِفي َبْيتَِها، قَالَ أَُبو َبكْرٍ

أَْو ُمَحمَّدِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوبِ، َعْن َناِفعٍ، - ١٨٦٥٦
إِنْ َصَدقَْت رُْؤَياِك ُدِفَن :رَأَْيُت كَأَنَّ ثَالثَةَ أَقْمَارٍ َسقَطَْن ِفي ُحْجرَِتي، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ:يَن، َعْن َعاِئَشةَ، أَنََّها قَالَْتبن ِسريِ

َخْيُر أَقَْمارِِك َيا َعاِئَشةُ، :، قَالَ لََها أَُبو َبكْرٍِفي َبْيِتكِ َخْيُر أَْهلِ اَألْرضِ ثَالثَةٌ، فَلَمَّا َماَت النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َوُدِفَن ِفي َبْيِتَها أَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر

، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اُألْسفَاِطيُّ، ثنا ُموَسى بن َعْبِد اللَِّه السَّلَِفيُّ، ثنا ُعَمُر بن َسِعيٍد األََبحُّ - ١٨٦٥٧
َهلْ أََحدٌ :، قَالَبن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي َبكْرٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِعيِد

إِنْ َصَدقَْت ُرْؤيَاِك :رَِتي، فَقَالَ لََهاَيا َرُسولَ اللَِّه،َرأَْيُت ثَالثَةَ أَقْمَارٍ َهَوْيَن ِفي ُحْج: ِمْنكُْم َرأَى رُْؤَيا؟، فَقَالَْت َعاِئَشةُ
  أَفَْضلُ أَْهلِ الَْجنَِّة، فَقُبِضَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى:ُدِفَن ِفي َبْيِتِك، أُرَاُه قَالَ

  .ا ِفي َبْيتَِهااللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو أَفَْضلُ أَقَْمارِهَا، ثُمَّ قُبِضَ أَُبو َبكْرٍ، ثُمَّ قُبَِض ُعَمُر، فَُدِفنُو
  َباُب ِقصَِّة التَّيَمُّمِ َوأَنَّهُ َنَزلَ بِسََببِ َعاِئشَةَ



مِ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َماِلٍك، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْقَاِس - ١٨٦٥٨
 بِذَاتِ َرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ أَْسفَارِِه، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَْيَداِء أَْوَخ:َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

ُس َمَعُه، وَلَْيَس َمعَُهْم َماٌء، فَأََتى الْجَْيشِ اْنقَطََع ِعقِْدي، فَأَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْتَماِسِه، َوأَقَاَم النَّا
َما َنَرى َما َصَنَعْت َعاِئَشةُ؟ أَقَاَمْت بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوبِالنَّاسِ وَلَْيَس َمعَُهْم : النَّاُس إِلَى أَبِي َبكْرٍ، فَقَالُوا

أَنْ َيقُولَ، َوجََعلَ َيطَْعُن بَِيِدِه ِفي َخاِصرَِتي، فَال َيْمَنعُنِي ِمَن التَّحَرُِّك إِال َمكَانُ  َماٌء، فََعاَتَبنِي، َوقَالَ ِلي َما َشاَء اللَُّه
فَقَالَ أَُسْيدُ ُه آَيةَ التََّيمُّمِ، َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى فَِخِذي، فََناَم َحتَّى أَْصَبَح َعلَى غَْيرِ ُوُضوٍء، فَأَنَْزلَ اللَّ

  .ْحَتُهَما ِهَي بِأَوَّلِ َبرَكَِتكُْم َيا آلَ أَبِي َبكْرٍ، فََبعَثَْنا الَْبِعَري الَِّذي كُْنُت َعلَْيِه، فََوَجْدَنا الْعِقَْد َت: بن ُحَضيْرٍ
: َشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، أَْو غَْيُرُه، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن ِه - ١٨٦٥٩

  ُح وَلَْيَس َمعَُهْمَسقَطَ ِعقُْد َعاِئَشةَ، فَأَْرَسلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنفًَرا َيْبَتُغونَُه، فَأَْدَركَُهُم الصُّْب

َوأَخَْبرَنِي أَيُّوُب، : لَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَنََزلَ التََّيمُُّم، قَالَ َمْعَمٌرَماٌء، فََصلُّوا بَِغْيرِ طُهُورٍ، فََشكَْوا ذَِلَك إِ
يُّوُب أَْيًضا، فَلَمَّا َوقَالَ ِهَشاٌم، َعْن أَبِيِه، َوقَالَُه أَ: حََبْسِت النَّاَس َوَعنَّْيِتيُهْم، قَالَ َمْعَمٌر:َمرَّ أَُبو َبكْرٍ بَِعاِئَشةَ، فَقَالَ: قَالَ

  .َما َعِلْمُتِك لَمَُباَركَةٌ َما نََزلَ بِِك أَْمٌر َتكَْرهِيَنُه إِال َجَعلَ اللَُّه ِللُْمْسِلِمَني ِفيِه َخْيًرا:َنَزلَ التَّيَمُُّم ُسرَّ بِذَِلَك أَُبو َبكْرٍ، َوقَالَ
بِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا ُحَمْيُد بن اَألسَْوِد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا ُمَحمَُّد بن أَ - ١٨٦٦٠

اْسَتعَاَرْت ِقالَدةً ِمْن أَْسَماَء فََسقَطَْت ِمْن ُعُنِقَها، فَذَكََرْت ذَِلَك لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى :َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، أَنََّها قَالَْت
َرَجُعوا إِلَى  لََّم، فَأَْرَسلَ رِجَاال َيْبَتغُوَنَها، فَاْبَتَغْوَها، فََوَجُدوا فََحضََرِت الصَّالةُ، فََصلَّْوا بَِغْيرِ طُهُورٍ، ثُمَّاللَُّه َعلَْيِه َوَس

َجزَاِك اللَُّه خَْيًرا، :أُسَْيُد بن ُحضَْيرٍ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكَرُوا ذَِلَك لَُه، فَأَْنَزلَ اللَُّه الرُّْخَصةَ، فَقَالَ
  ).فََواللَِّه َما َنَزلَ بِِك أَْمٌر َتكَْرِهيَنُه إِال جََعلَ اللَُّه لَِك َوِللُْمْؤِمنَِني َخيًْرا 

  َباٌب
ثَنِي أَِخي، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اُألْسفَاِطيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّ - ١٨٦٦١

َعاِئَشةُ، : حِْزٌب ِفيِه: ْينَِعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ،أَنَّ نَِساَء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُنَّ ِحْزَب
  َسلَمَةَ أُمُّ: َوَحفَْصةُ، َوَصِفيَّةُ، َوَسْوَدةُ، َوِحْزٌب ِفيِه

  .َوَساِئرُ أَزَْواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ِقصَّةُ اِإلفِْك َوَما أَنَْزلَ اللَُّه ِمْن بََراَءِتهَا

أَخَْبرَنِي َسعِيُد بن : لََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَا - ١٨٦٦٢
وٍد، َعْن َحِديِث َعاِئَشةَ الُْمسَيِّبِ، َوُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ، َوَعلْقََمةُ بن َوقَّاصٍ، َوُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن َمْسُع

فََبرَّأََها اللَُّه، َوكُلُُّهْم َحدَّثَنِي طَاِئفَةً ِمْن : اِإلفِْك َما قَالُوا، قَالَ َزْوجِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِحَني قَالَ لََها أَْهلُ
نُْهُم الَْحِديثَ الَِّذي َحِديِثَها، َوَبْعضُُهْم كَانَ أَْرَعى ِلَحِديثَِها ِمْن َبْعضٍ َوأَثَْبَت اقِْتصَاًصا، َوقَْد َوَعْيُت َعْن كُلِّ َواِحٍد ِم

كَانَ َرسُولُ اللَّهِ : َبْعُض َحدِيِثهِمْ ُيَصدِّقُ َبْعضًا، ذَكَُروا أَنَّ َعاِئَشةَ زَْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْتَحدَّثَنِي، َو
ُهنَّ خََرَج َسْهُمَها َخَرَج بَِها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَرَاَد أَنْ َيخُْرَج إِلَى َسفَرٍ أَقَْرعَ َبْيَن نِسَاِئِه، فَأَيَُّت

فَأَقَْرَع َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَْيَنَنا ِفي غَْزَوٍة غََزاهَا، فَخََرَج ِفيَها : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَعُه، قَالَْت َعاِئَشةُ
اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َبْعَد َما أَْنَزلَ اللَُّه َعلَْيَنا الِْحجَاَب، فَأََنا أُْحَملُ ِفي َهوَْدجِي،  َسْهِمي، فََخَرْجُت َمَع َرسُولِ



ينَِة، آذَنَ لَْيلَةً بِالرَّحِيلِ، َمِدَوأُنَْزلُ ِمْنُه، فَسِْرَنا حَتَّى إِذَا فََرغَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَفَلَ َوَدنَْوَنا ِمَن الْ
  فَقُْمُت ِحَني آذَُنوا بِالرَِّحيلِ،

ِدي ِمْن َجْزعِ أَظْفَارٍ فََمَشْيُت َحتَّى َجاَوْزُت الَْجْيَش، فَلَمَّا قََضْيُت َشأْنِي، أَقَْبلُْت إِلَى الرَّْحلِ، فَلََمْسُت َنحْرِي، فَإِذَا ِعقْ
لَْتَمْسُت ِعقِْدي، فَحََبَسنِي اْبِتَغاُؤُه، َوأَقَْبلَ الرَّْهطُ الَِّذيَن كَاُنوا َيْرَحلُونَ بِي، فََحَملُوا َهوَْدجِي، قَِد اْنقَطََع، فََرَجْعُت، فَا

ا لَْم يَُهبِّلُْهنَّ َولَمْ َوكَانَ النَِّساُء إِذْ ذَاَك ِخفَافً: فََرفَُعوُه َعلَى َبِعريِي الَِّذي كُْنُت أَْركَُب، َوُهمْ َيْحِسُبونَ أَنَّنِي ِفيِه، قَالَْت
 َرفَُعوُه َوَرحَّلُوُه، َوكُْنُت َجارَِيةً َيْغَشُهنَّ اللَّْحُم، إِنََّما َيأْكُلَْن الُْعلْقَةَ ِمَن الطََّعامِ، فَلَْم َيْستَْنِكرِ الْقَْوُم ِثقَلَ الَْهوَْدجِ ِحَني

َوَوَجْدُت ِعقِْدي َبْعدََما اْسَتَمرَّ الْجَْيُش، فَجِئُْت َمَنازِلَُهْم َولَْيَس بَِها دَاعٍ َوال  َحِديثَةَ السِّنِّ، فََبَعثُوا الَْجَملَ َوَسارُوا بِِه،
ِلي، َنا أََنا َجاِلَسةٌ ِفي َمْنزُِمجِيٌب، فََتأَمَّْمُت مَْنزِِلي الَِّذي كُْنُت ِفيِه، َوظََنْنُت أَنَّ الْقَْوَم َسَيفِْقُدونِي َويَْرجُِعونَ إِلَيَّ، فََبْي

رََّس ِمْن َوَراِء الَْجْيشِ، غَلََبْتنِي َعْينِي، فَنِْمُت َحتَّى أَصَْبْحُت، َوكَانَ َصفَْوانُ بن الُْمعَطَّلِ السُّلَِميُّ، ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ قَْد َع
فَنِي ِحنيَ َرآنِي، َوقَْد كَانَ يََرانِي قَْبلَ أَنْ ُيضْرَِب َعلَيَّ فَأَْدلََج، فَأَصَْبَح ِعْنَد مَْنزِِلي، فََرأَى َسَواَد إِْنَساٍن نَاِئمٍ، فَأََتانِي، فََعَر

َمنِي كَِلَمةً غَْيَر الِْحَجاُب، فََما اْسَتْيقَظْتُ إِال بِاْستِْرَجاِعِه ِحَني َعَرفَنِي، فََخمَّْرُت َوْجهِي بِجِلَْبابِي، َووَاللَِّه َما كَلَّ
  واَتُه فََوطَّأ َعلَى َيِدَها، فََركِْبُتَها، فَاْنطَلََق َيقُودُ بَِي الرَّاِحلَةَ حَتَّى أََتْيَنا الَْجْيشَ َبْعَدَما َنَزلُاسِْتْرَجاِعِه حَتَّى أََناخَ رَاِحلَ

بن َسلُولٍ، فَقَِدْمتُ  يُِّموِغرِيَن ِفي َنْحرِ الظَّهَِريِة، فََهلََك َمْن َهلََك ِفي َشأْنِي، َوكَانَ الَِّذي َتوَلَّى ِكْبَرُه َعْبدُ اللَِّه بن أَُب
 ِمْن ذَِلَك، َوُهَو الَْمِديَنةَ، وَاشَْتكَْيُت ِحَني قَدِْمُتَها َشْهًرا َوالنَّاُس َيخُوُضونَ ِفي قَْولِ أَْهلِ اِإلفِْك، َوال أَْشُعُر بَِشْيٍء

َسلََّم اللُّطَْف الَِّذي كُْنُت أََرى ِمْنُه ِحَني أَشَْتِكي، إِنََّما َيرِيُبنِي ِفي َوجَِعي أَنْ أَعْرَِف ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
كَْيَف تِيكُْم؟، فَذَِلكَ َيرِيُبنِي َوال أَْشُعرُ بِالشَّرِّ، َحتَّى َخَرْجُت :كَانَ َيْدُخلُ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َيقُولُ

لَ أَنْ ْجُت َمعَ أُمِّ ِمْسطَحٍ قَِبلَ الْمََناِصعِ، َوُهَو ُمَتَبرَُّزَنا، ال َنْخُرجُ إِال ِمْن لَْيلٍ إِلَى لَْيلٍ، وَذَِلَك قَْبَبْعَدَما نَقَْهُت، َوَخَر
بِالْكُُنِف أَنْ نَتَِّخذََها ِعْنَد بُُيوِتنَا، ُتتََّخذَ الْكُُنُف قَرِيًبا ِمْن ُبيُوِتَنا، َوأَْمُرَنا أَْمُر الَْعَربِ األَُولِ ِفي التََّبرُّزِ، َوكُنَّا نََتأَذَّى 

اِمرٍ، خَالَةُ أَبِي َبكْرٍ فَاْنطَلَقُْت أََنا َوأُمُّ ِمْسطَحٍ، َوِهَي بنتُ أَبِي ُرْهمِ بن الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد َمَناٍف، َوأُمَُّها بنتُ َصْخرِ بن َع
ادِ بن الُْمطَِّلبِ، فَأَقَْبلُْت أََنا َوبِْنتُ أَبِي ُرْهمٍ قَِبلَ َبيِْتي ِحَني فََرغَْنا ِمْن َشأْنَِنا، الصِّدِّيقِ، َوابُْنَها ِمسْطَُح بن أُثَاثَةَ بن َعبَّ
أَيْ : بِئَْس َما قُلِْت َتُسبَِّني َرُجال َشهِدَ َبْدًرا؟، فَقَالَْت: تَِعَس ِمسْطٌَح، فَقُلُْت لَهَا: فََعثََرْت أُمُّ ِمسْطَحٍ ِفي ِمْرِطهَا، فَقَالَْت
فَأَخَْبَرتْنِي بِقَْولِ أَْهلِ اِإلفِْك، فَاْزدَْدُت َمَرًضا إِلَى مََرِضي، فَلَمَّا : َوَماذَا قَالَ؟ قَالَْت: َهْنَتاُه، أَوَ لَْم َتْسَمِعي َما قَالَ؟ قُلُْت

  َرَجْعُت إِلَى َبيِْتي

: أََتأْذَنُ ِلي أَنْ آِتَي أََبَويَّ؟، قَالَْت: كَْيَف تِيكُْم؟قُلُْت لَُه:، فََسلََّم، ثُمَّ قَالََدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َيا أُمَّهُ : مِّيَسلََّم، فَجِئُْت، فَقُلُْت ُألَوأََنا ِحينَِئٍذ أُرِيدُ أَنْ أََتَيقََّن الَْخَبَر ِمْن ِقَبِلهَِما، فَأَِذنَ ِلي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

اِئرُ أَْي بنيَّةَ َهوِّنِي َعلَْيِك فَوَاللَِّه لَقَلَّ َما كَاَنِت امَْرأَةٌ قَطُّ َوضِيئَةً ِعْنَد َرُجلٍ ُيحِبَُّها َولََها ضََر: َما َتَحدَّثَ النَّاُس؟ فَقَالَْت
فََمكَثْتُ ِتلَْك اللَّْيلَةَ َحتَّى : َنَعْم، قَالَْت: ثَ النَّاُس بَِهذَا؟ قَالَْتسُْبَحانَ اللَِّه أََوقَْد َتَحدِّ: إِال أَكْثَْرنَ َعلَْيَها، فَقُلُْت

ْيِه َوَسلََّم َعِليَّ بن أَبِي أَْصَبْحُت ال َيْرقَأُ ِلي َدْمٌع َوال اكَْتَحلُ بنْومٍ، ثُمَّ أَْصَبْحُت أَْبِكي، فََدَعا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ
فَأَمَّا أَُساَمةُ فَأََشاَر َعلَى َرُسولِ اللَّهِ : اَمةَ بن َزْيدٍ ِحَني اْسَتلَْبثَ الَْوْحيُ َيسَْتِشُريُهَما ِفي ِفرَاقِ أَْهِلِه، قَالَْتطَاِلبٍ وَأَُس

َيا َرُسولَ اللَِّه، ُهمْ : لَُهْم ِمَن الُْودِّ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَِّذيِ َيْعلَُم ِمْن بََراَءِة أَْهِلِه، َوبِالَِّذيِ َيْعلَُم ِفي نَفِْسِه
لَْم ُيَضيِّقِ اللَُّه َعلَْيَك، َوالنَِّساُء سَِواَها كَِثٌري، َوإِنْ َتسْأَلِ : أَْهلَُك َوال َنْعلَمُ إِال َخْيرًا، َوأَمَّا َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ، فَقَالَ



أَْي بَرِيَرةُ َهلْ رَأَْيِت ِمْن َشْيٍء َيرِيُبِك :َدَعا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَرِيرَةَ، فَقَالَفَ: الَْجارَِيةَ َتْصُدقَْك، قَالَْت
  وَالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ إِنْ رَأَْيُت َعلَْيَها أَمًْرا قَطُّ أَغِْمُصُه: ِمْن أَْمرِ َعاِئَشةَ؟، فَقَالَتْ لَُه َبرِيَرةُ

فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ، قَالَْتلَْيَها أَكْثََر ِمْن أَنََّها َجارَِيةٌ َحِديثَةُ السِّنِّ َتَناُم َعْن َعجِنيِ أَْهِلَها، فََتأِْتي الدَّاجُِن، فََتأْكُلُُهَع
فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعلَى : قَالَْت اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْستَْعذََر ِمْن َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ اْبنِ َسلُولَ،

لَى أَْهِلي إِال َخْيرًا، َيا َمْعَشَر الُْمْسِلِميَنَمْن َيْعذُُرنِي ِمْن َرُجلٍ قَْد َبلَغَنِي أَذَاُه ِفي أَْهلِ َبيِْتي، فَوَاللَِّه َما َعِلْمُت َع: الِْمْنبَرِ
ْنصَارِي، كَرُوا َرُجال َما َعِلْمُت َعلَْيِه إِال َخيًْرا، َوَما كَانَ َيْدُخلُ َعلَى أَْهِلي إِال مَِعي، فَقَاَم َسْعُد بن ُمَعاٍذ اَألَولَقَْد ذَ
ِمْن إِخَْوانَِنا ِمَن الَْخْزَرجِ أَمَْرَتَنا  لَقَدْ أَْعذََرَك اللَُّه ِمْنُه َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنْ كَانَ ِمَن اَألْوسِ ضََرْبُت ُعُنقَُه، َوإِنْ كَانَ: فَقَالَ

َحِميَّةُ، فَقَالَ ِلَسْعدِ بن فَفََعلَْنا أَْمَرَك، فَقَاَم َسْعُد بن ُعَباَدةَ َوُهَو َسيُِّد الَْخْزَرجِ، َوكَانَ َرُجال صَاِلًحا، وَلَِكْن َحَملَْتُه الْ
ال تَقِْدُر َعلَى قَْتِلِه، فَقَاَم أَُسْيدُ بن ُحضَْيرٍ َوُهَو اْبُن َعمِّ َسْعدِ بن ُمَعاٍذ، فَقَالَ ِلَسْعدِ كَذَْبَت لََعْمُر اللَِّه ال َتقُْتلُُه َو: ُمَعاٍذ

ُس َوالْخَْزَرُج حَتَّى فَثَاَر الَْحيَّاِن اَألْو: كَذَْبَت لََعْمُر اللَِّه لََنقُْتلَنَُّه، فَإِنََّك ُمَناِفٌق ُتَجاِدلُ َعنِ الُْمَناِفِقَني، قَالَْت: بن ُعَباَدةَ
 اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهمُّوا أَنْ َيقَْتِتلُوا َوَرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِئٌم َعلَى الِْمنَْبرِ، فَلَْم يََزلْ َرسُولُ

  َيْرقَأُ ِلي َدْمٌع َوال أَكَْتِحلُ بنْومٍ وَأََبوَاَيُيخَفِّضُُهْم حَتَّى َسكَتُوا َوَسكََت، فََمكَثْتُ َيْوِمي ال 

فََبْيَنَما ُهَما َجاِلَساِن ِعْنِدي َوأََنا أَْبِكي اْستَأْذََنْت َعلَيَّ امَْرأَةٌ ِمَن : َيْبكَِياِن حَتَّى ظََنْنتُ أَنَّ الُْبكَاَء فَاِلٌق كَبِِدي، قَالَْت
تَْبِكي مَِعي، فََبْيَنَما َنْحُن َعلَى ذَِلَك َدَخلَ َعلَْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  اَألْنصَارِ، فَأَذِْنُت لََها فََجلََسْت

ي َشْيٌء، وَلَْم َيْجِلْس ِعْنِدي مُْنذُ ِقيلَ ِفيَّ َما ِقيلَ، َولَقَْد لَبِثَ شَْهًرا ال ُيوَحى إِلَْيِه ِفي َشأْنِ: فََسلََّم، ثُمَّ َجلََس، قَالَْت
أَمَّا َبْعُد َيا عَاِئَشةُ، فَإِنَُّه َبلََغنِي َعْنِك كَذَا َوكَذَا، :فََتشَهََّد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َجلََس، ثُمَّ قَالَ: قَالَْت

ذَْنبٍ، فَاْسَتْغفِرِي اللََّه، َوتُوبِي إِلَيِْه، فَإِنَّ الْعَْبَد إِذَا اْعَتَرفَ بِذَْنبٍ، فَإِنْ كُْنِت َبرِيئَةً، فََسُيبَرِّئُكِ اللَُّه، َوإِنْ كُْنتِ أَلَْمْمِت بِ
ةً، ِعي َحتَّى َما أُِحسُّ ِمْنُه قَطَْرثُمَّ تَاَب، َتاَب اللَُّه َعلَْيِه، فَلَمَّا قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمقَالََتُه قَلََص َدْم

َواللَِّه َما أَْدرِي َما أَقُولُ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى : أَجِْب َعنِّي َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَما قَالَ، فَقَالَ: فَقُلُْت َألبِي
إِنِّي وَاللَِّه قَْد َعَرفُْت أَنَّكُْم قَدْ : قَْرأُ ِمَن الْقُْرآِن كَثًِريافَقُلُْت وَأََنا جَارَِيةٌ َحدِيثَةُ السِّنِّ، ال أَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت

َواللَُّه َيعْلَُم أَنِّي بَرِيئَةٌ، ال َسِمْعُتْم بَِهذَا اَألْمرِ َحتَّى اْستَقَرَّ ِفي أَنْفُِسكُْم َوَصدَّقُْتْم، َولَِئْن قُلُْت لَكُمْ إِنِّي ِمْنُه بَرِيئَةٌ 
  ي بِذَِلَك، َولَِئنِ اْعَتَرفُْت لَكُْم بِأَْمرٍ وَاللَُّه َيْعلَُم أَنِّي بَرِيئَةٌ لَُتَصدِّقُونَنِي، وَاللَِّه َماُتَصدِّقُونِ

ى ثُمَّ َتحَوَّلُْت، فَاضْطََجْعُت َعلَ: ، قَالَْت] ١٨يوسف آية "[فََصْبٌر َجمِيلٌ"أَجُِد ِلي وَلَكُْم مَثَال إِال كََما قَالَ أَُبو ُيوُسَف 
َما كُْنُت أَظُنُّ أَنْ يَْنزِلَ ِفي َشأْنِي ِفَراِشي، وَأََنا َواللَُّه أَْعلَمُ أَنِّي ِحينَِئٍذ بَرِيئَةٌ، َوأَنَّ اللََّه ُمبَرِِّئي بَِبَراَءِتي، َولَِكْن وَاللَِّه 

ِفيَّ بِأَْمرٍ ُيْتلَى، َولَِكْن كُْنتُ أَْرُجو أَنْ يََرى َرسُولُ اللَِّه  َوْحٌي ُيتْلَى، وَلََشأْنِي كَانَ أَْحقََر ِفي َنفِْسي ِمْن أَنْ يََتكَلََّم اللَُّه
فََواللَِّه َما َراَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمجِْلَسُه : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي النَّْومِ رُْؤَيا يَُبرِّئُنِي اللَُّه بَِها، قَالَْت

 الَْوْحيِ، حَتَّى أَنَُّه يََتَحدَُّر خََرَج ِمَن الَْبْيتِ أََحٌد حَتَّى أَْنَزلَ اللَُّه َعلَى َنبِيِِّه، فَأََخذَُه َما كَانَ يَأُْخذُُه ِمَن الْبَُرَحاِء ِعْنَد َوال
فَلَمَّا ُسرَِّي َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لَْيِه، قَالَْتِمْنُه ِمثْلُ الُْجَماِن ِفي الَْيْومِ الشَّاِتي ِمْن ثِقَلِ الَْوْحيِ الَِّذي أُْنزِلَ َع

: أَْبِشرِي َيا َعاِئشَةُ، أََما وَاللَِّه فَقَْد َبرَّأَِك اللَُّه، فَقَالَْت ِلي أُمِّي:َوَسلََّم َوُهَو َيْضَحُك، فَكَانَ أَوَّلُ كَِلَمٍة َتكَلََّم بِهَا، أَنْ قَالَ
إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا "فَأَْنَزلَ اللَُّه : وَاللَِّه ال أَقُوُم إِلَْيِه َوال أَحَْمُد إِال اللََّه ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ َبَراَءِتي، قَالَْت: إِلَْيِه، فَقُلُْتقَْوِمي 



أَُبو َبكْرٍ َوكَانَ ُيْنِفُق َعلَى ِمْسطَحٍ ِلقَرَاَبِتِه، فَقَالَ : ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َهِذِه اآلَياَت َبَراءَِتي، قَالَْت] ١١النور آية "[بِاِإلفِْك
  ال َيأَْتلِ"َواللَِّه ال أُْنِفُق َعلَْيِه َشْيئًا أََبًدا َبْعدَ الَِّذي قَالَ ِلعَاِئَشةَ فَأَْنَزلَ اللَُّه : فَقْرِِه

إِنِّي ُألِحبُّ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه ِلي، فََرَجَع إِلَى ِمسْطَحٍ النَّفَقَةَ  وَاللَِّه: ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ] ٢٢النور آية "[أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَأَلَ : وَاللَِّه ال أَْنزُِعَها ِمْنُه أََبدًا، قَالَْت َعاِئَشةُ: الَِّتي كَانَ ُيْنِفُق َعلَْيِه، َوقَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، أْحِمي َسمِْعي : َما َعِلْمِت َوَما َرأَْيِت؟، قَالَْت:َت َجْحشٍ زَْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَزيَْنَب بن
ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوِهَي الَِّتي كَاَنْت ُتَساِمينِي ِمْن أَزَْواجِ َرُس: َوَبصَرِي َواللَِّه َما َعِلْمُت إِال خَْيًرا، قَالَْت َعاِئشَةُ

فََهذَا : َك، قَالَ الزُّْهرِيَُّوَسلََّم، فََعَصَمَها اللَُّه بِالَْوَرعِ، َوطَِفقَْت أُْختَُها َحْمَنةُ بنُت َجْحشٍ ُتحَارِبُ لََها فََهلَكَْت ِفيَمْن َهلَ
  ).َما اْنتََهى إِلَيَّ ِمْن أَْمرِ َهُؤالِء الرَّْهِط 

ثنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٨٦٦٣
رِ، َوَسِعيَد بن الُْمسَيِّبِ، َسِمْعُت ُعْرَوةَ بن الزَُّبْي: َسِمْعُت الزُّْهرِيَّ، قَالَ: النَُّميْرِيُّ، ثنا ُيوُنُس بن يَزِيدَ اَألْيِليُّ، قَالَ

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني قَالَ َوَعلْقََمةَ بن َوقَّاصٍ، َوُعَبْيَد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن َحِديِث عَاِئَشةَ زَْوجِ النَّبِيَّ َصلَّى ا
وَكُلٌّ َحدَّثَنِي طَاِئفَةً ِمَن الَْحِديثِ الَِّذي َحدَّثَنِي َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى : لََها أَْهلُ اِإلفِْك َما قَالُوا، فََبرَّأََها اللَُّه، قَالَ

  ْوَجَعْنَها، َوَبْعضُ َحِديثِهِْم ُيَصدُِّق َبْعًضا، َوإِنْ كَانَ بَْعُضُهمْ أَْوَعى لَُه ِمْن َبْعضٍ، َزَعُموا أَنَّ َعاِئَشةَ َز

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََراَد أَنْ َيخُْرَج أَقَْرَع َبْيَن نَِسائِِه، : للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْتالنَّبِيِّ صَلَّى ا
َزاَها، فََخَرَج ِفيَها َسْهِمي، فَخََرْجُت َمعَ فَأَقَْرَع َبيَْنَنا ِفي غَْزَوٍة غَ: فَأَيَُّتُهنَّ فَخََرَج َسْهُمَها َخَرجَ بَِها َمَعُه، قَالَْت عَاِئَشةُ

َدجِي، فَسِْرَنا حَتَّى إِذَا فََرغَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَْعَدَما أَْنَزلَ اللَُّه الِْحجَاَب، فَأََنا أَنَْزلُ َوأُحَْملُ ِفي َهْو
لََّم ِمْن غَْزَوِتِه ِتلَْك، فَدَنْوَنا ِمَن الَْمدِيَنِة قَاِفِلَني آذَنَ لَْيلَةً بِالرَِّحيلِ، فَقُْمُت ِحَني آذَنَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

َرجَْعُت إِلَى ِعقِْدي قَطََع، فَبِالرَّحِيلِ ِلَحاَجِتي، فَلَمَّا قََضْيُت َشأْنِي أَقَْبلُْت إِلَى َرْحِلي، فَإِذَا ِعقٌْد ِلي ِمْن جَْزعِ أَظْفَارٍ قَِد اْن
الَِّذي كُْنُت أَْركَُب، وَُهْم َنْحَو اْبِتغَاِئِه، َوأَقَْبلَ الرَّْهطُ الَِّذيَن كَاُنوا َيْرَحلُونَ، فَاْحَتَملُوا َهْوَدجِي، فََرَحلُوُه َعلَى َبِعريِي 

لَْن بِاللَّْحمِ، إِنََّما َيأْكُلُونَ الُْعلْقَةَ ِمَن الطََّعامِ، فَلَْم ُيْنِكرِ الْقَْومُ َيْحِسُبونَ أَنِّي ِفيِه، َوكَانَ النَِّساُء إِذْ ذَاَك ِخفَافًا، لَْم يَُهبَّ
َمرَّ الَْجْيُش، فَجِئْتُ ِخفَّةَ الْهَْوَدجِ، َوكُْنُت جَارَِيةً َحدِيثَةَ السِّنِّ، فََبَعثُوا الَْجَملَ َوَسارُوا، َوَوَجْدُت ِعقِْدي َبْعَدَما اْسَت

فََيْرجُِعونَ إِلَيَّ، فََبْيَنمَا ُهْم وَلَْيَس بَِها دَاعٍ َوال ُمجِيٌب، فََتَيمَّْمُت َمْنزِِلي الَِّذي كُْنُت ِفيِه، َوظََنْنُت أَنَُّهمْ َسَيفِْقدُونَنِي، َمَنازِلَ
  السُّلَِميُّ، ثُمَّ الذَّكَْوانِيُّ ِمْنأََنا َجاِلَسةٌ ِفي َمْنزِِلي غَلََبْتنِي َعيْنِي، فَنِْمُت، َوكَانَ َصفَْوانُ بن الُْمعَطَّلِ 

َرآنِي، َوكَانَ يََرانِي قَْبلَ َوَراِء الْجَْيشِ، فَأَْدلََج، فَأَصَْبَح ِعْنَد مَْنزِِلي، فََرأَى َسَواَد إِْنَساٍن نَاِئمٍ، فَأََتانِي، فََعَرفَنِي ِحنيَ 
ي، فََخمَّْرُت َوجْهِي بِجِلَْبابِي، فََما كَلََّمنِي كَِلَمةً َوال َسِمْعُت ِمْنُه كَِلَمةً الِْحَجابِ، فَاْسَتْيقَظْتُ بِاْسِتْرَجاِعِه ِحَني َعَرفَنِ

ا ، َحتَّى أَتَْيَنا الَْجْيَش بَْعَدَمغَْيَر اْستِْرَجاِعِه حَتَّى أََناخَ رَاِحلََتُه، فََوِطئَ َعلَى َيدَِها، فََرِكْبُتهَا، فَاْنطَلََق بِي َيقُوُد الرَّاِحلَةَ
َمِديَنةَ، فَاْشَتكَْيُت ِحنيَ َنَزلُوا، فََهلََك َمْن َهلََك، َوكَانَ الَِّذي تََولَّى ِكْبرَ اِإلفِْك عَْبُد اللَِّه بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ، فَقَِدْمَنا الْ

ِلَك، َوُهَو يَرِيبُنِي ِفي َوجَِعي أَنِّي ال قَِدْمُت َشهًْرا، وَالنَّاُس ُيفِيُضونَ ِفي قَْولِ أَْصَحابِ اِإلفْكِ ال أَشُْعُر بَِشْيٍء ِمْن ذَ
ا َيْدُخلُ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه أَْعرُِف ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللُّطَْف الَِّذي كُْنُت أََرى ِمْنُه ِحَني أَشَْتِكي، إِنََّم

تِيكُْم؟، ثُمَّ يَْنَصرُِف، فَذَِلَك يَرِيبُنِي َوال أَْشُعُر بِالشَّرِّ، حَتَّى خََرْجُت بَْعَدَما أَفَقْتُ  كَْيَف:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
تََّخذَ الْكُُنُف ِلَك قَْبلَ أَنْ ُتَوَخَرَجْت َمِعي أُمُّ ِمسْطَحٍ ِقَبلَ الَْمنَاِصعِ َوُهَو ُمَتبَرَُّزنَا، َوكُنَّا ال َنخُْرُج إِال لَْيال إِلَى لَْيلٍ، وَذَ



كُُنِف أَنْ نَتَِّخذََها عِْنَد ُبيُوِتَنا، قَرِيًبا ِمْن ُبُيوِتَنا، َوأَْمُرَنا أَْمُر الَْعَربِ اُألَولِ ِفي التََّبرُّزِ قَِبلَ الَْغاِئِط، َوكُنَّا َنَتأَذَّى بِالْ
ُمطَِّلبِ بن َعْبِد َمَناٍف، َوأُمَُّها بنتُ َصْخرِ بن َعاِمرٍ، َجدَّةُ أَبِي َبكْرٍ فَاْنطَلَقُْت أََنا َوأُمُّ ِمْسطَحٍ، َوِهَي بنتُ أَبِي ُرْهمِ بن الْ

  الصِّدِّيقِ،

ِفي  نَِنا، فََعثََرتْ أُمُّ ِمْسطَحٍَوابُْنَها ِمسْطَُح بن أُثَاثَةَ بن الُْمطَِّلبِ، فَأَقَْبلُْت أََنا َوأُمُّ ِمسْطَحٍ ِقَبلَ َبيِْتي ِحَني فََرغَْنا ِمْن َشأْ
َيا َهْنَتاهُ أََو لَْم َتْسَمِعي : بِئَْس َما قُلِْت، َتُسبَِّني َرُجال قَْد َشهَِد َبْدًرا؟ قَالَْت: تَِعَس ِمسْطٌَح، فَقُلُْت لََها: ِمْرِطَها، فَقَالَْت
ْزدَْدُت مََرًضا إِلَى مََرِضي، فَلَمَّا َرَجْعَنا إِلَى بَْيِتي فَا: فَأَْخَبرَْتنِي بِقَْولِ أَْهلِ اِإلفِْك، قَالَْت: َوَما قَالَ؟ قَالَْت: َما قَالَ؟ قُلُْت

أََتأْذَنُ ِلي أَنْ آِتَي أََبَويَّ، وَأََنا : كَْيَف تِيكُْم؟، قُلُْت لَُه:َدَخلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسلََّم، ثُمَّ قَالَ
فَأَِذنَ ِلي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَجِئُْت أَبََويَّ، فَقُلُْت : ْسَتْيِقَن الْخََبَر ِمْن ِقَبِلهَِما، قَالَْتِحينَِئٍذ أُرِيدُ أَنْ أَ

اَنْت قَطُّ اْمَرأَةٌ َوِضيئَةً ِعْنَد َمْن ُيِحبَُّها لََها َيا بنيَّةُ َهوِّنِي َعلَْيِك فََواللَِّه لَقَلََّما كَ: َيا أُمَّتَاُه َما يََتَحدَّثُ النَّاُس؟ فَقَالَْت: ُألمِّي
ُسْبَحانَ اللَِّه َولَقَْد َتَحدَّثَ النَّاُس بَِهذَا، فََمكَثُْت اللَّْيلَةَ حَتَّى أَصَْبْحُت ال َيْرقَأُ : فَقُلُْت: ضََراِئُر إِال أَكْثَْرنَ َعلَْيَها، قَالَْت

ثُمَّ أَصَْبْحتُ أَْبِكي، فََدَعا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ : مٍ، قَالَْتِلي َدْمٌع َوال أَكَْتِحلُ بنْو
سُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه فَأَمَّا أَُساَمةُ فَأَشَاَر َعلَى َر: َوأَُساَمةَ بن َزْيدٍ ِحَني اْسَترَاثَ الَْوْحُي، فََشاَوَرُهَما ِفي ِفَراقِ أَْهِلِه، قَالَْت

  ،َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَِّذيِ َيْعلَُم ِمْن بََراَءِة أَْهِلِه، َوبِالَِّذيِ كَانَ َيْعلَُم ِفي نَفِْسِه لَُهْم ِمَن الُْودِّ

َيا َرسُولَ اللَِّه، لَْم ُيَضيِّقِ اللَُّه َعلَْيَك، : لََيا َرُسولَ اللَِّه، أَْهلَُك َوال َنْعلَُم إِال َخيًْرا، َوأَمَّا َعِليٌّ، فَقَا: فَقَالَ أَُسامَةُ
فََدَعا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبرِيَرةَ، فَقَالَ : َوالنَِّساُء ِسَواَها كَِثٌري، َوإِنْ َتسْأَلِ الْخَاِدَم َتْصُدقَْك، قَالَْت

وَالَِّذي َبَعثَكَ بِالَْحقِّ َما َرأَْيُت َعلَْيَها أَْمًرا أَغِْمُصُه َعلَْيَها أَكْثَرَ : ْيٍء َيرِيُبِك؟، قَالَتْ َبرِيَرةُأَْي بَرِيَرةُ َهلْ رَأَْيِت ِمْن َش:لََها
ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْومَِئٍذ اللَِّمْن أَنََّها جَارَِيةٌ َحِديثَةُ السِّنِّ َتَناُم َعْن َعجِنيِ أَْهِلَها فََتأِْتي الدَّاجُِن فََتأْكُلُُه، فَقَاَم َرُسولُ 

َيا َمْعَشَر : َعلَى الِْمنَْبرِفَاْسَتْعذََر ِمْن َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ اْبنِ َسلُولَ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو 
ي أَذَاُه ِفي أَْهلِ َبيِْتي؟ فََواللَِّه َما َعِلْمُت ِمْن أَْهِلي إِال َخْيرًا، َولَقَْد ذَكَُروا َرُجال َما الُْمْسِلِميَنَمْن َيْعذُرُنِي ِمْن َرُجلٍ َبلََغنِ

ُسولَ َيا َر: فَقَاَم َسْعُد بن ُمَعاٍذ األَْنَصارِيُّ، فَقَالَ: َعِلْمُت َعلَْيِه إِال َخْيًرا، َوَما كَانَ َيْدُخلُ َعلَى أَْهِلي إِال َمِعي، قَالَْت
: ْرَتَنا، فَفََعلَْنا أَمَْرَك، قَالَْتاللَِّه، أََنا أَْعذُُرَك ِمْنُه، إِنْ كَانَ ِمَن اَألْوسِ، ضََرْبُت ُعُنقَُه، َوإِنْ كَانَ ِمْن إِخَْوانَِنا الَْخْزَرجِ أََم

لِ ذَِلَك َرُجال صَاِلًحا، وَلَِكْن َحَملَْتُه الَْحِميَّةُ، فَقَالَ ِلَسْعدِ فَقَاَم َسْعُد بن ُعَباَدةَ َوُهَو سَيُِّد الْخَْزَرجِ َيوَْمِئٍذ، َوكَانَ ِمْن قَْب
  كَذَْبَت لََعْمُر و اللَِّه ال تَقُْتلُُه َوال َتقِْدُر َعلَى قَْتِلِه، فَقَاَم أَُسْيُد بن ُحَضْيرٍ َوُهَو اْبُن َعمِّ َسْعِد: بن ُمَعاٍذ

فََتثَاَورَ : كَذَْبَت لََعْمُر اللَِّه َواللَِّه لََيقُْتلَنَُّه، فَإِنََّك ُمَناِفٌق ُتَجاِدلُ َعنِ الُْمَناِفِقَني، قَالَْت: ةَبن ُمَعاٍذ، فَقَالَ ِلَسْعِد بن ُعَباَد
ُضُهمْ َحتَّى َسكَتُوا َوَسكََت، الَْحيَّاِن األَْوُس َوالْخَْزَرجُ َحتَّى َهمُّوا أَنْ َيقَْتِتلُوا َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيخَفِّ

فَأَصَْبَح أََبوَاَي ِعْنِدي َوقَْد َبكَْيُت لَْيلَِتي ال : فََمكَثُْت َيوِْمي ذَِلَك ال َيْرقَأُ ِلي َدْمٌع َوال أَكَْتِحلُ بنْومٍ، قَالَْت: قَالَْت
كَبِِدي، فََبْيَنَما ُهَما جَاِلَساِن ِعْنِدي وَأََنا أَْبِكي، فَاسَْتأْذََنْت َعلَيَّ  أَكَْتِحلُ بنْومٍ َوال َيْرقَأُ ِلي َدْمٌع، يَظُنَّاِن الُْبكَاَء فَاِلٌق

فََبيَْنا َنْحُن َعلَى ذَِلَك َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اْمَرأَةٌ ِمَن األَْنَصارِ، فَأَِذْنتُ لََها فََجلََسْت تَْبِكي َمِعي، قَالَْت
: وَلَْم َيْجِلْس ِعْنِدي ُمْنذُ ِقيلَ ِلي َما ِقيلَ قَْبلََها، َولَقَْد لَبِثَ شَْهًرا ال يُوَحى إِلَْيِه ِفي َشْيٍء، قَالَْت: َوَجلََس، قَالَْتَوَسلََّم 

شَةُ، فَإِنَُّه قَْد َبلََغنِي عَْنِك كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ أَمَّا َبْعدُ َيا َعاِئ:فََتَشهََّد َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني جَلََس، ثُمَّ قَالَ
نَّ الَْعْبَد إِذَا اعَْتَرَف بِذََنبِِه، ثُمَّ كُْنِت َبرِيئَةً، فََسيَُبرِّئُِك اللَُّه، َوإِنْ كُْنِت أَلَْمْمِت بِذَْنبٍ، فَاْسَتغِْفرِي اللََّه، َوُتوبِي إِلَْيِه، فَإِ



، فَلَمَّا قََضى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمقَالََتُه قَلََص َدْمِعي حَتَّى َما أُِحسُّ ِمْنُه قَطَْرةً: ْيِه، قَالَْتَتاَب َتاَب اللَُّه َعلَ
  ولِ اللَِّه َصلَّىَواللَِّه َما أَْدرِي َما أَقُولُ لَِرُس: فَقَالَ: قَالَْت: أَجِْب َرُسولَ اللَِّه، ِفيَماقَالَ: فَقُلُْت َألبِي

َواللَِّه َما أَْدرِي َما أَقُولُ : أَجِيبِي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفيَما قَالَ، فَقَالَْت: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت ُألمِّي
إِنِّي َواللَِّه لَقَْد َعِلْمُت لَقَْد َسِمْعُتْم َهذَا : ال أَقَْرأُ كَثًِريا ِمَن الْقُْرآِن فَقُلُْت َوأََنا َجارَِيةٌ َحِديثَةُ السِّنِّ: ِلَرسُولِ اللَِّه، قَالَْت

َصدِّقُونِي لَُم أَنِّي ِمْنُه َبرِيئَةٌ ال ُتالَْحِديثَ حَتَّى اْسَتقَرَّ ِفي أَْنفُِسكُْم َوَصدَّقُْتْم بِِه فَلَِئْن قُلُْت لَكُْم إِنِّي ِمْنُه بَرِيئَةٌ وَاللَُّه َيْع
ِه َما أَجُِد ِلي وَلَكُْم مَثَال، إِال أََبا بِذَِلَك، وَلَِئنِ اْعَتَرفُْت لَكُْم بِأَْمرٍ وَاللَُّه َيْعلَُم أَنِّي ِمْنُه بَرِيئَةٌ لَُتَصدِّقُنَّنِي، َوإِنِّي َواللَّ

ثُمَّ َتَحوَّلُْت، فَاضْطََجْعُت َعلَى ِفرَاِشي، : ، قَالَْت ]١٨يوسف آية "[فََصْبرٌ َجِميلٌ وَاللَُّه الُْمْسَتَعانُ: "ُيوُسَف، قَالَ
ُت أَظُنُّ أَنَّ اللََّه ُيْنزِلُ ِفي َشأْنِي وَأََنا وَاللَِّه ِحينَِئٍذ أَْعلَُم أَنِّي َبرِيئَةٌ َوأَنَّ اللََّه سَُيَبرِّئُنِي بَِبَراَءِتي، َولَِكْن وَاللَِّه َما كُْن: قَالَْت

يََرى َرسُولُ اللَِّه ى، وَلََشأْنِي ِفي َنفِْسي كَانَ أَْحقََر ِمْن أَنْ َيَتكَلََّم اللَُّه ِفيَّ بِأَْمرٍ ُيْتلَى، َولَِكْن كُْنتُ أَْرُجو أَنْ َوْحًيا ُيتْلَ
َراَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوال فََواللَِّه َما : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي النَّْومِ رُْؤَيا يَُبرِّئُنِي اللَُّه بَِها، قَالَْت

َن الُْبَرَحاِء َحتَّى أَنَُّه لَيََتصدَُّر ِمْنهُ َخَرَج أََحٌد ِمْن أَْهلِ الَْبْيِت َحتَّى أَنَْزلَ اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعالَى َعلَْيِه، فَأََخذَُه َما كَانَ َيأُْخذُُه ِم
  ِمَن الَْعَرقِ ِفي الَْيْومِ الشَّاِتي ِمْن ِثقَلِ الْقُْرآِن الَِّذي ُيَنزَّلَِمثْلُ الُْجَماِن 

ِلَمٍة َتكَلََّم فَلَمَّا ُسرَِّي َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ُسرَِّي َعْنُه َوُهَو َيْضَحُك، فَكَانَ أَوَّلُ كَ: َعلَْيِه، قَالَْت
وَاللَِّه ال أَقُوُم إِلَْيِه َوال أَْحَمدُ : قُوِمي إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: للَُّه فَقَْد َبرَّأَِك، فَقَالَْت أُمِّيأَمَّا ا:بَِها

، فَلَمَّا أَْنَزلَ اللَُّه َهذَا ِفي َبَراَءِتي، قَالَ أَُبو ] ١١النور آية "[إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاإلِفِْك"إِال اللََّه، َوأَْنَزلَ اللَُّه َجلَّ ذِكُْرُه 
وَاللَِّه ال أُْنِفُق َعلَى ِمْسطَحٍ شَْيئًا بَْعَد الَِّذي قَالَ : َبكْرٍ الصِّدِّيُق َوكَانَ ُيْنِفُق َعلَى ِمْسطَحِ بن أُثَاثَةَ ِلقَرَاَبِتِه ِمْنُه َوفَقْرِِه

يلِ َوال يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم وَالسََّعِة أَنْ يُْؤُتوا أُوِلي الْقُرَْبى َوالَْمَساِكَني وَالُْمَهاجِرِيَن ِفي سَبِ"ُه ِلَعاِئَشةَ، فَأَنَْزلَ اللَّ
بَلَى َواللَّهِ : ، قَالَ أَُبو َبكْرٍ] ٢٢النور آية "[اللَِّه َولَْيْعفُوا َولَْيْصفَحُوا أَال ُتِحبُّونَ أَنْ َيغِْفَر اللَُّه لَكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم

وَاللَِّه ال أَْنزِعَُها َعْنُه أََبًدا، قَالَْت : إِنِّي أُِحبُّ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه ِلي، فََرَجَع إِلَى ِمسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَِّتي كَانَ ُيْنِفُق َعلَْيِه، َوقَالَ
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسأَلُ َزْيَنبَ بنَت َجْحشٍ َزْوجَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: َعاِئَشةُ

َخْيرًا، َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْحِمي َسمِْعي َوَبَصرِي وَاللَِّه َما َعِلْمُت إِال : َيا َزيَْنُب َماذَا َعِلْمِت أَْو رَأَْيِت؟، قَالَْت:أَْمرِي، فَقَالَ
  َوِهَي الَِّتي كَاَنتْ ُتَسامِينِي ِمْن أَزَْواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََعَصَمَها اللَُّه: قَالَْت

فََهذَا َما : لَ الزُّْهرِيَُّوطَفِقَْت أُْخُتَها َحْمَنةُ ُتحَارِبُ لََها فََهلَكَْت ِفيَمْن َهلََك ِمْن أَْصَحابِ اِإلفِْك، قَا: بِالَْوَرعِ، قَالَْت
  .اْنتََهى إِلَْيَنا ِمْن خََبرِ َهُؤالِء الرَّْهِط ِمْن َحِديِث عَاِئَشةَ

اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ُيوُسفُ بن َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ، ثنا َحجَّاُج بن إِبَْراِهيمَ اَألْزَرُق، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد  - ١٨٦٦٤
ثنا فُلَْيُح بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ : ثنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، قَاال: بن َحنَْبلٍ، َوُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاالأَْحَمَد 

ِه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن َعاِئَشةَ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َوَسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َوَعلْقََمةَ بن َوقَّاصٍ، َوُعَبْيِد اللَّ
ى ِمْن َبْعضٍ َوأَثَْبُت اقِْتصَاصًا، َزْوجِ زَْوجِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كُلُُّهْم َحدَّثَنِي طَاِئفَةً ِمْن َحِديِثَها، َوبَْعضُُهْم أَْوَع

الَْحدِيثَ الَِّذي َحدَّثَنِي، َوَبْعُض َحِديِثهِْم ُيَصدُِّق بَْعًضا، َزَعُموا أَنَّ َعاِئَشةَ َزْوجَ النَّبِيِّ  َوقَْد َوَعْيُت َعْن كُلِّ َرُجلٍ ِمنُْهُم
َرَع َبْيَن أَْزوَاجِِه، كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََراَد أَنْ َيْخُرَج سَفًَرا أَقْ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت

فَأَقَْرَع َبْيَنَنا ِفي غَزَاٍة غََزاَها، فََخَرجَ َسْهِمي، فََخَرْجُت َمَعُه َبْعَدَما أُنْزِلَ : فَأَيَُّتُهنَّ خََرَج َسْهُمَها َخَرجَ بَِها َمَعُه، قَالَْت



ا فََرغَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن غَْزَوِتِه ِتلَْك َوقَفَلَ الِْحَجاُب، فَأََنا أُْحَملُ ِفي َهْوَدجٍ َوأُنَْزلُ ِفيِه، حَتَّى إِذَ
  َوَدَنْوَنا ِمَن الَْمدِيَنِة، آذَنَ لَْيلَةً بِالرَِّحيلِ، فَقُْمُت ِحَني آذَُنوا بِالرَّحِيلِ فََمَشْيُت

َبلُْت إِلَى الرَّْحلِ، فَالْتََمْسُت َصْدرِي، فَإِذَا ِعقْدٌ ِلي ِمْن جَْزعِ أَظْفَارٍ قَدِ َحتَّى َجاَوْزُت الْجَْيَش، فَلَمَّا قََضْيُت شَأْنِي أَقْ
َدجِي، فََرَحلُوُه َعلَى اْنقَطََع، فََرَجْعُت، فَالَْتَمْسُت ِعقِْدي، فَحََبَسنِي اْبِتَغاُؤُه، فَأَقَْبلَ الَِّذيَن يَْرَحلُونَ بِي، فََحَملُوا َهْو

نَّ اللَّْحُم، َوإِنََّما ِذي كُْنُت أَرْكَُبُه َوُهْم َيْحِسُبونَ أَنِّي ِفيِه، َوكَانَ النَِّساُء إِذْ ذَاَك خِفَافًا لَْم َيثْقُلَْن، َولَْم يَْغَشُهَبِعريِي الَّ
ا الَْجَملَ َوسَاُروا، فََوَجْدُت ِعقِْدي بَْعَدَما َيأْكُلَْن الُْعلْقَةَ ِمَن الطََّعامِ، فَاْحَتَملُوُه، َوكُْنُت جَارَِيةً َحِديثَةَ السِّنِّ، فََبَعثُو

ُهمْ َسَيفِْقدُونِي، فََيْرجُِعونَ اْسَتَمرَّ الْجَْيُش، فَجِئُْت َمْنزِلَُهْم َولَْيَس ِفيِه أََحٌد، فَأََمْمُت َمنْزِِلي الَِّذي كُْنُت ِفيِه، فَظََنْنُت أَنَّ
زِِلي غَلََبتْنِي َعْيَناَي، فَكَانَ َصفَْوانُ بن الُْمَعطَّلِ السُّلَِميُّ، ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ ِمْن َوَراِء الْجَْيشِ، إِلَيَّ فََبْيَنَما أََنا َجاِلَسةٌ ِفي َمْن

تِْرَجاِعِه ِحَني أََناخَ ُت بِاْسفَأَصَْبَح ِعْنَد َمنْزِِلي، فََرأَى سََواَد إِْنَساٍن َناِئمٍ، فَأَتَانِي، َوكَانَ َيرَانِي قَْبلَ الِْحجَابِ، فَاسَْتْيقَظْ
وا ُمعَرِِّسَني ِفي َنْحرِ الظَّهِريَِة، رَاِحلََتُه، فََوِطئَ َيَدَها، فََرِكبُْتَها فَاْنطَلََق َيقُوُد بَِي الرَّاِحلَةَ َحتَّى أََتيَْنا الْجَْيَش بَْعَدَما نََزلُ

َعْبُد اللَِّه بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ، فَقَِدْمتُ الَْمِديَنةَ، فَاْشَتكَْيُت بَِها َشهًْرا  فََهلََك َمْن َهلََك، َوكَانَ الَِّذي َتوَلَّى ِكْبَر اإلِفِْك
رُِف ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َوالنَّاُس يُِفيُضونَ ِفي قَْولِ أَْصحَابِ اإلِفِْك ال أَْشُعُر بَِشْيٍء ِمْن ذَِلَك، َوَيرِيُبنِي ِفي َوَجِعي أَنِّي ال أَْع

  ِذياللُّطَْف الَّ

كَْيفَ ِتيكُْم؟، فَذَِلَك يَرِيبُنِي فَال أَْشُعُر حَتَّى َنقَْهُت، فَخََرْجتُ :كُْنُت أََراُه ِمْنُه ِحَني أَْمَرُض، إِنََّما َيْدُخلُ فَُيَسلِّمُ ثُمَّ َيقُولُ
لٍ إِلَى لَْيلٍ، َوذَِلَك قَْبلَ أَنْ تُتََّخذَ الْكُُنُف قَرِيًبا ِمْن ُبيُوِتَنا، أََنا َوأُمُّ ِمسْطَحٍ إِلَى قَِبلِ الْمََناِصعِ ُمَتبَرَّزَِنا ال َنْخُرُج إِال ِمْن لَْي

رُْهمٍ َنْمِشي، فََعثََرْت ِفي ِمْرِطَها، َوأَْمُرَنا أَْمُر الَْعَربِ األَُولِ ِفي الَْبرِيَّةِ أَْو ِفي التََّبرُّزِ، فَأَقَْبلُْت أََنا َوأُمُّ ِمسْطَحٍ بنِت أَبِي 
َيا هَْنَتاُه أَلَْم َتْسَمِعي َما قَالُوا؟، : بِئَْس َما قُلِْت أََتُسبَِّني َرُجال شَهَِد َبْدًرا؟، فَقَالَْت: تَِعَس ِمسْطٌَح، فَقُلُْت لََها: لَْتفَقَا
ا َرَجْعُت إِلَى َبيِْتي َوَدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ َوَما قَالُوا؟، فَأَْخبََرْتنِي بِقَْولِ أَْهلِ اِإلفِْك، فَاْزَدْدُت مََرًضا إِلَى َمَرِضي، فَلَمَّ: قُلُْت

َوأََنا ِحينَِئٍذ أُرِيدُ أَنْ أَْسَتْيِقَن : ائْذَنْ ِلي أَنْ آِتَي أَبََويَّ، قَالَْت: كَْيَف تِيكُْم؟، فَقُلُْت:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
َما يََتَحدَّثُ بِهِ : أَِذنَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََتْيتُ أََبَويَّ، فَقُلُْت ُألمِّيفَ: الَْخَبَر ِمْن ِقَبِلهَِما، قَالَْت

ُجلٍ ُيحِبَُّها، وَلََها ضََراِئُر َيا بنيَّةُ َهوِّنِي َعلَى َنفِْسِك الشَّأْنَ، فَوَاللَِّه لَقَلََّما كَاَنِت امَْرأَةٌ قَطُّ َوضِيئَةً ِعْنَد َر: النَّاُس؟، قَالَْت
فَبِتُّ ِتلَْك اللَّْيلَةَ َحتَّى أَصَْبْحتُ ال َيْرقَأُ ِلي : سُْبَحانَ اللَِّه َوقَْد َتَحدَّثَ النَّاُس بَِهذَا؟، قَالَْت: إِال أَكْثَْرنَ َعلَْيَها، فَقُلُْت

  ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليَّ بن أَبِيَدْمٌع َوال أَكَْتِحلُ بنْومٍ حَتَّى أَصَْبْحُت، فََدَعا َرُس

فَأَمَّا أَُساَمةُ، فَأَشَاَر َعلَى َرسُولِ اللَّهِ : طَاِلبٍ وَأَُساَمةَ بن َزْيدٍ ِحَني اْسَتلَْبثَ الَْوْحيُ َيسَْتِشُريُهَما ِفي ِفرَاقِ أَْهِلِه، قَالَْت
أَْهلَُك َيا َرسُولَ : بِالَِّذيِ َيْعلَُم ِمْن بََراَءِة أَْهِلِه، َوبِالَِّذيِ َيْعلَُم ِفي نَفِْسِه ِمَن الُْودِّ لَُهْم، فَقَالَ أَُسامَةَُصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َك، وَالنَِّساُء ِسَواَها كَثٌِري، َوَسلِ الْجَارَِيةَ َيا َرُسولَ اللَِّه، لَْم ُيَضيِّقِ اللَُّه َعلَْي: اللَِّه، َوال َنعْلَُم إِال َخيًْرا، َوأَمَّا َعِليٌّ، فَقَالَ
: َهلْ رَأَْيِت ِمنَْها َشْيئًا َيرِيُبِك؟، فَقَالَْت بَرِيَرةُ:فََدَعا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبرِيَرةَ، فَقَالَ لََها: َتْصُدقَْك، قَالَْت

 حَتَّى َما رَأَْيُت ِمْنَها أَْمًرا أَغِْمُصُه َعلَْيَها أَكْثََر ِمْن أَنََّها جَارَِيةٌ َحدِيثَةُ السِّنِّ، تََناُم َعنِ الَْعجِنيِال، َوالَِّذي بََعثََك بِالَْحقِّ 
ْعذََر ِمْن َعْبِد اللَِّه بن أَُبيِّ بن فَقَاَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َيْوِمِه، فَاْسَت: َتأِْتَي الدَّاجُِن فََتأْكُلَُه، قَالَْت

َمْن َيْعذُرُنِي ِمْن َرُجلٍ َبلََغنِي أَذَاُه ِفي أَْهِلي فََواللَِّه، قَالََها ثَالثًا :فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلُولٍ، قَالَْت
كَُروا َرُجال َما َعِلْمُت َعلَْيِه إِال َخْيرًا، َوَما كَانَ َيْدُخلُ َعلَى أَْهِلي إِال َمِعي، َما َعِلْمُت َعلَى أَْهِلي إِال َخْيرًا، َوقَْد ذَ



ِمْن أََنا وَاللَِّه َيا َرسُولَ اللَِّه أَْعذُُرَك ِمْنُه، إِنْ كَانَ ِمَن األَْوسِ َضَربَْنا ُعُنقَُه، َوإِنْ كَانَ : فَقَاَم َسْعُد بن ُمَعاٍذ، فَقَالَ: قَالَْت
  إِخَْوانَِنا ِمَن الَْخْزَرجِ أَمَْرَتَنا فَفََعلَْنا ِفيِه أَْمَرَك، فَقَاَم َسْعدُ بن ُعَباَدةَ، َوكَانَ سَيَِّد

لُُه َوال َتقِْدُر َعلَى كَذَْبَت لََعْمروُ اللَِّه ال َتقُْت: الْخَْزَرجِ، َوكَانَ قَْبلَ ذَِلكَ َرُجال َصاِلًحا، َولَِكنَّهُ اْحَتَملَْتُه الَْحِميَّةُ، فَقَالَ
كَذَْبَت لََعْمُر اللَِّه لََيقُْتلَنَُّه فَإِنََّك مَُناِفٌق ُتجَاِدلُ َعنِ الُْمَناِفِقَني، فَثَاَر الْحَيَّاِن األَْوسُ : ذَِلَك، فَقَالَ أَُسْيُد بن ُحَضيْرٍ

ِه َوَسلََّم قَاِئٌم َعلَى الِْمْنبَرِ، فََنَزلَ ُيخَفُِّضُهمْ َحتَّى َسكَتُوا َوَسكََت، َوالْخَْزَرُج َحتَّى َهمُّوا، َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي
لَِتي َحتَّى أَظُنُّ أَنَّ الُْبكَاءَ َوَبكَْيُت َيْوِمي ال َيْرقَأُ ِلي َدْمٌع َوال أَكَْتِحلُ بنْومٍ، َوأَْصَبَح عِْنِدي أََبَواَي َوقَْد َبكَْيتُ َيْوِمي وَلَْي

تْ َتْبِكي فََبْيَنَما ُهَما َجاِلَساِن ِعْنِدي َوأََنا أَْبِكي، إِِذ اْسَتأْذََنِت امَْرأَةٌ ِمَن اَألْنَصارِ فَأَِذْنُت لََها، فََجلََس: ٌق َعْينِي، قَالَْتفَاِل
جَلََس، وَلَْم َيْجِلْس ِعْنِدي مُْنذُ ِقيلَ َما ِقيلَ قَْبلََها، َمِعي فََبْيَنا َنْحُن كَذَِلَك إِذْ َدَخلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَ

أَمَّا بَْعُد َيا َعاِئَشةُ َبلََغنِي عَْنِك كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُْنِت َبرِيئَةً، :َوقَْد َمكَثَ َشهًْرا ال يُوَحى إِلَْيِه ِفي َشأْنِي، فََتشَهََّد، ثُمَّ قَالَ
اَب تَاَب اللَُّه إِنْ كُْنِت أَلَْمْمِت بِذَْنبٍ، فَاْسَتْغِفرِي اللََّه َوُتوبِي إِلَْيِه، فَإِنَّ الَْعْبَد إِذَا اعَْتَرَف بِذَْنبٍ ثُمَّ َتفََسُيَبرِّئُِك اللَُّه، َو

أَجِْب : أُِحسُّ ِمْنُه قَطَْرةً، فَقُلُْت ألَبِيَعلَْيهِفَلَمَّا قََضى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمقَالََتُه قَلََص َدمِْعي حَتَّى َما 
  َواللَِّه َما أَْدرِي َما أَقُولُ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،: َعنِّي َرسُولَ اللَِّه ِفيَما قَالَ، قَالَ

وَاللَِّه لَقَْد َعِلْمُت أَنَّكُْم قَدْ : ةُ السِّنِّ ال أَقَْرأُ كَثًِريا ِمَن الْقُْرآِنفَقَالَْت مِثْلَ ذَِلَك، فَقُلُْت َوأََنا َجارَِيةٌ َحِديثَ: فَقُلُْت ُألمِّي
ذَِلَك،  أَنِّي بَرِيئَةٌ ال ُتَصدِّقُوَننِي بَِسِمْعُتْم َما ُتُحدِّثَ بِِه َوقَرَّ ِفي أَْنفُِسكُْم فََصدَّقُْتْم بِِه، َولَِئْن قُلُْت إِنِّي َبرِيئَةٌ َواللَُّه َيْعلَُم
: لَكُْم مَثَال إِال أََبا ُيوُسَف إِذْ قَالََولَِئنِ اْعَتَرفُْت لَكُْم بِأَْمرٍ وَاللَُّه َيْعلَُم أَنِّي ِمْنُه بَرِيئَةٌ لَُتَصدِّقُنَّنِي، َواللَِّه َما أَجُِد ِلي َو

أََنا أَْرُجو أَنْ يَُبرِّئَنَِي اللَُّه بِبََراَءِتي، َولَِكْن وَاللَِّه َما ثُمَّ َتَحوَّلُْت َعلَى ِفَراِشي َو: ، قَالَْت] ١٨يوسف آية "[صَْبٌر َجِميلٌ"
رِي، َولَِكْن كُْنُت أَْرُجو أَنْ ظََنْنُت أَنْ ُيَنزَّلَ ِفي َشأْنِي َوْحٌي ُيْتلَى، َوَألَنا أَْحقَُر ِفي َنفِْسي ِمْن أَنْ ُيَتكَلَّمَ بِالْقُْرآِن ِفي أَْم

فَوَاللَِّه َما َراَم ِمْن َمْجِلِسِه َوال َخَرجَ أََحٌد ِمَن الَْبْيتِ َحتَّى : ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُرؤَْيا ُتبَرِّئُنِي، قَالَْتَيَرى َرُسولُ اللَّ
: لُ الُْجَماِن ِمَن الْعََرقِ ِفي َيْومٍ َشاٍت، قَالَْتأُنْزِلَ َعلَْيِه، فَأََخذَُه َما كَانَ َيأُْخذُُه ِمَن الْبَُرَحاِء حَتَّى إِنَُّه لَيََتَحدَُّر ِمْنُه مِثْ

َيا َعاِئَشةُ احَْمِدي :نْ قَالَفَُسرَِّي َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْضَحُك، فَكَانَ أَوَّلُ كَِلَمٍة َتكَلََّم بِهَا، أَ
َواللَِّه ال أَقُوُم إِلَْيِه َوال أَْحَمدُ : قُوِمي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: ِلي أُمِّي اللََّه فَقَْد بَرَّأَِك اللَُّه، فَقَالَْت

  ، فَلَمَّا أَْنَزلَ اللَُّه] ١١النور آية "[إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاِإلفِْك"إِال اللََّه، َوأَْنَزلَ اللَُّه 

وَاللَِّه ال أُْنِفُق َعلَى ِمسْطَحٍ شَْيئًا : َوكَانَ ُيْنِفُق َعلَى ِمسْطَحِ بن أُثَاثَةَ لِقَرَاَبِتِه ِمْنُه: َراءَِتي، قَالَ أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُقَهذَا ِفي َب
َبلَى إِنِّي أُِحبُّ : ، قَالَ أَُبو َبكْرٍ] ٢٢النور آية "[َوال َيأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ"أََبًدا بَْعَدَما قَالَ ِلعَاِئشَةَ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َهِذِه اآلَيةَ 

َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَأَلَ : أَنْ َيْغِفَر اللَُّه ِلي، فََرَجَع إِلَى ِمسْطَحٍ الَِّذي كَانَ َيْجرِي َعلَْيِه، قَالَْت
أَحِْمي َسْمِعي وََبَصرِي، َواللَِّه َما َعِلْمُت : َيا َزْيَنُب َما َعِلْمِت َوَما رَأَْيِت؟، فَقَالَْت:لََزيَْنَب بنَت َجْحشٍ َعْن أَْمرِي، فَقَا

يُّ، ثنا َوِهَي الَِّتي كَاَنْت ُتَساِمينِي، فََعَصَمَها اللَُّه بِالَْوَرعِ، َحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراِطيِس: َعلَْيَها إِال خَْيًرا، قَالَْت َعاِئشَةُ
ثنا أَُبو : َحْضرَِميُّ، قَاالَحجَّاُج بن إِْبَراِهيَم اَألْزَرُق، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ، َوُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْ

. ْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، َوَعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، مثلهثنا فُلَْيحُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َع: الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، قَاال
 ثنا َحجَّاٌج اَألْزَرُق، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ، َوُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ،: َحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد، قَالَ

  .ثنا فُلَْيحُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َربِيَعةَ بن أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، ِمثْلَُه: قَاالثنا أَُبو الرَّبِيعِ، : قَاال



َوقَالَ : الَقَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا َزْيدُ بن الُْمبَاَرِك، ثنا ُمحَمَُّد بن ثَْورٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، - ١٨٦٦٥
  اْبُن ِشهَابٍ، َعْن ُعْرَوةَ،

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َوُعَبْيِد اللَِّه بن َعِديٍّ، َوَعلْقََمةَ بن َوقَّاصٍ، يزيد بعضهم على بعض، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
ُتُهنَّ َخَرجَ َسْهُمَها َسافََر بِهَا، فََغَزا غَْزَوةً خََرَج ِفيَها َسهِْمي، فَلَمَّا قََضى َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَرَاَد َسفًَرا أَقَْرَع َبْيَن نَِساِئِه فَأَيَّ

مَّا ْجُت َحتَّى َجاَوْزتُ الْجَْيَش، فَلََرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَزَاِتِه َوَدنَْوَنا ِمَن الَْمِديَنِة آذَنَ لَْيلَةً بِالرَّحِيلِ، فَخََر
ُت َوحََبَسنِي اْبتَِغاُؤُه، قََضْيُت شَأْنِي َرَجْعُت إِلَى مَْنزِِلي، فَلََمْسُت ِعقًْدا ِلي ِمْن َجْزعِ أَظْفَارٍ، فَإِذَا ُهَو قَِد اْنقَطََع، فََرجَْع

َيْحِسُبونَ أَنِّي ِفيِه، وَالنَِّساُء ِحينَِئٍذ ِخفَافٌ لَمْ  فََجاَء النَّفُْر الَِّذيَن كَاُنوا َيْرَحلُونَ بِي َهوَْدجِي، فََرَحلُوُه َعلَى َجَمِلي َوُهْم
ُت َمْنزِِلي َوَعِلْمُت أَنْ ُيَهبَّلَْن اللَّْحَم، فَاْسَتَمرَّ الْجَْيُش، َوجِئُْت َمنَازِلَُهْم َولَْيَس بَِها ِمْنُهْم دَاعٍ َوال ُمجِيٌب، فََتَيمَّْم

َما أََنا جَاِلَسةٌ غَلََبتْنِي َعْينِي، َوكَانَ َصفَْوانُ بن الُْمَعطَّلِ عَرََّس ِمْن َوَراِء الْجَْيشِ، فَرَأَى َسوَاَد َسَيفِْقدُونِي فََيْنظُرُونِي، فََبْيَن
، فَفَزِْعُت ِحَجاُبإِْنَساٍن نَاِئمٍ، فََتَيمَّمَنِي، فَلَمَّا َرآنِي اْستَْرَجَع، َوقَْد كَانَ َيْدُخلُ َعلَيَّ قَْبلَ أَنْ ُيضَْرَب َعلَيَّ الْ
ى ِذَراِعَها فََرِكْبُت، فَجِئَْنا بِاسِْتْرَجاِعِه، فََخمَّْرُت َوْجهِي، فََما َتكَلََّم غَْيَرَها َوَما َتكَلََّمنِي حَتَّى أََناَخ َراِحلَتَُه، فََوِطئَ َعلَ

لَْمِدينَةَ، فََمرِْضُت َشْهًرا ال أَْشُعرُ بِالَِّذيِ قَالَ أَْهلُ الْجَْيَش َنْحَر الظَّهَِريِة ُمَغاوِِلَني، َوقَْد َهلََك َمْن َهلََك، فَقَِدْمُت ا
  اِإلفِْك، َوأََنا َيرِيُبنِي مَِن

كَْيفَ :ولَُما َيقُوُم قَاِئمًا، فََيقُالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنِّي ال أََرى ِمْنهُ اللُّطَْف الَِّذي كُْنتُ أََرى ِمْنهُ إِذَا مَرِْضُت، إِنَّ
الْعََربِ اُألَولِ إِنََّما َنأْكُلُ الُْعلْقَةَ  ِتيكُْم؟حَتَّى إِذَا َنقَْهتُ َتبَرَّْزُت أََنا َوأُمُّ ِمسْطَحٍ إِلَى الَْمنَاِصعِ َوُهَو ُمَتبَرَّزَُنا، َوأَمُْرَنا أَْمُر

َتِعسَ : ا َشأَْنَنا َرجَْعُت إِلَى َمنْزِِلي، فََعثََرْت أُمُّ ِمسْطَحٍ ِفي ِمْرِطهَا، فَقَالَْتِمَن الطََّعامِ َوَيَتبَرَّْزنَ لَْيال إِلَى لَْيلٍ، فَلَمَّا قََضْيَن
: أَْي َهنَْتاُه أََو َما َتْدرِيَن َما قَالُوا؟، قُلُْت: بِئَْس َما قُلِْت َسَبْبتِ َرُجال َصاِلًحا قَْد َشهَِد َبْدًرا، فَقَالَْت: ِمْسطٌَح، فَقُلُْت

لَى أَبََويَّ فَأَْسَتْيِقُن الَْخَبَر ِمْن الُوا؟، فَأَخَْبَرتْنِي الْخََبَر، فَاْنتَظَْرُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَيَأِْتَي، فَاْستَأْذَْنُتُه إَِوَما قَ
أَيْ بنيَّةُ إِنَُّه قَلَّ َما كَاَنتِ اْمرَأَةٌ َحْسَناُء : قَالُوا؟، قَالَْت َيا أُمَُّه َما: ِقَبِلهَِما، فَجِئُْت بَْيَتُهَما، فََوَجْدُت أَبِي ُيَصلِّي، قُلُْت

أََو لَقَْد قَالُوا ذَِلَك؟، فَاْنَصَرفَ أَبِي ُيصَلِّي، فََواللَِّه لَوَِدْدُت أَنِّي : ِعْنَد َرُجلٍ ُيِحبُّهَا، لََها ضََراِئرُ إِال أَكْثَْرنَ َعلَْيَها، قَالَْت
َما :الِْمْنبََر، فَقَالَةً، فَكُْنُت ال َيكَْتِحلُ َعْينِي بنْومٍ َوال َيْرقَأُ ِلي َدْمٌع، َوَعال َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُْنُت َحْيَض

َما َدَخلَ َعلَى أَْهِلي قَطُّ إِال َوأََنا  َبالُ رِجَالٍ قَْد َبلََغنِي أَذَاُهْم ِفي أَْهِلي، َولَقَْد ذَكَرُوا َرُجال صَاِلًحا قَدْ َشهِدَ َبْدًرا
  أََنا لََك ِمنُْه: َحاِضٌر، َوال َسافَْرُت ِمْن َسفَرٍ قَطُّ إِال َوإِنَُّه لََمِعي، فَقَاَم َسْعُد بن ُمَعاٍذ، فَقَالَ

َحارِِث بن الَْخْزَرجِ أََتْيَناَك بِِه مَُوثَّقًا، فَقَاَم َسْعُد بن َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنْ كَانَ ِمَن األَْوسِ ضََرْبَنا ُعُنقَُه، َوإِنْ كَانَ ِمْن بين الْ
كَذَْبَت َواللَِّه لَيَقُْتلَنَُّه : كَذَْبَت َواللَِّه ال َتقُْتلُُه َوال َتْستَِطيُع قَْتلَُه، فَقَاَم أَُسْيدُ بن ُحَضْيرِ بن ِسَماٍك، فَقَالَ: ُعَباَدةَ، فَقَالَ
لََّم، فَلَْم يََزلْ َجاِدلُ َعنِ الُْمَناِفِقَني، فََتثَاَورَ الَْحيَّاِن األَْوُس َوالْخَْزَرُج، فََنَزلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسفَإِنََّك ُمَناِفٌق ُت

َمْوِعًدا لَكُُم الَْحرَّةُ، : ُضُهْم ِلبَْعضٍقَالَ َبْع: قَالَ َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ: ُيْسِكُتُهْم َوُيخَفِّضُُهْم حَتَّى َسكَُتوا، قَالَ اْبُن ُجرَْيجٍ
َواذْكُُروا نِْعَمةَ "لَْيهِْم َهِذِه اآلَيةَ فَلَبُِسوا السِّالَح َوَخَرجُوا إِلَْيَها، فَأََتاُهُم النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَْم يََزلْ َيْتلُو َع

ى َتنْقَِضَي، ُيرَدُِّدَها َعلَْيهِْم َحتَّى اْعَتَنَق بَْعضُُهْم َبْعًضا، َوحَتَّى أَنَّ لَُهْم لَِخنَاًنا، ثُمَّ حَتَّ] ٧املائدة آية "[اللَِّه َعلَْيكُْم
ٍد فَاسَْتَشاَرُهَما َساَمةَ بن زَْياْنَصَرفُوا قَِد اْصطَلَحُوا، وَاْسَتلَْبثَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْوْحَي، فََدَعا َعِليا َوأُ

لَمْ ُيَضيِّقِ اللَُّه َعلَْيَك َوالنَِّساُء كَِثٌري، َوإِنْ َتسْأَلِ الْجَارَِيةَ ُيرِيُد بَرِيَرةَ َتْصُدقَْك، َوأَمَّا : ِفي ِفَراقِ أَْهِلِه، فَأَمَّا َعِليٌّ، فَقَالَ



َهلْ َرأَْيِت َعلَى َهِذِه :ْجِد بِأَْهِلِه َوبَِما َيْعلَُم ِمْن َبَراءَِتهِْم، فََدَعا َبرِيَرةَ، فَقَالَأَُساَمةُ فَأََشاَر بِالَِّذيِ َيْعلَُم ِفي نَفِْسِه ِمَن الَْو
  ال، وَالَِّذي َبَعثَكَ بِالَْحقِّ، إِال أَنََّها جَارِيَةٌ: الَْجارَِيِة ِمْن َشْيٍء َتْغِمِصيَنُه َعلَْيَها؟، فَقَالَْت

فََمكَثُْت َيْوَمْينِ وَلَْيلََتْينِ ال َتكَْتِحلُ َعْينِي : َحتَّى َتأْكُلَ الدَّاجُِن َعجِينََها أَْو َخِمَريَها، قَالَْت َعاِئشَةَُحِديثَةُ السِّنِّ َتْرقُدُ 
اْمرَأَةٌ ِمَن األَْنَصارِ، فَأَِذْنتُ  بنْومٍ، َوال َيْرقَأُ ِلي َدمٌْع، وَأَصَْبَح أَبََواَي ِعْنِدي َيظُنَّاِن أَنَّ الُْبكَاَء فَاِلٌق كَبِِدي، فَاْستَأْذََنِت

: ُمْنذُ قِيلَ ِلي َما قِيلَ لََها، فَجَلََسْت، فََجاَء َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجلََس مِنِّي َمجِْلًسا لَمْ ُيجِْلْسُه ِمنِّي
َيا عَاِئَشةُ، فَإِنْ كُْنتِ َبرِيئَةً، فََسُيبَرِّئُكِ اللَُّه، َوإِنْ كُْنِت أَلَْمْمِت بِذَْنبٍ، فَُتوبِي  أَمَّا َبْعُد:فََحِمَد اللََّه، َوأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ

ى اللَُّه َعلَْيِه فَلَمَّا قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: ِمْنُه َواْعَترِِفي بِِه، فَإِنَّ الَْمْرَء إِذَا َتاَب ِمْن ذَْنبِِه َواْعَتَرفَ بِِه غُِفَر لَُه، قَالَْت
: َما أَْدرِي َما أُجِيبُُه، قُلُْت: َيا أََبِت أَجِْب َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ: َوَسلََّم َمقَالََتُه قَلََص َدمِْعي َحتَّى َما أُِحسُّ ِمْنُه قَطَْرةً، قُلُْت

وَأََنا جَارَِيةٌ َحدِيثَةُ السِّنِّ ال أَقَْرأُ ِمَن الْقُْرآِن كَِثريًا، : ْتَما أَْدرِي َما أُجِيُبُه، قَالَ: َيا أُمِّي أَجِيبِي َرُسولَ اللَِّه، قَالَْت
َيْعلَُم أَنِّي َبرِيئَةٌ ال َواللَِّه لَقَْد َسِمعُْتْم ِمْن َهذَا شَْيئًا اْسَتقَرَّ ِفي أَْنفُِسكُْم، فَلَِئْن قُلُْت أََنا ِمْنُه َبرِيئَةٌ وَاللَُّه : فَقُلُْت

ُسَف اْخُتِلَس مِنِّي اْسُمُه نِي، َولَِئنِ اْعَتَرفَتُ بِذَْنبٍ أََنا ِمْنُه بَرِيئَةٌ لَُتَصدِّقُوَننِي، أَال فَإِنََّما َمثَِلي َوَمثَلُكُْم كَأَبِي ُيوُتَصدِّقُوَن
  َونَفِْسي أَْحقَُر عِْنِدي ِمْن، ثُمَّ َولَّْيُت َوْجهِي َنْحَو الْجَِدارِ ] ١٨يوسف آية "[فََصَبٌر َجمِيلٌ وَاللَُّه الُْمْستََعانُ"

فَرََّق أَْهلُ الَْمْجِلسِ َحتَّى أَنْ ُينَزَّلَ ِفيَّ قُْرآنٌ ُيْتلَى، وَلَكِنِّي قَْد َرجَْوُت أَنْ ُيرَِي اللَُّه َرسُولَُه ُرْؤَيا ِفي الَْمَنامِ، فََما َت
َحاُء الَِّتي كَاَنتْ َتأُْخذُُه ِعْندَ الَْوْحيِ، َحتَّى أَنَُّه لََيَتَحدَُّر ِمْنُه مِثْلُ الُْجَمانِ أََخذَْت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْبَر

َردَّ لَُه، فََجَعلْتُ أَْنظُرُ إِلَى َرسُولِ اللَِّه، فَأَْخَشى أَنْ يَأِْتَي ِمَن السََّماِء َما ال َم: ِمَن الَْعَرقِ، فَاْستَْغَشى ثَْوَبُه، قَالَ أَُبو َبكْرٍ
نَا، فََنَزعَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ َوأَْنظُُر إِلَى َوْجِه َعاِئشَةَ، فَإِذَا ُهَو ُمِفيٌق، فَُيطِْعُمنِي ِفي ذَِلَك ِمْنهَا، فَإِنََّما أَنْظُُر َهُهَنا َوَهُه

بَِحْمدِ : أَْبِشرِي َيا َعاِئَش، أَمَّا اللَُّه فَقَْد بَرَّأَِك، فَقُلُْت:َرقِ، َوُهَو َيقُولَُعلَْيِه َوَسلََّم َعْنُه الثَّْوَب َوُهَو يَْمَسحُ َجْبَهَتُه ِمَن الَْع
َيبِْغي ال َواللَِّه ال أَفَْعلُ َوال أَْحَمُد إِال اللََّه، َوكَانَ ِممَّا : قَْوِمي فَقَبِِّلي رَأَْس َرسُولِ اللَِّه، فَقُلُْت: اللَِّه َوذَمِّكُْم، فَقَالَتْ أُمِّي

  .وَاللَِّه َما أَسَْتِحي ِمَن األَْنَصارِيَِّة أَنْ َتقُولَ ِلي َما قَالَ: َعلَْيِه، أَنْ قَالَْت
 لزَّْنجِيِّ، َعْنَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الشَّافِِعيُّ، ثنا أَبِي إِْبَراِهيُم بن ُمحَمٍَّد الشَّاِفِعيُّ، َعْن ُمْسِلمِ بن َخاِلٍد ا - ١٨٦٦٦

َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ، َوَسِعيدُ بن الُْمَسيِّبِ، َوَعلْقََمةُ بن : ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َعِتيقٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، قَالَ
فِْك َما قَالُوا، فََبرَّأََها اللَُّه، َوكُلٌّ َحدَّثَنِي َوقَّاصٍ، َوُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن َعاِئَشةَ، ِحَني قَالَ لََها أَْهلُ اِإل

  طَاِئفَةً ِمَن الَْحِديِث الَِّذي

فَذَكَرُوا أَنَّ َعاِئَشةَ َحدَّثَنِي َعْن َعاِئَشةَ، َوَبْعُض َحدِيِثهِمْ ُيَصدِّقُ َبْعضًا، َوإِنْ كَانَ َبْعُضُهْم أَوَْعى ِلَحِديِثَها ِمْن بَْعضٍ، 
كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَرَاَد أَنْ َيخُْرَج إِلَى َسفَرٍ أَقَْرعَ : نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْتَزْوَج ال

َرَع بَْيَنَنا ِفي غَْزَوٍة غََزاهَا، فَخََرَج ِفيَها َسهِْمي، فَأَقْ: َبْيَن أَزَْواجِِه، فَأَيَُّتُهنَّ خََرَج َسْهمَُها خََرَج بَِها َمَعُه، قَالَْت َعاِئَشةُ
ي وَأُنَْزلُ ِفيِه، فَِسْرَنا َحتَّى فََخَرْجُت َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَدَما أُنْزِلَ الِْحَجاُب، فَأََنا أُْحَملُ ِفي َهوَْدجِ

فَقُْمُت ِحَني َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن غَْزَوِتِه ِتلَْك َوقَفَلَ َوَدنَْوَنا ِمَن الَْمِديَنِة آذَنَ لَْيلَةً بِالرَِّحيلِ، إِذَا فََرغَ َرسُولُ اللَِّه 
ذَا ِعقٌْد ِلي ِمْن َجْزعِ أَظْفَارٍ آذَنَ بِالرَّحِيلِ، فََمَشْيُت َحتَّى َجاَوْزُت الْجَْيَش، فَلَمَّا قََضْيُت شَأْنِي َوأَقَْبلْتُ إِلَى َرحِْلي فَإِ
ونَنِي، فَاْحَتَملُوا َهوَْدجِي قَِد اْنقَطََع، فََرَجْعُت ِفي الِْتمَاسِ ِعقِْدي، فََحَبسَنِي اْبِتَغاُؤُه، َوأَقَْبلَ الرَّْهطُ الَِّذيَن كَانُوا يَُرحِّلُ

ي ِفيِه، َوكُنَّا إِذْ ذَاَك ِخفَافًا لَْم ُيَهبِّلَْنا اللَّْحُم، إِنََّما َتأْكُلُ إِْحدَاَنا َعلَى َبِعريِي الَِّذي كُْنُت أَْركَُب، َوُهْم َيْحِسُبونَ أَنِّ



َسارُوا، السِّنِّ، فََبَعثُوا الَْجَملَ َوالُْعلْقَةَ ِمَن الطََّعامِ، فَلَْم َيْسَتْنِكرِ الْقَْوُم ِخفَّةَ الْهَْوَدجِ ِحنيَ َرفَُعوُه، َوكُْنُت جَارَِيةً َحِديثَةَ 
  زِِلي الَِّذي كُْنُتَوَوَجْدُت ِعقِْدي بَْعَدَما اْسَتَمرَّ الْجَْيُش، فَجِئُْت َمنْزِلَُهْم َولَْيسَ بِِه دَاعٍ َوال ُمجِيٌب، فََتَيمَّْمُت َمْن

ِلي غَلََبْتنِي َعيْنِي، فَنِْمُت، َوكَانَ َصفَْوانُ بن ِفيِه، َوظََنْنُت أَنَُّهمْ َسَيفِْقدُونِي َوَيْرجُِعونَ إِلَيَّ، فََبْيَنا أََنا َجاِلَسةٌ ِفي َمْنزِ
فََعَرفَنِي ِحَني رَآنِي، َوكَانَ الُْمَعطَّلِ السُّلَِميُّ ِمْن َوَراِء الْجَْيشِ، فَأَدْلََج فَأَصَْبَح ِعْنَد َمنْزِِلي، فََرأَى سََواَد إِْنَساٍن َناِئمٍ، 

ُت بِاْستِْرَجاِعِه ِحَني َعَرفَنِي، فََخمَّْرُت َوْجهِي بِجِلْبَابِي، فَوَاللَِّه َما كَلََّمنِي كَالًما َوال َيرَانِي قَْبلَ الِْحجَابِ، فَاْسَتْيقَظْ
الْجَْيَش َبْعدََما لَةَ َحتَّى أََتى َسِمْعُت ِمْنُه كَِلَمةً، َحتَّى أََناخَ رَاِحلََتُه، فََوِطئَ َعلَى َيدَِها، فََرِكْبُتهَا، فَاْنطَلََق َيقُوُد بَِي الرَّاِح

مِ َعْبُد اللَِّه بن أَُبيِّ بن َنَزلُوا ُموِغرِيَن ِفي َنْحرِ الظَّهِريَِة، فََهلََك َمْن َهلََك ِمْن أَْهلِ اِإلفِْك، َوكَانَ الَِّذي تََولَّى ِكْبَر اإلِثْ
َشْهرًا، َوالنَّاسُ ُيِفيُضونَ ِفي قَْولِ أَْهلِ اِإلفِْك، َوال أَشُْعُر بَِشْيٍء َسلُولٍ، فَقَِدْمَنا الَْمِديَنةَ، فَاْشَتكَْيُت ِحَني قَِدْمَنا الَْمِديَنةَ 

َف الَِّذي كُْنُت أََرى ِمْنهُ ِمْن ذَِلَك، َوُهَو يَرِيبُنِي ِفي َوَجِعي أَنِّي لَمْ أَْعرِْف ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللُّطْ
كَْيَف تِيكُْم؟، ثُمَّ َيْنصَرُِف، فَذَِلَك يَرِيبُنِي َوال أَْشُعُر بِالشَّرِّ حَتَّى خََرْجَنا بَْعَدَما :إِنََّما َيْدُخلُ َعلَيَّ، فََيقُولُِحَني أَشَْتِكي، 

ى لَْيلٍ، َوذَِلَك قَْبلَ أَنْ تُتََّخذَ الْكُُنُف قَرِيًبا َنقَْهُت أََنا َوأُمُّ ِمسْطَحٍ قَبِلَ الَْمنَاِصعِ، َوُهَو ُمتََبرَُّزَنا، َوكُنَّا ال َنْخُرُج إِال لَْيال إِلَ
  أَنْ نَتَِّخذََها ِعْنَدِمْن ُبُيوِتَنا، َوأَْمرَُنا أَْمُر الَْعَربِ األَُولِ ِفي التَّبَرُّزِ ِقَبلَ الَْغائِِط، َوكُنَّا َنتَأَذَّى ِفي الْكُُنفِ 

َتِعُس ِمْسطٌَح، : حٍ ِقَبلَ َبْيِتي ِحَني فََرغَْنا ِمْن َشأْنِنَا، فََعثََرْت أُمُّ ِمسْطَحٍ ِفي ِمْرطَِها، فَقَالَْتُبُيوتَِنا، فَاْنطَلَقُْت أََنا َوأُمُّ ِمسْطَ
ا قَالَ؟ فَأَْخَبَرتْنِي َوَم: أَْي َهْنتَاُه أََو لَْم َتْسمَِعي َما قَالَ؟ قُلُْت: بِئَْس َما قُلِْت، أََتُسبَِّني َرُجال قَدْ َشهِدَ َبْدًرا؟ قَالَْت: فَقُلُْت

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  بِقَْولِ أَْهلِ اِإلفِْك، فَاْزَدْدُت مََرًضا َعلَى مََرِضي، فَلَمَّا َرجَْعُت إِلَى َبيِْتي َوَدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه
َوأََنا ِحينَِئٍذ أُرِيدُ أَنْ أَْسَتْيِقَن الَْخَبَر ِمْن ِقَبِلهَِما، فَأَِذنَ : ْتأََتأْذَنُ ِلي إِلَى أََبَويَّ؟ قَالَ: كَْيَف تِيكُْم؟، قُلُْت:َوَسلََّم، فَقَالَ

َيا بنيَّةُ َهوِّنِي َعلَْيِك فََواللَِّه لَقَلََّما رَأَْيُت اْمَرأَةً : َيا أُمََّتاُه َما يََتَحدَّثُ النَّاُس؟، قَالَْت: ِلي، فَجِئُْت أُمِّي َوأَبِي، فَقُلُْت
فََبكَْيُت : سُْبَحانَ اللَِّه َولَقَْد َتَحدَّثَ النَّاُس بِذَِلَك؟ قَالَْت: ةً ِعْندَ َرُجلٍ ُيِحبَُّها لََها َضرَاِئُر إِال أَكْثَْرنَ َعلَْيَها، فَقُلُْتَوِضيئَ

أَصَْبْحُت أَْبِكي، َوَدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ  ثُمَّ: ِتلَْك اللَّْيلَةَ َحتَّى أَصَْبْحُت ال َيْرقَأُ ِلي َدْمٌع، َوال أَكَْتِحلُ بنْومٍ، قَالَْت
ْهِلِه، فَأَمَّا أَُساَمةُ فَأََشارَ َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ وَأَُساَمةَ بن َزْيٍد ِحنيَ اْسَتلَْبثَ الَْوْحُي َيسَْتِشُريُهَما ِفي ِفرَاقِ أَ

َيا : َمةُُه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَِّذيِ َيعْلَُم ِمْن َبَراَءِة أَْهِلِه، َوالَِّذي ِفي َنفِْسهِ لَُهْم ِمَن الُْودِّ، فَقَالَ أَُساَعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  مْ ُيَضيِّقَِيا َرُسولَ اللَِّه، لَ: َرسُولَ اللَِّه، أَهْلَُك َوال َنْعلَمُ إِال خَْيًرا، َوأَمَّا َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ، فَقَالَ

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َبرِيَرةَ، فَقَالَ اللَُّه َعلَْيَك، وَالنَِّساُء ِسَواَها كَثٌِري، َوإِنْ َتْسأَلِ الَْجارَِيةَ َتْصُدقَْك، فََدَعا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ
ال، َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ، إِنْ رَأَْيُت َعلَْيَها قَطُّ أَمًْرا أَغِْمُصهُ  :َيا بَرِيَرةُ َهلْ رَأَْيِت ِمْن َشْيٍء َيرِيُبِك؟، قَالَْت َبرِيَرةُ:لََها

ْيِه ، فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلََعلَْيَها أَكْثََر ِمْن أَنََّها َجارَِيةٌ َحِديثَةُ السِّنِّ َتَناُم َعْن َعجِنيِ أَْهِلَها فََتأِْتي الدَّاجُِن فََتأْكُلُُه
َيا َمْعَشرَ الُْمْسِلِمَني، َمْن َيْعذُرُنِي ِمْن َرُجلٍ :فَقَالَ َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ: َوَسلََّم َيْومَِئٍذ فَاْستَْعذََر ِمْن َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ، قَالَْت

ي إِال َخيًْرا، َولَقَْد ذَكَُروا َرُجال َما َعِلْمُت َعلَْيِه إِال َخْيًرا، قَْد َبلََغنِي أَذَاُه ِفي أَْهلِ بَْيِتي، فَوَاللَِّه َما َعِلْمُت ِفي أَْهلِ َبيِْت
َيا َرسُولَ اللَِّه، أََنا أَْعذُُرَك ِمْنُه، إِنْ كَانَ ِمَن األَْوسِ : َوَما كَانَ َيْدُخلُ َعلَى أَْهِلي إِال َمِعي، فَقَاَم َسْعدُ بن ُمَعاٍذ، فَقَالَ

َرجِ، َوكَانَ كَانَ ِمْن إِخَْوانَِنا ِمَن الَْخْزَرجِ أَمَْرَتَنا، فَفََعلَْنا أَمَْرَك، فَقَاَم َسْعُد بن ُعَباَدةَ َوُهَو َسيُِّد الَْخْز ضََرْبُت ُعُنقَُه، َوإِنْ
لَِّه ال َتقُْتلُُه َوال َتقِْدُر َعلَى قَْتِلِه، كَذَْبَت لََعْمرُ ال: قَْبلَ ذَِلَك َرُجال َصاِلًحا، َولَِكْن أََخذُْتُه الَْحِميَّةُ، فَقَالَ ِلسَْعِد بن ُمَعاٍذ



كَذَْبَت لََعْمُر اللَِّه لََيقُْتلَنَُّه، فَإِنََّك ُمَناِفٌق : فَقَاَم أَُسْيُد بن ُحَضْيرٍ َوُهَو اْبُن َعمِّ َسْعِد بن ُمَعاٍذ، فَقَالَ ِلسَْعِد بن ُعَبادَةَ
  ارَ الَْحيَّانِ األَْوُس وَالَْخْزَرُج حَتَّى َهمُّوا أَنْ َيقَْتِتلُوافَثَ: ُتجَاِدلُ َعنِ الُْمَناِفِقَني، قَالَْت

َوَمكَثُْت َيْوِمي : َسكََت، قَالَْتَوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِئٌم َعلَى الِْمْنبَرِ، فَلَْم َيَزلْ ُيخَفِّضُُهْم حَتَّى َسكَُتوا َو
ِلي َدْمٌع،  َدْمٌع، َوال أَكَْتِحلُ بنْومٍ، َوأَبََواي ِعْنِدي، َوقَْد َمكَثُْت لَْيلََتْينِ َوَيْوًما ال أَكَْتِحلُ بنْومٍ َوال َيْرقَأُذَِلَك ال َيْرقَأُ ِلي 

ْمرَأَةٌ ِمَن األَْنصَارِ، فَأَذِْنُت لََها، أَظُنُّ أَنَّ الُْبكَاَء فَاِلٌق كَبِِدي، فََبْيَنَما ُهَما جَاِلَساِن عِْنِدي وَأََنا أَْبِكي اْسَتأْذََنْت َعلَيَّ ا
وَلَْم َيْجِلسْ : َوَجلََس، قَالَْتفََجَعلَْت َتْبِكي َمِعي، فَبَْيَنَما َنْحُن َعلَى ذَِلَك َدَخلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

فََتَشهََّد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لَبِثَ َشْهًرا ال ُيوَحى إِلَْيِه ِفي شَأْنِي، قَالَْتِعْنِدي ُمْنذُ قِيلَ َما ِقيلَ قَْبلََها، َولَقَْد 
اللَُّه، َوإِنْ  َيا َعاِئَشةُ، فَإِنَُّه َبلََغنِي عَْنِك كَذَا َوكَذَا، فَإِنْ كُْنِت َبرِيئَةً فََسُيَبرِّئُِك! أَمَّا َبْعُد :َوَسلََّم ِحَني َجلََس، ثُمَّ قَالَ

تَاَب إِلَى اللَِّه َتاَب اللَُّه َعلَْيِه، كُْنِت أَلَْمْمِت بِذَْنبٍ، فَاْسَتْغفِرِي اللََّه، ثُمَّ تُوبِي إِلَْيِه، فَإِنَّ الْعَْبَد إِذَا اْعَتَرَف بِذَْنبٍ، ثُمَّ 
وَاللَِّه َما : أَجِْب َرسُولَ اللَِّه ِفيَما قَالَ، قَالَ: قَطَْرةً، فَقُلُْت َألبِيفَلَمَّا قََضى َمقَالََتُه قَلََص َدْمِعي َما أُِحسُّ ِمْنُه : قَالَْت

َواللَِّه َما أَْدرِي َما أَقُولُ لَِرُسولِ اللَِّه، فَقُلُْت َوأََنا : أَجِيبِي َرُسولَ اللَِّه، قَالَْت: أَْدرِي َما أَقُولُ لَِرُسولِ اللَِّه، فَقُلُْت ُألمِّي
  إِنَّكُْم وَاللَِّه لَقَْد َسِمعُْتْم بَِهذَا الَْحِديِث حَتَّى اْسَتقَرَّ: َحِديثَةُ السِّنِّ ال أَقَْرأُ كَثًِريا ِمَن الْقُْرآِن َجارَِيةٌ
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وَننِي بِذَِلَك، َولَِئنِ اْعَتَرفَُت بِأَْمرٍ ِفي أَْنفُِسكُْم َوَصدَّقُْتْم بِِه، فَلَِئْن قُلُْت لَكُْم إِنِّي َبرِيئَةٌ َواللَُّه َيْعلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ال ُتَصدِّقُ
فََصَبٌر َجمِيلٌ وَاللَُّه الُْمْسَتَعانُ : "نِّي َبرِيئَةٌ لَُتَصدِّقُنَّنِي، وَاللَِّه َما أَجُِد ِلي وَلَكُْم َمثَال، إِال أََبا يُوُسَف، قَالََواللَُّه َيْعلَُم أَ

أَْعلَُم أَنِّي بَرِيئَةٌ، َوأَنَّ  وَأََنا ِحينَِئٍذ: ، ثُمَّ َتَحوَّلُْت َواضْطََجْعُت َعلَى ِفرَاِشي، قَالَْت] ١٨يوسف آية "[َعلَى َما َتِصفُونَ
ا ُيتْلَى، لََشأْنِي ِفي َنفِْسي كَانَ اللََّه ُمَبرِِّئي بَِبَراءَِتي، وَلَِكْن َواللَِّه َما كُْنُت أَظُنُّ أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُينْزِلُ ِفي شَأْنِي َوْحًي

: ُيْتلَى، وَلَِكْن كُْنُت أَْرُجو أَنْ ُيرَِي اللَُّه َرسُولَُه ِفي النَّْومِ ُرْؤَيا ُيَبرِّئُنِي بَِها، قَالَْتأَْحقََر ِمْن أَنْ يََتكَلََّم اللَُّه ِفيَّ بِأَْمرٍ 
لَ اللَُّه َعلَْيِه، ِت حَتَّى أَْنَزفََواللَِّه َما َراَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َمْجِلِسِه َوال خََرَج أََحٌد ِمْن أَْهلِ الْبَْي
َيْومِ الشَّاِتي ِمْن ِثقَلِ الْقُْرآِن الَِّذي فَأََخذَُه َما كَانَ يَأُْخذُُه ِمَن الْبَُرَحاِء حَتَّى أَنَُّه لَيََتَحدَُّر ِمْنُه ِمثْلُ الُْجَماِن ِمَن الْعََرقِ ِفي الْ

َيا عَاِئَشةُ، أَمَّا :َي َعْنُه َوُهَو َيْضَحُك، َوكَانَ أَوَّلَ كَِلَمٍة َتكَلََّم بَِها، أَنْ قَالَُينَزَّلَ َعلَْيِه، فَلَمَّا ُسرَِّي َعْن َرُسولِ اللَِّه سُرِّ
نَّ الَِّذيَن َجاُءوا إِ"َواللَِّه ال أَقُوُم إِلَْيِه َوال أَْحَمُد إِال اللََّه، فَأَْنَزلَ اللَُّه : قَْوِمي إِلَيِْه، فَقُلُْت: اللَُّه فَقَْد بَرَّأَِك، فَقَالَْت أُمِّي

  ، فَلَمَّا أَْنَزلَ اللَُّه َهذَا ِفي َبَراَءِتي، قَالَ أَبُو] ١١النور آية "[بِاِإلفِْك ُعْصَبةٌ ِمْنكُْم

َوال َيأَْتلِ "اِئَشةَ، فَأَْنَزلَ اللَُّه ال أُْنِفُق َعلَْيِه َشْيئًا أََبًدا ِللَِّذي قَالَ ِلَع: َوكَانَ ُيْنِفُق َعلَى ِمْسطَحٍ ِلقَرَاَبِتِه ِمْنُه َوفَقْرِِه: َبكْرٍ
َبلَى َواللَِّه إِنِّي ُألِحبُّ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه ِلي، فََرَجَع إِلَى : ، قَالَ أَُبو َبكْرٍ] ٢٢النور آية "[أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم وَالسََّعِة

َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : وَاللَِّه ال أَْنزُِعَها ِمْنُه أََبًدا، فَقَالَْت َعاِئَشةُ: ِمْسطَحٍ بِالنَّفَقَةِ الَِّتي كَانَ ُيْنِفُق َعلَْيِه، فَقَالَ
أَْحِمي َسْمِعي : َيا َزْيَنُب َماذَا َعِلْمِت أَْو رَأَْيِت؟، قَالَتْ َزيَْنُب:َعلَْيِه َوَسلََّم َسأَلَ َزْيَنبَ بنَت َجْحشٍ، َعْن أَْمرِي، فَقَالَ

ِه َوَسلََّم، فََعَصَمَها اللَُّه صَرِي، وَاللَِّه َما َعِلْمُت إِال َخْيرًا، َوِهَي الَِّتي كَاَنْت ُتَساِمينِي ِمْن أَْزوَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيَوَب
فََهذَا َما اْنتََهى : ابِ اِإلفِْك، قَالَ اْبُن شَِهابٍبِالَْوَرعِ، َوطَِفقَْت أُْخُتَها َحْمَنةُ ُتَحارُِب لَهَا، فََهلَكَْت ِفيَمْن َهلََك ِمْن أَْصَح

  .إِلَيَْنا ِمْن َحدِيِث َهُؤالِء الرَّْهِط
َد بن جَابِرٍ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِي - ١٨٦٦٧

، ح َوَحدَّثََنا ِمْعُت َعطَاَء بن أَبِي ُمْسِلمٍ الُْخرَاَسانِيَّ، ُيَحدِّثُ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزُّبَْيرِ، َعْن َعاِئَشةََس: قَالَ
ِد بن أَبِي ِسْدرَةَ، ثنا َعطَاٌء أَْحَمُد بن شَُعْيبٍ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ، أنا إِْسحَاُق بن َراَهَويِْه، أنا كُلْثُوُم بن ُمحَمَّ

  َعْبُد الْعَزِيزِ بنالْخَُراسَانِيُّ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن َعلْقََمةَ بن َوقَّاصٍ، َوُعْرَوةَ بن الزُّبَْيرِ، َعْن َعاِئَشةَ، ح َوَحدَّثََنا 

بِيُّ، ثنا كُلْثُوُم بن ُمَحمَِّد بن أَبِي ِسْدرَةَ، َعْن َعطَاٍء ُسلَْيَمانَ الَْحْرَمِليُّ اَألْنطَاِكيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن كَْعبٍ الَْحلَ
، َوَسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، الْخَُراسَانِيِّ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ُمْسِلمٍ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزُّبَْيرِ، َوُعَبْيدِ اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َخَرجَ إِلَى َسفَرٍ أَقَْرَع َبْيَن نِسَاِئِه : َشةَ، قَالَْتَوَعلْقََمِة بن َوقَّاصٍ، َعْن َعاِئ
َمَع َرُسولِ اللَِّه  فَأَقَْرَع َبْيَنَنا ِفي غَْزَوٍة غََزاَها فَخََرَج َسْهِمي، فَخََرْجُت: فَأَيَُّتُهنَّ خََرَج َسْهُمَها َخَرجَ بَِها َمَعُه، قَالَْت

ى إِذَا قَفَلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوذَِلَك بَْعَدَما أُنْزِلَ الِْحجَاُب، فَأََنا أُْحَملُ ِفي َهوَْدجٍ َوأُْنَزلُ ِفيِه، َحتَّ
لِ، فَقُْمُت ِحَني أَِذنَ بِالرَّحِيلِ، َمشَْيُت حَتَّى َجاَوْزُت الَْجْيشَ ِلقََضاءِ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَدَنا ِمَن الَْمِديَنِة آذَنَ بِالرَّحِي

ُؤُه، َوأَقَْبلَ الرَّْهطُ َحاجَِتي، فَلََمْسُت َصْدرِي، فَإِذَا ِعقْدٌ ِلي ِمْن أَظْفَارٍ قَِد اْنقَطََع، فََرَجْعتُ أَلْتَِمُسُه، َوحََبَسنِي اْبتَِغا
 َيْهَتبِلَْن، َيْحِملُونَ َهْوَدجِي، فََرَحلُوُه َعلَى َبِعريِي َوُهْم َيْحِسُبونَ أَنِّي ِفيِه، َوكُنَّ النَِّساُء إِذْ ذَاَك ِخفَافًا لَْمالَِّذيَن كَانُوا 



لْقَْوُم ثِقَلَ الَْهوَْدجِ ِحَني َرحَّلُوُه َعلَى َوإِنََّما كُنَّا َنأْكُلُ الُْعلْقَةَ ِمَن الطََّعامِ، َوكُْنُت َجارَِيةً َحِديثَةَ السِّنِّ فَلَْم َيْسَتْنِكرِ ا
ِه، َوظََنْنتُ أَنَُّهمْ َبِعريِي، فَسَاُروا، فَجِئُْت الَْمنْزِلَ َولَْيَس بِِه ِمنُْهْم دَاعٍ َوال ُمجِيٌب، فََيمَّْمُت َمنْزِِلي الَِّذي كُْنُت ِفي

  :َسيَْرجُِعونَ ِفي طَلَبِي، قَالَْت

 الَْجْيشِ فَأَْدلََج، اِعَدةٌ إِذْ غَلََبْتنِي َعيْنِي، فَنِْمُت، َوكَانَ َصفَْوانُ بن الُْمَعطَّلِ السُّلَِميُّ، ثُمَّ الذَّكَْوانِيُّ ِمْن َوَراِءفََبْيَنَما أََنا قَ
يَُنزَّلَ الِْحَجاُب، فَاْسَتْيقَظْتُ  فَأَصَْبَح ِفي الْمَْنزِلِ، فََرأَى سََواَد إِْنَساٍن َناِئمٍ، فََعَرفَنِي، َوقَْد كَانَ َرآنِي قَْبلَ أَنْ

ِعِه حَتَّى أَنَاَخ َبعَِريُه، بِاسِْتْرَجاِعِه، فََخمَّْرُت بِجِلْبَابِي َوْجهِي، َواللَِّه َما كَلَّْمُتُه َوال َسِمْعُت ِمْنُه كَِلَمةً غَْيَر اْستِْرَجا
فََهلََك َمْن َهلََك، َوكَانَ الَِّذي تََولَّى كِْبَرُه ِمنُْهْم َعْبُد اللَِّه بن أَُبيٍّ اْبنِ َسلُولٍ، فََرِكْبُتُه، فَأََتيَْنا النَّاَس ِفي َنْحرِ الظَّهَِريِة، 

ُه َعلَْيِه َوُهَو يَرِيبُنِي ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ: فَسِْرَنا حَتَّى قَِدْمَنا الَْمِديَنةَ، فَاْشَتكَْيُت َشهًْرا ال أَْشُعُر بَِما قَالُوا: قَالَْت
كَْيَف ِتيكُْم؟َوال يَزِيُد َعلَى ذَِلَك، :َوَسلََّم أَنِّي ال أَعْرُِف ِمْنُه اللُّطَْف الَِّذي كُْنُت أََرى ِمْنُه، إِنََّما َيْدُخلُ َعلَيَّ، فََيقُولُ

إِال لَْيال إِلَى لَْيلٍ، َوكُنَّا َنَتأَذَّى بِالْكُُنِف أَنْ  َحتَّى َخَرْجُت ِقَبلَ الَْمَناِصعِ، َوخََرَجْت َمِعي أُمُّ ِمْسطَحٍ، َوكُنَّا ال َنخُْرُج
: ي ِمْرِطَها أَْو بِِمْرطَِها، فَقَالَْتَنتَِّخذََها قَرِيًبا ِمْن ُبُيوِتَنا، َوأَمُْرَنا أَْمُر الَْعَربِ اُألَولِ، فَلَمَّا اْنَصَرفَْنا َعثََرْت أُمُّ ِمسْطَحٍ ِف

َوَما قَالَ؟ : فََما َعِلْمِت َما قَالَ؟ قُلُْت: بِئَْس َما قُلِْت أََتُسبِّنيَ َرُجال شَهَِد َبْدًرا؟ قَالَْت: لَهَا َتِعَس ِمسْطٌَح، فَقُلُْت
َخالَةَ أَبِي  َوكَاَنْت أُمُّ ِمسْطَحٍ بنُت َصْخرِ بن َعاِمرٍ: فَأَْخَبرَْتنِي بِقَْولِ أَْهلِ اإلِفِْك، فََزاَدنِي مََرًضا َعلَى َما كَانَ بِي، قَالَْت

  َبكْرٍ الصِّدِّيقِ، َوكَانَ

فََبكَْيتُ لَْيلََتْينِ َوَيْوًما َحتَّى ظََنْنُت أَنَّ الُْبكَاَء : اْبنَُها ِمسْطَُح بن أُثَاثَةَ بن َعبَّاِد بن الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد َمَناٍف، قَالَْت َعاِئشَةُ
ُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْوْحَي َدَعا أَُساَمةَ بن زَْيٍد َوَعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ فَلَمَّا اْسَتلَْبثَ َر: فَاِلٌق كَبِِدي، قَالَْت

قِ اللَُّه َعلَْيَك، لَمْ ُيَضيِّ: َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْهلَُك َوَما َعِلْمَنا إِال خَْيًرا، َوقَالَ َعِليٌّ: َيسَْتِشُريُهَما ِفي ِفرَاقِ أَْهِلِه، فَقَالَ أَُساَمةُ
َيا َبرِيَرةُ َهلْ :َم بَرِيَرةَ، فَقَالََوالنَِّساُء كَِثٌري ِسوَاَها، َوإِنْ َتسْأَلِ الْجَارَِيةَ َتْصُدقَْك، فََدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ِذي َبعَثََك بِالَْحقِّ، َما رَأَْيُت ِمْنَها أَْمًرا أَغِْمُصُه َعلَْيَها أَكْثََر ِمْن أَنََّها ال، َوالَّ: رَأَْيِت ِمْن َعاِئَشةَ شَْيئًا َتكَْرِهيَنُه؟، قَالَْت
ألَبِي : َوقَْد كَاَنِت اْمَرأَةُ أَبِي أَيُّوَب، قَالَْت: َجارَِيةٌ َحِديثَةُ السِّنِّ، َتَناُم َعْن َعجِنيِ أَْهِلَها فََتْدُخلُ الدَّاجُِن فََتأْكُلُُه، قَالَْت
سُْبَحاَنَك َما َيكُونُ لََنا أَنْ َنَتكَلَّمَ بَِهذَا، : أَيُّوَب أََما َسِمْعَت َما َيَتَحدَّثُ النَّاُس بِِه، فََحدَّثَْتُه بِقَْولِ أَْهلِ اإلِفِْك، فَقَالَ

َيا َمْعَشَر الُْمْسِلِمَني، َمْن َيْعذُُرنِي ِمْن َرُجلٍ :لََّم، فَقَالَسُْبَحاَنَك َهذَا ُبْهَتانٌ َعظِيٌم، فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
َيْدُخلُ َعلَى أَْهِلي إِال  قَْد َبلََغنِي أَذَاُه ِفي أَهِْلي َواللَِّه َما َعِلْمُت َعلَْيَها إِال َخيًْرا، َولَقَْد ذَكَرُوا َرُجال َصاِلًحا َما كَانَ

  أََنا أَْعذُُرَك ِمْنُه َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنْ كَانَ ِمَن األَْوسِ َضرَْبَنا ُعُنقَهُ،: اٍذ، فَقَالََمِعي، فَقَاَم َسْعُد بن ُمَع

لَِكنِ  ذَِلكَ َرُجال َصاِلًحا، َوَوإِنْ كَانَ ِمْن إِْخوَانَِنا الَْخْزَرجِ أَمَْرَتَنا فَفََعلَْنا ِفيِه أَْمَرَك، فَقَاَم سَْعُد بن ُعَباَدةَ، َوكَانَ قَْبلَ
كَذَْبتَ لََعْمُر اللَِّه َوال تَقِْدُر َعلَى قَْتِلِه، فَقَاَم أُسَْيُد بن ُحَضْيرٍ َوُهَو اْبُن َعمِّ سَْعِد : اْحَتَملَْتُه الَْحِميَّةُ، فَقَالَ ِلَسْعِد بن ُمَعاٍذ

ُه، فَإِنََّك ُمَناِفٌق ُتَجاِدلُ َعنِ الْمَُناِفِقَني، فََتثَاَوَر الَْحيَّاِن َحتَّى كَذَْبَت لََعْمُر اللَِّه لََيقُْتلَنَّ: بن ُمَعاٍذ، فَقَالَ ِلَسْعِد بن ُعَبادَةَ
فََدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َهمُّوا أَنْ َيقَْتِتلُوا، فَلَْم َيَزلْ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى َحَجَز َبْينَُهْم، قَالَْت

فََجلََس، وَلَْم َيْجِلسْ : ْتلَْيِه َوَسلََّم َعلَيَّ َوِعْنِدي أَبََواَي، َوكَاَنِت امَْرأَةٌ ِمَن اَألْنصَارِ َدَخلَْت َعلَيَّ فَهَِي ُتَساِعُدنِي، قَالََع
ْنِك كَذَا َوكَذَا، فَإِنْ كُْنِت َبرِيئَةً، فََسُيبَرِّئُِك اللَُّه، أَمَّا َبْعدُ َيا َعاِئَشةُ، فَإِنَُّه قَْد َبلَغَنِي َع:ِعْنِدي ُمْنذُ قِيلَ ِلي َما ِقيلَ، فَقَالَ

فَلَمَّا قََضى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمقَالََتهُ : َوإِنْ كُْنِت أَلَْمْمِت بَِشْيٍء، فَاْسَتْغِفرِي اللََّه َوتُوبِي إِلَْيِه، قَالَْت



وَاللَِّه َما أَْدرِي َما أَقُولُ لَِرُسولِ : أَجِْب َرسُولَ اللَِّه ِفيَما قَالَ، فَقَالَ: َما أُِحسُّ ِمْنُه قَطَْرةً، فَقُلُْت َألبِيقَلََص َدْمِعي َحتَّى 
َوكُْنتُ : َرسُولِ اللَِّه، قَالَْتَوَما أَْدرِي َما أَقُولُ ِل: فَقَالَْت أُمِّي: أَجِيبِي َرُسولَ اللَِّه ِفيَما قَالَ، قَالَْت: اللَِّه، فَقُلُْت ُألمِّي

  َواللَِّه لَِئنِ اْعَتَرفَتُ لَكُْم بِأَمْرٍ: َجارَِيةً َحِديثَةَ السِّنِّ لَْم أَكُْن أَقَْرأُ كَِثًريا ِمَن الْقُْرآِن، فَقُلُْت

يئَةٌ ال ُتَصدِّقُونَنِي، وَاللَِّه ال أَجُِد ِلي َولَكُْم مَثَال إِال َما قَالَ أَُبو َواللَُّه َيْعلَُم أَنِّي ِمْنُه َبرِيئَةٌ لَُتَصدِّقُونَنِي، وَلَِئْن قُلُْت إِنِّي َبرِ
ثُمَّ َتَحوَّلُْت َواللَُّه َيْعلَُم أَنِّي َبرِيئَةٌ، : ، قُلُْت] ١٨يوسف آية "[فََصَبٌر َجمِيلٌ وَاللَُّه الُْمْستََعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ: "ُيوُسَف

وَلَِكنِّي كُْنُت أَْرُجو أَنْ ُيرَِي اللَُّه َرسُولَُه ِفي َمَناِمِه ُرؤَْيا : أَْصَغَر ِفي َنفِْسي ِمْن أَنْ ُيَنزَّلَ ِفيَّ قُْرآنٌ، قَالَْتَولَشَأْنِي كَانَ 
: بَْيِت حَتَّى أََخذَْتُه الْبَُرَحاُء، قَالَْتفَوَاللَِّه َما َراَم َرُسولُ اللَِّه َمْجِلَسُه، َوال خََرَج أََحٌد ِمْن أَْهلِ الْ: ُيَبرِّئُنِي ِفيهَا، قَالَْت

فَُسرَِّي َعْن : ي الَْيْومِ الشَّاِتي، قَالَْتَوكَانَ إِذَا أُوِحيَ إِلَْيهِ أََخذَْتُه الْبَُرَحاُء حَتَّى أَنَّهُ لَيََتَحدَُّر ِمْنُه ِمثْلُ الُْجَماِن ِمَن الْعََرقِ ِف
أَمَّا اللَُّه فَقَْد َبرَّأَِك َيا َعاِئَشةُ، :ْيِه َوَسلََّم ِحَني ُسرَِّي َعْنُه، فَكَانَ أَوَّلُ كَِلَمٍة َتكَلََّم بَِها، قَالََرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ

ِه َوال أَحَْمُد َعلَى ذَِلكَ إِال اللََّه، َواللَِّه ال أَقُوُم إِلَْي: قُوِمي إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: فَقَالَْت ِلي أُمِّي
النور آية "[َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم"إِلَى قَْوِلِه ] ١١النور آية "[إِنَّ الَِّذيَن َجاءُوا بِاإلِفِْك ُعْصَبةٌ ِمْنكُْم"فَأَْنَزلَ اللَُّه َجلَّ ذِكُْرُه 

وَاللَِّه ال أُْنِفُق َعلَْيِه َشيْئًا أََبًدا، : قَِتِه َوقَرَاَبِتِه، فَلَمَّا َتكَلََّم بَِما َتكَلََّم بِِه، قَالَ، َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ ُيْنِفُق َعلَى ِمسْطَحٍ ِلفَا] ٢١
  إِلَى] ٢٢النور آية "[َوال يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم َوالسََّعِة"فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

َبلَى أُِحبُّ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه ِلي، فََرَجَع إِلَى ِمسْطَحٍ : ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ] ٢٢النور آية "[َيْغِفَر اللَُّه لَكُْمأَال ُتِحبُّونَ أَنْ "قَْوِلِه 
اَنْت ِهَي الَِّتي ُتَساِمينِي َوكَ: ِمثْلََما كَانَ ُيْنِفُق َعلَْيِه، َوَسأَلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزْيَنبَ بنَت َجْحشٍ، قَالَْت

نِّي، فََعَصَمَها اللَُّه بِالَْوَرعِ، ِمْن أَْزوَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسأَلََها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َع
شَْيئًا يَرِيبُنِي، َوكَاَنْت أُْخُت زَْيَنَب َحْمَنةُ ُتحَارُِبنِي، فََهلَكَْت ِفيَمْن أَْحِمي َسْمِعي َوَبصَرِي َما رَأَْيُت َعلَْيَها : فَقَالَْت
  .َهلََك

 اللَِّه بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ، ثنا ُعبَْيُد - ١٨٦٦٨
ُعَبْيِد اللَِّه بن إِْسحَاَق بن َراِشٍد، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َوسَِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َوَعلْقََمةَ بن َوقَّاصٍ، َوَعْن 

فَكُلُُّهْم َحدَّثَنِي : قَالَ الزُّهْرِيُّ: ا، قَالُواَعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، كلهم، َعْن َعاِئشَةَ، ِفيَما قَالَ لََها أَْهلُ اِإلفِْك فََبرَّأََها اللَُّه ِمَم
ْن كُلِّ َرُجلٍ ِمْنُهمُ طَاِئفَةً ِمْن َحِديِثهَا، َوَبْعُضُهْم كَانَ أَوَْعى ِلَحدِيِثَها ِمْن َبْعضٍ َوأَثَْبَت لَُه اقِْتَصاًصا، َوقَْد َوَعْيُت َع

كَانَ َرسُولُ : ِديثِهِْم ُيَصدُِّق بَْعًضا، َوإِنْ كَانَ بَْعضُُهْم أَْوَعى لَُه ِمْن بَْعضٍ، قَالَْتالَْحِديثَ الَِّذي َحدَّثَنِي َعنَْها، َوبَْعُض َح
ا النَّبِيُّ َصلَّى  َخَرَج َسْهُمَها خََرَج بَِهاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََراَد أَنْ َيْخُرَج إِلَى سَفَرٍ أَقَْرَع َبْيَن أَْزوَاجِِه، فَأَيَُّتُهنَّ

  اللَُّه

فَأَقَْرَع بَْيَنَنا ِفي غَْزَوٍة غََزاَها فََخَرجَ َسْهِمي، فََخَرْجُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َعلَْيِه َوَسلََّم َمَعُه، قَالَْت َعاِئَشةُ
َهْوَدجِي َوأُْنَزلُ َمَعُه، َحتَّى إِذَا فََرغَ ِمْن غَْزَوِتِه ِتلَْك َوَدنَْوَنا ِمَن الَْمِديَنِة أَرَْدَنا  َبْعَدَما أَنَْزلَ اللَُّه الِْحَجاَب، فَأََنا أُحَْملُ ِفي

ى أَْهِلي أْنِي َرجَْعُت إِلَالرَّحِيلَ، فَخََرْجُت ِحَني آذَُنوَنا بِالرَّحِيلِ فََتبَرَّْزُت ِلحَاجَِتي حَتَّى َجاَوْزُت الَْجْيَش، فَلَمَّا قََضْيُت َش
ِتَغاُؤُه، َوأَقَْبلَ الرَّْهطُ فَلََمْسُت َصْدرِي، فَإِذَا ِعقٌْد َعلَيَّ ِمْن جَْزعِ أَظْفَارٍ قَِد اْنقَطََع، فََخَرْجُت ِفي الِْتمَاِسِه، فَحََبسَنِي اْب

َوُهْم َيْحِسُبونَ أَنِّي ِفيِه، َوكَانَ النَِّساُء إِذْ ذَاكَ  الَِّذيَن يَْرَحلُونَ بِي، فَاْحَتَملُوا َهْوَدجِي َعلَى َبِعريِي الَِّذي كُْنُت أَْركَُب
 الْهَْوَدجِ ِحنيَ َرفَُعوُه، َوكُْنُت َجارَِيةً لَْم يَُهبِّلُْهنَّ اللَّْحُم، إِنََّما َتأْكُلُ إِْحَداَنا الُْعلْقَةَ ِمَن الطََّعامِ، فَلَْم َيْستَْنِكرِ الْقَْوُم ِخفَّةَ



عٍ َوال ، فََبَعثُوا الَْجَملَ، فََوَجْدُت ِعقِْدي َبْعدََما اْسَتَمرَّ الْجَْيُش، فَجِئُْت َمَنازِلَُهْم فَلَْيَس بَِها مِْنُهْم َداَحِديثَةَ السِّنِّ
ا أََنا كَذَِلَك ِفي َمْنزِِلي إِذْ غَلََبتْنِي ُمجِيٌب، فََتَيمَّْمُت َمنْزِِلي الَِّذي كُْنُت ِفيِه، َوظََنْنُت أَنَُّهْم َسَيفِْقدُونِي فَيَْرجُِعونَ إِلَيَّ، فََبيَْن

وَاَد إِْنَساٍن، فََعَرفَنِي َعْينِي فَنِْمُت، َوكَانَ َصفَْوانُ بن الُْمعَطَّلِ ِمْن َوَراِء الْجَْيشِ، فَأَْدلََج َوأَْصَبَح عِْنَد َمْنزِِلي، فَرَأَى َس
  َتْيقَظْتُ بِاْسِتْرَجاعِِه، فََخمَّْرُت َوْجهِي بِجِلْبَابِي، َواللَِّه َما كَلََّمنِيِحَني َرآنِي، َوكَانَ َرآنِي قَْبلَ الِْحَجابِ، فَاْس

ِكبُْتَها، فَاْنطَلََق َيقُوُد بِيَ كَِلَمةً َوال َسِمْعُت َشْيئًا ِمْن كَالِمِه غَْيَر اْسِتْرَجاِعِه ِحَني أََناَخ َراِحلَتَُه، َوَوِطئَ َعلَى َيدَِها، ثُمَّ َر
َمْن َهلََك، َوكَانَ الَِّذي اِحلَةَ حَتَّى أََتْيَنا الْجَْيَش َبْعَدَما َنَزلُوا ُموِغرِيَن ِفي َنْحرِ الظَّهَِريِة، َوقَْد َهلََك ِمْن أَْهلِ اِإلفِْك الرَّ

ًرا َوالنَّاسُ ُيِفيُضونَ ِفي قَْولِ أَْهلِ اِإلفِْك َوال َتوَلَّى ِكْبَرُه َعْبُد اللَِّه بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ، فَاْشَتكَْيُت ِحَني قَِدْمَنا الَْمِديَنةَ َشْه
أََراُه ِمْنُه ِحنيَ  أَْشُعُر بَِشْيٍء ِمْن ذَِلَك، َوُهَو يَرِيبُنِي ِفي َوَجِعي أَنِّي ال أَْعرُِف ِمْن َرسُولِ اللَِّه اللُّطَْف الَِّذي كُْنُت

َف تِيكُْم؟، ثُمَّ َيْنصَرُِف، فَذَِلَك الَِّذي َيرِيُبنِي ِمْنُه َوال أَْشُعرُ بَِشْيٍء َحتَّى َخَرْجُت كَْي:أَشَْتِكي، إِنََّما كَانَ َيْدُخلُ، فََيقُولُ
، ةُ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقَِبْعَدَما نَقَْهُت أََنا َوأُمُّ ِمسْطَحٍ، َوِهَي بنُت أَبِي رُْهمِ بن الُْمطَِّلبِ، َوأُمَُّها بنُت َصْخرِ بن َعاِمرٍ، خَالَ

تَِعَس : حٍ ِفي مِْرِطَها، فَقَالَْتَوابُْنَها ِمسْطَُح بن أُثَاثَةَ، فَأَقَْبلُْت أََنا َوأُمُّ ِمسْطَحٍ ِحَني فََرغَْنا ِمْن َشأْنَِنا، فََعثََرتْ أُمُّ ِمْسطَ
َوَماذَا قَالَ؟، : لَْم َتْسمَِعي َما قَالَ؟، قُلُْتأََو: بِئَْس َما قُلِْت، َتُسبَِّني َرُجال قَْد َشهَِد َبْدًرا؟، قَالَْت: ِمْسطٌَح، فَقُلُْت

صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  فَأَْخَبرَْتنِي بِقَْولِ أَْهلِ اإلِفِْك، فَازَْدْدُت مََرًضا َعلَى مََرِضي، فَلَمَّا َرَجْعُت َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه
فَأَِذنَ ِلي : ي فَآِتي أَبََواَي، وَأََنا ِحينَِئٍذ أُرِيدُ أَنْ أَسَْتْيِقَن الَْخَبَر ِمْن ِقَبِلهَِما، قَالَْتَتأْذَنُ ِل: كَْيَف تِيكُْم؟، قُلُْت:فَقَالَ

  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

يَّةُ هَوِّنِي َعلَْيِك قَلَّ َما كَاَنِت امَْرأَةٌ َيا بن: َماذَا يََتَحدَّثُ النَّاسُ بِِه؟، قَالَْت: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََتْيُت أََبَويَّ، فَقُلُْت ُألمِّي
سُْبَحانَ اللَِّه، َوقَدْ َتَحدَّثَ النَّاُس بَِهذَا؟، فََمكَثُْت ِتلْكَ : َوِضيئَةً ِعْندَ َرُجلٍ ُيِحبَُّها َولََها َضرَاِئُر إِال أَكْثَْرنَ َعلَْيَها، قُلُْت

ي َدْمٌع َوال أَكَْتِحلُ بنْومٍ، ثُمَّ أَصَْبْحُت أَْبِكي، فََدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَّْيلَةَ حَتَّى أَصَْبْحُت ال َيْرقَأُ ِل
نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اَر َعلَى الَعِليا َوأَُساَمةَ بن َزْيٍد، ِحنيَ اْسَتلَْبثَ الَْوْحُي، َيْسَتِشُريُهَما ِفي ِفرَاقِ أَْهِلِه، فَأَمَّا أَُساَمةُ، فَأََش

أَْهلَُك َوَما َنْعلَُم إِال : َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم بَِما َيْعلَُم ِمْن بََراَءِة أَْهِلِه َوبِالُْودِّ الَِّذي لَُهْم ِفي نَفِْسِه، فَقَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه
اللَِّه، لَْم ُيَضيِّقِ اللَُّه َعلَْيَك، النَِّساُء سَِواَها كَِثٌري، َوإِنْ َتْسأَلِ الَْجارَِيةَ َتْصُدقَْك، فََدَعا َيا َرُسولَ : َخيًْرا، َوأَمَّا َعِليٌّ، فَقَالَ
ُت َعلَْيَها َشْيئًا ال، َوالَِّذي بََعثََك بِالَْحقِّ إِنْ َرأَْي: َيا بَرِيَرةُ َهلْ رَأَْيِت َشْيئًا يَرِيُبِك؟، قَالَْت:َرسُولُ اللَِّه بَرِيرَةَ، فَقَالَ

فََتأْكُلُُه، فََصِعَد النَّبِيُّ َصلَّى اللَّهُ أَغِْمُصُه َعلَْيَها أَكْثََر ِمْن أَنََّها جَارَِيةٌ َحدِيثَةُ السِّنِّ َتَناُم َعْن َعجِنيِ أَْهِلَها فََتأِْتي الدَّاجُِن 
َمْن َيْعذُُرنِي ِمْن َرُجلٍ قَْد َبلَغَنِي أَذَاُه ِفي أَهِْلي، فََواللَِّه َما َعِلْمُت َعلَى :ِه، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم الِْمْنَبَر فَاْسَتْعذََر ِمْن َعْبِد اللَّ

  أَْهِلي إِال َخيًْرا، َولَقَْد ذَكَُروا َرُجال َما َعِلْمُت َعلَْيِه إِال َخْيرًا، َوَما كَانَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، أََنا أَْعذُُرَك ِمْنُه، إِنْ كَانَ ِمْن إِخَْونَِنا ِمَن األَْوسِ : ن ُمَعاٍذ، فَقَالََيْدُخلُ َعلَى أَْهِلي إِال َمِعي، فَقَاَم سَْعُد ب
ُد الَْخْزَرجِ، بن ُعَباَدةَ َوُهَو َسيِّضََرْبُت ُعُنقَُه، َوإِنْ كَانَ ِمْن إِخَْوانَِنا ِمَن الَْخْزَرجِ أَمَْرَتَنا، فَفََعلَْنا بِأَْمرَِك ِفيِه، فَقَاَم َسْعُد 

كَذَْبَت لََعْمُر اللَِّه ال َتقُْتلُُه َوال تَقِْدُر َعلَى قَْتِلِه، َوقَْد كَانَ قَْبلَ ذَِلَك َرُجال صَاِلًحا، وَلَِكنِ : فَقَالَ ِلسَْعِد بن ُمَعاٍذ
كَذَْبَت لََعْمروُ اللَّهِ : ن ُمَعاٍذ، فَقَالَ ِلسَْعِد بن ُعَباَدةَاسَْتْجَهلَْتُه الَْحِميَّةُ، فَقَاَم أُسَْيُد بن ُحَضْيرٍ َوُهَو اْبُن َعمِّ سَْعِد ب

ى َهمُّوا أَنْ َيقَْتِتلُوا، َوالنَّبِيُّ َصلَّى لََيقُْتلَنَُّه، فَإِنََّك ُمَناِفٌق ُتَجاِدلُ َعنِ الْمَُناِفِقَني، َوَتثَاَوَر الْحَيَّاِن ِمَن األَْوسِ َوالْخَْزَرجِ َحتَّ
ي َدْمٌع، َوال أَكَْتِحلُ ْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْمْنبَرِ، فَلَْم َيَزلْ ُيْسِكتُُهْم َحتَّى َسكَتُوا، فََمكَثْتُ َيْوِمي ذَاَك أَْبِكي ال َيْرقَأُ ِلاللَُّه َعلَ



َساِن عِْنِدي وَأََنا أَْبِكي إِِذ اْسَتأْذََنِت اْمَرأَةٌ ِمَن بنْومٍ، وَأَصَْبَح أَبََواَي ِعْنِدي َيظُنَّانِ أَنَّ الُْبكَاَء فَاِلٌق كَبِِدي، فََبْيَنَما ُهَما جَاِل
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اَألْنصَارِ َعلَيَّ، فَأَِذْنتُ لََها، فَجَلََسْت َمِعي، فَبَْيَنا َنْحُن كَذَِلَك إِذْ َدَخلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّ

َك مُْنذُ ِقيلَ َما ِقيلَ، َوقَدْ لَبِثَ َشْهًرا ال ُيوَحى إِلَْيِه بَِشْيٍء، فََتشَهََّد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َوَجلََس، وَلَْم َيْجِلْس قَْبلَ ذَِل
  َبرِّئُِكأَمَّا بَْعُد َيا عَاِئَشةُ، فَإِنَّهُ َبلََغنِي كَذَا َوكَذَا، فَإِنْ كُْنِت بَرِيئَةً فََسُي:َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َجلََس، فَقَالَ

ثُمَّ تَاَب، تَاَب اللَُّه َعلَْيِه، فَلَمَّا اللَُّه، َوإِنْ كُْنتِ أَلَْمْمِت بِذَْنبٍ، فَاْسَتْغفِرِي اللََّه، ثُمَّ تُوبِي إِلَْيِه، فَإِنَّ الَْعْبدَ إِذَا أَذَْنَب، 
أَجِبْ َرسُولَ اللَِّه، : َدْمِعي َحتَّى َما أُِحسُّ ِمْنُه قَطْرَةً، فَقُلُْت َألبِيقََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمقَالََتُه قَلََص 

َواللَِّه َما أَْدرِي َما أَقُولُ ِلَرسُولِ : أَجِيبِي َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَْت: َواللَِّه َما أَْدرِي َما أَقُولُ لَِرُسولِ اللَِّه، فَقُلُْت ُألمِّي: فَقَالَ
إِنِّي وَاللَِّه أَْعلَُم أَنَّكُْم قَْد َسِمعُْتْم َهذَا الَْحِديثَ َحتَّى : أََنا امَْرأَةٌ َحدِيثَةُ السِّنِّ لَْم أَقَْرأْ كَِثًريا ِمَن الْقُْرآِن، فَقُلُْتاللَِّه، َو

لَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ال ُتَصدِّقُوَننِي، َوَما أَجُِد ِلي َولَكُْم َمثَال إِال اْسَتقَرَّ ِفي أَنْفُِسكُْم َوَصدَّقُْتْم بِِه، فَلَِئْن قُلُْت إِنِّي َبرِيئَةٌ َواللَُّه َيْع
، ثُمَّ َتَحوَّلُْت، فَاضْطََجْعُت َعلَى ِفرَاِشي، ] ١٨يوسف آية "[فَصََبٌر َجمِيلٌ َواللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ"أََبا يُوُسَف 

اِء، يُْنزِلُ ِفي َشأْنِي َوْحيًا، َولَشَأْنِي كَانَ أَْحقَُر ِفي َنفِْسي ِمْن أَنْ َيَتكَلَّمَ اللَُّه ِفيَّ بِأَْمرٍ ِمَن السََّمَوَما كُْنُت أََرى أَنَّ اللََّه 
وَاللَِّه َما َراَم َرُسولُ اللَِّه ِمْن َولَِكْن كُْنُت أَْرُجو أَنْ ُيرَِي اللَُّه َنبِيَُّه َعلَْيِه السَّالُم ُرْؤَيا ِفي النَّْومِ يَُبرِّئُنِي اللَُّه بَِها، فَ

َني يَْنزِلُ َعلَْيِه الَْوْحُي، َمْجِلِسِه، َوال َخَرجَ أََحٌد ِمْن أَْهلِ الَْبْيتِ َحتَّى أََخذَ َما كَانَ َيأُْخذُُه ِمَن الُْبَرَحاِء َوُهَو الْعََرُق ِح
  ى أَنَُّه لَيََتَحدَُّر ِمْنُه ِمثْلُ الُْجَماِن ِفي الَْيْومِ الشَّاِتيَوكَانَ إِذَا أُوِحيَ إِلَْيهِ أََخذَُه الْبَُرَحاُء َحتَّ

فَُسرَِّي َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْضَحُك، فَكَانَ أَوَّلُ كَِلَمٍة : ِمْن ِثقَلِ الْقُْرآِن الَِّذي يَُنزَّلُ َعلَْيِه، قَالَْت
َواللَِّه ال : قَْوِمي إِلَْيِه، قُلُْت: بَِحْمِد اللَِّه ال بِحَْمِدكُْم، قَالَْت أُمِّي: ا أَْنِت َيا َعاِئَشةُ، فَقَْد َبرَّأَكِ اللَُّه، فَقُلُْتأَمَّ:َتكَلََّم بَِها

، فَلَمَّا أَْنَزلَ اللَُّه َهذَا ِفي َبَراَءِتي، ] ١١آية  النور"[إِنَّ الَِّذيَن َجاءُوا بِاإلِفِْك"أَقُوُم إِلَْيِه َوال أَْحَمُد إِال اللََّه، فَأَْنَزلَ اللَُّه 
وَاللَِّه ال أُْنِفُق َعلَى ِمسْطَحٍ شَْيئًا أََبًدا َبْعَد الَِّذي قَالَ ِفي َعاِئشَةَ، : َوكَانَ ُيْنِفُق َعلَى ِمْسطَحٍ لِقَرَاَبِتِه َوفَقْرِِه: قَالَ أَُبو َبكْرٍ

وَاللَِّه إِنِّي ُألِحبُّ أَنْ َيغِْفَر اللَُّه ِلي، فََرَجعَ : ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ] ٢٢النور آية "[لِ أُولُو الْفَْضلِ مِْنكُْمفَأَْنَزلَ اللَُّه َوال َيأَْت"
ِه َوَسلََّم سَأَلَ َزْيَنَب بنَت َجْحشٍ ال أَْنزُِعَها َعْنكَ أََبًدا، َوكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي: إِلَى ِمْسطَحٍ النَّفَقَةَ الَِّتي ُيْنِفُق، َوقَالَ

َوَسلََّم،  َما َرأَْيُت َوال َعِلْمُت إِال َخيًْرا، َوِهيَ الَِّتي كَاَنْت ُتَساِمينِي ِمْن أَْزوَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعْن أَْمرِي، فَقَالَْت
: َحْمَنةُ بنُت َجْحشٍ ُتَحارُِب، فََهلَكَْت ِفيَمْن َهلََك ِمْن أَْهلِ اإلِفِْك، قَالَ الزُّْهرِيُّ فََعَصَمَها اللَُّه بِالَْوَرعِ، َوطَفِقَْت أُْخُتَها

  .فََهذَا َما اْنتََهى إِلَْيَنا ِمْن َخَبرِ َهُؤالِء الرَّْهِط ِمْن َهذَا الَْحِديِث
ثنا َهاُرونُ بن ُموَسى : كَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ بن جَابِرٍ السَّقَِطيُّ، َوَز - ١٨٦٦٩

  الْفَرْوِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن ُمحَمٍَّد الْفَْروِيُّ، ثنا َماِلُك بن

َبْيرِ، َوَسِعيُد بن َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ بن الزُّ: أََنسٍ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، َوُعَبْيدِ اللَِّه بن ُعَمَر، مجيعا َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، قَالَ
النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الُْمسَيِّبِ، َوَعلْقََمةُ بن َوقَّاصٍ، َوُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد، َعْن َعاِئَشةَ زَْوجِ 

ُه ِمْن ذَِلَك، َوكُلٌّ َحدَّثَنِي طَاِئفَةً ِمْن َحِديِثَها َوَبْعضُُهْم كَانَ أَْوَعى َوَسلََّم ِحَني قَالَ لََها أَْهلُ اإلِفِْك َما قَالُوا فَبَرَّأََها اللَّ
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِلَحِديِثَها ِمْن َبْعضٍ، َوأَْحَسَن اقِْتصَاًصا َوبَْعضُُهْم ُيَصدُِّق َحِديثَ بَْعضٍ، قَالَْت

فَأَقَْرَع بَْيَنَنا ِفي غَزَاٍة غََزاَها، فََخَرجَ : َسفًَرا أَقَْرَع َبْيَن نَِساِئِه فَأَيَُّتُهنَّ خََرَج َسْهُمَها َخَرجَ بَِها َمَعُه، قَالَْتإِذَا أَرَاَد 
تَّى إِذَا فََرغَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َسْهِمي، فََخَرْجُت َمَعُه َبْعَدَما أُنْزِلَ الِْحجَاُب، فَأََنا أُْحَملُ ِفي َهوَْدجِي وَأُنَْزلُ ِفيِه، َح



آذَُنوا بِالرَّحِيلِ فََمَشْيُت حَتَّى َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن غَْزَوِتِه ِتلَْك َوقَفَلَ َوَدَنوَْنا ِمَن الَْمِديَنِة آذَنَ لَْيلَةً بِالرَِّحيلِ، فَقُْمُت ِحَني 
نِي أَقَْبلُْت إِلَى الرَّْحلِ فَالَْتَمْسُت َصْدرِي، فَإِذَا ِعقٌْد ِلي ِمْن جَْزعِ أَظْفَارٍ قَِد اْنقَطََع، َجاَوْزُت الْجَْيَش، فَلَمَّا قََضْيُت شَأْ

ريِي الَِّذي َحلُوُه َعلَى َبِعفََرَجْعُت، فَالْتََمْسُت ِعقِْدي فََحَبسَنِي اْبِتَغاُؤُه فَأَقَْبلَ الَِّذيَن يَْرَحلُونَ بِي، فَاْحَتَملُوا َهوَْدجِي، فََر
   اللَّْحُم، إِنََّما َيأْكُلَْن الُْعلْقَةَ ِمَنكُْنُت أَرْكَُب َوُهْم َيْحِسُبونَ أَنَّنِي ِفيِه، َوكَانَ النَِّساُء إِذْ ذَاكَ ِخفَافًا لَمْ َيثْقُلَْن َولَْم ُيَهبِّلُْهنَّ

هَْوَدجِ فَاْحَتَملُوُه، َوكُْنُت جَارَِيةً َحدِيثَةَ السِّنِّ فََبَعثُوا الْجََملَ َوسَاُروا، الطََّعامِ فَلَْم َيْسَتْنِكرِ الْقَْوُم ِحَني َرفَُعوهُ ِثقَلَ الْ
ِلي الَِّذي كُْنُت ِفيِه َوَوَجْدُت ِعقِْدي بَْعَدَما اْسَتَمرَّ الْجَْيُش فَجِئُْت َمْنزِلَُهْم وَلَْيَس ِفيِه دَاعٍ َوال ُمجِيٌب، فََيمَّْمُت َمْنزِ

انُ بن الُْمَعطَّلِ السُّلَِميُّ أَنَُّهمْ َسَيفِْقدُونِي فَيَْرجُِعونَ إِلَيَّ، فَبَْيَنَما أََنا َجاِلَسةٌ ِفي َمنْزِِلي غَلََبْتنِي َعيْنِي، َوكَانَ َصفَْوَوظََنْنُت 
اَد إِْنَساٍن َناِئمٍ فَأََتانِي، َوكَانَ َيرَانِي قَْبلَ ُنُزولِ ثُمَّ الذَّكَْوانِيُّ قَْد َعرََّس ِمْن َوَراِء الَْجْيشِ فَأَدْلََج ِعْنَد َمنْزِِلي، فََرأَى سََو

غَْيَر اْستِْرَجاِعِه، ثُمَّ أََناخَ الِْحَجابِ، فََما اْسَتْيقَظْتُ إِال بِاْستِْرَجاِعِه ِحَني رَآنِي، فََواللَِّه َما كَلََّمنِي َوال َسِمْعُت ِمْنُه كَِلَمةً 
ْحرِ الظَّهِريَِة، َيِدَها فََركِْبُتَها فَاْنطَلََق َيقُوُد بَِي الرَّاِحلَةَ َحتَّى أَتَْيَنا الَْجْيَش بَْعَدَما نََزلُوا ُمعَرِِّسَني ِفي َنرَاِحلََتُه فََوِطئَ َعلَى 

الَْمِديَنةَ فَاشَْتكَْيتُ بَِها َشْهًرا فََهلََك َمْن َهلََك َوكَانَ الَِّذي تََولَّى ِكْبرَ اِإلفِْك عَْبُد اللَِّه بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ، فَقَِدْمَنا 
ى ِمْن َرُسولِ اللَِّه َوالنَّاُس يُِفيُضونَ ِفي قَْولِ أَْصحَابِ اإلِفِْك ال أَْشُعُر بَِشْيٍء ِمْن ذَِلَك، َوَيرِيُبنِي ِفي َوَجِعي أَنِّي ال أََر

كَْيفَ ِتيكُْم؟، فَذَِلَك يَرِيبُنِي َوال أَْشُعُر، :ْدُخلُ َعلَيَّ فَُيَسلُِّم، ثُمَّ َيقُولُاللُّطَْف الَِّذي كُْنتُ أََراُه ِمْنُه ِحَني أَْمَرُض، إِنََّما َي
  ال ِمْن لَْيلٍ إِلَى لَْيلٍ،َحتَّى نَقَْهُت فَخََرْجُت أََنا َوأُمُّ ِمسْطَحٍ بنُت أَبِي رُْهمٍ ِقَبلَ الَْمنَاِصعِ، َوِهَي مَُتَبرَُّزَنا ال َنْخُرُج إِ

 أََنا َوأُمُّ ِمْسطَحٍ نَْمِشي قَْبلَ أَنْ تُتََّخذَ الْكُُنُف قَرِيًبا ِمْن ُبُيوِتنَا، َوأَمُْرَنا أَْمرُ الْعََربِ اُألَولِ ِفي التَّبَرُّزِ، َوأَقَْبلَُت َوذَِلَك
َيا َهْنَتاهُ أَلَْم : نيَ َرُجال شَهَِد َبْدًرا؟، فَقَالَْتبِئَْس َما قُلِْت أََتُسبِّ: َتِعَس ِمسْطٌَح، فَقُلُْت لَهَا: فََعثََرْت ِفي ِمْرِطهَا، فَقَالَْت
 َوَماذَا قَالَ؟، فَأَخَْبَرتْنِي بِقَْولِ أَْهلِ اِإلفِْك، فَاْزدَْدُت َمَرًضا إِلَى مََرِضي، فَلَمَّا َرجَْعُت إِلَى َبيِْتي: َتْسَمِعي َما قَالَ؟، قُلُْت

وَأََنا ِحيَنِئٍذ أُرِيُد أَنْ أَْسَتْيِقَن الَْخَبَر ِمْن : ائْذَنْ ِلي إِلَى أََبَويَّ، قُلُْت: كَْيَف تِيكُْم؟، قُلُْت:َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه، فَقَالَ
، فََواللَِّه لَقَلَّ َما َيا بنيَّةُ َهوِّنِي َعلَى َنفِْسِك: َما َتَحدَّثَ بِِه النَّاُس؟، قَالَْت: فَأََتْيتُ أََبَويَّ، فَقُلُْت ُألمِّي: ِقَبِلهَِما، قَالَْت

سُْبَحانَ اللَِّه، َوقَْد َتَحدَّثَ النَّاُس : كَاَنِت امَْرأَةٌ قَطُّ َوضِيئَةً ِعْنَد َرُجلٍ ُيحِبَُّها َولََها ضََراِئرُ إِال أَكْثَْرنَ َعلَْيَها، فَقُلُْت
قَأُ ِلي َدْمٌع َوال أَكَْتِحلُ بنْومٍ، َحتَّى أَْصَبْحُت فََدَعا َرسُولُ اللَِّه فَبِتُّ ِتلَْك اللَّْيلَةَ َحتَّى أَصَْبْحتُ ال َيْر: بَِهذَا؟، قَالَْت

: ِفي ِفرَاقِ أَْهِلِه، قَالَْت َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ وَأَُساَمةَ بن َزْيٍد ِحنيَ اْسَتلَْبثَ الَْوْحيُ َيسَْتِشُريُهَما
أَهْلَُك َيا : قَالَ أَُساَمةُةُ فَأَشَاَر َعلَْيِه بِالَِّذيِ َيعْرُِف ِمْن َبَراَءِة أَْهِلِه، َوبِالَِّذيِ َيْعلَُم ِفي َنفِْسِه ِمَن الُْودِّ لَُهْم، فَفَأَمَّا أَُساَم

  قِ اللَُّه َعلَْيَك، َوالنَِّساُء سَِواَها كَِثريٌ،َيا َرسُولَ اللَِّه لَْم ُيَضيِّ: َرسُولَ اللَِّه َوال َنعْلَُم إِال َخيًْرا، َوأَمَّا َعِليٌّ فَقَالَ

َهلْ َعِلْمِت ِمْن َعاِئَشةَ َشْيئًا :فََدَعا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَرِيَرةَ فَقَالَ لََها: َوَسلِ الَْجارَِيةَ َتْصُدقَْك، قَالَْت
ِذي بََعثََك بِالَْحقِّ، َما رَأَْيُت َعلَْيَها أَمًْرا أَغِْمُصُه َعلَْيَها أَكْثََر ِمْن أَنََّها َجارَِيةٌ َحِديثَةُ ال، َوالَّ: َيرِيُبِك؟، فَقَالَتْ َبرِيَرةُ

ِمْن َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ اْبنِ  فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه ِمْن َيْوِمِه فَاْسَتْعذََر: السِّنِّ، َتَناُم َعنِ الَْعجِنيِ حَتَّى َتأِْتَي الدَّاجُِن فََتأْكُلَُه، قَالَْت
َيا َمْعَشَر الُْمْسِلِمَني َمْن َيْعذُُرنِي ِمْن َرُجلٍ َبلَغَنِي أَذَاُه ِفي أَْهِلي، فََواللَّهِ :َسلُولَ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

كَُروا َرُجال َما َعِلْمُت َعلَْيِه إِال َخْيًرا، َوَما كَانَ َيْدُخلُ َعلَى أَْهِلي إِال َمِعي، فَقَاَم َما َعِلْمُت َعلَى أَْهِلي إِال َخْيرًا، َولَقَْد ذَ
َن أََنا أَْعذُُرَك ِمْنُه َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنْ كَانَ ِمَن اَألْوسِ ضََرْبُت ُعُنقَُه، َوإِنْ كَانَ ِمْن إِخَْوانَِنا ِم: َسْعُد بن ُمَعاٍذ، فَقَالَ

ُجال َصاِلًحا، وَلَِكْن أَْجَهلَْتُه الْخَْزَرجِ أَمَْرَتَنا فَفََعلَْنا أَمَْرَك، فَقَاَم َسْعُد بن ُعَباَدةَ َوُهَو َسيُِّد الَْخْزَرجِ، َوكَانَ قَْبلَ ذَِلكَ َر



ِه، فَقَاَم أَُسْيدُ بن ُحضَْيرٍ َوُهَو اْبُن َعمِّ َسْعدِ بن ُمَعاٍذ، كَذَْبتَ لََعْمُر اللَِّه ال تَقُْتلُُه، َوال تَقِْدُر َعلَى قَْتِل: الَْحِميَّةُ، فَقَالَ
الْخَْزَرجُ كَذَْبَت لََعْمرُ اللَِّه لَيَقُْتلَنَُّه، َوإِنََّك ُمَناِفٌق ُتَجاِدلُ َعنِ الُْمَناِفِقَني، فَثَاَر الَْحيَّاِن األَْوُس َو: فَقَالَ ِلسَْعِد بن ُعَباَدةَ

  الْقَِتالِ، َوَرسُولُ اللَِّه ُيخَفُِّضُهمْ َحتَّى َسكَتُوا َوَسكََت، وََبكَْيُت َيوِْمي ال َيْرقَأُ ِلي دَْمٌع َوالَحتَّى َهمُّوا بِ

َصارِ فَأَِذْنُت لََها،  ِمَن األَْنأَكَْتِحلُ بنْومٍ، حَتَّى ظََنْنُت أَنَّ الُْبكَاَء فَاِلٌق كَبِِدي، فََبْيَنا أََنا َعلَى ذَِلَك إِِذ اْستَأْذََنِت اْمَرأَةٌ
ذُ قِيلَ َما ِقيلَ قَْبلََها، فََجلََسْت تَْبِكي مَِعي، فََبْيَنا َنْحُن كَذَِلَك إِذْ َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه فََجلََس ِعْنِدي َولَْم َيْجِلْس عِْنِدي ُمْن

أَمَّا بَْعُد َيا َعاِئَشةُ، فَإِنَُّه قَْد َبلَغَنِي َعْنِك كَذَا َوكَذَا، فَإِنْ :َوقَْد َمكَثَ َشهًْرا ال يُوَحى إِلَْيِه ِفي َشأْنِي فََتشَهََّد، ثُمَّ قَالَ
 الَْعْبدَ إِذَا اْعَتَرَف بِذَْنبٍ ثُمَّ َتاَب كُْنِت َبرِيئَةً فََسُيبَرِّئُكِ اللَُّه، َوإِنْ كُْنتِ أَلَْمْمِت بِذَْنبٍ فَاْسَتْغِفرِي اللََّه َوتُوبِي إِلَْيِه، فَإِنَّ

ا أُِحسُّ ِمْنُه قَطَْرةً، فَقُلُْت َتاَب اللَُّه َعلَْيِه، فَلَمَّا قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمقَالََتُه، قَلََص َدمِْعي حَتَّى َم
َما أَْدرِي َما أَقُولُ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَجِْب َعنِّي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَما قَالَ، قَالَ: ألَبِي

وَاللَِّه لَقَْد َعِلْمُت : َوأََنا َجارَِيةٌ َحِديثَةُ السِّنِّ ال أَقَْرأُ كَثًِريا ِمَن الْقُْرآِن: َوَسلََّم، فَقُلُْت ُألمِّي، قَالَْت ِمثْلَ ذَِلَك، فَقُلُْت
ال ُتَصدِّقُونِي  ا ُتُحدِّثَ بِِه َوقَرَّ ِفي أَنْفُِسكُْم َوَصدَّقُْتْم، َولَِئْن قُلُْت إِنِّي َبرِيئَةٌ َواللَُّه َيْعلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌأَنَّكُْم قَْد َسِمعُْتْم َم

أَُبو يُوُسَف : َما أَجُِد ِلي وَلَكُْم مَثَال إِال َما قَالَ بِذَِلَك، وَلَِئنِ اْعَتَرفُْت لَكُْم بِأَْمرٍ َيْعلَُم اللَُّه أَنِّي ِمْنُه بَرِيئَةٌ لَُتَصدِّقُنِّي وَاللَِّه
  ثُمَّ َتحَوَّلُْت َعلَى ِفَراِشي: فَصََبٌر َجِميلٌ َواللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ، قَالَْت: إِذْ قَالَ

ُت أَنْ يَُنزَّلَ ِفي شَأْنِي َوْحٌي ُيْتلَى، َوَألَنا كُْنُت أَْحقََر ِفي نَفِْسي ِمنْ َوأََنا أَْرُجو أَنْ ُيبَرِّئَنَِي اللَُّه بَِبَراءَِتي، وَلَِكْن َما طَِمْع
فََواللَِّه َما َرامَ : للَُّه، قَالَْتأَنْ ُينَزَّلَ ِفيَّ قُْرآنٌ ُيْتلَى، وَلَِكْن كُْنُت أَْرُجو أَنْ َيَرى َرُسولُ اللَِّه ِفي النَّْومِ ُرْؤَيا ُيبَرِّئُنِي ا

ُه ِمَن الُْبَرَحاِء َحتَّى أَنَّهُ ولُ اللَِّه ِمْن َمْجِلِسِه، َوال خََرَج أََحٌد ِمَن الْبَْيِت حَتَّى أَْنَزلَ اللَُّه َعلَْيِه فَأََخذَُه َما كَانَ يَأُْخذَُرُس
َرسُولِ اللَِّه َوُهَو َيْضَحُك، فَكَانَ أَوَّلَ كَِلَمٍة  فَُسرَِّي َعْن: لَيََتَحدَُّر ِمْنُه ِمثْلُ الُْجَماِن ِمَن الْعََرقِ ِفي َيْومٍ شَاٍت، قَالَْت

قَْوِمي إِلَى : بَِحْمدِ اللَِّه ال بَِحْمدِكُْم، فَقَالَتْ ِلي أُمِّي: َيا َعاِئَشةُ اْحَمِدي اللََّه فَقَْد َبرَّأَِك اللَُّه، فَقُلُْت:َتكَلََّم بَِها أَنْ قَالَ
ْصَبةٌ للَِّه ال أَقُوُم إِلَْيِه َوال أَحَْمُد إِال اللََّه، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاِإلفِْك ُعال وَا: َرسُولِ اللَِّه، فَقُلُْت

وَاللَِّه ال أُْنِفُق َعلَى : طَحٍِمْنكُُم اآلَياِت كُلََّها، فَلَمَّا أَنَْزلَ اللَُّه َبَراَءِتي، قَالَ أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق َوكَانَ ُيْنِفُق َعلَى ِمْس
النور آية "[َوال يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ مِْنكُْم وَالسَّعَِة"ِمْسطَحٍ َشْيئًا أََبًدا بَْعَدَما قَالَ ِلعَاِئَشةَ َما قَالَ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

َوكَانَ : اللَُّه ِلي، فََرَجعَ إِلَى ِمْسطَحٍ الَِّذي كَانَ َيْجرِي َعلَْيِه، قَالَْت بَلَى إِنِّي أُِحبُّ أَنْ َيْغِفَر: ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ] ٢٢
أَحِْمي َسْمِعي : َيا َزْيَنُب، َما َعِلْمِت َوَما رَأَْيِت؟، فَقَالَْت:َرسُولُ اللَِّه سَأَلَ َزْيَنَب بنَت َجْحشٍ، َعْن أَْمرِي، فَقَالَ

  َوَبصَرِي،

َوِهيَ الَِّتي كَاَنْت ُتَساِمينِي ِمْن أَْزوَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ُت َعلَْيَها إِال َخيًْرا، قَالَْت َعاِئَشةَُواللَِّه َما َعِلْم
فََهذَا َما انَْتَهى : قَالَ الزُّْهرِيُّفََعَصَمَها بِالَْوَرعِ، فَطَِفقَْت أُْخُتَها َحْمَنةُ بنُت َجْحشٍ ُتَحارُِب َعْنَها، فََهلَكَْت ِفيَمْن َهلََك، 

  ).إِلَيَْنا ِمْن َحدِيِث َهُؤالِء الرَّْهِط 
 بن َسْعٍد، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َخاِلِد بن َعْبِد اللَِّه الَْواسِِطيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم - ١٨٦٧٠

َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ، َوَسِعيدُ بن الُْمَسيِّبِ، َوَعلْقََمةُ بن َوقَّاصٍ، : ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، قَالَثنا َصاِلُح بن كَْيَسانَ
قَالُوا، فََبرَّأََها اللَُّه،  اِإلفِْك َما َوُعَبْيُد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن َعاِئَشةَ زَْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، حَْيثُ قَالَ لََها أَْهلُ

قَْد َوَعْيُت َعْن كُلِّ َواِحٍد كُلُُّهْم َحدَّثَنِي طَاِئفَةً ِمْن َحِديِثهَا، َوَبْعُضُهْم كَانَ أَوَْعى ِلَحِديِثَها ِمْن بَْعضٍ َوأَثَْبَت اقِْتَصاًصا، َو



كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَرَاَد َسفًَرا أَقَْرَع : اِئشَةُِمْنُهُم الَْحدِيثَ الَِّذي َحدَّثَنِي َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت َع
ْنزِلَ ْهِمي فََخَرْجُت َمَعُه بَْعَدَما أَُبْيَن أَزَْواجِِه فَأَيَُّتُهنَّ خََرَج َسْهُمَها َخَرجَ بَِها َمَعُه، فَأَقَْرعَ َبْيَنَنا ِفي غََزاٍة غََزاَها فََخَرجَ َس

لََّم ِمْن غَْزَوِتِه ِتلَْك َوقَفَلَ، الِْحَجاُب، فَأََنا أُْحَملُ ِفي َهْوَدجِي وَأُْنَزلُ ِفيِه، َحتَّى إِذَا فََرغَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  رَّحِيلِ فََمَشْيُت حَتَّى َجاَوْزُتَدَنْوَنا ِمَن الَْمدِيَنِة آذَنَ لَْيلَةً بِالرَِّحيلِ، فَقُْمُت ِحَني آذَُنوا بِال

رٍ قَِد اْنقَطََع، فََرَجْعتُ الْجَْيَش، فَلَمَّا قََضْيُت َشأْنِي أَقَْبلَُت إِلَى الرَّْحلِ فَالَْتَمْستُ َصْدرِي، فَإِذَا ِعقٌْد ِلي ِمْن جَْزعِ أَظْفَا
كَانُوا يَْرَحلُونَ بِي فَاْحَتَملُوا َهْوَدجِي، فََرَحلُوُه َعلَى َبِعريِي الَِّذي كُْنتُ  أَلْتَِمُس ِعقِْدي فَحََبسَنِي اْبتَِغاُؤُه، فَأَقَْبلَ الَِّذيَن

ِمَن  لَّْحُم إِنََّما َيأْكُلَْن الُْعلْقَةَأْركَبُْه، َوُهْم َيْحِسُبونَ أَنَّنِي ِفيِه، َوكَانَ النَِّساُء إِذْ ذَاكَ ِخفَافًا لَمْ َيثْقُلَْن َولَْم ُيَهبِّلُْهنَّ ال
نِّ، فََبَعثُوا الَْجَملَ َوَسارُوا، الطََّعامِ، فَلَْم َيْستَْنِكرِ الْقَْوُم ِحَني َرفَُعوُه ثِقَلَ الَْهْوَدجِ فَاْحَتَملُوُه، َوكُْنُت جَارَِيةً َحِديثَةَ السِّ

أََحٌد، فََيمَّْمُت َمْنزِِلي الَِّذي كُْنُت ِفيِه َوظََنْنُت أَنَُّهمْ  فََوَجْدُت ِعقِْدي َبْعَدَما اْسَتَمرَّ الْجَْيُش فَجِئُْت مَْنزِلَُهْم َولَْيَس ِفيِه
 بن الُْمَعطَّلِ السُّلَِميُّ، ثُمَّ َسَيفِْقدُونِي فَيَْرجُِعونَ إِلَيَّ، فََبيَْنا أََنا َجاِلَسةٌ ِفي َمنْزِِلي غَلََبْتنِي َعيْنِي، فَنِْمُت، َوكَانَ َصفَْوانُ

يََرانِي قَْبلَ عَرََّس ِمْن َوَراِء الْجَْيشِ، فَأَدْلََج فَأَصَْبَح ِعْنَد َمْنزِِلي فََرأَى َسَوادَ إِْنَساٍن نَاِئمٍ، فَأََتانِي َوكَانَ  الذَّكْوَانِيُّ قَْد
ْيَر اْسِتْرَجاِعِه حَتَّى أََناخَ رَاِحلََتُه، الِْحَجابِ، فَاْسَتْيقَظْتُ بِاْسِتْرَجاِعِه فََواللَِّه َما كَلََّمنِي كَِلَمةً، َوال َسِمْعُت ِمْنُه كَِلَمةً غَ

َعرِِّسَني ِفي َنْحرِ الظَّهَِريِة، فََهلَكَ فََوِطئَ َعلَى َيِدَها، فََركِْبُتَها فَاْنطَلََق َيقُوُد بَِي الرَّاِحلَةَ، حَتَّى أََتْيَنا الَْجْيشَ َبْعَدَما َنَزلُوا ُم
  ِكْبَر اِإلفِْك َعْبُد اللَِّه بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ، فَقَِدمَْنا الَْمِديَنةَ فَاْشَتكَْيُت بِهَا َمْن َهلََك، َوكَانَ الَِّذي َتوَلَّى

نِّي ال أَْعرُِف ِمْن َشهًْرا، َوالنَّاُس ُيفِيُضونَ ِفي قَْولِ أَْصَحابِ اِإلفِْك، َوال أَشُْعُر بَِشْيٍء ِمْن ذَِلَك، وََيرِيُبنِي ِفي َوجَِعي أَ
كَْيَف ِتيكُْم؟، فَذَِلَك يَرِيُبنِي َوال أَشُْعُر :للَِّه اللُّطَْف الَِّذي كُْنُت أَرَاُه ِحَني أَمَْرُض إِنََّما َيْدُخلُ فَُيَسلُِّم، ثُمَّ َيقُولَُرسُولِ ا

ُج إِال ِمْن لَْيلٍ إِلَى لَْيلٍ، َوذَِلَك قَْبلَ أَنْ بَِشْيٍء َحتَّى نَقَْهُت، فََخَرْجتُ أََنا َوأُمُّ ِمْسطَحٍ قَِبلَ الَْمنَاِصعِ، فََتَبرَّْزَنا ال َنْخُر
مُّ ِمسْطَحٍ بنُت أَبِي رُْهمٍ، لَمَّا قَضَْيَنا ُتتََّخذَ الْكُُنُف قَرِيًبا ِمْن ُبيُوِتَنا، َوأَْمُرَنا أَْمُر الَْعَربِ األَُولِ ِفي التََّبرُّزِ، فَأَقَْبلُْت أََنا َوأُ

بِئَْس َما قُلِْت أََتُسبَِّني َرُجال َشهَِد َبْدًرا؟، : َتِعَس ِمْسطٌَح، فَقُلُْت لََها: أُمُّ ِمسْطَحٍ ِفي ِمْرطَِها، فَقَالَْت َشأْنَِنا َنْمِشي فََعثََرْت
ْدُت مََرًضا َعلَى َمَرِضي، َوَما قَالَ؟، فَأَخَْبَرتْنِي بِقَْولِ أَْهلِ اِإلفِْك، فَاْزَد: َيا هَْنَتاُه أَلَْم َتْسَمِعي َما قَالَ؟، قُلُْت: فَقَالَْت

وَأََنا حِيَنِئذٍ : ائْذَنْ ِلي أَنْ آِتَي أََبَويَّ، قَالَْت: كَْيَف ِتيكُْم؟، فَقُلُْت:فَلَمَّا َرَجْعُت إِلَى َبيِْتي َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه، فَقَالَ
َيا : َما يََتَحدَّثُ بِهِ النَّاُس؟، قَالَْت: ُسولُ اللَِّه فَأََتْيتُ أََبَويَّ، فَقُلُْت ُألمِّيأُرِيُد أَنْ أَْسَتْيِقَن الَْخَبَر ِمْن ِقَبِلهَِما، فَأَِذنَ ِلي َر

لَْيَها، ا ضََراِئرُ إِال أَكْثَْرنَ َعبنيَّةُ َهوِّنِي َعلَْيِك الشَّأْنَ، فَوَاللَِّه لَقَلَّ َما كَاَنِت امَْرأَةٌ قَطُّ َوضِيئَةً ِعْنَد َرُجلٍ ُيِحبَُّها َولََه
  فَبِتُّ لَْيلَِتي ِتلْكَ َحتَّى أَصَْبْحُت ال َيْرقَأُ ِلي َدْمٌع َوال: ُسْبَحانَ اللَِّه َوقَْد يََتَحدَّثُ النَّاُس بَِهذَا؟، قَالَْت: فَقُلُْت

بن أَبِي طَاِلبٍ وَأَُساَمةَ بن َزْيٍد، ِحَني  أَكَْتِحلُ بنْومٍ، حَتَّى أَْصَبْحُت فََدَعا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليَّ
فَأَمَّا أَُساَمةُ فَأََشاَر َعلَْيِه بِالَِّذيِ َيعْلَُم ِمْن َبَراَءِة أَْهِلِه، وَبِالَِّذيِ َيْعلَمُ : اْسَتلَْبثَ الَْوْحُي َيسَْتِشُريُهَما ِفي ِفرَاقِ أَْهِلِه، قَالَْت

َيا َرسُولَ اللَِّه، لَمْ : َيا َرسُولَ اللَِّه، أَهْلَُك َوال َنْعلَمُ إِال َخْيرًا، َوأَمَّا َعِليٌّ، فَقَالَ: ، فَقَالَ أَُساَمةُِفي َنفِْسِه ِمَن الُْودِّ لَُهْم
َهلْ رَأَْيِت ِمْن :، فَقَالَ لََهاُيَضيِّقِ اللَُّه َعلَْيَك، َوالنَِّساُء سَِواَها كَِثٌري، َوَسلِ الَْجارَِيةَ َتْصُدقَْك، فََدَعا َرسُولُ اللَِّه َبرِيَرةَ

ال، وَالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ، َما َرأَْيُت ِمْنَها أَمًْرا أَغِْمُصُه َعلَْيَها أَكْثََر ِمْن أَنََّها َجارَِيةٌ : َعاِئَشةَ شَْيئًا يَرِيُبِك؟، قَالَْت بَرِيرَةُ
فَقَاَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َيْوِمِه : ِتيَ الدَّاجُِن فََتأْكُلَُه، قَالَْتَحِديثَةُ السِّنِّ، تََناُم َعنِ الَْعجِنيِ حَتَّى تَأْ

قَالَُه ثَالثًا، َمْن يَْعذُُرنِي ِمْن َرُجلٍ َبلَغَنِي أَذَاُه ِفي أَْهِلي، :فَاْسَتْعذََر ِمْن َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ اْبنِ َسلُولَ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه



َعلَى أَْهِلي إِال َمِعي، فَقَاَم  فََواللَِّه َما َعِلْمُت َعلَى أَْهِلي إِال َخيًْرا، َوقَْد ذَكَرُوا َرُجال َما َعِلْمُت َعلَْيِه إِال َخيًْرا َوَما َيْدُخلُ
ُه، إِنْ كَانَ ِمَن األَْوسِ َضَربَْنا ُعُنقَُه، َوإِنْ كَانَ ِمْن إِْخوَانَِنا ِمنَ أََنا َواللَِّه َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْعذُُرَك ِمْن: َسْعُد بن ُمَعاٍذ، فَقَالَ

  ِلَكالْخَْزَرجِ أَمَْرَتنَا، فَفََعلَْنا بِِه أَْمَرَك، فَقَاَم سَْعُد بن ُعَباَدةَ َوكَانَ سَيَِّد الَْخْزَرجِ، َوكَانَ قَْبلَ ذَ

كَذَْبتَ لََعْمُر اللَِّه ال تَقُْتلُُه، َوال تَقِْدُر َعلَى قَْتِلِه، فَقَاَم أَُسْيدُ بن ُحضَْيرِ بن : الَْحِميَّةُ، قَالَ َرُجال صَاِلًحا، وَلَِكنِ اْحَتَملَْتُه
، فَثَاَر الَْحيَّاِن األَْوُس كَذَْبَت لََعْمُر اللَِّه لََيقُْتلَنَُّه، فَإِنََّك ُمَناِفٌق ُتَجاِدلُ َعنِ الُْمَناِفِقَني: ِسَماٍك، فَقَالَ ِلَسْعدِ بن ُعَباَدةَ

ِتي ال َيْرقَأُ ِلي دَْمٌع َوال َوالْخَْزَرُج َوَرُسولُ اللَِّه قَاِئٌم َعلَى الِْمْنَبرِ ُيخَفِّضُُهْم حَتَّى َسكَتُوا َوَسكََت، وََبكَْيتُ َيْوِمي وَلَْيلَ
ي، فََبْيَنَما أََنا أَْبِكي إِِذ اْسَتأْذََنِت اْمَرأَةٌ ِمَن األَْنَصارِ، فَأَِذْنُت لََها، أَكَْتِحلُ بنْومٍ، حَتَّى ظََنْنُت أَنَّ الُْبكَاَء فَاِلٌق كَبِِد

 ِلي َما ِقيلَ قَْبلََها، فََجلََسْت تَْبِكي مَِعي، فََبْيَنا َنْحُن كَذَِلَك إِذْ َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه فََجلََس، وَلَْم َيْجِلْس ِعْنِدي ُمْنذُ ِقيلَ
أَمَّا بَْعُد َيا َعاِئَشةُ، فَقَْد َبلَغَنِي َعْنِك كَذَا :ثَ َشهًْرا ال يُوَحى إِلَْيهِ َشْيٌء ِفي شَأْنِي، فََتَشهَّدَ َرسُولُ اللَِّه، ثُمَّ قَالََوقَْد َمكَ

رِي اللََّه َوتُوبِي إِلَْيِه، فَإِنَّ الْعَْبَد إِذَا اْعَتَرفَ َوكَذَا، فَإِنْ كُْنِت َبرِيئَةً، فََسُيبَرِّئُِك اللَُّه، َوإِنْ كُْنتِ أَلَْمْمِت بِذَْنبٍ، فَاْسَتْغِف
: ْنُه قَطَْرةً، فَقُلُْت ألَبِيبِذَْنبٍ، ثُمَّ تَاَب تَاَب اللَُّه َعلَْيِه، فَلَمَّا قََضى َرسُولُ اللَِّه َمقَالََتُه قَلََص َدْمِعي حَتَّى َما أُِحسُّ ِم

فَقَالَْت مِثْلَ ذَِلَك، فَقُلُْت َوأََنا : َواللَِّه َما أَْدرِي َما أَقُولُ ِلَرسُولِ اللَِّه، فَقُلُْت ُألمِّي: ، قَالَأَجِبْ َرسُولَ اللَِّه ِفيَما قَالَ
  بِِه َوقَرَّ ِفي َواللَِّه لَقَْد َعِلْمُت أَنَّكُْم قَْد َسِمْعُتْم َما ُتُحدِّثَ: َجارَِيةٌ َحِديثَةُ السِّنِّ، ال أَقَْرأُ كَثًِريا ِمَن الْقُْرآِن

َك، َولَِئنِ اْعَتَرفُْت لَكُمْ بِأَْمرٍ وَاللَُّه أَْنفُِسكُْم فََصدَّقُْتمْ بِِه، َولَِئْن قُلُْت إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَُّه َيْعلَُم أَنِّي َبرِيئَةٌ ال ُتَصدِّقُونِي بِذَِل
، ] ١٨يوسف آية "[فََصَبٌر َجمِيلٌ: "َما أَجُِد ِلي وَلَكُْم مَثَال إِال َما قَالَ أَُبو يُوُسَفَيْعلَُم أَنِّي ِمْنُه بَرِيئَةٌ لَُتَصدِّقُنَّنِي، َواللَِّه 

ِتي، أَنْ ُيَبرِّئَنَِي اللَُّه بِبََراَءَوكُْنُت َجارَِيةً َحِديثَةَ السِّنِّ ال أَقَْرأُ كَثًِريا ِمَن الْقُْرآِن، ثُمَّ َتحَوَّلُْت َعلَى ِفَراِشي وَأََنا أَْرُجو 
زَّلَ ِفيَّ قُْرآنٌ، َولَِكْن كُْنتُ َولَِكْن وَاللَِّه َما ظََنْنُت أَنْ يَُنزَّلَ ِفي َشأْنِي َوْحيٌ ُيْتلَى، َوَألَنا كُْنتُ أَْحقََر ِفي َنفِْسي ِمْن أَنْ ُيَن

فَوَاللَِّه َما َراَم َرُسولُ اللَِّه ِمْن َمْجِلِسِه، َوال َخَرَج أََحٌد ِمْن  :أَْرُجو أَنْ ُيرِيَ اللَُّه َرُسولَُه ِفي النَّْومِ رُْؤَيا ُيبَرِّئُنِي بِهَا، قَالَْت
 لَيََتَحدَُّر ِمْنُه مِثْلُ الُْجَماِن ِفي الَْيوْمِأَْهلِ الْبَْيِت حَتَّى أُنْزِلَ َعلَْيِه، فَأََخذَُه َما كَانَ َيأُْخذُُه ِمَن الُْبَرَحاِء ِعْندَ الَْوْحيِ َحتَّى أَنَُّه 

َيا عَاِئَشةُ، اْحَمِدي اللََّه فَقَْد بَرَّأَِك اللَُّه، فَقَالَْت ِلي :الشَّاِتي، فَُسرَِّي َعْنُه َوُهَو َيْضَحُك، فَكَانَ أَوَّلَ َما َتكَلََّم بِِه أَنْ قَالَ
وَأَْنَزلَ "ِه ال أَقُوُم إِلَْيِه َوال أَْحَمُد إِال اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، ال َواللَّ: قُوِمي إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: أُمِّي

َوكَانَ ُيْنِفقُ : ، فَلَمَّا أَنَْزلَ اللَُّه َهذَا ِفي بََراءَِتي، قَالَ أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق] ١١النور آية "[اللَُّه إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاِإلفِْك
  وَاللَِّه ال أُْنِفُق َعلَى ِمْسطَحٍ شَْيئًا بَْعَد: اثَةَ ِلقَرَاَبِتِه ِمْنُهَعلَى ِمْسطَحِ بن أُثَ

بَلَى أُِحبُّ أَنْ : ، قَالَ أَُبو َبكْرٍ] ٢٢النور آية "[َوال يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ مِْنكُْم"الَِّذي قَالَ ِلعَاِئشَةَ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َهِذهِ اآلَيةَ 
َوكَانَ َرسُولُ اللَِّه َسأَلَ َزْيَنبَ بنَت َجْحشٍ، َعْن : ِلي، فََرَجَع إِلَى ِمسْطَحٍ الَِّذي كَانَ ُيْنِفُق َعلَْيِه، قَالَْتَيْغِفَر اللَُّه 

ا إِال َخْيًرا، قَالَتْ أَْحِمي َسْمِعي َوَبصَرِي، وَاللَِّه َما َعِلْمُت َعلَْيَه: َيا َزيَْنُب َما َعِلْمِت َما َرأَْيِت؟، فَقَالَْت:أَْمرِي، فَقَالَ
عِ، َوكَاَنتْ أُخُْتَها َحْمَنةُ َوِهيَ الَِّتي كَاَنْت ُتَساِمينِي ِمْن أَْزوَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََعَصَمَها اللَُّه بِالَْوَر: َعاِئَشةُ

  .ُتحَارُِب َعنَْها فََهلَكَْت ِفيَمْن َهلََك
ثنا ُمَحمَُّد بن َعزِيزٍ : َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، َوَزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، قَاال َحدَّثََنا - ١٨٦٧١

َوُعْرَوةُ بن  أَْخبََرنِي سَِعيُد بن الُْمسَيِّبِ،: اَألْيِليُّ، ثنا َسالَمةُ بن َرْوحٍ، َحدَّثَنِي َعِقيلُ بن خَاِلٍد، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، قَالَ
ِه َوَسلََّم ِحَني أَْهلِ اِإلفِْك َما الزَُّبْيرِ، َوُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن َحِديِث َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي



لَِّذي َحدَّثَنِي َعْن َعاِئَشةَ َوبَْعُض َحِديِثهِْم ُيَصدُِّق بَْعًضا، َوإِنْ كَانَ قَالُوا، فَبَرَّأََها اللَُّه، َوكُلٌّ َحدَّثَنِي طَاِئفَةً ِمَن الَْحدِيِث ا
كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َبْعضُُهْم أَْوَعى لَُه ِمْن َبْعضٍ، َزَعُموا أَنَّ عَاِئَشةَ زَْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت

  َرُسولُ اللَِّهَوَسلََّم إِذَا أَرَاَد أَنْ َيخُْرَج إِلَى َسفَرٍ أَقَْرَع َبْيَن أَزَْواجِِه، فَأَيَُّتُهنَّ خََرَج َسْهُمَها َخَرجَ بَِها َعلَْيِه 

ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَقَْرَع بَْيَنَنا ِفي غَْزَوٍة غََزاَها، فَخََرَج بَِها َسْهِمي، فََخَرْجُت َمَع َرُس: َمَعُه، قَالَْت َعاِئشَةُ
غَْزَوِتِه ِتلَْك، وََدَنوَْنا ِمَن َبْعَدَما أُنْزِلَ الِْحجَاُب، فَأََنا أُْحَملُ َوأُنَْزلُ ِفي َهْوَدجِي، فَسِْرَنا حَتَّى إِذَا فََرغَ َرسُولُ اللَِّه ِمْن 

لِ، فَقُْمُت ِحَني آذَنَ بِالرَّحِيلِ ِلحَاَجِتي، فَلَمَّا قََضْيُت َشأْنِي أَقَْبلُْت إِلَى َرْحِلي، فَإِذَا ِعقٌْد الَْمِديَنِة قَاِفِلَني آذَنَ لَْيلَةً بِالرَّحِي
فَاْحَتَملُوا  ا َيْرَحلُونَ،ِلي ِمْن جَْزعِ أَظْفَارٍ قَِد اْنقَطََع، فََرجَْعُت إِلَى ِعقِْدي َنْحَو اْبِتغَاِئِه، َوأَقَْبلَ الرَّْهطُ الَِّذيَن كَاُنو

ِخفَافًا لَمْ ُيَهبِّلُْهنَّ َهْوَدجِي، فََرَحلُوُه َعلَى َبِعريِي الَِّذي كُْنُت أَرْكَُب َوُهْم َيْحِسُبونَ أَنِّي ِفيِه، َوكَانَ النَِّساُء إِذْ ذَاكَ 
فَّةَ الَْهوَْدجِ، َوكُْنتُ َجارَِيةً َحِديثَةَ السِّنِّ، فََبَعثُوا الْجََملَ، اللَّْحُم، إِنََّما َيأْكُلَْن الُْعلْقَةَ ِمَن الطََّعامِ، فَلَْم ُيْنِكرِ الْقَْوُم ِخ

مَّْمُت َمْنزِِلي الَِّذي َوَسارُوا، َوَوَجْدُت ِعقِْدي َبْعَدَما اْسَتَمرَّ الْجَْيُش، فَجِئُْت َمَنازِلَُهْم َولَْيَس بَِها َداعٍ َوال ُمجِيٌب، فََتَي
كَانَ َصفَْوانُ أَنَُّهْم َسَيفِْقُدونَنِي فََيْرجُِعونَ إِلَيَّ، فََبْيَنَما أََنا جَاِلَسةٌ ِفي َمنْزِِلي غَلََبتْنِي َعْينِي، فَنِْمُت، َو كُْنُت ِفيِه، َوظََنْنُت

ي، فَرَأَى َسوَاَد إِْنَساٍن نَاِئمٍ، فَأَتَانِي، بن الُْمَعطَّلِ السُّلَِميُّ، ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ ِمْن َوَراِء الَْجْيشِ، فَأَدْلََج، فَأَصَْبَح ِعْنَد َمْنزِِل
  ، فََخمَّْرُت َوْجهِيفََعَرفَنِي ِحَني َرآنِي، َوكَانَ َيرَانِي قَْبلَ أَنْ ُينَزَّلَ الِْحجَاُب، فَاسَْتْيقَظُْت بِاْستِْرَجاِعِه ِحَني َعَرفَنِي

ُه كَِلَمةً غَْيَر اْستِْرَجاِعِه َحتَّى أَنَاَخ َراِحلََتُه، فَوَِطئَ َعلَى َيِدَها، فََركِْبُتَها، بِجِلْبَابِي، فََما كَلََّمنِي كَِلَمةً َوال َسِمْعُت ِمْن
ُد اللَِّه َتوَلَّى ِكْبَر اِإلفِْك َعْب فَاْنطَلََق بِي َيقُوُد بَِي الرَّاِحلَةَ َحتَّى أَتَْيَنا الَْجْيَش بَْعَدَما َنَزلُوا، فََهلََك َمْن َهلََك َوكَانَ الَِّذي

 أَْشُعُر بَِشْيٍء ِمْن بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ، فَقَِدمَْنا الَْمِديَنةَ، فَاْشَتكَْيُت شَْهًرا وَالنَّاُس ُيفِيُضونَ ِفي قَْولِ أَْصَحابِ اِإلفِْك، ال
كُْنُت أََرى ِمْنُه ِحنيَ أَشَْتِكي إِنََّما َيْدُخلُ َعلَيَّ  ذَِلَك َوُهَو يَرِيبُنِي ِفي َوجَِعي، أَنِّي ال أَْعرُِف ِمْن َرسُولِ اللَِّه اللُّطَْف الَِّذي

 كَْيَف تِيكُْم؟، ثُمَّ َيْنصَرُِف، فَذَِلَك يَرِيبُنِي َوال أَْشُعُر بِالشَّرِّ حَتَّى خََرْجُت بَْعَدَما أَفَقُْت َوخََرَجْت:َرسُولُ اللَِّه، فََيقُولُ
 ، َوُهَو ُمَتبَرَُّزنَا، َوكُنَّا ال َنخُْرُج إِال لَْيال إِلَى لَْيلٍ، وَذَِلَك قَْبلَ أَنْ تُتََّخذَ الْكُُنُف قَرِيًبا ِمْنَمِعي أُمُّ ِمْسطَحٍ قَِبلَ الْمََناِصعِ

ذََها ِعْنَد ُبُيوتَِنا، فَاْنطَلَقُْت أََنا َوأُمُّ تَِّخُبُيوتَِنا، َوأَمُْرَنا أَْمُر الَْعَربِ اُألَولِ ِفي التََّنزُِّه ِقَبلَ الْغَاِئِط، َوكُنَّا نََتأَذَّى بِالْكُُنِف أَنْ َن
َوابُْنَها ِمسْطَُح بن ِمْسطَحٍ وَِهَي بنُت أَبِي ُرْهمِ بن َعْبِد َمنَاٍف، َوأُمَُّها أُمُّ َصْخرٍ بنُت َعاِمرٍ، خَالَةُ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ، 

َتِعسَ : ِمسْطَحٍ ِقَبلَ َبْيِتي ِحَني فََرغَْنا ِمْن َشأْنِنَا، فََعثََرْت أُمُّ ِمسْطَحٍ ِفي ِمْرطَِها، فَقَالَْتأُثَاثَةَ بن الُْمطَِّلبِ، فَأَقَْبلُْت أََنا َوأُمُّ 
  :لُْتَيا هَْنَتاُه أََو لَْم َتْسَمِعي َما قَالَ؟، قُ: بِئَْس َما قُلِْت َتُسبَِّني َرُجال قَْد شَهَِد َبْدًرا؟، قَالَْت: ِمْسطٌَح، فَقُلُْت لََها

َخلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه، ثُمَّ َوَما قَالَ؟، فَأَْخبََرْتنِي بِقَْولِ أَْهلِ اِإلفِْك، فَاْزَدْدُت مََرًضا َعلَى مََرِضي، فَلَمَّا َرَجعَْنا إِلَى بَْيِتي َد
فَأَِذنَ ِلي : ِئٍذ أُرِيُد أَنْ أَْسَتْيِقَن الَْخَبَر ِمْن ِقَبِلهَِما، قَالَْتأََتأْذَنُ ِلي أَنْ آِتَي أََبَويَّ؟ وَأََنا ِحيَن: كَْيَف تِيكُْم؟، قُلُْت لَُه:قَالَ

َيا بنيَّةُ َهوِّنِي َعلَْيِك، : َيا أُمََّتاُه، َما يََتَحدَّثُ النَّاُس؟، فَقَالَْت: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَجِئُْت ألُمِّي، فَقُلُْت
سُْبَحانَ اللَِّه، َوقَدْ : فَقُلُْت: لَقَلَّ َما كَاَنِت امَْرأَةٌ َوِضيئَةً ِعْنَد َمْن ُيِحبَُّها لََها َضرَاِئُر إِال أَكْثَْرنَ َعلَْيهَا، قَالَْت فََواللَِّه

ثُمَّ أَصَْبْحُت أَْبِكي، : أَكَْتِحلُ بنْومٍ، قَالَْت َتَحدَّثَ النَّاُس بَِهذَا؟، فََبكَْيتُ ِتلَْك اللَّْيلَةَ َحتَّى أَصَْبْحتُ ال َيْرقَأُ ِلي َدْمٌع َوال
لَْوْحُي، فََشاَوَرُهَما ِفي فََدَعا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ، وَأَُساَمةَ بن َزْيٍد ِحَني اْسَتلَْبثَ ا

الَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه بِالَِّذيِ َيعْلَُم ِمْن َبَراَءِة أَْهِلِه، وَبِالَِّذيِ كَانَ ِفي َنفِْسهِ لَُهْم ِمَن الُْودِّ، فَقَِفَراقِ أَْهِلِه، فَأَمَّا أَُساَمةُ فَأََشاَر 
ِه، لَْم ُيَضيِّقِ اللَُّه َعلَْيكَ َيا َرسُولَ اللَّ: أَْهلَُك َيا َرسُولَ اللَِّه، ال َنْعلَُم إِال َخيًْرا، َوأَمَّا َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ، فَقَالَ: أَُساَمةُ



أَْي َبرِيَرةُ َهلْ َرأَْيِت ِمنْ :فََدَعا َرُسولُ اللَِّه َبرِيَرةَ، فَقَالَ لََها: َوالنَِّساُء، سَِواَها كَِثٌري، َوإِنْ َتسْأَلِ الْخَاِدَم َتْصُدقَْك، قَالَْت
  بِالَْحقِّ َما رَأَْيُت ِمْنَها أَْمًرا أَغِْمُصُه َعلَْيَها، َوالَِّذي بََعثََك: َشْيٍء يَرِيُبِك؟، قَالَْت بَرِيرَةُ

 َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثََر ِمْن أَنََّها جَارَِيةٌ َحدِيثَةُ السِّنِّ، َتَناُم َعْن َعجِنيِ أَْهِلَها فََتأِْتي الدَّاجُِن فََتأْكُلُُه، فَقَاَم
َيا َمْعَشَر الُْمْسِلِمَني، َمْن َيْعذُُرنِي :َتْعذََر ِمْن َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ اْبنِ َسلُولَ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َوُهَو َعلَى الِْمنَْبرَِيْوَمِئٍذ فَاْس

قَْد ذَكَُروا َرُجال َما َعِلْمُت َعلَْيِه إِال َخْيًرا ِمْن َرُجلٍ َبلَغَنِي أَذَاُه ِفي أَْهلِ َبيِْتي، َووَاللَِّه َما َعِلْمُت ِمْن أَْهِلي إِال َخيًْرا، َولَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، أََنا أَْعذُُرَك ِمنُْه، إِنْ كَانَ ِمَن : َوَما كَانَ َيْدُخلُ َعلَى أَْهِلي إِال َمِعي، فَقَاَم َسْعدُ بن ُمَعاٍذ اَألْنصَارِيُّ، فَقَالَ

ِمْن إِْخوَانَِنا ِمَن الْخَْزَرجِ أََمْرتََنا، فَفََعلَْنا أَْمَرَك، فَقَاَم سَْعُد بن ُعَباَدةَ َوُهَو َيْومَِئٍذ سَيُِّد  األَْوسِ َضَرْبُت ُعُنقَُه، َوإِنْ كَانَ
َعْمُر اللَِّه ال َتقُْتلُُه، كَذَْبَت لَ: الْخَْزَرجِ، َوكَانَ ِمْن قَْبلِ ذَِلَك َرُجال صَاِلًحا، وَلَِكْن َحَملَْتُه الَْحِميَّةُ، فَقَالَ ِلَسْعدِ بن ُمَعاٍذ

كَذَْبتَ لََعْمُر اللَّهِ : َوال َتقِْدُر َعلَى قَْتِلِه، فَقَاَم أَُسْيُد بن ُحَضْيرٍ َوُهَو اْبُن َعمِّ َسْعِد بن ُمَعاٍذ، فَقَالَ ِلسَْعِد بن ُعَباَدةَ
فََتثَاَوَر الَْحيَّاِن اَألْوُس َوالْخَْزَرُج حَتَّى َهمُّوا أَنْ يَقَْتِتلُوا، َوَرسُولُ : لَْتلََيقُْتلَنَُّه، فَإِنََّك ُمَناِفٌق ُتَجاِدلُ َعنِ الْمَُناِفِقَني، قَا
فَأَصَْبحَ : فَلَبِثُْت َيوِْمي ذَِلَك ال َيْرقَأُ ِلي دَْمٌع َوال أَكَْتِحلُ بنْومٍ، قَالَْت: اللَِّه ُيَخفِّضُُهْم حَتَّى َسكَُتوا َوَسكََت، قَالَْت

  ِعْنِدي، َوقَْد َبكَْيُت لَْيلَِتي ال َيْرقَأُ ِلي َدْمٌع َوال أَكَْتِحلُ بنْومٍ، َيظُنَّانِ أَنَّ الُْبكَاَء فَالٌِق أَبََواَي

ْبِكي َمِعي، فََبيَْنا فََجلََستْ َتكَبِِدي، فََبْيَنَما ُهَما جَاِلَساِن ِعْنِدي وَأََنا أَْبِكي، فَاسَْتأْذََنِت امَْرأَةٌ ِمَن اَألْنصَارِ، فَأَذِْنُت لَهَا، 
وَلَْم َيْجِلْس ِعْنِدي مُْنذُ ِقيلَ ِلي َما ِقيلَ قَْبلََها، : َنْحُن َعلَى ذَِلَك َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَجلََس، قَالَْت

أَمَّا بَْعُد َيا َعاِئَشةُ، فَإِنَُّه قَدْ :َرسُولُ اللَِّه ِحَني َجلََس، ثُمَّ قَالَ فََتشَهََّد: َولَقَْد لَبِثَ َشهًْرا ال يُوَحى إِلَْيِه ِفي َشْيٍء، قَالَْت
 إِذَا اْعتََرَف بِذََنبِِه، ثُمَّ تَاَب، َبلََغنِي َعْنِك كَذَا َوكَذَا، فَإِنْ كُْنِت أَلَْمْمتِ بِذَْنبٍ، فَاْسَتغِْفرِي اللََّه َوُتوبِي إِلَْيِه، فَإِنَّ الْعَْبَد

أَجِْب َرسُولَ : فَلَمَّا قََضى َرسُولُ اللَِّه َمقَالََتُه قَلََص َدْمِعي َحتَّى َما أُِحسُّ ِمْنُه قَطَْرةً، فَقُلُْت َألبِي: َتاَب اللَُّه َعلَْيِه، قَالَْت
: أَجِيبِي َرُسولَ اللَِّه ِفيَما قَالَ، فَقَالَْت: لُْت ُألمِّيفَقُ: وَاللَِّه َما أَْدرِي َما أَقُولُ ِلَرسُولِ اللَِّه، قَالَْت: اللَِّه ِفيَما قَالَ، فَقَالَ

إِنِّي وَاللَِّه لَقَْد َعِلْمُت : الْقُْرآِن َواللَِّه َما أَْدرِي َما أَقُولُ ِلَرسُولِ اللَِّه، فَقُلُْت وَأََنا جَارَِيةٌ َحدِيثَةُ السِّنِّ، ال أَقَْرأُ كَِثًريا ِمَن
مُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ال ذَا الَْحِديِث حَتَّى اْسَتقَرَّ ِفي أَْنفُِسكُْم َوَصدَّقُْتْم بِِه، وَلَِئْن قُلُْت لَكُْم إِنِّي َبرِيئَةٌ َواللَُّه َيْعلَلَقَْد َسِمعُْتْم بَِه

َصدِّقُنَّنِي، َوإِنِّي َواللَِّه َما أَْعلَُم ِلي وَلَكُْم مَثَال إِال ُتَصدِّقُونِي، َولَِئنِ اْعَتَرفُْت لَكُمْ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَُّه َيْعلَُم أَنِّي ِمْنُه بَرِيئَةٌ لَُت
  :، قَالَْت] ١٨يوسف آية "[فََصَبرٌ َجِميلٌ وَاللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ: "أََبا يُوُسَف، قَالَ

أَنِّي َبرِيئَةٌ، َوأَنَّ اللََّه َسُيبَرِّئُنِي بِبََراَءِتي، َولَِكْن وَاللَِّه َما كُْنُت  ثُمَّ َتَحوَّلُْت، فَاضْطََجْعُت َعلَى ِفرَاِشي َوأََنا أَْعلَُم ِحينَِئٍذ
كُْنتُ  ُه ِفيَّ بِأَْمرٍ ُيْتلَى، وَلَِكْنأَظُنُّ أَنَّ اللََّه ُيْنزِلُ ِفي َشأْنِي َوْحًيا ُيْتلَى، َولَشَأْنِي كَانَ أَْحقََر ِفي نَفِْسي ِمْن أَنْ يََتكَلََّم اللَّ

فََواللَِّه َما َراَم َرسُولُ اللَِّه َوال َخَرَج أََحٌد ِمْن أَْهلِ : أَْرُجو أَنْ َيَرى َرسُولُ اللَِّه ِفي النَّْومِ رُْؤَيا ُيبَرِّئُنِي اللَُّه بَِها، قَالَْت
َرَحاِء، حَتَّى أَنَُّه لَيََتَحدَُّر ِمْنُه مِثْلُ الُْجَماِن ِمَن الْعََرقِ ِفي الَْيْومِ الْبَْيِت حَتَّى أَْنَزلَ اللَُّه َعلَْيِه، فَأََخذَُه َما كَانَ يَأُْخذُُه ِمَن الُْب

ا أَمَّ:فَُسرَِّي َعْن َرسُولِ اللَِّه َوُهَو َيْضَحُك، فَكَانَ أَوَّلُ كَِلَمٍة َتكَلََّم بَِها: الشَّاِتي ِمْن ِثقَلِ الْقُْرآِن الَِّذي ُينَزَّلَ َعلَْيِه، قَالَْت
إِنَّ "وَاللَِّه إِنِّي ال أَقُوُم َوال أَْحَمُد إِال اللََّه، فَأَْنَزلَ اللَُّه : قَْوِمي إِلَى َرسُولِ اللَِّه، فَقُلُْت: اللَُّه فَقَْد بَرَّأَِك، فَقَالَْت ِلي أُمِّي

اللَُّه َهذَا ِفي َبَراَءِتي، قَالَ أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق َوُهَو ُيْنِفُق ، فَلَمَّا أَْنَزلَ ] ١١النور آية "[الَِّذيَن َجاُءوا بِاإلِفِْك ُعْصَبةٌ ِمْنكُْم
َوال : "وَاللَِّه ال أُْنِفُق َعلَى ِمْسطَحٍ شَْيئًا بَْعَد الَِّذي قَالَ لَِعاِئَشةَ، فَأَنَْزلَ اللَُّه: َعلَى ِمْسطَحِ بن أُثَاثَةَ ِلقَرَاَبِتِه ِمْنُه َوفَقْرِِه



: ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ] ٢٢النور آية "[وَاللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم: "إِلَى قَْوِلِه] ٢٢النور آية "[و الْفَْضلِ مِْنكُْم َوالسََّعِةَيأَْتلِ أُولُ
  َبلَى، وَاللَِّه إِنِّي أُِحبُّ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه ِلي، فََرَجَع إِلَى ِمْسطَحٍ النَّفَقَةَ الَِّتي كَانَ

َوكَانَ َرسُولُ اللَِّه َيْسأَلُ َزيَْنَب بنتَ َجْحشٍ زَْوَج النَّبِيِّ : َواللَِّه ال أَْنزُِعَها َعْنُه أََبًدا، قَالَْت عَاِئَشةُ: ، َوقَالَُيْنِفُق َعلَْيِه
َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْحِمي َسْمِعي : َيا َزْيَنُب، َماذَا َعِلْمِت أَْو رَأَْيِت؟، قَالَْت:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن أَْمرِي، فَقَالَ
َوِهيَ الَِّتي كَاَنْت ُتَساِمينِي ِمْن أَْزوَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َوَبصَرِي، وَاللَِّه َما َعِلْمُت إِال َخْيرًا، قَالَْت

فََهذَا َما : أُْهِلكَْت ِفيَمْن َهلََك ِمْن أَْصحَابِ اإلِفِْك، قَالَ الزُّهْرِيُّفََعَصَمَها اللَُّه بِالَْوَرعِ، َوطَفِقَْت أُْخُتَها ُتحَارُِب، فَ
  .اْنتََهى إِلَْيَنا ِمْن خََبرِ َهُؤالِء الرَّْهِط ِمْن َحِديِث عَاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنَْها

أَُبو َمْعَشرٍ َنجِيٌح الَْمَدنِيُّ، ثنا أَفْلَحُ بن َعْبِد اللَِّه بن ، ثنا ....َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا الْحَارِثُ بن - ١٨٦٧٢
ا َبلَغَ كُْنُت ِعْنَد الْوَِليِد بن َعْبدِ الَْمِلِك لَْيلَةً ِمَن اللَّيَاِليِ َوُهَو يَقَْرأُ سُوَرةَ النُّورِ ُمْسَتلِْقًيا فَلَمَّ: الُْمِغَريِة، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ

النور "[َوالَِّذي تََولَّى كِْبَرُه ِمْنُهمْ لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم"َحتَّى َبلَغَ ] ١١النور آية "[ِذيَن َجاُءوا بِاِإلفِْك ُعْصَبةٌ مِْنكُْمإِنَّ الَّ"
َماذَا أَقُولُ؟ لَِئْن : فِْسيَيا أََبا َبكْرٍ، َمْن َتَولَّى ِكبَْرُه أَلَْيَس َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ؟ قُلُْت ِفي َن: َجلََس، ثُمَّ قَالَ] ١١آية 
نََعْم، لَقَدْ جِئُْت بِأَْمرٍ َعِظيمٍ، قُلُْت لَِرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ َرسُولِ : ال، لَقَْد َخِشيتُ أَنْ أَلْقَى ِمْنُه شَرا، َولَِئْن قُلُْت: قُلُْت

  ُه َعلَى الصِّْدقِ خَْيًرا ال َيا أَمَِريلَقَْد َعوََّدنِيَ اللَّ: اللَِّه َما لَمْ َيقُلْ، ثُمَّ قُلُْت ِفي َنفِْسي

َيا أَِمَري الُْمْؤِمنِنيَ : فََمْن؟ َحتَّى َردََّد ذَِلَك ِمرَارًا، قُلُْت: فََضَربَ بِقَضِيبِِه السَّرِيَر َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا، ثُمَّ قَالَ: الُْمْؤِمنَِني، قَالَ
نِي ُعْرَوةُ بن الزُّبَْيرِ، َوَسعِيُد بن الُْمَسيِّبِ، َوَعلْقََمةُ بن َوقَّاصٍ، َوُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد َعْبُد اللَِّه بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ، َحدَّثَ

َشاَر ِفي َشأْنِي إِنَّ َعِليا أَ: اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َوبَْعُض الْقَْومِ أَْحَسُن سَِياقًا ِمْن َبْعضٍ َوكُلٌّ قَْد َحِفظَ َحِديثَُه، أَنَّ َعاِئَشةَ، قَالَْت
كَانَ َرُسولُ اللَِّه إِذَا أََراَد سَفًَرا أَقَْرَع َبْيَن نِسَاِئِه، فََغَزا غَْزَوةَ بين الُْمْصطَِلقِ فََساَهمَ َبْيَن : َواللَُّه َيْغِفُر لَُه، ثُمَّ قَالَْت

زِلَ الِْحَجاُب، فَأََنا أُحَْملُ ِفي َهْوَدجِي وَأُْنَزلُ ِمْنُه، فَِسْرَنا نِسَاِئِه، فَخََرَج َسهِْمي، فَخََرْجُت َمَع َرُسولِ اللَِّه بَْعَدَما أُْن
فَقُْمُت ِحَني آذَنَ بِالرَّحِيلِ، َحتَّى إِذَا فََرغَ َرسُولُ اللَِّه ِمْن غَْزَوِتِه ِتلَْك قَفَلَ َوَدنَْوَنا ِمَن الَْمِديَنِة آذَنَ لَْيلَةً بِالرَِّحيلِ، 

، اَوْزُت الَْجْيَش، فَلَمَّا قََضْيُت َشأْنِي َوأَقَْبلُْت إِلَى َرْحِلي إِذَا ِعقٌْد ِلي ِمْن َجْزعِ أَظْفَارٍ قَدِ اْنقَطََعفََمَشْيُت َحتَّى َج
ْوَدجِي َعلَى َبِعريِي ا َهفََرَجْعُت ِفي الِْتَماسِ ِعقِْدي، فَحََبسَنِي اْبِتَغاُؤُه، َوأَقَْبلَ الرَّْهطُ الَِّذيَن كَاُنوا َيْرَحلُونَ، فَاْحَتَملُو
، إِنََّما َتأْكُلُ إِْحَداَنا الُْعلْقَةَ ِمَن الَِّذي كُْنُت أَْركَُب، َوُهمْ َيْحِسُبونَ أَنِّي ِفيِه َوكُنَّ النَِّساُء إِذْ ذَاَك خِفَافًا لَْم ُيَهبِّلُْهنَّ اللَّْحُم

  جِ ِحنيَ َرفَُعوُه، َوكُْنُت َجارَِيةً َحِديثَةَ السِّنِّ، فََبَعثُوا الْجََملَ َوَسارُوا، َوَوَجْدُتالطََّعامِ، فَلَْم َيْستَْنِكرِ الْقَْوُم ِخفَّةَ الْهَْوَد

ي كُْنُت ِفيِه، فَظََنْنُت ِعقِْدي َبْعَدَما اْسَتَمرَّ الْجَْيُش، فَجِئُْت َمْنزِلَُهْم وَلَْيَس بِِه دَاعٍ َوال ُمجِيٌب، فََتَيمَّْمُت َمْنزِِلي الَِّذ
َصفَْوانُ بن الُْمعَطَّلِ السُّلَِميُّ، نَُّهْم َسَيفِْقُدونِي فََيْرجُِعونَ إِلَيَّ، فََبْيَنا أََنا جَاِلَسةٌ ِفي مَْنزِِلي غَلََبْتنِي َعْينِي، فَنِْمُت، َوكَانَ أَ

أَى سََواَد إِْنَسانٍ َناِئمٍ، فََعَرفَنِي ِحنيَ َرآنِي َوكَانَ يََرانِي ثُمَّ الذَّكَْوانِيُّ ِمْن َوَراِء الْجَْيشِ، فَأَْدلََج فَأَصَْبَح ِعْنَد َمنْزِِلي، فََر
ي كَالًما َوال َسِمْعُت ِمْنُه قَْبلَ الِْحجَابِ، فَاْسَتْيقَظُْت بِاْستِْرَجاِعِه ِحَني َعَرفَنِي، فَخَمَّْرُت َوْجهِي بِجِلْبَابِي، َواللَِّه َما كَلََّمنِ

َجْيشَ ِعِه ِحنيَ أَنَاَخ َراِحلََتُه، فََوِطئَ َعلَى َيِدَها، فََرِكبُْتَها، فَاْنطَلََق َيقُودُ بَِي الرَّاِحلَةَ، حَتَّى أََتى الْكَِلَمةً غَْيَر اْسِتْرَجا
ِكْبَر اإلِثْمِ َعْبُد اللَِّه بن أَُبيِّ َبْعَدَما َنَزلُوا ُموِغرِيَن ِفي َنْحرِ الظَّهَِريِة، فََهلََك َمْن َهلََك ِمْن أَْهلِ اِإلفِْك، َوكَانَ الَِّذي َتوَلَّى 

َوال أَشُْعُر بَِشْيٍء ِمْن  بن َسلُولٍ، فَقَِدْمَنا الَْمِديَنةَ، فَاْشَتكَْيُت ِحَني قَِدْمَنا َشهًْرا َوالنَّاسُ ُيِفيُضونَ ِفي قَْولِ أَْهلِ اِإلفِْك،
َرسُولِ اللَِّه اللُّطَْف الَِّذي كُْنُت أََرى ِمْنُه ِحنيَ أَشَْتِكي، إِنََّما َيْدُخلُ  ذَِلَك، َوُهَو َيرِيُبنِي ِفي َوجَِعي أَنِّي ال أَْعرُِف ِمْن



مُّ ِمسْطَحٍ كَْيَف تِيكُْم؟، ثُمَّ َيْنصَرُِف، فَذَِلَك يَرِيبُنِي َوال أَْشُعُر بِالشَّرِّ، حَتَّى خََرْجُت بَْعَدَما َنقَْهُت أََنا َوأُ:َعلَيَّ، فََيقُولُ
بِئَْس َما قُلِْت أََتُسبَِّني َرُجال قَْد َشهِدَ : تَِعَس ِمسْطٌَح، فَقُلُْت: َبيِْتي ِحَني فََرغَْنا ِمْن َشأْنَِنا، فََعثََرتْ أُمُّ ِمْسطَحٍ، فَقَالَْتِقَبلَ 
  َبْدًرا؟،

ي بِقَْولِ أَْهلِ اِإلفِْك، فَازَْدْدُت مََرًضا َعلَى مََرِضي، َوَما قَالَ؟، فَأَْخبََرْتنِ: أَْي هَْنَتاُه، أَوَلَْم َتْسمَِعي َما قَالَ؟، قُلُْت: قَالَْت
نََعْم، وَأََنا حِيَنِئذٍ :أََتأْذَنُ ِلي إِلَى أََبَويَّ؟، قَالَ: كَْيَف ِتيكُْم؟، فَقُلُْت:فَلَمَّا َرَجْعُت إِلَى َبيِْتي َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه، فَقَالَ

َيا بنيَّةُ : َيا أُمََّتاُه َما يََتَحدَّثُ النَّاُس؟، قَالَْت: َخَبَر ِمْن ِقَبِلهَِما، فَأَِذنَ ِلي، فَجِئُْت إِلَى أُمِّي وَأَبِي، فَقُلُْتأُرِيُد أَنْ أَْسَتْيِقَن الْ
سُْبَحانَ اللَِّه، : إِال أَكْثَْرنَ َعلَْيَها، فَقُلُْتَهوِّنِي َعلَْيِك، فَوَاللَِّه لَقَلَّ َما كَاَنِت امَْرأَةٌ َوِضيئَةً ِعْنَد َرُجلٍ ُيِحبَُّها لََها َضرَاِئُر 

فََبكَْيُت ِتلَْك اللَّْيلَةَ َحتَّى أَْصَبْحُت ال َيْرقَأُ ِلي َدْمٌع َوال أَكَْتِحلُ بنْومٍ، ثُمَّ أَْصَبْحُت : َولَقَْد َتَحدَّثَ النَّاُس بَِهذَا؟، قَالَْت
بن أَبِي طَاِلبٍ َوأَُساَمةَ بن زَْيٍد ِحَني اْسَتلَْبثَ الَْوْحُي َيْسَتِشُريُهَما ِفي فَِراقِ أَْهِلِه، فَأَمَّا أَْبِكي، َوَدَعا َرُسولُ اللَِّه َعِليَّ 

ي َنفِْسِه لَُهْم ِمَن الُْودِّ، ِذي َيعْلَُم ِفأَُساَمةُ فَأََشاَر إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَِّذيِ َيْعلَُم ِمْن َبَراَءةِ أَْهِلِه، َوالَّ
َيا َرسُولَ اللَِّه، لَْم ُيَضيِّقِ اللَُّه : َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْهلَُك َوال َنْعلَُم إِال َخيًْرا، َوأَمَّا َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ، فَقَالَ: فَقَالَ أَُسامَةُ

َيا بَرِيَرةُ َهلْ رَأَْيِت ِمْن :الْجَارَِيةَ َتْصُدقَْك، فََدَعا َرُسولُ اللَِّه بَرِيَرةَ، فَقَالََعلَْيَك، َوالنَِّساُء سَِواَها كَِثٌري، َوإِنْ َتسْأَلِ 
  ال، وَالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ، إِنْ رَأَْيُت َعلَْيَها أَمًْرا قَطُّ أَغِْمُصُه: َشْيٍء يَرِيُبِك؟، قَالَْت بَرِيرَةُ

ى اللَُّه َعلَْيِه َجارَِيةٌ َحِديثَةُ السِّنِّ، َتَناُم َعْن َعجِنيِ أَْهِلَها فََتأِْتي الدَّاجُِن فََتأْكُلُُه، فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلََّعلَْيَها أَكْثََر ِمْن أَنََّها 
َمْعَشَر الُْمْسِلِمَني، َمْن َيْعذُرُنِي ِمْن َرُجلٍ َيا :َوَسلََّم َيْومَِئٍذ َعلَى الِْمنَْبرِ، فَاْستَْعذََر ِمْن َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ اْبنِ َسلُولَ، فَقَالَ

ال َما َعِلْمُت َعلَْيِه إِال َخيًْرا، قَْد َبلََغنِي أَذَاُه ِفي أَْهلِ بَْيِتي، فَوَاللَِّه َما َعِلْمُت َعلَى أَْهلِ َبْيِتي إِال َخْيرًا، َولَقَْد ذَكَرُوا َرُج
َيا َرسُولَ اللَِّه، أََنا أَْعذُُرَك ِمْنُه إِنْ كَانَ ِمَن األَْوسِ :  َمِعي، فَقَاَم َسْعدُ بن ُمَعاٍذ، فَقَالََوَما كَانَ َيْدُخلُ َعلَى أَْهِلي إِال

ُد الَْخْزَرجِ َيْومَِئٍذ، َدةَ َوُهَو َسيِّضََرْبُت ُعُنقَُه، َوإِنْ كَانَ ِمْن إِخَْوانَِنا ِمَن الَْخْزَرجِ أَمَْرَتَنا، فَفََعلَْنا أَمَْرَك، فَقَاَم َسْعُد بن ُعَبا
كَذَْبَت لََعْمُر اللَِّه ال َتقُْتلُُه، َوال تَقِْدُر َعلَى : َوكَانَ قَْبلَ ذَِلَك َرُجال َصاِلًحا وَلَِكْن أََخذُْتهُ الَْحِميَّةُ، فَقَالَ ِلَسْعدِ بن ُمَعاٍذ

كَذَْبَت لََعْمرُ اللَِّه لَيَقُْتلَنَُّه، فَإِنََّك مَُناِفٌق : ن ُمَعاٍذ، فَقَالَ ِلسَْعِد بن ُعَباَدةَقَْتِلِه، فَقَاَم أَُسْيُد بن ُحَضْيرٍ َوُهَو اْبُن َعمِّ سَْعِد ب
لِْمْنَبرِ فَلَمْ فَثَارَ الَْحيَّانِ األَْوُس وَالَْخْزَرُج حَتَّى َهمُّوا أَنْ َيقَْتِتلُوا، َوَرُسولُ اللَِّه قَاِئٌم َعلَى ا: ُتجَاِدلُ َعنِ الُْمَناِفِقَني، قَالَْت

وََبكَْيُت َيوِْمي ذَِلَك ال َيْرقَأُ ِلي َدْمٌع َوال أَكَْتِحلُ بنْومٍ، وَأََبَواَي عِْنِدي، : َيَزلْ ُيخَفِّضُُهْم َحتَّى َسكَتُوا َوَسكََت، قَالَْت
  َما ُهَما جَاِلَساِن عِْنِديَوقَْد َبكَْيتُ لَْيلََتْينِ َوَيْوًما أَظُنُّ أَنَّ الُْبكَاَء فَاِلٌق كَبِِدي، فََبْيَن

ُن َعلَى ذَِلَك َدَخلَ َعلَْيَنا َوأََنا أَْبِكي اْسَتأْذََنْت َعلَيَّ امَْرأَةٌ ِمَن اَألْنصَارِ فَأَذِْنُت لَهَا، فََجلََسْت َتْبِكي َمِعي، فََبْيَنَما َنْح
يلَ ِلي َما قِيلَ قَْبلََها، َوقَْد لَبِثَ َشهًْرا ال ُيوَحى إِلَْيِه ِفي شَأْنِي، َولَْم َيْجِلْس عِْنِدي ُمْنذُ ِق: َرسُولُ اللَِّه َوَجلََس، قَالَْت

أَمَّا َبْعُد َيا عَاِئَشةُ، فَإِنَُّه َبلََغنِي َعْنِك كَذَا َوكَذَا، فَإِنْ كُْنِت بَرِيئَةً، :فََتشَهََّد َرُسولُ اللَِّه ِحَني َجلََس، ثُمَّ قَالَ: قَالَْت
بِذََنبِِه، ثُمَّ َتاَب إِلَى اللَُّه، َوإِنْ كُْنِت أَلَْمْمِت بِذَْنبٍ، فَاْسَتْغِفرِي اللََّه، ثُمَّ ُتوبِي إِلَْيِه، فَإِنَّ الَْعْبَد إِذَا اعَْتَرَف  فََسُيَبرِّئُِك

أَجِبْ : حَتَّى َما أُِحسُّ ِمْنُه قَطَْرةً، فَقُلُْت ألَبِي فَلَمَّا قََضى َرسُولُ اللَِّه َمقَالََتُه قَلََص َدْمِعي: اللَِّه، تَاَب اللَُّه َعلَْيِه، قَالَْت
وَاللَِّه َما : أَجِيبِي َرسُولَ اللَِّه، فَقَالَْت: َواللَِّه َما أَْدرِي َما أَقُولُ ِلَرسُولِ اللَِّه، فَقُلُْت ُألمِّي: َرسُولَ اللَِّه ِفيَما قَالَ، قَالَ
إِنَّكُْم َواللَِّه لَقَدْ َسِمْعُتْم بَِهذَا : ، فَقُلُْت َوأََنا َجارَِيةٌ َحِديثَةُ السِّنِّ، ال أَقَْرأُ كَِثًريا ِمَن الْقُْرآِنأَْدرِي َما أَقُولُ لَِرُسولِ اللَِّه

مُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ال ُتَصدِّقُوَننِي بِذَِلَك، الَْحِديِث حَتَّى اْسَتقَرَّ ِفي أَْنفُِسكُْم َوَصدَّقُْتْم بِِه، َولَِئْن قُلُْت لَكُْم إِنِّي َبرِيئَةٌ َواللَُّه َيْعلَ



فََصَبٌر َجمِيلٌ : "إِال أََبا يُوُسَف، قَالَ َولَِئنِ اْعَتَرفَُت بِذَْنبٍ َواللَُّه َيْعلَمُ أَنِّي َبرِيئَةٌ لَُتَصدِّقُنَّنِي، وَاللَِّه َما أَجُِد ِلي َولَكُْم َمثَال
  ثُمَّ َتحَوَّلُْت، فَاضْطََجْعُت َعلَى ِفَراِشي، وَأََنا حِيَنِئٍذ] ١٨يوسف آية "[ِصفُونََواللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َت

ي ِفي لُ ِفي َشأْنِي َوْحًيا ُيْتلَى، لَشَأْنِأَْعلَُم أَنِّي بَرِيئَةٌ، َوأَنَّ اللََّه ُمَبرِِّئي بَِبَراءَِتي، وَلَِكْن َواللَِّه َما كُْنُت أَظُنُّ أَنَّ اللََّه ُيْنزِ
ِفي النَّْومِ رُْؤَيا يَُبرِّئُنِي بِهَا،  َنفِْسي كَانَ أَْحقَرَ أَنْ يََتكَلََّم اللَُّه ِفيَّ بِأَْمرٍ ُيْتلَى، َولَِكْن كُْنتُ أَْرُجو أَنْ يُرَِي اللَُّه َرُسولَُه

ِمْن أَْهلِ الْبَْيِت حَتَّى أَْنَزلَ اللَُّه َعلَْيِه، فَأََخذَُه َما كَانَ  فََواللَِّه َما َراَم َرسُولُ اللَِّه ِمْن َمْجِلسِِه، َوال خََرَج أََحٌد: قَالَْت
 ثِقَلِ الْقُْرآِن الَِّذي يَُنزَّلَ َعلَْيِه، َيأُْخذُُه ِمَن الُْبَرَحاِء َحتَّى أَنَُّه لَيََتَحدَُّر ِمْنُه مِثْلُ الُْجَماِن ِمَن الَْعَرقِ ِفي الَْيْومِ الشَّاِتي ِمْن

َيا َعاِئشَةُ، أَمَّا اللَُّه فَقَْد :ا ُسرَِّي َعْن َرُسولِ اللَِّه ُسرَِّي َعْنُه َوُهَو َيْضَحُك، فَكَانَ أَوَّلَ كَِلَمٍة َتكَلََّم بَِها، أَنْ قَالَفَلَمَّ
إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاإلِفِْك "دُ إِال اللََّه، وَأَْنَزلَ اللَُّه ال وَاللَِّه ال أَقُوُم إِلَْيِه َوَما أَْحَم: قَْوِمي إِلَْيِه، فَقُلُْت: َبرَّأَِك، فَقَالَْت أُمِّي

: ، فَلَمَّا أَْنَزلَ اللَُّه َهذَا ِفي َبَراءَِتي، قَالَ أَُبو َبكْرٍ َوكَانَ ُيْنِفُق َعلَى ِمسْطَحٍ ِلقََراَبِتِه َوفَقْرِِه] ١١النور آية "[ُعْصَبةٌ ِمْنكُْم
النور "[َوال يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم وَالسََّعِة"لَى ِمْسطَحٍ َنفَقَةَ َشْيٍء أََبًدا ِللَِّذي قَالَ ِلَعاِئَشةَ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َواللَِّه ال أُْنِفُق َع

: نَّفَقَةَ الَِّتي كَانَ ُيْنِفُق َعلَْيِه، فَقَالَوَاللَِّه إِنِّي ُألِحبُّ أَنْ َيغِْفَر اللَُّه ِلي، فََرَجعَ إِلَى ِمسْطَحٍ ال: ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ] ٢٢آية 
  َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َيسْأَلُ َزْيَنَب: َواللَِّه ال أَْنزُِعُه ِمْنُه أََبدًا، قَالَْت َعاِئَشةُ

ْحِمي َسمِْعي َوَبَصرِي، وَاللَِّه َما أَ: َيا َزْيَنُب، َماذَا َعِلْمِت أَْو رَأَْيِت؟، فَقَالَْت زَْيَنُب:بنَت َجْحشٍ، َعْن أَْمرِي، فَقَالَ
َمَها اللَُّه بِالَْوَرعِ، َوطَِفقَتْ َعِلْمُت إِال َخْيرًا، َوِهَي الَِّتي كَاَنْت ُتَساِمينِي ِمْن أَزَْواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََعَص

فََهذَا َما اْنتََهى إِلَْيَنا ِمْن َحِديثِ : َهلََك ِمْن أَْصَحابِ اِإلفِْك، قَالَ الزُّْهرِيُّ أُخُْتَها َحْمَنةُ ُتحَارُِب لََها، فََهلَكَْت ِفيَمْن
َشرٍ، َعْن أَفْلََح بن َهُؤالِء الرَّهِْط، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدَوسِ بن كَاِملٍ السَّرَّاُج، ثنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي َمْعَشرٍ، ثنا أَُبو َمْع

َحدَّثَنِي َسعِيُد بن الُْمَسيِّبِ، َوُعْرَوةُ بن الزَُّبيْرِ، َوَعلْقََمةُ بن َوقَّاصٍ، َوُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد : ِه،، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالََعْبِد اللَّ
لََها أَْهلُ اإلِفِْك َما قَالُوا، فَبَرَّأََها اللَُّه ِمَما  اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن َحدِيِث َعاِئَشةَ زَْوجِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني قَالَ

  ).كَانَ َرسُولُ اللَِّه إِذَا أَرَاَد َسفًَرا أَقَْرَع َبْيَن نَِساِئِه، فَذَكََر َنْحَوُه : قَالُوا، قَالَْت َعاِئشَةُ
ُد بن أَبِي َيْعقُوَب الْكَرَْمانِيُّ، ثنا سَْهلُ بن ُيوُسَف، ثنا َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمٍَّد الُْمجَاِشِعيُّ، ثنا ُمَحمَّ - ١٨٦٧٣

، َوُعْرَوةَ بن الزُّبَْيرِ، َصاِلُح بن أَبِي اَألْخضَرِ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ،، َوَعلْقََمةَ بن َوقَّاصٍ
ا قَالَ أَْصَحاُب اِإلفِْك َما قَالُوا، فََبرَّأََها اللَُّه َوكُلُُّهْم َحدَّثَنِي طَاِئفَةً ِمْن َحِديِثَها َوبَْعضُُهْم لََم: َعْن َحِديِث َعاِئَشةَ قَالَْت

  كَانَ: قَالَْت َعاِئَشةُ: كَانَ أَثَْبتَ ِلَحدِيِثَها وَأَْحَسَن اقِْتصَاًصا، قَالُوا

 َم إِذَا أََرادَ َسفًَرا أَْو َوْجًها أَقَْرَع َبْيَن أَزَْواجِِه فَأَيَُّتُهنَّ خََرَج َسْهُمَها أَخَْرَجَها َمَعُه، قَالَْتَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َرْجُت َمَعُه َوأََنا أُحَْملُ فَأَقَْرَع َبيَْنَنا ِفي غََزاٍة غََزاَها فَخََرَج ِفيَها َسهِْمي، َوذَِلَك َبْعدََما أُْنزِلَْت آَيةُ الِْحَجابِ، فََخ: َعاِئَشةُ

فَآذَنَ َرُسولُ اللَِّه لَْيلَةً بِالرَِّحيلِ، فَقُْمُت فََجاَوْزُت الْجَْيَش، : ِفي َهْوَدجِي َوأُنَْزلُ ِفيِه، َوالنَِّساُء إِذْ ذَاكَ ِخفَاٌف، قَالَْت
َوَجْدُت ِعقًْدا ِمْن َجْزعِ أَظْفَارٍ َسقَطََت، فََرجَْعُت، فَحََبسَنِي فَلَمَّا قََضْيُت َشأْنِي أَقَْبلُْت إِلَى َرحِْلي فَلََمْسُت َصْدرِي فَ

فََرَحلُونِي َعلَى َبِعريِي الَِّذي اْبِتَغاُؤُه، َوأَقَْبلَ الرَّْهطُ الَِّذيَن َيْرَحلُونَ َهْوَدجِي، فَاْحَتَملُوا َهْوَدجِي َوُهْم َيْحِسُبونَ أَنِّي ِفيِه، 
 اْنطَلَقُوا َيقُوُدونَُه، فَجِئُْت َمنَازِلَُهْم لَْيَس بَِها دَاعٍ َوال ُمجِيٌب، فََتَيمَّْمُت َمْنزِِلي الَِّذي كُْنُت بِِه كُْنُت أَرْكَُب، ثُمَّ

قَْبلَ َصفَْوانُ بن الُْمَعطَّلِ، أََوَعَرفُْت أَنَُّهْم َسَيفِْقُدونَنِي، فََيْبُغونِي، فََبيَْنا أََنا َجاِلَسةٌ ِفي َمنْزِِلي غَلََبْتنِي َعيْنِي، فَنِْمُت، فَ
انِي قَْبلَ أَنْ َيْنزِلَ َوكَانَ ِمْن َوَراِء الَْجْيشِ، فَأَدْلََج، فَأَصَْبَح ِعْنَد َمْنزِِلي، فَرَأَى َسوَاَد إِْنَساٍن، فََعَرفَنِي، َوكَانَ يََر



ِلي َراِحلََتُه، فََوِطئَ ِلي فََرِكبُْتَها، فَاْنطَلََق َيقُوُد بِي حَتَّى جِئَْنا الِْحَجاُب، فَاْستَْرَجَع، فَاْسَتْيقَظُْت بِاْستِْرَجاِعِه، فَأََناَخ 
بِالشَّرِّ، غَْيَر أَنَُّه يَرِيبُنِي أَنِّي النَّاَس ِفي َنْحرِ الظَّهَِريِة، َوقَْد َهلََك َمْن َهلََك، فَلَمَّا قَِدْمَنا الَْمِديَنةَ اْشَتكَْيُت َشهًْرا ال أَْشُعُر 

  أََرى مِْن ال

كَْيَف تِيكُْم؟َوال أَشُْعُر بِالشَّرِّ، :َرسُولِ اللَِّه اللُّطَْف الَِّذي كُْنُت أََرى ِمْنُه ِحَني أَشَْتِكي، إِنََّما َيْدُخلُ فَُيَسلُِّم قَاِئًما، َوَيقُولُ
الَْمَناِصعِ، َوُهَو ُمَتبَرَُّزنَا، إِنََّما َنْخُرُج لَْيال إِلَى لَْيلٍ، إِنََّما  فَلَمَّا َنقَْهُت ِمْن َمَرِضي، َخَرْجتُ أََنا َوأُمُّ ِمسْطَحِ بن أُثَاثَةَ إِلَى

أَقَْبلُْت َب ُبيُوِتَنا، فَلَمَّا قََضْيَنا شَأَْنَنا َنأْكُلُ الُْعلْقَةَ ِمَن الطََّعامِ، َوأَْمُرَنا أَْمُر الَْعَربِ اُألَولِ، َوكُنَّا نََتأَذَّى أَنْ ُتتََّخذَ الْكُُنُف قُْر
بِئَْس َما قُلِْت، أََتُسبَِّني َرُجال قَدْ : قُلُْت لََها: تَِعَس ِمسْطٌَح، قَالَْت: إِلَى َمْنزِِلي، فََعثََرتْ أُمُّ ِمْسطَحٍ ِفي مِْرِطَها، فَقَالَْت

فَاْزدَْدُت مََرًضا : قَالَ كَذَا َوكَذَا، قَالَْت: ؟، قَالَْتَماذَا قَالَ: أَْي َهنَْتاُه أَوَلَْم َتْسَمِعي َما قَالَ؟، قُلُْت: َشهَِد َبْدًرا؟، قَالَْت
: ائْذَنْ ِلي فَآِتي أََبَويَّ، َوأََنا أُرِيُد ِحينَِئٍذ أَنْ أَْسَتْيِقَن الْخََبَر ِمْن ِقَبِلهَِما، قَالَْت: َعلَى َمَرِضي، فَلَمَّا َجاَء َرُسولُ اللَِّه، قُلُْت

َيا بنيَّةُ َهوِّنِي َعلَْيِك، فَإِنَُّه قَلَّ َما كَاَنتِ اْمرَأَةٌ : َيا أُمَّْه َماذَا يََتَحدَّثُ النَّاُس؟، فَقَالَْت: ي، فَقُلُْتفَأَِذنَ ِلي، فَجِئُْت أُمِّ
َتَحدِّثَ النَّاُس بَِهذَا؟، فََمكَثْتُ  سُْبَحانَ اللَِّه أََوقَْد: قُلُْت: َوِضيئَةً ِعْندَ َرُجلٍ ُيِحبَُّها لََها كَنَاِئُن إِال أَكْثَْرنَ َعلَْيَها، قَالَْت

َساَمةَ َيْسَتِشُريُهَما ِفي فَِراقِ لَْيلَِتي ال َيْرقَأُ ِلي َدْمٌع َوال أَكَْتِحلُ بنْومٍ، فَلَمَّا أَْبطَأَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه الَْوْحُي َدَعا َعِليا وَأُ
  اللَِّه بَِما َيْعلَُم ِمْن َبَراَءةِ أَْهِلِه، َوَما َيْعلَُم ِفي نَفْسِ أَْهِلِه، فَأَمَّا أَُساَمةُ فَأََشاَر َعلَى َرُسولِ

لَْم ُيَضيِّقِ اللَُّه َعلَْيَك، : َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْهلَُك وَاللَِّه َما َعِلْمَنا إِال َخْيرًا، َوأَمَّا َعِليٌّ، فَقَالَ: َرسُولِ اللَِّه ِمَن الْوُدِّ، فَقَالَ
أَيْ :فََدَعا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبرِيَرةَ، فَقَالَ: ِسَواَها كَِثٌري، َوإِنْ َتسْأَلِ الْخَاِدَم َتْصُدقَْك، قَالَْتَوالنَِّساُء 

لَْيَها ِمْن أَْمرٍ قَطُّ أَغِْمُصَها بِِه إِال أَنََّها ال، َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ َما َرأَْيُت َع: َبرِيَرةُ َهلْ َرأَْيِت ِمْن َشْيٍء َيرِيُبِك؟، فَقَالَْت
َحِمدَ اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ َجارَِيةٌ َحِديثَةُ السِّنِّ، فََتَناُم فَتَأِْتي الدَّاجُِن فََتأْكُلُ الَْعجَِني، فَلَمَّا قَاَم َرُسولُ اللَِّه فََرقَى، فَ

ًرا، الُْمْسِلِمَني، َمْن َيْعذُُرنِي ِمْن َرُجلٍ قَْد َبلَغَنِي أَذَاُه ِفي أَْهِلي َواللَِّه َما َعِلْمُت َعلَى أَْهِلي إِال َخْي أَمَّا َبْعُد َيا َمْعَشَر:قَالَ
َيا : ن ُمَعاٍذ، فَقَالََولَقَْد ذَكَرُوا َرُجال َما َعِلْمُت َعلَْيِه إِال َخيًْرا، َوَما كَانَ َيْدُخلُ َعلَى أَْهِلي إِال مَِعي، فَقَاَم َسْعُد ب
جِ أََمرَْتَنا أَمَْرَك، فَقَاَم َسْعدُ َرسُولَ اللَِّه، أََنا أَْعذُُرَك ِمْنهُ إِنْ كَانَ ِمَن اَألْوسِ ضََرْبُت ُعُنقَُه، َوإِنْ كَانَ ِمْن إِخَْوانَِنا الْخَْزَر

كَذَْبَت لََعْمُر اللَِّه ال َتقُْتلُُه، َوال : ْتُه الَْحِميَّةُ، فَقَالَ ِلَسْعِد بن ُمَعاٍذبن ُعَباَدةَ َوكَانَ قَْبلَ ذَِلَك َرُجال صَاِلحًا، َولَِكْن َحَملَ
يََزلْ فََتثَاَوَر الْحَيَّاِن األَْوُس وَالَْخْزَرُج، فَلَْم : كَذَْبَت لََعْمُر اللَِّه لََيقُْتلَنَُّه، قَالَْت: َتقِْدُر َعلَى قَْتِلِه، فَقَالَ أَُسْيدُ بن ُحضَْيرٍ

  فََبكَْيتُ لَْيلَِتي ال َيْرقَأُ ِلي َدْمٌع َوال أَكَْتِحلُ: َرسُولُ اللَِّه ُيَخفُِّضُهْم وَُيْسِكُتُهمْ َحتَّى َسكَتُوا، قَالَْت

ْبِكي اْسَتأْذََنْت َعلَيَّ امَْرأَةٌ ِمَن بنْومٍ، وَأَصَْبَح ِعْنِدي أََبوَاَي َيظُنَّانِ أَنَّ الُْبكَاَء فَاِلٌق كَبِِدي، فََبْيَنَما ُهَما ِعْنِدي وَأََنا أَ
َسلََّم، ثُمَّ قََعَد َواللَِّه َما اَألْنصَارِ، فََجلََسْت تَْبِكي َمِعي، فََبْيَنا َنْحُن َعلَى ذَِلَك َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

أَمَّا َبْعُد َيا َعاِئَشةُ، فَقَدْ َبلََغنِي كَذَا َوكَذَا، فَإِنْ كُْنِت أَلَْمْمتِ :، فََتَشهََّد، ثُمَّ قَالَقََعَد ِعْنِدي ُمْنذُ ِقيلَ ِلي َما ِقيلَ قَْبلََها
، فَلَمَّا قََضى  اللَُّه َعلَْيِهبِذَْنبٍ، فَاْعَترِِفي، َوُتوبِي إِلَى اللَِّه، َواْسَتْغِفرِي، فَإِنَّ الَْعْبدَ إِذَا اْعَتَرَف بِذَْنبٍ، ثُمَّ َتاَب، تَاَب

وَاللَِّه َما أَْدرِي َما أَقُولُ : َيا أُمَّْه أَجِيبِي َرسُولَ اللَِّه، قَالَْت: َرسُولُ اللَِّه َمقَالََتُه، قَلََص َدْمِعي َما أُِحسُّ ِمْنُه قَطَْرةً، فَقُلُْت
وَأََنا جَارَِيةٌ : وَاللَِّه َما أَْدرِي َما أَقُولُ ِلَرسُولِ اللَِّه، فَقُلُْت: َيا أََبْه أَجِْب َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: قُلُْت: ِلَرسُولِ اللَِّه، قَالَْت

وَاللَِّه لَقَْد َسِمعُْتْم َهذَا الَْحِديثَ َحتَّى اْستَقَرَّ ِفي أَنْفُِسكُْم َوَصدَّقُْتْم، َولَِئْن : َحِديثَةُ السِّنِّ، ال أَقَْرأُ كَِثًريا ِمَن الْقُْرآِن
فََصَبٌر َجمِيلٌ وَاللَُّه : "ي لََبرِيئَةٌ َواللَُّه َيْعلَُم أَنِّي َبرِيئَةٌ ال ُتَصدِّقُونِي، َوال أَجُِد ِلي َولَكُْم َمثَال، إِال قَْولَ أَبِي ُيوُسَفقُلُْت إِنِّ



ُه َيْعلَُم أَنِّي بَرِيئَةٌ، َولََنفِْسي كَاَنْت ، ثُمَّ َولَّْيُت َوجْهِي إِلَى الْجِدَارِ وَاللَّ] ١٨يوسف آية "[الُْمْستََعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ
  ا فَيَُبرِّئُنِي اللَُّهأَْحقََر ِعْنِدي ِمْن أَنْ ُينْزِلَ اللَُّه ِفيَّ َوحًْيا وَِتالَوةً، وَلَِكْن كُْنُت أََرى أَنْ َيَرى َرُسولُ اللَِّه ُرْؤَي

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َمْجِلِسِه، َوال َراَم أَْهلُ الْبَْيِت حَتَّى أََخذَْتُه الْبَُرَحاُء الَِّتي وَاللَِّه َما قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: بَِها، قَالَْت
اِتي ِمْن ِثقَلِ الَْوْحيِ، ي الَْيْومِ الشَّكَاَنْت تَأُْخذُُه ِحَني يَْنزِلُ َعلَْيِه الَْوْحُي، َحتَّى أَنَُّه لَيََتَحدَُّر ِمْنُه ِمثْلُ الُْجَماِن ِمَن الْعََرقِ ِف

قَْوِمي إِلَى َرسُولِ : َيا َعاِئشَةُ، أََما وَاللَِّه فَقَْد َبرَّأَِك اللَُّه، فَقَالَْت ِلي أُمِّي:فَُسرَِّي َعْن َرُسولِ اللَِّه َوُهَو َيْضَحُك، فَقَالَ
: َوكَانَ الَِّذي َتوَلَّى ِكْبَرُه مِْنُهْم َعْبُد اللَِّه بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ، قَالَْت: ْتَواللَِّه ال أَقُوُم َوال أَْحَمُد إِال اللََّه، قَالَ: اللَِّه، قُلُْت

ا، َواللَِّه ال أُْنِفُق َعلَى ِمْسطَحٍ َشْيئًا أََبًد: َوقَْد كَانَ أَُبو َبكْرٍ ُيْنِفُق َعلَى ِمسْطَحِ بن أُثَاثَةَ لِقَرَاَبِتِه َوُيْتِمِه، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ
، فَقَالَ ] ٢٢النور آية "[أَال ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم"، ] ٢٢النور آية "[َوال َيأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ مِْنكُْم: "فَأَْنَزلَ اللَُّه
الَْجَنِديُّ، ثنا أَُبو ُحَمةَ ُمَحمَُّد بن يُوُسفَ بَلَى َيا َربِّ، فََردَّ َعلَى ِمسْطَحٍ َنفَقََتُه، َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ بن ُمَحمَّدٍ : أَُبو َبكْرٍ

ذَكَرَ َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َيْعقُوَب بن َعطَاٍء، َوزَِيادِ بن َسْعٍد، َعنِ اْبنِ : الزَُّبْيِديُّ، ثنا أَُبو قُرَّةَ مُوَسى بن طَارِقٍ، قَالَ
َبيْرِ، َوَعلْقََمةَ بن َوقَّاصٍ، َوُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد، ِشَهابٍ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َوُعْرَوةَ بن الزُّ

  نِيرَّأََها اللَُّه، َوكُلٌّ َحدَّثََعْن َحِديِث َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني قَالَ لََها أَْهلُ اِإلفِْك َما قَالُوا، فََب

أَثَْبَت اقِْتصَاًصا، ذَكَرُوا طَاِئفَةً ِمْن َحِديِثهَا، َوَبْعضُ َحِديثِهِْم ُيَصدُِّق َبْعضًا، َوإِنْ كَانَ بَْعُضُهمْ أَْوَعى ِلَحِديثَِها ِمْن َبْعضٍ َو
لَِّه إِذَا أَرَاَد أَنْ َيْخُرجَ إِلَى َسفَرٍ أَقَْرَع َبْيَن أَزَْواجِِه، كَانَ َرسُولُ ال: أَنَّ َعاِئَشةَ زَْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت

  .َوذَكََر الَْحِديثَ
ثنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ١٨٦٧٤
لَقَْد َتَحدَّثَ النَّاُس بَِهذَا اَألْمرِ َوَشاَع َوقَاَم َوقَاَم َرُسولُ اللَِّه ِفيِه : ْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، إِنََّها قَالَْتِهَشامِ بن ُع

حَابِِه َعلَى َجارَِيٍة ِلي ُنوبِيٍَّة، فَقَالَ َرُسولُ َخِطيًبا، َوَما أَْشُعرُ بِِه، فََدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنفَرٍ ِمْن أَْص
َما أَْعلَُم َعلَْيَها َعْيًبا غَْيَر أَنََّها َتَناُم، فََتْدُخلُ الشَّاةُ، فََتأْكُلُ َخمَِريَتَها َوَحِصَريهَا، : َما َتْعلَِمَني ِمْن َعاِئَشةَ؟، فَقَالَْت:اللَِّه
ُسْبَحانَ اللَِّه، َوَما أَْعلَُم ِمْن َعاِئَشةَ إِال كََما َيْعلَمُ : فََعمَّْه؟، فَلَمَّا فَِطَنْت، قَالَْت: ِك، قَالَْتلَْسُت َعْن َهذَا أَْسأَلُ:فَقَالَ

أَِشريُوا َعلَيَّ َمْعَشَر :قَالَ ِه، ثُمَّالصَّاِئغُ ِمَن التِّْبرِ اَألْحَمرِ، فَخََرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْي
ِه ِمْن ُسوٍء قَطُّ، َوال الُْمْسِلِمَني، ِفي قَْومٍ أََبنُوا أَْهِلي َما َعِلْمُت َعلَْيهِْم ِمْن ُسوٍء قَطُّ، َوأََبُنوُهْم بَِمْن وَاللَِّه َما َعِل ْمُت َعلَْي

  أََرى أَنْ: طُّ إِال َوأََنا َشاِهٌد، فَقَالَ َسْعدُ بن ُمَعاٍذَتَغيَّْبُت قَطُّ إِال َوُهَو َمِعي، َوال َدَخلَ بَْيِتي قَ

كَذَْبَت وَاللَِّه أََما َواللَِّه لَْو كَاُنوا ِمْن َرهِْطَك َما أََمْرتَ بِقَْتِلهِْم، َوكَانَ : ُيضَْرَب أَْعَناقَُهْم، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الَْخْزَرجِ
َبْيَن األَْوسِ وَالَْخْزَرجِ ِفي الَْمْسجِِد كَْونٌ َوكَانَ ِممَّْن َيِذيُعُه َحسَّانُ بن ثَابٍِت، وَِمْسطَحُ  َحسَّانُ ِمَن الْخَْزَرجِ َحتَّى كَانَ

ِذيعُُه، قَالَتْ َيسَْتْوِشيِه وََيبن أُثَاثَةَ، َوَحْمَنةُ بنُت َجْحشٍ ِفي آَخرِيَن، َوكَانَ َيَتَحدَّثُ بِِه ِعْنَد َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ، فََيْسَمُعُه، فَ
سُْبَحانَ : ُتفََخَرْجُت ذَاتَ لَْيلٍَة َمَع أُمِّ ِمْسطَحٍ ِلَحاجَِتي، فََبْيَنَما نَْمِشي إِذْ َعثََرْت، فَقَالَْت تَِعَس ِمسْطٌَح، فَقُلْ: َعاِئَشةُ

َوقَْد شَهَِد َبْدًرا؟، ثُمَّ َمَشْت َساَعةً، فََعثََرْت، فَقَالَتْ  اللَِّه َعلَى مَن َتُسبَِّني اْبَنِك ِمسْطًَحا َوُهَو ِمَن الْمَُهاجِرِيَن األَوَِّلَني
َوَما َشأْنِي؟، فَأَْخبََرتْنِي بِاَألْمرِ، فَذَهَْبُت : قُلُْت: َواللَِّه َما أَُسبُُّه إِال ِفيِك، قَالَْت: ِمثْلَ ذَِلَك، فَقُلُْت لََها مِثْلَ ذَِلَك، فَقَالَْت

ُحَمَمتُ : َما شَأُْنِك َيا َعاِئَشةُ؟، قُلُْت:ُحِمْمُت، فََدَخلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََحاجَِتي، فََرجَْعُت، فَ
َما شَأُْنِك َيا : يْت أُمِّفَائْذَنْ ِلي، فَآِتي أََبَويَّ، فَأَِذنَ ِلي، فَذَهَْبُت، فَإِذَا أُمِّي أَْسفَلُ وَأَبِي فَْوَق الَْبْيِت ُيَصلِّي، فَقَالَ



أََما َسِمْعِت بِِه إِال اآلنَ؟ فََبكَْيُت وََبكَْت َوَسِمعَ أَبِي الُْبكَاَء، : أَْخَبرَْتنِي أُمُّ ِمسْطَحٍ بِكَذَا َوكَذَا، فَقَالَْت: َعاِئَشةُ؟، فَقُلُْت
أَْي بنيَّةُ اْرجِِعي إِلَى َبيِْتِك َحتَّى َنْغُدَو َعلَْيِك غًَدا، : آلنَ، فَقَالََسِمَعْت بِذَِلَك اَألْمرِ ا: َما َشأْنُ اْبنَِتي؟ فَقَالَْت أُمِّي: فَقَالَ

  فََجاَء ِمَن الَْغِد َوِعْندَ النَّبِيِّ

ا أَنْ ُيكَلَِّم، فَحَِمَد اللََّه وَأَثَْنى كَاَنَهَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْمَرأَةٌ ِمَن األَْنَصارِ، فَلَْم َيْمَنعِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َم
بِمَ : َتكَلَّْم، فَقَالَ: أَمَّا َبْعدُ َيا َعاِئَشةُ، فَإِنْ كُْنِت أََسأِْت وَأَْخطَأِْت، فَاْسَتْغفِرِي اللََّه، َوُتوبِي، فَقُلُْت ألَبِي:َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ

أَمَّا بَْعُد، فََواللَِّه لَِئْن قُلُْت لَكُمْ : بِمَ أََتكَلَُّم؟ فََحِمْدُت اللََّه وَأَثْنَْيُت َعلَْيِه، ثُمَّ قُلُْت: ْتَتكَلَِّمي، قَالَ: أََتكَلَُّم؟، قُلُْت ُألمِّي
َيْعلَُم َما فََعلُْت لََتقُولُنَّ كَذََبْت،  ُهقَْد فََعلُْت َواللَُّه َيْعلَُم َما فََعلُْت لََتقُولُنَّ قَْد أَقَرَّْت َوَما فََعلُْت، َولَِئْن قُلُْت لَْم أَفَْعلْ وَاللَّ

، ] ١٨يوسف آية "[فََصَبٌر َجمِيلٌ وَاللَُّه الُْمْستََعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ"َوال أَجُِد ِلي َولَكُْم َمثَال إِال َما قَالَ الْعَْبُد الصَّاِلُح 
َيا َعاِئشَةُ، أَْبِشرِي :لََّم، فَأُْسرَِي َعْنُه َحتَّى رَأَْيُت السُّرُوَر َبْيَن َعْيَنيِْه، فَقَالَفََنَزلَ الَْوْحُي َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

َه ال أَْحَمُد اللَّ: قَْوِمي فَقَبِِّلي رَأَْس َرسُولِ اللَِّه، فَقُلُْت: أَْبِشرِي فَقَْد أَْنَزلَ اللَُّه ُعذَْرِك، َوقََرأَ الْقُْرآنَ، فَقَالَ أَبََواَي
َوال "َزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِيَّاكَُما، َوكَانَ ِمْسطٌَح قَرِيًبا َألبِي َبكْرٍ َوكَانَ َيِتيًما ِفي ِحْجرِِه، فََحلََف أَنْ ال ُيْنِفَق َعلَْيِه، فَأَْن

ال َتُسبُّوُه، فَإِنَُّه كَانَ ُيَناِفُح َعْن : قَالَْت ، َوكَانَ َحسَّانُ إِذَا ُسبَّ ِعْنَدَها،] ٢٢النور آية "[َيأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ مِْنكُْم
  .َرسُولِ اللَِّه، وَأَيُّ َعذَابٍ أَْعظَُم ِمْن ذََهابِ َعيَْنْيِه، َعذَاٌب َعِظيٌم

  َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ - ١٨٦٧٥

لَمَّا ذُِكرَ : َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت: نا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، قَالَثنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا أَُبو أَُساَمةَ، ث: الرَّازِيُّ، قَالَ
ا ، فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه بَِمِمْن َشأْنِي الَِّذي ذُِكَر َوَما َعِلْمُت قَاَم ِفيَّ َرُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خَِطيًبا، فََتَشهََّد

َوأََبُنوُهْم أَمَّا بَْعُد، أَِشُريوا َعلَيَّ ِفي أُنَاسٍ أََبُنوا أَهِْلي، وَأَْيُم اللَِّه َما َعِلْمُت َعلَى أَْهِلي ِمْن ُسوٍء قَطُّ، :ُهَو أَْهلُُه، ثُمَّ قَالَ
ا َحاِضٌر، َوال ِغْبُت ِفي سَفَرٍ إِال غَاَب َمِعي، فَقَاَم َسْعدُ بَِمْن َواللَِّه َما َعِلْمُت َعلَْيِه ِمْن ُسوٍء قَطُّ، َوال َدَخلَ َبيِْتي إِال َوأََن

ْن َرْهطِ َنَرى َيا َرُسولَ اللَِّه أَنْ َنضْرَِب أَْعَناقَُهْم، فَقَاَم َرُجلٌ ِمَن الَْخْزَرجِ َوكَاَنتْ أُمُّ َحسَّانَ بن ثَابٍِت ِم: بن ُمَعاٍذ، فَقَالَ
ْت أََم وَاللَِّه لَْو كَانُوا ِمَن األَْوسِ َما أَحَْبْبَت أَنْ ُتضَْرَب أَْعَناقُُهْم َحتَّى كَاَد أَنْ َيكُونَ َبْينَ كَذََب: ذَِلَك الرَُّجلِ، فَقَالَ

َمِعي أُمُّ اجَِتي َواألَْوسِ وَالَْخْزَرجِ ِفي الَْمْسجِِد َشرٌّ َوَما َعِلْمُت بِِه، فَلَمَّا كَانَ َمَساُء ذَِلَك الَْيْومِ خََرْجُت ِلبَْعضِ َح
: َواللَِّه َما أَُسبُُّه إِال ِفيِك، فَقُلُْت: أََو َتُسبَِّني اْبَنِك؟ فَقَالَْت: تَِعَس ِمسْطٌَح، فَانَْتَهرُْتَها، فَقُلُْت: ِمْسطَحٍ، فََعثََرْت، فَقَالَْت

َعْم َواللَِّه، فََرَجْعتُ إِلَى َبيِْتي لَكَأَنَّ الَِّذي َخَرْجُت لَُه َن: َوقَْد كَانَ َهذَا؟ فَقَالَْت: ِفي أَيِّ شَأْنِي، فََنقََرِت الَْحدِيثَ، فَقُلُْت
أَْرِسلْنِي إِلَى َبْيِت أَبِي، فَأَْرَسلَ َمِعَي الُْغالَم، : لَْم أَْخُرجْ لَُه َوال أَجُِد ِمْنُه قَِليال َوال كَِثًريا، َوُوِعكُْت، فَقُلُْت ِلَرسُولِ اللَِّه

  فََدَخلُْت

َما َجاَء بِِك َيا بنيَّةُ؟ فَأَْخبَْرُتَها َوذَكَْرتُ : فََوَجْدُت أُمَّ ُروَمانَ ِفي السُّفْلِ، وَأَُبو َبكْرٍ فَْوَق الْبَْيِت َيقَْرأُ، فَقَالَْت أُمِّي الدَّاَر،
ِفي َعلَْيِك الشَّأْنَ فَإِنَُّه َواللَِّه لَقَلَّ َما كَاَنِت اْمَرأَةٌ أَْي بنيَّةُ َخفِّ: لََها الَْحدِيثَ، َوإِذَا ِهي لَْم َيْبلُغْ ِمنَْها َما َبلَغَ ِمنِّي، فَقَالَْت

َوَرُسولُ : نََعْم، قُلُْت: َوقَْد َعِلَم بَِها أَبِي؟ قَالَْت: َحْسَناَء ِعْندَ َرُجلٍ ُيِحبَُّها َولََها َضرَاِئُر إِال َحَسدَْنَها َوِقيلَ ِفيهَا، قُلُْت
وَاْسَتْعبَْرُت، فََبكَْيُت، فََسِمَع أَُبو َبكْرٍ صَْوِتي َوُهَو فَْوَق الْبَْيِت َيقَْرأُ، : َنَعْم، قَالَْت: ْيِه َوَسلََّم؟، قَالَْتاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
أَقَْسْمُت َعلَْيكِ َيا بنيَّةُ إِال : لََبلََغَها الَِّذي ذُِكَر ِمْن شَأْنَِها، فَفَاَضْت َعْيَناُه، فَقَا: َما شَأُْنَها؟، قَالَْت: فََنَزلَ، فَقَالَ ألُمِّي

وَاللَِّه َما َعِلْمُت : َولَقَْد َجاَء َرُسولُ اللَِّه َبيِْتي، فَسَأَلَ َعنِّي خَاِدَمِتي، فَقَالَْت: فََرَجْعُت، قَالَْت: َرَجْعِت إِلَى َبيِْتِك، قَالَْت



: فَاْنَتَهَرَها َبْعُض أَْصحَابِِه، فَقَالَ: ْدُخلَ الشَّاةُ فََتأْكُلَ َخِمَريَها أَْو َعجِيَنهَا، قَالَْتَعلَْيَها َعْيًبا، إِال أَنََّها كَاَنْت َتْرقُُد حَتَّى َت
ْمُر ذَاكَ ْحَمرِ، فََبلَغَ اَألأَْصِدِقي َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَتْ سُْبَحانَ اللَِّه، َما َعِلْمُت َعلَْيَها إِال َما َيْعلَُم الصَّاِئغُ ِمَن الذََّهبِ اَأل

َوقُِتلَ َشهِيًدا ِفي سَبِيلِ اللَِّه، : ُسْبحَانَ اللَِّه، َما كَشَفُْت أُنْثَى قَطُّ، قَالَْت َعاِئَشةُ: الرَُّجلَ الَِّذي كَانَ ِقيلَ لَُه ِفيهَا، فَقَالَ
  ولُ اللَِّه َوقَْد صَلَّى الَْعْصَر َوقَِدوَأَصَْبَح أََبَواَي عِْنِدي فَلَْم يََزاال ِعْنِدي حَتَّى َدَخلَ َعلَيَّ َرُس: قَالَْت

أَثَْنى َعلَْيِه بَِما ُهَو أَْهلُُه، ثُمَّ اكَْتَنفَنِي أَبََواَي َعْن َيِمينِي َوِشَماِلي، فََتشَهََّد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََحِمَد اللََّه َو
ْنِت قَارَفِْت ُسوًءا أَْو ظَلَْمِت، فَُتوبِي إِلَى اللَِّه، فَإِنَّ اللََّه ُهَو َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه، أَمَّا َبْعُد َيا َعاِئَشةُ، فَإِنْ كُ:قَالَ
ذْكَُر َشيْئًا، فََوَعظَ أَال َتسَْتْحي ِمْن َهِذِه الَْمْرأَةِ أَنْ َت: َوقَْد َجاَءِت امَْرأَةٌ ِمَن اَألْنصَارِ فَهَِي جَاِلَسةٌ بِالَْبابِ، فَقُلُْت: قَالَْت

أَقُولُ َماذَا؟ : أَجِيبِيِه، فَقَالَْت: أَقُولُ َماذَا؟ فَالَْتفَتُّ إِلَى أُمِّي، فَقُلُْت: أَجِْبُه، فَقَالَ: َرسُولُ اللَِّه، فَالَْتفَتُّ إِلَى أَبِي، فَقُلُْت
أَمَّا بَْعُد، فََواللَِّه لَِئْن قُلُْت لَكُمْ : أَثْنَْيُت َعلَْيِه بَِما ُهَو أَْهلُُه، ثُمَّ قُلُْتفَلَمَّا لَْم ُيجِيبَاُه َتَشهَّْدُت، فََحِمْدُت اللََّه َو: قَالَْت

ْن قُلُْت إِنِّي قَْد ُتُموُه قُلُوَبكُْم، َولَِئإِنِّي لَْم أَفَْعلْ وَاللَُّه َيشَْهُد أَنِّي لََصاِدقَةٌ َما ذَاكَ بناِفِعي عِْنَدكُْم، لَقَْد َتكَلَّْمُتْم بِِه وَأَشَْرْب
أَفَْعلْ، َوإِنِّي َواللَِّه َما أَجُِد ِلي فََعلُْت َواللَُّه َيشَْهُد أَنِّي لَْم أَفَْعلْ لََتقُولُنَّ قَْد بَاَت بِِه َعلَى َنفِْسَها َواللَُّه َيشَْهُد أَنِّي لَْم 

فََصَبرٌ َجِميلٌ وَاللَُّه : "إِال أََبا يُوُسَف ِحَني قَالَ: قِْدْر َعلَْيِه، فَقُلُْتوَالَْتَمْسُت اْسَم َيْعقُوَب فَلَْم أَ: َولَكُْم َمثَال، قَالَْت
فَأُنْزِلَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه ِمْن َساَعِتِه فَُرِفَع َعْنُه، َوإِنِّي ألََتَبيَُّن السُّرُوَر ِفي َوْجهِِه، : ، قَالَْت] ١٨يوسف آية "[الُْمْستََعانُ

  فَكُْنُت: أَْبِشرِي َيا َعاِئشَةُ، فَقَْد أَْبَرأَكِ اللَُّه بَِبَراءَِتِك، قَالَْت:َجبِيَنُه، َوَيقُولَُوُهَو َيْمَسُح 

نِّي أَحَْمُد وَاللَِّه ال أَقُوُم إِلَْيِه َوال أَْحَمُدُه َوال أَْحَمُدكَُما، وَلَِك: قَْوِمي إِلَْيِه، فَقُلُْت: أََشدَّ َما كُْنُت غََضًبا، فَقَالَ ِلي أََبوَاَي
َراءَِتي، فَأَمَّا زَْيَنُب بنُت َجْحشٍ، اللََّه الَِّذي أَنَْزلَ بََراَءِتي لَقَْد َسِمْعُتُموُه فََما أَْنكَْرُتُموُه، وَلَِكْن أَحَْمُد اللََّه الَِّذي أَنَْزلَ َب

ا َحْمَنةُ، فََهلَكَْت ِفيَمْن َهلََك، َوكَانَ الَِّذيَن َتكَلَُّموا بِِه ِمسْطََح بن فََعَصَمَها اللَُّه بِِدينَِها، فَلَْم تَقُلْ إِال َخْيرًا، َوأَمَّا أُْختَُه
َيْجَمُعُهْم، َوُهَو الَِّذي َتوَلَّى أُثَاثَةَ َوَحسَّانَ بن ثَابٍِت َوَحْمَنةَ وَالُْمَناِفَق َعْبَد اللَِّه بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ َوُهَو الَِّذي َيْسَتْوِشيِه َو

] ٢٢النور آية "[َوال يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم وَالسََّعِة"ُه، فََحلََف أَُبو َبكْرٍ ال َينْفَُع ِمسْطًَحا أََبًدا بناِفَعٍة، فَأَنَْزلَ اللَُّه ِكْبَر
ُتِحبُّونَ أَنْ َيغِْفَر اللَُّه لَكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر  أَال"ِمْسطًَحا، : ، يَْعنِي"أَنْ يُْؤُتوا أُوِلي الْقُْرَبى َوالَْمَساِكَني"أََبا َبكْرٍ، : ، َيْعنِي
  ).َبلَى وَاللَِّه َيا َربِّ إِنَّا لَُنِحبُّ أَنْ ُيْغفََر لَنَا، فََعاَد ِلَما كَانَ َيْنفَُعُه بِِه : ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ] ٢٢النور آية "[َرحِيٌم

ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، : ْنعَانِيُّ، َوُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّ - ١٨٦٧٦
أَُبو أَُوْيسٍ، َوَحدَّثَنِي أَْيًضا : ثنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ بنِت أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ: قَالَ

  ْحَمنِ األَْنَصارِيَِّة، ثُمََّعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرِ بن ُمحَمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ اَألْنصَارِيُّ النَّجَّارِيُّ، َعْن َعْمَرةَ بنِت َعْبِد الرَّ

نَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَرَاَد أَنْ ُيَسافََر كَا: النَّجَّارِيَِّة، َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسفًَرا أَقَْرَع َبْيَن نِسَاِئِه فَأَيَُّتُهنَّ َخَرَج َسْهُمَها خََرَج بَِها َمَعُه فََخَرَج َسْهُم َعاِئَشةَ ِفي غَْزَوِة 

َوكَاَنْت َعاِئَشةُ ُجوَْيرَِيةً ْصطَِلقِ ِمْن ُخَزاَعةَ، فَلَمَّا اْنَصَرفَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَانَ قَرِيًبا ِمَن الَْمِديَنِة، بين الُْم
نَّاُس الرَّحِيلَ، ذََهَبْت، فََتَوضَّأَْت، َوَرَجَعتْ َحِديثَةَ السِّنِّ قَِليلَةَ اللَّْحمِ َخِفيفَةً، َوكَاَنْت َتلَْزُم ِخْدَرَها، فَإِذَا أََرادَ ال

الَ ِفيَها الُْمَناِفقُونَ َوغَْيُرُهمْ فََدَخلَْت ِمَحفََّتَها، فَيُْرَحلُ بَِعُريَها، ثُمَّ ُيْحَملُ ِمحَفَُّتَها فَتُوَضُع َعلَى الَْبِعريِ، فَكَانَ أَوَّلُ َما قَ
َها خََرَجْت َتتََوضَّأُ ِحَني َدَنْوا ِمَن الَْمدِيَنِة، فَاْنَسلَّ ِمْن ُعُنِقَها ِعقٌْد لََها ِمْن جَْزعِ أَظْفَارٍ، ِممَّْن أَْشَرَك ِفي َعاِئَشةَ أَنَّ

دُّوا َعلَى َبِعريَِها الِْمَحفَّةَ هِْم، فََشفَارَْتَحلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَالنَّاُس َوِهَي ِفي اْبِتَغاِء الِْعقِْد وَلَْم َتْعلَمْ بَِرِحيِل



فََغلََبْتَها َعْيَناَها، َوكَانَ َوُهْم َيَرْونَ أَنََّها ِفيَها كََما كَاَنْت، فََرَجَعْت عَاِئَشةُ إِلَى مَْنزِِلَها فَلَْم َتجِْد ِفي الَْعْسكَرِ أََحدًا، 
: ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَخلََّف ِتلَْك اللَّْيلَةَ َعنِ الَْعْسكَرِ َحتَّى أَصَْبَح، قَالَْتَصفَْوانُ بن الُْمَعطَّلِ السُّلَِميُّ صَاِحُب النَّبِيِّ َصلَّ

  فََمرَّ بِي، فََرآنِي فَاْستَْرَجَع، َوأَعْظََم َمكَانِي ِحَني رَآنِي َوْحِدي، َوقَْد كُْنُت أَْعرِفُُه َوَيْعرِفُنِي

فَسَأَلَنِي َعْن أَْمرِي، فََستَْرُت َوجْهِي َعْنُه بِجِلْبَابِي، َوأَْخَبْرُتهُ بِأَْمرِي، فَقَرََّب : َجاُب، قَالَْتقَْبلَ أَنْ ُيْضَرَب َعلَْيَنا الِْح
َدَخلَْنا الَْمِديَنةَ نِْصَف   بِي حَتَّىَبِعَريُه، فََوِطئَ َعلَى ِذَراِعِه، َوَوالنِي قَفَاُه َحتَّى رَِكْبُت َوسَوَّْيُت ثَِيابِي، ثُمَّ َبَعثَُه فَأَقَْبلَ َيِسُري
ِلَك، َوال ِممَّا َيخُوُض النَّاُس النََّهارِ أَوْ َنحَْوُه، فَُهنَاِلَك قَالَ ِفيَّ َوِفيِه َمْن قَالَ ِمْن أَْهلِ اِإلفِْك، وَأََنا ال أَْعلَمُ َشْيئًا ِمْن ذَ

انَ ِمْن أَوَّلِ َما أَْنكَْرُت ِمْن أَْمرِ النَّبِيِّ َعلَْيِه السَّالُم أَنَُّه كَانَ َيعُودُنِي قَْبلَ ِفيِه ِمْن أَْمرِي، َوكُْنُت ِتلَْك اللََّياِلَي َشاِكَيةً، َوكَ
َعنِّي  كَْيَف ِتيكُْم؟، فََيسْأَلُ:ذَِلَك إِذَا مَرِْضُت، َوكَانَ ِتلَْك اللََّياِلَي ال َيْدُخلُ َعلَيَّ َوال َيُعوُدنِي، إِال أَنَُّه َيقُولُ َوُهَو َمارٌّ

ي غَمَُّه ذَِلَك َوقَْد كُْنتُ َشكَْوُت َبْعَض أَْهلِ الَْبْيِت، فَلَمَّا َبلَغَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أَكْثََر النَّاُس ِفيِه ِمْن أَْمرِ
َيا بنيَّةُ، اصْبِرِي فََواللَِّه لَقَلَّ َما : لََّم ِمَن الَْجفَْوِة، فَقَالَْت ِليقَْبلَ ذَِلَك إِلَى أُمِّي َما رَأَْيُت ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

فََوَجْدُت ِحسا ِتلَْك اللَّْيلَةَ الَِّتي َبَعثَ النَّبِيُّ صَلَّى : كَاَنِت امَْرأَةٌ َحْسَناُء ُيحِبَُّها َزْوُجَها، لََها َضرَاِئُر إِال َرَمْينََها، قَالَْت
ا ذَِلَك الزََّمانَ لَْيَستْ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ُصْبِحَها إِلَى َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ وَأَُساَمةَ بن َزْيٍد، فَاْسَتشَاَرُهَما ِفي أَمْرِي َوكُنَّ اللَُّه

  فَقُلُْت ُألمِّ ِمْسطَحِ بنلََنا كُُنٌف َنذَْهُب ِفيَها، إِنََّما كُنَّا َنذَْهُب كََما َيذَْهُب الَْعَرُب لَْيال إِلَى لَْيلٍ، 

ْيَن أَبِي َبكْرٍ قَرَاَبةٌ، ُخِذي اِإلَداَوةَ فَاْملَِئيَها َماًء فَاذَْهبِي بَِها إِلَى الَْمنَاِصعِ، َوكَاَنْت ِهَي َواْبنَُها ِمسْطَُح َبيَْنُهَما َوَب: أُثَاثَةَ
َمَعُه َوَمَع أَْهِلِه، فَأََخذُْت اِإلَداَوةَ َوَخَرْجَنا َنْحَو الَْمنَاِصعِ، فََعثََرتْ أُمُّ َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ ُيْنِفُق َعلَْيهَِما، فَكَانَ َيكُوَناِن 

َتِعَس ِمسْطٌَح، : ثُمَّ َمَشْينَا، فََعثََرْت أَْيضًا، فَقَالَْت: بِئَْس َما قُلِْت، قَالَْت: تَِعَس ِمسْطٌَح، فَقُلُْت لََها: ِمْسطَحٍ، فَقَالَْت
إِنَّكِ لََغاِفلَةٌ َعمَّا ِفيِه النَّاُس ِمنْ : بِئَْس َما قُلِْت ِلَصاِحبِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوصَاِحبِ َبْدرٍ، فَقَالَْت: افَقُلُْت لََه

ُهُم الشَّْيطَانُ ِمَن الْمَُناِفِقَني َيْجَتِمُعونَ ِفي إِنَّ ِمسْطًَحا َوفُالًنا َوفُالَنةَ ِفيَمنِ اْستََزلَّ: أََجلْ فََما ذَاَك؟ فَقَالَْت: أَْمرِِك، قُلُْت
الُْمعَطَّلِ َوَيْرمُوَنكِ  َبْيِت َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ اْبنِ َسلُولَ أَِخي بين الَْحارِِث بن الَْخْزَرجِ يََتَحدَّثُونَ َعْنِك، َوَعْن َصفَْوانَ بن

جُِد ِمَن الَْغاِئِط، َوَرَجْعُت َعْوِدي َعلَى َبدِْئي إِلَى بَْيِتي، فَلَمَّا أَصَْبْحَنا ِمْن ِتلَْك اللَّْيلَِة فَذََهَب َعنِّي َما كُْنُت أَ: بِِه، قَالَْت
وَاسَْتَشاَرُهَما ِفي ا ِقيلَ ِفيَّ، َبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َوأَُساَمةَ بن زَْيٍد، فَأَْخَبَرُهَما بَِم

َيا َرُسولَ اللَِّه، َما أَكْثََر النَِّساِء، : َواللَِّه َيا َرسُولَ اللَِّه، َما َعِلْمَنا َعلَى أَْهِلَك ُسوًءا، َوقَالَ لَُه َعِليٌّ: أَْمرِي، فَقَالَ أَُسامَةُ
  فََشأَْنَك:ي َبرِيَرةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَعِليٍَّوإِنْ أََرْدَت أَنْ َتعْلََم الْخََبَر فََتَوعَِّد الْجَارَِيةَ يَْعنِ

َواللَِّه َما َعِلْمُت َعلَى َعاِئَشةَ ُسوًءا إِال أَنََّها : ائِْت الَْخاِدَم، فَسَأَلََها َعِليٌّ َعنِّي فَلَْم ُتْخبِْرُه، وَالْحَْمُد ِللَِّه إِال بِخَْيرٍ، قَالَْت
ثُمَّ خََرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُجَويْرَِيةٌ ُتصْبُِح َعْن َعجِنيِ أَْهِلَها، فََتْدُخلُ الشَّاةُ الدَّاجُِن فََتأْكُلُ ِمَن الَْعجِنيِ، قَالَْت

َيا مَْعَشَر الُْمْسِلِمَني، َمْن ِلي ِمْن رِجَالٍ :وا إِلَْيِه، قَالََوَسلََّم ِحَني َسِمَع َما قَالَْت ِفيَّ َبرِيَرةُ ِلَعِليٍّ إِلَى النَّاسِ، فَلَمَّا اْجَتَمُع
َوال خََرْجتُ  ُيْؤذُونِي ِفي أَْهِلي فََما َعِلْمُت َعلَى أَْهِلي ُسوًءا، َوَيذُمُّونَ َرُجال ِمْن أَْصحَابِي َما َعِلْمُت َعلَْيِه ُسوًءا،

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنْ كَانَ ذَِلَك ِفي : ْعدُ بن ُمَعاٍذ اَألْنَصارِيُّ ثُمَّ اَألْشَهِليُّ ِمَن األَْوسَِمخَْرًجا إِال َخَرَج مَِعي ِفيِه، فَقَالَ َس
ْزَرجِيُّ، فَقَالَ ْنصَارِيُّ ثُمَّ الَْخأََحٍد ِمَن اَألْوسِ كَفَْيَناكَُه، َوإِنْ كَانَ ِمَن الْخَْزَرجِ أََمرَْتَنا ِفيِه أَْمَرَك، فَقَاَم َسْعُد بن ُعَباَدةَ اَأل

رِيقَْينِ كَذَْبَت وَاللَِّه َوَهذَا الَْباِطلُ، فَقَاَم أَُسْيُد بن ُحَضْيرٍ اَألْنصَارِيُّ، ثُمَّ اَألْشهَِليُّ، َورَِجالٌ ِمَن الْفَ: ِلَسْعدِ بن ُمَعاٍذ
َخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبيِْتي، َوَبَعثَ إِلَى أََبَويَّ، فَأََتيَاُه، فَاْسَتبَّْوا َوَتنَاَزَعْوا حَتَّى كَاَد أَنْ َيعْظَُم اَألْمُر بَْيَنُهْم، فََد



إِلَى َيا َعاِئشَةُ، إِنََّما أَْنِت ِمْن بناِت آَدَم، فَإِنْ كُْنِت أَخْطَأِْت، فَتُوبِي :فََحِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه بَِما ُهَو أَْهلُُه، ثُمَّ قَالَ ِلي
  ال أَفَْعلُ، ُهَو نَبِيُّ اللَِّه وَالَْوْحُي: أَجِْب َعنِّي َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ ِلي أَبِي: اللَِّه َواْسَتْغِفرِيِه، فَقُلُْت َألبِي

ِه لَِئْن أَقَْرْرُت َعلَى َنفِْسي بِبَاِطلٍ، وَاللَّ: أَجِيبِي َعنِّي َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَتْ ِلي كََما قَالَ أَبِي، فَقُلُْت: َيأِْتيَِه، فَقُلُْت ُألمِّي
فََصَبٌر " َمثَال إِال قَْولَ أَبِي ُيوُسَف لَُتَصدِّقُنَّنِي، َولَِئْن بَرَّأْتُ َنفِْسي َواللَُّه َيْعلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَُتكَذُِّبنَّنِي، فََما أَجُِد ِلي َولَكُْم

، َوَنسِيُت اْسَم َيْعقُوَب ِلَما بِي ِمَن الُْحْزِن وَالُْبكَاءِ ] ١٨يوسف آية "[َما َتِصفُونَ َجِميلٌ وَاللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى
هُ مَّ ُسرَِّي َعْنُه، فََمَسَح َوْجَهَواحِْترَاقِ الْجَْوِف، فََتَغشَّى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما كَانَ َيَتَغشَّاُه ِمَن الَْوْحيِ، ثُ

وَاللَِّه َما كُْنُت أَظُنُّ أَنْ يَُنزَّلَ الْقُْرآنُ ِفي : أَْبشِرِي َيا َعاِئَشةُ، فَقَْد أَْنَزلَ اللَُّه بََراَءَتِك، قَالَْت َعاِئَشةُ:بَِيدِِه، ثُمَّ قَالَ ِلي
لنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْمرِي ُرْؤيَا، فَُيَبرِّئَنِي أَْمرِي، وَلَكِنِّي كُْنُت أَْرُجو كََما َيْعلَمُ اللَُّه ِمْن َبَراءَِتي، أَنْ َيَرى ا

قَْوِمي فَقَبِِّلي رَأَْس َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : اللَُّه بَِها عِْنَد َنبِيِِّه َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَ ِلي أَبََواَي ِعْنَد ذَِلَك
َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ ُيْنِفُق َعلَى ِمْسطَحٍ َوأُمِِّه فَلَمَّا َرَمانِي َحلَفَ : اللَِّه ال أَفَْعلُ بَِحْمدِ اللَِّه كَانَ ال بَِحْمدِكُْم، قَالَْتَو: فَقُلُْت

َولَْيْعفُوا "لَْيِه َوَسلََّم قَْولَ اللَِّه َتبَاَرَك َوَتعَالَى فَلَمَّا َتال َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: أَُبو َبكْرٍ أَنْ ال َيْنفََعُه بَِشْيٍء أََبًدا، قَالَْت
  َبلَى َيا َربُّ، َوَعاَد: ، َبكَى أَُبو َبكْرٍ، فَقَالَ] ٢٢النور آية "[َولَْيصْفَحُوا أَال ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم

فَْوانُ بن الُْمَعطَّلِ ِلَحسَّانَ بن ثَابٍِت بِالسَّْيِف، فَضََرَبُه ضَْرَبةً، فَقَالَ َصفَْوانُ َوقََعدَ َص: ِللنَّفَقَِة َعلَى ِمْسطَحٍ َوأُمِِّه، قَالَْت
َتلَْق ذُبَاَب السَّْيِف مِنِّي فَإِنَّنِي غُالٌم إِذَا ُهوجِيتُ لَْيسَ بَِشاِعرِ َولَكِنَّنِي أَْحِمي ِحمَاَي : ِلَحسَّانَ ِفي الشَّْعرِ ِحَني ضََرَبُه

َجاَء النَّاُس، فَرَّ  تَِقْم ِمَن الَْباِهِت الرَّاِمي الُْبرَاِة الطََّواِهرِ ثُمَّ صَاَح َحسَّانُ فَاْسَتغَاثَ النَّاَس َعلَى َصفَْوانَ، فَلَمَّاَوأَْن
نَ ِفي َضْرَبِتِه إِيَّاُه، فََسأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ َصفَْوانُ، فََجاَء َحسَّانُ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْسَتْعَداُه َعلَى َصفَْوا

عَاَضُه ِمْنَها حَاِئطًا ِمْن َنْخلٍ َعِظيمٍ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيَهَب لَهُ ضَْرَبةَ َصفَْوانَ إِيَّاُه، فََوَهَبَها ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَ
أَْخبََرنِي بِذَِلَك : قَالَ أَُبو أُوَْيسٍ. ةً َويُقَالُ ِقْبِطيَّةً ُتْدَعى سِريِيَن، فََولََدْت ِلَحسَّانَ اْبَنُه عَْبَد الرَّْحَمنِ الشَّاِعَرَوَجارَِيةً ُروِميَّ

ثُمَّ بَاَع َحسَّانُ ذَِلَك الْحَاِئطَ : ِئَشةُُحَسْيُن بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَْت َعا
فََبلَغَنِي َواللَُّه أَْعلَُم أَنَّ الَِّذي قَالَ اللَُّه َتبَاَرَك َوَتعَالَى : ِمْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ ِفي وِالَيِتِه بِمَالٍ َعِظيمٍ، قَالَْت َعاِئَشةُ

لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم، أَنَُّه َعْبدُ اللَِّه بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ أََحُد بين الَْحارِِث بن الْخَْزَرجِ، قَالَتْ  ِفيِه َوالَِّذي َتوَلَّى ِكْبَرُه ِمنُْهْم
  :فَِقيلَ ِفي أَْصحَابِ اِإلفِْك اَألْشعَاُر، َوقَالَ أَُبو َبكْرٍ ِملسْطَحٍ ِفي َرْمَيِه َعاِئَشةَ، فَكَانَ ُيْدَعى َعْوفًا: َعاِئَشةُ
  ُفَيا َعْو

  َوْيَحَك َهال قُلَْت َعارِفَةً ِمَن الْكَالمِ وَلَْم َتْبغِ بِِه طََمعَا
  فَأَْدَركَْتكَ َحِميَّا َمْعَشرٍ أَْنٍف فَلَْم َيكُْن قَاِطعٌ َيا َعْوُف َمْن قَطََعا

  َهال حَْرَبٌت ِمَن اَألقَْوامِ إِذْ َحَسُدوا فَال َتقُولُ َوإِنْ َعاَديَْتُهْم قَذْعَا
  َرَمْيَت َحصَاًنا غَْيَر ُمقْرِفٍَة أَِميَنةَ الَْجْيبِ لَْم َيْعلَْم لََها َخَضعَا لَمَّا

  ِفيَمْن َرَماَها َوكُْنُتْم َمْعشًَرا إِفْكًا ِفي ِسيِِّء الْقَْولِ ِمْن لَفِْط الَْخَنا ُشرَّعًا
  ِه َما َصنَعَافَأَْنَزلَ اللَُّه ُعذًْرا ِفي بََراَءِتَها وََبْيَن َعْوٍف َوَبْيَن اللَّ

  فَإِنْ أَِعْش أُجِْب َعْوفًا ِفي َمقَالَِتِه ُسوَء الْجََزاِء بَِما أَلِْفيَتُه َتبَعَا
  :َوقَالَْت أُمُّ َسْعدِ بن ُمَعاٍذ ِفي الَِّذيَن َرمَْوا َعاِئَشةَ ِمَن الشِّعْرِ



  النَِّطيُمَشهَِد األَْوُس كُلَُّها َوِفَناُؤَه وَالُْخمَاِسيُّ ِمْن َنْسلَِها َو
  َونَِساُء الَْخْزَرجَِني َيْشَهْدن الدراوردي بَِحقٍّ وَذَِلكُْم َمْعلُوُم
  أَنَّ اْبَنةَ الصِّدِّيقِ كَاَنْت َحصَاًنا َعفَّةَ الَْجْيبِ ِديُنَها ُمْسَتقِيمِ

  َتتَِّقي اللََّه ِفي الَْمغِيبِ َعلَْيَها نِْعَمةُ اللَِّه سِْترَِها َما َيرُِمي
  ْديِ النَِّساِء حَاال َونَفًْسا َوأََبا ِللُْعلَى َنَماَها كَرُِميَخْيُر َه

  ِللَْمَواِلي إِذْ َرَمْوَها بِإِفٍْك أََخذَتُْهْم َمقَاِمُع َوَجِحيُم
  لَْيَت َمْن كَانَ قَْد َرَماَها بُِسوٍء ِفي ُحطَامٍ حَتَّى َيبُولَ اللَّئِيُم

  ا قُوَُّتَها َعقَاٌر َصرٌِميَوَعَوانٌ ِمَن الْحُُروبِ َتلَظَّى َنفًَس
  لَْيَت سَْعًدا َوَمْن َرَماَها بُِسوٍء ِفي ِكظَاٍظ حَتَّى َيتُوَب الظَّلُوُم

  :َوقَالَ َحسَّانُ َوُهَو ُيَبرُِّئ َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنَها ِفيَما ِقيلَ ِفيَها َوَيْعَتِذُر إِلَْيَها
  رِيَبٍة وَُتصْبُِح غَرْثَى ِمْن لُُحومِ الْغََواِفلَِحَصانٌ َرَزانٌ َما ُتَزنُّ بِ

  َخِليلَةُ

  َخْيرِ النَّاسِ دِيًنا َوَمْنِصًبا نَبِيِّ الُْهَدى َوالَْمكُْرَماتِ الْفََواِضلِ
  َعِقيلَةُ َحيٍّ ِمْن لَُؤيِّ بن غَاِلبٍ ِكَرامِ الَْمَساِعي َمْجدَُها غَْيُر زَاِئلِ

  اللَُّه ِخيَمَها فَطَهََّرَها ِمْن كُلِّ ُسوٍء َوَباِطلُِمَهذََّبةٌ قَْد طَيََّب 
  فَإِنْ كَانَ َما قَْد َجاَء َعنَِّي قُلُْتُه فَال َرفََعْت َسْوِطي إِلَيَّ أََناِمِلي

  َوإِنَّ الَِّذي قَْد ِقيلَ لَْيسَ بِالِئٍط بِكِ الدَّْهُر َبلْ قَْولُ اْمرِئٍ غَْيرِ مَاِحلِ
  ا َحيِيُت َوُنصَْرِتي آللِ َرُسولِ اللَِّه َزْينِ الَْمَحاِفلَِوكَْيَف َوُودِّي َم

  لَُه ُرَتٌب عَالٍ َعلَى النَّاسِ فَْضلَُها َتقَاَصَر َعْنَها سَْوَرةُ الُْمَتطَاوِلِ
ِذينِ َرمَْوا َعاِئشَةَ، فَُجِلدُوا الَْحدَّ َجِميًعا َوَحدَّثَنِي أَبِي أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بِالَّ: قَالَ أَُبو أُوَْيسٍ

  :ثََمانَِني ثَمَانَِني، َوقَالَ َحسَّانُ بن ثَابٍِت ِفي الشِّْعرِ ِحَني ُجِلدُوا
  لَقَْد كَانَ َعْبُد اللَُّه َما كَانَ أَْهِلِه َوَحْمَنةُ إِذْ قَالُوا َهجًِريا َوِمسْطَُح

  زَْوَج نَبِيِّهِْم َوَسَخِطِه ِذي الَْعْرشِ الْكَرِميِ فَأَتَْرُحوا َتَعاطَْوا بَِرْجمِ الْقَْولِ
  ).َْوا َرُسولَ اللَِّه ِفيَها َوَعمَُّموا َمخَازَِي ُسوٍء َحلَّلُوَها َوفَضَّحُوا  فَآذ

ريٍ، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن ِمقَْسمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا َعتَّاُب بن َبِش - ١٨٦٧٧
: ْتَدَخلَْت َعلَيَّ أُمُّ ِمسْطَحٍ، فََخَرجَْنا إِلَى حَْيرِ َعاٍد، فََوِطئَْت أُمُّ ِمسْطَحٍ َعلَى َعظْمٍ أَْو َشْوكٍَة، فَقَالَ: َعاِئَشةَ، قَالَْت

أَشَْهُد أَنَِّك ِمَن الَْغاِفالِت : َرُسولِ اللَِّه َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَْت بِئَْس َما قُلِْت، َرُجلٌ ِمْن أَْصحَابِ: َتِعَس ِمسْطٌَح، فَقُلُْت
  الُْمْؤِمنَاِت، أََتْدرِيَن َما قَْد طَاَر

ا أََحبَّ، َيْبَدأُ بَِمْن َرُسولُ اللَِّه َيفَْعلُ ِفي أَزَْواجِِه َم: مََتى َعْهُد َرُسولِ اللَِّه بِِك؟، قُلُْت: ال َواللَِّه، قَالَْت: َعلَْيِك؟، قُلُْت
فَإِنَُّه طَبََّق َعلَْيِك كَذَا َوكَذَا، فَخََرْرُت َمْغِشيا َعلَيَّ، فََبلَغَ أُمَّ ُروَمانَ أُمِّي، فَلَمَّا : أََحبَّ ِمْنُهنَّ وََيأِْتي َمْن أََحبَّ، قَالَْت

ْيِتهَا، فََبلَغَ َرُسولَ اللَِّه أَنَّ َعاِئَشةَ قَْد َبلََغَها اَألْمُر، فََجاَء إِلَْيَها، فََدَخلَ َعلَْيَها َبلََغَها األَْمُر أََتْتنِي، فََحَملَْتنِي، فَذََهَبْت إِلَى َب
إِذْ َجاَء أَُبو َبكْرٍ، َيا َعاِئشَةُ، إِنَّ اللََّه قَْد َوسََّع التَّْوَبةَ، فَاْزدَْدُت َشرا إِلَى َما بِي، فََبْيَنا َنْحُن كَذَِلَك :َوَجلََس ِعْنَدَها، َوقَالَ



: فَاْزَدْدتُ َشرا إِلَى َشرٍّ، قَالَْت: َيا َرُسولَ اللَِّه، َما تَْنَتِظُر بَِهِذِه الَِّتي َخاَنْتَك، َوفََضحَْتنِي، قَالَْت: فََدَخلَ َعلَيَّ، فَقَالَ
: لَُتخْبِرَنِّي َما َتَرى ِفي عَاِئَشةَ، قَالَ:اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: لََيا َعِليُّ َما َتَرى ِفي َعاِئَشةَ؟، قَا:فَأَْرَسلَ إِلَى َعِليٍّ، فَقَالَ

ْت َعلَى َشْيٍء ِمْن أَْمرَِها، قَْد َوسََّع اللَُّه النَِّساَء، وَلَِكْن أَْرِسلْ إِلَى َبرِيَرةَ َخادَِمِتَها، فََسلْهَا، فََعَسى أَنْ َتكُونَ قَِد اطَّلََع
فَإِنِّي سَاِئلُِك َعْن َشْيٍء فَال :َنَعْم، قَالَ: أََتشَْهِديَن أَنِّي َرُسولُ اللَِّه؟، قَالَْت:إِلَى بَرِيرَةَ، فََجاَءْت، فَقَالَ لَهَافَأَْرَسلَ 

قَْد :كُْتُمَك إِنْ َشاَء اللَُّه َشيْئًا، قَالَنََعْم َيا َرُسولَ اللَِّه، َما ِمْن َشْيٍء َتْسأَلُنِي َعْنُه إِال أَخَْبرُْتَك بِِه، َوال أَ: َتكُْتِمينِي، قَالَْت
  ال، َوالَِّذي َبعَثََك بِالنُُّبوَِّة َما رَأَْيُت ِمْنهَا: كُْنِت ِعْنَد َعاِئشَةَ، فََهلْ َرأَْيِت مِْنَها َما َتكَْرِهيَنُه؟، قَالَْت

اْحفَِظي َهِذِه الَْعجِيَنةَ حَتَّى اقْتَبَِس : ُت َعجِيًنا ِلي فَقُلُْت ِلَعاِئَشةََعَجْن: وََما ِهَي؟، قَالَْت:ُمذُّ كُْنُت ِعْنَدَها إِال َخلَّةً، قَالَ
َيا أَُساَمةُ، َما تََرى :، فَقَالََناًرا، فَأَخْبَِز، فَقَاَمْت ُتَصلِّي، فََغفَلَْت َعنِ الَْخِمريِ، فََجاَءْت شَاةٌ، فَأَكَلَْتَها، فَأَْرَسلَ إِلَى أَُساَمةَ

فَإِنِّي أََرى أَنْ ُتْمِسَك ِفيَها حَتَّى ُيْحِدثَ اللَّهُ : لَُتْخبِرَنِّي بَِما تََرى ِفيَها، قَالَ:اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم، قَالَ: ةَ؟، قَالَِفي َعاِئَش
ِه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََما كَانَ إِال َيِسًريا، َحتَّى َنَزلَ الَْوْحُي، فَلَْم َيَزلْ يَُرى ِفي َوْج: إِلَْيَك ِفيَها، قَالَْت

أَْبِشرِي َيا َعاِئشَةُ، ثُمَّ أَْبِشرِي َيا َعاِئَشةُ، فَقَدْ :ِمَن اللَِّه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه: السُُّروُر، َوَجاَء ُعذُْرَها ِمَن السََّماِء، َيعْنِي
كَْيفَ :فَِعْنَد ذَِلَك َتكَلَّْمُت، َوكَاَنْت إِذَا أََتاَها، َيقُولُ: َغْيرِ َحْمِدَك َوَحْمدِ َصاِحبَِك، قَالَْتبِ: أَْنبَأَنِيَ اللَُّه بُِعذْرِِك، فَقُلُْت

  .ِتيكُْم؟
سَْعدٍ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمحَمٍَّد الُْمحَارِبِيُّ، ثنا أَُبو  - ١٨٦٧٨

َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني، أَْو َيا أُمََّتاُه أَال ُتَحدِِّثينِي كَْيفَ : قُلُْت: الَْبقَّالُ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألْسَوِد، َعْن أَبِيِه اَألْسَوِد، قَالَ
الُم وَأََنا أَُخوضُ الَْمطََر بَِمكَّةَ، َوَما ِعْنِدي َما َيْرغَُب ِفيِه َتزَوََّجنِي َرسُولُ اللَِّه َعلَْيِه السَّ: أَْمُر اِإلفِْك؟ قَالَْت: كَانَ، َيْعنِي

   َرسُولَ اللَِّه َعلَْيِه السَّالُم َهاجََرالرَِّجالُ َوأََنا بنُت ِستِّ ِسنَِني، فَلَمَّا َبلََغنِي أَنَُّه َتزَوَّجَنِي أَلْقَى اللَُّه َعلَيَّ الَْحَياَء، ثُمَّ أَنَّ

، َوكُْنُت َخِفيفَةً ُه، فَاْحُتِملُْت إِلَْيِه َوقَْد َجاَءنِي َوأََنا بنُت ِتْسعِ ِسنَِني، فََسارَ َرسُولُ اللَِّه َمسًِريا، فََخَرَج بِي َمَعُهَوأََنا َمَع
دُّوَها َعلَى ظَْهرِ الَْبِعريِ، فَنََزلُوا َمنْزِال ِفي َحَدَجٍة ِلي َعلَْيَها ُسُتوٌر، فَإِذَا ارَْتَحلُوا َجلَْسُت َعلَْيَها، َواْحَتَملُوا َوأََنا ِفيَها، فََش

السُُّتوَر، فَلَمَّا  َوَخَرْجُت ِلَحاجَِتي، فََرجَْعُت َوقَْد َباَدُروا بِالرَّحِيلِ، فَجَلَْسُت ِفي الَْحدَاَجِة َوقَْد َرأَوْنِي ِحَني َحرَّكُْت
قَْد َنِسيُت ِقالَدةً كَاَنْت مَِعي، فَخََرْجُت ُمْسرَِعةً أَطْلُُبهَا، فََرَجْعُت فَإِذَا  َجلَْسُت ِفيَها َضرَْبُت بَِيِدي َعلَى َصْدرِي، فَإِذَا

ي ْهرِ الَْبِعريِ ال َيرَْونِي إِال أَنِّالْقَْوُم قَْد سَاُروا، فَإِذَا أََنا ال أََرى إِال الُْغَباَر ِمْن َبعِيٍد، فَإِذَا ُهْم قَْد َوَضعُوا الَْحدَاَجةَ َعلَى ظَ
َصفَْوانُ بن الُْمَعطَّلِ السُّلَِميُّ، أُمُّ : َمنِ الرَُّجلُ؟ قَالَ: ِفيَها ِلَما َرأَْوا ِمْن ِخفَِّتي، فَإِذَا َرُجلٌ آِخذٌ بِرَأْسِ َبِعريِِه، فَقُلُْت

أَِدْر َعنِّي َوجَْهَك َوَضْع رِجْلََك َعلَى ِذرَاعِ َبعِريَِك،  :إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيهِ رَاجُِعونَ، قُلُْت: َنَعْم، قَالَ: الُْمْؤِمنَِني أَْنِت؟ قُلُْت
فَأَْدَركُْت النَّاَس ِحَني نََزلُوا، فَذََهَب، فََوضََعنِي ِعْندَ الَْحَداجَِة، فََنظََر إِلَيَّ النَّاُس : أَفَْعلُ َوُنْعَمةُ َعْينٍ َوكََراَمةٌ، قَالَْت: قَالَ

ْنكَْرتُ لُطَْف أَبََويَّ َوأَْنكَْرُت َرسُولَ اللَِّه َوال أَْعلَُم َما قَْد كَانَ ِقيلَ حَتَّى َدَخلَْت َخاِدمَِتي أَوْ َوأَ: َوال أَشُْعُر، قَالَْت
أُمِّي كُلَّ  َما أَغْفَلَِك؟ فَأََخذَْتنِي حُمَّى َناِفٌض، فَأََخذَْت: َوقَالَ ِلي َرُجلٌ ِمَن الُْمهَاجِرِيَن: كَذَا، قَالَْت: َربِيَبِتي فَقَالَْت

  ثَْوبٍ ِفي الَْبْيِت، فَأَلْقَتُْه

َما أَكْثََر النَِّساِء َوَتقِْدُر َعلَى الَْبَدلِ، َوقَالَ : َما َتَرْونَ؟فَقَالَ َبْعُضُهْم:َعلَيَّ، فَاْسَتشَاَر َرُسولُ اللَِّه أُنَاًسا ِمْن أَْصَحابِِه، فَقَالَ
: َواللَِّه لَيَُبيُِّننَُّه اللَُّه فَال تَْعَجلْ، قَالَْت: ْيَك َينْزِلُ الَْوْحُي َوأَمُْرَنا َألْمرِكَ َتَبٌع، َوقَالَ َبْعُضُهْمأَْنَت َرُسولُ اللَِّه َوَعلَ: َبْعضُُهْم

: َما لَِهِذِه؟، قَالَتْ أُمِّي:، قَالَفََدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه فََرأَى َما بِي: َوقَْد َصاَر َوْجُه أَبِي كَأَنَّهُ ُصبَّ َعلَْيِه الزِّرْنِيُخ، قَالَْت



اتَِّقي :وَأََتانِي، فَقَالَ: فََزادَنِي ذَِلَك َعلَى َما ِعْنِدي، قَالَْت: ِممَّا ِلَهِذِه ِممَّا قُلُْتْم َوِقيلَ، فَلَْم يََتكَلَّْم وَلَْم يَقُلْ َشيْئًا، قَالَْت
َهذَا شَْيئًا، فَُتوبِي إِلَى اللَِّه، فَإِنَّ اللََّه َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه، َوَيْعفُو َعنِ السَّيِّئَاِت،  اللََّه َيا َعاِئَشةُ، َوإِنْ كُْنِت قَاَرفِْت ِمْن

يلٌ َواللَُّه الُْمْسَتَعانُ فََصْبٌر َجِم"غَْيَر أَنِّي أَقُولُ كََما قَالَ أَُبو ُيوُسَف : َوطَلَْبُت اْسمَ َيْعقُوَب فَلَْم أَقِْدْر َعلَْيِه، فَقُلُْت: قَالَْت
فَبَْيَنا : ، قَالَْت] ١٨يوسف آية "[َعلَى َما َتِصفُونَ إِنََّما أَْشكُو بَثِّي َوحُْزنِي إِلَى اللَِّه َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ

خُ َحتَّى َنَزلَ َعلَْيِه الَْوْحُي، َوكَانَ إِذَا أُوِحَي إِلَْيِه لَْم َيطْرِْف، َرسُولُ اللَِّه َمَع أَْصَحابِِه وََوْجُهُه كَأَنََّما ِذيَب َعلَْيِه الزِّرْنِي
أَْبِشْر َيا أََبا :ِضَي الَْوْحُي، قَالَفََعَرَف أَْصحَاُبُه أَنَّهُ ُيوَحى إِلَْيِه َوَجَعلُوا َيْنظُُرونَ إِلَى َوْجهِِه، َوُهَو َيَتهَلَّلُ َوُيْسفُِر، فَلَمَّا قُ

  َوقَرَأَ: ، قَْد أَنَْزلَ اللَُّه ُعذَْر اْبنَِتَك َوبََراَءَتَها، فَاْنطَلََق إِلَْيهَا، فََبشََّرهَا، قَالَْتَبكْرٍ

ِحبِكَ الَِّذي فَقُلُْت بِحَْمِد اللَِّه ال بَِحْمدِ صَا: َوأَقَْبلَ أَُبو َبكْرٍ ُمْسرًِعا َيكَاُد أَنْ يَْنكَبَّ، قَالَْت: َعلَْيِه َما َنَزلَ ِفيَّ، قَالَْت
: نِي أَُبو َبكْرٍ، َوقَالَجِئَْت ِمْن ِعْنِدِه، فََجاَء َرسُولُ اللَِّه فَجَلََس ِعْنَد رَأِْسي فَأََخذَ بِكَفِّي فَاْنَتَزْعُت َيَديَّ ِمْنُه، فَضََرَب

  .فََهذَا كَانَ أَْمرِي: ِحَك َرُسولُ اللَِّه، قَالَْتأََتْنزِِعَني كَفَِّك ِمْن َرُسولِ اللَِّه؟ أَو بَِرُسولِ اللَِّه َتفَْعِلَني َهذَا؟ فََض
ْينَةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَي - ١٨٦٧٩

َتَزوَّجَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َألْسوَِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْتَسِعيٍد اَألْعَورِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ا
ْعَرافُ َشْيٌء َيْصَنُعُه اَأل: َوالَْحْوُف: َوَعلَيَّ َحْوٌف، فََما ُهَو أَنْ َتَزوَّجَنِي حَتَّى أَلْقَى اللَُّه َعلَيَّ الَْحَياَء، وَالَْحْوَف، قَالَ

  ).َعلَى الصِّْبَياِن ِمْن ُسَورٍ ُيلْبُِسُه اَألعَْرابُ أَبَْناَءُهْم 
ثنا ُهشَْيٌم، أَْخبََرَنا ُعَمُر بن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ - ١٨٦٨٠

بَِحْمِد اللَِّه :مَّا نََزلَ ُعذْرِي ِمَن السََّماِء، َجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَخَْبرَنِي بِذَِلَك، فَقُلُْتلَ:َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
  .ال بِحَْمِدَك
نِيُّ، ثنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن ُعَمَر بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحمِيِد الِْحمَّا - ١٨٦٨١

  ُرِميتُ بِالَِّذيِ رُِميُت بِِه وَأََنا غَاِفلَةٌ، فََبْيَنَما النَّبِيُّ: أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

بَِحْمدِ اللَِّه ال : َيا َعاِئشَةُ، أَْبِشرِي، قُلُْت:َوْجهَُه، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنِدي جَاِلٌس، ثُمَّ اْسَتَوى قَاِعًدا َوَمَسَح 
  ] .٢٣النور آية "[إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت الَْغاِفالِت الُْمْؤمَِناِت: "بِحَْمِدكَْم، ثُمَّ قََرأَ َعلَيَّ َهِذهِ اآلَياِت

ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، ثنا خَاِلدُ بن ِخَداشٍ، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوبِ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن  - ١٨٦٨٢
ِه بن لَمَّا َبلََغنِي َما َتكَلَُّموا بِِه َهَمْمُت أَنْ آِتَي قَِليًبا فَأَطَْرَح نَفِْسي ِفيِه، َحدَّثََنا َعْبُد اللَّ:اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن َعاِئشَةَ، قَالَْت

 بن ِمْغَولٍ، َعْن أَبِي الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَُبو ُشعَْيبٍ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ، ثنا اْبُن الُْمَباَرِك، َعْن َماِلِك
  .لَمَّا ِقيلَ، فَذَكََرُه: ُحَصْينٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

لْقَاِسُم بن َعبَّادٍ الَْخطَّابِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُحَمْيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ، وَإِبَْراِهيمُ بن َحدَّثََنا ا - ١٨٦٨٣
َي اللَُّه َتَعالَى َشةَ َرِضالُْمْخَتارِ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َيْحَيى بن َعبَّادِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئ

ِه َوَسلََّم ِفي لَمَّا كَانَ ِمْن أَْمرِ ِعقِْدي َما كَانَ قَالَ أَْهلُ اإلِفِْك َما قَالُوا، فَخََرْجُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي:َعْنَها، قَالَْت
اَس، وَاطَّلََع الْفَجُْر، فَلَِقيُت ِمْن أَبِي َبكْرٍ َما َشاَء اللَُّه، َوقَالَ غَْزَوٍة أُخَْرى، فََسقَطَ أَْيًضا ِعقِْدي، حَتَّى حََبَس الِْتَماُسُه النَّ

  ، فَقَالَ أَبُوَيا بنيَّةُ ِفي َسفَرٍ َتكُونَِني َعَناًء وََبالًء َولَْيَس َمَع النَّاسِ َماٌء، فَأَْنَزلَ اللَُّه الرُّْخَصةَ بِالتَّيَمُّمِ:ِلي



  .بنيَّةُ إِنَِّك ِلَما َعِلْمُت ُمَباَركَةٌأََما وَاللَِّه َيا :َبكْرٍ
ثنا أَبِي، : ثنا سَِعيُد بن َيحَْيى بن َسعِيٍد اُألمَوِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى بن َشْيَبةَ الِْمْصرِيُّ، قَالَ - ١٨٦٨٤

َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :ْيرِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْتَعنِ اْبنِ إِْسَحاَق، َعْن َيحَْيى بن َعبَّاِد بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّب
أَْهلَُك َوال َنْعلَُم إِال َخيًْرا، َوَهذَا الَْباِطلُ : َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليا، َوأَُساَمةَ فَاسَْتشَاَرُهَما، فَأَمَّا أَُساَمةُ، فَقَالَ خَْيًرا، َوقَالَ

إِنَّ النَِّساَء لَكَِثٌري، َوإِنََّك لَقَاِدٌر أَنْ َتسَْتخْرَِج َوَتسْأَلَ الَْجارَِيةَ، فَإِنََّها َسَتْصُدُق، َوذَكَرَ : َوأَمَّا َعِليٌّ، فَقَالََوالْكَِذُب، 
  .َحِديثَ اِإلفِْك

ُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا ُحَصْيٌن، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، ثنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، ثنا ُسوَْي - ١٨٦٨٥
: َبْيَنا أََنا قَاِعَدةٌ ِعْنَد عَاِئَشةَ إِذْ َجاَءِت اْمَرأَةٌ ِمَن األَْنَصارِ، فَقَالَْت: َواِئلٍ، َعْن َمْسُروقٍ، أَنَّ أُمَّ ُروَمانَ َحدَّثَْتُهْم، قَالَْت

فََسِمَعُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : كَذَا وَكَذَا، قَالَْت: َوَما ُهَو؟ قَالَْت: فَقَالَْت َعاِئشَةُفََعلَ اللَُّه بِفُالٍن َوفُالٍن َوفََعلَ، 
ال َوَعلَْيَها ُحمَّى فَخََرَجْت َعاِئَشةُ مَْغِشيا َعلَْيَها، فََما أَفَاقَْت إِ: نََعْم، قَالَْت: وَأَُبو َبكْرٍ؟ قَالَْت: نََعْم، قَالَْت: َوَسلََّم؟ قَالَْت

أََخذَْتَها : َما شَأُْنَها؟، قَالُوا:بناِفضٍ، فَطُرَِح َعلَْيَها الثَِّياُب، فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي ُمضْطَجَِعةٌ، فَقَالَ
  وَاللَِّه لَِئْن: ، فَقَالَْتلََعلَُّه ِفي َحِديٍث ُحدِّثَْت، فَقََعَدْت َعاِئَشةُ:ُحمَّى بناِفضٍ، قَالَ

اللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َحلَفُْت ال ُتَصدِّقُونِي، َولَِئنِ اعَْتذَْرُت ال تَْعذُرُونِي، َوإِنََّما َمثَِلي َوَمثَلُكُْم مَثَلُ َيْعقُوَب َوَبنِيِه َو
، بَِحْمدِ :بَِحْمدِ اللَِّه ال بَِحْمِدَك، أَْو قَالَْت: َم، فَنََزلَ ُعذُْرهَا، فَقَالَْتَتِصفُونَ، فََخَرجَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .اللَِّه ال بَِحْمِد أََحٍد
ِه، َجدَِّحدَّثََنا َسلََمةُ بن إِْبَراِهيَم بن إِْسَماِعيلَ بن َيْحَيى بن َسلََمةَ بن كُهَْيلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن  - ١٨٦٨٦

 كَانَ إِذَا َسافََر َسافََر بِبَْعضِ َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعنِ الَْحَسنِ الْعََربِيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ا َهْوَدٌج، َوكَانَ الَْهْوَدجُ لَُه رِجَالٌ َيْحِملُوَنُه وََيَضُعوَنُه، نِسَاِئِه َوُيقِْسُم بَْيَنُهْم، فََسافََر بِعَاِئَشةَ بنِت أَبِي َبكْرٍ، َوكَانَ لََه

لَْم ُيْعلَْم بِهَا، فَاْسَتْيقَظَ النَّبِيُّ فََعرََّس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصحَاُبُه، َوَخَرَجْت عَاِئَشةُ لِلَْحاجَِة، فََتَباَعَدْت فَ
 أَنََّها ِفيِه، فَسَاُروا ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالنَّاُس قَِد ارَْتَحلُوا، َوَجاَء الَِّذيَن َيْحِملُونَ الَْهْوَدَج فََحَملُوُه َوال َيْعلَُمونَ إِالَصلَّى اللَّ

َصفَْوانُ بن الُْمَعطَّلِ، : َن األَْنصَارِ، ُيقَالُ لَُهَوأَقَْبلَْت َعاِئَشةُ، فََوَجدَْتُهْم قَِد ارَْتَحلُوا، فََجلََسْت َمكَانََها، فَاْسَتْيقَظَ َرُجلٌ ِم
اَها قَْبلَ الِْحجَابِ، َوجََعلَ َوكَانَ ال َيقَْربُ النَِّساَء، فََتقَرََّب ِمْنَها، َوكَانَ َمَعُه َبِعٌري لَُه، فَلَمَّا َرآَها َحَملََها، َوقَْد كَانَ َيَر

  النَّاَس َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه َعاِئَشةُ َوأَكْثَرُوا َيقُوُد بَِها الَْبِعريَ َحتَّى أَتَُوا

: يَها زَْيَد بن ثَابٍِت َوغَْيَرُه، فَقَالَالْقَْولَ، فََبلَغَ ذَِلكَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََشقَّ َعلَْيِه َحتَّى اْعَتزَلََها، وَاْسَتَشاَر ِف
النَِّساُء كَِثٌري، فَحََملَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : َيا َرسُولَ اللَِّه، َدْعَها لََعلَّ اللََّه أَنْ ُيَحدِّثَ لََك ِفيَها، فَقَالَ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ

: َتِعَس ِمسْطٌَح، فَقَالَْت َعاِئَشةُ: أُمُّ ِمسْطَحٍ، فَقَالَْت َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيَها، َوَخَرَجْت َعاِئَشةُ لَْيلَةً َتْمِشي ِفي نَِساٍء، فََعثََرْت
إِنَِّك َما َتْدرِيَن َما َيقُولُونَ، َوأَْخَبرَْتَها الَْخَبَر، : بِئَْس َما قُلِْت، َتقُوِلَني َهذَا ِلَرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ اللَِّه؟، فَقَالَْت

النور "[إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاِإلفِْك ُعْصَبةٌ مِْنكُْم"ْيَها، ثُمَّ نََزلَ الْقُْرآنُ بُِعذْرَِها ِفي سُوَرِة النُّورِ فََسقَطَْت َعاِئَشةُ َمْغِشيا َعلَ
ْضلِ َوال َيأَْتلِ أُولُو الْفَ"َونََزلَ ] ١١النور آية "[َوالَِّذي تََولَّى ِكبَْرُه ِمْنُهمْ لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم"َحتَّى َبلَغَ ] ١١آية 
، َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ ُيعِْطي ِمسْطًَحا َويََبرُُّه وََيِصلُُه، ] ٢٢النور آية "[َواللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم"إِلَى قَْوِلِه ] ٢٢النور آية "[ِمْنكُْم

أَال ُتِحبُّونَ أَنْ َيغِْفَر اللَّهُ "ِذِه اآلَيةُ َوكَانَ ِممَّْن أَكْثََر َعلَى َعاِئَشةَ، فََحلََف أَُبو َبكْرٍ أَنْ ال ُيْعِطَيهُ َشْيئًا، فَنََزلَْت َه
بُِعذْرَِها َوبَِما فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيأِْتَيَها وَُيَبشَِّرهَا، فََجاَء أَُبو َبكْرٍ، فَأَخَْبَرَها ] ٢٢النور آية "[لَكُْم



  .ْمِدَك َوال بَِحْمدِ َصاِحبَِكال بَِح: أَنَْزلَ اللَُّه، فَقَالَْت
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْدرِيَس بن عَاِصمٍ الَْجمَّالُ، ثنا إِْبَراِهيُم بن َصاِلحِ بن حَْربٍ، ثنا - ١٨٦٨٧

رِ األَْنَصارِيِّ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه إِْسَماعِيلُ بن َيْحَيى التَّيِْميُّ، ثنا أَُبو مَْعَشرٍ الَْمِدينِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن قَْيسٍ، َعْن أَبِي الَْيَس
بِحَْمِد اللَِّه َوال بِحَْمِدَك، فََخَرَج َرُسولُ : َيا َعاِئَشةُ، قَْد أَْنَزلَ اللَُّه ُعذَْرِك، فَقَالَْت:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلعَاِئَشةَ
  .للَِّه بن أَُبيٍّ فَضََرَبُه َحدَّْينِ، َوَبَعثَ إِلَى ِمسْطَحٍ، َوَحْمَنةَ فَضََربَُهْماللَِّه ِمْن ِعْنِد َعاِئَشةَ فََبَعثَ إِلَى َعْبدِ ا

ثنا إِْسَماعِيلُ بن َيْحَيى بن : َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َخالٍد الدَّْورَِقيُّ، ثنا َسْعَدانُ بن َزكَرِيَّا الدَّْوَرِقيُّ، قَالَ - ١٨٦٨٨
كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََرادَ : ْيِميُّ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالََعْبِد اللَِّه التَّ

ُرْجَن َيْسِقنيَ الَْماَء وَُيَداوِيَن الْجَْرَحى، فَلَمَّا َسفًَرا أَقَْرَع َبْيَن نِسَاِئِه أَثْالثًا، فََمْن أَصَاَبْتُه الْقُْرَعةُ أَْخَرجَ بِهِنَّ َمَعُه، فَكُنَّ َيْخ
فَلَمَّا كَاُنوا ِفي بَْعضِ الطَّرِيقِ غََزا بين الُْمْصطَِلقِ أَقَْرَع َبْيَنُهنَّ، فَأََصاَبِت الْقُْرَعةُ َعاِئَشةَ َوأُمَّ َسلََمةَ، فَأَخَْرَج بِهَِما َمَعُه، 

لَتْ أَنَاُخوا َبِعَريَها لُِيْصِلحُوا َرْحلََها، َوكَاَنْت َعاِئَشةُ ُترِيُد قََضاَء حَاَجٍة، فَلَمَّا أَْنزَلُوا إِبِلَُهْم، قَاَمالَ َرْحلُ أُمِّ َسلََمةَ، فَ
جِ، فَأََخذُْت َماًء ِفي فَنََزلُْت ِمَن الْهَْوَد: فَقُلُْت ِفي َنفِْسي إِلَى َما ُيْصِلحُوا َرْحلَ أُمِّ َسلََمةَ أَقِْضي حَاَجِتي، قَالَْت: َعاِئَشةُ

َبَعثَ الْقَْوُم إِبِلَُهمْ السَّطْلِ وَلَْم َيْعلَُموا بنُزوِلي فَأََتْيتُ َخرَِبةً َواْنقَطََعْت ِقالدَِتي، فَاْحَتَبْسُت ِفي َرْجعَِها َونِظَامَِها، َو
  َوَمَضْوا، وَظَنُّوا

إِنَّ : فَاتََّبعُْتُهْم َحتَّى أُعْيِيُت، فَقُلُْت ِفي َنفِْسي: فََرَجْعُت، َولَمْ أََر أََحًدا، قَالَْت: أَنِّي ِفي الْهَْوَدجِ لَْم أَْنَزلْ، قَالَْت َعاِئَشةُ
كَانَ فَقُْمُت َعلَى َبْعضِ الطَّرِيقِ، فََمرَّ بِي َصفَْوانُ بن الُْمعَطَّلِ السُّلَِميُّ، َو: الْقَْوَم َسَيفِْقُدونِي َويَْرجُِعونَ ِفي طَلَبِي، قَالَْت

ْجَعلَُه َعلَى السَّاقَِة فََجَعلَُه، فَكَانَ َرِفيَق َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَانَ سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َي
فَلَمَّا َمرَّ : ْم ِمْن َشْيٍء َحَملَُه َحتَّى َيأِْتَي بِِه أَْصَحابَُه، قَالَْت َعاِئَشةُإِذَا َرَحلَ النَّاُس أَقَاَم ُيَصلِّي، ثُمَّ اتَّبََعُهْم، فََما َسقَطَ ِمنُْه

 إِنَّ ِللَِّه: إِنِّي لَْسُت َرُجال أََنا َعاِئَشةُ، فَقَالَ: فَقُلُْت: َيا َنْوَمانُ قُْم فَإِنَّ النَّاَس قَْد َمَضْوا، قَالَْت: بِي ظَنَّ أَنِّي َرُجلٌ، فَقَالَ
َيا أُمَّةَ قَْوِمي، فَارْكَبِي، فَإِذَا َركِْبِت فَآذِنِينِي، : َوإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ، ثُمَّ أَنَاَخ َبِعريَُه، فََعقَلَ َيَدْيِه، ثُمَّ وَلَّى َعنِّي، فَقَالَ

فََما كَلََّمَها كَالًما َحتَّى : طَامِ الَْجَملِ، فَقَالَ اْبُن ُعَمَرفََرِكْبُت فََجاَء َحتَّى َحلَّ الِْعقَالَ، ثُمَّ َبَعثَ ِحْملَُه، فَأََخذَ بِِخ: قَالَْت
َعاَنُه َعلَى ذَِلَك َحسَّانُ بن أََتى بَِها َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ َعْبدُ اللَِّه بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ الُْمَناِفُق فََجرَ بَِها َوَربِّ الْكَْعَبِة، َوأَ

َوكَانَ  سْطَُح بن أُثَاثَةَ، َوَحْمَنةُ، َوشاَع ذَِلَك ِفي الَْعْسكَرِ، َوَبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،ثَابِتٍ اَألْنصَارِيَّ َوِم
  ُدِفي قَلْبِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَما قَالُوا، حَتَّى َرَجُعوا إِلَى الَْمِديَنِة، َوأَشَاَع َعْب

: ِه َوَسلََّم، قَالَْت َعاِئَشةُاللَِّه بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ َهذَا الَْحدِيثَ ِفي الَْمِدينَِة، َواْشَتدَّ ذَِلَك َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
: ي السَّطْلَ َوِفيِه َماٌء، فََوقََع السَّطْلُ ِمنَْها، فَقَالَْتفََدَخلَْت ذَاَت َيْومٍ أُمُّ ِمسْطَحٍ فََرأَْتنِي وَأََنا أُرِيُد الَْمذَْهَب، فََحَملَْت َمِع

إِنَّهُ َسالَ : ُسْبَحانَ اللَِّه، ُتْتِعِسَني َرُجال ِمْن أَْهلِ َبْدرٍ َوُهَو اْبُنِك؟، قَالَْت لََها أُمُّ ِمْسطَحٍ: َتِعَس ِمسْطٌَح، قَالَْت لََها عَاِئَشةُ
فَلَمَّا أَْخبََرتْنِي أََخذَْتنِي الُْحمَّى َوَتقَلََّص َما كَانَ بِي وَلَْم أَبُْعِد : ْدرِيَن، وَأَْخبََرْتَها الَْخَبَر، قَالَْتبِِك السَّْيلُ وَأَْنِت ال َت
، َولَْم أَْدرِ ِمْن أَيِّ َشْيٍء ِهَي؟ َوقَْد كُْنتُ أََرى ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبلَ ذَِلَك َجفَْوةً: الَْمذَْهَب، قَالَْت َعاِئَشةُ

ا أَْخبََرْتنِي أُمُّ ِمْسطَحٍ، قَالَتْ فَلَمَّا َحدَّثَتْنِي أُمُّ ِمسْطَحٍ فََعِلْمُت أَنَّ َجفَْوةَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنْت ِلَم
اذَْهبِي، فََخَرَجْت :َيا َرُسولَ اللَِّه، أََتأْذَنُ ِلي أَنْ أَذَْهَب إِلَى أَهِْلي؟ قَالَ: ْيِه َوَسلََّمفَقُلُْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعاِئَشةُ

َم ِمْن َبْيِتِه، أَخَْرَجنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َمالَِك؟ قَالَْت: َعاِئَشةُ حَتَّى أََتْت أََباَها أََبا َبكْرٍ، قَالَ لََها أَُبو َبكْرٍ



لَِّه صَلَّى فَأَخَْرَجِك َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَآُويُك، أََنا َواللَِّه ال آوِيِك حَتَّى َيأُْمَر َرُسولُ ال: قَالَ لََها أَُبو َبكْرٍ
  :لَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيؤْوَِيَها، فَقَالَ لََها أَُبو َبكْرٍاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََمَرُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

ةُ وأُمُّ ُروَمانَ َوأَُبو َبكْرٍ َوعَْبُد َواللَِّه َما ِقيلَ لََنا َهذَا ِفي الَْجاِهِليَِّة قَطُّ، فَكَْيَف َوقَْد أَعَزََّنا اللَُّه بِاِإلْسالمِ؟، فََبكَْت َعاِئَش
ثَْنى َعلَْيِه، ُهْم أَْهلُ الدَّارِ، َوَبلَغَ ذَاكَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََصِعَد الِْمْنَبَر، فَحَِمَد اللََّه وَأَالرَّْحَمنِ، َوَبكَى َمَع

َيا َرسُولَ اللَِّه، أََنا أَْعذُُرَك ِمنُْه، : ، فَقَالَأَيَُّها النَّاُس َمْن َيْعذُرُنِي ِممَّْن ُيْؤِذينِي؟فَقَاَم إِلَْيِه سَْعُد بن ُمَعاٍذ، فََسلَّ َسْيفَُه:فَقَالَ
كَذَْبَت، َواللَّهِ : َباَدةَ، فَقَالَإِنْ َيَك ِمَن األَْوسِ أََتيُْتَك بَِرأْسِِه، َوإِنْ َيُك ِمَن الَْخْزَرجِ أَمَْرَتَنا بِأَْمرَِك ِفيِه، فَقَاَم َسْعُد بن ُع

َيا : َيا لَألَْوسِ، َوقَالَ َهذَا: ا طَلَبَْتَنا بُِدُخولٍ كَاَنْت َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم ِفي الَْجاِهِليَِّة، فَقَالَ َهذَاَما َتقِْدُر َعلَى قَْتِلِه إِنََّم
َرُسولُ اللَِّه، َيأُْمُرَنا  ِفيَم الْكَالُم؟ َهذَا: لَلْخَْزَرجِ، فَاْضطََرُبوا بِالنَِّعالِ وَالِْحجَاَرِة وََتالطَمُوا، فَقَاَم أُسَْيُد بن ُحَضْيرٍ، فَقَالَ

إِلَْيِه أَُبو ُعبَْيَدةَ بن الَْجرَّاحِ، بِأَْمرِِه فَسَفََد َعْن َرغْمِ أَْنِف َمْن َرِغَم، َوَنَزلَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َوُهَو َعلَى الْمِْنَبرِ، فَصَِعَد 
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى النَّاسِ َجِميًعا، ثُمَّ َتال َعلَْيهِْم َما نََزلَ بِِه جِْبرِيلُ فَاْحَتَضنَُه، فَلَمَّا ُسرَِّي َعْنُه أَْوَمأَ َرسُولُ اللَّ

ْخَرى فَقَاِتلُوا الَِّتي َوإِنْ طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُوا فَأَْصِلحُوا بَْيَنُهَما فَإِنْ َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى اُأل"َعلَْيِه السَّالُم، فََنَزلَ 
  َرِضيَنا َيا َرسُولَ اللَِّه بَِما أَنَْزلَ: ، فََصاَح النَّاُس] ٩احلجرات آية "[َتْبِغي بِالسَّْيِف

َسلََّم َعنِ الِْمْنَبرِ، وَاْنَتظَرَ ِه َواللَُّه ِمَن الْقُْرآِن، فَقَاَم َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ فََتالَزمُوا َوَتَصالَُحوا، َونََزلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َيْعُد َعِليا وَأَُساَمةَ بَْعَد َمْوتِ الَْوْحَي ِفي َعاِئَشةَ، َوَبَعثَ إِلَى َعِليٍّ َوأَُساَمةَ وََبرِيَرةَ، َوكَانَ إِذَا أََرادَ أَنْ َيْسَتِشَري اْمَرأً لَْم 

َيا َرُسولَ اللَِّه قَْد قَالَ النَّاُس َوقَْد : عَاِئَشةَ؟ فَقَْد أََهمَّنِي َما قَالَ النَّاُس ِفيَها، فَقَالَ لَُهَما َتقُولُ ِفي :أَبِيِه َزْيٍد، فَقَالَ ِلَعِليٍّ
َك َهذَا بُْهَتانٌ سُْبَحانَ اللَِّه َما َيِحلُّ لََنا أَنْ نََتكَلََّم بَِهذَا، سُْبحَاَن: َما َتقُولُ أَْنَت؟، قَالَ:َحلَّ لََك طَالقَُها، َوقَالَ ُألَساَمةَ

َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه َما َعِلْمُت َعلَى أَْهِلَك إِال خَْيًرا، إِال أَنََّها اْمَرأَةٌ : َما َتقُوِلَني َيا َبرِيَرةُ؟، قَالَْت:َعِظيٌم، فَقَالَ لَِبرِيَرةَ
كَانَ َشْيٌء ِمْن َهذَا لَُيخْبِرَنََّك اللَُّه، فََخَرَج النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َنُؤوٌم، َتَناُم حَتَّى َتجِيَء الدَّاجُِن فََتأْكُلَ َعجِيَنَها، َوإِنْ

لََّه َيا َعاِئَشةُ، إِنْ كُْنِت فََعلِْت َهذَا اَألْمَر فَقُوِلي حَتَّى اْسَتْغِفَر ال:َوَسلََّم حَتَّى أََتى َمنْزِلَ أَبِي َبكْرٍ، فََدَخلَ َعلَْيَها، فَقَالَ لََها
لَكُْم إِال َمثَلُ أَبِي وَاللَِّه ال أَْسَتْغِفُر اللََّه ِمْنُه أََبًدا، إِنْ كُْنُت فََعلُْتُه فَال غَفََر اللَُّه ِلي، َوَما أَجُِد َمثَِلي َوَمثَ: لَِك، قَالَْت

يوسف آية "[لَى اللَِّه َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَإِنََّما أَْشكُو َبثِّي َوُحزْنِي إِ"ُيوُسَف َوذََهبَ اْسُم َيْعقُوَب ِمَن اَألَسِف، 
  ، فََبْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيكَلُِّمَها إِذْ َنَزلَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم] ١٨

قَْوِمي : ِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْعسَةٌ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ ِلَعاِئَشةَبِالَْوْحيِ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََخذَ
ُسرَِّي َعْنُه ال وَاللَِّه ال أَْدُنو ِمنُْه، فَقَاَم أَُبو َبكْرٍ، فَاحَْتَضَن النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَ: فَاْحَتضِنِي َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَْت

بَِحْمِد اللَِّه ال بَِحْمِدَك، فََتال َعلَْيَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : عَاِئَشةُ قَْد أَنَْزلَ اللَُّه ُعذَْرِك، قَالَْت:َوُهَو َيْبَتِسُم، فَقَالَ
قُوِمي :ُعذُْرَها َوبََراَءُتهَا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَسلََّم ُسوَرةَ النُّورِ إِلَى الْمَْوِضعِ الَِّذي انَْتَهى َخَبُرَها َو

َدةَ بن الَْجرَّاحِ، فََجَمعَ إِلَى الَْبْيِت، فَقَاَمْت َوَخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمْسجِِد، فََدَعا أََبا ُعبَْي
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َوبََعثَ إِلَى ثُمَّ َتال َعلَْيهِْم َما أَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمَن الْبََراَءِة ِلعَاِئَشةَ، َوَنَزلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّالنَّاَس، 

ْيِه َوَسلََّم َحدَّْينِ، َوَبَعثَ إِلَى َحسَّانَ بن ثَابٍِت َوِمسْطَحِ َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ الُْمَناِفقِ، فَجِيَء بِِه، فََضَرَبهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
إِنََّما ضََرَب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : بن أُثَاثَةَ، َوَحْمَنةَ بنِت َجْحش، فَُضرِبُوا َضْرًبا َوجِيًعا َوُوجِئَ ِفي رِقَابِهِْم، قَالَ اْبُن ُعَمَر



َعثَ أَُبو َبكْرٍ ِه بن أَُبيٍّ َحدَّْينِ، َألنَُّه َمْن قَذََف أَزَْواجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعلَْيِه َحدَّاِن، فََبَعلَْيِه َوَسلََّم َعْبَد اللَّ
  أَخْبِرْنِي َعْنَك وَأَْنَت اْبُن َخالَِتي َما َحَملََك َعلَى مَا: إِلَى ِمْسطَحِ بن أُثَاثَةَ، فَقَالَ

قْلَ لَهَا، َوأَمَّا َعْبدُ ِفي َعاِئَشةَ؟ أَمَّا َحسَّانُ، فََرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ لَْيَس ِمْن قَْوِمي، َوأَمَّا َحْمَنةُ، فَاْمرَأَةٌ َضِعيفَةٌ ال َعقُلَْت 
جٍ، أُْنِفُق َعلَْيَك َوأَكْسُوَك حَتَّى َبلَْغَت، َما اللَِّه بن أَُبيٍّ، فَُمَناِفٌق، َوأَْنَت ِفي ِعَياِلي مُْنذُ َماتَ أَُبوَك َوأَْنَت اْبُن أَْرَبعِ ِحَج

َك بِخَْيرٍ أََبدًا، ثُمَّ طََرَدهُ قَطَْعُت َعْنَك َنفَقَةً إِلَى َيْوِمي َهذَا، َواللَِّه إِنََّك لَِرُجلٌ ال َوَصلُْتَك بِِدرَْهمٍ أََبًدا َوال َعطَفُْت َعلَْي
أَال : "، فَلَمَّا قَالَ] ٢٢النور آية "[َوال يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم َوالسََّعِة"ِه، فََنَزلَ الْقُْرآنُ أَُبو َبكْرٍ وَأَْخَرَجُه ِمْن َمنْزِِل
نَّ لََك النَّفَقَةَ أَمَّا إِذْ َنَزلَ الْقُْرآنُ بِأَْمرِي ِفيَك ُألَضاِعفَ: َبكَى أَُبو َبكْرٍ، فَقَالَ] ٢٢النور آية "[ُتحِبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم

َمَعُه، فََنَزلَ الْقُْرآنُ  َوقَْد غَفَْرُت لََك، فَإِنَّ اللََّه أَمََرنِي أَنْ أَغِْفرَ لََك، َوكَاَنِت اْمَرأَةُ عَْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ ُمَناِفقَةً
عَْبَد : ، يَْعنِي"َوالَْخبِيثُونَ ِللَْخبِيثَاِت"َعْبَد اللَِّه : ، َيْعنِي"ِللْخَبِيِثَني"اْمرَأَةَ َعْبِد اللَِّه : ، َيْعنِي] ٢٦النور آية "[الَْخبِيثَاُت"

النَّبِيَّ : ، َيعْنِي"الطَّيُِّبونَ"عَاِئَشةَ، وَأَزَْواَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، و : ، يَْعنِي"الطَّيَِّباُت ِللطَّيِّبَِني"اللَِّه المَْرأَِتِه، و 
أُولَِئَك ُمَبرَُّءونَ ِممَّا "ِلَعاِئَشةَ، وَأَْزوَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ، َيْعنِي"ِللطَّيِّبَاِت"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َصلَّ

  ] .٢٦النور آية "[َيقُولُونَ
  ثنا ُمحَمَُّد بن: هَْيرٍ التُّْستَرِيُّ، قَاالَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، وَأَْحَمُد بن ُز - ١٨٦٨٩

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّهُ : لََبشَّارٍ، ثنا ُعَمُر بن َخِليفَةَ الَْبكَْراوِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَا
  .َبْيَن نَِسائِِه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا أََراَد َسفًَرا أَقَْرَع

ةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَو - ١٨٦٩٠
ِه َما كَشَفُْت ُمْنذُ كُْنُت أُنْثَى قَطُّ، َولَقُِتلَ َشهِيًدا ِفي َواللَّ: إِنَّ الرَُّجلَ الَِّذي قِيلَ لَُه َما ِقيلَ، قَالَ:أَبِيِه، َعْن َعاِئشَةَ، قَالَْت

  ).َسبِيلِ اللَّهَِوكَانَ ُعْرَوةُ ال ُيَسمِّيِه 
نَ، ْدَعاَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعِليِّ بن َزْيِد بن ُج - ١٨٦٩١

  .أَنَّ َصفَْوانَ بن الُْمعَطَّلِ،َنذَرَ أَنْ َيْضرَِب َحسَّانَ بن ثَابٍِت بِالسَّْيِف َضْرَبةً
ثنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ : َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، ثنا َعْبُد الَْغنِيِّ بن َسِعيٍد الثَّقَِفيُّ، قَالَ - ١٨٦٩٢

اْبنِ َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَعْن ُمقَاِتلِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ، َعنِ الصَّْنَعانِيُّ، 
ْعنِي بِالْكَِذبِ َعلَى ُيرِيُد أَنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاِإلفِْك، َي] ١١النور آية "[إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاِإلفِْك ُعْصَبةٌ مِْنكُْم"َعبَّاسٍ، 

، يُرِيُد َخْيًرا ِلَرسُولِ اللَِّه ] ١١النور آية "[ال َتْحِسُبوُه َشرا لَكُمْ َبلْ ُهَو خَْيٌر لَكُْم"َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني أَْرَبَعةٌ ِمْنكُْم 
ِلكُلِّ اْمرِئٍ "َني، َوَخيًْرا ألَبِي َبكْرٍ، َوأُمِّ َعاِئَشةَ وَِلَصفَْوانَ بن الُْمَعطَّلِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَبَراَءةً ِلسَيَِّدِة نَِساِء الُْمْؤِمنِ

  ِمْنُهْم مَا

لَُه "، يُرِيُد َعْبَد اللََّه بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ "مِْنُهْم"، يُرِيُد إَِشاَعَتُه ] ١١النور آية "[اكَْتَسَب ِمَن اإلِثْمِ َوالَِّذي تََولَّى كِْبَرُه
لَْوال إِذْ "ى النَّارِ ، يُرِيُد ِفي الدُّنَْيا َجلََدُه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَمَانَِني، َوِفي اآلخَِرِة َمِصُريُه إِلَ"َعذَاٌب َعظِيٌم
] ١٢النور آية "[اُت بِأَْنفُِسهِْم َخْيًرا َوقَالُوا َهذَا إِفٌْك ُمبٌِنيظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤمَِن"، يُرِيدُ أَفَال إِذْ َسِمْعُتُموُه "َسِمْعُتُموُه

َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَا كَِذٌب َوُزورٌ : ، َوذَِلَك أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اسَْتَشاَر ِفيهَا، فَقَالُوا َخْيرًا، َوقَالُوا
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َزْيَنبَ َزْوَج النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وََبرِيَرةَ َمْوالةَ َعاِئَشةَ، َوَجِميعَ أَزَْواجِ النَّبِيِّ َوالُْمْؤِمنَاُت يُرِيُد 



ُيرِيُد لَْو َجاُءوا ] ١٤النور آية "[ُشَهَداَء لَْوال َجاُءوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة"َوَسلََّم، َوقَالُوا َهذَا كَِذٌب َعِظيٌم، قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
النور "[فَإِذْ لَْم َيأْتُوا بِالشَُّهَداِء فَأُولَِئَك ِعْنَد اللَِّه ُهُم الْكَاِذُبونَ"َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء لَكَاُنوا ُهْم َوالَِّذيَن شَهُِدوا كَاِذَبْيَن، 

يُرِيُد فَلَْوال َما ] ١٤النور آية "[َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة" ُيرِيُد الْكَِذَب بِعَْينِِه،] ١٣آية 
يدُ ال يُرِ" َعذَاٌب َعظِيٌم"يُرِيُد ِمَن الْكَِذبِ، ] ١٤النور آية "[لََمسَّكُْم ِفي َما أَفَْضُتْم ِفيِه"َمنَّ اللَُّه بِِه َعلَْيكُْم َوسََتَركُْم، 

  َيْعلَمُ اللَُّه ِخالفَهُ،] ١٥النور آية "[إِذْ َتلَقَّْوَنُه بِأَلِْسنَِتكُْم َوَتقُولُونَ بِأَفَْواِهكُْم َما لَْيَس لَكُْم بِِه ِعلٌْم"اْنِقطَاَع لَُه، 

يُرِيُد أَنْ َتْرُموا َسيَِّدةَ نَِساِء الُْمْؤِمنَِني َوزَْوَج َرسُولِ اللَِّه َصلَّى ] ١٥النور آية "[وََتْحَسبُوَنُه َهيًِّنا َوُهَو ِعْنَد اللَِّه َعِظيٌم"
طُّ إِْعَرابَُها، وَإِنََّما َخلَقُْتَها طَيَِّبةً، َوَعَصْمُتَها ِمْن كُلِّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتْبَهُتوَنَها بَِما لَْم َيكُْن ِفيَها َولَْم يَقَْع ِفي قَلْبَِها قَ

ُيرِيُد ] ١٦النور آية "[َولَْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه قُلُْتْم َما َيكُونُ لََنا أَنْ َنَتكَلَّمَ بَِهذَا سُْبحَاَنَك َهذَا ُبْهَتانٌ َعِظيٌم"قَبِيحٍ، 
َيعِظُكُُم اللَُّه أَنْ َتُعودُوا "، ] ١٥٦النساء آية "[َوقَوْلُُهْم َعلَى َمرَْيَم ُبهَْتاًنا َعِظيًما"ِمثْلَ قَْوِلِه ِفي مَْرَيَم بِالُْبْهَتاِن االفْتَِراَء، 

النور "[ْم ُمْؤِمنَِنيإِنْ كُْنُت"يُرِيُد ِمْسطَحَ بن أُثَاثَةَ، َوَحْمَنةَ بنَت َجْحشٍ، َوَحسَّانَ بن ثَابٍِت، ] ١٧النور آية "[ِلِمثِْلِه أََبًدا
ُيرِيُد اآليَاِت الَِّتي أَنَْزلََها ] ١٨النور آية "[َوُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمُ اآلَياِت"ُيرِيُد إِنْ كُنُْتْم ُمَصدِِّقَني بِاللَِّه َوَرسُوِلِه، ] ١٧آية 

َحْيثُ " َحِكيٌم"ي قُلُوُبكُْم ِمَن النََّداَمِة ِفيَما ُخضُْتْم ِفيِه، بَِما ِف] ١٨النور آية "[وَاللَُّه َعِليٌم"ِفي َعاِئَشةَ، وَالْبََراَءةَ لََها، 
ِفي الَِّذينَ "يُرِيدُ َبْعَد َهذَا، ] ١٩النور آية "[إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتِشيَع الْفَاِحَشةُ"َحكََم ِفي الْقَذِْف ثَمَانَِني َجلْدَةً، 

ُيرِيُد َوجِيٌع، ] ١٩النور آية "[لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم"ْحَصنَِني وَالُْمْحَصنَاِت ِمَن الُْمَصدِِّقَني، يُرِيُد الُْم] ١٩النور آية "[آَمُنوا
 وَاللَُّه َيْعلَُم َوأَْنُتْم ال"ُيرِيُد ِفي الدُّْنَيا الْجَلَْد، َوِفي اآلخَِرِة الَْعذَاَب ِفي النَّارِ، ] ١٩النور آية "[ِفي الدُّنَْيا َواآلِخرَِة"

  يُرِيدُ ُسوَء َما َدَخلُْتْم ِفيِه] ١٩النور آية "[َتْعلَُمونَ

َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُمْ "َوَما ِفيِه ِمْن ِشدَِّة الَْعذَابِ، وَأَْنُتْم ال َتْعلَُمونَ ِشدَّةَ َسَخِط اللَِّه َعلَى َمْن فََعلَ َهذَا، 
تَفَضَّلَ اللَُّه بِِه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ِلَنَداَمِتكُْم، ُيرِيُد ِمسْطًَحا، َوَحْمنَةَ، َوَحسَّانَ،  يُرِيدُ لَْوال َما] ٢٠النور آية "[َوَرْحَمُتُه

 َيا أَيَُّها"يُرِيُد ِمَن الرَّْحَمِة َرؤُوٌف بِكُْم َحْيثُ َنِدمُْتْم َوَرَجْعُتمْ إِلَى الَْحقِّ، ] ٢٠النور آية "[َوأَنَّ اللََّه َرُءوفٌ َرحِيٌم"
يُرِيُد الزَّالِت، ] ٢١النور آية "[ال َتتَّبِعُوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن"ُيرِيُد َصدَّقُوا بِتَْوحِيِد اللَِّه، ] ٢١النور آية "[الَِّذيَن آَمُنوا

َولَْوال "كُلََّما َيكَْرُه اللَُّه، : لُْمْنكَرِِعْصَيانَ اللَِّه، وَا: يُرِيدُ بِالْفَْحَشاِء] ٢١النور آية "[فَإِنَُّه َيأُْمرُ بِالْفَْحَشاِء َوالْمُْنكَرِ"
َما َزكى مِْنكُْم ِمْن أََحٍد "ُيرِيُد َما تَفَضَّلَ اللَُّه بِِه َعلَْيكُْم َوَرِحَمكُْم بِِه، ] ٢١النور آية "[فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُُه

يُرِيُد فَقَْد ِشئْتُ ] ٢١النور آية "[َولَِكنَّ اللََّه ُيزَكِّي َمْن َيَشاُء"ِمْنكُْم أََبًدا،  يُرِيُد َما قَْبلَ َتْوَبةِ أََحٍد] ٢١النور آية "[أََبًدا
 ُيرِيُد ُسَمْيعٌ ِلقَوِْلكُْم، َعِليٌم بَِما ِفي أَنْفُِسكُْم ِمَن النََّداَمِة وَالتَّْوَبِة] ٢١النور آية "[َواللَُّه َسمِيٌع َعِليٌم"أَنْ أَتُوَب َعلَْيكُْم، 

يُرِيُد َوال َيْحِلْف أَُبو َبكْرٍ ] ٢٢النور آية "[أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم َوالسََّعِة"ُيرِيُد َوال َيْحِلْف، ] ٢٢النور آية "[َوال يَأَْتلِ"
النور "[اللَِّه َولَْيْعفُوا َولَْيْصفَحُواأَنْ ُيْؤتُوا أُوِلي الْقُرَْبى َوالَْمَساِكَني وَالُْمَهاجِرِيَن ِفي سَبِيلِ "أَنْ ال ُيْنِفَق َعلَى ِمسْطَحٍ، 

  فَقَْد َجَعلُْت ِفيَك َيا أََبا َبكْرٍ الْفَْضلَ، َوَجَعلُْت ِعْنَدَك] ٢٢آية 

َرةٌ َوَمْسكََنةٌ َوُمَشاَهَدةٌ َولَُه ِهْجالسََّعةَ َوالَْمْعرِفَةَ بِاللَِّه َوِصلَةَ الرَِّحمِ، فََتَعطَّْف َيا أََبا َبكْرٍ َعلَى ِمسْطَحٍ فَإِنَُّه لَُه قَرَاَبةٌ 
ُيرِيُد فَاغِْفْر ] ٢٢النور آية "[أَنْ َيغِْفَر اللَُّه لَكُْم"َيا أََبا َبكْرٍ، ] ٢٢النور آية "[أَال ُتِحبُّونَ"َوَرِضيُتَها مِْنَك َيْوَم َبْدرٍ، 

إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ "رٌ ِلَمْن أَْخطَأَ، َرحِيٌم بِأَْوِليَاِئي، ُيرِيُد فَإِنِّي غَفُو] ٢٢النور آية "[َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم"ِملْسطَحٍ، 
يُرِيُد الُْمَصدِّقَاِت بَِتْوحِيِد اللَِّه ] ٢٣النور آية "[الَْغاِفالِت الُْمْؤِمنَاِت"يُرِيدُ الَْعفَاِئَف، ] ٢٣النور آية "[الُْمْحَصنَاِت



  :ِفي عَاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني َوبُِرُسِلِه، َوقَْد قَالَ َحسَّانُ بن ثَابٍِت
  َحَصانٌ َرَزانٌ َما ُتَزنُّ بِرِيَبٍة وَُتصْبُِح غَرْثَى ِمْن لُُحومِ الْغََواِفلِ

، ] ٢٣النور آية "[لُِعُنوا ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة وَلَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم"وَلَِكنَّكَ َيا َحسَّانُ َما أَْنَت كَذَِلَك، : فَقَالَْت لَُه َعاِئَشةُ
َملُْعونَِني أَْيَن َما ثُِقفُوا أُِخذُوا َوقُتِّلُوا "أَخَْرجَُهْم ِمَن اِإلَمياِن مِثْلُ قَْوِلِه ِفي سُوَرِة اَألحَْزابِ ِللُْمَناِفِقَني : َيقُولُ
ِكْبرَ الْقَذِْف وَإَِشاَعَتُه، يُرِيُد عَْبَد اللَّهِ  ، يُرِيُد] ١١النور آية "[وَالَِّذي َتوَلَّى ِكْبَرُه ِمنُْهْم"، ] ٦١األحزاب آية "[َتقْتِيال

ُيرِيُد ] ٢٤النور آية "[َيْوَم َتشَْهُد َعلَْيهِْم أَلِْسنَُتُهْم وَأَْيِديُهْم َوأَْرُجلُُهمْ بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ"بن أَُبيٍّ اْبَن َسلُولَ الَْملُْعونَ، 
َتَعالَْوا َنْحِلُف بِاللَِّه َما كُنَّا : ْم، فََتكَلََّمِت الَْجوَارُِح، َوَشهَِدْت َعلَى أَْهِلَها َوذَِلَك أَنَُّهْم قَالُواأَنَّ اللََّه خََتَم َعلَى أَلِْسَنتِهِ

  ُمْشرِِكَني، فَخََتَم اللَُّه َعلَى أَلْسَِنِتهِْم

أَْوِلَياُؤهُ بِالثَّوَابِ، كَذَِلَك َيجْزِي أَْعَداَءُه بِالْعِقَابِ كَقَْوِلِه ِفي  َبْعَد ذَِلَك، ُيرِيُد ُيَجازِيهِْم بِأَْعَماِلهِْم بِالَْحقِّ كََما ُيجَاَزى
النور "[أَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ الُْمبُِني"َيْوَم الِْقَياَمِة " َوَيْعلَُمونَ"ُيرِيُد َيْوَم الْجََزاِء، ] ٣الفاحتة آية "[مَاِلِك َيْومِ الدِّينِ"الَْحْمِد 

َيوَْمِئذٍ " اللَِّه َوذَِلَك أَنَّ عَْبَد اللَِّه بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ كَانَ َيُشكُّ ِفي الدِّينِ، َوكَانَ رَأَْس الُْمَناِفِقَني َوذَِلَك قَْولُ ،] ٢٥آية 
، ] ٢٥النور آية "[للََّه ُهَو الَْحقُّ الُْمبُِنيأَنَّ ا"َوَيْعلَُم اْبُن َسلُولٍ َيْوَم الِْقَياَمِة ] ٢٥النور آية "[ُيَوفِّيهُِم اللَُّه ِديَنُهُم الَْحقَّ

] ٢٦النور آية "[الْخَبِيثَاتُ ِللْخَبِيِثَني وَالَْخبِيثُونَ لِلَْخبِيثَاِت: "ُيرِيُد اْنقَطََع الشَّكُّ َواسَْتْيقََن َحْيثُ ال َيْنفَُعُه الَْيِقُني، قَالَ
: َسلُولَ َوَمْن َشكَّ ِفي اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوبِقَذِْف ِمثْلِ َسيَِّدِة نَِساِء الْعَالَِمَني، ثُمَّ قَالَُيرِيُد أَْمثَالَ َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ اْبنِ 

ُم ِفي َسَرقٍَة َعاِئَشةُ طَيََّبَها اللَُّه لَِرُسوِلِه َعلَْيِه السَّالُم أََتى بَِها جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّال] ٢٦النور آية "[َوالطَّيَِّباتُ ِللطَّيِّبَِني"
َهِذِه عَاِئَشةُ بنُت أَبِي َبكْرٍ زَْوجَُتَك ِفي الدُّنَْيا َوَزْوَجُتَك ِفي الَْجنَِّة، : َحرِيرٍ قَْبلَ أَنْ ُتَصوََّر ِفي َرِحمِ أُمَِّها، فَقَالَ لَُه

: لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَرَّ بَِها َعْيًنا، ثُمَّ قَالَِعَوًضا ِمْن َخِدَجيةَ بنِت ُخَويِْلٍد َوذَِلَك ِعْنَد َمْوِتهَا، فَُسرَّ بَِها َرسُو
  ، يُرِيُد َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَيََّبُه اللَُّه ِلنَفِْسِه َوَجَعلَُه سَيَِّد] ٢٦النور آية "[َوالطَّيُِّبونَ ِللطَّيِّبَاِت"

ُيرِيُد بََراَءةَ اللَِّه ِمْن كَِذبِ َعْبدِ اللَّهِ ] ٢٦النور آية "[أُولَِئَك ُمَبرَُّءونَ ِممَّا َيقُولُونَ"يِّبَاُت يُرِيُد َعاِئَشةَ، َولَِد آَدَم، وَالطَّ
النور "[َورِْزٌق كَرٌِمي"ِة، يُرِيُد ِعْصَمةٌ ِفي الدُّْنيَا، َوَمْغِفَرةٌ ِفي اآلخَِر] ٢٦النور آية "[لَُهْم َمْغِفَرةٌ"بن أَُبيٍّ اْبنِ َسلُولَ، 

  ).ُيرِيُد رِْزُق الَْجنَِّة َوثََواٌب َعِظيٌم ] ٢٦آية 
  َباُب َتأْوِيلِ قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

  "إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاِإلفِْك ُعْصَبةٌ مِْنكُْم"
ثنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الصَّْنعَانِيُّ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ الْغَنِيِّ بن َسعِيٍد،  - ١٨٦٩٣

إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاِإلفْكِ "ُجرَْيجٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَعْن ُمقَاِتلِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك بن مَُزاِحمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 
  .ُيرِيُد َجاءُوا بِالْكَِذبِ َعلَى َعاِئَشةَ أَْرَبَعةٌ ِمْنكُْم] ١١النور آية "[ُعْصَبةٌ ِمْنكُْم
َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا َوْرقَاُء، - ١٨٦٩٤

  .أَْصَحاُب َعاِئَشةَ: ، قَالَ] ١١النور آية "[إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاِإلفِْك ُعْصَبةٌ مِْنكُْم" أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، ِفي قَْوِلِه
َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعطَاِء بن ِديَنارٍ،  - ١٨٦٩٥

َعْبدَ اللَِّه بن أَُبيٍّ اْبَن :بِالْكَِذبِ، ُعْصَبةٌ ِمْنكُْم، َيعْنِي:، يَْعنِي] ١١النور آية "[إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاِإلفِْك"رٍ، َسِعيِد بن ُجَبْي
  .َسلُولَ الْمَُناِفَق، َوَحسَّانَ بن ثَابٍِت، َوِمسْطََح بن أُثَاثَةَ، َوَحْمَنةَ بنَت َجْحشٍ

  بن ُمَحمَِّد بن صَاِلحٍ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد - ١٨٦٩٦



إِنَّ الَِّذيَن "ِلِه َعزَّ َوَجلَّ ثنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، ِفي قَْو
  .َهذَا ِفي َشأِْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني َوِفيَما أُِذيَع َعلَْيَها َوِقيلَ لََها:، قَالَالْكَِذَب: ، يَْعنِي] ١١النور آية "[َجاُءوا بِاِإلفِْك

  ]١١النور آية "[ال َتْحَسبُوُه شَرا لَكُْم َبلْ ُهو َخْيٌر لَكُْم"َباُب َتأْوِيلِ قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ 
غَنِيِّ بن َسعِيٍد الثَّقَِفيُّ، ثنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الصَّْنَعانِيُّ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ الْ - ١٨٦٩٧

ال َتْحَسُبوهُ َشرا لَكُْم َبلْ "ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَعْن ُمقَاِتلِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 
 يُرِيدُ َخيًْرا لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَبَراَءةً ِلسَيَِّدِة نَِساِء الُْمْؤِمنَِني، َوَخيًْرا] ١١النور آية "[ٌر لَكُْمُهَو َخْي

كَِذبِ َشرا لَكُْم، َبلْ ُهَو َخْيٌر لَكُْم، ألَبِي َبكْرٍ، َوأُمِّ َعاِئشَةَ، َوَصفَْوانَ بن الُْمعَطَّلِ، ال َتْحَسُبوا الَِّذي ِقيلَ لَكُْم ِمَن الْ
  .ألَنَّكُْم تُْؤَجُرونَ َعلَى ذَِلَك

  ]١١النور آية "[ِلكُلِّ اْمرِئٍ مِْنُهْم َما اكَْتَسَب ِمَن اِإلثْمِ"َباُب َتأْوِيلِ قَْولِ اللَِّه 
، ثنا َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َعطَاِء بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ - ١٨٦٩٨

َمْن خَاَض ِفي أَْمرِ َعاِئَشةَ :، قَالَ] ١١النور آية "[ِلكُلِّ امْرِئٍ ِمْنُهْم َما اكَْتَسَب ِمَن اإلِثْمِ"ِدينَارٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، 
  .َعلَى قَْدرِ َما خَاَض ِفيِه ِمْن أَْمرَِها

  ]١١النور آية "[َوالَِّذي تََولَّى ِكبَْرُه"اُب َتأْوِيلِ قَْولِ اللَِّه َب
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن - ١٨٦٩٩

 َعلَى َعاِئَشةَ َوِعْندََهاَعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن َمْسرُوقٍ، أَنَُّه َدَخلَ 
  :َحسَّانُ بن ثَابِتٍ ُيْنِشُدَها ِشعًْرا َألْبيَاٍت

  َحَصانٌ َرَزانٌ َما ُتَزنُّ بِرِيَبٍة وَُتصْبُِح غَرْثَى ِمْن لُُحومِ الْغََواِفلِ
  .ْد أََصاَبُه َعذَاٌب َعِظيٌمفََما َرأَْيُتُه قَ:َتَدِعَني َهذَا َيْدُخلُ َعلَْيِك َوُهَو ِممَّْن َتوَلَّى ِكْبَرُه ِمنُْهْم؟، قَالَْت: فَقَالَ لََها
 اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن ُسلَْيَمانَ - ١٨٧٠٠

ى َعاِئَشةَ َوِعْنَدَها َحسَّانُ بن ثَابٍِت ُيْنِشُدَها ِشعًْرا َدَخلُْت َعلَ: َسِمْعُت أََبا الضَُّحى، ُيَحدِّثُ، َعْن َمْسُروقٍ، قَالَ: قَالَ
  :ُيَشبِّبُ بِأَْبَياتٍ لَُه

  َحَصانٌ َرَزانٌ َما ُتَزنُّ بِرِيَبٍة وَُتصْبُِح غَرْثَى ِمْن لُُحومِ الْغََواِفلِ
َوالَِّذي "أََتأْذَنَِني لَُه أَنْ َيْدُخلَ َعلَْيِك َوقَْد قَالَ اللَُّه : َهافَقُلُْت لَ: الْغََواِفلِ فَقَالَتْ لَُه َعاِئشَةُلَْسُت كَذَِلَك، قَالَ َمْسُروٌق

إِنَّهُ ُيَناِفحُ أَْو ُيهَاجِمُ :َوأَيُّ َعذَابٍ أََشدُّ ِمَن الْعََمى؟، فَقَالَْت:؟ قَالَْت] ١١النور آية "[َتوَلَّى ِكْبَرُه ِمنُْهْم لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َرُسولِ اللَِّه

، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا ُعَبْيَدةُ بن ُحَمْيٍد، َوَحفُْص بن ِغَياٍث - ١٨٧٠١
  :ن ثَابٍِت َعلَى َعاِئَشةَ، َوُهَو َيقُولَُدَخلَ َحسَّانُ ب: اَألْعَمشِ، َعْن ُمْسِلمِ بن ُصبَْيحٍ، َعْن َمْسُروقٍ، قَالَ

  َحَصانٌ َرَزانٌ َما ُتَزنُّ بِرِيَبٍة وَُتصْبُِح غَرْثَى ِمْن لُُحومِ الْغََواِفلِ
  َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني: فَِقيلَ لََها

أََو َما َترَاُه ِفي َعذَابٍ :؟، فَقَالَْت َعاِئَشةُ] ١١ور آية الن"[َوالَِّذي تََولَّى كِْبَرُه ِمنُْهْم لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم: "أَلَْيَس اللَُّه، َيقُولُ
  .َعِظيمٍ؟ َولَقَْد كَانَ َحسَّانُ أُِصيبَ َبصَُرُه

بن ُمْسِلمِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن  - ١٨٧٠٢



كَانَ َحسَّانُ بن ثَابٍِت ِممَّْن َتَولَّى كِْبَرُه، فَِقيلَ لََها ُتْدِخِلَني َهذَا َعلَْيِك َوُهَو :ُصبَْيحٍ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
أََو لَْيَس ُهَو ِفي َعذَابٍ :قَالَْت َعاِئَشةُ؟، فَ] ١١النور آية "[اللَُّه وَالَِّذي َتوَلَّى ِكْبَرُه ِمنُْهْم لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم: "ِممَّْن، قَالَ

  .َعِظيمٍ؟ ُهَو ذَا قَْد ذََهَب َبَصُرُه
 ُمْسِلمِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن - ١٨٧٠٣

أَُتْدِخِلَني َعلَْيِك َهذَا : َدَخلَ َحسَّانُ بن ثَابٍِت َعلَى َعاِئَشةَ بَْعَدَما كُفَّ َبصَُرُه، فَِقيلَ لََها: وقٍ، قَالَبن ُصبَْيحٍ، َعْن َمْسُر
أََولَْيَس ِفي :الَْت، ِفي ِقَراَءِة َعْبِد اللَِّه، فَقَ] ١١النور آية "[الَِّذي َتوَلَّى ِكْبَرُه ِمنُْهْم لَُه َعذَاٌب أَِليٌم: "الَِّذي قَالَ اللَُّه

  :َعذَابٍ؟ قَْد كُفَّ َبَصُرُه، ثُمَّ أَْنَشَدَها بَْيًتا قَالَُه ِفي بَْيِتِه
  .َحَصانٌ َرَزانٌ َما ُتَزنُّ بِرِيَبٍة وَُتصْبُِح غَرْثَى ِمْن لُُحومِ الْغََواِفلِ

ُسفَْيانُ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعاِئَشةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا  - ١٨٧٠٤
  .َعْبُد اللَِّه بن أَُبيٍّ] ١١النور آية "[َوالَِّذي تََولَّى ِكبَْرُه:"قَالَْت

  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ الْغَنِيِّ بن َسعِيٍد - ١٨٧٠٥

بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الصَّْنعَانِيُّ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَعْن ُمقَاِتلِ بن  الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى
ُيرِيدُ " ْممِْنُه"يُرِيُد إَِشاَعَتُه َوإِذَاَعَتُه، ] : ١١النور آية "[َوالَِّذي تََولَّى ِكبَْرُه: "ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

يُرِيُد ِفي الدُّْنَيا الَْجلُْد، جَلََدُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثََمانِنيَ، " لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم"َعْبَد اللَِّه بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ، 
  ).َوِفي اآلِخَرِة َمصُِريُه إِلَى النَّارِ 

ِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، ثنا َيحَْيى َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب - ١٨٧٠٦
َبيِّ بن َعْبُد اللَِّه بن أُ] ١١النور آية "[الَِّذي َتوَلَّى ِكْبرَُه: "ثنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، قَالَ: الِْحمَّانِيُّ، قَاال

  .للَِّه بن أَُبيٍَّسلُولَ، َوِمسْطَُح بن أُثَاثَةَ، َوَحسَّانُ بن ثَابٍِت، َوَحْمَنةُ بنُت َجْحشٍ، َوكَانَ أَكْثَُر ذَِلَك ِمْن ِقَبلِ َعْبِد ا
الْفِْرَيابِيُّ، ثنا َوْرقَاُء، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف  - ١٨٧٠٧

عَْبُد اللَِّه بن : ، قَالَ] ١١النور آية "[وَالَِّذي َتوَلَّى ِكْبَرُه ِمنُْهْم لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم: "أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، ِفي قَْولِِه
  .أَُبيِّ بن َسلُولٍ
بن السَّْرحِ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعطَاِء بن ِديَنارٍ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ  - ١٨٧٠٨

الْقَذَفَةَ، َوُهَو اْبُن أَُبيٍّ رَأْسُ : ، َيعْنِي"ِمْنُهْم"ِعظََمُه، : ، َيعْنِي] ١١النور آية "[َوالَِّذي تََولَّى كِْبَرُه: "َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ
  َما بَرِئَْت: ُهَو الَِّذي قَالَالُْمَناِفِقَني، 

َوِفي َهِذِه اآلَيِة ِعْبَرةٌ ِلَجمِيعِ الُْمْسِلِمَني إِذَا كَاَنْت ِفيهِْم خَِطيئَةٌ ِممَّْن أََعانَ َعلَْيَها " لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم"ِمْنُه َوَما َبرَِئ ِمْنهَا، 
ِلَك أَوْ َرِضَي، فَُهَو ِفي ِتلَْك الَْخِطيئَِة على قَْدَر َما كَانَ ِمنُْهْم، وَإِذَا كَاَنْت بِِفْعلٍ أَْو كَالمٍ أَْو َعرََّض بَِها أَْو أَْعَجَبُه ذَ

  .ِهِدَخِطيئَةٌ َبْيَن الُْمْسِلِمَني فََمْن َشهَِد َوكَرَِه، فَُهَو ِمثْلُ الْغَاِئبِ، َوَمْن غَاَب َوَرِضَي، فَُهَو ِمثْلُ الشَّا
ُمَحمَِّد بن صَاِلحٍ الَْمرَْوزِيُّ، ثنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، ثنا َسعِيُد  َحدَّثََنا َداُوُد بن - ١٨٧٠٩

ِذي َتوَلَّى الَّ: ، قَالَ] ١١النور آية "[وَالَِّذي َتوَلَّى ِكْبَرُه مِْنُهْم لَُه َعذَاٌب َعظِيٌم: "بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، ِفي قَْوِلِه
  .ِكْبَرُه َحسَّانُ بن ثَابٍِت، َوِمسْطَُح بن أُثَاثَةَ

  "لَْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه: "َباُب َتأْوِيلِ قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ
صَّْنَعانِيُّ، َعنِ اْبنِ أَْخَبرََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا عَْبُد الَْغنِيِّ بن سَِعيٍد الثَّقَِفيُّ، ثنا مُوَسى بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ال - ١٨٧١٠



لَْوال إِذْ "اسٍ، ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَعْن ُمقَاِتلِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك بن مَُزاِحمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّ
الُْمْؤِمنَاُت بِأَْنفُسِهِْم خَْيًرا َوقَالُوا َهذَا إِفْكٌ ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ َو"ُيرِيُد أَفَال إِذْ َسِمْعُتُموُه، ] ١٢النور آية "[َسِمْعُتُموُه

َيا َرُسولَ اللَِّه، : وَذَِلَك أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتَشاَر ِفيهَا، فَقَالُوا َخْيرًا، َوقَالُوا] ١٢النور آية "[ُمبٌِني
  َزْيَنَب بنَت َجْحشٍ، َوبَرِيَرةَ َمْوالةَ َعاِئشَةَ، َوَجِميَع أَْزوَاجِ النَّبِيِّ: ُيرِيُد َهذَا كَِذٌب َوزُوٌر، َوالُْمؤِْمَناُت

  .َهذَا كَِذٌب َعِظيٌم: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالُوا
يَعةَ، َعْن َعطَاِء بن ِديَنارٍ، َعْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن أَبِي السَّْرحِ، ثنا َيحَْيى، ثنا اْبُن لَهِ - ١٨٧١١

ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ "قَذَْف عَاِئَشةَ َوَصفَْوانَ َهال كَذَّْبُتْم بِِه؟، أَال : ، يَْعنِي] ١٢النور آية "[لَْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه: "ُجَبْيرٍ
أَال ظَنَّ َبْعضُُهْم بِبَْعضٍ ] ١٢النور آية "[بِأَْنفُسِهِْم َخيًْرا"ْحشٍ، َألنَّ ِمنُْهْم زَْيَنَب بنَت َج] ١٢النور آية "[َوالُْمْؤِمنَاُت

  .َهذَا الْقَذُْف كَِذٌب َبيٌِّن؟: َخيًْرا، بِأَنَُّهمْ لَْم َيَرْوا َهذَا، َوقَالُوا َهذَا إِفٌْك، أَال قَالُوا
نا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، ثنا َسعِيُد َحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَحمَِّد بن صَاِلحٍ الَْمرَْوزِيُّ، ث - ١٨٧١٢

كَذَّْبُتْم َوقُلُْتْم َهذَا كَِذٌب ُمبٌِني، َولََعْمرِي أَنْ ] ١٢النور آية "[لَْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه: "بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، ِفي قَْوِلِه
  .َك الُْمْسِلمِ بِالشَّرِّ إِذَا َسِمْعَتُه خَْيٌر لََك، َوأَسْلَُم ِمْن أَنْ ُتِذيعَُه، َوُتفِْشيِه، وَُتَصدُِّق بِِهال َتكِْذَب َعْن أَخِي

: قَْولِِه ِفي َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا َزْيدُ بن الُْمبَاَرِك، ثنا ُمحَمَُّد بن ثَْورٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، - ١٨٧١٣
  .أَال َتْسَمُع ِلقَْوِلِه؟: ، َيقُولُ َبْعُضُهْم ِلبَْعضٍ] ١٢النور آية "[لَْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمنَاُت"

  "لَْوال َجاُءوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء"قَْولُُه 
لْغَنِيِّ، ثنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ ا - ١٨٧١٤
  النور آية"[لَْوال َجاُءوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء: "َعبَّاسٍ

] ١٣النور آية "[لَِئَك ِعْنَد اللَِّه ُهُم الْكَاِذُبونَفَإِذْ لَْم يَأُْتوا بِالشَُّهَداِء فَأُو"لَكَاُنوا ُهْم وَالَِّذيَن شَهُِدوا كَاِذَبْيَن، ] ١٦٣
  .ُيرِيُد الْكَِذَب بِعَْينِِه

َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعطَاِء بن ِديَنارٍ،  - ١٨٧١٥
بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء فَإِذْ لَمْ َيأْتُوا "َعلَى الْقَذِْف، : ، َيْعنِي] ١٣النور آية "[لَْوال َجاُءوا َعلَْيِه: "َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ ِفي قَْوِلِه

  .الَِّذيَن قَذَفُوا عَاِئَشةَ: ، َيعْنِي] ١٣النور آية "[بِالشَُّهَداِء فَأُولَِئَك ِعْنَد اللَِّه ُهُم الْكَاِذُبونَ
و بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا رِْشِديُن بن سَْعٍد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْمُر - ١٨٧١٦
كُلُّ ] ١٣النور آية "[ونَلَْوال َجاءُوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء فَإِذْ لَمْ َيأْتُوا بِالشَُّهَداِء فَأُولَِئَك ِعْندَ اللَِّه ُهُم الْكَاِذُب: "َصْخرٍ

  .َمْن قَذََف ُمْسِلًما، ثُمَّ لَْم َيأْتِ بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء، فَُهَو قَاِذٌف َعلَْيِه َحدُّ الْقَذِْف
  "َعِظيٌمَولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة لََمسَّكُْم ِفيَما أَفَضُْتْم ِفيِه َعذَاٌب : "قَْولُُه

انِيُّ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ الْغَنِيِّ بن َسعِيٍد الثَّقَِفيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الصَّْنَع - ١٨٧١٧
َولَْوال فَْضلُ "بن مَُزاِحمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَعْن ُمقَاِتلِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك 

لََمسَّكُمْ "يُرِيُد فَلَْوال َما َتفَْضلَّ اللَُّه بِِه َعلَْيكُْم َوَسَتَركُْم، ] : ١٥النور آية "[اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة
  ِفي َما



  .يُرِيدُ ال اْنقِطَاعَ لَُه] ١٥النور آية "[َعذَاٌب َعِظيٌم"يُد ِمَن الْكَِذبِ، ُيرِ] : ١٥النور آية "[أَفَضُْتْم ِفيِه
َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعطَاِء بن ِديَنارٍ،  - ١٨٧١٨

لَْوال : "، ِفيَها َتقِْدٌمي، َيقُولُ] ١٥النور آية "[اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّنَْيا َواآلِخرَِةَولَْوال فَْضلُ "َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، 
: عْنِيَألصَاَبكُْم، ِفي َما أَفَضُْتْم ِفيِه، َي: ، َيعْنِي] ١٥النور آية "[فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّنَْيا َواآلِخَرةِ لََمسَّكُْم

  .َألصَاَبكُْم ِمَن الُْعقُوَبِة ِفي الدُّنَْيا َواآلِخرَِة] ١٥النور آية "[َعذَاٌب َعِظيٌم"ِفيَما قُلُْتْم ِفيِه ِمَن الْقَذِْف، 
ثنا : يدُ بن ُزَرْيعٍ، قَالََحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَحمَِّد بن صَاِلحٍ الَْمرَْوزِيُّ، ثنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا يَزِ - ١٨٧١٩

َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة لََمسَّكُْم ِفي َما : "َسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، ِفي قَْوِلِه
َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها َوِفيَما ِقيلَ، كَادَ َهذَا ِفي َشأِْن : ، قَالَ] ١٥النور آية "[أَفَضُْتْم ِفيِه َعذَاٌب َعِظيٌم

  .أَْصحَاُب َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيْهلَكُوا ِفيِه
  "إِذْ َتلَقَّْوَنُه بِأَلِْسَنِتكُْم َوَتقُولُونَ بِأَفَْواِهكُْم: "َباُب َتأْوِيلِ قَْوِلِه

ا َبكٌْر، ثنا َعْبدُ الْغَنِيِّ، ثنا ُموَسى، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَعْن ُمقَاِتلِ بن َحدَّثََن - ١٨٧٢٠
  النور آية"[بِِه ِعلٌْم إِذْ َتلَقَّْوَنهُ بِأَلِْسنَِتكُْم َوَتقُولُونَ بِأَفَْواِهكُْم َما لَْيَس لَكُْم: "ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

إِنْ َتْرُموا َسيَِّدةَ : ، َيقُولُ] ١٥النور آية "[وََتْحَسُبوَنُه َهيًِّنا َوُهَو ِعْنَد اللَِّه َعِظيٌم"َيْعلَمُ اللَُّه ِخالفَُه، : ، َيقُولُ] ١٥
َوَسلََّم، فََتْنُسبُوَنَها بَِما لَْم َيكُْن ِفيَها، وَلَْم َيقَْع ِفي قَلْبَِها قَطُّ، نَِساِء أُمََّهاِت الُْمْؤِمنَِني َوزَْوَج َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  .َوأََنا َخلَقُْتَها طَيَِّبةً، وََعَصْمُتَها ِمْن كُلِّ قَبِيحٍ
: اِء بن ِديَنارٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍَحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعطَ - ١٨٧٢١

َسِمْعُت فُالًنا، َيقُولُ كَذَا : وَذَِلَك ِحنيَ خَاُضوا ِفي أَْمرِ َعاِئشَةَ، فَقَالَ َبْعُضُهْم] ١٥النور آية "[إِذْ َتلَقَّْوَنهُ بِأَلِْسنَِتكُْم"
هم َعْن َبْعضٍ، َسِمْعُت ِمْن فُالٍن، َوَسمِْعُت ِمْن ، يعين يرويه بعض] ١٥النور آية "[تلقونه بألسنتكم: "َوكَذَا، فقال

النور آية "[َما لَْيَس لَكُْم بِِه ِعلٌْم"بِأَلِْسنَِتكُْم، َيعْنِي ِمْن قَذِْفَها، : ، َيْعنِي] ١٥النور آية "[َوَتقُولُونَ بِأَفَْواِهكُْم"فُالٍن، 
وََتْحَسُبونَ أَنَّ الْقَذَْف ذَْنٌب : ي قُلُْتْم ِمَن الْقَذِْف َحقٌّ، وََتْحسَُبوَنُه َهيِّنًا، َيقُولُِمْن غَْيرِ أَنْ َتْعلَُموا أَنَّ الَِّذ: ، َيْعنِي] ١٥

  .، َيعْنِيِفي الْوِْزرِ] ١٥النور آية "[َوُهَو ِعْنَد اللَِّه َعِظيٌم"َهيٌِّن، 
َيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا َوْرقَاُء، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمْر - ١٨٧٢٢

  .َيرْوِيِه َبْعُضكُْم َعْن َبْعضٍ: ، قَالَ] ١٥النور آية "[إِذْ َتلَقَّْوَنهُ بِأَلِْسنَِتكُْم"أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، ِفي قَْوِلِه 
  الصَّْنعَانِيُّ، ثنا َزْيدُ بن الُْمبَاَرِك، ثنا ُمحَمَُّد بن ثَْورٍ، َعنِ اْبنَِحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك  - ١٨٧٢٣

  .َتْرُووَنُه بَْعُضكُْم َعْن َبْعضٍ] ١٥النور آية "[إِذْ َتلَقَّْوَنُه: "ُجرَْيجٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، ِفي قَْوِلِه
َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْرَيَم، : بِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، قَاالَحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َوَعْمُرو بن أَ - ١٨٧٢٤

إِذْ َتلَقَّْوَنهُ : "كَاَنْت َعاِئَشةُ َتقَْرأُ َهِذِه اآلَيةَ: َسِمْعُت اْبَن أَبِي ُملَْيكَةَ، َيقُولُ: أَْخَبرََنا َناِفُع بن ُعَمَر الُْجَمِحيُّ، قَالَ: قَالَ
  .ِهَي أَْعلَُم بِِه، إِنََّما أُنْزِلَ ِفيَها:إِنََّما ُهَو َولَُق الْكَِذبِ، َوَيقُولُ اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ:، َوَتقُولُ]١٥النور آية "[بِأَلِْسنَِتكُْم
قَالَ اْبُن أَبِي : الََحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك، ثنا زَْيُد بن الْمَُباَرِك، ثنا ُمَحمَُّد بن ثَْورٍ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، قَ - ١٨٧٢٥
  ] .١٥النور آية "[إِذْ َتلَقَّْوَنُه بِأَلِْسَنِتكُْم: "فََسِمْعُت َعاِئشَةَ، َتقَْرأَُها: ُملَْيكَةَ

  ]١٦النور آية "[َعِظيٌم لَْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه قُلُْتْم َما َيكُونُ لََنا أَنْ نََتكَلََّم بَِهذَا سُْبحَاَنَك َهذَا بُْهَتانٌ: "َباُب َتأْوِيلِ قَْوِلِه
ى التَّْيِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َخالٍد الدَّْورَِقيُّ، ثنا َسْعَدانُ بن َزكَرِيَّا الدَّْوَرِقيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َيحَْي - ١٨٧٢٦



ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ُألَساَمةَ ِفي َشأِْن َعاِئَشةَ لَمَّا َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّ
  .ُسْبَحانَ اللَِّه َما َيِحلُّ لََنا أَنْ َنَتكَلَّمَ بَِهذَا سُْبحَاَنَك َهذَا بُْهَتانٌ َعِظيٌم:َما َتقُولُ أَْنَت؟، فَقَالَ:ُرِمَيْت بِاِإلفِْك

لٍ، ثنا َعْبدُ الْغَنِيِّ بن َسعِيٍد، ثنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الصَّْنعَانِيُّ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْه - ١٨٧٢٧
  َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،

، ُيرِيُد أَفَال ] ١٦النور آية "[لَْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه: "َوَعْن ُمقَاِتلِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
، ُيرِيُد بِالُْبهَْتاِن االفِْتَراَء ] ١٦النور آية "[قُلُْتْم َما َيكُونُ لََنا أَنْ َنَتكَلََّم بَِهذَا ُسْبحَاَنَك َهذَا ُبْهَتانٌ َعِظيٌم"َسِمْعُتُموُه، 

  ] .١٥٦مرمي آية "[َيمَ ُبْهتَاًنا َعِظيًماَوقَْولُُهْم َعلَى َمْر: "الَْعظِيَم، مِثْلَ قَْوِلِه ِفي َمْرَيَم
ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعطَاِء بن : َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، قَالَ - ١٨٧٢٨

َما يَْنَبِغي : ، َيعْنِي"قُلُْتْم َما َيكُونُ لَنَا"، َيعْنِيالْقَذَْف، أَال ] ١٦ية النور آ"[لَْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه"ِدينَارٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، 
النور "[َهذَا ُبْهَتانٌ َعظِيٌم"أَال قُلُْتْم سُْبحَاَنَك، : ، يَْعنِي"ُسْبَحاَنَك"الْقَذَْف، َولَمْ َتَر أَْعيُُنَنا، : ، َيعْنِي"أَنْ نََتكَلََّم بَِهذَا"لََنا، 
ْمرِ أَال قُلُْتْم ِمثْلَ َما قَالَ َسْعُد بن ُمَعاذٍ اَألْنصَارِيُّ، وَذَِلكَ أَنَّ َسْعًدا لَمَّا َسِمَع قَْولَ َمْن قَالَ ِفي أَ: ، َيْعنِي] ١٦آية 

  .سُْبحَاَنَك، َهذَا ُبْهَتانٌ َعِظيٌم، َوالُْبْهَتانُ الَِّذي َيبَْهُت فََيقُولُ َما لَْم َيكُْن:َعاِئَشةَ، قَالَ
  "َيعِظُكُمُ اللَُّه أَنُ َتعُوُدوا ِلِمثِْلِه أََبًدا إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني: "َباُب َتأْوِيلِ قَْوِلِه

َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ الْغَنِيِّ بن َسعِيٍد الثَّقَِفيُّ، ثنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الصَّْنَعانِيُّ، - ١٨٧٢٩
َيِعظُكُُم اللَُّه " ْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَعْن ُمقَاِتلِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك بن مَُزاِحمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،ُجَر

  أَنْ َتُعودُوا ِلِمثِْلِه أََبًدا إِنْ كُْنُتْم

إِنْ :ْمَنةَ بنَت َجْحشٍ، َوَحسَّانَ بن ثَابٍِت، إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني، َيقُولُُيرِيُد ِمسْطََح بن أُثَاثَةَ، َوَح] ١٧النور آية "[ُمْؤِمنَِني
  .كُْنُتْم ُمَصدِِّقَني بِاللَِّه َوَرُسولِِه

ارٍ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعطَاِء بن ِديَن - ١٨٧٣٠
  .الْقَذَْف: ، َيعْنِي] ١٧النور آية "[َيِعظُكُُم اللَُّه أَنْ َتُعوُدوا ِلِمثِْلِه أََبًدا"َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، 

َعْن لَْيٍث،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، - ١٨٧٣١
  .َيْنَهاكُْم: ، قَالَ] ١٧النور آية "[َيِعظُكُُم اللَُّه أَنْ َتعُوُدوا ِلِمثِْلِه أََبًدا: "َعْن ُمَجاِهٍد، ِفي قَْوِلِه

اَق التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَح - ١٨٧٣٢
ثنا َحفُْص بن ِغيَاٍث، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي : ثنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال

  ] .١٧النور آية "[َيِعظُكُُم اللَُّه أَنْ َتُعودُوا ِلِمثِْلِه أََبًدا: "قَْوِلِه
  "َوُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم اآليَاِت َواللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم" :قَْولُُه

َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ الْغَنِيِّ بن َسعِيٍد الثَّقَِفيُّ، ثنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الصَّْنَعانِيُّ، - ١٨٧٣٣
وَُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمُ "َعْن ُمقَاِتلِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َو

  َعِليمٌ بَِما ِفي قُلُوبِكُْم" َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم"ُيرِيُد اآليَاِت الَِّتي أَنَْزلََها ِفي َعاِئَشةَ َوالَْبَراَءةَ لََها، ] ١٨النور آية "[اآلَياِت

  .َن النََّداَمِة ِفيَما ُخضُْتْم ِفيِه، َحِكيٌم َحْيثُ َحكََم ِفي الْقَذِْف ثََمانِنيَ َجلَْدةًِم
ِعيِد بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعطَاِء بن ِديَنارٍ، َعْن َس - ١٨٧٣٤



  .َما ذَكََر ِمَن الَْمَواِعِظ: ، َيعْنِي] ١٨النور آية "[يُِّن اللَُّه لَكُُم اآليَاِتَوُيَب"ُجَبْيرٍ، 
  ]١٩النور آية "[إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتِشيَع الْفَاِحَشةُ ِفي الَِّذيَن آَمُنوا: "قَْولُُه

ى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ الْغَنِيِّ، ثنا ُموَس - ١٨٧٣٥
إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتِشيعَ الْفَاِحَشةُ ِفي : "َعبَّاسٍ، َوَعْن ُمقَاِتلِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمَزاِحمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

ِفي الدُّنَْيا "يُرِيُد َوجِيٌع، " لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم"ُيرِيُد الُْمْحَصنَِني َوالُْمْحَصَناِت ِمَن الُْمَصدِِّقَني  ]١٩النور آية "[الَِّذيَن آَمُنوا
رِيُد َيْعلَُم َما َدَخلُْتْم ُي" َواللَُّه َيْعلَُم َوأَنُْتْم ال َتْعلَُمونَ"ُيرِيُد ِفي الدُّْنَيا الْجَلَْد َوِفي اآلِخَرِة الَْعذَاَب ِفي النَّارِ، " َواآلِخَرِة

  .ِفيِه، َوَما ِفيِه ِمْن ِشدَِّة الِْعقَابِ، وَأَْنُتمْ ال َتْعلَُمونَ ِشدَّةَ َسَخِط اللَِّه َعلَى َمْن فََعلَ َهذَا
َيابِيُّ، ثنا َوْرقَاُء، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْر - ١٨٧٣٦

: ، قَالَ] ١٩النور آية "[إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتِشيَع الْفَاِحَشةُ ِفي الَِّذيَن آَمُنوا: "أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، ِفي قَْولِِه
  .َيظَْهُر بَِحِديٍث ِفي َشأِْن َعاِئشَةَ

  َحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ، ثنا أَُبو الُْجَماهِرِ، ثناَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُم - ١٨٧٣٧

النور "[إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتِشيَع الْفَاِحَشةُ ِفي الَِّذيَن آَمنُوا لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم: "َسِعيُد بن َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، ِفي قَْوِلِه
  .، أَيِ الزِّنَا] ١٩آية 

ْيرٍ، َنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعطَاِء بن ِديَنارٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبَحدَّثَ - ١٨٧٣٨
" يف الذين آمنوا"لزَِّنا، ، َيعْنِي أَنْ يَفُْشَو َوَيظَْهرَ ا"ُيِحبُّونَ أَنْ َتِشيعَ الْفَاِحشَةُ"َمْن قَذََف َعاِئشَةَ، : ، َيعْنِي"إِنَّ الَِّذيَن"

، فكان عذاب عبد اهللا بن أيب يف الدنيا "يف الدنيا واآلخرة"، يعين وجيع، "هلم عذاب أليم"يعين صفوان وعائشة، 
  ".واهللا يعلم وأنتم ال َتْعلَُمونَ"احلد، ويف اآلخرة عذاب النار، 

اسُ بن الَْوِليدِ النَّْرِسيُّ، ثنا َيزِيُد بن ُزَريْعٍ، ثنا سَِعيُد بن أَبِي َحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَحمَِّد بن صَاِلحٍ، ثنا الْعَبَّ - ١٨٧٣٩
أَْي َيظَْهُر الزَِّنا ] ١٩النور آية "[إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتِشيعَ الْفَاِحَشةُ ِفي الَِّذيَن آَمُنوا: "َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، ِفي قَْوِلِه

  .رِلَُهْم َعذَاُب النَّا
  "َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللَُّه َرُءوٌف َرحِيٌم: "َباُب قَْوِلِه
ْن َعطَاٍء، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ الْغَنِيِّ، ثنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الصَّْنعَانِيُّ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َع - ١٨٧٤٠
النور آية "[لَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه"َعبَّاسٍ، َوَعْن ُمقَاِتلِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،  َعنِ اْبنِ
" َوأَنَّ اللََّه َرُءوٌف"ةَ، َوَحسَّانَ، ُيزِيُد لَْوال َما تَفَضَّلَ اللَُّه بِِه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتهُ ِلَنَداَمِتكُْم، ُيرِيُد ِمسْطًَحا، َوَحْمَن] ٢٠

  بِكُْم َحْيثُ َنِدمُْتْم َوَرَجْعُتْم إِلَى" َرِحيٌم"ُيرِيُد ِمَن الرَّْحَمِة 

  .الَْحقِّ
يَنارٍ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن الطَّاِهرِ بن أًبِي السَّْرحِ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعطَاِء بن ِد - ١٨٧٤١

َوأَنَّ اللََّه "، َيْعنِيلََعاقََبكُْم بَِما قُلُْتْم لَِعاِئشَةَ، ] ٢٠النور آية "[لَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه"َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، 
  .ُتْم ِمَن الْقَذِْفَرُؤوٌف بِكُمْ ِحَني َعفَا َولَْم ُيَعاقِْبكُْم ِفيَما قُلْ: ، َيْعنِي] ٢٠النور آية "[َرُءوٌف

  "َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَّبِعُوا ُخطُوَاِت الشَّْيطَاِن: "َباُب َتأْوِيلِ قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ
َعانِيُّ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ الْغَنِيِّ بن َسعِيٍد الثَّقَِفيُّ، ثنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الصَّْن - ١٨٧٤٢

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال َتتَّبِعُوا ُخطَُواتِ "ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَعْن ُمقَاِتلٍ، َعنِ الضَّحَّاِك، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 



ُيرِيُد بِالْفَْحَشاِء ِعْصَيانَ اللَِّه، " ُر بِالْفَْحَشاِء َوالْمُْنكَرِفَإِنَُّه َيأُْم"، يُرِيدُ َزالِت الشَّْيطَاِن، ] ٢١النور آية "[الشَّْيطَاِن
يُرِيُد َما قَبِلُْت تَْوَبةَ أََحدٍ " َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َما َزكَا مِْنكُْم ِمْن أََحٍد أََبًدا"َوالْمُْنكَرِ كُلَّ َما َيكَْرُه اللَُّه، 

ِلقَوِْلكُْم َعِليهٌم بَِما " وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم"يُرِيُد فَقَْد ِشئُْت أَنْ أَُتوَب َعلَْيكُْم، " َولَِكنَّ اللََّه ُيَزكِّي َمْن َيَشاُء"ًدا، ِمْنكُْم أََب
  .ِفي أَْنفُِسكُْم ِمَن النََّداَمِة وَالتَّْوبَِة

ْرحِ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعطَاِء بن ِديَنارٍ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّ - ١٨٧٤٣
  النور آية"[َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَتَّبُِعوا ُخطَُواتِ الشَّْيطَاِن"َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ 

َما ال يُْعَرُف، يَْعنِي مِثْلَ َما ِقيلَ " َوالْمُْنكَرِ"بِالَْمعَاِصيِ : ، َيعْنِي"فَإِنَّهُ َيأُْمُر بِالْفَْحَشاِء"َتْزيَِني الشَّْيطَاِن، : ، َيْعنِي] ٢١
َما َصلَُح مِْنكُْم ِمْن أََحدٍ : ، يَْعنِي"َما َزكَى مِْنكُْم ِمْن أََحٍد"نِْعَمَتُه، : ، َيعْنِي"َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه"ِلَعاِئَشةَ، 

  .ُيْصِلُح َمْن َيَشاُء: ، َيعْنِي"َولَِكنَّ اللََّه ُيَزكِّي َمْن َيَشاُء"أََبًدا، 
  :َباُب َتأْوِيلِ قَْوِلِه

  "َوال يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم وَالسََّعِة"
يَابِيُّ، ثنا َوْرقَاُء بن ُعَمَر، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف  - ١٨٧٤٤

َوال َيأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم َوالسََّعِة أَنْ يُْؤُتوا أُولُو الْقُرَْبى وَالَْمَساِكنيَ : "اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، ِفي قَْوِلِه
، ] ٢٢النور آية "[ا أَال ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌمَوالُْمهَاجِرِيَن ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَْيْعفُوا َولَْيصْفَُحو

أََنا : ِه اآليَةُ، قَالَكَانَ أَُبو َبكْرٍ َحلََف أَنْ ال َيْنفَعَ َيِتيًما ِفي ِحجْرِِه أَشَاَع ذَِلَك، َيْعنِي ِفي َعاِئَشةَ، فَلَمَّا َنزَلَْت َهِذ: قَالَ
  .أَنْ َيْغِفَر اللَُّه ِلي، َوَألكُوَننَّ لَُه َخْيًرا ِممَّا كُْنُتأُِحبُّ 

َعْن ُمَجاِهٍد،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا َزْيدُ بن الُْمبَاَرِك، ثنا ُمحَمَُّد بن ثَْورٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، - ١٨٧٤٥
أَُبو َبكْرٍ َحلََف ال َيْنفَعُ َيِتيًما كَانَ ِفي ِحْجرِِه، :، قَالَ] ٢٢النور آية "[لْفَْضلِ مِْنكُْم وَالسََّعِةَوال يَأَْتلِ أُولُو ا: "ِفي قَْوِلِه

  أَال"ُهَو ِمْسطَحُ بن أُثَاثَةَ بن َعبَّاِد بن الُْمطَِّلبِ أَشَاَع ذَِلَك، فَلَمَّا َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ : قَالَ َعْبُد الَْمِلِك

  .َبلَى أََنا أُِحبُّ أَنْ َيْغِفرَ اللَُّه ِلي، َوأَكُونُ ِللْيََتاَمى َخْيًرا ِممَّا كُْنُت: ، قَالَ أَُبو َبكْرٍ"نَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْمُتحِبُّو
ْحَمنِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ الْغَنِيِّ بن َسعِيٍد الثَّقَِفيُّ، ثنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّ - ١٨٧٤٦

يُرِيُد َوال ] ٢٢النور آية "[َوال َيأَْتلِ"َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَعْن ُمقَاِتلِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 
أَنْ ُيْؤتُوا أُوِلي الْقُْرَبى "و َبكْرٍ أَنْ ُيْنِفَق َعلَى ِمسْطَحِ بن أُثَاثَةَ، ُيرِيُد َوال َيْحِلُف أَُب" أُولُو الْفَْضلِ مِْنكُْم وَالسََّعِة"َيْحِلُف، 

فَقَْد َجَعلُْت ِفيَك َيا أََبا َبكْرٍ الْفَْضلَ، َوَجَعلُْت ِعْنَدكَ " َوالَْمَساِكَني َوالُْمهَاجِرِيَن ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَلَْيْعفُوا وَلَْيصْفَُحوا
َنةٌ َوَمَشاِهُد َرضِيُتَها، رِفَةَ بِاللَِّه َوَمْعرِفَةَ الرَِّحمِ، فََتَعطَّْف َيا أََبا َبكْرٍ َعلَى ِمْسطَحٍ فَلَُه قََراَبةٌ َولَُه ِهْجَرةٌ َوَمْسكَالسََّعةَ َوالَْمْع
يُرِيُد فَإِنِّي غَفُوٌر ِلَمْن أَخْطَأَ، " ُه غَفُوٌر َرحِيٌمَواللَّ"ُيرِيُد فَاغِْفْر ِملْسطَحٍ، " أَال ُتِحبُّونَ أَنْ َيغِْفَر اللَُّه لَكُْم"ِمْنَها َبْدرًا، 

  .َرحِيٌم بِأَْوِليَاِئي
َسْيُن بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن نَاجَِيةَ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسْعدٍ الَْعْوِفيُّ، ثنا أَُبو سَْعِد بن ُمَحمٍَّد، ثنا َعمِّي الُْح - ١٨٧٤٧

َوال يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُمْ : "دَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي َعِطيَّةَ الَْعَوِقيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِهالَْحَسنِ بن َعِطيَّةَ، َح
ةَ بِالْقَبِيحِ، َوأَفَْشْوا كَانَ نَاٌس ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َرَمْوا َعاِئَش: ، قَالَ] ٢٢النور آية "[َوالسََّعِة

  بِِه َوَتكَلَُّموا بِهِ،



 َعلَى َرُجلٍ َتكَلََّم بَِشْيٍء َوأَقَْسَم َناٌس ِمْن أَْصَحابِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَِمْنُهمْ أَُبو َبكْرٍ أَنْ ال يََتَصدََّق
ُم أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم َوالسََّعِة أَنْ َيِصلُوا أَْرَحاَمُهْم، َوأَنْ ُيْعطُوُهْم ِمْن أَْمَوالِهِْم كَالَِّذي ال يُقِْس: ِمْن َهذَا َوال َيِصلُُه، فَقَالَ

  .كَاُنوا َيفَْعلُونَ قَْبلَ ذَِلَك، فَأََمَر اللَُّه أَنْ َيغِْفَر لَُهْم َوأَنْ َيْعفَُو َعنُْهْم
بن صَاِلحٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بن الَْوِليدِ النَّْرِسيُّ، ثنا َيزِيُد بن ُزَريْعٍ، ثنا سَِعيُد بن أَبِي  َحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَحمَِّد - ١٨٧٤٨

ال : ، َيقُولُ"وَالَْمَساِكَني"إِلَى قَْوِلِه ] ٢٢النور آية "[َوال َيأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ مِْنكُْم َوالسََّعِة: "َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، ِفي قَْوِلِه
، َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ ِفي َرُجلٍ ِمْن "غَفُورٌ َرحِيٌم"إِلَى قَْوِلِه " أَنْ يُْؤُتوا أُوِلي الْقُرَْبى"َيْحِلُف أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم َوالسََّعِة 

ِفي ِحجْرِِه، َوكَانَ ِممَّْن أَذَاَع َعلَى َعاِئَشةَ َما قَُرْيشٍ، ُيقَالَ لَُه ِمْسطٌَح، كَانَ َبْيَنُه وََبْيَن أَبِي َبكْرٍ قََرابَةٌ، َوكَانَ َيِتيًما 
: َبلَى، قَالَ: أََما ُتِحبُّ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لََك؟، قَالَ: أذاَع، فَلَمَّا أَنَْزلَ اللَُّه َبَراءََتَها َوُعذْرََها آلَى أَُبو َبكْرٍ أَنْ ال َيْرَزأَُه، فَقَالَ

  .ال َجَرَم، ال أَْمَنُعُه َمْعُروفًا كُْنتُ أُوِليِه إِيَّاُه قَْبلَ الَْيْومِ: ُبو َبكْرٍفَاْعُف َوَتَجاَوْز، قَالَ أَ
بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َعطَاِء  - ١٨٧٤٩

  ِفي الِْغَنى،: َيعْنِي" أُولُو الْفَْضلِ مِْنكُْم"َوال َيْحِلْف، : يَْعنِي] ٢٢النور آية "[َوال يَأَْتلِ: "ْيرٍِدينَارٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجَب

" لْقُْرَبىأَنْ ُيؤُْتوا أُوِلي ا"َويََتَجاَوزُوا َعْن ِمْسطَحٍ، : يَْعنِي" َولَْيْعفُوا َولَْيْصفَحُوا"ِفي الرِّْزقِ، َيْعنِي أََبا َبكْرٍ، " َوالسََّعِة"
َألنَُّه كَانَ ِمَن " َوالْمَُهاجِرِيَن ِفي َسبِيلِ اللَِّه"ِمْسطََح بن أُثَاثَةَ، فَإِنَُّه قَرَاَبةُ أَبِي َبكْرٍ اْبُن َخالَِتِه، َألنَّ ِمسْطًَحا كَانَ فَِقًريا، 

غَفُوٌر لِلذُّنُوبِ َرِحيمٌ : َيعْنِي" لَكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم أَنْ َيْغِفَر اللَُّه"أََبا َبكْرٍ، : َيعْنِي" أَال ُتِحبُّونَ"الُْمهَاجِرِيَن، 
َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه، : أََما ُتِحبُّ أَنْ َيْغِفرَ اللَُّه لََك؟، قَالَ:بِالُْمْؤِمنَِني، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ألَبِي َبكْرٍ

  .قَْد َعفَْوُت َوصَفَْحتُ ال أَْمَنُعُه َمْعُروفًا بَْعَد الَْيْومِ: ْح، قَالَفَاْعُف َواصْفَ:قَالَ
  ]٢٣النور آية "[إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحصََناِت الَْغاِفالِت الُْمْؤِمَناتِ لُِعُنوا ِفي الدُّنَْيا َواآلِخرَِة: "َباُب َتأْوِيلِ قَْوِلِه

ِه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَّ - ١٨٧٥٠
دُّْنَيا إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت الَْغاِفالِت الُْمْؤمَِناِت لُِعُنوا ِفي ال: "سَأَلُْت سَِعيَد بن ُجَبْيرٍ، َعْن قَْوِلِه: ُخَصْيٍف، قَالَ

  .ال، إِنََّما أُْنزِلَْت َهِذِه اآلَيةُ ِفي َشأِْن َعاِئشَةَ:كُلُّ َمْن قَذََف ُمْحَصَنةً لََعَنُه اللَُّه؟، قَالَ] ٢٣النور آية "[َواآلِخَرِة
قُلُْت ِلسَِعيدِ : ُخَصْيٍف، قَالََحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ، َعْن  - ١٨٧٥١
  إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ: "اللَُّه َيقُولُ: الزَِّنا، قُلُْت:أَيَُّما أََشدُّ الزَِّنا أَْو قَذُْف الُْمْحَصَنِة؟، قَالَ:بن ُجَبْيرٍ

  .ا ِفي َعاِئَشةَ خَاصَّةًإِنََّما أُْنزِلَ َهذَ:، قَالَ] ٢٣النور آية "[الُْمْحَصنَاِت الَْغاِفالِت الُْمْؤِمَناِت
َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعطَاِء بن ِديَنارٍ،  - ١٨٧٥٢

الَِّذيَن َيقِْذفُونَ بِالزَِّنا، َيعْنِي ِلفُرُوجِهِنَّ  إِنَّ: ، َيْعنِي] ٢٣النور آية "[إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت"َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، 
ُعذِّبُوا : ، َيْعنِي"لُِعنُوا"الصَّاِدقَاِت، : ، يَْعنِي"الُْمْؤِمنَاِت"، َيْعنِي َعنِ الْفََواِحشِ، يَْعنِي َعاِئَشةَ، "الَْغاِفالِت"َعفَاِئَف، 

َعْبَد اللَِّه بن أَُبيٍّ اْبَن َسلُولَ ُيَعذَُّب بِالنَّارِ َألنَُّه مَُناِفٌق لَُه َعذَاٌب َعظِيٌم، : ، َيعْنِي"ِفي الدُّنَْيا َواآلِخرَِة"َوُجِلُدوا ثَمَانَِني، 
كُلَّ َواِحدٍ  بنَت َجْحشٍ َجلَدَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحسَّانَ بن ثَابٍِت، َوعَْبَد اللَِّه بن أَُبيٍّ، وَِمْسطًَحا، َوَحْمَنةَ:قَالَ

  .ُمَناِفِقَني َماَت َعلَى نِفَاِقِهِمْنُهْم ثَمَانَِني َجلَْدةً ِفي قَذِْف َعاِئَشةَ، ثُمَّ َتابُوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك، غَْيَر َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ ِمَن الْ
نا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َسلََمةَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ث - ١٨٧٥٣

إِنَّ الَِّذيَن "َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ ِفي نَِساِء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خَاصَّةً :بن ُنَبْيٍط، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ، قَالَ
  ] .٢٣النور آية "[اِفالتِ الُْمْؤِمنَاِتَيْرُمونَ الُْمْحَصَناتِ الَْغ



ثنا : ، قَالََحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَحمَِّد بن صَاِلحٍ الَْمرَْوزِيُّ، ثنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ - ١٨٧٥٤
  َسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ،

النور آية "[ِذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت الَْغاِفالِت الُْمْؤِمنَاِت لُِعنُوا ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌمإِنَّ الَّ: "ِفي قَْوِلِه
  .أُنْزِلَْت ِفي َشأِْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنَها: ، قَالَ] ٢٣

ا َعْبُد الَْغنِيِّ، ثنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الصَّْنَعانِيُّ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن ثن: َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، قَالَ - ١٨٧٥٥
إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ "َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن ُمقَاِتلِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 

لُِعنُوا "يُرِيدُ الُْمَصدِّقَاتِ بَِتْوِحيِد اللَِّه َوبُِرُسِلِه، " الَْغاِفالِت الُْمْؤِمنَاِت"، يُرِيدُ الَْعفَاِئَف، ] ٢٣ور آية الن"[الُْمْحَصنَاِت
  .يُرِيُد أُخْرُِجُهْم ِمَن اِإلَمياِن" ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة وَلَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم

بن نَاجَِيةَ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسْعدٍ الَْعْوِفيُّ، ثنا أَبِي َسْعِد بن ُمَحمٍَّد، ثنا َعمِّي الُْحَسْيُن بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه - ١٨٧٥٦
ْحَصَناتِ إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ الُْم: "الَْحَسنِ بن َعِطيَّةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي َعِطيَّةَ الَْعَوِقيِّ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِه

أَْزوَاَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : ، َيعْنِي] ٢٣النور آية "[الَْغاِفالِت الُْمْؤِمنَاِت لُِعنُوا ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َولَُهْم َعذَاٌب َعظِيٌم
اءُوا بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه، فَكُلُّ ذَِلَك ِفي أَْزوَاجِ النَّبِيِّ َعلَْيِه َوَسلََّم َرَماُهْم أَْهلُ النِّفَاقِ، فَأَْوَجَب لَُهمُ اللَّْعَنةَ وَالَْغَضَب، َوَب

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
رٍ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ بن ِحَساٍن، ثنا ُمَحمَُّد بن ثَْورٍ، َعْن َمْعَم - ١٨٧٥٧

  إِنَّ الَِّذيَن: "يِّ، ِفي قَْوِلِهالْكَلْبِ

إِنََّما عُنَِي بَِهِذِه اآلَيِة أَْزوَاُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ] ٢٣النور آية "[َيْرُمونَ الُْمْحَصَناتِ الَْغاِفالتِ الُْمْؤِمنَاِت لُِعنُوا
  .َو فَاِسٌق كََما قَالَ اللَُّه، أَْو َيتُوُبَوَسلََّم، فَأَمَّا َمْن َرَمى امَْرأَةً ِمَن الُْمْسِلِمَني، فَُه

أنا الْعَوَّاُم بن َحْوَشبٍ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم، قَالَ - ١٨٧٥٨
إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ "أَ سُوَرةَ النُّورِ، فَفَسََّرَها، فَلَمَّا أََتى َعلَى َهِذِه اآلَيِة ثنا شَْيٌخ ِمْن بين كَاِهلٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَُّه قََر

َهِذِه ِفي عَاِئَشةَ :، قَالَ] ٢٣النور آية "[الُْمْحَصنَاِت الَْغاِفالِت الُْمْؤِمَناتِ لُِعُنوا ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة وَلَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم
ِمَن الُْمْؤِمَناِت ِمْن غَْيرِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَلَْم َيْجَعلْ ِلَمْن فََعلَ ذَِلَك تَْوَبةً، َوجََعلَ ِلَمْن َرَمى اْمَرأَةً  َوأَزَْواجِ

ُمونَ الُْمْحَصَناِت ثُمَّ لَْم يَأُْتوا بِأَْرَبَعةِ ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم َوالَِّذيَن َيْر"أَزَْواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم التَّْوَبةَ، ثُمَّ قََرأَ 
إِال الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن َبْعِد ذَِلكَ "فَجََعلَ ِلهَُؤالِء َتْوَبةً، " ثََمانَِني َجلَْدةً َوال َتقَْبلُوا لَُهْم َشَهاَدةً أََبًدا َوأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ

فَجََعلَ ِلَمْن قَذََف امَْرأَةً ِمَن الُْمْؤِمنَِني التَّْوَبةَ َولَمْ َيجَْعلْ ِلَمْن قَذََف امَْرأَةً ِمْن أَزَْواجِ " وا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌمَوأَصْلَُح
فََهمَّ بَْعُض الْقَْومِ أَنْ " نَْيا َواآلِخَرِة َولَُهْم َعذَاٌب َعظِيٌملُِعُنوا ِفي الدُّ"النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم تَْوَبةً، ثُمَّ َتال َهِذِه اآلَيةَ 

  َيقُوَم إِلَى ابْنِ

  .َعبَّاسٍ لَيُقَبِّلَ َرأَْسهُ بُِحْسنِ َما فَسََّر
  :َباُب َتأْوِيلِ قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ

  "َيْوَمِئذٍ ُيَوفِّيهِمُ اللَُّه دِيَنُهمُ الَْحقَّ"
ا ا َداُوُد بن ُمَحمَِّد بن صَاِلحٍ الَْمرَْوزِيُّ، ثنا َعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َحدَّثََنَحدَّثََن - ١٨٧٥٩

ْهلُ الَْحقِّ حَقَُّهْم، ، أَ] ٢٥النور آية "[َيوَْمِئٍذ ُيَوفِّيهُِم اللَُّه ِديَنُهُم الَْحقَّ: "َسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، ِفي قَْوِلِه



  .َوأَْهلُ الْبَاِطلِ َباِطلَُهْم، َوَيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ الُْمبُِني
 َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ الْغَنِيِّ بن َسعِيٍد الثَّقَِفيُّ، ثنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الصَّْنَعانِيُّ، - ١٨٧٦٠

َيوَْمِئٍذ ُيَوفِّيهُِم اللَُّه ِدينَُهمُ "ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَعْن ُمقَاِتلِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 
اُؤُه بِالثََّوابِ، كَذَِلَك ُيَجاَزى أَْعَداُؤهُ ُيرِيُد ُنجَازِيهِْم بِأَْعمَاِلهِْم بِالَْحقِّ، كََما ُيَجاَزى أَوِْلَي] ٢٥النور آية "[الَْحقَّ

وَذَِلَك أَنَّ عَْبَد اللَِّه بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ َيُشكُّ ِفي " أَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ الُْمبُِني"يُرِيُد َيْوَم الِْقَياَمِة، " َوَيْعلَُمونَ"، "الِْعقَابِ"
  .ُيرِيُد اْنقَطََع الشَّكُّ َعْنُه، وَاْسَتْيقََن َحْيثُ ال َيْنفَُعُه الَْيِقُني الدِّينِ َوكَانَ رَِئيَس الُْمَناِفِقَني،

َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعطَاِء بن ِديَنارٍ،  - ١٨٧٦١
ِحسَاَبُهمُ الَْعْدلَ ال َيظِْلُمُهْم، : ، َيعْنِي"ُيَوفِّيهِمُ اللَُّه دِيَنُهمُ الَْحقَّ"ِفي اآلِخَرِة ] ٢٥لنور آية ا"[َيْومَِئٍذ"َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، 

  َوَيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه هَُو"

  .الَْعْدلَ الُْمبَِني: ، َيعْنِي"الَْحقُّ الُْمبُِني
  "َنيالَْخبِيثَاُت لِلَْخبِيِث: "َباُب َتأْوِيلِ قَْوِلِه

َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ الْغَنِيِّ بن َسعِيٍد الثَّقَِفيُّ، ثنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الصَّْنَعانِيُّ، - ١٨٧٦٢
الْخَبِيثَاُت : "مٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَعْن ُمقَاِتلِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك بن مَُزاِح

يُرِيُد ِمثَالَ َعْبِد اللَِّه بن أَُبيِّ بن َسلُولٍ، َوَمْن َشكَّ ِفي اللَِّه َويَقِْذفُ ] ٢٦النور آية "[ِللَْخبِيِثَني َوالْخَبِيثُونَ لِلَْخبِيثَاِت
ُيرِيُد الطَّيِّبَاِت َعاِئَشةَ طَيََّبَها اللَُّه لَِرُسوِلهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه " بَاُت ِللطَّيِّبَِنيَوالطَّيِّ: "ِمثْلَ سَيَِّدِة نَِساِء الُْمْسِلِمَني، ثُمَّ قَالَ

بنُت أَبِي َبكْرٍ  َهِذِه عَاِئَشةُ:لَُه َوَسلََّم، أََتاُه بَِها جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ِفي َسَرقَِة حَرِيرٍ قَْبلَ أَنْ ُيصَوََّر ِفي َرِحمِ أُمَِّها، فَقَالَ
 فَُسرَّ بَِها َرُسولُ َزْوجَُتَك ِفي الدُّْنَيا َوزَْوَجُتَك ِفي اآلِخَرِة، عَِوًضا ِمْن َخِدَجيةَ بنِت ُخَويِْلٍد، َوذَِلَك ِعْنَد َمْوتِ َخِدَجيةَ

ُيرِيُد َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم " َوالطَّيُِّبونَ ِللطَّيَِّباِت" :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلنَفِْسِه َوقَرَّ بَِها َعْيًنا، ثُمَّ قَالَ
  .طَيََّبُه اللَُّه َوَجَعلَُه َسيَِّد وَلَِد آَدَم، الطَّيِّبَاُت ُيرِيُد َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها

ن السَّْرحِ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعطَاِء بن ِديَنارٍ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ ب - ١٨٧٦٣
  السَّيِّئَ ِمَن الْكَالمِ قَذَْف عَاِئَشةَ،: ، َيعْنِي] ٢٦النور آية "[الْخَبِيثَاتُ ِللْخَبِيِثَني"َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، 

، "لِلَْخبِيثَاِت"ِمَن الرَِّجالِ َوالنَِّساِء، : ، َيْعنِي" وَالَْخبِيثُونَ"لنَِّساِء، يَْعنِي الَِّذيَن قَذَفُوَها، َوَنحَْوُه ِللْخَبِيِثَني ِمَن الرِّجَالِ َوا
" ِللطَّيِّبَِني"لْكَالمِ، الَْحَسَن ِمَن ا: ، َيعْنِي"َوالطَّيَِّباُت: "السَّيَِّء ِمَن الْكَالمِ َألنَُّه َيِليُق بِهُِم الْكَالُم السَّيُِّء، ثُمَّ قَالَ: َيْعنِي

الَْحَسُن ِمَن " ِللطَّيَِّباِت"ِمَن الرِّجَالِ َوالنَِّساِء " َوالطَّيُِّبونَ"ِمَن الرِّجَالِ وَالنَِّساِء الَِّذيَن ظَنُّوا بِالُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت خَْيًرا، 
  .الْكَالمِ َألنَُّه َيِليُق بِهُِم الْكَالُم الَْحَسُن

: ِهَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ، ثنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن زَْيِد بن أَْسلََم، ِفي قَْوِل - ١٨٧٦٤
َنزَلَْت ِفي :، قَالَ] ٢٦النور آية ["الَْخبِيثَاتُ ِللْخَبِيِثَني وَالْخَبِيثُونَ لِلَْخبِيثَاِت وَالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبَِني َوالطَّيُِّبونَ ِللطَّيِّبَاِت"

 بن أَُبيٍّ ُهَو َخبِيثٌ، فَكَانَ ُهَو أَوْلَى َعاِئَشةَ ِحَني رََماَها الُْمَناِفُق بِالُْبْهَتاِن َوبِالْفِْرَيِة، فََبرَّأََها اللَُّه ِمْن ذَِلَك، َوكَانَ َعْبُد اللَِّه
ا، َوكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَيًِّبا، َوكَانَ أَْولَى أَنْ َيكُونَ لَُه الطَّيَِّبةُ، بِأَنْ َيكُونَ لَُه الْخَبِيثَةُ، وََيكُونَ لََه

  .فَكَاَنْت َعاِئَشةُ الطَّيَِّبةَ، َوكَاَنْت أَْولَى أَنْ َيكُونَ لََها الطَّيُِّب
ْورَِقيُّ، ثنا َسْعَدانُ بن َزكَرِيَّا الدَّْوَرِقيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َيحَْيى التَّْيِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َخالٍد الدَّ - ١٨٧٦٥



كَاَنِت امَْرأَةُ َعْبِد اللَِّه بن أَُبيٍّ ُمَناِفقَةً َمَعُه، فََنَزلَ الْقُْرآنُ : َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَ
  النور آية"[اُتالَْخبِيثَ"

َعْبَد اللَِّه بن أَُبيٍّ : ، َيعْنِي"وَالَْخبِيثُونَ لِلَْخبِيثَاِت"َعْبَد اللَِّه بن أَُبيٍّ، : ، َيْعنِي"ِللْخَبِيِثَني"اْمَرأَةَ عَْبِد اللَِّه، : ، َيْعنِي] ٢٦
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ : َج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوالطَّيُِّبونَ، َيعْنِيَعاِئَشةَ وَأَْزوَا: ، يَْعنِي"وَالطَّيُِّبونَ ِللطَّيِّبَاِت"الْمرَأَِتِه، 

  ".أُولَِئَك مَُبرَُّءونَ ِممَّا َيقُولُونَ"َعلَْيِه َوَسلََّم، ِللطَّيَِّباتِ ِلَعاِئَشةَ، وَأَْزوَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا قَْيُس بن  - ١٨٧٦٦

الَْخبِيثَاُت ِمنَ : ، قَالَ ]٢٦النور آية "[الَْخبِيثُونَ لِلَْخبِيثَاِت: "َعْن َسلََمةَ بن ُنَبْيٍط، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُمزَاِحمٍ، ِفي قَْولِِه
  .الطَّيَِّباُت ِمَن الْقَْولِ ِللطَّيِّبَِني ِمَن النَّاسِ: ، قَالَ"الطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبَِني: "الْقَْولِ ِللْخَبِيِثَني ِمَن النَّاسِ، َوِفي قَْوِلِه

َم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا َوْرقَاُء، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْي - ١٨٧٦٧
ُهَو الْقَْولُ السَّيُِّء َوالَْحَسُن، فَالْقَْولُ الَْحَسُن ِللُْمْؤِمنِنيَ : الطَّيَِّباُت، َوالْخَبِيثَاُت، قَالَ: أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، ِفي قَْولِِه

  .ِللْكَاِفرِيَنَوالْقَْولُ السَّيُِّء 
جِيحٍ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد بن ِحسَابٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن ثَْورٍ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي َن - ١٨٧٦٨

الْكَالمِ ِللَْخبِيِثَني ِمَن النَّاسِ،  الَْخبِيثَاُت ِمَن:، قَالَ] ٢٦النور آية "[الَْخبِيثَاُت لِلَْخبِيِثَني: "َعْن ُمَجاِهٍد، ِفي قَْوِلِه
  َوالَْخبِيثُونَ ِمَن النَّاسِ

  .طَّيِّبَاِت ِمَن الْكَالمِِللَْخبِيثَاِت ِمَن الْكَالمِ، وَالطَّيِّبَاُت ِمَن الْكَالمِ ِللطَّيِّبَِني ِمَن النَّاسِ، وَالطَّيُِّبونَ ِمَن النَّاسِ ِلل
لُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا َيزِيُد بن الْمَُباَرِك، ثنا ُمَحمَُّد بن ثَْورٍ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن ا - ١٨٧٦٩

َسُن، الْقَْولُ السُّوُء وَالْقَْولُ الَْح: ، قَالَ"َوالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبَِني] "٢٦النور آية "[الَْخبِيثَاُت لِلَْخبِيثَِني: "ُمَجاِهٍد، ِفي قَْوِلِه
  .ِللُْمْؤِمنِ الَْحَسنِ َوِللْكَاِفرِ السَّيِِّء

: َيةَ، قَاالَحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َوَمرَْوانُ بن ُمَعاوِ - ١٨٧٧٠
الَْخبِيثَاتُ : "الْقَاِسمِ بن أَبِي َبزَّةَ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، ِفي قَْوِلِه َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعنِ

الَْخبِيثَاُت ِمَن الْقَْولِ لِلَْخبِيِثَني ِمَن النَّاسِ، وَالطَّيِّبَاُت ِمَن الْقَْولِ :، قَالَ"وَالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبَِني] "٢٦النور آية "[ِللَْخبِيِثَني
  .َني ِمَن النَّاسِِللطَّيِّبِ

ا َحَسُن بن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، ثنا أَْحَمدُ بن إِْسحَاَق اَألْهوَازِيُّ، ثنا أَُبو أَحَْمَد الزَُّبيْرِيُّ، ثن - ١٨٧٧١
: ُمَجاِهٍد، أَوْ َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، ِفي قَْولِِهَصاِلحٍ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعنِ الْقَاِسمِ بن أَبِي َبزَّةَ، َعْن 

الَْخبِيثَاُت ِمَن الْقَْولِ لِلَْخبِيِثَني ِمَن النَّاسِ، وَالطَّيِّبَاُت ِمَن الْقَْولِ ِللطَّيِّبِنيَ :، قَالَ] ٢٦النور آية "[الَْخبِيثَاتُ ِللْخَبِيِثَني"
  .ِمَن النَّاسِ
ن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمْسِلمِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ب - ١٨٧٧٢

  بن ُهْرُمَز، َعْن

ثُ ِللَْخبِيِثَني ِمَن الْقَْولُ الَْخبِي:، قَالَ] ٢٦النور آية "[الَْخبِيثَاتُ ِللَْخبِيِثَني: "َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِه
  .الْقَْولُ الطَّيُِّب ِللطَّيِّبَِني ِمَن النَّاسِ:النَّاسِ، َوالطَّيَِّباتُ ِللطَّيِّبَِني، قَالَ

طَلَْحةَ  ْنَحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا َمْحبُوُب بن ُمْحرِزٍ الْقَوَارِيرِيُّ، َع - ١٨٧٧٣



الَْخبِيثَاُت لِلَْخبِيِثَني وَالَْخبِيثُونَ ِللْخَبِيثَاِت َوالطَّيَِّباتُ ِللطَّيِّبِنيَ : "بن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِه
ِثَني ِمَن النَّاسِ، وَالَْخبِيثُونَ ِمَن النَّاسِ ِللَْخبِيثَاتِ الَْخبِيثَاُت ِمَن الْقَْولِ ِللَْخبِي:، قَالَ] ٢٦النور آية "[َوالطَّيُِّبونَ ِللطَّيِّبَاِت

: ثَةَ ِمَن الرَُّجلِ الصَّاِلحِ، فََتقُولَِمَن الْقَْولِ، وَالطَّيَِّباُت ِمَن الْقَْولِ ِللطَّيِّبَِني ِمَن النَّاسِ، أَال َتَرى أَنََّك َتْسَمُع الْكَِلَمةَ الَْخبِي
  .َما َهذَا ِمْن ُخلُِقِه َوال ِممَّا َيقُولُ غَفََر اللَُّه ِلفُالٍن

َسْيُن بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن نَاجَِيةَ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسْعدٍ الَْعْوِفيُّ، ثنا أَبِي َسْعُد بن ُمَحمٍَّد، ثنا َعمِّي الُْح - ١٨٧٧٤
الَْخبِيثَاُت لِلَْخبِيِثَني َوالَْخبِيثُونَ : "، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ِفي قَْوِلِهالَْحَسنِ، ثنا أَبِي، َعْن َجدِّي َعِطيَّةَ بن َسْعٍد الَْعَوِقيِّ

الَْخبِيثَاُت ِمَن الْقَْولِ ِللَْخبِيِثَني ِمَن الرِّجَالِ، وَالَْخبِيثُونَ ِمَن الرِّجَالِ لِلَْخبِيثَاِت ِمَن : ، َيقُولُ] ٢٦النور آية "[ِللَْخبِيثَاِت
َوالطَّيَِّباُت ِمَن الْقَْولِ ِللطَّيِّبَِني ِمَن الرَِّجالِ، َنزَلَْت ِفي الَِّذيَن، قَالُوا ِفي زَْوجِ : ، وَالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبَِني، َيقُولُالْقَْولِ الْقَْولِ

  النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

بِيِثَني اَألْعَمالُ الَْخبِيثَةُ َتكُونُ لِلَْخبِيثَِني، َوالطَّيَِّباُت ِمَن اَألْعَمالِ الَْخبِيثَاُت ِللَْخ: َوَسلََّم َما قَالُوا ِمَن الُْبْهَتاِن، َوُيقَالُ
  .َتكُونُ ِللطَّيِّبَِني
ا ةَ، ثنَحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي غَنِيَّ - ١٨٧٧٥

لَمَّا خَاَض النَّاُس ِفي أَْمرِ َعاِئَشةَ أَْرَسلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َعاِئَشةَ، : أَبِي، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ، قَالَ
ال، وَالَِّذي َبَعثَكَ بِالَْحقِّ ال أَعَْتِذرُ : النَّاُس؟، فَقُلُْتَيا عَاِئَشةُ، َما َيقُولُ :فَجِئُْت َوأََنا اْنَتِفُض ِمْن غَْيرِ ُحمَّى، فَقَالَ: قَالَْت

الَْحكَمُ حَتَّى يَْنزِلَ ُعذْرِي ِمَن السََّماِء، فَأَْنَزلَ اللَُّه ِفيَها َخْمَسةَ َعَشَر آَيةً ِمْن ُسوَرِة النُّورِ، ثُمَّ قََرأَ : بَِشْيٍء إِلَْيَك، قَالُوا
، ] ٢٦النور آية "[اُت ِللْخَبِيِثَني وَالَْخبِيثُونَ لِلَْخبِيثَاِت وَالطَّيَِّباُت ِللطَّيِّبَِني َوالطَّيُِّبونَ ِللطَّيِّبَاِتالْخَبِيثَ"َحتَّى َبلَغَ 

َساِء، َوالطَّيَِّباُت ِمَن النَِّساءِ فَالَْخبِيثَاُت ِمَن النَِّساِء لِلَْخبِيِثَني ِمَن الرَِّجالِ، َوالَْخبِيثُونَ ِمَن الرَِّجالِ لِلَْخبِيثَاِت ِمَن النِّ:قَالَ
  .ِللطَّيِّبَِني ِمَن الرَِّجالِ، َوالطَّيُِّبونَ ِمَن الرَِّجالِ ِللطَّيِّبَاِت ِمَن النَِّساِء

ا َيزِيُد بن ُزَريْعٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بن الَْوِليدِ النَّْرِسيُّ، ثن: َحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَحمَِّد بن صَاِلحٍ الَْمرَْوزِيُّ، قَالَ - ١٨٧٧٦
ِمَن ] ٢٦النور آية "[الَْخبِيثَاُت ِللَْخبِيِثَني وَالَْخبِيثُونَ ِللَْخبِيثَاِت: "َحدَّثََنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن قََتاَدةَ، ِفي قَْوِلِه

  الْقَْولِ َوالْعََملِ َوالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبَِني وَالطَّيُِّبونَ

  .ِمَن الْقَْولِ وَالَْعَملِ ِللطَّيَِّباِت
  "أُولَِئَك ُمَبرَُّءونَ ِممَّا َيقُولُونَ لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي: "َباُب َتأْوِيلِ قَْوِلِه

َعانِيُّ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ الْغَنِيِّ بن َسعِيٍد الثَّقَِفيُّ، ثنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الصَّْن - ١٨٧٧٧
أُولَِئَك ُمَبرَُّءونَ ِممَّا "ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَعْن ُمقَاِتلِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الضَّحَّاِك، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، 

يِّ بن َسلُولٍ، لَُهْم َمْغفَِرةٌ يُرِيُد ِعْصَمةٌ ِفي الدُّْنَيا يُرِيدُ َبَراَءةَ اللَِّه ِمْن كَِذبِ َعْبِد اللَِّه بن أَُب] ٢٦النور آية "[َيقُولُونَ
  .َوَمْغِفَرةٌ ِفي اآلِخَرِة َورِْزٌق كَرٌِمي يُرِيُد رِْزُق الَْجنَِّة َوثَوَاٌب َعِظيٌم

ا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َعطَاِء بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، ثن - ١٨٧٧٨
، "ُمَبرَُّءونَ ِممَّا َيقُولُونَ"الطَّيِّبَِني ِمَن الرِّجَالِ وَالنَِّساِء، : ، َيعْنِي] ٢٦النور آية "[أُولَِئَك"ِدينَارٍ، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، 

: ، يَْعنِي"لَُهْم َمْغفَِرةٌ: "َشةَ ُهمْ َبَراٌء ِمَن الْكَالمِ السَّيِِّء، ثُمَّ قَالَِممَّا َيقُولُ َهُؤالِء الْقَاِذفُونَ الَِّذيَن قَذَفُوا َعاِئ: َيْعنِي
هِ َحسًَنا ِفي الَْجنَِّة، فَلَمَّا نََزلَ ُعذُْر َعاِئَشةَ َضمََّها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َنفِْس: ، يَْعنِي"َورِْزٌق كَرٌِمي"ِلذُُنوبِهِْم، 

  .َوِهَي ِمْن أَْزوَاجِِه ِفي الَْجنَِّة



َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا َوْرقَاُء، - ١٨٧٧٩
  كُلٌّ: ، قَالَ] ٢٦النور آية "[ِممَّا َيقُولُونَ أُولَِئَك ُمَبرَُّءونَ: "أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، ِفي قَْولِِه

  .قَْد َبرَِئ ِممَّا لَْيَس لَُه بَِحقٍّ ِمَن الْكَالمِ
جِيحٍ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد بن ِحسَابٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن ثَْورٍ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي َن - ١٨٧٨٠
فََمْن كَانَ طَيًِّبا، فَُهَو ُمَبرَّأٌ ِمْن كُلِّ قَْولٍ َخبِيثٍ ] ٢٦النور آية "[أُولَِئَك ُمَبرَُّءونَ ِممَّا َيقُولُونَ: "ٍد، ِفي قَْوِلِهَعْن ُمَجاِه

  .اللَُّه َعلَْيِه ال َيقَْبلُُه اللَُّه ِمْنُهَيقُولُُه َيْغفَِرُه اللَُّه، َوَمْن كَانَ َخبِيثًا، فَُهَو ُمبَرَّأٌ ِمْن كُلِّ قَْولٍ صَاِلحٍ، قَالَُه َيرُدَُّه 
َعْن ُمَجاِهٍد،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا َزْيدُ بن الُْمبَاَرِك، ثنا ُمحَمَُّد بن ثَْورٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، - ١٨٧٨١
َوذَِلَك أَنَُّه َما قَالَ الْكَاِفُر ِمْن كَِلَمٍة طَيَِّبٍة فَهَِي ِللُْمْؤِمنِ، َوَما ] ٢٦نور آية ال"[أُولَِئَك ُمَبرَُّءونَ ِممَّا َيقُولُونَ: "ِفي قَْوِلِه

  .قَالَ الُْمْؤِمُن ِمْن كَِلَمٍة َخبِيثٍَة فَهَِي ِللْكَاِفرِ، َيَرى كُلٌّ ِممَّا لَْيَس لَهُ بَِحقٍّ ِمَن الْكَالمِ
أُولَِئَك : "َراطِيِسيُّ، ثنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ، ثنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن زَْيِد بن أَْسلََم، ِفي قَْوِلِهَحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَ - ١٨٧٨٢

  ".لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي"َهُهَنا َبرِئَْت َعاِئشَةُ، : ، قَالَ] ٢٦النور آية "[ُمَبرَُّءونَ ِممَّا َيقُولُونَ
ُد بن ُمَحمَِّد بن صَاِلحٍ الَْمرَْوزِيُّ، ثنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، ثنا َسعِيُد َحدَّثََنا َداُو - ١٨٧٨٣

َمْغِفَرةٌ ] ٢٦ر آية النو"[أُولَِئَك ُمَبرَُّءونَ ِممَّا َيقُولُونَ لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي: "بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، ِفي قَْوِلِه
  .ِلذُُنوبِهِْم َوِهَي الَْجنَّةُ

  َباُب ِفي أَيِّ غََزاٍة كَانَ قَْولُ أَْهلِ اِإلفِْك
١٨٧٨٤  

اَنْت غَْزَوةَ كَ:حَاَق، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْس -
َم بَِعاِئَشةَ َمَعُه أَقَْرَع َبْيَن بين الُْمْصطَِلقِ ِفي َشْعَبانَ َسَنةَ ِستٍّ، َوِفي ِتلَْك الَْغْزَوةِ َخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .فِْك َما قَالُوا، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َبَراَءَتَهانِسَاِئِه، فَخََرَج َسْهمَُها َوِفي ِتلَْك الَْغْزَوِة، قَالَ ِفيَها أَْهلُ اِإل
كَاَنْت َسَنةَ ِستٍّ ِمَن الْهِْجَرِة كَاَنْت غَْزَوةَ :َحدَّثََنا مُوَسى بن زَكَرِيَّا التُّْسَترِيُّ، ثنا َشَبابٌ الُْعْصفُرِيُّ، قَالَ - ١٨٧٨٥

إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا "الَ أَْهلُ اِإلفِْك ِفي عَاِئَشةَ َما قَالُوا، َونََزلَ ِفيَها الْقُْرآنُ بين الُْمْصطَِلقِ َوِفي َهِذِه الْغََزاِة، قَ
  ] .١١النور آية "[بِاِإلفِْك

  َباُب جَلِْد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْصحَاَب اإلِفِْك
ثنا َحجَّاُج بن ِمْنَهالٍ، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعنِ : أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َو - ١٨٧٨٦

  .انَِني ثََمانَِنيالْكَلْبِيِّ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَجلََدُهْم ثََم
عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َعِديٍّ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن َحدَّثََنا  - ١٨٧٨٧

لَْيِه َوَسلََّم َعلَى لَمَّا نََزلَ ُعذْرِي قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع:َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن َعْمَرةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
  .الِْمْنبَرِ، فَذَكََر ذَِلَك وََتال الْقُْرآنَ، فَلَمَّا َنَزلَ أََمَر بَِرُجلَْينِ َواْمَرأٍَة، فَُضرُِبوا َحدَُّهْم

  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن - ١٨٧٨٨

، ثنا قَُداَمةُ بن ُمَحمَّدٍ اَألْشجَِعيُّ، ثنا َمْخَرَمةُ بن ُبكَْيرٍ، َعْن َيحَْيى السَّاجِيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َهاُرونَ أَُبو َعلْقََمةَ الْفَْروِيُّ
إِذَا :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ



َهاجِرِيَن ِمْنُهْم، اَمةِ َحدَّ اللَُّه الَِّذيَن َشَتمُوا َعاِئَشةَ ثََمانَِني ثَمَانَِني َعلَى ُرُءوسِ الَْخالِئقِ، فََيْسَتوِْهُب رَبِّي الُْمكَانَ َيْوُم الِْقَي
وَالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ نَبِيا لَُسُروُرَك  :فَأَْسَتأِْمُركِ َيا َعاِئشَةُ، فََسِمَعْت َعاِئَشةُ الْكَالَم، فََبكَْت َوِهَي ِفي الَْبْيِت، ثُمَّ قَالَْت
  .اْبَنةُ أَبِيَها:أَطَْيُب إِلَيَّ ِمْن ُسرُورِي، فَتََبسَّمَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضاِحكًا، َوقَالَ

  طُُرُق َحدِيِث أُمِّ َزْرعٍ
  لَْيِه َوَسلََّمَوُحْسُن ِعْشَرِة النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َع

َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، ثنا َسعِيُد بن َسلََمةَ بن أَبِي الُْحَسامِ،  - ١٨٧٨٩
كُْنُت لَِك كَأَبِي َزْرعٍ ُألمِّ :َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

اْجَتَمَع إِْحَدى َعْشَرةَ امَْرأَةً فََتَعاَهْدنَ َوَتَعاقَْدنَ أَنْ َيْنِعْتنَ :َزْرعٍ، ثُمَّ أَْنَشأَ ُيَحدِّثُ بَِحِديثِ أُمِّ َزْرعٍ َوصََواِحبَِها، قَالَ
زَْوجِي َعيَاَياُء طََباقَاُء، كُلُّ َداٍء لَُه َداٌء، َشجَِّك، أَْو فَلَِّك، أَْو َجَمَع كُال لَِك، : اُهنَّأَزَْواَجُهنَّ وََيْصُدقَْن، فَقَالَتْ إِْحَد

  َزْوجِي لَْحمُ َجَملٍ غَثٍّ بِجََبلٍ، َوْعرٍ ال َسِمنيٍ، فَُيْرتَقَى إِلَْيِه َوال َسْهلٍ، فَيُْنَتقَلُ،: قَالَِت اُألْخَرى

زَْوجِي إِذَا َشرَِب اْشَتفَّ، َوإِذَا : جِي الَْعَشنَُّق إِنْ أَْسكُْت أُطَلَّْق، َوإِنْ أَْنِطْق أَُعلَّْق، قَالَِت اُألخَْرىَزْو: قَالَِت اُألْخَرى
: َرُه، قَالَ لَُه ُعْرَوةَُزْوجِي ال أُِتمُّ َخَبرَُه، أَْخَشى أَنْ ال أَذَ: َرقََد الَْتفَّ، َوال يُوِلُج الْكَفَّ فََيْعلَُم الَْبثَّ، قَالَِت اُألْخَرى

َزْوجِي : زَْوجِي ُحرٌّ كَلَْيلِ تَِهاَمةَ ال حَرٌّ، َوال بَارٌِد، َوال َمَخافَةَ، قَالَِت اُألْخَرى: َهُؤالِء َخْمَسةٌ َيْشكُونَ،قَالَِت اُألخَْرى
زَْوجِي الرِّيُح رِيُح َزرَْنبٍ، وَالَْمسُّ َمسُّ أَرَْنبٍ، : ُألْخَرىإِذَا َدَخلَ فَهَِد، َوإِذَا خََرَج أَِسَد، َوال َيسْأَلُ َعمَّا َعهَِد، قَالَِت ا

زَْوجِي ُرفَْيُع الِْعمَاِد، طَوِيلُ النَِّجاِد، َعظِيُم الرََّماِد، قَرِيُب الَْبْيِت ِمَن النَّاِد، قَالَِت : أَغِْلُبُه َوالنَّاَس َيْغِلُب، قَالَِت اُألخَْرى
ْيقَنَّ مَاِلٍك َوَما أَُبو َماِلٍك؟ ذُو إِبِلٍ كَِثَريِة الَْمسَاِلِك، قَِليلَِة الَْمَبارِِك، إِذَا َسِمْعَن َصْوَت الْمََزاِهرِ أََزْوجِي أَُبو : اُألْخَرى

ِمْن َشْحمٍ َعُضَديَّ، وََبَجحَ زَْوجِي أَُبو َزْرعٍ، َوَما أَُبو َزْرعٍ؟ أَنَاَس ِمْن ُحِليٍّ أُذَُنيَّ، َوَمَأل : أَنَُّهنَّ َهوَاِلُك، قَالَِت اُألخَْرى
رَاُع الَْجفَْرِة، بنتُ أَبِي َنفِْسي، فََبَجْحُت إِلَْيِه، اْبُن أَبِي َزْرعٍ، َوَما اْبُن أَبِي َزْرعٍ؟ َمْضَجُعُه كََمَسلِّ الشَّطَْبِة، وَُيْشبُِعُه ِذ

ا، َوَخْيرُ نِسَاِئَها، َوغَْيظُ َجاَراتَِها، َوطَْوُع أَبِيَها، َوطَْوُع أُمَِّها، َزْرعٍ، َوَما بنُت أَبِي َزْرعٍ؟ ِملُْء ِكَسائَِها، َوصَِغُر رِدَاِئَه
َتَعشَّى َبْيتََنا َتْعِشيشًا، أَتَانِي أَُبو َخاِدُم أَبِي َزْرعٍ َوَما َخاِدُم أَبِي َزْرعٍ؟ ال َتُبثُّ َحدِيثََنا تَْبِثيثًا، َوال تُفِْسُد ِمريََتَنا َتْنقِيثًا، َوال 

  َزْرعٍ وَأََنا ِفي ِشقٍّ فََبلَحَنِي،

ُح، َوأَقُولُ فَال أُقَبَُّح، خََرجَ فَذََهَب بِي إِلَى أَْهلِ َصهِيلٍ َوأَِطيٍط َودَاِئسٍ َوُمَنقٍّ، فَأََنا عِْنَدُه أَْشَرُب َوأََتقَنَُّح وَأَْرقُُد فَأََتصَبَّ
ْبَصَر امَْرأَةً لََها ابَْناِن كَالْفَْهَدْينِ َيلَْعَباِن ِمْن َتْحتَِها بُِرمَّاَنَتْينِ، فََنكَحََها أَُبو ِمْن ِعْنِدي أَُبو َزْرعٍ َواَألوْطَاُب تُْمَخُض، فَأَ

يا، وَأََتانِي ى بنِتي َنَعًما ثَرَِزْرعٍ َوطَلَّقَنِي، فََنكَْحُت َبْعَدُه شَابا سَرِيا، رَِكَب فََرًسا َشرِيا، َوأََخذَ رُْمًحا َخطِّيا، وَأَرَاَح َعلَ
كُِلي َوِمريِي، أَهْلَِك فَلَْو َجَمْعُت كُلَّ َشْيٍء أََصْبُتُه ِمْنُه، فََجَعلُْتُه ِفي أَْصَغرِ وَِعاٍء ِمْن أَْوِعَيِة : ِفي كُلِّ سَاِئَمٍة َزْوًجا، فَقَالَ

فَكُْنُت لَِك كَأَبِي َزْرعٍ ُألمِّ َزْرعٍ، َحدَّثََنا :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى: أَبِي َزْرعٍ َما َمَألُه، قَالَْت َعاِئَشةُ
ا أَُبو َجعْفَرٍ النُّفَْيِليُّ، ح أَْحَمُد بن الُْمَعلَّى، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، ثن

يُّ، ثنا أَبِي، أَْحَمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلدٍ الْحَرَّانَِوَحدَّثََنا 
قَالَ ِلي : ْن َعاِئَشةَ، قَالَْتثنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَِخيِه َعْبِد اللَِّه بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َع: قَالُوا

كُْنُت لَِك كَأَبِي َزْرعٍ ُألمِّ َزْرعٍ، فَذَكََر َنْحَوُه، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاقَ :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َداُوَد بن : َحاِمُد بن َيْحَيى الْبَلِْخيُّ، قَالََحدَّثََنا : التُّْسَترِيُّ، َوَجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفرَْيابِيُّ، قَاال

  َشابُورٍ، َعْن



 كُْنُت لَِك كَأَبِي َزْرعٍ ُألمِّ َزْرعٍ،:َعْبِد اللَِّه بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ).فَذَكََر َنْحَوُه 
ثنا َيْحَيى بن َمِعنيٍ، ثنا ُعقَْبةُ بن َخاِلٍد : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َوَعْبدُ اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، قَاال - ١٨٧٩٠

فََحدَّثَنِي يَزِيُد بن : قَالَ ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ: السَّكُونِيُّ، ثنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَ ُعقَْبةُ بن خَاِلٍد
اْجَتَمعَ إِْحَدى َعْشَرةَ اْمرَأَةً ِفي الَْجاِهِليَّةِ :ُروَمانَ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعاِئَشةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َزْوجِي لَْحُم جََملٍ غَثٍّ َعلَى رَأْسِ : ال َيكُْتْمَن ِمْن أَخَْبارِ أَْزوَاجِهِنَّ شَْيئًا، فَقَالَتِ األُولَىفََتَعاقَْدنَ أَنْ يََتَصاَدقَْن َبيَْنُهنَّ َو
نْ أَذْكُْرُه أَذْكُرْ َزْوجِي ال أَُبثُّ َخَبَرُه، إِنِّي أَخَاُف أَنْ ال أَذََرهُ إِ: َجَبلٍ ال سَْهلٍ فَُيْرتَقَى، َوال َسِمنيٍ فَُيْنتَقَلُ، قَالَِت الثَّانِيَةُ

َزْوجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ : َزْوجِي الَْعَشنَُّق إِنْ أَْنِطْق أُطَلَّْق َوإِنْ أَْسكُْت أَُعلَّْق، قَالَِت الرَّابَِعةُ: ُعَجَرُه وَُبَجرَُه، قَالَِت الثَّاِلثَةُ
َزْوجِي َعَياَياُء طََباقَاُء، كُلُّ َداءٍ : ِلَيْعلَمَ الَْبثَّ، قَالَِت الَْخاِمسَةُ َوإِنْ شَرَِب اْشَتفَّ َوإِِن اْضطََجَع الَْتفَّ َوال يُوِلجُ الْكَفَّ

زَْوجِي كَلَْيلِ ِتَهاَمةَ ال َحرٌّ، َوال قَرٌّ، َوال َمَخافَةَ، قَالَِت : لَُه َداٌء، َشجَّكِ أَْو فَلَِّك أَْو َجَمَع كُال لَِك، قَالَِت السَّاِدَسةُ
َزْوجِي الَْمسُّ َمسُّ أَْرَنبٍ، : جِي إِنْ َدَخلَ فَهَِد، َوإِنْ خََرَج أَِسَد، َوال َيسْأَلُ َعمَّا َعهَِد، قَالَِت الثَّاِمنَةَُزْو: السَّابَِعةُ

  َوالرِّيُح رِيُح َزرَْنبٍ،

النَِّجاِد، َعِظيمُ الرََّماِد قَرِيبُ الْبَْيِت ِمَن النَّاِد، زَْوجِي ُرفَْيُع الِْعَماِد، طَوِيلُ : َوأََنا أَغِْلُبُه وَالنَّاَس َيْغِلُب، قَالَِت التَّاِسَعةُ
زَْوجِي مَاِلٌك ُهَو َماِلٌك، َوَما َماِلٌك؟ َماِلكٌ َخْيٌر ِمْن ذَِلَك، لَُه إِبِلٌ قَلِيالُت الَْمسَارِحِ، كَِثريَاُت : قَالَِت الَْعاشَِرةُ

َزْوجِي أَُبو َزْرعٍ َوَما أَُبو َزْرعٍ؟ أَنَاَس : ْيقَنَّ أَنَُّهنَّ َهَواِلُك، قَالَِت الَْحاِدَيةَ َعْشرَةَالَْمبَارِِك، إِذَا َسِمْعَن صَْوَت الَْمَزاِهرِ أَ
ي ِفي ٍة بِِشقٍّ فََجَعلَنِِمْن ُحِليٍّ أُذَُنيَّ، َوَمَأل ِمْن َشْحمِ َعُضِديَّ، َوَبجَّحَنِي فََبجَِحْت إِلَيَّ َنفِْسي، َوَجدَنِي ِفي أَْهلِ غَُنْيَم

نَُّح، أُمُّ أَبِي َزْرعٍ َوَما أُمُّ أَبِي أَْهلِ َصهِيلٍ َوأَِطيٍط وََداِئسٍ َوُمَنقٍّ، فَِعْنَدهُ أَقُولُ فَال أُقَبَُّح، وَأَْرقُُد فَأََتصَبَُّح وَأَْشَرُب فَأََتقَ
أَبِي َزْرعٍ؟ َمْضَجُعُه كََمَسلِّ َشطَْبٍة ُيْشبُِعُه ِذَراعُ الَْجفْرَِة، َزْرعٍ؟ ُعكُوُمَها رََداٌح، َوَبيُْتَها فَسَاٌح، اْبُن أَبِي َزْرعٍ َوَما اْبُن 

ةُ أَبِي َزْرعٍ َوَما جَارَِيةُ بنُت أَبِي َزْرعٍ َوَما بنتُ أَبِي َزْرعٍ؟ طَْوُع أَبِيَها َوطَْوُع أُمَِّها وَِملُْء ِكَساِئَها َوغَْيظُ َجاَرِتهَا، جَارَِي
َمرَّ َحِديثََنا َوال تَْمُأل ِمَريَتَنا َتْنِقيثًا، ال تَْمُأل َبْيتََنا َتْعِشيشًا، خََرَج أَُبو َزْرعٍ َواألَْوطَابُ ُتْمَخُض، فَ أَبِي َزْرعٍ؟ ال تَُبثُّ

هَا، فََنكَْحُت بَْعَدُه َرُجال َسرِيا، بِاْمرَأٍَة لََها اْبنَاِن لََها كَالْفَْهَدْينِ َيلَْعَباِن ِمْن َتْحِت َخْصرَِها بِرُمَّاَنَتْينِ، فَطَلَّقَنِي َوَنكََح
كُِلي أُمَّ َزْرعٍ َوِمريِي أَْهلَِك، : َرِكَب شَرِيا، وَأََخذَ َخطِّيا، َوأََراَح َعلَيَّ َنَعًما ثَرِيا، َوأَْعطَانِي ِمْن كُلِّ رَاِئَحةٍ َزْوجًا، فَقَالَ

  فَلَْو َجَمْعُت

قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَصَْغَر إَِناٍء ِمْن آنَِيِة أَبِي َزْرعٍ، فَقَالَْت عَاِئَشةُ كُلَّ َشْيٍء أَْعطَانِيِه َما َمَأل
  .كُْنتُ لَِك كَأَبِي َزْرعٍ ُألمِّ َزْرعٍ:َوَسلََّم

ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، َوَعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا َزْيدُ بن الُْمبَاَرِك،  - ١٨٧٩١
ثنا أَُبو َخْيثََمةَ ُزهَْيُر بن حَْربٍ، ثنا رَْيَحانُ بن سَِعيٍد، ثنا َعبَّاُد بن مَْنُصورٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، : أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، قَاال

َيا : كُْنُت لَِك كَأَبِي َزْرعٍ ُألمِّ َزْرعٍ، فَقُلُْت:ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ ِلي َرُس: َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
ال : نُّاْجَتَمْعَن َعْشُر نِْسَوٍة فَأَقَْسْمَن لََيْصُدقَْن َعْن أَْزوَاجِهِنَّ، فَقَالَتْ إِْحَداُه:َرسُولَ اللَِّه، َوَما أَُبو َزْرعٍ، َوأُمُّ َزْرعٍ؟، قَالَ

ُهَو : ُهَو الَْعَشنَُّق إِنْ أَْسكُْت أَُعلَّْق َوإِنْ أَْنِطْق أُطَلَّْق، قَالَِت اُألخَْرى: أُخْبُِر َخَبَرهُ أَْخَشى أَنْ ال أَذََرُه، قَالَتِ اُألْخَرى
ُهَو إِذَا أَكَلَ لَفَّ، َوإِذَا شَرِبَ : قَالَِت اُألخَْرى لَْحُم َجَملٍ غَثٍّ َعلَى جََبلٍ ال َسِمنيٍ، فَيُْرَتقَى إِلَْيِه َوال سَْهلٍ فَُيْنَتقَلُ،

: ُهَو لَْيلُ ِتَهاَمةَ ال َحرٌّ، َوال قَرٌّ، َوال َمَخافَةَ، قَالَِت اُألخَْرى: اْشَتفَّ، َوال َيْدُخلُ الْكَفَّ فََيْخُرُج الَْبثَّ، قَالَِت اُألخَْرى



الرِّيُح رِيُح َزْرَنبٍ، َوالَْمسُّ َمسُّ أَْرَنبٍ، : َد، َوال َيسْأَلُ َعمَّا َعهَِد، قَالَِت اُألخَْرىُهَو إِذَا َدَخلَ فَهَِد، َوإِذَا َخَرجَ أَِس
النَّاِد، ُهَو طَوِيلُ الزَِّناِد، ُرفَْيُع الِْعَماِد، َعظِيُم الرََّماِد، قَرِيُب الَْبْيِت ِمَن : َوإِنََّما أَغِْلُبُه وَالنَّاَس َيْغِلُب، قَالَِت اُألْخَرى

  :قَالَِت اُألْخَرى

ْيقَنَّ أَنَُّهنَّ َهَواِلُك، ُهَو َماِلٌك َوَما َماِلٌك؟ لَُه إِبِلٌ كَثَِرياُت الَْمسَاِلِك، قَِليالُت الَْمبَارِِك، إِذَا َسِمْعَن صَْوَت الِْمْزَمارِ أَ
َوَزْرعٍ، آَنسَنِي فَآَنَسْت ِمْن ُحِليٍّ أُذَُنيَّ، َوِمْن َشْحمٍ َعُضِديَّ،  ُهَو أَُبو َزْرعٍ َوَما أَُبو َزْرعٍ؟ صَاِحُب نََعمٍ: قَالَِت اُألْخَرى

أََخذَنِي ِمْن أَْهلِ َبْيتٍ بِِشقٍّ،  َوَبجَّحَنِي فََبجَِحْت إِلَيَّ َنفِْسي، فَِعْنَدهُ أَْرقُُد فَأََتصَبَُّح وَأَشَْرُب فَأََتقَمَُّح َوأَقُولُ فَال أُقَبَُّح،
ِفيِه ِذرَاعُ ي أَْهلِ صَهِيلٍ َوأَِطيٍط وََداِئسٍ َوُمَنقٍّ، اْبُن أَبِي َزْرعٍ َوَما اْبُن أَبِي َزْرعٍ؟ َمْرقَُدُه كَالشَّطَْبِة، َوَيكْفََجَعلَنِي ِف

يَها َوأُمَِّها، َوَزْيٌن َألْهِلهَا، الْقََصَبِة، بنُت أَبِي َزْرعٍ َوَما بنُت أَبِي َزْرعٍ؟ ِملُْء ِكَساِئَها َوَعطُْف رِدَاِئهَا، َوقُرَّةُ َعْينٍ َألبِ
َتَنا َتْنِقيثًا، فَخََرَج ِمْن َوغَْيُر ُمَجازٍ بَِها، َخاِدُم أَبِي َزْرعٍ َوَما َخاِدُم أَبِي َزْرعٍ؟ ال َتفِْشي َحِديثََنا َتْبثِيثًا، َوال ُتفِْسُد ِمَري

ةً َمَعَها اْبَناِن لََها كَالْفَْهَدْينِ َيلَْعَباِن ِمْن َتْحتَِها بُِرمَّاَنَتْينِ، فََنكَحََها ِعْنِدي أَُبو َزْرعٍ وَاَألْوطَاُب ُتْمَخُض فََرأَى اْمرَأَ
َوقَالَ  ي ِمْن كُلِّ َساِئَمٍة زَْوًجا،َوطَلَّقَنِي، فََنكَْحُت بَْعَدُه َشابا َسرِيا، فَخََرَج َشِحيا وَأََخذَ َخطِّيا فَسَاَق َنَعًما ثَرِيا، َوأَْعطَانِ

َيا : فَقُلُْت: لَْو كَانَ َهذَا أَْجَمُع ِفي وَِعاٍء ِمْن أَْوِعَيِة أَبِي َزْرعٍ لَْم َتْمِلِه، قَالَْت َعاِئَشةُ: ِمريِي أَْهلَِك َيا أُمَّ َزْرعٍ، فَقُلُْت
  .َرسُولَ اللَِّه، أَْنَت َخْيٌر ِلي ِمْن أَبِي َزْرعٍ ُألمِّ َزْرعٍ

  كَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمَِّد بن َزبَالَةََحدَّثََنا َز - ١٨٧٩٢

هِ، ثنا َعْبُد الَْجبَّارِ بن سَِعيٍد الْمساحقي، ثنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزِّنَاِد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِي: الَْمْخُزوِميُّ، قَالَ
َيا َعاِئشَةُ، كُْنُت لَِك كَأَبِي َزْرعٍ ُألمِّ َزْرعٍ، إِال أَنَّ أََبا َزْرعٍ :َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن َعاِئَشةَ، أَنَّ

  .طَلََّق، َوأََنا ال أُطَلُِّق
ثنا ُعبَْيُد بن : ثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاالَحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ُمحَمَُّد بن الُْحَسْينِ الْقَاِضي، َوُمحَمَُّد بن ُع - ١٨٧٩٣

 بن ُعْرَوةَ، َعْن َيِعيَش، ثنا َيحَْيى بن َيْعلَى، ثنا َعْبدُ الْكَرِميِ أَُبو َبكْرٍ الشَّاِميُّ، َعْن ُيوُنَس بن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن ِهَشامِ
  .كُْنُت لَِك كَأَبِي َزْرعٍ ُألمِّ َزْرعٍ:ِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي، َعْن َعاِئَشةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي

ثنا : َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا َحجَّاُج بن يُوُسَف الشَّاِعُر، ح َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، قَالَ - ١٨٧٩٤
ثنا إِْسحَاُق بن ُزَرْيقٍ الرَّاسِبِيُّ، وَإِْبَراِهيُم بن : بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَُمَحمَُّد بن َمْنصُورٍ الْجََواُد، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ 

ثنا َعْبُد الَْمِلكِ بن إِبَْراهِيَم الُْجدِّيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد أَُبو َناِفعٍ الطَّاِئِفيُّ، َحدَّثَنِي : َيْعقُوَب الُْجوَزَجانِيُّ، قَالُوا
َحدَّثَنِي ُعَمُر بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْرَوةَ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى : ن َعْبدِ الَْواِحِد بن أَْيَمَن، قَالَالْقَاِسُم ب

يَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَُخْرتُ بَِمالِ أَبِي ِفي الَْجاِهِليَِّة، َوكَانَ قَْدَر أَلِْف أَلِْف أُوِقيٍَّة، فَقَالَ ِل: َعْنَها، قَالَْت
  اْسكُِتي َيا َعاِئشَةُ، فَإِنِّي كُْنتُ لَِك كَأَبِي َزْرعٍ ُألمِّ َزْرعٍ، ثُمَّ أَْنَشأَ َرسُولُ:َوَسلََّم

يَِّة فََتَعاَهْدنَ لَُتخْبَِرنَّ كُلُّ اْمَرأٍَة بَِما ِفي اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَحدِّثُ،أَنَّ إِْحَدى َعْشَرةَ اْمرَأَةً اْجَتَمْعَن ِفي الَْجاِهِل
أَْنِت َيا فُالنَةُ، :اللَّْيلُ لَْيلُ ِتَهاَمةَ ال َحرٌّ َوال َبْرٌد َوال َمَخافَةَ، قِيلَ:أَْنِت َيا فُالَنةُ، قَالَْت:َزْوجَِها َوال َتكِْذُب، ِقيلَ

وَاللَِّه َما َعِلْمُت إِنَُّه :أَْنِت َيا فُالَنةُ، قَالَْت:َمسُّ أَرَْنبٍ، َوأَغِْلُبُه َوالنَّاَس َيْغِلُب، ِقيلَالرِّيحُ رِيُح َزْرَنبٍ، َوالَْمسُّ :قَالَْت
مَاِلكًا َوَما َنكَْحُت : أَْنتِ َيا فُالنَةُ، قَالَْت:لََرِفيُع الِْعَماِد، طَوِيلُ النَِّجاِد، َعِظيُم الرََّماِد، قَرِيُب الَْبْيِت ِمَن النَّاِد، ِقيلَ

أَْنتِ َيا فُالنَةُ، :َهوَاِلُك، ِقيلَ َماِلٌك؟ لَُه إِبِلٌ كَِثريَاُت الَْمَسارِحِ، قَِليالُت الْمََبارِِك، إِذَا َسِمْعَن َصْوتَ الْمََزاِهرِ أَْيقَنَّ أَنَُّهنَّ



وَاللَِّه َما َعِلْمُت :أَْنِت َيا فُالَنةُ، قَالَْت:َشى أَنْ ال أَذَرَُه، ِقيلَزَْوجِي أَذْكُرُُه، إِنْ أَذْكُْرُه أَذْكُْر ُعَجَرُه َوُبَجَرُه، أَْخ:قَالَْت
لَْحُم جََملٍ غَثٍّ َعلَى َجَبلٍ ال بِالسَِّمنيِ :أَْنتِ َيا فُالنَةُ، قَالَْت:إِذَا َدَخلَ فَهَِد، َوإِذَا خََرَج أَِسَد َوال َيسْأَلُ َعمَّا َعهَِد، ِقيلَ

وَاللَِّه َما َعِلْمُت إِنَُّه إِذَا أَكَلَ لَفَّ، َوإِذَا شَرَِب اْشَتفَّ، َوإِذَا :أَْنِت َيا فُالَنةُ، قَالَْت:بِالسَّْهلِ فَُيْرتَقَى إِلَْيِه، ِقيلَفَُيْنَتقَلُ، َوال 
َنكَْحُت الَْعَشنََّق إِنْ أَْنِطْق أُطَلَّْق، :الَنةُ، قَالَْتأَْنِت َيا فُ:ذََبَح اغَْتثَّ، وَإِذَا َناَم الَْتفَّ، َوال َيْدُخلُ الْكَفَّ فََيْعلََم الَْبثَّ، قِيلَ

  َعَياَياُء طََباقَاُء، كُلُّ َداٍء لَُه دََواٌء، َشجَِّك أَْو فَلَِّك، أَْو َجمََع:أَْنِت َيا فُالَنةُ، قَالَْت:َوإِنْ أَْسكُْت أَُعلَّْق، ِقيلَ

كَْحُت أََبا َزْرعٍ، َوَما أَُبو َزْرعٍ؟ أَنَاَس ِمْن ُحِليٍّ أُذَُنيَّ، وََمَأل ِمْن َشْحمٍ َعُضِديَّ، نَ:أَْنِت َيا فُالَنةُ، قَالَْت:كُال لَِك، ِقيلَ
اُم ِعْنَدهُ سٍ َوُمَنقٍّ، فَأََنا أََنَوَبجََّح نَفِْسي فََبجَِحْت إِلَيَّ، َوَجدَنِي ِفي غَُنْيَمٍة بِِشقٍّ، فََجَعلَنِي َبْيَن َحاِئلٍ َوصَاِئلٍ َوأَِطيٍط وََداِئ

َمَسلُّ الشَّطَْبِة، َوُيْشبُِعُه ِذَراعُ  فَأََتصَبَُّح، وَأَشَْرُب فَأََتقَمَُّح، َوأَْنِطُق فَال أََتقَبَُّح، اْبُن أَبِي َزْرعٍ َوَما اْبُن أَبِي َزْرعٍ؟ َمْضَجُعُه
َوَزْيُن أَبِيَها، َوَزْيُن أُمَِّها، َوَخْيرُ َجاَرِتهَا، جَارَِيةُ أَبِي َزْرعٍ َوَما  الَْجفَْرِة، بنُت أَبِي َزْرعٍ َوَما بنُت أَبِي َزْرعٍ؟ ِملُْء إِزَارَِها،

ْرعٍ َواَألوْطَاُب تُْمَخُض فَإِذَا َجارَِيةُ أَبِي َزْرعٍ؟ ال ُتْخرُِج َحدِيثََنا تَْبِثيثًا َوال ُتْهِلُك مَِريَتَنا َتنِْقيثًا، فََخَرَج ِمْن ِعْنِدي أَُبو َز
تُ َشابا َسرِيا، َرِكبَ أُمِّ غُالَمْينِ كَالسَّقَْرْينِ، فََتزَوََّجَها أَُبو َزْرعٍ َوطَلَّقَنِي، فَاسَْتْبَدلُْت َوكُلُّ َبَدلٍ أَْعَوُر، فََنكَْحُهَو بِ

اْمتَارِي َيا أُمَّ َزْرعٍ ِمريِي أَهْلَِك، : فَقَالَ َشرِيا، َوأََخذَ َخطِّيا، َوأَْعطَانِي َنَعًما ثَرِيا َوأَْعطَانِي ِمْن كُلِّ َساِئَمٍة زَْوًجا،
َيا َرُسولَ اللَِّه، َبلْ أَْنَت خَْيٌر ِمْن : فَقُلُْت: فََجَمْعُت ِمْن ذَِلَك فَلَْم َيْمألْ أَصَْغَر وَِعاٍء ِمْن أَْوِعَيِة أَبِي َزْرعٍ، قَالَْت َعاِئَشةُ

ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َداُودَ بن َشابُورٍ، َعْن : الرَّازِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ، قَالَ أَبِي َزْرعٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد
  .ُهُعَمَر بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْرَوةَ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعاِئَشةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنحَْو

  َنا ُعبَْيُدَحدَّثَ - ١٨٧٩٥

، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن اللَِّه بن ُمَحمَّدٍ الُْعَمرِيُّ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد بن الضَّحَّاِك بن ُعثَْمانَ الْحََراِميُّ
َدَخلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ْتُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديِّ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَ

إِنَّ قَْرَيةً ِمْن قَُرى الَْيَمنِ كَانَ :َيا عَاِئَشةُ، كُْنُت لَِك كَأَبِي َزْرعٍ ُألمِّ َزْرعٍ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:فَقَالَ
تََعالَْوا : َيَمنِ َوِفيَها إِْحَدى َعْشَرةَ اْمرَأَةً، وَإِنَُّهنَّ خََرْجَن إِلَى َمْجِلسٍ لَُهنَّ، فَقَالَْت بَْعُضُهنَّ ِلبَْعضٍبَِها ُبطُونٌ ِمْن ُبطُوِن الْ

ثَ، َوقَالَِت الثَّانَِيةُ َوِهيَ َتكَلَِّمي، فَقَالَْت، َوذَكََر الَْحدِي: فَلَْنذْكُْرنَ ُبُعولََتَنا بِبَْعضِ َما ِفيهِْم َوال َنكِْذُب، فَقِيلَ ِلُألولَى
َتكَلَِّمي، َوِهَي ُهَدُد بنُت أَبِي : َتكَلَِّمي، وَِهَي ُحبا بنُت كَْعبٍ، َوِقيلَ ِللرَّابَِعِة: َعْمَرةُ بنُت َعْبِد َعْمرٍو، َوِقيلَ ِللثَّاِلثَِة

َتكَلَِّمي، َوِهَي حُبا : َتكَلَِّمي، َوِهَي هِْنٌد، ِقيلَ ِللسَّابِعَِة: سَّاِدَسِةَتكَلَِّمي، وَِهَي كَْبَشةُ، قِيلَ ِلل: َهُروَمةَ، ِقيلَ ِللَْخاِمَسِة
َتكَلَِّمي، : َتكَلَِّمي، َولَْم ُيَسمَِّها، قِيلَ ِللَْعاِشَرِة: َتكَلَِّمي، وَِهَي أَْسَماُء بنُت َعْبٍد، ِقيلَ ِللتَّاِسعَِة: بنُت َعلْقََمةَ، ِقيلَ ِللثَّاِمَنِة

أَُبو َزْرعٍ َوَما أَُبو َزْرعٍ؟، : َتكَلَِّمي، َوِهَي بنُت األُكَْيِحلِ بن َساِعَدةَ، فَقَالَْت: كَُبْيَشةُ بنُت اَألْرقَمِ، ِقيلَ ُألمِّ َزْرعٍ َوِهَي
  .َوذَكََر الَْحِديثَ

  َمَباُب لَِعبِ َعاِئَشةَ بِاللَُّعبِ ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد - ١٨٧٩٦

كُْنُت أَلَْعُب بِاللَِّعبِ، فََتأِْتينِي َصوَاحِبِي، فَإِذَا :الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَت
  . إِلَيَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرْرنَ ِمْنُه، فَيَأُْخذُُهنَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََيُردُُّهنََّدَخلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّ

ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعْن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، ثنا كَِثُري بن ُعَبْيٍد الِْحْمِصيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ِحمَْيرٍ، َعْن - ١٨٧٩٧



  .كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُخلُ َعلَيَّ َوأََنا أَلَْعُب بِالَْبَناِت:ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
اللَِّه بن َمْسلََمةَ الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، ثنا َعْبُد - ١٨٧٩٨

ْعَن فَكُنَّ َصوَاحِبِي َيجِئَْن، فََيْنقَِم َعاِئَشةَ،أَنََّها كَاَنتْ َتلَْعُب بِالَْبنَاِت، َيعْنِي اللَُّعبِ ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
  .نَّ، فََيلَْعْبَن َمِعيِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيسَرُِّبُه

كُْنُت :أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن - ١٨٧٩٩
 َعلَْيِه َوَسلََّم َتقَمَّْعَن، فَكَانَ أَلَْعُب بَِهِذهِ الَْبَناِت فَكُنَّ جََوارِي يَأِْتينَنِي فََيلَْعْبَن َمِعي، فَإِذَا َرأَْيَن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

  .ُيَسرُِّبُهنَّ إِلَيَّ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، - ١٨٨٠٠

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُْنُت أَلَْعُب بِالَْبنَاِت َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه:َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا َحجَّاُج بن يُوُسَف الشَّاِعُر، ثنا أَْحَمُد بن إِْسَحاَق، ثنا ُوهَْيُب بن َخاِلٍد، َعْن  - ١٨٨٠١

كُْنُت أَلَْعُب بِالْبََناِت َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه :لَْتُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َيزِيَد بن ُروَمانَ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَا
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َباُب َتَزوَّجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلعَاِئَشةَ َوِهيَ َتلَْعُب ِفي أُْرُجوحَِة
َرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َعْن َحمَّاِد بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْض - ١٨٨٠٢

  .َتَزوَّجَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا َعلَى اُألْرُجوحَِة:ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
  نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِئَشةَ ِلَتْنظَُر إِلَى لَِعبِ احلبشةَباُب حَْملِ ال
ْن َعاِئَشةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ، َع - ١٨٨٠٣

بِ ِفي رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُوُم َعلَى َبابِ ُحجَْرِتي َوالْحََبَشةُ َيلَْعُبونَ بِالِْحرَاوَاللَِّه لَقَدْ :قَالَْت
نِ أُذَُنْيِه َوَعاِتِقِه، ثُمَّ َيقُوُم ِمْن الَْمْسجِِد، َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيسُْترُنِي بِرَِداِئهِ َألْنظُرَ إِلَى لَِعبِهِْم ِمْن َبْي

  .أَْجِلي َحتَّى أَكُونَ أََنا الَِّذي أَْنصَرُِف، فَاقُْدُر َواقَْدَر الَْجارَِيِة الَْحدِيثَِة السِّنِّ الْحَرِيَصةِ ِللَّْهوِ
  َحدَّثَنَا - ١٨٨٠٤

َسِمْعتُ : بِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا َوْهبُ بن َجرِيرِ بن حَازِمٍ، ثنا أَبِي، قَالَإِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَ
لَقَدْ رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :النُّْعَمانَ بن َراِشٍد، ُيَحدِّثُ َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

لََّم َيسُْترُنِي بِرَِداِئهِ َعلَى َبابِ ُحجَْرِتي وَالَْحَبَشةُ َيلَْعُبونَ بِِحرَابِهِْم ِفي الَْمْسجِِد، َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس َيقُوُم
رُِف، فَاقُْدْر َيا اْبَن أُْخِتي قَْدَر الْجَارَِيةِ الَْحِديثَةِ ِلكَْي أَنْظَُر إِلَى لَِعبِهِْم، فََيقُوُم ِمْن أَْجِلي قَاِئًما َحتَّى كُْنتُ أَكُونُ أََنا أَْنَص

  .السِّنِّ الَْحرِيَصِة َعلَى اللَّهْوِ
ْن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد، َع - ١٨٨٠٥

َوَضَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَقْنِي َعلَى َمْنِكبِِه َألْنظَُر إِلَى َرْميِ الَْحَبشَِة، حَتَّى :ْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْتُع
  .كُْنُت أََنا الَِّذي أَْنصَرُِف َعْنُهْم

  َوَسلََّم َعلَى َعاِئَشةَ َوِعْندََها قَْيَنةٌ ُتغَنِي َباُب ُدُخولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه
ْرَوةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َوِهَشاُم بن ُع - ١٨٨٠٦



عَالَى َعْنُه َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِعْنَد َعاِئَشةَ قَْيَنَتانِ ُتَغنَِّياِن ِفي أَيَّامِ َدَخلَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َت: ُعْرَوةَ، قَالَ
  أَِعْنَد: ِمًنى، وَالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمضْطَجٌِع ُمَسجى ثَْوُبُه َعلَى َوْجهِِه، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ

  .َدْعُهنَّ َيا أََبا َبكْرٍ فَإِنََّها أَيَّاُم ِعيٍد:ولِ اللَِّه ُيْصَنُع َهذَا؟، فَكََشفَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َوْجهِِه، ثُمَّ قَالََرُس
لََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، ثنا َحمَّاُد بن َس - ١٨٨٠٧

ْوَم ُبَعاٍث، َيْوَم َدَخلَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َعلَيَّ ِفي َيْومِ ِعيٍد َوِعْنِدي جَارَِيَتاِن ُتغَنَِّياِن َتذْكَُراِن َي: َعاِئَشةَ، قَالَْت
ِعَباَد اللَِّه أََمْزمُوُر الشَّْيطَاِن ِعْندَ َرسُولِ اللَِّه؟، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ : الَْخْزَرجِ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍقُِتلَ ِفيِه َصَناِديدُ األَْوسِ َو

  .َيا أََبا َبكْرٍ، إِنَّ ِلكُلِّ قَْومٍ ِعيًدا، وَالَْيْوُم ِعيدَُنا:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا عَْبُد ال - ١٨٨٠٨

طْرٍ أَْو أَْضًحى، ا ِفي َيْومِ ِفَعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، أَنَّ أََبا َبكْرٍ َدَخلَ َعلَْيَها َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَدَه
َدْعَنا َيا أََبا َبكْرٍ إِنَّ :ِمْزمَاُر الشَّيْطَاِن؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوِعْنَدَها قَْيَنَتاِن تَُغنَِّياِن، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ
  .ِلكُلِّ قَْومٍ ِعيًدا، َوإِنَّ ِعيُدَنا َهذَا الَْيْوُم

امِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َعْن ِهَش - ١٨٨٠٩
ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، أَنََّها كَانَ ِعْندََها جَارَِيَتانِ ُتَغنَِّياِن ِفي َيْومِ ِعيٍد َوِعْنَدَها َر

  ال

َدعَْها َيا أََبا َبكْرٍ، فَإِنَّ ِلكُلِّ قَْومٍ ِعيًدا، َوَهذَا :َيْنَهاهَا، فََدَخلَ أَُبو َبكْرٍ، فَاْنتََهَرَها، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ِعيُدَنا
  َباٌب

، َنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، ثنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَفَحدَّثَ - ١٨٨١٠
َشةَ َرِضَي اللَّهُ ثنا أَُبو ُمَعاوِيَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمْسِلمِ بن صَُبْيحٍ، َعْن َمْسُروقٍ، أَنَُّه كَانَ إِذَا َحدَّثَ َعْن َعاِئ: قَاال

  .َحدَّثَْتنِي الُْمَبرَّأَةُ الصِّدِّيقَةُ بنُت الصِّدِّيقِ، حَبِيَبةُ حَبِيبِ اللَِّه:َتَعالَى َعْنَها، قَالَ
َعْيبِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، ثنا مَْهِديُّ بن َمْيُموٍن، َعْن ُش - ١٨٨١١

َحدَّثَْتنِي الصَّاِدقَةُ بنتُ الصِّدِّيقِ، الَْبرِيئَةُ الُْمبَرَّأَةُ، :كَانَ َمْسرُوٌق، إِذَا َحدَّثَ، قَالَ: الْحَْبَحابِ، َعْن َعاِمرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ
  .بِكَذَا َوكَذَا
ا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمْسِلمِ بن صَُبْيحٍ، َعْن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، ثن - ١٨٨١٢

وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، لَقَْد َرأَْيُت َمشَْيَخةَ أَْصحَابِ :َهلْ كَاَنْت َعاِئَشةُ ُتْحِسُن الْفََراِئَض؟ فَقَالَ: َمْسرُوقٍ، أَنَُّه قِيلَ لَُه
  .َسلََّم َيْسأَلُوَنَها َعنِ الْفَرَاِئضُِمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َعْن ُموَسى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرِو، ثنا َزاِئَدةُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ،  - ١٨٨١٣
  .َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعنَْها َما رَأَْيُت أََحًدا كَانَ أَفَْصَح ِمْن َعاِئَشةَ:بن طَلَْحةَ، قَالَ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن - ١٨٨١٤

، كُلُّ أُمََّهاِت الُْمْؤِمنَِني أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َعاِئَشةَ: قَالَ َرُجلٌ: َعْمرٍو، ثنا زَاِئَدةُ، َعْن َبَياٍن، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ، قَالَ
  .أَمَّا أَْنَت فَقَْد خَالَفَْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِهَي كَاَنْت أََحبَُّهنَّ إِلَيِْه:فَقُلُْت



َما :ِه، قَالََحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِي - ١٨٨١٥
  .رَأَْيُت امَْرأَةً كَاَنْت أَْعلََم بِِطبٍّ، َوال َنفَقٍَة، َوال بِِشْعرٍ ِمْن َعاِئَشةَ

اُم بن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيٌد الِْعْجلُ، ثنا ُنوحُ بن َحبِيبٍ الْقُوَمِسيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَعاوَِيةَ الزَُّبْيرِيُّ، ثنا ِهَش - ١٨٨١٦
َزْوَجةُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني، لَْسُت أَتََعجَُّب ِمْن َبَصرِِك بِالشِّْعرِ، أَقُولُ: قُلُْت ِلَعاِئَشةَ: ْن أَبِيِه، قَالََع

َيا اْبَن أُْخِتي، إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :فَقَالَْتَعلَْيِه َوَسلََّم، َواْبَنةُ َعالَمِة النَّاسِ، َولَِكْن أَتََعجَُّب ِمْن َبصَرِِك بِالطِّبِّ، 
  .َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا طُِعَن ِفي السِّنِّ، سَِقَم، فََورََدِت الُْوفُوُد فَُنِعَت لَُه، فَِمْن ثَمَّ

مٍ الضَّبِّيُّ، ثنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْر - ١٨٨١٧
قَِدْمَنا ُمهَاجِرِيَن فََسلَكَْنا ِفي ثَنِيٍَّة َصْعبٍَة، فََنفََر :إِْسحَاَق، َعْن َيحَْيى بن َعبَّاِد بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

َيا َعرِيَسةُ، فََرِكْبُت ِفي َرأْسِِه، فََسِمْعُت قَاِئال، َيقُولُ: ا ُمْنكًَرا، فََواللَِّه َما أَْنَسى قَْولَ أُمِّيبِي جََملٌ كُْنُت َعلَْيِه قَوِي :
  َواللَِّه َما أََراُه أُلِْقيَ ِخطَاُمهُ،

  .فَأَلْقَْيُتُه، فَقَاَم َيسَْتدِيُر، كَأَنََّما إِْنَسانٌ قَاِئمٌ َتْحَتُه ُيْمِسكُُه
هِيُم بن يُوُسَف َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َساِلمٍ الْقَزَّاُز، ثنا إِْبَرا - ١٨٨١٨

كْرٍ أَوَّلَ َما قَِدَم الَْمِدينَةَ، َدَخلُْت َمَع أَبِي َب: بن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعنِ الْبََراِء بن َعازِبٍ، قَالَ
  .كَْيَف أَْنِت َيا بنيَّةُ؟ َوقَبَّلَ َخدََّها:فَإِذَا َعاِئَشةُ ُمْضطَجَِعةٌ قَدْ أََخذَتَْها الُْحمَّى، فَأََتاَها أَُبو َبكْرٍ، فَقَالَ

، ثنا ُمَحمَُّد بن َيْحَيى النَّْيسَاُبورِيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعِليِّ بن الْجَاُروِد النَّْيَسابُورِيُّ - ١٨٨١٩
َواللَِّه َما :قَالَ ُمَعاوَِيةَ: إِبَْراهِيَم بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمحَمٍَّد، قَالَ

  .ال أَفْطََن ِمْن َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنهَارَأَْيُت َخِطيًبا قَطُّ أَْبلَغَ َو
َحدَّثَنِي : َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ أَبِي، ثنا إِْبَراِهيُم بن خَاِلٍد، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ - ١٨٨٢٠

لَوْ ُجِمَع َعلَى نَِساِء َهِذهِ اُألمَِّة ِفيهِنَّ :نَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََربَاُح بن زَْيٍد، قَالَ َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَ
  .أَزَْواُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َعِلُم َعاِئَشةَ أَكْثََر ِمْن ِعلِْمهِنَّ

  َعالَى َعْنهَاَباُب خِطَْبِة َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َت
يُّ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن ِعْمَرانَ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا ُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، ثنا َعِل - ١٨٨٢١

  َبلَغَ َعاِئَشةَ أَنَّ: أَْحَمَد السَّدُوِسيُّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

أَبِي َوَما أَبِيِه، أَبِي :كْرٍ، فَأَْرَسلَْت إِلَى أَْزفَلٍَة ِمْنُهْم، َوَسَدلَتْ أَسَْتاَرهَا، َوَعذَلَْت َوقََرَعْت، َوقَالَْتأُنَاًسا يََنالُونَ ِمْن أَبِي َب
َق إِذْ َوَنيُْتْم َسَبَق الَْجَوادُ ال ُتْعطُوُه األَْيِدي َهْيهَاَت، وَاللَِّه ذَِلَك طَْوٌد َمنِيٌف وَِظلٌّ َمدِيٌد أَْنَجَح، وَاللَِّه إِذَا كَذَْبُتْم َوَسَب
َصْدِعَها، َوَيلُمُّ ِشعَثََها حَتَّى إِذَا اْستَْولَى َعلَى اَألَمِد فََتى قَُرْيشٍ َناشِئًا َوكَْهفًا كَْهال، َيفُكُّ عَانَِيَها وََيرِيُش ُمْملَقََها َوُترَاَب 

ا بَرَِحْت َشِكيَمُتُه ِفي ذَاِت اللَِّه َحتَّى اتََّخذَ بِِفَناِئِه َمْسجًِدا ُيْحيِي ِفيِه َما أَمَاَت َحِلَيْتُه قُلُوُبَها، ثُمَّ اْسَتشَْرى ِفي ِدينِِه فََم
ةَ ْت إِلَْيِه نِْسَوانُ َمكَّالُْمْبِطلُونَ، َوكَانَ َرْحَمةُ اللَِّه َعلَْيِه، غَزِيَر الدَّْمَعِة، َوقِيَد الْجََوانِحِ، َشجِيَّ النَّشِيجِ، فَاْصطَفَفَ

] ١٥البقرة آية "[وَاللَُّه َيْستَْهزُِئ بِهِْم َوَيُمدُُّهْم ِفي طُْغيَانِهِْم َيْعَمُهونَ"َووِلَْداُنَها َيْسَخُرونَ ِمْنُه وََيْستَْهزِئُونَ بِِه، 
ًضا فََما فَلَْوا لَُه َصفَاةً، َوال قََصفُوا لَُه قَنَاةً، فَأَكْثََرْت ذَِلَك رَِجاالُت قُرَْيشٍ، فَحَنَّْت ِقِسيََّها َوفَوَّقَْت ِسَهاَمَها، َوأَقْثَلُوُه غََر

 ِفيِه أَفْوَاًجا، َوِمْن كُلِّ َوَمرَّ َعلَى َسْيسَاِئِه، حَتَّى إِذْ ضََرَب الدِّيُن بِحَِرابِِه، َوأَلْقَى َبَركَةً َوَرَسْت أَْوَتاُدُه، َوَدَخلَ النَّاُس



لَُه، اَر اللَُّه ِلَنبِيِِّه َما ِعْندَُه، فَلَمَّا قََبَضُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َضَرَب الشَّْيطَانُ رَِواقَُه، َوَنَصَب َحبَاِئِفْرقٍَة أَْرسَاال، وَأَْشتَاًتا، اْخَت
  اَد َمْبَرُمُه أَْنكَاثًا،َوَمدَّ طََنَبُه، وَأَْجلََب بَِخْيِلِه َوَرجِِلِه، فَاْضطََرَب حَْبلُ اِإلْسالمِ، َوَمَرَج َعْهُدُه، َوَماجَ أَْهلُُه، َوَع

ُق َبْيَن أَظُْهرِِهْم، فَقَاَم َوَبِغَي الَْغوَاِئلُ، َوظَنَِّت الرَِّجالُ أَنْ قَدْ أَكْثََبتْ أَطَْماُعُهْم، ُوالتَ ِحَني الَِّتي َيْرجُِعونَ، َوالصِّدِّي
َنْشَر اِإلْسالمِ َعلَى غُرٍَّة، َولَمَّ ِشَعثَُه بِطَيِِّه، َوأَقَاَم أَْوَدُه بنفَاثِِه، َحاسًِرا ُمَشمًِّرا، فََرفََع حَاِشَيَتُه، َوَجَمَع قَطَْرَتُه، فََردَّ 

اءَ وَس َعلَى كََواِهِلَها، َوَحقََن الدَِّمفَاْنذََعَر النِّفَاُق بِوَطْأَِتِه، َواْنتَاَش الدِّيُن بنْعِشِه، فَلَمَّا أَرَاَح الَْحقَّ َعلَى أَْهِلِه، َوأَقَرَّ الرُُّء
لَِة، ذَاكَ اْبُن الْخَطَّابِ، ِللَِّه أُمٌّ ِفي أَُهبَِّها، َحضََرْت َمنِيَّتُُه، فََسدَّ ثُلَْمَتُه بَِشِقيِقِه ِفي الَْمْرَحَمِة َوَنِظريِِه ِفي السَِّريِة وَالَْمْعَد

ْيِخَها، َوَشرََّد الشِّْرَك َشذََر َمذََر، َونََعَج اَألْرَض وََنخَّهَا، َحَملَْت بِِه، َوَدرَّْت َعلَْيِه، لَقَْد أَْوَحَدْت بِِه قَبِيَح الْكَفََرِة وَذَ
، ثُمَّ َتَركََها كََما َصِحَبَها، فَقَاَءْت أُكْلََها َولَِفظَْت َخبِيثََها بِرَأِْسِه، وََتَصدََّق َعْنَها َوَتَصدَّى لَُه، َوَتأَبَّاَها، ثُمَّ َورَِع ِفيَها

قُولُ قُوِلي َهذَا ونَ؟، وَأَيُّ َيْوِمي أَبِي َتْنِقُمونَ، أََيْوُم إِقَاَمِتِه إِذْ َعَدلَ ِفيكُْم، أَْو َيْوُم ظَْعنِِه إِذْ َنظََر لَكُْم، أَفَأَُرونِي َما َتقُولُ
  .َوأَْسَتغِْفُر اللََّه ِلي َولَكُْم

  أَخَْبارِهَاَحفَْصةُ بنُت ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها ِمْن 
فَوَلََد ُعَمُر َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر، َوأُْخَتهُ َألبِيِه، َوأُمَّهُ :َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، قَالَ - ١٨٨٢٢

ْحَمنِ اَألكْبََر، َوأُمُُّهْم زَْيَنُب بنُت َمظُْعوِن بن َحبِيبِ بن َحفَْصةَ بنَت ُعَمَر َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَعْبَد الرَّ
  َوْهبِ بن ُحذَافَةَ

افَةَ السَّْهِميِّ، َوَشهِدَ بن ُجَمحٍ، كَاَنْت ِمَن الُْمهَاجَِراِت، َوكَاَنْت قَْبلَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد ُخَنْيسِ بن ُحذَ
  . بن ُعثَْمانَُبوَها، َوَعمَُّها َزْيٌد، َوَشهِدَ َبْدًرا أَْخوَالَُها ُعثَْمانُ، َوقَُداَمةُ، َوَعْبُد اللَِّه اْبُن خَاِلهَا، َوالسَّاِئُبَبْدًرا أَ

ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر،  - ١٨٨٢٣
َمرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َعْن ُسفَْيانَ بن ُحَسْينٍ، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه الُْع

َألْعَمُش، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن أَبِي َعِتيقٍ، َوُموَسى بن ُمَحمٍَّد السَّاِلِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي أََوْيسٍ ا
ثنا َجدِّي إِْدرِيُس بن َيْحَيى الَْخْوالنِيُّ، َعْن َحْيَوةَ بن : ُعقَْبةَ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن طَاِهرِ بن َحْرَملَةَ بن َيْحَيى، قَالَ

دَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، ثنا َيْعقُوبُ بن إِبَْراهِيَم بن َسْعٍد، ُشرَْيحٍ، َعْن َعِقيلٍ، ح َوَح
كَرَْمانِيُّ، ثنا َب الْثنا أَبِي، َعْن صَاِلحِ بن كَْيَسانَ، ح َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمٍَّد الُْمجَاِشِعيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َيْعقُو
َتأَيََّمْت حَفَْصةُ ِمْن :لََحسَّانُ بن إِبَْراِهيَم، َعْن ُيوُنَس بن َيزِيَد، كُلُُّهْم، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمَر، قَا

َعلَْيِه َوَسلََّم، َشهَِد َبْدًرا، فَُتُوفَِّي بِالَْمِديَنِة، فَلَِقيُت أََبا  ُخنَْيسِ بن ُحذَافَةَ السَّْهِميِّ، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه
  َبكْرٍ، فََعَرْضتَُها، فََسكََت َعنِّي، فََدَخلَنِي ِمْن ذَِلَك مَا

إِنَّ َرُسولَ اللَِّه : َك َعلَى َما َصَنْعَت؟ قَالََما َحَملَ: َدَخلَنِي، فَلَمَّا َتزَوََّجَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قُلُْت لَُه
  .ْبنِ أَبِي َعِتيقٍَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ذَكََرَها، فَِمْن أَْجلِ ذَِلَك َسكَتُّ، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث ُموَسى بن ُعقَْبةَ َوا

ْبَراهِيَم، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ الصُّورِيُّ ُمَحمَُّد بن إِ - ١٨٨٢٤
َعلَْيِه َوَسلََّم َسحََرْتهَا، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر،أَنَّ َجارَِيةً ِلحَفَْصةَ زَْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه 

اُه َعْبُد اللَِّه، َعلَى َنفِْسهَا، فَأََمَرْت حَفَْصةُ َعْبَد الرَّْحَمنِ بن َزْيٍد، فَقََتلََها، فَأَْنكََر ذَِلَك َعلَْيَها ُعثَْمانُ، فَأََت فَاْعَتَرفَْت بِِه
  .لْطَاِنإِنََّها َسحََرْتَها َواعَْتَرفَْت بِِه، َوكَانَ ُعثَْمانُ أَْنكََر َعلَْيَها َما فََعلَْت ُدونَ السُّ: فَقَالَ



أَبِي َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، ثنا ُيوُسفُ بن َعِديٍّ، ثنا َيْحَيى بن أَبِي َزكَرِيَّا بن  - ١٨٨٢٥
طَلََّق َرُسولُ :سٍ، َعْن ُعَمَر، قَالَزَاِئدَةَ، َعْن َصاِلحِ بن صَاِلحٍ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن َسِعيِد بن جَُبْيرٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّا

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحفْصَةَ، ثُمَّ رَاَجَعَها
، ثنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا يُوُنسُ بن ُبكَيْرٍ - ١٨٨٢٦

َما ُيْبِكيِك؟ لََعلَّ َرسُولَ اللَِّه :َدَخلَ ُعَمُر َعلَى َحفَْصةَ َوِهَي َتْبِكي، فَقَالَ: ُش، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَاَألْعَم
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَلَّقَِك، إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى

  .َعِك ِمْن أَْجِلي، وَاللَِّه لَِئْن كَانَ طَلَّقَِك ال أُكَلُِّمِك كَِلَمةً أََبًدااللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَلَّقَِك َورَاَج
ْن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا الُْمْنِذُر بن الَْولِيِد الْجَاُروِديُّ، ثنا أَبِي، ثنا الَْحَسُن بن أَبِي َجعْفَرٍ، َع - ١٨٨٢٧

أََرادَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيطَلَِّق َحفَْصةَ، فََجاَء جِْبرِيلُ، :بن َياِسرٍ، قَالَ َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعمَّارِ
  .ال ُتطَلِّقْهَا، فَإِنََّها َصوَّاَمةٌ قَوَّاَمةٌ، َوإِنََّها َزْوَجُتَك ِفي الَْجنَِّة: فَقَالَ

بن َحْرَملَةَ بن َيحَْيى، ثنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي َعْمُرو بن صَاِلحٍ الَْحْضَرِميُّ، َعْن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن طَاِهرِ - ١٨٨٢٨
 َسلََّم طَلََّق َحفَْصةَ، فََبلَغَُموَسى بن َعِليِّ بن رََباحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ الْجَُهنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َما َيْعَبأُ اللَُّه بِكَ َيا اْبَن الَْخطَّابِ َبْعَدهَا، فََنَزلَ جِْبرِيلُ َعلَى :ذَِلَك ُعَمَر بن الَْخطَّابِ، فََوَضَع التُّرَاَب َعلَى رَأِْسِه، فَقَالَ
  .فَْصةَ َرْحَمةً ِلُعَمَرإِنَّ اللََّه َيأُْمُرَك أَنْ ُترَاجَِع َح: النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

ثنا الْحَارِثُ بن ِمْسِكنيٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، َعْن َماِلِك بن : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو، قَالَ - ١٨٨٢٩
  .الَْمدِيَنِةُتُوفَِّيْت حَفَْصةُ َعاَم فُِتَحْت إِفْرِيِقيَّةُ، َومَاَتْت َوَمْرَوانُ َعلَى :أََنسٍ، قَالَ
: ، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو، ثنا الَْحارِثُ بن ِمْسِكنيٍ، َعنِ اْبنِ َوْهبٍ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ - ١٨٨٣٠

  ى َسَنةَ أَْربَعٍغََزا ُمَعاوَِيةُ بن ُحدَْيجٍ إِفْرِيِقيَّةَ ثَالثَ ِمرَارٍ، فَاألُولَ:قَالَ َيزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ

  .َوثَالِثَني، وَالثَّانَِيةُ َسَنةَ أَْرَبِعَني، وَالثَّاِلثَةُ َسَنةَ خَْمِسَني
، ثنا َجدِّي َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، ثنا َحجَّاُج بن َمنِيعٍ الرَُّصاِفيُّ - ١٨٨٣١
ا ُشَعْيبُ بن أَبِي للَِّه بن زَِياٍد، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو، ثنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَمُ بن َناِفعٍ، ثنُعَبْيُد ا

َعنِ الُْمْصَحِف الَِّذي ُنِسَخ ِمْنهُ  َحْمَزةَ، ِكالُهَما، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ، أَنَّ َمْرَوانَ،كَانَ يُْرِسلُ إِلَى َحفَْصةَ َيسْأَلَُها
ْرِسلْ إِلَيَّ بِذَِلَك الُْمْصَحِف، الْقُْرآنُ، فَتَأَْبى َحفَْصةُ أَنْ تُْعِطَيُه إِيَّاُه، فَلَمَّا َدفَنَّا َحفَْصةَ أَْرَسلَ َمْرَوانُ إِلَى اْبنِ ُعَمَر، أَ

  .فَأَْرَسلََها إِلَْيِه
  الُْمْؤِمنَِني َما َرَوى َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر َعْن َحفَْصةََما أَسَْنَدْت حَفَْصةُ أُمُّ 

ن َسعِيِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، ثنا أَُبو ُعَبْيَدةَ بن فَُضْيلِ بن ِعَياضٍ، ثنا َماِلُك ب - ١٨٨٣٢
َيا َرُسولَ اللَِّه، َما َشأْنُ النَّاسِ : قُلُْت: ْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، قَالَْتبن الَْخِميسِ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر، َع

  .إِنِّي لَبَّْدُت َرأِْسي، َوقَلَّْدُت َهدْيِي، فَال أُِحلُّ َحتَّى أَْنَحَر:قَْد َحلُّوا َولَمْ ُتِحلَّ أَْنَت ِمْن ُعْمَرِتَك؟ قَالَ
دُ بن ا إِبَْراهِيُم بن صَاِلحٍ الشِّريَازِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن الَْهيْثَمِ الُْمَؤذِّنُ، ثنا اْبُن جَُرْيجٍ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمَحدَّثََن - ١٨٨٣٣

بن أَبِي َروَّاٍد، َوِهَشاُم بن  َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمجِيِد بن َعْبِد الَْعزِيزِ
  ُسلَْيَمانَ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء،



َحدَّثَْتنِي حَفَْصةُ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر أَزَْواَجهُ أَنْ ُيْحِللَْن َعاَم َحجَّةِ : َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَ
  .إِنِّي لَبَّْدُت َرأِْسي، َوقَلَّْدُت َهْديِي، فَال أُِحلُّ َحتَّى أَْنَحَر َهْديِي:َما َيْمنَُعَك أَنْ ُتِحلَّ؟، قَالَ: قَالَْت حَفَْصةُالْوَدَاعِ، 
ٍد، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ، ثنا َعْمُرو بن خَاِل - ١٨٨٣٤

لََّم أََمَر أَْزوَاَجُه أَنْ َعْن َعْمرِو بن الَْحارِِث، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
إِنِّي لَبَّْدُت َرأِْسي، َوقَلَّْدُت َهدْيِي، فَلَْسُت أُِحلُّ :ُتِحلَّ؟، فَقَالَ َما َمَنَعَك أَنْ: ُيْحِللَْن َعاَم َحجَِّة الَْودَاعِ، فَقَالَْت َحفْصَةُ

  .َحتَّى أَْنَحَر َهْديِي
لَّهِ َعْن َعْبِد ال َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّادٍ الَْخطَّابِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن ُبْهلُولٍ األَْنَبارِيُّ، ثنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك، - ١٨٨٣٥

أََمرَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نَِسائَُه َعاَم : بن َناِفعٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ بنِت ُعَمَر، قَالَْت
إِنِّي لَبَّْدُت َرأِْسي، َوقَلَّْدُت َهْديِي، :ُتِحلَّ؟، قَالَفََما َيْمَنُعَك َيا َرُسولَ اللَِّه أَنْ : َحجَِّة الْوَدَاعِ أَنْ ُيْحِللَْن، قَالَْت َحفْصَةُ

  .فَال أُِحلُّ حَتَّى أُِحلَّ ِمْن َحجَِّتي
، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب صَاِحُب الَْمَغازِي، ثنا إِبَْراهِيُم بن َسْعٍد - ١٨٨٣٦
  لَمَّا أََمَر َرُسولُ اللَِّه: َحدَّثَنِي َنافٌِع، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ بنِت ُعَمَر، قَالَْت: بن إِْسَحاَق، قَالَ ُمَحمَِّد

إِنِّي قَْد أَْهَدْيُت، :أَنْ ُتِحلَّ َمَعَنا؟، قَالَ فََما َيْمَنُعَك َيا َرُسولَ اللَِّه: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نِسَائَُه أَنْ ُيْحِللَْن بُِعْمَرٍة، قُلَْنا
  .َولَبَّْدُت، فَال أُِحلُّ حَتَّى أَْنَحَر

لَْيَمانَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف التُّْستَرِيُّ، ثنا أَُبو اَألْشَعِث أَْحَمُد بن الْمِقَْدامِ، ثنا فُضَْيلُ بن ُس - ١٨٨٣٧
لَْيِه َوَسلََّم أََمرَ َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، أَنَّ َحفَْصةَ أَْخبََرْتُه، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعالنَُّميْرِيُّ، 

إِنِّي قَلَّْدُت َهْديِي، :ِه أَنْ ُتِحلَّ؟، قَالَفََما َيْمَنُعَك َيا َرسُولَ اللَّ: أَزَْواَجُه أَنْ ُيْحِللَْن َعاَم َحجَِّة الَْودَاعِ، قَالَْت َحفْصَةُ
  .َولَبَّْدُت رَأِْسي، فَلَْسُت أُِحلُّ حَتَّى أَْنَحَر الَْهْدَي

نِ ُعَمَر، َعنِ اْب َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر، َعْن أَيُّوبِ، َعْن َناِفعٍ، - ١٨٨٣٨
  .َمَحدَّثَتْنِي حَفَْصةُ،أَنَُّه كَانَ ُيَصلِّي قَْبلَ الصُّْبحِ َركَْعَتْينِ، َيعْنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: قَالَ

نا عَْبُد الْوَهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ث - ١٨٨٣٩
ُيصَلِّي َبْعدََما َيطْلُُع الْفَْجَر َوُيَناِدي :أَيُّوبِ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ

  .الُْمَناِدي بِالصَّالِة َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِ
 بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه - ١٨٨٤٠

  أَخَْبَرَنا مَاِلٌك، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن

سٍ، َحدَّثَنِي َماِلٌك، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ الُْمبَاَرِك الصَّنَْعانِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْي
  . ُتقَاَم الصَّالةَُصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َسكََت الُْمَؤذِّنُ ِمَن األَذَانِ،َصلَّى َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِ قَْبلَ أَنْ

َعْن َنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َحدَّثَ - ١٨٨٤١
ْينِ َخِفيفََتْينِ قَْبلَ أَنْ َيقُوَم َحفَْصةَ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ إِذَا ُنوِديَ ِلَصالِة الصُّْبِحَركََع َركْعََت

  .إِلَى الصَّالِة
الْكَرِميِ بن َماِلكٍ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا َعِليُّ بن َمْعَبدٍ الرَّقِّيُّ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد  - ١٨٨٤٢

ةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ بِالْفَْجرِقَاَم فََصلَّى َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْص



  .َركَْعَتيِ الْفَْجرِ، ثُمَّ خََرَج إِلَى الَْمْسجِِد، وَُيَحرُِّم الطََّعاَم، َوكَانَ ال ُيَؤذَّنُ َحتَّى ُيصْبَِح
، ْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَرَحدَّثََنا إِ - ١٨٨٤٣

  .َتْينِكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا طَلََع الْفَْجُر َصلَّى َركَْعَتْينِ َخِفيفَ: َعْن َحفَْصةَ، قَالَْت
بن  َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، ثنا يُوُسُف بن َعِديٍّ، ثنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه - ١٨٨٤٤

  أَْخبََرْتنِي حَفَْصةُ زَْوُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَ

  .ُهمَاَوَسلََّم أَنَّهُ َيْعنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيَصلِّي قَْبلَ الَْغدَاِة َركَْعَتْينِ ُيَخفِّفُ
ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن - ١٨٨٤٥
  .َيْسُجُد َسْجَدَتْينِ خَِفيفََتْينِ إِذَا طَلََع الْفَجُْر:أَخَْبَرتْنِي حَفَْصةُ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ: ُعَمَر، قَالَ
عَْبُد اللَِّه بن َعاِمرِ بن ُزرَاَرةَ، ثنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا - ١٨٨٤٦

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَُيَصلِّي زَاِئدَةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  .فَْجرِ َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينَِبْعَد طُلُوعِ الْ
مَّدِ بن َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي ُعَمُر بن ُمَح - ١٨٨٤٧

إِذَا طَلََع الْفَْجُر َصلَّى :لنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانََحدَّثَتْنِي َحفْصَةُ، أَنَّ ا: زَْيٍد، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَ
  .َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِ

َعْن ُموَسى  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ، ثنا حَاِتُم بن إِْسَماِعيلَ، - ١٨٨٤٨
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا طَلََع الْفَْجُر صَلَّى َركَْعَتْينِ : ُعقَْبةَ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، قَالَْت بن

  .َخِفيفََتْينِ
  ِد بن أَبِي الُْعَمرِ، ثنا ُمفَضَّلُ بن فََضالَةَ، َعْن َعْبِدثنا أَُبو َزْي: َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، قَالَ - ١٨٨٤٩

ِه َوَسلََّم كَاَنُيصَلِّي اللَِّه بن ُسلَْيَمانَ الطَّوِيلِ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .ُن الْفَْجُر قَْبلَ الصَّالِةَسْجدََتْينِ َخِفيفََتْينِ ِحَني َيَتَبيَّ

ْن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ، ثنا ُيوُسفُ بن َعِديٍّ، ثنا الْقَاِسمُ بن َماِلٍك الَْمَدنِيُّ، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسحَاَق، َع - ١٨٨٥٠
  .َوَسلََّم َصلَّى َركَْعَتيِ الْفَْجرِ ِفي َبْيِتي َوكَانَ ُيَخفِّفُُهمَا َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ،أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

، أَنَّ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن إِْسَماعِيلَ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ - ١٨٨٥١
  .َوَسلََّم كَاَنُيَصلِّي َركَْعَتْينِ إِذَا طَلََع الْفَجُْر َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

نِ اْبنِ ُعَمَر، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ، َع - ١٨٨٥٢
  .بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيَصلِّي َركَْعَتْينِ إِذَا طَلََع الْفَجُْرأَْخَبرَْتنِي حَفَْصةُ، أَنَّ النَّ: قَالَ

، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ - ١٨٨٥٣
أَْخبََرْتنِي حَفَْصةُ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيَصلِّي َركَْعَتيِ الْفَْجرِ إِذَا : ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَالزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ

  .طَلََع الْفَْجُر
رِ الْحَِزاِميُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّارُ الَْمكِّيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذ - ١٨٨٥٤

  ُيوُنُس، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َساِلمٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن



الُْغرَاُب، وَالْفَأَْرةُ، : مَِخْمٌس ال ُجَناَح َعلَى َمْن قََتلَُهنَّ ِفي اِإلحَْرا:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحفَْصةَ، قَالَْت
  .َوالْكَلُْب الَْعقُوُر، وَالِْحدَأَةُ

بن َعبَّاسٍ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي ُمفَضَّلُ بن فََضالَةَ، َعْن َعيَّاشِ  - ١٨٨٥٥
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اللَِّه اَألَشجِّ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، قَالَْتالِْقتَْبانِيِّ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد 

  .الرََّواُح َيْوَم الُْجُمَعِة َواجٌِب َعلَى كُلِّ ُمْحَتِلمٍ، َوالُْغْسلُ كَاغِْتسَاِلِه ِمَن الَْجَنابَِة:َوَسلََّم
بن  ا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الَْحمَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفَُراِت، ثنا أَُبو ُسفَْيانَ َسِعيُدَحدَّثََن - ١٨٨٥٦

أََتْيتُ النَّبِيَّ :قَالَ َيحَْيى الِْحمَْيرِيُّ، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُحْمرَةَ، َعْن غَْيالنَ بن َجاِمعٍ، َعْن إِيَاِد بن لَِقيٍط، َعْن أَبِي رِْمثَةَ،
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَُه َشْعٌر َيْضرُِب مَْنِكَبْيِه َمْخضُوٌب بِالِْحنَّاِء َوالْكََتمِ

ِه بن ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ، َعْن ُعَبْيِد اللَّ - ١٨٨٥٧
ال َيِحلُّ المَْرأٍَة ُتْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ أَنْ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، قَالَْت

  .ُتِحدَّ َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَالثٍ إِال َعلَى زَْوجٍ
بن ُعَمَر، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه  - ١٨٨٥٨

  َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ،

  .ا ُخرُوُج اْبنِ َصيَّاٍد ِلَغْضَبٍة َيْغَضُبَهاإِنََّم:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَْت
وَب، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، أنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، وََيْحَيى بن أَيُّ - ١٨٨٥٩

َمْن لَْم :مٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحفَْصةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن سَاِل
  .ُيْجِمعِ الصَِّياَم قَْبلَ الْفَْجرِ فَال ِصَياَم لَُه

  الُْمطَِّلُب بن أَبِي َوَداَعةَ السَّْهِميُّ َعْن َحفْصَةَ
َبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدَّ - ١٨٨٦٠

لَمْ أََر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى قَاِعًدا حَتَّى :َعنِ الُْمطَِّلبِ بن أَبِي وََداَعةَ السَّْهِميِّ، َعْن َحفْصَةَ، قَالَْت
ي ِقَراَءِتهِ أَطَْولَ ِمْن أَطَْولَ انَ قَْبلَ َمْوِتِه بَِعامٍ أَوِ اثَْنْينِ، فَكَانَ ُيَصلِّي ِفي سُْبَحِتِه جَاِلسًا، َويَُرتِّلُ السُّوَرةَ َحتَّى َيكُونَ ِفكَ

  .ِمْنَها
، ثنا ُوَهْيُب بن خَاِلٍد، َعْن َماِلِك بن أََنسٍ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ - ١٨٨٦١

َويْرَِيةُ بن أَْسَماَء، َعْن الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن َيزِيَد، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن أَْسَماَء، ثنا ُج
لسَّاِئبِ بن َيزِيَد، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن أَبِي َوَداَعةَ السَّهِْميِّ، َعْن َحفَْصةَ زَْوجِ النَّبِيِّ َماِلِك بن أََنسٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ ا

  َما َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنََّها أَخَْبَرْتُه، قَالَْت

ى َتكُونَ أَطَْولَ ِمْن ، َحتَّى كَانَ قَْبلَ َمْوِتِه بَِعامٍ، فَكَانَ ُيَصلِّي ِفي سُْبَحِتِه قَاِعًدا، َوَيقَْرأُ بِالسُّوَرِة، فَُيَرتِّلَُها َحتَّقَاِعًدا قَطُّ
  .أَطَْولَ ِمنَْها
بن ُعثَْمانَ، ثنا ُمَحمَُّد بن ِحْميَرٍ، َعْن َحدَّثََنا َسلََمةُ بن أَْحَمَد الْفَْوزِيُّ الِْحْمِصيُّ، ثنا َجدِّي َخطَّاُب  - ١٨٨٦٢

يِّ، َعْن َحفَْصةَ، إِبَْراهِيَم بن أَبِي َعْبلَةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ السَّاِئبِ بن يَزِيَد، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن أَبِي وََداَعةَ السَّْهِم
لََّم قَاِعًدا ِفي سُْبَحِتِه َحتَّى كَانَ قَْبلَ مَْوِتِه بَِعامٍ َواِحٍد أَوِ اثَْنْينِ، فََرأَْيُتهُ َما َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس:قَالَْت

  .ُيَصلِّي قَاِعًدا ِفي سُْبَحِتِه، َوُيرَتِّلُ السُّوَرةَ حَتَّى َيكُونَ ِقَراَءتَُها إِيَّاَها أَطَْولَ ِمْن أَطَْولَ ِمْنهَا



 َدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّارُ الَْمكِّيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، ثنا ُعَمُر بن ُموَسى التَّْيِميُّ، َعْنَحدَّثََنا َمْسَع - ١٨٨٦٣
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  أَْخبََرنِي السَّاِئبُ بن َيزِيَد، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن أَبِي َوَداَعةَ، َعْن َحفَْصةَ َزْوجِ: أَبِيِه، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، قَالَ

امٍ وَاِحٍد أَوِ لَْم أََر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِعًدا ِفي سُْبَحتِِه، َحتَّى كَانَ قَْبلَ أَنْ ُيَتوَفَّى بَِع:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
  .رَتِّلُ السُّوَرةَ، حَتَّى َيكُونَ ِفي ِقَراَءِتِه أَطَْولَ ِمْن أَطَْولَ ِمْنَهااثَْنْينِ، فََرأَْيُتهُ ُيَصلِّي قَاِعًدا ِفي سُْبَحِتِه ُي

بِ بن َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا شَْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن ِعَياضٍ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعنِ السَّاِئ - ١٨٨٦٤
  ي َوَداَعةَ، َعْن َحفَْصةَ َزْوجِ النَّبِيَِّيزِيَد، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن أَبِ

لَْم أََر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي قَاِعًدا ِفي سُْبَحِتهِ َحتَّى كَانَ قَْبلَ أَنْ :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
َصلِّي قَاِعًدا ِفي سُْبَحِتِه، َوُيرَتِّلُ السُّوَرةَ حَتَّى َيكُونَ ِفي ِقَراَءِتِه إِيَّاَها أَطَْولَ ِمْن ِقَراَءِتهِ ُيَتَوفَّى بَِعامٍ أَْو َعاَمْينِ، فََرأَْيُتُه ُي

  .قَاِئًما
ي ُيوُنُس، َعنِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِ - ١٨٨٦٥

اللَُّه  أَْخَبرَنِي السَّاِئُب بن يَزِيَد، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن أَبِي َوَداَعةَ السَّهِْميِّ، أَنَّ حَفَْصةَ َزْوجَ النَّبِيِّ َصلَّى: اْبنِ ِشهَابٍ، قَالَ
َم ُيَصلِّي ِفي سُْبَحِتِه َوُهَو َجاِلٌس حَتَّى كَانَ قَْبلَ أَنْ َيَتَوفَّاهُ لَْم أََر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت

نَ أَطَْولَ ِمْن أَطَْولَ ِمْنَها، َحدَّثََنا اللَُّه بَِعامٍ وَاِحٍد أَوِ اثَْنْينِ، فََرأَْيُتهُ ُيَصلِّي ِفي سُْبَحِتِه َوُهَو َجاِلٌس ُيرَتِّلُ السُّوَرةَ حَتَّى َتكُو
لزُّهْرِيِّ، َعنِ ُر بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، ثنا الَْهْيثَمُ بن َجِميلٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َمعَْبٍد َحفُْص بن غَْيالنَ، َعنِ اَبكْ

  .السَّاِئبِ بن َيزِيَد، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن أَبِي َوَداعَةَ، َعْن َحفَْصةَ، فَذَكََر ِمثْلَُه
  َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ الُْجَمِحيُّ، َعْن َحفْصَةََعْبُد اللَِّه بن 
ُجَمِحيُّ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا أَُميَّةُ بن َصفَْوانَ بن َعْبِد اللَِّه بن َصفْوَانَ الْ - ١٨٨٦٦

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه : َسِمْعتُ َحفَْصةَ، َتقُولُ: َرِة بن الزَُّبْيرِ، َيقُولَُسِمْعُت َجدِّي َعْبَد اللَِّه بن َصفَْوانَ، ِفي إِمَا: قَالَ
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

أَوَّلُُهمْ  اِديلََيأِْتَينَّ َهذَا الْبَْيَت َركٌْب يَْغُزوَنُه، َحتَّى إِذَا كَاُنوا بَِبْيَداَء ِمَن اَألْرضِ ُخِسَف بِأَْوَسِطهِْم، فَُيَن:َوَسلََّم، َيقُولُ
فَأَْشَهدُ أَنََّك لَمْ َتكِْذْب َعلَى حَفَْصةَ، : آِخَرُهْم فَال َيْبقَى مِْنُهْم أََحٌد إِال الشَّرِيدُ الَِّذي ُيْخبُِر َعنُْهْم، فَقَالَ َرُجلٌ ِلَجدِّي

  ).َوكَانَ ُعَمْيُر بن قَْيسٍ ُيَحدِّثُُه، َعْن أَُميَّةَ : سُفَْيانُ َولَْم َتكِْذْب حَفَْصةُ َعلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َجارَِيةُ بن َوْهبٍ الْخَُزاِعيُّ، َعْن َحفْصَةَ

ْهلُ بن ثنا َس: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، َوعَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألصَْبَهانِيُّ، قَاال - ١٨٨٦٧
، َوَمعَْبِد بن حَارٍِث، ُعثَْمانَ، ثنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، َحدَّثَنِي أَُبو أَيُّوَب، َعْن َعاِصمٍ، َعنِ الُْمَسيَّبِ بن َراِفعٍ

َيْجَعلُ َيمِيَنُه ِلطََعاِمهِ :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانََحدَّثَْتنِي َحفَْصةُ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّ: َعْن َجارَِيةَ بن َوْهبٍ الُْخَزاِعيِّ، قَالَ
  .َوَشرَابِِه َوِثيَابِِه، وََيجَْعلُ ِشَمالَهُ ِلَما ِسَوى ذَِلَك

ُجعِْفيُّ، َعْن َزاِئَدةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ الْ - ١٨٨٦٨
إِذَا :كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَّجُوِد، َعنِ الُْمسَيَّبِ بن َرافِعٍ، َعْن َحفَْصةَ، قَالَْت

َيِميُنُه ِلطََعاِمِه َوَشرَابِِه َوطُهُورِِه َوَمائِِه، َوكَاَنتْ ِشَمالُُه ِلَما  أََخذَ َمْضَجَعُه َجَعلَ َيَدُه الُْيمَْنى َتْحَت َخدِِّه اَألْيَمنِ، َوكَاَنْت
  .ِسَوى ذَِلَك



  ُشَتْيُر بن َشكَلٍ الْعَْبِسيُّ َعْن َحفْصَةَ
  َحدَّثََنا َعِليُّ - ١٨٨٦٩

الضَُّحى، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن ُشَتْيرِ بن َشكَلٍ، َعْن  بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن أَبِي
  .ُيقَبِّلُ َوُهوَ َصاِئٌم:كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحفَْصةَ زَْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت

ثنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، أنا شُْعَبةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن ُشَتْيرِ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، - ١٨٨٧٠
  .ُيقَبِّلُ َوُهَو صَاِئٌم:كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َشكَلٍ، َعْن َحفَْصةَ، قَالَْت

يُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا َمْنصُوٌر، َعْن ُمْسِلمِ بن ُصبَْيحٍ، َعْن ُشَتْيرِ بن َشكَلٍ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِد - ١٨٨٧١
  .َيَنالُ ِمْن َوْجِه بَْعضِ نَِساِئِه َوُهَو َصاِئٌم:كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َحفَْصةَ، قَالَْت

ْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َوَجرِيٌر، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِ - ١٨٨٧٢
بَْعَض  ُيقَبِّلُ:كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْنُصورٍ، َعْن ُمْسِلمِ بن ُصبَْيحٍ، َعْن ُشَتْيرِ بن َشكَلٍ، َعْن َحفَْصةَ، قَالَْت

  .نِسَاِئِه َوُهَو صَاِئٌم
  َسَواٌء الُْخَزاِعيُّ َعْن َحفْصَةَ

ْن َسَواٍء َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، ثنا َعاِصُم بن بَْهَدلَةَ، َع - ١٨٨٧٣
َيُصوُم ثَالثَةَ أَيَّامٍ ِمَن :بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَالْخَُزاِعيِّ، َعْن َحفَْصةَ زَْوجِ النَّ

  .االثَْنْينِ َوالَْخمِيسِ َواالثَْنْينِ ِمَن الُْجُمَعِة اُألخَْرى: الشَّْهرِ
  َحدَّثَنَا - ١٨٨٧٤

سَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َعاِصمٍ، َعنِ الُْمَسيَّبِ بن َراِفعٍ، َعْن َسَواءٍ الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّ
  .ِمَن الُْجُمَعِة الُْمقْبِلَِة َيُصوُم االثَْنْينِ َوالَْخمِيَس َواِإلثَْنْينِ:الْخَُزاِعيِّ، َعْن َحفَْصةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ

  ُهَنْيَدةُ بن َخاِلٍد الْخَُزاِعيُّ َعْن َحفْصَةَ
ثنا أَُبو َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا هَاِشُم بن الْقَاِسمِ أَُبو النَّضْرِ،  - ١٨٨٧٥

أَرَْبٌع :َعْمرِو بن قَْيسٍ الُْمالِئيِّ، َعنِ الُْحرِّ بن الصَّبَّاحِ، َعْن ُهَنْيَدةَ بن َخاِلٍد، َعْن َحفَْصةَ، قَالَْتإِْسحَاَق اَألْشَجِعيُّ، َعْن 
َشْهرٍ، َوالرَّكَْعَتْينِ قَْبلَ  ِصَياُم َعاُشوَراَء، َوالَْعْشُر، َوثَالثَةُ أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ: لَْم َيكُْن َيَدُعُهنَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .الَْغَداِة
  َعْبُد اللَِّه بن أَبِي سَِعيٍد َعْن َحفْصَةَ

ورٍ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، ثنا الَْحَسُن بن ُموَسى اَألْشَيُب، ثنا َشْيَبانُ، َعْن أَبِي َيْعفُ - ١٨٨٧٦
َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ فََوَضعَ : ي سَِعيٍد، َعْن َحفَْصةَ بنِت ُعَمَر، قَالَْتَعْبِد اللَِّه بن أَبِ

لََّم َعلَى َهْيأَتِِه، ثُمَّ َجاَء ُعَمُر ثَْوَبُه َبْيَن فَِخذَيِْه، فََجاَء أَُبو َبكْرٍ َيسَْتأِْذنُ، فَأَِذنَ لَهُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
ْم، فََجاَء َعِليٌّ فَأَِذنَ لَُه َرسُولُ اللَّهِ َيْستَأِْذنُ، فَأَِذنَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َهْيأَِتِه، فََجاَء أُنَاٌس فَأَِذنَ لَُه

  ى َهْيأَِتِه، حَتَّى َجاَءَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، َدَخلَ َعلَْيَك أَُبو َبكْرٍ : ُعثَْمانُ فَاْسَتأْذَنَ، فََتَجلَّلَ بِثَْوبِِه، ثُمَّ أَِذنَ لَُه، فََتَحدَّثُوا َساَعةً، ثُمَّ خََرُجوا، فَقُلُْت
أَال :أَِتَك لَْيَس ُتَحرُِّك، فَلَمَّا َدَخلَ ُعثَْمانُ َتَجلَّلَْت بِثَْوبَِك، فَقَالََوُعَمُر َوَعِليٌّ، َوَناٌس ِمْن أَْصحَابَِك َوأَْنَت ِفي َهْي



  .أَسَْتحِيي ِممَّْن َتسَْتحْيي ِمْنهُ الَْمالِئكَةُ؟
  َعْبُد اللَِّه بن َصفَْوانَ َعْن َحفْصَةَ

ْبُد الرَّْحَمنِ بن صَاِلحٍ اَألْزِديُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى بن َحمَّاٍد الْبَْرَبرِيُّ، ثنا َع - ١٨٨٧٧
َسِمْعتُ َحفَْصةَ أُمَّ الُْمْؤِمنَِني، : اَألْجلَحِ، َعْن َعمَّارٍ الدُّْهنِيِّ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َصفْوَانَ، قَالَ

َيْغُزو َهذَا الَْبْيَت أُنَاٌس ِمْن أُمَِّتي َحتَّى إِذَا كَاُنوا بِالَْبْيَداِء ُخِسَف بِأَوَّلِهِْم :للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ا: َتقُولُ
  .َولَْم يَُؤْب أَْوَسطُُهْم أَو ملْ يَْنُج

  أَُبو ِمْجلَزٍ الِحُق بن ُحمَْيٍد َعْن َحفْصَةَ
الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ اْبَنا أََنسِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ١٨٨٧٨

الَ ُه إِيَّاُه ِكسَْرى، فَقَِمْجلَزٍ، َعْن َحفَْصةَ زَْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّ ُعطَارَِد بن َحاجِبٍ قَِدَم بِثَْوبٍ كَسَا
  .إِنََّما َيْشتَرِيِه َمْن ال َخالَق لَُه:أَال َتْشتَرِيِه َيا َرُسولَ اللَِّه؟، قَالَ: ُعَمُر بن الَْخطَّابِ

  َوَمْن َرَوى َعْن َحفَْصةَ ِمَن النَِّساِء ِممَّْن لََها ُصْحَبةٌ أُمُّ ُمَبشِّرٍ األَْنصَارِيَّةُ
  التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا أَُبو ُمَعاوِيَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق - ١٨٨٧٩

إِنِّي َألْرُجو أَنْ ال :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ، َعْن َحفْصَةَ، قَالَْت
َوإِنْ ِمْنكُْم إِال "َيا َرُسولَ اللَِّه، أَلَْيَس قَْد قَالَ اللَُّه : ُخلَ النَّاَر أََحٌد إِنْ َشاَء اللَُّه ِممَّْن َشهَِد َبْدًرا، وَالُْحدَْيبَِيةَ، قُلُْتَيْد

ثُمَّ نَُنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا وََنذَرُ : "َيقُولُ أَوَلَْم َتْسَمِعيِه،:؟، قَالَ] ٧١مرمي آية "[َوارُِدَها كَانَ َعلَى َربِّكَ َحْتًما َمقِْضيا
  .؟] ٧٢مرمي آية "[الظَّاِلِمَني ِفيَها جِثِيا

  َصِفيَّةُ بنُت أَبِي ُعَبْيٍد َعْن َحفْصَةَ
اَء، َعْن َناِفعٍ، َعْن َصِفيَّةَ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن أَْسَماَء، ثنا جَُويْرَِيةُ بن أَْسَم - ١٨٨٨٠

ال َيِحلُّ الْمرَأٍَة :لََّم، قَالَبنِت أَبِي ُعبَْيٍد، َعْن َحفَْصةَ، أَْو َعْن َعاِئَشةَ، أَْو ِكلَْتاُهَما، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .ثَالثَِة أَيَّامٍ إِال َعلَى َزْوجِهَاُتْؤِمُن بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ُتِحدُّ َعلَى َميٍِّت فَْوَق 

اللَِّه بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد - ١٨٨٨١
ال َيِحلُّ الْمرَأٍَة :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَْتُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت أَبِي ُعَبْيٍد، َعْن َحفْصَةَ

  .مٍ إِال َعلَى زَْوجَِهاُتْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ، أَْو ُتْؤِمُن بِاللَِّه َوَرُسوِلهِ أَنْ ُتِحدَّ َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَالثَِة أَيَّا
َسِمْعُت َيحَْيى : ا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحَجبِيُّ، ثنا َعْبدُ الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، قَالََحدَّثََن - ١٨٨٨٢
  بن َسِعيٍد

ُرونَ، ثنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن ُيَحدِّثُ، ح َوَحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا َيزِيُد بن َها
ال َيِحلُّ الْمرَأٍَة ُتْؤِمُن بِاللَِّه َوَرُسولِهِ :َناِفعٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت أَبِي ُعَبْيٍد، َعْن َحفَْصةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحجَبِيُّ، ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َوعَْبُد أَنْ ُتِحدَّ فَْوَق ثَالٍث إِال َعلَى زَْوجٍ، َحدَّ
ُه َعلَْيِه نَّبِيِّ َصلَّى اللَّالَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َعْن أَيُّوبِ، َعْن َناِفعٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت أَبِي ُعَبْيٍد، َعْن َبْعضِ أَزَْواجِ أَزَْواجِ ال

  ).ال َيِحلُّ المَْرأٍَة، فَذَكََر ِمثْلَُه :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَسلََّم، قَالَْت
  الزَِّياَداُت ِفي َحدِيِث َحفَْصةَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنهَا

رِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْ - ١٨٨٨٣



إِنِّي َألْرُجو أَنْ ال َيْدُخلَ النَّارَ أََحٌد إِنْ َشاءَ :قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َجابِرٍ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ، َعْن َحفَْصةَ، قَالَْت
مرمي آية "[َوإِنْ ِمْنكُمْ إِال وَارُِدَها كَانَ َعلَى َربَِّك َحْتًما َمقِْضيا"َيا َرُسولَ اللَِّه، : للَُّه ِممَّْن َشهَِد َبْدًرا، وَالُْحدَْيبَِيةَ، قُلُْتا

  .؟] ٧٢مرمي آية "[ِمَني ِفيَها جِثِياثُمَّ نَُنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا وََنذَرُ الظَّاِل: "أَفَلَْم َتْسَمِعيِه، َيقُولُ:، قَالَ] ٧١
 بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُموَسى التَّيِْميُّ، َعْن أَُساَمةَ - ١٨٨٨٤

  زَْيٍد، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ،

أََتْغَضبُ إِْحَداكُنَّ َعلَى النَّبِيِّ :رٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ ُعَمَر أَْخبََرُه، أَنَُّه قَالَ ِلَحفْصَةََعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ثَْو
  .نََعْم:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْيْوَم حَتَّى اللَّْيلِ؟، قَالَْت

ُد بن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا ُمَحمَّ - ١٨٨٨٥
ُيصَلِّي َركْعََتيِ :أَْخبََرْتنِي َحفَْصةُ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ: اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َساِلمٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَ

  .اَء الْفَْجُرالْفَْجرِ إِذَا أََض
ي يُوُنُس، َعنِ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِ - ١٨٨٨٦

َخْمسٌ ال ُجنَاَح :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّ: اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َساِلمٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، قَالَْت
  .الُْغرَاُب، وَالْفَأَْرةُ، وَالَْعقَْرُب، َوالْكَلُْب الَْعقُوُر، َوالِْحَدأَةُ: َعلَى َمْن قََتلَُهنَّ ِفي اِإلحَْرامِ

هِيَعةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، ثنا اْبُن لَ - ١٨٨٨٧
َمْن لَْم ُيْجِمعِ الصَِّياَم قَْبلَ الْفَْجرِ فَال ِصَياَم لَُه، :َساِلمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحفْصَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ي امٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َخاِلُد بن َمْخلٍَد، ثنا إِْسحَاُق بن حَازِمٍ، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن أَبَِحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّ
  .َبكْرٍ، َعْن َساِلمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحفَْصةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه

  َنا ُمَحمَُّدَحدَّثَ - ١٨٨٨٨

، َعْن َعِقيلٍ، َعنِ اْبنِ بن َهاُرونَ بن ُمَحمَّدِ بن َبكَّارٍ، ثنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد الَْخاللُ، ثنا َمرَْوانُ بن ُمَحمٍَّد، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ
ال َيَدعْ أََحُدكُْم طَلَبَ :صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ أَخَْبَرتْنِي حَفَْصةُ، أَنَّ النَّبِيَّ: ِشَهابٍ، َعْن َساِلمٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَ

  .الَْولَِد، فَإِنَّ الرَُّجلَ إِذَا َماَت َولَْيسَ لَُه َولَدٌ اْنقَطَعَ اْسُمُه
ْبَراهِيَم، ثنا أَبِي، َعْن صَاِلحِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي، ثنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ، ثنا َيْعقُوُب بن إِ - ١٨٨٨٩

أَحَْبْبتُ :قَالَْت حَفَْصةُ: أَْخَبرَنِي سَاِلمُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن ُعَمَر، قَالَ: كَْيَسانَ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، قَالَ
  .َيْخُرُج ِمْن غَْضَبٍة يَْغَضبَُها، َوَمْعَمٌر، َعنِ الزُّهْرِيِّ ِمثْلَُهَهذَا الرَُّجلَ، فَإِنَّا كُنَّا نََتَحدَّثُ أَنَّ الدَّجَّالَ 

عٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُساَمةُ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َناِف - ١٨٨٩٠
  .ُيَصلِّي َسْجَدَتْينِ خَِفيفََتْينِ إِذَا طَلََع الْفَجُْر:فَْصةُ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَأَخَْبَرتْنِي َح: ُعَمَر، قَالَ
، أَنَّ َحفَْصةَ َحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثنا أَُبو أَُساَمةَ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر - ١٨٨٩١

  .َيا َرسُولَ اللَِّه، َما لََك لَْم ُتِحلَّالَْحِديثَ:َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
اْبنِ ُعَمَر، َعْن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرٍ، َعْن َحفْصِ بن ِغيَاٍث، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن َناِفعٍ، َعنِ - ١٨٨٩٢

  قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه: َحفَْصةَ، قَالَْت



  .إِنََّما َيْخُرُج اْبُن صَاِئٍد لَِغْضَبٍة يَْغَضبَُها:َعلَْيِه َوَسلََّم
شٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّا - ١٨٨٩٣

َيا َرسُولَ اللَِّه، َما َشأْنُ النَّاسِ َحلُّوا وَلَْم ُتِحلَّ أَْنَت ِمْن ُعْمَرِتَك؟، : قُلُْت: َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، قَالَْت
  .حَتَّى أَْنحََرُه بِِمًنىإِنِّي لَبَّْدُت رَأِْسي، َوقَلَّْدُت َهْديِي فَال أُِحلُّ :قَالَ

ثنا َيْعقُوبُ بن ُحَمْيٍد، ثنا ُسفَْيانُ بن : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، َوُمحَمَُّد بن َعِليٍّ الصَّائِغُ، قَاال - ١٨٨٩٤
اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ُعَيْيَنةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َوأَيُّوَب السَّْخِتيَانِيِّ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ

  .ُيَصلِّي َركَْعَتيِ الْفَْجرِ إِذَا أََضاَء الْفَجُْر:َوَسلََّم كَانَ
ِد بن إِْسحَاَق، َعْن َناِفعٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َيْعلَى بن ُعبَْيٍد، َعْن ُمَحمَّ - ١٨٨٩٥

  .ُيَخفُِّف الرَّكَْعَتْينِ قَُبْيلَ الْفَْجرِ:كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، قَالَْت
بِي َحازِمٍ، َعْن ُعَمَر بن ُمَحمٍَّد، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمزَةَ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن أَ - ١٨٨٩٦

  .إِذَا رَأَى الْفَْجرَ َصلَّى َركْعََتْينِ َخِفيفََتْينِ:ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ
، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمزَةَ - ١٨٨٩٧

  ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى
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  .إِذَا ُنوِدَي بَِصالةِ الصُّْبحِ َسَجَد َسْجَدَتْينِ قَْبلَ َصالِة الصُّْبحِ ُيَخفِّفُُهمَا:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ
ْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، ثنا َماِلٌك، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا إِ - ١٨٨٩٨

إِذَا َسكََت الُْمَؤذِّنُ ِمَن األَذَاِن ِلَصالِة الصُّْبحِ َوَبْعَد الصُّْبحِ َصلَّى :َعْن َحفَْصةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ
  .ْينِ قَْبلَ أَنْ ُتقَاَم الصَّالةَُركَْعَتْينِ َخِفيفََت

َعْن َمْيُموِن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، ثنا َعِليُّ بن ُمَحمَّدٍ الطََّناِفِسيُّ، ثنا َوِكيٌع، َعْن َجْعفَرِ بن ُبْرقَانَ، - ١٨٨٩٩
  .ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ َبْعَد الْفَْجرِ:بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَبن ِمْهَرانَ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، أَنَّ النَّ

ُعَمَر، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، ثنا َعِليُّ بن ُمَحمٍَّد، ثنا َوكِيٌع، َعنِ الُْعَمرِيِّ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ - ١٨٩٠٠
  .َصلَّى َركَْعَتيِ الْفَْجرِ ِحَني طَلََع الْفَْجُر:بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَحفَْصةَ، أَنَّ النَّ

َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َعْن ِهَشامٍ، َعْن َجْعفَرِ بن ُبْرقَانَ، َعْن َناِفعٍ،  - ١٨٩٠١
  .أََمرَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أُِحلَّ ِفي َحجَِّتِه الَِّتي َحجَّ:، قَالَْتُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ

اللَِّه بن  ْن َعْبِدَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، ثنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َع - ١٨٩٠٢
  لَبََّد:َناِفعٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .رَأَْسُه ِحَني َحجَّ، َوَحلََق ِحَني َحلَّ
بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، ثنا ِعْمَرانُ بن أََبانَ، ثنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن ُعقَْبةَ الشَّْيبَانِيُّ، ثنا الَْحَسُن - ١٨٩٠٣

أََمرَ :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّ
  .جَِّة الَْودَاعِأَزَْواَجُه أَنْ ُيْحِللَْن َعاَم َح

ثنا ُشْعَبةُ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى الْقُطَِعيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ الْبُْرَسانِيُّ، - ١٨٩٠٤
كَانَ َرُسولُ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، قَالَْتَعْن َزْيِد بن ُمَحمَّدِ بن َعْبِد الرَّْحَمْن بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، 

إِذَا طَلََع الْفَْجُر ال ُيَصلِّي إِال َركَْعَتْينِ خَِفيفََتْينِ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، ثنا :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
الْبََراُء، ثنا إِبَْراِهيمُ بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َحفَْصةَ، أَنَّ  الُْمقَدَِّميُّ، ثنا أَُبو مَْعَشرٍ

  .النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكَرَ الَْحِديثَ
ن ُمكَْرمٍ، ثنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقَِديُّ، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َتْوَبةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الْجذوعي، ثنا ُعقَْبةُ ب - ١٨٩٠٥

َجلَْسُت إِلَى اْبنِ ُعَمَر ِسنَِني أَْو َسَنةً وَنِْصفًا َما َسِمْعُتُه ُيَحدِّثُ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْعنَْبرِيِّ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، قَالَ
أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتيَ : غَْيَر أَنَّهُ َحدَّثَ َمرَّةً َعنِ اْمَرأٍَة ِمْن أَزَْواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم َشيْئًا

  بَِضبٍّ، فََجَعلَ نَاٌس

أَةٌ ِمْن أَزَْواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه َضبٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى ِمْن أَْصَحابِِه َيأْكُلُوَنُه َوِفيهِمْ َسْعٌد، فََناَدْتُه امَْر
  .كُلُوُه ال بَأَْس بِِه، َولَِكنَُّه لَْيَس ِمْن طََعامِ قَْوِمي:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ، َوَيزِيُد بن َهاُرونَ، َعْن َيحَْيى بن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ - ١٨٩٠٦
ِه َوَسلََّم، ُتَحدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ َسِعيٍد، َعْن َناِفعٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت أَبِي ُعبَْيٍد، أَنََّها َسِمَعتْ َحفَْصةَ زَْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي



ال َيِحلُّ المَْرأٍَة ُتْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ أَنْ ُتِحدَّ َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَالثٍ إِال َعلَى َزْوجٍ، :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََصلَّ
َعْن َناِفعٍ، َعْن َصِفيَّةَ، َعْن َعاِئَشةَ، أَْو  َحدَّثََنا ُمْصَعبُ بن إِبَْراهِيَم، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ،

  .َحفَْصةَ أَْو ِكلَْتاُهَما، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
َيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن أَيُّوَب بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي، ثنا َعِليُّ بن َعْبِد اللَِّه الَْمِدينِيُّ، َحدَّثََنا ُسفْ - ١٨٩٠٧

قُلُْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى : قَالَْت ُموَسى، َعْن َناِفعٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت أَبِي ُعَبْيٍد، َعْن َبْعضِ أَزَْواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
  .إِنِّي لَبَّْدُت َرأِْسي، َوقَلَّْدُت َهْديِي، فَلَْيَس ِلي ُمِحلٌّ إِال ُمِحلُّ َهْديِي:ُتِحلَّ؟، قَالََما ِللنَّاسِ َحلُّوا وَلَْم : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُعَمَر، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن  - ١٨٩٠٨
  َعْن

رَّافٍ لَْم َيقَْبلِ اللَُّه لَُه عٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت أَبِي ُعَبْيٍد، َعْن َبْعضِ أَزَْواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،َمْن َمَشى إِلَى َعَناِف
  .َصالةً أَْرَبِعَني َيْومًا، َمْوقُوٌف

، ثنا ُسلَْيَمانُ بن ُعَمَر بن خَاِلٍد، ثنا ُمحَمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ - ١٨٩٠٩
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : إِْسحَاَق، َعْن َناِفعٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت أَبِي ُعَبْيٍد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َوَحفْصَةَ، قَالََتا

  .ْشَرُب ِفي إَِناِء الِْفضَِّة ُيجَْرجُِر ِفي َبطْنِهِ َنارَ َجهَنََّمالَِّذي َي:َوَسلََّم
ةَ، َعنِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا جَرِيٌر، َعْن َمْنُصورٍ، َوَحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِي - ١٨٩١٠

ُيقَبِّلُ :كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُشَتْيرِ بن َشكَلٍ، َعْن َحفَْصةَ، قَالَْت اَألْعَمشِ، ِكالُهَما، َعْن ُمْسِلمٍ، َعْن
  .َوُهَو َصاِئٌم
أََبانُ بن  ثنا َعْبُد الصََّمِد، ثنا: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن ُعقَْبةَ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، قَالَ - ١٨٩١١

: َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيزِيَد، ثنا َعاِصٌم، َعْن َمْعَبِد بن َخاِلٍد، َعْن َسَواٍء، َعْن َحفَْصةَ بنِت ُعَمَر، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
  .اللَُّهمَّ ِقنِي َعذَاَبَك َيْوَم َتْبَعثُ ِعَباَدَك:إِذَا أَرَاَد أَنْ َيرْقَُد َيَضُع َيَدُه الُْيْمَنى َتْحتَ َخدِِّه اَألْيَمنِ، ثُمَّ قَالَ

أََنُس بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا إِبَْراِهيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، ثنا - ١٨٩١٢
  دَ بن َحاجِبٍ، َجاَء بِثَْوبٍ دِيَباجٍ كََساُه إِيَّاُهِسريِيَن، َعْن أَبِي َمْخلٍَد، َعْن َحفْصَةَ، أَنَّ ُعطَارِ

  .إِنََّما َيلَْبُسُه َمْن ال َخالَق لَُه:أَال أَْشتَرِيِه لَكَ َيا َرسُولَ اللَِّه؟ فَقَالَ: ِكْسَرى، فَقَالَ ُعَمُر
اِشُم بن الْقَاِسمِ، ثنا أَُبو إِْسحَاَق اَألْشَجِعيُّ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َه - ١٨٩١٣

أَْرَبٌع لَْم َيكُْن َيَدُعُهنَّ النَّبِيُّ :َعْمرِو بن قَْيسٍ، َعنِ الُْحرِّ بن َصبَاحٍ، َعْن ُهَنْيَدةَ بن خَاِلدٍ الْخَُزاِعيِّ، َعْن َحفَْصةَ، قَالَْت
  .ُم َعاشُوَراَء، َوالَْعْشُر، وَثَالثَةُ أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ شَْهرٍِصَيا: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 بن َصَباحٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثنا َعْبدُ الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُعَبْيدِ اللَِّه، َعنِ الُْحرِّ - ١٨٩١٤
ُصْمَن ِمْن كُلِّ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْمَرأَتِِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت َعْن ُهَنْيَدةَ بن َخاِلٍد الُْخَزاِعيِّ،

  .َشْهرٍ ثَالثَةَ أَيَّامٍ، أَْو ِمَن الشَّْهرِ االثَْنْينِ وَالَْخِميَس، َوالَْخمِيَس الَِّذي َيِليِه
ُمَحمَِّد بن ُعقَْبةَ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، ثنا َعْبدُ الصََّمِد، ثنا أََبانُ بن يَزِيَد، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ١٨٩١٥

كُلِّ َشْهرٍ َيُصوُم ِمْن :َعاِصمٍ، َعْن َمْعَبِد بن َخاِلٍد، َعْن َسَواٍء، َعْن َحفَْصةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ
  .ثَالثَةَ أَيَّامٍ إِثَْنْيَن َوَخِميَس

ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن ُعقَْبةَ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ، ثنا أَُبو َعاِمرٍ الَْعقَِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن  - ١٨٩١٦



َحثَْمةَ، أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن قُرَْيشٍ، ُيقَالُ لََها الشِّفَاُء كَاَنتَْتْرِقي ِفي النَّْملَِة، فَقَالَ الْمُْنكَِدرِ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي 
  لَهَا

  .َعلِِّميَها حَفَْصةَ:النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
دُ بن الُْمثَنَّى، ثنا أَُبو َعاِصمٍ، ثنا اْبُن جُرَْيجٍ، أَْخَبرَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا ُمَحمَّ - ١٨٩١٧

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواِضًعا : أَُبو خَاِلٍد، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َسِعيدٍ الَْمَدنِيُّ، َحدَّثَتْنِي حَفَْصةُ، قَالَْت
ِه، ثُمَّ اْسَتأْذَنَ َعِليٌّ ِفي ذَيِْه، فَاْستَأْذَنَ أَُبو َبكْرٍ فَأَِذنَ لَُه َوُهَو كَهَْيأَِتِه، ثُمَّ اْسَتأْذَنَ ُعَمُر فَأَِذنَ لَُه َوُهَو كََهيْأَِتثَْوَبُه َبْيَن فَِخ

تِِه، ثُمَّ اْستَأْذَنَ ُعثَْمانُ، فََتَجلَّلَ بِثَْوبِِه، ثُمَّ َتَحدَّثُوا، ثُمَّ أُنَاسٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَِذنَ لَُه َوُهَو كََهْيأَ
لَُه َوأَْنَت َعلَى َيا َرُسولَ اللَِّه، اْسَتأْذَنَ أَُبو َبكْرٍ فَأَِذْنُت لَُه وَأَْنَت َعلَى َهْيأَِتَك، ثُمَّ اْسَتأْذَنَ ُعَمُر فَأَِذْنتَ : َخَرجُوا، فَقُلُْت

َمانُ، فََتَجلَّلَْت بِثَْوبَِك، ِتَك، ثُمَّ اسَْتأْذَنَ َعِليٌّ ِفي أُنَاسٍ ِمْن أَْصَحابَِك فَأَِذْنُت لَُه َوأَْنَت َعلَى َهيْأَِتَك، ثُمَّ اْستَأْذَنَ ُعثَْهْيأَ
  .َرنِي أَبِي بنْحوِِهوَأَْخَب: أَال أَْسَتْحيِي ِممَّا َتسَْتْحيِي ِمْنُه الَْمالِئكَةُ؟، قَالَ اْبُن ُجرَْيجٍ:فَقَالَ

  أُمُّ َحبِيَبةَ بنُت أَبِي سُفَْيانَ بن حَْربِ بن أَُميَّةَ بن َعْبِد شَْمسِ بن َعْبِد َمَناٍف
ْيِه َوَسلََّم أُمَّ َحبِيَبةَ ِمْن ى اللَُّه َعلََزْوُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسمَُها َرْملَةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ِذكُْر َتزْوِيجِ النَّبِيِّ َصلَّ

  أَْخبَارِهَا
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْودِ، - ١٨٩١٨

عَ َجْعفَرِ بن أَبِي طَاِلبٍ ِمْن بين أََسِد بن خَُزْيَمةَ ُعَبْيدُ َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن َهاَجرَ إِلَى أَْرضِ الَْحَبَشِة َم
َها َرْملَةُ، فََخلََّف َعلَْيَها اللَِّه بن َجْحشِ بن رِئَابٍ، َماَت بِأَْرضِ الَْحَبَشِة َنصَْرانِيا َوَمَعُه أُمُّ َحبِيَبةَ بنُت أَبِي سُفَْيانَ، وَاْسُم

بنُت أَبِي ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْنكََحُه إِيَّاَها ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ بِأَْرضِ الَْحَبشَِة، َوأُمُّ َحبِيَبةَ أُمَُّها َصِفيَّةُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ
  .الَْعاصِ، أُْخُت َعفَّانَ بن أَبِي الَْعاصِ، َعمَّةُ ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ

أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا - ١٨٩١٩
أُمِّ  ْنثنا َيْعَمُر بن َبشِريٍ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن الُْمَباَرِك، أنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َع: أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحبِيَبةَ،أَنََّها كَاَنْت َتْحَت َعْبِد اللَِّه بن َجْحشٍ، َوكَانَ َرَحلَ إِلَى النََّجاِشيِّ، فََماَت، َوأَنَّ َرسُولَ اللَّ
لنََّجاِشيُّ وَلَْم يُْرِسلْ إِلَيَْها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتزَوََّج أُمَّ َحبِيَبةَ، وَإِنََّها لَِفي أَْرضِ الَْحَبشَِة، َزوََّجَها إِيَّاُه ا

  .َوَسلََّم بَِشْيٍء، َوكَانَ ُمُهورُ أَزَْواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَبَع مِائَِة ِدرَْهمٍ
دِ بن أَبِي أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، ثنا َحجَّاُج بن أَبِي َمنِيعٍ، َعْن َجدِِّه ُعَبْيدِ اللَِّه َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّ - ١٨٩٢٠

  َتزَوََّج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُمَّ َحبِيَبةَ بنَت أَبِي:بن أَبِي زِيَاٍد، َعنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ

ةَ بن َعْبِد َشْمسِ بن َعْبِد َمنَاِف بن قَُصيِّ بن ِكالبِ بن ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن لَُؤيِّ بن غَاِلبِ بن ُسفَْيانَ بن حَْربِ بن أَُميَّ
الَى َعنَْها ُعثَْمانُ َبةَ َرِضَي اللَُّه َتَعِفْهرِ بن َماِلٍك، َواْسُم أُمِّ َحبِيَبةَ َرْملَةُ، َوأَْنكََح َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُمَّ َحبِي
ةُ َعمَّةُ ُعثَْمانَ، أُْخُت َعفَّانَ بن َعفَّانَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُه ِمْن أَْجلِ أَنَّ أُمَّ حَبِيَبةَ أُمَُّها َصِفيَّةُ بنُت أَبِي الَْعاصِ، َوَصِفيَّ

  .صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم شَُرْحبِيلُ بن َحَسَنةََألبِيِه َوأُمِِّه، َوقَِدَم بِأُمِّ َحبِيَبةَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه 
َمةُ بن َعمَّارٍ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا الَْعبَّاُس بن َعْبِد الَْعِظيمِ الْعَْنَبرِيُّ، ثنا النَّْضُر بن ُمَحمٍَّد، ثنا ِعكْرِ - ١٨٩٢١

عِْنِدي أَْحَسُن نَِساِء الَْعَربِ وَأَْجَملُُه أُمُّ :أََبا سُفَْيانَ، قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمثنا أَُبو ُزمَْيلٍ، ثنا اْبُن َعبَّاسٍ، أَنَّ 



  .َنَعْم:َوُمَعاوَِيةُ تَتَِّخذُُه كَاتًِبا؟، قَالَ:َنَعْم، قَالَ:َحبِيَبةَ بنُت أَبِي سُفَْيانَ أَُزوُِّجكََها؟، قَالَ
  مِّ َحبِيبَةَأُمُّ َحبِيَبةَ زَْوُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َرَوى ُمَعاوَِيةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ َعْن أُْخِتِه أُ َما أَسَْنَدْت
َعْن يَزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، ثنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد،  - ١٨٩٢٢

َهلْ كَانَ :َسأَلْتُ أُمَّ َحبِيبَةَ: َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َيقُولُ: َعْن ُسَوْيِد بن قَْيسٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن ُحدَْيجٍ، قَالَ
  ِذي ُيَجاِمُعَها ِفيِه؟،َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِفي الثَّْوبِ الَّ

  .نََعْم، إِذَا لَْم َيكُْن ِفيِه أَذًى:قَالَْت
بََرنِي َعْمُرو َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّارُ الَْمكِّيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخ - ١٨٩٢٣

َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي : ي َحبِيبٍ، َعْن ُسوَْيِد بن قَْيسٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن ُحدَْيجٍ، قَالَبن الَْحارِِث، َعْن َيزِيَد بن أَبِ
َم ُيَصلِّي ِفي أَكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:َسأَلْتُ أُمَّ َحبِيَبةَ زَْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسفَْيانَ، َيقُولُ

  .َنَعْم، إِذَا لَْم َيَر ِفيِه أَذًى:الثَّْوبِ الَِّذي ُيَجاِمُع ِفيِه؟، قَالَْت
حَْيى َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا شَُعْيُب بن َيحَْيى، ثنا َعْبُد الْجَبَّارِ بن ُعَمَر، َعْن َعطَاٍء الْخَُراسَانِيِّ، َعْن َي - ١٨٩٢٤

كَانَ َرُسولُ اللَِّه : َدَخلُْت َعلَى أُمِّ َحبِيَبةَ بنِت أَبِي سُفَْيانَ، فَقَالَْت: ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، قَالَبن أَبِي الُْمطَاعِ
  .ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ُملَْتِحفًا بِِه:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

زِ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِي - ١٨٩٢٥
َسأَلُْت أُمَّ َحبِيَبةَ َزْوجَ : َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َيقُولُ: َحبِيبٍ، َعْن ُسوَْيِد بن قَْيسٍ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن ُحدَْيجٍ، قَالَ

أَكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِفي الثَّْوبِ الَِّذي ُيَجامُِعِك ِفيِه؟، : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالنَّبِيِّ َص
  .نََعْم، إِذَا لَْم َيَر ِفيِه أَذًى:فَقَالَْت

  َما َرَوى أََنُس بن َماِلٍك َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ
  أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا أَُبو الَْيَماِن َحدَّثََنا - ١٨٩٢٦

قَالَ َرُسولُ : ، قَالَْتالَْحكَُم بن َناِفعٍ، أَخَْبرَنِي ُشَعْيبُ بن أَبِي َحْمَزةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ
 أُرِيُت َما َيلْقَى أُمَِّتي ِمْن َبْعِدي ِمْن سَفِْك َبْعِضهِْم َدَم بَْعضٍ، فََسأَلُْتُه أَنْ يَُولِّيَنِي ِفيهِْم َشفَاَعةَ:َعلَْيِه َوَسلََّماللَِّه َصلَّى اللَُّه 

  .َيْومِ الِْقَيامَِة، فَفََعلَ
أَُبو الَْيَماِن، أنا ُشَعْيُب بن أَبِي َحْمَزةَ، َعْن َعْبِد اللَّهِ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا - ١٨٩٢٧

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُحَسْينٍ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ، قَالَْت
  .َبْعِدي َوَسفِْك ِدمَاِئهَا، فََسأَلْتُ اللََّه أَنْ يَُولِّيَنِي ِفيهِْم شَفَاَعةً، فَفََعلَ أُرِيُت َما َيلْقَى أُمَِّتي ِمْن:َوَسلََّم

، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، ثنا ُعبَْيُد بن إِْسحَاَق الَْعطَّاُر، ثنا ِسَنانُ بن َهاُرونَ الُْبْرُجِميُّ - ١٨٩٢٨
َيا َرسُولَ اللَِّه، الَْمرْأَةُ ِمنَّا َيكُونُ لََها زَْوَجاِن، ثُمَّ َتمُوُت فََتْدُخلُ : قَالَْت أُمُّ َحبِيَبةَ: سِ بن َماِلٍك، قَالَُحَمْيٍد، َعْن أََن

انَ َمَعَها ِفي الدُّْنَيا َيكُونُ زَْوَجَها َتَخيَُّر أَْحَسَنُهَما ُخلُقًا كَ:الَْجنَّةَ ِهَي َوزَْوَجاهَا، ألَيِّهَِما َتكُونُ، ِلَألوَّلِ أَْو ِلآلَخرِ؟، قَالَ
  .ِفي الَْجنَِّة َيا أُمَّ َحبِيَبةَ، ذََهَب ُحْسُن الُْخلُقِ بِخَْيرِ الدُّْنَيا َواآلِخرَِة

  ُعْرَوةُ َعْن َزْيَنَب بنتِ أَبَِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ
اُف الِْمْصرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي ُيوُنُس، َعنِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّ - ١٨٩٢٩

  اْبنِ ِشهَابٍ، أَنَّ ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ َحدَّثَهُ،



اْنِكحْ بنَت أَبِي ُسفَْيانَ ُألْخِتهَا، فَقَالَ : َعْن َزْيَنَب بنتِ أَبِي َسلََمةَ، أَنَّ أُمَّ َحبِيَبةَ، قَالَتْ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َنَعْم، لَْستُ لََك بُِمْخِلَيٍة، وَأََحبُّ َمْن َشارَكَنِي ِفي َخْيرٍ : أََو ُتِحبَِّني ذَِلَك؟، قَالَْت:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا َرُسولَ اللَِّه، لَقَْد ُتَحدِّثَ أَنََّك : فَإِنَّ ذَِلَك ال َيِحلُّ، قَالَتْ أُمُّ َحبِيبَةَ:ْيِه َوَسلََّمأُخِْتي، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ
نََعْم، قَالَ َرسُولُ  :بِْنَت أُمِّ َسلََمةَ؟، قَالَْت أُمُّ َحبِيَبةَ:َناِكٌح ُدرَّةَ بنَت أَبِي َسلََمةَ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لَوْ أَنََّها لَْم َتكُْن رَبِيبَِتي ِفي ِحْجرِي َما َحلَّْت، َألنََّها بنتُ أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة، أَْرَضَعْتنِي أََنا :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .وَاِتُكَوأََبا َسلََمةَ ثَُوْيَبةُ، فَال َتعْرِْضَن َعلَيَّ بناِتُك َوال أََخ

 بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن سَْعِد بن إِْبَراهِيَم بن َسْعٍد، ثنا َعمِّي َيْعقُوُب - ١٨٩٣٠
: مَِّد بن ُمْسِلمِ بن ِشَهابٍ، قَالَإِبَْراهِيَم بن َسْعٍد، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُمْسِلمِ بن أَِخي الزُّْهرِيِّ، َعْن َعمِِّه ُمَح
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخبََرْتهَا،  أَخَْبرَنِي ُعْرَوةُ بن الزَُّبيْرِ، أَنَّ َزْيَنَب بنَت أَبِي َسلََمةَ أَْخَبَرتُْه، أَنَّ أُمَّ حَبِيَبةَ زَْوَج النَّبِيِّ

أَوَ :حْ أُخِْتي بنَت أَبِي ُسفَْيانَ، فََزَعَمْت أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لََهاَيا َرسُولَ اللَِّه، اْنِك: أَنََّها قَالَْت
  نََعْم َيا َرسُولَ اللَِّه، لَْسُت لََك بُِمْخِليٍَة: ُتِحبَِّني ذَِلَك؟، قَالَْت

َيا َرسُولَ : إِنَّ ذَِلَك ال َيِحلُّ ِلي، قُلُْت:ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوأََحبُّ َمْن َشرِكَنِي ِفي خَْيرٍ أُْخِتي، فَقَالَ َرُس
لََمةَ؟، بِْنَت أَبِي َس:َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّه، إِنَّا لََنَتَحدَّثُ أَنََّك ُترِيُد أَنْ َتْنِكَح ُدرَّةَ بنتَ أَبِي َسلََمةَ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

فَأَْيُم اللَِّه لَْو أَنََّها لَمْ َتكُْن َربِيبَِتي ِفي ِحْجرِي لََما َحلَّْت ِلي، ألَنََّها :نََعْم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَْت
  .تَْعرِْضَن َعلَيَّ بناِتكُنَّ، َوال أَخََواِتكُنَّ بنُت أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة أَْرَضَعتْنِي، وَأََبا َسلََمةَ ثُوَْيَبةُ، فَال

َعْن : بن الزَُّبْيرَِحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ ُعْرَوةُ  - ١٨٩٣١
َيا َرُسولَ اللَِّه، اْنِكْح أُخِْتي بنَت أَبِي : ةَ َزْوَج النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْتَزيَْنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، أَنَّ أُمَّ َحبِيَب

ْن َشرِكَنِي ِفي َما أََنا بُِمْخِلَيٍة، َوخَْيُر َم: أَوَ ُتِحبَِّني ذَِلَك؟، قَالَْت:ُسفَْيانَ، فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
بِْنَت أُمِّ :فَوَاللَِّه إِنَّا لَُنَحدَّثُ أَنََّك تُرِيُد أَنْ َتْنِكَح ُدرَّةَ بنتَ أَبِي َسلََمةَ، قَالَ: إِنَّ ذَِلَك ال َيِحلُّ ِلي، قَالَْت:َخْيرٍ أُْخِتي، قَالَ
ِتي َما َحلَّْت ِلي، إِنََّها الْبَنةُ أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة، لَقَدْ أَْرَضَعتْنِي وَإِيَّاَها فَوَاللَِّه لَْو لَمْ َتكُْن َربِيَب:َنَعْم، قَالَ: َسلََمةَ؟، قَالَْت

  .ثَُوْيَبةُ، فَال َتعْرِْضَن َعلَيَّ بناِتكُنَّ، َوال أَخََواِتكُنَّ
  ةَ،َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا اْبُن َعاِئَشةَ، ثنا َحمَّاُد بن َسلََم - ١٨٩٣٢

َيا َرُسولَ اللَِّه َهلْ لََك ِفي َحْمَنةَ : َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َزْيَنَب بنتِ أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنََّها قَالَْت
وَاللَِّه لَقَْد أُْخبِْرُت أَنََّك َتْخطُبُ : ؟، قَالَْتفََهلْ َتِحلُّ ِلي:َتْنِكحَُها، قَالَ: أَْصَنُع َماذَا؟، قَالَْت:بنِت أَبِي سُفَْيانَ؟، قَالَ

ا أَرَبِيبَِتي ِفي ِحْجرِي فََواللَِّه لَوْ لَْم َتكُْن رَبِيبَِتي ِفي ِحْجرِي إِنََّها الْبَنةُ أَِخي، أَْرَضعَْتنِي وَإِيَّاَه:َزيَْنَب بنَت أَبِي َسلََمةَ، قَالَ
نا بناِتكُنَّ َوال أََخوَاِتكُنَّ َوال أُمََّهاِتكُنَّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، ث ثَُوْيَبةُ، فَال َتعْرِْضَن َعلَيَّ

َيا َرُسولَ اللَِّه، فَذَكَرَ : ْتَحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َزْيَنَب بنِت أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيَبةَ، قَالَ
  .َنحَْوُه

َوةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ِهَشامِ بن ُعْر - ١٨٩٣٣
َهلْ لَكَ : َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: لَْتأَبِيِه، َعْن زَْيَنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، قَا

أُْخَتِك؟، :فََتْنِكحَُها، قَالَ: فَأَفَْعلُ َماذَا؟، قُلُْت:ِفي أُخِْتي بنتِ أَبِي ُسفَْيانَ؟، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
إِنََّها ال َتِحلُّ :َنَعْم، لَْسُت بُِمْخِليٍَة، َوأََحبُّ َمْن َشرِكَنِي ِفي َخْيرٍ أُْخِتي، قَالَ: أََو ُتِحبَِّني ذَِلَك؟، قُلُْت:ْم، قَالََنَع: قُلُْت



َواللَِّه لَْو لَْم َتكُْن :َنَعْم، قَالَ: ُتبِْنَت أَبِي َسلََمةَ؟، قُلْ:وَاللَِّه لَقَْد أُْنبِئُْت أَنََّك َتْخطُُب بنَت أَبِي َسلََمةَ، قَالَ: ِلي، قُلُْت
  َربِيَبِتي ِفي ِحجْرِي

  . َوأَخََواِتكُنََّما َحلَّْت ِلي، إِنََّها بنُت أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة، أَْرضََعْتنِي َوإِيَّاَها ثَُوْيَبةُ فَال َتعْرِْضَن َعلَيَّ بناِتكُنَّ
َحدَّثََنا ِهَشاُم بن : يَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا اْبُن جُرَْيجٍ، َوَمْعَمٌر، قَاالَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِه - ١٨٩٣٤

َم، َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ُعْرَوةَ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َزْيَنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، قَالَْت
أََو ُتِحبِّنيَ :نََعْم، قَالَ: أُْخَتِك؟، قُلُْت:تَْنِكُحَها، قَالَ: أَفَْعلُ َماذَا؟، قُلُْت:َهلْ لََك ِفي أُْخِتي بنِت أَبِي ُسفَْيانَ؟، قَالَ: فَقُلُْت

فَإِنََّها ال َتِحلُّ ِلي، :ي ِفي َخْيرٍ أُخِْتي، قَالََوأََحقُّ َمْن َشرِكَنِ: نََعْم، لَْسُت لََك بُِمْخِلَيٍة وَأََحبُّ، أَْو قَالَْت: ذَِلَك؟، قُلُْت
فَوَاللَِّه لَْو لَمْ َتكُنْ :َنَعْم، قَالَ: بِْنَت أَبِي َسلََمةَ؟، قُلُْت:فََواللَِّه لَقَْد أُْخبِْرُت أَنََّك َتْخطُُب ُدرَّةَ بنتَ أَبِي َسلََمةَ، قَالَ: قَالَْت

ِلي إِنََّها اْبَنةُ أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة، أَْرَضَعتْنِي َوإِيَّاَها ثَُوْيَبةُ، فَال تَْعرِْضَن َعلَيَّ بناِتكُنَّ َوال  َربِيَبِتي ِفي ِحجْرِي َما َحلَّْت
  .أَخََواِتكُنَّ

  ِعَراُك بن َماِلٍك َعْن َزْيَنَب
، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن أَبِي حَبِيبٍ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ - ١٨٩٣٥

إِنَّا قَدْ : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْن ِعَراِك بن َماِلٍك، أَنَّ َزيَْنَب بنتَ أَبِي َسلََمةَ أَْخبََرْتُه، أَنَّ أُمَّ َحبِيبَةَ، قَالَْت لَِرُسولِ اللَِّه َص
  أَْهِلي أُمُّ َسلََمةَ؟، لَْو لَْم أَْنِكْح أُمَّ َسلََمةَ َما َحلَّْت ِلي إِنَّ::ِكٌح ُدرَّةَ بنَت أَبِي َسلََمةَ، فَقَالََتَحدَّثَْنا أَنََّك َنا

  .أََباَها أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة
  ُحَمْيُد بن َناِفعٍ َعْن زَْيَنَب

َعْبِد الرَّزَّاقِ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َوأَُبو ُمسِْلمٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن  - ١٨٩٣٦
أََنسٍ،  ثنا الْقَْعَنبِيُّ، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ الدِّْميَاِطيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، كُلُُّهْم َعْن َماِلِك بن: الْكَشِّيُّ، قَاال
يَبةَ بنِت أَبِي بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن ُحَمْيِد بن َناِفعٍ، أَنَّ َزيَْنَب بنَت أَبِي َسلََمةَ أَْخبََرْتُه، أَنََّها َدَخلَْت َعلَى أُمِّ َحبَِعْن َعْبِد اللَِّه 

أُمُّ َحبِيَبةَ بِِطيبٍ ِفيِه صُفَْرةٌ َخلُوٌق أَوْ ُسفَْيانَ زَْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني ُتُوفَِّي أَُبوَها أَُبو ُسفَْيانَ، فََدَعْت 
أََما َواللَِّه َما ِلي بِالطِّيبِ ِمْن َحاَجٍة غَْيَر أَنِّي َسِمْعُت َرسُولَ : غَْيُرُه، فََدَهَنْت ِمْنُه َجارَِيةً، ثُمَّ َمسَّْت بِعَارَِضْيهَا، ثُمَّ قَالَْت

ال َيِحلُّ المَْرأٍَة ُتْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ ُتِحدُّ َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَالِث لََيالٍ إِال َعلَى :، َيقُولُاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َزْوجٍ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعْشًرا

َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرِ بن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ، ثنا سُفَْيانُ، َعْن - ١٨٩٣٧
َجاَء َنْعيُ َحدَّثَنِي ُحمَْيُد بن َناِفعٍ، َعْن زَْيَنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ بنِت أَبِي ُسفَْيانَ، أَنَّهُ لَمَّا : بن َحْزمٍ، قَالَ

وَاللَِّه َما ِلي بِالطِّيبِ ِمْن حَاَجٍة، لَْوال أَنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى : اَعْيَها، َوقَالَْتأَبِيَها َدَعْت بِِطيبٍ، فََمَسَحتْ بِِه ِذَر
  ال َيِحلُّ المَْرأٍَة ُتْؤِمُن بِاللَِّه:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .َعلَى زَْوجٍ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعْشًرا َوالَْيْومِ اآلِخرِ ُتِحدُّ َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَالِث لَيَالٍ إِال
بن ُموَسى،  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي أَيُّوُب - ١٨٩٣٨

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : أُمِّ َحبِيبَةَ، قَالَْتَعْن ُحَمْيِد بن َناِفعٍ، َعْن َزْيَنبَ بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعْن 
  .جٍ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعْشًراال َيِحلُّ الْمرَأٍَة ُتْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ أَنْ ُتِحدَّ َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَالِث لَيَالٍ إِال َعلَى َزْو:َيقُولُ



بن ُموَسى، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن أَيُّوَب - ١٨٩٣٩
ال َيِحلُّ المَْرأٍَة ُتْؤِمنُ :َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُحَمْيِد بن َنافِعٍ، َعْن َزْيَنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه 

  .بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ أَنْ ُتِحدَّ َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَالثِ لَيَالٍ إِال َعلَى زَْوجٍ
ِعيٍد، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن ُحَمْيِد بن َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا َيْحَيى بن َس - ١٨٩٤٠

ال َيِحلُّ :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َناِفعٍ، َعْن َزْيَنبَ بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، قَالَْت
  .َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَالٍث إِال َعلَى زَْوجٍ الْمرَأٍَة ُتْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ أَنْ ُتِحدَّ

ا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الْقَطَرَانِيُّ، ثن - ١٨٩٤١
  ثنا: أَبِي َعْوٍن أَُبو َعْوٍن الزَِّياِديُّ، قَاال

، َوأُمِّ َحبِيَبةَ، أَنَّ بن َسلََمةَ، أَْخَبرََنا َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن ُحَمْيدِ بن َناِفعٍ، َعْن َزْيَنبَ بنِت أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ َحمَّاُد
كَاَنْت إِْحَداكُنَّ :ى َبَصرَِها أَفَأَكُْحلَُها؟، قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ اْبنَِتي ُتُوفَِّي َعْنَها َزْوُجَها َوقَدْ َخشِيُت َعلَ: اْمَرأَةً، قَالَْت

  .َتْرِمي بِالْبَْعَرِة َعلَى رَأْسِ الَْحْولِ وَإِنََّما ِهَي أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ َوَعْشًرا
، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد - ١٨٩٤٢

أََتكَْتِحلُ الْمَْرأَةُ ِفي ِعدَِّتَها ِمْن َوفَاِة : ُحَمْيِد بن َنافِعٍ، َعْن َزْيَنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، أَنَّ اْمَرأَةً، سَأَلَْت أُمَّ َسلََمةَ، َوأُمَّ َحبِيَبةَ
كَاَنْت إِْحَداكُنَّ ِفي الَْجاِهِليَِّة إِذَا :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَسَأَلَْتُه َعْن ذَِلَك، فَقَالَأََتِت اْمَرأَةٌ النَّبِيَّ َصلَّ: َزْوجَِها؟، فَقَالَْت

َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن  َيْمِضَي اَألَجلُ، ُتُوفَِّي َعْنَها زَْوُجَها أَقَاَمْت َسَنةً، ثُمَّ تَقِْذُف بِبَْعَرٍة، فَإِنََّما ِهيَ أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ َوَعشًْرا حَتَّى
هُ َسِمَع زَْيَنَب بنَت أَبِي غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أنا َيْحَيى بن َسعِيٍد، َعْن ُحَمْيِد بن َناِفعٍ، أَنَّ

  .نِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِقصَّةَ الِْعدَِّةَسِمْعتُ أُمَّ َسلََمةَ، َوأُمَّ َحبِيَبةَ َتذْكَُراِن، َع: َسلََمةَ، َتقُولُ
  َعْبُد اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ

َسِمْعتُ أََبا : بِشْرٍ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو الَْوِليدِ الطََّياِلِسيُّ، أَخَْبَرَنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي  - ١٨٩٤٣
  الَْمِليحِ، ُيَحدِّثُ،

إِذَا َسِمَع الُْمَؤذِّنَ قَالَ كََما َيقُولُ حَتَّى :َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ
  .َيْسكَُت

 ن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن أَبِي بِشْرٍ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ،َحدَّثََنا ُمعَاذُ ب - ١٨٩٤٤
عِْنِدي فََسِمَع الُْمَناِدَي، إِذَا كَانَ :كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعمَِّتِه أُمِّ َحبِيَبةَ بنِت أَبِي ُسفَْيانَ، قَالَْت

  .قَالَ كََما َيقُولُ حَتَّى َيْسكَُت
  َعْنَبَسةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ

ْمُرو بن ا َعَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا بِْشُر بن الْمُفَضَّلِ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثن - ١٨٩٤٥
ْصَبهَانِيُّ، ثنا َعبِيَدةُ بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، ثنا خَاِلدُ بن َعْبِد اللَِّه، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا ُمَحمَُّد بن سَِعيٍد اَأل

َدَخلُْت : اِن بن َساِلمٍ، َعْن َعْمرِو بن أَْوسٍ، قَالَُحَمْيٍد، وَُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، كُلُُّهْم َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنَد، َعنِ النُّْعَم
َمنْ :َحدَّثَْتنِي أُمُّ َحبِيَبةَ بنُت أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َعلَى َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، قَالَ
َما َتَركُْتُهنَّ مُْنذُ َسِمْعُتُهنَّ ِمْن َرُسولِ اللَّهِ : كَْعةً بىن اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة، قَالَتْ أُمُّ َحبِيَبةََصلَّى ِفي َيْومٍ اثْنََتْي َعْشَرةَ َر



  .رِو بن َعْوٍنَما َتَركُْتُهنَّ ُمْنذُ َسِمْعُتُهنَّ ِمْن َعْنَبَسةَ،وَاللَّفْظُ ِلَعْم: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْمٌرو
  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ثنا ُشْعَبةُ، َعنِ النُّْعَماِن بن - ١٨٩٤٦

َمنْ َصلَّى :ولَُسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُ: َساِلمٍ، َعْن َعْنَبَسةَ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ، قَالَْت
  .ِفي َيْومٍ اثْنََتْي َعْشَرةَ َركَْعةً بىن اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة

 بن ُمضَرٍ، َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ُيوُسفُ بن َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ، ثنا النَّْضُر بن َعْبدِ الَْجبَّارِ أَُبو اَألْسَوِد، ثنا َبكُْر - ١٨٩٤٧
ةَ زَْوجِ بن َعْجالنَ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن َعْمرِو بن أَْوسٍ الثَّقَِفيِّ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفْيَانَ، َعْن أُمِّ َحبِيَب َعْن ُمَحمَِّد

ِثْنَتا َعشَْرةَ َركَْعةً َمْن َصالُهنَّ بىن :قَالَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي أُْخُتُه، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
الَْمْغرِبِ، أَْرَبَع َركََعاٍت قَْبلَ الظُّْهرِ، َوَركْعََتْينِ َبْعَد الظُّهْرِ، َوَركَْعَتْينِ قَْبلَ الَْعْصرِ، َوَركْعََتْينِ َبْعَد : اللَُّه لَُه بَْيًتا ِفي الَْجنَِّة
  .َوَركَْعَتْينِ قَْبلَ الصُّْبحِ

، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ - ١٨٩٤٨
مِّ َحبِيَبةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيِّ، َعْن َعْمرِو بن أَْوسٍ الثَّقَِفيِّ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، َعْن أُ

أَْرَبعَ َركََعاٍت قَْبلَ الظُّْهرِ، : َمْن َصلَّى اثَْنَتْي َعشَْرةَ َركَْعةً ِفي َيْومٍ بىن اللَُّه لَُه بَِها َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  .نِ قَْبلَ الَْعْصرِ، َوَركَْعَتْينِ بَْعَد الَْمغْرِبِ، َوَركَْعَتْينِ قَْبلَ الصُّْبحَِوَركَْعَتْينِ َبْعدَ الظُّْهرِ، َوَركْعََتْي

  َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، ثنا َجرِيُر بن - ١٨٩٤٩

َدَخلُْت َعلَى َعْنَبَسةَ بن أَبِي : أَْوسٍ الثَّقَِفيِّ، قَالََحازِمٍ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن ُعَمْيرٍ، َعْن َساِلمِ بن ُمْنِقٍد، َعْن َعْمرِو بن 
للَُّه إِنِّي ُمَحدِّثَُك َحِديثًا َحدَّثَتْنِيِه أُمُّ َحبِيَبةَ بنُت أَبِي ُسفَْيانَ، َحدَّثَْتنِي، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا: ُسفَْيانَ َوُهَو َينْزُِع، فَقَالَ

  .َمْن َصلَّى اثْنََتْي َعْشَرةَ َركَْعةً َمعَ َصالِة النَّهَارِ بىن اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة:َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ الُْجْنِديَسابُورِيُّ، ثنا َمْحُموُد بن َعالنَ الَْمرَْوزِيُّ، ثنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماِعيلَ - ١٨٩٥٠
قَالَ َرسُولُ : ْورِيُّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ الُْمسَيَّبِ بن َرافِعٍ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، قَالَْتُسفَْيانُ الثَّ

أَْرَبًعا قَْبلَ الظُّهْرِ، : ُه لَُه َبيًْتا ِفي الَْجنَِّةَمْن َصلَّى ِفي َيْومٍ َولَْيلٍَة اثَْنَتْي َعشَْرةَ َركَْعةً بىن اللَّ:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .لَْغَداِةَوَركَْعَتْينِ َبْعدََها، َوَركْعََتْينِ َبْعَد الَْمْغرِبِ، َوَركَْعَتْينِ بَْعَد الِْعَشاِء، َوَركَْعَتْينِ قَْبلَ َصالةِ ا

زِيُد بن َهاُرونَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، ثنا َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، ثنا َي - ١٨٩٥١
يَّبِ بن َراِفعٍ، َعْن ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، َوَيْعلَى بن ُعَبْيٍد، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعنِ الُْمَس

َمْن َصلَّى ِفي َيْومٍ وَلَْيلٍَة اثْنََتْي َعْشَرةَ َركَْعةً :، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ
  .ِسَوى الَْمكْتُوَبِة بىن اللَُّه لَهُ َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة

  َحدَّثَنَا - ١٨٩٥٢

، َبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أََبانَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن قَْيسٍ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي سُفَْيانَإِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدَّ
بىن اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة،  َمْن صَلَّى ِفي َيْومٍ ِثنَْتْي َعْشَرةَ َركَْعةً:َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .َوَمْن بىن ِللَِّه َمْسجًِدا بىن اللَُّه لَُه َبيًْتا ِفي الَْجنَِّة
 اِئبِ، َعْنَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ُعَمُر بن السَّ - ١٨٩٥٣

ةَ، َعْن َرُسولِ اللَّهِ أَُساَمةَ بن َزْيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْجفري، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحبِيَب



أَْرَبَع َركَعَاٍت قَْبلَ الظُّْهرِ، : لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّةَمْن َصلَّى ِفي َيْومٍ اثْنََتْي َعْشَرةَ َركَْعةً بىن اللَُّه :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .ِعَشاِءَوَركَْعَتْينِ َبْعدَ الظُّْهرِ، َوَركْعََتْينِ قَْبلَ الَْعْصرِ، َوَركَْعَتْينِ بَْعَد الَْمغْرِبِ، َوَركَْعَتْينِ َبْعَد الْ

ن َسِعيٍد، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي رََباحٍ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا قُتَْيَبةُ ب - ١٨٩٥٤
 َمْن صَلَّى اثَْنَتْي َعْشَرةَ َركَْعةً ِفي لَْيلَِه وََنَهاَرِه غَْيَر:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ، قَالَْت

  .الَْمكُْتوَبِة بىن اللَُّه لَُه بَْيًتا ِفي الَْجنَِّة
دٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ح َوَحدَّثََنا َجعْفَُر بن ُمَحمَّ - ١٨٩٥٥

  لُ بن فَضَالَةَ، َعْن َخاِلِدثنا ُمفَضَّ: الْفِْرَيابِيُّ، ثنا قَُتْيَبةُ بن َسعِيٍد، قَاال

َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : بن َيزِيَد، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ، قَالَْت
  .الَْمكْتُوَبِة، بىن اللَُّه لَُه بَْيًتا ِفي الَْجنَِّةَمنْ َصلَّى اثْنََتْي َعْشَرةَ َركَْعةً غَْيَر :َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

 َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، ثنا الَْهْيثَمُ بن ُحَمْيٍد، أنا النُّْعَمانُ بن الُْمْنِذرِ، َعْن - ١٨٩٥٦
َمْن َحافَظَ :ةَ، أَنََّها أَخَْبَرْتُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََمكْحُولٍ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحبِيَب

  .َعلَى أَْرَبعِ َركََعاٍت قَْبلَ َصالِة الَْهجِريِ، وَأَرَْبعٍ َبْعدََها ُحرَِّم َعلَى َجهَنََّم
َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، ثنا َيحَْيى بن َحْمَزةَ، َعنِ النُّْعَمانِ بن الْمُْنِذرِ،  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، ثنا - ١٨٩٥٧

َمنْ :لَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالََعْن َمكُْحولٍ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ أَْخبََرْتُه، َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع
  .َعلَى أَرَْبعِ َركَعَاٍت قَْبلَ الظُّْهرِ، َوأَْرَبعٍ بَْعَدَها َحرََّمُه اللَُّه َعلَى النَّارِ َحافَظَ

جَابِرٍ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا ُعبَْيُد بن َيعِيَش، ثنا خَاِلُد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن - ١٨٩٥٨
َمنْ :َم، قَالََعْن َمكُْحولٍ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّعْن أَبِيِه، 

  .َحافَظَ َعلَى أَرَْبعِ َركَعَاٍت قَْبلَ َصالةِ الَْهجِريِ، َوأَْرَبعٍ بَْعَدَها ُحرَِّم َعلَى َجهَنََّم
  دَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن إِسَْرائِيلَ بنَح - ١٨٩٥٩

ا َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ُيوُنَس، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعَبْيِد اللَِّه بن الْمَُهاجِرِ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ، أَنََّه
  .َمْن َصلَّى أَرَْبَع َركَعَاٍت قَْبلَ الظُّْهرِ َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه النَّاَر:للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُا

ِه، َعْن أَبِيَحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِي، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُعَبْيِد اللَِّه الشَُّعْيِثيُّ، َعْن  - ١٨٩٦٠
َمْن َصلَّى أَرَْبَع َركَعَاٍت قَْبلَ الظُّْهرِ، َوأَْرَبًعا :َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .َبْعَدَها َحرََّمُه اللَُّه َعلَى النَّارِ
اِهضٍ الَْمقِْدِسيُّ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َهانِي بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا أَبِي، ثنا إِْبَراِهيُم بن أَبِي َحدَّثََنا َسالَمةُ بن َن - ١٨٩٦١

قَْبلَ الظُّْهرِ  َمْن َصلَّى:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبلَةَ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، قَالَْت
  .أَْرَبَع َركَعَاٍت َحرََّم اللَُّه َجَسَدُه َعلَى النَّارِ

َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، ثنا الَْهْيثَمُ بن ُحَمْيٍد، ثنا الَْعالُء بن الَْحارِِث، َعْن  - ١٨٩٦٢
َمْن َمسَّ :َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنََّها َسِمَعْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُمكْحُولٍ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، 

  .فَْرَجُه فَلَْيَتَوضَّأْ
ُمَحمَِّد بن َسعِيٍد  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، َعْن - ١٨٩٦٣

  قَِدْمُت الطَّاِئَف َعلَى: َحدَّثَنِي َصفَْوانُ بن َيْعلَى بن أَُميَّةَ، قَالَ: الطَّاِئِفيِّ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، قَالَ



أََما إِنَّ أُْخِتي : ُعثَْمانَ، فَإِنَّا نَْرُجو لََك، فَقَالَ أَْبِشْر َيا أََبا: َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ َوُهَو َيُموُت َوقَْد جَزَِع ِمْن ذَِلَك، فَقُلَْنا
َمْن َصلَّى ِمْن لَْيلٍ أَْو َنهَارٍ :َسلََّم، قَالَأُمَّ َحبِيَبةَ زَْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .ةَ َركَْعةً سَِوى الْفَرِيَضِة بىن اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة، فََما َتَركُْتُهنَّ ُمْنذُ َسِمْعُتُهنَِّثْنَتْي َعْشَر
ْعَمانِ َعنِ النُّ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعبِيَدةُ بن ُحَمْيٍد، َعْن َداُودَ بن أَبِي ِهْنَد، - ١٨٩٦٤

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن َساِلمٍ، َعْن َعْمرِو بن أَْوسٍ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، قَالَْت
  .ي الَْجنَِّةَمْن َصلَّى ِفي َيْومٍ َولَْيلٍَة ِثنَْتْي َعْشَرةَ َركَْعةً بىن اللَُّه لَُه َبْيًتا ِف:َوَسلََّم

 َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ، ثنا أَُبو ُمْسهِرٍ، ثنا الَْهيْثَُم بن ُحَمْيٍد، َعنِ الَْعالِء بن الَْحارِِث، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن - ١٨٩٦٥
  .َرُه فَلَْيتََوضَّأَْمْن َمسَّ ذَكَ:َعْنَبَسةَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ُم بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ بن ُمَحمَِّد بن َبكَّارٍ، ثنا َمْحُموُد بن خَاِلٍد، ثنا َمرَْوانُ بن ُمَحمٍَّد، ثنا الَْهْيثَ - ١٨٩٦٦
َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى : ْن أُمِّ َحبِيبَةَ، قَالَْتُحَمْيٍد، َعنِ الَْعالِء بن الْحَارِِث، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َع

  .َمْن َمسَّ ذَكََرُه فَلَْيتََوضَّأْ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا َمْحُموُد بن َخاِلٍد، ثنا - ١٨٩٦٧

ن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أُمِّ َمْرَوانُ بن ُمَحمٍَّد، ثنا َسِعيدُ ب
َها، َحرََّمهُ اللَّهُ َمْن َركََع أَرَْبَع َركَعَاٍت قَْبلَ الظُّْهرِ، َوأَْرَبَع َركَعَاٍت بَْعَد:َحبِيَبةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .َعلَى النَّارِ
ِث، َعنِ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، ثنا الَْهيْثَُم بن ُحَمْيٍد، َحدَّثَنِي الَْعالُء بن الْحَارِ - ١٨٩٦٨

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ، : ْن أُمِّ َحبِيَبةَ، قَالَْتالْقَاِسمِ أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َع
  .َمنْ َصلَّى أَْرَبَع َركََعاٍت قَْبلَ الظُّْهرِ، وَأَْرَبًعا َبْعَدَها َحرََّمُه اللَُّه َعلَى النَّارِ:َيقُولُ

نا أَبِي، ثنا سَُوْيُد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ، َعْن ُحَصْينٍ، َعنِ الُْمَسيَّبِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َهاِشمٍ، ث - ١٨٩٦٩
َمْن :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََراِفعٍ، َعْن ذَكَْوانَ أَبِي َصاِلحٍ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

ةَ، ثنا يَزِيدُ بن ثِْنَتْي َعشَْرةَ َركَْعةً بَين لَُه َبْيٌت ِفي الَْجنَِّة، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَب َصلَّى ِفي َيْومٍ
َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى  َهاُرونَ، أنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي َخاِلٍد، َعنِ الُْمسَيَّبِ بن َرافِعٍ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ،

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
ثنا : الََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن ُعقَْبةَ الشَّْيبَانِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، ثنا أَُبو َعاِصمٍ، قَ - ١٨٩٧٠

  َعْن ُسلَْيَمانَ بنَسِعيُد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ، 

أَخَْبَرتْنِي أُْخِتي أُمُّ َحبِيَبةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ُموَسى، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي سُفَْيانَ، قَالَ
  .رََّمُه اللَُّه َعلَى النَّارَِمْن َصلَّى أَرَْبَع َركَعَاٍت قَْبلَ الظُّْهرِ، َوأَْرَبًعا َبْعَدَها َح:قَالَ

لٍ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى، َعْن َمكُْحو - ١٨٩٧١
َمنْ َصلَّى أَْرَبًعا قَْبلَ الظُّْهرِ، :لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن َمْولًى ِلَعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َص

، َعنِ النُّْعَماِن بن الْمُْنِذرِ، َعْن َوأَْرَبًعا َبْعَدُه َحرََّمُه اللَُّه َعلَى النَّارِ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ، ثنا أَُبو النَّضْرِ، ثنا َيحَْيى بن َحْمزَةَ
  .، َعْن َعْنَبَسةَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهَمكْحُولٍ
 َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْوٍف، ثنا الرَّبِيُع بن رَْوحٍ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن - ١٨٩٧٢



َحدَّثَْتنِي أُمُّ َحبِيَبةَ، : للَِّه الَْبصْرِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الُْمهَاجِرِ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، قَالَُمَحمَِّد بن َعْبِد ا
لَ الظُّْهرِ، وَأَْربًَعا َبْعدََها َحرََّمُه اللَُّه َمْن َصلَّى أَْرَبعَ َركََعاٍت قَْب:أَنََّها َسِمَعْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .َعلَى النَّارِ
أَبِي رََباحٍ،  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أَُبو اَألْسوَِد، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ، َحدَّثَنِي خَاِلُد بن يَزِيَد، َعْن َعطَاِء بن - ١٨٩٧٣

  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: انَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، قَالَْتَحدَّثَنِي َعنَْبَسةُ بن أَبِي ُسفَْي

  .َمنْ َصلَّى اثْنََتْي َعْشَرةَ َركَْعةً ِفي لَْيلَِه َوَنَهارِِه، بىن اللَُّه لَُه َبيًْتا ِفي الَْجنَِّة:َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
ُسفَْيانَ الرَّقِّيُّ، ثنا أَيُّوبُ بن ُمَحمٍَّد الَْوزَّانُ، ثنا َمْعَمُر بن ُسلَْيَمانَ، ثنا زَْيُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن  - ١٨٩٧٤

 َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: ِحبَّانَ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، قَالَْت
  .َمنْ َصلَّى ِفي َيْومٍ ِثنَْتْي َعْشَرةَ َركَْعةً بىن اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة:َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  أَُبو ُسفَْيانَ بن َسعِيِد بن الُْمِغَريةِ بن اَألْخَنسِ َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ
َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، - ١٨٩٧٥

: اَم ُيصَلِّي، فَقَالَْت لَُهالرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ بن َسعِيِد بن اَألخَْنسِ، أَنَُّه َدَخلَ َعلَى أُمِّ َحبِيَبةَ فََسقَْتهُ َسوِيقًا، ثُمَّ قَ
  .تََوضَّئُوا ِممَّا َمسَّْتُه النَّاُر:َيا اْبَن أَِخي، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُتَوضَّأْ 

، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ - ١٨٩٧٦
َعلَْيِه َوَسلََّم،  َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي سُفَْيانَ بن َسعِيِد بن اَألخَْنسِ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

  .تََوضَّئُوا ِممَّا َمسَِّت النَّاُر:قَالَ
أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد : َعالُف الِْمصْرِيُّ، ثنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْرَيَم، قَالََحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الْ - ١٨٩٧٧

  الْعَزِيزِ األمامي، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ،

َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ بن َسعِيِد بن اَألخَْنسِ، َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ، أَنَّ
  .تََوضَّئُوا ِممَّا َمسَِّت النَّاُر:َوَسلََّم، قَالَ
َواَدةَ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن ُزغَْبةَ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا َبكُْر بن ُمَضَر، َعْن َجْعفَرِ بن َربِيَعةَ، َعْن َبكْرِ بن َس - ١٨٩٧٨

َسِمْعُت : ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ بن سَِعيِد بن اَألخَْنسِ، َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ، قَالَْتَعنِ اْبنِ ِشَهابٍ
  .الُْوُضوُء ِممَّا َمسَِّت النَّاُر:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  سلمة أَُبو ُسفَْيانَ بن أُْخِت أُمِّ
ْيَسانَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن سَْعٍد، َعْن َصاِلحِ بن كَ - ١٨٩٧٩

ِد بن اَألخَْنسِ أَْخَبرَُه، أَنَُّه َدَخلَ َعلَى َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، أَنَّ أََبا َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَخَْبَرُه، أَنَّ أََبا سُفَْيانَ بن َسعِي
َيا بينَّ، تََوضَّأْ، فَإِنِّي َسِمْعُت : َخالَِتهِ أُمِّ َحبِيَبةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَخَاَضتْ لَُه َسوِيقًا، فََشرِبَُه، فَقَالَْت

  .الُْوُضوُء ِممَّا َمسَِّت النَّاُر:َوَسلََّم، َيقُولُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه
يِّ، َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ الِْحْمِصيُّ، ثنا أَُبو الَْيَماِن، ثنا شَُعْيُب بن أَبِي َحمَْزةَ، َعنِ الزُّهْرِ - ١٨٩٨٠

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : بن َسعِيِد بن اَألخَْنسِ، َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ، قَالَْت َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ
  .تََوضَّئُوا ِممَّا َمسَِّت النَّاُر:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْخطَّابِ - ١٨٩٨١



ثنا َعمِّي َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيمَ بن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَحمَِّد بن : قَالَالتُّْسَترِيُّ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َسْعٍد الزُّْهرِيُّ، 
َحبِيَبةَ،  َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي سُفَْيانَ بن َسعِيِد بن اَألخَْنسِ، َعْن أُمِّ: إِْسحَاَق، قَالَ

  .أََمَر بِالُْوُضوِء ِممَّا َمسَِّت النَّاُر ِمَن الطََّعامِ:اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَنَّ َرسُولَ 
ي، ثنا َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ُمَحمَّدُ بن َحنِيفَةَ الْوَاِسِطيُّ، ثنا َعمِّي أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن َماَهانَ، َحدَّثَنِي أَبِ - ١٨٩٨٢
ْن أُمِّ رَاِشٍد، َعْن ُعثَْمانَ بن َحكِيمٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ بن َسِعيدِ بن اَألْخَنسِ، َع الَْعالُء بن

  .ُرتََوضَّئُوا ِممَّا َمسَّتِ النَّا:َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َحبِيَبةَ، قَالَْت
ثِريٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ثنا أََبانُ بن َيزِيَد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَبِي كَ - ١٨٩٨٣

ْتُه قََدًحا ِمْن سَوِيقٍ، فََدَعا بَِماٍء فََمْضَمَض، فَقَالَتْ َسلََمةَ، أَنَّ أََبا ُسفَْيانَ بن الُْمِغَريِة َحدَّثَُه، أَنَُّه َدَخلَ َعلَى أُمِّ َحبِيَبةَ فََسقَ
  .تََوضَّئُوا ِممَّا غَيََّرْت، أَْو َمسَِّت النَّاُر:َيا اْبَن أُْخِتي، أَال َتتََوضَّأُ؟، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: لَُه

  رَّاحِ مَْولَى أُمِّ َحبِيَبةَ َعْن أُمِّ َحبِيبَةَالْجَرَّاُح َوُيقَالُ أَُبو الَْج
الَْجرَّاحِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوبِ، َعْن َناِفعٍ، َعنِ  - ١٨٩٨٤

  :َمْولَى أُمِّ حَبِيَبةَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، قَالَْت

  .إِنَّ الَْمالِئكَةَ ال َتْصَحُب ُرفْقَةً ِفيَها جََرٌس:ِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُس
َعنِ  ،َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َناِفعٍ، َعْن َساِلمٍ - ١٨٩٨٥

إِنَّ الِْعريَ الَِّتي ِفيَها جََرٌس ال :الْجَرَّاحِ، َموْلَى أُمِّ حَبِيَبةَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َتْصَحُبَها الَْمالِئكَةُ

وُب بن أَبِي َعبَّادٍ الَْمكِّيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراِهيمَ بن ُعقَْبةَ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا َيْعقُ - ١٨٩٨٦
ى َها أَْخبََرْتُه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلََّناِفعٍ، َعْن َساِلمٍ، َعنِ الَْجرَّاحِ، َموْلَى أُمِّ َحبِيَبةَ، َسِمَعُه ُيْخبِرُ اْبَن ُعَمَر، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنَّ

  .إِنَّ الِْعَري الَِّتي ِفيَها َجَرسٌ ال َتْصحَُبَها الَْمالِئكَةُ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َساِلمٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َعْن - ١٨٩٨٧

ال َتْصَحبُ الَْمالِئكَةُ ُرفْقَةً ِفيَها :ي الْجَرَّاحِ، مَْولَى أُمِّ َحبِيَبةَ، َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِ
  .جََرٌس

بَةَ، ثنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َوُمحَمَُّد بن بِْشرٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْي - ١٨٩٨٨
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : يبَةَ، قَالَْتَعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َعْن َساِلمٍ، َعْن أَبِي الْجَرَّاحِ، مَْولَى أُمِّ حَبِيَبةَ، َعْن أُمِّ َحبِ

  . َتْصَحُب الَْمالِئكَةُ ُرفْقَةً ِفيَها َجَرٌسال:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
١٨٩٨٩ -  

ْتَبةُ بن َحمَّاٍد، ثنا َعْبدُ َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الُْحَسْينِ بن ُمْدرٍِك الِْقصْرِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن أَحَْمَد الَْواسِِطيُّ، ثنا أَُبو ُخلَْيٍد ُع
اِفعٍ، َعْن َساِلمٍ، َعْن أَبِي الَْجرَّاحِ، َموْلَى أُمِّ َحبِيبَةَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَّهِ الرَّْحَمنِ بن ثَابِتِ بن ثَْوَبانَ، َعْن َن

  .إِنَّ الِْعَري الَِّتي ِفيَها جََرٌس ال َتْصَحُبَها الَْمالِئكَةُ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ْشِديَن، ثنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى، كَاَتبُ الُْعَمرِيِّ، ثنا الُْمفَضَّلُ بن فَضَالَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِ - ١٨٩٩٠

ال :ِه َوَسلََّم، قَالَلَّى اللَُّه َعلَْيُسلَْيَمانَ الطَّوِيلِ، َعْن َناِفعٍ، أَنَّ سَاِلًما أَخَْبَرُه، أَنَّ أُمَّ َحبِيَبةَ أَخَْبَرْتُه، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َص
  .َتْصَحُب الَْمالِئكَةُ ُرفْقَةً ِفيَها جََرٌس



، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َجْعفَرِ بن َربِيَعةَ - ١٨٩٩١
ِه، َعنِ الْجَرَّاحِ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنََّها َسِمَعتْ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِعَراِك بن َماِلٍك، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَّ

  .ال َتْصَحُب الَْمالِئكَةُ ُرفْقَةً ِفيَها جََرٌس:َيقُولُ
  ذَكَْوانُ أَُبو صَاِلحٍ السَّمَّانُ َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ

بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َعاِصمِ بن َبْهَدلَةَ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َعِليُّ - ١٨٩٩٢
بىن اللَُّه لَُه بَْيًتا ِفي  َمنْ َصلَّى ِفي َيْومٍ اثَْنَتْي َعْشَرةَ َركَْعةً:َصاِلحٍ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .الَْجنَِّة
  َساِلُم بن َشوَّالٍ َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ

  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، - ١٨٩٩٣

: ن ِدينَارٍ، قَالَثنا سُفَْيانُ، ثنا َعْمُرو ب: َحدَّثَنِي أَبِي، قَاال: ثنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ
كُنَّا َنفَْعلُُه َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُنَغلِّسُ :َسِمْعُت َساِلَم بن شَوَّالٍ ُيَحدِّثُ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، قَالَْت

َوسَاِلمُ بن َشوَّالٍ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ لَْم َنْسَمْع أََحًدا : ِمْن َجْمعٍ إِلَى مًِنى، َزاَد الُْحمَْيِديُّ ِفي َحدِيِثِه، قَالَ ُسفَْيانُ
  ).ُيَحدِّثُ َعْنُه إِال َعْمَرو بن ِدينَارٍ َهذَا الَْحِديثَ 

  أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ
اللَِّه بن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا َوْهُب بن جَرِيرٍ، ثنا ُشْعبَةُ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُعَبْيُد  - ١٨٩٩٤

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحَصْينٍ، َعْن َيْحَيى بن وَثَّابٍ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َص
  .َعلَى الُْخْمَرِة ُيَصلِّي:كَانَ

  َعْمُرو بن الَْحكَمِ َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ
، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ الِْمصْرِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َدرَّاجٍ أَبِي السَّْمحِ - ١٨٩٩٥

إِنَّ أُنَاًسا ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ قَِدُموا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ُسفَْيانَ، قَالَْت َعْمرِو بن الَْحكَمِ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ بنتِ أَبِي
الشَِّعريِ، فَقَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ لََنا َشرَاًبا َنْصَنُعُه ِمَن الْقَْمحِ َو: َعلَْيِه َوَسلََّم فََعلََّمُهُم الصَّالةَ وَالسَُّنَن َوالْفََراِئَض، فَقَالُوا

  ال:نََعْم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْغَُبْيَراُء؟، فَقَالُوا:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َتْصَنعُوا
  َصِفيَّةُ بنُت َشْيَبةَ َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ

: ُموَسى بن ُمَحمَِّد بن كَِثريٍ السَِّريْنِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َيزِيَد بن ُخنَْيسٍ الَْمكِّيُّ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو هَاُرونَ - ١٨٩٩٦
أُمِّ  أَِعْد َعلَيَّ َحِديثَ: نَُدَخلَْنا َعلَى ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ َنُعوُدُه، فََدَخلَ َعلَْيِه َسِعيدُ بن َحسَّانَ الَْمْخُزوِميُّ، فَقَالَ لَُه ُسفَْيا

مَانِيُّ، ثنا َحدَّثَْتنِي أُمُّ َصاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمحَمٍَّد الُْمجَاِشِعيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َيْعقُوَب الْكَْر: َصاِلحٍ، فَقَالَ
أُمُّ َصاِلحٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت َشْيَبةَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ  َحدَّثَْتنِي: ُمَحمَُّد بن يَزِيدَ بن ُخنَْيسٍ الَْمكِّيُّ، َعْن َسعِيِد بن َحسَّانَ، قَالَ

كَالُم اْبنِ آَدَم كُلُُّه َعلَْيِه ال لَُه إِال :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
: َما أََشدَّ َهذَا الَْحدِيِث، فَقَالَ سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ: ْو َنْهًيا َعْن ُمْنكَرٍ، أَْو ِذكًْرا ِللَِّه، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِأَْمًرا بَِمعُْروٍف، أَ

َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح وَالَْمالِئكَةُ : "، فَقَالََوَما ِشدَُّتهُ أَلَْيَس قَْد َجاءَكُْم َنبِيِّكُمْ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َربِّكُْم َعزَّ َوَجلَّ
ال َخْيَر ِفي : "، َوقَالَ]  -آية ١٨٩٩٧النبأ "[َصفًّا ال َيَتكَلَُّمونَ إِال َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوقَالَ صََواًبا ذَِلكَ الَْيْوُم الَْحقُّ



  ] .١١٤النساء آية "[َمْعُروٍف أَْو إِْصالحٍ َبْيَن النَّاسِ كَِثريٍ ِمْن َنْجَواُهْم إِال َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو
  أُمُّ َعلْقََمةَ َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ التَّْيِميِّ، َعنِ الصَّلِْت َيعْنِي -١٨٩٩٨

َع الُْمَؤذِّنَ، َمةَ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِفي َبيِْتَها، فََسِماْبَن ِديَنارٍ، َعْن َعلْقَ
  .َم إِلَى الصَّالِةَحيَّ َعلَى الصَّالِة نََهَض َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:فَقَالَ كََما َيقُولُ، فَلَمَّا قَالَ

َعْن ُيوُنسَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، ثنا ُمحَمَُّد بن يَزِيَد الرََّواسِبِيُّ، ثنا فََضالَةُ بن ُحَصْينٍ الَْعطَّاُر،  - ١٨٩٩٩
َمْن َصلَّى ِفي َيْومٍ ِثنَْتْي َعْشَرةَ َركَْعةً ِسَوى :َوَسلََّم، قَالَ بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .الْفَرِيَضِة بىن اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة
َمَر، َعْن َناِفعٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن بِشْرٍ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُع - ١٩٠٠٠

ال َتْصَحُب الَْمالِئكَةُ ُرفْقَةً :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َساِلمٍ، َعْن أَبِي الْجَرَّاحِ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، قَالَْت
  .ِفيَها جََرٌس
ثنا أَبِي، ثنا أََنُس بن ِعَياضٍ، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم الزَُّبْيرِيُّ،  - ١٩٠٠١

َتَوضَّئُوا ِممَّا َمسَّتِ النَّاُر، َحدَّثََنا :َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ بن َسِعيٍد، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
ارِيُّ، أَْخَبرَنِي بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا خَاِلُد بن َمْخلٍَد، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد الَْعزِيزِ اَألْنَص ُعَبْيُد

  بن اَألخَْنسِ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ،أَْخبََرنِي أَُبو سُفَْيانَ بن َسعِيِد : الزُّْهرِيُّ، َحدَّثَنِي أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ

  ).َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه 
ْن َعطَاٍء، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َع - ١٩٠٠٢
كُنَّا َنفَْعلُُه َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِغلَسٍ ِمْن َجْمعٍ إِلَى :بن شَوَّالٍ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، قَالَْت َعْن َساِلمِ

  .ِمًنى
َحدَّثَنِي : َبابِ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َصاِلحٍ، قَالََحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا زَْيُد بن الُْح - ١٩٠٠٣

َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُسفَْيانَ الثَّقَِفيُّ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، قَالَْت: َضْمَرةُ بن حَبِيبٍ، قَالَ
  .انَ ِفيِه َما كَانََوَسلََّم ِفي ثَْوبِ َعلَيَّ َوَعلَْيِه كَ

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ، ثنا َيحَْيى بن َخلٍَف، ثنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن أَبِي  - ١٩٠٠٤
  .يُقَبِّلُ َوُهوَ َصاِئٌم:َم كَانََواِئلٍ، َعْن ُشَتْيرِ بن َشكَلٍ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َحى، َحدَّثََنا َيْحَيى بن َصاِلحٍ، ثنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، ثنا اْبُن الُْمبَاَرِك، ثنا شُْعَبةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن أَبِي الضُّ - ١٩٠٠٥
  .ُيقَبِّلُ َوُهَو صَاِئٌم:َعلَْيِه َوَسلََّم كَانََعْن ُشَتْيرِ بن َشكَلٍ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه 

ْرَيَم، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُمَصفَّى، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َم - ١٩٠٠٦
  ضِ الْحََبَشِة َمَع َجْعفَرِ بن أَبِي طَاِلبٍ،َوأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعِطيَّةَ بن قَْيسٍ، أَنَّ أُمَّ َحبِيَبةَ كَاَنْت ِفي أَْر

  .َتَزوََّجَها وَأَْصَدَق َعْنُه النََّجاِشيُّ أَْرَبَعِمائَِة ِدينَارٍ
َعْن َدرَّاجٍ، َعْن ُعَمَر بن الَْحكَمِ، َعْن أُمِّ  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، ثنا َحسَّانُ بن غَاِلبٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، - ١٩٠٠٧

َم فََعلََّمُهُم السَُّنَن َوالصَّالةَ َحبِيَبةَ بنِت أَبِي سُفَْيانَ، أَنَّ أُنَاًسا ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ قَِدُموا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ



: الُْغَبيَْراُء؟، قَالُوا:شََراًبا َنْصَنُعُه ِمَن الْقَْمحِ وَالشَّعِريِ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ لََنا: َوالْفََراِئَض، فَقَالُوا
فََمْن لَْم َيْتُركَْها فَاضْرُِبوا :لََّمفَإِنَُّهْم ال َيَدعُوَنَها، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: فَال َتطَْعُموُه، قَالُوا:َنَعْم، قَالَ

  .ُعُنقَُه
  أُمُّ َسلََمةَ

ُمرَّةَ بن كَْعبِ بن  َواْسُمَها هِْنُد بنتُ أَبِي أَُميَّةَ بن ُحذَْيفَةَ بن الُْمِغَريِة بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن َمْخُزومِ بن ُنقْطَةَ بن
  لَُؤيِّ بن غَاِلبٍ

ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ،َوكَاَنْت أُمُّ َسلََمةَ قَْبلَ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى : ِذِه النِّْسَبِة َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالََحدَّثََنا بَِه - ١٩٠٠٨
َوَزيَْنَب، ثُمَّ ُتُوفَِّي َعْنَها فََخلَّفَ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد أَبِي َسلََمةَ َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد اَألَسِد، فَوَلََدتْ لَُه َسلََمةَ، َوُعَمَر،

  .َعلَْيَها َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
: قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ الَْعْبِديُّ، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت،  - ١٩٠٠٩

  ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،نِي ُعَمُر بن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِِّه أُمِّ َسلََمةَ، َعْن َزْوجَِها أَبِي َسلََمةَ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّأَخَْبَر

إِلَْيِه َراجُِعونَ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَْحَتِسُب ُمِصيبَِتي إِنَّا ِللَِّه وَإِنَّا : َما ِمْن أََحٍد ِمَن الُْمْسِلِمَني ُيصَاُب بُِمِصيبٍَة، فََيقُولُ:َيقُولُ
إِنَّا ِللَِّه وَإِنَّا : و َسلََمةَ، قَالَْت أُمُّ َسلََمةَِعْنَدَك، اللَُّهمَّ أَْبِدلْنِي بَِها َخيًْرا ِمْنَها، إِال أَْبَدلَُه اللَُّه بَِها َخيًْرا ِمْنَها، فَلَمَّا ُتُوفَِّي أَُب

فََجَعلُْت أَقُولُ ِفي َنفِْسي َراجُِعونَ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَحَْتِسُب ُمصِيَبِتي ِفي أَبِي َسلََمةَ ِعْنَدَك، اللَُّهمَّ أَْبِدلْنِي بِِه َخيًْرا ِمْنُه، إِلَْيِه 
أََنا ُمْصبِيَةٌ، َوأََنا غَُيوٌر، وَأََنا كَبَِريةُ : نِي، فَقُلُْتِمْن َخْيرٍ ِمْن أَبِي َسلََمةَ؟ فََجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََخطََب

أَمَّا ِكَبرُ السِّنِّ، فَأََنا أَكَْبُر ِمْنِك، َوأَمَّا الَْغْيَرةُ، فَأََنا أَْدُعو اللََّه أَنْ ُيذِْهَبَها :السِّنِّ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ).َوأَمَّا الِْعيَالُ، فَإِلَى اللَِّه َوَرُسولِِه، فَأََمَر ُعَمُر بن أَبِي َسلََمةَ فََزوَّجَنِي إِيَّاُه َعْنِك، 

، ثنا َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الْقَاِضي، ثنا ُمحَمَُّد بن أًبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ، ح َوَحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد - ١٩٠١٠
ثنا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ، ثنا الَْحكَُم بن َعِطيَّةَ، َعْن ثَابٍِت الْبَُنانِيِّ، َعْن أََنسِ بن مَاِلٍك، أَنَّ : اِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، قَاالأَُبو كَ

  .اِهَمالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَزوََّج أُمَّ َسلََمةَ َعلَى َمَتاعٍ ِقيَمُتُه َعشََرةُ َدَر
فََزارِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ، ثنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ الْ - ١٩٠١١

  ثنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن أَْيَمَن، ثنا أَُبو َبكْرِ بن َعْبِد

ِخاللٌ : لَمَّا خَطََبنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قُلُْت لَُه: قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ: الَالرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ، قَ
أََما السِّنُّ :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَِّفيٌّ ثَالثٌ، أََنا كَبَِريةُ السِّنِّ وَأََنا اْمَرأَةٌ ُمطَفَّلٌ، وَأََنا امَْرأَةٌ َشدِيَدةُ الَْغْيرَِة، فَقَالَ النَّبِيُّ
ِهُبَها عَْنِك، فََتَزوََّجَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه فَأََنا أَكَْبُر مِْنِك، َوأَمَّا اَألطْفَالُ فَُهمْ إِلَى اللَِّه َوَرُسولِِه، َوأَمَّا الَْغْيَرةُ فَأَْدُعو اللََّه فَُيذْ

إِنَّ بِِك َوبِأَْهِلِك َعلَيَّ كََراَمةً، َوإِنِّي لَمْ أُسَبِّْع َألَحٍد ِمْن نِسَاِئي، َوإِنْ أَُسبِّْع لَِك :َعلَْيَها، قَالََعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َدَخلَ 
  .أُسَبِّْع ِلنَِساِئي
أَوَّلُ َمْن َهلََك ِمْن : مِ بن َعِديٍّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ فُْسُتقَةُ، ثنا دَاُوُد بن ُرَشْيٍد، َعنِ الَْهيْثَ - ١٩٠١٢

 ِمْنُهنَّ أُمُّ َسلََمةَ، أَزَْواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم زَْيَنُب بنُت َجْحشٍ، َهلَكَْت ِفي ِخالفَِة ُعَمَر، َوآِخُر َمْن َهلََك
  .َوِستَِّني َهلَكَْت َزَمَن َيزِيَد بن ُمَعاوَِيةَ َسَنةَ ِثنَْتْينِ

  َعاِئَشةُ أُمُّ الُْمْؤِمنَِني َعْن أُمِّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنهَا
، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّاٌد، َعنِ اَألْزَرقِ بن قَْيسٍ، َعْن ذَكَْوانَ - ١٩٠١٣



َيا : َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد الَْعْصرِ فََصلَّى َركَْعَتْينِ، فَقُلُْت: ةَ، قَالَْتَعاِئَشةَ، أَنَّ أُمَّ َسلََم
  ْنُهَما حَتَّىكُْنُت أَُصلِّيُهَما بَْعَد الظُّْهرِ، فََجاءَنِي حَالٌ فََشَغلَنِي َع:َرسُولَ اللَِّه، َما هَاَتاِن الرَّكَْعَتاِن؟، قَالَ

  .َصلَّْيُت الَْعصَْر، فََصلَّْيُتُهَما اآلنَ
ا أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، ثنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ، ثنا َيْعقُوُب بن إِْبَراهِيَم بن سَْعٍد، ثن - ١٩٠١٤

ْمرِو بن َعطَاٍء، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُسفَْيانَ بن حَُوْيِطبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َع: َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق، قَالَ
  .َحدَّثَتْنِي أُمُّ َسلََمةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصالُهَما ِفي بَْيِتَها: بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

  أَُبو َسعِيٍد الُْخْدرِيُّ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
قَالَْت أُمُّ : الََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا فَُضْيلُ بن مَْرُزوقٍ، ثنا َعِطيَّةُ، َعْن أَبِي َسعِيٍد، قَ - ١٩٠١٥

األحزاب آية "[ُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب عَْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهِّرَكُْم َتطْهًِريا إِنََّما"َنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ ِفي َبْيِتي : َسلََمةَ
  .أَْنِت إِلَى خَْيرٍ:َيا َرُسولَ اللَِّه، أَلَْسُت ِمْن أَْهلِ الَْبْيِت؟، قَالَ: ، َوأََنا جَاِلَسةٌ َعلَى الْبَابِ، فَقُلُْت] ٣٣

  ةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَُعَمُر بن أَبِي َسلََم
ُبو َبكْرِ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا ُدَحْيٌم، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َبِشريٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي أَ - ١٩٠١٦

أَِهلِّي :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلضَُباَعةَ بنِت الزَُّبْيرِبن ُمَحمٍَّد، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّ
  .بِالَْحجِّ َوقُوِلي َمِحلِّي حَْيثُ حَبِْستَنِي

رِيُّ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، ثنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَت - ١٩٠١٧
  ثنا أَُبو َعِقيلٍ: ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيَن، قَاال

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َيحَْيى بن الُْمَتَوكِّلِ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َراِفعٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه
  .َما َعهَِد إِلَيَّ ِفيِه َربِّي وََنَهانِي َعْنُه َبْعَد ِعَباَدِة األَْوثَاِن، َوُشْربِ الَْخْمرِ لَُمالحَاةُ الرِّجَالِ إِنْ كَانَ أَوَّلَ:قَالَ

ي اْبُن ُعَمَر أَخَْبرَنِ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت، قَالَ - ١٩٠١٨
إِنْ ِشئِْت أَُسبِّعُ :َني َتَزوََّج بَِهابن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لََها ِح

َما ِمْن أََحٍد ُيَصابُ :لََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملَِك فََسبَّْعتُ لَِك، ثُمَّ َسبَّْعُت ِلَساِئرِ نِسَاِئي، َوَعْن أُمِّ َس
  ).بُِمِصيبٍَة، فَذَكََر الَْحِديثَ 
  أََنُس بن َماِلٍك َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ْيُن بن إِْسَحاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَس - ١٩٠١٩
كُْنُت بِالَْبْصَرِة، فَقَالَ : ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى، ثنا ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َعْن َسعِيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ: َشْيَبةَ، قَاال

قَْد َرأَْيُت َما َيلْقَى أُمَِّتي َبْعِدي، فَأَخَّْرُت :صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَْخَبرَْتنِي أُمُّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ : أََنُس بن َماِلٍك
  .َشفَاَعِتي إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة

  ُبرَْيَدةُ بن الُْحَصْيبِ اَألْسلَِميُّ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
: نا َعِليُّ بن َعْبِد اللَِّه، ثنا أَُبو ُتَمْيلَةَ َيحَْيى بن وَاِضحٍ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، ث - ١٩٠٢٠

  أَخَْبرَنِي َعْبُد اللَِّه بن َساِلمٍ أَُبو قَُتْيبَةَ،



  .قَْع السَّْيِف ِفي أَْسَناِن َمْرَحبٍَسِمْعُت َو:َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبرَْيَدةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ كَاَنْت ِفي غَْزَوِة خَْيَبَر، فَقَالَْت
َخاِلٍد، َعنِ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُحَمْيٍد، ثنا أَُبو ُتَمْيلَةَ، ثنا َعْبُد الُْمْؤِمنِ بن - ١٩٠٢١

َما َزالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالسَِّواكِ :ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َر: اْبنِ بَُرْيدَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .َحتَّى خِفُْت َعلَى أَْضرَاِسي

  ُسلَْيَمانُ بن ُبرَْيَدةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
فَُهْيرُ بن زِيَاٍد، ثنا أَُبو َشْيَبةَ، َعْن َعلْقََمةَ بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، ثنا أَيُّوُب الَْوزَّانُ، ثنا  - ١٩٠٢٢

جِهَاُدُهنَّ َهُهَنا، َوأَْوَمأَ :َيا َرُسولَ اللَِّه، َعلَى النَِّساِء جَِهاٌد؟، قَالَ: َمْرثٍَد، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بَُرْيَدةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .بَِيِدهِ َنْحَو َمكَّةَ

  َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَُبو َراِفعٍ
ُبرِيِّ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ُمَخوَّلِ بن رَاِشٍد، َعْن َسِعيٍد الَْمقْ - ١٩٠٢٣

  .نََهى أَنْ ُيَصلَِّي الرَُّجلُ، َورَأُْسُه َمْعقُوٌص:أَبِي َراِفعٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَُبو إِْسحَاَق َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، ثنا الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِ - ١٩٠٢٤
  وَالَِّذي ُتُوِفَي نَفُْسُه، َتعْنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َما ُتُوفَِّي حَتَّى كَانَ:َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .َجُب الَْعَملِ إِلَْيِه الَِّذي َيُدوُم َعلَْيِه َصاِحُبُه، َوإِنْ كَانَ َيِسريًاأَكْثَُر َصالِتِه قَاِعًدا إِال الَْمكْتُوَبةَ، َوكَانَ أَْع
ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ، ثنا  - ١٩٠٢٥
كَانَ أََحبُّ اَألْعمَالِ إِلَى َرُسولِ اللَِّه :، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتثنا َشرِيٌك: طُفَْيلٍ، قَاال

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِدَمي َعلَْيِه َوإِنْ قَلَّ
، ثنا َنْصُر بن َعِليٍّ، ثنا زِيَاُد بن َعْبِد اللَِّه الَْبكَّاِئيُّ، ثنا َرِحيلُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ - ١٩٠٢٦

َما َماَت حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ َصالِتِه قَاِعًدا، َوكَانَ أََحبُّ :بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .َما َداَوَم َعلَْيِه َصاِحبُُه، َوإِنْ قَلَّ، تَْعنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْعَملِ إِلَْيِه
، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن شَْيَبةَ، ثنا أَُبو اَألحَْوصِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي َسلََمةَ - ١٩٠٢٧

َملُ وَالَِّذي ذََهَب بنفِْسِه َما َماَت َحتَّى كَانَ أَكْثَُر َصالِتِه َوُهَو َجاِلٌس، َوكَانَ أََحبُّ اَألْعَمالِ إِلَْيِه الَْع:، قَالَْتَسلََمةَ
  .الصَّاِلُح الَِّذي َيُدوُم َعلَْيِه الْعَْبُد، َوإِنْ كَانَ َيسًِريا

لرَّازِيُّ، ثنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، ثنا ُمؤَمَّلٌ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الدَّارِيُّ ا - ١٩٠٢٨
  ال َتْسأَلِ الَْمرْأَةُ طَالَق أُْختَِها لَِتكَْتِفئَ مَا:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .ِفي صَفْحِتَها، فَإِنََّما رِْزقَُها َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
ثنا ُمَحمَُّد بن : َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َوُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّائِغُ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالُوا - ١٩٠٢٩

ْن إِْسرَائِيلَ بن ُيوُنَس، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َبكَّارٍ الَْعْيِشيُّ، ثنا أَُبو قَُتْيبَةَ، َع
َهلْ لَِك َيا أُمَّ :، َوقَالَاتَّكَأَ َعلَْيِهَعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه أََتاَها فَلَفَّ رَِداَءُه وََوَضَعُه َعلَى أُْسكُفَِّة الَْبابِ َو

ي َما َيكَْرُه، إِنِّي امَْرأَةٌ َشدِيَدةُ الَْغْيرَِة، َوأََخاُف أَنْ َيْبُدَو إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمنِّ: َسلََمةَ؟، قَالَْت
: نْ كَانَ بِِك الزَِّياَدةَ ِفي َصَداِقِك زِْدَنا، فََعاَدْت ِلقَْوِلَها، فَقَالَْت أُمُّ َعْبٍدَهلْ لَِك َيا أُمَّ َسلََمةَ؟، إِ:فَاْنصََرَف ثُمَّ َعاَد، َوقَالَ



قُرَْيشٍ  ا َألنََّها أَرَاَدْت َشابا ِمْنَيا أُمَّ َسلََمةَ، َتْدرِيَن َما تََتَحدَّثُ بِهِ نَِساُء قُرَْيشٍ؟ َتقُلَْن إِنَّ أُمَّ َسلََمةَ إِنََّما رَدَّْت ُمحَمًَّد
  .فَأََتْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََتَزوََّجَها: أَْحَدثَ ِمْنُه سِنا َوأَكْثََر مَاال، قَالَْت

  َعمَّاٌر الدُّْهنِيُّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد - ١٩٠٣٠

  .قَوَاِئُم ِمنَْبرِي رََواِتُب ِفي الَْجنَِّة:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلََمةَ، قَالَْت
  َد بن حَْنَبلٍ، ثنا اْبُن ُعَمَر بن أََبانَ، ثنا َوِكيٌع، َعْنَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَم - ١٩٠٣١

قََواِئُم ِمْنبَرِي :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُشْعَبةَ، َعْن َعمَّارٍ الدُّْهنِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .َروَاِتُب ِفي الَْجنَِّة

َعْن أَبِي  َحدَّثَنَا، أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ، ثنا أَُبو الَْوِليِد، ثنا َزاِئَدةُ، َعْن َعمَّارِ بن أَبِي ُمَعاوَِيةَ، - ١٩٠٣٢
َم ِمْن إَِناٍء َواِحٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن كُْنُت أَغَْتِسلُ أََنا َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد . أَْحَمَد بن النَّْضرِ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ثنا زَاِئَدةُ، َعْن َعمَّارٍ الدُّهْنِيِّ َنْحَوُه
بن سَابِقٍ، ثنا َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ، َعْن َعمَّارٍ الدُّْهنِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ  بن ُمْسِلمِ بن َواَرةَ، ثنا ُمَحمَُّد بن سَِعيِد

  .َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه
رِ، ثنا إِْسَحاُق، َعْن َشرِيٍك، َعْن َعمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َتِميمُ بن الُْمنَْتِص - ١٩٠٣٣

َيْخطُبُ إِلَى جِذْعٍ ِفي الَْمْسجِِد، فَلَمَّا ُصنَِع الْمِْنَبرُ :َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ
بن النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسكََن، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمِ  َحنَّ الْجِذُْع، فَاْعَتَنقَُه

ْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ َوارَةَ، ثنا ُمَحمَُّد بن َسعِيِد بن سَابِقٍ، ثنا َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ، َعْن َعمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َع
  .النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا - ١٩٠٣٤

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : لَْتقَاُمَحمَُّد بن الصَّبَّاحِ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعمَّارٍ الدُّْهنِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، 
  .َما َبْيَن بَْيِتي َوِمنَْبرِي رَْوَضةٌ ِمْن رِيَاضِ الَْجنَِّة:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َساِلُم بن أَبِي الْجَْعِد َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
َسِمْعُت سَاِلمَ : ن َعِليٍّ، ثنا ُشْعَبةُ بن الَْحجَّاجِ، َعْن َمْنُصورٍ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعاِصُم ب - ١٩٠٣٥

ال َيُصوُم :َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ بن أَبِي الَْجْعِد، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه
  .، إِال أَنَُّه كَانَ َيُصوُم َشْعَبانَ وََيِصلُُه بَِرَمَضانََشهًْرا كَاِمال
بن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى بن َعْبدِ الَْحِميِد، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َساِلمِ - ١٩٠٣٦

َما كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصوُم َشهًْرا ِسَوى :أُمِّ َسلََمةَ، قَالََتاأَبِي الَْجْعِد، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َعاِئَشةَ، َو
 رَ َحتَّى نَقُولَ ال ُيفِْطُرَرَمَضانَ إِال َشعَْبانَ، فَإِنَُّه كَانَ َيِصلُُه بَِرَمَضانَ، فََيكُونُ َشْهَرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ، َوكَانَ َيُصوُم الشَّْه

  .َوُيفِْطُر حَتَّى َنقُولَ ال َيُصوُم
َسلََمةَ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن، ثنا َيحَْيى، ثنا َوِكيٌع، َعْن أَبِيِه، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َساِلمٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ - ١٩٠٣٧

نَ َورََمَضانَ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا َعِليُّ بن حَْربٍ، ثنا ُسلَْيَمانُ َيُصوُم شَْعَبا:أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ
  بن أَبِي َهوْذَةَ، َعْن َعْمرِو بن أَبِي قَْيسٍ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن



  .َنحَْوُه أَبِي َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُرفَْيعٍ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

إِْبَراهِيَم،  َحدَّثََنا الَْعبَّاسِ بن حَْمَدانَ الَْحَنِفيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ أَُبو َيحَْيى َصاِعقَةُ، ثنا ُمسِْلُم بن - ١٩٠٣٨
وََّج َرُجال الْعَزِيزِ بن ُرفَْيعٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ،أَنَّ َجارَِيةً زَوََّجَها أَُبوَها، َوأََراَدتْ أَنْ َتَتَزثنا ُشْعبَةُ، َعْن َعْبِد 

ي َزوََّجَها أَُبوَها، َوزَوََّجَها النَّبِيُّ آَخَر، فَأََتتِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََرْت ذَِلَك لَُه، فََنَزعََها ِمَن الرَُّجلِ الَِّذ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الَِّذيِ أَرَاَدْت

بن ُرفَيْعٍ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا رِْزُق اللَِّه بن ُموَسى، ثنا شََباَبةُ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ - ١٩٠٣٩
: َتجُِد َشْهَوةً؟، قَالَْت:ُم، فَقَالََسِمْعُت أََبا َسلََمةَ، أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ سَأَلَِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْمْرأَِة َتْحتَِل: الَقَ

  .فَلَْتْغَتِسلْ:َنَعْم، قَالَ
  لََمةََيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍَعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َس

ةَ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََم - ١٩٠٤٠
مَالَِك أَُنِفْسِت؟، َيعْنِي :فَاْنَسلَلُْت ِمْنُه، فَقَالَ كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِلَحاِفِه، فَِحْضُت،: َسلََمةَ، قَالَْت
  .فََشَدْدُت َعلَيَّ ثَِياَب َحْيضَِتي، ثُمَّ َرَجْعُت فَاضْطََجْعُت َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َنَعْم، قَالَْت: الْحَْيَضةَ، قُلُْت

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن - ١٩٠٤١

مِّ َسلََمةَ، يَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُإِبَْراِه
ِحَدةً، َوَجاَءُه نَاٌس َبْعدَ الظُّْهرِ فََشَغلُوُه لَْم أََر َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد الَْعْصرِ َصالَها قَطُّ إِال َمرَّةً َوا:قَالَْت

  .لَّى َركْعََتْينَِحتَّى َنِسَي، فَلَْم ُيَصلِّ َبْعدَ الظُّْهرِ َشيْئًا َحتَّى َصلَّى الَْعْصَر، فَلَمَّا َصلَّى الَْعْصَر َدَخلَ َبيِْتي، فََص
أَبِي الْحََوارِيِّ، ثنا الَْوِليُد، ثنا َشْيَبانُ، َعْن َيْحَيى، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، ثنا أَحَْمُد بن  - ١٩٠٤٢

  .ال قَِليلَ ِمْن أَذَى الَْجارِ:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد - ١٩٠٤٣

وََّج، ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َتَزَسلََمةَ،أَنَّ ُسَبْيَعةَ اَألْسلَِميَّةَ َوَضَعْت بَْعَد َوفَاِة زَْوجَِها بِِعْشرِيَن لَْيلَةً، فَأََمَرَها النَّبِيُّ َصلَّ
َيى، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه بن يَزِيعٍ، ثنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، ثنا َحجَّاٌج، َعْن َيْح

  .النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه
َرياٍط، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا يُوُسُف بن السَّفَرِ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِق - ١٩٠٤٤

ا ال بَأَْس بَِمْسِك الَْمْيَتِة إِذَ:َسِمْعُت النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َيحَْيى، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .ُدبِغَ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن - ١٩٠٤٥

ريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ ُعقَْبةَ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، أَْخبََرَنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِث
  .ا َرُجلٌ َشاةً َتَصدَّقَ بَِها َعلَْيَها،فَأََمَرَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيقَْبلََهاَسلََمةَ، أَنَّ اْمرَأَةً َوَهَب لََه

  َعْبُد اللَِّه بن أَبِي لَبِيٍد َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
َسِمْعُت أََبا : ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي لَبِيٍد، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ - ١٩٠٤٦

َدَخلَ َعلَيَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما، فَصَلَّى َركَْعَتْينِ بَْعَد : َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت



قَِدَم َوفُْد بين َتمِيمٍ، فَكُْنتُ أُصَلِّي :َيا َرسُولَ اللَِّه، َما هَاَتاِن الرَّكَْعَتاِن؟، قَالَ: وَلَْم أَكُْن أََراُه ُيَصلِّيهَِما، فَقُلُْت الَْعْصرِ،
  .َركَْعَتْينِ َبْعدَ الظُّْهرِ، فَلَْم أَكُْن َصلَّْيُتُهمَا، فَُهَما َهاَتاِن

  دَنِيُّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةََعْنَبَسةُ بن َعمَّارٍ الَْم
وَِيةَ، ثنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، ثنا ُدَحْيٌم، ثنا َمرَْوانُ بن ُمَعا - ١٩٠٤٧

نِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماغَْتَسلَ ُهَو َعْنَبَسةُ بن َعمَّارٍ، ثنا أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَم
  .َوالْمَْرأَةُ ِمْن أَْزوَاجِِه ِمْن إَِناٍء وَاِحٍد

  َخاِلُد بن إَِياسٍ َعْن أَبَِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ُمَحمَّدُ بن ُعَبْيِد بن ثَْعلََبةَ، ثنا أَُبو َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا َخاِلُد بن إِيَاسٍ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا - ١٩٠٤٨

  َعْن أَبِي َسلََمةَ،

  .كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيسَْتِحبُّ َيْوَم الَْخمِيسِ أَنْ ُيَسافََر ِفيِه: َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
مَّدِ َحدَّثََنا َعالنُ بن َعْبِد الصََّمِد، ثنا اْبُن كََراَمةَ، ثنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسى، َعْن َخاِلدِ بن إِيَاسٍ، َعْن ُمَح - ١٩٠٤٩

َيْسَتِحبُّ أَنْ ُيَساِفَر َيْومَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن الُْمْنكَِدرِ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .الَْخِميسِ

  أَُبو َصاِلحٍ السَّمَّانُ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن إِْسَحاقَ اَألْصبََهانِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُزْنبُورٍ، ثنا فَُضْيلُ بن ِعَياضٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن  - ١٩٠٥٠

إِذَا َرأَى أََحدُكُْم ِفي َمَناِمِه َما :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: حٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتَصاِل
  .َيكَْرُه، فَلَْيْنفُثْ َعْن َيَسارِِه ثَالثًا، َولَْيْسَتِعذْ ِممَّا رَأَى

  لتَّيِْميُّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم ا
َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ، ثنا أَبِي، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن َتْوَبةَ الَْعنَْبرِيِّ،  - ١٩٠٥١

َما َصاَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْهًرا كَاِمال، إِال شَْعَبانَ كَانَ :، قَالَْتإِبَْراهِيَم، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ
  .َيِصلُُه بِرََمَضانَ

  َعْبُد َربِِّه َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ثنا ُمحَمَُّد بن َبشَّارٍ، ثنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ، ثنا : هَْيرٍ، قَاالَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، وَأَْحَمُد بن ُز - ١٩٠٥٢

  َوَضَعتْ ُسَبْيَعةُ بَْعَد: ُشْعَبةُ، َعْن َعْبِد َربِِّه، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

ذَِلكَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه  لَْم َتِحلَّ، فَذَكَْرُت: َوفَاِة َزْوجِهَا، فََخطَبََها َرُجالِن، فَقَالُوا
  .قَْد أَْحلَلِْت فََتزَوَّجِي َمْن ِشئِْت:َعلَْيِه َوَسلََّم
َنا َبكْرُ بن سَْهلٍ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثَ - ١٩٠٥٣

وَلََدتْ ُسَبْيَعةُ اَألْسلَِميَّةُ بَْعَد َوفَاِة :ُيوُسَف، أََنا مَاِلٌك، َعْن َعْبِد َربِِّه بن َسِعيٍد، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
لَْم َتِحلَّ، : َما شَابٌّ، وَاآلَخُر كَْهلٌ، فََحطَّْت إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَْهلَُزْوجَِها بنْصفِ َشْهرٍ، فََخطََبَها َرُجالِن أََحُدُه

 قَْد َحلَلِْت،:لَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََوكَانَ أَْهلَُها غُيًَّبا، َوَرَجا إِذَا َجاَء أَْهلَُها أَنْ ُيؤِْثُروُه بَِها، فََجاَءْت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع
  .فَاْنِكِحي َمْن ِشئِْت

  الَْحاطِبِيُّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ



، أَبِي َسلََمةَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َيْعلَى بن ُعَبْيٍد، َحدَّثََنا الْحَاِطبِيُّ، َعْن - ١٩٠٥٤
  .كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْغَتِسلُ َوبَْعُض نَِساِئِه ِمَن اِإلَناِء الَْواِحِد: أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن

  َسِعيٌد الَْمقُْبرِيُّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ِد الرَّزَّاقِ، َعْن َماِلٍك، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َسِعيٍد، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْب - ١٩٠٥٥

  .َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ أَْخَبرَْتُهأَنَّ ُسَبْيَعةَ َولََدْت َبْعَد َوفَاةِ َزْوجَِها بنْصِف َشهْرٍ
  َعْونُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ

  ةَ َعْن أُمِّ َسلََمةََعْن أَبِي َسلََم
ثنا َحمَّاُد بن الَْحَسنِ بن َعْنَبسَةَ، : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ، َوُحَسْيُن بن ُمَحمَّدٍ الَْخيَّاطُ، قَاال - ١٩٠٥٦

َسِمْعُت َرُسولَ : َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت ثنا أَُبو َداوَُد، ثنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َعْوِن بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أَبِي
َما ِمْن َعْبٍد ُيَصاُب بُِمِصيَبٍة، فََيقُولُ إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيهِ رَاجُِعونَ، اللَُّهمَّ ِعْنَدكَ أَحَْتِسبُ :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .ِفيَها، إِال آَجَرُه اللَُّه ِفي ُمِصيَبتِِه، فَأَْعقََبُه اللَُّه َخيًْرا ِمْنهَاُمِصيبَِتي، فَأْجُْرنِي 
  الزُّْهرِيُّ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

يمِ بن إِْسَماعِيلَ بن َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى َعْبُد الرَّْحَمنِ بن سَاِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا َعْبدُ الرَِّح - ١٩٠٥٧
  .ُيقَبِّلَُها َوُهوَ َصاِئٌم: كَانَُمْسِلمٍ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ِه بن ُمَحمَّدٍ الْعَبَّاِديُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َداُوَد الْوَاسِِطيُّ، ثنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا َعْبدُ اللَّ - ١٩٠٥٨
َسِمْعُت َرُسولَ اللَّهِ : َيحَْيى بن الُْمَتَوكِّلِ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

إِنْ كَانَ لَِفي أَوَّلِ َما َنَهانِي َعْنُه رَبِّي، َوَعهِدَ إِلَيَّ ِفيِه َبْعَد، ِعَباَدِة األَْوثَاِن، َوُشْربِ :ِه َوَسلََّم، َيقُولَُصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .الَْخْمرِ، ُمالَحاةُ الرِّجَالِ

  ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
  دَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍَح - ١٩٠٥٩

َدَخلَِت امَْرأَةٌ : ، قَالَْتالرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا الُْمحَارِبِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت الَْمْرأَةَ َتَرى ِفي َمَنامَِها : ِفي َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ، فَقَالَْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو

َصلَّى  إِنَّ اللََّه ال َيسَْتِحي ِمَن الَْحقِّ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه: َتبا لَِك فََضْحِت النَِّساَء، قَالَْت: َما َيَرى الرَُّجلُ، قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ
  .َمْن رَأَى ذَِلَك ِمْنكُنَّ فَلَْتْغَتِسلْ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

رٍو، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْم - ١٩٠٦٠
إِنَّ "َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ اللََّه َيذْكُُر الرَِّجالَ ِفي كُلِّ َشْيٍء، َوال َيذْكُُرَنا، فَأَْنَزلَ اللَُّه :قُلُْت: ةَ، قَالَْتَسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََم

  ] .٣٥األحزاب آية "[الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت وَالُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤمَِناِت
امٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّ - ١٩٠٦١
ى كُْنُت َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّ: ثنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ، ثنا ُمحَمَُّد بن َعْمرٍو، ثنا أَُبو َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت: َشْيَبةَ، قَاال

ذَاَك َما كُِتَب َعلَى بناِت آَدَم، فَاْنَسلَلُْت :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِلَحاٍف، فََوَجْدُت َما َتجُِد النَِّساُء ِمَن الْحَْيَضِة، قَالَ
: الَْي فَاْدُخِلي َمِعي ِفي اللِّحَاِف، قَالَْتَتَع:فَأَْصلَْحُت ِمْن شَأْنِي، ثُمَّ َرَجْعُت، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  .فََدَخلُْت َمَعُه
  َحدَّثََنا َعبَّاُد بن - ١٩٠٦٢

َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعْبِد اللَِّه، ثنا يَزِيُد بن َحكِيمٍ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، 
  .ِه َوَسلََّم أَنْ َتَزوََّجفَِّي زَْوُج ُسَبْيَعةَ بنِت الَْحارِِث، فََوَضَعتْ َبْعَد َوفَاِتِه بِأَيَّامٍ، فَأََمَرَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيُتُو:قَالَْت

َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا ُجنَاَدةُ،  - ١٩٠٦٣
َمْن كَانَ لَُه ذِْبٌح ُيرِيُد أَنْ َيذَْبُحُه، فَإِذَا أََهلَّ ِهاللُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .ْن أَظْفَارِهِ َشْيئًا َحتَّى ُيذَْبَحِذي الِْحجَِّة، فَال يََمسَّ ِمْن َشْعرِِه، َوال ِم
  الَْوازُِع بن َنافِعٍ

الْوازعِ،  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن الصَّبَّاحِ الْجَْرجََراِئيُّ، ثنا َعِليُّ بن ثَابٍِت، َعنِ - ١٩٠٦٤
َدَخلَْت َعلَْيَنا جَارَِيةٌ ِلَحسَّانَ بن ثَابٍِت َيْوَم ِفطْرٍ نَاِشَرةً شَْعَرَها، َمَعَها ُدفٌّ ُتْغنِي،  :َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .ذَا َيْوُم ِعيدَِناَدِعيَها َيا أُمَّ َسلََمةَ، فَإِنَّ ِلكُلِّ قَْومٍ ِعيًدا، َوَه:فََزَجرَْتَها أُمُّ َسلََمةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َساِلُم أَُبو النَّْضرِ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

بِي النَّْضرِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، ثنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َساِلمٍ أَ - ١٩٠٦٥
إِنِّي أُسَْتحَاُض، : َجاَءِت اْمَرأَةٌ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت: ْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتَعْن أَبِي َسلََمةَ، َع

  لَْيَس ذَاَك:قَالَ

  .لَِتْسَتثِْفْر بِثَْوبٍ، وَُتَصلِّي بِالْحَْيضِ إِنََّما ُهَو عِْرٌق ِلَتقُْعِد الْمَْرأَةُ أَيَّاَم أَقْرَاِئهَا، ثُمَّ ِلَتْغَتِسلْ، ثُمَّ
  َيزِيُد بن أَبِي حَبِيبٍ َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

الُْمثَنَّى،  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، ثنا بنَداٌر، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َصاِلحٍ النَّْرِسيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن - ١٩٠٦٦
: لََمةَ، قَالَْتثنا َوْهبُ بن َجرِيرٍ، ثنا أَبِي، َعْن َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َس: قَاال

  .أَْخرِجُوا الَْيُهوَد ِمْن جَزِيَرِة الْعََربِ:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
اللََّه اللََّه ِفي ِقْبِط ِمْصَر، :َوبِإِْسَناِدِه َعْنَها أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْوَصى ِعْنَد َوفَاتِِه، فَقَالَ - ١٩٠٦٧

  .فَإِنَّكُمْ َسَتظَْهُرونَ َعلَيْهِْم، وََيكُونُ لَكُْم ِعدَّةً، َوأَْعَواًنا ِفي َسبِيلِ اللَِّه
  بن الُْمسَيِّبِ َعْن أُمِّ َسلََمةََسِعيُد 

ثنا : قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف،  - ١٩٠٦٨
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتَماِلٌك، َعْن َعْمرِو بن ُمْسِلمٍ الْجُْنَدِعيِّ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّ

ن ُعثَْمانَ، ثنا أَُبو إِذَا َدَخلَ الَْعْشُر فََمْن أََراَد أَنْ ُيَضحَِّي، فَال يَأُْخذْ ِمْن َشعْرِِه َوال ِمْن أَظْفَارِِه، َحدَّثََنا َيْحَيى ب:َوَسلََّم
ْيثُ، َعْن َخاِلِد بن يَزِيَد، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعْن َعْمرِو بن ُمْسِلمٍ الْجُْنَدِعيِّ، َعْن َسِعيِد بن َصاِلحٍ، ثنا اللَّ

  الُْمسَيِّبِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوهُ،

َحكَّامٍ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن َماِلٍك، َعْن َعْمرِو بن ُمْسِلمٍ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن  َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، ثنا َعْمُرو بن
انُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، ثنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، ثنا ُسفَْي. أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه

 النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ



  ).َوَسلََّم َنْحَوُه 
بن َعْبِد الَْحمِيِد، ثنا أَُبو الَْمِليحِ الرَّقِّيُّ، َعْن زَِياِد بن َبَيانَ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َعْبُد السَّالمِ - ١٩٠٦٩

ذُِكرَ الْمَْهِديُّ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْن َعِليِّ بن ُنفَْيلٍ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .لَِد فَاِطَمةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَهاِمْن َو:فَقَالَ

  ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرَِعْن أُمِّ َسلََمةَ
ُعْرَوةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، ثنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن  - ١٩٠٧٠

حَاَضتْ َصِفيَّةُ بنُت حَُييٍّ قَْبلَ النَّفر، فََدَخلَ َعلَْيَها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي : ، قَالََتاَعاِئَشةَ، َوأُمِّ َسلََمةَ
  .فَاْنفِرِي:َنَعْم، قَالَ: أََحابَِسُتَنا ِهَي َهلْ كُْنِت أَفَْضِت َيْوَم النَّْحرِ؟، قَالَْت:َتْبِكي، فَقَالَ
يٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َسِع - ١٩٠٧١

  ْيِه َوَسلََّمَدَخلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ: ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .أَال َتْسَتْرقُونَ لَُه ِمَن الَْعْينِ:نَتَّهُِم لَهُ الَْعْيَن، فَقَالَ: َما َهذَا؟، فَقُلَْنا:َوفُالنٌ َيشَْتِكي، فَقَالَ
أَخَْبرَنِي : ْهبٍ، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ الِْمصْرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن َو - ١٩٠٧٢

ذَكَْرُت الَْمسِيَح الدَّجَّالَ لَْيلَةً فَلَْم َيأْتِنِي النَّْوُم، : قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ: َمْخَرَمةُ بن ُبكَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، قَالَ
ال َتفَْعِلي، فَإِنَُّه إِنْ َيخُْرْج وَأََنا ِفيكُمْ :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخبَْرُتُه، فَقَالَفَلَمَّا أَْصَبْحُت غََدْوُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

ال قَدْ َما ِمْن َنبِيٍّ إِ:، فَقَالََيكْفِيكُُم اللَُّه بِي، َوإِنْ َيخُْرْج َبْعدَ أَنْ أَُموَت َيكْفِيكُُموُه بِالصَّاِلِحَني، ثُمَّ قَاَم، فَذَكََر الدَّجَّالَ
  .جَّالَ كَأَنَّ َعْيَنُه ِعَنَبةٌ طَاِفَيةٌَحذََّرُه أُمََّتُه، َوأََنا أَُحذُِّركُُموُه، إِنَُّه أَعَْوُر، َوإِنَّ اللََّه لَْيَس بِأَْعَوَر، أَال إِنَّ الَْمِسيحَ الدَّ

ْوِصِليُّ، ثنا هَاُرونُ بن ِعْمَرانَ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن أَبِي َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا َعِليُّ بن حَْربٍ الَْم - ١٩٠٧٣
قَدََّمنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفيَمْن :َحدَّثَتْنِي أُمُّ َسلََمةَ، قَالَْت: َداُوَد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

فََرمَْيُت الَْجْمَرةَ بِلَْيلٍ، ثُمَّ َمَضْيُت إِلَى َمكَّةَ، فََصلَّْيُت بَِها الصُّْبَح، ثُمَّ : لَْيلَةَ الُْمزَْدِلفَِة، قَالَْتقَِدَم ِمْن َضَعفَِة أَْهِلِه 
  .َرَجْعُت إِلَى ِمًنى

رِيُّ، ثنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا أَُبو قَبِيَصةَ الْفَزَا - ١٩٠٧٤
  َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّهَا

إِذَا َصلَّى :إِنِّي لَْم أَطُْف طََواَف الُْخُروجِ، فَقَالَ لََها النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ْبَح، فَطُوِفي َعلَى َبِعريِِك ِمْن َوَراِء الصُّفُوِف، ثُمَّ اخُْرجِيالنَّاُس الصُّ

  ُسلَْيَمانُ بن َيسَارٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
نَّ َسارٍ، أََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم، ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َي - ١٩٠٧٥

آِخُر اَألَجلَْينِ، : الَ اْبُن َعبَّاسٍأََبا هَُرْيَرةَ، َواْبَن َعبَّاسٍ، وَأََبا َسلََمةَ، اْجَتَمُعوا فََتذَاكَُروا الَِّتي َتَضُع بَْعَد َوفَاِة َزْوجَِها، فَقَ
ْبُن أَِخي، فََبَعثُوا كَُريًْبا إِلَى أُمِّ َسلََمةَ، فَذَكََرتْ َحِديثَ أََنا َمَع ا: إِذَا َوَضَعْت َحلَّْت، فَقَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ: َوقَالَ أَُبو َسلََمةَ

َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َماِلٍك، َعْن ُسَبْيَعةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََمَرَها أَنْ َتزَوََّج، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراِهيَم، 
اْبنِ َعبَّاسٍ، فَذَكَرَ عِيٍد، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ، َوأََبا َسلََمةَ أَْرِسلُوا إِلَى أُمِّ َسلََمةَ كَُريًْبا َمْولَى َيحَْيى بن َس

  ).َنحَْوُه 
ثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا َيْحَيى بن آَدَم، َحدَّثََنا َعِليٌّ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُع - ١٩٠٧٦



ُمَحمَِّد بن ثنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعْن كَُرْيبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َوَعْن : قَاال
َوَضَعْت ُسَبْيَعةُ بنُت الْحَارِثِ َحْملََها َبْعَد َوفَاِة زَْوجَِها : ةَ، قَالَْتَعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن كَُرْيبٍ، َعْن أُمِّ َسلََم

  بِأَيَّامٍ،َوأََمَرَها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه

  .َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َتَزوََّج
ٌب، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمَعلَّى بن رَاِشٍد، ثنا َوْه - ١٩٠٧٧

ْدَرِة، فَاْستَفَْتْت لََها أُمُّ َسلََمةَ، أَنَّ فَاِطَمةَ اسُْتحِيَضْت، َوكَاَنْت َتغَْتِسلُ ِمَن الِْمْركَنِ، فََتخُْرُج َوِهَي َعاِلَيةُ الصُّفَْرِة وَالْكُ
َتْنتَِظُر أَيَّاَم َحْيضَِها، فََتَدُع الصَّالةَ ِفيَها، َوَتْغَتِسلُ ِفيَما ِسَوى ذَِلَك، :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََسلََمةَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

ا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن إِنََّما َنقُولُ َما َسِمْعَنا، َحدَّثََن: يَأِْتيَها َزْوجَُها؟، قَالَ: فَقُلُْت ِلُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ: َوُتَصلِّي، قَالَ أَيُّوُب
  .أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُعَباَدةُ بن زِيَاٍد، ثنا أَُبو مَْرَيَم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ َنْحَوُه

َحجَّاجِ، َعْن َناِفعٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َعنِ الْ - ١٩٠٧٨
إِنِّي أََرى الدََّم، فَأََمَرَها : ْتُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنَّ فَاِطَمةَ أََتْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .وََتَتَوضَّأَ ِلكُلِّ َصالٍة َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْنَتغَْتِسلَ
َمَر، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُع - ١٩٠٧٩

إِنِّي أُسَْتحَاُض، : َرأَةٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتسَأَلَِت اْم: َناِفعٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  ال وَلَِكْن َدِعي قَْدَر األَيَّامِ َواللَّيَاِليَ الَِّتي كُْنِت:فَال أَطْهُُر، أَفَأََدُع الصَّالةَ؟، قَالَ

  .َصلِّيَتحِيِضَني ِفيَها، ثُمَّ اغَْتِسِلي وَاْسَتثْفِرِي بِثَْوبٍ َو
رٍ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن، ثنا ُعثَْمانُ، ثنا َعْبَدةُ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسا - ١٩٠٨٠

إِذَا َتْنكَِشُف َعْنُهنَّ، : ُتْرِخَني ِشْبرًا، قُلُْت:َسلََمةَ، أَنََّها ذَكََرْت ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذُيُولَ النَِّساِء، فَقَالَ
  .فَِذرَاٌع ال يَزِْدنَ َعلَْيِه:قَالَ

ى، ثنا أَبِي، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َمْنُصورٍ الرُّمَّانِيُّ، ثنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، ح َوَحدَّثَنَا، ُسلَْيَمانُ بن الُْمَعافَ - ١٩٠٨١
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه : َسِمْعُت أُمَّ َسلََمةَ، قَالَْت: َناِفعٍ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، قَالَ ثنا َحِكيمُ بن

ِة الْعََربِ، سََيكُونُ َبْعِدي َخْسفٌ بِالَْمشْرِقِ، َوَخْسٌف بِالَْمْغرِبِ، َوَخْسٌف ِفي َجزِيَر:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
إِذَا كَانَ :لََّمَيا َرسُولَ اللَِّه، ُيْخَسُف بِاَألْرضِ َوِفيهِمِ الصَّاِلُحونَ؟، فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: فَقَالَْت

  .أَكْثَُر أَْهِلَها الَْخَبثَ
َسِمْعُت ُسلَْيَمانَ : بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، ثنا أَُساَمةُ بن َزْيٍد، قَالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ - ١٩٠٨٢

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيصْبُِح ُجُنًبا ِمْن غَْيرِ احِْتالمٍ، فََيْغَتِسلُ، : بن َيسَارٍ، ُيَحدِّثُ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
يِد، ثنا سُفَْيانُ، ْمِضي َعلَى َصْوِمِه، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ، ثنا َسعِيُد بن َحفْصٍ النَّجَّارِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن الَْوِلثُمَّ َي

  َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه

  .لَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُهَع
مِّ َسلََمةَ، أَنَّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن َناِفعٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعْن أُ - ١٩٠٨٣

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْستَفَْتْت لََها أُمُّ َسلََمةَ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ اْمَرأَةً كَاَنْت ُتَهرَاُق الدََّم َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ



تُْرِك َبَها، فَلَْتِلَتْنظُْر ِعدَّةَ اللَّيَاِلَي وَاألَيَّامِ الَِّتي كَاَنتْ َتِحيُضُهنَّ ِمَن الشَّْهرِ قَْبلَ أَنْ ُيِصيبََها الَِّذي أَصَا:َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  .لِّيالصَّالةَ قَْدَر ذَِلَك ِمَن الشَّْهرِ، فَإِذَا َخلَّفَْت ذَِلَك، فَلَْتْغَتِسلْ، ثُمَّ لَِتْسَتثِْفْر بِثَْوبٍ، ثُمَّ ِلُتَص

  ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َعاِئَشةَ، ثنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زَِياٍد، ثنا طَلَْحةُ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثن - ١٩٠٨٤

ي َما َصالُهَما َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنِد: َيحَْيى، ثنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
َيا َرُسولَ اللَِّه، َما َهِذهِ الصَّالةُ؟، َما كُْنَت ُتَصلِّيَها، فَنََزلَتْ : إِال َمرَّةً َدَخلَ َيْوًما َبْعدَ الَْعْصرِ، فََصلَّى َركَْعَتْينِ، فَقُلُْت

  .فَُشِغلُْت َعْنُهَما فََتَدارَكُْتُهَما ال وَلَِكْن َركَْعَتْينِ كُْنُت أَُصلِّيُهَما بَْعَد الظُّْهرِ،:َصالةٌ َبْعدَ الَْعْصرِ؟، قَالَ
  أَُبو َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

عَْبَد  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن ُجرَْيجٍ، أَخَْبرَنِي َحبِيُب بن أَبِي ثَابٍِت، أَنَّ - ١٩٠٨٥
  الَْمجِيِد بن َعْبدِ اللَِّه بن أَبِي َعْمرٍو،

أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ، َزْوَج النَّبِيِّ  َوالْقَاِسُم بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَخَْبَراهُ أَنَُّهَما، َسِمَعا أََبا َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ُيْخبُِر
َيقُولُونَ َما أَخَْبَرْتُه أَنََّها لَمَّا قَِدَمِت الَْمِدينَةَ، أَْخَبرَْتُهْم أَنََّها بنُت أَُميَّةَ بن الُْمِغريَِة، فَكَذَُّبوَها، َو َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

َبْت َمَعُهْم، فََرَجُعوا إِلَى الَْمِديَنةِ أََتكُْتبَِني إِلَى أَْهِلِك، فَكََت: أَكْذََب الْغََراِئبِ حَتَّى أَْنَشأَ َناٌس ِمنُْهْم إِلَى الَْحجِّ، فَقَالُوا
فَلَمَّا َوَضَعْت َزْيَنُب، َجاءَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََخطَبَنِي، : ُيَصدِّقُوَنهَا، َوازَْداَدْت َعلَْيهِْم كََرامَةً، قَالَْت

أََنا أَكَْبُر ِمْنِك، َوأَمَّا الَْغْيَرةُ فَُيذِْهُبَها اللَُّه، َوأَمَّا :َد ِفيَّ، َوأََنا غَيُوٌر ذَاُت ِعَيالٍ، قَالََما ِمثِْلي ُتْنكَُح، أَمَّا أََنا فَال َولَ: فَقُلُْت
ِسرٍ َيوًْما، فَاْختَلََجَها، أَْيَن زَُناُب؟، حَتَّى َجاَء َعمَّاُر بن يَا:الِْعيَالُ فَإِلَى اللَِّه َوَرُسولِِه، فََتَزوََّجهَا، فَجََعلَ َيأِْتيَها، فََيقُولُ

أَْيَن :لَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََهِذِه َتمَْنُع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَاَنْت ُتْرضُِعَها، فََجاَء النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َع: َوقَالَ
أََنا آِتيكُُم :ِعْنَدَها، أََخذََها َعمَّاُر بن يَاِسرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَُرْيَبةُ بنُت أَُميَّةَ، َوَوافَقََها: ُزنَاُب؟، قَالَْت
، فَقُْمُت، فََوَضْعُت ِثفَاِلي، َوأَخَّْرُت حَبَّاٍت ِمْن َشِعريٍ كَاَنْت ِفي َجرٍّ، َوأَخَْرْجُت َشْحًما، فََعَصْدُتُه لَُه: اللَّْيلَةَ، قَالَْت

  إِنَّ بِِك:فََباتَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ أَصَْبَح، فَقَالَ ِحَني أَصَْبَح: قَالَْت

  .َعلَى أَْهِلِك كََراَمةً، فَإِنْ شِئِْت َسبَّْعُت، َوإِنْ أَُسبِّْع أَُسبِّْع ِلنِسَاِئي
يُّ بن الَْمِدينِيِّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعِل - ١٩٠٨٦

 إِنْ أَُسبِّْع لَِك أَُسبِّْع:ا، قَالَأَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َتَزوَّجََه
  .ِلنِسَاِئي

ْبِد الْوَاِحدِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، ثنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ الْفََزارِيُّ، َعْن َع - ١٩٠٨٧
َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ، : بن أَْيَمَن، قَالَ

  .إِنَّ بِِك َوبِأَْهِلِك َعلَيَّ كََرامَةً، َوإِنِّي إِنْ أَُسبِّْع لَِك أَُسبِّْع ِلنِسَاِئي:َوَسلََّم، قَالَ لََها ِحَني َدَخلَ َعلَْيَها
لْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن َعْبِد َربِّهِ بن َسِعيٍد، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ا - ١٩٠٨٨

  .كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيصْبُِح جُُنًبا ِمْن غَْيرِ احِْتالمٍ، ثُمَّ َيُصوُم: الرَّْحَمنِ، َعْن َعاِئَشةَ، َوأُمِّ َسلََمةَ، قَالََتا
ةَ، َوأُمِّ َسلََمةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن َعْبِد َربِّهِ بن َسِعيٍد، َعْن َعاِئَش - ١٩٠٨٩

  .غَْيرِ احِْتالمٍ، ثُمَّ َيُصوُمكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيصْبُِح ُجنًُبا ِمْن جَِماعٍ ِمْن : قَالََتا
  َماِلكٍ،َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُموَسى بن ُجَبيْرٍ، َعْن ِعَراِك بن  - ١٩٠٩٠



َمةَ، أَنَّ َزْيَنبَ بنَت َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ، َعْن أُمِّ َسلَ
  .ُيجُِري َعلَى الُْمْسِلِمَني أَْدَناُهْم:أَجَاَرْت أََبا الَْعاصِ بن الرَّبِيعِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

يَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن، ُمَحمَِّد بن أَبِي َبكْرِ بن َعْمرِو بن َحْزمٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِه - ١٩٠٩١
لََمةَ َمكَثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد أُمِّ َس: َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َبكْرِ بن الْحَارِِث بن ِهَشامٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .لَْيَس بِِك هََوانٌ َعلَى أَْهِلِك، وَإِنِّي إِنْ أَُسبِّْع لَكِ أُسَبِّْع لِنَِساِئي:ثَالثًا ِحَني بىن بَِها، ثُمَّ قَالَ
مَِّد بن أَبِي َبكْرِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن ُمَح - ١٩٠٩٢

أُمَّ َسلََمةَ أَقَاَم ِعْنَدَها ثَالثًا،  بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َتَزوََّج
  .بَّْعُت لَِك، َوإِنْ َسبَّْعُت لَكِ َسبَّْعُت ِلنِسَاِئيإِنَُّه لَْيَس بِِك َعلَى أَهِْلِك َهَوانٌ، إِنْ ِشئِْت َس:َوقَالَ

أَْخَبرَنِي اْبُن ِشهَابٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، قَالَ - ١٩٠٩٣
ُيْدرِكُُه الْفَْجُر َوُهَو :أُمِّ َسلََمةَ، َوَعاِئَشةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانََعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث بن ِهَشامٍ، َعْن 

  ُجُنٌب ِمْن أَْهِلِه، َولَمْ َيْغَتِسلْ فََيُصوُم، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن

َم َنْحَوُه، يِّ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعاِئَشةَ، َوأُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِ
  .، بِإِسَْناٍد َنْحوِِهَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، ثنا الْفَْضلُ بن َيْعقُوَب، ثنا َعْبُد اَألْعلَى، ثنا ُبْرٌد، َعنِ الزُّْهرِيِّ

َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا جَرِيٌر، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ِعَراِك بن  - ١٩٠٩٤
ُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيصْبِحُ كَانَ َر: َماِلٍك، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

اْبنِ ُجرَْيجٍ، بِإِسَْناِدِه ِمثْلَُه، ُجُنًبا ِمَن النَِّساِء ِمْن غَْيرِ ُحلْمٍ، ثُمَّ يَظَلُّ صَاِئًما، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن، ثنا َيْحَيى، ثنا، مِْنَدلٌ، َعنِ 
وَب، ثنا الْفَْضلُ بن َيْعقُوَب، ثنا َعْبُد اَألْعلَى، ثنا ُبرٌْد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، بِإِْسَناِدهِ َنحَْوُه، َحدَّثََنا َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َيْعقُ

ْن أَبِيِه، َحْزمٍ، َعُمَحمَُّد بن نُوحٍ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا َيحَْيى بن غَْيالنَ، ثنا إِْبَراِهيُم بن ُمحَمٍَّد، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي َبكْرِ بن 
  . َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُهَعْن ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه

بِْشُر بن السَّرِيِّ، ثنا ُمْصَعُب بن ثَابٍِت، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ، ثنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، ثنا  - ١٩٠٩٥
ِه َعاِمرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َوَسلََّم كَاَنإِذَا َصلَّى الَْعْصرَ َعْن َعمِّ

  .نَِيْنَصرُِف، فَُيَصلِّي ِفي َبْيِتِه َركَْعَتْي
  ُعَبْيُد بن ُعَمْيرٍ اللَّيِْثيُّ

  َعْن أُمِّ َسلََمةَ
مَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيحَْيى الِْح - ١٩٠٩٦

لَمَّا َماتَ : قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ: اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ، قَالَ ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ: َوُعثَْمانُ، قَالُوا
تْنِي امَْرأَةٌ فَإِنِّي لَكَذَِلَك إِذْ أََت: غََرَبْت ِفي أَْرضٍ غُْرَبةً ألَْبِكَينَّهُ ُبكَاًء ُيَتَحدَّثُ َعْنُه، قَالَْت: أَُبو َسلََمةَ بِالَْمدِيَنِة، قُلُْت

تُرِيِديَن أَنْ ُتْدِخِلي الشَّيْطَانَ َبْيتًا، قَْد أَْخَرَجهُ :ُتْسِعدُنِي ِمَن الصَّعِيِد، فَاْسَتقَْبلََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  .فََتَركُْتُه وَلَْم أَْبِكِه: اللَُّه ِمْنُه َمرََّتْينِ، قَالَْت

  ُد اللَِّه بن أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن أُمِّ َسلََمةََعْب
ُملَْيكَةَ،  َحدَّثََنا اْبُن السَّمَْيَدعِ، ثنا َيْعقُوُب بن كَْعبٍ، ثنا َيْحَيى بن الُْمَتوَكِّلِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي - ١٩٠٩٧

  .َنَهيُْتكُْم َعْن زَِياَرِة الْقُبُورِ، فَُزوُروهَا، فَإِنَّ لَكُْم ِفيَها ِعْبَرةً:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى: َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت



جٍ، نِ ُجرَْيَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُعَبْيٍد الْقَاِسُم بن َسالمٍ، ثنا َيْحَيى بن سَِعيٍد اُألَموِيُّ، َعنِ اْب - ١٩٠٩٨
بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ "كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيقَطُِّع يف ِقَراَءَتُه : َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  ] .١٤الفاحتة آية "[الدِّينِ الرَّحِيمِ الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ مَاِلِك َيْومِ
  َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي -١٩٠٩٩

ثنا اْبُن ُعلَيَّةَ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي : َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََشدَّ َتْعجِيال ِللظُّْهرِ ِمْنكُْم، وَأَنُْتْم أََشدُّ تَأِْخًريا : ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتُملَْيكَةَ

  .ِللَْعْصرِ ِمْنُه
  طَاُوٌس َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ُرو بن ِهَشامٍ الَْحرَّانِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َعْم - ١٩١٠٠
َمْن قَالَ ال إِلََه إِال :َيقُولُ َعْمرٍو الَْبْصرِيِّ، َعْن طَاُوسٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

  .ْحَدُه ال شَرِيكَ لَُه كُِتَب لَُه كَذَا َوكَذَا َحَسنَةًاللَُّه َو
  ُمَجاِهٌد َعْن أُمِّ َسلََمةَ

دُ بن كَِثريٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ التَّمَّاُر، ثنا ُمَحمَّ - ١٩١٠١
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ َعمِّي ِهَشاَم بن الُْمِغَريةِ : قُلُْت: ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتثنا ُسفَْيانُ: قَاال

كَانَ :لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ ُيطِْعُم الطََّعاَم، وََيِصلُ الرَِّحَم، َوَيفَْعلُ َوَيفَْعلُ، فَلَْو أَْدَركََك َألْسلََم، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َص
ثنا أَُبو الَْولِيِد، ثنا جَرِيٌر، َعْن  ُيْعِطي ِللدُّْنَيا َوْحَدَها َوذِكْرَِها، َوَما قَالَ َيوًْما قَطُّ اغِْفْر ِلي َيْوَم الدِّينِ، َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ،

  .النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه َمْنُصورٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ
  َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر، ثنا سُفَْيانُ بن - ١٩١٠٢

كُنَّا َنكُونُ َمَع النَّبِيِّ :لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْتُعَيْيَنةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زَِياٍد، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َزْوجِ النَّبِيِّ َص
هَِها ِمْن فَْوقِ رَأِْسهَا، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَنْحُن ُمْحرِمَاٌت، فََيُمرُّ بنا الرَّاِكُب، فََتْسِدلُ إِْحدَاَنا الثَّْوَب َعلَى َوْج

  .الِْخَمارِ َوُربََّما قَالَْت ِمْن فَْوقِ
قَالَْت أُمُّ : َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا اْبُن كَِثريٍ، ثنا ُسفَْيانُ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، قَالَ - ١٩١٠٣

ال َتَتَمنَّْوا َما فَضَّلَ اللَُّه بِِه َبْعَضكُْم َعلَى َو"َيا َرُسولَ اللَِّه، ال ُنقْطَُع الْمَِرياثَ، َوال ُنقَاِتلُ، فَُنْسَتْشَهُد، فَأَْنَزلَ اللَُّه:َسلََمةَ
  ] .١٩٥آل عمران آية "[أَنِّي ال أُِضيُع َعَملَ َعاِملٍ مِْنكُْم ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى"، ثُمَّ نََزلَْت ] ٣٢النساء آية "[َبْعضٍ

  َعطَاُء بن أَبِي َرَباحٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْي - ١٩١٠٤
ذََهبٍ، فََرآَها ثنا أَُبو ُمَعاوِيَةَ، َعْن لَْيٍث، َعْن َعطَاٍء، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنََّها لَبَِسْت ِقالَدةً ِفيَها شَُعْيرَاٌت ِمْن : َشْيَبةَ، قَاال

َما ُيؤِْمُنِك أَنْ ُيقَلَِّدِك َيْوَم الِْقَياَمِة َمكَانََها َشعََراتٍ :النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَرَِهَها، فَأَعَْرَض َعْنَها، فََنَزَعْتهَا، فَقَالَ
  .ِمْن َنارٍ

يُّ بن َحْمَزةَ الَْعَتِكيُّ، ثنا يَزِيُد بن َعْبِد اللَِّه الرَّازِيُّ، َعْن َناِفعِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َعِل - ١٩١٠٥
  مَْن:ِمْهَرانَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



لَْستُ :َيا َرسُولَ اللَِّه، قَْد رَأَيُْتَك ُتصَلِّي َوَتَدُع، قَالَ: َحرََّم اللَُّه َبَدَنُه َعلَى النَّارِ، قُلُْت َصلَّى أَْرَبعَ َركََعاٍت قَْبلَ الَْعْصرِ
  .كَأََحدِِهْم
أَبِي ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ، ثنا أَُبو غَسَّانَ، ثنا َجْعفٌَر اَألْحَمُر، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن  - ١٩١٠٦

اذَْهبِي، فَادِْعي اْبنِي وَاْبَن :لََعْن َعطَاٍء، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ فَاِطَمةَ َجاَءْت بِطَُعْيمٍ لََها إِلَى أَبِيَها َوُهَو َعلَى َمَناَمٍة لَُه، فَقَا
اللَُّهمَّ هَُؤالِء أَْهلُ َبْيِتي، َوَحامَِتي فَأَذِْهْب َعنُْهُم :َساَء، ثُمَّ قَالَ، فََحوَّلُْت َعلَْيهُِم الِْك:فََجلَّلَُهْم، أَْو قَالَْت: َعمِِّك، قَالَْت

أَْنِت زَْوُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، :وَأََنا َمَعُهمْ َيا َرُسولَ اللَِّه؟، قَالَ: الرِّْجَس وَطَهِّْرُهمْ َتطْهِريًا، قَالَْت أُمِّ َسلََمةَ
  .لَيَّ أَْو َعلَى َخْيرٍَوإِ

َحدَّثََنا الَْمْعَمرِيُّ، ثنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، ثنا أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمَهاجِرٍ، َعْن ثَابِِت بن َعْجالنَ، َعْن  - ١٩١٠٧
إِذَا :أَكَْنٌز ُهَو؟ فَقَالَ: صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعطَاٍء، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنََّها كَاَنْت َتلَْبُس أَْوَضاًحا ِمْن ذََهبٍ فََسأَلَِت النَّبِيُّ

  .أَدَّْيِت َزكَاتَُه، فَلَْيَس بِكَْنزٍ
  ِعكْرَِمةُ َعْن أُمُّ َسلََمةَ

اِئَشةَ، َوَعْن َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو غَسَّانَ، ثنا قَْيٌس، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َع - ١٩١٠٨
َيا َرُسولَ : إِنََّما َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الذََّهبِ، قُلَْنا: الْكَرِميِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  ضٍَّة، ثُمَّال، إِال أَنْ َيكُونَ بِِف:اللَِّه،الِْمْسُك ُيِصيُب بِالذََّهبِ؟، قَالَ

  .الِْطِخيِه بَِزْعفََراٍن
رَِمةَ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء، َعْن ِعكْ - ١٩١٠٩

اْرجِِعي فَُشدِّي َعلَْيِك إَِزاَركِ ثُمَّ :َوَسلََّم ِفي ِلَحاٍف فَِحْضُت، فَقَالَ كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .اْرجِِعي

  كَُرْيٌب َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ُعَمَر بن  َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، ثنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، ثنا اْبُن الُْمبَاَرِك، أَْخبََرنِي عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن - ١٩١١٠

أَيُّ اَأليَّامِ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَْرَسلَنِي نَاٌس إِلَى أُمِّ َسلََمةَ، أَسْأَلَُها: َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه، َعْن كَُرْيبٍ، قَالَ
  .َما ِعيٍد ِللُْمْشرِِكَني فَأُِحبُّ أَنْ أُخَاِلفَُهْمُهَما َيْو:السَّْبُت َواَألَحُد، َوَيقُولُ: َوَسلََّم أَكْثَرََها َصْوًما؟ فَقَالَْت

  ِمقَْسٌم َعْن أُمِّ َسلََمةَ
مٍ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْس - ١٩١١١

  .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيوِتُر بَِخْمسٍ، أَْو َسْبعٍ ال َيفِْصلُ َبيَْنُهنَّ بِكَالمٍ َوال َتْسِليمٍ كَانَ: َسلََمةَ، قَالَْت
  َعْبُد الَْمِلِك بن َمرَْوانَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا َعْبدُ الْخَاِلقِ بن َزْيدِ  :َحدَّثََنا أَُبو الَْجْهمِ َعْمُرو بن حَازِمٍ الدَِّمشِْقيُّ، قَالَ - ١٩١١٢
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  بن َواِقٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْبِد الَْمِلِك بن َمرَْوانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ

  لَْبسُ ثَْوًبا ِلُيَباِهَي بِِه، فََيْنظُُر النَّاُس إِلَْيِه، لَْمَما ِمْن أََحٍد َي:قَالَ

  .َيْنظُرِ اللَُّه إِلَْيهِ َحتَّى َيْنزَِعُه َمَتى َما َنَزَعُه
َحمَّدِ بن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو الَْجْهمِ َعْمُرو بن حَازِمٍ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الْخَاِلقِ بن زَْيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن ُم - ١٩١١٣

َمْن َتَعلََّم الِْعلَْم لُِيَباِهَي بِهِ الُْعلََماَء، :الَْمِلِك بن َمْرَوانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



  .َوُيَمارَِي بِهِ السُّفََهاَء فَُهَو ِفي النَّارِ
  ارٍ َعْن أُمِّ َسلََمةََعطَاُء بن َيَس
بن  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َخلٍَف، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعبَّاِد - ١٩١١٤

َمنِ اْبُتِليَ :النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ كَِثريٍ، َعْن َساِلمٍ أَبِي عَْبِد اللَِّه، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ
  .بِالْقََضاِء َبْيَن الُْمْسِلِمَني، فَال يَقِْضَينَّ َوُهَو غَْضَبانُ

اِء بن َيَسارٍ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن زَْيِد بن أَْسلََم، َعْن َعطَ - ١٩١١٥
  .َسلََمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيقَبِّلُ َوُهَو َصاِئٌم

اللَِّه، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَْحَمُد بن ُيوُنَس، ثنا ُزهَْيٌر، ثنا َعبَّاُد بن كَِثريٍ، َعْن أَبِي عَْبِد  - ١٩١١٦
َمنِ اْبُتِلَي بِالْقََضاِء َبْيَن الُْمْسِلِمَني، فَلَْيْعِدلْ :َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ).َبْينَُهْم ِفي لَْحظَِتهَِوإِشَاَرِتِه َوَمقَْعِدِه َوَمجِْلِسِه 
  َمنِ اْبُتِلَي بِالْقََضاِء َبْيَن الُْمْسِلِمَني، فَال َيْرفَعْ َصْوَتُه َعلَى أََحٍد الَْخْصَمْينِ، َما ال َيْرفَُع:َوبِِه قَالَ - ١٩١١٧

  .َعلَى اآلخَرِ
ريٍ، َعْن أَبِي عَْبِد اللَِّه، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَْحَمُد بن ُيوُنَس، ثنا ُزهَْيٌر، ثنا َعبَّاُد بن كَِث - ١٩١١٨

ال َتقْطَعُوا الْخُْبَز بِالسِّكِّنيِ كََما َتقْطَُعُه :َعطَاِء اللَِّه بن َيسَارٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .ْحَم، فَال َيقْطَْعُه بِالسِّكِّنيِ، وَلَِكْن ِليَأُْخذُْه بَِيِدِه فَلَْيْنَهْشُه بِِفيِه، فَإِنَُّه أَهَْنأُ َوأَمَْرأُاَألعَاجُِم، وَإِذَا أَرَاَد أََحُدكُمْ أَنْ َيأْكُلَ اللَّ

بن َيَسارٍ،  َحدَّثََنا َعِليٌّ، ثنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، ثنا زَُهْيٌر، ثنا َعبَّاُد بن كَِثريٍ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه، َعْن َعطَاِء - ١٩١١٩
  .ال َتُشمُّوا الطََّعاَم كََما َتُشمُُّه السِّبَاُع:َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

مَّدُ بن ُيوُسَف، أَنَّ َعطَاَء بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن ُجرَْيجٍ، أَخَْبرَنِي ُمَح - ١٩١٢٠
أَنََّها قَرََّبْت إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َيسَارٍ أَْخَبَرُه، أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ، َزْوَج النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْخبََرْتُه

  .ثُمَّ قَاَم إِلَى الصَّالِة وَلَْم َيتََوضَّأَْوَسلََّم َجنًْبا َمْشوِيا، فَأَكَلَ ِمْنُه، 
بن أَبِي  َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، ثنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر، ثنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َشرِيِك - ١٩١٢١

إِنََّما يُرِيدُ اللَُّه لُِيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ "ي بَْيِتي نََزلَْت َهِذِه اآلَيةُ ِف: َنِمرٍ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  ، فَأَْرَسلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه] ٣٣األحزاب آية "[الْبَْيِت َوُيطَهِّرَكُْم َتطْهًِريا

إِنْ َشاءَ :َيا َرُسولَ اللَِّه، أََنا ِمْن أَْهلِ الْبَْيِت، قَالَ: اللَُّهمَّ أَْهِلي، فَقُلُْت:لََعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى فَاِطَمةَ َوَحَسنٍ َوُحَسْينٍ، فَقَا
  .اللَُّه

  َعْبُد اللَِّه بن َشدَّاٍد َعْن أُمِّ َسلََمةَ
أََنا عَْبُد اللَِّه بن َشدَّادِ بن : َعْوٍن، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَبِي - ١٩١٢٢
أََتانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَْد تََوضَّأَ، فََناَولْتُهُ :أَْرَسلَنِي َمرَْوانُ إِلَى أُمِّ َسلََمةَ، فََسأَلُْتَها فَقَالَْت: الْهَاِد، قَالَ

ن كَلَ، ثُمَّ قَاَم إِلَى الصَّالِة، وَلَْم َيتََوضَّأْ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجعْفَرٍ الْقَتَّاُت، َحدَّثََنا مِْنجَاُب بَعْرقًا، أَْو كَِتفًا، فَأَ
النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  َعنِالَْحارِِث، ثنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن أَبِي َعْوٍن، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، 

  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
ا ُسلَْيَمانُ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، ثن - ١٩١٢٣



ثنا ُشْعَبةُ، َعْن أَبِي َعْوٍن، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ : الَْولِيِد، قَالُواَحْربٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا أَُبو 
  .أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَِتفًا، ثُمَّ َصلَّى، وَلَْم َيتََوضَّأْ::ُسِئلَْت َعمَّا غَيََّرِت النَّاُر؟، فَقَالَْت

ن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن الَْعبَّاسِ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َعْن َحجَّاجٍ، َعنِ الَْحَسنِ ب - ١٩١٢٤
  َسْعٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ أَْسَماَء َبكَْت َعلَى َجْعفَرٍ، أَْو َحمَْزةَ،

  .َمَرَها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َتْرقَأَ َوَتكَْتِحلَثَالثًافَأَ
  َعِليُّ بن ُحَسْينٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ي أُنَْيَسةَ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َزْيِد بن أَبِ - ١٩١٢٥
َحدَّثَْتَنا أُمُّ َسلََمةَ، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبيَْنا ُهَو َيْوًما قَاِئلٌ : الْقَاِسمِ بن َعْوٍف، َعْن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، كَمْ َصَدقَةُ كَذَا َوكَذَا ِمَن التَّْمرِ؟، : َجاَء َرُجلٌ، فَقَالَ ِفي َبْيِتَها َوعِْنَدُه َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِِه َيَتَحدَّثُونَ إِذْ
 فَإِنَّ فُالًنا َتَعدَّى َعلَيَّ فَأََخذَ ِمنِّي كَذَا َوكَذَا ِمَن التَّْمرِ،: كَذَا وَكَذَا، قَالَ الرَُّجلُ:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

فَكَْيَف إِذَا سََعى َعلَْيكُْم َمْن َيتََعدَّى َعلَْيكُمْ أََشدَّ ِمْن َهذَا :فَاْزَدادَ َصاًعا، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ا َرسُولَ اللَِّه إِذَا كَانَ َرُجلٌ غَاِئٌب َعْنَك ِفي كَْيَف َي: التََّعدِّي؟، فَخَاَض الْقَْوُم َوَبَهرَُهُم الَْحدِيثُ حَتَّى قَالَ َرُجلٌ ِمنُْهْم

َك؟، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه إِبِِلِه َوَماشَِيِتِه َوَزْرِعِه فَأَدَّى َزكَاةَ َماِلِه فَتََعدَّى َعلَْيِه الَْحقُّ فَكَْيَف َيْصَنُع َوُهَو غَاِئٌب َعْن
، َوأَقَامَ َزكَاةَ َماِلِه طَيِّبَ النَّفْسِ بَِها يُرِيُد بَِها َوْجَه اللَِّه َوالدَّاَر اآلِخرَِة، فَلَْم ُيِغيْب شَْيئًا ِمْن َماِلِهَمْن أَدَّى :َعلَْيِه َوَسلََّم

  .الصَّالةَ، ثُمَّ أَدَّى الزَّكَاةَ فََتَعدَّى َعلَْيِه ِفي الَْحقِّ، فَأََخذَ ِسالًحا فَقَاَتلَ فَقُِتلَ فَُهَو َشهِيٌد
  َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي

  َبكْرٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
َعْن َناِفعٍ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم، ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أَيُّوبِ، َوَعْبدِ الرَّْحَمنِ السِّرَاجِ، - ١٩١٢٦

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : ُعَمَر، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت َعْن َزْيِد بن َعْبِد اللَِّه بن
ا َعِليٌّ، ثنا الْقَعَْنبِيُّ، ثنا ُعبَْيُد اللَّهِ إِنَّ الَِّذي َيْشَرُب ِفي إَِناِء ِفضٍَّة إِنََّما ُيَجْرجُِر ِفي َبطْنِِه نَاَر جََهنََّم، َحدَّثََن:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َعْن َزْيِد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ 
ثنا ُعبَْيُد اللَِّه، : ن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ، َوعَْبَدةُ، قَاالَوَسلََّم َنْحَوُه، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ب

  .ْيِه َوَسلََّم َنْحَوُهَصلَّى اللَُّه َعلََعْن َناِفعٍ، َعْن َزْيِد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ 
  َعْوُف بن الَْحارِِث بن الطُّفَْيلِ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

َحاَق، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيَن، ثنا إِْبَراهِيُم بن سَْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْس - ١٩١٢٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : نِ بن ُحَصْينٍ، َعْن َعْوِف بن الْحَارِِث بن الطُّفَْيلِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتَعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَم

ْوٍف ِمَن الَِّذي َيْحُنو َعلَْيكُنَّ بَْعِدي لَُهَو الصَّاِدُق الْبَارُّ، اللَُّهمَّ اْسقِ اْبَن َع:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيْعنِي َألزَْواجِِه
  .السَّلَْسبِيلِ

  الُْمطَِّلُب بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
  َحدَّثَنَا - ١٩١٢٨



َعْبِد اللَِّه بن  الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن كَِثريِ بن زَْيٍد، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن
ال َيْدُخلْ َعلَيَّ :كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَاِلًسا ذَاَت َيْومٍ ِفي َبْيِتي، فَقَالَ: طَبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتَحْن

ِه َوَسلََّم يَْبِكي، فَاطَّلَْعُت فَإِذَا الُْحَسْيُن ِفي أََحٌد، فَاْنَتظَْرُت، فََدَخلَ الُْحَسْيُن، فََسِمْعتُ َنشِيَج َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
وَاللَِّه َما َعِلْمُتُه ِحَني َدَخلَ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِحْجرِِه، أَْو إِلَى َجْنبِِه، َيْمَسُح رَأَْسُه َوُهَو يَْبِكي، فَقُلُْت

إِنَّ أُمََّتَك َستَقُْتلُ َهذَا بِأَْرضٍ ُيقَالُ لََها : أَمَّا ِفي الدُّْنَيا فََنَعْم، قَالَ: أَُتِحبُُّه؟ قُلُْت: الْبَْيِت، فَقَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ ِفي:َوَسلََّم
َما اْسمُ : يطَ بِالُْحَسْينِ ِحَني قُِتلَ، قَالَكَرَْبالُء، فََتَناَولَ جِْبرِيلُ ِمْن ُترَْبِتَها فَأََراُه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا أُِح

  .َصَدَق َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرُض كَرِبٍ َوَبالٍء: كَرَْبالُء، قَالَ: َهِذِه اَألْرضِ؟ قَالُوا
  ُسلَْيَمانُ َمْولَى أُمِّ َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أََبانَ، ثنا َسعِيُد بن َزْيٍد، َعْن َعِليِّ بن الَْحكَمِ  َحدَّثََنا عَْبُد - ١٩١٢٩
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ يُوَضعُ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى ال:َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ َمْولًى ُألمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت: الْبَُنانِيِّ، قَالَ

  .إَِناٌء وَاِحٌد قَْدَر نِْصفِ الْفََرقِ، فَيَْبَدأُ ِفيِه، فََيغَْتِسلُ أََنا َوُهَو َجِميعًا
  ثَابٌِت مَْولَى أُمِّ َسلََمةَ َعْن أُمِّ

  َسلََمةَ
، ثنا ُبْهلُولُ بن ُمَورِّقٍ، ثنا مُوَسى بن ُعبَْيَدةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َماَبهَْراَم اَألْيذَجِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َمْرزُوقٍ - ١٩١٣٠

َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد الَْعصْرِ، فََصلَّى : َحدَّثَنِي ثَابٌِت مَْولَى أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
كُْنُت أَُصلِّيُهَما قَْبلَ الَْعْصرِ، فََجاءَنِي قَْوٌم فََشَغلُونِي :الرَّكْعََتاِن َيا َرُسولَ اللَِّه؟، قَالَ َما َهاَتاِن: َركَْعَتْينِ، فَقُلُْت
  .فََصلَّْيُتُهَما اآلنَ

  َناِفٌع َمْولَى اْبنِ ُعَمَر َعْن أُمِّ َسلََمةَ
كََتَب إِلَيَّ عَْبُد اللَِّه بن زَِياِد بن : قِ، أََنا اْبُن جَُرْيجٍ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّا - ١٩١٣١

ًما لََها طَلََّق اْمَرأَةً لَهُ ُحرَّةً َسْمَعانَ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ األَْنَصارِيَّ أَخَْبَرُه، َعْن َناِفعٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ غُال
ُحرَِّمْت َعلَْيِه َحتَّى :ِه َوَسلََّمْينِ، فَاْسَتفَْتْت أُمُّ َسلََمةَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيبَِتطِْليقََت

يَاٍد، ُيَحدِّثُ أَنَّ َعْبدَ اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَْخَبرَُه، َعْن َوَسِمْعُت أََنا َعْبَد اللَِّه بن زِ: َتْنِكَح زَْوًجا غَْيَرُه، قَالَ َعْبُد الرَّزَّاقِ
  .َناِفعٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَُه

: مِّ َسلََمةَ، قَالَْتَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ، ثنا َعْبَدةُ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َعْن أُ - ١٩١٣٢
  .ْوَمُهكَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيصْبُِح جُُنًبا ِمَن الْوِقَاعِ ال ِمَن االحِْتالمِ، ثُمَّ ُيِتمُّ َص

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، ثنا - ١٩١٣٣

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيعْلَى، ثنا َعنَْبَسةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َناِفعٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ، 
  .أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنَهى َعنِ الْقُُنوِت ِفي َصالةِ الصُّْبحِ

: دُ بن ُزَهْيرٍ، ثنا ُمحَمَُّد بن َمْعَمرٍ، ثنا ُموَسى بن َعاِصمٍ، َعْن ُموَسى بن ُعبَْيَدةَ، َعْن َناِفعٍ، قَالََحدَّثََنا أَْحَم - ١٩١٣٤
َمالَِك؟ :الَكُْنُت َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِلَحاٍف فَاْنَسلَلُْت ِمْن ِلَحاِفِه، فَقَ: َسِمْعُت أُمَّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .ُشدِّي َعلَْيِك ِمئَْزَرِك َوُعوِدي حَْيثُ كُْنِت:َنَعْم، قَالَ: أَُنِفْسِت؟، قُلُْت
  َيْعلَى بن َمْملٍَك



َيْعلَى بن  َعْنَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ُملَْيكَةَ،  - ١٩١٣٥
كَانَ :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتَمْملٍَك، أَنَُّه سَأَلَ أُمَّ َسلََمةَ َزْوَج النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َصالِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

َشاَء اللَُّه ِمَن اللَّْيلِ، ثُمَّ يَْنَصرُِف فََيْرقُُد مِثْلَ َما صَلَّى، ثُمَّ ُيَصلِّي الِْعَشاَء اآلِخَرةَ، ثُمَّ ُيسَبُِّح، ثُمَّ ُيصَلِّي َبْعدََها َما 
  .َيْسَتْيِقظُ ِمْن َنْوَمِتهِ ِتلَْك فَُيَصلِّي مِثْلَ َما َناَم، فََصالُتهُ ِتلَْك اآلِخَرةُ َتكُونُ إِلَى الصُّْبحِ

نا أَُبو َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ث - ١٩١٣٦
  ةً َحْرفًاا ِهَي َتْنَعُت قَِراَءةً ُمفَسََّرَيْعلَى بن َمْملٍَك، َعْن أُمِّ َسلََمةَ،أَنََّها نََعَتْت ِقَراَءةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِذَ

  .َحْرفًا
  أَُبو َجْعفَرٍ ُمَحمَُّد بن َعِلّي َعْن أُمِّ َسلََمةَ

 َسلََمةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، ثنا الْقَاِسمُ بن الْفَْضلِ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعِليٍّ، َعْن أُمِّ - ١٩١٣٧
  .الَْحجُّ جَِهاُد كُلِّ َضعِيٍف:ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّ: قَالَْت

ثنا أَُبو  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن ُزَرارَةَ، ثنا ِعْصَمُت بن َعْبدِ اللَِّه اَألَسِديُّ، - ١٩١٣٨
كَانَ ِلي غَزَالٌ ِمْن ذََهبٍفَأََمرَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتَمْرَيَم، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ، َع

  .َوَسلََّم أَنْ أََتَصدَّقَ بِِه فَفََعلُْت
  َسِعيُد بن مَْرَجاَنةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

بن خَاِلِد بن نِزَارٍ، ثنا أَبِي، ثنا إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ، َعْن ُموَسى  َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا طَاِهُر - ١٩١٣٩
إِنَّ اْمَرأَةً كَاَنْت تَُهرَاقُ : الَْتبن ُعقَْبةَ، َعْن َناِفعٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، أَنَُّه َحدَّثَُه اْبُن َمْرجَاَنةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنََّها قَ

َوَسلََّم َعْن أَْمرَِها، فَقَالَ  َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَإِنَّ أُمَّ َسلََمةَ َسأَلَتِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهالدَِّماَء 
كَاَنْت َتحِيُض قَْبلَ أَنْ َيكُونَ بَِها الدَُّم الَِّذي كَانَ َوقَْدَرُهنَّ  ِلَتْنظُْر َعَدَد اَأليَّامِ وَاللََّياِلَي الَِّتي:النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ا َولُْتَصلِِّمَن الشَّهْرِ، فَلَْتْتُرِك الصَّالةَ قَْدَر ذَِلَك، فَإِذَا َجاَوَزْت ذَِلَك فَلَْتْغَتِسلْ، ثُمَّ ِلَتسَْتثِْفْر بِثَْوبَِه
  أُمِّ َسلََمةََعْبُد الرَّْحَمنِ بن َشْيَبةَ َعْن 

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا - ١٩١٤٠

قُلُْت : َسِمْعُت أُمَّ َسلََمةَ، َتقُولُ: َعفَّانُ، ثنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زَِياٍد، ثنا ُعثَْمانُ بن َحِكيمٍ، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َشْيَبةَ، قَالَ
َما لََنا ال ُنذْكَُر ِفي الْقُْرآِن كََما ُيذْكَُر الرِّجَالُ؟ فَلَْم َيُرْعنِي ذَاَت َيْومٍ إِال َوِقَراَءةٌ َعلَى : َوَسلََّم ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ِد، فَإِذَا ُهَو َيقُولُ يالِْمْنبَرِ، َوأََنا أَُسرُِّح َرأِْسي، فَلَفَفُْت َشْعرِي، ثُمَّ َخَرْجُت إِلَى ُحْجرَِتي، فََجَعلْتُ َسْمِعي ِعْنَد الَْجرِ
إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمنِنيَ : "َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ اللََّه َيقُولُ ِفي كَِتابِِه:َعلَى الِْمْنَبرِ
  ].٣٥األحزاب آية "[َوالُْمْؤِمنَاِت

  َسلََمةُ ِمْن َولَِد أُمِّ َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
َسلََمةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن  - ١٩١٤١

أَنِّي ال أُضِيُع َعَملَ "هِْجَرِة، فَأَْنَزلَ اللَُّه َيا َرسُولَ اللَِّه، لَْم أَْسَمعِ اللََّه ذَكََر النَِّساَء ِفي الْ:قُلُْت: ِمْن َولَِد أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  ] .١٩٥آل عمران آية "[َعاِملٍ ِمْنكُْم ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى

َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َسلََمةَ،  - ١٩١٤٢
خَاَصَم الزَُّبْيُر َرُجال إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقََضى : لٍ ِمْن َولَِد أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتَرُج



  ] .٦٥النساء آية "[َك ال ُيؤِْمُنونَ حَتَّى ُيَحكُِّموَكفَال َورَبِّ"إِنََّما قََضى لَُه َألنَُّه اْبُن َعمَِّتِه، فََنَزلَْت : ِللزَُّبيْرِ، فَقَالَ الرَُّجلُ
  َعْبُد اللَِّه بن فَرُّوَخ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

  َحدَّثََنا أَبُو - ١٩١٤٣

لََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى  َسَخِليفَةَ، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َداوَُد، َعْن طَلَْحةَ بن َيْحَيى، َعْن َعْبِد اللَِّه بن فَرُّوَخ، َعْن أُمِّ
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيقَبِّلُ َوُهَو صَاِئٌم

ِه بن فَرُّوخَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن طَلَْحةَ بن َيحَْيى، َعْن َعْبِد اللَّ - ١٩١٤٤
  .كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيقَبِّلُنِي وَأََنا صَاِئَمةٌ َوُهَو صَاِئٌم: ةَ، قَالَْتَعْن أُمِّ َسلََم

  َعْبُد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
َبْيَدةُ بن ُحَمْيٍد، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زِيَاٍد، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُع - ١٩١٤٥

َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى ِفي َبيِْتَها َركْعََتْينِ َبْعَد الَْعْصرِ لَْم ُيَصلَِّها قَْبلُ  َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه
  .َوال َبْعُد
اَدةَ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُموَسى الشَّاِميُّ الَْبْصرِيُّ، ثنا سَْهلُ بن َتَمامِ بن بَزِيعٍ، ثنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن قََت - ١٩١٤٦

ُيبَاَيُع ِلَرُجلٍ َبْينَ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ي الَْخلِيلِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتأَبِ
الُ أَْهلِ الشَّامِ، فََيْغُزوَُهْم جَْيٌش ِمْن أَْهلِ الشَّامِ َحتَّى الرُّكْنِ وَالَْمقَامِ ِعدَّةُ أَْهلِ َبْدرٍ، فََيأِْتيِه َعَصاِئُب أَْهلِ الْعِرَاقِ، وَأَْبَد

الْخَاِئُب َمْن : ، فَكَانَ ُيقَالُإِذَا كَاُنوا بِالَْبْيَداِء ُخِسَف بِهِْم، يَْغُزوُهْم َرُجلٌ ِمْن قَُرْيشٍ أَْخوَالُُه كَلٌْب، فََيلَْتقُونَ فََيْهزُِمُهْم
  .بٍَخاَب ِمْن غَنِيَمِة كَلْ

  َعْبُد اللَِّه بن َراِفعٍ َمْولَى أُمِّ

  َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
بِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن أَيُّوبَ بن ُموَسى، َعْن َسِعيدِ بن أَ - ١٩١٤٧

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي اْمرَأَةٌ أَُشدُّ ضَفَْر رَأِْسي : قُلُْت: َرافِعٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن
رِيَن، َحدَّثََنا ال، إِنََّما َيكِْفيكِ أَنْ تَأُْخِذي بِكَفَّْيِك َحفَنَاٍت، ثُمَّ َتُصبَِّني َعلَى جِلَْدِك الَْماَء، فََتطُْه:أَفَأَْنقُُضهُ ِللْجََناَبِة؟، قَالَ

ثنا ُسفَْيانُ بن : ةَ، قَاالَعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَب
ِه بن َراِفعٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُعَيْيَنةَ، َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي َسِعيٍد، َعْن َعْبِد اللَّ

  .َوَسلََّم ِمثْلَُه
 َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا الُْحَسُن بن سَْهلٍ الُْمجَوُِّز الَْبْصرِيُّ، ثنا أَُبو عَاِصمٍ، ثنا اْبُن أَبِي ذِئْبٍ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ، َعْن - ١٩١٤٨
  .إِذَا نََزلَ الَْماُء اَألْصفَُر، فَلَْتْغَتِسلْ:َيا َرسُولَ اللَِّه، الْمَْرأَةُ َتْحتَِلُم؟ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ ُسلَْيمٍ: ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتبن َراِفعٍ
لَيَّةَ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن ُع - ١٩١٤٩

: ثنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َراِفعٍ، قَالَ: ثنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ، ثنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، قَاال
  إِذَا َحَضرَ الَْعَشاُء، َوَحَضَرتِ الصَّالةُ:اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َسِمْعتُ َرسُولَ: َسِمْعُت أُمَّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .فَاْبَدُءوا بِالَْعَشاِء
كَْيرَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َحْرَملَةُ بن َيْحَيى، ثنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث، أَنَّ ُب - ١٩١٥٠



َسِمْعتُ :  َسلََمةَ، قَالَْتبن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ َحدَّثَُه، َعنِ الْقَاِسمِ بن َعبَّاسٍ الْهَاِشِميِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َراِفعٍ، َعْن أُمِّ
ضِ، فَإِيَّاَي أَنْ ال َيأِْتَي أََحُدكُْم فََيذُبُّ كََما َيذُبُّ إِنِّي لَكُْم فََرطٌ َعلَى الْحَْو:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ُسْحقًا، َحدَّثََنا السَِّراُج ُهَو الَْحَسُن : إِنََّك ال َتْدرِي َما أَْحَدثُوا بَْعَدَك، فَأَقُولُ: ِفيَم َهذَا؟ فَُيقَالُ: الَْبِعريُ الضَّالُّ، فَأَقُولُ
لُ بن َيْعقُوَب، ثنا َعْبُد اَألْعلَى، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َراِفعٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، ثنا الْفَْض: بن َعِليٍّ، قَالَ

  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
َوِكيٌع، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َراِفعٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الرَّازِيُّ، ثنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا  - ١٩١٥١

إِنَّكُْم َتخَْتِصُمونَ إِلَيَّ، وَإِنََّما أََنا َبشٌَر، فَإِنََّما أَقِْضي بَْيَنكُْم َعلَى :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .ا أَْسَمُع ِمْنكُْم، فََمْن قََضْيُت لَُه ِمْن َحقِّ أَِخيِه َشْيئًا فَإِنََّما أَقْطَعُ لَُه ِقطَْعةً ِمَن النَّارَِنْحوِ َم

لَْياَس، َعْن بن إَِحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن َخاِلدِ  - ١٩١٥٢
  .لَ ِلْحَيتَُهَعْبِد اللَِّه بن َراِفعٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَإِذَا تََوضَّأَ َخلَّ

١٩١٥٣ -  

َياٍد، َعْن ُعثَْمانَ بن َحكِيمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، ثنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ، ثنا عَْبُد الَْواِحِد بن زِ
َيا َرُسولَ اللَِّه، َمالََنا ال ُنذْكَُر ِفي الْقُْرآِن كََما ُيذْكَُر الرِّجَالُ؟، فَلَْم َيُرْعنِي إِال وَنَِداءٌ : قُلُْت: َراِفعٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

إِنَّ الُْمْسِلِمَني : "ُح َرأِْسي فَلَفَفُْت َشْعرِي، ثُمَّ َجَعلُْت َسْمِعي عِْنَد الْجَرِيِد، فََسِمْعُتُه َيقُولَُعلَى الِْمْنَبرِ، َوأََنا أُسَرِّ
  ] .٣٥األحزاب آية "[َوالُْمْسِلَماِت
بن ُجَبيْرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد، َحدَّثََنا أَبِي، ثنا َبكُْر بن ُمضَرٍ، َعْن ُموَسى - ١٩١٥٤

أَكْثَُر َما َعِلْمُت أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخرِيطَةً ِمَن الَْمالِ ِفيَها :َراِفعٍ َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .ثََمانِِمائَِة ِدْرَهمٍ

، ثنا َسعِيُد بن الرَّبِيعِ، ثنا الْحَارِثُ بن ُعَبْيٍد، َعنِ الُْمِغَريِة بن َحبِيبٍ، َعْن َمْولًى ُألمِّ َسلََمةَ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ - ١٩١٥٥
الُْجُنوِن وَالُْجذَامِ إِنَّ الِْحَجاَمةَ ِفي الرَّأْسِ دََواٌء ِمْن َداِء :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .َوالَْعَشا َوالَْبَرصِ وَالصُّدَاعِ
  َما َرَوى َعاِمُر بن أَبِي أَُميَّةَ أَُخو أُمِّ َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن َعاِمرٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ثنا أََبانُ، ثنا قََتادَةُ، َعْن َسِعي - ١٩١٥٦
  . ذَِلَك الَْيْوَمأَِخي أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَُيصْبُِح ُجُنبًا، فََيُصوُم

  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعمََر - ١٩١٥٧

ثنا ُشْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن َعاِمرٍ أَِخي أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، الضَّبِّيُّ، ثنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، 
، ثنا َعْبُد الَْمِلكِ  الشِّريِينِيُّأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ ُيصْبُِح جُُنًبا ثُمَّ َيْغَتِسلُ وََيُصوُم، َحدَّثََنا أَُبو هَاُرونَ

َمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الُْجدِّيُّ، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َوَعْمٌرو بن ُمرَّةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن َعاِمرٍ، َعْن أُمِّ َسلَ
ُز، ثنا أَُبو ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، ثنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّا

َيحَْيى الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن  الُْمسَيِّبِ، َعْن َعاِمرٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنحَْوُه، َحدَّثََنا أَُبو
بِيِّ َصلَّى يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن َعاِمرٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّ ُعثَْمانَ، ثنا

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه



  َعْبُد اللَِّه بن أَبِي أَُميَّةَ أَُخو أُمِّ َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
كَِثريٍ، ثنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُعَباَدةَ، ثنا َيْعقُوُب الزُّْهرِيُّ، ثنا الُْمطَِّلُب بن - ١٩١٥٨

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ: الزَُّبْيُر بن ُموَسى، َعْن ُمْصَعبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَُميَّةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .ُهَو َهذَا:َرأَْيُت ألَبِي جَْهلٍ ُعَتقَاَء ِفي الَْجنَِّة، فَلَمَّا أَْسلََم ِعكْرَِمةُ، قَالَ:َوَسلََّم

  ، َعْن أَبِي عَْبِدَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا أَُبو الُْمَعافَى الَْحرَّانِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ - ١٩١٥٩

لَقَْد خََرَج :َسِمْعُت أُمَّ َسلََمةَ، َتقُولُ: الرَّحِيمِ، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه أَِخي أُمِّ َسلََمةَ، قَالَ
َتاجًِرا إِلَى ُبصَْرى، لَْم َيْمَنْع أََبا َبكْرٍ ِمَن الظَّنِّ بَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى  أَُبو َبكْرٍ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اَرِة َوُحبِّهِمْ ِللتَِّجارَِة، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُشحُُّه َعلَى َنِصيَبِه ِمَن الشُُّخوصِ ِللتَِّجاَرِة، َوذَِلَك كَانَ إلِْعَجابِهِْم كَْسَب التَِّج
وَظَنِِّه بِأَبِي َبكْرٍ، فَقَْد كَانَ َيْمَنعْ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََبا َبكْرٍ ِمَن الشُُّخوصِ ِفي ِتَجاَرِتِه ِلُحبِِّه ُصْحَبَتُه  َولَْم

  .تَِّجارَِة، َوإِْعجَابِِه بَِهابُِصْحَبِتِه مُْعَجًبا، السِْتْحَساِن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلل
ثنا َعْبدُ : االَحدَّثََنا الَْمْعَمرِيُّ، ثنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَ - ١٩١٦٠

الرَّْحَمنِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَْوَبانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن السَّْمحِ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ، َعنِ الْحَارِثِ بن َعْبِد 
  .تََوضَّئُوا ِممَّا َمسَِّت النَّاُر:اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَُميَّةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  أُمِّ َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةََنْبَهانُ َموْلَى 
ثنا َنْبَهانُ ُمكَاَتُب أُمِّ : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ - ١٩١٦١

  إِذَا كَانَ عِْنَد الُْمكَاَتبِ َما:لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َص: َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .ُيَؤدِّي، فَاْحَتجِبِي ِمْنُه
َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا قَبِيصَةُ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبدِ  - ١٩١٦٢
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ْن ُمكَاَتبٍ ُألمِّ َسلََمةَ ُيقَالُ لَُه َنبَْهانُ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتالرَّْحَمنِ، َع

  .إِذَا َوَجَد الُْمكَاَتُب َما يَُؤدِّي، فَاْحَتجِبِي ِمْنُه:َيقُولُ
يزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ - ١٩١٦٣

لَِّه كُْنُت عِْنَد َرسُولِ ال: ثنا اْبُن الُْمَباَرِك، َعْن ُيوُنَس بن َيزِيَد، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َنْبَهانَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت: قَاال
احَْتجَِبا ِمْنُه، :لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه َمْيُموَنةُ، فَأَقَْبلَ اْبُن أُمَِّ كْلثُومٍ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال

  .َوإِنْ أَْنُتَما أَلَْسُتَما تُْبِصرَانِِه؟:ا؟، فَقَالََيا َرسُولَ اللَِّه، أَلَْيَس بِأَْعَمى ال يُْبِصرَُنا َوال َيْعرِفَُن: فَقُلَْنا
رِ، َعنِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ الِْعْجِليُّ، ثنا َخالُد بن أَْسلََم، ثنا النَّْضُر بن ُشَمْيلٍ، ثنا صَاِلحُ بن أَبِي اَألْخَض - ١٩١٦٤

  .َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيبَاِشُرَها وَِهَي طَاِمثٌ َوَعلَْيَها إِزَاٌر الزُّْهرِيِّ، َعْن َنْبَهانَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ
أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن  - ١٩١٦٥

  َسلََمةَ، ثنا إِْسحَاُق بن َمْنصُورٍ، ثنا ُهرَْيُم بن ُسفَْيانَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسَحاَق، َعْن أَبِي كَِثريٍ َموْلَى أُمِّ: االقَ

اللَُّهمَّ عِْنَد إِقْبَالِ لَْيِلَك، : َمْغرِبِقُوِلي ِعْنَد أَذَاِن الْ:قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
َربِّ اغِْفرْ : قُولَُوإِْدبَارِ نََهارَِك، وَأَْصوَاِت ُدَعاِئَك، َوُحُضورِ َصلََواِتَك اغِْفْر ِلي، َوكَاَنْت إِذَا َتعَاَرْت ِمَن اللَّْيلِ، َت

، ثنا َيحَْيى، ثنا اْبُن فُضَْيلٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َعْن ُحَمْيَضةَ َواْرَحْم َواْهِد السَّبِيلَ اَألقَْوَم، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن



  .ُهبنِت أَبِي كَثِريٍ، َعْن أَبِيَها أَبِي كَثِريٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَو
  الْحَارِِث َعْن أُمِّ َسلََمةَِعكْرَِمةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن 

ِه َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ، ثنا َيحَْيى بن َخلٍَف، ثنا أَُبو عَاِصمٍ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن َيحَْيى بن َعْبِد اللَّ - ١٩١٦٦
، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن ُمَحمَِّد بن َصْيِفيٍّ، َعْن ِعكْرَِمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ

قَِمريٍ، ثنا َرْوٌح، ثنا اْبُن  َوَسلََّم ِمثْلَ الَْحِديِث الَِّذي َيْتلُوُه، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحْمَدانَ الَْحنَِفيُّ، ثنا ُزَهْيرُ بن ُمَحمَِّد بن
دِ اللَِّه بن َشدَّاِد بن َصْيِفيٍّ، أَنَّ ِعكْرَِمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث أَْخَبرَُه، َعْن أُمِّ ُجرَْيجٍ، أَْخبََرنِي َيْحَيى بن َعْب

ْشُرونَ غََدا َمَضى ِتْسٌع َوِعَسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحلََف أَنْ ال َيْدُخلَ َعلَى بَْعضِ أَْهِلِه َشهًْرا، فَلَمَّا 
إِنَّ الشَّْهَر قَْد َيكُونُ ِتْسًعا :َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنََّك َحلَفَْت أَنْ ال َتْدُخلَ َعلَْيهِنَّ َشهًْرا، فَقَالَ: َعلَْيهِنَّ، أَْو َراَح، فَِقيلَ

  .َوِعْشرِيَن
  َحدَّثَنَا - ١٩١٦٧

أَخَْبرَنِي َيْحَيى بن َعْبِد : مٍ، ثنا َحجَّاجُ بن ُمَحمٍَّد، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، قَالَالَْحَسُن بن َعِليٍّ السَِّراُج، ثنا الَْحَسُن بن ُمكَْر
َمةَ أَْخبََرْتُه، أَنَّ النَّبِيَّ اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َصيِْفيٍّ، َعْن ِعكْرَِمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث بن ِهَشامٍ، أَخَْبَرُه أَنَّ أُمَّ َسلَ

غََدا َعلَْيهِنَّ أَوْ  ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحلََف أَنْ ال َيْدُخلَ َعلَى بَْعضِ أَْهِلِه شَْهًرا، فَلَمَّا َمَضى ِتْسٌع َوِعْشُرونَ َيْوًماَصلَّ
  .َوِعْشُرونَ َيْومًا إِنَّ الشَّْهَر ِتْسٌع:َيا نَبِيَّ اللَِّه َحلَفَْت أَنْ ال َتْدُخلَ َشهًْرا، فَقَالَ: رَاَح، فَِقيلَ لَُه

  َسِفيَنةُ َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
، َعْن َمْولًى َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُموَسى بن أَبِي َعاِئَشةَ - ١٩١٦٨

اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك رِْزقًا :كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي ُدُبرِ الصَّالِة: ةَ، قَالَْتُألمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََم
، ثنا ُشْعَبةُ َعْن ُموَسى بن أَبِي طَيًِّبا، َوَعَمال ُمَتقَبَّال، َوِعلًْما َناِفًعا، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا ُمسِْلُم بن إِْبَراهِيَم

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَْصَبَح َوَصلَّى َصالةَ الصُّْبحِ، : َعاِئَشةَ، َعْن َمْولًى ُألمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
يدُ بن َمْنُصورٍ، ثنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ُموَسى بن أَبِي َعاِئَشةَ َنْحَوُه، َحدَّثََنا َعْبدُ فَذَكََر َنْحَوُه، َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َسِع

َمْولًى ُألمِّ َسلََمةَ، َعْن اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، ثنا أَُبو َمْعَمرٍ، ثنا أَُبو أَُساَمةَ، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن ُموَسى بن أَبِي عَاِئَشةَ، َعْن 
  مِّأُ

َماِعيلُ بن َعْمرٍو، ثنا َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن أَحَْمَد بن الْفََرجِ، ثنا إِْس
أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ُسفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُموَسى بن أَبِي َعاِئشَةَ، َعْن َسِفيَنةَ َمْولًى ُألمِّ َسلََمةَ، َعْن

  .َوَسلََّم َنْحَوُه
َنةَ َمْولًى ُألمِّ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحَجبِيُّ، ثنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِفي - ١٩١٦٩

الصَّالةُ، َوَما َملَكَتْ :كَاَنْت َعامَّةُ َوِصيَِّة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد َمْوِتِه: َمةَ، قَالَْتَسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلَ
لِيلِ، َعْن َسِفيَنةَ، َعْن أُمِّ أَْيَماُنكُْم، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد، ثنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي الَْخ

  .َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه
 َموْلَى أُمِّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن، ثنا ُعثَْمانُ، ثنا اْبُن ُنمَْيرٍ، ثنا َسْعُد بن سَِعيٍد، َحدَّثَنِي ُعَمُر بن كَِثريٍ، َعْن َسِفيَنةَ - ١٩١٧٠

َما ِمْن َعْبٍد ُتِصيُبُه ُمِصيَبةٌ فََيقُولُ إِنَّا ِللَّهِ :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: لََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتَس
ِمْنهَا، إِال آَجَرُه اللَُّه ِفي ُمِصيَبتِِه، َوَخلََف لَُه خَْيًرا  َوإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ، اللَُّهمَّ أُْجرْنِي ِفي ُمِصيَبِتي، َواْخلُْف ِلي بَِخْيرٍ



َمْن َخْيٌر ِمْن أَبِي َسلََمةَ صَاِحبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟، ثُمَّ َعَزَم ِلي : ِمْنَها، فَلَمَّا ُتُوفَِّي أَُبو َسلََمةَ، قُلُْت
  .َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْتَها، فََتَزوَّْجُت

١٩١٧١ -  

َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ، ثنا خَاِلُد بن ِخدَاشٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، 
قَالَ : يَنةُ َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْتَحدَّثَْتنِي َسِف: َعنِ اْبنِ َعْبِد اللَِّه، قَالَ

  .ال َتْصَحبُ الَْمالِئكَةُ ِعًريا ِفيَها جََرٌس:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َسلََمةََعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ َعْن أُمِّ 

بن الَْحَسنِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الْمََوالِ، َعْن َعْبِد اللَِّه  - ١٩١٧٢
ُه ِمَن النَّارِ إِنْ أَْعَتقَْتُه أََبدًا، ثُمَّ َمكَثَْت َما َشاَء اللَُّه، ال أَْعَتقََها اللَّ: أُمِّ َسلََمةَ، أَنََّها َحلَفَْت ِفي غُالمٍ لََها اْسَتْعتَقََها، قَالَْت

َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ فََرأَى َخيًْرا ِمْنَها فَلُْيكَفِّْر :سُْبَحانَ اللَِّه َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: فَقَالَْت
  .ثُمَّ ِلَيفَْعلِ الَِّذي ُهَو َخْيٌر، فَأَْعَتقُْت الَْعْبَد، ثُمَّ كَفَّْرُت َعْن َيِمينَِهاَعْن َيِمينِِه، 
َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْبِد  ٢٥َحدَّثََنا الُْبحُْترِيُّ بن ُمَحمَّدٍ الْبَْغدَاِديُّ، ثنا  - ١٩١٧٣

َمْن لَْم َيكُْن ِفيِه َواِحَدةٌ ِمْن ثَالٍث فَال :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتاللَِّه بن الَْحَسنِ
  .يُش بِِه ِفي النَّاسَِيحَْتِسُب بَِشْيٍء، َتقَْوى َيْحجُِزُه َعنِ الَْمَحارِمِ، أَْو ِحلٌْم َيكُفُّ بِِه َعنِ السَِّفيِه، أَْو ُخلٌُق َيِع

  أَُبو ُعَبْيدِ اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ١٩١٧٤

ى بن َيْعقُوبَ ُموَس بن ُمَحمَِّد بن ُعقَْبةَ الشَّيَْبانِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدِ بن َعثَْمةَ، ثنا
أَْخبََرْتنِي أُمُّ َسلََمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى : الزَّمِْعيُّ، َعْن َهاِشمِ بن هَاِشمِ بن ُعْتَبةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َوْهبِ بن َزْمَعةَ، قَالَ

اللَُّهمَّ هَُؤالِء أَْهِلي، قَالَتْ أُمُّ :َخلَُهْم َتْحَت ثَْوَبِه، ثُمَّ قَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجَمَع فَاِطَمةَ َوالَْحَسَن وَالُْحَسْيَن، ثُمَّ أَْد
  .إِنَِّك ِمْن أَْهِلي:َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْدِخلْنِي َمَعُهْم، قَالَ: قُلُْت: َسلََمةَ

ُم بن هَاِشمٍ، َعْن َوْهبِ بن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، ثنا ُموَسى بن َيْعقُوَب، َحدَّثَنِي هَاِش - ١٩١٧٥
َتْيقَظَ َوُهَو خَاِثرُ أَْخبََرتْنِي أُمُّ َسلََمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اضْطََجَع ذَاتَ َيْومٍ ِللنَّْومِ، فَاْس: َزْمَعةَ، قَالَ

أَْخبََرنِي :َما َهِذِه التُّْرَبةُ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: قَظَ َوِفي َيِدهِ ُتْرَبةٌ َحْمَراُء ُيقَلبِّهَا، فَقُلُْتالنَّفْسِ، فَاْضطََجَع فََرقََد، فَاْسَتْي
ا، فََهِذِه تُْرَبتَُها، َحدَّثََنا أَرِنِي تُْرَبةَ اَألْرضِ الَِّتي ُيقَْتلُ ِفيَه: جِبْرِيلُ أَنَّ َهذَا ُيقَْتلُ بِأَْرضِ الِْعرَاقِ ِلُحَسْينٍ، فَقُلُْت ِلجِْبرِيلَ

ْسحَاَق، َعْن َهاِشمِ بن َعْبُد اللَِّه بن الَْجاُرودِ النَّْيسَاُبورِيُّ، ثنا أَْحَمدُ بن َحفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِبَْراهِيُم بن َعبَّاِد بن إِ
  .ةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهَهاِشمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َوْهبِ بن َزْمَعةَ، َعْن أُمِّ َسلََم

  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى الدَّارِيُّ - ١٩١٧٦

صَاِلحٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َوْهبِ بن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ، َعْن  ثنا َوكِيٌع، َعْن َزْمَعةَ بن: الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، قَاال
ُنَعْيَمانِ َخَرَج أَُبو َبكْرٍ ِفي ِتَجاَرٍة إِلَى ُبْصَرى قَْبلَ َمْوِت النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعامٍ، َوَمَعُه :أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
أَطِْعْمنِي، : ْرَملَةَ، َوكَاَنا َشهَِدا َبْدًرا، َوكَانَ ُنَعْيَمانُ َعلَى الزَّاِد، فَقَالَ لَُه سَُوْيبِطٌ، َوكَانَ َرُجال َمزَّاًحاَوُسَوْيبِطُ بن َح

  .حَتَّى َيجِيَء َصاحُِبَك، فَذَكَرَ الَْحِديثَ: قَالَ



بن ُسلَْيَمانَ، ثنا َعبَّاُد بن الَْعوَّامِ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ، ثنا َسعِيُد - ١٩١٧٧
طََرقَتْنِي حَْيَضِتي َوأََنا َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َعْن ُمَحمَِّد بن إِبَْراِهيَم، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

فََرجَْعُت : فَاْرجِِعي فَاضْطَجِِعي، قَالَْت:َنَعْم، قَالَ: َيا أُمَّ َسلََمةَ، لََعلَِّك نُِفْسِت، قُلُْت:فَاْنَسلَلُْت، فَقَالَ ِليَعلَْيِه َوَسلََّم 
  .فَاْضطَجَْعُت، َوَما بَْينِي وََبْيَنُه ِمَن اِإلَزارِ َما ُيَجاوُِز الرُّكَْبَتْينِ

لَْحَسنِ، ثنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، ثنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َعْن ُموَسى بن َيْعقُوَب، َعْن َيزِيدَ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ا - ١٩١٧٨
، كَانَ لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبن َعْبِد اللَِّه بن َوْهبِ بن َزْمَعةَ، أَنَّ أَبَاُه أَْخَبَرُه، أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ أَْخبََرْتُه، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َص
َدَخلَ َعلَْيَها، أََحَضَرْت لَهُ  َيْدُخلُ َعلَى أَْزوَاجِِه غََداةً، فَُيَسلُِّم َعلَْيهِنَّ، َوكَاَنْت ِمْنُهنَّ اْمَرأَةٌ عِْنَدَها َعَسلٌ، َوكَانَ كُلََّما

  ِمْنُه فََمكَثَ ِعْنَدَها كَذَِلَك، َوإِنَّ عَاِئَشةَ َوحَفَْصةَ َوَجدَا

  .َك ذَِلَك الَْعَسلَقَاال ِحَني َدَخلَ َعلَْيهَِما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّا َنْجُد مِْنَك رِيَح َمَعاِفَري، فََتَرِمْن ذَِلَك، فَ
  َوْهبِ بن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ بن اَألسَْوِدَعْن أُمِّ َسلََمةَ

طَّاِهرِ بن السَّْرحِ، ثنا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، ثنا ُموَسى بن َيْعقُوَب، أَْخَبرَنِي اْبُن أَبِي َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي ال - ١٩١٧٩
ُتْم لََبًنا إِذَا َشرِْب:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعَبْيَدةَ بن َعْبُد اللَِّه بن َزْمَعةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .فََمْضِمُضوا ِمْنُه، فَإِنَّ لَُه َدَسمًا
: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا خَاِلُد بن َمْخلٍَد، َعْن ُموَسى بن َيْعقُوَب، قَالَ - ١٩١٨٠

إِذَا َشرِْبُتمُ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت أَخَْبرَنِي أَُبو ُعبَْيَدةَ بن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ، َعْن
  .اللََّبَن فََمْضِمُضوا ِمْنُه، فَإِنَّ لَُه َدَسًما

ثنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا الَْخلِيلُ بن ُموَسى، - ١٩١٨١
لَمَّا كَانَ َمَساُء َيْومِ النَّْحرِ َرأَى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : ُعَبْيَدةَ بن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

أَبِي أَُميَّةَ، َوُهَما ُمَتقَمَِّصاِن، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعلَْيِه َوَسلََّم َوْهَب بن َزْمَعةَ، َوَرُجال ِمْن آلِ
إِنَّ َهذَا َيْوٌم :ِلَم ذَاَك َيا َرسُولَ اللَِّه؟، قَالَ: اْنزِْع قَِميَصَك، قَالَ َوْهٌب:ال، قَالَ: أَفَْضَت َيا أََبا عَْبِد اللَِّه؟، قَالَ:ِلَوْهبٍ
  ُص لَكُْم ِفيِه إِذَا َرمَْيُتْم َجمْرَةَأَُرخِّ

كُْم، وَلَْم ُيِفْض كَانَ كَهَْيأَِتهِ الَْعقََبِة، أَنْ ُتِحلُّوا ِمْن كُلِّ َشْيٍء ُحرَِّم َعلَْيكُْم ِمْن َشأِْن الَْحجِّ إِال النَِّساَء، فَإِذَا أَْمَسى أََحُد
  .َحَراًما َحتَّى ُيِفيَض
  َمَد َعْن أُمِّ َسلََمةََوْهٌب َمْولَى أَبِي أَْح

، ثنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ - ١٩١٨٢
َمَد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َوْهبٍ َمْولَى أَبِي أَْح

  .لَيَّةً ال لَيََّتْينِ:َعلَْيَها، َوِهَي َتْخَتِمُر، فَقَالَ
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسِعيدِ بن َيْربُوعٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

نا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الُْمَخرِِّميُّ، َحدَّثَنِي ُعثَْمانُ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ث - ١٩١٨٣
َعاَم  ْيِه َوَسلََّم قَالَ َألزَْواجِِهُعَمَر اَألخَْنُس، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسِعيدِ بن َيْربُوعٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .َهِذِه الِْحجَّةُ، ثُمَّ ظُُهورَ الُْحْصرِ:َحجَِّة الْوَدَاعِ
  اْبُن سَابٍِط َعْن أُمِّ َسلََمةَ



، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا ُمَعاوَِيةُ، َعْن ُسفَْيانَ، َوَشْيَبانَ، َعْن َجابِرٍ، َعنِ اْبنِ سَابٍِط - ١٩١٨٤
  .ِةكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا أََراَد أَنْ َيأْكُلَ َوُهَو ُجُنٌب تََوضَّأَ ُوُضوَءُه ِللصَّال: ةَ، قَالَْتَسلََم

  َما أَسَْنَدْت أُمُّ َسلََمةَ اْبُن َسابٍِط
ُد بن أََبانَ، ثنا أَُبو َشْيَبةَ، َعْن َعلْقََمةَ بن َمْرثٍَد، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمَحمَّ - ١٩١٨٥

  الرَّْحَمنِ بن َسابٍِط، عَْن

ِدِه َنْحَو جِهَاُدُهنَّ َهُهَناَوأَْوَمأَ بَِي:سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى النَِّساِء جِهَاٌد، قَالَ: أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .َمكَّةَ

  َباُب الَْهاِء
  السَّاِئُب مَْولَى أُمِّ َسلَمَةَ

َمْولَى أُمِّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْقَِطرَانِيُّ، ثنا كَاِملُ بن طَلَْحةَ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َدرَّاجٍ، َعنِ السَّاِئبِ  - ١٩١٨٦
  .َخْيُر َصالةِ النَِّساِء ِفي قَْعرِ ُبُيوِتهِنَّ:ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َر

َعنِ َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن َوْهبٍ، َعْن َعْمرِو بن الَْحارِِث، أَنَّ َدرَّاًجا أَْخَبرَُه،  - ١٩١٨٧
أَيَُّما امَْرأٍَة َنَزَعتْ :نَُّه، َسِمَع أُمَّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها، َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُالسَّاِئبِ أَ

  .ِثَياَبَها ِفي غَْيرِ َبيِْتَها خََرَق اللَُّه َعْنَها ِسْترََها
  يَّةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَالصَّْعُب بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَُم

َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، ثنا َيْحَيى بن ُسلَْيمِ بن َزْيٍد َموْلَى : َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، قَالَ - ١٩١٨٨
ن أَبِي أَُميَّةَ، َحدَّثَتْنِي أُمُّ َسلََمةَ، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ الصَّْعبِ بن َعْبِد اللَِّه ب

لَيَأِْتَينَّ َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ َيكِْذُب ِفيِه الصَّاِدُق، وََيُخونُ ِفيِه اَألمُِني، َوُيْؤَتَمُن الَْخُؤونُ، :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
ُيْؤِمُن بِاللَّهِ ْرُء وَلَْم ُيْسَتْشَهْد، َوَيْحِلُف َوإِنْ لَْم ُيسَْتْحلَْف، َوَيكُونُ أَسَْعَد النَّاسِ بِالدُّْنَيا لُكَُع بن لُكَعٍ، ال َوَيشَْهُد الَْم
  .َوَرسُوِلِه
  قَبِيصَةُ

  بن ذَُؤْيبٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ةُ بن َعْمرٍو، ثنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الِْفْريَابِيُّ، ثنا َعْبدُ الَْمِلِك بن َمْروَانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ، ثنا ُمَعاوَِي - ١٩١٨٩

ثنا أَُبو إِْسحَاَق الْفََزارِيُّ، َعْن َخاِلدٍ : الِْمصِّيِصيُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا الُْمَسيَّبُ بن َواِضحٍ، قَالُوا
َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَبِي : ي ِقالَبةَ، َعْن قَبِيَصةَ بن ذُؤَْيبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتالَْحذَّاِء، َعْن أَبِ

ال َتْدُعوا َعلَى :ْن أَْهِلِه، فَقَالَإِنَّ الرُّوَح إِذَا قُبَِض َتبَِعهُ الَْبَصُر، فََضجَّ َناٌس ِم:َسلََمةَ َوقَْد ُشقَّ َبَصُرُه، فَأَغَْمَض، َوقَالَ
اللَُّهمَّ اغِْفْر ألَبِي َسلََمةَ َواْرفَْع َدَرَجَتُه ِفي الْمَْهِديَِّني، :أَْنفُِسكُْم إِال بِخَْيرٍ، فَإِنَّ الَْمالِئكَةَ ُيَؤمُِّنونَ َعلَى َما َتقُولُونَ، ثُمَّ قَالَ

ُد بن َواغِْفْر لََنا َولَُه َيا َربَّ الَْعالَِمَني، اللَُّهمَّ افَْسْح لَُه ِفي قَْبرِِه َونَوِّْر لَُه ِفيِه، َحدَّثََنا ُمَحمَّ َواْخلُفُْه ِفي َعِقبِِه ِفي الْغَابِرِيَن،
أَبِي ِقالبَةَ، َعْن قَبِيَصةَ  ِعيَسى الْوَاِسِطيُّ، ثنا َمثَْنى بن ُمَعاٍذ، ثنا أَبِي، ثنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن الَْحَسنِ، َعْن َخاِلدٍ الْخَُزاِعيِّ، َعْن

َراِهيُم بن هَاِشمٍ، ثنا كَِثُري بن بن ذَُؤْيبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَغَْمَض أََبا َسلََمةَ، َحدَّثََنا إِْب
، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن قَبِيَصةَ بن ذَُؤْيبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرسُولَ َيحَْيى، َعْن َمْخلَِد بن ِهاللٍ، َحدَّثَنِي َخاِلٌد الَْحذَّاُء



  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَى أَبِي َسلََمةَ، فَذَكََر َنْحَو َحِديثِ الْفََزارِيِّ
  أَُبو ُسفَْيانَ َعْن أُمِّ

  َسلََمةَ
مَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، ثنا بِْشُر بن ُعَبْيسٍ، َحدَّثَنِي النَّْضُر بن َعرَبِيٍّ، َعْن َخارَِجةَ بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا ُمَح - ١٩١٩٠

نَّ ِفي السََّماِء َملَكَْينِ إِ:، قَالََعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َما َيأُْمُر بِاللِّنيِ َواآلَخُر َيأُْمُر أََحُدُهَما َيأُْمُر بِالشِّدَِّة َواآلَخُر َيأُْمرُ بِاللِّنيِ َوكُلٌّ ُمِصيٌب جِْبرِيلُ َوِميكَائِيلُ، وََنبِيَّاِن أََحُدُه

وًحا، َوِلي َصاِحَباِن أََحُدُهَما َيأُْمُر بِاللِّنيِ َواآلَخُر بِالشِّدَِّة َوكُلٌّ ُمِصيٌب، َوذَكَرَ بِالشِّدَِّة وَكُلٌّ ُمصِيٌب، َوذَكََر إِْبَراِهيَم َوُن
  .أََبا َبكْرٍ َوُعَمَر

  ُمْسِلُم بن ُسلَْيمٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
بََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، َعْن إِْسَحاقَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخ - ١٩١٩١

كَاَتَها حَتَّى َماَتْت، فََبلَغَ بن أَبِي فَْروَةَ، أَنَّ ُمْسِلمَ بن ُسلَْيمٍ َحدَّثَُه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َشاةً لَُهْم مَاَتْت، فَلَْم ُيْدرِكُوا ذَ
  .لَوِ اْنَتفَعُْتْم بِإِهَابِهَا:َسلََّم، فَقَالَذَِلَك َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  َعاِصُم بن أَبِي ُعبَْيٍد َعْن أُمِّ َسلََمةَ

بِي َحازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمصَْعُب بن َعْبِد اللَِّه الزَُّبْيرِيُّ، ثنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن أَ - ١٩١٩٢
اللَُّه َعلَْيِه  بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي ُعبَْيَدةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّىُسهَْيلِ 

  اآلِخرُ ال َشْيَء بَْعَدكَ،اللَُّهمَّ أَْنَت األَوَّلُ ال َشْيَء قَْبلََك، وَأَْنَت :َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ َيْدُعو بِهَُؤالِء الْكَِلَماِت

ْن َعذَابِ الْقَْبرِ َوَمْن ِفْتَنِة أَُعوذُ بَِك ِمْن كُلِّ َدابٍَّة نَاصَِيُتَها بَِيِدَك، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن اإلِثْمِ َوالْكََسلِ َوَمْن َعذَابِ النَّارِ َوَم
لَْمْغَرمِ، اللَُّهمَّ َنقِّ قَلْبِي ِمَن الَْخطَاَيا كََما َنقَّْيَت الثَّْوَب اَألْبَيَض ِمَن الدََّنسِ، الْغَِنى َوِفْتَنِة الْفَقْرِ، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن الْمَأْثَمِ وَا

ي أَسْأَلَُك َخْيرَ بَُّه، اللَُّهمَّ إِنِّاللَُّهمَّ َبعِّْد َبْينِي َوَبْيَن َخِطيئَِتي كََما َبعَّْدَت َبْيَن الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ، َهذَا َما َسأَلَ ُمَحمٌَّد َر
َمَماِت َوثَبِّْتنِي َوثَقِّلْ َموَازِينِي الَْمسْأَلَِة َوخَْيَر الدَُّعاِء َوَخْيرَ النَّجَاحِ َوَخْيرَ الْعََملِ َوَخْيَر الثََّوابِ َوَخْيَر الَْحَياِة َوَخْيَر الْ

َخِطيئَِتي، َوأَسْأَلُكَ الدََّرَجاتِ الُْعلَى ِمَن الَْجنَِّة آِمَني، اللَُّهمَّ إِنِّي  َوأَِحقَّ إَِميانِي َواْرفَْع َدَرَجِتي َوتَقَبَّلْ َصالِتي َواغِْفْر
لَى ِمَن الَْجنَِّة آِمَني، اللَُّهمَّ أَسْأَلَُك فَوَاِتحَ الَْخْيرِ َوَخوَاِتَمُه َوَجَواِمَعُه َوأَوَّلَُه َوآخَِرُه َوظَاِهَرُه وََباِطَنُه، َوالدََّرَجاتِ الُْع

ي أَسْأَلَُك َخالًصا ِمَن النَّارِ َساِلًما، َوَنجِّنِي ِمَن النَّارِ َوَمْغِفَرةِ اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ َوالَْمنْزِلَ الصَّاِلَح ِمَن الَْجنَِّة آِمَني، اللَُّهمَّ إِنِّ
َنفِْسي َوِفي َسْمِعي َوِفي َبَصرِي َوِفي ُروِحي َوِفي ُخلُِقي َوِفي َوأَْدِخلْنِي الَْجنَّةَ آِمنًا، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك أَنْ ُتَبارَِك ِلي ِفي 

  .َن الَْجنَِّة آِمَنيَخِليقَِتي َوأَهِْلي َوِفي َمحَْياَي َوِفي َمَماِتي، اللَُّهمَّ َوَتقَبَّلْ َحَسنَاِتي، َوأَسْأَلَُك الدََّرَجاِت الُْعلَى ِم
  َمةََعاِصُم بن أَبِي ُعبَْيٍد َعْن أُمِّ َسلَ

  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوِفيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ - ١٩١٩٣

َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ  بن ُمَحمٍَّد الطَّلِْحيُّ، ثنا َيْعقُوبُ بن ُمَحمٍَّد الزُّْهرِيُّ، َعْن ُعثَْمانَ بن طَلَْحةَ، ثنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ،
الَْيْوَم َماَت أََحبُّ َشْخصٍ كَانَ ِفي الدُّْنَيا إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، :َها قَالَْت َيْوَم َماَتْت عَاِئَشةَُسلََمةَ، أَنَّ
  .أَْسَتْغِفُر اللََّه َما َخال أََباَها:ثُمَّ قَالَْت

  َمْسرُوُق بن اَألْجَدعِ َعْن أُمِّ َسلََمةَ َوَمْن َرَوى َعْن أُمِّ َسلََمةَ ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة



ْن أُمِّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا َشرِيٌك، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َمْسُروقٍ، َع - ١٩١٩٤
ِمْن أَْصَحابِي َمْن ال َيرَانِي َبْعَد أَنْ أَُموَت أََبًدا، فََجاءَ :َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسلََمةَ، قَالَْت

ال َوال أُزَكِّي أََحًدا َبْعَدكَ أََبًدا، فََبكَى ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى : أَْنُشُدكِ اللََّه أََنا ِمْنُهْم؟، قَالَْت: ُعَمُر فََدَخلَ َعلَْيَها، فَقَالَ
اللَِّه الدَّْشَتِكيُّ، ثنا ُه، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد، ثنا غَْنُم بن ُمَحمَِّد بن سَِعيٍد الَْبْصرِيُّ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد َعْن

نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ ال
ِصمٍ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن َحدَّثََنا َعالنُ بن َعْبدِ الصََّمِد، ثنا الْقَاِسُم بن ِديَنارٍ، ثنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسى، ثنا إِسَْراِئيلُ، َعْن َعا

  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهَمْسرُوقٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ
  أَُبو وَاِئلٍ َشِقيُق بن َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، - ١٩١٩٥

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْتَعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَ
  .إِذَا َحضَْرُتُم الَْميَِّت، فَقُولُوا خَْيًرا، فَإِنَّ الَْمالِئكَةَ ُيَؤمُِّنونَ َعلَى َما َتقُولُونَ:َوَسلََّم

نِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا شَرِيٌك، َع - ١٩١٩٦
اللَُّهمَّ أْجُْرنِي ِفي ُمِصيبَِتي َوأَْعِقْبنِي : إِذَا أُصِيَب أََحُدكُمْ بُِمِصيبٍَة، فَلَْيقُلْ:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَْت

فَأَْعقََبنِي اللَُّه َخيًْرا ِمْنُه ُمحَمًَّدا َرُسولَ : َمْن َيْعقُُبنِي اللَُّه َبْعَد أَبِي َسلََمةَ، قَالَْت: َسلََمةَ، فَقُلُْت َخيًْرا بَِها، فَلَمَّا َماَت أَُبو
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َنا الُْحَسْيُن، ثنا ُعثَْمانُ، ثنا َجرِيٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن، ثنا َيحَْيى، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، ح َوَحدَّثَ - ١٩١٩٧
إِنَّ ِمْن أَْصَحابِي َمْن ال يََرانِي َبْعدَ :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: أَبِي َواِئلٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .أَنْ أُفَارِقَُه
ثنا َعِليُّ بن حَْربٍ الَْمْوِصِليُّ، ثنا اْبُن فُضَْيلٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق : ثََنا ُمَحمَُّد بن ُحَسْينٍ الْحَنَّاطُ، قَالََحدَّ - ١٩١٩٨

اللَِّه، كَْيَف أَقُولُ؟  َيا َرسُولَ: قَالَتْ أُمُّ َسلََمةَ لَمَّا َماَت أَُبو َسلََمةَ، قُلُْت: الشَّْيبَانِيِّ، َعْن وَاِصلٍ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، قَالَ
  ).ْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ اغِْفْر لَُه َوأَْعِقْبنِي ِمْنُه ُعقَْبى َناِفَعةٌ، فَقُلُْتَها، فَأَْعقََبنِي َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ: قُوِلي:قَالَ

  َعاِمُر بن َشرَاحِيلَ

  الشَّْعبِيُّ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
َمةَ، ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ثنا شُْعَبةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن أُمِّ َسلََحدَّثََن - ١٩١٩٩

اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بِكَ :، َوقَالََما خََرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َبْيِتي َصبَاًحا إِال َرفََع َبَصَرُه إِلَى السََّماِء: قَالَْت
ثََنا َعِليٌّ، ثنا أَُبو ُنعَْيمٍ، ثنا ُسفَْيانُ، أَنْ أَِضلَّ أَوْ أَُضلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَْو أَُزلَّ، أَْو أَظِْلَم أَوْ أُظْلََم، أَْو أَْجَهلَ أَوْ ُيْجَهلَ َعلَيَّ، َحدَّ

أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَو َحدِيِث ُشْعَبةَ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو  َعْن َمْنُصورٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن
مِّ َسلََمةَ، َعنِ َعْن أُبن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن إِْدرِيَس اَألْوِديِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، 

مِ بن ظَْبَيانَ الَْبْصرِيُّ، ثنا النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعِليِّ بن الْجَاُروِد، ثنا أَْحَمُد بن الَْحكَ
لََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنحَْوُه، َحدَّثََنا َخطَّابُ أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا سُفَْيانُ، َعْن زبَْيٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن أُمِّ َس

، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ بن َسْعٍد الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ُحمَْيُد بن َعيَّاشٍ، ثنا ُمؤَمَّلٌ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َوَعاِصمٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ



 َمْنُصورٍ، َعنِ ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َحدَّثََنا الَْمْعَمرِيُّ، ثنا ُعقَْبةُ، ثنا ُشَعْيبُ بن إِْسحَاَق، َعْن َمْعَمرٍ، َعْنالنَّبِيِّ صَلَّ
  ْيُد بنالشَّْعبِيِّ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمثِْلِه، َحدَّثََنا ُعَب

ةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َعبِيَدةُ بن ُحمَْيٍد، َعْن َمْنُصورٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن أُمِّ َسلََم
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

  كُلْثُوٌم الْخَُزاِعيُّ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعاِصُم بن َعِليٍّ ثنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ، َعْن َجاِمعِ بن َشدَّاٍد، َعْن كُلْثُومٍ َحدَّثَ - ١٩٢٠٠

يَْنُب امَْرأَةُ َعْبِد اللَِّه بن َءتْ َزالْخَُزاِعيِّ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنََّها كَاَنْت ُتفَلِّي رَأَْس َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجا
أَقْبِِلي َعلَى ِفالَيِتِك، :ِه َوَسلََّمَمْسُعوٍد، فََجَعلَْت ُتكَلُِّمنِي َوأُكَلُِّمَها َوَرفَْعُت َبَصرِي إِلَْيَها، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َهذَا كََما َصَنَعِت امَْرأَةُ ُعثَْمانَ بن : فََجَعلُْت أَْشكُو ِضيَق الَْمْسكَنِ، فَقَالَ: َزْيَنُبفَإِنَِّك لَْسِت ُتكَلِِّمينَها بِعَْيَنْيِك، قَالَْت 
ةً كَذَاَك َمنِ اْخَتطَّ ُخطَّ:َمَمظُْعوٍن، لَْم َيَسُعَها َما نََزلَْت َحتَّى َنَزلَ َعلَى َرأْسَِها، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .ا بِالَْمِديَنِةبِالَْمِديَنِة ِمَن الْمَُهاجَِراِت، فَلََها ِخطَُّتَها، فََورِثَْت َنِصيَبَها ِمْن َدارِ َعْبدِ اللَِّه، وَأَحَْرَزْت َداَرَه

  الُْمهَاجُِر بن الِْقْبِطيَِّة َعْن أُمِّ َسلََمةَ
: َحدَّثََنا ُزَهيٌْر، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ُرفَْيعٍ، َعنِ الْمَُهاجِرِ بن الِْقبِْطيَِّة، قَالََحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا أَُبو الَْولِيِد،  - ١٩٢٠١

َحتَّى إِذَا َيُعوذُ َعاِئذٌ بِالَْبْيِت، فَُيْبَعثُ إِلَْيِه َبَعثٌ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َدَخلَْنا َعلَى أُمِّ َسلََمةَ، فَقَالَْت
  :كَاُنوا بَِبْيَداَء ِمَن اَألْرضِ ُخِسفَْت بِهِْم، قُلُْت

ُيْخَسُف بِِه َمَعُهْم، َولَِكنَُّه ُيْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى َما كَانَ ِفي نَفِْسِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن :َيا نَبِيَّ اللَِّه، َمْن كَانَ كَارِهًا، قَالَ
 بن الِْقْبِطيَِّة، ثنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ، ثنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن الُْمخَْتارِ، ثنا أَُبو ُيوُنَس الْقُشَْيرِيُّ، َعنِ الُْمهَاجِرَِعْبِد الْعَزِيزِ، 

بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا  َسِمْعُت أُمَّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه، َحدَّثََنا ُحَسْيُن: قَالَ
  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُهَوِكيٌع، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن أَبِي يُوُنسَ الَْباِهِليِّ، َعنِ الُْمهَاجِرِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

  َسلََمةَأَُبو َعْبِد اللَِّه الَْجدَِليُّ َعْن أُمِّ 
اللَِّه  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا ِفطُْر بن َخِليفَةَ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي َعْبِد - ١٩٢٠٢

َوَمْن َيُسبُّ : للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيكُْم؟، قُلُْتَيا أََبا َعْبِد اللَِّه، أَُيَسبُّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا: قَالَتْ أُمُّ َسلََمةَ: الَْجَدِليِّ، قَالَ
أَلَْيسَ ُيَسبُّ َعِليٌّ َوَمْن ُيِحبُُّه، َوقَْد كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟، قَالَْت

: بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا َعْونُ بن َسالَمةَ، ح َوَحدَّثََنا الْقَتَّاُت، ثنا َعْبُد الَْحمِيِد بن صَاِلحٍ، قَاال ُيِحبُُّه، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ يِّ َصثنا ِعيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجدَِليِّ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِ

  .ِمثْلَُه
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن يَزِيَد - ١٩٢٠٣

ةَ بن كَُهْيلٍ، َسلََماَألدِْميُّ، ثنا َيْحَيى بن َيْعلَى اَألْسلَِميُّ، َعْن َسْعٍد اِإلْسكَاِف، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن 
إِنِّي أُْبِغُض الَْمرْأَةَ َتْخُرُج ِمنْ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه الَْجَدِليِّ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .َبْيِتَها َتُجرُّ ذَْيلََها َتْشكُو َزْوجََها
  ْن أُمِّ َسلََمةََيحَْيى بن الَْجزَّارِ َع



بن ُمرَّةَ،  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُعَبْيٍد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْمرِو - ١٩٢٠٤
َيا أُمَّ : لَْيِه َوَسلََّم َعلَى أُمِّ َسلََمةَ، فَقَالُواَدَخلَ نَاٌس ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع: َعْن َيْحَيى بن الَْجزَّارِ، قَالَ

كَاَنْت َعالنَِيُتُه َوِسرُُّه سََواًء، ثُمَّ َنِدَمْت، :الُْمْؤِمنَِني، َحدِِّثيَنا َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
  .أَْحَسْنِت:ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َدَخلَ أَْخَبْرتُُه، فَقَالَأَفَْشْيُت ِسرَّ َرسُولِ اللَِّه َصلَّ:فَقَالَْت

ن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، ثنا ُعثَْمانُ ب - ١٩٢٠٥
كَانَ َرُسولُ : يَةَ، ثنا اَألْعَمُش، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن َيْحَيى بن الْجَزَّارِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتثنا أَُبو ُمَعاوِ: َشْيَبةَ، قَاال

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيوِتُر بِثَالثَ َعْشَرةَ، فَلَمَّا كَبَِر َوَضُعَف أَْوَتَر بَِسبْعٍ
  لَْحةَ بن ُعبَْيِد اللَِّه َعْن أُمِّ َسلََمةَأَُبو َصاِلحٍ َموْلَى طَ

  حٍ،َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم، ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َمْيُموٍن أَبِي َحْمَزةَ، َعْن أَبِي َصاِل - ١٩٢٠٦

لََّم َرأَى غُالًما لََها ُيَصلِّي، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
َصاِلحٍ، َعْن  َترَِب َوْجُهَك َيا رََباُح، َحدَّثََنا َعِليٌّ، ثنا َعْمُرو بن َعْوٍن، ثنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَبِي َحمَْزةَ، َعْن أَبِي:َوَسلََّم

ْيٌس، َعْن أَبِي لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا قَأُمِّ َسلََمةَ، َعنِ ا
ثََنا َعْبدَانُ بن أَْحَمَد، ثنا زَْيُد بن َحْمَزةَ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه، َحدَّ

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الْحَرِيشِ، ثنا أَُبو َهمَّامٍ، َعْن ُهْدَبةَ بن الِْمْنهَالِ، َعْن َمْيُموٍن، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ 
  .َوَسلََّم َنْحَوُه

  مِّ َسلََمةَالَْمْعرُوُر بن ُسوَْيٍد َعْن أُ
قََمةَ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن لَْيٍث، َعْن َعلْ - ١٩٢٠٧

َما َمَسخَ اللَّهُ :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّ: َمْرثٍَد، َعنِ الَْمْعرُورِ بن سَُوْيٍد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .ِمْن َشْيٍء، فَكَانَ لَُه َعِقٌب َوال َنْسلٌ

َحدَّثََنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا أَْحَمُد بن إِْبَراِهيَم الْمَْوِصِليُّ، ثنا َخلَُف بن َخِليفَةَ، ح َو - ١٩٢٠٨
ثنا سَِعيُد بن بن إِْسَحاَق، ثنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، ثنا َخلَُف بن َخِليفَةَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّائِغُ،  ُحَسْيُن

  َمْنُصورٍ، ثنا َخلَُف بن َخِليفَةَ، َعْن لَْيٍث، َعْن َعلْقََمةَ بن َمْرثٍَد، َعنِ الَْمْعُرورِ بن

إِذَا ظَهََرِت الَْمعَاِصي ِفي :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َسِمْعتُ أُمَّ َسلََمةَ، َتقُولُ: ُسوَْيٍد، قَالَ
فَكَْيَف َيْصَنُع : َبلَى، قُلُْت:َيا َرسُولَ اللَِّه، أََما ِفي النَّاسِ َيْومَِئٍذ نَاسٌ َصاِلُحونَ، قَالَ: أُمَِّتي َعمَُّهُم اللَُّه بَِعذَابٍ، قُلُْت

  .ُيصِيُبُهْم َما أََصاَب النَّاَس، ثُمَّ َيِصُريونَ إِلَى َمْغِفَرٍة ِمَن اللَِّه َورِضَْواٍن، لَفْظُ َحدِيِث أَبِي الرَّبِيعِ:أُولَِئَك؟، قَالَ
  إِْنَسانٌ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ثنا أَُبو غَسَّانَ، ثنا كَاِملُ أَُبو الَْعالِء، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن إِْنَساٍن،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، - ١٩٢٠٩
  .كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا اطَّلَى َبَدأَ بِعَاَنِتِه، فَُهَو الَِّذي َيِليَها: َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  ُمَخارِقِ َعْن أُمِّ َسلََمةََحسَّانُ بن الْ
قَالَْت أُمُّ : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ، ثنا َجرِيٌر، َعنِ الشَّيَْبانِيِّ، َعْن َحسَّانَ الُْمَخارِقِ، قَالَ - ١٩٢١٠

َما َهذَا؟، :اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْغِلي، فَقَالَ اشَْتكَِت اْبَنةٌ ِلي فََنَبذُْت لََها ِفي كُوزٍ لََها، فََدَخلَ َرسُولُ: َسلََمةَ
  .إِنَّ اللََّه لَْم َيجَْعلْ ِشفَاَءكُْم ِفيَما ُحرَِّم َعلَْيكُْم:إِنَّ اْبنَِتي اْشَتكَْت فََنَبذُْت لََها َهذَا، فَقَالَ: فَقُلِْت



  َحكِيُم بن َسْعٍد َعْن أُمِّ َسلََمةَ
كِيمِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ، ثنا َجرِيٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َجْعفَرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َح - ١٩٢١١

لَْبْيِت َويُطَهَِّركُمْ إِنََّما يُرِيدُ اللَُّه لُِيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ ا: "َهِذهِ اآلَيةُ: بن َسْعٍد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  األحزاب"[َتطْهِريًا

  .ِفي َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعِليٍّ َوفَاِطَمةَ َوالَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ] ٣٣آية 
  رِبِْعيُّ بن ِحرَاشٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ثنا َزاِئَدةُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن رِْبِعيِّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا  - ١٩٢١٢
َيا َرسُولَ : َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َساِهُم الَْوجِْه، فَقُلُْت: بن ِحرَاشٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

الدََّنانُِري الَِّتي أََتْوَنا بَِها، ُنسِّيُتَها ِفي َخْصمِ ِفرَاِشي، ُنسِّيُت أَنْ أَقْسَِمَها قَْبلَ أَنْ :ِلي أََراكَ َساِهَم الَْوْجِه؟ قَالَاللَِّه، َما
بن َمْردَانِيةَ، ثنا ُرقَْيةُ، َعْن َعْبِد  أُْمِسَي، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن إِْسَحاَق، ثنا َيْحَيى بن دَاُوَد الَْواِسِطيُّ، ثنا إِْبَراِهيُم بن َيزِيَد
  .الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن رِْبِعيٍّ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه

  ُمْنِذٌر الثَّْورِيُّ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
سَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، ثنا َجْعفٌَر اَألْحَمُر، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم الَْع - ١٩٢١٣

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا غَِضبَ : َجاِمعِ بن أَبِي َراِشٍد، َعْن ُمْنِذرٍ أَبِي َيْعلَى، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .َوْجُهُه اْحَمرَّ

  َصاِلُح بن َزْيٍد َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ْسحَاَق، ثنا َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َيْعلَى بن ُعبَْيٍد، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِ - ١٩٢١٤

قَالَ ِلي َرُسولُ : ى الُْجهَنِيُّ، َعْن َصاِلحِ بن َزْيٍد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتثنا مُوَس: َعِليُّ بن َبْحرٍ، ثنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، قَاال
  اللَِّه َصلَّى

اَولُُه اْجِلِسي بِالَْبابِ فَال َيِلَجنَّ َعلَيَّ أََحٌد، فَقُْمُت بِالْبَابِ إِذْ َجاَء الُْحَسْيُن َوُهَو َوِصيٌف فَذََهْبُت أََتَن:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َيا َنبِيَّ اللَِّه، َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَك أَمَْرتَنِي أَنْ ال يَِلَجنَّ َعلَْيَك أََحٌد َوإِنَّ اْبَنكَ : فََسَبقَنِي الُْغالُم فََدَخلَ َعلَى َجدِِّه، فَقُلُْت

الْبَابِ، فََوَجدُْتَك ُتقَلُِّب بِكَفَِّك شَْيئًا َوُدُموُعَك َتسِيلُ َجاَء فَذََهْبُت أََتَناَولُُه فََسَبقَنِي، فَلَمَّا طَالَ ذَِلَك َتطَلَّْعُت ِمَن 
هَِي الَِّتي نََعْم أََتانِي جِبْرِيلُ، فَأَْخبََرنِي أَنَّ أُمَِّتي َيقُْتلُوَنُه، َوأَتَانِي بِالتُّْرَبِة الَِّتي ُيقَْتلُ َعلَْيَها، فَ:َوالصَّبِيُّ َعلَى َبطْنَِك، قَالَ

  .كَفِّيأُقَلُِّب بِ
  زِرُّ بن حَُبْيشٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ذُوِعيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف، ثنا َيْحَيى بن ِخذَامٍ السَّقَِطيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُمَحمَّدٍ الَْج - ١٩٢١٥
ثنا الَْحكَُم بن َمْرَوانَ الضَّرِيُر، : َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الَْعبَّاِديُّ، قَالُوا ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُزهَْيرٍ، ثنا

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : ثنا َعْبُد الَْغفَّارِ بن الْقَاِسمِ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن زِرِّ بن ُحَبْيشٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .إِنَّ ِمْن أَْصحَابِي َمْن لَْم يََرنِي بَْعَد أَنْ أَمُوَت:ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُصلَّى اللَّ

  ُنفَْيُع بن الَْحارِِث َعْن أُمِّ َسلََمةَ
لَمْ :َسلََمةَ، قَالَْت َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيِسريُ بن ُسرَْيجٍ، َعْن ُنفَْيعِ بن الَْحارِِث، َعْن أُمِّ - ١٩٢١٦

  .َنْنُخلْ ِلَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدِقيقًا قَطُّ



  َسِعيُد بن َوْهبٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
  َحدَّثَنَا - ١٩٢١٧

َسِعيدِ بن َوْهبٍ، أَْو َعْن أَِخيِه، َعْن أُمِّ  َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ، ثنا َشرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن
  .فََهال اْنَتفَْعُتمْ بِإِهَابَِها؟:َسلََمةَ، أَنَّ َشاةً لَُهْم َماَتْت، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َماِلُك بن َجعَْوَنةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ٍد الَْملِْطيُّ، ثنا أَُبو نَُعْيمٍ، ثنا ُموَسى بن قَْيسٍ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن ِعَياضِ بن َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمَّ - ١٩٢١٨

ُه كَانَ َعِليٌّ َعلَى الَْحقِّ َمنِ اتََّبَعُه اتََّبَع الَْحقَّ، َوَمْن َتَركَ:َسِمْعُت أُمَّ َسلََمةَ، َتقُولُ: ِعَياضٍ، َعْن َماِلكِ بن َجْعَوَنةَ، قَالَ
  .َتَرَك الَْحقَّ َعْهًدا َمْعُهوًدا قَْبلَ َيْوِمِه َهذَا

  َعِطيَّةُ أَُبو الْمَُعدِّلِ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
: االَهْوذَةُ، قَ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن صَاِلحٍ الشِّريَازِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن الَْهيْثَمِ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ، ثنا - ١٩٢١٩

انَ، َعْن َعْوٍف، َعْن ثنا َعْوٌف، ح َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ، ثنا أَُبو ظَفََر عَْبُد السَّالمِ بن ُمطَهَّرٍ، ثنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَم
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليا بَِيٍد َوفَاِطَمةَ بَِيٍد، اعَْتَنَق َرسُولُ اللَّهِ َص: َعِطيَّةَ أَبِي الُْمَعدِّلِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

اللَُّهمَّ إِلَْيَك ال إِلَى النَّارِ أََنا َوأَْهلُ َبيِْتي، قَالَتْ :َوَعطََف َعلَْيهَِما َخِميَصةً كَاَنْت َعلَْيِه َسْوَداَء، َوقَبَّلَ َعِليا َوفَاِطَمةَ، َوقَالَ
  .َوأَْنِت:أَْي َرسُولُ اللَِّه وَأََنا؟ قَالَ: ُتأُمُّ َسلََمةَ، قُلْ

  َوَمْن َحدَّثَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ ِمْن أَْهلِ الَْبْصَرةِ َضبَّةُ بن ِمْحَصنٍ الَْعَنزِيُّ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، - ١٩٢٢٠

ثنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ : ثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، ثنا أَُبو ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، قَاالثنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، ح َوَحدَّ
ونُ أَُمَراُء، إِنَُّه َسَيكُ:الَالَْحَسنِ، َعْن َضبَّةَ بن ِمْحَصنٍ الَْعَنزِيِّ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
ال َما َصلَّوْا، :أَفَال ُنقَاِتلُُهْم؟ قَالَ: فَُيْعَرفُونَ َوُيْنكَُرونَ، فََمْن َعَرَف َبرَِئ، َوَمْن أَْنكَرَ َسِلَم، وَلَِكْن َمْن َرِضَي َوَتاَبَع، قَالُوا

بن الُْمَعلَّى الرَّازِيُّ، َعْن أَْشَعثَ، َعْن ِهَشامٍ، َعنِ الَْحَسنِ،  َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى الرَّازِيُّ، ثنا ُزنَْيُج أَُبو غَسَّانَ، ثنا ُمحَمَُّد
ُن بن إِْسَحاَق، ثنا أَُبو الرَّبِيعِ، َعْن َضبَّةَ بن ِمْحَصنٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه، َحدَّثََنا الُْحَسْي

ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، ثنا الُْمَعلَّى بن زَِياٍد، َوِهَشاٌم، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َضبَّةَ بن ِمْحَصنٍ، : َعاذٌ، ثنا ُمَسدٌَّد، قَاالح َوَحدَّثََنا ُم
  .َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنحَْوُه

ثنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى، ثنا حِبَّانُ بن : ْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، وَالُْحَسْيُن بن ُمهَّانَ، قَاالَحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّ - ١٩٢٢١
: مِّ َسلََمةَ، قَالَْتأَغْلََب بن َتِميمٍ الَْمْسُعوِديُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َضبَّةَ بن ِمْحَصنٍ، َعْن أُ

َت، فَلَْم َيَر أََحدًا، ثُمَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الصَّحَْراِء فَإِذَا ُمَناٍديا ُينَاِديِه َيا َرسُولَ اللَِّه، فَالَْتفَكَانَ 
  :حَاَجَتِك؟قَالَْت:ا، فَقَالَاْدنُ ِمنِّي َيا َرُسولَ اللَِّه، فََدَنا مِْنَه: الْتَفََت فَإِذَا ظَْبَيةٌ مَُوثَّقَةٌ، فَقَالَْت

َعذَّبَنِي اللَّهُ : َوَتفَْعِلَني؟، قَالَْت:إِنَّ ِلي َخَشفَْينِ ِفي ذَِلَك الَْجَبلِ فَُحلَّنِي حَتَّى أَذَْهَب، فَأُْرِضَعُهَما، ثُمَّ أَْرجِعُ إِلَْيَك، قَالَ
لََك : ، فَأَْرضََعْت َخشَفَْيَها، ثُمَّ َرَجَعْت، فَأَْوثَقََها وَاْنَتَبَه اَألْعرَابِيُّ، فَقَالَبَِعذَابِ الِْعشَارِ إِنْ لَْم أَفَْعلْ، فَأَطْلَقََها فَذََهَبْت

كَ أَْشَهدُ أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه َوأَنَّ: َنَعْم، ُتطِْلُق َهِذِه، فَأَطْلَقََها، فََخَرَجْت َتْعدُو، َوِهَي َتقُولُ:َحاَجةٌ َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ
  .َرسُولُ اللَِّه



  ُعثَْمانُ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْوَهبٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ثنا َسالُم بن أَبِي ُمِطيعٍ، ثنا : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، َوُمَعلَّى بن أََسٍد، قَاال - ١٩٢٢٢

َدَخلَْنا َعلَى أُمِّ َسلََمةَ، فَأَْخَرَجْت لََنا ُصرَّةً ِفيَها َشْعُر النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َهبٍ، قَالَُعثَْمانُ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْو
رٍ، ثنا ُمحَمَُّد بن َمْعَمرٍ، ثنا َهذَا ِمْن َشْعرِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْي:َمْخضُوٌب بِِحنَّاٍء، فَقَالَْت

  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُهأَُبو َعاِصمٍ، َعْن َمْنُصورِ بن ِدينَارٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
  ُمَعاوَِيةُ بن قُرَّةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

يَةَ لُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعنِ الُْمَعلَّى اَألَسِديِّ، َعْن ُمَعاوَِحدَّثََنا ا - ١٩٢٢٣
َصاِئمًا، َوكَانَ ال َيُعبُّ َيشَْرُب كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْبَدأُ بِالشََّرابِ إِذَا كَانَ : بن قُرَّةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا
  َحدَّثََنا أَبُو - ١٩٢٢٤

: ةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتُعَمَر الضَّرِيُر، ثنا أَُبو ُيوُنَس، ثنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعنِ الُْمَعلَّى الْمَاِلِكيِّ، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّ
  .ُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمال َيُعبُّ ِفي َشرَابِِه َمرََّتْينِ أَوْ ثَالثًاكَانَ َر

  ُزبَْيٌد الَْياِميُّ َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ
ْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا أَُبو إِسَْراِئيلَ، َعْن زَُبْيٍد، َع - ١٩٢٢٥

األحزاب آية "[إِنََّما يُرِيدُ اللَُّه لُِيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َويُطَهَِّركُمْ َتطْهِريًا"أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ اآلَيةَ نََزلَْت ِفي بَْيِتَها 
ِليٌّ َوفَاِطَمةُ َوالَْحَسُن وَالُْحَسْيُن، فَأََخذَ َعَباَءةً فََجلَّلَُهْم بَِها، ثُمَّ ، َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَع] ٣٣
أََنا َيا َرسُولَ اللَِّه، َو: الْبَابِاللَُّهمَّ َهُؤالِء أَْهلُ بَْيِتي، فَأَذِْهْب َعْنُهُم الرِّْجَس َوطَهِّْرُهْم تَطْهِريًا، فَقُلُْت َوأََنا ِعْنَد َعَتَبِة :قَالَ

ى بن َزكَرِيَّا إِنَّكِ بَِخْيرٍ وَإِلَى َخْيرٍ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهيْرٍ، ثنا مُوَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ، ثنا َيْحَي:َمَعُهْم؟ قَالَ
َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بن إِبَْراِهيَم، ثنا ِهاللُ بن ِمقْالصٍ، َعْن ُزبَْيٍد، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أُمِّ 

ْوَشبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َنحَْوُه، َحدَّثََنا عَْبَدانُ، ثنا َزْيُد بن الَْحرِيشِ، ثنا أَُبو أَحَْمَد، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن زَُبْيٍد، َعْن َشْهرِ بن َح
َسلََّم َنْحوَُه، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ السَِّراُج، ثنا اْبُن أَبِي الُْحَسْينِ، ثنا َجْعفٌَر اَألْحَمُر، َعنِ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  اَألْجلَحِ، َعْن ُزبَْيٍد، َعْن

  .َشْهرٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ِمثْلَُه
  أَُبو كَْعبٍ َصاِحبُ الْجَرِيِد َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ

النَّبِيَّ دَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، ثنا ُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم، ثنا أَُبو كَْعبٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َح - ١٩٢٢٦
  .َيا ُمقَلَِّب الْقُلُوبِ ثَبِّْت قَلْبِي َعلَى دِينَِك:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ َيقُولُ

ثنا الْفَْضلُ بن َسْهلٍ اَألعَْرُج، ثنا َعِليُّ بن ثَابٍِت، َعْن : َنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاالَحدَّثَ - ١٩٢٢٧
للَِّه َصلَّى َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ ا: أَْسبَاٍط، َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن بِاللِ بن ِمرْدَاسٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

اْدعِ ِلي َزْوُجِك وَاْبنَْيِك، فََدَعْوتُُهْم فَطَِعُموا :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََتْتُه فَاِطَمةُ بِخَرِيَزٍة فََوضََعْتُه َبْيَن َيَدْيِه، فَقَالَ ِلي
َهُؤالِء أَْهلُ َبْيِتي َوَحاَمِتي، :َوَسلََّم الِْكَساَء َعلَْيهِْم، ثُمَّ قَالَ َوَتْحَتُهْم ِكَساٌء َخْيبَرِيٌّ، فََجَمَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .فَأَذِْهْب َعْنُهُم الرِّْجَس َوطَهِّْرُهْم تَطْهًِريا
  ثَابِتٌ الُْبَنانِيُّ َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ



ن َخلٍَف، ثنا أَبِي، َعْن ثَابٍِت الْبَُنانِيِّ، َعْن َشْهرِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َخلَُف بن ُموَسى ب - ١٩٢٢٨
ِملَ غَْيَر صَاِلحٍ، َحدَّثََنا َعِليٌّ، َحْوَشبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ َيقَْرأُ َهِذِه اآلَيةَ إِنَُّه َع

ُه نا َعْبُد الْعَزِيزِ بن الُْمْختَارِ، َعْن ثَابٍِت، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّثنا ُمَعلَّى بن أََسٍد، ث
  َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُه، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا طَالُوُت بن

  .، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُهَعبَّاٍد، ثنا هَاُرونُ بن ُموَسى، َعْن ثَابٍِت
، ثنا َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن َعِقيلٍ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُعَمَر الَْباِهِليُّ - ١٩٢٢٩

ةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ُس بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا دَاُوُد بن أَبِي ِهْنٍد، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمَعبَّا
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقََرأَ َهذَا الَْحْرفَ إِنَُّه َعِملَ غَْيَر صَاِلحٍ

ْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُعثَْمانُ بن ُمَضَر، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ، َعْن َشْهرِ بن َحدَّثََنا ُعَب - ١٩٢٣٠
  .صَاِلحٍ َحْوَشبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقََرأَ َهذَا الَْحْرَف إِنَُّه َعِملَ غَْيَر

  َعِليُّ بن َزْيٍد َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ
مِّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاٌج، ثنا َحمَّاٌد، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أُ - ١٩٢٣١

ائْتيِنِي بَِزْوجِِك وَاْبَنْيِه، فََجاَءْت بِهِْم، فَأَلْقَى َرُسولُ اللَِّه :اِطَمةََسلََمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلفَ
اللَُّهمَّ إِنَّ َهُؤالِء آلُ ُمَحمٍَّد، فَاجَْعلْ َصلََواِتَك :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيهِْم ِكَساًء فََدِكيا، ثُمَّ َوَضَع َيَدُه َعلَْيهِْم، فَقَالَ

فََرفَْعُت الِْكَساَء َألْدُخلَ َمَعُهْم، فَجََبذَُه ِمْن َيَديَّ، : َبَركَاِتَك َعلَى آلِ ُمحَمٍَّد، فَإِنَّكَ َحِميٌد َمجِيٌد، قَالَْت أُمُّ َسلََمةََو
  .إِنَِّك َعلَى خَْيرٍ:َوقَالَ

  ُعقَْبةُ بن َعْبِد اللَِّه الرِّفَاِعّي َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ
  دَّثََنا عَْبُدَح - ١٩٢٣٢

رِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أُمِّ الَْوارِِث بن إِبَْراهِيَم الَْعْسكَرِيُّ، ثنا حَْوثََرةُ بن أَشَْرَس، ثنا ُعقَْبةُ بن َعْبِد اللَِّه الرِّفَاِعيُّ، َعْن َشْه
تيِنِي بَِزْوجِِك وَاْبنَْيِك، فََجاَءْت بِهِْم، فَأَلْقَى َعلَيْهِْم َرسُولُ ائْ:َسلََمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلفَاِطَمةَ

هَُؤالِء آلُ ُمَحمٍَّد، فَاْجَعلْ َصلَوَاِتَك وََبَركَاِتَك َعلَى آلِ ُمَحمٍَّد، كََما :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِكَساًء، ثُمَّ قَالَ
  .اهِيَم إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌدَجَعلَْتَها َعلَى آلِ إِْبَر

  الَْحكَُم بن ُعَتْيَبةَ َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ
َوُعثَْمانُ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن، ثنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ،  - ١٩٢٣٣

ا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعْمرٍو، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، ثن: أَبِي َشْيَبةَ، قَالُوا
  .َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن كُلِّ ُمْسِكرٍ َوُمفَتِّرٍ:قَالَْت

  بن حَْوَشبٍ َيزِيُد َمْولَى الصَّْهَباِء َعْن َشْهرِ
ثنا َوِكيٌع، َعْن َيزِيَد َمْولَى الصَّْهَباِء، َعْن َشْهرِ بن : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى، َوُعثَْمانُ، قَاال - ١٩٢٣٤

، ] ١٢املمتحنة آية "[يَنَك ِفي َمْعُروٍفال َيْعِص: "َحْوَشبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَْولَُه
  .النَّْوُح:قَالَ

  َحبِيُب بن أَبِي ثَابٍِت َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ



دَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ُمَحمَِّد بن َمْنصُورٍ، ثنا ُحَسْيٌن اَألْشقَُر، َح - ١٩٢٣٥
  بن أَبِي اَألْسَوِد، ثنا اَألْعَمُش، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َمْنُصوُر

َعِليٍّ َوفَاِطَمةَ َوالَْحَسنِ َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذَ ثَْوًبا فََجلَّلَُه َعلَى 
األحزاب آية "[إِنََّما يُرِيدُ اللَُّه لُِيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َويُطَهَِّركُمْ َتطْهًِريا"أَ َهِذِه اآلَيةَ َوالُْحَسْينِ، ثُمَّ قََر

٣٣. [  
  زَْيٌد الْعَمِّيُّ َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ

، ثنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمٍَّد، َعْن أَبِي الْفَْضلُ الْقَْيِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن نُوحٍ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا َيحَْيى بن َعالنُ - ١٩٢٣٦
َعِملَ غَْيرَ : "ُهقََرأََعْن َزْيٌد الْعَمِّيُّ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ

  ] .٤٦هود آية "[َصاِلحٍ
  يدِ بن َبهَْراَم َشْهُر بن حَْوَشبٍَعْبُد الَْحِم
: ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن ِمْنَهالٍ، ثنا َعْبدُ الَْحِميدِ بن َبهَْراَم، ثنا َشْهُر بن حَْوَشبٍ - ١٩٢٣٧

َيا ُمقَلَِّب الْقُلُوبِ ثَبِّْت قَلْبِي َعلَى :ِه َوَسلََّم كَانَ ُيكِْثُر أَنْ َيقُولَإِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي: َسِمْعُت أُمَّ َسلََمةَ، قَالَْت
نََعْم، َما َخلََق اللَُّه ِمْن بين آَدَم ِمْن َبَشرٍ إِال َوقَلُْبُه َبْينَ :َيا َرسُولَ اللَِّه، َوإِنَّ الْقُلُوَب لََتَتقَلَُّب؟، قَالَ: قُلُْت: ِدينَِك، قَالَْت

وَبَنا َبْعدَ إِذْ َهَدانَا، َوَنسْأَلُُه أَنْ ُبَعْينِ ِمْن أَصَابِعِ اللَِّه إِنْ َشاَء أَقَاَمُه َوإِنْ َشاَء أََزاغَُه، فََنْسأَلُ اللََّه َربََّنا أَنْ ال ُيزِيغَ قُلُأُْص
قُوِلي اللَُّهمَّ اغِْفرْ :للَِّه، فََعلِّْمنِي ُدَعاًء أَْدُعو بِِه ِلنَفِْسي، قَالََيا َرُسولَ ا: َيَهَب لََنا ِمْن لَُدْنهُ َرْحَمةً إِنَُّه ُهَو الَْوهَّاُب، قُلُْت

  ِلي ذَْنبِي وَأَذِْهْب غَْيظَ قَلْبِي َوأَجِرْنِي

  .ِمْن ُمِضالِت الِْفَتنِ
َسِمْعُت أُمَّ َسلَمَةَ : ا َشْهرُ بن َحْوَشبٍ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا أَُبو الَْولِيِد، ثنا َعْبُد الَْحمِيِد بن بَْهَراَم، ثن - ١٩٢٣٨

قََتلُوُه قََتلَُهُم اللَُّه َعزَّْوُه وَذَلُّوهُ : ِحَني َجاَء َنْعيُ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه، لََعَنْت أَْهلَ الِْعرَاقِ، َوقَالَْت
  .سُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَءْتُه فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها، فَذَكََر الَْحدِيثَلََعَنُهمُ اللَُّه، فَإِنِّي َرأَْيتُ َر

مَةَ َسِمْعُت أُمَّ َسلَ: َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا أَُبو الَْولِيِد، ثنا َعْبُد الَْحمِيِد بن بَْهَراَم، ثنا َشْهرُ بن َحْوَشبٍ، قَالَ - ١٩٢٣٩
َيا َرُسولَ اللَِّه، َمَجلَتْ َيَداَي ِمَن الرََّحى الُْخْبُز مَرَّةً، َوالَْعجِنيُ : ُتَحدِّثُ أَنَّ فَاِطَمةَ َجاَءْت َتْشَتِكي الِْخْدَمةَ، فَقَالَْت
ْيئًا َيأِْتيِك، َسأَُدلُِّك َعلَى َشْيٍء َخْيرٍ ِمْن ذَِلكَ إِذَا إِنْ يَْرُزقُِك اللَُّه َش:َمرَّةً، فَقَالَ لََها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

الثَِني، فَذَِلَك َخْيرٌ لَِك ِمَن لَزِْمِت َمْضجََعِك، فَسَبِِّحي اللََّه ثَالثًا َوثَالِثَني، وَاْحَمِدي اللََّه ثَالثًا َوثَالِثَني، َوكَبِّرِي أَْرَبًعا وَثَ
ال إِلَهَ إِال اللَُّه َوْحَدُه ال شَرِيَك لَهُ لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمدُ ُيْحيِي َوُيمِيُت : ِت َصالةَ الصُّْبحِ، فَقُوِليالَْخاِدمِ، وَإِذَا َصلَّْي

لَْمغْرِبِ، فَإِنَّ كُلَّ ا بَِيِدهِ الَْخْيُر َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َعْشَر َمرَّاٍت َبْعدَ َصالِة الصُّْبحِ، َوَعْشَر مَرَّاتٍ َبْعدَ َصالِة
َولَِد إِْسَماعِيلَ، ال َيِحلُّ  َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ ُتكَْتُب َعْشَر َحَسنَاٍت وََتُحطُّ َعْشَر سَيِّئَاٍت، َوكُلُّ وَاِحَدٍة مِْنُهنَّ كَِعْتقِ َرقََبٍة ِمْن

  بِذَْنبٍ

ُك، ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدهُ ال َشرِيَك لَُه، وَِهَي َتْحُرُسِك َما َبْيَن أَنْ َتقُوِليهِ كُِتَب ذَِلكَ الَْيْوَم إِال َمَحْتُه إِال أَنْ َيكُونَ الشِّْر
  .غَْدَوةً إِلَى أَنْ َتقُوِليِه َعِشيَّةً ِمْن كُلِّ َشيْطَاٍن، َوِمْن كُلِّ َشْيٍء

  أَُبو ُعثَْمانَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ



اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َسمِيَنةَ، ثنا ُمْعَتِمٌر، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد - ١٩٢٤٠
: فَقُلُْت َيا أُمَّ َسلََمةَ، َمْن َهذَا؟،:قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ، كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَحدِّثُ َرُجال، فَقَالَ: قَالَ

لَْيِه َوَسلََّم ُيَحدِّثُ أَْصحَاَبُه َما ِدْحَيةُ الْكَلْبِيُّ، فَلَْم أَْعلَْم أَنَّهُ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َحتَّى َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
  .اَمةُ بن َزْيٍدأَُس: َمْن َحدَّثََك َهذَا؟ قَالَ: كَانَ َبْيَنُهَما، قُلُْت َألبِي ُعثَْمانَ

  َوَمْن َرَوى َعْن أُمِّ َسلََمةَ ِمْن أَْهلِ ِمْصَر أَُبو قَْيسٍ َموْلَى َعْمرِو بن الَْعاصِ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، ثنا ُموَسى بن َعِليِّ بن َرَباحٍ اللَّْخِميُّ، َعْن أَبِيِه - ١٩٢٤١

َوَسلََّم َيسْأَلَُها، َهلْ كَانَ  قَْيسٍ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ أَْرَسلَُه إِلَى أُمِّ َسلََمةَ زَْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
إِنَّ عَاِئَشةَ ُتَحدِّثُ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ : ال، فَقُلْ لََها: قَالَْت َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقَبِّلُ َوُهَو صَاِئٌم؟، فَإِنْ
َبلْ َمْملُوٌك، : أَُحرٌّ أَْم َمْملُوٌك؟ فَقُلُْت: فَجِئُْتَها، فَقَالَْت: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيقَبِّلُ َوُهَو صَاِئٌم، قَالَ أَُبو قَْيسٍ

  اْدنُْه: فَقَالَْت

ُيقَبِّلُ َوُهَو  إِنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعْمرٍو أَْرَسلَنِي إِلَْيِك َألْسأَلَِك َهلْ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فََدَنْوُت، فَقُلُْت
: للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيقَبِّلُ َوُهَو صَاِئٌم، فَقَالَْتإِنَّ َعاِئَشةَ ُتَحدِّثُ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا: ال، فَقُلُْت: َصاِئٌم؟، فَقَالَْت

  .لََعلَُّه أَنَُّه كَانَ لَْم َيُك َيَتَمالَُّك لََها ُحبا
  أَْسلَُم أَُبو ِعْمَرانَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ِك َعْن َحْيَوةَ بن شَُرْيحٍ َعْن يَزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ َعْن أَْسلَمَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق ثنا َيحَْيى الُْحمَانِيُّ ثنا اْبُن الُْمبَاَر
َمْن َحجَّ ِمْنكُْم :َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َحَجْجُت فَلَِقيُت أُمَّ َسلََمةَ، فَقَالَْت: أَبِي ِعْمَرانَ قَالَ

  ).بِِحجٍَّة َوُعْمَرٍة، َوَحدَّثََنا َهاُرونُ بن َمْملُوٍك الِْمْصرِيُّ ثنا الُْمقْرِي ثنا َحْيَوةُ ِمثْلَُه  فَلَْيهِلْ بِهَِما َجِميًعا
ي زِيُد بن أَبَِوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألَزِديُّ ثنا أَُبو َصاِلحٍ َعْبدُ اللَِّه بن صَاِلحٍ َحدَّثَنِي اللَّْيثُ َحدَّثَنِي َي -١٩٢٤٢

َحَجْجُت َمَع مَْوالي فََدَخلُْت َعلَى أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : َحبِيبٍ َعْن أَْسلَمَ أَبِي ِعْمَرانَ، قَالَ
  .َسلََّمأَِهلُّوا َيا أُمَّةَ ُمَحمَّدٍ بِِحجٍَّة َوُعْمرٍَةَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو:َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  الْقَاِسُم بن ُمَخْيِمَرةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ْسحَاَق، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُموَسى بن َحمَّادٍ الَْبْربَرِيُّ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن صَاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِ -١٩٢٤٣

  ُمْسِلمٍ الُْمالِئيِّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَخْيِمرَةَ، َعْن ثنا َعْبُد الرَّحِيمِ، َعْن: ثنا ُمحَمَُّد بن آَدَم، قَاال

َشَغلُوَنا َعْن َصالِة الُْوْسطَى َصالِة الَْعْصرِ َمَأل اللَُّه أَْجَوافَُهمْ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .َوقُُبوَرُهْم نَارًا

  ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َزْيَنَب َعْن أُمِّ َسلََمةَِهَشاُم بن 
َوةَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن ُعْر - ١٩٢٤٤

َدَخلَْت أُمُّ ُسلَْيمٍ َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتالزَُّبْيرِ، أَنَّ زَْيَنَب بنَت أُمِّ َسلََمةَ َحدَّثَْتُه
ِد الَْعزِيزِ، ثنا َنَعمْ إِذَا رَأَِت الَْماَء، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب:َيا َرسُولَ اللَِّه، َهلْ َعلَى الْمَْرأَِة غُْسلٌ إِذَا اْحَتلََمْت؟، قَالَ: فَقَالَْت

  .ثْلَُهاْبُن اَألصَْبَهانِيِّ، ثنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن زَْيَنَب، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ِم
، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، ثنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد - ١٩٢٤٥

َهلْ ِلي ِمْن أَْجرٍ ِفي بين أَبِي : َزيَْنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنََّها قَالَْت ِلَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  .نََعْم لَِك أَْجُر َما أَْنفَقِْت َعلَيْهِْم:كُْتُهْم؟، قَالََسلََمةَ، فَإِنِّي أُْنِفُق َعلَْيهِْم َولَْسُت َشاَر
َوةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْر - ١٩٢٤٦

َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِعْنِدي ُمَخنَّثٌ، : أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت أَبِيِه، َعْن زَْيَنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعْن
  فََسِمَعُه

غَْيالنَ، فَإِنََّها ُتقْبِلُ بِأَْرَبعٍ،  َيا َعْبَد اللَِّه، إِنْ فََتَح اللَُّه َعلَْيكُُم الطَّاِئَف غًَدا فََعلَْيَك بِاْبَنِة: َيقُولُ ِلعَْبِد اللَِّه بن أَبِي أَُميَّةَ
  .ال َيْدُخلْ َهُؤالِء َعلَْيكُْم:َوُتْدبُِر بِثََماٍن، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

مِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َزْيَنَب، َعْن َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، ثنا أَُبو نَُعْيمٍ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ِهَشا - ١٩٢٤٧
إِنََّما أََنا َبَشٌر َوإِنَّكُمْ َتْخَتِصُمونَ إِلَيَّ، َولََعلَّ أََحَدكُْم أَنْ َيكُونَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

فَأَقِْضي لَُه َعلَى َما أَْسَمُع، فََمْن قََضْيُت لَُه ِمْن َحقِّ أَِخيِه بَِشْيٍء فَال َيأُْخذْ ِمْنُه َشيْئًا، فَإِنََّما أَلَْحَن بُِحجَِّتِه ِمْن بَْعضٍ، 
  .أَقْطَُع لَُه ِقطَْعةً ِمَن النَّارِ

ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه،  َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ، - ١٩٢٤٨
  .اِفَي َمَعُه َيْوَم النَّْحرِ بَِمكَّةََعْن َزْيَنَب بنتِ أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمرََها أَنْ تَُو

بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي  َحدَّثََنا ُعبَْيُد - ١٩٢٤٩
أُمِّ  ثنا َيحَْيى بن آَدَم، ثنا َحفُْص بن ِغيَاٍث، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َزْيَنَب بنِت أُمِّ َسلََمةَ، َعْن: َشْيَبةَ، قَاال

أَُيجْزِينِي ِمَن :وٍدأََمرَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالصََّدقَِة، فَقَالَتْ َزيَْنُب امَْرأَةُ َعْبِد اللَِّه بن َمْسُع: َسلََمةَ، قَالَْت
  الصََّدقَِة

َنَعْم، َوكَاَنتْ :َتامٍ وَأََنا ُمْنِفقَةٌ َعلَْيهِْم َعلَى كُلِّ حَالٍ؟، فَقَالَأَنْ أََتَصدََّق َعلَى َزْوجِي َوُهَو فَِقٌري، َوَعلَى بين أَخِ ِلي أَْي
  .َصنَاَع الَْيَدْينِ

  الزُّْهرِيُّ َعْن ُعْرَوةَ
لزَُّبْيِديِّ، َعنِ َحدَّثََنا الْفِْريَابِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الْجَبَّارِ الَْخبَاِئرِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن حَْربٍ، َعنِ ا - ١٩٢٥٠

رَِيةً ِفي َوْجهَِها َسفَْعةٌ، الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َزْيَنَب، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َجا
  .اْسَتْرقُوا لََها، فَإِنَّ بَِها َنظْرَةٌ:فَقَالَ

  ِه بن ذَكَْوانَ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َزْيَنَبأَُبو الزَِّناِد َعْبُد اللَّ
َعْن ُعْرَوةَ َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الَْهاشِِميُّ، ثنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد، َعْن أَبِيِه،  - ١٩٢٥١

َيا : َخلَْت أُمُّ ُسلَْيمٍ َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتَد: َزيَْنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت
  .نََعْم، إِذَا َرأَِت الَْماَء:َرسُولَ اللَِّه، َهلْ َعلَى الَْمرْأَِة ِمْن غُْسلٍ إِذَا اْحَتلََمْت؟، فَقَالَ

ُوَد الَْهاشِِميُّ، ثنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َزْيَنَب بنتِ أَبِي َحدَّثََنا َعِليٌّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن دَا - ١٩٢٥٢
لََعلَّ بَْعَضكُمْ إِنََّما أََنا َبَشٌر وَإِنَّكُْم َتْخَتِصُمونَ إِلَيَّ َو:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

أَِخيِه فَال يَأُْخذْ ِمْنُه َشْيئًا،  أَنْ َيكُونَ ُهَو أَلَْحَن بُِحجَِّتِه ِمْن َبْعضٍ فَأَقِْضي لَُه َعلَى َما أَْسمَُع، فََمْن قََضْيُت لَُه َشْيئًا ِمْن َحقِّ
  .فَإِنََّما أَقْطَُع لَُه ِقطَْعةً ِمَن النَّارِ

  أَبُو



  ْرَوةَ َعْن َزْيَنَباَألْسَوِد َعْن ُع
لٍ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أََنا مَاِلٌك، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َنْوفَ - ١٩٢٥٣

ْوُت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنِّي أَْشَتِكي، َشكَ: بن الزَُّبْيرِ، َعْن زَْيَنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
فَطُفُْت، َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيصَلِّي بِالنَّاسِ إِلَى جَْنبِ : طُوِفي ِمْن َوَراِء النَّاسِ وَأَْنِت َراِكَبةٌ، قَالَْت:فَقَالَ

  ] .١الطور آية "[الطُّورِ َوِكتَابِ َمْسطُورٍ"قَْرأُ بـ الْبَْيِت، َوُهَو َي
: ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا َمْيُمونُ بن َيْحَيى، َعْن َمْخَرَمةَ بن ُبكَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ، قَالَ - ١٩٢٥٤

َسِمْعُت زَْيَنَب بنَت أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، : ِمْعُت ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، قَالََس: َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َيقُولُ
ُه لُ اللَِّه َصلَّى اللََّحَجْجُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاشَْتكَْيُت قَْبلَ أَنْ أَطُوفَ بِالَْبْيِت، فَقَالَ َرسُو: قَالَْت

  .ارْكَبِي فَطُوِفي َراِكَبةً َوَراَء النَّاسِ، َوُهَو ُيَصلِّي ِحينَِئٍذ إِلَى حَاِشَيِة الَْبْيِت:َعلَْيِه َوَسلََّم
  أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن َزْيَنَب

بن سَْعٍد، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا لَْيثُ  - ١٩٢٥٥
قَبَّلَ َرسُولُ :، أَنََّها قَالَْتأَبِي َبكْرِ بن الْمُْنِذرِ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َزْيَنبَ بنِت أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ

  .َسلََّم َوُهَو صَاِئٌماللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  َحدَّثَنَا - ١٩٢٥٦

ةَ، َعْن إِْسَماِعيلُ أَْحَمُد بن َداُوَد الْحَْوِضيُّ، ثنا ِهَشاٌم، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ، ثنا ِهَشاُم بن ُعلَيَّ
َمةَ، َعْن َزْيَنبَ بنِت أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنََّها كَاَنْتَتغَْتِسلُ ِهيَ الدَّْستَُواِئيِّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلَ

  .َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن إَِناٍء وَاِحٍد ِمَن الْجََناَبِة
السَِّراُج الَْعْسكَرِيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، ثنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ أَُبو َجْعفَرٍ - ١٩٢٥٧

َنبَ بنَت أُمِّ َسلََمةَ َعْنَبَسةُ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيْعقُوَب، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَّ َزْي
ُعثَْمانُ، ثنا  َحدَّثَْتَها، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيقَبِّلُ َوُهوَ َصاِئٌم، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن، ثنا َحدَّثَْتُه، أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ

  .اْبُن ُعلَيَّةَ، َعْن ِهَشامٍ، َعْن َيْحَيى، بِإِسَْناِدِه َنْحوَُه
ُبو َمْعَمرٍ، ثنا َعْبدُ الَْوارِِث، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد، ثنا أَ - ١٩٢٥٨

  .َتِسالِن ِمْن إَِناٍء وَاِحٍدأَبِي َسلََمةَ، َعْن َزْيَنَب، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي كَاَنايَْغ
ثنا َيحَْيى بن بِْشرٍ، ثنا ُمَعاوَِيةُ، َعْن َيحَْيى، َعْن أَبِي َسلََمةَ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَاال - ١٩٢٥٩

َها ُسَبْيَعةُ كَاَنتْ َتْحَت َزْوجَِها فَُتُوفَِّي َعْنَها، أَنَّ َزيَْنَب بنتِ أَبِي َسلََمةَ أَخَْبَرْتُه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ امَْرأَةً ِمْن أَْسلََم، ُيقَالُ لَ
  َوِهَي َحاِملٌ، فََخطََبَها أَُبو السَّنَابِلِ

فَأََتتِ َما َيْصلُُح لَِك أَنْ َتْنِكِحي َحتَّى تَْعَتدِّي آِخَر اَألَجلَْينِ فََمكَثَْت ِعشْرِيَن لَْيلَةً، :بن َبْعكٍَك، فَأََبْت أَنْ ُتْنِكَحُه، فَقَالَ
  .أَْنِكِحي:النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لََها
  ُحَمْيُد بن َناِفعٍ َعْن زَْيَنَب َعْن أُمِّ َسلََمةَ

: و ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاالَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُب - ١٩٢٦٠
ثنا َماِلُك بن أََنسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، : ثنا الْقَْعنَبِيُّ، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، قَالُوا

َجاَءتِ اْمرَأَةٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه : َسِمْعُت أُمَّ َسلََمةَ، َتقُولُ: ُه، فَقَالَْتَعْن ُحَمْيِد بن َناِفعٍ، أَنَّ َزْيَنبَ بنَت أَبِي َسلََمةَ أَْخبََرْت



ال، :َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ اْبَنِتي ُتُوفَِّي زَْوُجَها َوقَِد اشَْتكَْت َعْيَنْيهَا، أَفَأَكُْحلَُها؟، قَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
ِهَي أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ َوَعشًْرا، َوقَْد كَاَنْت إِْحَداكُنَّ َتْرِمي بِالْبَْعَرِة َعلَى رَأْسِ :ال، ثُمَّ قَالَ:ْينِ أَْو ثَالثًا كُلُّ ذَِلَك، َيقُولَُمرََّت

  .الَْحْولِ
َسِمْعتُ َزيَْنَب : َعْن ُحَمْيِد بن َناِفعٍ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعاِصٌم، ثنا ُشْعَبةُ بن الَْحجَّاجِ، - ١٩٢٦١

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بنَت أُمِّ َسلََمةَ ُتَحدِّثُ، َعْن أُمَِّها، أَنَّ اْمَرأَةً ُتُوفَِّي َعْنَها زَْوُجهَا، فَاْشَتكَْت َعْيَنَها، فَأََتُوا َص
قَْد كَاَنْت إِْحَداكُنَّ :نَُّهْم َيْخَشْونَ َعلَى َعْينَِها، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَاْسَتأْذَُنوُه ِفي الْكُْحلِ، َوذَكَُروا أَ

  َتْمكُثُ ِفي بَْيِتَها حَْوال، فَإِذَا كَانَ َحْوال

عَزِيزِ، ثنا أَُبو ُعبَْيٍد الْقَاِسُم بن َسالمٍ، ثنا َحجَّاُج بن َرَمْت بَِبعَْرٍة أَفَال أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشًْرا؟، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ
كََتَب ُحمَْيُد بن َناِفعٍ إِلَى ُحَمْيدٍ : ُمَحمٍَّد، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َعاِصمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َحفَْصةَ بنتِ ِسريِيَن، قَالَْت

أَْنَت : قَْد َسِمْعُت أََنا ِمْن ُحَمْيٍد، قَالَ: فَقُلُْت ِلعَاِصمٍ: لََمةَ، قَالَ ُشْعَبةُالِْحْمَيرِيِّ، فَذَكََر َحِديثَ َزْيَنبَ بنِت أَبِي َس
 إِال أَُبو َوكَانَ عَاِصٌم َيَرى أَنَُّه قَْد َماَت ُمْنذُ مِائَِة َسنٍَة، لَْم َيْروِِه َعْن ُشْعَبةَ إِال َحجَّاٌج، َوال َروَاُه َعْنُه: َنَعْم، قَالَ: قُلُْت
َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ : ْيٍد، َوقَالََبْيٍد، وَأَْحَمُد بن حَْنَبلٍ، ح َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن َزُع

َنَب، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ثنا ُزهَْيٌر، أََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُحَمْيِد بن َناِفعٍ، َعْن َزْي: بن ُيوُنَس، قَالَ
َمَر، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَو َحدِيِث ُشْعَبةَ، َعْن ُحَمْيِد بن َناِفعٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا اْبُن أَبِي ُع

  .ْن َزيَْنَب، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُهأَيُّوَب بن ُموَسى، َعْن ُحَمْيدِ بن َناِفعٍ، َع
ُحَمْيِد بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، أََنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن  - ١٩٢٦٢
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ْيَنبَ بنِت أَبِي َسلََمةَ، أَنََّها َسِمَعْت أُمَّ َحبِيَبةَ، َوأُمَّ َسلََمةَ، َتذْكَُراِن أَنَّ اْمرَأَةً أََتِت النَّبِيَُّناِفعٍ، َعْن َز

  َوَسلََّم، فَذَكََرْت أَنَّ اْبَنةً لََها ُتُوفَِّي َعْنَها زَْوُجهَا،

قَْد كَاَنْت إِْحَداكُنَّ َتْرِمي بِالَْبْعَرِة ِعْندَ :يُد أَنْ َتكُْحلََها، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَاْشَتكَْت َعيَْنْيَها َوِهيَ ُترِ
  .رَأْسِ الْحَْولِ، وَإِنََّما ِهَي أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ َوَعْشًرا

  الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد َعْن َزْيَنَب
، ا الَْحَسُن بن غُلَْيبٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا ِعْمَرانُ بن هَاُرونَ الرَّْمِليُّ، ح َوَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيَُّحدَّثََن - ١٩٢٦٣

نِ الرَّْحَمنِ أَنَُّه، َسِمَع أَْخَبرَنِي اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبدِ الرَّْحَم: ثنا أَْحَمُد بن َسعِيٍد الَْهْمَدانِيُّ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، قَالَ
لَْعَدوِيِّ أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَّهُ الْقَاِسَم بن ُمَحمٍَّد ُيَحدِّثُ، َعْن َزيَْنَب، أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ أَْخَبرَْتَها، أَنَّ بنَت ُنعَْيمِ بن َعْبِد اللَِّه ا

َعنَْها َزْوُجَها، َوكَاَنْت َتْحَت الُْمِغَريِة الَْمْخُزوِميِّ، َوِهيَ ُتِحدُّ َوِهَي َتشَْتِكي َعْيَنيَْها،  إِنَّ اْبنَِتي ُتُوفَِّي: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
ال َيِحلُّ :مَّ قَالَال، ثُ:إِنََّها َتْشَتِكي َعْيَنيَْها فَْوَق َما َنظُنُّ أَفََتكَْتِحلُ؟ قَالَ: ال، ثُمَّ َصَمَتْت َساَعةً، ثُمَّ قَالَْت:أَفََتكَْتِحلُ؟ قَالَ

  .ِلُمْسِلَمٍة أَنْ ُتِحدَّ فَْوَق ثَالثَِة أَيَّامٍ إِال َعلَى َزْوجٍ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشًْرا
  أَُبو ِقالَبةَ َعْبُد اللَِّه بن زَْيٍد َعْن َزْينٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

زِيُد بن ُزرَْيعٍ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمَعلَّى بن أََسدٍ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َي - ١٩٢٦٤
كَانَ ِفَراِشي :َسلََمةَ، قَالَْتالَْعمِّيُّ، ثنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الُْمْخَتارِ، َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن َزْيَنَب، َعْن أُمِّ 

  َصلَّى َرُسولِ اللَِّهِحَيالَ ُم



  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ْن َزيَْنَب، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعْن َخاِلٍد، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َع - ١٩٢٦٥

  .ُمَصلَّى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِفَراِشي ِحيَالَ:َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
ثنا َعْبُد َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا إِبَْراِهيُم بن الَْحجَّاجِ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق،  - ١٩٢٦٦

خَاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن َزْيَنبَ بنِت أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ،  ثنا اْبُن َوْهبٍ، َعْن: اَألْعلَى بن َحمَّاٍد، قَاال
  .كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيَصلِّي َعلَى الُْخْمَرِة: قَالَْت

ُم بن َجِميلٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن ِمهَْرانَ، ثنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمْسُعوٍد الْمَقِْدِسيُّ، ثنا الَْهيْثَ - ١٩٢٦٧
كَانَ النَّبِيُّ : ثنا شَرِيٌك، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن َزْيَنَب، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت: َبشَّاُر بن ُموَسى، قَاال
  .َصلِّي َعلَى الَْحصِريَِصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُي

  َعِليُّ بن الُْحَسْينِ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
حَمٍَّد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسِعيدٍ اَألْصبََهانِيُّ، ثنا َحفُْص بن ِغيَاٍث، ثنا َجْعفَُر بن ُم - ١٩٢٦٨

َتعَرََّض :ْيَنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْن أَبِيِه، َعْن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ، َعْن َز
  .كَِتفًا، ثُمَّ َصلَّى وَلَْم َيتََوضَّأْ

، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا حَاِتمِ بن إِْسَماِعيلَ - ١٩٢٦٩
  َعْن َعِليِّ بن الُْحَسْينِ، عَْن

  .أُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِكَِتِف َشاٍة فَأَكَلَ ِمْنَها فََصلَّى وَلَْم يََمسَّ َماًء:َزيَْنَب، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  جَُمحٍ َعْن َزْيَنَب َعْن أُمِّ َسلََمةَ َعاِصٌم َموْلَى بين

ُجَمحٍ،  َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الرَّازِيُّ، ثنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا ُجَناَدةُ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن َعاِصمٍ مَْولَى بين - ١٩٢٧٠
اللَُّهمَّ :َمَرَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنْدُعَو، َوَنقُولَأَ: َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَْو َعْن َزْيَنَب، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

َها بَِيِدَك، َوأَعُوذُ بَِك ِمَن أَْنَت األَوَّلُ فَال َشْيَء قَْبلََك وَأَْنَت اآلِخُر فَال َشْيَء َبْعَدَك، أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ كُلِّ دَابٍَّة نَاِصيَُت
أْثَمِ وَالَْمْغَرمِ، اللَُّهمَّ َنقِّ قَلْبِي ثْمِ وَالْكََسلِ، َوَعذَابِ النَّارِ َوَعذَابِ الْقَْبرِ َوِفْتَنةِ الْغَِنى َوِفْتَنِة الْفَقْرِ، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن الَْماِإل

  .نِي َوَبْيَن َخِطيئَِتي كََما َباَعْدَت َبْيَن الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِِمَن الَْمأْثَمِ كََما ُيَنقَّى الثَّْوُب اَألبَْيُض ِمَن الدََّنسِ، َوَباِعْد َبْي
  أُمُّ كُلْثُومٍ بنُت أُمِّ َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ، ثنا ُمَحمَُّد بن الُْمبَاَرِك، ح َوَحدَّثََنا الَْعالُف، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، ح َو - ١٩٢٧١
: الَْبْصرِيِّ، قَالُوا الَْمِلِك بن َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن سَْهلٍ اَألْهوَازِيُّ، ثنا كَِثُري بن َيحَْيى صَاِحُب

لَمَّا َدَخلَ بِي : ومٍ بنُت أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتثنا ُمْسِلمُ بن َخاِلٍد الزَّْنجِيُّ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُلْثُ
  َيا أُمَّ:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َوكَانَ كَمَا : ي إِال َسُتَردُّ إِلَيَّ، قَالَْتَسلََمةَ، إِنِّي قَدْ أَْهَدْيُت ِللنَّجَاِشيِّ ِمْسكًا َوُحلَّةً َوال أَرَاُه إِال قَْد مَاَت، َوال أََرى َهِديَِّت
  ).لُْحلَّةَ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْعطَاُه نَِساَءُه أُوِقيَّةً، َوأَْعطَانِي سَاِئَر الِْمْسِك َوا

، ثنا ُجَناَدةُ بن سَالْمٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الرَّازِيُّ، ثنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ - ١٩٢٧٢
لَمَّا َماتَ أَُبو َسلََمةَ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَدُه قُْمُت أُرِيدُ : كُلْثُومٍ بنِت َزيَْنَب، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنََّها قَالَْت

َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْبِكي َعلَى أَبِي َسلََمةَ، : فَاِعلَةٌ َماذَا؟، فَقُلُْت:لَْيِه، فَقَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالُْبكَاَء َع



  .َمْوِت َميِِّتهِْم َما َدَعْوا بِِهال َتفَْعِلي فَإِنَّ ألَْهلِ الْمَيِِّت ِعْنَد :فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ثُومٍ َحدَّثََنا الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن أُمِّ كُلْ - ١٩٢٧٣

ال َتفْعَِلي، فَإِنَّ َألْهلِ الَْميِِّت عِْنَد :أَْبِكي َعلَى أَبِي َسلََمةَ؟ فَقَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه،: بنِت أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنََّها قَالَْت
  .َميِِّتهِْم َما َدَعْوا بِِه

 ، َعْنَحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمزَةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ - ١٩٢٧٤
لَمَّا ُتُوفَِّي أَُبو َسلََمةَ َتَهيَّأُْت أَنْ أَْبِكَي، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه : أُمِّ كُلْثُومٍ بنِت أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد اَألَسِد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ال َتفَْعِلي، فَإِنَّ ألَْهلِ الَْميِِّت ِعْنَد َميِِّتهِْم َما َدَعوْا :و َسلََمةَ أَْبِكي َعلَْيِه، فَقَالََيا َرُسولَ اللَِّه، أَُب: فَاِعلَةٌ َماذَا؟، قُلُْت:َوَسلََّم
  .بِِه

َعةَ، أَنَّ بن َزْمَحدَّثََنا اْبُن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، ثنا طَلَْحةُ بن َيْحَيى، َعْن أُمِّ كُلْثُومٍ بنِت َعْبِد اللَِّه  - ١٩٢٧٥
كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ :ْتَجدََّتَها أُمَّ َسلََمةَ َزْوجَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدفََعْت إِلَْيَها ِمْخَضًبا ِمْن ُصفْرٍ، قَالَ

  .أَْو أَقَلَّ َوكَانَ َنحًْوا ِمْن صَاعٍ: َعلَْيِه َوَسلََّم َيْغَتِسلُ ِفيِه، قَالَ طَلَْحةُ
  ِهْنُد بنتُ الْحَارِِث َعْن أُمِّ َسلََمةَ

َعْن أُمِّ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ِهْنَد بنِت الَْحارِِث، - ١٩٢٧٦
  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا َسلََّم َمكَثَ قَِليالكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َسلََمةَ، قَالَْت
بنتِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا إِبَْراهِيُم بن َسْعٍد، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن ِهْنَد  - ١٩٢٧٧

  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنإِذَا َسلََّم َمكَثَ ِفي َمكَانِهِ َيسًِرياالَْحارِِث، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد،  - ١٩٢٧٨

زُّْهرِيِّ، َعْن ِهْنَد بنتِ الْحَارِِث، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَعْمُرو بن ِديَنارٍ، َوَمْعَمُر بن َراِشٍد، َعنِ ال
  سُْبَحانَ اللَِّه َماذَا أُْنزِلَ اللَّْيلَةَ ِمَن الِْفَتنِ؟، أَْو َماذَا فُِتَح مَِن:َوَسلََّم َنظََر ذَاَت لَْيلٍَة إِلَى السََّماِء، فَقَالَ

  .ِئنِ؟ أَْيقَظَْن َصوَاِحَب الُْحجَرِ، فَلَُربَّ كَاِسَيٍة ِفي الدُّْنَيا َعارَِيةٌ َيْوَم الِْقَياَمِةالْخََزا
َعْن أُمِّ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ِهْنَد بنِت الَْحارِِث، - ١٩٢٧٩

ُمُروِطهِنَّ َما  كُّن نَِساًء َيْشَهْدنَ َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الصُّْبحِ، فََيْنَصرِفَْن ُمَتلَفَِّعاٍت ِفي: ، قَالَْتَسلََمةَ
  .ُيْعَرفَْن ِمَن الَْغلَسِ

، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ِهْنَد بنتِ َحدَّثََنا الَْخاللُ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر، ثنا سُفَْيانُ - ١٩٢٨٠
ُسْبَحانَ اللَِّه َماذَا أُْنزِلَ ِمَن الِْفَتنِ؟ َما :الَْحارِِث، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ذَاَت لَْيلٍَة

  .ْيقَظَْن صََواِحَباتِ الُْحَجرِ، فَُربُّ كَاِسَيٍة ِفي الدُّْنَيا َعارَِيةٌ َيْوَم الِْقَياَمِةفُِتَح ِمَن الَْخزَاِئنِ؟ أَ
َعْن أُمِّ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ِهْنَد بنِت الَْحارِِث، - ١٩٢٨١
ال إِلََه إِال اللَُّه َما فُِتَح اللَّْيلَةَ ِمَن :اْسَتْيقَظَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت لَْيلٍَة َوُهَو، َيقُولُ: لَْتَسلََمةَ، قَا

ُحْجَرِة، َيا ُربَّ كَاِسَيٍة ِفي الدُّْنَيا َعارَِيةٌ ِفي الْخََزاِئنِ؟، ال إِلََه إِال اللَُّه َما أُْنزِلَ اللَّْيلَةَ ِمَن الِْفْتَنِة؟ َمْن ُيوِقظُ َصوَاِحَب الْ
  .اآلِخَرِة

  َصِفيَّةُ بنُت َشْيَبةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ



أُمِّ  ةَ، َعْنَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعنِ اْبنِ خُيثَمٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت شَْيَب - ١٩٢٨٢
  لَمَّا قَدَِم: َسلََمةَ، قَالَْت

ئَْن إِلَى أُمِّ َسلََمةَ فَذَكَْرنَ لََها الُْمهَاجُِرونَ الَْمِديَنةَ أََرادُوا أَنْ يَأُْتوا النَِّساَء ِفي أَْدَبارِِهنَّ ِفي فُُروَجُهنَّ فَأَْنكَْرنَ ذَِلَك، فَجِ
] ٢٢٣البقرة آية "[نَِساُؤكُْم َحْرثٌ لَكُْم فَأُْتوا َحرْثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم: "ْيِه َوَسلََّم، فَقَالَذَِلَك فَسَأَلَِت النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَ

  .ِصَماًما وَاِحًدا
ةَ، ثنا ثنا أَُبو كُرَْيبٍ، ثنا أَُبو أَُساَم: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، قَاال - ١٩٢٨٣

بَةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ُسفَْيانُ، أَْخبََرنِي َمْعَمٌر، َعْن ُبَدْيلِ بن َمِسَريةَ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُمْسِلمِ بن َينَّاقٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت َشْي
ال ُتَخضِّبِ الُْمَتَوفَّاةُ َزْوُجَها، َوال َتكَْتِحلْ، :لََّم، قَالََزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .َوال ُتطَيِّْب، َوال َتلَْبسْ ثَْوًبا َمْصُبوغًا، َوال َتلَْبْس ُحِليا
  أُمُّ َحبِيَبةَ بنُت كَْيَسانَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

َشامٍ الَْحرَّانِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمْسِلمٍ الَْهاشِِميِّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َعْمُرو بن ِه - ١٩٢٨٤
إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه لُِيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ "أُْنزِلَْت َهِذِه اآلَيةُ : َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ بنِت كَْيَسانَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

، َوأََنا ِفي َبيِْتي، فََدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن، فَأَْجلَسَ ] ٣٣آية األحزاب "[الْبَْيِت
إِنََّما ُيرِيُد اللَّهُ "لَْت أُْنزِ أََحَدُهَما َعلَى فَِخِذِه الُْيمَْنى، وَاآلَخَر َعلَى فَِخِذِه الُْيْسَرى، وَأَلْقَْت َعلَْيهِْم فَاِطَمةُ ِكَساًء، فَلَمَّا

  ،] ٣٣األحزاب آية "[ِلُيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجسَ أَْهلَ الْبَْيِت

  .َوأَْنِت َمعََنا:َوأََنا َمَعكُْم َيا َرُسولَ اللَِّه؟، قَالَ: قُلُْت
  َما َرَوْت صَِفيَّةُ بنتُ أَبِي ُعَبْيٍد َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا َيْعلَى بن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َناِفعٍ، َحدَّثََنا الُْحَس - ١٩٢٨٥
قُلُْتإِذًا َتخُْرُج ِشبٌْر، فَ:َسأَلْتُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْنذُُيولِ النَِّساِء، فَقَالَ: َعْن َصِفيَّةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .فَِذرَاٌع:أَقَْداُمُهنَّ؟، قَالَ
اَق، ثنا َعْمُرو َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا النُّفَْيِليُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَح - ١٩٢٨٦

َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َناِفعٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت أَبِي ُعَبْيٍد، َعْن أُمِّ  ثنا ُمحَمَُّد بن: بن ِهَشامٍ الْحَرَّانِيُّ، قَاال
  .نََّمَمْن شَرَِب ِفي إَِناِء ذََهبٍ أَْو ِفضٍَّة فَإِنََّما ُيَجْرجُِر ِفي َبطْنِِه َناَر َجَه:َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َيْعلَى بن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َع - ١٩٢٨٧
ال َيِحلُّ الْمَرأَةٍ :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََناِفعٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت أَبِي ُعَبْيٍد، َعْن َعاِئَشةَ، َوأُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .ُتْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ أَنْ ُتِحدَّ َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَالثٍ إِال َعلَى زَْوجَِها
ْعلَى، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا َعيَّاٌش الرَّقَّاُم، ثنا عَْبُد اَأل - ١٩٢٨٨

  َناِفعٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت أَبِي ُعَبْيٍد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َوَعاِئَشةَ، أَنَُّهَما َسِمَعا َرسُولَ اللَِّه

  .رِ أَنْ ُتِحدَّ َعلَى َميٍِّت فَْوقَ ثَالٍث إِال َعلَى َزْوجِهَاال َيِحلُّ المَْرأٍَة ُتْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
يُّوَب، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ السَِّراُج، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَبِي طَاِلبٍ، ثنا َعْبُد الَْوهَّابِ، ثنا َسِعيٌد، َعْن أَ - ١٩٢٨٩

الَِّذي :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت َعْن َناِفعٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت أَبِي ُعبَْيٍد،



  .َيشَْرُب ِفي آنَِيِة الِْفضَِّة، إِنََّما ُيجَْرجُِر ِفي بَطْنِِه نَاَر َجهَنََّم
  َسلََمةَ أُمُّ َولَِد إِْبَراِهيَم بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َعْن أُمِّ

ِد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعَماَرةَ بن َحْزمٍ، َعْن ُمَحمَّ - ١٩٢٩٠
إِنِّي : ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنََّها َسأَلَْتَها، فَقَالَْتإِبَْراهِيَم بن الْحَارِِث التَّيِْميِّ، َعْن أُمِّ َولٍَد إلِْبَراِهيَم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف

ُيطَهُِّرُه َما َبْعَدهُ، :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْمَرأَةٌ أُطِيلُ ذَْيِلي، َوأَْمِشي ِفي الَْمكَاِن الْقَِذرِ، فَقَالَْت أُمُّ َسلََمةَ
إِبَْراهِيَم  غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعَمارَةَ، َعْن أُمِّ َولَِدَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن 

  .َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
  ةُ بنُت َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أُمِّ َسلََمةََعْمَر

وُد بن َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَذَنِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ح َوَحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، وََمْحُم - ١٩٢٩١
  ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ،

: ثنا فََرُج بن فََضالَةَ، َعْن َيحَْيى بن َسِعيٍد، َعْن َعْمَرةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت: ِه، قَاالثنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى َزْحَمَوْي: قَاال
َما فََعلُْتمْ :َماَتْت، قَالَ: َما فََعلَْت شَاُتكُْم؟، قَالُوا:كَاَنْت لََنا َشاةٌ َنْحلُبَُها فَفَقََدَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .أَفَال اْنَتفَْعُتْم بِِه؟، فَإِنَّ دَِباغَُها ذَكَاُتَها َيِحلُّ كََما َيِحلُّ الَْخلُّ ِمَن الَْخْمرِ:َيا َرُسولَ اللَِّه، أَلْقَْينَاُه، قَالَ: بِإَِهابَِها؟، قَالُوا
ي، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُيوُنَس بن يَزِيَد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا أَبِ - ١٩٢٩٢

كَانَ بُِحجَْرِة َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعْمَرةَ بنِت َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
َيْخَتِصُمونَ َيا َرسُولَ اللَِّه، فَقََضى َبيَْنُهْم َنبِيُّ اللَِّه : َما َهُؤالِء؟، قَالُوا:ِصيَاٌح فَخََرَج ِفي رَِداٍء ُمتََوشًِّحا، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم 

ْبلَغَ ِمْن أَِخيِه ِفي الْكَالمِ، فَاقِْضي لَهُ بَِما إِنِّي ألَقِْضي َبْيَنكُْم، َولََعلَّ أََحدَكُْم أَنْ َيكُونَ أَ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قَالَ
  .أَْسَتبُِني فََمْن قََضْيُت لَُه َشْيئًا لَْيَس لَُه، فَإِنََّما أُْعِطيِه َحدَُّه ِمَن النَّارِ

  ُحكَْيَمةٌ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ثنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن : ا الُْحَسْيُن، ثنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَاالَحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن َيحَْيى، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََن - ١٩٢٩٣

: ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتُمَحمٍَّد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن ُعثَْمانَ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن َجدَِّتِه ُحكَْيَمةَ
  لَّى اللَُّهقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َص

  .َمْن أََهلَّ ِمْن َبْيِت الَْمقِْدسِ غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه:َعلَْيِه َوَسلََّم
  ُرَمْيثَةٌ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ْرَوةَ، َعْن َعْوِف بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُع - ١٩٢٩٤
َيا أُمَّ َسلََمةَ، ال ُتؤِْذينِي ِفي :قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحارِِث، َعْن ُرَمْيثَةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .اِئي إِال َعاِئشَةَ، فَإِنَّ الَْوْحَي َنَزلَ َعلَيَّ َوِهَي َمِعي ِفي ِلَحاِفيَعاِئَشةَ، فَإِنَّ الَْوْحَي لَمْ َينْزِلْ َعلَيَّ َوَمِعَي أََحٌد ِمْن نَِس
  أُمُّ ُمَحمَِّد بن قَْيسٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

انُ بن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، ثنا ُعثَْم - ١٩٢٩٥
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : ثنا َوِكيٌع، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َبكْرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت: َشْيَبةَ، قَاال

: للَِّه َبْيَن َيَدْيِه، فَقَالَ بَِيِدِه َهكَذَا، فََرَجَع فََمرَّْت زَْيَنُب، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُحجَْرِة أُمِّ َسلََمةَ، فََمرَّ اْبُنَها ُعَمُر أَْو َعْبدُ ا
  .ُهنَّ أَغْلَُب:بَِيِدِه َهكَذَا، فََمَضْت، فَقَالَ



  َوِمْن نَِساِء أَْهلِ الَْبْصرَِة
  أُمُّ الَْحَسنِ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ثنا َعْمُرو بن : َحمَُّد بن ُمحَمٍَّد التَّمَّاُر، َوُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، قَالُواَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، وَُم - ١٩٢٩٦
لَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِفي َمْرزُوقٍ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن أَيُّوبِ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع

  .َتقُْتلُُه الِْفئَةُ الَْباِغَيةُ:َعمَّارٍ
  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن - ١٩٢٩٧

ثنا َعْوٌف، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن : َصاِلحٍ، ثنا ُعثَْمانُ بن الَْهيْثَمِ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْعَبَّاسِ، ثنا َهوْذَةُ بن َخِليفَةَ، قَاال
  .َتقُْتلُُه الِْفئَةُ الَْباِغَيةُ:بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِفي َعمَّارٍأُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّ

ثنا اْبُن َعْوٍن، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أُمِِّه، : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُعَبْيٍد، أََنا ُمَعاذُ بن ُمَعاٍذ، قَالَ - ١٩٢٩٨
اللَُّهمَّ الَْخْيُر خَْيُر اآلِخَرةِ :َما َنِسيُت َيْوَم الَْخْنَدقِ أَثًَرا ِعْنَد َصْدرِِه َوُهَو ُيَعاِطيهُِم اللََّبَن، َوَيقُولُ: َسلََمةَ، قَالَْت َعْن أُمِّ

  .َيا اْبَن ُسَميَّةَ، َتقُْتلَُك الِْفئَةُ الَْباِغَيةُ:َسلََّم، قَالَفَاغِْفْر ِلألَْنصَارِ َوالْمَُهاجَِرِة، فَلَمَّا َرآُه، َيعْنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
لَْحَسنِ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن، َعنِ ا - ١٩٢٩٩

  .َتقُْتلُ َعمَّاًرا الِْفئَةُ الَْباِغيَةُ:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن إِْبَراِهيَم، ثنا ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم، ثنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن َسْهلٍ السَِّراجِ، َعنِ الَْحَسنِ،  - ١٩٣٠٠
  .َتقُْتلُ َعمَّاًرا الِْفئَةُ الَْباِغيَةُ:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: مِّ َسلََمةَ، قَالَْتأُمِِّه، َعْن أُ
يَاِلِسيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن َبشَّارٍ، ثنا أَُبو َداُودَ الطَّ: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، َوَزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، قَاال - ١٩٣٠١

  قَالَ َرسُولُ: َعْن ُشْعَبةَ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

، ثنا فَْضلُ بن َداُوَد الْوَاِسِطيُّ، ثنا تَقُْتلُ َعمَّاًرا الِْفئَةُ الَْباِغَيةُ، َحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْبُد الصََّمِد بن َعْبِد الْوَارِِث، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن َعْوٍف، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّ

  .َوَسلََّم َنْحَوُه
بندَاٌر، ثنا َحمَّاُد بن َمسَْعَدةَ، َعْن َمْيُموِن بن ُموَسى الْمََرِئيِّ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أُمِِّه،  َحدَّثََنا السَّاجِيُّ، ثنا - ١٩٣٠٢

  .اِلٌسَعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيصَلِّي َبْعدَ الْوِْترِ َركْعََتْينِ َوُهَو َج
َحدَّثََنا َعْبدُ : ا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن نَاجَِيةَ، وَأَُبو َجْعفَرٍ ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ السِّرَاُج، قَاالَحدَّثََن - ١٩٣٠٣

ةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، ثنا َعْنَبسَةُ، َعْن َزكَرِيَّا بن َحِكيمٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََم
  .َوَسلََّم كَانَُيَصلِّي بَْعَد وِتْرِِه َركَْعَتْينِ َوُهَو جَاِلٌس

 ثنا عَْبُد الَْوارِِث بن َعْبِد الصََّمِد، ثنا أَبِي، َعْن َجدِّي،: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، قَالَ - ١٩٣٠٤
، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا إِبَْراهِيُم بن الَْحَسنِ الَْعالُف، ثنا َعْبُد الْوَارِِث، ثنا َعِليُّ بن َزْيٍد

َيا َرسُولَ اللَِّه، َما : اِمِه َوُهَو َيْستَْرجُِع، فَقُلُْتأُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتْيقَظَ ِمْن َمَن
  طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي ُيْخَسُف بِهِْم فَُيْبَعثُونَ إِلَى َرُجلٍ فََيأِْتي َمكَّةَ فََيْمَنُعُه َوُيْخَسُف:َشأُْنَك؟، قَالَ

  .ْن َيكَْرُه فََيجِيُء ُمكَْرًهابِهِْم َمْصَرُعُهْم وَاِحٌد َوَمَصاِدُرُهْم َشتَّى إِنَّ مِْنُهْم َم
َعنِ  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعْمُرو بن َمْخَزمٍ أَُبو قَتَاَدةَ الَْبْصرِيُّ، ثنا َعْبُد الْوَارِِث، َعْن َعْمرٍو، - ١٩٣٠٥



  ] .١الكوثر آية "[إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر: "ِه َوَسلََّمقََرأَالَْحَسنِ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي
ْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُجْمُهوُر بن مَْنُصورٍ، ثنا سَِنانُ بن َهاُرونَ الْبُْرُجِميُّ، َع - ١٩٣٠٦

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيَتَوضَّأُ : ْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتأَْشَعثُ بن َعْبدِ الَْمِلِك، َعنِ الَْحَسنِ، َع
  .بِالُْمدِّ، َوَيغَْتِسلُ بِالصَّاعِ

اَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أُمِِّه، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َبكَّارٍ، ثنا َسعِيُد بن َبشِريٍ، َعْن قََت - ١٩٣٠٧
  .كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيكَْرُه سُوَرةَ الدَّمِ ثَالثًا، ثُمَّ ُيبَاِشُر بَْعَد الثَّالِث: َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

نا ِهَشاُم بن َخاِلٍد، ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، ثنا سَاِلمٌ الَْخيَّاطُ، ث: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى، َوَعْبَدانُ، قَاال - ١٩٣٠٨
َيا : ُيكِْثُر أَنْ، َيقُولََسِمْعُت الَْحَسَن ُيَحدِّثُ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ: قَالَ

َيا أُمَّ َسلََمةَإِنَّ : َيا َرُسولَ اللَِّه، َما أَكْثََر َما َتْدُعو بَِهذَا الدَُّعاِء؟، فَقَالَ: ثَبِّْت قَلْبِي َعلَى ِدينَِك، فَقُلُْت ُمقَلَِّب الْقُلُوبِ
  قَلَْب اْبنِ آَدَم َبْيَن أُْصُبَعْينِ ِمْن أََصابِعِ َربِّ الْعَالَِمَني إِذَا َشاَء أَقَاَمُه َوإِذَا َشاَء

  .اغَُهأََز
ثنا سَْهلُ بن : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ، وَالَْحَسُن بن الْعَبَّاسِ الرَّازِيَّاِن، قَالُوا - ١٩٣٠٩

رَّحِيمِ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ ثنا َعْبُد ال: ُعثَْمانَ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ، قَاال
ُيْنَضُح بَْولُ الُْغالمِ، َويُْغَسلُ َبْولُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحَسنِ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .الَْجارَِيِة
هَْوازِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الُْمقْرُِئ، ثنا سَاِلمُ بن قَُتْيَبةَ، َعْن أَبِي َبكْرٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسْهلٍ اَأل - ١٩٣١٠

  .َمكُْنُت أَفُْرُك الْمَنِيَّ ِمْن ثَْوبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:الُْهذَِليِّ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َحفْصِ بن ِهَشامِ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليِّ بن الَْجاُروِد، َوسَاِلُم بن ِعَصامٍ، قَاال - ١٩٣١١

َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ،  ثنا سَاِلمُ بن ُنوحٍ الَْعطَّاُر، ثنا ُيوُنُس بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ،: بن َزْيدِ بن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ
  ).أَْبقِ ِلي أَْبقِ ِلي : كُْنتُ أََنا َوَرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنغَْتِسلُ ِمْن إَِناٍء َواِحٍد، أَقُولُ لَُه:قَالَْت

اهِيُم بن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ، ثنا أَُبو َهمَّامٍ الَْخارِجِيُّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، ثنا إِْبَر - ١٩٣١٢
يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َحدَّثَنِي َعِديُّ بن أَبِي َعِديٍّ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِ

  كَْعٍة َتشَهٌُّد وََتْسِليٌم َعلَى الُْمْرَسِلَني، َوَعلَىِفي كُلِّ َر:قَالَ

  .َمْن َتبَِعُهْم ِمْن ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحَني
ِهَشامِ بن  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، ثنا َعْمُرو بن َهاِشمٍ الَْبيُْروِتيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن أَبِي كَرَِميةَ، َعْن - ١٩٣١٣

الواقعة "[ُحوٌر ِعٌني: "َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخبِْرنِي َعْن قَْولِ اللَِّه: قُلُْت: َحسَّانَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخبِْرنِي : سُورِ، قُلُْتِضَخاُم الُْعُيوِن ُشقْرُ الَْجرَْداِء بَِمنْزِلَِة َجنَاحِ النُّ: بِيٌض، ِعٌني: حُوٌر:، قَالَ] ٢٢آية 

َصفَاُؤُهنَّ َصفَاُء الدُّرِّ ِفي اَألْصَداِف الَِّتي لَْم تََمسَُّه اَألْيِدي، :، قَالَ] ٢٣الواقعة آية "[كَأَنَُّهنَّ لُْؤلٌُؤ َمكُْنونٌ: "َعْن قَْوِلِه
َخيَْراُت اَألْخالقِ، ِحَسانُ :، قَالَ] ٧٠الرمحن آية "[ِفيهِنَّ َخْيرَاٌت ِحَسانٌ" :َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْخبِرْنِي َعْن قَْوِلِه: قُلُْت

رِقَُّتُهنَّ كَرِقَّةِ :، قَالَ] ٤٩الصافات آية "[كَأَنَُّهنَّ َبْيٌض َمكُْنونٌ: "َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخبِْرنِي َعْن قَْوِلِه: الُْوُجوِه، قُلُْت
ُعُرًبا : "َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخبِْرنِي َعْن قَْوِلِه: ِفي دَاِخلِ الَْبْيَضِة ِممَّا َيِلي الِْقْشَر َوُهَو الُْعرِْفيُّ، قُلُْت الْجِلِْد الَِّذي رَأَْيِت

نَّ اللَُّه َبْعَد الْكَِبرِ، ُهنَّ اللََّواِتي قُبِْضَن ِفي دَارِ الدُّْنَيا َعَجاِئَز رَْمَضاَء َشْمطَاَء َخلَقَُه:، قَالَ] ٣٧الواقعة آية "[أَتَْرابًا



َيا َرسُولَ اللَِّه، أَنَِساُء الدُّْنَيا أَفَْضلُ أَمِ : فََجَعلَُهنَّ َعذَاَرى عُُرًبا ُمَتَعشَّقَاٍت ُمَحبَّبَاٍت، أَْترَاًبا َعلَى ِميالٍد َواِحٍد، قُلُْت
َيا َرُسولَ اللَِّه، َوبَِما : ورِ الِْعنيِ كَفَْضلِ الظَِّهاَرِة َعلَى الْبِطَاَنِة، قُلُْتَبلْ نَِساُء الدُّْنَيا أَفَْضلُ ِمَن الُْح:الُْحوُر الِْعُني؟، قَالَ

  بَِصالِتهِنَّ:ذَاَك؟، قَالَ

ثِّيَابِ صَفَْراَء الُْحِليِّ ُخْضَر ال َوِصَياِمهِنَّ َوِعَباَدِتهِنَّ اللََّه أَلَْبَس اللَُّه ُوُجوَهُهنَّ النُّوَر، وَأَْجَساَدُهنَّ الْحَرِيَر بِيَض اَأللَْواِن
أَال َنْحُن الَْخاِلدَاُت فَال َنُموتُ أََبًدا، أَال وََنْحُن النَّاِعَماُت فَال َنبُْؤُس أََبدًا، : َمَجاِمُرُهنَّ الدُّرُّ َوأَْمَشاطُُهنَّ الذََّهُب، َيقُلَْن

َيا : الرَّاِضيَاُت فَال َنْسَخطُ أََبًدا طُوَبى ِلَمْن كُنَّا لَُه َوكَانَ لََنا، قُلُْتأَال وََنْحُن الُْمِقيمَاُت فَال َنظَْعُن أََبًدا، أَال وََنْحُن 
وََيْدُخلُونَ َمَعهَا، َمْن َيكُونُ  َرسُولَ اللَِّه، الَْمرْأَةُ ِمنَّا تََتَزوَُّج زَّْوَجْينِ َوالثَّالثَةَ وَاَألْرَبَعةَ، ثُمَّ َتُموُت فََتْدُخلُ الَْجنَّةَ

أَْي َربِّ إِنَّ َهذَا كَانَ أَْحَسنَُهْم َمِعي ُخلُقًا ِفي : َيا أُمَّ َسلََمةَ،إِنََّها ُتَخيَُّر فََتْخَتارُ أَْحَسنَُهْم ُخلُقًا، فََتقُولُ: َها؟، قَالََزْوُج
  .آلِخَرِةَدارِ الدُّْنيَا، فََزوِّْجنِيِه، َيا أُمَّ َسلََمةَذََهَب ُحْسُن الُْخلُقِ بَِخْيرِ الدُّْنَيا وَا

ُد بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا إِبَْراِهيمُ بن َراِشٍد اَألدَْنى، ثنا أَُبو رَبِيَعةَ، َحدَّثََنا َحمَّا - ١٩٣١٤
نَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَشبََّر ِلفَاِطَمةَ ِمْن ذَْيِلَها ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َوُحمَْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ ال

  .ِشبًْرا
ْيٍد، َعنِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعْمُرو بن املَْخَزمٍ أَُبو قََتاَدةَ، ثنا ُمحَمَُّد بن ِديَنارٍ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَب - ١٩٣١٥

اْعَمِلي َوال َتتَِّكِلي، فَإِنَّ َشفَاَعِتي :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتالَْحَسنِ، َعْن أُمِِّه، َع
  .ِللَْهاِلِكَني ِمْن أُمَِّتي

  َسِعيُد بن أَبِي

  الَْحَسنِ َعْن أُمِِّه َعْن أُمِّ َسلََمةَ
َحاقَ الُْمَخرِِّميُّ، ثنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، ثنا َسعِيٌد، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن َسِعيدِ بن َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْس - ١٩٣١٦

  .ِغَيةُتَقُْتلُ َعمَّاًرا الِْفئَةُ الَْبا:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي الَْحَسنِ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
َحذَّاِء، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن َخاِلٍد الْ - ١٩٣١٧

تَقُْتلُُه الِْفئَةُ :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلَعمَّارٍ َحدَّثَتَْنا أُمُّنَا، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه: َسِعيِد بن أَبِي الَْحَسنِ، قَالَ
  .الَْباِغيَةُ

بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْجْوَهرِيُّ، ثنا قَحْطََبةُ بن َعدَاَبةَ، ثنا أَُبو أَُميَّةَ بن َيْعلَى، َعْن َسِعيدِ  - ١٩٣١٨
َمْن قَالَ ِحَني ُيْصبِحُ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َتوَاَضعَ :َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالَْحَسنِ، َعْن أُمِِّه، 

  .كُلُّ َشْيٍء ِلَعظََمتِِه، كُِتَبْت لَُه َعْشرُ َحسََناٍت
بن َعدَاَبةَ، ثنا أَُبو أَُميَّةَ بن َيْعلَى، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي الَْحَسنِ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا، ثنا قَحْطََبةُ - ١٩٣١٩

 اللَُّهمَّ اْجَعلْنِي أَقَْرَب َمْن َتقَرََّب:أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا خََرَج إِلَى الصَّالِة، َيقُولُ
  .إِلَْيَك، َوأَْوَجَه َمْن َتَوجََّه إِلَْيَك، َوأَلَْحَح َمْن َسأَلََك

نِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا، ثنا قَحْطََبةُ بن َعدَاَبةَ، ثنا أَُبو أَُميَّةَ بن َيْعلَى، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي الَْحَس - ١٩٣٢٠
  أُمِِّه، َعْن أُمِّ



َمْن قَالَ كُلَّ َيْومٍ اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َوِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت أَلِْحْق بِِه ِمْن :الَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: َسلََمةَ، قَالَْت
  .كُلِّ ُمْؤِمنٍ َحَسَنةً
  ُمسَّةٌ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ثنا ُزهَْيٌر، : أَْحَمُد بن ُيوُنَس، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا أَُبو الَْولِيِد، قَاال َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا - ١٩٣٢١
كَاَنِت النَِّساُء َتقُْعُد َعلَى :ثنا َعِليُّ بن َعْبِد اَألْعلَى، َعْن أَبِي َسْهلٍ ِمْن أَْهلِ الَْبصَْرِة، َعْن ُمسَّةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .ا الَْوْرُس ِمَن الْكَلَِفَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد نِفَاِسَها أَْرَبِعنيَ لَْيلَةً، َوكُنَّا ُنَصلِّي، َوَعلَى ُوُجوهَِن َعْهِد
  كَْبَشةُ بنتُ أَبِي َمرَْيَم َعْن أُمِّ َسلََمةَ

، ثنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر، ثنا ثَابِتُ بن ُعَماَرةَ، َعْن َرْيطَةَ، َعْن كَْبَشةَ بنتِ أَبِي َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر - ١٩٣٢٢
اُء كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْنَهى أَنْ ُيْخلَطَ التَّْمُر بِالزَّبِيبِ، َوأَنْ يُْعَجمَ النَِّو: َمْرَيَم، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .طَْبخًا
َحمَُّد بن َحدَّثََنا الَْجذُوِعيُّ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، ثنا أَُبو َعاِصمٍ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، ثنا ُم - ١٩٣٢٣

كَْبَشةَ بنِت أَبِي مَْرَيَم، أَنََّها َسأَلَْت أُمَّ  َعْبِد اَألْعلَى، ثنا َخاِلُد بن الْحَارِِث، ثنا ثَابٌِت، َحدَّثَتْنِي َرْيطَةُ بنُت ُحَرْيٍث، َعْن
أُْخبِرُكُْم بَِما كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسلََمةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الشََّرابِ، فَقَالَْت

  َنا أَنْ ُيْخلَطَ الزَّبِيُبَينَْهى َعْنُه أَْهلَُه كَاَنَيْنهَا

  .بِالتَّمْرِ
  َوِمْن نَِساِء أَْهلِ الْكُوفَِة َعْمَرةُ بنُت أَفَْعى َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ْن َعمَّارٍ سِ، َعَحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد الدَّاللُ بِالْكُوفَِة، ثنا ُمَخوَّلُ بن إِبَْراِهيَم، ثنا عَْبُد الَْجبَّارِ بن الَْعبَّا - ١٩٣٢٤
ال َيْنَبِغي َألَحٍد أَنْ ُيْجنِبَ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الدُّْهنِيِّ، َعْن َعْمَرةَ بنِت أَفَْعى، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .ِفي َهذَا الَْمْسجِِد، إِال أََنا َوَعِليٌّ
  َسلَْمى َعْن أُمِّ َسلََمةَ

، َحدَّثَْتنِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْعبَّاسِ الَْبَجِليُّ، ثنا أَُبو َسِعيدٍ اَألَشجُّ، ثنا أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر، َحدَّثَنِي َرزِيٌن - ١٩٣٢٥
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َرأَْيُت َرسُولَ: َما يُْبِكيِك؟، فَقَالَْت: َدَخلُْت َعلَى أُمِّ َسلََمةَ َوِهَي َتْبِكي، فَقُلُْت: َسلَْمى، قَالَْت

  .شَهِْدُت قَْتلَ الُْحَسْينِ آنِفًا:َما لََك َيا َرسُولَ اللَِّه؟، فَقَالَ: َوَسلََّم، َيعْنِي ِفي الَْمَنامِ، َوَعلَى رَأِْسِه وَِلْحَيِتِه التَُّراُب، فَقُلُْت
  َجْسَرةُ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا اْبُن أَبِي ُعْتَبةَ، َعْن أَبِي الَْخطَّابِ الَْهَجرِيِّ، َعْن َمْحُدوجٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َع - ١٩٣٢٦
الَْمْسجِِد، فََناَدى َخَرجَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى : أَخَْبَرتْنِي أُمُّ َسلََمةَ، قَالَْت: الذُّْهِليِّ، َعْن َجْسرَةَ، قَالَْت

َعِليٍّ أَال أَال إِنَّ َهذَا الَْمْسجَِد ال َيِحلُّ ِلُجُنبٍ، َوال ِلَحاِئضٍ إِال ِللنَّبِيِّ َوأَزَْواجِِه َوفَاِطَمةَ بنِت ُمحَمٍَّد، َو:بِأَْعلَى صَْوِتِه
  .َبيَّْنُت لَكُمْ أَنْ َتِضلُّوا

  لََمةَأُمُّ ُمَساوِرٍ الِْحْمَيرِيُّ َعْن أُمِّ َس
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح - ١٩٣٢٧

ثنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبدِ : َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا إِْسحَاُق بن إِْسَماِعيلَ الطَّالْقَانِيُّ، قَاال
أَيَُّما :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ْن ُمَساوِرٍ الِْحْميَرِيِّ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتالرَّْحَمنِ، َع



  .اْمَرأٍَة مَاَتْت َوزَْوُجَها َعنَْها رَاضٍ َدَخلَِت الَْجنَّةَ
ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا إِْسحَاُق بن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، - ١٩٣٢٨

ثنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن أَبِي َنْصرٍ َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُمَساوِرٍ الِْحمَْيرِيِّ، َعْن : إِْسَماعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، قَاال
  .ال ُيْبِغُض َعِليا ُمْؤِمٌن، َوال ُيِحبُُّه ُمَناِفٌق:َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا َواِصلٌ، ثنا اْبُن فَُضْيلٍ - ١٩٣٢٩
ال ُيِحبُّ :كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َنصْرٍ، َعْن ُمَساوِرٍ الِْحْميَرِيِّ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .َناِفٌقَعِليا إِال ُمْؤِمٌن، َوال ُيبِْغُضُه إِال ُم
  أُمُّ ُموَسى َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ثنا : قَاالَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، ثنا ُعثَْمانُ،  - ١٩٣٣٠
َوالَِّذي َتْحِلُف بِِه أُمُّ َسلََمةَ إِنْ كَانَ أَقَْرُب النَّاسِ ِمْن َرُسولِ :ْتَجرِيٌر، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن أُمِّ ُموَسى، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَ

  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليا، كُنَّا ِعْنَد

بَْيِت، ثُمَّ َجلَْسَنا أَدَْنى ِمَن الَْبابِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي بَْيِت َعاِئشَةَ، فَكُْنُت آِخَر َمْن خََرَج ِمَن الْ
  .َوأَكَبَّ َعلَْيِه َعِليٌّ، فَكَانَ آِخَر النَّاسِ بِِه َعْهًدا ُيسَارُُّه وَُيَناجِيِه

  َجدَّةُ بن ُجْدَعانَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي شَْيَبةَ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الرَّازِيُّ، ثنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، ح َوَحدَّ - ١٩٣٣١

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى : ثنا َوكِيٌع، َعْن َداُوَد بن أَبِي َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ ُجْدَعانَ، َعْن َجدَِّتِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت: قَاال
  .ِفي اِإلْسالمِ، َوَما كَانَ ِمْن ِحلٍْف ِفي الَْجاِهِليَِّة لَْم َيزِْدُه اِإلْسالُم إِال ِشدَّةً ال ِحلَْف:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

و َبكْرِ بن َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى، ثنا سَْهلٌ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن، ثنا ُعثَْمانُ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُب - ١٩٣٣٢
َدَعا النَّبِيُّ : ثنا َوِكيٌع، َعْن َداُودَ بن أَبِي َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ ُجْدَعانَ، َعْن َجدَِّتِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت: َبةَ، قَالُواأَبِي َشْي

  .ِد َيْوَم الِْقَياَمِة، ألَْوَجعُْتِك بَِهذَا السَِّواِكلَْوال َمَخافَةُ الْقََو:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِصيفَةً لَُه، فَأَْبطَأَْت َعلَْيِه، فَقَالَ
ثنا : قَاالَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ،  - ١٩٣٣٣

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْبنِ ُجْدَعانَ، َعْن َجدَِّتِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتَوِكيٌع، َعْن َداُوَد بن أَبِي َعْبِد اللَِّه، َعنِ ا
  .الُْمسَْتشَاُر ُمْؤَتَمٌن:َوَسلََّم

  أُمُّ ُمَبشِّرٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
  َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى - ١٩٣٣٤

ا أَُبو النَّْضرِ، ثنا َساِلُم بن طَلْحَةَ، ثنا َجاِمُع بن أَبِي َراِشٍد َوُدُموُعُه يََتَحدَُّر، َعْن أُمِّ الرَّازِيُّ، ثنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، ثن
َزلَ اللَُّه بَأَْسُه إِذَا ظََهرَ الشَّرُّ ِفي اَألْرضِ أَْن:ُمَبشِّرٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

َنَعْم، َوإِنْ كَانَ ِفيهِْم قَْوٌم َصاِلُحونَ ُيِصيُبُهمْ :َيا َرسُولَ اللَِّه، فَإِنْ كَانَ ِفيهِْم قَْوٌم َصاِلُحونَ؟، قَالَ: بِأَْهلِ اَألْرضِ، قُلُْت
  .َما أَصَاَب النَّاَس، ثُمَّ يَْرجُِعونَ إِلَى َرْحَمِة اللَِّه َوَمْغِفَرتِِه

  الزَِّياَداُت ِفي َحدِيِث أُمِّ َسلََمةَ َسْعُد بن أَبِي َوقَّاصٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
نا َيْحَيى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أََبانَ، ث - ١٩٣٣٥

ْن أَبِيِه، َعنِ الْمِْنَهالِ بن َعْمرٍو، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد، َعْن َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ بن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َع



  .نَُّه لَْيَس بَْعِدي نَبِيٌّأََما تَْرَضى أَنْ َتكُونَ مِنِّي كََما َهاُرونُ ِمْن ُموَسى غَْيَر أَ:النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلَعِليٍّ
  ُعَمُر بن أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

َحدَّثَنِي أَُبو : َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، ثنا أَبِي، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن بِْشرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، قَالَ - ١٩٣٣٦
أََتْت ُضَباَعةُ بنُت الزَُّبْيرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : بِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتَبكْرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُعَمَر بن أَ

  ْخَشى أَنَْيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي َشاِكَيةٌ وَأَ: أَال َتْخُرجَِني َمَعَنا ِفي َسفَرَِنا َهذَا؟، فَقَالَْت:َوِهَي َشاِكَيةٌ، فَقَالَ لَهَا

فَأَِهلِّي بِالَْحجِّ، َوقُوِلي اللَُّهمَّ َمِحلِّي َحْيثُ َحبِْستَنِي، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ :َتحْبِسَنِي َشكَْوِتي، قَالَ
، َعْن َعْبِد َربِِّه بن سَِعيٍد، َعْن َعْبدِ السِّْمَساُر، ثنا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث

  .َوَسلََّم َنْحَوُه اللَِّه بن كَْعبٍ الِْحْميَرِيِّ، َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  اْبُن َعبَّاسٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

بن إِْسَحاقَ بن الزَُّبْيرِ الَْحلَبِيُّ، ثنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، ثنا َمْخلَدُ بن َيزِيَد، َعْن ُسفَْيانَ  َحدَّثََنا َيْعقُوُب - ١٩٣٣٧
ى اللَُّه َعلَْيِه كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّ: الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .َوَسلََّمُيوِتُر بَِسْبعٍ وَبِخَْمسٍ ال َيفِْصلُ َبْيَنُهنَّ بَِتْسِليمٍ َوال بِكَالمٍ
  َعْوُف بن َماِلٍك اَألْشَجِعيُّ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

لرَّقِّيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد اللَِّه، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الطَّرَاِئِفيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن َمْيُموٍن ا - ١٩٣٣٨
، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْوِف بن َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ

إِنَّ الَِّذي َيْحُنو َعلَْيكُْم ِمْن َبْعِدي ُهَو الصَّاِدُق الْبَارُّ، اللَُّهمَّ اْسقِ اْبَن :َسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: قَالَْت
  .َعْوٍف ِمْن َسلَْسبِيلِ الَْجنَِّة

  َسِفيَنةُ َموْلَى أُمِّ َسلََمةََعْن أُمِّ َسلََمةَ
  َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، ثنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِيَحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحْمدََوْيِه الصَّفَّاُر، ثنا  - ١٩٣٣٩

انَ َيقُولُ ِفي مََرِضِه الَِّذي ُتُوفِّيَ الطُّفَْيلِ، َعْن َسِفيَنةَ َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَ
  .لَكَْت أَْيَماُنكُْمفََما زَالَ َيقُولَُها حَتَّى َما ُيقَْبُض بَِها ِلسَاُنُهالصَّالةُ َوَما َم:ِفيِه

ْبنِ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َعقِيلٌ، َعنِ ا - ١٩٣٤٠
أُمَّ َعْبِد اللَِّه، أَنَّ َسفِيَنةَ َمْولَى أُمِّ َسلََمةَ زَْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخبََرُه، أَنَّ  أَْخبََرنِي َساِلُم بن: ِشَهابٍ، قَالَ

  .َها َجَرٌسال َتْصَحُب الَْمالِئكَةُ ُرفْقَةً ِفي:َسلََمةَ أَْخبََرْتُه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
حَْيى بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا أَُبو النَّْضرِ إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم، ثنا َي - ١٩٣٤١

قَالَ : ى أُمِّ َسلََمةَ أَْخبََرُه، أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ، قَالَْتَحْمَزةَ، ثنا الزُّبَْيِديُّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه، أَنَّ َسفِيَنةَ َمْولَ
  .ال َتْصَحبُ الَْمالِئكَةُ ُرفْقَةً ِفيَها جََرٌس:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعاِمُر بن أَبِي أَُميَّةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، ثنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن - ١٩٣٤٢
صْبُِح جُُنًبا،  َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَُيقََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن َعاِمرِ بن أَبِي أَُميَّةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه

  .ثُمَّ َيُصوُم



  أَُبو الطُّفَْيلِ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
  َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي - ١٩٣٤٣

، َعْن  شَْيٌخ َمكِّيٌّاألَذَنِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْوٍف الِْحْمِصيُّ، ثنا أَُبو َجابِرٍ ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الَْمِلِك، ثنا الَْحكَُم بن ُمَحمٍَّد
أَشَْهُد أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َسِمْعتُ أُمَّ َسلََمةَ، َتقُولُ: ِفطْرِ بن َخِليفَةَ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ، قَالَ

ُه، َوَمْن أَبَْغَض َعِليا فَقَْد أَبَْغضَنِي، َوَمْن أَبَْغَضنِي فَقَْد أَْبَغضَ َمْن أََحبَّ َعِليا فَقَْد أََحبَّنِي، َوَمْن أََحبَّنِي فَقَْد أََحبَّ اللَّ:َيقُولُ
  .اللََّه

  الزُّْهرِيُّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َزْيَنَب بنِت أُمِّ َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
عَْبُد الرَّزَّاقِ، أَْخَبرَنِي َمْعَمٌر، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا - ١٩٣٤٤

َسِمَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجلََب : َحدَّثَْتنِي َزْيَنُب بنُت أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت: ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، قَالَ
إِنَّكُْم َتخَْتِصُمونَ إِلَيَّ، وَإِنََّما أََنا َبَشٌر، َولََعلَّ بَْعَضكُْم أَنْ َيكُونَ أَْعلََم :مِّ َسلََمةَ فَخََرَج إِلَيْهِْم، فَقَالَُخُصوَمٍة ِعْنَد َبابِ أُ

َحقِّ أَِخيِه، فَإِنََّها ِقطَْعةٌ ِمَن النَّارِ، بُِحجَِّتِه ِمْن َبْعضٍ، فَأَقِْضي لَهُ بَِما أَْسمَُع، َوأَظُنُّهُ َصاِدقًا، فََمْن قََضْيُت لَُه بَِشْيٍء ِمْن 
اللَِّه بن ُموَسى التَّْيِميُّ،  فَلَْيأُْخذَْها أَوْ ِلَيَدعَْها، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا عَْبُد

ْن ُعْرَوةَ، أَنَّ زَْيَنَب بنَت أُمِّ َسلََمةَ أَْخبََرْتُه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َع
  َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمَع َجلََبةَ ُخُصومٍ بَِبابِ أُمِّ

  .َسلََمةَ، فََخَرَج إِلَيْهِْم، فَذَكََر ِمثْلَُه
  ْن َزْيَنَبِهَشاُم بن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َع

ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ُعَمْيرٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن : َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالَ - ١٩٣٤٥
َيا َرُسولَ اللَِّه، َهلْ لََك ِفي أُْخِتي بنِت أَبِي  :أَبِيِه، َعْن زَْيَنَب بنِت أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ أُمَّ َحبِيَبةَ، قَالَْت

بِْنُت أُمِّ َسلََمةَ َواللَِّه لَْو لَْم :إِنَّهُ َبلََغنِي أَنََّك َتخْطُُب ُدرَّةَ بنَت أَبِي َسلََمةَ، قَالَ: ال، إِنََّها ال َتِحلُّ ِلي، قَالَْت:ُسفَْيانَ؟، قَالَ
نَّ َحلَّْت ِلي، إِنََّها بنُت أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة أَْرَضَعتْنِي، وَإِيَّاَها ثَُوْيبَةُ، فَال َتعْرِْضَن َعلَيَّ أَخََواِتكُ َتكُْن رَبِيبَِتي ِفي ِحْجرِي َما

ِه، َعْن َزْيَنَب، َعْن أُمِّ يَوال بناِتكُنَّ، َحدَّثََنا ُمْصَعبُ بن إِبَْراهِيَم بن َحْمَزةَ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ، َعْن ِهَشامٍ، َعْن أَبِ
  .َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

 َزيَْنَب َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن - ١٩٣٤٦
إِنَّكُْم َتْخَتِصُمونَ، َوإِنََّما أََنا َبَشٌر، َولََعلَّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتبنِت أُمِّ َس

َما أَْسَمُع ِمْنكُْم، فََمْن قََضْيُت لَُه ِمْن َحقِّ َبْعَضكُْم أَنْ َيكُونَ أَلَْحَن بُِحجَِّتِه ِمْن َبْعضٍ، فَإِنََّما أَقِْضي َبيَْنكُْم َعلَى َنْحوِ 
دَّثََنا ُمصَْعٌب الزُّبَْيرِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا أَِخيِه َشْيئًا، فَال يَأُْخذُُه، فَإِنََّما أَقْطَُع لَُه ِقطَْعةً ِمْن َنارِ جََهنََّم َيأِْتي بَِها َيْوَم الِْقَيامَِة، َح

  ابُْن

  .ِهَشامٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن زَْيَنَب، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهأَبِي َحازِمٍ، َعْن 
يَْنَب،  َزَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن - ١٩٣٤٧

َما َيَرى َجاَءْت أُمُّ ُسلَْيمٍ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَْتُه َعنِ الْمَْرأَِة تََرى ِفي َمَناِمَها : َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
لنَِّساَء، َهلْ َتْحتَِلُم الْمَْرأَةُ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه فََضْحِت ا: إِذَا رَأَِت الَْماَء فَلَْتْغَتِسلْ، فَقُلُْت لََها:الرَُّجلُ، فَقَالَ



ُعْرَوةَ، َعْن  َترَِبْت َيِميُنِك، فَبَِم ُيْشبِهَُها ولدها إِذًا؟، َحدَّثََنا ُمصَْعٌب، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ، َعْن ِهَشامِ بن:َوَسلََّم
  .، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهأَبِيِه، َعْن زَْيَنَب

 َزيَْنَب َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن - ١٩٣٤٨
َعْبِد اللَِّه مِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها، َوَسِمَع ُمَخنَّثًا، َوُهَو َيقُولُ ِلبنِت أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُ

بِثََماٍن، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  إِنْ فََتَح اللَُّه الطَّاِئَف غًَدا َدلَلُْتَك َعلَى امَْرأٍَة ُتقْبِلُ بِأَرَْبعٍ، وَُتْدبُِر: بن أَبِي أَُميَّةَ
  .أَخْرُِجوُهْم ِمْن ُبيُوِتكُْم:َوَسلََّم

ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ - ١٩٣٤٩
  يِه، َعْن َزْيَنَب بنِت أُمِّ َسلََمةَ،َعْن أَبِ

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ بين أَبِي َسلََمةَ ِفي ِحْجرِي، َولَْيَس لَُهْم َشْيٌء إِال َما أَْنفَقُْت، فَِلي أَْجٌر إِنْ : َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنََّها قَالَْت
  .أَْنفِِقي َعلَْيهِْم، فَلَِك أَْجُر َما أَْنفَقِْت َعلَْيهِْم:َعلَْيِه َوَسلََّم أَْنفَقُْت َعلَْيهِْم؟، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه

  أَُبو َسلََمةَ َعْن َزْيَنَب
، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ، ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، ثنا َوْهُب بن جَرِيرٍ، ثنا ِهَشاٌم الدَّْسُتوَاِئيُّ - ١٩٣٥٠

بَْيَنا أََنا ُمْضجَِعةٌ َمَع َرُسولِ اللَِّه :حَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َزْيَنبَ بنِت أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتَي
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْخِميلَِة، َوكَاَنْت ِهَي َوَرُسولُ اللَّ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْخِميلَِة إِذْ ِحْضُت، قَالَْت

، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َحدَّثََنا الَْجذُوِعيُّ، ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، ثنا سَاِلُم بن نُوحٍ، َعْن ُعَمَر بن َعاِمرٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ
  .ُت أََنا َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََر ِمثْلَُهكُْن: َعْن َزْيَنَب، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

ِئيِّ، َعْن َيحَْيى َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْستَُوا - ١٩٣٥١
َوَسلََّم ِمْن  أَبِي َسلََمةَ، َعْن َزيَْنَب، َعْن أُمِّ َسلََمةَ،أَنََّها كَاَنْت تَْغَتِسلُ ِهَي َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن

  .إَِناٍء وَاِحٍد ِمَن الْجََناَبِة
  .َوُهَو صَاِئٌمَوأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيقَبِّلَُها  - ١٩٣٥٢

  َناِفٌع َمْولَى أُمِّ َسلََمةََعْن أُمِّ َسلََمةَ
  َحدَّثََنا َحجَّاُج بن - ١٩٣٥٣

َتاَدةَ، َعْن َعْبِد َربِّهِ، ِعْمَرانَ السَّدُوِسيُّ، ثنا أَُبو َسلََمةَ َيْحَيى بن َخلٍَف، ثنا َعْبُد اَألْعلَى، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قَ
فَلَِقيتُ : قَالَأَبِي ِعَياضٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ، أَنَّ َمرَْوانَ بن الَْحكَمِ بََعثَُه إِلَى أُمِّ َسلََمةَ،  َعْن

نَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَُيصْبُِح غُالَمَها َناِفًعا فَأَْرَسلَُه إِلَْيَها فَسَأَلََها، ثُمَّ َرَجَع إِلَْيِه فَأَنَْبأَُه أَنََّها َحدَّثَْتُه، أَ
  .ُجُنًبا ِمْن جِمَاعٍ ِمْن غَْيرِ احِْتالمٍ، ثُمَّ ُيصْبِحُ َصاِئمًا

  ُسلَْيَمانُ بن َيسَارَعْن أُمِّ َسلََمةٍَ
ثنا أَُبو أَُسامَةَ، َوُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، - ١٩٣٥٤

ُيْرِخَني ِشْبرًا، :َيا َرُسولَ اللَِّه،كَْيَف بِالنَِّساِء؟، قَالَ: قُلُْت: ُعَمَر َعْن، َناِفعٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .فَِذَراًعا ال َيزِْدنَ َعلَْيِه:َعْنُهنَّ، قَالَإِذًا َيْنكَِشُف :قُلُْت

َبْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ُنَميْرٍ، َوأَُبو أَُساَمةَ، َوُمْعَتِمرُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُع - ١٩٣٥٥
: سَأَلَِت اْمَرأَةٌ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت: ْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتُعَمْيرٍ، َعْن َناِفعٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َع



ِت َتحِيِضنيَ ال وَلَِكْن َدِعي قَْدرَ اَأليَّامِ َواللََّياِلَي الَِّتي كُْن:َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أُسَْتحَاُض، فَال أَطُْهُر أَفَأََدُع الصَّالةَ؟، قَالَ
  .َوقَْدَرُهنَّ ِمَن الشَّْهرِ، ثُمَّ اغَْتسِِلي َواْسَتثِْفرِي َوَصلِّي

  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن يُوُسَف، أَنَا - ١٩٣٥٦

ُتهْرَاُق الدَِّماَء َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َماِلٌك، َعْن َناِفعٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ امَْرأَةً كَاَنْت
ِلَتْنظُْر ِعدَّةَ اللَّيَاِلَي َواَأليَّامِ الَِّتي :َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْسَتفَْتتْ لََها أُمُّ َسلََمةَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك، فَقَالَ

دَّثََنا ُمَعاذُ بن ُهنَّ َوقَْدَرُهنَّ، فَلَْتْتُركِ الصَّالةَ، فَإِذَا َحلَفَْت ذَِلَك فَلَْتغَْتِسلْ وَلَْتسَْتثِْفْر بِثَْوبٍ َولُْتَصلِّ، َحكَاَنْت َتحِيُض
َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  الُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا أَيُّوُب، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َعْن أُمِّ

  .َوَسلََّم الَْحِديثَ
أَْخبََرُه،  َحدَّثََنا ُمْصَعٌب، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن َناِفعٍ، أَنَّ ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، - ١٩٣٥٧

ةَ كَاَنْت ُتهْرَاُق الدَِّماَء َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْسَتفَْتتْ لََها أُمُّ َسلََمَعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ اْمَرأَةً 
وَاللََّياِلَي الَِّتي كَاَنْت َتحِيُض قَْبلَ أَنْ  ِلَتْنظُْر ِعدَّةَ اَأليَّامِ:النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

الصَّالةُ فَلَْتْغَتِسلْ  َيكُونَ بَِها الَِّذي كَانَ َوقَْدَرُهنَّ ِمَن الشَّْهرِ، فََتْتُرُك الصَّالةَ ِلذَِلَك، فَإِذَا َحلَفَْت ِلذَِلَك فََحَضَرِت
  .َولُْتَصلِّ

  َمةََعْبُد اللَِّه بن َراِفعٍ َعْن أُمِّ َسلَ
ِه بن َرافِعٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد، َعْن َعْبِد اللَّ - ١٩٣٥٨

  كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .غَْيرِ احِْتالمٍ، ثُمَّ َيْغَتِسلُ، َويَْمِضي َعلَى َصْومَِهَوَسلََّمُيصْبُِح ُجنًُبا ِمْن 
ِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ، ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، ثنا أَُبو عَاِصمٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن ُمَحمَّ - ١٩٣٥٩

قَرَّْبُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجنًْبا َمْشوِيا فَأَكَلَ :َمةَ، قَالَْتُيوُسَف، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َعْن أُمِّ َسلَ
  .ِمْنُه، ثُمَّ قَاَم إِلَى الصَّالِة وَلَْم َيتََوضَّأْ

  َعطَاُء بن َيَسارٍَعْن أُمِّ َسلََمةَ
 بن ُعَبْيٍد، ثنا َبِقيَّةُ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرٍ التَِّميِميُّ، َحدَّثََنا َواِثلَةُ بن الُْحَسْينِ، ثنا كَِثُري - ١٩٣٦٠

ِمَني َمنِ اْبُتِليَ بِالْقََضاِء َبْيَن الُْمْسِل:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .َر ِمَن اآلَخرِفَلُْيَساوِي َبيَْنُهْم ِفي الَْمجِْلسِ ِفي اِإلشَاَرِة َوالنَّظَرِ، َوال َيْرفَُع صَْوَتُه َعلَى أََحِد الَْخْصَمْينِ أَكْثَ

  أَُبو َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ٍد، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْي - ١٩٣٦١

  .ا َمسَِّت النَّاُرطَْحالَء، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنَيتََوضَّأُ ِممَّ
  ُحَمْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

يِه، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، ثنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي َمْخَرَمةُ، َعْن أَبِ - ١٩٣٦٢
  بن َصاِلحٍ النَّْرِسيُّ، ثناَسِمْعُت ُمَحمََّد بن ُمسِْلمٍ الَْحِديثَ، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد : َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن ُمْسِلمٍ، َيقُولُ: قَالَ



َعْن أُمِّ َسلََمةَ،  َنْصُر بن َعِليٍّ، ثنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعَمَر، َعْن َعْمرِو بن ُمْسِلمٍ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ،
  .ِة َولَُه ذَْبٌح ُيرِيُد أَنْ َيذَْبَحُه، فَلُْيْمِسْك َعْن َشْعرِِه َوأَظْفَارِِهَمْن أََهلَّ ذَا الِْحجَّ:َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن ُعَبْي - ١٩٣٦٣
إِنَّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َزْيَد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

وَالذََّهبِ، إِنََّما ُيَجْرجُِر ِفي َبطْنِِه نَاَر َجهَنََّم، َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه الَِّذي َيأْكُلُ أَْو َيْشَرُب ِفي آنَِيِة الِْفضَِّة 
، ح َوَحدَّثََنا بن ُيوُسَف، أََنا مَاِلٌك، ح َوَحدَّثََنا ُمصَْعٌب الزُّبَْيرِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ

اللَِّه، َعْن َحدَّثََنا َعمِّي، ثنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ، كُلُُّهْم َعْن َناِفعٍ، َعْن زَْيِد بن َعْبِد : شَّاِفِعيُّ، قَالَال
  .َوَسلََّم ِمثْلَُه َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

كَْيَسانَ، أََنا  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن سَْعٍد، ثنا َعمِّي، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن َصاِلحِ بن - ١٩٣٦٤
  الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكْرٍ أَْخَبرَُه، أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ أَخَْبَرْتُه، أَنَّ َرسُولََناِفٌع، أَنَّ َزْيدَ بن َعْبِد اللَِّه أَْخَبرَُه، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعْبِد 
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لكبري: كتاب  ملعجم ا   ا
لطرباين: املؤلف  بن أيوب ا بن أمحد      سليمان 

  .إِنَّ الَِّذي َيشَْرُب ِفي إَِناِء الِْفضَِّة، إِنََّما ُيَجْرجُِر ِفي َبطْنِِه نَاَر جََهنََّم، إِال أَنْ َيُتوَب:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  بن َنْوفَلٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ َعْبُد اللَِّه بن الَْحارِِث

يَاٍد، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زِ - ١٩٣٦٥
إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى : ةَ، فَاْنطَلَقَْت َمَع الرَّسُولِ، فََسأَلَ أُمَّ َسلََمةَ، فَقَالَْتأَْرَسلَ ُمَعاوَِيةُ إِلَى أُمِّ َسلََم: اللَِّه بن الْحَارِِث، قَالَ

ضَّأُ ِللظُّْهرِ، ْيِه َوَسلََّم َبْيَنَما ُهَو َيتََواللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َنَهى َعنَْها، َيعْنِي الرَّكَْعَتْينِ بَْعَد الَْعْصرِ، إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
ى الظُّْهَر، ثُمَّ َجاَء فَقََسَم َوكَانَ قَْد َبَعثَ َساِعًيا َوعِْنَدُه الُْمَهاجِرُونَ َوقَْد كَانَ ُيهِمُُّه شَأُْنُهمْ إِذْ َضَرَب الْبَاُب فَخََرَج فََصلَّ

َشَغلَنِي أَْمُر السَّاِعي، أَنْ :ْنزِلَُه فَصَلَّى َركَْعَتْينِ، ثُمَّ قَالََما َجاَء بِِه فَلَْم َيَزلْ كَذَِلكَ َحتَّى َصلَّى الَْعْصَر، ثُمَّ َدَخلَ َم
  .أَُصلَِّيُهَما َبْعَد الظُّْهرِ فََصلَّْيُتُهَما َبْعدَ الَْعْصرِ

َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ الُْمَخرِِّميُّ، ثنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، ثنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، - ١٩٣٦٦
ُيبَاَيُع لَِرُجلٍ َبْيَن :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْخِليلِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

ْهلِ الْعِرَاقِ َوأَْبدَالُ الشَّامِ، فََيْغُزوَُهْم جَْيٌش ِمْن ِقَبلِ الشَّامِ حَتَّى إِذَا الرُّكْنِ وَالَْمقَامِ ِعدَّةُ أَْهلِ َبْدرٍ، فََيأِْتيِه َعَصاِئُب أَ
  كَاُنوا بِالَْبْيَداِء ُخِسَف

، َمْن َخاَب ِمْن غَنِيَمِة الْخَاِئُب: بِهِْم، ثُمَّ يَْغُزوُهْم َرُجلٌ ِمْن قَُرْيشٍ أَْخوَالُُه كَلٌْب، فََيلَْتقُونَ فََيْهزُِمُهُم اللَُّه،فَكَانَ يُقَالُ
  .كَلْبٍ

  ُمَجاِهٌد َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ُمَجاِهٍد، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن  - ١٩٣٦٧

َيكُونُ اخِْتالٌف ِعْنَد مَْوِت َخِليفٍَة، فََيْخُرُج َرُجلٌ ِمْن بين :لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ ال: َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
ْيٌش ِمَن الشَّامِ حَتَّى َجهَّزُ إِلَْيهِْم َجَهاِشمٍ ِمَن الَْمِديَنةِ إِلَى َمكَّةَ فََيجِيئُُه نَاٌس فَُيبَايُِعوَنُه َبْيَن الرُّكْنِ وَالَْمقَامِ، َوُهَو كَارٌِه، فَُي

بِالشَّامِ أَْخوَالُُه كَلٌْب، إِذَا كَاُنوا بِالَْبْيَداِء ُخِسَف بِهِْم، فَيَأِْتيهِْم َعَصاِئُب أَْهلِ الْعِرَاقِ َوأَْبدَالُ الشَّامِ، َوَيْنُشو َرُجلٌ 
َرةُ َعلَيْهِْم َوذَِلَك َيْوُم كَلْبٍ، َوالْخَاِئُب َمْن َخاَب ِمْن غَنِيَمِة كَلْبٍ، فَُيَجهُِّز إِلَيْهِْم جَْيًشا، فَيَْهزُِمُهُم اللَُّه، وََتكُونُ الدَّاِئ

ِسنَِني أَوْ ِستَّ ِسنَِني،  َوَيسَْتخْرُِج الْكُنُوَز، َويَقِْسُم اَألْموَالَ، َوُيلْقَى اِإلْسالُم بِجِرَابِِه إِلَى اَألْرضِ، َيعِيُش ِفي ذَِلَك سَْبَع
  .َحدَّثَنِيِه ُمَجاِهٌد: فََحدَّثُْت بِِه لَْيثًا، فَقَالَ: اللَِّه قَالَ ُعَبْيُد
ُصورٍ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َعْن َشْيَبانَ َعْن َمْن - ١٩٣٦٨

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ ِهَشاَم بن الُْمِغَريِة كَانَ ُيطِْعُم الطََّعاَم، َوَيقْرِي الضَّْيَف، وََيِصلُ الرَِّحَم، : ُمَجاِهٍد، أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ، قَالَْت
  َوَيفُكُّ الَْعانَِي، فَلَْو أَْدرَكََك أَْسلََم، فََهلْ لَُه ِفي

  .َها َوَجمَاِلَها، َوَما قَالَ َيْوًما قَطُّ اغِْفْر ِلي َيْوَم الدِّينِإِنَُّه َعمُِّك كَانَ ُيْعِطي ِللدُّْنَيا َوذِكْرِ:ذَِلَك أَْجٌر؟، قَالَ
بن َسلََمةَ،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َوكِيٌع، ثنا الْمِْنَهالُ بن َخِليفَةَ، َعْن َخاِلِد - ١٩٣٦٩

إِنْ كَاَنْت إِْحَداَنا لََتِحيُض َومَالََها إِال ثَْوٌب َواِحٌد، َوإِنَّ إِْحدَاَنا الَْيْوَم لَُتفْرِغُ خَاِدَمَها :، قَالَْتَعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ
  .ِلَتْغِسلَ ِثيَاَبَها ِلُيطَهِّرََها



َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زِيَاٍد، َعْن ُمَجاِهٍد،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، ثنا ُسفَْيانُ، - ١٩٣٧٠
كَانَ الرَّكْبُ َيُمرُّونَ َعلَْيَنا، وََنْحُن َمَع النَّبِيِّ :َهلْ ُتَغطِّي الَْمرْأَةُ َوْجهََها َوِهَي ُمْحرَِمةٌ؟ فَقَالَْت: ُسِئلَْت أُمُّ َسلََمةَ: قَالَ

  .َداَنا َعلَى َوْجهَِها الثَّْوَبَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَتْسُدلُ إِْح
  ُعَبْيُد بن ُعَمْيرٍَعْن أُمِّ َسلََمةَ

َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ، ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، ثنا ِعيَسى بن ُشَعْيبٍ، ثنا رَْوُح بن الْقَاِسمِ،  - ١٩٣٧١
كُْنُت أَغَْتِسلُ أََنا َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن إَِناٍء :، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتأَبِي الزَُّبيْرِ، َعْن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ

  .َواِحٍد َيأُْخذُ كُلُّ َواِحٍد ِمنَّا َعلَى ِحَدِتِه
لَِّه بن َجْعفَرٍ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َزْيِد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسحَاَق الَْخشَّابُ الرَّقِّيُّ، ثنا ُعَبْيُد ال - ١٩٣٧٢

كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : أَبِي أُنَْيَسةَ، َعْن أَبِي َسْعدٍ اَألْنصَارِيِّ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .اتََّزرِي َوُعوِدي:َبنِي ِحَيٌض فََخَرْجُت ِمَن الِْفرَاشِ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَأََصا
  اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ُجرَْيجٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعنِ اْبنِ  - ١٩٣٧٣
الفاحتة آية "[بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ الَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني:"إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ:َسلََمةَ، قَالَْت

  .َيْعنِي َحْرفًا َحْرفًا] ١٢
  ُب بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَالُْمطَِّل

ٍد، َعنِ َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِبَْراِهيمَ بن َحْمَزةَ، ثنا أَبِي، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي ُحَمْي -١٩٣٧٤
َمْن أَْنفََق َعلَى اْبَنَتْينِ أَْو أُْخَتْينِ :ةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ، َعْن أُمِّ َسلََم

  .نَّارِلَُه سِْتًرا ِمَن الأَْو ذََواَتْي قَرَاَبٍة َيْحَتِسُب النَّفَقَةَ َعلَْيهَِما َحتَّى َيكِْفَيُهَما اللَُّه ُيْغنِيُهَما ِمْن فَْضِلِه كَاَنَتا 
  أَُبو َعِطيَّةَ الطُّفَاوِيُّ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ْيَمانَ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا أَُبو ظَفَرٍ، ثنا َعْبُد السَّالمِ بن ُمطَهَّرٍ، ثنا َجْعفَرُ بن ُسلَ - ١٩٣٧٥
ُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا أَُبو أَُساَمةَ، ثنا َعْوٌف، َعْن َعِطيَّةَ أَبِي الُْمَعدلِ َعْوٍف، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَ

فََجاَءتِ  أَْخَبرَْتنِي أُمُّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِعْنَدَها َوِفي َبْيِتَها ذَاَت َيْومٍ: الطُّفَاوِيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  إِنَّ َعِليا: الَْخاِدُم، فَقَالَْت

ا َتَنحِّي ِلي َعْن أَْهلِ َبيِْتي، فَتََنحَّْيُت ِفي َناِحَيةِ الْبَْيِت َوَجاَء َعِليٌّ َوفَاِطَمةُ َوَحَسٌن َوُحَسْيٌن َوُهَم:َوفَاِطَمةَ بِالسُّدَِّة، فَقَالَ
َصغَِرياِن، فَأََخذَ َحسًَنا َوُحَس ْيًنا وََوَضَعُهَما ِفي ِحْجرِِه، َوأََخذَ َعِليا بِإِْحَدى َيَدْيِه فََضمَُّه إِلَْيِه، َوغََدَق َعلَْيهِمْ ِصْبَيانِ 

  .َوأَْنِت:ولَ اللَِّه، قَالََوأََنا َيا َرُس: فََناَدْيُتُه، فَقُلُْت: اللَُّهمَّ إِلَْيَك ال إِلَى النَّارِ أََنا َوأَْهلُ بَْيِتي، قَالَْت:قَِطيفَةً َسْوَداَء ثُمَّ، قَالَ
  أَُبو وَاِئلٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

: َمةَ، قَالَْتَحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن أُمِّ َسلَ - ١٩٣٧٦
إِذَا َحَضرُْتُم الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيَِّت، فَقُولُوا َخيًْرا، فَإِنَّ الَْمالِئكَةَ ُيَؤمُِّنونَ َعلَى َما :َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

، إِنَّ أََبا َسلََمةَ قَْد َماَت، َيا َرُسولَ اللَِّه: فَلَمَّا َماَت أَُبو َسلََمةَ أََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: َتقُولُونَ، قَالَْت
ِمْنُه ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قُوِلي اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َولَُه َوأَْعِقبْنِي ِمْنُه ُعقَْبى َحَسَنةًفَفََعلُْت، فَأَْعقََبنِي اللَُّه َمْن ُهَو َخْيٌر :فَقَالَ



  .َوَسلََّم
َدَخلَ َعلَْيَها : ُبو َبكْرٍ، ثنا أَُبو ُمَعاوِيَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َشِقيقٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتَحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَ - ١٩٣٧٧

بينَّ َتَصدَّْق، َيا : َيا أُمَُّه قَْد َخشِيُت أَنْ ُيهِْلكَنِي كَثَْرةُ َماِلي أََنا أَكْثَُر قَُرْيشٍ مَاال، فَقَالَْت: َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، فَقَالَ
  إِنَّ ِمْن:فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ُر، مُّ َسلََمةَ، فََجاَء ُعَمأَْصحَابِي َمْن لَْن يََرنِي بَْعَد أَنْ أَمُوَت، فََخَرَج َعْبُد الرَّْحَمنِ، فَلَِقَي ُعَمَر، فَأَْخَبَرُه بَِما قَالَتْ أُ
  .ال، َولَْن أَقُولَ ذَِلَك َألَحدٍ َبْعَدَك: أََنا ِمْنُهْم؟، فَقَالَْت: فََدَخلَ َعلَْيَها، فَقَالَ
  َزاذَانُ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

اجِ، َعْن َمْيُموِن بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، ثنا أَبِي، ثنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ الُْمِغَريِة بن ُمْسِلمٍ السَِّر - ١٩٣٧٨
تَرَِب َوجُْهَك فَإِنَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َرأَْت أُمُّ َسلََمةَ اْبَن َعمٍّ لََها سَاجًِدا، فَقَالَْت: أَبِي َمْيُموٍن، َعْن َزاذَانَ، قَالَ

  .َب َوْجُهَك َيا َربَاُحَترِ:َوَسلََّم، قَالَ ِلمَْولًى لََنا ُيقَالُ لَُه َرَباحٌ َرآُه سَاجًِدا
  أَُبو الَْعاِلَيِة َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ازِيِّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، ثنا إِْسحَاُق بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الرَّ - ١٩٣٧٩
َبلَى قَْد َجاَءْتكَ :"َسِمْعتُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ: َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت َعنِ الرَّبِيعِ بن أََنسٍ، َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة،

  ] .٥٩الزمر آية "[آَياِتي فَكَذَّْبَت بَِها َواسَْتكْبَْرَت
  َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، ثنا رَوَّاُد بن الَْجرَّاحِ، ثنا عَْبُد اللَّهِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ب - ١٩٣٨٠
َواِحَدةٌ ِمْن  َمْن لَْم َيكُْن ِفيِه:بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحَسنِ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  وْ ُخلٌُق َيِعيُش بِِهثَالٍث، فَال َيحَْتِسُب بَِشْيٍء ِمْن َعَمِلِه َتقَْوى َيْحجُِزُه َعْن َمَعاِصي اللَِّه، أَْو ِحلٌْم َيكُفُّ بِِه َسفِيًها، أَ

  .ِفي النَّاسِ
نَ ِفيِه َواِحَدةٌ ِمْن ثَالٍث زَوََّجُه اللَُّه ِمَن الْحُورِ الِْعنيِ َمنْ َمْن كَا:َوأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - ١٩٣٨١

قُلْ ُهَو اللَّهُ "، أَْو َرُجلٌ قََرأَ كَاَنْت ِعْندَُه، َيعْنِي أَمَاَنةٌ َخِفيَّةٌ شَهِيَّةٌ، فَأَدَّاَها ِمْن َمَخافَِة اللَِّه، أَوْ َرُجلٌ َعفَا َعْن قَاِتِلِه
  .دُُبَر كُلِّ َصالٍة] ١ص آية اإلخال"[أََحٌد

  َماِلُك بن َجعَْوَنةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
، َعْن َحدَّثََنا اَألْسفَاِطيُّ، ثنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن الَْخطَّابِ، ثنا َعِليُّ بن غُرَابٍ، َعْن ُموَسى بن قَْيسٍ الَْحْضَرِميِّ - ١٩٣٨٢

َعِليٌّ َعلَى الَْحقِّ، فََمنِ اتََّبَعُه اتََّبَع الَْحقَّ، :ِلكِ بن َجْعَوَنةَ، َسمِْعُت أُمَّ َسلََمةَ، َتقُولَُسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن ِعَياضٍ، َعْن َما
  .َوَمْن َتَركَُه َتَرَك الَْحقَّ َعْهٌد َمْعهُوٌد قَْبلَ َمْوِتِه

  َشْهُر بن حَْوَشبٍ
الْقَاِسُم بن ِديَنارٍ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َنِشيٍط،  َحدَّثََنا َعالنُ بن َعْبِد الصََّمِد، َحدَّثََنا - ١٩٣٨٣

إِنَّ َرُسولَ اللَِّه : أَتَْيُت أُمَّ َسلََمةَ أَُعرِّفَُها َعلَى الُْحَسْينِ، فَقَالَْت ِلي ِفيَما َحدَّثَتْنِي: َسِمْعُت شَْهَر بن َحْوَشبٍ، قَالَ: قَالَ
اْنطَِلِقي فَجِيِئي بَِزْوجِِك أَوِ اْبنِ َعمِِّك :َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِفي َبْيِتي َيْوًما، َوإِنَّ فَاِطَمةَ َجاَءْتُه بَِسِخيٍَّة، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه

لُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َواْبنَْيِك، فَاْنطَلَقُْت فََجاَءْت بَِعِليٍّ َوَحَسنٍ َوُحَسْينٍ، فَأَكَلُوا ِمْن ذَِلَك الطََّعامِ، َوَرُسو
  اللَُّهمَّ َهُؤالِء ِعتَْرِتي:َماِء، ثُمَّ قَالََمَناَمٍة لََنا، َوَتْحَتُه ِكَساٌء َخيَْبرِيٌّ فَأََخذَ الِْكَساَء فََجلَّلَُهْم إِيَّاُه، ثُمَّ َرفََع َيَدْيِه إِلَى السَّ



  .وَأَْنِت إِلَى َخْيرٍ:وَأََنا ِمْن أَْهلِ َبيِْتَك؟، فَقَالَ: الرِّْجَس وَطَهِّْرُهمْ َتطْهًِريا، فَقَالَْت أُمُّ َسلََمةََوأَِهلِّي فَأَذِْهْب َعْنُهمُ 
  أَُبو َسالمٍ الْحََبِشيُّ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

يزِ، ثنا َشدَّاُد أَُبو ُمحَمٍَّد، َعْن أَبِي َسالمٍ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، ثنا أَبِي، ثنا ُسوَْيُد بن َعْبِد الْعَزِ - ١٩٣٨٤
أَال أَدُلُّكِ :َمرَّ بِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأََنا أَْبِكي َعلَى أَبِي َسلََمةَ، فَقَالَ: اَألْسَوِد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
ُت جِِعَني َوَتقُوِلنيَ اللَُّهمَّ أَْحِسْن ُعقَْباَي َواْجُبْر ُمصِيَبِتي، َوأَْبِدلْنِي بِِه َخْيًرا ِمنُْه، فََرَجْعُت َوقُلَْعلَى َخْيرٍ ِممَّا َتقُوِلَني؟ َتْستَْر
أَبِي َسلََمةَ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى َوأَْبدَلَنِي اللَُّه بِِه َخيًْرا ِمْن : وَأَْيَن ِلي بِمِثْلِ أَبِي َسلََمةَ؟، قَالَْت: َما قَالَ ِلي، ثُمَّ َجَعلُْت أَقُولُ

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْبُد اللَِّه بن َوْهبِ بن َزْمَعةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

َبةُ بنتُ َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُموَسى بن َيْعقُوَب، َحدَّثَتْنِي َعمَِّتي قَُرْي - ١٩٣٨٥
َما ِمنِ اْمرِئٍ ُيْحيِي أَْرًضا، :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْبِد اللَِّه، أَنَّ أََباَها، قَالَْت لَهُ أُمُّ َسلََمةَ

  .لَُه بِهِ أَجًْرا فََيْشَرُب ِمْنُه كَبٌِد َحرَّى أَْو ُيِصيُب ِمْنُه َعاِفَيةٌ، إِال كََتَب اللَُّه
ِلِد بن َعثَْمةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن ُعقَْبةَ الشَّْيبَانِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن خَا - ١٩٣٨٦

  َعةَ، أَنَّ أََباُه أَْخبََرهُ،ثنا ُموَسى بن َيْعقُوبَ الزَّمِْعيُّ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن َوْهبِ بن َزْم

لَْيِه َوَسلََّم كَانََيْدُخلُ َعلَى أَزَْواجِهِ أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخَبَرتُْه، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
اْمَرأَةٌ ِمْنُهنَّ ِعْندََها َعَسلٌ، فَكُلََّما َدَخلَ َعلَْيَها أََحَضَرْت لَُه ِمْنُه، فََيْمكُثُ ِعْنَدَها  كُلَّ غََداٍة فَُيَسلُِّم َعلَْيهِنَّ، َوكَاَنِت

إِنَّا َنْجدُ : َمُه َعلَْيِه َوَسلَِّلذَِلَك، َوإِنَّ عَاِئَشةَ َوحَفَْصةَ َوَجَدَتا ِمْن ذَِلَك، فَقَالََتا ِحَني َدَخلَ َعلَْيهَِما َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  .ِمْنَك رِيَح َمَعاِفَري، فََتَرَك ذَِلكَ الَْعَسلَ

ِه قَُرْيَبةَ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك، َعْن ُموَسى بن َيْعقُوبَ الزَّمِْعيِّ، َعْن َعمَِّت - ١٩٣٨٧
لََعَن :أَخَْبَرتْنِي أُمُّ َسلََمةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: ةَ، َعْن أَبِيَها، قَالَبنِت َعْبِد اللَِّه بن َوْهبِ بن َزْمَع

  .اللَُّه الرَّاِشَي وَالُْمرَْتِشَي ِفي الُْحكْمِ
  أَُبو ُعَبْيَدةَ بن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

يعٍ ثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك، ثنا زَكَرِيَّا بن إِبَْراهِيَم بن َعْبِد اللَِّه بن ُمِطَحدَّ - ١٩٣٨٨
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه َص: الَْعَدوِيُّ، َعْن ُركَْيحِ بن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

َوَما لَِك وَالشُّْبُرمِ؟، :الشُّْبُرُم، قَالَ: َوَما ُهَو؟، قُلُْت:َشرِْبُت َدَواًء أَسَْتْحِشي بِِه، قَالَ: َما ِلي أََراِك مُْرَتثَّةً؟، فَقُلُْت:فَقَالَ
  .نَّ ِفيهَِما َدَواٌء ِمْن كُلِّ َشْيٍء، إِال السَّاَمفَإِنَُّه َحارٌّ نَاٌر َعلَْيِك بِالسََّنا َوالسَّنُّوِت فَإِ:قَالَ

  َوَعْن ُركَْيحِ بن أَبِي - ١٩٣٨٩

ٍن، ُربََّما َصَبغَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رَِداَءُه َوإَِزاَرُه بَِزْعفََرا:ُعَبْيَدةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .أَْو َوْرسٍ، ثُمَّ َخَرَج ِفيهِمَا

  ِمقَْسٌم َعْن أُمِّ َسلََمةَ
َمْنُصورٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُحَمْيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُزَهْيرٍ، َعْن  - ١٩٣٩٠

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيوِتُر بِِتْسعٍ أَْو َعْشرٍ ال َيفِْصلُ بَْيَنُهنَّ : لََمةَ، قَالَْتالَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، َعْن أُمِّ َس
  .بَِتْسلِيمٍ، َوال كَالمٍ



  َنْبَهانُ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ا ُسفَْيانُ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َنْبَهانَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثن - ١٩٣٩١

إِذَا كَانَ ِإلْحَداكُنَّ ُمكَاَتٌب، َوكَانَ عِْنَدُه َما ُيَؤدِّي فَلَْتحَْتجِْب ِمْنُه، َحدَّثََنا َيْحَيى :النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ
 َسلََمةَ، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا َنافٌِع، َعنِ اْبنِ َيزِيَد، َعْن َعِقيلٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َنْبَهانَ، َعْن أُمِّ بن ُعثَْمانَ،

  .ومٍ الَْحِديثَكُْنُت عِْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه َمْيُموَنةُ فَأَقَْبلَ اْبُن أُمِّ كَلُْت:قَالَْت
  اْبُن َسِفيَنةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

: أَْخَبرَنِي ُعَمُر بن كَِثريِ بن أَفْلََح، قَالَ: َحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن َسْعِد بن َسعِيٍد، قَالَ - ١٩٣٩٢
َما ِمْن َعْبٍد :َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ِمَع أُمَّ َسلََمةَ، َتقُولَُسِمْعُت اْبَن َسفِيَنةَ، َيذْكُُر َيذْكُُر أَنَُّه َس

  ُتِصيُبُه ُمِصيَبةٌ، الَْحِديثَ َوُهَو ِفي

  .ِكَتابِ الَْمْوِت
ْعِد بن َسِعيٍد، َعْن ُعَمَر بن كَِثريِ بن أَفْلََح، َعنِ َحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ُنَميْرٍ، َعْن َس - ١٩٣٩٣

َما ِمْن َعْبٍد ُيصَابُ :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: اْبنِ َسِفيَنةَ مَْولَى أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت
  .بُِمِصيبٍَةالَْحِديثَ

  ى أُمِّ َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَثَابٌِت مَْولَ
ى أُمِّ َحدَّثََنا ُمْصَعٌب، ثنا أَبِي، ثنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ بن َنِشيٍط، َعْن ثَابٍِت َموْلَ - ١٩٣٩٤

َسلََّم اْنصََرَف إِلَى بَْيِتَها، فََصلَّى ِفيِه َركَْعَتْينِ َبْعدَ الَْعْصرِ، فَأَْرَسلَْت َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
 إِنَّ النَّبِيَّ: َما َهِذهِ الصَّالةُ الَِّتي َصالَها َصالَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبيِْتِك، فَقَالَْت: َعاِئَشةُ إِلَى أُمِّ َسلََمةَ

َشأِْن َما َصَنَع بِهِْم َعاِملُُهمُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيصَلِّي َبْعدَ الظُّْهرِ َركَْعَتْينِ فَقَِدَم َعلَْيِه َوفُْد بين الُْمْصطَِلقِ ِفي 
ْيِه َوَسلََّم َحتَّى َجاَء الُْمَؤذِّنُ َيْدُعوُه إِلَى َصالةِ الَْعْصرِ، الَْوِليُد بن ُعقَْبةَ، فَلَْم يََزالُوا َيعَْتِذُرونَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .فََصلَّى الَْمكُْتوَبةَ، ثُمَّ َصلَّى ِعْنِدي ِفي َبيِْتي ِتلَْك الرَّكَْعَتْينِ َما َصالُهَما قَْبلُ َوال بَْعُد
َيا أَيَُّها الَِّذينَ "ِفي َشأِْن َما َصَنَع بِهِْم َعاِملُُهمُ الَْوِليُد بن ُعقَْبةَ  َوَعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنَُّه َنَزلَ ِفي بين الُْمْصطَِلقِ - ١٩٣٩٥

  َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:، قَالَْت] ٦احلجرات آية "[آَمُنوا إِنْ َجاءَكُْم فَاِسٌق بنَبٍأ فَتََبيَُّنوا

َنِسُري َمَع َرُسولِ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َوالَُهْم، فَلَمَّا َسِمُعوا بِِه أَقَْبلَ َركٌْب ِمنُْهْم، فَقَالُواَوَسلََّم َبَعثَ إِلَيْهِْم َيْصُدُق أَْم
الُْمْصطَِلقِ َمَنُعوا َصَدقَاتَُهمْ  إِنَّ بين: َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحِملُُه، فَلَمَّا َسِمَع بِذَِلَك ظَنَّ أَنَُّهْم َسارُوا إِلَْيِه ِلَيقُْتلُوُه فََرَجَع، فَقَالَ

َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الصَّفِّ، فَلَمَّا َيا َرسُولَ اللَِّه، َوأَقَْبلَ الْقَْوُم حَتَّى قَِدُموا الَْمِديَنةَ، ثُمَّ صَفُّوا َوَراَء َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه 
وذُ بِاللَِّه ِمْن غََضبِ اللَِّه َوغََضبِ َرسُوِلِه، َسِمْعَنا َيا َرسُولَ اللَِّه بَِرسُوِلكَ الَِّذي إِنَّا َنُع: قََضى الصَّالةَ اْنَصَرفُوا، فَقَالُوا

ى اللَُّه َعلَْيِه ُسولِ َرُسولِ اللَِّه صَلَّأَْرَسلَْت َيْصُدقُ أَْموَالََنا فَسُرِرَْنا بِذَِلَك َوقَرَّْت بِِه أَْعُينَُنا، وَأََردَْنا أَنْ َنلْقَاُه وََنِسُري َمَع َر
ِذُرونَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َوَسلََّم، فََسِمْعَنا أَنَُّه َرَجَع فََخِشيَنا أَنْ َيكُونَ َردَُّه غََضٌب ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه، فَلَْم َيزَالُوا يَْعَت

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ
ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ُموَسى بن ُعبَْيَدةَ، َعْن ثَابٍِت مَْولَى أُمِّ َحدَّثََنا  - ١٩٣٩٦

  .ِفيَها ُجلُْجلٌال َتْصَحبُ الَْمالِئكَةُ ُرفْقَةً :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  أَُبو السَّاِئبِ َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ



أُمِّ َسلََمةَ،  َحدَّثََنا اْبُن ُزغَْبةَ، ثنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي السَّْمحِ، َعْن أَبِي السَّاِئبِ َموْلَى - ١٩٣٩٧
  َسِمْعُت َرسُولَ :َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .أَيَُّما امَْرأٍَة َنَزَعْت ِثيَاَبَها ِفي غَْيرِ َبْيِت زَْوجَِها خََرَق اللَُّه َعلَْيَها ِسْتَرهَا:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
الَْواسِِطيُّ، ثنا َسعِيُد بن زَْيٍد، َعْن َعِليِّ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ  - ١٩٣٩٨

كُْنُت أَغَْتِسلُ أََنا َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ :َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت: الَْحكَمِ الُْبنَانِيِّ، قَالَ
  .ٍد َنْحوَ نِْصِف الْفََرقِ، َنَتَعاَورُ الُْغْسلَ َجِميًعا يَْبَدأُ قَْبِليَعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن إَِناٍء َواِح

  كَُرْيٌب َعْن أُمِّ َسلََمةَ
بن ُعَمَر، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَعاذُ بن أََسٍد، ثنا اْبُن الُْمبَاَرِك، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َعِليِّ  - ١٩٣٩٩

أَْرَسلَنِي اْبُن َعبَّاسٍ وَأُنَاٌس إِلَى أُمِّ َسلََمةَ، أَْسأَلَُها أَيُّ اَأليَّامِ كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : نِي أَبِي، َعْن كَُرْيبٍ، قَالََحدَّثَ
إِنَُّهَما َيْوَما ِعيٍد ِللُْمْشرِِكَني، :َن اَأليَّامِ، َوَيقُولَُيْوُم السَّْبِت َواَألَحدِ أَكْثَُر َما َيُصوُم ِم:َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثََر ِصَياًما؟، قَالَْت

  .فَإِنِّي أُِحبُّ أَنْ أُخَاِلفَُهْم
  الَْمقْبُرِيُّ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ُبرِيِّ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم الزَُّبْيرِيُّ، ثنا أََنسُ بن ِعَياضٍ، َعْن أَبِي َمْعَشرٍ، َعنِ الَْمقْ - ١٩٤٠٠
  .ِلَف َيِدي َوَيدُُهكُْنتُ أَغَْتِسلُ أََنا َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن إَِناٍء َواِحٍد ِكالَنا جُُنٌب حَتَّى َتْخَت:قَالَْت

  َناِعٌم َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
  ُبو الزِّْنبَاعِ، ثنا َسعِيُد بن ُعفَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َيزِيدَ بنَحدَّثََنا أَ - ١٩٤٠١

َتْغِسلُ َما أََصابَ :ي الَْحاِئضِأَبِي َحبِيبٍ، َعْن َناِعمٍ َمْولَى أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِف
  .ْغِسلُ الثَّْوَب كُلَُّهثَْوَبَها َوال َت

  أَُبو َصاِلحٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
اِلحٍ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن أَبِي َحْمَزةَ، َعْن أَبِي َص - ١٩٤٠٢

عََراٌت ِمْن ذََهبٍ، فََرآنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَرَِهَها فَأَعَْرَض َعنِّي لَبِْسُت ِقالَدةً ِفيَها َش: أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .َما ُيْؤمُِنِك أَنْ ُيقَلَِّدكِ اللَُّه َمكَاَنَها َيْوَم الِْقَياَمةِ َشَعرَاٍت ِمْن َنارٍ؟:فََنَزْعُتَها، فَقَالَ

َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا َيحَْيى بن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي ُعْتَبةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن أَبِي  َحدَّثََنا الَْخاللُ، ثنا - ١٩٤٠٣
َض َعنِّي، َدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَيَّ َشَعَراٌت ِمْن ذََهبٍ، فَأَعَْر: ُسلَْيَمانَ، َعْن َعطَاٍء، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .عَْنَها أُعْرُِض، فَقَطَْعُتَها، فَأَقَْبلَ إِلَيَّ بَِوْجهِِه:َيا َرسُولَ اللَِّه، أَال َتنْظُُر إِلَى زِينَِتي، فَقَالَ: فَقُلُْت
اللَِّه، َعْن َعطَاٍء، َعْن  َحدَّثََنا الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا َحاِتُم بن إِْسَماعِيلَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعبَْيِد - ١٩٤٠٤

َهلْ ِعْندَكُْم َشْيٌء؟، :كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفْرُِض الصَِّياَم ِمَن اللَّْيلِ، ثُمَّ ُيْصبُِح، فََيقُولُ: أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .َما ِعْندََنا َشْيٌء أَلَْسَت صَاِئًما؟: فََنقُولُ

  ُمسَاِحقٍ َعْن أُمِّ َسلََمةََنْوفَلُ بن 
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا زَْيُد بن الُْحَبابِ، َعْن - ١٩٤٠٥



قَالَ َرسُولُ : َسلََمةَ، قَالَْت َحدَّثَنِي الْمُْنِذُر بن الَْجْهمِ اَألْسلَِميُّ، َعْن َنْوفَلِ بن ُمَساِحقٍ، َعْن أُمِّ: ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، قَالَ
أَال تَْرَضْيَن أَنْ أَِصلَ َمنْ : الرَِّحُم ُشْجَنةٌ آِخذَةٌ بُِحْجَزةِ الرَّْحَمنِ ُتنَاِشُدهُ َحقََّها، فََيقُولُ:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ي، َوَمْن قَطََعِك فَقَْد قَطََعنِيَوَصلَِك، َوأَقْطَُع َمْن قَطََعِك َمْن َوَصلَِك، فَقَْد َوَصلَنِ
  أَُبو َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ِد َربِِّه َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث، َعْن َعْب - ١٩٤٠٦
لَُه إِلَى أُمِّ َسلََمةَ ِعيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبٍ، أَنَّ أََبا َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثَُه، أَنَّ َمرَْوانَ بن الَْحكَمِ أَْرَسبن َس

لَْيِه َوَسلََّمُيْصبِحُ ُجُنًبا ِمْن جِمَاعٍ ال ُحلْمٍ كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َيسْأَلَُها َعنِ الرَُّجلِ ُيصْبُِح ُجُنًبا أََيُصوُم؟، فَقَالَْت
  .فَال ُيفِْطُر، َوال َيقِْضي

 َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْبَزَّاُر، ثنا إِْسَحاقُ بن َسلَْمانَ الْقلوسيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أََبانَ، ثنا ُعَمُر بن - ١٩٤٠٧
مَِّد بن َعقِيلٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث بن ِهَشامٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ ثَابٍِت، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَح

لَى ِصلَةِ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي كُْنُت َع: الَْحارِثَ بن ِهَشامٍ أََتى النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَم َحجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ
كَانَ َيفَْعلُُه ِهَشاُم بن  الرَِّحمِ وَاِإلْحَساِن إِلَى الْجَارِ وإِيواِء الَْيتِيمِ َوإِطَْعامِ الضَّْيِف َوإِطَْعامِ الَْمَساِكنيِ َوكُلُّ َهذَا قَْد

  الُْمِغَريِة، فََما ظَنَُّك بِِه

اِحُبُه أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه فَُهَو َجذَْوةٌ ِمَن النَّارِ، َوقَْد َوَجْدُت َعمِّي أََبا طَاِلبٍ كُلُّ قَْبرٍ ال َيْشَهدُ َص:أَْي َرُسولُ اللَِّه؟، فَقَالَ
  .ارِِفي طَْمطَامٍ ِمَن النَّارِ فَأَْخَرَجُه اللَُّه بَِمكَانِِه ِمنِّي وَإِْحسَانِِه إِلَيَّ فََجَعلَُه ِفي َضْحضَاحٍ ِمَن النَّ

ْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ِعَراِك َحدَّثََنا ُعَب - ١٩٤٠٨
جُُنًبا ِمْن غَْيرِ ُحلْمٍ، ثُمَّ  ُيصْبُِحبن َماِلٍك، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَن

  .ُيصْبُِح َصاِئًما
ِد بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، ثنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن َعْبِد الْوَاِح - ١٩٤٠٩

لَمَّا خَطََبنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قُلُْت : قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ: قَالَ أَْيَمَن، ثنا أَُبو َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث،
ُه َعلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَِّفيَّ ِخاللٌ ثَالثٌ، أََنا كَبَِريةُ السِّنِّ، َوأََنا اْمَرأَةٌ ُمطَفَّلٌ، وَأََنا امَْرأَةٌ َشدِيَدةُ الَْغيَْرِة، فَقَالَ : لَُه

أَمَّا السِّنُّ فَأََنا أَكَْبُر مِْنكِ أَمَّا اَألطْفَالُ فَُهْم إِلَى اللَِّه َوإِلَى َرسُوِلِه، َوأَمَّا الْغَْيَرةُ فَأَْدُعو اللََّه أَنْ ُيذِْهبََها َعْنِك، َو:َوَسلََّم
ِهَي تُْرِضعُ بنتََها زَْيَنَب بنَت أَبِي َسلََمةَ، فَكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِسنا، فََتزَوََّجَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َو

  ِتيأَْيَن اْبنََتكُْم َهِذِه الَّ: َيْدُخلُ وََيخُْرُج َوال يَقَْربَُها، َوكَانَ ُيَمازُِح اْبَنتََها إِذَا َدَخلَ، فََدَخلَ َعمَّاُر بن يَاِسرٍ، فَقَالَ

 صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَْد َشَغلَْت أَْهلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََخذََها فَاسَْتْرَضَع لََها َسْعًيا فََدَخلَ النَّبِيُّ
  .َها َسعًْيا، فََدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَْهِلِهَدَخلَ َعمَّاٌر فَأََخذََها فَاْستَْرَضعَ لَ: أَْيَن ُزنَاُب؟، فَقَالَتِ اْمرَأَةٌ:فَقَالَ

  َعْوُف بن الَْحارِِث َعْن أُمِّ َسلََمةَ
 بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ، ثنا َعفَّانُ، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َعْوِف - ١٩٤١٠

ال ُتؤِْذينِي ِفي عَاِئَشةَ فَإِنَّ الَْوْحَي لَْم َيْنزِلْ :َحدَّثَتْنِي أُمُّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: الَْحارِِث، قَالَ
  .َعلَيَّ ِفي ِلَحاِف َواِحَدٍة ِمْنكُنَّ غَْيَر َعاِئَشةَ

غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َعْوِف بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن  - ١٩٤١١
زِلْ ِفي ِلحَاِف ال ُتؤِْذينِي ِفي َعاِئَشةَ فَإِنَّ الَْوْحيَ لَْم َيْن:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحارِِث، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت



  .َواِحَدٍة ِمْنكُنَّ غَْيَر َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها
  َيْعلَى بن َمْملٍَك َعْن أُمِّ َسلََمةَ

، رَْيجٍَحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ السَُّدوِسيُّ، ثنا أَُبو َسلََمةَ بن َخلٍَف الْجُوبَارِيُّ، ثنا أَُبو َعاِصمٍ، َعنِ اْبنِ ُج - ١٩٤١٢
سَأَلُْت أُمَّ َسلََمةَ، َعْن َصالةِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : أَْخَبرَنِي أَبِي، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن َيْعلَى بن َمْملٍَك، قَالَ: قَالَ

  لَُّه أَنْ ُيسَبَِّح، ثُمَّ َيَناُم، ثُمَّ َيْسَتْيِقظُ مِثْلَكَانَ ُيصَلِّي الِْعَشاَء، ثُمَّ ُيَسبُِّح َما َشاَء ال:َعلَْيِه َوَسلََّم بِاللَّْيلِ، فَقَالَْت

  .َنْوَمِتِه، ثُمَّ َيَناُم َوَيقُوُم، فََتكُونُ ِتلَْك َصالَتُه إِلَى الصُّْبحِ
  ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

َسِمْعُت ُعبَْيَد اللَّهِ : ُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن طَلَْحةَ بن َيحَْيى قَالََحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَ - ١٩٤١٣
بَْعَد ُشِغلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الرَّكْعََتْينِ قَْبلَ الَْعْصرِ فََصالُهَما :بن ُعْتَبةَ ُيَحدِّثُ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .الَْعْصرِ
َعْن َحدَّثََنا َمْحُموٌد، َحدَّثََنا َتِميمُ بن الُْمنَْتِصرِ، ثنا إِْسَحاقُ اَألْزَرُق، َعْن َشرِيٍك، َعْن طَلَْحةَ بن َيْحَيى،  - ١٩٤١٤

  .َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيَباِشُرَها َوُهَو صَاِئٌم ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه
  ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

َحدَّثََنا الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا أََنُس بن ِعَياضٍ، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن  - ١٩٤١٥
ِة، َوإِذَا أََرادَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنإِذَا أََرادَ أَنْ َيَناَم َوُهَو ُجُنبٌ َتَوضَّأَ ُوُضوَءُه لِلصَّال: َمةَالزَُّبْيرِ، َعْن أُمِّ َسلَ

  .أَنْ َيطَْعَم غََسلَ َيَدْيِه ثُمَّ َيأْكُلُ
ا ُمَحمَُّد بن َصاِلحٍ، وَأَُساَمةُ بن حَفْصٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثن - ١٩٤١٦

إِذَا َصلَّْيِت، :لَْم أَطُْف بِالَْبْيِت طََواَف الصَّْدرِ، فَقَالَ: َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنََّها قَالَتْ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َراِء النَّاسِ َعلَى َبِعريِِكفَطُوِفي ِمْن َو
  ثنا َعْبُد الْجَبَّارِ بن: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن أَحَْمَد الْخَُزاِعيُّ، قَالَ - ١٩٤١٧

َمأََمَرَها أَنْ ُتَصلِّيَ ِه َوَسلَّالَْعالِء، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .الصُّْبَح بَِمكَّةَ

  أَُبو َجْعفَرٍ ُمَحمَُّد بن َعِلّي َعْن أُمِّ َسلََمةَ
َحدَّثََنا الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا َحاِتُم بن إِْسَماعِيلَ، َوَعْبدُ اللَِّه بن َرَجاٍء، َعْن َجْعفَرِ بن  - ١٩٤١٨

قَْد كَاَنتْ :َيا َرسُولَ اللَِّه، اْمرَأَةٌ ُتُوفَِّي زَْوُجَها أََتأْذَنُ ِفي الْكُْحلِ؟، فَقَالَ: قُلُْت: قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ: ِه، قَالَُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي
ِحلُ َحتَّى ُتحَوَّلَ َهِذِه الَْبْعرَةُ، َوإِنَّمَا ال أَكَْت: إِْحَداكُنَّ إِذَا ُتُوفَِّي زَْوُجَها أََخذَْت بَْعَرةً، فََرَمْت بَِها َخلَْف ظَْهرِهَا، ثُمَّ قَالَْت

  .ِهَي أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ َوَعشًْرا
  ُمَهاجُِر بن الِْقْبِطيَِّة َعْن أُمِّ َسلََمةَ

فَْيعٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا جَرِيٌر، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُر - ١٩٤١٩
َجْيشِ الَِّذي َدَخلَ الَْحارِثُ بن أَبِي َربِيَعةَ َوَعْبُد اللَِّه بن َصفَْوانَ َعلَى أُمِّ َسلََمةَ َوأََنا َمَعُهَما فََسأَالَها َعنِ الْ: الِْقْبِطيَِّة، قَالَ

َيعُوذُ َعاِئذٌ بِالَْبْيِت، :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، فَقَالَْتُيْخَسُف بِِه، َوكَانَ ذَِلَك ِفي زََماِن اْبنِ الزَُّبْيرِ
َيا َرُسولَ اللَِّه، ُيْخَسُف بَِمْن كَانَ كَارِهًا، : فََيْبَعثُ اللَُّه َبعْثًا فَإِذَا كَانُوا بَِبْيَداَء ِمَن اَألْرضِ ُخِسَف بِهِْم، قَالَْت



  .فُ بِِه َمَعُهْم، َولَِكنَّهُ ُيْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى نِيَِّتِهُيْخَس:قَالَ
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ُشْعَبةَ، - ١٩٤٢٠

َيْغُزو جَْيشٌ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلََمةَ، قَالَْت َعْن أَبِي ُيوُنَس الَْباِهِليِّ، َعنِ الُْمَهاجِرِ الَْمكِّيِّ، َعْن أُمِّ
  .ُيْبَعثُ َعلَى نِيَِّتِه:َيا َرُسولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت الُْمكَْرُه، قَالَ: َهذَا الَْبْيتَ َحتَّى إِذَا كَاُنوا بَِبْيَداَء ِمَن اَألْرضِ ُخِسَف بِهِْم، قُلُْت

  عَْرُج َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْناَأل
  َزيَْنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ْرُمزَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُه - ١٩٤٢١
ةُ َحدَّثَتْنِي َزْيَنُب بنُت أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمَِّها أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ امَْرأَةً ِمْن أَْسلََم، ُيقَالُ لََها ُسَبْيَع: قَالَ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي َسلََمةَ،

َما َيْصلُحُ لَِك أَنْ َتْنِكِحي  :كَاَنْت َتْحَت َرُجلٍ فَُتُوفَِّي َعْنَها فََخطَبََها أَُبو السََّنابِلِ بن بَْعكٍَك فَأََبْت أَنْ تَْنِكَحُه، فَقَالَ
  .اْنِكِحي َمْن ِشئِْت:َحتَّى تَْعَتدِّي آِخَر اَألَجلَْينِ، فََجاَءْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

و بن أَبِي الطَّاِهرِ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا َعْمُر - ١٩٤٢٢
 أَبِي َسلََمةَ ثنا اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َجْعفَُر بن َربِيَعةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُهْرُمَز، َعْن أَبِي َسلََمةَ، أَنَّ زَْيَنَب بنَت: قَاال

ِمْن أَْسلََم، ُيقَالُ لََها ُسَبْيَعةُ كَاَنْت َتْحَت زَْوجَِها فَُتُوفَِّي َعنَْها َوِهَي ُحبْلَى، فََخطَبََها  أَخَْبَرْتُه، َعْن أُمَِّها أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ اْمَرأَةً
  َما َيْصلُُح أَنْ َتْنِكِحي َحتَّى َتْعَتدِّي آخَِر: أَُبو السََّنابِلِ بن َبْعكٍَك فَأََبتْ أَنْ تَْنِكحَُه، فَقَالَ

اْنِكِحي، َوكَاَنْت :ِمْن ِعْشرِيَن لَْيلَةً، ثُمَّ ُنِفَسْت، فََجاَءْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ اَألَجلَْينِ، فََمكَثَْت
َمَرَها أَنْ تَْنَتِقلَ إِلَى اْبنِ أُمِّ فَاِطَمةُ بنُت قَْيسٍ ُتَحدِّثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني طُلِّقَِت الَْبتَّةَ، أَنَُّه أَ
َزْيٍد ُيَحدِّثُ، أَنََّها كَاَنْت إِذَا َمكُْتومٍ، فَإِنَُّه أَْعَمى َتَضُع ِعْنَدُه ِثيَاَبَها قَْبلَ أَنْ َتنْقَِضَي ِعدَُّتَها، َوكَانَ ُمَحمَُّد بن أَُساَمةَ بن 

  .بَِما كَانَ ِفي َيِدِه ذَكََرْت ِمْن ذَِلكَ َشْيئًا َرَماَها أَُساَمةُ
  َعِليُّ بن الُْحَسْينِ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ْبُد اللَّهِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َوَع - ١٩٤٢٣
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ، َعْن َزيَْنَب، َعْن أُمِّ َسلََمةَبن َمْيُموٍن، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، 

  .َوَسلََّمأَكَلَ ِمْن كَِتِف َشاٍة ثُمَّ أُذِّنَ بِالصَّالِة فََصلَّى َولَمْ َيَمسَّ َماًء َصالةَ الَْعْصرِ
  َسلََمةَُحَمْيُد بن َناِفعٍ َعْن أُمِّ 

ْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، َع - ١٩٤٢٤
َيا : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت ُحَمْيِد بن َنافِعٍ، َعْن َزْيَنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ اْمرَأَةً َسأَلَِت النَّبِيُّ

ى زَْوجَِها، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى َرسُولَ اللَِّه، اْبَنةٌ ِلي زَوَّْجُتَها فَأََصاَبْتَها الَْحْصَبةُ فَمََرَق َشْعُرَها وََنْحُن نُرِيدُ أَنْ ُنْدِخلََها َعلَ
  ُه الَْواِصلَةَلََعَن اللَّ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َوالُْمْسَتْوِصلَةَ
  أَُبو اَألسَْوِد َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ْرَوةَ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن غُلَْيبٍ، ثنا ِعْمَرانُ بن َهاُرونَ الرَّْمِليُّ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسوَِد، َعْن ُع - ١٩٤٢٥
َنَعْم، :َيا َرُسولَ اللَِّه،َهلْ َعلَى الَْمرْأَِة غُْسلٌ إِذَا اْحَتلََمْت؟، قَالَ: َجاَءْت أُمُّ ُسلَْيمٍ فَقَالَْت: ْتَزيَْنَب، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَ



  .إِذَا َرأَتِ الَْماَء فَلَْتْغَتِسلْ
  أَُبو ُعَبْيَدةَ بن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

الُْمثَنَّى، ثنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َعِديٍّ، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي أَُبو  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن - ١٩٤٢٦
ْيلَِتي الَِّتي َيِصُري كَاَنتْ لَ: لَْتُعَبْيَدةَ بن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ، َعْن أَبِيِه، َوَعْن أُمِِّه َزْيَنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَا

َوْهُب بن َزْمَعةَ َوَمَعُه َرُجلٌ آِخرُ إِلَيَّ ِفيَها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَساَء َيْومِ النَّحْرِ، فََصارَ إِلَيَّ، فََدَخلَ َعلَيَّ 
ال، : وََهلْ أَفَْضتَ َبْعُد َيا أََبا عَْبِد اللَِّه؟، فَقَالَ:صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن آلِ أَبِي أَُميَّةَ ُمَتقَمَِّصْينِ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه

مَ ِل: فََنَزَعُه ِمْن َرأِْسِه، وََنَزعَ صَاِحُبُه قَِميَصُه َعْن َرأْسِِه، ثُمَّ قَالَ: اْنزِْع عَْنَك الْقَمِيَص، قَالَ:َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ
نَِّساِء، إِنَّ َهذَا َيْوٌم ُرخَِّص لَكُمْ إِذَا َرَميُْتُم الَْجْمرَةَ، أَنْ ُتِحلُّوا ِمْن كُلِّ َما ُحرِّمُْتْم َعْنُه إِال ِمَن ال:َيا َرسُولَ اللَِّه؟، فَقَالَ

  ْم قَْبلَ أَنْ َتْرُموا الَْجْمَرةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بنفَإِذَا َمَسْسُتْم قَْبلَ أَنْ َتطُوفُوا بَِهذَا الَْبْيتِ ِصرُْتْم حََراًما كََهيْأَِتكُ

ي ُعَبْيَدةَ بن َعْبِد اللَّهِ َحنَْبلٍ، ثنا أَبِي، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ بن إِبَْراِهيمَ بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن أَبِ
كَاَنْت لَْيلَِتي ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ِه َزْيَنَب، َوَعْن أَبِيِه َعْبِد اللَِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْتبن َزْمَعةَ، َعْن أُمِّ

َعْن َخاِلٍد مَْولَى الزَُّبْيرِ، َعْن فَذَكََر ِمثْلَُه، َوَعنِ اْبنِ إِْسحَاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن َجْعفَرِ بن الزَُّبْيرِ، َعْن يَزِيَد بن ُروَمانَ، 
  .َزيَْنَب، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ِمثْلَُه

  َواِهٌب َعْن َزْيَنَب
أَنَُّه َسِمَع، َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َواِهبِ بن َعْبِد اللَِّه الَْمَعاِفرِيِّ،  - ١٩٤٢٧

وَّلَ َسَنةٍ الَْعْشَر اُألَولَ، ثُمَّ َب بنَت أَبِي َسلََمةَ ُتخْبُِر، َعْن أُمَِّها أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْعَتكََف أََزيَْن
ُت لَْيلَةَ الْقَْدرِ ِفيَها فَأُْنسِيُتَها، فَلَْم َيَزلْ َرُسولُ اللَِّه إِنِّي َرأَْي:اْعَتكََف الَْعْشرَ األَْوَسطَ، ثُمَّ اْعَتكَفَ الَْعْشَر اَألوَاِخَر، َوقَالَ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْعَتِكُف ِفيهِنَّ حَتَّى ُتُوفِّيَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

ن ُمرَّةَ، َنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َعْن ُعثَْمانَ بَحدَّثَ - ١٩٤٢٨
َمْن َشرَِب ِفي آنَِيِة :َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َخالَِتِه أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .الذََّهبِ وَالِْفضَِّة، فَإِنََّما ُيَجْرجُِر ِفي َبطْنِِه نَاَر َجهَنََّم
  َعْبُد اللَِّه بن

  َراِفعٍ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
ِحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد الرَّ - ١٩٤٢٩

إِنِّي :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َعلَى َهذَا الِْمْنَبرِ: َعْن َعْبِد اللَِّه بن َراِفعٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
أَال إِنَُّهمْ : َنا َعلَْيِه إِذْ َمرَّ بِكُمْ أَْرَساال ُمخَاِلفًا بِكُْم، فَأَُناِدي أَال َهلُمَّ، فَُيَناِدي ُمَناٍد، فََيقُولَُسابِقُكُْم َعلَى الْكَْوثَرِ، فََبيَْنا أَ
  .ُسْحقًا: قَْد أَْحَدثُوا َبْعَدَك، فَأَقُولُ

، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسوَِد، َعْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا الَْحَسُن بن غُلَْيبٍ، ثنا ِعْمَرانُ بن َهاُرونَ الرَّْمِليُّ - ١٩٤٣٠
َوَسلََّم ُينَاِدي َعلَى الِْمنَْبرِ،  بن َراِفعٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنََّها َبْيَنَما ِهيَ َتْمُشطُ لَْم َيُرْعَها إِال َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

فَقُلُْت َما لَُهمْ  اُس، إِنِّي َبْيَنَما أََنا َعلَى الْحَْوضِ أُِتَي بِكُمْ ُرفْقَةً ُرفْقَةً، فَذََهَبْت طَاِئفَةٌ ِمْنكُْم َهُهَنا َوَههَُنا،َيا أَيَُّها النَّ:َيقُولُ
  .ُسحْقًا ُسْحقًا: إِنَُّهْم قَْد َبدَّلُوا َبْعَدَك، فَقُلُْت: َهلُمُّوا إِلَيَّ فَصََرَخ َصارٌِخ، فَقَالَ



 َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، ثنا ُمَحمَّدُ بن فُلَْيحٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ، َعْن - ١٩٤٣١
ِه، َهلْ َعلَى الْمَْرأَِة َتَرى ِفي َيا َرُسولَ اللَّ: َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َرافِعٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ أُمَّ ُسلَْيمٍ، قَالَْت

  َيا َرسُولَ اللَِّه، أَوَ َيكُونُ ذَِلَك مَِن: َنَعْم، إِذَا رَأَِت الَْماَء، فَقَالَْت أُمُّ َسلََمةَ:َزْوجَِها ِفي الَْمَنامِ يَقَُع َعلَْيَها غُْسلٌ؟، قَالَ

َيكُونُ َشْبُه الُْخُؤولَِة ال أُمَّ لَِك، أَيُّ النُّطْفََتْينِ َسبَقَْت َعلَى الرَِّحمِ غَلََبْت َعلَى  َنَعْم، َترَِبْت َجبِيُنِك ِمْن أَْيَن:الْمَْرأَِة؟، قَالَ
  .الشََّبِه

َسى َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث، أَنَّ ُمو - ١٩٤٣٢
إِنِّي َألْعلَُم أَكْثََر مَالٍ قَِدَم َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ : ُجَبْيرٍ َحدَّثَُهْم، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َراِفعٍ َحدَّثَُه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت بن

ِفيَها ثََماِن ِمائَِة ِدْرَهمٍ َوَصِحيفَةٌ، فَأَْرَسلَ بَِها إِلَيَّ،  َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى قََبَضهُ اللَُّه، قَِدَم َعلَْيِه ِفي ُجْنحِ اللَّْيلِ خَرِيطَةٌ
لَُه َوِلنَفِْسي، فَأََنا أَْنَتظُِر،  َوكَاَنْت لَْيلَِتي، ثُمَّ اْنقَلََب َبْعَد الِْعَشاِء اآلِخَرِة فََصلَّى ِفي الُْحْجَرِة ِفي ُمَصلًّى لَُه، َوقَْد َمهَّْدُت

أَْيَن ِتلَْك الَْخرِيطَةُ الَِّتي :َرَج، ثُمَّ َرَجَع، فَلَْم يََزلْ كَذَِلَك حَتَّى ُدِعَي ِلَصالِة الصُّْبحِ فََصلَّى، ثُمَّ َرَجَع، فَقَالَفَأَطَالَ، ثُمَّ َخ
كُْنتُ :ْعَت َشْيئًا لَْم َتكُْن َتْصَنُعُه، فَقَالََيا َرسُولَ اللَِّه، َصَن: قُْبًحا لَِك، فَقُلُْت:فََتَنْتنِي الْبَارِحَةَ، فََدَعا بَِها فَقََسَمهَا، ثُمَّ قَالَ

يِسيُّ، ثنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، ثنا أَُصلِّي فَأُوَتى بَِها فَأَْنَصرُِف َحتَّى أَْنظَُر إِلَْيَها ثُمَّ أَْرجُِع فَأَُصلِّي، َحدَّثََنا أَُبو يَزِيدَ الْقََراِط
  .َبْيرٍ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َرافِعٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهَبكُْر بن ُمَضَر، َعْن ُموَسى بن ُج

  بنَحدَّثََنا الَْحَسُن بن غُلَْيبٍ، ثنا ِعْمَرانُ بن َهاُرونَ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسوَِد، َعْن َعْبِد اللَِّه  - ١٩٤٣٣

َما :فَلَمَّا َسِمَع َصْوتَُه، قَالََراِفعٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى أَْبِعَرةً ِفي َبْعضَِها جََرٌس، 
نََعْم، فَاذَْهبْ :الْجََرُس، قَالَ: َما الْجُلُْجلُ؟، قَالََو:الْجُلُْجلُ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َهذَا؟، قَالَ َرُجلٌ

إِنَّ :َيا َرسُولَ اللَِّه، َمالَُه؟، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَاقْطَْعُه، ثُمَّ اْرمِ بِِه، فَفََعلَ، ثُمَّ َرَجَع الرَُّجلُ، فَقَالَ
ْن فْقَةً ِفيَها جََرٌس، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن أَُساَمةُ بن َزْيٍد، َعالَْمالِئكَةَ ال َتْصَحُب ُر

  .ِه َوَسلََّم، الَْحِديثَْيَعْبِد اللَِّه بن َراِفعٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرُجلَْينِ ِمَن األَْنصَارِ َدَخال َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
ْبِد اللَِّه َحدَّثََنا َعالنُ بن َعْبِد الصََّمِد، ثنا اْبُن كََراَمةَ، ثنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُموَسى، َعْن َخاِلدِ بن إِلَْياسٍ، َعْن َع - ١٩٤٣٤

  .ْيِه َوَسلََّمُيصْبُِح ُجُنبًا، فََيُصوُم ذَِلَك الَْيْوَمكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: بن َراِفعٍ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .كُْنُت أَغَْتِسلُ أََنا َوَرُسولُ اللَِّه ِمْن إَِناٍء وَاِحٍد:َوبِإِْسَناِدِه، قَالَْت - ١٩٤٣٥
  َعْن َعاِئَشةَ

بن َحمَْزةَ، َعنِ الَْحكَمِ بن َعْبِد اللَِّه بن سَْعٍد اَألْيِليِّ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ُيوُسَف، ثنا َيْحَيى  - -
كَانَ ِعْنِدي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أُمِّ ُروَمانَ، َعْن َعاِئَشةَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  وَْيلٌ:ْيَناُه ُمْحَمرََّتاِن، فَقَالَ فَانْفَضَّ رَأُْسُهَوَسلََّم َيْوًما فَاْسَتْيقَظَ َوَع

فُِتَح ِمْن َرْدمِ يَأُْجوَج َوَمأْجُوَج مِثْلُ َهِذِه، َوَعقََد َعشَْرةً، :َوَما ذَاَك َيا َرُسولَ اللَِّه؟، قَالَ: ِللَْعَربِ ِمْن َشرٍّ قَِد اقْتََرَبفَقُلُْت
نََعْم، :أََتَخاُف َعلَْيَنا َيا َرُسولَ اللَِّه الَْهالَك َوِفيَنا الصَّاِلُحونَ؟ فَقَالَ: قَِة أَْو ِمثْلَ اُألْنُملَِة، قُلُْتال أَْدرِي أَِمثْلَ الَْحلْ: قَالَْت

َعْن َهذَا الَْحدِيِث فََحدَّثَنِيهِ  سَأَلُْت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَْت َعاِئَشةُ: إِذَا كَثُرَ الَْخَبثُ، فَقَالَْت أُمُّ ُرومَانَ
  .كََما قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ

  أُمُّ َحكِيمٍ بنتُ أَبِي أَُميَّةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ



: ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َصَدقَةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى الْقُطَِعيُّ، ثنا َعْبدُ اَألْعلَى، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق - ١٩٤٣٦
َمةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن ُسَحْيمٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحِكيمٍ بنِت أَبِي أَُميَّةَ، َعْن أُمِّ َسلَ

  .َمْن أََهلَّ بُِعْمَرٍة ِمْن َبْيِت الَْمقِْدسِ غُِفَر لَُه:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َصِفيَّةُ بنُت أَبِي ُعَبْيٍد َعْن أُمِّ َسلََمةَ

اِفعٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ، َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى، َعْن َن - ١٩٤٣٧
َيا : النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا ذَكََر ِفي اِإلَزارِ َما ذَكََر قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ َصِفيَّةَ بنِت أَبِي ُعَبْيٍد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ

  .فَِذرَاٌع ال َيزِْدنَ َعلَْيِه:إِذَا تَْبُدو أَقَْداُمُهنَّ، قَالَ: يُْرِخَني ِشبًْرا، قَالَْت:َرسُولَ اللَِّه، فَكَْيفَ النَِّساُء؟، قَالَ
  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوبِ، - ١٩٤٣٨

قَالَ ِفي الذَّْيلِ َما قَالَ،  لََما َعْن َناِفعٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت أَبِي ُعبَْيٍد، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َتُجرُّونَ ِذَراًعا:إِذًا تَْنكَِشفُ الْقََدَماِن، قَالَ: َتُجرُّونَ شِْبًرا، قَالَْت:كَْيَف بنا؟ قَالَ: قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ

  َعمَّةُ أَبِي َبكْرِ بن ُعَماَرةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
َخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْ - ١٩٤٣٩

  .إِنْ كَاَنْت إِْحدَاَنا إِذَا اغَْتَسلَْت لََتتَِّقي أَنْ َيَرى أََحدٌ ُصفْرََتَها:ُعَماَرةَ، َعْن َعمَِّتِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  أُمِّ َسلََمةََماوِيَّةُ َعْن 
بن طَْهَمانَ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، ثنا أَُبو َعاِمرٍ، ثنا إِْبَراهِيُم - ١٩٤٤٠

ْوالٍة َألبِيَها ُيقَالُ لََها َماوِيَّةُ أَنََّها أَْخبََرْتَها، أَنَّهَا َعْن ُبَدْيلِ بن َمْيَسَرةَ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت َشْيبَةَ، َعْن َم
لَ؟، إِنَّ َعْينِي َتَعوََّدتِ الْكُْحلَ الَِّذي ِفيِه الطِّيُب َوكَانَ ُتُوفَِّي َعْنَها زَْوُجَها أَفََيْصلُحُ ِلي أَنْ أَكَْتِح: َسأَلَتْ أُمَّ َسلََمةَ فَقَالَْت

  .لَِّه ال آُمُرِك بَِشْيٍء َنَهى اللَُّه َوَرسُولُُه َعْنُهَوال::فَقَالَْت
  أُمُّ ُعثَْمانَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

بن طَْهَمانَ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، ثنا أَُبو َعاِمرٍ، ثنا إِْبَراهِيُم - ١٩٤٤١
بِيَّ َصلَّى اللَّهُ بن َمْيَسَرةَ، َعنِ الَْحَسنِ بن َعِليٍّ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت شَْيَبةَ، َعْن أُمِّ ُعثَْمانَ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ النَّ َعْن ُبَدْيلِ

  ال َيِحلُّ:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .زَْوجَِها أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشًْراالْمرَأٍَة أَنْ ُتِحدَّ فَْوقَ ثَالثَِة أَيَّامٍ إِال اْمَرأَةً َعلَى 
  َخْولَةُ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

 َخْولَةَ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، ثنا أَُبو اَألْسَوِد، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن - ١٩٤٤٢
  .ال ُتطَيِّبِي َوأَْنِت ُمْحرِمَةٌ، َوال َتَمسِّي الْحِنَّاَء فَإِنَُّه ِطيٌب:لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسو: أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  نَِساٌء لَْم ُيَسمَّْيَن َعْن أُمِّ َسلََمةَ
أَْخَبرَنِي َمْخَرَمةُ بن ُبكَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، : ، قَالََحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ، ثنا أَبِي، أََنا اْبُن َوْهبٍ - ١٩٤٤٣

أَْخبََرتْنِي أُمُّ َحِكيمٍ بنُت أَُسٍد، َعْن أُمَِّها، َعْن َمْوالٍة لََها، أَْرَسلَتَْها إِلَى أُمِّ : َعنِ الُْمِغَريِة بن الضَّحَّاِك الُْخَزاِميِّ، قَالَ
قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا ِفي ِعدَِّتي ِمْن َوفَاِة أَبِي : لََمةَ، َتقُولَُسِمْعُت أُمَّ َس: َسلََمةَ، فَقَالَْت

السِّْدرِ ُتَغلِِّفي بِهِ بِ:فَبِأَيِّ َشْيٍء أَمَْتِشطُ َيا َرُسولَ اللَِّه؟، قَالَ: ال َتْمَتشِِطي بِالطِّيبِ َوال بِالِْحنَّاِء فَإِنَُّه ِخَضاٌب، قُلُْت:َسلََمةَ
  .رَأَْسِك



َدَخلَ َعلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني ُتوُفَِّي أَُبو َسلََمةَ َوقَْد َجَعلُْت َعلَى : َوَعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت - ١٩٤٤٤
إِنَُّه ُيَشبُِّب الَْوْجهَ :َما ُهَو َصْبٌر َيا َرسُولَ اللَِّه لَْيَس ِفيِه ِطيٌب، فَقَالَإِنَّ: َما َهذَا َيا أُمَّ َسلََمةَ؟فَقُلُْت:َعْينِي صَْبًرا، فَقَالَ

  .فَاْجَعِليِه بِاللَّْيلِ، وَاْنزِِعيِه بِالنََّهارِ
  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن ِسَنانَ، ثنا أَبِي، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا قَُرْيُش - ١٩٤٤٥

َدَخلُْت َعلَى أُمِّ َسلََمةَ َوِهَي ُتصَلِّي ِفي ِدْرعٍ َوِخمَارٍ : انَ الِْعجِْليُّ، َحدَّثَْتَنا أََمةُ اللَِّه بنُت َمذْعُورٍ، َعْن أُمَِّها، قَالَْتبن ِحبَّ
َعلَْيَها ِفيَها َعلٌَم حَرِيٌر َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه  كُنَّا َنلَْبُس مِثْلَ َهذَا الثَّْوبِ ِلثَْوبٍ:فََسأَلْتَُها َعنِ الَْعلَمِ ِفي الثَّْوبِ، فَقَالَْت

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
 بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن َعْوٍن النِّيِليُّ، ثنا الَْحارِثُ بن ُمَعاوَِيةَ - ١٩٤٤٦

إِنَّ ِعْنِدي لََحِديثًا لَْو أَرَْدُت أَنْ آكُلَ بِهِ الدُّنَْيا َألكَلُْتَها، َولَِكْن ال َيسْأَلُنِي : هِ أَبِي أُمِِّه، أَنَُّه كَانَ، َيقُولُالَْحارِِث، َعْن َجدِّ
َيا : َزْيٌد أََتْيتُ َخالَِتي الَْغَد فَقُلُْت لَهَالَمَّا َخَرَج : َما ُهَو؟، فَقَالَ: فَقُلُْت: اللَُّه َعْن َحِديثٍ أَْرفَُعُه إِلَى السُّلْطَاِن، قَالَ أَبِي

كُْنُت عِْنَد : إِنَُّه خََرَج َمَعُه ذَُوو الِْحَجى، فَقَالَْت: الِْمْسِكُني يُقُْتلُ كََما قُِتلَ آَباُؤُه، فَقُلُْت لََها: أُمَُّه قَْد َخَرجَ زَْيٌد، فَقَالَْت
كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتذَاكَرُوا الِْخالفَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ َسلََمةَأُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى 

لَْن َيِصلُوا إِلَيَْها أََبًدا :لََّمَولَُد فَاِطَمةَ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َوَسلََّم فََتذَاكَُروا الِْخالفَةَ بَْعَدُه، فَقَالُوا
  .َولَكِنََّها ِفي َولَِد َعمِّي ِصْنوِ أَبِي َحتَّى ُيْسِلُموَها إِلَى الدَّجَّالِ

  اْمَرأَةُ هَُنْيَدةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ
  َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسِعيدٍ اَألْصبََهانِيُّ، ح  - ١٩٤٤٧

ٍد الُْخَزاِعيِّ، َعنِ أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد الرَِّحيمِ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعنِ الُْحرِّ بن صََباحٍ، َعْن ُهَنْيَدةَ بن َخاِل
ُصْمَن ِمْن كُلِّ َشْهرٍ ثَالثَةَ أَيَّامٍ ِمْن أَوَِّلِه االثَْنْينَ :ا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ لََن: اْمرَأَِتِه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  .َوالَْخِميَس، َوالَْخمِيَس الَِّذي َيِليِه
  أُمُّ اْبنِ بَُرْيَدةَ َعْن أُمِّ َسلََمةَ

اٍد، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َحدَّثََنا َبكٌْر، ثنا نَُعْيُم بن َحمَّ - ١٩٤٤٨
لَةَ، ثنا أَُبو ُنَمْي: ثنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، قَالُوا: َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْمٌرو الَْواسِِطيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن سَْهلٍ اَألْهوَازِيُّ، قَالَ

لَْم َيكُْن َشْيٌء أََحبُّ إِلَى َرُسولِ اللَِّه :َعْن َعْبِد الُْمْؤِمنِ بن َخاِلٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبرَْيَدةَ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن قَِميصٍ

  َمْيُموَنةُ بنُت الَْحارِِث
  بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي خَالَةُ اْبنِ الَْعبَّاسِ َرِضَي اللَُّه َعْنهَاَزْوُج النَّ
دِّي َعْبدُ َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي أَُسامَةَ، ثنا َحجَّاُج بن أَبِي َمنِيعٍ الرَُّصاِفيُّ، ثنا َج - ١٩٤٤٩
َمْيُموَنةُ بنُت الْحَارِثِ بن َحْزِن بن ُبَجْيرِ بن الَْهَرمِ بن رَُوْيَبةَ بن َعْبِد اللَِّه بن ِهاللِ بن :َياٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَاللَِّه بن زِ

  .َعاِمرِ بن َصْعَصَعةَ، وَِهَي الَِّتي َوَهَبتْ َنفْسََها ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َوَحدَّثََنا َعْبُد: ثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ، قَالََحدَّ - ١٩٤٥٠



َولَّتْ :، قَالَاْبنِ َعبَّاسٍاللَِّه بن َعْبِد اللَِّه اُألَموِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي لَبِيٍد، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ 
  .َعلَْيِه َوَسلََّمَمْيُموَنةُ أَْمَرَها أُمَّ الْفَْضلِ َووَلَّْت أُمُّ الْفَْضلِ الَْعبَّاَس فََزوََّجَها ِمْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه 

َمِلِك بن ِهَشامٍ، ثنا زِيَاُد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ، ثنا َعْبُد الْ - ١٩٤٥١
  .مَاَتْت َمْيُموَنةُ َزْوُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَم الِْحرَِّة َسَنةَ ثَالٍث َوِستَِّني:ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، قَالَ

أَْخبََرنِي َيزِيُد بن : و ُنَعْيمٍ، ثنا ُعقَْبةُ بن َوْهبِ بن ُعقَْبةَ الَْبكَّاِئيُّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُب - ١٩٤٥٢
َصمِّ، ُت ِلَيزِيدَ بن اَألَرأَْيُت أُمَّ الُْمْؤِمنَِني َمْيمُوَنةَ َتْحِلُق َرأَْسَها َبْعدَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلْ:اَألَصمِّ، قَالَ

  .أََراَها َتتََبذَّلُ:قَالَ
  لََّمَما َرَوى اْبُن َعبَّاسٍ َعْن َخالَِتِه َمْيُموَنةَ َما أَسَْنَدْت َمْيمُوَنةُ َزْوُج النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

لثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن سَاِلمِ بن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ ا - ١٩٤٥٣
سََتْرُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاغَْتَسلَ ِمَن الَْجَنابَِة، فََبَدأَ :الَْجْعِد، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت

 ينِِه َعلَى ِشمَاِلِه فََغَسلَ فَْرَجُه َوَما أََصاَبُه، ثُمَّ َضَربَ بَِيِدِه َعلَى الَْحاِئطِ أَوِ اَألْرضِ، ثُمَّ تََوضَّأَفََغَسلَ َيَدْيِه، ثُمَّ َصبَّ بَِيِم
  ُوُضوَءُه ِللصَّالِة إِال رِْجلَْيِه، ثُمَّ أَفَاَض

  .َعلَْيِه الَْماَء، ثُمَّ َنحَّى قََدَمْيِه فََغَسلَُهَما
 َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، ثنا عِيَسى بن يُوُنَس، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن كَُرْيبٍ، َعنَِحدَّثََنا  - ١٩٤٥٤

ْسلَُه ِمَن الَْجَناَبِة فََغَسلَ أَدَْنْيُت لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غُ:َحدَّثَْتنِي َخالَِتي َمْيُموَنةُ، قَالَْت: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
ِه، ثُمَّ َضَربَ بِِشمَاِلِه اَألْرَض، َيَدُه مَرََّتْينِ، أَْو ثَالثًا، ثُمَّ أَْدَخلَ َيَدْيِه ِفي اِإلَناِء فَأَفَْرغَ بِهَِما َعلَى فَْرجِِه فََغَسلَُه بِِشَماِل

ِللصَّالِة، ثُمَّ أَفَْرغَ َعلَى َرأِْسِه ثَالثَ َحثَيَاٍت ِملَْء كَفَّْيِه، ثُمَّ غََسلَ َساِئَر فََدلَكََها دَلْكًا َشدِيًدا، ثُمَّ تََوضَّأَ ُوُضوَءُه 
  .َجَسِدِه، ثُمَّ تََنحَّى َعْن َمقَاِمِه ذَِلَك، فََغَسلَ رِْجلَْيِه، ثُمَّ أََتْيُتُه بِالِْمْندِيلِ فََردَُّه

ثنا أََسُد بن ُموَسى، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َداُوَد، َعنِ : وُسُف الْقَاِضي، قَاالَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َوُي - ١٩٤٥٥
َوَضْعُت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَّهُ :اَألْعَمشِ، َعْن سَاِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َخالَِتِه َمْيُموَنةَ، قَالَْت

بَّ َعلَى فَْرجِِه ْسال َيغَْتِسلُ ِمَن الَْجَناَبِة فَأَكْفَأَ اإلَِناَء َعلَى َيِدِه الُْيْمَنى فََغَسلََها مَرََّتْينِ، أَوْ ثَالثًا، ثُمَّ َصَعلَْيِه َوَسلََّم غُ
لَ َوْجَهُه َوَيَدْيِه، ثُمَّ َصبَّ َعلَى فََغَسلَ فَْرَجُه بِِشَماِلِه، ثُمَّ َضَربَ بَِيِدِه اَألْرَض فََغَسلََها، ثُمَّ َمْضَمَض وَاْستَْنَشَق َوغََس
  .َينْفُُض الَْماَء َعْن َجَسِدِهرَأِْسِه َوَجَسِدِه، ثُمَّ تََنحَّى نَاِحَيةً فََغَسلَ رِْجلَْيِه، ثُمَّ َناَولُْتُه الِْمْنِديلَ فَلَْم َيأُْخذُْه َوجََعلَ 

  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا - ١٩٤٥٦

أَنَّ النَّبِيَّ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، ثنا اَألْعَمُش، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َمْيُموَنةَ،  الُْحَمْيِديُّ،
مَّ غََسلَهَا، ثُمَّ تََوضَّأَ ُوُضوَءُه ِللصَّالةِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماغَْتَسلَ ِمَن الَْجنَاَبِة فََغَسلَ فَْرجَُه، ثُمَّ َدلَكَ بَِها الَْحاِئطَ، ثُ

  .فَلَمَّا فََرغَ ِمْن غُْسِلِه غََسلَ رِْجلَْيِه
ةَ، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن ُجْمهُورٍ التِّنِّيِسيُّ، ثنا الْوَِليُد بن ُشجَاعِ بن الَْولِيِد، ثنا أَبِي، ثنا الرَِّحيلُ بن ُمَعاوَِي - ١٩٤٥٧
َوَضْعُت، أَْو ُوِضَع، لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :كَُهْيلٍ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْتَسلََمةَ بن 

َسلَُه بِِشَماِلِه َوَما أَصَاَبُه حَتَّى أَنْقَاُه، َوَسلََّم غُْسلُُه فََصبَّ بَِيِمينِِه َعلَى ِشمَاِلِه حَتَّى أَنْقَاَها، ثُمَّ أَفَاَض بَِيِمينِِه َعلَى فَْرجِِه فََغ
َوضَّأَ ُوُضوَءُه لِلصَّالِة، ثُمَّ ثُمَّ قَالَ بَِيِدِه َعلَى الَْحاِئِط َعلَى التَُّرابِ، ثُمَّ غََسلََها َحتَّى أَْنقَاهَا، ثُمَّ تََمْضَمَض وَاْستَْنَشَق َوَت

  .ثُمَّ َتحَوَّلَ َعْن َمقَاِمِه فََغَسلَ رِْجلَْيِهأَفَاَض َعلَى َرأِْسِه َوَعلَى َجَسدِِه، 



َسِمْعُت َناِفًعا، َموْلَى اْبنِ : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، قَالَ - ١٩٤٥٨
َبٍد، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ، َحدَّثَُه، أَنَّ َمْيمُوَنةَ َزْوجَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثنا إِْبَراهِيُم بن َعْبِد اللَِّه بن َمْع: ُعَمَر، َيقُولُ

دَ َصالةٌ ِفي َمْسجِِدي َهذَا بِأَلْفِ َصالٍة ِفيَما ِسَواهُ إِال َمْسجِ:َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: قَالَْت
  .الْكَْعَبِة

  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن - ١٩٤٥٩

بن َمْعَبٍد، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، ُشَعْيبٍ اَألزِْديُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َناِفعٍ، َعْن إِْبَراهِيَم بن َعْبِد اللَِّه 
َصالةٌ ِفيِه، َيْعنِي َمْسجَِدُه، أَفَْضلَ ِمْن أَلُْف َصالةٍ :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَّ: أَنَّ َمْيُموَنةَ، قَالَْت

  .ِفيَما ِسَواُه ِمَن الَْمَساجِِد إِال َمْسجَِد الْكَْعَبِة
يلَ، وَُمَحمَُّد بن َسعِيٍد اَألْصَبَهانِيُّ، َوعَاِصمُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماِع - ١٩٤٦٠

أَْجنَْبُت أََنا : ثنا شَرِيٌك، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت: بن َعِليٍّ، قَالُوا
َسلُْت ِفي جَفَْنٍة فَفََضلَْت فَْضلَةٌ فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاغَْتَسلَ َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاغَْت

  .لَْيَس َعلَى الَْماِء َجنَاَبةٌ:َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنََّها فََضلَْت ِمنِّي، قَالَ: ِمْنَها، فَقُلُْت
لتُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا شَرِيٌك، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق ا - ١٩٤٦١

  .كُْنُت أَغَْتِسلُ أََنا َوَرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن إَِناٍء َواِحٍد:ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت
بِيُّ، ح َنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا الْقَْعَنَحدَّثَ - ١٩٤٦٢

: َنا بِْشُر بن ُموَسى، قَالَثنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، ح َوَحدَّثَ: َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َوَبكُْر بن َسْهلٍ، قَاال
  ثنا الُْحمَْيِديُّ، كُلُُّهْم َعْن ُسفَْيانَ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن

للَّهُ كُْنُت أَغَْتِسلُ أََنا َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا:ِدينَارٍ، َعْن َجابِرِ بن زَْيٍد أَبِي الشَّْعثَاِء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن إَِناٍء َواِحٍد

ِعلِْمي : أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن ِدينَارٍ، قَالَ: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، قَالَ - ١٩٤٦٣
ُه، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ أَْخبََرُه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنيَْغَتِسلُ َوالَِّذي َيْخِطُر بَِباِلي أَنَّ أََبا الشَّْعثَاِء أَْخبََر

  .بِفَْضلِ َمْيُموَنةَ
َحدَّثَتْنِي : سٍ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن جَُرْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّا - ١٩٤٦٤

  .أَال َدَبغُْتْم إِهَاَبَها؟:َمْيُموَنةُ، أَنَّ شَاةً َماَتْت، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َعْن َيْعقُوَب بن َعطَاٍء، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َرْوُح بن ُعَباَدةَ، ثنا ُشْعَبةُ،  - ١٩٤٦٥

أَال َدبَْغُتْم، َهال اْسَتْمَتْعُتمْ بَِها؟، :َماَتتْ َشاةٌ ِلَمْيمُوَنةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .طُهُورُِه إِنَّ ِدبَاغَ اَألِدميِ:إِنََّها مَْيَتةٌ، قَالَ: فَقَالُوا

ِد اللَِّه، َعنِ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، ثنا الزُّْهرِيُّ، أَخَْبرَنِي ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْب - ١٩٤٦٦
َعلَى َشاٍة ِلمَْوالٍة لََنا قَدْ أُْعِطَيْتَها ِمَن الصََّدقَِة َمْيتٍَة، َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت

  َما َعلَى أَْهلِ َهِذِه لَْو أََخذُوا إِهَاَبَها فََدَبُغوُه فَاْنَتفَعُوا بِِه؟،:فَقَالَ



ِلسُفَْيانَ إِنَّ َمْعَمًرا ال َيقُولُ ِفيهِفََدَبُغوُه، َوَيقُولُ كَانَ  إِنََّما َحُرَم أَكْلَُها، فَقِيلَ:َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنََّها َمْيَتةٌ، فَقَالَ: قَالُوا
لَِكنِّي َحِفظُْتُه وَإِنََّما أََرْدَنا ِمْنُه َهِذِه الْكَِلَمةَ الَِّتي َنقَلََها غَْيُرهُإِنََّما َحُرَم أَكْلُهَا، : الزُّْهرِيُّ يُْنِكُر الدِّبَاغَ، فَقَالَ سُفَْيانُ

  .َمْيُموَنةُ: فَْيانُ ُربََّما لَمْ َيذْكُْر ِفيِه َمْيُموَنةَ، فَإِذَا َوقََف َعلَْيِه، قَالَ ِفيِهَوكَانَ ُس
بن  ِه بن َعْبِد اللَِّهَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، ثنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَّ - ١٩٤٦٧

َهال َنَزُعوا إَِهاَبَها فََدَبُغوهُ :قَالَُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َمْيُموَنةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بَِشاٍة َمْيَتٍة، فَ
  .إِنََّما َحُرَم أَكْلُهَا:إِنََّها َمْيَتةٌ، فَقَالَ: فَاْنَتفَُعوا بِِه؟، فَقَالَ

ِد اللَِّه، َعنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْب - ١٩٤٦٨
أَال اْسَتْمَتعُْتْم بِإِهَابِهَا، :َمْيُموَنةَ َمْيتٍَة، فَقَالََمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َشاٍة ِلمَْوالٍة ِل: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

  .إِنََّما َحُرَم لَْحمَُها:َوكَْيَف َوِهَي مَْيَتةٌ َيا َرُسولَ اللَِّه؟، قَالَ: قَالُوا
ن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ، ثنا شَُعْيبُ َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ُمحَمَُّد بن إِْبَراهِيَم النَّْحوِيُّ الصُّورِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ ب - ١٩٤٦٩

 َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ بن إِْسحَاَق، ثنا األَْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ
  َعلَْيِه َوَسلََّم

  .إِنََّما َحُرَم أَكْلَُها:َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنََّها َمْيَتةٌ، قَالَ: َهال اْنَتفَعُْتْم بِجِلِْدَها، قَالُوا:لََمرَّ بَِشاٍة مَْيَتٍة، فَقَا
و، َعْن َعْمرٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسحَاَق الَْخشَّابُ الرَّقِّيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َجعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن - ١٩٤٧٠

سُِئلَ َعْنَها النَّبِيُّ َصلَّى إِْسحَاَق بن رَاِشٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َشاةً َماَتْت فَ
  .ِفي َمْسكَِها إِنََّما ُحرَِّم َعلَْيكُْم لَْحُمَها َوُرخِّصَ لَكُْم:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

َعْن ُعَبْيدِ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، ثنا ُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم، ثنا َصاِلُح بن أَبِي اَألْخَضرِ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، - ١٩٤٧١
َعَجَز أَْهلُ َهِذِه أَنْ :َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بَِشاٍة َمْيَتٍة، فَقَالَ اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه

  .َيْنَتِفُعوا بِإِهَابَِها
نِ ِشهَابٍ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الُْمَتَوكِّلِ الْبَْغدَاِديُّ، ثنا َسعِيُد بن َداُودَ الزَُّبيْرِيُّ، ثنا مَاِلكُ بن أََنسٍ، َعنِ اْب - ١٩٤٧٢

ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن : ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْتَعْن 
  .ُخذُوَها َوَما حَْولََها فَاطَْرُحوُه َوكُلُوا َسمَْنكُْم:فَأَْرٍة َوقََعْت ِفي َسْمنٍ، قَالَ

ِه بن ُعْتَبةَ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا الزُّْهرِيُّ، أَْخبَرَنِي ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد اللَّ - ١٩٤٧٣
  ِئلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّىأَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ، ُيَحدِّثُ، َعْن َمْيُموَنةَ، أَنَّ فَأَْرةً َوقََعْت ِفي َسْمنٍ فََماَتْت فَُس

فَِقيلَ ِلُسفَْيانَ فَإِنَّ َمْعَمًرا ُيَحدِّثُُه َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن : أَلْقُوَها َوَما َحْولََها َوكُلُوُه، قَالَ الُْحمَْيِديُّ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
ْعتُ الزُّْهرِيَّ ُيَحدِّثُُه إِال َعْن ُعَبْيِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َمْيُموَنةَ، َعنِ َما َسِم: َسِعيٍد، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، فَقَالَ ُسفَْيانُ

  .النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمَعْت ِمْنُه مَِراًرا
ينِيِّ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا َعِليُّ بن الَْمِد - ١٩٤٧٤

َسلََّم سُِئلَ َعْن فَأَْرٍة َوقََعْت ِفي اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َمْيُموَنةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .لْقُوَها َوَما حَْولََها َوكُلُوُهأَ:َسْمنٍ، فَقَالَ
َمنِ بن ُعَمَر َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َسلََمةُ بن َشبِيبٍ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، ثنا َعْبُد الرَّْح - ١٩٤٧٥

سُِئلَ َرسُولُ اللَِّه : ن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْتبن ُبوذََوْيِه، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، عْن ُعَبْيِد اللَِّه ب



إِنْ كَانَ َجاِمًدا فَأَلْقُوَها َوَما حَْولَهَا، َوإِنْ كَانَ َماِئًعا فَال :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْفَأَْرِة تَقَُع ِفي السَّْمنِ، فَقَالَ
  .ُهَتقَْربُو

نا ُعَماَرةُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعْبِد اللَِّه الُْخْرِقي، ثنا ُمَحمَّدُ بن ِمْردَاسٍ األَْنَصارِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َمرَْوانَ، ث - ١٩٤٧٦
اسٍ، َعْن َمْيُموَنةَ بنِت الَْحارِِث، قَالَتْ بن أَبِي َحفَْصةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ

  أَصَْبَح َرسُولُ اللَِّه: َمْيُموَنةُ

إِنَّ :َيا َرُسولَ اللَِّه، َماِلي أََراكَ َخاثًِرا؟، فَقَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َخاِثُر النَّفْسِ َوأَْمَسى َوُهَو كَذَِلَك فَقُلُْت
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َدنِي أَنْ َيأْتَِينِي َوَما أَْخلَفَنِي قَطُّ، فََنظَُروا فَإِذَا جِْرُو كَلْبٍ َتْحتَ َنَضٍد لَُهْم، فَأََمَر َرسُولُ اللَّجِبْرِيلَ َوَع

لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : يلُ، فَقَالََوَسلََّم بِذَِلكَ الْجِْروِ فَأُْخرَِج َوأََمَر بِذَِلكَ الَْمكَاِن فَُغِسلَ بِالَْماِء، فََجاَء جِْبرِ
  .أََما َعِلْمَت أَنَّا ال َنْدُخلُ بَْيًتا ِفيِه كَلٌْب َوال ُصوَرةٌ؟: إِنََّك َوَعْدتَنِي أَنْ تَأِْتيَنِي َوَما أَْخلَفَْتنِي قَطُّ، قَالَ:َوَسلََّم

رِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ُيوُنُس، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا هَاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْص - ١٩٤٧٧
 أَخَْبَرتْنِي َمْيُموَنةُ، َزْوُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّ: أَْخبََرنِي ُعبَْيُد بن السَّبَّاقِ، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ، قَالَ: ِشَهابٍ، قَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، قَِد اْستَْنكَْرُت َهيْأََتَك ُمْنذُ : فَقُلُْت: َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَصَْبَح َيْوًما َواجًِما قَالَْت َمْيمُوَنةُ
نَ َوَعدَنِي أَنْ َيلْقَانِي اللَّْيلَةَ فَلَْم َيلْقَنِي أََم َواللَِّه َما أَْخلَفَنِي، إِنَّ جِْبرِيلَ كَا:الَْيْومِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 َتْحَت بَِساٍط لََنا، فَظَلَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَمُه ذَاَك َعلَى ذَِلَك، ثُمَّ َوقََع ِفي نَفِْسِه جِْرُو كَلْبٍ: قَالَْت
  لُ اللَِّه َصلَّىبِِه فَأُْخرَِج، ثُمَّ أََخذَ بَِيِدِه َماًء فََنَضحَ بِِه َمكَانَُه، فَلَمَّا أَْمَسى لَِقَيهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَُه َرُسو فَأََمَر

ُخلُ َبْيًتا ِفيِه كَلٌْب َوال صُوَرةٌ، وَأَصَْبحَ أََجلْ وَلَِكنَّا ال َنْد: قَْد كُْنَت َوَعْدتَنِي أَنْ َتلْقَانِي الْبَارَِحةَ، قَالَ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لْبِ الْحَاِئِط الْكَبِريِ، َوَيتُْرُك كَلَْب َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْومَِئٍذ فَأََمَر بِقَْتلِ الِْكالبِ َحتَّى أَنَُّه لََيأُْمُر بِقَْتلِ كَ

  .الَْحاِئطِ الصَِّغريِ
َمانُ بن دَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا أَُبو الَْولِيِد ِهَشاُم بن َعْبِد الَْمِلِك الطَّيَاِلِسيُّ، ثنا ُسلَْيَح - ١٩٤٧٨

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  خََرَج َرُسولُ: كَِثريٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد بن السَّبَّاقِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت
إِنَّ جِبْرِيلَ َوَعدَنِي فََما أَْخلَفَنِي، فَظَلَّ َيْوَمُه كَذَِلَك َولَْيلََتُه َومَِعي :َماِلي أََراَك َخاثًِرا؟، فَقَالَ: َوَسلََّم َيْوًما َخاثًِرا، فَقُلُْت

إِنَّا ال َنْدُخلُ َبْيًتا ِفيِه صُوَرةٌ : ِدِه َماًء فََنَضحَ بِِه َمكَاَنُه، ثُمَّ َجاَء جِبْرِيلُ، فَقَالَكَلٌْب َتْحَت َنَضدٍ لََنا، فَأََمَر بِِه، ثُمَّ أََخذَ بَِي
  .َوكَانَ ُيكَلَُّم ِفي كَلْبِ الْحَاِئِط الصَِّغريِ فََما َيأْذَنُ ِفيِه: َوال كَلٌْب، قَالَْت

  َمْيُموَنةَ ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ َعْن
، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعنِ اَألْعَمشِ - ١٩٤٧٩

َسِمْعُت النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَْتُحَصْينِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن َمْيُموَنةَ، 
  .َمنِ ادَّانَ َديًْنا َيْنوِي قََضاَءهُ أَدَّى اللَُّه َعْنُه َيْوَم الِْقَيامَِة:َوَسلََّم، َيقُولُ
  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا - ١٩٤٨٠

ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَبْيَدةَ بن َمْعنٍ، ثنا أَبِي، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُحَصْينِ بن َعْبدِ  الُْحَسْيُن بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، ثنا
ِدرَْهمٍ،  ادَّاَنْت َمْيُموَنةُ َزْوجُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثََماِن ِمائَِة: الرَّْحَمنِ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، قَالَ

َمنِ ادَّانَ :إِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: أََتْسَتِدينَِني وَلَْيَس ِعْنَدِك َما َتقِْضَني؟، فَقَالَْت: فَِقيلَ لََها



  .َدْيًنا َوُهَو ُيَحدِّثُ نَفَْسُه بِقََضاِئِه أَعَاَنُه اللَُّه َعلَْيِه
ِد اللَّهِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َجرِيٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَبْي - ١٩٤٨١

يَأُْتونَ الَْمِديَنةَ َوكَانَ النَّبِيُّ  أََخذَِت النَّاسَ َسَنةٌ َوكَانَ اَألْعرَاُب: بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن َمْيُموَنةَ بنِت الَْحارِِث، قَالَْت
 لَْيلَةً َوكَانَ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُر الرَُّجلَ فََيأُْخذُ بَِيِد الرَُّجلِ فَُيِضيفُُه َوُيَعشِّيِه، فََجاَء أَْعرَابِيٌّ

اَء بِهِ َوَشْيٌء ِمْن لََبنٍ فَأَكَلَُه اَألْعَرابِيُّ َولَمْ َيَدْع لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشيْئًا، فََج َعلَْيِه َوَسلََّم طََعاٌم َيِسٌري
لَُّهمَّ ال ُتبَارِْك ِفي َهذَا اَألعَْرابِيِّ َيأْكُلُ ال: لَْيلَةً أَْو لَْيلََتْينِ فَجََعلَ َيأْكُلُُه كُلَُّه، فَقُلُْت ِلَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

مِ إِال َيسًِريا َولَمْ َيشَْرْب ِمَن اللََّبنِ طََعاَم َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وََيَدُعُه، ثُمَّ َجاَء بِِه لَْيلَةً فَلَْم َيأْكُلْ ِمَن الطََّعا
  سُولِإِال َيِسريًا، فَقُلُْت ِلَر

إِنَّ الْكَاِفَر َيأْكُلُ ِفي َسْبَعِة أَمَْعاٍء َوإِنَّ الُْمْؤِمَن َيأْكُلُ ِفي :ذَاَك َوَجاَء بِِه لَْيلَةً َوقَْد أَْسلََم، فَقَالَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ِمًعى َواِحٍد

  َعِليُّ بن الُْحَسْينِ َعْن َمْيُموَنةَ
 ا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، ثنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ بن َنْضلَةَ الَْمِدينِيُّ، ثنا َعمِّي ُمَحمَّدُ بنَحدَّثََن - ١٩٤٨٢

اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثَْتنِي َمْيُموَنةُ بنُت الَْحارِِث، أَنَّ َرُسولَ : َنْضلَةَ، َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ
لَبَّْيَك لَبَّْيَك لَبَّْيَك، ثَالثًا،َوُنِصْرتُ :َوَسلََّم بَاَت ِعْنَدَها ِفي لَْيلَِتَها، ثُمَّ قَاَم َيَتَوضَّأُ ِللصَّالِة، فََسِمَعْتهُ َيقُولُ ِفي ُمتََوضَِّئِه

ا َرُسولَ اللَِّه، بِأَبِي أَْنتَ َسِمْعُتَك َتقُولُ ِفي ُمتََوضَِّئكَلَبَّْيَك لَبَّْيَك، َي: فَلَمَّا َخَرَج، قُلُْت: َوُنصِْرُت، ثَالثًا، قَالَْت
َهذَا رَاجُِز بين كَْعبٍ َيسَْتصْرُِخُني، :ثَالثًا،َوُنِصْرُت ُنصِْرُت، ثَالثًا، كَأَنََّك ُتكَلُِّم إِْنَساًنا فََهلْ كَانَ َمَعَك أََحٌد؟، قَالَ

نْ ُتَجهَِّزُه َوال ُتْعِلُم رَْيًشا أَعَاَنْت َعلَْيهِْم بين َبكْرٍ، ثُمَّ َخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََمَر َعاِئَشةَ أََوَيْزُعُم أَنَّ قُ
َما َهذَا بَِزَماِن غَْزوِ بين : اللَِّه َما أَْدرِي، قَالََو: َيا بنيَّةُ َما َهذَا الْجِهَاُز؟، قَالَْت: فََدَخلَ َعلَْيَها أَُبوَها، فَقَالَ: أََحًدا، قَالَْت

فَأَقَْمَنا ثَالثًا، ثُمَّ َصلَّى الصُّْبحَ : ال ِعلَْم ِلي، قَالَْت: اَألْصفَرِ فَأَْيَن يُرِيدُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟، قَالَْت
  :دُُهبِالنَّاسِ فََسِمْعتُ الرَّاجَِز يَْنُش

  َيا َربِّ إِنِّي نَاِشٌد ُمَحمًَّدا ِخلَْف أَبِيَنا َوأَبِيِه

  اَألْتلُدَا
  إِنَّا وَلَدَْناَك فَكُْنَت َولًَدا ثَمَّةَ أَْسلَْمَنا فَلَْم تَْنَزعْ َيدًا

  إِنَّ قَُرْيًشا أَْخلَفُوَك الَْمْوِعَد َونَقَُضوا ِميثَاقََك الُْمَؤكَّدَا
  َتْدُعو أََحًدا فَاْنُصْر َهدَاَك اللَُّه َنصًْرا أَلَْبدَا َوَزَعَمْت أَنْ لَْسَت

  َواْدُع َعَباَد اللَِّه َيأْتُوا َمَدًدا ِفيهِْم َرُسولُ اللَِّه قَْد َتَجرَّدَا
  أَبَْيُض ِمثْلُ الَْبْدرِ ُيَنحِّي صُُعًدا لَْو سِيَم َخسَفَا َوْجهِِه تََربَّدَا

ُنِصْرُت، ثَالثًا، أَْو لَبَّْيَك لَبَّْيَك، ثَالثًا،ثُمَّ خََرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ا
ْعبٍ، فَقَاَم إِلَْيِه َرُجلٌ ِمْن إِنَّ َهذَا السَّحَاَب لََيْنَتِصُب بنْصرِ بين كَ:فَلَمَّا كَانَ بِالرَّْوَحاِء َنظَرَ إِلَى َسَحابٍ مُْنَتِصبٍ، فَقَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، َوُنِصَر بين َعِديٍّ؟، فَقَالَ َرُسولُ اللَّهِ : بين َنْصرِ بن َعِديِّ بن َعْمرٍو أَُخو بين كَْعبِ بن َعْمرٍو، فَقَالَ
ٌب إِال َعِديٌّ، فَاْسُتشْهَِد ذَِلَك الرَُّجلُ ِفي ذَاَك السَّفَرِ، ثُمَّ تَرَِب َخدَُّك َوَهلْ َعِديٌّ إِال كَْعٌب َوكَْع:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 اللَُّهمَّ َعمِّ َعلَْيهِْم خََبَرَنا َحتَّى َنأُْخذَُهْم بَْغَتةً، ثُمَّ خََرَج حَتَّى نََزلَ َمْرَو َوكَانَ أَُبو سُفَْيانَ:قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



َيا : إِلَى النَِّرياِن، فَقَالَكِيُم بن حَِزامٍ َوُبَدْيلُ بن َوْرقَاَء قَْد َخَرجُوا ِتلَْك اللَّْيلَةَ فَأَْشَرفُوا َعلَى َمْروِ فََنظََر أَُبو ُسفَْيانَ َوَح
طُوا فَأََخذَْتُهْم مَُزْيَنةُ َوكَاَنْت َعلَْيهُِم الِْحرَاَسةُ َحاَشْتَها إِلَْيَك الْحَْرُب، ثُمَّ َهَب: ُبَدْيلُ، لَقَْد أَْمَسكَْت بنو كَْعبٍ أَْهلَُه، فَقَالَ
  ِتلَْك اللَّْيلَةَ فَسَأَلُوُهْم أَنْ َيذَْهبُوا بِهِْم إِلَى

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََخَرجَ بِهِمُ ال الَْعبَّاسِ بن َعْبدِ الُْمطَِّلبِ فَذََهبُوا بِهِْم فََسأَلَُه أَُبو ُسفَْيانَ أَنْ َيْسَتأِْمَن لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى
أَْسِفرُوا فَقَاَم : إِنَّا نُرِيدُ أَنْ َنذَْهَب، فَقَالَ: الَْعبَّاُس إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ خََرَج بِهِْم، فَقَالَ أَُبو سُفَْيانَ

َيا أََبا : َم َيتََوضَّأُ، فَاْبَتَدَر الُْمْسِلُمونَ ُوُضوَءُه يَْنَضُحوَنُه ِفي ُوُجوِههِْم، قَالَ أَُبو ُسفَْيانََرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .نَإِنَُّه لَْيَس بُِملٍْك وَلَِكنََّها النُُّبوَّةُ َوِفي ذَِلَك َيْرغَُبو: الْفَْضلِ، لَقَْد أَصَْبَح ُملُْك اْبنِ أَخِيَك َعِظيًما، فَقَالَ

  َيزِيُد بن اَألَصمِّ بن أُْخِت َمْيُموَنةَ َعْن َمْيُموَنةَ
َحدَّثَنِي يَزِيدُ بن اَألَصمِّ، َعْن َمْيُموَنةَ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا َجْعفَُر بن ُبْرقَانَ، قَالَ - ١٩٤٨٣

كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا َسَجدَ َجافَى َحتَّى : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْتبنِت الَْحارِِث، زَْوجِ النَّبِيِّ َصلَّ
  .ُيَرى َخلْفُُه َوفََتحَ إِْبطَيِْه

ْبِد اللَِّه بن يَزِيَد بن اَألَصمِّ اَألكَْبرِ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َع - ١٩٤٨٤
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا َسَجدَ لَْو أََراَدْت َبهِيَمةٌ أَنْ : ِمْنُهَما، َعْن َعمِِّه َيزِيَد بن اَألَصمِّ، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت

  .َجاِفيَتُمرَّ ِمْن َتْحِتِه لَمَرَّْت ِممَّا ُي
أَخَْبرَنِي ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، قَالَ - ١٩٤٨٥

  اللَِّه بن اَألَصمِّ، َعْن

ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا َسَجَد َجافَى َحتَّى لَوْ أَنَّ َبهِيَمةً أَرَاَدتْ كَانَ َرسُولُ اللَّ: َيزِيَد بن اَألَصمِّ، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت
  .أَنْ َتُمرَّ َتْحَت َيَدْيِه مَرَّْت

بن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ِضرَاُر بن صَُرٍد، ثنا عَْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه  - ١٩٤٨٦
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِذَا َسَجدَ َجافَى حَتَّى : اَألَصمِّ، َعْن َعمِِّه َيزِيَد بن اَألَصمِّ، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت
  .ُيَرى َوَضَح إِْبطَْيِه َيتَِّكئُ َعلَى الُْيمَْنى َويُْرِخي الُْيْسَرى

ٍد، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َجرِيٌر، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زِيَا - ١٩٤٨٧
بِِه فَُصنَِع، ثُمَّ قَرََّبْتهُ إِلَْيهَِما،  َيزِيَد اَألَصمِّ، َعْن َخالَِتِه َمْيمُوَنةَ أَنََّها أُْهِدَي لََها َضبٌّ فَأََتاَها َرُجالِن ِمْن قَْوِمَها، فَأََمَرْت
َما :ا أََخذَ اللُّقَْمةَ إِلَى ِفيِه، قَالَفََجاَء َنبِيُّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَما َيأْكُالِن فََرحََّب بِهَِما، ثُمَّ أََخذَ ِلَيأْكُلَ فَلَمَّ

فََوَضَع اللُّقَْمةَ َوأََراَد الرَُّجالِن يَطَْرَحاِن َما ِفي أَفَْواِههَِما، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : قَالَْتَضبٌّ أُْهِدَي لََنا، : َهذَا؟، قَالَ
  .ال َتفَْعال إِنَّكُْم أَْهلَ َنْجٍد َتأْكُلُوَنهَا، َوإِنَّا أَْهلَ ِتَهاَمةَ َنَعافَُها:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َحبِيبِ بن الشَّهِيِد، َعْن َحدَّثََنا َع - ١٩٤٨٨
  َتزَوََّجنِي:َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ، َعْن َيزِيَد بن اَألَصمِّ اْبنِ أُْخِت َمْيُمونَةَ، َعْن َمْيُموَنةَ بنِت الْحَارِِث، قَالَْت

  .اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسرَِف وََنْحُن َحالالِن َرسُولُ
ي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َيحَْيى بن آَدَم، َعْن َجرِيرِ بن حَازِمٍ، َعْن أَبِ - ١٩٤٨٩

  .وَنةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَزوَّجََها َوِهَي َحاللٌفََزارَةَ، َعْن َيزِيَد بن اَألَصمِّ، َعْن َمْيُم



  َعْبُد اللَِّه بن َسِليٍط أَُخو َمْيُموَنةَ ِمَن الرََّضاَعِة َعْن َمْيُمونَةَ
الَْحكَمِ بن فَرُّوخَ أَبِي َبكَّارٍ، َعْن أَبِي الَْملِيحِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعنِ  - ١٩٤٩٠

أََخاَها ِمنَ َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َسِليٍط، َعْن َبْعضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْيُموَنةَ َوكَانَ : بن أَُساَمةَ، قَالَ
َما ِمْن ُمْسِلمٍ ُيَصلِّي َعلَْيِه أُمَّةٌ إِال ُشفِّعُوا ِفيِه، َوكَانَ أَُبو الَْملِيحِ، :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ الرََّضاَعِة، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى

  .اُألمَّةُ أَْرَبُعونَ فََصاِعًدا: َيقُولُ
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن السَّاِئبِ بن أَِخي َمْيُموَنةَ َعْن َمْيُمونَةَ

 َنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن أَْزَهَر بن َسعِيٍد، َعْن َعْبِدَحدَّثَ - ١٩٤٩١
ْرقِيَك بُِرقَْيِة َرسُولِ َيا اْبَن أَِخي، َتعَالَ أَ: قَالَْت ِلي َمْيُموَنةُ: الرَّْحَمنِ بن السَّاِئبِ الْهِالِليِّ، َوُهَو اْبُن أَِخي َمْيُموَنةَ، قَالَ

بِْسمِ اللَِّه أَْرقِيَك َواللَُّه َيْشفِيَك ِمْن كُلِّ َداٍء ِفيَك، أَذِْهبِ الْبَأَْس َربَّ النَّاسِ، اْشفِ :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
  .ال َشاِفَي إِال أَْنَت

  َعطَاُء بن َيَسارٍ َعْن َمْيُمونَةَ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا - ١٩٤٩٢

أَْخبََرنِي َشرِيُك بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َنِمرٍ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعنِ الْهِالِليَّةِ : الْقَْعنَبِيُّ، ثنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أَرَْدتُ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنََّها كَاَنْت لََها جَارَِيةٌ سَْوَداُء، فَقَالَْتالَِّتي كَاَنْت عِْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .رِعَاَيِة الَْغَنمِ؟أَفَال تَفِْديَن بَِها بنَت أَِخيِك أَْو بنَت أُْخِتِك ِمْن :أَنْ أُْعِتَق َهِذِه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
حَْمَد بن َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا ُزَهْيُر بن ُمَحمٍَّد، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَ - ١٩٤٩٣

َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ، َعنِ الْقَاِسمِ  َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، ثنا ُزَهْيرُ بن ُمَحمٍَّد،
َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  بن ُمَحمٍَّد، َعْن َعاِئَشةَ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن َمْيُموَنةَ، َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

  .وا ِفي الُْمَزفَِّت َوال ِفي النَِّقريِال تَْنبِذُ:َوَسلََّم، قَالَ
  .َوكُلُّ َشرَابٍ ُمْسِكرٍ فَُهَو َحَراٌم - ١٩٤٩٤

  ُسلَْيَمانُ بن َيسَارٍ َعْن َمْيُموَنةَ
، ثنا أَبِي، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن َسُمَرةَ الْبَْغَداِديُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُنسَ بن ُبكَْيرٍ الشَّْيبَانِيُّ - ١٩٤٩٥

لنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعْن َمْيُموَنةَ، َزْوجِ ا
َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الِْعَشاِء َوَمَعُه َخاِلُد بن أَْهَدْت ِلي أُْخِتي أُمُّ ُحفَْيٍد أَُضبا فَاْنصََرَف : َوَسلََّم، قَالَْت

  الَْوِليِد َوُهَو اْبُن

َيا َرسُولَ : َدجَاَجاٌت، فَقُلُْت أُخِْتَها فَقَدََّمِت اَألُضبَّ إِلَْيِه، فَأَْهَوى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيظُنُّ أَنََّها
أَحََراٌم ُهَو؟ : ذَاَك طََعاُم اَألعَْرابِ، فَقَالَ َخاِلٌد:ال، ثُمَّ أَْمَسَك َيَدُه، فَقُلُْت َهذَا َضبٌّ، فَقَالَ:اللَِّه، أََتْدرِي َما َهذَا؟، قَالَ

َوَسلََّم، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ِعقَالٍ الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَُبو َجْعفَرٍ  ال، فَأَكَلَ ِمْنُه خَاِلٌد َبْيَن َيَدْيِه َوُهَو َيْنظُُر صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه:قَالَ
لَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َعْن النُّفَيِْليُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َيْعقُوَب بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن ُس

  .يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهَمْيُموَنةَ، َعنِ النَّبِ
ْن َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ الِْحْمِصيُّ، ثنا أَحَْمُد بن َخاِلٍد الَْوْهبِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق، َع - ١٩٤٩٦

أَْعَتقُْت َجارَِيةً ِلي فََدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه : ْن َمْيُموَنةَ، قَالَْتُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َع



  .آَجَرِك اللَُّه أََما أَنَِّك لَْو كُْنتِ أَْعطَْيِتَها أَخَْوالَِك كَانَ أَْعظََم َألْجرِِك:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبْرُتهُ بِِعْتِقهَا، فَقَالَ
  َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َمْيُموَنةَ كَُرْيٌب

بٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، ثنا اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي يَزِيدُ بن أَبِي َحبِي - ١٩٤٩٧
اسٍ، أَنَّ َمْيُموَنةَ بنَت الْحَارِثِ أَخَْبَرْتُه، أَنََّها أَْعَتقَْت وَِليَدةً لََها ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن كَُرْيبٍ، َمْولَى اْبنِ َعبَّ
  َولَْم ُيْسَتأْذَنْ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا

أََوقَدْ :ِه، أَنِّي أَْعتَقُْت َولِيدَِتي فُالَنةَ؟، فَقَالَأََشعَْرَت َيا َرُسولَ اللَّ: كَانَ َيْوُمَها الَِّذي َيدُوُر َعلَْيَها ِفيِه، قَالَْت
  .أََما إِنَِّك لَْو أَْعطَيِْتَها أَْخوَالَِك كَانَ أَعْظََم َألْجرِِك:َنَعْم، قَالَ: فََعلِْت؟قَالَْت
دَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َحْرَملَةُ بن َيحَْيى، ح َوَح - ١٩٤٩٨

ثنا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ، َعْن َعْمرِو بن الْحَارِِث، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن : ثنا ِضرَاُر بن صَُرٍد، قَاال
  .ْيِه َوَسلََّمأَكَلَ ِعْنَدَها كَتِفًا، ثُمَّ َصلَّى وَلَْم َيتََوضَّأْكَُرْيبٍ، َعْن َمْيُموَنةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَ

  ِمقَْسٌم َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َمْيُموَنةَ
: قَالَ َسأَلُْت ِمقَْسًما،: َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، ثنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، ثنا شُْعَبةُ، َعنِ الَْحكَمِ، قَالَ -١٩٤٩٩

ال َيْصلُُح إِال بَِخْمسٍ أَْو َسْبعٍ، فَأَْخبَْرُت :إِنِّي أُوِتُر بِثَالٍث، ثُمَّ أَْخُرجُ إِلَى الصَّالِة َمَخافَةَ أَنْ َتفُوتَنِي، فَقَالَ: قُلُْت
نِ الثِّقَِة، َعْن َمْيُموَنةَ، َوَعاِئشَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى َع: أَال َسأَلَْتُه َعمَّْن؟ فَقَالَ: ُمَجاِهًدا وََيحَْيى بن الْجَزَّارِ بِقَْوِلِه، فَقَاال ِلي

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َعْبُد اللَِّه بن َشدَّادِ بن الْهَاِد

نِ الشَّيَْبانِيِّ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، أََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َع - ١٩٥٠٠
كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى :َحدَّثَتْنِي َمْيُموَنةُ بنُت الَْحارِِث، زَْوُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت: اللَِّه بن َشدَّاٍد، قَالَ

  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيصَلِّي

  .حَاِئٌض َوُربََّما أََصاَبنِي ثَْوُبُه إِذَا َسَجَدَوأََنا ِحذَاءَُه، َوأََنا 
ثنا ُسلَْيَمانُ : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا خَاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َوَعْبُد الْوَاِحدِ بن زَِياٍد، قَاال - ١٩٥٠١

كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي وَأََنا َحذَْوُه، وَأََنا :ُموَنةَ، قَالَْتالشَّْيبَانِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، َعْن َمْي
  .َحاِئٌض َوُربََّما أََصابَنِي ثَْوُبُه إِذَا َسَجَد

ا َجرِيٌر، َعنِ الشَّْيَبانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثن - ١٩٥٠٢
  .كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَباِشُر نَِساَءُه َوُهنَّ ُحيٌَّض َيأُْمُرُهنَّ أَنَّ َيتَّزِْرنَ:َشدَّاٍد، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت

عَزِيزِ، ثنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، أََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ الشَّيَْبانِيِّ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْ - ١٩٥٠٣
  .مَْرِةاللَِّه بن َشدَّاِد بن الْهَاِد، َعْن َمْيُموَنةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ ُيَصلِّي َعلَى الُْخ

ثنا ُسلَْيَمانُ : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا خَاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َوَعْبُد الْوَاِحدِ بن زَِياٍد، قَاال - ١٩٥٠٤
  .َوَسلََّمكَانَ ُيَصلِّي َعلَى الُْخْمرَِة الشَّْيبَانِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاِد بن الَْهاِد، َعْن َمْيُموَنةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، ثنا ُهَشْيٌم، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َع - ١٩٥٠٥
  ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّ:َشدَّاٍد، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت



  .ُيَصلِّي َعلَى الُْخمَْرِة َوقَْد ُبسِطَْت لَُه ِفي الَْمْسجِِد
َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر  - ١٩٥٠٦

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :َيانُ، ثنا أَُبو إِْسحَاَق الشَّْيبَانِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْتثنا ُسفْ: الَْعدَنِيُّ، قَاال
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيصَلِّي َعلَى الُْخْمَرِة

بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُسلَْيَمانَ الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا خَاِلُد - ١٩٥٠٧
كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَرَاَد أَنْ يَُباِشرَ اْمرَأَةً ِمْن نَِساِئِه وَِهَي حَاِئضٌ :َشدَّاٍد، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت

  .زََّر ثُمَّ ُيَباِشُرَهاأََمَرَها أَنْ َتأَ
َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر  - ١٩٥٠٨

كَانَ َرُسولُ :ِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْتثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، ثنا أَُبو إِْسحَاَق الشَّْيبَانِيُّ، َعْن َعْب: الَْعدَنِيُّ، قَاال
ْعُضُه وَِهَي حَاِئٌضقَالَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيصَلِّي َوَعلَْيِه ِمْرطٌ ِمْن ُصوٍف َعلَْيِه َبْعُضُه، َوَعلَى َبْعضِ نِسَاِئِه َب

  .ْعُضُه َوَعلَْيِه َبْعُضُه وَأََنا حَاِئٌضَعلَيَّ َب:الُْحَمْيِديُّ ِفي َحِديِثِه
، َعْن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعنِ الشَّْيَبانِيِّ - ١٩٥٠٩

  ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي وَأََنا نَاِئَمةٌ إِلَى جَانِبِِه، فَإِذَاكَانَ َرسُولُ اللَّ:بن َشدَّاٍد، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت

  .َسَجَد أََصابَ ثَْوُبُه ثَْوبِي َوأََنا َحاِئٌض
رٍ الشَّعْبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، ثنا أَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ، َعْن َعاِم - ١٩٥١٠

َما َخَرَج َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َبيِْتي قَطُّ إِال َرفََع َبَصَرُه إِلَى السََّماِء، : بن َشدَّاٍد، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت
  .َضلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَْو أَُزلَّ، أَْو أَْجَهلَ أَوْ ُيْجَهلَ َعِليَّ، أَوْ أَظِْلَم أَْو أُظْلََماللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بِكَ أَنْ أَِضلَّ أَوْ أُ:فَقَالَ

  .ُجَريُّ بن َسُمَرةَ َعْن َمْيُموَنةَ
إِْسَحاَق، َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا إِْبَراِهيُم بن يُوُسَف، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي - ١٩٥١١

ُه، لَمَّا كَانَ َبْيَن أَْهلِ الَْبْصَرِة الَِّذي كَانَ َبيَْنُهْم وََبْيَن َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْن: ُجَريِّ بن َسُمرَةَ، قَالَ
ِممَّنِ :وَِهَي ِمْن بين ِهاللٍ فََسلَّْمُت َعلَْيَها، فَقَالَُتاْنطَلَقُْت حَتَّى أََتْيُت الَْمِديَنةَ، فَأََتْيُت َمْيُموَنةَ بنَت الْحَارِِث 

: ِمْن أَيِّ أَْهلِ الْكُوفَِة؟قُلُْت:ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة، قَالَْت: ِمْن أَيِّ أَْهلِ الِْعرَاقِ؟قُلُْت:ِمْن أَْهلِ الْعِرَاقِ، قَالَْت: الرَُّجلُ؟قُلُْت
كَانَ َبْيَن َعِليٍّ، َوطَلَْحةَ، : قُْرًبا َعلَى قُْربِ، َوُرحًْبا َعلَى ُرْحبٍ فََمجِيُء، َما َجاَء بَِك؟قُلُْتمَْرًحا :ِمْن بين َعاِمرٍ، فَقَالَْت

  .الثًافَالَْحْق بِِه فََواللَِّه َما َضلَّ َوال ُضلَّ بِهَِحتَّى قَالَْتَها ثَ:َوالزَُّبْيرِ الَِّذي كَانَ فَأَقَْبلُْت فََباَيْعُت َعِليا، قَالَْت
  .أَُبو خَاِلدٍ الَْوالِبِيُّ َعْن َمْيُموَنةَ

  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا - ١٩٥١٢

لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَا: َوِكيٌع، ثنا اَألْعَمُش، َعْن شَْيخٍ أَظُنُُّه أَُبو َخاِلٍد الَْواِلبِيُّ، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت
  .الُْمْؤِمُن َيأْكُلُ ِفي َمِعيٍّ َواِحٍد، وَالْكَاِفُر َيأْكُلُ ِفي َسْبَعِة أَمَْعاٍء:َوَسلََّم

  .بِاللُ بن َيْحَيى الْعَْنِسيُّ َعْن َمْيُموَنةَ
ُد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َعْن َسْعِد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُمَحمَّ - ١٩٥١٣

َما أَنُْتْم إِذَا َمَرَج الدِّيُن، :قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ: أَْوسٍ، َعْن بِاللِ بن َيحَْيى، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت
  .ُم، َوظََهَرِت الزِّيَنةُ، َوَشُرَف الُْبنَْيانُ، وَاْخَتلََف اَألَخَوانُ، َوحُرَِّق الَْبْيُت الَْعِتيُقَوُسِفَك الدَّ



  .َعْبُد اللَِّه الَْجَزرِيُّ َعْن َمْيُموَنةَ
ْرُجَمانِيُّ، ثنا َحسَّانُ بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، ثنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم التَّ - ١٩٥١٤

قَاَم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن َمْنُصورِ بن َسْعٍد، َعْن َعبَّاِد بن كَِثريٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه الَْجَزرِيِّ، َعْن َمْيُموَنةَ، قَالَْت
  .إِذَا َسِمْعُتنَّ أَذَانَ َهذَا الْحََبِشيِّ فَقُلَْن كََما َيقُولُ:، فَقَالَ ِللنَِّساِءَوَسلََّم َبْيَن َصفِّ الرِّجَالِ َوَصفِّ النَِّساِء

  .ُنْدَبةُ َمْوالةُ َمْيُموَنةَ َعْن َمْيُموَنةَ
َعْن ُنْدَبةَ، َمْوالٍة ِلَمْيمُوَنةَ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، - ١٩٥١٥

  َما أََرى اْبَن: َنةَ، فَقُلُْتَدَخلُْت َعلَى اْبنِ َعبَّاسٍ فَأَْرَسلَتْنِي َمْيُموَنةُ إِلَْيِه، فَإِذَا ِفي َبْيِتِه ِفرَاَشاِن، فََرجَْعُت إِلَى َمْيُمو: قَالَْت

لَْيسَ َبيْنِي َوَبْيَنهُ : ْيُموَنةُ إِلَى بنِت ِمْشَرحٍ الِْكْنِديِّ اْمَرأَةِ اْبنِ َعبَّاسٍ َتْسأَلُهَا، فَقَالَْتَعبَّاسٍ إِال ُمَهاجًِرا َألْهِلِه، فَأَْرَسلَْت َم
ِه َوَسلََّم؟ فَقَْدكَانَ أََتْرغَُب َعْن ُسنَِّة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: ِهْجرَةٌ، َولَكِنِّي حَاِئٌض، فَأَْرَسلَْت َمْيمُوَنةُ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ

إِلَى الرُّكَْبِة أَْو إِلَى أَْنَصافِ  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَُباِشرُ الْمَْرأَةَ ِمْن نِسَاِئِه حَاِئًضا َتكُونُ َعلَْيَها الِْخْرقَةُ
  .بِيبٍ َمْولَى ُعْروَةَ، َعْن ُنْدَبةَالْفَِخِذ، َوذَكََرُه اْبُن ُجرَْيجٍ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن َح

، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا ُحَصْيُن بن ُنَمْيرٍ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُحَسْينٍ، َحدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ - ١٩٥١٦
إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ، فََرأَْيُت فَِراَشُه ُمْعتَزِال َعْن ِفَراشِ امَْرأَتَِه، َوِعْنَدهُ أَْرَسلَْتنِي َمْيمُوَنةُ : َمْوالٍة ِلَمْيُموَنةَ بنِت الَْحارِِث، قَالَْت

: فَأََتْيُت َمْيمُوَنةَ فَأَْخبَْرُتَها، قَالَ: َهكَذَا َيْصَنُع بِي إِذَا ِحْضُت، قَالَْت: َما بَالَُك؟ قَالَْت: َيْوَمِئٍذ بنُت ِمشَْرحٍ، فَقَالَْت
 َما الَِّذي َتْصَنُع؟ لَقَْدكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيبَاِشُر إِْحَداَنا وَِهَي َحاِئٌض َوَما: ْرَسلَْتنِي إِلَيِْهفَأَ: َوقَالَْت

  .َعلَْيَها إِال إِزَاُرَها َيْبلُغُ نِْصَف فَْخِذَها
نا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، ثنا َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ث - ١٩٥١٧

، َعْن َمْيُموَنةَ،أَنَّ ُشَعْيُب بن َيحَْيى، أََنا اللَّْيثُ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َحبِيبٍ، َمْولَى ُعْروَةَ، َعْن ُنْدَبةَ، َمْوالِة َمْيُموَنةَ
  لَّى اللَُّهَرسُولَ اللَِّه َص

الْفَِخذَْينِ أَوِ الرُّكَْبَتْينِ َتحَْتجُِزهُ  َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَباِشرُ الْمَْرأَةَ ِمْن نِسَاِئِه َوِهَي حَاِئٌض إِذَا كَانَ َعلَْيَها إِزَاٌر َيْبلُغُ أَْنَصاَف
  .بِِه

ْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َعنِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َو - ١٩٥١٨
كَانَ :لَْيِه َوَسلََّم، قَالَْتالزُّْهرِيِّ، َعْن َحبِيبٍ، مَْولَى ُعْرَوةَ، َعْن َمْوالِة َمْيُمونَةَ، َعْن َمْيُموَنةَ، َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع

اَف الْفَِخذَْينِ أَوِ ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَُباِشرُ الْمَْرأَةَ ِمْن نِسَاِئِه َوِهَي حَاِئضٌ إِذَا كَانَ َعلَْيَها إِزَاٌر َيْبلُغُ أَْنَصَرسُولُ اللَِّه صَلَّ
  .الرُّكَْبَتْينِ
ْنَبَسةُ بن َخاِلٍد، ثنا ُيوُنُس، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، ثنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، ثنا َع - ١٩٥١٩

لَْيِه َوَسلََّم، نَظََرتْ أَْخبََرنِي َحبِيٌب، َمْولَى ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، أَنَّ ُنْدَبةَ َمْوالِة َمْيمُوَنةَ َزْوجِِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َع: ِشَهابٍ، قَالَ
َوقَْد : اْمرَأَِتِه بنِت ِمْشَرحٍ، فََرَجَعْت إِلَى َمْيمُوَنةَ فَأَْخبََرْتَها بُِرجُوعِ رَِسالَِتَها، ثُمَّ قَالَْتفَإِذَا ِفَراُشُه ُمعَْتزِلٌ َعْن ِفَراشِ 

اْمرَأَِة بن َعبَّاسٍ اْرجِِعي إِلَى بنِت ِمْشَرحٍ : رَأَْيُت ِفرَاِشَها ُمْعتَزِال َعْن ِفَراِشِه فَأَظُنُّ َبْيَنُهَما ِهْجَرةً، فَقَالَْت لَُهَما َمْيمُوَنةُ
َما َبْينََنا ِهجَْرةٌ، وَلَِكنَُّه إِذَا طَِمثُْت َعَزلَ ِفرَاَشُه َعْن ِفَراِشي، فََبَعثَْت َمْيُموَنةُ : فََسِليَها َعْن ذَِلَك فََرَجْعُت فَسَأَلْتَُها، فَقَالَْت

  اللَِّه أََتْرغَُب َعْن ُسنَِّة َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهأَُي َعْبدَ : إِلَى َعْبِد اللَِّه فََتَغيَّظَْت َعلَْيِه، فَقَالَْت



  . ُيبَاِشُر َجَسدََهاَوَسلََّم؟ فََواللَّهِأَنْ كَاَنِت الَْمْرأَةُ ِمْن أَْزوَاجِِه لَتَأَزَُّر بِثَْوبٍ َما َيْبلُغُ أَْنَصاَف فَْخذَْيَها، ثُمَّ
رٍ، ثنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َسْعٍد، ثنا َعمِّي، ثنا أَبِي، َعْن صَاِلحِ بن كَْيَسانَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْي - ١٩٥٢٠

نَّ لَْيِه َوَسلََّم أَْخبََرْتُه، أَِشَهابٍ، َعْن َحبِيبٍ اَألْعَرجِ، مَْولَى ُعْرَوةَ، أَنَّ ُنْدَبةَ، َمْوالِة َمْيُموَنةَ َزْوجِِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع
فَجِئُْتُه فََوَجْدُتُه قَْد َعَزلَ فَِراَشُه َعْن ِفَراشِ اْمرَأَِتِه بنتِ : َمْيُموَنةَ أَْرَسلَْتَها إِلَى عَْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َوُهَو اْبُن أُْخِتهَا، قَالَْت

فََرَجْعتُ إِلَى َمْيُموَنةَ : َها إِذَا َحاَضِت اْعتََزلََها، قَالَْتال، وَلَِكنَّ: أَْيَن ُهَو أَُمغَاِضبٍ ُهَو امَْرأََتُه؟ ِقيلَ: ِمْشَرحٍ، فَقَالَْت
أََتْرغَُب َعمَّا كَانَ َيصَْنُع َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ادِْعيِه ِلي فََدَعْوُتهُ لََها، فَقَالَْت: فَأَْخَبرُْتَها كَْيَف َوَجْدُتُه، قَالَْت

  .نَ لَيَُباِشُر الْمَْرأَةَ ِمْن نِسَاِئِه إِذَا كَانَ َعلَْيَها إَِزاٌر َيْبلُغُ أَْنَصاَف الْفَِخذَْينِ أَوِ الرُّكَْبَتْينَِوَسلََّم؟ فََواللَّهِكَا
  .أُمُّ َمْنُبوٍذ الَْمكِّيَّةُ َعْن َمْيُموَنةَ

أَْخبََرنِي َمْنبُوذٌ، أَنَّ أُمَّهُ : ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ - ١٩٥٢١
َما ِلي : لَ َعلَْيَها اْبُن َعبَّاسٍ، فَقَالَْتأَخَْبَرْتُه، أَنََّها َبْيَنا ِهَي َجاِلَسةٌ ِعْنَد َمْيُموَنةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َدَخ

  أَْي بينَّ َوأَْيَن الَْحْيَضةُ ِمَن الَْيِد؟ لَقَْدكَانَ َرُسولُ اللَِّه: أُمُّ َعمَّارٍ ُمَرجِّلَِتي حَاَضْت، فَقَالَْت: ا؟ فَقَالَأََراَك َشِعثً

ْيَها فََيْتلُو الْقُْرآنَ َوُهَو ُمتَِّكئٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُخلُ َعلَى إِْحدَاَنا َوِهَي مُتَِّكئَةٌ َحاِئًضا قَْد َعِلَم ذَِلَك فَيَتَِّكئُ َعلَ
ِئٌض فَتَْبُسطُ لَُه الُْخْمَرةَ ِفي َعلَْيَها، َوَيْدُخلُ َعلَْيَها قَاِئَمةً َوِهيَ َحاِئٌض فََيتَِّكئُ ِفي ِحْجرَِها وََيْتلُو الْقُْرآنَ، َوَتقُوُم َوِهَي حَا

  .الَْحْيَضةُ ِمَن الَْيِد؟ ُمَصالُه فَُيَصلِّي َعلَْيَها، أَْي بينَّ َوأَْيَن
كُْنُت ِعْندَ : َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َحدَّثَنِي َمْنُبوذٌ الَْمكِّيُّ، َعْن أُمِِّه، قَالَْت - ١٩٥٢٢

إِنَّ مَُرجِّلَِتي أُمَّ َعمَّارٍ َحاِئٌض، : َشِعثًا َرأُْسَك؟، فَقَالَ أَْي بينَّ َما ِلي أََراَك: َمْيُموَنةَ فََدَخلَ َعلَْيَها اْبُن َعبَّاسٍ، فَقَالَْت
ِفي ِحْجرِ إِْحَداَنا وَِهَي أَيْ بينَّ، وَأَْيَن الْحَْيَضةُ ِمَن الَْيِد؟ إِْنكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََيَضُع رَأَْسُه : فَقَالَْت

أَي بين َوأَْيَن الَْحْيَضةُ ِمَن الَْيِد؟ إِنْ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَي : لَْيَها، َحاِئٌض، فَقَالَْتحاِئٌض فَُيَصلِّي َع
  .بين أَْيَن الَْحْيَضةُ ِمَن الَْيِد؟

  .الْعَاِلَيةُ بنُت ُسبَْيعٍ َعْن َمْيُموَنةَ
ْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن كَِثريِ بن فَْرقٍَد، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَع - ١٩٥٢٣

دَّثَْتَها أَنَُّه َمرَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َح اللَِّه بن َماِلِك بن ُحذَافَةَ، َعْن أُمِِّه الْعَاِلَيِة بنِت ُسَبيْعٍ، أَنَّ َمْيُموَنةَ، َزْوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه
الَ لَُهُم النَّبِيُّ َصلَّى اللَّهُ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رَِجالٌ ِمْن قَُرْيشٍ َيُجرُّونَ َشاةً لَُهْم مِثْلَ الِْحمَارِ، فَقَ

  َعلَْيِه

  .ُيطَهُِّرَها الَْماُء َوالْقََرظُ:ْيتَةٌ، فَقَالَإِنََّها َم: لَوْ أََخذُْتْم إِهَاَبَها؟فَقَالُوا:َوَسلََّم
بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه  - ١٩٥٢٤

ُسِئلَ سُِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن فَأَْرٍة َوقََعْت ِفي َسْمنٍ، : الَْتَعْن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َعْن َمْيُموَنةَ، قَ
  .أَلْقُوَها َوَما حَْولََها َوكُلُوُه:فَقَالَ

َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ُعَمَر بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ، ثنا َسلََمةُ بن َشبِيبٍ، ثنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أََنا  - ١٩٥٢٥
سُِئلَ : َمْيُموَنةَ، قَالَْت ُبوذََويِْه، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن

إِنْ كَانَ َجاِمًدا فَأَلْقُوَها َوَما حَْولََها، وَإِنْ كَانَ َمائًعا :قَُع ِفي َسْمنٍ، فَقَالََرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْفَأَْرِة َت
 نِ بن إِْسحَاَق، َعنِ الزُّهْرِيِّ،فَال َتقَْربُوُه، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَْرانِيُّ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َعْبِد الرَّْحَم



 ُسِئلَ َعْن فَأَْرٍة َوقََعْت ِفي َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن مْيُمونة، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َسْمنٍ، ِمثْلَُه
لَْوهَّابِ، َحدَّثَنِي ِعكْرَِمةُ بن َجْعفَرٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ، ثنا َبكُْر بن َعْبِد ا - ١٩٥٢٦

اَم َبْيَن َصفِّ الرَِّجالِ كَِثريٍ، َعْن ِخرَاشٍ، َعنِ اْبنِ َعْبِد اللَِّه، َعْن َمْيُموَنةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ
  َيا َمْعشََر:َوالنَِّساِء، فَقَالَ

: َف أَلَْف َدَرَجٍة، فَقَالَ ُعَمُرَساِء، إِذَا َسِمْعُتنَّ أَذَانَ َهذَا الْحََبِشيِّ َوإِقَاَمِتِه فَقُلَْن كََما َيقُولُ، فَإِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ َحْرفٍ أَلْالنِّ
  .ِضعْفَاِن َيا ُعَمُر:َهذَا ِللنَِّساِء فََما ِللرَِّجالِ؟ قَالَ

إِنَُّه لَْيَس ِمنِ اْمرَأٍَة أَطَاَعْت َوأََدتْ َحقَّ َزْوجِهَا، َوَتذْكُُر ُحْسَنُه َوال َتُخوَنُه ِفي :النَِّساِء، فَقَالَثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى  - ١٩٥٢٧
َحَسَن الُْخلُقِ فَهَِي زَْوَجُتهُ ِمًنا َنفِْسَها َومَاِلِه إِال كَانَ َبْينََها َوَبْيَن الشَُّهَداِء َدَرَجةً وَاِحَدةً ِفي الَْجنَِّة، فَإِنْ كَانَ زَْوُجَها ُمْؤ

  .ِفي الَْجنَِّة وَإِال َزوََّجَها اللَُّه ِمَن الشَُّهَداِء
ْيِد اللَِّه بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُعَب - ١٩٥٢٨

َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِشَاٍة ِلَمْوالةٍ ِلَمْيُموَنةَ قَْد أُْعِطيَْتَها ِمَن : ِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن مْيُمونة، قَالَْتاللَّ
  .إِنََّما ُحرَِّم أَكْلَُها:ا َرُسولَ اللَِّه إِنََّها َمْيَتةٌ، فَقَالََي: أَال أََخذُوا إَِهاَبَها فََدَبُغوُه فَاْنَتفَُعوا بِِه؟فَقَالُوا:الصََّدقَِة َمْيَتٍة، فَقَالَ

نِي َعْمُرو َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، ثنا َحجَّاٌج، أَْخبََرنِي اْبُن جُرَْيجٍ، أَْخبََر - ١٩٥٢٩
أَْخبََرتْنِي َمْيُموَنةُ، أَنَّ َشاةً َماَتْت، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ٌء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَأَخَْبرَنِي َعطَا: بن ِدينَارٍ، قَالَ

  .َهال َدَبغُْتْم إِهَاَبَها فَاْسَتْمَتْعُتمْ بِِه:َوَسلََّم
  ُبو َصفَْوانَ، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْنَحدَّثََنا اَألْسفَاِطيُّ، ثنا أَُبو َيعْلَى الثَّْورِيُّ، ثنا أَ - ١٩٥٣٠

  .قَْتلِ الِْكالبُِعَبْيِد بن السَّبَّاقِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن مْيُمونة،أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بِ
ا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد بن السَّبَّاقِ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا اَألْسفَاِطيُّ، ثنا أَُبو الْوَِليِد، ثن - ١٩٥٣١

إِنَّ :َما ِلي أَرَاَك فَاِتًرا؟، فَقَالَ: خََرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما فَاتًِرا، فَقُلُْت: َعبَّاسٍ، َعْن مْيُمونة، قَالَْت
أََخذَ َماًء بَِيِدهِ َوَعَدنِي َوَما أَْخلَفَنِي، فَظَلَّ َيْوَمُه كَذَِلَك َولَْيلَتَُه، َوِفي الَْبْيِت كَلٌْب َتْحَت َنَضٍد لََنا فَأَخَْرَج َوجِبْرِيلَ 

َوكَانَ ُيكَلَُّم ِفي كَلْبِ الَْحاِئِط الصَِّغريِ إِنَّا ال َنْدُخلُ َبْيًتا ِفيِه صُوَرةٌ َوال كَلٌْب: فََمَسَح بِِه َمكَاَنُه، ثُمَّ َجاَء جِْبرِيلُ، فَقَالَ
  .فََما َيأْذَنُ ِفيِه
 َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َجابِرِ بن زَْيٍد، َعنِ اْبنِ - ١٩٥٣٢

  .لُ أََنا َوَرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن إَِناٍء وَاِحٍدكُْنُت أَغَْتِس:َعْن مْيُمونة، قَالَْت
َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ، ثنا َيحَْيى بن َخلٍَف، ثنا أَُبو َداُوَد، ثنا شَرِيُك، َعْن ِسَماٍك، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ  - ١٩٥٣٣

  .الَْماُء ال يَُنجُِّسُه َشْيٌء:ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن مْيُمونة، أَنّ َرُس
 َحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثنا َوِكيٌع، ثنا اَألْعَمُش، َعْن سَاِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ - ١٩٥٣٤

  َوَضْعُت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غُْسال فَاغَْتَسلَ ِمَن الَْجنَاَبِة، فَأَكْفَأَ:، قَالَْتَعبَّاسٍ، َعْن َخالَِتِه َمْيُموَنةَ

َمَض َواسَْتْنَشقَ ْرضِ، ثُمَّ َمْضاِإلَناَء بِِشمَاِلِه َعلَى َيِمينِِه، فََغَسلَ كَفَّْيِه، ثُمَّ أَفَاَض َعلَى فَْرجِِه فََغَسلَُه، ثُمَّ دَلََّك َيَدُه بِاَأل
فَأََتْيُتهُ :فََغَسلَ رِْجلَْيِه، قَالَْتَوغََسلَ َوْجَهُه وَِذَراَعيِْه، ثُمَّ أَفَاَض َعلَى َرأِْسِه، ثُمَّ أَفَاَض َعلَى سَاِئرِ َجَسِدهِ الَْماَء، ثُمَّ تََنحَّى 



  .الَْماَءبِثَْوبٍ فََرَمى بِِه، َوجََعلَ َيقُولُ بِالَْماِء َهكَذَا، َينْفُُض 
ْن ِسَماكِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، ثنا ِعْصَمةُ بن ُسلَْيَمانَ الَْخزَّاُز، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َع - ١٩٥٣٥

فََجاَء فََجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ اغَْتَسلَُت ِمَن َجَنابٍَة، : بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن مْيُمونة، قَالَْت
  .إِنَّ الَْماَء ال َجنَاَبةَ َعلَْيِه:َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي قَِد اغَْتَسلُْت ِمْنُه، فَقَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم فَاغَْتَسلَ بِفَْضِلي، فَقُلُْت

و غَسَّانَ، ثنا َشرِيٌك، َعْن ِسَماٍك، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ، ثنا أَُب - ١٩٥٣٦
  .الَْماُء ال يَُنجُِّسُه َشْيٌء:َعْن مْيُمونة، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

، ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َساِلمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ - ١٩٥٣٧
سُُّه، َوجََعلَ َيقُولُ بِالَْماِء كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن مْيُمونة،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي بِمِْندِيلٍ فَلَْم َيَم

  .ُهَهكَذَاَيعْنِي َينْفُُض
ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ الَْعمِّيُّ، ثنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الُْجذُوِعيُّ، َوعَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَاال - ١٩٥٣٨

  الُْمبَاَرُك أَُبو َعْبِد

ا الَْملِيحِ الُْهذَِليَّ، َخَرَج ِفي جِنَاَزٍة فَلَمَّا ُوِضَع َعلَى السَّرِيرِ ثنا الْقَاِسُم بن الُْمطَيَّبِ، أَنَّ أََب: الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك، قَالَ
َسوُّوا ُصفُوفَكُْم وَأَْحِسنُوا َشفَاعََتكُْم، ثُمَّ قَالَ أَُبو الَْمِليحِ َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن َسِليٍط، َوكَانَ : أَقَْبلَ َعلَى الْقَْومِ، فَقَالَ

َمنْ َصلَّى َعلَْيِه أُمَّةٌ ُشفُِّعوا ِفي :أُمِّ الُْمْؤِمنَِني، َعْن مْيُمونة، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ أَُخو َمْيُموَنةَ
  .ى َعَشَرٍةثَالثَةٌ إِلَ: َعَشَرةٌ إِلَى أَْرَبعَِني، َوالنَّفَُر: أَْرَبُعونَ إِلَى ِمائٍَة، َوالُْعْصَبةُ: أَخِيهِْمَواُألمَّةُ
ٍد، َعْن َحدَّثََنا الَْجذُوِعيُّ، ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، ثنا َيْعقُوُب بن ُمحَمٍَّد الزُّْهرِيُّ، ثنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمحَمَّ - ١٩٥٣٩

اَألخََواتُ :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَإِبَْراهِيَم بن ُعقَْبةَ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن مْيُمونة، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّ
  .نَت ُعَمْيسٍُمْؤِمَناٌتَيعْنِي َمْيُموَنةَ بنَت الَْحارِِث، َوأُمَّ الْفَْضلِ بنتَ الَْحارِِث، وَسلَْمى اْمرَأَةَ َحْمَزةَ، َوأَْسَماَء ب

مَْيٍد، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن إِْبَراِهيَم بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُح - ١٩٥٤٠
َم َيْوَم َعَرفَةَ، فَقَالَتْ َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن مْيُمونة، أَنَُّهمْ َتَمارَْوا ِفي ِصَيامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .ظُُرونَلَكُْم إِلَْيِه بَِتَمرَاٍت إِنْ كَانَ ُمفِْطًرا لَْم َيَدْعُه فََبَعثَْت إِلَْيِه بِقََدحِ لََبنٍ فَشَرَِبُه َوالنَّاُس َيْنسَأَْبَعثُ : َمْيُموَنةُ
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َيْحَيى بن َسِعيٍد - ١٩٥٤١

َسوُّوا ُصفُوفَكُْم َولَْتْحُسنُ : َصلَّْيُت َمعَ أَبِي الَْملِيحِ َعلَى جِنَاَزٍة، فَقَالَ: ي َبكَّارٍ الَْحكَُم بن فَرُّوَخ، قَالَالْقَطَّانُ، َعْن أَبِ
نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشفَاَعُتكُْم، َولَْو ُخيِّْرتُ َرُجال الْختَْرُتُه، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي السَِّليلِ، َعْن َبْعضِ أَزَْواجِ ال

َما ِمْن َرُجلٍ ُمْسِلمٍ ُيَصلِّي َعلَْيِه أُمَّةٌ إِال :َمْيُموَنةَ، َوكَانَ أَُخوَها ِمَن الرََّضاَعِة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َألْرَبُعونَ إِلَى الِْمائَِةا: اُألمَّةُ:ُشفُِّعوا ِفيهِقَالَ أَُبو الَْملِيحِ

ن ُبْرقَانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن ُسفَْيانَ الرَّقِّيُّ، ثنا َعِليُّ بن َمْيُموٍن، ثنا َخاِلُد بن حَيَّانَ، َعْن َجْعفَرِ ب - ١٩٥٤٢
ا، فَذَكََر فَذَكََرأَنَّ ِسَواكًا ال يََزالُ ِفي إَِناٍء فَإِنْ َشَغلََها َعْن َيزِيَد بن اَألَصمِّ، َعْن مْيُمونة، َوكَانَ يَزِيدُ َيِتيًما ِفي ِحْجرَِه

  .َعَملٌ أَْو َصالةٌ وَإِال أََخذَتِ السَِّواَك فَاْسَتاكَْت
لََمةَ، َعْن َحبِيبِ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا َحمَّادُ بن َس - ١٩٥٤٣

  .َتَزوََّجنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسرٍِف، وََنْحُن َحالالِن:الشَّهِيِد، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ، َعْن مْيُمونة، قَالَْت
َيْحَيى بن آَدَم، َعْن َجرِيرِ بن حَازِمٍ، َعْن أَبِي فَزَاَرةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا  - ١٩٥٤٤



  .َحدَّثَتْنِي َمْيُموَنةُ،أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَزوََّجَها َوُهَو َحاللٌ، َوكَاَنْت خَالَِتي: َعْن َيزِيَد بن اَألَصمِّ، قَالَ
  َحمٍَّد، ثنا إِْسحَاُق بن َراَهَويْهِ،َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن ُم - ١٩٥٤٥

َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ، َعْن ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َيزِيَد بن اَألَصمِّ، َوَعْن َعْبِد الْكَرِميِ الَْجَزرِيِّ، 
  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َتزَوََّج َمْيُموَنةَ َوُهَو َحاللٌَصِفيَّةَ بنِت َشْيبَةَ،أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ

بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف، ثنا ُمَحمَُّد بن ِسَناٍن الْقَزَّازِ، ثنا إِْسحَاُق بن إِْدرِيَس، ثنا َمْرَوانُ  - ١٩٥٤٦
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َصمِّ، َعْن َيزِيَد بن اَألَصمِّ، َعْن مْيُمونة، قَالَْتُمَعاوَِيةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن اَأل

  .َوَسلََّم كَانَ إِذَا قََعَد اطَْمأَنَّ َعلَى فَِخِذِه الُْيسَْرى
زِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن يَزِيَد بن اَألَصمِّ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثنا َعْبدُ الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َي - ١٩٥٤٧

لَّى اللَُّه أُْهِديَ لََنا َضبٌّ فََصَنْعتُُه، فََدَخلَ َرُجالِن ِمْن قَْوِمي ِمْن قَُرْيشٍ فَأَْتَحفُْتُهَما بِِه، فََدَخلَ النَّبِيُّ َص: مْيُمونة، قَالَْت
َضبٌّ أُْهِدَي لََنا فََصَنْعُتُه فَطََرحَُه، فَذََهَبا ِليَطَْرحا : َما َهذَا؟قُلُْت:َضَع َيَدُه، ثُمَّ َرفََعَها، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَما َيأْكُالِن فََو

  .وَإِنَّا أَْهلَ ِتَهاَمةَ َنَعافَُها كُال إِنَّكُمْ أَْهلَ َنْجٍد َتأْكُلُوَنَها،:َما ِفي أَْيِديهَِما، فَقَالَ لَُهَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثَْتنِي : الََحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثنا َعبَّادُ بن الْعَوَّامِ، َعنِ الشَّيَْبانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، قَ - ١٩٥٤٨

  الرُّجُوَع أََمرََها، فَاتََّزَرتْ ثُمَّ يَُباِشرَُها، َحدَّثََنا ُعَبْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثناَمْيُموَنةُكَاَنْت إِْحدَاَنا إِذَا حَاَضْت فَقَاَمْت فَأََراَدِت 

  .ِمثْلَُه َحدَّثَْتنِي َمْيمُوَنةُ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعنِ الشَّْيَبانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، قَالَ
َحدَّثَْتنِي : لََحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثنا َعبَّادُ بن الْعَوَّامِ، ثنا الشَّْيبَانِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، قَا - ١٩٥٤٩

  .ِحذَاِئِه، َوُربََّما أََصابَنِي ثَْوُبُه إِذَا َسَجَدكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي وَأََنا بِ:َمْيُموَنةُ، قَالَْت
ِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َعْب - ١٩٥٥٠

  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم صَلَّى ِفي َخِميَصٍة َعلَْيَها بَْعُضَها وَِهَي حَاِئٌضَشدَّاٍد، َعْن مْيُمونة،أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
َحدَّثَْتنِي : لََحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثنا َعبَّادُ بن الْعَوَّامِ، ثنا الشَّْيبَانِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، قَا - ١٩٥٥١

  .يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيصَلِّي َعلَى الُْخْمَرِةَمْيُموَنةُ، أَنَّ النَّبِ
اقَ الشَّْيبَانِيِّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، ثنا أَُبو ِشَهابٍ، َعْن أَبِي إِْسَح - ١٩٥٥٢

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِفي َمْسجِِدِه َعلَى ُخْمَرٍة لَهُ :، َعْن مْيُمونة، قَالَْتَعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد
  .فَُيِمسُّنِي َيَدْيِه وَأََنا َناِئَمةٌ إِلَى جَْنبِِه َوأََنا حَاِئٌض

يُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، ثنا َوْهُب بن جَرِيرِ بن َحازِمٍ، ثنا أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِس - ١٩٥٥٣
  َسِمْعُت ُمحَمََّد بن إِْسحَاَق، ُيَحدِّثُ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد: قَالَ

َرافِعٍ، َعْن مْيُمونة، َزْوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  اللَِّه بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي
ال تََزالُ أُمَِّتي بِخَْيرٍ ُمَتَماِسٌك أَْمُرَها َما لَْم َيظَْهْر ِفيهِمْ :َسِمْعتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
  .ُروا َخشِيُت أَنْ َيُعمَُّهمُ اللَُّه بِِعقَابٍَولَُد الزَِّنا، فَإِذَا ظََه

َشجِّ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا َيْعلَى بن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسحَاَق، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَأل - ١٩٥٥٤
أَْعَتقُْت َجارَِيةً ِلي فََدَخلَ َعِليَّ النَّبِيُّ صَلَّى : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْتُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعْن َمْيُموَنةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َص

دَّثََنا ُمطَِّلُب آَجَركِ اللَُّه، أََما أَنَِّك لَْو أُْعِطيِتَها أَْخوَالَِك لَكَانَ أَعْظََم َألْجرِِك، َح:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخبَْرُتُه بِِعتِْقَها، فَقَالَ



جِّ، َعْن كَُرْيبٍ، أَنَّ بن ُشَعْيبٍ، ثنا أَُبو صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَش
  .َر ِمثْلَُهَمْيُموَنةَ بنَت الَْحارِِث أَْخبََرْتُه، أَنََّها أَْعتَقَْت َوِليَدةً لََها فَذَكَ

احِ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا َبكُْر بن َخلٍَف، ثنا َعْبُد الَْوهَّابِ، َعنِ الُْمثَنَّى بن الصَّبَّ - ١٩٥٥٥
  .الدُّْنَيا ُحلَْوةٌ َخِضَرةٌ:ْيِه َوَسلََّم، قَالََعْمرِو بن ُشَعْيبٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َعْن مْيُمونة، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

َشجِّ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَأل - ١٩٥٥٦
  كَُرْيبِ، عَْن

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعَرفَةَ،فَأَْرَسلَْت إِلَْيِه َمْيُموَنةُ بِِحالبٍ َوُهَو َواِقفٌ  مْيُمونة، أَنَّ النَّاَس َشكُّوا ِفي ِصَيامِ
  .بِالَْمْوِقِف، فَشَرَِب ِمْنُه َوالنَّاُس َيْنظُُرونَ

ُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي َمْخَرَمةُ بن ُبكَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َنافِعٍ، ثنا أَْحَمدُ بن َصاِلحٍ، ثنا اْب - ١٩٥٥٧
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َسِمْعُت َمْيُمونَةَ، َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، تَقُولُ: َعْن كَُرْيبٍ، قَالَ

  .وََبْيَنُه ثَْوٌبُيضَاجُِعنِي َوأََنا َحاِئٌض َوبَْينِي 
 بن َعْمرِو َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو كُرَْيبِ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا َعبِيَدةُ بن ُحمَْيٍد، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن زَِياِد - ١٩٥٥٨

دَّانُ َدْيًنا، فَقَالَ لََها َبْعُض أَْهِلَها ال َتفَْعِلي وَأَْنكََر ذَِلَك بن ِهْنٍد، َعنِ اْبنِ ُحذَْيفَةَ، َعْن أُمِّ الُْمْؤِمنَِني َمْيُموَنةَ أَنََّها كَاَنْت َت
َما ِمْن ُمْسِلمٍ َتدَاَيَن َدْيًنا ُيرِيُد أََداَءُه إِال أَدَّاُه :َبلَى، َسِمْعُت نَبِيِّي َوَخِليِلي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعلَْيَها، فَقَالَْت

َدَخلَ اْبُن َعبَّاسٍ َعلَى َمْيُموَنةَ : ْنُه ِفي الدُّنَْيا، َحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنُبوٍذ، َعْن أُمِِّه، قَالَْتاللَُّه َع
  .الَْحِديثَ
َيْعقُوُب بن إِْبَراهِيَم بن سَْعٍد، َحدَّثَنِي أَبِي،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي، ثنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيُّ، ثنا - ١٩٥٥٩

 زَْوجِ زَْوجِالنَّبِيِّ َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن َحبِيبٍ اَألعَْورِ، َموْلَى ُعْرَوةَ، أَنَّ ُنْدبَةَ، َمْوالِة َمْيُموَنةَ
  نَّ َمْيمُونَةََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخبََرْتُه، أَ

فَجِئُْت فََوَجْدُتُه قَْد َتَحوَّلَ فَِراُشهُ : َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَسلَْتَها إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ َوُهَو اْبُن أُْخِتهَا، قَالَْت
ال، َولَكِنََّها إِذَا حَاَضِت اعَْتَزلََها، : ٌب ُهَو امَْرأََتُه؟ فَقَالُواأَْيَن ُهَو؟ أَُمغَاِض: َعْن ِفَراشِ اْمرَأَِتِه بنِت ِمشَْرحٍ، فَقُلُْت

أََترْغَُب َعمَّا كَانَ َيْصَنُع َرُسولُ : اْدِعيهِ ِلي فََدَعْوتُُه، فَقَالَْت لَُه: فََرَجْعُت إِلَى َمْيُموَنةَ فَأَْخَبرُْتَها كَْيَف َوَجَدْتُه، فَقَالَْت
َصاَف الْفَِخذَْينِ أَوِ ُه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فََواللَِّه أَْنكَانَ يَُباِشرُ الْمَْرأَةَ ِمْن نِسَاِئِه إِذَا كَانَ َعلَْيَها ِثيَاٌب َيْبلُغُ أَْناللَِّه َصلَّى اللَّ

  .الرُّكَْبَتْينِ
زِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َشرِيِك بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ، ثنا أَُبو َمرَْوانَ الُْعَمانِيُّ، ثنا عَْبُد الَْع - ١٩٥٦٠

َها كَاَنْت لََها َخاِدَمةٌ سَْوَداُء، َنِمرٍ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعنِ الْهِالِليَِّة الَِّتي كَاَنْت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّ
أَال ُتِعينِنيَ بَِها بين أَخِيِك ِفي :إِنِّي أَرَْدُت أَنْ أَْعَتَق َهذِِه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َرسُولَ اللَِّه: فَقَالَْت

  .َرِعيَِّة الْغََنمِ؟
: ْنَبأََنا ُشْعَبةُ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن ِمقَْسمٍ، قَالََحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر، أَ - ١٩٥٦١

: ال َيْصلُحُ إِال بِخَْمسٍ أَْو َسْبعٍفََسأَلُْتُه َعمَّْن؟ فَقَالَ:َسأَلُْتهُ أَْوِترُ بِثَالٍث، ثُمَّ أَخُْرُج إِلَى الصَّالِة َمَخافَةَ أَنْ َتفُوَتنِي، فَقَالَ
  .َعْن َعاِئَشةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الثِّقَِة، َعْن َمْيُموَنةَ،

١٩٥٦٢ -  



قَالَ : أَظُنُّ أَنَّ أََبا َخاِلٍد الْوَاِلبِيَّ، ذَكََرُه َعْن مْيُمونة، قَالَْت: َحدَّثََنا ُعَبْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثنا َوِكيٌع، َعنِ اَألْعَمشِ، قَالَ
  .الْكَاِفُر َيأْكُلُ ِفي َسْبَعةِ أَْمَعاٍء، َوالُْمْؤِمُن َيأْكُلُ ِفي ِمًعى وَاِحٍد:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى

َيى َحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَألَسِديُّ، َعْن َسْعِد بن أَْوسٍ، َعْن بِاللِ بن َيْح - ١٩٥٦٣
كَْيفَ أَنُْتْم إِذَا َمْرجَ الدِّيُن، َوظََهَرتِ :قَالَ لََنا نَبِيُّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ: ْنِسيِّ، َعْن مْيُمونة، قَالَْتالَْع

  .الرَِّعيَّةُ، َواْخَتلَفَتِ اَألْخبَاُر، َوحُرَِّق الْبَْيُت الْعَِتيُق؟
َمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َوحَاِتُم بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا أَْح - ١٩٥٦٤

لَْو فََدْيتِ :ادَِمَهاأَْعتَقَْت َخ َعْن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن مْيُمونة، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لََها ِحَني
  .أَْهِلِك بَِها ِمْن َرِعيَِّة الْغََنمِ كَانَ أَفَْضلَ

ُموُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السِّقِْطيُّ، ثنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعبَّاِد بن الَْعوَّامِ، ح َوَحدَّثََنا َمْح - ١٩٥٦٥
ى َزْحمََوْيِه، ثنا صَاِلُح بن ُعَمْيرٍ، َعْن َحْنظَلَةَ السَُّدوِسيِّ، أَنَُّه َسِمَع َعْبَد اللَِّه بن الْحَارِِث، ُمَحمٍَّد، ثنا َزكَرِيَّا بن َيحَْي

  .َحدَّثَْتنِي َمْيمُوَنةُ،أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي قَْبلَ الَْعْصرِ َركَْعَتْينِ: َيقُولُ
  ْن ُبكَيْرَِحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، ثنا َهانِي بن الُْمَتَوكِّلِ اِإلْسكَْنَدَرانِيُّ، ثنا أَُبو ُشرَْيحٍ، َع - ١٩٥٦٦

  .دََها ثُمَّ َصلَّى وَلَْم َيتََوضَّأْبن َعْبِد اللَِّه، َعْن كَُرْيبٍ، َعْن مْيُمونة،أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَلَ كَِتفًا ِعْن
ْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ، ثنا أَبِي، أَخَْبَرَنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، َع - ١٩٥٦٧

أَْعتَقُْت َولِيدَِتي ِفي : َسِمْعُت َمْيُموَنةَ، َتقُولُ: َعبَّاسٍ، َيقُولُ ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، أَنَُّه َسِمَع كَُرْيًبا، مَْولَى اْبنِ
لَْو أُْعِطيِتَها أَْخوَالَكِ :، فَقَالََعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكَْرُت ذَِلَك لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َألْجرِِك كَانَ أَْعظََم
نِ اَألْعَمشِ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَبْيَدةَ، ثنا أَبِي، َع - ١٩٥٦٨

َتسَْتِدينِنيَ : وَنةُ ثَمَانِمائَِة ِدْرَهمٍ، فَقَالَ لََها أَْهلَُهاادَّاَنْت َمْيُم: َعْن ُحَصْينِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، قَالَ
َمنِ ادَّانَ دَْيًنا َوُهَو ُيَحدِّثُ :إِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َولَْيَس عِْنَدِك َما َتقِْضَني؟ فَقَالَْت

  .ُه اللَُّه َعلَْيِهَنفَْسُه بِقََضاِئهِ أََعاَن
َسِمْعتُ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي، ثنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيُّ، ثنا َوْهُب بن جَرِيرٍ، ثنا أَبِي، قَالَ - ١٩٥٦٩

ُموَنةَ زَْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اَألْعَمَش ُيَحدِّثُ، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، أَنَّ َمْي
  نََعْم، إِنِّي: َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني، َتْسَتِدينَِني َولَْيَس ِعْنَدِك؟ فَقَالَْت: اسَْتدَاَنْت ثَالثُمِائَةَ ِدرَْهمٍ، فَِقيلَ لََها

  .َمنِ ادَّانَ َدْيًنا َوُهَو يُرِيُد أَنْ َيقِْضَيهُ أََعاَنُه اللَُّه َعلَْيِه:، َيقُولَُسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
 ُبكَْيرِ بن َحدَّثََنا ُعَمُر بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، ثنا َعْبُد الَْغفَّارِ بن َداُودَ أَُبو َصاِلحٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن - ١٩٥٧٠
  .أَكَلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَِتفًا، فََصلَّى وَلَْم َيتََوضَّأْ:ْن كَُرْيبٍ، أَنَُّه َسِمَع َمْيمُوَنةَ، َتقُولَُعْبِد اللَِّه، َع
َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السِّرَاُج، ثنا َسعِيُد بن َيْحَيى اُألَموِيُّ، ثنا أَبِي،  - ١٩٥٧١

] ١٢الشورى آية " [حم عسق"قََرأَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن مْيُمونة، قَالَْت
أَوَِّلَها إِلَى آِخرَِهافَقَرَأُْتَها، فَقََرأََها َرُسولُ  ؟ لَقَدْ ُنسِّيُت َما َبْيَن] ٢الشورى آية "[حم عسق"َيا َمْيمُوَنةُ أَتَقَْرِئَني :فَقَالَ

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
اشٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِبَْراهِيَم بن ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ، ثنا َعْبدُ الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّ -١٩٥٧٢



  .ن َعاِمرٍ، َعْن َعِليِّ بن أَبِي طَلْحَةَ،أَنَّ َمْيُموَنةَ كُفَِّنْت ِفي ِدْرعٍ ُمَعْصفَرٍَناِفعِ ب
ْيِد بن السَّبَّاقِ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُعَب - ١٩٥٧٣
ال، إِال َعظْمٌ : َهلْ ِمْن طََعامٍ؟فَقُلُْت:َدَخلَ َعِليَّ َعِليَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ُمونة، قَالَْتَعْن مْي

  .َهاتِيَها فَقَْد َبلََغْت َمَحلََّها:أُْعِطَيْتُه َمْوالةً لََنا ِمَن الصََّدقَِة، فَقَالَ
  َسْوَدةُ بنُت َزْمعَةَ

  .َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنَها
اِفيُّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، ثنا َحجَّاُج بن أَبِي َمنِيعٍ الرَُّص - ١٩٥٧٤

نُت َزْمَعةَ بن قَْيسِ بن َعْبِد َشْمسِ بن َعْبِد ُودِّ بن َنْصرِ بن مَاِلِك بن َسْوَدةُ ب:ُعَبْيُد اللَِّه بن أَبِي زِيَاٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ
للَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحَسلِ بن َعاِمرِ بن لَُؤيِّ بن غَاِلبِ بن ِفْهرٍ، َزْوُج النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتزَوََّجَها َرسُولُ ا

  .َجيةَ بنِت خَُوْيِلٍد بَِمكَّةََوَسلََّم َبْعدَ َخِد
قَةُ بن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعْبدِ اللَِّه بن َمْهِديٍّ اَألْخِميِميُّ الِْمصْرِيُّ، ثنا َعمِّي ُمَحمَُّد بن َمْهِديٍّ، ثنا َصَد - ١٩٥٧٥

ثُمََّتزَوََّج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : حَُنْيٍف، َعْن أَبِيِه، قَالَ َخاِلٍد، َحدَّثََنا ُيوُنُس، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َسْوَدةَ بنَت َزْمَعةَ َوكَاَنْت قَْبلَُه َتْحَت السَّكَْراِن بن َعْمرٍو أَِخي بين َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ

رَاُج، ثنا َسعِيُد بن َيْحَيى بن َسِعيدٍ اُألَموِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السِّ - ١٩٥٧٦
لَمَّا ُتُوفَِّيتْ َخِدَجيةُ، قَالَتْ : ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ، َعْن َيْحَيى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحاِطبٍ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

َمْن؟، :أَْي أَْي َرسُولَ اللَِّه أَال َتَزوَُّج؟، قَالَ: قَصِ اْمَرأَةُ ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن، وَذَِلَك بَِمكَّةََخْولَةُ بنُت َحِكيمِ بن اَألْو
َك َعلَى َما َسْوَدةُ بنُت َزْمعَةَ، قَْد آَمَنْت بَِك َواتَّبََعْت: َوَمنِ الثَّيُِّب؟، قَالَْت:إِنْ ِشئَْت بِكًْرا َوإِنْ ِشئْتَ ثَيًِّبا، قَالَ: قَالَْت

  فَاذَْهبِي فَاذْكُرِيهَا:أَْنَت َعلَْيِه، قَالَ

َوَما ذَاَك؟، : َيا َسوَْدةُ، َماذَا أَْدَخلَ اللَُّه َعلَْيكُْم ِمَن الَْخْيرِ َوالَْبَركَِة؟، قَالَْت: َعِليَّفََخَرْجُت، فََدَخلُْت َعلَى َسوَْدةَ، فَقُلُْت
َودِْدُت، فَاْدخُِلي َعلَى أَبِي َواذْكُرِي ذَِلَك : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخطُُبِك َعلَْيِه، فَقَالَْت أَْرَسلَنِي َرسُولُ اللَِّه: قَالَْت

إِنَّ ُمَحمَّدَ : ثُمَّ قَالَْت َوُهَو َشْيٌخ كَبٌِري، َوقَْد َتَخلََّف َعنِ الَْحجِّ، فََدَخلُْت َعلَْيِه فََحَيْيُتُه بَِتِحيَِّة أَْهلِ الَْجاِهِليَِّة،: لَُه، قُلُْت
ُتِحبُّ : كُفٌُؤ كَرٌِمي، فََماذَا َتقُولُ َصاِحَبُتِك؟، قَالَْت: بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، أَْرَسلَنِي أَْخطَُب َعلَْيِه َسوَْدةَ، فَقَالَ

ةُ، َرفََعْت َهِذِه أَنَّ ُمَحمََّد بن َعْبدِ اللَِّه بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َيخْطُُبكِ أَْي َسْوَد: فاْدِعيَها إِلَيَّ، فََدَعْوُتهَا، فَقَالَ: ذَِلَك، قَالَ
فَاْدِعيِه ِلي، فََدَعْوُتُه فََجاَء فََزوََّجَها، فََجاَء أَُخوَها َعْبُد اللَِّه بن : َنَعْم، قَالَ: َوُهَو كُفٌُؤ كَرٌِمي، أَفَُتِحبَِّني أَنْ أُزَوُِّجُه؟، قَالَْت

إِنِّي لَسَِفيٌه َيْوَم أَْحثُو ِفي رَأِْسي التَُّرابَ أَنْ َتزَوََّج : َزْمَعةَ ِمَن الَْحجِّ، فََجَعلَ َيْحثُو ِفي رَأِْسِه التُّرَاَب، فَقَالَ بَْعَد أَنْ أَْسلََم
  ).َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسوَْدةَ بنتَ َزْمَعةَ 

ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الرَّبِيعِ بن َشاِهنيٍ، ثنا أَُبو . َنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا َسِعيدُ بن أَبِي َمْرَيَمَحدَّثَ - ١٩٥٧٧
الرَّْحَمنِ بن أَبِي زَِياٍد،  ثنا َعْبُد: الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، ثنا أَُبو بِاللٍ اَألشَْعرِيُّ، قَالُوا

  َما كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه:َعْن ِهَشامٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

امَْرأٍَة ِمنَّا ِمْن غَْيرِ   كُلَِّعلَْيِه َوَسلََّم ُيفَضِّلُ َبْعضََنا َعلَى َبْعضٍ ِفي الْقَْسمِ، َوكَانَ قَلَّ َيْوٌم إِال َوُهَو ُيِطيُف بنا َوَيْدُنو ِمْن
اَنْت قَْد يَِئَسْت، فَأََراَد أَنْ َمِسيسٍ، حَتَّى َيْنتَهَِي إِلَى الَِّتي ُهَو َيْوُمَها فََيبِيُت عِْنَدَها، فَلَقَْد قَالَْت لَهُ َسْوَدةُ بنُت َزْمَعةَ َوكَ



َوإِِن امَْرأَةٌ َخافَْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشوًزا أَوْ : "قَبِلَ ذَِلَك ِمْنهَا، فَِفيَها نََزلَْتَيْوِمي مِْنَك َوَنِصيبِي لَِعاِئَشةَ فَ: ُيفَارِقَهَا، فَقَالَْت
  ] .١٢٨النساء آية "[إِْعرَاًضا فَال ُجَناَح َعلَْيهَِما أَنْ ُيْصِلَحا َبيَْنُهَما ُصلًْحا

ثنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن : كَشِّيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْ - ١٩٥٧٨
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي ال أُرِيُد َما تُرِيدُ : ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ،أَنَّ َسْوَدةَ َجَعلَْت َيْوَمَها ِلَعاِئَشةَ، َوقَالَْت

  .النَِّساُء
ْن أَبِيِه، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زَُهْيُر بن ُمَعاوِيَةَ، ثنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َع - ١٩٥٧٩

  .ةََعْن َعاِئَشةَ،أَنَّ َسوَْدةَ َوَهَبْت َيْومََها ِلَعاِئَشةَ فَكَانَ يَقِْسمُ ِلَعاِئَشةَ بَِيْومَِها َوَيْومِ َسْوَد
أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُعقَْبةُ بن َخاِلٍد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن  - ١٩٥٨٠

بِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَقِْسُم ِلعَاِئَشةَ لَمَّا كَُبَرْت سَْوَدةُ بنُت َزْمَعةَ فََوَهَبْت َيْوَمَها ِلَعاِئَشةَ، فَكَانَ النَّ:َعاِئَشةَ، قَالَْت
  .َيْوَم َسْوَدةَ
  َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا أَُبو َداوَُد - ١٩٥٨١

َخِشيتْ َسْوَدةُ أَنْ ُيطَلِّقََها :ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَالطَّيَاِلِسيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن ُمَعاٍذ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن 
َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْمِسكْنِي َوال ُتطَلِّقْنِي، وَاجَْعلْ َيْوِمي ِلَعاِئَشةَ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت

، فََما اْصطَلََحا َعلَْيِه ِمْن َشْيٍء ] ١٢٨النساء آية "[اَح َعلَْيهَِما أَنْ ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصلًْحا َوالصُّلْحُ َخْيٌرفَال ُجَن:"َوَجلَّ
  .فَُهَو َجاِئٌز
رٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َجابِ - ١٩٥٨٢
َيا : قَِها، فَقَالَْتأَرَاَد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفَراَق سَْوَدةَ فََدَعا أََبا َبكْرٍ َوُعَمَر ِلُيْشهِْدُهما َعلَى طَال:َسابٍِط، قَالَ

  .َيْوَم الِْقَياَمِة ِفي أَزَْواَجَك، فََيكُونَ ِلي ِمَن الثََّوابِ َما لَُهنَّ َرسُولَ اللَِّه، َما بِي َرغَْبةٌ ِفي الدُّْنَيا إِال ُألْحَشَر
،َشكَّ أَُبو َبكْرٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن أَبِي َحنِيفَةَ، َعنِ الْهَْيثَمِ، أَْو أَبِي الَْهيْثَمِ - ١٩٥٨٣

أَنْ َتَهَب قََسَمَها ِمْنهُ ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَلََّق َسْوَدةَ َتطِْليقَةً، فََجلََسْت ِفي طَرِيِقِه، فَلَمَّا َمرَّ َسأَلَْتُه الرَّْجَعةَ َوأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّ
  .ذَِلَك َأليِّ أَْزوَاجِِه َشاَء، َرَجاَء أَنْ ُتبَْعثَ َيْوَم الْقَِياَمِة َزْوَجُتُه، فَرَاَجَعَها َوقَبِلَ

  .َما أَسَْنَدْت سَْوَدةُ بنُت َزْمَعةَ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنهَا
يِه، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِ - ١٩٥٨٤
  َعاِئَشةَ،

  .ةُ امَْرأَةً َجِسيَمةً ُيفْزُِع النَّاَس جِْسمَُهاكَاَنْت َسوَْد:قَالَْت
نِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن أَبِي مُوَسى، َعنِ اْب - ١٩٥٨٥

قَالَْت َسوَْدةُ، َوَزْيَنُب ال ُيحَرِّكَُنا الَْبِعُري أََبًدا َبْعدََما َسِمْعَنا : َرةَ، قَالَأَبِي ِذئْبٍ، َعْن صَاِلحٍ، َموْلَى التَّْوأََمِة، َعْن أَبِي ُهرَْي
  .فَكُنَّ أَزَْواُجُه َيْحُجْجَن إِال ُهَما: َهِذِه ثُمَّ ظُهُوُر الُْحْصرِقَالَ:ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْعنَِياِن قَْولَُه

: ، قَالََحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، ثنا اْبُن الُْمبَاَرِك، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الزُّهْرِيِّ - ١٩٥٨٦
َيا : قُلُْت: لَْيِه َوَسلََّم، قَالَْتأَخَْبرَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن ثَْوَبانَ، َعْن َسْوَدةَ بنِت َزْمعَةَ، َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع
لَوْ َتْعلَِمَني :ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولَ اللَِّه إِذَا َمَشى َصلَّى لََنا ُعثَْمانُ بن َمظُْعوٍن َحتَّى َيأْتِيَنا، فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .ُه أََشدَّ ِممَّا ُتقَدِّرِيَنَعِلَم الَْمْوِت َيا اْبَنةَ َزْمَعةَ َعِلْمِت أَنَّ



ِء بن َحدَّثََنا اَألْسفَاِطيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي َعيَّاشٍ، َعْن َعطَا - ١٩٥٨٧
ُيْبَعثُ النَّاُس ُحفَاةً عَُراةً غُْرال قَْد أَلْجََمُهمُ :لَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َيسَارٍ، َعْن َسْوَدةَ بنِت َزْمَعةَ، قَالَْت
عبس "[ِلكُلِّ اْمرِئٍ مِْنُهْم َيوَْمِئٍذ َشأْنٌ ُيْغنِيِه"ُشِغلَ النَّاُس :ُيْبِصُر َبْعُضَنا َبْعًضا؟، فَقَالَ: الْعََرُق َوَبلَغَ ُشُحوَم اآلذَاِن، فَقُلُْت

  ] .٣٧آية 
  دَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثناَح - ١٩٥٨٨

بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيزِيُد بن َهاُرونَ، أَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه 
بنُت َزْمَعةَ عِْنِد آلِ َعفَْراَء ِفي َمَناِخهِْم َعلَى َعْوٍف، َوُمَعوٍِّذ اْبنِي قُِدَم بِأُسَاَرى َبْدرٍ، َوَسْوَدةُ : َسْعِد بن ُزرَاَرةَ، قَالَ

فَِقيلَ قُِدَم بِأَُساَرى َبْدرٍ فَأَتَْيُت َمْنزِِلي، فَإِذَا أََنا بِسَُهْيلِ بن : َعفَْراَء، َوذَِلَك قَْبلَ أَنْ ُيضَْرَب َعلَْيهِنَّ الِْحجَاُب، قَالَْت
أََبا َيزِيَد أُْعِطيُتْم َما بِأَْيدِيكُْم : َناِحَيِة الُْحْجَرِة َمْجُموَعةٌ َيَداهُ إِلَى ُعُنقَِه، فَلَمَّا َرأَْيُتُه َما َملَكَُت نَفِْسي، قُلُْتَعْمرٍو، َوِفي 

أََعلَى اللَِّه :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َداِخلِ الَْبْيِتفَوَاللَِّه َما َنبَّهَنِي إِال قَْولُ قَْولُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ: أَال ُمتُّْم كَِراًما، قَالَْت
  .َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنْ َملَكُْت َنفِْسي حَتَّى َرأَْيتُ أََبا َيزِيَد أَنْ قُلُْت َما قُلُْت: َوَعلَى َرُسوِلِه؟، فَقُلُْت

، ثنا أَبِي، ثنا َجْعفَُر بن َعْوٍن، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد بن َعْمرٍو الَْوِكيِعيُّ - ١٩٥٨٩
ثنا كَِثريُ بن ُعَبْيٍد، ثنا َبِقيَّةُ، ثنا َعْن َسْوَدةَ بنِت َزْمَعةَ َزْمعَةَأَنََّها َوَهَبْت َيوَْمَها ِلعَاِئَشةَ، َحدَّثََنا وَاِثلَةُ بن الَْحَسنِ الِْعْرِقيُّ، 

َسِمْعُت ُهذَْيلَ بن شَُرْحبِيلَ ُيَحدِّثُ، َعْن َبْعضِ أَْزوَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ : ، َعْن أَبِي قَْيسٍ، قَالَُشْعَبةُ
  .لََها شَاةٌ َمْيَتةٌ الَْحدِيثَ

  .َما َرَوى اْبُن َعبَّاسٍ َعْن َسْوَدةَ
  ْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا غَاِلُب بن قَاِئٍد، َعْن َشرِيٍك، َعْنَحدَّثََنا عَْبُد الرَّ - ١٩٥٩٠

ْت فَطََرْحَناَها فََجاَء َجابِرٍ، َعْن َعاِمرٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسْوَدةَ بنِت َزْمعَةَ، قَالَْت كَاَنْت لََنا َشاةٌ فََماَت
أَفَال اْنَتفَْعُتمْ بِإِهَابَِها؟فَأَْرَسلَْنا إِلَْيَها فَسَلَْخَنا جِلَْدَها، ثُمَّ َدَبغَْناُه فََجَعلَْناهُ :َء َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَفََجا

  .ُسقًْيا فَشَرِْبَنا ِفيِه حَتَّى صَاَر شَنا
الْكَشِّيُّ، ثنا سَْهلُ بن َبكَّارٍ، ثنا ُهشَْيٌم، أََنا إِْسَماِعيلُ بن َخاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، ثنا َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ  - ١٩٥٩١

  .فََدَبْغَنا جِلَْدَها فَكُنَّا َنْنبِذُ ِفيِه َحتَّى َصارَ َشنا بَاِليًا:ِعكْرَِمةُ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َشاةً ِلَسْوَدةَ مَاَتْت، قَالَْت
ن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه، ثنا َمْنفَُع بن الصَّبَّاحِ، ثنا أَُبو إِْسَماعِيلَ الْمَُؤدُِّب، َعْن إِْسَماعِيلَ ب - ١٩٥٩٢

كَاَنْت لََنا َشاةٌ فََماَتْت فََدَبْغَنا :الَْتَخاِلٍد، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسْودَةَ، َزْوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
  .َمْسكَهَا، فََما زِلَْنا َنْنبِذُ ِفيِه َحتَّى َصارَ َشنا

بَْيٍد، ثنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا الُْحَسْيُن بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُع - ١٩٥٩٣
َمرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ : ْسَماعِيلُ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن ُمجَاِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسْودَةَ، قَالَْتإِ

  .َهال اْسَتْمَتعُْتْم بِإِهَابَِها؟:َعلَْيِه َوَسلََّم بَِشاٍة َمْيتٍَة، فَقَالَ
ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْمُرو بن َحمَّاِد بن طَلَْحةَ الْقَنَّاُد، ثنا أَسَْباطُ بن َنْصرٍ، َعْن ِسَماِك بن َحدَّثََن - ١٩٥٩٤

  َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعْن َسْوَدةَ



َما فََعلَتْ :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ كَاَنْت لََنا َشاةٌ فََماَتْت فََرَميَْنا بِهَا، فََجاَء فََجاَء َرُسولُ: بنِت َزْمَعةَ، قَالَْت
قُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُوِحيَ : "ِهَي َمْيَتةٌ، فَقََرأَ َهِذِه اآلَيةَ: أَفَال اْنَتفَْعُتْم بِإَِهابَِها؟فَقُلُْت:مَاَتْت فَطََرْحَناَها، فَقَالَ: َشاُتكُْم؟قُلَْنا

إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُمْ أَنْ َتطَْعُموَهافَأَْرَسلُوا بِإَِهابَِها ] ١٤٥األنعام آية "[ى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه إِال أَنْ َتكُونَ َمْيتَةًإِلَيَّ ُمَحرًَّما َعلَ
  .فََدَبُغوُه، فَاتََّخذُوُه حَتَّى كَانَ ِعْندَُهْم َشنا

، ثنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ َر الضَّرِيُرَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو ُعَم - ١٩٥٩٥
َهال أََخذُْتْم جِلَْدَها :لََّماْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن َسْوَدةَ بنتِ َزْمَعةَ، أَنَّ شَاةً لَُهْم َماَتْت، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .بِِه فََدَبْغُتُموُه وَاْنَتفَعُْتْم
  .َما َرَوى َعْبُد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ َعْن َسْوَدةَ

ثنا َمْنصُوُر بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ثنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن َعْبدِ الصََّمِد الَْعمِّيُّ، - ١٩٥٩٦
َيا َرسُولَ اللَِّه، : بن الزَُّبْيرِ، َعنِ اْبنِ الزُّبَْيرِ، َعْن َسْوَدةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني، أَنَّ َرُجال، قَالَ الُْمْعَتِمرِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن ُيوُسَف

لَْو كَانَ َعلَى أَبِيَك أََرأَْيتَ :أَبِي شَْيٌخ كَبٌِري ال َيْسَتِطيعُ الَْحجَّ، أَفَأَُحجُّ َعْنُه؟، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ُحجَّ َعْنُه:نََعْم، قَالَ: َدْيٌن فَقََضْيَتُه أَكَانَ ُيْجزُِئ َعْنُه؟، قَالَ

  .َزيَْنُب بنُت َجْحشِ بن رََبابٍ اَألَسِديَّةُ َزْوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه
١٩٥٩٧ -  

، ثنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ
  .َهاَجَر ِمْن بين أََسٍد ِمْن نَِساِئهِْم َزْيَنبُ بنُت َجْحشٍ َونِسَْوةٌفَذَكََّرُهنَّ:قَالَ

  َزْيَنَب ِذكُْر َتزْوِيجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َوِذكُْر ِسنَِّها َوَوفَاِتَها َوِمْن أَْخَبارِهَا

نا َعْنَبَسةُ بن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعْبدِ اللَِّه بن َمْهِديٍّ اَألْخِميِميُّ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َعمِّي ُمَحمَُّد بن َمْهِديٍّ، ث - ١٩٥٩٨
ثُمََّتَزوَّجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : ْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن أَبِيِه، قَالََخاِلٍد، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َع

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َزْيَنبَ بنَت َجْحشٍ َوكَاَنْت قَْبلَُه َتْحَت َزْيِد بن َحارِثَةَ
دِ بن أَبِي أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، ثنا َحجَّاُج بن أَبِي َمنِيعٍ الرَُّصاِفيُّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّ - ١٩٥٩٩

َتزَوََّج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزْيَنبَ بنَت َجْحشِ بن رِئَابِ بن : َعْبُد اللَِّه بن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ
وَِهَي أَوَّلُ :لََّم، قَالَبن ُخَزْيَمةَ، َوأُمَُّها أَُمْيَمةُ بنُت َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َهاِشمٍ َعمَّةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسأََسِد 

  .نَِساِء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُتُوفَِّيْت
اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ، ثنا َعْبُد الَْمِلِك بن ِهَشامٍ، ثنا زِيَاٌد الَْبكَّاِئيُّ، َعْن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد - ١٩٦٠٠

  .ُتُوفَِّيْت َزْيَنُب بنُت َجْحشٍ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَنةَ ِعشْرِيَن:ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، قَالَ
  ثَنَاَحدَّ - ١٩٦٠١

ُتُوفَِّيْت زَْيَنُب بنُت َجْحشٍ :أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا أَُبو ُنعَْيمٍ، ثنا ُسفْيَانُ، َعنِ اْبنِ الْمُْنِذرِ، قَالَ
  .ِفي ِخالفَِة ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما

ِشريانَ الرَّاَمُهْرمُزِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ، ثنا أَُبو قَُتْيبَةَ،  َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى، - ١٩٦٠٢
كَاَنْت َزْيَنُب بنُت َجْحشٍ تَفَْخُر َعلَى نَِساِء النَّبِيِّ َصلَّى : َسِمْعُت أََنَس بن َماِلٍك، َيقُولُ: ثنا ِعيَسى بن طَْهَمانَ، قَالَ



  .زَوََّجكُنَّ آَباُؤكُنَّ وَاللَُّه أَْنكََحنِي ِمَن السََّماِء:ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َتقُولُاللَّ
و، َعْن َراِشِد َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا َيْحَيى بن َعْبِد اللَِّه الْبَاْبلُتِّيُّ، ثنا صَفَْوانُ بن َعْمرٍ - ١٩٦٠٣
شٍ ُتَصلِّي َدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْنزِلَُه َوَمَعُه ُعَمُر بن الَْخطَّابِ فَإِذَا ُهَو زَْيَنُب بنتُ َجْح: قَالَبن َسْعٍد، 

  .إِنََّها ألَوَّاَهةٌ:َوِهَي ِفي َصالِتَها َتْدُعو، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحمَِّد بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا الُْحَسْيُن بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن ُم - ١٩٦٠٤

َمْولَى َزيَْنَب بنتِ َجْحشٍ،  َحدَّثَنِي َمذْكُوٌر: أَْعَيَن الَْحرَّانِيُّ، ثنا َحفُْص بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الْكَُمْيِت بن َزْيدٍ اَألَسِديِّ، قَالَ
َخطََبنِي ِعدَّةٌ ِمْن قُرَْيشٍ، فَأَْرَسلُْت أُخِْتي َحْمَنةَ إِلَى إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن َزْيَنَب بنتِ َجْحشٍ، قَالَْت

  أَْيَن ِهَي ِممَّْن ُيَعلُِّمَها ِكتَاَب َربِّهَا:ْيِه َوَسلََّمَوَسلََّم أَْسَتشُِريُه، فَقَالَ لََها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

َيا : فََغِضَبْت َحْمَنةُ غََضًبا َشِديًدا، َوقَالَْت: زَْيُد بن حَارِثَةَ؟، قَالَ:َوَمْن ُهَو َيا َرُسولَ اللَِّه؟، قَالَ: َوُسنَّةَ َنبِيَِّها؟، قَالَْت
َجاَءتْنِي فَأَْعلََمْتنِي فََغِضْبتُ أََشدَّ ِمْن غََضبَِها، َوقُلُْت أََشدَّ ِمْن قَْوِلَها، : ِتَك مَْوالَك؟، قَالَْتَرسُولَ اللَِّه، أَُتزَوُِّج بنَت َعمَّ

األحزاب آية "[ْن أَْمرِِهْمَوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َوال ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمًرا أَنْ َيكُونَ لَُهُم الِْخَيَرةُ ِم: "فَأَْنَزلَ اللَُّه
إِنِّي اْسَتغِْفُر اللََّه َوأُِطيُع اللََّه َوَرسُولَُه، افَْعلْ مَا : فَأَْرَسلْتُ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقُلُْت: ، قَالَْت] ٣٦

انِي إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََعاَتبَنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى رَأَْيَت، فََزوَّْجنِي َزْيًدا، َوكُْنُت أَرِْثي َعلَْيِه، فََشكَ
َصلَّى  َسلََّم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّهاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ ُعْدُت فَأََخذُْتُه بِِلَسانِي، فََشكَانِي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

فَطَلَّقَنِي، فَلَمَّا اْنقََضْت : َيا َرسُولَ اللَِّه، أََنا أُطَلِّقَُها، قَالَْت: أْمِسْك َعلَْيَك زَْوَجَك َواتَّقِ اللََّه، فَقَالَ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
إِنَُّه أََمٌر ِمَن : َخلَ َعِليَّ بَِبيِْتي َوأََنا َمكُْشوفَةُ الشَّْعرِ، فَقُلُْتِعدَِّتي لَْم أَْعلَْم إِال َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َد

  .اللَُّه الُْمزَوُِّج َوجِبْرِيلُ الشَّاِهُد:َيا َرسُولَ اللَِّه بِال خِطَْبٍة َوال إِْشَهاٍد؟، فَقَالَ: السََّماِء، فَقُلُْت
َمْرَوزِيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن الُْمَباَرِك، َعْن ُسلَْيَمانَ بن الُْمِغَريِة، َعْن ثَابٍِت َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن الَْحَسنِ الْ - ١٩٦٠٥

  الْبَُنانِيِّ، َعْن أََنسٍ،

َيا : فَاْنطَلَقُْت، فَقُلُْت: َزْيٌداذْكُْرَها َعِليَّقَالَ :لَمَّا اْنقََضْت ِعدَّةُ زَْيَنَب، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَِزْيٍد: قَالَ
َما أََنا بَِصانَِعةٍ َشْيئًا َحتَّى أَُؤاِمَر َربِّي، فَقَاَمْت : َزيَْنُب، أَْبِشرِي أَْرَسلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيذْكُُرِك، فَقَالَْت

  .ُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَخلَ َعلَْيَها بِال إِذٍْنإِلَى َمْسجِِدَها ثُمَّ نََزلَ الْقُْرآنُ، َوَجاَء َر
ْعبِيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، ثنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، ثنا ُمَعاوَِيةُ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد، َعنِ الشَّ - ١٩٦٠٦

َوُتخِْفي :"لَْو كََتَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيئًا ِمَن الَْوْحيِ لَكََتَم َهِذهِ اآلَيةَ:، قَالَْتَعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعاِئَشةَ
األحزاب آية "[زَوَّْجَناكَهَا ِفي َنفِْسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه وََتْخَشى النَّاَس َواللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخشَاُه، فَلَمَّا قََضى زَْيٌد ِمْنَها َوطًَرا

٣٧. [  
هِْنٍد،  َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن َداُوَد بن أَبِي - ١٩٦٠٧

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََتَم شَْيئًا ِمْن ِكَتابِ اللَِّه كََتمَ لَْو أَنَّ َرُسولَ ا:َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعاِئشَةَ، قَالَْت
األحزاب "[وَطًَرا زَوَّْجَناكََها"إِلَى قَْوِلِه ] ٣٧األحزاب آية "[َوإِذْ َتقُولُ ِللَِّذي أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه:"َهِذِه اآلَيةَ

  ] .٣٧آية 
رٍ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ بن ِحسَابٍ، ثنا ُمَحمَّدُ بن ثَْورٍ، َعْن َمْعَم - ١٩٦٠٨

  َوإِذْ َتقُولُ ِللَِّذي: "قََتاَدةَ، ِفي قَْوِلِه



نَْعَم اللَُّه َعلَْيِه بِاِإلْسالمِ، وَأَْنَعَم َعلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَأَ] ٣٧األحزاب آية "[أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه
 إِنَّ: َجاَء َزْيٌد إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ، قَالَ قََتاَدةُ] ٣٧األحزاب آية "[أَْمَسْك َعلَْيَك زَْوَجَك"بِالِْعْتقِ

اتَّقِ اللََّه َوأَْمَسْك َعلَْيكَ :َزيَْنَب اشَْتدَّ َعِليَّ ِلَسانَُها، َوإِنِّي أُرِيُد أَنْ أُطَلِّقَُها، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َوُتخِْفي ِفي نَفِْسكَ : "الَةَ النَّاسِ إِنْ أَمََرُه بِطَالِقَها، فَأَنَْزلََزْوَجكَوَالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيِحبُّ أَنْ ُيطَلِّقََها َوَخِشَي قَ

لَمَّا طَلَّقََها : قَالَ] ٣٧األحزاب آية "[َما اللَُّه ُمْبِديِه وََتْخَشى النَّاَس َواللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَشاُه فَلَمَّا قََضى َزْيٌد ِمنَْها َوطَرًا
  ] .٣٧األحزاب آية "[زَوَّْجَناكَهَا"زَْيٌد 

ُزَرْيعٍ، ثنا َحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَحمَِّد بن صَاِلحٍ الَْمرَْوزِيُّ، ثنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا يَزِيدُ بن  - ١٩٦٠٩
َوُهَو ] ٣٧األحزاب آية "[اللَُّه َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه َوإِذْ َتقُولُ ِللَِّذي أَنَْعَم:"َسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، ِفي قَْوِلِه

أَْمِسْك َعلَْيَك "لَْيِه َوَسلََّم، زَْيُد بن َحارِثَةَ أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيِه بِاِإلْسالمِ، وَأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْعَتقَُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع
كَانَ ُيْخِفي ِفي نَفِْسِه : ، قَالَ] ٣٧األحزاب آية "[ُتخِْفي ِفي نَفِْسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَسَزْوَجَك َواتَّقِ اللََّه َو
  وَُتخِْفي ِفي: "َما أُْنزِلَْت َعلَْيِه آَيةٌ أََشدَّ ِمنَْها قَْولُُه: قَالَ الَْحَسُن: َودَّ أَنَُّه طَلَّقََها، قَالَ

َوَتْخَشى : "َولَْو كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاِتًما َشيْئًا ِمَن الَْوْحيِ لَكََتَمَها] ٣٧ة األحزاب آي"[َنفِْسَك
فَلَمَّا قََضى "النَّاسِ، َخِشَي نَبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَةَ : قَالَ] ٣٧األحزاب آية "[النَّاَس وَاللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَشاُه

فَكَاَنتْ َزيَْنُب بنتُ : قَالَ] ٣٧األحزاب آية "[َزوَّجَْناكََها"لَمَّا طَلَّقََها َزْيٌد ] ٣٧األحزاب آية "[زَْيٌد ِمْنَها َوطًَرا
فََزوََّجكُنَّ آَباُؤكُنَّ، َوأَمَّا أََنا فََزوَّجْنِي ذُو الْعَْرشِ  أََما أَْنُتنَّ: َجْحشٍ تَفَْخُر َعلَى نَِساِء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، تَقُولُ

َيا نَبِيَّ اللَِّه إِنََّها قَِد اشَْتدَّ َعِليَّ ُخلُقَُها وَإِنِّي ُمطْلٌَق َهِذِه الَْمْرأَةَ : جََعلَ َيقُولُ: ، قَالَ] ٣٧األحزاب آية "[َواتَّقِ اللََّه"
  ] .٣٧األحزاب آية "[أَْمِسْك َعلَْيَك زَْوَجَك وَاتَّقِ اللََّه:"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قَالَ َزْيٌد ذَِلَك، قَالَفَكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى ا

قََتاَدةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ الدَِّمْشِقيُّ، ثنا أَُبو الُْجَماِهرِ، ثنا َسعِيُد بن َبشِريٍ، َعْن  - ١٩٦١٠
أَنْ ] ٣٧األحزاب آية "[َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه"بِاِإلْسالمِ] ٣٧األحزاب آية "[وَإِذْ َتقُولُ لِلَِّذي أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيِه:"ِفي قَْوِلِه
  .َوُهَو زَْيُد بن حَارِثَةَ] ٣٧األحزاب آية "[أَْمِسْك َعلَْيكَ َزْوَجَك"أَْعَتقَْتُه

َنزَلَْت :يُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ثَابٍِت، َعْن أََنسٍ، قَالََحدَّثََنا َعِل - ١٩٦١١
  ] .٣٧األحزاب آية "[وَُتخِْفي ِفي َنفِْسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه: "ِفي َزْيَنبَ بنِت َجْحشٍ

  ِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا َزْيدُ بنَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَر - ١٩٦١٢

ِفي ] ٣٧األحزاب آية "[وَُتْخِفي ِفي َنفِْسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه:"الُْمبَاَرِك، ثنا ُمحَمَُّد بن ثَْورٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، ِفي قَْوِلِه
القَُه إِيَّاهَا، َونِكَاَحُه إِيَّاَها، فَأََبى اللَُّه إِال أَنْ ُيْخبَِر بِالَِّذي َنفْسِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِفيَها ِمْن ُحبِِّه طَ

  .أَخْفَى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنفِْسِه
ُيوُسفُ بن َيْعقُوَب الْقَاِضي، ثنا ُمَسدٌَّد،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا - ١٩٦١٣

َما رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن ثَابٍِت، َعْن أََنسٍ، قَالَ: َوأَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، قَالُوا
  .أَْولََم َعلَى َزْيَنَب فَإِنَُّه ذََبَح َشاةً أَوَلََم َعلَى اْمَرأٍَة ِمْن نَِساِئِه َما

ُسنَّةَ اللَِّه ِفي :"َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك، ثنا زَْيُد بن الْمَُباَرِك، ثنا ُمَحمَُّد بن ثَْورٍ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، ِفي قَْوِلِه - ١٩٦١٤
وَالَْمرْأَةُ الَِّتي َنكََح َوَزْوجَُها اْسمَُها الَْيسِيُع فَذَِلَك َسَنةٌ ِفي : َداُوُد، قَالَ ] ٣٨األحزاب آية "[الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ

  .ُمَحمٍَّد َوَزْيَنَب



ِفي  َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا َزْيدُ بن الُْمبَاَرِك، ثنا ُمحَمَُّد بن ثَْورٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، - ١٩٦١٥
كَذَِلَك ِمْن ُسنَِّتِه ِفي َداُوَد وَالَْمرْأَِة، وَالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ] ٣٨األحزاب آية "[َوكَانَ أَْمرُ اللَِّه قََدًرا َمقْدُوًرا:"ِهقَْوِل

  .َوَسلََّم َوزَْيَنَب َوَزْيَنَب
َسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدِ بن َعثَْمةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا الَْح - ١٩٦١٦

  َحدَّثَنِي ُموَسى بن

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاءَ َيْعقُوَب، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْمُنِيبِ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَ، َرسُولَ اللَِّه صَلَّى 
ا، فََسأَلََها َعْن َزْيٍد، َزْيِد بن َحارِثَةَ فَاْسَتأْذَنَ، فَأَِذَنتْ لَُه زَْيَنَب َوال ِخمَاَر َعلَْيَها، فَأَلْقَْت كُمَّ ِدْرِعَها َعلَى َرأْسَِه َبْيَت
فَاتَّبَْعُتُه، فََسِمْعُتهُ : َم َولَُه َهْمَهَمةٌ، قَالَْت زَْيَنُبذََهَب قَرِيًبا َيا َرسُولَ اللَِّه، فَقَاَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: فَقَالَْت
  .َتبَاَرَك ُمصَرُِّف الْقُلُوبِفََما زَالَ َيقُولَُها حَتَّى َتغَيََّب:َيقُولُ

فَُر بن َعْوٍن، َعنِ الُْمَعلَّى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَْحَمدُ بن أََسدٍ الَْبَجِليُّ، ثنا َجْع - ١٩٦١٧
افَْتَخَرْت َعاِئَشةُ، َوَزْيَنُب، فقالت زينبأََنا الَِّذي َزوَّجَنِي اللَُّه ِمَن السََّماِء، َوقَالَتْ : ُعْرفَانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َجْحشٍ، قَالَ

أَيُّ َشْيٍء قُلِْت ِحَني :ُمَعطَّلِ، فَقَالَْت لََها زَْيَنُبأََنا الَِّذي نََزلَ ُعذْرِي ِحَني َحَملَنِي َصفَْوانُ بن الْ:َعاِئَشةُ
  .قُلِْت كَِلَمةَ الُْمْؤِمنَِني:َحْسبَِي اللَُّه َونِْعمَ الَْوكِيلُ، قَالَْت: قُلُْت:َرِكْبِت؟قَالَْت
لِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن َسِعيدِ َحدَّثََنا َداُوُد بن ُمَحمَِّد بن صَاِلحٍ الَْمرَْوزِيُّ، ثنا الَْعبَّاُس بن الَْو - ١٩٦١٨

َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َوال ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمًرا أَنْ َيكُونَ لَُهُم الِْخَيَرةُ : "بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، ِفي قَْوِلِه
نََزلَْت َهِذهِ اآلَيةُ ِفي َزيَْنَب بنتِ : قَالَ] ٣٦األحزاب آية "[َه َوَرسُولَُه فَقَْد َضلَّ َضاللًا ُمبِيًناِمْن أَْمرِِهْم َوَمْن َيْعصِ اللَّ

  َجْحشٍ َوكَاَنْت بنَت َعمَِّة َرسُولِ

َرِضَيْت وَظَنَّْت أَنَُّه َيْخطُُبَها َعلَى نَفِْسِه، فَلَمَّا اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََخطََبَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ
] ٣٦األحزاب آية "[َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َوال ُمْؤِمَنٍة: "َعِلَمْت أَنَُّه َيْخطُُبَها َعلَى زَْيِد بن حَارِثَةَ أََبْت وَأَْنكََرْت، فَأَْنَزلَ اللَُّه

.  
ثنا ُمَحمَُّد بن ُعبَْيِد بن ِحَسابٍ، ثنا ُمحَمَُّد بن ثَْورٍ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، : الََحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، قَ - ١٩٦١٩

، فَلَمَّا ُه يُرِيُدَها ِلَنفِْسِهخَطََب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزْيَنَب وَِهَي بنُت َعمَِّتِه َوُهَو يُرِيُدَها ِلزَْيٍد، فَظَنَّْت أَنَّ:قَالَ
َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َوال ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَنْ َيكُونَ لَُهمُ : "َعِلَمْت أَنَُّه ُيرِيُدَها لَِزْيدٍ أََبْت، فَأَنَْزلَ اللَُّه

  .فََرِضَيْت َوَسلََّمْت] ٣٦األحزاب آية "[الِْخَيَرةُ ِمْن أَْمرُِهْم
  .ولِ آَيِة الِْحَجابِ ِفي َتزْوِيجِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزيَْنَبَخَبُر ُنُز

ثنا أََنُس بن : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الْجَْعِد أَبِي ُعثَْمانَ، قَالَ - ١٩٦٢٠
ْيًسا، ثُمَّ َجَعلَْتُه ِفي أَعَْرَس النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْمرَأَةً ِمْن نِسَاِئِه، َيعْنِي زَْيَنَب، فََجَعلَتْ أُمُّ ُسلَْيمٍ َح: َماِلٍك، قَالَ

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم واقْرِئُْه ِمنِّي السَّالَم، اذَْهْب بَِهذَا إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّ: َتْورٍ، وَُهْم َيْوَمِئٍذ ِفي َجْهدٍ َشِديٍد، فَقَالَْت
  َيا َرسُولَ اللَِّه، بََعثَْت بَِهذَا: َوأَخْبِْرُه أَنَّ َهذَا َمَنالُُه قَِليلٌ، فَجِئْتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت

َضْعُهفََوَضْعُتُه ِفي :َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَا ِمنَّا لََك قَِليلٌ، فََنظََر إِلَْيِه، فَقَالَ: الَم َوَتقُولُ لََكإِلَْيَك أُمُّ ُسلَْيمٍ وَِهَي ُتقْرِئَُك السَّ
مَّى رَِجاال كَثًِريا، َوَمْن اْنطَِلْق فَاْدُع فُالًنا َوفُالًنا َوفُالًنا فََس:َناِحَيةِ الَْبْيِت، ثُمَّ قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



لصُّفَّةُ َوالُْحْجرَةُ، لَِقيَت ِمَن الُْمْسِلِمينَفََدَعْوُت الَِّذي َسمَّى ِلي َوَمْن لَِقيُت ِمَن الُْمْسِلِمَني، فَجِئُْت وَالَْبْيُت َمَألى، َوا
َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالتَّْورِ، فَجِئُْت بِِه فََوَضَع َيَدُه ُزَهاَء ثَالثُمائٍَة، فََدَعانِي : كَْم كَاُنوا؟ قَالَ: فََسأَلَْنا أََنًسا

لَِيَتَحلََّق َعَشَرةٌ َعشََرةٌ، َولَْيأْكُلْ كُلُّ إِْنَساٍن ِممَّا َيِليهِفََجَعلُوا يََتَحلَّقُونَ َعَشَرةً َعَشَرةً :َعلَْيِه َوَسمَّى َوَدَعا، ثُمَّ قَالَ
ْم، ثُمَّ قَالَ ِلي َرسُولُ َسمُّونَ َوَيأْكُلُونَ، وَيْنَهُضونَ َوكُلََّما فََرغَ قَْوٌم قَاُموا َوَجاَء آَخُرونَ َيْعقُُبوَنُهْم َحتَّى أَكَلُوا كُلُُّهَوُي

أَْم َحْيثُ َرفََعُتُه، َوبَِقَي ِفي َبْيِت َرسُولِ اللَّهِ اْرفَْعهُفَال أَْدرِي ُهَو كَانَ َحْيثُ َوَضْعُتُه أَكْثََر :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طََواِئٌف ِمَن النَّاسِ يََتَحدَّثُونَ، فَأَطَالُوا الَْحِديثَ فَثَقُلُوا َعلَى َرسُولِ اللَّ

َعلَْيِه  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََشدَّ النَّاسِ حََياًء، َوال َيْشُعُرونَ أَنَُّهمْ ثَقُلُوا َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّهَوكَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى 
  ا َرأَوْاَوَسلََّم كَانَ ذَِلَك َعلَْيهِْم َعزِيًزا، فَقَاَم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَتَركَُهْم، فَلَمَّ

فََجاَء َرسُولُ : َرُجوا، قَالَ أََنٌسَرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرَجَع ظَنُّوا أَنَُّهْم قَْد ثَقُلُوا َعلَْيِه، فَاْبَتَدُروا الْبَاَب فََخ
َيِسًريا، فَأُْنزِلَ َعلَْيِه الَْوْحُي، فَخََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْرَخى السِّْتَر، َوَدَخلَ فََمكَثَ

إِلَى آِخرِ ] ٥٣األحزاب آية "[َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخلُوا ُبُيوتَ النَّبِيِّ إِال أَنْ ُيَؤذَنَ لَكُْم: "َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيقَْرأُ
  .فَأََنا أَْحَدثُ النَّاسِ َعْهًدا بَِهِذِه اآلَياِت قََرأَُهنَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليَّ: َنٌساآلَياِت، قَالَ أَ

ابٍِت الُْبنَانِيِّ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمحَمٍَّد الْحِنَّاِئيُّ، ثنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، ثنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الُْهذَِليُّ، َعْن ثَ - ١٩٦٢١
إِنَّ نَبِيَّ اللَِّه : قَالَ قُلُْت أََنسِ بن َماِلكٍ أَخَْبرَنِي بِأَْعَجَب َشْيٍء َرأَْيُتُه ِمْن ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

َيا أََنُس، إِنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْصَبحَ : قَالَتْ ِلي أُمِّيَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َتَزوَّجَ َزيَْنَب بنتَ َجْحشٍ 
َيا أََنُس، اذَْهْب بَِهذَا : لَْتَعُروًسا، َوال أََرى أَصَْبَح لَُه غََداًء فََهلُمَّ ِتلَْك الُْعكَّةَ َوَتمًْرا قَْدَر ُمدٍّ، فََجَعلَْت لَُه َحْيسًا، فَقَا

َسلََّم بِتَْورٍ ِمْن ِحجَاَرٍة ِفيِه ذَِلكَ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواْمرَأَِتِه، فَلَمَّا أََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  َوُعَمَر، َوُعثَْمانَ، َوَعِليا، َوَنفًَرا ِمْن أَْصحَابِِه، ثُمَّ اْدُعَضْعُه ِفي نَاِحَيِة الْبَْيِت، َواذَْهْب فَاْدُع ِلي أََبا َبكْرٍ، :الْحَْيُس، قَالَ

ُرنِي أَنْ أَْدُعو ِمَن النَّاسِ، ِلي أَْهلَ الَْمْسجِِد َوَمْن رَأَْيَت ِفي الطَّرِيقِفََجَعلُْت أَتَْعَجُب ِمْن ِقلَِّة الطََّعامِ َوَمْن كَثَْرِة ِمْن َيأُْم
َهلُمَّ ذَاكَ :ال َيا نَبِيَّ اللَِّه، فَقَالَ: َيا أََنُس َهلْ َتَرى ِمْن أََحٍد؟قُلُْت:يِه حَتَّى امَْتَأل الَْبْيُت َوالُْحْجَرةُ، فَقَالَفَكَرِْهُت أَنْ أَْعِص

ْوُر يَْرُبو َوَيْرتَِفُع، فََجَعلُوا َيَتَغدَّْونَ التَّْوَرفَجِئُْت بِذَِلَك التَّْورِ فََجَعلُْتُه قُدَّاَمُه فََغَمَس ثَالثَ أَصَابِعٍ ِفي التَّْورِ فَجََعلَ التَّ
َضْعُه قُدَّاَم َزيَْنَبفََخَرْجُت فَأَْسقَفُْت َعلَْيَها :َوَيْخُرُجونَ َحتَّى إِذَا فََرغُوا أَْجَمُعونَ، َبِقَي ِفي التَّْورِ َنْحَو َما جِئُْت بِِه، قَالَ

أَْحَسُبُه وَاِحًدا :َيا أََبا َحْمزَةَ، كَْم تََرى كَاُنوا الَِّذيَن َيأْكُلُونَ ِمْن ذَِلَك التَّْورِ؟ قَالَ: افَقُلَْن: الْبَاَب ِمْن َجرِيٍد، قَالَ ثَابٌِت
  .َوَسْبِعَني أَوِ اثَْنْينِ َوَسْبعَِني

َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ، ثنا َساِلُم بن َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى شَِريانُ الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي  - ١٩٦٢٢
أََولََم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َزيَْنَب :َسِمْعُت أََنسَ بن َماِلٍك، َيقُولُ: قَُتْيَبةَ، ثنا عِيَسى بن طَْهَمانَ، قَالَ

  .بنِت َجْحشٍ بُِخْبزٍ وَلَْحمٍ
الْكَشِّيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن أََنسِ  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ - ١٩٦٢٣

كَاَنْت َمَعُه ِفي  أََنا أَْعلَُم النَّاسِ بَِهِذِه اآليَِة،لَمَّا أُْهِدَيتْ َزيَْنُب إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َماِلٍك، قَالَ
  الْبَْيِت، فََصَنَع طََعاًما فََجاَء الْقَْوُم فََجَعلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيخُْرُج



ا ُبُيوَت النَّبِيِّ إِال أَنْ ُيْؤذَنَ لَكُْم إِلَى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخلُو: "َوالْقَْوُم َمكَاَنُهْم، َويَْرجُِع وَالْقَْوُم قُُعوٌد، فَأَْنَزلَ اللَُّه
ِلَحِديٍث إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ ُيؤِْذي  طََعامٍ غَْيَر َناظِرِيَن إَِناُه َولَِكْن إِذَا ُدِعيُتْم فَاْدُخلُوا، فَإِذَا طَِعْمُتْم فَاْنَتِشُروا َوال ُمْسَتأْنِِسَني

األحزاب آية "[لَُّه ال َيسَْتحِيِي ِمَن الَْحقِّ، َوإِذَا سَأَلُْتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاسْأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحجَابٍالنَّبِيَّ فََيسَْتحِيِي ِمْنكُْم وَال
  .، فََضَرَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْحَجاَب َوقَاَم الْقَْوُم] ٥٣

انُ الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ، ثنا َساِلُم بن َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى شَِري - ١٩٦٢٤
  .نََزلَْت آَيةُ الِْحَجابِ ِفي َزْيَنَب بنِت َجْحشٍ:َسِمْعُت أََنسَ بن َماِلٍك، َيقُولُ: قَُتْيَبةَ، ثنا عِيَسى بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ

ُد اللَِّه بن َعِليٍّ الْجَاُروِديُّ النَّْيسَاُبورِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى النَّْيَسابُورِيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن َحدَّثََنا عَْب - ١٩٦٢٥
النَّاسِ أََنا أَْعلَُم : إِبَْراهِيَم بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، أَنَّ أََنَس بن َماِلٍك، قَالَ

أَْصَبحَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعُروًسا بِزَْيَنبَ :بِالِْحَجابِ لَقَْد كَانَ أَُبيُّ بن كَْعبٍ َيسْأَلُنِي َعْنُه، قَالَ أََنٌس
فَاعِ النََّهارِ، فََجلََس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بنِت َجْحشٍ، َوكَانَ َتزَوََّجَها بِالَْمِديَنِة، فَدََعى النَّاَس ِللطََّعامِ َبْعَد اْرِت

  َوَسلََّم َوَجلََس َمَعُه رَِجالٌ َبْعَد َما قَاَم الْقَْوُم، َحتَّى قَاَم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

، ثُمَّ ظَنَّ أَنَُّهْم قَْد َخَرجُوا فََرَجَع َوَرَجْعُت َمَعُه، فَإِذَا ُهْم قَْد قَاُموا، فََمَشى َوَمَشْيُت َمَعُه حَتَّى َبلَغَ بَاَب ُحْجَرِة عَاِئَشةَ
ى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ، فََضَرَب بَْينِي وََبْيَنُه بِالسِّْترِ َونََزلَْت آَيةُ الِْحَجابِ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن غُلَْيبٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا َيْحَي

كُْنُت أَْعلَمُ النَّاسِ بَِمكَاِن الِْحجَابِ : أَْخبََرنِي ُيوُنُس، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ: ْبُن َوْهبٍ، قَالَثنا ا
  .ِحَني أُنْزِلَ، فَذَكَرَ َنْحوَ َحِديِث َصاِلحِ بن كَْيَسانَ

ُم بن إِْبَراِهيَم، ثنا ِهَشاُم الدَّْستَُواِئيُّ، ثنا أَُبو الزَُّبْيرِ، َعْن جَابِرٍ، أَنّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُمْسِل - ١٩٦٢٦
َتُه ِمْنهَا، ثُمَّ َخَرَج، النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى امَْرأَةً فَأَْعَجَبْتُه، فََدَخلَ َعلَى َزْيَنَب بنِت َجْحشٍ فَقََضى حَاَج

فَإِنَُّه ُيْضِمُر َما ِفي  إِنَّ الَْمرْأَةَ ُتقَْبلُ ِفي صُوَرِة َشيْطَاٍن، وَُتْدبُِر ِفي ُصوَرِة َشْيطَاٍن، فََمْن َوَجَد ذَِلَك فَلَْيأْتِ أَْهلَُه،:فَقَالَ
  .َنفِْسِه

َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َيْحَيى بن َسعِيدٍ  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي َوْيسٍ، - ١٩٦٢٧
أَوَّلُكُنَّ َتْتَبعُنِي أَطَْولُكُنَّ :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألْزوَاجِِه: اَألْنصَارِيِّ، َعْن َعْمَرةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

لْ ا بَْعَد َوفَاِة َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنُمدُّ أَْيدِيَنا ِفي الْحَاِئِط َنتَطَاَولُ، فَلَْم َنَزفَكُنَّا إِذَا اْجَتَمْعَن:َيًداقَالَْت َعاِئَشةُ
  َنفَْعلْ ذَِلَك َحتَّى ُتُوفَِّيْت َزيَْنُب بنتُ َجْحشِ بن رِئَابٍ، َوكَاَنتِ اْمرَأَةً قَِصَريةً وَلَْم َتكُْن أَطَْولََنا،

الصََّدقَةَ، َوكَاَنتِ اْمرَأَةً صََناع، كَاَنْت َتعَْملُ بَِيَديَْها َوتََتَصدَّقُ : َرفَْنا أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَرَاَد بِطُولِ الَْيِدفََع
  .بِِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه

ثنا إِْسَماعِيلُ بن : ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا َوِكيٌع، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ - ١٩٦٢٨
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْوًتا، َوكَانَ أَبِي َخاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ،أَنَُّه َصلَّى َمَع ُعَمَر َعلَى َزيَْنَب، َوكَاَنْت أَوَّلَ نَِساِء النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

َمْن كَانَ َيَراَها ِفي : َمْن ُيْدِخلَُها قَْبرََها؟ فَقُلَْن: ُبهُ أَنْ ُيْدِخلَُها قَْبَرَها، فَأَْرَسلَ إِلَى أَْزوَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُيْعجِ
  .َحَياِتَها، فَلُْيْدِخلَُها قَْبَرَها

  .َما أَسَْنَدْت َزْيَنبُ بنُت َجْحشٍ
  .َبةَ بنُت أَبِي سُفَْيانَ َعْن َزْيَنَبأُمُّ َحبِي

ن الزَُّبْيرِ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ ب - ١٩٦٢٩



َدَخلَ َعلَْيَنا َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو : ْتَزيَْنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعْن َزْيَنَب بنِت َجْحشٍ، قَالَ
: اَمُه َوالَِّتي َتِليهَا، قَالَْتَوْيلٌ ِللَْعَربِ ِمْن َشرٍّ قَِد اقْتََرَب، فُِتَح الَْيْوَم ِمْن َرْدمِ َيأُْجوَج َومَأُْجوَج مِثْلُ َهِذهَِوَحلََّق إِْبَه:َيقُولُ
َنَعمْ إِذَا كَثُرَ الَْخَبثُلَْم َيذْكُْر َعْبُد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ ِفي اِإلْسنَاِد :أَْي َرسُولَ اللَِّه أََنْهِلُك َوِفيَنا الصَّاِلُحونَ؟ قَالَ: فَقُلُْت

  ).أُمَّ َحبِيَبةَ 
  ُر بن حَْربٍ، ثنا َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيمَ بن َسْعٍد، ثناثنا أَُبو َخْيثََمةَ ُزهَْي: َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، قَالَ - ١٩٦٣٠

َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ، أَنَّ زَْيَنَب بنَت أَبِي َسلََمةَ أَخَْبَرْت، َعْن أُمِّ : أَبِي، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، قَالَ
وَْيلٌ :َنبَ بنِت َجْحشٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها فَزًِعا، َيقُولَُحبِيَبةَ بنِت أَبِي سُفَْيانَ، َعْن َزْي

ِتي َتِليَهاقَالَتْ اِإلْبَهامِ وَالَِّللَْعَربِ ِمْن َشرٍّ قَِد اقْتََرَب، فُِتَح الَْيْوَم ِمْن َرْدمِ يَأُْجوَج َومَأُْجوَج مِثْلُ َهذَا َوَحلََّق بِأَْصُبِعِه 
  .نََعْم إِذَا كَثَُر الَْخَبثُ:َيا َرُسولَ اللَِّه أََنهِْلُك َوِفيَنا الصَّاِلُحونَ؟ قَالَ: فَقُلُْت: َزيَْنُب

أَْخبََرنِي ُعْرَوةُ  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا الزُّْهرِيُّ، َوال َنْحتاُج ِفيِه إِلَى أََحٍد، - ١٩٦٣١
: ْيَنَب بنِت َجْحشٍ، قَالَْتبن الزَُّبْيرِ، َعْن زَْيَنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعْن َحبِيَبةَ بنِت أُمِّ َحبِيبَةَ، َعْن أُمَِّها أُمِّ َحبِيبَةَ، َعْن َز

ال إِلَهَ إِال اللَُّه، وَْيلٌ ِللَْعَربِ، ِمْن :ُمْحَمٌر َوْجُهُه، َوُهَو َيقُولُ اْسَتْيقَظَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َنْومٍ َوُهَو
َيا َرسُولَ اللَِّه أََنهِْلُك َوِفيَنا : َشرٍّ قَِد اقْتََرَب، فُِتحَ الَْيْوَم ِمْن َرْدمِ يَأُْجوَج َومَأُْجوَج مِثْلُ َهِذِهَوَعقََد سُفَْيانُ َعَشرَةً، قُلُْت

أَْحفَظُ ِفي َهذَا الَْحِديثِ أَْرَبَع نِْسَوٍة ِمَن الزُّهْرِيِّ، َوقَْد َرأَْيَن النَّبِيَّ :َنَعْم إِذَا كَثُرَ الَْخَبثُقَالَ ُسفَْيانُ:ونَ؟ قَالَالصَّاِلُح
َزيَْنَب بنتِ أُمِّ َسلََمةَ، َوَحبِيَبةَ بنِت أُمِّ : ْن رَبِيَبَتْيِهَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِثْنَتْينِ ِمْن أَزَْواجِِه أُمَّ َحبِيَبةَ َوَزْيَنَب، َوِثْنَتْينِ ِم

  َحبِيَبةَ، أَُبوَها ُعبَْيُد اللَِّه بن َجْحشٍ َماَت

  .بِأَْرضِ الَْحَبَشِة
، ثنا ُسفَْيانُ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ - ١٩٦٣٢

اْسَتْيقَظَ َرسُولُ اللَّهِ : َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َزْيَنَب بنِت أُمِّ َسلََمةَ، َعْن َحبِيَبةَ، َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ، َعْن َزْيَنَب بنِت َجْحشٍ، قَالَْت
ْيلٌ ِللَْعَربِ ِمْن َشرٍّ قَِد اقْتََرَب، فُِتَح الَْيْوَم ِمْن َرْدمِ َيأُْجوَج َومَأُْجوَج مِثْلُ َو:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َنْوِمِه فَزًِعا، فَقَالَ

  .لَْخَبثُنََعْم إِذَا كَثَُر ا:َيا َرُسولَ اللَِّه أََنْهِلُك َوِفيَنا الصَّاِلُحونَ؟ قَالَ: َهِذِهَوَحلََّق بِأَْصُبَعْيِه اإلِْبَهامِ َوالَِّتي َتِليَها، فَقُلُْت
ْن ُعَبْيِد اللَّهِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ الدََّراَوْرِديُّ، َع - ١٩٦٣٣

ْيَنبَ بنِت َجْحشٍ، أَنََّها كَانَ لََها ِمْخَضٌب ِمْن بن ُعَمَر، َعْن إِْبَراِهيمَ بن ُمَحمَِّد بن َعْبدِ اللَِّه بن َجْحشٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َز
  .كُْنتُ أَُرجِّلُ ِفيِه َرأْسَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:ُصفْرٍ، فَقَالَْت

  .َزيَْنُب بنُت أُمِّ َسلََمةَ َعْن َزْيَنبَ بنِت َجْحشٍ
لدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا الْقَْعنَبِيُّ، ح َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم ا - ١٩٦٣٤

بن بِي َبكْرٍ، َعْن ُحَمْيِد َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، كُلُُّهْم، َعْن َماِلٍك، َعْن أََنسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَ
َدَخلُْت َعلَى َزْيَنَب بنِت َجْحشٍ ِحَني َماَت أَُخوَها، فََدَعْت بِِطيبٍ فََمسَّْت ِمْنُه، : َناِفعٍ، َعْن َزْيَنبَ بنِت أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  َما ِلي ِمْن حَاجٍَة: ثُمَّ قَالَْت

ال َيِحلُّ الْمرَأٍَة ُتْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ أَنْ َتِحدَّ :ِه َوَسلََّم، َيقُولُِفي الطِّيبِ، َولَِكنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَالثَِة أَيَّامٍ، إِال َعلَى َزْوجٍ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعْشًرا



  .َحْدَمٌر َموْلَى َزْيَنَب َعْن َزيَْنَب
َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن لَْيٍث، َعْن أَبِي الْقَاِسمِ َموْلَى َحدَّثََنا َعِليُّ بن  - ١٩٦٣٥

ِت، فََغفَلَتْ ْحُبو ِفي الَْبْيَزيَْنَب، َعْن َزْيَنَب بنِت َجْحشٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َناِئًما عِْنَدَها َوُحَسْيٌن َي
َواسَْتْيقَظَ النَّبِيُّ : ُسرَّتِِه، قَالَْت َعْنُه فََحَبا حَتَّى َبلَغَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََصَعَد َعلَى َبطْنِِه، ثُمَّ َوَضَع ذَكََرُه ِفي

دَِعي اْبنِيفَلَمَّا قََضى بَْولَُه أََخذَ :َبطْنِِه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُْمُت إِلَْيِه فََحطَطُْتُه َعْن 
وَاْحَتَضَنُه، تََوضَّأَ ثُمَّ قَاَم ُيصَلِّي، : إِنَُّه ُيَصبُّ ِمَن الُْغالمِ َويُْغَسلُ ِمَن الْجَارَِيِةقَالَْت:كُوًزا ِمْن َماٍء فََصبَُّه َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ

فَلَمَّا قََضى الصَّالةَ، : فَكَانَ إِذَا َركََع َوَسَجَد َوَضَعُه، وَإِذَا قَاَم َحَملَُه، فَلَمَّا َجلََس َجَعلَ َيْدُعو َوَيْرفَُع َيَدْيِه، َوَيقُولُ
: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي وَأَْخبَرَنِي أَنَّ اْبنِي يُقَْتلُقُلُْت:َتْصَنعُُه، قَالََيا َرسُولَ اللَِّه لَقَْد رَأَيُْتَك َتْصَنُع الَْيْوَم َشيْئًا َما رَأَْيُتكَ : قُلُْت

  .فَأَرِنِي إِذًا فَأََتانِي تُْرَبةً َحمَْراَء
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ - ١٩٦٣٦

اْسَتْيقَظَ : ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َزْيَنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعْن َحبِيَبةَ، َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ، َعْن َزْيَنَب بنِت َجْحشٍ، قَالَْتالزُّْهرِيِّ
َه، وَْيلٌ ِللَْعَربِ ِمْن َشرٍّ قَدِ اقَْتَرَب، ال إِلََه إِال اللَّ:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َنْوِمِه ُمْحَمرٌّ َوْجُهُه َوُهَو َيقُولُ

َنْهِلُك َوِفيَنا الصَّاِلُحونَ؟ : فَقُلُْت: فُِتَح الَْيْوُم ِمْن َرْدمِ َيأْجُوَج َوَمأْجُوَج ِمثْلُ َهذَاَوَعقََد بَِيِدِه يَْعنِي َعشََرةً، قَالَتْ َزيَْنُب
  .نََعْم إِذَا كَثَُر الَْخَبثُ:قَالَ

ُهْرُمزٍ، َعْن  دَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملَِطيُّ، ثنا أَُبو نَُعْيمٍ، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي الِْمقَْدامِ ثَابِتِ بنَح - ١٩٦٣٧
َما : َمرٌّ، فَقُلُْتَدَخلُْت َعلَى َزْيَنبَ بنِت َجْحشٍ َوَوْجهَُها ُمْح: َعِديِّ بن ِدينَارٍ، َعْن أُمِّ قَْيسٍ بنِت ِمْحَصنٍ، قَالَْت

إِيشِ : َدَخلَ َعِليَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا َناِئَمةٌ، فََضَربَنِي بَِمَجسٍَّة َمَعُه، فَقُلُْت: َشأُْنِك؟ فَقَالَْت
َيا َرسُولَ اللَِّه، أََنْهِلُك : فَقُلُْت: ِت الِْفَتُن الِْعظَامُقَالَْتَهذَا َواللَِّه أََوانٌ َنزَلَ:السََّعُف اَألبَْيُض، فَقَالَ: الَْمَجسَّةُ؟ قَالَْت

  .َنَعْم، ثُمَّ ُيَنجَّى الَِّذيَن اتَّقُوا:َوِفيَنا الصَّاِلُحونَ؟ قَالَ
ٍد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمَّ - ١٩٦٣٨

كَانَ لََنا ِمْخَضٌب ِمْن :ُعَمَر، َعْن إِْبَراِهيمَ بن ُمَحمَِّد بن َعْبدِ اللَِّه بن َجْحشٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َزْيَنبَ بنِت َجْحشٍ، قَالَْت
  .ُصفْرٍ كُْنُت أَُرجِّلُ ِفيِه رَأَْس النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَاِتمٍ - ١٩٦٣٩

أََنا اْبنُ : قَالُواالَْمرَْوزِيُّ، ثنا َحسَّانُ بن ُموَسى، َوُسوَْيُد بن َنْصرٍ، ح َوَحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ، ثنا نَُعْيُم بن َحمَّاٍد، 
َسأَلْتُ اْمرَأَةَ َرسُولِ اللَِّه :ْن أَبِيِه، َعْن زَْيَنَب بنِت َجْحشٍ، قَالَْتالُْمبَاَرِك، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ، َع

 َتْجِلسُ أَيَّاَم أَقَْراِئَها، ثُمَّ َتغَْتِسلُ َوتَُؤخُِّر الظُّهَْر، َوتَُعجِّلُ الَْعْصَر،: إِنََّها ُمسَْتَحاضَةٌ، فَقَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
  .َوَتْغَتِسلُ وَُتَصلِّي َوتَُؤخُِّر الَْمْغرَِب، َوُتَعجِّلُ الِْعَشاَء وَُتَصلِّيهَِما، َوتَْغَتِسلُ ِللْفَْجرِ

 َحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، ثنا اَألسَْوُد بن َعاِمرٍ، ثنا َشرِيٍك، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َجاِمعِ بن َشدَّاٍد، َعْن - ١٩٦٤٠
  .ومٍ، َعْن َزْيَنَب،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َورَّثَ النَِّساَء ِخطَطَُهنَّكُلْثُ

َعْن َمْولَى َحدَّثََنا ُعبَْيٌد، ثنا أَُبو َبكْرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن لَْيٍث، َعْن َحْدَمرٍ، مَْولَى ِلَبنِي عَْبسٍ،  - ١٩٦٤١
َتقَيَّلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبيِْتي، : أَُبو الْقَاِسمِ، َعْن َزيَْنَب بنتِ َجْحشٍ، قَالَْت: َب بنتِ َجْحشٍ ُيقَالُ لَُهِلَزيَْن

َوَسلََّم، ثُمَّ َوَضَع ذَكََرُه ِفي ُسرَِّتِه،  إِذْ أَقَْبلَ الُْحَسْيُن َوُهَو غُالٌم َحتَّى جَلََس َعلَى َبطْنِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه



  .ُيْغَسلُ ِمَن الَْجارَِيِة، وَُيَصبُّ َعلَْيِه ِمَن الُْغالمِ:ائِْتينِي بَِماٍءفَأََتْيُتُه بَِماٍء فََصبَُّه َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ:فَقُْمُت إِلَيِْه، فَقَالَ: قَالَْت
  .ةُ وَِهَي أُمُّ الَْمَساِكنيَِزيَْنُب بنُت ُخَزْيَمةَ الْهِالِليَّ

  َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي - ١٩٦٤٢

للَّهِ َتَزوََّج َرسُولُ ا:، قَالَأَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، ثنا َحجَّاُج بن أَبِي َمنِيعٍ الرَُّصاِفيُّ، ثنا َجدِّي ُعبَْيُد اللَِّه بن زَِياٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ
َمَساِكَني، وَِهَي ِمْن بين ِهاللِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزْيَنبَ بنَت ُخَزْيَمةَ، َوِهيَ أُمُّ الَْمَساِكنيِ، ُسمَِّيتْ ِلكَثَْرِة إِطَْعاِمَها الْ

  .َم َحيٌّ لَْم َتلَْبثْ َمَعُه إِال َيِسًريابن َعاِمرِ بن َصْعَصَعةَ، َوُتُوفَِّيْت َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
نِي َحدَّثََنا َعْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء الِْحْمِصيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثَ - ١٩٦٤٣

َحبِيبِ بن ُعبَْيٍد، َعْن َحدِيِث األَْبحِ السُّلَِميِّ، أَنَّ اْمَرأَةً، أَبِي، َعْن َضْمَضمِ بن ُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعْن َحِديثِ 
، فَبَْيَنا كُْنتُ َيْوًما ِعْنَد َزْيَنَب اْمَرأَةِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وََنْحُن َنْصَنُع لََها بَِمْغَرٍة: ِمْن بين أََسٍد، قَالَْت
َزْيَنُب َعِلَمْت  َدَخلَ َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َرأَى الَْمغَْرةَ َرَجَع، فَلَمَّا َرأَْت ذَِلَك َنْحُن كَذَِلَك إِذْ

َبَها وََواَرْت كُلَّ ُحْمرٍَة، ثُمَّ إِنَّ َرسُولَ أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَرَِه َما فََعلَْت، فَأََخذَْت َماًء فََغَسلَْت ِثيَا
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرَجَع فَاطَّلََع فَلَْم َيَر َشيْئًا فََدَخلَ

وُنُس بن ُبكَيْرٍ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا ُي - ١٩٦٤٤
  َتزَوََّج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزْيَنبَ بنَت ُخَزْيَمةَ الْهِالِليَّةَ أُمَّ:بن إِْسحَاَق، قَالَ

  .ْت بِالَْمدِيَنِة أَوَّلُ نِسَاِئِه َمْوتًاالَْمَساكِنيِ، كَاَنْت قَْبلَُه ِعْنَد الُْحَصْينِ، أَْو عِْنَد الطُّفَْيلِ بن الَْحارِِث، مَاَت
ن الُْمْصطَلَقِ ُجَويْرَِيةُ بنتُ الْحَارِِث بن أَبِي ضَِرارِ بن الَْحارِِث بن َعاِئذِ بن أَبِي ضَِرارِ بن الَْحارِِث بن َعاِئِذ بن َماِلِك ب

  .بن ُخَزاَعةَ وَاْسُم الُْمْصطَلَقِ خَُزْيَمةُ
اِسُم بن َعْبدِ اللَِّه بن َمْهِديٍّ اَألْخِميِميُّ، ثنا َعمِّي ُمَحمَّدُ بن َمْهِديٍّ، ثنا َعْنَبَسةُ بن َخاِلٍد، ثنا َحدَّثََنا الْقَ - ١٩٦٤٥

ُه َعلَْيِه َسَبى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ:ُيوُنُس بن يَزِيَد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن أَبِيِه، قَالَ
يَها َمَناةً غَْزَوةِ َوَسلََّم ُجوَْيرَِيةَ بنَت الَْحارِِث بن أَبِي ِضرَارٍ ِمْن بين الُْمْصطَِلقِ ِمْن ُخَزاَعةَ ِفي غََزوِتِه الَِّتي َهَدَم ِف

  .الْمَُرْيسِيعِ
الَْحلَبِيُّ، ثنا َحجَّاُج بن أَبِي َمنِيعٍ الرَُّصاِفيُّ، ثنا َجدِّي  َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي أَُساَمةَ - ١٩٦٤٦

َسَبى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَُوْيرَِيةَ بنَت الَْحارِِث بن أَبِي ِضرَارِ بن :ُعَبْيُد اللَِّه بن زَِياٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ
  .ُمْصطَِلقِ ِمْن ُخَزاَعةَ، َواْسُم الُْمْصطَِلقِ ُخَزْيَمةُ، َيْوَم َواقََع بين الُْمْصطَِلقَِعاِئِذ بن َماِلِك بن الْ

مَاَتْت جَُوْيرَِيةُ بنُت الَْحارِِث َزْوجُ النَّبِيِّ :َحدَّثََنا مُوَسى بن زَكَرِيَّا التُّْسَترِيُّ، ثنا َشَبابٌ الُْعْصفُرِيُّ، قَالَ - ١٩٦٤٧
  .لَْيِه َوَسلََّم َسَنةَ ِستٍّ َوخَْمِسَنيَصلَّى اللَُّه َع
عْبِيِّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن َزكَرِيَّا، َعنِ الشَّ - ١٩٦٤٨

  كَاَنْت ُجوَْيرَِيةُ ِملَْك:قَالَ

  .ْيِه َوَسلََّم فَأَْعَتقََها، َوَجَعلَ ِعْتقََها َصَداقََها، َوَعَتَق كُلَّ أَِسريٍ ِمْن بين الُْمْصطَِلقَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ
قَالَْت جَُويْرَِيةُ : َحدَّثََنا إِْسحَاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْينَةَ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، قَالَ - ١٩٦٤٩

: لَْم َيَتزَوَّْجكِ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِنَّ أَْزَواَجَك يَفَْخْرنَ َعِليَّ، َوَيقُلَْن



  .أَوَلَْم أُْعِظْم َصَداقَِك، أَلَْم أَْعِتْق أَْرَبِعَني ِمْن قَْوَمِك؟
َهلْ كَاَنتِ الدَّْعَوةُ قَْبلَ : كََتْبُت إِلَى َناِفعٍ أَْسأَلُُه: ثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن َعْوٍن، قَالََحدَّ - ١٩٦٥٠

َسلََّم أَغَاَر َعلَى بين الُْمْصطَِلقِ الِْقتَالِ؟ فَكََتَب إِلَيَّ أَنَّ ذَِلَك كَانَ ِفي أَوَّلِ اِإلْسالمِ،َوأَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ثَنِي بَِهذَا الَْحدِيِث َعْبدُ َوُهْم غَاُرونَ، َوَنَعمِهِْم ُتسْقَى فَقََتلَ ُمقَاِتلَُهْم، َوَسَبى َسْبيَُهْم، فَأََصاَب جَُويْرَِيةَ بنتَ الْحَارِِثَحدَّ

  .اللَِّه بن ُمَحمٍَّد َوكَانَ َيْوَمِئٍذ ِفي ذَِلَك الْجَْيشِ
ْن َناِفعٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُيوُسُف بن ُمْسِلمٍ، ثنا َعِليُّ بن َبكَّارٍ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن، َع - ١٩٦٥١

  .َعنِ اْبنِ ُعَمَر،أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْصطَفَى ُجَويْرَِيةَ
ةَ، َعْن ُمَحمَِّد دَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َسلََمَح - ١٩٦٥٢

ن، كل قد َحدَّثَنِي بن إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي َعاِصُم بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ، َوَعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، وحممد بن حيىي بن حيا
  بَِبْعضِ

َبلَغَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ بين الُْمْصطَِلقِ َيْجَمُعونَ لَُه، َوقَاِئدُُهُم الْحَارِثُ :َحِديِث بين الُْمْصطَِلقِ، قَالَ
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َسِمَع بِهِْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن أَبِي ضَِرارٍ أَُبو جَُوْيرَِيةَ بنِت الَْحارِِث زَْوجِ النَّبِيِّ 

اقَْتَتلُوا، لسَّاِحلِ، فََتزَاَحمَ النَّاُس َوَوَسلََّم، خََرَج إِلَيْهِْم حَتَّى لَِقيَُهْم َعلَى َماٍء لَُهْم يُقَالُ لَُه الُْمرَْيِسيُع ِمْن نَاِحَيِة قَُدْيٍد إِلَى ا
نَفَّلَ اللَُّه َرُسولَُه أَْبَناءَُهْم فََهَزَم اللَُّه بين الُْمْصطَِلقِ، َوقُِتلَ الْحَارِثُ بن أَبِي ضَِرارٍ أَُبو جَُويْرَِيةَ، َوقُِتلَ َمْن قُِتلَ ِمنُْهْم، َو

اَب ِمنُْهْم َسبًْيا كَِثًريا قََسَمُه ِفي الُْمْسِلِمَني، َوكَانَ ِفيَما أَصَابَ َونَِساَءُهْم، َوكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََص
يُّ، ثنا ُجَويْرَِيةُ بنُت الْحَارِِث بن أَبِي ضَِرارٍ َسيَِّدةُ نَِساِء قَْوِمَها، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِم: َيْوَمِئٍذ ِمَن النَِّساِء

 بن ن الْحَارِِث، أََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن َجْعفَرِ بن الزَُّبْيرِ، َعْن ُعْرَوةَِمْنجَاُب ب
مَّاسٍ، أَْو الْبنِ َوقََعْت جَُويْرَِيةُ بنُت الَْحارِِث بن الُْمْصطَِلقِ ِفي َسْهمِ ثَابِِت بن قَْيسِ بن َش: الزَُّبْيرِ، َعْن َعاِئشَةَ، قَالَْت

ِكَتاَبِتَها، فَوَاللَِّه َما ِهَي إِال أَنْ  َعمٍّ لَُه، فَكَاَتَبْت َعلَى َنفِْسَها، فَأََتْت فَأََتتَْرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْستَِعيُنُه ِفي
  َيا َرسُولَ اللَِّه أَنَا: ةً َحَسَنةً ال يََراَها أََحٌد إِال أََخذَتْ بنفْسِِه، فَقَالَْتَوقََعْت َعلَى َبابِ الُْحْجَرِة فَكَرِْهُتهَا، َوكَاَنِت اْمَرأَ

قَْد َوقَْعُت ِفي السَّْهمِ ُجَويْرَِيةُ بنتُ الْحَارِِث بن أَبِي ضَِرارٍ َسيِِّد قَْوِمِه، َوقَْد أََصاَبنِي ِمَن الَْبالِء َما قَْد َرأَْيَت، َوإِنِّي 
أَْسَتِعيُنُه َعلَى ِكَتاَبِتِه، بن قَْيسٍ، أَوْ الْبنِ َعمٍّ لَُه، َوكَاَتْبُتُه َعلَى نَفِْسي، فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلثَابِِت 

  .فَذَكََر الَْحِديثَ بِطُوِلِه
  .َما أَسَْنَدْت جَُويْرَِيةُ

  .اْبُن َعبَّاسٍ َعْن ُجوَْيرِيَّةَ
بن َعْبدِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن ُمَحمَِّد  - ١٩٦٥٣

َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َسِمْعُت كَُريًْبا ُيَحدِّثُ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن ُجوَْيرَِيةَ، أَنّ: الرَّْحَمنِ، َمْولَى آلِ طَلَْحةَ، قَالَ
: َما زِلِْت َعلَى ذَِلَك؟قَالَْت:الََوَسلََّم َمرَّ َعلَْيَها َباكًِرا َوِهَي ِفي الَْمْسجِِد َتْدُعو، ثُمَّ َمرَّ َعلَْيَها قَرِيًبا ِمْن نِْصفِ النََّهارِ، فَقَ

سُْبَحانَ اللَِّه َعَدَد َخلِْقِه ثَالثًا، سُْبَحانَ اللَِّه رَِضى نَفِْسهِ : نَّ َورِقَابٌ أْوَوْزُنُهنَّأَال أَُعلُِّمِك كَِلَماٍت َتْعِدلُُه:َنَعْم، فَقَالَ
لَّى اللَُّه اَها َرسُولُ اللَِّه َصثَالثًا، ُسْبَحانَ اللَِّه زَِنةَ َعْرِشِه ثَالثًا، سُْبَحانَ اللَِّه ِمدَاَد كَِلَماِتِه، َوكَاَنِت اْسُمَها ُبرَّةَ، فََسمَّ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم ُجَويْرَِية
ثنا ُعثَْمانُ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ،  - ١٩٦٥٤



َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َموْلَى آلِ طَلَْحةَ، َعْن أَبِي رِْشِديَن،  ثنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ، ثنا ِمْسعٌَر،: أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن ُجَويْرَِيةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى

يَ َتذْكُرُ اللََّه حَتَّى اْرَتفََع النََّهاُر َوِهَي كَذَِلَك، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بَِها ِحنيَ َصلَّى الَْغَداةَ، أَْو َبْعدَ َصلَّى الَْغَداةَ، َوِه
َعَدَد َخلِْقِه، سُْبَحانَ  لَقَْد قُلُْت ُمْنذُ قُْمُت َعْنِك كَِلَماٍت ثَالثًا ُهنَّ أَكَْبُر وَأَْرجُِح أَْو أَْوَزنُ ِممَّا قُلِْت، سُْبَحانَ اللَِّه:فَقَالَ

 انَ اللَِّه زَِنةَ َعْرِشِه، ُسْبَحانَ اللَِّه ِمَداَد كَِلَماِتِه، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنااللَِّه رَِضى نَفِْسِه، ُسْبَح
َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، بٍ، ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َموْلَى آلِ طَلْحَةَ، َعْن كَُرْي

كُُر اللََّه فَذَكََر َنْحوَُه، َحدَّثََنا َعْن ُجَوْيرَِيةَ، أَنّالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرَج ِمْن ِعْنِدَها ُبكَْرةً َوِهَي ِفي َمْسجِدَِها َتذْ
َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن  ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ،

  .ُجَويْرَِيةَ، أَّنالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِمْن ِعْنِدَها، فَذَكََر الَْحِديثَ
  .ُعَبْيُد بن السَّبَّاقِ َعْن ُجَويْرِيَّةَ

ُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي اْبُن ِشهَابٍ، أَنَّ ُعبَْيَد َحدَّثََنا ُمطَِّل - ١٩٦٥٥
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ ِه َصلَّبن السَّبَّاقِ، َزَعمَ أَنَّ ُجوَْيرَِيةَ زَْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَخَْبَرْتُه، أَنَّ َرسُولَ اللَّ

ال َواللَِّه َيا َرسُولَ اللَِّه، َما ِعْنِدي طََعاٌم إِال َعظٌْم ِمْن َشاٍة أُْعِطَيتَْها َمْوالِتي ِمَن : َهلْ ِمْن طََعامٍ؟فَقَالَْت:َعلَْيَها، فَقَالَ
  الصََّدقَةِ،

  .قَرِّبِيِه فَقَدْ َبلََغْت َمَحلََّها:قَالَ
لٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ بن ُنَمْيرٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا َسِعيُد بن ُعفَْيرٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َعِقي - ١٩٦٥٦

ُجوَْيرَِيةَ، َزْوجِ َورِْشِديَن بن َسْعٍد، َعْن َعِقيلٍ، َوقُرَّةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن ُعَبْيِد بن السَّبَّاقِ، َعْن 
ال َواللَِّه إِال : َهلْ ِمْن طََعامٍ؟فَقَالَْت:النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها، فَقَالَ

  .قَرِّبِيِه فَقَْد َبلََغْت َمَحلََّها:َعظٌْم ِمْن َشاٍة أُْعِطَيْتَها مَْوالِتي ِمَن الصََّدقَِة، فَقَالَ
، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َجرِيٌر، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق - ١٩٦٥٧

كَاَنتْ لََنا َمْوالةٌ ُتُصدَِّق َعلَْيَها بَِشْيٍء : بنُت الَْحارِِث، قَالَْت َحدَّثَتْنِي جَُوْيرَِيةُ: الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد بن السَّبَّاقِ، قَالَ
  .قَرِّبِيِه فَقَْد َبلَغَ َمَحلَُّهَيعْنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:فََصَنْعُتُه، فَقَالَ

  َما أَسَْنَدْت جَُويْرِيَةُ
  ُعَبْيُد بن السَّبَّاقِ

َنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، ثنا خَاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسَحاَق، َعنِ َحدَّثَ - ١٩٦٥٨
َدَخلَ َعلَْيَها،  َسلََّمالزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد بن السَّبَّاقِ، َعْن ُجوَْيرَِيةَ بنِت الْحَارِِث، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .قَرِّبِيِه فَقَدْ َبلَغَ َمَحلََّها:ال وَاللَِّه إِال َعظٌْم ِمْن َشاةٍ أُْعِطَيْتُه َمْوالِتي ِمَن الصََّدقَِة، فَقَالَ: ِعْندَكُْم ِمْن طََعامٍ؟فَقَالَْت:فَقَالَ
  َيَم، ثناَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمْر - ١٩٦٥٩

الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا  ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ، ح َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، ثنا الُْحَمْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو
، َعْن ُعَبْيِد بن السَّبَّاقِ، أَنَّهُ َسِمَع ُجوَْيرَِيةَ بنتَ ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ: ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْمدَنِيُّ، قَالُوا

ال إِال َعظٌْم أُْعِطَيْتُه َمْوالُتَنا : َهلْ ِمْن طََعامٍ؟قُلُْت:َدَخلَ َعِليَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: الَْحارِِث، قَالَْت



  .بِيِه فَقَْد َبلََغْت َمَحلَّهَاقَرِّ:ِمَن الصََّدقَِة، قَالَ
انَ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن سَْعٍد، ثنا َعمِّي، ثنا أَبِي، َعْن َصاِلحِ بن كَْيَس - ١٩٦٦٠

تَ الَْحارِِث زَْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَخَْبَرْتُه أَنَّ اْبنِ ِشهَابٍ، أَنَّ ُعبَْيَد بن السَّبَّاقِ أَْخبََرُه، أَنَّ جَُويْرَِيةَ بن
: َهلْ ِعْندَكُْم ِمْن َعَشاٍء؟قُلُْت:الََمْوالَتَها ُتُصدَِّق َعلَْيَها بِلَْحمٍ فََصَنَعْتُه، فَلَمَّا َرَجعَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَ

قَرِّبُوُه فَقَْد :َعلَْيِه َوَسلََّم َرسُولَ اللَِّه قَْد ُتُصدَِّق َعلَى فُالَنةَ بُِعْضوٍ ِمْن لَْحمٍ، َوقَْد َصنَْعُتُه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّهَيا 
  .َبلََغْت َمَحلََّها فَأَكَلَ مِْنَها

  .الطُّفَْيلُ اْبُن أَِخي ُجوَْيرَِيةَ َعْن ُجَويْرِيَّةَ
انَ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ، ثنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، ثنا َشرِيٌك، َعْن َجابِرٍ، َعْن َخالَِتِه أُمِّ ُعثَْم - ١٩٦٦١

  حَرِيَر ِفي الدُّْنَيا أَلَْبُسُه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة ثَْوبًاَمْن لَبَِس الْ:الطُّفَْيلِ اْبنِ أَِخي ُجوَْيرَِيةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .ِمْن َنارٍ، أَْو ثَْوًبا ِمْن َنارِِه
انَ، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ، ثنا الَْحَسُن بن ُموَسى، َحدَّثََنا َشرِيٌك، َعْن َجابِرٍ، َعْن خَاِلِه أَبِي ُعثَْم - ١٩٦٦٢

َمْن لَبَِس الْحَرِيَر ِفي الدُّْنَيا لَبََّسُه اللَُّه ثَْوبًا :فَْيلِ اْبنِ أَِخي ُجوَْيرَِيةَ، َعْن ُجوَْيرَِيةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالطُّ
  .ِمْن َنارٍ

، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َمْولَى َبكْرِ بن َسَواَدةَ، َعْن َمْولًى َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن غُلَْيبٍ، ثنا ِعْمَرانُ بن َهاُرونَ - ١٩٦٦٣
  .تَّى َيذَْهَب فَْوَرةَ ُدخَانِِهِلجَُويْرَِيةَ، َعْن ُجَوْيرِيَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ َيكَْرُه أَنْ ُيؤْكَلَ الطََّعاُم َح

  .أَخْطََب َزْوجُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أَخَْبارِهَاَصِفيَّةُ بنُت حَُييِّ بن 
اِفيُّ، ثنا َجدِّي َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، ثنا َحجَّاُج بن أَبِي َمنِيعٍ الرَُّص - ١٩٦٦٤

َسَبى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صَِفيَّةَ بنَت ُحَييِّ بن أَْخطََب ِمْن بين :اٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَُعَبْيُد اللَِّه بن زَِي
  .النَِّضريِ َيْوَم خَْيَبَر َوِهَي َعرُوٌس بِِكَناَنِة بن أَبِي الُْحقَْيقِ

َمْهِديٍّ اِإلْخِميِميُّ الِْمصْرِيُّ، ثنا َعمِّي ُمَحمَُّد بن َمْهِديٍّ، ثنا َعْنَبَسةُ بن  َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعْبدِ اللَِّه بن - ١٩٦٦٥
َسَبى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َخاِلٍد، ثنا ُيوُنُس، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن حَُنْيٍف، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .ِفيَّةَ بنَت ُحَييٍّ ِمْن بين النَّضِريِ، َوكَاَنْت ِممَّا أَفَاَء اللَُّه َعلَْيِهَوَسلََّم َص
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا - ١٩٦٦٦

أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَّهُ  أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو أَْحَمدَ الزَُّبيْرِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن
  .كَاَنْت َصِفيَّةُ ِمَن الصَِّفيِّ:َتَعالَى َعْنَها، قَالَْت

نَّهَّاُس بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، ثنا عَْبُد الَْمِلِك بن َبِشريٍ الشَّاِميُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َواِقٍد، ثنا ال - ١٩٦٦٧
َنَزلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخيَْبَر َوَصِفيَّةُ َعرُوسٌ : نِ الْقَاِسمِ بن َعْوٍف الشَّْيبَانِيِّ، َعْن أَبِي َبْرزَةَ، قَالَقَْهمٍ، َع

: فَقَصَّْت ذَِلَك َعلَى زَْوجَِها، فَقَالَ ِفي َمَجاِسِدَها، فََرأَْت ِفي الَْمَنامِ كَأَنَّ الشَّْمَس َنَزلَتْ َحتَّى َوقََعْت َعلَى َصْدرَِها،
َم َوَضَرَب ُعُنَق َزْوجَِها صَْبًرا، َواللَِّه َما َتَمنَّْيَن إِال َهذَا الَْمِلَك الَِّذي َنَزلَ بنا، فَفََتَحَها َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَيَتزَوََّجَها َحتَّى أَلْقَى لَُهمْ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َوَتعَرَِّض ِمْن ُهَناَك ِمْن ِفْتَيِة النَّبِيِّ
  .كُلُوا َوِليَمةَ َرسُولِ اللَِّه َعلَى َصِفيَّةَ:َتْمًرا َعلَى ُمْنَتَصٍف، فَقَالَ

َمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا َعفَّانُ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْح - ١٩٦٦٨



ُخْضَرةُ َما َهِذهِ الْ:كَانَ بَِعْيَنْي صَِفيَّةَ ُخْضَرةٌ، فَقَالَ لََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَ
أَتُرِيِديَن َمِلَك : إِنِّي َرأَْيُت ِفيَما يََرى النَّاِئمِ قََمًرا َوقََع ِفي ِحْجرِي فَلَطََمنِي، َوقَالَ: قُلُْت ِلزَْوجِي: بَِعْينَْيِك؟فَقَالَْت
  َوَما كَانَ: َيثْرَِب؟ قَالَْت

َيا صَِفيَّةُ إِنَّ أََباِك أَلََّب َعلَى الَْعَرَب، َوفََعلَ :َما زَالَ َيعَْتِذُر إِلَيَّ، فَقَالَأَبَْغُض إِلَيَّ ِمْن َرُسولِ اللَِّه، قََتلَ أَبِي َوَزْوجِي، فَ
  .َوفََعلََحتَّى ذََهَب ذَاَك ِمْن َنفِْسي

َعْن أََنسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، - ١٩٦٦٩
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْعَتَق َصِفيَّةَ َوَجَعلَ ِعْتقََها َصَداقََها

ِك، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ، ثنا ُموَسى بن أَيُّوبَ النَِّصيبِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَر - ١٩٦٧٠
  .َصَداقََها ِمْسَعرٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أََنسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْعَتَق َصِفيَّةَ َوَجَعلَ ِعْتقََها

ح َوَحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، - ١٩٦٧١
ثنا سُفَْيانُ، َعْن ُيوُنَس بن : إِبَْراهِيَم الدَّبَرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، قَالُوا

َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْعَتَق َصِفيَّةَ َوجََعلَ ِعْتقََها  ُعَبْيٍد، َعْن ُشَعْيبِ بن الَْحْبَحابِ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، أَنَّ
  .َصَداقََها
بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، ثنا اْبُن الُْمَباَرِك، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن ُشَعْيبِ  - ١٩٦٧٢

  .َنسِ بن مَاِلٍك، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْعَتَق َصِفيَّةَ َوَجَعلَ ِعْتقََها َصَداقََهاالْحَْبَحابِ، َعْن أَ
  بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَبِي، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعنِ الَْحجَّاجِ - ١٩٦٧٣

  .ا َصَداقََهاْرطَاةَ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن أََنسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْعَتَق َصِفيَّةَ َوَجَعلَ ِعْتقََهأَ
َق بن َعْبدِ اللَِّه بن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اَألْسلَِميِّ، َعْن إِْسحَا - ١٩٦٧٤

  .ٍةطَلَْحةَ، أَنَّ أََنسَ بن َماِلكٍ أَخَْبَرُه، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماْستَْبَرأَ َصِفيَّةَ بِحَْيَض
َيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َواِئلِ بن َداُوَد، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا َحاِمدُ بن َيْحَيى الَْبلِْخيُّ، ثنا ُسفْ - ١٩٦٧٥

ْولََم َعلَى َصِفيَّةَ بِسَوِيقٍ َعْن أَبِيِه َبكْرِ بن َواِئلٍ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَ
ثنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، ح َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ، ثنا أََسُد بن ُموَسى، َوَتْمرٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبدِ الْعَزِيزِ، 

ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت، َعْن أََنسٍ، أَنّ : ح َوَحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َحْمَدَوْيهِ الصَّفَّاُر، ثنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، قَالُوا
  .ولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى أَْهلَ خَْيَبَر ِحَني َبَزغَِت الشَّْمُس، فَذَكََر الَْحِديثََرُس

: ِلٍك، قَالَبن َما َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ، َعْن أََنسِ - ١٩٦٧٦
َما :بنُت َيُهوِديٍّ، فََبكَْت، فََدَخلَ َعلَْيَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي تَْبِكي، فَقَالَ: َبلَغَ َصِفيَّةَ أَنَّ َحفَْصةَ، قَالَْت

  إِنَِّك اْبنَةُ:بِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَْت ِلي َحفَْصةُ أَنِّي بنُت َيُهوِديٍّ، فَقَالَ لََها النَّ: َشأُْنِك؟، قَالَْت

  .اتَِّقي اللََّه َيا حَفَْصةُ:َنبِيٍّ، َوإِنَّ َعمَِّك ِلنَبِيٌّ، وَإِنَِّك َتْحتَ َنبِيٍّ فَبَِم َتفَْخُر َعلَْيِك؟، ثُمَّ قَالَ
رِيُر حَفُْص بن ُعَمَر، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو ُعَمَر الضَّ - ١٩٦٧٧

َهلْ لَكِ : َوَجدَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َصِفيَّةَ ِفي َشْيٍء، فَقَالَتْ ِلي َصِفيَّةُ: ُسَميَّةَ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
 لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِّي فَلَِك َيوِْمي، فَلَبِْسُت ِخمَاًرا كَاَنْت ِلي َمْصُبوغًا بَِزْعفََراٍن، وََنَضْحُتُهأَنْ تُْرِضي َرسُولَ اللَِّه َص



: نَُّه لَْيَس بَِيوِْمِك، فَقُلُْتإِلَْيِك َعنِّي فَإِ:بَِماٍء، ثُمَّ جِئُْت فََجلَْسُت إِلَى جَْنبِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ِلي
  .ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء، َوأَْخَبْرُتهُ الَْخَبَر فََرِضَي َعْنهَا

، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، أََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت، َعْن ُسَمْيَنةَ - ١٩٦٧٨
َزْيَنَب فَْضلُ ظَهْرٍ، فَقَالَ لََها  َعاِئَشةَ،أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِفي َسفَرٍ فَاْعَتلَّ َبِعريُ َصِفيَّةَ، َوكَانَ َمَع

أََنا أُْعِطي ِتلْكَ الَْيُهوِديَّةَ؟ : لَّ فَلَْو أَْعطَْيِتَها بَِعًريا؟ قَالَْتإِنَّ َبِعَري َصِفيَّةَ قَدِ اْعَت: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أَيَّاًما ِمْن َربِيعٍ حَتَّى َرفََعْت فََغِضَب َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَهَجَرَها بَِقيَّةَ ِذي الِْحجَِّة، وَالُْمَحرَّمِ، َوصَفَرٍ، َو

  ا َوسَرِيَرَها، وَظَنَّْت أَنَُّه ال حَاَجةَ لَُه ِفيَها، فََبيَْنا ِهَي ذَاَت َيْومٍ قَاِعَدةٌ نِْصَف َنهَارٍ، وَإِذَْمَتاَعَه

  .رَأَْت ِظلَُّه قَْد أَقَْبلَ، فَأََعاَدْت سَرِيَرَها َوَمَتاَعهَا
  .َما أَسَْنَدتْ َصِفيَّةُ بنُت حَُييٍّ
  .َما َرَوى َعِليُّ بن الُْحَسْينِ

بن ُحَسْينٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعِليِّ  - ١٩٦٧٩
أََتْيُتهُ لَْيال ِفي الَْمْسجِِد فََحدَّثْتُُه، ثُمَّ قُْمُت كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْعَتِكفًا فَ: َصِفيَّةَ بنِت حَُييٍّ، قَالَْت

أََيا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَقَاَم َمِعي ِلَيقِْلَبنِي، َوكَانَ َمْسكَنَُها ِفي دَارِ أَُساَمةَ بن زَْيٍد فََمرَّ َرُجالِن ِمَن األَْنصَارِ، فَلَمَّا َر
ُسْبحَانَ اللَِّه َيا َرسُولَ اللَِّه، : َعلَى رِْسِلكَُما إِنََّها َصِفيَّةُ بنتُ ُحَييٍّفَقَاال:النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم أَْسَرَعا، فَقَالَ

  .شَرا:َما شَْيئًاأَْو قَالَإِنَّ الشَّْيطَانَ َيْجرِي ِمنِ اْبنِ آَدَم َمْجَرى الدَّمِ، وَإِنِّي َخشِيُت أَنْ ُيقْذََف ِفي قُلُوبِكُ:فَقَالَ
ثنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، ثنا َخاِلُد بن َعْبدِ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وََمْحُموُد بن ُمَحمَّدٍ الَْواسِِطيُّ، قَاال - ١٩٦٨٠

َحدَّثَْتنِي َصِفيَّةُ بنُت حَُييٍّ زَْوجِ النَّبِيِّ : ُحَسْينٍ، قَالَاللَِّه، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعِليِّ بن 
جِئُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتَحدَّثُ إِلَْيِه َوُهَو َعاِكٌف ِفي الَْمْسجِِد، فَقَاَم َمِعي : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت

َتعَاال، إِنََّما ِهَي صَِفيَّةُ َزْوجُ :ِلي لَُيْبِلغُنِي بَْيِتي، فَلَِقَيُه َرُجالِن ِمَن اَألْنَصارِ، فَلَمَّا رَأََياُه اسَْتْحيََيا فََرَجَعا، فَقَالَلَْيلَةً ِمَن اللََّيا
  النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه

أَقُولُ لَكَُما أَنْ َتكُونَ َتظُنَّاِن شَرا، وَلَِكنِّي قَْد َعِلْمُت أَنَّ الشَّْيطَانَ  َما:َمَعاذَ اللَِّه، ُسْبَحانَ اللَِّه، فَقَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَاال
  .َيْجرِي ِمَن اإلِْنَساِن َمْجَرى الدَّمِ

نِ بن خَاِلِد بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَم - ١٩٦٨١
ِه َوَسلََّم أَْخبََرْتُه، أَنََّها ُمَساِفرٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ، أَنَّ َصِفيَّةَ بنَت ُحَييٍّ َزْوَج النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي

ْعَتِكٌف ِفي الَْمْسجِِد ِفي الَْعْشرِ الْعََوابِرِ ِمْن َرَمَضانَ، فََتَحدَّثَتْ َجاَءْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتزُوُرُه َوُهَو ُم
تَّى إِذَا طَلََع قَرِيًبا ِمْن َبابِ ِعْنَدُه َساَعةً، ثُمَّ قَاَمْت َتْنقَِلُب، َوقَاَم َمَعَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتقَلَُّبَها َح

َما َعلَى َرُسولِ اللَِّه ِعْنَد بَابِ أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بِِه َرُجالِن ِمَن األَْنَصارِ، فََسلَّ الَْمْسجِِد
َعلَى رِْسِلكَُما َما ِهَي صَِفيَّةُ بنتُ :َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ نَفَذَا، فَقَالَ لَُهَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى سُْبَحانَ اللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه، َوكَُبَر َعلَْيهَِما َما قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَ: ُحَييٍّقَاال
بَّاسُ ْيطَانَ َيْبلُغُ ِمَن اإلِْنَساِن َمْبلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي َخِشيتُ أَنْ ُيقْذََف ِفي قُلُوبِكَُما َشيْئًا، َحدَّثََنا الَْعإِنَّ الشَّ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي: بن الْفَْضلِ اَألسْفَاِطيُّ، َوُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ، قَاال



نٍ، ِخي، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َعِتيقٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َعِليِّ بن ُحَسْيأُوَْيسٍ، ثنا أَ
ِكٌف ِفي الَْمْسجِِد، فَذَكَرَ َعْن َصِفيَّةَ أَْخبََرْتُه، أَنََّها َجاَءْت َجاَءْتَرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتُزوُرُه َوُهَو ُمْعَت

ي َحمَْزةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الَْحِديِث، َحدَّثََنا ْبُد الرَّْحَمنِ بن جَابِرِ بن الُْبْحُترِيُّ الطَّاِئيُّ الِْحْمِصيُّ، ثنا بِْشُر بن شَُعْيبِ بن أَبِ
ةَ، زَْوَج زَْوَجالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخبََرْتُه، فَذَكَرَ أَنَّ َصِفيَّ ٢٥أَخَْبرَنِي َعِليُّ بن ُحَسْينٍ، : الزُّْهرِيِّ، قَالَ

  .الَْحِديثَ
  .َعْبُد اللَِّه بن َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ َعْن َصِفيَّةَ

أَْعَتقَنِي :َناَنةَ، َعْن َصِفيَّةَ، قَالَْتَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َشاذُّ بن الْفَيَّاضِ، ثنا هَاِشُم بن سَِعيٍد، َعْن ِك - ١٩٦٨٢
  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوجََعلَ ِعْتِقي َصَداِقي

َدَخلَ : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َشاذُّ بن الْفَيَّاضِ، ثنا هَاِشُم بن سَِعيٍد، َعْن ِكَناَنةَ، َعْن َصِفيَّةَ، قَالَْت - ١٩٦٨٣
: َيا اْبَنةَ حَُييٍّ َما َهذَا؟فَقُلُْت:لََعِليَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَبْيَن َيَديَّ أَْرَبَعةُ آالِف َنوَاٍة أَُسبِّحُ بِهِنَّ، فَقَا

قُوِلي ُسْبَحانَ :فََعلِّْمنِي َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: رِ ِمْن َهذَا، قُلُْتقَْد َسبَّْحُت ُمْنذُ قُْمُت َعلَى َرأِْسَك بِأَكْثَ:أُسَبُِّح بِهِنَّ، فَقَالَ
  .اللَِّه َعَدَد َما َخلََق ِمْن َشْيٍء

َخلَ َد: َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َشاذُّ بن الْفَيَّاضِ، ثنا هَاِشُم بن سَِعيٍد، َعْن ِكَناَنةَ، َعْن َصِفيَّةَ، قَالَْت - ١٩٦٨٤
  َعِليَّ َعِليَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى

: َبلَغَنِي أَنَّ َعاِئَشةَ، َوحَفَْصةَ َتنَاالِن ِمنِّي، َوَتقُوالِن: َما ُيْبكِيِك َيا اْبَنةَ ُحَييٍّ؟قُلُْت:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَأََنا أَْبِكي، فَقَالَ
كَْيَف َتكُوَنانِ َخيًْرا ِمنِّي، : أَفَال قُلِْت:اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْزوَاُجُه، قَالَ َنْحُن خَْيٌر ِمْنَها، َنْحُن بناُت َعمِّ َرُسولِ

  .َوأَبِي َهاُرونُ، َوَعمِّي ُموَسى، َوزَْوجِي ُمَحمَّدٌ؟َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ِكَناَنةُ َموْلَى َصِفيَّةَ َعْن َصِفيَّةَ

، َعْن َجدِِّه، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن أَُميَّةَ بن َصفَْوانَ - ١٩٦٨٥
وَنُه حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَْيَداَء ِمَن اَألْرضِ لََيُؤمَّنَّ َهذَا الْبَْيَت جَْيٌش َيْغُز:َعْن َصِفيَّةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .ِذي ُيْخبُِر َعْنُهْمُخِسَف بِأَْوَسطِهِْم، فَُيَناِدي أَوَّلُُهْم آِخرَُهْم، فَُيْخَسُف بِهِْم َجِميًعا، فَال يَْنُجو ِمنُْهْم إِال الشَّرِيُد الَّ
  .ُمْسِلُم بن َصفَْوانَ َعْن َصِفيَّةَ

بِيِّ، َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا َصفَْوانُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الُْمْرِهَحدَّثَ - ١٩٦٨٦
لنَّاُس ِمْن غَْزوِ َهذَا الَْبْيتِ ال َيْنتَهِي ا:قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ُمْسِلمِ بن َصفَْوانَ، َعْن َصِفيَّةَ، قَالَْت

فَإِنْ كَانَ ِفيهِمْ : ُهْمقِيلََحتَّى يَْغُزو جَْيٌش حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَْيَداَء ِمَن اَألْرضِ ُخِسَف بِأَوَّلِهِْم َوآِخرِِهْم، وَلَْم يَْنُج أَْوَسطُ
  .سِهِْمَيْبَعثُُهُم اللَُّه َعلَى َما ِفي أَنْفُ:َمْن َيكَْرُهُه؟ قَالَ

  .ُصهَْيَرةُ بنتُ َجْيفَرٍ َعْن َصِفيَّةَ
  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا - ١٩٦٨٧

ثنا جَرِيُر بن حَازِمٍ، : االُسلَْيَمانُ بن َحبِيبٍ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الُْخَزاِعيُّ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، قَ
خََرْجَنا ُحجَّاًجا فََمَررَْنا بِالَْمدِيَنِة، فََدَخلَْنا َعلَى َصِفيَّةَ بنِت ُحَييٍّ : ْن َيْعلَى بن َحِكيمٍ، َعْن ُصَهْيَرةَ بنِت َجيْفَرٍ، قَالَْتَع

  .َنبِيِذ الَْجرِّ نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن:فََسأَلَْناَها َعنِ اَألشْرَِبِة، فَقَالَْت
  .َباُب اَألِلِف



  أَْسَماُء بنتُ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنهَا
  .ِذكُْر ِسنَِّها َوَوفَاِتَها َوِمْن أَْخبَارِها. َوأُمَُّها قَُتْيلَةُ بنُت عَْبِد الْعُزَّى بن َعْبِد أَْسَعَد ِمْن بين َماِلٍك

َماَتْت أَْسَماُء بنُت أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َسَنةَ ثَالٍث َوَسْبِعنيَ :ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الَْمِدينِيُّ فُْسُتقَةٌ، قَالَ َحدَّثََنا - ١٩٦٨٨
قَُتْيلَةُ بنُت َعْبِد الُْعزَّى بن : كْرٍَبْعَد اْبنَِها عَْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ بِلَيَالٍ، َوكَاَنْت أُْخَت َعاِئَشةَ َألبِيَها، َوأُمُّ أَْسَماَء بنِت أَبِي َب

ْبعٍ َوِعْشرِيَن َسَنةً، َعْبِد أَسَْعَد، ِمْن بين َماِلِك بن َحَسلٍ، َوكَانَ َألْسَماَء َيْوَم َماَتْت مِائَةُ َسَنٍة وُِلَدْت قَْبلَ التَّارِيخِ بَِس
  .بِسَْبَع َعْشَرةَ َسَنةً، َووُِلَدْت أَْسَماُء ألَبِي َبكْرٍ َوِسنُُّه وَاِحٌد َوِعْشُرونَ َسَنةً َوقَْبلَ َمْبَعِث النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ي بن َحْرَملَةَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َيْحَيى بن َيْعلَى التَّْيِميُّ، َعْن أَبِيِه َيْعلَ - ١٩٦٨٩
ةٌ، َمكْفُوفَةُ الَْبَصرِ، َدَخلُْت َمكَّةَ َبْعَدَما قُِتلَ اْبُن الزَُّبْيرِ، فََجاَءْت أُمُُّه أَْسَماُء بنُت أَبِي َبكْرٍ َعُجوٌز، كَبَِريةٌ، طَوِيلَ :قَالَ

  فَقَالَْت

  .أََما آنْ لَِهذَا الرَّاِكبِ أَنْ َينْزِلَ:ِللَْحجَّاجِ
  .َبكْرٍ َما أَسَْنَدْت أَْسَماُء بنتُ أَبِي

: قُرِّيِّ، قَالََحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َرْوُح بن ُعَباَدةَ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن ُمْسِلمٍ الْ - ١٩٦٩٠
َهِذِه أُمُّ اْبنِ الزُّبَْيرِ : ى َعْنَها، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍَسأَلْتُ اْبَن َعبَّاسٍ َعْن ُمْتَعِة الَْحجِّ فََرخََّص ِفيَها، َوكَانَ اْبُن الزُّبَْيرِ َينَْه

فََدَخلَْنا َعلَْيَها فَإِذَا امَْرأَةٌ : ُتَحدِّثُ أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرخََّص ِفيَها، فَاْدُخلُوا َعلَْيَها فََسلُوَها، قَالَ
  .َرخََّص َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَها: َضْخَمةٌ ُعلَْيا، فَقَالَْت

  .ِهَشاُم بن َبكْرٍ َعْن أَبِيِه. َما َرَوى ُعْرَوةُ بن الزُّبَْيرِ َعْن أَْسَماَء
ثَنِي أَبِي، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َمْسلََمةَ الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّ - ١٩٦٩١

قَِدَمْت َعِليَّ أُمِّي َوِهَي ُمْشرِكَةٌ ِفي عَْهِد قَُرْيشٍ إِذْ َعاَهدُوا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى : أَبِيِه، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت
إِنَّ أُمِّي قَِدَمْت َعِليَّ َوِهيَ : َيا َرسُولَ اللَِّه: النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْتاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُمدََّتُهْم، فَاْسَتفَْتْيتُ 

  .نََعْم صِِلي أُمَِّك: َراِغَبةٌ أَفَأَِصلَُها؟ قَالَ
بن َوْهبِ بن أَبِي كَرَِميةَ أَُبو الُْمَعافَى، ثنا  َحدَّثََنا أَُبو َعُروَبةَ الُْحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد الَْحرَّانِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد - ١٩٦٩٢

َسِمْعُت أَْسَماَء : قَالَ ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي عَْبِد الرَّحِيمِ، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه،
  بنَت أَبِي َبكْرٍ،

َيا َرسُولَ اللَِّه إِنَّ أُمِّي أََتتْنِي َوِهيَ : كَّةَ إِلَى الَْمِديَنِة ِفي ُهْدَنِة قَُرْيشٍ وَِهَي ُمْشرِكَةٌ، فَقُلُْتقَدَِمْت أُمِّي ِمْن َم: َتقُولُ
  .ِصِليهَا: َراِغَبةٌ أَفَأَِصلَُها؟، فَقَالَ لََها نَبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا ُعبَْيُد  - ١٩٦٩٣
ِصِليَها، : َها؟ قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، قَِدَمْت َعِليَّ أُمِّي وَِهَي َراِغَبةٌ َوَراِهَبةٌ أَفَأَِصلُ: قُلُْت: َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

مِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا ُمْصَعبُ بن إِبَْراهِيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعْن ِهَشا
  .َم ِمثْلَُهَعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َوةَ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا َعْبدُ الَْواِحِد بن ِغَياٍث، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أََنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن ُعْر - ١٩٦٩٤
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ أُمِّي قَِدَمْت وَِهَي : لُْتقَِدَمْت َعِليَّ أُمِّي وَِهَي َراِغَبةٌ ُمْشرِكَةٌ، فَقُ: أَنَّ أَْسَماَء بنَت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

  .ِصِليَها: َراِغَبةٌ ُمْشرِكَةٌ أَفَأَِصلَُها؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



أَخَْبرَنِي أَبِي أَبِي أَنَُّه، َسِمعَ : ، قَالََحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ - ١٩٦٩٥
  .نََعْم: َيا َرُسولَ اللَِّه أَِصلَُها؟ قَالَ: أََتتْنِي أُمِّي َوِهَي َراِغَبةٌ ِفي َعْهِد قُرَْيشٍ، فَقُلُْت:أَْسَماَء بنتَ أَبِي َبكْرٍ، َتقُولُ

  ن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثَنَاَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ ب - ١٩٦٩٦

ثنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َوفَاِطَمةَ : الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
َسفَْرةً ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيِت أَبِي َبكْرٍ ِحنيَ أََرادَ َصنَْعُت :بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

طَُه إِال َواللَِّه َما أَجُِد شَْيئًا أَْربِ: فَلَْم َنجِْد ِلسُفَْرِتِه َوال ِلِسقَاِئِه َما يَْربِطَُها بِِه، فَقُلُْت َألبِي َبكْرٍ: ُيَهاجُِر إِلَى الَْمدِيَنِة، قَالَْت
  .طَاقَْينُِشقِّيِِه بِاثْنََتْينِ فَاْربِِطي بِوَاِحدٍ السِّقَاَء، َوبِاآلَخرِ السَّفََرِة، فَفََعلَْت فَِلذَِلَك ُسمَِّيْت ذَاَت النِّ: نِطَاِقي، فَقَالَ
ْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّارُ الَْمكِّيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن الُْم - ١٩٦٩٧

لَمَّا َولَْدُت َعْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ أُِتيَ بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه :قَالَتْ أَْسَماُء: بن ُعْرَوةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَسمَّاُه عَْبَد اللَِّه، ثُمَّ َجاَء بَْعُد َوُهَو اْبُن سَْبعِ ِسنَِني، أَْو ثََماٍن، لُِيَبايَِع النَّبِيَّ َصلَّى اللََّعلَْيِه َوَسلََّم فََمَسَحُه

  .بِال َوبَاَيَعُهأََمَرُه الزَُّبْيُر بِذَِلَك، فََتَبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َرآُه ُمقْ
ْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا الْفَْضلُ بن غَانِمٍ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َع - ١٩٦٩٨

  .َمأَكَلُْت لَْحَم فََرسٍ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:أَْسَماَء، قَالَْت
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن نُوحِ بن حَْربٍ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا الَْخلِيلُ بن َسعِيٍد - ١٩٦٩٩

تِ أَبِي َبكْرٍ، اَألْيِليُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث بن سَِعيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، عْن أَبِيِه، َعْن أَْسَماَء بن
  .فََرًسا َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَكَلَْناُهَنحَْرَنا :قَالَْت

بُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ الِْحْمِصيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن ِحْمَيرٍ، ثنا ُشَعْي - ١٩٧٠٠
بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنَّ الشَّْمَس كُِسفَْت َعلَى َعْهِد َعْهدِ َرسُولِ أَبِي اَألْشَعِث، َعْن ِهَشامِ 

َركََع طَوِيال، ثُمَّ َرفَعَ ا طَوِيال، ثُمَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَاَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي فَقَاَم ِقَياًم
قَْبلَُه، ثُمَّ َركََع ُدونَ الرُّكُوعِ رَأَْسُه، ثُمَّ َسَجَد، ثُمَّ قَاَم طَوِيال، ثُمَّ َرفََع رَأَْسُه، ثُمَّ َسَجَد، ثُمَّ قَاَم ُدونَ الِْقَيامِ الَِّذي كَانَ 

َما ِمْن َشْيٍء لَْم أَُرنِيهِ إِال قَْد َرأَْيُتهُ َحتَّى الَْجنَِّة وَالنَّارِ، ثُمَّ :النَّاَس، فَقَالَ الَِّذي قَْبلَُه، ثُمَّ َرفَعَ رَأَْسُه، فََسَجَد، ثُمَّ َخطََب
  .قَْد أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّكُْم تُفَْتُنونَ ِفي قُُبورِكُْم قَرِيًبا ِمْن ِفْتَنِة الَْمسِيحِ الدَّجَّالِ:قَالَ

بن َهاُرونَ الْقَزَّاُز الَْمكِّيُّ، ثنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن زَْيِد - ١٩٧٠١
اللَِّه بن  قُِتلَ َعْبُد بن َيحَْيى بن ُعْرَوةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنََّها َخَرَجتْ َبْعَدَما

  أََما آنْ لَكُْم أَنْ تَفَْرغُوا ِمْن َهذَا: الزَُّبْيرِ َتوَكَّأُ َعلَى َمْولََيْينِ لَهَا، حَتَّى َدَخلَْت َعلَى الَْحجَّاجِ، فَقَالَْت

ُخذَا بَِيِدي، أََما إِنِّي أَْشَهُد أَنِّي َسِمْعُت : ِلَمْولََيْيَها إِنَّ لََنا ِفيِه ِلَحاَجةً بَْعُد، فَقَالَْت: الَْجَسِد فََتأْذَُنونَ لََنا ِفيِه فَُنَغيُِّبُه؟ فَقَالَ
اللَُّهمَّ ُمبٌِري ال : َيْخُرُج ِمْن ثَِقيٍف كَذَّاٌب َوُمبٌِريفَاْنظُْر أَيُُّهَما أَْنَت، فَقَالَ:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .كَذَّاٌب
ا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََن - ١٩٧٠٢

  .أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ،أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقْطََع الزَُّبْيَر َنْخال
َعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد، َعْن َحدَّثََنا الْ - ١٩٧٠٣



الْكَْعَبِة، وُيلْزِقُ  كَانَ َزْيُد بن َعْمرِو بن ُنفَْيلٍ ِفي الَْجاِهِليَِّة َيِقُف عِْنَد:ِهَشامٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت
َيا َمْعَشَر قَُرْيشٍ، َما أَجُِد َعلَى اَألْرضِ َعلَى ِدينِ إِبَْراهِيَم غَْيرِي، َوكَانَ َتَرَك ِعَباَدةَ : ظَْهَرُه إِلَى َصفَْحِتَها، فََيقُولُ

َعَدلَِت الْجِنُّ : نْ ُتقَْتلَ، َوقَالَ َعْمُرو بن زَْيِد بن ُنفَْيلٍاألَْوثَاِن، َوأَكْلِ َما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ، َوكَانَ ُيفَدِّي الَْمْوُؤوَدةَ أَ
  .َوالْجَِنانُ َعنِّي كَذَِلَك َيفَْعلُ الَْجلُْد الصَُّبوُر

ِهَشامِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السِّرَاُج، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، ثنا أَُساَمةُ، َعْن  - ١٩٧٠٤
ُيْبَعثُ َيْومَ :فَقَالَ، ةَ بن َنْوفَلٍ ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سُِئلَ َعْن َوَرقَ

  .الِْقَياَمةِ أُمَّةً َوْحَدُه
١٩٧٠٥  

َبةَ، ثنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، ثنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحمَّاِد بن ُزغْ -
، َوالَْمْملُوكِ ِلَها الُْحرِّ ِمْنُهْمأَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ،أَنََّها كَاَنْت ُتخْرُِج َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَْه

  .ُمدَّْينِ ِمْن ِحْنطٍَة أَْو َصاًعا ِمْن َتْمرٍ بِالُْمدِّ الَِّذي َيقَْتاُتونَ بِِه
، ثنا َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َعزِيزٍ اَألبِليُّ، ثنا َسالَمةُ بن رَْوحٍ - ١٩٧٠٦

ِد َرسُولِ ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ،أَنَُّهْم كَاُنوا ُيْخرُِجونَ زَكَاةَ الِْفطْرِ َعلَى َعْهَعِقيلٌ، َعْن 
  .َمدِيَنِة كُلُُّهْماللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالُْمدِّ الَِّذي َيقَْتاتُ بِِه أَْهلُ الَْبْيِت، َيفَْعلُ ذَِلَك أَْهلُ الْ

  أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن ُعْرَوةَ َعْن أَْسَماَء
أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسْهلِ بن ُمهَاجِرٍ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُمْصَعبٍ الْقَْرقَسَانِيُّ، ثنا األَْوَزاِعيُّ، َعْن َيحَْيى بن - ١٩٧٠٧

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْتكَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ
  .ال أََحَد أَغَْيُر ِمَن اللَِّه:َوَسلََّم، َيقُولُ
نا أََبانُ بن َيزِيَد، ثنا َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ث - ١٩٧٠٨

ال َشْيَء أَغَْيرُ : َوَسلََّم، َيقُولَُسلََمةَ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنََّها َسِمْعِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  .عَالَىِمَن اللَِّه َتَباَرَك َوَت

١٩٧٠٩ -  

نِ، َعْن أَبِي َسلََمةَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، ثنا الَْحَسُن بن ُموَسى اَألْشَيُب، ثنا َشيَْبانُ بن َعْبِد الرَّْحَم
كْرٍ أَْخبََرْتُه، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، أَنَّ أُمَُّه أَْسَماَء بنَت أَبِي َب

  .َما ِمْن َشْيٍء أَغَْيُر ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ:َوَسلََّم َعلَى الِْمنَْبرِ، َيقُولُ
يلُ بن إِْبَراهِيَم، ثنا َحجَّاُج بن أَبِي ُعثَْمانَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِْسَماِع - ١٩٧١٠

دَّثَْتُه، أَنََّها َسِمَعْتَرُسولَ الصَّوَّاُف، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثَُه، أَنَّ أَْسَماَء بنتَ أَبِي َبكْرٍ َح
  .لَْيَس َشْيٌء أَغَْيَر ِمَن اللَِّه:، َيقُولُاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، َعْن َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أََنا َحْرُب بن َشدَّاٍد، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ - ١٩٧١١
ال أََحدَ :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: الَْتأَبِي َسلََمةَ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَ

  .أَغَْيُر ِمَن اللَِّه
ى، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر الَْبْصرِيُّ، ثنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ التَّبُوذَِكيُّ، ثنا َهمَّاُم بن َيْحَي - ١٩٧١٢



: أَخَْبرَنِي ُعْرَوةُ بن الزُّبَْيرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت: ى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالََيحَْي
َن اللَِّه، َوِلذَِلَك َحرََّم الْفََواِحَش َما ظَْهرَ ال أََحَد أَغَْيُر ِم:َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْمْنَبرِ َيقُولُ

  ِمْنَها َومَا

  .َبطََن
  .ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ الزُّْهرِيُّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن أَْسَماَء

ا اْبُن َوْهبٍ، َعْن قُرَّةَ بن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ُيوُسفُ بن َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبدِ الَْحكَمِ، أََن - ١٩٧١٣
َها كَاَنْت إِذَا ثََرَدْت َشْيئًا َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمَعاِفرِيِّ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنَّ

إِنَُّه أَْعظَمُ ِللَْبَركَِة، َحدَّثََنا :َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ إِنِّي َسِمْعُت: غَطَّْتُه َحتَّى َيذَْهَب ثَْوُرُه، ثُّم قَالَْت
زِيَد، ، أَخَْبرَنِي ُيوُنُس بن َيَوْرُد بن أَحَْمَد بن لَبِيٍد الَْبْيرُوِتيُّ، ثنا الَْعبَّاُس بن الْوَِليِد بن يَزِيَد، أَْخَبرَنِي أَبِي، ثنا اَألْوَزاِعيُّ

قَاَم ِفيَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ،،أَنَّهُ َسِمَع أَْسَماَء بنَت أَبِي َبكْرٍ، َتقُولُ
  .َوَسلََّم فََخطَبََنا، فَذَكََر الَْحِديثَ

َحدَّثَنِي َجدِّي، َعْن أَبِيِه، : ْرِمِذيُّ ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد، َحدَّثَنِي أَُبو الَْحكَمِ اللَّيِْثيُّ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ التِّ - ١٩٧١٤
كُنَّ َيلَْبْسَن الدُّرُوَع ْيِه َوَسلََّم َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ،أَنَّ نَِساَء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .الُْمَعصْفَرَاِت َوُهنَّ ُمْحرَِماٌت
  .أَُبو الزَِّناِد َعْبُد اللَِّه بن ذَكَْوانَ َعْن ُعْرَوةَ َعْن أَْسَماَء

ن أَبِي الزَِّناِد، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الَْهاشِِميُّ، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ب - ١٩٧١٥
  قَِدَمْت َعِليَّ أُمِّي: َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

فَاْسَتفَْتْيُت النَّبِيَّ : قَالَْت ِفي َعْهِد قَُرْيشٍ وَِهَي ُمْشرِكَةٌ، إِذْ َعاَهُدوا َعاَهُدوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُمدَِّتهِْم،
  .نََعْم فَِصِلي أُمَِّك:َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أُمِّي قَدَِمْت َعِليَّ َوِهَي َراِغَبةٌ أَفَأَِصلَُها؟ قَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت

  .يَِتيُم ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍأَُبو اَألسَْوِد ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َنْوفَلٍ 
ْبِد الرَِّحيمِ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َع - ١٩٧١٦

ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسوَِد، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، َعْن : حَرَّانِيُّ، قَاالالَْبرِْقيُّ، ثنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْ
َرُجلٌ يُقَالُ : فَُيقَالُ لَُهإِنَّ الُْمْؤِمَن َيقُْعُد ِفي قَْبرِِه ِحنيَ َيْنكَِفئُ َعْنُه َمْن َيشَْهُدُه، :َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َنْم َناَمْت َعْيَناَك، َوإِنْ كَانَ غَْيَر ُمْؤِمنٍ، : ُهَو َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُُه، فَُيقَالُ لَُه: لَُه ُمَحمٌَّد َمْن ُهَو؟ فَإِنْ كَانَ ُمْؤِمًنا، قَالَ

  .َنمْ ال َناَمْت َعْينَاَك: ، فَقُلُْتُه وََيُخوُضونَ فَُخْضُت، فَُيقَالُ لَُهَواللَِّه َما أَْدرِي َسمِْعُت النَّاسَ َيقُولُونَ َشْيئًا: قَالَ
ُعْرَوةَ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن  - ١٩٧١٧

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَوُيَصلِّي َنْحوَ الرُّكْنِ بَْعَد أَنْ أُِمَر َيْصَدُع بَِما : قَالَْتأَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، 
  فَبِأَيِّ آالِء َربِّكُمَا: "أُِمَر َوُهَو َيقْرَأُ

  .َوالُْمْشرِكُونَ َيْسَمُعونَ] ١٣الرمحن آية "[ُتكَذَِّباِن
  .شَّاِميُّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن أَْسَماَءُمْدرٌِك ال
ْتَبةُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ بن ُمْدرٍِك الِْقْصرِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ، ثنا أَُبو ُخلَْيٍد ُع - ١٩٧١٨



ُعْرَوةَ بن الزُّبَْيرِ ُيَحدِّثُ، َعْن أُمِِّه أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، َحمَّاٍد، ثنا اْبُن ثَْوَبانَ، َحدَّثَنِي أَُبو ُمْدرٍِك،،أَنَّهُ َسِمَع 
  .ذََبْحَنا فََرسًا، فَأَكَلَْناُه َنْحُن َوأَْهلِ َبْيِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:قَالَْت

  .أَُبو َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ َعْن أَْسَماَء
َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َعْن ُعثَْمانَ بن َحكِيمٍ، - ١٩٧١٩

نُت َعْوٍف،أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى َبكْرِ بن َعْبدِ اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن َجدَّتِِه، فََما أَْدرِي أَْسَماُء بنُت أَبِي َبكْرٍ أَْو سُْعَدى ب
أََنا : َما َيْمنَُعِك َيا َعمَّةُ ِمَن الَْحجِّ؟ فَقَالَْت: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَى ُضَباَعةَ بنِت الزُّبَْيرِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، فَقَالَ

  .ْحرِِمي َواْشَترِِطي أَنَّ َمحِلِّي َحْيثُ َحَبسَْتنِيفَا: اْمَرأَةٌ َسِقيَمةٌ َوأََنا أََخاُف الَْحْبَس، قَالَ
  .َعبَّاُد بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ َعْن أَْسَماَء

، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُعَبْيُد بن يَِعيَش، ثنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ، أَْخبََرَنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق - ١٩٧٢٠
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : حَْيى بن َعبَّاِد بن َعْبدِ اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْتَي

  َيْستَِظلُّ ِفي ِظلِّ الْفََننِ ِمْنهَا:َوَسلََّم َوذَكََر ِسْدَرةَ الُْمنَْتَهى، قَالَ

  .َيِسُري ِفي ِظلِّ الْفََننِ ِمْنَها مِائَةُ َراِكبٍ ِفيَها ِفرَاُش الذََّهبِ كَأَنَّ ثََمَرَها الِْقاللُ:اِكبٍ، أَْو قَالَِمائَةَ َر
ٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب، َصاِحبُ الَْمغَازِي، ثنا إِْبَراهِيُم بن سَْع - ١٩٧٢١

ْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن َيحَْيى بن َعبَّاَد بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه، َعْن َجدَِّتِه أَ
َمَعُه، اْحَتَملَ أَُبو َبكْرٍ َمَعُه َخْمَسةَ آالِف ِدْرَهمٍ، أَْو لَمَّا َخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَخَرَج أَُبو َبكْرٍ :قَالَْت

وَاللَِّه إِنِّي َألَراُه قَدْ : فََدَخلَ َعلَْيَنا َجدِّي أَُبو قَُحافَةَ َوقَْد ذََهبَ َبصَُرُه، فَقَالَ: ِستَّةَ آالِف ِدْرَهمٍ، فَاْنطَلََق بَِها َمَعُه، قَالَْت
َوأََخذُْت أَْحَجاًرا فََوَضْعتَُها ِفي كَوٍَّة : كَال َيا أََبةُ، قَْد َتَرَك لََنا َخيًْرا كَِثريًا، قَالَْت: قُلُْت: َع نَفِْسِه، قَالَْتفََجَعكُْم بَِماِلِه َم

َضْع أَْنَت َيَدَك َعلَى َهذَا الْمَالِ،  :ِفي الْبَْيِت كَانَ أَبِي َيَضُع ِفيَها َمالَُه، ثُمَّ َوَضْعُت َعلَْيَها ثَْوًبا، ثُمَّ أََخذُْت بَِيِدِه فَقُلُْت
إِذَا كَانَ َتَركَ لَكُْم َهذَا فَقَدْ : ال َبأْسَ إِذَا كَانَ َتَرَك لَكُْم َهذَا الَْمالَ، ثُمَّ َرفَعَ َيَدُه فَقَالَ: فََوَضعَ َيدَُه، َوقَالَ: قَالَْت

  .َما َتَركَ لََنا شَْيئًا وَلَِكْن أَرَْدُت أَنْ أَُسكَِّن الشَّْيَخ بِذَِلَك فَال َواللَِّه: أَْحَسَن، َوِفي َهذَا لَكُمْ َبالغٌ، قَالَْت
إِْسحَاقَ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب، ثنا إِْبَراهِيُم بن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن - ١٩٧٢٢

  بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِيِه، َعْنَحدَّثَنِي َيحَْيى بن َعبَّاِد 

لَمَّا َوقََف َوقََف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِذي طًُوى، قَالَ أَُبو قَُحافَةَ : َجدَِّتِه أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت
: فَأَْشَرفُْت بِِه َعلَْيِه، فَقَالَ: َوقَْد كُفَّ َبَصرُُه، قَالَْت: أَظْهِريين َعلَى أَبِي قَُبْيسٍ، قَالَْت أَْي بنيَّةُ: الْبَنٍة لَُه ِمْن أَْصَغرِ وَلَِدِه
ُمقْبِال وَأََرى َرُجال َيسَْعى َبْيَن ذَِلَك السََّواِد : ِتلَْك الَْخْيلُ، قَالَْت: أََرى َسوَاًدا ُمْجَتِمًعا، قَالَ: َيا بينَّ َماذَا َتَرى؟ قَالَْت

َوَتلَقَّاُه الْخَْيلُ قَْبلَ أَنْ َيِصلَ : ذَاكَ َيا بينَّ الْوَازُِع، َيعْنِي الَِّذي َيأُْمُر الَْخْيلَ، فَأَْسرِِعي بِي إِلَى بَْيِتي، قَالَْت: َوُمْدبًِرا، قَالَْت
اَها َرُجلٌ فَاقَْتلََعَها ِمْن ُعُنِقَها، فَلَمَّا َدَخلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ َوِفي ُعُنقِ الْجَارَِيِة طَْوٌق لََها ِمْن َورِقٍ، فََتلَقَّ: إِلَْيِه، قَالَْت

أَال : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ، َوَدَخلَ الَْمْسجَِد، أََتاهُ أَُبو َبكْرٍ بِأَبِيِه َيقُوُدُه، فَلَمَّا َرآُه َرسُولُ اللَِّه َص
َيا َرُسولَ اللَِّه، ُهَو أََحقُّ أَنْ َيْمِشي إِلَْيَك، فَأَْجلََسهُ َبْيَن : َتَركَْت الشَّْيَخ ِفي َبْيِتِه حَتَّى أَكُونَ أََنا آِتيِه، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ

َصْدَرُه، َوقَالَ لَُه غَيِّرُوا َهذَا ِمْن : الَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْسِلْم، َوكَأَنَّ َرأَْسهُ ثََغاَمةٌ، فَقَ: َيَدْيِه، ثُمَّ َمَسحَ 
َيا أَُخيَّةُ : أَْنُشُد بِاللَِّه َوبِاِإلْسالمِ طَْوَق أُخِْتي، فَلَْم ُيجِْبُه أََحٌد، فَقَالَ: َشْعرِِه، ثُمَّ قَاَم أَُبو َبكْرٍ فَأََخذَ بَِيِد أُْخَتُه، قَالَ

  قََك فََواللَِّه إِنَّ اَألمَاَنةَ الَْيْوَم ِفي النَّاسِ قَِليلَةٌ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن اَألْحمَرِاحَْتِسبِي طَْو



بن ، َعْن َيْحَيى النَّاِقِد، ثنا ُمَحمَّدُ بن َيحَْيى الْقُطَِعيُّ، ثنا َوْهُب بن َجرِيرِ بن َحازِمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق
  .َعبَّاٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن أَْسَماَء، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

ةَ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا يُوُنُس بن ُبكَيْرٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَو - ١٩٧٢٣
أَسِْلْم :لَمَّا كَانَ َيْوُم الْفَْتحِ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألبِي قَُحافَةَ: أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت أَبِيِه، َعْن
  .َتْسلَْم

لُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا ا - ١٩٧٢٤
أَبِيِه، َعْن  ثنا َعْبدُ اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َيحَْيى بن َعبَّاِد بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، َعْن: َشْيَبةَ، قَاال

َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعَنا أَُبو َبكْرٍ، فَلَمَّا كُنَّا بِالَْعْرجِ َنزَلَْنا  َحَجْجَنا َمَع: أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت
للَِّه َصلَّى اللَّهُ اِحلَةُ َرُسولِ اَوَعاِئَشةُ إِلَى َجْنبِِه، وَأََنا إِلَى َجْنبِ أَبِي فَجَلََس أَُبو َبكْرٍ َيْنَتِظُر غُالَمُه، َوكَاَنْت رَاِحلَُتَنا َوَر

َبِعريٌ : أَْضلَلُْتُه الْبَارِحَةَ، قَالَ: أَْيَن َبِعُريَك؟ قَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم َواِحَدةً، فَطَلََع الُْغالُم َولَْيَس َمَعُه َبِعُريُه، فَقَالَ لَهُ أَُبو َبكْرٍ
  .اْنظُرُوا إِلَى َهذَا الُْمْجرِمِ َما َيفَْعلُ:للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَْبَتِسُم، َوَيقُولَُواِحٌد ُتِضلُُّه فَجََعلَ َيْضرُِبُه َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى ا
  .ُمَحمَُّد بن َعبَّاِد بن َعْبدِ اللَِّه بن الزُّبَْيرِ َعْن أَْسَماَء

١٩٧٢٥ -  

ى بن صَاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، ثنا فُلَْيُح بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا َيحَْي
أَيَُّها :َرقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْمْنَبَر، فَقَالَ: َعبَّاِد بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

َك فَافَْزُعوا إِلَى الشَّْمَس وَالْقََمَر آيََتاِن ِمْن آَياِت اللَِّه ال تَْنَخِسفَانِ ِلَمْوِت أََحٍد َوال ِلحََياِتِه، فَإِذَا َرأَيُْتْم ذَِل النَّاُس، إِنَّ
أَلْفًا، َشكَّ فُلَْيٌح، َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ بِغَْيرِ الصَّالِة َوالصََّدقَِة وَإِلَى ذَكْرِ اللَِّه، َوقَْد َرأَْيُت ِمْنكُْم َخْمِسَني أَلْفًا، أَوْ َسْبِعَني 

اللَُّهمَّ اْجَعلُْه ِمْنُهْم، أَيَُّها :اْدُع اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي ِمنُْهْم، فَقَالَ: ِحسَابٍ ِمثْلَ ُصوَرةِ الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ، فَقَاَم َرُجلٌ، فَقَالَ
أَُبوَك فُالٌنَألبِيِه الَِّذي كَانَ ُيْنَسُب :َمْن أَبِي؟ فَقَالَ: َشْيٍء أُنْزِلَ إِال أَخَْبرُْتكُْم بِهِفَقَاَم َرُجلٌ، فَقَالَالنَّاُس لَْن َتسْأَلُونِي َعْن 

  ).إِلَْيِه 
  .َوْهُب بن كَْيَسانَ أَُبو ُنعَْيمٍ َعْن أَْسَماَء

ثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا ُحَمْيدُ بن اَألْسَوِد، ثنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّ - ١٩٧٢٦
َدَخلَ َعِليَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : َسِمْعُت أَْسَماَء بنتَ أَبِي َبكْرٍ، َتقُولُ: الضَّحَّاُك بن ُعثَْمانَ، َحدَّثَنِي َوْهُب بن كَْيَسانَ، قَالَ

فََما أَْحصَْيُت َبْعدَ : َيا أَْسَماُء، ال ُتْحِصي فَُيْحِصي اللَُّه َعلَْيِكقَالَْت أَْسَماُء:أََنا أَِكيلُ َشْيئًا، َوأَُعدُّ، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم َو
  .ذَِلَك الَْيْومِ شَْيئًا َخلَقَُه اللَُّه َوال َعَدْدُتُه بَْعَد َيوِْمي

  الُْمطَِّلُب بن َعْبِد

  .ْن أَْسَماَءاللَِّه بن َحْنطَبٍ َع
َعنِ  َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ُسفَْيانُ بن َحْمَزةَ، َعْن كَِثريِ بن زَْيٍد، - ١٩٧٢٧

ال ُتْحِصي فَُيْحِصي :للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى ا
  .َعلَْيِك

  .ُمَجاِهدُ بن َجْبرٍ َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ
 ، َعْنَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زِيَاٍد - ١٩٧٢٨



إِنَّ الَِّذي أَْعَمى اللَُّه قَلَْبُه : أَفْرِدُوا الَْحجَّ، َوَدعُوا قَْولَ أَْعَماكُْم، فَقَالَ َعْبُد اللَِّه بن َعبَّاسٍ: قَالَ اْبُن الزُّبَْيرِ: ُمَجاِهٍد، قَالَ
ُد اللَِّه بن َعبَّاسٍ،،َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َصَدَق عَْب: أَْنَت، أَال َتسْأَلُ أُمََّك َعْن َهذَا؟ فَأَْرَسلَ إِلَْيَها، فَقَالَْت

  .َجالِ وَالنَِّساِءَعلَْيِه َوَسلََّم ُحجَّاًجا فََجَعلَْناَها ُعْمَرةً، فََحلَلَْنا اِإلْحاللَ كُلَُّه حَتَّى َسطََعِت الَْمَجاِمُر َبْيَن الرِّ
اَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َجرِيٌر، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زِيَاٍد، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَح - ١٩٧٢٩

قَلَْبُه إِنَّ الَِّذي أَْعَمى اللَُّه : أَفْرِدُوا الَْحجَّ، َوال َتْسَمعُوا قَْولَ أَْعَماكُْم، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ: قَالَ اْبُن الزُّبَْيرِ: ُمَجاِهٍد، قَالَ
َصَدقَ اْبُن َعبَّاسٍ َعبَّاٍسقَدِْمَنا ُحجَّاًجا فَأََمَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : أَْنَت أَْرِسلْ إِلَى أُمَِّك فََسلَْها فَأَْرَسلُوا إِلَى أَْسَماَء، فَقَالَْت
  ِت الَْمَجاِمُر َبْيَن الرِّجَالِاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنِحلَّ، فَأَْحلَلَْنا الِْحلِّ كُلَُّه َحتَّى َسطََع

  .َوالنَِّساِء
  .َما َرَوى اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن أَْسَماَء

  .أَيُّوُب َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ
ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعنِ ا - ١٩٧٣٠

َيا َرُسولَ اللَِّه َما ِلي َشْيٌء إِال َما أَْدَخلَ َعلَيَّ الزُّبَْيُر أَفَأُْنِفُق ِمْنُه؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت
  .ِكأَْنِفِقي َوال ُتوِكي فَُيوكَى َعلَْي:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 أَيُّوَب، َعنِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن - ١٩٧٣١
ِلي مَالٌ إِال َما أَْدَخلَ َعلَيَّ الزُّبَْيُر َبْيتَُه،  َيا َرُسولَ اللَِّه لَْيَس: فَقُلُْت: اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

  .َيا أَْسَماُء، أَعِْطي َوَتَصدَِّقي، َوال ُتوِكي فَُيوكَى َعلَْيِك:فَقَالَ
وَهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا عَْبُد الْ - ١٩٧٣٢

َيا َرُسولَ اللَِّه، وَاللَِّه َما ِلي إِال ِممَّا : قُلُْت: َحدَّثَتْنِي أَْسَماُء بنُت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت: أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، قَالَ
  .ى َعلَْيِكال ُتوِكي فَُيوكَ:أَْدَخلَ َعلَيَّ الزُّبَْيُر َبْيَتُه فَأُْعِطي؟ قَالَ

، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن أَيُّوَب - ١٩٧٣٣
  .ال ُتوِكي فَُيوكَى َعلَْيِك:َم، قَالَأَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثَنَا - ١٩٧٣٤

: َحدَّثَتْنِي أَْسَماُء بنُت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت: ُمَسدٌَّد، ثنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراهِيَم، ثنا أَيُّوُب، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ُملَْيكَةَ، قَالَ
  .أَْعِطي َوال ُتوِكي فَُيوكَى َعلَْيِك:َيا َرسُولَ اللَِّه، َما ِلي َشْيٌء إِال َما أَْدَخلَ الزُّبَْيُر َبْيَتُه، أَفَأُْعِطي ِمْنُه؟ قَالَ: ُتقُلْ

زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فََضاٍء الَْجوَْهرِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُعَبْيِد بن ِحَسابٍ، ثنا َحمَّاُد بن  - ١٩٧٣٥
كُْنتُ أَْخُدُم الزَُّبيَْر، َوكَانَ لَُه فََرٌس، َوكُْنُت أَسُوُسُه فَلَْم َيكُْن ِمَن :اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

شُّ لَُه َوأَقُوُم َعلَْيِه، ثُمَّ إِنِّي أََصْبُت خَاِدًما، َجاَء النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ الِْخْدَمِة َشْيٌء أََشدَّ َعِليَّ ِمْن ِسَياَسِة الْفََرسِ، كُْنتُ أَحَْت
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبٌي فَأَْعطَانِي َخادًِما، وكَفَتْنِي ِسيَاَسةَ الْفََرسِ، فَأَلْقَْت َعنِّي مُْؤَنَتُه

  .َناِفُع بن ُعَمَر َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ
ثنا َسعِيُد بن أَبِي : َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، َوَعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، الِْمْصرِيَّاِن، قَاال - ١٩٧٣٦

ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرسُولُ اللَّ: َمْرَيَم، ثنا َناِفُع بن ُعَمَر، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت
: َيا َربِّ أُمَِّتي أُمَِّتي، فََيقُولُ: إِنِّي َعلَى حَْوِضي حَتَّى أَنْظَُر َمْن َيرُِد َعلَْيكُْم مِنِّي، َوسََيرُِد أُنَاٌس ُدونِي، فَأَقُولُ:َوَسلََّم



اللَُّهمَّ إِنَّا َنُعوذُ بَِك أَنْ : أَْعقَابِهِْمفَكَانَ اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ، َيقُولُ َشَعْرَت َما َعِملُوا َبْعَدَك؟ َواللَِّه َما زَالُوا َيْرجُِعونَ َعلَى
  .َنْرجَِع َعلَى أَْعقَابَِنا أَْو ُنِغَري دِيَنَنا

١٩٧٣٧ -  

لَْيِه َوَسلََّم صَلَّى َصالةَ الْكُُسوِف، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َوَعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بإسناده، أن َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع
َسَجَد فَأَطَالَ السُُّجوَد، ثُمَّ فَقَاَم فَأَطَالَ الِْقَياَم، ثُمَّ رَكََع فَأَطَالَ الرُّكُوَع، ثُمَّ َرفََع، فََسَجَد فَأَطَالَ السُّجُوَد، ثُمَّ َرفََع، فَ

حَتَّى لَْو أنِّي اْختََرأُْت َعلَْيَها لَجِئُْتكُْم بِِقطَاٍف ِمْن ِقطَاِفَها، َودََنْت ِمنِّي النَّاُر حَتَّى  قَْد قُرَِّبْت مِنِّي الَْجنَّةُ:اْنَصَرَف، فَقَالَ
مَاَتْت ُجوًعا،  حََبَسْتَها َحتَّى: َما َشأْنُ َهِذِه؟ قَالُوا: أَْي َربِّ، َوأََنا َمعَُهْم، فَإِذَا اْمرَأَةٌ َحْسَناَء َتْخِدُشَها ِهرَّةٌ، فَقُلُْت: قُلُْت

  .ِمْن َحشِيشٍ أْوَحشَاِئشِ اَألْرضِ:َحِسْبُت، قَالَ: ال أَطَْعَمْتَها َوال أَْرَسلَْتَها َتأْكُلُقَالَ َناِفٌع
: كَةَ، قَالََحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا َناِفُع بن ُعَمَر، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْي - ١٩٧٣٨

اْرَضِخي بَِما :َيا َرسُولَ اللَِّه، لَْيَس ِلي مَالٌ إِال َما ُيْدِخلُ الزَُّبْيُر َبْيَتُه، أَفَأَْرَضُخ ِمْنُه؟ قَالَ: قَالَْت أَْسَماُء بنُت أَبِي َبكْرٍ
  .اْسَتطَْعِت، َوال ُتوِكي فَُيوِكي اللَُّه َعلَْيِك

  .اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َحمَّاُد بن َيْحَيى اَألَبحُّ َعنِ
نِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا َحمَّاُد بن َيْحَيى، َع - ١٩٧٣٩

لَْيَس ِلي َمالٌ إِال َشْيٌء : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قُلِْتَسأَلْتُ َرسُولَ اللَّهِ َص: ُملَْيكَةَ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت
  .اْرَضِخي َوال ُتوِكي فَُيوكَى َعلَْيِك:ُيْدِخلُُه الزَُّبْيُر، قَالَ

  َجِميلُ بن َعنَْبَسةَ أَُبو النَّْضرِ الَْبْصرِيُّ َعنِ اْبنِ أَبِي

  .ُملَْيكَةَ
َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن : َمَد، ثنا طَالُوُت بن َعبَّاٍد، ثنا َجمِيلُ بن َعْنَبَسةَ أَُبو النَّْضرِ، قَالََحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْح - ١٩٧٤٠

يِْتَي َيا َرسُولَ اللَِّه، لَْيسَ ِلي مَالٌ فَأَْرَضُخ إِال َما أَْدَخلَ َب: قُلُْت: أَبِي ُملَْيكَةَ، ُيَحدِّثُ َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت
  .َيا أَْسَماُء، اْرَضِخي َوال ُتوِكي فَُيوكَى َعلَْيِك:الزَُّبْيُر، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ُمَحمَُّد بن ُسلَْيمٍ الَْمكِّيُّ َوَعْبدُ الَْجبَّارِ بن الَْوْرِد َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ
دُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا َوكِيُع بن الْجَرَّاحِ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَم - ١٩٧٤١

َسأَلُْت النَّبِيَّ : َبكْرٍ، قَالَْتُمَحمَِّد بن ُسلَْيمٍ الَْمكِّيُّ، َوعَْبُد الْجَبَّارِ بن الَْورِْد، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي 
هُ َيأْتِينِي السَّاِئلُ فَأََتَصدَُّق َعلَْيِه ِمْن َبْيِت الزَُّبْيرِ ِمْن غَْيرِ إِذْنِِه؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت

  .اْرَضِخي َوال ُتوِكي فَُيوكَى َعلَْيِك:َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َحجَّاُج بن أَْرطَاةَ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَالْ

أََنا الَْحجَّاُج بن أَْرطَاةَ، َعنِ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ الْمَْوِصِليُّ، ثنا ُهشَْيٌم، قَالَ - ١٩٧٤٢
الرُّطَُبَيعْنِي :َيا َرُسولَ اللَِّه، َما َيِحلُّ ِلي ِمْن َمالِ الزَُّبْيرِ؟ قَالَ: قُلُْت: ، قَالَْتاْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ

  .الطََّعاَم
َدةَ، ي زَاِئَحدَّثََنا ُشَعْيُب بن ِعْمَرانَ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا َعْبَدانُ بن ُمحَمٍَّد الَْعْسكَرِيُّ، ثنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِ - ١٩٧٤٣

  َعْن



َدَخلَِت امَْرأَةٌ النَّاَر ِفي :الََحجَّاجٍ، ثنا اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
  .ِهرَِّتَها

  .َخاِلٌد أَُبو َعقِيلٍ َعْن أَْسَماَء
ثنا أَُبو زَْيٍد َعْبدُ : اعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َوَعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السرح املصريان، قَاالَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنَب - ١٩٧٤٤

رِ، مَّا قََتلَ اْبَن الزَُّبْيالرَّْحَمنِ بن أَبِي الِْغْمرِ، ثنا ِضَماُم بن إِْسَماعِيلَ، َعْن َعِقيلِ بن َخاِلٍد، أَنَّ أََباُه كَانَ َمَع الَْحجَّاجِ لَ
اعْزِِلي َما كَانَ لَِك ِمْن َمالٍ َعْن َمالِ َعْبِد اللَِّه بن : قُل لََها َيقُولُ لَِك الَْحجَّاُج: فََبَعثَُه إِلَى أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، فَقَالَ

َيْخُرُج ِمْن َهذَا الَْحيِّ ِمْن ثَِقيفٍ :لَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُأَفَْعلَُها بِاْبنِ أَْسَماَء؟ َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع: الزَُّبْيرِ، فَقَالَْت
َرَجْعتُ إِلَْيِه فَأَْخبَْرُتُه، فَلَْم َرُجالِن، أََحُدُهَما َيكِْذُب، وَاآلَخُر ُمبٌِريفَأَمَّا الْكَذَّاُب فَقَْد َعَرفَْناُه َوَما أَْحَسُبُه إِال الُْمبَِري، فَ

  .َيكَْرْه ذَِلَك
  .ُد اللَِّه َموْلَى أَْسَماَء َعْن أَْسَماَءَعْب

أَُخو الزُّْهرِيِّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمْسِلمٍ،  - ١٩٧٤٥
َمْن كَانَ ُيْؤِمُن :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: قَالَْت َعْن َمْولًى َألْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، َعْن أَْسَماَء،

ذْ ذَاكَ لِِقَصرِ أُُزرِِهْم، َوكَاُنوا إِ ِمْنكُنَّ بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَال َتْرفَْع َرأَْسَها حَتَّى َنْرفََع ُرءُوَسَنا أَنْ َيَرْيَن َعْوَراِت الرَِّجالِ
  .َيأْتَزِْرنَ َهِذهِ النَّمَِرةَ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ١٩٧٤٦

 بن ُمْسِلمٍ، َعْن َمْولًى الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، ثنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، ثنا ُوهَْيُب بن َخاِلٍد، َعنِ النُّْعَمانِ بن َراِشٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه
َيا مَْعَشَر النَِّساِء، َمْن كَانَ ِمْنكُنَّ ُتْؤِمُن بِاللَِّه :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَْتَألْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ

قَصَِريةً َمَخافَةَ أَنْ َتْنكَِشَف  َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَال َتْرفَعِ اْمَرأَةٌ رَأَْسَها َحتَّى َيْرفََع الرِّجَالُ ُرُءوَسُهمَْوذَِلَك أَنَّ أُُزَرُهْم كَاَنْت
  .َعْوَراُتُهْم
زُّْهرِيِّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا أَُخو ال - ١٩٧٤٧

َيا َمْعَشَر الُْمْؤِمَناِت، ال َتْرفَعِ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لُأَخَْبرَنِي َمْن َسِمَع أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، َتقُو
  .اْمَرأَةٌ رَأَْسَها قَْبلَ أَنْ َيْرفََع اِإلَماُم َرأَْسُهِمْن ِضيقِ ِثَيابِ الرِّجَالِ

نِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا َوْهيُب بن جَرِيرٍ، ثنا أَبِي، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَ - ١٩٧٤٨
نََّها َسِمَعتْ َسِمْعُت النُّْعَمانَ بن َراِشٍد، ُيَحدِّثُ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َمْولًى َألْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، َعْن أَْسَماَء، أَ: قَالَ

َمْن كَانَ ِمْنكُنَّ ُتْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَال َتْرفَْع َرأْسََها :لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ ِللنَِّساِء َعلَى الِْمْنبَرَِرسُولَ اللَِّه صَلَّى ال
  .قُْصُر َعْنُهْم فَتَْبُدو َعْورَاتُُهْمَألنَُّه كَاَنْت َبْيَنُهمْ َحادَّةٌ فََيلَْبُسونَ ِثيَاًبا َت: َحتَّى َيْرفََع الرِّجَالُ ُرُءوَسُهْمقَالَْت

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا عَْبُد السَّالمِ بن - ١٩٧٤٩

َماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنََّها َحْربٍ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُعَبْيِد اللَِّه، أَْو َعْبِد اللَِّه َمْولَى أَْس
َهِذهِ ُجبَّةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا قُبَِض كَاَنْت ِعْندَ :أَخَْرَجْت إِلَْيِه ُجبَّةً طََياِلَسةً ِمْن ِديبَاجٍ، فَقَالَْت
  .ْنِدي َتْغِسلَُها ِللْمَرِيضِ ُيسَْتْشفَى بَِهاَعاِئَشةَ، فَلَمَّا قُبَِضْت َعاِئَشةُ أََخذْتَُها فَهَِي ِع

ْن َعطَاٍء، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد، َع - ١٩٧٥٠
قَْد كُنَّا َنفَْعلُ ذَِلَك َمَع َمْن ُهَو َخْيٌر مِْنكََتْعنِي النَّبِيَّ :ِمَنى بِلَْيلٍ، فَقَالَْتجِئَْنا َمَع أَْسَماَء إِلَى : َعْن َمْولًى َألْسَماَء، قَالَ



  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، َعْن َحجَّاجِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر - ١٩٧٥١

كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : ْتأَْرطَاةَ، َعْن أَبِي ُعَمَر، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ،أَنََّها أَخَْرَجْت ُجبَّةً َمْزرُوَرةً بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَ
لَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ، ثنا اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيلَْبُس َهِذِه ِفي الْحَْربِ، َحدَّثََنا َعْبُد ال

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمثِْلِه، َعْبُد الَْواِحِد بن زَِياٍد، َعنِ الَْحجَّاجِ، ثنا أَُبو ُعَمَر، َخَتُن َعطَاٍء، َعْن أَْسَماَء، َعنِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
َمَر، َعْن أَْسَماَء، ا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا عَْبُد الرَّحِيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َحجَّاجٍ، َعْن أَبِي ُعَحدَّثََن

  َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .بِِمثِْلِه
لُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخال - ١٩٧٥٢
أَْي بينَّ، َهلْ غَاَب الْقََمُر؟ َوِهَي : أَْخَبرَنِي َعْبُد اللَِّه، َموْلَى أَْسَماَء، َعْن أَْسَماَء، أَنََّها قَالَْت لَْيلَةَ َجْمعٍ: ُجرَْيجٍ، قَالَ

َوقَْد غَاَب الْقََمرُ، : أَْي بينَّ، َهلْ غَاَب الْقََمُر؟ قَالَ: َصلِّي َوقَْد َنَزلَْت عِْنَد الْمُْزَدِلفَِة، فَقُلُْت ال، فََصلَّْت َشْيئًا، ثُمَّ قَالَْتُت
َجْمرَةَ، ثُمَّ َرَجَعْت فََصلَّتِ الصُّْبَح ِفي َمْنزِِلَها، فَارَْتِحلُوا فَارَْتَحلَْنا، ثُمَّ َمَضيَْنا بَِها َحتَّى رََمِت الْ: َنَعْم، فَقَالَْت: قُلُْت

أَْي بنيَّإِنَّ نَبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَِذنَ ِللظُُّعنِ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن : أَْي َهْنتَاُه لَقَْد غَلََسْت، فَقَالَْت: فَقُلُْت لََها
  .ثنا َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه، َموْلَى أَْسَماَء ِمثْلَُهالُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، 

  الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد الثَّقَِفّي َعْن أَْسَماَء
يَّا، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زِيَاٍد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن زَكَرِ - ١٩٧٥٣

: َجاَءْت أَْسَماُء َمَع َجوَارٍ لَهَا، َوقَْد ذََهَب َبَصُرَها، فَقَالَْت: َعْن قَْيسِ بن اَألْحَنِف الثَّقَِفيِّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، قَالَ
لَْيأُْمْر لََنا بَِهِذِه الِْعظَامِ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَُمُروُه فَ: لَْيَس هَُهَنا، قَالَْت: أَْيَن الَْحجَّاُج؟ فَقُلَْنا

  فَإِذَا َجاَء فَأَْخبُِروهُ أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: إِذَا َجاَء قُلَْنا لَُه، قَالَْت: َوَسلََّمَيْنَهى َعنِ الُْمثْلَِةقُلَْنا

  .َيخُْرُج ِفي ثَِقيٍف كَذَّاٌب َوُمبٌِري:َوَسلََّم َيقُولُ
  .َيْعلَى بن َحْرَملَةَ أَُبو أَبِي الُْمَحيَّاِة َعْن أَْسَماَء

، َعْن أَبِيِه َيعْلَى َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َيْحَيى بن َيْعلَى اَألْسلَِميُّ أَُبو الُْمَحيَّاِة - ١٩٧٥٤
قَِدْمُت َمكَّةَ َبْعَدَما : الَبن َحْرَملَةَ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، ثنا أَُبو الُْمحَيَّاِة، َعْن أَبِيِه، قَ

أََما آنْ ِلَهذَا الرَّاِكبِ أَنْ : ُه أَْسَماُء بنتُ أَبِي َبكْرٍ الَْحجَّاَج، فَقَالَْتُصِلَب أَْو قُِتلَ اْبُن الزُّبَْيرِ بِثَالثَةِ أَيَّامٍ، فَكَلََّمُت أُمُّ
اْسكُِتي فَإِنَِّك َعجُوٌز قَْد َخرِفِْت، : ال وَاللَِّه َما كَانَ ُمَناِفقًا، َولَقَْد كَانَ َصوَّاًما ِقَواًما، قَالَ: الْمَُناِفُق، قَالَْت: َينْزِلَ؟ قَالَ

َيْخُرُج ِمْن ثَِقيٍف كَذَّاٌب َوُمبٌِري، فَأَمَّا :َما َخرِفُْت، ُمْنذُ َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: قَالَْت
ُمبِريُ :فَقَالَ الَْحجَّاُج ِفي َحِديثِِه: َبةََزاَد أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْي. الْكَذَّاُب فَقَْد َرأَيَْناُه َتعْنِي الُْمخَْتاَر، َوأَمَّا الْمُبُِري فَأَْنَت

  .الُْمَناِفِقَني
ُمَحيَّاِة، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ثنا أَُبو الْ - ١٩٧٥٥
َيا أُمَّْه، إِنَّ أَِمريَ الُْمْؤِمنِنيَ : جُ اْبَن الزُّبَْيرِ َدَخلَ الَْحجَّاُج َعلَى أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، فَقَالَ لََهالَمَّا قََتلَ الَْحجَّا: أَبِيِه، قَالَ

َمْصلُوبِ، اْنظُْر َحتَّى َما ِلي إِلَْيَك ِمْن حَاَجٍة، وَلَْسُت لََك بِأُمٍّ، وَلَِكْن أُمُّ الْ: أَْوصَانِي بِِك، فََهلْ لَِك ِمْن َحاَجٍة؟ قَالَْت
  أَُحدِّثَُك َحِديثًا َسِمْعُتُه مِْن



َيْخُرُج ِفي ثَِقيٍف كَذَّاٌب َوُمبٌِري، :َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  .ُمبٌِري ِللُْمَناِفِقَني:َناُه، َتعْنِي الُْمخَْتاَر، َوأَمَّا الْمُبُِري فَأَْنَت، قَالَ الَْحجَّاُجفَأَمَّا الْكَذَّاُب فَقَْد َرأَْي

  .أَُبو َنوْفَلِ بن أَبِي َعقَْربٍ الَْعرِجيِيُّ َعْن أَْسَماَء
َوُد بن َشيَْبانَ، َحدَّثَنِي أَُبو َنْوفَلِ بن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ثنا اَألْس - ١٩٧٥٦

نْ َنفَُروا َصلََب الَْحجَّاُج بن ُيوُسَف عَْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ َعلَى َعقََبِة الَْمِديَنِة لُِيرِي ذَِلَك قُرَْيًشا، فَلَمَّا أَ: َعقَْربٍ، قَالَ
السَّالُم َعلَْيَك أََبا خَُبْيبٍ قَالََها ثَالثَ : ى َمرَّ َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر، فََوقََف َعلَْيِه، فَقَالََجَعلُوا َيُمرُّونَ َوال َيِقفُونَ َعلَْيِه حَتَّ

َمْوِقُف َعْبدِ  ذَِلكَ الَْحجَّاَجَمرَّاٍت، لَقَْد َنَهيُْتَك َعْن ذَا، قَالََها ثَالثَ َمرَّاٍت، لَقَْد كُْنَت صَوَّاًما قَوَّاًما َتِصلُ الرَِّحَم، فََبلَغَ 
َيُه، َوقَْد ذََهَب َبَصُرَها، فَأََبتْ اللَِّه بن ُعَمَر، فَاْسَتنَْزلَُه فََرَمى بِِه ِفي قُُبورِ الَْيُهوِد، َوبََعثَ إِلَى أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ أَنْ َتأِْت

وَاللَِّه ال آِتَيكَ َحتَّى َتْبَعثَ إِلَيَّ َمْن َيْسحَُبنِي : كِ بِقُُرونِِك، قَالَْتفَأَْرَسلَ إِلَْيَها لََتجِيئَنَّ أَْو َألبَْعثَنَّ إِلَْيِك َمْن َيْسَحُب
قَالَ َيا غُالُم َناوِلْنِي ِسْبتِيَِّتي، فََناَولَُه َنْعلَْيِه، فَقَاَم َوُهَو َيَتَودَّفُ َحتَّى أََتاهَا، فَ: بِقُُرونِي، فَأََتى َرسُولَُه إِلَْيِه فَأَخَْبَرُه، فَقَالَ

  رَأَيُْتَك أَفَْسْدَت َعلَْيِه ُدْنيَاُه، َوأَفَْسَد: كَْيَف َرأَْيِت اللَّهَ َصَنَع بَِعُدوِّ اللَِّه؟ قَالَْت: لََها

َعاَم طََعاَم َرسُولِ اللَّهِ نِطَاٌق أُغَطِّي بِِه طَ: َعلَْيَك آِخرََتَك، َوأَمَّا َما كُْنتَ ُتَعيُِّرهُ بِذَاِت النِّطَاقَْينِ، أََجلْ قَْد كَانَ ِلي نِطاقاِن
إِنَّ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن النَّْملِ، ونطاقٌ ال ُبدَّ ِللنَِّساِء ِمْنُه، َوقَْد َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى 

فَخََرَج َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمَّدٍ : ْد َعَرفَْناُه، َوأَمَّا الُْمبُِري فَأَْنَت ذَاَك، قَالَِفي ثَِقيٍف ُمبًِريا وَكَذَّاًبا، فَأَمَّا الْكَذَّاُب فَقَ
ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، ثنا َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق الَْحْضرَِميُّ، ثنا اَألْسَوُد بن َشْيَبانَ، َعْن أَبِي َنْوفَلِ : الَْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، قَالَ

  .أَبِي َعقَْربٍ َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، ِمثْلَُهبن 
  .أَُبو الَْعاِلَيِة الَْبَراُء َعْن أَْسَماَء

أَخَْبرَنِي أَبِي، ثنا الَْحَسُن بن أَبِي الَْحْسَناِء، : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا َنْصُر بن َعِليٍّ، قَالَ - ١٩٧٥٧
: َهذَا اَألِمُري الَْحجَّاُج، فَقَالَْت: بِي الَْعاِلَيةِ الَْبَراِء، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، أَنَّ الَْحجَّاَج، لَمَّا َدَخلَ َعلَْيَها ِقيلَ لَهَاَعْن أَ

َوُمبًِريافَأَمَّا الْكَذَّاُب فَقَْد َرأَيَْناُه، َوأَمَّا الُْمبُِري فَأَْنتَ  إِنَّ ِفي ثَِقيٍف كَذَّاًبا:أََما إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ).ُهَو 

  .ُمْسِلٌم الْقُرِّيُّ َعْن أَْسَماَء
صٍ َعْمُرو بن ثنا أَُبو حَفْ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، وَُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، قَاال - ١٩٧٥٨
َدَخلَْنا َعلَى أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ فََسأَلَْناَها َعنِ الُْمْتَعِة؟ :ثنا أَُبو َداُوَد، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن ُمْسِلمٍ الْقُرِّيِّ، قَالَ: َعِليٍّ، قَالَ
  :فَقَالَْت

  .َمفََعلَْناَها َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .اْبُن َتْدُرَس َعْن أَْسَماَء

  .كُثَْيُر بن ُعَبْيٍد َعْن أَْسَماَء
  .َعاِمُر بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ

بن َعْبدِ  َحمَُّدَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي أَُبو اَألْسَوِد ُم - ١٩٧٥٩
كُْنُت مَرَّةً ِفي أَْرضٍ قَطََعَها نَبِيُّ اللَِّه َصلَّى :الرَّْحَمنِ، َعْن َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

َخَرجَ الزَُّبْيُر َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَلََنا جَارٌ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ألَبِي َسلََمةَ، َوالزُّبَْيرِ ِمْن أَْرضِ النَِّضريِ، فَ



ْيٍء قَطُّ َوأََنا َحاِملٌ بِاْبَنةٍ ِمَن الَْيُهوِد، فَذََبَح َشاةً فَطُبَِخْت فََوَجْدُت رَِحيَها، فََدَخلَنِي ِمْن رِيحِ اللَّْحمِ َما لَْم ُيْدِخلُنِي ِمْن َش
، َوَما ِلي ِمْن َحاَجٍة إِلَى ُتْدَعى َخِدَجيةَ، فَلَْم أَْصبِْر فَاْنطَلَقُْت فََدَخلُْت َعلَى اْمرَأَِتِه أقْتَبُِس ِمْنَها َناًرا لََعلََّها ُتطِْعمُنِيِلي 

انَِيةَ أقَْتبُِس مِثْلَ ذَِلَك، ثُمَّ الثَّاِلثَةَ فَلَمَّا َرأَْيُت ذَِلكَ النَّارِ، فَلَمَّا َشَمْمُت رَِحيُه، َوَرأَْيُتُه ازَْدْدُت َشرا، فَأَطْفَأَُتُه، ثُمَّ جِئُْت الثَّ
ال إِال الْعََربِيَّةُ أََتْت َتقَْتبُِس َناًرا، : أََدَخلَ َعلَْيكُْم أََحٌد؟ قَالَْت: قََعْدُت أَْبِكي َوأَْدُعو اللََّه، فََجاَء َزْوجُ الَْيُهوِديَِّة فَقَالَ

َجُب إِلَيَّ ِمْن ِتلْكَ كُلُ ِمنَْها أََبًدا أَوْ ُتْرسِِلي ِمْنَها إِلَْيهَا، فَأَْرَسلَتْ إِلَيَّ بِقَْدَحٍة، وَلَْم َيكُْن ِفي اَألْرضِ َشْيٌء أَْعفَال آ: فَقَالَ
  .الْقَْدَحةُ َعْرقَةٌ: اَألكْلَِةقَالَ اْبُن ُبكَْيرٍ

  ُمَحمَُّد بن الُْمْنكَِدرِ َعْن

  .أَْسَماَء
ةُ بن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي أَُساَم - ١٩٧٦٠

ال ُتوِكي فَُيوِكي :ِه َوَسلََّمزَْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن الْمُْنكَِدرِ، أَنَّ أَْسَماَء بنَت أَبِي َبكْرٍ، قَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .اللَُّه َعلَْيِك
ن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َوكِيٌع، َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َعْن ُمَحمَِّد ب - ١٩٧٦١

َها َعاِئَشةَ، وَالزَُّبْيُر غَاِئٌب، فََدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْمُْنكَِدرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنََّها زَاَرْت أُخَْت
  .َما َعلَى الْمَْرأَِة أَنْ ال تَطَيََّب َوزَْوُجَها غَاِئٌب:فََوَجَد رِيَح طِيبٍ، فَقَالَ

اُج بن الشَّاِعرِ، ثنا ُحَجْيُن بن الْمُثَنَّى، ثنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السِّرَاُج، ثنا َحجَّ - ١٩٧٦٢
 صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ، الْعَزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ الَْماجُِشونُ، َعْن ُمَحمَِّد بن الْمُْنكَِدرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، َعنِ النَّبِيِّ

الصَّالةُ َوالصَِّياُم، َوَيأِْتيِه الَْمِلُك ِمْن َنْحوِ الصَّالِة فََيُردُُّه، َوِمْن َنْحوِ : ْبَرُه َحفَّ بِِه َعَملُُه الصَّاِلُحإِذَا َدَخلَ اإلِْنَسانُ قَ:قَالَ
: ُمَحمٌَّد، قَالَ: َرُجلٍ؟ قَالََوأَيُّ : َما َتقُولُ ِفي َهذَا الرَُّجلِ؟ قَالَ: الصَِّيامِ فََيُردُُّه، فَيَُناِديِه اْجِلْس، فََيْجِلُس، فََيقُولُ لَُه

َعلَى ذَِلَك ِعْشَت َوَعلَْيِه ُمتَّ، َوَعلَْيِه ُتْبَعثُ، : فََيقُولُ َواللَِّه َما أَْدرِي َسِمْعتُ النَّاَس َيقُولُونَ شَْيئًا فَقُلُْتُه، فََيقُولُ الَْمِلُك
  ةٌ َمَعَها َسْوطٌ َتْمَرُتهُ َجْمَرةٌ،وُتقَيَُّض لَُه دَابَّةٌ ِفي قَْبرِِه سَْوَداُء ُمظِْلَم: قَالَ

  .فََيْضرُِبُه َما َشاَء اللَُّه ال َيْسَمُع صَْوَتُه أََحٌد فََيْرَحُمُه
  .طَلَْحةُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َبكْرٍ َعْن أَْسَماَء

دَنِيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، ثنا َمِعُني بن ِعيَسى، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ الَْم - ١٩٧٦٣
َشْيٌء أَْعطَاَها إِيَّاُه النَّبِيُّ صَلَّى ُشَعْيبِ بن طَلْحَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ،أَنَُّه لَمَّا قُِتلَ اْبُن الزَُّبْيرِ كَانَ ِعْنَدَها 

  .للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسقٍَط فَفَقََدْتُه، فَأَمََرْت بِطَلَبِِه فَلَمَّا َوَجَدْتهُ َخرَّتْ َساجَِدةًا
  .قَْيُس بن اَألْحَنِف َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ

َنا جَرِيٌر، َعْن يَزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن قَْيسِ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن َراهََوْيِه، أَ - ١٩٧٦٤
  .َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َينَْهى َعنِ الُْمثْلَِة:بن اَألْحَنِف، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

  .ٌب َوُمبٌِريِمْن ثَِقيٍف َرُجالِن كَذَّا:َوَسِمْعُتُه َيقُولُ - ١٩٧٦٥
  .الَْماجُِشونُ َعْن أَْسَماَء

َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا يُوُسُف بن الَْماجُِشوِن، َعْن أَبِيِه،  - ١٩٧٦٦
ْيِه َوَسلََّم َيأْتِيَنا بَِمكَّةَ كُلَّ َيْومٍ َمرََّتْينِ، فَلَمَّا كَانَ َيْوًما ِمْن ذَِلكَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت



لسَّاعَِة بِأَبِي َوأُمِّي َما َجاَء بِِه ِفي َهِذِه ا: َيا أََبةُ، َهذَا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َجاَءَنا ِفي الظَّهِريَِة، فَقُلُْت
  َهلْ َشعَْرَت أَنَّ:إِال أَمٌَر، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إِنَّ ِعْنِدي : الصََّحاَبةُفَقَالَ أَُبو َبكْرٍ:فَالصََّحاَبةُ َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: اللََّه قَْد أَِذنَ ِلي ِفي الُْخُروجِ؟فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ
بِثَمَنَِها بِأَبِي أَْنتَ : بِثََمنَِها َيا أََبا َبكْرٍقَالَ:اِحلََتْينِ قَْد َعلَفُْتُهَما ُمْنذُ كَذَا وَكَذَا اْنِتظَاًرا ِلَهذَا الَْيْومِ، فَُخذْ إِْحَداُهَما، فَقَالَلََر

َها فََرَبطَتَْها بِبَْعِضِه فَخََرَجا فََمكَثَا ِفي الَْغارِ ِفي َجَبلِ ثَْورٍ، فََهيَّأَْنا لَُهْم َسفْرَةً، ثُمَّ قَطََعْت نِطَاقَ: َوأُمِّي إِنْ ِشئَْت، قَالَْت
 َمَخافَةَ أَنْ َيكُونَ ِفيِه َهاَمةً، فَلَمَّا اْنَتَهَيا إِلَْيِه َدَخلَ أَُبو َبكْرٍ الَْغاَر قَْبلَُه، فَلَْم ْتُرْك ِفيِه ُجحًْرا إِال أَْدَخلَ ِفيِه أَْصُبَعُه

خََرُجوا َيطُوفُونَ ِفي قَُرْيشُ ِحَني فَقَُدوُهَما ِفي بَِغاِئهَِما، َوَجَعلُوا ِفي النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمائَةَ َناقٍَة، َو َوَخَرَجْت
َيا َرسُولَ اللَِّه إِنَُّه لَيََراَنا، : اُه ُمَواجِهَ الْغَارِجَِبالِ َمكَّةَ حَتَّى اْنَتَهْوا إِلَى الْجََبلِ الَِّذي ُهَما ِفيِه، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ لَِرُجلٍ َيَر

لَوْ :لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَال إِنَّ َمالِئكَةً َتْستُُرَنا بِأَجْنَِحتَِهافََجلََس ذَِلكَ الرَُّجلُ، فََبالَ ُموَاجَِه الَْغارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ َص:فَقَالَ
ِلُج ِمْن لَ َهذَافََمكَثَا ثَالثَ لَيَالٍ َيرُوُح َعلَْيهَِما َعاِمُر بن فَُهْيَرةَ َمْولَى أَبِي َبكْرٍ غََنًما َألبِي َبكْرٍ، َوُيْدكَانَ َيرَاَنا َما فََع

لََم اْنَصَرفَ بَِغَنِمِه إِلَْيهَِما، ِعْنِدِهَما، فَُيصْبُِح َمَع الرَُّعاِة ِفي مََراِعَها، َوَيرُوُح َمَعُهْم َوَيَتطَأْطَأُ ِفي الَْمْشيِ حَتَّى إِذَا أَظْ
  فََيظُنُّ الرَُّعاةُ أَنَُّه َمَعُهْم، َوعَْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ يَظَلُّ بَِمكَّةَ َيْبطُشُ اَألْخبَاَر، ثُمَّ

كََباِئٍت، ثُمَّ َخَرَجا ِمَن الَْغارِ فَأََخذَا َعلَى السَّاِحلِ  َيأْتَِيُهَما إِذَا أَظْلََم فَُيْخبِْرُهَما، ثُمَّ ُيدِْلُج ِمْن ِعْنِدِهَما فَُيصْبُِح بَِمكَّةَ
ُريُه، َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ َرُجال فََجَعلَ أَُبو َبكْرٍ َيِسُري أََماَمُه، فَإِذَا َخِشَي أَنْ يُْؤَتى ِمْن َخلِْفِه سَاَر َخلْفَُه فَلَْم َيَزلْ كَذَِلَك َمِس

هَاٍد يَْهِدينِي، يُرِيُد الْهِدَاَيةَ ِفي الدِّينِ َوَيْحَسُبهُ : َمْن َهذَا َمَعَك؟ فََيقُولُ: ذَا لَِقَيُه القٍ قَالَ ألَبِي َبكْرٍَمْعُروفًا ِفي النَّاسِ، فَإِ
: ى َمْجِلسِ بين ُمدِْلجٍ، فَقَالَاآلَخُر َدلِيال، َحتَّى إِذَا كَاَنا بِأَْبيَاِت قُدَْيٍد َوكَانَ َعلَى طَرِيِقهَِما َعلَى السَّاِحلِ َجاَء إِْنَسانٌ إِلَ

ذَانَِك : ةُ بن َماِلٍكقَْد َرأَْيُت َراِكَبْينِ َنْحَو السَّاِحلِ، فَإِنِّي أََرى أََحَدُهَما لَصَاِحُب قُرَْيشٍ الَِّذي َيْبُغونَ، فَقَالَ ُسَراقَ
ارَِيَتُه فَسَارََّها فَأََمَرَها أَنْ َتخُْرَج بِفََرِسِه وََتُحطُّ رُْمَحُه َوال َتُنُصُبهُ َراِكَباِن ِممَّْن َبَعثَْنا ِفي طَلَبِِه ُيواسِ الْقَْوَم، ثُمَّ َدَعا َج

ا فََدَنْوُت ِمْنُهَم: قَالَ ُسَراقَةَُحتَّى َيأِْتَيُه ِفي قََرارِهِ بَِمْوضُوعِ كَذَا َوكَذَا، ثُمَّ َيجِيئَُها فََركََب فََرَسهُ ثُمَّ َخَرَج ِفي آثَارِِهَما، فَ
ْنَخرَِها، فَأَخَْرْجُت ِقداًحا ِفي َحتَّى إِنِّي َألْسَمُع ِقَراَءةَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ رَكَْضُت الْفََرَس فََوقََعْت بِِم

ي حَتَّى اتََّبْعُتُه، فَأَْدَركُْتُه بِمِثْلِ ذَِلَك الْمَْوِضعِ، ِكَنانَِتي فََضرَْبُت بَِها أَُضرُُّه أَْم ال أَُضرُُّه فََخَرجَ ال َتُضرُُّه، فَأََبْت َنفِْس
  َتُضرُُّه، فَأََبْت نَفِْسيفََوقََعِت الْفََرُس فَاسَْتْخَرْجُت َيَدُه َمرَّةً أُْخَرى، فََضَرْبتُ بِالِْقدَاحِ أَُضرُُّه أَْم ال أَُضرُُّه فَخََرَج ال 

إِنِّي أََرى سََيكُونُ لََك شَأًْنا : الْمَْوِضعِ َخِشيُت أَنْ ُيِصيَبنِي مِثْلَ َما أََصابَنِي فََناَدْيُتُه، فَقُلُْت َحتَّى إِذَا كُْنتُ بِِمثْلِ ذَِلَك
بَ لَُه فَكََتَب لَُه، قَالَ أَنْ َيكُْتفَِقْف أُكَلُِّمَك، فََوقََف النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَُه أَنْ َيكُْتْب لَهُ أََماًنا، فَأََمَرُه 

َيْوُم :ُه َعلَْيِه َوَسلََّمفَلَمَّا كَانَ َيْوُم ُحَنْينٍ جِئْتُ بِالِْكتَابِ فَأَخَْرْجُتُه ونَاَدْيتُ أََنا ُسَراقَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ: ُسَراقَةُ
َيا َرسُولَ اللَِّه إِنِّي َرُجلٌ ذُو : ال الُْجمَّاَر فَذَكَْرُت لَُه شَْيئًا أَْسأَلُُه، فَقُلُْتفََما َشبَّْهُت َساقَُه ِفي غَُررِِه إِ: َوفَاٍءقَالَ ُسَراقَةُ

ِلي ِفي ذَِلَك ِمْن أَْجرٍ؟  َنَعمٍ، وإِنَّ الِْحيَاَض تَْمُأل ِمَن الَْماِء فََيشَْرُب فََيفُْضلُ ِمَن الَْماِء ِفي الِْحيَاضِ فََيرُِد الْهََملُ، فََهلْ
  .َنَعْم ِفي كُلِّ كَبٍِد َحرَّى أَْجٌر:قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَ

  .فَاِطَمةُ بنُت الْمُْنِذرِ َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ
  .ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ َعْن فَا ِطَمةَ

  .َباٌب



َنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أَ - ١٩٧٦٧
سُِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َدمِ الْحَْيَضِة ُيِصيُب الثَّْوَب؟ : الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

  .ُه بِالَْماِء، ثُمَّ تَْنَضُحُه َوُتصَلِّي ِفيِهَتقْرُِض:فَقَالَ
ْنِذرِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْم - ١٩٧٦٨

  َرأَةٌ النَّبِيَّ َصلَّىسَأَلَِت اْم: أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، أَنََّها قَالَْت

إِذَا :َيا َرُسولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت إِْحَداَنا إِذَا أَصَاَب ثَْوَبَها الدَُّم ِمَن الْحَْيَضِة كَْيَف َتْصَنُع؟ قَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
  .ْنَضْحهُ بِالَْماِء، ثُمَّ لُِتَصلِّأَصَاَب إِْحَداكُنَّ الدَُّم ِمَن الَْحْيَضِة فَلَْتقْرِْضُه، ثُمَّ ِلَت

ْن فَاِطَمةَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َع - ١٩٧٦٩
لنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َدمِ الْحَْيضِ، ُيِصيبُ الثَّْوَب؟ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، أَنََّها سَأَلَِت ا

  .حُتِّيِه، ثُمَّ اقْرِِضيِه بِالَْماِء، ثُمَّ اْنَضِحيِه:فَقَالَ
َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، ثنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، - ١٩٧٧٠

َم َعْن َدمِ الْحَْيضِ ُيِصيبُ فَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنََّها سَأَلَْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .ِحيِهُحتِّيِه ثُمَّ اقْرِِضيِه بِالَْماِء ثُمَّ اْنَض:الثَّْوَب؟ فَقَالَ
ارِِث، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الَْح - ١٩٧٧١

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  سُِئلَ: َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت
  .ِلَتُحتَُّه، ثُمَّ ِلَتقْرِْضُه بِالَْماِء، ثُمَّ لُِتَصلِّي ِفيِه:َوَسلََّم َعنِ الثَّْوبِ ُيصِيُبُه الدَُّم ِمَن الَْحْيضَِة، قَالَ

، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْحَيى بن َسِعيٍد - ١٩٧٧٢
  َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي

  .َتُحتَُّه، ثُمَّ َتقْرِْضُه بِالَْماِء:َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ إِْحدَاَنا ُيِصيُب ثَْوَبَها َدُم الَْحْيضِ، كَْيفَ َتصَْنُع بِِه؟ قَالَ: قُلُْت: َبكْرٍ، قَالَْت
بن ُعْرَوةَ،  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، أََنا ُمفَضَّلُ بن فََضالَةَ، َعْن ِهَشامِ - ١٩٧٧٣

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سُِئلَ َعنِ الثَّْوبِ َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنََّها أَْخبََرْتَها أَنّ َرسُولَ اللَِّه َص
  .ِلَتُحتَُّه، ثُمَّ ِلَتقْرِْضُه، ثُمَّ لَِتْنَضْحُه، ثُمَّ لُِتَصلِّي ِفيِه:ُيِصيُبهُ الدَُّم ِمَن الَْحْيَضِة؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن ا - ١٩٧٧٤
إِْحَداَنا : ْتَسأَلَتِ اْمرَأَةٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: فَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

  .ِلَتُحتَُّه، ثُمَّ ِلَتقْرِْضُه، ثُمَّ لَِتْنَضْحُه بَِماٍء فَُتَصلِّي ِفيِه:ُيصِيُب ثَوَْبَها َدُم الْحَْيَضِة؟ فَقَالَ
، َعْن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ - ١٩٧٧٥

أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْمَرأَةٌ، فََسأَلَْتُه َعنِ : ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت
  .رِِضيِه، َواْنَضِحي بَِقيَّةَ ثَوْبِِكُخِذيِه فَُحتِّيِه، ثُمَّ اقْ:الْحَْيضِ ُيصِيُب ثَْوبَ إِْحدَاَنا؟ قَالَ

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا - ١٩٧٧٦

ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْتُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء، قَالَ
  .ُحتِّيِه ثُمَّ اقْرِِضيِه بِالَْماِء ثُمَّ اْنَضِحيِه َوَصلِّي ِفيِه:َوَسلََّم َعْن َدمِ الْحَْيَضِة ُيِصيُب الثَّْوَب؟ فَقَالَ



َس، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعنِ اْمَرأَِتِه فَاِطَمةَ بنِت َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا ِعيَسى بن ُيوُن - ١٩٧٧٧
َم إِْحَداَنا ُيصِيُب ثَوَْبَها َدُم الْمُْنِذرِ، َعْن َجدَِّتَها أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، أَنَّ امَْرأَةً َسأَلْتِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .ثُمَّ ِلَتقْرِْضُه بِالَْماِء، ثُمَّ ُتصَلِّي ِفيِه لَِتُحكَُّه،:الْحَْيضِ؟ فَقَالَ
حِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف التُّْستَرِيُّ، ثنا َيْحَيى بن غَْيالنَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُبَزيْغٍ، َعْن َرْو - ١٩٧٧٨

ْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنََّها سَأَلَْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه الْقَاِسمِ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْم
إِذَا َرأَْت إِْحَداكُنَّ ذَِلَك ِفي ثَْوبَِها :َيا َرسُولَ اللَِّه، إِْحدَاَنا َتحِيُض ِفي ثَْوبَِها َوَتَرى الدََّم؟ فَقَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت

ثنا َوِكيٌع، ح َوَحدَّثََنا رِْضُه بِالَْماِء ثُمَّ لَِتْنَضْحُه ولُْتَصلِّي ِفيِه، َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، فَلَْتقْ
ْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت ُمْصَعُب بن إِْبَراهِيَم بن َحْمزَةَ، ثنا أَبِي، ثنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي َحازِمٍ، ِكالُهَما، َع

  .الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
  .َباٌب

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، - ١٩٧٧٩

َنَحْرَنا َعلَى َعْهدِ :ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت َعْن َمْعَمرٍ، َوالثَّْورِيِّ، َعْن ِهَشامِ بن
  .َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرًسا فَأَكَلَْنا لَْحَمُه

مَّاُد بن َزْيٍد، ثنا ِهَشاٌم، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماءَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم، ثنا َح - ١٩٧٨٠
  .كَانَ لََنا فََرٌس َعلَى َعْهدِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنَحْرنَاُه، فَأَكَلَْنا لَْحَمُه:بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن ِهَشامِ بن  َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن - ١٩٧٨١
َعلَْيِه  كَانَ لََنا فََرٌس َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه:ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

  .َوَسلََّم، فَذََبحَْناُه، فَأَكَلَْناُه
َعْن ِهَشامِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َجرِيٌر، َوَعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ،  - ١٩٧٨٢

َنحَْرَنا َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :بنتِ أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء
  .َوَسلََّم فََرًسا وََنْحُن بِالَْمِديَنِة، فَأَكَلَْناُه

بَْراِهيمُ بن َناِئلَةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، ح َوَحدَّثََنا إِ - ١٩٧٨٣
ذََبْحَنا فََرًسا :َء، قَالَْتأَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا َيحَْيى بن َسِعيٍد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَما

  َمَعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .فَأَكَلَْناُه
ِهَشامِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن  - ١٩٧٨٤

ا فََرًسا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ذََبحَْن:ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت
  .َوَسلََّم فَأَكَلَْناُه
وَِيةَ الزَُّبْيرِيُّ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدٍ الرَّاِسبِيُّ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه الصَّفَّاُر، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَعا - ١٩٧٨٥

أَكَلَْنا لَْحَم فََرسٍ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ :بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت ِهَشاُم
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ا أَُبو َشْيَبةَ بن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُعثَْمانُ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد الَْخيَّاطُ الرَّاَمُهْرمُزِيُّ، ثن - ١٩٧٨٦



َمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماءَ َسِعيٍد الُْمرِّيُّ، ثنا الِْمْنهَالُ بن َخِليفَةَ، َعْن َخاِلِد بن َسلََمةَ، َعنِ الْبَهِيِّ َمْولَى الزَُّبيْرِ، َعْن فَاِط
  .كَانَ لََنا فََرٌس َعلَى َعْهدِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذََبحَْناُه فَأَكَلَْناُه:ْتبنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَ

  باب
ْنِذرِ، الُْم َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، أََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت - ١٩٧٨٧

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا : ، فَقَالَْتَعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنَّ اْمرَأَةً ِمَن األَْنَصارِ َجاَءِت َجاَءتِالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  لََعَن اللَُّه الْوَاِصلَةَ:أَفََنِصلَُها؟ فَقَالَأَْنكَْحنا ُجوَْيرَِيةً لََنا، َوكَاَنْت َمرِيَضةً فََتَمزََّق شَْعُر رَأِْسَها 

  .َوالُْمْسَتْوِصلَةَ
ِطَمةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعنِ اْمَرأَِتِه فَا - ١٩٧٨٨

  .ةَبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه سُِئلَ َعنِ الْوَِصالِ ِفي الشَّْعرِ؟فَلََعَن الْوَاِصلَةَ َوالُْمْسَتْوِصلَأَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، َعنِ النَّ
ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، ثنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ، َعْن - ١٩٧٨٩

إِنَّ : لَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتفَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنَّ امَْرأَةً َجاَءْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
  .لََعَن اللَُّه الْوَاِصلَةَ َوالُْمْسَتْوِصلَةَ:فَأَِصلَُها؟ فَقَالَاْبنَِتي َعُروٌس َوقَدْ أََصابََها َحْصَبةٌ فََتَمزََّق شَْعُرَها أَ

ثنا ُعثَْمانُ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ،  - ١٩٧٩٠
: بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْتثنا عَْبَدةُ : أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

أَصَاَبْتَها َهِذِه الْقُْرَحةُ، َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ اْبَنِتي َعرُوٌس َوقَْد : َجاَءِت امَْرأَةٌ إِلَى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
  .لََعَن اللَُّه الْوَاِصلَةَ وَالُْمْستَْوِصلَةَ:فََتَمزََّق َشْعُرَها أَفَأَِصلُ لََها قَصَّةً؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بن َعْبِد الَْحكَمِ، أََنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، َعْن َعْمرِو بن الْحَارِِث،  َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه - ١٩٧٩١
  َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه بن

صَلَّى اللَّهُ  أََتِت النَّبِيَّأَبِي فَْرَوةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، أَنَّ امَْرأَةً 
لََعَن اللَّهُ :َيا َنبِيَّ اللَِّه، إِنَّ اْبنَِتي َعُروٌس، َوقَْد أََخذَْتَها الَْحْصَبةُ فََتَساقَطَ شَْعُرَها أَفَأَِصلَُها؟ فَقَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت

  .الَْواِصلَةَ وَالُْمْستَْوِصلَةَ
ا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثن - ١٩٧٩٢

  .أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملََعَن الَْواِصلَةَ وَالُْمْستَْوِصلَةَ
  .َباٌب

ِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْب - ١٩٧٩٣
فََدَخلْتُ كُِسفَِت الشَّْمُس َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، :بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

: َيا َعاِئَشةُ َما َشأْنُ النَّاسِ؟ فَقَالَْت: َعلَى َعاِئَشةَ ِفي ُحْجرَِتَها، وَالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقُلُْت
َشاَرْت بَِرأْسَِها َتْحِكي أَْي َنَعمَْوأَْوَمأَ أَُبو النُّْعَمانِ سُْبَحانَ اللَِّه، وَأَ: آَيةٌ؟ قَالَْت: سُْبَحانَ اللَِّه وَأَشَاَرْت بَِيِدَها، قُلُْت

  .بِرَأِْسِه
َعْبُد اللَِّه بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا - ١٩٧٩٤

اِلُك بن أََنسٍ، َومُفَضَّلُ بن فَضَالَةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت َعْبِد الَْحكَمِ، ثنا َم
  أَتَْيُت َعاِئَشةَ َزْوجِ: أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت



َما ِللنَّاسِ؟ : اُس ِقَياٌم ُيَصلُّونَ، فَإِذَا ِهَي قَاِئَمةٌ فَقُلُْتالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني كَسَفَِت الشَّْمُس، فَإِذَا النَّ
فَقُْمُت َحتَّى َجاَءنِي الَْغْشُي، : آَيةٌ؟ َوأَشَاَرتْ أَْي نََعْم، قَالَْت: سُْبَحانَ اللَِّه، فَقُلُْت: فَأََشاَرْت بَِيِدَها إِلَى السََّماِء، َوقَالَْت

َما ِمْن َشْيٍء كُْنُت لَمْ أََرهُ إِال :أِْسي الَْماَء، فََحِمَد اللََّه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قَالَفََجَعلُْت أَُصبُّ فَْوَق َر
لْقُُبورِ مِثْلَ، أَْو قَرِيًبا ِمْن ِفْتَنِة الدَّجَّالِ، قَْد َرأَْيُتُه ِفي َمقَاِمي َهذَا، َحتَّى الَْجنَِّة َوالنَّارِ، فَإِنَُّه أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّكُْم ُتفَْتُنونَ ِفي ا

يُْؤَتى أََحدُكُْم، فَُيقَالُ َما ِعلُْمَك بَِهذَا الرَُّجلِ؟ فَأَمَّا الُْمْؤِمُن، أَوِ الُْموِقُن، ال أَْدرِي أَيَّ ذَِلكَ : ال أَْدرِي أَيَّ ذَِلَك قَالَْت
َنمْ : لَُه للَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاءََنا بِالَْبيِّنَاِت وَالُْهَدى فَأََجبَْنا، َوآَمنَّا، وَاتََّبْعنَا، فَُيقَالُُمَحمٌَّد َرُسولُ ا: قَالَْت، فََيقُولُ

ال أَْدرِي : لَْت أَْسَماُء، فََيقُولَُصاِلحًا، قَْد َعِلْمَنا أَنْ كُْنَت لَُمْؤِمًنا، َوأَمَّا الُْمَناِفُق، أَوِ الْمُْرَتاُب، ال أَْدرِي أَيَّ ذَِلَك قَا
  .َسِمْعُت النَّاسَ َيقُولُونَ َشْيئًا فَقُلُْتُه

ْن فَاِطَمةَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َع - ١٩٧٩٥
ُخسِفَِت الشَّْمُس َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، أَنََّها قَالَْتبنِت الُْمْنِذرِ، َعْن 

  فََدَخلُْت الَْمْسجَِد َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقُلُْت

آَيةٌ؟ فَأَْوَمأَْت بِرَأِْسَها أَْي َنَعْم، فَقَاَم : سُْبَحانَ اللَِّه َوأَْوَمأَتْ بِرَأِْسَها إِلَى السََّماِء فَقُلُْت: نُ النَّاسِ؟ فَقَالَْتَما َشأْ: ِلَعاِئَشةَ
َن الْقِْرَبِة فَفََتْحُت رَأَْسَها فََجَعلْتُ أُُصبُّ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَطَالَ الْقَِياَم َحتَّى أََخذَنِي َدوَاٌر، فََدنَْوُت ِم

األَْنصَارِ، َوَجَعلْتُ َعلَى َرأِْسي، فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى َتَجلَِّت الشَّْمُس، َولََغطَ نِسَْوةٌ ِمَن 
أَمَّا َبْعدُ، :َحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ: َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْتَيا َعاِئَشةُ، َما فََعلَ : أُْسِكُتُهنَّ، فَقُلُْت

إِلَى أَنَّكُْم ُتفَْتُنونَ ِفي قُُبورِكُمْ أُوِحَي  فَإِنَُّه لَْيسَ َشْيٌء لَْم أَكُْن رَأَْيُتُه إِال قَْد رَأَْيُتُه ِفي َمقَاِمي حَتَّى الَْجنَِّة وَالنَّارِ، وَإِنَُّه قَْد
َما َتقُولُ ِفي َهذَا الرَُّجلِ الَِّذي كَانَ ِفيكُْم؟ فَأَمَّا : قَرِيًبا، أَْو مِثْلَ، ِفْتَنِة الدَّجَّالِ، يُْؤَتى أََحدُكُْم ِفي قَْبرِِه، فَُيقَالُ لَُه

قَْد َعِلْمَنا أَنََّك كُْنَت َتقُولُ : َجاَءَنا بِالْبَيَِّناِت َوالُْهَدى فَأَجَْبَنا، وَاتََّبعَْنا فَُيقَالُ لَُهُهَو ُمَحمَّدٌ َرسُولُ اللَِّه : الُْمْؤِمُن فََيقُولُ
  .ال أَْدرِي، فَُيقَالُ ال َدَرْيَت فَُيْغلَظُ لَُه ِفي قَْبرِِه: ذَِلَك فََنمْ صَاِلًحا، َوأَمَّا الُْمَناِفُق الْمُْرتَاُب، فََيقُولُ

َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن  - ١٩٧٩٦
َما َشأْنُ : ُتَصلِّي، فَقُلُْتأََتْيُت عَاِئَشةَ فَإِذَا النَّاُس ِقَياٌم، وَإِذَا ِهيَ : فَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

  النَّاسِ؟
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فَقُْمُت َحتَّى َتَجالنِي : آَيةٌ؟ فَأََشاَرْت بَِرأِْسَها أَيْ َنَعْم، قَالَْت: سُْبَحانَ اللَِّه، فَقُلُْت: فَأََشاَرْت بَِيِدَها إِلَى السََّماِء، َوقَالَْت
فََحِمَد فََحِمدَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، َوأثَْنى : ى رَأِْسي الَْماَء، قَالَْتالَْغْشُي، فََجَعلْتُ أَُصبُّ َعلَ
َوالنَّارِ، َوإِنَُّه قَْد أُوِحيَ َما ِمْن َشْيٍء لَْم أَكُْن َرأَْيُتُه إِال قَدْ رَأَْيُتُه ِفي َمقَاِمي َهذَا حَتَّى الَْجنَِّة :َعلَْيِه ِحَني اْنصََرَف، َوقَالَ

َمِسيحِ الدَّجَّالِ، يُْؤَتى أََحُدكُْم، إِلَى أَنَّكُْم تُفَْتُنونَ ِفي الْقُُبورِ مِثْلَ، أَْو قَرِيًبا ال أَْدرِي أَيَّ ذَِلَك قَالَتْ أَْسَماُء، ِمْن ِفْتَنِة الْ
ُهَو ُمَحمٌَّد َرُسولُ : ْؤِمُن، أَوِ الُْموِقُن، ال أَْدرِي أَيَّ ذَِلَك قَالَْت أَْسَماُء، فََيقُولَُما ِعلُْمَك بَِهذَا الرَُّجلِ؟ فَالُْم: فَُيقَالُ لَُه

َوأَمَّا الْمَُناِفُق،  قَْد َعِلْمَنا أَنْ كُْنَت لَُمْؤِمًنا بِهِ َيقُولَُها ثَالثَ مَرَّاٍت،: اللَِّه َجاءََنا بِالَْبيِّنَاِت وَالُْهَدى، فَأَجَْبَنا َواتََّبْعَنا، فَُيقَالُ
  .َسِمْعتُ النَّاسَ َيقُولُونَ َشْيئًا فَقُلُْت: أَوِ الْمُْرَتاُب، ال أَْدرِي أَيَّ ذَِلَك قَالَْت أَْسَماُء، فََيقُولُ

ِه بن ُنَمْيرٍ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو أَُسامَةَ، َوَعْبُد اللَّ - ١٩٧٩٧
ةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َعْن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، كُلُُّهْم، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَم

َما َشأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَاَرْت بَِيِدَها : ا النَّاُس ِقَياٌم، َوإِذَا ِهَي ُتَصلِّي، فَقُلُْتأَتَْيُت َعاِئَشةَ فَإِذَ: أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت
  :َنْحَو السََّماِء، َوقَالَْت

َعلَى َرأِْسي ِمَن آَيةٌ؟ فَأَشَاَرتْ بِرَأِْسَها أَْي َنَعْم، فَقُْمُت َحتَّى َتَجالنِي الَْغْشُي، َوَجَعلُْت أَُصبُّ : سُْبَحانَ اللَِّه، فَقُلُْت
َما ِمْن َشْيٍء أُرِيُتُه إِال َرأَيُتهُ :فََحِمَد َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه بَِما ُهَو أَْهلُُه، َوقَالَ: الَْماِء، قَالَْت

إِلَيَّ أَنَّكُْم تُفَْتُنونَ ِفي الْقُُبورِ مِثْلَ، أَْو قَرِيًبا، ال أَْدرِي أَيَّ ذَِلَك قَالَْت  ِفي َمقَاِمي َهذَا َحتَّى الَْجنَِّة وَالنَّارِ، َوقَْد أُوِحَي
مَّدٌ ُمَح: َما ِعلُْمَك بَِهذَا الرَُّجلِ؟ فَأَمَّا الُْمْؤِمُن، فََيقُولُ: أَْسَماُء، ِمْن ِفْتَنِة الَْمِسيحِ الدَّجَّالِ، يُْؤَتى أََحدُكُْم، فَُيقَالُ لَُه

َنْم َصاِلًحا فَقَْد َعِلْمَنا أَنََّك كُْنتَ : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَءَنا بِالَْبيَِّناِت وَالُْهَدى، فَأََجْبَنا وَاتََّبْعنَا، فَُيقَالُ
ال أَْدرِي َسِمْعتُ النَّاسَ َيقُولُونَ شَْيئًا فَقُلُْتُه، : ذَِلَك قَالَْت، فََيقُولُُتْؤِمُن بِاللَِّه، َوأَمَّا الُْمَناِفُق، أَوِ الْمُْرَتاُب، ال أَْدرِي أَيَّ 

َعْن فَاِطَمةَ بنِت  َحدَّثََنا ُمْصَعبُ بن إِبَْراهِيَم بن َحْمَزةَ، ثنا أَبِي، ثنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ،
  .اَء، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهالْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَم

  .َباٌب
مِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، ثنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ، َعْن ِهَشا - ١٩٧٩٨

  .ُسْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََمَرُهْم بِِعَتاقٍَة ِحَني كُسِفَِت الشَّْمفَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َع
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا - ١٩٧٩٩

ْن فَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ثنا َزاِئَدةُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َع
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََمَر بِالْعَِتاقَِة ِعْنَد كُُسوِف الشَّْمسِ

قَدَِّميُّ، ثنا غَنَّاُم بن َعِليٍّ، َعْن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْم - ١٩٨٠٠
  .كُنَّا ُنؤَْمُر بِالِْعَتاقَِة ِعْنَد كُُسوفِ الشَّْمسِ:ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء، قَالَْت

يُد بن إِْسَحاَق، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَبِي، ثنا َسِع - ١٩٨٠١
َخَرَجْت أَْسَماُء بنُت أَبِي َبكْرٍ ِحَني هَاَجَرْت وَِهَي ُحْبلَى بَِعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، فَقَِدَمتْ : َوفَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، أهنما قَاال



، ثُمَّ خََرَجْت ِحَني نُِفَسْت إِلَى إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَتْحنِكَُهفَأََخذَُه َرسُولُ ِقَباَء، فَُنِفَسْت بِعَْبِد اللَِّه بَِها
َعةً َنلَْتِمُسَها قَْبلَ أَنْ فََمكَثَْنا َسا: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنَها فََوَضَعُه ِفي ِحْجرِِه، ثُمَّ َدَعا بَِتْمَرٍةقَالَْت َعاِئَشةُ

 َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت َنجَِدَهافََمَضَغهَا، ثُمَّ َوَضَعَها ِفي ِفيِه، فَإِنَّ أَوَّلَ َشْيٍء َدَخلَ بَطَْنُه لَرِيُق َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه
ثُمَّ َجاَء بَْعُد َوُهَو اْبُن َسْبعِ ِسنِنيَ أَْو ثََماِن ِسنَِني ِلُيبَايَِع َرُسولَ اللَِّه ثُمَّ َمَسَحُه َوصَلَّى َعلَْيِه َوَسمَّاُه َعْبَد اللَِّه، :أَْسَماُء

   ِحَني َرآُه ُمقْبِالَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرُه بِذَِلَك الزُّبَْيُر، فََتَبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .مَّ َباَيَعُهإِلَْيِه، ثُ
  .َباٌب

ْن فَاِطَمةَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َع - ١٩٨٠٢
َيا َرسُولَ اللَِّه ِلي جَاَرةٌ، : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتبنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، أَنَّ امَْرأَةً َسأَلَتِ النَّبِيَّ 

 صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَْي ُضرَّةٌ، فَكَرَِهْت أَنْ َتقُولَ ُضرَّةً، فََعلَيَّ ُجنَاٌح أَنْ أََتَشبَّعَ بَِما لَمْ أَْعطَْه؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه
  .َما لَْم ُيْعطَ كَالبِسِ ثَوَْبْي زُورٍالُْمَتَشبُِّع بِ:َوَسلََّم

ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ : َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، وََيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، قَاال - ١٩٨٠٣
َيا َرسُولَ : ُمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنَّ امَْرأَةً، قَالَْتبن أَبِي الزَِّناِد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الْ

؟ فَقَالَ لََها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَِّه إِنَّ ِلي َزْوًجا، َوإِنَّ ِلي جَاَرةً، فََهلْ َعِليَّ ُجَناحٌ أَنْ أََتَشبََّع ِعْنَدَها بَِما لَْم ُيْعِطين زَْوجِي
  .الُْمَتَشبُِّع بَِما لَْم ُيْعطَ كَالبِسِ ثَوَْبْي ُزورٍ:لَْيِه َوَسلََّماللَُّه َع

َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ،  - ١٩٨٠٤
َيا : َجاَءِت امَْرأَةٌ إِلَى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت: بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت فَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء

لَّى اللَُّه َعلَْيِه اللَِّه َص َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ ِلي َضرَّةً، فََهلْ َعِليَّ ُجنَاٌح أَنْ أََتَشبََّع ِمْن زَْوجِي بَِما ال ُيْعِطينِي؟ فَقَالَ َرسُولُ
  الُْمَتَشبُِّع:َوَسلََّم

  .بَِما لَْم ُيْعطَ كَالبِسِ ثَْوَبْي زُورٍ
َعْن ِهَشامِ بن  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا َيْحَيى بن سَِعيٍد، - ١٩٨٠٥

الُْمَتشَبُِّع بَِما لَْم :قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْتُعْرَوةَ، َعْن فَ
  .ُيْعطَ كَالبِسِ ثَْوَبيْ ُزورٍ

ثنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ،  - ١٩٨٠٦
الُْمَتَشبُِّع بَِما لَْم ُيْعطَ كَالبِسِ ثَوَْبْي :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

  .ُزورٍ
ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمزَةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا  - ١٩٨٠٧

ُع بَِما لَْم ُيْعطَ كَالبِسِ الْمَُتَشبِّ:َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .ثَوَْبْي ُزورٍ
ى بن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َيحَْي - ١٩٨٠٨

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْتَعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َع
  .الُْمَتَشبُِّع بَِما لَْم ُيْعطَ كَالبِسِ ثَوَْبْي زُورٍ:َوَسلََّم



  باب
، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ - ١٩٨٠٩

  أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، أَنََّها كَاَنْت إِذَا أُِتَيْت

ا بِالَْماِء، أَبْرُِدوَه:إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: بِالْمَْرأَِة الَْمْوُعوكَِة أََمَرْت أَنْ ُيَصبَّ َعلَْيَها الَْماُء، َوقَالَْت
  .فَإِنََّها ِمْن فَْيحِ جََهنََّم

ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسِعيدٍ اَألْصبََهانِيُّ، ثنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن ِهَشامِ بن  - ١٩٨١٠
، أَنََّها كَاَنْت إِذَا أُتَِيْت بِالَْمْرأَِة قَدْ ُحمَّْت َدَعْت بِالَْماِء فََسكََبْتُه َعلَْيِه َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ

  .حِيحِ َجَهنََّمإِنََّها ِمْن فَ:إِنَّ إِنَّرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمرََنا أَنْ ُنبَرَِّد بِالَْماِء، َوقَالَ: َوَبْيَن َجْنبَْيَها، َوقَالَْت
ثنا ُعثَْمانُ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ،  - ١٩٨١١

ةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنََّها ثنا عَْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَم: أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
أَْبرُِدوَها :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كَاَنْت تُْؤَتى بِالْمَْرأَِة الَْمْوُعوكَِة فََتْدُعو بَِماٍء فََتُصبُُّه ِفي َجْنبَِها، َوَتقُولُ

  .َها ِمْن فَحِيحِ َجهَنََّمإِنَّ:بِالَْماِءَوقَالَ
َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن  - ١٩٨١٢

ْدُعو لََها أََخذَِت الَْماَء فََتُصبُّ بَْيَنَها َوَبْيَن َجْنبِهَا، فَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، أَنَّ أَْسَماَء كَاَنْت إِذَا أُِتَيْت بِالْمَْرأَِة قَْد ُحمَّْت َت
  إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيأُْمُرَنا أَنْ:َوقَالَْت

  .ُنْبرَِدَها بِالَْماِء
ِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، ثنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َما - ١٩٨١٣

بِالْمَْرأَِة قَْد ُحمَّتْ  َماِلٌك، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، أَنَّ أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، كَاَنْت إِذَا أُِتَيْت
إِنَّ الُْحمَّى ِمْن :إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َء فََصبَّْتُه َبْيَنَها وََبْيَن َجْنبَِها، َوقَالَْتَتْدُعو لََها أََخذَِت الَْما

  .فَِحيحِ َجهَنََّم فَأَْبرُِدوَها بِالَْماِء
: قََرأُْت َعلَى أََنسِ بن ِعَياضٍ، قَالَ: بن َصاِلحٍ، قَالََحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، ثنا أَْحَمُد  - ١٩٨١٤

ةِ الَْمْوُعوكَِة قَْد ُحمَّتْ َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، أَنَّ أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ كَاَنتْ ُتؤَْتى بِالَْمْرأَ
  .ا بِالَْماِءْتهُ َبْيَنَها َوَبْيَن َجنْبَِها، َوقَالَْتإِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرَها أَنْ ُتْبرَِدَهَتْدُعو لَهَا، أََخذْتِ الَْماَء فََصبَّ

ُد بن اَألسَْوِد، َعْن ِهَشامِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا ُمَحمَّ - ١٩٨١٥
ُعوكَِة فََتأُمُر بِالَْماِء فََتُصبُّ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، أَنََّها كَاَنْت ُتؤَْتى بِالَْمرْأَِة الَْمْو

  .لَْيِه َوَسلََّم َيأُْمرَُنا أَنْ نُْبرَِدَها بِالَْماِءكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع:َعلَْيَها، َوَتقُولُ
َعْن  َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمزَةَ، ثنا أَبِي، ثنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، - ١٩٨١٦
  فَاِطَمةَ بنِت

إِنَّ َرُسولَ اللَِّه : ْت إِذَا أُِتَيْت بِالْمَْرأَِة الَْمْوُعوكَِة أََمَرْت بِأَنْ ُتَصبَّ َعلَْيَها الَْماُء، َوقَالَْتالْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء، أَنََّها كَاَن
  .إِنَّ الُْحمَّى ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم فَأَْبرُِدوَها بِالَْماِء:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .َباٌب



َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا اْبُن اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ َحدَّثََنا  - ١٩٨١٧
ا أَْسَماُء وأْرِضِخي أَْنفِِقي َي:قَالَ ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

  .َهكَذَا، َوَهكَذَا َوَهكَذَا، َوال ُتْحِصي فَُيْحِصي اللَُّه َعلَْيِك
َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعْن ِهَشامِ بن  - ١٩٨١٨

أَْنِفحُوا، :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْتُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت 
  .َوأَْنِفقُوا، وأَْرِضخُوا، َوال ُتْحِصي فَُيْحِصي َعلَْيِك، َوال ُتوِكي فَُيوكَى َعلَْيِك

ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، ِكالُهَما َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ،  - ١٩٨١٩
 أَْنِفِقي، وأَْرِضِخي، َوال ُتْحِصي:قَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

  .فَُيْحَصى َعلَْيِك
  .َباٌب

ِه بن ُمحَمَِّد بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ الَْمدَنِيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، ثنا َعْبدُ اللَّ - ١٩٨٢٠
  ِذرِ، َعْن أَْسَماَءَيحَْيى بن ُعْرَوةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الْمُْن

أَحُرَِّف الْقُْرآنُ َيا : رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي النَّْومِ بَْعَد َوفَاِتِه، فَأََراُه، َيقُولُ:بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت
بِأَبِي َوأُمِّي الُْمَحرِّفُ : ُم، فََردََّد ذَِلَك َعِليَّ ِمَراًرا، كُلُّ ذَِلكَ أَقُولُكَذَِلكَ بِأَبِي َوأُمِّي الُْمَحرُِّف َوالُْمْسَتِقي: أَْسَماُء؟ قُلُْت

َيا َرُسولَ اللَِّه ُيقَْبُضونَ قَْبًضا َشدِيًدا، فَأََراهُ َنظََر إِلَى بَْعضِ أَزْوَاجِِه كَأَنََّها : كَْيفَ بنوِك؟ فَقُلُْت: َوالُْمْسَتِقيمِ، ثُمَّ قَالَ ِلي
ونِيزِ، أَْعِطيَها ِشفَاًء الْبَنْيَها فَأَمَّا السَّاُم فَإِنَّى ال أَشِْفي ِمْنُه، فَأَُراَها أَْعطَتْنِي َحبَّةً َسوَْداَء كَالشُّ: َصةُ بنُت ُعَمَر، فَقَالََحفْ

اشَْتكَى أََحٌد ِمْن َولَِد أَْسَماَء ِفي الْقَبَاِئلِ كُلَِّها فََنْحُن إِذَا :أَْو كََحبِّ الْكُرَّاِث، َوتَُراًبا أَْحمََر، َوِسْمطًا ِمْن لُْؤلُؤٍ، قَالَْت
مَّ ُيْسكَُب ذَِلَك الَْماُء ُيْؤَخذُ لَُه قََدٌح فَُيْمُأل َماًء، ثُمَّ ُيجَْعلُ ِفيِه ُترَاٌب أَحَْمُر، َوَحبُّ كُرَّاٍث، َوُشونِيَز، وِسْمطُ لُْؤلُؤٍ ثُ

  .َعلَْيِه
  .َباٌب

لُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا ا - ١٩٨٢١
ذَْنُت َرُسولَ قَِدَمْت َعِليَّ أُمِّي وَِهَي ُمْشرِكَةٌ، فَاْسَتأْ: ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

  .ِصِليهَا:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِصلَتَِها، فَقَالَ
بن  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا َيْعقُوُب بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن ِهَشامِ - ١٩٨٢٢

  قَِدَمْت َعِليَّ أُمِّي: الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت

َيا َرسُولَ اللَّهِ : َم، فَقُلُْتَوِهَي ُمْشرِكَةٌ ِفي َعْهِد قُرَْيشٍ َوُمدَِّتهِمُ الَِّذي َعاَهدُوا َعاَهُدوا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .َنَعْم، ِصِلي أُمُِّك:أُمِّي َوِهَي َراِغَبةٌ أَفَأَِصلَُها؟ قَالَ قَِدَمْت َعِليَّ
ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ، ثنا سُفَْيانُ : َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، َوإِْبَراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ، قَاال - ١٩٨٢٣

أََتتْنِي أُمِّي :، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْتبن ُعَيْيَنةَ، َوُعَمُر بن َعِليٍّ
  .نََعْم: ِفي َعْهِد قَُرْيشٍ وَِهَي ُمْشرِكَةٌ، فَسَأَلُْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْصلَُها؟ قَالَ

  .َباٌب
 َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َعِليُّ بن ُعَمَر، ثنا َسعِيُد بن إِْسحَاَق، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، - ١٩٨٢٤



بِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّ َوفَاِطَمةُ بنُت الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ،أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، لَمَّا وُِلَد أُِتَي بِِه
يَِع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فََمَسَحُه َوَصلَّى َعلَْيِه َوَسمَّاُه عَْبَد اللَِّه، ثُمَّ َجاَء بَْعُد َوُهَو اْبُن سَْبعِ ِسنَِني، أَْو ثََماٍن، ِلُيَبا

  .َبسََّم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َرآُه ُمقْبِال وََباَيَعُهَوَسلََّم أََمَرهُ بِذَِلَك الزَُّبْيُر، فََت
  َباٌب

َمةَ بنِت َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن فَاِط - ١٩٨٢٥
  أَفْطَْرَنا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َيْومِ غَْيمٍ ثُمَّ:َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْتالْمُْنِذرِ، 

  .َوِمْن ذَِلَك ُبدٌّ: فَأُِمرُوا بِالْقََضاِء؟ قَالَ: طَلََعِت الشَّْمُس، ِقيلَ ِلهَِشامٍ
ْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَس - ١٩٨٢٦

ي َيْومِ غَْيمٍ، أُفِْطَر َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِف:فَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت
  .ِمْنُه ُبدٌّ: أُِمُروا بِالْقََضاِء؟ قَالَ: ثُمَّ طَلََعِت الشَّْمُس، ِقيلَ لِهَِشامٍ

  .ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ
َخاِلٍد الْوَْهبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا أَْحَمدُ بن - ١٩٨٢٧

َسِمْعُت امَْرأَةً َتسْأَلُ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : إِْسحَاَق، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َعْن َجدَِّتَها أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت
نِّي َزوََّجُت اْبَنِتي فَأََصاَبْتَها َهِذِه الْقُْرَحةُ، الُْجَدرِيُّ أَوِ الَْحْصبَةُ، فََسقَطَ َشْعُرهَا، َيا َرسُولَ اللَِّه، إِ: َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت

بِيُّ َصلَّى اللَُّه ا بِِه؟ فَقَالَ النََّوقَْد َصحَّْت وَاسَْتَحثََّنا بَِها زَْوُجَها َولَْيَس َعلَى رَأِْسَها َشْعٌر، فََنْجَعلُ َعلَى َرأْسَِها َشْيئًا ُنَجمِّلَُه
  .لََعَن اللَُّه الْوَاِصلَةَ َوالُْمْستَْوِصلَةَ:َعلَْيِه َوَسلََّم
 بنِت َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا جَرِيٌر، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسحَاَق، َعْن فَاِطَمةَ - ١٩٨٢٨

َيا َرسُولَ : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوامَْرأَةً َتْسأَلُُه، فَقَالَْت: بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء
  اللَِّه، إِنِّي زَوََّجُت اْبنَِتي فَأََصاَبتَْها َهذِِه

َعُرهَا، ثُمَّ قَدْ َصحَّْت َوقَِد اسَْتَحثََّنا بَِها زَْوُجَها، َولَْيَس َعلَى َرأِْسَها َشَعرٌ الْقُْرَحةُ، الُْجَدرِيُّ أَوِ الَْحْصَبةُ، فََسقَطَ مِْنَها َش
  .لََعَن اللَُّه الْوَاِصلَةَ َوالُْمْستَْوِصلَةَ:أَفََنجَْعلُ َعلَى رَأِْسَها َشْيئًا ُنَجمِّلَُها بِِه؟ فَقَالَ

أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َيْعلَى بن ُعبَْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن فَاِطَمةَ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا  - ١٩٨٢٩
  .لُْمْستَْوِصلَةَبنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََعَن الْوَاِصلَةَ َوا

ِطَمةَ ثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، ثنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق، َعْن فَاَحدَّ - ١٩٨٣٠
لَْتُه اْمرَأَةٌ َعْن َدمِ الْحَْيضِ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسأَ: بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت

  .اغِْسِليِه بَِماٍء ثُمَّ اْنَضِحيِه ِفي سَاِئرِ ثَْوبِِك َوَصلِّ ِفيِه:ُيصِيُب ِثيَاَبَها؟، فَقَالَ
ِد بن إِْسَحاَق، َعْن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي َعِديٍّ، َعْن ُمَحمَّ - ١٩٨٣١

: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتفَاِطَمةَ بنِت الْمُْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، أَنََّها َسِمْعِت امَْرأَةً َتسْأَلُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّ
الْمَُتَشبِّعُ بَِما لَمْ :ِغيظَُها بِذَِلَك، فََهلْ َعلَى ِفي ذَِلَك َشْيٌء؟ فَقَالَإِنَّ ِلي َضرَّةً وَإِنِّي أََتَشبَُّع ِمْن َزْوجِي بَِما ال ُيِصيُبنِي أَ

  .ُيْعطَ كَالبِسِ ثَْوَبيْ ُزورٍ
  .أَُبو اَألسَْوِد ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َنْوفَلٍ َعْن فَاِطَمةَ

  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن - ١٩٨٣٢



كُنَّا نَُؤدِّي َزكَاةَ :وُسَف، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسوَِد، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْمْنِذرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْتُي
  .الِْفطْرِ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالُْمدِّ الَِّذي َنقْتَاُت بِِه

  .َصِفيَّةُ بنُت َشْيَبةَ بن ُعثَْمانَ الَْحجَبِيَّةُ َعْن أَْسَماَء
ْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن جُرَْيجٍ، َحدَّثَنِي َمْنصُوُر بن َع - ١٩٨٣٣

فَزِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم كُِسفَتِ الشَّْمُس، :، َعْن أَْسَماَء بنتِ أَبِي َبكْرٍ، قَالَْتَعْن أُمِِّه َصِفيَّةَ بنِت َشْيَبةَ
ْو َجاَء إِْنَسانٌ بَْعَدَما َرفََع لَْم ُع فَلَفَأََخذَ ِدْرًعا فَلَبَِسَها حَتَّى أَْدَرَك بُْرًدا، فَقَاَم بِالنَّاسِ ِقَياًما طَوِيال َيقُوُم ثُمَّ َيرْكَُع، ثُمَّ َيْرفَ

الْمَْرأَِة الَِّتي ِهيَ أَكَْبُر، َوالْمَْرأَةُ  َيكُْن َعِلَم أَنَُّه رَكََع َشيْئًا، َولََما َحدَّثَ نَفَْسُه أَنَُّه َركََع ِمْن طُولِ الِْقَيامِ فََجَعلُْت أَْنظُُر إِلَى
  .أََنا أََحقُّ أَنْ أَْصبَِر َعلَى طُولِ الِْقَيامِ: فَأَقُولُ الَِّتي ِهَي أَْسقَُم مِنِّي قَاِئَمةً،

َمْنصُوُر بن  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن صَاِلحٍ الشِّريَازِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن الَْهيْثَمِ الُْمَؤذِّنُ، ثنا اْبُن جَُرْيجٍ، أَْخَبرَنِي - ١٩٨٣٤
خََرْجَنا ُمْحرِِمَني، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : ِت َشْيبَةَ، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْتَعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِِّه َصِفيَّةَ بن

ْدٌي فََحلَلُْت، َمْن كَانَ َمَعُه َهْدٌي فَلَْيقُْم َعلَى إِْحَرامِِه، َوَمْن لَْم َيكُْن َمَعُه َهْدٌي فَلُْيْحِللْ، فَلَْم َيكُْن َمِعي َه:َعلَْيِه َوَسلََّم
  َوكَانَ َمَع الزَُّبْيرِ فَلَْم َيْحِللْ

  .َتْخَشى أَنْ أَِثَب َعلَْيَك: قَْوِمي َعنِّي، فَقُلُْت: فَلَبِْسُت ِثيَابِي، ثُمَّ جِئُْت فََجلَْستُ إِلَى َجْنبِ الزَُّبيْرِ، فَقَالَ
ا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا يُوُنسُ بن ُمَحمٍَّد الُْمَؤدُِّب، ثنا ِعْمَرانُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثن - ١٩٨٣٥

َخَرْجَنا َمَع َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن َيزِيَد، َعْن َمْنُصورِ بن َصِفيَّةَ، َعْن أُمِِّه، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، قَالَْت
  .َمْن كَانَ َمَعُه َهْدٌي فَلَْيقُْم َعلَى إِحَْراِمِه، َوَمْن لَْم َيكُْن َمَعُه َهْدٌي فَلَْيْحِلْق:بِالَْحجِّ، فَقَالَ لَنَا ُمهِلَِّني

ُسلَْيَمانَ، َوأَُبو مَْعَشرٍ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا فَُضْيلُ بن  - ١٩٨٣٦
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْبََراُء، َعْن َمْنُصورِ بن َصِفيَّةَ، َعْن أُمِِّه، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ،أَنَُّهْم قَِدمُوا َمَع َرُسولِ اللَّ

  .َمكَّةَ
لٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا أَُبو َمْعَشرٍ الَْبَراُء، َعْن َمْنُصورِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَب - ١٩٨٣٧

ُسولَ َيا َر: لَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتبن َصِفيَّةَ، َعْن أُمِِّه، َعْن أَْسَماَء بنِت أَبِي َبكْرٍ، اَنَّ امَْرأَةً َجاَءْت إِلَى إِلَىالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع
لُ َشَعَرَها؟فََسبَّ الَْواِصلَةَ اللَِّه إِنِّي زَوََّجُت اْبنَِتي، وَإِنََّها مَرَِضْت وَتمَرَّطَ رَأُْسَها، َوإِنَّ َزْوَجَها قَِد اْخَتلََف إِلَيَّ أَفَأَِص

  .َوالُْمْسَتْوِصلَةَ
  .أَْسَماُء بنُت ُعمَْيسٍ الَْخثَْعِميَّةُ ِمَن الْمَُهاجَِراِت

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْن - ١٩٨٣٨

بنُت ُعَمْيسٍ  َجْعفَُر بن أَبِي طَاِلبٍ َوَمَعُه امَْرأَُتهُ أَْسَماُء: ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ،ِفي َتْسِمَيِة َمْن َهاَجَر إِلَى أَْرضِ الَْحَبشَِة
  .رٍالَْخثَْعِميَّةُ، فَوَلََدْت لَهُ بِأَْرضِ الَْحَبَشِة عَْبَد اللَِّه بن َجْعفَرٍ، َوَعْونَ بن َجْعفَرٍ، َوُمحَمََّد بن َجْعفَ

قَْيسِ بن أَبِي حَازِمٍ،  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن - ١٩٨٣٩
ْينِ َتذُبُّ َعْنُه َوِهَي أَْسَماُء َدَخلَْنا َعلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ِفي َمَرِضِه، فََرأَيَْنا امَْرأَةً بَْيَضاَء َمْوُشوَمةَ الَْيَد:قَالَ

  .بنُت ُعَمْيسٍ
ثنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبدِ الَْوهَّابِ الَْحجَبِيُّ، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّراَورِْديُّ،  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، - ١٩٨٤٠

ُت اَألخَوَا:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَخَْبرَنِي إِبَْراهِيُم بن ُعقَْبةَ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ



َمْيسٍ اْمَرأَةُ َجْعفَرٍ، َمْيُموَنةُ زَْوُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأُمُّ الْفَْضلِ امَْرأَةُ الَْعبَّاسِ، وَأَْسَماُء بنُت ُع: الُْمْؤِمنَاُت
  .َواْمرَأَةُ َحْمَزةَ ِهَي أُْخُتُهنَّ ألُِمهِنَّ

  .سٍَما أَسَْنَدْت أَْسَماُء بنُت ُعَمْي
  .ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َعْن أَْسَماَء

جٍ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، أََنا َعْبُد اللَِّه بن فَرُّوخٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْي - ١٩٨٤١
َياٍد، أَنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ َحدَّثَُه، َعْن أَْسَماَء، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى َسِعيِد بن ُعقَْبةَ الزُّرَِقيِّ، َعْن ُزْرَعةَ بن َعْبِد اللَِّه بن زِ

  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها َوِعْنَدَها شُْبُرمٍ َتُدقُُّه، فَقَالَ النَّبِيُّ

إِنَُّه :ا َنبِيَّ اللَِّه أَسِْقيِه فُالنًا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَي: َما َتْصَنِعَني بَِهذَا؟فَقَالَْت:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
الْمَْوَت  لَوْ أَنَّ َشيْئًا َيْنبَِغي أَنْ َيْدفََع:َيْشَرُبُه فُالنٌ، فَقَالَ: َما َتْصَنِعَني بَِهذَا؟ فَقَالَْت:َداٌءَوَدَخلَ َعلَْيَها َوَمَعَها سَنِّيٌّ، فَقَالَ

  .لََدفََع السَّنِّيُّ
  .َما َرَوى اْبُن َعبَّاسٍ َعْن أَْسَماَء

ن َخاِلٍد، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َيحَْيى بن الَْعالِء الرَّازِيِّ، َعْن َعمِِّه ُشَعْيبِ ب - ١٩٨٤٢
كَاَنْت فَاِطَمةُ ُتذْكَُر لَِرُسولِ اللَِّه : يَّبِ بن َنجِيَّةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالََعْن َحْنظَلَةَ بن َسْبَرةَ بن الُْمَس

إِنِّي َواللَِّه َما : ، فَقَالَ َعِلياَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَال َيذْكُرَُها أََحٌد إِال َصدَّ َعْنُه َحتَّى َيِئسُوا ِمْنَها، فَلَِقي سَْعُد بن ُمَعاٍذ
فَِلَم َتَر ذَِلَك؟ فَوَاللَِّه َما أََنا بَِواِحِد الرَُّجلَْينِ : أََرى َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيحْبُِسَها إِال َعلَْيَك، فَقَالَ لَُه َعِليٌّ

قَْد َعِلَم َما ِلي َصفَْراَء َوال َبْيَضاَء، َوَما أََنا بِالْكَاِفرِ الَِّذي َيَتَرقَُّق بَِها َعْن ِدينِِه، َما أََنا بِصَاِحبِ دُْنَيا َيلَْتِمُس َما ِعْنِدي، َو
: ذَِلَك فََرًجا، فَقَالَفَإِنِّي أَْعزُِم َعلَْيَك لََتفْرَِجنََّها عَنِّي، فَإِنَّ ِلي ِفي : َيْعنِي َيَتأَلَّفَهُ بَِها، إِنِّي َألوَّلُ َمْن أَسْلََم، فَقَالَ سَْعٌد

للَُّه َعلَْيِه َتقُولُ جِئُْت خَاِطًبا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه فَاِطَمةَ بنَت ُمَحمٍَّد، فَاْنطَلََق َعِليٌّ فََعَرَض ِللنَّبِيِّ َصلَّى ا: أَقُولُ َماذَا؟ فَقَالَ
  َوَسلََّم َوُهَو ثَقِيلٌ َحِصٌر، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ

أََجلْ جِئُْتكَ َخاطًِبا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه فَاِطَمةَ بنَت ُمحَمٍَّد َصلَّى : كَأَنَّ لَكَ َحاَجةً َيا َعِليُّ؟، قَالَ:للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى ا
قَدْ : ةً، فََرَجَع َعِليٌّ إِلَى سَْعِد بن ُمَعاٍذ، فَقَالَمَْرَحًباكَِلَمةً َضِعيفَ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أَْنكََحَك َوالَِّذي َبَعثَهُ بِالَْحقِّ إِنَُّه ال ُخلَْف : فََعلُْت الَِّذي أََمْرتَنِي بِِه، فَلَْم يَزِْد أَنْ َرحََّب بِي بِكَِلَمٍة ضَِعيفٍَة، فَقَالَ سَْعٌد
َهِذهِ أََشدُّ َعلَيَّ ِمَن : َيا َرسُولَ اللَِّه َمَتى ُتْبنِينِي؟ فَقَالَ َعِليٌّ: ْيَك لَمَّا أَتَْيُتُه غًَدا فَلََتقُولَنَّاآلنَ َوال كَِذَب، أَْعزُِم َعلَ

غًَدا إِنْ َشاءَ :ي؟ قَالََيا َرُسولَ اللَِّه َمَتى ُتْبنِينِ: قُلْ كََما أََمرُْتَك فَاْنطَلََق َعِليٌّ، فَقَالَ: األُولَى، أََوال أَقُولُ َحاَجِتي؟ قَالَ
احِ َيا بِاللُ، قَْد زَوَّْجُت اْبنَِتي اْبَن َعمِّي، َوأََنا أُِحبُّ أَنْ َيكُونَ ِمْن َسَنِة أُمَِّتي الطََّعاُم ِعْنَد النِّكَ:اللَُّه، ثُمَّ َدَعا بِالال، فَقَالَ

ْمسٍَة، فَاْجَعلْ ِلي قَِصيَعةً لََعلِّي أَْجَمُع الُْمهَاجِرِيَن َواَألْنصَاَر، فَإِذَا فََرغَْت فَائِْت الَْغَنَم، فَُخذْ َشاةً وَأَْرَبَعةَ أَْمَداٍد، أَْو َخ
ِه َوَسلََّم ِفي ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِمْنَها فَائِْذنِّي بَِهافَاْنطَلََق فَفََعلَ َما أَمََرُه، ثُمَّ َجاَء بِقَْصَعٍة فََوَضَعَها َبْيَن َيَدْيِه، فَطََعَن َرُس

َتُعْد ثَانَِيةً، فََجَعلَ اْدِخلْ َعِليَّ النَّاَس ُزفَّةً ُزفَّةً َوال ُتَغاِدَرنَّ ُزفَّةً إِلَى غَْيرَِها، َيْعنِي إِذَا فََرغَْت ِمْن ُزفٍَّة لَمْ : رَأِْسَها، ثُمَّ قَالَ
  حَتَّى فََرغَ النَّاُس، ثُمَّ َعَمَد النَّبِيُّ َصلَّىالنَّاَس َيرُِدونَ كُلََّما فََرغَْت ُزفَّةً َوَرَدْت أُْخَرى، 

كُلَْن َوأَطِْعْمَن َمْن : َيا بِاللُ اْحِملَْها إِلَى أُمََّهاِتَك، َوقُلْ لَُهنَّ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى فَْضلٍ مِْنَها فَثَفَلَ ِفيَها وََباَرَك، َوقَالَ
إِنِّي َزوَّْجُت اْبنَِتي اْبَن َعمِّي، َوقَْد :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم َحتَّى َدَخلَ َعلَى النَِّساِء، فَقَالَ غَِشَيكُنَّ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ



َها ِمْن ِطيبِهِنَّ، وَأَلَْبسَْنَها ِمْن ِثيَابِهِنَّ، َنَعِلْمُتنَّ َمْنزِلََتَها ِمنِّي، َوأََنا َداِفُعَها إِلَْيِه فَُدوَنكُنَّ اْبَنُتكُنَّفَقُْمَن النَِّساُء إِلَْيَها فََغلَّفْ
َوثَْبَن َوبَْيَنُهنَّ َوَبْيَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َوَحلَّْيَنَها ِمْن ُحِليِّهِنَّ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ، فَلَمَّا َرآُه النَِّساُء 

كََما أَْنِت، َعلَى رِْسِلِك َمْن :ُسْتَرةً، َوَتَخلَّفَْت أَْسَماُء بنُت ُعمَْيسٍ، فَقَالَ لََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيِه َوَسلََّم
مَْرأٍَة َتكُونُ قَرِيًبا مِْنَها إِنْ عُرَِضْت لََها أََنا الَِّتي أَحُْرُس اْبنََتَك، إِنَّ الْفَتَاةَ لَْيلَةَ ُيبَْنى بَِها، ال ُبدَّ لََها ِمنِ ا: أَْنِت؟قَالَْت

فَإِنِّي أَْسأَلُ إِلَهِي أَنْ َيحُْرَسِك ِمْن َبْينِ َيدَْيِك، َوِمْن َخلْفَِك، َوَعْن :َحاَجةٌ، أَْو أََراَدْت َشيْئًا أَفََضتْ بِذَِلَك إِلَْيهَا، قَالَ
لرَّجِيِمثُمَّ صََرَخ بِفَاِطَمةَ، فَأَقَْبلَْت، فَلَمَّا َرأَْت َعِليا جَاِلًسا إِلَى جَْنبِ النَّبِيِّ َصلَّى َيِمينِِك، َوَعْن ِشَماِلِك ِمَن الشَّْيطَاِن ا

ال َمالَ لَُه، فَقَالَ َألنَّ َعِليا  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحِصَرْت وََبكَْت، فَأَْشفََق النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيكُونَ ُبكَاُؤَها
  َما ُيْبِكيِك فََما أَلَْوُتِك ِفي نَفِْسي َوقَْد:النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

الصَّاِلِحينَفُالنٌ َرِة لَِمَن أََصْبُت لَكِ َخْيَر أَْهلٍ، وَاْيمُ الَِّذي نَفِْسي بَِيدِِه، لَقَدْ َزوَّجُْتِك َسعِيًدا ِفي الدُّْنيَا، َوإِنَُّه ِفي اآلِخ
َيا أَْسَماُء ائْتِينِي بِالِْمْخَضبِ َواْملَِئيِه َماًءفَأََتْتُه أَْسَماُء بِالِْمْخَضبِ فََمَألْتُه َماًء، ثُمَّ :ِمْنَها، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِه َوغََسلَ قََدَمْيِه َوَوْجَهُه، ثُمَّ َدَعا فَاِطَمةَ فَأََخذَ كَفًّا ِمْن َماٍء فََضَرَب بِِه َعلَى َتَمسََّح النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي

لَُّهمَّ كََما أَذَْهْبتَ اللَُّهمَّ إِنَُّهَما ِمنِّي وَأََنا ِمْنُهَما، ال:رَأِْسَها، َوكَفًّا َبْيَن َيَدْيَها، ثُمَّ َرشَّ جِلَْدُه َوجِلَْدهَا، ثُمَّ الَْتزََمُهَما، فَقَالَ
بَِها، ثُمَّ َدَعا لَُه كََما َدَعا  َعنَّا الرِّْجَس َوطَهَّْرتَنِي فَطَهِّْرُهَما، ثُمَّ َدَعا بِِمْخَضبٍ آَخَر، ثُمَّ َدَعا َعِليا فََصَنَع بِِه كََما صََنَع

َما، َوبَاَرَك ِفي َسْيرِكَُما، وَأَصْلََح َبالَكَُما، ثُمَّ قَاَم فَأَغْلََق َعلَْيهَِما َباَبُه بَِيِدهِ، قُوَما إِلَى َبيِْتكَُما، َجَمَع اللَُّه َبيَْنكُ:لََها، ثُمَّ قَالَ
اصَّةً ال فَأَخَْبَرتْنِي أَْسَماُء بنُت ُعَمْيسٍ أَنََّها َرمَقَْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعو لَُهَما َخ: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ

  .ُيْشرِكُُهَما ِفي ُدَعاِئِه أََحًدا حَتَّى َتتََواَرى ِفي ِحْجرِِه
  .َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ ِذي الَْجنَاَحْينِ َعْن أُمِِّه أَْسَماَء

زِ بن ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن ِهاللٍ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِي - ١٩٨٤٣
  :ْتَمْولًى لَُهْم، َعْن ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ، َعْن أُمِِّه أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، قَالَ

  .ال إِلَهَ إِال اللَُّه رَبِّي ال أُْشرُِك بِهِ َشْيئًا:اٍت أَقُولُُهنَّ ِعْنَد الْكَْربَِعلََّمنِي َعلََّمنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَِلَم
  .أَُبو يَزِيدَ الَْمِدينِيُّ َعْن أَْسَماَء

ُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ثنا َحاِتُم بن َورَْدانَ، ح َوَحدَّثََنا أَ - ١٩٨٤٤
كُْنتُ : َمْيسٍ، قَالَْتثنا َصاِلُح بن حَاِتمِ بن َوْرَدانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَيُّوُب، َعْن أَبِي َيزِيَد الَْمدِينِيِّ، َعْن أَْسَماَء بنِت ُع

مَّا أَصَْبْحتُ َجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََضَربَ ِفي زِفَاِف فَاِطَمةَ بنِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَ
َيا أُمَّ أَْيَمَن، ادِْعي ِلي أَِخيفَقَالَْت أَُخوَك ُهَو، أَيَّ كَِلَمٍة َيَمانَِيٍة، :الْبَاَب، فَقَاَمْت إِلَْيِه أُمُّ أَْيَمَن، فَفََتَحْت لَهُ الَْباَب، فَقَالَ

لَْسنَ َيا أُمَّ أَْيَمَن، اْدِعي ِلي، فََسِمَع النَِّساُء صَْوَت النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََتَحْشَحْشَن، فََج:اْبنََتَك، قَالَ َوَتْنِكُحُه
اِطَمةَفََجاَءْت وَِهَي َعرِقَةٌ، أَْو َحرِقَةٌ، ِمَن اْدُعو ِلي فَ:ِفي َناِحيٍَة، ثُمَّ َجاَء َعِليٌّ فََدَعا لَُه َوَنَضَح َعلَْيِه ِمَن الَْماِء، ثُمَّ قَالَ

فََرأَى اْسكُِتي فَقَْد أَْنكَْحُتِك أََحبَّ أَْهلِ بَْيِتي إِلَيََّوَدَعا لََها َوَدَعا بَِماٍء، فََنَضَحُه َعلَْيَها، ثُمَّ خََرَج :الَْحَياِء، فَقَالَ لََها
أَكُْنِت ِفي زِفَاِف بنتِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ :َنَعْم، قَالَ: اْبَنةُ ُعَمْيسٍ؟قُلُْت:َماُء، قَالَأَْس: َمْن َهذَا؟قَالَْت:َسَواًدا، فَقَالَ

  .َنَعْم، فََدَعا ِلي: َعلَْيِه َوَسلََّم ُتكْرِمِيَنُه؟قُلُْت
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد - ١٩٨٤٥



لَمَّا : ْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ،، أو أحدمها، شك عبد الرزاق، أَنَّ أَْسَماَء بنَت ُعَمْيسٍ، قَالَْتالرَّزَّاقِ، َع
وًزا، فَأَْرَسلَ َجرَّةً َوكُأُْهِدَيْت فَاِطَمةُ إِلَى َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ لَْم َنجِْد ِفي َبْيِتهِ إِال رََمال َمْبسُوطًا َووِسَاَدةً َحَشْوَها، َو

ال تَقَْرَبنَّ أَْهلَكَ َحتَّى آِتَيكَفََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى :فَأَْرَسلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َعِليٍّ ال ُتْحِدثَنَّ َحدِيثًا، أَْو قَالَ
َيا : ْيَمَن َوِهَي أُمُّ أَُساَمةَ بن زَْيٍد َوكَاَنْت حََبِشيَّةً، َوكَاَنِت امَْرأَةً َصاِلَحةًأَثَمَّ أَِخي؟فَقَالَتْ أُمُّ أَ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

حَابِِه، َوآَخى َبْيَن َعِليٍّ َرسُولَ اللَِّه، َهذَا أَُخوَك َوزَوَّْجُتُه اْبنَُتَك، َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم آَخى َبْيَن أَْص
فََدَعا النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِإَِناٍء ِفيِه َماٌء، فَقَالَ ِفيِه َما َشاَء اللَُّه أَنْ : إِنَّ ذَِلَك َيكُونُ َيا أُمَّ أَْيَمَنقَالَْت:َنفِْسِه، قَالََو

اَمْت إِلَْيِه تَْعثُُر ِفي ِمْرطَِها ِمَن الَْحَياِء، فََنَضَح َعلَْيَها ِمْن ذَِلَك، َيقُولَ، ثُمَّ َمَسَح بِهِ َصْدَر َعِليٍّ َوَوْجَهُه، ثُمَّ َدَعا فَاِطَمةَ فَقَ
إِنِّي لَْم آلُكِ أَنْ أَْنكَْحُتكِ أََحبَّ أَْهِلي إِلَيَّ، ثُمَّ َرأَى سََواًدا ِمْن َوَراِء :َوقَالَ لََها َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيقُولَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا

نََعْم َيا َرسُولَ اللَِّه، : أَْسَماُء بنُت ُعمَْيسٍ؟قَالَْت:أَْسَماُء، قَالَ: َمْن َهذَا؟قَالَْت:، أَْو ِمْن َوَراِء الَْبابِ، فَقَالَالسِّْترِ
  ةَ لَْيلَةَ ُيبَْنى بَِها ال ُبدَّ لََها ِمنِنََعْم إِنَّ الْفََتا: جِئِْت كََراَمةً ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَع اْبَنِتِه؟قَالَْت:قَالَ

فََدَعا ِلي بُِدَعاٍء، فَإِنَّهُ َألْوثَُق َعَمِلي ِعْنِدي، : اْمَرأَةٍ َتكُونُ قَرِيًبا ِمْنهَا، إِنْ َعَرَضْت لََها َحاَجةٌ أَفََضْت بِذَِلَك إِلَْيَها، قَالَْت
  .فََما زَالَ َيْدُعو لَُهَما َحتَّى َتوَاَرى ِفي ِحْجرِِه: َرَج فََولَّى، قَالَْتدُوَنَك أَهِْلَك، ثُمَّ َخ:ثُمَّ قَالَ ِلعَِليٍّ

  .الْقَاِسُم بن ُمَحمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ َعْن أَْسَماَء
مِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَْسَماءَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْقَاِس - ١٩٨٤٦

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بنِت ُعَمْيسٍ، أَنََّها َولََدْت ُمَحمَّدَ بن أَبِي َبكْرٍ بِالَْبْيَداِء، فَذَكََر ذَِلَك أَُبو َبكْرٍ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّ
  .ُمْرَها فَلَْتْغَتِسلْ ثُمَّ تُهِلُّ:فَقَالَ

ْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، ثنا إِْسَماعِيلُ بن َداُوَد، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ، َحدَّثََنا أَ - ١٩٨٤٧
َيا :َم قَالَ لََهاَعلَْيِه َوَسلَّ َعْن أَبِي الَْحَسنِ اُألُبلِّيِّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه
ا أَْو َمْن كَانَ ِمْنَها اْبَنةَ ُعَمْيسٍ ال غُْسلَ َعلَْيكُنَّ، َوال ُجُمَعةً، َوال ِحالَق، َوال تَقِْصَري إِال أَنْ تَأُْخذَ إِْحَداكُنَّ ِلنَفِْسَه

  .بَِمْحَرمٍ ِمْن أَطَْراِف َشْعرَِها ُمقَدََّم رَأِْسَها َيْوَم النَّْحرِ إِذَا َحجَّْت
 َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ُموَسى، ثنا ُيوُسُف بن - ١٩٨٤٨

َمَرَها النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَبِي الُْمهَاجِرِ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ،أَنََّها َولََدْت بِِذي الُْحلَْيفَِة،َ أَ
  .َوَسلََّم أَنْ َتغَْتِسلَ َوتُهِلَّ

  َعْبُد اللَِّه بن َشدَّاِد

  .بن الْهَاِد َعْن أَْسَماَء
ثنا : َس، قَالُواَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، َوعَاِصمُ بن َعِليٍّ، َوأَْحَمُد بن يُوُن - ١٩٨٤٩

: بنِت ُعَمْيسٍ، قَالَْت ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاِد بن الَْهاِد، َعْن أَْسَماَء
  .َتْسكُنِي ثَالثًا ثُمَّ اْصنَِعي َما ِشئِْت:الَلَمَّا أُِصيَب َجْعفَرٌ أََمرَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَ

  .ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ
َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، ثنا خَاِلٌد، َعْن َسْهلِ بن أَبِي َصاِلحٍ، َعنِ  - ١٩٨٥٠

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ فَاِطَمةَ بنتَ أَبِي ُحبَْيشٍ : قُلُْت: َوةَ بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، قَالَْتالزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْر
ا ِمَن الشَّْيطَاِن، سُْبَحانَ اللَِّه، َهذَ:اسُْتحِيَضْت ُمْنذُ كَذَا َوكَذَا فَلَْم ُتَصلِّ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



غَْتِسلْ ِللَْمْغرِبِ وَالِْعَشاءِ ِلَتجِْلَس ِفي ِمْركَنٍ، فَإِذَا َرأَتْ َصفَاَرةً فَْوَق الَْماِء فَلَْتْغَتِسلْ ِللظُّْهرِ َوالَْعْصرِ غُْسال وَاِحًدا، َوَت
  .غُْسال، ثُمَّ تََوضَّأْ ِفيَما َبْيَن ذَِلَك

ِه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن ُمَعاٍذ الصَّْنَعانِيُّ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَّ - ١٩٨٥١
َمقْدَِمُهْم ِمْن  كَاَنْت أَْسَماُء بنُت ُعَمْيسٍ ُتَحدِّثُ، أَنَّ ُعَمَر بن الْخَطَّابِ: َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، قَالَ

  فَذَكَْرُت ذَِلَك ِللنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،: أَْرضِ الْحََبَشِة َجاَء يَُعيُِّرُهمْ بِالُْمكِْث ِفي أَْرضِ الَْحَبشَِة، قَالَْت

  .لَْسُتْم كَذَِلَك:قَالَ
  .ْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍأَُبو َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ َع

أَخَْبرَنِي أَُبو َبكْرِ بن : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ - ١٩٨٥٢
أَوَّلُ َما اشَْتكَى اشَْتكَى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : قَالَْتَعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث بن ِهَشامٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، 

فََتَشاَورَ نَِساُؤُه ِفي لَدِِّه فَلَدُّوُه، فَلَمَّا أَفَاَق، : َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيِت َمْيُموَنةَ، فَاْشَتدَّ مََرُضُه حَتَّى أُغِْمَي َعلَْيِه، قَالَْت
كُنَّا : نَِساٌء جِئَْن ِمْن َهُهَناوَأَشَاَر بَِيِدِه إِلَى أَْرضِ الْحََبَشِة، َوكَاَنْت أَْسَماُء بنُت ُعَمْيسٍ ِفيهِنَّ، فَقَالُوا َما َهذَا أَفََعلَ:قَالَ

ْبقَْيَن ِفي الَْبْيِت أََحٌد إِال الَْتدَّ إِال إِنَّ ذَِلكَ لََداٌء َما كَانَ اللَُّه ِليَقِْذفُنِي بِِه ال َي:َنتَّهِمُ بَِك ذَاَت الَْجْنبِ َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ
فَلَقَْد لَدَّْت َمْيمُوَنةُ َيْوَمِئٍذ َوإِنََّها صَاِئَمةٌ، لَعَزَِميِة َرُسولِ اللَِّه : َعمُّ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْعنِي َعبَّاًسا، قَالَ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ِعيُد بن الُْمسَيِّبِ َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍَس

ا أَبِي، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َمِعنيٍ، ثنا َيْعقُوبُ بن إِبَْراهِيَم بن َسْعٍد، ثن - ١٩٨٥٣
بن ُمْسِلمٍ، صَاِحُب الَْمصَاِحِف أَنَّ ِكالَب بن َتمِيمٍ َتِليَد، أََحِد بين لَْيٍث،  أَْخبََرنِي عَْبُد اللَِّه: َعنِ الَْوِليدِ بن كَِثريٍ، قَالَ

  إِنَّ َخالََتَك: َبْيَنَما ُهَو جَاِلٌس َمَع سَِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، إِذْ َجاَءُه َجاَءُه َرُسولُ َناِفعِ بن ُجبَْيرِ بن ُمطَْعمٍ، َيقُولُ

أَْخبِْرُه، أَنَّ أَْسَماَء : كَْيَف الَْحِديثُ الَِّذي َحدَّثْتَنِي بِِه َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ؟ فَقَالَ سَِعيٌد: َوَتقُولَُتقَْرأُ َعلَْيَك السَّالَم، 
َنِة َوِشدَِّتَها أََحٌد إِال كُْنُت لَُه ال َيصْبُِر َعلَى ْألَواِء الَْمدِي:أَخَْبَرتْنِي أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .َشهِيًدا أَْو شَِفيًعا َيْوَم الِْقَياَمِة
ْيجٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن َحمَّادٍ الَْورَّاُق، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اْبنِ جَُر - ١٩٨٥٤

اِسمِ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، أَنََّها ُنِفَستْ بُِمَحمَّدِ بن أَبِي َبكْرٍ بِِذي َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْقَ
  .هِلََّتِسلَ َوُتالُْحلَْيفَِة، فَسَأَلَ أَُبو َبكْرٍ َبكْرٍالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََمَرُه أَنْ َيأُْمرََها أَنْ َتْغ

  .ُمَجاِهدُ بن َجْبرٍ َعْن أَْسَماَء
 ُمَجاِهٍد، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، ثنا ِعيَسى بن يُوُنَس، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي زَِياٍد، َعْن - ١٩٨٥٥

إِنَّ النَّاَس قَاَتلُوا ابْنِي أَِخيَك، : لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاْبنِي َجْعفَرٍ، فَقَالَْتَعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، أَنََّها أََتِت النَّبِيَّ صَلَّى ال
  .فَاسَْتْرِقي لَُهمَا:قَالَ

  .َعطَاُء بن أَبِي َرَباحٍ َعْن أَْسَماَء
و عَاِصمٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبَرَنِي َعطَاٌء، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ، ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، ثنا أَُب - ١٩٨٥٦

َما َألْجَساِمهِمْ ضَارَِعةً، :َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنظَرَ إِلَى بنيَها بين َجْعفَرٍ، فَقَالَ
  أَْرِقيهِْم؟إِنَّ الَْعْيَن ُتسْرُِع إِلَْيهِْم أَفَ: فَقَالَْت



  .اْرِقيهِْم:بَِماذَا؟فََعَرَضْت َعلَْيِه كَالًما لَْيَس بِِه بَأٌْس، فَقَالَ:قَالَ
  .َعْبُد اللَِّه بن بَاَبْيِه َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ

، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا َعْونُ بن َسالمٍ، ثنا ُزَهْيٌر، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسحَاَق - ١٩٨٥٧
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ الَْعْيَن ُتسْرُِع إِلَى بين َجعْفَرٍ : قُلُْت: َنجِيحٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َباَبيِْه، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، قَالَْت

  .إِنَّ َشْيئًا َيْسبُِق الْقََدَر لَقُلُْت إِنَّ الَْعْيَن َسَبقَْتُه نََعْم، فَاْسَتْرِقي لَُهْم فَلَْو قُلُْت:أَفَأَْسَترِْقي لَُهْم؟ قَالَ
  .ُعَبْيُد بن رِفَاَعةَ الزَُّرِقيُّ َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ

ْن ِعَياضِ بن َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، ثنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َع - ١٩٨٥٨
َدَخلَ : ْيسٍ، أَنََّها قَالَْتاللَِّه،،أَنَُّه َسِمعَ إِبَْراهِيَم بن ُعَبْيِد بن رِفَاَعةَ األَْنَصارِيُّ ُيْخبُِر، َعْن أَبِيِه، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَم

أَبِي َبكْرٍ َوِعْنَدَها أُْخُتَها أَْسَماُء، َوَعلَْيَها ثَِياٌب َسابَِغةٌ وَاِسَعةُ  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َعلَى َعاِئَشةَ بنِت
 َتَنحَّْي فَقَْد َرأَى ِمْنكِ َرسُولُ: َشةُاَألِكمَِّة، فَلَمَّا َنظََر إِلَْيَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم فََخَرَج، فَقَالَْت لََها عَاِئ
َم، فََسأَلَْتُه عَاِئَشةُ ِلَم قَاَم؟ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمًْرا كَرَِهُه، فَفََتَحْت فََدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  َيْبُدو ِمنَْها إِال َهكَذَاوَأََخذَ كُمَّْيِه فََغطَّى بِهَِما ظُُهوَر أََو لَْم تََرْي إِلَى َهيَّأَِتَها، إِْنُه لَْيَس ِللَْمرْأَِة الُْمْسِلَمِة أَنْ:فَقَالَ

  .َوْجُهُه كَفَّْيِه َحتَّى لَْم يَْبُد ِمْن كَفَّْيِه إِال أَصَابُِعُه، ثُمَّ َنَصَب كَفَّْيِه َعلَى ُصْدغَْيِه َحتَّى لَْم يَْبُد إِال
مَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن َعاِمرٍ، َعْن ُعَبْيِد بن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْح - ١٩٨٥٩

لَُهْم؟  إِنَّ بين َجْعفَرٍ ُيِصيبُُهُم الَْعْيُن أَفَأَسَْتْرِقي: رِفَاَعةَ، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، أَنََّها قَالَْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .نََعْم لَْو كَانَ َشْيٌء َسابَِق الْقََدرِ لََسَبقَْتُه الَْعْيُن:فَقَالَ

  .أُمُّ َجْعفَرِ بن ُمَحمَّدِ بن َجْعفَرِ بن أَبِي طَاِلبٍ َعْن َجدَِّتَها أَْسَماَء
َصاِحبُ الَْمغَازِي، ثنا إِْبَراهِيُم بن سَْعٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب،  - ١٩٨٦٠

َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن أُمِّ ِعيَسى، َعْن أُمِّ َجْعفَرٍ بنِت ُمَحمَّدِ بن َجْعفَرِ بن أَبِي : ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، قَالَ
لَمَّا أُِصيَب َجعْفٌَر وَأَْصَحاُبُه، َدَخلَ َعِليَّ َعِليَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : لَْتطَاِلبٍ، َعْن َجدَِّتَها أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، قَا

ِتينِي ائْ:ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد َعَجْنُت َعجِيَنُهْم َوغََسلَُت بينَّ َودََهْنتُُهْم َوَنظَّفْتُُهْم، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّ
َيا َرُسولَ اللَِّه بِأَبِي َوأُمِّي َما يُْبكِيَك؟ أََبلََغكَ َشْيٌء َعْن : فَأَتَْيُتُه بِهِْم فََشمَُّهْم َوذََرفَْت َعيَْناُه، فَقُلُْت: بَِبنِي َجْعفَرٍقَالَْت

يُح وَاْجَتَمَع إِلَى النَِّساِء، َوخََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه فَقُْمُت أَِص: َنَعْم، أُِصيبُوا َهذَا الَْيْوَمقَالَْت:َجْعفَرٍ وَأَْصَحابِِه؟ قَالَ
  ال ُتْغِفلُوا آلَ:َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى أَْهِلِه، فَقَالَ

حَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َيحَْيى بن َجْعفَرٍ ِمْن أَنْ َتْصَنعُوا لَُهْم طََعاًما، فَإِنَُّهْم قَدْ ُشِغلُوا بِأَْمرِ صَاِحبِهِْم، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُم
: َحدَّثَنِي َعْبدُ اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن أُمِّ ِعيَسى الَْجزَّارِ، قَالَْت: َخلٍَف، ثنا َعْبدُ اَألْعلَى، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، قَالَ
لَمَّا كَانَ الَْيْوُم الَِّذي أُِصيَب ِفيهِ : ا أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، أَنََّها قَالَْتأَخَْبَرتْنِي أُمُّ َعْوٍن بنُت ُمحَمَِّد بن َجْعفَرٍ، َعْن َجدَِّتَه

  .َجْعفٌَر أََتانِي أََتانِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ِمثْلَ َحِديثِ إِبَْراهِيَم بن َسْعٍد
نِ الَْخفَّاُف، ثنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي فُدَْيٍك، أَْخبََرنِي ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَس - ١٩٨٦١

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ُموَسى الِْفطْرِيُّ، َعْن َعْوِن بن ُمَحمٍَّد، َعْن أُمِّ َجْعفَرٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى
َسلََّم الَْعْصَر، فََوَضَع النَّبِيُّ ى الظُّْهَر بِالصَّْهَباِء، ثُمَّ أَْرَسلَ َعِليا ِفي َحاجٍَة، فََرَجَع َوقَدْ َصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَصلَّ

َحتَّى غَاَبِت الشَّْمُس، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَْسُه ِفي ِحْجرِ َعِليٍّ فََناَم، فَلَْم ُيَحرِّكُُه 



فَطَلََعْت َعلَْيِه الشَّْمُس َحتَّى ُرِفَعْت َعلَى : اللَُّهمَّ إِنَّ َعْبَدَك َعِليا اْحتََبَس بنفِْسِه َعلَى َنبِيِِّه فَُردَّ َعلَْيِه الشَّْمَسقَالَْت:َوَسلََّم
  ).َألْرضِ، َوقَاَم َعِليٌّ، فََتَوضَّأَ َوَصلَّى الَْعْصَر، ثُمَّ غَاَبْت وَذَِلكَ بِالصَّْهَباِء الْجِبَالِ َوَعلَى ا

  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن أَبِي فُدَْيكٍ، - ١٩٨٦٢

أُْهِدَيْت َجدَُّتَك :ُمَحمٍَّد، َعْن أُمِِّه أُمِّ َجْعفَرٍ، َعْن َجدَِّتَها أَْسَماَء، قَالَْتَحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن ُموَسى الْفِطْرِيُّ، َعْن َعْوِن بن 
 قَدْ أَوْلََم َعِليٌّ بِفَاِطَمةَ،فَاِطَمةُ إِلَى َجدَُّك َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما، فََما كَانَ َحْشَو فَِراشَِها ووِساَدِتَها إِال لِيٌف، َولَ
  .فََما كَاَنْت َوِليَمُتُه ِفي ذَِلَك الزََّماِن أَفَْضلَ ِمْن َوِليَمِتِه، َرَهَن ِدْرَعُه ِعْنَد َيُهوِديٍّ بِشَطْرِ َشِعريٍ

  .فَاِطَمةُ بنُت الُْحَسْينِ َعْن أَْسَماَء
اعِيلَ، ثنا الَْحَسُن بن صَاِلحٍ، َوَجْعفَُر بن زَِيادٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَم - ١٩٨٦٣

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : اَألْحَمُر، َعْن ُموَسى الْجَُهنِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْحَسْينِ، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، قَالَْت
  .ِة َهاُرونَ ِمْن ُموَسى وَلَِكْن ال نَبِيَّ بَْعِديأَْنَت مِنِّي بَِمنْزِلَ:َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَعِليٍّ

ُموَسى  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، ثنا َعِليُّ بن صَاِلحٍ، َعْن - ١٩٨٦٤
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : بنِت ُعَمْيسٍ، قَالَْتالُْجهَنِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْحَسْينِ، َعْن أَْسَماَء 

  .أَْنَت مِنِّي بَِمنْزِلَِة َهاُرونَ ِمْن ُموَسى:ِلَعِليٍّ
، ثنا َيْحَيى بن ِعيَسى، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُمحَمَِّد بن ُمْصَعبٍ اَألْشَنانِيُّ، ثنا ِعيَسى بن ُعثَْمانَ الِْكناِئيُّ - ١٩٨٦٥

َسِمْعتُ : َسِمْعتُ أَْسَماَء بنَت ُعمَْيسٍ، َتقُولُ: َسِعيِد بن َحازِمٍ، َعْن ُموَسى الُْجهَنِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت َعِليٍّ، قَالَْت
  أَْنَت ِمنِّي:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِلَعِليٍّ

  .لَِة هَاُرونَ ِمْن ُموَسى غَْيَر أَنَُّه ال نَبِيَّ َبْعِديبَِمْنزِ
َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ ُمحَمَُّد بن الُْحَسْينِ الْقَاِضي، ثنا َجْنَدلُ بن وَالَقٍ، ثنا َحفُْص بن ِعْمَرانَ، َعْن ُموَسى  - ١٩٨٦٦

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ : نِت ُعَمْيسٍ، قَالَْتالُْجهَنِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْحَسْينِ، َعْن أَْسَماَء ب
  .أَْنَت مِنِّي بَِمنْزِلَِة َهاُرونَ ِمْن ُموَسى إِال أَنَُّه ال نَبِيَّ بَْعِدي:ِلَعِليٍّ

بن َسْعٍد الَْبْصرِيُّ، َعْن ُموَسى الُْجهَنِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ  َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ، ثنا ُمَحمَّدُ بن الُْجنَْيِد، ثنا ُعَمُر - ١٩٨٦٧
أَْنَت مِنِّي بَِمنْزِلَِة َهاُرونَ ِمْن ُموَسى :بنِت الُْحَسْينِ، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلعَِليٍّ

  .ِديإِال أَنَُّه ال نَبِيَّ بَْع
َسِمْعتُ : قَالََحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن ُموَسى الُْجَهنِيِّ،  - ١٩٨٦٨

َيا :للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُفَاِطَمةَ بنَت الُْحَسْينِ، َتقُولُ َحدَّثَتْنِي أَْسَماُء بنُت ُعَمْيسٍ، أَنََّها َسِمَعْت َرسُولَ ا
  .َعِليُّ، أَْنَت مِنِّي بَِمنْزِلَِة َهاُرونَ ِمْن ُموَسى إِال أَنَُّه ال نَبِيَّ بَْعِدي

ْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ح َوَحدَّثََنا ُعَب - ١٩٨٦٩
ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َعْن فَُضْيلِ بن َمْرزُوقٍ، َعْن إِبَْراِهيَم بن الَْحَسنِ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت ُحَسْينٍ، : أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

  ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيوَحى إِلَْيِه َورَأُْسُه ِفيكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، قَالَْت

اللَُّهمَّ إِنَّ َعِليا كَانَ ِفي :ِحْجرِ َعِليٍّ، فَلَْم ُيَصلِّ الَْعْصَر حَتَّى غََرَبتِ الشَّْمُس، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فَرَأَْيتَُها غََرَبْت َوَرأَْيُتَها طَلََعْت بَْعَدَما غََرَبتَْواللَّفْظُ ِلَحِديثِ :لَْيِه الشَّْمَسقَالَْت أَْسَماُءطَاَعِتَك َوطَاَعِة َرُسوِلَك فَاْرُدْد َع



  .ُعثَْمانَ
ضَْيلُ بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن ِسَنانٍ الَْواسِِطيُّ، ثنا َعلَى بن الُْمْنِذرِ، ثنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلٍ، ثنا فُ - ١٩٨٧٠

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َمْرزُوقٍ، َعْن إِْبَراِهيَم بن الَْحَسنِ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت َعِليٍّ، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، قَالَْت
ْوًما َوُهَو ِفي ِحْجرِ َعِليٍّ، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َنَزلَ َعلَْيِه الَْوْحُي كَادَ ُيْغَشى َعلَْيِه، فَأُْنزِلَ َعلَْيِه َي

ال َيا َرسُولَ اللَِّه، فََدَعا اللََّه فََردَّ َعلَْيِه الشَّْمَس حَتَّى َصلَّى الَْعْصَر، : َصلَّْيَت الَْعْصَر َيا َعِليُّ؟قَالَ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .طَلََعْت َبْعدََما غَاَبْت، ِحَني رُدَّْت حَتَّى َصلَّى الَْعْصَرفَرَأَْيُت الشَّْمَس :قَالَْت

  .ُحرَّةُ َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ
، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ - ١٩٨٧١

ثنا أَُبو الَْجوَّابِ اَألْحَوُص بن جَوَّابٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن قَْرمٍ، َعْن َهاُرونَ بن َسْعٍد، : َراهِيُم بن َسِعيدٍ الَْجْوَهرِيُّ، قَاالإِْب
بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َخطََبنِي َعِليٌّ فََبلَغَ ذَِلَك النَّ: َعْن أَبِي السَّفَرِ، َعْن ُحرَّةَ، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، قَالَْت

  .َما كَانَ لََها أَنْ ُتْؤِذي اللََّه َوَرُسولَُه:فَقَالَ
  قَْيُس بن أَبِي

  .َحازِمٍ َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ
يُّ، ثنا ُسفْيَانُ، َعْن إِْسَماِعيلَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِ - ١٩٨٧٢
أََجلْ َواللَِّه، لَقَْد َسَبقُْتُموَنا َوكُنَّا عِْنَد الُْحفَاِة :َسَبقَْناكُْم بِالْهِْجَرِة، فَقَالَْت: قَالَ ُعَمُر َألْسماَء بنِت ُعَمْيسٍ: قَْيسٍ، قَالَ

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّم َجاِهلَكُْم، َوُيفَقُِّه َعاِلَمكُْم، َوَيأُْمُركُْم بَِمعَاِلي اَألْخالقِالْعَُراِة، َوكُنُْتْم ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى 
  .َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ

لَحِ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن أَْسَماَء بنتِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعنِ اَألْج - ١٩٨٧٣
كَذََب َمْن قَالَ ذَاَك، لَكُمْ :َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ قَْوًما َيْزُعُمونَ أَنَّا لَْسَنا ِمَن الْمَُهاجَِراِت، فَقَالَ: قُلُْت: ُعَمْيسٍ، قَالَْت

  .إِلَيَّ َهاَجرُْتْم إِلَى النََّجاِشيِّ، َوهَاَجرُْتْم: ِهجَْرَتاِن
  .َحبِيُب بن َساِلمٍ َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ

، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، ثنا ُمعَاذُ بن أََسٍد، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َهاُرونَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق - ١٩٨٧٤
إِنَّ ِمْن َشقَاِء الَْمْرِء ِفي :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْتأَبِي ُعَمَر، َعْن َحبِيبِ بن َساِلمٍ، َعْن أَْسَماَء، قَ

 ِضيُق سَاَحِتهَا، َوُخْبثُ:َيا َرُسولَ اللَِّه، َما ُسوُء الدَّارِ؟ قَالَ: ُسوَء الدَّارِ، َوُسوَء الْمَْرأَِة، َوُسوَء الدَّابَِّةقَالَْت: الدُّْنَيا ثَالثَةً
ُعقُْم َرِحِمَها، َوُسوُء :فََما ُسوُء الَْمرْأَِة؟ قَالَ: َمْنُعَها ظَْهَرَها، َوُسوُء َضلِْعَها، قِيلَ:فََما ُسوُء الدَّابَِّة؟ قَالَ: جِريَانَِهاقِيلَ

  .ُخلُِقَها
  أَبُو

  .الُْعيوِف الْعََنزِيُّ َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ
َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، ثنا َعْبدُ الَْواِحِد بن زَِياٍد، ثنا  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ - ١٩٨٧٥

َسِمْعُت : َسِمْعُت أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، َتقُولُ: ُمَجمُِّع بن َيْحَيى، َحدَّثَنِي أَُبو الُْعيوِف َصْعبٌ أَْو َصعِيٌب الْعََنزِيُّ، قَالَ
اللَُّه َربِّي ال َشرِيكَ : َمْن أََصاَبُه َهمٌّ أَْو غَمٌّ أَْو سَقٌَم أَْو ِشدَّةٌ، فَقَالَ:سُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأُذَُنيَّ َهاَتْينِ َيقُولَُر

  .لَُه كََشَف ذَِلَك َعْنُه



  .ْن أَْسَماَءُعْتَبةُ بن َعْبِد اللَِّه التَّْيِميُّ َموْلَى َمْعَمرٍ َع
َعْن ُزْرَعةَ بن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد بن َجْعفَرٍ، - ١٩٨٧٦

بَِماذَا :قَالَ ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد الرَّْحَمنِ، َمْولًى ِلَمْعَمرٍ التَّْيِميِّ، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، قَالَْت
لَْو كَانَ َشْيٌء َيشِْفي ِمَن :ثُمَّ اْسَتْمَشْيُت بِالسََّنى، قَالَ: ذَاَك حَارٌّ حَارٌّقُلُْت:بِالشُّْبُرمِ، قَالَ: كُْنِت َتْستَْمِشَني؟قُلُْت
  .الَْمْوِت كَانَ السََّنى

 الَْحمِيدِ ثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، ثنا أَُبو َبكْرٍ الَْحنَِفيُّ، ثنا َعْبُدَحدَّ - ١٩٨٧٧
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بن َجْعفَرٍ، َحدَّثَنِي ُعْتَبةُ بن َعْبِد اللَِّه التَّْيِميُّ، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َص

ثُمَّ اْسَتْمَشْيُت بِالسََّنى، فَقَالَ َرسُولُ : حَارٌّ َحارٌّفَقَالَْت:كُْنُت أَْسَتْمِشي بِالشُّْبُرمِ، فَقَالَ: بِمَاذَا َتْسَتْمِشَني؟فَقَالَْت:َسأَلََها
  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .فَاٌء ِمَن الْمَْوِت لَكَانَ السََّنىلَْو كَانَ ِفي َشْيٍء ِش:َوَسلََّم
  .َداُوُد بن أَبِي عَاِصمٍ الثَّقَِفيُّ َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ

نُ بن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ أََنُس بن سَاِلمٍ الَْخْوالنِيُّ، ثنا َعْمُرو بن ِهَشامٍ أَُبو أَُميَّةَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا ُعثَْما - ١٩٨٧٨
:  ُعَمْيسٍ، قَالَْترَّْحَمنِ الطََّرائِِفيُّ، َعْن َعِليِّ بن ُعْرَوةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك، َعْن َداُوَد بن أَبِي َعاِصمٍ، َعْن أَْسَماَء بنِتال

  .ورِ ِمَن الَْعْينِنِْصُف َما ُيحْفَُر ُألمَِّتي ِمَن الْقُُب:َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  .أَُبو َشدَّاٍد َعْن ُمَجاِهٍد َعْن أَْسَماَء

اِهٍد، َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، ثنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر بن فَارِسٍ، ثنا يُوُنُس، َعْن أَبِي َشدَّاٍد، َعْن ُمَج - ١٩٨٧٩
ِحَبةَ َعاِئَشةَ الَِّتي هَيَّأَْتَها َوأَْدَخلَْتَها َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي كُْنُت َصا: قَالَْت أَْسَماُء بنُت ُعَمْيسٍ: قَالَ

َد َرسُولِ اللَِّه ال تَُردِّي َي: ُتنِْسَوٍة َمِعي، فََما َوَجدَْنا إِال قََدًحا ِمْن لََبنٍ، فَشَرَِب ِمْنُه، ثُمَّ َناَولَهُ الْجَارَِيةَ فَاسَْتحَْيْت، فَقُلْ
ال َتْجَمْعَن كَِذًبا :ال َنْشتَهِيِه، فَقَالَ: ناوِِليِه صََواِحبِِكفَقُلَْن:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََشرَِبتِ الْجَارَِيةُ، ثُمَّ قَالَ

إِنَّ الْكَِذَب ُيكَْتُب كَِذًبا حَتَّى أَنَّ :ِلَك كَذًِبا؟ فَقَالَإِنْ قَالَْت إِْحَداَنا ِلَشْيٍء َنشَْتهِيِه ال َنْشتَهِيِه أَيَُعدُّ ذَ: َوُجوًعاقُلُْت
  .الْكَذَْبةَ ُتكَْتُب كَذْبَةً

  .زَْيٌد الَْخثَْعِميُّ َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ
  ثنا َعْبُد الصََّمِد: قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، - ١٩٨٨٠

َسِمْعُت َرُسولَ : ، قَالَْتبن َعْبِد الَْوارِِث، ثنا َهاِشٌم الْكُوِفيُّ، َحدَّثَنِي َزْيدٌ الَْخثَْعِميُّ، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ الَْخثَْعِميَِّة
َتَجبََّر َواْعَتَدى َوَنِسَي الَْجبَّاَر اَألْعلَى، بِئَْس الَْعْبُد عَْبٌد َبِخلَ وَاْختَالَ  بِئَْس الْعَْبُد َعْبٌد:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

قَابَِر َعْبدٌ َبَغى وَعَتا وََنِسَي الَْم َوَنِسَي الْكَبَِري الُْمَتعَالَ، بِئَْس الَْعْبُد َعْبدٌ لََها َوَسَها َوَنِسَي الَْمْبَدأَ َوالْمُْنَتَهى، بِئَْس الَْعْبُد
بِئَْس الَْعْبُد َعْبٌد ُيِذلُّهُ الرُّْعبُ  َوالْبِال، بِئَْس الْعَْبُد َعْبٌد َيخِْتلُ الدُّْنَيا بِالدَّْينِ، بِئَْس الَْعْبُد َعْبدٌ َيْخِتلُ الدِّيَن بِالشُُّبَهاِت،

  .لْعَْبُد َعْبٌد لَُه َهًوى ُيِضلُُّهَوُيزِيلُُه َعنِ الَْحقِّ، بِئَْس الَْعْبُد َعْبٌد طََمعٌ َيقُوُدُه، بِئْسَ ا
  .َرُجلٌ غَْيُر ُمَسمى َعْن أَْسَماَء بنِت ُعمَْيسٍ

: َمَر، قَالََحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا أََنُس بن ِعيَاضٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُع - ١٩٨٨١
ِه، ثُمَّ خََرَج ْصَحابَِنا، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعمَْيسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها ِلبَْعضِ حَاَجِتَحدَّثَنِي بَْعُض أَ

ْرضِ َوِثماُرَها فََمنِ اتََّبَعُه أَطَْعَمُه كَْيَف بِكُْم إِذَا اْبُتِليُتْم بِعَْبٍد قَْد ُسخَِّرْت لَُه أَْنَهارُ اَأل:فََشكَْت إِلَْيِه الَْحاَجةَ، فَقَالَ



َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ الَْجارَِيةَ لَُتحَْبُس َعلَى التَّنُّورِ َساَعةً َتْخبُِزَها، فَأَكَادُ أفَْتِتُن : َوأَكْفََرُه، َوَمْن َعَصاُه َحَرَمُه َوَمَنَعُه، قُلُْت
  إِنَّ اللََّه َيْعِصُم الُْمْؤِمنِنيَ َيْوَمِئٍذ بَِما َيْعِصُم بِِه:َك؟ فَقَالَِفي َصالِتي فَكَْيَف بنا إِذَا كَانَ ذَِل

  .الَْمالِئكَةَ ِمَن التَّْسبِيحِ، إِنَّ َبْيَن َعْيَنْيِه كَاِفًرا َيقْرَُؤُه كُلُّ ُمْؤِمنٍ كَاَتبٍ َوغَْيرِ كَاَتبٍ
  .أَْسَماُء بنتُ َيزِيَد بن السَّكَنِ اَألْنصَارِيَِّة

ن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَبِي، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُمَحمَِّد ب - ١٩٨٨٢
َتلَْت َيْوَم الَْيْرُموكِ ُمَهاجِرٍ، َوَعْمُرو بن ُمهَاجِرٍ، َعْن أَبِيهَِما،أَنَّ أَْسَماَء بنتَ َيزِيَد بن السَّكَنِ بنِت َعمِّ ُمَعاِذ بن َجَبلٍ قَ

  .ِتْسَعةً ِمَن الرُّومِ بَِعُموِد فُسْطَاِطهَا
  .قَتَاَدةُ بن ِدَعاَمةَ. َما َرَوى َشْهرُ بن َحْوَشبٍ َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد

ْن قََتاَدةَ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َع - ١٩٨٨٣
إِنَّ َبْيَن :كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبيِْتي، فَذَكََر الدَّجَّالَ، فَقَالَ: أَْسَماَء بنتِ َيزِيَد األَْنَصارِيَِّة، قَالَْت

ِفيَها ثُلُثَ قَطْرَِها وَاَألْرُض ثُلُثَ َنَباِتَها، وَالثَّانَِيةُ ُتْمِسُك السََّماُء ثُلُثَيَّ قَطْرَِها  َيَدْيِه ثَالثَ ِسنِنيَ َسَنةٌ ُتْمِسُك السََّماُء
ِظلٍْف ِمَن   ضِْرسٍ، َوال ذَاُتَواَألْرضُ ثُلُثَيَّ نََباتَِها، وَالثَّاِلثَةُ ُتْمِسُك السََّماُء قَطَْرَها كُلَُّه َواَألْرُض نََباتََها فَال َتبْقَى ذَاُت

أََرأَْيَت إِنْ أَحَْيْيُت لََك إِبِلََك، أَلَْستَ َتْعلَُم أَنِّي َربُّكَ، : الْبََهاِئمِ إِال َهلَكَْت، وَإِنَُّه ِمْن أََشدِّ ِفْتَنٍة أَنَُّه يَأِْتي اَألعَْرابِيَّ، فََيقُولُ
كَأَْحَسنِ َما كَاَنتْ ُضُروًعا َوأَْعظَُمَها أَْسنَِمةً، َوَيأِْتي الرَُّجلَ قَْد َماَت أَُخوهُ  َبلَى، فََيَتمَثَّلُ لَُه الشَّْيطَانُ َنْحَو إِبِِلِه: فََيقُولُ

  أََرأَْيتَ إِنْ: َوَماَت أَبُوُه، فََيقُولُ

مَثَّلُ لَُه الشَّْيطَانُ َنْحَو أَبِيِه وََنْحَو َبلَى، فََيَت: أَْحيَْيُت لَكَ أَبَاَك َوأَْحَيْيُت لََك أََخاَك أَلَْستَ َتْعلَُم أَنِّي َربَُّك؟ فََيقُولُ لَُه
ا َحدَّثَُهْم فَأََخذَ ثُمَّ َخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلحَاَجٍة ثُمَّ َرَجَع َوالْقَْوُم ِفي اْهِتَمامٍ َوغَمٍّ ِممَّ: أَخِيهِقَالَْت

إِنْ َيخُْرْج وَأََنا َحيٌّ فَأََنا :َيا َرُسولَ اللَِّه لَقَْد َدلَقَْت أَفِْئَدتََنا بِذِكْرِ الدَّجَّالِ، فَقَالَ: قُلُْت: اُءَمهَْيْم؟قَالَْت أَْسَم:الْبَاَب، َوقَالَ
ِه، إِنَّا لَنَْعجُِن َعجِيَنَنا فََما َواللَِّه َيا َرسُولَ اللَّ: فَقُلُْت: َحجِيُجُه، وإِال فَإِنَّ َربِّي َخِليفَِتي َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ ُمْؤِمنٍقَالَتْ أَْسَماُء

  .ُيجْزِئُُهْم َما ُيْجزُِئ أَْهلَ السََّماِء ِمَن التَّْسبِيحِ َوالتَّقِْديسِ:َنخْبُِز حَتَّى َنُجوَع فَكَْيَف بِالُْمْؤِمنَِني َيْومَِئٍذ؟ فَقَالَ
ن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت، َوقََتادَةَ، َوَحجَّاجُ َحدَّثََنا َعلَى بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ب - ١٩٨٨٤

انَ ِفي َمٍأل ِمْن بن اَألْسَوِد، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَ
إِنَّ َبْيَن َيَديَّ السَّاَعِة َحْمَراَواتٍ ُتْمِسكُ أَوَّلَ َسَنٍة ِمَن السََّماِء ثُلُثَ قَطْرَِها، َواَألْرضِ :الَ، فَقَالَأَْصحَابِِه، فَذَكَرُوا الدَّجَّ

الثَّاِلثَةُ تُْمِسُك السََّماُء قَطَْرَها،  َنةُثُلُثَ َنبَاِتَها، َوالسََّنةُ الثَّانَِيةُ ُتْمِسُك السََّماُء ثُلُثَيَّ قَطْرَِها، َواَألْرضُ ثُلُثَيَّ نََباتَِها، وَالسَّ
  مَا:بَِعُضدََتيِّ الَْبابِ، فَقَالََواَألْرضُ َنَباَتَها حَتَّى ال َيْبقَى ذُو ُخفٍّ َوَحاِفرٍ، ثُمَّ خََرَج ِلَحاَجِتِه ثُمَّ َرَجَع وَلَُهْم َحنٌِني فَأََخذَ 

إِنْ َيخُْرْج وَأََنا ِفيكُْم فَأََنا َحجِيُجُه، :َدَنا لَيَْعجُِن َعجِيَنُه فََما َيصْبُِر حَتَّى َيْخَتِمَر، قَالََيا َرسُولَ اللَِّه إِنَّ أََح: َشأُْنكُْم؟قَالُوا
الَْمالِئكَةَ ِمَن  َما ُيْجزُِئ:َيا َرُسولَ اللَِّه فََما ُيْجزِئُ الُْمْؤِمَن َيْومَِئٍذ؟ قَالَ: وإِال فَإِنَّ اللََّه َخِليفَِتي َعلَى كُلِّ ُمْؤِمنٍقَالُوا
  .التَّْسبِيحِ، وَالتَّْحِميِد، َوالتَّْهِليلِ، َوالتَّكْبِريِ

ْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، ثنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الَْبابِلِْتيُّ، ثنا اَأل - ١٩٨٨٥
أَتَانِي َرسُولُ اللَّهِ : نِي شَْهُر بن َحْوَشبٍ، َحدَّثَْتنِي أَْسَماُء بنُت َيزِيَد بن السَّكَنِ، وَِهَي بنُت َعمِّ ُمَعاٍذ، قَالَْتقََتاَدةَ، َحدَّثَ

إِنَّ قَْبلَ ُخرُوجِِه :لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي طَاِئفٍَة ِمْن أَْصحَابِِه، فَذَكََر الدَّجَّالَ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال



ةَ ُتْمِسكُ السََّماُء ثُلُثَيَّ ثَالثَ ِسنَِني أَوْ َسَنةً ُتْمِسُك السََّماُء ثُلُثَ قَطْرَِها، َوتُْمِسُك اَألْرُض ثُلُثَ َنَباِتَها، وَالسََّنةَ الثَّانَِي
ا، وَالسََّنةَ الثَّاِلثَةَ تُْمِسُك السََّماُء َما ِفيَها وَاَألْرُض َما ِفيَها فََيْهِلَك كُلُّ ذَاِت ضِْرسٍ قَطْرَِها، َوُتْمِسكُ اَألْرضُ ثُلُثَيَّ َنَباِتَه

نَِمتَُها َبْحَتٌر َتعْلَُم أََرأَْيَت إِنْ أَحَْيْيُت لََك إِبِلََك َعِظيَمةً ُضُروُعَها طَوِيلَةً أَْس: وِظلٍْف، َوِمْن أََشدِّ ِفْتَنِتِه أَنَُّه َيقُولُ ِلَألْعرَابِيِّ
ْعُت لَُه نََعْم َيَتمَثَّلُ لَُه الشَّيْطَانُثُمَّ خََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَبْعضِ َحاَجِتِه، َوَوَض: أَنِّي رَبَُّك؟ فََيقُولُ

  أََخذَُوُضوَءُه وانَْتَحَب الْقَْوُم َحتَّى اْرَتفََعْت أَْصوَاُتُهْم، فَ

َيا َرسُولَ اللَِّه َخلَْعَت قُلُوبَُهْم بِالدَّجَّالِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه : َمهَْيْم؟فَقُلَْنا:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْبَاَب فَقَالَ
َيا : َحجِيُجُه، َوإِنْ ِمتُّ فَإِنَّ اللََّه َخِليفَِتي َعلَى كُلِّ ُمْؤِمنٍقُلُْت إِنْ َيخُْرجِ الدَّجَّالُ وَأََنا َحيٌّ فَأََنا:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ُيجْزِئُُهْم َما ُيْجزُِئ أَْهلَ السََّماِء التَّْسبِيَح َوالتَّقْدِيَس:َرسُولَ اللَِّه، فََما ُيْجزُِئ الُْمْؤِمنَِني َيْومَِئٍذ؟ قَالَ
مِيلٍ اَألصَْبَهانِيُّ، أََنا أَْحَمُد بن َمنِيعٍ، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا َجرِيرُ بن َحازِمٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َج - ١٩٨٨٦

كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيٍت، : قََتاَدةَ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنتِ َيزِيَد، قَالَْت
َها، فَإِذَا إِذَا كَانَ قَْبلَ ُخُروجِ الدَّجَّالِ حََبَسِت السََّماُء ثُلُثَ قَطْرَِها ثَالثَ ِسنَِني، َوَحَبَسِت اَألْرُض ثُلُثَ َنبَاِت:قَالَفَ

ا فَإِذَا كَاَنِت السََّنةُ الثَّاِلثَةُ َحَبْستِ كَاَنِت السََّنةُ الثَّانَِيةُ َحَبَستِ السََّماُء ثُلُثَيَّ قَطْرَِها، َوَحَبَستِ اَألْرضُ ثُلُثَيَّ َنَباِتَه
فَذَكََر َنْحَو َحِديِث اَألْوَزاِعيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن صَاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا . السََّماُء قَطَْرَها وَاَألْرَض َنَباَتَها كُلَُّه

َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، َعنِ النَّبِيِّ  ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ،
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ِمثْلَُه

ْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنتِ َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، ثنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َع - ١٩٨٨٧
  :َيزِيَد، قَالَْت

أََيُسرُِّك أَنْ ُيسَوَِّرِك اللَُّه :اْنطَلَقُْت َمَع أَِخي إِلَى إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعِليَّ ِسَواَراِن ِمْن ذََهبٍ، فَقَالَ
، ثنا َتَزعُْتُهَما فََرَمْيُتُهما فَال أَْدرِي أَيَّ النَّاسِ أََخذَُهَما َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحِ بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّبِسَُواَرْينِ ِمْن َنارٍ؟فَاْن

بنِت يَزِيَد، أَنََّها أََتِت  ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء
  .النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَى خَالَِتَها سَِواَرْينِ فَذَكََر َنْحَوُه

  ).ثَابِتٌ الُْبَنانِيُّ َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ 
ا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أََنا ثَابِتٌ الُْبَنانِيُّ، َعْن َشْهرِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثن - ١٩٨٨٨

قُلْ َيا ِعَباِديَ الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى :"َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ َهِذهِ اآلَيةَ
  ] .٥٣الزمر آية "[َرْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم أَْنفُِسهِْم ال َتقَْنطُوا ِمْن

  .َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُصَهْيبٍ َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد
رٍ، ثنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى بن ُعَماَرةَ، ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُصهَْيبٍ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا ِهاللُ بن بِْش - ١٩٨٨٩

إِنَّ َبْينَ :ذَكَرَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الدَّجَّالَ، فَقَالَ: َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، قَالَْت
  .ِسنَِني َتمَْنُع السََّماَء ثُلُثَ قَطْرَِها َواَألْرَض ثُلُثَ نََباتَِهافَذَكََر الَْحِديثَ َيَدْي ُخُروجِِه ثَالثَ
  َحمَّاُد بن َجْعفَرٍ أَبُو



  .َجْعفَرٍ الَْبصْرِيُّ َعْن َشْهرٍ
بن ُحْمَرانَ، ثنا مَْرُزوقٌ أَُبو َعْبدِ اللَِّه  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد - ١٩٨٩٠

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الشَّاِميُّ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت َيزِيَد، قَالَْت
  .ِتَحةِ الِْكَتابِإِذَا َصلَّْيُتْم َعلَى الْجَِناَزِة فاقَْرُءوا بِفَا:َوَسلََّم

  .َحفُْص بن أَبِي حَفْصٍ أَُبو َمْعَمرٍ التَِّميِميُّ َعْن َشْهرٍ
َسِمْعتُ : َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا ثَْوَبانُ بن فَرُّوَخ، ثنا حَفُْص بن أَبِي حَفْصٍ أَُبو َمْعَمرٍ التَِّميِميُّ، قَالَ - ١٩٨٩١

كُنَّا ِعْنَد عِْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرَِّجالُ : َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، قَالَْتَشْهَر بن حَْوَشبٍ، ُيَحدِّثُ 
َنَها َوَبْيَن َعَسى َرُجلٌ ُيَحدِّثُ بَِما َيكُونُ َبْيَنُه َوَبْيَن أَْهِلِه، أَْو َعَسى اْمَرأَةٌ ُتَحدِّثُ بَِما َيكُونُ َبْي:َوالنَِّساُء، فَقَالَ

فَال َتفَْعلُوا، فَإِنَّ مِثْلَ ذَِلَك ِمثْلَ :إِي َواللَِّه َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَُّهْم لََيفَْعلُونَ وَإِنَُّهنَّ لََيفَْعلَْن، قَالَ: َزْوجَِهافَأََرمَّ الْقَْوُم، فَقُلُْت
  .َوالنَّاسُ َيْنظُُرونَ َشْيطَاٍن لَِقَي َشْيطَاَنٍة ِفي ظَْهرِ الطَّرِيقِ، فََغِشَيَها

، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا شَْيَبانُ بن فَرُّوَخ، ثنا حَفُْص بن أَبِي حَفْصٍ أَُبو َمْعَمرٍ، ثنا شَْهُر بن َحْوَشبٍ - ١٩٨٩٢
فَأَْبَصَر امَْرأَةً َعلَْيَها سَِواَراِن ِمْن ذََهبٍ،  كُنَّا ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، قَالَْت

  أََيسُرُِّك أَنْ ُيَسوَِّركِ اللَُّه بُِسوَاَرْينِ ِمْن َنارٍ؟فََخلَعَْتَها ِمْن َيِدَها، فَطََرَحْتَها فَال أَْدرِي َمْن:فَقَالَ

  .أََخذَُهَما
  .َشبٍُبَدْيلُ بن َمْيَسَرةَ الُْعقَْيِليُّ َعْن َشْهرِ بن حَْو

ْن ُبدَْيلِ بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيُّ، ثنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َع - ١٩٨٩٣
لِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى كَانَ كُمَّا قَِميصِ َرسُو:َمْيَسَرةَ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، قَالَْت

  .أَسْفَلَ ِمَن الرُّْسَغْينِ
  .الَْحكَُم بن أََبانَ َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ

كَمِ بن أََبانَ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن َمْنُصورٍ الرََّماِديُّ، ثنا إِبَْراِهيُم بن الَْح - ١٩٨٩٤
أََنا ِمَن النِّْسَوةِ الالِتي أََخذَ َعلَْيهِنَّ َرسُولُ اللَِّه : َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثَنِي َشْهرُ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، قَالَْت

َيا َرسُولَ اللَِّه، اْبُسطْ َيَدَك حَتَّى : َمْسأَلَتِِه، فَقُلُْت َوكُْنتُ َجارَِيةً ناهًدا َجرِيئَةً َعلَى: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
َوَنظََر إِلَى َخالٍَة ِلي ِفي َيدَِها : إِنِّي ال أَُصاِفُح النَِّساَء، وَلَِكْن آُخذُ َعلَْيهِنَّ َما أََخذَ اللَُّه َعلَْيهِنَّقَالَْت:أَُصاِفُحَك، فَقَالَ

: أََيُسرُِّك أَنْ َيجَْعلَ اللَُّه لَِك ِسوَاَرْينِ ِمْن نَارِ َجهَنََّم؟قَالَْت:َشْيئًا ِمَن اَألْرضِ فََرَماَها بِِه، فَقَالَ ِسوَاَراِن ِمْن ذََهبٍ فَأََخذَ
َعْنِكفَعَالَْجُتُه َوأََعْنَتَها َعلَى ذَِلكَ  فَإِنْ كُْنِت َتَعوَّذِْت بِاللَِّه، فَأَلِْقي َهذَْينِ:أَُعوذُ بِاللَِّه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .فََنَبذَْتُه، فََما أَْدرِي َحتَّى السَّاَعِة َمْن ذََهَب بِهِمَا

  َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن َمْنُصورٍ الرََّماِديُّ، ثنا إِبَْراِهيُم بن - ١٩٨٩٥

 َرُسولُ اللَّهِ َبانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، أَنََّها َبيَْنا ِهَي ِفي نِْسَوٍة َمرَّ َعلَْيهِنَّالَْحكَمِ بن أَ
لََعلَّ :ُر الُْمَنعَِّمَني َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالََوَما كُفْ: إِيَّاكُنَّ َوكُفَْر الُْمَنعَّمِيَنقَالَْت:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََسلََّم ثُمَّ قَالَ

ِمْنُه وَلًَدا فََيْغَضُب الَْغْضَبةَ فَكَفََّرُه، إِْحَداكُنَّ َيطُولُ أَْيمَُتَها أَْو َتعَْنُس َعْن أََبوَْيَها، ثُمَّ لََعلَّ اللََّه يَْرُزقَُها زَْوًجا ثُمَّ يَْرُزقَُها 
  .َرأَْيُت ِمْنَك خَْيًرا قَطَُّواللَِّه َما : فََيقُولُ

  .َعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ



لَِّه بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الشَّافِِعيُّ، ثنا َعمِّي إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد، ثنا َيحَْيى بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعْبِد ال - ١٩٨٩٦
لَى َضاِحَيةِ مٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ َبعْثًا إُِعثَْمانَ بن ُخثَْي

اِئِه غَْنٌم، فََجاُءوا َحتَّى َوقَفُوا ُمَضرٍ، فَذَكَرُوا أَنَُّهْم َنَزلُوا ِفي أَْرضِ َصْخرٍ، فَأَْصَبحُوا، فَإِذَا ُهْم بَِرُجلٍ ِفي قُبٍَّة لَُه بِِفَن
َما َبِقَي ِفي غََنِمي ِمْن َشاةِ :اْحرِْزَنا، فَأََحَرزَُهْم َشاةً فَطََبُخوا مِْنَها، ثُمَّ أَْخَرَج إِلَيْهِْم فََسَخطُوَها، ثُمَّ قَالَ: َعلَْيِه، فَقَالُوا

ذُوا ِمْنَها َشاةً فَلَمَّا أَظَْهرُوا واْحَتَرقُوا َوُهْم ِفي َيْومٍ صَاِئٍف ال ِظلَّ َمعَُهْم، لَْحمٍ إِال َشاةٌ مَاِخٌض أَْو فََحلٌّ فََسَعطُوا، فَأََخ
: فَقَالَ أْخرِْج َعنَّا غََنَمَك َنْستَِظلُّ،: َنْحُن أََحقُّ بِالظِّلِّ ِمْن َهِذِه الَْغَنمِ، فََجاُءوُه، فَقَالُوا: غَُنْيَمَتُه ِفي َمظَلَِّتِه، فَقَالُوا: قَالُوا

  إِنَّكُْم َمَتى ُتْخرُِجوَها َتْهِلكُ،

َمُه فَلَْم َيلَْبثْ إِال َساَعةً ِمْن فََتطَْرُح أَْوالَدَها، وَإِنِّي َرُجلٌ قَْد آَمْنُت بِاللَِّه َوبَِرسُوِلِه، َوقَدْ َصلَّْيُت َوَزكَّْيُت، فَأَخَْرُجوا غََن
الدََها، فَاْنطَلََق َسرِيًعا حَتَّى قَِدَم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَخَْبَرُه الْخََبَر، أَْو. َنَهارٍ َحتَّى َتَناعََرْت فَطََرَحْت

َمَع َبيَْنُهْم َوبَْيَنُه، اجِْلْس َحتَّى َيْرجَِع الْقَْوُمفَلَمَّا َرَجُعوا َج:فََغِضَب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غََضًبا َشِديًدا، ثُمَّ قَالَ
أََما وَاللَِّه إِنَّ : عَْرابِيُّ، قَالَفََتَواَترُوا َعلَْيِه كَِذٌب كَِذٌب، فَُسرَِّي َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َرأَى ذَِلَك اَأل

َولََعلَّ اللََّه ُيخْبُِرَك َيا َرسُولَ اللَِّه، فََوقََع ِفي َنفْسِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  اللََّه ِلَيْعلَمُ أَنِّي لََصاِدٌق َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ،
ْعرَابِيُّ، فَقَامَ َما قَالَ اَألأَنَُّه َصاِدٌق، فََدَعاُهمْ َرُجال َرُجال ُينَاِشُد كُلَّ َرُجلٍ ِمْنُهمْ ُيْنِشُدُه، فَلَْم يَْنُشدْ َرُجلٌ ِمْنُهمْ إِال كَ

َما َيْحِملُكُْم َعلَى أَنْ َتَتاَبعُوا ِفي الْكَِذبِ كََما َيتََتاَبعُ الْفَرَاُش ِفي النَّارِ، الْكَِذُب :النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
ِلتَْرَضى َعْنُه، َوَرُجلٌ َيكِْذُب ِفي ُخْدَعِة َحْربٍ، َوَرُجلٌ  َرُجلٌ َيكِْذُب اْمرَأََتُه: َيكُْتُب َعلَى اْبنِ آَدَم إِال ثَالثَ ِخصَالٍ

  .َيكِْذُب َبْيَن اْمرَأَْينِ ُمْسِلَمْينِ ِلُيصِْلَح َبْيَنُهمَا
بن ُخثَْيمٍ، َعْن َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الرَّقِّيُّ، ثنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ  - ١٩٨٩٧

  قَالَ َرسُولُ اللَِّه: َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، أَنََّها قَالَْت

َرُجلٌ َيكِْذُب ِفي إِْصالحِ َما َبْيَن النَّاسِ، أَْو : كُلُّ الْكَِذبِ ُيكُْتُب َعلَى اْبنِ آَدَم إِال ِفي ثَالٍث:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َيكِْذُب امَْرأَتَُه، أَْو َيكِْذُب ِفي َخِديَعِة حَْربٍ

، ثنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَْحَمُد بن ُيوُنَس، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ - ١٩٨٩٨
ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، ثنا َشْهُر بن َحْوَشبٍ اَألْشعَرِيُّ، َعْن أَْسَماَء بنِت َيزِيَد ثنا ُزهَْيٌر، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن : أَبِي، قَاال

وا َيا أَيَُّها النَّاُس، َما َيْحِملُكُْم َعلَى أَنْ َتَتابَُع:اَألْنصَارِيَِّة، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم، فََخطََب النَّاَس، فَقَالَ
: كََما َيَتتَاَبُع الْفََراُش ِفي النَّارِ، كُلُّ الْكَِذبِ َيكُْتُب َعلَى اْبنِ آَدَم إِال ثَالثَ ِخَصالٍ: أَُراُه قَالَ: ِفي الْكَِذبِ، قَالَ ُزهَْيٌر

ِلَح بَْيَنُهَما، أَوْ َرُجلٌ كَِذَب ِفي َخِديَعِة َرُجلٌ َيكِْذبُ اْمرَأََتُه لُِيْرِضَيَها، أَْو كَِذَب َرُجلٌ َبْيَن امَْرأَْينِ ُمْسِلَمْينِ لُِيْص
  .َحْربٍَواللَّفْظُ ِلَحِديِث أَْحَمَد بن يُوُنَس

ثنا َسِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، : َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، وَأَُبو حَبِيبٍ َيحَْيى بن َناِفعٍ الِْمصْرِيَّاِن، قَاال - ١٩٨٩٩
نِت يَزِيَد، ُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعطَّاُر، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بَحدَّثََنا َداُو

أَنْ تََتاَبعُوا ِفي الْكَِذبِ كََما  أَيَُّها النَّاُس، َما َيْحِملُكُْم َعلَى:َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: قَالَْت
  َرُجلٌ كَذََب اْمرَأَتَُه: َيَتتَاَبُع الْفَرَاُش ِفي النَّارِ، كُلُّ الْكَِذبِ َيكُْتُب َعلَى اْبنِ آَدَم إِال ثَالثًا



  .ِة حَْربٍِليُْرِضَيهَا، َوَرُجلٌ كَذََب َبْيَن اثَْنْينِ لُِيْصِلحَ َبْيَنُهَما، َوَرُجلٌ كَذََب ِفي َخِديَع
لَْعزِيزِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد ا - ١٩٩٠٠

ن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْعَطَّاُر، أَخَْبَرَنا َعْبدُ اللَّهِ ثنا الُْحَسْيُن بن الرَّبِيعِ الُْبوَرانِيُّ، ثنا َداُودُ ب: َوَخلَُف بن َعْمرٍو الْكَعْبِيُّ، قَاال
َيا أَيَُّها النَّاُس، :َم، قَالَبن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

فَإِنَّ ِشرَاَركُمُ :َبلَى، قَالَ: الَِّذيَن إِذَا ُرُؤوا ذُِكرَ اللَُّه، أَال أَُنبِّئُكُْم بِِشرَارِكُْم؟قَالُوا:َبلَى، قَالَ: الُواأَال أَُنبِّئُكُْم بِخَِيارِكُْم؟قَ
بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا الَْمشَّاُءونَ بِالنَِّميَمِة، الُْمفِْسُدونَ َبْيَن اَألِحبَِّة، الَْباغُونَ الُْبَرَءاَء الَْعَنَت، َحدَّثََنا أَْحَمُد 

: بنِت َيزِيَد، قَالَْت ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا َيحَْيى بن ُسلَْيمٍ، َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء
وفَذَكََر َنْحوَُه، َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا . ال أُخْبُِركُْم بِخَِيارِكُْمأَ:َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

: بنتِ َيزِيَد، قَالَْتُمَسدٌَّد، ثنا بِْشُر بن الُْمفَضَّلِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء 
  .أَال أُخْبُِركُْم بِِخيَارِكُْمفَذَكََر ِمثْلَُه:هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّ

  َحدَّثََنا َخلُْف بن َداُوَد الُْعكَْبرِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ، ثنا َداُوُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد - ١٩٩٠١

َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنتِ َيزِيَد، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرجَ  اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َعْن
َحطَبِ َيا َمْعَشرَ النَِّساِء، إِنَّكُنَّ أَكْثَُر :إِلَى النَِّساِء ِفي جَانِبِ الَْمْسجِِد، فَإِذَا أََنا َمَعُهنَّ فََسِمَع أَْصوَاَتُهنَّ، فَقَالَ

ألَنَّكُنَّ إِذَا :َيا َرُسولَ اللَِّه لََم؟ قَالَ: َجَهنََّمفََناَدْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكُْنُت َجرِيئَةً َعلَى كَالمِِه، فَقُلُْت
َيا َرسُولَ : َك َعْنكُنَّ َشكَْوُتنَّ، وَإِيَّاكُنَّ َوكُفَْرانَ الُْمَنعَِّميَنفَقُلُْتأُْعِطيُتنَّ لَْم َتْشكُْرنَ، َوإِذَا اْبُتِليُتنَّ لَمْ َتصْبِْرنَ، فَإِذَا أُْمِس

ًرا َما رَأَْيُت مِْنَك َخْي: الَْمرْأَةُ َتكُونُ عِْنَد الرَُّجلِ َوقَْد َولََدْت لَُه الْوَلََدْينِ وَالثَّالثَِة فََتقُولُ:اللَِّه َوَما كُفَْرانُ الُْمَنعَِّمَني؟ قَالَ
مٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن قَطُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدٍ الشَّاِفِعيُّ، ثنا َعمِّي إِْبَراهِيُم بن ُمحَمٍَّد، ثنا أَبِي، ثنا َيْحَيى بن ُسلَْي

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى 
ْبِد اللَِّه َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الْكَعْبِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ، ثنا َداُوُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعطَّاُر، َعْن َع - ١٩٩٠٢

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : زِيَد، قَالَْتبن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت َي
لَْيِه، َوإِنْ َعاَد كَانَ َمْن َشرَِب الْخَْمَر لَْم َيْرضَ اللَُّه َعْنُه أَْرَبِعَني َيْوًما إِنْ مَاَت َماَت كَافًِرا، َوإِنْ َتاَب تَاَب اللَُّه َع:َيقُولُ

  ِه أَنْ َيْسِقَيُه ِمْنَحْتًما َعلَى اللَّ

َصدِيُد أَْهلِ النَّارِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمٍَّد الشَّافِِعيُّ، ثنا َعمِّي :َيا َرسُولَ اللَِّه، َوَما ِطيَنةُ الَْخَبالِ؟ قَالَ: ِطيَنِة الْخََباِلقُلُْت
ِه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنتِ إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد، ثنا َيحَْيى بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعْبِد اللَّ

  .َيزِيَد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه
َيى بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا َيْح - ١٩٩٠٣

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنتِ َيزِيَد، أَنََّها َسِمَعتْ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّ
َوأُْنِذُركُُموُه، وَكُلُّ نَبِيٍّ قَْد َحذََّر قَْوَمُه، َوُهَو ِفيكُْم أَيَُّتَها اُألمَّةُ،  أَُحذُِّركُمُ الَْمِسيَح:َوُهَو َبْيَن ظَْهرَاَنْي أَْصحَابِِه، َيقُولُ

َيكُونُ قَْبلَ ُخُروجِهِ ِسُنونَ َخْمسٌ َجَدٌب حَتَّى َيْهِلَك كُلُّ : وَسأَْحِكي لَكُْم ِمْن َنْعِتِه َما لَْم َيْحكِ اَألْنبَِياُء قَْبِلي ِلقَْومِهِْم
بَِما َيعِيُش بِِه الَْمالِئكَةُ، ثُمَّ َيخُْرُج َوُهَو أَْعَورٌ :َيا َرسُولَ اللَِّه فَبِمَ َيِعيشُ الُْمْؤِمُنونَ؟ قَالَ: اِفرٍفََناَداُه َرُجلٌ، فَقَالَِذي َح

اَتبٍ، أَكْثَُر ِمْن َيْتَبُعُه الَْيُهوُد َوالنَِّساُء وَاَألْعرَاُب، َولَْيسَ اللَُّه بِأَْعَوَر، َوَبْيَن َعْيَنْيِه كَاِفٌر َيقْرَُؤُه كُلُّ ُمْؤِمنٍ كَاَتبٍ َوغَْيرِ كَ



َما َتْبُغونَ ِمنِّي؟ أَلَمْ أُْرِسلِ : َيَرْونَ السََّماَء ُتْمِطُر َوِهَي ال ُتْمِطُر، وَاَألْرَض تُْنبُِت َوِهَي ال ُتْنبُِت، َوَيقُولُ ِلَألعَْرابِ
  َوأُْحيِي لَكُمْ أَْنَعاَمكُْم َشاِخَصةً ُدَراَها، َخارَِجةً َخوَاِصرَُها، دَارَةً السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا؟

ِتي أََحُدُهْم إِلَى أَبِيِه أَوْ أَلْبَانَِها؟ وَُتْبَعثُ َمَعُه الشََّياِطُني َعلَى ُصوَرِة َمْن قَْد َماَت ِمَن اآلَباِء وَاِإلخَْواِن َوالَْمعَارِِف، فَيَأْ
أَلَْسَت فُالًنا؟ أَلَْسَت َتْعرِفُنِي؟ ُهَو َربَُّك فَاتَّبِْعُه، َيْعُمُر أَْرَبِعنيَ َسَنةً، السََّنةَ األُولَى : ذَوِي َرِحِمِه، فََيقُولُ أَِخيِه أَْو

اقِ السََّعفَِة ِفي النَّارِ، َيرُِد كُلَّ َمنَْهلٍ كَالشَّْهرِ، وَالشَّْهرِ كَالُْجُمَعِة، وَالُْجُمَعِة كَالَْيْومِ، َوالَْيْومِ كَالسَّاَعِة َوالسَّاَعِة كَاْحتَِر
َشهِيقَُهْم، فََرَجَع إِلَيْهِْم فَقَاَم َبْيَن إِال الَْمْسجَِدْينِ، ثُمَّ قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيتََوضَّأُ، فََسِمَع ُبكَاَء النَّاسِ َو

ي َعلَى وا، فَإِنْ َيْخُرْج َوأََنا َبْيَن أَظُْهرِكُْم فَاللَُّه كَاِفَيكُْم َوَرُسولُُه، َوإِنْ َيْخُرْج بَْعِدي فَاللَُّه َخِليفَِتأَْبِشُر:أَظُْهرِِهْم، فَقَالَ
  .كُلِّ ُمْسِلمٍ
اِصمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َجمِيلٍ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َع - ١٩٩٠٤

َدَخلُْت أََنا َوخَالَِتي َعلَى َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : بن ُخثَْيمٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت َيزِيَد، قَالَْت
أَفَُتِحبَّاِن أَنْ ُيسَوَِّركَُما اللَُّه سَِواَرْينِ ِمْن :ال، قَالَ: َياِن زَكَاَتُه؟ قُلَْناأَُتؤَدِّ:َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيَنا ِسَواَراِن ِمْن ذََهبٍ، فَقَالَ

  .َنارٍ؟ أَدَِّيا زَكَاَتُه
بن ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحمِيِد الِْحمَّانِيُّ، ثنا َعْبُد الرَِّحيمِ  - ١٩٩٠٥

  لَمَّا مَاَت: َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، قَالَْت

إِنََّك أََحقُّ َمْن َعَرَف : ِه َوَسلََّم، فَِقيلَ لَُهإِبَْراهِيُم اْبُن اْبُن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َدَمَعْت َعْينا النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِمٌع، َوإِنَّ َتْدَمعُ الَْعْيُن، وََيْحَزنُ الْقَلُْب، َوال َنقُولُ َما ُيْسِخطُ الرَّبَّ، َولَْوال أَنَُّه َوَعٌد َصاِدٌق، َوَمْوِعٌد َجا:ِللَِّه َحقَُّه، فَقَالَ

  .ا أَكْثََر ِمْن َهذَا، وَإِنَّا َيا إِْبَراهِيُم َعلَْيَك لََمْحُزوُنونَاآلِخَر تَاَبُع اَألوَّلِ لَحََزنَّ
لَِّه بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الشَّافِِعيُّ، ثنا َعمِّي إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد، ثنا َيحَْيى بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعْبِد ال - ١٩٩٠٦

لَمَّا ُتُوفَِّي إِْبَراِهيُم اْبُن اْبُن النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْوَشبٍ، أَنَّ أَْسَماَء بنَت يَزِيَد، قَالَْتُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َعْن َشْهرِ بن َح
الَْعْيُن، َوَيْحَزنُ الْقَلُْب، َتدَْمُع :أَْنَت أَْعلَُم َمْن َعَرَف ِللَِّه َحقٌّ، فَقَالَ: َوَسلََّم، قَالَ الُْمَعزِّي لَُه، إِمَّا أَُبو َبكْرٍ، وإِمَّا ُعَمُر

َوَجْدَنا َعلَْيَك َيا إِبَْراهِيُم َوال َنقُولُ َما ُيْسِخطُ الرَّبَّ، َولَْوال أَنَُّه َوَعٌد صَاِدٌق، وَمْوِعٌد َجامٌِع، َوإِنَّ اآلِخرَ َتاَبٌع ِلَألوَّلِ لَ
  .ْحزُوُنونَأَفَْضلَ ِممَّا َوَجدَْنا، َوإِنَّا بِكَ َيا إِْبَراِهيُم لََم

  .َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُحَسْينٍ الَْمكِّيُّ َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد
نُ بن ُعَيْينَةَ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، َحدَّثََنا ُسفَْيا - ١٩٩٠٧

أََنا الَِّتي قَيََّنْت َعاِئَشةَ : َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُحَسْينٍ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، قَالَْت
  ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى

َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقََدحٍ ِماللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا أَْهَديُْتَها إِلَ نْ ْيِه، فَأَتَْيُتُه بَِها أَْجلَسُْتَها َعْن َيِمينِِه، فَأُِتيََ 
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُخِذي ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّ: لََبنٍ فََشرَِب، ثُمَّ َناَولَ َعاِئَشةَ، فَطَأْطَأَْت رَأَْسَها َواسَْتحَْيْت، فَقُلُْت لََها

َيا َرسُولَ اللَِّه اشَْرْب أَْنَت، ثُمَّ َناوِلْنِي فَشَرَِب، ثُمَّ َناَولَنِي، فََجَعلْتُ : َناوِِلي تِْرَبِك، فَقَالَْت:فَأََخذَْت فََشرَِبْت، ثُمَّ قَالَ
ال : َناوِِليِه صََواحَِباِتِكقُلَْن:ِه َوَسلََّم َونِسَْوةٌ قَرِيٌب ِمنَّا، أَْو ِعْندََنا، فَقَالَأََتتَبَُّع َموَاِضَع َشفََتْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َعلَْيِه  ال َتْجَمْعَن كَِذًبا َوُجوًعاوَأَْبَصرَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه:َنْشتَهِيِه، أَْو ال ُنرِيُدُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



َيا َهِذِه، أَُتِحبَِّني أَنْ ُيسَوَِّرِك اللَُّه َمكَاَنُه سَِواًرا ِمْن َنارٍفََنَزعَْناُه فََرَمْيَنا بِِه فََما :َوَسلََّم َعلَى إِْحدَاَنا سَِواًرا ِمْن ذََهبٍ، فَقَالَ
إِنََّما َيكِْفي إِْحَداكُنَّ أَنْ تَتَِّخذَ ُجَماًنا ِمْن ِفضٍَّة، :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْدرِي أَْيَن ُهَو حَتَّى السَّاَعِة، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى

  .ذََهٌب ِسوَاًرا ِمْن ِفضٍَّة، ثُمَّ تَأُْخذُ َشْيئًا ِمْن َزْعفََراٍن، فَُتِذيقَهُ ثُمَّ ُتلِْطُخُه َعلَْيِه، فَإِذَا ُهَو كَأَنَُّه:ُربََّما قَالَ
ٍط، َعنِ ثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا اْبُن الُْمبَاَرِك، َعْن إِبَْراهِيَم بن َنِشيَحدَّ - ١٩٩٠٨

  لَُّهاْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنتِ َيزِيَد، أَنََّها كَاَنْت ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى ال

ال َتْجَمْعَن كَذًِبا :ال َنشَْتهِيِه، فَقَالَ: أَْعطِيهِنَِّلنِْسَوٍة عِْنَدُه، فَقُلَْن:َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأُِتَي بُِعسٍّ ِمْن لََبنٍ، فََشرَِب ِمنُْه، ثُمَّ قَالَ
  .َوُجوًعا

اِهيَم اَألْزَرقِ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا َحجَّاُج بن إِْبَر - ١٩٩٠٩
ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُحَسْينٍ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن : أَْحَمُد بن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ، قَاال

إِيَّاكُنَّ َوكُفُْر :رَّ بِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا ِفي نِْسَوٍة فََسلََّم َعلَْيَنا، فَقَالََم: أَْسَماَء بنتِ َيزِيَد، قَالَْت
عُْنُس فََيْرُزقََها اللَُّه زَْوًجا َويَْرُزقََها َولََعلَّ إِْحَداكُنَّ َتطُولُ أَْيَمتَُها َبْيَن أَبََوْيهَا، َوَت:َوَما كُفْرُ الُْمَنعَِّمَني؟ قَالَ: الُْمَنعَِّميَنقُلُْت

  .َما رَأَْيُت ِمْنكَ َخيًْرا قَطُّ: ِمْنُه َماال َوَولًَدا، فََتْغَضُب الَْغْضَبةَ فَُتكَفُِّرَها، فََتقُولُ
لَْيٍث، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن - ١٩٩١٠

ال :بَاَيْعَنا َيا َرسُولَ اللَِّه، فَقَالَ: بنِت يَزِيَد، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لََها وَِهَي ِفي نِسَْوٍة، َوقُلَْنا
  .اللَُّه َعلَْيهِنَّ أَُصاِفُحكُنَّ وَلَِكْن آُخذُ َعلَْيكُنَّ َما أََخذَ

بِي ُحَسْينٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعنِ اْبنِ أَ - ١٩٩١١
  ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َعنِ الدَّجَّالِ،َحدَّثََنا َرُسولُ اللَّ: َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، قَالَْت

إِنْ َيخُْرْج َوأََنا :َيا َرسُولَ اللَِّه إِنِّي َألْعجُِن َعجِنيَ أَْهِلي فََما أَظُنُّ َيْبلُغُ حَتَّى َتخُْرَج َنفِْسي، فَقَالَ: فَقَاَمِت اْمَرأَةٌ، فَقَالَْت
  .إِنْ َيخُْرْج َبْعِدي، فَاللَُّه َخِليفَِتي َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍِفيكُْم فَأََنا َحجِيجُُه، َو

ْينٍ، َعْن َشْهرِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َحدَّثَنِي اْبُن أَبِي ُحَس - ١٩٩١٢
لَمْ َيكُْن نَبِيٌّ إِال َوقَْد َحذََّر أُمََّتهُ :َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َد، قَالَْتبن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِي

  .الدَّجَّالَ، وَإِنِّي أُْنِذُركُُموُه
  .ُعَبْيُد اللَِّه بن أَبِي زِيَاٍد الْقَدَّاُح َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ

ُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي زَِياٍد، ثنا شَْهُر بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء َحدَّثََنا أَ - ١٩٩١٣
الْم اللَُّه ال إِلََه إِال ُهَو ": اْسُم اللَِّه اَألْعظَُم ِفي هَاَتْينِ اآلَيَتْينِ:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بنِت يَزِيَد، قَالَْت

  ] .١٦٣البقرة آية "[َوإِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد"و ] ١٢آل عمران آية "[الَْحيُّ الْقَيُّوُم
ثنا : يُّ، قَاالبَِحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا الْقَعَْن -١٩٩١٤

قَالَ َرسُولُ اللَِّه : ِعيَسى بن يُوُنَس، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي زَِياٍد، ثنا شَْهُر بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت َيزِيَد، قَالَْت
الْم اللَُّه ال إِلَهَ "َو ] ١٦٣البقرة آية "[ْم إِلٌَه َواِحٌدَوإِلَُهكُ: "اْسُم اللَِّه اَألْعظَُم ِفي هَاَتْينِ اآليََتْينِ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ] .١٢آل عمران آية "[إِال ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم

١٩٩١٥-  



بنِت َيزِيَد،  أَْسَماَء َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو َعاِصمٍ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن أَبِي زَِياٍد، ثنا شَْهُر بن َحْوَشبٍ، َعْن
َمْن ذَبَّ َعْن لَْحمِ أَِخيِه ِفي الَْمِغيبِ كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ َيِقيِه ِمَن :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَْت
  .النَّارِ

بن أَْسَماَء، ثنا اْبُن الُْمَباَرِك، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي زَِياٍد، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد  - ١٩٩١٦
َمْن ذَبَّ َعْن ِعْرضِ أَِخيِه بِالَْمِغيبِ :َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .ِه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ َيْعِتقَُه ِمَن النَّارِكَانَ َحقًّا َعلَى اللَّ
  .َعْبُد الَْحِميدِ بن َبهَْراَم َعْن َشْهرٍ

ْوَشبٍ، َحدَّثَْتنِي َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، ثنا عَْبُد الَْحمِيِد بن َبهَْراَم، ثنا َشْهُر بن َح - ١٩٩١٧
ودِ بَِوْسقٍ ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُتُوفَِّي وَِدْرُعُه َمْرُهوَنةٌ ِعْنَد َرُجلٍ ِمَن الَْيُه:بنتُ َيزِيَد،َ الَْت أَْسَماُء

  .ِمْن َشِعريٍ
َسِمْعُت : ن بَْهَراَم، َحدَّثَنِي شَْهُر بن َحْوَشبٍ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا أَُبو الَْولِيِد، ثنا َعْبُد الَْحمِيِد ب - ١٩٩١٨

َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْسجَِد َيْومًا، َوِعَصاَبةٌ ِمَن النَِّساِء قُُعوٌد، فَأَلَْوى : أَْسَماَء بنتَ َيزِيَد، َتقُولُ
أَُعوذُ بِاللَِّه َيا َرسُولَ اللَِّه ِمْن كُفَْراِن نَِعمِ : إِيَّاكُنَّ َوكُفُْر الُْمَنعَّمِيَنفَقَالَِت امَْرأَةٌ:َم إِلَْيهِنَّ، َوقَالََيَدُه الُْيمَْنى بِالسَّالمِ َوتََبسَّ

  إِنَّ إِْحَداكُنَّ َيطُولُ:اللَِّه، قَالَ

رَّةَ الَْعْينِ، ثُمَّ تَْغَضُب الَْغْضبَةَ، فَُتقَْسُم بِاللَِّه َما رَأَْيُت ِمْنُه َساَعةً َخيًْرا قَطُّ، أَْيَمُتَها ثُمَّ َيْرُزقَُها اللَُّه الَْبْعلَ، َوُتِفيدُ الَْولََد َوقُ
ِد الَْعزِيزِ، َوأَُبو ثََنا َعِليُّ بن َعْبفَذَِلَك ِمْن كُفَْراِن نَِعمِ اللَِّه، َوذَِلَك ِمْن كُفَْراِن نَِعمِ اللَِّه، َوذَِلَك ِمْن كُفَْراِن نَِعمِ اللَِّه، َحدَّ

 ثنا َحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، ثنا َعْبدُ الَْحِميدِ بن َبهَْراَم، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت َيزِيَد،،أَنَّ: ُمْسِلمٍ، قَاال
  .لَفَذَكََر الَْحِديثََرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجلََس َمْجِلًسا فََحذََّرُهُم الدَّجَّا

  .لَْيثُ بن أَبِي ُسلَْيمٍ َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ
 َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الَْبزَّاُر، ثنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن لَْيٍث، َعْن َشْهرِ بن - ١٩٩١٩

وَْيلَ أُمِّكُْم قُرَْيُش إلِيالِفكُمْ :ِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأَُس: َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، قَالَْت
  .رِْحلَةَ الشَِّتاِء وَالصَّْيِف

ْن لَْيٍث، َعْن َشْهرِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، ثنا الَْحَسُن بن ُموَسى اَألْشَيُب، ثنا َشْيَبانُ، َع - ١٩٩٢٠
إِنِّي آلُخذٌ بِزَِمامِ الَْعْضَباِء َناقَِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذْ َنزَلَْت :بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، قَالَْت

  .َعلَْيِه الَْمائَدةُ فَكَاَدْت ِمْن ِثقَِلَها َتُدقُّ ُعُنَق النَّاقَِة
 َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن لَْيٍث، َعْن َشْهرِ بن - ١٩٩٢١

  نََزلَِت اَألْنَعاُم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، قَالَْت

لََتكِْسُر َعظَْم النَّاقَِة، َحدَّثَنَا ْملَةً َواِحَدةً، وَأََنا آِخذَةٌ بِزَِمامِ َناقَِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ كَاَنْت ِمْن ِثقَِلَها َوَسلََّم ُج
ٌر، َعْن لَْيٍث، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء، الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثَنِي َجرِي

  .َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه
مٍ، ُسلَْيَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الْبََراِء، ثنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، ثنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن لَْيِث بن أَبِي  - ١٩٩٢٢

َدَخلَ َعِليَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَعِليَّ َخوَاتِيُم ِمْن : َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، قَالَْت



أَتَْعَجزُ :وُِّرِك بِِسوَارٍ ِمْن َنارٍ؟فََتَركُْتُه، َوقَالَأََيُسرُّكِ أَنْ َيْخِتُمِك اللَُّه بَِخاَتمٍ ِمْن َنارٍ، وُيَس:ذََهبٍ، َوسَِوارٍ ِمْن ذََهبٍ، فَقَالَ
  .إِْحَداكُنَّ أَنْ تَتَِّخذَ َحلْقَةً ِمْن ِفضٍَّة فََتلْطَُخ َعلَْيَها ِمَن الزَّْعفََراِن وَالَْعنَْبرِ َوالَْوْرسِ؟

، ثنا الُْمحَارِبِيُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاقَ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ - ١٩٩٢٣
ْسَماَء بنِت يَزِيَد، التُّْسَترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا جَرِيٌر، ِكالُهَما، َعْن لَْيٍث، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَ

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ فَأُِتَي بَِشرَابٍ فََشرَِب، ثُمَّ أَعْطَى الْقَْوَم، فََشرِبُوا، فََمرَّ اِإلَناُء كُنَّا ِعْندَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ: قَالَْت
النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه إِنَُّه ال ُيفِْطرُ إِنَُّه َيُصوُم كُلَّ َيْومٍ، فَقَالَ : إِنِّي صَاِئٌم، فَقَالَ َبْعُض الْقَْومِ:َعلَى َرُجلٍ ِمَن الْقَْومِ، فَقَالَ

  ال:َوَسلََّم

  .َصاَم َوال أَفْطََر َمْن َصاَم األََبَد
َشْهرِ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، ثنا الَْحَسُن بن ُموَسى اَألْشَيُب، ثنا َشْيَبانُ، َعْن لَْيٍث، َعْن - ١٩٩٢٤

أََتى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِشََرابٍ، فََداَر َعلَى الْقَْومِ َوِفيهِمْ : بنِت يَزِيَد، قَالَْت بن َحْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء
  .ال َصاَم َمْن َصاَم اَألَبَد:َيا َرسُولَ اللَِّه إِنَُّه َيُصوُم الدَّْهَر، فَقَالَ: َرُجلٌ صَاِئٌم، فَِقيلَ

ن َعْمرٍو، ْحَمدُ بن إِْسحَاَق الَْخشَّابُ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بَحدَّثََنا أَ - ١٩٩٢٥
  .ال َصاَم َمْن َصاَم األََبَد:الََعْن أَبِيِه، َعْن لَْيٍث، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ

  .ُمْسَتِقيمُ بن َعْبِد الَْمِلِك َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ
َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َربِيَعةَ الِْكالبِيُّ، ثنا ُمْسَتقِيُم بن  - ١٩٩٢٦

  .كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال ُيَصاِفُح النَِّساَء:ن حَْوَشبٍ، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، قَالَْتالَْمِلِك، َعْن َشْهرِ ب
  .الِْمقَْداُم بن أَبِي الْمِقَْدامِ وَاَسُم أَبِي الِْمقََدامِ ثَابٌِت َعْن َشْهرِ َعْن أَْسَماَء

بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ َحدَّثََنا ُعبَْيُد  - ١٩٩٢٧
ْسَماءَ ثنا َشْهُر بن حَْوَشبٍ، َعْن أَ: ثنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعنِ الْمِقَْدامِ بن أَبِي الِْمقَْدامِ الَْحدَّاِد، قَالَ: الْمَْوِصِليُّ، قَاال
  أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََنا وَبِْنُت َعمٍَّة: بنِت يَزِيَد، قَالَْت

  .ال أَُصاِفُح النَِّساَء:ِلي لُِنَبايِعَُه، فَقَالَ
  .َيزِيُد أَُبو عَْبِد اللَِّه الشَّْيَبانِيُّ َعْن َشْهرٍ َعْن أَْسَماَء

ثنا َيزِيُد أَُبو َعْبدِ اللَّهِ : يُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ الْفَْضلُ بن ُدكَْينٍ، َوأَْحَمدُ بن ُيوُنَس، قَاالَحدَّثََنا َعِل - ١٩٩٢٨
ي النِّسَْوِة الالِتي أََخذَ َعلَْيهِنَّ َحدَّثَْتَنا أُمُّ َسلََمةَ األَْنَصارِيَّةُ، أَنََّها كَاَنْت ِف: َسِمْعُت َشْهَر بن حَْوَشبٍ، قَالَ: الشَّْيبَانِيُّ، قَالَ

ِسواَراِن ِمْن ذََهبٍ، فَجََعلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أََخذَ، َوكَاَنْت َمَعَها َخالَُتَها َعلَْيَها َخوَاتِيَم ِمْن ذََهبٍ و
أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن النَّارِ، : َهِذِه أََيُسرُّكِ أَنْ ُيَحلَِّيِك اللَُّه ُحِليا ِمْن َنارٍ؟قَالَْتَما :َيصْرُِف َبَصَرُه َعْنَها، َحتَّى إِذَا فََرغَ قَالَ

بَِها ِفي  َمْتُه َعْنهَا، فََرَمْتفََنَزَعْت َخوَاِتيَمَها فََرَمْت بَِها َبْيَن َيَدْيهَا، َوَعالََجْت سََوارِيَها فَلَْم َتْسَتِطْع فََعَمَدْت إِلَْيِه فَقََض
َيا َرسُولَ اللَِّه َنْحُن النَِّساُء ال ُبدَّ لََنا أَنْ نََتَزيََّن ِلُبعُولَتَِنا، فَأَِذنَ لََنا ِفي خِْرَصْينِ : فَقُلُْت: َمكَاٍن ال َنْدرِي َما فََعلَ، قَالَْت
ِخْرَصْينِ ِمْن ِفضٍَّة، ثُمَّ تَتَِّخذُ َشْعرََتْينِ ِمْن َزْعفََراٍن فََتُمرُّ بِِه  َما َعلَى إِْحَداكُنَّ إِال أَنْ تَتَِّخذَ:ِمْن ذََهبٍ فَأََبى َعِليَّ، َوقَالَ

  .َبْيَن إِْصبَِعْيَها ثُمَّ ُتَصفُِّرُه فَإِذَا ُهَو ِمثْلُ الذََّهبِ
: َسِمْعُت َشْهرَ بن َحْوَشبٍ، َيقُولُ: الََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا َيزِيُد الشَّيَْبانِيُّ، قَ - ١٩٩٢٩

  َيا َرُسولَ اللَِّه، َما َهذَا: َحدَّثَْتنِي أُمُّ َسلََمةَ األَْنصَارِيَّةُ، أَنَّ امَْرأَةً ِمَن النِّْسَوِة، قَالَْت



لَِّه، فَإِنَّ بين فُالٍن قَْد كَانَ أَْسَعدُونِي َعلَى بنِت َيا َرُسولَ ال: ال تَُنْحَنقُلُْت:الَْمْعُروفُ الَِّذي ُنهِيَنا أَنْ نَْعصَِيَك ِفيِه؟ قَالَ
حْ َبْعَد قَضَاِئهِنَّ َوال غَْيُرهُ َعمِّي فُالَنٍة فَال ُبدَّ ِمْن قََضائِهِْم، فَأََبى َعلَى، فََعاَوْدُتُه ِمرَارًا، فَأَِذنَ ِلي ِفي قَضَاِئهِنَّ، فَلَْم أَُن

  .ِمَن النِّسَْوِة إِال قَدْ َناَحْت غَْيرِي َحتَّى السَّاَعِة، َولَمْ َيْبَق
  .إِبَْراهِيُم بن َعْبدِالرَّْحَمنِ الشَّْيَبانِيُّ َعْن َشْهرٍ َعْن أَْسَماَء َعنِ النَّبِيِّ َصلَّي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحمَِّد بن َيحَْيى بن َسعِيٍد الْقَطَّانُ، ثنا ُعثَْمانُ بن َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن ُم - ١٩٩٣٠
فََحدَّثَتْنِي أَنََّها : يَزِيَد، قَالَُعَمَر، ثنا إِْبَراهِيُم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الشَّْيَبانِيُّ، َحدَّثَنِي َشْهُر بن حَْوَشبٍ، أَنَُّه لَِقَي أَْسَماَء بنَت 

إِنِّي ال :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َباَيَع النَِّساَء، فََمالَْت فََمدَّتْ َيَدَها ِلُتبَايَِعُه فَقََبَض َيَدُه، َوقَالََباَيَعتْ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّ
لَبَّْيَك َيا َرسُولَ اللَّهِ : ْسَماُءفَقُلُْتَيا أَ:َوَعِليَّ ثَْوٌب َوُحلِّيٌّ، فَقَالَ: أَُصاِفُح النَِّساَء، َولَِكْن إِنََّما آُخذُ َعلَْيهِنَّ ِفي الْقَْوِلقَالَْت

َمْن َتَحلَّى ذََهًبا أَْو َحلَّى أََحًدا ِمْن :َوَما ذَاَك َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: أََيسُرُِّك أَنْ ُتكَْوْيَن بَِهِذِه الُْحِليِّ؟قُلُْت:َوَسْعَدْيَك، قَالَ
  .َدةَ كُوَِي بِهِ َيْوَم الِْقَيامَِةَولَِدِه مِثْلَ خَُرْيِصيَصةَ أَوْ َرُجلِ جََرا

  .أَُبو طَاِهرٍ الْكُوِفيُّ َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ
  َحدَّثََنا َشْهُر بن: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى بن َحمَّاٍد الْبَْرَبرِيُّ، ثنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن أَبِي طَاِهرٍ، قَالَ - ١٩٩٣١

ْرهُوَنةٌ ْسَماُء بنتُ َيزِيدَ،أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُتُوفَِّي َوِدْرُعُه الَِّتي ُيقَاِتلُ ِفيَها َمَحدَّثَْتنِي أَ: َحْوَشبٍ، قَالَ
  .بَِوْسقٍ ِمْن َشِعريٍ ِعْنَد َرُجلٍ َيُهوِديٍّ أََخذَُه طََعاًما َألْهِلِه

  .ُمَجاِهٌد َعْن أَْسَماَء
، أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا سَِعيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْسَترِيُّ َحدَّثََنا - ١٩٩٣٢

: يَزِيَد، قَالَْتثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ثَابِتِ بن َعْجالنَ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أَْسَماَء بنِت : ثنا الَْحَسُن بن ُعْرَوةَ، قَاال
  .َعنِ الُْغالمِ شَاَتاِن، َوَعنِ الْجَارَِيةِ َشاةٌ:قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْعِقيقَِة
  .الُْمهَاجُِر األَْنَصارِيُّ َعْن أَْسَماَء بنِت َيزِيَد

ا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا َيحَْيى بن َحْمَزةَ، َعْن َعْمرِو بن الُْمهَاجِرِ،،أَنَّهُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثن - ١٩٩٣٣
ال :َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َسِمَع أَبَاُه ُيَحدِّثُ، َعْن أَْسَماَء بنتِ َيزِيَد، َوكَاَنْت َمْوالتَُه، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

  .ْوالَدكُنَّ سِرا، فَوَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، إِنَّ الْغِيلَ لَُيْدرُِك الْفَارَِس َعلَى ظَْهرِ فََرِسِه َحتَّى َيْصَرُعُهَتقُْتلُنَّ أَ
ِد بن ُمهَاجِرٍ َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، ثنا أَُبو نَُعْيمٍ، ثنا َعْبُد الَْمِلِك بن أَبِي غَنِيَّةَ، َعْن ُمَحمَّ - ١٩٩٣٤

ال :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: اَألْنصَارِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَْسَماَء بنِت َيزِيَد اَألْنصَارِيَِّة، قَالَْت
  .ِمْن ظَْهرِ فََرسِِه َتقُْتلُوا أَْوالَدكُمْ ِسرا، فَإِنَّ الْغَالَّ ُيْدرُِك الْفَارَِس فَُيَدْعِثُرُه

١٩٩٣٥ -  

ْنصَارِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ُمَحمَّدٍ الَْملِْطيُّ، ثنا أَُبو ُنعَْيمٍ، ثنا اْبُن أَبِي غَنِيَّةَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ُمَهاجِرٍ اَأل
إِيَّاكُنَّ َوكُفُْر :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأََنا ِفي جِوَارِ أَْترَابٍ فَقَالََمرَّ بِي بِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّ: أَْسَماَء بنتِ َيزِيَد، قَالَْت

لََعلَّ إِْحَداكُنَّ ُيطَوِّلُ :َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما كُفُْر الُْمَنعَِّمَني؟ فَقَالَ: الُْمَنعَِّميَنوَكُْنُت أَْجَرأُ َعلَى َمسْأَلَِتِه ِمْن غَْيرِي فَقُلُْت
  .اللَِّه َما َرأَْيُت مِْنَك خَْيًرا قَطَُّمُتَها عِْنَد أَبََوْيهَا، ثُمَّ َيْرُزقَُها اللَُّه زَْوًجا، وََيْرُزقَُها وَلًَدا ثُمَّ تَْغَضُب فَُتكَفُِّرَها َتقُولُ َوأَْي

ُمَحمَّدُ بن ُمَهاجِرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَْسَماَء َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، ثنا  - ١٩٩٣٦
  .َمْن َتَرَك دِيَناَرْينِ َتَرَك كَيََّتْينِ:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بنِت يَزِيَد، قَالَْت



َحدَّثَْتَنا : َف، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُمَهاجِرٍ، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن يُوُس - ١٩٩٣٧
ُدِعَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى جَِناَزةِ َرُجلٍ ِمَن األَْنصَارِ، فَلَمَّا ُوِضَع السَّرِيرُ : أَْسَماُء بنتُ َيزِيَد، قَالَْت

نََعْم َيا َرُسولَ اللَّهِ : َعلَى صَاِحبِكُْم َدْيٌن؟قَالُوا:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلُيَصلِّي َعلَْيِه، ثُمَّ الَْتفََت، فَقَالَ َتقَدََّم نَبِيُّ اللَّهِ َصلَّى
  .لَْيِهإِنَّا َنِديُنهُ َيا نَبِيَّ اللَِّه، فَصَلَّى َع: َصلُّوا َعلَى َصاِحبِكُْمفَقَالَ أَُبو قَتَاَدةَ:ِدينَاَرْينِ، فَقَالَ

  .إِْسحَاُق بن رَاِشٍد َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن - ١٩٩٣٨

ثنا يَزِيُد بن : َشْيبَةَ، قَاالغَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي 
َيزِيَد بن أََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن إِْسحَاَق بن خَاِلٍد، َعنِ امَْرأٍَة ِمَن األَْنصَارِ ُيقَالُ لََها أَْسَماُء بنتُ َهاُرونَ، 

ِلَيْرقَأْ :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملَمَّا خُرَِج بِجِنَاَزِة سَْعِد بن ُمَعاٍذ صَاَحْت أُمُُّه، فَقَالَ لََها لََها َرُسولُ اللَِّه صَلَّ: السَّكَنِ، قَالَْت
  .َدْمُعِك َوَيذَْهْب حُْزُنِك َألنَّ ابَْنِك أَوَّلُ َمْن َضِحَك اللَُّه إِلَْيِه، َواْهَتزَّ لَهُ الْعَْرُش

  .َمْحُموُد بن َعْمرٍو َعْن أَْسَماَء
، ثنا أََبانُ بن يَزِيَد، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن َمْحُموِد َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ - ١٩٩٣٩

َمْن بىن ِللَِّه َمْسجًِدا بىن اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َعْمرٍو، َعْن أَْسَماَء بنِت َيزِيَد، قَالَْت
  .الَْجنَِّة

وَاِئيِّ، َعْن دَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ، ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ الَْعمِّيُّ، ثنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْسُتَح - ١٩٩٤٠
يَُّما اْمَرأَةٍ َتَحلَّْت بِِقالَدٍة ِمْن أَ:َمْحُموِد بن َعْمرٍو، َعْن أَْسَماَء بنِت يَزِيَد، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .ذََهبٍ ُجِعلَ ِفي ُعُنِقَها ِمثْلَُها ِمَن النَّارِ َيْوَم الِْقَياَمِة
  .َمنِ اْسُمُه أَُمْيَمةُ

  .أَُمْيَمةُ بنُت ُرقَْيقَةَ التَّْيِميَّةُ
أَْخبََرتْنِي أَُمْيَمةُ بنتُ : ا ُسفَْيانُ، َعْن ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثن - ١٩٩٤١

  أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: ُرقَْيقَةَ، قَالَْت

 تَقُْتلَْن أَْوالَدكُنَّ َوال َتأِْتَني بُِبْهَتاٍن تَفَْترِيَنُه، ال َتْسرِقَْن َوال َتْزنَِني َوال:َوَسلََّم ِفي نِسَْوٍة أَُبايُِعُه فَاشَْتَرطَ َعلَْيَنا َما ِفي الْقُْرآِن
إِنِّي ال :َيا َرُسولَ اللَِّه أَال ُتَصاِفُحَنا؟ قَالَ: اللَُّه َوَرُسولُُه أَْرَحُم بنا ِمْن أَْنفُِسَنا، قُلَْنا: ِفيَما اْسَتطَْعُتنَّ َوأَطَقُْتنَّقُلَْن:ثُمَّ قَالَ لََنا
  .لنَِّساَء إِنََّما قَوِْلي المَْرأٍَة كَقَْوِلي ِلِمائَِة اْمَرأٍَةأَُصاِفُح ا
َعْبُد اللَِّه بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا - ١٩٩٤٢

ثنا َماِلُك بن أََنسٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ، عَْن : كُْر بن َسْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، قَاالَعْبِد الَْحكَمِ، ح َوَحدَّثََنا َب
َك َيا َرسُولَ اللَِّه، َعلَى ُنبَايُِع: أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي نِْسَوٍة ُنَبايُِعُه، فَقُلَْن: أَُمْيَمةَ بنِت ُرقَْيقَةَ، قَالَْت

َيِه َبْيَن أَْيِديَنا َوأَْرُجِلَنا، َوال أَنْ ال ُنْشرَِك بِاللَِّه َشْيئًا، َوال َنسْرَِق، َوال َنزْنِي، َوال َنقُْتلَ أَْوالَدَنا، َوال َنأِْتَي بِبُْهَتاٍن َنفْتَرِ
اللَُّه َوَرسُولُُه أَْرَحُم بنا ِمْن : ِفيَما اْسَتطَْعُتنَّ وَأَطَقُْتنَّفَقُلَْن:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَنْعصَِيَك ِفي َمْعُروٍف، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى 
أٍَة َواِحَدٍة أَْو مِثْلُ إِنِّي ال أَُصاِفُح النَِّساَء إِنََّما قَوِْلي ِلِمائَةِ اْمرَأٍَة كَقَْوِلي الْمَر:أَْنفُِسَنا، َهلُمَّ فَلُْنبايُِعَك َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ

  .قُوِلي المَْرأٍَة وَاِحدٍَة
  ن َبشَّارٍَحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا إِْبَراِهيُم ب - ١٩٩٤٣



أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي : كَِدرِ، َعْن أَُمْيَمةَ بنتِ ُرقَْيقَةَ، قَالَْتالرَّمَاِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ُمَحمَِّد بن الْمُْن
اللَّهُ : أَطَقُْتنَّقُلَْناِفيَما اْسَتطَْعُتنَّ َو:تَُبايِْعَن َعلَى أَنْ ال ُتْشرِكَْن بِاللَِّه َشْيئًا، َوال َتْسرِقَْن، َوال تَْزنِينَاآلَيةُ، ثُمَّ قَالَ:نَِساٍء، فَقَالَ

ال أَُصاِفحُ النَِّساَء إِنََّما قَوِْلي ِلمِائَِة امَْرأٍَة ِمْنكُنَّ كَقَوِْلي :َيا َرسُولَ اللَِّه َبايِْعنَا، قَالَ: َوَرسُولُُه أَْرَحُم بنا ِمْن أَنْفُِسَنا، قُلَْنا
  .الْمرَأٍَة َواِحَدٍة
ِديَن، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث أَنَّ ُمحَمََّد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْش - ١٩٩٤٤

ُتبَايِْعَن :نَِساٍء، فَقَالَُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الْمُْنكَِدرِ، َحدَّثَُه، أَنَّ أَُمْيَمةَ بنتَ ُرقَْيقَةَ التَّْيِميَّةَ َحدَّثَْتُه، أَنََّها أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ
اللَُّه : ِفيَما اْسَتطَْعُتنَّ َوأَطَقُْتنَّفَقُلَْنا:َعلَى أَنْ ال ُتْشرِكَْن بِاللَِّه َشيْئًا، َوال َتْسرِقَْن، َوال َتْزنِيَناآلَيةُ ثُمَّ َسكََت، ثُمَّ قَالَ

إِنِّي ال أَُصاِفُح النَِّساَء إِنََّما قَوِْلي ِلِمائَِة اْمَرأَةٍ :َرسُولَ اللَِّه، بَايِْعَنا، قَالَ َيا: َوَرسُولُُه أَْعلَُم وأرحمُ بنا ِمْن أَنْفُِسَنا، َوقُلَْنا
  .كَقَْوِلي الْمَرأٍَة وَاِحَدٍة

ذَكََر : بن طَارِقٍ قَالَ َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ بن ُمحَمٍَّد الْجََنِديُّ، ثنا َعِليُّ بن زَِياٍد اللَّْخِميُّ، ثنا أَُبو قُرَّةَ ُموَسى - ١٩٩٤٥
: ةَ بنَت ُرقَْيقَةَ، َتقُولَُزْمَعةُ بن صَاِلحٍ، َعْن زَِياِد بن سَْعٍد، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ، أَنَُّه َسِمَع أَُمْيَم

  َرطَإِنََّها َبايََعْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْشَت

  .ِفيَما أَطَقِْت:َعلَْيَها َما اْشتََرطَ َعلَى الُْمْؤِمنَاِت، ثُمَّ قَالَ
َوَحدَّثَنِي ُموَسى : َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك، ثنا زَْيُد بن الْمَُباَرِك، ثنا ُمَحمَُّد بن ثَْورٍ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، قَالَ - ١٩٩٤٦

لََّم، فَاشَْتَرطَ الُْمْنكَِدرِ، أَنَّهُ َسِمَع أَُمْيَمةَ بنتَ ُرقَْيقَةَ، َتزُْعُم أَنََّها بَاَيْعِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس بن ُعقَْبةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن
  .قَةَِفيَما أَطَقِْت َيا اْبَنةَ ُرقَْي:َعلَْيَها َما اْشتََرطَ َعلَى الُْمْؤِمنَاِت ِفي ِكَتابِ اللَِّه، ثُمَّ قَالَ

بِي الُْحَسامِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء الُْغَدانِيُّ، أََنا َسعِيُد بن َسلََمةَ بن أَ - ١٩٩٤٧
لَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي نِسَْوٍة، فَقُلَْنا َدَخلُْت َع: ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ، َعْن أَُمْيَمةَ بنِت ُرقَْيقَةَ التَّْيِميَّةَ، قَالَْت

اٍن نَفَْترَِيهُ َبْيَن أَْيدِيَنا ُنَبايُِعَك َيا َرسُولَ اللَِّه، َعلَى أَنْ ال ُنشْرَِك بِاللَِّه َشْيئًا، َوال َنْسرَِق، َوال نَْزنِي، َوال نَأِْتَي بُِبْهَت
اللَُّه َوَرُسولُهُ : ِفيَما أَطَقُْتنَّ َواْسَتطَْعُتنَّفَقُلَْنا:ْعصَِيَك ِفي َمْعُروٍف، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوأَْرُجِلَنا، َوال َن

  .ِمائٍَة كَقَوِْلي لَِواِحَدٍةإِنِّي ال أَُصاِفُح النَِّساَء َوإِنََّما قَْوِلي ِل:أَْرَحُم بنا، فََبايِْعَنا َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ
  .أَُمْيَمةُ بنُت ُرقَْيقَةَ بنتِ َصْيِفيِّ بن َهاِشمِ بن َعْبِد مََناٍف

َحدَّثَتْنِي ُحكَْيَمةُ بنتُ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن زَِيادٍ الَْحذَّاُء الرَّقِّيُّ، ثنا َحجَّاجُ بن ُمَحمٍَّد، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، قَالَ - ١٩٩٤٨
  كَانَ: ْيَمةَ بنِت ُرقَْيقَةَ، َعْن أُمَِّها، أَنََّها قَالَْتأَُم

 َجاَء فَأََراَدُه، فَإِذَا الْقََدُح لَْيسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيبُولُ ِفي قََدحِ عِيَداٍن، ثُمَّ َيرْفَُع َتْحَت سَرِيرِِه، فَبَالَ ِفيِه ثُمَّ
أَْيَن الَْبْولُ الَِّذي كَانَ ِفي :المَْرأٍَة يُقَالُ لََها َبَركَةُ كَاَنْت َتْخُدُم أُمَّ حَبِيَبةَ، َجاَءْت بَِها ِمْن أَْرضِ الْحََبَشِةِفيِه َشْيٌء، فَقَالَ 
  .لَقَِد اْحَتظَْرِت ِمَن النَّارِ بِحِظَارٍ:شَرَِبُتُه، فَقَالَ: الْقََدحِ؟قَالَْت
أَْخبََرتْنِي : بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َحجَّاُج بن ُمَحمٍَّد، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، قَالَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه - ١٩٩٤٩

وَالزَّْعفََرانُ فََيْعِصْبنَ ِفيَها الَْوْرُس ُحكَْيَمةُ، َعْن أُمَِّها أَُمْيَمةَ،أَنَّ أَْزوَاَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُنَّ َيْجَعلَْن ِعَصاَبةً 
  .بَِها أََساِفلَ ُشعُورِِهنَّ ِمْن جِباِههِنَّ قَْبلَ أَنْ ُيَحرِْمَن ثُمَّ ُيَحرِْمَن كَذَِلَك

  .أَُمْيَمةُ َمْوالةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبدِ  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، - ١٩٩٥٠



مِ بن َعاِمرٍ أَبِي الْعَزِيزِ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ، ثنا ِعيَسى بن يُوُنَس، ِكالُهَما، َعْن َيزِيَد بن ِسَناٍن، َعْن ُسلَْي
كُْنُت أَُصبُّ َعلَى َرُسولِ اللَّهِ : بن ُنفَْيرٍ، َعْن أَُمْيَمةَ، َمْوالةِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت َيحَْيى، َعْن ُجَبْيرِ

َوإِنْ قُطِّْعَت َوُحرِّقَْت بِالنَّارِ،  ال ُتْشرِْك بِاللَِّه َشْيئًا،:أَْوصِنِي، فَقَالَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُوُضوَءُه فََدَخلَ َرُجلٌ، فَقَالَ
  َوال َتْعِصَينَّ وَاِلَدْيَك َوإِنْ أَمََراَك أَنْ ُتَخلِّي َعْن أَْهِلَك

بَرِئَْت ِمْنُه ِذمَّةُ اللَّهِ   فََعلَ ذَِلَكَوُدْنَياَك فَُتَخلِِّه، َوال َتشَْرَبنَّ َخْمًرا، فَإِنََّها َرأُْس كُلِّ َشرٍّ، َوال َتْتُركَنَّ َصالةً ُمَتَعمِّدًا، فََمْن
 َوبِئَْس الَْمِصُري، َوال َتزَْداَدنَّ َوِذمَّةُ َرسُوِلِه، َوال َتِفرَّنَّ َيْوَم الزَّْحِف، فََمْن فََعلَ ذَِلَك َباَء بَِسَخٍط ِمَن اللَِّه، َوَمأْوَاُه َجهَنَُّم

لَى َرقََبِتِه َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن ِمقْدَارِ سَْبعِ أََرِضَني، وَأَْنِفْق َعلَى أَْهِلَك ِمْن ِفي ُتُخومِ أَْرِضَك، فََمْن فََعلَ ذَِلَك َيأِْتي بِِه َع
  .طَْوِلَك، َوال َتْرفَْع َعصَاَك َعْنُهْم، َوأَِخفُْهْم ِفي اللَِّه

  .َمنِ اْسُمُه أُنَْيَسةُ
  .أُنَْيَسةُ بنتُ ُخَبْيبٍ

الْعَزِيزِ، ثنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد  - ١٩٩٥١
هُ َسِمْعُت َعمَِّتي َوكَاَنْت قَْد َحجَّْت َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّ: ثنا ُشْعَبةُ، َعْن ُخَبْيبِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ: َحْربٍ، قَاال

إِنَّ بِالال يَُؤذِّنُ بِلَْيلٍ فَكُلُوا َواْشَربُوا حَتَّى ُيَؤذِّنَ بِاللٌ أَوِ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
  ).ِه كََما أَْنَت َحتَّى َنَتَسحََّر اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ، َوكَانَ َيْصَعُد َهذَا وَُيَنزِّلُ َهذَا فَكُنَّا َنَتَعلَُّق بِ

 َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا أَبِي، ثنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ، ثنا شُْعَبةُ، َعْن ُخَبْيبِ بن َعْبِد - ١٩٩٥٢
إِنَّ اْبَن أُمِّ َمكُْتومٍ أَْو بِالال ُيَؤذِّنُ :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالرَّْحَمنِ، َعْن َعمَِّتِه أَُنْيَسةَ، َوكَاَنْت ُمَصلَِّيةً، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّ
  بِلَْيلٍ، فَكُلُوا َواشَْرُبوا َحتَّى ُيَؤذِّنَ بِاللٌ أَوِ اْبُن أُمِّ َمكُْتوٍمَومَا

  .َنقُولُ كََما أَْنَت حَتَّى نََتَسحََّركَانَ إِال ُيَؤذِّنُ أََحُدُهَما حَتَّى َيصَْعَد اآلَخُر فَنَأُْخذَهُ بَِيِدِه، فَ
َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، أََنا ُهَشْيمٍ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن َزاذَانَ،  - ١٩٩٥٣

إِذَا :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َبْيبٍ، قَالَْتُخَبْيبِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن ُخَبْيبٍ، َعْن َعمَِّتِه أَُنْيَسةَ بنتِ ُخ
َيا بِاللُ : ِمْن ُسُحورَِها، قَالَْتأَذَّنَ اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ فَكُلُوا َواْشَربُوا حَتَّى ُيَؤذِّنَ بِاللٌفَكَاَنْت إِْحَداَنا إِذَا َبِقَي َعلَْيَها َشْيٌء 

  .ى َنفُْرغَ ِمْن َسحُورِناأَْمِسْك َحتَّ
  .أُنَْيَسةُ بنُت َعِديٍّ

ِد بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا أَْحَمُد بن خَبَّابٍ الِْمصِّيِصيُّ، ثنا عِيَسى بن يُوُنَس، َعْن َسِعي - ١٩٩٥٤
َيا َرسُولَ : نََّها َجاَءْت إِلَى إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتُعثَْمانَ الَْبلَوِيِّ، َعْن َجدَِّتِه أَُنْيَسةَ بنَت َعِديٍّ، أَ

اللَّهِ َصلَّى  بِِه، فَأَِذنَ لََها َرسُولُاللَِّه، اْبنِي عَْبُد اللَِّه بن َسلََمةَ، َوكَانَ َبْدرِيا، قُِتلَ َيْوَم أُُحٍد أَحَْبْبُت أَنْ أَْنقُلَُه فَآَنُس بِقُْر
 لَُهَما النَّاُس، فََنظََر إِلَْيهَِما اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََعَدلَْتهُ بِالِْمْجذَرِ بن زَِياٍد َعلَى نَاِضحٍ لَُه ِفي َعَباَءٍة، فََمرَّْت بِهَِما فََعجَِب

َما َعَملُُهماَوكَانَ َعْبُد اللَِّه َرُجال َجِسيًما ثَقِيال َوكَانَ الِْمْجذَُر قَِليلُ َسوَّى َبْيَنُه:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  أََنا الَِّذي أَُصلِّي ِمْن بِلَى أَطَْعُن بِالصَّْعَدِة حَتَّى تَْنثَنِي َوال َتَرى ِمْجذًَرا َيفْرِي: اللَّْحمِ َوُهَو الَِّذي َيقُولُ

  .فَرِيِّ
  .َباُب الَْباِء



َصفَْوانَ بن َنوْفَلِ بن أََسِد بن َعْبِد الُْعزَّى بن قَُصيٍُّبْسَر   ةُ بنتُ 
  .َخالَةُ ُمرََوانَ بن الَْحكَمِ، وَِهَي َجدَّةُ َعْبِد الَْمِلِك بن َمَرَوانَ

ثنا َمْعُن بن ِعيَسى الْقَزَّاُز، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ،  - ١٩٩٥٥
يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اللَِّه بن الُْمؤَمَّلِ، َعْن َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَّ ُبْسَرةَ بنَت َصفَْوانَ، سَأَلِْت النَّبِ

  .َتَوضَِّئي َيا ُبْسَرةُ:فَْرجََها، فَقَالََوَسلََّم َعنِ الَْمْرأَةِ َتضْرُِب بَِيِدَها فَُتِصيُب 
ن الزَُّبْيرِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ ب - ١٩٩٥٦

، فَقَالَ َمرَْوانُ َحدَّثَْتنِي ُبْسَرةُ بنُت َصفَْوانَ، أَنََّها َسِمَعْت َرسُولَ اللَِّه َتذَاكََر ُهَو َوَمْرَوانُ الُْوُضوَء ِمْن َمسِّ الْفَْرجِ: قَالَ
َرَجَع، َسلَ َمرَْوانُ إِلَْيَها ُشْرِطيا فََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيأُْمُر بِالُْوُضوِء ِمْن َمسِّ الْفَْرجِفَكَأَنَّ ُعْرَوةَ لَمْ َيْرفَْع ِلَحِديِثِه فَأَْر

  .فَأَْخَبَرُهمْ أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُر بِالُْوُضوِء ِمْن َمسِّ الْفَْرجِ
ي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثَنِ - ١٩٩٥٧

َصفَْوانَ، قَالَْت: َنِمرٍ الَْيْحِصبِيُّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ، أَنَُّه َسِمَع َمرَْوانَ، َيقُولُ َسِمْعتُ َرسُولَ : أَْخبََرْتنِي ُبْسَرةُ بنتُ 
  .َيتََوضَّأَْمْن َمسَّ فَْرَجُه فَلْ:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  َحدَّثَنَا - ١٩٩٥٨

، َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ، َحدَّثَنِي أَُبو أَُبو ُشعَْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، ثنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الَْباْبلُتِّيُّ، ثنا األَْوَزاِعيُّ
ثَنِي ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ، َعْن ُبْسَرةَ بنِت َصفَْوانَ، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اللَّهِ َحدَّ: َبكْرِ بن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ، قَالَ

  .َيتََوضَّأُ الرَُّجلُ ِمْن َمسِّ الذَّكَرِ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
أَْخَبرَنِي أَُبو : ُمْسِلمٍ، ثنا اَألْوَزاِعيُّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالََحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، ثنا أَبِي، ثنا الَْولِيُد بن  - ١٩٩٥٩

َصفَْوانَ، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّ ى اللَُّه َعلَْيِه َبكْرِ بن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن ُبْسَرةَ بنتِ 
  .فَلَْيتََوضَّأْ َمْن َمسَّ ذَكََرُه:َوَسلََّم، َيقُولُ
للَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ الِْكالبِيُّ، ثنا ُعبَْيُد ا - ١٩٩٦٠

ْرَوةَ َحدَّثَُه أَنَّ َمرَْوانَ ذَكََر، أَنَّ ُبْسَرةَ َعْمرٍو، َعْن إِْسحَاَق بن رَاِشٍد، َعْن أَبِي َبكْرٍ ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ، أَنَّ ُع
  .َمْن َمسَّ فَْرَجُه فَلَْيتََوضَّأْ:إِنََّها َسِمَعتْ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: بنَت َصفَْوانَ، قَالَْت

ْيبُ بن َيْحَيى، َعنِ اللَّْيثِ بن َسْعٍد، ح َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، ثنا ُشَع - ١٩٩٦١
ْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، َعْن اَألْزِديُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َع

  الُْوُضوُء ِمْن َمسِّ الذَّكَرِ، فَأَْنكََر ذَِلَك ُعْرَوةَ، فَقَالَ: كَمِ،،أَنَُّه قَالََمْرَوانَ بن الَْح

َصفَْوانَ فَأَْرَسلَ إِلَى ُبْسَرةَ، فَقَالَْت: َمْرَوانُ ؟ ذَكََر َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ُيتََوضَّأْ ِمْنُه:أَْخبََرْتنِيِه ُبْسَرةُ بنتُ 
  .فَذَكََر َمسَّ الذَّكَرِ

َعْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن جُرَْيجٍ، َحدَّثَنِي اْبُن ِشَهابٍ،  - ١٩٩٦٢
َصفَْوانَ، أَْو َعْن زَْيِد بن خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى  بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن ُعْرَوةَ أَنَُّه كَانَ ُيَحدِّثُ، َعْن ُبْسَرةَ بنِت

  .إِذَا َمسَّ أََحدُكُْم ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َخاِلدِ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّ - ١٩٩٦٣

َوةَ بن الزَُّبْيرِ، بن ُمَساِفرٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرِ بن َعْمرِو بن َحْزمٍ اَألْنَصارِيِّ،،أَنَُّه َسِمَع ُعْر



ِه َعلَى الَْمِديَنِة أَنَُّه ُيتََوضَّأُ ِمْن َمسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفَْضى إِلَْيهِ َرُجلٌ بَِيِدِه، فَأَْنكَْرُت ذَكََر َمرَْوانُ بن الَْحكَمِ ِفي إَِماَرِت: َيقُولُ
ى اللَُّه أَخَْبَرتْنِي ُبْسَرةُ بنُت َصفَْوانَ، أَنََّها َسمَِعْت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّ: ال ُوُضوَء ِمْن َمسِِّه، فَقَالَ َمْرَوانُ: ذَِلَك، َوقُلُْت

فَلَْم أََزلْ :ُيتََوضَّأُ ِمْن َمسِّ الذَّكَرِقَالَ ُعْرَوةُ:َعلَْيِه َوَسلََّم َيذْكُُر َما ُيتََوضَّأُ ِمنُْه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َصفَْوانَ، فَسَأَلََها َعمَّا َحدَّثَْتُه ِمْن ذَِلَك، أَُراجُِع َمرَْوانَ ِفي ذَِلَك حَتَّى َدَعا َرُجال ِمْن حََرِسِه فَأَْرَسلَ ُه إِلَى ُبْسَرةَ بنتِ 

  .فَأَْرَسلَْت ُبْسَرةُ بِمِثْلِ الَِّذي َحدَّثَنِي َعنَْها َمْرَوانُ
١٩٩٦٤  

بِي َحمَْزةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن جَابِرِ بن الُْبْحُترِيُّ الطَّاِئيُّ، ثنا بِْشُر بن شَُعْيبِ بن أَ -
ذَكََر َمرَْوانُ أَنَّهُ ُيتََوضَّأُ ِمْن َمسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفَْضى إِلَْيِه الرَُّجلُ : َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ،،أَنَُّه َسِمَع ُعْرَوةَ بن الزُّبَْيرِ، َيقُولُ

َصفَْوانَ، أَنََّها َسِمَعتْ : ال ُوُضوَء َعلَى َمْن َمسَُّه، فَقَالَ َمْرَوانُ: قُلُْتبَِيدِِه، فَأَْنكَْرُت ذَِلَك، فَ أَْخبََرْتنِي ُبسَْرةُ بنتُ 
َوُيتََوضَّأُ ِمْن َمسِّ :ْيِه َوَسلََّمَرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيذْكُُر َما ُيتََوضَّأُ ِمْنُه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

ْن ذَِلكَ فَلَْم أََزلْ أَُمارِي َمْرَوانَ حَتَّى َدَعا َرُجال ِمْن حََرِسِه، فَأَْرَسلَُه إِلَى ُبْسَرةَ َيْسأَلَُها َعمَّا َحدَّثَ ِم: الذَّكَرِقَالَ ُعْرَوةُ
  .فَأَْرَسلَْت إِلَْيِه ُبْسَرةُ بِمِثْلِ الَِّذي َحدَّثَنِي َعْنُه

نِ َحدَّثََنا هَاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ُيوُنُس، َعنِ اْب - ١٩٩٦٥
َرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه ِشَهابٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ،،أَنَُّه َسِمَع ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، ُيَحدِّثُ، َعْن َمْرَوانَ، َعْن ُبْس

  .َمْن َمسَّ ذَكََرُه فَلَْيتََوضَّأْ:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ٍد َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن ُمحَمَّ - ١٩٩٦٦

َع ُعْرَوةَ بن دَّثََنا ُزهَْيُر بن ُمَحمٍَّد، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ،،أَنَُّه َسِمالصَّْنَعانِيُّ، َح
  الزَُّبْيرِ، ُيَحدِّثُ، َعْن َمْرَوانَ، َعْن ُبْسَرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ

  .َمسَّ ذَكََرُه فَلَْيتََوضَّأْ َمْن:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َعْبُد اللَِّه بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا - ١٩٩٦٧

ْمَياِطيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، أََنا َماِلٌك، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َعْبِد الَْحكَمِ، أََنا مَاِلٌك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ الدِّ
َدَخلُْت َعلَى َمْرَوانَ بن الَْحكَمِ فَذَكََر َما َيكُونُ : َبكْرِ بن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ،،أَنَُّه َسِمَع ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، َيقُولُ

َمْن َمسَّ ذَكََرهُ :أَْخَبرَْتنِي ُبْسَرةُ بنُت َصفَْوانَ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: فَقَالَ َمْرَوانُِمْنُه الُْوُضوُء، 
  .فَلَْيَتَوضَّأْ
ْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن ثنا ُسفَْيانُ، َع: َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، قَالَ - ١٩٩٦٨

  .َمْن َمسَّ ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ:ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َعْن ُبْسَرةَ بنِت َصفَْوانَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ُرو بن ُعثَْمانَ الْحِْمِصيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َعْم - ١٩٩٦٩

ْن ُبْسَرةَ بنِت َصفَْوانَ، الصَّْنَعانِيُّ، َعْن ُعَمَر بن ُمَحمٍَّد الُْعمَرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، َع
  .َيتََوضَّأُ الرَُّجلُ ِمْن َمسِّ الذَّكَرِ:َوَسلََّم، قَالَ َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبنُ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، وَإِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الْخَفَّاُف املصريان، قَاال - ١٩٩٧٠
  ِه بن أَبِيَوْهبٍ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، َعْن َعْبِد اللَّ



ذِكَر ِعْندَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َمْرَوانَ بن الَْحكَمِ، َعْن ُبْسَرةَ بنِت َصفَْوانَ، قَالَْت: َبكْرٍ، َحدَّثَُه
  .َوَمْن َمسَّ الذَّكََر َيَتَوضَّأْ:َوَسلََّم َما َيتََوضَّأُ ِمْنُه، فَقَالَ

بِي َبكْرٍ، دَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراِهيَم، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أََح - ١٩٩٧١
إِنَّ : ِمْنُه ُوُضوٌء، فَقَالَ َسِمْعُت ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، ُيَحدِّثُ أَبِي، قَالَ ذَاكََرنِي َمرَْوانُ، َمسَّ الذَّكَرِ، فَقُلُْت لَْيَس: قَالَ

َصفَْوانَ، ُتَحدِّثُ ِفيِه فََبَعثَ إِلَْيَها َرسُوال فَذَكََر أَنََّها َحدَّثَْتُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ َمْن َمسَّ :ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُبْسَرةَ بنتَ 
  .فَْرَجُه فَلَْيَتَوضَّأْ

َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، ثنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك، َعنِ الضَّحَّاِك بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ١٩٩٧٢
َصفَْوانَ، أَنّ َرسُولَ اللَّ ِه هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيُعثَْمانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َمْرَوانَ، َعْن ُبْسَرةَ بنتِ 

  .َمْن َمسَّ ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ:َوَسلََّم، قَالَ
ْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َيْحَيى بن َخلٍْف أَُبو َسلََمةَ الْجُوَبارِيُّ، ثنا َعْبُد اَألْعلَى، َع - ١٩٩٧٣

َصفَْوانَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ،  َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َمْرَوانَ، َعْن ُبْسَرةَ بنتِ 
  .َمْن َمسَّ ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

عِيُد بن ُسفَْيانَ الَْجْحَدرِيُّ، ثنا ُشْعَبةُ، ثنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َمْتَوْيِه اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، ثنا َس - ١٩٩٧٤
  أَُبو َبكْرِ بن

أَْرَسلَ َمْرَوانُ إِلَى ُبسَْرةَ، فََسأَلََها َعْن َهذَا الَْحدِيِث، فََحدَّثَتْ : َسِمْعُت ُعْرَوةَ، َيقُولُ: ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ، قَالَ
  .إِذَا َمسَّ أََحُدكُْم ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ:لَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع

ْخبََرنِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َهمَّاٌم، َعْن َيحَْيى، ثنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، أَ - ١٩٩٧٥
َصفَْوانَ، قَالَْت أَُبو َبكْرِ بن ُمحَمَِّد بن َعْمرِو بن َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحْزمٍ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن ُبْسَرةَ بنتِ 

  .َمْن َمسَّ فَْرَجُه فَال ُيَصلِّي َحتَّى َيتََوضَّأَ:َوَسلََّم، َيقُولُ
بن َيحَْيى َزْحمََوْيِه، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد، َعْن  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َزكَرِيَّا - ١٩٩٧٦

إِذَا َمسَّ :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: أَبِيِه، َعْن ُعْرَوةَ بن الزُّبَْيرِ، َعْن ُبْسَرةَ بنِت َصفَْوانَ، قَالَْت
  .َيَتَوضَّأْأََحُدكُْم ذَكََرُه فَلْ

ن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسِعيدٍ اَألْصبََهانِيُّ، أََنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن ِهَشامِ ب - ١٩٩٧٧
إِذَا :الَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: أَْخبََرنِي َمرَْوانُ بن الَْحكَمِ، َعْن ُبْسَرةَ بنِت َصفَْوانَ، قَالَْت: َعْن أَبِيِه، قَالَ

فَأَْنكَْرُت َعلَْيِه، فَأَْرَسلَ إِلَيَْها، فََحدَّثَْتُه َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأََنا : َمسَّ أََحُدكُْم فَْرَجُه فَلَْيَتَوضَّأْ، قَالَ
  .َحاِضٌر

  ثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، ثنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، عَْنَحدَّ - ١٩٩٧٨

ْعَض َحَرِسِه إِلَى ُبسَْرةَ انُ َبأَبِيِه، أَنَُّه كَانَ ِعْنَد َمرَْوانَ بن الَْحكَمِ فَسُِئلَ َعْن َمسِّ الذَّكَرِ، فَلَْم َيرَ بِِه بَأًْسا، فََبَعثَ َمْرَو
إِذَا َمسَّ الرَُّجلُ فَْرَجُه بَِيِدِه فَال ُيصَلِّي حَتَّى َيتََوضَّأَ، :َحدَّثَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: بنِت َصفَْوانَ، فَقَالَ

  .َمْن َمسَّ ُرفَْغُه أَْو أُْنثََيْيِه فَلَْيتََوضَّأْ: َيقُولُ نََعْم فَكَانَ أَبِي بَْعُد،: قَالَْت: فََرَجَع، فَقَالَ
رِيَس، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْد - ١٩٩٧٩

َصفَْوانَ، قَالَْتِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َمْرَو إِذَا :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: انَ، َعْن ُبْسَرةَ بنتِ 



  .َمسَّ أََحُدكُْم ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ
ْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َع - ١٩٩٨٠

َيا ُشرِْطيُّ ائِْت ُبسَْرةَ بنتَ : َمْن َمسَّ فَْرَجُه فَلَْيتََوضَّأْ، فَأَْنكََر ذَِلَك َعلَْيِه ُعْرَوةُ، فَقَالَ: أَنَّ َمْرَوانَ بن الَْحكَمِ، قَالَ
  .َمْن َمسَّ ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ:لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت النَّبِيَّ َص: َصفَْوانَ فََسلْهَا، فَإِنََّها قَالَْت

ْرَوةَ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، ثنا يَزِيُد بن ُزَريْعٍ، ثنا أَيُّوُب، َعْن ِهَشامِ بن ُع - ١٩٩٨١
إِذَا َمسَّ أََحُدكُْم ذَكََرُه أَْو أُْنثََيْيِه أَوْ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوانَ، قَالَْتَعْن أَبِيِه، َعْن ُبْسَرةَ بنِت َصفْ

  .ُرفَْغْيِه فَلَْيَتَوضَّأْ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ١٩٩٨٢

نا ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ الْبُْرَسانِيُّ، ثنا َعْبُد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ، َعْن ِهَشامِ َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، ثنا َعِليُّ بن ُمْسِلمٍ الطُّوِسيُّ، ث
َصفَْوانَ، قَالَْت َمْن َمسَّ ذَكََرُه :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُبْسَرةَ بنتِ 

  .ِه أَْو ُرفَْغْيِه فَلَْيتََوضَّأْ ُوُضوَءهُ ِللصَّالِةأَْو أُنْثََيْي
َمانُ بن َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َسعِيٍد الْقَطَّانُ، ثنا ُعثْ - ١٩٩٨٣

كُْنُت ِعْنَد َمْرَوانَ بن الَْحكَمِ، فَُسِئلُْت َعْن َمسِّ : ةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَُعَمَر، ثنا ِهَشاُم بن َحسَّانَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَو
فَْوانَ،، فَسَأَلََها َعْن ذَِلَك، الذَّكَرِ، فَلَْم أََر َعلَْيِه إَِعاَدةَ الُْوُضوِء، فََدَعا َمْرَوانُ َبْعَض ُشْرطَِتِه فَأَْرَسلَُه إِلَى ُبْسَرةَ بنِت َص

  .إِذَا َمسَّ أََحُدكُْم ذَكََرُه فَلُْيِعِد الُْوُضوَء:هُ أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَفَأَْخَبْرُت
بن َعْبدِ  يِدَحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ، ثنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى كَاَتبٍ الُْعَمرِيُّ، ثنا َعْبُد الَْمجِ - ١٩٩٨٤

ُبْسَرةَ بنِت َصفَْوانَ، الْعَزِيزِ بن أَبِي رَوَّاٍد، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َمْرَوانَ بن الَْحكَمِ، َعْن 
  .فَلَْيَتَوضَّأْ َمْن َمسَّ ذَكََرهُ أَْو أُنْثََيْيِه:أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

بِيِه، َعْن َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَ - ١٩٩٨٥
  قَالَ َرسُولُ اللَِّه: َمْرَوانَ بن الَْحكَمِ، َعْن ُبْسَرةَ بنِت َصفَْوانَ، قَالَْت

  .َمْن َمسَّ ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ ُوُضوَءُه لِلصَّالِة:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى 
أَبِيِه، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، ثنا ُوَهْيٌب، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن  - ١٩٩٨٦

َصفَْوانَ، قَالَْت َعْن َمْرَوانَ، َعْن ُبْسَرةَ َمْن َمسَّ فَْرَجُه َوَجَب َعلَْيِه :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بنتِ 
  .الُْوُضوُء
بن ِدينَارٍ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف التُّْستَرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن َعْبَدةَ الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد - ١٩٩٨٧

َصفَْوانَ، قَالَْت َمْن َمسَّ ُرفَْغُه أَوْ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُبْسَرةَ بنتِ 
  .أُْنثََيْيِه أَْو ذَكََرُه فَال ُيصَلِّي حَتَّى َيتََوضَّأَ

َحمَُّد بن ُشعَْيبٍ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق الدَّْشَتِكيُّ، ثنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك، َعْن َربِيَعةَ بن َحدَّثََنا ُم - ١٩٩٨٨
َصفَْوانَ اَألَسِديَِّة، قَالَْت اللَِّه َصلَّى  قَالَ َرسُولُ: ُعثَْمانَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َمْرَوانَ بن الَْحكَمِ، َعْن ُبسَْرةَ بنتِ 

  .فََسأَلْتُ ُبسَْرةَ فََصدَّقَْتُه: َمْن َمسَّ ذَكََرُه فَلَْيتََوضَّأْ، قَالَ ُعْروَةُ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
بنِت َصفَْوانَ، أَنّ  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْحَيى، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُبْسَرةَ - ١٩٩٨٩

  .إِذَا َمسَّ أََحدُكُْم ذَكََرُه فَلَْيتََوضَّأْ:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



يِه ِفي َمسِّ لَمْ َيْسَمْع ِهَشاٌم َحدِيثَ أَبِ:قَالَ ُشْعَبةُ: َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد، قَالَ - ١٩٩٩٠
  فَسَأَلُْت: الذَّكَرِ، قَالَ َيحَْيى

  .أَْخَبرَنِي أَبِي: ِهَشاًما، فَقَالَ
َشامِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السِّرَاُج، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، ثنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن ِه - ١٩٩٩١

َصفَْوانَ، قَالَْتُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه،  إِذَا :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن َمْرَوانَ، َعْن ُبْسَرةَ بنتِ 
  .َمسَّ أََحُدكُْم ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ

وِتيُّ، ثنا الْهِقْلُ بن زَِياٍد، َعنِ الْمُثَنَّى بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمياِطيُّ، ثنا َعْمُرو بن َهاِشمٍ الَْبيُْر - ١٩٩٩٢
َصفَْوانَ الِْكنانِيَِّة، َوكَاَنْت َخ الَةُ َمْرَوانَ، الصَّبَّاحِ، َعْن َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن ُبسَْرةَ بنتِ 

َيا َرُسولَ اللَِّه، َهلْ َعلَى إِْحَداَنا الُْوُضوُء إِذَا َمسَّْت فَْرَجَها؟ : َسلََّم، فَقُلُْتسَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: قَالَْت
  .َمْن َمسَّ فَْرَجُه ِمَن الرَِّجالِ، َوالنَِّساِء فََعلَْيِه الُْوُضوُء:فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َمنِ اْسُمَها ُبقَيَْرةُ
  .ُبقَْيَرةُ اْمَرأَةُ الْقَْعقَاعِ بن أَبِي َحْدَرٍد األَْنَصارِيِّ

َنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َحدَّثَ - ١٩٩٩٣
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : يَم، َعْن ُبقَيَْرةَ اْمرَأَِة الْقَعْقَاعِ بن أَبِي َحْدَرٍد، قَالَْتإِْسحَاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْبَراِه

  .َيا َهُؤالِء إِذَا َسِمْعُتمْ بَِجْيشٍ قَْد ُخِسَف بِِه قَرِيًبا فَقَْد أَظَلَِّت السَّاَعةُ:َوَسلََّم، َيقُولُ
  ُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن الصَّلِْت الْكُوِفيُّ، ثنا أَبُوَحدَّثََنا أَ - ١٩٩٩٤

، ثنا َسلََمةُ بن ِشَهابٍ الَْحنَّاطُ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيدٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ِعيَسى بن مَْيَسَرةَ الرَّازِيُّ
إِنِّي : عِ، قَالَْتفَْضلِ، ِكالُهَما َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء، َعْن ُبقَْيَرةَ، اْمرَأَِة الْقَعْقَاالْ

َيا أَيَُّها النَّاُس إِذَا َسِمعُْتْم :قُولُلَجَاِلَسةٌ ِفي ُصفَِّة النَِّساِء، فََسِمْعُت فََسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َي
  .بَِخْسٍف َهُهَنا قَرِيًبا فَقَْد أَظَلَِّت السَّاَعةُ

  .ُبثَْيَنةُ بنُت الضَّحَّاكِ اَألْنصَارِيَّةُ
ُبثَْيَنةُ بنتُ :ُنَمْيرٍ، َيقُولَُسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٩٩٩٥

  .الضَّحَّاِك أُْخُت ثَابٍِت، َوِهيَ الَِّتي َخطََبَها ُمحَمَُّد بن َمْسلََمةَ
  .َبرِيَرةُ ُمكَاَتَبةُ َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني زَْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

فُ بن َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ، ثنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد الَْمْرَوزِيُّ، ثنا عَْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ُيوُس - ١٩٩٩٦
ِة ُتُصدِّقَ كَاَنْت ِفي ثَالثٍَة ِمَن السََّن: ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َيزِيَد بن ُروَمانَ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، َعْن َبرِيرَةَ، قَالَْت

: َما َهذَا اللَّْحُم؟قَالَْت:َم، فَقَالََعِليَّ بِلَْحمٍ فَأَْهَدْيُتُه ِلعَاِئَشةَ فَأَْبقَْتُه حَتَّى َدَخلَ َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
وكاَتْبُت َعلَى ِتْسَعِة أوراقٍ، : ى َبرِيَرةَ َصَدقَةٌ، َولََنا َهِديَّةٌقَالَْتُهَو َعلَ:لَْحٌم ُتُصدَِّق بِِه َعلَى بَرِيَرةَ، فَأَْهَدْتُه لََنا، فَقَالَ

  إِنَُّهْم: إِنْ شاءُوا َعَدْدُت لَُهْم ِعدَّةً َواِحَدةً، قُلُْت: فَقَالَْت َعاِئشَةُ

: اْشتَرِِطي وَاْشتَرِِطي فَإِنَّ الَْوالَء ِلَمْن أَْعَتقَقَالَْت:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِال أَنْ َيْشتَرِطَ لَُهُم الَْوالَء، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى : َيقُولُونَ
  ).َوأُْعِتقُْت فَكَانَ ِلَي الْخَِياُر 



بن َواِقٍد، َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمَد الْوَاِسِطيُّ، ثنا َعْبُد الَْخاِلقِ بن َزْيِد - ١٩٩٩٧
َيا : كُْنُت أُجَاِلُس َبرِيَرةَ بِالَْمدِيَنِة قَْبلَ أَنْ أَِلَي َهذَا اَألْمَر، فَكَاَنْت َتقُولُ: أَبِي أَنَّ َعْبَد الَْمِلِك بن َمْرَوانَ، َحدَّثَُهْم، قَالَ

ِذِه اُألمَّةَ، فَإِنْ ُولِّيَتُه فَاْحذَرِ الدَِّماَء، فَإِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َعْبَد الَْمِلِك إِنِّي َألَرى فِيَك ِخَصاال لََخِليٌق أَنْ َتِلَي َه
 إِنَّ الرَُّجلَ ِلُيْدفَُع َعْن َبابِ الَْجنَِّة أَنْ َيْنظَُر إِلَْيَها َعلَى ِمْحَجَمٍة ِمْن َدمٍ ُيرِيقُُه ِمْن ُمْسِلمٍ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .بَِغْيرِ َحقٍّ
  .َبرَّةُ خَاِدُم أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني

ْن ُحكَْيَمةَ بنتِ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، ثنا َيْحَيى بن َمِعنيٍ، ثنا َحجَّاُج بن ُمَحمٍَّد، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َع
كَانَ ِللنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََدٌح ِمْن ِعيَداٍن َيُبولُ ِفيِه، وََيَضُعُه َتْحَت َسرِيرِِه، : ْتأَُمْيَمةَ، َعْن أُمَِّها أَُمْيَمةَ، قَالَ

َمْت َمَعَها ِمْن أَْرضِ َشرَِبْتُه َبرَّةُ َخاِدُم أُمِّ َسلََمةَ الَِّتي قَِد: أَْيَن الْقََدُح؟، قَالُوا:فَقَاَم فَطَلََب، فَلَْم َيجُِدُه فََسأَلَ، فَقَالَ
  .لَقَِد اْحَتظََرْت ِمَن النَّارِ بِِحظَارٍ:الَْحَبشَِة، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ُبَهْيسَةُ
  َحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، ثنا كَهَْمُس بن -١٩٩٩٨

اسَْتأْذَنَ أَبِي أَبِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَّهُ : َسيَّارِ بن َمْنظُورٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْمَرأٍَة ِمنُْهْم ُيقَالُ لََها ُبهَْيَسةُ، قَالَِت الَْحَسنِ، َعْن
يِصِه ِمْن َخلْفَِه فََجَعلَ َيلَْتزِمُُه، َوَيْمَسُح َصْدَرُه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنْ َيْدُخلَ َبْيَنُه وََبْيَن قَِميِصِه، فَأَِذنَ لَُه، فََدَخلَ بَْيَنُه َوَبْيَن قَِم

أَْي َرُسولَ اللَِّه َما : الَْماُء، قَالَ:َيا َرسُولَ اللَِّه َما الَِّذي ال َيِحلُّ َمْنُعُه؟، قَالَ: بِظَْهرِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
إِنْ َتفَْعلِ الْخَْيَر َخْيرٌ لَكََوانَْتَهى :َيا َرُسولَ اللَِّه َما الَِّذي ال َيِحلُّ َمْنُعُه؟، قَالَ: الِْملُْح، قَالَ:؟، قَالَالَِّذي ال َيِحلُّ َمْنُعُه

  .فَكَانَ ذَِلَك الرَُّجلُ ال َيْمَنُع شَْيئًا ِمَن الَْماِء، َوإِنْ قَلَّ: قَْولُُه إِلَى الَْماِء، وَالِْملْحِ، قَالَْت
  .اُب التَّاِءَب

  .َتْمِلُك
ُسفَْيانُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُيوُسُف بن ُموَسى الْقَطَّانُ، ثنا ِمْهَرانُ بن أَبِي ُعَمَر، ثنا  - ١٩٩٩٩

َنظَْرُت إِلَى إِلَى َرُسولِ : َشْيَبةَ، َعْن َتْمِلَك، قَالَْتثنا الُْمثَنَّى بن الصَّبَّاحِ، َعنِ الُْمِغَريِة بن أَبِي َحِكيمٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنتِ 
  .إِنَّ اللََّه كََتَب َعلَْيكُُم السَّْعَي فَاْسَعوْا:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا ِفي غَْرفٍَة ِلي َبْيَن الصَّفَا، َوالَْمرَْوِة َوُهَو َيقُولُ

  .ُتَوْيلَةُ بنتُ أَْسلََم
الَْحارِِثيُّ،  َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم الزَُّبْيرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِْبَراهِيُم بن َجْعفَرِ بن َمْحُموِد بن َمْسلََمةَ - ٢٠٠٠٠

  إِنَّا لَبُِمقاِمنا ُنَصلِّي ِفي بين حَارِثَةَ،: َعْن أَبِيِه، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ أَبِيِه تَُوْيلَةَ بنِت أَْسلََم، وَِهَي ِمَن الُْمَبايَِعاِت، قَالَْت

 إِنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اْسَتقَْبلَ َبْيتَ الْحََرامِ أَوِ الْكَْعَبِة، فََتَحوَّلَ الرَِّجالُ: َعبَّاُد بن بِْشرِ بن قَْيِظيُّ: فَقَالَ
  .الرَِّجالِفََصلُّوا السَّْجَدَتْينِ الَْباِقيََتْينَِنْحَو الْكَْعبَِة َمكَانَ النَِّساِء، َوالنَِّساُء َمكَانَ

  .التَّْوأََمةُ بنتُ أَُميَّةَ بن َخلٍَف لََها ذِكٌْر َوال َحِديثَ لََها
صَاِلحٌ :مِ بن أَبِي زَِياٍد، َيقُولَُسِمْعُت عَْبَد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ٢٠٠٠١

  .َمْولَى التَّْوأََمِة وَِهَي بنتُ أَُميَّةَ بن َخلٍَف
  .َباُب الْجِيمِ

  .َجْهَدَمةُ اْمَرأَةُ َبِشريِ بن الَْخصَاِصيَِة



َواٍء، َعْن أَبِي َجَنابٍ الْكَلْبِيِّ َيحَْيى بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا ُمَحمَُّد بن َس - ٢٠٠٠٢
كَانَ اْسُم َبِشريٍ َزْحَم فََسمَّاُه َرُسولُ اللَِّه :أَبِي َحيَّةَ َعْن إَِيادِ بن لَِقيٍط، َعْن َجْهَدَمةَ اْمَرأَةِ َبِشريِ بن الَْخصَاِصيَِة، قَالَْت

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبشًِريا
ابٍ الْكَلْبِيِّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، ثنا أَُبو َبكْرٍ الدَّاِهرِيُّ، َعْن أَبِي َجَن - ٢٠٠٠٣

َخَرجَ إِلَى الصَّالِة َينْفُُض رَأَْسهُ :رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن إَِياِد بن لَِقيٍط، َعنِ الْجَْهَدَمِة، قَالَْت
  .َوِلْحَيَتُه ِمْن َرْدعِ الِْحنَّاِء

  .ُجَداَمةُ بنُت َوْهبٍ اَألَسِديَّةُ
اللَِّه بن  َعْبُد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا - ٢٠٠٠٤

  أَنَا: َعْبِد الَْحكَمِ، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، قَاال

 ُجَداَمةَ بنِت َوْهبٍ َماِلٌك، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ُمَحمَِّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َنْوفَلٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َعْن َعاِئشَةَ، َعْن
لَقَْد َهَمْمُت أَنْ أَْنَهى َعنِ الَْغيلَِة َحتَّى :أَخَْبَرتْنِي أَنََّها َسِمَعتْ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: اَألَسِديَِّة، قَالَْت

  .ذَكَْرُت أَنَّ فَارَِس، َوالرُّوَم َيْصَنُعونَ ذَِلَك فَال َيُضرُّ أَْوالدَُهْم
َوِد، َعْن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، ثنا َسعِيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َحدَّثَنِي أَُبو اَألْس - ٢٠٠٠٥

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحَضْرُت َحضَْرُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ا: ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َعْن َعاِئشَةَ، َعْن ُجذَاَمةَ بنِت َوْهبٍ، قَالَْت
رُّ لَقَْد َهَمْمُت أَنْ أَْنَهى َعنِ الَْغيلَِة فََنظَْرُت ِفي فَارَِس، وَالرُّوَم فَإِذَا ُهمْ ُيِغيلُونَ أَْوالَدُهْم فَال َيُض:َناسٍ َوُهَو َيقُولُ

إِذَا الَْمْوُءوَدةُ "ذَاكَ الَْوأُْد الْخَِفيُّ، َوُهَو :هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْوالدَُهْم َشيْئًا، ثُمَّ سَأَلُوُه َعنِ الْعَْزلِ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَّ
  ] .٨التكوير آية "[ُسِئلَْت

 ِدَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ، ثنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن أَبِي اَألْسَو - ٢٠٠٠٦
َسِمْعُت َرسُولَ : ْتُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزُّبَْيرِ، َعْن َعاِئَشةَ، َعْن ُجَداَمةَ بنِت َوْهبٍ اَألَسِديَِّة، قَالَ

  .الرُّوُم ُيِغيلُونَ أَْوالَدُهْم، َوال َيُضرُُّهْم َشْيئًاأَرَْدُت أَنْ أَْنَهى َعنِ الِْغَيالِ فَإِذَا فَارُِس، َو:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  .َجْمَرةُ بنُت عَْبِد اللَِّه الْيَْرُبوِعيَّةُ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه - ٢٠٠٠٧

طْوانُ بن ُمْشكَانَ الضَّبِّيُّ، َحدَّثَْتنِي َجْمَرةُ ثنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا َع: الَْحْضَرِميُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال
يَا : ذََهَب بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَدَما َرَدْدُت َعلَى أَبِي اِإلبِلَ، فَقَالَ: بنُت َعْبِد اللَِّه الَْيْرُبوِعيَّةُ، قَالَْت

فَأَْجلََسنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِحجْرِِه َوَوَضعَ َيَدُه َعلَى :لِبِْنِتي َهِذِه بِالَْبَركَِة، قَالَْتَرسُولَ اللَِّه، اْدعُ اللََّه 
  .رَأِْسي َوَدَعا ِلي بِالَْبَركَِة

  .َجْمَرةُ بنُت قَُحافَةَ
بِْشُر بن الَْولِيِد الْكِْنِديُّ الْقَاِضي، ثنا الُْحَسْيُن بن َعازِبٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، ثنا  - ٢٠٠٠٨

كُْنُت َمَع أُمِّ َسلََمةَ اُمِّ الُْمْؤِمنَِني ِفي َحجَِّة الْوََداعِ، : َحدَّثَْتنِي َجْمَرةُ بنُت قَُحافَةَ، قَالَْت: َشبِيُب بن غَْرقَدَةَ، قَالَ
َيا أُمَّْه َما لَُه َيْدُعو : فَقَالَ بينٌّ لََها: َيا أُمَّتَاُه َهلْ َبلَّغُْتكُْم؟، قَالَ:لنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُفََسِمْعُت فََسِمْعُت ا

مَْوالَكُْم َوِدَماءَكُْم َعلَْيكُْم َحَراٌم، كَُحْرَمةِ أَال إِنَّ أَْعرَاَضكُْم َوأَ:َيا بينُّ إِنََّما َيعْنِي أُمَّتَُه، َوُهَو َيقُولُ: فَقُلُْت: أُمَُّه؟ قَالَْت
  .َيْوِمكُْم َهذَا، ِفي َبلَِدكُْم َهذَا، ِفي َشْهرِكُْم َهذَا



قََدةَ، غَْر َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْفِْريَابِيُّ، ثنا بِْشُر بن الَْولِيِد، ثنا الُْحَسْيُن بن َعازِبٍ، َحدَّثَنِي َشبِيُب بن - ٢٠٠٠٩
َتَصدَّقَْن َولَْو ِمْن :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ: َعْن َجْمَرِة بنِت قَُحافَةَ، قَالَْت
  ُحِليِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَُر أَْهلِ

  .َنَعمْ لَِك أَجَْراِن:اللَِّه إِنَّ زَْوجِي ُمْحتَاٌج فََهلْ َيجُوُز ِلي أَنْ أَُعوَد َعلَْيِه؟ قَالََيا َرُسولَ : النَّارِفَأََتْت زَْيَنُب، فَقَالَْت
  .َجِميلَةُ بنُت أَبِي َجْهلِ بن ِهَشامٍ

انَ أَُبو َبْحرٍ الَْبكَْراوِيُّ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُعثَْم - ٢٠٠١٠
لٍ، أَنّالنَّبِيَّ َصلَّى ثنا ُشْعبَةُ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعِمَريةَ، َعْن َزْوجِ بنِت أَبِي َجْهلٍ، َعنِ اْبَنِة أَبِي جَْه

  .َخْيُر الْقَْرِن قَرْنِي:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .بنُت أَُبيٍّ اْبنِ َسلُولَ األَْنصَارِيَّةُ امَْرأَةُ ثَابِتِ بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍَجِميلَةُ 

ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال - ٢٠٠١١
ن ْعلَى، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َجِميلَةَ بنتَ أَُبيِّ بالْقََوارِيرِيُّ، ثنا َعْبُد اَأل

قَْيسٍ ِفي ُخلُقٍ، َوال  َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي ال أَعِْتُب َعلَى ثَابِِت بن: َسلُولٍ، أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
َترُدِّيَن َعلَْيِه َحِديقََتُه؟، :َسلََّمِدينٍ، َولَِكنِّي ال أُِطيقُُه بُْغًضا َوأَكَْرُه الْكُفَْر ِفي اِإلْسالمِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .َوَسلََّم، أَنْ َيأُْخذَ ِمْنَها َما سَاَق إِلَْيهَا، َوال يَْزَداُدنََعْم، فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَْت
ةَ، َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُمَعاٍذ التُّْسَترِيُّ، ثنا ِعيَسى بن شَاذَانَ، ثنا حَفُْص بن ُعَمَر الضَّرِيُر، ثنا َحمَّاُد بن َسلََم - ٢٠٠١٢

  انِيِّ، عَْنَعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ، َوأَيُّوَب السَّْخِتَي

َيا َرُسولَ : لََّم، فَقَالَْتِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ َجِميلَةَ بنَت أَُبيِّ بن َسلُولٍ، أََتْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
ِفي اِإلْسالمِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  اللَِّه، َما أَْعِتُب َعلَى ثَابٍِت ِفي ُخلُقٍ، َوال ِدينٍ، وَلَِكْن أَكَْرُه الْكُفَْر

  .َنَعْم، فََردَّْت َعلَْيِه، َوفَرَّقَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَْيَنُهَما: َتُردِّيَن َعلَْيِه َحِديقََتُه؟، قَالَْت:َوَسلََّم
  .لَحِ األَْنصَارِيِّ امَْرأَةُ ُعَمَر بن الَْخطَّابَِجِميلَةُ بنُت ثَابِِت بن أَبِي اَألفْ

َر، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَم
  ُعَمَر، فَذَكََر َحدِيثًا

ثنا : َحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َسْهلُ بن زَْنَجلَةَ، َوُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن أَبِي َسِميَنةَ، قَاالَحدَّثََنا ُم - ٢٠٠١٣
َعلَْيِه َوَسلََّم غَيََّر اللَُّه  َيحَْيى بن َسعِيٍد الْقَطَّانُ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى

  .أَْنِت َجِميلَةُ:اْسَم َعاِصَيةَ، َوقَالَ
  َباُب الْحاِء

  َحِليَمةُ بنُت أَبِي ذَُؤْيبٍ السَّْعِديَّةُ
َي أُمُّ َرسُولِ ِهَواْسُم أَبِي ذُؤَْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحارِِث بن ِحبَّانَ بن َسْعِد بن َبكْرٍ ِمْن بين َسْعدِ بن َبكْرِ بن َهَوازِنَ، َو

  .اللَِّه َصلَّي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّتي أَْرَضَعْتُه َوفََصلَْتُه
َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا اْبُن اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد الُْمَحارِبِيُّ، ح َو - ٢٠٠١٤
  لْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، ثنا زَِيادُ بن َعْبِد اللَِّهُمْسِلمٍ ا



َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي الَْبكَّاِئيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َمسُْروُق بن الَْمْرُزَباِن الِْكْنِديُّ، ثنا 
َحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن َجْهمِ بن أَبِي الَْجْهمِ، مَْولَى الَْحارِِث بن َحاِطبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرِ زَاِئدَةَ، كُلُُّهْم، َعْن ُم
يِّ َصلَّى اللَّهُ َحدَّثَْتنِي َحِليَمةُ بنُت أَبِي ذَُؤْيبٍ السَّْعِديَّةُ، ِمْن َسْعدِ بن َبكْرِ بن َهَوازِنَ َوِهيَ أُمُّ النَّبِ: بن أَبِي طَاِلبٍ، قَالَ

أَصَاَبْتَنا َسَنةٌ شَْهَباَء، فَلَْم ُتْبقِ لََنا َشْيئًا، فََخَرْجَنا ِفي نِسَْوٍة ِمْن : َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّتي أَْرَضَعْتُه وفََصلَتُْه، أَنََّها َحدَّثَْت، قَالَْت
ا قَِدْمَنا َمكَّةَ لَْم َتْبَق ِمنَّا امَْرأَةٌ إِال عُرَِض َعلَْيَها نَبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بين َسْعِد بن َبكْرٍ إِلَى َمكَّةَ َنلَْتِمُس الرَُّضَعاَء فَلَمَّ

ِت الَْمرْأَةُ َن اآلَباِء، َوكَاَنَوَسلََّم فََتأْبَاُه، وَتكَْرُهُه، وَذَِلَك أَنَُّه كَانَ ال أََب لَُه، َوكَاَنِت الظُّوراُت إِنََّما يَْرُجونَ الْخَْيَر ِم
فَعُرَِض َعِليَّ فَأََبْيُتُه فَلَْم َتْبَق اْمَرأَةٌ ِمْن قَْوِمي إِال : َما أَصَْنُع بَِهذَا؟، َما َعَسى أَنْ َتْصَنَع بِي أُمُُّه فََيكْرَْهَنُه، قَالَْت: َتقُولُ

لَْو أََخذُْت ذَاَك : أَْرجِعَ بَِغْيرِ َرضِيعٍ، فَقُلُْت ِلَزْوجِي َوَجَدْت َرِضيًعا، َوَحَضَر اْنِصرافُُهنَّ إِلَى بِالِدِهنَّ، فََخشِيُت أَنْ
لَى مَْنزِِلي، َوكَانَ ِلي اْبٌن أُْرِضُعُه الُْغالَم الَْيِتيَم كَانَ أَْمثَلَ ِمْن أَنْ أَْرجَِع بَِغْيرِ َرضِيعٍ، فَجِئُْت إِلَى أُمِِّه فَأََخذُْتُه َوجِئُْت بِِه إِ

  ِثًريا ِمَن اللَّْيلِ ُجوًعا َما َيَناُم، فَلَمَّا أَلْقَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ثَدَْييََّوكَانَ َيْسَهُر كَ

اٍف َمَعَنا َواللَِّه أَنْ َشأقَْبال َعلَْيِه بَِما َشاَء ِمَن اللََّبنِ حَتَّى َرَوى َوَرَوى أَُخوُه َوَناَم، َوقَاَم َزْوجِي ِفي َجْوفِ اللَّْيلِ إِلَى 
َيا اْبَنةَ َوْهبٍ وَاللَِّه إِنِّي : فََوقََعْت َيُدُه َعلَى َضْرِعَها فَإِذَا ُهَو َحاِفلٌ ِمْحلٌَب، فََجاءَنِي، فَقَالَ: َيُبضَّ بِقَطَْرٍة، قَالَْت

فَأَْخَبْرُتهُ َخَبَر َما َرأَْيُت ِمْن ثَدَْييَّ ِتلَْك اللَّْيلَِة، فَخََرْجَنا َعلَى َألْحَسُب َهِذِه النََّسَمةَ ُمَباَركَةً ثُمَّ أَْخبََرنِي خََبَر الشَّارِِف، 
كَاَنْت َتقُْدَم الْقَْومِ َحتَّى  أََتاٍن لََنا كَاَنْت قَْبلَ ذَِلَك َما َيلَْحُق الُْحُمَر َضْعفًا، فَلَمَّا ِصْرَنا َعلَْيَها ُمَتَوجِّهَِني إِلَى بِالِدَنا

فَقَدِْمَنا بِِه بِالَد بين َسْعِد بن َبكْرٍ ال :بِي وَْيَحِك َيا اْبَنةَ أَبِي ذَُؤْيبٍ قُِطْعِت ِمنَّا إِنَّ ألتانِِك َهِذِه لَشَأًْنا، قَالَْت َيِصْحَن
ا بِأغْنامِهِْم فَإِذَا كَانَ ِعْنَد اللَّْيلِ رَاُحوا َنَتَعرَُّف إِال الَْبَركَةَ َحتَّى إِنْ كَانَ َراِعيَنا لََيذَْهُب بَِغَنِمنا فََيْرعاها، َوَيْبَعثُ قَْوُمَن
َوْيلَكُمِ اْرَعْوا حَْيثُ َيْرَعى َراِعي بنِت أَبِي : فََتجِيُء أَغْناُمنا بِحُفْالٍن َما ِمْن أَغَْناِمهِْم َشاةٌ تَبِضُّ بِقَطَْرٍة فََيقُولُونَ ِلُرْعيانِهِْم

َك َمَعَنا، فَكَانَ ذَاتَ َيْومٍ َخلَْف ُبُيوتَِنا ِفي بِهِمٍ لََنا ُهَو، وَأَُخوُه َيلْعََباِن إِذْ َجاَء أَُخوهُ فَلَْم يََزلْ كَذَِل: ذَُؤْيبٍ، قَالَْت
ُضمُُّه إِلَْيَنا أََنا مَرَّةً، َوأَبُوُه ذَاَك أَِخي الْقَُرِشيُّ قَْد قُِتلَ، فَجِئَْنا ُنباِدُرُه أََنا وَأَُبوُه فََتلَقَّاَنا ُمْنتَِقَع اللَّْوِن فََجَعلَْنا َن: َيْسَعى، فَقَالَ
  ال أَْدرِي أََتانِي َرُجالِن فََصَرعانِي فََشقَّا َبطْنِي فَجََعال َيسُوطانِهِفَأَقَْبلَ َعلَيَّ:َما لَكَ َيا بينُّ؟ فََيقُولُ: َمرَّةً َنقُولُ لَُه

فَلَْم َيكُْن ِلي ِهمَّةٌ : َباِدرِي بِِه أَْهلَُه قَْبلَ أَنْ َيَتفَاقَمَ بِِه األَْمُر ِعْنَدنَا، قَالَْتَما أََرى َهذَا الُْغالَم إِال قَدْ أُِصيَب فَ: أَُبوُه، فَقَالَ
َما لَكِ : ْتَيا ظِئُْر إِنِّي قَْد فََصلُْت اْبنِي، َواْرَتفََع َعنِ الَْعاَهِة فَأَْخبِِليِه، فَقَالَ: َحتَّى أقَْدْمُتُه َمكَّةَ َعلَى أُمِِّه، َوقُلُْت لَهَا

نِّي َوَعْنُه إِنِّي رَأَْيُت ِحنيَ زاهدةٌ ِفيِه؟ قَْد كُْنِت َتسْأَِليين أَنْ أَْتُركَُه ِعْنَدِك كَأَنَِّك ِخفِْت َعلَْيِه الشَّْيطَانَ، أَوَّال أَُحدِّثُِك َع
  .الشَّامِ َولَْدُتُه أَنَُّه َخَرَج مِنِّي ُنورٌ أََضاَءْت ِمْنُه قُُصوُر ُبصَْرى ِمْن أَْرضِ

  .َحَسَنةُ أُمُّ ُشَرحْبِيلٍ لََها ِذكٌْر َوال َحِديثَ لََها
شَُرْحبِيلُ بن :َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َيقُولُ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ٢٠٠١٥

  .اَنْت ِممَّْن َهاَجَر إِلَى الْحََبَشِةَحَسَنةَ، إِنََّما َحَسَنةُ أُمُُّه، َوكَ
  .ِحقَّةُ بنُت َعْمرٍو

َشرِيٍك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا الَْحَسُن بن َخلٍَف الْوَاِسِطيُّ، ثنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق، َعْن  - ٢٠٠١٦
ِحقَّةَ بنِت َعْمرٍو، َوكَاَنْت، قد صلت القبلتني مع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ، َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ، َعْن 

  .الُْمَعصْفََر فَُتهِلُّأَنََّها كَاَنْت إِذَا أَرَاَدْت أَنْ ُتَحرَِم َوَضَعْت َعبِيَّتَْها ِفي ِحْجرَِها، َولَبَِسْت ِمْن ِثَيابَِها َما َتَشاُء، َو:َوَسلََّم
لَّي اللَُّه َعلَْيِه بنُت َجْحشٍ ُتكَنَّى أُمَّ َحبِيَبةَ َوِهيَ اْمرَأَةُ َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َوِهَي أُْخُت زَْيَنَب زَْوُج النَّبِيِّ َص َحْمَنةُ



  .َوَسلََّم
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه - ٢٠٠١٧

هَاَجَر ِمْن بين أََسٍد ِمْن نِسَائِهِْم َحْمَنةُ بنتُ َجْحشٍ ِمْن نِْسَوةٍ :قَالَ اْبُن إِْسحَاَق: ن ُنَمْيرٍ، ثنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، قَالَب
  .ذَكََرُهنَّ

يبٍ الَْمَدنِيُّ، ثنا َعْبُد الَْجبَّارِ بن َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َشبِ - ٢٠٠١٨
دِ اللَِّه، َعْن َسِعيٍد، ثنا َيحَْيى بن َهانِي الشََّجرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعاِصمِ بن َعْب

أَْيُت بَِعيَْنيَّ َحْمَنةَ بنَت َجْحشٍ َيْوَم أُُحٍد َتسِْقي الْعَطَْشى، وُتَداوِي َر:ُمَعاوَِيةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي أَحَْمَد بن َجْحشٍ، قَالَ
  .الْجَْرَحى
نِت َعْبدِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْمَرةَ ب - ٢٠٠١٩
اسُْتِحْضتُ َسْبَع سِنَِني فََشكَْوُت ذَِلكَ إِلَى إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْن أُمِّ َحبِيَبةَ بنتِ َجْحشٍ، قَالَْتالرَّْحَمنِ، َع

ِلي، فَكَاَنْت تَْغَتِسلُ ِعْنَد كُلِّ َصالٍة، لَْيَسْت ِتلَْك حَْيَضةٌ، وَلَِكنَُّه عِْرٌق فَاغَْتِس:َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َوكَاَنْت َتغَْتِسلُ ِفي الِْمْركَنِ، فََتَرى ِصفَةَ الدَّمِ ِفي الِْمْركَنِ

يلٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِق - ٢٠٠٢٠
كُْنُت أُسَْتحَاُض حَْيَضةً كَِثَريةً طَوِيلَةً، فَجِئُْت فَجِئُْت النَّبِيَّ َصلَّى : إِبَْراهِيَم بن ُمَحمَِّد بن طَلَْحةَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، قَالَْت

  َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ ِلي َحاجَةً،: ْيَنَب، فَقُلُْتاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْسَتفِْتيِه، وَأُْخبُِرُه، فََوَجْدُتُه ِفي بَْيِت أُْخِتي َز

إِنِّي أُسَْتحَاُض َحْيَضةً كَِثَريةً طَوِيلَةً قَْد َمَنَعْتنِي الصَّالةَ َوالصَّْوَم، فََما َتأُْمرُنِي ِفيَها؟ : َما ِهَي أَْي َهْنَتاُه، قُلُْت:قَالَ
ُهَو أَكْثَُر ِمْن ذَِلَك، : فََتلَجَِّميقُلُْت:ُهَو أَكْثَُر ِمْن ذَِلَك، قَالَ: ِهُب الدََّمقُلُْتأَْنَعُت لَِك الْكُْرُسَف فَإِنَُّه ُيذْ:قَالَ
ذَِلَك فَقَدْ  َسآُمُرِك بِأَْمَرْينِ أَيُُّهَما فََعلِْت:ُهَو أَكْثَُر ِمْن ذَِلكَ َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنََّما يَِثجُّ ثَجا، قَالَ: فَاتَِّخِذي ثَوًْبا، قَالَْت:قَالَ

َسَتِحيِضَني ِستَّةَ :إِنََّما َهِذِه رَكَْضةٌ ِمْن َركَضَاِت الشَّْيطَانِقَالَ:أَجَْزأَِك ِمَن اآلَخرِ، َوإِنْ قَوِيِت َعلَْيهَِما فَأَْنِت أَْعلَُم، َوقَالَ
أَنَِّك قَْد طَُهْرِت وَاْسَتيْقَْنِت، فََصلِّي أَْرَبَعةً َوِعْشرِيَن لَْيلَةً، أَيَّامٍ أَْو َسْبَعةً ِفي َعِلمِ اللَِّه، ثُمَّ اغَْتسِِلي حَتَّى إِذَا رَأَْيِت 

ْهرٍ كََما َتحِيُض النَِّساُء، َوأَيَّامََها أَْو ثَالثًا َوِعْشرِيَن، َوأَيَّامََها، َوُصوِمي، فَإِنَّ ذَِلَك ُيجْزِئُِك، وَكَذَِلَك فَافَْعِلي ِفي كُلِّ َش
ِميًعا، ثُمَّ اِت حَْيِضهِنَّ، َوطُْهرِِهنَّ، َوإِنْ قَوِيِت َعلَى أَنْ تَُؤخِّرِي الظُّْهَر َوتَُعجِِّلي الَْعْصَر فََتغَْتِسِلي لَُهَما َجوَيطُْهْرنَ ِلِميقَ

ِلَني َمَع الْفَْجَر فَكَذَِلَك فَافَْعِلي، ُتَؤخِّرِي الَْمغْرَِب َوتَُعجِِّلي الِْعَشاَء فََتغَْتِسِلَني لَُهَما وََتْجَمِعَني َبْيَن الصَّالَتْينِ َوتَْغَتِس
َوَهذَا أَْعَجُب اَألمَْرْينِ أَنْ تَلَجَِّميَيعْنِي :َوُصوِمي إِنْ قََدْرِت َعلَى ذَِلَك، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َتْسَتثِْفرِي
ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا َيزِيُد بن : دُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاالَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َوُمَحمَّ - ٢٠٠٢١

  َهاُرونَ، أََنا شَرِيكٌ،

َحبِيَبةَ بنتِ  َعْن أُمِّ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ، َعْن إِْبَراهِيَم بن ُمحَمَِّد بن طَلَْحةَ، َعْن َعمِِّه، ِعْمَرانَ بن طَلَْحةَ،
َتلَجَِّمي، واْحَتِشي :اْسُتِحْضُت َحْيَضةً مُْنكََرةً، فَأََتْيُت فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َجْحشٍ، قَالَْت
فاسَْتْدخِِلي، وَاْسَتثْفِرِي، وََتحَيَِّضي ِفي َعِلمِ اللَّهِ : َيا َرسُولَ اللَِّه ُهَو أََشدُّ ِمْن ذَِلكَ إِنِّي أَثُجُُّه ثَجا، قَالَ: كُْرُسفًاقَالَْت

َن، وَأَخِّرِي الظُّْهَر، َوقَدِِّمي ِفي كُلِّ َشْهرٍ ِستَّةَ أَيَّامٍ أَْو َسْبَعةً فَاغَْتِسِلي، َوُصوِمي، َوصَلِّي ثَالثًا َوِعْشرِيَن أَْو أَْرَبًعا َوِعْشرِي



  .َما غُْسال، َواغَْتِسِلي ِللْفَْجرِ، وََهذَا أََحبُّ اَألمَْرْينِ إِلَيَّالَْعْصَر، َواغَْتِسِلي لَُه
بن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا ُزَهْيرُ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َعْبِد اللَِّه  - ٢٠٠٢٢

كُْنتُ :َحمَِّد بن طَلْحَةَ، َعْن َعمِِّه ِعْمَرانَ بن طَلَْحةَ، َعْن أُمِِّه َحْمَنةَ بنِت َجْحشٍ، قَالَْتبن َعِقيلٍ، َعْن إِبَْراِهيَم بن ُم
ِت أُْخِتي ُه فََوَجْدُتُه ِفي بَْيأُسَْتحَاُض حَْيَضةً َشدِيَدةً كَِثَريةً، فَجِئُْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْسَتفِْتيِه، َوأَسْأَلُ

َيا َرسُولَ اللَِّه إِنَُّه ِلَحِديثٌ : َما ِهيَ أَْي َهْنتَاُه؟قُلُْت:َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ ِلي إِلَْيكَ َحاجَةً، قَالَ: َزيَْنَب بنِت َجْحشٍ، فَقُلُْت
َيا َرسُولَ اللَِّه إِنِّي أُسَْتحَاُض حَْيَضةً َشدِيَدةً كَِثَريةً : ؟قُلُْتفََما ُهَو أَْي َهْنَتاُه:َواللَِّه َما ِمْنُه ُبدٌّ وَإِنِّي َألسَْتحْيِي ِمْنُه، قَالَ

  أَْنَعتُ لَِك الْكُْرُسَف:فََما َتَرى ِفيَها قَْد َمَنْعَتنِي الصَّالةَ َوالصَّْوَم، فَقَالَ لََها

ي َسآُمُرِك بِأَمَْرْينِ أَيُُّهَما فََعلِْت فَقَْد أَجَْزأَ َعْنِك ِمَن اآلَخرِ، َوإِنْ أََما إِنِّ:ُهَو أَكْثَُر ِمْن ذَِلَك، قَالَ: فَإِنَُّه َيذَْهبُ بِالدَِّمقُلُْت
 لَْيلَةً، َوأَيَّاَمَها، َوُصوِمي فَإِنَّقََدْرِت َعلَْيهَِما، فَأَْنِت أَْعلَُم إِنََّما َهِذِه رَكَْضةٌ ِمْن َركَضَاِت الشَّْيطَاِن فََصلِّي أَْرَبَعةً َوِعْشرِيَن 

ْهرِِهنَّ، َوإِنْ قََدْرتِ ذَِلَك ُيجْزِئُِك، َوكَذَِلَك فَافَْعِلي كُلَّ شَْهرٍ كََما َتِحيُض النَِّساُء، َوكََما َيطُْهْرنَ ِلِميقَاِت َحْيِضهِنَّ َوطُ
ظُّْهَر، وَالَْعْصرَ َجِميًعا، ثُمَّ ُتَؤخِّرِي الَْمْغرِبَ َعلَى أَنْ ُتَؤخِّرِي الظُّْهَر، َوتَُعجِِّلي الَْعْصَر، َوَتغَْتِسِلَني لَُهَما، ثُمَّ ُتَصلَِّيَن ال

كَذَِلَك فَافَْعِلي َوَصلِّي َوُصوِمي َوُتَعجِِّلَني الِْعَشاَء، َوَتْجَمِعَني َبْيَن الصَّالَتْينِ فَافَْعِلي، َوَتغَْتِسِلَني َمَع الْفَْجرِ غُْسال َوُتَصلَِّني 
  .َوَهذَا أَْعَجُب إِلَيَّ:ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِنْ قََدْرِت َعلَى ذَِلكَقَالَ َر

  .َحوَّاُء األَْنَصارِيَّةُ بنتُ زَْيِد بن السَّكَنِ بن كُْرزِ بن َزْعَوَراَء
رٍ، ثنا يُوُنُس بن ُبكَيْرٍ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْي - ٢٠٠٢٣

َحوَّاُء بنُت َزْيِد بن السَّكَنِ َوِهَي الَِّتي َيْروِي َزْيُد بن أَْسلََم َعْن :بن إِْسحَاَق، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ، أَنَُّه قَالَ
  .بِجَاٍد، َعْن َجدَّتِِه

زِيزِ، ثنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد ُيوُسُف بن َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ، ثنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع -٢٠٠٢٤
  أَْخَبرََنا ابُْن: َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، قَاال

ال َترُدُّوا السَّاِئلَ َولَْو :بن أَْسلََم، َعنِ اْبنِ ُبجَْيٍد، َعْن َجدَِّتِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأََنسٍ، َعْن َزْيِد 
  .بِِظلٍْف ُمحَْرقٍ
ُزرَْيعٍ، ثنا َرْوُح بن الْقَاِسمِ، َعْن زَْيِد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، ثنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ، ثنا يَزِيُد بن  - ٢٠٠٢٥

ال َتُردُّوا السَّاِئلَ، َولَْو بِِظلٍْف :أَْسلََم، َعنِ اْبنِ ُبجَْيٍد األَْنَصارِيِّ، َعْن َجدَّتِِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .ُمحَْرقٍ

رِيَّا الَْغالبِيُّ، ثنا أَُبو َهمَّامٍ الدَّاللُ، ثنا ِهَشاُم بن سَْعٍد، َعْن َزْيدِ بن أَْسلََم، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَ - ٢٠٠٢٦
  .ٍف ُمْحَرقٍال َتُردُّوا السَّاِئلَ، َولَْو بِِظلْ:َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: بن ُمَعاٍذ، َعْن َجدَِّتِه، قَالَْت

 بن أَْسلَمَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، ثنا َحفْصُ بن َمْيَسَرةَ الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثَنِي َزْيُد - ٢٠٠٢٧
ُردُّوا السَّاِئلَ :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَّ: َعْن َعْمرِو بن ُمَعاٍذ اَألْنصَارِيِّ، َعْن َجدَِّتِه َحوَّاَء قَالَْت

  .َولَْو بِِظلٍْف ُمحَْرقٍ
  َباُب الْحاِء

  َحوَّاُء األَْنَصارِيَّةُ بنتُ زَْيِد بن السَّكَنِ بن كُْرزِ بن َزْعَوَراَء
اِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َم - ٢٠٠٢٨



قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أََنا مَاِلٌك، َعْن زَْيِد بن أَسْلََم، َعْن َعْمرِو بن ُمَعاٍذ اَألْشهَِليِّ، َعْن َجدَِّتِه، أَنََّها قَالَْت
  ْؤِمنَاِت ال َتْحِقَرنَّ إِْحَداكُنََّيا نَِساَء الُْم:َوَسلََّم

  .ِلجَارَِتَها، َولَْو كُرَاعِ َشاٍة ُمحَْرقٍ
ِعيدٍ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، ثنا َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ِذئْبٍ الَْمدَنِيُّ، َعْن َس - ٢٠٠٢٩

قُلُْت َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ الِْمْسِكَني َيِقُف َعلَى بَابِي َحتَّى : ْحَمنِ بن ُبجَْيٍد، َعْن َجدَِّتِه، قَالَْتالَْمقْبُرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّ
  .َضِعي ِفي َيدِِه، َولَْو ِظلْفًا ُمْحَرقًا:أَسَْتحْيِي فََما أَجُِد َما أُْعِطَيُه، قَالَ

ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، ثنا الثَّْورِيِّ، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُسوَْيٍد،  - ٢٠٠٣٠
ي َيا َرسُولَ اللَِّه، يَأِْتينِ: قُلُْت: َشْيَبةَ، ثنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحمَُر، َعْن َمْنُصورِ بن َحيَّانَ، َعنِ اْبنِ ُبجَْيٍد، َعْن َجدَِّتِه، قَالَْت

  .ال َتُردِّيَنُه إِال بَِشْيٍء، َولَْو بِِظلٍْف:السَّاِئلُ َولَْيَس ِعْنِدي َشْيٌء أُْعِطيُه، فَقَالَ
 زَْيِد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، ثنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ، ثنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، ثنا َرْوُح بن الْقَاِسمِ، َعْن - ٢٠٠٣١

َيا نَِساَء الُْمْؤِمَناِت، ال :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َم، َعْن ُمَعاٍذ التَّْيِميِّ، َعْن َجدَِّتِه حَوَّاَء، قَالَْتأَْسلَ
  .َتحِْقَرنَّ إِْحَداكُنَّ ِلجَاَرتَِها، َولَْو ِفْرَسنِ َشاٍة ُمحَْترِقٍ

ُمَحمٍَّد الُْجَمِحيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم الُْحَنيْنِيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َسْعٍد، َعْن َزْيِد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن  - ٢٠٠٣٢
ْيِه َوَسلََّم َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: أَْسلََم، َعنِ اْبنِ ُبجَْيٍد الَْحارِِثيِّ، َعْن َجدَِّتِه َحوَّاَء َوكَاَنْت ِمَن الُْمبَايِعَاِت، قَالَْت

  .أَسِْفُروا بِالْفَْجرِ، فَإِنَّهُ أَْعظَُم ِلَألْجرِ:َيقُولُ
  الَْحْوالُء بنُت

  .ُتَوْيٍت لََها ِذكٌْر
ْن َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، ثنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر بن فَارِسٍ، ثنا يُوُنسُ بن زَْيٍد، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َع - ٢٠٠٣٣

إِنَّ َهِذهِ : َسلََّم، فَقَالَْتْرَوةَ، َعْن َعاِئَشةَ، أَنَّ الْحَْوالَء بنتَ ُتَوْيٍت، َمرَّْت بَِها َوِعْنَدَها َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوُع
  .نَ فَوَاللَِّه َما َيْسأَُم اللَُّه َحتَّى َتْسأَمُواُخذُوا ِمَن الْعََملِ َما ُتِطيقُو:الَْحْوالَء َيْزُعُمونَ أَنََّها ال َتَناُم اللَّْيلَ، فَقَالَ

  .َحبِيَبةُ بنُت سَْهلٍ امَْرأَةُ ثَابِتِ بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ
أَنَّ َعْمَرةَ  يٍد،َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن جُرَْيجٍ، أَْخبََرنِي َيحَْيى بن َسِع - ٢٠٠٣٤

َها َضرًْبا ال َيْدرِي َما بنَت َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثَْتُه، أَنَّ َحبِيَبةَ بنَت سَْهلٍ ُحدِّثَْت، أَنَّ ثَابَِت بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ، َبلَغَ ِمْن
ذَكََرْت لَهُ الَِّذي بَِها، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُهَو، فََجاَءِت فََجاَءِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْغلَسِ، فَ

فَقََعَدْت ِعْندَ : فَُخذْ ِمنَْهافَأََخذَ ِمْنَها، قَالَْت َعْمَرةُ:أََما أَنَّ الَِّذي أَْعطَانِي ِعْنِدي كََما ُهَو، قَالَ: ُخذْ ِمْنَهافَقَالَْت:َوَسلََّم
لٍ، يُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن َعْمَرةَ، أَنَّ حَبِيَبةَ بنَت سَْهأَْهِلَها، َحدَّثََنا َعِل

  .ُحدِّثَْت أَنَّ ثَابَِت بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ فَذَكََر َنْحَوُه
زِيُد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن َعْمَرةَ، َعْن َحبِيَبةَ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ، ثنا أَبِي، ثنا َي - ٢٠٠٣٥

  بنِت سَْهلٍ، اْمرَأٍَة كَاَنْت َهمَّ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه

ي ُخلُقِ ثَابِِت بن قَْيسٍ ِشدَّةٌ، فََضرََبَها َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيَزوَِّجَها، فَخَطََبَها ثَابَِت بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ فََتزَوََّجَها، َوكَانَ ِف
َمْن : َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَفَأَصَْبَحْت بِالَْغلَسِ َعلَى بَابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه



للَِّه ال أَنَا، َوال ثَابٍِت، فََجاَء ثَابٌِت ِفي أَثَرَِها، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أََنا َحبِيَبةُ َيا َرسُولَ ا: َهِذِه؟فَقَالَْت
ولَ اللَِّه، إِنَّ َيا َرُس: ُخذْ ِمْنَهافَقَالَْت:َنَعْم، ضََرْبتَُها، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ضََرْبَتَها؟فَقَالَ:َوَسلََّم

  .فَأََخذَ ِمْنَها َوَجلََسْت ِفي َبيِْتَها:ِعْنِدي كُلَّ َما أَْعطَانِيِه، قَالَ
جُ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَْبُد الْقُدُّوسِ بن َبكْرِ بن ُخنَْيسٍ، ثنا َحجَّا - ٢٠٠٣٦

ةَ، َعْن ْمرِو بن ُشَعْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، َوالَْحجَّاجِ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمأَْرطَاةَ، َعْن َع
فَكَرَِهْتُه، َوكَانَ  كَاَنتْ َحبِيَبةُ بنُت سَْهلٍ َتْحتَ ثَابِتِ بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ اَألْنَصارِيِّ: َعمِِّه َسْهلِ بن أَبِي َحثَْمةَ، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، َواللَِّه إِنِّي َألرَاُه َولَْوال َمَخافَةُ اللَّهِ : َرُجال َدِميًما، فََجاَءِت فََجاَءِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
َنَعْم، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه : أََترُدِّيَن َعلَْيِه َحِديقََتهُ الَِّتي أَْصدَقَِك؟قَالَْت:َعلَْيِه َوَسلََّملََبَزقُْت ِفي َوْجهِِه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

  فََردَّْت َعلَْيِه َحِديقََتُه َوفَرََّق َبْيَنُهَما، فَكَانَ ذَِلكَ أَوَّلُ َخلَعٍ ِفي

  .اِإلْسالمِ
  ْيرٍ الْخَْزَرجِيَِّحبِيَبةُ بنُت َزْيِد بن َخارَِجةَ بن أَبِي ُزَه
  .َزْوَجةُ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َعْنهَا

َوةَ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ِهَشامِ بن ُعْر - ٢٠٠٣٧
، فَأَِذنَ اْسَتأْذَنَ أَُبو َبكْرٍ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِحَني َرأَى ِمْنُه ِخفَّةً أَنْ َيأِْتي بنتَ َخارَِجةَ:أَبِيِه، َعْن َعاِئشَةَ، قَالَْت
  .لَُه ِفي َحِديٍث طَوِيلٍ
  .َحبِيَبةُ بنُت َجْحشٍ

  .َحبِيَبةُ بنُت أَبِي سُفَْيانَ
ثنا : بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، َوأَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ - ٢٠٠٣٨

 َحدَّثَتْنِي حَبِيَبةُ بنُت أَبِي: َسِمْعُت ُمَحمََّد بن سِريِيَن، َيقُولُ: ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَألْنَصارِيُّ، ثنا أََبانُ بن َصْمَعةَ، قَالَ
َما ِمْن ُمْسِلَمْينِ َيُموتُ :كُْنُت قَاِعَدةً ِفي َبْيِت َعاِئَشةَ فََدَخلَ فََدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ُسفَْيانَ، قَالَْت

  .ْضلِ َرْحَمِتِه إِيَّاُهْملَُهَما ثَالثَةُ أَطْفَالٍ لَْم َيْبلُُغوا الْحِْنثَ، إِال أَْدَخلَُهَما اللَُّه الَْجنَّةَ بِفَ
َسِمْعُت ِهَشاَم بن : َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا َحجَّاُج بن يُوُسَف الشَّاِعُر، ثنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ - ٢٠٠٣٩

بِيَبةُ، أَنََّها كَاَنْت ِعْنَد عَاِئَشةَ، فََجاَء َحدَّثَْتنِي َح: َحسَّانَ، ُيَحدِّثُ َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َبكْرَةَ، قَالَ
َما ِمْن ُمْسِلَمْينِ َيُموُت لَُهَما ثَالثَةٌ ِمَن الَْولَدِ لَْم َيْبلُُغوا الْحِْنثَ إِال :النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى َدَخلَ َعلَْيَها، فَقَالَ

  جِيَء بِهِْم َيْوَم الِْقَيامَِة

الُ لَُهمِ اْدُخلُوا أَنُْتْم َوآَباؤُكُُم َحتَّى ُيوقَفُوا َعلَى َبابِ الَْجنَِّة، فَُيقَالُ لَُهُم اْدُخلُوا الَْجنَّةَ فََيقُولُونَ حَتَّى َيْدُخلَ آَباؤَُنا، فَُيقَ
  .الَْجنَّةَ

  .َحبِيَبةُ بنُت أَبِي َتجَْراةَ الْعَْبَدرِيَّةُ
ُد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، ثنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن الَْجْوهَرِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمَؤمَّلِ، َعْن ُعَمَر َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ٢٠٠٤٠

أَْيتُنِي ِفي نِسَْوٍة َر: َحدَّثَْتَنا َحبِيَبةُ بنتُ أَبِي َتْجرَاةَ، قَالَْت: بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمحَْيِصنٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنتِ َشْيَبةَ، قَالَْت
فََسِمْعُتُه ِحَني َبلَغَ : الَْتِمْن قَُرْيشٍ ِفي دَارِ أَبِي ُحَسْينٍ، َوَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الصَّفَا، وَالَْمْرَوِة، قَ

  .ْعَياْسعَْوا فَإِنَّ اللََّه قَْد كََتَب َعلَْيكُُم السَّ:الَْمسَْعى، َيقُولُ



ِه بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُمَحمَُّد بن إِْدرِيَس الشَّاِفِعيُّ، ثنا َعْبُد اللَّ - ٢٠٠٤١
نِت شَْيَبةَ، َعْن بنِت َتجَْراةَ، أََحدِ الُْمَؤمَّلِ، َعْن ُعَمَر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َمحِيَصنٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي رََباحٍ، َعْن َصِفيَّةَ ب

َدَخلُْت دَاَر آلِ أَبِي ُحَسْينٍ َمَع نِسَْوٍة ِمْن قَُرْيشٍ، فََنظََر إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : نَِساِء بين َعْبدِ الدَّارِ، قَالَ
ْيُتهُ َيسَْعى ِفي َبطْنِ الَْواِدي َوإِنَّ مِئَْزرِهِ لََيدُوُر ِمْن ِشدَّةِ السَّْعيِ حَتَّى إِنِّي َألقُولُ َوُهَو َيْسَعى َبْيَن الصَّفَا، وَالَْمْرَوةَ، فََرأَ

  .اْسعَْوا فَإِنَّ اللََّه كََتَب َعلَْيكُُم السَّْعَي:إِنِّي َألَرى ُركَْبِتِه َوَسِمْعُتهُ َيقُولُ
  الَْحْضَرِميُّ، ثنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألوِْديُّ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه - ٢٠٠٤٢

طَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، ُحَمْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الُْمَؤمَّلِ، َعْن ُعَمَر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمحَْيِصنٍ، َعْن َع
وَإِنِّي ِفي نِْسَوٍة ِمْن قُرَْيشٍ ِفي دَارِ أَبِي ُحَسْينٍ، َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ا َحبِيبَةُ، قَالَْتَحدَّثَْتَن: َعْن َصِفيَّةَ بنِت شَْيَبةَ، قَالَْت

إِزَاَرُه لََيُدوُر بِهِ  اْسَعْوا فَقَْد كُِتَب َعلَْيكُُم السَّْعيَقَالَْت، َوإِنَّ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيسَْعى َبْيَن الصَّفَا، َوالَْمرَْوِة، فََسِمْعُتُه َيقُولُ
  .ِمْن ِشدَِّة السَّْعيِ

لِ الَْمْخُزوِميُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن بِشْرٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن الُْمَؤمَّ - ٢٠٠٤٣
َنظَْرُت إِلَى إِلَى النَّبِيِّ : َسْينٍ، َعْن َعطَاٍء، َعْن َحبِيَبةَ بنِت أَبِي َتجَْراةَ، قَالَْتثنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُح

َيسَْعى ِفي آِخرِ الْقَْومِ،  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيطُوُف َبْيَن الصَّفَا، َوالَْمْروَِة، َوأََنا ِفي نِْسَوٍة ِمْن قُرَْيشٍ َوإِنَُّه
  . السَّْعيِاْسعَْوا فَإِنَّ اللََّه كََتَب َعلَْيكُُم السَّْعَيفََنظَْرُت إِلَْيِه، وَإِنَُّه َيْسَعى، ومُْؤَتَزُرُه َيدُوُر ِمْن ِشدَِّة:َيقُولُ

، ثنا الَْخلِيلُ بن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن ُعَمَر الُْمقَدَِّميُّ - ٢٠٠٤٤
اطَّلَْعُت ِمْن : َسِمْعُت عَْبَد اللَِّه بن نَبِيٍِّه، َعْن َجدَِّتهِ َصِفيَّةَ بنِت َشْيبَةَ، َعْن َحبِيَبةَ بنِت أَبِي َتجَْراةَ، قَالَْت: التَِّميِميُّ، قَالَ

َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِذَا ُهَو َيْسَعى َبْيَن الصَّفَا، وَالَْمْرَوةِ كَوٍَّة َبْيَن الصَّفَا، وَالَْمْرَوِة فَأَْشَرفُْت َعلَى َعلَى 
  َوإِذَا هَُو

لَ َبطْنِِه، وفَْخذَْيِه اْسَعْوا فَإِنَّ اللََّه قَْد كََتَب َعلَْيكُُم السَّْعيََولَْو َرأَْيُتُه ِمْن ِشدَِّة السَّْعيِ َيدُوُر اِإلزَاُر حَْو:َيقُولُ َألْصَحابِِه
  .َحتَّى َرأَْيُت َبيَاَض فَْخذَيِْه

  .َباُب الَْخاِء
  َخْولَةُ بنُت قَْيسِ بن قَُهْيدِ بن قَْيسِ بن ثَْعلََبةَ األَْنَصارِيِّ

  .اْمَرأَةُ َحْمَزةَ بن َعْبِدالُْمطَِّلبِ ُتكَنَّى أُمَّ ُمَحمٍَّد
دُوِسيُّ، ثنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر السَّ - ٢٠٠٤٥

َدَخلَْنا َعلَى َخْولَةَ : ثنا أَُبو مَْعَشرٍ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيُّ، َعْن ُعَبْيِد َسُنوطَا، قَالَ: ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، قَاال
َحدِِّثيَنا َيا : بِ، فَقُلَْنا لََهاِت قَْيسٍ وَِهَي اْمرَأَةُ النُّْعَماِن بن الَْعْجالِن َيْومَِئٍذ َوِهَي الَِّتي كَاَنْت ِعْندَ َحْمَزةَ بن َعْبِد الُْمطَِّلبن

الَْحِديثَ َعنَْرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِغْيرِ  اْنظُرِي َيا أُمَّ ُمَحمٍَّد َما ُتَحدِِّثَني، فَإِنَّ: أُمَّ ُمَحمٍَّد، فَقَالَ لََها زَْوُجهَا
ُسولِ بِئَْس َما ِلي أَنْ أَُحدِّثَُهْم َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َيْنفَعُُهْم، وأَكِْذُب َعلَى َر: ثََبٍت َشدِيٌد، فَقَالَْت

الدُّْنَيا َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ فََمْن َيأُْخذُ َماال بُِحلَّةٍ :َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
  .لَُه َيْوَم الِْقَياَمةِ النَّاُرُيَباَرُك لَُه ِفيِه، َوُربَّ ُمَتخَوِّضٍ ِفي َمالِ اللَِّه، َومَالِ َرسُوِلِه ِفيَما َشاَءْت نَفُْسُه، َو

  ْيِد بنَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن ُعَب - ٢٠٠٤٦



َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : َزةَ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، َتقُولَُسِمْعُت خَْولَةَ بنَت قَْيسِ بن قَْهٍد، َوكَاَنْت َتْحَت َحْم: الَْوِليِد، قَالَ
إِنَّ َهذَا الْمَالَ َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ فََمْن أََصاَبُه بَِحقِِّه بُورَِك لَُه ِفيِه، َوُربَّ مَُتَخوِّضٍ ِفيَما َشاَءْت :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .َوَرسُوِلِه لَُه النَّارُ َيْوَم الِْقَيامَِةَنفُْسُه ِمْن َمالِ اللَِّه 
َعْمرِو بن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُمَحمَِّد بن  - ٢٠٠٤٧

كَاَنْت أُمُّ ُمَحمٍَّد امَْرأَةُ َحمَْزةَ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، : َبْيِد َسنُوطَا، قَالََعلْقََمةَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيُّ، َعْن ُع
اللَُّه  َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َحْمَزةَ فَذَكَرُوا األَماراِت، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى: ُتَحدِّثُ، قالَْت

ِه َوَرسُوِلِه ِفيَما إِنَّ الدُّْنَيا َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ فََمْن أََخذََها بَِحقَِّها َباَركَ اللَُّه لَُه ِفيهَا، َوُربَّ مَُتخَوِّضٍ ِفي َمالِ اللَّ:لََّمَعلَْيِه َوَس
  .اشَْتَهْت َنفُْسهُ لَُه النَّارُ َيْوَم الِْقَيامَِة

لدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن ُعَمرِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم ا - ٢٠٠٤٨
 َتذَاكََر ُهَو َوَحمَْزةُ كَِثريِ بن أَفْلََح، َعْن ُعَبْيِد َسُنوطَا، َعْن َخْولَةَ بنِت قَْيسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إِنَّ الدُّْنَيا ُحلَْوةٌ َخِضَرةٌ فََمْن أََخذَ َعفَْوها ُبورَِك لَُه َوُربَّ ُمَتخَوِّضٍ ِفي مَالِ :يَا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالدُّْن
  .اللَِّه، َوَمالِ َرسُوِلِه لَُه النَّارُ َيْوَم َيلْقَاُه

  َحدَّثَنَا - ٢٠٠٤٩

ْن اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، ثنا ُزَهْيٌر، ثنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن ُعَمَر بن كَِثريِ بن أَفْلََح، َع ُمَحمَُّد بن َعْبِد
ُهَما َيذْكَُراِن الدُّْنَيا، فَقَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَحْمَزةَ َو: ُعَبْيٍد، َعْن َخْولَةَ، اْمَرأَةِ َحْمَزةَ، قَالَْت
إِنَّ الدُّْنَيا َخِضَرةٌ َمْن أََخذََها بَِحقَِّها ُبورِكَ لَُه ِفيَها، َوُربَّ ُمَتخَوِّضٍ ِفي مَالِ اللَِّه، :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َوَمالِ َرسُوِلِه لَُه النَّاُر َيْوَم َيلْقَى َربَُّه

بِي َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَ - ٢٠٠٥٠
بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد، ثنا ُسفَْيانُ : ُعَمَر الَْعَدنِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالُوا

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعْن ُعَمَر بن كَِثريِ بن أَفْلََح، َعْن ُعَبْيِد َسُنوطَا، َعْن َخْولَةَ بنِت قَْيسِ بن قَْهٍد، قَالَْت
إِنَّ الدُّْنَيا ُحلَْوةٌ َخِضرَةٌ، فََمْن أََخذَ :لُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيذَاِكرُ َحْمَزةَ الدُّْنَيا، فَقَالَ َرسُو

  .َعفَْوها ُبورَِك لَُه ِفيهَا، َوُربَّ مَُتخَوِّضٍ ِفي َمالِ اللَِّه، َوَمالِ َرسُوِلِه لَُه النَّارُ َيْوَم الْقَِياَمِة
اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ - ٢٠٠٥١

ْنَيا إِنَّ الدُّ:قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعَمَر بن كَِثريِ بن أَفْلََح، َعْن ُعَبْيِد َسُنوطَا، َعْن َخْولَةَ بنِت قَْيسٍ، قَالَْت
  َخضَِرةٌ ُحلَْوةٌ فََمْن أََخذَهَا

  .بِحَقَِّها بَارَِك اللَُّه لَُه ِفيَها َوُربَّ مَُتخَوِّضٍ ِفي َمالِ اللَِّه َوَرسُوِلِه لَُه النَّاُر َيْوَم الِْقَياَمِة
ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، - ٢٠٠٥٢

إِنَّ َهذَا :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعَمَر بن كَِثريِ بن أَفْلََح، َعْن ُعَبْيِد َسُنوطَا، َعْن َخْولَةَ بنِت قَْيسٍ، قَالَْت
  .ُه بَِحقِِّه ُبورَِك لَُه ِفيِه َوُربَّ مَُتخَوِّضٍ ِفي َمالِ اللَِّه َوَرسُوِلِه لَُه النَّاُر َيْوَم الِْقَياَمِةالَْمالَ ُحلَْوةٌ َخِضَرةٌ، فََمْن أََخذَ

بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد بن ِحسَابٍ، ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َيْحَيى - ٢٠٠٥٣
َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى َحْمَزةَ ِعيٍد، َعْن ُعَمَر بن كَِثريِ بن أَفْلََح، َعْن ُعَبْيِد َسُنوطَا، َعْن َخْولَةَ بنِت قَْيسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َس

إِنَّ الدُّْنَيا ُحلَْوةٌ َخِضرَةٌ، فََمْن أََخذََها :َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَاَنْت خَْولَةُ امَْرأَةُ َحْمَزةَ فََتذَاكَرُوا الدُّْنَيا، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه



  .بِحَقَِّها بَارَِك اللَُّه ِفيَها َوَربَّ مَُتخَوِّضٍ ِفي َمالِ اللَِّه َوَرسُوِلِه لَُه النَّاُر َيْوَم الْقَِياَمِة
ُد، ثنا إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى الْعَطَّاُر، ثنا َخلُْف بن َخِليفَةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن ِمْهَرانَ النَّاِق - ٢٠٠٥٤

َوالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أََبانَ الُْمكِْتبِ، َعْن َيحَْيى بن كَِثريِ بن أَفْلََح، َعْن ُعَبْيِد َسُنوطَا، َعْن َخْولَةَ بنِت قَْيسٍ، أَنَّ َحْمزَةَ، 
  إِنَّ الدُّْنَيا َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ،:النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ا الدُّْنَيا، فَقَالََوَسلََّم َتذَاكََر

بَْراِهيُم بن الِْقَياَمِة، َحدَّثََنا إِفََمْن أََخذََها بَِحقَِّها بُورَِك لَُه ِفيَها َوَربَّ مَُتخَوِّضٍ ِفي َمالِ اللَِّه َوَمالِ َرُسوِلِه لَهُ النَّاُر َيْوَم 
عِيٍد، َعْن ُعَمَر بن أَْحَمَد بن ُعَمَر الْوَِكيِعيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماِعيلَ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ َعْن َيْحَيى بن َس

بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتذَاكََرا الدُّْنَيا فَذَكَرَ كَِثريِ بن أَفْلََح، َعْن ُعَبْيِد َسُنوطَا، َعْن َخْولَةَ بنِت قَْيسٍ، أَنَّ َحمَْزةَ، وَالنَّ
  .َنحَْوُه

يُّ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِ - ٢٠٠٥٥
: ثنا زَْيُد بن الُْحَبابِ، َحدَّثَنِي عِيَسى بن النُّْعَماِن، ِمْن َولَدِ َراِفعِ بن َخدِيجٍ، قَالَ: يُّ، قَاالالَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِ

لَ ِلبِ، قَالَْت َدَخَحدَّثَنِي ُمَعاذُ بن رِفَاَعةَ بن َراِفعِ بن َخدِيجٍ، َعْن َخْولَةَ بنِت قَْيسٍ، َوكَاَنْت َتْحتَ َحْمَزةَ بن َعْبِد الُْمطَّ
ِفيَها فََوَجَد َحرَّهَا، فَقََبَضَها،  َعِليَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجَعلُْت لَُه َخرِيَزةً، فَقَدَّْمتَُها إِلَْيِه فََوَضَع َيَدُه

أَْعطَانَِي الْكَوْثََر، َوُهَو َنَهٌر ِفي الَْجنَِّة، َوَما َخلٌْق أََحبُّ  َيا َخْولَةُ، ال َنْصبُِر َعلَى َحرٍّ، َوال َبْرٍد، َيا خَْولَةُ، إِنَّ اللََّه:فَقَالَ
  .ُسُه لَهُ النَّاُر َيْوَم الِْقَياَمِةإِلَيَّ َمْن َيرُِدُه ِمْن قَْوِمِك، َيا خَْولَةُ َربَّ مَُتخَوِّضٍ ِفي َمالِ اللَِّه َوَمالِ َرُسوِلِه ِفيَما اْشتََهْت َنفْ

ِد بن َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن ُمَحمََّحدَّثَ - ٢٠٠٥٦
  َيحَْيى بن حَيَّانَ، َعْن

ْنَها فََجاَءْت نَبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َخْولَةَ بنِت قَْيسِ بن فَهٍِد، َوكَاَنِت اْمَرأَةَ َحْمَزةَ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، فَقُِتلَ َع
ا َما َبْيَن كَذَا َيا نَبِيَّ اللَِّه قَْد كُْنُت أُِحبُّ أَنْ أَلْقَاَك، فَأَسْأَلَُك َعْن َشْيٍء ذُِكرَ ِلي إِنَّكَ َتذْكُُر أَنَّ لََك حَْوًض: َتُزوُرُه، قَالَْت

فَقَرَّْبُت لَُه َعِصيَدةً ِفي َتْورٍ، : أََجلْ وَأََحبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَْو أََحبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ يَرُِدُه قَْوَمِكفَقَالَْت:اإِلَى كَذَا، فَقَالَ لََه
  .َحسِّ: سِّ َوإِنْ أَصَاَبُه َبرٌْد، قَالََح: إِنَّ اْبَن آَدَم إِنْ أَصَاَبُه حَرٌّ، قَالَ:َحسِّثُمَّ قَالَ:فَلَمَّا َوَضَع َيَدُه ِفيَها اْحَترَقَْت، فَقَالَ

ْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد، َع - ٢٠٠٥٧
نََعْم، وَأََحبُّ َمْن َوَرَد َعِليَّ :َبلََغنِي أَنَّ لََك حَْوًضا، قَالَ قُلُْت: بن َيحَْيى بن حَيَّانَ، َعْن َخْولَةَ بنِت َحكِيمٍ، قَالَْت

  .قَْوُمِكَهكَذَا رََواُه أَُبو خَاِلٍد، َعْن َخْولَةَ بنِت َحكِيمٍ، وَالصََّواُب َحدِيثُ َحمَّاِد بن َزْيٍد
ى بن أَيُّوبَ النَِّصيبِيُّ، ثنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ، ثنا ُموَس - ٢٠٠٥٨

َما قَدََّس اللَّهُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْجْوِن، َعْن أَبِي َسْعٍد، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن إِْسَحاَق، َعْن َخْولَةَ، قَالَْت
َمنِ اْنصََرَف غَرُِميُه ِمْن َحقِِّه َهِذِه َوُهَو َراضٍ َعْنُه َصلََّت َعلَْيهِ :َا الَْحقَّ ِمْن قَوِيِّها غَْيَر ُمَتْعَتعٍ، ثُمَّ قَالَ َضِعيفُه أُمَّةً ال يَأُْخذُ

  َدَوابَّ اَألْرضِ، َوُنونَ الَْماِء، َوَمنِ اْنصََرَف غَرُِميُه، َوهَُو

  .َيْومٍ وَلَْيلٍَة َوَجْمَعٍة َوَشْهرٍ ظَلََمَساِخطٌ كُِتَب َعلَْيِه ِفي كُلِّ 
ْعِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن الَْوِليِد الِْكْنِديُّ، ثنا ِحبَّانُ بن َعِليٍّ، َعْن َس - ٢٠٠٥٩

كَانَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوْسٌق ِمْن : الَْتطَرِيٍف، َعْن ُموَسى بن طَلَْحةَ، َعْن َخْولَةَ امَْرأَِة َحمَْزةَ، قَ
َن األَْنصَارِ أَنْ يَقِْضَيُه فَقََضاهُ َتْمرٍ لَِرُجلٍ ِمْن بين َساِعَدةَ، فَأَتَاُه َيقِْضَيُه، فَأََمَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال ِم



َنَعْم، َوَمْن أََحقُّ بِالَْعْدلِ : أَتَُردُّ َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟، فَقَالَ: ُدونَ َتْمرِِه فَأََبى، أَنْ َيقَْبلَُه، فَقَالَ َتْمًرا
َصَدَق َمْن :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِدُموِعِه، ثُمَّ قَالَِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاكَْتَحلَْت َعْيُن َرسُولِ اللَِّه 

َيا خَْولَةُ ِعِديِه وَاذِْهبِيهِ : قَالَأََحقُّ بِالَْعْدلِ ِمنِّي ال قَدََّس اللَُّه أُمَّةً ال يَأُْخذُ َضِعيفُها َحقَُّه ِمْن َشدِيِدَها َوُهَو ال ُيَتْعِتُعهُثُمَّ
لَْيَس ِمْن غَرِميٍ هُ لَْيَس ِمْن غَرِميٍ َيْخُرُج ِمْن ِعْنِد غَرِِميهِ رَاِضًيا إِال َصلََّت َعلَْيِه َدوَابَّ الَْبرِّ، َوُنونَ الْبِحَارِ، َوَواقِْضيِه، فَإِنَّ

  .َيلْوِي غَرَِميُه، َوُهَو َيجُِد إِال كََتَب اللَُّه َعلَْيِه ِفي كُلِّ َيْومٍ َولَْيلٍَة إِثًْما
دَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن َح - ٢٠٠٦٠

  بن لَبِيٍد، َحدَّثَُه، َعنِ ْحُموَدالَْحارِِث، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، أَنَّ الضَّحَّاَك بن َعْبدِ اللَِّه الْقَُرِشيَّ، َحدَّثَُه أَنَّ َم

أَال أُنَبِّئُكُْم بَِتكِْفريِ الَْخطَاَيا؟، إِْسبَاغُ الُْوُضوِء ِعْندَ الَْمكَارِِه، :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِِه قَْهٍد، قَالَْت
  .الصَّالِة َوالُْخطَا إِلَى الصَّلََواِت، َواْنتِظَاُر الصَّالةِ َبْعَد

كَْيرِ بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا أَُبو اَألسَْوِد النَّْضرُ بن َعْبِد الْجَبَّارِ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُب - ٢٠٠٦١
يٍد، أَنَّ خَْولَةَ بنَت قَْيسِ بن قَْهٍد، َحدَّثَْتُه أَنّ َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعنِ الضَّحَّاِك بن َعْبِد اللَِّه الْقَُرِشيِّ، َعْن َمْحُموِد بن لَبِ

إِسَْباغُ الُْوُضوِء ِعْندَ :َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: أَال أُْخبُِركُمْ بِكَفَّارَاِت الَْخطَاَيا؟، قَالُوا:النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .خُطَا إِلَى الَْمسَاجِِد، وَاْنِتظَاُر الصَّالِة بَْعَد الصَّالِةالَْمكَارِِه، َوكَثَْرةُ الْ

  .َخْولَةُ بنُت قَْيسٍ أُمُّ ُصَبيَّةَ الُْجَهنِيَّةُ
اِفعِ بن َر َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي َخارَِجةُ بن الْحَارِثِ بن - ٢٠٠٦٢

َخارَِجةَ بن الْحَارِثِ َمِكيٍث الُْجَهنِيُّ، َعْن َساِلمِ بن َسْرجٍ مَْولَى أُمِّ ُصَبيَّةَ بنِت قَْيسٍ، َوِهيَ َخْولَةُ بنُت قَْيسٍ َوِهيَ َجدَّةُ 
  .لََّم ِفي إَِناٍء َواِحٍدقَِد اْخَتلََف َيِدي َوَيُد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس:أَنَُّه َسِمَعَها َتقُولُ

ثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا اْبُن اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا عِيَسى بن يُوُنَس، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد، ح َوَحدَّ - ٢٠٠٦٣
َوْهبٍ، أَْخبََرنِي أَُساَمةُ بن َزْيٍد، َعْن َساِلمِ بن إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمصْرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن 

  النُّْعَماِن، َعْن أُمِّ صَُبيَّةَ

  .اْخَتلَفَْت َيِدي َوَيدُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي إَِناٍء َواِحٍد ِفي الُْوُضوِء:الُْجَهنِيَِّة، قَالَْت
ن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد ب - ٢٠٠٦٤

: ن َخرَُّبوذَ، قَالَثنا َوِكيٌع، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد، َعْن َساِلمِ بن النُّْعَماِن ب: َعْبِد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، وََيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، قَالُوا
  .اْخَتلَفَْت َيِدي َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الُْوُضوِء ِمْن إَِناٍء وَاِحٍد:َسِمْعُت أُمَّ ُصَبيَّةَ الُْجهَنِيَّةَ، َتقُولُ

انِيُّ، ثنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّ - ٢٠٠٦٥
اْخَتلَفَتْ َيِدي َوَيُد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َسِمْعُت أُمَّ ُصَبيَّةَ، َتقُولُ: َعْن َساِلمِ بن النُّْعَماِن بن خَرَُّبوذَ، قَالَ

  .اٍء َواِحٍدِفي الُْوُضوِء ِمْن إَِن
ْن َساِلمِ َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد، َع - ٢٠٠٦٦

اَزْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفي اِإلَناِء أَتََوضَّأُ ُربََّما َن:بن النُّْعَماِن، َعنِ امَْرأٍَة ِمْن ُجَهْيَنةَ يُقَالُ لََها أُمُّ ُصَبيَّةَ، قَالَْت
  .أََنا، َوُهَو ِمْن إَِناٍء َواِحٍد

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن إِْشكَاَب، ثنا يُوُنُس بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُمَحمَِّد بن ِمْهَزمٍ - ٢٠٠٦٧
  اْخَتلَفَْت َيِدي َوَيدُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي:أَبِي َحفْصٍ، َعْن أَبِي النُّْعَماِن، َعْن أُمِّ ُصَبيَّةَ، قَالَْت َعْن



  .إَِناٍء وَاِحٍد ِفي الُْوُضوِء
ِهاللٍ السَّلِْميَّةُ امَْرأَةُ ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن، َوكَاَنْت ِمنِ  َخْولَةُ بنُت َحِكيمِ بن أَُميَّةَ بن َحارِثَةَ بن اَألْوقَصِ بن َمرَّةَ بن
  .الَّالِتي َوَهْبَن أَنْفَُسُهنَّ لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

وُب بن ُمَحمَّدٍ الزُّْهرِيُّ، َعْن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم بن َداُوَد، ثنا أَْحَمدُ بن َخالٍد اِإلْسكَْنَدرَانِيُّ، ثنا َيْعقُ -٢٠٠٦٨
لِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َخْولَةَ بنِت َحِكيمِ بن اَألْوقَصِ،أَنََّها كَاَنْت ِمَن الالِتي َوَهْبَن أَْنفَُسُهنَّ ِلَرسُو

  .َوَسلََّم
انَ النَّْوفَِليُّ الَْمدَنِيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَم - ٢٠٠٦٩

ولِ اللَِّه كَاَنْت َخْولَةُ بنُت َحكِيمٍ، ِمَن الالِتي َوَهْبَن أَنْفَُسُهنَّ لَِرُس:َيحَْيى بن ُعْرَوةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْبدُ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا شَُعْيُب بن َيحَْيى، أََنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، ح َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ، ثنا َع - ٢٠٠٧٠
بِيبٍ، َعنِ الَْحارِِث بن َيْعقُوَب، أَنَّ َيْعقُوَب بن َعْبِد اللَِّه بن اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي يَزِيدُ بن أَبِي َح

َسِمْعتُ َخْولَةَ بنَت َحِكيمٍ : َسِمْعتُ َسْعَد بن أَبِي َوقَّاصٍ، َيقُولُ: اَألَشجِّ، َحدَّثَهُأَنَُّه َسِمَع ُبْسَر بن َسعِيٍد، َيقُولُ
أَُعوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّاتِ : َمْن َنَزلَ َمنْزِال، فَقَالَ:للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرسُولَ ا: السُّلَِميَّةَ، َتقُولُ

  ِمْن َشرِّ َما َخلََق لَْم َيُضرَُّه َشْيٌء َحتَّى َيرَْتِحلَ ِمْن َمْنزِلِِه

  .ذَِلَك
يَد الْقََراِطيِسيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبدِ الَْحكَمِ، أََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ُيوُسفُ بن َيزِ - ٢٠٠٧١

ُبْسرِ بن َسعِيدٍ، بن الَْحارِِث، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، وَالَْحارِِث بن َيْعقُوَب، َعْن َيْعقُوَب بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن 
إِذَا َنَزلَ :بن أَبِي َوقَّاصٍ، َعْن َخْولَةَ بنِت َحكِيمٍ، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َعْن َسْعِد

  .َشْيٌء َحتَّى َيرَْتِحلَ ِمْنُه أَُعوذُ بِكَِلَماتِ اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق فَإِنَُّه ال َيُضرَُّه: أََحُدكُْم َمنْزِال، فَلَْيقُلْ
ِه بن اَألَشجِّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، ثنا ُبكَْيُر بن َعْبِد اللَّ - ٢٠٠٧٢

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : تِ َحكِيمٍ السَّلََمةَ، قَالَْتَعْن ُبْسرِ بن َسِعيٍد، َعْن َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ، َعْن َخْولَةَ بن
  .أَُعوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَِّة ِمْن َشرِّ َما َخلََق لَْم َيُضرَُّه ِفي ذَِلَك الَْمنْزِلِ َشْيٌء َحتَّى َيرَْتِحلَ: َمْن نََزلَ َمْنزِال، فَقَالَ:َوَسلََّم

ْبَراهِيَم، دَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُمسِْلُم بن إَِح - ٢٠٠٧٣
بِ، َعْن َسْعِد بن ثنا َوْهٌب، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْجالنَ، َعْن َيْعقُوَب بن َعْبدِ اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّ: قَاال

أَُعوذُ : لَْو أَنَّ أََحدَكُْم إِذَا نََزلَ َمْنزِال، قَالَ:َماِلٍك، َعْن َخْولَةَ بنِت َحكِيمٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ِلَكبِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق لَْم َيُضرَُّه ِمْن ذَ

  .الَْمنْزِلِ َشْيٌء َحتَّى َيرَْتِحلَ
َعْبُد اللَِّه بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا - ٢٠٠٧٤

أََنا َماِلٌك، أَنَُّه َبلََغُه َعْن َيْعقُوَب بن َعْبِد اللَِّه بن : اللَِّه بن ُيوُسَف، قَاال َعْبِد الَْحكَمِ، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، ثنا َعْبُد
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى  اَألَشجِّ، َعْن ُبْسرِ بن َسعِيٍد َمْولَى الَْحْضَرِميَِّني، َعْن َسْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ، َعْن َخْولَةَ بنِت َحِكيمٍ، أَنَّ

أَُعوذُ بِكَِلَماتِ اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق فَإِنَُّه لَْم َيُضرَُّه ِفي َمنْزِِلِه ذَِلكَ : َمْن نََزلَ َمنْزِال، فَقَالَ:ْيِه َوَسلََّم، قَالَاللَُّه َعلَ
  .َشْيٌء حَتَّى يَْرَتِحلَ ِمْنُه



ِحمَّانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َناجَِيةَ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َمنِيعٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى الْ - ٢٠٠٧٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ثنا أَُبو ُمَعاوِيَةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َماِلٍك، َعْن َخْولَةَ بنِت َحكِيمٍ، قَالَْت: قَاال

أَُعوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت كُلَِّها ِمْن َشرِّ َما َخلََق فَإِنَُّه لَْم َيُضرَُّه ِفي : َمْن َنَزلَ َمنْزِال، فَقَالَ:ْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَ
  .َمْنزِِلِه ذَِلَك َشْيٌء َحتَّى َيظَْعَن ِمْنُه

، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعْبِد اَألْعلَى النَّْرِسيُّ - ٢٠٠٧٦
َسِمْعتُ اْبَن أَبِي سَُوْيٍد، : ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ِكالُهَما، َعْن ُسفَْيانَ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن إِبَْراهِيَم بن َمْيَسرَةَ، قَالَ

  َزَعَمِت الَْمرْأَةُ: ُت ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َيقُولَُسمِْع: َيقُولُ

َيْوًما َوُهَو ُمحَْتِضٌن أََحَد بين الصَّاِلَحةُ خَْولَةُ بنتُ َحكِيمٍ امَْرأَةُ ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرجَ 
أَها َربُّ ِه إِنَّكُْم لَتَُبخِّلُونَ، وَُتَجبُِّنونَ، وَُتَجهِّلُونَ، وإِنَّكُْم لَِمْن رَْيَحاِن اللَِّه، وإِنَّ آِخَر وَطْأٍَة، َوطََواللَّ:اْبَنِتِه َوُهَو َيقُولُ
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الطَّاِئَف، َوقَالَ  آِخُر غَْزَوٍة غََزاَها النَّبِيُّ َصلَّى:َزادَ اْبُن أَبِي ُعَمَر ِفي َحِديِثِه، قَالَ ُسفَْيانُ. الْعَالَِمَني بَِوجٍّ

  .َألطْلَُبنَّكُْم َوطْأَةَ الُْمَتناِقلِ: الشَّاِعُر
  .َخْولَةُ بنُت َحِكيمٍ األَْنصَارِيَّةُ

انِيِّ، َعْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ثنا شُْعَبةُ، َعْن َعطَاٍء الْخَُراَس - ٢٠٠٧٧
َيا َرسُولَ اللَِّه، الْمَْرأَةُ تََرى ِفي الْمََنامِ َما : الُْمسَيِّبِ، أَنَّ خَْولَةَ بنَت َحِكيمٍ، َسأَلِْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت

  .إِذَا َرأَْت فَلَْتْغَتِسلْ:َيَرى الرَُّجلُ، قَالَ
نِيِّ، ثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعطَاٍء الُْخرَاَساَحدَّ - ٢٠٠٧٨

لَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْمْرأَِة تََرى َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن َخْولَةَ بنِت َحِكيمٍ، أَنََّها اْسَتفَْتْت اْسَتفَْتْتَرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
  .نََعْم إِذَا رَأَِت الَْماَء:ِفي َمَناِمَها َما َيَرى الرَُّجلُ َهلْ َعلَْيَها غُْسلٌ؟، قَالَ

َزْيٍد، َعْن َسِعيدِ  َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َعِليِّ بن - ٢٠٠٧٩
  بن الُْمسَيِّبِ، َعْن َخْولَةَ بنِت َحِكيمٍ، أَنََّها َسأَلَْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

لَْم يُْنزِلْ لَْيَس َعلَْيِه لَْيَس َعلَْيَها َشْيٌء، كََما أَنَّ الرَُّجلَ إِذَا :َوَسلََّم، َعنِ الَْمرْأَِة َتَرى ِفي مََناِمَها َما يََرى الرَُّجلُ، فَقَالَ
  .غََسلٌ حَتَّى يُْنزِلَ

 َسِعيِد بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن - ٢٠٠٨٠
ْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ الَْمْرأَةِ َتَرى ِفي َمَنامَِها َما َيَرى الُْمسَيِّبِ، َعْن َخْولَةَ بنِت َحِكيمٍ، أَنََّها َسأَلَ

  .لَْيَس َعلَْيَها َشْيٌء كََما أَنَّ الرَُّجلَ إِذَا لَمْ ُينْزِلْ لَْيَس َعلَْيِه َشْيٌء:الرَُّجلُ، فَقَالَ
لَى النَّْرِسيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، َعْن ُسفَْيانَ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن إِْبَراِهيَم بن سَُوْيٍد، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعْبِد اَألْع - ٢٠٠٨١

اللَِّه َزَعَمِت الْمَْرأَةُ الصَّاِلَحةُ َخْولَةُ بنُت َحكِيمٍ أَنّ َرُسولَ : َعنِ اْبنِ أَبِي سَُوْيدٍ الثَّقَِفيِّ، َعْن ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالَ
  .الْوَلَُد َمْحَزَنةٌ َمْجَبَنةٌ َمْجَهلَةٌ َمْبَخلَةٌ َوإِنَّ آِخَر وَطْأٍَة َوطَأََها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بَِوجٍّ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ةَ، ثنا َعِليُّ بن ثَابٍِت الَْجَزرِيُّ، َعنِ الْوَازِعِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَب - ٢٠٠٨٢
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أَِحيُض وَلَْيَس ِلي : قُلُْت: بن َناِفعٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َخْولَةَ بنِت َحكِيمٍ، قَالَْت

  .ال َيُضرُِّك:َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَُّه َيْبقَى ِفيِه أَثَُر الدَّمِ، قَالَ: هِقُلُْتاغِْسِليِه َوَصلِّي ِفي:إِال ثَْوٌب َواِحٌد، قَالَ
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو َخاِلٍد - ٢٠٠٨٣



َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ : قُلُْت: نَ، َعْن َخْولَةَ بنِت َحكِيمٍ، قَالَْتاَألْحَمُر، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحيَّا
  .قَْيسٍ َنَعْم، َوأََحبُّ َمْن َيرُِدُه َعِليَّ قَْوُمِك، كَذَا َروَاُه أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َوقَالَ النَّاُس َعْن َخْولَةَ بنِت:لََك حَْوًضا؟ قَالَ
  .ْنصَارِيَّةَُخْولَةُ بنُت َتاِمرٍ اَأل

َوِد ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، ثنا َسعِيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َحدَّثَنِي أَُبو اَألْس - ٢٠٠٨٤
َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ : رٍ األَْنصَارِيَِّة، قَالَْتبن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ النُّْعَماِن بن أَبِي عباسٍ الزَُّرِقيِّ، َعْن َخْولَةَ بنتِ ثَاِم

َيْوَم  إِنَّ الدُّْنَيا ُحلَْوةٌ َخِضرَةٌ، َوإِنَّ رَِجاال سََيُخوُضونَ ِفي مَالِ اللَِّه َوَرُسوِلهِ بَِغْيرِ َحقٍّ لَُهُم النَّاُر:َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  .الِْقَيامَِة

  .َيَماِن الَْعْبِسيَّةُ أُْختُ ُحذَْيفَةَ َوُيقَالُ فَاِطَمةَُخْولَةُ بنُت الْ
رَأَِتِه، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا َبشَّاُر بن ُموَسى، ثنا َشْيَبانُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن رِْبِعيِّ بن ِحرَاشٍ، َعنِ اْم - ٢٠٠٨٥

َيا َمْعَشَر النَِّساِء، أََما لَكُنَّ ِفي الَْورِقِ َما :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َخطَبََنا َرسُولُ: َعْن أُْخِت ُحذَْيفَةَ، قَالَْت
  .َيكْفِيكُنَّ؟ فَإِنَُّه لَْيَس ِمنِ امَْرأٍَة َتَحلَّى ذََهًبا ُتظْهُِرُه إِال ُعذَِّبْت بِِه

ا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِْبِعيِّ بن ِحرَاشٍ، َعنِ امَْرأَِتِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثن - ٢٠٠٨٦
  َيا َمْعَشرَ النَِّساِء، أََما لَكُنَّ ِفي الَْورِقِ:َخطَبََناَ ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: َعْن أُْخِت ُحذَْيفَةَ، قلَْت

  .َتِفَني بِِه؟ فَإِنَُّه لَْيَس مِْنكُنَّ اْمرَأَةٌ َتَحلَّى بِالذََّهبِ فَُتظْهَِرُه إِال ُعذَِّبْت بِِه َيْوَم الِْقَياَمِةَما َتكْ
ثنا غُْنَدٌر، َعْن ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، : َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َوُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاال - ٢٠٠٨٧

َيا :َخطََبَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ُشْعَبةَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِبِْعيٍّ، َعنِ اْمرَأَِتِه، َعْن أْختِ ُحذَْيفَةَ، قَالَْت
  .لَْيَس ِمْنكُنَّ َتَحلَّى الذََّهَب فَُتظْهَِرُه إِال ُعذَِّبْت بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة َمْعَشَر النَِّساِء، أََما لَكُنَّ ِفي الَْورِقِ َما َتكَْتِفَني بِِه؟ إِنَُّه

رٍ، َعْن رِبِْعيِّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الْمَُباَركِ الْعَْبِسيُّ، ثنا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن َمْنُصو - ٢٠٠٨٨
قَاَم ِفيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََحِمدَ اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه، : َعنِ اْمرَأَِتِه، َعْن أُْختِ ُحذَْيفَةَ، قَالَْتبن ِحرَاشٍ، 

  .اْمَرأَةٍ َتحَلَّى ذََهًبا فَُتظْهُِرهُ إِال ُعذَِّبْت بِِه َيا َمْعَشَر النَِّساِء، أََما لَكُنَّ ِفي الِْفضَِّة َما َتَحلَّْيَنُه؟ إِنَُّه لَْيَس ِمنِ:ثُمَّ قَالَ
 بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َعبِيَدةُ بن ُحمَْيٍد، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِْبِعيِّ - ٢٠٠٨٩

َيا مَْعَشَر النَِّساِء، أََما :َخطََبَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ْتِحرَاشٍ، َعنِ اْمرَأَِتِه، َعْن أُْختِ ُحذَْيفَةَ، قَالَ
  .لَكُنَّ ِفي الِْفضَِّة َما َتَحلَّْيَن بِِه؟ أََما أَنَُّه لَْيَس ِمْنكُنَّ امَْرأَةٌ َتَحلَّى ذَهًَبا إِال ُعذَِّبْت َعلَْيِه

  ذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َعْبُد الَْعزِيزَِحدَّثََنا ُمعَا - ٢٠٠٩٠

ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن َعْبِد الصََّمِد الَْعمِّيُّ، ثنا َمْنصُوٌر، َعْن رِبِْعيٍّ، َعنِ اْمَرأَتِِه، َعْن أُْخِت ُحذَْيفَةَ، أنََّها َسِمَعْت َر
ال َر النَِّساِء، أََما لَكُنَّ ِفي الِْفضَِّة َما َتَحلَّْيَن بِِه؟ َما ِمْنكُنَّ ِمنِ امَْرأٍَة َتلَْبُس ذََهًبا ُتظْهُِرُه إَِيا مَْعَش:َوَسلََّم َيْخطُُب، فَقَالَ

  .ُعذَِّبْت بِِه
بن ِحرَاشٍ، َعنِ اْمرَأَِتِه، َعْن  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا ُعَمُر بن ُعَبْيٍد الطََّناِفِسيُّ، َعْن رِْبِعيِّ - ٢٠٠٩١

َيا َمْعَشَر النَِّساِء، أََما لَكُنَّ ِفي الِْفضَِّة َما َتَحلَّْينَ :َخطََبَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسلََّم، فَقَالَ: أُْختِ ُحذَْيفَةَ، قَالَْت
  .َهًبا ُتظْهُِرهُ إِال ُعذَِّبْت بِِهبِِه؟ أََما أَنَّهُ لَْيَس ِمنِ امَْرأٍَة َتَحلَّْت ذَ

يِّ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َجرِيٌر، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِبِْع - ٢٠٠٩٢
اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََحِمَد اللََّه، َوأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ َخطََبَنا َرسُولُ : ِحرَاشٍ، َعنِ اْمرَأَِتِه، َعْن أُْختِ ُحذَْيفَةَ، قَالَْت



  .ظْهُِرُه إِال ُعذَِّبتْ بِِهَيا مَْعَشَر النَِّساِء، أََما لَكُنَّ ِفي الِْفضَِّة َما َتَحلَّْيَن بِِه؟ إِنَُّه لَْيَس ِمنِ اْمَرأَةٍ َتحَلَّى ذََهًبا ُت:قَالَ
نِ بن َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ الْكُوِفيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن ُحَصْي - ٢٠٠٩٣

لَْيِه َوَسلََّم َوقَْد ُحمَّ، فَاْشَتدَّْت بِهِ َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع: الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ بن ُحذَْيفَةَ، َعْن َعمَِّتِه، قَالَْت
  أَْنَت َيا َرسُولَ اللَِّه قَِد اْشَتدَّْت بَِك: الُْحمَّى، فَقُلُْت

قَْد ُعلَِّق لَُه ِسقَاٌء َو: أََشدُّ النَّاسِ َبالًء اَألنْبَِياُء، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْمقَالَْت:الُْحمَّى فَلَْو َدَعْوَت اللََّه فَكَشَفَها َعْنَك، فَقَالَ
  .َعلَى َشَجَرٍة َواضْطََجعَ َتْحَتُه، وَالَْماُء َتقْطُُر َعلَى فَُؤاِدِه

بِي َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا َحفْصُ بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، ثنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، ثنا ُحَصْيٌن، َعْن أَ - ٢٠٠٩٤
َدَخلَْنا َعلَى َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي نَِساِء الُْمهَاجِرَاِت َنُعوُدُه : ْيفَةَ، َعْن َعمَِّتِه، قَالَْتُعَبْيَدةَ بن ُحذَ

َيا َرسُولَ : اِدِه ِمْن ِشدَِّة َما َيجُِد، فَقُلَْناَوُهَو َمْحُموٌم، فَأََمَر بِِسقَاٍء ِفيِه َماٌء، فَُعلَِّق َعلَى َشَجَرٍة فََجَعلَ الَْماَء َيقْطُُر َعلَى فَُؤ
أََشدُّ النَّاسِ َبالًء األَْنبَِياُء، ثُمَّ الَِّذينَ :اللَِّه، لَْو َدَعْوتَ اللََّه كََشَف َما بَِك، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َيلُوَنُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم
َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ بن  - ٢٠٠٩٥

ُعلَِّق َعلَى َشَجَرٍة، ثُمَّ اضْطََجعَ ُحذَْيفَةَ، َعْن َعمَِّتِه، أَنََّها َدَخلَْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََمَر بِسِقَاٍء فَ
  .إِنَّ أََشدَّ النَّاسِ َبالًء اَألْنبَِياُء، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم:اْدُع اللََّه فََيكِْشُف َعْنَك، قَالَ: َتْحَتُه فََجَعلَ َيقْطُُر َعلَى فَُؤاِدِه، فَقُلُْت

لَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا َسعِيُد بن الرَّبِيعِ، ثنا ُشْعَبةُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه ا - ٢٠٠٩٦
  َسِمْعتُ أََبا ُعبَْيَدةَ بن: َعْن ُحَصْينِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي نَِساٍء َوقَْد َعلََّق السِّقَاُء َيقْطُرُ ُعْدُت َرسُولَ اللَِّه َص: ُحذَْيفَةَ ُيَحدِّثُ، َعْن َعمَِّتِه فَاِطَمةَ، قَالَْت
أََشدُّ النَّاسِ َبالًء اَألْنبَِياُء، ثُمَّ :َيا َرُسولَ اللَِّه، لَْو َدعَْوَت فَذََهَب َعْنَك ِشدَُّتَها، فَقَالَ: َعلَْيِه ِمْن ِشدَِّة الُْحمَّى، فَقُلُْت

  .اَألمْثَلُ فَاَألمْثَلُ الصَّاِلُحونَ، ثُمَّ
ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا ُحَسْيُن بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، قَاال - ٢٠٠٩٧

َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعمَِّتِه، قَالَْتَعِليٍّ، َعْن َزاِئدَةَ، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ بن ُحذَْيفَةَ، َعْن 
َيا َرسُولَ اللَِّه، : ِه، فَقُلُْت لَُهَوقَْد ُحمَّ، فَأََمَر بِِسقَاٍء فَُعلَِّق َعلَى َشَجَرٍة، ثُمَّ اضْطََجَع َتْحَتُه، فَجََعلَ الَْماُء َيقْطُُر َعلَى فَُؤاِد

  .إِنَّ ِمْن أََشدِّ النَّاسِ َبالًء اَألْنبَِياَء، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم:َت اللََّه فَكََشَف َعْنَك، فَقَالَلَْو َدَعْو
الْقَِطيِعيُّ، َحدَّثََنا جَرِيٌر، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم أَُبو َمْعَمرٍ  - ٢٠٠٩٨

َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو : ُحَصْينٍ، َعْن َخْيثََمةَ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ بن ُحذَْيفَةَ، َعْن َعمَِّتِه، قَالَْت
إَِنا َمْعَشرَ اَألْنبَِياِء ُيَضاَعُف َعلَْيَنا :َيا َرُسولَ اللَِّه، َما َهذَا؟، فَقَالَ: لُْتُيوَعُك َوقَْد َعلََّق ِسقَاًء َيقْطُُر َعلَى فَُؤاِدِه، فَقُ

  .الَْبالُء
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُجْمُهوُر بن مَْنُصورٍ، ح َوَحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َهاِشمٍ - ٢٠٠٩٩

ثنا َعِليُّ بن ثَابٍِت الْجََزرِيُّ، َعنِ الَْوازِعِ بن َناِفعٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن : الصَّلُْت بن َمْسُعوٍد الَْجْحَدرِيُّ، قَاالالَْبغَوِيُّ، ثنا 
ال خَْيَر ِفي َجَماَعِة :قُولَُسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َي: َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َخْولَةَ بنتِ الَْيَماِن، قَالَْت

  .النَِّساِء إِال عِْنَد َميٍِّت، فَإِنَُّهنَّ إِذَا اْجَتَمْعَن قُلَْن َوقُلَْن



  .َخْولَةُ بنُت َماِلِك بن ثَْعلََبةَ امَْرأَةُ أَْوسِ بن الصَّلِْت َوِهيَ الُْمظَاَهُر مِْنَها
َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبرِْقيُّ، ثنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َسلََمةَ،  َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن - ٢٠١٠٠

َحدَّثَتْنِي خَْولَةُ : َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن َمْعَمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنظَلَةَ، َعْن ُيوُسَف بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، قَالَ
َدَخلَ َعِليَّ ذَاَت َيْومٍ، فَكَلِّْمنِي بَِشْيٍء : َبةَ، َوكَاَنْت ِعْندَ أَْوسِ بن الصَّاِمِت أَِخي ُعَباَدةَ بن الصَّاِمِت، قَالَْتبنُت ثَْعلَ

َمُه، ثُمَّ َرَجَع إِلَيَّ فَأََراَدنِي أَْنِت َعِليَّ كَظَْهرِ أُمِّي، ثُمَّ َخَرَج فَجَلََس، ثُمَّ َناَدى قَْو: َوُهَو ِفيِه كالضَّجِرِ فََرادَْدُتُه، فَقَالَ
كَال َوالَِّذي نَفُْس : يَف، فَقُلُْتَعلَى َنفِْسي فَاْمَتنَْعُت ِمْنُه، فََشادََدنِي فََشادَْدُتُه، فََغلََبُتُه بَِما َتْغِلُب بِِه الَْمْرأَةُ الرَُّجلَ الضَِّع

َم اللَُّه ِفيَّ وفيَك، فَأََتْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْشكُو إِلَْيِه َما لَقِيُت ُخَوْيلَةَ بَِيِدِه ال َتِصلُ إِلَْيَها حَتَّى َيْحكُ
َتشَْتِكي إِلَى قَدْ َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجادِلَُك ِفي زَْوجَِها َو: "زَْوُجِك َواْبُن َعمِِّك فَاتَِّقي اللََّهفَأَْنَزلَ اللَُّه:ِمْنُه، فَقَالَ

  ]١اجملادلة آية "[اللَِّه

وَاللَِّه َما ِعْنَدُه ! َيا َرسُولَ اللَِّه : ُمرِيِه فَلُْيْعِتْق َرقََبةً، فَقُلُْت:َحتَّى َبلَغَ الْكَفَّاَرةَ، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فَلُْيطِْعمْ ِستِّنيَ :َيا َرُسولَ اللَِّه، شَْيٌخ كَبٌِري، َواللَِّه َما بِِه ِصَياٌم، قَالَ: َشهَْرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ، قُلُْت فَلَْيُصْم:َرقََبةً َيْعِتقُهَا، قَالَ

َرُق ِمكَْتلٌ يَتَِّسُع ثَالِثنيَ َبلْ َسنُِعيُنُه بِعََرقٍ ِمْن َتْمرٍ، وَالَْع:َواللَِّه َيا َرسُولَ اللَِّه َما ِعْنَدُه َما ُيطِْعُم، قَالَ: ِمْسِكيًناقُلُْت
  .قَْد أَْحَسْنِت فَُمرِيِه فَلْيََتَصدَّْق بِِه:وَأََنا أُِعيُنُه بَِعَرقٍ آَخَر، قَالَ: َصاًعا، قُلُْت
، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ - ٢٠١٠١

إِنْ قََرْبُتِك، أَوْ : َيزِيَد بن يَزِيَد، َعْن َخْولَةَ بنِت الصَّاِمِت، َوكَانَ زَْوُجَها مَرِيضًا، فََدَعاَها، فَأَْبطَْت َعلَْيِه، فَقَالَ لََها
َعلَْيِه َوَسلََّم، فََشكَْت ذَِلَك إِلَْيِه، فَلَْم َيُردَّ َعلَْيَها َشْيئًا، َولَْم َيكُْن  َوطْأَُتِك فَأَْنِت َعِليَّ كَظَْهرِ أُمِّي، فَأََتِت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه

 لَْيَس ِعْنِدي،: أَْعِتْق َرقََبةً، فَقَالَ:َبلََغُه ِفيِه َشْيٌء، ثُمَّ أََتْتُه َمرَّةً أُخَْرى، فََجاَء النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
ال أَْمِلُك ذَِلَك إِال أَنْ تُِعينَنِي، : فَأَطِْعْم سِتَِّني ِمْسكِيًنا ثَالِثنيَ َصاًعا، قَالَ:ال أَقِْدُر، قَالَ: ُصْم شَْهَرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ، قَالَ:فَقَالَ

َواللَِّه َما أََحٌد أَفْقَرُ إِلَْيِه مِنِّي : النَّاُس حَتَّى َبلَغَ، فَقَالَ فَأََعاَنُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِخْمَسةَ َعَشَر َصاًعا وأَعَاَنُه
  َوِمْن أَْهلِ َبيِْتي،

سِ بن َهكَذَا قَالَْت خَْولَةُ بنتُ الصَّاِمِت َوِهيَ َخْولَةُ بنُت ثَْعلََبةَ امَْرأَةُ أَْو: ُخذَْها أَْنَت َوأَْهلُ َبيِْتَك، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ:فَقَالَ
  .الصَّاِمِت

  .َخْولَةُ غَْيُر َمْنسُوَبٍة
ْن َعْبدِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن السَّمَْيَدُع اَألْنطَاِكيُّ، ثنا ُموَسى بن أَيُّوبَ النَِّصيبِيُّ، ثنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َع - ٢٠١٠٢

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ةَ بن إِْسحَاَق، َعْن َخْولَةَ، قَالَْتالرَّْحَمنِ بن أَبِي الَْجْوِن، َعْن أَبِي َسْعٍد، َعْن ُمَعاوَِي
َمنِ اْنَصَرَف َعْن غَرِِميِه، َوُهَو رَاضٍ َعْنُه، :َما يُقَدُِّس اللَُّه أُمَّةً، ال يَأُْخذُ َضِعيفُها ِمْن قَوِيِّها َحقَُّه غَْيَر ُمتَْعَتعٍ،َوقَالَ:َوَسلََّم
ْومٍ، َولَْيلٍَة، َت َعلَْيِه َدَوابَّ اَألْرضِ َوُنونَ الْبِحَارِ، َوَمنِ اْنَصَرَف َعْن غَرِِميِه َوُهَو َساِخطٌ كُِتَب َعلَْيِه، ِفي كُلِّ َيَصلَّ

  .َوُجُمَعٍة، َوَشْهرٍ ظَلََم
  َخْولَةُ بنُت َعاِصمٍ

  .خَْولَةُ خَاِدمِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. ْيَن َزْوجَِهاَوِهَي الُْمالَعَنةُ الَِّتي فَرََّق النَّبِيُّ َبْينََها َوَب
مِّهَا، َوكَاَنتْ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا َحفُْص بن سَِعيٍد الْقَُرِشيُّ، َحدَّثَْتنِي أُمِّي، َعْن أُ - ٢٠١٠٣

ِه صَلَّى ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّ جِرًْوا َدَخلَ الَْبْيَت، َوَدَخلَ َتْحَت السَّرِيرِ َومَاَت فََمكَثَ َنبِيُّ اللََّخاِدَم َرسُولِ اللَّ



لِ اللَِّه؟ جِْبرِيلُ ال يَأِْتينِي فََهلْ َيا خَْولَةُ َما َحَدثَ ِفي َبْيتِ َرسُو:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَيَّاًما ال َيْنزِلُ َعلَْيِه الَْوْحُي، فَقَالَ
  َواللَِّه َما أََتى َعلَْيَنا َيْوٌم خَْيٌر ِمْن َيْوِمَنا، فَأََخذَ: َحَدثَ ِفي َبْيِت َرُسولِ اللَِّه َحَدثٌ؟ فَقُلُْت

بِالِْمكَْنَسِة َتْحَت السَّرِيرِ، فَإِذَا َشْيٌء ثَقِيلٌ فَلَْم أََزلْ لَْو َهيَّأُْت الَْبْيَت، وكََنْستَُه، فَأَْهَوْيُت : ُبْرَدُه فَلَبَِسُه َوَخَرَج، فَقُلُْت
َتْرَعُد لَحَْيْيِه، َوكَانَ إِذَا أََتاُه الَْوْحُي َحتَّى أَخَْرْجُتُه، فَإِذَا بِجِْروٍ َميٍِّت، فَأََخذُْتهُ بَِيِدي، فَأَلْقَْيُتُه َخلَْف الدَّارِ، فََجاَء َنبِيُّ اللَِّه 

الضحى آية "[وَالضَُّحى َواللَّْيلِ إِذَا َسَجى َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَلَى: "َيا خَْولَةُ، دَثِّريين فَأَنَْزلَ اللَُّه:ْتُه الرِّْعدَةُ، فَقَالَأََخذَ
١. [  

  .َخاِلَدةُ بنُت أََنسٍ األَْنَصارِيَّةُ ثُمَّ السَّاِعِديَّةُ
اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن ُمَحمَِّد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد - ٢٠١٠٤

َعلَْيِه َوَسلََّم، يِّ َصلَّى اللَُّه ُعَماَرةَ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُمَحمَّدٍ،أَنَّ خَاِلَدةَ بنَت أََنسٍ أُمَّ بين َحْزمٍ السَّاِعِديَّةَ، َجاَءْت إِلَى النَّبِ
  .فََعَرَضْت َعلَْيِه الرُّقَى فَأََمَر بِهَا

  .ُخلَْيَدةُ بنُت قَْعَنبٍ
ِد بن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن زَْيِد بن الْحَرِيشِ اَألهَْوازِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َمْعَمرٍ الَْبْحرَانِيُّ، ثنا ُحمَْيُد بن َحمَّا - ٢٠١٠٥

َتْينَ َجْهمِ، َحدَّثَتْنِي َتْغِلُب بنُت الْخَُوارِ، َعْن َخالَِتَها ُخلَْيَدةَ بنِت قَْعَنبٍ، َوكَاَنْت ِمَن النِّْسَوِة الالِتي أَالُْخوَارِ أَبِي الْ
بٍ، فَأََبى أَنْ ُيَبايَِعَها، فََخَرَجْت ِمنَ فَأََتْتُه اْمَرأَةٌ َعلَْيَها سَِواٌر ِمْن ذََه: َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَبَاَيْعَنُه، قَالَْت

  .ذُِهَب بِِه الزَِّحامِ، فََرَمِت السِّواَر، ثُمَّ َجاَءْت فََباَيعََها، فَخََرَجْت َتْنظُُر السِّواَر، فَذََهَبْت َتنْظُُرُه فَإِذَا ُهَو
  َخضَْرةُ َخاِدُم النَّبِيِّ َصلَّى

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ْيَنةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َعْن ُسفَْيانَ بن ُعَي - ٢٠١٠٦

  .ا َخْضَرةُ َخضَْرةُكَاَنْت َخاِدَم ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقَالُ لََه: َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .َخْنَساُء بنُت ِخَدامِ بن خَاِلٍد األَْنصَارِيَّةُ

ْحَمنِ بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي مَاِلٌك، َعْن َعْبِد الرَّ - ٢٠١٠٧
لرَّْحَمنِ، َوُمَجمِّعٍ ابين يزيد بن جارية، َعْن َخْنَساَء بنِت ِخَدامٍ،أَنَّ أََباَها َزوََّجَها َوِهَي ثَيٌِّب الْقَاِسمِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد ا

  .فَكَرَِهْت ذَِلَك فَأََتِت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََردَّ نِكَاَحُه
ِعيُّ، ثنا ِحبَّانُ بن ُموَسى الَْمْرَوزِيُّ، ثنا اْبُن الْمَُباَرِك، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َحدَّثََنا َسِعيدُ بن إِسَْرائِيلَ الْقَِطي - ٢٠١٠٨

أَْنكََحنِي أَبِي َوأََنا : َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن يَزِيَد بن وَِديَعةَ، َعْن َخْنَساَء بنِت ِخَدامٍ، قَالَْت
  .ال ُتْنِكْحهَا، َوِهَي كَارَِهةٌ:، وَأََنا بِكٌْر، فََشكَْوُت ذَِلَك إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَكَارَِهةٌ

َيْحَيى بن سَِعيٍد،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن - ٢٠١٠٩
اَها زَوََّجَها وَِهَي َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ، وَُمَجمِّعٍ ابين يزيد بن جارية، َعْن خَْنَساَء بنِت ِخَدامٍ،أَنَّ أََب

  .بنٌت كَارِهَةً، فََردَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نِكَاَحَها
  َحدَّثََنا َعْمُرو بن - ٢٠١١٠



ْسحَاَق، َعْن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ، ثنا يُوُسُف بن َعِديٍّ، ثنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِ
َها أَيَِمْت ِمْن َرُجلٍ، فَزَوََّجَها أَُبوَها َرُجال ِمنْ َحجَّاجِ بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدَِّتِه َخْنَساَء بنِت ِخَدامِ بن خَاِلٍد، أَنَّ

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بين َعْمرِو بن َعْوٍف َوأَنََّها حَبَّْت إِلَى أَبِي لَُباَبةَ بن َعْبدِ الْمُْنِذرِ، فَاْرَتفَعَ َشأْنَُها إِلَى َرُسولِ اللَّ
  .أَُبوَها َرُجال ِمْن بين َعْمرِو بن َعْوٍف َوأَنََّها حَنَّْت إِلَى، أَبِي لُبَاَبةَ فَأََمَر َرُجلٌ، فََزوََّجَها

بِي َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا أَُبو ُمْسِلمٍ الُْمْسَتْمِلي َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ُيوُنَس، ثنا ُهَشْيٌم، َعْن ُعَمَر بن أَ - ٢٠١١١
َعلَْيِه ي هَُرْيَرةَ، أَنَّ َخْنَساَء بنَت ِخَدامٍ، َزوَّجََها أَُبوَها وَِهَي كَارَِهةٌ، فَأََتِت فَأََتتِالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِ
  .َوَسلََّم،فََردَّ نِكَاَحَها

  .َخْيَرةُ بنُت أَبِي َحْدَرٍد أُمُّ الدَّْرَداِء َوُيقَالُ لََها ُهَجْيَمةُ
انُ بن َنا َحبوُش بن رِْزقِ اللَِّه الِْمْصرِيُّ، ثنا أَُبو اَألْسَوِد النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ، ثنا اْبُن لَهِيعَةَ، ثنا َزبََّحدَّثَ - ٢٠١١٢

لَْيِه َوَسلََّم، لَقَِيَها َوِهَي ُمقْبِلَةٌ فَاِئٍد، َعْن أَبِي َمْرُحومٍ، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع
ِمَن الَْحمَّامِ َيا َرسُولَ اللَِّه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِمْن أَْيَن أَقَْبلِْت َيا أُمَّ الدَّرَْداِءفَقَالَْت:ِمَن الَْحمَّامِ، فَقَالَ

  .ابََها ِفي غَْيرِ َبْيتَِها َهَتكَْت َما َبْيَنهَا، َوَبْيَن اللَِّه ِمْن ِستْرٍأَيَُّما امَْرأٍَة َوَضَعْت ثَِي:َوَسلََّم
٢٠١١٣  

َسْهلِ بن ُمَعاِذ َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا رِْشِديُن بن سَْعٍد، َعْن َزبَّانَ بن فَاِئٍد، َعْن  -
َخَرْجُت ِمَن الَْحمَّامِ، فَلَِقيَنِي فَلَِقَينَِريُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعُت أُمَّ الدَّْرَداِء، َتقُولُ: ، قَالَبن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه

َما ِمنِ امَْرأٍَة َتَضُع ثَِيابََها ِفي غَْيرِ  َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه:ِمَن الَْحمَّامِ، فَقَالَ: ِمْن أَْيَن َيا أُمَّ الدَّْرَداِء؟، فَقُلُْت:َوَسلََّم، فَقَالَ
  .َبْيِت إِْحَدى أُمَّهَاِتَها إِال كَاَنْت َهاِتكَةً كُلَّ ِسْترٍ َبْينََها، َوَبْيَن الرَّْحَمنِ َتَباَرَك َوَتَعالَى

، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسِعيدٍ اَألْصبََهانِيُّ - ٢٠١١٤
: ثنا شَرِيٌك، َعْن َخلَِف بن َحْوَشبٍ، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ، قَالَ: ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، َوأَحَْمُد بن أََسٍد، قَالُوا

َنَعْم َدَخلُْت َعلَْيِه َوُهَو َجاِلٌس ِفي : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم شَْيئًا؟، قَالَْت أََسِمْعِت ِمَن النَّبِيِّ: قُلُْت ُألمِّ الدَّْرَداِء
  .أَوَّلُ َما يُوَضُع ِفي الِْميَزاِن الُْخلُُق الَْحَسنِ:الَْمْجِلسِ، فََسِمْعُتُه َيقُولُ

َحوِْطيُّ، ثنا َعِليُّ بن َعيَّاشٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الْ - ٢٠١١٥
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  ثنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو بن َحلَْحلَةَ، َعْن إِْسَحاقَ بن َعْبِد اللَِّه بن َعاِمرٍ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، َعنِ النَّبِيِّ

َب:قَالَ   .طَ بَِشْيٍء ِمْن َسَواِحلِ الُْمْسِلِمَني ثَالثَةَ أَيَّامٍ أَْجزَأَْت َعْنُه رَِباطَ َسَنٍةَمْن رَا
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن - ٢٠١١٦

َعْن أَبِي ِعْمَرانَ ُسلَْيَمانَ بن َعْبدِ َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ، ثنا َعِليُّ بن َعيَّاشٍ، ثنا إِْسَماعِيلُ، ِمْن َعيَّاشٍ، ثنا ثَْعلََبةُ بن ُمْسِلمٍ، 
  .إِنَّ اللََّه َخلََق الدَّاَء وَالدََّواَء فََتَداوَْوا، َوال َتَتَداووا بَِحَرامٍ:اللَِّه، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

لَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن بِاللِ بن أَبِي الدَّرَْداِء، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَع - ٢٠١١٧
َبطُ، نََعْم، كََما َيُضرُّ الشََّجَر الَْخ:َيا َرُسولَ اللَِّه َهلْ َيُضرُّ الَْغْيظُ؟ قَالَ: قُلُْت: َحدَّثَتْنِي أُمِّي، َعْن َجدَِّتَها، قَالَْت: قَالَ

ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي 
فَأََتاَها فََوَجَد أُمَّ الدَّْرَداِء، وَلَْم َيجِدْ أََبا الدَّرَْداِء، َعْن َصفَْوانَ بن َعْبِد اللَِّه بن َصفَْوانَ، َوكَاَنْت أُمُّ الدَّْرَداِء، ُتِحبُُّه 

إِنَّ :اْدُع اللََّه لََنا بِخَْيرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ َيقُولُ: نََعْم، فَقَالَْت: ُترِيُد الَْحجَّ الَْعاَم، قَالَ: فَقَالَْت لَُه



آِمَني َولَكَ : بِخَْيرٍ قَالَالَْمظْلُومِ ُمْسَتَجاَبةٌ َألِخيِه بِظَْهرِ الَْغْيبِ، ِعْندَ رَأَْسِه َملٌَك ُيَؤمُِّن َعلَى ُدَعاِئِه كُلََّما َدَعا لَُه َدْعَوةَ 
  ).بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمثِْلِه ثُمَّ َخَرْجُت إِلَى السُّوقِ، فَلَِقيُت أََبا الدَّْرَداِء، فََحدَّثَنِي َعنِ النَّ: بِِمثْلٍ، قَالَ
َحْيَوةُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ الِْمصْرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي  - ٢٠١١٨
  بن ُشرَْيحٍ،

أََبا ُموَسى، َحدَّثَُه، أَنَّ اُمَّ الدَّْرَداِء َحدَّثَْتهُ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َحدَّثَنِي أَُبو َصْخرٍ، أَنَّ ُيَحنََّس: قَالَ
َما ِمنِ :ُه َعلَْيِه َوَسلََّمِمَن الَْحمَّامِ، فَقَالَ لََها َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: ِمْن أَْيَن جِئِْت َيا أُمَّ الدَّْرَداِء؟قَالَْت:لَِقَيَها َيوًْما، فَقَالَ

  .اْمَرأَةٍ َتنْزُِع ثَِيابََها ِفي غَْيرِ َبْيتَِها إِال هََتكَْت َما بَْيَنَها وََبْيَن اللَِّه ِمْن ِسْترٍ
ةَ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِي - ٢٠١١٩

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُمْسِلمٍ، َعْن َعطَاٍء الْكَْيخَارَانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َباَباِه، َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء، قَالَْت
  .ِقَياَمةِ الُْخلُُق الَْحَسُنإِنَّ أَفَْضلَ َما ُيوَضُع ِفي الْمِيَزاِن َيْوَم الْ:َوَسلََّم، َيقُولُ

  .َخْيَرةُ اْمَرأَةُ كَْعبِ بن َماِلٍك
ْعبِ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َرُجلٍ ِمْن َولَِد كَ - ٢٠١٢٠

، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َجدَِّتِه َخْيَرةَ اْمَرأَِة كَْعبِ بن َماِلٍك، أَنََّها أََتْت َرسُولَ اللَِّه َماِلٍك يُقَالُ لَُه عَْبُد اللَِّه بن َيحَْيى
إِنَُّه ال َيجُوُز :إِنِّي َتَصدَّقُْت بَِهذَا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بِحُِليٍّ، فَقَالَْت

نََعْم، فََبَعثَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى : ِللَْمْرأَِة ِفي َماِلَها أَْمٌر إِال بِإِذِْن َزْوجَِها فََهلِ اْستَأْذَْنِت كَْعًبا؟فَقُلُْت
  :َها؟فَقَالََهلْ أَِذْنَت ِلَخْيَرةَ أَنْ َتصَّدََّق بُِحِليِّ:كَْعبٍ، فَقَالَ

الَْخْرقَاُء السَّْوَداُء، الَِّتي كَاَنتْ ُتِميطُ اَألذَى َعْن َمْسجِِد النَّبِيِّ . َنَعْم، فَقَبِلَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنَها
َرِميُّ، ثنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، ثنا َحمُّودُ بن زَْيٍد، َعْن ثَابٍِت، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْض. َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .أََنسٍ، فَذَكََر الَْحِديثَ

  .َباُب الدَّالِ
  .ُدرَّةُ بنُت أَبِي لََهبِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َواْسُم أَبِي لََهبٍ َعْبُد العزى

: َحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْ - ٢٠١٢١
كَاَنْت ُدرَّةُ بنُت أَبِي لََهبٍ ِعْنَد الَْحارِِث بن َعْبِد اللَِّه بن : َسِمْعُت َعْمُرو بن ُعثَْمانَ ُيَحدِّثُ َعنِ اْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ، قَالَ

ِة، فَأَكْثََر النَّاُس ِفي أَبََوْيَها وَلََدْت لَُه ُعقَْبةَ، وَالَْوِليَد، َوأََبا ُمْسِلمٍ، ثُمَّ أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْمِديَنَنْوفَلٍ، فَ
ِه، َما َولَدَ الْكُفَّاُر غَيْرِي؟ فَقَالَ لََها النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ َيا َرُسولَ اللَّ: فََجاَءْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت

إِذَا َصلَّْيِت :قَْد آذَانِي أَْهلُ الَْمدِيَنِة ِفي أَبََويَّ، فَقَالَ لََها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَما ذَاَك؟ قَالَْت:َعلَْيِه َوَسلََّم
لَى النَّاسِ بَِوْجهِِه، َصلِّي َحْيثُ أََرى، فََصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الظُّْهَر ثُمَّ الْتَفََت إِلَْيَها، فَأَقَْبلَ َعالظُّْهَر فَ
َهِذِه بنتُ :لَى َمْن أَغَْضَبَك، فَقَالَغَِضبَ اللَُّه َع: أَيَُّها النَّاُس، أَلَكُْم َنَسٌب َولَْيَس ِلي َنَسٌب؟فََوثََب ُعَمُر، فَقَالَ:فَقَالَ

  َعمِّي فَال َيقُلْ لََها أََحٌد

  .إِال خَْيًرا
ثنا ُمَحمَّدُ بن َسِعيدٍ اَألْصَبهَانِيُّ، ح : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، قَاال - ٢٠١٢٢



: لُواامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َمْسُعوٍد الَْمقِْدِسيُّ، ثنا الَْهيْثَُم بن َجمِيلٍ، قَاَوَحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّ
كُْنُت ِعْندَ : ثنا شَرِيٌك، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعِمَريةَ، َعْن َزْوجِ ُدرَّةَ بنِت أَبِي لََهبٍ َعْنَها، قَالَْت

َيا َرسُولَ اللَِّه أَيُّ النَّاسِ : الََعاِئَشةَ، فَجِيَء بَِرُجلٍ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ َنادَاُه َوُهَو َعلَى الِْمْنبَرِ، فَقَ
َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لَْيَس ِلي ذَْنبٌ أََمرَنِي فُالنٌ، فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه،: فَأََتى الرَُّجلُ فَأََخذَ، فَقَالَ: َخْيٌر؟ قَالَْت

  .َخْيُر النَّاسِ أَْتقَاُهْم، َوآَمُرُهْم بِالَْمْعُروِف، َوأَنَْهاُهْم َعنِ الْمُْنكَرِ، َوأَْوَصلُُهْم ِللرَِّحمِ:َوَسلََّم
َصَدقَةَ، ثنا َيْحَيى بن َحكِيمٍ الُْمقَوُِّم، ثنا الَْبكَْراوِيُّ، ثنا شُْعَبةُ، َعْن ِسَماِك بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن  - ٢٠١٢٣

َمرَّ بنا َرُسولُ اللَِّه : َحْربٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعِمَريةَ، َعْن َرُجلٍ، َعْن َزْوجِ بنِت أَبِي جَْهلٍ، َعْن بنِت أَبِي َجْهلٍ، قَالَْت
َتعُْبُد اللََّه ال :َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْسَتسْقَى فَقُْمُت إِلَى كُوزٍ فََسقَْيتُُه، فََسأَلَُه َرُجلٌ َعلَْيِه ثَْوَباِن أَْخضََراِن، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه

ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْمَوَهَم ُشْعَبةُ ِفي إِْسنَاِد َهذَا َخْيُر أُمَِّتي قَْرنِي، :ثُمَّ قَالَ: ُتشْرَِك بِِه َشيْئًا، َوُتقِيُم الصَّالةَ، وَُتؤِْتي الزَّكَاةَقَالَ
  .الَْحِديِث
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، - ٢٠١٢٤

َحدَّثَنِي َعْبدُ : سٍ، قَالَثنا طَاِهرُ بن أَبِي أَحَْمَد الزَُّبيْرِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا إِْسرَائِيلُ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َمْعَبِد بن قَْي
َدَخلَ َعلَْيَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِحَني َتزَوَّْجُت بنتَ : َحدَّثَنِي زَْوُج بنتِ أَبِي لََهبٍ، قَالَ: اللَِّه بن َعِمَريةَ، قَالَ
  .َهلْ ِمْن لَُهوٍ؟:أَبِي لََهبٍ، فَقَالَ

يُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َبِشريٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا إِبَْراِه - ٢٠١٢٥
أَبِي  يُّ، َعْنَحدَّثَنِي َناِفٌع، مَْولَى اْبنِ ُعَمَر، َوزَْيُد بن أَْسلََم، َعنِ اْبنِ ُعَمَر، َوَعْن َسِعيِد بن أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرِ: قَالَ

قَِدَمْت ُدرَّةُ بنُت أَبِي لََهبٍ الَْمِديَنةَ : ُهَرْيرَةَ، َوَعْن ُمَحمَِّد بن الْمُْنكَِدرِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َوَعْن َعمَّارِ بن َياِسرٍ، قَالُوا
أَْنِت بنُت أَبِي لََهبٍ الَِّذي : ِلِسَني إِلَْيَها ِمْن بين ُزَرْيقٍُمَهاجِرَةً، فََنَزلَْت َدارَ َراِفعِ بن الُْمَعلَّى الزُّرَِقيِّ، فَقَالَ لََها نِسَْوةٌ َجا

َما يُْغنِي َعْنكِ ] ١٢املسد آية "[َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ وََتبَّ َما أَغَْنى َعْنُه َمالُُه َوَما كََسَب"َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
اجِْلِسيثُمَّ َصلَّى بِالنَّاسِ :فََشكَْت إِلَْيِه َما قُلَْن لََها فََسكََّنها، َوقَالَ: ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُمهاَجُرِك؟، فَأََتْت ُدرَّةُ النَّبِيَّ َصلَّ

نَالُ َحيَّ َحا، أَيَُّها النَّاُس َما ِلي أُوِذي ِفي أَْهِلي، فَوَاللَِّه إِنَّ َشفَاَعِتي لََت:الظُّْهَر، َوَجلََس َعلَى الِْمْنَبرِ َساَعةً، ثُمَّ قَالَ
  .َوُحكَْم وَصَداَء، وَسلَْهَب َيْوَم الْقَِياَمِة

  َباُب الرَّاِء
  .ُرقَْيقَةُ بنُت أَبِي َصيِْفيِّ بن َهاِشمِ بن َعْبِد َمَناٍف

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُموَسى بن َحمَّاٍد -٢٠١٢٦

: اِئيُّ، ثنا َعمُّ أَبِي َزْحرُ بن ِحْصنٍ، َعْن َجدِّهِ ُحَمْيِد بن ِمْنَهبٍ، قَالَالْبَْربَرِيُّ، ثنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى أَُبو السَّكَنِ الطَّ
َحدَّثَ َمْخَرَمةُ بن َنوْفَلٍ، َعْن أُمِِّه ُرقَْيقَةَ بنِت أَبِي َصيِْفيِّ بن َهاِشمٍ، َوكَاَنْت لََدى عَْبِد : َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ بن ُمَضرِّسٍ، قَالَ

وَمةٌ، إِذَا َتتَاَبَعْت َعلَى قُرَْيشٍ ِسُنونَ أَْمَحلَِت الضَّْرَع، وأََدقَِّت الَْعظَْم، فَبَْيَنا أََنا َراِقَدةُ الَْهمِّ، أَْو َمْهم: ْتالُْمطَِّلبِ، قَالَ
ْتكُْم أَيَّاُمُه، َوَهذَا إِبَّانَ ُنُجوِمِه َمْعَشَر قُرَْيشٍ إِنَّ َهذَا َهذَا النَّبِيَّ الَْمْبُعوثَ قَدْ أَظَلَّ: َهاِتٌف َيْصُرٌخ بِصَْوٍت َصِحلٍ، َيقُولُ

ْهَدابِ، َسْهلَ فََحيَْهال بِالَْحَياِء، وَالِْخْصبِ أَال فَأَْنِظرُوا َرُجال مِْنكُْم وِسيطًا ِعظَاًما جِساًما أَْبَيضَ بضياٍء أَْوطََف اَأل
َوُسنَّةٌ َيْهِدي إِلَْيِه فَلَْيْخلُْص ُهَو َووَلَُدُه، ولَْيْهبِطْ إِلَْيِه ِمْن كُلِّ َبطْنٍ َرُجلٌ الَْخدَّْينِ، أََشمَّ الِْعْرنِنيِ لَُه فََحزَّ َيكِْظُم َعلَْيِه، 

نِ الْقَْومُ َيْدُع الرَُّجلُ، ولُْيَؤمِّفَلَْيُشنُّوا ِمَن الَْماِء، ولَْيَمسُّوا ِمَن الطِّيبِ، ولَْيْسَتِلُموا الرُّكَْن، ثُمَّ ِلَيْرقُوا أََبا قَُبْيسٍ، ثُمَّ لْ



، َونِْمُت ِفي ِشعَابِ َمكَّةَ فَِغثُْتْم َما ِشئُْتْم، فَأَْصَبْحُت َعِلَم اللَُّه َمذُْعوَرةً اقَْشَعرَّ جِلِْدي، َوَوِلَه َعقِْلي، واقَْتَصْصُت رُْؤَياَي
ْمِد، وَتَناَهْت إِلَْيِه رِجَاالُت قُرَْيشٍ، َوَهَبطَ إِلَْيِه ِمْن كُلِّ َهذَا َشْيَبةُ الَْح: فََوالُْحْرَمِة، وَالَْحَرمِ َما َبِقي بَِها أَْبطَِحي إِال قَالَ

 سَْعُيُهْم ُمهِلَّةً حَتَّى إِذَا َبطْنٍ َرُجلٌ فَُشنُّوا، َوَمسُّوا، واْسَتلَُموا الرُّكَْن، ثُمَّ اْرَتقُوا أََبا قَُبْيسٍ، وَاْصطَفُّوا حَْولَُه َما َيْبلُغُ
  اْسَتوُوا بِذُْروَِة

اللَُّهمَّ :َب، فََرفََع َيَدُه، فَقَالَالْجََبلِ قَاَم َعْبُد الُْمطَِّلبِ، َوَمَعُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غُالٌم قَْد أَْيفََع أَْو كََر
ُر ُمْبَخلٍ، وََهِذِه َعْبَداُؤَك وإَِماُؤَك بَِعذْراِت َحرَِمَك، َسادَّ الَْخلَِّة، وكاِشَف الْكُْرَبِة، أَْنَت ُمَعلٌِّم غَْيُر ُمَعلَّمٍ، وَمْسؤولٌ غَْي

، فََوَربِّ الْكَْعَبِة َما راُموا َحتَّى َيْشكُونَ إِلَْيَك سََنَتُهمْ أَذَْهَبتِ الُْخفَّ وَالظِّلَْف، اللَُّهمَّ، فَأَْمِطَرنَّ َعلَْيَنا غَْيثًا ُمْعِذقًا مَرِيًعا
 بِمَاِئَها، واكَْتظَّ الَْواِدي بِثَجِيجِِه، فََسِمْعُت شِيَخانَ قَُرْيشٍ وجِلََّتها َعْبَد اللَِّه بن ُجْدَعانَ، َوَحْربَ بنَتفَجََّرِت السََّماُء 

بَطَْحاِء، َوِفي ذَِلَك َما هَنِيئًا لََك أََبا الَْبطَْحاِء، أَْي َعاشَ بَِك أَْهلُ الْ: أَُميَّةَ، َوِهَشاَم بن الُْمِغَريِة َيقُولُونَ ِلعَْبِد الُْمطَِّلبِ
لَهُ بَِشْيَبِة الْحَْمِد أَسْقَى اللَُّه بَلَْدتَنا َوقَْد فَقَْدَنا الَْحَياةَ واْجلَوَّذَ الَْمطَُر فََجاَء بِالَْماِء َجوْنِي : َتقُولُ ُرقَْيقَةُ بنُت أَبِي َصْيِفيٍّ

ا فََعاَشْت بِِه األنْعاُم َوالشََّجُر َمنا ِمَن اللَِّه بِالَْمْيُموِن طَاِئَرُه َوَخْيُر َمْن ُبشَِّرْت َيْوًما بِِه ُمَضُر ُمبَاَرُك اَألْمرِ ُسُبلٌ َسح
  .ُيسَْتْسقَى الَْغَماُم بِِه َما ِفي اَألَنامِ لَُه ِعْدلٌ َوال َخطَُر

  .ُرقَْيقَةُ الثَّقَِفيَّةُ
لنَّْرِسيُّ، ثنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، ثنا أَُبو عَاِصمٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد ا - ٢٠١٢٧

َحدَّثَْتنِي بنُت ُرقَْيقَةَ، َعْن أُمَِّها ُرقَْيقَةَ، : بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيْعلَى بن كَْعبٍ الطَّائِِفيُّ، َحدَّثَنِي َعْبُد َربِِّه بن الَْحكَمِ، قَالَ
  لَمَّا َجاَء النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،: قَالَْت

َيا ُرقَْيقَةُ ال َتعُْبِدي طَاِغيََتُهْم، َوال ُتَصلِّي لََها، :َيْبَتِغي النَّْصَر بِالطَّاِئِف َدَخلَ َعِليَّ، فَأَخَْرْجُت لَُه َشرَاًبا ِمْن َسوِيقٍ، فَقَالَ
اللَّهِ فَإِذَا قَالُوا لَِك فَقُوِلي رَبِّي َربُّ َهِذِه الطَّاِغَيِة، فَإِذَا رَأَْيِتَها فَوَلِّها ظَْهَرِك، ثُمَّ َخَرجَ َرسُولُ :إِذًا َيقُْتلُونِي، قَالَ: قَالَْت

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِعْنِدي
  .رَاِئطَةُ بنُت سُفَْيانَ الُْخَزاِعيَّةُ

ثنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى : َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوَمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ٢٠١٢٨
ي كُْنُت َمَع أُمِّ: ، قَالَْتَزْحَمَويِْه، ثنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ُعثَْمانَ الَْحاطِبِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َعاِئَشةَ بنِت قَُداَمةَ بن َمظُْعوٍن

أَُبايُِعكُنَّ َعلَى أَنْ ال ُتْشرِكْنَ :ولُرَاِئطَةَ بنِت سُفَْيانَ امَْرأٍَة ِمْن خَُزاَعةَ، َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَبايُِعُهنَّ، َوُهَو َيقُ
َوال تَأِْتَني بِبُْهَتاٍن َتفَْترِيَنُه َبْيَن أَْيدِيكُنَّ، َوأَْرُجِلكُنَّ، َوال بِاللَِّه شَْيئًا، َوال َتْسرِقَْن، َوال َتْزنَِني، َوال َتقُْتلَْن أَْوالَدكُنَّ، 

َنَعْم، ِفيَما : قُلَْن َنَعْم ِفيَما اْسَتطَْعُتنَُّه، فَقُلَْنا:َتْعِصيَنِّي ِفي َمْعُروٍف، فَأَطَْرقَْن، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ).قُوِلي َنَعْم، قُوِلي نََعْم : عَْنا، فَكُْنتُ أَقُولُ كََما َيقُلَْن، َوأُمِّي َتقُولُاْسَتطَ

  .َربِيُع بنُت النَّْضرِ َمْنَبِه بن الَْحجَّاجِ السَّهِْميِّ أُمُّ َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ
  .َربِيُع بنُت النَّْضرِ

  كَشِّيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ، ثنا ُحَمْيٌد الطَّوِيلُ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، أَنََّحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْ - ٢٠١٢٩

َوَسلََّم، فَطَلَُبوا  ى اللَُّه َعلَْيِهالرَُّبيَِّع بنَت النَّْضرِ، لَطََمْت َجارَِيةً ِمَن األَْنصَارِ فَكَسََرْت رُباِعيََّتها، فَأََتُوا فَأَتَُواالنَّبِيَّ صَلَّ
َيا أََنسُ :َيا َرُسولَ اللَِّه أَُتكَْسرُ ِسنُّ الرَُّبيِّعِ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْقََصاَص، فَقَالَ أََنسُ بن النَّْضرِ



إِنَّ ِمْن ِعَباِد اللَِّه َمْن لَْو أَقَْسَم َعلَى اللَِّه :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمِكَتاُب اللَِّه الْقََصاُص، فََعفَا الْقَْوُم، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه 
  .َألبَرَُّه ِمْنُهْم أََنسُ بن النَّْضرِ

ُزَرْيعٍ، ثنا َسعِيُد بن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا الَْعبَّاُس بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، ثنا َيزِيُد بن - ٢٠١٣٠
َيا َرُسولَ : ِه َوَسلََّم، فَقَالَْتَعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أََنسِ بن مَاِلٍك، أَنَّ الرَُّبيِّعَ بنَت النَّْضرِ، أََتِت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي

كَانَ ِفي الَْجنَّةِ َصبَْرُت، وَاْحَتَسْبُت، َوإِنْ كَانَ غَْيَر ذَِلَك اْجتََهْدُت ِفي اللَِّه، إِنَّ ابْنِي حَارِثَةَ أُصِيَب َيْوَم َبْدرٍ، فَإِنْ 
  .َيا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنََّها جِنَانٌ ِفي َجنٍَّة، وَإِنَُّه أَصَاَب الِْفْردَْوَس اَألْعلَى:الُْبكَاِء، فَقَالَ

  .َعْبدِ اللَِّه بن َمْسُعوٍد رَاِئطَةُ بنُت َعْبدِ اللَِّه الثَّقَِفيَّةُ امَْرأَةُ
، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الَْهاشِِميُّ، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد - ٢٠١٣١

َبةَ، َعْن َراِئطَةَ امَْرأَِة َعْبدِ اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َوكَاَنتْ َصَناًعا، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْت
  لَقَْد: َوكَاَنْت تَبِيُع ِمْن َصْنعَِتَها، َوتََتَصدَُّق، فَقَالَْت ِلعَْبِد اللَِّه َيْوًما

َما ُتِحبِّنيَ أَنْ َيكُونَ لَِك أَجَْراِن؟، فََسأَال فَسَأَال النَّبِيَّ : ا، فَقَالََشَغلَْتنِي أَْنَت، وََولَُدَك فََما أَْسَتِطيعُ اَنْ أََتَصدََّق َمَعكُْم َشيْئً
  .إِنَّ لَكَ أَْجَر َما أَْنفَقَِت َعلَْيهِْم:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك، فَقَالَ

اعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، ثنا أَبِي، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا إِْسَم - ٢٠١٣٢
ِدِه، َوكَاَنِت امَْرأَةً َصَناًعا، َولَْيسَ أَنَّ ُعَبْيَد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، أَْخبََرُه َعْن َراِئطَةَ بنِت َعْبِد اللَِّه، امَْرأَِة اْبنِ َمْسُعوٍد أُمِّ َولَ

َواللَِّه لَقَْد َشَغلَْتنِي أَْنَت، َعنِ الصََّدقَِة، : ْسُعوٍد مَالٌ، َوكَاَنْت ُتْنِفُق َعلَْيِه َوَعلَى َولَِدِه ِمْن ثََمنِ َصْنَعِتهَا، فَقَالَْتالْبنِ َم
َك أَْجٌر أَنْ َتفَْعِلي، فَسَأَلَْت َرُسولَ اللَِّه َما أُِحبُّ إِنْ لَْم َيكُْن لَِك ِفي ذَِل: فََما أَْسَتِطيُع اَنْ أََتَصدََّق َمَعكُْم بَِشْيٍء، فَقَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه إِنِّي اْمرَأَةٌ ذَاُت َصْنَعةٍ أَْبتَِغي بِهَا، َولَْيَس ِلي، َوال ِلزَْوجِي : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِهَي َوُهَو، فَقَالَْت
  .لَِك ِفي ذَِلَك أَْجٌر َما أَْنفَقَِت َعلَْيهِْم:ُق، فَقَالََشْيٌء، َوال لَِولَِدي فََشَغلُونِي ال أََتَصدَّ

بن ُعْرَوةَ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْخْيِليُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َمْسلََمةَ الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ِهَشامِ - ٢٠١٣٣
اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن رَاِئطَةَ امَْرأَِة َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َوكَاَنِت امَْرأَةً َصَناًعا، وَلَْيسَ الْبنِ أَبِيِه، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد 

  وَاللَِّه لَقَْد: َمْسُعوٍد َمالٌ، َوكَاَنْت ُتْنِفُق َعلَْيِه، َوَعلَى َولَِدِه ِمْن ثََمنِ َصْنَعِتَها، فَقَالَْت

َما أُِحبُّ إِنْ لَْم َيكُْن لَِك ِفي ذَِلكَ : َووَلَُدَك َعنِ الصََّدقَِة، فََما أَْسَتِطيُع اَنْ أََتَصدََّق َمَعكُمْ بَِشْيٍء، فَقَالََشَغلَْتنِي أَْنَت 
  .أَجٌْر لَِك ِفي ذَِلَك:اَْجٌر أَنْ َتفَْعِلي، فَسَأَلَْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِهَي َوُهَو، فَقَالَ

بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، َعْن ِهَشامِ  - ٢٠١٣٤
َسأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى : للَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَْتُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن َراِئطَةَ اْمَرأَِة عَْبِد ا

إِنِّي امَْرأَةٌ ذَاُت َصْنَعٍة أَْبَتِغي بَِها، َولَْيَس ِلي َوال ِلزَْوجِي َشْيٌء، َوال ِلوَلَِدي َيْشَغلُونِي فَال : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت
  .َما أَْنفَقِْت َعلَْيهِْم لَِك ِفي ذَِلكَ أَْجٌر:أََتَصدَُّق، فَقَالَ

ْن أَبِيِه، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َع - ٢٠١٣٥
اللَِّه الثَّقَِفيَّةَ كَاَنْت َتْحَت اْبنِ َمْسُعوٍد، َوكَاَنِت امَْرأَةً َصَناًعا  َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه الثَّقَِفيِّ، أَنَّ َراِئطَةَ أُْخَت َعْبِد

إِنََّك قَْد َشَغلْتَنِي أَْنَت َوَولَُدَك َعنِ النَّفَقَِة ِفي سَبِيلِ اللَِّه فََما أَْسَتِطيعُ أَنْ : َتصَْنُع فََتبِيُع ِمْن َصْنعَِتَها، فَقَالَتْ الْبنِ َمْسُعوٍد
َما أُِحبُّ أَنْ َتفْعَِلي إِنْ لَْم َيكُْن لَِك ِفي ذَِلَك أَْجٌر، فَسَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِفَق ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَقَالَأُْن



  .أَْنفِِقي َعلَْيهِْم، فَإِنَّ لَِك أَْجَر َما أَْنفَقِْت َعلَْيهِْم:َوَسلََّم، فَقَالَ
  ُمَعوِِّذ بن َعفَْراَء أَْنَصارِيَّةُ أَبُوَربِيُع بنُت 

  .َسلََمةَ َوُمَحمَُّد بن َعْبدِاللَِّه بن ثَوَْبانَ َعْن َربِيعٍ
ْحَيى بن َحدَّثََنا َحبوُش بن رِْزقِ اللَِّه الِْمْصرِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَودِ َي - ٢٠١٣٦

 َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ ْضرِ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َوُمَحمَّدِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَْوَبانَ، َعنِ الرَُّبيِّعِ بنِت ُمَعوٍِّذ، أَنََّها َسِمَعْتالنَّ
كَانَ َبْيَنُه َوَبْيَن َزْوجَِها بَْعُض الشَّْيِء َوكَانَ : َعلَْيِه َوَسلََّم، ُيَحدِّثُ َعنِ امَْرأَِة ثَابِِت بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ األَْنصَارِيِّ أَنَُّه

ن قَْيسٍ فََتكَلََّما ِعْنَدُه َما َشاَء َرُجال ِفيِه ِشدَّةٌ، فَأََتْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَلََّمْتُه، فَأَْرَسلَْت إِلَى ثَابِِت ب
  .مِْنَها ِفْديَةً، فَافَْتَدْت ِمْنُه، فَأََمَرَها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َتْعَتدَّ َحْيَضةًاللَُّه ثُمَّ إِنَُّه قَبِلَ 

  .ُعَباَدةُ بن الَْولِيِد بن ُعَباَدةَ بن الصَّاِمِت َعنِ الرَّبِيعِ
ثنا َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيمَ بن : ثَنِي أَبِي، وََيحَْيى بن َمِعنيٍ، قَاالَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّ - ٢٠١٣٧

: ِذ بن َعفَْراَء، قَالََسْعٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، ثنا ُعَباَدةُ بن الَْوِليِد بن ُعَباَدةَ، َعنِ الرَُّبيِّعِ بنِت ُمَعوِّ
ال ِعدَّةَ َعلَْيكِ : اْخَتلَْعُت ِمْن َزْوجِي ثُمَّ جِئُْت ُعَمَر، فَسَأَلُْتُه َماذَا َعِليَّ ِمَن الِْعدَِّة؟ فَقَالَ:، قَالَْتَحدِّثِينِي َحدِيثَِك: قُلُْت

َرُسولِ اللَِّه َصلَّى  وإِنَّما ُيْتَبُع ِفي ذَِلَك قََضاُء: إِال أَنْ َيكُونَ َحِديثَ عَْهٍد بِِك، فََتْمكُِثَني حَتَّى َتحِيِضَني حَْيَضةً، قَالَْت
  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمْرَيمَ الَْمغَاِليَّةَ، َوكَاَنْت ِعْنَد ثَابِِت

  .بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ فَاْخَتلََعْت ِمْنُه بِهَا
  .َعْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َعِقيلٍ َعنِ الرَّبِيعِ

: الدََّبرِيُّ، أََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم - ٢٠١٣٨
ِلبٍ، َمْن أَْنَت؟ فَقُلُْت أََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلِ بن أَبِي طَا: َدَخلُْت َعلَى الرَُّبيِّعِ بنِت ُمَعوِِّذ بن َعفَْراَء، فَقَالَْت

: َمْرحًَبا بَِك َيا اْبَن أَِخي، قُلُْت: َرْيطَةُ بنُت َعِليٍّ أَْو فُالَنةُ بنُت َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ، قَالَْت: فََمْن أُمَُّك؟ قُلُْت: قَالَْت
نَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََعْم كَا: جِئُْت أَْسأَلُِك َعْن ُوُضوِء َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت

فَكَانَ يَْغِسلُ َيَدْيِه، ثُمَّ :َيِصلُنا، وَيُزوُرنا َوكَانَ يََتَوضَّأُ ِفي َهذَا اإلَِناِء، َوِفي ِمثْلِ َهذَا اِإلَناِء، َوُهَو َنْحٌو ِمْن ُمدٍّ، قَالَْت
 ْجَههُ ثَالثًا، ثُمَّ يَْغِسلُ َيَدْيِه ثَالثًا، ثُمَّ يَْمَسحُ بِرَأِْسِه َمرََّتْينِ، َوَيْمَسُح بِأُذَُنْيِه ظَاِهرِِهَما،ُيَمْضِمُض، َوَيسَْتْنِشُق، ثُمَّ َيْغِسلُ َو

َخاِلٍد، ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، بن  َوَباِطنِهِمَا، َوَيْغِسلُ قََدَمْيِه ثَالثًا ثَالثًا، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُهْدَبةُ
  ).َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ، َعنِ الرَُّبيِّعِ بنِت ُمَعوٍِّذ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه 

َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ، ثنا الَْحَسُن بن صَاِلحٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو غَسَّانَ - ٢٠١٣٩
  :ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ، َعنِ الرُّبَيِّعِ بنِت ُمَعوِّذِ بن َعفَْراَء اَألْنصَارِيَِّة، قَالَْت

َمضَْمَض، وَاْسَتْنَشَق، َوغََسلَ َوْجَهُه ثَالثًا ثَالثًا، وَِذَراَعْيهِ أَتَاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،فََسكَْبُت لَِه طَهُوًرا فَ
َخلَ أَْصُبَعْيِه ِفي ُجْحرِ أُذَُنْيِه، َوغََسلَ ثَالثًا ثَالثًا، َوَمَسَح َرأَْسُه مَرََّتْينِ َبَدأَ بُِمَؤخَّرِِه قَْبلَ ُمقَدَِّمِه، وََمَسَح مَُؤخَِّر أُذَُنْيِه، َوأَْد

  .ِه ثَالثًا ثَالثًارِْجلَْي
َعْبِد اللَِّه  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَالِ، ثنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، ثنا َرْوحُ بن الْقَاِسمِ، َعْن - ٢٠١٤٠

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،َيأْتِيَنا فََنأِْتيهِ  كَانَ: بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ، َعنِ الرُّبَيِّعِ بنِت ُمَعوِّذِ بن َعفَْراَء، قَالَْت



ْيِه ثَالثًا، َويَُمْضِمُض، وََيْستَْنِشُق، بِِميَضأَةٍ لََنا ِفيَها َماٌء يَأُْخذُ بُِمدِّ الَْمدِيَنِة ُمدا وَنِْصفًا أَوْ ثُلُثَا، فَأَُصبُّ َعلَْيِه فََيْغِسلُ َيَد
  .َدَمْيِهَوْجَهُه ثَالثًا، َوَيْمَسُح بِرَأِْسِه َمرَّةً وَاِحدَةً، َوَيْمَسُح بِأُذَُنْيِه ظَاِهرِِهَما َوَباِطنِهَِما، ويُطَهُِّر قََوَيْغِسلُ 
مَْيِديُّ، ح َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، ثنا الُْح - ٢٠١٤١

ثنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن : َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر، قَالُوا
اَء أَسْأَلَُها َعْن ُوُضوِء َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَْرَسلَنِي َعِليُّ بن الُْحَسْينِ إِلَى الرُّبَيِّعِ بنِت ُمَعوِّذِ بن َعفَْر: َعِقيلٍ، قَالَ

  َيَتَوضَّأُ ِعْنَدَها فَأَتَْيُتَها، فَسَأَلْتَُها فَأَخَْرَجْت إِلَيَّ إِناًءا، وَذَِلَك:َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَسلََّم

كُْنُت أَْخرِجُ لَُه َوُضوَءُه ِفي َهذَا، فَيَْبَدأُ، فَُيفْرِغُ َعلَى َيِدِه الُْيْمَنى، فَيَْغِسلَُها : بِالْهَاِشِميِّ، فَقَالَْت َنحًْوا ِمْن ُمدٍّ، َورُُبعٍ
ِسلُ َيَدُه الُْيمَْنى ثَالثًا، َويَْغِسلُ ثَالثًا قَْبلَ أَنْ ُيْدِخلَُها ِفي اِإلَناِء، ثُمَّ ُيَمضِْمُض، وََيْسَتنِْثُر ثَالثًا، َوَيْغِسلُ َوْجَههُ ثَالثًا، َويَْغ

لَغَ أَوَّلَُه، َهذَا لَفْظُ َيَدُه الُْيْسَرى ثَالثًا، ثُمَّ َيْمَسُح َرأَْسُه ُمقْبِال َوُمْدبِرًا، َوَوَصَف سُفَْيانُ كَْيَف َيْمَسُح َرأَْسهُ َحتَّى َب
قَالَتِ : َوَزاَدنِي ِفيِه اْبُن َعْجالنَ َعنِ اْبنِ َعِقيلٍ، قَالَ: ي َحِديِثِه، قَالَ سُفَْيانَُحِديِث اْبنِ أَبِي ُعَمَر، َوَزاَد اْبُن أَبِي ُعَمَر ِف

ُصْدغَيِْه، وَعارَِضْيِه، ثُمَّ َردَُّهَما إِلَى َوَسِطِه، ثُمَّ َمدَُّهما إِلَى قَفَاُه، ثُمَّ َمَسَح أُذَُنْيِه:الرَّبِيُع   .ْيِه، ثُمَّ يَْغِسلُ رِْجلَثُمَّ َمَسحَ 
مَِّد بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَح - ٢٠١٤٢

  .َسَح ُمقَدََّم أُذَُنْيِه َوُمَؤخََّرُهَماَتَوضَّأَ َوَم:َعِقيلٍ، َعنِ الرَُّبيِّعِ بنِت ُمَعوٍِّذ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َداُوَد، َعْن ُسفَْيانَ بن : َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ٢٠١٤٣

َمَسَح رَأَْسُه بِفَْضلِ : عِ بنِت ُمَعوٍِّذ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَسِعيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ، َعنِ الرُّبَيِّ
  .َما كَانَ ِفي َيِدِه، فََبَدأَ بِمَُؤخَّرِ رَأِْسِه، ثُمَّ جَرَُّه إِلَى ُمقَدَِّمِه، ثُمَّ جَرَُّه إِلَى ُمَؤخِّرِِه

  لَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّدَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد ال - ٢٠١٤٤

 النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َعِقيلٍ، َعنِ الرَّبِيعِ، أَنّ
  .تََوضَّأَ ثَالثًا ثَالثًا:َوَسلََّم

لٍ، بَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، ثنا ُسفْيَانُ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َعِقيَحدَّثََنا ُع - ٢٠١٤٥
فَأََتاَنا فََوَضْعَنا لَهُ :كِْثُر، قَالَْتيَأِْتيَنا فَُي: كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ الرَُّبيِّعِ بنِت ُمَعوِِّذ بن َعفَْراَء، قَالَْت

اَعْيِه ثَالثًا، َوَمَسَح بَِما َبِقيَ الْمِيَضأَةَ، فَتََوضَّأَ فََغَسلَ كَفَّْيهِ ثَالثًا، ثُمَّ َمضَْمَض، وَاْسَتْنَشَق َمرَّةً، َوغََسلَ َوْجَهُه ثَالثًا، َوِذَر
  .ِه، ثُمَّ َردَّ َيَدْيِه َعلَى نَاصَِيِتِه، َوغََسلَ رِْجلَْيِه ثَالثًا ثَالثًاِمْن َوُضوِئِه َمرََّتْينِ َيْبَدأُ بُِمَؤخَّرِ

َحمَِّد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسِعيدِ بن اَألْصبََهانِيُّ، ثنا َشرِيٌك، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُم - ٢٠١٤٦
َوضَّأُْت َوضَّأُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَتَْيُتُه بِِميضَأٍَة َتَسُع ُمدا أَْو ُمدا : ُمَعوٍِّذ، قَالَْت َعِقيلٍ، َعنِ الرَُّبيِّعِ بنِت

  .اْسكُبِيفََتَوضَّأَ، َوَمَسَح ُمقَدََّم رَأِْسِه، َوَمَسَح ظَاَهَر أُذَُنْيِه، َوبَاِطَنُهَما:وثلثا، فَقَالَ
، َعنِ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا شَرِيٌك، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ - ٢٠١٤٧

َمَسَح ُمقَدََّم َرأِْسِه، وََمَسَح ظَاَهرَ أََتاَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفََتَوضَّأَ فَ: الرَُّبيِّعِ بنِت ُمَعوِِّذ بن َعفَْراَء، قَالَْت
  .أُذَُنيِْه، َوَباِطَنُهَما

  َحدَّثََنا َحفُْص - ٢٠١٤٨



َسِمْعتُ : ِقيلٍ، قَالَبن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا ُزهَْيُر بن ُمَحمٍَّد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َع
كَانََ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَأِْتيَنا، َوكُْنُت أَْسكُُب لَُه َوُضوًءا فََيتََوضَّأُ : َع بنَت ُمَعوِِّذ بن َعفَْراَء، َتقُولُالرَُّبيِّ

ْيِه ثَالثَ َمرَّاٍت، ثُمَّ أََضُعَها لَُه فََيَتَمْضَمُض، ِعْنَدَنا ِفي مِيَضأٍَة لََنا قَْدَر ُمدٍّ َونِْصٍف، وَُمدٍّ َوثُلٍُث، َوكُْنتُ أَْسكُُب َعلَى كَفَّ
  .ثَالثًا ثَالثًاَوَيْستَْنِشُق، َويَْغِسلُ َوْجَهُه ثَالثًا، َوَيَدْيِه ثَالثًا، َوَيْمَسُح َرأَْسُه وَأُذَُنيِْه، ثُمَّ َيْغِسلُ رِْجلَْيهِ 

، ثنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن الَْجْوهَرِيُّ، ثنا فُلَْيُح بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب - ٢٠١٤٩
َدَخلَْنا َعلَى الرَُّبيِّعِ بنِت ُمَعوِِّذ بن َعفَْراَء ِفي َنفَرٍ، فََسأَلُْتَها َعْن ُوُضوِء، َرسُولِ اللَِّه َصلَّى : بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ، قَالَ

ى َنَعْم، َتَوضَّأَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنْحوِ َهذَا اِإلَناِء، وَِهَي ُتِشريُ بَِيدَِها إِلَ: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت اللَُّه
ْجَهُه َوَيَدْيِه ثَالثًا، ثُمَّ َمَسَح ُمقَدََّم َرأِْسهِ َركَْوٍة تَأُْخذُ ُمدا َوثُلُثًا بِاألَوَّلِ ِفيَما أََرى فََمْضَمَض، َواْسَتْنَشَق، َوغََسلَ َو

  .َوُمَؤخََّرُه، َوَمَسَح أُذَُنْيِه َمَع مَُؤخَّرِ َرأِْسِه، َوغََسلَ رِْجلَْيِه
دِ بن َعِقيلٍ، َعنِ الرَُّبيِّعِ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا بِْشُر بن الْمُفَضَّلِ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّ - ٢٠١٥٠

  كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأِْتيَنا، فََحدَّثَْتَنا أَنَُّه: بنِت ُمَعوِِّذ بن َعفَْراَء، قَالَْت

اْسكُبِي َعلَى :ثًا، أَْو ُمدا َوُرْبًعا ِمَن الَْماِء، فَقَالَاْسكُبِي َوُضوًءافََسكَْبُت لَُه ِفي مِيَضأٍَة، وَِهَي الرَّكَْوةُ تَأُْخذُ ُمدا َوثُلُ:قَالَ
وَأََنا أَْنظُُر فََوضَّأَ َوْجَهُه ثَالثًا، : فَتََوضَّأَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ضَِعي، قَالَْت: َيِديفََغَسلَ كَفَّْيِه ثَالثًا، ثُمَّ قَالَ

أُ بُِمَؤخَّرِ َشَق َمرَّةً، َوَوضَّأَ َيَدُه الُْيْمَنى ثَالثًا، وََوضَّأَ َيَدُه الُْيسَْرى ثَالثًا، َوَمَسحَ بِرَأِْسِه َمرََّتْينِ َيْبَدَوَمْضَمَض، وَاْستَْن
  .َنى ثَالثًا، وََوضَّأَ رِْجلَُه الُْيْسَرى ثَالثًارَأِْسِه، ثُمَّ بُِمقَدَِّمِه، وَبِأُذَُنْيِه ِكلَْتْيهَِما ظُُهورِِهَما َوُبطُونِهِمَا، َوَوضَّأَ رِْجلَُه الُْيْم

اللَِّه بن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا َعِليُّ بن َمْعَبدٍ الرَّقِّيُّ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد  - ٢٠١٥١
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأِْتيَنا فَآُخذُ ِميَضأَةً لََنا قَْدرَ :فَْراَء، قَالَْتبن َعِقيلٍ، َعنِ الرَُّبيِّعِ بنِت ُمَعوِِّذ بن َع

َوْجَهُه ثَالثًا،  ِشُق، َويَْغِسلُُمدٍّ َونِْصٍف، أَْو ُمدٍّ َوثُلٍُث فَأَْسكُُب َعلَْيِه ِمَن الَْماِء فََيْغِسلُ َيَدْيهِ ثَالثًا، َوَيَتَمْضَمُض، َوَيْسَتْن
  .َوَيْمَسُح بِرَأِْسِه َمرََّتْينِ، ثُمَّ َيْغِسلُ رِْجلَْيهِ ثَالثًا ثَالثًا

 بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد، ح َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألزِْديُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه - ٢٠١٥٢
 اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن َعْجالنَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ، َعنِ الرَُّبيِّعِ بنِت ُمَعوِِّذ بنثنا : َصاِلحٍ، قَاال

  َعفَْراَء، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَوضَّأَ ِعْنَدَها فََمَسَح

  .ِمْن فَْوقِ الشَّْعرِ، كُلُّ نَاِحَيٍة ِلُمْنَصبِّ الشَّْعرِ ال ُيَحرُِّك الشَّْعَر َعْن َهْيئَِتِه بِرَأِْسِه فََمَسَح َرأَْسُه كُلَُّه
بن َخاِلٍد َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، ثنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو  - ٢٠١٥٣
طَاِلبٍ، أَنَّ يُّ، ثنا أَبِي، ثنا أَُبو َبكْرِ بن ُمَضَر، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َعِقيلِ بن أَبِي الْحَرَّانِ

فََمَسَح َرأَْسُه َما أَقَْبلَ :لََّم َيتََوضَّأُ، قَالَْتالرَُّبيَِّع بنَت ُمَعوِِّذ بن َعفَْراَء أَْخبََرْتُه أَنََّها، َرأَْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .ِمْنُه، َوَما أَدَْبَر، َوُصْدغَْيِه، وَأُذَُنْيِه َمرَّةً َواِحَدةً

دِ بن َعْجالنَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَبِي، ثنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َعْن ُمَحمَّ - ٢٠١٥٤
َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَمَأل َيَدْيِه ِمَن : َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ، َعنِ الرُّبَيِّعِ بنِت ُمَعوٍِّذ، قَالَْت

ِه، ثُمَّ َعاَد إِلَى َوَسِط َرأِْسِه فََمَسَح، وَأََخذَ َيَدْيهِ إِلَى رَأِْسِه فََمَسحَ أُذَُنْيِه الَْماِء ثُمَّ أَكْفَأَُه، ثُمَّ َمَسَح بَِرأِْسِه مُقَدَِّمِه، َوُمَؤخَّرِ
  .َداِخلَُهَما، َوَخارَِجُهَما، َوأََخذَ َشْحَمةَ أُذَُنْيِه

َزةَ الزُّبَْيرِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ، َعْن َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن أَْحَمَد الْوَاسِِطيُّ الْقَاِضي، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َحْم - ٢٠١٥٥



يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْسحَاَق بن حَازِمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ، َعنِ الرَُّبيِّعِ بنِت ُمَعوِِّذ بن َعفَْراَء، أَنّ النَّبِ
  ، فَأُِتَي بِإَِناٍءَدَخلَ َعلَْيَها، فََدَعا بَِوُضوٍء

فَتََوضَّأَ فََغَسلَ َوْجَهُه، ثُمَّ غََسلَ َيدَُه، َوَمَسَح بَِرأِْسهِ :َيَسُع ُمدا َوثُلُثًا، أَْو ُمدا َونِْصفًا ِمْن ُمدِّ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َمْسَحٍة، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا َخاِلُد بن َبكَّارٍ، ثنا إِْسَحاقُ بن  َوَمَسَح ُمَؤخََّر رَأِْسِه حَتَّى َبلَغَ َوَسطَُه ِفي كُلِّ

  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُهَحازِمٍ الزَّيَّاُت، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعِقيلٍ، َعنِ الرُّبَيِّعِ بنِت ُمَعوٍِّذ، َعنِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
ارٍ، ثنا قَْيسُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن ُعْتَبةَ الشَّيَْبانِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، ثنا َشبَاَبةُ بن َسوَّ - ٢٠١٥٦

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه : اَء، َتقُولَُسِمْعُت الرُّبَيَِّع بنَت ُمَعوِِّذ بن َعفَْر: بن الرَّبِيعِ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن َعِقيلٍ، قَالَ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَوضَّأَ فَأََخذَ ِلرَأِْسِه ماًءا َجدِيًدا أَْدَبرَ بَِيَدْيِه، َوأَقَْبلَ بِهِمَا

اِلِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا طَاِلبُ بن قُرَّةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن ُسوَرةَ الَْبْغَداِديُّ، ثنا أَُبو الَْولِيِد الطََّي - ٢٠١٥٧
ثنا : َيى َزْحَمَوْيِه، قَالُوااألَذَنِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ح َوَحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، ثنا َزكَرِيَّا بن َيْح

أََتْيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ :نِ الرَُّبيِّعِ بنِت ُمَعوِِّذ بن َعفَْراَء، قَالَْتَشرِيٌك، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َعِقيلٍ، َع
  .بِِقنَاعٍ ِمْن ُرطَبٍ، وَأَْجرٍ ُزغْبٍ، فَأَْعطَانِي ِملَْء كَفِّي ُحِليا أَْو ذَهًَبا

  .أَُبو َجْعفَرٍ الَْخطِْميُّ َعنِ الرَّبِيعِ بنِت ُمَعوٍَّذ
  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحْمدََوْيِه الصَّفَّاُر، ثنا َعفَّانُ، ثنا - ٢٠١٥٨

كُنَّا بِالَْمِديَنِة َيْوَم َعاشُوَراَء وَالْجَوَارِي َيْضرِْبَن بِالدُّفِّ، وُيَغنِّنيَ : َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َجعْفَرٍ الَْخطِْميُّ، قَالَ
َدَخلَ َعِليَّ َعِليَّ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصبِيَحةَ ُعْرِسي، : بِيُع فَذَكَْرَنا ذَِلكَ لََها، فَقَالَْتفََدَخلَْت َعلَْيَنا الرَّ

أَمَّا َهذَا فَال، َوقُوال :لَُم َما ِفي غٍَد فَقَالََوِفيَنا نَبِيٌّ َيْع: َوِعْنِدي جَارِيََتاِن ُتَغنَِّياِن َوتَْنُدَباِن آَباِئي الَِّذيَن قُِتلُوا بَِبْدرٍ، َوَتقُوالِن
  .ال َيْعلَُم َما ِفي غٍَد إِال اللََّه َعزَّ َوَجلَّ

  .أَُبو ُعَبْيَدةَ بن ُمَحمَّدِ بن َعمَّارِ بن َياِسرٍ َعنِ الرَّبِيعِ
بن الْمُْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُموَسى التَّْيِميُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الصَّقْرِ السُّكَّرِيُّ، ثنا إِبَْراهِيُم  - ٢٠١٥٩

قُلُْت ِللرَّبِيعِ بنِت ُمَعوِِّذ بن َعفَْراَء صِِفي ِلي : َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ بن ُمحَمَِّد بن َعمَّارِ بن يَاِسرٍ، قَالَ
  .لَوْ رَأَْيُتُه َرأَْيتُ الشَّْمَس طَاِلَعةً:ْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتَرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ

ا ُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّادٍ الَْخطَّابِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُحَمْيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا إِبَْراهِيُم بن الُْمْختَارِ، ثن - ٢٠١٦٠
بََعثَنِي ُمَعوِّذُ بن َعفَْراءَ :ُمَحمَِّد بن َعمَّارِ بن يَاِسرٍ، َعنِ الرَُّبيِّعِ بنِت ُمَعوِِّذ بن َعفَْراَء، قَالَْت إِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ بن

لَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه سُولُ البِِقنَاعٍ ِمْن ُرطَبٍ َعلَْيِه أَْجٌر ِمْن ِقثَّاٍء ُزغْبٍ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ َر
  َوَسلََّم ُيِحبُّ الِْقثَّاَء، َوكَاَنْت طَْيَبةُ قَْد قَِدَمْت ِمَن الَْبْحَرْينِ فََمَأل َيَدُه ِمْنهَا

  .فَأَْعطَانِيَها
  .َخاِلُد بن ذاكوانَ أَُبو الُْحَسْينِ الَْبْصرِيُّ َعنِ الرَّبِيعِ

َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثََنا بِْشُر بن : نَّى، وَالْفَْضلُ بن الُْحَبابِ الُْجَمِحيُّ أبو خليفة، قَاالَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَ - ٢٠١٦١
َم، فََدَخلَ َجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: الُْمفَضَّلِ، ثنا خَاِلُد بن ذَكَْوانَ، أَنَّ الرَُّبيَِّع بنَت ُمَعوِِّذ بن َعفَْراَء، قَالَْت

ِتلَ ِمْن آَباِئي َيْوَم َبْدرٍ َعِليَّ َصبِيَحةَ بَين بِي، فََجلََس َعلَى ِفرَاِشي، فََجَعلَْت ُجوَْيرِيَاٍت َيْضرِْبَن بُِدفٍّ لَُهنَّ َوَيْنُدْبَن َمْن قُ



ي َهذَا َوقُوِلي الَِّذي كُْنتِ َتقُوِلَني، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َدِع:َوِفيَنا نَبِيٌّ َيْعلَُم َما ِفي غٍَد، فَقَالَ: إِلَى أَنْ قَالَْت إِْحَداُهنَّ
، َعنِ الرَُّبيِّعِ بنتِ الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، ثنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد الصََّمِد بن ُسلَْيَمانَ اَألْزَرقِ، َعْن َخاِلدِ بن ذَكَْوانَ

  .ِليَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصبِيَحةَ بَين بِي فَذَكََر ِمثْلَُهَدَخلَ َعِليَّ َع: ُمَعوٍِّذ، قَالَْت
 ُمَعوِِّذ بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا بِْشُر بن الْمُفَضَّلِ، ثنا خَاِلدُ بن ذَكَْوانَ، َعنِ الرَُّبيِّعِ بنِت - ٢٠١٦٢
 الَْمِديَنِةَمْن أَْرَسلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صَبِيَحةَ َيْوَم َعاُشوَراَء إِلَى قَُرى اَألْنصَارِ الَِّتي َحْولَ: لَْتَعفَْراَء، قَا

فَكُنَّا َنُصوُمُه وََيُصوُم صِْبَيانَُنا الصِّغَاُر، كَانَ أَصَْبحَ َصاِئًما فَلُْيِتمَّ َصْوَمُه، َوَمْن كَانَ أَصَْبَح ُمفِْطًرا فَلَْيُصمْ َبِقيَّةَ َيْوِمهِ
   أَْعطَْينَاُهَوَنجَْعلُ لَُهُم اللُّْعَبةَ ِمَن الِْعْهنِ، وََنذَْهُب بِهِنَّ إِلَى الُْبْسَتاِن، َوإِذَا َبكَى أََحُدُهْم َعلَى الطََّعامِ

  .ذَاَك حَتَّى َيكُونَ ِعْنَد اِإلفْطَارِ
ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، ثنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد الصََّمِد بن ُسلَْيَمانَ اَألْزَرقِ، َعْن َحدَّثََنا  - ٢٠١٦٣

لَّهِ َصلَّى اللَّهُ كُنَّا َنْغُزو َمعَ َرسُولِ ال:َحدَّثَْتنِي الرَّبِيُع بنُت ُمَعوِِّذ بن َعفَْراَء اَألْنَصارِيَّةُ، قَالَْت: َخاِلِد بن ذَكَْوانَ، قَالَ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم فَال ُنقَاِتلُ، وَلَِكْن َنسِْقيهِْم ِمَن الَْماِء، َوُنَداوِي الَْجْرَحى

 كُنَّا:َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا بِْشُر بن الْفَْضلِ، َعْن َخاِلِد بن ذَكَْوانَ، َعنِ الرَّبِيعِ، قَالَْت - ٢٠١٦٤
  .لْجَْرَحى إِلَى الَْمِديَنِةَنْغُزو َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََنْسِقي الْقَْوَم وََنْخدُُمُهْم، وََنُردُّ الْقَْتلَى، َوا

  .ُرَمْيثَةُ األَْنَصارِيَّةُ
يِد الطََّياِلِسيُّ، َوُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، ثنا أَُبو الَْوِل - ٢٠١٦٥

ُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ الْعَزِيزِ، ثنا إِْبَراِهيُم بن َعْبِد اللَِّه الَْهَروِيُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، َوَجعْفَ
ثنا ُيوُسفُ بن الْمَاجُِشونَ، أَخَْبرَنِي أَبِي، : ثنا أَُبو ُمْصَعبٍ، قَالُوا: ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَالُواالَْمِدينِيُّ، َو

ِه َوَسلََّم َولَْو أََشاُء أَنْ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: أَخَْبرَنِي َعاِصمُ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ، َعْن َجدَِّتِه ُرمَْيثَةُ، قَالَْت
  .اْهَتزَّ لَُه عَْرُش الرَّْحَمنِ:َتأُقَبِّلَ الَْخاَتمِ الَِّذي َبْيَن كَِتفَْيِه ِمْن قُْربِي ِمْنُه لَقَبَّلُْت، َوُهَو َيقُولُ ِلَسْعِد بن ُمَعاٍذ َيْوَم مَا

  ُهُرَزْيَنةُ َمْوالةُ َصِفيَّةَ زَْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم
، َوَعْبُد اللَِّه َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ - ٢٠١٦٦

َحدَّثَْتَنا َعِليلَةُ بنُت الْكُمَْيِت الَْعْتِكيَّةُ، َعْن أُمَِّها أَُمْيَنةَ، : قَاال ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ،: بن أَْحَمَد بن َحنَْبلٍ، قَاال
نََعْم، َسِمْعُت أُمِّي ُرَزْينَةَ، : قُلُْت َألَمِة اللَِّه بنِت ُرَزْيَنةَ َسِمْعتِ أُمَِّك، َتذْكُُر ِفي َصْومِ َعاُشوَراَء َشْيئًا؟ قَالَْت: قَالَْت
ُيَعظُِّمُه َحتَّى إِنْ كَانَ ِلَيْدُعو بِِصْبيانِِه، َوِصْبَياِن فَاِطَمةَ الَْمرَاِضيعِ ِفي : َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ: َتقُولُ

  .نَ رِيقُُه ُيجْزِئُُهْمال تُْرِضُعوُهْم إِلَى اللَّْيِلفَكَا:ُألمَّهَاتِهِْم: ذَِلَك الَْيْومِ فََيتْفُلُ ِفي أَفَْواهِهِْم َوَيقُولُ
لَةُ بنُت الْكَُمْيِت، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، َحدَّثَتَْنا َعِلي - ٢٠١٦٧

لَمَّا كَانَ َيْوُم قَُرْيظَةَ، َوالنَِّضريِ َجاَء َرسُولُ اللَِّه صَلَّى :ا ُرزَْيَنةَ، قَالَْتَعْن أُمَِّها أَُمْيَنةَ، َعْن أََمِة اللَِّه بنِت ُرَزْيَنةَ، َعْن أُمَِّه
ُسولُ أَْشَهُد أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه، وَأَنََّك َر: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِصَِفيَّةَ بنِت ُحَييٍّ وِذَراُعها ِفي َيدِِه، فَلَمَّا َرأَِت السَّْبَي، قَالَْت
  .اللَِّه فَأَْرَسلَ ِذَراَعَها ِمْن َيِدِه، َوأَْعَتقََها، َوَخطََبها، َوَتزَوََّجهَا، َوأَْمَهرََها ُرَزْيَنةَ

لْكُمَْيِت، َعْن ُت اَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، َحدَّثَْتَنا َعِليلَةُ بن - ٢٠١٦٨
  أُمَِّها أُمَْيَنةَ، َعْن أََمِة اللَِّه بنِت



ِمنِنيَ زَاَرْت َعاِئَشةَ أُمَّ الُْمْؤِمنِنيَ ُرَزْيَنةَ، َعْن أُمَِّها ُرَزْينَةَ، َمْوالةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ حَفَْصةَ أُمَّ الُْمْؤ
َها ِمْن َصَبرٍ لَيْهِْم َسْوَدةُ َعلَْيَها ِدْرٌع ِمْن ُدرُوعِ الَْيَمنِ، َوِخمَاٌر، َوَعلَْيَها ُنقْطََتاِن مِثْلُ الَْعَدَسَتْينِ ِفي ُموِقَيْوًما، فََدَخلَْت َع

َيْدُخلُ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : عَاِئشَةََوأَْدَركْتُ النَِّساَء َيتََزيَّنَّ بِِه َألْزوَاجِهِنَّ، فَقَالَتْ َحفَْصةُ ِل: َوَزْعفََراٍن، قَالَْت َعِليلَةُ
اتَِّقي اللََّه َيا حَفَْصةُ، فَقَالَتْ : اِئَشةَُعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيَنا فََشفَْنَني َوَهِذِه َبيَْنَنا َتبُْرُق ألُفِْسَدنَّ َعلَْيَها زِيَنتََها الَْيْوَم، فَقَالَْت َع

فَأَْيَن أَْختَبِئُ؟ : َنَعْم، قَالَْت: َخَرَج اَألْعَوُر؟، قَالَْت: َخَرَج اَألْعَوُر، قَالَْت: ِفي أُذَُنْيها ِثقَلٌ، فَقَالَْت َما َتقُلَْن َوكَانَ: َسْوَدةُ
هََبْت فََدَخلَْت ِفيَها، َعلَْيِك بِالَْخْيَمِة َخْيَمةٌ لَُهنَّ ِمْن َسَعٍف َيطُْبُخونَ ِفيَها الْقُدُوَر، ِفيَها َنْسُج الَْعْنكَبُوِت، فَذَ: قَالَْت

َماذَا :ِك، فَقَالَفََدَخلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَما َتْضَحكاِن ال َتْسَتِطيعاِن أَنْ ُتكَلَِّماُه ِمَن الضَِّح
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْخْيَمةَ فَإِذَا سَْوَدةُ َترَْعُد، فَقَالَ لََها الضَِّحُك؟فَأَْوَمأَتا بِأَْيدِيهَِما إِلَى الَْخْيَمِة، فََدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّ

َما خََرَج َولََيخُْرْجَنفََدَخلَ فَأََخذَ :َيا َرُسولَ اللَِّه خََرَج اَألْعَوُر، فَقَالَ: َما لَِك؟فَقَالَْت:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َجَعلَ َيْنفُُض َعْنَها التُّرَاَب، َوِمَن الْعَْنكَبُوِتبَِيِدَها َو
  .َرْوضَةُ

  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ، - ٢٠١٦٩

بنُت  َحدَّثَْتنِي َشْيَبةُ: ثنا َعْبُد الَْجلِيلِ بن الْحَارِثِ الصَّفَّاُر، قَالَ: َوُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن اَألْحَمرِ النَّاِقدِ البصري، قَاال
كُْنُت َوِصيفَةٌ الْمرَأٍَة بِالَْمدِيَنِة، فَلَمَّا َهاَجَر النَّبِيُّ َصلَّى :َحدَّثَتْنِي َجدَِّتي َرْوضَةُ، قَالَْت: اَألْسَوِد بنِت َعمَِّة أُمِّي، قَالَْت

قُوِمي َعلَى بَابِ الدَّارِ، فَإِذَا َمرَّ َهذَا الرَُّجلُ فَأْعِلِميين، : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َمكَّةَ إِلَى الَْمِديَنِة، قَالَْت ِلي َمْوالِتي رَْوَضةُ
، فََتَبسََّم ِفي َوجْهِي، قَالَتْ فَقُْمُت، فَأََتاُهُم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنفَرٍ ِمْن أَْصحَابِِه، فَأََخذْتُ بِطََرِف رِدَاِئِه

َيا َهِذِه، ُهَو ذا قَْد َجاَء الرَُّجلُ، فََخَرَجْت َمْوالِتي، َوَمْن كَانَ : َمَسَح َيَدُه َعلَى رَأِْسي، فَقُلُْت ِلَمْوالِتي وَأَظُنُُّه: َشْيَبةُ
ي ِفي الدَّارِ ِفي بين كَاَنتْ َرْوَضةُ مَِع: َوَحدَّثَْتنِي َشْيَبةُ، قَالَْت: َمَعَها ِفي الدَّارِ فََعَرَض َعلَْيهِمُ اِإلْسالَم فَأَْسلَُموا، قَالَ

َيا رَْوَضةُ َضِعي َيَدِك َعلَْيِه، فَكَاَنْت كُلُّ : ُسلَْيمٍ، إِذَا اْشتََرى الْجَِريانُ َمْملُوكًا أَْو َخاِدًما أَوْ ثَْوًبا أَْو طََعاًما، قَالُوا لََها
  .َشْيٍء َتَمسُُّه ِفيِه الَْبَركَةُ

  .َرْحَما غَْيُر َمْنسُوَبٍة
ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السِّرَاُج، ثنا َحجَّاُج بن الشَّاِعرِ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه َحدَّ - ٢٠١٧٠

يَن، َعنِ اْمَرأَةٍ ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِ: الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي الَْبلِْخيِّ، قَاال
  َيا َرسُولَ: كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َجاَءْتُه امَْرأَةٌ بِاْبنٍ لََها، فَقَالَْت: ُيقَالُ لََها َرْحَما، قَالَْت

َنَعْم، : ُمْنذُ أَْسلَْمِت؟قَالَْت:ثَةٌ، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَِّه، اْدُع اللََّه ِلي ِفيِه بِالَْبَركَِة، فَإِنَُّه قَْد ُتُوفَِّي ِلي ثَال
  .اْسمَِعي َيا َرْحَما َما َيقُولُ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُجنَّةٌ َحصِيَنةٌفَقَالَ َرُجلٌ:فَقَالَ

  .َباُب الزَّاي
  لََمةَ بن َعْبِد اَألَسِد الَْمْخُزوِميَِّزيَْنُب بنُت أَبِي َس

  .َوِهَي َربِيَبةُ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ي حَبِيبٍ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن أَبِ - ٢٠١٧١

: ْبنََتَك؟ قَالَا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، أَنَّ زَْيَنَب بنَت أَبِي َسلََمةَ َسأَلَْتُه َما َسمَّْيَت اثن
ْسمِ، َسمَّْيَت َبرَّةَ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعْن َهذَا اال: َسمَّْيُتَها َبرَّةَ، فَقَالَْت



َسمُّوَها َزيَْنَب، َحدَّثََنا :َوَما ُنَسمِّيَها؟ قَالَ: ال ُتزَكُّوا أَْنفَُسكُُم اللَُّه أَْعلَُم بِأَْهلِ الْبِرِّ ِمْنكُْمقَالُوا:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، ثنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ، ثنا َعْبدُ الَْحِميدِ بن َجْعفَرٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي  َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، ثنا

  .لََّم ِمثْلَُهَحبِيبٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرِو بن َعطَاٍء، َعْن َزْيَنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
َعطَاٍء، َحدَّثََنا الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا أَُبو أَُساَمةَ، َعنِ الَْوِليدِ بن كَِثريٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن  - ٢٠١٧٢

  كَانَ اْسِمي َبرَّةَ فََسمَّاَها َرُسولُ اللَِّه:َعْن َزْيَنَب بنتِ أُمِّ َسلََمةَ، قَالَْت

  ِه َوَسلََّم َزْيَنَبَصلَّى اللَُّه َعلَْي
أَبِي َشْملَةَ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، َحدَّثََنا َعبَّاُس بن - ٢٠١٧٣

َعْن زَْيَنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، أَنََّها َدَخلَْت َعلَى َرُسولِ  ُموَسى بن َيْعقُوَب، َعْن قَُرْيَبةَ بنِت َوْهبِ بن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ،
  .َوَراَءَك أَْي لَكَاعِ:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْغَتِسلُ، فَأََخذَ ِحفَْنةً ِمْن َماٍء فََضَرَب بَِها َوجْهِي، َوقَالَ

َألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي َعْمُرو بن ُشعَْيبٍ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ ا - ٢٠١٧٤
لََمةَ، َسلََّم كَانَ ِعْنَد أُمِّ َسُشَعْيبٍ، أَنَُّه َدَخلَ َعلَى زَْيَنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، فََحدَّثَْتُهْم، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ةَ ِفي ِحجْرِِه، ثُمَّ فََدَخلَ َعلَْيَها بِالَْحَسنِ، َوالُْحَسْينِ، َوفَاِطَمةَ، فََجَعلَ الَْحَسَن ِمْن ِشقٍّ، َوالُْحَسْيَن ِمْن ِشقٍّ، َوفَاِطَم
َوأُمُّ َسلََمةَ َجاِلَسَتْينِ، فََبكَْت أُمُّ َسلََمةَ فََنظََر إِلَْيَها،  َرْحَمةُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْيِت، إِنَُّه َحِميٌد َمجِيٌد، وَأََنا:قَالَ
أَْنِت َواْبنَُتِك ِمْن أَْهلِ الْبَْيِت، َحدَّثََنا :َيا َرسُولَ اللَِّه، َخَصْصَت َهُؤالِء وََتَركْتَنِي واْبَنِتي، فَقَالَ: َما يُْبكِيِك؟فَقَالَْت:فَقَالَ

: قَالَللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َيحَْيى بن الرَّبِيعِ بن أَبِي رَاِشٍد، ثنا َعْمُرو بن َعِطيَّةَ، َعْن أَبِيِه، ُمَحمَُّد بن َعْبِد ا
  َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد فَذَكََر َحدَّثَْتنِي َزيَْنُب بنتُ أُمِّ َسلََمةَ، أَنَّ الَّلعَّابَِني كَانُوا َيلَْعُبونَ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .الَْحِديثَ
َعْن َزْيَنَب  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الَْهيْثَُم بن خَارَِجةَ، ثنا َعطَّاُف بن خَاِلدٍ الَْمْخُزوِميُّ، َعْن أُمِِّه، - ٢٠١٧٥

: اذَْهبِي فَاْدُخِلي، قَالَْت:سُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيغَْتِسلُ، َيقُولُكَاَنْت أُمِّي إِذَا َدَخلَ َر: بنِت أَبِي َسلََمةَ، قَالَْت
فَرَأَْيُت َوْجَه َزْيَنَب، وَِهَي َعُجوٌز كَبَِريةٌ َما : قَالَْت أُمِّي: اْرجِِعيقَالَ الَْعطَّاُف:فََدَخلُْت فََنَضَح ِفي َوجْهَِي الَْماَء، ثُمَّ قَالَ

  .قََص ِمْن َوْجهَِها َشْيٌءَن
زَِياٍد، ثنا  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، ثنا عَْبُد الَْواِحِد بن - ٢٠١٧٦

َنَهى َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َسلََّم أَْحَسبَُها زَْيَنَب، قَالَْتكُلَْيُب بن َواِئلٍ، َحدَّثَتْنِي َربِيَبةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .وَأََرى ِفيهِالنَِّقَري: َعنِ الدُّبَّاِء، َوالَْحْنَتِمقَالَ

  .َزيَْنُب بنُت أَبِي ُمَعاوَِيةَ الثَّقَِفيَّةُ امَْرأَةُ َعْبدِ اللَِّه بن َمْسُعوٍد
بِيلِ ثََنا ُعبَْيُد بن ُمَحمَّدٍ الْكَشُورِيُّ الصَّنَْعانِيُّ، ثنا َمْيُمونُ بن الَْحكَمِ الشَِّريازِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن شَُرْحَحدَّ - ٢٠١٧٧

يَِّة، اْمَرأَِة عَْبِد اللَّهِ بن ُجْعُشمٍ، ثنا اْبُن جُرَْيجٍ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبدِ اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن ُبْسرِ بن سَِعيٍد، َعْن زَْيَنَب الثَّقَِف
  .إِذَا خََرْجِت إِلَى الِْعَشاِء فَال َتَمسِّي ِطيًبا:بن َمْسُعوٍد، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبدِ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، - ٢٠١٧٨
  اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن ُبْسرِ بن َسعِيدٍ،



فَال إِذَا َشهَِدْت إِْحَداكُنَّ الِْعَشاَء :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َزْيَنَب امَْرأَِة َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَْت
  َتَمسُّ ِطيبًا
 ُبكَْيرِ بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن - ٢٠١٧٩

إِذَا :وٍد، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْبِد اللَِّه، َعْن ُبْسرِ بن َسِعيٍد، َعْن زَْيَنَب، اْمَرأَِة عَْبِد اللَِّه بن َمْسُع
  .َشهَِدْت إِْحَداكُنَّ الَْمْسجَِد فَال َتَمسَّ طِيًبا

، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َيْحَيى بن َسِعيدٍ الْقَطَّانُ - ٢٠١٨٠
قَالَ َرسُولُ : ِه، قَالَْتبن َعْجالنَ، َحدَّثَنِي ُبكَْيُر بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن ُبْسرِ بن َسعِيٍد، َعْن َزْيَنَب، اْمرَأَِة َعْبِد اللَّ

  .َتَمسَّ طِيًبا إِذَا َشهَِدْت إِْحَداكُنَّ الَْمْسجَِد فَال:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، ثنا إِبَْراهِيُم بن َسْعٍد، َع - ٢٠١٨١

قَالَ : رِ بن َسِعيٍد، َعْن زَْيَنَب، اْمَرأَِة عَْبِد اللَِّه، قَالَْتُمْسِلمٍ، أَِخي الزُّهْرِيِّ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن ُبْس
إِذَا َشهَِدْت إِْحَداكُنَّ الَْمْسجَِد فَال َتَمسَّ ِطيًبا، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إِْبَراهِيُم بن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن ِهَشامٍ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، ثنا 
  اَألَشجِّ، َعْن ُبْسرِ بن َسعِيٍد، َعْن

  .َزيَْنَب، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه
بِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، ثنا َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَ - ٢٠١٨٢

يٍد، ثنا اللَّْيثُ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َجعْفَرٍ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبدِ اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن ُبْسرِ بن سَِع: قَُتْيَبةُ بن َسِعيٍد، قَاال
  .أَيَُّتكُنَّ َخَرَجتْ إِلَى الَْمْسجِِد فَال تََمسَّ ِطيبًا:َعْن َزْيَنَب الثَّقَِفيَِّة، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

لْعَزِيزِ اَألْشَجِعيُّ، َعنِ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا إِْسحَاُق بن ُموَسى اَألْنصَارِيُّ، ثنا عَاِصُم بن َعْبِد ا - ٢٠١٨٣
قَاَم ِفيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : الَْحارِِث بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ذُبَابٍ، َعْن ُبْسرِ بن َسعِيٍد، َعْن َزيَْنَب الثَّقَِفيَِّة، قَالَْت

  .َمسَّ ِطيبًاأَيَُّتكُنَّ َشهِْدِت الِْعَشاَء فَال َت:َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
رِو بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، ثنا شُْعَبةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْم - ٢٠١٨٤

َتَصدَّقَْن َولَْو ِمْن ُحِليِّكُنَّ، :َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ الَْحارِِث، َعْن َزيَْنَب الثَّقَِفيَِّة، اْمَرأَِة عَْبِد اللَِّه، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه
أَُيجْزُِئ َعنِّي أَنْ أَْجَعلَ َصَدقَِتي ِفيَك َوِفي بين أَِخي أَيَْتامٍ؟ َوكَانَ َعْبُد اللَِّه َخِفيُف ذَاِت الَْيِد، : فَقَالَْت زَْيَنُب ِلعَْبِد اللَِّه

فَأََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِذَا : ْن ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَتْ َزيَْنُبَسِلي َع: فَقَالَ َعْبُد اللَِّه
  اْمَرأَةٌ ِمَن األَْنَصارِ، فَقَالَ لََها َزيَْنُب َجاَءتْ ِلَتْسأَلَ َعمَّا

َسلْ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوال ُتخْبِْرُه َمْن َنْحُن أَُيْجزُِئ َعنِّي : ا بِاللٌ فَقُلَْنا لَُهجِئُْت أَْسأَلُ َعْنُه، فََخَرجَ إِلَْيَن
أَيُّ الزَّيَانِبِ، : لَُه، فَقَالَ كََرأَنْ أَجَْعلَ َصَدقَِتي ِفي َزْوجِي َوبَنِي أَِخي أَْيَتامٍ؟ فَأََتى بِاللٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَ

أَْخبِْرَها أَنَّ لََها أَجَْراِن :امَْرأَةُ َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َواْمَرأَةٌ ِمَن األَْنَصارِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  أَْجُر الصََّدقَِة، وَأَْجُر الْقَرَابَِة

ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، : دَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َوُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاالَح - ٢٠١٨٥
اْمَرأَِة عَْبِد اللَِّه، َعْن  َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ، َعْن َعْمرِو بن الْحَارِثِ بن الُْمْصطَِلقِ، َعنِ اْبنِ أَِخي َزْيَنَب

َسلْ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُيْجزُِئ َعنَّا ِمَن النَّفَقَةِ النَّفَقَةُ : َخَرَج بِاللٌ فَقُلَْنا لَُه: َزيَْنَب اْمرَأَِة َعْبِد اللَِّه، قَالَْت



أَْجَرانِ أَْجرُ الصََّدقَِة، وَأَْجرُ :َخلَ، فََسأَلَُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعلَى أَْزوَاجَِنا، َوَما َحَوْت ُحجُوُرَنا فََد
اللَِّه بن ُنَميْرٍ،  ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا عَْبُد: الْقََرابَِة، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َوُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاال

ى اللَُّه َعلَْيِه َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ، َعْن َعْمرِو بن الْحَارِثِ اْبنِ أَِخي َزْيَنَب، َعْن َزْيَنَب، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّ
  .َوَسلََّم َنْحَوُه
  ثَْمانُ بن أَبِيَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُع - ٢٠١٨٦

َيا َرُسولَ اللَِّه، َهلْ ِلي ِمْن أَْجرٍ أَنْ أََتَصدَّقَ : قُلُْت: َشْيَبةَ، ثنا جَرِيٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َزْيَنَب، قَالَْت
  .لَِك كِفْالِن ِمَن اَألْجرِ:َعلَى َولَِد َعْبِد اللَِّه ِمْن غَْيرِي؟ فَقَالَ

 َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن طَرِيٍف الَْبجَِليُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعنِ - ٢٠١٨٧
أََتاَنا : اللَِّه، قَالَْت ْبِداَألْعَمشِ، َعْن إِْبَراهِيَم، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعْمرِو بن الَْحارِِث بن الُْمْصطَِلقِ، َعْن َزْيَنَب، اْمَرأَِة َع

  .َيا مَْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّقَْن، َوذَكََر الَْحِديثَ:وََنْحُن ِفي الَْمْسجِِد، فَقَالَ: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
مَّادُ بن َسلََمةَ، ثنا َعاِصُم بن بَْهَدلَةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َح - ٢٠١٨٨

َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، َخَرجَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعِليَّ َوأََنا ِفي نِسَْوٍة : َواِئلٍ، أَنَّ اْمَرأَةَ بن َمْسعُوٍد، قَالَْت
إِنْ كَانَ إِْنفاِقي َعلَْيَك َوَعلى : َن، َولَْو ِمْن ُحلِيِّكُنَّ، فََسلْ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتَصدَّقْ:ِمَن األَْنَصارِ، فَقَالَ

فََسِليِه أَْنِت، فَاْنتََهْيُت إِلَى إِنِّي أَسَْتحْيِي أَنْ أَْسأَلُُه، : بين أَِخي ُيْجزُِئ َعنِّي ِمَن الصََّدقَِة، َوإِال أَْنفَقُْتُه ِفي َسبِيلِ اللَِّه؟ فَقَالَ
َيا بِاللُ، أَقْرِْئ : بِاللٌ، فَقُلَْناَبابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِذَا اْمرَأَةٌ ِمَن األَْنصَارِ حَاَجُتَها َحاجَِتي فَأََتى َعلَْيَنا 

  ا السَّالَم َوَرْحَمةَ اللَِّه، وَأَْخبِْرهُ أَنَّ لََنا أَْزوَاَجنَا، َوبَنِيَرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمنَّ
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ِه؟ فََدَخلَ بِاللٌ فَأَخَْبَرُه، إِخَْوانَِنا إِنْ كَانَ إِنْفاقُنا َعلَى أَزَْواجَِنا َوبَنِي إِخَْوانَِنا ُيْجزُِئ َعنَّا وَإِال أَْنفَقْنا ِفي سَبِيلِ اللَّ
ِضْعفُ الصِّلَِة، : َرْحَمةَ اللَِّه، وأَْنبِئُْهما أَنَّ إِْنفاقَُهما َعلَى أَْزوَاجِهَِما، وََبنِي أََخوَاِتهِما ِضْعفَْينِأَقْرِئُْهما السَّالَم َو:فَقَالَ

  .َوِضْعُف الصََّدقَِة
َحرَّانِيُّ، ثنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َمْنُصورٍ الِْمصِّيِصيُّ الرََّماِديُّ، ثنا أَْحَمُد بن أَبِي شَُعْيبٍ الْ - ٢٠١٨٩

عْبِيِّ، َعْن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْن َخاِلِد بن أَبِي َيزِيَد أَبِي َعْبِد الرَِّحيمِ، َعْن زَْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعْن ُمَجاِلِد بن َسعِيٍد، َعنِ الشَّ
إِنَّ الصََّدقَةَ َعلَى ِذي الْقََراَبةِ ُتَضاَعُف مَرََّتْينِ ِفي :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّ: َزيَْنَب، امَْرأَِة َعْبِد اللَِّه، قَالَْت

  .اَألْجرِ
، لُْعَمْيسَِحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َوِكيعُ بن الْجَرَّاحِ، َعْن أَبِي ا - ٢٠١٩٠

يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعطَاَها َعْن َيزِيَد بن جَْعَدَبةَ، َعْن ُعَبْيِد بن السَّبَّاقِ، َعْن َزْيَنَب اْمَرأَِة عَْبِد اللَِّه الثَّقَِفيَّةِ،أَنَّ النَّبِ
  ِةبِخَْيَبَر َخْمِسَني َوْسقًا َتمًْرا، َوِعشْرِيَن َوْسقًا َشعًِريا بِالَْمدِيَن

  َزيَْنُب بنُت قَْيسِ بن َمْخَرَمةَ الزُّهْرِيَّةُ
أَْسَباطُ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا الُْحَسْيُن بن َعْمرِو بن ُمَحمَّدٍ الَْعنْقَزِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا - ٢٠١٩١

ي َزيَْنُب بنُت قَْيسِ بن َمْخَرَمةَ َعلَى َعَشَرِة آالٍف فَلَمَّا َحلَّْت َتَركَْت ِلي أَلْفًا، كاتََبْتنِ: َنصْرٍ، َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  َوكَاَنْت َزْيَنُب ِممَّْن

  .َصلَّى َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْقْبلََتْينِ
  .َزيَْنُب اَألَسِديَّةُ

بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا الْقَاِسُم بن ُمَحمَِّد بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعاِمُر بن إِْبَراهِيَم  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ٢٠١٩٢
ْن ُمَجاِهٍد، أَبِي الزَُّبْيرِ، َعاَألْصَبهَانِيُّ، َعْن َيْعقُوَب بن َعْبِد اللَِّه الْقُمِّيِّ، َعْن َعْنَبَسةَ بن َسِعيٍد، َعْن َزكَرِيَّا بن خَاِلٍد، َعْن 

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ أَبِي َماَت َوتََرَك : أََتْيُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت: َعْن َزْيَنَب اَألَسِديَِّة، أَنََّها قَالَْت
إِنَّ الِْمريَاثَ لَُه، َوأَمَّا أَْنِت :بِهِفَلَمَّا أََتْوهُ بِِه َنظََر إِلَْيِه، َوقَالَائْتُونِي :َجارَِيةً فََولََدْت غُالًما، َوإِنَّا كُنَّا َنتَّهُِمها، فَقَالَ

  .فَاْحَتجِبِي ِمْنُه
  .َزيَْنُب بنُت ُنَبْيٍط األَْنَصارِيَّةُ امَْرأَةُ أََنسِ بن َماِلٍك

الطَّبَّاُع، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، َوُمحَمَُّد بن َعْبِد  َحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ األَذَنِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى - ٢٠١٩٣
ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاقَ : اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَاال

ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعَماَرةَ الَْحزَِميِّ، َعْن َزيَْنَب بنتِ : َيى الِْحمَّانِيُّ، قَالُواثنا َيْح: التُّْسَترِيُّ، قَاال
فَأَتَاُه : َعلَْيِه َوَسلََّم أَْوَصى أَُبو أَُماَمةَ بأُمِّي َوَخالَِتي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه: ُنَبْيِط بن جَابِرٍ، اْمرَأَِة أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَْت
  .فََحالُهنَّ ِمَن الرِّعاِث:ُحِليٌّ ِمْن ذََهبٍ ولؤلؤٍ يُقَالُ الرِّعاثُ، قَالَْت

  .َزيَْنُب بنُت ُحمَْيٍد
  َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َملُولٍ - ٢٠١٩٤



بِي أَيُّوَب، َحدَّثَنِي أَُبو َعِقيلٍ، ُزْهَرةُ بن َمعَْبٍد، َعْن َجدِِّه َعْبدِ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، ثنا َسِعيدُ بن أَ
ُحَمْيدٍ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه اللَِّه بن ِهَشامٍ، َوكَانَ قَْد أَْدَرَك النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوذََهَبتْ بِِه أُمُُّه زَْيَنُب بنُت 

  .َيا َرسُولَ اللَِّه، ُهوَ َصِغٌري،فََمَسَح َعلَى رَأِْسِه َوَدَعا لَُه: َوَسلََّم، فَقَالَْت َعلَْيِه
  .َباُب السِّنيِ

  َسْهلَةُ بنُت ُسَهْيلِ بن َعْمرٍو اْمَرأَةُ أَبِي ُحذَْيفَةَ بن ُعْتَبةَ بن َربِيَعةَ ِمْن أَْخبَارِهَا
أَْخبََرنِي َعْبدُ اللَِّه بن ُعَبْيدِ : يَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِه - ٢٠١٩٥

بن َعْمرٍو،  ْهلَةَ بنَت سَُهْيلِاللَِّه بن أَبِي ُملَْيكَةَ، أَنَّ الْقَاِسمَ بن ُمَحمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ أَْخبََرُه، أَنَّ َعاِئَشةَ أَْخبََرْتُه، أَنَّ َس
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ سَاِلًما َموْلَى أَبِي ُحذَْيفَةَ َمَعَنا ِفي َبْيِتنَا، َوقَْد َبلَغَ : َجاَءْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت

  أَْرضِِعيِه َتْحُرِمي َعلَيِْه:بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَما َيْبلُغُ الرِّجَالُ، َوقَْد َعِلَم َما َيْعلَُم الرَِّجالُ، فَقَالَ النَّ
: احِ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، ثنا أَُبو َعاِصمٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي زِيَاٍد الْقَدَّ - ٢٠١٩٦

إِنَّ : ْن َعاِئَشةَ، أَنَّ اْمرَأَةَ ُحذَْيفَةَ َجاَءْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتَحدَّثَنِي الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد، َع
  َساِلًما َموْلَى أَبِي ُحذَْيفَةَ َيْدُخلُ َعِليَّ وَأََنا وَاِضَعةٌ ثَْوبِي، فَأَجُِد ِفي نَفِْسي،

  .ِك الَِّذي َتجِِديَنأَْرضِِعيِه َيذَْهُب َعْن:فَقَالَ
ن َسِعيٍد، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا َعْبدُ الَْمِلِك بن َمْسلََمةَ اُألمَوِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن َيْحَيى ب - ٢٠١٩٧

النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر َسْهلَةَ بنَت ُسهَْيلٍ  َوَربِيَعةَ بن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمحَمٍَّد، َعْن َعاِئَشةَ،أَنَّ
  .أَنْ تُْرِضَع سَاِلًما لُِيذِْهَب َما ِفي نَفْسِ أَبِي ُحذَْيفَةَ

نا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ُيوُسفُ بن َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبدِ الَْحكَمِ، ث - ٢٠١٩٨
َجاَءتْ َسْهلَةُ بنُت ُسهَْيلٍ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

ُحذَْيفَةَ ِمْن أََمرِ سَاِلمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي َألَرى ِفي َوْجِه أَبِي: فَقَالَْت
فَفََعلَْت، : أَلَْيَس أَْعلَمُ أَنَُّه َرُجلٌ؟قَالَْت:إِنَُّه كَبٌِري فَتََبسََّم َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَالَ: أَْرِضِعيهِفَقَالَْت:َوَسلََّم
  .َوالَِّذي أَكَْرَمَك بَِما أَكَْرَمَك بِِه، َما رَأَْيُت ِفي َوْجهِ أَبِي ُحذَْيفَةَ َشيْئًا: ُه، فَقَالَْتفَأََتْت

 نِ بن َخاِلِدَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَم - ٢٠١٩٩
أَخَْبرَنِي ُعْرَوةُ بن الزُّبَْيرِ، َوُعْمَرةُ بنُت َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى : بن ُمَساِفرٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، قَالَ

  ِممَّْن َشهَِد َبْدًرا مََع اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّ أََبا ُحذَْيفَةَ بن ُعْتَبةَ بن َربِيَعةَ بن َعْبِد شَْمسٍ، َوكَانَ

َسلََّم زَْيَد بن حَارِثَةَ، َوكَانَ َمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم تََبنَّى َساِلًما كََما َتبَنَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
اْدُعوُهْم آلَباِئهِْم ُهَو أَقَْسطُ : "ِه، َوَورِثَ ِمْن ِمَرياثَِه حَتَّى أَْنَزلَ اللَُّه ِفي ذَِلَكَتَبنَّى َرُجال ِفي الَْجاِهِليَِّة َدَعاُه النَّاُس إِلَْي

لَمْ لَُه فَُردُّوا إِلَى آَبائِهِْم، فََمْن لَْم ُيْع] ٥األحزاب آية "[ِعْنَد اللَِّه فَإِنْ لَمْ َتْعلَُموا آَباَءُهْم فَإِخَْواُنكُْم ِفي الدِّينِ َوَمَواِليكُْم
َوإِنَّ َسْهلَةَ بنتَ ُسهَْيلِ بن َعْمرٍو الْقَُرِشيِّ ثُمَّ الَْعاِمرِيِّ كَاَنْت َتْحَت أَبِي ُحذَْيفَةَ بن ُعْتَبةَ : أٌَب كَانَ َموْلًى، قَالَْت عَاِئَشةُ

َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا كُنَّا َنَرى َساِلًما َولًَدا، َوكَانَ : فَقَالَْت َجاَءْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني أَْنَزلَ اللَُّه ذَِلَك،
َعِلْمَت، فََما َتَرى ِفي َشأْنِهِ  َيأْوِي َمِعي َوَمَع أَبِي ُحذَْيفَةَ ِفي َبْيٍت َواِحٍد، َويََرانِي َوأََنا فَْضلٌ، َوقَْد أَنَْزلَ اللَُّه ِفيهِْم َما قَْد

أَْرِضِعيِه فَأَْرَضَعُتُه خَْمَس َرَضَعاٍت، فَُيَحرَُّم بِهِنَّ َوكَانَ :ِه؟ فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيا َرسُولَ اللَّ
  .بَِمْنزِلَِة وَلَِدَها ِمَن الرََّضاَعِة



  .َما أَسَْنَدْت َسْهلَةُ بنُت ُسَهْيلٍ
قَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، ثنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْ - ٢٠٢٠٠

َيا َرُسولَ : أَنََّها قَالَْتالرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َسْهلَةَ بنِت ُسهَْيلِ بن َعْمرٍو، امَْرأَِة أَبِي ُحذَْيفَةَ، 
  اللَِّه، إِنَّ َساِلًما َموْلَى ُحذَْيفَةَ َيْدُخلُ َعِليَّ َوُهَو ذُو ِلْحيٍَة، فَقَالَ

أَْرضِِعيهِفَأَْرضَْعُتُه، فَكَانَ َيْدُخلُ :كَْيَف أُْرِضُعُه َوُهَو ذُو ِلْحَيٍة؟ فَقَالَ: أَْرِضِعيِه، فَقُلُْت:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ْيَهاَعلَ

َعْن َسْهلَةَ  َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُهَبْيرَةَ، - ٢٠٢٠١
  .َنَعْم، إِذَا رَأَِت الَْماَء:َيا َرُسولَ اللَِّه، َتغَْتِسلُ إِْحَداَنا إِذَا اْحَتلََمْت؟ قَالَ: بنِت سَُهْيلٍ، أَنََّها قَالَْت

  .َسْهلَةُ بنُت عَاِصمِ بن َعِديٍّ اَألْنصَارِيَّةُ
َيْعقُوُب بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زِيَاٍد الْقَطََوانِيُّ، ثنا  - ٢٠٢٠٢

عَْبُد الَْعزِيزِ بن ِعْمَرانَ، َعْن َسِعيِد بن زَِياٍد الُْمكِْتبِ، َعْن َحفْصِ بن ُعَمَر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن  ُمَحمٍَّد الزُّهْرِيُّ، ثنا
ِه َصلَّى وُِلْدُت بِحَُنْينٍ َيْوَم فََتَح َرُسولُ اللَّ: َسِمْعُت َجدَِّتي َسْهلَةَ بنَت َعاِصمِ بن َعِديٍّ األَْنَصارِيَّةَ، َتقُولُ: َعْوٍف، قَالَ

سَهَّلَ اللَُّه أَْمَركُْم، َوضََرَب ِلي بَِسْهمٍ، وَزوَّجَنِي َعْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحَنيًْنا، فََسمَّانِي َسْهلَةَ، َوقَالَ
  .َيْوَم ُوِلْدُت

  .ُسَبْيَعةُ بنُت الْحَارِثِ اَألْسلَِميَّةُ
  .بنُت الْحَارِِث َما أَسَْنَدْت ُسَبْيَعةُ

نِ الشَّْعبِيِّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن َداُودَ بن أَبِي هِْنٍد، َع - ٢٠٢٠٣
ا َعْن أَْمرَِها، فَكَتََبْت إِلَْيهَِما أَنََّها َعْن َمْسُروقٍ، َوَعْمرِو بن ُعْتَبةَ، أهنما كتبا إىل سبيعة بنت احلارث األسلمية يسأالهن

  َوَضَعْت بَْعَد َوفَاِة َزْوجَِها بَِخْمسٍ َوِعشْرِيَن، فَُهيِّأَْت ِلطَلَبِ الْخَْيرِ، فََمرَّ

َوَعشًْرا، فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَْد أَْسَرْعِت اعَْتدِّي آِخَر اَألَجلَْينِ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ: بَِها أَبو السَّنَابِلِ بن َبْعكٍَك، فَقَالَ
  إِنْ َوَجْدِت زَْوًجا َصاِلًحا فََتزَوَّجِي:َوَما ذَاَك؟فَأَْخبَْرُتُه الْخََبَر، فَقَالَ:َيا َرُسولَ اللَِّه، اْسَتْغِفْر ِلي، فَقَالَ: َوَسلََّم، فَقَالَْت

الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا أَْحَمدُ بن َخاِلٍد الْوَْهبِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق،  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد - ٢٠٢٠٤
للَّهِ ُتُوفَِّي زَْوجِي َمَع َرُسولِ ا: َعْن ُمَحمَِّد بن إِبَْراِهيَم، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُسَبْيَعةَ بنِت الَْحارِِث، قَالَْت
َعُت َما ِفي بَطْنِي، فََمرَّ أَُبو َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الْوََداعِ، َوُهَو َسْعُد بن خَْولَةَ فَلَبِثُْت َبْعَدُه َشهَْرْينِ، ثُمَّ َوَض

انَ ُيرِيدُنِي ِلَنفْسِِه، َوقَْد َتهَيَّأَُت ِللنِّكَاحِ السََّنابِلِ بن بَْعكٍَك، أَُخو بين عَْبِد الدَّارِ فََدَخلَ َعلَى َحَمَويَّ، َوقَْد كَ
ال، َواللَِّه إِنَُّه َألْرَبَعةُ أَْشُهرٍ َوَعشًْرا، فَلَبِْسُت ِثَيابِي، : أَرَْدُت التََّزوَُّج، قَالَ: َما لَِك َيا سَُبْيَعةُ؟ قُلُْت: وَتَحصَّْنُت، فَقَالَ

  .َحلَلِْت فََتَزوَّجِي:ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ، فَسَأَلُْتُه، فَقَالََوجِئُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي : َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، َوُمَحمَّدُ بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ الْبَْغدَاِديُّ، قَاال - ٢٠٢٠٥
َعْبِد اللَِّه بن َعْبدِ دَّثَنِي َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمَّدٍ الدََّراَورِْديُّ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِعكْرَِمةَ، َعْن أُوَْيسٍ، َح

  اللَِّه بن ُعَمَر بن الَْخطَّابِ، َعْن أَبِيِه، َعْن



َمنِ اْستَطَاَع مِْنكُْم أَنْ َيُموَت بِالَْمِديَنِة فَلَْيُمْت، فَإِنَُّه ال :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُسَبْيَعةَ اَألْسلَِميَِّة، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّ
  .َيُموُت بَِها أََحٌد إِال كُْنُت لَُه َشِفيًعا أَْو َشهِيًدا َيْوَم الْقَِياَمِة

ْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن أَبِي حَبِيبٍ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا َع - ٢٠٢٠٦
ِه، أَنَُّه كََتَب إِلَى اْبنِ اَألْرقَمِ أَنَّ اْبَن شَِهابٍ، كََتَب َيذْكُُر أَنَّ ُعَبْيَد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ بن َمْسُعوٍد، أَْخَبَرُه َعْن أَبِي

أَفْتَانِي إِذَا َوَضْعتُ :فَقَالَْت َسلْ ُسَبْيَعةَ اَألْسلَِميَّةَ كَْيَف أََمرََها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني ُتُوفَِّي زَْوُجَها؟ أَنْ
  أَنْ أَْنِكَح
َمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي ُيوُنُس، َعنِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، ثنا أَْح - ٢٠٢٠٧

يِّ َيأْمُُرُه أَنْ أَْخَبرَنِي ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، أَنَّ أََباُه كََتَب إِلَى َعْبدِ اللَِّه بن اَألْرقَمِ الزُّْهرِ: اْبنِ ِشهَابٍ، قَالَ
َسلََّم ِت الَْحارِِث اَألْسلَِميَِّة، فََيسْأَلَُها َعْن َحِديثَِها، َوَعمَّا قَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَيْدُخلَ َعلَى ُسَبْيَعةَ بن

ُه أَنََّها كَاَنتْ َتْحَت َسْعدِ بن ِحَني أَْسقَطَْت، فَكََتَب ُعَمُر بن َعْبِد اللَِّه إِلَى َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، ُيْخبُِرُه أَنَّ ُسَبْيَعةَ أَْخبََرْت
َوَضَعْت َحْملََها بَْعَد َخْولَةَ، َوُهَو ِمْن بين َعاِمرٍ، َوكَانَ ِممَّْن َشهَِد َبْدًرا، ُتُوفَِّي َعنَْها ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ، َوِهيَ َحاِملٌ فَ

  ابِ،َوفَاِتِه، فَلَمَّا َتَعلَّْت ِمْن نِفَاِسَها َتَجمَّلَْت ِللُْخطَّ

َما ِلي أَرَاِك ُمَتَجمِّلَةً؟ لََعلَِّك ُترِيِديَن النِّكَاَح، : فََدَخلَ َعلَْيَها أَُبو السََّنابِلِ بن َبْعكٍَك َرُجلٌ ِمْن بين َعْبِد الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا
فَلَمَّا قَالَ ِلي ذَِلَك َجَمْعُت َعِليَّ ِثيَابِي : ، قَالَْت ُسَبْيعَةُإِنَِّك َواللَِّه َما أَْنِت بناِكحٍ َحتَّى َيُمرَّ َعلَْيكِ أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ َوَعْشٌر

ي قَْد َحلَلُْت َيْوَم َوَضْعتُ َحتَّى أَْمَسْيُت، فَأََتْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَسَأَلُْتُه َعْن ذَِلَك، فَأَفَْتانِي بِأَنِّ
  .التَّْزوِيجِ إِنْ َبَدا ِليَحْمِلي، َوأَمََرنِي بِ

للَِّه بن َعْبدِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد ا - ٢٠٢٠٨
ةَ بنِت الْحَارِِث َيسْأَلَُها َعمَّا أَفَْتاَها أَفَْتاَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه أَْرَسلَ َمرَْوانُ َعْبَد اللَِّه بن ُعْتَبةَ إِلَى ُسَبْيَع: اللَِّه، قَالَ

كَانَ َبْدرِيا، فََوَضَعتْ َحْملََها َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخبََرْتُه أَنََّها كَاَنتْ َتْحَت َسْعدِ بن َخْولَةَ، فَُتُوفَِّي َعْنَها ِفي َحجَّةِ الْوَدَاعِ، َو
ْت ِمْن نِفَاِسهَا، َوقَِد ْبلَ أَنْ َيْمِضي لََها أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشًْرا ِمْن َوفَاِتِه، فَلَِقَيَها أَُبو السََّنابِلِ بن بَْعكٍَك ِحَني َتَعلَّقَ

فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اِة َزْوجِِك، قَالَْتلَعَلَِّك تُرِيِديَن النِّكَاَح، إِنََّها أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ َوَعْشٌر ِمْن َوفَ: اكَْتَحلَْت، فَقَالَ
  .قَْد َحلَلِْت ِحَني َوَضْعِت َحْملَِك:َوَسلََّم، فَذَكَْرُت لَُه َما قَالَ أَُبو السَّنَابِلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  األَْنصَارِيَّةَُسلَْمى بنُت قَْيسٍ أُمُّ الْمُْنِذرِ 
  إْحَدى خَاالِت َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه

  .َعلَْيِه َوَسلََّم
ٍد، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن أَيُّوَب، َصاِحبُ الَْمغَازِي، ثنا إِْبَراهِيُم بن سَْع - ٢٠٢٠٩

َحدَّثَنِي َسِليطُ بن أَيُّوَب، َعنِ الَْحكَمِ بن ُسلَْيمٍ، َعْن أُمِِّه َسلَْمى بنِت قَْيسٍ، َوكَاَنْت إِْحَدى : ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، قَالَ
: ارِ، قَالَْتَعِديِّ بن النَّجَّ َخاالِت َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَْد َصلَّْت َمَعُه الِْقْبلََتْينِ، َوكَاَنْت إِْحَدى نَِساِء بين

َنا أَنْ ال ُنْشرَِك بِاللَِّه َشْيئًا، َوال جِئُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََبايَْعُتُه ِفي نِْسَوٍة ِمَن األَْنَصارِ، فَلَمَّا َشَرطَ َعلَْي
َوال :اٍن نَفَْترَِيهُ َبْيَن أَْيدِيَنا َوأَْرُجِلَنا، َوال َنْعِصَيُه ِفي َمْعُروٍف، قَالََنسْرَِق، َوال َنزْنِي، َوال َنقُْتلْ أَْوالَدَنا، َوال نَأِْتي بُِبْهَت

 اْرجِِعي فَاْسأَِلي َرُسولَ اللَِّه َما َحرََّم َعلَْيَنا ِمْن: فََبايَْعَناُه، ثُمَّ اْنَصَرفَْنا، فَقُلُْت الْمرَأٍَة ِمْنُهنَّ: َتْغُشْشَن أَْزوَاَجكُنَّقَالَْت
َتأُْخذُ َمالَُه فَُتَجاوُِز بِِه غَيَْرُه، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا :أَْموَالِ أَزَْواجَِنا؟ فََسأَلْتُُه، فَقَالَ



بَاَيْعُت بَاَيْعتُ : أُمِِّه َسلَْمى بنِت قَْيسٍ، قَالَْت ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َحدَّثَنِي َسِليطُ بن أَيُّوَب، َعْن
  .ِإلسَْناِد الَْحكَمَ بن ُسلَْيمٍَرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَمْن َباَيَعُه ِمَن النَِّساِء، فَذَكََر ِمثْلَُه، وَلَْم ُيذْكَْر ِفي ا

: الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ِسَناٍن الَْعَوِقيُّ، ثنا فُلَْيُح بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن - ٢٠٢١٠
  أَخَْبرَنِي أَيُّوُب بن

االتِ َرسُولِ اللَّهِ َدى َخَعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْنصَارِيُّ، َعْن َيْعقُوبَ بن أَبِي َيْعقُوَب، َعْن أُمِّ الُْمْنِذرِ اَألْنصَارِيَِّة، َوكَاَنتْ إِْح
َدَخلَ َعِليَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه َعِليٌّ، َوَعِليٌّ َناِقٌه ِمْن َمرِضٍ، َوِفي : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت

ال َتأْكُلْ ِمْن ذَا فَإِنَُّه ال :لَْيِه َوَسلََّم ِمْنُه َوُهَو قَاِئٌم، َوَعِليٌّ َمَعُه، فَقَالَالْبَْيِت ِعذٌْق ُمَعلٌَّق، فَأَكَلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع
  .كُلْ ِمْن َهذَا فَإِنَُّه أَْوفَُق لََك:ُيَواِفقُكَفََجلََس فََصَنْعُت لَُه ِسلْقًا، َوَشِعًريا، فَقَالَ

  َسلَْمى اْمرَأَةُ أَبِي َرافِعٍ
 َصفَِّيةَ بنِت لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُيقَالُ َمْوالةُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُيقَالُ َمْوالةَُمْولَى َرُسولِ ال
  .َعْبدِالُْمطَِّلبِ
ثنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ : ْضَرِميُّ، قَاالَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ، وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْح - ٢٠٢١١

، َعْن َجدَِّتِه َسلَْمى، الْحَِزاِميُّ، ثنا َمْعُن بن ِعيَسى، ثنا فَاِئٌد، َموْلَى َعبَّاٍد، َعْن َمْوالُه ُعَبْيِد اللَِّه بن َعِليِّ بن أَبِي َراِفعٍ
  َوَسلََّمَيكَْرُه أَنْ يُْؤَخذَ ِمْن َرأْسِ الطََّعامِ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: قَالَْت

دَّثَنِي فَاِئدٌ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الَْموالِ، َح - ٢٠٢١٢
كَانَ : عٍ، َعْن َجدَِّتِه َسلَْمى، َوكَاَنتْ َخاِدًما ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْتَمْولَى َعِليِّ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َراِف

  كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا اْشَتكَى أََحٌد

  .اذَْهْب فَاْخِضْبَها بِالِْحنَّاِء:اذَْهْب فَاحَْتجِْمَوإِذَا اْشَتكَى رِْجلَُه، قَالَ:ِمنَّا رَأَْسُه، قَالَ
اللَِّه، َعْن ُعَبْيِد َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا زَْيُد بن الُْحَبابِ، ثنا فَاِئٌد، َموْلَى ُعَبْيِد  - ٢٠٢١٣

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال ُتِصيُبُه قَْرحَةٌ، َوال :ى اُمُّ َراِفعٍ، قَالَْتَحدَّثَْتنِي َسلَْم: اللَِّه بن َعِليِّ بن أَبِي َرافِعٍ، قَالَ
  .َشْوكَةٌ إِال َوَضَع َعلَْيَها حِنَّاَء

بن َسْعٍد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َعْن ِهَشامِ  - ٢٠٢١٤
  .بَْيٌت ال َتْمَر ِفيِه ال طََعاَم ِفيِه:َعِليِّ بن أَبِي َراِفعٍ، َعْن َجدَِّتِه َسلَْمى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ِغَريِة بن َنِشيٍط الَْمْخُزوِميُّ الِْمصْرِيُّ، ثنا َسِعيدُ بن َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن َحْمَزةَ بن الُْم - ٢٠٢١٥
أَْخبَرَنِي ُعَبْيُد اللَِّه بن أَبِي َرافِعٍ، َعْن أُمِِّه، : ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن َزكَرِيَّا، َعْن َحارِثَةَ بن ُمحَمٍَّد، قَالَ

بَْيٌت ال َتْمَر ِفيهِ :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْتَوكَاَنْت خَاِدًما ِللنَّبِيِّ َصلَّ
  .جِيَاٌع أَْهلُُه
ا الْفَُضْيلُ بن ُسلَْيَمانَ، ثنا فَاِئٌد، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثن - ٢٠٢١٦

َدَخلُْت َعلَى الَْحَسنِ بن َعِليٍّ، َوَعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ، :َمْولَى ُعَبْيدِ اللَِّه بن أَبِي َراِفعٍ، أَنَّ َجدََّتهُ َسلَْمى أَْخَبَرتُْه، قَالَْت
  صِِفي: َوَعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، فَقَالُوا



َيا بينَّ إِذًا ال َتشَْتُهوَنُه الَْيْوَم، فَقُْمُت فَأََخذُْت : اًما ِممَّا كَانَ يُْعجُِب النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْلُُه، فَقَالَْتلََنا طََع
كَانَ النَّبِيُّ : َعلَْيِه الْفُلْفُلِ فَقَرَّْبُتُه إِلَْيهِْم، َوقُلُْت َشِعًريا فَطََحَنُتُه، وَنَسفُْتُه َوَجَعلُْت ِمْنُه ُخْبَزةً َوكَانْ أَْدَمهَ الزَّْيِت، َوَنثَْرُت

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيِحبُّ َهذَا
نَ، ثنا فَاِئٌد، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا فَُضْيلُ بن ُسلَْيَما - ٢٠٢١٧

ثَ أََبا َراِفعٍ إِلَى بين أَُميَّةَ بن َزْيدٍ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعِليٍّ، أَنَّ َجدََّتُه َسلَْمى أَْخبََرْتُه،أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بََع
  .َيقُْتلُ الِْكالَب، َوبََعثَ َرُجال آَخرَ بِقَْتلِ الِْكالبِ

، ثنا فَاِئٌد، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا فَُضْيلُ بن ُسلَْيَمانَ - ٢٠٢١٨
ِفعٍ، أَنَّ َجدََّتُه َسلَْمى مَْوالِة َرُسولِ َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن َعِليِّ بن أَبِي َرا: َمْولَى ُعَبْيدِ اللَِّه بن َعِليِّ بن أَبِي َرافِعٍ، قَالَ

خَزِيرَةً، وقَرََّبْتها فَأَكَلَ َوَمَعُه نَاٌس  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخَبرَْتَها أَنََّها َصَنَعْت لَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َسلََّم، فَأََخذَها قَِليلٌ، فََمرَّ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعرَابِيٌّ، فََدَعاُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوِمْن أَْصَحابِِه، فَبَِقَي ِمْنَها 

  مِّ اللََّه، َوكُلْ ِمْن أَْدَناَها َتْشَبعْفََشبَِعَس:َضْعهُثُمَّ قَالَ:اَألعَْرابِيُّ كُلََّها بَِيِدِه، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعثَْمةَ، ثنا ُموَسى ِمْنَها َوفََضلَْت فَْضلَةٌ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ، ثنا ِهاللُ بن بِشْرٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدِ بن 
اللَِّه بن َعِليِّ بن أَبِي َراِفعٍ، أَنَّ َجدََّتُه َسلَْمى أَْخبََرْتُه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى  بن َيْعقُوَب الزَّْمِعيُّ، َعْن فَاِئٍد، َموْلَى ُعَبْيِد

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرَها ذَاَت َيْومٍ فََصنََعْت لَُه خَزِيرَةَ، فَذَكََر َنْحَوُه
لٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي الُْمقَدَِّميُّ، ثنا فَُضْيلُ بن ُسلَْيَمانَ، ثنا فَاِئٌد، َموْلَى َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَب - ٢٠٢١٩

ذَِلَك َعثَ إِلَى أَبِي َراِفعٍ بَِشاٍة، َوُعَبْيِد اللَِّه بن َعِليٍّ، أَنَّ َجدََّتهُ َسلَْمى أَْخَبَرتُْه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َب
بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َراجًِعا َيْوَم الَْخْنَدقِ ِفيَما أَْعلَُم، فََصالَها أَُبو َراِفعٍ، َوَجَعلََها ِفي ِمكَْتلٍ ثُمَّ اْنطَلََق بَِها، فَلَِقَيُه النَّ

َيا أََبا :َيا أََبا َراِفعٍ، َناوِلْنِي الذَِّراَعفََناَولُْتُه، ثُمَّ قَالَ:اَولُْتُه، ثُمَّ قَالََيا أََبا َراِفعٍ، َناوِلْنِي الذَِّراَعفََن:ِمَن الْخَْنَدقِ، فَقَالَ لَُه
  لَْو َسكَتَّ لََناَولْتَنِي َما َسأَلُْتَك:َيا َرسُولَ اللَِّه، َهلْ ِللشَّاةِ إِال ِذَراَعْينِ؟ فَقَالَ: َراِفعٍ، َناوِلْنِي الذَِّراَعفَقَالَ

ِعيُّ، ثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا إِبَْراِهيمُ بن َعِليِّ بن الَْحَسنِ الرَّاِفَحدَّ - ٢٠٢٢٠
َعلَْيِه َوَسلََّم بِاَألسْوَاقِ،  إِنِّي لََمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه: َعْن ُمَحمَِّد بن الْفَْضلِ الرَّاِفِعيُّ، َعْن َجدَِّتِه َسلَْمى، أَنََّها قَالَْت

  لََيطْلَُعنَّ َعلَْيكُمْ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة إِذْ َسِمْعُت:فَقَالَ

  .الَْخْشفَةَ، فَإِذَا َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه
، ح َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا َعْمُرو بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ - ٢٠٢٢١

ثنا َيْعقُوبُ بن إِبَْراهِيَم بن َسْعٍد، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، ثنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن : ُمَحمٍَّد النَّاِقُد، قَاال
َيا َرسُولَ اللَِّه، َيْضرِبُنِي، فَقَالَ : اَءْت َسلَْمى اْمَرأَةُ أَبِي َراِفعٍ َتْشكُو َزْوَجَها أََبا َرافِعٍ، فَقَالَْتَج: أَبِيِه، َعْن َعاِئشَةَ، قَالَْت

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّهُ : الَْتبِمَ ُتْؤذِيَنُه؟فَقَ:إِنََّها ُتْؤذِينِي، فَقَالَ لََها: َما لََك وَلََها؟فَقَالَ:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َمْن خََرَج ِمْنُه رِيٌح فَلُْيِعدِ :إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َخَرَجْت ِمْنُه رِيٌح، َوقَاَم ُيصَلِّي، فَقُلُْت

  .ال َتضْرِْبهَا:َوقَالَ الُْوُضوَءفََتَبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُبكَْيُر بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، ثنا أَُبو َبكْرٍ الَْحنَِفيُّ، ثنا  - ٢٠٢٢٢

َيا : لَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنََّها قَالَْتِمْسَمارٍ، أَْخبََرنِي زَْيُد بن أَسْلََم، َعْن َسلَْمى أُمِّ بين أَبِي َرافِعٍ، َمْو
َهذَا ِلي، َوقُوِلي سُْبَحانَ : اللَُّه أَكَْبُر َعَشَر مَِرارٍ َيقُولُ اللَُّه: قُوِلي:َرسُولَ اللَِّه أَْخبِْرنِي بِكَِلَماٍت َوال ُتكِْثْر َعلَيَّ، فَقَالَ



  .قَْد فََعلُْت: قَْد فََعلُْت، فََتقُوِلَني َعْشَر ِمرَارٍ َوَيقُولُ: َهذَا ِلي، َوقُوِلي اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َيقُولُ: َيقُولُ اللَُّه اللَِّه َعْشَر ِمرَارٍ
  َسلَْمى بنُت ُعَمْيسِ بن َمعَْبٍد

  الَْخثَْعِميَّةُ أُْخُت أَْسَماَء
ْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد بن إِْبَراهِيَم بن َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َح - ٢٠٢٢٣

  .اَألخََواُت الُْمْؤِمنَاُتفَذَكَرَ الَْحِديثَ:ُعقَْبةَ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .ُت َنْصرٍ الُْمحارِبِيَّةُ ُيقَالُ لََها ُصْحَبةٌَسلَْمى بن
ن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث، ثنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ، َعْن ُمَحمَِّد ب - ٢٠٢٢٤

سَأَلُْت َعاِئَشةَ َعْن َعَتاقَِة َولَِد الزَِّنا، : رٍ الُْمحارِبِيَِّة، قَالَْتإِْسحَاَق، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ، َعْن َسلَْمى بنتِ َنْص
  .فقالتأَْعِتِقيِه

  ُسَميَّةُ بنُت َخَباٍط
ِفي ذَاِت اللَِّه ُعذَِّب  َمْوالةُ أَبِي ُحذَْيفَةَ بن الُْمِغَريِة بن َعْبِداللَِّه بن ُعَمَر بن َمْخُزومٍ أُمُّ َعمَّارِ بن يَاِسرٍ َوكَاَنْت ِممَّْن

  .َرِضَي اللَُّه َعْنَها
 ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا إِبَْراهِيُم بن َسِعيدٍ الَْجْوَهرِيُّ، ثنا أََسُد بن َخاِلٍد، َعْن - ٢٠٢٢٥

َسِمْعُت : ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، َعْن ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ، قَالَبن قَْرمٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي زِناٍد
  اْصبِرُوا آلَ يَاِسرٍ َمْوِعُدكُمُ الَْجنَّةُ:َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ألَبِي َعمَّارٍ، َوأُمِّ َعمَّارٍ

  .ْخُت َعِديِّ بن َحاِتمٍُسفَاَنةُ بنُت حَاِتمٍ الطَّاِئيِّ أُ
  .السَّْوَداُء بنُت َعاِصمِ بن خَاِلِد بن ِضرَارِ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبدِاللَِّه بن قَْرِط بن َرزَاحِ بن َعِديِّ بن كَْعبٍ

  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن - ٢٠٢٢٦

اْنطَلِِقي :أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُألبَايَِعُه، فَقَالَ: َنا َناِئلَةُ، َعْن أُمِّ َعاِصمٍ، َعنِ السَّوَْداِء، قَالَْتالَْخطَّابِ، َحدَّثَ
  .فَاْخَتضِبِي، ثُمَّ َتعَالَى َحتَّى أُبَايَِعِك

يُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو إِْسحَاَق اَألزِْديُّ، َحدَّثَْتَنا نَاِئلَةُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِم - ٢٠٢٢٧
َعالَى اْنطَلِِقي فَاخَْتِضبِي، ثُمَّ َت:أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُألبَايَِعُه، فَقَالَ: َعْن أُمِّ َعاِصمٍ، َعنِ السَّوَْداِء، قَالَْت

  .َحتَّى أُبَايَِعِك
  .السَّْوَداُء بنُت َخلَِف بن ضَِرارِ بن َعْبدِاللَِّه بن قَْرِط بن َزرَاحِ بن َعِديِّ بن كَْعبٍ

  .ُسْعَدى الْمُرِّيَّةُ اْمرَأَةُ طَلَْحةَ بن ُعبَْيِد اللَِّه
ونُ بن إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الْوَهَّابِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا هَاُر - ٢٠٢٢٨

َمرَّ : َدى الْمُرِّيَِّة، قَالَْتالْقَنَّاُد، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َيحَْيى بن طَلَْحةَ، َعْن أُمِِّه ُسْع
َما لََك أََساءَْتَك إِْمَرةُ اْبُن َعمَِّك؟ : َوفَاِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمكَْتِئٌب، فَقَالَ لَُهُعَمُر بِطَلَْحةَ َبْعَد 

َيقُولَُها ِعْنَد َمْوِتهِ إِال كَاَنتْ  إِنِّي َألْعلَُم كَِلَمةً ال:ال، وَلَكِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: فَقَالَ
أََنا أَْعلَُمَها : مَاَت، فَقَالَ ُعَمُرُنوًرا ِفي َصِحيفَِتِه، َوإِنَّ َجَسَدُه َورُوَحُه لََيجَِداِن لََها رَْوًحا ِعْنَد الَْمْوِتفََما سَأَلُْتُه َعْنَها َحتَّى 

  َم َشْيئًا أَْنَجى لَُه مِْنهَاِهَي الَِّتي أََراَد َعلَْيَها َعمَُّه فَلَْو َعِل



  .َألَمَره
  .ُسْعَدى اْمَرأَةٌ أُخَْرى لَمْ ُتْنَسْب

ثنا ُمَعلَّى بن أَْسَعدَ الَْعمِّيُّ، ثنا َعْبدُ الَْواِحِد بن زَِياٍد، َعْن : َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، قَالَ - ٢٠٢٢٩
َدَخلَ َعلَى : ْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َجدَِّتهِ ُسْعَدى أَْو أَْسَماَء، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُعثَْمانَ بن َحِكيمٍ، َع

ةٌ، َوإِنِّي أََخاُف الَْحْبَس، إِنِّي اْمَرأَةٌ ثَِقيلَ: َيا َعمَّةُ ُحجِّيفَقَالَْت:ُضَباَعةَ بنِت الزُّبَْيرِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، فَقَالَ لَهَا
  .ُحجِّي َواشَْترِِطي أَنَّ َمِحلِّيَ َحْيثُ ُحبِْسُت:فَقَالَ

  ُسَدْيَسةُ َمْوالةُ َحفَْصةَ بنِت ُعَمَر
ي، َعْن إِسَْرائِيلَ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن الْفَْضلِ بن ُمَوفَّقٍ، ثنا أَبِ - ٢٠٢٣٠

إِنَّ الشَّْيطَانَ لَْم َيلَْق ُعَمَر ُمْنذُ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: األَْوَزاِعيِّ، َعْن ُسدَْيَسةَ َمْوالِة حَفَْصةَ، قَالَْت
  .أَْسلََم إِال َخرَّ ِلَوْجهِِه

 َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوِهَي أُمُّ َعْبِدالرَّْحَمنِ بن َحسَّانَ بن ثَابٍِت، كَانَ الُْمقَْوِقُسِسريِيُن أُْخُت َمارَِيةَ سَرِيَّةُ 
لََدْت لَُه َعْبَدالرَّْحَمنِ بن فََو َمِلُك الِْقْبِط أَْهَدى أُْختََها إِلَي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََوَهَبَها ِلَحسَّانَ بن ثَابٍِت

  .َحسَّانَ
ثَنِي أَُساَمةُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُجَباَرةُ بن ُمْغِلسٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر الَْواِقِديُّ، َحدَّ - ٢٠٢٣١

َحضَْرُت َمْوَت إِْبَراهِيمَ : بن َحسَّانَ بن ثَابٍِت، َعْن أُمِِّه ِسريِيَن، قَالَْت بن َزْيٍد، َعنِ الُْمْنِذرِ بن ُعَبْيٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ
  ابْنِ

مَّا َماَت َنَهاَنا َعنِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكُْنُت كُلََّما ِصْحُت َوأُخِْتي، َوَصاَح النَِّساُء ال يَْنَهانَا، فَلَ
َزْيٍد َوأََنا أَْبِكي  َوَحَملَُه إِلَى َشِفريِ الْقَْبرِ، َوالْعَبَّاسُ إِلَى َجْنبِِه، َوَنَزلَ ِفي قَبْرِِه الْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ، َوأَُساَمةُ بنالصَّيَّاحِ، 

إِنََّها ال ُتكَْسفُ :لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَهذَا ِلمَْوِتِه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى ال: ِعْنَد قَْبرِِه، وكََسفَتِ الشَّْمُس، فَقَالَ النَّاُس
َيا َرُسولَ : َها أَنْ ُتَسدَّ، فَِقيلَِلَمْوِت أََحٍد َوال ِلحََياِتهَِورَأَى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فُْرَجةً ِفي الْقَْبرِ، فَأََمَر بِ

وَّلِ ا َتْنفَُعُه، َوال َتضُرُُّه، وَلَِكْن َتُضرُّ بَِعْينِ الَْحيَِّومَاَت َيْوَم الثُّالثَاِء لَِعْشرٍ َخلَْونَ ِمْن َربِيعٍ اَألأََما أَنََّه:اللَِّه َهلْ َتْنفَُعُه؟ فَقَالَ
  .َسَنةَ َعْشرٍ
َزبَالَةَ الَْمْخُزوِميُّ، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، ثنا ُمحَمَُّد بن الَْحَسنِ بن  - ٢٠٢٣٢

نِ بن َحسَّانَ بن ثَابٍِت، بن طَلَْحةَ التَّْيِميِّ، َعْن إِْسحَاَق بن إِْبَراِهيَم بن َعْبدِ اللَِّه بن حَارِثَةَ بن النُّْعَماِن، َعْن َعْبِد الرَّْحَم
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكُلََّما ُحِضَر اْبُن َرسُولِ اللَِّه : َعْن أُمِِّه ِسريِيَن، قَالَْت

اُس، َوُجِعلَ ْيِه َوَسلََّم َوالْعَبَِّصْحُت أََنا َوأُْخِتي َنَهاَنا َعنِ الصَّيَّاحِ، َوغَسَّلَُه الْفَْضلُ بن الَْعبَّاسِ، َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  فَنََزلَ ِفيَعلَى َسرِيرٍ، ثُمَّ حُِملَ فََرأَْيُتُه جَاِلًسا َعلَى َشِفريِ الْقَْبرِ إِلَى َجْنبِهِ الْعَبَّاسُ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، 

النَّاُس : َحٌد، وُخسِفَِت الشَّْمُس َيوَْمِئٍذ، فَقَالَقَْبرِِه الْفَْضلُ بن َعبَّاسٍ، وَأَُساَمةُ بن َزْيٍد َوأََنا أَصِيُح ِعْندَ الْقَْبرِ َوَما َنهَانِي أَ
ال ُيْخَسُف ِلمَْوِت أََحٍد َوال ِلحََياِتهَِورَأَى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى :ِلَمْوِت إِْبَراِهيَم، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إِنَّ الَْعْبدَ إِذَا َعِملَ َعَمال أََحبَّ اللَُّه أَنْ ُيْتقَِنُهَوَماتَ َيْوَم الثُّالثَاِء :َبنِ، فَأََمرَ أَنْ ُتَسدَّ، فَقَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فُْرَجةً ِفي اللَّ
  .َألْرَبعٍ َخلَْونَ ِمْن َربِيعٍ األَوَّلِ َسَنةَ َعْشرٍ 

  .َسرَّاُء بنُت َنبَْهانَ الَْغَنوِيَّةُ



ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو عَاِصمٍ الضَّحَّاُك بن َمْخلٍَد، ثنا َربِيَعةُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن ِحْصنٍ  َحدَّثََنا أَُبو - ٢٠٢٣٣
ى اللَُّه َعلَْيِه َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّ: َحدَّثَْتنِي َسرَّاُء بنُت نَْبَهانَ، َوكَاَنْت َربَّةَ َبْيٍت ِفي الَْجاِهِليَِّة، قَالَْت: الَْغنَوِيُّ، قَالَ

اللَُّه : َوُهَو الَْيْوُم الَِّذي َتْدُعونَ َيْوَم الرُّوسِ، قَالُوا: َهلْ َتْدُرونَ أَيُّ َيْومٍ َهذَا؟قَالَْت:َوَسلََّم، َيقُولُ ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ
إِنَّ َهذَا :اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، قَالَ: ْدُرونَ أَيُّ َبلٍَد َهذَا؟قَالُواَهلْ َت:إِنَّ َهذَا أَْوَسطُ أَيَّامِ التَّْشرِيِققَالَ:َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ

حََراٌم  إِنِّي ال أَْدرِي ِلَعلِّي ال أَلْقَاكُْم بَْعَد َهذَا، أَال َوإِنَّ ِدَماَءكُْم، َوأَمَْوالَكُْم، َوأَْعرَاَضكُْم َعلَْيكُْم:الَْمشَْعُر الْحََراُمثُمَّ قَالَ
 أَْدَناكُْم أَقْصاكُْم، أَال َهلْ ْرَمِة َيوِْمكُْم َهذَا ِفي َبلَدِكُْم َهذَا، حَتَّى َتلْقَْوا َربَّكُْم فََيسْأَلُكُْم َعْن أَْعَماِلكُْم، أَال فَلُْيَبلِّغْكَُح

  َبلَّْغُتفَلَمَّا قَِدَم الَْمدِيَنةَ لَْم َيلَْبثْ

  .إِال قَِليال َحتَّى مَاَت
ا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا يَزِيُد بن َعْمرِو بن الَْبَراِء الَْغَنوِيُّ، ثنا أَْحَمُد بن الَْحارِثِ َحدَّثََن - ٢٠٢٣٤

ِفي دَارِ ِكالبٍ فَأََصابُوا  اْحَتفََر الَْحيُّ: َحدَّثَْتَنا َشاِكَيةُ بنُت الْجَْعِد، َعْن َسرَّاَء بنتِ َنْبَهانَ الَْغنَوِيَِّة، قَالَْت: الَْغسَّانِيُّ، قَالَ
اْحَتفَرْنا، فََنافَُروُهْم ذَِلَك إِلَى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقََضى : َداُرَنا، َوقَالَ الَْحيُّ: كَْنًزا َعادِيا، فَقَالَ ِكالٌب

يبِنا ِمْن ذَِلَك مِائَةً ِمَن النََّعمِ، فَأََتيَْنا بَِها الَْحيَّ فَأََراَد الُْمصَّدُِّق أَنْ ُيْصِدقَنا بِِه ِللَْحيِّ َوأََخذَ ِمنُْهُم الُْخُمَس فَاْشتََرْيَنا بنِص
ال فَال َشْيَء َعلَْيكُْم ِفي إِنْ كُنُْتْم َجَعلُْتُموَها َمَع غَْيرَِها وَإِ:فَأََبْيَنا َعلَْيِه، َوأََتْيَنا النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ذَِلَك، فَقَالَ

َوُهوَ إِنَّ الُْمصَّدِّقَ إِذَا اْنَصَرَف َعنِ الْقَْومِ َوُهَو َعْنُهْم رَاضٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم، َوإِذَا اْنَصَرَف :َهذَا الَْعاِمَوقَالَ
  .َعلَْيهِْم َساِخطٌ َسِخطَ اللَُّه َعلَْيهِْم

: ْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا يَزِيُد بن َعْمرِو بن الَْبَراِء الَْغَنوِيُّ، ثنا أَْحَمُد بن الَْحارِِث، قَالََحدَّثََنا الُْحَس - ٢٠٢٣٥
ُمنَاالنَّبِيَّ َصلَّى سَأَلَ ُنَصْيٌب غُالمَُنا غُال: َسِمْعُت سَرَّاَء بنَت َنْبَهانَ الَْغَنوِيَّةَ، َتقُولُ: َحدَّثَْتَنا َشاِكَيةُ بنُت الْجَْعِد، قَالَْت

اقُْتلُوا َما ظَْهَر ِمنَْها كَبَِريها وَصغَِريها، أَْسَوَدها :فََسِمْعُتُه َيقُولُ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْحَيَّاِت، َما َيقُْتلُ مِْنَها؟ قَالَْت
  النَّارِ، َومَْن وأَبَْيَضها، فَإِنَّ َمْن قََتلََها ِمْن أُمَِّتي كَاَنْت ِفَداًء لَُه ِمَن

  .قََتلَْتُه كَانَ َشهِيًدا
  .َسالَمةُ بنُت َمْعِقلٍ الُْخَزاِعيَّةُ

لََمةَ، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَُبو َجعْفَرٍ النُّفَْيِليُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن َس - ٢٠٢٣٦
بِ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، ثنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعنِ الَْخطَّاُمَحمَُّد بن 

ْمرٍو فَاْسَتَسرَنِي، قَِدَم بِي َعمِّي ِفي الَْجاِهِليَِّة فََباَعنِي ِمَن الُْحبَابِ بن َع: َصاِلحٍ، َعْن أُمِِّه َسالَمةَ بنِت َمْعِقلٍ، قَالَْت
ثُونَ بنَواِضحِهِْم، فَكَانَ فََولَْدُت لَُه عَْبَد الرَّْحَمنِ بن الْحَُبابِ، َوكَانَ إِذَا كَانَ الرَّبِيُع َعطَّلُوا النَّْخلَ ِمَن السَِّقيِّ، فََيْبَع

اَدْيُت َعلَْيِه َحتَّى أَْعَتَم َعلَْيِه، فَخََرْجُت َعاًما ِمْن ِتلَْك اَألْعوامِ َيْبَعثُنِي بناِضِحِه، فَُربََّما َمكَثُْت شَْهَرْينِ أَْرَعاُه، َوُربََّما َتَم
: َني َيا َسالَمةُ ِفي الدَّْينِ، فَقُلُْتكََما كُْنُت أَخُْرُج فَُتُوفَِّي َخلِْفي، َوَتَرَك َدْيًنا فَلَمَّا قَِدْمُت،قَالَتْ ِلَي اْمرَأَُتُه اآلنَ وَاللَِّه ُتَباِع

َمْن :ُتهُ َخَبرِي فَقَالَكَانَ اللَُّه قََضى ذَِلَك َعِليَّ اْحَتَسْبُت، فَجِئُْت فَجِئُْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبْر إِنْ
أَْعِتقُوَها فَإِذَا :ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَخُوُه أَُبو الُْيْسرِ بن َعْمرٍو، فَُدِعَي فَقَالَ َرُسولُ اللَّ: َصاِحُب َترِكَِة الُْحبَابِ؟قَالُوا

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرِقيٌق فََدَعا أََبا َسِمْعُتْم بَِرِقيقٍ قَِدَم َعلَْيَنا فَائْتُونِي أُعَوُِّضكُْم ِمْنَهافَأَْعَتقُوَها َوقَِدَم َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ا
  ْن َهذَا الرَِّقيقِ غُالًما الْبنِ أَخِيكَفَاْنطَلََق فَأََخذَ غُالًما ضَِعيفًاُخذْ ِم:الُْيْسرِ فَقَالَ



خِفُْتُهْم َواللَِّه َعلَى اْبنِ أَِخي، فََما لَبِثَ أَنْ : َما َمَنَعَك أَنْ َتأُْخذَ ِمَن األقْوِياِء؟ فَقَالَ: َسِقيًما، َوتََرَك أَِشدَّاَء أقوياَء، فَقُلُْت
َواللَِّه َما أَْعتَقَُهْم ُعَمُر إِال بَِهذَا : فََحدَّثُْت رَبِيَعةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بَِهذَا الَْحِديِث، فَقَالَ: ْبُن إِْسحَاَقَماَت، قَالَ ا
  .الَْحِديِث

  .َسالَمةُ بنُت الُْحرِّ الَْجْعِفيَّةُ
اللَِّه بن َداُوَد، َعْن أُمِّ َداُوَد الْوَابِِشيَِّة، َعْن َسالَمةَ بنِت الْحُرِّ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َعْبُد  - ٢٠٢٣٧

: َيا َسالَمةُ، بَِم َتْشَهِديَن؟قُلُْت:َمرَّ بِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُبُدوِّ اِإلْسالمِ َوأََنا أَرَْعى، فَقَالَ: قَالَْت
  . إِلََه إِال اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، فَتََبسَّمَ ضَاِحكًاأَشَْهُد أَنْ ال
ثنا : اِعيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َحمَّادٍ الَْحْضَرِميُّ، َوأَُبو ِهَشامٍ الرِّفَ - ٢٠٢٣٨
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : نِي أُمُّ غَُرابٍ، َعْن َعِقيلَةَ، َمْوالِة أُمِّ الَْبنَِني، َعْن َسالَمةَ بنِت الُْحرِّ، قَالَْتَحدَّثَْت: َوِكيٌع، قَالَ

  ِفي ثَقِيٍف كَذَّاٌب، َوُمبٌِري:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا : ِميُّ، َوُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَر - ٢٠٢٣٩

ثنا َوِكيُع بن الَْجرَّاحِ، َحدَّثَْتَنا أُمُّ غُرَابٍ، َعنِ اْمَرأٍَة يُقَالُ لََها : ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَالَ: الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، قَالَ
  َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،: ، َعْن َسالَمةَ بنِت الُْحرِّ، أُْخِت خَْرَشةَ بنِت الُْحرِّ، قَالَْتَعِقيلَةُ

َعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم َيأِْتي َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ َيقُوُمونَ َساَعةً ال َيجُِدونَ إَِماًما ُيَصلِّي لَُهْم، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْم:َيقُولُ
ثنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ الْفََزارِيُّ، َعْن طَلَْحةَ، َعْن أُمِّ : بن َعمَّارٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، قَاال

َسِمْعُت َرُسولَ : لََها َعِقيلَةُ، أَْو ُعقَْيلَةُ، َعْن َسالَمةَ بنِت الُْحرِّ، قَالَْتأَْخبََرْتنِي مَْوالةٌ لَِبنِي فَزَاَرةَ ُيقَالُ : غَُرابٍ، قَالَْت
  .إِنَّ ِمْن أَْشرَاِط السَّاَعِة أَنْ يََتَدافَعَ أَْهلُ الَْمْسجِدِ ال َيجُِدونَ أََحًدا ُيَصلِّي لَُهْم:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .بنُت َنهِيٍكَسْمَراُء 
 َيحَْيى بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُمَحمَُّد بن َيزِيَد الَْواسِِطيُّ، َعْن أَبِي َبلْجٍ - ٢٠٢٤٠

َعلَْيَها ِدْرعٌ :بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمرَأَْيُت َسمَْراَء بنَت َنهِيٍك، َوكَاَنْت قَدْ أَْدرَكَِت أَْدَركَِت النَّ: أَبِي ُسلَْيمٍ قَالَ
  .غَِليظٌ، َوِخَماٌر غَِليظٌ، بَِيِدَها َسْوطٌ ُتؤَدُِّب النَّاَس، وََتأُْمُر بِالَْمْعُروِف، َوَتْنَهى َعنِ الْمُْنكَرِ

  .َسْوَدةُ بنُت ُمسْرِحٍ
َرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن طَرِيٍف الَْبجَِليُّ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْض - ٢٠٢٤١

ثنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن َعِليِّ بن ُمَيسَّرٍ، َعْن ُعَمَر بن ُعَمْيرٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن فَْيُروَز، َعْن َسْوَدةَ : ضَِراُر بن ُصَرٍد، قَاال
فََجاَء َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : كُْنُت ِفيَمْن َحَضَر فَاِطَمةَ ِحنيَ َضرََبَها الَْمخَاُض ِفي نِْسَوٍة، قَالَْت: ، قَالَْتبنِت ُمسْرِحٍ

  إِنَّهَا: كَْيَف ِهَي؟قُلَْنا:َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

فََوَضَعْت فَلَفَفُْتُه ِفي ِخْرقٍَة صَفَْراَء وحَنَّكُْتُه، فََجاَء َرسُولُ : ْيٍءقَالَْتإِذَا ِهَي َوَضَعْت فَال َتْسبِِقينِي ِفيِه بَِش:لََتْجَهُد، قَالَ
: قَْد َوَضَعْت َيا َرسُولَ اللَِّه ولَفَفُْتُه ِفي ِخْرقٍَة وحَنَّكُْتُه، قَالَْت: كَْيَف ِهَي؟قُلُْت:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

 أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َمْعِصَيِة اللَِّه، َوَمْعِصَيِة َرسُوِلِه َحنَّكُْتُه، ولَفَفْتُُه، َولَمْ أَجِْد ِمْن ذَِلَك ُبدا،: َعَصيِْتينِيقُلُْت قَْد:فَقَالَ
َما :ِفيِه، وألْبَاُه بَرِيِقِه فََجاَء َعِليٌّ، فَقَالَ ائِْتينِي بِِه فَأَلْقَى َعْنُه الِْخْرقَةَ الصَّفَْراَء، ولَفَُّه ِفي ِخْرقٍَة َبْيَضاَء، َوَتفَلَ ِفي:قَالَ

  .ال، َولَِكنَُّه َحَسٌن، َوَبْعَدهُ ُحَسْيٌن، َوأَْنَت أَُبو َحَسنِ الَْخيْرِ:أَْسَمْيُتُه َجعْفًَرا َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: َسمَّْيُتُه َيا َعِليُّ؟قَالَ
  .َباُب الشِّنيِ



  .ِه بن َهاِشمِ بن َخلَِف بن َعْبِد َشْمسٍ أُمُّ ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَِشفَاُء بنُت َعْبدِ اللَّ
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا طَاِهُر بن أَبِي أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ، ثنا خَاِلدُ بن إِلَْياَس - ٢٠٢٤٢

َحثَْمةَ َعنِ الشِّفَاِء بنِت َخلٍَف، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتسْقَى َيْوَم الُْجُمَعِة ِفي َبكْرِ بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي 
  .اْسَتْغِفرُوا رَبَّكُمْ إِنَُّه كَانَ غَفَّاًراَوحَوَّلَ رَِداَءُه:الَْمْسجِِد َوَرفََع َيَدْيِه، َوقَالَ

دِ ةُ بن سَْعٍد الَْعطَّارُ الَْمكِّيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َنافِعٍ، َعْن َخاِلَحدَّثََنا َمْسَعَد - ٢٠٢٤٣
  بن إِلْيَاَس، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَ، َعنِ الشِّفَاِء أُمَّ ُسلَْيَمانَ،أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى

لَةً، فَقََضى ِفيَها َرُسولُ اللَّهِ ُه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتْعَملَ أََبا جَْهمِ بن ُحذَْيفَةَ َعلَى الَْمغَانِمِ، فَأَصَاَب َرُجال بِقَْوِسِه فََشجَُّه ُمَنقَّاللَّ
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِخَْمَس َعْشَرةَ فَرِيَضةً

ثنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، ثنا إِْسَماِعيلُ : يُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ، َوَعْبَدانُ بن أَحَْمَد، قَاالَحدَّثََنا إِبَْراِه - ٢٠٢٤٤
ِه َصلَّى أََتْيُت َرُسولَ اللَّ: بن َعيَّاشٍ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعنِ الشِّفَاِء بنِت َعْبدِ اللَِّه، قَالَْت
 َحتَّى َدَخلَْت َعلَيَّ ابَْنِتي َوِهيَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما أَْسأَلُُه، فََجَعلَ َيْعَتِذُر إِلَيَّ وَأََنا أَلُوُمُه، فََحضَْرُت الظُّْهَر، فَخََرْجُت

َيا َجارَِيةُ ال َتلُوِمينِي، فَإِنَُّه كَانَ ِلي : تُ أَلُوُمُه، فَقَالََتْحَت شَُرْحبِيلِ بن َحَسنَةَ، فََوَجْدُت شَُرْحبِيلَ ِفي الَْبْيِت فََجَعلْ
  .بِأَبِي َوأُمِّي كُْنُت أَلُوُمُه ُمْنذُ الَْيْوَم، َوَهِذهِ َحالُُه، َوال أَْشُعُر: ثَْوٌب اْسَتعَاَرُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت

ُمَسدٌَّد،  ا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا أَُبو نَُعْيمٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، ثناَحدَّثََن - ٢٠٢٤٥
َبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ثنا َعْبُد اللَِّه بن َداُوَد، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْي

ثنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُعَمَر بن َعْبِد : ثنا ُمَحمَّدُ بن بِْشرٍ الْعَْبِديُّ، قَالُوا: إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَاال
  كْرِ بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَ، أَنَّ الشِّفَاَءَحدَّثَنِي صَاِلُح بن كَْيَسانَ، َعْن أَبِي َب: الْعَزِيزِ، قَالَ

َما َعلَْيكِ :َدَخلَ َعِليَّ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأََنا قَاِعَدةٌ ِعْنَد حَفَْصةَ بنِت ُعَمَر، فَقَالَ: بنَت َعْبِد اللَِّه، قَالَْت
  نَّْملَِة كََما َعلَّْمِتيها الْكَِتابَةَأَنْ ُتَعلِِّمَني َهِذِه ُرقَْيةُ ال

ثنا ُعَبْيَدةُ بن ُحمَْيٍد، : َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا ُسرَْيُج بن يُوُنَس، وََيْحَيى بن أَيُّوَب الَْمقَابِرِيُّ، قَاال - ٢٠٢٤٦
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : َمةَ، َعْن َجدَِّتِه الشِّفَاِء، قَالَْتَحدَّثَنِي َعْبُد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي َحثْ: قَالَ

  .إَِميانٌ بِاللَِّه، َوجِهَاٌد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوَحجٌّ مَْبُروٌر:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسأَلَهُ َرُجلٌ أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ؟ قَالَ
ْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َجْعفَُر بن ُحَمْيٍد، ثنا الَْوِليدُ بن أَبِي ثَْورٍ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َع - ٢٠٢٤٧

إِنِّي : لََّم، فَقَالََجاَء َرُجلٌ اِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: ُعَمْيرٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ أَبِيِه، قَالَْت
  .َحجٌّ الَْبْيِت:َبلَى، قَالَ: أَال أَدُلَُّك َعلَى جِهَاٍد ال َشْوكَةَ ِفيِه؟قُلُْت:أُرِيُد الْجَِهاَد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَقَالَ

ُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا ُمَحمَُّد بن ثنا أَ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َوُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاال - ٢٠٢٤٨
َحدَّثَنِي فُالنٌ الْقَُرِشيُّ، َعْن َجدَِّتِه، أَنََّها َسِمَعِت النَّبِيَّ : بِْشرٍ، ثنا زَكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئدَةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، قَالَ

  َضلُ اَألْعَمالِ إَِميانٌ بِاللَِّه، َوجِهَاٌد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوَحجٌّ مَْبُروٌرأَفْ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ٢٠٢٤٩

بن ُعَمْيرٍ، َعْن  الَْمِلِك َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا شََباَبةُ بن سَوَّارٍ، ثنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن َعْبِد
إَِميانٌ بِاللَِّه، :فَْضلُ؟ فَقَالََرُجلٍ، ِمْن آلِ أَبِي َحثَْمةَ، َعنِ الشِّفَاِء، أَّنالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ أَيُّ اَألْعمَالِ أَ



  .َوجَِهاٌد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوَحجٌّ َمْبرُوٌر
بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن الضَّحَّاِك، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن  َحدَّثََنا أَْحَمُد - ٢٠٢٥٠

َصلَّى اللَُّه  اََتْيُت َرُسولَ اللَِّه: َعيَّاشٍ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعنِ الشِّفَاِء بنِت َعْبدِ اللَِّه، قَالَْت
لَى اْبنَِتي، َوِهَي َتْحتَ َعلَْيِه َوَسلََّم أَسْأَلُُه، فَجََعلَ َيعَْتِذُر إِلَيَّ، َوأََنا أَلُوُمُه، فََحضََرِت الصَّالةُ، فََخَرْجُت فََدَخلُْت َع

الصَّالةُ َوأَْنَت ِفي الَْبْيِت، َوَجَعلْتُ أَلُوُمُه،  قَْد َحَضَرِت: ُشَرْحبِيلِ بن َحَسَنةَ، فََوَجْدتُ ُشَرْحبِيلَ ِفي الَْبْيِت، فَقُلُْت
بِأَبِي َوأُمِّي كُْنتُ أَلُوُمهُ : َيا َخالَةُ، ال َتلُوِمينِي فَإِنَُّه كَانَ لََنا ثَْوٌب فاْسَتعاَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت:فَقَالَ

  .َما كَانَ إِال ِدْرٌع َرفَْعناُه: ُه َوال أَْشُعُر، فَقَالَ ُشَرْحبِيلٌُمْنذُ الَْيْوَم َوَهِذِه حَالُ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا إِْسحَاُق بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الْجَرَّاحِ بن  - ٢٠٢٥١

َخذَ َعِليُّ بن الُْحَسْينِ بَِيِدي، فَاْنطَلَقَْنا إِلَى شَْيخٍ ِمْن قَُرْيشٍ يُقَالُ لَُه اْبُن أَبِي أَ: الضَّحَّاِك، َعْن كَُرْيبٍ الْكِْنِديِّ، قَالَ
  َحثَْمةَ، ُيصَلِّي إِلَى أُْسطُوَاَنٍة، فََجلَْسَنا إِلَْيِه فَلَمَّا

َحدَّثَتْنِي أُمِّي، أَنََّها كَاَنْت َتْرِقي بُِرقَْيٍة لََها ِفي الَْجاِهِليَِّة، : اْنَصَرَف، قَالَ لَُه َعِليٌّ َحدِّثَْنا بَِحِديِث أُمَِّك ِفي الرُّقَْيِة، فَقَالَ
فَأََتْيُتُه فَاْسَتأْمَْرُتُه، : ال أَْرِقي بَِها َحتَّى أْسَتأِْذنَ أسَْتأِْذنَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَلَمَّا َجاَء اِإلْسالُم، قَالَْت

  .اْرقِ َما لَْم َيكُْن ِفيَها ِشْرٌك:قَالَفَ
 أَبِي َبكْرِ بن َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ، َعْن - ٢٠٢٥٢

َعلَى امَْرأٍَة ُيقَالُ لََها الشِّفَاُء، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه  َدَخلُْت: ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَ َعْن َحفَْصةَ، قَالَْت
ُسلَْيَمانَ بن أَبِي  الَْحْضَرِميُّ، ثنا َهاُرونُ بن إِْسحَاَق، ثنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن

 النَّْملَِة، فَقَالَ أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها َوِعْنَدَها امَْرأَةٌ يُقَالُ لََها الشِّفَاُء َترِْقي ِمَن َحثَْمةَ َعْن َحفَْصةَ،
  َعلِِّميَها حَفْصَةَ:لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراِهيَم، َعْن ُمَحمَّدِ بن الْمُْنكَِدرِ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن  - ٢٠٢٥٣
  .َعلِِّمي حَفَْصةَ ُرقْيََتِك:ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلَجدَِّتِه الشِّفَاُء

اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُعَمَر بن أَْحَمَد الَْوِكيِعيُّ، ثنا أَبِي، ثنا َيْحَيى بن آَدَم، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعنِ  - ٢٠٢٥٤
  لَْيلَى، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي الطَّيِّبِ، َعْن أُمِّ َسلَْمانَ بن

  .َرأَيَْنا نَِساًء ِمَن الْقََواِعِد ُيَصلَِّني َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْفََراِئَض:ْتأَبِي َحثَْمةَ، قَالَ
ميِ كَرَِحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا ُحَمْيُد بن َمسَْعَدةَ، ثنا ُحَصْيُن بن ُنَمْيرٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن َعْبِد الْ - ٢٠٢٥٥

َرأَْيَنا النَِّساَء الْقََواِعَد ُيَصلَِّني َمَع النَّبِيِّ صَلَّى :بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الطَّيِّبِ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َحثَْمةَ، َعْن أُمِِّه، قَالَْت
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد

  .َجمِّعٍ األَْنصَارِيَّةَُشُموُس بنُت النُّْعَماِن بن َعاِمرِ بن ُم
ثنا بِْشُر بن آَدَم، ح : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال - ٢٠٢٥٦

ثنا َيْعقُوُب بن ُمحَمٍَّد الزُّْهرِيُّ، ثنا َعاِصمُ : ِطيُّ، قَاالَوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَْحَمُد بن سَِناٍن الَْواِس
َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن ُسَوْيدِ بن َعاِمرٍ اَألْنصَارِيُّ، َعْن ُعْتَبةَ بن َربِيعَةَ، َعنِ الشَّمُوسِ بنتِ النُّْعَماِن، قَالَْت

َدْعُه، :َء فَُربََّما رَأَْيُتُه َيْحِملُ الَْحَجَر الْعَِظيَم فََيْنهَُرُه إِلَى َبطْنِِه، فََنأِْتي ِلنَأُْخذَُه ِمنُْه، فََيقُولَُوَسلََّم ُيَؤسُِّس َمْسجَِد ِقَبا
  .َواْحِملْ غَيَْرُه، َوجِْبرِيلُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُؤمُّ بِِه الْكَْعبَةَ



لُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ثنا َشبَاَبةُ بن َسوَّارٍ، ثنا َعاِصُم بن ُسوَْيِد بن َعاِمرِ بن يَزِيدَ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن ا - ٢٠٢٥٧
للَُّه نَظَْرُت إِلَى إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى ا: بن َجارَِيةَ، َحدَّثَنِي أَبِي سَُوْيدُ بن َعاِمرٍ، َعنِ الشَُّموسِ بنِت النُّْعَماِن، قَالَْت

  َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني قَِدَم،

الَْحَجُر، َوأَْنظُرُ إِلَى َبيَاضِ َوَنَزلَ َوأَسََّس َهذَا الَْمْسجَِد، َمْسجَِد ِقَباَء، فَرَأَْيُتُه يَأُْخذُ الَْحَجَر، أَوِ الصَّْخَرةَ، َحتَّى َيْصهََرُه 
ال ُخذْ :بِأَبِي َوأُمِّي َيا َرسُولَ اللَِّه، أَْعطِنِي أَكِْفَك، فََيقُولُ: لُ ِمْن أَْصحَابِِه َوَيقُولُالتُّرَابِ َعلَى َبطْنِِه َوسُرَِّتِه، فََيأِْتي الرَُّج

  .ْسجٍِد ِقْبلَةًإِنَُّه أَقُوُم َم: فَكَانَ ُيقَالُ: إِنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم ُهَو َيُؤمُّ الْكَْعَبةَ، قَالَْت:َحَجًرا ِمثْلَُهَحتَّى أَسََّسُه َوَيقُولُ
  .لَْيِه َوَسلََّم َولَمْ َيْدُخلْ بَِهاَشرَاُف بنُت َخِليفَةَ بن فَْرَوةَ الْكَلْبِيَّةُ أُْخُت َدْحَيةَ بن َخِليفَةَ َتزَوََّجَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

الرَّْحَمنِ بن الْفَْضلِ بن ُمَوفَّقٍ، ثنا أَبِي، ثنا ُسفَْيانُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا عَْبُد  - ٢٠٢٥٨
َخطَبَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْمَرأَةً ِمْن كَلْبٍ، فََبَعثَ َعاِئَشةَ َيْنظُرُ :الثَّْورِيُّ، َعْن َجابِرٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، قَالَ

  .لْحَارِثِ بن َعْبِد الُْعزَّى بن رِفَاَعةَ، أُْخُت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الرََّضاَعِةَشْيماُء بنُت ا. إِلَيَْها
  .َباُب الصَّاِد

  .َصِفيَّةُ بنُت َعْبِد الُْمطَِّلبِ ِمْن أَْخبَارَِها
لِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن ا - ٢٠٢٥٩

يَنِة، َوكَانَ َحسَّانُ بن ثَابٍِت َرُجال أَبِيهِ،أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْدَخلَ النَِّساَء َيْوَم اَألحَْزابِ أُطًَما ِمْن آطَامِ الَْمِد
  ُه َمَع النَِّساِء، َوأَغْلََق الْبَاَب فََجاَء َيهُوِديٌّ، فَقََعَد َعلَى بَابِ اُألطُمِ، فَقَالَْتَجَواًدا، فَأَْدَخلَ

َما كُْنُت َألجَْعلَ َنفِْسي َخطًَرا لَِهذَا الِْعلْجِ، : اْنزِلْ َحسَّانُ إِلَى َهذَا الِْعلْجِ فَاقُْتلُْه، فَقَالَ: َصِفيَّةُ بنُت َعْبِد الُْمطَِّلبِ
  .ائَْتَزْرُت بِِكَساٍء وَأََخذُْت ِفْهرًا، فََنَزلْتُ إِلَْيِه فَقَطَْعُت َرأَْسُهفَ

كَاَنْت َصِفيَّةُ بنُت َعْبِد الُْمطَِّلبِ، ال ُتغَطِّي َرأَْسَها : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، قَالَ - ٢٠٢٦٠
َحْمَزةُ بن َعْبدِ الُْمطَِّلبِ أَُخوَها، : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوال ِمْن َعَشَرةً ِمَن الُْمهَاجِرِيَن اَألوَّلَِنيِمْن َرُسولِ اللَِّه 

ْبُن اْبَنةِ أُخِْتَها أُمُُّه أَْرَوى بنُت َوَجْعفٌَر، َوَعِليٌّ، اْبَنا أَبِي طَاِلبٍ اْبَنا أَخِيَها، وَالزَُّبْيُر بن الَْعوَّامِ اْبُنهَا، َوُعثَْمانُ بن َعفَّانَ ا
 بن أََبى رُْهمٍ اْبَنا أُْخِتَها َبرَّةَ كَرِيزٍ، َوأُمَُّها الْبَْيَضاُء أُمُّ َحِكيمٍ بنُت َعْبِد الُْمطَِّلبِ، َوأَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد اَألَسِد، وَأَُبو سَْبَرةَ

َمْيرِ بن َوْهبِ بن َعْبِد قَُصيٍّ أَْرَوى بنُت َعْبِد الُْمطَِّلبِ، َوأُمُّ َعْبِد اللَِّه َوأَبِي أَحَْمَد بنِت َعْبِد الُْمطَِّلبِ، َوأُمُّ طليبِ بن ُن
 بن خَُزْيَمةَ اَألْعَمى الشَّاِعرِ َواْسُمُه َعْبُد بن َجْحشِ بن رِئَابِ بن َيْعُمرَ بن ُحَبْيَرةَ بن ُمرَّةَ بن غَْنمِ بن ُدودانَ بن أََسِد

  .َمةُ بنُت َعْبدِ الُْمطَِّلبِ، َوُتُوفَِّيْت َصِفيَّةُ ِفي ِخالفَِة ُعَمَر بن الَْخطَّابِأَُمْي
ُعْرَوةَ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن - ٢٠٢٦١

لَْهفَ َنفِْسي َوبِتُّ كاملَْسلُوبِ أَرِقْتُ : ةُ بنُت َعْبِد الُْمطَِّلبِ، َترِْثي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَتْ َصِفيَّ: قَالَ
  اللَّْيلَ ِفْعلَةَ

نَّ الرَُّسولَ قَدْ أَْمَسى َوافَقَْتُه َمنِيَّةُ الَْمْحُروبِ ِمْن ُهُمومٍ َوَحْسَرٍة أَْرَدفَتْنِي لَْيَت أَنِّي ُسقِيُتَها بَِشُعوبِ ِحَني قَالُوا إِ
َس ِفيهِنَّ َبْعُد عَْيُش الَْمكُْتوبِ ِحَني جِئَْنا لََبْيِت آلِ ُمَحمٍَّد فَأَشاَب الْقَذَالُ مِنِّي َمِشيبِي ِحَني َرأَيَْنا ُبيُوَتُه ُموِحشاٍت لَْي

أَال َيا َرُسولَ اللَِّه كُْنَت َرَجاَءنا َوكُْنتَ بنا : َب فَُهَو كاملَْرغُوبِ َوقَالَْت أَْيًضاغَرِيبِ فََعالنِي ِلذَاَك َحْزنٌ طَوِيلٌ َخلَطَ الْقَلْ
وَلَِكْن  َما أَْبِكي النَّبِيَّ ِلَمْوِتِهَبرا وَلَْم َتُك َجاِفَيا َوكَانَ بنا بَرا َرِحيًما َنبِيَُّنا لَِيْبِك َعلَْيَك الَْيْوَم َمْن كَانَ َباِكًيا لََعْمرِي 



ُم َصلَّى اللَُّه َربُّ ُمَحمٍَّد َعلَى ِلهَْرجٍ كَانَ َبْعَدَك آِتًيا كَأَنَّ َعلَى قَلْبِي ِلفَقِْد ُمَحمٍَّد َوِمْن ُحبِِّه ِمْن َبْعِد ذَاَك الَْمكَاوَِيا أَفاِط
ي َوَيْدُعو َجدَُّه الَْيْوَم نَاِئَيا ِفًدى ِلَرسُولِ اللَِّه أُمِّي َوخَالَِتي َجَدٍث أَْمَسى بِيَثْرَِب ثَاوَِيا أََرى َحَسًنا أَْيَتْمَتُه َوَتَركَْتُه َيْبِك

فَلَْو أَنَّ َربَّ الَْعْرشِ َوَعمِّي َوَنفِْسي قَْصَرُه َوِعيالَِيا صََبْرَت َوَبلَّْغتَ الرَِّسالَةَ َصاِدقًا َوِمتَ َصِليَب الدِّينِ أَبْلََج َصافَِيا 
  .َياِعْدنا وَلَِكنَّ أَْمَرُه كَانَ مَاِضَيا َعلَْيَك ِمَن اللَِّه السَّالُم َتِحيَّةً َوأُْدِخلَْت جَنَّاٍت ِمَن الَْعْدِن رَاِضأَْبقاكَ َبْينََنا َس
اٍث، َعْن َجْعفَرِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا حَفُْص بن ِغَي - ٢٠٢٦٢

قَْد كَانَ : خََرَجْت صَِفيَّةُ َتلَْتِمُع بِرَِداِئها، َوِهيَ َتقُولُ:لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  َبْعَدَك أَْنَباٌء وَهْيَتةٌ لَْو

  .ُبكُْنَت َشاِهدََها لَمْ َيكْثُرِ الَْخطْ
  َما أَسَْنَدتْ َصِفيَّةُ

ُد بن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ، ثنا َجْعفَرُ بن ُسلَْيَمانَ، ثنا َداُو - ٢٠٢٦٣
لُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَدَّْمُت إِلَْيِه كَِتفًا كُْنُت َدَخلَ َعلَيَّ َرُسو:ِهْنٍد، ثنا إِْسحَاُق الْهَاِشِميُّ، َعْن َصِفيَّةَ، قَالَْت

  .أَْسَحا لَُه، فَأَكَلََها ثُمَّ قَاَم إِلَى الصَّالِة
نُت َجْعفَرِ بن الزَُّبيْرِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا إِْسحَاُق بن ُمَحمٍَّد الْفَْروِيُّ، َحدَّثَْتَنا أُمُّ ُعْرَوةَ ب - ٢٠٢٦٤

َرجَ إِلَى أُُحٍد جََعلَ نَِساَءُه ِفي أَبِيَها، َعْن َجدَِّتَها صَِفيَّةَ بنِت َعْبدِ الُْمطَِّلبِ،أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َخ
فَإِذَا َشدَّ : بن ثَابٍِت، فَكَانَ َحسَّانُ َيطْلُُع َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأُطُمٍ يُقَالُ لَُه فَارٌِع، َوَجَعلَ َمَعُهنَّ َحسَّانُ 

فََجاَء أُنَاٌس ِمَن الَْيُهوِد فََترَقَّى أََحُدُهْم ِفي : َعلَى الُْمْشرِِكَني أََشدَّ َمَعُه ِفي الِْحْصنِ، وَإِذَا َرَجَع َرَجَع َوَراَءُه، قَالَْت
َما ذَاَك ِفيَّ َولَْو كَانَ ذَِلَك ِفيَّ لَكُْنُت َمعَ : قُْم إِلَْيِه فَاقُْتلُْه، فَقَالَ: لِْحْصنِ حَتَّى أَطَلَّ الِْحْصَن َعلَْيَنا، فَقُلُْت ِلَحسَّانَا

َيا َحسَّانُ، قُْم إِلَى رَأِْسِه فَاْرمِ بِِه : مَّا قَطََعْتُه، قَالَْتالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَضََرَبتْ َصِفيَّةُ َرأَْسُه َحتَّى قَطََعْتُه فَلَ
قَْد َواللَِّه َعِلْمَنا : فَأََخذُْت بَِرأِْسِه فََرَمْيُتُه َعلَْيهِْم، فَقَالُوا: َواللَِّه َما ذَاَك ِفيَّ، قَالَْت: إِلَيْهِْم َوُهْم ِمْن أَسْفَلِ الِْحْصنِ، فَقَالَ

  ًدا لَمْ َيْتُرْكأَنَّ ُمَحمَّ

َوَمرَّ قَْبلَ سَْعِد بن ُمَعاٍذ َوبِِه أَثَُر صُفَْرٍة كَأَنَُّه كَانَ ُمعَرًِّسا قَْبلَ : أَْهلَُه ُخلُوفًا لَْيَس َمعَُهْم أََحٌد، وتَفَرَّقُوا، َوذََهبُوا، قَالَْت
  .أْسَ بِالْمَْوِت إِذَا َحانَ اَألَجلْمَْهال قَِليال تَلَْحُق الْهَْيَجا َجَملْ ال َب: ذَِلَك َوُهَو َيقُولُ

  .َصِفيَّةُ بنُت َشْيَبةَ بن ُعثَْمانَ الَْحجَبِيَّةُ
َعِليٍّ  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَبِي، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َبِشريٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن - ٢٠٢٦٥

بن  ، ثنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ، ثنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ ِكالُهمَا، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن ُمَحمَِّدالصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ
اطَْمأَنَّ النَّاُس َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ لَمَّا :َجْعفَرِ بن الزُّبَْيرِ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ثَْورٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنتِ َشْيَبةَ، قَالَْت

الْكَْعَبةَ وَأََنا أَْنظُُر، فَرَأَى طَاَف َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َبِعريٍ َيْستَِلُم الَْحَجَر بِِمْحَجنٍ بَِيدِِه، ثُمَّ َدَخلَ 
  َها، وَأََنا أَْنظُُرَجَماَعةَ ِعيَداٍن فَقَاَم فَكََسَرهَا، ثُمَّ رََما

، ثنا َعْبدُ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن الْفَْضلِ الُْمَخرِِّميُّ الُْمؤَدُِّب، ثنا َداُوُد بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الِْكَرامِ الَْجعْفَرِيُّ - ٢٠٢٦٦
رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َعْن أُمِِّه، قَالَْتالْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ، َعْن َمْنُصورِ بن َصِفيَّةَ بنِت شَْيَبةَ، 

  .َوَسلََّم َبلَّ ثَْوًبا َوُهَو ِفي الْكَْعَبِة، ثُمَّ َجَعلَ َيضْرُِب التََّصاوِيرَ الَِّتي ِفيَها



ثنا َيْعقُوُب بن إِْبَراهِيَم بن سَْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي، ثنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيُّ، - ٢٠٢٦٧
  إِْسحَاَق، َعْن

طَافَ َرسُولُ اللَّهِ :قَالَْتُمَحمَِّد بن َجْعفَرِ بن الزَُّبيْرِ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ثَْورٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت َشْيَبةَ، 
  .َسلََّم َعاَم الْفَْتحِ ِحَني َدَخلَ َمكَّةَ َعلَى رَاِحلَِتِه حَْولَ الَْبْيِت، َيْسَتِلمُ الرُّكَْن بِِمْحَجنِِهَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َعِليُّ بن َحكَمٍ اَألْوِديُّ، ثنا ُحَمْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، - ٢٠٢٦٨
اْسعَوْا :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الُْمثَنَّى بن الصَّبَّاحِ، َعنِ الُْمِغَريِة بن َحكِيمٍ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت َشْيَبةَ، قَالَْت

  .فَإِنَّ السَّْعَي كُِتَب َعلَْيكُْم
ْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َع - ٢٠٢٦٩

ولُ أََتزَوََّج أََتَزوََّج َرُس: أََتْيُت صَِفيَّةَ بنتَ َشْيَبةَ اْمَرأَةً كَبَِريةً، فَقُلُْت لََها: َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، َعْن َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ، قَالَ
  ال، َولَقَْد َتزَوََّجَها َوُهَما َحالالِن:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْحرٌِم؟ قَالَْت

  .َصِفيَّةُ بنُت ُعَمَر بن الَْخطَّابِ
ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا الُْحَسْيُن بن َسْهلٍ الَْحنَّاطُ، ثنا  - ٢٠٢٧٠

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َشرِيٌك، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاٍسأَنَّ َصِفيَّةَ بنَت ُعَمَر بن الَْخطَّابِ كَاَنْت َمَع 
  .َوَسلََّم َيْوَم َخيَْبَر

  مازِنِيَّةُالصَّمَّاُء أُْخُت ُبْسرٍ الْ
  ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ،: َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمياِطيُّ، َوُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، قَاال - ٢٠٢٧١

َنَهى : تِ ُبسْرٍ، أَنََّها كَاَنتْ َتقُولَُحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعنِ اْبنِ َعْبِد اللَِّه بن ُبْسرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعمَِّتِه الصَّمَّاِء أُْخ
  .إِنْ لَمْ َيجِْد أََحدُكُْم إِال ُعوًدا أَْخَضَر فَلُْيفِْطْر َعلَْيِه:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ِصَيامِ َيْومِ السَّْبِت، َوقَالَ

نا عَاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َصاِلحٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ث - ٢٠٢٧٢
نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َصْومِ :اْبنِ َعْبِد اللَِّه بن ُبسْرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعمَِّتِه الصَّمَّاِء، أَنََّها كَاَنْت َتقُولُ

  .السَّْبِتَيْومِ 
يُم بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْحَسنِ الِْمصْرِيُّ اَألْيِليُّ، ثنا أَُبو َعاِصمٍ، َعْن ثَْورِ بن يَزِيَد، ح َوَحدَّثََنا إِبَْراِه - ٢٠٢٧٣

َمْعَدانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبْسرٍ، َعْن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَبِي، ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن ثَْورِ بن َيزِيَد، َعْن َخاِلِد بن 
ال َتُصوُموا َيْوَم السَّْبِت إِال ِفيَما افْتُرَِض َعلَْيكُْم، َوإِنْ لَمْ :أُْخِتِه الصَّمَّاِء، أَنََّها َسِمَعِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

  لَْيقِْضمُْهَيجِْد أََحُدكُمْ إِال ِلَحى َشَجَرٍة فَ
بٍ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، ثنا أَْحَمُد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َوْهبٍ، ثنا َعمِّي َعْبُد اللَِّه بن َوْه - ٢٠٢٧٤

اللَِّه بن ُبْسرٍ، َعْن أُْخِتِه الصَّمَّاِء، َحدَّثَنِي قُرَّةُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن ثَْورِ بن يَزِيَد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن َعْبِد 
  ال َتُصومُوا َيْوَم السَّْبِت إِال ِفيَما افْتُرَِض َعلَْيكُْم ِصَيامُهُ،:َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: قَالَْت

  .ْغُهَوَمْن لَْم َيجِْد إِال ِلَحى أَْو غَْرسِ ِعَنبٍ فَلَْيْمُض
َحمَُّد بن الَْوزِيرِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زِيَاٍد الْقَطََوانِيُّ، وَُم - ٢٠٢٧٥

، َعْن خَاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبْسرٍ، ثنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، أََنا أَْصَبغُ بن زَْيٍد، َعْن ثَْورِ بن يَزِيَد: الَْواسِِطيُّ، قَاال



ال َتُصومُوا َيْوَم السَّْبتِ إِال ِفيَما افْتُرِضَ :َعْن أُْخِتِه الصَّمَّاِء، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
إِال ُعوًدا أَوْ ِلَحى َشَجَرٍة فَلَْيْمُضْغُه،، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َمْحمُوُد  َعلَْيكُْم، َوإِنْ لَْم َيجِدْ أََحُدكُْم

ْورُ ثنا ثَ: االبن غَْيالنَ، ثنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، ح، قَالَ الَْحْضرَِميُّ َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن قََزَعةَ، ثنا ُسفَْيانُ بن َحبِيبٍ، قَ
  . َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهبن َيزِيَد، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبسْرٍ، َعْن أُْخِتِه الصَّمَّاِء، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه

ْربٍ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ، َعْن فَُضْيلِ َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ الِْحْمِصيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ُمَحمَّدُ بن َح - ٢٠٢٧٦
ال َتُصوُموا َيْوَم :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: بن فََضالَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبْسرٍ، َعْن َخالَِتِه، قَالَْت

  .السَّْبِت إِال ِفيَما افْتََرَض اللَُّه َعلَْيكُْم
  .ْيَتةُ اللَّْيِثيَّةُُصَم

هْرِيِّ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا إِْبَراِهيُم بن ُحمَْيٍد الطَّوِيلُ، ثنا صَاِلحُ بن أَبِي اَألْخَضرِ، َعنِ الزُّ - ٢٠٢٧٧
  ولََسِمْعُت َرُس: ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن ُصَمْيَتةَ، قَالَْت

َمنِ اْسَتطَاَع أَنْ َيُموَت بِالَْمِديَنِة فَلَْيُمْت، فََمْن َماَت بِالَْمِديَنِة، كُْنُت لَُه شَهِيًدا أَوْ :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  .َشِفيًعاَهكَذَا َرَواُه َوُخوِلَف ِفي إِْسنَاِدِه

دَّثََنا هَاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َصاِلُح بن أَبِي اَألْخَضرِ َح - ٢٠٢٧٨
 بن َخاِلٍد، َعْن َحدَّثَنِي يُوُنُس، ح َوَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، ثنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، ثنا َعْنَبَسةُ

ي ِحْجرِ نِ ِشهَابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن ُصَمْيَتةَ، امَْرأٍَة ِمْن بين لَْيِث بن َبكْرٍ كَاَنْت ِفُيوُنَس، َعنِ اْب
أَنََّها َسِمَعِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َسِمْعُتَها ُتَحدِّثُ صَِفيَّةَ اْبَنةَ أَبِي ُعَبْيٍد: ِحْجرَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت

  َمنِ اْسَتطَاَع ِمْنكُْم أَنْ َيُموتَ بِالَْمِديَنِة فَلَْيُمْت، فَإِنَُّه َيُمتْ َشهِيًدا، وَُيَشفَُّع لَُه:َوَسلََّم، َيقُولُ
بن الُْمْنِذرِ، ثنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ، ثنا إِْبَراهِيُم - ٢٠٢٧٩

َمنِ :لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَِشَهابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعنِ اْمَرأٍَة َيِتيَمٍة كَاَنْت ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ال
  .َيُموَت بِالَْمِديَنِة فَلَْيُمْت، فَإِنَُّه َمْن َماَت بِالَْمِديَنِة كُْنُت لَُه شَهِيًدا أَْو َشِفيًعا َيْوَم الْقَِياَمِة اْسَتطَاَع أَنْ
لزُّْهرِيِّ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، ثنا أَبِي، ثنا عِيَسى بن يُوُنَس، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ، َعنِ ا - ٢٠٢٨٠

  َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ،

 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن َصِفيَّةَ بنِت أَبِي ُعبَْيٍد، َعنِ الدَّارِيَِّة، اْمَرأٍَة ِمْن بين َعْبِد الدَّارِ كَاَنْت ِفي ِحْجرِ ِحجْرِالنَّبِيِّ
َمنِ اْسَتطَاَع أَنْ َيُموتَ بِالَْمِديَنِة فَلَْيُمْت، فََمْن َماَت ِفيَها :لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ ال: قَالَْت

  .كُْنُت لَُه َشهِيًدا أَْو َشِفيًعا َيْوَم الِْقَيامَِة
  َباُب الضَّاِد

  .ارَِهاُضَباَعةُ بنُت الزُّبَْيرِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ِمْن أَْخَب
ثنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ أََنُس بن سَاِلمٍ الَْخْوالنِيُّ، ثنا أَُبو اَألصَْبغِ َعْبُد الَْعزِيزِ بن َيْحَيى الَْحرَّانِيُّ،  - ٢٠٢٨١

ْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن أََبانَ بن َصاِلحٍ، َعْن َعطَاٍء الُْخرَاَسانِيِّ، َع
  ُحجِّي، وَاْشَترِِطي أَنَّ َمحِلِّي َحْيثُ َحَبْسَتنِي:أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلُضَباَعةَ

بَّاُد بن الْعَوَّامِ، َعْن ِهاللِ بن خَبَّابٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َع - ٢٠٢٨٢
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي : َم، فَقَالَْتَعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ ُضَباَعةَ بنَت الزَُّبْيرِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ



لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك، َمِحلِّي ِمَن اَألْرضِ َحْيثُ : قُوِلي:كَْيَف أَقُولُ؟ قَالَ: َنَعْمقَالَْت:فَأَْشَترِطُ؟ قَالَأُرِيُد أَنْ أَُحجَّ أَ
  .َحَبسَْتنِي
امِ، َعنِ الَْحجَّاجِ الصَّوَّاِف، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا َعبَّاُد بن الْعَوَّ - ٢٠٢٨٣

  َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى

  .ُحجِّي وَاْشَترِِطي أَنَّ َمِحلِّي حَْيثُ َحَبْسَتنِي:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلُضَباَعةَ
بن ِعيَسى بن َشْيَبةَ الْبَْغدَاِديُّ، ثنا َسعِيُد بن َيْحَيى اُألَموِيُّ، ثنا أَُبو الْقَاِسمِ بن أَبِي الزَِّناِد،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ٢٠٢٨٤

النَّبِيَّ َصلَّى  َعبَّاسٍ، أَنَّعْن إِْبَراهِيَم بن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َحبِيَبةَ اَألْشَهِليِّ، َعْن َداُوَد بن الُْحَصْينِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ 
  .اللَُّهمَّ َمِحلِّي َحْيثُ َحَبْسَتنِي: ُحجِّي وَاْشَترِِطي، قُوِلي:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلُضَباَعةَ

فَضَّلِ، ثنا خَاِلدٌ َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َخالٍد الدَِّمشِْقيُّ، ثنا َعْمُرو بن َمْخلٍَد اللَّْيِثيُّ، ثنا بِْشُر بن الُْم - ٢٠٢٨٥
اْشَترِِطي أَنَّ َمِحلِّي َحْيثُ :الَْحذَّاُء، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلضَُباَعةَ

  .َحَبسَْتنِي
ثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََرامَةَ، ثنا : َعْمرٍو الْبَزَّاُر، قَاال َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َوأَْحَمدُ بن - ٢٠٢٨٦

سٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َخاِلُد بن َمْخلَدٍ الْقَطََوانِيُّ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن الُْحَصْينِ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّا
  .اللَُّهمَّ إِنَّ َمحِلِّي َحْيثُ َحَبسَْتنِي: ُحجِّي َواشَْترِِطي، قُوِلي:الَ ِلُضَباَعةََعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
، َعْن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ - ٢٠٢٨٧
إِنِّي : ِكَيةٌ، فَقَالَْت، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَى ُضَباَعةَ بنتِ الزَُّبْيرِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َوِهيَ َشاَعْن َعاِئَشةَ

  أُرِيُد الَْحجَّ وَإِنِّي َشاِكَيةٌ،

  .حََبْستَنِي ُحجِّي َواشَْترِِطي، قُوِلي اللَُّهمَّ إِنَّ َمِحلِّي َحْيثُ:فَقَالَ
، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ - ٢٠٢٨٨

أَُترِيِدينَ :الزَُّبْيرِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ أَبِيِه، َعْن َعاِئشَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلُضَباَعةَ بنِت
اللَُّهمَّ َمِحلِّي َحْيثُ : ُحجِّي َواشَْترِِطي، َوقُوِلي:لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: إِنِّي مَرِيضَةٌ، فَقَالَ: الَْحجَّ؟قَالَْت
  .َحَبسَْتنِي
ي، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا ُعَمُر بن َعِليٍّ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِض - ٢٠٢٨٩

ْحتَ الُْمطَِّلبِ، َوكَاَنْت َتأَبِيِه، َعْن َعاِئشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَى ُضَباَعةَ بنِت الزُّبَْيرِ بن َعْبِد 
وَاللَِّه َما أَجِدُنِي : لَعَلَِّك أََرْدِت الَْحجَّ؟قَالَْت:الِْمقَْداِد بن اَألْسَودِ صَاِحبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لََها

  .اللَُّهمَّ َمِحلِّي حَْيثُ َحَبْسَتنِي: َترِِطي، قُوِليُحجِّي وَاْش:إِال َوجَِعةً، فَقَالَ لََها َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َجابِرٍ، أَنّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، ثنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ، َعْن  - ٢٠٢٩٠

  .ُحجِّي َواشَْترِِطي أَنَّ َمِحلِّي َحْيثُ حََبْستَنِي:قَالَ ِلضَُباَعةََرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
  .َما أَسَْنَدتْ ُضَباَعةُ

  ِد الْكَرِميِ،َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْواِحِد، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن َعْب - ٢٠٢٩١



َحدَّثَتْنِي ضَُباَعةُ،أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمرََها أَنْ َتْشَترِطَ ِفي : ي َمْن، َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ، َيقُولَُحدَّثَنِ
  .إِحَْراِمَها
ثنا أَبِي، َعْن قََتاَدةَ، َعْن إِْسحَاَق بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َخلَُف بن ُموَسى بن َخلٍَف الَْعمِّيُّ، - ٢٠٢٩٢

َعلَْيِه َوَسلََّمأَكَلَ كَِتفًا، ثُمَّ قَاَم َعْبِد اللَِّه الْهَاِشِميِّ، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، َعْن أُْخِتَها ُضَباَعةَ، أَنََّها َرأَْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه 
  .إِلَى الصَّالِة، وَلَْم َيتََوضَّأْ

بن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، ثنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن إِْسحَاَق  - ٢٠٢٩٣
لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْحًما بن الَْحارِِث، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ َحِكيمٍ، َعْن أُخِْتَها ُضَباَعةَ بنتِ الزَُّبيْرِ،أَنََّها َرفََعْت ِل

  .فَاْنتََهَش ِمْنُه، ثُمَّ َصلَّى، َولَْم َيَتَوضَّأْ
وِيلِ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ، َعْن ُحَمْيٍد الطَّ - ٢٠٢٩٤

  .ُحجِّي وَاْشَترِِطي:َنَب بنِت ُنَبْيٍط، َعْن ُضَباَعةَ بنِت الزُّبَْيرِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لََهاَزْي
بن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا عِيَسى بن سَاِلمٍ الشَّاِشيُّ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه - ٢٠٢٩٥

: أََمَرَها أَنْ ُتْحرَِم، فَقَالَْت الْكَرِميِ بن َماِلٍك الْجََزرِيِّ، َعْن َمْولَى ُضَباَعةَ، َعْن ُضَباَعةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ْسَتنِيفَلَمَّا َسِمَع اْبُن َعبَّاسٍ بَِهذَااْشتَرِِطي أَنَّ َمِحلِّي حَْيثُ حََب:إِنِّي َمرِيَضةٌ، فَقَالَ لََها

  .الْحَْمُد ِللَِّه أَنْ كُْنُت َألفَْعلَُه، َوَما َسِمْعُت ِفيِه بَِشْيٍء:الَْحِديِث، قَالَ
َعْن أَبِيِه، َعْن  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، - ٢٠٢٩٦

َدَخلُْت َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا أَشَْتكَى، فَذَكَْرُت لَهُ الَْحجَّ، : ُضَباَعةَ بنِت الزُّبَْيرِ، قَالَْت
  .ُحجِّي َواشَْترِِطي، اللَُّهمَّ َمحِلِّي َحْيثُ َحَبسَْتنِي:فَقَالَ

َحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ، َوَوِكيٌع، َعْن َحدَّثََنا ُم - ٢٠٢٩٧
َم وَأََنا َشاِكَيةٌ، َدَخلَ َعِليَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُضَباَعةَ بنِت الزُّبَْيرِ، قَالَْت

  .َمِحلِّي َحْيثُ حََبْستَنِي: ُحجِّي، َوقُوِلي:إِنِّي َعِليلَةٌ َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: أََما ُترِيِديَن الَْحجَّ الَْعاَم؟فَقَالَْت:فَقَالَ
لُْمبَاَرِك، ثنا أَُساَمةُ بن َزْيٍد، َعنِ الْفَْضلِ بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمياِطيُّ، ثنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، ثنا اْبُن ا - ٢٠٢٩٨

كَاَنْت ِفي َبيِْتَها َشاةٌ، فَأَْرَسلَ : الُْمفَْضلِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألعَْرجِ، َعْن ُضَباَعةَ بنِت الزُّبَْيرِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، أَنََّها
َما َبِقَي عِْنَدَنا إِال الرَّقََبةُ، وَأََنا : أَنْ أَطِْعِميَنا ِمْن َشاِتكُْمفَقَالَْت ِللرَُّسولِ:ُه َعلَْيِه َوَسلََّمإِلَيَْها إِلَْيهَاَرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ

: اْرجِعْ إِلَْيَها فَقُلْ لَهَا:، فَقَالََرُهأَسَْتحْيِي أَنْ أُْرِسلَ بَِها إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرَجَع الرَُّسولُ إِلَْيِه فَأَخَْب
  أَْرِسِلي بَِها فَإِنََّها َهاِدَيةُ الشَّاِة، َوأَقَْربُ الشَّاِة

  .إِلَى الَْخْيرِ َوأَبَْعُدَها ِمَن األَذَى
  َباُب الَْعيْنِ

  .َماِن بن َبِشريٍَعْمَرةُ بنُت َروَاَحةَ األَْنَصارِيَّةُ أُْخُت َعْبِداللَِّه بن رََواَحةَ أَمُّ النُّْع
أَبِي هِْنٍد، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُهَشْيٌم، أََنا َسيَّاٌر، َوُمِغَريةُ، وََداُوُد بن  - ٢٠٢٩٩

َنْحلَُه غُالًما، : ي أَبِي ُنْحال، قَالَ إِْسَماِعيلَُنَحلَنِ: وإمساعيل بن سامل، وجمالد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعنِ النُّْعَماِن بن َبِشريٍ، قَالَ
ائِْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وأَشْهِْدُه، فَأََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : فَقَالَْت لَُه أُمِّي َعْمَرةُ بنُت رََواحَةَ

لََك : إِنِّي َنَحلُْت ابْنِي النُّْعَمانَ ُنْحال، َوإِنَّ َعْمَرةَ سَأَلْتَنِي أَنْ أُْشهُِدَك َعلَى ذَِلَك، فَقَالَ:لََوَسلََّم، فَذَكََر ذَِلَك لَُه، فَقَا



َهذَا : الُْمَحدِِّثَني ال، قَالَ بَْعُض َهُؤالِء: َوكُلُُّهْم أَْعطَيُْتُهْم مِثْلَ َما أَْعطَْيُت النُّْعَمانَ؟ قَالَ: َنَعْم، قَالَ: َولٌَد سَِواُه؟ فَقُلُْت
أَلَْيَس َيُسرَُّك أَنْ َيكُوُنوا لََك ِفي الْبِرِّ وَاللُّطِْف : َهِذِه َتلْجِئَةٌ أَْشهِْد َعلَى َهذَا غَيْرِي، قَالَ ُمِغَريةُ: َجْوٌر، َوقَالَ َبْعضُُهْم

أَنَّ لَُهْم َعلَْيَك ِمَن الَْحقِّ أَنْ َتْعِدلَ بَْيَنُهمْ : جَاِلٌد ِفي َحِديثِِهفَأَْشهِْد َعلَى َهذَا غَْيرِيِ، َوذَكََر ُم: نََعْم، قَالَ: َسَواًء؟ قَالَ
  كََما أَنَّ لََك ِمَن الَْحقِّ َعلَْيهِْم أَنْ يََبرُّوَك

ةُ، ثنا ُمحَمَُّد بن النُّْعَمانَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، ثنا ُشْعَب - ٢٠٣٠٠
  َسِمْعُت طَلَْحةَ الَْياِميَّ ُيَحدِّثُ، َعنِ اْمرَأٍَة ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ، َعْن أُْخِت عَْبِد اللَِّه بن رََواَحةَ، عَْن: قَالَ

  .ي نِطَاقٍَوَجبَ الُْخرُوُج َعلَى كُلِّ ِذ:َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ْنصَارِيُّ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، ثنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَأل - ٢٠٣٠١

ْن أُْخِت عَْبِد اللَِّه بن رََواَحةَ َعْمَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ ُشْعَبةُ، ثنا ُمَحمَّدُ بن النُّْعَماِن، َعْن طَلَْحةَ، َعنِ امَْرأٍَة ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ، َع
  .َوَجَب الُْخرُوُج َعلَى كُلِّ ِذي نِطَاقٍ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َعْمَرةُ بنُت حَِزامٍ اَألْنصَارِيَّةُ

الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ، ثنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا َعْمُرو بن  - ٢٠٣٠٢
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ثَابِتٍ الُْبَنانِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ، َعْن َجابِرٍ، َعْن َعْمَرةَ بنَت حَِزامٍ، أَنََّهاَجَعلَتْ ِللنَّبِيِّ

فَأَكَلَ، طَيََّبْتُه، وَذََبَحْت لَُه َشاةً فَأَكَلَ ِمْنهَا، ثُمَّ َتَوضَّأَ َوَصلَّى الظُّْهَر، فَقَدََّمْت إِلَْيِه ِمْن لَْحمَِها ُصورِ َنْخلٍ كََنَسْتُه َو
  .َوَصلَّى الَْعصَْر، َولَمْ َيتََوضَّأْ

  .َعْمَرةُ بنُت سَْهلٍ َصاِحبِ الصَّاَعْينِ
أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا أَْحَمُد بن جََنابٍ الِْمصِّيِصيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، ثنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن  - ٢٠٣٠٣

ثنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، ثنا َسعِيُد بن ُعثَْمانَ الَْبلَوِيُّ، َعْن َجدَِّتِه، أَنَّ أُمََّها َعْمَرةَ بنَت : َعْمُرو بن ُزرَاَرةَ الُْحدْثَيُّ، قَاال
 َتْمرٍ، وباْبَنِتِه َعْمَرةَ بن َراِفعٍ َصاِحبِ الصَّاَعْينِ الَِّذي لَمََزُه الْمَُناِفقُونَ َحدَّثَْتُه، أَنَّ أََباَها َخَرجَ بَِزكَاِتِه َصاَعْينِ ِمْن َسْهلِ

  َحتَّى أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََصبَّ

أَنْ َتْدُعو ِلي َولََها بِالَْبَركَِة، َوَتْمَسُح َرأَْسَها، : َوَما ِهَي؟قَالَ:سُولَ اللَِّه، إِنَّ ِلي إِلَْيَك َحاجَةً، قَالََيا َر: الصَّاَعْينِ، ثُمَّ قَالَ
َوأُقِْسُم َواللَِّه لَكَأَنَّ َبْرَد : لَْتفََوَضَع َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه َعِليَّ، قَا: فَإِنَُّه لَْيسَ ِلي وَلٌَد غَْيَرَها، قَالَْت

  .كَفِّ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى كَبِِدي بَْعُد
  .َعْمَرةُ بنُت الْحَارِثِ بن أَبِي ضَِرارٍ الْخَُزاِعيَّةُ

ُد بن زَْيٍد، َعْن َخاِلِد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ثنا َحمَّا - ٢٠٣٠٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث بن أَبِي ضَِرارٍ، َعْن َعمَِّتِه َعْمَرةَ بنِت الْحَارِِث، قَالَْت

أََخذَ بِحَقَِّها يَُبارِكُ اللَُّه لَُه ِفيَها، َوُربَّ مَُتخَوِّضٍ ِفي َمالِ اللَِّه َوَرسُوِلِه لَُه النَّارُ َيْوَم  إِنَّ الدُّنَْيا ُحلَْوةٌ َخِضَرةٌ، فََمْن:َوَسلََّم
  الِْقَياَمةِ َيْوَم َيلْقَاُه

ثنا الصَّلُْت بن َمْسُعودٍ : قَاال َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، وَُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، - ٢٠٣٠٥
ثنا ُمَحمَّدُ : ، قَاالالَْجْحَدرِيُّ، ح َوَحدَّثََنا سَْهلُ بن ُموَسى شِريانَ الرَّامَُهْرُمزِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُعَمَر بن َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ

َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث، َعْن َعْمَرةَ بنِت الْحَارِثِ بن أَبِي  بن َخاِلِد بن َسلََمةَ الَْمْخُزوِميُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَحمَِّد بن



إِنَّ الدُّْنَيا ُحلَْوةٌ َخِضَرةٌ، فََمْن أَصَاَب َشيْئًا ِمْن ِحلِِّه فَذَاَك الَِّذي :ضَِرارٍ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  كَْم ِمْن ُمَتخَوِّضٍ ِفيُيَباَرُك لَُه ِفيِه، َو

  .َمالِ اللَِّه، َومَالِ َرُسوِلِه لَُه النَّاُر َيْوَم الِْقَياَمِة
  .َعِمَريةُ بنُت َمْسُعوٍد

دَّثََنا َح َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َرَجاُء بن ُمَحمٍَّد السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْدرِيَس، - ٢٠٣٠٦
 أَْخَبَرْتهُ أَنََّهاَدَخلَتْ إِبَْراهِيُم بن َجْعفَرِ بن َمْحُمودِ بن َمْسلََمةَ األَْنَصارِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ َجدََّتُه َعِمَريةَ بنَت َمْسعُوٍد

َخْمٌس فََوَجْدَنُه َوُهَو َيأْكُلُ قَِديًدا، فََمَضغَ لَُهنَّ قَِديَدةً ثُمَّ  َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِهَي وأََخوَاُتها ُيبايِْعنَُه، َوُهنَّ
  .لُوفًاَناَولَنِي الْقَِديدَةَ، فََمَضَغْتها كُلُّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِقطَْعةً فَلَِقَني اللََّه، َوَما َوَجْدنَ َألفَْواِههِنَّ ُخ

  .َعزَّةُ بنُت خابلٍ الْخَُزاِعيَّةُ
َوَحدَّثََنا  َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّاُر، ثنا إِبَْراِهيمُ بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، ثنا َعبَّاسُ بن أَبِي َشْملَةَ، ح - ٢٠٣٠٧

ثنا اْبُن أَبِي : ، ثنا أَبِي، قَاالإِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمصْرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ح َوَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُدَحْيمٍ
 أَنََّها ثنا ُموَسى بن َيْعقُوَب، َعْن َعطَاِء بن َمْسُعوٍد الْكَْعبِيِّ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َعمََّتُه َعزَّةَ بنتَ خابلٍ أَْخبََرْتُه: فَُدْيٍك، قَاال

َعلَى أَنَِّك ال تَْزنَِني، َوال َتْسرِِقَني، َوال ُتؤِْديَن، فَُتْبِديَن أَْو :فَأََخذَ َعلَْيهَا أََتِت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََبايََعْتُه،
فِْسي أَنَُّه ْد َوقََع ِفي َنأَمَّا االتَِّداُء الْمُْبِدي فَقَْد َعَرفُْتُه، َوأَمَّا االتَِّداِء الَْمخِْفي، فَلَْم أَْعرِفُُه َيا َرُسولَ اللَِّه، َوقَ: ُتْخفِيَنقُلُْت

  فََما: إِفساُد الْوَلَِد، فَال أُفِْسُد َولًَدا إِلَى أََبٍد، قَالَ

  .أَفَْسَدْت َولًَدا لََها حَتَّى َماَتْت، َواللَّفْظُ ِلَحِديِث اْبنِ أَبِي فُدَْيٍك
  .َعِقيلَةُ بنُت ُعَبْيِد بن الْحَارِِث

َنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ثنا زَْيُد بن الْحَُبابِ، ثنا ُموَسى بن ُعَبْيدَةَ، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َحدَّثَ - ٢٠٣٠٨
َدةَ الزَّْيِديُّ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، ثنا حَفُْص بن ُعَمَر الُْجدِّيُّ، ثنا َبكَّاُر بن َعْبِد اللَِّه اْبنِ أَِخي ُموَسى بن ُعَبْي

َزْيُد بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َسالَمةَ، َعْن أُمِِّه : وَسى بن ُعَبْيَدةَ، َحدَّثَنِي َزْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َوقَالَ َعِليُّ بن الَْمِدينِيُِّم
ي بَرِيَرةُ بنُت الَْحارِِث الَْعْتوَارِيَّةُ، ِفي جِئُْت أََنا َوأُمِّ: َحجَّةَ بنِت قَُرْيٍظ، َعْن أُمَِّها َعِقيلَةَ بنَت ُعبَْيِد بن الَْحارِِث، قَالَْت

طَحِ فَأََخذَ َعلَْيَنا أَنْ ال ُنشْرَِك نَِساٍء ِمَن الُْمهَاجَِراِت، فَبَاَيْعَنا النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ضارٌب َعلَْيِه قُبَّةً بِاَألْب
  .إِنِّي ال أََمسُّ أَْيِدي النَِّساِءفَاْسَتْغفَرَ لََنا َوكَاَنْت ِتلَْك بِيَعَتنَا:قَْرْرنا وَبَسطْنا أَْيِديَنا ِلُنَبايِعَُه، قَالَبِاللَِّه شَْيئًا اآليةُ، فَلَمَّا أَ

  .َعاِئَشةُ بنُت قَُداَمةَ بن َمظُْعوٍن الْجَُمِحيَّةُ
بن ُسلَْيَمانَ َيْعنِي الَْواسِِطيَّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُعثَْمانَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، ثنا َسِعيُد - ٢٠٣٠٩

للَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن إِبَْراِهيمَ بن ُمَحمَِّد بن َحاِطبٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أُمِِّه َعاِئَشةَ بنِت قَُداَمةَ بن َمظُْعوٍن،أَنَّ َرسُولَ ا
  .ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن َعلَى َخدِِّه بَْعَدَما َماتََوال ُيْعلَُم قَبَّلَ أََحًدا غَيَْرُه َوَسلََّم قَبَّلَ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه - ٢٠٣١٠

يُد بن ُسلَْيَمانَ، ح َوَحدَّثََنا الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا َسِع
ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُعثَْمانَ الَْحاطِبِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، : َمْحُموُد بن ُمَحمَّدٍ الَْواسِِطيُّ، نا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى َزْحَمَويِْه، قَالُوا

عَزِيٌز َعلَى اللَِّه أَنْ َيأُْخذَ كَرِميََتيْ :َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: َعْن أُمِِّه َعاِئَشةَ بنِت قَُداَمةَ بن َمظُْعوٍن، قَالَْت



  .ُمْسِلمٍ، وُيْدِخلُُه النَّاَرَيعْنِي َعْيَنْيِه 
الرَّْحَمنِ بن ُعثَْمانَ الَْحاطِبِيُّ،  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحمََوْيِه، ثنا عَْبُد - ٢٠٣١١

كُْنُت َمَع أُمِّي رَاِئطَةَ بنِت سُفَْيانَ امَْرأٍَة ِمْن خَُزاَعةَ، َوالنَّبِيُّ : َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َعاِئَشةَ بنِت قَُداَمةَ بن َمظُْعوٍن، قَالَْت
َبايُِعكُنَّ َعلَى أَنْ ال ُتْشرِكَْن بِاللَِّه َشْيئًا، َوال َتْسرِقَْن، َوال َتْزنَِني، َوال َتقُْتلَْن أُ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيبايُِعُهنَّ، َوَيقُولُ

قَالَ َرُسولُ اللَِّه فَأَطَْرقَْن، فَ: الَْتأَْوالَدكُنَّ، َوال َتأِْتنيَ بُِبهَْتاٍن َتفْتَرِيَنُه َبْيَن أَْيِديكُنَّ وَأَْرجُِلكُنَّ، َوال تَْعِصينَنِي ِفي َمْعُروٍفقَ
: قُوِلي: َنَعْم ِفيَما اْسَتطَْعناُه، فَكُْنُت أَقُولُ كََما َيقُلَْن، َوأُمِّي َتقُولُ: قُلَْن َنَعْم ِفيَما اْسَتطَعُْتنَُّهفَقُلَْن:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َنَعْم: َنَعْم، فَأَقُولُ
حَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن النُّْعَماِن الَْبَراُء الِْمصِّيِصيُّ، ثنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْس - ٢٠٣١٢

  :ُعثَْمانَ الَْحاطِبِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِِّه َعاِئَشةَ بنِت قَُداَمةَ بن َمظُْعوٍن، قَالَْت

َيا َرسُولَ اللَِّه، َوَما : اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ اَألْعَمَيْينِقِيلَ:لََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .السَّْيلُ، َوالَْبِعُري الصَّؤُولُ:اَألْعَمياِن؟ قَالَ

  .َعاِتكَةُ بنُت َعْبِد الُْمطَِّلبِ َعمَّةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ثنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ِعْمَرانَ، ثنا : َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّاُر، ثنا إِبَْراِهيمُ بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، قَالَ - ٢٠٣١٣

لْثُومٍ بنِت ُعقَْبةَ بن أَبِي ُمَعْيٍط، َعْن ُمَحمَُّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُ
َيا آلَ غَُدرٍ، َوَيا آلَ فَُجرٍ انِْفُروا ِلثَالٍث، : رَأَْيُت َراِكًبا مَثُلَ َعلَى أَبِي قَُبْيسٍ، فََصاَح:َعاِتكَةَ بنِت َعْبِد الُْمطَِّلبِ، قَالَْت

الِْمْركََن، فََتفَلَّقَِت الصَّْخَرةُ، فََما َبقَِيْت دَاٌر ِمْن َدارِ قُرَْيشٍ إِال َدَخلَْتَها مِْنَها  ثُمَّ أََخذَ َصْخَرةً ِمْن أَبِي قَُبْيسٍ، فَرََمى بَِها
بن ُعْتَبةَ  إِنَّ َهِذِه لَرُْؤَيا اكُْتِميها، َوال َتذْكُرِيها، فَذََهَب الَْعبَّاُس، فَلَِقَي الَْولِيَد:ِكْسَرةٌ غَْيُر ُدورِ بين ُزْهرَةَ، فَقَالَ الَْعبَّاُس

فََغدَْوُت أَطُوُف بِالْكَْعبَِة، َوأَُبو َجْهلٍ ِفي َرْهٍط :بن َربِيَعةَ فَذَكَرََها لَُه، فَذَكَرََها الَْولِيُد َألبِيِه، فَفََشا الَْحدِيثُ، قَالَ الَْعبَّاُس
َيا أََبا الْفَْضلِ، إِذَا فََرغَْت ِمْن طََواِفَك، فَأَقْبِلْ إِلَْيَنا، فَلَمَّا : قَالَِمْن قَُرْيشٍ يََتَحدَّثُونَ بِرُْؤَيا َعاِتكَةَ، فَلَمَّا َرآنِي أَُبو جَْهلٍ، 

َيا بين َعْبِد الُْمطَِّلبِ، أََما َرِضيُتْم أَنْ َتَتَنبَّأَ رِجَالُكُْم حَتَّى َتتََنبَّأَ : فََرغُْت أَقَْبلُْت َحتَّى جَلَْسُت إِلَيْهِْم، فَقَالَ أَُبو جَْهلٍ
  اؤُكُمْ،نَِس

انِْفُروا ِلثَالٍث فََسنََترَبَُّص َهِذِه الثَّالثَ، فَإِنْ كَانَ َما َتقُولُ َحقًّا فَسََيكُونُ، : قَْد َزَعَمْت َعاِتكَةُ ِفي رُْؤَياها َهِذِه أَنَُّه قَالَ
أَنَّكُْم أَكْذَبُ أَْهلِ َبْيٍت ِفي الَْعَربِ، قَالَ َوإِنْ َتْمضِ الثَّالثُ، َولَْم َيكُْن ِمْن ذَِلَك َشْيٌء كََتْبَنا َعلَْيكُْم ِكَتاًبا 

فَلَمَّا أَْمَسْيتُ :َعبَّاُسفََواللَِّه َما كَانَ ِمنِّي إِلَْيِه َشْيٌء إِال أَنِّي َجَحْدُت ذَِلَك، وَأَْنكَْرُت أَنْ َتكُونَ رَأَْت شَْيئًا، قَالَ الْ:الَْعبَّاُس
َرِضيُتْم ِمْن َهذَا الْفَاِسقِ َيتََناَولُ رِجَالَكُْم، ثُمَّ َيَتَناَولُ نَِساَءكُْم، َوأَْنتَ : الُْمطَِّلبِ، فَقَالَْت أََتتْنِي امَْرأَةٌ ِمْن بناِت َعْبِد

كَانَ ِمنِّي إِلَْيِه َنِكريُ قَْد وَاللَِّه فََعلَ، َوَما : َتْسَمُع، وَلَْم َيكُْن ِعْنَدَك َنِكٌري، وَاللَِّه لَْو كَانَ َحْمَزةُ َما قَالَ َما قَالَ، فَقُلُْت
فََغَدْوُت ِفي الَْيْومِ الثَّاِلِث ِمْن ُرْؤَيا َعاِتكَةَ، وَأََنا : َشْيٍء، وَأَْيُم اللَِّه، َألَتعَرَّْضَن لَُه، فَإِنْ َعاَد َألكِْفيَنكُْم، قَالَ الَْعبَّاُس

فَوَاللَِّه إِنِّي َألْمِشي َنْحَوُه، َوكَانَ َرُجال َخِفيفًا، َحِديدَ : ئًا ِمْنُه، قَالَُمْغَضٌب، َعلَى أَنْ فَاتَنِي أََمرٌ أََحبُّ أَنْ أُْدرَِك َشْي
َما لَُه لََعَنُه اللَُّه، أَكُلُّ َهذَا : الَْوْجِه، َحِديدَ اللَِّساِن، َحدِيَد الَْبصَرِ، إِذْ خََرَج َنْحَو بَابِ الَْمْسجِِد َيشَْتدُّ، فَقُلُْت ِفي َنفِْسي

 َيْصُرُخ بَِبطْنِ ِمنِّي أَنْ أُشَاِتَمُه، فَإِذَا ُهَو قَْد َسِمَع َما لَْم أَْسَمْع َسِمَع صَْوَت ضَْمَضمِ بن ُزْرَعةَ بن َعْمرٍو الِْغفَارِيِّ فََرٌق
قَْد َخَرَج ُمحَمٌَّد ِفي أَْصَحابِِه، َما  َيا َمْعَشَر قَُرْيشٍ: الَْواِدي قَْد َجَدعَ َبِعَريُه، َوَحوَّلَ َرْحلَُه، َوَشقَّ قَِميَصُه َوُهَو َيقُولُ

  أََراكُْم ُتْدرِكُوَنها



  .فََشَغلَنِي َعْنُه وَشَغلَُه َعنِّي َما َجاَء ِمَن اَألْمرِ: الْغَْوثَ الْغَْوثَ، قَالَ الَْعبَّاُس
: لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْن ُعْرَوةَ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن - ٢٠٣١٤

الَْعبَّاسِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، كَاَنْت َعاِتكَةُ بنُت عَْبِد الُْمطَِّلبِ َعمَّةُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َساِكَنةٌ َمَع أَِخيَها 
َعْت، فَأَْرَسلَتْ إِلَى أَِخيَها َعبَّاسٍ ِمْن لَْيلَِتَها ِحَني فَزَِعْت، واْسَتْيقَظَْت ِمْن َنْوِمها، فََرأَْت رُْؤَيا قَُبْيلَ َبْدرٍ فَفَزِ

نْ ال لَْن أَُحدِّثَُك حَتَّى ُتَعاِهدَنِي أَ: َوَما رَأَْيِت؟ قَالَْت: رَأَْيُت رُْؤَيا َوقَْد َخِشيُت ِمْنَها َعلَى قَْوِمَك الَْهلَكَةَ، قَالَ:َوقَالَْت
َرأَْيُت َراِكًبا أَقَْبلَ َعلَى رَاِحلَِتِه ِمْن : َتذْكُُرهَا، فَإِنَُّهْم إِنْ َسِمُعوها آذَوَْنا، فَأَْسَمُعوَنا َما ال ُنِحبُّ، فََعاَهدَها َعبَّاٌس، فَقَالَْت

ا ِفي لَْيلََتْينِ أَْو ثَالٍث، ثُمَّ َدَخلَ الَْمْسجَِد َعلَى َيا آلَ غَُدرٍ، َوَيا آلَ فُجَرٍ، اْخُرجُو: أَْعلَى َمكَّةَ َيِصيحُ بِأَْعلَى صَْوِتِه
النَّاُس لَُه أََشدَّ الْفََزعِ،  رَاِحلَِتِه فََصَرَخ ِفي الَْمْسجِدِ ثَالثَ َصَرخَاٍت، َومَالَ إِلَْيِه ِمَن الرَِّجالِ وَالنَِّساِء َوالصِّْبَياِن، َوفَزَِع

َيا آلَ غَُدرٍ، َوَيا آلَ فَُجرٍ، اخُْرُجوا ِفي لَْيلََتْينِ أَْو : َبِة َعلَى رَاِحلَِتِه، فَصَاَح ثَالثَ صََرَخاٍتثُمَّ أَُراُه َعلَى ظَْهرِ الْكَْع
ْرَسلََها َعلَى أَْهلِ لَِها، ثُمَّ أَثَالٍث حَتَّى أَْسَمَع َمْن َبْيَن اَألْخَشَبْينِ ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ، ثُمَّ َعَمَد ِلَصْخَرٍة َعِظيَمٍة فََنَزَعَها ِمْن أَْص

  َمكَّةَ، فَأَقَْبلَِت الصَّْخَرةُ لََها َدوِيٌّ، حَتَّى إِذَا كَاَنْت ِعْنَد أَْصلِ الْجََبلِ ارْفَضَّتْ،

َك أَنْ َينْزِلَ بِهِْم شَرٌّ، فَفَزِعَ ِمفَال أَْعلَُم بَِمكَّةَ َبْيًتا َوال َداًرا إِال قَْد َدَخلََها ِفلْقَةٌ ِمْن ِتلَْك الصَّخَْرِة، فَلَقَْد َخشِيُت َعلَى قَْو
ِللْعَبَّاسِ فَقَصَّ َعلَْيِه ُرؤَْيا ِمْنَها َعبَّاٌس، َوخََرَج ِمْن ِعْنَدَها فَلَِقي ِمْن آِخرِ لَْيلَِتِه الَْوِليدَ بن ُعْتَبةَ بن َربِيَعةَ، َوكَانَ َخِليال 

ذَكََرَها الْوَِليُد َألبِيِه، َوذَكََرَها ُعْتَبةُ َألِخيِه َشْيبَةَ، َواْرَتفََع َحدِيثَُها َحتَّى َبلَغَ أََبا َعاِتكَةَ َوأَمََرُه أَنْ ال َيذْكُُرَها َألَحٍد، فَ
بِيَعةَ، ، َوُعْتَبةَ بن َرَجْهلِ بن ِهَشامٍ، واْسَتفَاَضْت، فَلَمَّا أَْصَبحُوا غََدا َعبَّاٌس َيطُوفُ بِالَْبْيِت ِحنيَ أَْصَبَح فََوَجَد أََبا جَْهلٍ

لَمَّا َنظَُروا إِلَى َعبَّاسٍ َيطُوفُ َوَشْيَبةَ بن َربِيَعةَ، َوأَُميَّةَ بن َخلٍَف، َوَزْمَعةَ بن اَألْسوَِد، َوأََبا الَْبْخَترِيِّ ِفي َنفَرٍ يََتَحدَّثُونَ، فَ
َيا أََبا : ائْتِنا، فَلَمَّا قََضى طََوافَُه أََتى فََجلََس، فَقَالَ أَُبو جَْهلٍَيا أََبا الْفَْضلِ إِذَا قََضْيَت طََوافََك فَ: بِالَْبْيِت نَاَداهُ أَُبو َجْهلٍ

بَلَى، أََما َرِضيُتْم َيا بين َهاِشمٍ، بِكَِذبِ الرِّجَالِ حَتَّى : َما رَأَْت ِمْن َشْيٍء، قَالَ: الْفَْضلِ َما رُْؤَيا َرأَتَْها َعاِتكَةُ؟ قَالَ
ْم ِمنَّا نَبِيٌّ، َساِء، إِنَّا كُنَّا وَأَْنُتْم كَفََرَسيْ رَِهاٍن فَاْسَتبَقَْنا الَْمْجَد ُمْنذُ ِحنيٍ، فَلَمَّا َتَحاذَِت الرَّكُْب قُلُْتجِئُْتُمونا بِكَِذبِ النِّ

ذََب امَْرأَةً ِمْنكُْم، فآذَْوهُ َيْوَمِئذٍ أََشدَّ فََما َبِقَي إِال َتقُولُوا مِنَّا َنبِيَّةٌ، ال أَْعلَُم ِفي قُرَْيشٍ أَْهلَ َبْيٍت أَكْذَبَ َرُجال، َوال أَكْ
  اخُْرُجوا ِفي لَْيلََتْينِ أَْو ثَالٍث، فَلَْو قَْد َمَضْت َهذِِه: َزَعَمْت َعاِتكَةُ أَنَّ الرَّاِكَب قَالَ: األَذَى، َوقَالَ أَُبو جَْهلٍ

ثُمَّ َعلَّقْناُه بِالْكَْعَبِة أَنَّكُمْ أَكْذَُب َبْيٍت ِفي الْعََربِ َرُجال َواْمرَأَةً، أََما  الثَّالثُ َتَبيََّنْت ِلقَُرْيشٍ كَِذُبكُْم، َوكَتَْبَنا ِسجِال
ِمْنكُْم،  ى جِئُْتمُونا َزَعْمُتمْ بنبِيٍَّرِضيُتْم َيا بين قَُصيٍّ أَنَّكُْم ذَهَْبُتْم بِالِْحَجاَبِة وَالنَّْدَوِة وَالسِّقَاَيِة، وَالرَِّواِء َوالرِّفَاَدِة حَتَّ

َمْهال َيا ُمَصفِّرَ اْستِِه، َهلْ أَْنَت ُمْنَتٍه فَإِنَّ الْكَِذَب ِفيَك َوِفي أَْهلِ بَْيِتَك، : فآذَْوُه َيْومَِئٍذ أََشدَّ اَألذَى، َوقَالَ لَُه َعبَّاٌس
ِقَي َعبَّاٌس ِمْن َعاِتكَةَ أَذًى َشِديًدا ِفيَما أَفَْشى ِمْن َيا أََبا الْفَْضلِ، َما كُْنَت بَِجاِهلٍ، َوال َخرٍِف، َولَ: َوقَالَ لَُه َمْن َحَضرَُه

ُم الرَّاِكُب الَِّذي َبَعثَ أَُبو ُسفَْيانَ، َحِديِثَها، فَلَمَّا كَانَ َمَساُء لَْيلَِة الثَّاِلثَِة ِمَن اللََّياِلي، الَِّتي رَأَْت ِفيَها َعاِتكَةُ الرُّْؤَيا َجاَءُه
َيا آلَ غَاِلبٍ، اْنِفرُوا فَقَْد خََرَج ُمحَمٌَّد وَأَْصحَاُبُه ِليَْعتَرُِضوا َألبِي ُسفَْيانَ فَأَْحرِزُوا : الِْغفَارِيُّ فَقَالََضْمَضُم بن َعْمرٍو 

  لٍِعَريكُْم، فَفَزَِعْت قَُرْيٌش أََشدَّ الْفََزعِ، وأَْشفَقُوا ِمْن ُرْؤَيا َعاِتكَةَ، َوَنفَرُوا َعلَى كُلِّ صَْعبٍ َوذَلُو
قَُرْيشٍ، أَنَّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الزَُّبْيُر بن َبكَّارٍ، َحدَّثَنِي ُمْصَعُب بن َعْبِد اللَِّه، َوغَْيُرُه ِمْن  - ٢٠٣١٥

َع بِهِْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعاِتكَةَ بنَت َعْبِد الُْمطَِّلبِ، قَالَْت ِفي ِصْدقِ ُرؤَْياها وََتكِْذيبِ قُرَْيشٍ لََها ِحَني أَْوقَ
َرأَى بَِعْيَنْيِه َما تُفَْرى  أَلَْم َتكُنِ الرُّْؤَيا بَِحقٍّ ويَأِْتكُْم بَِتأْوِيِلها فُلُ ِمَن الْقَْومِ َهارُِب َرأَى فَأََتاكُْم بِالَْيِقنيِ الَِّذي:َوَسلََّم بَِبْدرٍ

  السُُّيوُف الْقَوَاِضُب



َحكِيٌم َوقَْد َضاقَْت  ُتْم َولَْم أَكِْذْب كَذَْبُت وإِنَّما َيكِْذُبنِي بِالصِّْدقِ َمْن ُهَو كَاِذُب َوَما فَرَّ إِال رَْهَبةَ الْمَْوِت ِمْنُهُمفَقُلْ
ُروا بِالسُُّيوفِ الُْمْرَهقَاُت ِدَماَءكُْم ِكفَاًحا َعلَْيِه الَْمذَاِهبُ أَقَرَّ صََباَح الْقَْومِ َعَزُم قُلُوبِهِْم فَُهنَّ َهَواٌء َوالُْحلُوُم َعَوازُِب ُم

أَلَْم ُيغِثُْهْم َضْرًبا ُيَحارُ  كََما ُيْمرِي السََّحاَب الَْجنَاِئُب فَكَْيَف َرأَى َيْوَم اللِّقَاِء ُمَحمًَّدا بنو َعمِِّه َوالْحَْرُب ِفيَها التََّجارُِب
ارِ الْكََواِكُب أَال بِأَبِي َيْوَم اللِّقَاِء ُمَحمًَّدا إِذَا َعضَّ ِمْن َعْوِن الُْحرُوبِ الْغََوارُِب كََما َبرََّدتْ ِلَوقِْعِه السِّحْياِن وتَْبُدو بِالنََّه

افََّتيَْها الَْمقانُِب كَأَنَّ دَّى َحأَْسَيافُُه ِمْن َمِليكَِتي َزعازُِع وِرًْدا بَْعَد إِذْ ِهيَ صَاِلُب َحلَفُْت لَِئْن ُعْدُتْم لََيْصِلَمنَّكُْم ُمَجافًا َتَر
  .ِضَياَء الشَّْمسِ لََمُع ُبُروِقها لََها َجانًِبا ُنوُر شَُعاعٍ وثَاِقُب

  .َعاِتكَةُ بنُت زَْيِد بن َعْمرِو بن ُنفَْيلٍ
ى، َحدَّثَنِي سَِعيُد بن عبيداللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَ - ٢٠٣١٦

كَاَنْت عَاِتكَةُ بنُت زَْيٍد َتْحَت َعْبدِ اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ :قَالَْت عَاِئَشةُ: الَْوِليِد الرَُّصاِفيُّ، َعْن أَبِيِه، َعمَّْن َحدَّثَُه، قَالَ
  .الصِّدِّيقِ

  أُمُّ َمْعَبٍد الْخَُزاِعيَّةُ
  .بنُت ُخلَْيٍف َوُيقَالُ َعاِتكَةُ بنُت َخاِلِد بن ُمْنِقِذ بن خَُنْيسٍ الْكَْعبِيَّةُ الُْخَزاِعيَّةُ َواْسُمَها َعاِتكَةُ

ِحَزامِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن - ٢٠٣١٧
  :، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َمْعَبٍد، أَنََّها قَالَْتِهَشامٍ

  .اْبَعِثي َشاةً ال َتْحِلُب:َبَعثُْت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِشاٍة دَاجِنٍ فََردََّها، َوقَالَ
بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن ِحَزامِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعثَْمانُ - ٢٠٣١٨

بِِلها، فََمرَّ بَِها ُعثَْمانُ، ِهَشامٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َمْعَبٍد، كَاَنْت َتْجرِي َعلَْيَها ِكْسوَةٌ، َوَشْيٌء ِمْن غَلَِّة الَْيَمنِ، وقَِطرانٌ ِإل
  ِهيَ لَِك َيا أُمَّ َمْعَبٍد ِعْنَدهَا، واتََّبَعها حَتَّى أَْعطَاَها إِيَّاهَا:وَأَْيَن غَلَّةُ الَْيَمنِ الَِّتي كَاَنتْ َتأِْتَينِي؟فَقَالَأَْيَن كُْسوَِتي، :فَقَالَْت

  .َعزَّةُ اَألْشَجِعيَّةُ لََها ُصْحَبةٌ
رَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َوُحَصْينٍ، أو أحدمها، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد ال - ٢٠٣١٩

  .خَطََبَنا أَُبو َبكْرٍ، فََنهَاَنا أَْو أَْوَنَهى َعنِ الصَّالِة َعلَى الَْبرَاِدعِ: َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن َمْوالٍة لَُه ُيقَالُ لََها َعزَّةُ، قَالَْت
َمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا قَبِيصَةُ، ثنا سُفَْيانُ، َعْن ُحَصْينِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َحدَّثََنا َحفُْص بن ُع - ٢٠٣٢٠

وا َعلَى ال ُتَصلُّ:َخطََبَنا أَُبو َبكْرٍ، فَقَالَ: أَبِي َحازِمٍ، َعْن َمْوالٍة لَهُ ُيقَالُ لََها َعزَّةُ، َوكَاَنْت ِمَن النَِّساِء األَُولِ، قَالَْت
  .الْبََراِدعِ

  .الَْعْجَماُء اَألْنصَارِيَّةُ
يَزِيَد، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، ثنا اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َعْن َخاِلِد بن  - ٢٠٣٢١

ْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن خَالَِتِه الَْعْجَماِء، َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعْن َمْرَوانَ بن ُعثَْمانَ، َع
  َسِمْعُت: قَالَْت

  .اللَّذَِّةالشَّْيُخ َوالشَّْيَخةُ إِذَا زََنَيا، فَاْرُجُموُهَما الَْبتَّةُ بَِما قََضَيا ِمَن :َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  .َباُب الَْغْينِ
  الُْغمَْيَضاُء
أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن  - ٢٠٣٢٢



  .ال َحتَّى َيذُوَق ِمْن ُعَسْيلَِتِك، وََتذُوِقي ِمْن ُعَسْيلَِتِه:قَالَ ِللُْغَمْيَضاِءِهَشامٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
  غَزِيَّةُ بنُت َجابِرِ بن َحكِيمٍ الدَّْوِسيَّةُ أُمُّ شَرِيٍك

َبةُ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، ثنا ُشْع - ٢٠٣٢٣
أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ األْزِديَّةَ الَِّتي َوَهَبْت نَفَْسَها ِللنَّبِيِّ ] ٥٠األحزاب آية "[َواْمَرأَةً ُمْؤِمَنةً إِنْ َوهََبْت َنفَْسَها ِللنَّبِيِّ:"ِفي قَْوِلِه

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  اِءَباُب الْف

  فَاِطَمةُ بنُت أََسِد بن َهاِشمٍ أُمُّ َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ
أََنسِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، ثنا رَْوُح بن َصالحٍ، ثنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ، َعْن  - ٢٠٣٢٤

أََسدِ بن َهاِشمٍ أُمُّ َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ، َدَخلَ َعلَْيَها َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  لَمَّا َماَتْت فَاِطَمةُ بنُت: بن َماِلٍك، قَالَ
َنِعنيَ َرِحَمِك اللَُّه َيا أُمِّي، كُْنِت أُمِّي بَْعَد أُمِّي، وُتْشبِِعينِي وَتْعَرْيَن، وُتكِْسينِي، وَتْم:َوَسلََّم فََجلََس ِعْندَ رَأِْسَها، فَقَالَ

  ، فَلَمَّا َبلَغَ الَْماُء الَِّذي ِفيِهَنفَْسِك طَيًِّبا، وُتطِْعِمينِي ُترِيِديَن بِذَِلَك َوْجَه اللَِّه َوالدَّاَر اآلِخرَةَ، ثُمَّ أََمَر أَنْ تَُغسَّلَ ثَالثًا

مَّ َخلََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَِميَصُه، فَأَلَْبَسَها الْكَافُوُر َسكََبُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه، ثُ
أََبا أَيُّوَب األَْنصَارِيَّ، َوُعَمَر بن إِيَّاُه َوكَفََّنَها بُِبْرٍد فَْوقَُه، ثُمَّ َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُساَمةَ بن زَْيٍد، َو

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه،  الَْخطَّابِ، َوغُالًما أَْسَوَد َيْحفُُرونَ فََحفَُروا قَْبرََها، فَلَمَّا َبلَُغوا اللَّْحَد حَفََرُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى
اللَُّه الَِّذي ُيحْيِي :فَاْضطََجَع ِفيِه، ثُمَّ قَالَ: َوَسلََّم َوأَخَْرَج تَُراَبُه بَِيدِِه، فَلَمَّا فََرغَ َدَخلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َها، بَِحقِّ َنبِيَِّك وَاَألْنبَِياءِ َوُيِميُت َوُهَو َحيٌّ ال َيُموُت، اغِْفرْ ُألمِّي فَاِطَمةَ بنِت أََسٍد، ولَقِّْنَها ُحجَّتَها، َوَوسِّْع َعلَْيَها ُمْدَخلَ
دِّيُق َرِضيَ إِنََّك أَْرَحُم الرَّاِحِمَني َوكَبََّر َعلَْيَها أَْرَبًعا، وأَْدَخلُوها اللَّْحَد ُهَو َوالَْعبَّاُس، وَأَُبو َبكْرٍ الصِّالَِّذيَن ِمْن قَْبِلي، فَ
  .اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم 

ثنا ُيوُسفُ بن َعِديٍّ، ثنا : ن، قَاالَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، َوَعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السرح املصريا - ٢٠٣٢٥
كَاَنْت فَاِطَمةُ بنُت ُمحَمٍَّد َتكِْفيِه :ِهَشاُم بن َعِليٍّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي الَْبْختَرِيِّ، َعْن َعِليٍّ، قَالَ

  .النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالدَّاِخلَ، َوفَاِطَمةُ بنُت أََسٍد َتكِْفيِه الَْخارَِج، َيعْنِي 
ا ُعثَْمانُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، ثن - ٢٠٣٢٦

  أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، عَنِ

اكِْفي فَاِطَمةَ :قُلُْت ُألمِّي فَاِطَمةُ بنُت أََسِد بن َهاِشمٍ: ْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي الَْبْخَترِيِّ، َعْن َعِليٍّ، قَالَاَألْعَمشِ، َعْن َع
  الدَّاِخلِ الطَّْحَن، وَالَْعْجَنبنَت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِسقَاَيةَ الَْماِء، وَالذََّهاَب ِفي الَْحاجَِة، وَتكِْفيِك ِخْدَمةَ 

  فَاِطَمةُ بنُت َحْمَزةَ بن َعْبدِ الُْمطَِّلبِ
  .ُتكَنَّى أُمَّ الْفَْضلِ َوُيقَالُ اْسُمَها أَُماَمةُ َوُيقَالُ ِعَماَرةُ

الُْجْعِفيُّ، َعْن زَاِئَدةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ - ٢٠٣٢٧
َماَت َموْلًى ِلي، َوتََرَك اْبَنَتُه، :َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، َعْن بنِت َحمَْزةَ، قَالَْت

  .َم َمالَُه َبيْنِي َوَبْيَن اْبَنتِِه، فََجَعلَ ِلَي النِّْصَف، َولََها النِّْصَففَقََسَم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ْهَمانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعَمُر بن ُمحَمَِّد بن الَْحَسنِ، ثنا أَبِي، ثنا إِبَْراِهيمُ بن طَ - ٢٠٣٢٨

، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاِد بن الْهَاِد، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ بنِت َحْمَزةَ، َوكَاَنْت أُمُّ الْفَْضلِ، أُْخُت َعْبدِ َعْن َجابِرٍ، َعنِ الَْحكَمِ



لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََسَم مَاَت لََنا ُمكَاَتٌب ِهَي أَْعَتقَتُْه، فََتَرَك اْبَنَتُه، َوإِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ال:اللَِّه بن َشدَّاٍد ُألمِِّه، قَالَْت
  .ِمَرياثَُه، فَأَْعطَى اْبَنَتهُ النِّْصَف، َوأَعْطَى أُمَّ الْفَْضلِ النِّْصَف الَْباِقي

، َعنِ ٍنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْو - ٢٠٣٢٩
  الَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ، َعْن َعْبِد

َتَرَك اْبَنَتُه َومَْوالَتُه بنتَ اللَِّه بن َشدَّاِد بن الْهَاِد اْبنِ اْبَنِة َحْمَزةَ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ،أَنََّها أَْعَتقَْت َمْملُوكًا لَهَا، فََماَت َو
  .َحْمَزةَ النِّْصَفَحْمَزةَ، فََورِثَْتُه بنَتهُ النِّْصَف، وَبِْنَت 

َحارِِث، َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى شِريانَ الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اَألْعلَى الصَّنَْعانِيُّ، ثنا َخاِلُد بن الْ - ٢٠٣٣٠
بن َعْرَعَرةَ، ثنا أَزَْهُر بن َسْعٍد ِكالُهَما، َعنِ ابْنِ ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمحَمٍَّد الَْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، ثنا إِْبَراِهيُم بن ُمَحمَِّد 

  .قََسَم َبيَْنُهَماَعْوٍن، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد،أَنَّ اْبَنةَ َحْمَزةَ أَْعَتقَْت غُالًما فََماَت، َوَتَركَ اْبَنةً فَ
َبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدَّ - ٢٠٣٣١

َسلََّم الَْمالَ هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد،أَنَّ اْبَنةَ َحمَْزةَ َماَت َمْوالَها َوَتَرَك اْبَنتَُه، َواْبَنةَ َحْمَزةَ فَقََسمَ َرسُولُ اللَّ
  .َبْيَنُهَما نِْصفَْينِ
ْبِد اللَِّه َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمَِّد بن َحْربٍ الْعَبَّادَانِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ثنا شُْعَبةُ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن َع - ٢٠٣٣٢

َك اْبَنةً لَُه، فَأَْعطَى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْبَنةَ َحْمَزةَ النِّْصَف، بن َشدَّاٍد،أَنَّ اْبَنةَ َحْمَزةَ أَْعَتقَْت غُالًما فََماَت، َوتََر
  َواْبَنَتهُ النِّْصَف
، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ثنا َزاِئَدةُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق الشَّْيبَانِيِّ - ٢٠٣٣٣

  أَْعَتقَِت اْبنَةُ:اللَِّه بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، قَالَ

 للَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِهَحْمَزةَ غُالًما، فََماَت َوَتَرَك اْبَنةً، فَأََخذَْت بنُت َحمَْزةَ النِّْصَف، َوابَْنُتُه النِّْصَف، َعلَى َعْهدِ َرسُولِ ا
  .َوَسلََّم

بن ُعثَْمانَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ٢٠٣٣٤
انِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن َعْبِد اللَّهِ ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعنِ الشَّْيَب: أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعمِّي أَُبو َبكْرٍ، قَاال

ْيَنَها، َهلْ َتْدرِي َما اْبَنةُ َحمَْزةَ ِمنِّي؟ ِهَي أُْخِتي ُألمِّي، أَْعَتقَْت َرُجال فََماَت فَقَسَِّم ِمريَاثُُه َبيَْنَها، َوَب:بن َشدَّاٍد، أَنَُّه قَالَ
  .َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:لِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالََعلَى َعْهِد َرُسو: قُلُْت

، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلٍ - ٢٠٣٣٥
لُْمطَِّلبِ، أَْعَتقَْت غُالًما لََها الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّادٍ،أَنَّ اْبَنةً ِلَحْمَزةَ بن َعْبِد ا

  .، فَاقَْتَسَما الَْمالَ َبْيَنُهَما نِْصفَْينِفََماَت َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وََتَرَك اْبَنةً لَُه
رِيِّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َعِليُّ بن َحِكيمٍ اَألوِْديُّ، ثنا شَرِيٌك، َعْن َعيَّاشٍ الَْعاِم - ٢٠٣٣٦

ًما لََها َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََماَت َوتََرَك اْبَنةً أَْعَتقَْت بنتُ َحْمَزةَ غُال:َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد، قَالَ
  فَأَْعطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْبنَةَ

  .َحْمَزةَ النِّْصَف، َوأَْعطَى اْبَنَتُه النِّْصَف
بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا َعمِّي أَُبو َبكْرٍ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َمْنصُورِ بن ِحبَّانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ  - ٢٠٣٣٧



َسلََّم اْبَنَتهُ يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَعْن َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد،أَنَّ مَْولًى الْبَنِة َحمَْزةَ َماَت َوتََرَك اْبَنَتُه، وَبِْنَت َحْمزَةَ، فَأَْعطَى النَّبِ
  .النِّْصَف، وَاْبَنةَ َحْمَزةَ النِّْصَف

انَْتَهْيتُ : لََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، قَا - ٢٠٣٣٨
ثُ الْقَْوَم، فََسِمْعُتُه َيقُولُ ِفي آِخرِ الَْحِديِث أُْخِتي، فََسأَلْتُ الْقَْوَم فََحدَّثَنِي أَْصَحابُُه، إِلَى َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد َوُهَو ُيَحدِّ

َواْبَنةَ َحْمَزةَ، فَقََسَم  َوَتَركَ ابَْنَتُه أَنَُّه َحدَّثَُهْمأَنَّ اْبَنةً ِلَحمَْزةَ، َوِهَي أُْخٌت لَِعْبِد اللَِّه بن َشدَّاِد بن الَْهاِد ُألمِِّه مَاَت َمْوالهَا،
  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمالَ نِْصفَْينِ

ْن َيزِيدَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ، ثنا ِعْمَرانُ بن ُعَيْيَنةَ، َع - ٢٠٣٣٩
أَْهَدى إِلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحلَّةً : يَاٍد، َعْن أَبِي فَاِخَتةَ، َعْن َجْعَدةَ بن ُهبَْيَرةَ، َعْن َعِليٍّ، قَالَبن أَبِي زِ

ْخمَِرةً ِخَماًرا ِلفَاِطَمةَ بنِت أََسٍد، َوِخَماًرا اْجَعلَْها ُخُمًرا َبْيَن الْفََواِطمِ فََشقَقُْت ِمْنَها ثَالثَةَ أَ:ُمَسيََّرةً بِحَرِيرٍ، فَقَالَ ِلي
  .ِلفَاِطَمةَ بنِت ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوِخَماًرا ِلفَاِطَمةَ بنِت َحْمَزةَ

  فَاِطَمةُ بنُت أَبِي حَُبْيشِ بن الُْمطَِّلبِ بن أََسِد بن َعْبِد

  .الْعُزَّى اَألَسِديَّةُ
ن ُعْرَوةَ، دَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، وَاْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن ِهَشامِ بَح - ٢٠٣٤٠

َتَحاُض فَال أَطُْهُر، أَفَأََدعُ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي امَْرأَةٌ أُْس: قَالَْت فَاِطَمةُ بنتُ أَبِي ُحبَْيشٍ: َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
إِنََّما ذَِلَك عِْرٌق َولَْيَس بِالَْحْيَضِة، فَإِذا أَقَْبلَِت الَْحْيَضةُ فَدَِعي الصَّالةَ، َوإِذَا :الصَّالةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .أَدَْبَرْت فَاغَْتِسِلي عَْنِك الدََّم، ثُمَّ َصلِّي

فَاِطَمةَ  َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، أَنَّ - ٢٠٣٤١
إِنََّما ُهَو ِعْرٌق َولَْيَس بِالْحَْيَضِة، :بنَت أَبِي ُحَبْيشٍ كَاَنْت ُتسَْتحَاُض، فَسَأَلَْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .فَإِذَا أَقَْبلَِت الَْحْيَضةُ فَاْتُرِكي الصَّالةَ، َوإِذَا أَدَْبَرْت فَاغَْتسِِلي َوَصلِّي
ٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِل: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ٢٠٣٤٢

ي أَُوْيسٍ، َحدَّثَنِي مَاِلٌك، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، أََنا مَاِلٌك، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي ال أَطُْهُر، أَفَأََدُع : فَاِطَمةَ بنَت أَبِي ُحبَْيشٍ، قَالَْت َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، أَنَّ

إِنََّما ذَِلَك ِعْرٌق َولَْيسَ بِالْحَْيَضِة، فَإِذَا أَقَْبلَِت الْحَْيَضةُ فََدِعي :الصَّالةَ؟ فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  صَّالةَ، َوإِذَا أَْدَبَرْتال

  فَاغَْتِسِلي َعْنِك الدََّم َوصَلِّي
قََرأُْت َعلَى ِهَشامِ : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، ثنا ُشْعَبةُ، قَالَ - ٢٠٣٤٣

إِنِّي : َجاَءْت فَاِطَمةُ بنُت ُحبَْيشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت: قَالَْتبن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، 
  .إِذَا أَقَْبلَِت الْحَْيَضةُ فََدِعيها قَْدَرَها، ثُمَّ اغْسِِلي الدََّم َوَصلِّي:ُمْسَتَحاضَةٌ، أَفَأََدُع الصَّالةَ؟ فَقَالَ

نا ا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، ثَحدَّثََن - ٢٠٣٤٤
اُد بن زَْيٍد، َعْن ِهَشامِ بن ثنا َحمَّ: أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحسَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثنا كَِثُري بن َيْحَيى، قَالُوا

إِنِّي : َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، أَنَّ فَاِطَمةَ بنَت أَبِي حَُبْيشٍ اْسَتفَْتِت اْسَتفَْتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه
ِعْرٌق َولَْيسَ بَِحْيَضٍة، فَإِذَا أَقَْبلَِت الَْحْيَضةُ فََدِعي الصَّالةَ، َوإِذَا أَْدبََرْت ذَاَك :أَسَْتحِيُض فَال أَطُْهُر، أَفَأََدعُ الصَّالةَ؟ قَالَ



  .فَاغِْسِلي َعْنِك الدََّم، َوتََوضَِّئي فَإِنََّما ذَِلَك ِعْرٌق، َولَْيَسْت بِالَْحْيَضِة
ةُ بن َعْمرٍو، ثنا َزاِئَدةُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِي - ٢٠٣٤٥

إِنِّي أُسَْتحَاُض فَال أَطْهُُر، : َجاَءْت فَاِطَمةُ بنُت أَبِي ُحَبْيشٍ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت: َعاِئَشةَ، قَالَْت
  إِنََّما ذَِلَك ِعْرٌق، َولَْيَسْت بِالَْحْيَضِة، فَإِذَا أَقَْبلَِت الَْحْيَضةُ فََدِعي:لَأَفَأََدعُ الصَّالةَ؟ قَا

  .الصَّالةَ، َوإِذَا أَْدَبَرْت فَاغْسِِلي َعْنِك الدََّم َوصَلِّي
َشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زَُهْيٌر، َعْن ِه - ٢٠٣٤٦

إِنِّي امَْرأَةٌ أُسَْتحَاُض فَال أَطُْهرُ، : َعاِئَشةَ، اَنَّ فَاِطَمةَ بنَت أَبِي حَُبْيشٍ، َجاَءْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
ْيَسْت بِالَْحْيَضِة، فَإِذَا أَقَْبلَِت الَْحْيَضةُ فََدِعي الصَّالةَ، َوإِذَا أَْدبََرْت فَاغِْسِلي إِنََّما ذَِلَك ِعْرٌق، َولَ:أَفَأََدعُ الصَّالةَ؟ قَالَ
  .َعْنِك أَثَرَ الدَّمِ َوَصلِّي

َتةَ اَألْصَبَهانِيُّ، ثنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا أَُبو َحنِيفَةَ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُرْس - ٢٠٣٤٧
ةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُمَحمَُّد بن الُْمِغَريِة، ثنا الَْحكَُم بن أَيُّوَب، َعْن ُزفَرِ بن الُْهذَْيلِ، َعْن أَبِي َحنِيفَةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَو

دَِعي الصَّالةَ أَيَّاَم :نِّي أُْسَتَحاُض َوال َيْنقَِطُع عَنِّي الدَُّم، قَالََيا َرسُولَ اللَِّه، إِ: َعاِئَشةَ، أَنَّ فَاِطَمةَ بنَت أَبِي حَُبْيشٍ، قَالَْت
  .َحْيَضِتِك، فَإِذَا ذََهَب أَيَّاُم حَْيَضِتِك، فَاغَْتِسِلي َوتََوضَِّئي ِلكُلِّ َصالٍة

الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي َمْسلََمةُ بن قَْعَنبٍ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َمْسلََمةَ - ٢٠٣٤٨
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، أَنَّ فَاِطَمةَ بنَت أَبِي حَُبْيشٍ َجاَءْت إِلَى إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َص

إِنََّما ذَِلَك :ي أُسَْتحَاُض فَال أَطْهُُر، أَفَأََدُع الصَّالةَ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّ: فَقَالَْت
  ِعْرٌق َولَْيَسْت

  .َصلِّيبِالْحَْيَضِة، فَإِذَا أَقَْبلَِت الْحَْيَضةُ فََدِعي الصَّالةَ، َوإِذَا أَدَْبَرْت فَاغِْسِلي عَْنِك الدََّم َو
َراَء، ثنا َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ، ثنا ُربَْيٌح أَُبو غَسَّانَ الرَّازِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َمْغ - ٢٠٣٤٩

أَبِي حَُبْيشٍ، أََتتِ أََتِت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ الَْحجَّاُج بن أَْرطَاةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، أَنَّ فَاِطَمةَ بنَت 
ْت، ثُمَّ إِنِّي أُسَْتحَاُض وَأََرى الدََّم، فَأََمَرَها أَنْ َتقُْعَد أَيَّاَم أَقَْرائَِها، فَإِذَا كَانَ ِعْنَد طُْهرَِها اغَْتَسلَ: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت

  إِنََّما ُهَو عِْرٌق ِمْنِك:َتَوضَّأَْت ِلكُلِّ َصالٍة، َوقَالَ
ْن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َصاِلحٍ الْهَاِشِميُّ، ثنا أَُبو َمْرَوانَ الُْعثْمَانِيُّ، ثنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي حَازِمٍ، َع - ٢٠٣٥٠

ُحَبْيشٍ اَألَسِديَّةُ إِلَى إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َجاَءْت فَاِطَمةُ بنُت أَبِي : ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت
َواللَِّه َيا َرسُولَ اللَِّه، َما أَطُْهُر أَفَأَْتُركُ الصَّالةَ لَِهذَا؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه : َوَسلََّم َتْسَتفِْتيِه َوكَاَنِت امَْرأَةً ُتسَْتحَاُض، فَقَالَْت

إِنََّما ذَِلَك عِْرٌق َولَْيَس بِالَْحْيضَِة، فَإِذَا أَقَْبلَْت فَاْتُرِكي الصَّالةَ، َوإِذَا أَْدَبَرْت فَاغِْسِلي عَْنِك :َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه
  .الدََّم، ثُمَّ َصلِّي

ارٍ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن أَيُّوَب، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َبكَّ - ٢٠٣٥١
  َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أُْسَتَحاُض فَال أَطُْهرُ،: ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، أَنَّ فَاِطَمةَ بنَت أَبِي حَُبْيشٍ، قَالَْت

لَْيَسْت بِالْحَْيَضِة، إِنََّما ِعْرٌق، فَإِذَا أَقَْبلَِت الَْحْيَضةُ فَاْتُرِكي الصَّالةَ، َوإِذَا َولَّْت، أَْو  إِنَّ ِتيَك:أَفَأَْتُركُ الصَّالةَ إِذًا؟ قَالَ
  .أَْدَبَرْت، فَاغَْتِسِلي َعْنِك الدََّم َوَصلِّي: قَالَ



َجمِيلٍ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن َعْبِد اللَِّه بن َسَماَعةَ، ثنا  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا ِعْمَرانُ بن أَبِي - ٢٠٣٥٢
سٍ، ِمْن بين أََسِد األَْوَزاِعيُّ، ثنا َيحَْيى بن َسعِيٍد األَْنَصارِيُّ، َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْي

إِنََّما ذَِلَك :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََرْت لََها أَنََّها ُتْسَتَحاُض فََزَعَمْت فَاِطَمةُ أَنَُّه قَالَقَُرْيشٍ أَنََّها أََتْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى 
  .ِعْرٌق، فَإِذَا أَقَْبلَِت الْحَْيَضةُ فََدِعي الصَّالةَ، َوإِذَا أَدَْبَرْت فَاغِْسِلي عَْنِك أَثََر الدَّمِ، ثُمَّ َصلِّي

  الَْولِيِد فَاِطَمةُ بنُت
حَاَق َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك بن إِْسَماعِيلَ، ثنا َعْبُد السَّالمِ بن حَْربٍ، َعْن إِْس - ٢٠٣٥٣

فَاِطَمةَ بنِت الَْوِليِد، أَنََّها كَاَنتْ  بن َعْبِد اللَِّه، َعْن إِبَْراهِيَم بن الْعَبَّاسِ بن الْحَارِِث، َعْن أَبِي َبكْرِ بن الْحَارِِث، َعْن
إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : أََما ُيغْنِيِك َهذَا َعنِ اِإلَزارِ، فَقَالَْت: بِالشَّامِ َتلَْبسُ الثَِّياَب ِمْن ِثيَابِ الَْخزِّ، ثُمَّ َتأَْتزُِر، فَقِيلَ لَهَا

  .اِإلزَارَِصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيأُْمُر بِ
  فَاِطَمةُ بنُت الَْخطَّابِ بن ُنفَْيلٍ

َعْمرِو بن ُنفَْيلٍ َرِضيَ ُتكَنَّى أُمَّ َجمِيلٍ أُْخُت ُعَمَر قَِدَميةُ اِإلْسالمِ، أَْسلََمْت قَْبلَ ُعَمَر َوكَاَنتِ اْمرَأَةَ َسعِيِد بن زَْيِد بن 
  .اللَُّه َعْنُهَما

  دِ اللَِّه بنفَاِطَمةُ بنُت الُْمَجلِّلِ بن َعْب

  أَبِي قَْيسِ بن َعْبِد ُودِّ بن َنْضرِ بن َعاِمرِ بن لَُؤيِّ بن غَاِلبٍ
رَِميُّ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، ثنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْض - ٢٠٣٥٤

َعْن َعْبِد َزْحَمَوْيِه، ح َوَحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َبشَّارُ بن ُموَسى الَْخفَّاُف كُلُُّهْم، َزكَرِيَّا بن َيْحَيى 
ِه ُمَحمَّدِ بن َحاِطبٍ، الرَّْحَمنِ بن ُعثَْمانَ بن إِْبَراِهيَم بن ُمَحمَِّد بن َحاِطبٍ، أَْخبََرنِي أَبِي ُعثَْمانُ بن إِبَْراِهيَم، َعْن َجدِّ

أَقَْبلَُت بَِك ِمْن أَْرضِ الْحََبَشِة حَتَّى إِذَا كُْنُت ِمَن الَْمِديَنِة َعلَى لَْيلٍَة أَْو لَْيلََتْينِ : َعْن أُمِِّه أُمِّ َجِميلٍ بنِت الُْمجَلِّلِ، قَالَْت
، فََتَناوَلُْت الِْقْدَر فَاْنكَفَأَْت َعلَى ِذَراِعَك، فَقَِدْمُت بَِك الَْمدِيَنةَ، طََبْخُت لََك طَبِيًخا، فَفَنَِي الَْحطَُب فَخََرْجُت أَطْلُُبُه
َيا َرسُولَ اللَِّه، َهذَا ُمحَمَُّد بن َحاِطبٍ، َوُهَو أَوَّلُ َمْن ُسَميَّ بَِك، : فَأََتْيُت بَِك بِكَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت

أَذِْهبِ الَْبأْسَ َربَّ :َيَدُه َعلَى رَأِْسَك، َوَدَعا لََك بِالَْبَركَِة، َوتَفَلَ ِفي ِفيَك، ثُمَّ َجَعلَ َيتْفُلُ َعلَى َيِدَك، َوَيقُولُ فََمَسَح
  .ْن ِعْنِدِه َحتَّى َبرِئَتْ َيَدَكالنَّاسِ، َواْشِف أَْنَت الشَّاِفي ال ِشفَاَء إِال ِشفَاُؤَك، ِشفَاٌء ال يَُغاِدرُ َسقْماَء، فََما قُْمُت بَِك ِم

ةَ، َعْن ِسَماِك َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن بِشْرٍ، ثنا زَكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَد - ٢٠٣٥٥
  ِمْن ِقْدرٍ لََنا، فَاْحَتَرقَْت َيِدي، فَاْنطَلَقَتْ بِي أُمِّي إِلَى َرُجلٍتََناَولُْت : بن َحْربٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َحاِطبٍ الْقَُرِشيِّ، قَالَ

لَبَّْيِك َوسَْعدَْيِك، ثُمَّ أَْدَنتْنِي ِمْنُه فََجَعلَ َيْنفُثُ، وََيَتكَلَُّم كَالًما ال :َيا َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ: َجاِلسٍ ِفي الْجَبَّاَنِة، فَقَالَْت لَُه
أَذِْهبِ الْبَأَْس َربَّ النَّاسِ، اْشفِ أَْنتَ الشَّاِفي :كَانَ َيقُولُ: َما كَانَ َيقُولُ؟ فَقَالَْت: ا ُهَو، فََسأَلَتْ أُمِّي بَْعَد ذَِلَكأَْدرِي َم

  ال َشاِفي إِال أَْنَت
  فَاِطَمةُ بنُت ُعْتَبةَ بن رَبِيَعةَ بن أَُميَّةَ بن َعْبِد شَّْمسِ

يُّ، مَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الُْمَخرِِّميُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُمَحمٍَّد الزُّْهرَِحدَّثََنا ُمَح - ٢٠٣٥٦
اِطَمةَ بنِت ُعْتَبةَ بن ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َعْن أَبِي أَيُّوَب، مَْولَى الْقَاِسمِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن أَبِيِه، َعْن فَ

ِه َوَسلََّم، فَلَمَّا اشَْتَرطَ َعلَْيهِنَّ َربِيَعةَ،أَنَّ أََبا ُحذَْيفَةَ بن ُعْتَبةَ ذََهَب بَِها وبِأُْختِها ِهْنٍد تُبايِعانِ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  .بايِِعيِه فََهكَذَا ُتْشَتَرط: ِه الْهِناِت، َوالَْعاَهاتِ َشْيئًا؟ فَقَالَ أَُبو ُحذَْيفَةَأََو َتْعلَُم ِفي نَِساِء قَْوِمَك ِمْن َهِذ: قَالَْت ِهْنٌد



  .فَاِطَمةُ بنُت َعْمرِو بن َحَرامٍ َعمَّةُ َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه
اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا َعْبُد - ٢٠٣٥٧

جِيَء بِأَبِي قَِتيال َيْوَم أُُحٍد، فََجَعلَْت فَاِطَمةُ أُْخُتُه تَْبِكيِه، فَقَالَ فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : الْمُْنكَِدرِ، َعْن َجابِرٍ، قَالَ
  .الَِت الَْمالِئكَةُ ُتِظلُُّه بِأَجْنَِحِتَها َحتَّى ُرِفَعال تَْبِكيِه، َما َز:َعلَْيِه َوَسلََّم

  فَاِطَمةُ بنُت قَْيسٍ الِْفهْرِيَّةُ َما َرَوى اْبُن َعبَّاسٍ َعْن

  .فَاِطَمةَ
بن أَْرطَاةَ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َخلَُف بن ِهَشامٍ الْبَزَّاُر، ثنا أَُبو ِشهَابٍ، ثنا الَْحجَّاُج - ٢٠٣٥٨

  .لَمْ َيجَْعلْ ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسكَْنى َوال َنفَقَةً:َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ فَاِطَمةَ بنَت قَْيسٍ، قَالَْت
و، ثنا َعفَّانُ، ح َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍ - ٢٠٣٥٩

ثنا َعْبدُ الَْواِحِد بن زَِياٍد، ثنا َحجَّاٌج، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن فَاِطَمةَ : ثنا ُمحَمَُّد بن الْمِْنَهالِ، أَُخو َحجَّاجٍ، قَاال
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمْ َيجَْعلْ لََها ُسكَْنى َوال َنفَقَةً بنِت قَْيسٍ،أَنَّ َرُسولَ اللَِّه

  .ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ
ثََنا أَُبو يَزِيدَ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُعَبْيٍد الْقَاِسُم بن َسالمٍ، َوَحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّ - ٢٠٣٦٠

قَالَْت : ثنا َحفُْص بن ِغَياٍث، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: الْقََراطِيِسيُّ، ثنا َحجَّاُج بن إِْبَراهِيَم اَألْزَرُق، قَالُوا
  .أَنْ َيقَْتِحَم َعلَيَّفَأََمَرَها بِالتَّْحوِيلِ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ َزْوجِي قَْد طَلَّقَنِي، َوأََنا أَخَاُف: فَاِطَمةُ بنُت قَْيسٍ

  أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َعْن فَاِطَمةَ
ي ْن أَبَِحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، أَخَْبرَنِي اْبُن ِشَهابٍ، َع - ٢٠٣٦١

ِة، فَطَلَّقََها آِخرَ ثَالثِ َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثَتْنِي فَاِطَمةُ بنُت قَْيسٍ،أَنََّها كَاَنْت ِعْنَد أَبِي ُعَمَر بن َحفْصِ بن الُْمِغَري
  َتطِْليقَاٍت، فََزَعَمْت

تَفَْتْتُه ِفي ُخرُوجَِها ِمْن َبيِْتَها فَأََمَرَها، َزَعَمْت أَنْ َتْنتَِقلَ إِلَى اْبنِ أُمِّ أَنََّها َجاَءْت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْس
  .َمكُْتومٍ اَألْعَمى، فَأََبى َمرَْوانُ إِال أَنْ َيتَّهَِم َحِديثَ فَاِطَمةَ ِفي ُخرُوجِ الُْمطَلَّقَِة ِمْن َبْيِتَها

الرَِّحيمِ بن ُنَمْيرٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا َسِعيُد بن ُعفَْيرٍ، ثنا اللَّْيثُ، َعْن َعِقيلٍ، َورِْشِديَن بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد - ٢٠٣٦٢
َها اِطَمةَ بنِت قَْيسٍ،أَنََّسْعٍد، َعْن َعِقيلٍ، َوقُرَّةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن فَ
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَاَنْت ِعْنَد أَبِي َعْمرِو بن حَفْصِ بن الُْمِغَريِة فَطَلَّقََها ثَالثَ َتطِْليقَاٍت، فََجاَءتْ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ

  .فَاْسَتفَْتْتُه ِفي ُخُروجَِها ِمْن َبْيِتَها، فَأََمرََها أَنْ َتْنتَِقلَ إِلَى اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ
، َعنِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، أََنا َخاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق - ٢٠٣٦٣

َعْمرِو بن حَفْصِ بن الُْمِغَريةِ  الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ،أَنََّها كَاَنْت َتْحَت أَبِي
َتْتُه ِفي ُخُروجَِها ِمْن َبْيِتَها َوأَنَُّه طَلَّقََها ثَالثَ َتطِْليقَاٍت، َوأَنََّها َجاَءْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْسَتفْ

  .ومٍ اَألْعَمىفَأََمَرَها أَنْ َتْنتَِقلَ إِلَى َبْيِت اْبنِ أُمِّ َمكُْت
حِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن سَْعٍد الزُّْهرِيُّ، ثنا َعمِّي، ثنا أَبِي، َعْن صَاِل - ٢٠٣٦٤

  كَْيَسانَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي ُسلَْيَمانَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن فَاِطَمةَ



ْت إِلَى َرُسولِ سٍ،أَنََّها كَاَنْت َتْحَت أَبِي َعْمرِو بن َحفْصِ بن الُْمِغَريِة، َوأَنَُّه طَلَّقََها ثَالثَ َتطِْليقَاٍت، وَأَنََّها َجاَءبنِت قَْي
  .لَ إِلَى َبْيتِ اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ اَألْعَمىاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْسَتفَْتْتُه ِفي ُخرُوجَِها ِمْن َبْيتَِها، فَأََمَرَها أَنْ َتْنَتِق

ثنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ٢٠٣٦٥
ْن َعْبِد اللَِّه بن يَزِيَد، َموْلَى اَألْسَودِ بن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد ثنا عَْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، ثنا َماِلٌك، َع: قَالَ

يلَُه بَِشِعريٍ فََتَسخَّطَْتُه، الرَّْحَمنِ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، أَنَّ أََبا َعْمرِو بن َحفْصٍ، طَلَّقََها ألَْبتَّةَ َوُهَو غَاِئٌب، فَأَْرَسلَ َوِك
لَْيَس لَكِ :، فَقَالََواللَِّه َما لَِك َعلَْيَنا ِمْن َشْيٍء، فََجاَءتْ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََرْت ذَِلَك لَُه: لَفَقَا

َحابِي، اعَْتدِّي ِفي َبْيتِ اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ، فَإِنَُّه ِتلْكَ اْمرَأَةٌ َيْغَشاَها أَْص:َنفَقَةٌفَأََمَرَها أَنْ تَْعَتدَّ ِفي بَْيِت أُمِّ شَرِيٍك، ثُمَّ قَالَ
َيانَ، وَأََبا جَْهمِ بن ُحذَْيفَةَ َرُجلٌ أَْعَمى َتَضِعَني ِثيَاَبِك فَإِذَا َحلَلِْت فائِْتينِيفَلَمَّا َحلَلُْت ذَكَْرُت لَُه أَنَّ ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي ُسفْ

أََما أَُبو جَْهمٍ فَال َيَضُع َعَصاُه َعْن َعاِتِقِه، َوأَمَّا ُمَعاوَِيةُ فَُصْعلُوٌك ال :هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَخطََبانِي، فَقَالَ َرسُولُ اللَّ
  .يًْرا، َواغَْتَبطُْت بِِهاْنِكِحي أَُساَمةَ بن َزْيدٍفَجََعلَ اللَُّه ِفيِه َخ:فَكَرِْهُتُه، ثُمَّ قَالَ: َمالَ لَُه، اْنِكِحي أَُساَمةَ بن زَْيٍدقَالَْت

  َحدَّثََنا َحفُْص - ٢٠٣٦٦

َعْبِد اللَِّه بن بن ُعَمَر السَّدُوِسيُّ، ثنا عَاِصمُ بن َعِليٍّ، ثنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ، َعنِ الْحَارِثِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َويَزِيدَ بن 
طَلَّقَنِي : ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَْوَبانَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، قَالَْتقَُسْيٍط، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َوَعْن 

وَاللَِّه لَِئْن كَاَنْت ِلي َنفَقَةٌ فََألطْلَُبنَّها، : َزْوجِي، َوكَانَ يَْرُزقُنِي طََعاًما ِفيِه َسيِّئٌ، َوكُْنُت امَْرأَةً لَْيَس ِلي أََحٌد، فَقُلُْت
ال َنفَقَةَ لَِك، َوال ُسكَْنى، اْعَتدِّي عِْنَد اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ، فَإِنَُّه أَْعَمى، فَإِذَا :ْيُت فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَفَأََت

أَمَّا ُمَعاوَِيةُ فغالٌم ِمْن ِغلَْماِن :َيةُ، َوَرُجلٌ آَخُر، قَالَُمَعاوِ: َمْن َخطََبِك؟قُلُْت:َحلَلِْت فَائْذِنِينِيفَلَمَّا َحلَلُْت آذَْنُتُه، فَقَالَ
ُتُه، قَُرْيشٍ لَْيَس بَِيِدهِ َشْيٌء أَْو ال َشْيَء لَُه، َوأَمَّا اآلَخُر فَصَاِحُب َشرٍّ، فَاْنِكِحي أَُساَمةَ بن زَْيٍدفَكَرِْه

  .اْنِكِحيهِفََنكَْحُتُه:فَقَالَ
ِلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ِعْمَرانُ بن أَبِي أََنسٍ، َحدَّثََنا ُمطَّ - ٢٠٣٦٧

ِفَق َعلَْيَها، فََجاَءْت إِلَى َسأَلُْت فَاِطَمةَ بنَت قَْيسٍ فَأَخَْبَرتْنِي أَنََّ ْوَجَها الَْمْخُزوِميَّ طَلَّقََها فَأََبى أَنْ ُيْن: َعْن أَبِي َسلََمةَ، قَالَ
ال َنفَقَةَ لَِك، فَاذْهَبِي فَاْنَتِقِلي إِلَى :َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَخَْبَرْتُه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُجلٌ أَْعَمى َتَضِعَني ِثَياَبِك ِعْنَدُه، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ، اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ فَكُونِي ِعْندَُه، فَإِنَُّه َر
  ثنا

ِد َسلََمةَ بن َعْب ُمَحمَُّد بن َعزِيزٍ اَألْيِليُّ، ثنا َسالَمةُ بن َرْوحٍ، َعْن َعِقيلِ بن َخاِلٍد، َعْن ِعْمَرانَ بن أَبِي أََنسٍ، َعْن أَبِي
  .الرَّْحَمنِ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

ْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، ثنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َع - ٢٠٣٦٨
ِلِه َتْبتَِغي النَّفَقَةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، أَنََّها كَاَنْت َتْحتَ َرُجلٍ ِمْن بين َمْخُزومٍ فَطَلَّقََها ألَْبتَّةَ، فَأَْرَسلَْت إِلَى أَْه َسلََمةَ،
لَْيَسْت لَِك َعلَْيهِْم َنفَقَةٌ، َوَعلَْيكِ :َوَسلََّم، فَقَالَ لَْيَسْت َعلَْيَنا َنفَقَةٌ، فََبلَغَ ذَِلَك ذَِلكََرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: فَقَالُوا

إِنَّ أُمَّ شَرِيٍك َيْدُخلُ َعلَْيَها إِْخوَاُنَها ِمَن الُْمهَاجِرِيَن، ال وَلَِكنِ اْنَتقِِلي إِلَى اْبنِ أُمِّ :الِْعدَّةُ فَاْنَتِقِلي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍثُمَّ قَالَ
َيةَ بن أَبِي َرُجلٌ أَعَْمى، إِنْ َوضَْعِت ِثيَاَبكِ لَْم َيَر َشْيئًا، َوال ُتفَوِِّتيَنا بنفِْسِكفَلَمَّا َحلَّْت ذَكََرتْ أَنَّ ُمَعاوِ َمكُْتومٍ، فَإِنَُّه

َعَصاُه َعْن َعاِتِقِه، فَأَْيَن أَْنِت ِمْن أَمَّا ُمَعاوَِيةُ فَال َمالَ لَُه، َوأَمَّا أََبا َجْهمٍ فَال َيَضُع :ُسفَْيانَ، وَأََبا َجْهمٍ خَطََباَها، فَقَالَ
  .وَاللَِّه َما أَْنِكُح إِال َما قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََنكََحْتُه: أَُساَمةَ؟فَكَأَنَّ أَْهلََها كَرُِهوا ذَِلَك، فَقَالَْت



زِيَد الْقََراِطيِسيُّ، ثنا َحجَّاُج بن إِبَْراِهيمَ اَألْزَرُق، ح َوَحدَّثََنا يُوُسُف، ثنا أَُبو َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ُيوُسفُ بن َي - ٢٠٣٦٩
  ثنا إِْسَماعِيلُ بن َجْعفَرٍ، عَْن: الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، قَاال

َتْحتَ َرُجلٍ ِمْن بين َمْخُزومٍ، فَطَلَّقََها ألَْبتَّةَ،  ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، أَنََّها كَاَنْت
لَْيسَ لَِك َعلَْيَنا َنفَقَةٌ، فََبلَغَ ذَِلَك ذَِلكََرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : فَأَْرَسلَْت إِلَى أَْهِلِه َتْبَتِغي النَّفَقَةَ، فَقَالُوا

إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ َيْدُخلُ َعلَْيَها إِْخوَُتَها ِمَن :َنفَقَةٌ، َوَعلَْيكِ الِْعدَّةُ، فَاْنَتقِِلي إِلَى أُمِّ شَرِيٍكثُمَّ قَالَ لَْيَس لَِك َعلَْيهِْم:فَقَالَ
ْم َيَر َشْيئًا، فَال ُتفَوِِّتيَنا بنفِْسِكفَلَمَّا الُْمهَاجِرِيَن اَألوَِّلَني، اْنَتِقِلي إِلَى اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ، فَإِنَُّه َرُجلٌ أَْعَمى إِنْ َوضَْعِت ِثيَاَبكِ لَ

َواللَّهِ : أَْيَن أَْنِت ِمْن أَُساَمةَ؟َوكَأَنَّ أَْهلََها كَرِهُوا ذَِلَك، فَقَالَْت:َحلَّْت ذَكََرَها رَِجالٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََنكََحْتُهال أَْنِكحُ إِال الَِّذي قَالَ َرُسو

أَبِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن بِشْرٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو، َعْن  - ٢٠٣٧٠
كُْنُت ِعْنَد َرُجلٍ ِمْن بين َمْخُزومٍ فَطَلَّقَنِي ألَْبتَّةَ، : َك ِمْن ِفيَها قَالَْتكََتْبُت ذَِل: َسلََمةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، قَالَ

لَْيَس لَِك :لَْيَس لَِك َعلَْيَنا َنفَقَةٌ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَأَْرَسلُْت إِلَى أَْهِلِه أَطْلُُب النَّفَقَةَ، فَقَالُوا
إِنَّ أُمَّ شَرِيٍك َيْدُخلُ َعلَْيَها إِْخوَاُنَها ِمَن :ْيهِْم َنفَقَةٌ، َوَعلَْيِك الِْعدَّةُ، فَاْنَتِقِلي إِلَى أُمِّ َشرِيٍك، َوال ُتفَوِِّتيَنا بنفِْسكِثُمَّ قَالََعلَ

  الُْمهَاجِرِيَن اَألوَِّلَني، َولَِكنِ اْنَتِقِلي إِلَى ابْنِ

  .ُه قَْد ذََهَب َبَصُرُه، َوإِنْ َوَضْعتِ َشْيئًا لَْم َيرَ َشْيئًاأُمِّ َمكُْتومٍ فَإِنَّ
ى، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَس - ٢٠٣٧١

ثَنِي أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَّ فَاِطَمةَ بنَت قَْيسٍ، أُْخَت الضَّحَّاِك بن قَْيسٍ َشْيَبانَ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َحدَّ
َم، ثُمَّ لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّأَخَْبَرْتُه أَنَّ زَْوَجَها َحفَْص بن الُْمِغَريِة الَْمْخُزوِميَّ طَلَّقََها ثَالثًا، َعلَى َعْهِد َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َص

ال :لَْيَسْت لََها َنفَقَةٌ، َوَعلَْيَها ِعدَّةٌ، َوأَْرَسلَ إِلَيَْها َرسُوال:اْنطَلََق إِلَى الَْيَمنِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أَنَّ أُمَّ شَرِيٍك َيأْتِيَها الْمَُهاجُِرونَ األَوَّلُونَ، اْنَتِقِلي :َسلَ إِلَْيَهاَتْسبِقِينِي بنفِْسِك، َوأََمرََها أَنْ َتْنتَِقلَ إِلَى أُمِّ َشرِيٍك، ثُمَّ أَْر

  .َساَمةَ بن َزْيدِ بن َحارِثَةَإِلَى اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ، فَلَمَّا اْنتَقََضْت ِعدَُّتَها أَْنكَحََها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُ
انَ ثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْحَسْينِ الصَّابونِيُّ التُّْستَرِيُّ اْبُن َمْسعُوٍد الَْجْحَدرِيُّ، ثنا فُضَْيلُ بن ُسلَْيَمَحدَّ - ٢٠٣٧٢

ا طَلَّقََها ِفي َعْهِد َرُسولِ النَُّميْرِيُّ، ثنا أَُبو َحازِمٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، أَنَّ َزْوجََه
وَاللَِّه ُألكَلَِّمنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه وَسلََّم َوكَانَ يُْرِسلُ إِلَيَْها بنفَقٍَة، فَلَمَّا َرأَى ذَِلَك، قَالَْت

  ا ُيصِْلحُنِي، َوإِنْ لَْم َتكُْن ِليَوَسلََّم، فَإِنْ كَاَنتْ ِلي َنفَقَةٌ آُخذُ ِممَّ

  .ال ُسكَْنى لَِك، َوال َنفَقَةَ:َنفَقَةٌ لَْم آُخذُ شَْيئًا، فَسَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
صَاِلحٍ، ثنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك، َحدَّثَنِي اْبُن أَبِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن  - ٢٠٣٧٣

لََّم أَخََّر لَْيلَةً َصالةَ ِذئْبٍ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
إِنََّما حََبَسنِي َحِديثٌ كَانَ ُيَحدِّثُنِيِه َتمِيٌم الدَّارِيُّ، َعْن َرُجلٍ كَانَ ِفي َجزِيَرٍة ِمْن َجزَائِرِ :الِْعَشاِء اآلِخَرةَ، ثُمَّ َخَرَج، فَقَالَ

، فَاذَْهْب إِلَى ذَِلكَ نََعْم: أََنا الَْجسَّاسَةُ، أَتَْعَجُب مِنِّي؟ قَالَ: َما أَْنِت؟ قَالَْت: الَْبْحرِ، فَإِذَا ُهَو بِامَْرأٍَة َتُجرُّ شَْعَرَها، فَقَالَ
َما أَْنَت؟ : َألْرضِ، فَقَالَ لَُهالْقَْصرِ، فَذَهَْبُت إِلَيِْه، فَإِذَا ِفيِه َرُجلٌ َيُجرُّ َشْعَرُه ُمَسلَْسلٌ ِفي اَألغْاللِ َيْنُزو َبْيَن السََّماِء َوا

ذَِلَك َخْيٌر لَُهْم، : ال، َبلْ أَطَاُعوُه، قَالَ: فَأَطَاُعوُه أَْم َعَصْوُه؟ قَالَ: قَالَ َنَعْم،: أََنا الدَّجَّالُ أَخََرَج َنبِيُّ اُألمِّيَِّني؟ قَالَ: قَالَ



  َوَهلْ غَاَرتِ الِْمَياهُ؟
، َعْن وَبَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ الْبَْغَداِديُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ، ثنا فََضالَةُ بن َيْعقُ - ٢٠٣٧٤

: قَْيسٍ، قَالَْت إِبَْراهِيَم بن إِْسَماعِيلَ بن ُمَجمِّعٍ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت
َحَبَسنِي َحدِيثٌ :اُس، ثُمَّ خََرَج، فَقَالََجلََس َجلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الِْعَشاِء اآلِخَرةَ َحتَّى رَقََد النَّ

  َحدَّثَنِي َتمِيٌم الدَّارِيُّ، َعْن َرُجلٍ كَانَ ِفي

أََنا الَْجسَّاَسةُ أََتْعَجُب ِمنِّي؟ اذَْهْب إِلَى ذَِلَك الْقَصْرِ، : َما أَْنِت؟ قَالَْت: َجزِيَرٍة، فَإِذَا ُهَو بِاْمرَأٍَة َتُجرُّ َشْعَرهَا، فَقَالَ
َخَرَج ِفي اُألمِّيِّنيَ : أََنا الدَّجَّالُ، قَالَ: َمْن أَْنَت؟ قَالَ: فَذََهَب فَإِذَا ُهَو بَِرُجلٍ َيُجرُّ َشْعَرُه ُمسَلَْسلٌ ِفي اَألغْاللِ، قُلُْت

  .خَْيٌر لَُهْم ذَِلَك: َبلْ أَطَاُعوُه، قَالَ: فَأَطَاُعوُه أَْم َعَصْوُه؟ قُلُْت: َنَعْم، قَالَ: َرسُولُُهْم؟ قُلُْت
  ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ َعْن فَاِطَمةَ

ْيُد اللَِّه بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَْخبََرنِي ُعَب - ٢٠٣٧٥
سٍ أَنَّ أََبا َعْمرِو بن َحفْصِ بن الُْمِغَريِة، َخَرَج َمَع َعِليٍّ إِلَى الَْيَمنِ، فَأَْرَسلَ إِلَى امَْرأَِتِه اْبَنِة قَْيَعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، 

َتقَلَّْتهَا، فَقَاال ال وَاللَِّه اْسبَِتطِْليقٍَة، كَاَنْت َبِقَيْت ِمْن طَالِقَها، فَأََمَرَها الَْحارِثُ بن ِهَشامٍ، َوَعيَّاُش بن أَبِي َربِيَعةَ بنفَقٍَة، فَ
أَْمرََها، فَقَالَ لََها النَّبِيُّ َصلَّى  َما لَِك َنفَقَةٌ إِال أَنْ َتكُونِي َحاِمال، فَأََتِت فَأََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََرْت لَُه

إِلَى اْبنِ أُمِّ َمكُْتوٍمَوكَانَ :أَْيَن َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: ذََنْتُه ِفي االْنِتقَالِ فَأَِذنَ لََها، فَقَالَْتال َنفَقَةَ لَِكفَاْستَأْ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َوَسلََّم أَُساَمةَ بن َزْيٍد،   َعلَْيِهأَْعَمى َتَضُع ِثيَاَبَها ِعْنَدُه َوال يََراَهافَلَمَّا َمَضْت ِعدَُّتَها ِعْنَدهُ أَْنكََحَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
  فَأَْرَسلَ إِلَْيَها َمْرَوانُ، قَبِيَصةَ بن ذَُؤْيبٍ َيْسأَلَُها َعْن ذَِلَك، فََحدَّثَْتُه فَأََتى َمرَْوانُ فَأَْخبََرهُ،

  .لَمِ اْسَمْع بَِهذَا الَْحِديِث: فَقَالَ َمْرَوانُ
َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَْخبََرنِي ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم،  - ٢٠٣٧٦

َو غُالٌم َشابٌّ ِفي إَِماَرِة َمْرَوانَ اْبَنةَ سَِعيِد ب نُت قَْيسٍ ن َزْيٍد، َوأُمَُّها بُعْتَبةَ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ طَلََّق َوُه
ْوجَِها َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، فََسِمعَ فَطَلَّقََها ألَْبتَّةَ، فَأَْرَسلَْت إِلَْيَها َخالَُتَها فَاِطَمةُ بنُت قَْيسٍ، فَأََمرَْتَها بِاالْنتِقَالِ ِمْن َبْيتِ َز

نَِها، َوسَأَلََها َما َحَملََها َعلَى االْنتِقَالِ قَْبلَ أَنْ َتنْقَِضي ِعدَُّتَها؟ ذَِلَك َمرَْوانُ، فَأَْرَسلَ إِلَيَْها َيأُْمرَُها أَنْ تَْرجَِع إِلَى َمْسكَ
الِ لََّم أَفَْتاَها بِالُْخرُوجِ أَوِ االْنِتقَفَأَْرَسلَْت ُتْخبُِرُه أَنَّ خَالََتَها فَاِطَمةَ بنَت قَْيسٍ أَفَْتْتَها أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

 َيْسأَلَُها َعْن ذَِلَك، ِحَني طَلَّقََها أَُبو َعْمرِو بن حَفْصٍ الَْمْخُزوِميُّ، فَأَْرَسلَ َمرَْوانُ قَبِيَصةَ بن ذَُؤْيبٍ إيل فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ
ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمََّر َعِليا َوكَانَ َرُس: فَأَْخَبَرْتهُ أَنََّها كَاَنتْ َتْحَت أَبِي َعْمرِو بن َحفْصٍ الَْمْخُزوِميُّ، قَالَْت

َربِيعَةَ، َوالْحَارِثَ بن ِهَشامٍ،  َعلَى َبْعضِ الَْيَمنِ، فََخَرَج َمَعُه زَْوُجَها َوَبَعثَ إِلَْيَها بَِتطِْليقٍَة َبِقَيْت لََها، َوأََمَر َعيَّاشَ بن أَبِي
أَْيَن اْنتَِقلُ َيا : وَاللَِّه َما لََها َنفَقَةٌ إِال أَنْ َتكُونَ َحاِمال، َواسَْتأْذََنْتُه ِفي االْنِتقَالِ، فَأَِذنَ لََها، فَقَالَْت: الأَنْ ُيْنِفقَا َعلَْيِه، فَقَا
  عِْنَد اْبنِ أُمِّ َمكُْتوٍمَوكَانَ أَْعَمى َتضَُع:َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ

زَْيٍد، َها، فَلَْم تََزلْ ُهَناكَ َحتَّى َمَضْت ِعدَُّتَها، فَأَْنكََحَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُساَمةَ بن ِثَياَبَها ِعْنَدُه َوال يُْبِصُر
أٍَة فََنأُْخذُ بِالِْعْصَمِة الَِّتي لَمْ أَْسَمْع َهذَا الَْحدِيثَ إِال ِمنِ امَْر: فََرَجَع قَبِيَصةُ إِلَى َمرَْوانَ فَأَخَْبَرُه بِذَِلَك، فَقَالَ َمْرَوانُ
: فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ إِلَى قَْوِلِه: "َبيْنِي َوبَْيَنَك ِكتَاُب اللَِّه، قَالَ اللَُّه: َوَجْدَنا النَّاَس َعلَْيَها، قَالَْت فَاِطَمةُ ِحَني َبلََغَها ذَِلَك

وَأَيُّ أَْمرٍ ُيْحِدثُ بَْعَد الثَّالِث، وإِنَّما ِهَي مَُراَجَعةُ : ، قَالَْت] ١الطالق آية "[َك أَمًْراال َتْدرِي لََعلَّ اللََّه ُيْحِدثُ بَْعَد ذَِل



مَُّد بن َعْبدِ ال َنفَقَةَ لََها إِنْ لَمْ َتكُْن َحاِمال؟ فَكَْيَف ُتحَْبُس امَْرأَةٌ بِغَْيرِ َنفَقٍَة؟، َحدَّثََنا ُمَح: الرَُّجلِ اْمرَأََتُه، فَكَْيفَ َتقُولُونَ
هَابٍ، َعْن اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث، ثنا ُحَصْيُن بن ُعَمَر اَألْحَمِسيُّ، َعْن ُمَخارِقٍ، َعْن طَارِقِ بن ِش

  .بَِحِديِث الَْجسَّاَسِة : فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  يَصةُ بن ذَُؤْيبٍقَبِ

بِي، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي، ثنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن إِْبَراهِيَم بن سَْعٍد، ثنا أَ - ٢٠٣٧٧
ؤَْيبٍ َحدَّثَُه، أَنَّ اْبَنةَ سَِعيِد بن َزْيِد بن َعْمرِو ذَكََر ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ الزُّْهرِيُّ، أَنَّ قَبِيَصةَ بن ذُ: ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، قَالَ

فَطَلَّقََها ثَالثًا، فََبَعثَتْ  بن ُنفَْيلٍ، َوكَاَنْت َمْحَرَمةُ بنُت قَْيسٍ، فَاِطَمةُ بنُت قَْيسٍ خَالَُتَها عِْنَد َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ
  ا إِلَى َبْيِتهَا، َوَمْرَوانُإِلَيَْها خَالَُتَها فَاْنَتقَلَْته

بََعثَنِي َمرَْوانُ بن الَْحكَمِ إِلَْيَها فََسأَلََها َما َحْملََها َعلَى أَنْ ُتخْرَِج امَْرأَةً ِمْن َبْيِتَها : بن الَْحكَمِ َعلَى الَْمِديَنِة، قَالَ قَبِيَصةُ
وَأََنا :للَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمََرنِي بِذَِلكَثُمَّ قَصَّْت َحِديثََها، فَقَالَْتَألنَّ َرُسولَ ا:قَْبلَ أَنْ َتنْقَِضَي ِعدَُّتَها؟ فَقَالَْت

وا اللََّه َربُّكُْم ال إِذَا طَلَّقُْتمُ النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ وأَْحصُوا الِْعدَّةَ وَاتَّقُ: "أُخَاِصُمكُْم بِِكَتابِ اللَِّه َيقُولُ اللَُّه ِفي ِكتَابِِه
َعدَّ ُحدودَ اِهللا فَقَْد ظَلََم َنفَْسهُ ُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتهِنَّ َوال َيْخُرْجَن إِال أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحَشٍة ُمبَيَِّنٍة َوِتلَْك ُحدوُد اِهللا َوَمْن َيَت

إِذَا َبلَْغنَ : "َولَْم َيكُنِ الْحَْبُس للرَّْجَعِة، ثُمَّ قَالَ] ١ق آية الطال"[ال َتْدرِي لََعلَّ اللََّه ُيْحِدثُ بَْعَد ذَِلَك أَمًْرا
، َواللَِّه َما ذَكَرَ اللَُّه ] ٢الطالق آية "[فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعرُوٍف أَْو سَرُِّحوُهنَّ بَِمْعُروٍف"الثَّاِلثُ ] ٢الطالق آية "[أََجلَُهنَّ

َحِديثُ : فََرَجْعتُ إِلَى َمْرَوانَ فَأَخَْبْرُتُه، فَقَالَ: ا أَمََرنِي بِِه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََبْعَد الثَّاِلثَِة حَْبًسا بَْعَدَم
  .اْمَرأٍَة، َحِديثُ اْمَرأٍَة، ثُمَّ أََمَر بِالَْمرْأَِة فَُردَّْت إِلَى َبْيِتَها َحتَّى انْقََضْت ِعدَُّتَها

  رَّْحَمنِ بن َعاِصمِ بن ثَابٍِت َعْن فَاِطَمةََعْبُد ال
نِي َعْبدُ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، أَخَْبرَنِي َعطَاٌء، أَخَْبَر - ٢٠٣٧٨

  أُْخَت الضَّحَّاِك بن قَْيسٍ، َوكَاَنْت عِْنَد َرُجلٍ ِمْن بين َمْخُزومٍالرَّْحَمنِ بن َعاِصمِ بن ثَابٍِت، أَنَّ فَاِطَمةَ بنَت قَْيسٍ، 

النَّفَقَِة، فَاْسَتقَلَّْتَها فَاْنطَلَقَْت إِلَى فَأَْخَبَرتُْه،،أَنَُّه طَلَّقََها ثَالثًا، َوخََرَج إِلَى بَْعضِ الَْمَغازِي، َوأََمَر َوكِيال لَُه أَنْ ُيعِْطَيَها بَْعَض 
َيا َرُسولَ اللَِّه، : فَقَالَْت نَِساِء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي عِْنَدَها، إِْحَدى

تَْها، َوَزَعَم أَنَُّه َشْيٌء َتطَوَّلَ بِِه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى َهِذِه فَاِطَمةُ بنُت قَْيسٍ طَلَّقََها فُالنٌ، فَأَْرَسلَ إِلَْيَها بِبَْعضِ النَّفَقَِة فََردَّ
ال إِنَّ أُمَّ َمكُْتومٍ امَْرأَةً َيكْثُرُ :اْنَتِقِلي إِلَى أُمِّ َمكُْتومٍ فَاْعَتدِّي ِعْندََها، ثُمَّ قَالَ:َصَدَق، ثُمَّ قَالَ لََها:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
قََضْت ِعدَُّتَها، ثُمَّ نِ اْنَتقِِلي إِلَى َعْبِد اللَِّه بن أُمِّ َمكُْتومٍ فَإِنَُّه أَْعَمىفَاْنَتقَلَْت إِلَْيِه فَاْعَتدَّْت عِْنَدُه حَتَّى اْنُعوَّاُدَها، وَلَِك

أَمَّا أَُبو :ِه َوَسلََّم َتْسَتأْمُِرُه ِفيهَِما، فَقَالََخطََبَها أَُبو جَْهمٍ، َوُمَعاوَِيةُ بن أَبِي ُسفَْيانَ، فََجاَءتْ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  . بن َزْيدٍ َبْعَد ذَِلَك َجْهمٍ فَأََخاُف َعلَْيِك، فَسْقََشَتُه ِللَْعصَا، َوأَمَّا ُمَعاوَِيةُ فََرُجلٌ أَْخلَُق ِمَن الَْماِلفََتَزوََّجتْ أَُساَمةُ

  َعْن فَاِطَمةَ أَُبو َبكْرِ بن ُصخَْيرِ بن أَبِي الَْجْهمِ
ثنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، ثنا ُسفْيَانُ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َويُوُسُف الْقَاِضي، قَاال - ٢٠٣٧٩

أُْختِ الضَّحَّاِك بن قَْيسٍ، َوقَْد أَخَْرَجتْ  جِئُْت أََنا وَأَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ إِلَى فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ: الْجَْهمِ، قَالَ
  كَانَ زَْوجِي أَبُو: َما َحَملَِك َعلَى َهذَا؟ قَالَْت: بنَت أَِخيَها ظُْهرًا، فَقُلُْت



ْصعٍ ِمْن َشِعريٍ، َوَخْمَسِة أُْصعٍ َحفْصِ بن الُْمِغَريِة َبَعثَ إِلَيَّ َمَع َعيَّاشِ بن أَبِي َربِيَعةَ بِطَالِقي ثَالثًا، َوَبَعثَ إِلَيَّ بَِخْمَسةِ أُ
كَمْ :، فَقَالََوَما ِلي َنفَقَةٌ إِال َهذَا؟ فََجَمْعُت َعِليَّ ثَِيابِي، فَأََتْيُت فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِمْن َتْمرٍ، فَقُلُْت
  .فَقَةَ لَِك، َواعَْتدِّي ِفي َبْيِت اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ َتضَِعي َعْنِك ثَِياَبِكفَإِنَُّه َصَدَق ال َن:ثَالثًا، قَالَ: طَلَّقَِك؟قُلُْت
ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسِعيدٍ اَألْصبََهانِيُّ، ثنا شَرِيٌك، ح َوَحدَّثََنا َمْحُموُد بن  - ٢٠٣٨٠

َدَخلُْت اََنا وَأَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد : ا بن َيْحَيى َزْحَمَويِْه، ثنا َشرِيٌك، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُصَخْيرٍ، قَالَالَْواسِِطيُّ، ثنا َزكَرِيَّ
لََّم فَلَْم َيْجَعلْ ِلي أََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس:الرَّْحَمنِ، َعلَى فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ َوكَانَ زَْوُجَها طَلَّقََها ثَالثًا، فَقَالَْت

  .ُسكَْنى َوال َنفَقَةً
هِيُم بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعِليٍّ الْجَاُروِديُّ النَّْيسَاُبورِيُّ، ثنا أَْحَمدُ بن َحفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِبَْرا - ٢٠٣٨١

َدَخلُْت َعلَى فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ َوكَانَ زَْوُجَها طَلَّقََها : الَْجْهمِ، قَالَ طَْهَمانَ، َعْن ُعْتَبةَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِي َبكْرِ بن
َوأَمََرنِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَكُونَ : َمتَّعَنِي بِثَالثَِة آُصعٍ َشِعريٍ، َوثَالثَِة آُصعٍ َتْمرٍ، قَالَْت: ثَالثًا، فَقَالَْت

فَإِذَا َحلَلِْت فَال َتْسبِِقينِيفَلَمَّا َحلَلُْت، قَالَ :اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ فَإِنَُّه َمكْفُوُف الَْبَصرِ ال يََرانِي ِحَني اْخلَُع ِخَمارِي، قَالَ ِعْنَد
  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه

أَمَّا أَُبو َجْهمٍ، فََشدِيدُ :ُبو جَْهمٍ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمنََعْم، ُمَعاوَِيةُ، وَأَ: أَذَكََرِك أََحٌد؟قُلُْت:َوَسلََّم
َسْمًعا : ُتأَُساَمةُ، َتَهاُوًنا بِأَْمرِ أَُسامَةَ، ثُمَّ قُلْ: الُْخلُقِ َعلَى نَِسائِِه، َوأَمَّا ُمَعاوَِيةُ فَال َمالَ لَُه، َولَِكنِ اْنِكِحي أَُسامَةَ، فَقُلُْت

  .، وَنفَعَنِي اللَُّه بِاْبنِ َزْيٍدَوطَاَعةً ِللَِّه َوَرُسولِِه، فََزوَّجَنِي أَُساَمةَ، فَكََرمَنِي اللَُّه بِاْبنِ َزْيٍد، وَشرَّفَنِي اللَُّه بِاْبنِ زَْيٍد
  َعْبُد اللَِّه الْبَهِيُّ َعْن فَاِطَمةَ

بن كَاِملٍ السِّرَاُج، ثنا حِبَّانُ بن ُبْسرٍ الْقَاِضي، ثنا َيْحَيى بن آَدَم، ثنا الَْحَسُن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ - ٢٠٣٨٢
َم لَْم َيجَْعلْ لََها ُسكَْنى، بن َصاِلحٍ، َعنِ السُّدِّيِّ، َعنِ الْبَهِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ،أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .ال َنفَقَةًَو
  اَألْسَوُد بن يَزِيَد َعْن فَاِطَمةَ

َضْيلٍ، َحدَّثََنا َعالنُ بن َعْبِد الصََّمِد َماغَُمةَ، ثنا الُْحَسْيُن بن َعِليِّ بن اَألسَْوِد الَْعْجالنِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن فُ - ٢٠٣٨٣
أََتْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيْجَعلْ ِلي ُسكَْنى، :لَْتَعْن لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اَألْسَوِد، َعْن فَاِطَمةَ، قَا

  .َوال َنفَقَةً
  َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ

، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ - ٢٠٣٨٤
ثنا سُفَْيانُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن : أَُبو ُحذَْيفَةَ، ح َوَحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، قَاال

  طَلَّقَنِي َزْوجِي: فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، قَالَْت

  .ال َنفَقَةَ لَِك، َوال ُسكَْنى:الثًا، فَجِئُْت فَجِئُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَثَ
اِطَمةُ دَّثَْتنِي فََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ، َح - ٢٠٣٨٥

َسلََّم ِفي النَّفَقَةِ بنُت قَْيسٍ، َوكَاَنْت َتْحتَ أَبِي َحفْصِ بن َعْمرِو، أَْو َعْمرِو بن َحفْصٍ، فََجاَءِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
اْسكُِتي :َوْجهِِه، كَأَنَّهُ َيسَْتِتُر ِمْنَها، َوكَأَنَُّه َيقُولُ اْسَمِعي َيا اْبَنةَ قَْيٍسوَأَشَاَر بَِيِدِه فََمدََّها َعلَى َبْعضِ:َوالسُّكَْنى، فَقَالَ لََها

َنفَقَةَ لََها َوال ُسكَْنى ائِْت فُالَنةَ،  إِنََّما النَّفَقَةُ ِللَْمرْأَِة َعلَى َزْوجَِها َما كَاَنْت َعلَْيَها َرْجَعةٌ فَإِذَا لَْم َتكُْن َعلَْيَها َرْجَعةٌ، فَال



يَُتَحدَّثُ ِعْنَدَها، اْعَتدِّي ِفي َبْيِت اْبنِ : ال ِتلَْك امَْرأَةٌ ُيْجَتَمُع إِلَيَْها، أَْو قَالَ:شَرِيٍك، فَاْعَتدِّي ِعْنَدهَا، ثُمَّ قَالَ أُمَّ: أَْو قَالَ
  .أُمِّ َمكُْتومٍ
َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ُمجَاِلٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ،  ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا: َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َويُوُسُف الْقَاِضي، قَاال - ٢٠٣٨٦

بَْيَنَنا وََبْيَنكَ َحِديثُ فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، فَأََتيُْتَها : خَالَفََنا أَْهلُ الَْمدِيَنِة ِفي ُسكَْنى الُْمطَلَّقَِة وَنفَقَِتها، فَقَالُوا ِلي: قَالَ
إِنَّهُ ال ُسكَْنى لَِك َوال َنفَقَةَ، فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : طَلَّقَنِي َزْوجِي، ِلي اَُخوُه: لَْتفََدَخلُْت َعلَْيَها فََسأَلُْتَها، فَقَا

فَقَةُ َما كَانَ ِلَزْوجِِك َيا اْبَنةَ قَْيسٍ، إِنََّما َيكُونُ السُّكَْنى، َوالنَّ:َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َعلَْيِك َرْجَعةٌ
٢٠٣٨٧ -  

فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، أَنََّها َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا ُمْسِلُم بن إِْبَراهِيَم، ثنا ُشْعبَةُ، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن 
طَلَّقَنِي َزْوجِي، وَلَْم َيفْرِْض ِلي َنفَقَةً َوال ُسكَْنى، فَقَالَ لََها النَّبِيُّ َصلَّى : َوَسلََّم، فَقَالَْت َسأَلْتِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .إِنَّ َزْوَجِك ال يَُراجُِعِك، إِنََّما السُّكَْنى، َوالنَّفَقَةُ ِللَِّتي يَُراجُِعَها زَْوُجَها:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
اٌر، ثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُعَبْيٍد الْقَاِسُم بن َسالمٍ، ثنا ُهَشْيٌم، أََنا ُمِغَريةُ، َوُحَصْيٌن، َوسَيََّحدَّ - ٢٠٣٨٨

تِ َدَخلُْت َعلَى فَاِطَمةَ بن: َوَداُوُد بن أَبِي هِْنٍد، وجمالد، وإمساعيل بن أيب خالد، وأشعث، كلهم َعنِ الشَّْعبِيِّ، قَالَ
طَلَّقَنِي زَْوجِي ألَْبتَّةَ، فَخَاَصْمُت إِلَى :قَْيسٍ بِالَْمِديَنِة فََسأَلُْتَها َعْن قََضاِء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت

لْ ِلي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسكَْنى، َوال َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي السُّكَْنى، َوالنَّفَقَِة، فَلَْم َيجَْع
  .َنفَقَةً، َوأَمََرنِي أَنْ أَْعَتدَّ ِفي َبْيِت اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ

احِ، ثنا َسعِيُد بن الرَّبِيعِ أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه التُّْسَترِيُّ الْبَزَّاُز، ثنا ُمَحمَُّد بن الُْمَؤمَّلِ بن الصَّبَّ - ٢٠٣٨٩
َدَخلَْنا َعلَى فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، : زَْيٍد الَْهَروِيُّ، ثنا قُرَّةُ بن خَاِلٍد، َعْن َسيَّارٍ أَبِي الَْحكَمِ، َحدَّثَنِي َعاِمٌر الشَّعْبِيُّ، قَالَ

أَِذنَ ِلي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد طَلَّقَنِي بِعِْلي أَنْ أَعَْتدَّ :قَالَْتفََسأَلَْناَها َعنِ الُْمطَلَّقَِة ثَالثًا، أَْيَن َتْعَتدُّ؟ فَ
  ِفي

  .أَْهِلي
َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ، ثنا ُعَمُر بن َحفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ  - ٢٠٣٩٠

َعْن فَاِطَمةَ بنتِ طَّاِئيُّ، ثنا بِْشُر بن الَْولِيِد الْكِْنِديُّ، ثنا أَُبو يُوُسَف الْقَاِضي ِكالُهَما، َعنِ اَألعَْمشِ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، ال
  .ْجَعلْ ِلي ُسكَْنى َوال َنفَقَةًقَْيسٍ، قَالَْتطَلَّقَنِي َزْوجِي ثَالثًا، فَأََتْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َي

َمانَ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َحمَّاِد بن أَبِي ُسلَْي - ٢٠٣٩١
ال َنفَقَةَ لَِك َوال :ًنا، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالشَّْعبِيِّ، أَنَّ فَاِطَمةَ بنَت قَْيسٍ، طَلَّقََها َزْوُجَها طَالقًا بَاِئ

  .ُسكَْنى
شٍ، َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا الُْحَسْيُن بن َعِليِّ بن اَألْسَوِد، ثنا َيحَْيى بن آَدَم، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعيَّا - ٢٠٣٩٢

طَلَّقَنِي َزْوجِي ثَالثًا، فَلَْم َيجَْعلْ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :الشَّعْبِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، قَالَْت َعْن أَبِي ُحَصْينٍ، َعنِ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم ُسكَْنى َوال َنفَقَةً

، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ - ٢٠٣٩٣
كَْم طَالُق َحفْصِ بن أَبِي َعْمرٍو : أَبِي فَْرَوةَ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ، أَنَّهُ َسأَلَ فَاِطَمةَ بنَت قَْيسٍ، قُلُْت



ارٌِج إِلَى الَْيَمنِ، فَأَجَاَز ذَِلَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََبَعثُْت إِلَى أَْهلِ طَلَّقَنِي ثَالثًا َوُهَو َخ: إِيَّاِك؟ فَقَالَْت
  َزْوجِي أَسْأَلُُهْم َنفَقَِتي، فَأََراُدوا إِخْراجِي ِمْن

  .ْنَتِقِلي إِلَى اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍا:َمْنزِِلي فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
مِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى بن َحمَّاٍد الْبَْرَبرِيُّ، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن صَاِلحٍ اَألْزِديُّ، ثنا َعْبُد الرَِّحي - ٢٠٣٩٤

يُت فَاِطَمةَ بنَت قَْيسٍ بِالْحَرَِّة فََسأَلُْتَها كَْيَف كَانَ أَْمُرَها؟ لَِق: ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سَاِلمٍ، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ، قَالَ
فَقَةً، فََرافَْعُتهُ إِلَى طَلَّقَنِي َزْوجِي أَُبو َعْمرٍو قَْبلَ أَنْ َيْخُرَج إِلَى الَْيَمنِ، َوَوكَّلَ َعيَّاَش بن أَبِي َربِيَعةَ، َوأَْعطَانِي َن: فَقَالَْت

  .ال َنفَقَةَ لَِك َعلَْيهِْم َوال ُسكَْنى:صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرسُولِ اللَِّه
ثَنِي َداُودُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعَباَدةَ الَْواسِِطيُّ، ثنا قُرَّةُ بن ِعيَسى، َحدَّ - ٢٠٣٩٥

َيا : َحدَّثَتْنِي فَاِطَمةُ بنُت قَْيسٍ، أَنََّها أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت: ْعتُ الشَّْعبِيَّ، َيقُولَُسِم: اَألوِْديُّ، قَالَ
اِن َترِِثيَنُه َوَيرِثُِك، ثَالثًا ال َترِثِيَنُه، َوال َتطِْليقَةٌ، َتطِْليقََت:َرسُولَ اللَِّه، طَلَّقَنِي َزْوجِي ثَالثًا، فَأَرَْدُت السُّكَْنى وَالنَّفَقَةَ، فَقَالَ

  .َيرِثُِك، َوال ُسكَْنى لَِك، َوال َنفَقَةَ، انْزِِلي عِْنَد اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ
الشَّْيبَانِيِّ، َعنِ  َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعنِ - ٢٠٣٩٦

لَْيَس لَِك عِْنِدي َنفَقَةٌ، : كُْنُت ِعْنَد َرُجلٍ ِمْن بين َمْخُزومٍ، فَطَلَّقَنِي ثَالثًا، فَقَالَ: الشَّْعبِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، قَالَْت
  فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،

ال ُسكَْنى لَِك ِعْنِدي َوال َنفَقَةً، فَقَالَ َرُسولُ اللَّهِ : ولَ اللَِّه، إِنَّ َزْوجِي طَلَّقَنِي فَطَلَْبُت ِمْنُه النَّفَقَةَ، فَقَالََيا َرُس: فَقُلُْت
إِذًا اعَْتدِّي ِفي َبْيِت أُمِّ شَرِيٍكثُمَّ :الثًا، فَقَالَإِنِّي طَلَّقْتَُها ثَ: لَِك السُّكَْنى وَالنَّفَقَةُفَأَْرَسلَ إِلَيِْه، فَقَالَ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .أُمُّ شَرِيكٍ اْمرَأَةٌ َمْغِشيَّةٌ، َولَِكنِ اعَْتدِّي ِفي َبْيتِ اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ، فَإِنَُّه َرُجلٌ َمكْفُوٌف:قَالَ
ثنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، ثنا : بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوالُْحَسْيُن - ٢٠٣٩٧

سَأَلُْت فَاِطَمةَ بنَت قَْيسٍ َعنِ الَْمرْأَِة ُيطَلِّقَُها زَْوُجَها ثَالثًا، : أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ُمطَرِِّف بن طَرِيٍف، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ، قَالَ
َسلََّم أَْسأَلُُه َعنِ ْوجِي ثَالثًا َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوطَلَّقَنِي َز:فَقَالَْت

  .السُّكَْنى، وَالنَّفَقَِة، فَلَْم َيْجَعلْ ِلي ُسكَْنى، َوال َنفَقَةَ
ِد اللَِّه الْبَزَّاُر التُّْسَترِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الصَّوَّاُف، ثنا َبكُْر بن َبكَّارٍ، ثنا َسعِيدُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْب - ٢٠٣٩٨

َوَزْوُجَها أَُبو لْقَُرِشيِّ بن َيزِيَد الَْبجَِليُّ، ثنا َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ، أَنَُّه َدَخلَ َعلَى فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، أُْخِت الضَّحَّاكِ بن قَْيسٍ ا
إِنَّ أََبا َعْمرِو بن حَفْصٍ، أَْرَسلَ إِلَيَّ َوُهَو ُمْنطَِلٌق ِفي َجْيشٍ إِلَى الَْيَمنِ : َعْمرِو بن َحفْصِ بن الُْمِغَريةِ الَْمْخُزوِميُّ، فَقَالَْت

  أَْرَسلَ إِلَْيَنا ِفي ذَِلَك بَِشْيٍء َوال َما: بِطَالِقي، فََسأَلُْت أَوِْلياَءُه النَّفَقَةَ َعِليَّ َوالسُّكَْنى، فَقَالُوا

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ أََبا َعْمرِو بن َحفْصٍ، أَْرَسلَ : أَْوصَاَنا بِِه، فَاْنطَلَقُْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت
لَْم يُْرِسلْ إِلَيَْنا ِفي ذَِلكَ بَِشْيٍء، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ةَ َعلَيَّ، فَقَالَ أَْوِلَياُؤُهإِلَيَّ بِطَالِقي، فَطَلَْبُت السُّكَْنى وَالنَّفَقَ

لَُه َحتَّى َتْنِكَح زَْوًجا إِنََّما السُّكَْنى وَالنَّفَقَةُ ِللْمَْرأَِة إِذَا كَانَ ِلزَْوجَِها َعلَْيَها َرْجَعةٌ، فَإِذَا كَاَنْت ال َتِحلُّ :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .غَْيَرُه فَال َنفَقَةَ لََها َوال ُسكَْنى

ِمْنقَرِيُّ، ثنا َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا أَُبو َمْعَمرٍ َعْبُد اللَِّه بن َعْمرِو بن أَبِي الَْحجَّاجِ الْ - ٢٠٣٩٩
َسْيُن الُْمَعلُِّم، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن ُبرَْيَدةَ، َحدَّثَنِي َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ، أَنَّ فَاِطَمةَ بنَت قَْيسٍ َعْبُد الَْوارِِث، َحدَّثَنِي الُْح



لرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َنكَْحتُ َحفَْص بن الُْمِغَريِة، َوُهَو ِمْن ِخيَارِ َشبَابِ قُرَْيشٍ، فَلَمَّا َتأَيَّْمُت َخطََبنِي َعْبُد ا: َحدَّثَْتُه، قَالَْت
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ِفي َنفَرٍ ِمْن أَْصحَابِ أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَخطََبنِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ

َمْن أََحبَّنِي فَلُْيِحبَّ أَُساَمةَفَلَمَّا :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََمْوالُه أَُساَمةَ بن زَْيٍد، َوكُْنُت قَدْ ُحدِّثُْت أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ
اْنَتِقِلي إِلَى أُمِّ َشرِيٍك، َوأُمُّ :أَمْرِي بَِيِدَك فَأَْنِكحْنِي َمْن ِشئَْت، فَقَالَ: كَلََّمنِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قُلُْت

  :َرأَةٌ غَنِيَّةٌ َعِظيَمةُ النَّفَقَِة ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َيْنزِلُ َعلَْيَها الضِّيفَاُنفَقُلُْتَشرِيٍك اْم

ْوبُ ْنكَِشفَ الثَّال َتفْعَِلي، فَإِنَّ أُمَّ شَرِيٍك امَْرأَةً كَثَِريةً الضِّيفَاِن، َوإِنِّي أَكَْرهُ أَنْ َيْسقُطَ عَْنِك ِخَماُرِك، أَْو َي:َسأَفَْعلُ، قَالَ
رِو بن أُمِّ َمكُْتوٍمَوُهوَ َعْن َساقَْيِك فََيَرى الْقَْوُم مِْنِك َبْعَض َما َتكَْرِهَني، َولَِكنِ اْنَتِقِلي إِلَى اْبنِ َعمِِّك َعْبِد اللَِّه بن َعْم

  .تُ إِلَيِْهَرُجلٌ ِمْن بين ِفْهرٍ ِفْهرِ قَُرْيشٍ، َوِهَو ِمَن الَْبطْنِ الَِّذي ِهَي ِمْنُه، فَاْنَتقَلْ
ثنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيَن، ثنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن اللَّْيِث الَْجوَْهرِيُّ، وَالْقَاِسُم بن َعبَّاٍد الَْخطَّابِيُّ، قَاال - ٢٠٤٠٠

: فَاِطَمةَ بنَت قَْيسٍ كَْيَف كَانَ أَْمُرَها؟ قَالَْت سَأَلُْت: ُمَحمَُّد بن جَابِرٍ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ، قَالَ
َزَعَم أَْحمَاِئي أَنَُّه لَْيَس ِلي ُسكَْنى : طَلَّقَنِي َزْوجِي ثَالثًا َجِميًعا، فَأََتْيُت فَأَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت

فََخطََبَها أَُبو الْجَْهمِ بن ُحذَْيفَةَ، : َهبِي فَاعَْتدِّي ِفي بَْيِت اْبنِ أُمِّ َمكُْتوٍموَكَانَ أَْعَمى، قَالَْتَصَدقُوا، اذْ:َوال َنفَقَةً، قَالَ
أَُبو جَْهمٍ فََضُروبٌ  أََما:قَالََوِمْن َبْعِدِه ُمَعاوَِيةُ بَْعَد اْنِقَضاِء الِْعدَِّة، فَاسَْتَشاَرْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَ
َنَعمِ :أَْنِكُح أَُساَمةَ؟ قَالَ: لُْتِللنَِّساِء، َوأَمَّا ُمَعاوَِيةُ فَُمَملٌَّق، َيْعنِي ُمفِْلَس، ال َيْمِلُك َشْيئًا، َولَِكْن أَْيَن أَْنِت َعْن أَُساَمةَ؟قُ

  .اْنِكِحي أَُساَمةَ
رِيرٍ الصُّورِيُّ، ثنا ُموَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ، ثنا اْبُن الُْمَباَرِك، َعْن ُيوُنسَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن َج - ٢٠٤٠١

  بن أَبِي إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي الشَّْعبِيُّ، َحدَّثَْتنِي فَاِطمَةُ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم ُسكَْنى، َوال َنفَقَةً بنُت قَْيسٍ،أَنَّ زَْوَجَها طَلَّقََها ثَالثًا، فَلَْم َيْجَعلْ لََها النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه
َعْن َحَسنِ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُموَسى، - ٢٠٤٠٢

ا فَاِطَمةُ بنُت قَْيسٍ،أَنَّ زَْوَجَها طَلَّقََها ثَالثًا، فَلَْم َيجَْعلْ لََها َرُسولُ اللَّهِ َحدَّثَتَْن: بن َصاِلحٍ، َعْن ُمِغَريةَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، قَالَ
  .َوَزْوُجَها أَُبو َحفْصِ بن َعْمرِو بن الُْمغَِريِة: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسكًَنا َوال َنفَقَةًقَالَ

طَلَّقَنِي : قَالَْت: ا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا جَرِيٌر، َعْن ُمِغَريةَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، قَالََحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثن - ٢٠٤٠٣
  .ى َوال َنفَقَةًال ُسكَْن:ِه َوَسلََّمَزْوجِي َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالثًا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي

اَق، َعنِ َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ، ثنا أَبِي، ثنا َيْحَيى بن آَدَم، َعْن َعمَّارِ بن ُزَرْيقٍ، َعْن أَبِي إِْسَح - ٢٠٤٠٤
فَقَةَ، فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، طَلَّقَنِي َزْوجِي ثَالثًا، فَأَرَْدُت النَّ: الشَّْعبِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، قَالَْت

  .اْنَتِقِلي إِلَى َبْيِت اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ اْبنِ َعمِِّك فَاْعَتدِّي عِْنَدُه:فَقَالَ
انُ، ثنا غَسَّانُ بن ُعَبْيدٍ الْمَْوِصِليُّ، ثنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفََر بن ُسفَْيانَ الرَّقِّيُّ، ثنا أَيُّوبُ بن ُمَحمٍَّد الَْوزَّ - ٢٠٤٠٥

  يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،َزكَرِيَّا بن َحكِيمٍ الَْحَبِطيُّ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ،أَنَّ َزْوجََها طَلَّقََها، فَأََتتِ النَّبِ

  .نِ أُمِّ َمكُْتومٍفَأََمَرَها أَنْ َتعَْتدَّ ِفي َبْيِت اْب
:  الشَّْعبِيُّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَيُّوَب أَُبو َعاِصمٍ الثَّقَِفيُّ، ثنا َعاِمٌر - ٢٠٤٠٦

َيا فَاِطَمةُ َحدِِّثيَنا َحِديثًا َسِمْعِتيهِ : لضَّحَّاِك بن قَْيسٍ، فَقُلَْنااْنطَلَقُْت أََنا َوَرُجلٌ َحتَّى َدَخلَْنا َعلَى فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ أُْخِت ا



خََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َنَعْم فَأَطَْعَمْتَنا ُرطَبًا، َوَسقَْتَنا َشرَاًبا، َوقَالَْت: ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
َوِفي غَْيرِ : أَيَُّها النَّاُس، إِنََّما أَْجلََسنِي خََبٌرقَالَْت:َوَسلََّم َيْوًما فََجلََس َعلَى الْمِْنَبرِ، فََعاذَ النَّاُس بِِه والذُوا بِِه، فَقَالَ َعلَْيِه

اجَِرِة أَْو ِفي الظَّهَِريِة، فَأَْخبََرنِي أَنَّ بين َعمٍّ لَهُ السَّاَعِة الَِّتي كَانَ َيْجِلُس ِفيَها أَنَّ َتِميَم الدَّارِ َدَخلَ َعِليَّ الَْيْوَم ِفي الَْه
ا ال َيْدُرونَ َرُجال ُهَو أَوِ أَلْقَتُْهُم َسفِيَنةٌ لَُهْم ِفي الَْبْحرِ َعلَى َجزِيَرٍة َوال َيْعرِفُوَنَها، فََخَرجُوا ِفيَها َيْمُشونَ، فَلَقُوا َشْيئً

ال أُْخبِرُكُْم َوال أَسَْتْخبِرُكُْم، : أَْخبِرِيَنا، قَالَْت: أََنا الَْجسَّاَسةُ، قَالُوا: َمْن أَْنَت؟ قَالَْت: ْعرِ، فَقَالُوااْمَرأَةً ِممَّا َعاَد ِمَن الشَّ
فَاْنطَلَقَْنا َنْمِشي حَتَّى َدَخلْنَا، إِنْ كُْنُتْم ُترِيُدونَ الْخََبَر فََعلَْيكُْم بَِهذَا الدَّيْرِ، َوأََشاَرْت إِلَى دِيرٍ ِفي الْجَزِيَرِة غَْيَر بَِعيٍد، 

أُنَاٌس ِمَن الَْعَربِ، : َمْن أَْنُتْم؟ قُلَْنا: فَإِذَا َرُجلٌ ُموثٌَق بَِحِديٍد كَبِريٍ ثَقِيلٍ، َوإِذَا ُهَو ُمْستَنٌِد ظَْهُرهُ إِلَى سَفْحِ جََبلٍ، قَالَ
  لَْيِه َوَسلََّمَما فََعلَ النَّبِيُّ األُمِّيُّ َصلَّى اللَُّه َع: قَالَ

فََما فََعلَْت َعْيُن : كََهْيأَِتِه ُيطِْعُم َوُيثْمُِر، قَالَ: فََما فََعلَ َنْخلٌ َبْيَن ُعَمانَ َوبَْيَسانَ؟ قُلَْنا: قَْد َخَرَج، قَالَ: الَِّذي ُيْنتَظَُر؟ قُلَْنا
إِنِّي لَْو قَْد َخَرْجُت : َمَألى، فََضَربَ بَِيِدهِ َبطَْن قََدِمِه، َوقَالَ: رِيَِّة؟ قُلَْنافََما فََعلَْت ُبَحْيَرةُ الطََّب: كََما ِهَي، قَالَ: ُزغَرٍ؟ قُلَْنا

 ثُمَّ َزفََر فََساَر ِفي الْجََبلِ، ثُمَّ َوقََع، ثُمَّ: ِمْن َمْجِلِسي َهذَا لَمْ أََدْع ِفي اَألْرضِ ُبقَْعةً إِال وَطَئُْتهَا، إِال َمكَّةَ، َوطَْيَبةَ، قَالَ
َما لَُه ال بَاَرَك اللَُّه ِفيِه، : قُلَْنا: َساَر أُْخَرى أَبَْعَد ِمْن ذَِلَك، ثُمَّ َوقََع، ثُمَّ سَاَر الثَّاِلثَةَ، فَذََهَب ِفي الَْجَبلِ، ثُمَّ َوقََع، قَالَ

َمكَّةَ، َوطَْيبَةَ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  :َوكَأَنَُّه َسرَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ذَِلَك قَْولُُه
 الَْيَمنِ َما ُهَو، ثُمَّ طَْيَبةُ، َمرََّتْينِ، ال َيْدُخلَُها الدَّجَّالُ، لَْيَس ِمْنَها َنقٌْب إِال َعلَْيِه َملٌَك َشاِهُر السَّْيِف، َوِمْن َنْحوِ:َوَسلََّم

  ِميِصِه قَرِيٌب ِمْن ثَالِثَني مَرٍَّة ِمْن َنْحوِ الِْعرَاقِ، َوَما ُهَو قَرِيٌب ِمْن ثَالِثَني َمرٍَّةقَالَ بَِيِدِهوَكُمُّ قَ
و اَألشَْهبِ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ َعْبُد الْوَارِِث بن إِبَْراِهيمَ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا َسْيُف بن ِمْسِكنيٍ اِإلْسوَارِيُّ، ثنا أَُب - ٢٠٤٠٧

َسِمْعُت ُمَناِدي َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : فَُر بن َحيَّانَ الُْعطَارِِديُّ، َعْن َعاِمرٍ الشَّعْبِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، قَالَْتَجْع
الَْمْسجَِد، فَصَلَّى بنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى الصَّالةَ َجاِمَعةٌ، فََخَرْجُت ِفي نِسَْوٍة ِمَن األَْنصَارِ حَتَّى أَتَْيَنا : َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَناِدي
  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

إِنِّي وَاللَِّه َما َجَمْعُتكُمْ ِلَرغَْبٍة َوال ِلَرْهَبٍة، إِال ِلَحِديثٍ :َصالةَ الظُّْهرِ، ثُمَّ صَِعَد الِْمْنَبَر، فَاْسَتقَْبلََنا بَِوْجهِهِ َضاِحكًا، ثُمَّ قَالَ
ذَامٍ َوُهَما َحيَّاِن ِمْن ي بِهِ َتِميٌم الدَّارِيُّ أََتانِي فَأَْسلََم، وََباَيَع َوأَخَْبرَنِي أَنَّهُ َرِكَب ِفي ثَالِثنيَ َرُجال ِمْن لَْخمٍ، َوُجَحدَّثَنِ

جُ َشهًْرا، ثُمَّ قَذَفَُهْم قَرِيًبا ِمْن غُُروبِ أَْحَياِء الْعََربِ ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ، فَصاَدفُوا الَْبْحرَ ِحَني اغَْتلََم فَلَِعَب بِهِمُ الَْمْو
َما أَْنِت أَيَُّها الدَّابَّةُ؟ : لَْناالشَّْمسِ إِلَى َجزِيَرٍة ِمْن َجَزاِئرِ الَْبْحرِ، فَإِذَا َنْحُن بِداَيةُ أَْهلَبٍ ال يُْعَرُف قُُبلَُها ِمْن ُدُبرَِها، قُ

إِلَْيكُْم َعنِّي َعلَْيكُْم بِذَاَك : َوَما الَْجسَّاَسةُ؟ قَالَْت: أََنا الَْجسَّاسَةُ، قُلَْنا: ذَلْقٍ طَلْقٍ، فَقَالَْت فَأَِذنَ اللَُّه فَكَلََّمْتنا بِِلَساٍن
َنْحُن بَِرُجلٍ أَْعظََم َرُجلٍ فَأََتْيَنا الدَّيَْر، فَإِذَا : الدَّْيرِ ِفي أَقَْصى الَْجزِيَرِة، فَإِنَّ ِفيِه َرُجال ُهَو إِلَى خََبرِكُْم بِاَألْشوَاقِ، قَالَ

َجصَّصٍ، وَإِذْ َيَداُه َمْغلُولَتانِ رَأَْيُتُه قَطُّ، َوأَْحَسَنُه جِْسًما فَإِذَا ُهَو َمْمُسوُح الَْعْينِ الُْيْمَنى، كَأَنَّ َعْيَنُه ُنَخاَمةٌ ِفي جَِدارٍ ُم
أَمَّا َخَبرِي فَقَدْ : َما أَْنتَ أَيَُّها الرَُّجلُ؟ فَقَالَ: ْن ُركَْبَتْيِه إِلَى قََدَميِْه، فَقُلَْنا لَُهإِلَى ُعُنقَِه، َوإِذْ رِْجالُه َمْشدُوَدتانِ بِالْكُبُولِ ِم

ِميٌّ ُمذْ خََرْجتُ ِصلُ إِلَْيَها آَدقََدرُْتْم َعلَْيِه، َولَِكْن أَْخبِرُونِي َعْن َخَبرِكُْم َما أَْوقََعكُْم َهِذِه الَْجزِيَرةَ؟ َوَهِذِه الَْجزِيَرةُ لَمْ َي
  َعْن أَيِّ: أَْخبِرُونِي َعْن ُبَحْيَرِة الطَّبَرِيَِّة َما فََعلَْت؟ قُلَْنا: إِلَيَْها، فَأَخَْبْرنَاُه فَقَالَ

سََيكُونُ ثُمَّ َسكََت َمِليا، ثُمَّ أََما إِنَُّه : ال، قَالَ: َهلْ َنَضَب َماُؤَها؟ َوَهلْ َبَدا ِفيَها ِمَن الَْعَجاِئبِ؟ قُلَْنا: أَْمرَِها َتْسأَلُ؟ قَالَ
: نََعْم، قَالَ: َهلْ َيحَْترِثُ َعلَْيَها أَْهلَُها؟ قُلَْنا: َعْن أَيِّ أَْمرَِها َتسْأَلُ؟ قَالَ: أَْخبُِرونِي َعْن َعْينِ ُزغَرٍ َما فََعلَْت؟ قُلَْنا: قَالَ



َعْن أَيِّ أَْمرَِها َتْسأَلُ؟ : أَْخبِرُونِي َعْن َنِخيلِ َبْيَسانَ َما فََعلَ؟ قُلَْنا لَُه: ِليا، فَقَالَأََما إِنَّهُ َسَيُغوُر َعنَْها َماُؤَها، ثُمَّ َسكََت َم
َعْن : َما فََعلَ؟ قُلَْناأَْخبُِرونِي َعنِ النَّبِيِّ اُألمِّيِّ : أََما أَنَُّه ال ُيثِْمُر، ثُمَّ َسكََت َمِليا، فَقَالَ: َنَعْم، قَالَ: َهلْ ُيثِْمُر؟ قُلَْنا: قَالَ

ِمنُْهْم َمْن قَاَتلَُه، َوِمْنُهْم َمْن : فََما َصَنَعْت َمَعُه الَْعَرُب؟ فَقُلَْنا لَُه: َنَعْم، قَالَ: َهلْ ظََهَر بَْعُد؟ قُلَْنا: أَيِّ أَْمرِهِ َتسْأَلُ؟ قَالَ
لَْو َعَرفَْناكَ : أََما َتْعرِفُوَننِي؟ قُلَْنا: أَْخبِرَْنا َخبََرَك أَيَُّها الرَُّجلُ، فَقَالَ: ، فَقُلَْناأََما إِنَُّه َمْن َصدَّقَُه فَُهَو َخْيرٌ لَُه: َصدَّقَُه، قَالَ

َر َمكَّةَ، أََنا الدَّجَّالُ، يُوِشكُ أَنْ ُيْؤذَنَ ِلي ِفي الُْخرُوجِ، فَإِذَا خََرْجُت َوطْأَةُ َجزَاِئَر الَْعَربِ كُلََّها غَْي: َما َسأَلَْناَك، قَالَ
قَالَْت فَاِطَمةُ : قَالَ َعاِمٌر: بَِوطَْيَبةَ كُلََّما أَرَْدُتُهما اْسَتقَْبلَنِي َملَكٌ بَِيِدِه السَّْيُف ُمْصِلًتا فَرَدَّنِي َعْنُهمَا، قَالَ أَُبو اَألْشَه

أَال أُخْبُِركُْم أَنَّ َهِذِه :ا َيَدْيِه حَتَّى َرأَيَْنا َبيَاَض إِْبطَْيِه، ثُمَّ قَالَفََرأَْيُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َراِفًع: بنُت قَْيسٍ
  أَال أُْخبِرُكُْم أَنَُّه ِفي َبْحرِ الشَّامِثَالثًا، ثُمَّ أُغِْمَي َعلَْيِه:طَْيَبةَثَالثًا، ثُمَّ قَالَ

ُهَو ِفي َبْحرِ الْعَِراقِ إِنْ َيْخُرجُ ِحَني َيْخُرُج ِمْن َبلَْدةٍ ُيقَالُ لََها أَصَْبَهانُ، ِمْن  َبلْ:َساَعةً ثُمَّ اْستَراحَ ثُمَّ ُسرَِّي َعْنُه، فَقَالَ
اِن َنَهٌر ِمْن  السِّيَجانُ، َمَعُه َنْهَرقَْرَيٍة ِمْن قَُراَها، ُيقَالُ لََها رِْسَتقَاَباُد َوَيْخُرُج َمْن َيْخُرُج َعلَى ُمقَدَِّمِتهِ َسْبُعونَ أَلْفًا َعلَْيهُِم

اْدُخلِ النَّاَر، : اْدُخلِ الَْماَء، فَال َيْدُخلُُه فَإِنَُّه نَاٌر، َوإِذَا ِقيلَ لَُه: َماٍء َوَنَهٌر ِمْن َنارٍ فََمْن أَْدَرَك ذَِلَك مِْنكُْم، فَقِيلَ لَُه
  .فَلَْيْدُخلَُها فَإِنَُّه َماٌء

احِ الرَّقِّيُّ، ثنا أَُبو َمْعَمرٍ َعْبُد اللَِّه بن َعْمرِو بن أَبِي الَْحجَّاجِ الِْمْنقَرِيُّ، ثنا َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّ - ٢٠٤٠٨
، بن َشرَاحِيلَ الشَّْعبِيَُّعْبُد الَْوارِِث بن َسعِيٍد، َحدَّثَنِي ُحَسْيُن بن ذَكَْوانَ الُْمَعلُِّم، َحدَّثَنِي اْبُن ُبرَْيَدةَ، َحدَّثَنِي َعاِمُر 

: اُألَولِ، قَالَِشْعُب َهْمَدانَ َهْمَدان، أَنَُّه سَأَلَ فَاِطَمةَ بنَت قَْيسٍ أُْختَ الضَّحَّاِك بن قَْيسٍ، َوكَاَنْت ِمَن الُْمهَاجَِراِت 
لَِئْن ِشئْتَ َألفَْعلَنَّ، : ٍد غَيْرِِك، قَالَْتَحدِِّثينِي َحِديثًا َسِمعِْتيِه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال ُتْسنِِديِه إِلَى أََح

الصَّالةَ َجاِمعَةً، : َسِمْعُت نَِداَء ُمَناِدي َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَناِدي: أََجلْ َحدِِّثينِي، قَالَْت: قَالَ لََها
للَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكُْنُت ِفي َصفِّ النَِّساِء الَِّذي َيِلي ظُهُوَر فََخَرْجُت إِلَى الَْمْسجِِد، فََصلَّْيُت َمعَ َرسُولِ ا

  ِلَيلَْزَم كُلُّ إِْنَساٍن:، فَقَالَالْقَْومِ، فَلَمَّا قََضى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالَتُه جَلََس َعلَى الِْمْنَبرِ َوُهَو َيْضَحُك

إِنِّي َواللَِّه َما َجَمعُْتكُْم ِلَرغَْبٍة َوال ِلرَْهَبٍة َولَِكنْ :اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، قَالَ: َهلْ َتْدُرونَ ِلمَ َجَمْعُتكُْم؟قَالُوا:َصالُه، ثُمَّ قَالَُم
َوأَْسلََم، َوَحدَّثَنِي َحِديثًا َوافََق الَِّذي كُْنُت أَُحدِّثُكُْم َعْن َجَمْعُتكُْم َألنَّ َتِميًما الدَّارِيَّ كَانَ َرُجال َنْصرَانِيا، فََجاَء فََباَيَع 

َب بِهِمُ الَْمْوجُ َشهًْرا ِفي َمِسيحِ الدَّجَّالِ، َحدَّثَنِي أَنَُّه َرِكَب ِفي َسِفيَنٍة َبحْرِيٍَّة َمَع ثَالِثَني َرُجال ِمْن لَْخمٍ، َوُجذَامٍ، فَلَِع
وا إِلَى الَْجزِيَرِة ِفي الَْبْحرِ َحْيثُ َمغْرَِب الشَّْمسِ، فََجلَُسوا ِفي قَارِبِ السَِّفيَنِة فََدَخلُوا الْجَزِيَرةَ، الَْبْحرِ، ثُمَّ اْرفَضُّ

أََنا : ْيلََك َما أَْنَت؟ قَالَْتَو: وافَلَِقَيْتُهْم دَابَّةٌ أَْهلَُب كَِثَريةُ الشَّْعرِ ال َيْدُرونَ َما قُُبلُُه ِمْن ُدُبرِِه ِمْن كَثَْرِة الشَّْعرِ، فَقَالُ
أَيَُّها الْقَْوُم، اْنطَِلقُوا إِلَى َهذَا الرَُّجلِ ِفي الدَّْيرِ، فَإِنَّهُ إِلَى َخَبرِكُْم بِاَألشَْواقِ، : َوَما الَْجسَّاَسةُ؟ قَالَْت: الَْجسَّاَسةُ، قَالُوا

أَنْ َتكُونَ َشْيطَاَنةً، فَاْنطَلَقَْنا ِسَراًعا َحتَّى َدَخلَْنا الدَّْيَر، فَإِذَا ِفيِه أَْعظَُم إِْنَسانٍ فَلَمَّا َسمَّْت لََنا َرُجال، فَرِقَْنا مِْنَها : قَالَ
: َوْيلََك َما أَْنَت؟ قَالَ: ابِالَْحِديِد، قُلَْنرَأَْيَناُه قَطُّ َخلْقًا، وأََشدُُّه َوثَاقًا، َمْجُموَعةٌ َيدَاُه إِلَى ُعُنِقِه، َما َبْيَن ُركَْبَتْيِه إِلَى كَْعَبْيِه 

أُنَاٌس ِمَن الْعََربِ، َركِْبَنا ِفي َسفِيَنٍة َبْحرِيٍَّة، فََصاَدفَْنا الَْبْحَر ِحنيَ : قَْد قََدرُْتْم َعلَى َخَبرِي فَأَْخبِرُونِي َما أَْنُتْم؟ قَالُوا
  زِيَرِتَك َهِذِه فََجلَْسَنا ِفي قَارِبِها فََدَخلْنَااغَْتلََم، فَلَِعَب بنا الَْمْوُج َشْهرًا، ثُمَّ أَلْقَتْنا إِلَى َج

أََنا : َويْلَِك َما أَْنِت؟ قَالَْت: قُلَْناالْجَزِيَرةَ، فَلَِقيَنا َدابَّةً أَْهلََب كَثَِريةَ الشَّْعرِ، ال َنْدرِي قُُبلَُه ِمْن ُدُبرِِه ِمْن كَثَْرِة الشَّْعرِ، فَ
اْعَمدُوا إِلَى َهذَا الرَُّجلِ، فَإِنَُّه إِلَى َخَبرِكُْم بِاَألشَْواقِ، فَأَقَْبلَْنا إِلَْيَك سَِراًعا : الَْجسَّاَسةُ؟ قَالَْتَوَما : الَْجسَّاَسةُ، قُلَْنا



: شَأْنَِها َتسَْتْخبُِر؟ قَالَ َعْن أَيِّ: أَْخبِرُونِي َعْن َنْخلِ َبْيَسانَ؟ قُلَْنا: فَفَزِْعَنا ِمْنَها، َوَما أَِمنَّا أَنْ َتكُونَ َشْيطَاَنةً، فَقَالَ
أَْخبُِرونِي َعْن ُبحَْيَرِة الطَّبَرِيَِّة؟ : أََما أَنََّها يُوِشُك أَنْ ال ُتثِْمَر، قَالَ: نََعْم، قَالَ: أَسْأَلُكُْم َعْن َنْخِلَها، َهلْ ُيثِْمُر؟ قُلَْنا لَُه

َعْن أَيِّ : أَْخبِرُونِي َعْن َعْينِ ُزغَرٍ، قَالُوا: ِهَي كَِثَريةُ الَْماِء، قَالَ: يَها َماٌء؟ قُلَْناَهلْ ِف: َعْن أَيِّ َشأْنَِها َتسَْتْخبُِر؟ قَالَ: قُلَْنا
ْهلَُها يَْزَرُعونَ َنَعْم وَِهَي كَِثَريةُ الَْماِء، َوأَ: َهلْ ِفي الَْعْينِ َماٌء، َوَهلْ َيْزَرُع أَْهلَُها بَِماِء الَْعْينِ؟ قُلَْنا: َشأْنَِها َتْسَتْخبُِر؟ قَالَ

َنَعْم، : أَفَقَاَتلَُه الْعََرُب؟، قُلَْنا: َخَرَج ِمْن َمكَّةَ، َونََزلَ يَثْرَِب، قَالَ: أَْخبِرُونِي َعنِ النَّبِيِّ اُألمِّيِّ َما فََعلَ؟ قَالُوا: بَِماِئهَا، قَالَ
َنَعْم، : لَقَْد كَانَ ذَِلَك؟ قُلَْنا: َمْن َيِليِه ِمَن الَْعَربِ، فَأَطَاُعوُه قَالَ لَُهْمكَْيَف صََنَع بِهِْم؟ فَأَْخبَْرَناُه أَنَُّه ظَْهَر َعلَى : قَالَ
ِفي  ُه يُوِشُك أَنْ يُْؤذَنَ ِليأََما أَنَّ ذَِلكَ َخْيٌر لَُهْم أَنْ َيْصَنُعوهُ أَنْ ُيِطيُعوُه، إِنِّي ُمْخبُِركُْم َعنِّي، إِنِّي أََنا الَْمسِيُح، وَأَنَّ: قَالَ

  الُْخرُوجِ، فَأَخُْرُج، فَأَِسُري ِفي اَألْرضِ، فَال أََدُع قَْرَيةً إِال َهَبطُْتَها ِفي أَْرَبِعَني لَْيلَةً،

ِه السَّْيُف َصلًْتا ي َملٌَك بَِيِدغَْيَر َمكَّةَ، َوطَْيَبةَ، َوُهَما ُمَحرََّمَتاِن َعِليَّ، كُلََّما أََرْدُت أَنْ أَْدُخلَ وَاِحَدةً مِْنُهَما اْستَقَْبلَنِ
ِه َوَسلََّم َوضََرَب بِِمْخصََرِتِه َيُصدُّنِي َعْنَها، َوإِنَّ َعلَى كُلِّ نَقْبٍ ِمْنَها َمالِئكَةً َيْحُرسُوَنَها، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

فَإِنََّما :َنَعْم، قَالَ: لَْمِديَنةَ، أَال َهلْ كُْنُت َحدَّثُْتكُْم ذَِلَك؟فَقَالَ النَّاُسَهِذِه طَْيَبةُ، َهِذِه طَْيَبةُ، َهِذِه طَْيَبةُ، َيْعنِي ا:الِْمْنبََر
وْ أَال أَنَُّه ِفي َبْحرِ الشَّامِ، أَ أَْعَجبَنِي َحِديثُ َتِميمٍ الدَّارِيُّ َألنَُّه َوافََق الَِّذي كُْنُت أَُحدِّثُكُْم َعْنُه، َوَعنِ الَْمدِيَنِة، َوَمكَّةَ،

ِمْن ِقَبلِ الَْمْشرِقِ، وأَْوَما  َبْحرِ الَْيَمنِ، ال َبلْ ِمْن ِقَبلِ الَْمشْرِقِ، َما ُهَو ِمْن ِقَبلِ الَْمشْرِقِ َما ُهَو ِمْن ِقَبلِ الَْمشْرِقِ َما ُهَو
  .ِه َوَسلََّمَحِفظُْت َهذَا ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي: بَِيِدهِ إِلَى الَْمشْرِقِ، قَالَْت

بن يُوُنَس، َعْن َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ، ثنا عِيَسى  - ٢٠٤٠٩
قَْيسٍ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َحدَّثَتْنِي فَاِطَمةُ بنُت: ِعْمَرانَ بن ُسلَْيَمانَ الْقَْيِسيِّ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّالةَ َجاِمَعةًِفي َساَعٍة لَْم َيكُْن يَُناِدي ِفيهَا، فَخََرَج النَّاسُ إِلَى الَْمْسجِِد فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ:َناَدى
َتِميًما أُْنِذرُكُُم الدَّجَّالَ، ثَالثًا، إِنَُّه لَْم َيكُْن ِفيَما َمَضى، وَإِنَُّه كَاِئٌن ِفيكُْم أَيَُّتَها اُألمَّةُ، َوإِنَّ :فََصِعَد الْمِْنَبَر، ثُمَّ قَالَ

  الدَّارِيَّ أَْخَبرَنِي أَنَُّه َرِكَب َبحَْر

َما : يَرٍة ِمْن جََزائِرِِه، فَإِذَا ُهمْ بِالدَّْهَماِء َتُجرُّ َشْعَرهَا، فَقَالُواالشَّامِ ِفي َنفَرٍ ِمْن لَْخمٍ، َوُجذَامٍ فَأَلْقَْتُهُم الرِّيحَ إِلَى جَزِ
َما أََنا بُِمخْبِرِكُْم َوال اسَْتْخبَْرُتكُْم، وَلَِكنِ ائُْتوا َرُجال ِفي َهذَا الدَّْيرِ : أَخْبِرِيَنا، قَالَْت: أََنا الَْجسَّاسَةُ، قَالُوا: أَْنِت؟ قَالَْت

: َما أَنُْتْم؟ قَالُوا: قَالَُه إِلَى َخَبرِكُْم بِاَألشْوَاقِ، فَأََتْوُه فَإِذَا َرُجلٌ َمْمسُوُح الَْعْينِ َمْوثُوٌق إِلَى َسارَِيٍة ِفي الَْحدِيِد، فَفَإِنَّ
اتََّبَعُه : فََما فََعلَ النَّاُس؟ قَالُوا: ُهمْ إِلَى اللَِّه، قَالَُبِعثَ إِلَيْهِْم نَبِيٌّ أُمِّيٌّ َيْدُعو: َما فََعلَِت الْعََرُب؟ قُلَْنا: َنْحُن الَْعَرُب، قَالَ

َما فََعلَِت الَْعَرُب؟ أَيُّ َشيْءٍ : أََما إِنَُّهْم إِنْ يَتَّبُِعوَنُه وَُيَصدِّقُوَنُه َخْيرٌ لَُهمْ لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ، ثُمَّ قَالَ: قَْوٌم َوَتَركَُه قَْوٌم، قَالَ
َما فََعلَْت َنْخلُ : هَْيَهاَت، ثُمَّ قَالَ: صُوٌف َوقُطٌْن َتْغزِلُُه نَِساُؤُهْم، فََضَرَب بَِيِدِه َعلَى فَِخِذِه، ثُمَّ قَالَ: ؟ قُلَْناِلباُسُهْم

َما فََعلَْت َعْيُن ُزغَرٍ؟ : قَالَ هَْيَهاَت، ثُمَّ: قَوَِي، وَنجُِدها ِفي كُلِّ َعامٍ فََضَرَب بَِيِدِه َعلَى فَِخِذِه، ثُمَّ قَالَ: َبْيَسانَ؟ قُلَْنا
لَْو قَْد أَطْلَقَنِي اللَُّه ِمْن : هَْيَهاَت، ثُمَّ قَالَ: كَِثٌري َماُؤَها َيَتَدفَُّق َيرْوِي َمْن أََتاَها، فََضَرَب بَِيِدِه َعلَى فَِخِذِه، ثُمَّ قَالَ: قُلَْنا

تِلَْك :َمكَّةَ َوطَْيَبةَ، فَإِنَُّه لَْيَس ِلي ُدُخولُُهما، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوثَاِقي لَْم َيْبَق َمنَْهلٌ إِال َدَخلُْتُه إِال 
  َمكَّةُ، َوَهِذِه طَْيَبةُ َحرَّمََها اللَُّه كََما َحرََّم إِْبَراِهيُم َمكَّةَ، أََما أَنَُّه لَْيَس َنقٌْب، َوال ِسكَّةٌ

  .ا َملٌَك َشاِهٌر للسَّْيِف َيْمنَُعَها ِمَن الدَّجَّالِ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةإِال َوَعلَْيَه
لشَّْعبِيِّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمحَمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعنِ الشَّْيَبانِيِّ، َعنِ ا - ٢٠٤١٠



ى َبْيَنَما النَّاُس لَْيَس لَُهْم فََزٌع بِالَْمِديَنِة، إِذْ خََرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََصلَّ: قَالَْت َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ،
أَيَُّها النَّاُس، لَمْ :وهِهِْم، قَالَالظُّْهَر ثُمَّ أَقَْبلَ َيْمِشي حَتَّى صَِعَد الِْمْنَبَر، فَفَزَِع ِلذَِلَك النَّاُس، فَلَمَّا َرأَى ذَِلَك ِفي ُوُج
، إِنَّ َتِميًما الدَّارِيَّ أَخَْبرَنِي أَنَّ بين أَخُْرُج َألْمرٍ أُفْزُِعكُْم، َولَِكنَّهُ أَتَانِي أََمٌر فَرِْحتُ لَُه، فَأَْحبَْبُت أَنْ أُْخبِرُكُْم بِفََرحِ َنبِيِّكُْم

بِهِْم َسِفينَُتُهْم إِلَى َجزِيَرٍة، ال َيْعرِفُونََها فَخََرُجوا يَْمُشونَ فَإِذَا ُهْم بإِْنساٍن ال َيْدُرونَ أَذَكَرٌ  َعمٍّ لَُه َرِكُبوا الَْبحَْر، فَاْنتََهْت
ا الدَّْيَر فَإِنَّ ِفيِه َرُجال ائْتُو: فََحدِِّثينا قَالَْت: أََنا الَْجسَّاسَةُ، قَالُوا: َمْن أَْنَت؟ قَالَْت: ُهَو أَْم أُْنثَى ِمْن كَثَْرةِ الشَّْعرِ، قَالُوا

ِمْن أَْهلِ : َمْن أَْنُتْم؟ قَالُوا: قَالَبِاَألْشوَاقِ إِلَى أَنْ ُتَحدِّثُوُه، فََدَخلُوا الدَّْيَر فَإِذَا ُهْم بَِرُجلٍ ُموثَقٍ َيَتأَوَُّه َشِديدُ التَّأَوُِّه، فَ
َباَيَعُه قَْوٌم، وفَاَرقَُه قَْوٌم فَقَاَتلَ : فََما صََنَع؟ قَالُوا: نََعْم، قَالَ: نَبِيُُّهمْ َبْعُد؟ قَالُوافََخَرَج : ِفلَْسِطَني ِمْن َجزِيَرِة الَْعَربِ، قَالَ

ِلئَةٌ َتْدفُُق َجَنبَاُتَها، ُمْمَت: فََما فََعلَْت ُبحَْيَرةُ الطَّبَرِيَِّة؟ قَالُوا: ِمْن رِفاِقِه بَِمْن َباَيَعُه َحتَّى أَْعطَاُه أَْهلَ الَْحَجرِ، وَالَْمَدرِ، قَالَ
  فََما: قَالَ

لَْو قَْد أَفْلَتُّ ِمْن : ُيطِْعُم، قَالَ: فََما فََعلَ َنْخلٌ َبْيَن ُعَمانَ، َوبَْيَسانَ؟ قَالُوا: َتْدفُُق َجَنبَاُتَها، قَالَ: فََعلَْت َعْيُن ُزغَرٍ؟ قَالُوا
ِهَي طَْيبَةُ، َمرََّتْينِ، الَْمِديَنةُ َما ِفيَها :ةَ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوثَاِقي َهذَا لَقَْد وَِطئُْت اَألْرَض إِال طَْيَب

َب َوْجَههُ ْدُخلََها لَضََرطَرِيٌق، َوال مَْوِضٌع َضيٌِّق، َوال وَاِسٌع، َسْهلٌ، َوال َصْعبٌ إِال َعلَْيِه َملٌَك َشاِهٌر َسْيفَُه، لَْو أَرَاَد أَنْ َي
َصَدقَتْ : ال، فَقَالَ: َهلْ َزاَدْت ِفيِه َشْيئًا؟، فَقُلُْت: فَلَِقيُت ُمْحرِزَ بن أَبِي ُهَريَْرةَ، فََحدَّثْتُُه، فَقَالَ: بِالسَّْيِف، قَالَ َعامٌِر

ْحُر الشَّامِ َما ُهَو؟ َبْحرُ الْعِرَاقِ َما ُهَو؟، ثُمَّ أَْهَوى بَِيِدِه َب:ثُمَّ قَالَ: أَشَْهُد َعلَى أَبِي ُهَريَْرةَ أَنَّهُ َحدَّثَنِي، َوزَادَنِي ِفيِه، قَالَ
: ال، قَالَ: َهلْ زادَْتَك ِفيِه َشْيئًا؟ قُلُْت: َنْحَو الَْمشْرِقِ ِعشْرِيَن َمرَّةً فَلَِقيُت َعْبَد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ فََحدَّثُْتُه، فَقَالَ

  .وَبِالَْمِديَنِة َما ِفيَها:قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ةَ أَنََّها َحدَّثَْتنِي، َولَِكنََّها قَالَْتَصَدقَتْ أَشَْهُد َعلَى َعاِئَش
ا ُمجَاِلٌد، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، ثن - ٢٠٤١١

ُم بن النَّْضرِ، ثنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن ُمجَاِلٍد، ح َوَحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، ثنا َعاِص
َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َسعِيٍد الرَّقِّيُّ، ثنا أَُبو فَْرَوةَ َيزِيدُ ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن ُمَجاِلٍد، ح 

  بن ُمَحمَِّد بن سَِناٍن

ْتنِي اِمٌر الشَّعْبِيُّ، َحدَّثَالرََّهاوِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َحدَّثَنِي َزْيُد بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعْن ُمَجاِلِد بن َسعِيٍد، َحدَّثَنِي َع
خََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما ِمَن اَأليَّامِ، فََصلَّى َصالةَ الَْهاجَِرِة، ثُمَّ قََعَد : فَاِطَمةُ بنُت قَْيسٍ، قَالَْت

وَلَِكنَّ َتِميًما الدَّارِيَّ أَتَانِي فَأَْخَبرَنِي َخبًَرا َمَنَع مِنِّي  َيا أَيَُّها النَّاُس، إِنِّي لَْم أَقُْم َمقَاِمي َهذَا للفََزعِ،:فَفَزَِع النَّاُس، فَقَالَ
ْهطًا ِمْن بين َعمِِّه َرِكُبوا الَْبْحَر، الْقَْيلُولَةَ َمعَ الْفََرحِ، َوقُرَِّة الَْعْينِ، فَأَحَْبْبُت أَنْ أَُبشَِّركُْم بِفََرحِ َنبِيِّكُْم، أَْخبََرنِي أَنَّ َر

بَِشْيٍء أَْهلََب  ْم عَاِصٌف فَأَلَْجأَْتُهْم إِلَى َجزِيَرٍة، فَقََعُدوا ِفي قََربِ َسِفيَنةٍ َحتَّى َخَرجُوا إِلَى الَْجزِيَرِة، فَإِذَا ُهْمفَأََصاَبُه
َما أََنا بُِمْخبِرِكُْم، َوال : ال ُتْخبُِرَنا؟ قَالَأَ: كَِثريِ الشَّْعرِ، ال َيْدُرونَ َرُجلٌ ُهَو أَوِ امَْرأَةٌ، فََسلَُّموا َعلَْيِه فََردَّ َعلَْيهِْم، قَالُوا

: َركُْم َوأَنْ َيسَْتْخبِرَكُْم، قُلَْناُمْسَتْخبِرِكُْم، َولَِكنَّ َهذَا الدَّْيَر قَْد َرأَْيُتُموُه، فَِفيِه َمْن ُهَو إِلَى َخَبرِكُْم بِاَألشْوَاقِ، أَنْ ُيخْبِ
اَسةُ، فَاْنطَلَقُوا َحتَّى أَتَُوا الدَّيَْر، فَإِذَا ُهمْ بَِرُجلٍ ُموثَقٍ ِفي الَْحدِيِد، َشدِيِد الَْوثَاقِ ُمظْهِرِ أََنا الَْجسَّ: فََما أَْنَت؟ قَالَْت

فََعلَِت الَْعَرُب، أَخَْرجَ َما : ِمَن الْعََربِ، قَالَ: َمْن أَْنُتْم؟ قُلَْنا: الُْحْزِن، كَِثريِ التََّشكِّي، فََسلَُّموا َعلَْيِه فََردَّ َعلَْيهِْم، َوقَالَ
  ذَاَك: َخْيرًا، آَمُنوا بِِه وَاتََّبُعوُه َوَصدَّقُوُه، قَالَ: فََما فََعلُوا؟ قُلَْنا: نََعْم، قَالَ: َنبِيُُّهْم َبْعُد؟ قَالُوا



ُب إِلَهُُهْم َواِحٌد، َوكَِلَمُتُهْم وَاِحَدةٌ، َودِيُنُهْم َواِحٌد؟ فَالْعََر: َوكَانَ لَُه أَْعَداٌء فَأَظْهََرُه اللَُّه َعلَْيهِْم، قَالَ: َخْيٌر لَُهْم، قَالُوا
فََما فََعلَ : ِهَي طَاِفَحةٌ َيْشَرُب أَْهلَُها َسقْيَُهْم، وََيْسقُونَ ِمْنَها َزْرَعُهْم، قَالَ: فََما فََعلَْت َعْيُن ُزغَرٍ؟ قَالُوا: نََعْم، قَالَ: قَالُوا

فََزفََر، : ِهَي َمَألى، قَالَ: فََما فََعلَْت ُبَحْيَرةُ الطَّبَرِيَِّة؟ قَالُوا: ُيطِْعمُ َجَناُه كُلَّ َعامٍ، قَالَ: بَْيَسانَ؟ قَالُواَنْخلٌ َبْيَن ُعَمانَ، َو
أُْتها غَْيَر طَْيبَةَ، لَْيَس ِلي َعلَْيَها ثُمَّ َزفََر، ثُمَّ َحلََف، لَْو قَْد خََرْجُت ِمْن َمكَانِي َهذَا َما َتَركُْت أَْرًضا ِمْن أَْرضِ اللَِّه إِال َوطَ

إِنَّ َهذَا ِممَّا أَفََرَحنِي، قَالََها ثَالثًا، إِنَّ طَْيَبةَ ِهَي الَْمِدينَةُ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ :ُسلْطَانٌ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َواللَِّه الَِّذي ال إِلَهَ إِال ُهَو َما لََها طَرِيٌق َضيٌِّق، َوال :َحلََف َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحرََّم َحرََميَّ َعلَى الدَّجَّاِلثُمَّ

نْ َيْدُخلََها َعلَى أَْهِلهَا، َواِسعٌ َسْهلٌ، َوال جََبلٌ إِال َعلَْيِه َملٌَك َشاِهٌر بِالسَّْيِف إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة، َما َيْسَتِطيُع الدَّجَّالُ أَ
أَشَْهُد َعلَى أَبِي أَنَُّه َحدَّثَنِي كََما : فَلَِقيُت الُْمحَرََّر بن أَبِي ُهرَْيَرةَ، فََحدَّثُْتُه َحِديثَ فَاِطَمةَ، فَقَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: قَالَ

أَْشَهُد َعلَى َعاِئَشةَ أَنََّها َحدَّثَْتنِي كََما : ثُمَّ لَقِيُت الْقَاِسَم بن ُمَحمٍَّد، فَقَالَُهَو ِفي الَْمشْرِقِ، :َحدَّثَْتَك فَاِطَمةُ غَْيَر أَنَُّه قَالَ
  الَْحَرَماِن َعلَْيِه حََراٌم َمكَّةُ، وَالَْمدِيَنةُ، وَاللَّفْظُ ِلَحِديِث:َحدَّثَْتَك فَاِطَمةُ غَْيَر أَنََّها، قَالَْت

  .َنحَْوُه َيحَْيى بن َسعِيٍد وَاآلَخُرونَ
َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، َوَعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ، وإسحاق بن إبراهيم القطان املصريون،  - ٢٠٤١٢

ْعبِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا الُْمِغَريةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْحَِزاِميُّ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ الشَّ: قَالُوا
أَيَُّها النَّاُس، َحدَّثَنِي َتمِيٌم الدَّارِيُّ أَنَّ أَُناًسا ِمْن قَْوِمِه :أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصِعَد َعلَى الِْمْنَبرِ، فَقَالَ

سََرْت فََرِكَب بَْعُضُهْم َعلَى لَْوحٍ ِمَن السَِّفيَنِة، فََخَرجُوا إِلَى جَزِيَرٍة ِفي الَْبحْرِ، كَاُنوا ِفي الَْبْحرِ ِفي سَِفيَنٍة لَُهْم، فَاْنكَ
َعْم، َن: أََنا الَْجسَّاسَةُ، أَتَْعَجُبونَ مِنِّي؟ قَالُوا: َما أَْنِت؟ فَقَالَْت: فَإِذَا ُهْم بِاْمَرأَةٍ َشْعثٍَة َسوَْداَء لََها شََعٌر ُمْنكٌَر، فَقَالُوا

َما فََعلَْت َعْيُن ُزغَرٍ؟ : فَاْدُخلُوا الْقَْصَر، فََدَخلُوا فَإِذَا شَْيٌخ َمْرُبوطٌ بسالسلَ فَسَأَلَُهْم َمْن ُهْم؟ فَأَْخَبرُوُه، فَقَالَ: قَالَْت
ال َيبْقَى أَْرٌض إِال َوطَأُْتها بِقََدِمي إِال  وَالَِّذي ُيْحلَُف بِِه: َوَما فََعلَِت الُْبَحْيَرةُ، وَنَخالُت َبْيَسانَ؟ فَأَْخَبُروُه، فَقَالَ

  .وََهِذِه طَْيبَةُ:طَْيَبةُفَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ
اِتمُ بن إِْسَماعِيلَ، ح َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا َوضَّاُح بن َيْحَيى النَّْهَشِليُّ، ثنا َح - ٢٠٤١٣

ثنا ِعيَسى بن أَبِي ِعيَسى : َيحَْيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمْصرِيُّ، ثنا َسِعيدُ بن أَبِي مَْرَيَم، أََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، قَاال
  ةَ بنِت قَْيسٍ فَقَرََّبْتَدَخلُْت َعلَى فَاِطَم: َسِمْعُت َعاِمرَ الشَّْعبِيَّ، َيقُولُ: الَْحنَّاطُ، قَالَ

َبْيَنا أََنا َجاِلَسةٌ ِفي الَْمْسجِِد خََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : إِلَيَّ ُرطًَبا ِمْن رُطَبِ اْبنِ طَاِلبٍ، فَأَكَلُْت فَقَالَْت
أَيَُّها النَّاُس، لَمْ أَْجَمُعكُْم َعْن َخَبرٍ :َوَدَعْوتُ َألْسَمَع فََسِمْعُتُه َيقُولُ: قََعَد َعلَى الِْمْنَبرِ، فَاْجَتَمَع َعلَْيِه النَّاُس، قَالَْت

َبْتُهْم رِيٌح ال َيْدُرونَ أََشرَّقُوا َجاَءنِي ِمْن ِقَبلِ َعُدوٍّ لَكُْم، َولَِكْن َحدَّثَنِي َتمِيٌم الدَّارِيُّ أَنَّ بين َعمٍّ لَُه َرِكبُوا الَْبْحَر، فَأََصا
أََنا الَْجسَّاسَةُ، : َما َهِذِه؟ قَالَْت: أَْم غَرَُّبوا، فَأَْرَسْوا إِلَى جَزِيَرٍة فََخَرجُوا َيْمُشونَ ِفيهَا، فَإِذَا ُهْم بِدَابٍَّة َتُجرُّ شَْعَرَها، قَالُوا

دِّيرِ فَإِذَا ُهمْ بِالدَّجَّالِ يَْعرِفُوَنُه ُموثٌَق ِفي الَْحدِيِد، الَْخَبُر ِعْندَ َصاِحبِ الدِّيرِ، فَذََهبُوا إِلَى ال: فََما الْخََبُر؟ قَالَْت: قَالُوا
َما فََعلَِت الُْبَحيْرَِيةُ : َنَعْم، قَالَ: َوقَْد بُِعثَ؟ قَالُوا: ِمْن أُمَِّة ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َمْن أَنُْتْم؟ قَالُوا: فَقَالَ

َما فََعلَْت َعْيُن ُزغَرٍ؟ فَأَْخَبُروُه َعْنَها، فَأََشارَ : َما فََعلَ َنْخلُ بَْيَسانَ؟ فَأَخَْبُروُه َعْنُه، قَالَ: أَْخَبرُوُه َعْنَها، قَالَالطََّبرِيَّةُ؟ فَ
َما بِهَِما، إِال َما كَانَ ِمْن َمكَّةَ، َوطَْيَبةَ، َتَرْونَ رِْجلَيَّ هَاَتْينِ، ال َتْبقَى أَْرٌض ِمْن أَْرضِ اللَِّه إِال َوطَأُْتُه: إِلَى رِْجلَْيِه، فَقَالَ

  .َوُهَو ِفي الَْبْحرِ َبْيَن الَْمشْرِقِ، َوالَْمغْرِبِ َوُهَو إِلَى الَْمشْرِقِ أَقَْرُب، َولَفْظُُهَما وَاِحٌد



ا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ثن: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال - ٢٠٤١٤
  ُعَمَر الضَّبِّيُّ، ثنا أَبُو

ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، أََنا َداُوُد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ : ُعَمَر الضَّرِيُر، َوأَُبو ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، قَالُوا
: ُنوِدَي ِفي النَّاسِِفهْرِيَِّة، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَء ذَاَت َيْومٍ ُمْسرًِعا، حَتَّى صَِعَد الِْمْنَبَر َوبنِت قَْيسٍ الْ

ِكنَّ َتِميًما الدَّارِيَّ أَْخَبرَنِي أَنَّ قَْوًما ِمْن أَْهلِ إِنِّي لَْم أَْدُعكُْم ِلَرغَْبٍة َوال ِلَرْهَبٍة نََزلَْت، َولَ:الصَّالةَ َجاِمَعةً، فَخَطََبُهْم، فَقَالَ
ُعُر، ال َنْدرِي أَذَكٌَر ُهَو أَْم أُنْثَى ِفلَْسِطَني َرِكُبوا الَْبْحَر، فَأَلْقَْتُهُم الرِّيُح إِلَى جَزِيَرٍة ِمْن جََزاِئرِ الَْبحْرِ، فَإِذَا ُهْم بِدَابٍَّة أَْش

َما أََنا بُِمْخبَِرِتكُْم، َوال ُمْسَتْخبِرَِتكُْم، : فَأَْخبِرِيَنا، قَالَْت: أََنا الَْجسَّاسَةُ، قَالُوا: َما أَْنِت؟ قَالَْت: فَقَالُوا ِلكَثَْرِة َشْعرِهَا،
ْيَر فَإِذَا ُهْم بِالرَُّجلِ ُمصَفَّدٌ َولَِكْن ِفي َهذَا الدَّْيرِ َرُجلٌ ُهَو إِلَى أَنْ ُيْخبِرَكُْم وَتسَْتْخبِرُوَنُه بِاَألشَْواقِ، فََدَخلُوا الدَّ

فَاتََّبَعْتهُ : نََعْم، قَالَ: ظََهَر ِمْنكُُم النَّبِيُّ؟ قَالُوا: َنْحُن ِمَن الَْعَربِ، قَالَ: َمْن أَْنُتْم؟ قَالُوا: َمْن أَْنَت؟ قَالَ: بِالَْحِديِد، فَقَالُوا
أََما إِنَُّه َسيَظَْهُر َعلَْيهِْم، : ال، قَالَ: َهلْ ظََهَر َعلَى فَارَِس؟ قَالُوا: كَ َخْيٌر لَُهْم، قَالَأََما أَنَّ ذَِل: َنَعْم، قَالَ: الْعََرُب؟ قَالُوا

: ُق َمَألى، قَالَِهيَ َتَتَدفَّ: فََما فََعلَْت ُبحَْيَرةُ الطََّبرِيَِّة؟ قَالُوا: ِهيَ َتَتَدفَُّق َمَألى، قَالَ: َما فََعلَْت َعْيُن ُزغَرٍ؟ قَالُوا: ثُمَّ قَالَ
  قَْد أَطَْعَم أََواِئلَُه فََوثََب َحتَّى ظَنُّوا أَنَُّه َسُيفِْلُت ِمْن قُُيوِدهِ،: فََما فََعلَ َنْخلُ َبْيَسانَ؟ قَالُوا

أَْبِشرُوا، :اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََنا الدَّجَّالُ، أََما أَنِّي سَأَطَأُ اَألْرَض كُلََّها إِال َمكَّةَ َوطَْيَبةَ، قَالَ َرسُولُ: َوقَالَ لَُهْم
يَّةَ، أََنا خَاِلُد بن َعْبدِ اللَِّه، فََبشََّر الُْمْسِلِمَني، َهِذِه طَْيَبةُ ال َيْدُخلَُها، َحدَّثََنا َمْحُمودُ بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، ثنا َوْهُب بن بَِق

  .الشَّْعبِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحوَُهَعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد، َعنِ 
أََبانَ،  َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، ثنا ُعَمْيُر بن ُمَحمَِّد بن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ، ثنا أَبِي، ثنا ُمَحمَّدُ بن - ٢٠٤١٥
نُوِدَي ِفي َزَمانِ َزَماِن َرُسولِ اللَِّه : الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ الِْفْهرِيَِّة، قَالَْتَعْن َعْبِد 

فََصِعَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : الَْتالصَّالةَ َجاِمَعةً، فََخَرْجَنا فََجلَسَْنا َخلَْف أَكْتَاِف الرِّجَالِ، قَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أَال إِنَّ أََخاكُمْ َتِميًما الدَّارِيَّ، َحدَّثَنِي َعْن بين َعمٍّ لَُه َرِكبُوا الَْبْحَر، :َعلَْيِه َوَسلََّم الِْمْنبََر، فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ

 أَلَْجأَتُْهْم إِلَى َجزِيَرٍة ِمْن َجَزاِئرِ الَْبْحرِ، فَخََرُجوا َيسْأَلُونَ َعنِ الطَّرِيقِ، فَلَقُوا َخلْقًا ِمْن َخلْقِ فَذََهَبْت بِهُِم الرِّيَح حَتَّى
فََسأَلَْناُه َعنِ الطَّرِيقِ، : قَالَُر، اللَِّه لَمْ َيَرْوا قَْبلَُه َشيْئًا أَْعظََم ِمْنُه، لَْيَس َعلَْيِه َشْيٌء ِممَّا َنْسجَ بنو آَدَم، َوقَْد كََساهُ الشَّْع

  أَخْبِرِيَنا مَا: يْرِ، فَقُلَْناإِنْ كُنُْتْم تُرِيُدونَ أَنْ َتسْأَلُوا َعنِ الطَّرِيقِ َمْن ُيخْبُِركُْم، وَيشَْتهِي َحدِيثَكُْم فََعلَْيكُْم بَِهذَا الدَّ: فَقَالَ

أَنََّها اْمرَأَةٌ، فََمَضْيَنا إِلَى الدَّيْرِ، فََدَخلْناُه فَإِذَا َخلٌَق لَمْ َنَر قَطُّ أَْعظََم ِمْنُه، َمْملُوًءا َما أََنا الدَّسَّاَسةُ، فََعَرفَْنا : أَْنِت؟ قَالَْت
حَتَّى ُتَحدِّثُونِي َعمَّا َما أََنا ُمَحدِّثُكُْم : َبْيَن َتَراِقيهِ إِلَى كَْعَبْيِه، َحدِيدًا، َمْمُسوَح الَْعْينِ، فَسَأَلَْناُه َعنِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ

إِلَى َم َيْدُعو؟ : نََعْم، قَالَ: أَخْبُِرونِي َعْن َنبِيِّ الَْعَربِ َهلْ خََرَج َبْعُد؟ فَقُلَْنا: َسلْ َعمَّا َبَدا لََك، قَالَ: أَسْأَلُكُْم َعْنُه، قُلَْنا
أَْخبِرُونِي َعْن ُبَحْيَرةِ : ذَاَك خَْيٌر لَُهْم، قَالَ: سِرَاٌع، قَالَ: إِلَْيِه؟ قُلَْنا كَْيَف ُسْرَعةُ النَّاسِ إِلَى َما َدَعاُهْم: فَأَْخَبرَْناُه، قَالَ

َما  :قُلَْنا لَُه: َسلُوا َعمَّا َبَدا لَكُْم، قَالَ: َتطْفَُح، قَالَ: أَْخبُِرونِي َعْن َعْينِ ُزغَرٍ؟ قُلَْنا: َتطْفَُح، قَالَ: الطََّبرِيَِّة َما فََعلَْت؟ قُلَْنا
ال طَْيَبةُثُمَّ قَالَ أََنا الدَّجَّالُ، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، ال َتْبقَى أَْرٌض ِمْن أَْرضِ اللَِّه إِال َوطَأُْتها بِقََدَميَّ هَاَتْينِ إِ: أَْنَت؟ قَالَ

  .َهِذِه طَْيبَةُ، َيعْنِي الَْمِدينَةَ:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِد، ثنا َسعِيُد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، ثنا أَيُّوُب بن ُمَحمَّدٍ الَْورَّاُق الرَّقِّيُّ، ثنا الَْولِيُد بن الَْولِي - ٢٠٤١٦

ُت الَْمِديَنةَ، فَجَلَْسُت ِعْنَد الِْمْنَبرِ فََجاَء َدَخلْ: َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َوإِْبَراهِيَم بن َعاِمرٍ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، قَالَ



َمةَ َهلْ َتُدلُّنِي َعلَى َرُجلٍ ُيَحدِّثُنِي َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَاْنطَلََق بِي إِلَى فَاِط: َرُجلٌ فََجلََس إِلَيَّ، فَقَالَ
  اللَِّه قَاَم َرسُولُ: بنِت قَْيسٍ، فَقَالَْت

ْشَتدُّونَ، َوكُْنُت ِممَّْن أََتاهُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْمْنَبرِ، فََسِمعَ النَّاُس أَنَُّه قَاَم َعلَى الِْمْنبَرِ، فَأَقَْبلَ النَّاُس َي
ي َسِفيَنٍة لَُهْم ِفي الَْبْحرِ ُتجَّاًرا، فََضرََبْت بِهِمُ الرِّيُح إِلَى َحدَّثَنِي َتِميمٌ الدَّارِيُّ أَنَّ بين َعمٍّ لَُه َرِكبُوا ِف:فََسِمْعُتُه، َيقُولُ

 ِمْنُه ذَاَك أَذَكَرٌ أَْم أُنْثَى، َجزِيَرٍة فَخََرُجوا أَْو َمْن خََرَج ِمنُْهْم َهلْ َيَرْونَ أََحًدا؟ حَتَّى لَقَِيُهْم َمْن غَطَّاُه الشَّْعُر َما َيْسَتبُِني
لَُهْم ِممَّْن الَْخَبُر ِعْنَد َصاِحبِ َهذَا الدَّْيرِ، فَأََنا الَْجسَّاُس، فَأَتَُوا الدَّْيَر فَإِذَا َرُجلٌ ُموقٌَر بِالَْحِديِد، فََسأَ: َبُر، قَالَالَْخ: قَالُوا

: ْن يَْتَبُعُه السَّفَلَةُ أَْم أَشَْراُف النَّاسِ، قَالُواَم: نََعْم، قَالَ: َما فََعلَ نَبِيُّ الَْعَربِ أَخَْرَج َبْعُد؟ قَالُوا: ُهْم؟ فَأَْخَبُروُه، فَقَالَ
ذَِلَك َخْيٌر لَُهْم، : ال، قَالَ: يَْرجُِع أََحٌد ِممَّْن أَتَاُه؟ قَالُوا: َيكْثُُرونَ، قَالَ: َيكْثُُرونَ أَْم َيِقلُّونَ؟ قَالُوا: َيْتَبُعُه السُّفََهاُء، قَالَ
َما فََعلَْت : نََعْم، قَالَ: َما فََعلَ َنْخلُ بَْيَسانَ َهلْ َتحِْملُ؟ قَالُوا: نََعْم، قَالَ: رِيَِّة َهلْ ِفيَها َماٌء؟ قَالُواَما فََعلَْت ُبَحْيَرةُ الطََّب

َألْرَض كُلََّها غَْيَر طَْيبَةَ، قَالَ أََما أَنَُّه لَْو قَْد آذَنَ ِلي لَقَْد َوطَأْتُ بِرِجِْلي َهِذِه ا: نََعْم، قَالَ: َعْيُن ُزغَرٍ َهلْ ِفيَها َماٌء؟ قَالُوا
وََهِذِه طَْيَبةُ َعلَى كُلِّ َنقْبٍ ِمْنَها َملٌَك َشاِهٌر َسْيفَهُ َنْحَو الْعَِراقِ، َما ُهَو َنْحوَ الْعِرَاقِ :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َما ُهَو
  َواسِِطيُّ، ثنا َحبِيبُ بن بِشْرٍ، أَُخو أَبِي الَْوِليِدَحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الْ - ٢٠٤١٧

َدَخلَْنا َعلَى : ْعبِيِّ، قَالَالطَّيَاِلِسيِّ ُألمِِّه، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َمْسَعدَةَ، ثنا قُرَّةُ بن َخاِلٍد، َعْن َسيَّارٍ أَبِي الَْحكَمِ، َعنِ الشَّ
ُنوِدَي ِفي النَّاسِ أَنَّ الصَّالةَ َجاِمعَةٌ، فَاْنطَلَقُْت : ُرطَبٍ، َوَشبََّعْتنا سَوِيَق َسلٍْت، َوقَالَْتفَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، فَأَْتَحفَْتَنا بِ

تُ لرَِّجالِ، فََسِمْعِفيَمنِ اْنطَلََق ِمَن النَِّساِء، فَكُْنُت ِفي الصَّفِّ األَوَّلِ ِمَن النَِّساِء، ِممَّا َيِلي الصَّفَّ الُْمَؤخَّرِ ِمَن ا
إِنَّ بين َعمٍّ ِلَتمِيمٍ الدَّارِيِّ َركُِبوا ِفي الَْبْحرِ، َوإِنَّ َسِفينََتُهْم قَذَفَتُْهْم :فََسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

أََنا الَْجسَّاسَةُ، َوإِنَّ ِفي : ا، فَلَمَّا َنظََر إِلَْيَها الْقَْوُم، قَالَْتإِلَى َجزِيَرٍة ِمْن َجزَاِئرِ الَْبْحرِ فََرأَْوا ُهَناَك َدابَّةً يَُوارِيَها َشْعُرَه
يدِ ُيصاِدرُوَنُه، فَكَأَنَُّه أَْعَجَبُه ذَِلَك الدَّْيرِ َمْن ُهَو بِاَألْشوَاقِ إِلَى ُرْؤيَِتكُْم، فَاْنطَلََق الْقَْوُم، فََوَجدُوا إِْنسَاًنا ُمكَبَّال بِالَْحِد

فََما فََعلَ : كَِثَريةُ الَْماِء، قَالَ: ُبَحْيَرةُ الطَّبَرِيَِّة َما فََعلَ؟ قُلَْنا: نََعْم، قَالَ: ُهْم، فَسَأَلَُهْم أَْخَرجَ َصاِحُبكُْم َبْعُد؟ قَالُواُدُخولُ
أََما أَنِّي لَْو خََرْجُت لَوَطَأُْت الْبِالَد كُلََّها غَْيرَ : الَكَِثَريةُ الَْماِء، قَ: فََعْيُن ُزغَرٍ؟ قُلَْنا: قَْد أَطَْعَم، قَالَ: َنْخلُ بَْيَسانَ؟ قُلَْنا
  .َهِذِه طَْيَبةُ ُيوِمئُ إِلَى الَْمِديَنِة:فَكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أَْشَخَص َيَدُه: َمكَّةَ، َوطَْيَبةَ، قَالَْت

  َنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا كَاِملُ بن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي ُعَماَرةُ بن غَزِيَّةَ،َحدَّثَ - ٢٠٤١٨

َمْن أَْنَت؟ : الَْتإِنَّ َهذَا لَطَيٌِّب، فَقَ: َدَخلُْت َعلَى فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ فَقَرََّبتْ إِلَيَّ َتْمرًا، فَقُلُْت: َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ، قَالَ
َحدِِّثينِي َحِديثًا َسِمعِْتيِه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َنَعْم، فَقُلُْت: الشَّعْبِيُّ، فَقُلُْت: َعاِمٌر، فَقَالَْت: فَقُلُْت
ا أَيَُّها النَّاُس، إِنَّهُ لَْم َيأْتِنِي َخَبٌر ِمْن َعُدوِّكُْم، َولَِكْن َحدَّثَنِي َتمِيمٌ َي:قَاَم َيْوًما َعلَى الِْمنَْبرِ فَاْجَتَمَع النَّاُس، فَقَالَ: فَقَالَْت

َرَها، إِذَا ُهْم بِدَابٍَّة َتُجرُّ شَْعالدَّارِيُّ أَنَّ َنفًَرا ِمْن قَْوِمِه َرِكُبوا الَْبْحَر فََعَصفَِت الرِّيُح فَأََضافَتُْهْم إِلَى جَزِيرٍَة، فََنَزلُوا فَ
اْنطَِلقُوا إِلَى ذَاَك الدَّْيرِ، فَإِنَّ ثَمَّ الْخََبَر، َوإِذْ َدْيٌر قَرِيٌب، : أََنا الَْجسَّاَسةُ، وَالدَّسَّاسَةُ، قَالَْت: َمْن أَْنَت؟ فَقَالَْت: فَقُلَْنا
أََوقَدْ ُبِعثَ : أُمَِّة ُمَحمٍَّد صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَفَرَِح، َوقَالَ ِمْن: َمْن أَنُْتْم؟ فَقَالُوا: فَاْنطَلَقَْنا فَإِذَا الدَّجَّالُ، فَقَالَ: قَالُوا

مَّ شالَ إِْحَدى رِْجلَْيِه فَإِذَا ُمَحمَّدٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ ثُمَّ َسأَلَُهْم َعْن َعْينِ ُزغَرٍ، وطََبرِيَّةَ، َوَعْن َنَخالِت بَْيَسانَ، ثُ
ن َعْبدِ لَْو قَْد أُطِْلقَْت َهِذِه لَوَطَأُْت اَألْرَض بَِها إِال َمكَّةَ، وَالَْمدِيَنةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيٌد الِْعجْلُي، وَعالنُ ب: ُمقَيََّدتاِن، فَقَالَُهَما 



ْنُصورٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن الطُّفَْيلِ، ثنا طَلُْق بن ثنا َيحَْيى بن الُْمَعلَّى بن َم: الصََّمِد َماغََمةَ، َوالَْهْيثَمُ بن َخلٍَف الدُّورِيُّ، قَالُوا
  غَنَّامٍ، ثنا َعْمُرو بن ثَابٍِت، َعْن أََبانَ بن َتْغِلَب، َعْن أَبِي َمْعَشرٍ زَِيادِ بن كُلَْيبٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن

َما :ْيِه َوَسلََّم ِفي َوقٍْت لَْم َيكُْن َيخْطُُبَنا ِفي ِمثِْلِه، فَقَالََخطََبَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، قَالَْت
َبْحَر فَكُِسَرتْ َسِفينَُتُهمْ َخطَبُْتكُْم ِفي َهِذهِ السَّاَعِة إِال بَِخَبرٍ أََتانِي، أَْخبََرنِي َتمِيٌم الدَّارِيُّ، أَنَّ بين َعمٍّ لَُه رَِكُبوا الْ

أََنا الَْجسَّاَسةَُوذَكََر الَْحِديثَ بِطُوِلِه، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن : َما أَْنِت؟ قَالَْت: رِ، فَإِذَا ُهمْ بَِدابٍَّة، قَالُوابَِجزِيَرٍة ِفي الَْبْح
دِّثُ َعنِ الشَّعْبِيِّ، َسِمْعُت غَْيالنَ بن َجرِيرٍ، ُيَح: الْفَْضلِ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، ثنا َجرِيرُ بن َحازِمٍ، قَالَ

فَذَكََر الَْحِديثَ بِطُوِلِه، : قَِدَم َتمِيٌم الدَّارِيُّ َعلَى َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، قَالَْت
بن كَُهْيلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َسلََمةَ بن  َحدَّثََنا َسلََمةُ بنِ اْبَراهِيَم بن إِْسَماِعيلَ بن َيحَْيى بن َسلََمةَ

، ثنا الَْعبَّاُس بن َبكَّارٍ كَُهْيلٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ الَْحِديثَ بِطُوِلِه، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َزكَرِيَّا الَْغالبِيُّ
َناَدى ُمَناِدي مَُناِدي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : َبكْرٍ الُْهذَِليُّ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، قَالَْتالضَّبِّيُّ، ثنا أَُبو 

َيا أَيَُّها النَّاُس إِنِّي :َبرِ، فَقَالَالصَّالةَ َجاِمَعةً، فََخَرْجُت، فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْمْن: َعلَْيِه َوَسلََّم
َب الَْبْحَرفَذَكَرَ الَْحِديثَ كُْنُت أَخَْبرُْتكُْم َعنِ الدَّجَّالِ، َوَهذَا َتمِيٌم الدَّارِيُّ ُيخْبُِركُْم، أَخَْبرَنِي َتِميٌم الدَّارِيُّ أَنَّهُ َرِك

  بِطُوِلِه، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن

، ثنا ُيوُنسُ ْضرَِميُّ، ثنا أَحَْمُد بن ُمَحمَِّد بن سَِعيِد بن أََبانَ بن َصاِلحٍ التُّبَِّعيُّ، ثنا الْقَاِسمُ بن الَْحكَمِ الُْعرَنِيَُّعْبِد اللَِّه الَْح
فَاِطَمةُ بنُت قَْيسٍ، أُْختُ بن أَبِي إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي َعْبدُ اللَِّه بن َسعِيِد بن أَبِي السَّفَرِ، ثنا َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ، َحدَّثَْتنِي 

بن ُمَحمَّدٍ التَّْيِميُّ الْقَاِضي،  الضَّحَّاِك بن قَْيسٍ، فَذَكَرَ الَْحِديثَ َنْحوَُه، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُعَبْيِد اللَِّه الُْحَبيْرِيُّ، ثنا إِبَْراهِيُم
كَاِف، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، أَنّالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ثنا َعْبُد اللَِّه بن َداُوَد الُْخرَْيبِيُّ، َعْن َسْعدٍ اِإلْس

َعِليُّ بن حَْربٍ  َوَسلََّم َخطََب فَذَكََر ِمثْلَُه، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َحْمَدانَ التُّْسَترِيُّ، بَِعبَّاَدانَ ِمْن أَْصلِ ِكَتابِِه، ثنا
ْم ، ثنا أَْشَعثُ بن َعطَّاٍف، ثنا أَُبو هَانِي، ُعَمُر بن َبِشريٍ، َوَعْبُد اللَِّه بن َحبِيبِ بن جَُرْيجٍ الْعَْبِسيُّ، كُلُُّهالُْجْنِديسابُورِيُّ

نَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى َدَخلُْت َعلَى فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، فَسَأَلُْتَها َعْن طَالقَِها فَذَكََرتْ أَ: َحدَّثَنِي َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ، قَالَ
الصَّالةَ َجاِمعَةً : َوَناَدى ُمنَاِدي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ال ُسكَْنى لَِك َوال َنفَقَةً، قَالَْت:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َر َحدِيثَ الَْجسَّاَسِة بِطُوِلِه، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َيْعقُوبَ الَْخِصيبُ َحدَّثَنِي َتمِيٌم الدَّارِيُّفَذَكَ:فََصِعَد الْمِْنَبَر، فَقَالَ

بِيُّ، ثنا ُمِطيٌع الَْغزَّالُ، َعنِ اَألهَْوازِيُّ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْجْهضَِميُّ الَْبصْرِيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َداُوَد الْخَُرْي
  :َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، قَالَْت الشَّْعبِيِّ،

ِة بِطُوِلِه، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َخطََبَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََحِمدَ اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه، فَذَكََر َحدِيثَ الَْجسَّاَس
قَطَّانُ، ثنا جَرِيٌر، َعنِ السَّرِيِّ بن إِْسَماِعيلَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن فَاِطَمةَ ثنا ُيوُسُف بن ُموَسى الْ: ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، قَالَ

  .بنِت قَْيسٍ، فَذَكََر الَْحِديثَ َنحَْوُه
زَةَ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن الطُّفَْيلِ النَّخَِعيُّ، ثنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي َحْم - ٢٠٤١٩

إِنَّ ِفي أَْموَاِلكُْم َحقًّا ِسَوى الزَّكَاِة، :َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، قَالَْت
  .مَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َجْمَرةَ، َنْحَوُه َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، ثنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، ثنا َح

  اْبُن أَبِي السََّنابِلِ َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ



َعنِ  َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، ثنا يَزِيدُ بن َعطَاٍء، َعْن ُحَرْيِث بن أَبِي َمطَرٍ، - ٢٠٤٢٠
َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ِلَباسِ :، َعنِ اْبنِ أَبِي السَّنَابِلِ، َعْن فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، قَالَْتالشَّْعبِيِّ

  .الذََّهبِ، وَنظِْمهِفََرَمِت امَْرأَةٌ بِِسوَارٍ ِمْن ذََهبٍ، فََمكَثَ ِفي الَْمْسجِِد أَيَّاًما لَْم يَأُْخذُهُ أََحٌد
يسابُورِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحْمَدانَ الَْخاللُ التُّْسَترِيُّ، بَِعبَّادانَ ِمْن أَْصلِ ِكتَابِِه، ثنا َعِليُّ بن َحْربٍ الُْجْنِد - ٢٠٤٢١

ي ثَابٍِت، وَأَُبو َعْجَرفَةَ، َوَحاِتٌم أَُبو ثنا أَْشَعثُ بن َعطَّاٍف، َوَحدَّثََنا أَُبو هَانِي ُعَمُر بن َبِشريٍ، َوَعْبُد اللَِّه بن َحبِيبِ بن أَبِ
  َعْمرٍو التَّمَّاُر، َوَحبِيبُ بن ُجَريٍّ

َدَخلُْت َعلَى فَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، فََسأَلُْتَها َعْن طَالِقَها فَذَكََرْت أَنَّ َرُسولَ : الْقَْيِسيُّ كُلُُّهْم، َحدَّثَنِي َعنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ
َوَناَدى مَُناِدي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ال ُسكَْنى لَِك َوال َنفَقَةًقَالَْت:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ اللَِّه َصلَّى

طُوِلِه، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن َحدَّثَنِي َتِميٌم الدَّارِيُّفَذَكََر َحِديثَ الَْجسَّاَسِة بِ: الصَّالةَ َجاِمَعةً، فَصَِعَد الْمِْنَبَر، فَقَالَ
ْن َسْعدٍ اِإلْسكَاِف، َعْن ُيوُسَف الُْحَبيْرِيُّ، ثنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّدٍ التَّيِْميُّ الْقَاِضي، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َداُوَد الُْخرَْيبِيُّ، َع

  .َخطََب فَذَكََر ِمثْلَ َحدِيِث الَْجسَّاَسِة بِطُوِلِه : ُه َعلَْيِه َوَسلََّمفَاِطَمةَ بنِت قَْيسٍ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
  فَاِطَمةُ الُْخَزاِعيَّةُ

اِطَمةُ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َحدَّثَْتنِي فَ - ٢٠٤٢٢
: كَْيَف َتجِِديَنِك؟قَالَْت:َعادَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم امَْرأَةً ِمَن اَألْنَصارِ َوِهَي َوجَِعةٌ، فَقَالَ لََها: يَّةُ، قَالَْتالْخَُزاِع

اْصبِرِي، فَإِنََّها ُتذِْهبُ َخَبثَ اْبنِ :ُه َعلَْيِه َوَسلََّمبِخَْيرٍ إِال أَنَّ أُمَّ ِملَْدمٍ قَْد َبرَِحْت بِي، َيْعنِي الُْحمَّى، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ
  .آَدَم كََما ُيذِْهُب الِْكُري خََبثَ الَْحدِيِد

  فَاِخَتةُ أُمُّ َهانٍِئ بنتُ أَبِي طَاِلبٍ
اللَِّه بن ُموَسى، ثنا إِسَْرائِيلُ، َعنِ السُّدِّيِّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد  - ٢٠٤٢٣

  َخطََبنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه:َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت

  .َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْعَتذَْرتُ إِلَيِْه، فََعذَرَنِي
  َما َرَوى اْبُن َعبَّاسٍ َعْن أُمِّ َهانٍِئ

نا أَُبو ثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمٍَّد الُْمجَاِشِعيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َيْعقُوَب الْكَرَْمانِيُّ، ثنا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، ثَحدَّ - ٢٠٤٢٤
بِالَْعِشيِّ : ْدرِي َما ِهَي؟ قَْولُُهكُْنُت أَُمرُّ بَِهِذِه اآلَيِة فََما أَ: َبكْرٍ الُْهذَِليُّ َواْسُمُه َسلَْمى، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ

َدَخلَ َعلَْيَها، فََدَعا بَِوُضوءٍ َواِإلْشرَاقِ، َحتَّى َحدَّثَْتنِي أُمُّ َهانِئٍ بنُت أَبِي طَاِلبٍ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َيا أُمَّ هَانٍِئ، َهِذِه َصالةُ اِإلْشرَاقِ:ِفيَها، فَتََوضَّأَ، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى الضَُّحى، فَقَالَ ِفي َجفَْنٍة، فَكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى أَثَرِ الَْعجِنيِ

هِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، ثنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي ِعَياُض بن َعْبدِ اللَّ - ٢٠٤٢٥
ِه َصلَّى اللَُّه ، َعْن َمْخَرَمةَ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ بنِت أَبِي طَاِلبٍ،أَنَّ َرُسولَ اللَّالْفِْهرِيُّ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َيْوًما َصالةَ سُْبَحِة الضَُّحى ثََماِن َركَعَاٍت، ُيَسلُِّم ِمْن كُلِّ َركَْعَتْينِ
َرَمةَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، ثنا َسعِيُد بن ُعفَْيرٍ، ثنا رِْشِديُن بن سَْعٍد، َعْن ِعَياضِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َمْخ - ٢٠٤٢٦

َسلََّم َعاَم الْفَْتحِ اغَْتَسلَ، َوَتَوشَّحَ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ،أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .بِثَْوبٍ َوَصلَّى ثََماِن َركََعاٍت

  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، ثنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخَبرَنِي ِعيَاُض - ٢٠٤٢٧



َحدَّثَتْنِي أُمُّ َهانٍِئ بنتُ أَبِي طَاِلبٍ، أَنََّها : َعْن كَُرْيبٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َمْخَرَمةَ بن ُسلَْيَمانَ،
أََجرَْنا قَْد :َرْت ذَِلَك لَُه، فَقَالَأَجَاَرْت َرُجال ِمَن الُْمْشرِِكنيَ َيْوَم الْفَْتحِ، فَأََتِت فَأََتِت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكَ

  .َمْن أََجْرِت، َوأَمَّنَّا َمْن أَمَّْنِت
  َهاُرونُ بن بنتِ أُمِّ َهانٍِئ

 َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن - ٢٠٤٢٨
َيا : مِّ َهانٍِئ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها، فَأُِتَي بِإَِناٍء فََشرَِب، فَقَالَْتَهاُرونَ بن بنتِ أُمِّ َهانٍِئ، َعْن أُ

إِنْ كَانَ قََضاًء :ِه َوَسلََّملَْيَرسُولَ اللَِّه، إِنِّي كُْنُت صَاِئَمةً، وَلَِكنِّي كَرِْهُت أَنْ أَُردَّ سُْؤَرَك، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع
  .ِمْن َرَمَضانَ، فَاقِْضيِه َيوًْما آَخَر، َوإِنْ كَانَ َتطَوًُّعا فَاقِْضيِه، َوإِنْ ِشئِْت فَال تَقِْضيِِه

ِهرِ بن السَّْرحِ، َوسَِعيُد بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّا - ٢٠٤٢٩
: ثنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت: ثنا يُوُسُف بن َعِديٍّ، قَاال: ُمَحمَِّد بن الُْمِغَريِة، قَاال

َيا َرُسولَ : ابٍ فََشرَِب ِمنُْه، ثُمَّ َناَولَنِيِه فََشرِْبُت ِمْنُه، فَقُلُْتكُْنُت قَاِعَدةً ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأُِتَي بَِشَر
كُْنتُ َصاِئَمةً فَأَفْطَْرُت، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َوَما ذَاَك؟قُلُْت:اللَِّه إِنِّي قَْد أَذَْنْبُت ذَْنًبا فَاْسَتْغِفْر ِلي، قَالَ

  ِمْن قََضاٍءأَ:َوَسلََّم

  فَال َيُضرُِّك:ال، قَالَ: كُْنِت َتقِْضيِه؟قَالَْت
بٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن ِسَماِك بن حَْر - ٢٠٤٣٠

لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأُِتَي بَِشرَابٍ فَشَرَِب ِمْنُه، ثُمَّ َناَولَنِي فَشَرِْبُت ِمْنُه، كُْنُت قَاِعَدةً ِعْنَد ا: أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت
َدَك فََشرِْبُت، كُْنتُ َصاِئَمةً فَكَرِْهُت أَنْ أَُردَّ َي: َوَما ذَاَك؟قَالَْت:َيا َرسُولَ اللَِّه، َما أُرَانِي إِال قَْد أََتْيتُ َحَدثًا قَالَ: فَقُلُْت
  .فَال َيُضرُِّك:ال، قَالَ: ِمْن َصْومٍ كُْنِت تَقِْضيِه؟قَالَْت:قَالَ

ِتِه أُمِّ َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخاِلٍد، ثنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، ثنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن َجدَّ - ٢٠٤٣١
َوكُْنُت  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي بِشَرَابٍ َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ فَشَرَِب ِمْنُه، ثُمَّ َناَولَنِي فََشرِْبُتَهانٍِئ، اَنّ َرسُولَ 
  .فَال َيُضرُِّك:فَال، قَالَ: ُتكُْنِت تَقِْضَني َعْنِك شَْيئًا؟قُلْ:َيا َرسُولَ اللَِّه إِنِّي َشرِْبُت َوكُْنُت َصاِئَمةً، فَقَالَ: َصاِئَمةً، فَقُلُْت

  َعْمُرو بن َجْعَدةَ بن ُهَبْيَرةَ َعْن َجدَِّتِه أُمِّ َهانٍِئ
ثنا أَُبو ُمْصَعبٍ : َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ النَّْوفَِليُّ، َوُموَسى بن َهاُرونَ، َوُمَعاذُ بن الْمُثَنَّى، قَالُوا - ٢٠٤٣٢

 اهِيُم بن ُمَحمَّدِ بن ثَابٍِت، أََحُد بين َعْبدِ الدَّارِ بن قَُصيٍّ، َعْن ُعثَْمانَ بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َعِتيقٍ، َعْنالزَُّبيْرِيُّ، ثنا إِبَْر
فَضَّلَ :ُه َعلَْيِه َوَسلََّمللََّسِعيِد بن َعْمرِو بن َجْعَدةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ َهانٍِئ بنتِ أَبِي طَاِلبٍ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا

  اللَُّه قَُرْيًشا بَِسْبعِ ِخَصالٍ لَْم

فَضَّلَ اللَُّه قُرَْيًشا أَنِّي ِمنُْهْم فَإِنَّ النُُّبوَّةَ ِفيهِْم، َوإِنَّ الِْحجاَبةَ ِفيهِْم، َوإِنَّ : ُيْعطََها أََحٌد قَْبلَُهْم، َوال ُيْعطَاَها أََحٌد َبْعدَُهْم
وَرةً ِمَن الْقُْرآِن لَمْ ِفيهِْم، وَنَصَرُهْم َعلَى الْفِيلِ، وَعَبدُوا اللََّه َعْشَر ِسنَِني ال َيعُْبُدُه غَْيرُُهْم، وَأَْنَزلَ اللَُّه ِفيهِْم ُسالسِّقَاَيةَ 

  .َتنْزِلْ ِفي أََحٍد غَْيرِِهْم
  َسِعيُد بن َعْمرِو بن َجْعَدةَ َعْن أُمِّ َهانٍِئ

اذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا أَُبو ُمْصَعبٍ الزَُّبْيرِيُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َمْخلَُد بن مَاِلكٍ َحدَّثََنا ُمَع - ٢٠٤٣٣
، َوِهَي ثنا َعطَّاُف بن خَاِلٍد، ثنا َسعِيُد بن َعْمرِو بن َجْعَدةَ بن ُهَبْيَرةَ، َعْن أُمِّ َهانِئٍ بنِت أَبِي طَاِلبٍ: الْحَرَّانِيُّ، قَاال



َيا َرُسولَ اللَِّه، كُْنُت أَُصلِّي َصالةً ثَقُلُْت َعْنَها، : َدَخلُْت َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت: َجدَُّتُه قَالَْت
ا أُمَّ َهانٍِئ، إِذَا أَصَْبْحتِ سَبِِّحي اللََّه ِمائَةً، وَهلِِّليِه ِمائَةً، َي:فَُدلَّنِي َعلَى َعِملٍ أَْعَملُُه َيأُْجرَنِي اللَُّه َعلَْيِه َوأََنا قَاِعَدةٌ، قَالَ

ي َدَنةٍ ُتْهِديَنها، َوِمائَةَ َتْهِليلٍَة ال ُتْبِقَواْحَمِديِه ِمائَةً َوكَبِّرِيِه ِمائَةً، فَإِنَّ ِمائَةَ َتْسبِيَحٍة كَِمائَِة َبَدَنٍة، َومِائَةَ َتكْبَِريٍة كَِمائَِة َب
  ذَْنًبا قَْبلََها َوال بَْعَدهَا

  َيحَْيى بن جَْعَدةَ بن ُهَبيَْرةَ َعْن أُمِّ َهانٍِئ
بن يَزِيَد،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْهِديٍّ، ثنا ثَابُِت - ٢٠٤٣٤

  ْوَمبٍ، َعْن َيحَْيى بن جَْعَدةَ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، أَنََّها َدَخلَْت َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَعْن ِهاللِ بن َخبَّا

َصاِئَمةً، َولَكِنِّي كَرِْهُت أَنْ أَ: فَْتحِ َمكَّةَ، فَأََتانِي بَِشرَابٍ فََشرَِب ِمْنُه َوسَقَاها، قَالَْت ُردَّ َعلَْيَك َشرَاُبَك، إِنِّي كُْنتُ 
  .ال َيُضرُِّك:ال، قَالَ: كُْنِت تَقِْضَني؟قُلُْت:قَالَ

: ْعدَةَ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا ِمْسَعُر بن ِكَدامٍ، َعْن أَبِي الَْعالِء، َعْن َيْحَيى بن َج - ٢٠٤٣٥
الةِ ي كُْنُت َألْسَمعُ َصْوتَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأََنا َعلَى َعرِيشي، يَْعنِي، قَِراَءَتُه ِفي َصإِنِّ:قَالَْت أُمُّ َهانٍِئ

  .اللَّْيِلوَأَُبو الَْعالِء الَِّذي َرَوى َعْنُه ِمْسَعٌر َهذَا الَْحِديثَ ُهَو ِهاللُ بن َخبَّابٍ
دُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَم - ٢٠٤٣٦

لَْيِه َوَسلَّمَ كُْنتُ أَْسَمُع ِقَراَءةَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع:َرُجلٍ، َعْن َيحَْيى بن َجْعَدةَ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ بنِت أَبِي طَاِلبٍ، قَالَْت
  .َوأََنا َعلَى َعرِيِشي أَُصلِّي

ابٍ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن ِهاللِ بن َخبَّ - ٢٠٤٣٧
ُع قَِراَءةَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيرَاجُِع بَِها ِفي َجْوِف اللَّْيلِ، َوأََنا كُْنُت أَْسَم:َيحَْيى بن جَْعَدةَ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت

  .ُمتَِّكئَةٌ َعلَى َعرِيِشي
  أَُبو َصاِلحٍ بَاذَاُم َموْلَى أُمِّ َهانٍِئ

ثنا َسِعيدُ بن زَْيٍد، ثنا أَُبو : َوَعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم،  - ٢٠٤٣٨
  ُيوُنَس الْقَُشيْرِيُّ، ثنا ِسَماُك بن حَْربٍ، َعْن َباذَاَم أَبِي صَاِلحٍ، َمْولَى أُمِّ َهانٍِئ، أَنَّ أُمَّ َهانِئٍ،

، ] ٢٩العنكبوت آية "[وََتأُْتونَ ِفي َنادِيكُمُ الْمُْنكََر: "َهِذِه اآلَيِة سَأَلُْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن: قَالَْت
ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا يَزِيدُ  كَانُوا َيْجِلُسونَ ِفي الطَّرِيقِ فََيْحِذفُونَ اْبَن السَّبِيلِ، وََيْسَخُرونَ ِمْنُهْم، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى،:قَالَ

ثنا َحاِتُم بن أَبِي َصغَِريةَ، َحدَّثَنِي : دَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا أَُبو أَُساَمةَ، قَاالبن ُزرَْيعٍ، ح َوَح
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َهِذِه ِسَماُك بن حَْربٍ، ثنا أَُبو َصاِلحٍ، مَْولَى أُمِّ هَانٍِئ، َحدَّثَتْنِي أُمُّ َهانٍِئ، أَنََّها سَأَلَِت النَّبِيَّ 

  .اآلَيِة، فَذَكََر ِمثْلَُه 
 َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن أَبِي - ٢٠٤٣٩

َوَتأُْتونَ ِفي َنادِيكُمُ :"َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن قَْوِلِهَسأَلُْت : َصاِلحٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت
  .كَاُنوا َيْحِذفُونَ َمْن َمرَّ بِهِْم ِفي الطَّرِيقِ، وََيْسَخُرونَ ِمْنُه:، قَالَ] ٢٩العنكبوت آية "[الْمُْنكََر

َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ، ثنا َيْحَيى  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو - ٢٠٤٤٠
للَّهِ ثنا َوِكيُع بن الَْجرَّاحِ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َوَعْبدُ ا: الِْحمَّانِيُّ، قَاال



َدَخلَ َعِليَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :ْيرٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْتبن ُنَم
  َوَسلََّم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ فَاغَْتَسلَ، ثُمَّ َصلَّى ثََماِن َركَعَاٍت لَْم ُيَصلُِّهنَّ قَْبلَ

  .َوال َبْعدَُه َيْوِمِئٍذ
بِي َخاِلٍد، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، ثنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ الْفَزَارِيُّ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَ - ٢٠٤٤١

َم أُِتَي لَمَّا فَْتَح َمكَّةَ بَِماٍء، فََحَجُبوُه فَاغَْتَسلَ، ثُمَّ َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أُمِّ َهانِئٍ،أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .َصلَّى ثََماِن َركََعاٍت لَْم يََرُه أََحٌد َصالُهنَّ َبْعُد

بن الُْمْخَتارِ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد الرَّازِيُّ، ثنا إِْبَراِهيُم  - ٢٠٤٤٢
َخطَبَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َعْنَبَسةَ بن اَألْزَهرِ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت

وََبَناِت َعمَِّك َوبََناِت َعمَّاِتَك َوَبنَاِت خَاِلَك وََبَناتِ َخاالِتكَ :"َوَسلََّم َولَمْ أَكُْن أُِحلُّ لَُه، َألنِّي لَْم أَكُْن هَاَجْرُت، فََنَزلَْت
  ] .٥٠األحزاب آية "[الالِتي َهاَجْرنَ مََعَك

انُ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، ثنا أَُبو َداُوَد، ثنا شَْيَب - ٢٠٤٤٣
َما رَأَْيُت َبطَْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَطُّ إِال ذَكَْرُت الْقََراِطيسَ :َجابِرٍ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت

  َبْعُضَها َعلَى بَْعضٍ
أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْسَترِيُّ، ثنا يُوُسفُ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن  - ٢٠٤٤٤

، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َعْن إِسَْراِئيلَ، َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ بنتِ أَبِي طَاِلبٍ: بن ُموَسى، قَاال
  ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمخَطََبنِي َرُس:قَالَْت

وََبَناِت َخاالِتَك الالِتي "إِلَى قَْوِلِه ] ٥٠األحزاب آية "[إِنَّا أَْحلَلَْنا لَكَ أَزَْواَجَك: "فَاْعَتذَْرتُ إِلَيِْه، فََعذََرنِي، فَأَْنَزلَ اللَُّه
  .هَاجِْر َمَعُه، كُْنُت ِمَن الطُّلَقَاِء ، فَلَْم أَكُْن أُِحلُّ لَُه، لَْم أُ"َهاَجْرنَ َمَعَك
نا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقِْطيُّ، ثنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ، ثنا ُموَسى بن َخلٍَف الَْعمِّيُّ، ث - ٢٠٤٤٥

َمرَّ بِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : انِئٍ بنِت أَبِي طَاِلبٍ، قَالَْتَعاِصُم بن َبْهَدلَةَ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ مَْولَى أُمِّ َهانٍِئ، َعْن أُمِّ َه
ُتسَبِِّحي اللََّه ِمائَةَ :َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي قَْد كَبِْرُت فَُمرْنِي بَِعَملٍ أَْعَملُُه َوأََنا جَاِلَسةٌ، فَقَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ، فَقُلُْت

مِائَةَ فََرسٍ ُمْسَرَجٍة ُملَْجَمةٍ ، فَإِنََّها تَْعِدلُ مِائَةَ َرقََبٍة ِمْن َولَِد إِْسَماِعيلَ، َواحَْمِدي اللََّه ِمائَةَ َتْحِميدٍَة، فَإِنََّها تَْعِدلُ َتْسبِيَحٍة
َتْعِدلُ ِمائَةَ َبَدَنٍة ُمَتقَبَّلٍَة، َوَهلِِّلي اللََّه ِمائَةَ َتْهِليلٍَة فَإِنََّها تَْمُأل َتْحِمِلَني َعلَْيَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوكَبِّرِي اللََّه ِمائَةَ َتكْبَِريٍة فَإِنََّها 

  .َما َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ، َوال ُيْرفَُع َألَحٍد َعِملٌ أَفَْضلُ مِْنَها إِال أَنْ يَأِْتَي بِمِثْلِ َما أََتْيِت
  أَُبو ُمرَّةَ َموْلَى َعِقيلٍ

َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو،  - ٢٠٤٤٦
َعِليَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َدَخلَ : إِبَْراهِيَم بن َعْبِد اللَِّه بن ُحَسْينٍ، َعْن أَبِي مُرَّةَ، َموْلَى أُمِّ َهانٍِئ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت

  َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ، فَاغَْتَسلَ َوصَلَّى َوُهَو

ُه، تَْعنِي َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أَجَْرُت َحَمَويَّ، َوإِنَّ اْبَن أُمِّي َزَعَم أَنَُّه َسَيقُْتلُ: ُمقَنٌَّع ِفي ثَْوبٍ وَاِحدٍ ثََماِن َركَعَاٍت، فَقُلُْت
  .َيا أُمَّ هَانٍِئ، إِنَّا قَْد أَجَْرَنا َمْن أَجَْرِت:َعِليا، فَقَالَ
بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرٍو، َحدَّثَنِي إِبَْراِهيمُ  - ٢٠٤٤٧



َم الْفَْتحِ، بِي ُمرَّةَ َموْلَى أُمِّ َهانٍِئ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، أَنََّها َجاَءتْ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْواللَِّه بن ُحَسْينٍ، َعْن أَ
َيا أُمَّ هَانٍِئ، قَْد أَجَْرَنا َمْن :اِتلَُه، فَقَالََيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي قَْد أَجَْرُت َحَمَويَّ، َوَزَعَم اْبُن أُمِّي، َتْعنِي َعِليا، أَنَُّه قَ: فَقَالَْت

  .مَّ َصلَّى الظُّْهَر أَْرَبَع َركََعاٍتأَجَْرِت، ثُمَّ َسكََب لَُه َماًء، ثُمَّ َسَتَر، فَاغَْتَسلَ، ثُمَّ َخالََف ثَْوًبا َعلَْيِه طََرفَْيِه َعلَى َعاِتقَْيِه، ثُ
امٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، أََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرٍو، َعْن إِْبَراهِيَم َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّ - ٢٠٤٤٨

ُسولَ أََتْيُت َر: الَْتبن َعْبِد اللَِّه بن ُحَسْينٍ، َعْن أَبِي ُمرَّةَ مَْولَى َعِقيلِ بن أَبِي طَاِلبٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ بنِت أَبِي طَاِلبٍ، قَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي قَْد أََجْرُت َحمََويَّ، فََزَعَم اْبُن أُمِّي أَنَُّه قَاِتلَُه، َتعْنِي : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ، فَقُلُْت

  .َوقَْد َرأَْيُت أََبا ُمرَّةَ : ٌدقَْد أََجْرَنا َمْن أََجْرتِ َيا أُمَّ َهانٍِئ، قَالَ ُمَحمَّ:َعِليا، فَقَالَ
  َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ، َعنِ - ٢٠٤٤٩

أُمِّ َهانٍِئ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  الضَّحَّاِك بن ُعثَْمانَ، َعْن إِْبَراِهيَم بن َعْبِد اللَِّه بن ُحَسْينٍ، َعْن أَبِي ُمرَّةَ، َعْن
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي قَْد أََجْرُت َرُجلَْينِ، َزَعَم َعِليُّ بن أَبِي : فََدَخلُْت َعلَْيِه، فَقُلُْت: َنَزلَ َعاَم الْفَْتحِ ِفي َدارَِها، قَالَْت

قَْد أََجرَْنا َمْن أَجَْرِت ثُمَّ َصلَّى الضَُّحى :، وُمْخِفٌر جَِوارِي، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمطَاِلبٍ أَنَُّه قَاِتلٌ َحَمَويَّ
  .ثََماِن َركََعاٍت ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد ُمخَاِلفًا َبْيَن طََرفَْيِه

رِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْص - ٢٠٤٥٠
أََجْرتُ َرُجلَْينِ َحَمَوْينِ ِلي ِمَن الُْمشْرِِكَني، : ِذئْبٍ، َعْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِي مُرَّةَ َمْولَى َعقِيلٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت

َواللَِّه ال َتقُْتلُُهما حَتَّى : أَُتجِريِيَن الُْمْشرِِكَني؟ فَقُلُْت: بن أَبِي طَاِلبٍ فََتفَلََّت َعلَْيهَِما ِلَيقُْتلَُهما، َوقَالَ فََدَخلَ َعِليَّ َعِليُّ
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَْسفَلِ الثَّنِيَِّة، فَلَْم أَغِْلقُوا الَْباَب دُوَنُه، فَأََتْيُت فَأََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّ: َتْبَدأَنِي قَْبلَُهَما، ثُمَّ َخَرَج، فَقُلُْت

ِلمَ ُتجِريِيَن الُْمْشرِِكَني؟ إِلَى أَنْ طَلََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : أَجُِدُه، َوَوَجْدُت فَاِطَمةَ، فَكَاَنْت أََشدَّ َعِليَّ ِمْن َزْوجَِها، َوقَالَْت
َماذَا لَِقيُت ِمَن اْبنِ أُمِّي أََجْرُت َرُجلَْينِ : َمْرَحًبا بِفَاِخَتةَ أُمِّ َهانٍِئ، فَقُلُْت:ثَْوٌب َواِحٌد، فَقَالَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيِه

  َما كَانَ:َحَمَوْينِ ِلي ِمَن الُْمْشرِِكَني، فََتفَلََّت َعلَْيهَِما ِلَيقُْتلَُهما، فَقَالَ

  .ْرِت، َوأَمَّنَّا َمْن أَمَّْنِتلَُه ذَِلَك، قَْد أََجْرَنا َمْن أََج
بِي َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَ - ٢٠٤٥١

: َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيُّ، َعْن أَبِي ُمرَّةَ، مَْولَى َعقِيلٍ، قَالَ ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، ثنا ُمحَمَُّد بن َعْجالنَ،: ُعَمَر الَْعَدنِيُّ، قَاال
ا، لَمَّا كَانَ َيْوُم الْفَْتحِ أَتَانِي َحَمَويَّ فَأَمَّْنَتُهما، فََجاَء َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ ُيرِيُد، أَنْ يَقُْتلَُهَم: َسِمْعُت أُمَّ َهانٍِئ، َتقُولُ

قَْد أَجَْرَنا َمْن أَجَْرِت، َوأَمَّنَّا َمْن أَمَّْنتِ، :ىالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَذََهْبُت إِلَى إِلَ
ثََماِن َركَعَاٍت ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ُمَخاِلفًا َبْيَن  ثُمَّ أََمَر فَاِطَمةَ فََسكََبْت لَُه غُْسال، ثُمَّ سََتَر فَاغَْتَسلَ، َوقَاَم فََصلَّى الضَُّحى

  .طََرفَْيِه، لَمْ أََرهُ َصلَّى قَْبلُ َوال َبْعُد
نَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعَميُّ، ثنا ُوَهْيُب بن خَاِلٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجال - ٢٠٤٥٢

اََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم : الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُمرَّةَ مَْولَى َعِقيلِ بن أَبِي طَاِلبٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت َسِعيٍد
َتعْنِي َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ، فَأَرَاَد أَنْ َيقُْتلَ َحَمَويَّ  َدَخلَ َعِليَّ اْبُن أُمِّي،: الْفَْتحِ فَلَْم أَجُِدُه، فَاْنَتظَْرُتُه َحتَّى َدَخلَ، فَقُلُْت

َما ذَِلَك لَِك، ُتجِريِيَن الُْمْشرِِكَني؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : إِنِّي قَْد أََجْرُتُهما، فَقَالَ: ابْنِي ُهَبْيرَةَ، فَقُلُْت
  يَا:جَْرِت، ثُمَّ قَالَقَْد أَجَْرَنا َمْن أَ:َوَسلََّم



  .فَاِطَمةُ، اْسكُبِي ِلي َماًء فَاغَْتَسل، ثُمَّ َصلَّى ثََماِن َركََعاٍت ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد قَْد خَالََف َبْيَن طََرفَيِْه
يٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُمرَّةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ، ثنا أَُبو َمْعَشرٍ، َعْن َسِع - ٢٠٤٥٣

َتَسلَ، فَصَلَّى الضَُّحى ثََمانِ َمْولَى َعِقيلٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها َيْوَم الْفَْتحِ فَاغْ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي قَْد أََجْرتُ َحَمَويَّ اْبنِي ُهبَْيَرةَ، َوإِنَّ اْبَن : ِه، فَقُلُْتَركََعاٍت ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد قَْد َخالََف َبْيَن طََرفَْي

  .قَْد أََجرَْنا َمْن أََجاَرْت أُمُّ َهانٍِئ:أُمِّي زََعَم أَنَُّه قَاِتلُُهمَا، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َف، ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَحدَّثََن - ٢٠٤٥٤

اِلٌك، َعْن أَبِي النَّضْرِ، أَخَْبَرَنا مَاِلٌك، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي َم
: مَّ َهانٍِئ بنَت أَبِي طَاِلبٍ، َتقُولَُمْولَى ُعَمَر بن ُعَبْيِد اللَِّه، أَنَّ أََبا ُمرَّةَ َموْلَى أُمِّ َهانٍِئ بنِت أَبِي طَاِلبٍ أَخَْبَرُه، أَنَُّه َسِمَع أُ

َمْن :َعاَم الْفَْتحِ فََوَجْدُتُه َيغَْتِسلُ، َوفَاِطَمةُ َتْستُُرُه بِثَْوبٍ، فََسلَّْمُت َعلَْيِه، فَقَالَذََهْبُت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َعاٍت ُملَْتحِفًا مَْرَحًبا بِأُمِّ َهانٍِئ، فَلَمَّا فََرغَ ِمْن غُْسِلِه قَاَم فََصلَّى ثََماِن َركَ:أََنا أُمُّ َهانٍِئ بنُت أَبِي طَاِلبٍ، فَقَالَ: َهذَا؟فَقُلُْت

  َيا َرسُولَ اللَّهِ،: ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد، فَلَمَّا اْنَصَرَف، قُلُْت

ِت قَْد أَجَْرَنا َمْن أَجَْر:لَْيِه َوَسلََّمَزَعَم اْبُن أُمِّي أَنَُّه قَاِتلٌ َرُجال قَْد أََجْرتُُه، فُالنُ اْبُن ُهَبْيَرةَ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
  .وَذَِلكَ ُضًحى: َيا أُمَّ َهانٍِئ، قَالَْت أُمُّ هَانٍِئ

أَبِي ُمرَّةَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َماِلٍك، َعْن َمْيُموِن بن َمْيَسَرةَ، َعْن  - ٢٠٤٥٥
ذَهَْبُت إِلَى إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد : لَُسِمْعُتَها َتقُو: َمْولَى أُمِّ َهانٍِئ، قَالَ

بن  ح َوَحدَّثََنا َعِليُّالْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، أََنا مَاِلٌك، 
َموْلَى َعِقيلٍ، َعْن أُمِّ الُْمبَاَرِك الصَّنَْعانِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، ثنا مَاِلٌك، َعْن ُموَسى بن َمْيَسَرةَ، َعْن أَبِي ُمرَّةَ 

ةُ اْبَنُتُه َتْسُتُرُه بِثَْوبٍ، فََسلَّْمُت وَذَِلَك ِفي ذَهَْبُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َيْوَم الْفَْتحِ، فََوَجْدُتهُ َيْغَتِسلُ َوفَاِطَم: َهانٍِئ، قَالَْت
َمْرَحًبا بِأُمِّ هَانٍِئ، فَلَمَّا فََرغَ :أُمُّ َهانٍِئ بنُت أَبِي طَاِلبٍ، فَقَالَ: َمْن َهذَا؟قُلُْت:الضَُّحى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا َرُسولَ اللَِّه، َزَعَم اْبُن أُمِّي أَنَُّه قَاِتلٌ : َركََعاٍت ُملَْتِحفًا ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد، ثُمَّ اْنصََرَف، فَقُلُْتِمْن غُْسِلِه َصلَّى ثََماِن 
أُمُّ هَانٍِئ، َهكَذَا قَالَ  قَْد أَجَْرَنا َمْن أَجَاَرْت:فُالنُ اْبُن ُهَبيَْرةَ َرُجال قَْد أَجَْرُتُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  الدَّبَرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َماِلٍك، َعْن َمْيُمونَ بن َمْيَسَرةَ، َوَهَم ِفيِه، وَالصََّواُب َما،

  .َرَواُه الْقَْعنَبِيُّ َوغَْيُرُه، َعْن َماِلٍك، َعْن ُموَسى بن َمْيسََرةَ
ْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، ثنا اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي يَزِيدُ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَع - ٢٠٤٥٦

ُم الْفَْتحِ فَرَّ أَنَُّه لَمَّا كَانَ َيْوَسِعيِد بن أَبِي هِْنٍد، أَنَّ أََبا ُمرَّةَ، َمْولَى َعقِيلٍ َحدَّثَُه، أَنَّ أُمَّ َهانِئٍ بنَت أَبِي طَاِلبٍ َحدَّثَْتُه، 
َألقُْتلَنَُّهما، فَلَمَّا َسِمْعُتُه َيقُولُ ذَِلَك أََتْيُت َرُسولَ اللَّهِ : إِلَيَْها َرُجالِن ِمْن بين َمْخُزومٍ فَأََجاَرْتُهما، َدَخلَ َعلَيَّ َعِليٌّ، فَقَالَ

َيا نَبِيَّ اللَِّه، كُْنتُ : َما َجاَء بِِك َيا أُمَّ َهانٍِئ؟، قُلُْت:آنِي َرحََّب بِي، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بِأَْعلَى َمكَّةَ، فَلَمَّا َر
، ثُمَّ قَْد أََجْرَنا َمْن أََجْرِت:لََّمقَْد أَمَّْنُت َرُجلَْينِ ِمْن أَْختانِي، وَأَرَاَد َعِليٌّ قََتلَُهَما، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
فَالَْتَحفَ بِِه َوَصلَّى ثََمانِ َركََعاتٍ  قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى غُْسِلِه، فََسَتَرتْ إِلَْيِه فَاِطَمةُ، ثُمَّ أََخذَ ثَْوَبُه،

  .سُْبَحةَ الضَُّحى
، َحدَّثََنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ - ٢٠٤٥٧

لَمَّا افْتََتَح النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن إِْسحَاَق، َعْن َسِعيِد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن أَبِي مُرَّةَ، َموْلَى َعِقيلٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت



َألقُْتلَنَُّهما، : فَقَالَ لََّم َمكَّةَ فَرَّ إِلَيَّ َرُجالِن ِمْن أَْحَماِئي ِمْن بين َمْخُزومٍ، فَخَبَّأُْتُهما ِفي َبْيِتي، فََدَخلَ َعِليَّ أَِخي،َوَس
  فَأَغْلَقُْت َعلَْيهَِما الَْباَب، ثُمَّ أََتْيُت

  .قَْد أََجرَْنا َمْن أَجَْرِت، َوأَمَّنَّا َمْن أَمَّْنِت:ْرُتُه، فَقَالَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَخَْب
بِي، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن اَألْحَمرِ النَّاِقُد، ثنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقُطَِعيُّ، ثنا َوْهُب بن جَرِيرٍ، ثنا أَ - ٢٠٤٥٨

لَمَّا َنَزلَ َرُسولُ : يٌد، َعْن أَبِي ُمرَّةَ، َمْولَى َعقِيلٍ، أَنَّ أُمَّ هَانٍِئ بنَت أَبِي طَاِلبٍ، قَالَْتُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َحدَّثَنِي َسِع
ةَ بن أَبِي تْ َتْحَت ُهَبْيَراللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعلَى َمكَّةَ، َجاَء إِلَيَّ َرُجالِن ِمْن أَْحمَاِئي ِمْن بين َمْخُزومٍ، َوكَاَن

َألقُْتلَنَُّهما، فَأَغْلَقُْت َعلَْيهَِما َبابِي، ثُمَّ أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َدَخلَ َعلَيَّ َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ، فَقَالَ: َوْهبٍ، قَالَْت
يَها أَثَُر الَْعجِنيِ، َوفَاِطَمةُ اْبَنُتهُ َتسُْتُرُه بِثَْوبٍ، فَلَمَّا اغَْتَسلَ أََخذَ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْعلَى َمكَّةَ، فََوَجْدُتُه َيغَْتِسلُ ِفي جَفَْنٍة ِف

مَْرَحًبا َوأَْهال َيا أُمَّ هانِي، َما َجاءَ :ثَْوَبُه فََتَوشََّح بِِه، ثُمَّ َصلَّى ثََماِن َركَعَاٍت ِفي الضَُّحى، ثُمَّ اْنَصَرَف إِلَيَّ، قَالَ
  .قَْد أََجْرَنا َمْن أََجْرِت:ُتُه َخَبَر الرَُّجلَْينِ، َوَخَبَر َعِليٍّ، فَقَالَبِِك؟فَأَخَْبْر
ثنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، ثنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، وَمْسَعَدةُ بن َسْعدٍ الَْعطَّاُر، قَاال - ٢٠٤٥٩

الَْعزِيزِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهْنٍد، أَنَّ أََبا ُمرَّةَ َموْلَى َعِقيلِ بن أَبِي طَاِلبٍ  إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعْبِد
  ُهلَّهِ َصلَّى اللَّأَخَْبَرُه، أَنَّ أُمَّ هَانٍِئ أَْخبََرْتُه أَنََّها َجاَءْت بَِرُجلَْينِ ِمْن بين َمْخُزومٍ َيْوَم فََتَح فََتحَ َرسُولُ ال

فَأَغْلَقُْت َعلَْيهَِما، ثُمَّ ذََهْبتُ إِلَى : َما َهذَا َيا أُمَّ َهانٍِئ؟ َألقُْتلَنَُّهما، قَالَْت: َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ، فََدَخلَ َعلَْيَها َعِليٌّ، فَقَالَ
ُه فَاِطَمةُ َتسُْتُرُه بِثَْوبٍ فَاغَْتَسلَ، ثُمَّ أََخذَ الثَّْوَب فَالَْتَحفَُه، ثُمَّ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََوَجْدُتُه يَْغَتِسلُ َواْبَنُت

إِنِّي أَجَْرُت َرُجلَْينِ ِمْن أَْحمَاِئي، فََجاَء َعِليٌّ ُيرِيُد أَنْ : َما لَِك َيا أُمَّ َهانٍِئ؟، قُلُْت:َصلَّى الضَُّحى ثََماِن َركَعَاٍت، ثُمَّ قَالَ
  .قَْد أَمََّنا َمْن أَمَّْنِت، وَأَجَْرَنا َمْن أَجَْرِت:ُهَما، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيقُْتلَ

بن ُعَمَر،  َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا ُجنَاَدةُ بن َسلْمٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه - ٢٠٤٦٠
َدَخلَ َعِليَّ :َسِمْعُت أُمَّ َهانٍِئ بنتَ أَبِي طَاِلبٍ، َوِهَي أُْخُت َعِليٍّ ألَبِيِه َوأُمِِّه، َتقُولُ: َعْن أَبِي ُمرَّةَ، َموْلَى أُمِّ َهانٍِئ، قَالَ

  .لَّى ثََماِن َركََعاٍتَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ، فَاغَْتَسلَ ثُمَّ َص
 َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن كَْيَسانَ، ثنا ُمَعلَّى بن أََسدٍ الَْعمِّيُّ، ثنا ُوَهْيبُ بن َخاِلٍد، َعْن َجْعفَرِ بن - ٢٠٤٦١

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها َيْوَم الْفَْتحِ  ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُمرَّةَ، َمْولَى َعقِيلٍ، َعْن أُمِّ َهانِئٍ،أَنَّ النَّبِيَّ
  فََصلَّى الضَُّحى ثََماِن َركََعاٍت ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد
  َعْبُد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ َعْن أُمِّ َهانٍِئ

  لرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن َعْبِدَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد ا - ٢٠٤٦٢

َم َيْوَم الْفَْتحِ َسَتَر َعلَْيِه، فَاغَْتَسلَ اللَِّه بن الْحَارِِث، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، َوكَانَ نَازِال َعلَْيَها َعلَْيَها اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .َصلَّى ثََماِن َركَعَاٍت ال َيْدرِي ِقَياُمَها أَطَْولُ أَْم ُركُوُعَها أَْم ُسجُوُدَهاِفي الضَُّحى، َو

َعْيبٍ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، ثنا ُشَعْيبُ بن َيْحَيى، ثنا اللَّْيثُ بن سَْعٍد، ح َوَحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُش - ٢٠٤٦٣
لَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن َسْعٍد، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، ثنا اَألْزِديُّ، ثنا َعْبُد ال

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه سَأَلُْت َألجِدَ أََحًدا ُيخْبِرُنِي : اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ، قَالَ
أَنَُّه قَاَم َيْوَم :ُت أَبِي طَاِلبٍَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسبََّح ِفي َسفَرٍ، فَلَْم أَجُِد أََحًدا ُيْخبُِرنِي َحتَّى أَْخبََرتْنِي أُمُّ َهانٍِئ بن



  .َح ثََماِن َركََعاٍتالْفَْتحِ، فَأََمَر بِِسْترٍ فَسُِتَر َعلَْيِه فَأَغَْتِسلَ، ثُمَّ سَبَّ
َمنِ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، ثنا يُوُسُف بن َعِديٍّ، ثنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن قُرَّةَ بن َعْبِد الرَّْح - ٢٠٤٦٤

لْحَارِِث، أَنَّ أََباُه َعْبَد اللَِّه بن الْحَارِثِ بن َنْوفَلٍ، َوُعقَْيلِ بن خَاِلٍد، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ا
ى َصالةَ الضَُّحى، سَأَلُْت َوحََرْصتُ أَنْ أَجَِد أََحًدا ِمَن النَّاسِ ُيْخبُِرنِي أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ: قَالَ

  إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى َبْعدََما اْرَتفََع النََّهاُر َيْوَم الْفَْتحِ، فَأَمََر:َحتَّى َسمِْعُت أُمَّ َهانِئٍ َتقُولُ

ُسجُوُدُه، كُلُّ ذَِلكَ  وُعُه أَْوبِثَْوبٍ فَسُِتَر َعلَْيِه فَاغَْتَسلَ، ثُمَّ قَاَم فََركََع ثََماِن َركََعاتٍ ال أَْدرِي ِقَياُمُه ِفيَها أَطَْولُ أَْو ُركُ
  .ُمَتقَارٌِب فَلَْم أََرُه َسبََّحَها قَْبلُ َوال بَْعُد

ا َحدَّثََنا هَاُرونُ بن كَاِملٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن ُيوُنَس، ح َوَحدَّثََن - ٢٠٤٦٥
الِْمصْرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا َعنَْبَسةُ بن خَاِلٍد، ثنا يُوُنُس، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف 

أَنَّ : سَأَلُْت َوحََرْصُت َعلَى أَنْ أَجَِد أََحًدا ُيْخبِرُنِي: َحدَّثَنِي َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث بن َنوْفَلٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
انٍِئ بنُت أَبِي طَاِلبٍ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَبََّح ُسْبَحةَ الضَُّحى، فَلَْم أَجُِد أََحًدا َحدَّثَنِي غَْيُر أُمِّ َه

َيْوَم الْفَْتحِ، فَأََمَر بِثَْوبٍ فَُسِتَر َعلَْيِه فَاغَْتَسلَ، ثُمَّ  أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى َبْعَدَما اْرتَفََع النَّهَاُر:أَخَْبَرتْنِي
  .أََرُه سَبَّحََها قَْبلُ َوال بَْعُد قَاَم فََركََع ثََماِن َركََعاٍت ال أَْدرِي ِقَياُمُه أَطَْولُ أَْم ُركُوِعِه أَْم ُسُجوِدِه، كُلُّ ذَِلَك ُمَتقَارٌِب فَلَْم

اللَِّه َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن يَزِيَد بن أَبِي زِيَاٍد، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا - ٢٠٤٦٦
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َسأَلْتُ َزَمانَ ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َعْن َصالِة الضَُّحى، َهلْ َصالَها َرسُولُ اللَِّه: بن الَْحارِِث بن َنْوفَلٍ، قَالَ

  للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَوَسلََّم؟ فََما َرأَْيتُ أََحًدا َيْزُعُم أَنَُّه َرآُه فََعلَ ذَِلَك إِال أُمَّ َهانٍِئ، فَإِنََّها َزَعَمْتأَنَّ َرسُولَ ا

فَْتحِ َمكَّةَ، فَأَفَاَض َعلَْيِه ِمَن الَْماِء، ثُمَّ َصلَّى ثََماِن َركََعاتٍ لَمْ  َوَسلََّم َدَخلَ َعلَى فَاِطَمةَ َوِهَي ِعْنَدَها َيْوَم الُْجُمَعِة َيْوَم
  .َنَرُه َصالَها قَْبلُ َوال بَْعُد

ٍد، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َجرِيٌر، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زِيَا - ٢٠٤٦٧
أَْدَركْتُ أَْصحَاَب أَْصَحابَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَسَأَلْتُُهْم َعْن َصالِة الضَُّحى، : َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، قَالَ

أََتى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :أَلُْتهَا، فَقَالَْتفَلَْم أَجِْد أََحًدا ُيَحدِّثُنِي، َعْنَها حَتَّى أََتْيُت أُمَّ هَانٍِئ بنَت أَبِي طَاِلبٍ فََس
فَاِطَمةُ، فََصلَّى ثََماِن َركَعَاٍت لَمْ َوَسلََّم َبْيَت فَاِطَمةَ بَِمكَّةَ َيْوَم ُجُمَعٍة فََدَعا بَِغْرفٍَة ِمْن َماٍء فََصبََّها، ثُمَّ اغَْتَسلَ، َوسََتَرْتُه 

  .ال َبْعدََهاُيَصلِّ قَْبلََها َو
بن أَبِي  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن يَزِيَد - ٢٠٤٦٨

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى الضَُّحى بِأَْعلَى  أَْخبََرْتنِي أُمُّ َهانِئٍ،أَنَّ َرُسولَ اللَِّه: زَِياٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث، قَالَ
  .َمكَّةَ ثََماِن َركَعَاٍت

ي زَِياٍد، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َيزِيَد بن أَبِ - ٢٠٤٦٩
ا أَخَْبَرتْنِي أُمُّ َهانِئٍ،أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني افْتََتَح َمكَّةَ َدَخلُْت َعلَْيِه أََن: الَْحارِِث، قَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن

  .َوفَاِطَمةُ، فََسَتَرْتُه فَاِطَمةُ فَاغَْتَسلَ، ثُمَّ َصلَّى الضَُّحى ثََماِن َركَعَاٍت
٢٠٤٧٠ -  



ِعيُد بن أَبِي َجْعفَرُ بن ُمَحمٍَّد الْفِْرَيابِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ، ثنا شَُعْيُب بن إِْسحَاَق، ثنا َسَحدَّثََنا 
َدَخلَ َعِليَّ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى :َعُروَبةَ، َعْن أَبِي أَيُّوَب، َعْن أَبِي َصفَْوانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت

مَّ اغَْتَسلَ، ثُمَّ َرشَّ نَاِحَيةَ الَْبْيِت، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ َبْيِتي، فَأََمَر بَِماٍء فََصبَّ ِفي قَْصَعٍة، ثُمَّ أََمَر بِثَْوبٍ فَسُِتَر، ثُ
  .، َوُركُوُعُهنَّ، َوُسجُوُدُهنَّ، وُجلُوُسُهنَّ سََواٌء قَرِيٌب بَْعُضُه ِمْن َبْعضٍثُمَّ صَلَّى ثََماِن َركَعَاٍت ِقياُمُهنَّ

َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا أََنُس بن ِعَياضٍ، َعْن إِْبَراهِيَم بن  - ٢٠٤٧١
َدَخلُْت َعلَى أُمِّ َهانٍِئ، : الْكَرِميِ بن أَبِي الُْمَخارِقِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، قَالَ إِْسَماعِيلَ بن ُمَجمِّعٍ، َعْن َعْبِد

: لُْتيُت اْبَن َعبَّاسٍ، فَقُفََحدَّثَْتنِي فََحدَّثَتْنِي،أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َصالةَ الضَُّحىفََخَرْجُت فَلَِق
َحدِِّثي اْبَن َعمِِّك َعْن َصالِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الضَُّحى، فََحدَّثُْتُه، :اْنطَِلْق إِلَى أُمِّ َهانٍِئ فََدَخلَْنا َعلَْيَها، فَقُلُْت

  .ُنؤَوِّلُ َهِذِه اآلَيةَ َصالةُ اِإلشْرَاقِ، َوِهيَ َصالةَ الضَُّحى:فَقَالَ
ٍد، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َجرِيٌر، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زِيَا - ٢٠٤٧٢

َسْت َعْن َيسَارِ َرسُولِ اللَِّه لَمَّا كَانَ َيْوُم فَْتحِ َمكَّةَ، َجاَءْت فَاِطَمةُ فََجلَ: َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، َعْن اُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت
  َصلَّى اللَُّه

َيا : انٍِئ فََشرَِبْت ِمْنُه، ثُمَّ قَالَْتَعلَْيِه َوَسلََّم، َوأُمُّ َهانٍِئ َعْن َيِمينِِه، فَأُِتَي بِإَِناٍء ِفيِه َشرَاٌب فَشَرَِب ِمْنُه، ثُمَّ َناَولَهُ أُمَّ َه
  .فَال َيُضرُّكِ إِنْ كَانَ َتطَوًُّعا:ال، قَالَ: َهلْ كُْنتِ َتقِْضَني َشْيئًا؟قُلُْت:كُْنُت َصاِئَمةً، فَقَالََرسُولَ اللَِّه، لَقَْد أَفْطَْرُت َو

 َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، ثنا َحجَّاُج بن الشَّاعِرِ، ثنا َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيَم بن سَْعٍد، َحدَّثَنِي - ٢٠٤٧٣
ذَكََر َمكْحُولٌ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث بن َنوْفَلٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ بنِت أَبِي : ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، قَالَ أَبِي، َعْن

بَْيَنُهمْ َحتَّى اْرَتفََع النَّهَاُر،  ِضيطَاِلبٍ،أَنََّها أََتْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو َيقِْضي َبْيَن النَّاسِ، فَلَْم يََزلْ َيقْ
ُعثَْمانَ، ثنا َزْيُد بن ثُمَّ قَاَم فََصلَّى الضَُّحى ثََمانِ َركََعاٍت، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا َيْحَيى بن 

  .حُولٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، َنْحوَُهَيحَْيى بن َعبَّاٍد، ثنا اْبُن ثَْوَبانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َمكْ
  الُْمطَِّلُب بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ َعْن أُمِّ َهانٍِئ

الُْمطَِّلبِ بن َعْبدِ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعنِ - ٢٠٤٧٤
 نََزلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَْعلَى َمكَّةَ َيْوَم الْفَْتحِ فَأََتْيتُُه، فََجاَء أَُبو ذَرٍّ:اللَِّه بن َحْنطَبٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت

  ثََر الَْعجِنيِ، فَسََتَرُه أَُبو ذَرٍّ َواغَْتَسلَ، ثُمَّ َسَتَر النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِنِّي َألَرى ِفيَها أَ: بَِجفَْنٍة ِفيَها َماٌء، قَالَْت

  .أََبا ذَرٍّ فَاغَْتَسلَ، ثُمَّ َصلَّى ثََماِن َركََعاٍت، وَذَِلَك ِفي الضَُّحى
  ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ َعْن أُمِّ َهانٍِئ

بن ُحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ َحدَّثََنا الْ - ٢٠٤٧٥
و ُمَعاوِيَةَ، َوَوِكيٌع، َعْن ثنا َوكِيٌع، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، ثنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا أَُب: أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

  اتَِّخذُوا الَْغَنَم فَإِنَّ ِفيَها َبَركَةً:ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
اُم بن َعمَّارٍ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَش - ٢٠٤٧٦

  .اتَِّخذُوا الْغََنَم فَإِنَّ ِفيَها َبَركَةً:َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الْ - ٢٠٤٧٧

ئًا، اتَِّخِذي ِمَن الْغََنمِ َشْي: لََهاُعْرَوةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



  .اتَِّخِذيها فَإِنَّ ِفيَها َبَركَةً:ال، فَقَالَ: فَقُلُْت
  َعطَاُء بن أَبِي َرَباحٍ َعْن أُمِّ َهانٍِئ

  َهانٍِئ بنِتَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، أَْخبََرنِي َعطَاٌء، َعْن أُمِّ - ٢٠٤٧٨
اغَْتَسلَ بَِماءٍ َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ َوُهَو ِفي قُبٍَّة لَُه، فََوَجْدُتُه قَِد :أَبِي طَاِلبٍ، قَالَْت

  كَانَ

  .ِفي َصْحفٍَة، إِنِّي َألَرى ِفيَها أَثََر الَْعجِنيِ، فََوَجْدُتُه ُيَصلِّي ُضًحى
بِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َجرِيٌر، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَ - ٢٠٤٧٩

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َص:ُسلَْيَمانَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن أُمِّ َهانِئٍ بنِت أَبِي طَاِلبٍ، قَالَْت
  .ى الضَُّحىفَْتحِ َمكَّةَ، َوقَِد اْستََتَر بِثَْوبٍ َوُهَو َيْغَتِسلُ ِفي قَْصَعٍة ِفيَها أَثَُر الَْعجِنيِ، فَِحَني قََضى غُْسلَهُ َصلَّ

ثنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي،  - ٢٠٤٨٠
َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيغَْتِسلُ :أَْخَبرَْتنِي أُمُّ َهانٍِئ، قَالَْت: ُسلَْيَمانَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، قَالَ

  .َضى غُْسلَُه َصلَّى الضَُّحىَوقَْد ُسِتَر بِثَْوبٍ، فَلَمَّا قَ
ِد الَْمِلِك َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، ثنا خَاِلدُ بن الْحَارِِث، َعْن َعْب - ٢٠٤٨١

َعِليَّ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ،  َدَخلَ َعِليَّ: بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن َعطَاٍء، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت
تََنحَّْي َعنِّي وَإِال أَنْفَذُْتِك بِالرُّْمحِ، : َجاءَنِي َرُجلٌ فََعاذَ بِي، فَقَالَ َعِليٌّ: َما لَُه؟قُلُْت:أَال ُتْعِذرُنِي ِمْن َعِليٍّ؟ قَالَ: فَقُلُْت

  َما كَانَ َعِليٌّ ِلَيطْعَُنِك:ِفي ُمقَدِّمِ َرأِْسي، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِنَُّه طََعنَنِي
  ُيوُسُف بن َماَهَك َعْن أُمِّ َهانٍِئ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زَُهيُْر - ٢٠٤٨٢

، َعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َحدَّثَنِي يُوُسُف بن َماَهَك،، أَنَُّه َدَخلَ َعلَى أُمِّ َهانٍِئ بنِت أَبِي طَاِلبٍ بن ُمَعاوَِيةَ، ثنا
نا لَُه َماًء ِفي َصْحفٍَة لََنا، َدَخلَ الضَُّحى فََسكَْب:فََسأَلََها َعْن َمْدَخلِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَْتحِ، فَقَالَْت

أََتَوضَّأَ أَمِ اغَْتَسلَ، ثُمَّ َركََع ِفي َهذَا الَْمْسجِدِ : ال أَْدرِي أَيُّ ذَِلَك أَْخبََرتْنِي: إِنِّي َألَرى ِفيَها َوَضرُ الَْعجِنيِ، قَالَ ُيوُسُف
بن ُمَحمٍَّد الشَّاِفِعيُّ، ثنا َعمِّي إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّدٍ الشَّاِفِعيُّ، ثنا َيحَْيى بن  ِلَمْسجٍِد ِفي بَْيِتَها أَرَْبَع َركَعَاٍت، َحدَّثََنا أَْحَمُد

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َعْن ُيوُسَف بن َماَهَك، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، َعنِ لنَّبِيِّ صَلَّى
  ُمَجاِهدُ بن َجْبرٍ َعْن أُمِّ َهانٍِئ

 بن َناِفعٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا إِْبَراِهيُم - ٢٠٤٨٣
  .رَأَْيُت لَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضفَاِئَر أَْرَبعَةً:ْتَعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَ

ُمَحمَُّد بن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ، َحدَّثََنا - ٢٠٤٨٤
قَِدَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ :ثنا ُسفَْيانُ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت: ، قَاالأَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ

  َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيَنا َمكَّةَ َولَُه أَْرَبُع غَدَائَِر
  نا ُمْسِلُم بن خَاِلٍد، َعْن ُمَجاِهدٍ،َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ث - ٢٠٤٨٥



  .رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَُه أَْرَبُع غََداِئَر:َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت
َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا زَْيُد بن الُْحَبابِ، ح - ٢٠٤٨٦

ثنا إِْبَراهِيُم بن َنافِعٍ، َعنِ اْبنِ : ثنا َيْحَيى بن أَبِي ُبكَيْرٍ، قَاال: التُّْسَترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، َوَعِليُّ بن َبْحرٍ، قَاال
يَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اغَْتَسلَ ُهَو َوَمْيُموَنةُ ِفي إَِناٍء وَاِحٍد ِفي قَْصَعةٍ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أُمِّ َهانٍِئ،أَنَّ النَّبِ

  .ِفيَها أَثَرُ الَْعجِنيِ
، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا َحجَّاُج بن إِْبَراِهيَم اَألْزَرُق، ثنا َعتَّاُب بن َبِشريٍ، َعْن ُخَصْيٍف - ٢٠٤٨٧

 لَمَّا كَانَ َيْوُم فَْتحِ َمكَّةَ، َدَعى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِماٍء، وُسِتَرتْ أُمُّ َهانٍِئ،:ُمَجاِهٍد، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت
  .َهانٍِئ، فََصلَّى الضَُّحى أَْرَبَع َركَعَاٍت َوأُمُّ ُسلَْيمٍ، َوأُمُّ أََنسِ بن َماِلكٍ بِِملَْحفٍَة، ثُمَّ َدَخلَ َبْيتَ أُمِّ

ْيٍف، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ الَْحرَّانِيُّ، َعْن ُخَص - ٢٠٤٨٨
حِ َمكَّةَ، َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِماٍء َوَستََرْتُه أُمُّ َهانٍِئ، لَمَّا كَانَ َيْوُم فَْت:ُمَجاِهٍد، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت

  .َوأُمُّ َسلََمةَ، فَاغَْتَسلَ َوصَلَّى الضَُّحى ثََمانِ َركََعاٍت
كََراَمةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُموَسى، ثنا إِْسرَائِيلُ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن - ٢٠٤٨٩

  َعْن إِْبَراهِيَم بن ُمَهاجِرٍ، َعْن

  .َصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمكَّةَ َركْعََتْينِ َوأَْرَبًعا لَمْ َيُعْد لََها:ُمَجاِهٍد، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت
  ُبرِيُّ َعْن أُمِّ َهانٍِئَسِعيٌد الَْمقْ
أَنَّ أُمَّ َهانٍِئ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن أَبِي َمْعَشرٍ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، - ٢٠٤٩٠

قَدْ أَجَْرَنا َمْن :بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََرْت ذَِلكَ لَُه، فَقَالََجاَءْت بَِرُجلَْينِ فَأَرَاَد َعِليٌّ قَْتلَُهَما، فَأََتِت فَأََتتِالنَّ
  أَجَاَرْت أُمُّ هَانٍِئ

  َسِعيُد بن أَبِي هِْنٍد َعْن أُمِّ َهانٍِئ
أَُبو أَُساَمةَ، َعنِ الَْوِليِد بن كَثِريٍ، َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا - ٢٠٤٩١

ِفي غَْزَوِة الْفَْتحِ بَِمكَّةَ، َسِعيِد بن أَبِي هِْنٍد، أَنَّ أُمَّ َهانٍِئ بنِت أَبِي طَاِلبٍ َحدَّثَْتُه، أَنَّ َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ َدَخلَ َعلَْيَها 
ي قَْد فَرَّا إِلَيَّ، فَأََراَد أَنْ َيقُْتلَُهمَا، فَلَمَّا َرأَْيُت ذَِلَك أَغْلَقُْت َعلَْيهَِما بَابِي، ثُمَّ ذَهَْبُت فََوَجَد ِعْنِدي َرُجلَْينِ ِمْن أَْهلِ زَْوجِ

َيا : ِك َيا أُمَّ هانِي؟قُلُْتَما َجاَء بِ:إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو بِأَْعلَى َمكَّةَ، فَلَمَّا َرآنِي َرحََّب بِي، َوقَالَ
قَدْ :جِئُْتَك ِفي ذَِلَك، فَقَالََرسُولَ اللَِّه، َرُجلَْينِ ِمْن أَْهلِ زَْوجِي اْحَتَما بِي، فََوَجَدُهَما َعِليٌّ ِعْنِدي فََزَعَم أَنَُّه قَاِتلُُهَما، فَ

لَُه َماًء فَاغَْتَسلَ فََستََرْتُه فَاِطَمةُ بنُتُه بِثَْوبٍ، فَلَمَّا اغَْتَسلَ أََخذَُه فَأَلْقَى  أَجَْرَنا َمْن أَجَْرِت، َوأَمَّنَّا َمْن أَمَّْنِت، ثُمَّ َسكَْبُت
  بِِه، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى ثََماِن َسَجدَاٍت، َوذَِلَك

  .ُضًحى
  ُمَحمَُّد بن الُْمْنكَِدرِ َعْن أُمِّ َهانٍِئ

اُر، ثنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ، ثنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، ثنا َرْوُح بن الْقَاِسمِ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّ - ٢٠٤٩٢
  .َع َركَعَاٍتحِ فَصَلَّى الضَُّحى أَرَْبالْمُْنكَِدرِ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ َحدَّثَْت،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها َيْوَم الْفَْت

 ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، ثنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ، ثنا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، ثنا َرْوُح بن الْقَاِسمِ، َعْن - ٢٠٤٩٣
  .ْعنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْمُْنكَِدرِ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، أَنَُّهأَكَلَ كَِتفًا، ثُمَّ َصلَّى، وَلَْم َيتََوضَّأْ، َت



  ِعكْرَِمةُ َعْن أُمِّ َهانٍِئ
ا الْقَاِسمُ َحدَّثََنا أَْسلَُم بن َسْهلٍ الَْواسِِطيُّ، ثنا َوْهبُ بن َبِقيَّةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ الُْمَزكِّيُّ، ح َوَحدَّثََن - ٢٠٤٩٤

للَِّه ثنا إِْسَحاقُ بن َبْهلُولٍ األَْنَبارِيُّ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، ثنا رِْزُق ا بن َعبَّاٍد الَْخطَّابِيُّ،
ٍئ بنِت أَبِي طَاِلبٍ، ثنا َعْبُد اَألْعلَى بن أَبِي الُْمَساوِرِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعْن أُمِّ َهانِ: بن ُموَسى، ثنا شََباَبةُ بن سَوَّارٍ، قَالُوا

َتَنَع مِنِّي النَّْوُم َمَخافَةَ أَنْ بَاَت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ أُْسرَِي بِِه ِفي َبْيِتي فَفَقَْدُتُه ِمَن اللَّْيلِ، فَاْم: قَالَْت
إِنَّ جِْبرِيلَ أََتانِي فَأََخذَ بَِيِدي فَأَخَْرَجنِي، فَإِذَا :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيكُونَ عََرَض لَُه َبْعُض قَُرْيشٍ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه

  َعلَى الَْبْيِت َدابَّةٌ ُدونَ الْبَْغلِ، َوفَْوقَ الِْحَمارِ، فََحَملَنِي َعلَْيَها، ثُمَّ اْنطَلََق َحتَّى اْنتََهى

نِي إِْبَراهِيَم ُيْشبُِه َخلْقَُه َخلِْقي، َوُيْشبِهُ َخلِْقي َخلْقَُه، وَأَرَانِي ُموَسى آَدَم طَوِيال، َسْبطَ بِي إِلَى َبْيِت الَْمقِْدسِ، فَأََرا
ُعْرَوةَ بن َمْسعُوٍد َرِة َشبَّْهُتهُ بِالشَّْعرِ، شَبَّْهُتُه بِرِجَالِ أَْزٍد َشُنوَءةً، َوأََرانِي ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم َرْبَعةَ أَبَْيَض، َيضْرُِب إِلَى الُْحْم
 أَنْ أَْخُرجَ إِلَى قَُرْيشٍ، الثَّقَِفيِّ، وَأَرَانِي الدَّجَّالَ َمْمُسوَح الَْعْينِ الُْيْمَنى، َشبَّْهُتهُ بِقَطَنِ بن َعْبِد الُْعزَّى، وَأََنا أُرِيُد

ُركَ اللََّه أَنََّك تَأِْتي قَْوًما َيذُبُّوَنَك َوُيْنِكُرونَ َمقَالََتَك، فَأَخَاُف أَنْ إِنِّي أُذَكِّ: فَأُْخبُِرُهمْ بَِما رَأَْيُت فَأََخذْتُ بِثَْوبِِه، فَقُلُْت
ْيُر بن فَضََرَب ثَْوَبُه ِمْن َيِدي، ثُمَّ خََرَج إِلَيْهِْم، فَأََتاُهْم َوُهْم ُجلُوٌس فَأَْخَبرَُهْم َما أَْخبََرنِي، فَقَاَم ُجَب: َيْسطُوا بَِك، قَالَْت

َيا ُمَحمَّدُ : ْومَِيا ُمَحمَّدُ لَْو كُْنُت شَابا كََما كُْنُت َما َتكَلََّمَت بِِه، َوأَْنَت َبْيَن ظَهَْرانِيَنا، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَ: مٍ، فَقَالَُمطِْع
َهلْ : أََضلُّوا َبِعًريا لَُهْم فَُهْم ِفي طَلَبِِه، فَقَالَ نََعْم وَاللَِّه، َوَجْدُتُهْم قَْد:َهلْ َمَرْرَت بِإِبِلٍ لََنا ِفي َمكَاِن كَذَا َوكَذَا؟ قَالَ

نََعْم، ِفي َمكَاِن كَذَا َوكَذَا قَِد اْنكََسَرتْ لَُهمْ َناقَةٌ َحْمَراُء فََوَجْدتُُهْم، َوِعْندَُهْم قَْصَعٍة ِمْن :َمَرْرَت بِإِبِلٍ ِلبَنِي فُالٍن، قَالَ
قَْد كُْنُت َعْن ِعدَِّتَها َمْشُغوال، فَقَاَم فَأُِتيَ بِاإلِبِلِ :فَأَْخبِْرَنا ِعدََّتَها َوَما ِفيَها ِمَن الرَُّعاِة، قَالَ: اَماٍء فََشرِْبُت َما ِفيَها، قَالُو

  ذَا َوكَذَا، َوِفيهَاسَأَلُْتُمونِي َعْن إِبِلِ بين فُالٍن فَهَِي كَ:فََعدََّها َوَعِلَم َما ِفيَها ِمَن الرَُّعاِة، ثُمَّ أََتى قُرَْيًشا، فَقَالَ

أَبِي قَُحافَةَ، وَفُالنٌ ِمَن الرَُّعاِة فُالنٌ َوفُالنٌ، وسَأَلُْتُمونِي َعْن إِبِلِ بين فُالٍن فَهَِي كَذَا َوكَذَا، َوِفيَها ِمَن الرَُّعاةِ اْبُن 
إِلَى الثَّنِيَِّة َيْنظُُرونَ أَْصَدقَُهْم َما قَالَ، فاْسَتقَْبلُوا اِإلبِلَ، فََسأَلُوا  فََغدَْوا: َوفُالنٌ، َوِهَي ُمَصبِّحَُتكُْم بِالَْغدَاِة َعلَى الثَّنِيَِّة، قَالَ

فََهلْ كَاَنْت ِعْندَكُْم : نََعْم، قَالُوا: نََعْم، فَسَأَلُوا اآلَخَر َهلِ اْنكََسَرتْ لَكُْم َناقَةٌ َحْمَراُء؟ قَالُوا: َهلْ َضلَّ لَكُْم َبِعٌري؟ قَالُوا
يَ أََنا وَاللَِّه َوَضْعتَُها فََما َشرِبََها أََحٌد َوال َهَراقُوُه ِفي اَألْرضِ، َوَصدَّقَُه أَُبو َبكْرٍ َوآَمَن بِِه فَُسمِّ: ةٌ؟ قَالَ أَُبو َبكْرٍقَْصَع

  .َيْوَمِئٍذ الصِّدِّيَق
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َراِفعٍ َعْن أُمِّ َهانٍِئ

يَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، ثنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َراِفعٍ، َحدَّثََنا َزكَرِ - ٢٠٤٩٥
إِنَّ ُمحَمًَّدا ال ُيْغنِي اْعلَِمي فَ: أَنَّ أُمَّ َهانِئٍ بنَت أَبِي طَاِلبٍ، خََرَجْت ُمَتبَرَِّجةً قَْد َبَدا قُْرطَاها، فَقَالَ لََها ُعَمُر بن الَْخطَّابِ
َما بَالُ أَقَْوامٍ :للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْنِك َشْيئًا، فََجاَءتْ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرتُْه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا

  .إِنَّ َشفَاَعِتي َتَنالُ حا، َوُحكَْمحا، َوُحكَْم قَبِيلََتاِن َيْزُعُمونَ أَنَّ َشفَاَعِتي ال َتنَالُ أَْهلَ َبيِْتي، َو
  َصاِلٌح َموْلَى َوجَْزةَ َعْن أُمِّ َهانٍِئ

َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا أَُبو مَْعَشرٍ، َعْن ُمْسِلمِ بن أَبِي َمرَْيَم، َعْن  - ٢٠٤٩٦
  جِئُْت النَّبِيَّ َصلَّى: ى َوجَْزةَ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ بنِت أَبِي طَاِلبٍ، قَالَْتَصاِلحٍ َموْلَ



رُ اللَُّه أَكَْب: قُوِلي:َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي امَْرأَةٌ قَْد ثَقُلُْت، فََعلِّْمنِي َشْيئًا أَقُولُُه، وَأََنا جَاِلَسةٌ، قَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت
ٍة، فَُهَو َخْيٌر لَِك ِمْن ِمائَِة فََرسٍ ِمائَةَ َمرٍَّة، فَُهَو خَْيٌر لَِك ِمْن ِمائَِة َبَدَنٍة ُمَجلِّلٍَة ُمَتقَبَّلٍَة، َوقُوِلي سُْبَحانَ اللَِّه ِمائَةَ َمرَّ

لَِّه ِمائَةَ َمرٍَّة، فَُهَو َخْيٌر لَِك ِمْن ِمائَِة َرقََبٍة ُتْعِتقِيَنَها ِمْن بين ُمْسَرَجٍة ُملَْجَمٍة َتْحِمِلَني َعلَْيَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوقُوِلي الْحَْمُد ِل
  .إِْسَماعِيلَ، َوقُوِلي ال إِلََه إِال اللَُّه ِمائَةَ َمرٍَّة ال َيذَُرونَ ِدينًا، َوال َيْسبِقُُهنَّ َعَملٌ

  ذَكَْوانُ أَُبو صَاِلحٍ السَّمَّانُ َعْن أُمِّ َهانٍِئ
، ثنا فَاِئدٌ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ الَْعمِّيُّ، ثنا أَُبو َبكْرٍ الَْحنَِفيُّ - ٢٠٤٩٧

أََنا َسابِقُ : السُّبَّاُق أَْرَبَعةٌ:لَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع: الَْعطَّاُر، َعْن ذَكَْوانَ أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت
  الْعََربِ، َوَسلَْمانُ سَابُِق فَارَِس، َوُصَهْيٌب سَابُِق الرُّومِ، وَبِاللٌ َسابُِق الَْحَبشِ

  ُمَحمَُّد بن قَْيسٍ الَْمَدنِيُّ َعْن أُمِّ َهانٍِئ
َسِمْعُت ُحَمْيًدا : رِيُّ، ثنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ، ثنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، قَالََحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْت - ٢٠٤٩٨

َعلَْيَها َيْوَم الْفَْتحِ فََصلَّى الطَّوِيلَ ُيَحدِّثُ، َعْن ُمَحمَّدِ بن قَْيسٍ، َعْن أُمِّ َهانِئٍ،أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ 
  .ضَُّحى ِستَّ َركََعاٍتال

  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أََنا ُمَحمَُّد بن - ٢٠٤٩٩

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الضَُّحى ِفي َبيِْتي َيْوَم َصلَّى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى ا:قَْيسٍ، قَاصُّ اْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، أَنََّها قَالَْت
  .الْفَْتحِ ثََماِن َركََعاٍت

  اَألْصَبغُ بن ُنَباَتةَ َعْن أُمِّ َهانٍِئ
، َعنِ النَّْضرِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُحَمْيٍد الرَّازِيُّ، ثنا إِبَْراِهيمُ بن الُْمْختَارِ - ٢٠٥٠٠

َدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : بن ُحَمْيٍد، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيِّ، َعنِ اَألْصَبغِ بن ُنَباتَةَ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت
الشَّاةَ، : إِنَّ اللََّه أَنَْزلَ َبرَكَاٍت ثَالٍث:َبَركَاٍت تُرِيُد؟ فَقَالَ َوأَيُّ: َما ِلي ال أََرى ِعْنَدِك ِمَن الَْبَركَاِت َشيْئًا؟فَقُلُْت:فَقَالَ

  .َوالنَّْخلَةَ، وَالنَّاَر
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى َعْن أُمِّ َهانٍِئ

ثنا ُشْعَبةُ، ح َوَحدَّثََنا : ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، قَاالَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، َو - ٢٠٥٠١
َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ بن أَبِي : ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ، ثنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، ثنا ُشْعبَةُ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، قَالَ

ى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي الضَُّحى إِال أُمُّ َهانٍِئ، فَإِنََّها ذَكََرْت أَنَُّهَيْومَ َما أَْخبََرَنا أََحٌد أَنَُّه َرأَ: لَْيلَى، َيقُولُ
  وَعَها َوُسُجوَدهَايُِتمُّ ُركُفَْتحِ َمكَّةَ اغَْتَسلَ ِفي َبْيِتهَا، فََصلَّى ثََماِن َركَعَاٍت لَْم أََرُه َصلَّى َصالةً أََخفَّ ِمْنَها، غَْيَر أَنَُّه 

  َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ َعْن أُمِّ َهانٍِئ
  َؤدُِّب، عَْنَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن أَْحَمَد بن أَ بِي َعِقيلٍ الْبَْغدَاِديُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َبكَّارٍ، ثنا أَُبو إِْسَماعِيلَ الُْم - ٢٠٥٠٢

َخطَبَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ بنِت أَبِي طَاِلبٍ، قَالَْتإِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ
ُه َعلَْيِه صَلَّى اللََّما بِي َعْنَك َرغَْبةٌ َيا َرسُولَ اللَِّه، َولَِكْن ال أُِحبُّ أَنْ أََتزَوََّج َوبَنِيَّ ِصغَاٌر، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه : فَقُلُْت
  ِت َيدِِهِلَم؟ َخْيرُ نَِساٍء رَِكْبَن اِإلبِلَ نَِساُء قُرَْيشٍ أَْحَناُه َعلَى ِطفْلٍ ِفي ِصَغرِِه، َوأَْرَعاُه َعلَى بَْعلٍ ِفي ذَا:َوَسلََّم

رِ بن َعيَّاشٍ، َعْن ثَابٍِت الثَُّماِليِّ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا أَُبو َبكْ - ٢٠٥٠٣
ال، إِال ِكَسرٌ : عِْنَدِك َشْيٌء؟، قُلُْت:َدَخلَ َعِليَّ َعِليَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: الشَّْعبِيِّ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، قَالَْت



  .َبْيٍت ِمْن أُْدمٍ ِفيِه َخلٌّ َما أَفْقََر أَْهلَ:َيابَِسةٌ َوَخلٌّ، فَقَالَ
  أَُبو فَاِخَتةَ َسِعيدُ بن َعالقَةَ

ٍد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َجرِيٌر، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي زِيَا - ٢٠٥٠٤
ِليٌّ َوِهَي أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُْهدَِيْت لَُه ُحلَّةٌ ِسيََراُء فَأَْرَسلَ بَِها إِلَى َعِليٍّ، فَرَاَح َع فَاِخَتةَ، َحدَّثَْتنِي أُمُّ هَانٍِئ،

ي، إِنِّي لَمْ أَكُْسكََها ِلَتلَْبَسهَا، إِنََّما ال أَْرَضى لََك َما ال أَْرَضى ِلنَفِْس:َعلَْيِه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَعِليٍّ
  .كََسوُْتكََها لَِتْجَعلُها ُخْمًرا َبْيَن الْفَوَاِطمِ

دُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدُوسِ بن كَاِملٍ السِّرَاُج، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي النَّضْرِ، ثنا أَُبو النَّْضرِ، ثنا ُمَحمَّ - ٢٠٥٠٥
  للَِّهَعْبِد ا

َدَخلَ َعِليَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :الَْعمِّيُّ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َسعِيٍد، َعْن أُمِّ َهانٍِئ بنِت أَبِي طَاِلبٍ، قَالَْت
أَنِّي أَنْظُُر إِلَى أَثَرِ الَْعجِنيِ، فََسكَْبُت ِفيَها، فَأََمَر بِثَْوبٍ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ قَْد َعالُه الُْغَباُر، فَأََمَر بِقَْصَعٍة، فَكَ

فََحدَّثُْت اْبَن َعبَّاسٍ :  ُمَجاِهٌدِفيَما َبْينِي، َوَبْيَنُه فَسُِتَر، َوقَاَم فَأَفَاَض َعلَْيِه الَْماَء، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى الضَُّحى ثََماِن َركَعَاٍتقَالَ
  .ِهَي َصالةُ اِإلْشرَاقِ:ِديِث، فَقَالَبَِهذَا الَْح

  ُدَوْيُد بن أَبِي دَُوْيٍد َعْن أُمِّ َهانٍِئ
ن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، وَاْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُمَحمَِّد ب - ٢٠٥٠٦

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي قَْد كَبِْرُت، َوَضعُفُْت، فََعلِّْمنِي ُدَعاًء : وَْيٍد، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، أَنََّها قَالَْتَعْجالنَ، َعْن ُدَوْيِد بن أَبِي ُد
رٍَّة كَانَ َخْيًرا ِمْن ِمائَِة َرقََبةٍ َيا أُمَّ هَانٍِئ، إِنَِّك إِنْ سَبَّْحِت اللََّه ِمائَةَ َم:أَْبلُغُ بِِه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بِيلِ اللَِّه، وإِنَّكِ إِنْ َهلَّلِْت اللََّه ُتْعِتِقينََها، وإِنَِّك إِنْ َحِمْدتِ اللََّه ِمائَةَ َمرٍَّة كَانَ َخيًْرا ِمْن ِمائَِة فََرسٍ َتْحِمِلَني َعلَْيَها ِفي َس
  .لَْم َيْبَق َمَعَها ذَْنٌبِمائَةَ َمرٍَّة لَْم َيْسبِقَْها َعَملٌ، َو
  ُدرَّةُ بنُت ُمَعاٍذ َعْن أُمِّ َهانٍِئ

ِد بن َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنباعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ُمحَمَّ - ٢٠٥٠٧
  رَّةَ بنَت ُمَعاٍذ ُتَحدِّثُ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ، أَنََّها سَأَلَْتالرَّْحَمنِ الرَّْحَمنِ، أَنَُّه سَِمَع ُد

َيكُونُ :ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََنتََزاَوُر إِذَا ِمْتَنا َوَيَرى بَْعُضَنا َبْعًضا؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَّ
  ا َتْعِلُق بِالشََّجرِ َحتَّى إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة َدَخلَْت كُلُّ نَفْسٍ ِفي َجَسِدهَاالنََّسُم طَْيًر

  فَاِخَتةُ بنُت َعْمرٍو
نِ، َعْن َمَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َمْعَمُر بن َبكَّارٍ السَّْعِديُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْح - ٢٠٥٠٨

وََهْبُت ِلخَالَِتي فَاِخَتةَ بنِت َعْمرٍو :َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: ُمَحمَِّد بن الُْمْنكَِدرِ، َعْن جَابِرٍ، قَالَ
  .غُالًما، وأَمَْرُتها أَنْ ال َتْجَعلَُه َجازِرًا، َوال َصايِغًا، َوال َحجَّاًما

  نُت مَاِلِك بن ِسَناٍن الُْخْدرِيَّةُ أُْخُت أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيَّةُفَُرْيَعةُ ب
ْعبِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ اْبنٍ ِلكَ - ٢٠٥٠٩

أُْخَت أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ، أَنَّ فَُرْيَعةَ بنَت مَاِلكٍ َحدَّثَْتهَا،أَنَّ زَْوَجَها َخَرَج ِفي طَلَبِ  ُعْجَرةَ، َحدَّثَْتنِي َعمَِّتي َوكَاَنْت
ِه َوَسلََّم، ى اللَُّه َعلَْيأَْعالجٍ أُبَّاقٍ َحتَّى إِذَا كَانَ بِطََرِف الْقُُدومِ َوُهَو جََبلٌ أَْدَركَُهْم فَقََتلُوُه، فَأََتْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّ
نَ لََها، فَاْنطَلَقَتْ َحتَّى إِذَا فَذَكََرْت لَُه أَنَّ َزْوجََها قُِتلَ، وَأَنَُّه َترَكََها ِفي َمْسكَنٍ لَْيسَ لَُه، َواْسَتأْذََنْت ِفي االْنتِقَالِ، فَأَِذ



لَْيِه َحِديثََها، فَفََعلَْت، َوأََمَرَها أَنْ ال َتخُْرَج ِمْن َبْيِت زَْوجَِها كَاَنْت بَِبابِ الُْحْجَرِة أََمرَ بَِها فَُردَّْت، َوأََمَرَها أَنْ ُتعِيَد َع
  .َحتَّى َيْبلُغَ الِْكتَاُب َمِحلَُّه

٢٠٥١٠ -  

ن أَبِي أَُوْيسٍ اَألْعَشى،  بَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ، ثنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ السَّاِلِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ
 سَْعَد بن إِْسحَاقَ َعْن ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َعِتيقٍ، َوُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، أَنَّ

َعْن فَُرْيَعةَ بنِت َماِلكٍ أُْختِ أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ  بن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ أَْخَبرَُه، َعْن َعمَِّتِه َزْيَنَب بنِت كَْعبِ بن مَاِلٍك،
فَأَْدَركَُهْم بِطََرِف  أَخَْبَرْتهَا، أَنََّها كَاَنْت َتْحَت َرُجلٍ ِمْن بين الْحَارِثِ بن الْخَْزَرجِ، فََخَرَج ِفي طَلَبِ أَْعالجٍ لَُه أُبَّاقٍ،

حَتَّى َيْبلُغَ الْكَِتاُب أََجلَُه، َحدَّثََنا إِْدرِيسُ :فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ الْقُُدومِ، فََعُدوا َعلَْيِه فَقََتلُوُه،
  .بن َجْعفَرٍ الْعَطَّاُر، ثنا يَزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن َسْعِد بن إِْسَحاَق، بِإِْسَناِدهِ َنحَْوُه

َسْعِد بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، ثنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن - ٢٠٥١١
َوقَدْ َسِمْعُتُه : الَ َحمَّاٌدإِْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، َعْن َعمَِّتِه َزْيَنَب بنِت كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعْن فَُرْيَعةَ بنِت مَاِلٍك، قَ
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ ِمْن َسْعِد بن إِْسحَاَق، أَنَّ َزْوجََها خََرَج ِفي طَلَبِ غُالمٍ لَُه فَقُِتلَ بِطََرِف الْقُُدومِ، فَأََتتِ النَّبِيَّ صَلَّ

  اْمكُِثي ِفي َبيِْتِك حَتَّى َيْبلُغَ الِْكَتابُ أََجلَُه:فَلَمَّا أَْدبََرْت نَاَداهَا، فَقَالَفَاْسَتأْذََنْتُه أَنْ َتْنَتِقلَ إِلَى أَْهِلَها، فَأَِذنَ لََها، 
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثَنَا - ٢٠٥١٢

ادُ بن َسلََمةَ، أَْخبََرَنا َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن َسْعِد بن إِْسَحاقَ بن كَْعبِ ثنا َحمَّ: أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا اْبُن َعاِئَشةَ، قَاال
ِف الْقُُدومِ، بن ُعْجَرةَ، َعْن َعمَِّتِه َزْيَنَب بنِت كَْعبٍ، أَنَّ فَُرْيَعةَ بنَت مَاِلٍك أُْخَت أَبِي َسِعيٍد، أُِصيَب زَْوُجَها بِطََر

  .ال، َحتَّى َيْبلُغَ الِْكتَاُب أََجلَُه:ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ تَأِْتَي أَْهلََها بِالَْمدِيَنِة، فَأَِذنَ لَهَا، ثُمَّ قَالَفَاْسَتأْذََنِت النَّبِيَّ َصلَّ
بََرنِي عَْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أَخَْبرَنِي َعْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا اْبُن ُجرَْيجٍ، أَْخ - ٢٠٥١٣

ٍك أُْخَت أَبِي أَنَّ َسْعَد بن إِْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، َعْن َعمَِّتِه َزْيَنَب بنِت كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، أَنَّ فَُرْيَعةَ بنَت مَاِل
كَانَ ِمَن الَْمِديَنِة َعلَى ِستَّةِ أَْميَالٍ ِعْنَد طََرِف َجَبلٍ يُقَالُ لَهُ  َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ، أَْخبََرْتَها أَنَّ َزْوًجا لََها َخَرَج َحتَّى إِذَا

 َيكُْن ِلَبْعِلها، إِنََّما الْقُُدوُم، َتَعاَدى َعلَْيِه اللُُّصوُص فَقََتلُوُه، َوكَاَنْت فَُرْيَعةُ ِفي بين الَْحارِِث بن الْخَْزَرجِ ِفي َمْسكَنٍ لَْم
لَْيسَ بِأَْيدِيَنا َسَعةً فَُنْعِطيِك وُنْمِسُك، َوال ُيْصِلحَُنا إِال أَنْ َنكُونَ : اَء إِْخوَُتُهْم ِفيهِْم أَُبو َسِعيٍد، فَقَالُواكَانَ ُسكَْنى، فََج

هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجِميًعا، وَنْخَشى َعلَْيِك الَْوْحَشةَ، فَاسْأَِلي النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََتْت َرسُولَ اللَّ
َتَعالَْي ُعوِدي ِلَما :افَْعِلي إِنْ شِئِْت، فَأَدَْبَرْت َحتَّى إِذَا كَاَنْت ِفي الُْحْجرَِة، قَالَ:فَاْسَتأْذََنْتُه أَنْ َتكُونَ ِعْندَُهْم، فَقَالَ

  اْمكُِثي ِفي َمْسكَنِِك َحتَّى:قُلِْت، فََعاَدْت، فَقَالَ

  .الِْكتَاُب أََجلَُه َيْبلُغَ
ْعبِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، ثنا سَْعُد بن إِْسحَاَق بن كَ - ٢٠٥١٤

َرَج ِفي طَلَبِ أَْعالجٍ لَُه، فَقُِتلَ بِأَطَْرافِ الْقُُدومِ، ُعْجَرةَ، َعْن فَُرْيَعةَ بنِت مَاِلكٍ أُْختِ أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ، أَنَّ َزْوَجَها َخ
ى إِخَْوِتَها، فَأَِذنَ لََها النَّبِيُّ َصلَّى فَأََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَكََرتْ لَُه َحالَُه ِمْن حَاِلهَا، َوذَكََرتْ لَُه النُّقْلَةَ إِلَ

  .اْمكُِثي ِفي َبْيِتكِ َحتَّى َيْبلُغَ الِْكتَاُب أََجلَُه أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشًْرا:َوَسلََّم، فَلَمَّا َولَّْت َناَداَها، فَقَالَاللَُّه َعلَْيِه 
ةُ، َحدَّثَنِي َسْعدُ بن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ الُْجَمِحيُّ، ثنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، ثنا ُشْعَب - ٢٠٥١٥



فَُرْيَعةَ، أَنََّها كَاَنْت إِْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، أَْو إِْسَحاُق بن سَْعٍد، َشكَّ ُشْعبَةُ،،أَنَُّه َسِمَع َعمََّتُه زَْيَنَب ُتَحدِّثُ، َعْن 
الًجا فَقََتلُوُه، فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكَْرتُ لَُه َمَع َزْوجَِها ِفي قَْرَيٍة ِمْن قَُرى الَْمِديَنِة، وَأَنَُّه اتََّبَع أَْع

أَِذنَ لََها، ثُمَّ َدَعاَها، الَْوْحَشةَ، َوذَكَْرُت أَنََّها ِفي َمنْزِلٍ لَْيَس لََها، وأنََّها اْسَتأْذََنْت أَنْ َتأِْتي إِْخَوَتُه بِالَْمِديَنِة، فَ
  .اْمكُِثي ِفي َبيِْتِك الَِّذي َجاَءِك ِفيِه َنْعُيُه حَتَّى َيْبلُغَ الْكَِتاُب أََجلَُه:لَفَقَا

كَْعبِ بن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َسْعِد بن إِْبَراِهيَم بن - ٢٠٥١٦
  ِتِه َزْيَنَب بنِت كَْعبِ بن ُعجَْرةَ، َعْن فَُرْيَعةَُعْجَرةَ، َعْن َعمَّ

إِنَّ زَْوَجَها قُِتلَ بِالْقُُدومِ، َوإِنَّ : فَأََتتِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت: بنِت َماِلٍك، أَنَّ َزْوجََها قُِتلَ بِالْقُُدومِ، قَالَْت
اْمكُِثي ِفي َبيِْتِك حَتَّى َيْبلُغَ الْكَِتاُب أََجلَُه أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشًْرا، :َتْنتَِقلَ، فَلَمَّا أَْدبََرْت َدَعاَها، فَقَالَ لََها أَْهال، فَأََمَرَها أَنْ

َعمَِّتِه َزْيَنَب، َعْن فَُرْيَعةَ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َسْعِد بن إِْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعْن 
  .َهذَا الَْحدِيثَ
ِد بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمحَمَُّد بن الِْمنَْهالِ، ثنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، ثنا رَْوُح بن الْقَاِسمِ، َعْن َسْع - ٢٠٥١٧

اْنطَلََق زَْوجِي : كَْعبٍ، َعْن فَُرْيَعةَ أُْخِت أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ، قَالَْت إِْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ، َعْن َعمَِّتِه َزْيَنَب بنِت
إِنَّ : َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْتَيطْلُُب أَْعالًجا، َحتَّى إِذَا كَانَ بِطََرِف الْقُُدومِ لَِحقُوُه، فَقََتلُوُه، فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

ْخوَِتي فََيكُونَ أَْجَمعَ قُِتلَ بِطََرِف الْقُُدومِ، َوإِنَّ زَْوجِي لَْم َيَدعْ ِلي َمْسكَنًا، َوال َماال، َوإِنِّي أََرْدُت أَنْ أَْنتَِقلَ إِلَى إَِزْوجِي 
اْمكُِثي :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ فَأَِذنَ ِلي، فََخَرْجُت َحتَّى إِذَا كُْنُت بِبَْعضِ الُْحْجرَِة، َدَعانِي النَّبِيُّ: َألْمرِنا، قَالَْت

  ِفي الْبَْيِت الَِّذي أََتاِك ِفيِه نَْعُي زَْوجِِك حَتَّى َيْبلُغَ الِْكتَاُب أََجلَُه
نِي َيزِيُد بن أَبِي حَبِيبٍ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَ - ٢٠٥١٨

  َعْن َيزِيَد بن ُمحَمٍَّد، َعْن َسْعِد بن إِْسَحاَق بن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعْن

َيْعَملُوا كَْرى أُْعلُوًجا ِلَعمَِّتِه َزْيَنَب بنِت كَْعبٍ، َعنِ الْفَُرْيَعِة بنِت مَاِلٍك أُْخِت أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ، أَنَّ َزْوَجَها َبكَّاَر أَ
إِنِّي لَْسُت ِفي َمْسكَنٍ لَُه، َوال َيْجرِي َعِليَّ ِمْنُه : لَُه، فَقََتلُوُه، فَذَكََرْت ذَِلكَ ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقُلُْت

  .اعَْتدِّي َحْيثُ َبلََغِك الَْخَبُر:ي، ثُمَّ َبَدا لَُه، فَقَالَافَْعِل:رِْزٌق، فَأَْنتَِقلُ إِلَى أَهِْلي َوَيَتاَماَي َوأَقُوُم َعلَْيهِْم، فَقَالَ
ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َعْبدُ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْسِلمٍ، قَاال - ٢٠٥١٩

ْن َسْعِد بن إِْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعجَْرةَ، َعْن َعمَِّتِه َزْيَنَب بنِت كَْعبٍ، َعْن فَُرْيَعةَ بنتِ اللَِّه بن ُيوُسَف، أََنا َماِلٌك، َع
ال، حَتَّى َيْبلُغَ :َي أَْهلََها، ثُمَّ قَالََماِلٍك، اَنَّ َزْوَجَها أُِصيبَ بِطََرِف الْقُُدومِ، فَاْسَتأْذََنِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ تَأِْت

  .الِْكَتابُ أََجلَُه
َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن َسْعدِ بن إِْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعْجرَةَ،  - ٢٠٥٢٠

جِي ِفي طَلَبِ أَْعالجٍ لََنا، فَأَْدرَكَُهْم بِطََرِف الْقُُدومِ خََرَج َزْو: َحدَّثَْتنِي َزيَْنُب بنُت كَْعبٍ، َعْن فَُرْيَعةَ بنِت َماِلٍك، قَالَْت
لَْيِه َوَسلََّم، فَاسَْتأْذَْنُتُه أَنْ آِتيَ فَقََتلُوُه، فَأََتانِي َنْعُيُه وَأََنا ِفي دَارٍ شَاِسَعٍة ِمْن ُدورِ أَْهِلي، فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

  .ال، حَتَّى َيْبلُغَ الِْكَتاُب أََجلَُه:ِلي، ثُمَّ قَالَأَْهِلي، فَأَِذنَ 
  َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا أَُبو الْخَطَّابِ زَِياُد بن َيحَْيى، ثنا أَُبو َبْحرٍ الَْبكَْراوِيُّ - ٢٠٥٢١



ثَْتنِي َزْيَنبُ بنُت كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعْن فَُرْيَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُعثَْمانَ، ثنا سَْعُد بن إِْسحَاَق بن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َحدَّ
َتلُوُه، فََبلََغَها الَْخَبُر وَِهَي بنِت َماِلٍك، أَنََّها أَخَْبَرْتُه أَنَّ زَْوَجَها َخَرَج ِفي طَلَبِ أَْعالجٍ لَُه، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطََرِف الْقُُدومِ قَ

اْمكُِثي َحْيثُ أََتاكِ الَْخَبرُ َحتَّى َيْبلُغَ :، فَأَِذنَ لََها، فَلَمَّا َصاَرْت ِفي الُْحْجَرةِ َردََّها، فَقَالَِفي َدارٍ َشاِسَعٍة َعْن أَْهِلَها
بن كَْعبِ بن ن إِْسَحاقَ الِْكَتابُ أََجلَُه، َحدَّثََنا الَْحْضرَِميُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن الُْمَباَرِك، َعْن َسْعِد ب

الَْحِديثَ، َحدَّثََنا ُعْجَرةَ، َعْن َزيَْنَب بنِت كَْعبٍ، َعْن فَُرْيَعةَ بنِت َماِلٍك، أَنَّ زَْوَجَها َخَرَج ِفي طَلَبِ أَْعالجٍ لَُه، فَذَكََر 
ٍد اَألْحَمُر، َعْن َسْعِد بن إِْسحَاَق بن كَْعبٍ، َعْن ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو َخاِل

لَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن فَُرْيَعةَ بنِت مَاِلٍك، أَنَّ َزْوَجَها خََرَج ِفي طَلَبِ أَْعالجٍ لَُه، فَذَكََر ِمثْلَُه، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو ا
أََنُس بن ِعيَاضٍ، َوَمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن َسْعِد بن إِْسَحاقَ بن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، ُحَمْيٍد، ثنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد، َو

بن ِمثْلَُه، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه أَخَْبَرتْنِي َعمَِّتي زَْيَنُب بنُت كَْعبٍ، َعْن فَُرْيَعةَ بنِت َماِلٍك، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
 بن إِْسحَاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد بن الْفَُراِت، ثنا َحمَّادُ بن َمْسَعدَةَ، َعْن َسْعِد

  َعمَِّتِه َزْيَنَب، َعْن فَُرْيَعةَ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .َوَسلََّم، ِمثْلَُه
اللٍ، دَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَِخي، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بَِح - ٢٠٥٢٢

َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ، َعْن  َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن الَْهاِد، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ، َحدَّثَْتنِي هِْنُد بنتُ َسِعيدِ بن أَبِي
  ضَّأَْعمَِّتَها، أَنََّها رَأَْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَلَ ُخبًْزا َولَْحمًا، َوَصلَّى َولَْم َيَتَو

ْمُرو بن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن ُمَعاٍذ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َمِعنيٍ، ثنا َع - ٢٠٥٢٣
َجاَء َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : َسِمْعُت ِهْندَ بنَت سَِعيِد بن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ ُتَحدِّثُ، َعْن َعمَِّتَها، قَالَْت: اَألْنصَارِيُّ، قَالَ

دَّْمَنا إِلَْيِه ِذرَاَع َشاٍة فَأَكَلَ، َوَحَضَرتِ الصَّالةُ فََتَمْضَمَض، ثُمَّ قَاَم اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاِئًدا ألَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ فَقَ
  .فََصلَّى، َولَمْ َيتََوضَّأْ

مَّدِ بن َحَحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُم - ٢٠٥٢٤
زَارَُهْم فَأَكَلَ كَِتَف َشاٍة، ثُمَّ  أَبِي ُحَمْيٍد، َعْن ِهْنَد بنِت َسعِيِد بن أَبِي َسعِيٍد، َعْن َعمَِّتَها،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َصلَّى، وَلَْم َيتََوضَّأْ
  َباُب الْقَاِف

  ةُقَْيلَةُ بنُت َمْخَرَمةَ الَْعنَْبرِيَّ
لُْمثَنَّى، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا َحفْصُ بن ُعَمَر أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر الْحَْوِضيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ا - ٢٠٥٢٥

  َعنَْبرِيُّ، ح َوَحدَّثَنَاثنا َعْبُد اللَِّه بن َسوَّارِ بن قَُداَمةَ بن َعَنَزةَ الْ: َوالْفَْضلُ بن الُْحبَابِ أَُبو َخِليفَةَ، قَاال

ْبُد اللَِّه بن َرَجاءٍ َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ الُْمَخرِِّميُّ، ثنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، ثنا َع
ثنا : َتْمِلي، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َعاِئَشةَ التَّْيِميُّ، قَالُواالْعدَّانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامِ بن أَبِي الدَُّمْيِك الُْمْس

ا صَِفيَّةُ، َوُدَحْيَبةُ اْبَنَتا ُعلَْيَبةَ، َوكَاَنَت: َعْبُد اللَِّه بن َحسَّاٍن الَْعْنَبرِيُّ أَُبو الُْجنَْيِد، أَُخو بين كَْعبٍ الَْعْنبَرِيُّ، َحدَّثَتْنِي َجدَّتَاْي
أَنََّها كَاَنْت َتْحَت َحبِيبِ بن أَْزَهَر أَِخي بين َجنَابٍ، فََولََدْت لَُه النَِّساَء، ثُمَّ :َربِيَبَتْي قَْيلَةَ، أَنَّ قَْيلَةَ بنَت َمْخَرَمةَ َحدَّثَْتُهَما

ِغي الصَّحَاَبةَ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُتُوفَِّي، فَانَْتَزعَ بناَتَها ِمْنَها ثَْوُب بن أَْزَهَر َعمُُّهنَّ، فَخََرَجْت تَْبَت
لَْيَها ُسبَيٌِّج لََها ِمْن صُوٍف، أَوَّلِ اِإلْسالمِ، فََبكَتْ ُجَويْرَِيةُ ِمْنُهنَّ ُحَديَْباَء، قَْد كَاَنْت أََخذَْتَها الْفِْرَصةُ َوِهيَ أَصَْغُرُهنَّ َع



ال وَاللَِّه ال يََزالُ : ةُْحَتَملَْتَها َمَعَها، فََبْيَنَما ُهَما تَْرِتكَاِن الْجََملَ إِِذ اْنتَفَجِت اَألْرَنُب، فَقَالَِت الُْحَديَْباُء الْقََصَبفََرِحْمَتَها، فَا
َسمَّْتُه اْسًما غَْيَر الثَّْعلَبِ، َنِسَيُه َعْبُد اللَِّه كَْعُبِك أَْعلَى ِمْن كَْعبِ أَثَْوَب ِفي َهذَا الَْحِديِث أََبًدا، ثُمَّ لَمَّا شَنََّح الثَّْعلَُب، فَ

 رِْعَدةٌ، فَقَالَِت الُْحَديَْباُء بن َحسَّاٍن، ثُمَّ قَالَْت ِفيِه َما قَالَْت ِفي اَألرَْنبِ، فََبْيَنَما ُهَما تَْرِتكَاِن، إِذْ بََرَك الْجََملُ َوأََخذَْتُه
  :وَاْضطُرِْرُت إِلَْيهَا، وَْيَحِك َما أَصَْنُع؟ قَالَْت: فَقُلُْت. ِه أَْخَدةُ أَثَْوَبأَْدَركَْتِك َواللَّ: الْقََصَبةُ
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بِيجََها، فقَلََّبْتُه، قَلِّبِي ِثَياَبَك ظُهُوَرَها ِلُبطُونَِها، َوَتَدْحَرجِي ظَهَْرَك ِلَبطَْنِك، َوقَلِّبِي أَْحالسَ َجَمِلِك، ثُمَّ َخلََعْت َس
أَعِيِدي : فَقَالَِت الُْحدَْيَباُء. ا فََعلُْت َما أََمْرَتنِي، اْنتَفََض الَْجَملُ، ثُمَّ قَاَم فََتفَاجَّ، َوَبالََوَتَدْحَرَجْت ظَْهًرها ِلَبطْنِهَا، فَلَمَّ

ُمْصلًَتا، فََوأَلَْنا إِلَى فَفََعلُْت َما أَمَْرَتنِي بِِه فَأََعْدتَُها، ثُمَّ خََرَجَتا تَْرِتُك، فَإِذَا أَثَْوُب َعلَى إِثْرَِنا بِالسَّْيِف . َعلَْيِك أَذاَتِك
ُه بِالْجَارِيَِة، فَأَْدَركَنِي ِحَواٍء َضْخمٍ، فَدَاَرُه، َحتَّى أُلِْقيَ الَْجَملُ إِلَى ُروَاقِ الَْبْيتِ األَْوَسِط َجَملٌ ذَلُولٌ، فَاقَْتَحْمُت دَاِخلَ

أَلِْقي إِلَيَّ بنَت أَِخي َيا َدفَاُر، فََرمَْيُت بَِها إِلَيِْه، فََجَعلََها َعلَى : الَبِالسَّْيِف، فَأََصاَب ظُبََّتُه طَاِئفَةٌ ِمْن قُُروِن رَأِْسي، َوقَ
نَ أْبَتِغي الصََّحاَبةَ إِلَى َمْنِكبِِه، فَذََهبَ بَِها، َوكُْنُت أَْعلَُم بِِه ِمْن أَْهلِ الْبَْيِت، َوَمضَْيُت إِلَى أُْخٍت ِلي َناِكحٍ ِفي بين شَْيَبا

ُب َعيْنَِي نَاِئَمةً َجاَء لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَوَّلَ اِإلْسالمِ، فََبْيَنَما أََنا ِعْنَدَها ذَاَت لَْيلٍَة ِمَن اللََّياِلي َتْحَسَرسُولِ ال
ُحرَْيثُ بن : َمْن ُهَو؟ قَالَ: الَتْ أُخِْتيفَقَ. وَأَبِيَك لَقَْد َوَجْدُت ِلقَْيلَةَ صَاِحًبا صَاِحَب ِصْدقٍ: َزْوُجَها ِمَن السَّاِمرِ، فَقَالَ

الْوَْيلُ ِلي، ال : فَقَالَْت أُخِْتي. َحسَّاٍن الشَّْيبَانِيُّ َعاَد َواِفدَ َبكْرِ بن َواِئلٍ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَا َصَباحٍ
ال : فَقَالَ. َبكْرِ بن َواِئلٍ َبْيَن َسْمعِ اَألْرضِ َوَبَصرَِها لَْيَس َمَعَها ِمْن قَْوِمَها َرُجلٌَتْسَمُع بَِهذَا أُخِْتي، فََتْخُرَج َمعَ أَِخي 

  َتذْكُرِيِه لَهَا،

: الصُّْحَبةَ، فَقَالَفََسِمْعُت َما قَاال، فََغدَْوُت فََشدَْدُت َعلَى َجَمِلي، فََوَجْدُتُه غَْيَر َبعِيٍد، فَسَأَلُْتُه . فَإِنِّي غَْيُر ذَاِكَرٍة لََها
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َنَعْم، َوكََراَمةً، َورِكَاُبُه ُمنَاَخةٌ ِعْنِدي، فََخَرْجُت َمَعُه َصاِحَب ِصْدقٍ، حَتَّى قَِدْمَنا َعلَى َرسُولِ اللَِّه 

الْفَجُْر، َوالنُُّجوُم َشابِكَةٌ ِفي السََّماِء، َوالرِّجَالُ ال َتكَادُ َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِّي بِالنَّاسِ َصالةَ الَْغَداِة، َوقَْد أُِقيَمتْ ِحَني َشقَّ 
:  الَِّذي َيِلينِي ِمَن الصَّفَِّتَعاَرُف ِمْن ظُلَْمِة اللَّْيلِ فََصفَفُْت َمَع الرَِّجالِ امَْرأَةً َحدِيثَةَ َعْهٍد بَِجاِهِليٍَّة، فَقَالَ ِلَي الرَُّجلُ

َوإِذَا َصفٌّ ِمَن النَِّساِء قَدْ . إِنَِّك قَْد ِكْدِت تَفِْتنِينِي فََصلِّي ِفي النَِّساِء: فَقَالَ. ال َبلِ اْمرَأَةٌ: َرُجلٌ؟ فَقُلُْتاْمَرأَةٌ أَْنِت، أَْم 
نَْوُت، فََجَعلْتُ إِذَا َرأَْيُت َحَدثَ ِعْنَد الُْحجَُراِت لَْم أَكُْن َرأَْيُتهُ ِحَني َدَخلُْت، فَكُْنُت ِفيهِنَّ َحتَّى إِذَا طَلََعتِ الشَّْمُس َد
اسِ َحتَّى َجاَء َرُجلٌ َبْعَدَما َرُجال ذَا رَِداٍء َوذَا ِقْشرٍ طََمَح إِلَْيِه َبَصرِي َألَرى َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَْوَق النَّ

َوَعلَْيَك السَّالُم : فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. اللَِّه السَّالُم َعلَْيَك َيا َرُسولَ: اْرَتفََعِت الشَّْمُس، فَقَالَ
وٌّ قَفٌْر غَْيرُ َوَعلَْيِه أَْسَمالُ ُملَيََّتْينِ قَْد كَاَنَتا بَِزْعفََراٍن، َوقَْد نَفََضَتا وَبَِيِدِه َعِسيُب َنْخلٍَة ُمقَصٌَّر َمقُْش. َوَرْحَمةُ اللَِّه

َع ِفي الْجِلَْسةِ أُْرِعْدُت ِمَن َصَتْينِ ِمْن أَْعالُه قَاِعُد الْقُْرفَُصاِء، فَلَمَّا رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْمَُتَخشُِّخو
  الْفََرقِ، فَقَالَ لَُه

َيا :وَلَْم َينْظُْر إِلَيَّ وَأََنا ِعْنَد ظَهْرِِه: ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ َرُس. َيا َرسُولَ اللَِّه، أُْرِعَدِت الِْمْسِكيَنةُ: َجِليُسُه
ِمَن  فَلَمَّا قَالََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَذَْهَب اللَُّه َعنِّي َما كَانَ َدَخلَ ِفي قَلْبِي. ِمْسِكينَةُ، َعلَْيَك السَِّكيَنةُ

َيا َرُسولَ اللَِّه، : لَالرُّْعبِ، َوَتقَدََّم َصاحِبِي أَوَّلَ َرُجلٍ حَُرْيثُ بن َحسَّاٍن، فَبَاَيَعُه َعلَى اِإلْسالمِ َوَعلَى قَْوِمِه، ثُمَّ قَا
فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه . ِفرٌ أَْو ُمَجاوٌِزاكُْتْب بَْيَنَنا، َوَبْيَن بين َتِميمٍ بِالدَّْهَناِء ال ُيجَاوُِزَها إِلَيَْنا ِمْنُهْم إِال ُمَسا

َيا َرسُولَ اللَِّه، لَْم َيْسأَلْكَ : فَلَمَّا أََمَر لَُه بَِها َشَخَص بِي َوِهَي َوطَنِي َودَارِي، فَقُلُْت. اكُْتْب بِالدَّْهَناِء َيا غُالُم:َوَسلََّم
َوَراَء سَأَلََك، إِنََّما َهِذِه الدَّْهَناُء ِعْنَدَك َمِقيُد الَْجَملِ، َوَمْرَعى الْغََنمِ، وَنَِساُء بين َتمِيمٍ َوأَْبَناُؤَها السَّوِيَّةَ ِمَن اَألْمرِ إِذْ 

َوَيَتَعاَوَناِن َعلَى  اْمِسْك َيا غُالُم، َصَدقِْت الِْمْسكِيَنةُ، الُْمْسِلُم أَُخو الُْمْسِلمِ َيَسُعُهَما الَْماُء َوالشََّجُر: فَقَالَ. ذَِلَك



كُْنُت أََنا َوأَْنِت كََما : فَلَمَّا َرأَى ذَِلَك حَُرْيثٌ قَْد حِيلَ ُدونَ ِكتَابِِه ضََرَب بِإِْحَدى َيَدْيِه َعلَى اُألْخَرى، ثُمَّ قَالَ. الِْقَياِن
ْعلَُم إِنْ كُْنُت لَدَِليال ِفي الظَّلَْماِء تدوال لََدى الرَُّجلِ َعِفيفًا َعنِ وَاللَِّه َما أَ: فَقَالَْت. َوَحْتفََها َتْحِملُ َضأْنٌ بِأَظْالِفهَا: قَالَ

لَ َحظِّيَ إِذْ سَأَلَْت حَظََّك، الرَِّفيقَِة َحتَّى قَِدمَْنا َعلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَلَِكْن ال َتلُْمنِي َعلَى أَنْ أَسْأَ
  :قَالَ

ال َجَرَم أَنِّي أُشْهُِد َرُسولَ اللَِّه َصلَّى : قَالَ. َمِقيُد َجَمِلي َتسْأَلُُه ِلَجَملِ امَْرأَِتَك: ظُِّك ِفي الدَّهَْناِء ال أََبا لَِك؟ قُلُْتَوَما َح
فَقَالَ . إِذْ َبَدأُْتَها فَلَْن أَُضيَِّعهَا: فقلُت .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنِّي لَكِ أٌَخ َوَصاِحٌب َما َحيِيُت إِذَا ثََنْيَت َعلَيَّ َهذَا ِعْندَُه

قَدْ : فََبكَْيُت، ثُمَّ قُلُْت. أَُيالُم اْبُن َهِذهِ أَنْ َيفِْصلَ الُْخطَّةَ َوَيْنُصَر َمْن َوَراَء الُْحْجَرِة: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َتَركَ ِه حََراًما، فَقَاَتلَ َمَعكَ َيْوَم الرََّبذَِة، ثُمَّ ذََهَب َيِمريُنِي ِمْن َخْيبََر، فَأَصَاَبْتُه ُحمَّاهَا، فََماَت، فََواللَِّه َولََدْتُه َيا َرسُولَ اللَّ

ونِي ِمْسِكيَنةً لََجَرْرَناِك َعلَى فََوالَِّذي نَفِْسي بَِيدِِه، لَْو لَمْ َتكُ: فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. َعلَيَّ النَِّساَء
َشكَّ عَْبُد اللَِّه بن َحسَّاٍن أَيُّ الَْحْرفَْينِ َحدَّثَْتهُ الْمَْرأََتاِن، أَُتْغلَُب إِْحَداكُنَّ أَنْ . َوْجهِكِ أَْو لَُجرِْرِت َعلَى َوْجهِِك

َربِّ آِسنِي َما أَْمَضْيُت، فَأَعِنِّي : َمْن ُهَو أَْولَى بِِه اْستَْرَجَع، ثُمَّ قَالَ ُتصَاَحَب ِفي الدُّْنَيا َمْعُروفًا، فَإِذَا حَالَ َبْيَنُه َوَبْيَن
ثُمَّ . َباَد اللَِّه ال ُتَعذُِّبوا مَْوَتاكُْمَعلَى َما أَْبقَْيُت، فَوَالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدهِ إِْحَداكُنَّ لَتَْبِكي، فََتْسَتِعُني لََها صُوَْيِحَبةً، فََيا ِع
َن َعلَى َمْنكَحٍ َوكُلُّ ُمْؤِمنٍ كََتَب لََها ِفي قَِطيَعِة أَِدميٍ أَْحَمَر لِقَْيلَةَ َوالنِّْسَوِة ِمْن بناِت قَْيلَةَ، أَال ُيظْلَْمَن َحقًّا َوال ُيكَْرْه

  ذَاُت: الْفِْرَصةُ: َرُه لََنا اْبُن َعاِئَشةَ، فَقَالَفَسَّ: قَالَ ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ. َوُمْسِلمٍ لَُهنَّ َنِصٌري، أَْحِسنَّ َوال ُتِسئَْن

السَّبِيُج شَْملُ ِكَساٍء، . اْنَتهِْز فِْرصََتَك أَْي دولتَك: الدَّْولَةُ، ُيقَالُ: الِْقطَْعةُ ِمَن الِْمْسِك، وَالْفِْرَصةُ: الَْحَدبِ، وَالْفِْرَصةُ
السَّْعُي، السَّفَُر، شَنََّح أَْي َوالَك َمَياِمنَُه، َوَبْعضُ الْعََربِ َيْجَعلُ مََياسَِرُه َوُهمْ  الرَّْتكَانُ ضَْرٌب ِمَن السَّْيرِ، االْنِتفَاُج

لُ الَْعَربِ ِفي ُمْنِتَنةُ، ِمْن ذَِلَك قَْوَيَتطَيَُّرونَ بِأََحِدِهَما َوَيَتفاَءلُونَ بِاآلخَرِ، َتفَاخَّ ُتفَْتُح، فََوأَلَْنا لُْحبَأًنا إِلَى حَِواٍء، َدفَاُر َيا 
اِحدَُتَها قاِتٌن، َحْتفََها أُمُّ َدفْرٍ ِلنََتنَِها، ثُمَّ َنَشَدْت َعْنُه اسَْتخَْبَرْت َعْنُه الْمَقُْشوُّ الْمَقُْشوُر، الْفُتَّانُ الشََّياطُِني، َو: الدُّْنيَا

َبَحثَْت بِأَظْالفَِها ِفي اَألْرضِ فَأَظَْهَرْت ُمْدَيةً فَذُبَِحْت بَِها فََصاَرْت َتحِْملُ َضأْنٌ بِأَظْالِفَها، مَثَلٌ ِمْن أَْمثَالِ الْعََربِ ِفي َشاةٍ 
آسِنِي أَيِ اْجَعلْ ِلي أُْسَوةً . فَِكبًْرا ِمْن إِكَْبارٍ، َما َسِمْعُت. اْنقََضاُء اُألُمورِ، َوَشَخَص أَيِ اْرَتفََع َبَصرِي: الْقَِضيَّةُ. َمثَال

أَيْ : طُولُ اَألَسى إِذْ سَأَلْتَنِي َولَْوَعةُ ُحْزنٍ َتْتُركُ الَْوْجَه أَْسفَعَاأَسْفَُع: فَقُلُْت لََها: الَ اْبُن ُمَتمِّمِ بن ُنَويَْرةَبَِما ُتْعِطي بِِه، قَ
  .أَْسَوُد 

نا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعْن أَشَْعثَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الْكِْنِديُّ، ث - ٢٠٥٢٦
أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََصلَّْيُت َمَعُه َبْعضَ الصَّالِة، فَلَمَّا قََضى : َرُجلٍ، ِمْن بين الْعَْنَبرِ، َعْن قَْيلَةَ، قَالَْت
  َواللَِّه، إِنْ كَانَ: قَالَْت. إِنْ كَانَ اْبُن َهِذهِ لَُيقَاِتلُ ِمْن َوَراِء الَْحاجِزِ:طَوِيلَةً، فَقَالَ الصَّالةَ قُْمُت فََنظََر إِلَيَّ َوكَاَنِت امَْرأَةٌ

 ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ: فَكََتَب. َوَمِعي ثَالثُ بناٍت: قَالَْت. اكُْتْب ِلي ِكتَاًبا: قَالَْت. لَكَذَِلَك َيا َرُسولَ اللَِّه َولَِكنَُّه َماَت
ْسِلمٍ لَُهنَّ وَِليٌّ َونَاِصٌر أَْحَسنَّ اللَِّه، ِلقَْيلَةَ، َوالنِّْسَوِة الثَّالِثال ُيظْلَْمَن َحقًّا، َوال ُيسَْتكَْرْهَن َعلَى نِكَاحٍ، وَكُلُّ ُمْؤِمنٍ أَْو ُم

  .فَال ُيِسأنَ
الَْعْنَبرِيُّ، ح َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن ِعْمَرانَ  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َسوَّارٍ - ٢٠٥٢٧

ُد اللَِّه بن َحسَّاٍن الَْعنَْبرِيُّ، أَنَّ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َحدَّثَنِيِ َعْبدُ اللَِّه بن سَوَّارٍ الَْعْنبَرِيُّ، ثنا َعْب
َن الَْمْضَجعِ بَْعَد الَْعَتَمِة، صَِفيَّةَ، َوُدَحْيَبةَ اْبَنَتا ُعلَْيَبةَ أَْخبََرَتاُه، أَنَّ قَْيلَةَ بنَت َمْخَرمَةَ، كَاَنْت إِذَا أََخذَْت َحظََّها ِم: َجدََّتْيِه



أَُعوذُ بِاللَِّه، :َحتَّى َتقُولََها مَِراًرا، ثُمَّ َتقُولَ. ِلذَنْبِي بِْسمِ اللَِّه، وَأََتَوكَّلُ َعلَى اللَِّه، َوضَْعُت َجنْبِي لَِربِّي، َوأَْسَتغِْفْرُه:قَالَْت
ُرُج ِفيَها، َوَشرِّ َما َينْزِلُ ِفي َوبِكَِلَماِتِه التَّامَّاِت الَِّتي ال ُيَجاوُِزُهنَّ َبرٌّ َوال فَاجٌِر، ِمْن َشرِّ َما َينْزِلُ ِمَن السََّماِء َوَما َيْع

َواعَْتَصْمتُ  َيْخُرُج مِْنَها، َوَشرِّ ِفَتنِ النَّهَارِ، َوَشرِّ طَوَارِقِ اللَّْيلِ، إِال طَارِقًا يَطُْرقُ بَِخْيرٍ، آَمْنُت بِاللَِّه، اَألْرضِ َوَشرِّ َما
كُلُّ َشْيٍء، وَالْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي تَوَاَضعَ  بِِه، الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي اْسَتسْلََم ِلقُْدَرِتِه كُلُّ َشْيٍء، َوالَْحْمُد ِللَُّه الَِّذي ذَلَّ ِلعِزَِّتِه

  ِلَعظََمِتِه كُلُّ َشْيٍء، َوالَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي َخَشَع ِلُملِْكِه كُلُّ َشْيٍء، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك

َألْعلَى، وَاْسِمَك اَألكَْبرِ، َوكَِلَماِتَك التَّامَّاِت الَِّتي ال بَِمَعاِقِد الِْعزِّ ِمْن َعْرِشَك، َوُمنَْتَهى الرَّْحَمِة ِمْن ِكَتابَِك َوَجدَِّك ا
ال فَقًْرا إِال َجبَْرَتُه، َوال َعدُوا إِال ُيَجاوُِزُهنَّ َبرٌّ، َوال فَاجٌِر أَنْ َتْنظَُر إِلَْيَنا َنظَْرةً مَْرُحوَمةً، ال َتَدْع لََنا ذَْنًبا، إِال غَفَْرتَُه، َو

 أَنْطَْيَتنَاُه، َيا أَْرَحمَ َوال عُْرَياًنا إِال كََسْوَتُه، َوال َدْيًنا إِال قَضَْيَتُه، َوال أَمًْرا لََنا ِفيِه َصالٌح ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة إِالأَْهلَكَْتُه، 
ِثَني، وَاللَُّه أَكَْبُر ثَالثًا وَثَالِثَني، َوالَْحْمُد ِللَّهِ سُْبَحانَ اللَِّه ثَالثًا وَثَال: ثُمَّ َتقُولَ. الرَّاِحِمَني آَمْنُت بِاللَِّه َواعَْتَصْمُت بِِه

َيا بنِتي، َهِذهِ رَأُْس الَْخاِتَمِة أَنَّ بنَت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتْتهُ َتسَْتْخِدُمُه، : ثُمَّ َتقُولَ. أَْرَبًعا وَثَالِثَني
  .بَلَى فَأََمَرَها بَِهِذِه الِْمائَِة ِعْندَ الَْمْضَجعِ َبْعَد الَْعَتَمِة: ى خَْيرٍ ِمْن َخاِدمٍ؟قَالَْتأَال أَُدلُِّك َعلَ:فَقَالَ

  قَْيلَةُ أُمُّ بين أَْنَمارٍ
ن َشبِيبٍ، ثنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن أَبِي َخلٍَف، ثنا َيْعلَى ب - ٢٠٥٢٨

َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد الَْمْرَوِة َيِحلُّ ِمْن : اللَِّه بن أَْعَيَن بن ُخثَْيمٍ، َعْن قَْيلَةَ أُمِّ بين أَْنَمارٍ، قَالَْت
ي اْمرَأَةٌ أَْشَترِي وَأَبِيُع، فَُربََّما أََرْدُت أَنْ أَبِيَع السِّلَْعةَ فَأَْستاَم بَِها أَكْثَرَ َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّ: ُعْمَرٍة، فََجلَْسُت إِلَْيِه، فَقُلُْت

  ِممَّا أُرِيُد أَنْ أَبِيَعَها بِِه، ثُمَّ أَنْقُُص حَتَّى أَبِيَعَها بِالَِّذي أُرِيُد، َوإِذَا أََرْدُت أَنْ أَشَْترَِي

فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه . أَقَلَّ ِممَّا أُرِيدُ أَنْ آُخذََها بِِه، ثُمَّ أَزِيُد َحتَّى آِخذََها بِالَِّذي أُرِيُدالسِّلَْعةَ أَْعطَْيُت بَِها 
بِيِعي بِِه أَْعطَْيِت أَْو َمَنْعِت، وَإِذَا ال َتفَْعِلي َيا قَْيلَةُ إِذَا أََرْدِت أَنْ َتبِيِعي السِّلَْعةَ فَاْسَتاِمي بَِها الَِّذي تُرِيِديَن أَنْ َت:َوَسلََّم

  أَرَْدِت أَنْ َتْشَترِي السِّلَْعةَ فَأَْعِطي بَِها الَِّذي ُترِيِديَن أَنْ َتأُْخذِيَها بِِه أَْعطَْيتِ أَْو َمَنْعِت
  قَُتْيلَةُ بنُت َصيِْفيٍّ الُْجَهنِيَّةُ

ثنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا الَْمْسعُوِديُّ، : يُّ، َوُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْد - ٢٠٥٢٩
َجاَء حَْبٌر ِمَن اَألْحَبارِ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى : َعْن َمْعَبِد بن َخاِلٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيسَارٍ، َعْن قَُتْيلَةَ بنِت َصيِْفيٍّ، قَالَْت

َوَما :فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. َيا ُمَحمَُّد، نِْعمَ الْقَْوُم أَْنُتْم لَْوال أَنَّكُْم ُتْشرِكُونَ: َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ اللَُّه
َمْن َحلََف :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيئًا، ثُمَّ قَالَفَأَمَْهلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّ: قَالَ. وَالْكَْعَبِة: َتقُولُونَ إِذَا َحلَفُْتْم: ذَاَك؟قَالَ

ُسْبَحانَ اللَِّه، َوَما :قَالَ. َيا ُمَحمَُّد، نِْعَم الْقَْوُم أَنُْتْم لَْوال أَنَّكُمْ َتْجَعلُونَ ِللَِّه نِدا: ثُمَّ قَالَ. فَلَْيْحِلْف بَِربِّ الْكَْعَبِة
فََمْن : إِنَُّه قَْد قَالَ:فَأَمَْهلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قَالَ. َما َشاَء اللَُّه َوِشئَْت: ُجلَِتقُولُونَ ِللرَّ: ذَاَك؟قَالَ

  َشْيَبةَ، ثنا ُمحَمَُّد بن َما َشاَء اللَُّه فَلَْيْجَعلِ َبْيَنُهَما ثُمَّ شِئَْت، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي:قَالَ

قَُتْيلَةَ بنِت َصيِْفيٍّ ُعَبْيٍد، َعنِ الَْمْسُعوِديِّ، َعْن َمْعَبِد بن خَاِلٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيَسارٍ، َعْن قَُتْيلَةَ بنِت َيسَارٍ، َعْن 
  .الُْجَهنِيَِّة، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

َوَحدَّثََنا َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد الِْمْصرِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الُْمِغَريِة، ثنا ِمْسَعُر بن ِكَدامٍ، ح  - ٢٠٥٣٠
ْن ِمْسَعرٍ، َعْن َمْعَبِد بن َخاِلدٍ، ثنا مِْنجَاُب بن الْحَارِِث، أنا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ، َع: الُْحَسْيُن بن َجعْفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوِفيُّ، قَالَ



َجاَء َيُهوِديٌّ، َوَحْبٌر إِلَى أَْصحَابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيسَارٍ الُْجهَنِيِّ، َعْن قَُتْيلَةَ، اْمرَأٍَة ِمْنُهْم، قَالَْت
ال وَالْكَْعَبِة َوَتقُولُونَ َما َشاَء اللَُّه َوشِئَْت، فَأََمَرُهمْ : َوإِنَّكُْم ُتَندُِّدونَ، َتقُولُونَ إِنَّكُْم ُتْشرِكُونَ،: فَقَالَ. َعلَْيِه َوَسلََّم

  ال َوَربِّ الْكَْعبَِة، َوأَنْ َيقُولُوا َما َشاَء اللَُّه، ثُمَّ ِشئَْت:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيقُولُوا
  ةُ بنُت قَْيسٍ أُْخُت اَألْشَعثِ بن قَْيسٍقَْيِلَي

  َتَزوََّجَها النَّبِيُّ َولَْم َيْدُخلْ بَِها حَتَّى فَاَرقَهَا
  َباُب الْكَاِف

  كَُبْيَشةُ َوُيقَالُ كَْبشَةُ
ةَ اَألذَنِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيٍّ، ح َوَحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّ - ٢٠٥٣١

ْن َجدٍَّة ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ، َعْن َيزِيَد بن َيزِيَد بن جَابِرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْمَرةَ اَألْنصَارِيِّ، َع: الطَّبَّاُع، قَاال
  يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوِعْنِدي ِقْرَبةٌ ُمَعلَّقَةٌ فََشرَِب ِمْن فَمَِدَخلَ َعلَيَّ النَّبِ:لَُه ُيقَالُ لََها كُبَْيَشةُ، قَالَت

  .الْقِْرَبِة َوُهَو قَاِئٌم، فَقَطَْعُت فََم الْقِْرَبِة ألَْتِمَس الَْبَركَةَ بِذَِلَك
  كَبَِريةُ بنتُ ُسفَْيانَ

النَّاِقُد الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن ِمْهَرانَ - ٢٠٥٣٢
ُسلَْيَمانَ بن َمْسُمولٍ الَْمكِّيُّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي َوَرقَةَ بن َسعِيٍد، أخربتين مواليت كبرية بنت سفيان، وكانت قد 

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي وَأَْدُت أَرَْبَع بنَني ِلي ِفي الَْجاِهِليَِّة؟، : قُلُْت: ْتأدركت اجلاهلية، وكانت من املبايعات، قَالَ
ِه َوقَالَ لََنا َرُسولُ اللَّ: قَالَْت. فَأَْعَتقُْت أََباَك َسعِيَد، وَاْبنَاُه َمْيَسرَةَ، َوُجبَْيًرا، َوأُمَّ َمْيَسَرةَ: قَالَْت. اْعتِِقي أَْرَبَع رِقَابٍ:فَقَالَ

  .َدُم َعفَْراَء أَزْكَى ِعْنَد اللَِّه ِمْن َدمِ َسْوَداَء:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  كَرَِميةُ بنُت كُلْثُومٍ الِْحمَْيرِيَّةُ

الَْولِيِد، َعْن ُمَعاوَِيةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، ثنا َعْبدُ الَْجبَّارِ بن َعاِصمٍ، ثنا َبِقيَّةُ بن - ٢٠٥٣٣
َجاَء َعكَّاُف بن : بن َيحَْيى، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُموَسى، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن غَُصْيِف بن الَْحارِِث، َعْن َعِطيَّةَ بن ُبْسرٍ، قَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، ال أَبَْرُح حَتَّى ُتزَوَِّجنِي : ْوَجةٌ؟، فَقَالََيا َعكَّاُف لَكَ َز: َوَداَعةَ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  .قَْد زَوَّجُْتَك َعلَى اْسمِ اللَِّه وَالَْبَركَِة كَرَِميةَ بنَت كُلْثُومٍ الِْحْميَرِيَّةَ:فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. َمْن ِشئَْت

  ثُنٍ الَْعْنبَرِيَّةُكُلَْيَبةُ بنُت بُْر
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا سَْعُد بن َعمَّارِ بن ُشَعْيبِ بن َعْبِد اللَِّه بن - ٢٠٥٣٤

: كُلْثُومٍ بنُت ُبْرثُنٍ الَْعنَْبرِيَّةُ، فَقَالَْت َدَعتْنِي كُلَْيَبةُ أُمُّ: َسِمْعُت َجدَِّتي زَْيَنَب، قَالَْت: َزيَْنَب بن ثَْعلََبةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ
َيا َرسُولَ : كُْنُت أَلَْبُس، فَلَِقيُت الرَُّجلَ، فَأََتْيتُ بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت. َيا بينَّ، إِنَّ َهذَا أََخذَ َزرِيبَِتي
  .ُردَّ َعلَْيِه َزرِيَبةَ أُمِِّه:أُمِّي؟ فَقَالَ اللَِّه، إِنَّ َهذَا أََخذَ َزرِيَبةَ

  َباُب الالمِ
  لَُباَبةُ بنُت الَْحارِِث أُمُّ الْفَْضلِ امَْرأَةُ الَْعبَّاسِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ

ِهَشامٍ، ثنا زِيَاُد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبْرِقيُّ، ثنا َعْبُد الَْمِلِك بن - ٢٠٥٣٥
لُبَاَبةُ بنُت الَْحارِِث بن َحْزنِ بن ُبَجْيرِ بن رِيَبةَ بن َعْبِد اللَِّه بن ِهاللِ بن َعاِمرِ بن َصْعَصَعةَ بن :ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، قَالَ

  .ُمَعاوَِيةَ



  اسٍ َعْن أُمِِّه أُمِّ الفضلَما أَسَْنَدْت أُمُّ الْفَْضلِ َعْبُد اللَِّه بن َعبَّ
ةَ، أَنَّ اْبَن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارُِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْرَِم - ٢٠٥٣٦

اسٍ، َحدَّثَتْنِي أُمُّ الْفَْضلِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَفْطََر بَِعَرفَةَ، َعبَّاسٍ، َيْوَم َعَرفَةَ َوأُِتَي بِرُمَّاٍن فَأَكَلَُه، َوقَالَ اْبُن َعبَّ
  أََتْتُه بِلََبنٍ فَشَرَِب

رَِمةَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعكْ - ٢٠٥٣٧
  .فَةَأَفْطََر َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعَرفَةَ، َوأَْهَدتْ لَُه أُمُّ الْفَْضلِ لََبًنا فََشرَِب بَِعَر:َعبَّاسٍ، قَالَ
  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن - ٢٠٥٣٨

: رِيُّ، ثنا بن أَبِي ِذئْبٍ، َعْن صَاِلحٍ، َمْولَى التَّْوأََمِة، َعنِ بن َعبَّاسٍ، قَالَالْفَْضلِ اَألسْفَاِطيُّ، ثنا َخاِلُد بن يَزِيَد الُْعَم
  .أُِتَي بِلََبنٍ بَِعَرفَةَ فََشرَِب، َوُهَو َيْخطُُب:َحدَّثَْتنِي أُمُّ الْفَْضلِ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا أَْحَمدُ بن َخاِلٍد الْوَْهبِيُّ، ثنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَع - ٢٠٥٣٩
بِيَّ صَلَّى اللَّهُ أََتْيُت النَّ: َسلََمةَ الَْماجُِشونُ، َعْن ُحَسْينِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ، قَالَْت

ْيِه َوَسلََّم، فََبالَْت، فَلَكََمْت ِفي َعلَْيِه َوَسلََّم، بِأُمِّ َحبِيبٍ بنِت الَْعبَّاسِ َوِهيَ ُصَبيَّةٌ، فََوَضْعُتَها ِفي ِحْجرِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
اْسلُكُوا :َمْهثُمَّ َدَعا بِقََدحٍ ِمْن َماٍء فََصبَُّه َعلَى َمَبالَِها، ثُمَّ قَالَ:َعلَْيِه َوَسلََّم ظَْهرَِها، ثُمَّ اْحَتَملَْتَها، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه

  .بِالَْماِء ِفي سَبِيلِ الَْمُبولِ
، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ - ٢٠٥٤٠

إِنَّ آِخَر َما َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقََرأَ ِفي : اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن أُمِِّه، أُمِّ الْفَْضلِ، قَالَْت
  الَْمغْرِبِ بِسُوَرِة وَالُْمْرَسالِت

وُسَف، َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيَحدَّثَ - ٢٠٥٤١
  ح أنا مَاِلٌك، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي مَاِلٌك،

، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن ُعَبْيِد َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن أَْسَماَء، ثنا ُجَويْرَِيةُ بن أَْسَماَء، َحدَّثَنِي مَاِلٌك
املرسالت "[َوالْمُْرَسالِت ُعْرفًا: "ارِِث، َسِمْعُتُهيَقَْرأُاللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَْضلِ بنَت الَْح

ْيِه َوَسلََّم َيا بينَّ، لَقَْد ذَكَّْرتَنِي بِقَِراءَِتَك َهِذِه السُّوَرةَ أَنََّها آِخُر َما َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: ، فَقَالَْت] ١آية 
  .َيقَْرأُ بَِها ِفي الَْمْغرِبِ

ْبنِ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َعقِيلٌ، َعنِ ا - ٢٠٥٤٢
ُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َرأَْي: ِشَهابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ، قَالَْت

  .َوكَانَ آِخَر َشْيٍء َصلَّى، ثُمَّ لَْم ُيَصلِّ بَْعَدَها] ١املرسالت آية "[وَالُْمْرَسالِت ُعْرفًا: "َصلَّى الَْمْغرَِب فَقََرأَ ِفيَها:َوَسلََّم
بن َعِديٍّ، ثنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن قُرَّةَ بن َعِقيلٍ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن الِْمْصرِيُّ، ثنا يُوُسُف - ٢٠٥٤٣

: أَْخبََرْتنِي أُمُّ الْفَْضلِ، قَالَْت: َوُيوُنَس، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  ] .١املرسالت آية "[الْمُْرَسالِت ُعْرفًا"َعلَْيِه َوَسلََّمَيقَْرأُ ِفي َصالِة الَْمْغرِبِ بِ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

، َعنِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي ُيوُنُس - ٢٠٥٤٤
  َرنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، أَنَّ ابَْناْبنِ ِشهَابٍ، أَْخَب



َسِمَعتْ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيقَْرأُ ِفي : َحدَّثَتْنِي أُمُّ الْفَْضلِ بنتُ الْحَارِِث بن َحزٍْن، أَنََّها: َعبَّاسٍ، قَالَ
  ] .١املرسالت آية "[االُْمْرَسالِت ُعْرفً"الَْمغْرِبِ بِ 
 بن َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد - ٢٠٥٤٥

ْيُن بن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَس
ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ الزُّْهرِيَّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن : َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالُوا

آِخُر مَاَسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيقَْرأُ ِفي الَْمغْرِبِ : ، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ، قَالَْتَعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  .بِالْمُْرَسالِت
ْن َصاِلحِ بن كَْيَسانَ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن سَْعٍد، ثنا َعمِّي، ثنا أَبِي، َع - ٢٠٥٤٦

لْحَارِِث، أَخَْبَرْتُه أَنَّهَا، اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ أُمَُّه أُمَّ الْفَْضلِ بنَت ا
، ثُمَّ َما َصلَّى حَتَّى ] ١املرسالت آية "[وَالُْمْرَسالِت ُعْرفًا"ِفي الَْمغْرِبِ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيقَْرأُ 

  .قََبَضُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
  َتمَّاُم بن الَْعبَّاسِ، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاقَ  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، ثنا خَاِلٌد، - ٢٠٥٤٧
  ثنا: التُّْسَترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمحَمَُّد بن بِشْرٍ، قَاال

َسالتِ َوالْمُْر: "َسَمَعْتنِي أُمُّ الْفَْضلِ، َوأََنا أَقَْرأُ:ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َتمَّامِ بن َعبَّاسٍ، قَالَ
أَْي َيا بينَّ َهِذِه آِخرُ ُسوَرةٍ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرُؤَها ِفي :، فَقَالَْت] ١املرسالت آية "[ُعْرفًا

  .َصالِة الْمَْغرِبِ
  َما َرَوى أََنُس بن َماِلٍك َعْن أُمِّ الْفَْضلِ

ثنا ُمحَمَُّد بن َداُودَ الضَّبِيُّ، ثنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن أَبِي : النَّْضرِ، وَبِْشُر بن ُموَسى، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ٢٠٥٤٨
َصلَّى بنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :َسلََمةَ الَْماجُِشونُ، َعْن ُحَمْيٍد، َعْن أََنسٍ، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ بنِت الْحَارِِث، قَالَْت

  .لَْيِه َوَسلََّمَوَسلََّم الَْمغْرَِب ِفي بَْيِتِه ِفي ثَْوبٍ ُمتََوشًِّحا بِِه، َما َصلَّى َصالةً بَْعَدَها، َحتَّى قُبَِض َصلَّى اللَُّه َع
  َما َرَوى َعْبُد اللَِّه بن الَْحارِِث بن َنوْفَلٍ، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ بنِت الْحَارِِث

ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، ح َوَحدَّثََنا ُيوُسفُ بن  َحدَّثََنا أَُبو - ٢٠٥٤٩
اُد بن ثنا َحمَّ: قَالُواَيْعقُوَب الْقَاِضي، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، 
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي : زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي الَْخلِيلِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ، أَنَّ َرُجال، قَالَ

ال :فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. ثَىكَاَنْت ِلَي امَْرأَةٌ، فََتزَوَّْجُت َعلَْيَها، فََزَعَمِت األُولَى أَنََّها أَْرَضَعِت الُْحْد
  ُتَحرُِّم اإلِْمالَجةُ، َوال اإلِْمالَجَتاِن

  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد - ٢٠٥٥٠

ْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ، أَنَّ اْمَرأَةً طَلَّقََها َزْوجَُها، الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي الَْخلِيلِ، َعْن َع
َوال ال ُتَحرُِّم الَْملْجَةُ، :لَْيِه َوَسلََّمثُمَّ َتزَوََّج امَْرأَةً أُْخَرى، فََزَعَمِت اْمرَأَُتُه أَنََّها أَْرضَْعَتَها، فَقَال الََرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع

  .الَْملْجََتاِن
ثنا : بِيبٍ، قَاالَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، ثنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، ح َوَحدَّثََنا َخِليفَةُ، ثنا َداُوُد بن َش - ٢٠٥٥١



َيا : الَْحارِِث، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ، أَنَّ َرُجال َجاَء، فَقَالََحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي الَْخلِيلِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن 
ال ُتَحرُِّم اإلِْمالجَةُ، َوال :فَقَالَ. َرسُولَ اللَِّه أَنِّي َتَزوَّْجتُ اْمرَأَةً، َوِعْنِدي اْمرَأَةٌ أُْخَرى فََزَعَمْت أَنََّها أَْرَضَعِت الُْحْدثَى

  .اإلِْمالَجَتاِن
بِي َنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ الْقَزَّاُز، ثنا َحفُْص بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، ثنا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أََحدَّثَ - ٢٠٥٥٢

نِ الَْمصَِّة الْوَاِحَدِة ُتَحرُِّم؟ َعالَْخِليلِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُسِئلَ 
  .ال: فَقَالَ

، َعْن َسعِيِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا أَُبو أَُساَمةَ َحمَّاُد بن أَُساَمةَ - ٢٠٥٥٣
، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي الَْخِليلِ

  .ال ُتَحرُِّم الَْمصَّةُ، َوال الَْمصََّتاِن، َوال الرَّْضَعةُ، َوال الرَّْضعََتاِن:َوَسلََّم، قَالَ
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، - ٢٠٥٥٤

ثنا سَِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن : و َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ، َوَعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، قَاالَحدَّثََنا أَُب
ال ُتَحرِّمُ :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي الَْخلِيلِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث، أَنَّ أُمَّ الْفَْضلِ، َحدَّثَْتُه أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه صَلَّ

  .الرَّْضَعةُ وَالرَّْضَعَتاِن، أَوِ الَْمصَّةُ َوالَْمصََّتاِن
ٍد، أَبِي زِيَاَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، أنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َيزِيَد بن  - ٢٠٥٥٥

بَْيَنا أََنا قَاِعَدةٌ، ِعْندَ رَأْسِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو : َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ، قَالَْت
أَنُْتُم الُْمْسَتْضَعفُونَ :قَالَ. قَى بَْعَدَك ِمَن النَّاسِأَْخَشى َعلَْيَك فَال َنْدرِي َما َنلْ: َما يُْبكِيِك؟فَقُلُْت:َمرِيٌض فََبكَْيُت، فَقَالَ

  .َبْعِدي
  كَُرْيٌب َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ

ثََنا إِْسَماِعيلُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن زَْيِد بن َهاُرونَ الْقَزَّاُز الَْمكِّيُّ، ثنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، ح َوَحدَّ - ٢٠٥٥٦
ثنا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي أَُساَمةُ بن زَْيٍد، َعنِ اْبنِ : الَْحَسنِ الْخَفَّاُف الِْمْصرِيُّ، ثنا أَْحَمدُ بن َصاِلحٍ، قَاال

املرسالت "[وَالُْمْرَسالِت"َسِمَعْت أََحدًا، َيقَْرأُ  ِشَهابٍ، َعْن أَبِي رِْشِديَن، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ بنِت الْحَارِِث، أَنََّها كَاَنتْ إِذَا
، لَْم ُيَصلِّ ] ١املرسالت آية "[والْمُْرَسالِت ُعْرفًا"َصلَّى اللَُّه َعلَى َرُسوِلهِقََرأَ ِفي َصالِة الَْمغْرِبِ بِ :، قَالَْت] ١آية 

  .لََنا ِعَشاًء حَتَّى قََبَضُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
  لَى أُمِّ الْفَْضلِ، َعْن أُمِّ الْفَْضلُِعَمْيٌر َمْو
٢٠٥٥٧  

 بن يُوُسَف، أنا َماِلٌك، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعنَبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، ثنا َعْبدُ اللَِّه -
أَنَّ نَاًسا :ِه بن َمْعَمرٍ َعْن ُعَمْيرٍ، َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن أُمِّ الْفَْضلِ بنتِ الَْحارِِثَعْن أَبِي النَّضْرِ، َمْولَى ُعَمَر بن ُعَبْيدِ اللَّ

 لَْيَس: ُهَو َصاِئٌم، َوقَالَ بَْعُضُهْم: اْخَتلَفُوا عِْنَدَها َيْوَم َعَرفَةَ ِفي َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َبْعضُُهْم
  بِصَاِئمٍ، فَأَْرَسلَْت إِلَْيِه بِقََدحٍ ِمْن لََبنٍ، َوُهَو َواِقٌف َعلَى َبِعريِِه فَشَرَِب بَِعَرفَةَ

بِي النَّْضرِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َوالثَّْورِيُّ، َعْن َساِلمٍ أَ - ٢٠٥٥٨
أََنا : َشكُّوا ِفي ِصَيامِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعَرفَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ الْفَْضلِ:َعْن ُعَمْيرٍ، َمْولَى أُمِّ الْفَْضلِ، قَالَ

  .أَْعلَُم لَكُْم ذَِلَك، فَأَْرَسلَْت إِلَْيِه بِقَْعبٍ ِمْن لََبنٍ فََشرَِب ِمنُْه



، ثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َحْرَملَةُ بن َيحَْيى، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِثَحدَّ - ٢٠٥٥٩
النَّاُس ِفي ِصَيامِ َيْومِ َعَرفَةَ،  َشكَّ:أَنَّ أََبا النَّْضرِ، َحدَّثَُه أَنَّ ُعَمْيًرا َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ، َحدَّثَهُ أَنَُّه َسِمعَ أُمَّ الْفَْضلِ، َتقُولُ

  .فََشرَِبُه َوَنْحُن َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْرَسلُْت إِلَْيِه بِقَْعبٍ ِمْن لََبنٍ، َوُهَو بَِعَرفَةَ
فَْيانُ بن ُعَيْينَةَ، َعْن أَبِي النَّْضرِ، َموْلَى ُعَمَر بن ُعَبْيِد َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ثنا ُس - ٢٠٥٦٠

  اللَِّه َعْن ُعَمْيرٍ، َمْولَى ابْنِ

ْعلَمُ لَكُْم أََنا أَ: َشكَّ النَّاُس ِفي َصْومِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َعَرفَةَ، فَقُلُْت:َعبَّاسٍ، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ، قَالَْت
  .ذَِلَك، فَأَْرَسلُْت إِلَْيِه بِإَِناٍء ِفيِه لََبٌن فَشَرَِب

  قَاُبوُس بن الُْمَخارِقِ، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ
ْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثناُعثَْمانُ بن َسعِيٍد الْمُزُي، ثنا َعِليُّ بن َصاِلحٍ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َع - ٢٠٥٦١

إِنِّي رَأَْيُت بَْعضَ : َجاَءْت أُمُّ الْفَْضلِ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت: قَاُبوسٍ الشَّْيبَانِيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
فَأََتْت بِِه َتْحِملُُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى : قَالَْت. لََبنٍ قُثَمٍنِْعَم َما رَأَْيِت، َتِلُد فَاِطَمةُ غُالًما َوتُْرِضِعيهِ بِ: قَالَ. جِْسَمَك ِفي َبْيِتي

َهاتِ : قَالَْت. أَْوَجْعِت ابْنِي َرحَِمِك اللَُّه:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََخذَْتُه، فََوضََعْتُه ِفي ِحْجرِِه، فَبَالَ فَلَطَْمُتُه بَِيِدَها، فَقَالَ
  .إِنََّما يُْغَسلُ َبْولُ الَْجارَِيِة، وَُيْنَضُح بَْولُ الُْغالمِ:فَقَالَ. لَُهإَِزاَركَ َحتَّى نَْغِس

ِسَماكِ  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َعْن َحَسنِ بن َصاِلحٍ، َعْن - ٢٠٥٦٢
. َياَرُسولَ اللَِّه، َرأَْيُت كَأَنَّ ِفي َبيِْتي ِمْن أَْعَضاِئَك: قَالَتْ أُمُّ الْفَْضلِ: ُمخَارِقِ، قَالَبن َحْربٍ، َعْن قَابُوسِ بن الْ

لَْيِه َوَسلََّم َيْوًما، فَوَلََدْت َحَسًنا أَْو ُحَسْيًنا فَأَْرَضْعُتُه، فَجِئُْت بِهِ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع. خَْيًرا، َتِلُد فَاِطَمةُ َوتُْرِضِعيِه:فَقَالَ
  أَْوجَْعُت اْبنِي َرِحَمِك:فََوَضْعُتُه ِفي ِحْجرِِه، فَبَالَ، فَضََرْبُت كَِتفَُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .اللَُّه
حَارِِث، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا مِْنجَاُب بن الْ - ٢٠٥٦٣

: ثنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن قَاُبوسِ بن الُْمخَارِقِ، َعْن لَُباَبةَ بنِت الْحَارِِث، قَالَْت: بن أَبِي َشْيَبةَ، قَاال
إِنََّما ُيْغَسلُ :فَقَالَ. اْعِطنِي ثَْوَبَك َوالَْبْس ثَْوًبا غَْيَرُه: فَقُلُْت. َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَبالَ الَْحَسُن بن َعِليٍّ ِفي ِحْجرِ النَّبِيِّ 

  ِمْن َبْولِ اُألْنثَى، َويُْنَضُح ِمْن بَْولِ الذِّكْرِ
الُْحلَْوانِيُّ، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أنا عَْبُد  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ - ٢٠٥٦٤

ْن أُمِّ الْفَْضلِ، الَْمِلِك بن الُْحَسْينِ أَُبو َماِلٍك اَألْشَجِعيُّ، َعْن ِسَماِك بن حَْربٍ، َعْن قَاُبوسِ بن الُْمَخارِقِ، َعْن أَبِيِه، َع
َخْيرًا، َتِلُد فَاِطَمةُ :فَقَالَ. إِنِّي رَأَْيُت ِفي الَْمَنامِ، كَأَنَّ طَاِئفَةً ِمْنَك ِفي َبْيِتي: لََّمقُلُْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: قَالَْت

فََبالَ َعلَْيِه،  فَوَلََدتْ َحَسنًا، فَكَانَ ِفي بَْيِتي، فَأََتْيُت بِِه َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،. غُالًما، فَتُْرِضِعيِه ِفي بَْيِتِك
  .إِنََّما ُيْغَسلُ بَْولُ اِإلنَاِث، َوال يُْغَسلُ َبْولُ الذِّكْرِ:فَقَالَ. َيا َرسُولَ اللَِّه، أَلْقِ َهذَا الثَّْوَب أَغِْسلُْه: فَقُلُْت

  َشدَّاُد أَُبو َعمَّارٍ، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ
َد الَْحوِْطيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُمْصَعبٍ الْقَْرقَسَانِيُّ، ثنا األَْوَزاِعيُّ، َعْن أَبِي َعمَّارٍ، َحدَّثََنا أَُبو َزْيدٍ أَْحَمُد بن َيزِي - ٢٠٥٦٥

  َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي: َعْن أُمِّ الْفَْضلِ، أَنََّها أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت



رَأَْيُت كَأَنَّ َبْضَعةً ِمْن : فََما ُهَو؟قَالَْت:قَالَ. أَْصلََحَك اللَُّه إِنَُّه َشدِيٌد: َوَما ُهَو؟قَالَْت:فَقَالَ. ا ُمْنكًَرارَأَْيُت ِفي الْمََنامِ ُحلًْم
تَِلُد فَاِطَمةُ إِنْ َشاَء اللَّهُ  َخْيًرا رَأَْيِت،:فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. َجَسِدَك قُِطَعْت، ثُمَّ ُوِضَعْت ِفي ِحجْرِي

فَوَلََدْت فَاِطَمةُ َحَسًنا فَكَانَ ِفي ِحْجرَِها، فََدَخلْتُ بِِه َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، . غُالًما َيكُونُ ِفي ِحْجرِِك
  .ثُمَّ َدَعا بَِماٍء، فََصبَُّه َعلَْيِه. ي ابْنِي، فَإِنَّ اْبنِي لَْيَس بنجِسٍَدِع:فََوَضْعُتُه، فََبالَ َعلَْيِه، فَذَهَْبُت أَتََناَولُُه، فَقَالَ

  ِهْنُد بنتُ الْحَارِِث الَْخثَْعِميَّةُ أُمُّ َعْبِد اللَِّه بن َشدَّاٍد
  َعْن أُمِّ الْفَْضلِ
يُم بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ، ثنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي َحازِمٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ الْبَْغَداِديُّ، ثنا إِْبَراِه - ٢٠٥٦٦

اللَّهِ  َحدَّثَْتنِي هِْنُد بنتُ الْحَارِِث الَْخثَْعِميَّةُ، امَْرأَةُ َعْبدِ اللَِّه بن َشدَّاٍد، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ أُمِّ َعْبِد: َعْن َيزِيَد بن الَْهاِد، قَالَ
ثَالثَ مَرَّاٍت، . اللَُّهمَّ َهلْ َبلَّْغُت:َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَاَم لَْيلَةً بَِمكَّةَ ِمَن اللَّْيلِ، فَقَالَ بن َعبَّاسٍ، َعْن

لََيظَْهَرنَّ اِإلَميانُ، َحتَّى َيُردَّ :فَقَالَ. اللَُّهمَّ نََعْم، فََحَرْصَت َوَنَصْحَت َوَجَهْدَت، فَأَصَْبَح: فَقَاَم ُعَمُر بن الَْخطَّابِ، فَقَالَ
يِه الْقُْرآنَ، فََيَتَعلَُّموَنُه َويَقَْرُؤوَنُه، الْكُفَْر إِلَى َمَواِطنِِه، َولََيخُوَضنَّ الْبَِحاَر بِاِإلْسالمِ، َولََيأِْتَينَّ َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ َيَتَعلَُّمونَ ِف

  َنا َوَعِلْمَنا، فََمْن ذَاقَْد قَرَأْ: ثُمَّ َيقُولُونَ

  أُولَِئَك َوقُوُد النَّارِ:ال َيا َرسُولَ اللَِّه َوَمْن أُولَِئَك؟ قَالَ: الَِّذي ُهَو َخْيٌر ِمنَّا، فََهلْ ِفي أُولَِئَك َوَضٌر؟ قَالُوا
حَْيى بن أَيُّوَب، وَاْبُن لَهِيَعةَ، أَنَّ اْبَن الْهَاِد َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا َي - ٢٠٥٦٧

لَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَى َحدَّثَُهَما، َعْن ِهْنَد بنتِ الْحَارِِث، َعْن أُمِّ الْفَْضلِ، امَْرأَِة الَْعبَّاسِ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع
َيا َعمُّ، ال َتَتَمنَّ الَْمْوَت، فَإِنَّكَ إِنْ :َعبَّاُس الَْمْوَت، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالَْعبَّاسِ َوُهَو شَاكٌّ، فََتَمنَّى الْ

ْن إَِساَءِتَك َخْيٌر لََك، ِم كُْنَت ُمْحِسًنا، فَِأنْ تَُؤخُِّر تَْزَداُد ُحْسًنا إِلَى إِْحسَانَِك، َوإِنْ كُْنَت ُمِسيئًا، فَإِنْ ُتَؤخِّرُ َتْستَْعِتُب
  .فَال َتَتَمنَّ الَْمْوَت
  لَْيلَى الِْغفَارِيَّةُ
لٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا الْقَاِسُم بن ُمَحمَِّد بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْي - ٢٠٥٦٨

كُْنتُ اْمرَأَةً أَْخُرجُ :أَبِي هَاِشمٍ، َعْن ُموَسى بن الْقَاِسمِ الثْعلَبِيِّ، َعْن لَْيلَى الِْغفَارِيَِّة، قَالَْت َهاِشمِ بن الْبَرِيِد، َعْن ُمْسِلمٍ
  .َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَُداوِي الَْجْرَحى

  لَْيلَى بنُت قَانٍِف الثَّقَِفيَّةُ
ِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ثنا َيْعقُوُب بن إِْبرَاِهيَم بن سَْعٍد، ثنا أَبِي، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْس - ٢٠٥٦٩

ُه أُمُّ َداوُُد، َولََدْت: إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي نُوُح بن َحِكيمٍ، َوكَانَ قَارِئًا ِللْقُْرآِن، َعْن َرُجلٍ ِمْن بين ُعْرَوةَ بن َمْسُعوٍد، ُيقَالُ لَُه
  َحبِيَبةَ بنُت أَبِي سُفَْيانَ، َعْن لَْيلَى بنِت قَانٍِف الثَّقَِفيَّةُ،

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  كُْنُت ِفيَمنِ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بنتَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَانَ أَوَّلُ َما أَْعطَاَنا:قَالَْت
  .َوَسلََّم الَْحقَْو، ثُمَّ الدِّْرَع، ثُمَّ الِْخمَاَر، ثُمَّ الِْملَْحفَةَ، ثُمَّ أُْدرَِجْت ِفي الثَّْوبِ اَألخِريِ َعلَْيِه

  لَْيلَى بنُت أَبِي َحثَْمةَ بن ُحذَْيفَةَ بن غَانِمِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن ُعوَْيجِ بن َعِديِّ بن كَْعبِ
  بن َربِيَعةَ ِمَن الُْمهَاجِرَاِت أُمُّ َعْبِد اللَِّه
ْسَحاَق، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن إِ - ٢٠٥٧٠

كَانَ ُعَمُر بن :لَِّه بن َعاِمرِ بن رَبِيَعةَ، َعْن أُمِِّه لَْيلَى، قَالَْتأَخَْبرَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِثِ بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن َعْبدِ ال



نِي ُعَمُر بن الْخَطَّابِ، َوأََنا الَْخطَّابِ ِمْن أََشدِّ النَّاسِ َعلَْيَنا ِفي إِْسالِمَنا، فَلَمَّا َتَهيَّأَْنا ِللُْخُروجِ إِلَى أَْرضِ الَْحَبَشِة، َجاَء
آذَْيُتُموَنا ِفي ِدينِنَا، فََنذَْهُب ِفي أَْرضِ اللَِّه، َحْيثُ ال : أَْيَن َيا أُمَّ َعْبدِ اللَِّه؟ فَقُلُْت: فَقَالَ. يدُ أَنْ أَتََوجََّهَعلَى َبِعريِي أُرِ

فَأَْخبَْرُتُه بَِما رَأَْيُتُه ِمْن رِقَِّة ُعَمَر،  ثُمَّ ذََهَب، فََجاءَنِي زَْوجِي َعاِمُر بن َربِيَعةَ،. َصِحَبكُُم اللَُّه: قَالَ. ُنْؤذَى ِفي ِعَباَدةِ اللَِّه
  .َواللَِّه ال ُيْسِلُم َحتَّى ُيْسِلَم ِحمَاُر الَْخطَّابِ : فَقَالَ. َنَعْم: تَُرجَِّني أَنْ ُيْسِلَم؟ فَقُلُْت: فَقَالَ

  ْن بين النجارلَُبْيَسةُ بنُت كَْعبٍ َويُقَالُ بنُت حَْربٍ أُمُّ ُعَماَرةَ األَْنَصارِيَّةُ ِم
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا يُوُنُس بن ُبكَيْرٍ، - ٢٠٥٧١

ْمرِو بن َعْوٍف، َوِهَي أُمُّ ُعَماَرةَ الَِّتي لُبَْيَسةَ، وَأُْخَتَها اْبنََتا كَْعبِ بن َع: َشهِدَ الَْعقََبةَ ِمَن النَِّساِء:َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق، قَالَ
  .أََخذَ ابُْنَها ُمَسْيِلَمةَ

َعْن لَْيلَى َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا إِْبَراِهيُم بن ُحمَْيٍد الطَّوِيلُ، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن َحبِيبٍ اَألْنصَارِيِّ،  - ٢٠٥٧٢
، أُمِّ ُعَماَرةَ بنِت كَْعبٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَْيهَا، فََدَعْت لَُه بِطََعامٍَمْوالٍة لَُهْم، َعْن َجدَِّتهِ 

كَةُ، َحتَّى يَقُْضوا أَكْلَُهمْ إِنَّ الصَّاِئَم إِذَا أَكَلَ ِفي َبْيتِِه، َدَعْت لَُه الَْمالِئ:فَقَالَ. إِنِّي َصاِئَمةٌ: فََدَعاَها َتأْكُلُ َمَعُه، فَقَالَْت
  .َوَيفَْرغُوا
ثََنا َمْحُموُد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، َوَعِليُّ بن َحكِيمٍ األْوِديُّ، ح َوَحدَّ - ٢٠٥٧٣

ثنا شَرِيٌك، َعْن َحبِيبِ بن زَْيٍد، َعْن لَْيلَى، َعْن َمْوالِتَها، : َوْيِه، قَالُوابن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحَم
لْقَْومِ فَلَْم َيأْكُلْ، فَقَالَ َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََتْيُتُه بِفَاِكَهٍة أَْو طََعامٍ، فَاْعتََزلَ َبْعضُ ا: قَالَْت
َما ِمْن صَاِئمٍ َيأْكُلُ ِعْنَدُه قَْوٌم ُمفِْطُرونَ، إِال َصلَّتْ :قَالَ. إِنَُّهْم ِصَياٌم: َما لَُهْم؟قُلُْت:سُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَر

  َعلَْيهُِم الَْمالِئكَةُ، حَتَّى ُيْمِسَي
ُد بن كَِثريٍ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمحَمَّ - ٢٠٥٧٤

  َما أََرى كُلَّ َشْيٍء: ُعَماَرةَ اَألْنصَارِيَِّة، أَنََّهاأََتِت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت

األحزاب "[إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت، وَالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت"فَنََزلَْت . نَ بَِشْيٍءإِال للرَِّجالِ، َما أََرى النَِّساَء ُيذْكَْر
  ] .٣٥آية 

َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَصرُِّف بن َعْمرٍو الَْياِميُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، - ٢٠٥٧٥
َيا َرسُولَ اللَِّه، َما َيْنزِلُ : أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْمَرأَةٌ ُيقَالُ لََها أُمُّ ُعَماَرةَ فَقَالَْت:ُسفَْيانَ، َعْن ِعكْرَِمةَ، قَالَ

] ٣٥األحزاب آية "[ َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِتإِنَّ الُْمْسِلِمَني: "الْقُْرآنُ إِال ِفي الرَِّجالِ فَأَنَْزلَ اللَُّه َهِذِه اآلَيةَ
.  

ثنا : يِّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن َراهََوْيِه، ثنا أَبِي ح، َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِ - ٢٠٥٧٦
َيا َرسُولَ اللَِّه َما أََرى كُلَّ َشْيٍء إِال ِللرِّجَالَ، فَأَْنَزلَ اللَُّه :قُلُْت: َمةَ، َعْن أُمِّ ُعَماَرةَ، قَالَْتَجرِيٌر، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن ِعكْرِ

  .اآلَيةَ] ٣٥األحزاب آية "[إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت وَالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت: "َعزَّ َوَجلَّ
  َباُب الِْميمِ

  ْيُموَنةُ بنُت سَْعٍد خَاِدَمةُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَم
سَْوَدةَ،  َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن زَِياِد بن أَبِي - ٢٠٥٧٧



َيا َرسُولَ اللَِّه، أَفِْتَنا َعْن َبْيِت : مُوَنةَ َزْوجِ َزْوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنََّها قَالَْتَعْن َمْيُموَنةَ، َولَْيَسْت بَِمْي
  ِه، فَإِنَّأَْرُض الَْمْحَشرِ وَالَْمْنَشرِ، ائُْتوُه فََصلُّوا ِفي:فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. الَْمقِْدسِ

فَإِنْ لَْم ُيِطْق ذَِلَك فَلُْيْهدِ إِلَْيِه َزْيًتا ُيسَْرجُ :أَرَأَْيَت َمْن لَْم ُيِطْق أَنْ يََتَحمَّلَ أَنْ َيأِْتَيُه؟ قَالَ: قَالَْت. الصَّالةَ ِفيِه كَأَلِْف َصالٍة
  .ِفيِه، فََمْن أَْهَدى إِلَْيِه كَانَ كََمْن َصلَّى ِفيِه

احِ، ح ثََنا أَْحَمدُ بن ُمطَْيرٍ الرَّمِْليُّ الْقَاِضي، ثنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعْسقَالنِيُّ، ثنا رَوَّاُد بن الَْجرََّحدَّ - ٢٠٥٧٨
َعْن ثَْورِ بن َيزِيَد، َعْن زِيَاِد  َوَحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق بن الزَُّبْيرِ الَْحلَبِيُّ، ثنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، ثنا ِعيَسى بن يُوُنَس،
َيا َرسُولَ : لََّم، أَنََّها قَالَْتبن أَبِي َسْوَدةَ، َعْن أَِخيِه ُعثَْمانَ بن أَبِي َسْوَدةَ، َعْن َمْيُموَنةَ َمْوالةِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

: قَالَْت. ضُ الْمَْنَشرِ وَالَْمْحَشرِ، ائُْتوُه فََصلُّوا ِفيِه، فَإِنَّ َصالةً ِفيِه كَأَلِْف َصالٍةأَْر:فَقَالَ. اللَِّه، أَفْتَِنا ِفي َبْيِت الَْمقِْدسِ
كََمْن َصلَّى ِفيِه،  فَاْهِديَن إِلَْيِه َزْيًتا ُيسَْرُج ِفيِه، فَإِنَُّه َمْن أَْهَدى لَُه كَانَ:أََرأَْيَت إِنْ لَْم ُنِطْق أَنْ تََتَحمِّلَ إِلَْيِه أَْو َنأِْتَيُه؟ قَالَ

لْجَرَّاحِ، َعْن َصَدقَةَ بن َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمطَْيرٍ الرَّْمِليُّ الْقَاِضي، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، ثنا رَوَّاُد بن ا
  .َعْن َمْيُموَنةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه  َصَدقَةَ، َعْن ثَْورِ بن َيزِيَد، َعْن زَِيادِ بن أَبِي َسْوَدةَ، َعْن أَِخيِه،

فُضَْيلُ بن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ح َوَحدَّثََنا - ٢٠٥٧٩
  ثنا إِْسرَاِئيلُ، َعْن َزْيِد بن ُجَبْيرٍ، َعْن أَبِي: ُبو ُنَعْيمٍ، قَاالُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، ثنا أَ

. بَّلَ اْمرَأََتُه َوُهَما صَاِئَماِنَيزِيَد الضَّنِّيِّ، َعْن َمْيُموَنةَ بنِت سَْعٍد، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمسُِئلَ َعْن َرُجلٍ قَ
  .َراقَْد أَفْطَ:قَالَ

بِّيُّ، ثنا َعْبدُ َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، ثنا أَُبو نَُعْيمٍ، ثنا إِْسرَائِيلُ، ح َوَحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّ - ٢٠٥٨٠
، َعْن َمْيُموَنةَ بنتِ َسْعٍد َمْوالِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه اللَِّه بن َرَجاٍء، أَْخَبَرَنا إِسَْراِئيلُ، َعْن َزْيِد بن جَُبْيرٍ، َعْن أَبِي يَزِيَد الضَّنِّيِّ
ال َخْيَر ِفيِه َنْعالنِ أَُجاِهُد بِهِمَا، أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن :َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعْن َولَِد الزَِّنا، فَقَالَ

  .لََد زًِناأَنْ أُْعِتَق َو
الطَّرَاِئِفيُّ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن ُزَرْيقٍ الرَّاِسبِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ - ٢٠٥٨١

أَفِْتَنا َيا َرسُولَ اللَِّه، :وَنةَ بنتِ َسْعٍد، أَنََّها قَالَْتثنا َعْبُد الَْحِميِد بن َيزِيَد، َعْن آِمَنةَ بنِت ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َمْيُم
إِذَا ذَكََرَها فَلُْيَصلِّهَا، َولُْيْحِسنْ َصالَتهَا، :َعْن َرُجلٍ َنِسَي الصَّالةَ، حَتَّى طَلََعِت الشَّْمُس، أَْو غََرَبْت، َما كَفَّاَرُتَها؟ قَالَ

  ُه، فَذَِلَك كَفَّاَرتُُهَولَْيتََوضَّأْ، وَلُْيْحِسْن ُوُضوَء
الطَّرَاِئِفيُّ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن ُزَرْيقٍ الرَّاِسبِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ - ٢٠٥٨٢

َيا َرسُولَ اللَِّه، أَفِْتَنا : ، َعْن َمْيُموَنةَ بنتِ َسْعٍد، أَنََّها قَالَْتثنا َعْبُد الَْحِميِد بن َيزِيَد، َعْن آِمَنةَ بنِت ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ
  ِمْن كُلِّ َشْهرٍ ثَالثَةُ:فَقَالَ. َعنِ الصَّْومِ

  .مِ، كََما ُيَنقِّي الَْماُء الثَّْوَبأَيَّامٍ َمنِ اْستَطَاعَ أَنْ َيُصوَمُهنَّ، فَإِنَّ كُلَّ َيْومٍ ُيكَفُِّر َعْشَر َسيِّئَاٍت، َوإِنَُّه ُيَنقِّي ِمَن اِإلثْ
، ثنا َعْبدُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن ُزَرْيقٍ الرَّاِسبِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ - ٢٠٥٨٣

أَفِْتَنا َيا َرسُولَ اللَِّه، َعنِ : َعْن َمْيُموَنةَ بنِت َسْعٍد، أَنََّها قَالَْتالَْحِميِد بن َيزِيَد، َعْن آِمَنةَ بنِت ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ، 
  .َمْن أَكَلََها َوُهَو َيْعلَمُ أَنََّها َسَرقَةٌ، فَقَِد اْشتََرَك ِفي إِثْمِ سَارِِقَها:فَقَالَ. السَّرِقَة

ْسحَاُق بن ُزَرْيقِ الرَّاِسبِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا َعْبدُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا إِ - ٢٠٥٨٤



إِنََّها :فَقَالَ. أَفِْتَنا َعنِ الصََّدقَِة: الَْحِميِد بن َيزِيَد، َعْن آِمَنةَ بنِت ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َمْيُموَنةَ بنِت َسْعٍد، أَنََّها قَالَْت
  .َن النَّارِ، ِلَمْن أَْحَسَنَها َيْبتَِغي بَِها َوْجَه اللَِّه َعزَّ َوَجلََّحاجٌِب ِم
، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن ُزَرْيقِ الرَّاِسبِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ - ٢٠٥٨٥

َيا َرسُولَ اللَِّه، أَفِْتَنا َعنِ : َنةَ بنِت ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َمْيُموَنةَ بنِت َسْعٍد، أَنََّها قَالَْتالَْحِميِد بن َيزِيَد، َعْن آِم
  .طُْعَمةٌ َجاِهِليَّةٌ، َوقَْد أَغَْنى اللَُّه َعْنَها:فَقَالَ. الْكَلْبِ

نا إِْسحَاُق بن ُزَرْيقِ الرَّاِسبِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ث - ٢٠٥٨٦
  الَْحِميِد بن َيزِيَد، َعْن آِمَنةَ بنِت ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َمْيُموَنةَ بنِت َسْعدٍ،

َتُبلِّي أُصُولَ الشَّعْرِ، َوُتَنقِّي الَْبَشَر، فَإِنَّ مَثَلَ الَِّذيَن ال :فَقَالَ. الَْجنَاَبِة أَفِْتَنا َيا َرُسولَ اللَِّه َعنِ الُْغْسلِ ِمَن: أَنََّها قَالَْت
نََّها  وَأَْحِسُنوا الُْغْسلَ، فَإُِيْحِسُنونَ الُْغْسلَ، كََمثَلِ َشَجَرٍة أَصَاَبَها َماٌء، فَال َوَرقَُها ُيْنبُِت، َوال أَْصلَُها ُيْرَوى، فَاتَّقُوا اللََّه

ثَالثُ :كَْم َيكِْفي الرَّأَْس ِمَن الَْماِء َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: قُلُْت: قَالَْت. ِمَن اَألَماَنِة الَِّتي ُحمِّلُْتْم وَالسَّرَاِئرِ الَِّتي اْسُتوِدعُْتْم
  .َحفََناٍت

ُزَرْيقِ الرَّاِسبِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن  - ٢٠٥٨٧
َيا َرُسولَ اللَِّه، َهلْ َيأْكُلُ : قُلُْت: الَْحِميِد بن َيزِيَد، َعْن آِمَنةَ بنِت ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َمْيُموَنةَ بنِت َسْعٍد، قَالَْت

َما أُِحبُّ أَنْ َيْرقُدَ :َيا َرُسولَ اللَِّه، َهلْ َيرْقُُد الْجُُنُب؟ قَالَ: قُلُْت: قَالَْت. ال َيأْكُلُ َحتَّى َيتََوضَّأَ:أََحُدَنا َوُهَو جُُنٌب؟ قَالَ
  .الُمالسََّوُهَو ُجُنٌب حَتَّى َيتََوضَّأَ، َوُيْحِسَن ُوُضوَءُه، َوإِنِّي أَْخَشى أَنْ ُيَتَوفَّى، فَال َيْحضُُرُه جِبْرِيلُ َعلَْيِه 

، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن ُزَرْيقِ الرَّاِسبِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ - ٢٠٥٨٨
أَفِْتَنا َيا َرسُولَ اللَِّه، َعْن : نََّها قَالَْتالَْحِميِد بن َيزِيَد، َعْن آِمَنةَ بنِت ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َمْيُموَنةَ بنِت َسْعٍد، أَ

أَيَّةُ َساَعٍة ِهَي َيا َرُسولَ اللَِّه؟، : قُلُْت. ِفيَها َساَعةٌ ال َيْدُعو الَْعْبُد ِفيَها َربَّهُ إِال اسَْتَجابَ لَُه:قَالَ. َصالِة الُْجُمَعِة
  ذَِلَك ِحَني َيقُوُم اِإلَماُم:قَالَ

٢٠٥٨٩ -  

ْبِد الَْحِميِد بن ا أَْحَمُد بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن ُزَرْيقِ الرَّاسِبِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعَحدَّثََن
ا َيا َرسُولَ اللَِّه ِفي َرُجلٍ َسَها ِفي أَفِْتَن: َيزِيَد، َعْن آِمَنةَ بنِت ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َمْيُموَنةَ بنِت َسْعٍد، أَنََّها قَالَْت

َيْنَصرُِف، ثُمَّ َيقُوُم ِفي َصالِتهِ َحتَّى َيْعلََم كَمْ َصلَّى، فَإِنََّما ذَِلَك الَْوسْوَاُس َيعْرُِض لَهُ :َصالِتِه، فَال َيْدرِي كَمْ َصلَّى؟ قَالَ
  .فَُيَسهِّيِه َعْن َصالِتِه

النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن ُزَرْيقِ الرَّاِسبِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ٢٠٥٩٠
اللَِّه، ِممَّ  أَفِْتَنا َيا َرسُولَ: الَْحِميِد بن َيزِيَد، َعْن آِمَنةَ بنِت ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َمْيُموَنةَ بنِت َسْعٍد، أَنََّها قَالَْت

  .ِمْن أَثَرِ الَْبْولِ، فََمْن أَصَاَبُه بَْولٌ فَلَْيْغِسلُْه، فَإِنْ لَْم َيجِْد َماًء فَلَْيْمَسْحهُ بِتَُرابٍ طَيِّبٍ:َعذَاُب الْقَْبرِ؟، قَالَ
يُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا إِْسحَاُق بن ُزَرْيقِ الرَّاِسبِ - ٢٠٥٩١

أَفِْتَنا َيا َرسُولَ اللَِّه، َمْن لَمْ : الَْحِميِد بن َيزِيَد، َعْن آِمَنةَ بنِت ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َمْيُموَنةَ بنِت َسْعٍد، أَنََّها قَالَْت
  .لَهُ أَْجُر مَاِلِه َوِللُْمْنطَِلقِ أَْجُر َما احُْتِسَب ِمْن ذَِلَك:فَلَُه أَْجٌر أَْم ِللُْمْنطَِلقِ؟، قَالَ َيْغُز َوأَْعطَى مَالَُه ُيْغَزى َعلَْيِه،

ن حِيمِ بَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا الُْحَسْيُن بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، ثنا َعْبدُ الرَّ - ٢٠٥٩٢
  ُسلَْيَمانَ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ،



َمْيُموَنةَ بنِت سَْعٍد، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا الُْمَحارِبِيُّ، ِكالُهَما َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َعْن أَيُّوبَ بن َخاِلٍد، َعْن 
مَثَلُ الرَّاِفلَِة ِفي الزِّيَنِة، ِفي :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَسلََّم، قَالَْت َوكَاَنْت خَاِدًما ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  غَْيرِ أَْهِلَها، كََمثَلِ الظُّلَْمِة َيْوَم الْقَِياَمِة، ال نُوَر لَهَا
رِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد، َعْن ُموَسى بن َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبْي - ٢٠٥٩٣

َما ِمنِ امَْرأٍَة َتخُْرُج ِفي :ُعَبْيَدةَ، َعْن أَيُّوَب بن خَاِلٍد، َعْن َمْيُموَنةَ بنتِ َسْعٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .، فََيْنظُرُ الرِّجَالُ إِلَْيَها، إِال لَْم تََزلْ ِفي َسَخِط اللَِّه حَتَّى تَْرجَِع إِلَى َبْيتَِهاُشْهَرٍة ِمَن الطِّيبِ

  َمْيُموَنةُ بنُت أَبِي َعِسيبٍ َمْوالةُ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُمْنَتجُِع بن ُمْصَعبٍ الَْمازِنِيُّ، َحدَّثَنِي رَبِيَعةُ بن يَزِيَد، َحدَّثَنِي َميٌِّت، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثنا الْ - ٢٠٥٩٤

ِت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َعْن َمْيُموَنةَ بنِت َعِسيبٍ، َمْوالِة َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّ امَْرأَةً ِمْن َحرِيشٍ، أََت
. َيا َعاِئشَةُ، أَِعينِينِي بَِدْعَوٍة ِمْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُتَسكِّنِينِي أَوْ ُتطَمِّنِينِي: ِه َوَسلََّم َعلَى َبِعريٍ، فََناَدْتَعلَْي

لَُّهمَّ َداوِنِي بَِدوَاِئَك، َواْشفِنِي بِِشفَاِئَك، َوأَغْنِنِي َضِعي َيَدكَ الُْيمَْنى َعلَى فَُؤاَدِك، َوقُوِلي بِْسمِ اللَِّه ال:َوأَنَُّه قَالَ لََها
  بِفَْضِلَك َعْن َمْن ِسَواَك وَاْحِذْر َعنِّي

الَْمرْأَةَ كَاَنتْ  ِفي َهذَا الَْحِديِث أنَّ: َوأََرى أَنَّ َربِيَعةَ قَالَْت: فََدَعْوتُ بِِه فََوَجْدُتُه جَيًِّدا، قَالَ الُْمنَْتجُِع: قَالَ َربِيَعةُ. أَذَاَك
  .غَْيرِي

  َمْيُموَنةُ بنُت كَْرَدمٍ الثَّقَِفيَّةُ
طَّاِئِفيُّ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيْعلَى بن كَْعبٍ ال - ٢٠٥٩٥

َم، َنةَ بنِت كَْرَدمٍ، أَنََّها كَاَنْت رَِديَف أَبِيهَا، فََسِمَعْت أََباَها َيْسأَلُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّيزِيَد بن ِمقَْسمٍ، َعْن َمْيُمو
  بنذْرَِك، َحْيثُ َنذَْرَتأَْوفِ :ال، قَالَ: َهلْ بَِها َوثٌَن، أَْو طَاِغَيةٌ ُيْعَبُد؟قَالَ:فَقَالَ. إِنِّي َنذَْرُت ألَْنَحَرنَّ بُِبوَاَنةَ: فَقَالَ

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َمرَْوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن َعْبِد : َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َوالَْحْضَرِميُّ، قَاال - ٢٠٥٩٦
َيَسارِيَِّة، أَنَّ أََباهَا، لَِقيَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَِهَي اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الطَّائِِفيِّ، َعْن َمْيُموَنةَ بنِت كَْرَدمٍ الْ

: لَُهَهلْ بَِها َوثٌَن؟قَالَ :إِنِّي َنذَْرُت أَنْ أَْنَحَر بِبَُواَنةَ؟ فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرِديفَةٌ لَُه فََسأَلَُه، فَقَالَ
  .فَأَْوفِ بنذْرَِك، َحْيثُ َنذَْرَت:قَالَ. ال

ِه بن يَزِيدَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن الَْجْهمِ الشمرِيُّ، ثنا الْجَرَّاحُ بن َمْخلٍَد، ثنا أَُبو قَُتْيَبةَ، َعْن َعْبِد اللَّ - ٢٠٥٩٧
رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :نُت ِمقَْسمٍ، َعْن َمْيُموَنةَ بنِت كَْرَدمٍ، قَالَْتبن َضبَّةَ الطَّائِِفيُّ، َحدَّثَْتنِي َعمَِّتي َساَرةُ ب

  َوكَاَنْت أُْصُبُعُه الَِّتي َتِلي اإلِْبَهاَم لََها فَْصلٌ ِفي

  .الطَُّولِ َعلَى اإلِْبَهامِ، َيعْنِي ِمَن الرِّْجلِ
  أَبِي هَُرْيرَةَ َمْيُموَنةُ بنتُ ُصبَْيحٍ أُمُّ

نِي أَُبو كَِثريٍ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، ثنا أَُبو الْوَِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، ثنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َحدَّثَ - ٢٠٥٩٨
َوَما َعِلْمَت : ًنا َيْسَمُع بِي َوال يََرانِي إِال أَحَبَّنِي، قُلُْتَواللَِّه َما َخلََق اللَُّه ُمْؤِم: ثنا أَُبو ُهرَْيَرةَ، قَالَ: السَُّحيِْميُّ، قَالَ

، إِنَّ أُمِّي كَاَنِت اْمَرأَةً ُمْشرِكَةً، َوكُْنُت أَْدُعوَها إِلَى اِإلْسالمِ، فََتأَْبى َعلَيَّ، فََدَعْوُتَها ذَاتَ َيْومٍ: بِذَِلَك َيا أََبا هَُرْيَرةَ؟ قَالَ
: وَأََنا أَْبِكي، فَقُلُْتَرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أَكْرَُه، فَأََتْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  فَأَْسَمَعْتنِي ِفي

َها فَأَْسَمَعتْنِي ِفيَك َما أَكَْرُه، فَاْدُع اللََّه أَنْ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي كُْنُت أَْدُعو أُمِّي إِلَى اِإلْسالمِ، فَتَأَْبى َعلَيَّ، وَإِنِّي َدعَْوُت



فَخََرْجُت أَْعُدو أَُبشُِّرَها : قَالَ. اللَُّهمَّ اْهِد أُمَّ أَبِي هَُرْيرَةَ:فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. َيْهِدَي أُمَّ أَبِي ُهَريَْرةَ
ُت َخْشفَةَ ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا أََتْيُت الْبَاَب إِذَا ُهَو ُمَجاٍف فََسِمْعُت بَِخْضَخَضِة الَْماِء، َوَسِمْعبَِدْعَوِة َرُسولِ اللَّ

إِنِّي أَشَْهُد : ارَِها، فَقَالَْتَوفََتَحتِ الْبَاَب َولَبَِسْت ِدْرِعَها، َوَعجِلَْت َعلَى ِخَم. َيا أََبا هَُرْيرَةَ، كََما أَْنَت: فَقَالَْت. رِْجِلي
فََرجَْعُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبِكي ِمَن الْفََرحِ، كََما . أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه

  كُْنُت أَْبِكي ِمَن الُْحزْنِ،

. بِّبَُهْم إِلَْيَناِه، إِنَّ اللََّه قَْد أََجاَبَك ِفي أُمِّي، فَاْدعُ اللََّه أَنْ ُيَحبَِّبنِي َوأُمِّي إِلَى ِعَباِدِه الُْمْؤِمنَِني َوُيَحَيا َرسُولَ اللَّ: فَقُلُْت
  .َك الُْمْؤِمنَِني، وَأَِحبَُّهْم إِلَْيهَِمااللَُّهمَّ حَبِّْب َعْبَدَك، َوأََمَتَك إِلَى ِعبَاَد:فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َمارَِيةُ َجدَّةُ الُْمثَنَّى بن صَاِلحٍ َخاِدمِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه وسلم
َعيَّاشٍ، َعنِ الْمُثَنَّى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، ثنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الصَّفَّاُر، ثنا أَُبوُ َبكْرِ بن  - ٢٠٥٩٩

َما رَأَْيُت أَلَْيَن كَفًّا ِمْن َرُسولِ اللَّهِ :َصاِلحٍ، َعْن َجدَِّتِه َمارَِيةَ، َوكَاَنْت َخادًِما لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا الُْمَعلَّى بن أََسٍد الْعَمِّيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُحْمَرانَ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َحفُْص  - ٢٠٦٠٠
لَْيِه َوَسلََّم، حَتَّى طَأْطَأُْت لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع:اللَِّه بن َحبِيبٍ، َعْن أُمِّ ُسلَْيَمانَ، َعْن أُمَِّها، َعْن َجدَِّتَها مَارِيَةَ، قَالَْت

  .َصِعَد َحاِئطًا لَْيلَةَ فَرَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني
  ُملَْيكَةُ بنُت َعْمرٍو السَّْعِديَّة

بنتِ  لَْيكَةََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَْحَمُد بن ُيوُنَس، ثنا ُزهَْيٌر، َحدَّثَْتنِي اْمَرأَةٌ، ِمْن أَْهِلي، َعْن ُم - ٢٠٦٠١
: قَالَْت. اْشَتكَْيُت َوَجًعا ِفي َحلِْقي، فَأَتَْيُتَها فََوضََعْت ِلي َسْمَن َبقََرٍة: َعْمرٍو الزَّْيِديَِّة، ِمْن َولَِد زَْيِد اللَِّه بن َسْعٍد، قَالَْت

  ُنَها دََواٌء، وَلُُحوُمهَاأَلْبَاُنَها شِفَاٌء، َوَسْم:إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  َداٌء
  َمْرَيُم الَْمَغاِليَّةُ امَْرأَةُ ثَابِِت بن قَْيسِ بن َشمَّاسٍ

، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، ثنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن إِْسَحاَق - ٢٠٦٠٢
: َدَخلُْت َعلَى الرَُّبيِّعِ بنِت ُمَعوِِّذ بن َعفَْراَء، فَسَأَلْتَُها َعْن َشأْنَِها، قَالَْت: َولِيِد بن ُعَباَدةَ بن الصَّاِمِت، قَالَُعَباَدةَ بن الْ

ُه ِعدَّةٌ، إِال أَنْ َيكُونَ قَرِيَب َعْهدٍ لَْيَس َعلَْيِك ِمْن:كُْنُت ِعْنَد اْبنِ َعمٍّ ِلي، فَكَرِْهُتُه، فَاْخَتلَْعُت ِمْنُه، فَأََتْيُت ُعثَْمانَ، فَقَالَ
وَإِنََّما أََخذَ ذَِلَك ُعثَْمانُ َعْن قَْولِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَمرَْيمَ :بِِك فََتسَْتْبرِِئَني ِمْنهُ بَِحْيَضٍة، فَقَالَِت الرُّبَيُِّع

  .بن َشمَّاسٍ، فَاْخَتلَْعُت ِمْنُه الَْمَغاِليَِّة امَْرأَِة ثَابِِت بن قَْيسِ
  َباُب النُّوِن

  ُنْعَمى بنتُ َجْعفَرِ بن أَبِي طَاِلبٍ
فَّاُف، ثنا َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمِد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن الْفََرجِ، ثنا عَْبُد الْوَهَّابِ بن َعطَاٍء الَْخ - ٢٠٦٠٣

مَا :ْعفَرٍرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَْسَماَء بنِت ُعَمْيسٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلُنعَْمى بنتِ َجَعْبُد الَْمِلِك بن ُج
َنَعْمفََعَرَضْت َعلَْيِه :فَأَْرِقيهِْم؟ قَالَال، َولَِكنَُّهمْ ُتسْرُِع إِلَيْهُِم الَْعْيُن أَ: ِلي أََرى أَْجَساَم بين َجْعفَرٍ أَْنَضاَء أَبِهِمْ َحاَجةٌ؟قَالَْت

  .اْرِقيهِْم:كَالًما ال َبأْسَ بِِه، فَقَالَ
  ُنَوْيلَةُ بنُت ُمْسِلمٍ



ثََنا َحدَّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َرَجاُء بن ُمَحمٍَّد السَّقَِطيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْدرِيَس، - ٢٠٦٠٤
  إِبَْراهِيُم بن َجْعفَرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ نَُوْيلَةَ بنِت

نِ، ثُمَّ َجاَءَنا َمنْ َصلَّْيَنا الظُّْهَر أَوِ الَْعْصَر ِفي َمْسجِِد بين حَارِثَةَ، فَاْسَتقَْبلََنا َمْسجَِد إِيِلَياَء، فََصلَّْيَنا َركَْعَتْي: ُمْسِلمٍ، قَالَْت
لُ َمكَانَ النَِّساِء، وَالنَِّساُء َمكَانَ َحدِّثَُنا أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَِد اْستَقَْبلَ الْبَْيَت الْحََراَم، فََتحَوَّلَ الرَِّجاُي

َبْيَت الَْحَراَم، فََحدَّثَنِي َرُجلٌ ِمْن بين َحارِثَةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه الرَِّجالِ، فََصلَّْيَنا السَّْجَدَتْينِ الَْباِقيََتْينِ َوَنْحُن ُمْسَتقْبِلُونَ الْ
  .أُولَِئَك رَِجالٌ آَمُنوا بِالَْغْيبِ:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َنسِيكَةُ أُمُّ َعْمرِو بن ُجالسٍ

، ثنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن أَبِي زِيَاٍد الْقَطََوانِيُّ، ثنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ - ٢٠٦٠٥
إِنِّي لَِعْنَد عَاِئَشةَ، : ُموَسى، َعنِ ابَْراهِيَم بن إِْسَماعِيلَ، َعْن َحبِيَبةَ بنِت َسْمَعانَ، َعْن َنِسيكَةَ أُمِّ َعْمرِو بن ُجالسٍ، قَالَْت

الَْمْسجِِد، فََصلَّى  َشاةً لََها، فََدَخلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َيَدِه ُعَصيَّةٌ، فَأَلْقَاَها، ثُمَّ َهَوى إِلَى َوقَْد ذََبَحْت
ْيَناُه بَِصْحفٍَة ِفيَها ُخْبزُ َشِعريٍ، َوِفيَها ِكسَْرةٌ َهلْ ِمْن غََداٍء؟فَأََت:ِفيِه َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َهَوى إِلَى ِفَراشِِه، فَاْنبَطََح َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ

ذََبْحَنا شَاةً الَْيْوَم فََما : فَأََخذُْت ِقطَْعةً ِمَن الْكَرِشِ، وَإِنََّها لََتنَْهُشَها إِذْ قَالَْت: َوقَطِْعٌه ِمَن الْكَرِشِ، َوِفيَها الذِّرَاُع، قَالَ
  .ال، َبلْ كُلَُّها أُْمِسكَْت إِال َهذَا:َيقُولُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :قَالَْت. أَْمَسكَْنا غَْيَر َهذَا

  ُنَسْيَبةُ أُمُّ َعِطيَّةَ األَْنصَارِيَّةُ

  َنزَلَِت الَْبْصَرةَ َما أَسَْنَدتْ أُمُّ َعِطيَّةَ أََنسُ بن َماِلٍك، أُمُّ َعِطيَّةَ
بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ِسَنانٍ الَْعْوِفيُّ، ثنا َهمَّاُم بن َيْحَيى، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َحدَّثََنا َحفْصُ  -٢٠٦٠٦

َوَسلََّمفَأََمَرَنا أَنْ َنُغسِّلََها غَسَّلَْنا اْبَنةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أََنسِ بن َماِلٍك،،أَنَُّه كَانَ أََخذَ ذَِلَك، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
  .بِالسِّْدرِ ثَالثًا، َوإِال فََخْمًسا، وَإِال فَأَكْثََر ِمْن ذَِلَك، فَرَأَْيَنا أَنَّ أَكْثََر ِمْن ذَِلكَ َسْبًعا

  إِْسَماعِيلُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َجدَِّتهِ أُمُّ َعِطيَّةَ
ثنا : الْكَشِّيُّ، ثنا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، حِ َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ - ٢٠٦٠٧

لَمَّا َدَخلَ َرسُولُ :قَالَْتإِْسَماعِيلُ بن ُعثَْمانَ الَْعدَوِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعِطيَّةَ، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ َعِطيَّةَ، 
ابِ، فَقَاَم َعلَى الَْبابِ، فَسَلََّم، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ َجَمَع النَِّساَء ِفي بَْيٍت، ثُمَّ َبَعثَ إِلَْيَنا ُعَمَر بن الْخَطَّ

َوَسلََّم إِلَْيكُنَّ ألَُبايَِعكُنَّ َعلَى أَنْ ال َتْسرِقَْن، َوال َتْزنَِني، َوال َتقُْتلْنَ إِنِّي َرسُولُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ثُمَّ قَالَ
ْن خَارِجِ قَالَْت فَأَخَْرْجَنا أَْيِديَنا ِم أَْوالَدكُنَّ، َوال َتأِْتنيَ بُِبهَْتاٍن َتفْتَرِيَنُه َبْيَن أَْيِدَيكُنَّ وَأَْرجُِلكُنَّ، َوال تَْعِصيَنُه ِفي َمْعُروٍف،

َوأََمرََنا أَنْ َنخُْرَج ِفي الْعِيَدْينِ الَْعوَاِتَق َوالْحُيََّض، وََنَهاَنا أَنَّ َنْخُرَج ِفي َجنَاَزٍة أَوْ : الْبَابِ وَأَْخَرجَ َيدَُه، فََباَيْعنَاُه قَالَْت
  َنأِْتَي ُجُمَعةً، فَقُلُْت

  النَّْوُح: َما ال َتْعصِيَنُه، قَالَْت: لََها
  مَُّد بن سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَُمَح

َعْن أُمِّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعْن أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ سِريِيَن،  - ٢٠٦٠٨
اغِْسلُوَها ثَالثًا أَْو َخْمًسا أَْو أَكْثََر ِمْن ذَِلكَ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَُتُوفَِّيْت زَْيَنُب بنُت َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ:َعِطيَّةَ، قَالَْت

فَأَلْقَى نَّنِي، فَلَمَّا فََرغَْنا آذَنَّاُه، إِنْ رَأَْيُتنَّ، َواغِْسلَْنَها بَِماٍء َوِسْدرٍ، وَاْجَعلَْن ِفي اآلِخَرِة َشْيئًا ِمْن كَافُورٍ، فَإِذَا فََرغْتَن، فَائْذَ



  .وَالَْحقْوُ إَِزارٌ َصِغٌري: َجَعلَْنا َرأَْسَها ثَالثَةَ قُُروٍن وَأَْرَسلَْناُهنَّ ِمْن َخلِْفَها، قَالَْت: أَْشِعرَْنَها إِيَّاُه، قَالَْت: إِلَيَْنا َحقَْوُه، قَالَ
زَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، أَخَْبرَنِي أَيُّوُب السَّْختَِيانِيُّ،،أَنَّهُ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّ - ٢٠٦٠٩

أُمُّ َعِطيَّةَ ِمَن الالِتي بَاَيْعَن َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : كَاَنِت امَْرأَةٌ ِمَن اَألْنصَارِ، يُقَالُ لََها:َسِمَع اْبَن سِريِيَن، َيقُولُ
  .فََحدَّثَْتنَا، َوذَكََر َنْحَو َحِديِث َمْعَمرٍ. الَْبْصَرةَ تَُباِدرُ اْبًنا لََها، فَلَْم ُتْدرِكُُه َوَسلََّم قَِدَمِت
ن َعْبُد اللَِّه ب َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، ثنا - ٢٠٦١٠

أنا َماِلُك بن أََنسٍ، َعْن أَيُّوَب بن أَبِي َتِميَمةَ، : َعْبِد الَْحكَمِ، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، قَاال
  َصلَّى َدَخلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه: َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ األَْنَصارِيَِّة، قَالَْت

اغِْسلَْنَها ثَالثًا أَوْ َخْمًسا أَْو أَكْثََر ِمْن ذَِلكَ إِنْ رَأَْيُتنَّ ذَِلَك بَِماٍء َوِسْدرٍ، :ُتُوفَِّيُت ابَْنُتُه، فَقَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني
فَأَْعطَاَنا َحقَْوُه، . فَلَمَّا فََرغَْنا، آذَنَّاُه: قَالَْت. ، فَائْذَنَّنِيَواْجَعلَْن ِفي اآلِخَرِة كَافُوًرا أَْو َشْيئًا ِمْن كَافُورٍ، فَإِذَا فََرغُْتنَّ

  .َيْعنِي إِزَاَرُه . أَْشِعرَْنَها إِيَّاُه:فَقَالَ
، َعْن َيحَْيى بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِيِ اللَّْيثُ بن سَْعٍد - ٢٠٦١١

ُتُوفَِّيِت اْبَنةُ َرُسولِ : أَيُّوَب، َعْن َماِلِك بن أََنسٍ، َعْن أَيُّوَب السَّْختَِيانِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
لَْيَها، فََدَخلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْجَتَمعَْنا ِعْنَدَها، فََدَخلَْنا َع

آلِخَرِة كَافُوًرا أَْو َشْيئًا اغِْسلَْنَها ثَالثًا أَْو َخْمًسا أَْو أَكْثََر ِمْن ذَِلَك إِنْ َرأَْيُتنَّ ذَِلَك بِالَْماِء وَالسِّْدرِ، َواْجَعلَْن ِفي ا:فَقَالَ
  .أَْشعِْرَنَها إِيَّاُه:فَلَمَّا فََرغَْنا، آذَنَّاُه، فَأَلْقَى إِلَيَْنا َحقَْوُه، َوقَالَ. ، فَإِذَا فََرغُْتنَّ فَائْذَنَّنِيِمْن كَافُورٍ
بٍ الَْعبَّاَدانِيُّ، ثنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ح َوَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمَِّد بن حَْر - ٢٠٦١٢

ُتُوفَِّيْت إِْحَدى بناِت َرُسولِ : ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، ثنا أَيُّوُب، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت: ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، قَاال
  اغِْسلَْنَها ثَالثًا أَْو:ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَخََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّ

. ، فَإِذَا فََرغُْتنَّ، فَائْذَنَّنِيَخْمًسا أَْو أَكْثََر إِنْ َرأَْيُتنَّ ذَِلكَ بَِماٍء َوِسْدرٍ، َواْجَعلَْن ِفي اآلخَِرِة كَافُوًرا أَْو َشْيئًا ِمْن كَافُورٍ
  .أَْشِعرَْنَها إِيَّاُه:ُه، فَأَلْقَى إِلَْيَنا َحقَْوُه، َوقَالَفَلَمَّا فََرغَْنا آذَنَّا

، َعْن أَيُّوَب، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ - ٢٠٦١٣
َدَخلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن نَُغسَّلُ ابَْنَتُه، : ِطيَّةَ، قَالَْتَعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َع

وًرا أَوْ َشْيئًا ِمْن ِة كَافُاغِْسلَْنَها ثَالثًا أَْو َخْمًسا أَْو أَكْثََر ِمْن ذَِلَك، إِنْ َرأَْيُتنَّ ذَِلكَ بَِماٍء َوِسْدرٍ َواْجَعلَْن ِفي اآلخَِر:فَقَالَ
  .أَْشِعرَْنَها إِيَّاُه:فَلَمَّا فََرغَْنا، آذَنَّاُه، فَأَلْقَى إِلَْيَنا َحقَْوُه، فَقَالَ. كَافُورٍ، فَإِذَا فََرغُْتنَّ، فَائْذَنَّنِي

بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُمَحمَِّد بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الَْحجَّاُج بن الْمِْنَهالِ، ثنا َحمَّاُد - ٢٠٦١٤
ُتُوفَِّيْت بنتُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، أَنََّها قَالَْت

رِ ثَالثًا أَوْ َخْمًسا أَوْ أَكْثََر ِمْن ذَِلكَ إِنْ رَأَْيُتنَّ ذَِلَك، وَاْجَعلُوا ِفي آِخرِِهنِّ َشْيئًا ِمْن اغِْسلُوَها بِالَْماِء َوالسِّْد:َوَسلََّم
حَاَق التُّْسَترِيُّ، ثنا أَشِْعْرنََها إِيَّاُه، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْس:فَآذَنَّاُه، فَأَلْقَى َحقَْوُه، َوقَالَ. كَافُورٍ، فَإِذَا فََرغُْتنَّ، فَائْذَنَّنِي

  ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِينَ،

  .فَذَكََر َنْحوَُهأَتَاَنا أََتاَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وََنْحُن ُنَغسِّلُ اْبَنَتُه: َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
، َعنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحمِيِد، ثنا ُهَشْيٌم، أنا َمْنصُوُر بن َزاذَانَ - ٢٠٦١٥



َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ،  اْبنِ سِريِيَن، َوِهَشاُم بن َحسَّاٍن، َعْن َحفَْصةَ بنِت ِسريِيَن، َوَخاِلِد بن الَْحذَّاِء، َعْن
اغِْسلْنََها ثَالثًا أَْو :لَُتُوفَِّيتْ إِْحَدى بناِت النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََمرََنا أَنْ ُنَغسِّلََها بَِماٍء َوِسْدرٍ، َوقَا: قَالَْت

فَلَمَّا آذَنَّاُه، . ُتنَّ َواْجَعلَْن ِفي آِخرِِهنَّ كَافُوًرا أَْو شَْيئًا ِمْن كَافُورٍ، فَإِذَا فََرغُْتنَّ، فَائْذَنَّنِيَخْمًسا أَْو أَكْثََر ِمْن ذَِلكَ إِنْ رَأَْي
  .أَشِْعْرنََها إِيَّاُه:فَأَلْقَى إِلَْيَنا َحقَْوُه، فَقَالَ

الشَّْعثَاِء َعِليُّ بن الُْحَسْينِ، ثنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعْن ِهَشامٍ، َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثنا أَُبو  - ٢٠٦١٦
ُتُوفَِّيْت إِْحَدى بناِت النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرسُولُ : َوأَْشَعثَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت

نْ اغِْسلَْنَها بَِماٍء َوِسْدرٍ َواغِْسلَْنَها وِْتًرا ثَالثًا أَْو َخْمًسا َوإِنْ َرأَْيُتنَّ أَنْ َتزِْدنَ فَزِْدنَ، وَلَْيكُ:َعلَْيِه َوَسلََّماللَِّه َصلَّى اللَُّه 
  .أَشِْعْرنََها إِيَّاُه:قَالَثُمَّ أَلْقَى لََنا َحقَْوُه، فَ. ذَِلَك وِْتًرا وَاْجَعلَْن ِفي آِخرِِه كَافُوًرا أَْو شَْيئًا ِمْن كَافُورٍ

، َعْن َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، ثنا َزْيدُ بن إِبَْراهِيَم التُّْستَرِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن ِسريِيَن - ٢٠٦١٧
  أُمِّ َعِطيَّةَ،

َوَسلََّمفَأََمَرَنا أَنْ ُنَغسِّلََها ثَالثًا، أَوْ َخْمًسا، أَوْ أَكْثََر ِمْن ذَِلَك، إِنْ  ُتُوفَِّيتْ إِْحَدى بناِت النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: قَالَْت
  .رَأَْيُتنَُّه َوأَنْ َتْجَعلََن ِفي الَْغْسلَِة اآلِخَرِة َشْيئًا ِمْن كَافُورٍ َوِسْدرٍ

مَُّد بن الُْمِغَريِة، ثنا النُّْعَمانُ بن َعْبِد السَّالمِ، ثنا َسِعيدُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ، ثنا ُمَح - ٢٠٦١٨
. ُتُوفَِّيِت اْبَنةُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَُخو أَبِي ُحرَّةَ، ثنا ُمَحمَُّد بن سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت

ْيئًا ِمْن كَافُورٍ، نََها ثَالثًا، أَْو َخْمسًا، أَْو أَكْثََر ِمْن ذَِلَك، إِنْ رَأَْيُتنَّ ذَِلَك بَِماٍء َوِسْدرٍ، وَاْجَعلَْن ِفي اآلِخَرِة َشاغِْسلْ: فَقَالَ
  .رَْنَها إِيَّاُهأَْشِع:فَلَمَّا فََرغَْنا آذَنَّاُه، فَأَلْقَى إِلَْيَنا َحقَْوُه، فَقَالَ. فَإِذَا فََرغُْتنَّ فَائْذَنَّنِي

ثنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، ثنا َحمَّادُ : َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، َوُمَحمَُّد بن ُمَعاذٍ الَْحلَبِيُّ، قَاال - ٢٠٦١٩
ُتُوفَِّيْت بنتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ : يَّةَ، قَالَْتبن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، َوحَبِيبٍ، َوِهَشامٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِط

ِهنَّ َشْيئًا اغِْسلَْنَها بِالَْماِء َوالسِّْدرِ ثَالثًا، أَْو َخْمًسا، أَْو أَكْثََر ِمْن ذَِلَك، إِنْ رَأَْيُتنَّ، وَاْجَعلَْن ِفي آِخرِ:َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
َوقَالَتْ : قَالَ أَيُّوُب. أَْشعِْرَنَها إِيَّاُه:فَآذَنَّاُه، فَأَلْقَى إِلَيَْنا َحقَْوُه، فَقَالَ: قَالَْت. ُتنَّ، فَائْذَنَّنِيِمْن كَافُورٍ، فَإِذَا فََرغْ

  .َتْغِسلْنََها ثَالثًا، أَْو َخْمسًا، أَْو َسبًْعا، وَاْجَعلَْن لََها ثَالثَةَ قُُروٍن:بِقَصٍَّة
  َحدَّثَنَا - ٢٠٦٢٠

َعيِْثيُّ، ثنا اْبنُ بن ُمَحمٍَّد الْجََوارِبِيُّ الَْواسِِطيُّ، ثنا إِْبَراهِيُم بن َراِشٍد اَألَدِميُّ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحْمَزةَ الشُّ أَْحَمُد
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَخلَ َعلَْيَنا وََنْحُن ُتُوفَِّيِت اْبَنةُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ: َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت

أَشِْعْرنََها :فَلَمَّا فََرغَْنا آذَنَّاُه فَأَلْقَى إِلَْيَنا َحقَْوُه، فَقَالَ. اغِْسلَْنَها ثَالثًا، أَْو خَْمًسا، فَإِذَا فََرغُْتنَّ، فَائْذَنَّنِي:ُنَغسِّلَُها، فَقَالَ
 بن َجمِيلٍ اَألصَْبَهانِيُّ، أنا أَْحَمُد بن َمنِيعٍ، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أَْخبََرَنا اْبُن َعْوٍن، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن إِيَّاُه، َحدَّثََنا إِْسحَاُق

  .أُمِّ َعِطيَّةَ، َرفََعُه َنحًْوا ِمْنُه
  باب

ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َحدَّثَْتَنا أُمُّ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، أنا - ٢٠٦٢١
َوقَْد غََزْوُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غََزوَاٍت، كُنَّا َنقُوُم َعلَى الْكَلَْمى، وَُنَداوِي : َعِطيَّةَ األَْنَصارِيَّةُ، قَالَْت

فََسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى : سُولَ اللَِّه، إِْحدَاَنا َتْخُرُج َمعَ النَّاسِ َيْوَم الِْفطْرِ، َوَيْوَم النَّحْرِ، قَالَْتَيا َر: الْجَْرَحى، فَقُلُْت
َيا : قُلُْت. ْعَوةَ الُْمْسِلِمَنيُتخْرِْجَن الْعََواِتَق، َوذََواتَ الُْخدُورِ، وَالُْحيََّض، فََيْشَهْدنَ الَْخيَْر، َوَد:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ



  ُتلْبِسَُها أُخُْتَها ِمْن ثَْوبِهَا:َرسُولَ اللَِّه، إِْحَداَنا ال َيكُونُ لََها ثَْوٌب؟ قَالَ
ُنَس، َوِهَشامٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، َويُو - ٢٠٦٢٢

  َوَحبِيبٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِينَ،

: فَِقيلَ. أَمََرَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُنْخرِجَ الْعََواِتَق، َوذََواَت الُْخدُورِ:َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، أَنََّها قَالَْت
ِلُتلْبِْسَها : قَالَ. َيا َرُسولَ اللَِّه إِْحدَاَنا ال َيكُونُ لََها ثَْوٌب: فَقُلَْنا. َخْيَر َوَدْعَوةَ الُْمْسِلِمَنيَنَعْم، َيْشَهْدنُ الْ: َوالْحُيَُّض؟ قَالَ

ْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، ْيٌم، َعأُخُْتَها طَاِئفَةً ِمْن ثَْوبَِها، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، ثنا ُهَش
  .َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، َعنِ لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه

ى، َوُعثَْمانُ بن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّ - ٢٠٦٢٣
ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، َويُوُنَس، َوَحبِيبٍ، َوِهَشامٍ، : ثنا إِبَْراِهيُم بن أَبِي ُسوَْيٍد، قَاال: ُعَمَر الضَّبِّيُّ، قَاال

ُنخْرَِج : سُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْأََمرََنا َر: َوَيْحَيى بن َعِتيقٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
َيا َرُسولَ : قَالَِت امَْرأَةٌ. َيشَْهْدنَ الَْخْيَر َوَدْعَوةَ الُْمْسِلِمَني:َوالْحُيَُّض؟ فَقَالَ: فَِقيلَ. الْعََواِتَق، َوذََواَت الُْخدُورِ َيْوَم الْعِيِد

  .ُتلْبُِسَها َصاِحَبُتَها طَاِئفَةً ِمْن ثَْوبَِها:دَاَنا ثَْوٌب كَْيَف َتصَْنُع؟ قَالَاللَِّه، إِنْ لَْم َتكُْن ِإلْح
بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا ُهَشْيٌم، أنا َمْنصُوُر بن زَاذَانَ، َعْن ُمَحمَِّد  - ٢٠٦٢٤

  ُيْخرِجُ اَألْبكَاَر وَالَْعوَاِتَق َوذََواَت الُْخدُورِ:أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ :ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ

إِنْ لَمْ : ْت إِْحَداُهنََّني، فَقَالََوالْحُيََّض ِفي الْعِيَدْينِ، فَأَمَّا الْحُيَُّض، فََيْعَتزِلَْن الُْمَصلَّى، َوَيْشَهْدنَ الَْخْيَر َوَدْعَوةَ الُْمْسِلِم
  فَلُْتِعْرَها أُْختَُها ِمْن َجالبِيبِهَا: َيكُْن ِإلْحَداُهنَّ جِلَْباٌب؟ قَالَ

  َباُب النُّوِن
  َباٌب

ْن أُمِّ َعِطيَّةَ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى بن ُمَعاٍذ الَْعْنبَرِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َع - ٢٠٦٢٥
وُُنخْرُِج الْحُيََّض َوالْعََواِتَق َوذََواَت الُْخدُورِ، فَأَمَّا الُْحيَُّض، فََيْشَهْدنَ َجَماَعةَ : أََمَرَنا بِالُْخرُوجِ ِفي الِْعيَدْينِ:قَالَْت

  .الُْمْسِلِمَني َوَدْعَوتَُهْم َوَيْعتَزِلَْن َصالِتهِْم
َمانُ بن أَْحَمَد الْوَاسِِطيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا حَْيُدونُ بن َعْبِد اللَِّه أَُبو حَْيَدَرةَ، ثنا ِصلَةُ بن َحدَّثََنا النُّْع - ٢٠٦٢٦

يَدْينِ ذََواتَ كُنَّاُنْؤَمرُ بِالُْخرُوجِ ِفي الِْع: ُسلَْيَمانَ، ثنا أَْشَعثُ بن َعْبِد الَْمِلِك، ثنا ُمَحمَُّد بن سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
  .الُْخدُورِ وَالُْحيََّض، فَأَمَّا الُْحيَُّض فََيْشَهْدنَ ُمَصلًّى الُْمْسِلِمَني

ِه، ثنا أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن أَْحَمَد الْجََوارِبِيُّ الَْواسِِطيُّ، ثنا أَُبو َمْحذُوَرةَ ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد اللَّ - ٢٠٦٢٧
أََمَرَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى :طَّيَاِلِسيُّ، ثنا الَْحكَُم بن َعِطيَّةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ األَْنصَارِيَِّة، قَالَْتَداُوَد ال

  .فَأَمَّا الُْحيَُّض فََيْشَهْدنَ ُمَصلًّى الُْمْسِلِمَنياللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنُْنْخرَِج الَْعوَاِتَق، َوذَوَاِت الُْخُدورِ، َوالْحُيََّض َيْوَم الِْعيِد، 
  َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ، ثنا ُيوُسفُ بن ُموَسى الْقَطَّانُ، ثنا جَرِيٌر، عَْن - ٢٠٦٢٨

أَمََرَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُنْخرَِج ِفي الْعِيَدْينِ :أَْشَعثَ بن سَوَّارٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
  .ذََواِت الُْخدُورِ، وَالُْحيََّض َيشَْهْدنَ َمَع الُْمْسِلِمَني َدْعَوَتُهْم َوَصالتُُهْم، َوَتعَْتزِلَ الُْحيَّضُ الصَّالةَ

  َباٌب



ى بن ُمَعاِذ بن ُمَعاٍذ الَْعنَْبرِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّ - ٢٠٦٢٩
غَْيُر أُمِّ ُسلَْيمٍ، َوأُمُّ فََما َوفَّْت ِمنَّا امَْرأَةٌ، :َوذَكَْرُت َبْيَعةَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت: َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، أَنََّها قَالَْت

  .كُلْثُومٍ، وَ اْمَرأَةُ ُمَعاِذ بن أَبِي َسْبَرةَ
ْن َسِعيِد بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن الُْمِغَريِة، ثنا النُّْعَمانُ بن َعْبِد السَّالمِ، َع - ٢٠٦٣٠

أََخذَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى :َحمَُّد بن سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ األَْنَصارِيَِّة، قَالَْتَعْبِد الرَّْحَمنِ، ثنا ُم
  .النَِّساِء، ِفيَما أََخذَ أَنْ ال َيُنْحَن، فََما َوفَّى ِمْنُهنَّ، إِال فُالَنةُ وَفُالَنةُ َوأُمُّ فُالٍن

  َباٌب
صُوُر بن دَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا َسِعيُد بن مَْنُصورٍ، ثنا ُهَشْيٌم، ثنا غَْيُر وَاِحٍد ِمنُْهْم َمْنَح - ٢٠٦٣١

  جََنائِزِ، َولَمْ ُيْعَزْم َعلَْيَناُنهِيَنا َعنِ اتِّبَاعِ الْ:َزاذَانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َوِهَشاٌم، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
َعِطيَّةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن، َعْن أُمِّ  - ٢٠٦٣٢

  ُنهِيَنا َعنِ اتِّبَاعِ الَْجنَاِئزِ، َولَْم:قَالَْت

  .ُيْعَزْم َعلَْيَنا
وَب، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاقِ التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن أَيُّ - ٢٠٦٣٣

  .َعلَْيَناقَالَْت أُمُّ َعِطيَّةَكُنَّا ُننَْهى َعنِ اتِّبَاعِ الَْجنَاِئزِ، وَلَْم ُيْعَزْم : ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، قَالَ
، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى بن ُمَعاِذ بن ُمَعاٍذ الَْعنَْبرِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن َعْوٍن، َعْن ُمَحمٍَّد - ٢٠٦٣٤

  .ُنهِيَنا َعنِ اتَِّباعِ الَْجنَاِئزِ، َولَْم يُْعَزْم َعلَْيَنا:َعِطيَّةَ، قَالَْت
  َباٌب

الْقَطَّانُ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُنصيَرْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن بِاللٍ، ثنا ِعْمَرانُ - ٢٠٦٣٥
ال َيِحلُّ :لَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت

  .الْمرَأٍَة ُتْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلخِرِ، أَنْ ُتِحدَّ فَْوقَ ثَالثَِة أَيَّامٍ إِال َعلَى زَْوجٍ
، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب - ٢٠٦٣٦

ٍك، أَْو قَالَتْ أُِمْرَنا أَنْ ال َنلَْبَس ِفي اِإلْحَداِد الثِّيَاَب الُْمَصبََّغةَ، إِال الَْعْصَب، َوأُمْرَِنا أَنْ ال ُنِحدَّ َعلَى َهاِل:َعِطيَّةَ، قَالَْت
  .ال نََمسَّ ِطيبًا، إِال أَدَْناُه للطُّْهرِ الْكُْسِت، َواَألظْفَارِ َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَالٍث، إِال الزَّْوَج، َوأُمِْرَنا أَنْ

ريِيَن، َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا بِْشُر بن الْمُفَضَّلِ، ثنا َسلََمةُ بن َعلْقََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِس - ٢٠٦٣٧
  لَمَّا كَانَ ِفي الثَّاِلِث َدَعْتُتُوفَِّي اْبٌن ُألمِّ َعِطيَّةَ، فَ: قَالَ

  إِنَّاُنهِيَنا أَنْ ُنِحدَّ َعلَى َميٍِّت أَكْثََر ِمْن ثَالِث لََيالٍ إِال َعلَى َزْوجٍ: بُِصفَْرٍة، فََتَمسََّحْت بِهَا، فَقَالَْت
َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن، َعْن أُمِّ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن - ٢٠٦٣٨

  .لَْم َنكُْن َنَرى الصُّفَْرةَ، وَالْكُْدَرةَ َشْيئًا:َعِطيَّةَ، قَالَْت
عَزِيزِ بن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْحَسْينِ الصَّابُونِيُّ التُّْستَرِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن ُمْدرٍِك، ثنا َعْبُد الْ - ٢٠٦٣٩

إِنَّ :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْقَُرِشيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ الْقَافَالنِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
  .اللََّه ال َيقَْبلُ َصالةَ، َمْن ال ُيصِيُب أَْنفَهُ اَألْرَض

  َحفَْصةُ بنُت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ



َحفَْصةُ بنتُ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َحسَّاٍن، َحدَّثَتَْنا  - ٢٠٦٤٠
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبَع غََزوَاٍت، أَْخلُفُُهْم ِفي رَِحاِلهِْم، َوأَْصَنُع لَُهمُ  غَزَْوُت َمَع النَّبِيِّ:ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت

  .الطََّعاَم، وَأَْجُبُر َعلَى الَْجرِيحِ، َوأَُداوِي الْمَرِيَض
لرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد ا - ٢٠٦٤١

غََزْوُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبَع غَزََواٍت، أَْخلُفُُهْم ِفي :َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
  .َداوِي الْجَْرَحى، َوأَقُوُم َعلَى الَْمرِيضِرِحَاِلهِْم، وَأَْصَنُع لَُهُم الطََّعاَم، وَأُ

  َباٌب
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم - ٢٠٦٤٢

قَِدَمْت َعلَْيَنا أُمُّ َعِطيَّةَ اَألْنَصارِيَّةُ : الدَّبَرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن َحفَْصةَ بنتِ ِسريِيَن، قَالَْت
أََمرََنا أَنْ ُنخْرَِج ِفي الْعِيَدْينِ الَْعوَاِتَق، َوذَوَاتِ :بِأَبِي ُهَو َوأُمِّي، َتْعنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َبْصرَةَ، فَقَالَْتالْ

  .َر، َوَدْعَوةَ الُْمْسِلِمَنيالُْخدُورِ، وَالُْحيََّض، فَأَمَّا الْحُيَُّض فََيْعَتزِلَْن الُْمَصلَّى، َوَيشَْهْدنَ الَْخْي
ي َحفَْصةُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ثنا َزاِئَدةُ، ثنا ِهَشاُم بن َحسَّاٍن، َحدَّثَتْنِ - ٢٠٦٤٣

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَبِي َوأُمِّي أَنْ ُنخْرَِجُهنَّ َيْوَم الِْفطْرِ، َوَيْومَ أَمََرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا:بنُت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
. فَأَمَّا الْحُيَُّض فََيْعَتزِلَْن الُْمَصلَّى، َوَيْشَهْدنَ الَْخْيَر َوَدْعَوةَ الُْمْسِلِمَني: النَّْحرِ الَْعوَاِتَق، َوذَوَاِت الُْخُدورِ َوالْحُيََّض، قَالَْت

َسِمْعُت ُمَحمًَّدا، : قَالَ ِهَشاٌم. ُتلْبُِسَها أُْخُتَها ِمْن جِلْبَابَِها:أَفََرأَْيتَ إِْحَداُهنَّ ال َيكُونُ لََها الْجِلْبَاُب؟ قَالَ: فَقُلَْنا: الَْتقَ
َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، ثنا َيذْكُُرُه َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، َولَِكنِّي ِلَحِديثِ َحفَْصةَ أَْحفَظُ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن 

َوَسلََّم ِمثْلَُه، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ  ُهَشْيٌم، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا أَُبو أَُساَمةَ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن َحفَْصةَ بنتِ ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ،  بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ
  َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .َوَسلََّم ِمثْلَُه 
بَّاٍد الْكَْرمَانِيُّ، ثنا َيْحَيى بن أَبِي ُبكَيْرٍ، ثنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى اِإلصْطَخْرِيُّ، ثنا إِبَْراهِيُم بن َع - ٢٠٦٤٤

أََمَرَنا :، قَالَْتَجْعفَرٍ الرَّازِيُّ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن َحفَْصةَ بنِت ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ
َم أَنْ ُنخْرَِج َيْوَم الِْفطْرِ الَْعوَاِتَق، َوذَوَاِت الُْخُدورِ، َوالْحُيََّض، فَأَمَّا الْحُيَُّض فََيْعتَزِلَْن َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َس لََها جِلَْباٌب؟ َيا َرسُولَ اللَِّه، فَإِذَا كَاَنتْ إِْحدَاَنا لَْي: فَقَالَِت امَْرأَةٌ. الصَّالةَ، َوَيْشَهْدنَ الَْخْيَر، َوَدْعَوةَ الُْمْسِلِمَني
  .ُتلْبُِسَها أُْخُتَها جِلَْباَبَها:قَالَ

 َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زَُهْيٌر، ثنا َعاِصٌم اَألْحَولُ، َعْن َحفَْصةَ بنِت - ٢٠٦٤٥
َوالْحُيَُّض َيْخُرْجَن فََيكُنَّ :قَالَْت. لُْخُروجِ ِفي الْعِيَدْينِ، وَالُْمَحيَّاةُ، َوالْبِكُْركُنَّا ُنْؤَمُر بِا:ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت

  .َخلَْف النَّاسِ ُيكَبِّْرنَ َمعَ النَّاسِ
َيانُ، َعْن أَيُّوبَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا ُسفْ - ٢٠٦٤٦

َسأَلُْت أُمَّ َعِطيَّةَ، َهلِ َسِمْعِت َهذَا ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : السَّخِْتَيانِيِّ، َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، قَالَْت
َوكَاَنْت إِذَا َحدَّثَْت َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى . نََعْم بِأَبِي: قَالَْتَيْعنِي ِفي الَْمرْأَِة ال َيكُونُ لََها جِلَْباٌب َهلْ َتشَْهُد الِْعيَد؟ 

  أَخْرُِجوا الْعََواِتقَ،:بِأَبِي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت



ِعيَد، َوَدْعَوةَ الُْمْسِلِمَني، َويَْعَتزِلَْن الُْحيَُّض ُمَصلًّى الُْمْسِلِمَني، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن َجِميلِ َوذََواتِ الُْخدُورِ، فَلَْيشَْهْدنَ الْ
  .بنْحوِِه  َعِطيَّةَ،اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا أَْحَمدُ بن َمنِيعٍ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، ثنا أَيُّوُب، َعْن َحفَْصةَ بنتِ ِسريِيَن، َعْن أُمِّ

َحَسُن بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، ثنا  - ٢٠٦٤٧
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنْخُرجَ أَمََرَنا َرُسولُ :َصاِلحٍ، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ، َعْن َحفَْصةَ بنتِ ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ

َوالْحُيَُّض :َوالْحُيَُّض؟ قَالَْت: فَقَالَِت اْمَرأَةٌ ُألمِّ َعِطيَّةَ: قَالَْت حَفَْصةُ. َيْوَم الْعِيَدْينِ، َحتَّى َتخُْرَج الْجََوارِي َوالْعََواِتُق
  .كُْرنَ اللََّهَيْخُرْجُن فََيْعَتزِلَْن الُْمَصلَّى، َوَيذْ

  باب
بنِت  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن َحفَْصةَ - ٢٠٦٤٨

أُمُّ ُسلَْيمٍ، َوأُمُّ : ال َنُنوَح، فََما َوفَّى ِمْنُهنَّ غَْيُر َخْمسٍ أََخذَ َعلَْيَنا ِفي الَْبْيَعِة عِْنَد الَْبْيَعِة أَنْ:ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
  .الَْعالِء، َوبِْنتُ أَبِي َسبَْرةَ، َوأُمُّ ُمَعاٍذ بنُت أَبِي سَْبَرةَ، َواْمَرأَةٌ أُخَْرى

ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا عَْبُد الَْوارِِث، ثنا أَيُّوُب، : االَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، وَأَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، قَ - ٢٠٦٤٩
بَاَيْعَنا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقََرأَ َعلَْيَنا أَنْ ال ُتْشرِكَْن بِاللَّهِ :َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت

  ْوحِ، فَقََبَضِتَشْيئًا، َوَنهَاَنا َعنِ النَّ

مَّ َرجََعْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ فُالَنةَ أَسَْعَدتْنِي وَأََنا أُرِيُد أَنْ أَْجزَِيَها، فَلَْم َيقُلْ لََها َشْيئًا، فَذَهََبْت، ثُ: اْمَرأَةٌ مِنَّا َيدََها، فَقَالَْت
  .أُمَّ الَْعالِء َوبِْنَت أَبِي سَْبَرةَ َوامَْرأَةَ ُمَعاٍذفََما َوفَّْت ِمنَّا اْمَرأَةٌ إِال أُمَّ ُسلَْيمٍ َو: قَالَْت

َصةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ثنا َزاِئَدةُ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن َحفْ - ٢٠٦٥٠
  .ا ِفيَماأََخذَ َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد الَْبْيَعةِ أَنْ ال َننُوَحكَانَ ِفيَم: بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت

َعْن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا سَِعيُد بن حَفْصٍ النُّفَْيِليُّ، ثنا زَُهْيٌر، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ، - ٢٠٦٥١
بَاَيْعَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَانَ ِفيَما أَمََرَنا بِالَْمْعُروِف أَنْ ال :ةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْتَحفَْص

َك حَتَّى أَْسِعَدُهنَّ، قَالَْت فَأَْسَعْدُتُهنَّ، ثُمَّ بَاَيَعْتُه، َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ آلَ فُالٍن أَْسَعَدتْنِي، فَلَْن أَُبايَِع: َنُنوَح، فَقَالَِت امَْرأَةٌ
  .فَلَْم َتِف ِمنَّا امَْرأَةٌ غَْيرِي َوأُمُّ ُسلَْيمٍ: قَالَْت

ْسَترِيُّ، ثنا َيْحَيى َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّ - ٢٠٦٥٢
َوال يَْعِصيَنَك : "ِفي قَْوِلِه: ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ، َعْن َحفَْصةَ بنتِ ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ: الِْحمَّانِيُّ، قَاال
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني بَاَيْعَناهُ أَنْ ال نَْعِصيَنُه ِفي ِمْنُه النَّْوُح، قُلُْت ِللنَّبِيِّ: قَالَْت] ١٢املمتحنة آية "[ِفي َمْعُروٍف

  .َيا َرُسولَ اللَِّه، إِال آلَ فُالٍن: َمْعُروٍف
  َباٌب

ثنا َعارٌِم أَُبو َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الْقَاِضي، ثنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ،  - ٢٠٦٥٣
كُنَّا نُْنَهى أَنْ ُنِحدَّ َعلَى :ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت: النُّْعَماِن، قَاال

َوقَْد َرخََّص لَُهنَّ ِحَني :قَالَْت. غًا إِال ثَْوَب َعْصبٍَميٍِّت فَْوَق ثَالٍث، ال َنَتطَيَُّب، َوال َنكَْتِحلُ، َوال َنلَْبُس ثَوًْبا َمْصُبو
  .َيْغَتِسلَْن ِفي الطُّْهرِ ِفي الْقُْسِط، َواَألظْفَارِ

بِي َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَ - ٢٠٦٥٤
الُْمَتَوفَّى َعْنَها َزْوجَُها، ال :ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن َحفَْصةَ بنتِ ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت: ُعَمَر الَْعَدنِيُّ، قَاال



. غًا إِال ثَْوَب َعْصبٍ، َوال َتطَيَُّبُتِحدُّ َعلَى َميٍِّت، إِال َعلَى َزْوجٍ َوال َتكَْتِحلُ، َوال َتخَْتِضُب، َوال َتلَْبُس ثَْوًبا َمْصُبو
  .َوقَالَ ِهَشاٌم، َعْن َحفَْصةَ، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

بن إِْسَحاقَ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن - ٢٠٦٥٥
قَالَ : ثنا عَْبُد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت: أَبِي َشْيَبةَ، قَاال

َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَالٍث، إِال الْمَْرأَةُ، فَإِنََّها ُتِحدُّ َعلَى َزْوجَِها أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ ال ُيَحدُّ :َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َوَعْشًرا، َوال َتلَْبُس ثَْوبًا

ارٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد َمْصُبوغًا إِال ثَْوَب َعْصبٍ، َوال َتكَْتِحلُ، َوال َتطَيَُّب، إِال عِْنَد أَْدَنى طُْهرَِها، َتطَيَُّب بِقُْسٍط َوأَظْفَ
ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أنا : الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُعَبْيٍد، ح َوَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َجِميلٍ اَألْصبََهانِيُّ، أنا أَحَْمُد بن َمنِيعٍ، قَاال

ال َيِحلُّ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْتِهَشاُم بن َحسَّاٍن، َعْن َحفَْصةَ بنِت ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَ
  .فَذَكََر َنْحَوُه. الْمرَأٍَة ُتْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلخِرِ، أَنْ ُتِحدَّ فَْوقَ ثَالٍث، إِال َعلَى َزْوجٍ

ثنا َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيمَ الدَّْوَرِقيُّ، ثنا َيْحَيى بن أَبِي ُبكَيْرٍ، ثنا َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ،  - ٢٠٦٥٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت

ُس ثَوًْبا َمْصُبوغًا، دُّ الْمَْرأَةُ فَْوَق ثَالثَِة أَيَّامٍ، إِال َعلَى زَْوجَِها، فَإِنََّها ُتِحدُّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشًْرا، َوال َتلَْبال ُتِح:َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َها بَْعَدُه ِمْن قُْسٍط، أَْو أَظْفَارٍإِال ثَْوًبا َمْغسُوال َوال َتكَْتِحلُ َوال َتْخَتِضُب، َوال َتَمسُّ ِطيًبا، إِال إِذَا طَهَُرْت ِمْن َحْيِض

  َباٌب
َماعِيلَ َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن إِْس - ٢٠٦٥٧

  .ُنهِيَنا َعنِ اتِّبَاعِ الَْجَناِئزِ، وَلَْم ُيْعَزْم َعلَْيَنا:الَْتبن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن - ٢٠٦٥٨

  .ا نُْنَهى َعنِ اتِّبَاعِ الَْجنَاِئزِ، وَلَْم ُيْعَزْم َعلَْيَناكُنَّ:َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
َصةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ثنا زَاِئدَةُ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن َحفْ - ٢٠٦٥٩

ا َعنِ اتِّبَاعِ الَْجنَاِئزِ، وَلَْم ُيْعَزْم َعلَْيَنا، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعِليٍّ الصَّائِغُ، ثنا سَِعيدُ نُهِيَن:بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
امٍ، ثنا َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن غَنَّ. بن َمْنُصورٍ، ثنا ُهَشْيٌم، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن َحفَْصةَ بنِت ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، ِمثْلَُه

  .أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن ِهَشامٍ، َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، ِمثْلَُه
َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي إِْسَحاقَ الْفََزارِيِّ، - ٢٠٦٦٠

  .َنهَاَنا َعنِ اتِّبَاعِ الَْجَناِئزِ، وَلَْم َيْعزِْم َعلَْيَنا:َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أُمِّ الُْهذَْيلِ، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
  باب

ِسِطيُّ، ح َوَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْمُرو بن َعْوٍف الْوَا - ٢٠٦٦١
هِ ثنا خَاِلدُ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّ: َوْهُب بن َبِقيَّةَ، قَاال
ال، إِال َشْيٌء َبَعثَْت بِِه إِلَيَْنا ُنَسْيَبةُ َوِهَي أُمُّ : َهلْ ِعْنَدكِ َشْيٌء؟قَالَْت:َم َدَخلَ َعلَى َعاِئَشةَ، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  إِنََّها قَدْ َبلََغْت َمِحلِّهَا:َعِطيَّةَ ِمَن الشَّاِة الَِّتي َبَعثَْت بَِها إِلَْيَها ِمَن الصََّدقَِة، قَالَ
٢٠٦٦٢ -  



َحذَّاُء، َعْن َحفَْصةَ بنتِ ثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الْحَُبابِ، ثنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، ثنا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، ثنا خَاِلدٌ الَْحدَّ
ال، إِال ِمَن الشَّاةِ : عِْنَدِك َشْيٌء ُتطِْعِمينِي؟قَالَْت:ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلَعاِئَشةَ

  .هَاِتيِه فَقَْد َبلََغْت َمِحلَِّها:الَِّتي َبَعثَتْ بَِها إِلَيَّ ُنَسْيَبةُ ِمَن الصََّدقَِة، قَالَ
ثنا إِْسَماِعيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، - ٢٠٦٦٣

ُبِعثَ إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِشاٍة ِمَن الصََّدقَِة، فََبعَثَْت : َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
ال، إِال : َهلْ ِعْندَكُْم َشْيٌء؟قَالَْت:لَمَّا َجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َعاِئَشةَ، قَالَإِلَيَّ َعاِئَشةُ بَِشْيٍء ِمنَْها، فَ

  .إِنََّها قَْد َبلََغْت َمِحلَِّها:أَنَّ ُنسَْيَبةَ َبَعثَتْ إِلَْيَنا ِمَن الشَّاِة الَِّتي بََعثُْت بَِها إِلَْيَها، فَقَالَ
  اٌبَب

لُْهذَْيلِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أُمِّ ا - ٢٠٦٦٤
كُنَّا ال َنُعدُّ الْكُْدَرةَ وَالصُّفَْرةَ َبْعدَ الُْغْسلِ :َم، قَالَْتأُمِّ َعِطيَّةَ األَْنَصارِيَِّة، َوقَْد َباَيَعتِ َبايََعِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .َشْيئًا
َتاَدةَ، َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، ثنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ، ثنا َيزِيُد بن ُزَريْعٍ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قَ - ٢٠٦٦٥

  كُنَّا ال َنُعدُّ الْكُْدَرةَ،:ْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْتَعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َع

  .َوالصُّفَْرةَ بَْعَد الطُّْهرِ شَْيئًا
َصةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ثنا َزاِئَدةُ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن َحفْ - ٢٠٦٦٦

  كُنَّا ال َنُعدُّ الْكُْدَرةَ َوالصُّفَْرةَ َشْيئًا:أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت بنِت سِريِيَن، َعْن
  َباٌب

 بن النَّْضرِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ٢٠٦٦٧
ُتُوفَِّيتْ : َيةُ بن َعْمرٍو، ثنا زَاِئَدةُ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْتاَألْزِديُّ، ثنا ُمَعاوِ

اغِْسلَْنَها بِالسِّْدرِ، :فَقَالَ إِْحَدى بنات َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاءََنا نَبِيُّ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
. ، فَإِذَا فََرغُْتنَّ، فَائْذَنَّنِيَواغِْسلَْنَها وِْتًرا ثَالثًا، أَْو خَْمًسا، أَوْ أَكْثََر ِمْن ذَِلَك إِنْ رَأَْيُتنَّ، وَاْجَعلَْن ِفي اآلِخَرِة كَافُوًرا

َضفَّْرَنا رَأَْسَها ثَالثَ قُُروٍن نَاِصيََتَها، َوقَْرنََها ثُمَّ : قَالَْت. أَْشعِْرَنَها إِيَّاُه:َحقْوَُه، فَقَالَفَلَمَّا فََرغَْنا آذَنَّاُه فَأَلْقَى إِلَْيَنا : قَالَْت
  .أَلْقَيَْناُه َخلْفَهَا
رِيِّ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي إِْسَحاقَ الْفََزا - ٢٠٦٦٨

ُتُوفَِّيتْ إِْحَدى بناِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرُسولُ : َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ اَألْنَصارِيَِّة
َوِسْدرٍ، َواغِْسلَْنَها وِْتًرا ثَالثًا، أَوْ َخْمًسا، أَْو أَكْثَرَ إِنْ رَأَْيُتنَّ َواْجَعلَْن ِفي  اغِْسلَْنَها بَِماٍء:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  اآلِخَرِة كَافُورًا

فََضفَّْرَنا َرأْسََها ثَالثَ : قَالَْت. اُهأَْشِعرَْنَها إِيَّ:فَأَلْقَى إِلَيَْنا َحقَْوُه، َوقَالَ. أَْو َشْيئًا ِمْن كَافُورٍ، فَإِذَا فََرغُْتنَّ فَائْذَنَّنِي فَآذَنَّاُه
 َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن قُُروٍن ُمقَدَِّمِتَها، َوقَرَْنْيَها وَأَلْقَْيَناَها ِمنِ َخلِْفَها، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن

َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيحَْيى بن . ريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، ِمثْلَُهِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن َحفَْصةَ بنِت ِس
  .َوَسلََّم َنْحَوُهَسِعيٍد، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

سَّاٍن، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامِ الُْمْسَتْمِلي، ثنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ِهَشامِ بن َح - ٢٠٦٦٩



  .َوفَرَّقَْنا رَأَْسَها ثَالثَ قُُروٍن غَسَّلَْنا بنَت النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،:َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
َسِمْعتُ : الََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَْخبَرَنِي أَيُّوُب السَّْخِتيَانِيُّ، قَ - ٢٠٦٧٠

. نَّ َجَعلَْن َرأْسَ بنِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالثَ قُُروٍنَحدَّثَْتَنا أُمُّ َعِطيَّةَأَنَُّه: َحفَْصةَ بنَت سِريِيَن، َتقُولُ
  .نََعْم:َنقََضْتُه فََغَسلَْتُه، فََجَعلَْتُه ثَالثَ قُُروٍن؟ قَالَْت: قُلُْت

َنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، وَأَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثَ - ٢٠٦٧١
  ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراِهيَم، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن َحفَْصةَ بنتِ ِسريِيَن، َعْن: الُْحبَابِ، قَاال

  وَاْبَدأْنَ بَِمَياِمنَِها، َومََواِضعِ الُْوُضوِء ِمْنهَا:ِفي غُْسلِ اْبَنَتِه:َم، قَالَأُمِّ َعِطيَّةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
الثَّْورِيِّ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا َوكِيٌع، َعْن ُسفَْيانَ - ٢٠٦٧٢

لَمَّا غَسَّلَْنا بنَت النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : ذَّاِء، َعْن أُمِّ الُْهذَْيلِ َوِهيَ َحفَْصةُ بنُت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْتَعْن َخاِلٍد الَْح
  .اْبَدأُوا بَِمَياِمنَِها، َوَموَاِضعِ الُْوُضوِء:َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لََنا وََنْحُن نَُغسِّلَُها

ْتَنا أُمُّ دَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َخالٍد الْقَطَّانُ النَّْصرِيُّ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو بن َجَبلَةَ، َحدَّثََح - ٢٠٦٧٣
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ  أََمرََنا َرسُولُ اللَِّه:َسِمْعُت حَفَْصةَ بنَت ِسريِيَن، قَالَْت لََنا أُمُّ َعِطيَّةَ: ِعيَسى بنُت َهاِشمٍ، قَالَْت

  .َما َيَتَعاطَاهُ النَّاسُ َبْينَُهْم: َوَما الَْماُعونُ؟ قَالَْت: قُلُْت. ال َنْمَنَع الَْماُعونَ
حَفَْصةُ بنُت َعْمرٍو،  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َخالٍد، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو بن َجَبلَةَ، َحدَّثَْتَنا - ٢٠٦٧٤

كُنَّا َنْخُرُج َمَع َرُسولِ اللَِّه :َسِمْعُت حَفَْصةَ بنَت ِسريِيَن، َتقُولُ َسِمْعُت أُمَّ َعِطيَّةَ، َتقُولُ: َمْوالةُ أََنسِ بن سِريِيَن، قَالَْت
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُنَداوِي الْجَْرَحى، َوَنْدِفُن الْقَْتلَى

يبٍ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َخالٍد، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرِو بن َجَبلَةَ، َحدَّثَْتَنا َحبَّةُ بنُت َحبِ - ٢٠٦٧٥
  كَانَ كَانَ َرُسولُ: َحدَّثَْتَنا حَفَْصةُ بنُت ِسريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت: الَْعَدوِيَّةُ، قَالَْت

  .إِنَُّهَما يُورَِدانِكُنَّ، َوال ُيْصِدرَانِكُنَّ:َيأُْمُرَنا بِِحفِْظ فُُروجَِنا، وَأَلِْسَنِتَنا، َوقَالَ: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَِّه َص
اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا أَْحَمُد بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن َجِميلِ  - ٢٠٦٧٦
لَمَّا َماَتْت بنُت َرُسولِ : ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، ثنا َعاِصٌم اَألحَْولُ، َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت: َمنِيعٍ، قَاال

اغِْسلَْنَها وِتًْرا ثَالثًا، أَْو َخْمًسا، َواْجَعلَْن ِفي :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لََنا َرسُولُ اللَِّه 
  َها إِيَّاُهأَْشعِْرَن:فَقَالَ. فَأَلْقَى إِلَيَْنا َحقَْوُه: فَأَْعلَْمَناُه، قَالَْت. اآلِخَرِة كَافُوًرا، أَْو َشْيئًا ِمْن كَافُورٍ، فَإِذَا غََسلُْتنََّها فَأَْعِلْمَننِي

َساِلمٍ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ التُّْسَترِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َعْن - ٢٠٦٧٧
َنةً ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُتُوفَِّيْت الَْحنَّاِط، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، أَنَّ اْب

فََغسَّلَْناَها . اغِْسلَْنَها ثَالثًا وِْترًا، أَْو َخْمًسا، أَْو َما َرأَْيُتنَّ، َواْجَعلَْنُه وِْتًرا:فََدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  .أَْشعِْرَنَها َتْحَت كَفَنَِها، وَاْجَعلَْن ِفي آِخرِِه كَافُورًا:يَْنا َحقَْوُه، فَقَالَفََدَخلَ، فَأَلْقَى إِلَ

، ثنا ُمحَمَُّد بن َحدَّثََنا بانوبةُ بن خَاِلٍد اُألبُلِّيُّ، ثنا ُعَمُر بن َيحَْيى اَألْيِليُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الضَّالُّ - ٢٠٦٧٨
  َنهَانَا:أُْختِِه، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت ِسريِيَن، َعْن

ْبسِ الذََّهبِ فَأََبى َعلَْينَا، َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن لُْبسِ الذََّهبِ َوَتفِْضيضِ اَألقَْداحِ، فَكَلََّمُه النَِّساُء ِفي لُ
  .َوَرخََّص لََنا ِفي تَفْضِيضِ األَقْدَاحِ



  مُّ َشرَاحِيلَ، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَأُ
لَ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن أَبِي الَْجرَّاحِ، َعْن َجابِرِ بن صُْبحٍ، َعْن أُمِّ َشرَاحِي - ٢٠٦٧٩

اللَُّهمَّ ال ُتمِْتنِي َحتَّى :ثَ َعِليا ِفي َسرِيٍَّة، فََرأَْيُتُه َراِفًعا َيَديِْه، َوُهَو َيقُولَُبَع: َعِطيَّةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .ُترِيَنِي َعِليا

  أُمُّ َحبِيَبةَ َمْوالةُ أُمِّ َعِطيَّةَ، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ
َيى بن َعْبِد الَْحمِيِد الِْحمَّانِيُّ، ثنا شَرِيٌك، َعْن َعْبِد الَْمِلِك َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْح - ٢٠٦٨٠

كُْنُت ِفي النِّْسَوةِ الالِتي أَْهَدْيَن إِْحَدى بناتِ : بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ، َمْوالِة أُمِّ َعِطيَّة، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ، قَالَْت
إِذَا اغَْتَسلَْت فََصبُّوا الَْماَء َعلَى :َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى زَْوجِهَا، فَقَالَ لََنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه

  .نََعْم: ِمَن الَْجنَاَبِة؟ قَالَ: فَقُلُْت ِلَشرِيٍك: قَالَ َيحَْيى. رَأِْسَها ثَالثَ َصبَّاٍت
  َباُب الَْهاِء

  ِهْنُد بنُت ُعْتَبةَ بن َربِيَعةَ بن َعْبِد َشْمسِ بن َعْبِد َمنَاٍف أُمُّ ُمَعاوَِيةَ ِمْن أَخَْبارِهَا
ي َعمُّ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن ِمْهَرانَ النَّاِقُد، ثنا أَُبو السِّكِّنيِ زَكَرِيَّا بن َيْحَيى الطَّاِئيُّ، َحدَّثَنِ - ٢٠٦٨١

  كَاَنْت ِهْندُ بنُت ُعْتَبةَ، ِعْنَد:رِ بن ِحْصنٍ، َعْن َجدِِّه ُحمَْيِد بن ُمْنهِبٍ الطَّاِئيِّ، قَالََزْح

إِذٍْن فََخال  َشاهُ النَّاُس ِمْن غَْيرِالْفَاِكِه بن الُْمِغَريِة الَْمْخُزوِميِّ، َوكَانَ الْفَاِكُه ِمْن ِفْتَياِن قُرَْيشٍ، َوكَانَ لَُه بَْيٌت ِللضَِّيافَِة َيْغ
تِِه، فَأَقَْبلَ َرُجلٌ ِممَّْن كَانَ ذَِلَك الْبَْيُت َيْوًما وَاضْطََجَع الْفَاِكُه َوهِْنٌد ِفيِه َوقَْت الْقَاِئلَِة، ثُمَّ َخَرَج الْفَاِكُه ِفي بَْعضِ حَاَجا

ْبصََرُه الْفَاِكُه َوُهَو َخارٌِج ِمَن الْبَْيِت، فَأَقَْبلَ إِلَى هِْنَد فَضََرَبَها َيْغَشاُه فَوَلََج الْبَْيَت، فَلَمَّا َرأَى الَْمْرأَةَ َولَّى هَارِبًا، فَأَ
الْحَِقي : قَالَ. َما كَانَ ِعْنِدي أََحٌد، َوَما انَْتَبْهُت َحتَّى أَْنبَْهَتنِي: َمْن َهذَا الَِّذي كَانَ ِعْنَدِك؟ قَالَْت: بِرِْجِلِه، َوقَالَ لََها

َيا بنيَّةُ، إِنَّ النَّاَس قَْد أَكْثَُروا ِفيِك ؛ فََنبِِّئينِي َنَبأَِك، فَإِنْ َيكُنِ الرَُّجلُ َعلَْيِك : كَلََّم ِفيَها النَّاُس، فَقَالَ لََها أَُبوَهاوََت. بِأَْهِلِك
ْمَتُه إِلَى بَْعضِ كُهَّاِن الَْيَمنِ، فََحلَفُْت لَُه بَِما َصاِدقًا َدَسْستَ إِلَْيِه َمْن َيقُْتلُُه، فتنقطَع عَْنِك الْقَالَةُ، َوإِنْ كَانَ كَاِذًبا َحاكَ

َيا َهذَا، إِنََّك قَْد َرَمْيتَ ابَْنِتي بِأَْمرٍ َعِظيمٍ فََحاكَمَنِي إِلَى بَْعضِ : فَقَالَ ِللْفَاِكِه. كَاُنوا َيْحِلفُونَ بِِه إِنَُّه لَكَاِذٌب َعلَْيَها
َبةُ ِفي َجَماَعٍة ِمْن بين َعْبِد َمَناٍف، َوخََرَج الْفَاِكُه ِفي َجَماَعٍة ِمْن بين َمْخُزومٍ، َوخََرَجْت َمعَُهْم فََخَرَج ُعْت. كُهَّاِن الَْيَمنِ

إِنِّي : فَقَالَ لََها أَُبوَهاَنُردُّ َعلَى الْكَاِهنِ تََنكََّر َحالُ هِْنَد َوَتَغيََّر َوْجُهَها، : ِهْنٌد َونِسَْوةٌ َمَعَها، فَلَمَّا َشاَرفُوا الْبِالَد َوقَالُوا
   النَّاُسقَْد أََرى َما بِِك ِمْن َتَنكُّرِ الْحَالِ َوَما ذَاكَ إِال لَِمكُْروٍه ِعْنَدِك أَفَال كَانَ َهذَا ِمْن قَْبلِ أَنْ َيْشَهَد

ُف أَنَّكُْم تَأُْتونَ َبَشًرا ُيخِْطئُ َوُيِصيُب َوال آَمُن أَنْ ال وَاللَِّه َيا أََبَتاُه، َما ذَاَك لَِمكُْروٍه وَلَكِنِّي أَْعرِ: َمِسَريَنا؟ فَقَالَْت
إِنِّي أَخَْتبُِرُه قَْبلَ أَنْ َيْنظَُر ِفي أَْمَرِك فََصفََّر بِفََرِسِه َحتَّى أَدْلَى، ثُمَّ : فَقَالَ. ُيْسِميَنِي بِِسَمٍة َتكُونُ َعلَيَّ ُسبَّةً ِفي الْعََربِ

: وا، قَالَ لَُه ُعْتَبةُ، فَأَْدَخلََها ِفي إِْحِليِلِه َوأَْوكَأَ َعلَْيَها بِسَْيرٍ، فَلَمَّا َصَبحُوا أَكْرَُمُهْم وََنَحرَ لَُهْم، فَلَمَّا قََعُدأََخذَ َحبَّةً ِمْن ُبرٍّ
أُرِيُد أَْبَيَن ِمْن : قَالَ. َنِمَرةٌ ِفي كمرٍة: ُهَو؟ قَالَ إِنَّا قَْد جِئَْناَك ِفي أَْمرٍ، وَإِنِّي قَِد اْختََبأُْت لََك َخْبأً اخَْتبُِرَك، بِِه فَاْنظُْر َما

َصَدقَْت، اْنظُْر ِفي أَْمرِ َهُؤالِء النِّسَْوِة، فَجََعلَ َيْدُنو ِمْن إِْحَداُهنَّ، فََيضْرِبُ : قَالَ. َحبَّةٌ ِمْن ُبرٍّ ِفي إِْحِليلِ َمهْرٍ: قَالَ. َهذَا
قَْوِمي غَْيَر َوْحَشاَء، َوال زَانَِيةً، َولَْتِلْدنَ غُالًما ُيقَالُ : تَّى َدَنا ِمْن ِهْنَد فََضَرَب كَتِفََها، َوقَالَاْنَهِضي، َح: كَِتفََها، َوَيقُولُ

ُرَصنَّ َعلَى أَنْ َيكُونَ ذَِلكَ إِلَْيَك فَوَاللَِّه َألْح: لَُه ُمَعاوَِيةُ فََنَهضَ لََها الْفَاِكُه، فَأََخذَ بَِيِدَها فََنتََرْت َيدََها ِمْن َيِدِه، َوقَالَْت
  ِمْن غَْيرَِك، فََتَزوََّجَها أَُبو ُسفَْيانَ، فََجاَءتْ بُِمَعاوِيَةَ

ْن َعاِئَشةَ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ، َع - ٢٠٦٨٢



َيا َرسُولَ اللَِّه، وَاللَِّه َما كَانَ َعلَى ظَْهرِ اَألْرضِ أَْهلُ : َجاَءْت ِهْنٌد إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت: ْتقَالَ
  ِخَباٍء أََحبَّ ِمْن أَنْ ُيِذلَُّهمُ اللَُّه ِمْن أَْهلِ خَِباِئَك، َومَا

َوأَْيًضا :فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. َم أَْهلُ ِخَباٍء أََحبَّ إِلَيَّ أَنْ ُيِعزَُّهُم اللَُّه ِمْن أَْهلِ ِخَباِئَكَعلَى َوْجِه اَألْرضِ الَْيْو
أََبا ُسفَْيانَ َرُجلٌ ُمْمِسٌك فََهلْ َعلَيَّ ُجنَاحٌ، َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ : َيعْنِي لََيزَْداَدنَّ، ثُمَّ قَالَْت: قَالَ َمْعَمٌر. َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه

ال حََرَج َعلَْيِك أَنْ ُتْنفِِقي َعلَْيهِمْ :أَنْ أُْمِسَك َعلَى ِعَياِلِه ِمْن َماِلِه بَِغْيرِ إِذْنِِه؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .بِالَْمْعرُوِف
 ُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، أَخَْبرَنِي ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه،َحدَّثََنا إِْسحَا - ٢٠٦٨٣

إِنَّ أََبا ُسفَْيانَ َرُجلٌ : قَالَْت، فَأَنَُّه َحدَّثَُه، َعْن َعاِئشَةَ، أَنَّ ِهْنًدا أُمَّ ُمَعاوَِيةَ، َجاَءْت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُخِذي َما َيكِْفيِك، :الََشِحيٌح، َوإِنَُّه ال ُيْعِطينِي، َووَلَِدي إِال َما أََخذُْت ِمْنُه َوُهَو ال َيعْلَُم، فََهلْ َعلَيَّ ِفي ذَِلَك َشْيٌء؟ قَ

  .َوَبنِيكِ بِالَْمْعرُوِف
: زِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْتَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع - ٢٠٦٨٤

ُخِذي :الََيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ أََبا سُفَْيانَ َرُجلٌ َشحِيٌح، فََهلْ َعلَيَّ ُجنَاٌح أَنْ آُخذَ ِمْن َماِلهِ ِسرا؟ قَ: قَالَْت ِهْنٌد أُمُّ ُمَعاوَِيةَ
  .أَْنِت، َوَبنِيِك َما َيكِْفيِك بِالَْمْعُروِف

بن ُعْرَوةَ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َمْسلََمةَ الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ِهَشامِ - ٢٠٦٨٥
  دٌ أُمُّ ُمَعاوَِيةَ إِلَى َرُسولَِجاَءْت ِهْن: أَبِيِه، َعْن َعاِئشَةَ، قَالَْت

إِنَّ أََبا ُسفَْيانَ َرُجلٌ َشحِيٌح، َوال ُيعِْطينِي َما َيكِْفينِي، َووَلَِدي إِال َما أََخذُْت ِمْنُه، : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
  .ُخِذي َما َيكْفِيِك َوَبنِيِك بِالَْمْعُروِف:لََها النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ال َيْعلَُم فََهلْ َعلَيَّ ِفي ذَِلَك حََرٌج؟ فَقَالَ

َوةَ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ِهَشامِ بن ُعْر - ٢٠٦٨٦
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أََبا : َعاِئشَةَ، أَنَّ ِهْنًدا أُمَّ ُمَعاوَِيةَ، َجاَءْت إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت أَبِيِه، َعْن

َهلْ َعلَيَّ ِفي ذَِلَك َشْيٌء؟ فَقَالَ لََها النَّبِيُّ ُسفَْيانَ َرُجلٌ َشحِيٌح، َوإِنَُّه ال ُيْعِطي وَلَِدي إِال َما أََخذُْت ِمْنُه َوُهَو ال َيْعلَُم، فَ
  ُخِذي َما َيكِْفيِك وََبنِيكِ بِالَْمْعرُوِف:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

الْجَرَّاحِ، َعْن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا َوكِيُع بن - ٢٠٦٨٧
إِنَّ أََبا ُسفَْيانَ : َجاَءْت ِهْنٌد إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت: ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت

ُخِذي لَِك َوِلوَلَِدَك َما :فَقَالَ. ْن َماِلِه، َوُهَو ال َيْعلَُمَرُجلٌ َشحِيٌح، َوال ُيعِْطينِي وََولَِدي َما َيكِْفينِي إِال َما أََخذُْت ِم
  .َيكْفِيِك بِالَْمْعُروِف

ن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْفَْضلِ الَْعْسكَرِيُّ، ثنا سَِعيُد بن حَفْصٍ النُّفَْيِليُّ، ثنا يُوُنسُ بن رَاِشٍد، َعْن ِهَشامِ ب - ٢٠٦٨٨
  َجاَءْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعاِئَشةَ، أَنَّ هِْنًدا أُمَّ ُمَعاوَِيةَ ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن

ال َيْعلَُم،  َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ أََبا سُفَْيانَ َرُجلٌ َشحِيٌح، َوإِنَُّه ال ُيعِْطينِي وََولَِدي إِال َما أََخذُْت ِمْنُه، َوُهَو: َوَسلََّم، فَقَالَْت
  .ُخِذي َما َيكْفِيِك َوَبنِيِك بِالَْمْعُروِف:َهلْ َعلَيَّ ِفي ذَِلَك ِمْن َشْيٍء؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَ

بن َيَماٍن، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا الَْحَسُن بن َحمَّادٍ الضَّبِّيُّ، ثنا َيحَْيى  - ٢٠٦٨٩
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أََبا ُسفَْيانَ َرُجلٌ ُمْمِسٌك، أَفَُنطِْعُم َعبِيَدَنا ِمْن :قُلُْت: الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َعْن ِهْنَد، قَالَْت



  .نََعْم: َماِلِه؟ قَالَ
  اْسُمَها خَْيرَةُ ُهَجْيَمةُ أُمُّ الدَّْرَداِء َوُيقَالُ
  َوقَْد كََتْبَناُه ِفي َبابِ الَْخاِء

 َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسِعيدٍ اَألْصبََهانِيُّ، ثنا شَرِيٌك، َعْن َخلَِف بن َحْوَشبٍ، َعْن - ٢٠٦٩٠
َنَعْم، : َسمِْعِت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيئًا؟ قَالَْت: َهاِقيلَ لَ: َمْيُموِن بن ِمْهَرانَ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، قَالَ

  .أَوَّلُ َما ُيوَضُع ِفي الْمِيَزاِن، الُْخلُُق الَْحَسُن:َسِمْعُتُه َيقُولُ
رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن َزبَّانَ بن فَاِئٍد، َعْن  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُسوَْيُد بن َسعِيٍد، ثنا - ٢٠٦٩١

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسمِْعُت أُمَّ الدَّرَْداِء، َتقُولُ: َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ الْجَُهنِيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َتَضُع ثَِيابََها ِفي غَْيرِ َبْيِت زَْوجَِها أَْو أُمَّهَاِتَها، إِال َوِهَي هَاِتكَةٌ كُلَّ ِسْترٍ َبْينََها  وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، َما ِمَن امَْرأٍَة:َوَسلََّم

  .َوَبْيَن الرَّْحَمنِ َعزَّ َوَجلَّ
  َباُب

  الَْياِء
  يِسَريةُ ِمَن الُْمَهاجِرَاِت

و غَسَّانَ مَاِلُك بن إِْسَماِعيلَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا أَُب - ٢٠٦٩٢
ثنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ، ثنا َهانِي بن ُعثَْمانَ، : الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، وََيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، وَأَُبو كُرَْيبٍ، قَالُوا

َيا :قَالَ لََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعْن َجدَّتَِها َيسَِريةَ، َوكَاَنْت إِْحَدى الُْمهَاجِرَاِت، قَالَْتَعْن أُمِِّه ُحَمْيَضةَ
نَُّهنَّ ُمْسَتْنطَقَاٌت، َوَمْسئُوالٌت، َوال نَِساَء الُْمْسِلِمَني، َعلَْيكُنَّ بِالتَّْسبِيحِ، َوالتَّْهِليلِ، َوالتَّقْدِيسِ، َوأَعِْقْدنَ بِاَألَناِملِ، فَإِ

  .الْجَُهنِيُّ : وََنَسَب أَُبو كَُرْيبٍ هَانِي بن ُعثَْمانَ، فَقَالَ. َيْعِقلَْن فََيْنِسَني الرَّْحَمةَ
مَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، ثنا ُمَسدٌَّد، ح َوَحدَّثََنا ُمَح: َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، َويُوُسُف الْقَاِضي، قَاال - ٢٠٦٩٣

: ثنا َعْبُد اللَِّه بن َداُوَد، َعْن َهانِي بن ُعثَْمانَ، َعْن أُمِِّه ُحَمْيَضةَ، َعْن َجدَّتَِها َيسَِريةَ، قَالَْت: ثنا إِْبَراِهيُم بن َمكُْتومٍ، قَاال
أُْمرُ النَِّساَء أَنْ يَُراِعَني التَّسْبِيَح، َوالتَّْهِليلَ، َوالتَّقِْديَس، َوَيْعِقْدنَ بِاَألَناِملِ، َي:َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َبلَغَنِي أَنَّ الثَّْورِيَّ سَأَلَ، َهانِي َعْن َهذَا الَْحِديِث: َوقَالَ اْبُن َداُوَد. إِنَُّهنَّ َمْسئُوالٌت، َوُمْسَتْنطَقَاٌت: َوَيقُولُ
  ٌب َمْن ُيْعَرُف ِمَن النَِّساِء بِالْكَُنى ِلَمْن لَْم يَْنَتِه إِلَْيَنا أَْسَماُؤُهنَّ فََمْن لَُهنَّ ُصْحبَةٌَبا

  فَِمْنُهنَّ أُمُّ كُلْثُومٍ بنُت ُعقَْبةَ بن أَبِي َمِعيٍط امَْرأَةُ
  َعْبِد الرَّْحَمنِ بن

  َعْوٍف
ثنا الْقَْعنَبِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُمْسِلمٍ اْبُن : يزِ، َوُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ - ٢٠٦٩٤

نِت ُعقَْبةَ بن أَبِي أَِخي الزُّْهرِيِّ، َعْن َعمِِّه اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُلْثُومٍ ب
ثُلُثُ الْقُْرآِن أَوْ :، فَقَالَ] ١اإلخالص آية "[قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد"َعْيٍط، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُسِئلَ َعْن ُم

  .َتْعِدلُُه
بن ُحَسْينٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرِ الَْعطَّاُر، ثنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أنا سُفَْيانُ  - ٢٠٦٩٥

لَْيَس بِالْكَاِذبِ الَِّذي ُيصِْلُح :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُلْثُومٍ، قَالَْت



  ِمي َخْيرًاَبْيَن النَّاسِ، فََيقُولُ خَْيًرا، أَْو َيْن
ن َعْبدِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد ب - ٢٠٦٩٦

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْتالرَّْحَمنِ، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُلْثُومٍ بنِت ُعقَْبةَ، َوكَاَنْت ِمَن الُْمهَاجِرَاِت اُألَولِ، قَالَ
  .لَْيَس بِالْكَاِذبِ َمْن أَصْلََح َبْيَن النَّاسِ، فَقَالَ َخْيرًا، أَْو َنَمى َخْيرًا:َوَسلََّم، َيقُولُ
ن زَْيٍد، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َحمَّاُد ب - ٢٠٦٩٧

لَْيَس بِالْكَاِذبِ َمنْ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ كُلْثُومٍ بنِت ُعقَْبةَ، قَالَْت
  .أَصْلََح َبْيَن النَّاسِ

  َنا عَْبُدَحدَّثَ - ٢٠٦٩٨

رِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن الرَّْحَمنِ بن َجابِرِ الْبحتري الطَّاِئيُّ الْحِْمِصيُّ، ثنا بِْشُر بن ُشعَْيبِ بن أَبِي َحْمزَةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الزُّْه
لَْيَس بِالْكَاِذبِ َمْن :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّ: َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ كُلْثُومٍ، قَالَْت
  .أَصْلََح َبْيَن النَّاسِ، فَقَالَ َخْيرًا، أَْو َنَمى َخيًْرا

َصاِفيُّ، ثنا َجدِّي َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن أَبِي أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، ثنا َحجَّاُج بن أَبِي َمنِيعٍ الرُّ - ٢٠٦٩٩
َسمِْعُت َرسُولَ : ُعقَْبةَ، قَالَْتُعَبْيُد اللَِّه بن أَبِي زِيَاٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُلْثُومٍ بنِت 

  .لَِّذي ُيْصِلُح َبْيَن النَّاسِ، فََيْنِمي خَْيًرا، أَوْ َيقُولُ َخْيرًالَْيَس بِالْكَاِذبِ ا:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َيْحَيى بن أَيُّوَب،  - ٢٠٧٠٠

ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ كُلْثُومٍ بنِت ُعقَْبةَ، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى َماِلِك بن أََنسٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن 
  .لَْيَس الْكَذَّاُب الَِّذي ُيصِْلُح َبْيَن النَّاسِ، فََيْنِمي َخْيرًا، أَْو َيقُولُُه:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َعزِيزٍ اَألْيِليُّ، ثنا َسالَمةُ بن رَْوحٍ، َعْن َحدَّثََنا َعْم - ٢٠٧٠١
َصوَاِحبِ كَاَنْت ِمْن َعِقيلٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، أَنَّ ُحمَْيَد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَْخبََرُه، أَنَّ أُمَِّه أُمَّ كُلْثُومٍ بنَت ُعقَْبةَ، َو

  َصوَاِحبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : َوكَاَنْت ِمَن الُْمهَاجَِراِت اُألَولِ الالِتي بَاَيْعَن َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
  .لَْيَس بِالْكَذَّابِ الَِّذي ُيْصِلحُ َبْيَن النَّاسِ، فََيْنِمي خَْيًرا، أَْو َيقُولُ َخْيرًا:َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ثنا بِْشرُ : االَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي ح، َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، قَ - ٢٠٧٠٢
: ومٍ، قَالَْتضَّلِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُلْثُبن الُْمفَ

  .إِْصالحِ َما َبْيَن النَّاسِلَْيَس الْكَذَّابُ بِأَنْ َيقُولَ الرَُّجلُ ِفي :َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا َماِلُك بن سَْعٍد الْقَْيِسيُّ، ثنا َرْوُح بن ُعَباَدةَ، ثنا  - ٢٠٧٠٣

ِه أُمِّ كُلْثُومٍ بنِت ُعقَْبةَ بن أَبِي ُمَعْيٍط، َوكَاَنْت أُْختَ أَبِي َحفْصَةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيدِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ
لَْيَس بِالْكَاِذبِ َمْن أَصْلََح َبْيَن النَّاسِ، َمْن قَالَ :َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ُعثَْمانَ ُألمِِّه، قَالَْت
  .اَخيًْرا، أَْو َنَمى َخيًْر

أنا َعْبدُ اللَِّه بن الُْمَباَرِك، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَاِتمٍ الَْمرَْوزِيُّ، ثنا حِبَّانُ بن ُموَسى، َوُسوَْيُد بن َنْصرٍ، قَاال - ٢٠٧٠٤
، أَْخبََرنِي ُيوُنُس، َعنِ اْبنِ َعْن ُيوُنَس، ح َوَحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن الَْحَسنِ الْخَفَّاُف، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ

  ِشَهابٍ، أَْخَبرَنِي ُحمَْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَّ أُمَِّه أُمَّ كُلْثُومٍ بنَت ُعقَْبةَ بن



َم أَْخَبَرتُْه، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ أَبِي ُمَعْيٍط، َوكَاَنْت ِمَن الُْمَهاجِرَاِت األَُولِ الالِتي َباَيْعَن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .لَْيَس الْكَذَّاُب الَِّذي ُيصِْلُح َبْيَن النَّاسِ، فََيقُولُ َخْيًرا أَْو َيْنِمي َخيًْرا:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

ِعيدُ بن أَبِي َمْرَيَم، أنا اْبُن لَهِيَعةَ، أَنَّ اْبَن الَْهاِد َحدَّثَُه، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف الِْمصْرِيُّ، ثنا َس - ٢٠٧٠٥
َما َرأَْيُت : قَْبةَ، قَالَْتَعْبِد الَْوهَّابِ بن ُرفَيْعٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُلْثُومٍ بنِت ُع

ْيِه َوَسلََّم لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَُرخُِّص ِفي الْكَِذبِ ِفي َشْيٍء، إِال ِفي ثَالٍث كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلََرسُولَ اللَِّه َص
قُولُ ِفي الْحَْربِ، وَالرَُّجلُ ُيَحدِّثُ الرَُّجلُ ُيْصِلُح َبْيَن النَّاسِ َيزِيُد ِفي الْقَْولِ يُرِيدُ بِِه اِإلْصالَح، َوالرَُّجلُ َي:ال َيُعدُُّه كَِذبًا

  .اْمرَأََتُه، وَالَْمْرأَةُ ُتَحدِّثُ َزْوجََها
ةَ، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن ُموَسى بن َشْيبَةَ، ثنا إِبَْراِهيمُ بن ِصْرَم - ٢٠٧٠٦

 ْن َعْبِد الْوَهَّابِ بن أَبِي َبكْرٍ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُلْثُومٍ،َيحَْيى بن َسعِيٍد، َع
للَِّه صَلَّى اللَّهُ َما َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَُرخُِّص ِمَن الْكَِذبِ، إِال ِفي ثَالٍث كَانَ َرسُولُ ا: قَالَْت

الرَُّجلُ ُيْصِلُح َبْيَن النَّاسِ، َوالرَُّجلُ َيقُولُ ِفي الَْحْربِ، َوالرَُّجلُ ُيَحدِّثُ امَْرأََتُه، : ال أَُعدُُّه كَذًِبا:َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  َوالْمَْرأَةُ

  .ُتَحدِّثُ َزْوَجهَا
ثنا َعْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ، ثنا : َد، وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَاالَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَم - ٢٠٧٠٧

َصلَّى  ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّهُوَهْيٌب، ثنا أَيُّوُب، َوَمْعَمٌر، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ كُلْثُومٍ بنِت ُعقَْبةَ
  .لَْيَس بِالْكَاِذبِ َمْن أَصْلََح َبْيَن النَّاسِ، َوقَالَ َخيًْرا، أَْو نََمى َخيًْرا:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ذَكََر : ةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبِ بن الَْحجَّاجِ الزُّبَْيِديُّ، ثنا أَُبو ُحَمة ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف، ثنا أَُبو قُرَّ - ٢٠٧٠٨
لْثُومٍ بنِت ُعْتَبةَ، َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َيْعقُوَب بن َعطَاٍء، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُ

اِذبِ َمْن أَصْلََح َبْيَن النَّاسِ، فَقَالَ َخْيرًا، أَْو َنَمى لَْيسَ بِالْكَ:َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: قَالَْت
  .َخيًْرا

، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَبِي، ثنا َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد، َعنِ الزُّبَْيِديِّ - ٢٠٧٠٩
َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : لرَّْحَمنِ، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُلْثُومٍ، قَالَْتالزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد ا

  .لَْيَس بِالْكَذَّابِ َمْن أَْصلَحَ َبْيَن النَّاسِ، فَقَالَ خَْيًرا، أَْو َنَمى َخْيرًا:َيقُولُ
َيى بن َحْمَزةَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن ُبْرِد بن ِسَناٍن، وَاَألْوَزاِعيُّ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيْح - ٢٠٧١٠

  لَْيَس:قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُلْثُومٍ، قَالَْت

  .اِذبِ َمْن قَالَ َخيًْرا، أَْو َنَمى َخيًْرابِالْكَ
يُّ، ثنا َجدِّي َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدٍ أَُبو أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ، ثنا َحجَّاجُ بن أَبِي َمنِيعٍ الرَُّصاِف - ٢٠٧١١

نِي ُحمَْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، أَنَّ أُمَِّه َوِهَي أُمُّ كُلْثُومٍ بنُت ُعقَْبةَ أَْخَبَرتُْه، أَنََّها ُعَبْيُد اللَِّه بن أَبِي زِيَاٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، أَْخَبَر
َيقُولُ  لَْيَس بِالْكَاِذبِ الَِّذي ُيصِْلُح َبْيَن النَّاسِ، فََيْنِمي َخيًْرا، أَْو:َسِمَعْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .نِ، بِإِسَْناِدِه َنْحوَُهَخيًْرا، َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، ثنا الُْحمَْيِديُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَم
سُ بن ُمَحمٍَّد الُْمَؤدُِّب، ثنا َحمَّاُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن خَْيثََمةَ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن َتْوَبةَ، ثنا يُوُن - ٢٠٧١٢

لنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه زَْيٍد، َعْن َيحَْيى بن َعِتيقٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُلْثُومٍ، َعنِ ا



  .ُح َبْيَن النَّاسِ، فََيْنِمي َخيًْرا، أَْو َيقُولُ َخيًْرالَْيَس بِالْكَاِذبِ الَِّذي ُيصِْل:َوَسلََّم، قَالَ
لَْيَمانَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف التُّْستَرِيُّ، ثنا أَُبو اَألْشَعِث أَْحَمُد بن الْمِقَْدامِ، ثنا فُضَْيلُ بن ُس - ٢٠٧١٣

ْيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ كُلْثُومٍ بنِت ُعقَْبةَ، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه النَُّميْرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُحَم
  .لَْيَس بِالْكَاِذبِ، الَِّذي ُيصِْلُح الرَُّجلُ َبْيَن اثَْنْينِ:َوَسلََّم، َيقُولُ
  ثنا أَُبو َبكْرِ بن: ن َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، وَُمَحمَُّد ب - ٢٠٧١٤

َم، َعْن أَبِي َسلََمةَ اَألْسَوِد، ثنا َعمِّي ُحَمْيُد بن اَألسَْوِد، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد، َعْن صَاِلحِ بن كَْيَسانَ، َعْن َسْعدِ بن إِبَْراهِي
بن أَبِي ُمَعْيٍط، َوكَاَنِت امَْرأَةَ َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َوكَاَنْت َصلَّتِ  بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ كُلْثُومٍ بنِت ُعقَْبةَ

لَْيَس بِالْكَاِذبِ َمنْ :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الِْقْبلََتْينِ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
  .َح َبْيَن النَّاسِ، فَقَالَ َخْيرًا، أَْو َنَمى َخيًْراأَصْلَ

، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ - ٢٠٧١٥
أَفَْضلُ :مِِّه أُمِّ كُلْثُومٍ بنِت ُعقَْبةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُ

  .الصََّدقَِة َعلَى ِذي الرَِّحمِ الْكَاِشحِ
  ْيِه َوَسلََّمأُمُّ كُلْثُومٍ بنُت أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد اَألَسِد الَْمْخُزوِميَّةُ َربِيَبةُ َرُسولِ َصلَّى اللَُّه َعلَ

، ثنا َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب الَْعالُف، ثنا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، ح َوَحدَّثََنا أَُبو الزِّْنَباعِ َرْوُح بن الْفََرجِ - ٢٠٧١٦
ثنا ُمْسِلُم بن : لَْحمِيِد الِْحمَّانِيُّ، قَالُواَيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْحَيى بن َعْبِد ا

إِنِّي :لَمَّا بىن النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأُمِّ َسلََمةَ، قَالَ: َخاِلٍد الزَّْنجِيُّ، ثنا مُوَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُلْثُومٍ، قَالَْت
  َهِديَّةً َوال أَُراَها إِال َسَتْرجُِع إِلَْيَنا، أَنَّ النَّجَاِشيَّ ِفيَما أََرى قَْد مَاَت، أَْهَدْيُت لَُهكُْنُت أَْهَدْيُت ِللنَّجَاِشيِّ 

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَانَ كََما قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: قَالَْت. ُحلَّةً َوأََواِقَي ِمْسٍك، فَإِذَا َرجََعْت إِلَْيَنا َيا أُمَّ َسلََمةَ فَهَِي لَِك
َرأٍَة ِمْن نَِساِئِه أُوِقيَّةَ ِمْسٍك، َماَت النََّجاِشيُّ َوَرجََعِت الَْهِديَّةُ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََبَعثَ إِلَى كُلِّ اْم

، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن الَْحَسنِ بن َبكْرِ بن الشَّرُوِد الصَّْنعَانِيُّ، َحدَّثَنِي َوَبَعثَ بِالُْحلَِّة، َوَما َبِقَي بِالِْمْسِك إِلَى أُمِّ َسلََمةَ
  .أَبِي، َعْن َجدِّي، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعْن ُمْسِلمِ بن خَاِلٍد الزَّْنجِيِّ، ِمثْلَُه 

  دِّيقِأُمُّ فَْرَوةَ بنُت أَبِي قَُحافَةَ أُْختُ أَبِي َبكْرٍ الصِّ
غَنَّامٍ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعنِ الْقَاِسمِ بن - ٢٠٧١٧

ُسِئلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْتَبْعضِ أُمََّهاِتِه، أَْو َجدَّاتِِه، َعْن أُمِّ فَْرَوةَ، َوكَاَنْت قَْد بَاَيَعِت النَّبِيَّ َصلَّ
  .الصَّالةُ ِفي أَوَّلِ َوقِْتَها:أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ؟، قَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعنِ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّ - ٢٠٧١٨
َع َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه الْقَاِسمِ بن غَنَّامٍ، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ أَبِيهِ الدُّنَْيا، َعْن أُمِّ فَْرَوةَ َجدَِّة أَبِيِه، َوكَاَنْت ِممَّْن َباَي

  .أََحبُّ اَألْعمَالِ إِلَى اللَِّه، َتْعجِيلُ الصَّالةِ َألوَّلِ َوقِْتهَا:اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َوَسلََّم، أَنََّها َسِمَعتْ َرسُولَ
  َحدَّثََنا َبكْرُ بن أَْحَمَد بن - ٢٠٧١٩

لَْباِهِليُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر، َعنِ الْقَاِسمِ بن غَنَّامٍ، َسْعدََوْيِه الَْبصْرِيُّ، ثنا عَْبُد الَْواِحِد بن ِغَياٍث، ثنا قََزَعةُ بن ُسوَْيٍد ا
أََحبُّ اَألْعَمالِ إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، الصَّالةُ ِفي :قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أُمََّهاِتِه، َعْن أُمِّ فَْرَوةَ، قَالَْت



  .اأَوَّلِ َوقِْتَه
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الْجذوعي الْقَاِضي، ثنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َمْيُموٍن الْعََتِكيُّ، ثنا ُمْعَتِمُر بن  - ٢٠٧٢٠

سُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُسِئلَ َر: ُسلَْيَمانَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر بن الْقَاِسمِ بن غَنَّامٍ، َعْن َجدَِّتهِ أُمِّ فَْرَوةَ، قَالَْت
  الصَّالةُ َألوَّلِ َوقِْتهَا:أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ؟، فَقَالَ: َوَسلََّم، وَأََنا أَْسَمُع

ضَّحَّاِك بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َعنِ ال - ٢٠٧٢١
أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ؟ :  ُسِئلَُعثَْمانَ، َعنِ الْقَاِسمِ بن غَنَّامٍ، َعنِ اْمَرأٍَة ِمَن الُْمبَايَِعاِت، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .إَِميانٌ بِاللَِّه، ثُمَّ الصَّالةُ َألوَّلِ َوقْتَِها:قَالَ
  َرأَةُ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِأُمُّ ُروَمانَ اْم
َصْينٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ، َعْن ُح - ٢٠٧٢٢

أُمِّ الُْمْؤِمنَِني، َعْن أَْمرِ َعاِئَشةَ إِِذ قِيلَ لََها َما ِقيلَ، فَأَنَْزلَ  سَأَلُْت أُمَّ ُروَمانَ، َوِهَي أُمُّ َعاِئَشةَ: َشِقيقٍ، َعْن َمْسُروقٍ، قَالَ
  َألنَُّه كَانَ ِفيَمْن: ِلَم؟ قَالَْت: فَقَالَْت عَاِئَشةُ. اللَُّه ُعذَْرهَا، فَقَالَْت قَالَْت أُمُّ ِمْسطٍَحفََعلَ اللَُّه بِِمسْطَحٍ َوفََعلَ

َسِمَعُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَُبو َبكْرٍ؟ : َوأَيُّ َحدِيِثِه؟ فَأَْخَبرَْتَها، قَالَْت: الَْت َعاِئشَةُفَقَ. ُيَحدِّثُ الَْحِديثَ
ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فََجاَء َر: فَخَرَّْت َمْغشِيا َعلَْيَها، فََما أَفَاقَْت إِال َوَعلَْيَها ُحمَّى َناِفضٍ، قَالَْت. نََعْم: قَالَْت

: فَقََعَدْت، َوقَالَْت: قَالَْت. فَلََعلَُّه ِمْن أََجلِّ َحِديٍث ُتَحدِّثُ بِِه: قَالَ. ُحمَّى أََخذَْتهَا: فَقُلَْنا: َما ِلَهِذِه؟ قَالَْت: َوَسلََّم، فَقَالَ
وَاللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى "ذَْرُت ال َتْعِذرُونِي، فََمثَِلي َوَمثَلُكُْم َمثَلُ َيْعقُوَب َوبَنِيِه، َواللَِّه لَِئْن َحلَفُْت ال ُتَصدِّقُونِي، َوإِِن اعَْت

وَاْنصََرَف َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َما أَنَْزلَ، : قَالَْت] . ١٨يوسف آية "[َما َتِصفُونَ
  .بَِحْمِد اللَِّه ال بَِحْمِد أََحٍد: فَأََتاَها، فَأَْخَبَرَها، فَقَالَْت

  أُمُّ َحكِيمٍ بنتُ الزَُّبْيرِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ بن َهاِشمٍ
رِ بن أَبِي َعمَّارٍ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعمَّا - ٢٠٧٢٣

لَّى َولَمْ َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،فَأَكَلَ كَِتفًا، فََجاَء بِاللٌ فَآذََنُه بِالصَّالِة، فََص: َحكِيمٍ، قَالَْت
  .َيتََوضَّأْ

بن الَْمِدينِيِّ، ثنا َخاِلُد بن الَْحارِِث، ح َوَحدَّثََنا إِْدرِيُس بن َجْعفَرَ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ  - ٢٠٧٢٤
َهاُرونَ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ  الَْعطَّاُر، ثنا يَزِيُد بن َهاُرونَ، ح َوَحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا يَزِيدُ بن

  ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا ُمَحمَُّد بن أَبِي بن الُْمثَنَّى،

ارٍِث، َعْن أُمِّ َحكِيمٍ َعِديُّ، كُلُُّهْم، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َصاِلحٍ أَبِي الَْخِليلِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َح
لََّم َدَخلَ َعلَى أُْخِتَها ُضَباَعةَ بنِت الزُّبَْيرِ،فَنََهَش ِمْن كَِتٍف، ثُمَّ قَاَم بنِت الزَُّبْيرِ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  فََصلَّى، َولَمْ َيتََوضَّأْ
ي، َعْن أَبَِحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، ثنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي  - ٢٠٧٢٥

صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَِتفًا قََتاَدةَ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، َعْن أُمِّ َحكِيمٍ بنتِ الزَُّبيْرِ، أَنََّهانَاَولَِت النَّبِيَّ 
  .ِمْن لَْحمٍ، فَأَكَلَ ِمْنُه، ثُمَّ َصلَّى

أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، ثنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ الضَُّبِعيُّ، َعْن  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن - ٢٠٧٢٦
َوَسلََّم، فَقَرَُّبتُ  َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:َداُوَد بن أَبِي هِْنَد، َعْن إِْسحَاَق الَْهاشِِميِّ، َحدَّثَتْنِي صَِفيَّةُ، قَالَْت



  .إِلَْيِه كَِتفًا، فَأَكَلَ ِمْنهَا، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى
ْن َداُودَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ الَْعمِّيُّ، ثنا َمْحُبوبُ بن الَْحَسنِ، َع - ٢٠٧٢٧

اللَُّه َق بن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث، َحدَّثَتْنِي أُمُّ َحكِيمٍ بنُت الزُّبَْيرِ، أَنََّهاكَاَنْت َتْصَنُع ِللنَّبِيِّ َصلَّى بن أَبِي هِْنَد، َعْن إِْسحَا
ذَاَت َيْومٍ، فَأََتْتُه بِكَِتٍف، فََجَعلَتْ َعلَْيِه َوَسلََّم طََعاًما َوَتْبَعثُ بِهِ إِلَيِْه، َوُربََّما أََتاهَا، فَأَكَلَ ِعْنَدهَا، فََزَعَمْت أَنَُّه أََتاَها 

  َتْسَحاَها لَُه َوَزَعَمْت أَنَُّه أَكَلَ َوصَلَّى،

  .َولَْم َيتََوضَّأْ
  أُمُّ أَْيَمَن أُمُّ أَُساَمةَ بن زَْيٍد َمْوالةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ا ِلَرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْنكََحهَاكَاَنْت ُألْخِت َخِدَجيةَ فََوَهَبْتَه
 َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن احلَُسْينِ بن إِْشكَاَب، ثنا ُمَحمَُّد بن بِْشرٍ، ثنا - ٢٠٧٢٨

  .َهابٍ، َعْن أُمِّ أَْيَمَن َوكَاَنْت ِممَّْن َباَيَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُسفَْيانُ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن ِش
بِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا جَرِيٌر، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئ - ٢٠٧٢٩
  .أُمُّ أَْيَمَن ِهَي أُمُّ أَُسامَةَ:نِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَِعكْرَِمةَ، َع
: لََحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي يُوُنُس، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، قَا - ٢٠٧٣٠

َحَبَشِة، َوكَاَنْت َوِصيفَةً ِلعَْبِد اللَِّه بن َعْبدِ الُْمطَِّلبِ، َوكَاَنْت َتْحُضُن َرُسولَ كَاَنْت أُمُّ أَْيَمَن، أُمُّ أَُساَمةَ بن َزْيٍد ِمَن الْ
َوُتُوفَِّيتْ  أَْنكََحَها زَْيَد بن حَارِثَةَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َصِغٌريفَأَْعَتقََها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ

َهكَذَا قَالَ الزُّْهرِيُّ، َوَرَوى ِفي َهذَا الَْحِديثِ أَنََّها َعاَشْت بَْعَد َوفَاِة . َبْعَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِخْمَسِة أَْشُهرٍ
  .ُعَمَر بن الَْخطَّابِ

بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن قَْيسِ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد - ٢٠٧٣١
  قَالَْت أُمُّ أَْيمََن: بن ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ، قَالَ

  .الَْيْوَم َوَهى اِإلْسالُم:َيْوَم قُِتلَ ُعَمُر
َحْضَرِميُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو أَُسامَةَ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن قَْيسِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الْ - ٢٠٧٣٢

  .أَنَّ أُمَّ أَْيَمَن لَمَّا قَِدَمْت ِمْن أَْرضِ الَْحَبَشِة أَشَاَرْت بِالُْعشِّ:ُمْسِلمٍ، َعْن طَارِقِ بن ِشهَابٍ
زِيزِ بن ِمقْالصٍ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث، أَخَْبرَنِي َبكُْر َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْع - ٢٠٧٣٣

َوَسلََّم  يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهبن َسَوادَةَ، َعْن ِحفْشِ بن َعْبِد اللَِّه َحدَّثَُه، َعْن أُمِّ أَْيَمَن، أَنََّها غَْرَبلَْت َدِقيقًا فََصَنَعْتهُ ِللنَّبِ
  .ُردِّيِه ِفيِه، ثُمَّ اْعجِنِيِه:فَقَالَ. طََعاٌم َنْصَنُعُه َهُهنَا، فَأَْحَبْبتُ أَنْ أَْصَنَع لََك ِمْنُه َرِغيفًا: َما َهذَا؟فَقَالَْت:َرِغيفًا، فَقَالَ

  َما أَسَْنَدْت أُمُّ أَْيَمَن
و ُنَعْيمٍ، ثنا صَاِلُح بن ُرسُْتَم أَُبو َعاِمرٍ الْخَزَّاُز، َعْن أَبِي يَزِيَد الَْمَدنِيِّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُب - ٢٠٧٣٤

 إِنَّ:قَالَ. إِنِّي َحاِئٌض: قَالَْت. َناوِِلينِي الُْخمَْرةَ ِمَن الَْمْسجِِد:قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَْت أُمُّ أَْيَمَن: قَالَ
  .َحْيَضُتِك لَْيَسْت بَِيِدِك

بِي َعاِمرٍ َحدَّثََنا َدَرانُ بن ُسفَْيانَ الْقَطَّانُ، ثنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، ثنا ُمطَهَُّر بن َسوَّارٍ أَُبو بِْشرٍ، َعْن أَ - ٢٠٧٣٥
َناوِِلينِي :الَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: الْخَزَّازِ، َعْن أَبِي يَزِيَد الَْمِدينِيِّ، َعْن أُمِّ أَْيَمَن، قَالَْت



  .أََو بَِيِدِك ُهَو؟:فَقَالَ. إِنِّي َحاِئٌض: فَقُلُْت.الُْخْمَرةَ
  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا مُوَسى بن - ٢٠٧٣٦

أََتْبِكنيَ : َبكَتْ أُمُّ أَْيَمَن َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُوا لََها:ُض بن ِعيَاضٍ، قَالَقَْيسٍ الَْحْضَرِميُّ، ثنا ِعيَا
  .السََّماِء كَانَ يَأِْتينَا إِنََّما أَْبِكي َعلَى َخَبرِ: َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة؟، قَالَْت

قِ بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، ثنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن قَْيسِ بن ُمْسِلَم، َعْن طَارِ - ٢٠٧٣٧
َما : أُمُّ أَْيَمَن َوِهَي أُمُّ أَُساَمةَ بن زَْيٍد، فَِقيلَ لََها لَمَّا قُبَِض َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبكَْت: ِشَهابٍ، قَالَ

  .اْنقَطََع َعنَّا َخَبرُ السََّماِء:ُيْبكِيَك؟ فَقَالَْت
أَْيَمَن، َعْن أُمِّ  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا شَرِيٌك، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ أُمِّ - ٢٠٧٣٨

َوقُوَِّمْت َعلَى َعْهِد َرسُولِ اللَِّه . ال ُيقْطَعُ السَّارُِق إِال ِفي َحَجفٍَة:قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَْيَمَن، قَالَْت
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِدينَاًرا، أَْو َعَشَرةَ َدَراِهَم 

ثنا َخاِلدُ  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، ثنا ُمحَمَُّد بن خَاِلٍد الَْوهْبِيُّ، - ٢٠٧٣٩
َسِمْعتُ َرسُولَ : أَْيَمَن، قَالَْت َحدَّثَنِي َعِليُّ بن ُحَسْينِ بن َعِليٍّ، َحدَّثَْتنِي أُمُّ: بن ُمَحمٍَّد ِمْن آلِ الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  .إِنََّما اَألْسَودُ بَِبطْنِِه َوفَْرجَِه:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ثَنِي أَُبو مَاِلٍكَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا َشَباَبةُ بن َسوَّارٍ، َحدَّ - ٢٠٧٤٠

قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن اللَّْيلِ : النَّخَِعيُّ، َعنِ اَألْسَودِ بن قَْيسٍ، َعْن ُنبَْيحٍ الَْعَنزِيِّ، َعْن أُمِّ أَْيَمَن، قَالَْت
ِمَن اللَّْيلِ، َوأََنا َعطَْشاَنةُ فَشَرِْبُت َما ِفيَها، َوأََنا ال أَشُْعُر، فَلَمَّا أَصَْبحَ إِلَى فَخَّاَرٍة ِفي جَانِبِ الَْبْيِت، فََبالَ ِفيَها فَقُْمُت 

. ِفيَها قَْد َواللَِّه شَرِْبُت َما: قُلُْت. َيا أُمَّ أَْيَمَن، قَْوِمي فَأَْهرِيِقي َما ِفي ِتلَْك الْفَخَّارَِة:النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .أََما إِنَّكِ ال تَتَّجِِعَني َبطَْنِك أََبدًا:فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حَتَّى َبَدْت نََواجِذُُه، ثُمَّ قَالَ: قَالَْت

وَِليُد بن ُمسِْلمٍ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحدَّثَنِي أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ، ثنا َصفَْوانُ بن صَاِلحٍ، ثنا الْ - ٢٠٧٤١
َمَر، َدَخلَ الَْحجَّاجُ قَالَ الزُّْهرِيُّ، َحدَّثَنِي َحْرَملَةُ َمْولَى أَُساَمةَ بن َزْيٍد أَنَُّه َبيَْنا ُهَو َجاِلٌس، َمَع َعْبدِ اللَِّه بن ُع: َنِمرٍ، قَالَ

َيا اْبَن أَِخي، :ةً لَْم يُِتمَّ ُركُوَعَها، َوال ُسُجوَدَها، فََدعَاُه اْبُن ُعَمَر ِحَني َسلََّم، فَقَالَبن أَْيَمَن بن أُمِّ أَْيَمَن، َوصَلَّى َصال
: فَقُلُْتَمْن َهذَا؟ : بن ُعَمَرأََتْحَسُب أَنََّك َصلَّْيَت؟ إِنَّكَ لَْم ُتَصلِّ، فَُعْد ِلَصالِتَك، فَلَمَّا َولَّى الَْحجَّاُج، قَالَ ِلي عَْبُد اللَِّه 

فَذَكََر ُحبَُّه َما َولََدْت . لَوْ َرأَى َهذَا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألَحبَُّه: َهذَا الَْحجَّاُج بن أَْيَمَن بن أُمِّ أََميَن، فَقَالَ
  .َمأُمُّ أَْيَمَن َوكَاَنْت َحاِضَنةَ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا - ٢٠٧٤٢

َعْن أُمِّ أَْيَمَن،  ُمَحمَُّد بن ُمصَفًّى، ثنا َعْمُرو بن َصاِلحٍ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ،
َزوَّجَ ابَْنَتُه فَاِطَمةَ، َعِليَّ بن أَبِي طَاِلبٍ، َوأََمَرهُ أَنْ ال َيْدُخلَ َعلَى أَْهِلِه َحتَّى َيجِيئَُه، :َعلَْيِه َوَسلََّم أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه

  .فَذَكََر الَْحِديثَ. فََجاَء َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوخَاِدمُُهأُمُّ َعيَّاشٍ َمْوالةُ َرسُولِ اللَّهِ 

يِه، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َعْن َعْبِد الْوَاِحدِ بن َصفَْوانَ، َعْن أَبِ - ٢٠٧٤٣
  .ْيِه َوَسلََّم َوَسلََّمَبَعثَ بَِها َمَع ابَْنَتِه، إِلَى ُعثَْمانَ بن َعفَّانََعيَّاشٍ، َوكَاَنْت خَاِدًما ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ



حٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا كُْرُدوسُ بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، ثنا َعْبدُ الْكَرِميِ بن رَْو - ٢٠٧٤٤
 ، َعْن أَبِيِه َعْنَبَسةَ بن َسِعيٍد، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ أَبِيِه، أُمِّ َعيَّاشٍ، َوكَاَنْت أََمةً ِلُرقَيَّةَ بنِت َرُسولَِحدَّثَنِي أَبِي َرْوُح بن َعنَْبَسةَ

  ةٌ َوُهَو قَاِعٌدكُْنُت أَُوضِّئُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأََنا قَاِئَم:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
ي أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا كُْرُدوسُ بن ُمَحمٍَّد، ثنا َعْبُد الْكَرِميِ بن َرْوحٍ، َحدَّثَنِ - ٢٠٧٤٥

مَّاُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْبَد اللَِّه، َولََدْت ُرقَْيةُ لُِعثَْمانَ غُالًما،فََس: َعْن أَبِيِه، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ َعيَّاشٍ، قَالَْت
  .َوكََنى ُعثَْمانَ بِأَبِي َعْبِد اللَِّه

  َحدَّثَنَا - ٢٠٧٤٦

، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ َعيَّاشٍ، ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا كُْردُوٌس، ثنا َعْبدُ الْكَرِميِ بن رَْوحٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه
  .َما َزوََّجُت ُعثَْمانَ، أُمَّ كُلْثُومٍ إِال بَِوْحيٍ ِمَن السََّماِء:َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: قَالَْت

الْكَرِميِ بن رَْوحٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدَِّتهِ أُمِّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه، ثنا كُْردُوٌس، ثنا عَْبُد  - ٢٠٧٤٧
  .َما َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَضَب َحتَّى مَاَت:َعيَّاشٍ، قَالَْت

  أُمُّ َحبِيبٍ بنُت الَْعبَّاسِ بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ
ُد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ الضَّبِّيُّ، ثنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ٢٠٧٤٨

َسلََّم إِلَى أُمِّ َنظََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: إِْسحَاَق، َعْن ُحَسْينِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
لَِئْن َبلََغْت َهِذِه وَأََنا َحيُّ، َألَتزَوََّجنَّهَا، فَقُبَِض قَْبلَ أَنْ :َحبِيَبةَ بنِت الَْعبَّاسِ َتُدبُّ َبْيَن َيَديِْه، فَقَالَ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .ْت لَهُ رِْزَق بن اَألْسَوِد َولُبَاَبةَ بنَت اَألْسَوِد َسمَّْتَها بِاْسمِ أُمَِّها أُمِّ الْفَْضلَِتْبلُغَ فََتَزوَّجََها اَألْسَوُد بن َعْبدِ اَألَسِد، فَوَلََد
  أُمُّ َحبِيبٍ َمْوالةُ أُمِّ َعِطيَّةَ اَألْنصَارِيَِّة

نا شَرِيُك بن َعْبدِ اللَِّه، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ث - ٢٠٧٤٩
  كُْنُت ِفي النِّْسَوِة الالِتي أَْهَدْيَن بنتَ َرسُولِ اللَِّه: بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن أُمِّ َحبِيبٍ، َمْوالِة أُمِّ َعِطيَِّة، قَالَْت

  .ُتنَّ َعلَى َرأْسَِها ثَالثًا ِفي الُْغْسلِ ِمَن الَْجنَاَبِةاصُْبْبَن إِذَا َصبَْب:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  أُمُّ َخاِلٍد بنتُ َخاِلِد بن َسعِيِد بن الَْعاصِ

ُبو الَْولِيِد ، ثنا أََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ الْفُضَْيلُ بن ُدكَْينٍ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ - ٢٠٧٥٠
ثنا إِْسحَاُق بن َسعِيِد بن َعْمرِو بن َسِعيِد بن الَْعاصِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمرٍو، َعْن أُمِّ َخاِلٍد بنِت خَاِلٍد، : الطَّيَاِلِسيُّ، قَاال

َمْن ُتَرْونَ َتكُْسو َهِذِه؟فََسكََت الْقَْوُم، :ةٌ، فَقَالَأَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتيَ بِِثيَابٍ ِفيَها َخمِيَصةٌ َصِغَري
أَْبِلي وَأَْخِلِقي، أَْبِلي َوأَْخِلِقي، :فَأُِتيَ بِي أَْحِملُ، فَأََخذَ الَْخِميَصةَ بَِيدِِه، فَأَلَْبَسنِي إِيَّاهَا، فَقَالَ. ائُْتونِي بِأُمِّ َخاِلٍد:فَقَالَ
  .َحَسٌن : َوَسَناهُ بِالْحََبِشيَِّة. َيا أُمَّ َخاِلٍد َهِذهِ َسَناُه:أَْخضَُر، أَْو أَْصفَُر، فَقَالَ فَكَانَ ِفيَها َعلٌَم: قَالَْت

َسعِيٍد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي، ثنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن إِْسحَاَق بن  - ٢٠٧٥١
كََسانِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخِميَصةً ذَاَت أَْعالمٍ، وَأََخذَ يَْمَسحُ :، َعْن أُمِّ َخاِلِد بنِت خَاِلٍد، قَالَْتاُألَموِيِّ

  .طَيٌِّب: َوسنيِه بِالَْحَبِشيَِّة. َسنِيَّة: َعلَْيَها، َوَيقُولُ
لدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن أُمِّ َخاِلدٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم ا - ٢٠٧٥٢

  .َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْسَتعِيذُ ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ: بنِت خَاِلدِ بن َسِعيدِ بن الَْعاصِ، قَالَْت
٢٠٧٥٣ -  



عَْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق التُّْسَترِيُّ، ثنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحِميِد الِْحمَّانِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َوَحدَّ
ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت َر: َسِمْعُت أُمَّ خَاِلدٍ بنَت َخاِلٍد، َتقُولُ: الزَِّناِد، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، قَالَ

َسِمْعُت : َولَْم أَْسَمْع أََحًدا َيقُولُ: قَالَ ُموَسى بن ُعقَْبةَ. اْسَتجِريُوا بِاللَِّه ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ، فَإِنَّ َعذَاَب الْقَْبرِ َحقٌّ:َيقُولُ
  .مَّ خَاِلٍد النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال أُ

بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، ثنا ُمْصَعُب بن َعْبِد اللَِّه الزُّبَْيرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُموَسى  - ٢٠٧٥٤
  .لََّمَيَتَعوَّذُ بِاللَِّه ِمْن َعذَابِ الْقَْبرَِسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َعْن أُمِّ َخاِلٍد بنِت خَاِلٍد، أَنَّهَا

ثنا ُمَحمَُّد بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، ثنا : َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّاُر، َوَعْبُد اللَِّه بن الصَّقْرِ السُّكَّرِيُّ، قَاال - ٢٠٧٥٥
أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنظَْرتُ :ثَْتنِي أُمُّ َخاِلٍد بنُت َخاِلٍد، قَالَْتَبكَّاُر بن حَاَرْسَت، ثنا مُوَسى بن ُعقَْبةَ، َحدَّ

  .إِلَى َخاَتمِ النُُّبوَّةِ َبْيَن كَِتفَْيِه
بن َسلْمٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر،  َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َساِلمٍ الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا ُجنَاَدةُ - ٢٠٧٥٦

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيَتَعوَّذُ ِمنِ : َعْن أُمِّ َخاِلٍد بنِت خَاِلِد بن َسعِيِد بن الَْعاصِ اَألكَْبرِ، قَالَْت
  .َعذَابِ الْقَبْرِ

  غُوثَأُمُّ َخاِلٍد بنتُ اَألْسَوِد بن َعْبِد َي
  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن - ٢٠٧٥٧

رِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَّهِ ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفًّى، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َحفْصٍ، ثنا اْبُن الْمَُباَرِك، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْه
َمنْ :ْسَوِد بن َعْبِد َيغُوثَ، أَنََّها َدَخلَْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَبن َعْبِد اللَِّه، َعْن أُمِّ َخاِلٍد بنتِ اَأل

ُمْؤِمَن ِمَن َيعْنِي الْ. الَْحْمُد ِللَُّه الَِّذي ُيْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت:أُمُّ خَاِلٍد بنُت اَألْسَودِ بن َعْبِد َيُغوثَ، فَقَالَ: َهِذِه؟فَقَالُوا
  .الْكَاِفرِ

 اللَِّه بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا نَُعْيُم بن َحمَّاٍد، ثنا اْبُن الُْمَباَرِك، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد - ٢٠٧٥٨
. َبْعُض َخاالِتِك: َمْن َهِذِه؟فَقَالُوا:َم، َعلَى أُمِّ َخاِلٍد، فَقَالََدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، قَالَ

سُْبَحانَ الَِّذي :فَقَالَ. أُمُّ َخاِلٍد بنُت اَألْسَوِد بن َعْبِد َيغُوثَ: إِنَّ خااليت ِفي َهِذِه اَألْرضِ لَغََراِئُب، ِمْن َهِذِه؟قَالُوا:فَقَالَ
  ُيْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت

  أُمُّ َشرِيٍك الْقَُرِشيَّةُ الَْعاِمرِيَّةُ
ْبَراِهيُم بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا َزْيدُ بن الُْمبَاَرِك، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعْبِد الْكَرِميِ، ثنا إِ - ٢٠٧٥٩

ْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أُمِّ شَرِيٍك، أَنََّها َسِمَعِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعِقيلِ بن َمْعِقلٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َوْهبِ بن ُمَنبٍِّه، َع
َيا َرسُولَ اللَِّه، فَأَْيَن الْعََرُب َيْومَِئٍذ؟ : قَالَْت أُمُّ َشرِيٍك. لََيِفرَّنَّ النَّاُس ِمَن الدَّجَّالِ ِفي الْجِبَالِ:َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  .ُهْم قَِليلٌ:لَقَا
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ ابْنِ - ٢٠٧٦٠

َعلَْيِه  لَِّه َصلَّى اللَُّهُعَيْيَنةَ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد بن ُجَبْيرِ بن شَْيَبةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أُمِّ َشرِيٍك، أَنّ َرُسولَ ال
  .َوَسلََّمأََمَرَها بِقَْتلِ األَْوزَاغِ

يِد بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو عَاِصمٍ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس، َعْن َسِع - ٢٠٧٦١
  .َعلَْيِه َوَسلََّمأََمَر بِقَْتلِ األَْوزَاغِ الُْمسَيِّبِ، َعْن أُمِّ َشرِيٍك، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه



َحمَّاُد  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد الَْجذُوِعيُّ الْقَاِضي، ثنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ الَْعمِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُموَسى، ثنا - ٢٠٧٦٢
كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحْوَشبٍ، َعْن أُمِّ َشرِيٍك، قَالَْتبن َبِشريٍ، ثنا أَُبو َعْبِد اللَِّه الشَّاِميُّ، َعْن َشْهرِ بن 

  .يَقَْرأُ َعلَى الَْجَناِئزِ بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ:َوَسلََّم
  أُمُّ ُعثَْمانَ بنُت ُسفَْيانَ أُمُّ َولَِد شَْيَبةَ بن ُعثَْمانَ الَْحَجبِيَّةُ

َبةَ، ن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ، ثنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ، َعْن ُبَدْيلٍ الُْعقَْيِليِّ، َعْن َصِفيَّةَ بنتِ َشْيَحدَّثََنا َعِليُّ ب - ٢٠٧٦٣
ال ُيقْطَُع اَألبْطَحُ :ْرَوِة، َوُهَو َيقُولَُعْن أُمِّ َولَِد َشْيَبةَ، أَنََّها رَأَْت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَعى َبْيَن الصَّفَا وَالَْم

  .إِال َشدا
ُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا الُْحَسْيُن بن ِعيَسى الَْمْرَوزِيُّ، ثنا اْبُن الُْمَباَرِك، أنا  - ٢٠٧٦٤

ْحَمنِ، َعْن أُمِِّه، َعْن أُمِّ ُعثَْمانَ بنِت ُسفَْيانَ أُمِّ َولَِد شَْيَبةَ، َوقَْد بَاَيَعْت َرُسولَ اللَِّه َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َمْنُصورِ بن َعْبِد الرَّ
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى

  .، َوفََرغَ َجانَِبْيِهَدَعا شَْيَبةَ، فَفََتحَ الَْبْيَت، فَلَمَّا َدَخلَ َركََع:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أُمُّ َسْعٍد بنُت َعْمرٍو الُْجَمِحيَّةُ َوُيقَالُ أُمُّ َسِعيٍد

حَمٍَّد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا هَاُرونُ بن إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيُّ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُم - ٢٠٧٦٥
َسِمْعُت َرُسولَ : َحمَّدِ بن َعْمرٍو، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن أُمِّ َسْعٍد بنِت َعْمرٍو الُْجَمِحيَِّة، قَالَْتالُْمَحارِبِيُّ، َعْن ُم

لَْجنَِّة كََهاَتْينِ، َحدَّثََنا َمْن كَفَلَ يَِتيًما لَُه، أَْو لَِغْيرِِه ِمَن النَّاسِ، كُْنُت أََنا، َوُهَو ِفي ا:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
رٍو، ثنا َصفَْوانُ بن ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن بِشْرٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْم

نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه، َوَرَواُه سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ُسلَْيمٍ، َعْن أُمِّ َسِعيدٍ بنِت َعْمرِو بن ُمرَّةَ الْجَُمِحيِّ، َعنِ ال
  .َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن أُمِّ َسِعيدٍ بنِت ُمرَّةَ الِْفهْرِيِّ، َعْن أَبِيَها

  أَمُّ الُْمْنِذرِ األَْنَصارِيَّةُ ُيقَالُ اْسُمَها َسلَْمى بنُت قَْيسٍ
أُمُّ الُْمْنِذرِ الَِّتي : َسِمْعُت ُمَحمََّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َيقُولُ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ٢٠٧٦٦

ثنا بِذَِلَك يُوُنُس بن ُبكَْيرٍ َعنِ اْبنِ : َرَوْت، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اْسُمَها َسلَْمى بنُت قَْيسٍ قَالَ اْبُن ُنمَْيرٍ
  .َوَصلَِّت الِْقْبلََتْيَن َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:إِْسحَاَق

  َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ِسَناٍن - ٢٠٧٦٧

ثنا فُلَْيُح بن ُسلَْيَمانَ، َعْن : ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، ثنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن الَْجوَْهرِيُّ، قَاالالَْعْوِفيُّ، ح َوَحدَّثََنا 
َدَخلَ َعلَيَّ : الَْترِ، قَأَيُّوَب بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َصْعَصعَةَ، َعْن َيْعقُوَب بن أَبِي َيْعقُوَب، َعْن أُمِّ الُْمْنِذ

فَقَاَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َولََنا دََواِلي ُمَعلَّقَةٌ، قَالَْت: النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمَعُه َعِليٌّ َوُهَو َناِقٌه، قَالَْت
فََجلََس َعِليٌّ، فَأَكَلَ مِْنَها : َمْهال فَإِنََّك َناِقٌهقَالَْت:بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَسلََّم َيأْكُلُ، َوقَاَم َعِليُّ َيأْكُلُ، فَقَالَ النَّ

  .ذَا أَِصْبِمْن َه:فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َجَعلُْت لَُهمِ ِسلْقًا، َوَشِعًريا
  أُمُّ َعطَاٍء َمْوالةُ الزَُّبْيرِ بن الَْعوَّامِ

ُمَحمَّدِ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيمَ بن َسْعٍد، ثنا أَبِي، َعْن - ٢٠٧٦٨
َواللَِّه، : بن إِْبَراِهيَم َموْلَى الزَُّبْيرِ بن الْعَوَّامِ، َعْن أُمِِّه، َوَجدََّتِه أُمِّ َعطَاٍء، قَالََتا بن إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن َعطَاِء

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا أُمَّ َعطَاٍء، إِنَّ َرُسولَ ا: لَكُنَّا َنْنظُُر إِلَى الزَُّبْيرِ بن الْعَوَّامِ ِحَني أَتَاَنا َعلَى َبْغلٍَة لَُه بَْيَضاَء، فَقَالَ



: بِأَبِي أَْنَت كَْيَف َنْصَنعُ بَِما أُْهِديَ لََنا؟ قَالَ: فَقُلُْت. قَْدنََهى الُْمْسِلِمَني أَنْ َيأْكُلُوا ِمْن ُنُسِكهِْم فَْوقَ ثَالٍث، فَال َتأْكُِليِه
  .أَمَّا َما أُْهِدَي لَِكْن فَشَأُْنكُنَّ بِِه 

  َبشِّرٍ األَْنَصارِيَّةُأُمُّ ُم
٢٠٧٦٩ -  

انَ، َعْن َجابِرِ بن َعْبدِ َحدَّثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي ُسفَْي
َمْن غََرَس َهذَا النَّْخلَ أَُمسِْلٌم أَوْ :ى أُمِّ ُمَبشِّرٍ ِفي َنْخلٍ، فَقَالَالَّلِه، أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَ

 َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيغْرُِس غَْرًسا أَْو يَْزَرعُ َزْرًعا، فََيأْكُلُ ِمْنُه دَابَّةٌ، أَْو طَاِئٌر، أَْو إِْنَسانٌ إِال كَانَ:قَالَ. َبلْ ُمْسِلٌم: كَاِفٌر؟قَالَْت
  .ةٌلَُه َصَدقَ
، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ، ثنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زَِياٍد، َعنِ اَألْعَمشِ - ٢٠٧٧٠

َمْن غََرَس َهذَا :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََدَخلَ َعلَيَّ النَّبِيِّ َصلَّ: ُسفَْيانَ، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ، قَالَْت
  .َما ِمْن ُمْسِلمٍ غََرَس غَْرًسا فََيأْكُلُ ِمْنُه إِْنَسانٌ أَْو دَابَّةٌ أَْو طَاِئٌر إِال كَاَنْت لَهُ َصَدقَةٌ:فَقَالَ. ُمْسِلٌم: ُمْسِلٌم أَْو كَاِفٌر؟فَقُلُْت

َهْيرٍ التُّْسُترِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن كََراَمةَ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُموَسى، ثنا َشْيَبانُ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُز - ٢٠٧٧١
َم وَأََنا ِفي َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي سُفَْيانَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ، قَالَْت

َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيغْرُِس غَْرًسا أَْو يَْزَرعُ ًزْرًعا فََيأْكُلُ ِمْنُه :قَالَ. ال، َبلْ ُمْسِلٌم: ُمْسِلٌم غََرَس َهذَا أَْو كَاِفٌر؟قُلُْت:َنْخلٍ، فَقَالَ
  .طَاِئٌر أَوْ َسُبٌع أَْو َدابَّةٌ أَْو إِْنَسانٌ إِال كَاَنتْ لَُه َصَدقَةٌ

  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْْر بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَحمَّدُ بن - ٢٠٧٧٢

َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : فَُضْيلٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي سُفَْيانَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ، قَالَْت
َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيغْرُِس غَْرًسا :فَقَالَ. ال، َبلْ ُمْسِلٌم: َمْن غََرَس َهذَا النَّْخلَ، أَُمسِْلٌم أَْم كَاِفٌر؟قُلُْت:ِفي َنْخلٍ ِلي، فَقَالَ َوأََنا

  .فََيأْكُلُ ِمْنُه طَاِئُر أَْو إِْنَسانٌ أَْو َسُبٌع أَْو َدابَّةٌ إِال كَانَ لَهُ َصَدقَةً
فَْيانَ، َعْن َنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللًَِّه بن ُنَمْيرٍ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن أَبِي ُسَحدَّثَ - ٢٠٧٧٣
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا ِفي َنْخلٍ  َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه: َحدَّثَْتنِي أُمُّ ُمَبشِّرٍ، اْمَرأَةُ زَْيِد بن حَارِثَةَ، قَالَْت: َجابِرٍ، قَالَ
َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيغْرُِس غَْرًسا أًَوْ :قَالَ. ُمْسِلٌم: َمْن غََرَسُه أَْمُسِلٌم أَْم كَاِفُر؟قُلُْت:قَالَ. َنَعم: أَلَِك َهذَا؟، قُلُْت:ِلي، فَقَالَ

  ْنَسانٌ أَْو سَُبٌع أَْو َشْيٌء إِال كَانَ لَهُ َصَدقَةًَيْزَرُع َزْرًعا فََيأْكُلُ ِمْنُه طَاِئٌر أَوْ إِ
  َباُب

نَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، ثنا َزاِئَدةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي سُفَْيا - ٢٠٧٧٤
يَّا السَّاجِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى، ثنا َيحَْيى بن َحمَّاٍد، ثنا أَُبو َعَوانَةَ، َعنِ َجابِرٍ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ، ح وَحدَّثََنا َزكَرِ

: لََجاَء غُالُم َحاِطبٍ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَا: اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي ُسفْيَانَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ، قَالَْت
  كَذَْبَت، إِنَُّه شَهَِد َبْدرًا:فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. َواللَِّه ال َيْدُخلُ َحاِطٌب الَْجنَّةَ

  .ْوالُْحَدْيبَِيةَ
ْدرِيَس، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِ - ٢٠٧٧٥

ال َيْدُخلُ النَّاَر َرُجلٌ :َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيتِ َحفَْصةَ، َوُهُو َيقُولُ: َعْن َجابِرٍ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ، قَالَْت



َوإِنْ مِْنكُْم إِال وَارَِدَها كَانَ َعلَى َربَِّك َحْتًما : "َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ اللََّه َيقُولُ: َصةَُشهَِد َبْدًرا، وَالُْحَدْيبَِيةَقَالَْت حَفْ
  ] .٧٢مرمي آية "[ثُمَّ نَُنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا َوَنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثيا: "ثُمَّ َمْهقَالَْت:قَالَ] . ٧١مرمي آية "[َمقِْضيا

  اُبَب
أَبِي َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، ثنا َعْبُد اللَِّه بن إِْدرِيَس، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن  - ٢٠٧٧٦

إِنِّي اْشتََرطْتُ : بََراِء بن َمْعُرورٍ، فَقَالَْتُسفَْيانَ، َعْن َجابِرٍ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخطَبَ بنَت الْ
  .إِنَّ ذَِلكَ ال َيصْلُُح:قَالَ. ِلَزْوجِي أَنْ ال أَْنِكَح بَْعَدُه

  َباُب
فَْيانَ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي ُس - ٢٠٧٧٧

َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأََنا يف َحوَاِئِط بين النَّجَّارِ، ِفيِه قُُبوٌر قَدْ : َجابِرٍ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ، قَالَْت
َيا َرُسولَ اللَِّه، َوِللْقَْبرِ َعذَاٌب؟ : فَقُلُْت. لَِّه ِمْن َعذَابِ الْقَبْرِاْسَتعِيذُوا بِال:َماُتوتوا ِفي الَْجاِهِليَِّة، فَخََرَج، فََسِمْعُتُه َيقُولُ

  .نََعْم، إِنَُّهمْ ُيَعذَُّبونَ ِفي قُُبورِِهْم َعذَاًبا َيْسَمُعُه الَْبهَاِئُم:فَقَالَ
  َحدَّثََنا عَْبُد - ٢٠٧٧٨

نا َحجَّاُج بن ُمَحمٍَّد، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، أَخَْبرَنِي أَُبو الزَُّبْيرِ،،أَنَُّه َسِمَع جَابِرَ اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، ثنا َيْحَيى بن َمِعنيٍ، ث
لُ النَّارَ إِنْ ال َيْدُخ:َحدَّثَْتنِي أُمُّ ُمَبشِّرٍ، أَنََّها َسِمَعِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ ِعْندَ َحفَْصةُ: بن َعْبِد اللَِّه، َيقُولُ

َوإِنْ : َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه، فَاْنتََهَرَها، فَقَالَْت َحفْصَةُ: قَالَْت. َشاَء اللَُّه َرَجلٌ ِمْن أَْصَحابِ الشَّجََرِة الَِّذيَن بَاَيُعوا َتْحَتَها
] ٧٢مرمي آية "[ثُمَّ نَُنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا وََنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثيا: "فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. ِمْنكُْم إِال وَارَِدَها

.  
ثنا َصفَْوانُ بن صَاِلحٍ، ثنا الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ، َعنِ الُْمثَنَّى بن : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، قَالَ - ٢٠٧٧٩

 بن ُشَعْيبٍ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعنِ أُمِّ ُمَبشِّرٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالصَّبَّاحِ، َعْن َعْمرِو 
َوكَاَنْت أُمُّ ُمَبشِّرٍ َتطُْبُخ . اُهْمَيا أُمَّ ُمَبشِّرٍ، َمْن كَانَ لََها ثَالثةُ أَفَْراٍط ِمْن َولَِدِه أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ بِفَْضلِ َرْحَمِتِه إِيَّ:لََها

  .أَْو فََرطَاِن:أَْو فَْرطَاِن؟ فَقَالَ: طَبِيًخا، فَقَالَْت
دِ َمةَ، َعْن ُمَحمََّحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِعقَالٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َسلَ - ٢٠٧٨٠

أَال :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن إِْسحَاَق، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ، قَالَْت
  لٌَرُج:َبلَى، فَأََشارَ بَِيِدِه َنْحَو الَْمشْرِقِ، فَقَالَ: أُخْبُِركُْم َبَخْيرِ النَّاسِ َرُجال؟قَالُوا

َبلَى، فَأََشارَ : سِ َبْعَدهُ َرُجال؟قَالُواآِخذٌ بِعََناِن فََرِسِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه َيْنَتِظرُ أَنْ ُيِغَري أَْو يَُغاَر َعلَْيِه، أَال أُخْبُِركُْم بِخَْيرِ النَّا
  .ي الزَّكَاةَ، َيْعلَُم َما َحقُّ اللَِّه ِفي مَاِلِه، قَِد اْعتََزلَ النَّاَسَرُجلٌ ِفي غََنِمِه ُيِقيُم الصَّالةَ، َوُيؤِْت:بَِيِدهِ َنْحوَ الِْحَجازِ، فَقَالَ

  أُمُّ بِْشرِ بنُت الْبََراِء بن َمْعُرورٍ
ُمَحمَّدِ بن  ْنَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا اْبُن اَألْصَبهَانِيٍِّ، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد الُْمَحارِبِيُّ، َع - ٢٠٧٨١

لََما َحضََرْت كَْعًبا الَْوفَاةُ : إِْسحَاَق، َعنِ الَْحارِِث بن فُضَْيلٍ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، قَالَ
َيْغفِرُ : قَالَ. َمنِ، إِنْ لَِقيَت ابْنِي فَأَقْرِأُْه مِنَّي السَّالَمَيا أََبا َعْبِد الرَّْح: َدَخلَْت َعلَْيِه أُمُّ بِْشرِ بنُت الَْبَراِء بن َمْعرُورٍ، فَقَالَْت

َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، أََما َسِمْعَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : فَقَالَْت. اللَُّه لَكِ َيا أُمَّ بِْشرٍ، ُنْحُن أَسْفَلُ ِمْن ذَِلَك
  .فَُهَو ذَاَك : قَالَْت. َبلَى: ْروَاَح الُْمْؤِمنَِني ِفي أَْجوَاِف طَْيرٍ ُخْضرٍ َتَعلَُّق بَِشَجرِ الَْجنَِّة؟، قَالَإِنَّ أَ:َيقُولُ



  أُمُّ ُسلَْيمٍ بنُت ِملَْحانَ األَْنَصارِيَّةُ أُمُّ أََنسِ بن مَاِلٍك، ِمْن أَْخَبارِهَا
الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ، َعْن أََنسٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم  - ٢٠٧٨٢

ُجلٌ كَاِفٌر َوأََنا أََما إِنِّي ِفيكَ لََراِغبَةٌ، َوَما ِمثْلَُك ُيرَدُّ، َولَِكنََّك َر:َخطََب أَُبو طَلَْحةَ أُمَّ ُسلَْيمٍ قَْبلَ أَنْ ُيْسِلَم، فَقَالَْت: قَالَ
  اْمرأَةٌ ُمْسِلَمةٌ، ِفإِنْ ُتْسِلْم

  .َوَتَزوََّجَها أَُبو طَلَْحةَ. فَذَِلَك َمهْرِي ال أَْسأَلَُك غَْيَرُه
ْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد، ثنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الَْمْخُزوِميُّ الِْفطْرِيُّ، َعْن َع - ٢٠٧٨٣

َتزَوََّج أَُبو طَلَْحةَ أُمَّ ُسلَْيمٍ، َوكَانَ َصدَاُق َما بَْيَنُهَما اِإلْسالُم، : َعْبِد اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ، َعْن أََنسِ بن مَاِلٍك، قَالَ
فَكَانَ َصدَاُق َما َبْيَنُهَما . ْمُت، ِفإِنْ أَْسلَْمَت َنكَحُْتَكإِنِّي قَْد أَْسلَ:أَْسلََمْت أُمُّ ُسلَْيمٍ قَْبلَ أَبِي طَلْحَةَ، فََخطََبهَا، فَقَالَْت

  .اِإلْسالُم
  َخَبُر قُْرصِ أُمِّ َسلَْيمٍ ُوُعكَِّتهَا

ْحَمنِ بن َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنيِ اللَّْيثُ، ح َوَحدَّثََنا عَْبُد الرَّ - ٢٠٧٨٤
الْقَُرِظيِّ يَْعنِي ُمحَمََّد  ُمَعاوَِيةَ الُْعْتبِيُّ، ثنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اللَّْيثُ، َعْن َخاِلِد بن يَزِيَد، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعنِ

َعْنَدكِ َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ :أََنسٍ، َوأَُبو طَلَْحةَ رَابُُّه، فقال أََتى أًُبو طَلَْحةَ أُمَّ ُسلَْيمٍ َوِهَي أُمُّ: بن كَْعبٍ،، َعْن أََنسِ بن مَاِلٍك، قَالَ
النَِّساِء، َوقََد َرَبطَ َعلَى  َشْيٌء؟ ِفإِنِّي مََرْرُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيِقرُئ أَْصَحابَ الصُّفَِّة ُسوَرةَ

كَانَ ِعْنِدي َشْيٌء ِمْن َشِعريٍ طََحْنُتُه، ثُمَّ أَْرَسلَتْنِي إِلَى اَألسْوَاقِ، وَاَألسَْواقُ َحوَاِئطُ : وعِ، فَقَالَْتَبطْنِِه َحَجًرا ِمَن الُْج
ي َنِحيٌّ ِفيِه َسْمٌن، فَال قَْد كَانَ ِعْنِد: أَعِْنَدِك أُْدٌم؟ فَقَالَْت: لَُهْم، فَأََتْيتُُهْم بَِشْيٍء ِمْن َحطَبٍ، فََجَعلَْت ِمْنُه قُْرًصا، ثُمَّ قَالَ

  إِنَّ َعْصرَ اثَْنْينِ: فَأََتْتُه بِِه فََعَصَرُه، فَقَالَ. أَْدرِي أَبَِقي ِفيِه َشْيٌء

َنُس، َتعْرُِف َرسُولَ َيا أَ: فََعصََراُه َجِميًعا، فَأَخَْرَجا ِمثْلَ التَّمَْرِة، فََدَهَنتِ الْقُْرَص، ثُمَّ َدعَانِي، فَقَالَ. أَْبلَغُ ِمْن َعْصرِ َواِحٍد
إِنِّي َتَركُْتُه َمعَ أَْصحَابِِه ِفي الصُّفَِّة ُيقْرِئُُهْم، فَاْدُعُه َوال َتَدْع َمَعُه غَْيَرَه، : قَالَ. َنَعْم: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قُلُْت

. َنَعْم: لََعلَّ أََباكَ أَْرَسلََك إِلَْيَنا؟ قُلُْت: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا َرآنِي، قَالَفَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى . اْنظُْر أَنْ ال َتفَْضحَنِي
نْ فانطلقوا ُوُهْم َيْومَِئٍذ ثَمَاُنونَ َرُجال، فَأَْمَسَك َيِدي، فَلَمَّا َدَنْوُت ِمَن الدَّارِ َنزَْعُت َيَدُه ِم. اْنطَِلقُوا: ثُمَّ قَالَ ِللْقَْومِ

فََضْحَتنِي عِْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َيِدي، فََجَعلَ أَُبو طَلَْحةَ َيطْلُُبنِي ِفي الدَّارِ َوَيْرمِينِي بِالِْحَجارَِة، َوَيقُولُ
َهلْ ِمْن : ْم فََجلَسُوا، ثُمَّ َدَخلَ فَأَتَْيَناُه بِالْقُْرصِ، فَقَالَفَأََمَرُه. ال َيُضرَُّك: َوَسلََّم، ثُمَّ إِنَّهُ َخَرجَ إِلَْيِه فَأَْخَبَرُه الَْخَبَر، فَقَالَ

فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه . َيا َرسُولَ اللَِّه، قَْد كَانَ ِعْنَدَنا نِْحٌي، َوقَْد َعَصْرُتهُ أََنا َوأَُبو طَلَْحةَ: أُْدمٍ؟فَقَالَْت أُمُّ ُسلَْيمٍ
فَأُِتَي بِِه، فََعَصَرُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم . َهلُمُّوُه، فَإِنَّ َعْصَر الثَّالثَِة أَْبلَغُ ِمْن َعْصرِ االثَْنْينِ: َعلَْيِه َوَسلََّم

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه، ثُمَّ َدَعا ِفيِه  معهما، فَأَْخَرجُوا ِمْنُه ِمثْلَ التَّمَْرِة فََمَسحُوا بِِه الْقُْرَص فََمَسَحُه َرسُولُ اللَِّه صَلَّى
  فََدعَْوُت َعْشَرةً، فَأَكَلُوا ِمْنُه حَتَّى ثَِملُوا ِشبًِعا، فََما زَالُوا. اْدُعوا ِلي َعْشَرةً: بِالَْبَركَِة، ثُمَّ قَالَ

  ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَجلََسْنا َمَعُه، فَأَكَلَْنا حَتَّى فََضلََيْدُخلُونَ َعْشَرةً َعْشَرةً َحتَّى َشبُِعوا، ثُمَّ جَلََس َرسُولُ اللَّ
ْبدِ اللَّهِ َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، أنا مَاِلُك بن أََنسٍ، َعْن إِْسحَاَق بن َع - ٢٠٧٨٥

لَقَْد َسِمْعُت كَالَم َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ :قَالَ أَُبو طَلَْحةَ ُألمِّ ُسلَْيمٍ: ُه َسِمعَ أََنَس بن َماِلٍك، َيقُولُبن أَبِي طَلَْحةَ،، أَنَّ
أَخَْرَجْت ِخمَاًرا لَُهمْ  فَأَْخَرَجْت أَقْرَاًصا ِمْن َشِعريٍ، ثُمَّ. َنَعْم: َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعرُِف ِفيِه الْجُوَع، فََهلْ ِعْنَدِك شَْيٌء؟ قَالَْت



 فََوَجْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى فَلَفَِّت الْخُْبَز َبْعَضهَ بَِبْعضٍ، ثُمَّ أَْرَسلَْتنِي إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذََهْبُت
: أَْرَسلََك أَُبو طَلَْحةَ؟ فَقُلُْت: الَ ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد َوَمَعُه النَّاُس، فَقَ

َحةَ فَاْنطَلََق، وَاْنطَلَقُْت َبْيَن أَيدِيهِْم َحتَّى جِْئُت أََبا طَلْ. قُوُموا: فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَمْن َمَعُه. َنَعْم
مِ َما َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ، قَْد َجاَء َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالنَّاسِ، َولَْيَس ِعْندََنا ِمَن الطََّعا: فَأَْخَبْرتُُه، فَقَالَ أَُبو طَلَْحةَ

حَتَّى َبلَْغَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَقَْبلَ َرُسولُ  فَاْنطَلََق أَُبو طَلَْحةَ. اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم: قَالَْت. ُيْشبِعُُهْم
  فَأََتْت. َهلُمِّي َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ َما ِعْنَدِك: اللَِّه، وَأَُبو طَلَْحةَ َمَعُه حَتَّى َدَخال، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُه، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ لُْخْبزِ فَأََمَر بِِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَفُتَّ، َوَعَصَرتْ أُمُّ ُسلَْيمٍ ُعكَّةً فَأَدَمْتبِذَِلَك ا
فَأَِذنَ لَُهْم، فَأَكَلُوا َحتَّى َشبُِعوا ثُمَّ َخَرجُوا، ثُمَّ . َرٍةائْذَنْ لَِعْش: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيِه َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيقُولَ، ثُمَّ قَالَ

فَأَِذنَ لَُهْم فَأَكَلُوا َحتَّى َشبُِعوا ثُمَّ . ائْذَنْ لَِعْشرٍَة: فَأَِذنَ لَُهْم فَأَكَلُوا َحتَّى َشبُِعوا، ثُمَّ َخَرجُوا، ثُمَّ قَالَ. ائْذَنْ لَِعْشَرٍة: قَالَ
فَأَكَلَ الْقَْوُم كُلُُّهمْ . ائْذَنْ ِلَعْشَرٍة: فَأَِذنَ لَُهْم فَأَكَلُوا حَتَّى َشبِعُوا، ثُمَّ َخَرجُوا، ثَمَّ قَالَ. ائْذَنْ ِلَعشَْرٍة: قَالَ َخَرجُوا، ثُمَّ

  .َحتَّى َشبُِعوا، َوالْقَْوُم َسْبُعونُ أَْو ثََماُنونَ
عَانِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن أَيب أُوَْيسٍ، ح َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، ثنا قَُتْيَبةُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْن - ٢٠٧٨٦

قَالَ : ثنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الِْفطْرِيُّ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي طَلْحَةَ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ: بن َسِعيٍد، قَاال
فَطَحََنْت َشيْئًا ِمْن َشِعريٍ فََصَنَعْتُه، ثُمَّ َدَعانِي . َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ، اْصنَِعي شَْيئًا لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:أَُبو طَلْحَةَ

فَأَقَْبلُْت : بِي َيْدُعوَك، َوأَِسرَُّه، قَالَ أََنٌسإِنَّ أَ: اذَْهْب إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلْ: أَُبو طَلْحَةَ، فَقَالَ
: قَالَ. لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه: قُلُْت. َيا أََنُس: َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَاِلٌس ِفي الَْمْسجِِد، فَلَمَّا َرآنِي، قَالَ

  لَْم َيُمرَّ َرسُولُ اللَِّه: ثُمَّ قَالَ. قُوُموا: قَالَ. َنَعْم: َدَعانِي أَُبوَك؟ قُلُْت

َهذَا َرُسولُ اللَِّه : فََخَرْجُت سَرِيًعا حَتَّى أََتْيُت أََبا طَلَْحةَ، فَقُلُْت. قُوُموا: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َمْجِلسٍ، إِال قَالَ
لَمَّا سَأَلَنِي َهلْ َدَعانِي : أَلَْم آُمْرَك أَنْ َتْخلَُو بِِه؟ قُلُْت: فَقَالَ أَُبو طَلْحَةَ. ى بِالنَّاسَِصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َجاَء َوأََت

َيا َرسُولَ : الََولَِقَي أَُبو طَلَْحةَ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َبابِ الدَّارِ، فَقَ. َنَعْم، لَمْ أَكِْذْبُه: أَُبوَك؟ فَقُلُْت
َوأُمُّ : فََدَخلَ ُهَو َوَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ. اْدُخلْ: فَقَالَ. اللِِّه، إِنََّما ُهَو َشْيٌء أََردَْنا أَنْ َنُخصََّك بِِه

َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ، : ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُسلَْيٌم َمَعَها ُعكَّةٌ تَْعُصُرَها َوكَاَنْت يَبَِسْت أَْو كَاَدْت َتْيَبُس
فَأََخذَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه، فَقَالَ بِالسَّْمنِ َهكَذَا، ثُمَّ . َناوِلِنِيَها َحتَّى أَكُونَ أَْحَسَن لََها َعصًْرا ِمْنِك

فََدَخلَ َعلَْيِه . َيا أََبا طَلَْحةَ، أَْدِخلْ َعْشرَةً: ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه َعلَى رَأْسِ الثَّرِيِد، ثُمَّ قَالََوَضَع َرُس
وا، حَتَّى َدَخلَ َعلَْيِه َما َبْيَن السَّْبِعَني إِلَّى َعْشَرةٌ فَأَكَلُوا، حَتَّى َشبِعُوا، ثُمَّ لَمْ َيَزلْ ُيْدِخلُ َعشَْرةً َعْشَرةً فَأَكَلُوا، َحتَّى ثَِملُ

  .ِلجَِريانِهِْمالثَّمَانَِني، ثُمَّ أًَكَلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْهلُ الَْبْيِت َوأَفَْضلُوا َما أَْهَدْوا 
الِْمْصرِيُّ، ثنا أَحَْمُد بن صَاِلحٍ، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أنا أَُساَمةُ بن َزْيٍد، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف  - ٢٠٧٨٧

  أَنَّ َعْمَرو بن َعْبِد اللَِّه

ْدُتُه َجاِلًسا َمعَ جِئُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما، فََوَج:بن أَبِي طَلَْحةَ َحدَّثَُهأَنَُّه، َسِمَع أََنَس بن َماِلٍك، َيقُولُ
ِلَم َعَصبَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : أَْصحَابِِه ُيَحدِّثُُهْم َوقَْد َعَصَب َبطَْنُه َعلَى َحَجرٍ، فَقُلُْت ِلبَْعضِ أَْصَحابِِه

َيا أََبَتاُه، قَدْ رَأَْيُت َرُسولَ : أُمِّ ُسلَْيمٍ بنِت ِملَْحانَ، فَقُلُْت فَذََهْبتُ إِلَى أَبِي طَلَْحةَ َوُهَو زَْوُج. ِمَن الْجُوعِ: َبطَْنُه؟ فَقَالَ



َدَخلَ أَُبو طَلَْحةَ َعلَى . ِمَن الْجُوعِ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َعَصَب َبطَْنهُ بِِعصَاَبٍة فََسأَلُْت َبْعضَ أَْصحَابِِه، فَقَالَ
عِْنِدي ِكَسٌر ِمْن ُخْبزٍ َوَتَمرَاٌت فَإِنْ َجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْشَبعَْناُه، َوإِنْ : لْ ِمْن َشْيٍء؟ فَقَالَْتَه: أُمِّي، فَقَالَ

للَِّه، فَإِذَا قَاَم فَاْدُعُه َحتَّى َيتَفَرَّقَ اذَْهبْ َيا أََنُس، فَقُْم قَرِيًبا ِمْن َرسُولِ ا: َجاَء َمَعُه أََحٌد قَلَّ َعنُْهْم، فَقَالَ أَُبو طَلْحَةَ
أَبِي َيْدُعوَك فَفََعلُْت ذَِلَك، فَلَمَّا قُلُْت أَبِي َيْدُعوَك، قَالَ : فَقُلْ. أَْصحَاُبُه، َوَمْن َمَعُه َحتَّى إِذَا قَاَم َعلَى َعَتَبِة َبابِِه

بَِيِدي فََشدََّها َوأَقَْبلَ بِأَْصحَابِِه حَتَّى إِذَا َدَنْوا ِمْن بَْيِتَنا أَْرَسلَ َيِدي، فََدَخلُْت َوأََنا ثُمَّ أََخذَ . َيا هَُؤالِء، َتعَالَْوا: َألْصحَابِِه
. اَءَك بِهِْمَيا أََبتَاُه، قَْد قُلُْت ِلَرسُولِ اللَِّه الَِّذي قُلَْت ِلي فََدَعا أَْصَحاَبُه، فَقَْد َج: َحزِيٌن ِلكَثَْرِة َمْن َجاَء َمَعُه، فَقُلُْت
  َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنََّما أَْرَسلُْت أََنًسا َيْدُعوَك َوْحَدَك وَلَْم َيُك ِعْنِدي َما ُيْشبُِع َمْن أََرى،: فََخَرَج أَُبو طَلَْحةَ إِلَْيهِْم، فَقَالَ

فََدَخلَ َمِعي َرُسولُ اللَِّه . َعزَّ َوَجلَّ سَُيْشبِعُُهْم بَِما ِعْنَدَك اْدُخلْ، فَإِنَّ اللََّه: فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َوجَلََس َمْن كَانَ ِعْنَدُه بِالسُّدَِّة، َوقَرَّْبُت َما كَانَ . اْجَمُعوا َما كَانَ ِعْنَدكُْم، ثُمَّ قَرُِّبوُه: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

فَأَْدَخلُْت َعلَْيِه ثَمَانَِيةً . أَْدِخلْ َعلَيَّ ثَمَانَِيةً: ، َوَتْمرٍ، فََجَعلْنَاُه َعلَى َحصِريَِنا، فََدَعا ِفيِه بِالَْبَركَِة، ثُمَّ قَالَِعْنَدَنا ِمْن ُخبْزٍ
حَتَّى َشبِعُوا ثُمَّ أََمرَنِي فَأَْدَخلُْت ثَمَانَِيةً،  فَأَكَلُوا ِمْن َبْينِ أَصَابِِعِه. كُلُوا َوَسمُّوا اللََّه: َوَجَعلَ كَفَُّه فَْوَق الطََّعامِ، فَقَالَ

 َعلَى ذَِلَك حَتَّى َدَخلَ َوقَاَم اَألوَّلُونَ، فَفََعلُْت، فََدَخلُوا فَأَكَلُوا َحتَّى َشبُِعوا، ثُمَّ أََمرَنِي فَأَْدَخلُْت ثَمَانَِيةً، فََما َزالَ
كُلُوا، فَأَكَلَْنا حَتَّى َشبِْعَنا، ثُمَّ َرفَعَ : َيْشَبَع، ثُمَّ َدَعانِي، َوَدَعا أُمِّي، وَأََبا طَلَْحةَ، فَقَالَ ثََماُنونَ َرُجال كُلُُّهْم َيأْكُلُ حَتَّى

َما : ْيتُُهْم َيأْكُلُونَ لَقُلُْتبِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي، لَْوال أَنِّي رَأَ: َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ، أَْيَن َهذَا ِمْن طََعاِمكِ ِحَني قَِدْمُتُه؟ قَالَْت: َيَدُه، فَقَالَ
  .َنقََص ِمْن طََعاِمَنا َشْيٌء

ثنا َعْبُد : االَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، قَ - ٢٠٧٨٨
، َعْن َعْمرِو بن َيحَْيى بن ُعَماَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، َوكَاَنْت أُمُّ ُسلَْيمٍ بنتُ الْعَزِيزِ بن ُمحَمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ

  .اذَْهْب َيا بينَّ فَاْدُع َرُسولَ اللَِّه:ِملَْحانَ، َتْحَت أَبِي طَلَْحةَ، فََصنََعْت َخزِيًرا، ثُّم قَالَ ِلي أَُبو طَلَْحةَ

اْنطَِلقُوا فَلَمَّا َرأَْيُتُه قَالَ ِللنَّاسِ : فَقَالَ ِللنَّاسِ. إِنَّ أَبِي َيْدُعوَك: تُُه، فَجِئُْتُه َوُهَو َبْيَن ظَْهرَاَنيِ النَّاسِ، فَقُلُْتفَذََهْبُت، فََدَعْو
فَقَاَم أَُبو طَلَْحةَ َعلَى الَْبابِ َحتَّى . َمَعُه النَّاُس َيا أََبةُ، َهذَا َرُسولُ اللَِّه: َتقَدَّْمُت َبْيَن أَْيِديهِْم حَتَّى جِئُْت أََبا طَلَْحةَ، فَقُلُْت

َهلُمَّْه، فَإِنَّ اللََّه َسَيجَْعلُ ِفيِه : َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنََّما كَانَ َشيْئًا َيسًِريا، قَالَ: أََتى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  .الفََجَعلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدْيِه ِفيِه، َوَدَعا ِفيِه حَتَّى أَكَلَ ِمْنهُ ثََماُنونَ َرُج فََجاَء بِِه. َبَركَةً

ن َخاِلٍد، ثنا ُمَباَرُك ثنا ُهْدَبةُ ب: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوَجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد الِْفرَْيابِيُّ، قَاال - ٢٠٧٨٩
، لَمَّا َرأَى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى بن فََضالَةَ، ثنا َبكُْر بن َعْبِد اللَِّه الْمَُزنِيُّ، َوثَابٌِت الُْبَنانِيُّ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، أَنَّ أََبا طَلْحَةَ

إِنِّي َرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَاوًِيا، فََهلْ عِْنَدكِ :قَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَاوِيًا، َجاَء إِلَى أُمِّ ُسلَْيمٍ، فَ
لََّم فَاْعجِنِيِه، َواطُْبِخيِه َعَسى أَنْ َنْدُعَو النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: قَالَ. ِعْنَدَنا َنْحُو ُمدَّْينِ ِمْن َدِقيقِ َشِعريٍ: َشْيٌء؟ قَالَْت
اْدُع َرُسولَ اللَِّه، فَأََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه أُنَاٌس : فََعَجْنَتُه َوَخَبَزْتُه َوَجاَء قُْرٌص، فَقَالَ ِلي. َيأْكُلُ ِمْنُه

  :لَْحةَ َيْدُعوَك فَقَالَ َألْصحَابِِهَيا َرُسولَ اللَِّه، أَُبو طَ: فَقُلُْت. َبْضَعةً َوثَمَانَِني: أَْحِسُبُه، قَالَ

وَاللَِّه، لََرُسولُ اللَِّه أَْعلَُم بَِما ِفي بَْيِتي : فَجِئُْت ُمْسرًِعا حَتَّى أَْخَبْرُتهُ أَنَُّه قَْد َجاَء ُهَو وَأَْصَحابُُه، فَقَالَ. أَجِيبُوا أََبا طَلْحَةَ
وَاللَِّه َما ِعْنَدَنا إِال قُْرٌص َرأَيُْتَك طَاوًِيا، فَأََمْرتُ أُمَّ ُسلَْيمٍ، فََجَعلَتْ لََك قُْرًصا فََدَعا  :فَاْستَقَْبلَُه أَُبو طَلْحَةَ، فَقَالَ. ِمنِّي

فََجاَء بَِها، : الَقَ. قَْد كَانَ ِفي الُْعكَِّة َشْيٌء: َهلْ ِمْن َسْمنٍ؟ فَقَالَ أَُبو طَلَْحةَ: بِالْقُْرصِ، َوَدَعا بَِجفَْنٍة، فََوَضَعُه ِفيهَا، َوقَالَ



يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِه فََجَعلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو طَلَْحةَ يَْعِصرَانِهَا، حَتَّى خََرَج، َشْيٌء فََمَسَح النَّبِ
فَلَْم يََزلْ َيْصَنُع ذَِلَك، َوالْقُْرصُ َيْنتَِفُخ حَتَّى َرأَْيتُ . فَاْنتَفََخ الْقُْرُص .بِْسمِ اللَِّه: َسبَّاَبَتُه، ثُمَّ َمَسَح بِالْقُْرصِ، ثُمَّ قَالَ
 فََدعَْوُت لَُه َعَشرَةً، فََوَضَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. اْدُع ِلي َعشََرةً ِمْن أَْصحَابِي: الْقُْرَص ِفي الَْجفَْنِة َيَتمَيَُّع، فَقَالَ

فَأَكَلُوا ِمْن َحَواِليِّ الْقُْرصِ حَتَّى َشبِعُوا، فَلَْم يََزلْ َيْدُعو َعشََرةً َعَشَرةً َيأْكُلُونَ ذَِلكَ . كُلُوا بِْسمِ اللَِّه: الْقُْرَص، َوقَالَ
َوإِنَّ َوَسطَ الْقُْرصِ َحْيثُ َوَضعَ : قَالَ. واالْقُْرَص، َحتَّى أَكَلَ ِمْنُه بِْضٌع َوثَمَاُنونَ َرُجال ِمْن حََوالَيِّ الْقُْرصِ حَتَّى َشبُِع

  .َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه كََما ُهَو
رِيُّ، ْسكََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسحَاَق الَْخشَّابُ الرَّقِّيُّ، ثنا َعْمُرو بن قَُسْيٍط، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن النَّْضرِ الَْع - ٢٠٧٩٠

  ثنا َسعِيُد بن حَفْصٍ النُّفَْيِليُّ، ثنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن

 اْصنَِعي لَِرُسولِ اللَِّه: أََمرَ أَُبو طَلَْحةَ أُمَّ ُسلَْيمٍ، فَقَالَ:َعْمرٍو، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ
يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََتْيُتهُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاصَّةً ِلَنفِْسِه طََعاًما َيأْكُلُ ِمْنُه، ثُمَّ أَْرَسلَنِي أَُبو طَلَْحةَ إِلَى النَّبِ

َيا َنبِيَّ اللَِّه، إِنََّما َصنَْعُت لََك طََعاًما : لَِقَيَنا أَُبو طَلْحَةَ، فَقَالَفَ. قُوُموا: فَقَالَ ِللْقَْومِ. َبَعثَنِي إِلَْيَك أَُبو طَلَْحةَ: فَقُلُْت
َم فَاْنطَلََق الْقَْوُم َمَعُه فََجاَء بِالطََّعامِ إِنََّما َجَعلَُه ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ. ال َعلَْيَك، اْنطَِلْق بنا: فَقَالَ. ِلَنفِْسَك خَاصَّةً

: فََدَخلُوا، فَقَالَ. ائْذَنْ ِلَعشََرٍة فَأَِذنَ لَُهْم: َوْحدَُه، َوَوَضعَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه َوَسمَّى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيدَُه، كََما َصَنَع ِفي الَْمرَِّة اُألولَى فَأَكَلُوا حَتَّى َشبِعُوا، ثُمَّ قَاُموا وََوَضَع النَّبِيُّ َص. كُلُوا بِْسمِ اللَُّه
َحتَّى فََعلَ ذَِلَك بِثََمانَِني َرُجال، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَْهلُ الْبَْيِت : قَالَ. ائْذَنْ ِلَعشََرٍة: َوَسمَّى، ثُمَّ قَالَ

  .ا ُسْؤًراَوَتَركُو
ثنا جَْنَدلُ بن َوالْقٍ التَّْغِلبِيُّ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالَ - ٢٠٧٩١

اْصَنِعي لَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : مَّ ُسلَْيمٍ، فَقَالَأََمَر أَُبو طَلَْحةَ أُ:َعْبِد الْكَرِميِ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ
  مِثْلَ َحِديِث َعْمرِو. ثُمَّ ذَكََر. َعلَْيِه َوَسلََّم طََعاًما ِلَنفِْسهِ خَاصَّةً َيأْكُلُ ِمْنُه

  .بن قَُسْيٍط، َوَسعِيِد بن َحفْصٍ َسَواًء
ِه بن أَيُّوبَ الُْمَخرِِّميُّ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، ثنا ِعْمَرانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َعْبِد اللَّ - ٢٠٧٩٢

ُمدَّْينِ أَنَّ أََبا طَلَْحةَ، َوكَانَ َعمَُّه، َوَزْوجَ أُمِِّه أََتى بِ:َحدَّثَنِي أََنُس بن َماِلٍك: ُحَصْينِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، قَالَ
: اذَْهْب فَاْدُع لََنا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَعْوُتُه، فَقَالَ ِللْقَْومِ: ِمْن َشِعريٍ، فَأََمَر بِهَِما، فَُصنِعَا، ثُمَّ قَالَ ِلَي

َما فََعلَْت أَْو َما : ُت َبْيَن َيَدْيِه حَتَّى َدَخلُْت َعلَى أَبِي طَلَْحةَ، فَقَالَفأَقَْبلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَقَْبلْ. قُوُموا
أََو َما َعِلْمَت َما ِعْنَدَنا؟ : فَقَالَ. قُوُموا: فَقَالَ ِللْقَْومِ. قَْد َدَعْوُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َصَنْعَت؟ قُلُْت

َسلََّم إِلَى الَْبابِ َدَعا َولَِكْن لَْم أَْسَتِطْع أَنْ أَقُولَ لَِرُسولِ اللَِّه َشيْئًا، فَلَمَّا اْنتََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو .َبلَى: قُلُْت
َشبِعُوا، ثُمَّ خََرُجوا، َوَدَعا َعَشَرةً آخَرِيَن َحتَّى اطَْعمُوا، فَأَكَلُوا حَتَّى : َعَشَرةً َعَشَرةً، فََتكَلََّم بَِما َشاَء اللَُّه، فَقَالَ ِللْقَْومِ

  .أَكَلَ ِمنَْها ثََماُنونَ َرُجال، َوفََضلَ َما َشبَِع ِمْنُه أَْهلُ الَْبْيِت
بن غَزِيَّةَ، أَنَّ َربِيَعةَ بن  َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُعَماَرةَ - ٢٠٧٩٣

أَقَْبلَ أَُبو طَلَْحةَ َيْوًما فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ :أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ أَْخَبَرُه أَْخبََرُه أَنَُّه، َسِمَع أََنَس بن َماِلٍك، َيقُولُ
  قَاِئٌم ُيقْرُِئ



لَقَْد َرأَْيتُ بَِرسُولِ : طْنِِه فَصِيلٌ ِمْن َحَجرٍ ُيقِيُم بِِه َبطَْنُه ِمَن الْجُوعِ، فََرَجَع إِلَى أُمِّ ُسلَْيمٍ، فَقَالَأَْصحَاَب الصُّفَِّة َعلَى َب
اذَْهبْ : ُه، فَقَالَ ِلَيفََصَنْعُت. اْصَنِعيِه: فَقَالَ ِلَي. نََعْم، َشْيٌء ِمْن َشِعريٍ: اللَِّه َما أَغَاظَنِي، فََهلْ عِْنَدِك ِمْن َشْيٍء؟ قَالَْت

: أَْرَسلََك أَُبو طَلَْحةَ؟ قُلُْت: فَلَمَّا َرآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: قَالَ أََنٌس. فَاْدُع نَبِيَّ اللَِّه َوال َيْعلَْم بَِك أََحٌد
َيا نَبِيَّ اللَِّه، إِنََّما ُهَو َشْيٌء َصَنعَْناُه لََك َواللَِّه َما : أََبا طَلْحَةَ، فَأَْخبَْرُتُه، فَقَالَفَقَاَم َمَعُه َسْبُعونَ فَأََتْيُت . قُوُموا: قَالَ. َنَعْم

ْعِصُرَها َحتَّى َتأُْدَم بِهِ فَأََتْيُتُه بِِه، َوكَاَنْت ِعْنَد أُمِّ ُسلَْيمٍ ُعكَّةُ السَّْمنِ، فََجَعلَْت َت. هَلُمَّ َما ِعْنَدَك:فَقَالَ. ِعْنَدَنا َما َنحَْتِسيهِْم
فََجَعلُوا َيأْكُلُونَ ال َيْرَعى أََحٌد مِْنُهْم َعلَى أََحٍد حَتَّى ثَِملُوا، . َتعَالَْوا َعَشَرةً َعَشرَةً: الطََّعاَم، ثُمَّ َوَضَع َيَدُه، ثُمَّ قَالَ

  .َوأَفَْضلُوا حَتَّى أَْهَدْت أُمُّ ُسلَْيمٍ ِلجِريَانِهَا
  صِ أُمِّ َسلَْيمٍ ُوُعكَِّتهَاَخَبُر قُْر

ُبو َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُموَسى شَِريانُ الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، ثنا عِيَسى بن شَاذَانَ، ثنا الصَّلْتُ بن ُمَحمٍَّد الَْخارِِكيُّ أَ - ٢٠٧٩٤
، وَِهَشامٍ، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، َهمَّامٍ، ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعنِ الْجَْعِد أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك

أَنَّ أُمَُّه أُمَّ ُسلَْيمٍ، َعَمَدْت إِلَى ُمدَّْينِ ِمْن َشِعريٍ، فََهشَّْتُه، فََجَعلَْت ِمْنهُ :َوذَكََرُه ِسَنانٌ أَُبو َربِيَعةَ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك
  َها، ثُمَّ َبَعثَْتنِي إِلَىَخِطيفَةً َوَعصََرْت ُعكَّةً كَاَنْت ِعْنَد

إِنَُّه : فَقُلُْت. َوَمْن َمِعَي؟ فَجِئُْت أُمِّي: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََتْيُتُه َوُهَو ِفي أَْصحَابِِه، فََدَعْوتُُه، فَقَالَ
َيا َرسُولَ اللَّهِ : ْيِه َوَسلََّم ِفي أَْصحَابِِه، فََخَرَج إِلَْيِه أَُبو طَلَْحةَ، فَقَالََوَمْن َمِعَي؟ فََجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: َيقُولُ

يَّ أَْدِخلْ َعلَ: فَجِيَء بِِه، فَقَالَإِنََّما ُهَو َشْيءٌ َصَنَعْتُه أُمُّ ُسلَْيمٍ لََك، فََتَبسََّم َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَخلَ 
أَْدِخلْ َعَشَرةً، َحتَّى َعدَّ أَْرَبعَِني، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ : فََدَخلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى َشبِعُوا، ثُمَّ قَالَ. َعَشَرةً

  .قَاَم فََجَعلُْت أَْنظُُر َهلْ نَقََص ِمْنَها َشْيٌء
انُ بن أَْحَمَد، ثنا ُمحَمَُّد بن ُسلَْيَمانَ، لَُوْيٌن ثنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ِهَشامٍ، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن َحدَّثََنا عَْبَد - ٢٠٧٩٥
َيا َرسُولَ : ، فَقُلُْتفَأَْرَسلَتْنِي إِلَْيِه أَْدُعوُه، فَأََتْيُتُه: َصنََعْت أُمُّ ُسلَْيمٍ خَِطيفَةً ِمْن َشِعريٍ كَانَ ِعْنَدَها ُحْسُتُه، قَالَ:أََنسٍ، قَالَ

فََرَجْعُت إِلَْيهَا، فَأَْخبَْرُتَها، فََجاَء أَُبو طَلَْحةَ، : أَنَا، َوَمْن َمِعَي؟ قَالَ: قَالَ. اللَِّه، إِنَّ أُمَّ ُسلَْيمٍ َصنََعْت لَكَ َخِطيفَةً ِمْن َشِعريٍ
أََنا، َوَمْن َمِعَي؟ فَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ. ُمدٍّ َجَعلَْت لََك أُمُّ ُسلَْيمٍ َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنََّما ُهَو ُمدٌّ َوأَقَلُّ ِمْن: فَقَالَ

: مَّ قَالَفََدَخلَ َعشََرةٌ، فَأَكَلُوا حَتَّى َشبِعُوا، ثُ. َيا أََنُس، أَْدِخلْ َعلَيَّ َعَشَرةً: َوَسلََّم َوَمْن َمَعُه، فََدَخلَ الَْمنْزِلَ، فَقَالَ ِلي
  :فََدَخلَ َعَشَرةٌ، فَأَكَلُوا َحتَّى َشبُِعوا، ثُمَّ قَالَ. أَْدِخلْ َعَشرَةً

 فَأَكَلُوا حَتَّى َشبِعُوا، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه. ثَالِثنيَ أَْو أَْرَبِعَني: قُلُْت ألََنسٍ كَْم كَاُنوا، قَالَ. أَْدِخلْ َعَشَرةً َعلَيَّ
َوِفي َحِديثِ أَبِي طَلَْحةَ َشْيٌء ِمْن َشِعريٍ َجَعلَْتُه أُمُّ ُسلَْيمٍ . فَكَأَنَُّه لَْم َيْنقُْص ِمْنُه َشْيٌء: َوَسلََّم، َوأَكَلَْنا َحتَّى َشبِْعَنا، قَالَ

  .َوَعَصَرْت َعلَْيِه ُعكَّةً كَانَ ِفيَها َسْمٌن
  ِمْن أَبِي طَلْحَةَ َخَبُر أُمَّ ُسلَْيمٍ ِفي َمْوِت اْبنَِها

 اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ، ثنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد، ثنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الَْمْخُزوِميُّ الِْفطْرِيُّ، َعْن َعْبِد - ٢٠٧٩٦
المًا، فَاشَْتكَى فَاشَْتدَّ َشكُْوُه، ثُمَّ ُتُوفَِّي َوأَُبو طَلَْحةَ وَلََدتْ أُمُّ ُسلَْيمٍ غُ:َعْبِد اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ، َعْن أََنسِ بن مَاِلٍك، قَالَ

لَفَتَُّه أُمُّ ُسلَْيمٍ َوَجَعلَْتُه ِفي  ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْنصََرَف أَُبو طَلَْحةَ ِمْن ِعْنِدِه ِحَني صَلَّى الَْمغْرَِب َوقَْد
َعَزْمُت َعلَْيَك بِحَقِّي أَنْ ال تُقَرَِّبُه فَإِنَُّه لَْم َيكُْن ُمْنذُ اْشَتكَى خَْيًرا ِمْنهُ : بَْيِتَها، فََهَوى إِلَْيِه أَُبو طَلْحَةَ، فَقَالَْتَناِحَيٍة ِمْن 

َيا أََبا طَلْحَةَ، لَوْ : تْ إِلَى أَبِي طَلَْحةَ فَأََصاَبَها، فَقَالَْتفَقَرَّْبتُ إِلَْيِه ِفطَْرُه فَأَفْطََر، ثُمَّ أََخذَْت ِطيًبا فَأََصاَبْتُه، ثُمَّ َدَن. اللَّْيلَةَ



: قَالَ. ْم َوَجدُوا ِفي أَنْفُسِهِْمرَأَْيَت جَِرياًنا أََعارُوا جِريَاًنا لَُهْم َعارَِيةً حَتَّى ظَنُّوا أَنْ قَْد َتَركُوَها لَُهْم، فَلَمَّا طَلَُبوَها ِمْنُه
  فََغَدا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. فَإِنَّ اللََّه قَْد أََعاَرَك فُالًنا، ثُمَّ قََبَضُه مِْنَك َوُهَو أََحقُّ بِِه: فَقَالَْت. بِئَْسَما َصَنُعوا

ْت بِعَْبِد اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ، فََوضََعْتُه ِمْن آِخرِ اللَُّهمُّ َبارِْك لَُهَما ِفي لَْيلَِتهَِما، فََحَملَ:ِحَني أَْصَبَح فَأَْخَبَرهُ الَْخبََر، فَقَالَ
َيا بينَّ، اذَْهْب بِأَِخيكَ : ال تُهِْجُه، َحتَّى ُيصْبَِح، فَلَمَّا أَصَْبَحْت غَسَّلَْتُه َوَسرََّرْتُه، ثُمَّ َدَعْت أََنًسا، فَقَالَْت: اللَّْيلِ، فَقَالَْت

فَأَقَْبلُْت أَْحِملُُه، وَإِذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِئٌم ِفي : قَالَ أََنٌس. ُه َعلَْيِه َوَسلََّمإِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّ
ِه فََناَولُْتُه إِيَّاُه فََدَعا بَِتْمرٍ، َناوِلْنِي: فَقَالَ. أَِخي، َيا َرُسولَ اللَِّه: َيا أََنُس، َما َهذَا مََعَك؟ قُلُْت: إَِزارٍ َوَمَعُه ِمْسَحاةٌ، فَقَالَ

  .ُحبُّ األَْنَصارِ التَّْمَر: فََمَضَغُه ثُمَّ حَنَّكَُه فََتلَمَّظَ الصَّبِيُّ، فَتََبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
ُم بن َعِليٍّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمغَِريِة، َعْن ثَابٍِت الْبَُنانِيِّ، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا عَاِص - ٢٠٧٩٧

حَتَّى كَانَ ألَبِي طَلَْحةَ اْبٌن ِمْن أُمَّ ُسلَْيمٍ، فََماَت، فَقَالَتْ َألْهِلَها ال ُتَحدِّثُوا أََبا طَلَْحةَ بَِمْوتِ ابْنِي :أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ
فََجاَء فَقَرََّبْت إِلَْيِه َعَشاَءُه َوَشرَاَبُه فَأَكَلَ َوشَرَِب، ثُمَّ َتَصنََّعْت لَُه أَْحَسَن َما كَاَنْت َتْصَنعُ : قَالَ. ِذي أَُحدِّثُُهأَكُونَ أََنا الَّ

َيا أََبا طَلَْحةَ، : حَاَجَتُه ِمْنَها، قَالَْتقَْبلَ ذَِلَك، فَلَمَّا َشبَِع َوَرَوى َوقََع بَِها، فَلَمَّا َعَرفَْت أَنَُّه قَْد َشبَِع، َوَرَوى، َوقََضى 
. ال: حْبُِسوا َعارَِيتَُهْم؟ قَالَأََرأَْيَت لَْو أَنَّ أَْهلَ َبْيٍت أَعَاُروا عَارِيََتُهْم أَْهلَ بَْيٍت آخَرِيَن، فَطَلَُبوا َعارِيََتُهْم أَلَُهْم أَنْ َي

  :قَالَْت

َتَركْتِينِي، ثُمَّ َتلَطَّْخُت بَِما َتلَطَّْخُت، ثُمَّ ُتَحدِّثِينِي بِمَْوِت اْبنِي، فَاْنطَلََق إِلَى : ثُمَّ قَالَ فََغِضَب،: قَالَْت. فَاْحَتِسبِ ابَْنَك
َرُسولُ اللَِّه : ؟ فَقَالََيا َرُسولَ اللَِّه، أَلَْم َتَر إِلَى أُمَّ ُسلَْيمٍ َصَنَعْت كَذَا َوكَذَا: َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

فَهَِي َوأَُبو طَلَْحةَ َمعَ : فََبلََغْت ِتلَْك اللَّْيلَةَ فََحَملَْت، قَالَ: قَالَ. بَاَرَك اللَُّه لَكَُما ِفي غَابِرِ لَْيلَِتكُمَا:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َدَنْوا ِمَن الَْمِديَنةِ أََخذََها الَْمخَاُض، فَاْحتََبَس َعلَْيَها أَُبو طَلَْحةَ، َوَمَضى َرسُولُ  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا

ولِ اللَِّه َيا َربُّ، إِنََّك لََتعْلَُم أَنَُّه كَانَ ُيْعجُِبنِي أَنْ أَخَْرَج َمَع َرُس: َيقُولُ أَُبو طَلَْحةَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َتقُولُ أُمُّ : َيقُولُ أَُبو طَلَْحةَ: قَالَ. َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َخَرَج، َوأَْدُخلَ َمَعُه إِذَا َدَخلَ، فََهِذهِ احَْتَبَستْ بَِما َتَرى

فَاْنطَلََق حَتَّى قَِدَم َمَع : للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَفَاْنطَِلْق َمَع َرُسولِ ا. َيا أََبا طَلَْحةَ، ال أَجُِد َما كُْنُت أَجُِد: ُسلَْيمٍ
َيا أََنُس، ال َيطَْعمْ َشْيئًا َحتَّى : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَضََرَبَها الَْمخَاُض، فََولََدْت غُالًما، فَقَالَْت ِلي أُمِّي

. فََبتُّ ِتلَْك اللَّْيلَةَ أُكَاِلئُُه َمحْنِيا َعلَْيِه َوُهَو َيْبِكي َحتَّى أَْصَبَح: قَالَ. َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَتْغُدَو بِِه إِلَى 
  مَّا َرأَى الصَّبِيُّفََغَدْوُت بِِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََوَجْدُت بَِيِدِه مِيَسًما، فَلَ

فََوَضَع الْمِيَسَم َوقََعَد، فَأََتْيُتهُ : قَالَ. َنَعْم: لََعلَّ أُمَّ ُسلَْيمٍ وَلََدْت؟ قُلُْت: َمِعي قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
الَْمِديَنِة فَالكََها ِفي فَِمِه َحتَّى ذَاَبْت ثُمَّ لَفَظََها ِفي فَمِ الصَّبِيِّ،  بِالصَّبِيِّ، فََوَضْعُتُه ِفي ِحجْرِِه فََدَعا بَِعْجَوٍة ِمْن َعْجَوِة
اْنظُرُوا إِلَى ُحبِّ اَألْنصَارِ التَّْمَر، ثُمَّ َمَسَح َوْجهَُه، َوَسمَّاُه َعْبدَ : فََجَعلَ َيَتلَمَّظُ، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  لَِّهال
  َخَبُر أُمِّ ُسلَْيمٍ ِفي َعَرقِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، ثنا عَاِصُم بن َعِليٍّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمغَِريِة، َعْن ثَابٍِت، َعْن أََنسٍ - ٢٠٧٩٨
يَها، لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ ِعْنَدَنا، فَعَرَِق، فََجاَءْت أُمُّ ُسلَْيمٍ بِقَارُوَرٍة فََجَعلَْت َتْسلُُت الْعََرَق ِفَجاَء النَّبِيُّ صَلَّى ال:قَالَ

ا َعَرقَُك َنْجَعلُُه ِفي ِطيبَِنا َوُهوَ َهذَ: َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ َما الَِّذي َتْصَنِعَني؟ قَالَْت: فَاْسَتْيقَظَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ



  .أَطَْيُب الطِّيبِ
 َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا هَاِشمُ بن الَْحارِِث الَْحرَّانِيُّ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن أَيُّوَب، َعْن - ٢٠٧٩٩

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيِقيلُ عِْنِدي، فَأَْبُسطُ لَُه نِطَعًا، فََيِقيلُ كَانَ َر:ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ، قَالَْت
ْت َواْسَتْوَهْبُت ِمْن أُمِّ ُسلَْيمٍ ِمْن ذَِلَك السُّكِّ، فََوَهَب: قَالَ ُمَحمَُّد بن سِريِيَن. َعلَْيِه، فََيْعَرُق، فَكُْنتُ أَْعجُِن السُّكَّ بَِعَرِقِه

  ِلي ِمْنُه، فَلَمَّا َماَت ُمَحمَّدٌ َحنَّطَ بِذَِلَك السُّكِّ، َوكَانَ ُمَحمٌَّد

  .ُيْعجُِبهُ أَنْ ُيَحنِّطَ الَْميَِّت بِالسُّكِّ
  َخَبُر أُمِّ ُسلَْيمٍ ِفي الَْغْزوِ َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه وسلم

الْعَزِيزِ، ثنا َحجَّاجُ بن الِْمنَْهالِ، ح َوَحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، ثنا ُموَسى  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ٢٠٨٠٠
ةَ ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، أنا ثَابٌِت الْبَُنانِيُّ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، أنَّ أُمَّ ُسلَْيمٍ، كَاَنْت َمَع أَبِي طَلَْح: بن إِْسَماعِيلَ، قَاال

خِْنَجٌر اتََّخذُْتُه إِنْ دََنا ِمنِّي : َما َهذَا َمَعكِ َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ؟ قَالَْت: اَألْنصَارِيِّ َيْوَم حَُنْينٍ َوَمَعَها خِْنَجٌر، فَقَالَ لََها أَُبو طَلْحَةَ
لَ اللَِّه، أََما َتْسَمُع َما َتقُولُ أُمُّ ُسلَْيمٍ َتقُولُ كَذَا َوكَذَا، َيا َرُسو: فَقَالَ أَُبو طَلَْحةَ. أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكَني، أَبَْعُج بِِه بَطَْنُه

َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ إِنَّ اللََّه قَْد كَفَى :فَقَالَ. َيا َرسُولَ اللَِّه، أَقَْبلَ َمْن َبْعَدَنا ِمَن الطُّلَقَاِء اْنَهَزمُوا بَِك َيا َرسُولَ اللَِّه: فَقُلُْت
  َوأَْحَسَن
  أُمِّ ُسلَْيمٍ لَمَّا َزاَرَها َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وصلى يف بيتها َخَبُر

 َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َسعِيُد بن َيْحَيى بن َسِعيٍد اُألَموِيُّ، ثنا أَبِي َيْحَيى بن سَْعٍد - ٢٠٨٠١
لَْيِه حَاَق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، أَنَّ أُمَّ ُسلَْيمٍ،َسأَلَِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعاَألْنصَارِيُّ، َعْن إِْس

  .بَِماٍء، فََصلَّى َعلَْيِه َوَصلُّوا َمَعُه َوَسلََّم، أَنْ ُيَصلَِّي ِفي َبْيِتَها، ِليَتَِّخذُوَنُه ُمَصلًّى، فَأََتاَها إِلَى َحِصريٍ لََها، أَوْ لَُهْم فََنَضَحْتُه
  َما أَسَْنَدْت أُمُّ ُسلَْيمٍ

  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا - ٢٠٨٠٢

كَاَنْت ِلي شَاةٌ :ِه، قَالَْتَشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، ثنا ُمَحمَُّد بن زَِياٍد الْبُْرُجِميُّ، ثنا أَُبو ِظاللٍ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، َعْن أُمِّ
َيا َزْيَنُب، أَْبِلِغي َهِذِه الُْعكَّةَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : فََجَمْعُت ِمْن َسْمنَِها ُعكَّةً، فَُبِعثَ بَِها َمَع َزيَْنَب، فَقُلُْت

َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَا َسْمٌن َبَعثَْتُه إِلَْيكَ أُمُّ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت فََجاَءتْ َزيَْنُب إِلَى النَّبِيِّ: قَالَ. َيأَْتِدُم بَِها
لِّقُْت الُْعكَّةَ فََع أَفْرِغُوا لََها ُعكََّتهَا، فَفُرِّغَِت الُْعكَّةُ، َوُدِفَعْت إِلَْيهَا، فََجاَءْت َوأُمُّ ُسلَْيمٍ لَْيَسْت ِفي الَْبْيِت،: فَقَالَ. ُسلَْيمٍ

َيا َزيَْنُب، أَلَْيَس أََمرُْتِك أَنْ َتْبلُِغي َهِذِه الُْعكَّةَ : َعلَى َوَتٍد، فََجاَءْت أُمُّ ُسلَْيمٍ، فََرأَِت الُْعكَّةَ ُمْمَتِلئَةً َتقْطُُر َسْمًنا، فَقَالَْت
قَْد فََعلُْت، فَإِنْ لَْم ُتَصدِّقِينِي، فََتعَالَْي مَِعي إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى : قَالَْت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يَأَْتِدُم بَِها؟

إِلَْيَك َمعََها إِنِّي بََعثُْت : َم، فَقَالَْتاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذََهَبْت أُمُّ ُسلَْيمٍ َوَزْيَنُب َمَعَها إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
فَقَالَ . وَالَِّذي بََعثََك بِالُْهَدى، وَِدينِ الَْحقِّ إِنََّها ُمْمَتِلئَةٌ َسْمًنا َتقْطُُرُه: فَقُلُْت. قَْد َجاَءْت بَِها: فَقَالَ. بُِعكٍَّة ِفيَها َسْمٌن

  .، أَنَّ اللََّه أَطْعََمِكأَتَْعَجبَِني َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َعدَةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن ُعقَْبةَ الشَّْيبَانِيُّ، ثنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ، ثنا َحمَّاُد بن َمْس - ٢٠٨٠٣

  ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ،



َيسُوُق بَِها ِفي نِْسَوٍة َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُيقَالُ لَهُ أَْنَجشَةُ، فَقَالَ لَهُ َعْن أََنسٍ، َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ، أَنَّ َسايِقًا كَانَ 
  ُروَْيَدَك َيا أَْنَجشَةُ، كَذَا َسْوقَُك بِالْقَوَارِيرِ:النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

حِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، ثنا الَْحجَّاُج بن فَرُّوَخ التَِّميِميُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِل - ٢٠٨٠٤
ِه كُْنُت ِفي بَْعضِ ُحَجرِ نَِساِء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: الَْواسِِطيُّ، ثنا أَُبو َعمَّارٍ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ، قَالَْت

اْصبِْر، فَوَاللَِّه َما ِفي آلِ ُمَحمٍَّد َشْيٌء ُمْنذُ سَْبعٍ، َوال أُوَِقَد :َوَسلََّم، َوُهَو ِعْنَدُه إِذْ َجاَءُه َرُجلٌ، فََشكَا إِلَْيِه الَْحاجَةَ، فَقَالَ
  .الَ ِتَهاَمةَ كُلََّها ذََهًبا لَفََعلََتْحَت ُبْرَمٍة لَُهْم ُمْنذُ ثَالٍث، وَاللَِّه لَْو سَأَلُْت اللََّه أَنْ َيْجَعلَ جَِب

ِطيُّ، ثنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثَنِي َحَرِميُّ بن حَفْصٍ الْقَْسَمِليُّ، وَُمَحمَُّد بن أَبِي نَُعْيمٍ الْوَاِس - ٢٠٨٠٥
ْيمٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنُيصَلِّي َعلَى ُوَهْيُب بن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن أََنسٍ، َعْن أُمِّ ُسلَ

  .الُْخْمَرِة
، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َحْمدََوْيِه الصَّفَّاُر، ثنا َعفَّانُ، ثنا ُوَهْيٌب، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن أََنسٍ - ٢٠٨٠٦
َوكَانَ كَِثَري الْعََرقِ،  النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ َيأِْتيَها فََيِقيلُ ِعْندََها، فََتْبُسطُ لَهُ نِطًَعا فََيِقيلُ َعلَْيِه، ُسلَْيمٍ، أَنّ

  اللَُّهفَكَاَنْت َتْجَمُع َعَرقَُه فََتْجَعلُُه ِفي الطِّيبِ وَالْقَوَارِيرِ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 

  .َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َعلَى الُْخمَْرة. َعَرقُكَ َنْجَعلُُه ِفي الطِّيبِ: َما َهذَا؟ قَالَْت: َعلَْيِه َوَسلََّم
ابِ الثَّقَِفيُّ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أََنسِ بن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد الَْوهَّ - ٢٠٨٠٧

  .ْيِتَها َعلَى الُْخمَْرةِسريِيَن، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَُيَصلِّي ِفي َب
قََراِطيِسيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بن طَاِلبٍ، ثنا َعْبدُ الَْوارِِث بن َسعِيٍد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ُيوُسفُ بن َيزِيَد الْ - ٢٠٨٠٨

  ى الُْخْمرَةالتَّيَّاحِ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ ُيَصلِّي َعلَ
بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َسِعيدِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب  - ٢٠٨٠٩

ى اللَُّه َعلَْيِه ولَ اللَِّه صَلََّعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ اَألْنصَارِيِّ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ، أَنّ َرُس
إِنَّ ِلي ِمْن أَْهِلي َمْن لَُه ِعْنِدي خَاصَّةٌ، فَأََنا أُِحبُّ أَنْ : َوَسلََّم زَاَرُهمْ َيْوًما، فََدَعا ِلي حَتَّى َما أَُباِلي أَنْ يَزِيَد، فَقُلُْت لَُه

فََدَعا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُمكَ بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي، قَالَأََنسٌ َخاِد: َوَمْن ُهَو؟قُلُْت:قَالَ. َتْدُعَو لََها بَِخاصَِّتِه ِعْنِدي
فََما أَْعلَُم أََحًدا أََصاَب ِمْن : قَالَ أََنٌس. َواْعِطِه َماال َووَلًَدا:َوَسلََّم حَتَّى َما أَُباِلي أَنْ ال يَزِيَد، َوكَانَ ِفيَما َدَعا أَنْ، قَالَ

  ْيشِ اللِّنيِ ِمثْلَ َما أََصْبُت، َولَقَْد َدفَْنُت بَِيِدي هَاَتيْنَِرَخاِء الَْع

نا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ ِمائَةً ِمْن َولَِدي ال أَقُولُ َسقْطًا، َوال َولََد َولٍَد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجوَْهرِيُّ، ث
ِد الرَّْحَمنِ الْجَُمِحيُّ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ، َعْن أََنسٍ، َعْن أُمِِّه، َعنِالنَّبِيِّ الَْواسِِطيُّ، ثنا َسِعيدُ بن َعْب
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

الَْجْحَدرِيُّ، ثنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا الصَّلُْت بن َمْسُعوٍد - ٢٠٨١٠
كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْغُزو بنا َمَعُه لِنِْسَوٍة ِمَن اَألْنَصارِ، فََنسِْقي : ثَابٍِت، َعْن أََنسٍ، َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ، قَالَْت

  .الْمَْرَضى َوُنَداوِي الَْجْرَحى
سٍ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َيحَْيى بن َمِعنيٍ، ثنا ُمَحمَُّد بن َجْعفََر، ثنا شُْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أََن - ٢٠٨١١

اللَُّهمَّ أَكِْثْر مَالَُه، َووَلََدُه، :فَقَالَ. خَاِدُمَك أََنٌس، اْدُع اللََّه لَُه: ُسلَْيمٍ، أَنََّها قَالَْت لَِرُسولِ اللَّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َوَبارِكْ لَُه ِفيَما أَْعطَْيَتُه



بن أَبِي  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ، ثنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُجنَْيِد - ٢٠٨١٢
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : ْن َعْبِد الَْمِلكِ بن أَبِي َبشِريٍ، َعْن َحفَْصةَ بنتِ ِسريِيَن، َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ، قَالَْتَوْهَرةَ التَّْيِميِّ، َع

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعلَْيِه َوَسلََّم، ح َوَحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا آَدُم، ثنا َشيَْبانُ، 
  إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا الَْحَسُن بن ُموَسى اَألْشَيُب، ثنا

قَالَ َرسُولُ : الَْتقَ َشْيَبانُ، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َبِشريٍ، َعْن َحفَْصةَ بنِت سِريِيَن، َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ أُمِّ أََنسٍ
يقًا، إِنْ إِذَا ُتُوفَِّيِت الْمَْرأَةُ، فَأََرادُوا أَنْ يَُغسِّلُوَها، فَلَْيْبَدأُوا بَِبطْنَِها، فَلُْيْمَسْح َبطُْنَها َمْسًحا َرِف:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

كَْنَها، فَإِنْ أََرْدِت غَْسلَهَا، فَاْبَدِئي بِِسفْلَْيهَا، فَأَلِْقي َعلَى َعْورَِتَها ثَْوًبا ِستًِّريا، لَْم َتكُْن ُحْبلَى، فَإِنْ كَاَنْت ُحْبلَى، فَال ُتَحرِّ
، ُسٍف ثَالثَ مَرَّاٍتثُمَّ ُخِذي كُْرُسفَةً فَاغِْسلِيَها فَأَْحِسنِي غَْسلَهَا، ثُمَّ أَْدِخِلي َيَدِك ِمْن َتْحِت الثَّْوبِ فَاْمَسِحيَها بِكُْر

َي قَاِئَمةٌ ال َتِلي شَْيئًا غَْيَرُه حَتَّى فَأَْحسِنِي َمْسَحَها قَْبلَ أَنْ تَُوضِِّئيَها، ثُمَّ َوضِّئِيَها بَِماٍء ِفيِه ِسْدٌر، َولْتَفُْرغِ الَْماَء امَْرأَةٌ َوِه
َضِعيفَةً فَلَْتِلَها َتنَِّقي بِالسِّْدرِ َوأَْنِت َتْغِسِلَني، َولَْيلِ غُْسلََها أَوْلَى النَِّساِء بِ َها، وَإِال فَاْمَرأَةٌ َورَِعةٌ، فَإِنْ كَاَنْت صَِغَريةً أَوْ 

وَء الصَّالِة، فََهذَا َبَيانُ اْمَرأَةٌ َورَِعةٌ ُمْسِلَمةٌ، فَإِذَا فََرغَْت ِمْن غَْسلِ َسِفلَِتها غَْسال َنقِيا بَِماٍء َوِسْدرٍ، فَلُْتَوضِّئَْها ُوُض
 ِمَن السِّْدرِ مَّ اغِْسِليَها َبْعَد ذَِلَك ثَالثَ مَرَّاتٍ بَِماٍء َوِسْدرٍ، فَاْبدَِئي بَِرأِْسَها قَْبلَ كُلِّ َشْيٍء، فَأَنِْقي غُْسلَُهَوُضوِئَها ثُ

يَها َخْمسًا، فَإِنْ َحَدثَ ِفي بِالَْماِء، َوال ُتسَرِِّحي رَأَْسَها بُِمْشٍط، فَإِنْ َحَدثَ بَِها َحَدثٌ َبْعَد الَْغَسالِت الثَّالِث، فَاْجَعِل
  لثَّاِلثَِة، فَاْجَعِلي ِفيِهالَْخاِمسَِة، فَاْجَعِليَها َسْبًعا َوكُلُّ ذَِلَك، فَلَْيكُْن وِْتًرا بَِماٍء َوِسْدرٍ، فَإِنْ كَانَ ِفي الَْخاِمَسِة أَوِ ا

ي َجرٍّ َجِديٍد، ثُمَّ أَقِْعدِيَها، فَأَفْرِِغي َعلَْيَها وَاْبَدِئي بِرَأِْسَها َحتَّى َشْيئًا ِمْن كَافُورٍ َوشَْيئًا ِمْن ِسْدرٍ، ثُمَّ اْجَعِلي ذَِلَك ِف
 ثَّْوبِ فَاْنزِِعيِه َعْنهَا، ثُمَّ اْحِشيَتْبلُِغي رِْجلَْيَها، فَإِذَا فََرغِْت ِمْنَها، فَأَلِْقي َعلَْيَها ثَوًْبا َنِظيفًا، ثُمَّ أَْدِخِلي َيَدِك ِمْن َوَراِء ال

طِيَها َعلَى َعُجزَِها كََما َسِفلََتَها كُْرسُفًا َما اْسَتطَْعِت َواْحِشي كُْرُسفََها ِمْن ِطيبَِها، ثُمَّ ُخِذي َسبِيَّةُ طَوِيلَةً َمْغُسولَةُ، فَاْربِ
طََرَف السَّبِيَِّة َعْن َعُجزَِها إِلَى قَرِيبٍ ِمْن ُتْرَبطُ َعلَى النِّطَاقِ، ثُمَّ اْعِقِديَها َبْيَن فَِخذَْيَها َوُضمِّي فَِخذَيَْها، ثُمَّ أَلِْقي 

ْينِ َوال ُتَشبِّهِيَها بِالرِّجَالِ، وَلَْيكُنْ ُركَْبِتهَا، فََهذَا َشأْنُ َسِفلَِتهَا، ثُمَّ طَيِّبِيَها َوكَفِّنِيَها وَاطْوِي َشْعرََها ثَالثَةَ أَقُْرٍن قَصَّةً َوقَْرَن
قُطُ مِْن وَابٍ أََحُدَها اِإلزَاُر َتلُفِّي بِِه، فَِخذَْيَها َوال َتْنفُِضي ِمْن َشْعرَِها شَْيئًا بنْوَرٍة َوال غَْيرِهَا، َوَما َيْسكَفَُنَها ِفي َخْمَسِة أَثْ

 ُتَغسِِّليَها بَِماٍء ُمَسخَّنٍ َشْعرَِها، فَاغِْسِليِه، ثُمَّ اغْرِزِيِه ِفي شَْعرِ رَأِْسَها وَطَيِّبِي َشْعَر َرأْسَِها، فَأَْحِسنِي تَطْيِيَبُه، َوال
كِ أَنْ ُتخِمرِيَها ِفي َنْعشَِها، َواْخمرِيَها َوَما ُتكَفِّينِيَها بِِه بَِسْبعِ َنَبذَاٍت إِنْ ِشئِْت وَاْجَعِلي كُلَّ َشْيٍء ِمْنَها وِْتًرا َوإِنْ َبَدا لَ

كَاَنْت َمْحُدوَرةً أَْو َمْخُصوَنةً أَوْ أَشَْباَه ذَِلَك، فَُخِذي ِخْرقَةً َواِحَدةً  فَاْجَعِليِه وِْتًرا َهذَا َشأْنُ كَفَنَِها َوَرأْسَِها، َوإِنْ
  نَْها َشْيٌء ال ُيْسَتطَاُعَواغِْمِسيَها ِفي الَْماِء َواْجعَِلي َتَتبَِّعي كُلَّ َشْيٍء ِمْنَها، َوال ُتَحرِِّكيَها فَإِنِّي أَْخَشى أَنْ يََتَنفََّس ِم

  .َردُُّه
َيى َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن ُعثَْمانَ، ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا َيْح - ٢٠٨١٣

َسِمْعتُ أُمَّ : قَالَثنا َعْبُد الْوَاِحدِ بن زِيَاٍد، َعْن ُعثَْمانَ بن َحِكيمٍ، َعْن َعْمرِو بن ُعَمَر اَألْنَصارِيِّ، : الِْحمَّانِيُّ، قَاال
َما ِمْن ُمْسِلَمْينِ َيُموُت لَُهَما ثَالثَةُ أَْوالٍد، لَْم َيْبلُغُوا :َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ُسلَْيمٍ، َتقُولُ

  وَاثَْناِن:َواثَْناِن؟ فَقَالَ: فَقُلُْت. ُهْمالِْحْنثَ، إِال أَْدَخلَُهُم اللَُّه الَْجنَّةَ بِفَْضلِ َرْحَمِتِه إِيَّا
، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن َحِكيمٍ - ٢٠٨١٤

َما ِمْن ُمْسِلَمْينِ َيُموُت :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْتَعْمُرو األَْنَصارِيُّ، َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ بنِت مِلَْحانَ، قَ



  .اُهَمالَُهَما ثَالثَةٌ ِمَن أَْوالِدِهَما، لَْم َيْبلُُغوا الِْحْنثَ، إِال أَْدَخلَُهُم اللَُّه الَْجنَّةَ بِفَْضلِ َرْحَمِتِه إِيَّ
بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، ثنا َعْمُرو بن أَبِي عَاِصمٍ، ثنا أَبِي، ثنا اْبُن جَُرْيجٍ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن - ٢٠٨١٥

ِعْنَدَها ِقْرَبةٌ ُمَعلَّقَةٌ، َخلَ َعلَْيَها َوأَنَّ الَْبَراَء بن َزْيِد بن أََنسٍ أَخَْبَرُه، َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَد
  .فَقَاَم إِلَْيَها، فََشرَِب ِمْن فَِمَها، فَقَاَمْت إِلَى فَمِ الِْقْرَبِة، فَقَطََعْتهَا

اْبنِ  َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا الصَّلُْت بن َمْسعُوٍد الَْجْحَدرِيُّ، ثنا ُسلَْيُم بن أَْخَضَر، َعنِ - ٢٠٨١٦
  َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ُيوُسَف، َعْن

صَّالِة وَلَْم قَرَّْبُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَِتفًا َمْشوِيَّةً، فَأَكَلَ ِمْنَها، ثُمَّ قَاَم إِلَى ال:أُمِّ ُسلَْيمٍ، قَالَْت
  .َيتََوضَّأْ

ْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، ثنا أَبِي، ثنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َع - ٢٠٨١٧
بن لَْيمٍ أُمِّ أََنسِ َعْبِد اللَِّه، َعْن َحكِيمِ بن َحِكيمٍ، َعْن َعبَّاِد بن ُحَنْيٍف، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن أُمِّ ُس

ٌس، فََجلَْسُت َحتَّى أَنََّها أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ، َوِعْنَدُه َرْهطٌ وَُهْم ُجلُو: َماِلٍك
قَرِّبُنِي ِمَن اللَِّه أَنْ أَْسأَلَ َعْنُه، أَرَأَْيَت َرُسولَ َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي لَْن أََدعَ أَْمًرا ُيفَقِّهُنِي ِفي ِدينِي، َوُي: َخَرجُوا، فَقُلُْت

إِذَا َرأَِت الَْماَء :َوَسلََّماللَِّه، الَْمْرأَةُ َتَرى ِفي الَْمَنامِ َما َيَرى الرَُّجلُ، أَتَْغَتِسلُ؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
َبلْ : فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. تَرَِبْت َيَداكِ َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ فََضْحتِ النَِّساَء: لََمةَفَلَْتْغَتِسلْ، فَقَالَْت أُمُّ َس

  .َترَِبِت َيَداِك أَْنِت، لَْوال ذَِلَك َما أَْشَبَه الْوَلَُد أُمََّه
يُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمحَمٍَّد أَُبو َعلْقََمةَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّ - ٢٠٨١٨

َدَخلُْت َعلَى : ْيمٍ، قَالَْتالْفَرْوِيُّ، َعْن إِْسَحاقَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُمَحمَّدِ بن َعْمرِو بن َحْزمٍ، أَخَْبَرتْنِي أُمُّ ُسلَ
  ثُمَّ. ِفي الَْبْيِت يُوَحى إِلَْيِه: أَْيَن َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَقَالَْت: َعاِئَشةَ، فَقُلُْت

لَْيِه َيا عَاِئَشةُ، َهذَا جِْبرِيلُ َع:َمكَثُْت َما َشاَء اللَُّه أَنْ أَْمكُثَ، ثُمَّ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  .السَّالُم َيقَْرأُ َعلَْيِك السَّالَم

ُرو بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمِ بن وَاَرةَ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسعِيِد بن سَابِقٍ، ثنا َعْم - ٢٠٨١٩
ُتوُفَِّي اْبٌن ِلي َوزَْوجِي غَاِئٌب، فَقُْمُت : ، َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ، قَالَْتأَبِي قَْيسٍ، َعْن َسِعيِد بن َمْسُروقٍ، َعْن َعَباَيةَ بن رِفَاَعةَ

ِأال : بِطََعامٍ فََجَعلَ َيأْكُلُ فَقُلُْتفََسجَّْيُتُه ِفي َناِحَيٍة ِمَن الَْبْيِت، فَقَِدَم َزْوجِي فَقُْمُت فََتطَيَّْبُت لَُه، فََوقََع َعلَيَّ، ثُمَّ أََتْيُتهُ 
َهذَا : فَقُلُْت. بِئَْس َما َصَنُعوا: قَالَ. أُِعُريوا َعارَِيةً فَلَمَّا طُِلَبْت ِمْنُهْم َجَزعُوا: َوَما لَُهْم؟ قُلُْت: َك ِمْن جِريَانَِنا؟ قَالَأُْعجُِب
ولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخَبَرُه، فَلَمَّا أَْصَبَح غًَدا َعلَى َرُس. ال َجَرَم ال َتْغِلبِينِي َعلَى الصَّْبرِ اللَّْيلَةَ: قَالَ. ابُْنَك
  .أُوا الْقُْرآنَاللَُّهمَّ َبارِكْ لَُهْم ِفي لَْيلَِتهِْم، فَلَقَْد رَأَْيُت لََها َبْعَد ذَِلَك ِفي الَْمْسجِدِ َسْبَعةً كُلُُّهْم قَْد قََر:فَقَالَ

الدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَبِي، ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، ثنا مَاِلُك بن أََنسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ  - ٢٠٨٢٠
َحاَضْت، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َو أَبِي َبكْرٍ، أَنَّ أََبا َسلََمةَ أَْخَبَرُه، َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ بنِت ِملَْحانَ، أَنََّهااْسَتفَْتتْ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى
  .ْتأَْو َولََدْت َبْعدََما أَفَاَضْت َيْوَم النَّْحرِ، فَأَِذنَ لََها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََخَرَج

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ٢٠٨٢١



َيا : نِسْطَاسٍ، َحدَّثَنِي مِْرَبٌع، َعْن أُمِّ أََنسٍ، أَنََّها قَالَْت الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم بن
اْهُجرِي الَْمعَاِصَي فَإِنََّها أَفَْضلُ الْهِْجرَِة، َوَحاِفِظي َعلَى الْفَرَاِئضِ فَإِنََّها أَفَْضلُ الْجَِهاِد، :قَالَ. َرسُولَ اللَِّه، أَْوصِنِي
  ، فَإِنَّكِ ال َتأِْتي اللََّه بَِشْيٍء أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن كَثَْرة ِذكْرِِهَوأَكِْثرِي ِمْن ِذكْرِ اللَِّه

، ثنا أَيُّوُب، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، ثنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ - ٢٠٨٢٢
َما نعالْي : فَقَالُوا. َتنِْفُر: ِمْن أَْهلِ الَْمدِيَنِة سَأَلُوا اْبَن َعبَّاسٍ َعنِ اْمرَأٍَة حَاَضْت بَْعَدَما أَفَاَضْت، فَقَالَ أَنَّ َناًسا:َعْن ِعكْرَِمةَ

ال أَُباِلي أََخذُْتْم بِِه أَْو لَْم تَأُْخذُوا إِنِّي َألقُولُ َما أَْعلَُم َو: فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ. ال َتْنِفُر: أَفَْتْيَتَنا أَْم ال؟ َوزَْيُد بن ثَابٍِت، َيقُولُ
أَِفي الَْخْيَبِة أَْنِت إِنَّكِ : فَأَخَْبْرتُُهْم أَنَّ َعاِئَشةَ، قَالَْت ِلصَِفيَّةَ. بِِه، َولَِكْن إِذَا قَِدمُْتُم الَْمدِيَنةَ، فََسلُوا أُمَّ ُسلَْيمٍ َوغَْيَرَها

. ِقيلَ إِنََّها قَْد أَفَاَضْت: قَالَ. صَِفيَّةُ حَاَضْت: َما ذَِلَك؟فَقَالَْت َعاِئَشةُ:هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ َرسُولُ اللَّ. لَحَابَِسُتَنا
  .َوَجْدَنا الَْحِديثَ َعلَى َما َحدَّثَْتنَا: فََرَجُعوا إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ، فَقَالُوا: فَال إِذًا، قَالَ: قَالَ

  بنُت أَبِي َحِكيمٍ اَألْنصَارِيَّةُ أُمُّ ُسلَْيمٍ
ابٍ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن َسِعيٍد الْكُوِفيُّ، ثنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، ثنا أَُبو ِشَه - ٢٠٨٢٣

  َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، عَْن

أَْدَركُْت الْقََواِعَد َوُهنَّ ُيَصلَِّيَن َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ بنِت أَبِي َحكِيمٍ، أَنََّها قَالَْت َعْبِد اللَِّه بن فُالٍن،
  .َعلَْيِه َوَسلََّم

  أُمُّ َحَرامٍ بنِت ِملَْحانَ األَْنصَارِيَّةُ
  اِمِت َوِهَي الرُّمَْيَصاُءَخالَةُ أََنسِ بن َماِلكٍ اْمرَأَةُ ُعَباَدةَ بن الصَّ

بن الْغَارِ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجعِْفيُّ، َعْن ِهَشامِ - ٢٠٨٢٤
  .قَْبرُ الْمَْرأَِة الصَّاِلَحِةَهذَا : قَْبُر أُمِّ حََرامٍ بنِت مِلَْحانَ بِقُبُْرَس، وَُهْم َيقُولُونَ:قَالَ

أََنسٍ، أَنّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت، َعْن  - ٢٠٨٢٥
الرُّمَْيَصاُء بنتُ : َما َهذَا؟ فَقَالُوا: فََسِمْعُت َخْشفَةً، فَقُلُْتَدَخلْتُ الَْجنَّةَ :َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  .ِملَْحانَ
، َعْن ُحَمْيٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ - ٢٠٨٢٦

َدَخلُْت الَْجنَّةَ فََسِمْعُت َبْيَن َيَديَّ َخْشفَةً، فَإِذَا أََنا :قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالََعْن أََنسِ بن َماِلٍك
  .بِالُْغمَْيَصاِء بنِت مِلَْحانَ

مَّاُد بن زَْيٍد، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعارٌِم أَُبو النُّْعَماِن، ثنا َح - ٢٠٨٢٧
َحدَّثَْتنِي أُمُّ َحَرامٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َيْوًما ِفي َبيِْتَها، : َيحَْيى بن حَيَّانَ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ

  َيا َرُسولَ اللَِّه مَا: الَْتفَاْسَتْيقَظَ َوُهَو َيْضَحُك، فَقَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، اْدُع : فَقُلُْت: قَالَْت. َعجِْبُت ِمْن قَْومٍ ِمْن أُمَِّتي َيْركَُبونَ الَْبْحَر كَالُْملُوِك َعلَى اَألِسرَِّة:ُيْضِحكَُك؟ قَالَ
: ِمثْلَ ذَِلَك مَرََّتْينِ أَْو ثَالثًا، َوأَقُولُ: اسَْتْيقَظَ َوُهَو َيْضَحُك، فَقَالَ ِليثُمَّ َناَم، فَ. أَْنِت ِمنُْهْم:اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي مِْنُهْم، قَالَ

فََتَزوََّجَها ُعَباَدةُ بن الصَّاِمِت، فََخَرَج بَِها : قَالَ. أَْنِت ِمَن اَألوَِّلنيِ:فََيقُولُ. َيا َرسُولَ اللَِّه، اْدُع اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي ِمنُْهْم
  .فَلَمَّا َرَجَعْت قُرَِّبْت لََه دَابَّةٌ ِلريْكََبَها، فََوقََعْت فَاْنَدقَّْت ُعُنقَُها: لَى الَْغزْوِ، قَالَإِ

قَرَأُْت ِفي ِكَتابِ أَبِي أَْعطَانِي اْبُن اَألْشَجعِ كُُتًبا َعْن أَبِيِه، : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ - ٢٠٨٢٨



: ، قَالَْتَوكَانَ ِفيَها َعْن ُسفَْيانَ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، َعْن بنِت ِملَْحانَ
عُرَِض َعلَيَّ :َو ُيَسبُِّح، فََسأَلْتُُه، فَقَالَكُْنُت َناِئَمةً ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأََنا ِمْنُه غَْيُر َبعِيَدٍة، فَاْسَتْيقَظَ َوُه

َيا َرسُولَ اللَِّه، اْدُع اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي ِمْنُهْم فََدَعا : فَقُلُْت. َناٌس ِمْن أُمَِّتي َيرْكَُبونَ الَْبْحَر اَألْخَضَر كَالُْملُوِك َعلَى اَألِسرَِّة
  .اللََّه َعزَّ َوَجلَّ
نا ا َزكَرِيَّا بن َحْمدََوْيِه الصَّفَّاُر، ثنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، ح َوَحدَّثََنا الْعَبَّاسُ بن الْفَْضلِ اَألسْفَاِطيُّ، ثَحدَّثََن - ٢٠٨٢٩

َنسٍ، َعْن أُمِّ ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، أنا َيحَْيى بن ُشَعْيبٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َيْحَيى بن َحيَّانَ، َعْن أَ: ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، قَاال
  بَْيَنَما َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحَرامٍ، قَالَْت

عُرَِض َعلَيَّ َناٌس ِمْن أُمَِّتي َيرْكَُبونَ ظَْهرَ :بِأَبِي أَْنَت، َما ُيْضِحكَُك؟ قَالَ: قَاِئلٌ ِفي بَْيِتي إِِذ اْسَتْيقَظَ َوُهَو َيْضَحُك، قُلُْت
ثُمَّ َناَم أَْيًضا، . اللَُّهمَّ اْجَعلَْها مِْنُهْم:فَقَالَ. اْدُع اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي ِمْنُهْم: فَقُلُْت. لَْبْحرِ كَالُْملُوِك َعلَى اَألسِرَِّةَهذَا ا

ْن أُمَِّتي َيْركَُبونَ ظَْهَر َهذَا الَْبْحرِ ُعرَِض َعلَيَّ َناٌس ِم:بِأَبِي َوأُمِّي، َما ُيْضِحكَُك؟ قَالَ: فَاْسَتْيقَظَ َوُهَو َيْضَحُك، فَقُلُْت
أَْنِت ِمَن اَألوَِّلَني، فَغََزْت َمَع َزْوجَِها ُعَباَدةَ بن : فَقَالَ. اْدُع اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي ِمنُْهْم: فَقُلُْت. كَالُْملُوِك َعلَى اَألِسرَِّة

  .َها شَْهَباُء، فََماَتْت الصَّاِمِت، فَلَمَّا قَفَلَْت َركََضْتَها َبْغلَةٌ لَ
ِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْب - ٢٠٨٣٠

الُْجعِْفيُّ، َعْن َزاِئَدةَ، َعنِ الُْمْختَارِ بن فُلْفُلٍ، َعْن  الَْمْسُروِقيُّ، ثنا َعمُِّي ُموَسى بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، ثنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ
َيا : اتَّكَأَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد بنِت ِملَْحانَ، فََغفَا، فَاْسَتْيقَظَ َوُهَو َيْضَحُك، فَقُلُْت: أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ

ِمْن قَْومٍ ِمْن أُمَِّتي َيْركَُبونَ يَْغُزونَ َهذَا الَْبْحرَ اَألْخَضَر َمثَلُُهْم َمثَلُ الُْملُوِك َعلَى :فَقَالَ َرسُولَ اللَِّه، بَِم َتْضَحُك؟
اِمِت، فَخََرَجتْ فََنكََحْت ُعَباَدةَ بن الصَّ. أَْنِت ِمنُْهْم:فَقَالَ. َيا َرسُولَ اللَِّه، اْدعُ اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي ِمْنُهْم: قُلُْت. اَألِسرَِّة

  .َمَع اْبنِ ِقْرطَةَ، فَلَمَّا َرِكَبْت َوقََصْت بَِها دَابَُّتهَا، فََماَتْت، ثُمَّ ُدِفَنْت
  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى - ٢٠٨٣١

بن َمْعَدانَ، َعْن َعْمرِو بن اَألسَْوِد، أَنَُّه  الدَِّمشِْقيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا َيْحَيى بن َحْمزَةَ، ثنا ثَْوُر بن َيزِيَد، َعْن َخاِلِد
فََحدَّثَتَْنا أُمُّ : ْمٌروأَنَّهُ أََتى ُعَباَدةَ بن الصَّاِمِت، َوُهَو ِفي سَاِحلِ حِْمصٍ ِفي بناٍء لَُه، َوَمَعُه اْمرَأَُتُه أُمُّ حََرامٍ، قَالَ َع: َحدَّثَُه

. أَوَّلُ جَْيشٍ ِمْن أُمَِّتي َيْغُزونَ َهذَا الَْبْحَر قَْد أَْوَجبُوا:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َحَرامٍ، أَنََّها َسِمَعْت َرسُولَ اللَِّه
أَوَّلُ جَْيشٍ ِمْن :َوَسلََّمثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه . أَْنِت ِمنُْهْم:َيا َرُسولَ، اللَِّه أََنا ِمنُْهْم؟ فَقَالَ: فَقَالَْت أُمُّ حََرامٍ

  .ال:َيا َرسُولَ، اللَِّه أََنا ِمنُْهْم؟ قَالَ: فَقَالَْت أُمُّ حََرامٍ. أُمَِّتي يَْغُزونَ َمدِيَنةَ قَْيَصَر َمْغفُورٌ لَُهْم
َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمَحمَّدُ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن  - ٢٠٨٣٢

ثنا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ الْفََزارِيُّ، َعْن ِهاللِ بن َمْيُموٍن، َعْن أَبِي ثَابٍِت َيْعلَى بن َشدَّاٍد َحدَّثَنِي، : أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ، قَاال
ِللَْماِئِد أَْجُر َشهِيٍد، َوِللَْغرِيقِ أَْجرُ :لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَُزاةَ الَْبحْرِ، فَقَالَذَكَرَ َرسُولُ اللَّهِ َص: َعْن أُمِّ َحَرامٍ، قَالَْت

لَمَّا َخَرَجْت فََرِكَبِت الَْبْحَر، فَ. اللَُّهمَّ اْجَعلَْها ِمنُْهْم:قَالَ. َيا َرُسولَ اللَِّه، اْدُع اللَِّه أَنْ َيْجَعلَنِي ِمنُْهْم: فَقُلُْت. َشهِيَدْينِ
  .َرِكَبْت دَابَّةً، فََسقَطَْت، فََماَتْت

ْن َزْيِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا عَْبُد الَْجبَّارِ بن َعاِصمٍ، َحدَّثََنا َحفْصُ بن َمْيَسرَةَ، َع - ٢٠٨٣٣
  أَْسلََم، عَْن



اَنْت ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َوُهَو نَاِئٌم، فَاْسَتْيقَظَ َوُهَو َيْضَحُك، َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعنِ امَْرأٍَة، كَ
اةً ِفي َسبِيلِ ال، ُعرَِض َعلَيَّ قَْوٌم ِمْن أُمَِّتي َيْركَُبونَ الَْبْحَر غَُز:أَيْ َرسُولَ اللَِّه لَعَلََّك َتْضَحُك ِمْن َرأِْسي؟ قَالَ: فَقَالَْت

َماذَا ُيْضِحكَُك َيا َرُسولَ اللَِّه؟ : ثُمَّ َناَم فَاْسَتْيقَظَ َوُهَو َيْضَحُك، فَقَالَْت: قَالَْت. اللَِّه َمثَلُُهْم مَثَلُ الُْملُوِك َعلَى اَألسِرَِّة
َيا َرُسولَ : فَقُلُْت. َيْرجُِعونَ قَِليلَةً غََناِئُمُهْم َمْغفُورٌ لَُهْم عُرَِض َعلَيَّ قَْوٌم َيْركَُبونَ الَْبْحَر غُزَاةً ِفي َسبِيلِ اللَِّه، ثُمَّ:قَالَ

  .اللَُّهمَّ اْجَعلَْها ِمْنُهْم:فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. اللَِّه، اْدُع اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي ِمنُْهْم
  الْحَارِِث األَْنصَارِيَّةُ أُمُّ َوَرقَةَ بنُت َعْبِد اللَِّه بن

عٍ الزُّهْرِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا أَُبو ُنَعْيمٍ الْفَْضلُ بن ُدكَْينٍ، ثنا الْوَِليُد بن َعْبِد اللَِّه بن ُجَمْي - ٢٠٨٣٤
اَألْنَصارِيِّ، َوكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُزوُرَها َحدَّثَْتنِي َجدَِّتي، َعْن أُمِّ َوَرقَةَ بنِت عَْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث 

 غََزا َبْدًرا، قَالَْت َوُيِسمِّيَها الشَّهِيَدةَ، َوكَاَنْت قَْد َجَمَعِت الْقُْرآنَ، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني
إِنَّ اللََّه َيْهِدي لَكِ : أَْخُرَج مََعَك أَُداوِي جَْرَحاكُْم، َوأُمَرَِّض مَْرَضاكُمْ لََعلَّ اللََّه يَْهِدي ِلي َشهَاَدةً، قَالَتَأْذَنُ ِلي فَ:لَُه

  ا ُمَؤذِّنٌ، َوكَاَنْتَوكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرَها أَنْ َتُؤمَّ أَْهلَ دَارَِها، َوكَانَ لََه. َشَهادَةً

إِنَّ أُمَّ َوَرقَةَ قَْد : َر، فَِقيلَ لَُهَتُؤمُّ أَْهلَ َدارَِها َحتَّى َعَدا َعلَْيَها جَارَِيةٌ، وَغُالٌم لََها كَاَنْت َدبََرْتُهَما، فَقََتالَها ِفي إِمَاَرِة ُعَم
إِنَّ أُمَّ َوَرقَةَ َعَدا َعلَْيَها غُالُمهَا، َوجَارِيَُتَها فَقََتالهَا، َوإِنَُّهَما َهَرَبا، فَأُِتيَ : لَفَقَاَم ِفي النَّاسِ، فَقَا. قََتلََها غُالُمَها َوجَارَِيُتَها

: انَ َيقُولَُصَدَق َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَ: قَالَ ُعَمُر. بِهَِما، فََصلََبُهَما، فَكَاَنا أَوَّلَ َمْصلُوَبْينِ بِالَْمِدينَِة
  .اْنطَِلقُوا َنُزوُر الشَّهِيَدةَ

، َحدَّثَْتنِي َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، ثنا الَْولِيُد بن َعْبِد اللَِّه بن ُجَمْيعٍ - ٢٠٨٣٥
لَمَّا غََزا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْدًرا، :أُمِّ َوَرقَةَ بنِت َنْوفَلٍ، قَالَْت َجدَِّتي، َوعَْبُد الرَّْحَمنِ بن َخالٍد اَألْنَصارِيُّ، َعْن

: قَالَفَ. نِي َشهَاَدةًَيا َرسُولَ اللَِّه، ائْذَنْ ِلي أَنْ أَغُْزَو َمَعَك أَُداوِي َجْرَحاكُْم، َوأَُمرَِّض مَْرَضاكُْم، لََعلَّ اللَُّه َيْرُزقَ: قُلُْت
َوكَاَنْت ُتَسمَّى الشَّهِيدَةَ، َوكَاَنْت قَْد قََرأَِت الْقُْرآنَ، فَاْسَتأْذََنِت النَّبِيَّ َصلَّى . قَرِّي ِفي َبْيِتِك، فَإِنَّ اللََّه يَْرُزقُِك الشََّهاَدةَ

  ِذنَ لَهَااللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَنْ يَتَِّخذَ ِفي َدارَِها َمْوِضًعا ُتَصلِّي، فَأَ
  أُمُّ أَيُّوبَ بنُت قَْيسِ بن َعْمرِو بن اْمرِئِ الْقَْيسِ األَْنصَارِيَّةُ ثُمَّ اخلزرجية امرأة أيب أيوب

ي ى أَبَِحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن وَاِصلٍ، مَْولَ - ٢٠٨٣٦
  ُعَيْيَنةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، أَنَّ أََبا أَيُّوبَ،

  .َيا أََبا أَيُّوَب، إِنَّ طَالَق أُمِّ أَيُّوَب حَْوٌب:أََراَد أَنْ ُيطَلَِّق أُمَّ أَيُّوَب، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أَيُّوَب َما أَسَْنَدْت أُمُّ
نا أَُبو َبكْرِ بن َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ح َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، ث - ٢٠٨٣٧

ثنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ُعَبْيدِ : نِ الَْمْخُزوِميُّ، قَالَأَبِي َخْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَم
فََصَنْعَنا لَُه طََعاًما ِفيِه ِمْن : ا، قَالَْتاللَِّه بن أَبِي يَزِيَد، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ أَيُّوَب، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََزلَ َعلَْيَه

كُلُوا فَإِنِّي لَْسُت كَأََحدِكُْم، إِنِّي أَخَاُف أَنْ أُؤِْذَي :الْكُرَّاثُ َوغَْيُرُه فَكَرَِهُه، َوقَالَ َألْصَحابِِه: قُولِ، قَالَ ُسفَْيانَُهِذِه الُْب
  .َصاِحبَِي

  أُمُّ َهانٍِئ األَْنصَارِيَّةُ
ا الَْحَسُن بن ُموَسى اَألْشَيُب، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي أَُبو َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، ثن - ٢٠٨٣٨



ْنَصارِيَّةَ، أَنََّها َسأَلَتِ النَّبِيَّ اَألْسَوِد ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َنْوفَلٍ،،أَنَُّه َسِمَع ُدرَّةَ بنَت ُمعَاٍذ ُتَحدِّثُ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ اَأل
َيكُونُ الْمَْنِسُم طَْيًرا َتَعلََّق :َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنََتَزاَوُر إِذَا ِمْتَنا وََيَرى بَْعُضَنا بَْعًضا؟ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه 

  .بِالشََّجرِ، حَتَّى إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة َدَخلَْت كُلُّ َنفْسٍ ِفي َجَسِدَها
  َسْعٍد األَْنَصارِيَّةُ امَْرأَةُ َزْيدِ بن ثَابٍِت أُمُّ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو الرَّبِيعِ - ٢٠٨٣٩

مِّ َسْعٍد األَْنَصارِيَِّة، اْمَرأَةِ زَْيِد الزَّْهرَانِيُّ، ثنا َسعِيُد بن َزكَرِيَّا، َعْن َعْنَبَسةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َزاذَانَ، َعْن أُ
  .لَْيَس َعلَى َمنِ اْسَتفَاَد مَاال َزكَاةٌ، حَتَّى َيُحولَ َعلَْيِه الَْحْولُ:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ثَابٍِت، قَالَْت
  أُمُّ زَِيادٍ اَألْشجَِعيَّةُ

ْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا زَْيُد بن الُْحَبابِ، ثنا َراِفُع بن َسلََمةَ اَألْشَجِعيُّ، ثنا َحدَّثََنا ُعَب - ٢٠٨٤٠
َم َيْوَم َخْيَبَر َساِدَسةَ ِه َوَسلََّحشَْرُج بن ُنبَاَتةَ اَألْشَجِعيُّ، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ أَبِيِه، أَنََّها غََزْت َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

: بِإِذِْن َمْن خََرْجُتنَّ؟ َورَأَْيُت ِفيِه الَْغَضَب، فَقُلَْنا:ِستِّ نِسَْوٍة، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََبَعثَ إِلَْيَها، فَقَالَ
اوِي بِِه الَْجْرَحى، وَُنَناوِلُ السَِّهاَم، وََنْسِقي السَّوِيَق، َوَنغْزِلُ الشَّْعَر َوُنِعُني ِفي َيا َرسُولَ اللَِّه، خََرْجَنا َوَمَعَنا دََواٌء ُنَد

  .َتْمرًا: الَْتفََما كَانَ ذَِلَك؟ قَ: فَلَمَّا فََتَح اللَُّه َعلَْيِه َخْيَبَر قََسَم لََنا كََما قََسَم ِللرِّجَالِ، قُلُْت. لََنا أَِقْمَن: َسبِيلِ اللَِّه، فَقَالَ
  أُمُّ الَْحكَمِ
نِي الْفَْضلُ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ثنا زَْيُد بن الْحَُبابِ، َعْن َعيَّاشِ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثَ - ٢٠٨٤١

قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن :أُمُّ الَْحكَمِ، قَالَْت بن الَْحَسنِ بن أَُميَّةَ، َحدَّثَنِي ا أُمِّ الَْحكَمِ، أَخَْبَرتْنِي أُمِّي
  َمْغًزى، َوقَْد أََصابَ َرِقيقًا، فَذَهَْبُت أََنا َوأُخِْتي، فََدَخلَْنا َعلَى فَاِطَمةَ، فَذََهْبَنا إِلَى

  .َسَبقَكُْم يََتاَمى أَْهلِ َبْدرٍ:َناهُ أَنْ ُيْحبِيََنا َوذَكَرَْنا َحاَجاتَِنا، فَقَالََرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَسَأَلْ
  أُمُّ لَْيلَى األَْنَصارِيَّةُ َجدَّةُ ُمحَمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى الفقية القاضي

َحدَّثَتْنِي : ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، قَالَ: َحدَّثََنا بِْشُر بن ُموَسى، َوُموَسى بن َهاُرونَ، قَاال -٢٠٨٤٢
َبايَْعَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :َعمَِّتي َحَماَدةُ بنُت ُمَحمٍَّد، َعْن َعمَِّتَها آِمَنةَ بنِت َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َجدَِّتَها أُمِّ لَْيلَى، قَالَْت

  .، فَكَانَ ِفيَما أََخذَ َعلَْيَنا أَنْ َنْخَتِضَب الْغمَس، َوَنمَْتِشطَ بِالْغَسلِ، َوال نَقَْحلُ أَْيدِيَنا ِمْن ِخضَابٍَعلَْيِه َوَسلََّم
ٍد الِْغفَارِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحِميِد الِْحمَّانِيُّ، ثنا َحازُِم بن ُمَحمَّ - ٢٠٨٤٣

َسِمْعُت َعمَِّتي، : َعْن أُمِِّه َحمَّاَدةَ بنِت ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َوكَاَنْت أَكَْبَر َولََد ُمَحمٍَّد، قَالَْت
. لِّ َشْهرٍ َمرَّةً، وََتْخُضبُ َبَدَنَها، َورِْجِليَها غَْمَسةًأَْدَركُْت أُمَّ لَْيلَى َتصُْبغُ لََها ِدْرِعَها، َوِخمَاَرَها، َومِلَْحفََها ِفي كُ:َتقُولُ
َورَأَْيُتَها َوِفي َيِدَها َمَسكََتاِن ِمْن ذََهبٍ، َوكَاُنوا : َعلَى َهذَا َبايَْعَنا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت: َوقَالَْت

  .َوكَانَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَيْلَى َيْصُبغُ لََهاَيَرْونَ أَنََّها ِمَن الْفَْيِء، 
ثنا ُمَحمَّدُ بن ِعْمَرانَ بن أَبِي لَْيلَى، َحدَّثَتْنِي َعمَِّتي : َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، َومُوَسى بن َهاُرونَ، قَاال - ٢٠٨٤٤

  َحمَّاَدةُ بنُت ُمَحمٍَّد، َعْن َعمَِّتَها آِمَنةَ بنِت َعْبِد

أََمَرَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا كَاَنْت إِْحدَاَنا تَقِْدرُ أَنْ تَتَِّخذَ ِفي َيِدَها :الرَّْحَمنِ، َعْن َجدَِّتَها أُمِّ لَْيلَى، قَالَْت
  .ال َتَشبَّْهَن بِالرَِّجالِ:َوقَالَ. ِمْسكََتْينِ ِمْن ِفضٍَّة، فَإِنْ لَْم تَقِْدْر فََصدَّْت َيَدْيَها، َولَْو بَِسْيرٍ



  أُمُّ الَْعالِء اَألْنصَارِيَّةُ اْمرَأَةُ زَْيِد بن ثَابٍِت
زَْيِد بن  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُسوَْيٍد الشَِّباِميُّ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َخارَِجةَ بن - ٢٠٨٤٥
َرحَِمَك اللَُّه أَبَا : ُتُوفَِّي ُعثَْمانُ بن َمظُْعونَ، فََدَخلَ َعلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت:ْن أُمِّ الَْعالِء، قَالَْتثَابٍِت، َع

ال : َوَما ُيْدرِيكَ أَنَّ اللََّه أَكَْرَمُه؟قُلُْت:لَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع. السَّاِئبِ َشَهاَدِتي َعلَْيَك، فَلَقَْد أَكَْرَمَك اللَُّه
وَاللَِّه ال : فَقُلُْت. ْمأَمَّا ُهَو فَقَْد َجاَءُه الَْيِقُني ِمْن َربِِّه، َواللَِّه إِنِّي َرُسولُ اللَِّه، َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُ:قَالَ. أَْدرِي

ذَاكَ :فَسَأَلُْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ. ثُمَّ َرأَْيُت َعْيًنا ِلُعثَْمانَ َتْجرِي ِفي الَْمَنامِ: قَالَْت. َحًداأُزَكِّي َبْعَدهُ أَ
  .َعَملُُه

َنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، ثنا َيْحَيى َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثَ - ٢٠٨٤٦
ثنا إِْبَراِهيُم بن : لُوابن َعْبِد الَْحِميدِ الِْحمَّانِيُّ، ح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوبُ بن ُحَمْيٍد، قَا

  ، َعْن أُمِّ الَْعالِء، َوكَاَنِت امَْرأَةٌ ِمْن نِسَائِهِْمَسْعٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َخارَِجةَ بن َزْيِد بن ثَابٍِت

ُتوُفَِّي ُعثَْمانُ بن َمظُْعوٍن فََجَعلَْناُه ِفي أَثَْوابِِه، فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى : قَْد َباَيَعتِ َبايََعِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه . َرِحَمكَ اللَُّه أََبا السَّاِئبِ شََهادَِتي َعلَْيَك، لَقَْد أَكْرََمَك اللَُّه: ، فَقُلُْتاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َواللَِّه، ال : فَقُلُْت. ي َما َيفَْعلُ اللَُّه بِِهَوَما ُيْدرِيكَ أَمَّا ُهَو فَقَْد أَتَاُه الَْيِقُني، وَاللَِّه إِنِّي َألْرُجو لَُه الَْخْيَر، َوَما أَْدرِ:َوَسلََّم
 فَأَْخَرسَنِي قَْولُُه، فَلَمَّا نِْمُت رَأَْيُت َعْيًنا َتجْرِي ِلُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن، فَذَكَْرُت ذَِلَك لَِرُسولِ اللَِّه. أُزَكِّي َبْعَدهُ أََحًدا أََبًدا

  ذَاَك َعَملُُه:لََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَا
ْن َعْمرِو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا إِْسحَاُق بن ُموَسى اَألْنصَارِيُّ، ثنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َع - ٢٠٨٤٧

ا قَِدَم الُْمْسِلُمونَ الَْمِديَنةَ اْسَتَهُموا الَْمنَازِلَ، لَمَّ:بن ِدينَارٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َخارَِجةَ بن زَْيٍد، َعْن أُمِّ الَْعالِء، قَالَْت
ى، فََجَعلَ النَّبِيُّ صَلَّى فََصاَر َهذَا َينْزِلُ َعلَى َهذَا، َوكَانَ ِمْنُهْم ُعثَْمانُ بن َمظُْعوٍن نََزلَ َعلَى اْمرَأٍَة ِمَن األَْنَصارِ، فَاشَْتكَ

فَقَالَ لََها . َشَهاَدِتي َعلَْيَك أََبا السَّاِئبِ أَنَّ اللََّه قَْد أَكْرََمَك: ، فََوافََق أَنْ قََضى، فَقَالَتِ الْمَْرأَةُاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُعودُُه
  .َوَما ُيْدرِيَك؟:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ثنا أَُبو الَْولِيِد الطََّياِلِسيُّ، ثنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ،  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، - ٢٠٨٤٨
  َعنِ اْمَرأٍَة ِمْنُهمْ،

أُمَّ الَْعالِء، فَإِنََّمَرضَ أَْبشِرِي َيا : ُيقَالُ لََها أُمُّ الَْعالِء، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها ِفي مََرِضَها، فَقَالَ
  .الُْمْسِلمِ ُيذِْهبُ َخطَاَياُه، كََما ُيذِْهُب النَّارُ َخَبثَ الَْحِديِد

  أُمُّ ِهَشامٍ بنُت َحارِثَةَ بن النُّْعَماِن
ُهنَاِئيُّ، ثنا َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، ثنا َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، ثنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الْ - ٢٠٨٤٩

ِمْن َرسُولِ اللَّهِ ] ١ق آية "[ق وَالْقُْرآِن الَْمجِيِد"َحِفظُْت :ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن بنِت َحارِثَةَ بن النُّْعَماِن، قَالَْت
  .الُْجُمَعِة َعلَى الِْمْنَبرِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوإِنَُّه لََيقَْرأُ بَِها ِفي

نِ اَألْوَزاِعيِّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَبُِي، ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َوُعَمُر بن َعْبِد الْوَاِحِد، َع - ٢٠٨٥٠
َنا، وَآلُ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْهرًا، َوَما لََنا لَقَْد َمكَثْ: َعْن َيْحَيى، َعْن بنتِ َحارِثَةَ بن النُّْعَماِن، قَالَْت

َرأُ بَِها َعلَى الِْمنَْبرِ َيْوَم َولَُهْم إِال َتنُّوٌر وَاِحٌد َنخْبُِز ِفيهِفََحفِظُْت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ق، ِممَّا يَقْ
  .الُْجُمَعِة



اَق، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَح - ٢٠٨٥١
َحفِظُْت ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّهُ :، قَالَْتاللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسْعِد بن ُزرَاَرةَ، َعْن أُمِّ ِهَشامٍ بنتِ َحارِثَةَ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم ق ِفي َصالِة الصُّْبحِ
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد - ٢٠٨٥٢

بِي َبكْرٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َسْعدِ بن ُزَرارَةَ، َعْن أُمِّ ِهَشامٍ اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَ
ِه َوَسلََّم َواِحدٌ لَقَْد َمكَثَْنا سََنَتْينِ أَْو َسَنةً َوبَْعَض َسنٍَة، َوإِنَّ َتنُّورََنا َوَتنُّوَر َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: بنِت حَارِثَةَ، قَالَْت

إِال ِمْن ِلَسانِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، يَقَْرُؤَها َعلَى النَّاسِ ] ١ق آية "[ق َوالْقُْرآنِ الَْمجِيِد"َحِفظُْت  َوَما
  .ِفي كُلِّ ُجُمَعٍة، إِذَا َخطََب

بن َسْعٍد الزُّهْرِيُّ، َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرِ بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْخطَّابِ التُّْستَرِيُّ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه - ٢٠٨٥٣
َعْبدِ الرَّْحَمنِ ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ اَألْنَصارِيُّ، َعْن َسْعٍد، ثنا َعمِّي، ثنا أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، ح َيْحَيى بن 

لَقَْد كَانَ َتنُّوُرَنا وََتنُّوُر َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : امٍ بنِت حَارِثَةَ بن النُّْعَماِن، قَالَْتبن أَْسَعدَ بن ُزَرارَةَ، َعْن أُمِّ ِهَش
َصلَّى اللَُّه  إِال َعْن َرسُولِ اللَِّه] ١ق آية "[ق َوالْقُْرآِن الَْمجِيِد"َوَسلََّم َواِحًدا َسَنَتْينِ أَوْ َسَنةً َوبَْعَض َسَنٍةَوَما أََخذُْت 

  .َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ َيقَْرُؤَها كُلَّ ُجُمَعٍة، إِذَا َخطََب النَّاَس
  أُمُّ الطُّفَْيلِ امَْرأَةُ أَُبيِّ بن كَْعبٍ األَْنصَارِيَّةُ

ْحَمُد بن رِْشِديَن، ثنا َيحَْيى بن َحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْفََرجِ، ثنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، ح َوَحدَّثََنا أَ - ٢٠٨٥٤
ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث، أَنَّ َسعِيَد بن أَبِي ِهاللٍ َحدَّثَُه، : ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ، َوأَحَْمُد بن صَاِلحٍ، قَالُوا
  أَنَّ َمْرَوانَ بن ُعثَْمانَ َحدَّثَُه، َعْن ُعَمارَةَ

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ن َحْزمٍ اَألْنصَارِيِّ، َعْن أُمِّ الطُّفَْيلِ، اْمرَأَِة أَُبيِّ بن كَْعبٍ قَالَْتبن َعاِمرِ ب
  .َوَعلَى َوْجهِِه ِفرَاٌش ِمْن ذََهبٍ رَأَْيُت َربِّي ِفي الَْمَنامِ ِفي صُوَرِة َشابٍّ ُمَوقَّرٍ ِفي َخِضرٍ، َعلَْيِه َنْعالِن ِمْن ذََهبٍ،:َيقُولُ

اَألَشجِّ،  َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا بن لَهِيَعةَ، َعْن ُبكَْيرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن - ٢٠٨٥٥
الطُّفَْيلِ، أَنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ، وَأَُبيَّ بن كَْعبٍاخَْتَصَما ِفي َعْن ُبْسرِ بن َسِعيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن أَُبيِّ بن كَْعبٍ، َعْن أُمِّ 

أَال ُتْخبُِر ُعَمَر، بِقَْولِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : الَْحاِملِ ُيَتَوفَّى َعْنَها َزْوجَُها، فََتضَُع، فَقَالَْت أُمُّ الطُّفَْيلِ، ُألَبيِّ بن كَْعبٍ
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِلسَُبْيَعةَ بنِت الَْحارِِث لَمَّا َوَضَعْت بَْعَد َوفَاِة َزْوجَِها بِأَيَّامٍ، فَأَْنكَحََها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللََّعلَْيِه َوَسلََّم

  َرُجال؟
  أُمُّ طَارِقٍ َمْوالةُ سَْعِد بن ُعَباَدةَ األَْنصَارِيَّةُ

اَألزِْديُّ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي إِْسَحاقَ الْفََزارِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ - ٢٠٨٥٦
ارًا، أَتَاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَاسَْتأْذَنَ ِمَر:َجْعفَرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ طَارِقٍ، َمْوالِة َسْعٍد، قَالَْت

 ائِْتي َرسُولَ اللَِّه، فَاقْرَِئي َعلَْيِه السَّالَم، َوأَخْبِرِيِه إِنََّما َسكَْتَنا َعْنُه أَنْ َيزِيَدَنا، فَأََتْيُتُه،: فَقَالَ سَْعٌد. فَلَْم ُيَردَّ َعلَْيِه فََرَجَع
  أُمُّ: َمْن أَْنِت؟ فَقَالَْت: لْبَابِ، فَقَالَفََبْيَنا أََنا قَاِعَدةٌ ِعْنَدُه إِذْ َجاَء َشْيٌء فَاْسَتأْذَنَ َعلَى ا

  .ال َمْرَحًبا، َوال أَْهال: فَقَالَ. ِملَْدمٍ
ن َعْبِد َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َيْعلَى بن ُعبَْيٍد، ثنا اَألْعَمُش، َعْن َجْعفَرِ ب - ٢٠٨٥٧



َجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْسَتأْذَنَ، فََسكَتَ َسْعٌد، ثُمَّ َعاَد فََسكَتَ :مِّ طَارِقٍ، مَْوالِة سَْعٍد، قَالَْتالرَّْحَمنِ، َعْن أُ
ْم َيْمنَْعَنا أَنْ نَأْذَنَ إِلَْيَك، إِال أَنَّا أَرَْدَنا أَنْ فَأَْرَسلَنِي سَْعٌد إِلَْيِه أَنَُّه لَ: قَالَْت. َسْعٌد، فَاْنَصَرفَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َمْن أَْنِت؟ : فََسِمْعتُ َصوًْتا َعلَى الْبَابِ َيْسَتأِْذنُ َوال أََرى َشْيئًا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَْت. َتزِيَدنَا
  .فَاذْهَبِي إِلَيْهِْم: قَالَ. نََعْم: قَالَْت. ال مَْرَحًبا َوال أَْهال أَتُْهِديَن إِلَى أَْهلِ قَُباَء: فَقَالَ. مٍأََنا أُمُّ ِملَْد: فَقَالَْت

رِ بن ْعفََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا جَرِيٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َج - ٢٠٨٥٨
أََتى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسْعدَ بن ُعَباَدةَ فََسلََّم، فَلَْم يَُردَّ :َيزِيَد، َعْن أُمِّ طَارِقٍ، َمْوالةِ َسْعِد بن ُعَبادَةَ، قَالَْت

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَخْبِرِيِه أَنَّا َسكَْتَنا َعْنُه َرَجاَء أَنْ ائِْتي َرُسولَ اللَِّه صَلَّ: فَقَالَ ِلي. فََنِدَم َسْعٌد: قَالَْت. َعلَْيِه َوَسكََت
َما : فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فََجاَء فََسلََّم َعلَى الَْبابِ أَْسَمُع صَْوَتُه َوال أََراُه، قَالَْت: َيزِيَدنَا، قَالَْت
  .أَْنِت، فَال مَْرَحًبا بِِك َوال أَْهال: قَالَ. أََنا أُمُّ ِملَْدمٍ :أَْنِت؟ قَالَْت

  أُمُّ َملٍَك األَْنصَارِيَّةُ
٢٠٨٥٩ -  

ْن طَاِء بن السَّاِئبِ، َعَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، ثنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن َع
أَنََّها َجاَءْت بُِعكَّةِ َسْمنٍ إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى :َيحَْيى بن جَْعَدةَ، َعْن َرُجلٍ َحدَّثَُه، َعْن أُمِّ َماِلكٍ اَألْنصَارِيَِّة األَْنصَارِيَِّة

ال فََعَصرََها، ثُمَّ َدفَعََها إِلَْيَها فََرجََعْت، فَإِذَا ِهَي ُمْمَتِلئَةٌ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََمَر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بِال
ِلمَ : َوَما ذَاَك َيا أُمَّ َماِلٍك؟ فَقَالَْت: َنَزلَ ِفيَّ َشْيٌء َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: فَأََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت

وَالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ لَقَْد َعَصرُْتَها حَتَّى اسَْتْحَيْيُت، فَقَالَ َرسُولُ : َهدِيَِّتي فََدَعا بِالال فََسأَلَُه َعْن ذَِلَك، فَقَالَ َردَْدَت إِلَيَّ
ثََوابََها، ثُمَّ َعلََّمَها ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصالةٍ سُْبَحانَ  َهنِيئًا لَِك َيا أُمَّ َماِلٍك، َهِذِه َبَركَةٌ َعجَّلَ اللَُّه: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .اللَِّه َعْشرًا، َوالَْحْمدُ ِللَِّه َعْشًرا، َواللَُّه أَكَْبُر َعْشًرا
  أُمُّ ُمَعاٍذ اَألْنصَارِيَّةُ

َحكَمِ بن أَبِي زِيَاٍد الْقَطََوانِيُّ، ثنا يُوُنُس بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن الْ - ٢٠٨٦٠
َدَخلَ :النَّْضرِ، قَالَ ُبكَْيرٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي َعْبُد الْعَزِيزِ بن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث، َعْن سَاِلمٍ أَبِي

َعلَى ُعثَْمانَ بن َمظُْعوٍن َوُهَو َيُموُت، فَأََمَر َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثَْوبٍ،  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  فَُسجَِّي َعلَْيِه َوكَانَ ُعثَْمانُ َنازِال َعلَى

صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمكْثًا طَوِيال َعلَْيِه َوأَْصحَاُبُه فََمكَثَ َرسُولُ اللَِّه : أُمُّ ُمَعاٍذ، قَالَ: اْمَرأٍَة ِمَن األَْنَصارِ، ُيقَالُ لََها
َرِحَمَك اللَُّه أََبا : قَالََمَعُه، ثُمَّ تََنحَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََبكَى، فَلَمَّا َبكَى، َبكَى أَْهلُ الْبَْيِت، فَ

فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه . هَنِيئًا لََك أََبا سَاِئبِ الَْجنَّةُ: فََتقُولُ أُمُّ ُمَعاٍذ: ُب قَْد شَهَِد َمَعُه َبْدًرا، قَالََوكَانَ السَّاِئ. السَّاِئبِ
ال وَاللَِّه ال أَقُولَُها َألَحدٍ : قَالَْت. اَوَما ُيْدرِيِك َيا أُمَّ ُمَعاٍذ؟ أَمَّا ُهَو فَقَْد َجاَءهُ الَْيقُِني، َوال َنْعلَُم إِال خَْيًر: َعلَْيِه َوَسلََّم
  .َبْعَدُه أََبًدا

  أُمُّ َمْعَبِد بن كَْعبٍ
دِ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن ُمَحمَّ - ٢٠٨٦١

َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْنَهى َعنِ الَْخِليطَْينِ التَّْمرِ : كَْعبٍ، َعْن أُمِِّه، قَالَْت إِْسحَاَق، َعْن َمْعَبِد بن
  .اشَْرُبوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما َعلَى ِحَدِتِه: َوالُْبْسرِ وَالرُّطَبِ، َوقَالَ



يزِ، ثنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الرَّقَاِشيُّ، ثنا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ - ٢٠٨٦٢
نْبِذُوا ال َت::قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َمْعَبِد بن كَْعبٍ، َعْن أُمِِّه، َوكَاَنْت قَْد َصلَِّت الِْقْبلََتْينِ، قَالَْت

  التَّْمَر وَالزَّبِيَب، َوانَْتبِذُوا كُلَّ وَاِحٍد ِمْنُهَما َعلَى ِحَدتِِه
  أُمُّ ُعثَْمانَ بنُت أَبِي الَْعاصِ الثَّقَِفيُّ

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن َمْنصُورٍ - ٢٠٨٦٣

، َحمٍَّد الزُّهْرِيُّ، ثنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ِعْمَرانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِهالَْجوَّاُز، ثنا َيْعقُوبُ بن ُم
ُت آِمَنةَ لَمَّا َولََدتْ َشهِْد:أَْخبََرْتنِي أُمِّي، قَالَْت: َسِمْعُت ُعثَْمانَ بن أَبِي الَْعاصِ، َيقُولُ: َعنِ اْبنِ أَبِي سَُوْيدٍ الثَّقَِفيِّ، قَالَ

ي أَقُولُ لََتقََعنَّ َعلَيَّ، فَلَمَّا َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا ضََرَبَها الَْمخَاُض نَظَْرُت إِلَى النُُّجومِ َتَدال، َحتَّى إِنِّ
  .َنْحُن ِفيِه َوالدَّاُر، فََما َشْيٌء أَنْظُُر إِلَْيِه، إِال ُنوٌر َولََدْت، خََرَج ِمْنَها نُوٌر أََضاَء لَُه الَْبْيتُ الَِّذي

  أُمُّ ُحَمْيٍد األَْنَصارِيَّةُ
 الَْحِميدِ بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن غُلَْيبٍ الِْمْصرِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن ِعْمَرانَ الرَّْمِليُّ، ثنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي َعْبُد - ٢٠٨٦٤

َيا َرسُولَ اللَِّه، َيْمَنُعَنا أَزَْواُجَنا أَنَّ ُنصَلَِّي َمَعَك، وَُنِحبُّ : قُلُْت: ْنِذرِ السَّاِعِديُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ ُحمَْيٍد، قَالَْتالُْم
ُبُيوِتكُنَّ أَفَْضلُ ِمْن َصالِتكُنَّ ِفي ُحُجرِكُنَّ،  َصالُتكُنَّ ِفي:الصَّالةَ َمَعَك؟، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  . ِفي الَْجَماَعِةَوَصالُتكُنَّ ِفي ُحُجرِكُنَّ أَفَْضلُ ِمْن َصالِتكُنَّ ِفي ُدورِكُنَّ، َوَصالُتكُنَّ ِفي ُدورِكُنَّ أَفَْضلُ ِمْن َصالِتكُنَّ
  ةُأُمُّ َعاِمرٍ بنُت يَزِيدَ بن السَّكَنِ األَْنَصارِيَّ

ْنعَانِيُّ، ثنا َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا إِْسحَاُق بن ُمَحمٍَّد الْفَْروِيُّ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّ - ٢٠٨٦٥
  ةَ اَألْشَهِليُّ، َعْن َعْبِدثنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم بن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َحبِيَب: إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، قَاال

ايَِعاِت أَنَّهَاأََتتِ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَابِِت بن َصاِمٍت، َعْن أُمِّ َعاِمرٍ بنِت يَزِيَد بن السَّكَنِ، َوكَاَنْت ِمَن الُْمَب
  .ِفي َمْسجِِد بين عَْبِد اَألشَْهلِ ثُمَّ قَاَم، فََصلَّى َولَْم َيَتَوضَّأْالنَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِعََرقٍ، فََتَعرَّقَُه َوُهَو 
  أُمُّ أََنسٍ اَألْنصَارِيَّةُ َولَْيَسْت بِأُمِّ أََنسِ بن مَاِلٍك

َعْن َعْنَبَسةَ بن َعْبدِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، - ٢٠٨٦٦
َيا َرسُولَ اللَِّه، ِأنَّ َعْينِيَ : قُلُْت: الرَّْحَمنِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َزاذَانَ، َعْن أُمِّ َسْعٍد، اْمرَأَِة زَْيِد بن ثَابٍِت، َعْن أُمِّ أََنسٍ، قَالَْت

َعجِِّليَها َيا أُمَّ أََنسٍ، إِذَا َمَأل اللَّْيلُ َبطَْن كُلِّ وَاٍد، :للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ا. َتْغِلُبنِي َعْن ِعَشاِء اآلِخَرِة
  .فَقَْد َحلَّ َوقُْت الصَّالِة فََصلِّي، َوال إِثَْم َعلَْيِك

الُْحَبابِ، ثنا َعْبدُ الَْمِلِك بن الَْحَسنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا زَْيُد بن - ٢٠٨٦٧
أَبِي أََنسٍ، َعْن  اَألْحَولُ، مَْولَى َمرَْواِن بن الَْحكَمِ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ األَْنصَارِيُّ، َعْن ُيوُنَس بن ِعْمَرانَ بن

َجَعلََك اللَُّه ِفي الرَِّفيقِ اَألْعلَى ِمَن الَْجنَِّة وَأََنا : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى: َجدَِّتِه أُمِّ أََنسٍ، قَالَْت
أَِقيِمي الصَّالةَ، فَإِنََّها أَفَْضلُ الْجَِهاِد، َواْهجُرِي :فَقَالَ. َيا َرُسولَ اللَِّه، َعلِّْمنِي َعَمال صَاِلًحا أَْعَملُُه: َمَعَك، َوقُلُْت

  َمعَاِصي، فَإِنََّها أَفَْضلُ الْهِْجرَِة، َواذْكُرِي اللََّه كَثًِريا، فَإِنَُّه أََحبُّالْ

  .اَألْعَمالِ إِلَى اللَِّه أَنْ َتلِْقيَنهُ بِِه
  أُمُّ أُسَْيٍد اَألْنَصارِيَّةُ أُمُّ َماِلٍك الَْبْهزِيَّةُ ِمْن بين ُسلَْيمٍ



نَّى، ثنا ُمَسدَُّد، ثنا َعْبُد الْوَاِحِد بن زَِياٍد، َعْن لَْيثِ بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن طَاُوسٍ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَ - ٢٠٨٦٨
اِلِه َيعُْبُد َربَُّه، َخْيُر النَّاسِ ِفي الِْفْتَنِة َرُجلٌ ُمْعَتزِلٌ ِفي َم:قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َماِلٍك الْبَْهزِيَِّة، قَالَْت

  .َوُيَؤدِّي َحقَُّه، َوَرُجلٌ أََخذَ بِرَأْسِ فََرِسِه ِفي سَبِيلِ اللَِّه ُيِخيفُُهْم، وَُيِخيفُوَنُه
َعْن طَاوُوسٍ،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا َعْمُرو بن َعْوٍن الْوَاِسِطيُّ، أنا َخاِلُد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن لَْيٍث، - ٢٠٨٦٩

َرُجلٌ أََخذَ :ُسِئلَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيُّ النَّاسِ أَفَْضلُ ِفي الْفِْتَنِة؟ قَالَ: َعْن أُمِّ َماِلٍك الَْبْهزِيَِّة، قَالَْت
  .الُْمْشرِِكَني: أَيُّ َعُدوٍّ؟ قَالَ: َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ: وُوسٍفَقَالَ َرُجلٌ، ِلطَا. بِرَأْسِ فََرِسِه قَْد أََخافَ الَْعُدوَّ، وَأََخافُوُه

اُووسٍ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعْن لَْيٍث، َعْن طَ - ٢٠٨٧٠
خَْيُركُْم ِفيهَا، َوَخْيرُ النَّاسِ ِفيَها َرُجلٌ :ذَكَرَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفْتَنةً، فَقَالَ: ْتَعْن أُمِّ َماِلٍك الَْبْهزِيَِّة، قَالَ

  .ُهُمْعَتزِلٌ ِفي َماِلهِ َيْعُبدُ اللََّه، َوُيعِْطي َحقَُّه، َوَرُجلٌ أََخذَ بَِرأْسِ فََرِسِه ُيِخيُف الَْعُدوَّ، َوُيِخيفُوَن
  أُمُّ أَْوسٍ الْبَْهزِيَّةُ

  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، ثنا ِعْصَمةُ بن ُسلَْيَمانَ الَْخزَّاُز، ثنا َخلَُف - ٢٠٨٧١

ِة، أَنََّهاَسلَّتْ َسْمًنا لََها فََجَعلَْتُه ِفي ُعكٍَّة، ثُمَّ بن َخِليفَةَ، َعْن أَبِي هَاِشمٍ الرُّمَّانِيِّ، َعْن أَْوسِ بن خَاِلٍد، َعْن أُمِّ أَْوسٍ الَْبْهزِيَّ
َردُّوَها َعلَْيَها َوِهَي َمْملُوَءةٌ َسْمًنا، أَْهَدْتُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَبِلَُه، َوأََخذَ َما ِفيِه، َوَدَعا لََها بِالَْبَركَِة، فَ

: لََها ُصرَاٌخ فَقَالَالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيقَْبلْهَا، فََجاَءتْ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َو فَظَنَّْت أَنَّ
، َووِالَيِة أَبِي َبكْرٍ، َووِالَيِة ُعَمَر، َووِالَيِة ُعثَْمانَ أَخَْبُروَها بِالْقَصَِّة، فَأَكَلَْت ِمْنُه َبِقيَّةَ ُعُمرِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َحتَّى كَانَ َبْيَن َعِليٍّ، َوُمَعاوَِيةَ َما كَانَ
  أُمُّ َمْعِقلٍ اَألَسِديَّةُ

ُبو َعَواَنةَ، َعْن إِْبَراهِيَم بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، ثنا أَ - ٢٠٨٧٢
َيا : قُلُْت: فَقَالَْت: أَْخَبرَنِي َرُسولُ َمرَْوانَ الَِّذي أَْرَسلَ إِلَى أُمِّ َمْعِقلٍ، قَالَ: ُمَهاجِرٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ

ُعْمَرةٌ ِفي رََمَضانَ ُتْجزِئُ :، فََهلْ َعَملٌ ُيْجزُِئ عَنِّي ِمْن َحجَِّتي؟ فَقَالََرسُولَ اللَِّه، إِنِّي اْمرَأَةٌ قَْد كَبِْرُت َوقَدْ َسِقْمُت
  َعْنِك

 َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثنا أََسدُ بن ُموَسى، ثنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ اَألْسَوِد، َعنِ ا أُمِّ - ٢٠٨٧٣
ُعْمَرةٌ ِفي َرَمَضانَ تَْعِدلُ :َما َيْعِدلُ الَْحجَّ؟ قَالَ: ِقلٍ، أَنََّها سَأَلَْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَمْعِقلٍ، َعْن أُمِّ َمْع

  .َحجَّةً
  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي - ٢٠٨٧٤

ْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن ِعيَسى بن َمْعِقلٍ، َعْن أَبِي َمْعِقلٍ اَألَسِديِّ، أََسدِ ُخَزْيَمةَ، َعْن َشْيَبةَ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، َع
، َيا َرسُولَ اللَِّه َهلََك أَُبو َمْعِقلٍ، َوكَانَ لََنا جََملٌ:قُلُْت: ُيوُسَف بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ َمْعِقلٍ، قَالَْت

  .َهال خََرْجِت َعلَْيِه؟َيعْنِي ِفي الَْحجِّ: قَالَ. َوأَْوَصى بِِه أَُبو َمْعِقلٍ ِفي سَبِيلِ اللَِّه
يَم بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامِ بن أَبِي الدَُّمْيكِ الُْمْسَتْمِلي، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ثنا َيْعقُوُب بن إِْبَراِه - ٢٠٨٧٥
أَبِي َبكْرِ  ثَنِي أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َعبَّاِد بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعنِ الَْحارِِث بنَسْعٍد، َحدَّ

مِ إِلَى أُمِّ َمْعِقلٍ، َوكُْنتُ كُْنُت ِفيَمْن َرِكَب َمَع َمْرَوانَ بن الَْحكَ:بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث بن ِهَشامٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  .ِفيَمْن َدَخلَ َعلَْيَها ِمَن النَّاسِ َمَعُه ِحَني َحَدثَ َهذَا الَْحِديثَ



بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيٍد، ثنا َوِكيٌع، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَماَرةَ - ٢٠٨٧٦
أَنََّها َجَعلَْت َعلَْيَها أَنْ َتُحجَّ َمعَ النَّبِيِّ :، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ، َعْن أُمِّ َمْعِقلٍ َمْعِقلٍُعَمْيرٍ

  .ُعْمَرةٌ ِفي َرَمَضانَ: َما ُيْجزِئَُها؟ فَقَالَ: ِه َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَْم َتَهيَّأْ لََها، فَسَأَلَِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، ثنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ، َعْن َماِلٍك، َعْن ُسَميٍّ - ٢٠٨٧٧

  ِقلٍ، أَنَّهَاأَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أُمِّ َمْع

فَقَالَ لََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه . َتَجهَّْزُت لِلَْحجِّ، فََعَرَض ِلي: َسأَلَتْ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
  .اْعتَِمرِي ِفي َرَمَضانَ، فَإِنَّ ُعْمَرةً ِفيِه كََحجٍَّة:َوَسلََّم

َسى بن َنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد بن َمْسَعَدةَ، ثنا ُعَمُر بن َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ، َعْن ُموَحدَّثَ - ٢٠٨٧٨
ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَأََتْيتُ مَاَت أَُبو َمعِْقلٍ َوتََرَك َبِعًريا َجَعلَُه : ُعقَْبةَ، َعْن ِعيَسى بن َمْعِقلٍ، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ َمْعِقلٍ، قَالَْت

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ أََبا َمعِْقلٍ َهلََك، َوتََرَك َبِعًريا َجَعلَُه ِفي السَّبِيلِ َوَعلَيَّ : َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت
  .إِنَّ الَْحجَّ ِمْن َسبِيلِ اللَِّهَيا أُمَّ َمْعِقٍلُحجِّي َعلَى َبعَِريِك، فَ: َحجَّةٌ؟ فَقَالَ
، ثنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ح َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ - ٢٠٨٧٩

نِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ، بن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا َمْعَمٌر، َع
فَسَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه . أََرْدتُ الَْحجَّ فََضلَّ َبعِريِي: َعنِ اْمَرأٍَة، ِمْن بين أََسٍد، يُقَالُ لََها أُمُّ َمْعِقلٍ، قَالَْت

  .اْعَتِمرِي ِفي َشْهرِ رََمَضانَ، أَنَّ ُعْمَرةً ِفي َشْهرِ رََمَضانَ َتْعِدلُ َحجَّةً:قَالََوَسلََّم، فَ
َيةُ بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن الُْمَباَرِك الصُّورِيُّ، ثنا ُمَعاوِ - ٢٠٨٨٠

  بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعنِ ا أُمِّ َمْعِقلٍ، َعْن أُمِّهِ،َسالمٍ، َعْن َيْحَيى 

اْعَتِمرِي ِفي رََمَضانَ، فَإِنَّ ُعْمَرةً ِفي :َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي َنذَْرُت أَنْ أَُحجَّ َوِلي َجَملٌ أَْعَجُف، فَقَالَ: قُلُْت: قَالَْت
  َرَمَضانَ كََحجٍَّة

َعْن أَبِي َنا إِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، ثنا أَبُِي، ثنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، ثنا اَألْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي َيْحَيى، َحدَّثَ - ٢٠٨٨١
إِنِّي أُرِيُد الَْحجَّ َوَجَمِلي َيا َرُسولَ اللَِّه، : قُلُْت: َحدَّثَنِي ا أُمِّ َمْعِقلٍ، َعْن أُمِِّه، قَالَْت: َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ

  .اْعَتمِرِي ِفي َرَمَضانَ، فَإِنَّ ُعْمَرةً ِفي َرَمَضانَ كََحجَّة:فَقَالَ. أَْعَجُف
فَرِ بن َجْعَحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، ثنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، ثنا ُمْسِلمُ بن َخاِلٍد، َعْن  - ٢٠٨٨٢

اْعَتِمرِي ِفي رََمَضانَ، :قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْمَرأٍَة، ُيقَالُ لََها أُمُّ َمْعِقلٍ، قَالَْت
  .فَإِنََّها تَْعِدلُ َحجَّةً
  أُمُّ ُمْسِلمٍ اَألْشَجِعيَّةُ

ُد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، ثنا سُفَْيانُ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ٢٠٨٨٣
لََّم، وَأََنا ِفي قُبٍَّة َدَخلَ َعلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َرُجلٍ، َعْن أُمِّ ُمْسِلمٍ اَألْشَجِعيَِّة، قَالَْت

  .فََجَعلْتُ أَُشقُّهَا. َما أَْحَسَنَها إِنْ لَْم َيكُْن ِفيَها َمْيَتةٌ:ِلي ِمْن أدمٍ، فَقَالَ ِلي
ْن أُمِّ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدٌَّد، ثنا َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َرُجلٍ، َع - ٢٠٨٨٤

  َدَخلَ َعلَيَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأََنا ِفي قُبَّةٍ،: ُمْسِلمٍ اَألْشَجِعيَِّة، قَالَْت



  .نِْعَم الْقُبَّةُ إِنْ لَْم َيكُْن ِفيَها َمْيتَةٌ:فَقَالَ
  أُمُّ الُْحَصْينِ اَألحَْمِسيَّةُ

الْعَزِيزِ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، ثنا إِْسرَائِيلُ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َيْحَيى بن  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد - ٢٠٨٨٥
ثَْوبِِه، أََنا رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب بِمًِنى، قَِد الَْتَحَف بِ: الُْحَصْينِ، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ الُْحَصْينِ، قَالَْت
َيا أَيَُّها النَّاُس، اتَّقُوا اللََّه َواْسَمُعوا َوأَِطيعُوا، َوإِنْ أُمَِّر َعلَْيكُْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ :َوإِنَّ َعَضلَةَ َعُضِدِه تَرَْتجُّ، َوُهَو َيقُولُ

  .ُمَجدٌَّع، فَاْسَمعُوا َوأَِطيعُوا َما أَقَاَم ِفيكُْم كَِتاَب اللَِّه َتَعالَى
ْن َجدَِّتِه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثنا زَُهْيٌر، ثنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن َيحَْيى بن الُْحَصْينِ، َع - ٢٠٨٨٦

َعلَى َرْحِلِه، َورَاِحلَِتِه َوُحَصْيٌن ِفي  َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الْوََداعِ َوُهَو: أُمِّ الُْحَصْينِ، قَالَْت
َيا أَيَُّها النَّاُس، اتَّقُوا اللََّه َواْسَمُعوا َوأَِطيعُوا ِلَمْن كَانَ َعلَْيكُْم، :ِحْجرِي، َوقَْد أَْدَخلَ ثَْوَبُه ِمْن َتْحِت إِْبِطِه، َوُهَو َيقُولُ

  َمُعوا وَأَِطيُعوا َما أَقَاَم ِفيكُْم ِكتَاَب اللَِّهَوإِنْ كَانَ َعْبًدا َحَبشِيا ُمَجدًَّعا، فَاْس
مِِّه أُمِّ َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا ُمَسدَُّد، ثنا أَُبو اَألْحَوصِ، ثنا أَُبو إِْسحَاَق، َعْن َيحَْيى بن ُحَصْينٍ، َعْن أُ - ٢٠٨٨٧

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ، َوَسِمْعُتُه ُيذَكُِّرُهْم، َوَيأُْمرُُهْم، َوكَانَ ِفيَما َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَّ: ُحَصْينٍ، قَالَْت
  إِِن اْسُتعِْملَ َعلَْيكُْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ ُمَجدَّعٌ،:َسِمْعُتُه، َيقُولُ

  .فَأَقَاَم ِفيكُْم ِكَتاَب اللَِّه، فَاْسَمُعوا لَُه َوأَِطيعُوا
ْمرٍو، َعْن دَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسحَاَق الَْخشَّابُ الرَّقِّيُّ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن َجعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعَح - ٢٠٨٨٨

اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َحَجْجُت َمَع َرسُولِ: زَْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعْن َيْحَيى بن ُحَصْينٍ، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ الُْحَصْينِ، قَالَْت
َبُه ُسْتَرةً بِِه ِمَن الَْحرِّ، حَتَّى َوَسلََّم َحجَّةَ الَْودَاعِ، فَرَأَْيُت بِالال، وَأَُساَمةَ، وَبِاللٌ َيقُوُد بِِخطَامِ َراِحلَِتِه، َواآلَخُر َراِفًعا ثَْو

ثَْوَبُه َتْحَت إِْبِطِه اَألْيَمنِ َعلَى َعاِتِقِه األَْيَسرِ، فََرأَْيتُ َتْحَت ُعْرُصوِف كَِتِفهِ  َرَمى َجمَْرةَ الَْعقَبَِة، ثُمَّ اْنَصَرَف َوقَْد جََعلَ
وُدكُمْ إِنْ أُمَِّر َعلَْيكُْم َعْبدٌ َحَبِشيٌّ أَْسَوُد، َيقُ:قَْوال كَثًِريا، فَكَانَ ِممَّا َيقُولُ: اَألْيَمنِ كََهْيأَِة َجْمعٍ، فََوقََف ِللنَّاسِ، فَقَالَ

  .بِِكتَابِ اللَِّه، فَاْسَمُعوا وَأَِطيُعوا
َق، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، ثنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي إِْسحَا - ٢٠٨٨٩

َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ْن أُمِّ الُْحَصْينِ، قَالَْتَحدَّثَنِي َيحَْيى بن الُْحَصْينِ، وَالَْعيَْزارُ بن ُحرَْيٍث،، َع
 َيا أَيَُّها النَّاُس، اْسَمُعوا:فََسِمْعُتهُ َيقُولُ: َعِشيَّةَ َعَرفَةَ َعلَى َبِعريٍ َواِقفًا، قَاِئال بِرَِداِئِه َهكَذَا، َوأَْخَرَج َعُضَدُه اَألْيَمَن، قَالَْت

  .َوأَِطيعُوا، َوإِنْ أُمَِّر َعلَْيكُْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ ُمَجدٌَّع، فَأَقَاَم ِفيكُْم ِكَتاَب اللَِّه
  يَْزارَِحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ُيوُنَس بن أَبِي إِْسَحاَق، َعنِ الَْع - ٢٠٨٩٠

إِنْ أُمَِّر :َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيِه ُبْرَدُه ُمَتلَفٌِّع بَِها، َوُهَو َيقُولُ: َعْن أُمِّ الُْحَصْينِ، قَالَْت بن ُحرَْيٍث،
  .َعلَْيكُْم َعْبٌد حََبِشيٌّ ُمَجدٌَّع، فَاْسَمُعوا لَُه َما أَقَاَم، ِفيكُْم ِكَتابَ اللَِّه َتعَالَى

لُ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، ثنا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد، ثنا َهاُرونُ بن ُموَسى النَّحْوِيُّ، ثنا إِْسَماعِي - ٢٠٨٩١
ي َخلَْف النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَنََّها كَاَنْت ُتَصلِّ: ُمْسِلمٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ ا أُمِّ الُْحَصْينِ، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ الُْحَصْينِ

الفاحتة آية "[الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ َماِلِك َيْومِ الدِّينِ:"َوَسلََّم ِفي َصفٍّ ِمَن النَِّساِء، فََسِمَعْتُه، َيقُولُ
  .ى َسِمْعُتُه وَأََنا ِفي َصفِّ النَِّساِء، َوكَانَ ُيكَبُِّر إِذَا َسَجَد، َوإِذَا َرفََعحَتَّ. آِمَني: ، قَالَ"َوال الضَّالَِّني: "َبلَغَ] ٢٤

: ِه، قَالَْتَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمسِْلُم بن إِبَْراهِيَم، ثنا ُشْعَبةُ، َعْن َيْحَيى بن الُْحَصْينِ، َعْن َجدَِّت -٢٠٨٩٢



َوَسِمْعُتُه، . اْسَمعُوا َوأَِطيعُوا، َوإِنْ أُمَِّر َعلَْيكُْم عَْبٌد َيقُودُكُْم بِكَِتابِ اللَِّه:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َسِمْعُت النَّبِيَّ
  .َوِللُْمقَصِّرِيَن:ِةَوالْمُقَصِّرِيَن؟ قَالَ بَْعَد الثَّاِلثَ: اللَُّهمَّ اغِْفْر ِللُْمَحلِّقِيَنقَالََها ثَالثًا، قَالُوا:َيقُولُ

  أُمُّ ُجْنُدبٍ اَألزِْديَّةُ
، ثنا أَُبو َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيَم، ح َوَحدَّثََنا الْعَبَّاسُ بن الْفَْضلِ اَألسْفَاِطيُّ - ٢٠٨٩٣

  يَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َعْمرِوثنا شُْعَبةُ، َعْن َيزِ: الَْوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَاال

َد الَْجْمَرِة، أَوِ الَْجَمرَاِت، بن اَألْحَوصِ، َعْن َجدَِّتِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَء َوالنَّاسُ َيزَْدِحُمونَ َعلَْيِه ِعْن
  .ْنفَُسكُْم، َواْرمُوا الْجِمَاَر، بِمِثْلِ َحَصى الَْخذِْفَيا أَيَُّها النَّاُس، ال ُتهِْلكُوا أَ:فَقَالَ

ثنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ثنا : َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َومُوَسى بن هَاُرونَ، قَاال - ٢٠٨٩٤
َحدَّثَْتنِي أُمُّ : زِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َعْمرِو بن اَألحَْوصِ، قَالََحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ُمفَضَّلِ بن فَضَالَةَ، َعْن َي

ال َيقُْتلْ َبْعُضكُْم بَْعًضا، َواْرمُوا بِمِثْلِ َحَصى :ُجْنُدبٍ، أَنََّها َرأَتِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد الَْجْمَرِة، َوُهَو َيقُولُ
  .الَْخذِْف
الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ  - ٢٠٨٩٥

بِي زِيَاٍد، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َعْمرِو بن ثنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن يَزِيَد بن أَ: ثنا يُوُسُف بن َعِديٍّ الْكُوِفيُّ، قَاال
َرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رََمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة ِمْن َبطْنِ الَْواِدي َيْوَم :اَألْحَوصِ، َعْن أُمِِّه أُمُّ ُجْنُدبٍ، قَالَْت
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ َهذَا : َف، فََتبَِعْتُه امَْرأَةٌ ِمْن َخثَْعمٍ َوَمَعَها صَبِيُّ لََها بِِه َبالٌء، فَقَالَْتالنَّْحرِ، َوُهَو َعلَى دَابٍَّة، ثُمَّ اْنصََر

َشْيٍء ِمْن َماٍء فََغَسلَ َيَدْيهِ ائْتُونِي بِ: فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. ابْنِي َوَبِقيَّةُ أَهِْلي َوإِنَّ بِِه َبالًء ال يََتكَلَُّم
  اْسِقيِه ِمْنهُ،: َوَمْضَمَض فَاُه، ثُمَّ أَْعطَاُه إِيَّاُه، فَقَالَ

. ا الُْمْبَتلَىإِنََّما ُهَو لَِهذَ: قَالَْت. لَْو َوهَْبِت ِلي ِمْنُه: فَلَِقيُت الْمَْرأَةَ، فَقُلُْت: قَالَْت. َوصُبِّي َعلَْيِه ِمْنُه، فَاْسَتشِْفي اللََّه لَُه
  بََرأَ، َوَعقَلَ َعقْال لَْيَس كَُعقُولِ النَّاسِ: فَلَِقيُت الْمَْرأَةَ ِمَن الْحَْولِ الُْمقْبِلِ، فَسَأَلُْتَها َعنِ الُْغالمِ، فَقَالَْت: قَالَْت

أنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن : رِ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا مِْنجَاٌب، وَأَُبو َبكْ - ٢٠٨٩٦
رَأَْيُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن َعْمرِو بن اَألْحَوصِ، َعْن أُمِِّه، قَالَْت

: َبِة َوُهَو َراِكٌب َعلَى َبْغلَِتِه، َوَرُجلٌ َخلْفَُه َيْسُتُرُه ِمَن النَّاسِ، فَسَأَلُْت َعنِ الرَُّجلِ، فَقِيلَ ِليَيْوَم النَّْحرِ ِعْندَ َجْمَرِة الَْعقَ
َرَميُْتُم الْجِمَاَر، فَاْرمُوا َيا أَيَُّها النَّاُس، ال َيقُْتلْ َبْعُضكُمْ َبْعضًا، َوإِذَا :فَازَْدَحَم َعلَْيِه النَّاُس، فَقَالَ. َهذَا الْفَْضلُ بن الَْعبَّاسِ

َحَصيَاٍت ُيكَبُِّر َمَع كُلِّ بِِمثْلِ َحَصى الَْخذِْف، ثُمَّ اْسَتْبطََن الَْواِدي، َواْستَْعَرضَ الَْجْمَرةَ، فََرَماَها ِمْن َبطْنِ الْوَاِديِ بَِسْبعِ 
  .َحَصاٍة، ثُمَّ اْنَصَرَف

لَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، ثنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلٍ، َعْن َيزِيدَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد ال - ٢٠٨٩٧
 رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو: بن أَبِي زِيَاٍد، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َعْمرِو بن اَألْحَوصِ، َعْن أُمِِّه، قَالَْت

  َيا أَيَُّها النَّاُس، ال َيقُْتلْ بَْعُضكُْم بَْعًضا َواْرمُوا بِمِثْلِ َحَصى:َيْرِمي جَْمَرةَ الْعَقََبِة َيْوَم النَّْحرِ ِمْن َبطْنِ الْوَاِديِ، َوُهَو َيقُولُ

الْفَْضلُ بن : َمْن َهذَا؟ فَقَالُوا: النَّاسِ، فَقُلُْت الَْخذِْف، فََرَمى َسبًْعا، ثُمَّ اْنَصَرَف، َولَمْ َيِقْف َوَخلْفَُه َرُجلٌ َيْسُتُرُه ِمَن
  .َعبَّاسٍ

  أُمُّ َنْصرٍ الُْمَحارِبِيَّةُ



يُّ، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا ُمحَمَُّد بن َسِعيدٍ اَألْصبََهانِيُّ، ثنا إِبَْراهِيُم بن الُْمْختَارِ الرَّازِ - ٢٠٨٩٨
سَأَلَ َرُجلٌ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْسحَاَق، َعْن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ، َعْن أُمِّ َنْصرٍ الُْمَحارِبِيَِّة، قَالَْتبن إِ

  .فَأَِصْب ِمْن لُُحوِمَها:قَالَ. َنَعْم :أَلَْيسَ َتْرَعى الْكََأل َوَتأْكُلُ الشََّجَر؟قَالَ:َوَسلََّم َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة، فَقَالَ
  أُمُّ ُسفَْيانَ
َعطَاٍء، َعْن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، ثنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َيْعلَى بن  - ٢٠٨٩٩

: نَّ َيُهوِديَّةً كَاَنتْ َتْدُخلُ َعلَى َعاِئَشةَ فََتَتَحدَّثُ عِْنَدَها، فَإِذَا قَاَمْت، قَالَْتُموَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ اْبنِ ُسفَْياَنأَ
ا ذَاكَ كَذََبْت، إِنََّم: َك، فَقَالَأََعاذَِك اللَُّه ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ، فَلَمَّا َجاَء َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخبََرْتُه بِذَِل

أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ، ثُمَّ كَبََّر، فَقَاَم فَأَطَالَ الْقَِياَم، ثُمَّ رَكََع، فَأَطَالَ : َألْهلِ الِْكَتابِ، فَكََسفَِت الشَّْمُس، فَقَالَ
الَ الرُّكُوَع، َوُهَو ُدونَ الرُّكُوعِ األَوَّلِ، ثُمَّ َركَعَ َركَْعَتْينِ، الرُّكُوَع، ثُمَّ َرفََع َرأْسَُه، فَقَاَم، فَأَطَالَ الِْقَياَم، ثُمَّ َركََع، فَأَطَ
  .َوَسَجَد َسْجَدَتْينِ َيقُوُم ِفيهَِما ِمثْلَ ِقَياِمِه، َوَيْركَُع مِثْلَ ُركُوِعِه

  أُمُّ َحكِيمٍ بنُت وَدَاعٍ الْخَُزاِعيَّةُ
  َحدَّثَنَا - ٢٠٩٠٠

َحدَّثَْتنِي أُمِّي : ْسفَاِطيُّ، ثنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثَْتَنا ُحَباَبةُ بنُت َعْجالنَ الُْخَزاِعيَّةُ، قَالَْتالَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَأل
اُء الْغَنِيِّ ِمَن َيا َرسُولَ اللَِّه، َما َجَز:قُلُْت: َحفَْصةُ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت جَرِيرٍ، َعْن أُمِّ َحِكيمٍ بنِت َودَاعٍ الُْخَزاِعيَِّة، قَالَْت

َما أَقَْبَحُه، لَْو أُْهِدَي إِلَيَّ كُرَاٌع، : قَالَ. َيا َرسُولَ اللَِّه، َنكَْرهُ َردَّ اللُّطِْف: قُلُْت. النَّصِيَحةُ، وَالدَُّعاُء: الْفَِقريِ؟ قَالَ
  .لَقَبِلُْت، َولَْو ُدِعيتُ إِلَى ِذَراعٍ َألجَْبُت

: ُس بن الْفَْضلِ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثَْتَنا ُحَباَبةُ بنُت َعْجالنَ الُْخَزاِعيَّةُ، قَالَْتَحدَّثََنا الَْعبَّا - ٢٠٩٠١
ى اللَُّه َعلَْيِه َسِمْعتُ النَّبِيَّ صَلَّ: َحدَّثَْتنِي أُمِّي حَفَْصةُ، َعْن َصِفيَّةَ بنِت جَرِيرٍ، َعْن أُمِّ َحكِيمٍ بنِت َودَاعٍ الُْخَزاِعيَِّة، قَالَْت

  .َتَهادَْوا، فَإِنَّ الَْهِديَّةَ ُتْضِعفُ الُْحبَّ، َوَتذَْهبُ بَِغوَاِئلِ الصَّْدرِ:َوَسلََّم، َيقُولُ
فَْصةُ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ، ثنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا ُحبَاَبةُ بنُت َعْجالنَ، َحدَّثَْتنِيِ أُمِّي َح - ٢٠٩٠٢

ُدَعاُء الْوَاِلِد يُفِْضي :َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َصِفيَّةَ بنِت جَرِيرٍ، َعْن أُمِّ َحكِيمٍ بنِت َودَاعٍ، قَالَْت
  .إِلَى الِْحَجابِ
يلَ، َحدَّثَْتَنا ُحَباَبةُ بنُت َعْجالنَ، َحدَّثَْتنِي أُمِّي حَفَْصةُ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ، ثنا ُموَسى بن إِْسَماِع - ٢٠٩٠٣

  َعجَّلُوا اِإلفْطَاَر، َوأَخَّرُوا السُُّحوَر:َسِمْعُت النَّبِيَّ، َيقُولُ: َعْن َصِفيَّةَ بنِت جَرِيرٍ، َعْن أُمِّ َحِكيمٍ بنِت َودَاعٍ، قَالَْت
  أُمُّ ُسْنُبلَةَ اَألْسلَِميَّةُ

  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن - ٢٠٩٠٤

ثنا زَْيُد بن الُْحبَابِ، ثنا : الالُْمثَنَّى، ثنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، قَا
ُسلَْيَمانُ، َوُزْرَعةُ، وَُمَحمٌَّد بنو احلصني بن سنان، َوقَالَ اْبنُ َعْمُرو بن قَْيِظيِّ بن َشدَّادِ بن أُسَْيٍد الَْمدَنِيُّ، أَْخبََرنِي 

أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِهِديٍَّة، فَأََبْيَن نَِساُء النَّبِيِّ َصلَّى :الَْمِدينِيِّ بن َسَواَءانَ، َحدَّثَتُْهْم أُمُّ سُْنُبلَةَ، قَالَْت
ُخذُوا َهِديَّةَ أُمِّ : َوَسلََّم، فَقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ يَأُْخذَْنَها، َوقُلَْن إِنَّا ال َنأُْخذُ َهِديَّةً، فََجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اللَُّه

ي كَذَا َوكَذَا، فَاْشتََراُه َعْبُد اللَِّه بن َحَسنِ بن َحَسنِ بن ُسْنُبلَةَ، فَهَِي أَْهلُ بَاِديَِتَنا، وََنْحُن أَْهلُ َحْضَرتَِها، َوأَْعطَاَها وَاِد
قُلُْت لَِزْيدِ بن : قَالَ أَُبو كَُرْيبٍ. فَرَأَْيُت بَْعَضهَا: فَأَْعطَاَها ذَوًْدا، قَالَ َعْمُرو بن قَْيِظيٍّ: َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ ِمْنهَا، قَالَ



  .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْن أَْعطَاَها؟ قَالَ: الُْحبَابِ
  أُمُّ بِاللٍ بنُت ِهاللٍ اَألْسلَِميَّةُ

لُْمثَنَّى، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا أََنُس بن ِعيَاضٍ، ح َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ بن ا - ٢٠٩٠٥
ا أُمُّ بِاللٍ، نا َيْحَيى بن َسِعيٍد، ِكالُهَما َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي َيحَْيى اَألْسلَِميِّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ اْمَرأٍَة، ُيقَالُ لََهثنا ُمَسدٌَّد، ث

َضحُّوا :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَالَ َرُسولُ:َوكَانَ أَُبوَها َيْوَم الُْحَدْيبَِيِة َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَْت
  بِالَْجذَعِ ِمَن الضَّأِْن، فَإِنَُّه

  .َجائٌِز
  أُمُّ كُْرزٍ الْخَُزاِعيَّةُ

ِلدِ بن َعْبِد ثنا ُمَحمَُّد بن خَا: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال - ٢٠٩٠٦
أَنََّها : مِّ كُْرزٍ الُْخَزاِعيَِّةاللَِّه الَْواسِِطيُّ، ثنا أَبِي، َعْن َسعِيِد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن أُ

  .َعنِ الُْغالمِ شَاَتاِن ُمكَافَأََتاِن، َوَعنِ الْجَارَِيِة شَاةٌ:الََسأَلَتْ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْعِقيقة، فَقَ
بن َعْبدِ  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، ثنا إِْسَماعِيلُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُزَراَرةَ الرَّقِّيُّ، ثنا ُسوَْيُد - ٢٠٩٠٧

، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ، َعْن أُمِّ كُْرزٍ الُْخَزاِعيَِّة، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى الْعَزِيزِ، ثنا الَْحجَّاُج بن أَْرطَاةَ
  .ِفي الَْعِقيقَِة، ِللُْغالمِ شَاَتاِن، َوَعنِ الْجَارَِيةِ َشاةٌ:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

اهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا اْبُن جُرَْيجٍ، أَْخبََرنِي َعطَاٌء، َعْن َحبِيَبةَ بنِت َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَر - ٢٠٩٠٨
َعلَى :ِة، فَقَالََوَسلََّم َعنِ الَْعِقيقَ َمْيَسَرةَ بن أَبِي ُخثَْيمٍ، َعْن أُمِّ بين كُْرزِ الْكَْعبِيَِّني، أَنََّها سَأَلَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .الْمِثْالِن:َما الُْمكَافَأََتاِن؟ قَالَ: قُلُْت. الُْغالمِ َشاَتاِن ُمكَافَأََتاِن، َوَعلَى الْجَارَِيةِ َشاةٌ
طَاٍء، َعْن َحبِيَبةَ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا ُسفَْيانُ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َع - ٢٠٩٠٩

  َعنِ الُْغالمِ:َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: بنِت َمْيَسَرةَ، َعْن أُمِّ كُْرزٍ، قَالَْت

  .َشاَتاِن ُمكَافَأَتَاِن، َوَعنِ الَْجارَِيِة َشاةٌ
وُسُف بن ُموَسى، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْغَراَء، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن نَاجَِيةَ، ثنا ُي - ٢٠٩١٠

سَأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْعِقيقَِة، : َعْن َعطَاٍء، َعْن َحبِيَبةَ بنِت َمْيَسَرةَ، َعْن أُمِّ كُْرزٍ، قَالَْت
  .مِ َشاَتاِن ُمكَافَأََتاِن، َوَعنِ الَْجارَِيِة َشاةٌَعنِ الُْغال:فَقَالَ

ْيسِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِلي، ثنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ، ثنا َوْهُب بن جَرِيرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن قَ - ٢٠٩١١
ِفي الَْعِقيقَة َعنِ الُْغالمِ :ْن أُمِّ كُْرزٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََسْعٍد، َعْن َعطَاٍء، َعْن أُمِّ ُعثَْمانَ بنِت ُخثَْيمٍ، َع

  .َشاَتاِن ُمكَافَأَتَاِن، َوَعنِ الَْجارَِيِة َشاةٌ
  أُمُّ ُعثَْمانَ َحبِيَبةُ بنُت َمْيَسَرةَ بن ُخثَْيمٍ

  أَبِي خُثَْيمٍ َوُيقَالُ اْبُن أَبِي خُثَْيمٍ َويُقَالُ بنُت
رَّاقِ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى بن أََسٍد الَْعمِّيُّ، ثنا اْبُن أَبِي ُمطِيعٍ، َعْن َمطَرٍ الَْو - ٢٠٩١٢

  .َعنِ الُْغالمِ شَاَتاِن، َوَعنِ الْجَارَِيِة َشاةٌ:َيقُولَُعطَاٍء، َعْن أُمِّ كُْرزٍ، أَنََّها َسِمَعتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
ن أَبِي َيزِيَد، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، أنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، أنا اْبُن جُرَْيجٍ، أَْخبََرنِي ُعبَْيُد اللَِّه ب - ٢٠٩١٣



َد بن ثَابِِت بن سَِباعٍ أَْخبََرُه، أَنَّ أُمَّ كُْرزٍ أَْخَبَرتُْه، أَنََّها سَأَلَْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ِسبَاَع بن ثَابٍِت َيزُْعُم، أَنَّ ُمحَمَّ
  َعنِ الُْغالمِ شَاَتاِن، َوَعنِ الْجَارِيَِة:َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْعِقيقَِة، فَقَالَ

  إَِناثًا َشاةٌ، َوال َيُضرُّكُْم ذُكَْراًنا كُنَّ أَْم
ثنا ُسفَْيانُ بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، وََيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَاال - ٢٠٩١٤

أُمِّ كُْرزٍ، أَنََّها َسأَلَتْ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُعَيْيَنةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي يَزِيَد، َعْن أَبِيِه، َعْن ِسبَاعِ بن ثَابٍِت، َعْن 
  .َعنِ الُْغالمِ َشاَتاِن، َوَعنِ الَْجارَِيِة َشاةٌ، َوال َيُضرُّكُْم ذُكَْراًنا كُنَّ أَْم إِنَاثًا:َوَسلََّم َعنِ الَْعِقيقَِة، فَقَالَ

َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ، ح َوَحدَّثََنا طَاِلُب بن قُرَّةَ اَألذَنِيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى  َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، ثنا - ٢٠٩١٥
ى ْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ، وََيحَْيالطَّبَّاُع، ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، وَُمَحمَُّد بن َع

كَعْبِيَّةَ، ثنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي يَزِيَد، َعْن ِسَباعِ بن ثَابٍِت، أَنَّهُ َسِمَع أُمَّ كُْرزٍ الْ: الِْحمَّانِيُّ، قَالُوا
  .ْيَر َعلَى َمِكَناِتَهاأَقَرُّوا الطَّ:َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َتقُولُ

َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ، ثنا أَُساَمةُ بن َزْيَد،  - ٢٠٩١٦
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِغالمٍ، فَبَالَ َعلَْيِه، فَأََمَر بِِه، فََنَضَح، وَأُِتيَ أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى ال:ُشَعْيبٍ، َعْن أُمِّ كُْرزٍ الُْخَزاِعيَِّة، قَالَْت
  .بِجَارِيٍَة، فََبالَْت َعلَْيِه، فَأََمَر بِِه، فَُغِسلَ

  أُمُّ ُصَبيَّةَ الُْجَهنِيَّةُ
  ُعقَْبةَ، ثنا َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثنا قَبِيَصةُ بن - ٢٠٩١٧

ُربََّما َناَزْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ :ُسفَْيانُ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد، َعنِ النُّْعَماِن بن خَرَُّبوٍذ، َعْن أُمِّ ُصَمْيَتةَ ُصَبيَّةَ، قَالَْت
  .َعلَْيِه َوَسلََّم الُْوُضوَء ِمْن إَِناٍء َواِحٍد

  أُمُّ َعِفيٍف النَّْهِديَّةُ
 بن َعْبِد َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ - ٢٠٩١٨

، َعنِ الصَّلْتِ بن ِدينَارٍ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ثنا َعْبُد الُْمْنِعمِ أَُبو َسعِيٍد الَْحرَّانِيُّ اِإلسَْوارِيُّ: الْعَزِيزِ، ثنا َعاِصُم بن َعِليٍّ، قَاال
َباَيعَْنا َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َباَيَع النَِّساَء، فَأََخذَ :النَّْهِديِّ، َعنِ اْمَرأٍَة ِمنُْهْم، ُيقَالُ لََها أُمُّ َعِفيٍف، قَالَْت

  .لرَُّجلَ إِال ُمْحرًِما، َوأَمََرَنا أَنْ نَقَْرأَ َعلَى َميِِّتَنا بِفَاِتَحِة الِْكَتابَِعلَْيهِنَّ أَنْ ال ُتَحدِّثَْن ا
  أُمُّ إِْسحَاَق الَْغَنوِيَّةُ

ْبدِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليٍّ الَْجاُروِديُّ اَألصَْبَهانِيُّ، ثنا السَّكَُن بن سَِعيٍد الْقَاِضي، ثنا َعْبدُ الصََّمِد بن َع - ٢٠٩١٩
كُنَّا : اقَ الَْغنَوِيَِّة، قَالَْتالَْوارِِث، ثنا َبشَّاُر بن َعْبِد الَْمِلِك، َحدَّثَْتنِي َجدَِّتي أُمُّ َحِكيمٍ بنُت دِيَنارٍ، َعْن َمْوالِتَها أُمِّ إِْسَح

ٍد، فَأَكَلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَكَلُْت َمَعُه، ِعْنَد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأُِتَي بِقَْصَعٍة ِمْن ثَرِي
كُْنُت : َما لَِك؟ قُلُْت: يِه، فَقَالََوأَكَلَ َمَعَنا ذُو الَْيَدْينِ، ثُمَّ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَناَولَ َعَرقًا، فََناَولَنِ

  اآلنَ بَْعَدَما َشبِْعِت؟ فَقَالَ: فَقَالَ ذُو الَْيَدْينِ. فََنِسيُت َصاِئَمةً

  .ال بَأَْس َعلَْيِك، إِنََّما ُهَو رِْزٌق َساقَُه اللَُّه إِلَْيِك، فَأَتِمِّي َصوِْمِك:َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أُمُّ ِشَهابٍ الَْغنَوِيَّةُ

ا َسْهلُ بن ُموَسى شَِريانَ الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، ثنا عِيَسى بن شَاذَانَ، ثنا َعْبدُ اللَِّه بن أَحَْمَد أَُبو أَْحَمدَ َحدَّثََن - ٢٠٩٢٠



تُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى أََتْي: َحدَّثَْتنِي مَْوالِتي أُمُّ ِشهَابٍ الَْغَنوِيَّةُ، قَالَْت: اَألعَْرابِيُّ، َحدَّثَتْنِي نَاِدَيةٌ بنُت أَبِي مَاجَِدةَ، قَالَْت
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَأََمَر ِلي بَِسوِيقٍ ِمْن َشِعريٍ، َوكَسَانِي ِكَساًء

  ِه َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيأُمُّ ُحفَْيٍد َويُقَالُ أُمُّ حَِقيقٍ بنُت الَْحارِِث بن أَبِي ِضرَارٍ الْخَُزاِعيَّةُ أُْخُت َمْيُموَنةَ زَْوجِ النَّبِيِّ 
رٍ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو َعْمرِو بن َمْرزُوقٍ، ثنا ُشْعبَةُ، َعْن أَبِي بِْشرٍ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْي - ٢٠٩٢١

َوَسلََّم َسْمًنا َوأَِقطًا وَأَُضبا، فَأَكَلَ ِمَن السَّْمنِ  أَْهَدْت أُمُّ ُحفَْيٍد َخالَِتي إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ
  .ْيِه َوَسلََّمَواَألِقِط َوتََرَك اَألُضبَّ َتقَذًُّرا، وَلَْو كَانَ َحَراًما َما أُِكلَ َعلَى َماِئَدِة َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ

  صَارِيِّأُمُّ َمْعَبٍد َمْوالةُ قََرظَةَ بن كَْعبٍ األَْن
ْن َيحَْيى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا مُوَسى بن ُمَحمٍَّد األَْنَصارِيُّ، َع - ٢٠٩٢٢

أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيهِمْ  كُْنُت أَْسِقي أُنَاًسا ِمْن:بن الَْحارِِث التَّْيِميِّ، َعْن أُمِّ َمْعَبٍد َمْوالِة قََرظَةَ، قَالَْت
  .زَْيُد بن ثَابٍِت، َوُمَعاذُ بن جََبلٍ

  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ٢٠٩٢٣
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التَّْيِميِّ، َعْن أُمِّ َمْعَبدٍ  َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا ُموَسى بن ُمَحمٍَّد األَْنَصارِيُّ، َعْن َيحَْيى بن الَْحارِِث
  أَمَّا الدُّبَّاُء، فَهِيَ الْقَْرُع الَِّذي نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْنُه:لَْتَمْوالِة قََرظَةَ بن كَْعبٍ، قَا

 ْن َيحَْيىَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا مُوَسى بن ُمَحمٍَّد األَْنَصارِيُّ، َع - ٢٠٩٢٤
  .أَيْ بنيَّإِنَّ الُْمَحرَِّم َما أََحلَّ اللَُّه، كَالُْمسَْتِحلِّ َما َحرََّم اللَُّه: بن الَْحارِِث التَّْيِميِّ، َعْن أُمِّ َمْعَبٍد، َمْوالِة قََرظَةَ، قَالَْت

ثنا مُوَسى بن ُمَحمٍَّد األَْنَصارِيُّ، َعْن َيحَْيى  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، - ٢٠٩٢٥
الَْحْنَتمُ َحَناِتُم، َيكُونُ بِأَْرضِ الَْعَجمِ، فََهذَا الَِّذي َنَهى :بن الَْحارِِث التَّْيِميِّ، َعْن أُمِّ َمْعَبٍد َمْوالِة قََرظَةَ بن كَْعبٍ، قَالَْت

  .ِه َوَسلََّمَعْنُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ا َيْحَيى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ، ثنا مُوَسى بن ُمَحمٍَّد األَْنَصارِيُّ، ثن - ٢٠٩٢٦

ولُ النَّْخلِ الُْمَخصََّرةُ النَّابَِتةُ الَِّتي َنَهى َعنَْها النَِّقُري أُُص:الَْحارِِث التَّْيِميُّ، َعْن أُمُّ َمْعَبٍد َمْوالِة قََرظَةَ بن كَْعبٍ، قَالَْت
كُْنُت أَسِْقي َناًسا ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيهِْم زَْيدُ : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوبِِه قَالَْت

  .َجَبلٍ بن اَألرْقَمِ، َوُمَعاذُ بن
  أُمُّ اَألْزهَرِ
  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن َمْرزُوقٍ، - ٢٠٩٢٧

إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  أَنَّ أََباَها ذََهَب بَِها:َحدَّثَْتنِي بنُت ُمنِْقٍذ الَْعاِئِشيَّةُ، َعْن َجدَِّتَها َزْيَنَب بنِت الزِّْبرِقَاِن، َعْن أُمِّ اَألْزهَرِ
  .فَكَاَنِت امَْرأَةً عابدةً َصاِلَحةً: َعلَْيِه َوَسلََّم، فََمَسَح بَِيِدِه َعلَْيَها َوبَاَرَك َعلَْيَها، قَالَْت

  أُمُّ الْوَِليِد بنُت ُعَمَر بن الَْخطَّابِ
، ثنا أَُبو أَُميَّةَ َعْمُرو بن ِهَشامٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ أََنُس بن سَاِلمٍ الَْخْوالنِيُّ - ٢٠٩٢٨

اطَّلَعَ َرسُولُ :ُعَمَر، قَالَْت الرَّْحَمنِ الطََّرائِِفيُّ، َعنِ الْوَازِعِ بن َناِفعٍ، َعْن سَاِلمِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن أُمِّ الَْوِليدِ بنِت
ِممَّ ذَاَك َيا َرُسولَ اللَِّه؟ : َيا أَيَُّها النَّاُس، أََما َتسَْتْحُيونَ؟قَالُوا:اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َعِشيٍَّة، فَقَالَ اللَِّه َصلَّى

  .ونَ ذَِلَك؟َتْجَمُعونَ َما ال َتأْكُلُونَ، َوَتْبُنونَ َما ال َتْعُمُرونَ، َوَتأُْملُونَ َما ال ُتْدرِكُونَ أَال َتسَْتْحُي:قَالَ
  أُمُّ الَْحكَمِ بنُت َعبَّاسٍ

ثنا : َمْيرٍ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، وَُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُن - ٢٠٩٢٩
ثَنِي الْفَْضلُ بن َحَسنِ بن َعْمرِو بن أَُميَّةَ، َعنِ ا أُمِّ الَْحكَمِ، أَنَّ أُمَُّه أُمَّ زَْيُد بن الُْحبَابِ، َحدَّثَنِي َعيَّاُش بن ُعقَْبةَ، َحدَّ

اللَُّه ْم، َوكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى الَْحكَمِ َحدَّثَْتُه، أَنََّها ذََهَبْت إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَسَأَلَْتُه أَنْ ُيْخِدمَُه
  .َسبَقَكُْم َيَتاَمى أَْهلِ َبْدرٍ:َعلَْيِه َوَسلََّم قَِدَم ِمْن َسفَرِِه َوقَْد أَصَاَب َرِقيقًا، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  أُمُّ

  الَْحارِِث بنُت َعيَّاشٍ
، ثنا ضَِراُر بن ُصَرٍد، ثنا ُمْصَعبُ بن َسالمٍ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ - ٢٠٩٣٠

َرأَْيتُ ُبَدْيلَ بن َوْرقَاَء َعلَى َجْمعٍ َيْتَبُع النَّاَس، : ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحسَّاٍن، َعْن أُمِّ الَْحارِِث بنِت َعيَّاشٍ، قَالَْت



  .َيأُْمرُكُْم أَنْ ال َتُصوُموا َهِذِه اَأليَّاَم، فَإِنََّها أَيَّاُم أَكْلٍ، َوشُْربٍ:لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َص: فَُيَناِدي
  أُمُّ ِسَناٍن اَألْسلَِميَّةُ

بن َصاِلحٍ، ثنا أَُبو ِسَناٍن يَزِيدُ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا أَُبو كَُرْيبٍ، ثنا ُمَحمَّدُ بن ُعَمَر - ٢٠٩٣١
جِئُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن ُحرَْيٍث، َعْن ُسكَْيَنةَ بنِت َحْنظَلَةَ، َعْن أُمَِّها أُمِّ ِسَناٍن اَألْسلَِميَِّة ِمَن الُْمبَايَِعاِت، قَالَْت

لَوِ اْسَتْغَنْيِت لَكَانَ :فَقَالَ. َك َعلَى َحَياٍء، َوَما جِئُْتَك حَتَّى أُلْجِئُْت ِمَن الَْحاجَِةَيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي جِئُْت: َوَسلََّم، فَقُلُْت
  .َخيًْرا لَِك
  أُمُّ طَِليقٍ
ُسلَْيَمانَ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، ثنا ُيوُسفُ بن َعِديٍّ، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن  - ٢٠٩٣٢

َيا نَبِيَّ اللَِّه، َما يَْعِدلُ الَْحجَّ :َعنِ الُْمْختَارِ بن فُلْفُلٌ، َعْن طَلْقِ بن َحبِيبٍ، َعْن أَبِي طَِليقٍ، أَنَّ اْمرَأََتُه أُمَّ طَِليقٍ، قَالَْت
  .ُعْمَرةٌ ِفي َرَمَضانَ: َمَعَك؟ قَالَ

  ذَلَيَّةُ أُمُّ َعْبِد اللَِّه بن مسعودأُمُّ َعْبٍد بنُت الَْحارِِث بن قُدَْيٍد الُْه
ي إِْسحَاَق، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِ - ٢٠٩٣٣

  َعْن ُمْصَعبِ بن َسْعٍد، أَنَّ ُعَمَر َرِضَي

  ي نَِساِء الُْمهَاجَِراِت ِفي أَلٍْف ِمْنُهنَّ أُمُّ َعْبٍداللَُّه َعْنُهفََرَض ِف
يِّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُمسِْلُم بن ُجنَاَدةَ، ثنا زَْيُد بن الُْحَبابِ، َعنِ الَْمْسُعوِد - ٢٠٩٣٤

  .أَنَُّه اْنَتظََر أُمَّ َعْبٍد َحتَّى َصلَّْت َعلَى ُعْتَبةَ:ن الَْخطَّابِ الَْخطَّابِأَِخيِه ُعْتَبةَ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن ُعَمَر ب
  أُمُّ َعْبِد اللَِّه أُْخُت َشدَّادِ بن أَْوسٍ اَألْنصَارِيَّةُ

اَرِك الصُّورِيُّ، ثنا الَْولِيُد بن َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدَِّمْشِقيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن الُْمَب - ٢٠٩٣٥
أَنََّها بََعثَْت إِلَى َرُسولِ ُمْسِلمٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي َمرَْيَم َعْن َضْمَرةَ بن َحبِيبٍ، َعْن أُمِّ َعْبِد اللَِّه أُْختِ َشدَّاِد بن أَْوسٍ، 

َد ِفطْرِِه، َوُهَو َصاِئٌم، وَذَِلَك ِفي طُولِ النَّهَارِ، َوِشدَِّة الْحَرِّ، فََردَّ إِلَْيَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقََدحِ لََبنٍ ِعْن
ِذهِ فََردَّ إِلَْيَها َرسُولَهَاأَنَّى كَاَنْت لَِك َه. ِمْن َشاٍة ِلي: أَنَّى كَانَ لَِك َهذَا اللََّبُن؟قَالَْت:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َيا َرُسولَ اللَِّه، َبَعثْتُ إِلَْيكَ : فَأََخذَُه ِمْنَها، فَلَمَّا كَانَ ِمَن الَْغِد أََتْتُه أُمُّ َعْبِد اللَِّه، فَقَالَْت. اْشَترَْيُتَها ِمْن َماِلي: الشَّاةُ؟قَالَْت
بِذَِلَك أُِمَرِت الرُُّسلُ، أَنْ ال َنأْكُلَ إِال :فَقَالَ لََها. َدْدَت الرَُّسولَ ِفيِهبِاللَّبِنِ ُمرَِئيَّةً لََك ِمْن طُولِ النََّهارِ، َوِشدَّةِ الَْحرِّ، فََر

  .طَيًِّبا، َوال َنْعَملَ إِال صَاِلًحا
  أُمُّ َعْبِد اللَِّه امَْرأَةُ أَبِي مُوَسى اَألشَْعرِيِّ

  ْيَبةَ، ثنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعنَِحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َش - ٢٠٩٣٦

أََما َعِلْمِت : لَمَّا ثَقُلَ أَُبو ُموَسى َصاَحتِ اْمرَأَُتُه، فَقَالَ: اَألْعَمشِ، َعنِ اْبَراهِيَم، َعْن َسْهمِ بن مِْنجَابٍ، َعنِ الْقَْرثَعِ، قَالَ
ثُمَّ َسكََتْت، فَقِيلَ لََها بَْعَد أَيِّ َشْيٍء قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ . َبلَى: ْتَما قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ

  .لََعَن اللَُّه َمْن َحلََق، أَْو خََرَق، أَْو َسلََق:إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَْت
يَم، َعْن ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، ثنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا جَرِيٌر، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن إِْبَراِهَحدَّ - ٢٠٩٣٧

أََما : ِه، فَقَالَ لََها أَُبو ُموَسىَدَخلُْت َعلَى أَبِي ُموَسى َوُهَو تَِقيٌَّت، فَذَهََبِت امَْرأَُتُه لََتْبِكي أَْو َتُهمُّ بِ: َيزِيَد بن أَْوسٍ، قَالَ
لَِقيتُ : فََسكََتْت، فَلَمَّا َماَت أَُبو ُموَسى قَالَ يَزِيُد. َبلَى: َسِمْعِت َما قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَْت



نََعْم، : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ ثُمَّ َسكََتْت، قَالَْتقَْولَ أَبِي ُموَسى أََما َسِمْعِت َما : اْمرَأََتُه، فَقُلُْت لََها
  .لَْيَس ِمنَّا َمْن َحلََق، أَْو َسلََق، أَْو خََرَق:قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  أُمُّ كَْبَشةَ الُْعذْرِيَّةُ
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيَبةَ، ثنا ُحَمْيُد بن : بن غَنَّامٍ، َوُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَاال َحدَّثََنا ُعبَْيُد - ٢٠٩٣٨

نَّ أُمَّ كَْبَشةَ ، أََعْبِد الرَّْحَمنِ الرُّؤَاِسيُّ، َعْن َحَسنِ بن َصاِلحٍ، َعنِ اَألْسَوِد بن قَْيسٍ، َحدَّثَنِي َسِعيُد بن َعْمرٍو الْقَُرِشيِّ
  َيا َرُسولَ اللَّهِائْذَنْ ِلي أَنْ: اْمَرأَةً ِمْن ُعذَْرةَ قَُضاَعةَ، قَالَْت

، َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَُّه لَْيَس أُرِيُد أَنْ أُقَاِتلَ، إِنََّما أُرِيُد أَنْ أَُداوِيَ الْجَْرَحى: قُلُْت. ال: أَخُْرَج ِفي جَْيشِ كَذَا َوكَذَا، قَالَ
  .فُالَنةُ خََرَجْت ألَِذْنُت لَِك، وَلَِكنِ اْجِلِسي: لَْوال أَنْ َتكُونَ ُسنَّةً، َوأَنْ ُيقَالَ:قَالَ. َوالْمَْرَضى، أَْو أَْسِقي الْمَْرَضى

  أُمُّ ُمِغيٍث
جَبَّارِ بن ُعَمَر، َعْن إِْسَحاقَ بن َعْبِد َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا َسِعيدُ بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا عَْبُد الْ - ٢٠٩٣٩

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيْنَهى اللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن يُوُسَف، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ ُمِغيٍث، أَنََّها َسمَِعْت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّ
َوكَاَنْت أُمُّ ُمِغيٍث َجدَّةَ َربِيَعةَ بن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َوقَْد َصلَّتِ . التَّْمُر وَالزَّبِيُب:َوَما ُهَما؟ قَالَ: فَقُلُْت. َعنِ الَْخِليطَْينِ

  .الِْقْبلََتْينِ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
بن أَبِي َمرَْيَم، ثنا عَْبُد الْجَبَّارِ بن ُعَمَر، َعْن إِْسَحاقَ بن َعْبِد َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحٍ، ثنا َسِعيدُ  - ٢٠٩٤٠

كُلُّ ُمْسِكرٍ :ِه َوَسلََّم، قَالَاللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن يُوُسَف، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ ُمِغيٍث، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي
  .َحَراٌم
  -سٍ بنُت ِمْحَصنٍ اَألَسِديَّةُ أُْخُت ُعكَّاَشةَ أُمُّ قَْي

  َما َرَوى َوابَِصةُ بن َمْعَبدٍ اَألَسِديُّ َعْن أُمِّ قَْيسٍ
ي، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، ثنا َعْبُد السَّالمِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َصْخرٍ الَْوابِِصيُّ، َحدَّثَنِي أَبِ - ٢٠٩٤١

َدفَْعَنا إِلَى َوابَِصةَ بن َمْعَبدٍ : َشْيَبانَ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ النَّْحوِيِّ، َعْن ُحَصْينِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف، قَالَ
  قَاِئًما

بنُت ِمْحَصنٍ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َحدَّثَتْنِي أُمُّ قَْيسٍ: َما َدَعاَك إِلَى َعًصا؟ قَالَ:ُمْعَتِمًدا َعلَى َعًصا، فَقَالَ لَُه
  .َوَسلََّم لَمَّا أََسنَّ َوَحَملَ اللَّْحَم، اْعَتَمَد َعلَْيهَا
  ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ َعْن أُمِّ قَْيسٍ

َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َواْبنِ جَُرْيجٍ، وابن عيينة، َعنِ الزُّْهرِيِّ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن - ٢٠٩٤٢
ألَُولِ الالِتي بَاَيْعَن أَْخَبرَنِي ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، أَنَّ أُمَّ قَْيسٍ بنَت ِمْحَصنٍ َوكَاَنْت ِمَن الْمَُهاجَِراتِ ا: قَالَ

َم بِاْبنٍ لََها لَْم َيْبلُغْ أَنْ ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخبََرتْنِي أَنََّها أََتْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّباَيْعَن َرُس
َعلَى َم َتَدُعنَّ أَْوالَدكُنَّ بَِهِذهِ :ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَيأْكُلَ الطََّعاَم، َوقَْد أَْعلَقَْت َعلَْيِه ِمَن الُْعذَْرِة، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّ

فَأَخَْبَرتْنِي : قَالَ ُعَبْيُد اللَِّه. َجْنبِالَْعالِئقِ؟ َعلَْيكُْم بَِهِذهِ الُْعودِ الْهِْنِديِّ، َيعْنِي الْقُْسطَ،فَإِنَّ ِفيِه َسْبَعةَ أَْشِفَيٍة ِمْنَها ذَاتُ الْ
ِه َوَسلََّم بَِماٍء، فََصبَُّه َعلَى سٍ أَنَّ اْبَنَها َبالَ ِفي ِحْجرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيأُمُّ قَْي

  .َبْوِلِه، وَلَْم يَْغِسلُْه



الِْمْنهَالِ، َوَعْبدُ اللَِّه بن َمْسلََمةَ الْقَعَْنبِيُّ، ح َوَحدَّثََنا ُعبَْيُد بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا َحجَّاُج بن  - ٢٠٩٤٣
  ثنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد: غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَالُوا

لَّهُ ْيسِ بنِت ِمْحَصنٍ، أَنََّها أَنَّهَاَدَخلَْت بِاْبنٍ لََها لَْم َيأْكُلِ الطََّعاَم، فََبالَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى الاللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أُمِّ قَ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَعا بَِماٍء فََرشَُّه َعلَْيِه

َعْن َماِلٍك، ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، ثنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف،  َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعَنبِيُّ، - ٢٠٩٤٤
َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيدِ أنا مَاِلٌك، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، ثنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيٌس، َحدَّثَنِي مَاِلٌك، 

لَى َرسُولِ اللَّهِ للَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أُمِّ قَْيسٍ بنِت ِمْحَصنٍ ِمْحَصنٍأَنََّها أََتْت بِاْبنٍ لََها َصِغريٍ لَمْ َيأْكُلِ الطََّعاَم، إِاللَِّه بن َعْبِد ا
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِماٍء، فََنَضَحُه،  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْجلََسْتُه ِفي ِحجْرِِه، فََبالَ َعلَى ثَْوَبِه، فََدَعا َرُسولُ اللَِّه

  .َولَْم يَْغِسلُْه
يُوُنسُ َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث، َو - ٢٠٩٤٥

َن ِشهَابٍ َحدَّثَُهْم، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أُمِّ قَْيسِ بنِت ِمْحَصنٍ ِمْحَصنٍأَنََّها بن َيزِيَد، وَاْبُن َسْمَعانَ، أَنَّ اْب
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِه َصلَّى اللََّجاَءِت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاْبنٍ لََها صَِغريٍ لَْم َيأْكُلِ الطََّعاَم، فَأَجْلََسُه َرسُولُ اللَّ
  .ْغِسلُْهِحْجرِِه، فََبالَ َعلَْيِه، فََدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِماٍء، فََنَضَحُه َعلَْيِه، َولَْم َي

  سَْعٍد، ح َوَحدَّثَنَا َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، ثنا ُشَعْيبُ بن َيْحَيى، أنا اللَّْيثُ بن - ٢٠٩٤٦

ِه بن َعْبِد اللَِّه بن ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَّ
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاْبنٍ لََها َصِغريٍ لَْم َيأْكُلِ الطََّعاَم،  ُعْتَبةَ، َعْن أُمِّ قَْيسٍ بنِت ِمْحَصنٍ ِمْحَصنٍأَنََّها أََتْت َرسُولَ اللَِّه

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِماٍء، فَأَْجلََسُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِحجْرِِه، فََبالَ َعلَْيِه فََدَعا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى 
  .َولَْم يَْغِسلُْهفََنَضحَُه، 
زُّْهرِيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، ثنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ، َعنِ ال - ٢٠٩٤٧

ا أََتتْ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاْبنٍ لََها َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أُمِّ قَْيسٍ بنِت ِمْحَصنٍ، أَنََّه
َعلَى َم َتْدُعونَ أَْوالَدكُنَّ بَِهِذهِ الَْعالِئقِ؟ :َصِغريٍ قَْد َعلَّقَْت َعلَْيِه ِمَن الُْعذَْرةَ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

وَأَْخبََرْتنِي أُمُّ قَْيسٍ، أَنَّ : قَالَ ُعَبْيُد اللَِّه. الُْعودِ الْهِْنِديَِّيعْنِي الْقُْسطَفَإِنَّ ِفيِه َسْبَعةَ أَْشِفَيٍة ِمْنَها ذَاتُ الَْجْنبِ َعلَْيكُنَّ بَِهذَا
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِماٍء، فََصبَُّه َعلَى َبْوِلِه، َولَمْ اْبنََها بَالَ ِفي ِحْجرِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَعا َرسُولُ اللَِّه َص

  .َيْغِسلُْه
ْهرِيِّ، َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، ثنا َعْمُرو بن َهاِشمٍ الَْبْيرُوِتيُّ، ثنا الْهِقْلُ بن زِيَاِد، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعنِ الزُّ - ٢٠٩٤٨

  َدَخلَْنا َعلَى:ْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أُمِّ قَْيسٍ بنِت ِمْحَصنٍ، قَالَْتَعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َع

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمِعي اْبٌن ِلي لَْم َيطِْعمِ الطََّعاَم، فََجَعلَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّ
  .الَ َعلَى ثَْوَبِه، فَأََمَر بَِماٍء، فََنَضَح َعلَْيِه، وَلَْم َيْغِسلُْهِحْجرِِه، فََب
، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد الْبََراُء، ثنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، ثنا مُوَسى بن أَْعَيَن، َعْن إِْسحَاَق بن َراِشٍد - ٢٠٩٤٩

َعْبدِ اللَِّه بن َعتَبةَ، َعْن أُمِّ قَْيسٍ بنِت ِمْحَصنٍ اَألَسِديَِّة، أُْخِت ُعكَّاَشةَ بن ِمْحَصنٍ َوكَاَنتْ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن 
لَُّه َعلَْيِه اللَِّه صَلَّى الِمَن الُْمَهاجَِراتِ األَُولِ الالِتي َباَيْعَن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ 



  َعلَْيكُْم بَِهذَا الُْعوِد الْهِْندِيَِّيْعنِي الْقُْسطَفَإِنَّ ِفيِه َسْبَعةَ أَْشِفَيٍة ِمْنَها ذَاُت الَْجْنبِ:َوَسلََّم، َيقُولُ
ْيرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم بن َمْخِشيٍّ الْفرغاين، ثنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َسعِيِد بن ُعفَ - ٢٠٩٥٠

اللَِّه بن ُعَمَر،  َجدِّي، َخالُ الُْمِغَريةِ بن الُْحَسْينِ بن َراِشٍد الْهَاِشِميُّ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه بن َساِلمِ بن َعْبِد
أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه :اللَِّه، أَنَّ أُمَّ قَْيسٍ بنَت ِمْحَصنٍ، قَالَْت َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمِ بن ِشهَابٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد

اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِاْبنٍ ِلي لَمْ َيأْكُلِ الطََّعاَم، فََجَعلَُه ِفي ِحجْرِِه فََبالَ َعلَى ثَْوبِ َرسُولِ 
  .اٍء، فََنَضَحُه َعلَى ثَْوَبِه، وَلَْم َيْغِسلُْهفََدَعا بَِم
  قَالَ الُْمفَضَّلُ بن ُمَحمٍَّد الَْجَنِديُّ، ثنا أَُبو ُحَمةَ ُمَحمَُّد بن يُوُسفَ، - ٢٠٩٥١

ِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أُمِّ قَْيسٍ ذَكَرَ َزْمَعةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َيْعقُوَب بن َعطَاٍء، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعَبْي: ثنا أَُبو قُرَّةَ، قَالَ
ِهَي أُْخُت ُعكَّاَشةَ بنِت بنِت ِمْحَصنٍ َوكَاَنْت ِمَن الُْمَهاجِرَاِت األَُولِ الالِتي َباَيْعَن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َو

َعلَْيِه َوَسلََّم بِاْبنٍ لََها لَمْ َيْبلُغْ أَنْ َيأْكُلَ الطََّعاَم، فََبالَ ِفي ِحْجرِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه ِمْحَصنٍأَنََّها أََتْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
  .ِسلُْهَعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَعا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِماٍء، فََنَضَحُه َعلَى بَْوِلِه، َولَمْ َيْغ

  ٌع َمْولَى َحْمَنةَ بنتِ ُشَجاعٍ َعْن أُمِّ قَْيسٍَناِف
 اللَِّه بن َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ، ثنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك الْعَْيِشيُّ، ح َوَحدَّثََنا َعْبُد - ٢٠٩٥٢

قَالَتْ ِلي : ثنا َسْعدُ أَُبو عَاِصمٍ، ثنا َناِفٌع مَْولَى َحْمَنةَ بنِت ُشجَاعٍ، قَالَْت: قَاالَناجيَةَ، ثنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، 
لَْو َرأَيَْتنِي َوَرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم آخذ بيدي يف سكة من سكك املدينة، ما فيها بيت حىت انتهى : أُمُّ قَْيسٍ

لَتََريِنَّ َهِذِه الَْمقَْبَرةَ َيْبَعثُ اللَُّه ِمْنَها :قَالَ. لَبَّْيَك َوسَْعدَْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه: قُلُْت. ْيسٍَيا أُمَّ قَ:إىل بقيع الغرقد، فقال ِلي
َوأََنا َيا َرُسولَ : كَّاَشةُ، فَقَالَفَقَاَم ُع. َسْبِعَني أَلْفًا َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى ُصوَرِة الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ، َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ بَِغْيرِ ِحسَابٍ

  .َسَبقََك بَِها ُعكَّاَشةُ:وَأََنا َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: فَقَاَم آِخُر، فَقَالَ. وَأَْنَت:اللَِّه؟ قَالَ
  أَُبو الَْحَسنِ َمْولَى أُمِّ قَْيسٍ َعْن أُمِّ

  قَْيسٍ
، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيزِيُد بن أَبِي حَبِيبٍ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ - ٢٠٩٥٣

ُتُوفِّيَ ابْنِي، فََجزِْعُت َعلَْيِه، فَقُلُْت ِللَِّذي ُيَغسِّلُهُ :َعْن أَبِي الَْحَسنِ َمْولَى أُمِّ قَْيسٍ بنِت ِمْحَصنٍ، َعْن أُمِّ قَْيسٍ أَنََّها، قَالَْت
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَخَْبَرهُ  ُتَغسِّلِ اْبنِي بِالَْماِء الْبَارِِد، فََتقُْتلَُه، فَاْنطَلََق ُعكَّاَشةُ بن ِمْحَصنٍ إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّال

  .َرْت َما َعَمَرْتَما قَالَْت طَالَ ُعُمُرَها فَال َنْعلَمُ اْمرَأَةً َعَم: بِقَْوِلهَا، فََتَبسََّم، ثُمَّ قَالَ
  َعِديُّ بن ِدينَارٍ َعْن أُمِّ قَْيسٍ

بن ُهْرُمزٍ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، أنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، أنا الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي الِْمقَْدامِ ثَابِِت  -٢٠٩٥٤
نٍ، أَنََّها َسأَلَْت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َدمِ الَْحْيَضةِ ُيصِيُب َعِديِّ بن ِدينَارٍ، َعْن أُمِّ قَْيسٍ بنِت ِمْحَص

  .اغِْسِليِه بَِماٍء َوِسْدرٍ، َوُحكِّيٍه بِِضلَعٍ:الثَّْوَب، فَقَالَ
  نَِساٌء غَْيُر ُمَسمَّيَاٍت ِممَّْن لَُهنَّ ُصْحبَةٌ

َعطَّاُر، ثنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، ثنا َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن َبِشريِ بن َيسَارٍ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َحدَّثََنا إِْدرِيسُ الْ - ٢٠٩٥٥
َصْيَن بن ِمْحَصنٍ َعْبِد الْعَزِيزِ، ثنا الْقَْعنَبِيُّ، ثنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن ُبَشْيرِ بن َيَسارٍ، أَنَّ ُح



. نََعْم: ذَاُت َزْوجٍ أَْنَت؟قَالَْت:خَْبَرُه، أَنَّ َعمََّتُه، َدَخلَْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ، فَقَالَأَ
  ْيَفاْنظُرِي كَ:فَقَالَ. َيا َرسُولَ اللَِّه، َما آلَُوهُ إِال َما َعَجْزُت: كَْيَف أَْنِت لَُه؟قَالَْت:قَالَ

  .أَْنِت لَُه، فَإِنََّما ُهَو َجنَُّتِك َونَاُرِك
َشْيرِ بن َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، ثنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن ُب - ٢٠٩٥٦

َها أََتْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحاجٍَة، فَقََضى لََها حَاَجتََها، َيسَارٍ، َعْن ُحَصْينِ بن ِمْحَصنٍ، َعْن َعمَِّتِه، أَنَّ
 فَاْنظُرِي كَْيَف أَْنِت:قَالَ. َما آلَُوُه إِال َما َعَجْزُت َعْنُه: فَكَْيَف أَْنِت لَُه؟قَالَْت:قَالَ. َنَعْم: أَذَاُت بَْعلٍ أَْنِت؟قَالَْت:ثُمَّ قَالَ

  .لَُه فَإِنَُّه َجنَُّتِك َونَاُرِك
ِشريِ بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، ثنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َيحَْيى بن َسِعيٍد، َعْن َب - ٢٠٩٥٧

. نََعْم: أََما لَِك َبْعلٌ؟قَالَْت:َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َيسَارٍ، َعْن ُحَصْينِ بن ِمْحَصنٍ، َعْن َعمَِّتِه، أَنََّها أََتِت النَّبِيَّ
  .اْعلَِمي أَنَُّه جَنَُّتِك َونَاُرِك:فَقَالَ. َما آلَُو إِال َما َعجَْزُت َعْنُه: كَْيَف أَْنِت لَُه؟قَالَْت:قَالَ

ثنا الْقَْعنَبِيُّ، َحدَّثََنا الَْحجَّاجُ بن َصفَْوانَ، َعْن : ِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاالَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وَأَُبو ُمْس - ٢٠٩٥٨
كَانَ ِفيَما أََخذَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : أُسَْيِد بن أَبِي أَُسْيدٍ الَْبرَّاِد، َعنِ اْمَرأٍَة ِمَن الُْمبَايِعَاِت، قَالَْت

  الْنال َنْعِصَيُه ِفي الَْمْعرُوِف، َوأَنْ ال َنخِْمَش َوْجهًا، َوال نَْنُشَر شِْعًرا، َوال َنُشقَّ جَْيًبا، َوال َنْدُعَو وَْيأَ
ثنا ُمَحمَُّد بن سَِعيدِ  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ح َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، - ٢٠٩٥٩

  أَْخبََرنَا: بن اَألْصَبهَانِيُّ، قَاال

قُلَْناَيا : قَالَْتَشرِيٌك، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِعيَسى، َعْن ُموَسى بن َعْبِد اللَِّه بن َيزِيَد، َعنِ اْمَرأٍَة ِمْن بين َعْبدِ اَألْشَهلِ، 
  .فََهِذهِ بَِهِذِه: قَالَ. َبلَى: أَلَْيَس بَْعَدَها طُُرٌق أَْنظَُف ِمْنَها؟ قُلَْنا: فَقَالَ. َمْسجِِد ُمْنِتَنةًَرسُولَ اللَِّه، إِنَّ لََنا طُُرقًا إِلَى الْ

ى، َعْن ِعيَس َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن قَْيسِ بن الرَّبِيعِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن - ٢٠٩٦٠
َيا َرسُولَ اللَِّه إِنَّ لََنا طَرِيقًا َخبِيثَةً ِفي الَْمطَرِ، فَقَالَ :قُلُْت: َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْمَرأٍَة ِمْن بين َعْبِد اَألشَْهلِ، قَالَْت

  .فَذَِلكَ بِذَِلَك: قَالَ. َبلَى: أَلَْيَس ُدوَنَها طَرِيٌق طَيَِّبةٌ؟ قُلُْت:النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثنا أَُبو ُموَسى ِعيَسى بن إِْسحَاَق بن إِْبَراِهيَم بن غَْزَوانَ صَاِحبِ النَّْرِسيِّ، ثنا  - ٢٠٩٦١

بن َعاِمرٍ، َعْن َزْيَنَب بنِت نَُبْيِط بن جَابِرٍ، َعْن  أَُبو أَُساَمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن ُعَماَرةَ
أَْوَصى إِلَيَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِبنَاِتِه، َيعْنِي أََبا أَُماَمةَ أَْسَعدَ بن :أُمَِّها، أَوْ َخالَِتَها بناِت أَبِي أَُماَمةَ، قَالَْت

  .َنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُرعَاثًا ِمْن ذََهبٍَحال: ُزَرارَةَ، فَقُلَْن
يَزِيَد، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، ثنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َعْن َخاِلِد بن  - ٢٠٩٦٢

لَقَْد أَقَْرأََنا :َوانَ بن ُعثَْمانَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، َحدَّثَتْنِي َخالَِتي، قَالَْتَعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعْن َمْر
  َرسُولُ

  .َضَيا ِمَن اللَّذَِّةالشَّْيُخ وَالشَّْيَخةُ إِذَا َزَنيَا، فَاْرُجُموُهَما الَْبتَّةَ بَِما قَ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم آَيةَ الرَّْجمِ
ثَنِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم بن الَْعالِء بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ، َحدَّ - ٢٠٩٦٣

َعْن ُحَرْيثِ بن اَألَبحِّ السَِّليِحيِّ، أَنَّ  أَبِي، َعْن َضْمَضَم بن ُزْرَعةَ، َعْن ُشرَْيحِ بن ُعَبْيٍد، َعْن َحِديثِ َحبِيبِ بن ُعبَْيٍد،
َرةَ، كُْنُت َيْوًما ِعْندَ َزيَْنَب امَْرأَِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وََنْحُن َنصُْبغُ ِثيَاًبا بَِمْغ:اْمَرأَةً ِمْن بين أََسٍد، قَالَْت



 لَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َرأَى الَْمْغَرةَ َرَجَع، فَلَمَّا رَأَْت ذَِلَك زَْيَنُبفََبْيَنا َنْحُن كَذَِلَك، إِذْ طَلََع َع
، َووَاَرْت كُلَّ ُحْمَرٍة، ثُمَّ َبَهاَعِلَمْت أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد كَرَِه َما فََعلَْت، فَأََخذَْت َماًء، فََغَسلَْت ِثَيا

  .إِنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرَجَع، فَاطَّلََع، فَلَْم َيَر َشيْئًا، فََدَخلَ
ن َيْعقُوَب الزُّْهرِيُّ، ثنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُعَباَدةَ الَْباهِِليُّ، ثنا ُمَحمَُّد ب - ٢٠٩٦٤

َسِمْعُت ُعثَْمانَ : قَِفيُّ، قَالَالْعَزِيزِ بن ِعْمَرانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ أَبِي ُسوَْيٍد الثَّ
هِْدُت آِمَنةَ لَمَّا َولََدْت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا َضَرَبَها َش:أَْخَبرَْتنِي أُمِّي، قَالَْت: بن أَبِي الَْعاصِ، َيقُولُ

  الَْمَخاضُ َنظَْرتُ إِلَى النُُّجومِ َتدَلَّى حَتَّى إِنِّي َألقُولُ لََتقَعَنَّ

  .الَِّذي َنْحُن ِفيِه َوالدَّاُر، فََما َشْيٌء أَنْظُُر إِلَْيهِ إِال نُوٌرَعلَيَّ، فَلَمَّا َولََدْتُه خََرَج ِمْنَها نُوٌر أََضاَء لَُه الَْبْيُت 
أَبِي َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، ثنا ُمحَمَُّد بن ُمَصفًّى، ثنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َعنِ اْبنِ  - ٢٠٩٦٥

اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعنِ اْمَرأٍَة َيِتيَمٍة كَاَنْت عِْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ِذئْبٍ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن ُعَبْيِد
نِ اْسَتطَاَع مِْنكُْم أَنْ َم:َم، قَالََوَسلََّم ِمْن ثَِقيَف، أَنََّها َحدَّثَْت َصِفيَّةَ بنَت أَبِي ُعبَْيٍد، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .َيُموَت بِالَْمدِيَنِة فَلَْيُمْت، فَإِنَُّه َمْن َماَت بَِها كُْنتُ لَُه َشهِيًدا، أَْو َشِفيًعا َيْوَم الِْقَيامَِة
َرَنا إِْبَراهِيُم بن ُعثَْمانَ، َعْن َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا يَزِيُد بن هَاُرونَ، أَْخَب - ٢٠٩٦٦

لَمَّا ُوِلدَ :قَالَ ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َمْولَى آلِ طَلَْحةَ، َعْن ِعيَسى بن طَلَْحةَ، َحدَّثَنِي ِظئٌْر ُمَحمَُّد بن طَلْحَةَ،
َهذَا اْسِمي، َوكُنَْيُتُه أَبوِ : قَالَ. ُمحَمٌَّد: َما َسمُّوُه؟ قُلَْنا: َسلََّم، فَقَالَُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ أَتَْيُت بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .الْقَاِسُم
َعْبِد  َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، ثنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، ثنا َوِكيٌع، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن - ٢٠٩٦٧
َخَرجَ أَبِي ِفي غََزاٍة ِفي َعْهدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَانَ :بن َزْيدٍ الْفَاِئِشيِّ، َعْن بنِت َخبَّابٍ، قَالَْت الرَّْحَمنِ

  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيتََعاَهُدَنا، فََيْحلُُب َعنًْزا لََنا، َوكَانَ

  .ِفي َجفَْنٍة، فََتْمَتِلئُ، فَلَمَّا قَِدَم َخبَّاٌب كَانَ َيْحلُُبَها، فََعاَد ِحالُبَها اَألوَّلُ َيْحلُبَُها

  قطعة من املفقود

  من اجلزء الثالث عشر
  َعْبُد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ

  َعاِمُر بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِيِه
َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن اَألْسَوِد، َعْن َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، : َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، قَالَ: َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ - ١

  "أَْعِلُنُوا النِّكَاَح:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِيِه، قَالَ
َحدَّثََنا ُسِفيانُ، َعْن زَِياِد بن : َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َيْحَيى الْبَلِْخيُّ، قَالَ: ْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، قَالََحدَّثََنا احلَُسْيُن بن إِ - ٢

اُه َرُسولُ اللَِّه َعْبدَ اللَِّه بن ُعثَْمانَ، فََسمَّ: كَانَ اْسُم أَبِي َبكْرٍ:"َسْعٍد، َعْن َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".َعِتيٌق ِمَن النَّارِ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا بِْشُر بن : َحدَّثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، قَاال - ٣



نََزلَْت ِفي أَبِي َبكْرٍ :"ثََنا ُمْصَعُب بن ثَابٍِت، َعْن َعمِِّه َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّ: السُّرِيِّ، قَالَ
  ]".١- ١٩٢ل آية اللي"[إِال اْبِتَغاَء َوْجِه َربِِّه الْأَْعلَى َولَسَْوَف يَْرَضى، َوَما الَحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتْجَزى : "الصِّدِّيقِ

أَْخَبرَ : َحجَّاُج بن ُمَحمٍَّد، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، قَالَ...... َحدَّثََنا أَيُّوُب بن ُمَحمٍَّد،: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ - ٤
ْن أَبِيِه، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِه زَِيادُ بن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْجالِن، َعْن َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َع

أَخَْبرَنِي َعاِمُر بن َعْبِد : َوَزاَد َعْمُرو بن ِدينَارٍ، قَالَ: قَالَ اْبُن جُرَْيجٍ". كَانَ َيِشُري بِإِْصَبِعِه إِذَا َدَعا، ال ُيَحرِّكَُها:"َوَسلََّم
رَأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعُو كَذَِلَك، وََيَتَحاَملُ بَِيِدهِ الُْيْسَرى َعلَى رِْجِلِه أَنَُّه :"اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِيِه

  ".الُْيْسَرى
َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن : َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد الَْحِميِد الِْحمَّانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَالَ - ٥

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َحكِيمٍ، َعْن َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: زَِياٍد، قَالَ
ى َبْيَن فَِخِذِه َوَساِقِه، َوَوَضعَ َيَدهُ الُْيْسَرى َعلَى فَِخِذِه الُْيْسَرى، إِذَا َجلََس ِفي الصَّالِة، َوَضَع رِْجلَُه الُْيْمَن:"َوَسلََّم

  ".َوَوَضَع َيَدُه الُْيْمَنى َعلَى فَِخِذِه الُْيمَْنى

انَ بن بِاللٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َعْن ُسلَْيَم: َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، قَالَ - ٦
إِذَا صَلَّى فََجلََس ِفي :"َوَسلََّمَعْجالنَ، َعْن َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه رَأَى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

ى فَِخِذِه الُْيْسَرى، وََيَضُع َيَدُه الُْيمَْنى َعلَى فَِخِذِه الُْيمَْنى، وَُيِشُري بِإِْصَبِعِه الَِّتي الثِّْنَتْينِ، أَوِ اَألْرَبعِ، َيَضعُ َيَدهُ الُْيْسَرى َعلَ
  ".َتِلي اِإلْبَهاَم

َحدَّثََنا رَْوُح بن : َرْيعٍ، قَالََحدَّثََنا يَزِيدُ بن ُز: َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍِّد الْفِْريَابِيُّ، قَالَ - ٧
ى اللَُّه َعلَْيِه الْقَاِسمِ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْجالنَ، َعْن َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّ

بِإِْصَبِعِه، .... ِه الُْيْسَرى، وَالَْيَد اُألْخَرى َعلَى فَِخِذِه الُْيْمَنى،أَنَُّه كَانَ إِذَا َصلَّى َوَضَع إِْحَدى َيَدْيِه َعلَى فَِخِذ:"َوَسلََّم
  ".َهكَذَا ُيشُِري

أََنا : َحدَّثََنا عَْبُد الْقُدُّوسِ بن َبكْرِ بن ُخنَْيسٍ، قَالَ: َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ - ٨
رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني افْتََتَح الصَّالةَ، َرفََع :"اٌج، َعْن َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِيِه، قَالََحجَّ

  ".َيَدْيِه، حَتَّى َجاَوَز بِهَِما أُذَُنيِْه

َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن ُمْصَعبِ بن : َحدَّثََنا الزُّبَْيُر بن َبكَّارٍ، قَالَ: اَألْصَبهَانِيُّ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرمِ - ٩
أَبِي،  جِئُْت: َحدَّثََنا أَبِي ُمصَْعبِ بن ثَابِِت بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبْيرِ، َعْن َعاِمرِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالَ: ثَابٍِت، قَالَ

َوَجْدُت أَقَْواًما َما رَأَْيُت َخْيًرا مِْنُهْم َيذْكُُرونَ اللََّه، ِفْريَعُد أََحُدُهمْ َحتَّى يُْغَشى َعلَْيِه ِمْن : أَْيَن كُْنَت؟ فَقُلُْت: فَقَالَ
َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه :"نَُّه لَمْ َيأُْخذْ ذَِلَك ِفي، فَقَالَفََرآنِي كَأَ! ال َتقُْعْد َمعَُهْم بَْعَدَها : َخْشَيِة اللَِّه، فَقََعْدُت َمعَُهْم، قَالَ

ْم َهذَا، أَفَتََراُهْم أَْخَشَع ِللَِّه ِمْن َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْتلُو الْقُْرآنَ، َورَأَْيُت أََبا َبكْرٍ، َوُعَمَر َيْتلَُوانِ الْقُْرآنَ، فَال ُيِصيبُُه
  ".فََرأَْيُت أَنَّ ذَِلَك كَذَِلَك، فََتَركْتُُهْم! َمَر؟ أَبِي َبكْرٍ، َوُع

  َعبَّاُد بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِيِه
َنا إِبَْراهِيُم َحدَّثَ: َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقُطَِعيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ - ١٠



َمْن أََتى الُْجُمَعةَ، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َيزِيَد، َعْن َعبَّاِد بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  "فَلَْيْغَتِسلْ

َحدَّثََنا َوْهُب : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْحَيى الْقُطَِعيُّ، قَالَ: الَْبْصرِيِّ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن اَألْحَمرِ النَّاِقِد - ١١
: َحدَّثََنا َعْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه الصَّفَّاُر، قَالَ: بن َجرِيرٍ، قَالَ، َحدَّثََنا أَبِي، َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُزَهْيرٍ أَُبو َيْعلَى اُألُبلِّيُّ، قَالَ

َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َعبَّاٍد، َعْن أَبِيِه، : َحدَّثََنا اْبُن إِْسحَاَق، قَالَ: َحدَّثََنا جَرِيُر بن َحازِمٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُعَبْيدُ بن ُعقَْيلٍ، قَالَ
ال َتُنوحُوا َعلَْيهِْم، ِفيْبلُغْ ذَِلَك ُمَحمًَّدا : َوقَالُوا كَاَنْت قَُرْيٌش َناَحْت قَْتالَها، ثُمَّ َنِدَمْت،: َعْن َعْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالَ

صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوأَْصحَاَبُه، ِفيْشَمتُوا بِكُْم، َوكَانَ ِفي اَألْسَرى أَُبو َوَداَعةَ بن ضَُبْيَرةَ السَّْهِميُّ، فَقَالَ َرسُولِ اللَِّه 
فَلَمَّا قَالَْت قَُرْيٌش ِفي الِْفَداِء َما ". جًِرا كَيًِّسا ذَا مَالٍ، كَأَنَّكُمْ بِِه قَْد َجاَءكُْم ِفي ِفَداِء أَبِيِهإِنَّ لَُه بَِمكَّةَ ابًْنا َتا:"َوَسلََّم

قَِدَم الَْمدِيَنةَ، فَفََدى أََباُه بِأَْرَبَعِة َصَدقُْتْم، َواللَِّه لَِئْن فََعلُْتْم، لََيتَأَرََّبنَّ َعلَْيكُْم، ثُمَّ اْنَسلَّ ِمَن اللَّْيلِ، فَ: قَالَْت، قَالَ الُْمطَِّلُب
  .آالِف ِدرَْهمٍ

  ُمْصَعُب بن ثَابِِت بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، َعْن َجدَِّه

َحدَّثََنا : اَألْزَرُق، قَالَ َحدَّثََنا َحجَّاُج بن إِبَْراِهيَم: َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ُيوُسفُ بن َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ الِْمْصرِيُّ، قَالَ - ١٢
 َعْمرِو بن الَْعاصِ َحضَْرةٌ، َعْبُد اللَِّه بن الُْمَباَرِك، َعْن ُمْصَعبِ بن ثَابٍِت، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ أَنَُّه كَاَنْت َبْيَنُه َوَبْيَن

َها ُهَنا، : َعْمٌرو َمَعُه َعلَى السَّرِيرِ، فَقَالَ سَِعيٌد لَعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِفََدَخلَ عَْبُد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ َعلَى َسعِيِد بن الَْعاصِ، َو
  ".قََضى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّ الَْخْصَمْينِ َيقُْعَداِن أََماَم الَْحاِكمِ"ال،: فَقَالَ
َحدَّثََنا َسعِيُد بن َيْحَيى اللَّخِْميُّ، : َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَالَ: ةَ الدَِّمشِْقيُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُزْرَع - ١٣

حَْيى َحدَّثََنا سَْعَدانُ بن َي: َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدََّمشِْقيُّ، قَالَ: َوَحدَّثََنا الَْحَسُن بن جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، قَالَ
َعلَْيِه  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَمَرو، َعْن ُمْصَعبِ بن ثَابٍِت، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه: اللَّخَِميُّ، قَالَ

  ".ْت َعلَْيكُمُ الَْمالِئكَةُأَفْطََر ِعْنَدكُمُ الصَّاِئُمونَ، َوَصلَّ:"َوَسلََّم كَانَ إِذَا أَفْطََر ِعْنَد قَْومٍ، قَالَ

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َعْمرِو بن ُسكَْينِ الَْبْصرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدانَ الَْحَنِفي اَألْصبََهانِيُّ، قَالَ - ١٤
َحدَّثَنِي ُمصَْعُب بن ثَابٍِت، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، : ن ُعَبْيَدةَ، قَالََحدَّثََنا ُموَسى ب: أَُبو َهمَّامٍ ُمَحمَُّد بن الزِّْبرِقَاِن، قَالَ

أََتْضَحكُونَ :"قَالََمرَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بنفَرٍ ِمْن أَْصحَابِِه، َوقَْد عََرَض لَُهْم َشْيٌء أَْضَحكَُهْم، فَ: قَالَ
نَبِّئْ ِعَباِدي أَنِّي أََنا الَْغفُوُر الرَّحِيُم َوأَنَّ َعذَابِي ُهَو الَْعذَاُب : "فَنََزلَْت َهِذِه اآليَةُ!"نَِّة وَالنَّارِ َبْيَن أَْيِديكُْم؟ َوِذكُْر الَْج

  ]".٤٩احلجر آية "[اَألِليَم
  َناِفُع بن ثَابِِت بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، َعْن َجدَِّه

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َناِفعِ بن ثَابٍِت، : َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ، قَالَ: َنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالََحدَّثَ - ١٥
َباَيْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ :"َبْيرِ، قَالََعْن أَِخيِه، َعْن أَبِيِه َناِفعِ بن ثَابِتِ بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزُّ

  ".َعلَْيِه َوَسلََّم َمرََّتْينِ، أَْو ثَالثًا
َحدَّثََنا َمْنصُوُر بن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ َصاِعقَةٌ، قَالَ: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدانَ اَألْصَبهَانِيُّ، قَالَ - ١٦
كَانَ النيبُّ :"أَْخَبرََنا َناِفُع بن ثَابٍِت، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالَ: َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الُْموَالِ، قَالَ: لََمةَ الُْخَزاِعيُّ، قَالََس



بَِسْجَدٍة، ثُمَّ َناَم، حَتَّى ُيِصلَِّي بَْعَد َصالِتِه ِمنَ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َصلَّى الِْعَشاَء، َركََع أَْرَبَع َركََعاٍت، َوأَْوَتَر
  ".اللَّْيلِ

  َيحَْيى بن َعبَّاِد بن َعْبدِ اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعْن َجدِِّه
َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن : قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َشبِيبٍ الَْمَدنِيُّ،: َحدَّثََنا َوكِيٌع، ُمحَمَُّد بن َخلَِف الْقَاِضي قَالَ - ١٧

بن َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، َعْن َسِعيِد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الُْجَمِحيِّ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َيحَْيى بن َعبَّاِد : الْمُْنِذرِ، قَالَ
سَْهمٍ : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللزَُّبْيرِ َعاَم خَْيَبَر بِأَْرَبَعِة أَسُْهمٍ ضََرَب َرسُولُ اللَِّه:"َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن َجدِِّه، قَالَ

  ".ِللزَُّبيْرِ، َوسَْهمٍ ِلِذي الْقُرَْبى، َوسَْهمٍ ُألمِِّه، َوَسْهمٍ ِلفََرسِِه
  ُعْرَوةُ بن الزَُّبْيرِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ

َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن : َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، قَالََحدَّثََنا إِْس - ١٨
ال ُتَحرُِّم الَْمصَّةُ :"ِه َوَسلََّم، قَالَُعْرَوةَ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ أَنَّهُ َحدَّثَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".ِمَن الرََّضاَعِة، َوال الَْمصََّتاِن

َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َرَجاٍء، َعْن : َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمٍَّد الشَّاِفِعيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، قَالَ - ١٩
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِه بن ُعَمَر، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، قَالَُعَبْيِد اللَّ
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : َنا َحجَّاٌج، قَالََحدَّثَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، قَالَ". ال ُتَحرُِّم الَْمصَّةُ، َوال الَْمصََّتاِن:"َوَسلََّم

  .َوَسلََّم، ِمثْلَُه َسلََمةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، قَالَ - ٢١

َودِْدُت أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى :"ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن ُعْرَوةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، قَالَ
  "َألنَُّهْم أَطَْولُ أَْهلِ الَْجنَّةِ أَْعَناقًا َيْوَم الِْقَياَمِة:"ِلَم ذَاَك؟ قَالَ: قُلُْت". َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعطَاَنا النَِّداَءاللَُّه 
َحدَّثََنا : التَّنَّيِسيُّ، قَالَ َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، قَالَ - ٢٢

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحفُْص بن َمْيَسَرةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالَ
  ".ْن أَْرقَبََها، َسبِيلَُها َسبِيلُ الِْمَرياِثالُْعمَْرى َجاِئَزةٌ ِلَمْن أَْعَمَرَها، وَالرُّقَْبى ِلَم:"َوَسلََّم

َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، : َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن أَبِي َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد ُيوُسفُ بن َيزِيَد الْقََراِطيِسيُّ، قَالَ - ٢٣
أََمرَ :"قَالَ]. ١٩٩األعراف آية "[ُخِذ الَعفَْو: "ْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، ِفي قَْولِ اللَِّهَعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َع

  ".اللَُّه َنبِيَّهُ أَنْ يَأُْخذَ الَْعفَْو ِمْن أَْخالقِ النَّاسِ
ثََنا ُعَمُر بن َعِليٍّ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َحدَّ: َحدَّثََنا زَْيُد بن الْحَرِيشِ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ - ٢٤

َوإِذَا َسِمُعوا َما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تََرى أَْعُينَُهْم : "َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ ِفي النَّجَاِشيُّ:"أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالَ
  ".]٩٢التوبة آية "[َتِفيُض ِمَن الدَّْمعِ

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا حَنِيفَةُ بن َمْرزُوقٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َخالُد بن أَسْلََم، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم، قَالَ - ٢٥
كُلِ الْغَُراَب، َوقَْد َسمَّاُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى َمْن َيأْ:"ُشرَْيٌك، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالَ

  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاِسقًا



َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َيحَْيى التَُّجْيبِيُّ، َوَحدَّثََنا ُمطَاِلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، : َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الِْمْصرِيُّ، قَالَ - ٢٦
َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، َوَحدَّثََنا : ح َوَحدَّثََنا أَُبو يَزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، قَالَ. َنا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍَحدَّثَ: قَالَ

َحدَّثََنا : أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَالُواَحدَّثََنا : ُمَحمَُّد بن ُمحَمٍَّد التَّمَّاُر، َوأَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ بن الُْحَبابِ الُْجَمِحيُّ، قَاال
جِال ِمَن األَْنَصارِ خَاَصمَ اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ َحدَّثَُه، أَنَّ َر

سَرِّحِ الَْماَء، : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِشرَاجِ الْحَرَِّة الَِّتي َيْسقُونَ بَِها النَّْخلَ، فَقَالَ األَْنصَارِيُّالزَُّبْيَر ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّ
فََغِضَب األَْنصَارِيُّ، . ارِِك، ثُمَّ أَْرِسلْ إِلَى َج"اْسقِ َيا ُزَبْيُر:"فَأََبى َعلَْيِه الزَُّبيُْر، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى َيا َرُسولَ اللَِّه، أَنْ كَانَ اْبُن َعمَِّتَك، فََتلَوَّنَ َوْجُه َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ : فَقَالَ
فَوَاللَِّه، إِنِّي َألَحْسُب َهِذِه اآلَيةَ : قَالَ الزَُّبْيُر". الَْماَء َحتَّى َيْرجَِع إِلَى الَْجْدرِ اْسقِ َيا ُزَبيُْر، ثُمَّ احْبِسِ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  .اآليَةُ]. ٦٥النساء آية "[فَال َوَربِّكَ ال ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْينَُهْم: "َنزَلَْت ِفي ذَِلَك

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ بن ِحسَابِ، قَالَ: بن قََضاٍء الَْجوَْهرِيُّ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد - ٢٧
ِلكُلِّ َنبِيِّ َحوَارِيٌّ، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالَ

  ".َوالزَُّبْيُر حَوَارِيِّ ِمْن أُمَِّتي
  َعْبُد اللَِّه بن ُعْرَوةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ

ثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َعْبِد َحدَّ: َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، قَالَ - ٢٨
إِنََّما سُمَِّي الَْبْيتُ :"قَالَ الرَّْحَمنِ بن َخاِلِد بن ُمَساِفرٍ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعْرَوةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ،

  ".الَْعِتيُق، َألنَّ اللََّه أَْعَتقَُه ِمَن الْجََبابَِرِة
  َموْلَى الزُّبَْيرِ، َعنِ اْبنِ الزُّبَيْرِ ُيوُسُف
َحدَّثََنا ُسِفيانُ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالَ - ٢٩

أَُحجُّ َعْن ! َيا نَبِيَّ اللَِّه : َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َجاَء: ُيوُسَف َموْلَى الزُّبَْيرِ، َعنِ اْبنِ الزُّبَْيرِ، قَالَ
  ".فَاْحُجْج َعْنُه:"قَالَ. َنَعْم: قَالَ"أَْنَت أَكَْبُر وَلَِدِه؟:"أَبِي؟ فَقَالَ

الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ الزَُّبْيرِ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد  - ٣٠
ا أَمَّ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَسوَْدةَ أَنَّ َزْمَعةَ كَاَنتْ لَُه جَارَِيةً، َوكَانَ َيتَِّطئُهَا، َوكَانُوا َيتَّهِمُوَنَها، فَوَلََدْت، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى

  ".الِْمريَاثُ فَلَُه، َوأَمَّا أَْنِت فَاحَْتجِبِي ِمْنُه َيا َسوَْدةُ، فَإِنَُّه لَْيَس لََك بِأَخٍ
، َحدَّثََنا قَْيُس: َحدَّثََنا َيْحَيى بن آَدَم، قَالَ: َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد بن ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ، قَالَ - ٣١

َسِمْعُت اْبَن الزَُّبْيرِ ُيَحدِّثُ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : َوُمفَضَّلُ بن ُمَهلَْهلٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن ُيوُسَف، قَالَ
َحدَّثََنا ُعَبْيدُ ". َوأَمَّا أَْنَت، فَاْحَتجِبِي َعْنُه:"وَْدةَ، َوقَالَ ِلَس"أَنَُّه َجَعلَ لَُه الْمَِرياثَ، َألنَُّه وُِلَد َعلَى ِفرَاشِ َزْمَعةَ:"َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجْعِفي، َعْن َزاِئَدةَ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالَ: بن غَنَّامٍ، قَالَ
  .كَانَ َزْمَعةُ َيطَأُ َجارَِيةً، فَذَكََر َنْحَوُه : َعْن َمْولًى الْبنِ الزَُّبْيرِ، َعنِ اْبنِ الزَُّبْيرِ، قَالَ ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ الزَُّبيْرِ، أَْو

  الْقَاِسُم بن ُمَحمٍَّد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ

َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َيْحَيى بن َسعِيٍد، َعنِ : ِه بن صَاِلحٍ، قَالََحدَّثََنا َعْبُد اللَّ: َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقََراطِيِسيُّ، قَالَ - ٣٣
الظُّْهَر، وَالَْعصَْر، : ِمْن ُسنَِّة الَْحاجِّ أَنْ ُيَصلِّيَ َيْوَم التَّْروَِيِة:"َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، َيقُولُ: الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، قَالَ



ْمُس، الِْعَشاَء اآلخَِرةَ، وَالصُّْبَح بِمَنى، ثُمَّ يَْغُدو، ِفيِقيلَ َحْيثُ كََتَب اللَُّه لَُه، ثُمَّ َيرُوَح إِذَا َزالَِت الشََّوالَْمغْرَِب، َو
عَ إِذَا غَُرَبِت الشَّْمُس، ثُمَّ الظُّْهرِ وَالَْعصْرِ، ثُمَّ َيِقَف بَِعَرفَةَ، ِفيَدفَ: ِفيْخطَُب النَّاَس، ثُمَّ يَْنزِلَ، فِيْجَمَع َبْيَن الصَّالَتْينِ

لَّى الصُّْبَح، ثُمَّ َيْدفََع إِذَا أَصَْبَح، ُيَصلَِّي الَْمْغرِبَ َحْيثُ قَدََّر اللَُّه لَهُ أَنْ ُيَصلَِّي، ثُمَّ َيبِيتَ بِالْمُْزَدِلفَِة، فَإِذَا طَلََع الْفَْجرُ َص
  ".ا ُحرَِّم َعلَْيِه، إِال النَِّساُء َحتَّى َيطُوَف بِالَْبْيِتفَإِذَا َرَمى الَْجْمَرةَ، فَقَدْ َحلَّ لَُه َم

  َعطَاُء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ
لِّمِ، َعْن َعطَاٍء، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َحبِيبٍ الُْمَع: َحدَّثََنا َعارٌِم، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالَ - ٣٤
َصالةٌ ِفي َمْسجِِدي َهذَا أَفَْضلُ ِمْن :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، قَالَ: قَالَ

الَْحَرامِ أَفَْضلُ ِمْن َصالٍة ِفي َمْسجِِدي بِأَلْفِ  أَلْفِ َصالٍة ِفيَما ِسَواُه، إِال الَْمْسجِدَ الْحََراَم، َوَصالةٌ ِفي الَْمْسجِِد
  ".َصالٍة

َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن خَاِلٍد، َعْن : َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُحْجرٍ الَْبْصرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َمْتَوْيِه اَألْصَبهَانِيُّ، قَالَ - ٣٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسِمْعتُ اْبَن الزَُّبْيرِ، َيقُولُ: َعطَاَء بن أَبِي َربَاحٍ، َيقُولَُسِمْعُت : َخالِد بن َعطَاٍء، قَالَ

  ".فَْضلُ الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َعلَى َمْسجِِدي َمائَةُ َصالٍة:"َوَسلََّم
َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن : َحدَّثََنا أَْبُو قُتَْيَبةَ، قَالَ: ثََنا زَْيُد بن أَْخَزَم، قَالََحدَّ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ، قَالَ - ٣٦

َصالةٌ ِفي َمْسجِِدي :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َخطََبَنا اْبُن الزُّبَْيرِ، فَقَالَ: َحدَّثََنا َعطَاٌء، قَالَ: َصبِيحٍ، قَالَ
  ".َهذَا، أَفَْضلُ ِمْن أَلِْف َصالٍة ِفيَما ِسوَاُه ِمَن الَْمسَاجِِد، إِال الَْمْسجَِد الْحََراَم

َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث، َعْن : َحدَّثََنا َجْعفَُر بن َمهَْرانَ السَّبَّاُك، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ - ٣٧
ُعْمَرةٌ ِفي :"َوَسلََّم، قَالَالُْمَعلِّمِ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َواْبنِ الزَُّبْيرِ، أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َحبِيبٍ

  ".َرَمَضانَ تَْعِدلُ ِحجَّةً
َحدَّثََنا ُسِفيانُ : َحدَّثََنا أَُبو الْجَوَّابِ، قَالَ: ْضلُ بن سَْهلٍ، قَالََحدَّثََنا الْفَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َخْيثََمةَ، قَالَ - ٣٨

  ".َما كَاُنوا يَْغِسلُونَ اْسَتاهَُهْم بِالَْماِء:"الثَّْورِيُّ، َعْن لَْيٍث، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالَ
  َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرَِعْبُد اللَِّه بن أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن 

َسِمْعُت اْبَن أَبِي : أَْخبََرَنا اْبُن ُجرَْيجٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، قَالَ: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، قَالَ - ٣٩
لَْو كُْنتُ :"ِعرَاقِ، أَنَّ الَِّذي قَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمُملَْيكَةَ ُيَحدِّثُ، أَنَّ اْبَن الزَُّبْيرِ كََتَب إِلَى أَْهلِ الْ

  .فَكَانَ َيْجَعلُ الَْجدَّ أًَبا". ُمتَِّخذًا َخلِيال حَتَّى أَلْقَى اللََّه ِسَوى اللَِّه، التََّخذُْت أََبا َبكْرٍ َخلِيال
َحدَّثََنا َسعِيُد بن سَاِلمٍ، َعنِ اْبنِ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبْحرٍ الُْهَجيِْميُّ، قَالَ: ٍد الْفِْريَابِيُّ، قَالََحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمَّ - ٤٠

َمْن قََرأَ الْقُْرآنَ :"قُولَُسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َي: ُجرَْيجٍ، َعْن أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالَ
ِلَك الْفَْرُخ الْهَِرَم فََنَهَض، طَاِهًرا َونَظًَرا، أُْعِطَي َشَجَرةً ِفي الَْجنَِّة، لَْو أَنَّ غُرَاًبا أَفَْرخَ َتْحَت َوَرقَةً ِمْنَها، ثُمَّ أَْدَرَك ذَ

  ".َألْدَركَُه الْهَِرُم قَْبلَ أَنْ َيقْطََع تِلَْك الَْوَرقَةَ

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمؤَمِّلُ بن إِْسَماعِيلَ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن الْمُثَنَّى، قَالَ: َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، قَالَ - ٤١
بن حَابِسٍ قَِدَم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  أَنَّ اَألقَْرَع"َناِفُع بن ُعَمَر، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ،

فََتكَلََّما ِعْنَد النَّبِيِّ . ال َتْسَتْعِملُْه َيا َرُسولَ اللَِّه: َيا َرسُولَ اللَِّه، اْسَتْعِملُْه َعلَى قَْوِمِه، فَقَالَ ُعَمُر: َوَسلََّم، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ



َما أَرَْدُت : قَالَ! َما أََرْدَت إِال ِخالِفي؟ : فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ ِلعَُمَر. َسلََّم، َحتَّى اْرَتفََعْت أَْصوَاُتُهَماَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
فَكَانَ ُعَمُر ، ]٢احلجرات آية "[َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْرفَعُوا أَْصوَاَتكُْم فَْوَق صَْوِت النَّبِيِّ: "فَنََزلَْت: قَالَ. ِخالفََك

  ".ُهَبْعَد ذَِلَك إِذَا َتكَلََّم ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمْ َيْسَمْع كَالَمُه، حَتَّى َيْسَتفْهَِم

َحدَّثََنا الَْحَسُن : دِ بن َناجَِيةَ، قَالََحدَّثََنا أَبِي، َوَحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّ: َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُسنَْيِد بن َداُوَد، قَالَ - ٤٢
اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ : أَْخبََرنِي: َحدَّثََنا َحجَّاٌج، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، قَالَ: بن ُمَحمٍَّد الزَّْعفَرَانِيُّ، قَاال

َيا : يمٍ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفيهُِم اَألقَْرُع بن حَابِسٍ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍأَنَُّه قَِدَم َركٌْب ِمْن بين َتِم"أَخَْبَرُهمْ،
. أَْصوَاُتُهَما فََتَناَزَعا َحتَّى اْرَتفََعْت. َيا َرُسولَ اللَِّه، ال َتْسَتْعِملُْه: فَقَالَ ُعَمُر. َرسُولَ اللَِّه، اْسَتعِْملِ اَألقَْرَع َعلَى قَْوِمِه

فََتمَاَريَا، حَتَّى اْرَتفََعْت أَصَْواُتُهمَا، فََنَزلَ ِفي . َما أَرَْدُت ِخالفََك: فَقَالَ ُعَمُر! َما أَرَْدَت إِال ِخالِفي : فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ
  ".، َحتَّى انْقََضِت اآلَيةُ]١احلجرات آية "[َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتقَدِّمُوا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرُسولِِه: "ذَِلَك
َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ، َعْن أَيُّوبَ، : َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َمنِيعٍ، قَالَ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسُْترِيُّ، قَالَ - ٤٣

أَنَّ َعِليا ذَكََر بنَت أَبِي جَْهلٍ، فََبلَغَ ذَِلكَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعنِ اْبنِ الزَُّبيْرِ،
  "إِنََّما فَاِطَمةُ َبْضَعةٌ مِنِّي، يُْؤِذينِي َما آذَاَها، َوُيْنِصُبنِي َما أَْنَصَبهَا:"فَقَالَ

  َبيْرَِعْمُرو بن ِديَنارٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزُّ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمسِْلمٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، أَنَّ : َحدَّثََنا أَُبو ُحذّْيفَةَ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالَ - ٤٤
َما ِمْن َصاِحبِ إِبِلٍ إِال ُيؤَْتى بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة، إِذَا :"، قَالَإِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالَ

َيكُْن ُيؤَدِّي َحقَّهَا، فََتْمِشي لَْم َيكُْن ُيَؤدِّي حَقََّها، فََتْمِشي َعلَْيِه بِقَاعٍ تَطَأُُه بِأَْخفَاِفَها، َوُيؤَْتى بَِصاِحبِ الْبَقَرِ، إِذَا لَمْ 
ْيِه بِقَاعٍ، فََتنْطَُحهُ َتطَأُُه بِأَظْالِفَها، َوَتنْطَُحُه بِقُرُونَِها، َوُيؤَْتى بِصَاِحبِ الْغََنمِ، إِذَا لَْم ُيَؤدِّ حَقََّها، فََتْمِشي َعلَ َعلَْيِه بِقَاعٍ

َصاِحبِ الْكَنْزِ، فَُيَمثَّلُ لَُه ُشجَاٌع أَقَْرُع، فَال بِقُُرونَِها، َوَتطَأُُه بِأَظْالِفهَا، لَْيَس ِفيَها َجمَّاُء، َوال َمكُْسوَرةُ الْقَْرِن، َويُْؤَتى بِ
َرَواُه اْبُن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ اللَّْيِثيِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه ". َيجُِد َشيْئًا، فَُيْدِخلُ َيَدُه ِفي ِفيِه

  .َعلَْيِه َوَسلََّم، ُمْرَسال
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن : َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقَِديُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْعَمرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ - ٤٥

  ".َمْن ُنوِقَش الُْمَحاَسَبةَ َهلََك:"ِه َوَسلََّم، قَالَُمْسِلمٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ الزَُّبْيرِ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َحدَّثََنا أَُبو دَاُوَد الطََّياِلِسيُّ، : َحدَّثََنا َعقِيلُ بن َيْحَيى الطَّهَْرانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى اَألصَْبَهانِيُّ، قَالَ - ٤٦
لَْيسَ :"َحمِيِد، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالََحدَّثََنا َجرِيُر بن َعْبِد الْ: قَالَ

  ".ِمَن السُّنَِّة الصَّالةُ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الُْجُمَعِة َعلَى الْمِْنَبرِ
َحدَّثََنا َيحَْيى بن : َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن ُمَحمٍَّد النَّْهِديُّ، قَالَ: للَِّه بن أَْحَمَد بن أَُسْيدٍ اَألْصبََهانِيُّ، قَالََحدَّثََنا عَْبُد ا - ٤٧

أََمَر النَّبِيُّ َصلَّى :"قَالَ ُموَسى الطَّائِِفي، َعْن ُمْسِلمِ بن ُرَزْيقٍ الَْمْخُزوِميِّ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ،
  .الرَّطْبَةُ: وَالْقَْضُب: قَالَ". اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعمَُّه الَْعبَّاَس َيأُْمرُ بنيِه أَنْ َيحُْرثُُوا الْقَْضَب، فَإِنَّهُ َيْنِفي الْفَقَْر

  طَاُوُس بن كَْيَسانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ
أَْخبََرَنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن : َحدَّثََنا إِْسَحاُق بن َراَهَويِْه، قَالَ: ا مُوَسى بن َهاُرونَ، قَالََحدَّثََن - ٤٨

وَسى الّسينَانِيُّ، َعْن َمْعَمرٍ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ُم: َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َعْبِد اللَِّه الَْهَروِيُّ، قَالَ: بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَالَ



َمْن شَهَِر َسْيفَُه، ثُمَّ َوَضَعُه، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ الزَُّبْيرِ، قَالَ
  .َوَضَعُه، ضََرَب بِِه: َيْعنِي". فََدُمُه َهَدٌر
  بن َسْهلِ بن سَْعٍد السَّاِعِديُّ، َعنِ اْبنِ الزُّبَيْرِ الَْعبَّاُس

: َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، قَالَ: َحدَّثََنا فَُضْيلُ بن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ، وَأَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُعَمَرو الدََّمشِْقيُّ، قَاال - ٤٩
َسِمْعُت اْبَن الزُّبَْيرِ َعلَى ِمْنَبرِ َمكَّةَ، َيقُولُ ِفي : يلِ، َعنِ الَْعبَّاسِ بن سَْهلِ بن َسْعٍد، قَالََحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الَْغِس

ِمْن ذََهبٍ أََحبَّ  لَْو أَنَّ اْبَن آَدَم أُْعِطَي َواٍد:"َيا أَيَُّها النَّاُس، إِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كَانَ َيقُولُ: ُخطَْبِتِه
  ".ُتوبُ اللَُّه َعلَى َمْن َتاَبإِلَْيِه ثَانًِيا، َولَْو أُعِْطَي ثَانًِيا، أََحبَّ إِلَْيِه ثَاِلثًا، َوال يَْمُأل َجْوَف اْبنِ آَدَم إِال التَُّراُب، َوَي

  أَُبو الَْحكَمِ ِعمَْرانُ السُّلَِميُّ، َعنِ اْبنِ الزُّبَيْرِ
َحدَّثََنا ُسِفيانُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، َعْن ِعْمَرانَ : َحدَّثََنا أَُبو ُحذّْيفَةَ، قَالَ: ا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالََحدَّثََن - ٥٠

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َنبِيِذ الَْجرِّ،  َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى"أََتْيتُ اْبَن الزَُّبْيرِ، فَسَأَلُْتُه َعنِ النَّبِيِِّذ؟ فَقَالَ: السُّلَِميِّ، قَالَ
  "َوالدُّبَّاِء
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، : َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيْعقُوَب الْقَاِضي، قَالَ - ٥١

  ".نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْجَرِّ، َوالدُّبَّاِء:"ُت اْبَن الزُّبَْيرِ، فَقَالَسَأَلْ: َعْن أَبِي الَْحكَمِ السُّلَِميِّ، قَالَ
  الَْحَسُن بن يَنَّاقٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ

َحدَّثََنا بِْشُر بن السَّرِيِّ، َعْن : ْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، قَالََحدَّثََنا َي: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُعَمَرو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، قَالَ - ٥٢
لَْو كُْنتُ :"ِه َوَسلََّم، قَالَإِبَْراهِيَم بن َناِفعٍ، َعنِ الَْحَسنِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  ".ي، التََّخذُْت أََبا َبكْرٍ َخلِيال، وَلَِكْن أَِخي، َوَصاحِبِي ِفي الَْغارُِمتَِّخذًا َخلِيال غَْيَر َربِّ
  َعبِيَدةُ بن ُعَمَرو السَّلَْمانِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ

َحدَّثََنا خَاِلُد بن الَْحارِِث، : َحَجبِيُّ، قَالََحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الْ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالَ - ٥٣
بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثََنا ُشْعَبةُ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِي الَْبخَْترِيِّ، َعْن َعبِيَدةَ، َعنِ اْبنِ الزَُّبْيرِ، َعنِ النَّ: قَالَ

  ".للَِّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو كَاِذًبا، فَُغِفَر لَُهإِنَّ َرُجال َحلََف بِا:"َوَسلََّم، قَالَ
  َعْبُد اللَِّه الْبَهِيِّ َمْولَى الزَُّبيْرِ، َعنِ اْبنِ الزَُّبيْرِ

َحدَّثََنا : َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالَ َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الُْخَزاِعي اَألصَْبَهانِيُّ، قَالَ - ٥٤
َحدَّثََنا َعِليُّ بن : َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ، قَالُوا: ح َوَحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ، قَالَ. أَُبو ُنعَْيمٍ ِضرَاُر بن صَُرٍد

لَقَْد َرأَْيُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"الزَُّبْيرِ، َعنِ اْبنِ الزَُّبْيرِ، قَالََعابِسٍ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعنِ الْبَهِيِّ َمْولَى 
َزلَ، َوإِنْ كَانَ لَُيفْرِجُ َوَسلََّم سَاجًِدا، حَتَّى َجاَء الَْحَسُن بن َعِليٍّ، فََصَعَد َعلَى ظَهْرِِه، فََما أَنَْزلَُه حَتَّى كَانَ ُهَو الَِّذي َن

  ".ُه رِْجلَْيِه، فََيْدُخلُ ِمْن ذَا الْجَانِبِ، َوَيْخُرُج ِمْن ذَا الَْجانِبِ اآلَخرِلَ
َحدَّثََنا هَاُرونُ بن الُْمِغريَِة، َعْن َعْمرِو : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد، قَالَ: َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ، قَالَ - ٥٥

لََعَن فُالًنا َووَلََدهُ :"، َعْن َيزِيَد بن أَبِي زَِياٍد، َعنِ الَْبهِيِّ، َعنِ اْبنِ الزَُّبْيرِ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمبن أَبِي قَْيسٍ
  ".َعلَى َهذَا الْمِْنَبرِ

  َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرِ بن كَُريْزٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَيْرِ



َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمصَْعبِ بن ثَابٍِت : َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالَ - ٥٦
قَالَ : أََراُه َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالَ الزَُّبيْرِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحْنظَلَةَ بن قَْيسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعاِمرِ بن كَُريْزٍ،

  ".َمْن قُِتلَ ُدونَ مَاِلِه، فَُهَو شَهِيٌد:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َسِعيُد بن ُجَبْيرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ
َحدَّثََنا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفي، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاقَ : فََرجِ، قَالََحدَّثََنا أَُبو الزِّْنبَاعِ َرْوحُ بن الْ - ٥٧

َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن : َحدَّثََنا زِيَاُد بن الَْحَسنِ بن فَُراٍت، قَالَ: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن طَرِيٍف الَْبْجِليُّ، قَاال: التُّْسَترِيُّ، قَالَ
أَنَّ : كََتَب ُعْتَبةُ بن فَْرقٍَد إِلَى عَْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ َيْسَتفِْتيِه ِفي الَْجدِّ، فَكََتَب: فَُراٍت، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبيْرٍ، قَالَ َجدِّي

ونَ رَبِّي، التََّخذُْت أََبا َبكْرٍ َخِليال، َولَِكنَُّه لَْو كُْنُت ُمتَِّخذًا َخلِيال ِمْن أُمَِّتي ُد:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  .َوإِنَّ أََبا َبكْرٍ كَانَ ُيْنزِلُُه َمنْزِلَةَ الَْجدِّ". أَِخي ِفي الدِّينِ، َوَصاِحبِي ِفي الْغَارِ
  أَْحَنُف أَبُو فُرَاٍت، َعنِ اْبنِ الزُّبَيْرِ

حَْنَبلٍ، وَُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، وأمحد بن حيىي بن خالد بن حيان َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن  - ٥٨
َحدَّثََنا فُرَاُت : َحدَّثََنا مَاِلُك بن سَُعْيرِ بن الْخِْمسِ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ، أَنَّ الْفَُضْيلَ بن ِعيَاضٍ، قَالَ: الرقي، قَالُوا

 َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِفي ِحجَِّة: بن أَْحَنَف، قَالَ
َيْوُم النَّْحرِ : قَالَ"أَْحَرَم؟ فَأَيُّ َيْومٍ:"قَالَ. ذُو الِْحجَِّة: ِقيلَ"فَأَيُّ َشْهرٍ أَْحَرَم؟:"قَالَ. َمكَّةَ: قِيلَ"أَيُّ َبلٍَد أَْحَرُم؟:"الْوَدَاعِ

دَِماُؤكُْم، َوأَْموَالُكُْم حََراٌم َعلَْيكُْم إِلَى أَنْ َتلْقُوا رَبَّكُْم، :"فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم. َيْوُم الَْحجِّ اَألكَْبرِ
  ".َبلَِدكُْم َهذَا كَُحْرَمِة َيوِْمكُْم َهذَا، ِفي َشْهرِكُْم َهذَا، ِفي

  ثَُوْيُر بن أَبِي فَاِخَتةَ، َعنِ اْبنِ الزُّبَيْرِ
: َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ، َعْن ثَُوْيرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، قَالَ: َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ الْجَُمِحيُّ، قَالَ - ٥٩

  ".َهذَا َيْوُم َعاُشوَراَء، فَُصوُموُه، فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بِِصَياِمِه:"َبْيرِ، َيقُولَُسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن الزُّ
  َعْبُد اللَِّه بن شَُرْيكٍ الَْعاِمرِيُّ، َعنِ اْبنِ الزُّبَيْرِ

ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ . َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الَْوْركَانِيُّ: قَالََحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ،  - ٦٠
َسأَلُْت اْبَن ُعَمَر، :"َحدَّثََنا شَُرْيٌك، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُشرَْيٍك الَْعاِمرِيِّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، قَاال: الرَّازِيُّ، قَالَ

ُسنَّةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيتَقَدَُّم فََيطُوُف بِالَْبْيِت، : َن َعبَّاسٍ، َواْبَن الزَُّبْيرِ َعنِ الُْعْمَرِة قَْبلَ الَْحجِّ؟ قَالُواَواْب
  "فَةَ بَِيْومٍ، ثُمَّ تُهِلُّ بِالَْحجِّ، فََيكُونُ قَْد َجَمْعَت ُعْمَرةً َوَحجَّةًَوَبْيَن الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ، ثُمَّ َتِحلُّ، َوإِنْ كَانَ ذَِلَك قَْبلَ َيْومِ َعَر

  ُنَسْيرُ بن ذُْعلُوقٍ، َعنِ اْبنِ الزُّبَيْرِ
الزَُّبْيرِ َرأَى النَّاسَ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ُنَسْيرِ بن ذُْعلُوقٍ، أَنَّ اْبَن - ٦١

  ".إِنَّكُْم لَْم ُتْؤَمرُوا بِالَْمْسحِ، إِنََّما أُِمرُْتْم بِالصَّالِة:"َيْمَسُحونَ الَْمقَاَم، فََنَهاُهْم، َوقَالَ
شَُرْيٌك، َعْن ُنَسْيرِ بن ذُْعلُوقٍ،  َحدَّثََنا: َحدَّثََنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ، قَالَ - ٦٢
  ".َرأَْيُت اْبَن الزَُّبْيرِ َيطُوُف َوَعلَْيِه ِمْرطٌ لَُه:"قَالَ

  أَُبو َعْوٍن ُمَحمَُّد بن ُعبَْيِد اللَِّه الثَّقَِفيُّ،
  َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ



َحدَّثََنا َيْحَيى بن زَكَرِيَّا بن أَبِي : َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، قَالَ: قَالََحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ،  - ٦٣
كَانَ النَّاُس َيتَِّكلُ بَْعُضُهْم َعلَى :"َسِمْعُت اْبَن الزُّبَْيرِ، َيقُولُ: زَاِئدَةَ، َعْن أَبِي سَْعٍد الَْبقَّالِ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُعَبْيِد اللَِّه، قَالَ

  ]".١٩٧البقرة آية "[َوَتَزوَّدُوا فَإِنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّقَْوى: "ضٍ ِفي الزَّاِد، فَأََمَرُهمُ اللَُّه أَنْ يََتَزوَّدُوا، فَقَالََبْع
  ُزْرَعةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ اْبنِ الزَُّبيْرِ

َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ، : دَّثََنا َعْمُرو بن ُمحَمٍَّد النَّاِقُد، قَالََح: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ - ٦٤
َصفُّ :"َسِمْعُت عَْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َيقُولُ: َحدَّثََنا ُزْرَعةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ: َحدَّثََنا الَْعالُء بن صَاِلحٍ، قَالَ: قَالَ

  ".، َوَوْضُع الَْيِد َعلَى الَْيِد ِفي الصَّالِة، ِمَن السُّنَِّةالْقََدَمْينِ
  َعاِمٌر الشَّْعبِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ

َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  :َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ - ٦٥
َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ َوُهوَ : بن فَُضْيلٍ، َوأَْحَمدُ بن َبِشريٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن َعاِمرٍ الشَّعْبِيُّ، قَالَ

  ".اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحكََم، َوَما َولََد لَلََعَن َرُسولُ"َوَربِّ َهِذِه الْبِْنَيِة،:"َيطُوُف بِالْكَْعبَِة، َوُهَو َيقُولُ

َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك الْجَْنبِيُّ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعَبْيٍد الُْمحَارِبِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن َسنَّاٍن، قَالَ - ٦٦
َوَربِّ َهذَا الَْبْيِت الَْحَرامِ، :"، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، أَنَُّه قَالَ َوُهَو َعلَى الِْمْنبَرِإِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد

  ".ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَوالَْبلَدِ الْحََرامِ، إِنَّ الَْحكَمَ بن أَبِي الَْعاصِ وََولَِدِه َملُْعوُنونَ َعلَى ِلَساِن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
َحدَّثََنا اْبُن فُضَْيلٍ، َعنِ اْبنِ : َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِدينٍ الِْمْصرِيُّ، قَالَ - ٦٧

َيلَْعُن الَْحكََم، : َهُد لََسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَْش: ُشْبُرَمةَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، قَالَ
  ".َوَما َولََد

  َعْبُد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ
: َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحمَّاٍد، قَالَ: لرَّحِيمِ َصاِعقَةٌ، قَالََحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد ا: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ، قَالَ ٨

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا أَُبو ُعَواَنةَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، قَالَ
  ."الُْمْسَتشَاُر ُمْؤَتَمٌن:"َوَسلََّم

  َيحَْيى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحاِطبٍ، َعنِ اْبنِ الزَُّبيْرِ

: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن بِشْرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَالَ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، قَالَ - ٦٩ -
لَمَّا َنَزلَْت َعلَى : َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َحاِطبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَمَرو، قَالَ

الزمر آية "[بِّكُْم َتخَْتِصُمونَإِنََّك َميٌِّت وَإِنَُّهْم َميِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِعْنَد َر: "َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
نََعْم، لَُيكَرَُّر َعلَْيكُْم ذَِلَك، َحتَّى ُيَردَّ إِلَى كُلِّ ِذي :"أَُيكَرَُّر َعلَْيَنا َما كَانَ بَْيَنَنا ِفي الدُّْنَيا؟ قَالَ: قَالَ الزَُّبْيُر]. - ٣٠٣١
  .لََشِديٌد َواللَِّه، إِنَّ اَألْمَر: قَالَ الزَُّبْيُر". َحقٍّ َحقَُّه

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرِو : َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَالَ - ٧٠
ثُمَّ لَُتْسأَلُنَّ َيْومَِئٍذ َعنِ : "لَمَّا َنَزلَْت: قَالَبن َعلْقََمةَ، َعْن َيْحَيى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َحاِطبٍ، َعنِ اْبنِ الزَُّبيْرِ، 

الَْماُء، : َيا َرُسولَ اللَِّه، أَيُّ نَُعْيمٍ ُنسْأَلُ َعْنُه، َوإِنََّما ُهَما اَألْسوََداِن: قَالَ الزَُّبْيُر بن الَْعوَّامِ]. ٨التكاثر آية "[النَّعِيمِ
  "َسَيكُونُأََما إِنَّ ذَاكَ :"َوالتَّْمُر؟ قَالَ

  ُسلَْيَمانُ بن َعِتيقٍ، َعنِ اْبنِ الزَُّبيْرِ



َحدَّثََنا سُفَْيانُ بن : َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعبَْيٍد التُّسَْترِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ الدِّيَباجِيُّ التُّسَْترِيُّ، قَالَ - ٧١
َسِمْعُت َرسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ْن ُسلَْيَمانَ بن َعِتيقٍ، َسِمَع اْبَن الزَُّبْيرِ، قَالَُعَيْيَنةَ، َعْن َزياِد بن سَْعٍد، َع

  ".َصالةٌ ِفي الَْمْسجِدِ الْحََرامِ أَفَْضلُ ِمْن أَلِْف َصالٍة ِفيَما سَِواُه ِمَن الَْمسَاجِِد:"َيقُولُ
  ْبنِ الزَُّبيْرُِسلَْيَمانُ بن زِيَاٍد، َعنِ ا

: ، قَالَ....َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد: َحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه بن َبكْرٍ السَّرَّاُج الَْعْسكَرِيُّ، قَالَ - ٧٢
أَكَلَْنا َمَع َرُسولِ اللَِّه :"اٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، قَالََحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ بن فََضالَةَ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن زَِي

  ".ا بِالَْحَصىَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيوًما ِشَواًء وََنْحُن ِفي الَْمْسجِِد، فَأُِقيَمِت الصَّالةُ، فَلَْم َنَزْد أَنْ َمَسْحَن
  نِ الزَُّبيْرَِعْبُد اللَِّه بن دِيَنارٍ، َعنِ اْب

َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َجعْفَرٍ الْخَرَّاُز الرَّازِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٣
لَْيَس مِنَّا َمْن َحَملَ َعلَْيَنا :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََخاِلٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ، َعنِ اْبنِ الزَُّبْيرِ، َعنِ النَّبِيِّ َص

  ".السِّالَح
  أَُبو الزَُّبْيرِ ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمٍ الَْمكِّيُّ،

  َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ

َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ، : دَّثََنا َيْعقُوبُ بن إِبَْراهِيَم الدَّْورَِقيُّ، قَالََح: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم اَألْصَبهَانِيُّ، قَالَ - ٧٤
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُدُبرَ :"َسِمْعُت اْبَن الزَُّبْيرِ، َيقُولُ: َعْن َحجَّاجٍ الصَّوَّاِف، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ، قَالَ

لَُّه، ُمْخِلِصَني لَهُ ال إِلََه إِال اللَُّه، ال َنعَْبُد إِال إِيَّاُه، أَْهلُ النِّْعَمِة، َوالْفَْضلِ، َوالثََّناِء الَْحِسنِ، ال إِلََه إِال ال:"قُولُالصَّالِة، َي
  ".الدِّيَن، َولَْو كَرِهَ الْكَاِفُرونَ

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا آَدُم، قَالَ: ِليُّ، وَأَُبو ُزْرَعةَ َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو، قَاالَحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْقَالنِِسيُّ الرَّْم - ٧٥
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : َحفُْص بن َمْيَسَرةَ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن أَبِي الزَُّبيْرِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، قَالَ

ال إِلَهَ إِال اللَُّه َوْحَدُه ال شَرِيَك لَُه، لَُه الُْملُْك َولَُه الْحَْمُد، َوُهَو :"ِه َوَسلََّم، َيقُولُ ِعْندَ انِْقَضاِء َصالِتِه قَْبلَ أَنْ َيقُوَمَعلَْي
النِّْعَمةُ َولَُه الْفَْضلُ، َولَُه الثََّناُء الَْحِسُن، ال إِلََه إِال  َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر، ال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه، ال َنْعُبدُ إِال إِيَّاُه، لَُه

  ".اللَُّه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن

ْيِد اللَِّه َحدَّثََنا ُجَناَدةُ بن َسلْمٍ، َعْن ُعَب: َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٦
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َسِمْعُت عَْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َيقُولُ: بن ُعَمَر، َعْن َناِفعٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمٍ أَبِي الزَُّبيْرِ، قَالَ
ال إِلََه إِال اللَُّه، َوْحَدُه ال َشرِيَك :"قُوَم، َيْرفَعُ بِذَِلكَ َصْوَتُهاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ ِفي ُدُبرِ الصَّالِة، إِذَا َسلََّم قَْبلَ أَنْ َي

إِال إِيَّاُه، لَُه النِّْعَمةُ، َولَهُ لَُه، لَُه الُْملُْك َولَُه الْحَْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه، ال َنعُْبُد 
َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ". لَُه الثََّناُء الَْحِسُن، ال إِلََه إِال اللَُّه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن، َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَالْفَْضلُ، َو

لَِّه بن سَاِلمٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن أَْخَبرََنا َيْحَيى بن َعْبِد ال: َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَبِي، قَالَ: ِمقْالصٍ، قَالَ
صِ بن َمْيَسرَةَ، َعْن ُموَسى بن أَبِي الزَُّبيْرِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَ َحِديِث حَفْ

َحدَّثََنا ُجَناَدةُ بن سَلْمٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن : َحدَّثََنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، قَالَ: ازِيُّ، قَالََحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّ. ُعقَْبةَ
ْحَمنِ بن َسلْمٍ، َحِديِث َعْبِد الرَّ ُعَمَر، َعْن أَبِي الزَُّبيْرِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَ



  .َناِفٌع، َوُهَو الصَّوَاُب: َولَْم ُيذْكَْر
  أَُبو ذُْبَيانَ َخِليفَةُ بن كَْعبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ

ُنَس، َعْن َجْعفَرِ بن َحدَّثََنا ِعيَسى بن ُيو: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسْهلٍ اَألهَْوازِيُّ، قَالَ - ٧٩
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َخطََبَنا عَْبُد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، فَقَالَ: َحدَّثَنِي َخِليفَةُ بن كَْعبٍ، قَالَ: َمْيُموٍن الَْبْصرِيِّ، قَالَ

  ".ي اآلِخَرِةَمْن لَبِسَ الْحَرِيَر ِفي الدُّْنَيا لَْم َيلَْبْسُه ِف:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  ثَابِتٌ الُْبَنانِيُّ، َعنِ اْبنِ الزُّبَيْرِ

َحدَّثََنا أَبِي، َعْن : َحدَّثََنا ِفطُْر بن َحمَّادِ بن َواِقٍد الصَّفَّاُر، قَالَ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق الُتسْتري، قَالَ - ٨٠
َمْن لَبِسَ الْحَرِيَر ِفي الدُّْنَيا لَْم َيلَْبْسُه ِفي :"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه، َيقُولُ: رِ، فَقَالَخَطََبَنا َعْبُد اللَِّه بن الزُّبَْي: ثَابٍِت، قَالَ
  ".اآلِخَرِة

َحدَّثََنا اْبنُ : ، قَالََحدَّثََنا ُعَبْيُد بن غَنَّامٍ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ - ٨١َعْبُد الْعَزِيزِ بن أُسَْيٍد، َعنِ اْبنِ الزُّبَْيرِ 
َسِمْعتُ : أَفِْتَنا ِفي َنبِيِذ الَْجرِّ؟ فَقَالَ: قَالَ َرُجلٌ الْبنِ الزَُّبْيرِ: ُعلَيَّةَ، َعْن َسِعيِد بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن أَُسْيٍد، قَالَ

  ".يذِ الَْجرَِّينَْهى َعْن َنبِ:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أَُبوَعاِمرٍ ُسلَْيُم بن َعاِمرٍ، َعنِ اْبنِ الزُّبَيْرِ

: َحدَّثََنا ُسوَْيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَالَ - ٨٢
َما :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، قَالََحدَّثََنا ثَابُِت بن َعْجالنَ، َع

  "ِمْن َصالٍة َمفْرُوَضٍة، إِال َوَبْيَن َيدَْيَها َركَْعَتاِن

َحدَّثََنا سَُوْيدُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن ثَابِِت بن : بن َبْحرٍ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق، قَالَ - ٨٣
  ]".٤٨القصص آية "[قَالُوا ِسْحَراِن تَظَاَهرَا: "َسِمْعُت اْبَن الزُّبَْيرِ َيقَْرأُ َهِذِه اآليَةَ: َعْجالنَ، َعْن ُسلَْيمِ بن َعاِمرٍ، قَالَ

  لزَُّبيْرُِسهَْيلُ بن ذَكَْوانَ، َعنِ اْبنِ ا
َحدَّثََنا يَزِيدُ بن : َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن ُعقَْبةَ الشَّْيبَانِيُّ، قَالَ - ٨٤

إِنَّ اْبَن َعبَّاسٍ ُيِحلُّ الُْمْتعَةَ، :"ْيرِ َيخْطُُب، فَقَالََسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن الزَُّب: َحدَّثََنا ُسَهْيلُ بن ذَكَْوانَ، قَالَ: َهاُرونَ، قَالَ
  ".َوِهَي حََراٌم ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه

  َوْهُب بن كَْيَسانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ
َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعْن ُمَحمَّدِ : اِميُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَصرُِّف بن ُعَمَرو الَْي: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٨٥

كُلَّ :"َصلَّى بنا َعْبُد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ َيْوَم ِعيٍد، ثُمَّ َخطََب بَْعَد الصَّالِة، ثُمَّ قَالَ: بن إِْسحَاَق، َعْن َوْهبِ بن كَْيَسانَ، قَالَ
  ".ْيِه َوَسلََّم غَيََّر فُالنٌ، حَتَّى الصَّالةَُسنَِّة َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

َحدَّثََنا َسلََمةُ بن الْفَْضلِ، َعْن ُمَحمَّدِ : َحدَّثََنا ُيوُسُف بن ُموَسى الْقَطَّانُ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن نَاجَِيةَ، قَالَ - ٨٦
ُد اللَِّه بن ُعْتَبةَ إِلَى اْبنِ الزَُّبْيرِ، َوكَانَ اْسَتْعَملَُه َعلَى الْعَِراقِ َيسْأَلُُه كََتَب َعْب: بن إِْسحَاَق، َعْن َوْهبِ بن كيَسانَ، قَالَ

". لِياللَْو كُْنُت مُتَِّخذًا َخِليال التََّخذُْتُه َخ:"إِنَّ الَِّذي قَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ الَْجدِّ؟ فَكََتَب إِلَْيِه
  .َجَعلَ الَْجدَّ أًَبا َيُجوزُ إِلَْيهِ الْمَالُ
  ُسَبْيٌع السَّلُوِليُّ، َعنِ اْبنِ الزَُّبيْرِ



: َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن الْخَطَّابِ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد الَْمكِّيُّ، وَالَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، قَاال - ٨٧
نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه دَّثََنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن ُسَبْيعٍ السَّلُوِليُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعنِ الَح

َصْنَعاَء، َوَصاِحُب الَْيَماَمِةإِنَّ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة ثَالِثَني كَذَّابًا، ِمْنُهمُ اَألْسَوُد الَْعْن:"َوَسلََّم، قَالَ َحدَّثََنا َعْبدُ ". ِسيُّ صَاِحبُ 
َحدَّثَنِي أَبِي، : َحدَّثََنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئدَةَ، قَالَ: َحدَّثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، قَالَ: الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ

  .بَْيعٍ السَّلُوِليِّ، َعنِ اْبنِ الزَُّبيْرِ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُهَعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن ُس
  أَُبو الَْوْرِد، َعنِ اْبنِ الزَُّبيْرِ

: ةَ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ بن يَزِيَد، قَالََحدَّثََنا اْبُن لَهِيَع: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، قَالَ: َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، قَالَ - ٨٩
بِْسمِ اللَِّه َوبِاللَِّه، :"َتشَهََّد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِمْعُت عَْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َيقُولُ: َسِمْعُت أََبا الَْوْرِد، َيقُولُ

لطَّيِّبَاُت الصَّلَوَاُت، أَْشَهدُ أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه َوْحَدُه، وَأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه، َخْيرِ اَألْسَماِء، التَِّحيَّاُت ِللَِّه ا
َمةُ اللَِّه، السَّالُم َعلَْيَنا  َوَرْحأَْرَسلَُه بِالَْحقِّ َبشًِريا وََنِذيًرا، َوأَنَّ السَّاَعةُ آِتَيةً ال َرْيَب ِفيهَا، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ

  .َهذَا ِفي الرَّكَْعَتْينِ اُألولََيْينِ". َوَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلحَِني، اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َواْهِدنِي
  ُمَحمَُّد بن أَبِي َيحَْيى اَألْسلَِميُّ، َعنِ اْبنِ الزَُّبيْرِ

: َحدَّثََنا الْفُضَْيلُ بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، قَالَ: الَْعطَّاُر، قَالَ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ - ٩٠
فَْرغَ ِمْن َصالتِِه، َرأَْيُت َعْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َوَرأَى َرُجلًا َراِفًعا َيَدْيِه َيْدُعو قَْبلَ أَنْ َي: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َيحَْيى، قَالَ

  ".إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيكُْن َيْرفَُع َيَدْيِه، َحتَّى َيفَْرغَ ِمْن َصالِتِه:"فَلَمَّا فََرغَ ِمْنَها، قَالَ
  رِجَالٌ غَْيُر ُمَسمَّْيَن، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَيْرِ

َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن قَْرمٍ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَالَ: ْيُد بن غَنَّامٍ، قَالََحدَّثََنا ُعَب - ٩١
لَْوال أَنْ :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الِْحجَازِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى ال

  "أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي َألَمرُْتُهْم بِالسَِّواِك عِْنَد كُلِّ َصالٍة
ِسَناِن بن  َحدَّثََنا أَُبو ُعَوانَةَ، َعْن: َحدَّثََنا خَاِلدُ بن ُيوُسَف السَّمِْتيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى السَّاجِيُّ، قَالَ - ٩٢

لَْوال أَنْ أَُشقَّ َعلَى :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َحبِيبٍ، َعْن َرُجلٍ َحدَّثَُه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، قَالَ
  ".أُمَِّتي ألََمْرتُُهْم بِالسَِّواِك ِعْنَد كُلِّ َصالٍة

  للَِّه بن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَماَما أَسَْنَد َعْبُد ا

َحدَّثََنا اْبُن اَألْشَعِث، َعنِ الَْهْيثَمِ أَبِي : َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْهيْثَمِ الُْمَؤذِّنُ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالَ - ٩٣
دِ بن َعمَّارٍ اَألْنصَارِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ُمَحمٍَّد السُّلَِميِّ، َعْن ُمَحمَّ

َصَرفَ اللَُّه َعْنُه إِذَا َبلَغَ الَْمْرُء الُْمْسِلمُ َخْمِسَني َسَنةً، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َبكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ
ْبِعنيَ َسَنةً الُْجُنونَ، وَالُْجذَاَم، َوالَْبَرَص، فَإِذَا َبلَغَ ِستَِّني َسَنةً َرَزقَُه اللَُّه اإلَِناَبةَ إِلَْيِه، فَإِذَا َبلَغَ َس: ثَالثَةَ أَنْوَاعٍ ِمَن الَْبالِء

غَ ِتسِْعَني َسَنةً غَفََر اللَُّه لَُه ذَْنَبُه َما تَقَدََّم ِمْنُه َوَما َتأَخََّر، َوكَانَ أَِسريَ اللَِّه ِفي ُمِحَيْت َسيِّئَاُتُه، َوكُِتَبتْ َحَسنَاُتُه، فَإِذَا َبلَ
  ".اَألْرضِ، َوَشفََع ألَْهلِ بَْيِتِه

  َعْبُد اللَِّه بن أَبِي أَُميَّةَ بن الُْمِغَريةِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر بن َمْخُزومٍ



لَمَ َيْوَم الْفَْتحِ، لَِقَي النَّبِيَّ َسلََمةَ ألَبِيَها أُمُُّه َعاِتكَةُ بنُت َعْبِد الُْمطَِّلبِ َعمَُّه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَْس أَُخو أُمِّ
  .ِئِف َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الطَّرِيقِ، فَأَْسلََم، َواسُْتشْهَِد َيْوَم الطَّا

َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ : َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن الْعَزِيزِ، قَالَ: َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، قَالَ - ٩٤
أَخَْبرَنِي َعْبُد اللَِّه بن أَبِي : لرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعْرَوةَ بن الزُّبَْيرِ، قَالََحدَّثََنا َعْبُد ا: الْهَاِشِميُّ، قَاال

  ".ِه، ُمَخاِلفًا َبْيَن طََرفْيِهبِأَنَُّه َرأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ِفي َبْيتِ أُمِّ َسلََمةَ ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد ُملَْتحِفًا :"أَُميَّةَ
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِبَْراِهيمَ بن َسْعٍد، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّى، قَالَ - ٩٥

َرأَْيُت َرسُولَ :"ْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَُميَّةَ الَْمْخُزوِميِّ، قَالَأَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َع
  ".اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيتِ أُمِّ َسلََمةَ، ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد، ُمخَاِلفًا َبْيَن طََرفَْيِه

  ثَةَ بن النُّْعَماِن اَألْنصَارِيَُّما أَسَْنَد َعْبُد اللَِّه بن َحاَر

َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، َوَحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد الَْعطَّارُ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، قَالَ - ٩٦
َحدَّثَنِي إِْسحَاُق بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَلَْحةَ التَّيِْميُّ، قَالَ: اِميُّ، قَالََحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن الْمُْنِذرِ الِْحَز: الَْمكِّيُّ، قَالَ

لَمَّا أَنْ قَِدَم َصفَْوانُ بن : الَإِبَْراهِيَم بن َعْبِد اللَِّه بن حَارِثَةَ بن النُّْعَمانِ اَألْنصَارِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن حَارِثَةَ، قَ
َعلَى َمْن :"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَُميَّةَ بن َخلٍَف الْجَُمِحيُّ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا

  ".رَْيشٍ ِلقُرَْيشٍ ُحبانََزلَْت َعلَى أََشدِّ قُ:"نََزلُْت َعلَى الْعَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ"َنزَلَْت َيا أََبا َوْهبٍ؟
  َعْبُد اللَِّه بن أَُنْيسٍ اَألْنصَارِيُّ

  .َوُهَو الَِّذي َبَعثَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ُسفَْيانِ الُْهذَِليِّ، فَقََتلَُه
  َما أَسَْنَد َعْبُد اللَِّه بن أُنَْيسٍ األَْنَصارِيُّ

  ِد اللَِّه األَْنصَارِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَُنْيسٍَجابِرُ بن َعْب

َحدَّثََنا َعْبدُ : َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ، َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالَ - ٩٧
َحدَّثََنا َشيَْبانُ بن فَرُّوخٍ، : َوَحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، قَالَ اللَِّه بن َرَجاٍء الُْغدَانِيُّ،

يلٍ، أَنَّ َجابَِر بن َعْبِد َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َعِق: َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعْبِد الَْواَحِد، قَالَ: َحدَّثََنا َهمَّاٌم، قَالَ: قَالُوا
ى اللَُّه َبلََغنِي َعْن َرُجلٍ ِمَن أَْصحَابِِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحِديثٌ، َسِمَعُه ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّ: اللَِّه َحدَّثَُه، قَالَ

مُوَت، أَْو أَمُوَت قَْبلَ أَنْ أَْسَمَعُه، فَاْبَتْعُت َبعًِريا، فََشَدْدُت َعلَْيِه َرْحِلي، ثُمَّ َعلَْيِه َوَسلََّم، َولَْم أَْسَمْعُه ِمْنُه، فََخِشيُت أَنْ َي
رُ َجابِ: ْنُت َعلَْيِه، فَقُلُْتِسْرُت َعلَْيِه َشهًْرا، َحتَّى قَِدْمتُ الشَّاَم، فَأََتْيُت عَْبَد اللَِّه بن أُنَْيسٍ اَألْنصَارَِي، فَقُْمُت، فَاْسَتأْذَ

َحِديثًا َبلََغنِي أَنََّك َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قُلَْت: بن َعْبِد اللَِّه، فََخَرَج َعلَيَّ، فََعاَنقَنِي َوَعاَنقْتُُه، قَالَ
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : لَقَا. َوَسلََّم ِفي الَْمظَاِلمِ، َخِشيُت أَنْ َتمُوَت، أَْو أَمُوَت قَْبلَ أَنْ أَْسَمَعُه

لَْيَس َمعَُهْم :"َما ُبْهًما؟ قَالَ: قُلُْت: قَالَ". عَُراةً حُفَاةً غُْرال ُبْهمًا"، َوأَْوَمأَ بَِيِدِه قَِبلَ الشَّامِ،"َيْحُشُر اللَُّه الِْعَباَد:"َيقُولُ
  أََنا الَْمِلُك الدََّيانُ، ال َيْنَبِغي َألَحٍد ِمْن أَْهلِ: ْوٍت َيْسَمُعُه َمْن َبُعَد كََما َيْسَمُعُه َمْن قَُرَبَشْيٌء، فَُيَناِدي ُمَناِدي بَِص

َما َنأِْتي ُعَراةً غُْرال َوكَْيَف، َوإِنَّ: قُلُْت: ، قَالَ"الَْجنَِّة َيْدُخلُ الَْجنَّةَ، َوأََحٌد ِمْن أَْهلِ النَّارِ َيطْلُُبُه بَِمظْلََمٍة حَتَّى اللَّطَْمٍة
  "الَْحَسَناُت َوالسَّيِّئَاُت:"ُبْهًما؟ قَالَ

َحدَّثََنا َعِليُّ بن ثَابِتٍ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّبَّاحِ الَْجْرَجرَاِئيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَالَ - ٩٨



: قَالَزِعِ بن َناِفعٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َجابِرِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أُنَيِسٍ، الْجَْزرِيُّ، َعنِ الْوَا
أََنا َيا َرسُولَ : فَقُلُْت لَُه". نِيَمْن ِلُسفَُيانَ الُْهذَِليُّ؟ يَْهُجونِي، وََيْشُتمُنِي، َوُيؤِْذي:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َما تُرِيُد؟ : أَْيَن ُسفَْيانُ؟ فَأطْلََع إِلَْيِه ُمطَِّلًعا ِمْن أَْهِلُه، فَقَالَ: اللَِّه، اْبَعثْنِي لَُه، فََبَعثَُه لَُه، فَلَمَّا أَتَاُه لَْيال، َدَخلَ َدارَُه، فََناَدى
أُرِيُد أَنْ تَْهبِطَ إِلَيَّ، فَإِنَّ ِعْنِدي ِدْرٌع : َما ُترِيُد؟ قَالَ: لَْيطَِّلْع َعلَيَّ، فَاطَّلََع إِلَْيِه سُفَْيانُ، فَقَالَأُرِيدُ ُسفَْيانَ، فَُمُروُه فَ: قَالَ

ا، فََخَرَج َمَعُه، فََسلَّ َسْيفَُه، َها َهِذِه فَاْهبِطْ إِلَيَّ بِقَِباِئِك، فَاخُْرْج َمِعي أُرِيكََه: فَأَْيَن ِهَي؟ قَالَ: أُرِيُد أَنْ أُرَِيكَهَا، قَالَ
ْخبََرُه بِأَنَُّه قَْد قََتلَُه، َوَمَع َرُسولِ فََضَرَبُه حَتَّى بََرَد، ثُمَّ أَقَْبلَ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي الَْمجِْلسِ، فَأَ

َتَخصَّرْ بَِهِذِه، فَإِنَّ الْمَُتَخصِّرِيَن َيْوَم الِْقَياَمِة قَِليلٌ، :"َصا يََتَخصَُّر بَِها، فََناَولََها إِيَّاُه، ثُمَّ قَالَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َع
  فَلَْم َتَزلْ ِعْنَدهُ َحتَّى مَاَت فَُدِفَنْت

  ".َمَعُه
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن َعْوٍن، قَالَ: ثََنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، قَالََحدَّ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِليُّ، قَالَ - ٩٩

نَّ أََباُه َحدَّثَُه، َعْن أُمِِّه إِبَْراهِيُم بن إِْسَماعِيلَ بن َمَجمِّعٍ، َعْن إِْبَراهِيَم بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك، أَ
لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْبِد اللَِّه بن أَُنْيسٍ، أَنََّها َحدَّثَْتُه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ، أَنَّ الرَّْهطَ الَِّذيَن َبَعثَُهْم َرسُوبنِت 

عَْبُد اللَِّه بن أَُنْيسٍ، َوأَُبو قَتَاَدةَ، َوَحِليفٌ لَُهْم، َعْبدُ اللَِّه بن َعِتيٍك، َو: َوَسلََّم إِلَى َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الُْحقَْيقِ لََيقُْتلُوُه
َخارِجٍ، قَالَتِ اْمرَأَةُ اْبنِ أَبِي َوَرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ، وَأَنَُّهْم قَِدمُوا َخيَْبَر لَْيال، فََعَمدَْنا إِلَى أَْبوَابِهِْم ُنْغِلقَُها َعلَْيهِْم ِمْن 

افَْتِحي، فَفََتَحْت، فََدَخلُْت أََنا، َوَعْبدُ اللَِّه بن َعِتيٍك، فَقَالَ َعْبدُ : َصْوُت َعْبدِ اللَِّه بن َعِتيٍك، قَالَإِنَّ َهذَا لَ: الُْحقَْيقِ
، "لِ النَِّساِء، وَالْوِلَْداِنَنْهيَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن قَْت"ُدوَنَك، فَذَهَْبُت َألْضرَِبَها بِالسَّْيِف، فَأَذْكُُر: اللَِّه

َهذَا عَْبُد اللَِّه بن أُنَْيسٍ اَألْنصَارِيُّ، َولَْيَس بِالْجُْهنِيِّ، َهذَا َعْبدُ اللَِّه بن أَُنْيسٍ : قَالَ َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ. فَأَكُفُّ َعْنَها
  .اَألْنصَارِيُّ الَِّذي َرَوى َعْنُه جَابُِر بن َعْبِد اللَِّه

َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َوْهبٍ الَْعالُف، قَالَ: َحدَّثََنا َبكْرُ بن أَْحَمَد بن ُمقْبِلٍ الَْبْصرِيُّ، قَالَ - ١٠٠
كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن َعْبِد اللَِّه  َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُعَمَرانَ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن ُحوَْيَصةَ، َعنِ اْبنِ: ُمَحمٍَّد الزُّهْرِيُّ، قَالَ

ضََرَب الُْمْستَنُِري بن رَِزامٍ الَْيُهوِديُّ َوْجهِي بِِمخَْرشٍ َمْن َشْوَحٍط، فََشجَّنِي َمْنقَلَةً، أَوْ :"بن أُنَْيسٍ األَْنَصارِيِّ، قَالَ
  ".َسلََّم، فَكََشَف َعْنهَا، َوَتفَلَ ِفيَها فََما آذَانِي مِْنَها َشْيٌءَمأُْموَمةً، فَأََتْيُت بَِها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  ُمَحمَُّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَُنْيسٍ اَألْنصَارِيِّ

َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمَحمَّدٍ : َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، قَالَ - ١٠١
قَالَ َرسُولُ : قَالَ َعْبدُ اللَِّه بن أَُنيِسٍ: الدََّراَورِْديُّ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن الَْهاِد، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقَُرِظيُّ، قَالَ

: َعْبُد اللَِّه، فَقُلُْت: قَالَ"ِلي ِمْن َخاِلِد بن نَُبْيحٍ َرُجلٍ ِمْن ُهذَْيلٍ، َوُهَو َيْوَمِئذٍ بُِعَرَنةَ؟ َمْن:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما
ْجُت َحتَّى لَقِيُتُه َوالَِّذي أَكْرََمَك، َما ِهْبُت َشْيئًا قَطُّ، فَخََر: ، فَقُلُْت"لَْو رَأَْيَتُه ِهْبَتُه:"أََنا َيا َرسُولَ اللَِّه، اْنَعْتهُ ِلي، فَقَالَ

الَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بِجَِبالِ ُعَرَنةَ قَْبلَ أَنْ َتغِيَب الشَّْمُس، فَلَِقيُتُه، فَُرِعْبُت ِمْنُه، فََعرِفُْت ِحنيَ ُرِعْبُت ِمْنُه الَِّذي قَ
فََخَرْجُت ِفي أَثَرِِه، : نََعْم، فَالَْحْق بِي، قَالَ: ِمْن َمبِيٍت؟ قَالََباِغي َحاجٍَة، فََهلْ : َمنِ الرَُّجلُ، فَقُلُْت: َوَسلََّم، فَقَالَ

السَّْيِف، ثُمَّ غَِشيُت الَْجَبلَ فََصلَّْيُت الَْعْصَر َركْعََتْينِ َخِفيفََتْينِ، ثُمَّ َخَرْجُت، َوأَْشفَقُْت أَنْ يََرانِي، ثُمَّ لَِحقُْتُه فَضََرْبُتُه بِ
". َبْرُتهُ الَْخبََرى إِذَا ذََهَب النَّاُس خََرْجُت، َحتَّى قَِدْمُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ فَأَْخَولََجْمتُُه، َحتَّ



صَّرْ بَِهِذِه حَتَّى َتلْقَانِي بَِها َيْوَم الِْقَيامَِة، َتَخ: فَأَْعطَاُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَخصََّرةً، فَقَالَ:"قَالَ ُمَحمَُّد بن كَْعبٍ
  فَلَمَّا ُتُوفَِّي َعْبُد اللَِّه بن أَُنْيسٍ أََمَر بِهَا، فَُوِضَعْت َعلَى: قَالَ ُمَحمَّدُ بن كَْعبٍ". َوأَقَلُّ النَّاسِ َيْومَِئٍذ الْمَُتَخصُِّرونَ

  .َمَعُهَبطْنِِه، َوكُفَِّن َعلَْيَها، َوُدِفَنْت 
  َعْبُد اللَِّه بن أَُنْيسِ بن َحَرامٍ الُْجهَنِيُّ

  كَانَ َيْنزِلُ الَْمِديَنةَ، َوُهَو َحِليفٌ ِلبَنِي َنابِي بن َعْمرِو بن َسَواٍد َعقَبِيٌّ
  ِعيَسى بن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ، َعْن أَبِيِه

، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن ِعيَسى بن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ - ١٠٢
  ".أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمََرُه بِلَْيلَِة ثَالٍث َوِعشْرِيَن"أُنَْيسٍ، َعْن أَبِيهِ،

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، : َبْوِسيُّ، وَإِبَْراِهيمُ بن ُمَحمَِّد بن َبرَّةَ الصَّْنعَانِيَّاِن، قَاالَحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعْبِد اَألْعلَى الْ - ١٠٣
أََتى ِقْرَبةً،  رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن ِعيَسى بن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  "فََخنَّثَهَا، فََشرَِب َوُهَو قَاِئٌم
  َضْمَرةُ بن َعْبِد اللَِّه بن أَُنْيسٍ، َعْن أَبِيِه

َعْبدِ َحدَّثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن ُبكَْيرِ بن : َحدَّثََنا َيحَْيى بن كَِثريٍ النَّاجِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَالَ - ١٠٤
َسِمْعتُ أَبِي ُيَخبُِّر، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسأَلُْت َضْمَرةَ بن َعْبِد اللَِّه بن أَُنْيسٍ َعْن لَْيلَةُ الْقَْدرِ، فَقَالَ: اللَِّه، قَالَ

  ".َتَحرَّْوَها لَْيلَةَ ثَالٍث َوِعشْرِيَن:"َوَسلََّم، قَالَ

َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ُسلَْيَمانَ النَُّمْيرِيُّ، : َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبدَةَ، قَالَ: هِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، قَالََحدَّثََنا إِبَْرا - ١٠٥
لنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َما قَالَ ا: قُلُْت ِلَضْمَرةَ بن َعْبدِ اللَِّه بن أَُنْيسٍ: َحدَّثََنا ُبكَْيُر بن ِمْسَمارٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ: قَالَ

اْنزِلْ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، ُمرْنِي بِلَْيلٍَة أَْنزِلُ ِفيهَا، قَالَ: كَانَ أَبِي صَاِحَب َباِدَيٍة، فَقَالَ: َوَسلََّم ألَبِيَك ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ؟ قَالَ
  ".اطْلُْبَها ِفي الَْعْشرِ األََواِخرِ:"فَلَّما َولَّى، قَالَ: ، قَالَ"لَْيلَةَ ثَالٍث َوِعشْرِيَن

َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُعلَيَّةَ، : َحدَّثََنا ُمؤَمِّلُ بن ِهَشامٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َصاِلحِ بن الَْولِيِد النَّْرِسيُّ، قَالَ - ١٠٦
َيا َرسُولَ : قُلُْت: اِهيَم، َعنِ اْبنِ َعْبِد اللَِّه بن أَُنْيسٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَأَخَْبرَنِي ُمَحمَُّد بن إِبَْر: َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، قَالَ

ْيلَةَ انْزِلْ لَ:"َمْسجِِد أَُصلِّي ِفيِه، قَالَاللَِّه، إِنِّي أَكُونُ بِالرَّاِحلَِة، َوأََنا بِحَْمِد اللَِّه أَُصلِّي بَِها، فَُمرْنِي بِلَْيلٍَة أَْنزِلَُها ِلَهذَا الْ
  ".ثَالٍث َوِعشْرِيَن

: َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى، قَالَ: َحدَّثََنا َعيَّاُش بن الْوَِليِد الرَّقَّاُم، قَالَ: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، قَالَ - ١٠٧
: ارِسِ التَّْيِميِّ، َعنِ اْبنِ َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه قَالََحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن إِبَْراِهيمَ بن الَْح

، ذَا الشَّْهرِ أَْنزِلَُها إِلَى الَْمْسجِِدَيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّا َنكُونُ ِفي َبادَِيِتَنا، َوأََنا بَِحْمدِ اللَِّه أَُصلِّي بَِها، فَأََمرَنِي بِلَْيلٍَة ِمْن َه
ْحَبْبَت أَنْ انْزِلْ لَْيلَةَ ثَالٍث َوِعْشرِيَن فََصلَِّها، َوإِنْ أَْحَبْبَت أَنْ َتْستَِتمَّ إِلَى آِخرِ الشَّْهرِ فَافَْعلْ، َوإِنْ أَ:"َوأُصَِّلي ِفيِه، فَقَالَ
  ".فَاْصَنْع.... َتْرجَِع إِلَى أَْهِلَك

  يِهبِاللُ بن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ، َعْن أَبِ
َحدَّثََنا َيحَْيى بن : َحدَّثََنا الصَّلُْت بن َمْسُعودٍ الَْجْحَدرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٠٨

َيا َرُسولَ اللَِّه أَْخبََرنِي أَيَّةَ : ِه، أَنَُّه قَالََحدَّثَنِي بِاللُ بن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ، َعْن أَبِي: َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ، قَالَ



لَْوال أَنْ َيتُْرَك النَّاُس الصَّالةَ، إِال ِتلَْك اللَّْيلَةَ َألْخَبرُْتَك، وَلَِكنِ اتَّبِْعَها ِفي ثَالثٍ :"لَْيلٍَة ُيْبتََغى ِفيَها لَْيلَةُ الْقَْدرِ، فَقَالَ
  ".َوِعْشرِيَن ِمَن الشَّْهرِ

  ْمُرو بن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ، َعْن أَبِيِهَع

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي : َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َناِفعٍ الطَّحَّانُ الِْمصْرِيُّ، قَالَ - ١٠٩
الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، أَنَّ ُمَحمََّد بن ُمْسِلمٍ الزُّْهرِيَّ أَْخَبرَُه، أَنَّ َعْبدَ  فَُدْيٍك، َعْن ُموَسى بن َيْعقُوَب الزَّمِْعيِّ، َعْن َعْبِد

ْيسٍ أَْخَبَرُهَما، أَنَّ نَفًَرا اللَِّه بن كَْعبِ بن َماِلٍك اَألْنصَارِيَّ، َوَعْمَرو بن َعْبِد اللَِّه بن أَُنْيسٍ أَْخبََراُه، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن أَُن
فَاذَْهْب، : أََنا، قَالُوا: قُلُْت: َمْن َرُجلٌ َنبَْعثُُه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ َعْبُد اللَِّه: األَْنَصارِ قَالُوا ِمَن

ْعضِ أَْبيَاِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َمَتى لَْيلَةُ الْقَْدرِ؟ فَخََرْجُت َحتَّى َوافَْيُت غُُروَب الشَّْمسِ عِْنَد َب: فََسلُْه لَْنا
ُت َمَعُه حَتَّى َدَخلَ َبْيَتُه َوأََنا َوَسلََّم، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرَج ُيَصلِّي بِالَْمغْرِبِ، فََصلَّى َوَخَرَج، فَخََرْج

فَرَأَْيتُنِي وَأََنا أَْرَعى َعلَى َرسُولِ اللَِّه : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِفُطَْرٍة، قَالَ َعْبُد اللَِّه بن أُنَْيسٍَمَعُه، فََدَعا َرُسولُ اللَِّه َص
أََجلْ َيا َرُسولَ : ، قُلُْت"َك َحاَجةًإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ لَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِقلَِّة طََعاِمِه، فَلَمَّا فََرغَ َدَعا بنْعِلِه، ثُمَّ قَالَ

، "اللَّْيلَةُ، َوِتلَْك اللَّْيلَةُ اثَْنْينِ َوِعْشرِيَن ِمْن َرَمَضانَ:"َمَتى لَْيلَةُ الْقَْدرِ، قَالَ: اللَِّه، أَْرَسلَنِي إِلَْيَك فُالنٌ، َوفُالنٌ، َيْسأَلُوَنَك
  ".ال، َبلِ اللَّْيلَةُ الُْمقْبِلَةُ لَْيلَةُ ثَالٍث َوِعشْرِيَن:"اثْنََتْينِ َوِعْشرِيَن، قَالَ لَْيلَةُ: قُلُْت"َما اللَّْيلَةُ؟:"ثُمَّ قَالَ

  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِلٍك، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ
ي أَبِي، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن يَزِيدَ َحدَّثَنِ: َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، قَالَ - ١١٠

ٍك، َعْن أَبِيِه، عَْن بن الْهَاِد، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن كَْعبِ بن َماِل
إِنَُّه لََيُشقُّ َعلَْيَنا أَنْ َننْزِلَ بِِعيَاِلَنا َونِسَاِئَنا، َوإِنَّا لَْنَخَشى : كُنَّا نتدارا ِفي َرَمَضانَ، فَقَالَ قَْوُمَنا: َعْبِد اللَِّه بن أَُنْيسٍ، قَالَ

مْ أَنْ نُْرِسلَ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ َعلَْيهُِم الضَّْيَعةَ إِنْ َنَزلَْنا َوَتَركَْناُهْم، وَإِنَّا َنكَْرهُ أَنْ َتفُوَتَنا َهِذِه اللَّْيلَةُ، فََهلْ لَكُ
فَأَْرَسلُونِي َوكُْنُت أَْحَدثَُهْم، فَجِئْتُ َرسُولَ : لَُه َوَنسْأَلَُه أَنْ َيأُْمرََنا بِلَْيلٍَة َننْزِلَُها، قَالَ عَْبُد اللَِّه.... َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَنذْكَُر
". انْزِلُوا لَْيلَةَ ثَالٍث َوِعشْرِيَن:"َوَسلََّم، فَذَكَْرُت لَُه ذَِلَك، َوَسأَلُْتُه أَنْ َيأْمَُرَنا بِلَْيلٍَة َننْزِلُهَا، فَقَالَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  .فَكَانَ َعْبُد اللَِّه َيْنزِلُ ِتلَْك اللَّْيلَةَ، فَإِذَا أَصَْبَح َرَجَع 

َحدَّثَنِي : َحدَّثََنا َيحَْيى بن َوْردِ بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ: الَْحَسنِ الضَّرَّاُب اَألصَْبَهانِيُّ، قَالََحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن  - ١١١
 أَُنيِسٍ، َوَعْبِد أَبِي، َعْن َعِديِّ بن الْفَْضلِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َضْمَرةَ بن َعْبِد اللَِّه بن

َجلَْسُت ِفي َمْجِلسِ بين َسلََمةَ َوأََنا أَْصَغرُُهْم، : الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن كَْعًب ئ، أهنما مسعا عبد اهللا بن أنيس، َيقُولُ
َمَتى لَْيلَةُ الْقَْدرِ؟ : َوَسلََّم َمْن َيْسأَلُ لََنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َصبِيَحةَ إِْحَدى َوِعْشرِيَن ِمْن َرَمَضانَ، فَقَالُوا

قَفُْت لَُه َعلَى َبابِِه، أََنا، فَذَهَْبُت حَتَّى َوافَْيُت ِعْنَد الَْمغْرِبِ لَْيلَةَ اثَْنَتْينِ َوِعشْرِيَن، فََصلَّْيُت َمَعُه الصَّالةَ، ثُمَّ َو: فقُلُْت
، ثُمَّ َدَعا بنْعلَيِْه، فَقَاَم، "تََعشَُّه، فَلَقَْد َرأَيُْتنِي أَكُفُّ َعْنُه ِمْن ِقلَِّتِه:"، فَقَالَ ِليَحتَّى َمرَّ َعلَيَّ فَأَْدَخلَنِي، فََدَعا ِلي بَِعَشاٍء

كَمِ اللَّْيلَةُ :"أََجلْ، أَْرَسلَنِي إِلَْيَك رَِجالٍ ِمْن بين َسلََمةَ َيْسأَلُوَنَك مََتى لَْيلَةُ الْقَْدرِ؟ فَقَالَ: كَأَنَّ لَكَ َحاجَةً، قُلُْت: فَقَالَ
  ".أَوِ الْقَابِلَةُ، أَوِ الْقَابِلَةُ:"، ثُمَّ َرجَِع، فَقَالَ"ِهَي اللَّْيلَةُ:"اثَْنَتاِن َوِعْشُرونَ، فَقَالَ: فقُلُْت"ِمَن الشَّْهرِ؟

  اْبنةُ َعْبدِ اللَِّه بن أَُنْيسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ



َحدَّثََنا َيْحَيى : َحدَّثََنا َبكْرُ بن َعْبِد الْوَهَّابِ، قَالَ: َحمَُّد بن أَْحَمَد بن َنْصرٍ التِّرِْمِذيُّ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ ُم - ١١٢
الَِتِه بنِت َعْبدِ َحدَّثَنِي عَْبُد الَْعزِيزِ بن بِاللِ بن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َخ: بن ُمَحمَِّد بن ُعَبْيدٍ الَجَارِيُّ، قَالَ

رَأَْيتُنِي أَْسُجُد ِفي :"ِة الْقَْدرِ، فَقَالَاللَِّه بن أَُنْيسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ، أَنَُّه سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن لَْيلَ
ِفي :"ِفي أَيِّ النَّْصِف اآلِخرِ؟ قَالَ: ، قُلُْت"َتَحرََّها ِفي النِّْصِف اآلخِرِ:"الََبيِّْن ِلي َمَتى أََتحَرَّاَها، فَقَ: ، فقُلُْت"َماٍء َوِطنيٍ

  ".ثَالٍث َوِعشْرِيَن
  َعِطيَّةُ بن َعْبِد اللَِّه بن أَُنيِسٍ، َعْن أَبِيِه

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، : ُد بن َصاِلحٍ، قَالََحدَّثََنا أَْحَم: َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ، قَالَ - ١١٣
بِاللُ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َعِطيَّةَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ... َحدَّثَنِي َعْبُد الَْعزِيزِ بن بِاللِ بن َعْبِد اللَِّه بن أَُنْيسٍ، َعْن أَبِيِه: قَالَ

َرأَْيُتَها، فَأُْنِسيُتَها، :"ُه َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن لَْيلَِة الْقَْدرِ، فَقَالَ، أَنَّ...أَبِيِه َعْبدِ اللَِّه بن أَُنْيسٍ،
: الْعَزِيزِقَالَ َعْبُد ". ِفي ثَالٍث َوِعْشرِيَن تَْمِضي ِمَن الشَّهْرِ:"، ثُمَّ َعاَد فَسَأَلَُه، فَقَالَ"فََتَحرََّها ِفي النِّْصِف اآلِخرِ

  .َوِعشْرِيَن فَأَْخَبرَْتنِي أُمِّي، أَنَّ عَْبَد اللَِّه بن أَُنْيسٍ كَانَ ُيْحيِي لَْيلَةَ ِستَّ َعْشَرةَ لَْيلَةً إِلَى لَْيلَِة ثَالٍث
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ

: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ، قَالَ: زِ، َوُمَعاذُ بن الُْمثَنَّى، َوُمحَمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، قَالُواَحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْعزِي - ١١٤
اللَِّه بن أَُنْيسٍ، َحدَّثَنِي أَُبو الَْحَسنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد : َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ، قَالَ

ِه، فَأَقَاَمنِي َعْن َيِمينِهِ، أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِّي، فَقُْمُت َعْن َيسَارِِه، فَأََخذَنِي َرُسولُ اللَّ: قَالَ
ْدُت أَْمَسكُْتهُ بَِيِدي َمَخافَةَ أَنْ َتْنكَِشَف َعْورَِتي، َوَخلِْفي نَِساٌء، َوَعلَيَّ ثَْوٌب َمَتَمزِّقٌ ال ُيوَارِينِي، فََجَعلُْت كُلََّما َسَج

أَُبو الَْحَسنِ ". َتَدَرْع بَِخلِْقَك َهذَا:"فَلَمَّا اْنَصَرَف َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َدَعا ِلي بِثَْوبٍ، فَكََسانِيَُه، َوقَالَ
ُمهَاجُِر أَُبو الَْحَسنِ، الَِّذي َيْروِي َعْنُه ُشْعَبةُ كُوِفيٌّ، َوعَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ : َوى َعْنُه ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍَهذَا الَِّذي َر

  .ىَعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى أَُخو ُمَحمَّدِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَ: ُهَو
  أَُبو أَُماَمةَ بن ثَْعلََبةَ اَألْنصَارِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ

َحدَّثََنا اللَّْيثُ بن : َحدَّثََنا شَُعْيُب بن َيْحَيى، َوَعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، قَاال: َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ الدِّْمَياِطيُّ، قَالَ - ١١٥
ْن ِهَشاُم بن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن زَْيِد بن الُْمَهاجِرِ بن قُْنفٍُذ التَّْيِميِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ األَْنصَارِيِّ، َع َحدَّثَنِي: َسْعٍد، قَالَ

كََباِئرِ الشِّْرُك بِاللَِّه، َوُعقُوقُ مْن أَكَْبرِ الْ:"َعْبِد اللَِّه بن أَُنْيسٍ الُْجهَنِيِّ، َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ
ٍة، إِال كَاَنْت َوكَْتةً ِفي قَلْبِِه الَْواِلَدْينِ، وَالَْيِمُني الَْغمُوُس، َوَما َحلََف َحاِلٌف بِاللَِّه َيِمَني صَْبرٍ أَْدَخلَ ِفيَها مِثْلَ جََناَح َبعُوَض

  ".إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة
أَْخبََرَنا َخاِلٌد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن : َحدَّثََنا َوْهُب بن بَِقيَّةَ، قَالَ: وُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، قَالََحدَّثََنا َمْحُم - ١١٦

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : ، قَالَْيسٍإِْسحَاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن َزْيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَُن
اِإلْشرَاُك بِاللَِّه، َوُعقُوُق الَْواِلَدْينِ، َوَيِمُني الَْغمُوسِ، وَأَْيُم الَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، ال : أَكَْبُر الْكَبَاِئرِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  "ٍة، إِال كَاَنْت َوكَْتةً ِفي قَلْبِِه إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةَيْحِلُف أََحٌد َوإِنْ كَانَ َعلَى مِثْلِ َجنَاحِ َبعُوَض
  الَْحَسُن بن يَزِيدَ بن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ، َعْن َجدِِّه



َنا َيْحَيى بن َعْبدِ َحدَّثَ: َحدَّثََنا الصَّلُْت بن َمْسعُوٍد الَْجْحَدرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، قَالَ - ١١٧
أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلّى "َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َيزِيَد َعمِّي، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ،: اللَِّه بن يَزِيَد بن َعْبدِ اللَِّه بن أَُنْيسٍ، قَالَ

  ".اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَُه سَرِيَّةً َوْحَدُه
  َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الُْحَبابِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍَعْبُد اللَِّه بن 

ح َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق . َحدَّثََنا أَبِي: َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ الِْمصْرِيُّ، قَالَ - ١١٨
َحدَّثَنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث، أَنَّ ُموَسى بن ُجَبْيرٍ : َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، قَالَ: ى، قَاالَحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيحَْي: التُّْسَترِيُّ، قَالَ

ُهَو َوُعَمُر   َحدَّثَُه، أَنَُّه َتذَاكََرَحدَّثَُه، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الُحَُبابِ األَْنصَارِيَّ َحدَّثَُه، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن أُنَْيسٍ
َمْن غَلَّ "أَلَْم َتْسَمعْ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيذْكُُر غُلُولَ الصََّدقَِة؟: بن الَْخطَّابِ َيْوًما الصََّدقَةَ، فَقَالَ ُعَمُر

  .َبلَى: ُد اللَِّه بن أُنَْيسٍقَالَ َعْب". ِمْنَها َبعًِريا أَْوشاةً، أُِتَي بِهِ َيْحِملُُه َيْوَم الِْقَياَمِة
  ُبْسُر بن سَِعيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ

َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن : َحدَّثََنا أَُبو ثَابٍِت ُمَحمَُّد بن ُعبَْيِد اللَِّه، قَالَ: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الَفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، قَالَ - ١١٩
َصلَّى  الضَّحَّاِك بن ُعثَْمانَ، َعْن أَبِي النَّْضرِ، َعْن ُبْسرِ بن َسِعيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه ُمَحمٍَّد، َعنِ

فََرأَْيتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه ". أُرِيُت لَْيلَةَ الْقَْدرِ فَأُْنِسيتَُها، وَإِنِّي أُرَانِي أَْسُجُد ِفي َماٍء َوِطنيٍ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُعَمَرو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، قَالَ. َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسُجُد ِفي َماٍء َوِطنيٍ صَبِيَحةَ ثَالٍث َوِعشْرِيَن

، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُعثَْمانَ، َعْن َساِلمٍ أَبِي النَّضْرِ، َعْن ُبْسرِ بن َسعِيٍد، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فُلَْيحٍ: َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، قَالَ
  .َعْن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه

َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ : َيحَْيى بن َعْبِد الَْحِميِد الَْحمَّانِيُّ، قَالَ َحدَّثََنا: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَالَ - ١٢١
قَالَ َرسُولُ : قَالَ بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن َساِلمٍ أَبِي النَّْضرِ، َعْن ُبْسرِ بن سَِعيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ،

فََصلَّى بنا النَّبِيُّ لَْيلَةَ ثَالٍث َوِعْشرِيَن، فََرأَْيُتهُ ". رَأَْيتُنِي لَْيلَةَ الْقَْدرِ أَْسُجُد ِفي َماٍء َوِطنيٍ:"ْيِه َوَسلََّماللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
  .َيْسُجُد ِفي َماٍء َوِطنيٍ

  َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُخَبْيبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أُنَْيسٍ

َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َيزِيدَ : َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، قَالَ: دَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، قَالََح - ١٢٢
بن َعْبِد اللَِّه بن ُخبَْيبٍ، َعْن بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعْن ُمَعاِذ بن َعْبِد اللَِّه بن ُخَبْيبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه 
َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ : فَقَالََعْبِد اللَِّه بن أَُنْيسٍ صَاِحبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه ُسِئلَ َعْن لَْيلَِة الْقَْدرِ، 

َيا َرسُولَ اللَِّه، ِهيَ : ْيلَةَ، َوِتلْكَ اللَّْيلَةُ لَْيلَةُ ثَالٍث َوِعْشرِيَن، فَقَالَ َرُجلٌالَْتِمُسوَها اللَّ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  ".َبلْ أَوَّلُ َسْبعٍ إِِذ الشَّْهرُ ال َيِتمُّ:"إِذَنْ أَوَّلُ ثََماٍن، قَالَ

  َعْبُد اللَِّه بن َسالمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
َحدَّثََنا َيْحَيى بن َيْعلَى، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَالَ: غَنَّامٍ، قَالَ َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن - ١٢٣

فََسمَّانِي َرسُولُ كَانَ اْسِمي ِفي الَْجاِهِليَِّة فُالنٌ، :"ُعَمْيرٍ، َعنِ اْبنِ أَِخي َعْبدِ اللَِّه بن َسالمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، قَالَ
  ".َعْبُد اللَِّه: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َما أَسَْنَد َعْبُد اللَِّه بن َسالمٍ َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أَُبو ُهرَْيَرةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهمَا



أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق، َعْن ُمَحمَّدِ : َحدَّثََنا يَزِيُد بن َهاُرونَ، قَالَ: ا إِْدرِيسُ بن َجْعفَرٍ الَْعطَّاُر، قَالََحدَّثََن - ١٢٤
بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بن إِبَْراِهيَم، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َعنِ النَّ

  ".َمْن َجلََس ُمْنَتِظرَ الصَّالِة فَُهَو ِفي َصالٍة:"َوَسلََّم، قَالَ
َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن قَْيسِ بن : َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمْنهَالِ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالَ - ١٢٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : َعْن ُمَحمَِّد بن إِبَْراِهيَم، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، قَالَ َسْعٍد،

  "َمنِ اْنتَظََر الصَّالةَ، فَُهَو ِفي َصالٍة َحتَّى ُيَصلَِّي:"َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي : ُد بن غَنَّامٍ، َوُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، وعبدان بن أمحد، قَالُواَحدَّثََنا ُعبَْي - ١٢٦

َسلََمةَ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْبرَاِهيَم، َعْن أَبِي: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيٍد، قَالَ: َشْيَبةَ، قَالَ
َمنِ اْنَتظََر الصَّالةَ، فَُهوَ َصالٍة حَتَّى :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، قَالَ

  ".ُيَصلَِّي

َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن ُيوُسَف : قَْعنَبِيُّ، َوَحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، قَالََحدَّثََنا الْ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالَ - ١٢٧
َعْن َعْبِد اللَِّه بن  َجِميًعا، َعْن َماِلٍك، َعْن يَزِيَد بن الَْهاِد، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْبَراهِيَم، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ،

  ".َمنِ اْنَتظََر الصَّالةَ، فَُهَو ِفي َصالٍة:"يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََسالمٍ، َعنِ النَّبِ
َحدَّثََنا فُلَْيُح بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن سَِناٍن الَْعوِْقيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، قَالَ - ١٢٨

كَانَ أَُبو هَُرْيَرةَ َحيدَّثََنا، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : َسِعيِد بن الْحَارِِث، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَُسلَْيَمانَ، َعْن 
". أَلُ اللَُّه خَْيًرا، إِال أَْعطَاهُ إِيَّاُهإنَّ ِفي الُْجُمَعِة َساَعةً ال ُيَواِفقَُها ُمسِْلٌم َوُهَو ِفي َصالٍة، َيْس:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ
لَْو جِئُْت أََبا َسعِيٍد فََسأَلْتُُه، فَأََتْيُتُه فَسَأَلُْتُه، ثُمَّ َخَرْجُت ِمْن ِعْندِِه، : فَلَمَّا ُتُوفَِّي أَُبو ُهرَْيَرةَ، قُلُْت. ُيقَلِّلَُها أَُبو هَُرْيَرةَ بَِيِدِه
َخلََق اللَُّه آَدَم َيْوَم الُْجُمَعِة، َوقََبَضُه َيْوَم الُْجُمَعِة، َوِفيِه َتقُوُم السَّاَعةُ، : للَِّه بن َسالمٍ، فَسَأَلُْتُه، فَقَالَفََدَخلُْت َعلَى َعْبِد ا

أََو َما : فَقَالَ. تْ َساَعةَ َصالٍةِفي َصالٍة، وَلَْيَس: إِنَّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: فَهَِي آِخُر َساَعٍة، فَقُلُْت
  .فَهَِي َواللَِّه ِهَي: َبلَى، قَالَ: قُلُْت". ُمْنَتِظُر الصَّالِة ِفي َصالٍة:"َتْعلَُم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  َسالمٍ َعْبُد اللَِّه بن َحْنظَلَةَ بن الرَّاِهبِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن
َحدَّثََنا َسلُْم بن إِْبَراِهيَم الَْورَّاُق، َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، قَالَ - ١٢٩

َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ِسَناٍن أَُبو : كْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َب: َحنَْبلٍ، وَإِْبَراِهيُم بن نَاِئلَةَ اَألصَْبَهانِيُّ، قَاال
َزَعَم َعْبدُ اللَِّه بن َحْنظَلَةَ بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْقَاِسمِ، قَالَ: َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، قَالَ: ُعَبْيَدةَ الُْعْصفُرِيُّ، قَاال
َما َيْحِملَُك َعلَى َهذَا، َوقَْد أَغَْناَك اللَُّه : ِه بن َسالمٍ َمرَّ ِفي السُّوقِ َوَعلَْيِه ِحْزَمةُ َحطَبٍ، فَقِيلَ لَُهالرَّاِهبِ، أَنَّ َعْبَد اللَّ

ْدُخلُ الَْجنَّةَ َمْن ِفي قَلْبِِه ال َي:"أَرَْدُت أَنْ أَْدَمغَ الْكِْبَر، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َعْن َهذَا؟ قَالَ
  ".َخرَْدلَةٌ ِمْن ِكْبرٍ

  أََنُس بن َماِلٍك، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ

ِه َحدَّثََنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَّ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ بن ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ، قَالَ - ١٣٠
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت، َوُحمَْيٍد، َعْن أََنسِ بن مَاِلٍك، أَنّ : َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ، قَاال: الَْحْضَرِميُّ، قَالَ

ي َنْخلٍَة، فَأََتى عَْبُد اللَِّه بن َسالمٍ َرُسولَ اللَِّه َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَِدَم الَْمَدينَةَ، َوَعْبُد اللَِّه بن َسالمٍ ِف



الَْحِديثُ ..."إِنِّي سَاِئلَُك َعْن أَْشَياَء ال َيْعلَُمَها إِال نَبِيُّ، فَإِنْ أَْنَت أَْخبَْرَتنِي بَِها آَمْنُت بَِك:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، : َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، قَالَ: الَْحرَّانِيُّ، قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ِعقَالٍ

ْد أَْسلَْمُت وَأََنا أُِحبُّ أَنْ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي قَ: قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َسالمٍ: َعْن ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه َحدَّثَنِي َعْن َشَبِه الرَُّجلِ أُمََّه، َوإِنََّما النُّطْفَةُ ِمَن : ، فَقَالَ"َسلْ َعْن َما َبَدا لََك:"أَسْأَلََك َعْن أَشَْياَء، فَقَالَ

  ".، َوُنطْفَةُ الْمَْرأَِة َحمَْراُء رِقُْيقَةٌ، فَأَيُُّهَما غَلََب َصاحَِبَتَها كَانَ الشََّبهُ لَُهُنطْفَةُ الرَُّجلِ بَْيَضاُء غَِلَيظَةٌ:"الرَُّجلِ، فَقَالَ
  ".زَِياَدةَ كَبِدِ ُحوٍت:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َما أَكَلَ أَْهلُ الَْجنَِّة إِذَا َدَخلُوَها؟ قَالَ: قُلُْت
نَاٌر َتْخُرُج ِمَن الَْمشْرِقِ، فََتسُوُق النَّاَس إِلَى :"ي َعْن أَشَْراِط السَّاَعِة؟ قَالََيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخبِرْنِ: قُلُْت - ١٣١

  .أَْشَهدُ أَنََّك نَبِيٌّ: ، فَقَالَ"َمْحشَرِِهْم

  َعْبُد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ الُْمزَنِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ
َحدَّثََنا أَبِي، : َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمحَمَِّد بن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ، قَالَ: ِه الَْحَضرِيُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَّ - ١٣٢
لَ ِحنيَ مٍ، أَنَُّه قَاَحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الُْمِغريَِة، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسال: قَالَ

رُُهْم، حَتَّى أَيَُّها النَّاُس ال َتقُْتلُوا َهذَا الشَّْيَخ، َواْسَتْعِتُبوُه، فَإِنَُّه لَْن َتقُْتلَ أُمَّةٌ نَبِيََّها فََيصْلَُح أَْم:"َهاَج النَّاُس ِفي أَْمرِ ُعثَْمانَ
، فَلَْم "َخِليفَتَُهْم فََيصْلَُح أَْمُرُهْم، حَتَّى ُيهْرَاَق ِدَماُء أَْرَبِعَني أَلْفًا ِمْنُهْمُيهَْراَق ِدَماُء َسْبِعَني أَلْفًا ِمْنُهْم، َولَْن َتقُْتلَ أُمَّةً 

ال َتأْتِ :"أُرِيُد أَْرَض الِْعرَاقِ، قَالَ: فَقَالَ"أَْيَن ُترِيُد؟:"َيْنظُرُوا ِفيَما قَالَ، َوقََتلُوُه، فََجلََس ِلَعِليٍّ ِفي الطَّرِيقِ، فَقَالَ
: ، فََوثََب إِلَْيِه أَُناسٍ ِمْن أَْصَحابِ َعِليٍّ، َوَهمُّوا بِِه، فَقَالَ َعِليٌّ"رَاَق، َوَعلَْيَك بِِمْنَبرِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالِْع

َهذَا رَأُْس اَألْرَبِعَني، َوسََيكُونُ َعلَى رَأِْسَها :"الْبنِ ُمَغفَّلٍ َدُعوُه فَإِنَُّه َرُجلٌ ِمنَّا أَْهلِ الَْبْيِت، فَلَمَّا قُِتلَ َعِليٌّ، قَالَ اْبُن َسالمٍ
  "لَ بِِه أَْرَبُعونَ أَلْفًاُصلٌْح، َولَْن َتقُْتلَ أُمَّةٌ َنبِيََّها إِال قُِتلَ بِِه َسبُْعونَ أَلْفًا، َولَْن َتقُْتلَ أُمَّةٌ َخِليفََتَها إِال قُِت

  بن َسالمٍ، َعْن أَبِيِهُيوُسُف بن َعْبِد اللَِّه 

َحدَّثََنا َعمَّاُر بن َهاُرونَ َحدَّثََنا ِهَشاٌم أَُبو الِْمقَْدامِ، َعْن أَبِيِه، َعْن : َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، قَالَ - ١٣٣
  ".اللَُّهمَّ َبارِكْ ُألمَِّتي ِفي ُبكُورَِها:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه : ُيوُسَف بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َحدَّثََنا ِهَشاٌم أَُبو الْمِقَْدامِ، َعْن أَبِيِه، : َحدَّثََنا َعمَّاُر بن َهاُرونَ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، قَالَ - ١٣٤
  ".الَْحْربُ ُخْدَعةٌ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِد اللَِّه بن َسالمٍ، َعْن أَبِيِه، قَالََعْن ُيوُسَف بن َعْب

َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، َوَحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٣٥
: ح َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، َوَمسَْعَدةُ بن سَْعٍد الَْعطَّاُر، قَاال. َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن الْفََرجِ: َصاِلحٍ، قَالَ

َحدَّثََنا اْبُن : َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، قَالُوا: يُّ، قَالَح َوَحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِدينٍ الِْمْصرِ. َحدَّثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ
بن َعْبِد اللَِّه، َوْهبٍ، َعْن َعْمرِو بن الَْحارِِث، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي ِهاللٍ، أَنَّ َيحَْيى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثَُه، َعْن َعْوِن 

َبْيَنَما َنْحُن َنِسُري َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِذْ َسِمعَ : َعْن أَبِيِه، قَالََعْن ُيوُسَف بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، 
بِاللَِّه َوَرِسوِلِه،  إَِميانٌ:"أَيُّ اَألْعمَالِ أَفَْضلُ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْقَْوَم، َوُهْم َيقُولُونَ

أَْشَهدُ أَنَّ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَّهِ، : ، ثُمَّ َسَمَع نَِداًء ِفي الَْواِدي، َيقُولُ"َوجَِهاٌد ِفي َسبِيِلِه، َوَحجٌّ َمْبرُوٌر
وَاللَّفْظُ ". أَْشَهُد، َوأَْشَهُد ال َيشَْهُد بَِها أََحٌد، إِال َبرَِئ ِمَن الشِّْرِك وَأََنا:"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .بَِحدِيِث أَحَْمَد بن صَاِلحٍ



َولِيُد بن ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا الْ: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الَْعزِيزِ الرَّمِْليُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، قَالَ - ١٣٦
كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه : َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن َحْمَزةَ بن يُوُسَف بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ: قَالَ

َوَمَعُه َراِحلَةٌ َعلَْيَها َعزَارََتْينِ، َوُهَو ُمحَْتجٌِز بِِعقَالِ َناقَتِِه،  َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أُنَاسٍ ِمْن أَْصحَابِِه، إِذْ أَقَْبلَ ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ
َدِقيٌق، َوَسْمٌن، َوَعَسلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ َصلَّى : قَالَ"أَيُّ َشْيٍء ِفي الَْعزَارََتْينِ؟:"فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، ، فَأََناَخ، ثُمَّ َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِبْرمٍَة، فََجَعلَ ِفيَها ِمْن ذَِلَك الدَِّقيقِ"أَنِْخ:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّماللَّ
  ".فَارٌِس الَْخبِيَص كُلُّوا، َهذَا الَِّذي ُتَسمِّيِه:"َوالسَّْمنِ، َوالَْعَسلِ، ثُمَّ أَكَلَ، ثُمَّ قَالَ َألْصَحابِِه

َحدَّثَنِي أَبِي، َوَحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ اَألبَّارُ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الُْحوِطيُّ، قَالَ - ١٣٧
َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحْمَزةَ بن يُوُسَف : ُد بن ُمْسِلمٍ، قَالََحدَّثََنا الَْولِي: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ، قَاال: الْبَْغَداِديُّ، قَالَ

إِنَّ اللََّه لَمَّا أََراَد ُهَدى زَْيِد بن َسْعنَةَ، قَالَ زَْيُد بن :"بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه عَْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، قَالَ
َيْسبِقُ : ْنُهالنُّبُوَِّة َشْيٌء إِال َوقَْد َعَرفُْتَها ِفي َوْجِه ُمَحمٍَّد ِحَني نَظَْرُت إِلَْيِه، إِال اثَْنْينِ لَْم أُْخَبْرُهَما ِمَما ِمْن َعالَماِت : َسْعَنةَ

طَُه، فَأَْعرِفَ ِحلَْمُه ِمْن َجْهِلِه، قَالَ ِحلُْمُه َجْهلَُه، َوال يَزِيُدهُ ِشدَّةُ الْجَْهلِ َعلَْيِه إِال ِحلًْما، فَكُْنتُ أَلْطَُف لَهُ إِلَى أَنْ أَُخاِل
َتاُه َرُجلٌ فََخَرَج َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما ِمَن الُْحجَُراِت، َوَمَعُه َعِليُّ بن أَبِي طَاِلبٍ، فَأَ: زَْيُد بن َسْعَنةَ

ولَ اللَِّه، إِنَّ بِقَِراَي قَْرَيةَ بين فُالٍن، قَْد أَْسلَُموا َوَدَخلُوا ِفي اِإلْسالمِ، َوكُْنُت َيا َرُس: َعلَى َراِحلَِتِه كَالَْبدَوِيِّ، فَقَالَ
لَِّه أَنْ أََنا أَْخَشى َيا َرسُولَ الَحدَّثْتُُهْم إِنْ أَْسلَُموا أََتاُهُم الرِّْزُق رَغًَدا، َوقَدْ أَصَاَبتُْهْم ِسَنةٌ َوِشدَّةٌ وَقُُحوطٌ ِمَن الْغَْيِث، فَ

 بِِه فََعلَْت، فََنظََر إِلَى َرُجلٍ َيْخُرجُوا ِمَن اِإلْسالمِ طََمًعا كََما َدَخلُوا ِفيِه طََمًعا، فَإِنْ رَأَْيَت أَنْ ُتْرِسلَ إِلَيْهِْم بَِشْيٍء ُتِغيثُُهْم
  َيا ُمَحمَُّد، َهلْ: فََدَنْوُت إِلَْيِه، فَقُلُْت: َشْيٌء، قَالَ َزْيدُ بن َسْعَنةَ َيا َرُسولَ اللَِّه، َما َبِقَي ِمْنُه: إِلَى َجانِبِِه أَُراُه َعِليا، فَقَالَ

ال َيا َيُهوِديُّ، وَلَِكْن أَبِيُعَك َتمًْرا َمْعلُوًما :"لََك أَنْ َتبِيعَنِي َتْمًرا َمْعلُوًما ِفي حَاِئِط بين فُالنٍ إِلَى أََجلِ كَذَا َوكَذَا؟ فَقَالَ
َنَعْم، فَبَايِْعنِي، فَأَطْلَقُْت ِهْمَيانِي، فَأَْعطَْيُتُه ثََمانَِني ِمثْقَاال ِمْن : ، قُلُْت"كَذَا َوكَذَا، َوال ُيسَمِّي حَاِئطَ بين فُالٍنإِلَى أََجلِ 

: أَغِثُْهْم بَِها، قَالَ َزْيدُ بن َسْعَنةَاْعِدلْ َعلَْيهِْم، َو: ذَْهبٍ ِفي َتْمرٍ َمْعلُومٍ إِلَى أََجلِ كَذَا َوكَذَا، فَأَْعطَاَها الرَُّجلَ، َوقَالَ
َمَعُه أَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر، فَلَمَّا كَانَ قَْبلَ َمِحلِّ اَألَجلِ بَِيْوَمْينِ أَْو ثَالٍث، خََرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َو

ى َعلَى الْجِنَاَزِة، وََدَنا ِمْن جَِدارٍ ِلَيجِْلَس، أََتْيُتُه، فَأََخذْتُ بَِمَجاِمعِ قَِميِصِه َوُعثَْمانُ، ِفي َنفَرٍ ِمْن أَْصحَابِِه، فَلَمَّا َصلَّ
بِمُطْلٍ،  أَال تَقِْضينِي َيا ُمَحمَُّد حَقِّي، فََواللَِّه َما َعِلْمُتكُْم بين عَْبِد الُْمطَِّلبِ: َورِدَاِئِه، َونَظَْرُت إِلَْيِه بَِوْجٍه غَِليٍظ، فَقُلُْت لَُه

َوَنظَْرتُ إِلَى ُعَمَر َوإِذَا َعْيَناهُ َتدُوَراِن ِفي َوْجهِِه كَالْفَلَِك الُْمسَْتدِيرِ، ثُمَّ َرمَانِي . َولَقَْد كَانَ ِلي بُِمَخالَطَِتكُْم ِعلٌْم
َنُع بِِه َما أََرى، فَوَالَِّذي َبَعثَُه بِالَْحقِّ، لَْوال َما أَُحاِذُر َيا َعُدوَّ اللَِّه، أََتقُولُ لَِرُسولِ اللَِّه َما أَْسمَُع، َوَتْص: بَِبَصرِِه، فَقَالَ

 َوُتَؤَدٍة وََتَبسُّمٍ، ثُمَّ فَْوَتُه، لََضَرْبُت بَِسيِْفي رَأَْسَك، َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنظُُر إِلَى ُعَمَر ِفي ُسكُوٍن
  هِ َيا ُعَمرُ،َوُهَو كُنَّا أَْحَوجَ إِلَى غَْيرِ َهذَا، أَنْ َتأْمُرَنِي بُِحْسنِ اَألَداِء، وََتأُْمَرُه بُِحْسنِ اتَِّباِعِه، اذَْهْب بِ َيا ُعَمُر، أََنا:"قَالَ

فَأَْعطَانِي حَقِّي، َوزَادَنِي  فَذََهَب بِي ُعَمُر: ، قَالَ َزْيٌد"فَأَْعِطِه َحقَُّه، َوزِْدُه ِعشْرِيَن َصاًعا ِمْن َتْمرٍ َمكَانَ َما َرعَْبَتِه
أَمََرنِي بَِها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَزِيَدَك : َما َهِذهِ الزَِّياَدةُ َيا ُعَمُر؟ قَالَ: ِعْشرِيَن َصاًعا ِمْن َتْمرٍ، فَقُلُْت

ال، فََما َدَعاَك أَنْ فََعلُْت بَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما فََعلُْت، : الََوتَْعرِفُنِي َيا ُعَمُر؟ قَ: َمكَانَ َما َرَعبُْتَك، قَالَ
هُ َيا ُعَمُر، لَْم َيكُْن ِمْن َعالَماتِ النُُّبوَِّة َشْيٌء، إِال َوقَْد َعرِفُْت ِفي َوْجهِ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّ: َوقُلُْت لَُه َما قُلُْت؟ قُلُْت

َيْسبُِق ِحلُْمُه َجْهلَُه، َوال َيزِيُدُه ِشدَّةُ الَْجْهلِ َعلَْيِه إِال ِحلًْما، : َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َنظَْرتُ إِلَيِْه، إِال اثَْنْينِ لَْم أُْخَبْرُهَما ِمْنُه



با، وَبِاِإلْسالمِ ِديًنا، َوبُِمَحمَّدٍ َنبِيا، َوأُشْهُِدَك أَنَّ َشطَْر َماِلي، فَقَِد اْختََبْرُتُهمَا، فَأُشْهُِدَك َيا ُعَمُر أَنِّي قَْد َرِضيتُ بِاللَِّه َر
فََرجِعَ . أَْو َعلَى َبْعِضهِْم: أَْو َعلَى َبْعِضهِْم، فَإِنََّك ال َتَسعُُهْم، قُلُْت: فَإِنِّي أَكْثََرَها َماال َصَدقَةٌ َعلَى أُمَِّة ُمحَمٍَّد، قَالَ ُعَمُر

أَْشَهدُ أَنَّ ال إِلََه إِال اللَُّه، وَأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدهُ : ، َوَزْيٌد إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ زَْيٌدُعَمُر
وُفَِّي ِفي غَْزَوةَ َتُبوٍك ُمقْبِال غَْيَر ُمْدبِرٍ، َرِحمَ اللَّهُ َوَرسُولُُه، َوآَمَن بِِه َوَصدَّقَُه وََتاَبَعُه، َوَشهَِد َمَعُه َمَشاِهَد كَِثَريةً، ثُمَّ ُت

  .زَْيًدا 

َحدَّثََنا الْوَِليُد، َعْن ُمَحمَِّد بن َحمَْزةَ بن ُيوُسفَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمصَفَّى، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ - ١٣٨
إِنِّي أَْحَدثُ بَِمْسجِِد أَبِيَنا إِْبَراهِيمَ : ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ عَْبَد اللَِّه بن َسالمٍ، قَالَ َألْحبَارِ الَْيُهوِدبن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ

اْنَصَرفُوا ِمَن الَْحجِّ، فََوَجدَ قَِد َوإِْسَماعِيلَ َعْهدًا، فَاْنطَلََق إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بَِمكَّةَ، فََوافَاُهْم َو
ِه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِمَِنى َوالنَّاُس َحْولَُه، فَقُْمُت َمَع النَّاسِ، فَلَمَّا َنظََر إِلَْي

أُْنِشُدَك بِاللَِّه َيا َعْبَد اللَِّه بن :"، فََدَنْوُت ِمنُْه، قَالَ"اْدنُ:"قَالَ. َنَعْم: قُلُْت: الَقَ"أَْنَت َعْبُد اللَِّه بن َسالمٍ؟:"َوَسلََّم، قَالَ
ْيَن َيَدْي فََجاَء جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َحتَّى َوقََف َب: اْنَعْت َربَّنَا، قَالَ: فقُلُْت لَُه"َسالمٍ، أََما َتجُِدنِي ِفي التَّْوَراةِ َرسُولَ اللَِّه؟
قُلْ ُهَو اللَُّه أََحدٌ اللَُّه الصََّمدُ لَْم يَِلْد َولَْم يُولَْد َولَْم َيكُْن لَُّه كُفًُوا : "َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَُه

أَْشَهدُ أَنَّ ال إِلََه إِال اللَُّه، : لَْيِه َوَسلََّم، قَالَ اْبُن َسالمٍ، فَقََرأََها َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع]١٤اإلخالص آية "[أََحٌد
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَنََّك َرسُولُ اللَِّه، ثُمَّ اْنَصَرَف اْبُن َسالمٍ إِلَى الَْمِديَنِة، فَكََتَم إِْسالمَُه، فَلَمَّا َهاَجَر َرسُولُ اللَّ

  َرسُولُ اللَِّه قَْد: َما َهذَا؟ قَالُوا: ِديَنةَ، وَأََنا فَْوَق ِفي َنْخلٍَة ِلي أَُجزَُّها، فََسِمْعُت َرجَّةً ِفي الَْمِدينَِة، فَقُلُْتَوقَِدَم الَْم

ِللَّهِ : َعلَْيِه، ثُمَّ َرجِْعُت، فَقَالَْت أُمِّي فَأَلْقَْيتُ َنفِْسي ِمْن أَْعلَى النَّْخلَِة، ثُمَّ جِئُْت أَْحُضُر، حَتَّى أََتْيُتُه، فََسلَّْمُت: قَِدَم، قَالَ
َواللَِّه، : قُلُْتوَاللَِّه، لَْو كَانَ ُموَسى بن ِعْمَرانَ َعلَْيِه السَّالُم َما كَانَ بِذَِلَك، ُتلِْقي نَفَْسَك ِمْن أَْعلَى النَّْخلَِة، فَ! أَْنَت 

  .للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ُموَسى بن ِعْمَرانَ إِذْ ُبِعثََألَنا أََسرُّ بِقُُدومِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى ا
َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن : َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الشَّاذَكُونِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ِعْمَرانَ السَّدُوِسيُّ، قَالَ - ١٣٩ -

الَْحِميِد بن َجْعفَرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن ِحبَّانَ، َعْن ُيوُسَف بن َعْبدِ اللَِّه بن َسالمٍ،  َحدَّثََنا َعْبُد: ُعَمَر الَْواِقِديُّ، قَالَ
ِلُجُمَعِتهِ  َما َعلَى أََحِدكُْم لَوِ اتَّخذَ ثَْوَبْينِ:"خَطََبَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُجُمَعٍة، فَقَالَ: َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".ِسَوى ثَْوَبْي ِمْهَنتِِه
َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعَمَر : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى اَألْزِديُّ، قَالَ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَالَ - ١٤٠

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن ِحبَّانَ، َعْن ُيوُسَف بن َعْبِد اللَِّه بن : الََحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ، قَ: الَْواِقِديُّ، قَالَ
لَْو أَنَّ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَنْحُن َخْيٌر أَْم َمْن َبْعَدَنا؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قُلَْنا: َسالمٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".ِهْم مِثْلُ أُُحٍد ذََهًبا ُيْنِفقُُه ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َما َبلَغَ ُمدَّ أََحدَكُْم َوال َنِصيفَُهَألَحِد

ح َوَحدَّثََنا . َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَمْيرٍ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامِ بن َحفْصِ بن ِغيَاٍث الْكُوِفيُّ، قَالَ - ١٤١
: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن طَرِيٍف الَْبْجِليُّ، َوُعقَْبةُ بن ُمكْرٌِم، َوهَنَّاُد بن السَّرِيِّ، قَالُوا: ُد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَُمَحمَّ

لُْمِغَريِة بن اَألخَْنسِ، َعْن ُعَمَر بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق، َعْن َيْعقُوَب بن ُعْتَبةَ بن ا: َحدَّثََنا يُوُنُس بن ُبكَيْرٍ، قَالَ
كُنَّا َنكُونُ َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَإِذَا َحدَّثَ :"َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن ُيوُسفَ بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  ".َرفََع رَأَْسُه إِلَى السََّماِء



َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َسلُْم بن قَُتْيَبةَ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجاِمعٍ الْعَطَّاُر، قَالَ: ا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالََحدَّثََن - ١٤٢
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  الصَّلُْت بن َيْحَيى، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن ُيوُسَف بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ

  "ال َصالةَ ِلُملَْتِفٍت:"قَالَ
َحدَّثََنا سَلُْم بن قَُتْيَبةَ، َعنِ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َبشَّارٍ بندَاٌر، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٤٣

، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ، َعْن ُيوُسَف بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه الصَّلِْت بن طَرِيٍف، َعْن َرُجلٍ
  ".ال َصالةَ ِلُملَْتِفٍت:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الصَّلِْت، قَالَ: ْسوَِد، قَالََحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليِّ بن اَأل: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ - ١٤٤
َيا : قُلُْت: قَالَ َحدَّثََنا غَيَّاثُ بن إِبَْراهِيَم، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي َيحَْيى، َعْن ُيوُسَف بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َعْن أَبِيِه،

  ".اقَْرأْ بَِهذَا لَْيلَةً، وَبَِهذَا لَْيلَةً:"َراةَ، َواِإلْنجِيلَ، قَالََرسُولَ اللَِّه، قَْد قَرَأُْت الْقُْرآنَ، وَالتَّْو

َحدَّثََنا أَُبو َداُودَ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الصَّبَّاحِ الْجَْرَجرَاِئيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُحَمْيُد بن أَبِي ُمَخلٍَّد الْوَاِسِطيُّ، قَالَ - ١٤٥
ْخَبرََنا ُشَعْيُب بن َصفَْوانَ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، أَنَّ ُمَحمَّدَ بن ُيوُسَف بن َعْبدِ اللَِّه بن َسالمٍ أَ: الطَّيَاِلِسيُّ، قَالَ

أْذَنَ لَهُ الَْحجَّاُج، فَاْسَت اْستَأْذَنَ َعلَى الَْحجَّاجِ بن ُيوُسَف، فَأَْنكََرهُ الْبَوَّاُبونَ، فَلَْم َيأْذَُنوا لَُه، فََجاَء َعْنَبَسةُ بن سَِعيٍد،
ِللَِّه : َس، فَقَالَ لَُه الَْحجَّاُجفَأَِذنَ لَُه، فََدَخلَ، فََسلََّم، َوأََمَر َرُجلَْينِ ِممَّا َيِلي السَّرِيَر أَنْ يَُوسَِّعا لَُه، فَأَْوسََعا لَُه، فَجَلَ

َوأَيُّ َحدِيٍث يَْرَحُمَك اللَُّه : َمرَْوانَ، َعْن َجدَِّك َعْبدِ اللَِّه بن َسالمٍ؟ قَالَأَُبوَك، أََتْعلَمُ َحِديثًا َحدَّثَهُ أَُبوَك عَْبَد الَْمِلِك بن 
أَقَْبلَ َعْبُد اللَِّه بن َسالمٍ : قَْد َعِلْمُت ذَاَك الَْحدِيثَ: َحِديثُ الِْمصْرِيَِّني ِحَني َحَصرُوا ُعثَْمانَ، قَالَ: فَُربَّ َحِديٍث، قَالَ
: السَّالُم َعلَْيَك َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني، قَالَ: فَاْنطَلََق، فََدَخلَ َعلَْيِه، فََوسَُّعوا لَُه َحتَّى َدَخلَ، فَقَالَ: وٌر، قَالََوُعثَْمانُ َمْحُص

َيفَْتُح اللَُّه لََك، َوال أََرى  جِئُْت ألَثُْبَت حَتَّى أَْسَتشْهَِد، أَْو: َوَعلَْيَك السَّالُم، َما َجاَء بَِك َيا عَْبَد اللَِّه بن َسالمٍ؟ قَالَ
أَسْأَلُكَ بِالَِّذي ِلي َعلَْيَك ِمَن الَْحقِّ لَمَّا : َهُؤالِء الْقَْوَم إِال قَاِتِليَك، فَإِنْ َيقُْتلُوَك فَذَاَك َخْيٌر لََك َوَشرٌّ لَُهْم، فَقَالَ ُعثَْمانُ

َشرا َيْدفَُعُه اللَُّه بَِك، فََسِمَع َوأَطَاَع، فَخََرَج َعلَْيهِْم، فَلَمَّا َرأَْوهُ اْجتَمعُوا،  َخَرْجَت إِلَْيهِْم َخْيًرا َيُسوقُُه اللَُّه بَِك، أَْو
  َوظَنُّوا أَنَُّه قَْد َجاَءُهْم

اللََّه َبَعثَ ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  أَمَّا َبْعُد، فَإِنَّ: بَِبْعضِ َما ُيَسرُّونَ بِِه، فَقَاَم َخِطيًبا، فَحََمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ
َعُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َولَْو كَرَِه َوَسلََّم َبِشًريا وََنذِيًرا، ُيَبشِّرُ بِالَْجنَِّة َمْن أَطَاَعُه، َوُيْنِذُر النَّاَر َمْن َعَصاُه، َوأَظَْهَر َمنِ اتََّب

تِ الَْمَساِكَن، فَاْختَاَر لَُه الَْمدِيَنةَ، فََجَعلََها َداَر الْهِْجرَِة، َوَجَعلََها دَاَر اِإلَمياِن، فََواللَِّه َما زَالَالُْمْشرِكُونَ، ثُمَّ اخَْتاَر لَهُ 
ْيُف اللَِّه َمْغُموًدا َعْنكُْم ُمْنذُ َسالَْمالِئكَةُ َحافَِّني بَِهِذِه الَْمدِيَنِة ُمْنذُ قَِدمََها َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمازَالَ 

إِنَّ اللََّه َبَعثَ ُمَحمًَّدا بِالَْحقِّ فََمنِ اْهَتَدى، فَإِنََّما يَْهَتِدي : ثُمَّ قَالَ. قَِدَمَها َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْيْومِ
 لُ َبْعَد الْبََياِن َوالُْحجَِّة، وَأَنَُّه لَمْ ُيقَْتلْ َنبِيٌّ ِفيَما َمَضى، إِال قُِتلَ بِهِ َسْبُعونَ أَلَْف ُمقَاُتلٍ،بُِهَدى اللَِّه، َوَمْن َضلَّ، فَإِنََّما َيِض

بِِه، فَال َتْعَجلُوا َعلَى َهذَا لُ كُلُُّهُم ُيقَْتلُ بِِه، َوال قُِتلَ َخِليفَةٌ قَطُّ، إِال قُِتلَ بِِه َخْمَسةٌ وَثَالثُونَ أَلَْف ُمقَاِتلٍ، كُلُُّهْم ُيقَْت
ْشلُولَةٌ، اْعلَُموا أَنَّهُ لَْيسَ ِلوَاِلٍد َعلَى الشَّْيخِ بِقَْتلٍ، فََواللَِّه ال يَقُْتلُُه ِمْنكُْم َرُجلٌ إِال لَِقَي اللََّه َيْوَم الْقَِياَمِة َوَيُدُه َمقْطُوَعةٌ َم

كَذَْبُتْم وَاللَِّه، : قَالَ. كَذََبِت الَْيُهوُد، كَذََبِت الَْيُهوُد: فَقَاُموا، فَقَالُوا: قَالَ. ْم ِمثْلُُهَولٍَد َحقٌّ، إِال َوَهذَا الشَّْيُخ َعلَْيكُ
  َوأَنُْتْم آِثِمَني، َما أََنا بَِيهُوِديٍّ، إِنِّي َألَحُد الُْمْسِلِمَني، َيْعلَُم



قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا َبيْنِي َوبَْيَنكُْم َوَمْن : "زِلَ ِفيَّ الْقُْرآنُ، فََتال َهِذهِ اآلَيةَاللَُّه بِذَِلَك َوَرسُولُُه، وَالُْمْؤِمُنونَ، َوقَْد أُْن
شَهِدَ قُلْ أَرَأَْيُتمْ إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوكَفَرُْتْم بِِه َو: "، َوأَْنَزلَ اللَُّه اآلَيةَ اُألْخَرى]٤٣الرعد آية "[ِعنَدُه ِعلُْم الِْكتَابِ

فَقَاُموا، فََدَخلُوا َعلَى ُعثَْمانَ، فَذََبُحوهُ : ، قَالَ]١٠األحقاف آية "[َشاِهٌد ِمْن بين إِْسرَائِيلَ َعلَى ِمثِْلِه فَآَمَن َواْسَتكَْبرُْتْم
َوقَْد قَالَ ُعثَْمانُ قَْبلَ : قَالَ. الَْحَملُ: لََما الُْحالنُ؟ قَا: فَقُلُْت ِلَعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ: قَالَ ُشعَْيٌب". كََما ُتذَْبُح الُْحالنُ

ثُمَّ أََعاَدَها : َبلْ ُيعِْلي اللَُّه كَعَْبَك، َوَيكْبُِت َعُدوََّك، قَالَ: َيا كَِثُري، أََنا َواللَِّه َمقُْتولٌ غًَدا، قَالَ: ذَِلَك ِلكَِثريِ بن الصَّلِْت
رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمَعُه : َعمَّ َتقُولُ ذَاكَ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني، قَالَ: الَالثَّاِلثَةَ، فَقَالَ لَُه ِمثْلَ ذَِلَك، قَ
: قَالَ. فَقُِتلَ: ولٌ، قَالَفَأََنا َواللَِّه َمقُْت". َيا ُعثَْمانُ، أَْنَت ِعْنَدَنا غَدًا، َوأَْنَت َمقُْتولٌ غًَدا:"أَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر، فَقَالَ ِلي

َيا أَْهلَ ِمْصَر، َيا : ، فَقَالَفََخَرَج َعْبدُ اللَِّه بن َسالمٍ إِلَى الْقَْومِ قَْبلَ أَنْ َيَتفَرَّقُوا، َوُهْم ِفي الَْمْسجِِد، فَقَاَم َعلَى رِْجلَْيِه
  .ِه ال َيزَالُ َعْهٌد َمْنكُوثٌ، َوَدٌم َمْسفُوٌح، َوَمالٌ َمقُْسوٌم ال َيْنقَِسُمقََتلَةَ ُعثَْمانَ، قََتلُْتْم أَِمَري الُْمْؤِمنَِني، أََما َواللَّ

َحدَّثََنا َعِليُّ بن : َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ، قَالَ: َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ - ١٤٦
يَْمكُثُ النَّاُس َبْعدَ الدَّجَّالِ :"َحدَّثَنِي ُيوُسُف بن َعْبدِ اللَِّه بن َسالمٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ: َعْن رََباحِ بن ُعبَْيَدةَ، قَالََمْسَعَدةَ، 

  "أَْرَبِعَني َسَنةً ُتْعَمدُ ِلَألْسوَاقِ، َوُتغَْرُس النَّْخلُ
  ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َعْن أَبِيِه

َحدَّثََنا أَبِي، َوَحدَّثََنا َعْبدُ : َحدَّثََنا َرَجاُء بن َسلََمةَ بن َرَجاٍء، قَالَ: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، قَالَ - ١٤٧
َسلََمةُ بن َرَجاٍء، َعْن َماِلكِ بن ِمْغَولٍ،  َحدَّثََنا: َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيِد بن كَاِسبٍ، قَالَ: اللَِّه بن أَحَْمَد بن َحنَْبلٍ، قَالَ

قَِدَم َعلَْيَنا : قَالَ أَبِي: َحدَّثََنا َسيَّاٌر أَُبو الَْحكَمِ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبدِ اللَِّه بن َسالمٍ، قَالَ: قَالَ
إنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد أَثَْنى َعلَْيكُُم ِفي الطَّهُورِ َخيًْرا، َيا أَْهلَ قَُباَء أَفَال :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  .َيا َرسُولَ اللَِّه، َعلَْيَنا ِفي التَّْوَراِة االْستِْنَجاُء بِالََماِء: فَقُلَْنا"ُتخْبُِرونِي؟

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحمَّاٍد الَْحْضرَِميُّ، قَالَ: ِميُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَر - ١٤٨
 َحمَِّد بن َعْبِد اللَِّهبن ُمَحمٍَّد الُْمحَارِبِيُّ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعْن َسيَّارٍ أَبِي الَْحكَمِ، َعْن َشْهرِ بن حَْوشبٍ، َعْن ُم

 أََتى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْسجَِد الَِّذي أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى َمْسجَِد ِقَباَء، فَقَاَم: بن َسالمٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا أَْهلُ ِكَتابٍ، : قُلَْنا"طَُهورُكُْم؟ إِنَّ اللََّه قَْد أَْحَسَن َعلَْيكُُم الثََّناَء ِفي الطَّهُورِ، فََما:"َعلَى َبابِِه، فَقَالَ

ِفيهِ : "، فَقَالَ"إِنَّ اللََّه قَْد أَْحَسَن َعلَْيكُمُ الثََّناَء ِفي الطَُّهورِ:"َوَنجُِد االْستِْنَجاَء َعلَْيَنا بِالََماِء، وََنْحُن َنفَْعلُُه الَْيْوَم، فَقَالَ
  ].١٠٨التوبة آية "[نْ َيَتطَهَّرُوا َواللُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَنرِجَالٌ ُيِحبُّونَ أَ

َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيمَ أَُبو النَّْضرِ، َوَحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدََّمْشِقيُّ، قَالَ - ١٤٩
َحدَّثَنِي : َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن الرَّبِيعِ بن َسبَْرةَ، قَالَ: َحدَّثََنا أَبِي، قَاال: ِقيُّ، قَالَإِبَْراهِيُم بن ُدحَْيمٍ الدََّمْش

أَبِيِه، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه ْن َعْبُد الَْحكَمِ بن يُوُسَف، َوغَْيُرُه ِمْن أَْهلِ ِذي الَْمرَْوِة َوقُُدَمائُُهْم، َعنِ اْبنٍ ِلعَْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َع
الْمَْنزِلُ َيا َرسُولَ اللَِّه، الظِّلُ وَالََماُء، : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َمرَّ بِالُْحلَْيَحِة ِفي َسفَرِهِ إِلَى َتُبوٍك، قَالَ لَُه أَْصَحابُُه

َناقََتُه، فَأَقَْبلَْت حَتَّى نََزلَْت َتْحتَ : َيعْنِي". ْرعٍ َوبَقَرٍ، َدُعوَها فَإِنََّها َمأْمُوَرةٌإِنََّها أَْرُض َز:"َوكَانَ ِفيَها َدْوٌم َوَماٌء، فَقَالَ
  .ِتي كَاَنْت ِفي َمْسجِِد ِذي الَْمْروَِةالدَّْوَمِة الَّ
َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َناِفعٍ، َعْن : َحدَّثََنا َبكُْر بن َعْبدِ الَْوهَّابِ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد التِّرِْمِذيُّ، قَالَ - ١٥٠



ُيْدفَُن ِعيَسى َعلَْيِه السَّالُم :"اللَِّه بن َسالمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ ُعثَْمانَ بن الّضحَّاِك، َعْن ُمَحمَِّد بن ُيوُسفَ بن َعْبِد
  ".َمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَصاحَِبْيِه، فََيكُونُ قَْبُرُه َألرَْبعٍ

  ُزَراَرةُ بن أَوْفَى، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ

َحدَّثََنا ُمَعاذُ بن َعْوِذ : َحدَّثََنا ُهوذَةُ بن َخِليفَةَ، َوَحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ الْكَشِّيُّ، قَالَ: َنا بِْشرُ بن ُموَسى، قَالََحدَّثَ - ١٥١
ا قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ لَمَّ: َحدَّثََنا َعْوٌف، َعْن ُزرَاَرةَ بن أَوْفَى، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، قَالَ: اللَِّه الْقَُرِشيُّ، قَاال

ُه لَْيَس بَِوْجِه كَذَّابٍ، فَكَانَ َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ اْنجَفَلَ النَّاُس ِقَبلَُه، فَكُْنُت ِفيَمْن َخَرَج، فَلَمَّا رَأَْيُت َوْجَهُه َعَرفُْت أَنَّ
  ".اَم، َوأَفْشُُوا السَّالَم، َوَصلُّوا وَالنَّاُس نَِياٌم َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ بَِسالمٍأَطِْعمُُوا الطََّع:"أَوَّلَ َما َسِمْعُتُه، َيقُولُ

  ُمَعاوَِيةُ بن قُرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ
ثََنا ُزرَْيُك بن أَبِي ُزرَْيٍك، َحدَّ: َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، قَالَ: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ األْسفَاِطيُّ، قَالَ - ١٥٢

خَْيُر النَِّساِء َتُسرَُّك إِذَا :"َعنِ ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".فِْسَها َومَاِلِكأَْبَصْرَت، َوُتِطيُعَك إِذَا أََمْرَت، وََتْحفَظُ غَْيَبَك ِفي َن

َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُصْدَرانَ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َمْتَوْيِه اَألْصَبهَانِيُّ، قَالَ - ١٥٣
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، قَالَ َحدَّثََنا ُزَرْيُك بن أَبِي ُزَرْيٍك، َعنِ ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ،: الَْحْضَرِميُّ، قَالَ
ْزِدَحامِ اإلِبِلِ َوَرَدتْ إِنَّ َما َبْيَن ِمصَْراِعيِّ الَْجنَِّة ِمقْدَاَر أَْرَبِعَني َعاًما، وَلََيأِْتَينَّ َعلَْيِه َيْوٌم ُيَزاَحُم َعلَْيِه كَا:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".ِظَماًء بِخَْمسٍ

  قَْيُس بن َعبَّاٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ
َحدَّثََنا َحرِْميُّ بن ِعَماَرةَ، َعْن قُرَّةَ بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َجَبلَةَ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ - ١٥٤

كُْنُت ِفي َحلَقٍَة ِفيَها سَْعُد بن َماِلٍك، وَاْبُن ُعَمَر، فََمرَّ َعْبُد اللَِّه بن : ْيسُ بن َعبَّاٍدقَالَ قَ: َخاِلٍد، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن، قَالَ
َيْنَبِغي لَُهمْ ُسْبَحانَ اللَِّه، َما : كَذَا َوكَذَا، قَالَ: إِنَُّهْم قَالُوا: َهذَا َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، فََتبِْعُتُه، فَقُلُْت لَُه: َسالمٍ، فَقَالُوا

ا، َوِفي َوسَِطَها ُعْرَوةٌ، أَنْ َيقُولُوا َما لَْيَس لَُهْم بِِه ِعلٌْم، إِنََّما رَأَْيُت كَأَنَّ َعُموًدا ُوِضَع ِفي رَْوَضٍة َخْضَراَء، فَُنِصَب ِفيَه
ُت، ثُمَّ أََخذْتُ بِالُْعرَْوِة، فَقََصْصُتَها َعلَى َرُسولِ اللَِّه اْرقَُه، فََرقَْي: َوِفي أَْسفَِلَها مَْنَصٌف ِمثْلُ مَْنَصِف الَْوِصيِف، فَِقيلَ ِلي

  "َيمُوُت َعْبُد اللَِّه بن َسالمٍ َوُهَو آِخذٌ بِالُْعرَْوِة الُْوثْقَى:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ح . َحدَّثََنا أَُبو أَُسامَةَ: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َحمَّاٍد الَْحْضرَِميُّ، قَالَ: َحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالََحدَّثََنا ُم - ١٥٥
َحدَّثََنا أَْزَهُر ِكالُهمَا، َعنِ اْبنِ : ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ: َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َناِئلَةَ اَألصَْبَهانِيُّ، قَالَ

َدَخلُْت َمْسجَِد الَْمدِيَنِة، فََجاَء َرُجلٌ، فََصلَّى َركْعََتْينِ، فََتجَوََّز : َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن قَْيسِ بن َعبَّاٍد، قَالَ
َمْن َسرَُّه أَنْ َيْنظَُر إِلَى َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، فَلَْيْنظُْر إِلَى َهذَا، فَاتََّبْعتُُه، : لٌِفيهَِما َعلَْيِه أَثٌَر ِمَن الُْخشُوعِ، فَقَالَ َرُج

ا فَقََصْصُتَها إِنِّي رَأَْيُت رُْؤَي"ُسْبَحانَ اللَِّه، َما َيْنَبِغي َألَحدٍ أَنْ َيقُولَ َما ال َيْعلَُم، َوَسأَُحدِّثُُك ِلَم ذَِلَك،: فَأَْخَبْرتُُه، فَقَالَ
َضرَِها، ِفي َوَسِطَها َعُموٌد َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َرأَْيُت كَأَنِّي ِفي َرْوضٍَة، فَذَكََر ِمْن َسَعِتَها، َوُحسْنَِها، َوَخ

ال أَْستَِطيُع، فَأَتَانِي : اْصَعْد، فَقُلُْت: وَةٌ، فَقَالَ ِليِمْن َحِديدٍ أَْسفَلُُه ِفي اَألْرضِ، َوأَْعالُه ِفي السََّماِء، ِفي َرأِْسِه ُعْر
اْسَتْمِسْك، فَاْسَتْيقَظُْت، وَإِنََّها لَِفي َيِدي، فَقََصْصُتَها َعلَى : ُمْنِصٌب، فَقَالَ بِِثيَابِي ِمْن َخلِْفي، فَِصْرُت ِفي أَْعالَها، فَقَالَ

الُْوثْقَى، فَأَْنَت َعلَى : َعُموُد اِإلْسالمِ، َوالُْعْرَوةُ: اِإلْسالُم، وَالَْعُموُد: الرَّْوَضةُ:"َسلََّم، فَقَالََرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



  فَإِذَا ُهَو َعْبُد اللَِّه بن َسالمٍ". اِإلْسالمِ
  .َربِْعيُّ بن ِحرَاشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَُضْيلِ، َعْن أَبِيِه، : َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، قَالَ: ْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َع - ١٥٦
َما :"نَبِيٍّ ُمْرَسلٍ ال أَُحدِّثُكُْم إِال َعْن ِكَتابٍ ُمنَزَّلٍ، أَْو: َعْن أَبِي فَاِئٍد، َعْن َرْبِعيِّ بن ِحرَاشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، قَالَ

  ".ْمُس ِمْن َمْغرِبَِهاِمْن َنفْسٍ َتتَوُب قَْبلَ مََرِضَها الَِّذي َتُموُت ِفيِه بَِيْومٍ، إِال قَبِلَ اللَُّه َتوَْبَتَها إِلَى أَنْ َيطْلَُع الشَّ
  أَُبو بُْرَدةَ بن أَبِي ُموَسى، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ

َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ، : َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ، قَالَ: مَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوَعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَاالَحدَّثََنا ُمَح - ١٥٧
اْنطَِلْق َمِعي إِلَى الْمَْنزِلِ :"لَقَِدْمتُ الَْمِديَنةَ، فَلَِقَينِي عَْبُد اللَِّه بن َسالمٍ، فَقَا: َحدَّثََنا ُبرَْيُد، َعْن أَبِي ُبْردَةَ، قَالَ: قَالَ

ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه ُتَصلِّي ِفي َمْسجٍِد َصلَّى ِفيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وََتْشَرُب ِفي قََدحٍ شَرَِب ِفيِه َرُس
  ".ْيُت ِفي َمْسجِِدِه، َوأَطَْعَمنِي َتْمًرا، َوَسقَانِي سُوْيقًاَعلَْيِه َوَسلََّم، فَاْنطَلَقُْت َمَعُه إِلَى مَْنزِِلِه، فََصلَّ

َحدَّثََنا أَبِي، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن الُْحَسْيُن بن َشِقيقٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٥٨
أََتْيُت الَْمِديَنةَ فََجلَْستُ إِلَى َعْبدِ : َجابِرٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن أَبِي ُموَسى َعْن أَبِي ُبْرَدةَ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َحمَْزةَ، َعْن: قَالَ

َوَسلََّم،  أَال َتْنطَِلُق إِلَى الَْمْنزِلِ، َوُتصَلِّي ِفي َمْسجٍِد صَلَّى ِفيِه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: اللَِّه بن َسالمٍ، فَقَالَ
إِنََّك بِأَْرضٍ فَاشٍ بَِها الرِّبَا، :"، فَاْنطَلَقُْت َمَعُه، فَقَالَ ِلي"َوَتشَْرُب ِفي قََدحٍ َشرَِب ِفيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ".هَاَوإِنَّ ِمَن الرَِّبا أَنْ ُيَسلَِّم الرَُّجلُ السَّلََم فَيُْهَدى لَُه، فََيقَْبلَ
  َخَرَشةُ بن الُْحرِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ

َحدَّثََنا َحمَّاُد بن : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، وُأَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَاال، َحدَّثََنا َحجَّاُج بن الِْمنَْهالِ، قَالَ - ١٥٩
قَدِْمُت الَْمِديَنةَ، فََجلَْسُت إِلَى : ُمسَّيِّبِ بن َرافِعٍ، َعْن َخَرَشةَ بن الُْحرِّ، قَالََسلََمةَ، َعْن َعاِصمِ بن َبْهَدلَةَ، َعنِ الْ

ِمْن َهذَا َرُجلٌ : ُه َبْعُض الْقَْومَِمْشَيَخٍة ِفي َمْسجِِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاَء شَْيٌخ َيَتَوكَّأُ َعلَى َعًصا لَُه، فَقَالَ لَ
: َزَعَم بَْعُض الْقَْومِ أَنََّك َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، فَقَالَ:"أَْهلَ الَْجنَِّة، فَقَاَم َخلَْف َسارَِيٍة فََصلَّى َركَْعَتْينِ، فَقُْمُت إِلَْيِه، فَقُلُْت

ِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، رَأَْيُت كَأَنَّ َرُجال أَتَانِي، فَقَالَ الَْجنَّةُ ِللَِّه، ُيْدِخلَُها َمْن َيَشاُء، وَإِنَّنِي رَأَْيُت رُْؤَيا َعلَى َعْه
إِنََّك لَْستَ : اْنطَِلْق، فَذََهَب بِي، فَأََخذَنِي َمنَْهًجا َعِظيًما، فََعَرَضتْ ِلي طَرِيٌق َعْن َيَسارِي، فَأَرَْدُت أَسُلُكَها، فَقَالَ: ِلي

بِي،  مَّ عََرَضْت ِلي طَرِيٌق أُْخَرى َعْن َيِمينِي فَسَلَكُْت، َحتَّى اْنتََهْيُت إِلَى جََبلٍ َزِلقٍ، فَأََخذَ بَِيِدي، فََزَجلَِمْن أَْهِلَها، ثُ
بٍ، فَأََخذَ بَِيِدي، فََزَجلَ بِي حَتَّى فَإِذَا أََنا َعلَى ِذْرَوتِِه، فَلَْم أََتقَارَّ َولَمْ أََتَملَّْك، َوإِذَا أََنا بَِعُموٍد ِفي أَْعالُه ُعْرَوةٌ ِمْن ذََه

فَالَْمْحَشُر، َوأَمَّا : رَأَْيَت خَْيًرا، أَمَّا الْمَْنَهجُ الَْعظِيُم:"أََخذُْت بِالُْعْروَِة، فَقََصصُْتَها َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
فَطَرِيُق أَْهلِ النَّارِ، َولَْسَت ِمْن أَْهِلَها، َوأَمَّا الطَّرِيُق الَِّتي ُعرَِضْت لََك َعْن : ارَِكالطَّرِيُق الَِّتي ُعرِِضْت لََك َعْن َيَس

  :َيِمينَِك

ُعْرَوةُ اِإلْسالمِ، وَأَْنتَ فَ: فََمْنزِلَةُ الشَُّهَداِء، َوأَمَّا الُْعرَْوةُ الَِّتي اْسَتْمَسكَْت بَِها: فَطَرِيُق أَْهلِ الَْجنَِّة، َوأَمَّا الْجََبلُ الزَِّلُق
  .وَأََنا أَْرُجو أَنْ أَكُونَ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، َوُهَو َعْبُد اللَِّه بن َسالمٍ". ُمْسَتْمِسكٌ بَِها إِنْ َشاَء اللَُّه حَتَّى َتُموَت

َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، : َق التُّْسَترِيُّ، قَاالَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَا - ١٦٠
كُْنُت َجاِلًسا ِفي َحلَقٍَة ِفي : َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن ُمْسهِرٍ، َعْن خََرَشةَ بن الْحُرِّ، قَالَ: قَالَ



: ئَِة، َوُهَو َعْبُد اللَِّه بن َسالمٍ، فَجََعلَ ُيَحدِّثُُهْم َحِديثًا َحسًَنا، فَلَمَّا قَاَم، قَالَ الْقَْوُمَمْسجِِد الَْمِديَنِة ِفيَها شَْيٌخ َحِسُن الْهَْي
فََتَتبَّْعُتهُ : انَ َبْيِتِه، قَالَوَاللَِّه َألْتبََعنَُّه، فََألْعلََمنَّ َمكَ: َمْن َسرَُّه أَنْ َيْنظُرَ إِلَى َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، فَلَْيْنظُْر إِلَى َهذَا، قُلُْت

: َما حَاَجُتَك َيا اْبَن أَِخي، قُلُْت لَُه: َحتَّى كَادَ أَنْ َيْخُرَج ِمَن الَْمدِيَنِة، ثُمَّ َدَخلَ َمْنزِلَُه، فَاْسَتأْذَْنُت، فَأَِذنَ ِلي، فَقَالَ
أَنْ َينْظَُر إِلَى َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة، فَلَْيْنظُْر إِلَى َهذَا، فَأَْعَجبَنِي أَنْ أَكُونَ َمْن َسرَُّه : َسِمْعُت الْقَْوَم َيقُولُونَ لََك لَمَّا قُْمَت

ْم، فَأََخذَ قُ: إِنِّي َبْيَنَما أََنا نَاِئمٌ إِذْ أََتانِي آٍت، فَقَالَ: اللَُّه أَْعلَُم بِأَْهلِ الَْجنَِّة، َوسَأَُحدِّثَُك ِممَّ قَالُوا ذَِلَك: َمَعَك، قَالَ
  ال َتأُْخذْ ِفيَها، فَإِنََّها طُُرُق أَْصَحابِ: بَِيِدي، فَاْنطَلَقُْت َمَعُه، فَإِذَا أََنا بِجََواٍد َعلَى ِشَماِلي، فَذَهَْبُت آلُخذَ ِفيَها، فَقَالَ ِلي

اصَْعْد فَْوَق َهذَا، فََجَعلُْت إِذَا أَرَْدُت أَنْ : َبال، فَقَالَُخذْ َهاُهنَا، فَأََتْيَنا َج: الشِّمَالِ، وَإِذَا جََواٌد َعلَى َيِمينِي، فَقَالَ ِلي
اِء، َوأَْسفَلُُه ِفي أَصَْعَد خََرْرُت َعلَى اْسِتي، فَفََعلُْت ذَِلَك مَِراًرا، ثُمَّ اْنطَلََق بِي َحتَّى أََتى بِي َعُموًدا رَأُْسُه ِفي السََّم

كَْيَف أَصَْعُد فَْوَق َهذَا َوَرأُْسُه ِفي السََّماِء، فَأََخذَ : اْصَعْد إِلَى فَْوقِ َهذَا، قُلُْت: ِلي اَألْرضِ، ِفي أَْعالهُ َحلَقَةٌ، فَقَالَ
حِ، فَأََتْيُت النَّبِيَّ َحلَقَِة حَتَّى الصُّْببَِيِدي فََزَجلَ بِي، فَإِذَا أََنا ُمَتَعلٌِّق بِالَْحلَقَِة، ثُمَّ َصَرفَ الَْعُموَد، فََخرَّ، َوَبقِيُت ُمَتَعلِّقًا بِالْ

الطُُّرقُ الَِّتي َرأَْيَت َعْن َيَسارَِك، فَهَِي طُُرُق أَْصَحابِ الشِّمَالِ، :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخبَْرُتُه، فَقََصْصُتَها َعلَْيِه، قَالَ
فَُهَو َمنْزِلَةُ الشُُّهَداِء، َولَْن َتَنالَُه، َوأَمَّا : َحابِ الَْيِمنيِ، َوأَمَّا الَْجَبلَُوأَمَّا الطُُّرقُ الَِّتي َرأَْيَت َعْن َيِمينَِك، فَهَِي طُُرُق أَْص

  "فَهَِي ُعْرَوةُ اِإلْسالمِ، َولَْن تََزالَ ُمَتِمسِّكًا بَِها حَتَّى َتُموَت: الَْعُموُد، فَُهَو َعُموُد اِإلْسالمِ، َوأَمَّا الُْعْرَوةُ
َيِلُد فُالًنا، َوَيِلُد فُالنٌ فُالًنا، َوَيِلدُ : َخلََق اللَُّه آَدَم، فَقَالَ:"قَالَ. ال: قُلُْت"َتْدرِي كَْيَف َخلََق اللَُّه الَْخلَْق؟أَ:"ثُمَّ قَالَ ِلي

  ".َينْفُُخ ِفيِه الرُّوَحفَالنٌ فُالنًا، َوَيِلُد فُالنٌ فُالنًا، أََجلُُه كَذَا، َوَعَملُُه كَذَا َوكَذَا، َورِْزقُُه كَذَا َوكَذَا، ثُمَّ 

َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيَبةَ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، َوالُْحَسْيُن بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال - ١٦١ -
بَّابٍ، َعْن خََرَشةَ بن الْحُرِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َحدَّثََنا َجرِيٌر، َعنِ الَْعالِء بن الُْمسَيِّبِ، َعْن َصاِلحِ بن َخ: قَالَ
إِنَّ َعْبًدا لَْو أَذَْنَب كُلَّ ذَْنبٍ، ثُمَّ تَاَب إِلَى اللَِّه قَْبلَ َمْوِتهِ : ال أَُحدِّثُكُْم إِال َعْن َنبِيٍّ مُْرَسلٍ، أَْو َعْن ِكَتابٍ ُمَنزَّلٍ:"قَالَ

  ".بَِيْومٍ قُبِلَ ِمْنُه
: َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد، قَالَ: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َهاِشمٍ الَْبغَوِيُّ، قَالَ - ١٦٢

أَال أَُحدِّثُكَ :"يُت َعْبَد اللَِّه بن َسالمٍ، فَقَالَقَِدْمُت الَْمدِيَنةَ، فَلَِق: َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن َخَرَشةَ بن الُْحرِّ، قَالَ
  ".َياَربِّ َحَرقَْت بينَّ، فََيخُْرُجونَ ِمْنَها: َحِديثًا ُهَو ِفي ِكَتابِ اللَِّه، فَذَكََر قَْوًما َيخُْرُجونَ ِمَن النَّارِ، َيقُولُ إِْبَراهِيُم

  َعطَاُء بن َيَسارٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ

َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َخاِلِد بن يَزِيَد، : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، قَالَ - ١٦٣
إِنَّا لََنجُِد ِصفَةَ :"المٍ، قَالََعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعْن ِهاللِ بن أَُساَمةَ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َس

إِنَّا أَْرَسلْنَاَك َشاِهًدا، َومَُبشًِّرا، وََنِذيًرا، َوِحْرًزا ِلُألمِّيَِّني، أَْنَت َعْبِدي َوَرسُوِلي، : َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ال َسخَّابٍ ِفي اَألسَْواقِ، َوال ُيجَازِي بِالسَّيِّئَِة ِمثْلََها، وَلَِكْن َيْعفُو، وََيْصفَُح، َسمَّْيُتَك الُْمَتوَكِّلَ، لَْيَس بِفَظٍّ َوال غَِليٍظ، َو

آذَاًنا ُصما، َتحُ بَِها أَْعيًُنا ُعْمًيا، َوَويََتَجاَوُز، َولَْن أَقْبَِضَك حَتَّى أُِقيمَ الِْملَّةَ الُْمعَْوجَّةَ، بِأَنْ َيشَْهَد أَنَّ ال إِلََه إِال اللَُّه، يَفْ
  .َوأَخَْبرَنِي أَُبو َواِقٍد اللَّْيِثيُّ، أَنَُّه َسِمَع كَْعبَ اَألْحَبارِ، َيقُولُ مِثْلَ َما قَالَ اْبُن َسالمٍ: قَالَ َعطَاُء بن َيَسارٍ". َوقُلُوًبا غُلْفًا

  اْبُن أَِخي َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي : بَْيُد بن غَنَّامٍ، َوُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، وعبدان بن أمحد، قَالُواَحدَّثََنا ُع - ١٦٤



َسالمٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا َيحَْيى بن َيْعلَى التَّْيِميُّ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعنِ اْبنِ أَِخي َعْبدِ اللَِّه بن : َشْيَبةَ، قَالَ
  ".َعْبُد اللَِّه: كَانَ اْسِمي ِفي الَْجاِهِليَِّة فُالنٌ، فََسمَّانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"بن َسالمٍ، قَالَ

  بِْشُر بن شََغاٍف، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ

َحدَّثََنا َعْمُرو بن : لرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدََّمْشِقيُّ، َوَحفْصُ بن ُعَمَر الصَّبَّاُح الرَّقِّيُّ، قَاالَحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد ا - ١٦٥
بِْشرِ  َحدَّثََنا مُوَسى بن أَْعَيَن، َعْن َمْعَمرِ بن َراِشٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َيْعقُوَب، َعْن: ُعثَْمانَ الِْكالبِيُّ، قَالَ

أََنا سَيُِّد َولَِد آَدَم َيْوَم الِْقَياَمِة َوال فَْخٌر، :"قَالَ نَبِيُّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َشَغاٍف، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، قَالَ
  ".ٌع، ِلَواُء الَْحْمِد بَِيِدي َيْوَم الِْقَيامَِة، َتْحِتي آَدُم فََمْن ُدوَنُهَوأَوَّلُ َمْن َتْنَشقُّ َعْنُه اَألْرُض َوال فَْخٌر، َوأَوَّلُ َشاِفعٍ َوُمَشفَّ

َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ِعيَاضٍ، : َحدَّثََنا َيْحَيى بن طَلَْحةَ الْيَْرُبوِعيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٦٦
: انَ، َعْن َواِصلٍ َمْولَى أَبِي ُعَيْيَنةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َيْعقُوَب، َعْن بِْشرِ بن َشغَاٍف، قَالََعْن ِهَشامِ بن َحسَّ

  ".َمإِنَّ أَكَْرَم َخِليقَِة اللَِّه َعلَى اللَِّه أَُبو الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:"قَالَ َعْبُد اللَِّه بن َسالمٍ
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، : َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبْجِليُّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، قَالَ - ١٦٧

قَالَ َعْبُد اللَِّه بن : َعْن بِْشرِ بن َشَغاٍف، قَالََعْن َمْهِديِّ بن َمْيُموٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي عَْبِد اللَِّه بن أَبِي َيْعقُوَب، 
  ".إِنَّ أَكَْرَم الَْخِليقَِة َعلَى اللَِّه َيْوَم الِْقَياَمِة أَُبو الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"َسالمٍ

َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ، َعْن : أَُبو َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، قَالَ َحدَّثََنا: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َناِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، قَالَ - ١٦٨
َوالَِّذي نَفِْسي بَِيدِِه، إِنَّ أَقَْربَ النَّاسِ َيْوَم :"َسِعيٍد الَْجرِيرِيِّ، َعْن َرُجلٍ، َعنِ اْبنِ َشَغاٍف، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، قَالَ

  ".َحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، جَاِلٌس َعْن َيِمينِِه َعلَى الْكُْرِسيِّالِْقَياَمةِ ِلُم
  ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن َحبَّانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ

أَْخَبرَنِي َعْمُرو : َنا اْبُن َوْهبٍ، قَالََحدَّثَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن صَاِلحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِديٍّ الِْمْصرِيُّ، قَالَ - ١٦٩
ِه بن َسالمٍ، بن الَْحارِِث، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن ُموَسى بن سَْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحبَّانَ، َعْن َعْبِد اللَّ

َما َعلَْيكُْم إِنْ َوَجدُْتْم أَنْ تَتَِّخذُوا ثَْوَبْينِ ِلَيومِ الُْجُمَعِة، :"َعلَى الِْمنَْبرِ أَنَُّه َسِمَع َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
  "ِسوى ثَْوَبيِ الِْمْهَنِة

  ُعَبْيُد بن ُعَمْيرٍ اللَّيِْثيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، : َحدَّثََنا ضَِرارُ بن ُصَردٍ أَُبو نَُعْيمٍ، قَالَ: الََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَ - ١٧٠
كَانَ َعْبُد اللَِّه بن َسالمٍ جَاِلسًا، : َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن الَْوِليدِ الَْوصَّاِفيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  لََّم بِكَِلَمٍة، فََسِمَعُه َرُجلٌ لَْم ُيِحْب أَنْ َيْسَمَعُه، فَالْتَفََت إِلَى أَبِي الدَّرَْداِء، فَقَالَ أََنا َسِمْعُتفََتكَ
  ".، َوإِنْ لَْم َيْسَتكِْتْمهُ َصاِحبُُهَمْن حدَّثَ َحِديثًا ال ُيِحبُّ أَنْ يُفَْشى َعلَْيِه، فَُهَو أََمانَةٌ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ

َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحارِِث الَْمْخُزوِميُّ، : َحدَّثَين أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ - ١٧١
َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك َجِميًعا، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُعثَْمانَ، َعْن : َحدَّثََنا ُدحَْيٌم، قَالَ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاَق، قَالََو

إِنَّا لََنجِدُ : اهللا عليه وسلم جالسقُلُْت َوَرسُولُ اللَّهِ صلى : أَبِي النَّْضرِ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، قَالَ
: َضى حَاَجَتُه، قَالَ َعْبدُ اللَِّهِفي ِكَتابِ اللَِّه ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة َساَعةً ال يَُواِفقَُها َعْبٌد ُمْؤِمٌن ُيصَلِّي َيسْأَلُ اللََّه َشْيئًا، إِال قَ



أَيُّ َساَعٍة : َصَدقَْت، بَْعُض َساَعٍة، قُلُْت: فقُلُْت". بَْعُض َساَعٍة:"َوَسلََّم، َيقُولُ فَأََشاَر إِلَيَّ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
َبلْ، إِنَّ الْعَْبَد الُْمْؤِمَن إِذَا َصلَّى، ثُمَّ َجلَسَ لَمْ :"إِنََّها لَْيَسْت بَِساَعِة َصالٍة، قَالَ: قُلُْت". آِخُر َساعَاِت النََّهارِ:"ِهَي؟ قَالَ

  ".بِْسُه إِال الصَّالةُ، فَُهَو ِفي َصالٍةَيْح

َحدَّثََنا َيْحَيى بن َحمَْزةَ، : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسهِرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو الدََّمْشِقيُّ، قَالَ - ١٧٢
: َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، قَاال: َحدَّثََنا أَبِي، قَالَ: َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن ُدَحْيمٍ الدََّمشِْقيُّ، قَالَ

جَلَْسُت ِفي َنفَرٍ ِمنْ : َحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، قَالَ
أَيُّ اَألْعَمالِ أََحبُّ إِلَى : أَيُّكُْم َيأِْتي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََيْسأَلُُه: نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُواأَْصحَابِ ال
فََتالَها َعلَْيَنا َعْبُد اللَّهِ : قَالَ أَُبو َسلََمةَ]. ٢لصف آية ا"[َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمنُوا ِلَم َتقُولُونَ َما ال َتفَْعلُونَ: "اللَِّه، فََنزَلَْت

فََتالَها َعلَْيَنا أَُبو َسلََمةَ ِمْن أَوَّلَِها إِلَى آِخرِهَا، ثُمَّ َبكَى، قَالَ : بن َسالمٍ ِمْن أَوَّلَِها إِلَى آِخرِهَا، ثُمَّ َبكَى، قَالَ َيحَْيى
فََتالَها َعلَْيَنا األَْوَزاِعيُّ ِمْن أَوَِّلَها إِلَى : َنا َيحَْيى ِمْن أَوَِّلَها إِلَى آِخرَِها، ثُمَّ َبكَى، قَالَ الَْولِيُدفََتالَها َعلَْي: األَْوَزاِعيُّ

فََتالَها َعلَْيَنا أَبِي ِمْن : َراهِيُمفََتالَها َعلَْيَنا الَْوِليُد ِمْن أَوَِّلَها إِلَى آِخرِها، ثُمَّ َبكَى، قَالَ إِْب: آِخرَِها، ثُمَّ َبكَى، قَالَ ُدحَْيٌم
َتالَها : ُبو الْقَاِسمِ الطََّبرَانِيُّأَوَِّلَها إِلَى آِخرِهَا، ثُمَّ َبكَى، وََتالَها َعلَْيَنا إِْبَراهِيُم ِمْن أَوَّلَِها إِلَى آِخرِهَا، ثُمَّ َبكَى، قَالَ أَ

  .رَِها، ثُمَّ َبكَىَعلَْيَنا إِبَْراِهيُم ِمْن أَوَِّلَها إِلَى آِخ

َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن : َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد الَْحِميِد، قَالَ: َحدَّثََنا اْبُن ُمحَمَِّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَالَ - ١٧٣
َحدَّثَنِي َعطَاُء بن َيسَارٍ، أَوْ : اللُ بن أَبِي َمْيُموٍن، قَالََحدَّثَنِي ِه: الُْمبَاَرِك، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، قَالَ

أَيَُّنا َيأِْتي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، :"َتذَاكَرَْنا َبْينََنا، فَقُلَْنا: أَُبو َسلََمةَ، أَنَّ َعْبدَ اللَِّه بن َسالمٍ َحدَّثَُه، قَالَ
َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال، اَألْعَمالِ أََحبُّ إِلَى اللَِّه؟ فَهِْبَنا أَنْ َيقُوَم ِمنَّا أََحٌد، فَأَْرَسلَ إِلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  أَيُّ: فََيْسأَلُُه

، ِمْن أَوَِّلَها ]١احلديد آية "[ا ِفي اَألْرضِسَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَم: "فََجَعلَ بَْعُضَنا ُيِشُري إِلَى َبْعضٍ، فَقََرأَ َعلَْيَنا
فََتالَها َعلَْيَنا ِهاللٌ ِمْن أَوَِّلَها : فََتالَها َعلَْيَنا َعطَاُء بن َيَسارٍ ِمْن أَوَِّلَها إِلَى آِخرَِها، قَالَ َيحَْيى: قَالَ ِهاللٌ. إِلَى آِخرَِها
  ".لَْيَنا َيْحَيى ِمْن أَوَّلَِها إِلَى آِخرِهَافََتالَها َع: قَالَ األَْوَزاِعيُّ. إِلَى آِخرَِها

  َعْبُد اللَِّه بن حَُبْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ

، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َوَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمدَ بن َحنَْبلٍ: َحدَّثََنا ُيوُسُف الْقَاِضي، قَالَ - ١٧٤
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َيحَْيى اَألْسلَِميُّ، َعْن َعْبِد : َحدَّثََنا فُضَْيلُ بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ: َحدَّثَنِي َشبَاٌب الُْعْصفُرِيُّ، قَاال: قَالَ

رََّمُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َما َما َبْيَن َعْيرٍ وَأُُحٍد َحَراٌم، َح:"اللَِّه بن ُحبَْيشٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، قَالَ
  "كُْنُت َألقْطََع ِمْن شجرٍ، َوال أَصِيُد طَيًْرا
  ُعَباَدةُ بن ُنَسيٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ

َحدَّثََنا ُمنِريُ : َحدَّثََنا الْوَِليُد بن ُمسِْلمٍ، قَالَ: ، قَالََحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الُْمَعلَّى الدََّمشِْقيُّ، قَالَ ١٧٥
َيا َرُسولَ اللَِّه، َنجِدُكُْم ِفي ِكَتابِ :"َسِمْعُت ُعَباَدةَ بن ُنَسيٍّ ُيَحدِّثُ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ، أَنَُّه قَالَ: بن الزَُّبْيرِ، قَالَ

يُظْهُِرونَ أَطَْرافَُهْم، لَُهْم َدوِيٌّ بِاللَّْيلِ ِفي [...] بِالشَّامِ، النُّوُر َعلَى [...] بِيِّهِْم َمكَّةَ، ِهْجَرُتُه اللَِّه َحمَّاُدونَ، مَْوِلُد َن
  [...]الَْمسَاجِِد كََدوِيِّ النَّْحلِ 

  الْمََراسِيلُ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ



َحدَّثََنا أَُبو : َحدَّثََنا َيحَْيى بن صَاِلحٍ الْوَِحاِظيُّ، قَالَ: َمنِ بن َعْمرٍو الدََّمشِْقيُّ، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْح ١٧٦
  اُألخَْرى كَانَ ِفي َصالٍة حَتَّى َيفَْرغَ ِمنْهَا[...] الصَّالة : [...] َمْعَشرٍ، َعنِ َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسالمٍ

َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي : َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد النَّْضُر بن َعْبِد الْجَبَّارِ، قَالَ: َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، قَالَ - ١٧٧
مٍ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ِعيَسى الُْخرَاَسانِيُّ ُسلَْيَمانُ بن كَْيَسانَ َعْن َعطَاٍء الْخَُراسَانِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسال

َوَعْن َرُسولِ ". المِلَِدرْهٌم ُيِصيُبُه الرَُّجلُ ِمَن الرَِّبا، أَْعظَُم ِعْنَد اللَِّه ِمْن ثَالثٍَة َوثَالِثَني َزْنَيةً يَْزنِيَها ِفي اِإلْس:"َوَسلََّم، قَالَ
  ".حَْوًبا أَْدَناُه كَالَِّذي َيأِْتي أُمَُّه ِفي اِإلْسالمِ[...] إِنَّ أَْبوَاَب الرَِّبا :"، قَالَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َعْبُد اللَِّه بن رََواَحةَ األَْنصَارِيُّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه
امْرِئِ الْقَْيسِ بن َماِلِك بن كَْعبِ بن الَْحارِِث بن  َوُهَو َعْبُد اللَِّه بن َروَاَحةَ بن امْرِئِ الْقَْيسِ بن ثَْعلََبةَ بن َعْبِد َعْمرِو بن

  .الْخَْزَرجِ َعقَبٌِي َبْدرٌِي، اْسُتْشهَِد َيْوَم ُمْؤتَةَ
  .َوِمْن أَْخَبارِِه

َعةَ، َعْن أَبِي اَألْسوَِد، َعْن َحدَّثََنا اْبُن لَهِي: َحدَّثََنا أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، قَالَ - ١٧٨
ن ثَْعلََبةَ بن ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن اَألْنصَارِ، ثُمَّ ِمْن بين الْحَارِِث اْبنِ الْخَْزَرجِ ِمْن بين امْرِئِ الْقَْيسِ ب"ُعْرَوةَ،

  ".َواَحةَ بن اْمرِئِ الْقَْيسَِعْبُد اللَِّه بن َر: كَْعبِ بن الَْخْزَرجِ بن الَْحارِِث بن الْخَْزَرجِ

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيِّبِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، قَالَ - ١٧٩
ِمْن بين الْحَارِثِ بن : ِمَيِة َمْن َشهَِد َبْدًرا ِمَن األَْنصَارِِفي َتْس"ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ،

  ".َعْبدُ اللَِّه بن رََواَحةَ بن اْمرِئِ الْقَْيسِ: الْخَْزَرجِ
َحدَّثََنا َمْعَمٌر، َعنِ : َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ، قَالَ: َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ - ١٨٠

َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُعْمَرِة الْقََضاِء، َوَعْبُد اللَِّه بن َروَاَحةَ : الزُّْهرِيِّ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، قَالَ
  :"َبْيَن َيَدْيِه، َوُهَو َيقُولُ

  ِهَخلُّوا بين الْكُفَّارِ َعْن َسبِيِل
  قَْد أَنَْزلَ الرَّْحَمُن ِفي َتنْزِيلِِه
  .بِأَنَّ َخْيرَ الْقَْتلِ ِفي سَبِيِلِه

َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْحمِيِد الِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َوُموَسى بن َهاُرونَ، قَاال - ١٨١
ةَ َبْيَن َيَديْ ثَابٍِت، َعْن أََنسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َدَخلَ َمكَّةَ َمَشى َعْبدُ اللَِّه بن َروَاَح بن ُسلَْيَمانَ، َعْن

  :َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو َيقُولُ
  َم َنضْرُِبكُْم َعلَى َتأْوِيلِِهَخلُّوا بين الْكُفَّارِ َعْن َسبِيِلِه الَْيْو

  ضَْرًبا يُزِيلُ الَْهاَم َعْن َمِقيِلِه َوُيذِْهلُ الَْخِليلَ َعْن َخِليلِِه

قَالَ َرُسولُ ، فََيا اْبَن رََواحَةَ، َبْيَن َيَدْي َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوِفي َحَرمِ اللَِّه، َتقُولُ الشِّْعَر: فَقَالَ ُعَمُر
  ".َخلِّ َعْنُه َيا ُعَمُر، فَوَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، لََهذَا أََشدُّ َعلَْيهِْم ِمْن َوقْعِ السُُّيوِف:"اللَِّه

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن : قَالََحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، : َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الََحرَّانِيُّ، قَالَ - ١٨٢
أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َدَخلَ "َحدَّثَنِي َعْبدُ اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ،: َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، قَالَ



  :َحةَ اَألْنَصارِيُّ آَخذٌ بِِخطَامِ َناقَتِِه، َوُهَو َيقُولَُمكَّةَ ِفي ِتلَْك الُْعْمَرِة، َدَخلََها َوَعْبُد اللَِّه بن َروَا
  َخلُّوا بين الْكُفَّارِ َعْن َسبِيِلِه إِنِّي َشهِيٌد أَنَُّه َرسُولُُه

  َخلُّوا فَكُلُّ الَْخْيرِ ِفي َرِسوِلهِ َيا َربِّ إِنِّي ُمْؤِمٌن بِِقيِلِه
  َتلَْناكُْم َعلَى َتأْوِيلِِهأَْعرُِف َحقَّ اللَِّه ِفي قَُبوِلهِ َنْحُن قَ

  كََما قََتلَْناكُْم َعلَى َتْنزِيِلِه َضْرًبا ُيزِيلُ الَْهاَم َعْن َمِقيِلِه
  .َوُيذِْهلُ الَْخلِيلَ َعْن َخِليِلِه

َحدَّثََنا : اَق الُْمسَيِّبِيُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَح: َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، قَالَ - ١٨٣
لَمَّا أََمرَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُعْمَرِة : ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، قَالَ

ِليُرَِي الُْمْشرِِكَني َجلَدَُهْم َوقُوَّتَُهْم، َوكَانَ ". بِ، َواْسعُوا ِفي الطََّواِفاكِْشفُوا َعنِ الَْمَناِك:"الْقََضاِء أََمَر أَْصَحابَُه، فَقَالَ
إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َيكِيُدُهْم بِكُلُّ َما اْستَطَاَع، فَاْنكَفَأَ أَْهلُ َمكَّةَ الرِّجَالُ ِمْنُهْم، َوالنَِّساُء، َوالصِّْبَيانُ َيْنظُُرونَ 

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِه َوَسلََّم، َوأَْصحَابِِه َوُهْم َيطُوفُونَ بِالْبَْيِت، َوَعْبُد اللَِّه بن َروَاَحةَ َيذْكُُر َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللََّعلَْي
  :ُمَتَوشًِّحا بِالسَّْيِف، َيقُولُ

  َرسُولُُه. ...َخلُّوا بين الْكُفِّارِ َعْن َسبِيِلِه أََنا الشَّهِيُد
  قَْد َنَزلَّ الرَّْحَمُن ِفي َتْنزِيِلِه ِفي ُصُحفٍ ُتْتلَى َعلَى َرسُولِِه
  فَالَْيْوَم َنضْرُِبكُْم َعلَى َتأْوِيِلِه كََما َضَربَْناكُْم َعلَى تَْنزِيلِِه
  ضَْرًبا يُزِيلُ الَْهاَم َعْن َمِقيِلِه َوُيذِْهلُ الَْخِليلَ َعْن َخِليلِِه

ظًا، َوَحَنقًا، رَِجالٌ ِمْن أَْشرَاِف الُْمْشرِِكَني كََراِهَيةَ أَنْ َينْظُُروا إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَْي َوَتَغيََّب
  ".ثَالثًا................. بَِمكَّةَ َوَنفَاَسةً، َوَحَسًدا َخَرجُوا إِلَى نََواِحي َمكَّةَ، فَقََضى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َحدَّثََنا َجْعفَرُ بن َبْرقَانَ، َعْن َمْيُموِن : ، قَالَ............َحدَّثََنا: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٨٤
نَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني افْتََتَح خَْيَبَر، اْشتََرطَ َعلَْيهِْم أَ"بن َمْهَرانَ، َعْن ُمقِْسمٍ أَبِي الْقَاِسمِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ،

ى َنْحُن أَْعلَُم بِاَألْرضِ، فَأَْعِطَناَها َعلَ: أَنَّ لَُه اَألْرَض َوكُلَّ َصفَْراَء، َوَبْيَضاَء، َيْعنِي الذََّهَب وَالِْفضَّةَ، فَقَالَ لَُه أَْهلُ َخيَْبَر
كَانَ ِحَني ُيْصَرُم النَّْخلُ، َبَعثَ  أَنْ ُنْعِلَمَها، وََيكُونَ لََنا نِْصُف الثََّمرَِة، َولَكُْم نِصْفَُها، فَذَكَرَ أَنَُّه أَْعطَاُهْم َعلَى ذَِلَك، فَلَمَّا

أَكْثَْرتَ : ِفي ذَا كَذَا َوكَذا، فَقَالُوا: يَنِة الَْخَرَص، فَقَالَإِلَيْهُِم اْبَن َروَاَحةَ، فَحََرَز النَّْخلَ، َوُهَو الَِّذي َيْدعُوَنُه أَْهلُ الَْمِد
َهذَا الَْحقُّ، َوبِِه قَاَمِت السََّمَواتُ : فَأََنا أَِلي ِحْرزَ النَّْخلِ، َوأُْعطِيكُْم نِْصَف الَِّذي قُلَْت، قَالُوا: َعلَْيَنا َيا اْبَن رََواَحةَ، قَالَ

  .َنأُْخذَ بِالَِّذي قُلَْت َواَألْرُض، َرِضيَنا أَنْ

َوةَ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن ُعْر - ١٨٥
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيبَْعثُ اْبَن رََواَحةَ إِلَى الَْيُهوِد، فَُيْخرِصُ فَكَانَ النَّبِيُّ َصلَّ:"َعاِئَشةَ، أَنََّها قَالَْت َوِهَي َتذْكُُر َشأْنَ َخْيبََر

ذَِلَك الَْخَرصِ، أَْو َيْدفَُعوَها النَّْخلَ ِحَني َيطِيُب أَوَّلَ الثََّمرَِة، قَْبلَ أَنْ ُيؤْكَلَ ِمْنُه، ثُمَّ ُيَخيُِّرونَ الَْيُهوَد بِأَنْ َيأُْخذُوَها بِ
أَنْ ُتؤْكَلَ الثََّمارُ بِذَِلَك، وَإِنََّما كَانَ أََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْخَرصِ، ِلكَْي ُتْحَصى الزَّكَاةُ قَْبلَ إِلَيْهِْم 
  ".َوُتفَرََّق
أَْخَبرَنِي أَُبو الزُّبَْيرِ، أَنَُّه َسِمَع جَابَِر بن : الََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، قَ - ١٨٦



الثََّمَر خََرَصَها اْبُن رََواَحةَ أَْرَبِعنيَ أَلَْف َوَسقٍ، َوَزَعَم أَنَّ الَْيُهودَ لَمَّا َخيَّرَُهُم اْبُن َروَاَحةَ، أََخذُُوا :"َعْبِد اللَِّه، َيقُولُ
  ".قٍَوَعلَْيهِْم ُعْشُرونَ أَلََف َوَس

أَْخَبرَنِي َعاِمُر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّازِقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، قَالَ - ١٨٧
حَْرثَُها وََنْخلَُها، َولَْم َيكُْن ِللنَّبِيِّ َصلَّى  فََتَحَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَاَنتْ َجْمًعا لَُه: نِْسطَاسٍ َعْن َخْيَبَر، قَالَ

ْم َيكْفُوَنا الْعََملَ َولَكُْم َشطْرُ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَْصَحابِِه َرِقيٌق، فَصَالََح النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُهوَد َعلَى أَنَُّه
ا َبْينَُهْم، َما َبَدا ِللَِّه وَِلَرسُوِلِه، فَذَِلَك ِحَني بََعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْبَن َروَاَحةَ َيخْرُِصَه الثَّمَرِ، َعلَى أَنْ أُِقرُّكُْم

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، حَتَّى كَانَ ُعَمُر، فَلَمَّا َخيََّرُهْم أََخذَتْ َيُهوُد الثََّمَر، فَلَْم تََزلْ خَْيَبُر بَِيِد الَْيُهوِد َعلَى صُلْحِ النَّبِيِّ َص
بَلَى، َعلَى أَنَُّه يُِقرُّكُْم َما : أَلَْم ُيَصاِلْحَنا النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَأََخَرجَُهْم، فَقَالَِت الَْيُهوُد

بِيِّ َصلَّى ا ِحَني َبَدا ِلي أَنْ أُخْرَِجكُْم، فَأَخَْرَجُهمْ ثُمَّ قَسََّمَها َبْيَن الُْمْسِلِمَني الَِّذيَن افَتََتُحوَها َمَع النََّبَدا ِللَِّه َوَرسُوِلِه، فََهذَ
ِلُمونَ لَْيَس ِفيَها َيُهوٌد، َوإِنََّما كَانَ فَأَْهلَُها اآلنَ الُْمْس: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَلَْم ُيْعِط ِمْنَها أََحًدا لَْم َيْحَضرِ افِْتَتاَحَها، قَالَ

  ".َكأَْمُر َرسُولِ اللَِّه بِالَْخَرصِ ِلكَْي ُيْحِصي الزَّكَاةَ قَْبلَ أَنْ ُتْؤكَلَ الثِّمَاُر، َوتُفَرََّق َوكَاُنوا َعلَى ذَِل

أَْخبََرنِي َعْبدُ اللَِّه بن ُعَبْيِد بن : اقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّ - ١٨٨
َولَكُْم نِْصفُُه، وََيكْفُوَنا الَْعَملَ، ُعَمْيرٍ، َعْن ُمقَاَضاِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُهوَد خَْيَبَر، َعلَى أَنَّ لََنا نِْصفَ الثَّمَرِ، 

إِنَّ ثَمََرَنا قَْد طَاَب، فَاْبَعثْ َخارًِصا َيْخرُِص َبْينََنا : طَاَب ثََمرُُهْم، أَُتُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُوا َحتَّى إِذَا
وَاللَِّه َما أَْعلَُم : اَف ِفي َنْخِلهِْم، فََنظََر إِلَْيِه، قَالََوَبْينَِك، فََبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْبَد اللَِّه بن رََواَحةَ، فَلَمَّا طَ

ْنكُْم، َواللَِّه َما َخلََق اللَُّه أََحًدا ِمْن َخلْقِ اللَِّه أََحًدا أَْعظََم ِفْرَيةً َعلَى اللَِّه، َوأَْعَدى ِلَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِم
ثُمَّ خََرَصَها َجِميًعا : قَالَ. ِمْنكُْم، وَاللَِّه َما َيْحِملُنِي ذَِلكَ أَنْ أَِحيَف َعلَْيكُْم قَْدَر ِمثْقَالِ ذَرٍَّة، وَأََنا أَْعلَُمَهاأَبَْغَض إِلَيَّ 

إِنْ ِشئُْتْم فَأَْعطُوَنا أَْرَبِعَني أَلَْف : وَاَحةَحََرْبتََنا، فَقَالَ اْبُن َر: الَِّذي لَُهْم، وَالَِّذي ِلَيُهودَ ثََمانَِني أَلَْف َوَسقٍ، فَقَالَ الَْيهُوُد
: ْم إِلَى َبْعضٍ، ثُمَّ قَالُواَوَسقٍ َوَنْخُرُج َعْنكُْم، َوإِنْ ِشئُْتمْ أَْعطَْيَناكُْم أَْرَبِعَني أَلَْف َوَسقٍ، وََتخُْرُجونَ َعنَّا، فََنظََر َبْعُضُه

  ".بَِهذَا َيْغلَُبوَنكُْمبَِهذَا قَاَمِت السََّموَاُت َواَألْرُض، َو

َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسوَِد، َعْن : َحدَّثََنا أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، قَالَ - ١٨٩
َم َخْيَبَر، َبَعثَ َعْبَد اللَِّه بن َروَاَحةَ ِلُيقَاِسمَ الَْيُهوَد، فَلَمَّا قَِدَم لَمَّا فََتَح َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ُعْرَوةَ، قَالَ

إِنََّما َبَعثَنِي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعلَْيهِْم َوَجَعلُوا يُْهُدونَ لَُه ِمَن الطََّعامِ، فَكَرَِه أَنْ ُيِصيَب مِْنُهْم َشْيئًا، َوقَالَ
إِنْ : ُهْم َعْبدُ اللَِّه، فَقَالَلََّم َعْدال َبْيَنُه َوبَْيَنكُْم، فَال أَرَِب ِلي ِفي َهِديَِّتكُْم، فََخَرَص النَّْخلَ، فَلَمَّا أَقَاَم الَْخْرَص خَيََّرَوَس

َبَنا َوقُْمُتْم َعلَْيِه، فَاْختَاُروا أَنْ َيْضَمنُوا َوَيقُومُوا ِشئُْتمْ َضِمْنُت لَكُمْ َنصِيَبكُْم َوقُْمُتْم َعلَْيِه، َوإِنْ ِشئُْتْم َضِمنُْتْم لََنا َنِصي
إِنََّما َيقُوَماِن َيا اْبَن َروَاَحةَ، َهذَا الَِّذي َتعْرُِضونَ َعلَْيَنا، َوَتْعَملُونَ بِِه الَِّذي َتقُوُم بِهِ السََّمَواُت َواَألْرُض، َو: َعلَْيِه، َوقَالُوا

شَْهْدَها أََحدٌ َخيَْبُر ِلَمْن َشهِدَ الُْحَدْيبَِيةَ، لَْم ُيْشرِكُْهْم ِفيَها أََحٌد، َولَْم َيَتَخلَّْف َعْنَها أََحٌد ِمْنُهْم، َولَْم َيبِالَْحقِّ، َوكَاَنْت 
  ".لَى الُْحَديْبَِيِة ِفي ُشُهودِ َخْيَبَرغَْيَرُهْم، وَلَْم َيأْذَنْ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألَحٍد َتَخلََّف َعْن َمْخَرجِهِ إِ

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيِّبِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، قَالَ - ١٩٠
َوبََعثَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بٍ ِفي فَْتحِ َخيَْبَر، قَالَُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَها

يا امِ َوُيكَلُِّمونَُه، َوَجَمُعوا لَهُ ُحِلَعْبَد اللَِّه بن رََواَحةَ ِلُيقَاِسَم الَْيُهوَد ثََمرََها، فَلَمَّا قَِدَم َعلَْيهِْم َجَعلُوا ُيْهُدونَ لَُه ِمَن الطََّع



َيا مَْعَشَر َيهُوَد، إِنَّكُْم َواللَِّه َألْبَغُض النَّاسِ : َهذَا لََك وَُتَخفُِّف َعنَّا وََتَجاَوُز، فَقَالَ اْبُن َروَاَحةَ: ِمْن ُحِليِّ نِسَاِئهِْم، فَقَالُوا
ال َبيَْنكُْم َوَبْيَنُه، فَال أَرَِب ِلي ِفي ُدْنَياكُْم، َولَْن أَِحيَف َعلَْيكَْم، إِلَيَّ، َوإِنََّما َبَعثَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْد

إِنْ شِئُْتْم َضمِْنُت لَكُمْ : فَقَالََوإِنََّما َعَرْضُتْم َعلَيَّ السُّْحَت، َوإِنَّا ال َنأْكُلُُه، فََخَرصَ النَّْخلَ، فَلَمَّا أَقَاَم الَْخَرَص َخيَّرَُهْم، 
َضِمْنُتمْ لََنا َنَصيبََنا َوقُْمُتْم َعلَْيِه، فَاْخَتارُوا أَنْ َيْضَمُنوا َوَيقُوُموا َعلَْيِه، َوقََنِصيَب َيا اْبَن َروَاَحةَ، َهذَا : الُواكُْم، َوإِنْ شِئُْتمْ 

  ."الَِّذي َتْعَملُونَ بِِه، بِِه َتقُوُم السََّماُء وَاَألْرُض، َوإِنََّما َيقُوَمانِ بِالَْحقِّ

خَْرصُُهْم َهذَا َعلَى : قُلُْت ِلَعطَاٍء: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، قَالَ - ١٩١
َرَص َبْيَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وََبْيَن أَنَّهُ َخ: َعْهِد َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَأَْخَبرَنِي َعنِ اْبنِ َروَاَحةَ

  ".بَِهذَا قَاَمتِ السََّماوَاُت َواَألْرُض: إِنْ ِشئُْتْم فَلََنا، َوإِنْ ِشئُْتْم فَلَكُْم، قَالُوا: الْيَُهوِد، فَقَالُوا
لَمَّا أََتاُهُم اْبُن َروَاَحةَ، : ْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َع - ١٩٢

َحامِِلي َيا َمْعَشَر الَْيهُوِد، إِنَّكُْم َألبَْغُض َخلْقِ اللَِّه إِلَيَّ، َوَما ذَاَك بِ: َجَمُعوا لَُه ُحِليا ِمْن ُحِليِّ نِسَاِئهِْم فَأَْهُدوَها إِلَْيِه، فَقَالَ
مَّ َخَرَص َعلَْيهِْم، ثُمَّ َخيَّرَُهمْ أَنْ أَِحيَف َعلَْيكُْم، أََما َما َعَرضُْتْم َعلَيَّ ِمْن َهِذِه الرِّْشَوِة، فَإِنََّها ُسْحٌت، َوإِنَّا ال َنأْكُلَُها، ثُ

  ".اَألْرُض، فَأََخذُوَها بِذَِلكَ الَْخَرصِبَِهذَا قَاَمِت السََّموَاُت َو: أَنْ َيأُْخذُوَها، أَْو يَأُْخذََها ُهَو، قَالُوا

لَْم َيكُْن ِللنَّبِيِّ صَلَّى : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، قَالَ - ١٩٣
َوَزرَْعَها، فََدَعا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُهوَد َخْيَبَر، فََدفَعَ إِلَْيهِْم َخْيَبَر،  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُعمَّاال َيْعَملُونَ َنْخلَ َخيَْبَر

مُ النَّبِيُّ َصلَّى ِه، َوقَالَ لَُهَعلَى أَنْ َيْعَملُوَها َعلَى النِّْصِف، فَُيَؤدُّوَنَها إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَأَْصَحابِ
َوكَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْبَعثُ إِلَيْهِْم َعْبَد اللَِّه بن ". أُِقرُّكُْم ِفيَها َما أَقَرَّكُُم اللَُّه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

قَْبلَ أَنْ ُيؤْكَلَ ِمْنُه، ثُمَّ ُيْخبِرُ الَْيُهوَد أَنْ يَأُْخذُوَها بِذَِلكَ الَْخَرصِ، أَْو  َروَاَحةَ، فََيخْرُِص النَّْخلَ، َحتَّى َتطِيَب أَوَّلَ الثَّمََرِة
  ".َيْدفَُعوَها إِلَيْهِْم بِذَِلكَ الَْخَرصِ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن : نُّفَْيِليُّ، قَالََحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ال: َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، قَالَ - ١٩٤
َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه : َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َجْعفَرِ بن الزَُّبيْرِ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزُّبَْيرِ، قَالَ: َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، قَالَ
ِفي ُجَماَدى اُألولَى ِمْن َسَنِة ثََماٍن، وَاْسَتْعَملَ َعلَيْهِْم زَْيَد بن حَارِثَةَ، فَقَالَ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعثًا إِلَى ُمْؤَتةَ

فََتَجهَّزَ ". نَّاسِإِنْ أُصِيَب زَْيٌد، فََجعْفَُر بن أبِي طَالبٍ َعلَى النَّاسِ، فَإِنْ أُِصيَب َجْعفٌر، فََعْبُد اللَِّه بن رََواَحةَ َعلَى ال:"لَُهْم
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه اُس، ثُمَّ َتَهيَّأُوا ِللُْخرُوجِ َوُهْم ثَالثَةُ آالٍف، فَلَمَّا َحَضرَ ُخُروُجُهْم، وَدََّع النَّاُس أَُمَراَء َرُسولِ اللَّالنَّ

أََما َواللَِّه َما : َما َيْبِكيَك َيا اْبَن رََواَحةَ؟ قَالَ: ُهَوَسلََّم، َوَسلَُّموا َعلَْيهِْم، فَلَمَّا ُودَِّع َعْبُد اللَِّه َمَع َمْن ُودَِّع َبكَى، فَِقيلَ لَ
ْن ِكَتابِ اللَِّه َيذْكُُر ِفيَها ِهَي ُحبُّ الدُّْنَيا َوَضنا بَِها، وَلَِكنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقَْرأُ آَيةً ِم

. فَلَْسُت أَْدرِي كَْيفَ بِالصَّْدرِ َبْعدِ الُوُروِد]. ٧١مرمي آية "[ال َوارِدَُها كَانَ َعلَى َربِّكَ َحْتًما َمقِْضياَوإِنْ ِمنكُْم إِ: "النَّاَر
  :َحةَفَقَالَ َعْبُد اللَِّه بن َروَا. َصِحَبكُُم اللَُّه َوَدفََع َعْنكُْم، َوَردَّكُْم إِلَْيَنا صَاِلحَِني: فَقَالَ لَُهمُ الُْمْسِلُمونَ

  لَِكنَّنِي أَْسأَلُ الرَّْحَمَن َمْغِفَرةً َوضَْرَبةً ذَاَت فَْرعٍ َتقِْذفُ الزََّبدَا
  أَْو طَْعَنةً بَِيَدْي حَرَّانَ ُمْجهَِزةً بِحَْرَبٍة َتنْفُذُ اَألْحَشاَء َوالْكَبِدَا

  َوقَْد َرَشدَاَحتَّى َيقُولُوا إِذَا َمرُّوا َعلَى َجَدِثي أَْرَشَدهُ اللَُّه ِمْن غَازٍ 
  :َسلََّم ُيَودُِّعُه، فَقَالَثُمَّ إِنَّ الْقَْوَم َتهَيَّأُوا لِلُْخرُوجِ، فَأََتى عَْبُد اللَِّه بن رََواَحةَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



  ثَبََّت اللَُّه َما آَتاَك ِمْن ُحْسنٍ َتثْبِيَت ُموَسى َوَنْصًرا كَالَِّذي ُنِصرُوا
  نِّي َتفَرَّْسُت ِفيَك الَْخْيَر َناِفلَُه ِفرَاَسةً َخالَفُْتُهْم ِفي الَِّذي َنظَرُواإِ

  أَْنَت الرَُّسولُ فََمْن ُيْحَرْم نََواِفلُُه َوالَْوْجُه ِفيِه فَقَْد أَْوَدى بِِه الْقََدُر
َوَسلََّم ُيَشيُِّعُهْم، َحتَّى إِذَا َودَّعَُهْم َواْنَصَرَف َعنُْهْم، قَالَ عَْبُد اللَّهِ ثُمَّ خََرَج الْقَْوُم، َوخََرَج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  :بن َروَاَحةَ
  َخلِِّف السَّالَم َعلَى اْمرِئٍ َودَّْعُتُه ِفي النَّْخلِ غَْيَر ُمَودَّعٍ َوِكليلٍ

لَغَ النَّاَس أَنَّ ِهَرقْلَ قَْد َنَزلَ مَآَب ِمْن أَْرضِ الَْبلْقَاِء ِفي َمائَِة أَلٍْف ِمنَ ثُمَّ َمضُوا، حَتَّى نََزلُوا بَِمَعانَ ِمْن أَْرضِ الشَّامِ، فََب
لٌ َيِلي ِة أَلٍْف مِْنُهْم َعلَْيهِمْ َرُجالرُّومِ، َوقَِد اْجَتَمَعْت إِلَْيِه الُْمْستَْعرَِبةُ ِمْن لَْخمٍ، َوُجذَامٍ، َوَبلْقََني، َوَبهَْرامٍ، َوَبِليٍّ ِفي مَائَ

َنكُْتبُ : الُواَماِلكُ بنزَِنانَةَ، فَلَمَّا َبلَغَ ذَِلَك الُْمْسِلِمَني، أَقَاُموا بَِمَعانَ لَْيلََتْينِ َينْظُُرونَ ِفي أَْمرِِهْم، َوقَ: أَْخذَ رَاَيِتِه، يُقَالَ لَُه
ِدِد َعُدوَِّنا، فَإِمَّا أَنْ ُيِمدََّنا بِرَِجالٍ، َوإِمَّا أَنْ َيأُْمرََنا بِأَمْرِِه فََنْمِضي لَُه، إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَُنْخبُِرُه بَِع

َدةَ، َوَما َيا قَْوُم، َواللَِّه إِنَّ الَِّذي َتكَْرُهونَ ِللَِّذي َخَرْجُتْم لَهُ َتطْلُُبونَ الشََّها: فََشجََّع َعْبدُ اللَِّه بن رََواَحةَ النَّاَس، َوقَالَ
بِِه، فَاْنطَِلقُوا فَإِنََّما ِهَي إِْحَدى  ُنقَاِتلُ النَّاَس بَِعَدٍد، َوال قُوٍَّة، َوال كَثَْرٍة، إِنََّما ُنقَاِتلُُهْم بَِهذَا الدِّينِ الَِّذي أَكَْرَمَنا اللَُّه

  ).بن رََواَحةَ ِفي َمقَامِهِْم ذَِلَك  الُْحسَْنَيْينِ، إِمَّا ظُُهوٌر، َوإِمَّا َشهَاَدةٌ، َوقَالَ عَْبُد اللَِّه

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن : َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، قَالَ - ١٩٥
كُْنُت َيِتيًما : ْبدُ اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، أَنَُّه َحدَّثَ، َعْن زَْيِد بن أَْرقََم، قَالََحدَّثَنِي َع: َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، قَالَ

ْعُتُه إِنَّا لََنِسُري لَْيلَةً، إِذْ َسِم ِلَعْبِد اللَِّه بن َروَاَحةَ ِفي ِحْجرِِه، فَخََرَج ِفي َسفَْرِتهِ ِتلَْك ُمْرِدِفي َعلَى حَِقيَبِة رَاِحلَِتِه، َووَاللَِّه
  :َيَتَمثَّلُ بَِبْيِتِه َهذَا

  إِذَا أَدَّيَْتنِي َوَحَملَْت َرْحِلي َمسَِريةَ أَْرَبعٍ بَْعَد الِْحَساِء

عَ َبْيَن ُشْعبََتيِ َما َعلَْيَك َيا لُكَُع أَنْ يَْرُزقَنَِي اللَُّه الشَّهَاَدةَ، وََتْرجِ:"فَلَمَّا َسِمْعُتُه ِمْنُه َبكَْيُت، فََخفَقَنِي بِالدُّرَِّة، َوقَالَ
بِقَْرَيٍة ِمْن قَُرى  ، ثُمَّ َمَضى النَّاُس، َحتَّى إِذَا كَاُنوا بُِتُخومِ الَْبلْقَاِء، لَِقَيتُْهْم ُجُموُع ِهرْقَلَ ِمَن الرُّومِ، وَالْعََربِ"الرَّْحلِ

مُْؤَتةُ، فَالْتَقَى النَّاُس ِعْنَدَها، : زَ الُْمْسِلُمونَ إِلَى قَْريٍَة، ُيقَالَ لََهاَمشَارٌِف، ثُمَّ َدَنا الُْمْشرِكُونَ، وَاْنَحا: الَْبلْقَاِء، يُقَالَ لََها
قُطَْبةُ بن قََتاَدةَ، َوَعلى مَْيَسرَِتهِْم َرُجلٌ ِمنَ : َوَتَعبَّأَ لَُهُم الُْمْسِلُمونَ، فََجَعلُوا َعلَى َمْيَمَنتِهِْم َرُجال ِمْن بين ُعذَْرةَ، ُيقَالَ لَُه

اللَُّه َعلَْيِه َعبَاَيةُ بن َماِلٍك، ثُمَّ الَْتقَى النَّاُس، فَاقَْتَتلُوا، فَقَاَتلَ زَْيُد بن َحارِثَةَ بَِراَيةِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى : ْنصَارِ، يقَالَ لَُهاَأل
تَّى إِذَا أَلَْحَمُه الِْقَتالُ، اقَْتَحَم َعْن فََرسٍ لَُه َشقَْراَء، َوَسلََّم، حَتَّى شَاطَ ِفي رِمَاحِ الْقَْومِ، ثُمَّ أََخذََها َجْعفٌَر، فَقَاَتلَ بَِها َح

  ".فََعقََرَها، فَقَاَتلَ الْقَْوَم حَتَّى قُِتلَ، َوكَانَ َجعْفٌَر أَوَّلَ َرُجلٍ ِمَن الُْمْسِلِمَني َعقََر ِفي اِإلْسالمِ

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، : ثََنا النُّفَْيِليُّ، قَالََحدَّ: َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، قَالَ - ١٩٦
َحدَّثَنِي أَبِي الَِّذي أَْرَضعَنِي، َوكَانَ أََحدُ : قَالَ: َحدَّثَنِي َيْحَيى بن َعبَّاٍد، َعْن أَبِيِه َعبَّاِد بن َعْبِد اللَِّه بن الزُّبَْيرِ، قَالَ: قَالَ
َواللَِّه، لَكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى َجْعفَرٍ ِحَني اقَْتَحَم َعْن فََرسٍ لَُه : ين ُمرَّةَ بن َعْوٍف، َوكَانَ ِفي ِتلَْك الَْغزَاِة غَْزَوِة ُمْؤَتةَ، قَالَب

َعْبُد اللَِّه بن َروَاَحةَ الرَّاَيةَ، ثُمَّ َتقَدََّم بَِها َوُهَو َعلَى  َشقَْراَء، ثُمَّ َعقََرَها، ثُمَّ قَاَتلَ الْقَْوَم َحتَّى قُِتلَ، فَلَمَّا قُِتلَ َجْعفٌَر، أََخذَ
  :فََرِسِه، فَجََعلَ َيْسَتنْزِلُ َنفَْسُه، َوَيَترَدَُّد َبْعضَ التََّردُِّد، ثُمَّ قَالَ

  أَقَْسْمُت َيا نَفُْس لََتْنزِلنَّْه لَتَْنزِلنَّْه طَاِئَعةً أَْو لَُتكْرَِهنَّْه



  أَرَاِك َتكَْرِهَني الَْجنَّهْ إِنْ أَْجلَبَ النَّاُس َوشدُُّوا الرَّنَّْهَماِلي 
  لَطَالََما قَْد كُْنِت ُمطَْمِئنَّْه َهلْ أَْنَت إِال ُنطْفَةٌ ِفي َشنَّْه

  :َوقَالَ َعْبُد اللَِّه بن رََواحَةَ
  َصِليِتَيا َنفْسُ إِنْ لَمْ ُتقَْتِلي َتمُوِتي َهذَا ِحَماُم الْمَْوِت قَْد 
  َوَما َتَمنَّْيِت فَقَْد أُْعِطيتِ إنْ َتفَْعِلي ِفْعلَُهَما ُهِديِت

اْشُددْ بَِهذَا ُصلَْبَك، فَإِنََّك : ثُمَّ َنَزلَ، فَلَمَّا َنَزلَ أَتَاُه اْبُن ُعَمَر لَُه بَِعظْمٍ ِمْن لَْحمٍ، فَقَالَ. صَاِحَبْيِه َزْيًدا، َوَجعْفًَرا: َيْعنِي
وَأَْنَت : النَّاسِ، فَقَالَ أَيَّاَمَك َهِذِه َما قَْد لَِقيَت، فَأََخذَُه َمْن َيِدِه فَانَْتَهَش ِمْنُه َنْهَشةً، ثُمََّسِمَع الُْحطََمةَ ِفي نَاِحَيِةقَْد لَِقيَت 

ِتلَ، فَأََخذَ الرَّاَيةَ ثَابُِت بن أَقَْرَم أََحدُ َبلَْعْجالنَ، ِفي الدُّْنيَا، ثُمَّ أَلْقَاَها ِمْن َيِدِه، ثُمَّ أََخذَ َسْيفَُه، فََتقَدََّم، فَقَاَتلَ، حَتَّى قُ
فَاْصطَلََح النَّاُس َعلَى َخاِلِد بن . َما أََنا بِفَاِعلٍ: قَالَ. أَْنَت: َيا أَيَُّها النَّاُس، اْصطَِلُحوا َعلَى َرُجلٍ مِْنكُْم، قَالُوا: َوقَالَ

ْيِه َدافَعَ الْقَْوَم، ثُمَّ اْنحَاَز، َحتَّى اَنَصَرَف بِالنَّاسِ، َولَمَّا أُِصيُبوا، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَالَْوِليِد، فَلَمَّا أََخذَ الرَّاَيةَ 
ثُمَّ ". بَِها َحتَّى قُِتلَ َشهِيدًاأََخذَ الرَّاَيةَ زَْيُد بن حَارِثَةَ، فَقَاَتلَ بَِها حَتَّى قُِتلَ َشهِيًدا، ثُمَّ أََخذََها َجْعفٌَر، فَقَاَتلَ :"َوَسلََّم

ِد اللَِّه بن رََواَحةَ بَْعَض َما َصَمَت النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، حَتَّى َتَغيََّرْت ُوُجوهُ اَألْنصَارِ، َوظَنُّوا أَنَُّه كَانَ ِفي َعْب
لَقَْد ُرِفُعوا ِلي ِفي الَْجنَِّة ِفيَما :"، ثُمَّ قَالَ"حَةَ، فَقَاَتلَ بَِها َحتَّى قُِتلَ َشهِيًداثُمَّ أََخذََها َعْبُد اللَِّه بن َرَوا:"َيكَْرُهونَ، قَالَ

؟ بَِم َهذَا: َبْيِه، فَقُلُْتَيَرى النَّاِئَم َعلَى سُُررٍ ِمْن ذََهبٍ، فَرَأَْيُت ِفي سَرِيرِ َعْبِد اللَِّه بن َروَاَحةَ اْزوَِراًرا َعْن َسرِيَريْ َصاِح
  ".َمَضَيا، َوَتَردََّد عَْبُد اللَِّه بن رََواَحةَ بَْعَض التَّرَدُِّد، َوَمَضى: فَِقيلَ ِلي

َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسوَِد، َعْن : َحدَّثََنا أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلِد الَْحرَّانِيُّ، قَالَ - ١٩٧
ةَ، فَإِنْ أُِصيَب َزْيٌد، ثُمَّ َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَْيًشا إِلَى ُمْؤتَةَ، َوأَمََّر َعلَْيهِْم َزْيدَ بن َحارِثَ: ، قَالَُعْرَوةَ

يُّ أَِمريُُهْم، فَخََرجُوا ِقَبلَ الشَّامِ َنْحَو ُمْؤَتةَ، فَإِنَّ أَِمَريُهْم َجْعفٌَر، فَإِنْ أُصِيَب َجْعفٌَر، فَعَْبُد اللَِّه بن رََواَحةَ األَْنصَارِ
لرَّاَيةَ، فَاْصطَلََح الُْمْسِلُمونَ فَأُِصيَب أَُمَراؤُُهُم الَِّذيَن أَمََّر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََخذَ َخاِلُد بن الَْولِيِد ا

  ".ُدوََّعلَْيِه، فََهرَِص اللَُّه الَْع
اْبنِ الُْمَسيِّبِ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ، َعنِ اْبنِ ُجْدَعانَ، َعنِ - ١٩٨

ْن ُدرٍَّة، كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم َعلَى سَرِيرٍ، فََرأَْيتُ زَْيًدا، ِمثِّلُوا ِلي ِفي الَْجنَّةَ ِفي َخْيَمٍة ِم:"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
إِنَُّهَما ِحنيَ : ِقيلَ ِلي: فَسَأَلُْت، أَْو قَالَ: َواْبَن رََواَحةَ أَْعَناقُُهَما ُصدُوًدا، َوأَمَّا َجْعفٌَر، فَُهَو ُمْسَتِقيمٌ لَْيَس ِفيهِ ُصُدوٌد، قَالَ

فذَِلَك حِنيَ : قَالَ اْبُن ُعَيْيَنةَ". كَأَنَُّهَما أَعَْرَضا، أَْو كَأَنَُّهَما َصدَّا بُِوُجوِههِمَا، َوأَمَّا َجعْفٌَر، فَإِنَُّه لَْم َيفَْعلْغَِشَيُهَما الْمَْوُت، 
  :َيقُولُ اْبُن َروَاَحةَ

  أَقَْسْمُت َيا نَفُْس لََتْنزِلنَّْه بِطَاَعٍة ِمْنِك ِلُتكْرَِهنَّْه
  .َما أَطَْيَب رِيحَ الَْجنَّْه! ْد كُْنِت ُمطَْمِئنَّْه َجْعفَُر فَطَالََما قَ

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق الُْمسَيِّبِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َهاُرونَ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، قَالَ - ١٩٩
ثُمَّ بََعثَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجْيًشا إِلَى :"َبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، قَالَُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقْ

ِه بن َروَاَحةَ ْعفٌَر، فََعْبدُ اللَُّمْؤَتةَ، َوأَمََّر َعلَْيهِمْ زَْيَد بن حَارِثَةَ، فَإِنْ أُِصيَب، فََجْعفَُر بن أَبِي طَاِلبٍ أَِمُريُهْم، فَإِنْ أُِصيبَ َج
َربِ َوالرُّومِ، َوبَِها َتنُوخُ أَِمُريُهْم، فَاْنطَلَقُوا حَتَّى لَقُُوا اْبَن أَبِي َسْبَرةَ الَْغسَّانِيَّ بُِمْؤَتةَ، وَبَِها ُجمُوٌع ِمْن َنصَاَرى الَْع



ةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ خََرُجوا، فَالَْتقُوا َعلَى َزْرعٍ أَْخَضَر، فَاقَْتَتلُوا ِقتَاال َوَبهَْرا، فَأَغْلََق اْبُن أَبِي َسْبَرةَ ُدونَ الُْمْسِلِمَني الِْحْصَن ثَالثَ
، فَقُِتلَ، ثُمَّ اْصطَلَحَ َشِديًدا، وَأََخذَ اللَِّواَء زَْيُد بن حَارِثَةَ، فَقُِتلَ، ثُمَّ أََخذَُه َجعْفٌَر، فَقُِتلَ، ثُمَّ أََخذَُه اْبُن رََواحَةَ

أَظَْهَر الُْمْسِلِمَني، ْعدَ أُُمَراِء َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َخاِلِد بن الَْولِيِد، فََهَزَم اللَُّه الَْعدُوَّ، َوالُْمْسِلُمونَ َب
  ".َوَبَعثَُهْم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُجَماَدى اُألولَى

َحدَّثََنا أَبِي، َوَحدَّثََنا ِعَماَرةُ بن ُوثَْيَمةَ : ْمُرو بن إِْسَحاَق بن إِبَْراِهيمَ بن الَْعالِء بن زِْبرِيقٍ، قَالََحدَّثََنا َع - ٢٠٠
ِصيُّ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعْمُرو بن الَْحارِِث الِْحْم: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراهِيَم بن زِْبرِيقٍ الْحِْمِصيُّ، قَالَ: الِْمْصرِيُّ، قَالَ

أَْخَبرَنِي ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمٍ الزُّهْرِيُّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َوَعْبِد الرَّْحَمنِ بن : اللَِّه بن سَاِلمٍ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ، قَالَ
َيقُولُ ِشْعرًا، أَْو قوال لَْيَس ِمَن الرَّفَِث، َوُهَو َعْبُد اللَّهِ إِنَّ أََخاكُْم كَانَ :"اَألعَْرجِ، أَنَّ أََبا ُهرَْيَرةَ، كَانَ َيقُولُ ِفي قََصصِِه

  ":بن َروَاَحةَ
  ِفيَنا َرسُولُ اللَِّه َيْتلُو ِكَتاَبُه إِذَا اْنَشقَّ َمْعُروٌف ِمَن الْفَجْرَِساطُع

  قُِعأََراَنا الُْهَدى بَْعَد الْعََمى فَقُلُوُبَنا بِِه ُموِقَناتٌ أَنَّ َما قَالَ َوا
  .َيبِيُت ُيَجاِفي َجْنَبُه َعْن ِفَراِشهِ إِذَا اْسَتثْقَلَتْ بِالْكَافِرِيَن الَْمَضاجُِع

َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك، : َحدَّثََنا َحيَّانُ بن ُموَسى، وسَُهْيلُ بن َنْصرٍ، قَاال: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَاِتمٍ الَْمرَْوزِيُّ، قَالَ - ٢٠١
: يَْعنِي"إِنَّ أًَخا لَكُْم كَانَ ال َيقُولُ الرَّفَثَ:"َمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ الَْهيْثَمِ بن أَبِي ِسَناٍن، أَنَّ أََبا ُهرَْيَرةَ، كَانَ َيقُولَُعْن َمْع

  :َعْبُد اللَِّه بن رََواَحةَ، َوقَالَ
  وٌف ِمَن الْفَْجرِ َساطُِعَوِفيَنا َرسُولُ اللَِّه َيْتلُو ِكَتاَبُه إِذَا اْنَشقَّ َمْعُر

  .أََراَنا الُْهَدى بَْعَد الْعََمى فَقُلُوُبَنا بِِه ُموِقَناتٌ أَنَّ َما قَالَ َواِقُع

ا َسالَمةُ َحدَّثََن: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ُعَزْيزٍ اَأليِْليُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ، قَالَ - ٢٠٢
َحدَّثَنِي الَْهْيثَمُ بن أَبِي ِسَناٍن، أَنَُّه سَِمَع أََبا هَُرْيرَةَ، َوُهَو َيقُولُ ِفي قََصِصِه، : بن َرْوحٍ، َعْن ُعقَْيلٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، قَالَ

  :َعْبُد اللَِّه بن َروَاَحةَ: َيْعنِي"ال َيقُولُ الرَّفَثَإِنَّ أََخاكُْم كَانَ :"َوُهَو َيذْكُُر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ِفيَنا َرسُولُ اللَِّه َيْتلُو ِكَتاَبهُِ ذَا اْنَشقَّ َمْعُروٌف ِمَن الْفَْجرِ َساطُع
  أََراَنا الُْهَدى بَْعَد الْعََمى فَقُلُوُبَنا بِِه ُموِقَناتٌ أَنَّ َما قَالَ َواقُِع

  .ُه َعْن ِفَراِشهِ إِذَا اْسَتثْقَلَتْ بِالْكَافِرِيَن الَْمَضاجُِعَيبِيُت ُيَجاِفي َجْنَب
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َخاِلٍد الَْوْهبِيُّ، : َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ بن الّضحَّاِك، قَالَ - ٢٠٣

إِنَّ أََخاكُْم كَانَ ال :"رِيِّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، أَنَّهُ َسِمَع أََبا هَُرْيرَةَ، َيقُولُ ِفي قََصِصِهَعْن ُيوُنَس بن يَزِيَد، َعنِ الزُّْه
  .َعْبُد اللَِّه بن َروَاَحةَ: َيْعنِي". َيقُولُ الرَّفَثَ

  َما أَسَْنَد َعْبُد اللَِّه بن َرَواَحةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

: َحدَّثََنا ُعَمُر بن أَبِي زَاِئدَةَ، قَالَ: َحدَّثََنا الَْحكَمُ بن َمْرَوانَ الْكُوِفيُّ، قَالَ: أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَالََحدَّثََنا  - ٢٠٤
تَاُز ِفي الَْمْسجِِد، َوَرُسولُ َبْيَنَما أََنا أَْج: َسِمْعُت ُمْدرَِك بن ِعَماَرةَ َوُهَو ُيَحدِّثُ الشَّْعبِيَّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َروَاَحةَ، قَالَ

َيا َعْبَد اللَِّه بن َروَاَحةَ، َيا َعْبدَ اللَِّه بن رََواَحةَ، فَظََنْنتُ : اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي نَاسٍ ِمْن أَْصحَابِِه، إِذْ قَالَ الْقَْوُم
اْجِلْس َيا َعْبدَ اللَِّه بن رََواَحةَ، كَْيَف َتقُولُ الشِّْعرَ إِذَا :"َم َيْدُعونِي، فَجِئُْت، فَقَالَأَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ



  :، وَلَْم أَكُْن أَْعَدْدُت َشْيئًا، فَقُلُْت"فََعلَْيَك بِالُْمْشرِِكَني:"قَالَ. أَنْظُُر، ثُمَّ أَقُولُ: قُلُْت"أَرَْدَت أَنْ َتقُولَُه؟
  أَثَْمانَ الَْعَباِء َمَتى كُنُْتْم َبطَارِيَق أَْو َداَنتْ لَكُْم ُمضَُر َخبِّرُونِي

  :َباِء، فََنظَْرُت، ثُمَّ قُلُْتفََعرِفُْت الْكََراِهَيةَ ِفي َوْجهِ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنْ َجَعلُْت قَْوَمُه أَثَْمانَ الَْع
  إِنَّ اللََّه فَضَّلَكُْم َعلَى الَبرِيَِّة فَْضال َما لَُه غَيُْرَيا َهاِشَم الْخَْيرِ 

  إِنِّي َتفَرَّْسُت ِفيَك الَْخْيَر أَْعرِفُُه ِفرَاَسةً خَالَفْتُُهْم ِفي الَِّذي َنظَرُوا
  َولَْو َسأَلَْت أَوِ اْستَْنَصْرتَ َبْعضََهُم ِفي ُجلِّ أَْمرَِك َما آُووا َوال َنَصُروا

  اللَُّه َما آَتاَك ِمْن ُحْسنٍ َتثْبِيَت مُوَسى وََنصًْرا كَالَِّذي ُنِصُروا فَثَبََّت
  ".وَأَْنَت، فَثَبََّتَك اللَُّه َيا اْبَن َروَاَحةَ:"قَالَ

، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامِ بن َحفْصِ بن ِغيَاٍث الْكُوِفيُّ، قَالَ - ٢٠٥
َحدَّثََنا سُفَْيانُ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن ِهَشامٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َخاِلٍد الرَّقِّيُّ، قَاال: إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَالَ

أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى "ي َسلََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َرَواحَةَ،ُحَمْيٍد اَألْعَرجِ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِبَْراهِيَم، َعْن أَبِ
  ".أَنْ َيطُْرَق الرَُّجلُ أَْهلَُه لَْيال

َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َزْيدِ بن َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو ُمصَْعبٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، قَالَ - ٢٠٦
أن َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، "أَْسلََم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن رََواَحةَ، َوأَُساَمةَ بن زَْيٍد،

  ".َتَوضَّأَ وََمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ
  ةَ بن اَألسَْوِد بن الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد الُْعزَّى بن قَُصيَِّعْبُد اللَِّه بن َزْمَع

  .ْبِد الُْمطَِّلبِأُمُُّه قَُرْيَبةُ بنُت أَبِي أَُميَّةَ بن الُْمِغَريِة بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر بن َمْخُزومٍ، َوأُمَُّها َعاِتكَةُ بنُت َع

َحدَّثَنِي أَبِي َمْسلََمةُ بن قَْعَنبٍ، َعْن ِهَشامِ بن : َحدَّثََنا الْقَعَْنبِيُّ، قَالَ: يُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِ - ٢٠٧
َر النَّاقَةَ قُولُ ِفي ُخطَْبتِِه، َوذَكَُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َي

، اْنَبَعثَ لََها َرُجلٌ ]١٢الشمس آية "[إِِذ اْنَبَعثَ أَْشقَاَها:""َوالَِّذي َعقََرَها، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َيْعَمُد أََحدُكُْم، فََيجِْلُد امَْرأََتُه جَلَْد الْعَْبِد، ثُمَّ لََعلَّهُ  إِلَى َما:"ثُمَّ ذَكََر النَِّساَء، فَقَالَ. َعزِيٌز، َمنِيٌع ِفي َرْهِطِه ِمثْلُ أَبِي َزْمَعةَ

َما ُيْضِحكُ :"، ثُمَّ َسِمْعُتُه َيِعظُُهْم ِفي َضِحِكهِْم ِمَن الضَّْرطَِة، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"ُيضَاجُِعَها ِمْن آِخرِ َيْوِمِه
قََرأُْت َعلَى أََنسِ بن : َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف، قَالَ". ا َيفَْعلُأََحَدكُْم ِممَّ

  .َوَسلََّم، ِمثْلَُه ِعَياضٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن الُْمْختَارِ، : َحدَّثََنا َعْبُد الَْواِحِد بن ِغَياٍث، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدٍ الرَّاِسبِيُّ، قَالَ - ٢٠٩
َرُه، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما ِفي َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َزْمَعةَ أَخَْب

، اْنبََعثَ َرُجلٌ َعزِيٌز، َعارٌِم، َمنِيٌع ِفي ]١٢الشمس آية "[إِِذ اْنَبَعثَ أَْشقَاَها:""ُخطَْبِتِه، ذَكَرَ النَّاقَةَ َوالَِّذي َعقََرَها، فَقَالَ
إِلَى َما َيْعَمدُ أََحُدكُْم إِلَى اْمرَأَِتِه، فََيجِْلُدَها َجلْدَ الْعَْبِد، َولََعلَُّه ُيَضاجُِعَها :"، فَقَالَ"ثُمَّ ذَكََر النَِّساَء. ْمَعةَقَْوِمِه ِمثْلُ أَبِي َز
  ".ِممَّا َيفَْعلَُما ُيْضِحُك أََحدَكُْم :"ثُمَّ َوَعظَُهْم ِمْن َضِحكِهِْم ِمَن الضَّْرطَِة، فَقَالَ". ِمْن آِخرِ َيْوِمِه

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُيوُسَف الْفِْريَابِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، قَالَ - ٢١٠
َيجِْلُد أََحُدكُمُ :"النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُسفَْيانُ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ، أَنّ 



َحدَّثََنا ُسفَْيانُ، : َحدَّثََنا الُْحَمْيِديُّ، قَالَ: َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، قَالَ!". اْمرَأََتُه َجلَْد الْعَْبِد، ثُمَّ ُيَجاِمُعَها ِفي آِخرِ النََّهارِ 
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، : َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحَمْيدِ بن كَاِسبٍ، قَالَ: َمُد بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، قَالََوَحدَّثََنا أَْح

يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ، َعنِ النَّبِ
  ).ِمثْلَُه 

َحدَّثََنا أَبِي، : َحدَّثََنا سَِعيُد بن َيحَْيى بن َسعِيٍد األَُموِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى بن َشْيَبةَ الِْمْصرِيُّ، قَالَ - ٢١٢
َتزَوََّج َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"ْحَمنِ بن َحاِطبٍ، َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْتَعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن َيْحَيى بن َعْبِد الرَّ

إِنِّي : َب، فَلَمَّا أَسْلََم، قَالََوَسلََّم َسْوَدةَ بنَت َزْمعَةَ، فََجاَء أَُخوَها ِمَن الَْحجِّ عَْبُد بن َزْمَعةَ، فَجََعلَ َيْحثُو َعلَى َرأِْسِه التَُّرا
  ".لََسِفيٌه َيْوَم أَْحثُو َعلَى َرأِْسي التُّرَاَب أَنْ تََزوََّج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْودَةَ

لََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َس: َحدَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ النُّفَْيِليُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، قَالَ - ٢١٣
َحدَّثَنِي عَْبُد الَْمِلكِ بن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِثِ بن أَبِي ِهَشامٍ، : َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ، قَالَ: إِْسحَاَق، قَالَ

لَمَّا اْسُتِعزَّ بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : ٍد، قَالََعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ بن اَألْسَوِد بن الُْمطَِّلبِ بن أََس
فََخَرْجُت، فَإِذَا ُعَمُر ِفي ". ُمُروا َمْن ُيصَلِّي بِالنَّاسِ:"فَأََنا ِعْنَدُه ِفي نَفَرٍ ِمَن الُْمْسِلِمَني، َدَعا بِاللُ إِلَى الصَّالِة، فَقَالَ

فَقَاَم، فَلَمَّا كَبََّر َسِمَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه . َيا ُعَمُر، قُْم فََصلِّ بِالنَّاسِ: ُبو َبكْرٍ غَاِئًبا، فَقُلُْتالنَّاسِ، َوكَانَ أَ
ْيَن أَُبو َبكْرٍ، يَأَْبى اللَُّه َوالُْمْسِلُمونَ فَأَ:"َوَسلََّم صَْوَتُه، َوكَانَ ُعَمُر َرُجال جَهًِريا، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

فَقَالَ ِلي : قَالَ عَْبُد اللَِّه بن َزْمَعةَ. فََبَعثَ إِلَى أَبِي َبكْرٍ، فََجاَء َبْعَد أَنْ َصلَّى ُعَمُر ِتلَْك الصَّالةَ، فََصلَّى بِالنَّاسِ". ذَِلَك
َزْمَعةَ؟ َواللَِّه َما ظَنَْنُت ِحَني أَمَْرتَنِي، إِال أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َماذَا َصَنْعَت بِي َيا اْبَن! َوْيَحَك : ُعَمُر

، وَلَِكْن ِحَني لَمْ َواللَِّه َما أَمََرنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أََمَرَك بِذَِلَك، َولَْوال ذَِلَك َما َصلَيَّتُ بِالنَّاسِ، قُلُْت
  .أََر أََبا َبكْرٍ، َرأَْيُتَك أََحقَّ َمْن َحَضَر بِالصَّالِة ِمَن النَّاسِ

َحدَّثََنا رِْشِديُن بن سَْعٍد، : َحدَّثََنا َسِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، قَالَ: َحدَّثََنا طَاِهُر بن ِعيَسى الُْمقْرِئُّ الِْمْصرِيُّ، قَالَ - ٢١٤
َعْبِد اللَِّه  ثَنِي َعِقيلُ بن خَاِلٍد، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْنَحدَّ: قَالَ

َوَجُعُه، وَأََنا ِعْنَدُه ِفي َنفَرٍ ِمَن لَمَّا اشَْتدَّ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : بن َزْمَعةَ بن اَألْسَوِد بن الُْمطَِّلبِ، قَالَ
فَخََرَج، فَأََتى ُعَمُر، َوكَانَ أَُبو َبكْرٍ غَائًِبا، ". ُمُروُه، فَلَْيأُْمرِ النَّاَس ُيَصلُّوا:"الُْمْسِلِمَني، َدَعا بِاللُ إِلَى الصَّالِة، فَقَالَ

لَمَّا كَبََّر َسِمَع َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَانَ ُعَمُر َجهَِري قُْم فََصلِّ بِالنَّاسِ، فَقَاَم، فَ! َيا ُعَمُر : فَقَالَ
ثَ إِلَى فََردََّد ذَِلَك ِمرَارًا، فََبَع". أَْيَن أَُبو َبكْرٍ؟ يَأَْبى اللَُّه ذَِلَك َوالُْمْسِلُمونَ:"الصَّْوِت، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َما : قَالَ ِلي ُعَمُر: ْمَعةَأَبِي َبكْرٍ، فََجاَء بَْعَد أَنْ صَلَّى ُعَمُر ِتلَْك الصَّالةَ، فََصلَّى أَُبو َبكْرٍ بِالنَّاسِ، قَالَ عَْبُد اللَِّه بن َز
نَّاسِ، إِال أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَركَ َواللَِّه َما ظََنْنتُ ِحَني أَمَْرَتنِي أَنْ أُصَلَِّي بِال! َصَنْعَت َيا اْبَن َزْمَعةَ 

َما أََمرَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَلَِكْن ِحَيَن لَْم أََر أََبا َبكْرٍ، : بِذَِلَك، وَلَْوال ذَِلَك َما َصلَّْيُت بِالنَّاسِ، فَقُلُْت
َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه : َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن ُحمَْيٍد، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ، قَالَ. َخْيَر َمْن َحضََررَأَْيُتَك 

  بن ُموَسى

ْبِد الَْمِلِك بن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن التَّيِْميُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَِخي الزُّْهرِيِّ، أَُراُه َعْن َعمِِّه، َعْن َع
  ).أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُه 



  َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َحبِيَبةَ اَألْشهَِليُّ
َحدَّثََنا َيْحَيى بن صَاِلحٍ الْوَِحاِظيُّ، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن : ْحَمنِ بن َعْمرٍو الدََّمْشِقيُّ، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّ - ٢١٦

ِقيلَ ِلعَْبدِ : لََحدَّثََنا َمَجمُِّع بن َيْعقُوَب اَألْنَصارِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَماعِيلَ، قَا: َحدَّثََنا الْقَعَْنبِيُّ، قَاال: َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالَ
َجاءََنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َما أَْدَركَْت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ"اللَِّه بن أَبِي حَبِيَبةَ

ثُمَّ َدَعا بَِشرَابٍ، :"ِمينِِه، َوجَلََس أَُبو َبكْرٍ َعْن َيسَارِِه، قَالَِفي َمْسجِِدَنا قَُباَء، فَجِئُْت وَأََنا غُالمٍ َحَدثٌ، َجلَْسُت َعْن َي
  ".فََشرَِب َوَناَولَنِي َعْن َيِمينِِه

َحدَّثَنَا : ، قَالََحدَّثََنا َيحَْيى بن صَاِلحٍ الْوَِحاِظيُّ، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْعزِيزِ: َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ الدََّمشِْقيُّ، قَالَ - ٢١٧
َما : قِيلَ ِلعَْبِد اللَِّه بن أَبِي َحبِيَبةَ: َحدَّثََنا ُمَجمُِّع بن َيْعقُوبَ اَألْنصَارِيُّ، َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسَماعِيلَ، قَالَ: الْقَْعنَبِيُّ، قَاال

  ".َصلِّي، فََرأَْيُتهُ ُيَصلِّي ِفي َنْعلَْيِهقَاَم ُي: أَْدرَكَْت ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ
  َعْبُد اللَِّه بن أَْرقََم الزُّْهرِيُّ

قَمِ بنِت هَاِشمِ بن َوُهَو َعْبُد اللَِّه بن اَألْرقَمِ بن َعْبدِ َيُغوثَ بن َوْهبِ بن َعْبِد َمنَاِف بن َزْهرَةَ، َوأُمُُّه َعْمَرةُ بنُت اَألْر
انَ َرِضَي اللَُّه قَْد َعِمَي قَْبلَ َوفَاتِِه، كَانَ كَاِتًبا ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَبِي َبكْرٍ، َوُعَمَر، َوُعثَْمَعْبِد َمَناٌف، كَانَ 

  .َعْنُهْم
َحدَّثَنِي َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ، : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ اَألْزِديُّ، قَالَ - ٢١٨

أَجِبْ :"أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِكَتاُب َرُجلٍ، فَقَالَ ِلعَْبِد اللَِّه بن اَألْرقَمِ: َعْن َعْبِد الَْواِحِد بن أَبِي َعْوٍن، قَالَ
فَلَمَّا َوِلَي ُعَمُر ". أََصْبَت وَأَْحَسْنَت، اللَُّهمَّ َوفِّقُْه:"َعلَْيِه، فَقَالَ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكََتبَ َجوَاَبُه، ثُمَّ قََرأَُه "َعنِّي

  .كَانَ ُيَشاوُِرُه
ن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن ِهَشامِ ب - ٢١٩

ِلَيأُمُّكُمْ َبْعُضكُْم، فَإِنِّي َسِمْعتُ : كُنَّا َمَعُه ِفي َسفَرٍ، َوكَانَ َيُؤمُُّهْم، فَلَمَّا َحَضَرِت الصَّالةُ، قَالَ لَنَا: اللَِّه بن اَألْرقَمِ، قَالَ
  ".إِذَا َحَضَرِت الصَّالةُ َوبِأََحِدكُمُ الْحَاَجةُ، فَلَْيْبَدأْ بِالْحَاَجِة:"ولَُرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُ

ْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َع - ٢٢٠
إِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ َوبِأََحِدكُمُ الْغَاِئطُ، فَلَْيْبَدأْ :"ُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْع: اَألْرقَمِ، قَالَ

  ".بِالْغَاِئِط

وَب بن ُموَسى، َعْن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن أَيُّ - ٢٢١
إِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ وَأََرادَ :"ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن اَألْرقَمِ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

أَْخَبرَنِي ُشْعبَةُ، َعْن : َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، قَالَ: ُسُف الْقَاِضي، قَالََحدَّثََنا يُو". أََحُدكُُم الَْغائِطَ، فَلَْيْبَدأْ بِالْغَاِئِط
  .ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَْرقََم، َعنِ النَّبِيِّ، َنْحوَُه

َحدَّثََنا ُزَهْيٌر، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن : َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ :َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، قَالَ - ٢٢٣
إِذَا أََراَد أََحدُكُْم أَنْ َيذَْهبَ :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَْرقََم، قَالَ

  ".الصَّالةُ، فَلَْيْبَدأْ بِالَْخالِءالَْخالَء، َوقَاَمِت 
َحدَّثََنا : ح َوَحدَّثََنا َبكُْر بن َسْهلٍ، قَالَ. َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ: َحدَّثََنا أَُبو َيزِيَد الْقَراطِيِسيُّ، قَالَ - ٢٢٤

َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، : ا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الصَّْنَعانِيُّ، قَالََحدَّثََنا َماِلٌك، َوَحدَّثََن: َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، قَاال



َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثَنِي َماِلٌك، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَرْقََم، قَالَ: قَالَ
  ".إِذَا َوَجَد أََحدُكُُم الَْغائِطَ، فَلَْيْبَدأْ بِِه قَْبلَ الصَّالِة:"َم، َيقُولَُوَسلَّ

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ، َوَحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالَ: َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، قَالَ - ٢٢٥
َحدَّثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن ِهَشامِ : َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، قَالُوا: و النُّْعَماِن، َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، قَالََعارٌِم أَُب

إِذَا َجاَء أََحدُكُمُ :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى ال: بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَرْقََم، قَالَ
  ".الَْخالَء، َوأُِقيَمِت الصَّالةُ، فَلَْيْبَدأْ بِالَْخالِء

بن ُعْرَوةَ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ، َعْن ِهَشامِ : َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، قَالَ - ٢٢٦
إِذَا أََراَد أََحدُكُُم الَْخالءَ :"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، يَقُولُ: َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَرْقََم، قَالَ

  ".َوأُِقيَمِت الصَّالةُ، فَلَْيْبَدأْ بِالَْخالِء
َحدَّثََنا مَُرجَّى بن َرَجاٍء، َعْن : َحدَّثََنا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، قَالَ: الَْمكِّيُّ، قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َداُوَد - ٢٢٧

أََحِدكُمُ إِذَا كَانَ بِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن اَألْرقَمِ، قَالَ
  ".الَْخالُء، َوَحَضَرِت الصَّالةُ، فَلَْيْبَدأْ بِالَْخالِء

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، : َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، قَالَ: َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، قَالَ - ٢٢٨
إِنِّي : خََرَج إِلَى َمكَّةَ، فَكَانَ إَِمامَُهْم، فَقَدََّم َرُجال ُيَصلِّي بِهِْم، ثُمَّ قَالَ: رْقََم الزُّْهرِيِّ، قَالََعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَ

  ".بِِه إِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ َوبِأََحِدكُْم غَاِئطٌ، فَلَْيْبَدأْ:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ السِّمَّاِن، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، : َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، قَالَ: َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، قَالَ - ٢٢٩

إِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ َوبِأََحدِكُُم الَْخالُء، :"َم، قَالََعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن اَألْرقَمِ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  ".فَلَْيْبَدأْ بِالَْخالِء

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َخازِمٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، : َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، قَالَ: َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، قَالَ - ٢٣٠
إِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ، وََوَجدَ :"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، يَقُولُ: ْبِد اللَِّه بن أَرْقََم، قَالََعْن أَبِيِه، َعْن َع

  ".أََحُدكُُم الَْخالَء، فَلَْيْبَدأْ بِالَْخالِء

: َحدَّثََنا الَْحَسُن بن قََزَعةَ، قَالَ: بن إِْسحَاَق التُّسَْترِيُّ، قَاال َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، َوالُْحَسْيُن - ٢٣١
َحدَّثََنا أَيُّوُب السِّْخِتيَانِيُّ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ

إِذَا َوَجَد أََحدُكُُم الَْخالَء َوقَْد أُِقيَمِت الصَّالةُ، :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: قَالَبن أَْرقََم، 
َحدَّثََنا : بن ُبكَْيرٍ الَْحْضرَِميُّ، قَالَ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد: َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمٍَّد الُْخَزاِعيُّ اَألْصبََهانِيُّ، قَالَ". فَلَْيْبَدأْ بِالَْخالِء

بِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَرْقََم، َعنِ النَّ
  .ِمثْلَُه
َحدَّثََنا أَُبو اَألسَْوِد، أَنَّهُ : َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، قَالَ: َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، قَالَ: َداوَُد، قَالََحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن  - ٢٣٣

دَُّمَنا، فَأَِذنَ لََنا، كُنَّا ِفي َسفَرٍ َمَع عَْبِد اللَِّه بن اَألْرقَمِ الزُّْهرِيِّ، َوَحضََرِت الصَّالةُ َوكَانَ ُهَو َيتَقَ: َسِمَع ُعْرَوةَ، َيقُولُ
إِذَا :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: لَوْ َصلَّْيَت ثُمَّ خََرَجْت، فَقَالَ: فََخَرَج إِلَى الْغَاِئِط، فَِقَيلَ لَُه



  ".مَّ لُيَصلِّ بَْعُد، َوال َيأِْتي الصَّالةَ َوُهَو ُيَداِفُعَحضََرِت الصَّالةُ َوكَانَ بِأََحدِكُُم الَْغائِطُ، فَلَْيْبَدأْ بِِه، ثُ
  َعْبُد اللَِّه بن أَقَْرَم الُْخَزاِعيُّ

يَم َحدَّثََنا َداُوُد بن قَْيسٍ، َوَحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِه: َحدَّثََنا الْقَْعنَبِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالَ - ٢٣٤
أَنَُّه كَانَ "َسِمْعُت ُعبَْيَد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن أَقَْرَم ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِيِه: الدَّبَرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َداُوَد بن قَْيسٍ، قَالَ

بينَّ، كُْن ِفي ُبْهِمَنا َحتَّى أَْدُنَو ِمْن : يقِ، فَقَالَ ِلي أَبِيَمَع أَبِيِه بِالْقَاعِ ِمْن َنِمَرةَ، فََمرَّ بنا َركٌْب، فَأَنَاُخوا بناِحَيِة الطَّرِ
، فَكُْنتُ فََدَنا ِمنُْهْم، َوَدنَْوُت َمَعُه، فَأُِقيَمِت الصَّالةُ، فَإِذَا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيهِْم: َهُؤالِء الرَّكْبِ، قَالَ

  ".ةِ إِبِطَيِّ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلَمَّا َسَجَدأَْنظُُر إِلَى ُعفَْر
  َعْبُد اللَِّه بن جَابِرٍ الَْعْبِديُّ

َمدُ بن َحدَّثََنا أَْح: َحدَّثَنِي أَبِي، َوَحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ - ٢٣٥
َحدَّثََنا الَْحارِثُ بن ُمرَّةَ : َحدَّثََنا رَْوُح بن َعْبِد الُْمْؤِمنِ الُْمقْرِيُّ، قَاال: َحنَْبلٍ، َوَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن نَاِئلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ، قَالَ

كُْنُت ِفي الْوَفِْد : فَْيٌس، َعْن َعْبِد اللَِّه بن جَابِرٍ الْعَْبِديِّ، قَالَُن: َحدَّثَنِي َشْيٌخ ِمْن أَْهلِ الَْبصَْرِة ُيقَالَ لَُه: الَْحنَِفيُّ، قَالَ
فََنَهاُهْم َرسُولُ اللَّهِ "َمَع أَبِي،الَِّذيَن أَتَْوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ وَلَْسُت َمَعُهْم، إِنََّما جِئُْت 

  ".الدُّبَّاِء، َوالْحَْنَتمِ، َوالنَّقِريِ، َوالُْمزَفَِّت: ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ الشُّْربِ ِفي اَألْوِعَيةِ الَِّتي َسِمعُْتُمَصلَّى اللَّ

  َعْبُد اللَِّه الُْمزَنِيُّ أَُبو َعلْقََمةَ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فََضاٍء، َعْن : َعْبِد اللَِّه اَألْنصَارِيُّ، قَالَ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ، قَالَ - ٢٣٦

نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُتكَْسَر ِسكَّةُ :"أَبِيِه، َعْن َعلْقََمةَ بن َعْبِد اللَِّه الُْمزَنِيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".أَنْ ُيكَْسَر الدِّْرَهُم، فَُيجَْعلَ ِفضَّةً، أَْو ُيكَْسَر الدِّيَناُر، فُُيْجَعلَ ذََهًبا، َزةُ َبْينَُهْم، إِال ِمْن َبأْسٍ الُْمْسِلِمَني الْجَاِئ

َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن : الََحدَّثَنِي َعِطيَّةُ بن َبِقيَّةَ بن الَْولِيِد، قَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن عِْرقٍ الِْحْمِصيُّ، قَالَ - ٢٣٧
اللَِّه الُْمزَنِيِّ، َعْن أَبِيِه، إِْسحَاَق بن َراهََوْيِه، َعْن ُمْعَتِمرِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن فََضاٍء، َعْن أَبِيِه، َعْن َعلْقََمةَ بن َعْبِد 

َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن ". كَْسرِ ِسكَِّة الُْمْسِلِمَني الْجَاِئَزةُ َبْينَُهْم، إِال ِمْن َبأْسٍ َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن:"قَالَ
للَِّه َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر، َعْن ُمَحمَّدِ بن فََضاٍء، َعْن أَبِيِه، َعْن َعلْقََمةَ بن َعْبِد ا: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالَ: غَنَّامٍ، قَالَ

  .الْمَُزنِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن فََضاٍء، َعْن أَبِيِه، َعْن : َحدَّثََنا ُمسِْلُم بن إِْبَراهِيَم، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، قَالَ - ٢٣٩
إِذَا اْشتََرى أََحُدكُمْ لَْحمًا، فَلُْيكِْثرْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َعْبِد اللَِّه الُْمزَنِيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالََعلْقََمةَ 

  ".َمَرقَُه، فَإِنْ لَْم ُيِصْب أََحُدكُمْ لَْحًما أَصَاَب َمَرقًا، َوُهَو أََحُد اللَّْحَمْينِ
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن : َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبْجِليُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َمْحُموُد بن الْفََرجِ اَألْصَبهَانِيُّ، قَالَ - ٢٤٠

إِذَا كُنُْتْم ِفي :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه : فََضاٍء، َعْن أَبِيِه، َعْن َعلْقََمةَ بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  ".الْقََصبِ، أَوِ الثَّلْجِ، أَوِ الرَّدَاغِ، فََحَضَرتِ الصَّالةُ، فَأَْوِمئُوا إَِمياًء

َدةَ الَْحدَّاُد، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْي: َحدَّثََنا َشبَاٌب الُْعْصِفرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ - ٢٤١
يَْعِتُق الّرَجلُ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فََضاٍء، َعْن أَبِيِه، َعْن َعلْقََمةَ بن َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيِّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ



  ".اَء ُرْبًعاِمْن َعْبِدِه َما َشاَء، إِنْ َشاَء ثُلْثًا، َوإِنْ َش
  َعْبُد اللَِّه أَُبو يَزِيَد الُْمزَنِيُّ

َحدَّثََنا أَبِي، َوَحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن إِْسَحاقَ التُّْستَرِيُّ، : َحدَّثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ِمقْالصٍ الِْمصْرِيُّ، قَالَ - ٢٤٢
أَْخَبرَنِي َعْمُرو بن الْحَارِِث، َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى، أَنَّ : دَّثََنا اْبُن َوْهبٍ، قَالََح: َحدَّثََنا َحْرَملَةُ بن َيْحَيى، قَاال: قَالَ

َنمِ، ِفي اإلِبِلِ فَْرٌع، َوِفي الَْغ:"َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه الْمَُزنِيَّ َحدَّثَُه، َعْن أَبِيِه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ".َوَيُعقُّ َعنِ الُْغالمِ، َوال يََمسُّ رَأَْسُه بَِدمٍ

  مستدرك باملسانيد املفقودة
  من

  املعجم الكبري للطرباين
  جمموًعا من مروياته يف مؤلفاته األخرى

  مسند أيب هريرة
لَْمْوِصِليُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمحَمَِّد بن َمْرزُوقٍ، َعْن ُعَمَر َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمفَرِّجٍ الَْبلَِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ ا - ١

:  اللَُّه َعْنُه، قَالَبن ُمَحمَِّد بن ُصْهَبانَ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي
إِنْ َيكُْن َشْيٌء ُيطْلَُب بِهِ الدََّواُء، وََيْنفَُع ِمَن الدَّاِء، فَإِنَّ الِْحَجاَمةَ َتْنفَُع ِمَن :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ

 ُعَمُر بن ُمَحمٍَّد، ، لَْم َيْروِِه َعْن َصفَْوانَ، إِال"الدَّاِء، فَاحَْتجُِموا ِفي َسْبَع َعشَْرةَ، أَْو ِتْسَع َعْشرَةَ، أَْو إِْحَدى َوِعْشرِيَن
  َوال َعْن ُعَمَر، إِال ُعَمُر بن َمْرُزوقٍ، تَفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعمَّارٍ الْمَْوِصِليُّ

ِقالَ ُمَحمَُّد بن : َيْحَيى، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم بن إِبَْراِهيمَ اَألْزِديُّ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ بن  - ٢
  "أَنْفَُع الِْحَجاَمِة َما كَانَ ِفي نُقَْصاِن الشَّْهرِ:"ِسُرييَن

ُرو ن عَاِصمٍ، َحدَّثََنا َعْمَحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن ُعبَْيِد اللَِّه بن ُعَمَر أَُبو إِْسَماعِيلَ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُسْيُد ب - ٣
َتَسحَّرُوا، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َحكَّامٍ، َحدَّثََنا ُشْعبَةُ، َعْن ُمَحمَِّد بن زِيَاٍد، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  فَرََّد بِِه أَُسْيٌد، لَْم َيْروِِه َعْن ُشْعَبةَ، إِال َعْمُرو بن َحكَّامٍ، َت"فَإِنَّ ِفي السَُّحورِ َبَركَةً
إِبَْراهِيَم بن  َحَدثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُمَحمَّدِ بن َوْهبِ بن الُْمهَاجِرِ الْقَُرِشيُّ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق بن - ٤

ِعيلَ بن َعيَّاشٍ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعْن َداُوَد بن أَبِي َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َعْن إِْسَما
َنَهى ِفي َوقَْعِة أَوْطَاسٍ أَنْ َيقََع الرَُّجلُ َعلَى "ِهْنَد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه

َماعِيلَ، ، لَمْ َيْروِِه َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنَد، إِال الَْحجَّاُج َتفَرَّدَ بِِه إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َوال رََواُه َعْن إِْس"َعَحاِملٍ َحتَّى َتَض
  إِال َبِقيَّةُ

لَْخطَّابِ زَِياُد بن َيحَْيى، َحدَّثََنا َماِلكُ بن َحدَّثََنا َوكِيلُ أَبِي أَكْثََم، إِْسَماعِيلُ بن َعْبِد اللَِّه الَْبْصرِيُّ َحدَّثََنا أَُبو ا - ٥
ُبِعثْتُ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسَعْيرِ بن الْخِْمسِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  شِ، إِال َماِلُك بن ُسعَيْرٍ، لَْم َيْروِِه َعنِ اَألْعَم"َرْحَمةً ُمْهَداةً

اُوَد الطَّيَاِلِسيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أََبانُ بن َمْخلٍَد اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِعْمَرانَ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َد - ٦
َخاِلٍد َوَهاُرونُ بن إِبَْراِهيمَ اَألهَْوازِيُّ كُلُُّهْم َحدَّثَنِي َعْن ُمَحمَِّد بن  َسِعيُد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ أَُخو أَبِي ُحرَّةَ، َوقُرَّةُ بن



َصلَّى بنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم إِْحَدى َصالَتيِ الَْعِشيِّ :"ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ
أَقََصْرَت الصَّالةَ؟، َوِفي الْقَْومِ أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر، : َر أَوِ الَْعْصَر، فَسَلََّم ِفي َركَْعَتْينِ، فََخَرَج َسَرَعانُ النَّاسِ، فَقَالُواالظُّْه

نَ َيَضعُ َيَدُه َعلَْيَها، فَقَاَم لَُه َرُجلٌ ِمنَ فََهاَبا أَنْ ُيكَلَِّماُه، َوقَاَم َسَرَعانُ النَّاسِ، َوقَاَم، فَقَاَم إِلَى َخَشَبٍة ِفي الَْمْسجِِد كَا
َيا َرسُولَ اللَِّه، : ذُو الَْيَدْينِ، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ُيَسمِّيُه ذَا الَْيَدْينِ، فَقَالَ: الْقَْومِ ُيقَالُ لَُه

َصَدَق ذُو الَْيَدْينِ، فََرَجعَ : لَْم أََنَس، َولَمْ ُتقَْصرِ الصَّالةُ، فََسأَلَ الْقَْوَم، فَقَالُوا: الَأَقَصَْرَت الصَّالةَ أَْم َنِسيَت؟، قَ
َعْن قُرَّةَ، ، لَْم َيْروِِه "ْينَِرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََصلَّى َركَْعَتْينِ ِمثْلَ ُركُوِعِه أَْو أَطَْولَ، ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَت
  َوَسِعيِد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َوَهاُرونَ بن إِبَْراِهيَم، إِال أَُبو دَاُوَد، َتفَرََّد بِِه َعْبُد اللَِّه بن ِعْمَرانَ

َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا شِْبلُ بن  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسَماعِيلَ الصَّفَّاُر الرَّْمِليُّ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َزْيِد بن أَبِي الزَّْرقَاِء، - ٧
َما َنِدْمتُ :"قَالَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َعبَّاٍد، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ

قَدْ : فَقُلُْت: َعنِ الرِّيحِ، قَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ"اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َشْيٍء َما َنِدْمُت َعلَى أَنِّي لَْم أَْسأَلْ َرسُولَ
ْم َيْروِهِ ، لَ"ِمْن ُروحِ اللَِّه َيْبَعثَُها بِالرَّْحَمِة، َوَيْبَعثَُها بِالَْعذَابِ: َيا َرُسولَ اللَِّه، الرِّيُح ِممَّ ِهَي؟، فَقَالَ: َسأَلُْتُه َعنَْها، فَقُلُْت

  َعْن ِشْبلٍ، إِال زَْيُد بن أَبِي الزَّْرقَاِء، َتفَرََّد بِِه اْبنُُه
ةَ السَّْعِديُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُمحَمَِّد بن َنْصرِ أَُبو َسِعيدٍ النَّحَّاُس الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا قُرَّةُ بن الَْعالِء بن قُرَّ - ٨

َحدَّثَنِي أَُبو هَُرْيَرةَ، : الَْخصَّاُف، الْخَفَّاُف، َحدَّثََنا َداُوُد بن أَبِي ِهْنَد، أَنَُّه َسِمعَ َسِعيدَ بن ُجَبيْرٍ، َيقُولُ أَُبو يُوُنَس
ْن َداُوَد بن أَبِي هِْنَد، إِال أَُبو ُيوُنُس ، لَْم َيْروِِه َع"رَأَى َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيشَْرُب ِمْن َماِء َزْمَزَم قَاِئًما"أَنَُّه

  الَْخصَّاُف، َوال َعْن أَبِي ُيوُنَس، إِال قُرَّةُ بن الَْعالِء، َتفَرََّد بِِه أَُبو َسعِيٍد النَّحَّاُس

ى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن زَِياٍد اَألبَْزارِيُّ الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَ - ٩
َخطََبَنا أَُبو هَُرْيَرةَ َعلَى ِمنَْبرِ : الَْعبَّادَانِيُّ ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن ِعيَسى الرَّقَاِشيُّ، َعنِ الَْحَسنِ، قَالَ

لََيعَْتِذَرنَّ اللَُّه :"َسِمْعُت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َوآِلِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه
ابَِني، َوأَبَْغْضُت الْكَِذَب َيا آَدُم، لَْوال أَنِّي لََعْنُت الْكَذَّ: َتَعالَى َيْوَم الِْقَياَمِة إِلَى آَدَم ثَالثَ َمَعاِذيَر َيقُولُ اللَُّه تََعالَى

، وَلَِكْن َحقَّ الْقَْولُ ِمنِّي َوالُْخلَْف، َوأَُعذُِّب َعلَْيِه لََرِحْمُت الَْيْوَم وَلََدَك أَْجَمِعَني ِمْن ِشدَِّة َما أَْعدَْدُت لَُهْم ِمَن الَْعذَابِ
َيا آَدُم، اْعلَمْ أَنِّي : ِمَن الَْجنَِّة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني، َوَيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َألنْ كُذَِّبْت ُرُسِلي َوُعِصَي أَمْرِي، ألَْمَألنَّ جََهنََّم

لَى َشرِّ َما ُتُه إِلَى الدُّنَْيا لََعاَد إِال أُْدِخلُ ِمْن ذُرِّيَِّتَك النَّاَر أََحًدا، َوال أَُعذُِّب بِالنَّارِ إِال َمْن قَْد َعِلْمُت بِعلِْمي أَنِّي لَْو رََدْد
َيا آَدُم، قَْد َجَعلُْتَك َحكًَما َبيْنِي َوَبْيَن ذُرِّيَِّتَك، قُْم ِعْندَ : كَانَ ِمْنُه، ِفيِه، َولَْم َيْرجِْع َولَْم َيعَْتْب، َوَيقُولُ اللَُّه تََعالَى
ْنُهمْ َخْيُرُه َعلَى شَرِِّه ِمثْقَالَ ذَرٍَّة فَلَُه الَْجنَّةُ حَتَّى َتْعلَمَ أَنِّي ال الِْميَزاِن، فَاْنظُْر َما ُيْرفَُع إِلَْيَك ِمْن أَْعَمالِهِْم، فََمْن َرَجَح ِم

  ، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، إِال بَِهذَا"أُْدِخلُ ِمنُْهُم النَّاَر إِال ظَاِلًما

إِنَّ الَْحَسَن قَْد َسِمَع ِمَن أَبِي هَُرْيرَةَ، : َهذَا الَْحِديثُ ُيؤَيُِّد قَْولَ َمْن قَالَ اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه عَْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد،
  بِالَْمِديَنِة، َوقَدْ َرأَى الَْحَسُن ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َيخْطُُب َعلَى الِْمنْبَرِ

نا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن : الِْمْصرِيُّ، قَالَنا ُمحَمَُّد بن رَاِشدٍ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ١٠
َيا َرُسولَ اللَِّه، ذََهَب أَْهلُ : قَالَ أَُبو ذَرٍّ: َحدَّثَنِي أَُبو هَُرْيرَةَ، قَالَ: َحسَّانَ بن َعِطيَّةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن أَبِي َعاِئَشةَ، قَالَ

ونَ كََما ُنصَلِّي، وََيُصوُمونَ كََما َنُصوُم، وَلَُهْم فُضُولُ أَْموَالٍ، َولَْيَس لََنا َما نََتَصدَُّق بِِه، فَقَالَ الدُّثُورِ بِاَألْجرِ، ُيَصلُّ



ْن َخلْفََك إِال َمْن َيا أََبا ذَرٍّ، أَال أَُعلُِّمَك كَِلَماٍت ُتْدرُِك ِمْن َسَبقََك َوال َيلْحَقَُك ِم:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
كَبِّرِ اللََّه دُُبَر كُلِّ َصالةٍ ثَالثًا وَثَالثَِني، واحَْمْدُه ثَالثًا وَثَالِثَني، :"َبلَى َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ: قَالَ"أََخذَ بِِمثْلِ َعَمِلَك؟

". ال شَرِيكَ لَُه، لَُه الُْملُْك َولَُه الْحَْمُد، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َوسَبِّْحُه ثَالثًا وَثَالِثَني، وَتْخِتُمُه بِال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، إِال رِْشِديُن

َسِمْعُت ُمَحمََّد بن سِريِيَن، : قَالَ نا ُزهَْيُر بن ُمَحمٍَّد، َعْن َساِلمٍ الَْخيَّاِط،: نا َعْمٌرو، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ١١
إِذَا اْسَتْيقَظَ أََحدُكُْم ِمْن َمَناِمِه، فَال َيْغِمَسنَّ َيَدُه ِفي :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ: َيقُولُ

  "فَإِنَُّه ال َيْدرِي أَْيَن َباَتْت َيدُُهطُُهورِهِ َحتَّى يُفْرِغَ َعلَْيَها ثَالثَ َمرَّاٍت، 
َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ِلْبَسَتْينِ، َوَعْن :"قَالَ أَُبو هَُرْيرَةَ: َوَسِمْعُت ُمَحمََّد بن سِريِيَن، َيقُولُ - ١٢

َس َعلَى فَْرجِِه ِمْنهُ َشْيٌء، َوأَنْ َيْشتَِملَ بِالثَّْوبِ الْوَاِحِد، ثُمَّ َيْرفَُعُه َعلَى أنْ َيْمِشي الرَُّجلُ ِفي ثَْوبٍ وَاِحدٍ لَْي: َبْيَعَتْينِ
  "َمْنِكبِِه، َوَعنِ الُْمالَمَسِة وَاِإللْقَاِء

نا : قَالَ، اسِ َعْبُد الَْمِلِك الشَّاِميُّ َحدَّثَنِي أَُبو الَْعبَّ: قَالَ، نا إِْسحَاُق بن إِبَْراهِيَم الصَّوَّاُف : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ١٣
َحدَّثَنِي أَُبو : قَالَ، األَْوَزاِعيُّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَْوَبانَ، َعْن ُعَباَدةَ بن ُنَسيٍّ 

تَفُْضلُ َصالةُ الَْجَماَعِة َعلَى َصالةِ الرَُّجلِ َوْحَدهُ َخْمًسا :"ْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: قَالَ، ُهَرْيَرةَ 
  إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، إِال َعْبدُ الَْمِلِك الشَّاِميُّ الْكَتَّانِيُّ، َتفَرََّد بِِه"َوِعْشرِيَن َدَرَجةً

َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُعَمَر بن : قَالَ، نا إِبَْراهِيُم بن خَاِلٍد : قَالَ، نا َسلََمةُ بن َشبِيبٍ : قَالَ، دَّثََنا أَْحَمُد َح - ١٤
ال يََزالُ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى: قَالَ َوْهُب بن ُمَنبٍِّه قَالَ أَِخي َهمَّاٌم قَالَ أَُبو ُهَريَْرةَ: قَالَ، ُبْرَدةَ 

اللَُّهمَّ اغِْفرْ : ي َمْسجِدِِهأََحُدكُْم ِفي َصالٍة َما َداَم َينتْظُُر الَِّتي بَْعَدَها، َوال َتزَالُ الَْمالِئكَةُ ُتَصلِّي َعلَى أََحدِكُْم َما َداَم ِف
إِنَّ اللََّه ال َيْسَتِحي : َما ذَِلَك الَْحَدثُ َيا أََبا ُهَريَْرةَ؟ قَالَ: ُجلٌ ِمْن َحْضَرمَْوَتفَقَالَ َر، "لَُه، اللَُّهمَّ اْرَحْمُه، َما لَْم ُيْحِدثْ

  فَُساٌء أَوْ ضَُراطٌ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َوْهبٍ إِال َعْبُد الرَّْحمَنِ: ِمَن الَْحقِّ
: قَالَ، َحدَّثَنِي أَبِي : قَالَ، نا َهاُرونُ بن َزْيِد بن أَبِي الزَّْرقَاِء : قَالَ، الرَّْمِليُّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسَماعِيلَ الصَّفَاُر  - ١٥

َما َنِدْمُت َعلَى َشْيٍء َما : قَالَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ: قَالَ، نا شِْبلُ بن َعبَّاٍد، َعْن إِْسَماعِيلَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 
َيا : َبلَى قَْد َسأَلُْتُه َعْنهَا، قُلُْت: لَى أَنِّي لَْم أَْسأَلْ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الرِّيحِ، فَقَالَ أَُبو ُهَريَْرةََنِدْمُت َع

، لَْم َيْروِِه َعْن شِْبلٍ إِال زَْيُد بن أَبِي "َعثَُها بِالَْعذَابِِمْن رَْوحِ اللَِّه َيْبَعثَُها بِالرَّْحَمِة، َوَيْب:"َرسُولَ اللَِّه، الرِّيُح ِممَّ ِهَي؟ قَالَ
  الزَّْرقَاِء

قَالَ أَُبو : نا أَُبو صَاِلحٍ الُْخوزِيُّ، قَالَ: نا أَُبو الَْمِليحِ الْفَارِِسيُّ، قَالَ: نا أَُبو عَاِصمٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ١٦
، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي "َمْن ال َيْسأَلُْه َعزَّ َوَجلَّ َيْغَضْب َعلَْيِه:"َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ: ُهَرْيرَةَ

  َصاِلحٍ إِال أَُبو الَْملِيحِ
نا : ُب بن َعِقيلٍ، َعْن َمْهِديٍّ الَْهَجرِيِّ، قَالَنا َحْوَش: نا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ١٧

، لَْم َيْروِ َهذَا "نََهى َعْن َصْومِ َيْومِ َعَرفَةَ بَِعَرفَةَ"نا أَُبو هَُرْيرَةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِعكْرَِمةُ، قَالَ
  َحْوَشٌب: ، تَفَرََّد بِِهالَْحِديثَ َعْن ِعكْرَِمةَ إِال مَْهِديٌّ

َصْوُم "ثَالثٌ أَْوَصانِي بِهِنَّ َخِليِلي أَُبو الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ال أََدُعُهنَّ أََبًدا:"قَالَ أَُبو هَُرْيرَةَ: قَالَ: َوبِِه - ١٨



، لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعنِ اْبنِ َعْوٍن إِال "َوأَنْ ال أََناَم إِال َعلَى وِتْرٍ ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشْهرٍ، وَالُْغْسلُ َيْوَم الُْجُمَعِة،
  َبكَّاُر بن ُمَحمٍَّد

: و ُهرَْيَرةَ، قَالََحدَّثََنا أَُب: نا َربِيَعةُ بن كُلْثُومٍ، أَنَُّه سَِمَع الَْحَسَن، َيقُولُ: نا ُمْسِلٌم، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ١٩
الُْغْسلُ َيْوَم الُْجُمَعِة، وَالْوِْتُر قَْبلَ النَّْومِ، َوِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ :"َعهَِد إِلَيَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالثًا

  َشهْرٍ

َيذْكَُر السَّاَعةَ الَِّتي ِفي "َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ةَ، قَالََحدَّثَنِي أَُبو ُهَريَْر: َوَعْن ِعكْرَِمةَ، قَالَ - ٢٠
  ، لَمْ َيْروِ َهِذِه اَألَحادِيثَ َعنِ الَْحكَمِ بن أََبانَ إِال حَفُْص بن ُعَمَر الَْعَدنِيُّ"الُْجُمَعِة َعلَى الِْمْنبَرِ، ُيقَلِّلَُها بِإِْصَبِعِه

نا الصَّْعُق بن ثَابٍِت، َعنِ : نا جَُويْرَِيةُ بن أَْسَماَء، قَالَ: نا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعاِئَشةَ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٢١
لَُهَما غًَدا َمْوِضٌع عِْنَد الْحَْوضِ  أَرَاَك َصِغريَ الْقََدَمْينِ، فَإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ َيكُونَ: قَالَ ِلي أَُبو هَُرْيَرةَ: الْفََرزَْدقِ، قَالَ
إِنَّ ِلي حَْوًضا تَرُِد َعلَْيِه أُمَِّتي، كََما َبْينَ :"يعين النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِمْعُتُه َيقُولُ: َوَما ذَاَك؟ قَالَ: فَافَْعلْ قُلُْت

  َعنِ الْفََرزَْدقِ إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد ، ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ"َصْنَعاَء ويَثْرَِب
أَْوَصانِي :"َحدَّثَنِي أَُبو ُهَريَْرةَ، قَالَ: َحدَّثََنا َيحَْيى، َعْن َزْيِد بن َواِقٍد، أَنَّ أََبا الُْمنِيبِ الُْجَرِشيَّ َحدَّثَُه، قَالَ: َوبِِه - ٢٢

سُْبَحةُ الضَُّحى، أَال أََدعََها ِفي َسفَرٍ َوال َحضَرٍ، : لََّم بِثَالٍث أَُحاِفظُ َعلَْيهِنََّخِليِلي أَُبو الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
يبِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي الُْمنِ"َوِصَياُم ثَالثَةِ أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ شَْهرٍ، َوال أََناُم إِال َعلَى وِْترٍ أَْسَتكِْملُ بِذَِلَك الدَّْهَر

  إِال َزْيٌد، َوال َروَاُه َعْن َزْيٍد إِال َيحَْيى َوَصَدقَةُ بن َخاِلٍد

نا أَُبو هَُرْيَرةَ، : نا ُمَحمَُّد بن سَْعٍد األَْنَصارِيُّ، َعْن َحبِيبِ بن سَاِلمٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلٍ، قَالَ: َوبِِه - ٢٣
إِنََّما َمثَِلي َومَثَلُ اَألْنبَِياِء كََمثَلِ َرُجلٍ بىن َداًرا، فَأَكَْملََها َوَحسََّنَها، :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: قَالَ

فََهال َوَضَع َها هَُنا لَبَِنةً : لُونَقُوَوَبِقَيْت ِمْن َزاوَِيٍة ِمْن َزَواَياَها َمْوِضُع لَبَِنٍة، فََجَعلَ النَّاُس يُِطيفُونَ بِبُْنَيانِِه، َيتََعجَُّبونَ، َوَي
  فَأَكَْملَ بَِها بناَءُه؟ فَأََنا ذَِلَك، أََنا خَاَتمُ النََّبيَِّني، ال َنبِيَّ بَْعِدي

ثَِلي َوَمثَلُكُْم كََمثَلِ َرُجلٍ إِنََّما َم:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثََنا أَُبو هَُرْيَرةَ، قَالَ: َوبِإِْسَناِدِه - ٢٤
وَإِنِّي آِخذٌ بُِحَجزِكُْم، َهلُمُّوا اْسَتوْقََد َناًرا، فََجَعلَْت َهِذِه الدََّوابُّ وَالْفََراشُ َيقَْعَن ِفيِه، َوَيَزُعُهنَّ َعْنَها، َوَيقَْتِحْمَن ِفيَها، 

، لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعْن َحبِيبِ بن سَاِلمٍ إِال ُمحَمَُّد بن "َتقَْتِحُمونَ ِفيَهاَعنِ النَّارِ، َهلُمُّوا َعنِ النَّارِ، فََتْغِلُبونِي، فَ
  ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ: َسْعٍد، تَفَرََّد بِهِمَا

رَّةَ السَّْعِديُّ، َنا أَُبو ُيوُنَس َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُمحَمَِّد بن َنْصرٍ النَّحَّاسُ أَُبو سَِعيٍد، َنا قُرَّةُ بن الَْعالِء بن ُم - ٢٥
َحدَّثَنِي أَُبو ُهرَْيَرةَ، أَنَُّه َرأَى : سَِعيُد بن جَُبْيرٍ: الَْخصَّاُف، َنا َداُوُد بن أَبِي هِْنٍد، أَنَُّه َحجَّ، فَأََتى َسعِيَد بن ُجَبيْرٍ، فَقَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َداُوَد بن "َهذَا الْبِئْرِ قَاِئًما، َوأَْوَمأَ بَِيِدِه إِلَى َزْمَزَم َيشَْرُب ِمْن"النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  تَْرَجمَةٌالَْحَسُن بن ُمَحمٍَّد النُّحَاُس، : أَبِي ِهْنٍد إِال أَُبو ُيوُنُس الَْخصَّاُف، َوال َعْن أَبِي يُوُنسَ أَال قُرَّةُ بن الَْعالِء، َتفَرََّد بِِه

نَّى، َحدَّثَنِي أَِخي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب، َنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ، َنا أَُبو ُعَبْيَدةَ َمْعَمُر بن الُْمثَ - ٢٦
َيا فََرزَْدُق، إِنِّي أَرَاَك َصِغَري الْقَدََمْينِ، : أَُبو ُهَريَْرةََيزِيُد بن الْمُثَنَّى، َحدَّثَنِي لََبطَةُ بن الْفََرْزَدقِ، َعْن أَبِيِه، قَالَ قَالَ ِلي 

لَْيِه َوَسلََّم، فَإِنْ أَْمكََنكَ أَنْ َيكُونَ لَُهَما ِعْنَد الَْحْوضِ َمكَانٌ فَافَْعلْ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
ْيلَةَ، َماُؤُه أََشدُّ بََياًضا ِمَن اللََّبنِ، َوأَحْلَى ِمَن الَْعَسلِ، آنَِيُتُه ِمثْلُ َعَددِ ُنُجومِ السََّماِء، َمنْ حَْوِضي َما َبْيَن ُعَمانَ َوأَ:"َيقُولُ



ى، َوال رََواُه َعْن َيزِيَد لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن لََبطَةَ بن الْفََرذَْدقِ إِال َيزِيُد بن الُْمثَنَّ". َشرَِب ِمْنُه َشْرَبةً لَْم َيظَْمأْ أََبًدا
  إِال أَُخوُه أَُبو ُعَبْيدَةَ

َجْعفَرٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب، ثََنا أَُبو اَألْشَعِث، ثََنا أَْصَرُم بن َحْوَشبٍ، ثََنا إِْسحَاُق بن وَاِصلٍ، َعْن أَبِي - ٢٧
َجْعفَرٍ، َحدِّثَْنا بَِما َسِمْعَت ِمْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرأَْيَت ِمنُْه، ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ، قَالَ قُلَْنا ِلعَْبِد اللَِّه بن 

رَِّة وَالرُّكَْبةِ َما َبْيَن السُّ:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َوال َتَحدِّثَْنا َعْن غَْيرَِك، َوإِنْ كَانَ ِثقَةً، قَالَ
  َعْورَةٌ
َحدَّثَنِي الَْعبَّاسُ : نا أَُبو َمْعَشرٍ الْبَرَّاُء، قَالَ: نا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٢٨

اْجَتَمَع َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر، َوأَُبو ُهرَْيَرةَ، : ةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه، قَالََحدَّثَنِي َمطٌَر أَُبو مُوَسى َموْلَى آلِ طَلَْح: بن َعْوَسَجةَ، قَالَ
أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، إِنَّ النَّاسَ َيْزُعُمونَ أَنِّي أَكِْذُب َعلَى َرسُولِ اللَِّه، َوأَيُّ أَْرضٍ : َوإِنِّي لَقَاِعٌد َمَعُهَما، َوأََنا غُالٌم، فَقَالَ

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : أَْنتَ َخْيٌر ِمْن ذَِلَك، فَقَالَ أَُبو ُهَريَْرةَ: نِي، وَأَيُّ َسَماٍء ُتِظلُّنِي؟ فَقَالَُتِقلُّ
قَْد : ، فَقَالَ اْبُن ُعَمَر"ي ذَِلكَ الَْواِديلَْو َسلَكَ النَّاُس َوادًِيا، َوَسلَكَِت اَألْنصَاُر َواِدًيا، َسلَكُْت َمَع األَْنصَارِ ِف:"َيقُولُ

  َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُُه

، "األَْنصَارِ لَْوال الْهِْجَرةُ لَكُْنُت امَْرأً ِمَن:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َوقَالَ أَُبو ُهَريَْرةَ - ٢٩
  قَُهَصَدقُْت، َسِمْعُتُه ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُُه، وَلَْم ُيَحدِّثْ َيْومَِئٍذ إِال َصدَّ: قَالَ
، نا َيحَْيى بن َبِشريِ بن َخالٍد : قَالَ، َزاِميُّنا إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْح: قَالَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الصَّقْرِ السُّكَّرِيُّ  - ٣٠
َدَخلُْت َعلَى ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ، فََسِمْعُتُه : َحدَّثَتْنِي أََمةُ الْوَاِحدِ بنُت َياِمنيَ بن َعْبِد اللَِّه النَّْصرِيِّ، قَالَْت: قَالَ
َوسِّطُوا اِإلَماَم، وُسدُّوا الثُّلَمَ ال :"ُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْع: َحدَّثَنِي أَُبو ُهرَْيَرةَ، قَالَ: َيقُولُ

فَرََّد بِهِ ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد، َت". َيَتَخلَّلَْها الشَّْيطَانُ، وَضُعوا نَِعاِلكُْم َبْيَن أَقَْداِمكُْم
  َيحَْيى بن َبشِريٍ

بن َعْمرٍو الرَّقِّيُّ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن َنْصرِ بن َشبِيبٍ، ثََنا َمخْلَُد بن أَبِي ُزمَْيلٍ، ثََنا أَُبو الَْملِيحِ الَْحَسُن - ٣١
إِنِّي ألَُهمُّ أَنْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: و ُهرَْيَرةَقَالَ أَُب: َعْن َيزِيَد بن يَزِيَد، َعْن َيزِيدَ بن اَألَصمِّ، قَالَ

 لَمْ َيْروِ". أَُحرِّقَُها َعلَْيهِْمآُمَر ِفْتَيانِي فََيْجَمُعونَ ُحَزًما ِمْن َحطَبٍ، ثُمَّ آِتي قَْوًما ُيَصلُّونَ ِفي ُبيُوتِهِْم، لَْيَسْت بِهِْم ِعلَّةٌ، فَ
  َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َيزِيدَ بن َيزِيَد إِال أَُبو الَْمِليحِ الرَّقِّيُّ

  الصََّدقَةُ ُتطِْفئُ غََضَب الرَّبِّ:"َوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ - ٣٢
ِشرَاُر أُمَِّتي قَْوٌم ُوِلُدوا ِفي النَّعِيمِ وغُذُّوا بِِه، َيأْكُلُونَ ِمَن :"َيقُولَُوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  - ٣٣

  الطََّعامِ أَلْوَاًنا، َيَتَشدَّقُونَ ِفي الْكَالمِ
للََّه لَكُْم أَنْ َيْجعَلَكُْم ُنَجَباءَ َيا بين َهاِشمٍ، إِنِّي قَدْ َسأَلُْت ا:"َوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ - ٣٤

  ُرَحَماَء، َوسَأَلُْتُه أَنْ َيْهِدَي ضَالَّكُْم، َوُيَؤمَِّن خَاِئفَكُْم، وُيْشبِعَ َجائَِعكُْم
َوُهَو َيأْكُلُ ِمْن ذَا َمرَّةً، َوَمْن ذَا َوَرأَْيُت ِفي َيِمنيِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِقثَّاَءةً، َوِفي ِشَماِلِه ُرطَبَاٍت، "- ٣٥
  أَُبو ُهَريْرَةَ"َمرَّةً
َعلَْيكُمْ بِلَْحمِ :"هُ َيقُولَُوأُْهِدَي لَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشاةٌ وأَْرِغفَةٌ، فَجََعلَ َيأْكُلُ َوَيأْكُلُونَ، َوَسِمْعُت - ٣٦



  أَطَْيبِِه الظَّْهرِ، فَإِنَُّه ِمْن
قُلْ َيا أَيَُّها : َيقَْرأُ ِفي الرَّكَْعَتْينِ قَْبلَ الْفَْجرِ، وَالرَّكْعََتْينِ َبْعَد الَْمْغرِبِ"َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ٣٧

  الْكَاِفُرونَ َو قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد
  "َحدِيٍد َوكَانَ َمْهُر فَاِطَمةَ ُبْدنَ"- ٣٨

َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي اْنتََهْيُت إِلَى قَْومٍ : َوَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَأََتاُه الَْعبَّاُس، فَقَالَ - ٣٩
أََو قَْد فََعلُوَها، :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَحدَّثُونَ، فَلَمَّا َرأَوْنِي َسكَُتوا، َوَما ذَاَك إِال أَنَُّهْم َيْبَغضُوَنا، فَقَالَ

 يَْرُجوَها بنو َعْبدِ َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ال ُيْؤِمُن أََحُدُهْم َحتَّى ُيحِبَّكُْم، أَيَْرُجونَ أَنْ َيْدُخلُوا الَْجنَّةَ بَِشفَاعَِتي َوال
  أَُبو اَألشَْعِث: لَْحدِيثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َجْعفَرٍ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِهال ُيْرَوى َهذَا ا". الُْمطَِّلبِ

رٍ، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا َحجَّاُج بن يُوُسَف الشَّاِعُر، نا أَُبو الَْجوَّابِ، نا َعمَّاُر بن ُرَزْيقٍ، َعْن َمْنُصو - ٤٠
إِنَّ ِفي الُْجُمَعِة َساَعةً ال ُيَواِفقُهَا :"قَالَ أَُبو ُهَريَْرةَ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَُمَجاِهٍد، َعنِ 

َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعنِ اْبنِ  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ"ُمْسِلٌم ِفي َصالٍة َيسْأَلُ اللََّه ِفيَها َخْيرًا، إال أَْعطَاُه إِيَّاُه
أَُبو الْجَوَّابِ، َوَروَاُه َعْبُد الَْعزِيزِ بن َعْبِد الصََّمِد، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن : َعبَّاسٍ، إال َعمَّاُر بن ُرَزْيقٍ، تَفَرََّد بِِه

  اْبَن َعبَّاسٍ: أَبِي ُهَرْيرَةَ، لَمْ َيذْكُرِ

َنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعاِصمٍ، : ثََنا فُرَاُت بن َمْحبُوبٍ، قَالَ: دَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالََح - ٤١
َيا َرسُولَ : ، قُلَْنا"الْوِصَالَِيْنَهى َعنِ "كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعاِصمٍ ". إِنِّي لَْسُت ِمثْلُكُْم، إِنِّي أَظَلُّ عِْنَد رَبِّي ُيطِْعمُنِي َوَيْسقِينِي:"اللَِّه، إِنََّك تُوَاِصلُ؟ قَالَ
  إِال أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ

نا إِْسَماعِيلُ بن َناِفعٍ، : َنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، قَالَ: دَ بن َحكِيمٍ الدَِّمشِْقيُّ، قَالََحدَّثََنا ُحَوْيتُ بن أَْحَم - ٤٢
ُمَعةَ َمْن أََتى الُْج:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َجرِيرِ بن حَازِمٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  "فَلَْيْغَتِسلْ
نا َعْبدُ : قَالَ، نا يَزِيُد بن خَاِلدِ بن َمْوَهبٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َعِليِّ بن الْخَْنزِيِّ الُْمَؤذِّنُ الرَّْمِليُّ  - ٤٣

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى "َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ،اللَِّه بن َوْهبٍ، َعْن َيزِيَد بن ِعَياضٍ، َعْن َصفَْوانَ اْبنِ ُسلَْيمٍ، َعْن 
  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعنِ الُْمَحاقَلَِة َوالْمَُزاَبَنِة، وَالُْمالَمسَِة

لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ إِال ، "أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعنِ الشَِّغارِ:"َوبِإِْسَناِدِه - ٤٤
  اْبُن َوْهبٍ: َيزِيُد بن ِعَياضٍ، َتفَرَّدَ بِهَِما

رَائِيلُ، َعْن نا إِْس: نا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف الِْفرَْيابِيُّ، قَالَ: قَالَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم  - ٤٥
أَال أُْخبِرُكُْم بِأَْهلِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َيْحَيى الْقَتَّاِت، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

أَال . ي ِطمَْرْينِ، ال يُْؤَبُه بِِه، لَْو أَقَْسَم َعلَى اللَِّه َألَبرَُّهكُلُّ َضِعيٍف مَُتَضعٍِّف، ِذ:"بَلَى، َيا َرُسولَ اللِّه، قَالَ: قُلَْنا"الَْجنَِّة؟
َيا َرُسولَ اللَِّه، َما الَْجظُّ؟ : قُلُْت، "كُلُّ َجظٍّ َجْعٍظ ُمْسَتكْبِرٍ"قَالَ، َيا َرُسولَ اللَِّه ، بَلَى : قُلَْنا"أَُنبِّئُكُمْ بِأَْهلِ النَّارِ؟

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي َيحَْيى الْقَتَّاتِ إِال إِسَْرائِيلُ، ". الَْعظِيُم ِفي َنفْسِِه:"فََما الَْجْعظُ؟ قَالَ: قُلُْت، "الضَّْخُم"قَالَ
  َوال َروَاُه َعْن ُمَجاِهٍد إِال أَُبو َيْحَيى الْقَتَّاُت



نا حَفُْص بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن : ُرو بن َعْوٍن، قَالَنا َعْم: َحدَّثََنا َسِعيدُ بن َسيَّارٍ الَْواسِِطيُّ، قَالَ - ٤٦
ال َتزَالُ أُمَِّتي َعلَى الِْفطَْرِة َما أَسْفَُروا :"ُرفَْيعٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  بِالْفَجْرِ

نا أَُبو اَألْشَهبِ َجْعفَُر بن : نا أَبِي، قَالَ: نا عَاِصمُ بن َعِليٍّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُعَمُر بن حَفْصٍ السَّدُوِسيُّ، قَالَ - ٤٧
إِذَا اْسَتْيقَظَ :"َسلََّم، قَالََوالَْحارِِث النََّخِعيُّ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن أَبِي َرزِينٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
لَمْ َيْروِ َهذَا ". بَاَتْت َيُدُه أََحُدكُْم ِمْن َمَناِمِه فَال َيْغِمسْ َيَدُه ِفي اِإلَناِء َحتَّى َيْغِسلََها ثَالثَ َمرَّاٍت ؛ فَإِنَُّه ال َيْدرِي أَْيَن

  الَْحِديثَ َعْن أَبِي اَألْشَهبِ إِال َعِليُّ بن َعاِصمٍ
َنا الرَّبِيعُ بن َبْدرٍ، َعْن ُيوُنسَ بن ُعَبْيٍد، َعنِ : َنا قُتَْيَبةُ بن َسِعيٍد، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ، قَالَ - ٤٨

َوبَِم َيْخرِقُُه؟ : ِقيلَ". ُجنَّةٌ َما لَمْ َيْخرِقُْه الصَِّياُم:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  بِكَِذبٍ، أَْو ِغيبٍَة:"قَالَ
َسِمْعتُ : َحدَّثََنا مُوَسى بن َسْهلٍ، نا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، نا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، نا ُحمَْيُد بن أَبِي سَُوْيٍد، قَالَ - ٤٩

َباحٍ َعنِ الرُّكْنِ الَْيمَانِيِّ، َوُهَو َيطُوُف بِالَْبْيِت، قَالَ َعطَاٌء َحدَّثَنِي أَُبو ُهرَْيَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َرُجال َيْسأَلُ َعطَاَء بن أَبِي َر
وَالُْمَعافَاةَ ِفي الدُّْنَيا ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الَْعفَْو وَالَْعاِفَيةَ : َمْن قَالَ، وُكِّلَ بِِه َسْبُعونَ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  آِمَني: ، قَالُوا"َواآلِخَرِة، َربَِّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ

َنا َحبِيبُ : َيْحَيى بن أَبِي َحبِيبٍ، قَالََنا َعْمُرو بن : َنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ - ٥٠
أَنَُّه كَانَ ُيَساِفُر َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ :"َزَعمَ أَُبو هَُرْيَرةَ"بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن َعْمرِو بن َهرِمٍ، َعْن َجابِرِ بن زَْيٍد، قَالَ

الَْمِديَنِة إِلَى َمكَِّة، كُلُُّهمْ َصلَّى َركْعََتْينِ ِحَني َخَرَج ِمَن الَْمدِيَنِة حَتَّى َرَجَع إِلَى َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَمَع أَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر ِمَن 
أَُبو كَاِملٍ  :ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن جَابِرِ بن زَْيٍد إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه". الَْمِديَنِة، ِفي الَْمِسريِ َواِإلقَاَمِة بَِمكَّةَ

  الَْجْحَدرِيُّ

َنا َعْبدُ : َنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراِهيَم التَّْرُجَمانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن هَاُرونَ الَْبْغَداِديُّ، صَاِحُب أَبِي ثَْورٍ، قَالَ - ٥١
َرأَى أَُبو ُهَريَْرةَ َرُجال فَأَْعَجَبُه َهْيئَُتُه، : يُّ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، قَالَالرَّْحَمنِ بن َماِلِك بن ِمْغَولٍ، َعْن َسِعيِد بن ُمْسِلمٍ الَْهْمَدانِ

ِمْن أَْهلِ : فَكُلَُّنا ِممَّْن أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيِه، ِممَّْن أَْنَت؟ قَالَ: ِممَّْن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيِه، قَالَ: ِممَّْن أَْنَت؟، فَقَالَ الرَُّجلُ: فَقَالَ
تََنحَّ َعنِّي، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِمَن النَّبِْط، قَالَ: كُلَُّنا ِمْن أَْهلِ اَألْرضِ، ِممَّْن أَْنَت؟ قَالَ: َألْرضِ، قَالَا

لَْم َيْروِ َهذَا ". َوشَيَُّدوا الْبُْنَيانَ فَالَْهَرَب الْهََرَبقََتلَةُ اَألْنبَِياِء، َوأَْعَوانُ الظَّلََمِة، فَإِذَا اتََّخذُوا الرَّبَاَع :"َوَسلََّم َيقُولُ
عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َماِلكٍ بن ِمْغَولٍ، َوال ُيْرَوى َعْن َرُسولِ : الَْحِديثَ َعنِ الشَّْعبِيِّ إِال َسعِيُد بن ُمْسِلمٍ الَْهْمَدانِيُّ، تَفَرََّد بِِه

  َسلََّم إِال بَِهذَا اِإلسَْناِداللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن زَْيٍد الْعَمِّيُّ، َعْن : َنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراِهيَم التَّْرُجَمانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن هَاُرونَ، قَالَ - ٥٢
َمْن قََرأَ الْقُْرآنَ َعلَى أَيِّ حَْرٍف كَانَ، :"يَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِيِه، َعْن ُعْرَوةَ بن الزُّبَْيرِ، َعْن َعاِئَشةَ، أَنّ النَّبِ

َب بَْعًضا، وَلََحَن بَْعًضا كََتَب اللَُّه لَُه َعْشرَ َحَسنَاٍت، وََمَحا َعْنُه َعْشَر سَيِّئَاٍت، َوَرفََع لَُه َعْشَر َدَرجَاٍت، َوَمْن قََرأَ فَأَْعَر
ُه كُِتَب لَُه أَْرَبُعونَ لَُه ِعْشُرونَ َحَسَنةً، وَُمِحَي َعْنُه ِعْشُرونَ َسيِّئَةً، َوُرِفَع لَُه ِعْشُرونَ َدَرَجةً، َوَمْن قََرأَ فَأَْعَرَب كُلَّ كُِتَب



: ا الَْحِديثَ َعْن ُعْرَوةَ إِال َزْيدٌ الَْعمِّيُّ، َتفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ َهذَ". َحَسَنةً، وَُمِحَي َعْنُه أَْرَبُعونَ َسيِّئَةً، َوُرِفَع لَُه أَْرَبُعونَ َدَرَجةً
  َعْبُد الرَّحِيمِ بن زَْيٍد

َنا َعْمُرو بن َعْبِد : َنا إِْسَماِعيلُ بن ِعيَسى الَْعطَّاُر، قَالَ: َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الَْعبَّاسِ الِْقْرطِِميُّ الَْبْغَداِديُّ، قَالَ - ٥٣
أَْوَصانِي َخِليِلي َصلَّى :"قَالَ أَُبو ُهَريَْرةَ: َحدَّثَنِي أََنسُ بن َماِلٍك، قَالَ: َنا َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد بن آَدَم، قَالَ: ، قَالَالَْجبَّارِ

ِفيهَِما َرغَائُُب الدَّهْرِ، َوَركْعََتيِ : أَْوصَانِي بَِركْعََتيِ الْفَجْرِ، قَالَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَشَْياَء ال أََدُعَها َحتَّى أَُموَت
َعَتْينِ، َوَبْعَد الَْمْغرِبِ َركَْعَتْينِ، الضَُّحى، فَإِنََّها َصالةُ اَألوَّابَِني، َوَركَْعَتْينِ قَْبلَ الظُّْهرِ، َوَركَْعَتْينِ بَْعَدَها، َوقَْبلَ الَْعْصرِ َركْ

: ، َوقَالَ ِلي"ُهوَ َصْوُم الدَّْهرِ، َوأَنْ ال أَبِيَت إِال َعلَى وِْترٍ:"مِ ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشهْرٍ، قَالََوَبْعَد الِْعَشاِء َركَْعَتْينِ، وَبِِصَيا
ُهرَْيَرةَ إِال بَِهذَا  ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ، َعْن أََنسٍ، َعْن أَبِي. َيا أََبا ُهَريَْرةَ، َصلِّ َركْعََتْينِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَْضَمُن لََك آِخَرُه

  إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى الْعَطَّاُر: اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه

بن النَّْضرِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن اَألْحَمرِ النَّاِقُد، قَالَ نا َنْصُر بن َعِليٍّ، قَالَ أَْخبََرنِي أَبِي، َعْن طَلَْحةَ  - ٥٤
 اللَِّه ِمْعُت ُمَحمََّد بن سِريِيَن، سَأَلَُه َرُجلٌ َعنِ الْوَْهمِ، فَقَالَ َحدَّثََنا أَُبو ُهَرْيرَةَ، أَنَّهُ َصلَّى َمَع َرُسولِالُْحدَّانِيُّ، قَالَ َس

َيا َرُسولَ : ْرَعانُ النَّاسِ، فَقَالُواَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َصالةً ِمْن َصالِة النَّهَارِ، وَأَنَُّه َصلَّى َركَْعَتْينِ ثُمَّ َسلََّم، فََخَرَج ُس
َيا َرُسولَ اللَِّه، : ْسِلِمَنياللَِّه، أَقَُصَرِت الصَّالةُ؟ َوِفي الْقَْومِ أَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر فََهاَباُه أَنْ ُيكَلَِّماُه، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الُْم

بِأَبِي َوأُمِّي َنِسيَت، إِنََّما َصلَّْيَت َركَْعَتْينِ، فَقَالَ : ، فَقَالَ َرُجلٌ"، َولَمْ أََنَسلَمْ ُتقْصَرِ:"أَقَصَُرِت الصَّالةُ أَْم َنِسيَت؟ فَقَالَ
إِلَى  َصَدقَ َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَاَم فََركََع َركَْعَتْينِ: فَقَالُوا"أََحقٌّ َما َيقُولُ ذُو الَْيَدْينِ؟:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن "َركَْعَتْيِه اُألولََيْينِ، ثُمَّ َسلََّم، ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَتْينِ َنحًْوا ِمْن ُسُجوِدُه ِفي َصالتِِه، أَْو أَطَْولَ
  َمانِيُّطَلَْحةَ بن َنْضرٍ الُْحدَّانِيِّ إِال َعِليُّ بن َنْصرٍ، وََيْحَيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ الِْكْر

ُس بن َتمِيمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ِعْرسٍ، نا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو بن َسلََمةَ الُْمَراِديُّ، ثََنا اْبُن ُمَعاٍذ يُوُن - ٥٥
السَّْعِديُّ، ثََنا ُعَمُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثَنِي  الزَُّرِقيُّ، ثََنا يُوُسُف بن َيْعقُوبَ الَْمِدينِيُّ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َعْنَبَسةَ الَْمدِينِيُّ

ِمنِ اطَّلََع ِفي َبْيتِ َجارِِه، :"َمأَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثَنِي أَُبو ُهرَْيَرةَ، قَالَ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ال ُيرَْوى ". الُْمْسِلمِ، أَوْ َشْعَر امَْرأٍَة، أَوْ َشْيٍء ِمْن َجَسِدَها، كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ ُيْدِخلَُه النَّاَر فََنظََر إِلَى َعْوَرِة أَِخيِه

  الُْمَراِديُُّمحَمَُّد بن َعْمرِو بن َسلََمةَ : َهذَا الَْحدِيثُ َعْن ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه
ِه، َعْن أَِخيِه ُعَبْيدِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد، ثََنا َوْهبُ بن َبِقيَّةَ، ثََنا خَاِلٌد، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َعْوِن بن َعْبِد اللَّ - ٥٦

إِنَّ ِفي الُْجُمَعِة لََساَعةً َما :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه َص: قَالَ أَُبو ُهرَْيَرةَ: اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الشَّيَْبانِيِّ، إِال َخاِلٌد"َيسْأَلُ اللََّه ِفيَها َعْبدٌ َشْيئًا قَطُّ إِال أَْعطَاُه اللَُّه

ُن بن سَْهلٍ الَْخيَّاطُ، نا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ، ثََنا شَرِيٌك، َعْن لَْيٍث، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا الَْحَس - ٥٧
 أَْخبََرنِي أَُبو ُهرَْيَرةَ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ُمْنِذرٍ الثَّْورِيِّ، َعْن ُمَحمَّدِ بن الَْحَنِفيَِّة، قَالَ

ال إِلََه إال اللَُّه، فَإِذَا قَالُوَها َحُرَمْت َعلَيَّ أَمَْوالُُهْم َوِدَماؤُُهْم، َوِحسَاُبُهمْ : أُمِْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس َحتَّى َيقُولُوا:"َيقُولُ
َوال َعْن ُمْنِذرٍ، إال لَْيثٌ، َوال َعْن لَْيٍث، إال ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُمَحمَِّد بن الَْحَنِفيَِّة، إال مُْنِذٌر، "َعلَى اللَِّه

  ُمَحمَُّد بن الَْحسَنِ: َشرِيٌك، َتفَرََّد بِِه
ةَ، َيا أََبا ُمَحمٍَّد، َما َبلََغَك ِفي َهذَا الرُّكْنِ اَألْسَوِد؟ قَالَ َعطَاٌء َحدَّثَنِي أَُبو ُهَرْيَر: فَلَمَّا َبلَغَ الرُّكَْن اَألْسَوَد، قَالَ - ٥٨



َمْن طَاَف بِالَْبْيتِ َسْبًعا ال َيَتكَلَُّم، إال سُْبَحانَ اللَِّه، َوال إِلَهَ إال اللَُّه، :"إِنَُّه َسِمَع الَْحبِيبَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
ْشُر سَيِّئَاٍت، َوكُِتَبْت لَُه َعْشُر َحسََناٍت، َوُرِفَع لَُه بَِها َعْشُر َواللَُّه أَكْبَُر، َوالَْحْمدُ ِللَِّه، َوال قُوَّةَ إال بِاللَِّه، ُمِحَيْت َعْنُه َع

، لَْم َيْروِ َهذَا "ْيِهَدَرجَاٍت، َوَمْن طَاَف وََتكَلََّم َوُهَو ِفي ِتلَْك الَْحالِ خَاَض الرَّْحَمةَ بِرِْجلَْيِه كََما َيخُوُض الَْماَء بِرِْجلَ
  إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ: ُحَمْيدُ بن أَبِي ُسوَْيٍد، تَفَرََّد بِِه الَْحِديثَ َعْن َعطَاٍء، إال

َنا ُسلَْيَمانُ بن َحدَّثََنا اَألْسَوُد بن َمْرَوانَ الَْمقَدِّيُّ، ِمْن أَْهلِ ِحْصنِ َمقِْدَيةَ َمْن َعِملِ أَذُْرَعاٍت ِمْن ِدَمْشَق، َحدَّثَ - ٥٩
بِيلَ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا سَْعَدانُ بن َيحَْيى َعْن َصَدقَةَ بن أَبِي ِعْمَرانَ، َعْن ُسلَْيَمانَ الْكَاِهِليِّ َعْبِد الرَّْحَمنِ اْبنِ بنِت شَُرْح

َمامُ َضاِمٌن، اِإل:"، قَالَاَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، لَْم َيْروِِه َعْن َصَدقَةَ بن أَبِي ِعْمَرانَ، إِال سَْعَدانُ بن َيحَْيى، "َوالُْمَؤذِّنُ ُمْؤَتَمٌن، اللَُّهمَّ أَْرِشِد اَألِئمَّةَ، َواغِْفرْ ِللُْمَؤذِّنَِني
نَ ِثقَةً َوَهكَذَا َيقُولُ اْبُن بنِت شَُرْحبِيلَ سَْعَدانُ بن َيحَْيى، َوَيقُولُ َوال َعْنُه إِال ُسلَْيَمانُ، َتفَرََّد بِِه اَألْسَوُد بن َمْرَوانَ، َوكَا

  ِهَشاُم بن َعمَّارٍ َسِعيدُ بن َيحَْيى اللَّْخِميُّ
ارٍ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َيْحَيى َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َعتَّابِ بن أَْحَمدَ الرَّقِّيُّ الدَِّمشِْقيُّ، بِِدَمْشَق، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّ - ٦٠

َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي  اللَّخِْميُّ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن يَزِيَد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن قَبِيَصةَ بن ذَُؤْيبٍ الُْخَزاِعيِّ، َوأَبِي َسلََمةَ بن
ُيوِشُك أَنْ َيكُونَ أَقَْصى َمَساِلحِ :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَّ: ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ

، لَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ، إِال يُوُنُس، َتفَرَّدَ بِِه َسعِيُد بن َيْحَيى، َوُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ "الُْمْسِلِمَني بَِسالَح َوَسالُح ِمْن َخيَْبَر
  َسْعُد بن َيحَْيى اللَّْخِميُّ: َمنِ، َيقُولُالرَّْح

: َنا أََبانُ بن ُعثَْمانَ بن َعْمرِو بن ُمْسِلمِ بن َعْمرِو بن الزَُّبْيرِ بن ُعَبْيٍد، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ - ٦١
ُرو بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِيِه الزَُّبْيرِ بن ُعبَْيٍد، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َنا َجدِّي َعْم: َحدَّثَنِي َجدِّي َعْمُرو بن ُمْسِلمِ بن َعْمرٍو قَالَ

َصْومِ ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشهْرٍ، َوغُْسلِ َيْومِ الُْجُمَعِة، َوأَنْ ال أََناَم إِال "أَْوَصانِي َخِليِلي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثَالٍث: قَالَ
ال . لَمْ أََدْعُهنَّ ُمْنذُ َسِمعُْتُهنَّ ِمْن أَبِي: لَْم أَدَْعُهنَّ ُمْنذُ َسِمْعُتُهنَّ ِمْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َوقَالَ َعْمٌرو: ، قَالَ الزَُّبْيُر"ْترٍَعلَى وِ

  َمانَ أَبِي ُهرَْيرَةَأََبانُ بن ُعثْ: ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعنِ الزُّبَْيرِ إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد، َتفَرََّد بِِه
َنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن أَْرقََم، : َنا أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َواِقٍد، قَالَ - ٦٢

وَالَِّذي نَفِْسي :"الَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
لَمْ َيْروِ َهذَا ". دُ ُيَبلُِّغُه قَْوَمُه بِِلَسانِِهبَِيدِِه، َما أَْنَزلَ اللَُّه َوْحًيا قَطُّ َعلَى َنبِيٍّ َبْيَنُه َوبَْيَنُه إِال بِالَْعَربِيَِّة، ثُمَّ َيكُونُ ُهَو َبْع

  الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ: َحِديثَ َعنِ الزُّهْرِيِّ إِال ُسلَْيَمانُ بن أَرْقََم، َتفَرََّد بِِهالْ

َنا ُشَعْيُب بن أَبِي َحمَْزةَ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ : َنا َعِليُّ بن َعيَّاشٍ الْحِْمِصيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ، قَالَ - ٦٣
لَْم َيْروِ َهذَا ". ال ِحًمى، إِال ِللَِّه وَِلَرسُوِلِه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَاَألعَْرجِ، َع

  َعِليُّ بن َعيَّاشٍ: الَْحِديثَ َعْن أَبِي الزَِّنادِ إِال شَُعْيٌب، تَفَرََّد بِِه
َنا َسلََمةُ بن كُلْثُومٍ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َيْحَيى بن : َنا َيْحَيى بن َصاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، قَالَ: ، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ - ٦٤

، فَكَبََّر َعلَْيَها صَلَّى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َجَنازٍَة:"أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ األَْوَزاِعيِّ إِال َسلََمةُ بن كُلْثُومٍ، َتفَرََّد ". أَْرَبًعا، ثُمَّ أََتى الْقَْبَر، فََحثَى َعلَْيِه ِمْن ِقَبلِ رَأِْسِه ثَالثًا

  َيْحَيى بن صَاِلحٍ: بِِه



َنا َعْبُد الَْحمِيِد بن َحبِيبِ بن أَبِي الِْعشْرِيَن، َعنِ : ا ُجنَاَدةُ بن ُمَحمَّدٍ الُْمرِيُّ، قَالََن: َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ، قَالَ - ٦٥
َنقَّْونَ كََما لَُت:"ِه َوَسلََّم، قَالَاألَْوَزاِعيِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي

  فَُموُتوا ُيْنَتقَى التَّْمُر ِمَن الُْحثَالَِة، َولََيذَْهَبنَّ ِخيَاُركُْم وََيْبقَى ِشرَاُركُْم، فَإِِن اْسَتطَعُْتْم أَنْ َتُموتُوا

َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ،  َنا َمْنَدلٌ، َعنِ اَألْعَمشِ،: َنا ُمَحمَّدُ بن الصَّلِْت، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ، قَالَ - ٦٦
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ ". ال ُتْنكَُح الَْمرْأَةُ َعلَى َعمَِّتَها، َوال َعلَى َخالَِتَها:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

  ُد بن الصَّلِْتُمَحمَّ: َعنِ اَألْعَمشِ إِال مَْنَدلُ، تَفَرََّد بِِه
َنا َسعِيُد بن َبشِريٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي : َنا ُمَحمَّدُ بن ُمَعاِذ بن َعْبِد الَْحمِيِد، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ، قَالَ - ٦٧

إِنِّي أَْعَملُ َعَمال ُيطَّلَُع َعلَْيِه فَُيْعجُِبنِي؟ : َسلََّم، فَقَالََجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َسِعيِد بن َبِشريٍ إِال ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ، َوُمَحمَّدُ ". أَْجُر السِّرِّ، َوأَْجرُ الَْعالنَِيِة: لََك أَْجَراِن:"فَقَالَ

  بن ُمَعاٍذ ُهَرْيرَةَ

َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن جَابِرِ بن يَزِيَد، َعْن : َنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ، قَالَ - ٦٨
ْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعْن أََبانَ بن صَاِلحٍ، َعْن ُمَجاِهدٍ أَبِي الَْحجَّاجِ، َعْن طَاُوسٍ، َع

َخلََق اللَُّه الرَّْحَمةَ ِمائَةَ َرْحَمٍة، فَأَْمَسَك ِعْنَدُه ِتْسًعا وَِتْسِعَني َرْحَمةً، َوَجَعلَ َبْيَن َخلِْقِه :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
اِفُر كُلَّ الَِّذي ِعْنَد اللَِّه ِمَن الرَّْحَمِة َما يَِئَس ِمَن الَْجنَِّة، َولَوْ َيْعلَُم الُْمْؤِمُن كُلَّ الَِّذي كُلِّهِْم َرْحَمةً وَاِحدَةً، َولَْو َيْعلَمُ الْكَ
َبانَ إِال َسِعيدُ بن لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَجاِهٍد إِال أََبانُ بن َصاِلحٍ، َوال َعْن أَ". ِعْنَد اللَِّه ِمَن الَْعذَابِ َما أَِمَن النَّاَر

  أَبِي ِهاللٍ
َنا إِْسَماعِيلُ بن َيْحَيى : َنا سَْعَدانُ بن زَكَرِيَّا الدَّْوَرِقيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َخالٍد الدَّْورَِقيُّ، قَالَ - ٦٩

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَالتَّيِْميُّ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََم
لَْم َيْروِ َهذَا ". إِذَا َتَزيََّن الرَُّجلُ ِلعََملِ اآلِخَرِة َوُهَو ال ُيرِيُدَها َوال َيطْلُُبَها لُِعَن ِفي السََّماوَاِت وَاَألَرِضَني:"َوَسلََّم َيقُولُ

  َعنِ الزُّهْرِيِّ إِال اْبُن أَبِي ِذئْبٍ، تَفَرََّد بِِه إِْسَماِعيلُ بن َيْحَيىالَْحِديثَ 

َنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن َمْنصُورٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي : َنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالَ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، قَالَ - ٧٠
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َمْنُصورٍ إِال أَُبو ". ِليسَ َرنَّ ِحَني أُْنزِلَْت فَاِتَحةُ الِْكتَابِ، وَأُْنزِلَْت بِالَْمدِيَنِةأَنَّ إِْب"ُهَرْيرَةَ،

  أَُبو َبكْرِ بن أَبِي شَْيبَةَ: اَألْحَوصِ، َتفَرََّد بِِه
َنا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، : وُسَف الْفِْرَيابِيُّ، قَالََنا ُمَحمَّدُ بن ُي: َحدَّثََنا َعْمُرو بن ثَْورٍ، قَالَ - ٧١

 لَْم َيْروِ"ِللَِّه ِتْسَعةٌ َوِتْسِعَني اْسًما َمْن أَْحَصاَها َدَخلَ الَْجنَّةَ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن ُسفَْيانَ إِال الْفِْرَيابِيُّ

َنا : َنا َيْحَيى بن الُْمَتوَكِّلِ، قَالَ: َنا إِْسحَاُق بن ُبْهلُولٍ األَْنَبارِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ُعَبادٍ الَْخطَّابِيُّ، قَالَ - ٧٢
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َنا الزُّهْرِيُّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ: َعْنَبَسةُ بن ِمْهَرانَ الَْحدَّاُد، قَالَ

لَِّه الصَّاِئُم، َوَمنِ اْسَتقَى ال أَفَْضلُ الُْغَزاِة ِفي َسبِيلِ اللَِّه خَاِدُمُهْم، ثُمَّ الَِّذي يَأِْتيهِْم بِاَألخَْبارِ، َوأََخصُُّهْم مَْنزِلَةً ِعْنَد:"َوَسلََّم
  َألْصحَابِِه ِقْرَبةً ِفي سَبِيلِ اللَِّه َسَبقَُهْم إِلَى الَْجنَِّة َسْبِعَني َدَرَجةً أَوْ َسْبِعَني َعامًا



وُنَس بن ُعَبْيٍد، َعْن ُزَراَرةَ بن َنا سَاِلُم بن نُوحٍ، َعْن ُي: َنا إِْسحَاُق بن ُبْهلُولٍ، قَالَ: َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعبَّاٍد، قَالَ - ٧٣
إِنَّ اللََّه َوَضَع َعْن أُمَِّتي َما َحدَّثَْت بِِه أَْنفُسََها، َما :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَْوفَى، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  ذَا الَْحِديثَ َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيدٍ إِال سَاِلُم بن ُنوحٍلَمْ َيْروِ َه". لَْم َتْعَملُْه، أَْو َتكَلَّْم بِِه
َنا َعْبُد اَألْعلَى، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن : َنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ الُْعقَيِْليُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ - ٧٤

 أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاُءوُه بِإَِداَوةٍ َيْوَم أُُحٍد، فََبالَ إِلَى َجْنبِ اإلَِداَوِة،"،ِعيَسى بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِيِه
مَُّد بن ُعثَْمانَ الْعُقَْيِليُّ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال َعْبُد اَألْعلَى، َتفَرََّد بَِها ُمَح". ثُمَّ شَرَِب ِمْنهَا

  َوأَُبوعِيَسى َعْبُد اللَِّه بن أَُنْيسٍ
َنا أَُبو َوكِيعٍ الْجَرَّاحُ بن : َنا أَُبو الَْولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن َسْوَرةَ الَْبْغَداِديُّ، قَالَ - ٧٥

َما ِمْن َعْبٍد إِال لَهُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَمليح، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن 
ئًا ُوِضَع ِفي َسيِِّصيٌت ِفي السََّماِء، فَإِذَا كَانَ صِيُتُه ِفي السََّماِء َحَسًنا ُوِضَع ِفي اَألْرضِ، َوإِذَا كَانَ صِيُتُه ِفي السََّماِء 

  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألعَْمشِ إِال الَْجرَّاُح بن َمِليحٍ، َوَسعِيُد بن َبِشريٍ أَبِي ُهَرْيرَةَ". اَألْرضِ

َنا طَالُوُت بن َعبَّاٍد، : َنا َسعِيُد بن ُمحَمَِّد بن ثَوَابٍ الُْحْصرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن اللَّْيِث الَْجوَْهرِيُّ، قَالَ - ٧٦
َعلَْيِه َوَسلََّم،  َنا سَُوْيدٌ أَُبو حَاِتمٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه: قَالَ
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ إِال ُسوَْيٌد أَُبو حَاِتمٍ، ". َمطَرِأُمَِّتي ِفي اَألْرضِ أَكْثَُر ِمْن َعَدِد الَْحَصى أَْو َعَدِد الْ:"قَالَ

  َسِعيُد بن ُمَحمٍَّد: َوال َعْن ُسَوْيٍد إِال طَالُوُت، تَفَرََّد بِِه
ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن لَْيِث بن أَبِي َنا : َنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الْبََراِء، قَالَ - ٧٧

أَْوصَانِي َخِليِلي َوَصفِيِّي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"ُسلَْيمٍ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
يِ الضَُّحى، َوأَنْ ال أََناَم إِال َعلَى وِْترٍ، َوِصَيامِ ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشهْرٍ، أََمرَنِي بَِركَْعَت: َوَسلََّم بِثَالٍث، َوَنهَانِي َعْن ثَالٍث

ِديثَ َعْن لَمْ َيْروِ َهذَا الَْح". إِذَا َسَجْدُت أَنْ أُقِْعَي إِقَْعاَء الِْقَرِد، أَوْ أَْنقُرَ َنقَْر الُْغرَابِ، أَوْ أَلْتَِفَت الْتِفَاَت الثَّْعلَبِ: َوَنَهانِي
الُْمَعافَى : فَرََّد بِِهَسِعيِد بن ُجَبْيرٍ إِال حَبِيُب بن أَبِي ثَابٍِت، َوال َعْن َحبِيبٍ إِال لَْيثٌ، َوال َعْن لَْيٍث إِال مُوَسى بن أَْعَيَن، َت

  بن ُسلَْيَمانَ

َحدَّثَنِي حَفُْص بن ُعَمَر بن : ْسَماعِيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، قَالََنا إِ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ الصَّاِئغُ الْبَْغَداِديُّ، قَالَ - ٧٨
َيا أََبا هَُرْيرَةَ، :"لََّم، قَالَأَبِي الَْعطَّاِف، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي الزَِّنادِ إِال ". فَإِنَّهُ نِْصُف الِْعلْمِ، َوإِنَُّه يُْنَسى، َوإِنَّهُ أَوَّلُ َما ُينَْزُع ِمْن أُمَِّتيَتَعلَُّموا الْفََراِئَض، 
  َحفُْص بن ُعَمَر بن أَبِي الْعَطَّاِف

: َنا ُمْسِلُم بن خَاِلٍد الزَّْنجِيُّ، قَالَ: َنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، قَالَ: قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْمَْرَوزِيُّ الْبَْغَداِديُّ، - ٧٩
إِذَا َدَخلَ :"ِه َوَسلََّم، قَالََحدَّثَنِي َزْيدُ بن أَْسلََم، َعْن ُسَميٍّ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي

َرْب ِمْن شََرابِِه َوال َعلَى أَِخيِه الُْمْسِلمِ فَأَطَْعَمُه طََعاًما فَلَْيأْكُلْ طََعاَمُه َوال َيسْأَلْ َعْنُه، َوإِنْ سَقَاُه شََراًبا فَلَْيْشأََحُدكُْم 
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َزْيِد بن أَْسلََم إِال ُمْسِلُم بن خَاِلٍد". َيسْأَلْ َعْنُه

َنا ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق، : َنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، قَالَ: َنا إِْبَراِهيُم بن زَِياٍد، سََبالنُ، قَالَ: ثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ، قَالََحدَّ - ٨٠
لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرُسو: َعْن َجِميلِ بن أَبِي َمْيُموَنةَ، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد اللَّيِْثيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ



لَهُ أَْجرُ الُْمْعَتِمرِ ِمْن خََرَج حَاجا فََماَت كُِتَب لَهُ أَْجرُ الْحَاجِّ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، َوَمْن خََرَج ُمْعَتِمًرا فََماَت كُِتَب :"َوَسلََّم
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعطَاِء بن ". ِتبَ لَُه أَْجُر الْغَازِي إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِةإِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة، َوَمْن َخَرَج غَازًِيا فََماَت كُ

  أَُبو ُمَعاوِيَةَ: َيزِيَد اللَّْيِثيِّ إِال َجمِيلُ بن أَبِي َمْيُموَنةَ، َوال َعْن َجِميلٍ إِال َعْن ُمَحمَّدِ بن إِْسحَاَق، َتفَرََّد بِِه
َنا يَزِيدُ : َنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الْقَاِسمِ الَْعبَّاِديُّ الْبِصْرِيُّ، قَالَ: ا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، قَالََحدَّثََن - ٨١

رَأَى َرسُولُ اللَّهِ : رَْيَرةَ، قَالَأََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاَق، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُه: بن َهاُرونَ، قَالَ
ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي ". أَِعِد الصَّالةَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال ُيصَلِّي َخلَْف الصُّفُوِف َوْحَدُه، فَقَالَ

  َحمٍَّد الَْعبَّاِديُّ أَبِي ُهرَْيرَةََعْبُد اللَِّه بن ُم: ُهَرْيَرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه

َنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه األَْنصَارِيُّ، : َنا ُمَحمَّدُ بن َمْرزُوقٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، قَالَ - ٨٢
َمْن أَكَلَ أَوْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرْيرَةَ، قَالََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُه: قَالَ

: لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرٍو األَْنَصارِيِّ، َتفَرََّد بِِه". َشرَِب َناسًِيا ِفي َرَمَضانَ فَال قََضاَء َعلَْيِه، َوال كَفَّارَةَ
  ُد بن َمْرزُوقٍُمَحمَّ
َنا ُعثَْمانُ بن ُعثَْمانَ، َعْن : َنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن يُوُنَس الرَّقِّيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، قَالَ - ٨٣

لَْيَس َعلَى الرَُّجلِ ِفي :"للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ ا: ُسهَْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ إِال ُعثَْمانُ بن ُعثَْمانَ الَْغطَفَانِيُّ". َعْبِدِه َوال فََرِسهِ َصَدقَةٌ

َنا أَبِي، َعْن َعِديِّ بن : َنا ُمَحمَّدُ بن َوْرِد بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ: ْيثََمةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخ - ٨٤
رَاَد أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا أَ"الْفَْضلِ، َعْن ُعثَْمانَ الْبَتِّيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ،

َوْردُ بن : لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعثَْمانَ بن الْبَتِّيِّ إِال َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َتفَرََّد بِِه". أَنْ َيْدُعَو ِلقَْومٍ أَْو َعلَى قَْومٍ قََنَت
  َعْبِد اللَِّه

َنا : َنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد اْبنِ َعاِئَشةَ التَّْيِميُّ، قَالَ: لََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَاِهرِ بن َخاِلِد بن أَبِي الدُّمَْيِك، قَا - ٨٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

َصلَّى الَْجنَِّة الَْجنَّةَ ُجرًْدا بِيًضا، جَِعادًا، كُْحال ُمكَحَِّلَني، أَْبَناَء ثَالٍث وَثَالِثَني، َوُهْم َعلَى َخلْقِ آَدَم  َيْدُخلُ أَْهلُ:"َوَسلََّم
 َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َوال ُيرَْوى لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد إِال". اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِستُّونَ ِذَراًعا ِفي سَْبعِ أَذُْرعٍ

  َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد
َنا ُسفَْيانُ بن : َنا ُمَحمَّدُ بن قَُداَمةَ الَْجوَْهرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ الَْبْغَداِديُّ فُْسُتقَةُ، قَالَ - ٨٦

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َياِد بن سَْعٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَُعَيْيَنةَ، َعْن زِ
  بن َسعِيٍد إِال ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن زَِياِد". ُيَخرُِّب الْكَْعَبةَ ذُو السَُّويْقََتْينِ ِمَن الَْحَبَشِة:"َوَسلََّم

ثََنا أَُبو حَفْصٍ اَألبَّاُر، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَحاَدةَ، : َنا ُسرَْيُج بن ُيوُنَس، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمِدينِيُّ، قَالَ - ٨٧
أَمَّا َهذَا فَقَْد َعَصى أََبا :"خَارًِجا ِمَن الَْمْسجِِد ِحنيَ أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ، فَقَالَ َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنَّهُ َرأَى َرُجال

ن ُسرَْيُج ب: لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن ُجحَاَدةَ إِال أَُبو َحفْصٍ األَبَّاُر، تَفَرََّد بِِه". الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ُيوُنَس
َحدَّثَنِي ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعْن ِهَشامِ : َحدَّثَنِي ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالَ - ٨٨



َينْزِلُ ِعيَسى اْبنُ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه
  أَبِي ُهرَْيرَةَ"َمْرَيَم فََيْمكُثُ ِفي النَّاسِ أَْرَبِعَني َسَنةً

َنا أَُبو الْعَْنَبسِ : رٍ، قَالَثََنا يُوُنسُ بن ُبكَْي: ثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالَ - ٨٩
إِنَّ اللََّه لََيِدينُ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِعيُد بن كَثِريٍ، َعْن أَبِيِه كَِثريِ بن ُعَبْيٍد، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  ى الشَّاِة الَْجمَّاِء ِمَن الْقَُرَناَء بِقَْدرِ َما اْعَتَدْت َعلَْيهَاالنَّاَس َيْوَم الِْقَياَمةِ َبْعضَُهْم ِمْن َبْعضٍ حَتَّ

ثََنا َشرِيٌك، َعْن أَبِي مَاِلكٍ : َنا إِْسحَاُق بن ُمَحمٍَّد الَْعْرزَِميُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالَ - ٩٠
لََتْدُخلُنَّ الَْجنَّةَ كُلُّكُمْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَاَألْشجَِعيِّ، َعْن أَبِي َحازِمٍ

جَِعيِّ إِال شَرِيٌك، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي مَاِلكٍ اَألْش". أَْجَمُعونَ، أَكَْتُعونَ إِال َمْن َشَرَد َعلَى اللَِّه كَشََراِد الَْبِعريِ
  إِْسحَاُق بن ُمحَمٍَّد الَْعْرزَِميُّ: َتفَرََّد بِِه
ثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي : ثََنا إِْبَراِهيُم بن إِْسحَاَق الصِّينِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالَ - ٩١

ال َيْنبَِغي أَنْ َيكُونُوا لَعَّانِنيَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَُحَصْينٍ، َعْن أَبِي َص
  صِّينِيُّإِبَْراهِيُم بن إِْسحَاَق ال: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي ُحَصْينٍ إِال قَْيٌس، َتفَرََّد بِِه". َوِصدِّيِقَني

َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ أَبِي، َوبَِخطِّهِ َحدَّثَنِي َسِعيدُ : َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالَ - ٩٢
، "َمْن َيْسَمُع مِنِّي؟:"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َص: بن كَِثريٍ أَُبو الَْعنَْبسِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي . فََنَشَرُت ثَْوبِي، فَلَمَّا فََرغَ َضَمْمُتُه إِلَيَّ، فَوَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َما َنِسيُت ِمْنُه َحِديثًا
  الَْعنَْبسِ إِال ُمحَمَُّد بن أَبِي َشْيبَةَ

ثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي : ثََنا إِْبَراِهيُم بن إِْسحَاَق الصِّينِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالَ - ٩٣
لَُيخْرَِجنَّ اللَُّه ِمَن النَّارِ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّ: الزَِّناِد، َعْن صَاِلحٍ َمْولَى التَّْوأََمِة، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َصاِلحٍ ". َيْوَم الِْقَياَمِة قَْوًما َما َعِملُوا َخيًْرا قَطُّ، فَُيْدِخلَُهُم الَْجنَّةَ بَِرْحَمِتِه بَْعَد َشفَاَعِة َمْن َيشْفَُع
  ةِ إِال اْبُن أَبِي زَِناٍدَمْولَى التَّْوأََم

َنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر، : َنا َعْبُد اَألْعلَى، قَالَ: َنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ الُْعقَيِْليُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ - ٩٤
الُْعمَْرةُ إِلَى الُْعْمَرِة كَفَّاَرةُ َما َبْيَنُهمَا، :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن َسِعيٍد الَْمقْبُرِيُّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ

  َوالَْحجُّ الَْمبُْروُر لَْيَس لَُه َجَزاٌء إِال الَْجنَّةَ
أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا الْوَِليُد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمِطريٍ أَُبو َجْعفَرٍ الرَّمِْليُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن  - ٩٥

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ُمْسِلمٍ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َهمَّامِ بن ُمَنبٍِّه، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ
، لَْم َيْروِِه َعنِ األَْوَزاِعيِّ، إِال الَْولِيُد، َتفَرََّد بِِه اْبُن "َعلَْيِه السَّالُم ال َيأْكُلُ إِال ِمْن كَْسبِ َيِدِه كَانَ َداُوُد:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  أَبِي السَّرِيَّ

َمِلِك، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ، َعْن َوْرقَاَء بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُعَمْيرِ بن ُجوَصا الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَُبو تَِقيٍّ ِهَشاُم بن َعْبِد الْ - ٩٦
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : َعْمرِو بن ثَْوَبانَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ

، لَمْ َيْروِِه َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ، إِال َبِقيَّةُ، َوال َعْن َبِقيَّةَ، إِال أَُبو "، فَال َصالةَ إِال الَْمكُْتوَبةُإِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َتِقيٍّ، تَفَرََّد بِِه اْبُن جُوَصا، َوكَانَ ِمْن ِثقَاتِ الُْمْسِلِمَني َوُجلَّتِهِْم



الَْبْخَترِيُّ الرَّْمِليُّ الُْمؤَدُِّب، َحدَّثََنا َيزِيُد بن خَاِلدِ بن َمْوَهبٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَّهِ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َعِليٍّ - ٩٧
لَ َعْنُه، أَنّ َرُسو بن َوْهبٍ، َعْن َيزِيَد بن ِعيَاضٍ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه

، لَمْ َيْروِِه َعْن َصفَْوانَ بن "الُْمَحاقَلَِة، وَالُْمزَاَبَنِة، وَالُْمالَمَسِة، َونََهى َعنِ الشَِّغارِ: َنَهى َعنِ"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ُسلَْيمٍ، إِال يَزِيدُ بن ِعَياضٍ، تَفَرََّد بِِه اْبُن َوْهبٍ

 ُمَحمَِّد بن أَبِي حَفْصٍ النَِّصيبِيُّ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ٩٨
ِصيَاُح الْمَْولُوِد ِحنيَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َصاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ

  ، لَْم َيْروِِه َعْن أَبِي َعوَاَنةَ، إِال َشيَْبانُ"ُيولَُد َنْزغَةٌ ِمَن الشَّْيطَاِن

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



لكبري: كتاب  ملعجم ا   ا
لطرباين: املؤلف  بن أيوب ا بن أمحد      سليمان 

ى بن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن ِحبَّانَ الرَّقِّيُّ أَُبو الَْعبَّاسِ الِْمْصرِيُّ، بِِمصَْر، َحدَّثََنا َيْحَي - ٩٩
َحدَّثََنا أَُبو ُمسِْلمٍ قَاِئُد اَألْعَمشِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن : ثَْمانَ، قَالَالُْجْعِفيُّ، َحدَّثََنا َعمِّي َعْمُرو بن ُع

َربَُّك َجلَّ َيا جِبْرِيلُ، أَُيَصلِّي :"قُلُْت: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
ُسبُّوٌح قُدُّوٌس، َسَبقَْت َرْحَمِتي غَضَبِي، َسَبقَْت َرْحَمِتي : َما َصالُتُه؟، قَالَ: َنَعْم، قُلُْت: ذَكَُرُه َوَتعَالَى َجدُُّه؟، قَالَ

  ، لَْم َيْروِِه َعنِ اَألْعَمشِ، إِال أَُبو ُمْسِلمٍ، َتفَرََّد بِِه الُْجْعِفيُّ"غََضبِي
ُر بن رَاِشٍد، ثََنا أَْحَمدُ بن إِْسَماعِيلَ السَّكُونِيُّ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ الصَّْنَعانِيُّ، َحدَّثََنا َمْعَمَحدَّ - ١٠٠

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : َوَعْبُد اللَِّه بن َشوْذَبٍ، َوَحمَّاُد بن َسلََمةَ، كلهم َعْن ُمَحمَِّد بن زَِياٍد، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
، لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َشْوذَبٍ، إِال ُمَحمَُّد بن "إِذَا اْنَتَعلَ أََحُدكُْم فَلَْيْبَدأْ بِالُْيْمَنى، َوإِذَا َخلََع فَلَْيْبَدأْ بِالُْيسَْرى:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  كَِثري

بن ِفيلٍ اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع بن َنافِعٍ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن َماَهانَ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم  - ١٠١
َي اللَّهُ بِي هَُرْيَرةَ َرِضُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ، َوُمحَمَِّد بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ، َعْن َناِفعِ بن أَبِي َنافِعٍ، َعْن أَ

، لَمْ َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ، "ال َسَبَق إِال ِفي ُخفٍّ، أَْو َحافِرٍ، أَْو َنْصلٍ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْنُه، قَالَ
  َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، إِال ُمْصَعُب بن َماَهانَ، َواْبُن أَبِي ِذئْبٍ َمْشهُوٌر

لُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن يَزِيدَ بن رَاِشٍد الدَِّمْشِقيُّ ا - ١٠٢
قَالَ َرسُولُ : ْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالََصَدقَةُ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َع

أَْعدَْدُت ِلعَِباِدي الصَّاِلِحَني َما ال َعْيٌن رَأَْت، َوال أَذُنٌ َسِمَعْت، َوال َخطََر : قَالَ اللَُّه َتعَالَى:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ال اْبُن أَبِي َعُروَبةَ، تَفَرََّد بِِه َصَدقَةُ بن َعْبِد اللَِّه، لَْم َيْروِِه َعْن قََتاَدةَ، إِ"َعلَى قَلْبِ َبَشرٍ

ِلٍد السَّْمِعيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسْهلِ بن الَْوِليدِ السُّكَّرِيُّ اَألهَْوازِيُّ أَُبو غَسَّانَ، َحدَّثََنا َخاِلُد بن ُيوُسَف بن َخا - ١٠٣
ٍد، َعْن ُسَميٍّ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سُِئلَ َحدَّثََنا أَبِي، َعْن زَِياِد بن َسْع

يِْه، فَإِنْ لَْم يَأِْت فَلَْيَتَصدَّقْ ال َتِحلُّ اللُّقَطَةُ، َمنِ الَْتقَطَ شَْيئًا فَلُْيَعرِّفُْه، فَإِنْ َجاَء صَاِحُبَها فَلَْيُردََّها إِلَ:"َعنِ اللُّقَطَِة، فَقَالَ
  ، لَْم َيْروِِه َعْن زَِياِد بن َسْعٍد، إِال ُيوُسُف بن َخاِلٍد، َتفَرََّد بِِه اْبُنُه َعْنُه"بَِها، فَإِنْ َجاَء فَلُْيخَيِّْرُه َبْيَن اَألْجرِ َوَبْيَن الَِّذي لَُه

ابِهَْراَم أَُبو َعْبدِ اللَِّه اِإليَدجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن مَْرُزوقٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا هَانِئُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ بن َم - ١٠٤
الَ قَ: يَْرةَ، قَالَبن َيحَْيى السُّلَِميُّ، َحدَّثََنا َحَسُن بن َجْعفَرٍ الْجَفْرِيُّ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َيحَْيى بن َوثَّابٍ، َعْن أَبِي ُهَر

لَمَّا كَلََّم اللَُّه ُموَسى كَانَ يُْبِصُر َدبِيَب النَّْملِ َعلَى الصَّفَا ِفي اللَّْيلَِة الظَّلَْماِء ِمْن :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َتفَرَّدَ بِِه َهانِئُ بن َيْحَيى ، لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ، إِال الَْحَسُن بن َجْعفَرٍ،"َمِسَريِة َعَشَرِة فََراِسَخ

ُد بن َمْسَعَدةَ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن َصَدقَةَ، َحدَّثََنا بِْسطَاُم بن الْفَْضلِ أَُخو َعارِمٍ، َحدَّثََنا َحمَّا - ١٠٥
يُوِشُك َمْن َعاشَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الََعنِ اْبنِ َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَ

ِخنْزِيَر، َوَتَضعُ الْحَْرُب ِمْنكُْم أَنْ َيَرى ِعيَسى اْبَن َمْرَيمَ إَِماًما َحكًَما َعْدال، فََيَضُع الْجِْزَيةَ، َوَيكِْسُر الصَِّليَب، َوَيقُْتلُ الْ



  َيْروِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن، إِال اْبُن َمْسَعَدةَ، َتفَرََّد بِِه بِْسطَاٌم ، لَْم"أَْوَزاَرَها
 الصَّرِيِفينِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيْعقُوَب أَُبو َبكْرٍ الْخَزَّاُز اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا شَُعْيُب بن أَبِي أَيُّوَب - ١٠٦

قَْدامِ، َعْن َداُوَد الطَّاِئيِّ، َعنِ النُّْعَماِن بن ثَابٍِت، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ َحدَّثََنا ُمْصَعبُ بن الِْم
َعْن َداُوَد الطَّاِئيِّ، إِال  ، لَْم َيْروِِه"إِذَا اْرتَفََع النَّْجُم ُرِفَعِت الَْعاَهةُ َعْن كُلِّ َبلٍَد:"النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ُمْصَعٌب، وَالنَّْجُم ُهَو الثَُّريَّا أَبِي هَُرْيرَةَ
الرَّزَّاقِ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن زَْنُجَوْيهِ الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد - ١٠٧

كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ :"ثَّْورِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن ُسَميٍّ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَُسفَْيانُ ال
  َد بِِه اْبُن أَبِي السَّرِيِّ، لَْم َيْروِِه َعنِ الثَّْورِيِّ، إِال َعْبُد الرَّزَّاقِ، َتفَرَّ"َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َعطََس َخمََّر َوْجَهُه

يُّ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ الطَّاِئيُّ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن سَِعيٍد الَْهْمَدانِ - ١٠٨
عِ بن أَبِي ُنعَْيمٍ، وََيزِيُد بن َعْبِد الَْمِلكِ النَّْوفَِليُّ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، الْفََرجِ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ، َعْن َناِف

، إِذَا أَفَْضى أََحدُكُْم بَِيِدِه إِلَى فَْرجِهِ لَْيَس دُوَنَها ِحجَاٌب:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
 ، لَْم َيْروِِه َعْن َناِفعٍ، إِال َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ الْفَِقيُه الِْمصْرِيُّ، َوال َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ إِال"فَقَْد َوَجَب َعلَْيِه الُْوُضوُء

  أَْصَبغُ، َتفَرََّد بِِه أَْحَمُد بن َسعِيٍد ُهرَْيرَةَ
ِد بن أَبِي َصْعَصَعةَ الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر بن أَبِي ُمزَاِحمٍ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن ُيوُسفَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَّ - ١٠٩

الَ قَ: َْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ الصَّْنَعانِيُّ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد األَْنصَارِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحبَّانَ، َعنِ اَألْعَرجِ، ع
، "ال َصالةَ َبْعَد الصُّْبحِ َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس، َوال َبْعَد الَْعْصرِ حَتَّى َتغُْرَب الشَّْمُس:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى، إِال يَزِيُد تَفَرََّد بِِه َمْنصُوٌر

بَْراهِيَم بن َمْخِشيٍّ الْفَْرغَانِيُّ، بِِمْصَر، اْبُن أَِخي َمْخِشيٍّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َسعِيِد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِ - ١١٠
اِلمِ بن َعْبدِ  اللَِّه بن َسُعفَْيرٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا خَاِلي الُْمِغَريةُ بن الَْحَسنِ بن رَاِشٍد الْهَاِشِميُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد

بِي إِْدرِيسَ اللَِّه بن ُعَمَر بن الَْخطَّابِ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر بن َحفْصٍ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن أَ
، "َمْن تََوضَّأَ فَلَْيْسَتنِْثْر، َوَمنِ اسَْتْجَمَر فَلُْيوتِْر:"َمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: الَْخْوالنِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  ال ُيْرَوى َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه ُعبَْيُد اللَِّه بن سَِعيِد بن ُعفَيْرٍ
، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ النَّبِيلُ، َحدَّثََنا مُفَضَّلُ بن الِحقٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْحَسنِ الِْمصْرِيُّ اَألْيِليُّ - ١١١

َمْن َعاَد الْمَرِيَض َخاَض ِفي الرَّْحَمِة، فَإِذَا :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  ، لَْم َيْروِِه َعْن ُمفَضَّلٍ، إِال أَُبو َعاِصمٍ"ِعْنَدُه اغْتََمَس ِفيَهاَجلََس 

دَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ بن ِمرْدَاسٍ اُألُبلِّيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ اَألحَْمِسيُّ، َح - ١١٢
َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ : ارِبِيُّ، َعْن أَْشَعثَ بن َسوَّارٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَالرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد الُْمَح

، لَْم يَْروِِه َعْن "َبْينِ؟أَكُلُّكُْم َيجِدُ ثَْو: أَُيَصلِّي الرَُّجلُ ِفي الثَّْوبِ الَْواِحِد؟ فَقَالَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  أَْشَعثَ، إِال الُْمَحارِبِيُّ

ْسَودِ بن الْهَْيثَمِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن يُوُسَف الُْحَبْيرِيُّ الَْبْصرِيُّ أَُبو الَْعبَّاسِ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن اَأل - ١١٣
قَالَ : ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ، َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْنَد، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَالَْحنَِفيُّ، َحدَّثََنا فَْهُد بن َحيَّانَ



َيْروِِه َعْن  ، لَْم"تَزِيدُ َصالةُ الَْجَماَعِة َعلَى َصالِة الرَُّجلِ َوْحَدُه خَْمًسا َوِعْشرِيَن:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ُشْعَبةَ، إِال فَْهُد بن حَيَّانَ

نَِفيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َداُوَد السُّكَّرِيُّ الُْجْنِديسَاُبورِيُّ، بَِها، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُخلَْيٍد الَْح - ١١٤
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالََحمَّاُد بن َيْحَيى اَألَبحُّ، َعْن كَِثريِ بن ِشْنِظريٍ

مَّاٌد، ، لَْم َيْروِِه َعْن كَِثريِ بن ِشْنِظريِ، إِال َح"َمْن ُسِئلَ َعْن ِعلْمٍ فَكََتَمُه أُلْجِمَ َيْوَم الِْقَياَمةِ بِِلَجامٍ ِمْن َنارٍ:"َعلَْيِه َوَسلََّم
َحدَّثََنا أَْحَمُد بن ُمحَمَِّد بن ُشَعْيبٍ اَألرَّجَانِيُّ، بَِها، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن  - ١١٥" َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد بن ُخلَْيد

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : زَِياٍد، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ َيزِيَد الُْمقْرُِئ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َوْرقَاُء، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن
، لَْم َيْروِِه َعْن َوْرقَاَء، إِال "ُصوُموا ِلُرؤَْيِتِه، َوأَفِْطرُوا ِلرُْؤَيِتِه، فَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم، فَأَكِْملُوا الِْعدَّةَ ثَالِثَني:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  بن يَزِيدَ الُْمقْرُِئ َعْبُد اللَِّه

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : قَالَ َسْعٌد َوَحدَّثَنِي َعمِّي َسْعُد بن إِْبرَاِهيَم، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ - ١١٦
اثَْنَتْي َعْشَرةَ َمرَّةً فَكَأَنََّما قََرأَ الْقُْرآنَ أَْرَبَع مَرَّاٍت، َوكَانَ  قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد بَْعَد َصالةِ الصُّْبحِ: َمْن قََرأَ:"َعلَْيِه َوَسلََّم

، ال ُيْرَوى َعْن َسْعٍد، إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد تَفَرََّد بِِه اْبُن َعِطيَّةَ، َوال ُيْرَوى َحِديثُ سَْعِد "أَفَْضلَ أَْهلِ اَألْرضِ َيوَْمِئٍذ إِذَا اتَّقَى
  تَفَرََّد بِِه اْبُن َعِطيَّةَ أَْيضًا. اِهيَم، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، إِال بَِهذَا اِإلسَْناِدبن إِبَْر
دِ  بن َعْبَحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسِعيِد بن ُعْرَوةَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن ُموَسى اَألْنصَارِيُّ، َحدَّثََنا عَاِصُم - ١١٧

ى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، الْعَزِيزِ اَألْشجَِعيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُسَهْيلِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ
، لَْم َيْروِِه َعْن أَبِي ُسهَْيلٍ، إِال َناِفعُ بن َماِلٍك، َعمُّ "ا َعْينَُهَمنِ اطَّلََع ِفي َبْيِت قَْومٍ بَِغْيرِ إِذْنِهِْم، فَقَْد َحلَّ أَنْ َيفْقَُؤو:"قَالَ

  َماِلِك بن أََنسٍ اَألْشجَِعيِّ، تَفَرََّد بِِه أَُبو ُموَسى إِْسحَاُق بن ُموَسى اَألْنَصارِيُّ

َهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إِهَابٍ، َحدَّثََنا النَّْضُر بن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ بن َعْبدِ الَْمِلِك الُْمَعدِّلُ اَألصَْب - ١١٨
َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ُمَحمٍَّد الُْجَرِشيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أُوَْيسٍ، َعنِ الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ،

، لَْم َيْروِِه َعنِ الَْعالِء، إِال أَُبو "طُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها: َيْوَم يَأِْتي َبْعُض آيَاِت َربَِّك قَالَ:"َعزَّ َوَجلَّ َوَسلََّم ِفي قَْوِلِه
  أُوَْيسٍ َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه، تَفَرََّد بِِه النَّْضُر بن ُمَحمٍَّد

بن الَْعبَّاسِ بن ِمهَْرانَ الَْبصْرِيُّ أَُبو عَْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن فَْهٍد، َحدَّثََنا ُموَرقُ  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد - ١١٩
ْيِه َوآِلِه قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: بن ُسخَْيٍت، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِِه َعْن أَبِي ِهاللٍ، إِال ُموَرُق بن ُسَخْيٍت، َولَْم َيْروِِه َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، إِال أَُبو ِهاللٍ "النََّدُم َتْوبَةٌ:"َوَسلََّم
  ُمَحمَُّد بن ُسلَْيمٍ، َوَصاِلٌح الُْمرِّيُّ أَبِي هَُرْيرَةَ

يُّ، َصاِلحٍ أَُبو َصاِلحٍ أَُبو َبكْرٍ الَْيَمانِيُّ الْقَتَّاُت الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم بن هَانٍِئ النَّْيسَاُبورِ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن - ١٢٠
، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ الَْعَتِكيُّ، َحدَّثََنا َهاُرونُ بن ُموَسى النَّحْوِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو

بِطَاَنةٌ َتأُْمُرهُ : َما ِمْن َنبِيٍّ َوال أَِمريٍ إِال لَُه بِطَاَنَتاِن:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ
، لَْم َيْروِِه َعْن َهاُرونَ "َوبِطَاَنةٌ ال َتأْلُوُه َخبَاال، فََمْن ُوِقَي بِطَاَنةَ الَْخَبالِ فَقَْد ُوِقَيبِالَْمْعرُوِف َوالَْخْيرِ َوَتُدلُُّه َعلَْيِه، 

  النَّْحوِيِّ، إِال َعْبدُ اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ الَْعَتِكيُّ
فُرَاِت، َحدَّثََنا سَْهلُ بن َعْبَدَوْيِه السِّْنِديُّ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َبطَّةَ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْ - ١٢١



قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ، َعْن زَِياِد بن فَيَّاضٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُنْعمٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
، لَمْ َيْروِِه َعْن زِيَاِد بن فَيَّاضٍ، إِال َعْمُرو بن "َمْن قَذََف َمْملُوكَُه بِالزَِّنا أُقِيَم َعلَْيِه الَْحدُّ َيْوَم الِْقَيامَِة:"َماللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  أَبِي قَْيسٍ، َتفَرََّد بِِه سَْهلُ بن َعْبِد َربِِّه

َبكْرٍ، بِِمْصَر، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبدِ الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َمْسُعوٍد الزَّنَْبرِيُّ أَُبو - ١٢٢
يَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمَحمَّدٍ الَْبْصرِيُّ، َعْن َعِليِّ بن ثَابٍِت، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِ

بِْسمِ اللَِّه، َوالَْحْمُد ِللَِّه، : َيا أََبا هَُرْيرَةَ، إِذَا تََوضَّأَْت فَقُلْ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ
، لَْم َيْروِِه َعْن َعِليِّ بن ثَابٍِت أَُخو اْبنِ "ِلَك الُْوُضوِءفَإِنَّ َحفَظََتَك ال َتْستَرِيُح َتكُْتُب لََك الَْحَسَناتِ َحتَّى ُتْحِدثَ ِمْن ذَ

  أَِخي َعْزَرةَ بن ثَابٍِت، إِال إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمٍَّد، تَفَرََّد بِِه َعْمُرو بن أَبِي َسلَمَةَ
ثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى اُألنَْيِسيُّ أَُبو َعْبِد اللَِّه، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن أَيُّوَب األَْنصَارِيُّ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّ - ١٢٣

َرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه، ِعْصَمةُ بن ُمَحمٍَّد األَْنَصارِيُّ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد اَألْنَصارِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهرَْي
إِنَّ السَّالَم اْسٌم ِمْن أَْسَماِء اللَِّه َتعَالَى َوَضَعُه ِفي اَألْرضِ َتِحيَّةً ألَْهلِ ِدينَِنا، :"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه
بن َيحَْيى اُألنَْيِسيُّ، ِمْن وَلَِد  ، لَْم َيْروِِه َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، إِال ِعْصَمةُ بن ُمَحمٍَّد، َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد"َوأََماًنا َألْهلِ ِذمَِّتَنا

  َعْبِد اللَِّه بن أَُنْيسٍ اَألْنصَارِيِّ

َني َوِمائََتْينِ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن إِْسَماعِيلَ بن َعْبِد اللَِّه بن ُزَراَرةَ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا َياِسنيُ َسَنةَ ِتْسعٍ وَِتْسِع - ١٢٤
يَ اللَُّه بن َرَجاٍء الِْحصْنِيِّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َسِعيدِ بن ُجَبْيرٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضإِْسَماعِيلُ 
اُس، َوأَفَْضى بِهِ إِلَى اللَِّه كَانَ َمْن جَاَع أَوِ اْحتَاَج، فَكََتَمُه النَّ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: َعْنُه، قَالَ

، لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ، إِال ُموَسى بن أَْعَيَن َتفَرََّد بِهِ إِْسَماعِيلُ بن "َحقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ َيفَْتَح لَُه قُوتَ َسَنٍة ِمْن َحاللٍ
  ْبِد الَْمِلِكَرَجاٍء الِْحصْنِيُّ ِمْن أَْهلِ ِحْصنٍ َعْن َمْسلََمةَ بن َع

دَّثََنا النَّْضرُ بن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد الْغََزاِليُّ الَْبصْرِيُّ الْمَُعدِّلُ، َحدَّثََنا َخالدُ بن أَْسلََم الَْمرَْوزِيُّ، َح - ١٢٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : اِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَُشَمْيلٍ، أَنَْبأََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمِ اْبنِ َبْهَدلَةَ، َعْن أَبِي َص

، لَْم َيرْوِِه َعْن َعاِصمٍ، إِال َحمَّاُد بن "إِنِّي َألْسَتْغِفرُ اللََّه ِفي الَْيْومِ، َوأَتُوُب إِلَْيِه ِفي كُلِّ َيْومٍ مِائَةَ َمرٍَّة:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  بِِه النَّضُْر َسلََمةَ، َتفَرََّد

ُب بن َتمِيمٍ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َحمَّاِد بن إِْسَحاقَ الْقَاِضي، َحدَّثََنا أَُبو الَْخطَّابِ زِيَاُد بن َيْحَيى، َحدَّثََنا أَغْلَ - ١٢٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْنُه، قَالََعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َع

، لَْم َيْروِِه َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، إِال أَغْلَُب، َتفَرََّد بِِه زَِياَدةُ بن "ال تُْنكَحُ الْمَْرأَةُ َعلَى َعمَِّتَها، َوال َعلَى خَالَِتهَا:"َوَسلََّم
  َيحَْيى
دَّثََنا بن َعِليٍّ الْوَاِسِطيُّ الُْمْسَتْمِلي بِبَْغَداَد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن سَِعيٍد الَْجمَّالُ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َح َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم - ١٢٧

اْبنُ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: ُهَشْيٌم، َحدَّثََنا َعْوٌف، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
، لَْم َيْروِِه َعْن َعْوٍف، إِال ُهَشْيٌم، َوال َعْن ُهَشْيمٍ، إِال أَُبو ُنَعْيمٍ، َتفَرَّدَ بِِه أَحَْمُد بن "السَّبِيلِ أَوَّلُ َشارِبٍ َيعْنِي ِمْن َزْمَزَم

  َسِعيٍد الَْجمَّالُ الْبَْغَداِديُّ



َعْبدُ  بن إِْسحَاَق الدََّراَوْرِديُّ الطَّبََرانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َحمَّاٍد الطِّهَْرانِيُّ، الظَّهَْرانِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم - ١٢٨
كَانَ ِلَنْعلِ َرُسولِ اللَّهِ :"الَالرَّزَّاقِ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر، َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ، َعْن َصاِلحٍ، َموْلَى التَّْوأَمَِة، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَ
قََد َعقًْدا َواِحًدا ُعثَْمانُ، َرِضيَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِقَباالِن، َوِلنَْعلِ أَبِي َبكْرٍ ِقبَاالِن، َوِلنَْعلِ ُعَمَر ِقَباالِن، َوأَوَّلُ َمْن َع

بِي ِذئْبٍ، إِال َمْعَمٌر، َوال َعْن َمْعَمرٍ، إِال َعْبدُ الرَّزَّاُق، َتفَرََّد بِهِ الطِّْهرَانِيُّ، ، لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ أَ"اللَُّه َتعَالَى َعنُْهْم
  الظَّْهرَانِيُّ
َحدَّثََنا  يُّ،َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد الَْخشَّاُب الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن خَاِلدِ بن َخاِلِد بن َخلَّى الِْحْمِص - ١٢٩

ْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، أَبِي، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن َعْبِد الَْمِلِك الَْعْوِصيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُحَمْيٍد الرُّؤَاِسيُّ، َعنِ اَأل
إِذَا َولَغَ الْكَلُْب ِفي إَِناِء أََحدِكُْم، فَلَْيْغِسلُْه :"َوَسلََّم، قَالَ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  ، لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ، َمْجُموًعا َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َوأَبِي َرزِينٍ، إِال َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُحَمْيٍد"بِالَْماِء سَْبَع َمرَّاٍت

يَن، خَاِلِد بن َبانُوَبةَ اَألْيِليُّ، اُألبُلِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الضَّالُّ، َحدَّثََنا اْبُن سِريَِحدَّثََنا َبانُوَبةُ بن  - ١٣٠
َر أَوِ الَْعْصَر ِفي َركَْعَتْينِ، صَلَّى بنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْحَدى َصالَتيِ الَْعِشيِّ الظُّْه:"َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
َبلْ َنِسيُت، فَقَاَم فََصلَّى الرَّكْعََتْينِ، ثُمَّ َسَجدَ : أَقَصَْرَت الصَّالةَ أَْم َنِسيَت؟، فَقَالَ: ذُو الَْيَدْينِ: فَقَالَ لَُه َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه

ُمَعاوَِيةَ بن َعْبِد الْكَرِميِ، إِال ُعَمُر بن َيْحَيى، وَإِنََّما ُسَميَّ ُمَعاوَِيةَ الضَّالَّ،  ، لَْم َيرْوِِه َعْن"َسْجدََتْينِ َوُهَو َجاِلٌس ثُمَّ سَلََّم
  َألنَُّه َضلَّ ِفي طَرِيقِ َمكَّةَ َعنِ الطَّرِيقِ فَفُِقَد

لسَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا ثَابُِت بن ُنَعْيمٍ أَُبو َمْعنٍ الَْهْوجِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ا - ١٣١
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : التَّيِْميُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اُهللا َعْنُه، قَالَ

َتفَرَّدَ بِِه اْبُن أَبِي . ، لَمْ َيْروِِه َعْن ُسلَْيَمانَ، إِال اْبنُُه"كََتَمُه، أُلْجَِم َيْوَم الِْقَياَمِة بِِلَجامٍ ِمْن َنارٍَمْن سُِئلَ َعْن ِعلْمٍ فَ:"َوَسلََّم
  السَّرِيِّ

َنا أَبِي، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمَِّد بن َسوَّارٍ النَّْيَسابُورِيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحفْصٍ، َحدَّثَ - ١٣٢
ِضَي اللَُّه َعْنُه، طَْهَمانَ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ، َعْن َعبَّاِد بن َمْنُصورٍ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َر

إِنَّ اللََّه َيقَْبلُ الصََّدقَاِت، َوال َيقَْبلُ ِمْنَها إِال طَيًِّبا، َوَيقَْبلَُها بَِيِمينِِه ثُمَّ ":قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: قَالَ
اجِ بن ، لَمْ َيْروِِه َعنِ الَْحجَّ"ُيَربِّيَها ِلَصاِحبَِها كََما يَُربِّي الرَُّجلُ مُْهَرُه َوفَِصيلَُه، حَتَّى أَنَّ اللُّقَْمةَ لََتِصُري مِثْلَ أُُحٍد

  الَْحجَّاجِ اَألحَْولِ، إِال إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ
، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمٍَّد الْخَاْزِكيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن الَْجْعِد - ١٣٣

الَْعْجَماُء ُجبَاٌر :"َرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، قَالَُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْي
. قَاِسمِ اَألْنَصارِيُّ، لَمْ َيْروِِه َعْن قََتاَدةَ، إِال َحمَّاُد بن الَْجْعِد، َوأَُبو مَْرَيَم َعْبدُ الَْغفَّارِ بن الْ"َوقََضى ِفي الرِّكَازِ الُْخُمَس

  َبجَِليُّ أَبِي ُهرَْيرَةََتفَرََّد بِِه َعْن َحمَّاِد بن الْجَْعِديِّ ُهْدَبةُ، َوتَفَرََّد بِِه َعنِ اْبنِ أَبِي َمرَْيَم إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الْ

لٍ السَّْعِديُّ، َحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعْمرِو بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َحدَّثََنا َداُوُد بن ِهال - ١٣٤
َتفُْضلُ َصالةُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِدينَارٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ

، لَْم َيرْوِِه َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، إِال َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َتفَرََّد بِِه َداُوُد "بِخَْمسٍ َوِعْشرِينَ َصالةًالَْجِميعِ َعلَى َصالِة الْفَذِّ 
  بن ِهاللٍ



يُم بن الَْحكَمِ بن أََبانَ َحدَّثََنا الَْحَسُن بن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِه - ١٣٥
َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعدَنِيُّ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن َيْحَيى بن أَبِي َيْعقُوَب الَْعَدنِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َصاِلحٍ الَْمكِّيُّ، 

َمْن ظَلَمَ :"َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ بن أَبِي ِذئْبٍ، َعْن َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ
أُِخذَ ِمنْهُ ، فَإِنْ كَانَ لَُه َعَملٌ َصاِلٌح أََخاهُ بَِمظِْلَمٍة فَلَْيَتَحلَّلُْه الَْيْوَم قَْبلَ أَنْ يُْؤَخذَ ِمْن َحَسَناتِِه، لَْيَس ثَمَّةَ ِدينَارٍ، َوال ِدْرَهمٍ
َصاِحبِِه، فَأُلْقَِيْت َعلَْيِه ، لَْم َيْروِِه َعْن َعِليِّ بن َصاِلحٍ، "بِقَْدرِ َمظْلََمِتِه، َوإِنْ لَْم َيكُْن لَُه َعَملٌ صَاِلٌح أُِخذَْت ِمْن َسيِّئَاتِ 

، َرَوى َعْنُه ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َوال رََواُه َعْن إِبَْراِهيمَ بن إِال إِْبَراِهيُم بن َيحَْيى بن أَبِي َيْعقُوَب الَْعَدنِيُّ، َوُهَو شَْيٌخ قَِدٌمي
َيحَْيى بن : َتفَرَّدَ بِِه أَُبو الُْحَصْينِ الرَّازِيُّ، َوقَْد ِقيلَ إِنَّ اْسَم أَبِي ُحَصْينٍ. َيحَْيى بن أَبِي َيْعقُوَب، إِال إِْبَراِهيُم بن الَْحكَمِ

  قَةٌُسلَْيَمانَ، َوُهَو ِث

يُّ الصَُّباِحيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن إِْبرَاِهيَم بن َمطْرُوحٍ الْخَْوالنِيُّ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َسعِيٍد اِإلْسكَْنَدرَانِ - ١٣٦
هَُرْيَرةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َحدَّثََنا َماِلُك بن أََنسٍ، َعْن َسعِيِد بن أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي

َمَعاِشَر الُْمْسِلِمَني، إِنَّ َهذَا َيْوٌم َجَعلَُه اللَُّه لَكُْم ِعيدًا، فَاغَْتِسلُوا، َوَعلَْيكُْم : ِفي ُجُمَعٍة ِمَن الَْجْمعِ"َوَسلََّم، قَالَ
   َيزِيُد بن َسعِيٍد، َوَمْعُن بن ِعيَسى، لَْم َيْروِِه َعْن َماِلٍك، إِال"بِالسَِّواِك
َنا إِْبَراِهيُم اْبُن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َشهَْريَاَر الرَّقِّيُّ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُزَرْيُق بن الَْوْرِد الرَّقِّيُّ، َحدَّثَ - ١٣٧

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ َهَراسَةَ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن َزْيِد بن
 ُب َعلَىلَْو َيْعلَُم الَْمْرُء َما َيأِْتيِه َبْعَد الَْمْوِت َما أَكَلَ أُكْلَةً، َوال َشرِبَ َشْرَبةً إِال َوُهَو يَْبِكي وََيضْرِ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ، لَْم َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ، إِال اْبُن َهَراَسةَ، َتفَرََّد بِهِ ُزَرْيٌق"َصْدرِِه

َبلَةَ بن أَبِي َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن َنْصرٍ الطُّوِسيُّ بأَْصَبَهانَ، َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْبدِ الْعَزِيزِ بن ُعثَْمانَ بن َج - ١٣٨
، َعْن أَبِي َوَعمِّي، َعْن أَبِيهَِما، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َبكْرِ بن وَاِئلٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيَِّروَّاٍد، َحدَّثََنا 

َسلِّْم، فَإِذَا قَاَم فَلُْيَسلِّْم، إِذَا أََتى أََحدُكُُم الَْمْجِلَس فَلُْي:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ
  ، َوال ُيرَْوى َعْن ُشْعَبةَ، إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِه َخلٌَف"فَلَْيَسِت األُولَى بِأََحقَّ ِمَن الثَّانَِيِة

ن ُيوُنَس، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُعَمَر بن أَبِي اَألْحَوصِ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ب - ١٣٩
إِذَا اْشَتدَّ الَْحرُّ فَأَبْرُِدوا :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعاِصمٍ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  ، لَْم َيْروِِه َعْن َعاِصمٍ، إِال أَُبو َبكْرٍ"َجَهنََّمبِالصَّالِة، فَإِنَّ ِشدَّةَ الَْحرِّ ِمْن فَْيحِ 

ثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُمَحمَِّد بن حَاِتمٍ الِْعْجِليُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َعِليِّ بن َيزِيَد الصُّدَاِئيُّ، َحدَّ - ١٤٠
قَالَ : ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالََحفٌْص الْغَاِضرِيُّ، َعْن ُموَسى الصَِّغريِ
، لَْم َيْروِهِ "ُبُه الَْعذَاُبَمْن قَالَ ال إِلََه إِال اللَُّه َنفََعْتُه َيْوًما ِمْن َدْهرِِه َولَوْ َبْعَد َما ُيِصي:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َعْن ُموَسى الصَِّغريِ، إِال َحفْصٌ الْغَاضِرِيُّ، َتفَرَّدَ بِِه الُْحَسْيُن بن َعِليٍّ الصَُّداِئيُّ، َعْن أَبِيِه

لُ بن إِبَْراهِيَم، َصاِحبُ الَْهَروِيِّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن أَْحَمَد بن بِْسطَامٍ الزَّْعفَرَانِيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِي - ١٤١
رٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َحدَّثََنا أَبِي، َعْن أَبِي كَْعبٍ، َصاِحبِ الْحَرِيرِ، َعْن َسِعيدٍ الْجَُرْيرِيِّ، َعْن أَبِي السَّلِيلِ ضَُرْيبِ بن نُقَْي

َم الَْعالَء الَْحْضرَِميَّ إِلَى الَْبْحَرْينِ َتبِْعُتُه، فَرَأَْيُت ِمْنُه ثَالثَ ِخصَالٍ ال أَْدرِي لَمَّا َبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:"قَالَ
َبلَّ الَْماُء إِال  َسمُّوا اللََّه، َواقَْتِحمُوا، فََسمَّْينَا، وِاقَْتَحْمَنا، فََعبَْرَنا، فََما: أَيََّتُهنَّ أَْعَجُب، انَْتَهْيَنا إِلَى َشاِطِئ الَْبْحرِ، فَقَالَ



َصلُّوا : لَْيِه، فَقَالَ فََصلَّىأََساِفلَ ُخفَاِف إِبِِلَنا، فَلَمَّا قَفَلَْنا، صِْرَنا َمَعُه بِفَالٍة ِمَن اَألْرضِ، َولَْيَس َمعََنا َماٌء، فََشكَوَْنا إِ
أَْرَخْت عََزالَِيَها، فَشَرِْبَنا، َوأَْسقَْيَنا، َوَماَت، فََدفَنَّاُه ِفي الرََّملِ، فَلَمَّا  َركَْعَتْينِ، ثُمَّ َدَعا اللََّه، فَإِذَا َسَحاَبةٌ مِثْلُ التُّْرسِ، ثُمَّ

بِ ، لَمْ َيْروِِه َعْن أَبِي كَْعبٍ َعْبِد َربِِّه بن ُعَبْيٍد، َصاِح"َيجِيُء السَّْبُع فََيأْكُلُُه، فََرَجعَْنا، فَلَْم َنَرُه: ِسْرَنا غَْيرَ َبِعيٍد قُلَْنا
  الْحَرِيرِ الَْبصْرِيِّ، إِال إِْبَراهِيُم َصاِحبُ الَْهَروِيُّ، وَلَْم َيرْوِِه َعنِ الُْجَريْرِيِّ، إِال أَُبو كَْعبٍ

اللٍ السَّْعِديُّ، بَِحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن الَْحَسنِ أَُبو َسعِيٍد السُّكَّرِيُّ الَْبْصرِيُّ الُْمقْرُِئ، بَِبْغَداَد، َحدَّثََنا َداُودُ بن  - ١٤٢
َخَرَج َعلَْيَنا :"ُهرَْيَرةَ، قَالََحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن ُمْسِلمٍ الْقَْسَمِليُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي 

ُخذُوا ُجنََّتكُْم : َيا َرسُولَ اللَِّه، أَِمْن َعُدوٍّ َحَضَر؟، فَقَالَ: ْم، قُلَْناُخذُوا ُجنََّتكُ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
ِتنيَ ، فَإِنَُّهنَّ يَأْسُْبَحانَ اللَِّه، َوالَْحْمُد ِللَِّه، َوال إِلَهَ إِال اللَُّه، َواللَُّه أَكَْبُر، َوال َحْولَ، َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه: ِمَن النَّارِ، قُولُوا

، لَْم َيْروِِه َعنِ اْبنِ َعْجالنَ، إِال َعْبدُ "َيْوَم الِْقَياَمِة ُمْسَتقْدََماٍت َوُمسَْتأْخََراٍت َومُْنجَِياِت، َوُهنَّ الَْباِقيَاُت الصَّاِلَحاُت
  َتفَرَّدَ بِِه َداُوُد بن بِاللٍ، َوحَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ. الْعَزِيزِ بن ُمْسِلمٍ

َبْدرٍ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن بِْشرٍ الصَّابُونِي الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد بن ِغَياٍث، َحدَّثََنا الرَّبِيُع بن - ١٤٣
تََراحُ رِيحُ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : َهاُرونُ بن رِئَابٍ اُألَسيِِّديُّ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِِه َعْن َهاُرونَ، إِال "الَْجنَِّة ِمْن َمِسَريِة َخْمِسمِائَِة َعامٍ، َوال َيجِدُ رَِحيَها َمنَّانٌ بَِعَمِلِه، َوال ُمْدِمُن َخْمرٍ، َوال َعاقٌّ
  الرَّبِيُع

َداُوَد الِْمْصرِيُّ َمأُْمونٌ، َحدَّثََنا ِعيَسى بن َحمَّاٍد ُزغْبَةُ، َحدَّثََنا اللَّْيِث بن سَْعٍد،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُمَحمَِّد بن - ١٤٤
، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْجالنَ، َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى

قَاَرَب، َوال َيْجَتِمَعانِ ال َيْجَتِمَعاِن ِفي النَّارِ اْجِتَماًعا َيُضرُّ أََحُدُهَما صَاِحَبُه، ُمْسِلٌم قََتلَ كَاِفًرا ثُمَّ َسدََّد الُْمْسِلُم َو:"قَالَ
، لَْم َيْروِِه َعنِ اْبنِ "ْوِف ُمْؤِمنٍ اِإلَميانُ وَالَْحَسُدِفي َجْوِف ُمْؤِمنٍ غَُباٌر ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوفَْيُح جََهنََّم، َوال َيْجَتِمَعاِن ِفي َج

  َعْجالنَ، إِال اللَّْيثُ
ُب بن َتِميمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُحَمْيُد بن أَْحَمَد بن َعْبِد اللَِّه بن ُمْجِلٍد الْوَاسِِطيُّ، َحدَّثََنا َوْهبُ بن َبِقيَّةَ، َحدَّثََنا أَغْلَ - ١٤٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ي َجْعفَرٍ، َعْن غَاِلبٍ الْقَطَّاِن، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالََحَسنِ بن أَبِ
َحَسنِ بن فَْرقٍَد، َوالَْحَسنِ ، لَْم َيْدُخلْ أََحٌد ِفيَما َبْيَن "َمْن قََرأَ يس ِفي َيْومٍ أَْو لَْيلٍَة اْبِتَغاَء َوْجهِ اللَِّه غُِفَر لَُه:"َوَسلََّم

إِنَّهُ : قَْد ِقيلَ أَنَّ الَْحَسَن لَْم َيْسَمْع ِمْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َوقَالَ َبْعُض أَْهلِ الِْعلْمِ: غَاِلًبا، إِال أَغْلَُب بن َتِميمٍ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ
  قَْد َسِمَع ِمْنُه

ن ُمَعاوَِيةَ الْقَطَّانُ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ أَُبو َسلََمةَ الِْمنْقَرِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َدرَّانُ بن ُسفَْيانَ ب - ١٤٦
ُه َعلَْيِه قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: َصَدقَةُ بن ُموَسى، َعْن َماِلِك بن ِدينَارٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي رََباحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  ، لَْم َيْروِِه َعْن َماِلِك بن دِيَنارٍ، إِال َصَدقَةُ بن ُموَسى"َمْن سُِئلَ َعْن ِعلْمٍ فَكََتَمُه أُلْجَِم َيْوَم الِْقَياَمِة بِِلَجامٍ ِمْن َنارٍ:"َوَسلََّم
ثََنا ُمْصَعُب بن َعْبِد اللَِّه الزَُّبيْرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن َحدَّثََنا َسْعُد بن َيحَْيى الرَّقِّيُّ، إَِماُم َمْسجِِد الرَّقَِّة، َحدَّ - ١٤٧

زُّهْرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه اْبنِ أَِخي الزُّْهرِيِّ، َعْن َعمِِّه ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمٍ ال
ال تََناَجُشوا، َوال َيبِيعُ الرَُّجلُ َعلَى َبْيعِ أَِخيِه، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بِي هَُرْيرَةَ، قَالَالُْمسَيِّبِ، َعْن أَ



، لَمْ "ِتَها لَِتكْفَأَ َما ِفي إَِناِئَهاَوال َيبِيعُ حَاِضٌر لَِباٍد، َوال َيخْطُُب الرَُّجلُ َعلَى ِخطَْبِة أَِخيِه، َوال َتسْأَلُ الْمَْرأَةُ طَالَق أُْخ
  َيْروِِه َعنِ اْبنِ أَِخي الزُّْهرِيِّ، إِال الدََّراَورِْديُّ

ْسِلمٍ، َعْن َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَْوسٍ الدَِّمْشِقيُّ اِإلْسكَاُف، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن خَاِلٍد اَألْزَرُق، َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن ُم - ١٤٨
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه : ِد بن َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالََسِعي
َعْن قََتاَدةَ، إِال َسِعيٌد، َوال َعْنُه إِال  ، لَْم َيْروِِه"َمْن أَْدَخلَ فََرًسا َبْيَن فََرَسْينِ َوُهَو َيأَْمُن أَنْ َيْسبَِق فَُهَو ِقَماٌر:"َوَسلََّم

  الَْوِليُد، َتفَرََّد بِِه ِهَشاُم بن أَبِي خَاِلٍد
لُْمَتَوكِّلِ، َعْن َحدَّثََنا َشبَاُب بن صَاِلحٍ الَْواسِِطيُّ الْمَُعدِّلُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَْربٍ النَّشَاِئي، َحدَّثََنا َيحَْيى بن ا - ١٤٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسةَ الَْحدَّاِد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالََعْنَب

  ال َعْنَبسَةُ، لَْم َيْروِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيٍد، َوأَبِي َسلََمةَ، إِ"الْمَِراُء ِفي الْقُْرآِن كُفٌْر:"َوَسلََّم
بن قَْيسٍ، َعْن َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن ُمَحمٍَّد أَُبو أَحَْمَد الِْمْسَمِعيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ُنوُح  - ١٥٠

صَِيامِ : الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثَالٍثأَْوَصانِي َخِليِلي أَُبو :"ُمَحمَِّد بن وَاِسعٍ، َعْن َمْعُروٍف، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
، لَْم َيْروِِه َعْن ُمَحمَِّد بن وَاِسعٍ، إِال ُنوحُ بن قَْيسٍ، "ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشْهرٍ، وَالُْغْسلِ َيْوَم الُْجُمَعِة، َوالْوِْترِ قَْبلَ النَّْومِ

  لَْم َيرْوِِه َعْنُه إِال ُمَحمَُّد بن وَاسِعٍَوَمْعُروٌف َبْصرِيُّ ِثقَةٌ، 

دُ اللَِّه بن َعاِصمٍ َحدَّثََنا طَاِهُر بن َعْبِد اللَِّه البَّاُبْسُترِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُموَسى بن َمْرَوانَ الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعْب - ١٥١
قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : يُّ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَالِْحمَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ِمقَْسمٍ الُْبرِّ

  يِّ، إِال ُعثَْمانُ الْبُرِّيُّ، لَمْ َيْروِِه َعنِ الَْمقْبُرِ"أََشدُّ النَّاسِ َعذَاًبا َيْوَم الِْقَياَمِة عَاِلٌم لَْم َيْنفَْعُه ِعلُْمُه:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َنا َسِعيدُ بن َساِلمٍ َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمبَاَرٍك الصَّنَْعانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّحِيمِ بن َشرُوسٍ الصَّنَْعانِيُّ، َحدَّثَ - ١٥٢

: َنارٍ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَالْقَدَّاُح، َعْن َعِليِّ بن َصاِلحٍ الَْمكِّيُّ، َعْن َعْمرِو بن ِدي
، لَْم َيرْوِِه َعْن َعِليِّ بن "إِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ فَال َصالةَ إِال الَْمكْتُوَبةُ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم

  يُد بن َساِلمٍ، َوال َعْنُه إِال ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّحِيمِ، َتفَرََّد بِِه َعِليُّ بن الُْمبَاَرِكَصاِلحٍ، إِال سَِع

ْحَيى اِضي، َحدَّثََنا َيَحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن صَاِلحٍ الصَّاِئغُ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمٍَّد التَّيِْميُّ الْقَ - ١٥٣
ْنُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى بن َسِعيٍد الْقَطَّانُ، َعْن ُشْعَبةَ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه َع

، لَمْ َيْروِهِ "ِإلَميانُ َيَماٍن، َوالِْحكَْمةُ َيمَانَِيةٌ، وَالِْفقُْه َيَماٍنأََتاكُمْ أَْهلُ الَْيَمنِ ُهْم أََرقُّ أَفِْئَدةً، ا:"اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، قَالَ
: ِديثَ أَْهلُ الِْعلْمِ، فَقَالَ َبْعُضُهْمَعْن ُشْعَبةَ، إِال َيحَْيى، َتفَرََّد بِِه إِْبَراِهيُم، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ، أَيِ الطَّبََرانِيُّ، َوفَسََّر َهذَا الَْح

  َد بِِه األَْنَصارَ خَاصَّةً، َوقَالَ بَْعضُُهْم أََراَد قََباِئلَ الَْيَمنِ َعامَّةًأََرا
َنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َجَبلَةَ الْكَاِتبُ الْبَْغدَاِديُّ، بأَصَْبَهانَ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن بِْشرٍ الَْبَجِليُّ، َحدَّثَ - ١٥٤

قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه : بن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ َعْن ُسَهْيلِ
  ٌس، َتفَرََّد بِِه الَْحَسُن بن بِشْرٍ، لَْم َيْروِِه َعْن ُسهَْيلٍ، إِال قَْي"َمْن َتَعلَّمَ الرَّْمَي ثُمَّ َنِسَيُه فَهَِي نِْعَمةٌ َجَحَدهَا:"َوَسلََّم

َحدَّثََنا ُعَبْيدُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمحَمَِّد بن الَْحَسنِ بن كَاسٍ النََّخِعيُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن َعفَّانَ،  - ١٥٥
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : ي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه، قَالَاللَِّه بن ُموَسى، َحدَّثََنا َشْيَبانُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن أَبِ

  ، لَْم َيْروِِه َعنِ اَألْعَمشِ، إِال شَْيَبانُ"َهالُك أُمَِّتي َعلَى َيَدْي أُغَْيِلَمةَ ِمْن ُسفََهاِء قَُرْيشٍ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم



َحدَّثََنا َداُوُد بن  َنا َعِليُّ بن ُمحَمٍَّد الثَّقَِفيُّ الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ بن الَْهيْثَمِ بن الرَّيَّاِن الْخَُراسَانِيُّ،َحدَّثَ - ١٥٦
ْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن ُسلَْيَمانَ الْخَُراسَانِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن الُْمَباَرِك، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروبَةَ، َع

َيكُونُ ِفي آِخرِ الزََّماِن أُمََراُء ظَلََمةٌ، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ
قََهاُء كَذَبَةٌ، فََمْن أَْدَرَك ِمْنكُْم ذَِلَك الزََّمَن فَال َيكُوَننَّ لَُهْم جَابًِيا َوال َعرِيفًا َوال َوُوَزَراُء فََسقَةٌ، َوقَُضاةٌ خََوَنةٌ، َوفُ

، َوُهَو شَْيٌخ ال لَْيَمانَ، لَْم َيْروِِه َعْن قََتاَدةَ، إِال اْبُن أَبِي َعُروَبةَ، َوال َعْنُه إِال اْبُن الُْمبَاَرِك، تَفَرََّد بِِه َداُوُد بن ُس"ُشْرِطيا
  َبأْسَ بِِه

ذَّاُء، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن الْمَُباَركِ السُّوِسيُّ الَْبزَّاُز بِأَْنطَاِكَيةَ، َحدَّثََنا كَِثُري بن ُعبَْيٍد الَْح - ١٥٧
ْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، بن ِحْمَيرٍ، َعْن ُشَعْيبِ بن أَبِي اَألشَْعِث، َعْن ِهَشامِ بن ُع

هِ ، لَْم َيْروِِه َعْن ِهَشامٍ، إِال اْبُن أَبِي حَْمَزةَ، َتفَرََّد بِ"الْمَِراُء ِفي الْقُْرآِن كُفٌْر:"َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، قَالَ
  اْبُن ِحْميَرٍ
زِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن َرْوحِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَيُّوَب الْقَِربِيُّ الَْبْصرِيُّ، بَِبْغَداَد، َحدَّثََنا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ، َحدَّثََنا َي - ١٥٨

قَالَ َرُسولُ : َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ بن الْقَاِسمِ، َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي
، لَْم َيْروِِه َعْن "اِإلَمامُ َضاِمٌن، وَالُْمَؤذِّنُ ُمْؤَتَمٌن، اللَُّهمَّ أَْرِشِد اَألِئمَّةَ، َواغِْفْر ِللُْمْؤِمنَِني:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم

  حٍ، إِال يَزِيُدَرْو
 الَْمِلكِ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا آَدُم بن أَبِي إِيَاسٍ الَْعْسقَالنِيُّ، َحدَّثََنا عَْبُد - ١٥٩

َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، أَنَّ النَّبِيَّ  الُْحَسْينِ أَُبو َماِلٍك النََّخِعيُّ، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن،
: َيا َشاهَاْنَشاُه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم َسِمَع َرُجال َيقُولُ ِلآلَخرِ

  َيْروِِه َعْن َعاِصمٍ، إِال َعْبدُ الَْمِلِك، َتفَرََّد بِِه آدَُم، لَْم "اللَُّه َمِلُك الُْملُوِك

ثََنا َبِقيَّةُ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّ - ١٦٠
: دٍ الَْيَماِميُّ، َحدَّثََنا أَُبو كَِثريٍ َيزِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَالَْوِليِد، َحدَّثََنا ُعَمُر بن رَاِش

ي كَِثريٍ، إِال ُعَمُر، َوَعْن ُعَمَر، ، لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِ"َزيُِّنوا أَْعَيادَكُْم بِالتَّكْبِريِ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم
  َتفَرَّدَ بِِه اْبُن أَبِي السَّرِيِّ. إِال َبِقيَّةُ
اوِيُّ َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن سَْعِد بن َيْحَيى الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا أَُبو فَْرَوةَ َيزِيُد بن ُمَحمَّدِ بن ِسَناٍن الرََّه - ١٦١
هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَّهُ بِيِه، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َوَعْبِد اللَِّه بن َعِليٍّ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي َعْن أَ

َحتَّى ُتْدفَُن كَانَ لَُه ِمَن اَألْجرِ قَِرياطَاِن،  َمْن خََرَج َمَع جِنَاَزٍة:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: َعْنُه، قَالَ
، لَمْ َيْروِِه َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعِليٍّ أَبِي أَيُّوَب اَألفْرِيِقيِّ، إِال يَزِيُد بن "مِثْلُ أُُحٍد: ِمثْلُ أَيِّ َشْيٍء الْقَِرياطُ؟، قَالَ: فَِقيلَ

  ُمَحمَِّد بن سَِناٍن ُهَريْرَةَ

بن الْجَرَّاحِ، ثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن طَُوْيتٍ الرَّمِْليُّ الَْبزَّاُز، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ اْبنِ أَِخي َروَّاِد َحدَّ - ١٦٢
ْن َعاِئشَةَ، َرِضَي اللَُّه َعْنَها، َحدَّثََنا رَوَّاٌد، َحدَّثََنا َماِلُك بن أََنسٍ، َعْن َربِيَعةَ بن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َع

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه : َوَحدَّثََنا َماِلٌك، َعْن ُسَميٍّ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ
َحُدكُمْ َنْوَمُه َوطََعاَمُه َوشََراَبُه وَلَذَّتَُه، فَإِذَا فََرغَ أََحُدكُْم ِمْن حَاَجِتِه فَلُْيَعجِّلْ إِلَى السَّفَُر ِقطَْعةٌ ِمَن الَْعذَابِ َيمَْنُع أَ:"َوَسلََّم



  ، لَمْ َيْروِِه َعْن َماِلٍك، َعْن َربِيَعةَ، إِال َروَّاٌد، وَالَْمْشهُوُر ِمْن َحدِيِث َماِلٍك َعْن ُسَميٍّ"أَْهِلِه
، َعْن ُد اللَِّه بن ُعَمَر، َحدَّثََنا َيْحَيى بن غَْيالنَ، َحدَّثََنا َبزِيعٍ، َعْن ُسلَْيمٍ َمْولَى الشَّْعبِيِّ، َعنِ الشَّعْبِيَِّحدَّثََنا عَْب - ١٦٣

ُج الْمَْرأَةُ َعلَى خَالَِتهَا، َوال ال ُتزَوَّ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ
الصُّْغَرى َعلَى الْكُْبَرى، َوال  الَْخالَةُ َعلَى اْبَنِة أُْخِتهَا، َوال ُتزَوَُّج الَْمْرأَةُ َعلَى َعمَِّتَها، َوال الَْعمَّةُ َعلَى اْبَنِة أَِخيَها، َوال

  ، إِال اْبُن بَزِيعٍ، لَْم َيرْوِِه َعْن ُسلَْيمٍ"الْكُْبَرى َعلَى الصُّغَْرى

، َحدَّثََنا َعْبُد َربِّهِ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ِعْمَرانَ بن ُموَسى الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َصاِلُح بن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه الَْحلَبِيُّ - ١٦٤
ْنصَارِيُّ، َعْن طَلَْحةَ بن َعْمرٍو الَْمكِّيِّ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، بن ُهَبْيَرةَ الُْمَؤدُِّب الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا َسلََمةُ بن ِسَنانٍ اَأل

 إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة أََمَر اللَُّه ُمَنادًِيا:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ
فُالنُ بن فُالنٍ َخْيٌر ِمْن : أَال إِنِّي َجَعلُْت َنَسًبا، َوَجَعلُْتْم َنَسًبا، فََجَعلْتُ أَكَْرَمكُْم أَْتقَاكُْم فَأََبْيُتمْ إِال أَنْ َتقُولُوا: ُيَناِدي

، ال ُيْرَوى َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ "فُالِن بن فُالٍن، فَأََنا الَْيْوَم أَْرفَُع َنَسبِي، َوأََضُع َنَسَبكُْم أَْيَن الُْمتَّقُونَ
  بِِه صَاِلٌح
ِه أَُبو قُرَّةَ الصَّغُِري، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن ُجْعَبانَ الْقَاِضي، بَِمِديَنِة الْكَْدَراِء، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َعْبِد اللَّ - ١٦٥
قَالَ :  َعْنُه، قَالَأَُبو قُرَّةَ ُموَسى بن طَارِقٍ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن َصاِلحٍ َموْلَى التَّْوأََمِة، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َحدَّثََنا

  اِلحٍ، إِال اْبُن ُجرَْيجٍ، تَفَرََّد بِِه أَُبو قُرَّةَ، لَْم َيرْوِِه َعْن َص"َمطْلُ الْغَنِيِّ ظُلٌْم:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم

َعيَّاشٍ، َعْن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَبِي َعرَاَبةَ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبدِ اللَِّه بن يُوُنَس، َحدَّثََنا اْبُن  - ١٦٦
ال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن

، َتفَرََّد بِهِ اْبنُ ، لَمْ َيْروِِه َعنِ اْبنِ سِريِيَن، إِال ِهَشاٌم، َوال َعْنُه إِال أَُبو َبكْرٍ"ُيَباِشُر الرَُّجلُ الرَُّجلَ، َوال الْمَْرأَةُ الَْمْرأَةَ
  ُيوُنَس
َحدَّثََنا ُمطَرُِّف بن َعْبدِ اللَِّه الَْمدَنِيُّ، : َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْعَدانَ بن ُجُمَعةَ الالِذِقيُّ، َوأَُبو ُزْرَعةَ، قَاال - ١٦٧

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالََحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر الُْعَمرِيُّ، َعْن ُسهَْيلٍ، َعْن أَبِ
الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي فَضَّلَنِي َعلَْيَك، َوَعلَى كَِثريٍ ِمْن ِعَباِدِه َتفْضِيال، فَإِذَا قَالَ : إِذَا رَأَى أََحُدكُْم ُمْبتَلًى فَلَْيقُلِ:"َوآِلِه َوَسلََّم

  ، لَْم َيْروِِه َعْن ُسهَْيلٍ، إِال َعْبُد اللَِّه، َتفَرَّدَ بِِه ُمطَرٌِّف"ِلَك فَقَْد َشكََر تِلَْك النِّْعَمةَذَ

ْبِد اللَِّه بن دِ بن َعَحدَّثََنا َعبَّاُد بن َعِليٍّ السِّريِينِّيُّ، ِمْن َولَِد ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، بِبَْغَداَد، َحدَّثََنا َبكَّاُر بن ُمَحمَّ - ١٦٨
ُه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

َيا َرسُولَ : َباِئلِهِْم، َوال ُيزَاُد ِفيهِْم َوال َيْنقُُص ِمنُْهْم، فَقَالَ َرُجلٌإِنَّ اللََّه َخلََق الَْجنَّةَ، َوَخلََق لََها أَْهال بَِعَشاِئرِِهْم َوقَ:"قَالَ
  ، لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن، إِال َبكَّاٌر"اْعَملُوا فَكُلُّ اْمرِئٍ ُمَيسٌَّر ِلَما ُخِلَق لَُه: اللَِّه، فَِفيَم الَْعَملُ؟، قَالَ

مٍَّد الصَّْيَدالنِيُّ الْبَْغَداِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعقَْبةَ السَُّدوِسيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا عِيَسى بن ُمَح - ١٦٩
قَالَ : رَْيَرةَ، قَالَأَبِي ُه بن ِسَناٍن الْقَُرِشيُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا كَْعُب بن َعْبِد اللَِّه، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن

أَال إِنَّ ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم لَْيَس بَْينِي وََبْيَنُه نَبِيُّ َوال َرُسولٌ، أَال إِنَُّه َخِليفَِتي ِمْن :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم
ْزَيةَ وََتَضُع الَْحْرُب أَْوزَاَرَها، أَال َمْن أَْدَركَُه ِمْنكُْم، فَلَْيقَْرأْ َعلَْيِه َبْعِدي يَقُْتلُ الدَّجَّالَ َوَيكِْسُر الصَّلِيَب َوَيَضُع الْجِ

  ُعقَْبةَ، لَْم َيْروِِه َعْن قََتاَدةَ، إِال كَْعبُ بن َعْبِد اللَِّه الَْبْصرِيُّ، َوال َعْنُه إِال ُمحَمٌَّد، َتفَرََّد بِِه اْبُن "السَّالَم



ِفيُّ، َعْن لْفَْضلُ بن أَبِي َرْوحٍ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن َعِليٍّ الُْجْعَحدَّثََنا ا - ١٧٠
اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه قَالَ َرسُولُ : زَاِئَدةَ بن قَُداَمةَ، َعْن َمْيَسَرةَ اَألْشجَِعيِّ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِِه َعْن َمْيَسَرةَ، إِال "َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ، فَإِذَا َشهِدَ أَْمًرا فَلَْيَتكَلَّْم ِفيِه بَِحقٍّ أَْو ِلَيْسكُْت:"َوَسلََّم
  زَاِئدَةُ، َتفَرََّد بِهِ الُْجْعِفيُّ

امِ، َعْن ُسفَْيانَ دَّثََنا الْفَْضلُ بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا َبشَّاُر بن ُموَسى الَْخفَّاُف، َحدَّثََنا َعبَّاُد بن الَْعوََّح - ١٧١
ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه قَالَ َرسُولُ اللَّ: بن ُحَسْينٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  ، لَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ، إِال ُسفَْيانُ بن ُحَسيْنٍ"الرِّْجلُ ُجبَاٌر:"َوَسلََّم
، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َجعْفَرٍ الَْبصْرِيُّ، بِِمْصَر، َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب بن وَاِضحٍ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبكَّارٍ - ١٧٢

أَْهلُ الَْمْعُروِف ِفي :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
، لَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ، إِال َعِليٌّ، "نَْيا أَْهلُ الْمُْنكَرِ ِفي اآلخَِرِةالدُّْنَيا أَْهلُ الَْمْعُروِف ِفي اآلِخَرِة، َوأَْهلُ الُْمْنكَرِ ِفي الدُّ

  َتفَرََّد بِِه الُْمسَيَُّب

بن زَْيٍد َعْن  َنا َحمَّاُدَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ الْهَُزاِليُّ الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْمَباَرِك الْعَْيِشيُّ، َحدَّثَ - ١٧٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه : ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ

  "ال َحمَّاٌد، َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد الرَّْحَمنِ، لَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ، إِ"السَِّعيُد َمْن سَِعَد ِفي َبطْنِ أُمِِّه:"َوَسلََّم
يُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن َراِشٍد الصُّورِيُّ، بَِمِديَنةِ ُصوَر، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعْبِد اللَِّه الَْباْبلُتِّ - ١٧٤

قَالَ َرسُولُ : َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ األَْوَزاِعيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن الَْوِليدِ الزُّبَْيِديِّ،
ْم َيْروِهِ ، لَ"إِذَا َصلَّى أََحدُكُْم فََخلََع َنْعلَْيِه فَال ُيْؤِذ بِهَِما أََحًدا، لَِيْخلَْعُهَما َبْيَن رِْجلَيِْه:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم

نٍيُّ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن ُمَحمَّدِ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، إِال الَْباْبلُتِّيُّ، َورََواُه ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ الصَّْنعَا
  بن َعْجالنَ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهَريْرَةَ

َسْيُن بن َنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن ِهَشامٍ السِّجْزِيُّ، بِبَْغدَاَد، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، َحدَّثََنا ُحَحدَّثَ - ١٧٥
َهلْ "ِقيلَ َيا َرسُولَ اللَِّه،: َعِليٍّ الُْجعِْفيُّ، َعْن زَاِئدَةَ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

، لَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ، إِال َزاِئَدةُ، تَفَرَّدَ "إِنَّ الرَُّجلَ لََيِصلُ ِفي الَْيْومِ إِلَى ِمائَِة َعذَْراَء: َنِصلُ إِلَى نَِسائَِنا ِفي الَْجنَِّة؟، فَقَالَ
  بِِه الُْجْعِفيُّ

ى النَّهُْرِتريِيُّ، بَِبْغَداَد، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ بن أَبِي ُعَمْيرٍ الدَّهَّانُ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَس - ١٧٦
قَالَ : َرةَ، قَالَُمْسِلمٍ، َحدَّثَنِي أَُبو َعْمرٍو اَألْوَزاِعيُّ، َوعِيَسى بن يُوُنَس، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْي

، لَْم َيْروِهِ "اِإلَماُم َضاِمٌن وَالُْمَؤذِّنُ ُمْؤَتَمٌن اللَُّهمَّ أَْرِشدِ اَألِئمَّةَ َواغِْفْر ِللُْمَؤذِّنَِني:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم
  بن أَبِي ُعَمْيرٍ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، إِال الَْوِليُد، َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد الْكَرِميِ

ثََنا َحيَْوةُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الصَّبَاحِ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا هَانِئُ بن الُْمَتَوكِّلِ اِإلْسكَْنَدَرانِيُّ، َحدَّ - ١٧٧
بكر عبد الرمحن بن هشام، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ُشرَْيحٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن َرَجاِء بن َحْيَوةَ، َوُسَميٍّ َموْلَى أيب 

َيا َرسُولَ : أََتى فُقََراُء الُْمْسِلِمَني َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، فَقَالُوا: ذَكَْوانَ السَّمَّاِن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
، ُيَصلُّونَ كََما ُنَصلِّي، وََيُصوُمونَ كََما َنُصوُم، َوَيُحجُّونَ كََما َنُحجُّ، َولَُهْم فُُضولُ ذََهَب ذَُوو اَألمَْوالِ بِالدََّرجَاِت"اللَِّه،



، وَلَْم أَال أَُدلُّكُْم َعلَى أَْمرٍ إِذَا فََعلُْتُموُه أَْدَركُْتْم َمْن َسَبقَكُْم: أَْموَالٍ َيَتَصدَّقُونَ ِمْنَها، َولَْيسَ لََنا َما نََتَصدَُّق، فَقَالَ
وَثَالِثَني، وحتََمُدوَنهُ ثَالثًا َيلَْحقْكُْم ِمْن َخلِْفكُمْ إِال َمْن َعِملَ بِِمثْلِ َما َعِملُْتْم بِِه؟ ُتَسبُِّحونَ اللََّه دُُبَر كُلِّ َصالةٍ ثَالثًا 

الُوا مِثْلَ َما قَالُوا، فَأََتْوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، َوثَالِثَني، وَُتكَبِّرُوَنُه أَْرَبًعا وَثَالِثَني، فََبلَغَ ذَِلَك اَألغْنَِياَء، فَقَ
  ، لَْم َيْروِِه َعْن َرَجاٍء، إِال اْبُن َعْجالنَ"ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن َيَشاُء: فَأَْخَبُروُه، فَقَالَ

ُرونَ األَْنَصارِيُّ، َخَتُن ُموَسى بن إِْسَحاقَ اَألْنصَارِيِّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى أَُبو َها - ١٧٨
ِثيُّ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن، َعْن الرَّبِيعِ ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الْحَارِِثيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْعَريَانِيُّ الْحَارِ

كَبَّرَ بِهِْم ِفي َصالِة الصُّْبحِ، فَأَْوَمأَ إِلَيْهِْم، ثُمَّ "َحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم،ُم
، لَْم َيْروِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن، إِال "ٌر، َوإِنِّي كُْنُت ُجُنًبا، فََنِسيُتإِنََّما أََنا َبَش: اْنطَلََق، فََرَجَع َوَرأُْسهُ َيقْطُُر، فََصلَّى بِهِْم، فَقَالَ

  الَْحَسُن بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َتفَرََّد بِهِ أَُبو الرَّبِيعِ الَْحارِِثيُّ
بن الَْوِليِد الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن السَّرِيِّ بن سَْهلٍ الْبَزَّاُز الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا بِْشُر - ١٧٩

أَْحفُوا :"ْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، قَالَالَْيَماِميُّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  ، لَْم َيْروِِه َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، إِال ُسلَْيَمانُ"ىالشَّوَارَِب، َوأَْعفُوا اللَِّح

اِئَشةَ التَّْيِميُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن طَاِهرِ بن َخاِلِد بن أَبِي الدَّمِيِك الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َع - ١٨٠
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : ْن َعِليِّ بن َزْيِد بن ُجْدَعانَ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالََحدَّثََنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َع
الثَِني، َوُهْم َعلَى َخلْقِ َيْدُخلُ أَْهلُ الَْجنَِّة الَْجنَّةَ ُجْرًدا مُْرًدا، بِيًضا ُمكَحَِّلَني، أَبَْناَء ثَالٍث وَثَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم

  ، لَْم َيْروِِه َعْن َعِليِّ بن زَْيٍد، إِال َحمَّاُد بن َسلَمَةَ"آَدَم ِستُّونَ ِذَراًعا ِفي َسْبَعِة أَذُْرعٍ
ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن أََبانَ السَّرَّاُج الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن  - ١٨١

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : الَْواِحِد بن زِيَاٍد، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
، لَْم َيْروِِه َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، إِال َمْعَمٌر، "ا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينَِمْن ُيرِِد اللَُّه بِِه خَْيًر:"َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم

  َتفَرََّد بِِه َعْبدُ الَْواِحِد بن زَِياٍد
دَّثََنا أَُبو َحفْصٍ األَبَّاُر، َعْن ُمَحمَّدِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْمِدينِيِّ فُْسُتقَةُ الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا شُرَْيُح بن ُيوُنَس، َح - ١٨٢

أَمَّا َهذَا فَقَْد : رَأَى َرُجال َخارًِجا ِمَن الَْمْسجِِد ِحَني أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ، فَقَالَ"ُجحَاَدةَ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنَُّه
  ، لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَحاَدةَ، إِال أَُبو حَفْصٍ اَألبَّاُر"َوآِلِه َوَسلََّم َعَصى أََبا الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َنا صَاِلٌح الُْمرِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َداُوَد بن جَابِرٍ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم التَّْرُجمَانِيُّ، َحدَّثَ - ١٨٣
إِنَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: َسِعيٍد الْجَُرْيرِيِّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالََعْن 

يُْؤلَفُونَ، َوإِنَّ أَبَْغَضكُْم إِلَيَّ الَْمشَّاُءونَ بِالنَِّميَمِة، أَحَبَّكُْم إِلَيَّ أَحَاسُِنكُْم أَْخالقًا، الُْمَوطَّئُونَ أَكَْنافًا، الَِّذيَن َيأْلَفُونَ َو
  ، لَمْ َيْروِِه َعنِ الْجَُرْيرِيِّ، إِال َصاِلٌح الُْمرِّيُّ"الُْمفَرِّقُونَ َبْيَن اَألِحبَِّة، الُْملَْتِمُسونَ ِللُْبَرآِء الْعََنَت، الَْعْيَب

ِد الرَّْحَمنِ أَُبو السَّاِئبِ الَْمْخُزوِميُّ إَِماُم َمْسجِِد شَِرياَز، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمجِيِد بن الُْمسَْتامِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْب - ١٨٤
يَن، َعْن أَبِي ِد بن سِريِالْحََراِئيُّ، َحدَّثََنا ِعَصاُم بن َسْيٍف الَْحرَاِئيُّ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الرَّازِيِّ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ، َعْن ُمَحمَّ

، لَمْ َيْروِِه َعْن قََتاَدةَ، إِال أَُبو "َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم أَنْ ُيَصلِّيَ أََحُدَنا ُمخَْتِصرًا:"ُهَرْيرَةَ، قَالَ
  رََّد بِِه َعْبُد الَْمجِيِد بن الُْمْسَتامَِتفَ. َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ، َوال َعْن أَبِي َجْعفَرٍ، إِال ِعَصاُم بن َسْيٍف



َحدَّثََنا ُمَبشُِّر بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألْزَرقِ اَألْنطَاِكيُّ، بِأَنْطَاِكَيةَ، َحدَّثََنا أَبِي، - ١٨٥
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : َعالِء بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَإِْسَماعِيلَ، َعْن ُشَعْيبِ بن أَبِي َحْمزَةَ، َعنِ الْ

، لَمْ "نُِهَو اْبُن لَْيلََتْي: ِمنِ اقْتَِرابِ السَّاَعِة اْنِتفَاُخ اَألِهلَِّة، َوأَنْ يَُرى الْهِاللُ ِللَْيلٍَة، فَُيقَالُ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم
  َيْروِِه َعنِ الَْعالِء، إِال ُشَعْيٌب، َتفَرََّد بِِه مَُبشٌِّر

ثََنا َبِقيَّةُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن َساَرَيةَ الَْعكَّاوِيُّ، بَِعكَّةَ، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ، َحدَّ - ١٨٦
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : بن َعيَّاشٍ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ الَْوِليِد، َعْن إِْسَماعِيلَ
، لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ "لِالْفَأَْرةُ َمْسٌخ َوَعالَمةُ ذَِلَك أَنََّها َتشَْرُب لََبَن الشَّاِة، َوال َتشَْرُب لََبَن اإلِبِ:"اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم

  رَةََعْوٍن، إِال إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َوال َعْن إِْسَماعِيلَ، إِال َبِقيَّةُ، َتفَرََّد بِِه مُوَسى بن أَيُّوَب أَبِي هَُرْي

وَْهرِيُّ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن بن ُمَحمَّدٍ الَْمرَْوزِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َراِشٍد اَألْصَبَهانِيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن َسعِيٍد الَْج - ١٨٧
كَانَ َرُسولُ : رَةَ، قَالََحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ الْمَاجُِشونَ، َعْن قَُداَمةَ بن ُموَسى، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْي

أَصِْلْح ِلي ِدينِي الَِّذي َجَعلَْتُه ِعْصَمةَ أَمْرِي، وَأَْصِلْح ِلي دُْنَياَي الَِّتي َجَعلَْت : َيْدُعو"لََّماللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَس
رَاَحةً ِلي  يْرٍ، َوالْمَْوَتِفيَها َمَعاِشي، وَأَْصِلْح ِلي آخَِرِتي الَِّتي َجَعلَْت إِلَْيَها َمَعاِدي، وَاْجَعلِ الَْحَياةَ زِيَاَدةً ِلي ِفي كُلِّ َخ

  بن ُمحَمٍَّد، لَْم َيْروِِه َعْن أَبِي َصاِلحٍ، إِال قَُداَمةُ الَْمَدنِيُّ، َوال َعْنُه إِال َعْبدُ الْعَزِيزِ، َتفَرََّد بِِه ُحَسْيُن "ِمْن كُلِّ َشرٍّ
رٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ، َعْن ِهَشامِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُنَصْيرٍ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْم - ١٨٨

ال تُقَصُّ الرُّؤَْيا إِال :"الَبن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، قَ
  َيْروِِه َعْن ِهَشامٍ، إِال ُمبَاَرٌك، َتفَرََّد بِهِ إِْسَماعِيلُ، َوال كَتَْبَناُه إِال َعنِ اْبنِ ُنصَيْرٍ ، لَْم"َعلَى َعاِلمٍ، أَْو َناِصحٍ

ُسهَْيلِ بن  اوَِيةَ، َعْنَحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َحدَّثََنا ُزَهْيرُ بن ُمَع - ١٨٩
إِذَا َحَضَر الَْعَشاُء :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: ُمَعاوَِيةَ بن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  ال ُزَهْيٌر، َوال َعْنُه إِال إِْسَماِعيلُ، َتفَرَّدَ بِِه ُمَحمَّدُ بن أََبانَ، لَْم َيْروِِه َعْن ُسهَْيلٍ، إِ"َوأُِقيَمُت الصَّالةُ فَاْبَدءُوا بِالَْعَشاِء
ْسَحاقَ الْفََزارِيُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َبَركَةَ أَُبو َبكْرٍ الَْحلَبِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبكَّارٍ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا أَُبو إِ - ١٩٠

لَقَدْ :"َم، قَالََوَع، َعْن أَبِي لَْيلَى َموْلَى األَْنَصارِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّسِعيِد بن أَْش
، لَْم َيْروِِه َعْن َسِعيِد بن َعْمرِو "ِه َبْيَتُهَهَمْمُت أَنْ آُمَر بِالصَّالِة، فَُتقَاَم، ثُمَّ أَْنظَُر، فََمْن لَْم َيشَْهِد الَْمْسجَِد فَأُحَرِّْق َعلَْي

  بن أَشَْوَع قَاِضي الْكُوفَِة، إِال أَُبو إِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ، تَفَرََّد بِِه َعِليُّ بن َبكَّارٍ

َعْبُد اللَِّه بن يَزِيَد الَْبكْرِيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ أَُبو الُْحَسْينِ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارِ، َحدَّثََنا  - ١٩١
أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى : قَالَُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب بن ُمَحمَّدِ بن طَْحالَء الَْمِدينِيُّ، َحدَّثََنا بِاللُ بن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، 

، لَمْ "اللَُّهمَّ ال ُتطِْعْمَنا َناًرا، إِنَّ اللََّه لَمْ ُيطِْعْمَنا نَارًا: ٍة َتفُوُر، فََرفََع َيَدُه ِمْنَها، فَقَالَأُِتيَ بَِصْحفَ"اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم
ِهَشاٌم، وَبِاللٌ قَِليلُ َتفَرََّد بِِه . َيْروِِه َعْن بِاللِ بن أَبِي ُهرَْيَرةَ، إِال َيْعقُوُب بن ُمَحمٍَّد، َوال َعْنُه إِال َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد

  الرَِّواَيِة َعْن أَبِيِه
ْبَراهِيَم، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى اِإلصْطَخْرِيُّ، َحدَّثََنا بِْشرُ بن أَبِي َعِليٍّ الْكَْرَمانِيُّ، َحدَّثََنا َحسَّانُ بن إِ - ١٩٢

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه : ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَأََبانَ بن َتْغِلَب، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َرزِينٍ



، لَمْ َيْروِِه َعْن أََبانَ بن َتْغِلَب، إِال َحسَّانُ بن "طُُهوُر إَِناِء أََحدِكُْم إِذَا َولَغَ ِفيِه الْكَلُْب أَنْ يَْغِسلَُه َسْبَع مَرَّاٍت:"َوَسلََّم
  إِبَْراهِيَم

 بن النُّْعَماِن، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد أَُبو النُّْعَماِن بن شِْبلٍ الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َعمُّ أَبِي ُمحَمَِّد - ١٩٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ي هَُرْيَرةَ، قَالََيحَْيى بن الَْعالِء الَْبَجِليِّ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ أَبِي أَُميَّةَ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِ

، ال ُيْرَوى َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، إِال بَِهذَا "َمْن َزاَر قَْبَر أَبََوْيِه أَْو أََحِدِهَما ِفي كُلِّ ُجُمَعٍة غُِفَر لَُه َوكُِتبَ َبرا:"َوآِلِه َوَسلََّم
  النُّْعَمانِ بن ِشْبلٍاِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِهِ 

ةَ الُْمَراِديُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي غَسَّانَ الْفََراِئِضيُّ أَُبو غَسَّانَ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرِو بن َسلََم - ١٩٤
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالََحدَّثََنا يُوُنُس بن َتمِيمٍ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َع

ْن أَْبطَأَ َمْن أَلَْبَسُه اللَُّه نِْعَمةً فَلُْيكِْثْر ِمَن الَْحْمِد ِللَِّه، َوَمْن كَثَُرْت ذُُنوُبُه فَلَْيْسَتغِْفرِ اللََّه، َوَم:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم
 ال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه، َوَمْن نََزلَ َمَع قَْومٍ فَال َيُصوَمنَّ إِال بِإِذْنِهِْم، َوَمْن َدَخلَ َداَر قَْومٍ: قُُه فَلُْيكِْثْر ِمْن قَْولِرِْز

نِ األَْوَزاِعيِّ، إِال ُيوُنُس بن َتِميمٍ، َتفَرَّدَ بِِه ُمَحمَُّد بن ، لَمْ َيْروِِه َع"فَلَْيْجِلْس َحْيثُ أََمُروُه، فَإِنَّ الْقَْوَم أَْعلَُم بَِعْوَرِة دَارِِهْم
  َعْمرِو بن َسلََمةَ

لَْجْوَهرِيُّ، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الصََّمِد بن أَبِي الَْجرَّاحِ الُْمقْرُِئ الِْمصِّيِصيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن قَُداَمةَ ا - ١٩٥
: ي هَُرْيرَةَ، قَالَعِيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ، َعْن ُيوُنَس بن ُعبَْيٍد، َعْن َجرِيرِ بن َيزِيَد، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ، َعْن أَبِإِْسَما

، لَْم َيْروِِه َعْن "ْن َمطَرٍ أَْرَبِعنيَ َصبَاًحاإِقَاَمةُ َحدٍّ بِأَْرضٍ َخْيٌر َألْهِلَها ِم:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم
  ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، إِال اْبُن ُعلَيَّةَ، َتفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد بن قَُدامَةَ

ِغُني بن ِعيَسى، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمِ بن الَْيَمانِ بَِمدِيَنِة َجَبلَةَ، َحدَّثََنا ُمْزدَاُد بن َجِميلٍ، َحدَّثََنا َرفْ - ١٩٦
َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :"أَْرطَاةُ بن الْمُْنِذرِ، َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْنَد، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِِه َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنَد، إِال أَْرطَاةُ، َوال َعْنُه إِال "ِد َوالْكَْيلِالسَُّحورِ وَالثَّرِي: َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم بِالَْبَركَِة لِثَالثٍَة
  َرفِْغُني، َتفَرََّد بِِه مُْزَداٌد

َسلََمةَ، َعْن ُسَهْيلِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسْهلِ بن الُْمهَاجِرِ الرَّقِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا َحمَّاُد بن - ١٩٧
َمْن أَكْثََر ذِكَْر اللَّهِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَِخيِه، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  إِال َحمَّاٌد، َتفَرََّد بِِه ُمؤَمَّلٌ، لَْم َيْروِِه َعْن ُسهَْيلٍ، "فَقَْد َبرَِئ ِمَن النِّفَاقِ

يُم بن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم الرَّازِيُّ، بِطََرسُوَس، َسَنةَ ثََماٍن َوَسْبِعَني َوِمائََتْينِ، َحدَّثََنا إِبَْراِه - ١٩٨
بِي َحْمَزةَ السُّكَّرِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَيُّوبَ السِّْخِتيَانِيِّ، َعنِ الُْمؤَدُِّب، َحدَّثََنا أَُبو ِعيَسى بن ُموَسى الِْغْنجَاُر، َعْن أَ

ال ُتَسمُّوا الِْعَنَب الْكَْرَم، فَإِنََّما الْكَْرُم الرَُّجلُ :"اْبنِ سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، قَالَ
سْنِِد اَألعَْمُش، َعْن ، لَْم َيْروِِه َعنِ اَألْعَمشِ، إِال أَُبو َحمَْزةَ، وَاْسُمُه ُمَحمَُّد بن َمْيُموٍن، تَفَرََّد بِِه الْغِْنَجاُر، َولَمْ ُي"ُمْسِلُمالْ

  أَيُّوَب َحِديثًا غَْيَر َهذَا
يُّ الِْحْمِصيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َخاِلِد بن َخِليٍّ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحمَّدٍ الطَّاِئ - ١٩٩

: ِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَأَبِي ُسوَْيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن ُمَحمَِّد بن يَزِيَد النَّْصرِيِّ، َعنِ الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي



ال َتذَْهُب َهِذِه اُألمَّةُ َحتَّى َيْخُرَج ِفيَها، مِْنَها، ثَالثُونَ َدجَّالُونَ كَذَّاُبونَ، :"ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّمقَالَ َرُس
  رََّد بِِه َخاِلُد بن َحِليٍّ، لَْم َيْروِِه َعْن ُمَحمَّدِ بن َيزِيَد، إِال سَُوْيٌد، َتفَ"كُلُُّهْم َيْزُعُم أَنَُّه َرُسولُ اللَِّه

بَْراِهيُم بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحمَّادٍ الُْجوَزجَانِيُّ، بَِبْغَداَد، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن حَفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا إِ - ٢٠٠
ال :"الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّمقَ: طَْهَمانَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

، لَمْ َيْروِِه َعنِ "ُهَتَناَجُشوا، َوال تََباغَُضوا، َوال َتحَاَسدُوا، َوال َتدَاَبرُوا، َوكُونُوا ِعَباَد اللَِّه إِْخوَاًنا كََما أََمرَكُُم اللَّ
  انَاَألْعَمشِ، إِال إِبَْراِهيمُ بن طَْهَم

، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َعْوٍن النََّساِئيُّ، بَِبْغَداَد، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُحْجرٍ الَْمرَْوزِيُّ - ٢٠١
ُضَرْيبِ بن ُنقَْيرٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنَّ الَْحِميِد بن الَْحَسنِ الْهِالِليُّ، َعْن َسِعيِد بن إِيَاسٍ الْجَُرْيرِيِّ، َعْن أَبِي السَّلِيلِ 

اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي ذَنْبِي، :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َسِمْعُت ُدَعاَءَك اللَّْيلَةَ، فَالَِّذي َوَصلَ إِلَيَّ ِمْنَك، ِمْنُه، أَنََّك َتقُولُ: َرُجال، قَالَ
، لَْم َيْروِِه َعْن َسِعيٍد الُْجَريْرِيِّ، إِال َعْبدُ "َهلْ تََراُهنَّ َتَركَْن شَْيئًا: َرَزقَْتنِي، فَقَالََوَوسِّْع ِلي ِفي َدارِي، َوبَارِْك ِلي ِفيَما 

  الَْحِميِد بن الَْحَسنِ، تَفَرََّد بِِه َعِليُّ بن ُحجْرٍ

َزَم، َحدَّثََنا َعْبُد الْقَاِهرِ بن ُشَعْيبِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُسَف أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي، َحدَّثََنا َزْيدُ بن أَْخ - ٢٠٢
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : الْحَْبَحابِ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

الْقَْوَم َوُهْم ُجلُوٌس فَلُْيَسلِّْم، فَإِنْ َبَدْت لَُه َحاَجةٌ وَأَرَاَد الِْقَياَم فَلُْيَسلِّْم، فَلَْيَستِ  إِذَا َجاَء أََحُدكُُم:"اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم
إِال ِهَشاُم بن ، لَْم َيْروِِه َعْن ِهَشامٍ، إِال َعْبدُ الْقَاِهرِ، وَلَْم َيْروِِه َعنِ اْبنِ َعْجالنَ، َوَعْن أَبِيِه، "األُولَى بِأََحقَّ ِمَن اآلِخَرِة

نِ اْبنِ َعْجالنَ، َعنِ َحسَّانَ، َوَرَواهُ الثَّْورِيُّ، َواْبُن جُرَْيحٍ، وََبكُْر بن وَاِئلٍ، َواللَّْيثُ بن َسْعٍد، وَأَْصحَاُب اْبُن َعْجالنَ، َع
ِد بن َعْبِد الرَِّحيمِ، َعْن أَبِي َعاِصمٍ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ، الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الِْكيِشيُّ، َعْن ُمَحمَّ

َنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ َعْن َعْجالنَ، َوَحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر الُْموِقيُّ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ، َعْن ُسفَْيانَ، َعنِ اْبنِ َعْجالنَ، َوَحدَّثَ
َنا َخلَُف بن شَاذَانَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن َبكْرِ بن َواِئلٍ، َعنِ اْبنِ َعْجالنَ، الَْمرَْوزِيُّ الَْحاِفظُ، َحدَّثَ

ِد بن ٍد، َعْن ُمَحمََّوَحدَّثََنا َيحَْيى بن ُعثَْمانَ بن َصاِلحٍ الِْمصْرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن سَْع
اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعنِ اْبنِ َعْجالنَ، َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداُوَد، َحدَّثََنا أََسُد بن ُموَسى، َحدَّثََنا َسعِيُد بن سَاِلمٍ الْقَدَّاُح، َعنِ 

  َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي: َعْجالنَ، كُلُُّهْم قَالُوا

  لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، ِمثْلَُهُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َص
بن ُمحَمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َمْهِديٍّ أَُبو َعْبدِ اللَِّه الْقَاِضي الرَّاَمُهْرُمزِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ٢٠٣

الْعَْبِديُّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي َمْرزُوقٍ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن هَاُرونَ أَُبو َيْعقُوَب 
َيا أََبا ُهَريَْرةَ، اْرضَ بَِما قََسَم اللَُّه َتكُْن غَنِيا، َوكُْن َورًِعا :"قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، قَالَ

ْن ُمْسِلًما، وَإِيَّاَك َوكَثَْرةَ كُْن َعْبًدا ِللَِّه، َوأَِحبَّ ِللنَّاسِ َما ُتِحبُّ ِلنَفِْسكَ َتكُْن ُمْؤِمًنا، وَأَْحِسْن ُمَجاوَِرةَ َمْن َجاَوَرَك َتكَُت
، لَمْ َيْروِِه َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، إِال ُيوُسفُ "اللَِّهالضَِّحِك، فَإِنَُّه ُيمِيُت الْقَلَْب، َوالْقَْهقََهةُ ِمَن الشَّْيطَاِن، وَالتََّبسُُّم ِمَن 

  بن َهاُرونَ
يبٍ الَْمدَنِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن ُمحَمَِّد بن أَبِي الُْمقَدَِّميُّ الْقَاِضي، بَِمكَّةَ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن شَبِ - ٢٠٤

ي أُوَْيسٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي فُدَْيٍك، َحدَّثَنِي طَلَْحةُ بن ُمَحمَِّد بن سَِعيِد بن َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِ



َوآِلِه َوَسلََّم  نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه:"الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
، ال ُيْرَوى َعْن ُمَحمَِّد بن َسعِيٍد، إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، تَفَرََّد بِِه َعْبدُ "أَنْ ُيَصلِّيَ الرَُّجلُ َصالةً ال ُيِتمُّ ُركُوعََها َوال ُسُجوَدهَا

  اللَِّه بن َشبِيبٍ

َبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُشْبُرَمةَ الَْحسَّانِيُّ، أَْنَبأََنا شَرِيٌك، َعْن َمْنصُورٍ، َحدَّثََنا مُْنَتِصرُ بن ُمَحمَِّد بن الُْمْنَتِصرِ الْ - ٢٠٥
ْسَتْغفَرَ اللَُّهمَّ اغِْفْر لِلَْحاجِّ َوِلَمنِ ا:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  الَْمرَْوزِيُّ، لَْم َيرْوِِه َعْن َمْنُصورٍ، إِال شَرِيٌك، َوال َروَاُه َعْن َشرِيٍك، إِال َعِليُّ بن ُشْبُرَمةَ، َوُحَسْيُن بن ُمَحمَّدٍ "لَُه الْحَاجُّ
زَّعْفَرَانِيُّ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن َعبَّاٍد، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُنوُح بن مَْنُصورٍ اَألْصَبهَانِيُّ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن ُمحَمٍَّد ال - ٢٠٦

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه : ُشْعَبةُ، َعْن َحبِيبِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن َحفْصِ بن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
، لَْم َيْروِِه َعْن ُشْعَبةَ، إِال "رَْوَضةٌ ِمْن رِيَاضِ الَْجنَِّة، َوِمْنَبرِي َعلَى ُتْرَعٍة ِمْن تَُرعِ الَْجنَِّةَما َبْيَن َبيِْتي َوِمْنبَرِي :"َوَسلََّم

  َيحَْيى بن َعبَّاٍد
دَّثََنا َسعِيُد بن َسالمٍ َحدَّثََنا َوِصيٌف اَألنْطَاِكيُّ الَْحاِفظُ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن َسْيٍف أَُبو َداُودَ الْحَرَّانِيُّ، َح - ٢٠٧

قَالَ : أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَالَْعطَّاُر، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن ُصْهَبانَ الَْمدَنِيُّ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن 
، لَمْ "الثَّبَاَت الثَّبَاَت، َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه: َتاكُْم ال إِلََه إِال اللَُّه، َوقُولُوالَقِّنُوا َمْو:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم

  َيْروِِه َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، إِال ُعَمُر بن ُمَحمٍَّد

اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعنِ  َحدَّثََنا هَاِشُم بن يُوُنَس الْقَصَّاُر الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ َعْبُد - ٢٠٨
ُيْحَشرُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقَُرِظيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

َنايَ ى الدَّوَابِّ ِليَُوافُوا ِمْن قُُبورِِهمُ الَْمْحشََر، َوُيْبَعثُ صَاِلٌح َعلَْيِه السَّالُم َعلَى َناقَِتِه، َوُيْبَعثُ اْباَألْنبَِياُء َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَ
ثُ بِاللٌ َعلَى َناقٍَة ِمْن الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن َعلَى َناقَِتي الَْعْضَباِء، وَأُْبَعثُ َعلَى الْبَُراقِ َخطُْوَها ِعْنَد أَقَْصى طََرِفهَا، َوُيْبَع

أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اللَِّه، شَهَِد لَُه : ُنوقِ الَْجنَِّة، فَُينَاِدي بِاألَذَاِن َمْحًضا، َوبِالشََّهاَدةِ َحقًّا َحقًّا، َحتَّى إِذَا قَالَ
، لَْم َيْروِِه َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، إِال َيْحَيى بن "لَْت َوُردَّْت َعلَى َمْن ُردَّْتالُْمْؤِمُنونَ ِمَن األَوَِّلَني َواآلخِرِيَن، فَقُبِلَْت ِممَّْن قُبِ

  َتفَرَّدَ بِِه أَُبو صَاِلحٍ، َوال ُيرَْوى َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، إِال بَِهذَا اِإلْسَنادِ أَبِي ُهَريْرَةَ. أَيُّوَب

لْقََراِطيِسيُّ الِْمْصرِيُّ، َسَنةَ َخْمسٍ َوثََمانَِني َومِائََتْينِ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن َحدَّثََنا ُيوُسُف بن َيزِيَد أَُبو َيزِيَد ا - ٢٠٩
بن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِيهِ، طَاِلبٍ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوارِِث بن َسِعيٍد، َعْن أَيُّوَب السِّخِْتَيانِيِّ، َعْن َسِعيِد بن إِبَْراِهيَم، َعْن ُعَمَر 

ِه َدْيٌن:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ ، لَْم َيْروِهِ "نَفُْس الُْمْؤِمنِ ُمَعلَّقَةٌ َما كَانَ َعلَْي
  َعْن أَيُّوَب، إِال َعْبُد الْوَارِِث، َتفَرََّد بِهِ الَْعبَّاُس

ُف بن َيْعقُوَب بن إِْسَماعِيلَ بن َحمَّادِ بن زَْيِد بن ِدرَْهمٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، َحدَّثََنا ُيوُس - ٢١٠
ْمرِو بن أَبِي ُزْرَعةَ بن َعَحدَّثََنا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب السِّخِْتَيانِيِّ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيِد بن أَبِي َحيَّانَ التَّْيِميِّ، َعْن 

لَِيْحذَْر أََحدُكُْم أَنْ َيجِيَء َيْومَ : ذَكََر الُْغلُولَ، فَقَالَ"َجرِيرٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم
  إِال َحمَّادُ بن زَْيٍد، َتفَرَّدَ بِِه ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ ، لَْم َيْروِِه َعْن أَيُّوَب،"الِْقَياَمةِ بَِبِعريٍ َعلَى ُعُنِقِه لَُه ُرغَاٌء

ا ُسفَْيانُ بن َحدَّثََنا َيْحَيى بن ُعثَْمانَ بن صَاِلحِ بن َصفَْوانَ السَّْهِميُّ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، َحدَّثََن - ٢١١
أَْنُتْم ِفي َزَمنٍ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: جِ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَُعَيْيَنةَ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْر



  إِال ُنعَْيٌم ، لَْم َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ،"َمْن َتَرَك ُعْشَر َما أُِمَر بِِه َهلََك، َوَسيَأِْتي َزَمٌن َمْن َعِملَ بُِعْشرِ َما أََمَر بِِه َنَجا
بن ُحَصْينٍ  َحدَّثََنا َيْحَيى بن إِْبرَاِهيَم بن إِْسَماعِيلَ بن ُعَوْيقٍ الِْحْمِصيُّ، إَِماُم َمْسجِدِ ِحْمَص، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ - ٢١٢

نَّ َعطَاَء بن أَبِي رََباحٍ، كَانَ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي الُْجَبْيِليُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبِ بن شَاُبوَر، َحدَّثََنا َمرَْوانُ بن ُجنَاحٍ، أَ
ِفي كُلِّ الصَّالِة، الصَّلََواِت، يَقَْرأُ، فََما أَْسَمَعَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه :"ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، أَنَُّه كَانَ َيقُولُ

  ، لَْم َيْروِِه َعْن َمْرَوانَ، إِال ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبٍ"مَّا أَْخفَى َعلَْيَنا أَْخفَيَْنا َعلَْيكُْمَوَسلََّم أَْسَمعَْناكُْم، َوِم

اُرونَ، َحدَّثَتَْنا فَاِطَمةُ بنُت إِْسَحاقَ بن َوْهبٍ الَْعالِف الْوَاِسِطيِّ، بِوَاِسطَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا َيزِيُد بن َه - ٢١٣
حٍ السَّمَّاِن، َعْن ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمَحبِّرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْمُْنكَِدرِ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي صَاِلَحدَّثََنا 

ْم َيْسَمعِ النَّاُس ِمثْلَُه، َواْسَتَعاذَ اْسِتعَاذَةً لَمْ قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، فََدَعا بُِدَعاٍء لَ:"أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ
كَْيَف لََنا َيا َرُسولَ اللَِّه، أَنْ َنْدُعَو بِمِثْلِ َما َدَعْوَت بِِه، َوأَنْ َنْستَِعيذَ كََما : َيْسَمعِ النَّاُس ِمثْلََها، فَقَالَ لَُه َبْعضُ الْقَْومِ

ْبُدكَ للَُّهمَّ إِنَّا َنسْأَلَُك بَِما َسأَلََك ُمَحمٌَّد عَْبُدَك َوَرُسولَُك، وََنْسَتعِيذُ ِممَّا اْسَتعَاذَ ِمْنُه ُمَحمٌَّد َعا: قُولُوا: اْستََعذَْت؟ فَقَالَ
  رََّد بِهِ َيزِيُد بن َهاُرونَ، لَْم َيْروِِه َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، إِال ُمحَمَُّد بن الْمُْنكَِدرِ، َوال َعْنُه إِال اْبُن ُمَحبِّرٍ، َتفَ"َوَرسُولَُك

نا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد بن : نا أَُبو الُْمغَِريِة، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ، قَالَ - ٢١٤
َعاَد َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال : ي ُهرَْيَرةَ، قَالََتِميمٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن أََبى َصاِلحٍ، َعْن أَبِ

ْن َتَمامِ ِعَياَدِة الَْمرِيضِ، ِمْن أَْصَحابِِه، بِِه َوجٌِع وَأََنا َمَعُه، فَقََبَض َعلَى َيِدِه، فََوَضَع َيَدُه َعلَى َجْبَهِتِه، َوكَانَ َيَرى ذَِلَك ِم
لَْم يَْروِِه، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ". َنارِي أَُسلِّطَُها َعلَى َعْبِدي الُْمْؤِمنِ لَِتكُونَ َحظَُّه ِمَن النَّارِ ِفي اآلِخَرِة: اللََّه قَالَ إِنَّ:"َوقَالَ

  َعْبدُ الرَّْحمَنِ: َوُهَو اَألشَْعرِيُّ، إِال إِْسَماعِيلُ بن ُعَبْيدِ اللَِّه، تَفَرََّد بِِه
نا ُمَبشِّرُ بن ُعَبْيٍد، فَقَالَ َسِمْعتُ الزُّْهرِيَّ ُيَحدِّثُ، : نا أَُبو الُْمغَِريِة، قَالَ: ا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ، قَالََحدَّثََن - ٢١٥

إِْحَصانُ : ِإلْحَصانُ إْحصَاَناِنا:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ، إِال مَُبشُِّر بن ُعَبْيٍد". َعفَاٍف، وإْحَصانُ نِكَاحٍ

، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، نا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ: نا أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ، قَالَ - ٢١٦
أَيَُّما امَْرأَةٍ َصاَمْت بَِغْيرِ إِذْنِ َزْوجَِها، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

: لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، إِال َبِقيَّةُ، َتفَرََّد بِِه". لَُّه َعلَْيَها ثَالثًا ِمَن الْكََباِئرِفَأََراَدَها َعلَى َشْيٍء فَاْمَتَنَعْت َعلَْيِه، كََتَب ال
  الَْحوِْطيُّ
أََبى كَِثريٍ،  نا األَْوَزاِعيُّ، َعْن َيحَْيى بن: نا أَُبو الُْمِغريَِة، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، قَالَ - ٢١٧

: ثَالثُ َدَعوَاٍت ُمسَْتجَاَباٌت ال َشكَّ ِفيهِنَّ:"َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي ". َدْعَوةُ الَْمظْلُومِ، َوَدْعَوةُ الَْواِلِد َعلَى َولَدِِه، َوَدْعَوةُ الُْمَساِفرِ

  َورَِواَيةُ النَّاسِ َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ، أَُبو الُْمِغَريِة : َسلََمةَ، إِال اَألْوَزاِعيُّ، تَفَرََّد بِِه
: َحدَّثَنِي النُّْعَمانُ بن الُْمْنِذرِ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ أََبى أَُميَّةَ، قَالَ: أَبِي، َعْن أَبِيِه، قَالََحدَّثَنِي : َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٢١٨

لَمْ ".  ِفي أَيَّامٍ قَْبلَُهنََهى َعْن ِصَيامِ َيْومِ الُْجُمَعِة، إِال"َحدَّثَنِي أَُبو َراِفعٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ، َعنِ النُّْعَماِن بن الْمُْنِذرِ، إِال َيحَْيى بن َحْمَزةَ هَُرْيرَةَ



بن ُمْسِلمٍ،  َحدَّثََنا الْوَِليُد: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعاِئٍذ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن َحْمَزةَ، قَالَ - ٢١٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ اَألْوقَُص، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ: قَالَ

". اَألْعُينِ، ذُلَْف اُألُنوِف، كَأَنَّ ُوُجوهَُهُم الَْمَجانُّ الُْمطَْرقَةُ ال تََزالُونَ تُقَاِتلُونَ الْكُفَّاَر حَتَّى ُتقَاِتلُوا قَْوًما ِصغَاَر:"َوَسلََّم
  الَْوِليُد: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الُزهْرِيِّ، إِال أَُبو ُعثَْمانَ اَألْوقَُص، َتفَرََّد بِِه

َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعنِ الْوَِليِد بن : أَُبو الَْجَماهِرِ، قَالََحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى، قَالَ - ٢٢٠
ال :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعبَّاٍد، َعْن َعاِمرٍ اَألحَْولِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ الَْخْوالنِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَّ

 َيُضرُُّهْم ةٌ ِمْن أُمَِّتي ُيقَاِتلُونَ َعلَى أَْبوَابِ ِدَمْشَق َوَما حَْولَُه، َوَعلَى أَبَْوابِ َبْيِت الَْمقِْدسِ َوَما حَْولَُه، الَتزَالُ طَاِئفَ
: َوِليُد بن َعبَّاٍد، َتفَرَّدَ بِِهلَْم َيْروِِه َعْن َعاِمرٍ اَألْحَولِ، إِال الْ". ِخذْالنُ َمْن َخذَلَُهْم، ظَاِهرِيَن إِلَى أَنْ َتقُوَم السَّاَعةُ

  إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ
َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى، قَالَ - ٢٢١

لَْم َيْروِِه َعنِ األَْوَزاِعيِّ، إِال ". الصَّْوُم ُجنَّةٌ ِمَن النَّارِ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  َيحَْيى بن َحْمزَةَ

ا ُشعَْيُب بن أََبى َحْمزَةَ، َحدَّثََن: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعيَّاشٍ الِْحْمِصيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى، قَالَ - ٢٢٢
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ، وأيب سلمة، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ

لَْم َيْروِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ، ". ، َواْجَعلَْها َعلَْيهِمْ ِسنَِني كَسِنِي يُوُسَفاللَُّهمَّ اْشُدْد َوطْأََتَك َعلَى ُمَضَر:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْن أَبِي َبكْرٍ، إِال ُشَعْيٌب

َعْبُد اللَِّه بن  نا أَبِي: نا إِْبَراِهيُم بن َعْبِد اللَِّه بن الَْعالِء بن زَْبرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم الدَِّمشِْقيُّ، قَالَ - ٢٢٣
قَالَ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالَْعالِء، أَنَّهُ َسِمَع الْقَاِسَم أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى 

ُهَو خَْيٌر لََك، َوإِنْ ُتْمِسكُْه فَُهَو َشرٌّ لََك، وَاْبَدأْ بَِمْن َتُعولُ، َوال َيلُوُم َيا اْبَن آَدَم إِنْ ُتْعِط الْفَْضلَ فَ: َربَُّنا َتبَاَرَك َوَتعَالَى
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الْقَاِسمِ، إِال َعْبُد اللَِّه بن الَْعالِء". اللَُّه َعلَى الْكَفَاِف، َوالَْيُد الُْعلَْيا َخْيٌر ِمَن الَْيِد السُّفْلَى

نا : َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نا إِْبَراهِيُم بن َعْبِد اللَِّه بن الَْعالِء بن زَْبرٍ، قَالَ: ْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم، قَالََحدَّثََنا أَ - ٢٢٤
أَوَّلُ َما ُيحَاَسُب بِهِ ":قَالَالضَّحَّاُك بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْرَزبٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

لَْم َيرْوِِه َعنِ الضَّحَّاكِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ". أَلَْم أُِصحَّ جِْسَمَك؟ وأُْروَِك ِمَن الَْماِء الْبَارِِد؟: الْعَْبُد َيْوَم الِْقَياَمِة، أَنْ ُيقَالَ
  َعْرَزبٍ، إِال َعْبُد اللَِّه بن الَْعالِء

نا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ الصَّنَْعانِيُّ، َعْن َمْعَمرٍ، َواْبنِ : َمدُ بن إِْسَماعِيلَ بن َمْهِديٍّ السَّكُونِيُّ، قَالََحدَّثََنا أَْح - ٢٢٥
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َشْوذَبٍ، ومحاد بن سلمة، كلهم، َعْن ُمَحمَِّد بن زَِياٍد، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  إِذَا اْنتََعلَ أََحدُكُْم فَلَْيْبَدأْ بِالُْيْمَنى، َوإِذَا َخلََع فَلْيَْبَدأْ بِالُْيْسَرى:"َسلََّمَو
نا أَُبو ُمَعاوِيَةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن : نا ُسرَْيُج بن يُوُنَس، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليِّ بن َسِعيٍد الْقَاِضي، قَالَ - ٢٢٦

اِإلَماُم َضاِمٌن، وَالُْمَؤذِّنُ ُمْؤَتَمنٌ، :"قَالَ َرسُولُ اللَّهَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: حٍ، وأيب رزين، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَأَبِي صَاِل
  اللَُّهمَّ أَْرِشِد اَألِئمَّةَ، َواغِْفْر ِللُْمَؤذِّنَِني



َحدَّثَنِي : نا اْبُن جُرَْيجٍ، قَالَ: نا َحجَّاُج بن ُمَحمَّدٍ اَألْعَوُر، قَالَ: الرَّقِّيُّ، قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن زَِيادٍ الَْحذَّاُء - ٢٢٧
َمْن :"ِه َوَسلََّم، قَالَُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي

سُْبحَاَنَك وَبَِحْمِدَك، ال إِلََه إِال أَْنَت، أَْسَتْغِفُرَك وَأَُتوبُ إِلَْيَك، : لََس ِفي َمجِْلسٍ كَثَُر ِفيِه لََغطُُه، فَلَْيقُلْ قَْبلَ أَنْ َيقُوَمَج
  فَإِنَُّه ُيْغفَُر لَُه َما كَانَ ِفي ذَِلَك الَْمْجِلسِ

َحدَّثَنِي أَبِي، : نا َعْبدُ الَْمِلِك بن ُشعَْيبِ بن اللَّْيِث، قَالَ: اِلدِ بن َحيَّانَ، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن َخ - ٢٢٨
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ: نا اللَّْيثُ بن سَْعٍد، قَالَ: قَالَ
لَْم َيْروِِه َعنِ اللَّْيثِ بن ". َمْن أَْصَبَح فََنِسَي، فَأَكَلَ أَْو شَرَِب َوُهَو صَاِئٌم، فَاللَُّه أَطَْعَمُه َوَسقَاُه:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّ

  َسْعٍد، إِال اْبُنُه ُشعَْيٌب

نا ُعثَْمانُ بن كُلَْيبٍ، : نا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى الَْوقَاُر، قَالَ: ، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ - ٢٢٩
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن َناِفعِ بن َيزِيَد، َعْن ُزْهَرةَ بن َمْعَبٍد، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه

اَء النَّاُس اِشمٍ، َيا بين َعْبِد الُْمطَِّلبِ، َيا صَِفيَّةُ َعمَّةُ َرُسولِ اللَِّه، َيا فَاِطَمةُ بنُت ُمَحمٍَّد، ال أَْعرِفَنَّ َما َجَيا بين َه:"قَالَ
لُْمتَّقُونَ، إِنََّما َمثَِلي ِفيكُْم كََمثَلِ َرُجلٍ غًَدا َيْحِملُونَ اآلِخَرةَ، َوجِئُْتمْ َتْحِملُونَ الدُّْنَيا، إِنََّما أَْوِليَاِئي مِْنكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ا

لَْم ". َيا قَْومِ أُِتيُتْم غُِشيُتْم واَصباَحاُه، أََنا النَِّذيُر، َوالْمَْوُت الُْمغُِري، َوالسَّاَعةُ الَْموِْعُد: ُيْستَْنَصُح ِفي قَْوِمِه، أََتاُهْم، فَقَالَ
  زَكَرِيَّا بن َيْحَيى الَْوقَاُر: إِال َناِفُع بن يَزِيَد، َوال َعْن َناِفعٍ، إِال ُعثَْمانُ بن كُلَْيبٍ، تَفَرََّد بِِهَيْروِِه َعْن ُزْهَرةَ بن َمْعَبٍد، 

َعنِ  نا سَُوْيُد بن َعْبِد الْعَزِيزِ،: نا ُزَهْيُر بن َعبَّادٍ الرَُّؤاِسيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلٍد، قَالَ - ٢٣٠
َسَجَد َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َيوْمِ :"األَْوَزاِعيِّ، َعْن َيحَْيى بن َسِعيٍد، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ

ُزَهْيرُ : َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، إِال سَُوْيٌد، َتفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ ". ِطنيٍ، َحتَّى أَنِّي َألنْظُُر أَثََر ذَِلَك ِفي َجبَْهِتِه، وَأَْرَنَبتِِه
  بن َعبَّاٍد

َحدَّثََنا جَابُِر بن ُسلَْيمٍ الزَُّرِقيُّ، َعْن : نا ُموَسى بن نَاِصحٍ قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ، قَالَ - ٢٣١
َما ِمْن َرُجلٍ ُيَعلُِّم وَلََدهُ :"اِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َيْبلُغُ بِِه بِهِالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعبَّاُد بن أَبِي َص

لَمْ ". لُ الَْجنَِّة بَِتْعِليِمِه وَلََدُه الْقُْرآنَ ِفي الدُّْنَياالْقُْرآنَ ِفي الدُّْنيَا، إِال تُوَِّج أَُبوُه َيْوَم الِْقَياَمِة بِتاجٍ ِفي الَْجنَِّة، يَْعرِفَُه أَْه
  ُموَسى: َيْروِِه َعْن َعبَّاِد بن أَبِي صَاِلحٍ، إِال َجابُِر بن ُسلَْيمٍ، َتفَرََّد بِِه

ُد الرَّْحَمنِ بن أَشَْرَس، َعْن َعْبِد اللَِّه نا َعْب: نا مَْهِديُّ بن َجعْفَرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلٍد، قَالَ - ٢٣٢
َما َبْيَن َبْيِتي :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُعَمَر، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه، إِال َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَشَْرَس لَْم". َوِمْنَبرِي رَْوَضةٌ ِمْن رِيَاضِ الَْجنَِّة

نا َيْحَيى بن َعْبدِ اللَِّه بن ُبكَْيرٍ، : نا ُمَحمَُّد بن َسالمٍ الِْمْصرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلٍد، قَالَ - ٢٣٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ نا مَاِلُك بن أََنسٍ، َعْن: قَالَ

فِّرَُها َيا َرُسولَ فََما ُيكَ: ، قَالُوا"إِنَّ ِمَن الذُُّنوبِ ذَُنوًبا ال ُتكَفُِّرَها الصَّالةُ َوال الصَِّياُم َوال الَْحجُّ َوال الُْعمَْرةُ:"َوَسلََّم
ُمَحمَُّد بن َسالمٍ، قَالَ أَْحَمدُ : لَْم َيْروِِه َعْن َماِلٍك، إِال َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، تَفَرََّد بِِه". الُْهُموُم ِفي طَلَبِ الَْمِعيَشِة:"اللَِّه؟ قَالَ
كُْنُت ِعْنَد اْبنِ ُبكَْيرٍ جَاِلسًا، فََجاءَهُ : َمْعُه أََحٌد غَيُْرَك؟ فَقَالَكَْيَف َسِمْعَت َهذَا ِمنِ اْبنِ ُبكَْيرٍ وَلَْم َيْس: فَقُلُْت: بن َيحَْيى

  َحدَّثََنا َماِلٌك، َوذَكََر َهذَا الَْحِديثَ: َرُجلٌ، فَذَكَرَ َضْعَف حَاِلِه، فَقَالَ اْبُن ُبكَْيرٍ



نا لَْيثُ بن َسْعٍد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َجْعفَرٍ، َعْن : الَنا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى، قَالَ - ٢٣٤
ي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َنْوفَلٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعْن أَبِي عَْبِد اللَِّه الُْجْندَِعيِّ، َعْن أَبِ

لَمْ َيْروِِه َعْن َعْبِد اللَِّه الُْجْندَِعيِّ، إِال ُسلَْيَمانُ بن َيَسارٍ، ". ال َيِحلُّ َسْبٌق إِال َعلَى ُخفٍّ، أَْو َحافِرٍ:"َم، قَالَاللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  َبْيِد اللَِّهاللَّْيثُ، َعْن ُع: َوال َعنِ اْبنِ َيسَارٍ، إِال أَُبو اَألْسَوِد ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َتفَرََّد بِِه

َحدَّثَنِي َعِمَي َعْمُرو بن : نا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ، قَالَ - ٢٣٥
ن ُمرَّةَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن أَبِي َحدَّثَنِي أَُبو ُمْسِلمٍ، قَاِئُد اَألْعَمشِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْمرِو ب: ُعثَْمانَ، قَالَ

: َوَما َصالُتُه؟ قَالَ: َنَعْم، قُلُْت: َهلْ ُيَصلِّي رَبَُّك؟ قَالَ:"ُهَرْيرَةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلجِبْرِيلَ
  ُسبُّوٌح قُدُّوٌس، َسَبقَْت َرْحَمِتي غَضَبِي

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن إِْسَماعِيلَ الصََّدِفيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ، قَالَ - ٢٣٦
بِي الزِّنَاِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ، قَالَ َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ بن ُبْخٍت، َعْن أَ

إِنَّ اللََّه َحرََّم الَْخْمَر، َوثََمنََها، َوَحرََّم الِْخنْزِيَر َوثََمَنُه، َوَحرََّم الَْمْيَتةَ :"ُهَرْيرَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
: بِي الزَِّناِد، إِال َعْبدُ الَْوهَّابِ بن ُبْخٍت، َوال َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ، إِال ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ، َتفَرََّد بِِهلَْم َيْروِِه َعْن أَ". َوثََمَنَها

  اْبُن َوْهبٍ
كََر حَفُْص بن ِغَياٍث، ذَ: نا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ، قَالَ - ٢٣٧

". ُيْغفَرُ ِللُْمَؤذِِّن ُمدَّ صَْوِتِه:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َحفْصٍ، إِال َيحَْيى الُْجعِْفيُّ

نا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ، : نا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ، قَالَ - ٢٣٨
إِذَا َمَشتْ أُمَِّتي :"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعْن ُيَحنََّس مَْولَى الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى ا

  الُْمطَْيطاَء، َوَخَدَمتُْهْم فَارُِس وَالرُّوُم، ُسلِّطَ بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ
ا َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ، ن: نا ُمَحمَُّد بن ُسفَْيانَ الَْحْضَرِميُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ، قَالَ - ٢٣٩

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن ُمَحمَِّد بن الْوَِليِد الزَُّبْيِديِّ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َص
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّبَْيِديِّ، إِال َمْسلََمةُ بن ". َجلُُهْم ِفطًْراأََحبُّ ِعَباِدي إِلَيَّ أَْع: قَالَ اللَُّه َتبَاَرَك َوتََعالَى:"قَالَ

  ُعلَيٍّ ُهَرْيرَةَ
نا َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ، : نا ُمَحمَُّد بن ُسفَْيانَ الَْحْضَرِميُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ، قَالَ - ٢٤٠
ثَالثٌ :"ْيِه َوَسلََّم، قَالََألْوَزاِعيِّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلََعنِ ا

َحِديثَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، إِال َمْسلََمةُ بن لَْم َيْروِ َهذَا الْ". الرَِّمُد، َوصَاِحُب الضِّْرسِ، َوصَاِحُب الدُّمُّلِ: ال ُيَعادُ َصاِحُبُهنَّ
  ُعلَيٍّ

نا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن ُيوُنَس، َعنِ : نا أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ - ٢٤١
أَْهلُ الَْمْعرُوِف ِفي الدُّْنَيا أَْهلُ الَْمْعرُوِف ِفي :"اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ: الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

: َد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُيوُنَس، إِال اْبُن ُعلَيَّةَ، َتفَرَّ". اآلِخَرِة، وَأَْهلُ الُْمْنكَرِ ِفي الدُّْنَيا أَْهلُ الْمُْنكَرِ ِفي اآلخَِرِة
  َيحَْيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ



نا َبكُْر بن ُمضََر، َعْن َجْعفَرِ بن َربِيَعةَ، َعْن : نا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، قَالَ - ٢٤٢
: ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن إِبَْراهِيَم بن قَارٍِظ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالََبكْرِ بن سََوادَةَ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ

  تََوضَّئُوا ِممَّا َمسَِّت النَّاُر:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

نا اْبُن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َزْحرٍ، : أَبِي مَْرَيَم، قَالَ نا َسعِيُد بن: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، قَالَ - ٢٤٣
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َعْن أَبِي الْمُنِيبِ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى

إِذَا كَانَ ْم أَْهلَُه فَلَْيْستَِتْر، فَإِنَُّه إِذَا لَْم َيْسَتِترِ اسَْتْحَيتِ الَْمالِئكَةُ َوخََرَجْت، َوَحَضَرهُ الشَّْيطَانُ، فَإِذَا أََتى أََحُدكُ:"قَالَ
 أَُبو الُْمنِيبِ الُْجَرِشيُّ، َوال لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، إِال". َبْيَنُهَما وَلٌَد، كَانَ الشَّْيطَانُ ِفيِه َشرِيٌك

  َيحَْيى بن أَيُّوَب: َعْن أَبِي الْمُنِيبِ، إِال ُعَبْيدُ اللَِّه بن َزْحرٍ، َتفَرََّد بِِه
ُعَبْيِد اللَِّه بن  أََنا َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن: نا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، قَالَ - ٢٤٤

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ :"الََزحْرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
  ُه بِهَِما الَْجنَّةَإِذَا أَذَْهْبُت َحبِيبََتْي َعْبِدي، فََصَبَر وَاحَْتَسَب، أَثَْبُت: َيقُولُ

َمْن فَرََّج َعْن ُمْسِلمٍ كُْرَبةً ِفي الدُّْنيَا، فَرََّج :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ - ٢٤٥
ُمْسِلمٍ، َسَتَر اللَُّه َعْوَرَتُه َيْوَم الِْقَياَمِة، َوَمْن َيسََّر َعلَى ُمْسِلمٍ، اللَُّه َعْنُه كُْرَبةً ِمْن كَُربِ يومِ الِْقَياَمِة، َوَمْن َسَتَر َعْوَرةَ 

 لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن ُعَبْيِد". َيسََّر اللَُّه َعلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة، َواللَُّه ِفي حَاَجِة الَْعْبِد َما كَانَ الَْعْبُد ِفي َحاَجةِ أَِخيِه
  اللَِّه بن َزْحرٍ، إِال َيْحَيى بن أَيُّوَب، َتفَرَّدَ بِهَِما َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم

َحدَّثَنِي َعْبدُ اللَّهِ : أََنا اْبُن أَبِي أَيُّوَب، قَالَ: نا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، قَالَ - ٢٤٦
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َمانَ، َعْن َدرَّاجٍ أَبِي السَّْمحِ، َعْن أَبِي الَْهيْثَمِ، َعنِ اْبنِ ُحَجيَْرةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَّبن ُسلَْي

ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي ". ُحلٌْو كُلُُّه َمثَلُ بِاللٍ كََمثَلِ َنْحلٍَة غََدتْ َتأْكُلُ ِمَن الُْحلْوِ وَالُْمرِّ، ثُمَّ ُهَو:"َوَسلََّم، قَالَ
  َيْحَيى بن أَيُّوَب: ُهَرْيَرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه

َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ : نا َيحَْيى بن أَيُّوَب، قَالَ: نا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، قَالَ - ٢٤٧
َسلََّم، َحدَّثَنِي الْقَْعقَاُع بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: بن َعْجالنَ، قَالَ

َما لََك َولََها؟ َعلَْيَها :"َوُسِئلَ َعْن ضَالَِّة اإلِبِلِ؟ فَقَالَ"لذِّئْبِِهَي لََك أَْو َألِخيَك أَوْ ِل:"أَنَُّه سُِئلَ َعْن َضالَّةِ الْغََنمِ؟ فَقَالَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ َعْجالنَ، إِال َيْحَيى بن أَيُّوَب". ِسقَاُؤَها َوِحذَاُؤهَا، َدْعَها حَتَّى يَأِْتيَها َربَُّها

أََنا الُْمِغَريةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْحَِزاِميُّ، : نا َسعِيُد بن أَبِي مَْرَيَم، قَالَ: ُزغَْبةَ، قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َحمَّاِد بن - ٢٤٨
الرَُّجلُ الَْعظِيُم  يَأِْتي:"الََحدَّثَنِي أَُبو الزَِّناِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ: قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ". فَال ُنقِيُم لَُهْم َيْوَم الْقَِياَمِة َوزًْنا: اقَْرُءوا:"ثُمَّ قَالَ"السَِّمُني َيْوَم الِْقَيامَِة، ال َيزِنُ َجَناحَ َبُعوضٍَة
  َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم: دَ بِِهأَبِي الزَِّناِد، إِال الُْمِغَريةُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َتفَرَّ

نا : نا عَْبُد اللَِّه بن َيزِيَد بن رَاِشٍد الُْمقْرُِئ الدَِّمْشِقيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْمَعلَّى الدَِّمْشِقيُّ الْقَاِضي، قَالَ - ٢٤٩
قَالَ َرسُولُ : اَدةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالََصَدقَةُ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن قََت

أَْعَدْدتُ ِلِعَباِدي الصَّاِلِحَني َما ال َعْيٌن َرأَْت، َوال أُذُنٌ َسِمَعْت، َوال : قَالَ اللَُّه تََباَرَك َوَتَعالَى:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  قَلْبِ بِشْرٍ َخطََر َعلَى



نا إِْبَراهِيُم بن َحمَّاِد بن أَبِي َحازِمٍ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن الَْحجَّاجِ بن رِْشِديَن بن َسْعٍد الِْمصْرِيُّ، قَالَ - ٢٥٠
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْيَرةَ، قَالَنا َماِلُك بن أََنسٍ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي ُهَر: الَْمِدينِيُّ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ". الْمَْرأَةُ، َوالُْمَساِفُر، َوالَْعْبُد، َوالصَّبِيُّ، َوأَْهلُ الَْباِديَِة: َخْمَسةٌ ال ُجُمَعةَ َعلَْيهِْم:"َوَسلََّم
  ِد بن أَبِي حَازِمٍَماِلٍك، إِال إِبَْراِهيمُ بن َحمَّا

َحدَّثَنِي مَاِلكُ : قََرأُْت َعلَى َعْبِد اللَِّه بن َناِفعٍ، قَالَ: نا أَْحَمُد بن صَاِلحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٥١
ال َعدَْوى، َوال َهاَم، َوال َصفَر، َوال :"ْيِه َوَسلََّم، قَالَبن أََنسٍ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

  أَْحَمُد بن َصاِلحٍ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َماِلٍك، إِال اْبُن َناِفعٍ، َتفَرََّد بِِه". َيِحلُّ الُْمْمرُِض َعلَى الُْمِصحِّ

َحدَّثَنِي اْبُن أَبِي ِذئْبٍ، َعْن صَاِلحٍ َمْولَى : ُد الُْمْنِعمِ بن َبِشريٍ، قَالَنا َعْب: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٥٢
 لَمْ َيْروِ َهذَا". الَْبرَْبرِيُّ ال ُيَجاوُِز إَِمياُنُه َتَراِقيِه:"التَّْوأََمِة، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ، إِال َعْبُد الُْمْنِعمِ
نا اللَّْيثُ : َحدَّثَنِي أَبِي شَُعْيٌب، قَالَ: نا َعْبُد الَْمِلِك بن ُشَعْيبِ بن اللَّْيِث، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٥٣

َق الْقَُرِشيُّ ِمْن أَْهلِ ِدَمْشَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو األَْوَزاِعيِّ، َوَسعِيِد بن َحدَّثَنِي ُشَعْيبُ بن إِْسحَا: بن َسْعٍد، قَالَ
كَانَ  ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّهأَبِي َعُروَبةَ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اللَّْيِث، إِال ". ال َتتَقَدَُّموا الشَّْهَر بَِيْومٍ أَوِ اثَْنْينِ، إِال َرُجال كَانَ َيُصوُم ِصَياًما فَلَْيُصْمُه:"َيقُولُ
  اْبُنُه شَُعْيٌب

َحدَّثَنِي أَبِي ُمْصَعُب بن الزَُّبْيرِ، : ُمصَْعبِ بن الزُّبَْيرِ، قَالََحدَّثَنِي ُعذَْرةُ بن : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٥٤
الَْمقْتُولُ ِفي :"قَالَنا أَُبو النَّْضرِ، َعْن َعطَاِء بن َخِليفَةَ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعطَاِء بن ". الْغَرِيُق ِفي َسبِيلِ اللَِّه َشهِيٌد، وَالَْمْبطُونُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َشهِيٌدَسبِيلِ اللَِّه شَهِيٌد، َو
  َخِليفَةَ، إِال أَُبو النَّضْرِ

ي أَيُّوَب، َعْن َصاِلحٍ َموْلَى التَّْوأَمَِة، نا َسِعيدُ بن أَبِ: نا رَْوُح بن َصالحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٥٥
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ". كَأَنِّي أُْبِصرُ َبيَاَض إِبْطَْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسَجَد:"َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  رَْوُح بن َصالحٍ: بن أَبِي أَيُّوَب، َتفَرََّد بِِهَصاِلحٍ َموْلَى التَّْوأَمَِة، إِال َسِعيدُ 
نا ِضَماُم بن إِْسَماعِيلَ، َعْن : نا َيحَْيى بن َيزِيَد بن إِْسَماِعيلَ الصََّدِفيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٥٦

إِذَا السََّماُء "كَانَ َيْسُجُد ِفي "أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواِهبِ بن َعْبِد اللَِّه الَْمَعاِفرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ،
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َواِهبِ بن َعْبدِ ]".  ١: العلق" [ اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك : " ، َوِفي] ١: االنشقاق" [ اْنشَقَّْت 

  َيحَْيى بن يَزِيدَ الصََّدِفيُّ: بِِه اللَِّه، أَال ِضَماٌم، تَفَرََّد

نا َبكُْر بن ُمضََر، َعْن َحْمَزةَ النَِّصيبِيِّ، : نا ُمحَمَُّد بن ُسفَْيانَ الَْحْضرَِميُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٥٧
َمْن قُِتلَ ِفي ِعمِّيٍَّة َرْمًيا َيكُونُ :"نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوَس، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ ال

 ْن َحالَ دُوَنُه، فََعلَْيِه لَْعَنةَُبْينَُهْم، بَِحَجرٍ، أَْو َعَصا، أَْو سَْوٍط، فَُهَو َخطَأٌ، َعقْلُُه َعقْلُ َخطَإٍ، َوَمْن قُِتلَ َعْمًدا فَُهَو قََوٌد، َم
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثُ َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن طَاُوَس، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، ". اللَِّه َوغََضُبُه، ال ُيقَْبلُ ِمْنهُ َصْرٌف َوال َعْدلٌ

  إِال َحمَْزةُ النَِّصيبِيُّ، َورََواُه غَْيرُُه، َعْن َعْمرٍو، َعْن طَاُوَس، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ



نا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َزْيدِ بن أَْسلََم، : نا َعْبُد الُْمْنِعمِ بن بِْشرٍ األَْنصَارِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٥٨
َيا أََبا ُهَريَْرةَ، ال :"ِه َوَسلََّمقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

َتأُْمرَُهْم بَِتقَْوى اللَِّه َتْدُخلَنَّ َعلَى أَِمريٍ، فَإِنْ غُِلْبَت َعلَى ذَِلَك، فَال ُتَجاوِزْ ُسنَِّتي، َوال َتَخافَنَّ َسْيفَُه، َوَسْيفُُه، أَنْ 
  عَْبُد الُْمنِْعمِ بن َبشِريٍ: لََم، إِال اْبُنُه َعْبُد الرَّْحَمنِ، َتفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َزْيِد بن أَْس". وطَاَعِتِه

نا َشبِيُب بن َسعِيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو : نا َزْيُد بن بِْشرٍ الَْحْضرَِميُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٥٩
َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َعْبِد اللَِّه بن أَُبيِّ بن : ةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَبن َعلْقََمةَ، َعْن أَبِي َسلََم
َوالَِّذي أَكْرََمَك وَأَْنَزلَ : قَْد غَبََّر َعلَْيَنا اْبُن أَبِي كَْبَشةَ، فَقَالَ اْبُنُه َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه: َسلُولَ َوُهَو ِفي ِظلٍّ، فَقَالَ

ال، َولَِكْن بِرَّ أََباَك وَأَْحِسنْ :"َعلَْيَك الِْكَتابَ لَِئْن ِشئْتَ آلِتيَنََّك بَِرأْسِِه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َزْيُد بن بِشْرٍ: إِال َشبِيبُ بن َسِعيٍد، َتفَرَّدَ بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، ". ُصْحَبَتُه
نا أَُبو َمْوُدوٍد َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي : نا َعْبُد الُْمْنِعمِ بن َبِشريٍ األَْنصَارِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٦٠

أَكِْثُروا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْقَُرِظيُّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ ُسلَْيَمانَ الَْمَدنِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ
  الصَّالةَ َعلَيَّ ِفي اللَّْيلَِة الزَّْهَراِء وَالَْيْومِ اَألْزهَرِ، فَإِنَّ َصالَتكُْم ُتعَْرُض َعلَيَّ

إِذَا قَاَم أََحدُكُْم إِلَى الصَّالِة، فَلَْيْبَدأْ فَلُْيَسوِّ َمْوِضَع :"النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، َعنِ - ٢٦١
أَنْ َيْسُجَد َعلَى  ِمْنُسجُوِدِه، َوال َيَدْعُه حَتَّى إِذَا أَْهَوى ِلَيْسُجدَ َنفََخ، ثُمَّ َسَجَد، فَلَْيْسُجْد أََحدُكُْم َعلَى َجْمَرٍة خَْيٌر 

  َنفَْختِِه

الصَّالةُ َخْيُر مَْوضُوعٍ، فََمنِ اْسَتطَاَع أَنْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ - ٢٦٢
بن كَْعبٍ الْقَُرِظيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ  ال تُْرَوى َهِذِه اَألَحادِيثُ َعْن ُمَحمَِّد". َيسَْتكِْثَر فَلَْيسَْتكْثَِر

  أَُبو َمْوُدوٍد: بَِها
نا َسِعيدُ بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن َزْيدِ بن أَبِي الِْعتَّابِ، : نا رَْوُح بن َصالحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٦٣
َما ِمْن أَِمريِ َعشََرٍة فََصاِعًدا إِال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه بن َناِفعٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ َعْن َعْبِد

  "َوُهَو َيأِْتي َمْغلُولٌ َيْوَم الْقَِياَمِة، َعافَاُه اللَُّه بَِما َشاَء، أَْو َعاقََبُه بَِما َشاَء
نا ُمَحمَّدُ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، َعْن : نا َيحَْيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٦٤

إِنَّ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ أَبِي ِسَنانٍ ِضرَارِ بن ُمرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الُْهذَْيلِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ
لَْم َيْروِ َهذَا ". قَْتُه َعلَى الُْعْرقُوبَِجهَنََّم لَمَّا ِسيَق إِلَْيَها أَْهلَُها، َتلَقَّتُْهْم، فَلَفََحتُْهْم لَفَْحةً، لَْم َتَدعْ لَْحًما َعلَى َعظْمٍ إِال أَلْ

  ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ: أَبِي الُْهذَْيلِ، إِال أَُبو ِسَناٍن، تَفَرََّد بِِهالَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن 

نا خَاِلُد بن ُحمَْيٍد الَْمْهرِيُّ، َعْن : نا َهانِئُ بن الُْمتََوكِّلِ اِإلْسكَْنَدَرانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٦٥
قُلْ ُهَو اللَُّه : َمْن قََرأَ:"َمْعَبٍد، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُزْهَرةَ بن 

َراِن، َوَمْن قََرأََها ثَالِثَني َمرَّةً بَين لَهُ أََحٌد َعْشَر َمرَّاٍت بَين لَُه قَْصٌر ِفي الَْجنَِّة، َوَمْن قََرأََها ِعشْرِيَن َمرَّةً بَين لَُه قَْص
  َهانِئُ بن الُْمَتوَكِّلِ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُزْهَرةَ بن َمْعَبٍد مُتَِّصلَ اِإلْسَناِد، إِال َخاِلُد بن ُحَمْيٍد، َتفَرََّد بِِه". ثَالثٌ
نا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه : ا َزْيُد بن بِْشرٍ الَْحْضرَِميُّ، قَالَن: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٦٦

ال :"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ بن الْهَاِد، َعْن ُمْسِلمِ بن الَْوِليدِ بن َربَاحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه



َتَصدَّقَْت ِممَّا كََسَبْت، فَلَُه لُّ المَْرأٍَة أَنْ َتُصوَم َوزَْوُجَها َشاِهٌد، إِال بِإِذْنِِه، َوال َتأْذَنُ ِلَرُجلٍ ِفي َبيِْتَها َوُهَو كَارٌِه، َوَما َيِح
  نِْصُف أَْجرِ َصَدقَِتهَا

إِنََّما ُخِلقَتِ الْمَْرأَةُ ِمْن ِضلَعٍ أَْعَوَج، فَلَْن ُتصَاِحبََها :"ِه َوَسلََّم، قَالََوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي - ٢٦٧
لَمْ َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن ُمْسِلمِ بن الَْولِيِد بن ". إِال َوِفيَها ِعَوٌج، فَإِنْ ذَهَْبَت ُتِقيُمَها كََسْرتََها، وكَسُْرَك لََها طَالقَُها

  ، إِال يَزِيُد بن َعْبدِ اللَِّه بن الَْهاِدَربَاحٍ

نا َزْيُن بن ُشعَْيبٍ : نا َعْبُد اَألْعلَى بن َعْبِد الْوَاِحِد الْكَالِعيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٦٨
َنَهى "عَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماِإلْسكَْنَدَرانِيُّ، َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَأل

  َعْن َبْيعِ الْغََررِ
  َنَهى َعْن َبْيعِ الَْحصَاِة"أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِإِْسَناِدِه - ٢٦٩
َوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِي الَْغْيِث، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد، َعْن َصفْ - ٢٧٠

  السَّاِعي َعلَى اَألْرَملَِة وَالِْمْسِكنيِ، كَالُْمَجاِهِد ِفي َسبِيلِ اللَِّه:"َوَسلََّم قَالَ
َحدَّثَنِي أَُبو عِيَسى الُْمَؤذِّنُ : ثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه رِْشِديَن، قَالََحدَّ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٧١

َمانَ الطُّْنُبِذيِّ، َعْن أَبِي ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي َمْرزُوقٍ التُّجِيبِيِّ، َعْن َسْهلِ بن َعلْقََمةَ النََّساِئيِّ، َعْن أَبِي ُعثْ
  "َمْن شَرَِب َخمًْرا، أَْخَرجَ اللَُّه نُوَر اِإلَمياِن ِمْن َجْوِفِه:"َرْيرَةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُه

أَْخَبرَنِي َجْعفَُر بن : نا َيحَْيى بن أَيُّوَب، قَالَ: نا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٧٢
أَنَُّه نََهى "ُه َعلَْيِه َوَسلََّمَربِيَعةَ، َعْن ِعَراِك بن مَاِلٍك، َوعَْبُد الرَّْحَمنِ اَألعَْرُج، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

أَخَْبَرَنا : نا َسعِيُد بن أَبِي َمرَْيَم، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد بن رِْشِديَن، قَالَ، "أَنْ ُتْنكََح الَْمرْأَةُ َعلَى َعمَِّتَها، أَْو َعلَى َخالَِتَها
بن الزُّبَْيرِ، َوُعَبْيدِ َيحَْيى بن أَيُّوَب، َواْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُعقَْيلِ بن َخاِلٍد، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن قَبِيَصةَ بن ذُؤَْيبٍ، َوُعْرَوةَ 

  ِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِمثْلَُهاللَِّه بن َعْب
الِْفطَْرةُ :"لََسلََّم، قَاَوَعْن أَبِي اَألسَْوِد، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو - ٢٧٣
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِي ". االْخِتَتانُ، وَاالسِْتْحَداُد، وَالسَِّواُك، َوَتقْلِيُم اَألظْفَارِ، َوَنْتفُ اِإلْبِط: َخْمٌس

  اْبُن لَهِيعَةَ: ُهَرْيرَةَ، إِال أَُبو اَألْسوَِد، َتفَرَّدَ بِِه
نا َماِلُك بن أََنسٍ، َعْن أَبِي : نا الشَّافِِعيُّ، قَالَ: نا الرَّبِيُع بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ: ْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالََحدَّثََنا أَ - ٢٧٤

أَفَْضلُ ِمْن َصالِة  َصالةُ الَْجَماَعِة:"الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َماِلٍك، إِال الشَّاِفِعيَّ". الْفَذِّ َوْحَدهُ بِخَْمسٍ َوِعشْرِيَن َدَرجَةً

ْبدُ الرَّزَّاقِ بن ُعَمَر، نا َع: نا أَُبو صَاِلحٍ َعْبُد الْغَفَّارِ بن َداُوَد الَْحرَّانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن رِْشِديَن، قَالَ - ٢٧٥
إِنَّ ِمْن ُحْسنِ إِْسالمِ الَْمْرِء، َتَركُهُ :"َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

رِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، إِال َعْبُد الرَّزَّاقِ بن ُعَمَر، َوقُرَّةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الزُّْه". َماال َيْعنِيِه
  ُهَرْيرَةَ
َمرٍ، نا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َمْع: نا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ، قَالَ - ٢٧٦

الرُّْؤَيا الصَّاِلَحةُ ِمَن :"َم، قَالََعْن قََتاَدةَ، َوأَيُّوَب، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ



ُجلُ نَفَْسُه، فَإِذَا َرأَى أََحدُكُُم الرُّؤَْيا َيكَْرُهَها، فَلَْيقُْم فَلُْيَصلِّ اللَِّه، وَالتَّْحزِيُن ِمَن الشَّْيطَاِن، َوِمَن الرُّؤَْيا َما ُيَحدِّثُ بِِه الرَّ
ِمَن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوأَْرَبِعنيَ ُجْزًءا  َركَْعَتْينِ، َوأَكَْرُه الُْغلَّ ِفي النَّْومِ، َويُْعجِبُنِي الْقَْيُد، َألنَّهُ ثََباٌت ِفي الدِّينِ َورُْؤَيا الُْمْؤِمنِ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ". النُّبُوَِّة، ِفي آِخرِ الزََّمانِ ال َتكَاُد رُْؤَيا الُْمْؤِمنِ َتكِْذُب، وَأَْصَدقُكُمْ َحِديثًا أَْصدَقُكُْم رُْؤَيا
  َجْعفَرٍَعْبُد اللَِّه بن : َمْعَمرٍ، َعْن قََتاَدةَ، إِال ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َتفَرََّد بِِه

نا الزَُّبْيرُ : نا َسِعيدُ بن َزكَرِيَّا الَْمَداِئنِيُّ، قَالَ: نا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد، قَالَ - ٢٧٧
َمْن لَِعَق :"لَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَا: بن َسِعيٍد الْهَاِشِميُّ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد بن سَاِلمٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  "الَْعَسلَ ثَالثَ غََدوَاٍت كُلَّ شَْهرٍ، لَْم ُيِصْبُه َعِظيٌم ِمَن الَْبالِء
َعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ الْ: نا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد قَالَ - ٢٧٨

َبلْ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َسعِّرْ لََنا، فَقَالَ: أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنَّ َرُجال َجاَء إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
َبلِ اللَُّه َيْرفَُع وََيْخِفُض، َوإِنِّي َألْرُجو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ :"َرُسولَ اللَِّه، َسعِّرْ لََنا، فَقَالََيا : ، ثُمَّ َجاَءُه َرُجلٌ، فَقَالَ"أَْدُعو اللََّه

  ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، إِال ِمْن َحدِيِث الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ". َولَْيَسْت َألَحٍد ِعْنِدي َمظْلََمةٌ

نا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َزْيِد بن أَبِي : نا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد، قَالَ - ٢٧٩
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمْعُت َرسُولَ اللَّ: أُنَْيَسةَ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

مَّ آِتي أَقَْواًما ِفي لَقَْد َهَمْمُت أَنْ آُمَر بِالصَّالِة فَُتقَاُم، ثُمَّ آُمَر َرُجال ُيَصلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ آُخذُ ُحَزًما ِمْن َحطَبٍ، ثُ:"َيقُولُ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، إِال َزْيدُ بن أَبِي أَُنْيسَةَ". يُوتَُهْمُدورِِهمْ ال َيشَْهُدونَ الصَّالةَ، فَأُحَرُِّق َعلَْيهِْم ُب

نا ُمَحمَّدُ : نا عَْبُد الَْحمِيِد بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ: نا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُخلَْيٍد، قَالَ - ٢٨٠
إِذَا أََتاكُْم َمْن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعنِ اْبنِ َوِثيَمةَ النَّْصرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَبن َعْجالنَ

ْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ لَ". تَْرَضْونَ ِديَنُه َوُخلُقَُه فََزوِّجُوُه، إِال َتفَْعلُوا َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي اَألْرضِ َوفََساٌد َعرِيٌض
  َعْجالنَ، إِال َعْبدُ الَْحِميدِ بن ُسلَْيَمانَ

َحدَّثَنِي أَِخي، َعْن َحمَّاِد بن أَبِي ُحمَْيٍد، َعْن ُموَسى بن : نا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٢٨١
َما أَْعَجزَ : َرةَ، أَنَّ َرُجال قَاَم ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرأَْوا ِفي ِقَياِمِه َعجًْزا، فَقَالُواَوْرَدانَ، َعْن أَبِي ُهرَْي

وِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُموَسى بن لَْم َيْر". أَكَلُْتمْ أََخاكُْم واغْتَْبُتُموُه:"فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم! فُالًنا 
  َوْرَدانَ، إِال َحمَّاُد بن أَبِي ُحمَْيٍد

نا َمْعُن بن ِعيَسى الْقَزَّاُز، َعْن : نا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الَْخاللُ، قَالَ - ٢٨٢
أََتْدُرونَ َما َمثَلُ َنارِكُْم َهِذِه ِمْن :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه: أَبِي ُسهَْيلٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ َماِلِك بن أََنسٍ، َعْن َعمِِّه

َماِلٍك، إِال َمْعٌن، َتفَرَّدَ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ". َنارِ َجَهنََّم؟ لَهَِي أََشدُّ َسَواًدا ِمْن ُدَخاِن نَارِكُْم َهِذِه بَِسْبِعَني ِضعْفًا
  إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ: بِِه

نا الَْبْختَرِيُّ، : نا نُوُح بن قَْيسٍ، قَالَ: نا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَِّد بن َعْرَعَرةَ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ، قَالَ - ٢٨٣
ِفي شَْهرِ َرَمَضانَ :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالََعْن َعْبِد الَْحمِيِد، َعْن َشْهرِ بن حَْوَش

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َشْهرِ بن ". الصَّْوُت، َوِفي ِذي الْقَْعَدِة ُتَميَّزُ الْقََباِئلُ، َوِفي ِذي الِْحجَّةِ ُيْسلَُب الَْحاجُّ
  نُوُح بن قَْيسٍ: بٍ، إِال الَْبْختَرِيُّ، َتفَرََّد بِِهَحْوَش



نا إِْبَراِهيُم بن أَبِي َبكْرِ بن : نا ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم أَُخو أَبِي َمْعَمرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ، قَالَ - ٢٨٤
َمْن قَالَ ِحَني ُيصْبِحُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْيرَةَ، قَالَالْمُْنكَِدرِ، َعْن ُسَهْيلٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُر

  أَُعوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق، لَْم َيُضرَُّه َشْيٌء: َوِحَني ُيْمِسي
نا َعْبَدةُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق، َعنِ الُْمِغريَةِ : و كُرَْيبٍ، قَالَنا أَُب: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ، قَالَ - ٢٨٥

َدَخلَِت :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: بن أَبِي لَبِيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
ى مَاَتْت ِفي رَِباِطَها، النَّاَر ِفي ِهرَّةٍ َرَبطَْتَها، فَلَْم َتسِْقَها، وَلَْم ُتطِْعْمَها، َولَْم ُتْرِسلَْها َتأْكُلُ ِمْن َخَشاشِ اَألْرضِ َحتَّ اْمَرأَةٌ

ِدُر َعلَْيِه، فََنَزَعْت ُخفََّها أَْو ُموقََها، فََرَبطُْتهُ َوَدَخلَْت ُموِمَسةٌ الَْجنَّةَ، إِذْ مَرَّْت َعلَى كَلْبٍ َعلَى طَوِيٍّ، ُيرِيُد الَْماَء، فَال َيقْ
  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الُْمِغَريةِ بن أَبِي لَبِيٍد، إِال ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق". ِفي ِخَمارَِها، فََنَزَعتْ لَُه، فََسقَْتُه حَتَّى أَْرَوْتُه

نا َروَّاُد بن الْجَرَّاحِ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي : نا أَبِي، َوَعمِّي، قَاال: مِ، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِس - ٢٨٦
يلِ اللَِّه فَقَْد َمْن َجهََّز غَازًِيا ِفي َسبِ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َيْحَيى، َعْن أَبِي َسلََمةَ، إِال َروَّاٌد". غََزا، َوَمْن َخلَفَُه ِفي أَْهِلِه بِخَْيرٍ فَقَْد غََزا

نا َعِليُّ بن هَاِشمٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن : كِْتُب، قَالَنا الَْحَسُن بن شَبِيبٍ الُْم: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ، قَالَ - ٢٨٧
إِذَا َتَوضَّأَ أََحُدكُْم فَلَْيَتَمضَْمْض، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمْسِلمٍ، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ

  َعِليُّ بن َهاِشمٍ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعطَاٍء، إِال إِْسَماعِيلُ، َتفَرََّد بِِه". أْسَِولَْيسَْتْنِشَق، وَاألُذَُناِن ِمَن الرَّ
َمْن أَْدَرَك :"لََوَعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَا - ٢٨٨

  "كَْعةً ِمَن الصَّالِة، فَقَدْ أَْدَرَك الصَّالةََر
أَنَُّه سُِئلَ َعنِ َوَعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  - ٢٨٩

  تَّى َيْسَمعَ َصْوًتا أَْو َيجَِد رِحيًاال يَْنَصرِفُ َح:"الرَُّجلِ ُيْحِدثُ ِفي َصالِتِه؟ قَالَ

إِذَا َرأَْيُتمُ :"قَالََوَعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  - ٢٩٠
لَمْ َيْروِ َهِذهِ اَألَحاِديثَ َعْن قُرَّةَ، إِال سَُوْيدٌ ". إِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم فَأَِتمُّوا ثَالِثَنيالْهِاللَ فَُصوُموا، َوإِذَا َرأَْيُتُموُه فَأَفِْطُروا، فَ

  َورِْشِديٌن
ال :"لََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َوَعنِ الُْمِغَريِة بن قَْيسٍ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ - ٢٩١

  َها َتْسَتْمِتْع بَِها َوِفيَها ِعَوٌجَتْسَتقِيُم لََك الْمَْرأَةُ َعلَى َخِليقٍَة وَاِحدٍَة، إِنََّما ِهَي كَالضِّلْعِ، إِنْ ُتِقْمَها َتكِْسْرَها، َوإنْ َتْترُكْ
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َرْيَرةَ، قَالََوَعنِ الُْمِغَريِة، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُه - ٢٩٢

  ال َتْمَنُعوا إَِماَء اللَِّه َمسَاجَِد اللَِّه، وَلَِكْن ال يأِْتيَنُه إِال تَِفالٌت:"َوَسلََّم َيقُولُ
ال َيِحلُّ الْمَرأَةٍ ُتْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ :"َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ - ٢٩٣

  ُتَساِفُر َيوًْما َواِحًدا إِال َمَع زَْوجٍ، أَْو ِذي َمْحرَمٍ

َمِدينِيُّ، َعْن َسِعيِد بن نا َعْبدُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ الْ: نا أَُبو َمْعَمرٍ الْقَِطيِعيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْقَاِسمِ، قَالَ - ٢٩٤
َمْن َرأَى ِمْن فُضِّلَ َعلَْيِه :"الَُمَحمَِّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبيْرٍ، إِال اْبُنهُ َسِعيٌد، َتفَرَّدَ ". ِمْنُهِفي الَْمالِ، َوالَْخلْقِ، فَلَْيْنظُْر إِلَى َمْن ُهَو أَسْفَلُ 
  َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ: بِِه



َركَْعةٌ ِمَن الصُّْبحِ سُِئلَ قََتاَدةُ َعْن َرُجلٍ، فَاَتْتُه : نا َهمَّاُم بن َيْحَيى، قَالَ: نا َعفَّانُ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٢٩٥
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َحتَّى طَلََعِت الشَّْمُس، فَقَالَ َحدَّثَنِي ِخالُس بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َراِفعٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َص

  َتاَدةَ، إِال َهمَّاٌملَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ، َعْن قَ". ُيَصلِّي إِلَْيَها أُخَْرى:"َوَسلََّم، قَالَ
نا شَرِيٌك، َعْن إِبَْراهِيَم بن جَرِيرٍ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ بن ُعَمَر بن : نا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٢٩٦

إِذَا قََضى َحاَجَتُه، أََتْيُتُه بَِماٍء، فََيْستَْنجِي بِِه، "َمكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َجرِيرٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
  َشرِيٌك: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي ُزْرَعةَ، إِال إِْبَراهِيُم بن جَرِيرٍ، َتفَرََّد بِِه". َيْمَسُح َيَدهُ بِاَألْرضِ

نا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، : الُْمَؤدُِّب، قَالَ نا َنْصرُ بن الَْحكَمِ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٢٩٧
َيأِْتي َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ َوإِنَّ الَْبِعَري الضَّابِطَةَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  "مََزادََتْينِ أََحبُّ إِلَى الرَُّجلِ ِممَّا َيْمِلُكَوالْ
إِنَّكُْم َستَفَْتُحونَ َمِديَنةَ ِهرَقْلَ، أَْو قَْيَصَر، وَتقَْتِسُمونَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِِه، قَالَ - ٢٩٨

لَْم ". يُخ أَنَّ الدَّجَّالَ قَْد َخلَفَُهْم ِفي أََهاِليهِْم، فَُيلْقُونَ َما َمَعُهْم، وََيْخُرُجونَ فَُيقَاِتلُونَأَْموالََها بِالتَِّرَسِة، وَُيْسِمُعُهمُ الصَّرِ
  َنصٌْر: َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، إِال إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، تَفَرََّد بِهِمَا

نا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمِ بن َبْهَدلَةَ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن : نا أَُبو َنْصرٍ التَّمَّاُر، قَالَ: َنا أَْحَمُد، قَالََحدَّثَ - ٢٩٩
اْخطُطْ ِلي ِفي دَارِي َمْسجًِدا  :أَبِي ُهَرْيرَةَ، أَنَّ َرُجال ِمَن األَْنَصارِ َعِمَي، فََبَعثَ إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َرُجلٌ ِمْنُهْم، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه ُألصَلَِّي ِفيِه، فََجاَء َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوقَِد اْجَتَمعَ إِلَْيِه قَْوُمُه، فََتَغيَّبَ 

أَلَْيَس قَْد َشهِدَ :"ذَكََرُه بَْعُض الْقَْومِ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَ"َما فََعلَ فُالنٌ؟:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
: لِ َبْدرٍ، فَقَالَفَلََعلَّ اللََّه اطَّلََع إِلَى أَْه:"نََعْم، وَلَِكنَُّه كَذَا َوكَذَا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالُوا"َبْدًرا؟

  اْعَملُوا َما ِشئُْتْم، فَقَْد غَفَْرُت لَكُْم
نا عِيَسى بن يُوُنَس، َعْن َعْوٍف اَألْعَرابِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِينَ، : نا ُمَعلَّلُ بن ُنفَْيلٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣٠٠

ِمْن قََتلَ َنفًْسا ُمَعاَهَدةً بَِغْيرِ َحقَِّها، لَْم يَُرْح رَاِئَحةَ الَْجنَِّة، :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْوٍف، إِال ِعيَسى". َوإِنَّ رِيَح الَْجنَِّة ُتوَجُد ِمْن َمِسَريِة ِمائَِة َعامٍ

نا مُوَسى بن أَْعَيَن، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن : نا ُمَعلَّلٌ، قَالَ: ثََنا أَْحَمُد، قَالََحدَّ - ٣٠١
: ا ِشَيًعا لَْسَت ِمنُْهْم ِفي َشْيٍء، قَالَإِنَّ الَِّذيَن فَاَرقُوا دِيَنُهْم َوكَاُنو:"أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ُمَعلَّلٌ: لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ، إِال ُموَسى، تَفَرََّد بِِه". ُهْم أَْهلُ الْبَِدعِ َواَألهَْواِء ِمْن َهِذِه اُألمَِّة
نا ُمَحمَُّد بن ِمْحَصنٍ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي : نا ُمَعلَّلُ بن ُنفَْيلٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣٠٢

احَْتجِمُوا ِلسَْبَع َعْشَرةَ ِمَن الشَّهْرِ، َوِتْسَع َعْشَرةَ، وَإِْحَدى :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، قَالَ
  ا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ لَهِيعَةَ، إِال ُمَحمَُّد بن ِمْحصَنٍلَْم َيْروِ َهذَ". َوِعْشرِيَن
نا ُمحَمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن أَبِي َعْبدِ الرَّحِيمِ، َعْن َزْيِد بن أَبِي : نا َمْخلَُد بن َماِلٍك، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣٠٣

ال َتُسبُّوا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَأُنَْيَسةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َع
دِيثَ لَْم َيْروِ َهذَا الَْح". ِصيفَُهأَْصحَابِي، فَوَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، لَْو أَْنفََق أََحدُكُْم ِمثْلَ أُُحٍد ذََهًبا َما َبلَغَ ُمدَّ أََحدِِهْم، َوال َن



ي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، إِال زَْيٌد، َورََواُه شُْعَبةُ، وَأَْصَحاُب اَألْعَمشِ، َعْن أَبِ
  َسِعيٍد

َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن : َوْهبٍ، قَالَنا َعْبُد اللَِّه بن : نا ُيوُنُس بن َعْبِد اَألْعلَى، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣٠٤
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َدرَّاجٍ أَبِي السَّْمحِ، َعْن أَبِي الَْهْيثَمِ، َوَعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُحَجْيرَةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّ

ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن ". ، ثُمَّ ال ُيَحدِّثُ بِِه، كَمَثَلِ الَِّذي َيكْنِزُ الْكَْنَز، فَال ُيْنِفُق ِمْنُهمَثَلُ الَِّذي َيَتَعلَُّم الِْعلَْم:"قَالَ
  اْبُن لَهِيعَةَ: أَبِي ُهَرْيَرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِه

يدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ، َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن نا يَزِ: نا أَُميَّةُ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣٠٥
النَّاُس َمَعادِنُ، ِخيَاُرُهْم ِفي الَْجاِهِليَِّة ِخيَاُرُهْم ِفي :"أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ا فَقُُهوااِإلْسالمِ، إِذَ
ال َتْبَدُءوُهْم بِالسَّالمِ، َوإِذَا لَِقيُتُموُهْم ِفي طَرِيقٍ، :"َوبِِه، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - ٣٠٦

  "فَاْضطَرُّوُهْم إِلَى أَْضَيِقهَا
َألنْ َيجِْلَس أََحُدكُْم َعلَى َجمَْرٍة، فَُتْحرَِق ِثَيابَُه، حَتَّى :"َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َوبِِه، قَالَ - ٣٠٧

  ُتفِْضَي إِلَيِْه، َخْيرٌ لَُه ِمْن أَنْ َيجِْلَس َعلَى قَْبرٍ
ُه ِقَرياطٌ، َوَمْن َصلَّى َعلَْيَها َمْن َصلَّى َعلَى جََناَزٍة فَلَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِِه، قَالَ - ٣٠٨

  "أَْصغَُرُهَما ِمثْلُ أََحٍد:"َوَما الِْقَرياطَاِن؟ قَالَ: ، ِقيلَ ألَبِي ُهَريَْرةَ"واتَّبََعَها حَتَّى ُتْدفََن فَلَُه ِقَرياطَاِن

لََيَتَصدَّقُ بِالثََّمَرِة ِمَن الْكَْسبِ الطِّيبِ، فََيَضُعَها ِفي  إِنَّ الْعَْبَد:"َوبِِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - ٣٠٩
كُْم فَلُوَُّه، حَتَّى َتكُونَ ِمثْلَ الْجََبلِ أَْو َحقَِّها، فََيقَْبلَُها اللَُّه َتبَاَرَك َوتََعالَى بَِيِمينِِه، ثُمَّ ال َيزَالُ يَُربِّيَها كَأَْحَسنِ َما ُيرَبِّي أََحُد

  أَكْثََر
  وَْيلٌ ِلَألْعقَابِ ِمَن النَّارِ:"َوبِِه، َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ٣١٠
ْيِه َيْوَم ال َيسُْتُر اللَُّه َعلَى َعْبٍد ِفي الدُّْنَيا، إِال سََتَر اللَُّه َعلَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِِه، قَالَ - ٣١١
  "الِْقَيامَِة
نا َحفُْص بن ِغيَاٍث، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن : نا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣١٢

أَْبَصَر َرُجال َيْدُعو بِإِْصَبَعْيهِ َجِميًعا، فََنهَاُه،  ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامٍ، إِال حَفٌْص". اْدعُ بِإَِحِدِهَما، بِالُْيمَْنى:"َوقَالَ
ن َعِليٍّ الُْجعِْفيُّ، َعْن زَاِئدَةَ، َعْن ِهَشامِ نا ُحَسْيُن ب: نا أَُبو َهمَّامٍ الَْولِيُد بن ُشَجاعٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣١٣

إِي : َيا َرسُولَ اللَِّه، ُنفِْضي إِلَى نَِساِئَنا ِفي الَْجنَِّة؟ فَقَالَ: قُلَْنا: بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيِث َعْن ِهَشامٍ، إِال ". فِْضي ِفي الَْغدَاِة الَْواِحَدِة إِلَى مِائَِة َعذَْراَءإِنَّ الرَُّجلَ لَُي"َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدهِ،

  زَاِئدَةُ

يَانِيِّ، نا َعْبُد الْعَزِيزِ بن الُْحَصْينِ، َعْن أَيُّوبَ السَّْخِت: نا َعِليُّ بن ُحْجرٍ الَْمرَْوزِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣١٤
تََوضَّئُوا ِممَّا غَيََّرِت :"قَالََعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َصْينِ، َوالَْحَسُن بن أَبِي َجْعفَرٍلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب، إِال َعْبُد الَْعزِيزِ بن الُْح". النَّاُر



نا َيزِيُد بن ُزَريْعٍ، َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي : نا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣١٥
َمْن كَبََّر ُدُبَر كُلِّ :"، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُعَبْيٍد، َعْن َعطَاِء بن َيزِيَد، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ

ُه ال َشرِيَك لَُه، لَُه الُْملْكُ َصالٍة ثَالثًا َوثَالِثَني، َوَسبَّحَ ثَالثًا وَثَالِثَني، َوَحِمَد ثَالثًا وَثَالثَِني، َوقَالَ ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَد
  رِلَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، َتَماَم الْمِائَِة، غُِفَرْت ذُُنوُبُه َولَْو كَاَنْت أَكْثََر ِمْن َزَبدِ الَْبْحَولَُه ا
اِفعٍ، َعْن أَبِي نا َعِليُّ بن ثَابٍِت، َعنِ الَْوازِعِ بن َن: نا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َناِفعٍ َدَرْخُت، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣١٦

قُلْ ُهَو اللَّهُ : إِنَّ ِلكُلِّ َشْيٍء نِْسَبةً، َوإِنَّ نِْسَبةَ اللَِّه:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َنافِعٍ: َهذَا اِإلْسَناِد، تَفَرََّد بِِهال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ إِال بِ". أََحٌد

نا الْقَاِسُم بن الْفَْضلِ الُْحدَّانِيُّ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن : نا ُسلَْيَمانُ بن النُّْعَمانِ الشَّْيبَانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣١٧
إِنَّ الُْمْؤِمَن إِذَا ُحِضَر، أََتْتُه الَْمالِئكَةُ :"ْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَقََساَمةَ بن ُزَهْيرٍ، َعْن أَبِي ُهَر

أَيَّتَُها النَّفْسُ  َيا: بَِحرِيَرٍة ِمْن ِمْسٍك، َوِمْن َضبَاِئَر الرَّْيَحاِن، وُتَسلُّ رُوُحُه كََما ُتَسلُ الشََّعَرةُ ِمَن الَْعجِنيِ، َوُيقَالُ
لَى ِعلِّيَِّني، َوإِنَّ الْكَاِفَر إِذَا الُْمطَْمِئنَّةُ، اخُْرجِي رَاِضَيةً مَْرِضيَّةً، مَْرِضيا عَْنِك، وطُوَِيْت َعلَْيِه الَْحرِيَرةُ، ثُمَّ َيْبَعثُ بَِها إِ

أَيَُّتَها النَّفُْس الْخَبِيثَةُ، اخُْرجِي َساِخطَةً : وُحُه انِْتَزاًعا َشدِيدًا، َوُيقَالُُحضَِر، أََتِت الَْمالِئكَةُ بِِمْسحٍ ِفيَها َجمَْرةٌ، فَُتنَْزُع ُر
يشًا، فَُيطَْوى َمْسخُوطًا َعلَْيِك إِلَى َهَواٍن َوَعذَابٍ، َوإِذَا َخَرَجْت ُروحُُه، َوُوِضَعْت َعلَى ِتلْكَ الَْجْمَرِة، فَإِنَّ لََها َنِش

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الْقَاِسمِ بن الْفَْضلِ، إِال ُسلَْيَمانُ بن النُّْعَماِن". وَُيذَْهُب بَِها إِلَى ِسجِّنيٍ َعلَْيَها الَْمْسُح،
بن زَْيٍد، َعْن أَبِي نا َعْبُد اللَِّه بن َجعْفَرٍ، َعْن ثَْورِ : نا أَُبو َمْعَمرٍ الْقَِطيِعيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُبَشيْرٍ، قَالَ - ٣١٨

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ ". ُبورِكَ ُألمَِّتي ِفي ُبكُورَِها:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْغَْيِث، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
  َعْن ثَْورٍ، إِال َعْبدُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ

نا َماِلُك بن أََنسٍ، َعْن ُسهَْيلِ بن : نا ُمَحمَُّد بن َجْعفَرٍ الَْوْركَانِيُّ، قَالَ: ن ُبَشْيرٍ الطََّياِلِسيُّ، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ ب - ٣١٩
ِمَن الَْعذَابِ، َيْمَنعُ  السَّفَُر ِقطَْعةٌ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا ". ُجوعَ إِلَى أَْهِلِهأََحَدكُْم َنْوَمُه ولَذَّتَُه، َوطََعاَمُه َوشََرابَُه، فَإِذَا قََضى أََحُدكُْم َنْهَمَتُه ِمْن َسفَرِِه، فَلُْيسْرِعِ الرُّ
فَرٍ الَْورْكَانِيُّ، َوُمحَمَُّد بن َخاِلِد بن َعثَْمةَ، َوَروَاُه أَْصَحاُب َماِلٍك، الَْحِديثَ َعْن َماِلٍك، َعْن ُسهَْيلٍ، إِال ُمحَمَُّد بن َجْع

ْضرِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن َماِلٍك، َعْن ُسَميٍّ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َوَرَواُه َعِتيُق بن َيْعقُوَب الزُّبَْيرِيُّ، َعْن َماِلٍك، َعْن أَبِي النَّ
  بن الَْجرَّاحِ، َعْن َماِلٍك، َعْن َربِيَعةَ بن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن َعاِئشَةَ َوَرَواهُ َروَّاُد

نا َعْبُد الَْمِلِك بن َعْبدِ : نا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمَِّد بن َعْرَعَرةَ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ - ٣٢٠
قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : نا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي الَْجحَّاِف، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ: َمنِ الذَِّمارِيُّ، قَالَالرَّْح

لََها أَْهلُهَا، َيفْتَرَِساِن وَيأْكُالِن بِأَسَْرَع ِفيَها َما ذِئَْباِن َضارَِياِن جَاِئَعاِن، َباَتا ِفي َزرِيَبِة غََنمٍ أَغْفَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ، إِال َعْبُد الَْمِلِك الذِّمَارِيُّ". فََساًدا ِمْن ُحبِّ الَْمالِ َوالشََّرِف ِفي ِدينِ الَْمْرِء الُْمْسِلمِ

نا قََزَعةُ بن ُسوَْيٍد، َعْن َعْمرِو : نا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: لُْحلَْوانِيُّ، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى ا - ٣٢١
". ًنا َدَخلَ الَْجنَّةَال إِلَهَ إِال اللَُّه ُموِق: َمْن قَالَ:"قَالَ َرُسولَ اللٌَّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ِدينَارٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  الْقَوَارِيرِيُّ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، إِال قَْزَعةُ بن ُسوَْيٍد، َتفَرََّد بِِه
َوِد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن نا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َمْنُصورِ بن أَبِي اَألْس: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ - ٣٢٢



كُلُّ اْبنِ آَدَم َيْبلَى، إِال َعْجُب الذََّنبِ، َوِفيهِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
  يثَ َعْن َمْنُصورِ بن أَبِي اَألْسَوِد، إِال سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِد". ُيَركَُّب الَْخلُْق َيْوَم الِْقَياَمِة

نا أَُبو أَُميَّةَ بن َيْعلَى الطَّاِئِفيُّ، َعْن : نا الْفَْيُض بن وَِثيقٍ الثَّقَِفيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ - ٣٢٣
قَاَم َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الْمِْنَبرِ، وَبَِيِدِه ِكتَاٌب، : بُرِيُّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالََسِعيِد بن أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْ

، فَقَاَم "انُ بن أَبِي الَْعاصُِألْعِطَينَّ َهذَا الْكَِتاَب َرُجال ُيِحبُّ اللََّه َوَرسُولَُه، وَُيِحبُُّه اللَُّه َوَرسُولُُه، قُْم َيا ُعثَْم:"فَقَالَ
الْفَْيُض بن : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الَْمقُْبرِيِّ، إِال أَُبو أَُميَّةَ بن َيْعلَى، تَفَرََّد بِِه. ُعثَْمانُ بن أَبِي الَْعاصِ، فََدفََعُه إِلَْيِه

  َوِثيقٍ

نا أَُبو أَُميَّةَ بن َيْعلَى، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي : نا الْفَْيُض بن وَِثيقٍ، قَالَ: قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، - ٣٢٤
إِذَا اْشتََرْيَت نَْعال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَعْمرِو بن ُجْدَعانَ: َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

الْفَْيُض بن : لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسعِيٍد الَْمقْبُرِيِّ، إِال أَُبو أَُميَّةَ، تَفَرََّد بِِه". َتجِْدَها، َوإِذَا اشَْتَرْيتَ ثَْوًبا فاْسَتجِْدُهفاْس
  َوِثيقٍ
نا َعْبدُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ : ةَ النَّْيَسابُورِيُّ، قَالَنا ُمحَمَُّد بن ُمَعاوَِي: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ - ٣٢٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : الَْمْخَرِميُّ، َعْن ُعثَْمانَ بن ُمَحمٍَّد اَألْخَنِسيِّ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعثَْمانَ بن ُمَحمٍَّد، إِال عَْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ". قِ وَالَْمْغرِبِ ِقْبلَةٌَما َبْيَن الَْمشْرِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم

يبِ بن نا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد الصََّمِد بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ الَْخِص: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ - ٣٢٦
َم ُسوَء الِْحفِْظ، َجْحَدرٍ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنَّ َرُجال َشكَا إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  َخصِيُب بن َجْحَدرٍلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي َصاِلحٍ، إِال الْ". اْسَتِعْن بَِيمِينَِك َعلَى َحفِْظَك:"فَقَالَ

نا أََنُس بن ِعيَاضٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه : نا إِْبَراهِيُم بن َحْمَزةَ الزَُّبيْرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ - ٣٢٧
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : جُْنَدِعيِّ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَْحَمنِ الْبن َعْبِد الْعَزِيزِ اللَّيِْثيِّ، َعْن َعْمرِو بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّ

لَ ِفي ثَوْبِي، ثُمَّ اْبُسطْ ثَوَْبَك، فََبَسطْتُُه، فََحدَّثَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعامَّةَ النَّهَارِ، ثُمَّ تَفَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لَْم َيْروِ َعْمُرو بن َعْبِد اللَِّه الُْجْندَِعيُّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َحِديثًا غَْيرَ ". ثَوْبِي إِلَى بَطْنِي، فََما َنِسيُت شَْيئًا َبْعُد َضَمْمُت

  عَْبُد اللَِّه بن َعْبِد الْعَزِيزِ: َهذَا، َوتَفَرََّد بِِه
نا إِْسَماعِيلُ بن قَْيسٍ، َعْن : نا أَْحَمُد بن َعْبِد الصََّمدِ اَألْنصَارِيُّ، قَالَ: انِيُّ، قَالََحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْو - ٣٢٨

إِذَا طَلََع :"َم، قَالََيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد، إِال إِْسَماِعيلُ بن قَْيسٍ، َتفَرََّد ". ْجُر، فَال َصالةَ إِال َركْعََتيِ الْفَجْرِالْفَ
  أَْحَمُد بن َعْبِد الصََّمِد: بِهَِما

َحدَّثَنِي : نا َزْيُد بن الُْحَبابِ، قَالَ: بن َعِليِّ الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ نا الَْحَسُن: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ - ٣٢٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ُعَمُر بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َخثَْعمٍ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

لَْم ". َرةَ َسنَةًَمْن َصلَّى َبْعَد الَْمْغرِبِ ِستَّ َركْعَاٍت، لَْم يََتكَلَّْم بَْيَنُهنَّ بَِشْيٍء، ُعِدلَْن لَُه ِعَباَدةَ اثَْنَتْي َعْش:"لََّماللَُّه َعلَْيِه َوَس
  ُد بن الُْحَبابَِزْي: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، إِال ُعَمُر بن َعْبِد اللَِّه، َتفَرَّدَ بِِه

نا : نا عَْبُد اللَِّه بن ُسلَْيمٍ، قَالَ: نا َعْمُرو بن ُمَحمٍَّد النَّاِقُد، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ - ٣٣٠



قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : بِي ُهَريَْرةَ، قَالَرِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن َعِقيلِ بن َخاِلٍد، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَ
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ، إِال ". ال َواللَِّه، َوَبلَى وَاللَِّه: إِنَّ ِلكُلِّ َشْيٍء قَُماَمةً، وقَُماَمةُ الَْمْسجِِد:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  رِْشِديُنَعِقيلٌ، َوال َعْن َعِقيلٍ، إِال 

نا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الدََّراَوْرِديِّ، َعْن : نا َعِتيُق بن َيْعقُوَب الزَُّبْيرِيُّ قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ - ٣٣١
إِذَا َتَوضَّأَ أََحُدكُْم لِلصَّالِة، :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، إِال الدََّراَوْرِديُّ، ". فَال ُيشَبِّْك َبْيَن أَصَابِِعِه
  َعْجالنَ، َعْن َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن كَْعبِ بن ُعْجَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَرَواُه النَّاُس، َعنِ اْبنِ 

، َعْن نا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ: نا َعِتيُق بن َيْعقُوَب، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ - ٣٣٢
َيْشَرُب ِفي ثَالثَِة أَْنفَاسٍ، إِذَا "ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ َعْجالنَ، ". بِِه ثَالثَ مَرَّاٍت أَدَْنى اِإلَناَء إِلَى ِفيِه َسمَّى اللََّه، فَإِذَا أَخََّرُه َحِمَد اللََّه، َيفَْعلُ
  َعِتيُق بن َيْعقُوَب: إِال الدََّراَوْرِديُّ، َتفَرََّد بِِه

يُم بن قَُداَمةَ، َعْن أَبِي نا إِبَْراِه: نا َعِتيُق بن َيْعقُوَب الزَُّبْيرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ - ٣٣٣
ُيقَلِّمُ أَظْفَاَرُه، ويَقُصُّ شَارَِبُه َيْوَم الُْجُمَعِة، "َعْبِد اللَِّه اَألغَرِّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ

  قَْبلَ أَنْ َيرُوَح إِلَى الصَّالِة

نا إِبَْراِهيمُ بن قَُداَمةَ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَّهِ : نا َعِتيُق بن َيْعقُوَب، قَالَ: ْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، قَالََحدَّثََنا أَ - ٣٣٤
ِذيَن يََتَخلَّلُونَ إِلَى الَْمَساجِِد ِفي إِنَّ اللََّه لَُيِضيُء ِللَّ:"اَألغَرِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  الظُّلْمِ بنورٍ َساِطعٍ َيْوَم الِْقَيامَِة
نا إِبَْراِهيمُ بن قَُداَمةَ، َعْن أَبِي َعْبِد اللَّهِ : نا َعِتيُق بن َيْعقُوَب، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ - ٣٣٥

ال :"، قَالَي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َجاَءُهمُ الَْمطَُر، فََسالَتِ الَْميَازِيُباَألغَرِّ، َعْن أَبِ
  َعِتيٌق: اَمةَ، َتفَرََّد بَِهالَْم َيْروِ َهِذِه اَألحَاِديثَ َعنِ اَألغَرِّ، إِال إِبَْراهِيُم بن قَُد. الَْجْدُب: ، أَيِ"َمْحلَ َعلَْيكُُم الَْعاَم

نا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الُْمَؤمَّلِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ - ٣٣٦
لَْم َيْروِ َهذَا ". َيا أََبا ُهرَْيَرةَ، أََوِلْم َولَْو بِشَاٍة:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّ: أَبِي ذُبَابٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ذُبَابٍ، إِال َعْبُد اللَِّه بن الُْمَؤمَّلِ

نا َعْمُرو بن أَبِي : نا ُسلَْيَمانُ بن أَبِي َهوْذَةَ، قَالَ: انِيُّ، قَالَنا الُْحَسْيُن بن إِْدرِيسَ الُْحلَْو: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣٣٧
قَالَ َرسُولُ : ةَ، قَالَقَْيسٍ، َعْن إِبَْراِهيَم بن أَبِي الُْمهَاجِرِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ذُبَابٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْر

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ". ال َيْدُخلُ َولَُد الزَِّنا الَْجنَّةَ، َوال َشْيٌء ِمْن َنْسِلِه إِلَى َسْبَعِة آَباٍء:"ِه َوَسلََّماللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  إِبَْراهِيَم، إِال َعْمرٌو

ِه بن ُعَمَر، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، نا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَّ: نا َعِتيٌق، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣٣٨
إِذَا اْشَتكَى َعْبِدي، : قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:"َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  َعِتيٌق: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الَْمقُْبرِيِّ، إِال َعْبدُ الرَّْحَمنِ، َتفَرَّدَ بِِه". ٍث، فَقَْد َشكَانِيفَأَظَْهَر الْمََرَض ِمْن قَْبلِ ثَال
لََم، نا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن إِْسَحاقَ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َداُوَد بن قَْيسٍ، َعْن زَْيِد بن أَْس: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣٣٩



َمْن أَْنظََر ُمْعسًِرا أَْو َوَضَع َعْنُه، أَظَلَّهُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
  إِْسَحاُق بن ُسلَْيَمانَ: ُد، َتفَرَّدَ بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ، إِال َداُو". اللَُّه ِفي ِظلِّ َعْرِشهِ َيْوَم الْقَِياَمِة

نا َسِعيٌد، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ الْمَاجُِشوِن، َعْن ُسَميٍّ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي : حدثنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣٤٠
الُْعْمَرةُ إِلَى الُْعمَْرِة كَفَّاَرةٌ ِلَما َبْيَنُهمَا، َوالَْحجُّ الَْمْبُرورُ لَْيسَ لَُه :"لََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: ُهَرْيرَةَ، قَالَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ، إِال َسعِيٌد". َجَزاٌء إِال الَْجنَّةُ
نا أَُبو كَِثريٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ : َعْن أَيُّوَب بن ُعْتَبةَ، قَالَنا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، : َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣٤١

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي كَِثريِ بن َيزِيَد، َعْن َعْبِد ". الَْبيَِّعاِن بِالِْخَيارِ َما لَْم َيتَفَرَّقَا:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  الرَّْحَمنِ، إِال أَيُّوُب

نا َسِعيٌد، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َداُوَد الَْيَماِميِّ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن : َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣٤٢
الثٌ َمْن كُنَّ ِفيِه َحاَسَبُه اللَُّه ِحسَاًبا َيِسريًا، َوأَْدَخلَُه ثَ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا ". َتِصلُ َمْن قَطََعَك، َوُتْعِطي َمْن َحرََمَك، َوَتْعفُو َعمَّْن ظَلََمَك:"َما ُهنَّ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: ، قُلُْت"الَْجنَّةَ
  ُسلَْيَمانُالَْحِديثَ َعْن َيحَْيى، إِال 

نا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَيُّوَب بن َجابِرٍ، َعْن ُمْسِلمٍ اَألْعَورِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن قَْيسِ بن : َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣٤٣
َتَغشَّى النُّوُر السََّماَء، وَالظَّْهرَ إِذَا زَالَتِ ُيَصلِّي الصُّْبحَ إِذَا "كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: السَّاِئبِ، قَالَ

ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن ". الشَّْمُس، وَالَْعْصَر َوالشَّْمُس َبْيَضاُء نَِقيَّةٌ، َوالْمَْغرَِب إِذَا أَفْطََر الصَّاِئُم، َويَُؤخُِّر الِْعَشاَء
  أَيُّوُب: ِهقَْيسٍ إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِ

نا َحفُْص بن ِغيَاٍث، َعْن أَبِي مَاِلٍك اَألْشجَِعيِّ، : نا َحفُْص بن َعْبدِ اللَِّه الُْحلْوَانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣٤٤
: فَقَالُوا"َمْن صَاِحُب َهذَا الْقَْبرِ؟:"بِقَْبرٍ، فَقَالَ َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي مَاِلٍك، إِال حَفُْص بن ِغَياٍث، ". َركَْعَتانِ أََحبُّ إِلَى َهذَا ِمْن َبِقيَِّة ُدْنَياكُْم:"فُالنٌ، فَقَالَ
  َحفُْص بن َعْبدِ اللَِّه: َتفَرََّد بِِه
قَالَ : نا َسِعيٌد، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣٤٥

ُسوُم أََحُدكُْم َعلَى َسْومِ أَِخيِه، َوال ال تََباغَُضوا، َوال َتحَاَسدُوا، َوال َتدَاَبرُوا، َوال َي:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لَمْ َيْروِ َهذَا ". ْخِتَهاَيبِيُع ُمهَاجٌِر َألعَْرابِيٍّ، َدُعوا النَّاسَ َيْرُزُق اللَُّه َبْعضَُهْم ِمْن َبْعضٍ، َوال َتْشَترِطُ اْمَرأَةٌ طَالَق أُ

  الَْحِديثَ َعْن َعاِصمٍ، إِال أَُبو َبكْرٍ

لَمَّا ُتوُفَِّي : الَْن إِْبَراهِيَم بن ُمرَّةَ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قََوبِِه، َع - ٣٤٦
َيا أََبا َبكْرٍ، كَْيَف : َربِ، قَالَ ُعَمُرَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، وَاسُْتْخِلَف أَُبو َبكْرٍ، َوكَفََر َمْن كَفََر ِمَن الَْع

ال إِلََه إِال اللَُّه، فََمْن : أُِمْرتُ أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس حَتَّى َيقُولُوا:"ُتقَاِتلُ النَّاَس، َوقَْد قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُألقَاِتلَنَّ َمْن فَرََّق َبْيَن : ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ"مِنِّي َمالَُه َوَنفَْسُه إِال بَِحقِِّه، َوِحَساُبُه َعلَى اللَِّه؟ ال إِلََه إِال اللَُّه، فَقَْد َعَصَم: قَالَ

َسلََّم لَقَاَتلْتُُهْم َعلَى َمْنِعَها،  َوالصَّالِة َوالزَّكَاِة، وَاللَِّه لَْو َمَنُعونِي َعَناقًا كَانُوا ُيَؤدُّوَنَها إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه
لَْم َيْروِ َهذَا َهذَْينِ . فََواللَِّه َما ُهَو إِال أَنْ َرأَْيتُ اللََّه شََرَح َصْدرَ أَبِي َبكْرٍ ِللِْقَتالِ، فََعَرفُْت أَنَُّه الَْحقُّ: قَالَ ُعَمُر

  الَْحِديثَْينِ َعْن إِبَْراِهيَم، إِال َصَدقَةُ



نا َصَدقَةُ، َعْن َخارَِجةَ بن ُمْصَعبٍ، َعنِ الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن : نا َعْمٌرو، قَالَ: دَّثََنا أَْحَمُد، قَالََح - ٣٤٧
يَّ اللَِّه، إِنَّ ِلي قََراَبةً أَِصلُُهمْ َيا َنبِ: أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّ َرُجال أََتاُه، فَقَالَ

  فَال َيزَالُ َمَعَك ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ظَهٌِري َعلَْيهِْم: إِنْ كَانَ كََما َتقُولُ:"َوَيقْطَُعونِي، وَأُْحِسُن إِلَْيهِْم َوُيسِيئُونَ إِلَيَّ، فَقَالَ

طُُهورُ إَِناِء أََحدِكُْم إِذَا َولَغَ ِفيِه الْكَلُْب، أَنْ :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََوبِِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنَّ َرُسولَ  - ٣٤٨
  َيْغِسلَُه َسْبَع مَرَّاتٍ أَوَّلَُها بِالتُّرَابِ

إِذَا ثُوَِّب بِالصَّالِة، فَال يَأِْتَها أََحُدكُْم َيْسَعى، ":قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ - ٣٤٩
  "َولَْيأِْتَها َوَعلَْيِه السَِّكيَنةُ َوالَْوقَاُر، فَلُْيَصلِّ َما أَْدَرَك، َولْيَقْضِ َما َسَبقَُه

َمْن َنِسَي فَأَكَلَ أَْو شَرَِب َوُهَو صَاِئٌم فَلُْيِتمَّ :"قَالَ َوبِِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ٣٥٠
  ِصَياَمُه، فَإِنََّما ُهَو اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَطَْعُمُه َوَسقَاُه

أَْمثَاِلَها، وَالصَّْوُم ِلي وَأََنا الَْحَسَنةُ بَِعْشرِ : َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:"َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ٣٥١
  أَجْزِي بِِه، وَلَُخلُوُف فَمِ الصَّاِئمِ أُطَيُِّب عِْنَد اللَِّه ِمْن رِيحِ الِْمْسِك

أََحدَكُْم إِذَا أََشاَر إِلَى إِنَّ الَْمالِئكَةَ َتلَْعُن "قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ،: َوبِِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ - ٣٥٢
  أَِخيِه بَِحدِيَدٍة، َوإِنْ كَانَ أَخَاُه َألبِيِه َوأُمِِّه

ال َتلَقَّْوا الَْجلََب، فََمْن َتلَقَّاُه، فَاْشَتَرى ِمْنهُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ - ٣٥٣
  ، فََصاِحُبهُ بِالِْخيَارِ إِذَا أََتى السُّوَقَشْيئًا

إِذَا َتقَاَربَ الزََّمانُ لَْم َتكَدْ ُرْؤَيا الُْمْؤِمنِ َتكِْذُب، :"َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ٣٥٤
َيا الُْمْؤِمنِ ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوأَْرَبِعَني ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَِّة، َوالرُّْؤَيا الصَّاِلَحةُ ُبْشَرى ِمَن َوأَْصَدقُُهمْ ُرْؤَيا أَْصَدقُُهْم َحدِيثًا، َورُْؤ

  "ثْ بِِهُه فَال ُيَحدِّاللَِّه، وَالرُّؤَْيا ُيَحدِّثُ بَِها الرَُّجلُ َنفَْسُه، َواالحِْتالُم ِمَن الشَّْيطَاِن، فَإِذَا َرأَى أََحدُكُْم َما َيكَْر
إِنَّ إِبَْراهِيَم لَمْ َيكِْذْب غَْيَر ثَالِث كَِذبَاٍت، ِثْنَتاِن ِفي ذَاتِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِِه، قَالَ - ٣٥٥
َمْن : أَْرضٍ بَِها َجبَّاٌر ِمَن الَْجَبابَِرِة، َوَمَعُه سَاَرةُ فَأَْرَسلَ إِلَيِْهَبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا َوَمرَّ بِ: إِنِّي َسِقيٌم، َوقَْولُُه: قَْولُُه: اللَِّه

  ِهَي أُخِْتي، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه أَِن اْبَعثْ إِلَيَّ بِهَا: َهِذِه الْمَْرأَةُ مِْنَك؟ قَالَ
ْعَرجِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَْخبََرنِي ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اَأل: َوبِِه، نا ُزَهيٌْر، قَالَ - ٣٥٦

  ال ُتْنكَُح الَْمْرأَةُ َعلَى َعمَِّتَها َوال َعلَى خَالَِتهَا:"َوَسلََّم، قَالَ
ْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَحدَّثََنا ُزَهْيُر بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي هَُر - ٣٥٧

  ال ُتْنكَُح الَْمْرأَةُ َعلَى َعمَِّتَها َوال َعلَى خَالَِتهَا:"َوَسلََّم، قَالَ
  ْن أَْحَصاَها َدَخلَ الَْجنَّةَإِنَّ ِللَِّه ِتْسَعةً وَِتْسِعَني اْسمًا، َم:"َوبِِه، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - ٣٥٨

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َوبِِه، نا ُزَهْيُر بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ - ٣٥٩
  َوَعلَْيِه السَّكِيَنةُ، فََما أَْدرَكُْتْم فََصلُّوا، َوَما فَاَتكُْم فَأَِتمُّوا إِذَا َجاَء أََحُدكُْم إِلَى الصَّالِة، فَلَْيأِْت:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  لََعَن الْمَْرأَةَ َتلَْبُس لِْبَسةَ الرَُّجلِ، وَالرَُّجلُ َيلَْبُس لِْبَسةَ الْمَْرأَِة"َوبِِه، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ٣٦٠
َوبِِه نا ". َمْن غَسَّلَ َميًِّتا فَلَْيْغَتِسلْ، َوَمْن َحْملَُه فَلَْيَتَوضَّأْ:"، َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََوبِِه - ٣٦١

  ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، الَْحدِيثَُزَهْيُر بن ُمحَمٍَّد، َعنِ الَْعالِء، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ



َصلَّى اللَّهُ  َوبِِه، نا ُزَهيٌْر، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ، َعنِ الْحَارِثِ بن َمْخلٍَد، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه - ٣٦٢
  لِ َيأِْتي امَْرأََتُه ِفي ُدُبرِهَاال َيْنظُُر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَى الرَُّج:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

نا َصَدقَةُ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي : نا َعْمٌرو، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣٦٣
َجَعلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الرَّْحَمةَ ِمائَةَ ُجْزٍء، فَأَْمَسَك ِعْنَدهُ :"لََّم َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: ُهَرْيرَةَ، قَالَ

َتْرفََع الْفََرُس َحاِفَرَها  ِتْسَعةً وَِتْسِعَني ُجْزءًا، َوأَْنَزلَ ِفي اَألْرضِ ُجْزًءا وَاِحًدا، فَِمْن ذَِلَك الُْجْزِء َيَترَاَحمُ الَْخلُْق، حَتَّى
  ِدَها َخْشَيةَ أَنْ ُتِصيبَُهَعْن َولَ

نا فُضَْيلٌ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن َصفَْوانَ، َعْن َسِعيدِ بن : نا أَْحَمدُ بن َحاِتمٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٣٦٤
َمْن أََحبَّ األَْنصَاَر، فَبُِحبِّي أََحبَُّهْم، َوَمْن :"َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
  "أَبَْغَض اَألْنصَاَر فَبُِبْغِضي أَْبَغضَُهْم

َد الرَّْحَمنِ قََرأُْت َعلَى َمْعِقلِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، أَنَّ َعْب: قَالَ، نا أَُبو َجْعفَرٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٦٥
ال َيَتكَنَّى :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: قَالَ، بن أَبِي َعْمَرةَ، أَخَْبَرُه، َعْن َعمِِّه، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ 

  أََحُدكُْم بِكُْنيَِتي
، نا ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ : قَالَ، نا َبكَّاُر بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيَدةَ الرََّبِذيُّ : قَالَ، نا أَُبو َجْعفَرٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٦٦
قَالَ : ي هَُرْيَرةَ، قَالَأَْخَبرَنِي أَيُّوُب بن َخاِلِد بن َصفَْوانَ اَألْنصَارِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َراِفعٍ َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أَبِ: قَالَ
الَْيْوُم الَْمْوُعوُد َيْوُم الِْقَياَمِة، َوالَْمْشُهوُد َيْوُم َعَرفَةَ، َوالشَّاِهدُ َيْوُم الُْجُمَعِة، َما :"ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرُس

ال ُيَردُّ ِفيَها ُمْسِلٌم َيْدُعو اللََّه بَِخْيرٍ إِال  طَلََعِت الشَّْمُس، َوال غَرََبْت َعلَى َيْومٍ أَفَْضلَ ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة، َوِفيِه َساَعةٌ
: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َراِفعٍ إِال أَيُّوُب، َتفَرََّد بِِه"اسَْتجَاَب لَُه، َوال َيْستَِعيذُُه ِمْن َشْيٍء إِال أََعاذَُه اللَُّه

  ُموَسى

نا أَُبو الدَّْهَماِء الَْبصْرِيُّ شَْيُخ ِصْدقٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن : قَالَ، نا أَُبو َجْعفَرٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٦٧
ِصلَةُ الرَِّحمِ، َوإِنَّ  إِنَّ أَْعَجلَ الطَّاَعِة ثََواًبا:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ 

أَْعَجلَ الَْمْعِصَيِة ُعقُوَبةً الْبَْغيُ  أَْهلَ الْبَْيِت لََيكُوُنونَ فُجَّارًا، فََتْنُمو أَْموَالُُهْم، َوَيكْثُُر َعَددُُهْم إِذَا َوَصلُوا أَْرَحامَُهْم، َوإِنَّ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن "ُتِقلُّ ِفي الرَِّحمِ، َوَتذَُر الدَِّياَر َبالِقَعَوالِْخيَاَنةُ، وَالَْيِمُني الَْغمُوُس ُتذِْهُب الَْمالَ، َو

  النُّفَْيِليُّ: َعْمرٍو إِال أَُبو الدَّْهَماِء، َتفَرََّد بِِه
نا اَألْعَمُش، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ : قَالَ ،نا ُزَهْيٌر : قَالَ، نا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَيِْليُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٦٨

، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ "إِذَا لَبِسُْتْم، وَإِذَا تََوضَّأُْتْم، فَاْبَدُءوا بَِمَيامِنِكُْم:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، 
  يٌْرَعنِ اَألْعَمشِ إِال زَُه

َحدَّثَنِي إِْدرِيُس بن يَزِيدَ : قَالَ، نا ِعكْرَِمةُ بن إِبَْراِهيمَ اَألْزِديُّ : قَالَ، نا أَُبو َجْعفَرٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٦٩
َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعِليٌّ َمْوالُه، :"َيقُولُ، َسلََّم اَألوِْديُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  النُّفَْيِليُّ أَبِي هَُرْيرَةَ: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْدرِيسَ إِال ِعكْرِمَةُ، َتفَرَّدَ بِِه"اللَُّهمَّ َوالِ َمْن َواالُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه

نا َعْبُد الرَّزَّاقِ : قَالَ، نا ُمَحمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ : قَالَ، طَْيرٍ الرَّمِْليُّ الْقَاِضي َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُم - ٣٧٠
ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرسُولُ اللَّ: أََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي َمْعَشرٍ، َعْن َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ: قَالَ



، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال َعْبدُ "ال ُتَردُّ َدْعَوةُ الَْمظْلُومِ َوإِنْ كَانَ فَاجًِرا، فُُجوُرُه َعلَى َنفِْسِه:"َوَسلََّم
  الرَّزَّاقِ، تَفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي السَّرِيِّ

نا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َهمَّامِ بن ُمَنبٍِّه، : قَالَ، َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٧١
لََّم ال َيأْكُلُ إِال ِمْن كَْسبِ كَانَ َداُوُد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  "ُمَحمٌَّد: ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ األَْوَزاِعيِّ إِال الَْوِليُد، َتفَرََّد بِِه"َيِدِه
، َعْن ِعكْرَِمةَ َمْولَى اْبنِ َحدَّثَنِي زَِياٌد، َعْن ُعْتَبةَ الْكُوِفيِّ: قَالَ، نا أَبِي : قَالَ، نا َخاِلٌد : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٧٢

إِذَا َوَجدَ أََحُدكُُم الْقَْملَةَ ِفي الَْمْسجِِد فَلَْيْدفِْنَها، :"قَالَ، َعبَّاسٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  اْبُنُه َعنُْه: نِ َعْن زَِياٍد إِال يُوُسُف، َتفَرََّد بِهَِما، لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْي"أَْو ِلُيِمطَْها َعْنُه

نا إِْسَماعِيلُ بن أَُميَّةَ، َعْن ُمَحمَّدِ : نا الْفَْضلُ بن الَْعالِء قَالَ: قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن ُصْدَرانَ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٧٣
السَّاِعي َعلَى اَألْرَملَِة وَالِْمْسِكنيِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ةَ قَالَبن قَْيسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْر

للََّه َعزَّ َوَجلَّ، أََنا َوُهوَ ِه، إِذَا اتَّقَى اكَالُْمَجاِهِد ِفي سَبِيلِ اللَِّه، أَْو كَالْقَاِئمِ لَْيلَُه، الصَّاِئمِ َنهَاَرُه، َوكَاِفلُ الَْيِتيمِ لَُه أَْو ِلغَْيرِ
  إِْصَبَعْيِه السَّبَّاَبةَ وَالُْوسْطَى، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن إِْسَماِعيلَ إِال الْفَْضلُ: يَْعنِي"ِفي الَْجنَِّة كَهَاَتْينِ

نا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ اللَِّه الَْعْرزَِميُّ، : قَالَ، الَْحنَِفيُّ  نا أَُبو َبكْرٍ: قَالَ، نا أَْزَهُر بن َجمِيلٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٧٤
الَْحجَّةِ الَْمْبرُوَرةُ لَْيسَ :"قَالَ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  أَْزهَُر: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِسَماٍك إِال الَْعْرزَِميُّ، َوال َعنِ الْعَْرَزِميِّ إِال أَُبو َبكْرٍ، َتفَرََّد بِِه"ةُلََها جََزاٌء إِال الَْجنَّ
نِ الَْحجَّاجِ بن أَرْطَاةَ، نا َيْحَيى بن سَِعيٍد اُألَموِيُّ، َع: قَالَ، نا َعمَّاُر بن خَاِلدِ الَْواسِِطيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٧٥

ُصومُوا ِلرُْؤَيِتِه، َوأَفِْطرُوا ِلرُْؤَيِتِه، فَإِنْ غُمَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 
  ْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َحجَّاجٍ إِال َيحَْيى، لَْم َي"َعلَْيكُُم الشَّْهُر فَكَمِّلُوا الِْعدَّةَ ثَالثَِني

نا َعْبُد الُْمْؤِمنِ بن َعْبِد اللَِّه الَْعْبِسيُّ الْكُوِفيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن حَْربٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٧٦
، "َنفَقَةُ الرَُّجلِ َعلَى ِعيَاِلِه َصَدقَةٌ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الََعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الُْمْؤِمنِ إِال ُمَحمٌَّد
: قَالَ، ا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي الْحََواجِبِ الْكُوِفيُّ ن: قَالَ، نا أَُبو حَاِتمٍ السِّجِْستَانِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٧٧

َوالرِّجَْز، َوكَذَِلكَ : قََرأْتُ الْقُْرآنَ َعلَى َيحَْيى بن َوثَّابٍ، ثَالِثَني ُمرَّةً كُلُّ ذَِلَك أَقْرَأُ:"كُْنُت آِخذًا بَِيِد اَألْعَمشِ، فَقَالَ
َواْبُن َمْسعُوٍد َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، لَْم َيْروِ َهذَا ، لْقََمةُ َعلَى اْبنِ َمْسُعوٍد قََرأَ َيْحَيى َعلَى َعلْقََمةَ، وَع

  الَْحِديثَ َعنِ اَألْعَمشِ إِال اْبُن أَبِي الْحََواجِبِ
َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِبَْراِهيَم، َعْن أَبِيِه، َعنِ الَْعالِء بن  نا عَْبُد اللَِّه بن: قَالَ، نا إِْسحَاُق : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٧٨

لَمَّا َوجََّه َوجََّه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجْعفََر بن أَبِي طَاِلبٍ : قَالَ، َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 
اللَُّهمَّ الطُْف ِلي ِفي تَْيِسريِ كُلِّ َعِسريٍ، فَإِنَّ تَْيِسَري كُلِّ َعِسريٍ َعلَْيكَ َيِسريٌ، :"عَُه، َوَزوََّدُه َهِذِه الْكَِلَماِتإِلَى الْحََبَشِة، َشيَّ

  "َوأَسْأَلَُك الُْيْسَر وَالُْمَعافَاةَ ِفي الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة

أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َباَهى َمالِئكََتُه بَِعبِيِدِه َعِشيَّةَ َعَرفَةَ َعامَّةً، :"َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه: َوبِِه - ٣٧٩
  اْبنُُه: ، لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعنِ الَْعالِء إِال َعْبُد الرَّْحَمنِ، َتفَرََّد بِهِمَا"َوَباَهى بُِعَمرَ بن الَْخطَّابِ خَاصَّةً



قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : نا ِهَشاُم بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ: َوبِِه - ٣٨٠
  َتَسمَّْوا بِاسِْمي َوال َتكُنوا بِكُْنَيِتي:"َوَسلََّم
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، ن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد ب: َوبِِه - ٣٨١
  التَّْسبِيُح ِللرِّجَالِ، وَالتَّصِْفيُق ِللنَِّساِء:"َوَسلََّم
، نا َجدِّي ُعَبْيدُ بن َعِقيلٍ : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيِد بن َعِقيلٍ الُْمقْرُِئ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٨٢
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : نا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ: قَالَ

َساِن َيَتَحدَّثَاِن، كَاشِفَاِن َعْن َعْوَرِتهَِما، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْمقُُت َعلَى ال َيخُْرُج اثَْناِن إِلَى الْغَاِئِط، َيْجِل:"َعلَْيِه َوَسلََّم
يُّ ، َورََواُه ُسفَْيانُ الثَّْورِ"، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِعكْرَِمةَ، َعْن َيْحَيى، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ إِال ُعَبْيٌد"ذَِلَك
  َعْن ِعكْرَِمةَ بن َعمَّارٍ، َعْن ِعَياضِ بن ِهاللٍ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ: وغَْيُرُه

 قَالَ اْبُن ِشَهابٍ َوأَخَْبرَنِي َسعِيُد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه: قَالَ: َوبِِه - ٣٨٣
ال إِلََه إِال اللَُّه، فَقَْد َعَصَم ِمنِّي مَالَُه : ال إِلَهَ إِال اللَُّه، فََمْن قَالَ: أُمِْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس حَتَّى َيقُولُوا:"قَالَ،  َوَسلََّم

إِنَُّهمْ : ِفي ِكتَابِِه، فَذَكََر قَْوًما اْسَتكَْبُروا، فَقَالَ َوَنفَْسُه إِال بَِحقَِّها، َوِحسَابُُهْم َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َوأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
إِذْ جََعلَ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي قُلُوبِهِمُ الَْحِميَّةَ َحِميَّةَ : كَاُنوا إِذَا ِقيلَ لَُهمْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه َيسَْتكْبُِرونَ، َوقَالَ َعزَّ َوَجلَّ

ا، َوِهَي ال إِلَهَ لَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َرسُوِلِه َوَعلَى الُْمْؤِمنَِني وَأَلَْزمَُهْم كَِلَمةَ التَّقَْوى َوكَاُنوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََهالَْجاِهِليَِّة فَأَنَْزلَ ال
  إِال اللَُّه
َسِمْعُت َرُسولَ : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَقَالَ اْبُن شَِهابٍ وَأَْخبََرنِي َسِعيدُ بن الُْمَسيِّبِ، وَأَُبو َسلََمةَ، : َوبِِه قَالَ - ٣٨٤

وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَوَِدْدُت أَينْ أُقَاِتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، فَأُقَْتلَ، ثُمَّ أُْحَيا، ثُمَّ أُقَْتلَ ثُمَّ :"َيقُولُ، اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  أُْحيَا

فَإِنََّك تَُواِصلُ، : َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الْوَِصالِ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني َنَهى: َوبِِه قَالَ - ٣٨٥
لَمَّا أََبْوا أَنْ َينَْتُهوا َعنِ ، فَ"وَأَيُّكُْم ِمثِْلي؟ إِنِّي أَبِيُت ُيطِْعمُنِي رَبِّي وََيْسِقينِي:"فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، لَْم "كَالْمَُنكِّلِ لَُهمْ ِحَني أَبَْوا أَنْ يَْنَتُهوا"لَْو تَأَخََّر لَزِدُْتكُْم:"الْوِصَالِ، وَاَصلَ بِهِمْ َيْوًما، ثُمَّ َيْوًما، ثُمَّ َرأََوا الْهِاللَ، فَقَالَ
  أَُبو الْقَاِسمِ الَْعَدوِيُّ: ُعَمُر، َتفَرََّد بَِهاَيْروِ َهِذِه اَألَحادِيثَ َعْن َزكَرِيَّا إِال 

، نا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُعثَْمانَ أَُبو َبْحرٍ الَْبكَْراوِيُّ : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبزِيعٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٨٦
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعنِ "اَألحَْولِ، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، نا سَِعيُد بن أَبِي َعُروبَةَ، َعْن َعاِمرٍ: قَالَ

  أَُبو َبحْرٍ: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعاِمرٍ إِال َسعِيٌد، َتفَرََّد بِِه"السَّْدلِ ِفي الصَّالِة

، نا أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ : قَالَ، نا أَحَْمُد بن َعْبِد اللَِّه الْمَْنُجوِفيُّ : قَالَ، مَِّد بن َصَدقَةَ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَح - ٣٨٧
بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثَنِي أَُبو الُْمَهزِّمِ َيزِيُد بن ُسفَْيانَ التَِّميِميُّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ النَّ: قَالَ، نا ُسلَْيُم بن َحيَّانَ : قَالَ

أَْو الَْتِمُسوا لَْيلَةَ الْقَْدرِ ِفي َسْبَع َعْشرَةَ، أَْو ِتْسَع َعْشَرةَ، أَْو إِْحَدى َوِعشْرِيَن، أَْو ثَالٍث َوِعْشرِيَن، :"قَالَ، َوَسلََّم 
  ْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي الُْمَهزِّمِ إِال ُسلَْيٌم، لَْم َي"َخْمسٍ َوِعشْرِيَن، أَْو سَْبعٍ َوِعْشرِيَن أَْو ِتْسعٍ َوِعشْرِيَن

نا ُوَهْيُب بن خَاِلٍد، َعْن ِعْسلِ : قَالَ، نا َحَرِميُّ بن حَفْصٍ : قَالَ، نا الَْجرَّاُح بن َمْخلٍَد : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٨٨
َما طَلََع النَّْجمُ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَريَْرةَ، قَالَبن ُسفَْيانَ، َعنِ السَِّليلِ، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي 



، لَْم َيْدُخلْ أََحٌد ِممَّْن َرَوى َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِعْسلِ َبْيَن ِعْسلٍ، َوَعطَاٍء "َصبَاًحا قَطُّ، َوبِقَْومٍ َعاَهةٌ إِال ُرِفَعْت َعنُْهْم
  الْجَرَّاُح: إِال ُوَهْيٌب، َوال َعْن ُوَهْيبٍ َوال َحَرِميٍّ، َتفَرََّد بِِه السَّلِيلِ

نا َحمَّاُد بن َمسَْعَدةَ، : قَالَ، نا َعارٌِم : قَالَ، نا بِْسطَاُم بن الْفَْضلِ أَُخو َعارِمٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمُد  - ٣٨٩
يُوِشُك َمْن َعاشَ :"قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ َعنِ اْبنِ َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد

َضُع الَْحْربُ يُر، وََتِمْنكُْم أَنْ َيَرى ِعيَسى اْبَن َمْرَيمَ إَِماًما َحكًَما، فَُتوَضُع الْجِْزَيةُ، وَُيكَْسُر الصَِّليُب، َويُقَْتلُ الِْخنْزِ
  بِْسطَاٌم: ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ َعْوٍن إِال َحمَّاٌد، َتفَرََّد بِِه"أَْوَزاَرَها
ن نا الْقَاِسُم بن َيزِيَد الَْجرِْميُّ، َعْن إِبَْراهِيَم ب: قَالَ، نا أَْحَمُد بن َحْربٍ الُْموصِِليُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٩٠

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : طَْهَمانَ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
، لَمْ َيْروِ َهذَا "ِتبَ لَُه َحَسَنةٌ، َوُمِحَي َعْنُه َسيِّئَةٌَمْن لَْم َيْسَتقْبِلِ الِْقْبلَةَ، َولَمْ َيسَْتدْبِْرَها ِفي الَْغاِئِط كُ:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  أَحَْمُد بن حَْربٍ:  بِِهالَْحِديثَ َعْن َيحَْيى إِال ُحَسْيٌن، َوال َعْن ُحَسْينٍ إِال إِبَْراهِيُم، َوال َعْن إِبَْراهِيَم إِال الْقَاِسُم، َتفَرََّد
نا إِْبَراِهيُم بن َصَدقَةَ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَحمَّدِ بن : قَالَ، ُمَحمَُّد بن َبشَّارٍ نا : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٩١

نْ يَْغِسلَُه أَ، طُُهورُ إَِناِء أََحدِكُْم إِذَا َولَغَ ِفيِه الْكَلُْب :"قَالَ، ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  بنَداٌر: ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُيوُنَس إِال إِبَْراهِيُم، َتفَرََّد بِِه"َسْبَع َمرَّاٍت، أُوالُهنَّ بِالتَُّرابِ

نِ اَألْعَمشِ، َعنِ نا الَْحكَُم بن فُضَْيلٍ، َع: قَالَ، نا َعمِّي الْقَاِسُم : قَالَ، نا ُمقَدٌَّم : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٩٢
َمْن َنفََّس كُْرَبةً ِمْن كَُربِ الُْمْسِلمِ :"قَالَ، الَْحكَمِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِخَرِة، َوَمْن َسَتَر َعْوَرةَ ُمْسِلمٍ َسَتَر اللَُّه َعْوَرَتُه ِفي الدُّْنَيا وَاآلخَِرةِ، ِفي الدُّْنَيا َنفََّس اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْنُه كُْرَبةً ِمْن كَُربِ اآل
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ الَْحكَمِ إِال "َواللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي َعْوِن الَْعْبِد َما كَانَ الَْعْبُد ِفي َعْوِن أَِخيِه

  الَْحكَُم
نا الْقَاِسُم، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي : قَالَ، نا ُمقَدٌَّم : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٩٣

فََسكََت، "َيا أََبا ذَرٍّ:"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمكَانَ أَُبو ذَرٍّ ِفي غَُنْيَمٍة لَُه بِالَْمِديَنِة، فَلَمَّا َجاَء قَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى ال: ُهَرْيرَةَ، قَالَ
إِنِّي ُجُنٌب، فََدَعا لَُه الَْجارَِيةَ بَِماٍء، فََجاَءْتُه، فَاسَْتَتَر بَِراِحلَِتهِ : قَالَ"َيا أََبا ذَرٍّ، ثَِكلَْتَك أُمَُّك:"فََردََّها َعلَْيِه، فََسكََت، فَقَالَ

ُيجْزِئُكَ الصَِّعيُد َولَْو لَمْ َتجِدِ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواغَْتَسلَ ثُمَّ أََتى النَّبِيَّ
ِهَشاٌم، َوال َعْن ِهَشامٍ إِال ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُمَحمٍَّد إِال "الَْماَء ِعْشرِيَن َسَنةً، فَإِذَا َوَجْدَتُه فَأَِمسَُّه جِلَْدَك

  ُمقَدٌَّم: الْقَاِسُم، َتفَرََّد بِِه

َحدَّثَنِي : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى بن ُسَمْيعٍ : قَالَ، نا الْهَْيثَُم بن َمْرَوانَ الدَِّمشِْقيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٩٤
أَنَّهُ ، لَةَ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرْوُح بن الْقَاِسمِ، َعْن َعاِصمِ بن َبْهَد

َيقُْتلَ ِليَب، َوال َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى َينْزِلَ ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم ِفي اَألْرضِ َحكًَما َعْدال، َوقَاِضًيا ُمقْسِطًا، فَُيكَْسَر الصَّ:"قَالَ
  الِْخنْزِيَر وَالِْقْرَد، َوُتوَضُع الْجِْزَيةُ، وََتكُونُ السَّْجَدةُ كُلَُّها َواِحَدةً ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني

نِ الَْولِيِد بن نا أَبِي، َعْن كَِثريِ بن َزْيٍد، َع: قَالَ، نا إِْسَماِعيلُ بن الَْوِليدِ بن أَبِي َخْيَرةَ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٩٥
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ "إِذَا َدَخلَ الَْبَصُر فَال إِذْنَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َربَاحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
  اْبنُُه: َعْن كَِثريٍ إِال الَْوِليُد، َتفَرََّد بِِه



نا : قَالَ، نا َبَدلُ بن الُْمَحبَّرِ : قَالَ، نا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن َسِعيدٍ الْقَطَّانُ : قَالَ، ُد َحدَّثََنا أَْحَم - ٣٩٦
، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه ي هَُرْيرَةَُشْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، وُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ، َعْن َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه الْمَُزنِيِّ، َعْن أَبِي َراِفعٍ، َعْن أَبِ

  ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُشْعَبةَ إِال َبَدلٌ"إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت: َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه َسَجَد ِفي

نا ِحبَّانُ بن َعِليٍّ، َعْن : قَالَ، بَّانَ نا َبكُْر بن َيحَْيى بن َز: قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن الُْمثَنَّى : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٩٧
لََتأُْمُرنَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِ "َسلِّطَنَّ اللَُّه َعلَْيكُْم ِشرَاَركُْم، ثُمَّ َيْدُعو ِخيَاُركُْم فَال ُيسَْتجَاُب لَكُْمبِالَْمْعرُوِف، َولَتَْنَهُونَّ َعنِ الُْمْنكَرِ، أَْو لَُي
  َبكُْر بن َيحَْيى بن َزبَّانَ: َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ َعْجالنَ إِال ِحبَّانُ، تَفَرََّد بِِه

نا أَُبو َهمَّامٍ ُمحَمَُّد بن : قَالَ، نا َجِميلُ بن الَْحَسنِ الَْعَتِكيُّ : قَالَ،  َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َصَدقَةَ - ٣٩٨
: قَالَ، نا ُمَحمَّدُ بن َعْجالنَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن إِْسحَاَق، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ : قَالَ، الزِّْبرِقَاِن 

َيا : شَرِيٌف َوَوِضيٌع، فََشمََّت الَْوِضيَع وَلَْم ُيَشمِِّت الشَّرِيَف، فَقَالَ: يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجالِنَعطََس ِعْنَد النَّبِ
، لَْم َيْروِ َهذَا "فََنسَِيَكإِنَّ َهذَا ذَكََر اللََّه فَذَكََرُه، َوأَْنتَ َنسِيَت اللََّه :"َرسُولَ اللَِّه، َشمَّتَّ َهذَا وَلَْم ُتَشمِّْتنِي؟ فَقَالَ

  الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ َعْجالنَ إِال أَُبو َهمَّامٍ

نا : قَالَ، نا َسلُْم بن َسالمٍ أَُبو الُْمَسيَّبِ : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن ُموَسى الْقَطَّانُ الَْواسِِطيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٣٩٩
قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : ُسهَْيلُ بن أَبِي صَاِلحٍ، وَصاِلُح بن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِيهَِما، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَأَْخبََرنِي : قَالَ، ُشْعَبةُ 

، لَْم "لَْم َيُضرَُّه َشْيٌء أَُعوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت كُلَِّها ِمْن َشرِّ َما َخلََق،: َمْن قَالَ إِذَا أَْمَسى:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُشْعَبةَ َعْن َصاِلحِ بن أَبِي َصاِلحٍ إِال َسلٌْم

 نا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن: قَالَ، نا رَْوُح بن ُعَباَدةَ : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن َمْعَمرٍ الَْبحَْرانِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٠٠
ِفي ِكيِسي َهذَا َحدِيثٌ، لَْو َحدَّثُْتكُُموُه لََرَجْمُتُمونِي، ثُمَّ : َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنَُّه قَالَ

الصِّْبَياِن، َوبَْيُع الُْحكْمِ، َوكَثَْرةُ الشَُّرِط، إِمَاَرةُ :"َوَما رَأُْس السِّتَِّني؟ قَالَ: ، قَالُوا"اللَُّهمَّ ال أَْبلَُغنَّ َرأَْس السِّتَِّني:"قَالَ
َوأَظُنُّهُ : ، قَالَ َحمَّاٌد"نَ َمَزامَِريَوالشََّهاَدةُ بِالَْمْعرِفَِة، َويَتَِّخذُونَ اَألمَاَنةَ غَنِيَمةً، َوالصََّدقَةَ َمْغَرًما، َوَنْشٌو َيتَِّخذُونَ الْقُْرآ

  َرْوٌح: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد إِال َحمَّاٌد، َتفَرََّد بِِه"وَالتََّهاُونُ بِالدَّمِ:"قَالَ

نا َعمِّي الْقَاِسُم بن َيحَْيى، َعْن أَبِي َحْمَزةَ اَألْعَورِ، َعْن أَبِي : قَالَ، نا ُمقَدَُّم بن ُمحَمٍَّد : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٠١
لَوِ اْجَتَمَع أَْهلُ السََّماِء َوأَْهلُ اَألْرضِ َعلَى :"قَالَ، ِليِّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحكَمِ الَْبَج

  ُمقَدٌَّم:  الْقَاِسُم، َتفَرََّد بِِه، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َحْمَزةَ إِال"قَْتلِ َرُجلٍ ُمْسِلمٍ لَكَبَُّهُم اللَُّه ِفي النَّارِ

كََتْبُت ِمْن ِكتَابِ َخلَِف بن َتِميمٍ، َعْن َعِليِّ : قَالَ، نا َعِليُّ بن ُمحَمَِّد بن أَبِي الَْمَضاِء : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٠٢
َيا أَْهلَ السُّوقِ، :"، أَنَُّه َمرَّ بِسُوقِ الَْمِديَنِة، فََوقََف َعلَْيَها، فَقَالَنا َعْبُد اللَِّه الرُّوِميُّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ: قَالَ، بن َمْسَعَدةَ 

ذَاَك مَِرياثُ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يُقَْسُم، َوأَنُْتْم َهاُهَنا :"َوَما ذَاَك َيا أََبا هَُرْيَرةَ؟ قَالَ: قَالُوا!"َما أَْعَجزَكُْم 
فَخََرُجوا ِسَراًعا إِلَى الَْمْسجِِد، َوَوقََف أَُبو "ِفي الَْمْسجِِد:"وَأَْيَن ُهَو؟ قَالَ: قَالُوا!"َتذَْهبُونَ فََتأَُخذُونَ َنصِيَبكُْم ِمْنُه ال 

ا الَْمْسجَِد، فََدَخلَْنا، فَلَْم َنَر ِفيِه َشيْئًا ُيقَْسُم، َيا أََبا هَُرْيَرةَ فَقَْد أََتيَْن: قَالُوا"َما لَكُْم؟:"ُهَرْيَرةَ لَُهْم َحتَّى َرَجُعوا، فَقَالَ لَُهْم
َبلَى، َرأَْيَنا قَْوًما ُيَصلُّونَ، َوقَْوًما َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ، َوقَْوًما : قَالُوا"أََما رَأَْيُتْم ِفي الَْمْسجِدِ أََحًدا؟:"فَقَالَ لَُهمْ أَُبو هَُرْيَرةَ



، لَمْ َيْروِ َهذَا "وَْيَحكُْم، فَذَاَك ِمَرياثُ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"الَْحَراَم، فَقَالَ لَُهْم أَُبو ُهرَْيَرةََيَتذَاكَُرونَ الَْحاللَ َو
  الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن الرُّوِميِّ إِال َعِليُّ بن َمْسَعدَةَ

َمنْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن أَوْفَى، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالََعْن قََتاَدةَ، َعْن ُزَراَرةَ : َوبِِه - ٤٠٣
ُمحَمَُّد  :، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُزرَاَرةَ إِال ِعْمَرانُ، َتفَرََّد بِِه"ضََرَب َسْوطًا ظُلًْما اقُْتصَّ ِمْنُه َيْوَم الْقَِياَمِة

  ، َعْن أَبِي ُهَريْرَةَبن بِاللٍ، َورََواُه َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، َعْن ِعْمَرانَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َشِقيقٍ الُْعقَْيِليِّ
نا أَُبو َداُودَ : قَالَ، وفٍ السَّدُوِسيُّ نا أَْحَمُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعِليِّ بن ُسوَْيِد بن َمْنُج: قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٠٤

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : نا َعبَّاُد بن َمْيَسَرةَ الِْمنْقَرِيُّ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ: قَالَ، الطَّيَاِلِسيُّ 
، لَْم َيْروِ َهذَا "، فَقَْد َسَحَر، َوَمْن َسَحَر فَقَْد أَْشَرَك، َوَمْن َتَعلََّق َشْيئًا ُوِكلَ إِلَْيِهَمْن َعقََد ُعقَْدةً، ثُمَّ نَفَثَ ِفيَها:"َوَسلََّم

  الَْحِديثَ َعْن َعبَّاٍد إِال أَُبو َداوَُد

نا إِْسَماعِيلَ بن : قَالَ، مٍ نا ُمَحمَّدُ بن َجْهَض: قَالَ، نا َيحَْيى بن ُمحَمَِّد بن السَّكَنِ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٠٥
َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ، َجْعفَرٍ، َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ 

بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُجوٌع، َوَنفََدْت أَْزَوادُُهْم، فََجاُءوا َعلَْيِه َوَسلََّم َنَزلَ ِمْن غَْزَوٍة غََزاَها، فَأََصابَ أَْصحَاَب النَّ
َحُروا َبْعَض رََواِحلُِهْم، فَأَِذنَ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْشكُونَ إِلَْيِه َما أَصَابَُهْم، وََيْسَتأِْذُنوَنُه ِفي أَنْ يَْن

ِمْن أَْيَن جِئُْتْم؟ فَأَخَْبُروُه أَنَُّهمُ اسَْتأْذَنُوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ : َخَرُجوا، فََمرُّوا بُِعمََر، فَقَالَلَُهْم، فَ
كُْم لََما َرَجعُْتْم َمِعي إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ فَإِنِّي أُقِْسُم َعلَْي: َنَعْم، قَالَ: فَأَِذنَ لَكُْم؟ قَالُوا: َيْنَحُروا بَْعَض إِبِِلهِْم، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، أََتأْذَنُ لَُهْم أَنْ : َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرَجُعوا َمَعُه، فَذََهَب ُعَمُر إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
، "فََماذَا أَْصَنُع؟ لَْيَس َمِعي َما أُْعطِيهِْم:"فََماذَا َيْركَُبونَ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنَحُروا رَوَاِحلَُهْم،

ْيٍء، ثُمَّ َتْدُعو ِفيِه، ثُمَّ تَقِْسُمُه َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه، َتأُْمُر َمْن كَانَ َمَعُه فَْضلُ َزاٍد أَنْ َيأِْتَي بِِه، فََتْجَمُعُه َعلَى َش: فَقَالَ ُعَمُر
  ي َشْيٍء، ثُمَّ َدَعا ِفيِه بَِما َشاَءَبْينَُهْم، فَفََعلَ، فََدَعاُهْم بِفَْضلِ أَْزوَاِدِهْم، فَِمنُْهُم اآلِتي بِالْقَلِيلِ، وَاآلِتي بِالْكَثِريِ، فََجَعلَُه ِف

ْم، فََما َبِقَي ِمَن الْقَْومِ أََحٌد إِال َمَأل َما كَانَ َمَعُه ِمْن وَِعاٍء، َوفََضلَ فَْضلٌ، فَقَالَ ِعْنَد اللَُّه أَنْ َيْدُعَو، ثُمَّ قََسَمُه َبْينَُه
الِْقَياَمِة غَْيرَ  َها َيْوَمأَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال شَرِيكَ لَُه، وَأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه، َمْن َجاَء بِ:"ذَِلَك

 ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسَهْيلٍ إِال إِْسَماِعيلُ بن َجْعفَرٍ َوَعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي حَازِمٍ، َوال رََواُه"َشاكٍّ أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ
  َعْن إِْسَماِعيلَ بن َجْعفَرٍ إِال ُمحَمَُّد بن جَْهَضمٍ

نا عَْبُد : قَالَ، نا ُمَعلَّى بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الَْواسِِطيُّ : قَالَ، نا إِبَْراِهيمُ بن رَاِشٍد اَألدَِمي : قَالَ، ا أَْحَمُد َحدَّثََن - ٤٠٦
ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَنَّ َر"الَْحِميِد بن َجعْفَرٍ اَألْنَصارِيُّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ،

  الِْعَماَمةَ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الَْحِميدِ إِال ُمَعلَّى: َيْعنِي"َوَسلََّم َمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ وَالِْخمَارِ
َحدَّثَنِي : قَالَ، نا وْهبُ بن َجرِيرِ بن حَازِمٍ : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َصفَْوانَ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٠٧

بن الْحَارِثِ بن أَبِي، َعْن َيْعلَى بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ 
إِذَا أَفْلََس غَرُِمي الرَُّجلِ، فََوَجَد َمَتاَعُه بِعَْينِِه، فَُهَو :"للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ ا: ِهَشامٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
  َوْهٌب: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َيْعلَى إِال َجرِيٌر، َتفَرََّد بِِه"أََحقُّ بِِه ِمْن َساِئرِ الُْغَرَماِء



نا ُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َيْحَيى بن : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن َعْوٍف الِْحْمِصيُّ : قَالَ، ُد َحدَّثََنا أَْحَم - ٤٠٨
ى الصَّالِة فَأُْتوَها إِذَا قُْمُتْم إِلَ:"قَالَ، أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َوَعلَْيكُُم السَِّكيَنةُ، فََما أَْدَركُْتْم فََصلُّوا، َوَما فَاَتكُْم قََضيُْتْم
ُه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: نا األَْوَزاِعيُّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ: َوبِِه - ٤٠٩

، لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ إِال "إِنَّ أََحبَّ ِعَباِدي إِلَيَّ أَْسَرُعُهْم ِفطْرًا:"َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: َعلَْيِه َوَسلََّم
  ُمَحمَُّد بن كَثِريٍ

نا َجدِّي ُمَحمَُّد بن : قَالَ، ِه بن ُمحَمَِّد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َداُوَد نا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ اللَّ: قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤١٠
أَخَّرَ : قَالَ، نا ُسلَْيَمانُ اَألعَْمُش، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ : قَالَ، ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه 
َمْسجِدِ ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصالةَ الِْعَشاِء اآلِخَرِة َحتَّى ذََهَب قَرِيًبا ِمْن ثُلُِث اللَّْيلِ، ثُمَّ خََرَج إِلَى الَْرسُولُ اللَِّه صَلَّ

َيَتَخلَّفُوا إِلَى ُدورِ َمْن ال لَقَْد َهَمْمُت أَنْ آُمَر رِجَاال إِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ أَنْ :"فََوَجَد النَّاَس ِفيِه قَِليلٌ، فََغِضَب، ثُمَّ قَالَ
  َيشَْهُد الصَّالةَ، فَُيْضرُِموا َعلَْيهِمْ ُبُيوَتُهْم

، لَمْ "لَْو أَنَّ َرُجال آذَنَ النَّاسَ إِلَى طََعامٍ َألَتوُْه، َوالصَّالةُ يَُناَدى بَِها فَال يَأُْتوَها:"َوقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ٤١١
  ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ: ذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْعَمشِ إِال ُسلَْيَمانُ بن أَبِي َداُوَد، َتفَرََّد بِِهَيْروِ َه
نا : قَالَ، نا الَْحَسُن بن حَبِيبِ بن َنَدَبةَ : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن الَْعبَّاسِ الَْباهِِليُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤١٢
إِنَّ :"قَالَ، لَْيِه َوَسلََّم ُح بن الْقَاِسمِ، َعنِ الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعَرْو

  وِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َرْوحٍ إِال الَْحَسُن بن َحبِيبٍ، لَْم َيْر"النَّذَْر ال َيُردُّ ِمَن الْقَْدرِ َشْيئًا، إِنََّما ُيسَْتخَْرُج بِِه ِمَن الَْبخِيلِ
نا أَُبو كَُدْيَنةَ َيْحَيى بن الُْمَهلَّبِ الَْبَجِليُّ، َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ، : قَالَ، نا أَُبو بِاللٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤١٣

إِذَا كَانَ أََحدُكُْم ِفي الصَّالِة، فََوَجَد رِْجًسا أَوْ :"الَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: قَالَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 
  ، لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي كَُدْيَنةَ إِال أَُبو بِاللٍ"رِجًْزا، فَال َيْنصَرِْف حَتَّى َيْسَمعَ َصوًْتا أَْو َيجِدَ رًِحيا

نا َحمَّادُ بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َواْبنِ َعْوٍن، وهشام، : قَالَ، نا ُمَعلَّى بن َمْهِديٍّ الْمَْوِصِليُّ : قَالَ، أَْحَمُد َحدَّثََنا  - ٤١٤
ِفي الصَّالِة َناِسيًا، َتكَلََّم "وسلمة بن علقمة، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َحمَّاٍد إِال ُمَعلَّى"فََبَنى َعلَى َما َصلَّى

نا أَُبو غَسَّانَ ُمَحمَّدُ بن : قَالَ، نا َعِليُّ بن الَْجْعِد : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الَْحَسنِ بن ُمكَْرمٍ الْبَْغَداِديُّ  - ٤١٥
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َسِمْعُت َداُوَد بن فََراهِيَج ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ : قَالَ،  ُمطَرٍِّف
ا الَْحدِيثَ َعْن ، لَْم َيْروِ َهذَ"َصالةٌ ِفي َمْسجِِدي َهذَا َخْيٌر ِمْن أَلْفِ َصالٍة ِفيَما ِسَواُه، إِال الَْمْسجَِد الْحََراَم:"َوَسلََّم

  َعِليٌّ: َداُوَد إِال أَُبو غَسَّانَ، َتفَرََّد بِِه
نا ِهَشاُم بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن : قَالَ، نا َعْونُ بن كَْهَمسٍ : قَالَ، نا َشَباٌب : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤١٦

، لَْم َيْروِ َهذَا "َخْيُر أَْهلِ الَْمشْرِقِ َعْبدُ الْقَْيسِ:"قَالَ، للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ا
  الَْحِديثَ َعْن ِهَشامٍ إِال َعوْنٌ

َحدَّثَنِي : قَالَ، بِي َحدَّثَنِي أَ: قَالَ، نا َعْبُد اللَِّه بن إِْسحَاَق الْهَاِشِميُّ : قَالَ، نا َشَباٌب : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤١٧
َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى  َصاِلُح بن خَوَّاتِ بن صَاِلحِ بن َخوَّاِت بن ُجَبْيرٍ اَألْنصَارِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َخوَّاِت بن ُجبَْيرٍ،

  "َما أَْسكََر كَِثُريُه، فَقَِليلُُه َحَراٌم:"قَالَ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



نا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد : قَالَ، نا َعْبدُ الصََّمِد بن ُمحَمَِّد بن َمْعَدانَ السَّلَْمِسينِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤١٨
َمْن أَكَلَ لَْحَم أَِخيهِ :"ْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: بن إِْسحَاَق، َعْن ُموَسى بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ "كُلُُّه َحيا كََما أَكَلَْتُه َميِّتًا، فََيأْكُلُُه، َوَيكْلَُح َوَيِصيُح: ِفي الدُّْنيَا، قُرَِّب إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة، فَُيقَالُ لَُه
  بن َسلَمَةَ َعنِ اْبنِ إِْسَحاقَ إِال ُمَحمَُّد

نا َرَباُح بن أَبِي : نا أَُبو أَحَْمَد الزُّبَْيرِيُّ قَالَ: قَالَ، نا حَفُْص بن ُعَمَر الِْمْهرِقَانِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤١٩
، لَمْ "أَفْطَرَ الَْحاجُِم وَالَْمْحُجوُم:"َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: قَالَ، َمْعُروٍف، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ 

  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َربَاحٍ إِال أَُبو أَْحَمَد
نا إِبَْراِهيمُ بن طَْهَمانَ، َعْن َماِلِك بن : قَالَ، َحدَّثَنِي أَبِي : قَالَ، نا أَْحَمُد بن حَفْصٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٢٠
ِللَْمْملُوِك :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ  أََنسٍ،

ٍك إِال إِبَْراهِيُم، وَالنُّْعَمانُ بن َعْبدِ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َماِل"طََعاُمُه َوِكْسَوُتُه، َوال ُيكَلَُّف ِمَن الْعََملِ إِال َما ُيِطيُق
  السَّالمِ التَّْيِميُّ

نا َعاِصُم بن : قَالَ، نا إِْسحَاُق بن ُموَسى اَألْنصَارِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسِعيِد بن ُعْرَوةَ اَألْصَبهَانِيُّ  - ٤٢١
، ُسهَْيلِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  نا أَُبو: قَالَ، َعْبِد الْعَزِيزِ اَألْشجَِعيُّ 

ْيلٍ إِال َعاِصُم بن َعْبدِ ، لَمْ َيْروِِه َعْن أَبِي ُسَه"َمنِ اطَّلََع ِفي َبْيِت قَْومٍ ِمْن غَْيرِ إِذْنِهِْم، فَقَدْ َحلَّ لَُهْم أَنْ َيفْقَئُوا َعْينَُه:"قَالَ
رََواُه ُمَحمَُّد بن َعْجالنَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َوَرَواهُ : َوقَْد ُروَِي َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ِمْن غَْيرِ َوْجٍه، الْعَزِيزِ اَألْشجَِعيُّ 

  ُسهَْيلُ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيرَةَ
نا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي : نا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٤٢٢

الدِّينَارِ، تَِعَس َعْبُد الدِّْرَهمِ، َتِعسَ تَِعَس َعْبُد :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
  "َعْبُد الَْخمِيَصِة، إِنْ أُْعِطيَ َرِضَي، َوإِنْ مُنَِع َسِخطَ، تَِعَس َواْنَتكََس، َوإِذَا شِيَك فَال اْنتَقََش

كُلُّ َحَسَنةٍ َيْعَملَُها اْبُن آَدَم أَْجزِيِه بَِها :"َعزَّ َوَجلََّيقُولُ اللَُّه : أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َوبِِه - ٤٢٣
ِضْعٍف، إِال الصَِّياَم ُهَو ِلي وَأََنا أَْجزِي بِِه، َيذَُر الطََّعاَم ِمْن أَْجِلي،  وََيذَُر الشَّْهَوةَ ِمْن َعَشَر َحسََناٍت إِلَى َسْبعِ ِمائَةِ 

  بِِه أَْجِلي، فَُهَو ِلي وَأََنا أَْجزِي

ُه َعلَْيِه وَعْن َرْوحٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َحفْصٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَِّه صَلَّى اللَّ - ٤٢٤
  كَرَِه أَنْ َيثْنَِي الرَُّجلُ إِْحَدى رِْجلَْيِه َعلَى اُألْخَرى ِفي الصَّالِة:"َوَسلََّم َوَسلََّم

َما َشبَِع آلُ ُمحَمٍَّد :"َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلِ بن غَْزَوانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ: َوبِِه - ٤٢٥
  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن طََعامِ ُبرٍّ َحتَّى قُبِضَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

نا عَْبُد : نا َصاِلُح بن َعِليِّ بن َعْبِد اللَِّه الَْحلَبِيُّ، قَالَ: ثََنا عَْبُد اللَِّه بن ِعْمَرانَ بن ُموَسى الَْبْغَداِديُّ، قَالََحدَّ - ٤٢٦
رٍو، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي نا َسلََمةُ بن ِسَناٍن اَألْنَصارِيُّ، َعْن طَلَْحةَ بن َعْم: قَالَ، اللَِّه بن ُهَبْيَرةَ الُْمؤَدُِّب الَْحلَبِيُّ 

إِنِّي َجَعلُْت َنسًَبا، : إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة أََمَر اللَُّه ُمنَاِدًيا، فَنَاَدى:"ُهَرْيرَةَ، قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فُالنُ بن فُالٍن َخْيٌر ِمْن فُالِن بن فُالٍن، فَأََنا الَْيْوَم َراِفعٌ : ، فَأََبيُْتْم إِال أَنْ َتقُولُواَوَجَعلُْتْم َنَسًبا، فََجَعلُْت أَكْرََمكُْم أَْتقَاكُْم

  أَْيَن الُْمتَّقُونَ؟، َنسَبِي، وَأََضُع َنسََبكُْم 



نا ُمَحمَّدُ بن َسلََمةَ، َعْن : قَالَ، ةَ الْحَرَّانِيُّ أََنا أَُبو الُْمَعافَى ُمَحمَُّد بن َوْهبِ بن أَبِي كَرَِمي: قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٢٧
، ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَبِي َعْبِد الرَّحِيمِ، َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعْن َماِلِك بن أََنسٍ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ

َرِحَم اللَُّه َعْبًدا كَاَنْت َألِخيِه ِعْنَدُه َمظِْلَمةٌ ِفي ِعْرضٍ أَْو َمالٍ :"َيقُولُ، ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ: قَالَ
اِتِه، َوإِنْ لَْم َيكُْن ِخذَ ِمْن َحَسَنأَْو َجاٍه، فَاسَْتَحلَُّه قَْبلَ أَنْ يُْؤَخذَ، َولَْيسَ لَُه ثَمَّ ِدينَاٌر َوال ِدرَْهٌم، فَإِنْ كَاَنتْ لَُه َحَسَناتٌ أُ

: ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن زَْيٍد إِال أَُبو َعْبدِ الرَّحِيمِ، َتفَرََّد بِِه"لَُه َحسََناٌت ُوِضَع ِمْن َسيِّئَاِت صَاِحبِِه َعلَى سَيِّئَاِتِه
  ُمَحمَُّد بن َسلَمَةَ

َعْن ، نا َسْيُف بن ُعَبْيِد اللَِّه َوكَانَ ِثقَةً : قَالَ، َعْمُرو بن يَزِيَد الَْجْرِميُّ نا أَُبو يَزِيَد : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٢٨
: ْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالََسلََمةَ بن الَْعيَّارِ، َعْن َسِعيِد بن َعْبِد الْعَزِيزِ الدَِّمْشِقيِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، َع

َوَتَرْونَ الْقََمرَ "َنَعمْ،: قُلَْنا"َهلْ َتَرْونَ الشَّْمَس ِفي َيْومٍ ال غَْيَم ِفيِه؟:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َهلْ نََرى َربََّنا َعزَّ َوَجلَّ؟ قَالَ: قُلَْنا
: تَّى أَنَّ أََحدَكُْم لَُيخَاِصرُ َربَُّه ُمَخاَصَرةً، َيقُولُفَإِنَّكُْم سََتَرْونَ رَبَّكُْم َعزَّ َوَجلَّ َح:"نََعْم قَالَ: قُلَْنا"ِفي لَْيلٍَة ال غَْيَم ِفيَها؟

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ "بَِمْغفَِرِتي صِْرَت إِلَى َهذَا: َربِّ أَلَْم َتْغِفْر ِلي؟ فََيقُولُ: َعْبِدي، َتذْكُُر ذَْنَب كَذَا وَكَذَا، فََيقُولُ
  أَُبو َيزِيَد: ْن َسِعيدٍ إِال َسلََمةُ، َوال َعْن َسلََمةَ إِال َسْيٌف، َتفَرَّدَ بِِهَعنِ الزُّْهرِيِّ إِال َسعِيٌد، َوال َع

نا ُسفَْيانُ : قَالَ، نا الْقَاِسُم بن َيزِيَد الَْجرِْميُّ : قَالَ، نا َعْبدُ اللَِّه بن ُمَحمَّدٍ األَذَْرِميُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٢٩
إِذَا َتبِعَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسهَْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَالثَّْورِيُّ، َعْن 

  األَذَْرِميُّ: قَاِسُم، تَفَرََّد بِِه، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال الْ"أََحُدكُْم جَِناَزةً فَال َيْجِلْس حَتَّى تُوَضَع بِاَألْرضِ

نا ُحَمْيُد بن اَألسَْوِد، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَُميَّةَ، َعْن ُسَميٍّ، : قَالَ، أََنا الَْحَسُن بن قََزَعةَ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٣٠
الَْحجُّ الْمَْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاٌء إِال الَْجنَّةُ، :"قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه

  الَْحَسُن: ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْسَماعِيلَ إِال ُحَمْيٌد، َتفَرََّد بِِه"َوالُْعْمَرةُ إِلَى الُْعْمَرِة كَفَّاَرةٌ ِلَما َبْيَنُهَما
: قَالَ، نا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ بن َواِقٍد : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن َحْربٍ الَْمرَْوزِيُّ : قَالَ، أَْحَمُد  َحدَّثََنا - ٤٣١

ِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َنبِيذِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي"َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َيزِيدَ النَّْحوِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ،
  الْجَرِّ
إِنَّ ِلكُلِّ نَبِيٍّ َدْعَوةً :"َوَعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ٤٣٢

  "يُمْسَتَجاَبةً، َوإِنِّي اْخَتبَأُْت َدْعَوِتي َشفَاَعةً ُألمَِّت
َتجَوَُّزوا ِفي الصَّالِة، فَإِنَّ َخلْفَكُُم الضَِّعيَف َوالْكَبَِري وَذَا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ: َوبِِه - ٤٣٣
  الَْحاجَِة
أَْهلُ الَْيَمنِ، َوُهمْ أَلَْيُن أَفِْئَدةً، وَأَلَْيُن قُلُوًبا، اِإلَميانُ أََتاكُْم :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ: َوبِِه - ٤٣٤

  ، ِفي َربِيَعةَ َوُمضََرَيَماٍن، َوالِْحكَْمةُ َيَمانِيَةٌ، َوالْقَْسَوةُ َوِغلَظُ الْقَلْبِ ِفي الْفَدَّاِديَن أَْبيَاُت اإلِبِلِ ِقَبلَ الَْمشْرِقِ

َمْن قََتلَ نَفَْسُه بَِحِديدٍَة، فََحِديَدُتُه ِفي َيِدِه َيَجأُ بَِها ِفي :"ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َر: قَالَ: َوبِِه - ٤٣٥
ِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها أََبًدا، َوَمْن َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها أََبدًا، َوَمْن َتَردَّى ِمْن َجَبلٍ فَُهَو َيَتَردَّى ِفي َنارِ َجهَنََّم، خَا، َبطْنِِه ِفي النَّارِ 

  َتَحسَّى ُسما فَُهَو َيَتَحسَّاُه ِفي َنارِ َجَهنَّمَ َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها أََبدًا
نا أَُبو قُرَّةَ : الَقَ، نا أَُبو ُحَمةَ ُمحَمَُّد بن ُيوُسفَ الزَّبِيِديُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسِعيِد بن فَْرقٍَد الُْجدِّيُّ  - ٤٣٦



ةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه ُموَسى بن طَارِقٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَر
قَدْ :"، ثُمَّ َجاَء بين حَارِثَةَ فَقَالَ"ِلسَانِي َما َبْيَن البََتيِ الَْمِدينَِة إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َحرََّم َعلَى:"قَالَ، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  ال، َبلْ أَنُْتْم ِفيِه:"، ثُمَّ نَظََر، فَقَالَ"َخَرْجُتْم ِمَن الَْحَرمِ

نا َيزِيُد بن ُيوُسَف، َعْن ُمَحمَِّد : قَالَ، نا َمْنصُوُر بن أَبِي ُمزَاِحمٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن صَْعَصَعةَ  - ٤٣٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن الْوَِليِد الزَُّبْيِديِّ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

، لَمْ "الْفَْخُر َوالْخَُيالُء ِفي أَْهلِ اإلِبِلِ َوالَْوَبرِ، َوالسَّكِيَنةُ َوالَْوقَاُر ِفي أَْهلِ الْغََنمِرَأُْس الْكُفْرِ قَِبلَ الَْمشْرِقِ، َو:"َوَسلََّم
  ِدَمشِْقيٌّ: َويَزِيُد بن يُوُسَف الصَّْنعَانِيُّ، َعنِ اَألْعَرجِ إِال الزَُّبْيِديُّ ، َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ 

ُه َيْحَيى بن َسعِيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى بن ِحبَّانَ، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ َوَعْن - ٤٣٨
  "ْمُسال َصالةَ َبْعدَ الصُّْبحِ حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس، َوال بَْعَد الَْعْصرِ حَتَّى َتغُْرَب الشَّ:"قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم 

نا الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ، َعنِ : قَالَ، نا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسعِيِد بن أَيُّوَب السُّكَّرِيُّ الْحِْمِصيُّ: َحدَّثََنا أَْحَمُد، قَالَ - ٤٣٩
ُزْر ِغبا، َتْزَددْ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ: قَالَ، األَْوَزاِعيِّ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ األَْوَزاِعيِّ إِال الْوَِليُد"ُحبا
، بِي َبكْرٍ الرَّازِيُّ نا ُعَمُر بن َعِليِّ بن أَ: قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعِليِّ بن إِْسَماِعيلَ الرَّازِيُّ اِإلْسفَذَنِيُّ بَِبْغَداَد  - ٤٤٠
َرةَ، َعْن أَبِي َحدَّثَنِي أَبِي، َعنِ الْجَرَّاحِ بن الضَّحَّاِك، َعْن َجرِيرِ بن ُشَرحْبِيلَ، َعنِ اْبنِ قَتَّةَ َموْلَى َجْعَدةَ بن ُهَبْي: قَالَ

َصْوُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن : َسلََّم بِثَالٍث، لَْن أََدَعُهنَّ َحتَّى أَلْقَاُهأَْوصَانِي َخِليِلي أَُبو الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو:"قَالَ، ُهَرْيَرةَ 
، ال َيْروِي َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُسلَْيَمانَ بن قَتَّةَ َمْولَى الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ "كُلِّ َشهْرٍ، َوَركْعََتيِ الضَُّحى، َوالَْوْتُر قَْبلَ النَّْومِ

ُسلَْيَمانُ، َيْروِي َعنِ : َعِليُّ بن أَبِي َبكْرٍ، وَاْسمُ اْبنِ قَتَّةَ: َرحْبِيلَ، َوال َعْن َجرِيرٍ إِال الَْجرَّاُح، َتفَرََّد بِِهإِال جَرِيُر بن ُش
  اْبنِ َعبَّاسٍ، َوَرَوى َعْنُه ُموَسى بن أَبِي َعاِئَشةَ َوغَيْرُُه

َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ :"قَالَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ  َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ،: َوبِِه - ٤٤١
  أَبِي ُهرَْيرَةَ"إِنَّكُمْ لَسُْتْم ِمثِْلي، إِنَّ رَبِّي ُيطِْعُمنِي َوَيْسقِينِي:"َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّكَ ُتوَاِصلُ، فَقَالَ: ، قَالُوا"الْوِصَالِ
َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ : قَالَ، َعنِ الْجَرَّاحِ، َعْن لَْيثِ بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن َعطَاٍء، َوُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ : ِهَوبِ - ٤٤٢

: ، قَالَ"أَْعِتْق َرقََبةً:"ى أَْهِلي ِفيِه، فَقَالَإِنِّي أَفْطَْرُت َيْوًما ِمْن رََمَضانَ ُمَتَعمِّدًا، َوَوقَْعُت َعلَ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
َتَصدَّقْ بِِعشْرِيَن َصاًعا ِمْن َتْمرٍ، أَوْ ِتْسَعةَ َعشََر، أَْو أََحدٍ :"ال أَجُِد، فَقَالَ: ، قَالَ"أَْهِد َبَدَنةً:"ال أَجُِد، قَالَ
، "َتَصدَّْق بَِهذَا:"َعلَْيِه َوَسلََّم بِِمكَْتلٍ، ِفيِه ِعْشُرونَ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ، فَقَالَ ال أَجُِد، فَأُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه: قَالَ"َوِعْشرِيَن

  فَأَطِْعْمُه أَهْلََك:"َما بِالَْمدِيَنِة أَْهلُ َبْيٍت أَْحَوجُ إِلَْيِه ِمنَّا، قَالَ: فَقَالَ
َراِك بن َماِلٍك، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن ِع: َوبِِه - ٤٤٣

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَيُّوَب إِال إِْبَراِهيُم َوسُفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ"لَْيَس َعلَى الْخَْيلِ وَالرَِّقيقِ َصَدقَةٌ:"قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم 

نا أَُبو أَُميَّةَ بن َيعْلَى الثَّقَِفيُّ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي َسعِيٍد : قَالَ، نا الْفَْيُض بن َوِثيقٍ الثَّقَِفيُّ : قَالَ، أَْحَمُد َحدَّثََنا  - ٤٤٤
إِذَا اشَْتَرْيتَ َنْعال :"َعانَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَعْمرِو بن ُجْد: الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسعِيٍد إِال أَُبو أَُميَّةَ، َتفَرَّدَ بِِه الْفَْيُض"فَاْسَتجِْدَها، َوإِذَا اشَْتَرْيتَ ثَْوًبا فَاْسَتجِْدُه
نا زَُهْيُر بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن زَِياِد بن َخْيثََمةَ، َعْن : قَالَ،  نا َعْبدُ اللَِّه بن صَاِلحٍ الِْعْجِليُّ: قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٤٥



ِصنْفَاِن ِمْن أَْهلِ النَّارِ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، ُسهَْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ 
نَابِ نَِساٌء كَاِسيَاٌت َعارَِياٌت َماِئالٌت ُمِميالٌت، َعلَى ُرُءوِسهِنَّ كَأَْسنَِمِة الُْبْخِت، َوقَْوٌم َمَعُهْم ِسَياطٌ كَأَذْ: لَْم أََرُهَما َبْعُد

  ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن زَِياٍد إِال ُزَهيٌْر"الَْبقَرِ، ال َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ، َوال َيجُِدونَ رَِحيَها
نا ِمْهَرانُ بن أَبِي ُعَمَر، َعْن أَبِي ِسَناٍن، َعْن ُعَمَر بن : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد الرَّازِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٤٦

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أََناَم إِال َعلَى َنَهانِي النَّبِيُّ َصلَّى :"قَالَ، قَْيسٍ الْمَاصُِر، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضي اللَُّه َعْنُه 
  ُمَحمَُّد بن ُحمَْيٍد: ِه، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَمَر بن قَْيسٍ إِال أَُبو ِسَناٍن، َوال َعْن أَبِي سَِناٍن إِال مِْهَرانُ، تَفَرََّد بِ"وِْترٍ

نا حَازُِم بن : قَالَ، نا بِْشُر بن ُعَبْيدِ اللَِّه الدَّارِِسيُّ : قَالَ، بن َوْهبٍ الَْعالُف  نا إِْسحَاُق: قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٤٧
َمْن صَلَّى َعلَيَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َبكْرٍ، َعْن َيزِيَد بن ِعيَاضٍ، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ إِال "ي ِكَتابٍ لَْم تََزلِ الَْمالِئكَةُ َتْسَتْغِفُر لَُه َما َداَم اْسِمي ِفي ذَِلكَ الِْكَتابِِف
  إِْسحَاُق: بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِه

نا حَفُْص بن ُعَمَر : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن َبكَّارِ بن الرَّيَّاِن : قَالَ، ْغَداِديُّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن زَْنَجَوْيهِ الْقَطَّانُ الَْب - ٤٤٨
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : قَالَ، قَاِضي َحلَبٍ، َعنِ الْفَْضلِ بن ِعيَسى الرَّقَاِشيِّ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

اقُْعْد، فَقََعَد، : أَدْبِْر، فَأَْدبََر، ثُمَّ قَالَ لَُه: قُْم، فَقَاَم، ثُمَّ قَالَ لَُه: لَمَّا َخلََق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الَْعقْلَ قَالَ لَُه:"َوَسلََّماللَُّه َعلَْيِه 
ال أَْحَسَن، بَِك آُخذُ، وَبَِك أُْعِطي، َوبِكَ َوِعزَِّتي، َما َخلَقُْت خَْيًرا ِمْنَك، َوال أَكَْرَم مِْنَك، َوال أَفَْضلَ مِْنَك، َو: فَقَالَ

  أَْعرُِف، وَبَِك أَُعاِقُب، وَبَِك الثَّوَاُب، َوَعلَْيَك الِْعقَاُب

نَ، َعْن نا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجال: قَالَ، نا َعْبُد الرَّزَّاقِ : قَالَ، نا ُمَحمٌَّد : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٤٩
، لَْم َيْروِ "كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َعطََس َخمََّر َوْجهَُه:"قَالَ، ُسَميٍّ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

  اْبُن أَبِي السَّرِيِّ: َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ إِال َعْبدُ الرَّزَّاقِ، تَفَرََّد بِِه
حدثنا : قَالَ، نا أَْحَمُد بن َسعِيٍد الَْهْمَدانِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ الطَّاِئيُّ الَْبْغَداِديُّ  - ٤٥٠

أَبِي نَُعْيمٍ، َوَيزِيَد بن َعْبِد الَْمِلِك، َعْن َسِعيدٍ  نا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ، َعْن َناِفعِ بن: قَالَ، أَْصَبغُ بن الْفََرجِ 
إِذَا أَفَْضى أََحدُكُْم بَِيِدِه إِلَى فَْرجِِه، َولَْيَس :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ إِال َعْبُد الرَّْحمَنِ"لَْيِه الُْوُضوُءُدوَنَها ِحجَاٌب فَقَْد َوَجَب َع

نا أَْسبَاطُ بن َنْصرٍ : قَالَ، نا َعْمُرو بن ُمَحمٍَّد الَْعْنقَزِيُّ : قَالَ، نا أَُبو َمْعَمرٍ الْقَِطيِعيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٥١
سَأَلْتُ :"قَالَ، إِْسَماعِيلَ السُّدِّيِّ، َعْن أَبِي الِْمنَْهالِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْهَْمدَانِيُّ، َعْن 

َتكْفَُر أُمَِّتي َصفْقَةً وَاِحدَةً، فَأَْعطَانِيَها، رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ألُمَِّتي أَْرَبَعةَ ِخاللٍ، فَأَْعطَانِي ثَالثًا، َوَمَنَعنِي وَاِحَدةً، سَأَلُْتُه أَنْ ال 
َعذَّبَ بِِه األَُمَم قَْبلَُهْم، فَأَْعطَانِيَها،  َوَسأَلُْتهُ أَنْ ال ُيَسلِّطَ َعلَْيهِْم َعُدوا ِمْن غَْيرِِهْم، فَأَْعطَانِيَها، َوَسأَلُْتهُ أَنْ ال يَُعذِّبَُهْم بَِما

  الَْعْنقَزِيُّ: ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ السُّدِّيِّ إِال أَْسبَاطٌ، َتفَرََّد بِِه"َعلَ بِأُْسُهْم َبْينَُهْم، فََمَنَعنِيَهاَوَسأَلُْتهُ أَنْ ال ُيْج
بن ِديَنارٍ، َعْن أَبِي  نا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو: قَالَ، نا سَِعيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٥٢

ثَالثَةٌ ال ُيكَلُِّمُهمُ اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة، َوال َيْنظُرُ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ 
، لَقَْد أُْعِطَي بَِها أَكْثََر ِممَّا أُْعِطَي َوُهَو كَاِذٌب، َوَرُجلٌ َحلََف َعلَى َرُجلٌ َحلََف َعلَى ِسلَْعٍة: إِلَيْهِْم، وَلَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم



: زَّ َوَجلَّ َيقُولُ َيْوَم الِْقَياَمِةَيِمنيٍ كَاِذَبٍة بَْعَد الَْعْصرِ ِلَيقَْتِطَع بَِها َمالَ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ، َوَرُجلٌ َمَنَع فَْضلَ َماٍء، فَإِنَّ اللََّه َع
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال َسِعيٌد"لَْيْوَم أَْمنَُعَك فَْضِلي كََما َمَنْعَت فَْضلَ َماا

انُ َحدَّثَنِي ُسفَْي: قَالَ، نا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ : قَالَ، نا َجدِّي َحْرَملَةُ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن طَاِهرِ بن َحْرَملَةَ  - ٤٥٣
َعْمُرو بن الَْحارِِث، َعْن أَبِي ُهَبْيرَةَ، : َحدَّثَنِي َرُجلٌ قَِصٌري ِمْن أَْهلِ ِمْصَر ِفي َمجِْلسِ الزُّْهرِيِّ، ُيقَالُ لَُه: قَالَ، بن ُعَيْيَنةَ 

إِذَا رَأَْيَت الَْعْبَد ُيعْطَى زُْهًدا ِفي :"قَالَ، َم َعنِ اْبنِ ُحَجيَْرةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  الدُّْنيَا، َوِقلَّةَ َمْنِطقٍ، فَاقَْترُِبوا ِمْنُه، فَإِنَُّه ُيلِْقي الِْحكْمَةَ

نا َعْبُد اللَِّه بن لَهِيَعةَ، : قَالَ، نا عَْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ : قَالَ، نا َجدِّي َحْرَملَةُ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن طَاِهرٍ  - ٤٥٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعنِ السَّكَنِ بن أَبِي كَرَِميةَ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

اللَُّهمَّ لَقِّنِّي ُحجَّةَ اِإلَمياِن ِعْندَ : نَّ الْكَاِفرَ ُيلَقَُّن ُحجََّتُه، َولَِكْن ِليَقُلْاللَُّهمَّ لَقِّنِّي ُحجَِّتي، فَإِ: ال َيقُولَنَّ أََحدُكُْم:"َوَسلََّم
ْبنُ ا: تَفَرََّد بِِه ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ إِال السَّكَُن بن أَبِي كَرَِميةَ، َوال َعنِ السَّكَنِ إِال اْبُن لَهِيَعةَ،"الَْمَماِت
  َوْهبٍ

نا عَْبُد الَْمجِيِد بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن أَبِي َروَّاٍد، َعْن : قَالَ، نا َجدِّي َحْرَملَةُ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن طَاِهرٍ  - ٤٥٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : قَالَ، َريَْرةَ َمْرَوانَ بن سَاِلمٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعِقيلٍ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُه

إِذَا َناَم َوْحَدُه، وَإِذَا َناَم ُمْسَتلِْقًيا، وَإِذَا َناَم ِفي ِملَْحفٍَة مَُعْصفََرةٌ، وَإِذَا : ُيعَْتَدى الَْمْرُء ِعْنَد أَْرَبَعِة ِخصَالٍ:"َعلَْيِه َوَسلََّم
، ال "، فََمنِ اْسَتطَاَع أَنْ ال َيْغَتِسلَ بِفََضاٍء ِمَن اَألْرضِ، فَإِنْ كَانَ ال ُبدَّ فَاِعال فَلَْيْخطُطْ خَطًّااغَْتَسلَ بِفََضاٍء ِمَن اَألْرضِ

  َعْبُد الَْمجِيِد: ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعنِ الزُّْهرِيِّ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه
َحدَّثَنِي َعْبدُ اللَِّه بن َعيَّاشٍ : قَالَ، نا َعْبدُ اللَِّه بن َوْهبٍ : قَالَ، نا َجدِّي : قَالَ، رٍ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن طَاِه - ٤٥٦

، أَخَْبرَنِي اْبُن ِشَهابٍ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ : قَالَ، الِْقتَْبانِيُّ، َعْن ِعيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ 
لِ َبْيتِِه، َواآلَخُر َعْنُه حَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِكَْبَشْينِ أَقَْرَنْينِ أَْملََحْينِ، أََحُدُهَما َعْنُه َوَعْن أَْهَض:"قَالَ

  َوَعْن َمْن لَْم ُيَضحيِّ ِمْن أُمَّتِِه

، نا إِْسَحاُق بن إِبَْراِهيمَ الُْحنَْينِيُّ : قَالَ، نا َعِليُّ بن َزْيٍد الْفََراِئِضيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َناِفعٍ  - ٤٥٧
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، أخربنا مَاِلُك بن أََنسٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ : قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن َماِلٍك إِال "َتِمُع غَُباٌر ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَُدَخانُ َجهَنََّم ِفي َجْوفِ اْمرِئٍ ُمسِْلمٍال َيْج:"َوَسلََّم
  الُْحَنيْنِيُّ
َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، : قَالَ، ْنكَِدرِيُّ نا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه الُْم: قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َناِفعٍ  - ٤٥٨

إِذَا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعْن َجدِِّه، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َيْعقُوَب الُْحَرِقيِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 
  اْبُنُه عَْبُد اللَِّه: وِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن الْمُْنكَِدرِ، إِال اْبُنُه الُْمْنكَِدُر، َتفَرََّد بِِه، لَْم َيْر"انَْتَصَف َشْعَبانُ فَأَفِْطرُوا

نِي أَْخبََر: قَالَ، نا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ : قَالَ، نا أَْحَمُد بن َصاِلحٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َناِفعٍ  - ٤٥٩
كُلُّ َحَسَنٍة َيْعَملَُها :"قَالَ،  َعْمٌرو، َعْن ُبكَْيرٍ، َعنِ اْبنِ الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ِضْعٍف، إِال الصَِّياُم، ُهَو ِلي   ، لَْم َيْروِِه َعْن ُبكَْيرٍ إِال َعْمٌرو"، وَأََنا أَْجزِي بِِهاْبُن آَدَم بَِعْشرِ أَْمثَاِلَها، إِلَى َسْبِعِمائَةِ 



نا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َواسِعٍ،، : قَالَ، نا َعْبُد الْوَاِحِد بن ِغَياٍث : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو  - ٤٦٠
َمْن نَفََّس َعْن أَِخيِه كُْرَبةً :"قَالَ، َريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُه

، لَمْ َيْروِ "ِهْبُد ِفي َعْوِن أَِخيِمْن كَُربِ الدُّْنيَا، َنفَّسَ اللَُّه َعْنُه كُْرَبةً ِمْن كَُربِ اآلخَِرِة، وَاللَُّه ِفي َعْوِن الَْعْبِد، َما كَانَ الَْع
  َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي سُوَرةَ إِال َحمَّادُ بن َسلََمةَ

نا الُْمطَِّلُب بن زَِياٍد، َعْن لَْيثِ بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن : قَالَ، نا ُمَحمَّدُ بن الطُّفَْيلِ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو  - ٤٦١
أَْنُتمُ الُْغرُّ الُْمَحجَّلُونَ َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن آثَارِ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ،  طَاُوسٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ

الُْمطَِّلُب : لَْيثٌ، تَفَرََّد بِِه ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن طَاُوسٍ إِال"الُْوُضوِء، فََمنِ اْسَتطَاَع ِمْنكُْم أَنْ ُيطِيلَ غُرََّتُه فَلَْيفَْعلْ
  بن زَِياٍد
نا لَْيثُ بن َسْعٍد، َعْن يَزِيَد بن أَبِي : قَالَ، نا كَاِملُ بن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو  - ٤٦٢

َسَجدَ :"قَالَ، اَألْعَرجِ مَْولَى بين َمْخُزومٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ  َحبِيبٍ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُهْرُمَز
 ١: العلق" [ اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك " ، َو ] ١: االنشقاق" [ إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت " َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي 

  َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعنِ اَألعَْرجِ إِال َيزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن]"

نا َمْسلََمةُ بن َعلْقََمةَ، َعْن َداُوَد بن أَبِي : قَالَ، نا ُمَحمَّدُ بن َجاِمعٍ الَْعطَّاُر : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو  - ٤٦٣
َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي بين َتمِيمٍ ثَالثَةُ أَْشَياٍء، : قَالَ، َرةَ ِهْنٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْي

َهِذِه نََعُم :"قَالَبين َتِميمٍ، فَال أََزالُ أُِحبُُّهْم أََبًدا، أََتْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَعٌم ِمْن َنَعمِ الصََّدقَِة ِمْن 
 ِمْن َخْوالنَ، فَقَالَ ، َجَعلَُهْم قَْوَمُه، َوكَانَ َعلَى َعاِئَشةَ َنذٌْر َعلَى أَنْ َتْعِتَق ِمْن َولَِد إِْسَماِعيلَ، فَأَقَْبلَ َعلَْيِه َسْبٌي"قَْوِمي

بين : َيعْنِي"ُهْم ِمْن َولَدِ إِْسَماعِيلَ، َوُهْم أََشدُّ النَّاسِ َعلَى الدَّجَّالِأَْعِتِقي مِْنُهْم، فَإِنَّ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َتِميمٍ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد إِال َمْسلََمةُ بن َعلْقََمةَ

أَْخبََرنِي َخاِلٌد : قَالَ، نا ُحَمْيدٌ الِْكْنِديُّ : قَالَ، بن َحمَّاٍد  نا ُنعَْيُم: قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُدكَْينٍ الِْمْصرِيُّ  - ٤٦٤
أَْوصَانِي "أَْوصَانِي َخِليِلي أَُبو الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثَالٍث، ال أََدُعُهنَّ أََبًدا: قَالَ، الرََّبِعيُّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ 

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ "لنَّْومِ، َوأَْوصَانِي بِالُْغْسلِ ِفي كُلِّ ُجُمَعٍة، َوأَْوصَانِي بِِصَيامِ ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشْهرٍبِالْوِْترِ قَْبلَ ا
  َعْن َخاِلٍد الرَّبَِعيِّ إِال ُحَمْيدٌ الِْكْنِديُّ

نا َوِكيُع بن : قَالَ، نا الَْحَسُن بن َحمَّادٍ الَْحْضَرِميُّ : قَالَ، هَانِيُّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمٍَّد الْبَزَّاُر اَألْصَب - ٤٦٥
أَنَّ أَقَْواًما َسأَلُوا النَّبِيَّ الْجَرَّاحِ، َعْن إِبَْراهِيَم بن يَزِيَد، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألحَْولِ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، 

إِنَّا نَْعُزُب َعنِ الَْماِء الثَّالثَةَ اَألشُْهرِ، وَالْخَْمَسِة، فَال َنجُِد الَْماَء، َوِفيَنا الْحَاِئُض وَالُْجُنبُ : ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالُواَصلَّى اللَّ
ُمَسيِّبِ غَْيَر َهذَا، وَلَْم َيرْوِِه إِال َوِكيٌع، ، ال َنْعلَُم ِلُسلَْيَمانَ اَألحَْولِ َعْن َسِعيِد بن الْ"َعلَْيكُْم بِاَألْرضِ:"َوالنُّفََساُء؟ قَالَ

احِ، َعْن َعْمرِو بن َعْن إِْبَراهِيَم بن يَزِيَد، َوقَدْ ُروَِي َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ ِمْن َوْجٍه آَخَر، َورََواُه الُْمثَنَّى بن الصَّبَّ
  ُشَعْيبٍ، َعْن َسِعيٍد

: نا النَّْضرُ بن ُمَحمٍَّد يَْعنِي: قَالَ، نا ُمَؤمَّلُ بن إِهَابٍ : قَالَ، َحَسنِ بن َعْبِد الَْمِلِك َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الْ - ٤٦٦
ِه َعلَْينا أَُبو أُوَْيسٍ، َعنِ الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه : قَالَ، الْجَُرِشيَّ 
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الَْعالِء بن َعْبدِ "طُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبِهَا:"قَالَ، َيْوَم يَأِْتي َبْعُض آيَاِت َربَِّك : َوَسلََّم

  النَّْضُر بن ُمَحمٍَّد: الرَّْحَمنِ إِال أَُبو أُوَْيسٍ، َتفَرََّد بِِه



، نا أَُبو النَّْضرِ ُحْمَرانُ بن ُحمَْرانَ : قَالَ، نا َعِليُّ بن َبْحرٍ : قَالَ، لِ بن أَيُّوَب اَألهَْوازِيُّ َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسْه - ٤٦٧
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم خََرْجَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى ال: قَالَ، نا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي الُْمَهزِّمِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ : قَالَ

، فَسَأَلَْنا َعْن ذَِلكَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى ِمَن الَْمِدينَِة، فََتلَقَّاَنا رِْجلٌ ِمْن جََراٍد، فََتلَقَّْينَاُه بِأَْسَياطَِنا َوِعِصيِّنَا، فَأُْسِقطُ ِفي أَْيدِيَنا
َحمَّاُد بن َسلََمةَ، وَلَْم َيْروِهِ إِال َعِليُّ بن َبْحرٍ، َعْن شَِيِخِه : ، أَُبو َسلََمةَ"لَْبْحرِال بَأَْس بِصَْيِد ا:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  "َهذَا
، نا َعْبدُ الَْحكَمِ بن َمْيسََرةَ: قَالَ، نا أَْحَمُد بن َنْصرٍ الَْمْرَوزِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن أَبِي الَْعبَّاسِ  - ٤٦٨

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ :"قَالَ، َعْن قَْيسِ بن الرَّبِيعِ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 
الَْحِديثَ َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ إِال قَْيٌس،  ، لَمْ َيْروِ َهذَا"َعلَْيِه َوَسلََّم َتَوضَّأَ، َوَمَسَح َعلَى ِعَماَمِتِه، َوَمَسَح َعلَى ُخفَّيِْه

  عَْبُد الَْحكَمِ بن مَْيَسرَةَ: َتفَرََّد بِِه

، نا بِْشُر بن ُعَمَر الزَّهَْرانِيُّ : قَالَ، نا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد أَُبو الرَّبِيعِ الْحَارِِثّي : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ  - ٤٦٩
 اَألعَْرجِ، نا لَْيثُ بن سَْعٍد، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد اَألْنَصارِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْهاِد، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعنِ: قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا ]" ١: العلق" [ َك اقَْرأْ بِاْسمِ َربِّ: " أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَجَد ِفي"َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ،
  بِْشُر بن ُعَمَر: الَْحِديثَ َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد إِال اللَّْيثُ بن َسْعٍد، َتفَرََّد بِِه

ا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، ن: قَالَ، نا أَُبو رَبِيَعةَ : قَالَ، نا إِْبَراِهيُم بن َراِشٍد اَألَدِميُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ  - ٤٧٠
قَالَ : ةَ، قَالََعْن أَيُّوَب السَّْخِتيَانِيِّ، وَحبِيبِ بن الشَّهِيِد، وِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَرْيَر

ِعَني ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَِّة، َوُرؤَْيا الُْمْؤِمنِ ال َتكَاُد ُتخِْطئُ ِفي الرُّْؤَيا ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوأَْرَب:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  آِخرِ الزََّماِن

نا : قَالَ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن الُْمَتَوكِّلِ : قَالَ، نا ُمحَمَُّد بن َسِعيدِ بن غَاِلبٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ  - ٤٧١
، ِه َوَسلََّم لرَّْحَمنِ أَُخو أَبِي َحرَّةَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيَسِعيُد بن َعْبدِ ا

  "َيْسَمعَ َصْوًتا أَْو َيجَِد رًِحياإِنََّك قَْد أَْحَدثَْت، فَال يَْنَصرِفَنَّ، حَتَّى : إِذَا أََتى أََحَدكُُم الشَّْيطَانُ ِفي َصالٍة، فَقَالَ:"قَالَ

ِه، ثُمَّ ُيبْطَُح بِقَاعٍ َوَما ِمْن َصاِحبِ إِبِلٍ ال ُيَؤدِّي َزكَاَتَها إِال ُيَجاُء بَِها َيْوَم الِْقَياَمِة كَأَكْثَرِ َما كَاَنْت َتُمرُّ َعلَْي"- ٤٧٢
ا، كُلََّما َمَضْت أُوالَها َعاَدتْ أُخَْراَها، َحتَّى يَقِْضيَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َبْيَن ِعَباِدهِ قَْرقَرٍ َسْهلٍ، ثُمَّ َتْسَتنُّ َعلَْيِه أُوالَها وَأُخَْراَه

  إِمَّا إِلَى الَْجنَِّة َوإِمَّا إِلَى النَّارِ: ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة ِممَّا تَُعدُّونَ، ثُمَّ َيَرى َسبِيلَُه
ُح بِقَاعٍ قَْرقَرٍ، ا ِمْن َصاِحبِ َماِشَيٍة ال ُيؤَدِّي َزكَاَتَها إِال ُيَجاُء بَِها َيْوَم الِْقَياَمِة وَِهَي كَأَكْثَرِ َما كَاَنْت، فَُيبْطََوَم"- ٤٧٣

كُلََّما َمَضْت أُْخَراَها ُردَّْت َعلَْيِه أُوالَها، فََتطَُؤُه بِأَظْالِفَها، وََتْنطَُحهُ بِقُُرونَِها، لَْيَس ِفيَها َعقَْصاُء َوال َعْضَباُء َوال َجلَْحاُء، 
إِمَّا إِلَى : ، ثُمَّ َيَرى َسبِيلَُهَحتَّى يَقِْضَي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َبْيَن ِعَباِدِه ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرهُ َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة ِممَّا َتُعدُّونَ

  الَْجنَِّة َوإِمَّا إِلَى النَّارِ
فََمْن َيْعَملْ : َما أَْنَزلَ اللَُّه َعلَيَّ ِفيَها َشيْئًا، إِال َهِذِه اآلَيةَ الَْجاِمَعةَ الْفَاذَّةَ:"َيا َرسُولَ اللَِّه، فَالَْحِمُري؟ قَالَ: ِقيلَ - ٤٧٤

  ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخيًْرا يََرُه، َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشرا َيرَُه

نا َيْحَيى بن ُمَحمَِّد بن قَْيسٍ أَُبو زُكَْيرٍ، َعنِ اْبنِ : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَِطيِعيُّ : قَالَ، أَْحَمُد  َحدَّثََنا - ٤٧٥
ال ُتْنكَُح الَْمرْأَةُ َعلَى :"قَالَ، َعْجالنَ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



  ، لَْم َيْروِِه َعنِ اْبنِ َعْجالنَ إِال أَُبو زُكَيْرٍ"َعمَِّتَها، َوال َعلَى َخالَِتَها
ْحَمنِ بن َزْيدِ نا َعْبُد اللَِّه بن إِْبَراهِيَم الِْغفَارِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّ: قَالَ، نا الَْحَسُن بن َعَرفَةَ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٧٦

لَمَّا ُعرَِج بِي إِلَى :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، بن أَْسلََم، َعْن َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 
للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق ِمْن ُمَحمٌَّد َرُسولُ ا: السََّماِء، َما مََرْرتُ بَِسَماٍء إِال َوَجْدُت ِفيَها اْسِمي

  َخلِْفي
نا أَُبو الَْجوَّابِ، َعْن َعمَّارِ بن ُرَزْيقٍ، َعْن َبْشِمَني، : قَالَ، نا أَْحَمُد بن مَْنُصورٍ الرََّماِديُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٧٧

َمْن َتَرَك الَْحيَّاتِ َخْشَيةَ الثَّأْرِ فَلَْيسَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، أَبِي ُهرَْيَرةَ َعْن أَبِي ُزْرَعةَ، َعْن 
  أَُبو الَْجوَّابِ: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َبْشِمَني َجدُّ َعْبِد الَْحِميِد الِْحمَّانِيِّ إِال َعمَّاٌر، َتفَرََّد بِِه"ِمنَّا

نا شَرِيٌك، َعْن َجابِرٍ، : قَالَ، نا َيزِيُد بن َهاُرونَ : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن ُعَباَدةَ الْوَاِسِطيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٧٨
َما أَفَاَد َعْبٌد بَْعَد اِإلْسالمِ َخْيٌر لَُه ِمْن زَْوجٍ :"لََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: قَالَ، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َجابِرٍ إِال َشرِيٌك، "إِذَا َنظََر إِلَْيَها َسرَّتُْه، َوإِذَا غَاَب َعْنَها َحِفظَْتُه ِفي نَفِْسَها َومَاِلِه: ُمْؤِمَنٍة
  َيزِيُد: َتفَرََّد بِِه
نا َعْبُد الَْمِلِك بن : قَالَ، نا َيزِيُد بن َهاُرونَ : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن ُعَباَدةَ الْوَاِسِطيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٧٩

الَْوِليَمةُ :"قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم  الُْحَسْينِ، َعْن َمْنصُورِ بن الُْمْعَتمِرِ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َمْنُصورٍ إِال َعْبُد الَْمِلكِ بن الُْحَسْينِ"أَوَّلُ َيْومٍ َحقٌّ، وَالثَّانِي َمْعرُوٌف، وَالثَّاِلثُ رَِياٌء َوُسْمَعةٌ

نا : قَالَ، نا ُحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد الَْمرُّوِذيُّ : قَالَ، حَاُق بن إِبَْراِهيمَ الَْبغَوِيُّ نا إِْس: قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ  - ٤٨٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن إِبَْراِهيَم بن َعْبدِ اللَِّه بن قَارٍِظ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

، لَْم "َصالةٌ ِفي َمْسجِِدي َهذَا أَفَْضلُ ِمْن أَلِْف َصالٍة ِفيَما ِسوَاُه ِمَن الَْمسَاجِِد، إِال الَْمْسجِدَ الْحََراَم:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّماللَّ
: َسْيُن بن ُمَحمٍَّد، َتفَرََّد بِِهَيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت إِال الَْمْسعُوِديُّ، َوال َعنِ الَْمْسُعوِديِّ إِال ُح

  إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الَْبَغوِيُّ

نا َمْسلََمةُ بن َعلْقََمةَ الَْمازِنِيُّ، َعْن َداُوَد بن أَبِي : قَالَ، نا ُعثَْمانُ بن حَفْصٍ التُّوَمنِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٨١
َمْن َتبَِع جَِناَزةً حَتَّى ُيَصلِّيَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ ِهْنٍد، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ،

فْنَِها فَلَُه ِقَرياطَاِن، كُلُّ ْن َدَعلَْيَها، ثُمَّ اْنَصَرَف فَلَُه ِقَرياطٌ ِمَن اَألجْرِ، َوإِنْ َتبَِعَها فََصلَّى َعلَْيَها ثُمَّ قََعدَ َحتَّى ُيفَْرغَ ِم
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد إِال َمْسلََمةُ بن َعلْقََمةَ"َواِحٍد ِمْنُهَما أَْعظَُم ِمْن أُُحٍد

نا َصاِلٌح الُْمرِّيُّ، َعْن : قَالَ، لُْمحَبَُّر نا َداُوُد ا: قَالَ، نا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي الْحَارِِث : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٨٢
إِنَّ الَْعْبَد لَُيذْنُِب ذَْنًبا، فَإِذَا ذَكََرهُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن إِال صَاِلٌح "ُه إِلَْيِه قَْد أَحَْزَنُه َما َصَنَع غَفََر لَُهأَحَْزَنُه َما صََنَع، فَإِذَا َنظََر اللَّ
  َداُودُ الُْمَحبَُّر: الُْمرِّيُّ، َتفَرََّد بِِه

: قَالَ، نا َعْبدُ الَْغفَّارِ بن ُعَبْيِد اللَِّه الْكَُرْيزِيُّ : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٨٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : قَالَ، نا صَاِلُح بن أَبِي اَألْخَضرِ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن حَُنْيٍف، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

لَْيْسَتِعذْ الرُّْؤَيا ِمَن اللَِّه، وَالْحُلُْم ِمَن الشَّيْطَاِن، فَإِذَا َرأَى أََحُدكُْم َما َيكَْرُه فَلَْيْتفُلْ َعْن َيسَارِِه، َو:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



َوَرَواهُ ، َعْبُد الَْغفَّارِ : ِلٌح، َتفَرَّدَ بِِهَعْن أَبِي ُهَريَْرةَ إِال صَا، ، لَْم يَْروِه َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي أَُماَمةَ "ِمْن َشرَِّها، فَلَْن َتُضرَُّه
  أَْصحَاُب الزُّْهرِيِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي قََتادَةَ، َوُهَو الصَِّحيُح

نا َعْبُد الَْحِميِد بن  :قَالَ، نا ُحَجْيُن بن الُْمثَنَّى : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن الُْجَنْيِد الدَّقَّاُق : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ٤٨٤
ال َسَبَق :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

يثَ َعْن أَبِي الزَِّنادِ إِال َعْبدُ الَْحِميدِ بن ُسلَْيَمانَ أَُخو فُلَْيحٍ، َتفَرَّدَ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِد"إِال ِفي َنْصلٍ، أَْو َحاِفرٍ، أَْو ُخفٍّ
  ُحَجْيُن بن الْمُثَنَّى: بِِه

ْبُن نا ا: قَالَ، نا ُعْتَبةُ بن َحمَّاٍد : قَالَ، نا ُسلَْيَمانُ بن أَْحَمَد : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ بن ُمْدرٍِك  - ٤٨٥
نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ :"قَالَ، ثَْوَبانَ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

  َحمَّاٍد ، لَْم َيْروِِهَما َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ إِال ُعْتَبةُ بن"الدُّبَّاِء وَالظُُّروِف الُْمَزفََّتِة
نا اْبُن : قَالَ، نا الُْمفَضَّلُ بن الِحقٍ : قَالَ، نا أَُبو َعاِصمٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ الِْمْصرِيُّ اَألْيِليُّ  - ٤٨٦

ِئُد الَْمرِيضِ َيخُوُض ِفي الرَّْحَمِة، فَإِذَا َجلَسَ عَا:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 
  ، لَْم َيْروِِه َعنِ الْمُفَضَّلِ إِال أَُبو َعاِصمٍ"ِعْنَدُه اغَْتَمَس ِفيهَا

نا أَبِي، َعْن : قَالَ،  نا َخاِلُد بن ُيوُسفَ السَّْمِتيُّ: قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َسْهلِ بن الَْوِليدِ السُّكَّرِيُّ اَألهَْوازِيُّ  - ٤٨٧
لََّم سُِئلَ َعنِ اللُّقَطَِة؟ زَِيادِ بن َسْعٍد، َعْن ُسَميٍّ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

نْ َجاَء صَاِحُبَها فَلَْيُردََّها إِلَيِْه، َوإِنْ لَْم يَأِْت فَلَْيَتَصدَّْق بَِها، فَإِذَا َجاَء ال َتِحلُّ اللُّقَطَةُ، َمنِ الَْتقَطَ َشْيئًا فَلُْيَعرِّفُْه، فَإِ:"قَالَ
  ، لَْم َيْروِِه َعْن َسْعٍد إِال السَّْمِتيُّ، َولَْم َيْروِِه َعْن ُسَميٍّ إِال زِيَاُد بن َسْعٍد"فَلُْيَخيِّْرُه َبْيَن اَألْجرِ، وََبْيَن الَِّذي لَُه

نا : قَالَ، نا أَُبو قَُتْيَبةَ : قَالَ، نا الْجَرَّاُح اْبُن َمْخلٍَد : َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الزَّْعفََرانِيُّ الَْعْسكَرِّي قَالَ - ٤٨٨
قَالَ : ْحَمنِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالََهاُرونُ بن ُموَسى النَّْحوِيُّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّ

، لَمْ َيْروِِه َعْن َهاُرونَ إِال أَُبو قَُتْيبَةَ، َولَمْ ُيسْنِْد َهاُرونُ "تََوضَّئُوا ِممَّا غَيَّْرِت النَّاُر:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْن َيْحَيى غَْيَر َهذَا الَْحدِيِث

نا ُمَحمَّدُ بن َداُوَد بن أَبِي : قَالَ، دَّثََنا أَْحَمدُ بن أَبِي َيْحَيى الَْحْضرَِميُّ الَْمْعُروُف بَِيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ َح - ٤٨٩
َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعنِ  نا زَِياُد بن يُوُنَس، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيدِ بن ُعَمْيرٍ، َعْن: قَالَ، َناجَِيةَ اِإلْسكَْنَدَرانِيُّ 

إِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ فَال َصالةَ :"قَالَ، الزُّْهرِيِّ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  اٍء الزُّْهرِيِّ إِال ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعبَْيِد بن ُعَمْيرٍ، لَْم َيْدُخلْ َبْيَن َعْمرِو بن ِدينَارٍ، َوَعطَ"إِال الَْمكْتُوَبةَ

: قَالَ، َم َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِْسحَاَق بن إِْبَراهِيَم بن نَُبْيِط بن َشرِيٍط صَاِحبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - ٤٩٠
َمْن بىن ِللَّهِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، يِه، َعْن َجدِِّه ُنَبْيطِ بن َشرِيٍط َحدَّثَنِي أَبِي إِْسحَاُق، َعْن أَبِ

  ، ال ُيْرَوى َعْن ُنَبْيٍط إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه وَلَُدُه َعنُْه"َمْسجًِدا بىن اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة

نا ِمْسِكٌني أَُبو : قَالَ، نا إِْسَماِعيلُ بن بِْشرِ بن مَْنُصورٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه الْبَزَّاُز التُّْسَترِيُّ  - ٤٩١
الْوِْتُر قَْبلَ "لَْيِه َوَسلََّم بِثَالٍثأَْوصَانِي َخِليِلي َصلَّى اللَُّه َع: فَاِطَمةَ، َعْن َحْوَشبٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  النَّْومِ، َوِصَياُم ثَالثَةِ أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ شَْهرٍ، وَالُْغْسلُ َيْوَم الُْجُمعَِة
ٌني، َعْن َحْوَشبٍ، نا ِمْسِك: قَالَ، نا إِْسَماِعيلُ بن بِْشرِ بن مَْنُصورٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد اللَِّه التُّْسَترِيُّ  - ٤٩٢



، لَْم َيْروِ َهذَْينِ "تََوضَّئُوا ِممَّا غَيَّْرِت النَّاُر:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ 
  ا َعْنُه إِال إِْسَماعِيلُ بن بِشْرٍالَْحِديثَْينِ َعْن َحْوَشبِ بن َعقِيلٍ إِال ِمْسِكٌني، َوال َرَواُهَم

نا : قَالَ، نا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ اْبنِ َسُمَرةَ اَألْحَمِسيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ بن ِمرْدَاسٍ اَألْيِليُّ  - ٤٩٣
َجاَء َرُجلٌ إِلَى : ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالََعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد الُْمَحارِبِيُّ، َعْن أَشَْعثَ بن َسوَّارٍ

، "أََوكُلُّكُْم َيجُِد ثَْوَبْينِ؟:"َيا َرسُولَ اللَِّه، أَُيَصلِّي الرَُّجلُ ِفي الثَّْوبِ الَْواِحِد؟ قَالَ: فَقَالَ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَْشَعثَ إِال الُْمحَارِبِيُّ لَْم َيْروِ

نا أَُبو الْقَاِسمِ ُعبَْيُد اللَِّه بن سَِعيدِ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم بن َمْخِشيٍّ اْبُن أَِخي الَْمْخِشيِّ الْفَْرغَانِيُّ  - ٤٩٤
َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َعْبدِ : قَالَ، ثَنِي َخاِلي الُْمِغَريةُ بن الَْحَسنِ بن َراِشٍد الَْهاشِِميُّ َحدَّ: قَالَ، َحدَّثَنِي أَبِي : قَالَ، بن ُعفَْيرٍ 

ْن َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ بن ُمْسِلمِ بن ِشهَابٍ الزُّْهرِيُّ، َع: قَالَ، َحدَّثَنِي ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُعَمَر : قَالَ، اللَِّه بن سَاِلمِ بن َعْبِد اللَِّه 
إِنَّ الشَّْيطَانَ يَأِْتي أََحَدكُمْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسِلَم: قَالَ، أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

  َحدُكُْم فَلَْيْسُجْد َسْجَدَتْينِ َوُهَو جَاِلٌسِفي َصالِتِه، فَُيلَبُِّس َعلَْيِه، َحتَّى ال َيْدرَِي كَْم صَلَّى، فَإِذَا َوَجَد ذَِلَك أَ
لَّى اللَُّه َعلَْيِه وَعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، أَنَُّه َسِمَع أََبا إِْدرِيَس الْخَْوالنِيَّ ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َص - ٤٩٥
  َوَمنِ اسَْتْجَمَر فَلُْيوتِْرَمْن تََوضَّأَ فَلَْيسَْتْنِثْر، :"قَالَ، َوَسلََّم 
نا اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َعْن : قَالَ، نا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن إِبَْراهِيَم بن كَْيَسانَ الثَّقَِفيُّ  - ٤٩٦

طَاَعةُ اللَِّه طَاَعةُ الْوَاِلِد، َوَمْعِصَيةُ اللَِّه :"َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ َصلَّى اللَُّه : َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
بَِهذَا  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اللَّْيِث بن سَْعٍد إِال إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو، َوال ُيرَْوى َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ إِال"َمْعِصَيةُ الَْواِلِد

  اِإلْسَناِد

نا ُمحَمَُّد بن َعْبِد : قَالَ، نا ُسلَْيَمانُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن بنِت شَُرْحبِيلَ : قَالَ، ثََنا أَْحَمدُ بن الُْحَسْينِ َحدَّ - ٤٩٧
لَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َسأَلْتُ َرسُو: قَالَ، الرَّْحَمنِ الْقَُشْيرِيُّ، َعْن ِمْسَعرِ بن ِكَدامٍ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ 

  نََعْم، إِذَا َوَجَدتِ الَْماَء فَلَْتْغَتِسلْ:"َهلْ َعلَْيَها غُْسلٌ؟ فَقَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ الَْمْرأَِة َتْحتَِلُم
نا َبِقيَّةُ : قَالَ، ْبِد الَْمِلِك الِْحْمِصيُّ نا أَُبو تَِقيٍّ ِهَشاُم بن َع: قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُعَمْيرِ بن َجْوَصا الدَِّمْشِقيُّ  - ٤٩٨

بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي  بن الْوَِليِد، َعْن َوْرقَاَء بن ُعَمَر، َوَعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَابِِت بن ثَوَْبانَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعطَاِء
، لَْم َيْروِ َهذَا "إِذَا أُِقيَمتِ الصَّالةُ فَال َصالةَ إِال الَْمكْتُوَبةُ:"َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: قَالَ، ُهَرْيَرةَ 

  أَُبو تَِقيٍّ: الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ثَوَْبانَ إِال َبِقيَّةُ، تَفَرََّد بِِه
نا فَْهُد : قَالَ، نا أَْحَمُد بن اَألسَْوِد بن الَْهْيثَمِ الَْحنَِفيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن يُوُسَف الُْجَبْيرِيُّ  - ٤٩٩

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : قَالَ، نا ُشْعَبةُ، َعْن َداُودَ بن أَبِي ِهْنٍد، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ : قَالَ، بن َحيَّانَ 
، لَْم َيْروِهِ "تَزِيدُ َصالةُ الَْجمِيعِ َعلَى َصالِة الرَُّجلِ َوْحَدُه بِْضًعا َوِعشْرِيَن، أَْو َخْمًسا َوِعْشرِيَن":َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َعْن ُشْعَبةَ إِال فَْهٌد

نا : قَالَ، ن ُخلَْيٍد الَْحنَِفيُّ نا ُمَحمَُّد ب: قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َداُوَد السُّكَّرِيُّ الُْجْنِديسَاُبورِيُّ  - ٥٠٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، َحمَّاُد بن َيْحَيى، َعْن كَِثريِ بن ِشْنِظريٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي رََباحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن كَِثريٍ إِال "َيْوَم الِْقَياَمِة ُملَْجًما بِِلَجامٍ ِمْن َنارٍَمْن سُِئلَ َعْن ِعلْمٍ َيْعلَُمُه، فَكََتَمُه َجاَء :"َوَسلََّم



  ُمَحمَُّد بن ُخلَْيٍد: َحمَّاٌد، َتفَرََّد بِِه
، نا أَبِي : قَالَ، َيزِيَد الُْمقْرُِئ  نا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن: قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن ُشعَْيبٍ الرَّجَّانِيُّ  - ٥٠١
ُصومُوا :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، نا َوْرقَاُء، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن زَِياٍد، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ : قَالَ

  اْبُنُه َعْنُه: ، لَْم َيرْوِِه َعْن َوْرقَاَء إِال الُْمقْرُِئ، َتفَرَّدَ بِِه"لَْيكُْم فَأَكِْملُوا الِْعدَّةَ ثَالِثَنيِلُرؤَْيِتِه، َوأَفِْطرُوا ِلُرؤَْيِتِه، فَإِنْ غُمَّ َع
نُ الثَّْورِيُّ، َعنِ نا ُسفَْيا: نا ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَبِي ُسفَْيانَ الْقَْيصََرانِيُّ، قَالَ - ٥٠٢

، "َما أََحٌد ِمْنكُْم يُْنجِيِه َعَملُُه:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
َغمََّدنَِي اللَُّه بَِرْحَمٍة َوفَْضلٍ، َولَْو يُؤَاِخذُنِي بَِما َجَنى َهُؤالءِ َوال أََنا إِال أَنْ َيَت:"َوال أَْنتَ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: قَالُوا

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال الْفِْريَابِيُّ"َألْوَبقَنِي

لِ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، نا ُسفَْيانُ، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَو: نا ُمَحمٌَّد، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٠٣
، لَْم "ِللَِّه َتَباَرَك َوَتعَالَى ِتْسَعةٌ َوِتْسُعونَ اْسًما، َمْن أَْحَصاَها َدَخلَ الَْجنَّةَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

  إِال الِْفرَْيابِيُّ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ
َصْنَعاَء، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٠٤ أََنا مُوَسى بن : نا ِهَشاُم بن إِْبَراهِيَم أَُبو الَْولِيِد الَْمْخُزوِميُّ إَِماُم َمْسجِدِ 

ِد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبدِ َجْعفَرِ بن أَبِي كَِثريٍ َموْلَى األَْنَصارِ، َعْن َعمِِّه، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْب
َدَخلَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمارَِيةَ الِْقبِْطيَِّة سَرِيَِّتِه بَْيَت َحفَْصةَ بنِت ُعَمَر، : الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

فَإِنََّها َعلَيَّ َحَراٌم أَنْ أََمسََّها َيا حَفَْصةُ، :"َيا َرُسولَ اللَِّه، ِفي َبيِْتي ِمْن َبْينِ ُبُيوتِ نِسَاِئَك؟ قَالَ: لَْتفََوَجدَْتَها َمَعُه، فَقَا
: بِمَاذَا؟ قَالَْت: َيا بنَت أَبِي َبكْرٍ، أَال أَُبشُِّرِك؟ فَقَالَْت: ، فَخََرَجْت َحتَّى أََتْت َعاِئَشةَ، فَقَالَْت"واكُْتِمي َهذَا َعلَيَّ

َيا َرسُولَ اللَِّه، ِفي َبيِْتي ِمْن َبْينِ ُبُيوِت نِسَاِئَك؟ : َوَجْدُت َمارَِيةَ َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي بَْيِتي، فَقُلُْت
: فَقُلُْت"َيا َحفَْصةُ، أَال أَُبشُِّرِك؟:"نْ َحرََّمَها َعلَى َنفْسِِه، ثُمَّ قَالَ ِليَوبِي َتفَْعلُ َهذَا ِمْن َبْينِ نِسَاِئَك؟ فَكَانَ أَوَّلَ السُّرُورِ أَ

  ْعَدَبلَى بِأَبِي َوأُمِّي َيا َرسُولَ اللَِّه، فَأَْعلََمنِي أَنَّ أََباِك يَِلي األَْمَر ِمْن َبْعِدِه، َوأَنَّ أَبِي َيِليِه َب

ِمنْ : َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلمَ ُتَحرُِّم َما أَِحلَّ اللَُّه لََك أَْي: فَاكُْتِميِه، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي ذَِلَك أَبِيِك، َوقَِد اْسَتكَْتَمنِي ذَِلَك
َض اللَُّه لَكُْم َتِحلَّةَ أَْيَمانِكُمْ ِلَما كَانَ ِمْنَك، قَْد فََر: حَفَْصةَ، َواللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم أَْي: َتْبتَِغي َمْرَضاةَ أَْزوَاجَِك أَْي: َمارَِيةَ

ةَ، فَلَمَّا َنبَّأَْت بِِه يَْعنِي َعاِئَشةَ، َواللَُّه َمْوالكُْم َوُهَو الَْعِليمُ الَْحِكيُم، َوإِذْ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى َبْعضِ أَزَْواجِِه َحدِيثًا َيعْنِي حَفَْص
ْرآِن َعرََّف بَْعَضُه َعرََّف َحفَْصةَ َما أَظْهََرْت ِمْن أَْمرِ َمارَِيةَ، َوأَعَْرَض َعْن َبْعضٍ َعمَّا أَْخبََرتْ َوأَظْهََرُه اللَُّه َعلَْيِه أَْي بِالْقُ

أَنَِي الَْعلِيُم الْخَبُِري، ثُمَّ أَقَْبلَ قَالَ نَبَّ بِِه ِمْن أَْمرِ أَبِي َبكْرٍ، َوُعَمَر، فَلَْم ُيثَرِّْبُه َعلَْيهَا، فَلَمَّا َنبَّأََها بِِه قَالَْت َمْن أَْنَبأََك َهذَا
َصاِلحُ إِنْ َتتُوَبا إِلَى اللَِّه فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما َوإِنْ َتظَاهََرا َعلَْيِه فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْوالُه َوجِبْرِيلُ َو: َعلَْيَها ُيَعاتُِبَها، فَقَالَ

اٍت ، َوالَْمالِئكَةُ بَْعَد ذَِلَك ظَهٌِري َعَسى َربُِّه إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ ُيْبِدلَُه أَْزوَاًجا خَْيًرا مِْنكُنَّ ُمْسِلَمالُْمْؤِمنَِني َيعْنِي أََبا َبكْرٍ َوُعَمَر
زَاِحمٍ اْمرَأَةَ ِفْرَعْونَ، آِسَيةَ بنَت ُم: ُمْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت تَاِئبَاٍت َعابِدَاٍت سَاِئحَاٍت ثَيَِّباٍت َوأَْبكَاًرا، فََوَعَدُه ِمَن الثَّيِّبَاِت

مَْرَيمَ بنَت ِعْمَرانَ، َوأُْخَت مُوَسى َعلَْيِه السَّالُم، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ : َوأُْختَ ُنوحٍ، َوِمَن اَألْبكَارِ
  ِهَشاُم بن إِْبَراِهيَم: إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه

نا أَُبو قُرَّةَ مُوَسى بن : نا أَُبو ُحَمةَ ُمَحمَّدُ بن ُيوُسَف الزَُّبْيِديُّ، قَالَ: َنا إِبَْراهِيُم بن َمْعَمرٍ الصَّْنَعانِيُّ، قَالََحدَّثَ - ٥٠٥
الَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَ: طَارِقٍ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ



  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال أَُبوقُرَّةَ"إِذَا َدَخلَ أََحُدكُمُ الَْمْسجَِد فَال َيْجِلْس حَتَّى ُيَصلَِّي َركْعََتْينِ:"َوَسلََّم
ذَكََر َزْمَعةُ بن َصاِلحٍ، َعْن َيْعقُوبَ : نا أَُبو قُرَّةَ، قَالَ: ٍذ الْجََنِديُّ، قَالَنا َصاِمُت بن ُمَعا: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٠٦

إِذَا سَأَلَ أََحَدكُْم َجارُهُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
  نْ َيْغرِزَ َخَشَبةً ِفي جَِدارِِه فَال َيْمَنعُْهأَ

  نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َمْهُر الَْبِغيِّ، َوَعْسبِ الْفَْحلِ:"َوبِِه قَالَ - ٥٠٧
  الْغََررِ نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ:"َوبِِه قَالَ - ٥٠٨
ال يَْزنِي الزَّانِي ِحَني يَْزنِي َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال َيسْرُِق السَّارِقُ ِحَني :"َوبِِه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ٥٠٩

  َيسْرُِق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال َيْشَرُب الَْخْمَر ِحَني َيْشرَُبَها َوُهَو ُمْؤِمٌن
ُصومُوا ِلرُْؤَيِتِه، َوأَفِْطُروا ِلُرْؤَيتِِه، فَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم فَأَكِْملُوا :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بِِه قَالََو - ٥١٠

  الشَّْهَر ثَالثَِني

َبكَّاَء الصَّبِيِّ َخلِْفي َوأََنا ِفي الصَّالِة، فَأَُخفُِّف َصالِتي  إِنِّي َألْسَمُع:"َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ٥١١
  أَُبو قُرَّةَ هَُرْيرَةَ: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َيْعقُوَب إِال َزْمَعةُ، َتفَرََّد بَِها"َمَخافَةَ أَنْ ُتفَْتَتَن أُمُُّه

نا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي : نا َوكِيٌع، قَالَ: اللَِّه بن ُنَصْيرٍ اَألْنطَاِكيُّ، قَالَ نا َعْبُد: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥١٢
ظُُروا إِلَى اْنظُرُوا إِلَى َمْن ُهَو أَْسفَلَ مِْنكُْم، َوال َتْن:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

َعْبدُ : ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال َوِكيٌع، َتفَرََّد بِِه"َمْن فَْوقَكُْم، فَإِنَُّه أَْجَدُر أَنْ ال َتزَْدُروا نِْعَمةَ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
  اللَِّه بن ُنَصيْرٍ

نا ُمحَمَُّد بن َخاِلٍد الَْوْهبِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي : ثَْمانَ، قَالَنا َعْمُرو بن ُع: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥١٣
ةَ إِنَّ ِلكُلِّ َشْيٍء سَيِّدًا، َوإِنَّ سَيَِّد الَْمجَاِلسِ قُبَالَ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  "الِْقْبلَِة
َما َيأَْمُن الَِّذي َيْرفَُع رَأَْسُه قَْبلَ اِإلَمامِ، وََيَضُعُه أَنْ ُيَحوِّلَ اللَّهُ :"َوبِِه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ٥١٤

  َخاِلٍد إِال َعْمُرو بن ُعثَْمانَ ، لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعْن ُمَحمَِّد بن"رَأَْسُه رَأَْس ِحمَارٍ

نا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن ُعَماَرةَ بن الْقَْعقَاعِ، : نا َعْبُد الرَّزَّاقِ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُسوَْيٍد الشَِّباِميُّ، قَالَ - ٥١٥
أُمََّك َوأَبَاَك، وَأُْخَتكَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الََعْن أَبِي ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن جَرِيرٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَ

  َوأَخَاَك، َوأَْدَناَك فَأَْدَناَك
نا : ْمِصيُّ، قَالَنا إِْسَماعِيلُ بن َرَجاٍء الِْح: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن إِْسَماعِيلَ بن َعْبِد اللَِّه بن ُزَراَرةَ الرَّقِّيُّ، قَالَ - ٥١٦

َمنْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُموَسى بن أَْعَيَن، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
كَانَ َحقًّا َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ يَفَْتحَ لَُه رِْزقًا َحَسًنا ِمنْ  َجاعَ أَوِ اْحَتاَج، فَكََتَمُه النَّاُس وأَفَْضى بِِه إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

  إِْسَماِعيلُ: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْعَمشِ إِال ُموَسى، َتفَرَّدَ بِِه"َحاللٍ
نا رَْوُح بن الْقَاِسمِ، َعْن : نا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، قَالَ: ، قَالَنا ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ الضَّرِيُر: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥١٧

َمْن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسهَْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن ُسَميٍّ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
لَ َما اللَِّه رَبَِّي الْعَِظيمِ وَبَِحْمِدِه، ِمائَةَ مَرٍَّة، َوإِذَا أَْمَسى كَذَِلَك، لَْم يَُواِف أََحٌد ِمَن الَْخالِئقِ ِمثْسُْبَحانَ : قَالَ ِحَني ُيْصبُِح

  َوافَى بِِه، إِال َمْن قَالَ ِمثْلَ َما قَالَ أَوْ َزاَد



نا صَاِلُح بن أَبِي اَألْخضَرِ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد : الطَّوِيلُ، قَالَ نا إِبَْراهِيُم بن ُحَمْيٍد: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥١٨
َمْن جُرَِح جُْرًحا ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َجاءَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّْحَمنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ إِال َصاِلٌح"َمةِ اللَّْونُ لَْونُ الدَّمِ، َوالرِّيُح رِيُح الِْمْسِكَيْوَم الِْقَيا
َعْن  نا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، َوَحبِيبٍ، وَِهَشامٍ،: نا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥١٩

إِذَا َوقََع الذُّبَاُب ِفي إَِناِء أََحدِكُمْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
  فَلَْيْغِمْسُه ِفيِه، فَإِنَّ ِفي أََحِد َجنَاَحْيِه َداًء، َواآلَخرِ شِفَاًء

  الَْعْجَماُء ُجبَاٌر، وَالْبِئُْر ُجبَاٌر، َوِفي الرِّكَازِ الُْخُمُس:"الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوبِِه قَ - ٥٢٠
ُمَحمَِّد بن نا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، َوحَبِيبٍ، َوِهَشامٍ، َعْن : نا أَُبو ُعَمَر، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٢١

َمنِ اْبتَاَع َشاةً ُمصَرَّاةً فَُهَو بِالِْخَيارِ ثَالثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ َشاءَ :"ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ""َردََّها َوَصاًعا ِمْن طََعامٍ، ال َسْمَراَء

أَخَْبَرَنا ُمْسِلُم بن خَاِلٍد الزَّْنجِيُّ، َعْن زَْيِد بن أَْسِلَم، َعْن : نا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، قَالَ: ْسِلمٍ، قَالََحدَّثََنا أَُبو ُم - ٥٢٢
أََحُدكُْم َعلَى أَِخيِه،  إِذَا َدَخلَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسَميٍّ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن "ُهفَأَطَْعَمُه ِمْن طََعاِمِه فَلَْيأْكُلْ، َوال َيسْأَلْ َعْنُه، َوإِنْ َسقَاُه ِمْن َشَرابِِه فَلَْيْشَرْب َوال َيسْأَلْ َعْن
  زَْيٍد إِال ُمسِْلٌم

نا َعْبدُ اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َحبِيبِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َحفْصِ بن : الْقَعَْنبِيُّ، قَالَنا : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٢٣
ِعَني َسنَةً، إِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ بِعََملِ أَْهلِ الَْجنَّةِ َسْب:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعاِصمٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

رِ َسْبِعنيَ َسَنةً، فَُيْخَتُم لَهُ بَِعَملِ أَْهلِ فَُيْخَتمُ لَُه بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ، فََيكُونُ ِمْن أَْهلِ النَّارِ، َوإِنَّ الَْعْبَد لََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ النَّا
  ا الَْحدِيثَ َعْن ُخَبْيبٍ إِال عَْبُد اللَِّه، لَْم َيْروِ َهذَ"الَْجنَِّة، فََيكُونُ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة

نا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسعِيِد بن : نا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٢٤
ُيْؤَخذُ :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سُِئلَ َعْن فَأَْرٍة َوقََعْت ِفي َسْمنٍ َجاِمٍد؟ فَقَالَالُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َص
اُه َعْن ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َسِعيٍد إِال َمْعَمٌر، َوال رََو"َما َتحَْتَها َوَما َحوْلََها فَُيلْقَى، ثُمَّ ُيؤْكَلُ الَْبِقيَّةُ

  َمْعَمرٍ إِال يَزِيُد َوَعْبدُ الَْواِحِد بن زَِياٍد

أََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي : نا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٢٥
خََرَج ثَالثَةُ َنفَرٍ ِممَّْن كَانَ قَْبلَكُْم َيرَْتاُدونَ :"اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ : الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

َحَجُر، َوقََع الْ: ُضُهْم ِلَبْعضٍَألْهِليهِْم، فَأَصَاَبتُْهُم السََّماُء، فَلََجئُوا إِلَى جََبلٍ أَْو إِلَى كَْهٍف، فََوقََع َعلَْيهِْم َحجٌَر، فَقَالَ َبْع
كَانَ ِلي وَاِلَداِن، فَكُْنُت : َوَعفَا اَألثَُر، َوال َيْعلَُم َمكَاَنكُْم إِال اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، اْدُعوا بِأَْوثَقِ أَْعَماِلكُْم، فَقَالَ أََحُدُهْم

ى َيْسَتْيقِظَا َمَتى اْسَتْيقَظَا، َوكَرِْهُت أَنْ َتُدورَ ِسَنُتُهَما ِفي أَْحلُُب لَُهَما ِفي إَِناٍء، فَإِذَا أََتْيُتُهَما َوُهَما نَاِئَماِن قُْمُت قَاِئًما َحتَّ
 وَخْشَيةَ َعذَابَِك فَافُْرْج َعنَّا، ُرُءوِسهَِما، فَإِذَا اْسَتْيقَظَا َشرَِبا، اللَُّهمَّ إِنْ كُْنَت َتعْلَُم أَنِّي إِنََّما فََعلُْت ذَِلَك َرَجاَء َرْحمَِتَك

ا اللَُّهمَّ إِنْ كُْنتَ َتْعلَُم أَنَُّه كَاَنِت اْمَرأَةٌ ُتْعجُبنِي، فَأَرَْدُتَها، فَأََبْت أَنْ ُتَمكَِّننِي ِمْن نَفِْسَه: الَْحَجرِ، َوقَالَ اآلَخُر فََزالَ ثُلُثُ
ُهمَّ إِنْ كُْنَت َتْعلَُم أَنِّي إِنََّما فََعلُْت ذَِلكَ َحتَّى َجَعلْتُ لََها جُْعال، فَلَمَّا أََخذَْت ُجْعلََها، وَاْسَتقَرَّْت َنفْسَُها َتَركُْتَها، اللَّ



اللَُّهمَّ إِنْ كُْنَت َتْعلَُم أَنِّي اسَْتأْجَْرتُ : َرَجاَء َرْحَمِتَك وَخْشَيةَ َعذَابَِك فَافُْرْج َعنَّا، فَزَالَ ثُلُثَا الَْحَجرِ، َوقَالَ الثَّاِلثُ
  فََجاَء َيطْلُُب أَْجَرُه، فَأَْعطَْيُتُه، فَلَْم يَأُْخذُْه، وَتَسخَّطَُه، فََوفَّْرُتُه َعلَْيِه حَتَّى َصاَر ِمْن كُلِّأَجًِريا، َيْعَملُ َيْوًما، فََعِملَ، 

تَ َتْعلَُم أَنِّي إِنََّما ُخذْ َهذَا كُلَُّه، َولَوْ ِشئُْت لَْم أُْعِطِه إِال أَجَْرُه، اللَُّهمَّ إِنْ كُْن: الَْمالِ، ثُمَّ َجاَء َيطْلُُب أَْجَرُه، فَقُلُْت
، لَْم َيْروِ َهذَا "فََعلُْت ذَِلَك َرَجاَء َرْحمَِتَك وَخْشَيةَ َعذَابَِك، فَافُْرْج َعنَّا، فََزالَ ثُلُثُ الَْحَجرِ، َوَخَرجُوا َيَتمَاَشْونَ

  الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي الَْحَسنِ إِال ِعْمَرانُ
نا كَْهَمُس بن الَْحَسنِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، : نا َعْبُد الرَّْحَمنِ، قَالَ: دَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالََح - ٥٢٦

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن "الِْمَراُء ِفي الْقُْرآِن كُفٌْر:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  كَْهَمسٍ إِال الشَُّعيِْثيُّ

نا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي : نا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٢٧
أَنَّ َرُجال كَانَ َيبِيعُ الَْخْمَر ِفي َسفِيَنٍة ِفي الَْبحْرِ، َوكَانَ َيشُوُبَها بِالَْماِء، َوكَانَ "،طَلَْحةَ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ

الَْماِء، حَتَّى يَنِة، وَِدينَاًرا ِفي َمَعُه ِفي السَّفِيَنِة ِقْرٌد، فَأََخذَ الْقِْرُد الْكَْيَس، فََصِعدَ بِِه الدَّقَلَ، فََجَعلَ ُيكِْفئُ ِدينَاًرا ِفي السَِّف
  َحمَّاٌد: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي صَاِلحٍ إِال إِْسَحاُق، َتفَرَّدَ بِِه"قََسَمُه نِْصفَْينِ

ُمرَّ : أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ نا َعْبدُ اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن: نا الْقَعَْنبِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٢٨
، ثُمَّ ُمرَّ بِجَِناَزةٍ أُخَْرى، فَأُثْنَِي َعلَْيَها "َوَجَبْت:"َعلَى َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِجَِنازٍَة، فَأَثْنَْوا َعلَْيِه َخْيًرا، فَقَالَ

، لَمْ َيْروِ "أَْنُتْم شَُهَداُء اللَِّه ِفي اَألْرضِ، إِنْ ِشئُْتْم َخْيرًا، َوإِنْ شِئُْتْم َشرا:"قَالَ َما َوَجَبْت؟: ، فَِقيلَ"َوَجَبْت:"َشرا، فَقَالَ
  َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال الْقَْعَنبِيُّ

َحدَّثَنِي َشْيٌخ ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنةِ : بِيَعةُ بن كُلْثُومٍ، قَالَنا َر: نا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٢٩
كُنَّا عِْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأُِتَي بِجَِنازٍَة، فَأَثَْنى النَّاُس َعلَْيَها َخْيرًا، : ُيكَنَّى أََبا أَيُّوَب، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

، ثُمَّ أُِتَي بِأُْخَرى، فَكَأَنَّ النَّاَس نَالُوا ِمْنُه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "َوجََبْت:"النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمفَقَالَ 
، ثُمَّ أُِتَي بِفُالٍن، "َوَجَبْت:"الٍن، فَقَالَأُِتيَ بِفُ: ، فَقَالَ أَْصَحابُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"َوَجَبْت:"َوَسلََّم
بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي، أُِتَي بِفُالٍن، فَأَثَْنى : فَقَالَ ُعَمُر"َما َهذَا؟:"، فََسِمعَُهُم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ"َوَجَبْت:"فَقَالَ

أُِتَي بِأَخِيكُمْ :"، فَقَالَ"َوَجَبْت:"، ثُمَّ أُِتَي بِفُالٍن، فَأَثَْنى النَّاُس َعلَْيِه َشرا، فَقُلَْت"َجَبْتَو:"النَّاُس َعلَْيِه كَِثًريا، فَقُلَْت
ُتكُْم، أَنُْتمْ جََبْت َشهَاَدفََشهِْدُتْم بَِما َشهِْدُتْم، فََوَجَبْت شََهادَُتكُْم، ثُمَّ أُِتَي بِأَِخيكُْم فُالٍن، فَشَهِدُْتْم بَِما َشهِْدُتْم، فََو

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي أَيُّوَب الَْمَدنِيِّ إِال َربِيَعةُ بن كُلْثُومِ بن "ُشَهَداُء اللَِّه ِفي اَألْرضِ، بَْعُضكُْم َعلَى َبْعضٍ
  َجبْرٍ

لْقَطَّاِن، َعْن َبكْرِ بن َعْبدِ اللَِّه الْمَُزنِيِّ، َعْن أَبِي نا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، َعْن ِعْمَرانَ ا: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٣٠
الرَُّجلُ ِفي الصَّالِة َما َداَم ِفي ُمَصالُه الَِّذي َصلَّى :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َراِفعٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َبكْرٍ إِال ِعْمَرانُ، لَْم "ِفيِه َما لَْم ُيْحِدثْ
نا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َمْيُموَنةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ : نا َعْمٌرو، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٣١

لَْيلَِة سَابَِعٍة أَْو تَاِسَعٍة َوِعشْرِيَن، إِنَّ الَْمالِئكَةَ ِفي ِتلْكَ اللَّْيلَِة ِفي :"قَالَ ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه
  اَألْرضِ أَكْثَُر ِمْن َعَدِد النُُّجومِ



لْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي أََنا ِعْمَرانُ ا: نا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٣٢
  لَْيَس َشْيٌء أَكَْرَم َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِمَن الدَُّعاِء:"الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ

الَْجنَّةُ لَبَِنةٌ :"بن زَِياٍد الَْعدَوِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََوَعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْعالِء  - ٥٣٣
  ِمْن ذََهبٍ، َولَبَِنةٌ ِمْن ِفضٍَّة

َيى، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ النَّْضرِ بن أََنسٍ، َعْن أََنا َهمَّاُم بن َيْح: نا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٣٤
لَمَّا َعافَى اللَُّه أَيُّوَب أَْمطََر َعلَْيِه جََراًدا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َبِشريِ بن َنهِيٍك، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

، لَمْ "َوَمْن َيشَْبُع ِمْن َرْحَمِتَك: َيا أَيُّوُب، أََما َتشَْبُع؟ فَقَالَ: ِه وََيْجَعلُُه ِفي ثَْوبِِه، فَِقيلَ لَُهِمْن ذََهبٍ، فََجَعلَ يَأُْخذُُه بَِيِد
  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ إِال َهمَّاٌم

َحدَّثَنِي اْبُن َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، : ْيِثيُّ، قَالَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َحمَّاٍد الشَُّع: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٣٥
اْنطَلََق َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْحَدى َصالَتيِ الَْعِشيِّ، فَصَلَّى َركَْعَتْينِ ثُمَّ َسلََّم، فَ: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

قَُصَرتِ الصَّالةُ، َوِفي الْقَْومِ أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر، فََهاَبا أَنْ : وَضٍة، َوَخَرجَ السََّرَعانُ ِمَن الَْمْسجِِد، فَقَالُواإِلَى َخَشَبٍة َمْعُر
صَّالةُ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َيا َرسُولَ اللَِّه، أََنِسيَت أَْو قَصَُرِت ال: ذُو الَْيَدْينِ، فَقَالَ: ُيكَلَِّماُه، َوِفي الْقَْومِ َرُجلٌ، يُقَالَ لَُه

أَكََما َيقُولُ ذُو :"، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"لَْم أََنَس، َولَْم تَقُْصرِ الصَّالةُ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِه، ثُمَّ َسلََّم، فَكَبََّر َوَسَجَد كَُسجُوِدِه أَْو أَطَْولَ، َوَرفََع رَأَْسُه ثُمَّ كَبََّر نََعْم، فََجاَء، فََصلَّى َما َبِقَي َعلَْي: قَالُوا"الَْيَدْينِ؟

  َسلََّم: ُنبِّئُْت أَنَّ ِعْمَرانَ بن ُحَصنيٍ، قَالَ: َسلََّم؟ فَقَالَ: ، فَِقيلَ لَُه"َوَسَجَد كَُسُجوِدِه أَوْ أَطَْولَ

نا ُشْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ النَّْضرِ بن أََنسٍ، َعْن َبِشريِ بن : نا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، قَالَ: لََحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَا - ٥٣٦
َعْن ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ "َنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َخاَتمِ الذََّهبِ:"َنهِيٍك، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  قََتاَدةَ إِال ُشْعبَةُ
نا َعْبدُ اللَِّه بن َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن : نا َبكَّاُر بن ُمحَمٍَّد السِّريِينِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٣٧

َما َهذَا َيا :"لَ َعلَى بِاللٍ، فََوَجَد ِعْنَدُه ُصَبًرا ِمْن َتْمرٍ، فَقَالَأَبِي ُهَرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخ
وَْيَحكَ َيا بِاللُ، أََما َتَخافُ أَنْ َيكُونَ لَهُ ُبَخاٌر ِفي النَّارِ؟ أَْنِفْق َيا بِاللُ، َوال :"َتْمًرا ادَّخَْرَتُه لََك، فَقَالَ: فَقَالَ"بِاللُ؟

  شِ إقْالالَتْخَش ِمْن ِذي الْعَْر
َحدَّثَنِي أَُبو َخاِلٍد : نا َعْبُد السَّالمِ بن حَْربٍ، قَالَ: نا ِعْمَرانُ بن َمْيَسَرةَ اَألدَِميُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٣٨

أََخذَ جِْبرِيلُ :"ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُس: الدَّاالنِيُّ، َعْن أَبِي َيحَْيى َموْلَى آلِ جَْعَدةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، َودِْدُت أَنِّي كُْنُت مََعَك حَتَّى أَُراُه، : ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ"بَِيِدي، فَأَرَانِي َبابَ الَْجنَِّة الَِّذي َتْدُخلُ ِمْنُه أُمَِّتي

  أََما إِنََّك أَوَّلُ َمْن َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى

أََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َعْوِن بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَِخيِه ُعَبْيدِ : نا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٣٩
إِنَّ َعلَيَّ َرقََبةً : أََتى َرُجلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِجارَِيٍة َسوَْداَء، فَقَالَ: ْبِد اللَِّه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَاللَِّه بن َع

: فَقَالَْت"فََمْن أََنا؟:"اللَُّه، فَقَالَ: لَى السََّماِء، فَقَالَْتفَأَشَاَرْت إِ"َمْن َربُِّك؟:"ُمْؤِمَنةً، فَقَالَ لََها النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ "أَْعتِقَْها، فَإِنََّها ُمْؤِمَنةٌ:"َرسُولُُه، َوأَْومَأَْت بَِيِدَها إِلَى اَألْرضِ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  إِال الَْمْسُعوِديُّ َعْن َعْوٍن



نا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمَّدٍ الدََّراَورِْديُّ، : نا َعْبُد اللَِّه بن َعْبدِ الَْوهَّابِ الَْحجَبِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٤٠
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : انَ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَنا َيزِيُد بن ُخَصْيفَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَْوَب: قَالَ

: ال َوَجْدَت، َوإِذَا رَأَْيُتُموُه يَبِيُع ِفي الَْمْسجِِد، فَقُولُوا: إِذَا َرأَيُْتُم الرَُّجلَ يَْنُشدُ ضَالَّةً ِفي الَْمْسجِِد، قُولُوا:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َيزِيدَ بن ُخَصْيفَةَ، ُمتَِّصلَ اِإلْسنَاِد، إِال الدََّراَوْرِديُّ"جَارََتَكال أَْرَبحَ اللَُّه ِت

ْن َسِعيدِ نا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َع: نا ُمْسِلُم بن إِْبَراِهيَم، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٤١
ال َيْمَنَعنَّ أََحدُكُْم َجاَرُه أَنْ َيَضَع َخَشَبةً :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  مٌَر، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسعِيٍد إِال َمْع"ِفي جِدَارِِه
قَالَ َرُسولُ : أََنا َهمَّاٌم، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ: نا َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٤٢

، لَْم َيْروِ َهذَا "ُمسِْلٌم َيسْأَلُ اللََّه َخيًْرا إِال أَْعطَاُهإِنَّ ِفي الُْجُمَعِة، لََساَعةً ال يَُواِفقَُها َعْبٌد :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  الَْحِديثَ َعْن َهمَّامٍ إِال َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء

لْقََمةَ، َعْن نا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َع: نا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ - ٥٤٣
وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، إِنَُّه لََيْسَمُع َخفَْق نِعَالِهِْم :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

َرأْسِِه، َوالزَّكَاةُ َعْن َيِمينِِه، وَالصَّْوُم َعْن ِشَماِلِه، َوِفْعلُ الَْخيَْراتِ  ِحَني ُيَولُّونَ َعْنُه، فَإِنْ كَانَ ُمْؤِمًنا كَاَنِت الصَّالةُ ِعْنَد
لَْيَس ِقَبِلي َمْدَخلٌ، فَُيؤَْتى َعْن : َوالَْمْعُروُف َواِإلْحَسانُ إِلَى النَّاسِ ِمْن ِقَبلِ رِْجلَْيِه، فَُيؤَْتى ِمْن ِقَبلِ رَأِْسِه، فََتقُولُ الصَّالةُ

لَْيَس ِمْن ِقَبِلي َمْدَخلٌ، ثُمَّ يُْؤَتى ِمْن : لَْيَس ِمْن ِقَبِلي َمْدَخلٌ، ثُمَّ ُيؤَْتى َعْن ِشَماِلِه، فََيقُولُ الصَّْوُم: نِِه، فََتقُولُ الزَّكَاةَُيِمي
اْجِلْس، : َس ِمْن ِقَبِلي َمْدَخلٌ، فَُيقَالُ لَُهلَْي: ِقَبلِ رِْجلَْيِه، فََيقُولُ ِفْعلُ الْخَْيرَاِت َوالْمَْعُروُف وَاِإلْحَسانُ إِلَى النَّاسِ

َما َتقُولُ ِفي َهذَا الرَُّجلِ الَِّذي كَانَ ِفيكُْم؟ َيعْنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه : فََيْجِلُس َوقَْد َمثُلَْت لَُه الشَّْمُس ِللُْغُروبِ، فَُيقَالَ لَُه
َصَدقَْت، َوَعلَى : ُه َرُسولُ اللَِّه َجاءََنا بِالَْبيِّنَاِت ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا، فََصدَّقَْنا َواتََّبْعَنا، فَُيقَالُ لَُهأَْشَهدُ أَنَّ: َعلَْيِه َوَسلََّم، فََيقُولُ

: قَْولُ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِلَكَهذَا حَيِيَت، َوَعلَى َهذَا ِمتَّ، َوَعلَْيِه ُتْبَعثُ إِنْ َشاَء اللَُّه، فَُيفَْسُح لَُه ِفي قَْبرِِه َمدَّ َبَصرِِه، فَذَ
  افَْتُحوا لَهُ َباًبا إِلَى النَّارِ،: ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوِفي اآلِخَرِة، فَُيقَالُ

افَْتحُوا : ْو َعَصْيتَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، فََيْزدَاُد ِغْبطَةً َوُسُروًرا، َويُقَالُ لَُهَهذَا كَانَ َمْنزِلََك لَ: فَُيفَْتُح لَُه َباٌب إِلَى النَّارِ، فَُيقَالُ
ى َما َبَدأَ َهذَا َمنْزِلَُك، َوَما أََعدَّ اللَُّه لََك، فَيَْزَداُد ِغْبطَةً َوُسُروًرا، فَُيَعاُد الْجِلُْد إِلَ: لَُه َباًبا إِلَى الَْجنَِّة، فَُيفَْتحُ لَُه، فَُيقَالُ

ِقَبلِ َرأِْسِه، فَال ُيوَجْد َشْيٌء، ِمْنُه، وُتجَْعلُ رُوُحُه ِفي َنَسمِ طَْيرٍ َتْعلَُق ِفي َشَجرِ الَْجنَِّة، َوأَمَّا الْكَاِفُر، فَيُْؤَتى ِفي قَْبرِِه ِمْن 
َما َتقُولُ ِفي َهذَا الرَُّجلِ الَِّذي كَانَ ِفيكُْم؟ : وًبا، فَُيقَالُ لَُهفَُيْؤَتى ِمْن ِقَبلِ رِْجلَْيِه فَال ُيوَجُد َشْيٌء، فََيْجِلسُ َخاِئفًا َمْرُع

َسِمْعتُ النَّاَس َيقُولُونَ شَْيئًا، فَقُلُْت : ُمَحمَّدٌ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََيقُولُ: َوَما َتشَْهُد بِِه؟ فَال يَْهَتِدي الْسِمِه، فَُيقَالُ
 َصَدقَْت، َعلَى َهذَا َحيِيَت، َوَعلَْيِه ِمتَّ، َوَعلَْيِه ُتْبَعثُ إِنْ َشاَء اللَُّه، فَُيَضيَُّق َعلَْيِه قَْبُرُه َحتَّى: قَالُ لَُهكََما قَالُوا، فَُي

افَْتُحوا لَُه َباًبا إِلَى : ُيقَالَُوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذكْرِي فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً َضْنكًا، فَ: َتْخَتِلَف أَْضالُعُه، فَذَِلَك قَْولُُه َعزَّ َوَجلَ
َهذَا كَانَ َمْنزِلََك َوَما أََعدَّ اللَُّه لَكَ لَْو أَْنَت أَطَْعتَُه، فََيْزدَاُد َحسَْرةً وثُبُوًرا، : الَْجنَِّة، فَُيفَْتُح لَُه َباٌب إِلَى الَْجنَِّة، فَُيقَالُ لَُه

َهذَا َمنْزِلَُك َوَما أََعدَّ اللَُّه لََك، فََيزَْداُد َحْسَرةً : ى النَّارِ، فَُيفَْتُح لَُه َباٌب إِلَْيهَا، فَُيقَالُ لَُهافَْتحُوا لَُه بَاًبا إِلَ: ثُمَّ ُيقَالُ لَُه
  نََعمْ،: كَانَ َهذَا ِمْن أَْهلِ الِْقْبلَِة؟ قَالَ: قُلُْت ِلَحمَّاِد بن َسلََمةَ: ، قَالَ أَُبو ُعَمَر"وثُُبوًرا



ئًا فََيقُولُُه، لَمْ كَأَنَّهُ َيشَْهُد بَِهِذِه الشََّهاَدِة َعلَى غَْيرِ َيِقنيٍ يَْرجُِع إِلَى قَلْبِِه، كَانَ َيْسَمُع النَّاَس َيقُولُونَ َشْي: َمَرقَالَ أَُبو ُع
  أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر: َد بِِهَيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو بَِهذَا التََّمامِ إِال َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َتفَرَّ

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَعْن ُمَحمَِّد بن رِفَاَعةَ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ - ٥٤٤
، لَمْ "اتِ اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق، لَْم َيُضرَُّه ِفي لَْيلَِتِه َشْيٌءأَُعوذُ بِكَِلَم: َمْن قَالَ ِحَني َتغِيُب الشَّْمُس:"َوَسلََّم، قَالَ

  َيْروِ َهِذِه اَألَحادِيثَ َعْن ُمَحمَِّد بن رِفَاَعةَ إِال أَُبو َعاِصمٍ

نا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن : قَالَنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماعِيلَ، : َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن أَحَْمَد بن ُعَمَر، قَالَ - ٥٤٥
سَأَلَ َرُجلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَاِلٌس، فَأَْعطَاُه َرُجلٌ، ثُمَّ َتتَاَبعَ : ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

َمْن َسنَّ َخيًْرا فَاْسَتنَّ بِِه َمْن َبْعدَُه، كَانَ لَُه أَْجٌر، َومِثْلُ أَْجرِ َمنِ اْسَتنَّ :"َعلَْيِه َوَسلََّم النَّاُس، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
َمْن َتبَِعُه، ِمْن غَْيرِ أَنْ أَْوزَارِ بِِه ِمْن َبْعِدِه، ِمْن غَْيرِ أَنْ َينْقَُص ِمْن أُُجورِِهْم شَْيئًا، َوَمْن َسنَّ شَرا، كَانَ َعلَْيِه وِْزُرُه، َوِمْن 

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َحمَّاٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ إِال ُمَؤمَّلٌ، َوَروَاُه "َيْنقَُص ِمْن أَْوَزارِِهْم شَْيئًا
أَيُّوَب، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ بن ُحذَْيفَةَ، َمقْطُوًعا، َوقَدْ َرَواهُ  ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ َوغَيُْرُه، َعْن َحمَّاِد بن زَْيٍد، َعْن

  َعْبُد الَْوارِِث بن َسعِيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، كََما َرَواُه ُمؤَمَّلٌ، َعْن َحمَّاٍد
نا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، : نا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماعِيلَ، قَالَ: بِي، قَالَنا أَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٤٦

اْبنِ الْكَرُِمي اْبُن الْكَرِميِ اْبنِ الْكَرِميِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
، لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعطَاٍء إِال "يُوُسُف بن َيْعقُوبَ بن إِْسحَاَق بن إِْبَراِهيمَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيهِمْ أَْجَمِعَني: الْكَرِميِ

  ُمَؤمَّلٌ: َحمَّاٌد، َتفَرََّد بِِه

نا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي : بن الُْحبَابِ أَُبو الُْحَسْينِ الُْعكِْليُّ، قَالَنا َزْيُد : نا أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٤٧
َمْن ُجِعلَ قَاِضًيا فَقَدْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعبَّاٍد، َعْن أَبِيِه َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال زَْيٌد"َح بَِغْيرِ ِسكِّنيٍذُبِ
نا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن إِْسحَاَق بن َراِشٍد، َعنِ : نا َيْحَيى بن ُيوُسَف الزِّمِّيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٤٨

َما أَِذنَ اللَُّه لَِنبِيٍّ إِذَْنُه لَِرُجلٍ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَالزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ
  َحَسنِ الصَّْوِت بِالْقُْرآِن

َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُحَمْيٍد الِْكْنِديِّ، َعْن أَبِي نا أَُبو : نا َيْحَيى بن ُيوُسَف الزِّمِّيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٤٩
إِذَا اعَْتَرَف الرَُّجلُ بِالزَِّنا أَْرَبَع مَرَّاٍت، :"َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  أَُبو َبكْرٍ: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َسلََمةَ إِال ُحمَْيٌد، تَفَرََّد بِِه"َرَب، ُترَِكفَأُِمَر بِِه الرَّْجُم، فََه

نا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن : نا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماعِيلَ، قَالَ: نا أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٥٠
الَْتِمسُوا، اَألَماَنةَ :"أَْو قَالَ"اطْلُُبوا:"ْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْمَرةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََع

  إِنَّ قَوِيَّ قُرَْيشٍ لَُه فَْضالِن َعلَى قَوِيِّ َمْن ِسَواُهْمِفي قَُرْيشٍ، فَإِنَّ اَألِمَني ِمْن قَُرْيشٍ لَُه فَْضالِن َعلَى أَِمنيِ َمْن ِسَواُهْم، َو
: نا َبكُْر بن ُخنَْيسٍ، قَالَ: نا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد الُْمحَارِبِيُّ، قَالَ: نا أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٥١

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن ُموَسى بن َوْرَدانَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالََحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الَْمِدينِيُّ
الَْحِديثَ َعْن ، لَْم َيْروِ َهذَا "َمْن لَْم َيكُْن ِعْنَدُه َمالٌ يََتَصدَُّق بِِه، فَلَْيْسَتْغِفْر ِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت، فَإِنََّها َصَدقَةٌ:"َوَسلََّم



  َبكٌْر: ُموَسى إِال ُمَحمٌَّد، َتفَرَّدَ بِِه
نا جَرِيُر بن أَيُّوَب، َعْن أَبِي : نا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمٍَّد الُْمحَارِبِيُّ، قَالَ: نا أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٥٢

َنْومٍ َعلَى "أَْوَصانِي َخِليِلي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثَالٍث ال أََدُعُهنَّ: َرْيَرةَ، قَالَُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ، َعْن أَبِي ُه
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي ُزْرَعةَ إِال جَرِيٌر"وِْترٍ، َوَصالِة الضَُّحى، َوِصَيامِ ثَالثَةِ أَيَّامٍ ِفي كُلِّ َشْهرٍ

نا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، َوِهَشامٍ، َعْن ُمَحمَّدِ : نا َعِليُّ بن ُعثَْمانَ الالِحِقيُّ، قَالَ: َنا إِبَْراهِيُم، قَالََحدَّثَ - ٥٥٣
قَالَ : اٍد، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَبن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَحمَّاٌد، َعْن ُمَحمَِّد بن زَِي

ذَرُونِي َما َتَركُْتكُْم، فَإِنََّما أَهْلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُُم اخِْتالفُُهْم َعلَى أَنْبَِيائِهِْم، فَإِذَا :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، لَمْ َيْروِه َعْن أَيُّوَب إِال َحمَّاٌد، َوال َرَواُه َعْن "كُْم َعْن َشْيٍء فَاْجَتنِبُوُه َما اْسَتطَْعُتْمأََمرُْتكُْم بَِشْيٍء فَأْتُوُه، َوإِذَا نََهْيُت

  َحمَّاٍد إِال َعِليٌّ
ُمسَيِّبِ، َعْن أَبِي نا أَُبو ِهاللٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن الْ: نا َعمَّاُر بن َهاُرونَ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٥٤

، لَْم َيْروِ َهذَا "إِذَا ُبويِعَ ِلَخِليفََتْينِ فَاقُْتلُوا اَألْحَدثَ ِمْنُهَما:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، قَالَ
  الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ إِال أَُبو ِهاللٍ

نا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َعْن ُبْرِد بن ِسَناٍن، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن : نا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَالِ، قَالَ: قَالََحدَّثََنا إِبَْراهِيُم،  - ٥٥٥
كُْم جَاَرُه أَنْ ال َيْمَنَعنَّ أََحُد:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  ُمَحمٌَّد: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُحَمْيٍد إِال يَزِيُد، َتفَرََّد بِِه"َيَضعَ َخَشَبةً َعلَى جِدَارِِه

نا َرْوحُ بن الْقَاِسمِ، َعْن ُمَحمَِّد بن  :نا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، قَالَ: نا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٥٦
أَنَّ اْمرَأََتْينِ أََتَتا دَاُوَد َصلَّى :"َعْجالنَ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

اْبَنْيهَِما الذِّئُْب، َتْخَتِصَماِن ِفي الَْباِقي، فَقََضى بِِه َداُوُد لِلْكُْبَرى، فَلَمَّا َخَرَجَتا َعلَى  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَْد أَكَلَ أََحَد
ُه َيقُولُ السِّكِّنيَ أَوَّلُ َمْن َسِمْعُت: ، قَالَ أَُبو ُهرَْيَرةَ"ائُْتونِي بِالسِّكِّنيِ: كَْيَف قََضى َبيَْنكَُما؟ فَأَْخبََرَتاُه، فَقَالَ: ُسلَْيَمانَ، قَالَ

: َألُشقَُّه َبْيَنكُمَا، فَقَالَِت: ِلَم؟ قَالَ: فَقَالَِت الصُّْغَرى"ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّا، كُنَّا ُنَسمِّيَها الُْمْديَةَ،
  لَْو كَانَ اْبَنِك لَْم تَْرَضْي أَنْ َتُشقِّيِه :اْدفَْعُه إِلَْيَها، فَقََضى بِِه ُسلَْيَمانُ ِللصُّْغَرى، َوقَالَ

كَانَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َوَعْن َرْوحٍ، َعنِ الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ - ٥٥٧
: ، َمرََّتْينِ، قَالُوا"َهذَا ُجْمَدانُ، ِسُريوا، َسَبَق الُْمفَرِّدُونَ:"لَ لَُه ُجْمَدانُ، فَقَالََوَسلََّم ِفي طَرِيقِ َمكَّةَ، فََمرَّ َعلَى َجَبلٍ ُيقَا

َيا  َوالُْمقَصِّرِيَن: قَالُوا"الذَّاِكرِونَ اللََّه كَِثًريا وَالذَّاكَِراُت، َرِحمَ اللَُّه الُْمَحلِِّقَني:"َوَما الُْمفَرُِّدونَ َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ
وَالُْمقَصِّرِيَن : قَالُوا"َرِحَم اللَُّه الُْمَحلِِّقَني:"وَالُْمقَصِّرِيَن َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: قَالُوا"َرِحمَ اللَُّه الُْمَحلِِّقَني:"َرسُولَ اللَِّه، قَالَ

  "َوالْمُقَصِّرِيَن:"َيا َرسُولَ اللَِّه، قَالَ
َباِدرُوا بِاَألْعَمالِ ِفَتًنا كَِقطَعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ، ُيصْبُِح الرَُّجلُ :"للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ ا: قَالَ: َوبِِه - ٥٥٨

  ُمْؤِمًنا َوُيْمِسي كَافًِرا، َويُْمِسي ُمْؤِمًنا وَُيصْبُِح كَاِفرًا، َيبِيُع ِديَنُه بِعََرضٍ ِمَن الدُّْنيَا
كَْيَف أَْنَت َيا َعْبَد اللَِّه بن َعْمرٍو إِذَا كُْنَت ِفي ُحثَالٍَة ِمَن :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ: بِِه - ٥٥٩
، َوشَبََّك َبْينَ "َهكَذَاذَِلَك إِذَا َمَرَجْت أَمَاَناُتُهْم وُعُهودُُهْم، فَصَاُروا :"َوذَاَك َما ُهَو َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: قَالَ"النَّاسِ؟



َتعَْملُ بَِما َتعْرُِف َوَتَدُع َما تُْنِكُر، َوَتْعَملُ بِخَاصَِّة نَفِْسَك، َوَتَدعُ :"فَكَْيَف أَْصَنعُ َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ: أَصَابِِعِه، قَالَ
  َعَوامَّ النَّاسِ

إِنَّ الدِّيَن َبَدأَ غَرِيًبا، َوإِنَّ الدِّيَن َسَيُعوُد غَرِيًبا كََما َبَدأَ، :"َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: قَالَ: َوبِِه - ٥٦٠
  فَطُوَبى ِللُْغرََباِء

اللَِّه، الُْمفِْلُس  َيا َرُسولَ: قَالُوا"َهلْ َتْدُرونَ َما الُْمفِْلُس؟:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ: َوبِِه - ٥٦١
إِنَّ الُْمفِْلَس ِمْن أُمَِّتي َمْن َيأِْتي َيْوَم الِْقَياَمِة بِِصَيامٍ َوَصالٍة َوَصَدقٍَة، َوَيأِْتي قَْد ظَلَمَ :"ِفيَنا َمْن ال ِدْرَهَم لَُه َوال َمَتاٌع، قَالَ

ُعُد، فَُيقَْتصُّ ِلَهذَا ِمْن َحَسنَاِتِه، وَِلَهذَا ِمْن َحَسنَاِتِه، فَإِنْ فَنَِيْت َهذَا َوأَكَلَ َمالَ َهذَا، َوضََرَب َهذَا، َوَشَتَم َهذَا، فََيقْ
  بِِه ِفي النَّارِ َحَسنَاُتُه قَْبلَ أَنْ َيقِْضَي الَِّذي َعلَْيِه ِمَن الَْخطَاَيا أََخذَ ِمْن َخطَاَياُهْم فَطُرَِحْت َعلَْيِه، ثُمَّ طُرَِح

لَوْ َيْعلَُم الُْمْؤِمُن َما ِعْنَد اللَِّه ِمَن الُْعقُوَبِة َما طَِمَع أََحدٌ :"لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَا: قَالَ: َوبِِه - ٥٦٢
ُه الرَّْحَمةَ ِمائَةَ َرْحَمٍة، َوأَْهَبطَ مِْنَها بِجَنَِّتِه، َولَْو َيعْلَُم الْكَاِفُر َما ِعْنَد اللَِّه ِمَن الرَّْحَمِة َما قََنطَ َعْبٌد ِمْن َجنَِّتِه، َخلََق اللَّ

  ُجْزٍء ِمْن َجَهنََّمَرْحَمةً َبْيَن ِعَباِدهِ َيتََراَحُمونَ بَِها، َوِعْنَد اللَِّه ِتْسَعةٌ وَِتْسُعونَ، َوَهِذِه النَّاُر ُجْزٌء ِمْن ِمائَِة 

إِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ بِأَْعَمالِ أَْهلِ الَْجنَِّة، ثُمَّ :"ِه َوَسلََّم، قَالََعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َوبِِه - ٥٦٣
ْعَمالِ أَْهلِ النَّارِ، ثُمَّ لزََّمانَ الطَّوِيلَ بِأََيخِْتُم اللَُّه لَُه َعَملَُه بِأَْعَمالِ أَْهلِ النَّارِ، فََيْجَعلُُه ِمْن أَْهلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَُّجلَ ِلَيْعَملُ ا

  "َيخِْتُم اللَُّه َعَملَُه بِأَْعَمالِ أَْهلِ الَْجنَِّة، فََيْجَعلُُه ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة
نْ ال إِلََه إِال اللَُّه، أُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس َحتَّى َيشَْهُدوا أَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ: َوبِِه - ٥٦٤

  ِحَساُبُهْم َعلَى اللَِّهَوُيْؤِمُنوا بِي َوبَِما جِئُْت بِِه، فَإِذَا فََعلُوا ذَِلَك َعَصمُوا ِمنِّي ِدَماءَُهْم َوأَْموَالَُهْم إِال بِحَقَِّها، َو
  الدُّْنَيا ِسْجُن الُْمْؤِمنِ، َوَجنَّةُ الْكَافِرِ:"َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َوبِِه - ٥٦٥
َهلُمَّ : َيأِْتي َعلَى النَّاسِ زََمانٌ َيْدُعو الرَُّجلُ اْبَن َعمِِّه َوقَرِيَبُه:"أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َوبِِه - ٥٦٦

  ُهْم لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَإِلَى الرََّخاِء، وَالَْمِديَنةُ خَْيٌر لَ
ال َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى َتْنِفيَ الَْمِديَنةُ ِشرَاَرَها كََما َيْنِفي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ: َوبِِه - ٥٦٧

  الِْكُري َخَبثَ الَْحِديِد
  إِنَّ الَْحرَّ ِمْن فَْيحِ جََهنََّم، فَأَْبرُِدوا بِالصَّالِة"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه: َوبِِه - ٥٦٨

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ ِلي قََراَبةً أَِصلُُهْم َوَيقْطَُعونِي، وأَْحلُُم َعنُْهْم وََيْجَهلُونَ َعلَيَّ، : قَالَ َرُجلٌ: قَالَ: َوبِِه - ٥٦٩
إِنْ كَانَ كََما َتقُولُ، فَكَأَنََّما ُتِسفُُّهُم الَْملَّ، َوال َيزَالُ َمَعَك ِمَن اللَِّه ظَهٌِري َعلَْيهِمْ :"وُيِسيئُونَ إِلَيَّ، فَقَالَ وأُْحِسُن إِلَيْهِْم،

  َما ُدْمَت َعلَى ذَِلَك
لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْمالِئكَِة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني َعلَى :"َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ: َوبِِه - ٥٧٠

  َرُجلٍ ادََّعى مَْولَى قَْومٍ بَِغْيرِ إذِْن َمَواِليِه
قَالَ : قَالَ َوَعْن َرْوحٍ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعنِ الْقَْعقَاعِ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، - ٥٧١

إِنِّي أُِحبُّ فُالًنا، فَُيِحبُُّه جِبْرِيلُ، : إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِذَا أََحبَّ َعْبًدا قَالَ ِلجِبْرِيلَ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فُالًنا فَأَحِبُّوُه، فَُيِحبُّوَنُه، ثُمَّ يُوَضعُ لَُه الْقَُبولُ ِفي اَألْرضِ، َوالشَّرُّ  إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ: فَُيَناِدي جِْبرِيلُ أَْهلَ السََّماِء

  َعلَى ذَِلَك



قَدِْمَنا الَْمدِيَنةَ، َوقَِد اْسُتْخِلفَ : َوَعْن َرْوحٍ، َعْن ُخثَْيمِ بن ِعَراِك بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ - ٥٧٢
 سَِباُع بن ُعْرفُطَةَ َعلَى الَْمِديَنِة، فََصلَّْيَنا َمَعُه الَْغَداةَ، فَقََرأَ ِفي الرَّكَْعِة اُألولَى ُسوَرةَ َمْرَيَم،: لٌ ِمْن بين ِغفَارٍ ُيقَالُ لَُهَرُج

وَْيلٌ لِفُالٍن، ثُمَّ أََتْينَاُه، فَلَِحقَْنا : الصَّالِة قُلَْنا ، َوكَانَ ِفيَنا َرُجلٌ ُيطَفُِّف، فَلَمَّا فََرغَْنا ِمَن)َوِفي اُألْخَرى ْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني 
  فَاسَْتأْذَنَ النَّاَس أَنْ يَقِْسَم لََنا ِمَن الَْغنَاِئمِ، فَأَِذنُوا لَُه، فَقََسَم لَنَا"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد فََتحَ َخْيبََر،

نا َعْبُد اللَِّه : نا َعْبُد الَْعزِيزِ بن الُْمْختَارِ، قَالَ: نا إِْبَراهِيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، قَالَ: بَْراهِيُم، قَالََحدَّثََنا إِ - ٥٧٣
، فَذَكَْرُت ذَِلَك الْبنِ "َرفََع فَكَانَ ُيكَبُِّر إِذَا َخفََض َوإِذَا"َصلَّْيتُ َخلَْف أَبِي ُهَريَْرةَ،: َحدَّثَنِي ِعكْرَِمةُ، قَالَ: الدَّاَناُج، قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد اللَِّه الدَّاَناجِ إِال َعْبُد الْعَزِيزِ "إِنَُّه ُسنَّةُ أَبِي الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"َعبَّاسٍ، فَقَالَ
  بن الُْمْخَتارِ
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نا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن َمْسمُولٍ الَْمْخُزوِميُّ، : نا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ الشَّاذَكُونِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٧٤
َمْن َتحَبََّب إِلَى :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ نا ُمِطيعُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن: قَالَ

الَْحِديثُ إِال بَِهذَا ، ال ُيْرَوى َهذَا "النَّاسِ بَِما ُيِحبُّونَ، َوبَاَرَز اللََّه بَِما َيكَْرُهونَ، لَِقَي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ
  ُمَحمَّدُ بن ُسلَْيَمانَ: اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه

نا أَيُّوُب، َعْن : نا َعْبدُ الَْوارِِث بن َسعِيٍد، قَالَ: نا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ الشَّاذَكُونِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٧٥
، لَْم َيْروِ َهذَا "َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ النَِّباِذ وَاللَِّماسِ:"ي هَُرْيرَةَ، قَالَُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِ

  الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب إِال َعْبدُ الَْوارِِث
بن إِْبَراهِيَم، َعْن أَبِي َمْعَشرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو،  نا َحسَّانُ: نا اَألْزَرُق بن َعِليٍّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٧٦

َمْن تََرَك ثَالثَ ُجُمعَاٍت ِمْن غَْيرِ ُعذْرٍ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
: وِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ إِال أَُبو َمْعشَرٍ، َتفَرَّدَ بِِه، لَْم يَْر"طُبَِع َعلَى قَلْبِِه

  َحسَّانُ، وَرَواهُ النَّاُس َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمروٍ، َعْن ُعَبْيَدةَ بن ُسفَْيانَ، َعْن أَبِي الَْجْعِد الضَّْمرِيِّ

نا ُسهَْيلُ بن أَبِي : نا َيحَْيى بن الَْعالِء الرَّازِيُّ الَْبَجِليُّ، قَالَ: نا َعْمُرو بن الُْحَصْينِ، قَالَ: ثََنا إِبَْراهِيُم، قَالََحدَّ - ٥٧٧
أََراَد أََحٌد مِْنكُْم سَفًَرا فَلُْيَسلِّْم َعلَى إِذَا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َصاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  َعْمرٌو: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسهَْيلٍ إِال َيْحَيى، َتفَرََّد بِِه"إِخَْوانِِه، فَإِنَُّهْم َيزِيُدوَنُه بُِدَعاِئهِْم إِلَى ُدعَاِئِه َخيًْرا
نا ُنوُح بن قَْيسٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َبِخيِت الطَّاِحيِّ، : ُع بن خَاِلدٍ الطَّاِحيُّ، قَالَنا َناِف: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٧٨

: أَْوصَانِي َخِليِلي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثَالٍث، لَْسُت أََدُعُهنَّ الدَّهَْر:"َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه إِال ُنوٌح"ُر قَْبلَ النَّْومِ، َوِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشهْرٍ، َوَصالةُ الضَُّحىالْوِْت

َتاَدةَ، َعْن أَبِي ُعَمَر الُْغدَانِيِّ، َعْن نا ُمْعَتمٌِر، َعْن أَبِيِه، َعْن قَ: نا َعاِصُم بن النَّضْرِ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٧٩
ال َيكُونُ ِلَرُجلٍ إِبِلٌ ال ُيَؤدِّي َحقََّها ِفي َنْجَدِتَها َورِْسِلَها :"أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ

عٍ قَْرقَرٍ، َجاَءْت كَأَكْثَرِ َما كَاَنْت وأَغَذِِّه َوآَشرِِه وأَْجَسِمِه فََتطَُؤُه بِأَْخفَاِفَها، كُلََّما َمَضتْ إِال بُِطَح لََها َيْوَم الِْقَياَمِة بِقَا
َهبِ ، وقَالَ ِفي الْغََنمِ كََنْحوِ ذَِلَك، وقَالَ ِفي الذَّ"أُخَْراَها َعاَدتْ أُوالهَا، ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقْدَاُرُه َخْمِسنيَ أَلَْف َسَنٍة

  َوالِْفضَِّة كََنْحوِ ذَِلَك

نا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن : نا َسْعٌد، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٨٠
، لَْم َيْروِ "ِمْن ُحْسنِ إِْسالمِ الَْمْرِء َتْركُُه َما ال َيْعنِيِه:"َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُسَهْيلٍ إِال َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه
لَمَّا قََضى اللَُّه :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َراِفعٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه: َوبِِه - ٥٨١

  َسَبقَْت َرْحَمِتي غَضَبِي:"أَْو قَالَ"غَلََبْت: الَْخلَْق كََتَب ِفي ِكَتابٍ ِعْنَدُه



نا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن : ، قَالَنا َحلَْبُس بن ُمَحمَّدٍ الِْكالبِيُّ: نا بِْشُر بن سَْيَحانَ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٨٢
َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي : قَالَأَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَ

َما ِعْنِدي ِمْن َشْيٍء، وَلَِكْن إِذَا كَانَ غًَدا فََتَعالَ فَجِئْنِي بِقَارُوَرةٍ :"بَِشْيٍء، فَقَالَُزوَّْجتُ اْبنَِتي، وَإِنِّي أُِحبُّ أَنْ ُتِعيَننِي 
ِد َشَجرٍ، فَأَتَاُه بِقَارُوَرٍة وَاِسَعِة الرَّأْسِ َوَعو: ، قَالَ"َواِسَعِة الرَّأْسِ َوُعوِد َشَجرٍ، وَآَيةٌ َبيْنِي َوَبيَْنَك أَنْ أَجِيَف َناِحَيةَ الْبَابِ

ُخذْ، َوأُْمرْ بنَتَك إِذَا أََراَدْت أَنْ َتطَيَّبَ أَنْ َتْغِمَس َهذَا :"فََجَعلَ َيْسلُُت الِْعْرَق ِمْن ِذَراَعْيِه حَتَّى امَْتَألِت الْقَارُوَرةُ، فَقَالَ
أَْهلُ الَْمِديَنةِ رَاِئَحةَ ذَِلكَ الطِّيبِ، فَُسمُّوا بَْيَت  فَكَاَنْت إِذَا تَطَيََّبْت َشمَّ: ، قَالَ"الُْعوَد ِفي الْقَاُروَرِة َوتطَيََّب بِِه

  بِشٌْر: َد بِِهالُْمطَيَّبَِني، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي الزِّنَاِد إِال سُفَْيانُ، َوال َعْن ُسفَْيانَ إال َحلَْبٌس، َتفَرَّ

نا حَاِتمُ بن إِْسَماعِيلَ، َعْن أُنَْيسِ بن أَبِي َيحَْيى، َعْن : بن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ، قَالَ نا ُمَحمَُّد: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٨٣
، فََجَعلْتُ أَتََتبَُّعُهمْ "اْجَمْع أَْصَحاَبَك:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: إِْسحَاَق بن سَاِلمٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

ضَِعْت َبْيَن أَْيِديَنا َصْحفَةُ ِفي الَْمْسجِدِ َرُجال َرُجال، أُوِقظُُهْم، فَأََتيَْنا َبابَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََدَخلَْنا، فَُو
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني ُوِضَعتِ ، َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه "كُلُوا بِْسمِ اللَِّه:"َصنِيعٍ قَْدَر ُمدَّْينِ َشِعريٍ، فَقَالَ لََنا

، فَأَكَلَْنا َحتَّى َشبِْعَنا، َوبَِقَي ِمْنَها َبِقيَّةٌ، "وَالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيدِِه، َما ِفي آلِ ُمَحمٍَّد قََبُس َشْيٍء غَْيَر َما َترَْوَنُه:"الصَّْحفَةُ
ِمثْلَُها ِحَني ُوِضَعْت، إِال : ِمثْلُ أَْيشِ كَاَنْت ِحَني فََرغُْتْم ِمْنَها؟ فَقَالَ: الثَّمَانَِني، ِقيلَ َألبِي هَُرْيرَةََوكُنَّا َما َبْيَن السَّْبِعَني إِلَى 

  أَنَّ ِفيَها أَثَُر اَألصَابِعِ، لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْسحَاَق بن سَاِلمٍ إِال أَُنْيُس بن أَبِي َيْحَيى
نا الَْحارِثُ بن : قَالَثََنا إِبَْراهِيُم بن الُْحَسْينِ بن أَبِي الَْعالِء الَْهْمَدانِيُّ بِالْكُوفَِة َسَنةَ ثََماٍن َوثََمانَِني َومِائََتْينِ، َحدَّ - ٥٨٤

قَالَ : َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَنا أَُبو َمْعشَرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ، َعْن أَبِي : َعْبِد اللَِّه الَْخازِنُ، قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُمَحمَِّد بن ُعَمَر إِال أَُبو "َما َبْيَن الَْمشْرِقِ َوالْمَْغرِبِ ِقْبلَةٌ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َمْعشَرٍ

نا َجرَْولُ بن َجنْفَلٍ الْحَرَّانِيُّ، َعنِ : نا أَُبو النَّْضرِ، قَالَ: نا َمرَّاُر بن َحمُّوَيْه، قَالَ :َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٨٥
  ِمْن َهرِيسٍَة أَْولََم َعلَى بَْعضٍ ِمْن نِسَاِئِه بِقَْدرٍ"اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

نا : َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: َحدَّثََناُه َعْبُد اللَِّه بن أَحَمدَ بن َحنَْبلٍ، قَالَ: َوَعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحَسنِ ِفيِه إِْسَناٌد آَخُر - ٥٨٦
ْبِد اللَِّه بن الَْحَسنِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُهْرُمزَ نا َعْبُد الْعَزِيزِ بن الُْمطَِّلبِ، َعْن َع: َيْعقُوُب بن إِْبَراِهيَم بن سَْعٍد، قَالَ
َمْن أُرِيَد َمالُُه ظُلًْما، فَقَاَتلَ ُدوَنُه فَقُِتلَ فَُهوَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  ِديثُ َعْن ِعكْرَِمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو ِمْن غَْيرِ رَِواَيِة َعْبِد اللَِّه بن الَْحسَنِ، َوقَْد َروِيَ الَْح"َشهِيٌد
نا رَْوُح بن : نا ُمَحمَُّد بن ثَابٍِت الْعَْبِديُّ، قَالَ: نا َعْبُد اللَِّه بن ُمَعاوَِيةَ الْجَُمِحيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم، قَالَ - ٥٨٧

لَّى اللَُّه قَاِسمِ، َعْن زَْيِد بن أَْسلََم، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن اَألعَْرجِ، َوفُالٍن يشهدان على أيب هريرة، أن َرسُولَ اللَّهِ َصالْ
َوَمْن أَْدَرَك َركَْعةً ِمْن َصالةِ الَْعصْرِ  َمْن أَْدَرَك َركَْعةً ِمْن َصالِة الْفَْجرِ قَْبلَ أَنْ َتطْلَُع الشَّْمُس لَْم َتفُتُْه،:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ، لَمْ َيْروِِه َعْن َرْوحٍ إِال ُمحَمٌَّد، َوال َعْن ُمَحمٍَّد إِال َعْبُد اللَِّه"قَْبلَ أَنْ َتغِيَب الشَّْمُس لَْم َتفُْتُه

نا ِعيَسى بن : َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُيوُنَس الرَّقِّيُّ، قَالَنا : َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُيوُسَف الْبَزَّازُ الْبَْغدَاِديُّ، قَالَ - ٥٨٨
قََضى ِفي الَْجنِنيِ "نا ُمَحمَّدُ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُيوُنَس، قَالَ

أَوْ :"، َوقَْد رََوى َهذَا الَْحِديثَ َجَماَعةٌ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، فَلَْم َيقُلْ أََحٌد مِْنُهْم"َرسٍ أَْو بَْغلٍَعْبدٍ أَْو أََمٍة أَْو فَ: بُِغرٍَّة



  إِال ِعيَسى بن ُيوُنَس"فََرسٍ أَْو بَْغلٍ
: نا النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ، قَالَ: َخالُد بن أَْسلََم، قَالَنا : َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد الْغَزَّالُ الِْمْصرِيُّ الْمَُعدِّلُ، قَالَ - ٥٨٩

إِنِّي َألْسَتغِْفُر اللَّهَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: نا َحمَّاٌد، َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
  ائَةَ َمرٍَّةكُلَّ َيْومٍ َوأَتُوُب إِلَْيِه ِم

نا الُْمفَضَّلُ بن يُوُنَس، َعنِ : أََنا ُموَسى الْقَارِيُّ، قَالَ: نا إِْسحَاُق بن َراَهَويِْه، قَالَ: َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ، قَالَ - ٥٩٠
َما :"ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاألَْوَزاِعيِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعْن َر

بِطَاَنةٌ َتأُْمُرُه بِالَْمْعرُوِف َوَتْنهَاُه َعنِ الُْمْنكَرِ، َوبِطَاَنةٌ ال تَأْلُوُه خََباال، فََمْن ُوِقَي َشرََّها : ِمْن َنبِيٍّ، َوال وَالٍ إِال َولَُه بِطَاَنَتاِن
  َيْروِِه َعنِ األَْوَزاِعيِّ إِال الُْمفَضَّلُ، َوال رََواُه َعنِ الُْمفَضَّلِ إِال ُموَسى، َوُهَو َحِديثُ إِْسَحاَق، لَمْ "فَقَْد ُوِقَي

ْن نا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد، َع: نا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ: َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ، قَالَ - ٥٩١
َمْن أَْنفََق زَْوَجْينِ ِمْن َماِلِه ِفي َسبِيلِ اللَِّه :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  لُ، َهذَا خَيٌْرَيا فُ: َدَعْتُه َحَجَبةُ الَْجنَِّة َيْوَم الِْقَيامَِة، كُلٌّ َيْدُعوُه إِلَى َما ِعْنَدُه
: نا ِهَشاُم بن خَاِلٍد اَألْزَرُق، قَالَ: َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُمَحمَّدِ بن َوْهبِ بن الُْمهَاجِرِ الْقَُرِشيُّ الِْمصْرِيُّ، قَالَ - ٥٩٢

قَالَ : رِيِّ، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَنا ُمَبشِّرُ بن إِْسَماعِيلَ، َعْن ُشَعْيبِ بن أَبِي َحمَْزةَ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ، َعنِ الزُّْه
َصاِحَبُه فَلَْيَتَجنَّْب َوْجهَُه:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم   إِذَا قَاَتلَ أََحُدكُمْ 

نا َبِقيَّةُ بن : ِليِّ بن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ، قَالَنا َيْعقُوبُ بن إِْسحَاَق بن إِْبَراِهيَم بن َع: َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ، قَالَ - ٥٩٣
يِّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، الَْوِليِد، َعْن إِْسَماعِيلَ بن َعيَّاشٍ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْنَد، َعْن َعاِمرٍ الشَّعْبِ

، لَْم َيْروِِه َعْن "َنَهى ِفي غَْزَوةِ أَْوطَاسٍ أَنْ َيقَعَ الرَُّجلُ َعلَى الَْحاِملِ َحتَّى َتضََع"َسلََّم أَنَُّهَعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  َداُوَد إِال الَْحجَّاُج، َوال َعنِ الَْحجَّاجِ إِال إِْسَماِعيلُ

ْن َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َع - ٥٩٤
إِنَّ ِلي َعلَى قُرَْيشٍ َحقًّا، َوإِنَّ ِلقَُرْيشٍ َعلَْيكُْم َحقًّا َما َحكَُموا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ "ِمنُوا فَأَدَّوْا، َواْسُتْرِحمُوا فََرِحُموا، فََمْن لَْم َيفَْعلْ ذَِلَك ِمنُْهْم فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّهفََعَدلُوا، وائُْت

  َعْبُد الرَّزَّاقِ: اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ إِال َمْعَمٌر، َتفَرََّد بِِه
أََنا َمْعَمٌر، َعْن أَيُّوَب، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، : ا عَْبُد الرَّزَّاقِ، قَالَأََن: َحدَّثََنا إِْسحَاُق، قَالَ - ٥٩٥
ذََها بَِيمِينِِه، َوَربَّاَها إِنَّ الْعَْبَد إِذَا َتَصدََّق ِمْن طَيِّبٍ َيقَْبلَُها اللَُّه ِمْنُه، فَأََخ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

كَفِّ اللَِّه، َحتَّى :"، أَْو قَالَ"ِهكََما ُيَربِّي أََحُدكُْم فَلُوَُّه، أَْو فَِصيلَُه، َوإِنَّ الرَُّجلَ يََتَصدَُّق بِالتَّْمَرِة، فَتَْرُبو لَُه ِفي َيِد اللَّ
  الَْحِديثَ، َعْن أَيُّوَب إِال َمْعَمٌر ، لَمْ َيْروِ َهذَا"َتكُونَ مِثْلَ الْجََبلِ، فََتَصدَّقُوا

َريَْرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُه - ٥٩٦
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ إِال "إِنْ َشاَء اللَُّه، لَْم َيحَْنثْ: الََمْن َحلََف، فَقَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  َمْعَمٌر

حَْوَشبٍ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَْشَعثَ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َشْهرِ بن - ٥٩٧
إِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ بِعََملِ أَْهلِ الَْخْيرِ َسْبِعَني َسنَةً، فَإِذَا :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَريَْرةَ، قَالَ َعْن أَبِي



لََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ الشَّرِّ َسْبِعَني َسَنةً، فَيَْعِدلُ  أَْوَصى َحاَف ِفي َوِصيَّتِِه، فَخُِتَم لَُه بَِشرِّ َعَمِلِه، فََيْدُخلُ النَّاَر، َوإِنَّ الرَُّجلَ
: ِتلْكَ ُحُدودُ اللَِّه إِلَى: واقَْرُءوا إِنْ ِشئُْتْم: ثُمَّ َيقُولُ أَُبو ُهَريَْرةَ: ، قَالَ"ِفي َوِصيَِّتِه، فَُيخُْتُم لَُه بَِخْيرِ َعَمِلِه، فََيْدُخلُ الَْجنَّةَ

ى اللَّهُ ٌني، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ إِال أَْشَعثُ بن َعْبِد اللَِّه، َوال ُيْرَوى َعنِ النَّبِيِّ َصلََّولَُه َعذَاٌب ُمهِ
  َعلَْيِه َوَسلََّم إِال ِمْن َحِديِث أَْشَعثَ بن َعْبِد اللَِّه

أََنا بِْشُر بن َراِفعٍ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي : َعْبُد الرَّزَّاقِ، قَالَ أََنا: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم، قَالَ - ٥٩٨
، "كُْمإِنَّ السَّالَم اْسٌم ِمْن أَْسَماِء اللَِّه، فَأَفُْشوُه َبيَْن:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  َعْبُد الرَّزَّاقِ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال بِْشُر بن َرافِعٍ، َتفَرَّدَ بِِه

َحبِيبٍ، نا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن : نا إِبَْراِهيمُ بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن خَالََوْيِه، قَالَ - ٥٩٩
إِذَا َوقََع الذَُّباُب ِفي :"قَالََوِهَشامٍ، َوُحَمْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 

، لَْم َيرْوِِه َعْن َحمَّاِد بن َسلََمةَ، َعْن ُحَمْيٍد إِال إِْبَراِهيمُ "َواٌءإَِناِء أََحدِكُْم فَلَْيْغِمْسُه ِفيِه، فَإِنَّ أََحَد َجَناَحْيِه َداٌء، وَاآلَخَر َد
  بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ

نا : نا َعْبُد اللَِّه بن ُبزَْيغٍ، قَالَ: نا َيْحَيى بن غَْيالنَ، قَالَ: َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َداُودَ الصَّوَّاُف التُّْستَرِيُّ، قَالَ - ٦٠٠
قَالَ : َحدَّثَنِي َماِلكُ بن أََنسٍ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ: ُح بن الْقَاِسمِ، قَالََرْو

، ال ُيرَْوى َعْن َماِلٍك إِال ِمنْ "حِ الِْمْسِكلَُخلُوُف فَمِ الصَّاِئمِ أَطَْيُب ِعْنَد اللَِّه ِمْن رِي:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َهذَا الَْوجِْه

نا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ، : نا َعاِصُم بن َعِليٍّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِْدرِيسُ بن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد، قَالَ - ٦٠١
  َعْمُرو بن لَُحيِّ بن قَْمَعةَ بن ِخْنِدَف:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

نا سَْعَدانُ بن َيْحَيى، : نا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا اَألْسَوُد بن َمْرَوانَ الَْمقَدِّيُّ، قَالَ - ٦٠٢
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َصَدقَةَ بن أَبِي ِعْمَرانَ، َعْن ُسلَْيَمانَ الْكَاِهِليِّ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلََّعْن 
  "َؤذِّنَِنياِإلَماُم َضاِمٌن، َوالُْمَؤذِّنُ مُْؤَتَمٌن، اللَُّهمَّ أَْرِشِد اَألِئمَّةَ، َواغِْفْر ِللُْم:"قَالَ

نا ِهَشاُم بن سَْعٍد، َعْن زَْيِد بن أَْسلََم، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، : نا َخالدُ بن َيحَْيى، قَالَ: َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، قَالَ - ٦٠٣
بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَال ُيْؤِذ جَاَرُه، َوَمْن  َمْن كَانَ ُيْؤِمُن:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

َيا : ، قَالُوا"آلِخرِ فَلُْيكْرِْم َضْيفَُهكَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيومِ اآلِخرِ فَلَْيقُلْ خَْيًرا أَوْ ِلَيْصُمْت، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ ا
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ "َجاِئَزُتُه الضَِّيافَةُ ثَالثَ لََيالٍ، فََما كَانَ َبْعَد ذَِلَك فَُهَو َصَدقَةٌ:"اَمُتُه؟ قَالََرسُولَ اللَِّه، َوَما كََر

  َخالُد بن َيْحَيى: َعْن َزْيِد بن أَسْلََم إِال ِهَشاُم بن َسْعٍد، َتفَرََّد بِِه

نا سَِعيُد بن َزْيٍد، َعْن وَاِصلٍ مَْولَى أَبِي : َيحَْيى بن إِْسحَاَق السَّْيلَحِينِيُّ، قَالَ نا: َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، قَالَ - ٦٠٤
كََما  يََتَبوَّأُ ِلَبْوِلِه"كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعَيْيَنةَ، َعْن َيحَْيى بن ُعَبْيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

ِد بن ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َواِصلٍ مَْولَى أَبِي ُعيَْيَنةَ إِال سَِعيُد بن َزْيٍد، وََيْحَيى ُهَو َيحَْيى بن ُعَبْي"َيَتَبوَّأُ ِلَمْنزِلِِه
  ُدَجيٍّ، لَْم ُيسْنِْد ُعَبْيُد بن ُدَجيٍّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ إِال َهذَا الَْحِديثَ

َسِمْعُت اْبَن َعْوٍن ُيَحدِّثُ، َعْن ُمَحمَِّد بن : نا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، قَالَ: َحدَّثََنا بِْشرُ بن ُموَسى، قَالَ - ٦٠٥
، ثُمَّ َيتََوضَّأَ ِمْنُه، أَوْ َيْغَتِسلَ نََهى أَْو نُهَِي أَنْ َيُبولَ الرَُّجلُ ِفي الَْماِء الدَّاِئمِ أَوِ الرَّاِكِد:"ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ



  ، لَمْ ُيجَوِّْدُه َعنِ اْبنِ إِال الُْمقْرِئ"ِمْنُه
أََنا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي : نا َعْبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: نا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ - ٦٠٦
الَْخْيُر َمْعقُوٌد ِفي نََواِصي الَْخْيلِ إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة، :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ َسلََمةَ،

عَْبُد : ا الَْحدِيثَ َعنِ الزُّهْرِيِّ إِال َمْعَمٌر، تَفَرََّد بِِه، لَْم َيْروِ َهذَ"َوالُْمْنِفُق َعلَى الْخَْيلِ كَالَْباِسِط كَفَُّه بِالنَّفَقَِة ال يَقْبِضَُها
  الرَّزَّاقِ

نا رَوَّاُد بن الْجَرَّاحِ، َعْن أَبِي الَْحَسنِ الَْحْنظَِليِّ، َعْن : نا مَْهِديُّ بن َجعْفََر الرَّْمِليُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ - ٦٠٧
خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َغانِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَُبكَْيرِ بن ِشهَابٍ الدَّاِم

ُجبٌّ ِفي َواٍد ِفي قَْعرِ ":َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما ُجبُّ الُْحْزِن؟ قَالَ: ، قَالُوا"َتَعوَّذُوا بِاللَِّه ِمْن ُجبِّ الُْحزِْن:"َوَسلََّم َوُهَو َيقُولُ
أَْعَمالِهِْم، َوإِنَّ أَْبَغضَ الَْخلْقِ إِلَى اللَِّه َعزَّ َجهَنََّم، َتَتَعوَّذُ ِمْنهُ َجهَنَُّم كُلَّ َيْومٍ أَْرَبَعمِائَِة َمرٍَّة، أََعدَُّه اللَُّه ِللْقُرَّاِء الْمَُراِئنيَ بِ

  َيْروِ ُبكَْيُر بن ِشهَابٍ، َعنِ اْبنِ سِريِيَن إِال َهذَا الَْحِديثَ ، لَْم"َوَجلَّ قَارٌِئ َيزُوُر الُْعمَّالَ
نا َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد اِإلْسكَْنَدرَانِيُّ، َعْن َحْيَوةَ بن ُشرَْيحٍ، : نا مَْهِديُّ بن َجعْفَرٍ الرَّْمِليُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ - ٦٠٨

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : يَد بن َعْبدِ اللَِّه بن قَُسْيٍط، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالََعْن أَبِي َصْخرٍ، َعْن يَزِ
َحدِيثَ َعْن َيزِيدَ إِال أَُبو ، لَْم َيْروِ َهذَا الْ"َما ِمْن أََحٍد ُيَسلُِّم َعلَيَّ إِال َردَّ اللَُّه إِلَيَّ رُوِحي َحتَّى أَُردَّ َعلَْيِه:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  َعْبُد اللَِّه بن يَزِيَد: َصْخرٍ، َوال َعْن أَبِي َصْخرٍ إِال َحيَْوةُ، َتفَرََّد بِِه

نا أَُبو َعطَاٍء بِاللُ بن َعْمرٍو، َعْن َصاِلحِ بن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن ُعَمَر بن َراِشٍد، َعْن َعْبِد : َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ - ٦٠٩
ثَالثَةٌ ال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّْحَمنِ بن َحْرَملَةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا "لَْمْركُوبَةُ، َواِإلَماُم الْجِاِئُرالرَّاِكُب َوالَْمرْكُوُب، وَالرَّاِكَبةُ وَا: ُتقَْبلُ لَُهمْ َشَهاَدةُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه
  أَُبو َعطَاٍء: الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ َحْرَملَةَ إِال ُعَمُر بن َراِشٍد، َوال َعْن ُعَمَر إِال صَاِلُح بن أَبِي َصاِلحٍ، تَفَرََّد بِِه

نا أَُبو اَألْسَوِد، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي : نا اْبُن لَهِيَعةَ، قَالَ: الَنا عَْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، قَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ - ٦١٠
الثَّيُِّب ُتْسَتأَْمُر ِفي َنفِْسهَا، فَإِنْ َسكََتْت فَُهَو إِذُْنَها، َوإِنْ أََبْت فَال :"ُهَرْيرَةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  اَز َعلَْيَهاَجَو
: نا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُموَسى بن َوْرَدانَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ: نا عَْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ - ٦١١

، لَْم َيْروِ َهذَا "يَن ُيكَذُِّبونَ بِقََدرٍ، َوُيَصدِّقُونَ بِقََدرٍلََعَن اللَُّه أَْهلَ الْقََدرِ، الَِّذ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  الَْحِديثَ َعْن ُموَسى إِال اْبُن لَهِيعَةَ

أََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن َحْربِ بن قَْيسٍ، : نا ُشَعْيُب بن ُيحْيِي، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ - ٦١٢
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ْن ُمَحمَِّد بن إِبَْراِهيمَ التَّْيِميِّ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن حَُنْيٍف،، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، عن َرُسولِ اللََّع

غُ َحتَّى يَقِْضَي اِإلَماُم خُطَْبَتُه، َورَكََع َشيْئًا إِنْ إِذَا اغَْتَسلَ الرَُّجلُ َيْوَم الُْجُمَعِة، َوَمسَّ ِطيًبا، وَأَْنَصَت َولَْم َيلْ:"َوَسلََّم، قَالَ
  اْبُن لَهِيعَةَ: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ، َعْن َحْربٍ إِال يَزِيُد، َتفَرََّد بِِه"َبَدا لَُه، كُفَِّر َعْنُه َما َبْيَن الُْجُمَعِة َوزَِياَدةُ ثَالثَِة أَيَّامٍ

َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد بن َعْجالنَ، َعْن َزْيِد بن أَْسلََم، : أََنا اللَّْيثُ، قَالَ: نا ُشَعْيُب بن َيحَْيى، قَالَ: ، قَالََحدَّثََنا َبكٌْر - ٦١٣
لْ َخيًْرا قَطُّ غُْصَن نََزَع َرُجلٌ لَْم َيْعَم:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

، "َجلَّ لَُه، فَأَْدَخلَُه الَْجنَّةََشْوٍك، َعنِ الطَّرِيقِ، إِمَّا كَانَ ِفي َشجََرٍة فَقَطََع، َوإِمَّا كَانَ َمْوُضوًعا فَأََماطَُه، فََشكَرَ اللَُّه َعزَّ َو



  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َزْيدٍ إِال ُمَحمٌَّد
نا فُلَْيُح بن ُسلَْيَمانَ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن : نا َسِعيدُ بن َمْنُصورٍ، قَالَ: َنا َبكٌْر، قَالََحدَّثَ - ٦١٤

ِة، ال َتْستَفِْضلُوا بَْعَضَها الذََّهُب بِالذََّهبِ، وَالِْفضَّةُ بِالِْفضَّ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن فُلَْيحٍ إِال َسعِيٌد"َعلَى َبْعضٍ

َحدَّثَنِي إِْبَراهِيُم بن أَْعَيَن، َعْن : َحدَّثَنِي اللَّْيثُ بن َسْعٍد، قَالَ: نا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ - ٦١٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ارَِجةَ بن ُمْصَعبٍ، َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالََخ

: ثَ َعْن َخارَِجةَ إِال إِبَْراِهيُم، َتفَرَّدَ بِِه، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِي"ال ُيْجزُِئ وَلٌَد وَاِلدَُه، إِال أَنْ َيجَِدُه َمْملُوكًا فَُيْعِتقَُه:"َوَسلََّم
  اللَّْيثُ
أََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن أَبِي َجْعفَرٍ، َعْن َصفَْوانَ بن : نا ُشَعْيُب بن َيحَْيى، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ - ٦١٦

َيا َرُسولَ : أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسرِيَّةً َتْخُرُج، فَقَالُوا: رَْيَرةَ، قَالَُسلَْيمٍ، َعْن َسلَْمانَ اَألغَرِّ، َعْن أَبِي ُه
، لَْم َيْروِ َهذَا "أَال ُتِحبُّونَ أَنْ َتبِيتُوا ِفي خَِراٍف ِمْن ِخرَاِف الَْجنَِّة؟:"اللَِّه، ُنخْرُِج اللَّْيلَةَ أَْم َنْمكُثُ حَتَّى ُنْصبَِح؟ فَقَالَ

  الَْحِديثَ َعْن َصفَْوانَ إِال اْبُن لَهِيعَةَ

نا ُسلَْيَمانُ بن أَبِي كَرَِميةَ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن أَبِي : نا َعْمُرو بن َهاِشمٍ الَْبْيرُوِتيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ - ٦١٧
ْن َعْبٍد ُيَسبِّحُ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َتْسبِيَحةً، أَْو َيْحَمُدُه َتْحِميدَةً، أَْو ُيكَبُِّرهُ َتكْبَِريةً إِال غََرسَ َما ِم:"َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

َوالَْياقُوِت، ِثمَاُرَها كَثَْديِ  رِّاللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَهُ بَِها َشجََرةً ِفي الَْجنَِّة، أَْصلَُها ِمْن ذََهبٍ، َوأَْعالَها ِمْن َجْوَهرٍ، ُمكَلَّلَةٌ بِالدُّ
، ثُمَّ َتال َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "اَألْبكَارِ، أَلَْيُن ِمَن الزََّبِد، َوأَْحلَى ِمَن الَْعَسلِ، كُلََّما َجَنى ِمنَْها َشْيئًا َعاَد َمكَانَُه

َعْمُرو بن : ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ إِال ُسلَْيَمانُ، َتفَرََّد بِِهال َمقْطُوَعٍة َوال َمْمُنوَعٍة: َوَسلََّم َهِذِه اآليَةَ
  َهاِشمٍ
َحدَّثَنِي اْبُن الَْهاِد، َعْن ُمَحمَِّد بن : نا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، قَالَ: نا عَْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ - ٦١٨
لَ اللَِّه َصلَّى اهِيَم، َعْن ُبْسرِ بن َسعِيٍد، َعْن أَبِي قَْيسٍ َموْلَى َعْمرِو بن الَْعاصِ، َعْن َعْمرِو بن الَْعاصِ، أَنَُّه َسِمَع َرُسوإِبَْر

، "كََم فَاْجَتَهَد ثُمَّ أَْخطَأَ فَلَُه أَْجٌرإِذَا َحكََم الَْحاِكُم فَاْجتََهَد ثُمَّ أَصَاَب فَلَُه أَجَْراِن، َوإِذَا َح:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
َهكَذَا َحدَّثَنِي أَُبو َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، ال ُيْرَوى َهذَا : فََحدَّثُْت بِِه أََبا َبكْرِ بن ُمحَمَِّد بن َعْمرِو بن َحْزمٍ، فَقَالَ

  َيزِيُد بن الَْهاِد: ِد، َتفَرََّد بِِهالَْحِديثُ َعْن َعْمرِو بن الَْعاصِ إِال بَِهذَا اِإلسَْنا

َحدَّثَنِي َبكُْر بن ُمَضَر، َعْن َعْمرِو بن الَْحارِِث، َعْن ُبكَْيرِ بن : نا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ - ٦١٩
ال ُتْنكَُح الَْمْرأَةُ :"ةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْبِد اللَِّه اَألَشجِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْر

  َعلَى َعمَِّتَها َوال َعلَى َخالَِتهَا
َعْن أَبِي أََنا اللَّْيثُ، َعْن َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن أَبِي غَالبٍ، : نا ُشَعْيُب بن َيحَْيى، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ - ٦٢٠

َمْن َخَنَق َنفَْسُه ِفي الدُّْنَيا فَقََتلََها :"الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  اقَْتَحمَ َنفَْسُه اقَْتَحَم ِفي النَّارِ َخَنَق َنفَْسُه ِفي النَّارِ، َوَمْن طََعَن َنفَْسُه طََعنََها ِفي النَّارِ، َوَمنِ

نا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َدرَّاجٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن : نا َعْمُرو بن َهاِشمٍ الَْبْيرُوِتيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، قَالَ - ٦٢١
غَفََر اللَُّه ِلَرُجلٍ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْيَرةَ، قَالَُهَبْيَرةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُحَجْيرَةَ، َعْن أَبِي هَُر



، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ُحَجيَْرةَ إِال اْبُن ُهَبْيرَةَ، "أََماطَ َعْن طَرِيقِ الُْمْسِلِمَني غُْصًنا ِمْن َشْوٍك َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه
  اْبُن لَهِيعَةَ: َتفَرََّد بِِه

نا ُمحَمَُّد بن ثَْورٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَُميَّةَ، َعْن َعْبِد : نا ُنَعْيمُ بن َحمَّاٍد، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ - ٦٢٢
َخلََق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ :"أََخذَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدي، فَقَالَ: اللَِّه بن َراِفعٍ مَْولَى أُمِّ َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

اَألْربَِعاِء،  الثُّالثَاِء، َوالنُّوَر َيْوَمالتُّْرَبةَ َيْوَم السَّْبِت، َوَخلََق ِفيَها الْجَِبالَ َيْوَم اَألَحِد، وَالشََّجرَ َيْوَم االثَْنْينِ، وَالَْمكَْر َيْوَم 
َوَخلََق آَدَم َبْعَد الَْعْصرِ َيْوَم الُْجُمَعِة آِخرَ َساَعٍة ِمْن َساَعاتِ "، َوَعدَّ كََما ُيِعدُّ النَِّساُء،"َوَبثَّ ِفيَها الدََّوابَّ َيْوَم الَْخِميسِ
  اْبُن ُجرَْيجٍ: َعْن َعْبِد اللَِّه إِال إِْسَماِعيلُ، َتفَرََّد بِِه، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ "النََّهارِ َما َبْيَن الَْعْصرِ إِلَى اللَّْيلِ

َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن الْوَِليدِ : نا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، قَالَ: نا عَْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ - ٦٢٣
َبرَنِي َعنَبَسةُ بن َسعِيِد بن الَْعاصِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَْخ: الزَُّبْيِديُّ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ

َنا َخيَْبَر قَْبلَ أَنْ فَأَتَْوَنا َوقَْد فََتْح: َوَسلََّم َبَعثَ أََبانَ بن سَِعيِد بن الَْعاصِ إِلَى الَْمِديَنِة ِفي سَرِيٍَّة ِقَبلَ َنْجٍد، فَقَالَ أَُبو ُهَريَْرةَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، ال َتقِْسْم : َيا َرسُولَ اللَِّه، اقِْسمْ لََنا، فَقُلُْت: َنقِْسَم، َوإِنَّ ِخطَاَم ُخُيولِهُِم اللِّيُف، فَقَالَ أََبانُ بن َسعِيٍد

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ "فَلَمْ َيقِْسْم لَُهْم ِمَن الَْغنِيَمِة شَْيئًا"أَْنَت َيا وَْبُر َتَحدَُّر ِمْن رَأْسِ الْجََبلِ،: لَُهْم، فَقَالَ أََبانُ
  الزُّْهرِيِّ إِال ُمَحمَُّد بن الْوَِليِد الزَُّبْيِديُّ

ثَنِي ِهَشاُم بن َسْعٍد، َعْن َحدَّ: َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، قَالَ: نا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، قَالَ - ٦٢٤
َمْن َصاَم َيْوًما ِفي َسبِيلِ :"زَْيِد بن أَْسلََم، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  اللَّْيثُ: وِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َزْيدِ بن أَْسلََم إِال ِهَشاٌم، َتفَرََّد بِِه، لَْم َيْر"اللَِّه َبعََّدُه اللَُّه ِمَن النَّارِ َسْبِعَني خَرِيفًا

بِئَْس الطََّعاُم طََعاُم :"َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلٍ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن َسمِيعِ بن الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ: َوبِِه - ٦٢٥
، َما أََنا قُلُْتُه، لَمْ "يَْها اَألغْنَِياُء، َوُيتَْرُك الْفُقََراُء، َوَمْن ُدِعَي إِلَى وَِليَمٍة فَلَْم ُيجِْب فَقَْد َعَصى اللََّه َوَرُسولَُهالَْوِليَمِة ُيْدَعا إِلَ

  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْسَماعِيلَ إِال ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ
لَقَْد َرأَْيُت َسْبِعَني ِمْن أَْصحَابِ الصُّفَِّة، َما ِمنُْهْم َرُجلٌ َعلَْيِه ِكَساٌء، إِمَّا ُبْردَةٌ، َوإِمَّا :"َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ - ٦٢٦

َيِدِه كََراِهَيةَ أَنْ َتْبُدوَ ْجَمُعُه بِرَِداٌء، قَْد َرَبطُوَها ِفي أَعَْناِقهِْم، فَِمْنَها َما َيْبلُغُ نِْصفَ السَّاقِ، َوِمْنَها َما َيْبلُغُ الْكَْعَبْينِ، فََي
  َعْوَرتُُه
إِنَّ َما َبْيَن َمْنكَِبيِ الْكَاِفرِ ِفي النَّارِ َمِسَريةُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ - ٦٢٧

  ثَالثَِة أَيَّامٍ ِللرَّاِكبِ الُْمْسرِعِ

أََصاَبنِي َجْهٌد َشدِيٌد، فَأََتْيُت ُعَمَر، فَاْسَتفَْتْحُتُه آَيةً ِمْن ِكَتابِ اللَِّه، فََدَخلَ َدارَُه، ثُمَّ : أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالََوَعْن  - ٦٢٨
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِئٌم َعلَى فََتَحَها َعلَيَّ، فَذَهَْبُت غَْيَر َبعِيٍد، فَخََرْرُت لَِوجْهِي ِمَن الَْجْهِد، فَإِذَا فَإِذَا َرسُولُ اللَّهِ 

لَبَّْيَك َيا َرسُولَ اللَِّه َوَسْعَدْيَك، فَأَْخبَْرُتُه َما أََنا ِفيِه، فََعَرَف الَِّذي بِي فَاْنطَلََق إِلَى : قُلُْت!"أَُبو ُهرَْيَرةَ :"رَأِْسي، فَقَالَ
، فَُعْدُت، فَشَرِْبُت َحتَّى اْسَتَوى ظَْهرِي َوَصارَ "ُعْد، َيا أََبا ُهرَْيَرةَ:"رِْبُت ِمْنُه، فَقَالََرْحِلِه، فَأََمَر ِلي بُِعسٍّ ِمْن لََبنٍ، فََش

 تََولَّى اللَُّه ذَِلَك َمْن كَانَ أََحقَّ بِِه ِمْنكُْم، َولَقَِد: كَالِْقْدحِ، فَلَِقيُت ُعَمَر، فَذَكَْرُت الَِّذي كَانَ ِمْن أَْمرِي، َوقُلُْت لَُه
  وَاللَِّه لََودِْدُت أَنِّي كُْنُت أَْدَخلُْتَك أََحبَّ إِلَيَّ ِمْن ُحُمرِ النََّعمِ: اْسَتقْرَأُْتَك اآلَيةَ وَأََنا أَقَْرأُ لََها ِمْنَك، فَقَالَ ُعَمُر



َوَسلََّم ِلُيِضيفَُه، فَلَْم َيكُْن ِعْنَدُه َما ُيَضيِّفُُه، َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ - ٦٢٩
أَكْرِِمي َضْيفَ : فََجاَء َرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ، فَاْنطَلََق بِِه إِلَى َرْحِلِه، فَقَالَ الْمرَأَِتِه"أَال َرُجلٌ ُيِضيُف َهذَا، َرِحَمُه اللَُّه؟:"فَقَالَ

َنوِِّمي الصِّْبَيةَ، َوأَِضيِئي : وَاللَِّه َما ِعْنَدَنا إِال قُوُت الصِّْبيَِة، فَقَالَ لََها: ْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْتَرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ
ِف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى  ِلَضْيالسِّرَاَج، َوقَرِّبِيهِ إِلَى َضْيفِ َرسُولِ اللَِّه، َوأَرِيِه كَأَنَّا َنطَْعُم َمَعُه، َوأَطِْفِئي السِّرَاَج، واْتُرِكيِه

وَأََتى أَُبو طَلَْحةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن الَْغِد، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَفََعلَْت، قَالَ
َويُْؤِثُرونَ : أََبا طَلَْحةَ َواْمرَأََتُه، وَأَْنَزلَ ِفيهِْم َهِذهِ اآلَيةَ: َيعْنِي"الٍن َوفُالَنةَلَقَْد َعجَِب اللَُّه، أَْو َضِحَك ِمْن فُ:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  ن فُضَْيلٍَعلَى أَْنفُسِهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم َخصَاَصةٌ، لَْم َيْروِ َهِذِه اَألَحاِديثَ َعْن فَُضْيلِ بن َعْزَوانَ إِال ُمَحمَُّد ب

قَالَ َرُسولُ : دَّثََنا ُمحَمَُّد بن فَُضْيلٍ، َعْن ُعَماَرةَ بن الْقَْعقَاعِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالََح: َوبِِه - ٦٣٠
ةَ الَْبْدرِ، وَالَِّذيَن َيلُونَُهْم َعلَى أَوَّلُ زُْمَرٍة َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َعلَى صُوَرِة الْقََمرِ لَْيلَ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْمَشاطُُهُم الذََّهُب، َضْوِء أََشدِّ كَْوكَبٍ ِفي السََّماِء إَِضاَءةً، ال َيُبولُونَ، َوال َيَتَغوَّطُونَ، َوال َيْتِفلُونَ، َوال َيمَْتِخطُونَ، أَ
ُهُم الْحُوُر الِْعُني، أَْخالقُُهْم َعلَى ُخلُقِ َرُجلٍ َواِحٍد َعلَى صُوَرِة أَبِيهِمْ َوَرْشحُُهُم الِْمْسُك، وََمَجاِمرُُهُم اَأللُوَّةُ، َوأَزَْواُج

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَماَرةَ إِال ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ"آَدَم ِستَِّني ِذَراعًا
نا َدرَّاٌج، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن : نا اْبُن لَهِيَعةَ، قَالَ: ، قَالَنا عَْبُد اللَِّه بن يُوُسَف: َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، قَالَ - ٦٣١

سََيأِْتي َعلَى أُمَِّتي زََمانٌ، َيكْثُُر الْقُرَّاُء، َوَيِقلُّ :"ُحَجْيَرةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
الْقَْتلُ بَْيَنكُْم، ثُمَّ َيأِْتي بَْعَد ذَِلَك َزَمانٌ َيقَْرأُ الْقُْرآنَ :"َوَما الْهَْرُج؟ قَالَ: ، قَالُوا"ُيقَْبضُ الِْعلُْم، َوَيكْثُُر الْهَْرُجالْفُقََهاُء، َو

، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ُحجَْيَرةَ إِال "َنرِجَالٌ ال ُيَجاوُِز تََراِقَيُهْم، ثُمَّ َيأِْتي َزَمانٌ ُيجَاِدلُ الُْمَناِفُق الُْمْشرُِك الُْمْؤِم
  اْبُن لَهِيعَةَ: َدرَّاٌج، َتفَرََّد بِِه

كَانَ َرسُولُ : َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن َخاِلِد بن إِلْيَاَس، َعْن َصاِلحٍ َموْلَى التَّْوأَمَِة، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ: َوبِِه - ٦٣٢
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن صَاِلحٍ إِال خَاِلدُ بن "َيْنَهُض ِفي الصَّالِة َعلَى ُصدُورِ قََدَمْيِه"للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّما

  أَُبو ُمَعاوِيَةَ: إِلْيَاَس، َتفَرََّد بِِه
نا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن : يُوُسَف، قَالَ نا عَْبُد اللَِّه بن: َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، قَالَ - ٦٣٣

َمْن أَْدَركَهُ َرَمَضانُ َوَعلَْيِه رََمَضانُ آَخُر لَْم يَقِْضِه :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َراِفعٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  اْبُن لَهِيعَةَ: ، ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِه"بَّلْ ِمْنُهلَْم ُيتَقَ
َعْبِد الْعَزِيزِ بن َنا َعْبُد الَْمجِيِد بن : َنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َجْعفَرٍ الدِّْمَياِطيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، قَالَ - ٦٣٤

الشَّهِيُد ُيغْفَُر لَهُ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َروَّاٍد، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
ِفي َسْبِعَني ِمْن أَْهِلِه، َوالُْمرابِطُ إِذَا َماَت ِفي رَِباِطِه كََتَب اللَُّه لَهُ  ِفي أَوَّلِ َدفْقٍَة ِمْن َدِمِه، َوُيَزوَّجُ َحْوَراَوْينِ، وَُيَشفَُّع

ِقْف، فَاْشفَْع إِلَى أَنْ َيفُْرغَ : أَْجَر َعَمِلِه إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة َوغُِدَي َورِيَح َعلَْيِه بِرِْزِقِه، َوُزوِّجَ َسْبِعَني حَْوَراَء، َوِقيلَ لَُه
  عَْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َجْعفَرٍ: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ إِال اْبُن أَبِي رَوَّاٍد، تَفَرََّد بِِه"سَاُبالِْح

ْسحَاَق، َعنِ الَْحَسنِ َنا شَُعْيُب بن إِ: َنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكْرُ بن َسْهلٍ، قَالَ - ٦٣٥
َمْن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن الصَّلِْت، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُْهرِيِّ "ذَاٌم فَال َيلُوَمنَّ إِال نَفَْسُهَوِطئَ امَْرأََتُه وَِهَي َحاِئٌض، فَقُِضَي َبيَْنُهَما َولٌَد، فَأَصَاَبُه ُج



  اْبُن أَبِي السَّرِيِّ: إِال الَْحَسُن بن الصَّلِْت شَْيٌخ ِمْن أَْهلِ الشَّامِ، َتفَرَّدَ بِِه
َنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْبدِ الْكَرِميِ : ا ُعَمُر بن َيْحَيى اَأليِْليُّ، قَالََن: َحدَّثََنا َبانُوَيةُ بن خَاِلِد بن َبابََوْيِه اَألْيِليُّ، قَالَ - ٦٣٦

صَلَّى بنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِْحَدى َصالَتيِ : َنا ُمَحمَُّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ: الضَّالُّ، قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، أََنسِيَت أَوْ : ذُو الَْيَدْينِ، فَقَالَ: الَْعْصَر، فَقَاَم ِفي الرَّكَْعَتْينِ، فَقَاَم إِلَْيِه َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه الظُّْهرَ أَوِ: الَْعِشيِّ

  ٌس، ثُمَّ َسلََّم، فَقَاَم فََصلَّى الرَّكْعََتْينِ، ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَتْينِ َوُهَو َجاِل"َبلْ َنِسيُت:"قُِصَرِت الصَّالةُ؟ قَالَ

َنا أَُبو َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن دِيَنارٍ، َعْن ُبَشْيرِ بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، : َحدَّثََنا آَدُم، قَالَ: َوبِِه - ٦٣٧
اللَُّهمَّ ِصلْ : َن الرَّْحَمنِ ُمَعلَّقَةٌ بِِحقَْويِ الرَّْحَمنِ، َتقُولُالرَِّحُم َشْجَنةٌ ِم:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن دِيَنارٍ إِال أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ، َوال رََواُه َعْن أَبِي "َمْن َوَصلَنِي، َواقْطَْع َمْن قَطََعنِي
  وَأَُبو النَّْصرِ َهاِشُم بن الْقَاِسمِ َجْعفَرٍ إِال آَدُم

َنا ُنوُح بن أَبِي مَْرَيَم، َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، : َنا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، قَالَ: َحدَّثََنا َجْعفٌَر، قَالَ - ٦٣٨
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ "َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

  ُنَعْيٌم: َعنِ السُّدِّيِّ إِال نُوٌح، تَفَرََّد بِِه
ُيَجاُء َيْوَم الِْقَيامَةِ :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه: نا َجابٌِر، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ: َوبِِه - ٦٣٩

، لَْم َيْروِ َهِذِه "ْنَها َشْيٌءبِأَْمثَالِ الْجَِبالِ ِمْن َمظَاِلمِ النَّاسِ َبْينَُهْم َوُحقُوقِهِْم، فََما َيزَالُ اللَُّه يَقِْضيَها َحتَّى ال َيبْقَى ِم
  ُبو َحْمَزةَ، إِال َحدِيثَ أَبِي حَازِمٍ، فَإِنَّ َشْيَبانَ النَّْحوِيَّ َشاَركَُه ِفي رَِواَيتِِهاَألَحادِيثَ َعْن َجابِرٍ إِال أَ

َنا إِْبَراهِيُم : َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: َنا أَْحَمُد بن حَفْصٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمحَمَِّد بن َسوَّارٍ النَّْيَسابُورِيُّ، قَالَ - ٦٤٠
قَالَ : الَْهَمانَ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ، َعْن َعبَّاِد بن َمْنُصورٍ، َعنِ الْقَاِسمِ بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَبن طَ

ًبا، َويَقَْبلَُها بَِيِمينِِه، ثُمَّ ُيرَبِّيَها إِنَّ اللََّه َيقَْبلُ الصََّدقَاِت، َوال َيقَْبلُ ِمْنَها إِال طَيِّ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الَْحجَّاجِ "ِلصَاِحبَِها كََما ُيرَبِّي الرَُّجلُ ِمْنكُْم ُمْهَرُه َوفَِصيلَُه، َحتَّى إِنَّ اللُّقَْمةَ لََتِصُري ِمثْلَ أُُحٍد

  إِال إِْبَراِهيُم
َنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى، َعْن أَبِي إِسَْراِئيلَ الُْمالِئيِّ، َعْن أََبانَ بن : َنا الْقَاِسُم بن ِديَنارٍ، قَالَ: ٌر، قَالََحدَّثََنا َجْعفَ - ٦٤١

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اللَِّه: َتْغِلَب، َعْن َجْعفَرِ بن إِيَاسٍ، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أََبانَ إِال "الْكَْمأَةُ ِمَن الَْمنِّ، َوَماُؤَها ِشفَاٌء ِللَْعْينِ:"َوَسلََّم وََنْحُن َنَتذَاكَُر الْكَمْأَةَ، فَقَالَ

  ُعَبْيُد اللَِّه: إِسَْراِئيلُ، َتفَرََّد بِِه
َنا َحمَّاُد بن الْجَْعِد، َعْن قََتاَدةَ، : َنا ُهْدَبةُ بن خَاِلٍد، قَالَ: بن ُمحَمٍَّد الْخَارِِكيُّ الَْبْصرِيُّ، قَالَ َحدَّثََنا َجْعفَُر - ٦٤٢

، َوقََضى ِفي "ٌرالَْعْجَماُء جَُبا:"َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  اِسمِالرِّكَازِ الْخُُمَس، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن قََتاَدةَ إِال َحمَّاٌد، َوأَُبو مَْرَيَم عَْبُد الْغَفَّارِ بن الْقَ

، َعْن َعبَّاِد بن كَِثريٍ، َعْن أَبِي َنا أَبِي: َنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن َماَهانَ بن أَبِي َحنِيفَةَ، قَالَ: َحدَّثََنا ُجَبيٌْر، قَالَ - ٦٤٣
أَْحبِْب َحبِيَبَك َهْوًنا َما َعَسى أَنْ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي "َما َعَسى أَنْ َيكُونَ َحبِيَبَك َيْوًما مَا َيكُونَ َبغِيَضَك َيْوًما َما، وَأَْبِغضْ َبِغيَضَك َهْوًنا
  ُمَحمَُّد بن َماَهانَ: الزَِّناِد إِال َعبَّاٌد، َتفَرََّد بِِه



َيحَْيى، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن  َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليِّ بن ُزوالقٍ، َنا َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ، نا السَّرِيُّ بن - ٦٤٤
إِذَا قََعَد َبْيَن ُشعَبَِها اَألرَْبعِ، وَأَلَْزَق الْخَِتانَ بِالِْخَتاِن، َوَجبَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ

  ن َيحَْيى إِال َعْمُرو بن الرَّبِيعِ بن طَارِقٍ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ السَّرِيِّ ب"الُْغْسلُ
ِديَنارٍ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، نا َداُوُد بن بِاللٍ السَّْعِديُّ، َنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعْمرِو بن  - ٦٤٥

َتفُْضلُ َصالةُ الَْجْمعِ َعلَى :"نّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَ
  ، لَْم َيرْوِِه َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ إِال َحمَّاٌد، َوال َرَواُه َعْن َحمَّاٍد إِال َداُودُ بن بِاللٍ"َصالِة الْفَذِّ َخْمًسا َوِعْشرِينَ َصالةً

ِلٍد الَْحذَّاِء، َنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ، َنا َعْبدُ الَْغفَّارِ بن َعْبِد اللَِّه الْمَْوِصِليُّ، َنا أَُبو ِشَهابٍ، َعْن َخاَحدَّثَ - ٦٤٦
سُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ِقيلَ ِلعَِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ أَْخبِْرَنا َعْن َصالةِ َر: َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َعاِصمِ بن َضْمرَةَ، قَالَ

إِذَا كَاَنتِ الشَّْمُس ِمْن َها ُهَنا ِمْن ِعْنِد "كَانَ: َحدِّثْنَاُه أَْنَت، فَقَالَ: ال ُتِطيقُوَها، فَقَالُوا: َوَسلََّم بِالنَّهَارِ َتطَوًُّعا، فَقَالَ
كَاَنتِ الشَّْمُس ِمْن َها ُهَنا ِمْن ِعْنِد الظُّْهرِ َصلَّى أَْرَبعًا، ثُمَّ ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ الَْعْصرِ َصلَّى َركَْعَتْينِ، ثُمَّ ُيمْهِلُ حَتَّى إِذَا 

  ، لَمْ َيْروِِه َعْن َخاِلٍد إِال أبو ِشَهاٌب، َوال رََواُه َعْن أَبِي ِشهَابٍ إِال َعْبدُ الَْغفَّارِ"َبْعَد الظُّْهرِ
اِهيَم بن ُمطَّرِحٍ الْخَْوالنِيُّ الِْمْصرِيُّ، َنا يَزِيدُ بن َسِعيٍد الصَّبَّاِحيُّ، َنا َماِلُك بن أََنسٍ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن إِْبَر - ٦٤٧

ِفي ُجُمَعٍة ِمَن  ِه َوَسلََّم، قَالََعْن َسِعيِد بن أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، لَْم َيرْوِِه َعْن َماِلٍك إِال "إِنَّ َهذَا َيْوٌم َجَعلَُه اللَُّه لَكُْم عِيًدا، فَاغَْتِسلُوا، َوَعلَْيكُمْ بِالسِّوَاِك"َمَعاِشَر الُْمْسِلِمَني،: الُْجَمعِ

  َيزِيُد بن َسعِيٍد، َوَمْعُن بن ِعيَسى، َتْرَجمَةٌ

، َعْن ُن بن َعِليِّ بن َشهَْريَاَر، نا ُزَرْيُق بن الَْوْرِد الرَّقِّيُّ، َنا إِْبَراهِيُم بن َهرَاَسةَ، َنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيَُّحدَّثََنا الَْحَس - ٦٤٨
لَْو َيْعلَُم الَْمْرُء َما :"َسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: زَْيِد بن أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ إِال "َيأِْتَيهِ َبْعَد الَْمْوِت َما أَكَلَ أَكْلَةً، َوال َشرَِب َشْرَبةً، إِال َوُهَو يَْبِكي َوَيضْرُِب َعلَى َصْدرِِه
  إِبَْراهِيُم بن َهَراسَةَ، تَْرَجَمةُ

ن َيحَْيى الْقَزَّاُز، قَالَ نا أَُبو عَاِصمٍ، قَالَ نا َهمَّاٌم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ٦٤٩
لَْم َيْروِ َهذَا ". ِتهَاال تُْنكَحُ الْمَْرأَةُ َعلَى َعمَِّتَها، َوال َعلَى خَالَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، قَالَ

أَُبو َعاِصمٍ، َعْن َهمَّامٍ، َوُمَحمَُّد بن َبكَّارِ بن بِاللٍ الدَِّمشِْقيُّ، : الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ إِال َهمَّاٌم، َوسَِعيُد بن َبِشريٍ، تَفَرََّد بِِه
  َعْن َسِعيِد بن َبشِريٍ

ُموَسى، ثََنا الَْمْسعُوِديُّ، َعْن َداُوَد بن يَزِيدَ اَألوِْديِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ،  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم، ثََنا أََسُد بن - ٦٥٠
  الْفَْرُج، وَالْفَُم: اَألْجَوفَاِن:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َما أَكْثَُر َما يُوِلُج النَّاسَ النَّاَر؟ فَقَالَ: ِقيلَ: قَالَ

انُ بن أَْحَمَد، ثََنا َمقَْدُم بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى، َنا َعمِّي الْقَاِسُم بن َيْحَيى، َعْن إِْبَراِهيَم بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا النُّْعَم - ٦٥١
فََّس كُْرَبةً ِمْن َمْن َن:"َعنِ اَألْعَمشِ، َعنِ الَْحكَمِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، عن النىب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

الدُّْنَيا َسَتَر اللَُّه َعْوَرَتُه ِفي كَُربِ الُْمْسِلمِ ِفي الدُّْنَيا نَفََّس اللَُّه َعْنُه كُْرَبةً ِمْن كَُربِ اآلِخَرِة، َوَمْن سََتَر َعْوَرةَ ُمْسِلمٍ ِفي 
َيسََّر اللَُّه َعلَْيِه ِفي الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة، وَاللَُّه ِفي َعْوِن الَْعْبِد َما كَانَ الْعَْبُد الدُّْنَيا َواآلِخَرِة، َوَمْن َيسََّر َعلَى ُمْعِسرٍ ِفي الدُّْنَيا 

 ، لَْم ُيْدِخلْ َبْيَن اَألْعَمشِ وَأَبِي َصاِلحٍ، الَْحكََم أََحٌد ِممَّْن َرَوى َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْعَمشِ إِال أَُبو"ِفي َعْوِن أَِخيِه
  ، َوال َرَواُه َعْن أَبِي شَْيَبةَ إِال الْقَاِسُم بن َيحَْيى، تَفَرََّد بِِه َمقَْدُم بن ُمحَمٍَّدَشْيَبةَ



نا أَُبو َعَوانَةَ، َعْن ُسَهْيلِ : قَالَ، نا َشْيَبانُ بن فَرُّوخٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُمَحمَِّد بن أَبِي حَفْصٍ النَِّصيبِيُّ  - ٦٥٢
ِصيَاُح الَْمْولُوِد ِحنيَ ُيولَُد :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ بن أَبِي 

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َعوَاَنةَ إِال َشْيَبانُ"َنْزغَةٌ ِمَن الشَّيْطَاِن

نا : قَالَ، نا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ : قَالَ، نا إِْسَماِعيلُ بن بِْشرِ بن َمْنصُورٍ السُّلَِميُّ : قَالَ، أَْحَمدُ بن ُزَهْيرٍ  َحدَّثََنا - ٦٥٣
، ُه َعلَْيِه َوَسلََّم نا ُسهَْيلُ بن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ: قَالَ، َرْوُح بن الْقَاِسمِ 

فَُيكَْوى بَِها َجْنُبهُ َما ِمْن َعْبٍد لَُه َمالٌ ال ُيَؤدِّي َزكَاَتهُ إِال ُجِمعَ َيْوَم الِْقَيامَِة، ُتْحَمى َعلَْيِه َصفَاِئُح ِمْن َجهَنََّم، :"قَالَ
إِمَّا إِلَى : مٍ ِمقَْداُرهُ َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة ِممَّا تَُعدُّونَ، ثُمَّ َيَرى َسبِيلَُهَوظَْهُرُه، َحتَّى يَقِْضيَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َبْيَن ِعَباِدِه ِفي َيْو

  الَْجنَِّة َوإِمَّا إِلَى النَّارِ

ِلَرُجلٍ : وَالَْخْيلُ ِلثَالثٍَة الَْخْيلُ َمْعقُوٌد ِفي نَوَاِصيَها الَْخْيرُ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة،:"َيا َرسُولَ اللَِّه، فَالَْخْيلُ؟ قَالَ: ِقيلَ - ٦٥٤
فََرُجلٌ َيْحبُِسَها َوُيِعدَُّها ِفي َسبِيلِ اللَِّه، ِفيَما غَيََّبْت ِفي : أَجٌْر، َوآلَخَر ِسْتٌر، َوَعلَى آِخَر وِْزٌر، فَأَمَّا الَِّذي ِهَي لَهُ أَجٌْر

لَُه ِفيَما غَيََّبْت ِفي ُبطُونَِها أَْجٌر، َولَوِ اسَْتنَّْت َشَرفًا أَوْ َشَرفَْينِ كَانَ لَهُ ُبطُونَِها فَُهَو لَهُ أَجٌْر، َولَْو َرَعاَها ِفي مَْرجٍ كَانَ 
ِلُيذْكَُر طُونَِها أَجٌْر، حَتَّى إِنَّهُ بِكُلِّ ُخطَْوٍة خَطَْتَها أَْجٌر، َولَْو عََرَض لَُه َنْهٌر فََسقَاَها ِمْنُه كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطَْرٍة غَيََّبْتَها ِفي ُب

فََرُجلٌ يَتَِّخذََها َتَعفُّفًا وََتجَمُّال َوَتكَرًُّما، َوال َيْنَسى َحقَّ ظُُهورَِها، َوُبطُونَِها ِفي : ِفي أَرَْواِثَها َوأَبَْوالَِها، َوأَمَّا الَِّتي لَُه سِْتٌر
  "ذَُها أَشًَرا َوَبطًَرا أَْو رَِياَء النَّاسِ، وََبذًَخا َعلَيْهِْمفََرُجلٌ يَتَِّخ: ُعْسرِِه َوُيْسرِِه، َوأَمَّا الَِّتي ِهَي َعلَْيِه وِْزٌر

نا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعْن إِْدرِيَس : نا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َبَهاٍن الَْعْسكَرِيُّ، قَالَ - ٦٥٥
إِنَّ الَْحِلَف ُيْنِفُق السِّلَْعةَ َوَيْمَحقُ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألوِْديِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  لَمْ َيْروِِه َعْن إِْدرِيسَ اَألوِْديِّ إِال َحفٌْص، َوال َروَاُه َعْن َحفْصٍ إِال َسْهلُ بن ُعثَْمانَ". الْكَْسَب

نا َعْبُد الَْمِلِك بن إِْبَراهِيَم الَْجدِّيُّ، : نا ُمَحمَُّد بن َمْنصُورٍ الطُّوِسيُّ، قَالَ: ٍد الرَّازِيُّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِي - ٦٥٦
َحمَِّد بن ْن ُمنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َوَحمَّاُد بن َزْيٍد، وَيزِيُد بن إِْبَراهِيَم، وشُْعَبةُ، وَإِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ، كُلُُّهْم، َع: قَالَ

أََما َيْخَشى الَِّذي َيْرفَعُ رَأَْسُه َواإلَماُم َساجٌِد أَنْ ُيحَوِّلَ :"قَالَ، زَِياٍد، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ُمَحمَُّد بن : إِْبَراهِيَم إِال َعْبُد الَْمِلِك الَْجدِّيُّ، َتفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيزِيَد بن ". اللَُّه رَأَْسُه َرأْسَ ِحَمارٍ؟

  َمْنُصورٍ
نا : قَالَ، نا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمْسِلمٍ الْقََسَمِليُّ : قَالَ، نا َداُودُ بن بِاللٍ السَّْعِديُّ : قَالَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد  - ٦٥٧

ُخذُوا ُجنََّتكُْم، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَُمَحمَُّد بن َعْجالنَ
ْبَحانَ اللَِّه، َوالَْحْمُد ِللَِّه، ُس: وَلَِكْن ِمَن النَّارِ، قُولُوا، ال :"َيا َرُسولَ اللَِّه، ِمْن َعُدوٍّ َحضََر، قَالَ: قَالُوا، "ُخذُوا ُجنََّتكُْم

لَْم َيْروِ َهذَا ". نَّ الَْباقَِياُت الصَّاِلَحاُتَوال إِلََه إِال اللَُّه، َواللَُّه أَكَْبُر، فَإِنَُّهنَّ َيأِْتَني َيْوَم الِْقَياَمِة ُمْسَتقِْدمَاٍت َوُمَجنَِّباٍت، َوُه
  ال َعْبُد الَْعزِيزِ، َوال رََواُه َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ إِال أَُبو ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، وَاْبُن بِاللٍالَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ إِ

نا أَِخي، َعْن ُسلَْيَمانَ بن بِاللٍ، : نا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، قَالَ: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، قَالَ - ٦٥٨
بن الْحَارِثِ  َحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َعِتيقٍ، َوُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنَِعْن ُم

ِفُر اللََّه ِفي الَْيْومِ وَأَُتوُب إِلَْيهِ إِنِّي َألْسَتْغ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ِهَشامٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
ُعقَْبةَ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُْهرِيِّ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ إِال اْبُن أَبِي َعِتيقٍ، َوُموَسى بن ". َسْبِعَني َمرَّةً



  أَُبو َبكْرِ بن أَبِي أَُوْيسٍ: رََّد بِِهَوال َروَاُه َعْنُهَما إِال ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َتفَ
َنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن َعطَاٍء : َنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه اَألُرزِّيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد السَّالمِ بن َسْهلٍ السُّكَّرِيُّ، قَالَ - ٦٥٩

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَالَْخفَّاُف، َعْن َسعِيِد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ
لَْم َيْروِ َهذَا ". َصالةٌ ِفي َمْسجِِدي َهذَا َخْيٌر ِمْن أَلْفِ َصالٍة ِفيَما ِسَواُه، إِال الَْمْسجِدَ الْحََراَم:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  اَدةَ إِال َسِعيدُ بن أَبِي َعُروَبةَ، َوال رََواُه َعْن َسِعيدٍ إِال َعْبدُ الَْوهَّابِ بن َعطَاٍءالَْحِديثَ َعْن قََت

َعْن ُسهَْيلِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثََنا أَبِي، ثََنا اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َعْن َيزِيَد بن الَْهاِد،  - ٦٦٠
ال َيْنظُُر اللَُّه :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اِلحٍ، َعنِ الَْحارِِث بن َمْخلٍَد الزَُّرِقيِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَأَبِي َص

َعنِ اْبنِ الَْهاِد إِال اللَّْيثُ، َوال رََواُه َعنِ اللَّْيِث إِال  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ". َيْوَم الِْقَياَمةِ إِلَى الرَُّجلِ يَأِْتي الَْمرْأَةَ ِفي ُدُبرَِها
  َعْمُرو بن َخاِلٍد

بن َعيَّاشِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ِعْرسٍ، ثََنا َحْرَملَةُ بن َيحَْيى، ثََنا اْبُن َوْهبٍ، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه  - ٦٦١
َضحَّى :"يُّ، نا ِعيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثَنِي اْبُن ِشهَابٍ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالََعبَّاسٍ الْقَْتبَانِ

َخُر َعْنُه َوَعمَّْن لَْم ُيَضحِّ ِمْن َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِكَْبَشْينِ أَْملََحْينِ، أََحُدُهَما َعْنُه َوَعْن أَْهلِ َبْيِتِه، وَاآل
 بن َعيَّاشٍ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّهْرِيِّ إِال عِيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َوال َروَاُه َعْن ِعيَسى إِال عَْبُد اللَِّه". أُمَِّتِه

  اْبُن َوْهبٍ: َتفَرََّد بِِه

قٍ، نا َعْبَدةُ بن َعْبدِ الرَّحِيمِ، نا النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ، أبنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ِسَماِك بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْي - ٦٦٢
، ال َصْدعَ إِنَّ ِفي الَْجنَِّة قَْصًرا ِمْن ُدرٍّ:"َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِسَماٍك إِال َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َوال َرَواُه َعْن َحمَّادٍ ". ِفيِه، َوال َوَهَن، أََعدَُّه اللَُّه ِلَخِليِلِه إِْبَراِهيَم
  إِال النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ، َويَزِيُد بن هَاُرونَ

عْفَرٍ، ثََنا َيْحَيى بن الُْمَباَرِك الْكُوِفيُّ، نا َحجَّاُج بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُسفَْيانَ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َج - ٦٦٣
ِه َوَسلََّم ى اللَُّه َعلَْيقَالَ أَخَْبرَنِي ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّ

سُْبَحاَنَك رَبََّنا وَبَِحْمِدَك، ال إِلََه إِال أَْنَت أَْسَتْغفُِرَك َوأَتُوبُ : َمْن َجلََس َمْجِلًسا كَثَُر ِفيِه لََغطُُه، فَقَالَ قَْبلَ أَنْ َيقُوَم:"قَالَ
ُسفَْيانَ، : ِفي إِْسنَاِد َهذَا الَْحِديِث َبْيَن َحجَّاجٍ، وَاْبنِ جَُرْيجٍلَمْ ُيْدِخلْ ". إِلَْيَك، كَانَ كَفَّاَرةٌ لَمَّا كَانَ ِفي ذَِلَك الَْمْجِلسِ
  أََحٌد ِممَّْن َرَواُه َعْن َحجَّاجٍ إِال َيْحَيى بن الُْمَباَرِك

لَْم َيْروِ ". وَاْسَتْسلََم َواسَْتْسلََمأَْسلََم عَْبِدي : ال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه الَْعِليِّ الَْعِظيمِ، قَالَ اللَُّه:"َوَمْن قَالَ"- ٦٦٤
: شَْيَبةَ، َتفَرََّد بِِه َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُموَسى بن طَلَْحةَ إِال ُعثَْمانُ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْوَهبٍ، َوال َروَاُه َعْن ُعثَْمانَ إِال أَُبو

  الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ

َعةَ، ثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد الَْبكْرِيُّ، َنا كَِثريُ بن زَْيٍد، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُزْر - ٦٦٥
قَالَ : ْيرَةَ، قَالَالُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَِّه بن َحْنطَبٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ، َعْن أَبِي هَُر

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي ". اْبَنا الَْعاصِ ُمْؤِمَناِن، َوَعْمُرو بن الَْعاصِ ِفي الَْجنَِّة:"سُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَر
ٍد، َوال رََواُه َعْن كَِثريٍ إِال َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيدَ َبكْرِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ إِال الُْمطَِّلُب، َوال رََواُه َعنِ الُْمطَِّلبِ إِال كَِثُري بن زَْي

  ِهَشاُم بن َعمَّارٍ: الَْبكْرِيُّ، َتفَرََّد بِِه



ي عِيَسى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ، َنا الَْعبَّاُس بن ُعثَْمانَ الُْمَعلُِّم، َنا ُمَحمَُّد بن ُشَعْيبِ بن َشابُوَر، أَْخبََرنِ - ٦٦٦
ِد اللَِّه، َعْن أَبِيِه اْبنِ ْبِد اللَِّه، َعْن ُعثَْمانَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمٍ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمِ بن َعْبَع

اةَ َعلَى الصََّدقَاتِ أََمَرُهْم بَِما أََخذُوا ِمَن أَنَُّه كَانَ إِذَا بََعثَ السَُّع:"ُعَمَر، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، فَُألوِلي الُْعَشْيرَِة، ثُمَّ ِلذَوِي الصََّدقَاِت، أَنْ ُيجَْعلَ ِفي ذَوِي قََراَبِة َمْن أُِخذَ ِمنُْهْم، اَألوَّلِ فَاَألوَّلِ، فَإِنْ لَْم َيكُْن لَُه قََراَبةٌ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ إِال ُعثَْمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْوقَّاصيُّ، َوال َرَواُه َعْن ". ِهْمالَْحاَجِة ِمَن الْجَِرياِن َوغَْيرِ
  ُمَحمَُّد بن شَُعْيبٍ: ُعثَْمانَ إِال ِعيَسى بن َعْبِد اللَِّه، تَفَرََّد بِِه

بِي الَْجرَّاحِ الِْمصِّيِصيُّ، ثََنا ُمحَمَُّد بن الَْوزِيرِ الدَِّمشِْقيُّ، ثََنا َضْمَرةُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الصََّمِد بن أَ - ٦٦٧
  النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَربِيَعةَ، َعْن َرَجاِء بن أَبِي َسلََمةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيدِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ إِال َرَجاُء بن أَبِي َسلََمةَ، َوال رََواُه َعْن َرَجاِء إِال ". َنَهى َعْن نِكَاحِ السِّرِّ"َوَسلََّم
  ُمَحمَُّد بن الَْوزِيرِ: َضْمَرةُ، تَفَرََّد بِِه

َعْبٌد ُيظْلَمُ بَِمظْلََمٍة فَُيْغِضي اْبتَِغاَء َوْجِه اللَِّه إِال أََعزَّ اللَُّه بَِها ُنْصرَةً، َولَْيَس  لَْيَس: ثَالثٌ َيا أََبا َبكْرٍ كُلُُّهنَّ َحقٌّ"- ٦٦٨
لٍَة َيْبتَِغي بَِها كَثَْرةً، فَْتُح بَاَب َمسْأََعْبٌد َيفَْتُح بَاَب َعِطيٍَّة َيْبتَِغي َوْجَه اللَِّه، أَْو ِصلَةً إِال َزاُدُه اللَُّه بَِها كَثَْرةً، َولَْيَس َعْبٌد َي

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد إِال ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ، َوال رََواُه َعْن ُسفَْيانَ إِال ". إِال َزاَدُه اللَُّه بَِها ِقلَّةً ِقلَّةً
رََواُه النَّاُس َعْن ُسفَْيانَ بن ُعَيْيَنةَ، َعنِ اْبنِ َعْجالنَ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َو. الْقَاِسُم بن ِدينَارٍ: ُحَسْيٌن الُْجعِْفيُّ، تَفَرََّد بِِه

  الُْمَسيِّبَِعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، فَإنْ كَانَ ُحَسْيُن الُْجْعِفيُّ َحِفظَُه، فَُهَو غَرِيٌب ِمْن َحِديِث َعِليِّ بن زَْيٍد، َعنِ اْبنِ 

، َعْن مَُّد بن َراِشٍد، ثََنا إِْبَراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ، ثََنا اَألْسَوُد بن َعاِمرٍ شَاذَانُ، َنا َجْعفَرٌ اَألْحَمُرَحدَّثََنا ُمَح - ٦٦٩
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاِطَمةَ،  كَانَ أََحبُّ النَِّساِء إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى:"َعْبِد اللَِّه بن َعطَاٍء، َعنِ اْبنِ ُبرَْيَدةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

 لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َجْعفَرٍ اَألْحَمرِ إِال َشاذَانُ، َوال رََواُه َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعطَاٍء إِال َجعْفٌَر". َوِمَن الرِّجَالِ َعِليٌّ
  اَألْحَمُر، َوَمْنَدلُ بن َعِليٍّ

لٌ، َعْن أَبِي َيحَْيى، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوبِِه َحدَّثََنا كَاِم - ٦٧٠
الْقَتَّاِت إِال كَاِملٌ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َيْحَيى ". إِذَا َزَنِت اَألَمةُ، ثُمَّ َزَنْت، ثُمَّ َزَنْت فَبِيُعوَها َولَْو بِعِقَالٍ:"قَالَ

  الَْعبَّاُس: َوال َروَاُه َعْن كَاِملٍ إِال خَاِلدُ بن َيزِيَد، تَفَرََّد بِِه
بن َيْحَيى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى اِإلصْطَخْرِيُّ، َنا الَْحَسُن بن كَِثريٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه  - ٦٧١

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : كَِثريٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَبن أَبِي 
َمٍة، ِتْسَعةً َوِتْسِعَني َألَبشِّهَِما، وأَطْلَِقهَِما، إِنَّ الُْمْسِلَمْينِ إِذَا الَْتقََيا فََتَصافََحا وَتَساَءال أَْنَزلَ اللَُّه َبيَْنُهَما ِمائَةَ َرْح:"َوَسلََّم

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال اْبُنُه َعْبُد اللَِّه، َوال رََواُه َعْن ". وأََبرِِّهمَا، وأَْحَسنِهَِما ُمَساَءلَةً بِأَِخيِه
  الَْحَسُن بن كَثِريٍ: عٍ، َتفَرَّدَ بِِهَعْبِد اللَِّه إِال َيْحَيى بن َمْسَم

َيحَْيى بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى اِإلصْطَخْرِيُّ، َنا الَْحَسُن بن كَِثريٍ، َنا َيْحَيى بن َسِعيٍد الَْيَماِميُّ، َنا َنْصُر بن - ٦٧٢
أَْرَبَعةُ أَْجبَالٍ :"بِي ُهَريَْرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي كَِثريٍ، ثََنا أَبِي، َحدَّثَنِي َسعِيُد بن أَبِي َسعِيٍد، َعْن أَ

نَْهارُ فَالطُّوُر، ولُْبَنانُ، وطوُر َسْيَناَء، وطوُر زَْيًتا، وَاَأل: ِمْن أَْجَبالِ الَْجنَِّة، َوأَْرَبَعةُ أَْنَهارٍ ِمْن أَْنَهارِ الَْجنَِّة، فَأَمَّا اَألْجَبالُ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال اْبُنُه َنْصٌر، َوال ". الْفُرَاُت، وَالنِّيلُ، َوسَْيَحانُ، َوجَْيَحانُ: ِمَن الَْجنَِّة



  ثِريٍالَْحَسُن بن كَ: َرَواُه َعْن َنْصرٍ إِال َيحَْيى بن أَبِي سَِعيٍد الَْيَماِميُّ، َتفَرَّدَ بِِه
َعْوِن بن َعْبِد اللَِّه  َحدَّثََنا مِقَْداٌم، ثََنا أَُبو اَألْسَوِد، ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعنِ الَْمقْبُرِيِّ، َعْن - ٦٧٣

، لَْم َيْروِ َهذَا "لََّم َعنِ الصَّالِة نِْصَف النَّهَارَِنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس:"بن ُعْتَبةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
  َد بِِه، اْبُن لَهِيعَةَالَْحِديثَ َعْن َعْوِن بن َعْبِد اللَِّه إِال الَْمقُْبرِيُّ، َوال َعنِ الَْمقُْبرِيِّ إِال يَزِيدُ بن أَبِي َحبِيبٍ، َتفَرَّ

بن ِعيَسى، ثََنا ُمفَضَّلُ بن فََضالَةَ، َنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُيوُنَس، َوُعقَْيلٍ، َعنِ  َحدَّثََنا مِقَْداٌم، َنا َعمِّي سَِعيُد - ٦٧٤
نُوا، إِذَا أَمََّن الْقَارُِئ فَأَمِّ:"اْبنِ ِشهَابٍ، َعنِ اْبنِ الُْمَسيِّبِ،، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َمقْرُوًنا َعْن ُيوُنَس َوُعقَْيلٍ، َعنِ "فََمْن َوافََق َتأِْميُنُه َتأِْمَني الَْمالِئكَِة غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه
  ى إِال ُمفَضَّلُ بن فَضَالَةَ، َتفَرََّد بِِه َسعِيُد بن ِعيَسىالزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيٍد، َوأَبِي َسلََمةَ إِال َيحَْيى بن أَيُّوَب، َوال َعْن َيْحَي

ن َعْمرٍو، َعْن َحدَّثََنا مِقَْداٌم، ثََنا َعِليُّ بن َمْعَبٍد الرَّقِّيُّ، ثََنا َوْهُب بن َراِشٍد، َعْن َماِلِك بن دِيَنارٍ، َعْن ِخالسِ ب - ٦٧٥
الَْعاِئُد ِفي ِهَبِتِه كَالْكَلْبِ َيأْكُلُ حَتَّى َيْشَبَع، قَاَء، ثُمَّ َيُعوُد ِفي :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي ُهَرْيرَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّ

  ، لَمْ َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن َماِلِك بن ِدينَارٍ إِال َوْهبُ بن َراِشٍد"قَْيِئِه
و اَألْسَوِد، َنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ َحدَّثََنا مِقَْداٌم، ثََنا أَُب - ٦٧٦

َحِديثَ َعْن ُعْرَوةَ إِال ، لَْم َيْروِ َهذَا الْ"َنَهى أَنْ ُينَْبذَ ِفي الُْمَزفَِّت، وَالدُّبَّاِء، َوالنَِّقريِ"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أَُبو اَألسَْوِد، َتفَرَّدَ بِِه اْبُن لَهِيعَةَ

َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم، ثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الُْمغَِريِة، َنا كَاِملٌ أَُبو الَْعالِء، َعْن أَبِي صَاِلحٍ،  - ٦٧٧
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن كَاِملٍ إِال َعْبُد اللَِّه بن "للَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْيُموَنةَ َوُهو ُمْحرٌِمَتَزوََّج َرُسولُ ا:"قَالَ

  ُمَحمَِّد بن الُْمِغَريِة، َوَخاِلُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْخُزوِميُّ
َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الُْمِغَريِة، َنا ُيوُنُس بن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َنا  - ٦٧٨

: ، َيقُولُإِنَّ اللََّه ِلُيَباِهي بِأَْهلِ َعَرفَاٍت أَْهلَ السََّماِء، الَْمالِئكَةَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، قَالَ
  ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَجاِهٍد إِال ُيوُنُس بن أَبِي إِْسَحاَق"اْنظُرُوا إِلَى ِعَباِدي هَُؤالِء َجاُءوا شُْعثًا غُْبًرا

زَْيٍد، َعنِ الْوَِليِد بن َربَاحٍ،  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، َنا َسعِيُد بن ُعفَْيرٍ، َنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن كَِثريِ بن - ٦٧٩
َيا َرسُولَ اللَِّه، َما كُْنتَ : ، فَِقيلَ لَُه"آِمَني، آِمَني ، آِمَني :"َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

: رَِغَم أَْنُف َعْبٍد، أَْو بَُعَد، َدَخلَ َعلَْيِه َرَمَضانُ فَلَْم ُيْغفَرْ لَُه، فَقُلُْت: ُمقَالَ ِلي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّال:"َتصَْنُع َهذَا؟ فَقَالَ
َم أَْنفُ َرِغ: آِمَني، ثُمَّ قَالَ: رَِغَم أَْنُف َعْبٍد، أَْو بَُعَد، أَْدَرَك َواِلَدْيِه أَوْ أََحَدُهَما فَلَْم ُيْدِخلُْه الَْجنَّةَ، فَقُلُْت: آِمَني، ثُمَّ قَالَ

  آمَِني: َعْبٍد، أَْو بَُعَد، ذُكِْرَت َعْنَدُه فَلَْم ُيَصلِّ َعلَْيَك، فَقُلُْت

يِّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الِْمقَْداُم، َنا َعمِّي َسعِيٌد، َنا ُمفَضَّلُ بن فََضالَةَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْجالنَ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِ - ٦٨٠
اِإلَميانُ بِْضٌع َوَسْبُعونَ ُشْعَبةً، أَْعالَها َشَهاَدةُ أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، قَالَ

َحِديثَ َعنِ اْبنِ َعْجالنَ، َعنِ املَقُْبرِيِّ، إِال ، لَْم َيْروِ َهذَا الْ"َوأَْدَناَها إَِماطَةُ األَذَى َعنِ الطَّرِيقِ، َوالَْحَياُء ُشْعَبةٌ ِمَن اِإلَمياِن
  ُمفَضَّلُ بن فَضَالَةَ

َموْلَى بين  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم، َنا سَِعيُد بن ُعفَْيرٍ، َنا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن كَِثريِ بن َزْيٍد، َعْن َعْمرِو بن َتِميمٍ، - ٦٨١
أَظَلَّكُْم شَْهُركُمْ :"ي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َدَنا رََمَضانُ، َيقُولَُزَماَنةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِ



ُه، إِنَّ اللََّه لََيكُْتبُ أَجَْرُه لَُهذَا َوَمْحلُوفِ أَبِي الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذي َحلََف بِِه، َما َمرَّ َعلَى الُْمْسِلِمَني ِمثْ
 َنفَقََتُه َوقُوَتُه ِلعَِياِلِه، َوإِنَّ الْفَاجِرَ َوَنَواِفلَُه قَْبلَ أَنْ ُيْدِخلَُه وََيكُْتُب وِْزَرُه َوشَقَاَءُه قَْبلَ أَنْ ُيْدِخلَُه، وَذَِلَك أَنَّ الُْمْؤِمَن ُيِعدُّ

  "َعْوَرتِهِْم، فَُهَو نِْعَمةٌ ِللُْمْؤِمنِ، نِقَْمةٌ َعلَى الْكَافِرِيَنُيِعدُّ ِلَغفْلَِة الُْمْسِلِمَني َو

أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم، ثََنا َخاِلُد بن نَِزارٍ، َنا َحمَّادُ بن أَبِي ُحَمْيٍد، َعْن َيْعقُوَب، َموْلَى الُْحَرقَِة، َعْن  - ٦٨٢
َمْن َتبَِع َجَناَزةً حَتَّى ُيصَلِّي َعلَْيَها كَانَ لَُه ِقَرياطٌ، َوَمْن َتبِعََها حَتَّى َتِغيَب كَانَ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ

أَْهلُ الَْمدِيَنِة َحمَّاٌد، َعْن  ، لَمْ َيْروِ َحمَّادُ بن أَبِي ُحَمْيٍد َوُهَو ُمَحمٌَّد، َهكَذَا َيقُولُ"لَُه ِقَرياطَاِن، أَصَْغُرُهَما ِمثْلُ أُُحٍد
  َيْعقُوَب َموْلَى الُْحَرقَِة َحدِيثًا غَْيَر َهذَا

َوُعقَْيلٍ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم، َنا َعمِّي َسعِيُد بن ِعيَسى، ثََنا ُمفَضَّلُ بن فََضالَةَ، َعْن َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن ُيوُنَس،  - ٦٨٣
إِذَا أَمََّن الْقَارُِئ، :"َسعِيٍد، وأىب سلمة، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، عن النىب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن

  فَأَمُِّنوا، فََمْن َوافََق َتأِْميُنُه َتأِْمَني الَْمالِئكَِة غُِفَر لَُه َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه
كَانَ : َنا َخاِلُد بن نَِزارٍ، ثََنا إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن زِيَاٍد، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالََحدَّثََنا الِْمقَْداُم،  - ٦٨٤

وا، وَلَْم َيأْكُلْ، َوإِنْ كُلُ:"قَالَ: َصَدقَةٌ: النَّاُس إِذَا أََتْوا َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالتَّْمرِ َسأَلَ َعْنُه، فَإِنْ قَالُوا
  "َهِديَّةٌ أَكَلَ َمَعُهْم: قَالُوا
كُلُّ َعَملِ اْبنِ آَدَم : قَالَ رَبُّكُْم َتَباَرَك َوَتعَالَى:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ - ٦٨٥

  "أَْجزِي بِِه، وَلَُخلُوُف فَمِ الصَّاِئمِ َعْندَ اللَِّه أَطَْيُب ِمْن رِيحِ الِْمْسِكلَُه، إِال الصَّْوَم ِلي وَأََنا 

لَْيسَ الِْمْسِكُني بِالطَّوَّاِف الَِّذي َتُردُُّه اَألكْلَةُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ - ٦٨٦
  وُهَتاِن، َوالتَّمَْرةُ َوالتَّْمَرَتاِن، َولَِكنَّ الِْمْسِكَني الَِّذي ال َيجُِد َما ُيْغنِيِه، َوال َيْسأَلُ النَّاَس ِلُيْعطَُواَألكْلَ
أَنّ ، أَبِي هَُرْيَرةَ َحدَّثََنا الِْمقَْداُم، َنا َخاِلٌد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن  - ٦٨٧

كُلُّ َعَملِ اْبنِ آَدَم لَُه َوالصَّْوُم ِلي َوأََنا أَْجزِي بِِه، وَلَُخلُوُف فَمِ الصَّاِئمِ أَطَْيبُ :"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َوشََراَبُه ِمْن أَْجِلي، فَُهَو ِلي وَأََنا أَْجزِي بِِه، ِللصَّاِئمِ ، َوطََعاَمُه ،  َوَشْهَوَتُه، َعْنَد اللَِّه ِمْن رِيحِ الِْمْسِك، َيَدُع امَْرأََتُه 

ي إِنِّ: ُيكَلِّْمُه، َولْيَقُلْفَْرَحةٌ عَْنَد ِفطْرِِه، َوفَْرَحةٌ ِحنيَ َيلْقَانِي، الصَِّياُم ُجنَّةٌ، فَإِنْ قَاَتلَُه أََحٌد أَْو َشَتَمُه أََحٌد فَال : فَْرَحَتاِن
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال َخاِلُد بن نِزَارٍ"َصاِئٌم
ُخرَاَسانِيِّ، َعنِ َحدَّثََنا َمْسلََمةُ بن َجابِرٍ، َنا ُمَنبُِّه بن ُعثَْمانَ، َحدَّثَنِي َصَدقَةُ، َنا الَْوِضُني بن َعطَاٍء، َعْن َعطَاٍء الْ - ٦٨٨
الَْمرْأَةُ ُخِلقَْت ِمْن ِضلَعٍ، َوال َيْسَتقِيُم لََك َعلَى ُخلُقٍ :"، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، عن النىب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالَْحَسنِ

  إِال َصَدقَةُ، َتفَرََّد بِِه ُمَنبُِّه بن ُعثَْمانَ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الَْوِضنيِ "َواِحٍد، فَإِنْ ُتِقْمَها َتكِْسرَْها، فَدَارَِها تَِعْش بِهَا

ُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد، ثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ، ثََنا إِْسحَاُق بن َجْعفَرِ بن ُمَحمٍَّد، َحدَّثَنِي عَْب - ٦٨٩
َنِسيِّ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، عن النىب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الَْمْخَرِميُّ، َعْن ُعثَْمانَ بن ُمَحمٍَّد اَألْخ

بن  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْسحَاَق بن َجْعفَرٍ إِال إِْبَراِهيُم"َمْن َوِلَي الْقََضاَء فَقَْد ذُبِحَ بَِغْيرِ ِسكِّنيٍ:"َوَسلََّم، قَالَ
  الْمُْنِذرِ
أَبِي ِهْنٍد، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد، ثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ، ثََنا أَُبو َضْمَرةَ، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن َسعِيِد بن  - ٦٩٠



قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَالَْمجِيِد بن ُسهَْيلِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن 
  "ِمْنبَرِي َهذَا َعلَى ُتْرَعٍة ِمْن تَُرعِ الَْجنَِّة:"َعلَْيِه َوَسلََّم

ثَنِي ُمَحمَُّد بن ِهاللٍ، َعْن َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد، ثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ، َنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ِعْمَرانَ، َحدَّ - ٦٩١
سَُيْهَزُم الَْجْمُع َويَُولُّونَ : أَْنَزلَ اللَُّه َجلَّ َجاللُُه َعلَى َنبِيِّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، بَِمكَّةَ: أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

فَلَمَّا كَانَ َيْوُم َبْدرٍ وَاْنَهَزَمتْ : ِه، أَيُّ َجْمعٍ؟ ذَِلَك قَْبلَ َبْدرٍ، قَالََيا َرُسولَ اللَّ: الدُّبَُر، فَقَالَ ُعَمُر بن الَْخطَّابِ
َسُيْهَزُم الَْجْمُع َوُيَولُّونَ : َنظَْرُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي آثَارِِهْم ُمْصِلًتا بِالسَّْيِف، يَقُولُ"قَُرْيشٌ،
أَلَْم َتَر إِلَى : حَتَّى إِذَا أََخذَْنا ُمْتَرِفيهِْم بِالَْعذَابِ، وَأَنَْزلَ اللَُّه: ، َوكَاَنتْ ِلَيْومِ َبْدرٍ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيهِْم"الدُّبَُر

ِه َوَسلََّم، فََوِسَعتُْهُم الرَّْمَيةُ وََمَألْت أَعُْيَنُهْم َوأَفَْواهَُهْم، َورََماُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي"الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمةَ اللَِّه كُفْرًا،
 َوَما َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت وَلَِكنَّ اللََّه رََمى وَأَْنَزلَ اللَُّه ِفي إِْبلِيَس: ، فَأَنَْزلَ اللَُّه"َحتَّى إِنَّ الرَُّجلَ لَُيقَْتلُ َوُهو ُيقِْذي َعْيَنْيِه رَِماُه
إِنِّي أََخافُ اللََّه وَاللَُّه َشدِيدُ ، إِنِّي أََرى َما ال َتَرْونَ ، إِنِّي بَرِيٌء ِمْنكُْم : فَلَمَّا َتَراَءِت الِْفئََتاِن َنكََص َعلَى َعِقَبْيِه، َوقَالَ

إِذْ َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ : غَرَّ َهُؤالِء دِيُنُهْم، فَأَنَْزلَ اللَُّه: الِْعقَابِ، َوقَالَ ُعْتَبةُ بن َربِيَعةَ، وََناٌس َمَعُه ِمَن الُْمْشرِِكَني َيْوَم َبْدرٍ
  َوالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مَرٌِض غَرَّ َهُؤالِء ِديُنُهْم، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعْن ُعَمَر

  ن الْمُْنِذرِإِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه إِْبَراهِيُم ب
ْن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد، َنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ، ثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن ُعْرَوةَ، َع - ٦٩٢

إِذَا اسَْتْيقَظَ :"لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ ال: ُعْرَوةَ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
، لَْم َيْروِ "مِّي قَْبلَ أَنْ ُيْدِخلََهاأََحُدكُْم ِمْن َمَناِمِه، فَال ُيْدِخلْ َيَدُه ِفي اِإلَناِء حَتَّى يَْغِسلََها، فَإِنَُّه ال َيْدرِي أَْيَن َباَتْت، وَُيَس

بن ُعْرَوةَ إِال َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن ُعْرَوةَ، َتفَرََّد بِِه إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ، َوال قَالَ  َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ِهَشامِ
  ، إِال ِهَشاُم بن ُعْروَةَ"وَُيَسمِّي قَْبلَ أَنْ ُيْدِخلََها:"أََحٌد ِممَّْن َرَوى َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي الزَِّناِد

ِميِّ، َعْن ُسهَْيلِ دَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد، ثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ، َنا أَُبو َضْمَرةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعاِمرٍ اَألْسلََح - ٦٩٣
َسْبَعةٌ ُيِظلُُّهُم اللَُّه ِفي ِظلِّ :"َسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ

مِيَسمٍ إَِماٌم يُقِْسطَ، َوَرُجلٌ َيَتَصدَُّق بَِيِمينِِه ُيْخفِيَها ِمْن ِشَماِلِه، َوَرُجلٌ َبذَلَْت لَهُ اْمرَأَةٌ ذَاتُ َحَسبٍ َو: َعْرِشِه َيْوَم الْقَِياَمِة
بَّ الَْعالَِمَني، َوَرُجلٌ ذُِكَر اللَُّه ِعْنَدُه فَفَاَضْت َعْينَاُه ِمْن َخْشَيِة اللَِّه، َوَرُجلٌ لَِقَي َرُجال، إِنِّي أَخَاُف اللََّه َر: َنفَْسهَا، فَقَالَ

اِلحٍ إِال َعْبدُ اللَِّه بن ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي َص"َوأََنا أُحِبَُّك ِللَِّه: َواللَِّه إِنِّي ُألحِبَُّك ِللَِّه، فَقَالَ: فَقَالَ
ِمْن َحِديِث َحبِيبِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن َحفْصِ بن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي : َعاِمرٍ اَألْسلَِميُّ، َتفَرَّدَ بِِه أَُبو َضْمَرةَ، َوالَْمْشُهوُر

  ُهَرْيرَةَ
ْنِذرِ، َحدَّثَنِي إِْسَحاقُ بن َجْعفَرِ بن ُمحَمٍَّد، ثََنا عَْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد، ثََنا إِْبَراِهيُم بن الُْم - ٦٩٤

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الَْمْخَرِميُّ، َعْن ُعثَْمانَ بن ُمَحمٍَّد اَألْخَنِسيِّ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، عن النىب َصلَّ
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْسحَاَق بن َجْعفَرٍ إِال إِْبَراِهيُم بن الُْمْنِذرِ"ْيَن الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ ِقْبلَةٌَما َب:"قَالَ

لَْعالِء، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن سَْعٍد، َنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ، َنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ِعْمَرانَ، ثََنا شِْبلُ بن ا - ٦٩٥
أََنا َعرَبِيٌّ، وَالْقُْرآنُ َعرَبِيٌّ، وَِلَسانُ أَْهلِ الَْجنَّةِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َجدِِّه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

دُ الْعَزِيزِ بن ِعْمَرانَ، َتفَرََّد بِِه إِبَْراِهيمُ بن الْمُْنِذرِ، َوال ُيْرَوى َعْن أَبِي ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِشْبلٍ إِال َعْب"َعَربِيٌّ



  ُهَرْيَرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد
ِه، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمْصَعُب بن إِْبَراِهيَم، َحدَّثَنِي أَبِي، َنا َعْبدُ الْعَزِيزِ، َعنِ اْبنِ أَِخي الزُّهْرِيِّ، َعْن َعمِّ - ٦٩٦

ال إِلَهَ إِال : َمْن َحلََف بِالالِت وَالُْعزَّى، فَلَْيقُلْ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
  "دَّْقَتَعالَى أُقَامِْرَك فَلَْيَتَص: اللَُّه، َوَمْن قَالَ ِلَصاِحبِِه

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : َوبِِه، َعنِ اْبنِ أَِخي الزُّهْرِيِّ، َعْن َعمِِّه، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ - ٦٩٧
  َوَضْوُء ُوُجوهِهِْم كََضْوِء الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي ُزمَْرةٌ َسْبُعونَ أَلْفًا،:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

 صَلَّى اللَّهُ َوبِِه، َعنِ اْبنِ أَِخي الزُّهْرِيِّ، َعْن َعمِِّه، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه - ٦٩٨
  أَْنِصْت، وَاِإلَماُم َيْخطُُب، فَقَْد لَغَْوَت: َك َيْوَم الُْجُمَعِةإِذَا قُلَْت ِلَصاحِبِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

 الَْمِلِك، َعْن َحدَّثََنا مَُورِّعُ بن َعْبِد اللَِّه، ثََنا َداُوُد بن ُمَعاٍذ، اْبُن بنِت َمْخلَِد بن الُْحَسْينِ، ثََنا ِمْسَمُع بن َعْبِد - ٦٩٩
قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه : ةَ، َعْن أَيُّوَب السِّْخِتيَانِيِّ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَِسرَارِ بن ُمَجشِّرٍ أَبِي ُعبَْيَد

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ "َخلَقَُه؟َهذَا اللَُّه َخلَقَنِي، فََمْن : لََيَتَعمَّقَنَّ أَقَْواٌم ِمَن َهِذِه اُألمَِّة، َحتَّى َيقُولَ أََحدُُهْم:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْن ِسَرارٍ إِال ِمْسَمٌع، تَفَرََّد بِِه َداُوُد بن ُمَعاٍذ

َجاِهٍد، َعْن أَبِي َحدَّثََنا مَُورِّعُ بن َعْبِد اللَِّه، ثََنا ُعَمُر بن َيزِيَد السَّيَّارِيُّ، ثََنا َعْبُد الْوَارِِث، َعْن لَْيٍث، َعْن ُم - ٧٠٠
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ "َمْن أََتى النَِّساَء ِفي أَْعجَازِِهنَّ فَقَْد كَفََر:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َرْيرَةَ، قَالَُه

  َعْن لَْيٍث إِال َعْبُد الْوَارِِث، َتفَرَّدَ بِِه ُعَمُر بن َيزِيَد
ذَكََر َزْمَعةُ بن َصاِلحٍ، َعْن زَِيادِ : َنا َعِليُّ بن زِيَاٍد اللَّْحجِيُّ، ثََنا أَُبو قُرَّةَ ُموَسى بن طَارِقٍ، قَالَ َحدَّثََنا مُفَضَّلٌ، - ٧٠١

إِنْ :"ِه، قَالَنِ اللَّبن َسْعٍد، َعْن زَْيِد بن أَسْلََم، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، عن النىب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َع
َبلَ إِلَيَّ يَْمِشي أَقَْبلْتُ ذَكَرَنِي َعْبِدي َوْحَدُه ذَكَْرُتُه َوْحِدي، َوإِنْ ذَكََرنِي ِفي َمٍإل ذَكَْرُتُه ِفي َمٍإل ِمَن الَْمالِئكَِة، َوإِنْ أَقْ

  ْمعَةُ، َتفَرَّدَ بِِه أَُبو قُرَّةَ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن زَِياِد بن َسْعدٍ إِال َز"إِلَْيِه أَُهْروِلُ

ذَكََر َزْمعَةُ، َعْن زَِياِد بن سَْعٍد، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َناِفعٍ، َموْلَى أَبِي : َحدَّثََنا مُفَضَّلٌ، ثََنا َعلَيٌّ، ثََنا أَُبو قُرَّةَ، قَالَ - ٧٠٢
". كَْيفَ بِكُْم إِذَا َنَزلَ اْبُن َمرَْيَم َوإَِماُمكُْم مِْنكُْم؟:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّ، قََتاَدةَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن زَِياٍد إِال َزْمَعةُ، َتفَرََّد بِِه أَُبو قُرَّةَ
رَْيجٍ، َعنِ اْبنِ الُْحوَْيرِِث، َعْن ُنعَْيمٍ الُْمْجِمرِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا مُفَضَّلٌ، َنا أَُبو ُحَمةَ، َنا أَُبو قُرَّةَ، َعنِ اْبنِ ُج - ٧٠٣

أُمَِّتي الُْغرُّ الُْمَحجَّلُونَ َيْوَم الِْقَيامَِة، فََمنِ اْسَتطَاعَ أَنْ ُيَحسَِّن غُرََّتهُ، :"ُهَرْيرَةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ إِال أَُبو قُرَّةَ"لْفَلَْيفَْع
ْن أَبِي َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن أَْحَمَد، ثََنا إِْسحَاُق بن َشاِهَني، ثََنا ُهشَْيٌم، َعْن ُيوُنَس، َوِهَشامٍ، َعْن ُمَحمٍَّد، َع - ٧٠٤

إِذَا أَتَْيُتُم الصَّالةَ فَلَْيْمشِ أََحدُكُْم َعلَى ِهيَنِتِه، فَلُْيَصلِّ َما أَْدَرَك، وَلَْيقْضِ :"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُهَرْيرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه 
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُيوُنَس إِال ُهشَْيٌم، تَفَرََّد بِِه إِْسحَاُق بن َشاهَِني"َما ُسبَِق بِِه

كَمِ ا النُّْعَمانُ، َنا َمقَْدُم بن ُمحَمٍَّد، َنا َعمِّي الْقَاِسُم بن َيحَْيى، َعْن أَبِي حَْمَزةَ اَألعَْورِ، َعْن أَبِي الَْحَحدَّثََن - ٧٠٥
ْهلُ اَألْرضِ َعلَى قَْتلِ َرُجلٍ لَوِ اْجَتَمَع أَْهلُ السََّماِء، َوأَ:"الَْبَجِليِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، عن النىب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي الَْحكَمِ الَْبَجِليِّ َوُهَو َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُنعَْيمٍ إِال أَُبو "ُمْؤِمنٍ لَكَبَُّهمُ اللَُّه ِفي النَّارِ



  ى، َتفَرَّدَ بِِه َمقَْدُم بن ُمَحمٍَّدَحْمَزةَ، َوال َعْن أَبِي َحْمَزةَ إِال الْقَاِسُم بن َيحَْي
ْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن أَْحَمَد، ثََنا السَّرِيُّ بن َعاِصمٍ، ثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، َعْن َيْحَيى بن َعِتيقٍ، َع - ٧٠٦

، لَمْ َيْروِ َهذَا "لَْيِه َوَسلََّم َنَهى أَنْ ُيبَالَ ِفي الَْماِء الرَّاِكِد، ثُمَّ ُيتََوضَّأُ ِمْنُهأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع"ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ،
  الَْحِديثَ َمْرفُوًعا َعنِ اْبنِ ُعلَيَّةَ إِال السَّرِيُّ بن عَاِصمٍ َوَيْعقُوُب الدَّْوَرِقيُّ

ُد بن ِسنَاٍن، ثََنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، أََنا َشرِيٌك، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي النَُّجوِد، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ بن أَْحَمَد، َنا أَْحَم - ٧٠٧
َيدُ الُْمْعِطي الُْعلَْيا، َوَخْيُر الصََّدقَِة َما :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

َيا أََبِت، إِلَى َمْن َتِكلَُنا؟ َوَيقُولُ : أَْنِفْق َعلَيَّ أَْو طَلِّقْنِي، َوَيقُولُ وَلَُدَك: ْت ِغًنى، َواْبَدأْ بَِمْن َتُعولُ، َتقُولُ امَْرأَُتَكأَْبقَ
َهاُرونَ، َوال َرفََع َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َشرِيٍك إِال َيزِيُد بن "أَطِْعمْنِي َواْسَتْعِملْنِي: َخاِدُمَك

  َعاِصمٍ إِال شَرِيٌك َوَحمَّاُد بن َسلَمَةَ
رٍ السَّقَّاِء، َعْن َحدَّثََنا َواِثلَةُ بن الَْحَسنِ الَْعرِْقيُّ، َنا كَِثريُ بن ُعَبْيٍد الْحِْمِصيُّ، ثََنا َبِقيَّةُ بن الَْوِليِد، َعْن َبْح - ٧٠٨

َما ُيْؤِمُن الَِّذي َيْرفَُع َرأَْسُه قَْبلَ اِإلَمامِ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َياٍد، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَُمَحمَِّد بن زِ
  بَِقيَّةُ بن الَْوِليِد ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َبْحرٍ السَّقَّاِء إِال"أَنْ َيجَْعلَ اللَُّه رَأَْسُه رَأَْس ِحمَارٍ؟

الَْعزِيزِ الُْمقْرُِئ، َنا َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ، ثََنا ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ الرَّازِيُّ، ثََنا َعْبُد الصََّمِد بن َعْبِد  - ٧٠٩
ُتْنَسخُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: هَُرْيَرةَ، قَالََعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي 

َرُك بِاللَِّه َشْيئًا إِال َرُجال َدَواوِيُن أَْهلِ اَألْرضِ ِفي َدَواوِينِ أَْهلِ السََّماِء ِفي كُلِّ اثَْنْينٍ َوَخِميسٍ، فَُيْغفَُر ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ ال ُيْش
، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َمْنصُورٍ إِال َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ، َوال َعْن َعْمرٍو إِال َعْبُد الصََّمِد بن "َبْيَن أَِخيِه َشحَْناُءَبْيَنُه َو

  َعْبِد الْعَزِيزِ، َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ
بن َعمَّارٍ الرَّازِيُّ، ثََنا َعْبُد الصََّمِد بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َنا َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ،  َحدَّثََنا الَْوِليدُ بن أََبانَ، ثََنا ُمَحمَُّد - ٧١٠

َعِة كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِممَّا َيقَْرأُ ِفي َصالِة الُْجُم:"َعْن َمْنُصورٍ، َعْن أَبِي َجعْفَرٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َمْنُصورٍ "بِالُْجُمَعِة، فَُيَحرِّضُ بِِه الُْمْؤِمنَِني، َوِفي الثَّانَِيةِ بِسُوَرِة الُْمَناِفِقَني، فَُيفْزُِع بِِه الْمَُناِفِقَني

  إِال َعْمُرو بن أَبِي قَْيسٍ

َعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َنا ُمحَمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعالثَةَ، َعْن َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد، ثََنا الُْم - ٧١١
َمْن َحلََف َعلَى :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ِهَشامٍ إِال اْبُن ُعالثَةَ"ِمنيٍ َمْصُبوَرٍة، ُهَو ِفيَها كَاِذٌب، فَلَْيَتَبوَّأْ لَِوْجهِِه َمقَْعَدُه ِمَن النَّارَِي
إِْسَحاقَ بن رَاِشٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ،  َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد، َنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، ثََنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن - ٧١٢

: ، فَقَالَ اْبُن ُعَمَر"إِنَّ اْبَن َعبَّاسٍ َيأُْمُر بنكَاحِ الُْمْتعَِة:"أََتى عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر، فَِقيلَ لَُه: َعْن َساِلمِ بن َعْبِد اللَِّه، قَالَ
وََهلْ كَانَ اْبُن َعبَّاسٍ إِال غُالًما َصغًِريا إِذْ : َبلَى، إِنَُّه َيأُْمرُ بِِه، فَقَالَ: َهذَا، قَالُوا سُْبَحانَ اللَِّه، َما أَظُنُّ اْبَن َعبَّاسٍ َيفَْعلُ

َم، َوَما كُنَّا َنهَاَنا َعْنَها َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:"كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قَالَ اْبُن ُعَمَر
  "ُمَساِفِحَني
ْهرِيِّ، َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد، ثََنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، َنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن إِْسَحاقَ بن رَاِشٍد، َعنِ الزُّ - ٧١٣



إِنَّ الُْمْشرِِكَني ال َيْصُبُغونَ ِلَحاُهْم، :"ِه َوَسلََّم قَالََعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، عن النىب َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  فََغيُِّروا الشَّْيَب

بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا هَاِشُم بن مَْرثٍَد، ثََنا آَدُم، ثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِديَنارٍ، َعْن َبِشريِ  - ٧١٤
: الرَِّحمُ ِشْجَنةٌ ِمَن الرَّْحَمنِ، َتَعلَّقَْت بَِحقَْويِ الرَّْحَمنِ، َتقُولُ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَُهَرْيرَةَ، 

ِديَنارٍ، َعْن َبِشريِ بن َيَسارٍ إِال أَُبو  ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن"اللَُّهمَّ ِصلْ َمْن َوَصلَنِي، َواقْطَْع َمْن قَطََعنِي
  َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ َورََواُه َوْرقَاُء، َعْن َعْبِد اللَِّه بن دِيَنارٍ، َعْن َسِعيِد بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيرَةَ

ْبُد الَْمجِيِد بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن أَبِي رَوَّاٍد، َعْن َحدَّثََنا َهمَّاُم بن َيْحَيى، َنا َحرِيزُ بن الُْمْسِلمِ الصَّْنعَانِيُّ، َنا َع - ٧١٥
كَْيفَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َياِسَني الزَّيَّاِت، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

َوَشرٌّ ِمْن ذَِلَك سََيكُونُ، :"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ ذَِلَك لَكَاِئٌن؟ قَالَ: ، قَالُوا"َساؤُكُْم؟بِكُْم إِذَا فََسَق َشَباُبكُْم، َوطََغى نِ
 ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْعَمشِ إِال يَاِسُني، َوال َعْن"كَْيَف بِكُمْ إِذَا رَأَْيُتمُ الَْمْعُروَف مُْنكًَرا َوالْمُْنكََر َمْعُروفًا؟

  َياِسَني إِال َعْبُد الَْمجِيِد، َتفَرََّد بِهِ َحرِيُز بن الُْمسِْلمِ

َوةُ بن شَُرْيحٍ، َعْن َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َملُّولٍ الِْمْصرِيُّ، َنا َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد، أَُخو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِئِ، ثََنا َحْي - ٧١٦
َما ِمْن :"َعْبِد اللَِّه بن قَُسْيٍط، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ أَبِي َصْخرٍ، َعْن َيزِيَد بن

  ٍط إِال أَُبو َصخْرٍ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ قَُسْي"ُمْسِلمٍ ُيسَلُِّم َعلَيَّ إِال َردَّ اللَُّه إِلَيَّ رُوِحي َحتَّى أَُردَّ َعلَْيِه
 بن الْوَِليِد، َعْن َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َملُّولٍ، َنا أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن َعْبِد اللَِّه - ٧١٧

َدَعا َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسلَْمانَ، : ْيَرةَ، قَالََعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُحجَْيَرةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَر
 للَّْيلِ وَالنَّهَارِ، اللَُّهمَّ إِنِّيإِنَّ َنبِيَّ اللَِّه يُرِيدُ أَنْ َيْمَنَحَك كَِلَماٍت ِمَن الرَّْحَمنِ، َتْرغَُب إِلَْيِه ِفيهِنَّ، وََتْدُعو بِهِنَّ ِفي ا:"فَقَالَ

، "َوَمْغِفَرةً مِْنَك َورِْضوَاًناأَسْأَلُكَ ِصحَّةً ِفي إَِمياٍن، َوإَِمياًنا ِفي ُحْسنِ ُخلُقٍ، وََنَجاةً يَْتَبُعَها فَالٌح، َوَرْحَمةً ِمْنَك َوَعاِفَيةً، 
  يدُ بن أَبِي أَيُّوَبال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِهِ َسِع

، َعْن َسِعيدٍ َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َملُّولٍ، َنا أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ، ثََنا سَِعيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن َيحَْيى بن أَبِي ُسلَْيمٍ - ٧١٨
، لَْم َيْروِ َهذَا "َمْن َرمَاَنا بِاللَّْيلِ فَلَْيَس مِنَّا:"ْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  الَْحِديثَ َعنِ الَْمقْبُرِيِّ إِال َيحَْيى بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َتفَرََّد بِِه َسعِيُد بن أَبِي أَيُّوَب
رُِئ، ثََنا سَِعيٌد، َحدَّثَنِي عَْبُد اللَِّه بن الَْولِيِد، َعْن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َملُّولٍ، َنا أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ الُْمقْ - ٧١٩

َحقُّ الُْمْؤِمنِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ، بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُحَجْيَرةَ، َعْن أَبِيِه 
َوإِذَا  ُيَسلُِّم َعلَْيِه إِذَا لَِقَيُه، َوُيَشمُِّتُه إِذَا َعطََس، َوإِذَا َدعَاُه أَنْ ُيجِيَبُه، َوإِذَا مَرَِض أَنْ َيُعوَدُه،: ِستُّ ِخَصالٍ َعلَى الُْمْؤِمنِ

إِال اْبُنُه، َوال َعنِ اْبنِِه إِال َعْبُد اللَِّه بن  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ُحَجيَْرةَ"َماَت أَنْ َيْشَهَدُه، َوإِذَا غَاَب أَنْ َيْنَصَحُه
  الَْوِليِد، َتفَرََّد بِهِ َسِعيدُ بن أَبِي أَيُّوَب

َعْن ، اسٍ َحدَّثََنا هَاُرونُ بن َملُّولٍ، َنا َحفُْص بن ُعَمَر الَْعدَنِيُّ، َنا الَْحكَُم بن أََباٍن، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّ - ٧٢٠
  َيذْكُُر ِفي السَّاَعِة الَِّتي ِفي الُْجُمَعِة َعلَى الِْمْنَبرِ، ُيقَلِّلُهَا"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ي ُهَرْيرَةَ، قَالَأَبِ

ةَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْجالنَ، َعنِ الْقَْعقَاعِ بن َحدَّثََنا هَاُرونُ بن كَاِملٍ، ثََنا َعْمُرو بن خَاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، َنا اْبُن لَهِيَع - ٧٢١
، وَأََشارَ "إِنََّما الصِّيُت َهاهَُنا:"َحكِيمٍ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعْن َنبِيِّ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ



  أََحٌد ِممَّْن َرَوى َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ َعْجالنَ الْقَعْقَاعَ إِال اْبُن لَهِيعَةَ لَْم َيذْكُْر. بَِيِدهِ إِلَى السََّماِء
َعْن أَبِي سَِناٍن  َحدَّثََنا هَاُرونُ بن ُسلَْيَمانَ، َنا َيْحَيى بن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ، ثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ، - ٧٢٢

إِنَّ َجهَنََّم لَمَّا :"رَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الُْهذَْيلِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، عن النىب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَضَِرارِ بن ُم
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن "ْتُه َعلَى الُْعْرقُوبِِسيَق إِلَْيَها أَْهلَُها َتلَقَّْتُهْم فَلَفَحَْتُهْم لَفَْحةً، لَْم َتَدعْ لَْحًما َعلَى َعظْمٍ إِال أَلْقَ

  َعْبِد اللَِّه بن أَبِي الُْهذَْيلِ إِال أَُبو ِسَناٍن، َتفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ
بٍ، َنا الْحَارِثُ بن َمْنُصورٍ، َنا ُعَمُر بن قَْيسٍ، َحدَّثََنا هَاُرونُ بن ُمحَمَِّد بن الْمَُنخَّلِ، َنا الْفَْضلُ بن أَبِي طَاِل - ٧٢٣

ال تُْنكَُح الْمَْرأَةُ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  ا الَْحدِيثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ إِال ُعَمُر بن قَْيسٍ، َتفَرََّد بِِه الَْحارِثُ بن َمْنصُورٍ، لَْم َيْروِ َهذَ"إِال بِإِذِْن َوِليٍّ

ُب، َعْن َيْعقُوَب بن َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخلٍَف الدُّورِيُّ، ثََنا أَْحَمُد بن إِْبرَاِهيَم الْمُوِصِليُّ، ثََنا أَُبو إِْسَماعِيلَ الُْمؤَدِّ - ٧٢٤
، لَمْ "َتَسحَُّروا فَإِنَّ ِفي السَُّحورِ َبَركَةٌ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ َعطَاٍء،

  هِيَمَيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْعقُوَب بن َعطَاٍء إِال إِْسَماعِيلُ، َتفَرََّد بِِه أَْحَمُد بن إِْبَرا
َسِعيِد بن َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخلٍَف، ثََنا هَاُرونُ بن إِْسحَاَق، ثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد، َعْن  - ٧٢٥

لَْيَس َعلَى فََرسِ الْغَازِي َوَعْبِدِه "بِيلَةَالُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، عن النىب صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َنْحوَُه، َنْحَو َحِديِث قَ
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد إِال أَُبو َخاِلٍد، تَفَرََّد بِِه َهارُونُ بن إِْسحَاَق"َصَدقَةٌ
ِكنَاَنةُ بن َجَبلَةَ، َعْن إِبَْراهِيَم بن طَْهَمانَ، َعنِ َحدَّثََنا الَْهْيثَُم بن َخلٍَف، َنا َهاِشُم بن الَْولِيِد الَْهَروِيُّ، ثََنا  - ٧٢٦

أََمرَنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : احلَجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ احلَجَّاجِ إِال "إِنَّ ِفي كُلِّ َصالٍة ِقَراءَةً، َولَْو بِفَاِتَحِة الِْكتَابِ:"ِةأَنْ أُنَاِدي ِفي أَْهلِ الَْمِديَن

  إِبَْراهِيُم بن طَْهَمانَ

َشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا هَْيثَُم بن َخلٍَف، َنا الَْحَسُن بن َشْوكَرٍ، ثََنا ُيوُسفُ بن َعِطيَّةَ الصَّفَاُر، َعْن ِه - ٧٢٧
لَْم يُِتمَّ َصْوَم َشْهرٍ َبْعدَ َرَمَضانَ، إِال َرَجبَ "بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ، لَْم َيْروِِه َعْن ِهَشامٍ إِال يُوُسُف بن َعِطيَّةَ"َوَشْعَبانَ
ن دَّثََنا َيْعقُوُب بن إِْسَحاقَ بن أَبِي إِْسرَاِئيلَ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثََنا ُمحَمَُّد بن َجابِرٍ، َنا َضْمَضُم بن جَْوسِ بَح - ٧٢٨

، "َح َرأَْسُه مَرَّةً َواِحَدةًَرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم تََوضَّأَ َوَمَس:"َضْمَضَم، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َضْمَضمَ بن َجْوسٍ إِال ُمَحمَُّد بن جَابِرٍ

َوَسلََّم َوبِِه، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجحَاَدةَ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - ٧٢٩
  اِإلَماُم َضاِمٌن، َوالُْمَؤذِّنُ مُْؤَتَمٌن، اللَُّهمَّ أَْرِشِد اَألِئمَّةَ، َواغِْفْر ِللُْمَؤذِّنَِني:"لَقَا

َيِد السُّفْلَى، َخْيرُ الصََّدقَِة َما أَْبقَْت ِغًنى، َوالَْيُد الُْعلَْيا َخْيٌر ِمَن الْ:"َوبِِه، قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ٧٣٠
  َواْبَدأْ بَِمْن َتُعولُ

نا الُْمغَِريةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن : نا أَُبو ُمصَْعبٍ، قَالَ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُمَحمَِّد بن حَاِتمٍ، قَالَ - ٧٣١
ِه بن أَبِي َسلََمةَ، َعْن ِعَراِك بن َماِلٍك، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ َسِعيِد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن َحْربِ بن قَْيسٍ، َعْن َعْبِد اللَّ

ن ال َنْعلَُم عَْبَد اللَِّه بن أَبِي َسلََمةَ َرَوى َعْن ِعَراِك ب". َنَهى َعنِ الدُّبَّاِء، َوالْحَْنَتمِ، َوالنَّقِريِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم



  َماِلٍك غَْيَر َهذَا، وَلَْم ُيَحدِّثْ بِِه َعنِ الُْمِغَريِة إِال أَُبو ُمْصَعبٍ
نا ُعَمُر بن أَيُّوَب، َعْن ُمَعاِذ : نا ُمَحمَُّد بن َعمَّارٍ الُْموصِِليُّ، قَالَ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُمَحمَِّد بن حَاِتمٍ، قَالَ - ٧٣٢

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َسْعٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ بن ُعقَْبةَ، َعْن زَِياِد بن
  ال ُيْرَوى َعْن زِيَاِد بن َسْعدٍ إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد". ال ُيورُِد ُمْمرٌِض َعلَى ُمِصحٍّ:"َوَسلََّم
نا : َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نا الُْحَسْيُن بن َعِليِّ بن َيزِيدَ الصَُّداِئيُّ، قَالَ: ُن بن ُمَحمَِّد بن حَاِتمٍ، قَالََحدَّثََنا الُْحَسْي - ٧٣٣

َرُسولُ اللَّهِ  قَالَ: لََحفُْص الْغَاِضرِيُّ، َعْن ُموَسى الصَِّغريِ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَا
ال ُيْرَوى َعْن ُعَبْيِد ". ال إِلََه إِال اللَُّه َنفََعْتهُ َيْوًما ِمْن َدْهرِِه، َولَْو بَْعَدَما ُيِصيُبهُ الَْعذَاُب: َمْن قَالَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه إِال ِمْن َهذَا الَْوجِْه

نا : نا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم، َصاِحُب الَْهَروِيِّ، قَالَ: الُْحَسْيُن بن أَْحَمَد بن بِْسطَامٍ الزَّْعفَرَانِيُّ، قَالََحدَّثََنا  - ٧٣٤
َعثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ لَمَّا َب:"أَبِي، َعْن أَبِي كَْعبٍ َصاِحبِ الْحَرِيرِ، َعنِ الْجَُرْيرِيِّ، َعْن أَبِي السَّلِيلِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
اْنتََهْيَنا إِلَى : يَُّتُهنَّ أَْعَجُبَعلَْيِه َوَسلََّم الَْعالَء بن الَْحْضَرِميِّ إِلَى الَْبحَْرْينِ َتبِْعُتُه، فََرأَْيُت ِمْنهُ ثَالثَ ِخَصالٍ، ال أَْدرِي أَ

فََسمَّْيَنا َواقَْتَحْمَنا فََعبَْرَنا فََما َبلَّ الَْماُء إِال أََساِفلَ ِخفَاِف إِبِِلَنا، فَلَمَّا قَفَلَْنا  :َسمُّوا َواقَْتِحُموا، فَقَالَ: َشاِطئِ الَْبحْرِ، فَقَالَ
لُ التُّْرسِ، ثُمَّ ا َسَحاَبةٌ مِثْصِْرَنا َمَعُه بِفَالٍة ِمَن اَألْرضِ وَلَْيَس َمَعَنا َماٌء، فََشكَْوَنا إِلَيِْه، فََصلَّى َركَْعَتْينِ ثُمَّ َدَعا، فَإِذَ
َيجِيئُ َسُبٌع فََيأْكُلُُه، فََرَجعَْنا، فَلَْم : اأَْرَخْت غَزَالَْيَها، فَسَقَْيَنا وَاْسَتقَيَْنا، َوَماَت فََدفَنَّاُه ِفي الرَّْملِ، فَلَمَّا ِسْرَنا غَْيَر َبعِيٍد قُلَْن

وَاْسمُ .  إِبَْراهِيُم صَاِحُب الَْهَروِيِّ، َولَمْ َيْروِِه َعنِ الْجَُرْيرِيِّ إِال أَُبو كَْعبٍلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي كَْعبٍ إِال". َنَرُه
  ضَُرْيُب بن ُنفَيْرٍ: أَبِي السَِّليلِ

نا إِبَْراهِيُم بن : لَأََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ُموَسى بن َمْسُعودٍ النَّْهِديُّ، قَا: َحدَّثََنا َحفُْص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاحِ، قَالَ - ٧٣٥
َمْن سُِئلَ َعْن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: طَْهَمانَ، َعْن ِسَماِك بن َحْربٍ، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِسَماٍك إِال إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ لَْم َيْروِ". ِعلْمٍ فَكََتَمُه أُلْجَِم بِِلَجامٍ ِمْن َنارٍ َيْوَم الِْقَياَمِة
نا رِْشِديُن بن َسْعٍد، َعْن ُيوُنَس بن يَزِيَد، َعنِ : نا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، قَالَ: َحدَّثََنا َحبُّوُش بن رِْزقِ اللَِّه، قَالَ - ٧٣٦

َيْخُرُج ِمْن خَُراَسانَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بِي هَُرْيَرةَ، قَالَاْبنِ ِشهَابٍ، َعْن قَبِيَصةَ بن ذُؤَْيبٍ، َعْن أَ
  رِْشِديُن: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الُزْهرِيِّ إِال يُوُنُس، َتفَرَّدَ بِِه". رَاَياٌت سُوٌد ال يَُردَُّها شئٌ حَتَّى تُْنَصَب بِإِيِلَياَء

نا َمْخلَُد بن الُْحَسْينِ، َعْن : نا ُمْسِلُم بن أَبِي ُمْسِلمٍ الَْجْرِميُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكْبَرِيُّ، قَالَ - ٧٣٧
َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َرُجلٍ ُيِشريُ  َنظََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

ُمْسِلمٌ : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، إِال َمخْلَُد بن الُْحَسْينِ، َتفَرَّدَ بِِه". أََحدٌ أََحٌد:"بِأُْصُبَعْيِه، فَقَالَ
  الَْجرِْميُّ

نا َعْمُرو بن َعاِصمٍ : نا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه أَُبو َبكْرٍ الزَُّهيْرِيُّ، قَالَ: قَالَ َحدَّثََنا َخلَُف بن َعْمرٍو الُْعكْبَرِيُّ، - ٧٣٨
َبشََّر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى :"نا عَْبُد الَْواِحِد بن زَِياٍد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَاال: الِْكالبِيُّ، قَالَ

لَْم يَقُلْ أََحٌد ِفي َهذَا الَْحِديِث، َعنِ ". َعلَْيِه َوَسلََّم َخِدَجيةَ بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِمْن قََصبٍ، ال َصَخَب ِفيِه َوال َنَصَب اللَُّه
الْوَاِحدِ إِال َعْمُرو بن َعاِصمٍ،  اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي َسِعيٍد، إِال عَْبَد الَْواِحِد بن زَِياٍد، وَلَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد

  َورََواُه ِعيَسى بن يُوُنَس، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َوْحدَُه. أَُبو َبكْرٍ الزُّهَْيرِيُّ: َتفَرََّد بِِه



أََنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد بن يَزِيَد، َعْن : كَمِ، قَالَنا َعْبُد اللَِّه بن َعْبدِ الَْح: َحدَّثََنا َخْيُر بن َعَرفَةَ، قَالَ - ٧٣٩
الِْحجَّةُ :"لََّم، قَالََسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعْن ُسَميٍّ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ إِال ". إِال الَْجنَّةُ، وَالُْعْمرََتاِن ُتكَفَِّراِن َما بَْيَنُهَما الَْمْبرُوَرةُ لَْيَس لََها جََزاٌء
  َخاِلُد بن يَزِيَد، َوال َعْن َخاِلٍد إِال اللَّْيثُ

نا يَزِيدُ بن َعطَاٍء، َعنِ : نا ُزَهْيُر بن َعبَّادٍ الرَُّؤاِسيُّ، قَالَ: لََحدَّثََنا َرْوُح بن الْفََرجِ أَُبو الزِّْنبَاعِ الِْمْصرِيُّ، قَا - ٧٤٠
َمنِ اْشتََرى َشاةً ُمَصرَّاةً فَُهَو :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اَألْعَمشِ إِال َيزِيُد بن َعطَاٍء، َوال َعْن َيزِيَد إِال ُزَهيْرُ ". اَء َردََّها َوَصاًعا ِمْن َتْمرٍبِالِْخيَارِ، إِنْ َش
  أَُبو الزِّْنبَاعِ: بن َعبَّاٍد، َتفَرَّدَ بِِه

نا َمْعَمُر بن ُسلَْيَمانَ الَْجَزرِيُّ، َعْن َزْيدِ : ُسُف بن َعِديٍّ، قَالَنا يُو: َحدَّثََنا َرْوُح بن الْفََرجِ أَُبو الزِّْنبَاعِ، قَالَ - ٧٤١
أََما :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ِحبَّانَ، َعْن ِمْسَعرِ بن ِكَدامٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن زِيَاٍد، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِمْسَعرٍ إِال َزْيدُ ". ذَا َرفََع َرأَْسُه قَْبلَ اإلَِمامِ أَنْ ُيَحوِّلَ اللَُّه رَأَْسُه رَأَْس ِحمَارٍ؟َيْخَشى أََحدُكُْم إِ
  يُوُسُف بن َعِديٍّ: بن ِحبَّانَ، َوال زَْيِد بن ِحبَّانَ إِال َمْعَمُر بن ُسلَْيَمانَ، َتفَرََّد بِِه

نا ُعَماَرةُ بن : َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيَعةَ، قَالَ: نا َيحَْيى بن ُبكَْيرٍ، قَالَ: ثََنا َرْوُح بن الْفََرجِ أَُبو الزِّْنبَاعِ، قَالََحدَّ - ٧٤٢
إِذَا :"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ غَزِيَّةَ، َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن ُيحَنََّس َموْلَى الزُّبَْيرِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ صَلَّى اللَُّه

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَماَرةَ بن ". َمَشْت أُمَِّتي الُْمطَيِْطَياَء، َوَخَدَمتُُهْم فَارُِس، وَالرُّوُم ُسلِّطَ َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ
  غَزِيَّةَ إِال اْبُن لَهِيعَةَ

نا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ، َعْن : نا ُهْدَبةُ بن َخاِلٍد، قَالَ: لسَّاجِيُّ، قَالََحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى ا - ٧٤٣
نا ُهْدَبةُ : الََيحَْيى السَّاجِيُّ، قََعْبِد اللَِّه بن َرَباحٍ اَألْنصَارِيِّ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن 

، نا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن أَيُّوَب، وِهَشامٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، ِفيَما َيْحُسُب َحمَّاٌد: بن َخاِلٍد، قَالَ
خَْيُر : َيا أََبتَاُه، أَيُّ اْبنٍ كُْنُت لََك؟ قَالَ: ِقَياَمِة، فََيقُولَُيلْقَى الرَُّجلُ أََباُه َيْوَم الْ:"َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ُخذْ بَِيِدي، فَيَأُْخذُ بَِيدِِه، فََيْنطَِلُق بِِه َحتَّى َيأِْتَي : َنَعْم، فََيقُولُ: َهلْ أَْنَت ُمِطيِعيَّ الَْيْوَم بشٍئ آُمُرَك بِِه؟ فََيقُولُ: اْبنٍ، قَالَ
أَيْ َربِّ، َوأَبِي : اْبَن آَدَم، اْدُخلْ ِمْن أَيِّ أَْبوَابِ الَْجنَِّة ِشئَْت، فََيقُولُ: َرَك َوتََعالَى َوُهَو َيعْرُِض الَْخلَْق، فََيقُولُالرَّبَّ َتبَا

: لْقِ َيْعرِضُُهْم، ثُمَّ ُيقْبِلُ َعلَْيِه، فََيقُولُفَُيعْرُِض َعْنُه َتَباَرَك َوَتعَالَى، َوُيقْبِلُ َعلَى الَْخ. َمِعي ؛ فَإِنََّك َوَعْدَتنِي أَال ُتخْزِيَنِي
أَيْ َربِّ، َوأَبِي َمِعي ؛ فَإِنََّك قَْد َوَعْدتَنِي أَنْ ال ُتخْزِيَنِي، فَُيعْرُِض : اْبَن آَدَم، اْدُخلْ ِمْن أَيِّ أَْبوَابِ الَْجنَِّة ِشئَْت، فََيقُولُ

أَيْ : اْبَن آَدَم اْدُخلْ ِمْن أَيِّ أَبَْوابِ الَْجنَِّة شِئَْت، فََيقُولُ: لَى الَْخلْقِ فََيْعرُِضُهْم، فََيقُولَُعْنُه َتَباَرَك َوَتَعالَى، َويُقْبِلُ َع
  قَى ِفيْمَجَر، فَُيلَْربِّ، وَأَبِي َمِعي، فَإِنََّك قَْد َوَعْدتَنِي أَنْ ال ُتخْزِيَنِي، فََيْمَسُخ اللَُّه أََباهُ ِضْبعَاًنا، أَْبَجَر أَْو أَ

فَكُنَّا نََتَحدَّثُ أَنَّهُ : قَالَ ُمَحمَّدُ بن ِسريِيَن". ال، َوِعزَِّتَك، َما َهذَا أَبِي: أَبُوَك َهذَا؟ فََيقُولُ: النَّارِ، فَيَأُْخذُ بَأَْرَنَبِتِه، فََيقُولُ
  إِبَْراهِيُم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

نا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َعْن َسعِيِد بن : نا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَالَ: الدَِّمْشِقيُّ اِإلْسكَاُف، قَالَ َحدَّثََنا َسِعيدُ بن أَْوسٍ - ٧٤٤
أْدَخلَ  َمْن:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ إِال َسعِيُد بن َبشِريٍ، َوال َعْن َسِعيدٍ ". فََرًسا َبْيَن فََرَسْينِ، َوُهَو َيأَْمُن أَنْ ُيْسَبُق، فَُهَو ِقَماٌر



  ِهَشاُم بن َعمَّارٍ: إِال الَْولِيُد، تَفَرََّد بِِه
نا يَزِيُد بن يُوُسَف الشَّاِميُّ، َعْن : نا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى َزْحمََوْيِه، قَالَ: ارٍ الَْواسِِطيُّ، قَالََحدَّثََنا َسِعيدُ بن َسيَّ - ٧٤٥

طْلُ الَْغنِيِّ ظُلٌْم، َم:"َسلََّم، قَالَأَبِي َبكْرٍ الُْهذَِليِّ، َعنِ الَْحَسنِ، َواْبنِ سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن إِال أَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ، َوال َعْن أَبِي َبكْرٍ ". َوإِذَا أُِحلَْت َعلَى َمِليٍء فَاْحَتلْ

  َزْحَمَويِْه: الُْهذَِليِّ، إِال يَزِيُد بن يُوُسَف، تَفَرََّد بِِه

نا اَألْوَزاِعيُّ، : نا َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ، قَالَ: نا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، قَالَ: ثََنا َسالَمةُ بن َناِهضٍ الَْمقِْدِسيُّ، قَالََحدَّ - ٧٤٦
َعلَْيِه َوَسلََّم، َوُهَو َيبُولُ، َمرَّ َرُجلٌ بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه :"َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ". فََسلََّم َعلَْيِه، فَلَْم َيُردَّ َعلَْيِه، فَلَمَّا فََرغَ َضَرَب بِكَفَّْيِه فََتَيمََّم، ثُمَّ َردَّ َعلَْيِه السَّالَم
  َشاُم بن َعمَّارٍِه: إِال َمْسلََمةُ بن َعِليٍّ، َتفَرََّد بِِه

نا ُسلَْيَمانُ بن : نا ُسهَْيلُ بن إِْبَراِهيَم الَْجارُوِديُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن الَْحَسنِ الَْعطَّاُر الَْبصْرِيُّ، قَالَ - ٧٤٧
قَالَ َرسُولُ : ْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالََمْرَوانَ الَْعْبِديُّ، َعْن إِْبَراِهيَم بن َيزِيَد الَْمكِّيِّ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َع

َوأَيُّ َداٍء أَْدَوأُ :"الْجِدُّ بن قَْيسٍ، َولَِكنَّا نَُبخِّلُُه، قَالَ: قَالُوا"َيا بين َسلََمةَ، َمْن َسيِّدُكُُم الَْيْوَم؟:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لَْم َيْرو َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ إِال إِْبَراِهيُم بن َيزِيَد، َوال ". ِكْن َسيِّدُكُْم ُعَمُر بن الَْجُموحِِمَن الُْبْخلِ؟ وَلَ

  ُسهَْيلُ بن إِْبَراهِيَم: َعْن إِْبَراهِيَم إِال ُسلَْيَمانُ بن َمْرَوانَ، َتفَرََّد بِِه

نا َبكْرُ : نا الَْحَسُن بن ُمَحمَّدٍ الزَّْعفََرانِيُّ، قَالَ: ي أَُبو الرَّبِيعِ الْفَْرغَانِيُّ الِْمْصرِيُّ، قَالََحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ بن فََراِخ - ٧٤٨
اللَِّه َصلَّى اللَُّه نا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن زَْيِد بن أَْسلََم، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعْن َرسُولِ : بن َبكَّارٍ، قَالَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال َبكُْر بن َبكَّارٍ". َمْن جُِعلَ قَاِضًيا فَقَْد ذُبَِح بَِغْيرِ ِسكِّنيٍ:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
نا َيحَْيى بن الُْمَتَوكِّلِ، َعْن : نَّشَاِئيُّ، قَالَنا ُمَحمَّدُ بن َحْربٍ ال: َحدَّثََنا َشبَاُب بن صَاِلحٍ الَْواسِِطيُّ، قَالَ - ٧٤٩

الِْمَراُء ِفي :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْنَبَسةَ الَْحدَّاِد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيٍد،، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
  َحِديثَ َعنِ الزُْهرِيِّ إِال َعْنَبسةُ الَْحدَّاُدلَمْ َيْروِ َهذَا الْ". الْقُْرآِن كُفٌْر

نا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن : نا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، قَالَ - ٧٥٠
لَمْ َيْروِ َهذَا ". لَْيَس َشْيٌء أَكَْرَم َعلَى اللَِّه ِمَن الدَُّعاِء:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى 

  الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ إِال ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ

َرانُ الْقَطَّانُ، َعْن َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه نا ِعْم: نا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، قَالَ - ٧٥١
الرَُّجلُ ِفي َصالٍة َما َداَم ِفي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْمَُزنِيِّ، َعْن أَبِي َرافِعٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َبكْرِ بن َعْبِد اللَِّه الُْمزَنِيِّ إِال ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ".ُمَصالُه الَِّذي صَلَّى ِفيِه، َما لَْم ُيْحِدثْ
أََنا أََبانُ بن َيزِيَد، َعْن َيحَْيى بن : نا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ النَِّشيِطيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، قَالَ - ٧٥٢
الضَِّيافَةُ ثَالثَةُ أَيَّامٍ، فََما فََوَق :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَأَبِي كَِث

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال أََبانُ". ذَِلَك فَُهَو َصَدقَةٌ
نا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، : نا إِبَْراهِيُم بن الَْعالِء الزُّبَْيِديُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن خَاِلدِ بن َعْمرٍو السَّلَِفيُّ، قَالَ - ٧٥٣
ْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه نا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َصفْوَانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي هَُر: قَالَ



لَْم َيْروِِه َعْن َصفَْوانَ بن ". إِذَا َولَغَ الْكَلُْب ِفي إَِناِء أََحدِكُْم فَال َيجَْعلْ ِفيِه َشْيئًا، حَتَّى َيْغِسلَُه سَْبَع َمرَّاٍت:"َوَسلََّم، قَالَ
  إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ: َد بِِهُسلَْيمٍ إِال إِْبَراهِيُم بن ُمحَمٍَّد، َتفَرَّ

َحدَّثَنِي ُزفَُر بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن : نا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، قَالَ - ٧٥٤
َبْيرٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعْنَرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ أَرَْدَك، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسلَْيَمانَ بن وَاِلَبةَ، َعْن َسِعيِد بن ُج

 َتَمُن الْخَاِئُن، َوَيْهِلُكوَالَِّذي نَفُْس ُمَحمٍَّد بَِيدِِه، ال َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى َيظَْهَر الْفُْحُش وَالُْبْخلُ، َوُيَخوَّنُ اَألِمُني َويُْؤ:"قَالَ
ُوجُوُه النَّاسِ َوأَشَْرافُُهْم، : الُْوُعولُ:"َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما الُْوُعولُ َوَما التُُّحوُت؟ قَالَ: ، قَالُوا"الُْوُعولُ َوَيظَْهُر التُُّحوُت

دِيثُ َعْن َسِعيِد بن ُجبَْيرٍ إِال بَِهذَا ال ُيْرَوى َهذَا الَْح". الَِّذيَن كَاُنوا َتْحتَ أَقَْدامِ النَّاسِ ال ُيعْلَُم بِهِْم: َوالتُّحُوُت
  اْبُن أَبِي أُوَْيسٍ: اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه

َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن : نا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْمَباَرِك الصَّْنعَانِيُّ، قَالَ - ٧٥٥
َصلَّى  النَ، َعنِ الْقَْعقَاعِ بن َحكِيمٍ، وُعَبْيِد اللَِّه بن ِمقَْسمٍ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيُِّمَحمَِّد بن َعْج

ِللَِّه، َوِلِكتَابِِه، :"ُسولَ اللَِّه؟ قَالَِلَمْن َيا َر: ثَالثًا، قَالُوا"إِنَّ الدِّيَن النَّصِيَحةُ، إِنَّ الدِّيَن النَِّصيحَةُ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ِمقَْسمٍ إِال اْبُن َعْجالنَ، َوال عنِ اْبنِ ". َوِلَرسُوِلِه َوَألِئمَِّة الُْمْسِلِمَني، َوَعامَّتِهِْم

  َعْجالنَ إِال ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ

نا َسِعيُد بن َساِلمٍ : نا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم بن جَْوِتيٍّ، قَالَ: ا َعِليُّ بن بِْشرٍ الَْمقَارِيِضيُّ الصَّْنعَانِيُّ، قَالََحدَّثََن - ٧٥٦
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرُسولُ اللَّ: الْقَدَّاُح، َعْن َعِليِّ بن َصاِلحٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

ْتُهُم الرَّْحَمةُ، َما َجلََس قَْوٌم قَطُّ ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللَِّه يَقَْرُءونَ ِكَتاَب اللَِّه، ويََتدَاَرسُوَنُه َبيَْنُهْم، إِال غَشَِي:"َوَسلََّم
كََرُهُم اللَُّه ِفيَمْن ِعْنَدُه، َوَمْن َسلََك طَرِيقًا َيطْلُُب ِعلًْما سَهَّلَ اللَُّه بِهِ َوأُنْزِلَْت َعلَْيهُِم السَِّكينَةُ، َوَحفَّتُْهُم الَْمالِئكَةُ، َوذَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ، َعْن َعِليِّ بن َصاِلحٍ إِال َسعِيُد بن ". طَرِيقًا إِلَى الَْجنَِّة، َوَمْن أَْبطَأَ بِِه َعَملُُه، لَْم ُيسْرِْع بِِه َنَسُبُه
  إِْسحَاُق بن إِبَْراهِيَم بن ُجوَتى: اِلمٍ، َتفَرََّد بِِهَس

نا َصفَْوانُ بن ِعيَسى، : نا ُعبَْيُد اللَِّه اْبُن َعاِئَشةَ التَّيِْميُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن أَْحَمَد بن النَّْضرِ ا َألْزِديُّ، قَالَ - ٧٥٧
اطْلُُبوا الَْحوَاِئجَ إِلَى :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ َعْن طَلَْحةَ بن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء، َعْن

فَْوانُ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ إِال َعطَاٌء، َوال َعْن َعطَاٍء إِال طَلَْحةُ، َوال َعْن طَلَْحةَ إِال َص". ِحَساِن الُْوجُوِه
  اْبُن َعاِئشَةَ: بن ِعيَسى، تَفَرََّد بِِه

نا : نا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمٍَّد التَّيِْميُّ الْقَاِضي، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن صَاِلحٍ الصَّاِئغُ الَْبْغَداِديُّ، قَالَ - ٧٥٨
ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن ُشْعَبةَ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن، َعْن

َعْن ُشْعَبةَ  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ". أََتاكُْم أَْهلُ الَْيَمنِ ُهْم أََرقُّ أَفِْئَدةً، اِإلَميانُ َيَماٍن، َوالِْحكَْمةُ َيَمانِيَّةٌ، َوالِْفقْهُ َيَماٍن:"قَالَ
  إِبَْراِهيُم بن ُمَحمٍَّد التَّْيِميُّ: إِال َيحَْيى الْقَطَّانُ، َتفَرََّد بِِه

َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن : نا بِْشُر بن ُمَعاذٍ الْعَقَِديُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٥٩
إِنَّ اللََّه ِحنيَ َخلََق :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ :َروَّاٍد، قَالَ

ا، َوكَاَنْت ِخَيَرةُ اللَِّه ِفي الْعََربِ، فَقََسَم الْعََرَب قَْسًما، َوقََسمَ الَْعَجَم ِقْسًم: الَْخلَْق َبَعثَ جِبْرِيلَ فَقََسَم النَّاَس ِقْسَمْينِ



فَقََسمَ الَْيَمَن ِقْسًما، َوقََسَم ُمَضَر ِقْسًما، َوقُرَْيًشا ِقْسًما، فَكَاَنْت ِخَيَرةُ اللَِّه ِفي قَُرْيشٍ، ثُمَّ : ثُمَّ قََسمَ الْعََرَب ِقْسَمْينِ
  بِْشُر بن ُمَعاٍذ: َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه ال ُيْرَوى". أَخَْرجَنِي ِمْن َخْيرِ َمْن أََنا ِمْنُه

نا َعِليُّ بن َعْبدِ اللَِّه الَْعاِمرِيُّ، َعْن : نا َعْمُرو بن َراِفعِ بن أَُبو ُحجْرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٦٠
َجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"الْكَرِميِ بن أَبِي الُْمَخارِقِ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ َعْبِد

يثَ َعْن َعْبِد الْكَرِميِ بن أَبِي الُْمَخارِقِ إِال لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِد". اِإلذْنَ ِفي الصَّالةِ التَّْسبِيَح ِللرِّجَالِ، َوالتَّْصِفيَق ِللنَِّساِء
  َعِليُّ بن َعْبِد اللَِّه الَْعاِمرِيُّ

نا ُمَحمَُّد بن فُلَْيحِ بن ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ بن َمْعَبٍد : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٦١
ِد الَْعزِيزِ، َحدَّثَنِي الْحَارِثُ بن َمْعَبدِ بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن الرَّبِيعِ بن َسْبَرةَ الُْجهَنِيِّ، َعْن َعمِِّه َحْرَملَةَ بن َعْب: ، قَالَالُْجهَنِيُّ
ولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَأَنَُّه أَنَُّه َحَضَر أُُحًدا َمَع َرُس"َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َسبَْرةَ بن َمْعَبدٍ،: قَالَ

ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن َسبَْرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، ". أَصَاَبْتُه رَْمَيةٌ بَِحَجرٍ ِفي رِْجِلِه، فَلَْم يََزلْ ِمْنَها ظَاِلًعا َحتَّى مَاَت
  :الَقَ. ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ: َتفَرََّد بِِه

نا : نا فُرَاُت بن َمْحبُوبٍ، قَالَ: نا ِعيَسى بن َعْبِد السَّالمِ الطَّاِئيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٦٢
أَُبو طَاِلبٍ َتحَيَُّنوا َتحَيَُّنوا النَّبِيَّ لَمَّا مَاَت : أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي ُحَصْينٍ إِال أَُبو َبكْرِ ". َيا َعمُّ، َما أَسَْرَع َما َوَجْدُت فَقَْدَك:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  ِعيَسى بن َعْبِد السَّالمِ: بن َمْحُبوبٍ، َتفَرَّدَ بِِه بن َعيَّاشٍ، َوال َعْن أَبِي َبكْرٍ إِال فَُراُت

نا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى بن ُسَمْيعٍ، : نا الْهَْيثَُم بن َمرَْوانَ الدَِّمشِْقيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٦٣
َحدَّثَنِي خَاِلي أَُخو أُمِّي، أَنّ : ن ُعَبْيدِ اللَِّه، َعنِ الْبََراِء بن َعازِبٍ، قَالَنا َزْيدُ بن َواِقٍد، َعْن َمكْحُولٍ، وَُبْسرِ ب: قَالَ

َيا : قُلُْت: ، قَالَ"الصَّالةُ، ثُمَّ النَّْحرُ َبْعَد الصَّالِة: أَوَّلُ ُنُسِكَنا َهذَا الَْيْوَم:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ِهَي أََحبُّ إِلَيَّ  اللَِّه، ذََبْحُت أُْضِحيَِّتي قَْبلَ أَنْ أَُصلَِّي، أَحَْبْبُت أَنْ َيكُونَ ِعْنِدي َوْجَبةٌ ِلجِريَانِي، َوِعْنِدي َعنَاٌق َرسُولَ

َحِديثَ َعْن َمكْحُولٍ إِال زَْيُد بن َواِقٍد، لَْم َيْروِ َهذَا الْ". َنَعْم، َوال تَِفي َألَحٍد بَْعَدَك"ِمْن لَْحمِ َشاَتْينِ، أَفَأَذَْبُحُهَما؟ قَالَ
  َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد بن ِعيَسى

نا ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن : نا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن َيحَْيى، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٦٤
أَبِي صَاِلحٍ، َعْن ُسَميٍّ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،  ُعَمَر، َعْن ُسَهْيلِ بن

ْدُخلْ ِفي َهذَا الَْحِديِث َبْيَن لَْم َي". الُْعْمَرةُ إِلَى الُْعْمَرِة كَفَّاَرةٌ ِلَما َبْيَنُهَما، َوالَْحجُّ الْمَْبُروُر ال َجَزاَء لَُه إِال الَْجنَّةُ:"قَالَ
  َعْبُد الْعَزِيزِ بن َيحَْيى: سَُهْيلُ بن أَبِي َصاِلحٍ إِال ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َتفَرَّدَ بِِه: ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َوَبْيَن سَُميٍّ

َحدَّثَنِي أَبِي، : نا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: الَنا أَُبو ُمْصَعبٍ، قَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٦٥
ال َيْسَمُع :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: وَصفَْوانُ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ مَْوُصوال َعْن ". مَّ َيخُْرُج ِمْنُه، إِال ِلَحاجٍَة، ثُمَّ ال يَْرجُِع إِلَْيِه إِال مَُناِفٌقالنَِّداَء ِفي َمْسجِِدي َهذَا ثُ
  أَُبو ُمصَْعبٍ: أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعْن َصفَْوانَ وَأَبِي َحازِمٍ إِال اْبُن أَبِي َحازِمٍ، تَفَرََّد بِِه

: نا إِْسَماعِيلُ بن َيْحَيى التَّْيِميُّ، قَالَ: نا إِْسحَاُق بن ُزَرْيقٍ الرَّاِسبِيُّ، قَالَ: بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ  - ٧٦٦
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ َرسُولُ اللَِّه: نا األَْوَزاِعيُّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ



لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ". ال َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى ُيكْفََر بِاللَِّه َجهًْرا، َوذَِلَك ِعْنَد كَالِمهِْم ِفي َربِّهِْم:"َوَسلََّم
  إِال إِْسَماِعيلُ

: نا أَبِي، قَالَ: نا َعْمُرو بن َخلَِف بن إِْسحَاَق بن مِْرَسالٍ الَْخثَْعِميُّ، قَالَ: لََحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَا - ٧٦٧
كُْنُت ِعْنَد عِْنَد النَّبِيِّ : نا َعمِّي إِْسَماعِيلُ بن ِمْرسَالٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، الَْعْن ِحْميًَرا، فَأَعَْرَض َعْنُه َرُسولُ اللَّهِ : َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاَء رجلُ، أَْحِسُبُه ِمْن قَْيسٍ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه
َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َجاَء ِمَن الشِّقِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَجاَء ِمَن الشِّقِّ اآلخَرِ، فَأَْعَرَض َعْنُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

، َرِحَم اللَُّه ِحمَْيَر، قُلُوُبُهْم إِْسالٌم، َوأَفَْعالُُهْم َسالٌم :"اآلَخرِ فَأَْعَرَض َعْنُه، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال إِْسَماعِيلُ بن ِمْرَسالٍ، َتفَرََّد بِِه. "َوأَْيِديهِْم طََعاٌم، أَْهلُ أَْمنٍ َوإَِمياٍن

  َولَدُُه

نا َعْمُرو بن ُحْمَرانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن : نا نُوُح بن أََنسٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٦٨
ال ُيَحاِفظُ َعلَى َصالةِ الضَُّحى :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرٍو إِال َعْمُرو بن ُحْمَرانَ". إِال أَوَّاٌب
نا ُمحَمَُّد بن : نا الرَّبِيُع بن رَْوحٍ، قَالَ: قَالَ، نا ِعْمَرانُ بن َبكَّارٍ : قَالَ، دَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ َح - ٧٦٩

ِخالسِ بن َعْمرٍو، َعْن َحْربٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن الَْوِليدِ الزُّبَْيِديِّ، َعْن َعِديِّ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن 
َمثَلُ الرَّاجِعِ ِفي ِهَبِتِه كَالْكَلْبِ، أَكَلَ حَتَّى َشبَِع قَاَء، ثُمَّ َرَجَع ِفيِه، :"أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

أَبِي ِهْنٍد إِال َعِديُّ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َوال َعْن َعِديٍّ إِال الزَُّبْيِديُّ، َوال  لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعْن َداُوَد بن". فَأَكَلَُه
  ِعْمَرانُ بن َبكَّارٍ: َعنِ الزُّبَْيِديِّ إِال ُمَحمَّدُ بن َحْربٍ، َوال َعْن ُمَحمٍَّد إِال الرَّبِيُع بن َرْوحٍ، َتفَرََّد بِهَِما

نا اْبُن أَبِي : نا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيمَ بن ِدينَارٍ، قَالَ: نا أَُبو ُمْصَعبٍ، قَالَ: َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن  - ٧٧٠
َصلَّى اللَّهُ  سُولَ اللَِّهِذئْبٍ، َعْن َسِعيدِ بن َخاِلٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن إِْبَراِهيَم، َعْن َسلَْمانَ اَألغَرِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ َر

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ ". َصالةٌ ِفي َمْسجِِدي َهذَا َخْيٌر ِمْن أَلْفِ َصالٍة ِفي غَْيَرِه، إِال الَْمْسجَِد الَْحَراَم:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
، َوال َعْن َسعِيِد بن خَاِلٍد إِال اْبُن أَبِي ِذئْبٍ، َوال َعنِ َعْن َعْبِد اللَِّه بن إِبَْراِهيمَ بن قَارٍِظ، َعنِ اَألغَرِّ إِال َسعِيُد بن خَاِلٍد

  أَُبو ُمْصَعبٍ: اْبنِ ِذئْبٍ إِال ُمَحمَُّد بن إِْبَراِهيَم بن ِديَنارٍ، َتفَرَّدَ بِِه
نا : نا الُْمَعلَّى بن َمْيُموٍن، قَالَ: الَقَ، نا َعْبدُ السَّالمِ بن ُعَمَر الْجِنِّيُّ : َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٧١

ِتلَْك :"ُسِئلَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ النَّْخلِ؟ فَقَالَ: َداُوُد بن أَبِي هِْنٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
  الَْمْحلِ الرَّاِسخَاُت ِفي الَْوْحلِ، وَالُْمطِْعَماُت ِفي

: نا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ الرَّْمِليُّ، قَالَ: نا مُوَسى بن سَْهلٍ الرَّْمِليُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٧٢
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، قَالَنا الْقَاِسُم بن غُْصنٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ

َيا َرُسولَ : ، قَالُوا"إِذَا كَانَ َيْوَم الُْجُمَعِة فَأَكِْثُروا الصَّالةَ َعلَيَّ، فَإِنَّ َصالَتكُْم ُتعَْرُض َعلَيَّ، َوَسلُوا ِلي الَْوِسيلَةَ:"َوَسلََّم
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو إِال الْقَاِسُم بن ". لَى َدَرَجٍة َمِعي ِفي الَْجنَِّةأََع:"اللَِّه، َوَما الَْوِسيلَةُ؟ قَالَ

  ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الْعَزِيزِ: غُْصنٍ، َتفَرََّد بِِه
نا : نا ُمَحمَُّد بن ُعَمَر الَْواِقِديُّ، قَالَ: قَالَ، نا َعِليُّ بن َمْعَبِد بن نُوحٍ : قَالَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ  - ٧٧٣



، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ َناِفُع بن ثَابِِت بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبيْرِ، َعْن َيزِيَد بن ُروَمانَ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ
ُدكُْم إِلَى الصَّالِة فَلُْيقْبِلْ َعلَْيَها حَتَّى َيفُْرغَ ِمْنهَا، َوإِيَّاكُْم وَااللْتِفَاَت ِفي الصَّالِة، فَإِنَّ إِذَا قَاَم أََح:"قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم 

: َتفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيزِيَد بن ُروَمانَ إِال َناِفُع بن ثَابٍِت، ". أََحَدكُْم يَُناجِي َربَُّه َما َداَم ِفي الصَّالِة
  الَْواِقِديُّ 

نا : نا إِبَْراهِيُم بن الُْمْختَارِ، قَالَ: قَالَ، نا ُمحَمَُّد بن ُحَمْيدٍ الرَّازِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ  - ٧٧٤
قَالَ : ْجالنَ، َعْن َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَإِسَْراِئيلُ، َعْن إِْبَراهِيَم بن أَْعَيَن، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َع

َما َيْنتَِظُر أََحُدكُْم إِال ِغًنى ُمطِْغيًا، أَْو فَقًْرا ُمْنِسًيا، أَْو مََرًضا ُمفِْسدًا، أَْو َهَرًما :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لَمْ َيْروِ َهذَا ". َوالدَّجَّالُ َشرُّ غَاِئبٍ ُيْنتَظَُر، أَوِ السَّاَعةُ، َوالسَّاَعةُ أَدَْهى َوأَمَرُّ، ا ُمْجهًِزا، أَوِ الدَّجَّالُ ُمفَنًِّدا، أَْو َمْوًت

بَْراِهيمَ إِال إِسَْرائِيلُ، َوال َعْن َوال َعْن َمْعَمرٍ إِال إِبَْراِهيمُ بن أَْعَيَن، َوال َعْن إِ، الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ إِال َمْعَمٌر 
  ُمَحمَّدُ بن ُحَمْيٍد: إِسَْراِئيلَ إِال إِْبَراِهيُم بن الُْمخَْتارِ، َتفَرََّد بِِه

ُبو ُنبَاَتةَ ُيوُنُس بن نا أَ: نا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٧٥
ثَالثٌ أَْوَصانِي بِهِنَّ ِحبِّي :"قَالَ، نا َسلََمةُ بن َوْرَدانَ، َعْن أَبِي سَِعيِد بن الُْمَعلَّى، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ : قَالَ، َيحَْيى الَْمدَنِيُّ 

لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي ". الضَُّحى، َوالْوِْترِ بَْعَد الِْعَشاِء َسْجدََتْينِ قَْبلَ الصُّْبحِ، وَسْجدََتيِ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أَُبو ُنبَاتَةَ: َسِعيِد بن الُْمَعلَّى إِال َسلََمةُ بن َوْرَدانَ، َتفَرََّد بِِه

نا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الْقُدُّوسِ، َعنِ : ازِيُّ، قَالَنا َعْبدُ اللَِّه بن َداِهرٍ الرَّ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٧٦
ُخِلقِْت الَْمْرأَةُ ِمْن ِضلَعٍ، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اَألْعَمشِ إِال َعْبُد اللَِّه بن ". َتُه اْنكََسَر، َوإِنْ َتَركَْتُه كَانَ ُمْعَوجافَِمثْلَُها ِمثْلُ الضِّلَعِ، إِنْ أَقَْم
  َعْبِد الْقُدُّوسِ

نا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد : نا الُْحَسْيُن بن ِعيَسى بن َمْيَسَرةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: قَالَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ  - ٧٧٧
لَْيَس ِمنَّا َمْن :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْقُدُّوسِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْعَمشِ إِال َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد ". ضََرَب الُْخُدوَد، َوَشقَّ الُْجُيوَب، َوَدَعا بَِدْعَوِة الَْجاِهِليَِّة
  الْقُدُّوسِ
نا َحمَّادُ : نا حَبَّانُ بن ِهاللٍ، قَالَ: نا إِبَْراِهيمُ بن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٧٨

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن ُبَدْيلِ بن مَْيَسَرةَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَبن َسلََمةَ
لَْحدِيثَ َعْن ُبدَْيلِ بن َمْيسََرةَ إِال لَْم َيْروِ َهذَا ا". إِنَّ اللََّه ِلُيَبلِّغُ الَْعْبَد بُِحْسنِ الَْخلْقِ َدَرَجةَ الصَّْومِ َوالصَّالِة:"َوَسلََّم

  َحبَّانُ بن ِهاللٍ: َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َتفَرَّدَ بِِه

نا : نا ُمحَمَُّد بن َمْرَوانَ الُْعقَْيِليُّ، قَالَ: نا ُعقَْبةُ بن سَِناٍن الْفَزَارِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٧٩
أَْسلََمِت :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اُم بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَِهَش

ا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ لَْم َيْروِ َهذَ". الَْمالِئكَةُ طَْوًعا، َوأَْسلََمِت األَْنصَاُر طَْوًعا، وَأَْسلََمْت َعْبُد الْقَْيسِ طَْوًعا
  ُعقَْبةُ بن ِسَناٍن: إِال ُمحَمَُّد بن َمْرَوانَ، َتفَرََّد بِِه

نا َعْبدُ : نا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ، وبِْشُر بن ِهاللٍ الصَّوَّاُف، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٨٠



أَْوَصانِي َخِليِلي صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ :"أَبِي التَّيَّاحِ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ الَْوارِِث، َعْن
ْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي التَّيَّاحِ إِال لَْم َي". بَِصْومِ ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشهْرٍ، َوالَْوْترِ قَْبلَ النَّْومِ، َوَركَْعَتيِ الضَُّحى: بِثَالٍث

  َعْبُد الَْوارِِث

نا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َشرِيكٍ، : نا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن ُمْسِلمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٨١
سَأَُحدِّثُكُْم :"َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَنا اَألْعَمُش، : نا أَبِي، قَالَ: قَالَ

ُجلُ َيكُونُ بَِعيدَ الرَُّجلُ َيكُونُ َسرِيعَ الَْغَضبِ سَرِيَع الْفَْيِء، فَال َعلَْيِه، َوال لَُه، كَفَاٌف، َوالرَّ: بِأُُمورِ النَّاسِ وَأَْخالِقهِْم
لَُه، وَالرَُّجلُ يَقِْضي  الَْغَضبِ سَرِيَع الرَِّضا، فَذَاَك لَُه َوال َعلَْيِه، وَالرَُّجلُ َسرِيعُ الَْغَضبِ َبعِيُد الرَِّضا، فَذَاَك َعلَْيِه َوال

الرَُّجلُ َيقِْضي الَِّذي َعلَْيِه َوال َيقِْضي الَِّذي لَُه، فَذَاَك لَهُ الَِّذي لَُه َويَقِْضي الَِّذي َعلَْيِه، فَذَاَك ال َعلَْيِه َوال لَُه كَفَافًا، َو
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ ". َوال َعلَْيِه، َوالرَُّجلُ يَقِْضي الَِّذي لَُه َوَيمْطُلُ النَّاَس ِفي الَِّذي لَُهْم، فَذَاَك َعلَْيِه َوال لَُه

  رَّدَ بِِه اْبُنُه عَْبُد الرَّْحمَنِاَألْعَمشِ إِال شَرِيٌك، َتفَ

نا َعْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد، : نا أَُبو ُمْصَعبٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٨٢
سَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنَّ َرُجلَْينِ اخَْتَصَما إِلَى إِلَى َرُسولِ اللَّهِ نا َسِعيُد بن الُْم: َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، قَالَ

َما َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاَء كُلُّ وَاِحٍد ِمْنُهَما بُِشهُوٍد ُعُدولٍ ِفي ِعدٍَّة َواِحَدٍة، فََساَهَم َبيَْنُه
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه إِال أَُساَمةُ بن زَْيٍد، َوال َعْن ". اللَُّهمَّ اقْضِ بَْيَنُهَما:"ِه َوَسلََّم، َوقَالََعلَْي

  أَُبو ُمْصَعبٍ: أَُساَمةَ إِال اْبُن أَبِي حَازِمٍ، َتفَرََّد بِِه
نا َسعِيُد بن : نا َرْوحُ بن ُعَباَدةَ، قَالَ: نا َيحَْيى بن حَبِيبِ بن َعرَبِيٍّ، قَالَ: رَّازِيُّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد ال - ٧٨٣

مَّى ِمنْ إِنَّ الُْح:"ِه َوَسلََّمأَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َيْحَيى بن : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ إِال سَِعيٌد، َوال َعْن َسِعيٍد إِال َرْوٌح، َتفَرََّد بِِه". فَْيحِ َجهَنََّم، فَأَْبرُِدوَها بِالَْماِء

  َحبِيبِ بن َعرَبِيٍّ

: نا الْحَارِثُ بن ُسلَْيَمانَ الرَّمِْليُّ، قَالَ: قَالَ، ِليُّ بن َداُودَ الْقَنْطَرِيُّ نا َع: قَالَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ  - ٧٨٤
َنَهى :"بِي هَُرْيَرةَ، قَالَنا ُعقَْبةُ بن َعلْقََمةَ الَْبْيُروِتيُّ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَ

لَْم َيْروِ َهذَا ". َمِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َتلَقِّي الَْجلَبِ، فََمْن َتلَقَّى فَاْشتََرى، فَصَاِحُبُه أََحقُّ بِِه، إِذَا قَِدَرسُولُ اللَّ
  َعِليُّ بن َداوَُد: انَ، َتفَرََّد بِِهالَْحِديثَ َعنِ األَْوَزاِعيِّ إِال ُعقَْبةُ بن َعلْقََمةَ، َوال َعْن ُعقَْبةَ إِال الْحَارِثُ بن ُسلَْيَم

نا ِعيَسى بن َواِقٍد، َعْن ُمَحمَِّد : قَالَ، نا َعْبُد اللَِّه بن أَبِي ُروَمانَ اِإلْسكَْنَدرَانِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد  - ٧٨٥
ُسنَّةٌ ِفي : السُّنَّةُ سُنََّتاِن:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَبن َعْمرٍو اللَّْيِثيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ

نَّةُ ، وََتْركَُها َضاللَةٌ، وَالسُّفَرِيَضٍة، َوُسنَّةٌ ِفي غَْيرِ فَرِيضٍَة، السُّنَّةُ الَِّتي ِفي الْفَرِيَضِة أَْصلَُها ِفي ِكَتابِ اللَِّه، أَْخذَُها ُهًدى
  الَِّتي لَْيَس أَْصلَُها ِفي ِكتَابِ اللَِّه اَألْخذُ بَِها فَِضيلَةٌ، َوَتْركَُها لَْيسَ بِخَِطيئٍَة

َمْن لَمْ :"لََّمَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: َوبِِه - ٧٨٦
  "ُيوِتْر فَال َصالةَ لَُه

نا َعثَّاُم بن َعِليٍّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن : نا الُْحَسْيُن بن قََزَعةَ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد، قَالَ - ٧٨٧
لَمْ ". اللَُّه أَْعلَُم بَِما كَانُوا َعاِمِلَني:"سُِئلَ َعْن أَطْفَالِ الُْمْشرِِكَني؟ فَقَالَ أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه



  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعثَّامٍ إِال الُْحَسْيُن بن قََزَعةَ
نا َعْبُد الْوَارِِث بن َسعِيٍد، : لَْبلِْخيُّ، قَالَنا الَْحَسُن بن ُعَمَر بن َشِقيقٍ ا: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ٧٨٨

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعْن َيزِيَد بن أَبِي ُعبَْيٍد، َعْن َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ َموْلَى اْبنِ َهاِشمٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
الْفِطَْرِة، َحتَّى َيكُونَ أََبَواهُ ُيَهوَِّدانِِه، وُيَنصِّرَانِِه، كََما ُينِْتُجونَ اإلِبِلَ، َهلْ َتجُِدونَ  كُلُّ َمْولُوٍد ُيولَُد َعلَى:"َعلَْيِه َوَسلََّم

عَْبُد : َد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ إِال يَزِيدُ بن أَبِي ُعَبْيٍد، َتفَرَّ". ِفيَها َجْدَعاَء حَتَّى َتْجَدعُوَنَها؟
  الَْوارِِث أَبِي ُهَريْرَةَ

نا َحمَّاُد بن ِعيَسى الْجَُهنِيُّ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، : قَالَ، نا ُمَحمَّدُ بن َبكَّارٍ الَْعْيِشيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد  - ٧٨٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : قَالَ، كْحُولٍ، َعْن ِعَراِك بن َماِلٍك، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُعَمَر بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن َم

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ َجرِيجٍ ". إِنَّ ِللَِّه ِتْسَعةً وَِتْسِعَني اْسمًا، َمْن أَْحَصاَها َدَخلَ الَْجنَّةَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  مَّادُ بن ِعيَسى الُْجهَنِيُّإِال َح

نا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم أَُبو َيْحَيى : قَالَ، نا أَُبو بِْشرٍ ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ الَْحْضرَِميُّ : قَالَ، َحدَّثََنا َعِليٌّ  - ٧٩٠
َتِعَس َعْبدُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لَقَا، التَّيِْميُّ، َعْن أَبِي أَُسامَةَ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي أَُساَمةَ إِال أَُبو ". فََيأُْخذُُه، ُيِصيُبُه ، الدِّينَارِ وَالدِّْرَهمِ، الَِّذي إِنََّما ِهمَُّتُه ِدينَاٌر أَْو ِدرَْهٌم 
  ِميَُّيحَْيى التَّْي
َحدَّثَنِي أَُبو أَْحَمَد ُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن َيسَارٍ َموْلَى : نا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن أَبِي بَزَّةَ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليٌّ، قَالَ - ٧٩١

قَالَ َرُسولُ : رِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَنا ُحَسْيُن بن َصَدقَةَ بن َيَسارٍ األَْنصَارِيُّ، َعنِ الَْمقُْب: َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ
  "أَِعيُنوا أَْوالدَكُْم َعلَى الْبِرِّ، َمْن َشاَء اْسَتْخَرَج الُْعقُوَق ِلوَلَِدِه:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

دَّثَنِي ُحَسْيٌن، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َح: نا ُمَحمٌَّد، قَالَ: نا أَْحَمُد، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليٌّ، قَالَ - ٧٩٢
َيا َعاِئَشةُ، اْهجُرِي الَْمعَاِصَي، فَإِنََّها َخْيُر الْهِْجرَِة، َوَحاِفِظي َعلَى الصَّلَوَاِت، فَإِنََّها :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلعَاِئَشةَ

  اْبُن أَبِي بَزَّةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َيْحَيى: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الَْمقُْبرِيِّ إِال ُحَسْيٌن، َتفَرََّد بِهَِما". بِرِّأَفَْضلُ الْ

ْهبٍ، َعْن َجرِيرِ بن نا َعْبُد اللَِّه بن َو: نا حَِبَرةُ بن َنْجمٍ اِإلْسكَْنَدَرانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد، قَالَ - ٧٩٣
كَانَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيلَْتِفُت ِفي :"قَالَ، َحازِمٍ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ 

فََخَشَع َرُسولُ "،لََح الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن ُهْم ِفي َصالتِهِْم خَاِشُعونَ قَْد أَفْ: ، ثُمَّ أَنَْزلَ اللَُّه"الصَّالِة َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ َعْوٍن إِال َجرِيٌر، َوال َعْن ". اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَْم َيكُْن َيلَْتِفتُ َيِميًنا َوال ِشَماال

  ِحَبرَةُ: اْبُن َوْهبٍ، َتفَرََّد بِِه َجرِيرٍ إِال
نا أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر، َعْن ُسفَْيانَ : قَالَ، نا طَاِهُر بن أَبِي أَْحَمدَ الزَُّبيْرِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد  - ٧٩٤

نَّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي َبْيَن الظُّْهرِ أَ"الثَّْورِيِّ، َعْن صَاِلحٍ مَْولَى التَّْوأََمِة، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ،
  طَاِهُر بن أَبِي أَحَْمَد: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال أَُبو َخاِلٍد، َتفَرََّد بِِه". َوالَْعْصرِ
نا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ، َعْن َيزِيدَ بن ِعَياضٍ، َعْن : قَالَ، بَْراهِيَم بن َمثُْروٍد نا ِعيَسى بن إِ: قَالَ، َحدَّثََنا َعِليٌّ  - ٧٩٥

َمْن أَْدَرَك الرَّكَْعةَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َحازِمٍ، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
: لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي حَازِمٍ إِال َيزِيُد بن ِعَياضٍ، َوال َعْن َيزِيدَ إِال اْبُن َوْهبٍ، َتفَرََّد بِِه". أَْدَركَ السَّْجَدةَ فَقَْد

  ِعيَسى بن إِْبَراِهيَم



ا ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد، ن: قَالَ، نا الَْحَسُن بن َحمَّاٍد الَْحْضرَِميُّ : َحدَّثََنا َعِليٌّ، قَالَ - ٧٩٦
أَنَُّه كَانَ إِذَا َصلَّى ، َسلََّم َعْن أَبِي َهاِشمٍ الَْواسِِطيِّ، َعْن َيْحَيى بن َعبَّاٍد، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

، جِئَْنا مَّ أَْنَت َخلَقَْتُه، َوأَْنَت َهَدْيَتهُ ِلِإلْسالمِ، َوأَْنَت قََبْضِت رُوَحُه، وَأَْنَت أَْعلَُم بِِسرِِّه وََعالنَِيِتِهاللَُّه:"قَالَ، َعلَى الَْميِِّت 
الَْحَسُن بن : ْيلٍ، تَفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد إِال ُمَحمَُّد بن فَُض". َنْشفَُع لَُه فََشفِّْعَنا ِفيِه

  َحمَّاٍد، وََيحَْيى بن َعبَّاٍد ُهَو أَُبو ُهبَْيَرةَ الَْمْخُزوِميُّ
نا ُهَشْيٌم، َعْن َمْنُصورِ بن زَاذَانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن : نا الْقَاِسُم بن ِعيَسى الطَّاِئيُّ، قَالَ: قَالَ، َحدَّثََنا َعِليٌّ  - ٧٩٧

َمْن َهمَّ بَِحَسَنٍة فَلَْم َيْعَملَْها كُِتَبتْ لَُه َحَسَنةٌ، :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ ِسريِيَن، َعْن
لَْم ُتكَْتْب َعلَْيِه، فَإِنْ َعِملََها كُِتَبْت َعلَْيِه َوَمْن َهمَّ بِسَيِّئٍَة فَلَْم َيْعَملَْها . فَإِنْ َعِملََها كُِتَبْت لَُه َعْشًرا إِلَى َما َشاَء اللَُّه

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َمْنُصورِ بن َزاذَانَ إِال ُهَشْيٌم، َوال َعْن ُهَشْيمٍ إِال الْقَاِسُم، َوَعْمُرو بن ". َواِحَدةٌ أَْو يَْمُحَها اللَُّه
  َعْوٍن

نا الصَّبَّاُح بن ُمَحارِبٍ، َعْن أَْشَعثَ بن َعْبِد الَْمِلِك، : قَالَ، ا إِْسحَاُق بن َبِشريٍ الرَّازِيُّ ن: قَالَ، َحدَّثََنا َعِليٌّ  - ٧٩٨
ضَ إِنْ مَرِ: َحقُّ الُْمْسِلمِ َعلَى الُْمْسِلمِ خَْمٌس:"قَالَ، َعْن َسِعيٍد، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

لَمْ َيْروِ َهذَا ". كُرَاعٍ أََجابَُه َعاَدُه، َوإِنْ َماتَ َشهِدَ َجَناَزَتُه، َوإِنْ َمرَّ َسلََّم َعلَْيِه، َوإِنْ َعطََس َشمََّتُه، َوإِنْ َدَعاُه َولَْو َعلَى
  َسعِيُد بن ِمينَا: َوُيقَالُ الَْمقُْبرِيُّ،: َوسَِعيٌد، ُهَو. الَْحِديثَ َعْن أَْشَعثَ إِال الصَّبَّاُح بن ُمَحارِبٍ

نا ُيوُسفُ بن َعْبَدةَ، : قَالَ، نا اَألْصَمِعيُّ : قَالَ، نا قَْعَنُب بن ُمحْرِزِ بن قَْعَنبٍ الَْباِهِليُّ : قَالَ، َحدَّثََنا َعِليٌّ  - ٧٩٩
". َيا َحنَّانُ َيا َمنَّانُ: ُينَاِدي ُمَناٍد ِفي النَّارِ:"لَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع

  قَْعَنُب بن ُمْحرِزِ بن قَْعَنبٍ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُيوُسَف بن َعْبَدةَ إِال اَألْصَمِعيُّ، تَفَرََّد بِِه
نا َضْمَرةُ بن َربِيَعةَ، َعنِ : قَالَ، َخلَِف بن إِْسحَاَق بن ِمْرسَالٍ الَْخثْعَِميُّ نا َعْمُرو بن : قَالَ، َحدَّثََنا َعِليٌّ  - ٨٠٠

َمْن :"قَالَ، لَْيِه َوَسلََّم الَْعالِء بن َهاُرونَ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َع
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ ". ى أَِخيِه بَِحِديَدٍة فَال تََزالُ الَْمالِئكَةُ َتلَْعُنُه حَتَّى َيضََعَها، َوإِنْ كَانَ أََخاهُ َألبِيِه َوأُمِِّهأَشَاَر إِلَ

  الَْعالِء إِال َضْمَرةُ بن َربِيعَةَ

نا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن : قَالَ، نا الَْحَسُن بن بِْشرٍ الَْبَجِليُّ : قَالَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َجَبلَةَ الْبَْغَداِديُّ الْكَاِتُب  - ٨٠١
ثُمَّ َنِسَيُه فَهِيَ  َمْن َتعَلََّم الرَّْمَي:"ُسهَْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  "نِْعَمةٌ كَفََرَها
نا َيحَْيى بن الُْمَتوَكِّلِ : نا إِْسحَاُق بن حَاِتمٍ الَْعالُف، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الصََّمِد الطََّياِلِسيُّ، قَالَ - ٨٠٢

اِصلٌ، َوَسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، وَيزِيُد بن إِْبَراهِيَم، َوِهَشاٌم، نا َسْهلُ السَّرَّاُج، وَالرَّبِيُع بن ُصبَْيحٍ، وَو: الَْبْصرِيُّ، قَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، : فَقَالَ،  َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، أَنَّ َرُجال َجاَء إِلَى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسْهلٍ السَّرَّاجِ، وَالرَّبِيعِ بن ". َوكُلُّكُْم َيجُِد ثَْوَبْينِ؟:"قَالَ، ا ِفي الثَّْوبِ الْوَاِحِد أَُيَصلِّي أََحدَُن
  إِْسحَاُق بن َحاِتمٍ: ُصبَْيحٍ إِال َيْحَيى، َتفَرَّدَ بِِه

نا أَيُّوُب بن أَبِي : نا سَْهلُ بن زَِياٍد الطَّحَّانُ، قَالَ: اللَِّه الِْحْميَرِيُّ، قَالَ نا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد: َحدَّثََنا َعِليٌّ، قَالَ - ٨٠٣
َما ُخيَِّر النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن أَْمَرْينِ إِال اخَْتارَ :"قَالَ، َتِميَمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوبَ إِال َسْهلٌ". َسَرُهَماأَْي



نا : قَالَ، نا ُمَعاوَِيةُ بن الَْهْيثَمِ بن الرَّيَّاِن الُْخرَاَسانِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن ُمحَمَِّد بن َعِليٍّ الثَّقَِفيُّ الَْبْغَداِديُّ  - ٨٠٤
نا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك، َعْن َسعِيِد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن : قَالَ، رَاسَانِيُّ َداُوُد بن ُسلَْيَمانَ الُْخ

َراُء ظَلََمةً، َوُوَزَراُء َيكُونُ ِفي آِخرِ الزََّماِن أَُم:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
ال ". ا، َوال َعرِيفًا، َوال شُْرِطيافََسقَةً، َوقََضاةٌ خََوَنةٌ، َوفُقََهاُء كَذَبَةٌ، فََمْن أَْدَرَك ِمْنكُْم ذَِلَك الزََّمانَ فَال َيكُوَننَّ لَُهْم جَابًِي

  ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن قََتاَدةَ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد
نا يَزِيدُ بن ُيوُسَف، َعنِ : نا مَْنُصوُر بن أَبِي مَُزاِحمٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ بن أَْحَمَد الَْمرُّوِذيُّ، قَالَ - ٨٠٥

َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ: الُْمطِْعمِ بن الِْمقَْدامِ، َعْن أََبانَ بن أَبِي َعيَّاشٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
ال إِلََه إِال اللَُّه وَاللَُّه أَكَْبُر، وَالَْحْمُد ِللَِّه، َوُسْبَحانَ اللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني، : َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيَتَعارَّ ِمَن اللَّْيلِ، فََيقُولُ:"َوَسلََّم

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الُْمطِْعمِ بن ". نْ ُهَو َعَزَم، فَقَاَم، فََتَوضَّأَ فََدَعا اللََّه اسَْتَجابَ لَُهاللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي إِال غُِفَر لَُه فَإِ
  َمْنصُوُر بن أَبِي ُمزَاِحمٍ: الِْمقَْدامِ إِال َيزِيُد بن ُيوُسَف، َتفَرَّدَ بِِه

نا : نا ُمَحمَُّد بن خَاِلٍد الدَِّمْشِقيُّ، قَالَ: ِك الَْبزَّاُز السُّوِسيُّ اَألْنطَاِكيُّ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ بن الُْمَباَر - ٨٠٦
قَالَ اْبُن ِشهَابٍ َحدَّثَنِي َسِعيدُ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي : أَْحَمُد بن َعِليِّ بن َعِليٍّ النَُّمْيرِيُّ، َعْن َصفَْوانَ بن َعْمرٍو، قَالَ

نَِساُء قُرَْيشٍ َخْيُر نَِساٍء َرِكْبَن اإلِبِلَ، أَْحنَاُه َعلَى ِطفْلٍ، :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه، َيقُولُ: ةَ، قَالَُهَرْيَر
: بن َعِليٍّ النَُّمْيرِيُّ، تَفَرََّد بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َصفَْوانَ بن َعْمرٍو إِال أَْحَمُد". َوأَْرَعاُه َعلَى زَْوجٍ ِفي ذَاِت َيٍد

  َمْحُموُد بن خَاِلٍد
نا ُمَحمَُّد بن ِحمَْيَر، : نا كَِثُري بن ُعَبْيٍد الَْحذَّاُء، قَالَ: قَالَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن الُْحَسْينِ بن الُْمَباَرِك السُّوِسيُّ  - ٨٠٧

مِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن ُشَعْيبِ بن أَبِي اَألْشَعِث، َعْن ِهَشا
َتفَرَّدَ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ إِال ُشعَْيُب بن أَبِي اَألْشَعِث، ". الِْمَراُء ِفي الْقُْرآِن كُفٌْر:"َوَسلََّم، قَالَ

  ُمَحمَّدُ بن ِحْميََر: بِِه

َحدَّثَنِي أَِخي، َعْن ُسلَْيَمانَ بن : نا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، قَالَ - ٨٠٨
َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى بِاللٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي َعِتيقٍ، َوُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ ". َتْخُرجُ َناٌر ِمْن أَْرضِ الِْحَجازِ ُتِضيُء لََها أَْعنَاُق اإلِبِلِ بُِبْصَرى:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  أَُبو َبكْرِ بن أَبِي أُوَْيسٍ: ى بن ُعقَْبةَ إِال ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ، َتفَرََّد بِِهأَبِي َعِتيقٍ، َوُموَس

َحدَّثَنِي أَِخي، َعْن ُسلَْيَمانَ بن : نا إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، قَالَ: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، قَالَ - ٨٠٩
َحدَّثَنِي أَُبو َسلََمةَ، َوَسعِيُد بن الُْمَسيِّبِ، َوأَُبو َعْبِد اللَِّه، : أَخَْبرَنِي اْبُن ِشَهابٍ، قَالَ: ن َسعِيٍد، قَالَبِاللٍ، َعْن َيحَْيى ب

َيْهِدي َبَدَنةً، ثُمَّ كَالَِّذي  الْمَُهجُِّر إِلَى الُْجُمَعِة كَالَِّذي:"َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
لَْم َيْروِ ". كَالَِّذي َيْهِدي بَْيَضةً:"، َوَحِسْبتُ أَنَُّه قَالَ"َيْهِدي َبقََرةً، ثُمَّ كَالَِّذي َيْهِدي كَْبًشا، ثُمَّ كَالَِّذي َيْهِدي َدجَاَجةً

  أَُبو َبكْرِ بن أَبِي أُوَْيسٍ: ، تَفَرََّد بِِهَهذَا الَْحدِيثَ َعْن َيحَْيى بن َسعِيٍد إِال ُسلَْيَمانُ بن بِاللٍ

نا َيْحَيى بن ُعقَْبةَ بن أَبِي الَْعيَْزارِ، َعنِ الْقَاِسمِ بن : نا أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الرَّبِيعِ بن ثَْعلَبٍ، قَالَ - ٨١٠
إِنَّ الصَّالةَ ِفي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْيرَةَ، قَالَالَْوِليِد الَْهْمَدانِيِّ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُر

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الْقَاِسمِ بن الَْولِيِد إِال ". الَْجَماَعِة َتفُْضلُ َعلَى َصالِة الرَُّجلِ َوْحَدُه بِْضًعا َوِعشْرِيَن َدَرجَةً



  الرَّبِيُع بن ثَْعلَبٍ: َبةَ، َتفَرََّد بِِهَيحَْيى بن ُعقْ
نا أَُبو إِْسَماعِيلَ الُْمؤَدُِّب، َعْن ُمَحمَِّد بن مَْيَسَرةَ، َعْن : نا أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الرَّبِيعِ بن ثَْعلَبٍ، قَالَ - ٨١١

َما ُيَؤمُِّن أََحدَكُْم إِذَا َرفََع َرأَْسُه قَْبلَ :"سُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َر: ُمَحمَِّد بن زَِياٍد، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
، تَفَرَّدَ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َمْيَسَرةَ إِال أَُبو إِْسَماعِيلَ الُْمؤَدُِّب". اِإلَمامِ أَنْ ُيحَوِّلَ اللَُّه َرأَْسهُ إِلَى كَلْبٍ؟

  الرَّبِيُع بن ثَْعلَبٍ: بِِه
َحدَّثَنِي أَِخي ُحَسْيٌن، َعْن قَْيسٍ، َعْن : نا هَاُرونُ بن أَبِي بُْرَدةَ، قَالَ: قَالَ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن حَْمَدانَ الَْحَنِفيُّ  - ٨١٢

اْحتَِباُء الرَُّجلِ : ُحرَِّمْت لِْبَسَتاِن وََبْيَعَتاِن:"َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ َعاِصمِ بن ُسلَْيَمانَ، َوأَشَْعثَ بن َسوَّارٍ، َعْن أَبِي ِسريِيَن،
هِ لَمْ َيْروِ". نِ اللِّمَاسِ، وَاِإللْقَاِءبِالثَّْوبِ الْوَاِحِد يُفِْضي بِفَْرجِهِ إِلَى السََّماِء، َوأَنْ َيْشَتِملَ َعلَى ِشقِِّه األَْيَسرِ ثُمَّ َيْرفََعُه، َوَع

  َعْن أَْشَعثَ َوَعاِصمٍ إِال قَْيسُ بن الرَّبِيعِ

نا ُسفَْيانُ بن : نا ُمحَمَُّد بن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي َمرَْيَم، قَالَ - ٨١٣
ُتْسَتأَْمُر :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَُعَيْيَنةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّ

  يُّالِْفرَْيابِ: لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الُزْهرِيِّ إِال اْبُن ُعَيْيَنةَ، َتفَرَّدَ بِِه". الْيَِتيَمةُ ِفي َنفْسَِها، َوَصمُْتَها إِقْرَاُرَها
َعْن ، نا أَبِي، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ : نا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ - ٨١٤

بَْعِضَها َعلَى إِثْرِ بَْعضٍ، ، ُخُروُج اآلَياِت :"قَالَ، ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
أَُبو : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ إِال َداُوُد الَْعَتِكيُّ، َتفَرََّد بِِه". َيَتتَاَبْعَن كََما َتَتَتاَبُع الْخََرُز ِفي النِّظَامِ

  الرَّبِيعِ
َحدَّثَنِي ُعبَْيَدةُ بن : َحدَّثَنِي أَُبو َمْعَمرٍ إِْسَماعِيلُ بن إِبَْراهِيَم، قَالَ: بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه - ٨١٥

َمْن َتبِعَ َجنَاَزةً :"لََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: ُحَمْيٍد، َعْن ُعَماَرةَ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
لَمْ َيْروِ َهذَا ". مِثْلُ أُُحٍدِمْن أَْهِلَها َحتَّى ُيَصلَّى َعلَْيَها فَلَُه ِقَرياطٌ، َوَمْن َتبَِعَها حَتَّى ُتْدفََن فَلَُه ِقَرياطَاِن، أَْصَغُرُهَما 

  الَْحِديثَ َعْن ُعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ إِال ُعبَْيَدةُ بن ُحمَْيٍد

نا َربَاُح : نا ِهَشاُم بن ُيوُسَف، قَالَ: َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َمِعنيٍ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ - ٨١٦
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ: قَالَ، بن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

َتْخُرُج الدَّابَّةُ، فََتْصُرخُ ثَالثَ :"ِفيَم ذَاَك َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: قَالََها َمرََّتْينِ أَوثَالثَةً، قَالُوا، "بِئَْس الشِّْعُب جَِياٌد:"َوَسلََّم
ْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ إِال َرَباحُ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن لَ". صََرَخاٍت، فََيْسَمُعَها َما َبْيَن الَْخاِفقَْينِ

  َيحَْيى بن َمِعنيٍ: ُعَمَر، َوال َعْن َرَباحٍ إِال ِهَشاُم بن يُوُسَف، َتفَرَّدَ بِِه
نا َحسَّانُ بن إِبَْراهِيَم، َعْن ُمَحمَِّد بن : بن َبكَّارٍ، قَالَ نا ُمَحمَُّد: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ، قَالَ - ٨١٧

َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى ُنَخاَمةً َعْجالنَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
لَمْ َيْروِ َهذَا ". إِذَا انَْتَخمَ أََحُدكُْم فَال َينَْتِخْم ِفي الِْقْبلَِة، وَلَْينَْتِخْم َعْن َيسَارِِه:"َحكَّهَا، ثُمَّ قَالَِفي ِقْبلَِة الَْمْسجِِد، فَ

  ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ: الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ إِال َحسَّانُ بن إِْبَراهِيَم، َتفَرََّد بِِه

َحدَّثَْتَنا َعاِئَشةُ بنتُ : قَالَ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َعْبِد اللَِّه الزَُّبيْرِيُّ : قَالَ، ا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن حَْنَبلٍ َحدَّثََن - ٨١٨
َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ: الْمُْنِذرِ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ



مِْنَها، َوال َتقُوُم َخْيُر َيْومٍ طَلََعْت ِفيِه الشَّْمسُ َيْوُم الُْجُمَعِة، ِفيِه ُخِلَق آَدُم، َوِفيِه أُْدِخلَ الَْجنَّةَ، َوِفيِه أُْخرَِج :"َوَسلََّم
ُمَعاوَِيةُ بن َعْبِد : لَْحدِيثَ َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ إِال َعاِئَشةُ بنُت الُْمْنِذرِ، َتفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا ا". السَّاَعةُ إِال َيْوَم الُْجُمَعِة

  اللَِّه الزُّبَْيرِيُّ
نا : الَْباَبلُتِّيُّ، قَالَ نا َيْحَيى بن َعْبدِ اللَِّه: قَالَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ بن أَحَْمِد بن أَبِي ُشعَْيبٍ الْحَرَّانِيُّ  - ٨١٩

قَالَ َرُسولُ : َرْيَرةَ، قَالَإِبَْراهِيُم بن ُجرَْيجٍ الرَُّهاوِيُّ، َعْن َزْيدِ بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُه
، َوالُْعرُوُق إِلَيَْها َوارَِدةٌ، فَإِذَا َصحَِّت الَْمِعَدةُ َصَدَرِت الُْعرُوقُ الَْمِعَدةُ حَْوُض الُْبْدِن:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الُزْهرِيِّ إِال َزْيدُ بن أَبِي أُنَْيَسةَ، ". بِالصِّحَِّة، َوإِذَا فََسَدِت الْمَِعَدةُ َصَدَرِت الُْعرُوُق بِالسَّقَمِ
  إِبَْراهِيُم بن جَرِيجٍ الرَُّهاوِيُّ :َتفَرََّد بِِه

نا َزكَرِيَّا : قَالَ، نا بِْشُر بن السَّرِيِّ : قَالَ، نا َمْرَوانُ بن ُعبَْيٍد : قَالَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الْحَرَّانِيُّ  - ٨٢٠
كَاَنْت َتلْبَِيةُ َتلْبَِيةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : قَالَ، ْن أَبِي هَُرْيَرةَ بن إِْسحَاَق، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َع

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ إِال َزكَرِيَّا بن إِْسحَاَق، َوال َعْن َزكَرِيَّا إِال ". لَبَّْيَك إِلََه الَْحقِّ:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  َمرَْوانُ بن ُعَبْيٍد: ن السَّرِيِّ، تَفَرََّد بِِهبِْشُر ب
: نا ُمَباَرُك بن َسْعٍد الَْيَماِميُّ، قَالَ: نا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َبْحرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَيُّوَب الْقَِربِيُّ، قَالَ - ٨٢١

َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن َسلَْمانَ بن َيَسارٍ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َمْرَوانَ، َعْن َحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن ُبكَْيرِ بن 
َهذَا  لَْم َيْروِ". ال تُْنكَُح الْمَْرأَةُ َعلَى َعمَِّتَها، َوال َعلَى خَالَتَِها:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ

َعْبدُ : ، َوأَبِي ُهرَْيَرةَالَْحِديثَ َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال ُمبَاَرُك بن سَْعٍد الَْيَماِميُّ، وَلَْم ُيْدِخلْ َبْيَن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ
  الَْمِلِك بن َمْرَوانَ إِال َيحَْيى بن أَبِي كَثِريٍ

نا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، َعْن َرْوحٍ الْقَاِسمِ، َعْن : نا أَُميَّةُ بن بِسْطَامٍ، قَالَ: َب الْقَِربِيُّ، قَالََحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَيُّو - ٨٢٢
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُسهَْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  اِإلَمامُ َضاِمٌن، وَالُْمَؤذِّنُ ُمْؤَتَمٌن، اللَُّهمَّ اغِْفْر ِللُْمَؤذِّنَِني، َوأَْرِشدِ اَألِئمَّةَ:"َمَوَسلَّ
اِصمٍ نا أَُبو َماِلٍك النََّخِعيُّ، َعْن َع: قَالَ، نا آَدُم بن أَبِي إَِياسٍ : قَالَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ  - ٨٢٣

َيا َشاَهانْ : ، َيقُولُ ِلآلَخرِاَألْحَولِ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمَع َرُجال
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ إِال أَُبو ". اللَُّه َمِلُك الُْملُوِك:"َشاْه، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  آَدُم، َوال ُيْرَوى َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد: َماِلٍك، َتفَرََّد بِِه
نا ُعَمُر : قَالَ، نا َبِقيَّةُ : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ  :قَالَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيُّ  - ٨٢٤

. "َزيِّنُوا أَْعيَاَدكُْم بِالتَّكْبِريِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: نا أَُبو كَِثريٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ: قَالَ، بن َراِشٍد 
  ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ: ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِه

نا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ثَابِِت : قَالَ، بِيعِ نا غَسَّانُ بن الرَّ: قَالَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َعزِيزٍ الُْموصِِليُّ  - ٨٢٥
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه بن ثَْوَبانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْفَْضلِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َص

إِذَا َهمَّ َعْبِدي بَِسيِّئٍَة فَلَْم َيْعَملَْها، فَال َتكُْتُبوَها، َوإِنْ َعِملََها فَاكُْتُبوَها وَاِحَدةً، َوإِنْ : لَُيقُو، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ :"قَالَ
َعِملََها فَاكُْتُبوَها بَِعْشرِ  َوإِنْ َتَركََها ِمْن أَجِْلي فَاكُْتُبوَها َحَسَنةً، وَإِذَا َهمَّ بَِحَسَنٍة فَلَْم َيْعَملَْها، فَاكُْتُبوَها َحَسَنةً َواِحَدةً،



  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ إِال غَسَّانُ بن الرَّبِيعِ". أَْمثَاِلَها إِلَى َسْبِعِمائَةِ ِضْعٍف
نا : قَالَ، َحدَّثَنِي أَبِي : َبْيدَةَ، قَالَنا إِْبَراِهيُم بن ُمَحمَِّد بن ُع: قَالَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن اَألْشَعِث  - ٨٢٦

نا إِبَْراِهيمُ بن َعْبِد الَْحمِيِد بن ِذي ِحَمايَةَ، َعنِ أَبِي َعاِمرٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن أَبِي : قَالَ، الْجَرَّاُح بن َمِليحٍ 
إِذَا أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ أَْدَبَر الشَّْيطَانُ َولَُه ُضَراطٌ، فَإِذَا :"قَالَ، ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ

ْم ي َصالِتِه فَال َيْدرِي كََسكَتَ أَقَْبلَ َحتَّى َيْخِطَر َبْيَن الَْمْرِء َوقَلْبِِه، حَتَّى ُيذَكَِّرُه َما لَمْ َيكُْن َيذْكُُرُه، َحتَّى ُيَوَهَم ِف
َسلُِّم، فَإِنَُّهَما فَإِذَا لَِقيَ أََحُدكُْم ذَِلَك فَلَْم َيْدرِ كَمْ َصلَّى؟ زَاَد أَْم َنقََص؟ فَلَْيْسُجْد َسْجدََتيِ السَّْهوِ بَْعَدَما ُي. َصلَّى

  الُْمْرِغَمَتاِن

نا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َزْيدِ : قَالَ، ُد بن أَبِي زَُمْيلٍ نا َمْخلَ: قَالَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ الطََّياِلِسيُّ  - ٨٢٧
ال َيسْرُِق :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

 َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال َيْشَرُب الَْخْمَر ِحَني َيْشَربَُها َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال َيزْنِي الزَّانِي َوُهَو ُمْؤِمٌن، وَلَِكنَّ السَّارُِق ِحَني َيسْرُِق
  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن زَْيِد بن أَبِي أَُنْيَسةَ إِال ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو". أَبَْواَب التَّْوَبِة َمْعرُوَضةٌ

نا َعبَّادُ بن : نا َعْبدُ الرَّحِيمِ بن ُمَحمَّدِ بن زِيَاٍد السَّكُونِيُّ، قَالَ: قَالَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ الطََّياِلِسيُّ  - ٨٢٨
إِنَّا َنجُِد ِفي أَنْفُِسَنا َما : اُب َرسُولِ اللَِّهقَالَ أَْصحَاُب أَْصَح: الْعَوَّامِ، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
: قَالُوا"َوقَْد َوَجدُْتْم ذَاَك؟:"فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ال ُنِحبُّ أَنْ نََتكَلََّم بِِه، َوإِنَّ لََنا َما طَلََعْت َعلَْيِه الشَّْمُس 

  ِإلَمياِنذَاَك صَُراحُ ا:"قَالَ، َنَعْم 

نا َعبَّاُد بن : نا َعْبُد الرَّحِيمِ بن ُمحَمَِّد بن زَِياٍد السَّكُونِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ الطََّياِلِسيُّ، قَالَ - ٨٢٩
أَكَْملُ الُْمْؤِمنِنيَ :"للَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ ا: الْعَوَّامِ، َعْن ُحَصْينٍ، عْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

: لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعْن ُحَصْينٍ إِال َعبَّاُد بن الْعَوَّامِ، َتفَرَّدَ بِهَِما". إِميَاًنا أَْحسَُنُهْم ُخلُقًا، َوَخْيرُكُْم َخْيرُكُْم َألْهِلِه
  َحمَّدٍ السَّكُونِيَُّعْبُد الرَّحِيمِ بن ُم

نا ُحَمْيُد بن اَألسَْوِد، َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَُميَّةَ، َعْن : نا الَْحَسُن بن قََزَعةَ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن نَاجَِيةَ، قَالَ - ٨٣٠
الَْحجُّ الَْمْبرُوُر لَْيَس لَُه َجَزاٌء إِال :"قَالَ، لَْيِه َوَسلََّم ُسَميٍّ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَُميَّةَ إِال ُحمَْيُد بن اَألْسَوِد، ". الَْجنَّةَ، وَالُْعْمَرةُ إِلَى الُْعْمَرِة كَفَّاَرةٌ ِلَما َبْيَنُهَما
  َحَسُن بن قََزعَةَالْ: َتفَرََّد بِِه
، نا أَُبو فَْرَوةَ يَزِيدُ بن ُمَحمَِّد بن َيزِيَد بن ِسَناٍن الرَُّهاوِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن سَْعِد بن َيْحَيى الرَّقِّيُّ  - ٨٣١
اللَِّه بن َعِليٍّ، َعْن َعِديِّ بن ثَابٍِت، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن  نا َزْيدُ بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َوَعْبُد: قَالَ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه : قَالَ

، "َمْن خََرَج َمَع جََناَزةٍ َحتَّى ُتْدفََن كَانَ لَُه ِمَن اَألْجرِ ِقَرياطَاِن:"قَالَ، أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  "مِثْلُ أُُحٍد:"ِقَرياطُ؟، قَالَأَيُّ َشْيٍء الْ: فَِقيلَ

نا َيحَْيى بن َعْبدِ : قَالَ، نا ُمحَمَُّد بن ُعَمَر الَْهيَّاجِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن َزْيَدانَ بن يَزِيَد الَْبَجِليُّ  - ٨٣٢
قَالَ : مِ بن الْوَِليِد، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالََعنِ الْقَاِس، نا ُعَبْيَدةُ بن اَألْسَوِد : الرَّْحَمنِ اَألْرحَبِيُّ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا ". َمِلٌك كَذَّاٌب، َوَعاِئلٌ ُمسَْتكْبٌِر، َوغَنِيٌّ بَِخْيلٌ: ثَالثَةٌ ُيْبِغضُُهُم اللَُّه:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َيْحَيى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ: اِسمِ بن الْوَِليِد إِال ُعَبْيَدةُ بن اَألْسَوِد، تَفَرََّد بِِهالَْحِديثَ َعنِ الْقَ



نا إِْسحَاُق بن ُسلَْيَمانَ، : قَالَ، نا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ بن النُّْعَماِن الْقَزَّاُز  - ٨٣٣
، ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمِغَريِة بن ُمْسِلمٍ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللََّعنِ الْ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َمطَرٍ ". بِيِه َوأُمِِّهالَْمالِئكَةُ َتلَْعُن أََحدُكُْم إِذَا أََشارَ إِلَى أَِخيهِ بَِحدِيَدٍة، َوإِنْ كَانَ أََخاُه َأل:"قَالَ

  أَُبو ِهَشامٍ: إِال الُْمِغَريةُ بن ُمْسِلمٍ، َوال َعنِ الُْمِغَريِة إِال إِْسحَاُق، تَفَرََّد بِِه

: قَالَ، نا ُمحَمَُّد بن َعِليِّ بن أَِخي َروَّاٍد : الََحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َنْصرِ بن طَُوْيتٍ الرَّمِْليُّ الَْبزَّاُز، قَ - ٨٣٤
َحدَّثََنا : نا مَاِلُك بن أََنسٍ، َعْن َربِيَعةَ بن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن َعاِئَشةَ، َوقَالَ: قَالَ، نا َروَّاُد بن الْجَرَّاحِ 

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، ْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ نا َماِلٌك، َعْن ُسَميٍّ، َع: قَالَ، َروَّاٌد 
َعجَّلْ ِمْن َحاَجِتِه فَلَْيَت السَّفَُر ِقطَْعةٌ ِمَن الَْعذَابِ، َيْمَنُع أََحدَكُْم َنْوَمُه وطََعاَمُه وشََراَبُه َولَذََّتُه، فَإِذَا فََرغَ أََحدُكُْم:"َوَسلََّم

  وَالَْمْشهُوُر َعْن َماِلٍك، َعْن ُسَميٍّ. لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َماِلٍك، َعْن َربِيَعةَ إِال رَوَّاٌد". إِلَى أَْهِلِه
نا َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ،  :قَالَ، نا الَْحكَُم بن ُموَسى : قَالَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُموَسى بن أَبِي ُعثَْمانَ اَألْنَماِطيُّ  - ٨٣٥

كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيحَْتجِمُ :"قَالَ، َعنِ السَّرِيِّ بن َيحَْيى، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ السَّرِيِّ بن َيْحَيى إِال ". شْرِيَنِلَسْبَع َعْشَرةَ َيْمِضَني ِمَن الشَّْهرِ، وِتْسَع َعْشرَةَ، َوإِْحَدى َوِع

  وَلَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن إِال السَّرِيُّ بن َيْحَيى، الَْحكَمُ بن ُموَسى : َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ، َتفَرََّد بِِه

نا خَاِلدُ بن : نا الُْحَسْيُن بن الَْحَسنِ الشَّْيلََمانِيُّ، قَالَ: ٍد السَُّمرِيُّ، قَالََحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َسعِي - ٨٣٦
لَْو لَْم َيْبَق ِمْن أََجِلي إِال : لَإِْسَماعِيلَ الَْمْخُزوِميُّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َصاِلحٍ َموْلَى التَّْوأََمِة، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَا
ِشرَاُركُمْ :"َم، َيقُولَُيْوٌم َواِحٌد إِال لَِقيُت اللََّه َعزَّ َوَجلَّ بِزَْوَجٍة، َألنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  الُْحَسْيُن بن الَْحَسنِ هَُرْيرَةَ: لَ، َتفَرََّد بَِهالَْم َيْروِ َهِذِه اَألَحادِيثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال خَاِلدُ بن إِْسَماعِي". ُعزَّاُبكُْم
نا َعْبُد اللَِّه بن َبزِيغٍ، َعْن ُسلَْيمٍ َمْولَى : نا َيْحَيى بن غَْيالنَ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر الصَّفَاُر، قَالَ - ٨٣٧

ال ُتَزوَّجُ الْمَْرأَةُ َعلَى خَالَِتَها، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، الشَّْعبِيِّ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 
َعلَى ُتزَوَُّج الصُّْغَرى  َوال الْخَالَةُ َعلَى اْبَنةِ أُخِْتَها، َوال ُتَزوَُّج الَْمرْأَةُ َعلَى َعمَِّتَها، َوال الَْعمَّةُ َعلَى بنِت أَِخيَها، 

: لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسلَْيمٍ ُموِلي الشَّعْبِيِّ إِال َعْبُد اللَِّه بن َبزِيغٍ، َتفَرَّدَ بِِه". الْكُْبَرى، َوال الْكُبَْرى َعلَى الصُّْغَرى
  َيحَْيى بن غَْيالنَ

ال

نا ُمَحمَُّد بن : نا الَْعالُء بن َمْسلََمةَ بن ُعثَْمانَ، قَالَ: ، قَالََحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن أَُسْيدٍ اَألْصبََهانِيُّ - ٨٣٨
قَالَ النَّبِيُّ : قَالَ، نا األَْوَزاِعيُّ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ : ُمْصَعبٍ الْقُْرقُسَانِيُّ، قَالَ

 َمْن فَرََّج َعْن ُمْؤِمنٍ كُْرَبةً، َجَعلَ اللَُّه َتَعالَى لَُه َيْوَم الِْقَياَمِة شُْعَبَتْينِ ِمْن ُنورٍ َعلَى الصَِّراِط:"َمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
إِال ُمحَمَُّد بن ُمْصَعبٍ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ". َيسَْتِضيُء بَِضوِْئهَِما، َعالَمٌ ال ُيْحصِيهِْم إِال َربُّ الِْعزَِّة

  الَْعالُء بن َمْسلََمةَ: َتفَرََّد بِِه
نا : قَالَ، نا ُمَحمَّدُ بن الصَّلِْت : قَالَ، نا الُْحَسْيُن بن َعِليِّ بن اَألْسَوِد : قَالَ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الصَّبَّاحِ  - ٨٣٩

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن َبكْرِ بن وَاِئلٍ،
نِ الُزْهرِيِّ إِال َبكُْر لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َع". إِذَا َحَملُْتْم فَأَخِّرُوا، فَإِنَّ الرِّْجلَ ُموثَقَةٌ، َوإِنَّ الَْيَد ُمَعلَّقَةٌ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  بن َواِئلٍ



عِيلَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ نا َصاِلُح بن زَِيادٍ السُّوَسيُّ، قَالَ نا مَْنُصورُ بن إِْسَما - ٨٤٠
بِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ الْحَرَّانِيُّ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َوطَلَْحةَ بن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ إِال َمْنُصوُر بن إِْسَماِعيلَ". ُزْر ِغبا، َتْزَدْد ُحبا:"قَالَ

الَ نا ُجمُْهوُر بن َمْنصُورٍ، قَالَ نا َوْهُب بن َحِكيمٍ اَألْزِديُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَ - ٨٤١
َيْحُرُم َعلَى النَّارِ كُلُّ َهيِّنٍ لَيِّنٍ، َسْهلٍ :"ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  ُجْمهُوُر بن َمْنصُورٍ: َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن إِال َوْهُب بن َحكِيمٍ، َتفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ ". قَرِيبٍ
َعْن ِه بن إِْدرِيَس، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ نا الْقَْعقَاُع بن َزكَرِيَّا الطَّلِْحيُّ، قَالَ نا َعْبُد اللَّ - ٨٤٢

َتذَاكَْرَنا َيْوَم أُُحٍد، وَالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِئمٌ : طَلَْحةَ بن َيْحَيى، َعْن ِعيَسى بن طَلَْحةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
ُركُْم َعْن َيْومِ أُُحٍد؟ لَقَْد َرأَْيُتنِي َوَما مَِعَي إِال جِْبرِيلُ أَال أُْخبِ:"ُيَصلِّي، فَلَمَّا فََرغَ وَاْنَصَرَف ِمْن َصالِتِه الَْتفََت إِلَيَْنا، فَقَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِعيَسى بن طَلَْحةَ إِال طَلَْحةُ بن َيْحَيى، َوال َعْن طَلَْحةَ بن "َعْن َيِمينِي، َوطَلَْحةُ َعْن َيسَارِي
  الْقَعْقَاعُ بن َزكَرِيَّا: بِِه َيحَْيى إِال اْبُن إِْدرِيَس، َتفَرََّد

ثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى : ثََنا َيزِيُد بن َعْمرِو بن الَْبَراِء الَْغَنوِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُنسَ الُْعْصفُرِيُّ، قَالَ - ٨٤٣
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : ٍك، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَثََنا إِبَْراهِيُم بن ُخثَْيمِ بن ِعَراِك بن مَاِل: الشَّْيبَانِيُّ، قَالَ

َدانِِه، َمْن َوِلَي ِمْن أَْمرِ النَّاسِ وِالَيةً، َوكَاَنْت نِيَُّتُه َعلَى الَْحقِّ، ُوكِّلَ بِِه َملَكَاِن ُيَوفِّقَانِِه َويُْرِش:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ". ْن َوِلَي ِمْن أَْمرِ النَّاسِ َشْيئًا، َوكَاَنْت نِيَُّتُه غَْيَر الَْحقِّ، َوكَّلَُه اللَُّه إِلَى َنفِْسِهَوَم

  يَزِيُد بن َعْمرِو بن الَْبَراِء: إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه
ْتَبانِيِّ، َحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، ثََنا يَزِيُد بن َمْوَهبٍ، ثََنا ُمفَضَّلُ بن فَضَالَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعيَّاشٍ الِْقَحدَّثََنا ُم - ٨٤٤

أَدَْنى أَْهلِ النَّارِ َعذَاًبا الَِّذي لَهُ :"لََعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَا
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعيَّاشٍ إِال ُمفَضَّلُ بن فََضالَةَ"َنْعالِن ِمْن نَارٍ، َيْغِلي ِمْنُهَما دَِماغُُه

ْحَيى، ثََنا اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ، ثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن َي - ٨٤٥
: إِذَا َدَخلَ أَْهلُ الَْجنَِّة الَْجنَّةَ، َوأَْهلُ النَّارِ النَّاَر، ُيَناِدي مَُناٍد:"الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعنِ اللَّْيِث إِال َعْبدُ ". َجنَِّة، ُخلُوٌد ال َمْوَت ِفيِه، َوَيا أَْهلَ النَّارِ ُخلُوٌد ال مَْوَت ِفيِهَيا أَْهلَ الْ
  الْعَزِيزِ بن َيحَْيى

ُم بن َماِلٍك الْمَُزنِيُّ، ثََنا سَِعيٌد الُْجرَْيرِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِعيَسى بن َشْيبَةَ، ثََنا ُمَجاِهدُ بن ُموَسى، نا الْقَاِس - ٨٤٦
َما ُصْمَنا َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتْسًعا َوِعشْرِيَن أَكْثََر ِممَّا ُصْمَنا :"َعْن أَبِي َنْضَرةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

ُمَجاِهُد بن ُموَسى، َوال ُيْرَوى َعْن أَبِي : يثَ َعنِ الُْجرَْيرِيِّ إِال الْقَاِسُم بن َماِلٍك، َتفَرَّدَ بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِد". ثَالِثَني
  ُهَرْيَرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد

اُد بن َعبَّاٍد أَُبو ُعْتَبةَ الَْخوَّاُص، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن َخلٍَف، َنا رَوَّاُد بن الَْجرَّاحِ، ثََنا َعبَّ - ٨٤٧
َمْن :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َيحَْيى بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ إِال َعبَّاُد بن َعبَّاٍد، ". سَاَناِن ِمْن َنارٍ َيْوَم الْقَِياَمِةكَانَ ذَا َوْجَهْينِ ِفي الدُّْنَيا كَانَ لَهُ ِل
  َروَّادُ بن الْجَرَّاحِ: َتفَرََّد بِِه



انَ ُمَحمَّدُ بن ُمطَرٍِّف، َعْن ُمَحمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن َخلٍَف، ثََنا رَوَّاٌد، َنا أَُبو غَسَّ - ٨٤٨
كََرُم الَْمْرِء َتقْوَاُه، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْجالنَ، َعْن َخاِلِد بن اللَّْجالجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  وِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ َعْجالنَ إِال أَُبو غَسَّانَلَْم يَْر". َوُمُروَءُتُه َعقْلُُه، َوَحَسُبُه ُخلُقُُه
ْبدِ اللَِّه، ثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ، ثََنا َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ، ثََنا َصَدقَةُ بن َع - ٨٤٩

أَتَانِي َملٌَك لَْم يَْنزِلْ إِلَى :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ي هَُرْيَرةَ، قَالَُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِ
َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ لَْم ". ِقلَُّهااَألْرضِ قَْبلََها قَطُّ بِرَِسالٍَة ِمْن رَبِّي، فََوَضَع رِْجلَُه فَْوقَ السََّماِء الدُّْنيَا، َورِْجلَُه ِفي اَألْرضِ، ُت

  َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ: َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ إِال َصَدقَةُ، َتفَرَّدَ بِِه
َعْن ُسهَْيلِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ، ثََنا رِْشِديُن بن َسْعٍد، ثََنا ُموَسى بن جَُبْيرٍ،  - ٨٥٠
إِلَْيَك اْنتََهِت األََمانِيُّ، َيا :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ قَالَبن أَبِ

ُمَحمَّدُ : ى إِال رِْشِديُن، َتفَرَّدَ بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسَهْيلٍ إِال ُموَسى بن ُجبَْيرٍ، َوال َعْن ُموَس". َصاِحَب الَْعاِفَيِة
  بن أَبِي السَّرِيِّ

ُمَحمَِّد بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِسَنانَ، َنا عَْبُد الْوَهَّابِ، ثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي َبكْرٍ الُْهذَِليِّ، َعْن - ٨٥١
أََو كُلُّكُمْ َيجِدُ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، أَُيَصلِّي أََحُدَنا ِفي الثَّْوبِ الْوَاِحِد؟ قَالَ:"قَالَِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنَّ َرُجال، 

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َبكْرٍ الُْهذَِليِّ إِال إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ". ثَْوَبْينِ؟
َمشِْقيُّ، َنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبٍ، ثََنا إِْسَحاقُ بن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُزْرَعةَ الدِّ - ٨٥٢

لََّم، َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسأَبِي فَْرَوةَ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ إِال ". لَْوال أَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي لََجَعلُْت َوقَْت الِْعَشاِء إِلَى نِْصِف اللَّْيلِ:"قَالَ

  إِْسحَاُق بن َعْبِد اللَِّه
مَّارٍ، َنا سَِعيُد بن َيحَْيى اللَّْخِميُّ، ثََنا يُوُنسُ بن َيزِيَد، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُزْرَعةَ، َنا ِهَشاُم بن َع - ٨٥٣

َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : الزُّْهرِيِّ، َعْن، قَبِيَصةَ بن ذُؤَْيبٍ الْخَُزاِعيِّ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ إِال . ، َوَسالُح ِعْنَد خَْيَبَر"الُْمْسِلِمَني أَنْ َيكُونَ َسالَح يُوِشُك أَقَْصى َمسَاِلحِ:"َيقُولُ

  ِهَشاُم بن َعمَّارٍ: ُيوُنُس، َوال َعْن ُيوُنَس إِال َسِعيدُ بن َيحَْيى، تَفَرََّد بِِه

ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، ثََنا أَُبو َشْيَبةَ إِبَْراِهيمُ بن ُعثَْمانَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُزْرَعةَ، ثََنا  - ٨٥٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُعثَْمانَ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْوَهبٍ، َعْن ُموَسى بن طَلَْحةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

، َضمَّ َعلَْيهِنَّ سُْبَحانَ اللَِّه، َوالَْحْمُد ِللَِّه، َوال إِلَهَ إِال اللَُّه، َواللَُّه أَكَْبُر، َوال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه: َمْن قَالَ":َوَسلََّم
ْيٍء إِال َصلَّى َعلَْيهِنَّ َوَعلَى قَاِئِلهِنَّ، َوالتَّْسبِيحُ َملٌَك َجَناَحُه فَال يَْرجَِعنَّ بَِشْيٍء َحتَّى َيْبلُغَ بِهِنَّ الْعَْرَش، َوال َيُمرُّ َعلَى َش

  َتْنزِيهُ اللَِّه ِمْن كُلِّ ُسوٍء
اللَِّه بن ُشْبُرَمةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُزْرَعةَ، َنا ِهَشاُم بن َخاِلٍد، َنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، ثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن َعْبِد  - ٨٥٥

ال ُيْعِدي :"َوَسلََّم، قَالََعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
َباِء، فََيقَُع ِفيَها الَْبِعُري، وبَِشفَِتِه، أَوْ بَِعْجبِ َيا َرسُولَ اللَِّه، اِإلبِلُ َتكُونُ ِفي الرِّمَالِ ِمثْلَ الظِّ: ، فَقَالَ أَْعرَابِيٌّ"َشْيٌء َشيْئًا

". َعاَهةٌ، َوقََدٌر:"َعلَْيِه َوَسلََّمذََنبِِه مِثْلُ النُّقَْبِة ِمَن الَْجَربِ، فََما َيْبقَى ِفيَها َبِعريٌ إِال َجرَِب؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
  َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن َعْبِد اللَِّه بن ُشْبُرَمةَ إِال الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ



ْبِد الَْعزِيزِ، أَنَّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُزْرَعةَ، ثََنا ِهَشاُم بن خَاِلٍد اَألْزَرُق، ثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، ثََنا َسعِيُد بن َع - ٨٥٦
َيا : زُّْهرِيُّالَْمِلِك قََضى َعنِ الزُّهْرِيِّ َسْبَعةَ آالِف ِدينَارٍ، ثُمَّ قَالَ ِهَشاٌم ِللزُّْهرِّي ال تَُعْد ِلِمثِْلَها، فَقَالَ ال ِهَشاَم بن َعْبِد

ال يُلَْدغُ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَِمَري الُْمْؤِمنَِني، َحدَّثَنِي َسعِيُد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
َيا أَِمريَ الُْمْؤِمنَِني، إِنَّ : ثُمَّ َعاَد الزُّهْرِيُّ، فاسَْتَدانَ، فَقَالَ لَُه ِهَشاٌم ِفي ذَِلَك، فَقَالَ". الُْمْؤِمُن ِمْن ُجْحرٍ وَاِحٍد مَرََّتْينِ

ِهَشاُم بن : َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسِعيدِ بن َعْبِد الَْعزِيزِ إِال الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َتفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ . السَِّخيَّ ال َيْنفَُعهُ التَّجَارُِب
  َخاِلٍد
ن أَبِي َيحَْيى ب َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُزْرَعةَ، ثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثََنا الْهِقْلُ بن زَِياٍد، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن - ٨٥٧

ِلَيأْكُلْ أََحدُكُْم بَِيِمينِِه، َولَْيْشَربْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامٍ إِال الْهِقْلُ، ". عِْطي بِِشمَاِلِهبَِيِمينِِه، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ َيأْكُلُ بِِشمَاِلِه، َويَأُْخذُ بِِشمَاِلِه، َوُي

  ِهَشاٌم: َتفَرََّد بِِه

ْسلَمَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي ُزْرَعةَ، ثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َنا ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى الزُّهْرِيُّ، َنا ُمظَاِهُر بن أَ - ٨٥٨
كَانَ يَقَْرأُ آيَاٍت َعْشَر ِمْن "، أَْخَبرَنِي َسعِيٌد الَْمقُْبرِيُّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالَْمْخُزوِميُّ

إِال ُمظَاِهُر بن أَسْلََم، َوال َعْن ُمظَاِهرٍ  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ". آِخرِ ُسوَرِة آلَ ِعْمَرانَ ِفي كُلِّ لَْيلٍَة
  ِهَشاُم بن َعمَّارٍ: إِال ُسلَْيَمانُ بن ُموَسى، تَفَرََّد بِِه

َريَْرةَ، ي ُهَحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى بن ُسمَْيعٍ، َنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِ: َوبِِه - ٨٥٩
: َبيَْنا َرُجلٌ َيُسوقُ َبقََرةً أَرَاَد أَنْ َيرْكََبَها، فَأَقَْبلَْت َعلَْيِه، فَقَالَْت:"أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَْبلَ َعلَى النَّاسِ، فَقَالَ

ُسْبحَانَ اللَِّه، بَقََرةٌ َتكَلََّمْت، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : لَ َمْن َحْولَُه، فَقَا"إِنَّا لَْم ُنْخلَْق ِلَهذَا، إِنََّما ُخِلقَْنا لِلِْحرَاثَِة
  وَلَْيَس ُهَما ثَمَّ"فَإِنِّي آَمْنُت بِِه أََنا، وَأَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر:"َعلَْيِه َوَسلََّم

كَْيفَ : ْرَعاَها إِذْ أَقَْبلَ ِذئٌْب فَأََخذَ َشاةً، فَطَلَْبُتُه، فَأََخذُْتَها ِمْنُه، فَقَالََبْيَنا أََنا ِفي غََنمٍ ِلي أَ: قَالَ َرُجلٌ: ثُمَّ قَالَ - ٨٦٠
سُْبَحانَ اللَِّه َتكَلََّم ِذئٌْب، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : لََك بَِيْومِ السَُّبعِ ِحَني ال َيكُونُ لََها رَاعٍ غَْيرِي، فَقَالُوا

، َولَْيَس ُهَما ثَمَّ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال ُمحَمَُّد "فَإِنِّي آَمْنتُ بِِه أَنَا، َوأَُبو َبكْرٍ، َوُعَمُر:"َوَسلََّم
  بن ِعيَسى بن ُسَميْعٍ

َسى بن ُسَمْيعٍ، ثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ، َنا أَبِي، َنا ُمحَمَُّد بن ِعي - ٨٦١
ال يَأِْتينِي أََحُدكُمْ َيْوَم الِْقَياَمةِ بَِبِعريٍ َيْحِملُُه َعلَى :"اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

ال َيأْتِينِي أََحدُكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة بَِشاٍة َيْحِملَُها . ال أَْمِلُك لََك َشْيئًا، قَْد ُبلِّْغَت: َيا ُمحَمَُّد، فَأَقُولُ: لَُه ُرغَاٌء، فََيقُولَُرقََبِتِه 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ". ُبلِّْغَت ال أَْمِلُك لََك َشيْئًا، قَْد: َيا ُمَحمَُّد، فَأَقُولُ: َعلَى َرقََبِتِه لََها ُيعَاٌر، فََيقُولُ

  ُعَمَر إِال ُمَحمَُّد بن ِعيَسى بن ُسَميْعٍ

ي جٍ، َعْن أَبَِحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ، َنا ُعثَْمانُ بن إِْسَماِعيلَ الدَِّمْشِقيُّ، ثََنا الْوَِليُد بن ُمسِْلمٍ، َنا اْبُن جَُرْي - ٨٦٢
ِصَياُم َيْومٍ أَْو إِطَْعاُم :"َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفي َبْيَضةِ َنَعامٍ"الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ،

  الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ: ْيجٍ، َتفَرََّد بِِهالُْمْحرَِم، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي الزَِّناِد إِال اْبُن ُجَر: َيْعنِي"ِمْسِكنيٍ
ْوَزاِعيُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ، َنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد الَْخاللُ، َنا عَْبُد اللَِّه بن كَِثريٍ الطَّوِيلُ، َنا اَأل - ٨٦٣



َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي : بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ قُلُْت ُيوُنَس بن يَزِيَد، َحدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ
: أَنْ أَخَْتِصَي؟ قَالَ َرُجلٌ شَابٌّ، وَإِنِّي أََخاُف الَْعَنَت َعلَى نَفِْسي، َولَْسُت أَجُِد طَْوال أََتزَوَُّج بِِه النَِّساَء، أَفََتأْذَنُ ِلي

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي َرُجلٌ شَابٌّ، ال أَجُِد طَْوال أََتَزوَّجُ بِِه النَِّساَء، أَفََتأْذَنُ ِلي أَنْ أَْخَتِصَي؟ : ثُمَّ قُلُْت فََسكََت َعنِّي،
َجفَّ الْقَلَُم بَِما أَْنَت القٍ، فَاخَْتصِ َيا أََبا هَُرْيَرةَ، :"َوقُلُْت الثَّاِلثَةَ ِمثْلَ ذَِلَك، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

الَْعبَّاُس بن الَْوِليدِ : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْوَزاعيِّ، َعْن ُيوُنَس إِال َعْبُد اللَِّه بن كَِثريٍ، َتفَرََّد بِِه". َعلَى ذَِلَك أَْو ذَْر
  الَْخاللُ

َحلَبِيُّ ُدرَّانُ، َنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ أَُبو َسلََمةَ التَّبُوذَِكيُّ، َنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الْ - ٨٦٤
لَمْ ". حُِنهِيَ أَنْ َنْشَرَب ِمْن كَْسرِ الْقََد:"َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َجْعفَرِ بن ُبْرقَانَ، َعْن َيزِيَد بن اَألَصمِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  مُوَسى بن إِْسَماعِيلَ: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َجْعفَرِ بن ُبْرقَانَ إِال َمْعَمٌر، َوال َعْن َمْعَمرٍ إِال اْبُن الُْمبَاَرِك، َتفَرََّد بِِه
لََمةَ، َنا يُوُنسُ بن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ، َنا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، َنا َحمَّاُد بن َس - ٨٦٥

َهلْ ِمْن َمزِيٍد؟ َحتَّى : أَمَّا النَّاُر فَُيلْقَى ِفيَها، فََتقُولُ:"بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
". قٍَط قٍَط، َوأَمَّا الَْجنَّةُ فَيُْنِشئُ اللَُّه لََها َخلْقًا كََما َيَشاُء: فََيَضُع قََدَمُه َعلَْيَها فَُتْزَوى، َوَتقُولُ َيأْتَِيَها َربَُّها تََباَرَك َوَتَعالَى،

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُيوُنسَ بن ُعَبْيٍد إِال َحمَّاُد بن َسلَمَةَ
بِيُّ، َنا َعْبُد اللَِّه بن َمْسلََمةَ الْقَْعنَبِيُّ، َنا َخاِلُد بن أَبِي الصَّلِْت، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاٍذ الَْحلَ - ٨٦٦

َما ِمْن َشْيٍء َيْسَمُعُه الُْمؤَذُِّنونَ أَطَْولُ النَّاسِ أَْعَناقًا َيْوَم الِْقَياَمِة، َو:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، قَالَ
  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن خَاِلِد بن أَبِي الصَّلِْت إِال الْقَْعنَبِيُّ". إِال شَهَِد لَُه َيْوَم الِْقَيامَِة

بن َسالمٍ الْخَُزاِعيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يَاِسرٍ الَْحذَّاُء، ثََنا ُدحَْيٌم، َنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َعْن ُمَحمَِّد  - ٨٦٧
: ، قُلُْت"أَْرَبَعةٌ ُيصْبُِحونَ ِفي غَِضبِ اللَِّه وُيْمُسونَ ِفي َسِخطَ اللَِّه:"أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َني ِمَن الرَِّجالِ بِالنَِّساِء، وَالُْمَتشَبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء بِالرِّجَالِ، وَالَِّذي َيأِْتي الْمَُتَشبِّهِ:"َوَمْن ُهْم َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ
  لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َسالمٍ الْخَُزاِعيِّ إِال اْبُن أَبِي فُدَْيٍك". الْبَهِيَمةَ، َوالَِّذي َيأِْتي الرِّجَالَ

إِذَا :"، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم....ا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنَِحدَّثََن - ٨٦٨
  ِقيَّةُلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزَُّبْيِديِّ إِال َب". كَانَ النِّْصُف ِمْن َشْعَبانَ فَال ِصَياَم، إِال َرَمَضانَ

ْن أَبِي الزِّنَاِد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثََنا أَبِي، ثََنا مَُبشُِّر بن إِْسَماِعيلَ، َعْن ُشَعْيبِ بن أَبِي َحْمَزةَ، َع - ٨٦٩
ِمْن أَشَْراِط السَّاَعِة انتفاُخ اَألِهلَِّة َحتَّى :"َسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  مَُبشُِّر بن إِْسَماِعيلَ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي الزِّنَاِد إِال شَُعْيٌب، تَفَرََّد بِِه". ُهَو ِللَْيلََتْينِ: ُيَرى الْهِاللُ ِللَْيلَتِِه، فَُيقَالُ

بن ُد بن ُمْسِلمِ بن الَْيَمانِ الَْجَبِليُّ، بَِجَبلَةَ، َنا يَْزدَاُد بن َجِميلٍ، ثََنا ُرقَْغْيُن بن ِعيَسى، ثََنا أَْرطَاةُ َحدَّثََنا ُمَحمَّ - ٨٧٠
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَعا َرسُولُ اللَّهِ َص:"الْمُْنِذرِ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن َسِعيدِ بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َداُوَد، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ إِال أَْرطَاةُ، ". السَّحُورِ، وَالثَّرِيِد، َوالْكَْيلِ: بِالَْبَركَِة ِفي ثَالثٍَة
  َيْزدَاُد: َوال َعْن أَْرطَاةَ إِال ُرقَْغْيُن، تَفَرََّد بِِه

وَسى الْغُْنجَاُر، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم الرَّازِيُّ، ثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّدٍ الُْمؤَدُِّب، ثََنا أَبِي، َعْن ِعيَسى بن ُم - ٨٧١
، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ النَّبِيُّ َعْن أَبِي َحْمَزةَ السُّكَّرِيِّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَيُّوَب السَّْخِتيَانِيِّ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن



  الْغُْنجَاُر: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْعَمشِ إِال أَُبو َحْمَزةَ، تَفَرََّد بِِه". ال ُتَسمُّوا الِْعَنبَ الْكَْرَم:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أَبِي َعْوٍن النََّساِئيُّ، ثََنا َعِليُّ بن ُحْجرٍ الَْمْرَوزِيُّ، ثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الُْحَصْينِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن  - ٨٧٢

بِ اْمرِئٍ بَِحْس:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد الْكَرِميِ أَبِي أَُميَّةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الْكَرِميِ إِال َعْبدُ ". ِمَن الشَّرِّ أَنْ ُيشَاَر إِلَْيِه بِاَألَصابِعِ ِفي ِدينٍ أَْو دُْنَيا، إِال َمْن َعَصَم اللَُّه

  َعِليُّ بن ُحجْرٍ: الْعَزِيزِ بن الُْحَصْينِ، تَفَرََّد بِِه

سٍ َحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َعْوٍن، ثََنا َعِليُّ بن ُحْجرٍ، َنا َعْبُد الَْحمِيِد الْهِالِليُّ، َعْن َسِعيِد بن إِيَاَحدَّثََنا ُم - ٨٧٣
ِمْعُت ُدَعاَءكَ اللَّْيلَةَ، َيا َرسُولَ اللَِّه، َس: الْجَُرْيرِيِّ، َعْن أَبِي السَِّليلِ ضَُرْيبِ بن ُنقَْيرٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنَّ َرُجال، قَالَ

َهلْ : ، فَقَالَ"اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي ذَْنبِي، وََوسِّْع ِلي ِفي دَارِي، َوبَارِْك ِلي ِفيَما َرَزقَْتنِي:"َوالَِّذي َوَصلَ إِلَيَّ ِمْنُه أَنََّك َتقُولُ
َعِليُّ بن ُحجْرٍ، َوال : الْجَُرْيرِيِّ إِال َعْبدُ الَْحِميدِ الْهِالِليُّ، َتفَرََّد بِِه َتَراُهنَّ تََركَْن َشْيئًا؟ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َسِعيِد

  ُيْرَوى َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد
قِّيُّ، ثََنا َسعِيُد بن َمْسلََمةَ اُألَموِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن َحبِيبٍ الطَّرَاِئِفيُّ الرَّقِّيُّ، ثََنا َعِليُّ بن َمْيُموٍن الرَّ - ٨٧٤

أُمَِّتي أَمَّةٌ مَْرُحوَمةٌ، :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َسْعِد بن طَارِقٍ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َسْعِد بن طَارِقٍ إِال َسعِيُد بن َمْسلََمةَ". ُهْم أَْنفُسَُهْم بِأَْيِديهِْمقَْد ُرِفَع َعْنُهُم الَْعذَاُب، إِال َعذَاَب

ْن ُمِغيٍث، َع َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ، ثََنا َعِليُّ بن َمْيُموٍن، ثََنا َسعِيُد بن َمْسلََمةَ، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن - ٨٧٥
سََيكُونُ بَْعِدي أَِئمَّةٌ ُيْعطُونَ الِْحكَْمةَ َعلَى َمنَابِرِهْم، فَإِذَا نََزلُوا :"أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
: َحِديثَ َعْن ُمِغيٍث َوُهَو اْبُن ُسَميٍّ إِال لَْيثٌ، َتفَرَّدَ بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الْ". ُنزَِعْت ِمْنُهْم قُلُوبُُهْم وأَْجسَاُدُهْم َشرٌّ ِمَن الْجَِيِف

  َسِعيُد بن َمْسلَمَةَ
، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن َحبِيبٍ الطَّرَاِئِفيُّ، ثََنا ُمحَمَُّد بن َسالمٍ الَْمنْبِجِيُّ، ثََنا ِعيَسى بن يُوُنَس - ٨٧٦

ْيِه َوَسلََّم، رِ، َعْن ِهَشامِ الْقُْردُوِسيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَاللَِّه بن اَألْزَو
انَ إِال َعْبُد اللَِّه بن اَألْزَورِ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامِ بن َحسَّ". االْخِتصَاُر ِفي الصَّالِة اْستَِراَحةُ أَْهلِ النَّارِ:"قَالَ

  عِيَسى بن يُوُنَس: َتفَرََّد بِِه
َعْن إِْدرِيسَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن َحبِيبٍ، ثََنا أَُبو يُوُسَف الصَّْيَدالنِيُّ، ثََنا َيْحَيى بن السَّكَنِ، ثََنا ُشْعَبةُ، - ٨٧٧

ال ُوُضوَء إِال ِمْن :"صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ الْكُوِفيِّ، َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي
  حَْيى بن السَّكَنِلَْم ُيْدِخلْ أََحٌد ِممَّْن َرَوى َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُشْعَبةَ َبْيَن ُشْعَبةَ، َوسَُهْيلٍ إِْدرِيسَ إِال َي". َصْوتٍ أَْو رِيحٍ

َمةَ، َعْن ُسَهْيلِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُسَهْيلِ بن َحمَّاِد بن الْمَُهاجِرِ الرَّقِّيُّ، َنا ُمؤَمَّلُ بن إِْسَماعِيلَ، َنا َحمَّاُد بن َسلَ - ٨٧٨
َمْن أَكْثََر ذِكَْر اللَّهِ :"ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُس: بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَِخيِه، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َحمَّاِد بن َسلََمةَ إِال ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماِعيلَ". فَقَْد َبرَِئ ِمَن النِّفَاقِ
لَْحَسُن بن َيحَْيى اَألْزِديُّ، ثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد الَْمجِيِد أَُبو َعِليٍّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ، ثََنا ا - ٨٧٩

ْن أَبِيِه، َعْن أَبِي الَْحنَِفيُّ، ثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزِّنَاِد، َعْن َعْمرِو بن أَبِي َعْمرٍو، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َع
إِنَّ نَاًسا ِمْن أُمَِّتي َيأُْتونَ ِمْن َبْعِدي، َيَودُّ أََحُدُهْم أَنْ َيشَْترِيَ :"َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُهَرْيرَةَ، َعْن 

  َناِدلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْمرِو بن أَبِي َعْمرٍو إِال اْبُن أَبِي الزِّ". ُرْؤيَِتي بِأَْهِلِه َوَمالِِه



نِ الَْولِيِد بن َعْمرِو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ، ثََنا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيِد اللَِّه بن يَزِيَد الَْحرَّانِيُّ، ثََنا أَبِي، َع - ٨٨٠
ْن ُسَميٍّ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، بن َساجٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسِعيِد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر، َع

الُْعْمَرةُ إِلَى الُْعْمَرِة كَفَّاَرةٌ ِلَما َبْيَنُهَما، َوالَْحجُّ الْمَْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاٌء إِال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
ُمحَمَُّد بن : ا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َسعِيِد بن أَبِي هِْنٍد إِال الْوَِليُد بن َعْمرِو بن سَاجٍ، َتفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ َهذَ". الَْجنَّةُ

  َعْبِد اللَِّه الَْحرَّانِيُّ، َعْن أَبِيِه
بن قُْهَزاذَ، ثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ بن َعطَاٍء الْخِفَاُف، ثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ، َنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه - ٨٨١

أَْوصَانِي َخِليِلي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :"َسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َخالسِ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
، ثُمَّ إِنَّ "َنْومٍ َعلَى وِْترٍ، َوِصَيامِ ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشهْرٍ، َوَركَْعَتْينِ بَْعَد الُْجُمَعِة: َوال َحضَرٍ بِثَالٍث، ال أََدُعُهنَّ ِفي َسفَرٍ

، َعْن ِخالسٍ إِال َسعِيُد بن لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ. أََبا هَُرْيَرةَ جََعلَ بَْعَد َركَْعَتْينِ بَْعَد الُْجُمَعِة َركَْعَتيِ الضَُّحى
  أَبِي َعُروَبةَ، َوال َعْن َسِعيدٍ إِال َعْبدُ الَْوهَّابِ، تَفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن قُْهَزاذَ

بن طَْهَمانَ، َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الَْمرَْوزِيُّ، ثََنا أَْحَمُد بن حَفْصٍ، ثََنا أَبِي، َنا إِْبَراهِيُم - ٨٨٢
لَمْ ". َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن نِكَاحِ ُمْتَعِة النَِّساِء: َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ الرَّبِيعِ بن َسْبرَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

   إِبَْراِهيمُ بن طَْهَمانََيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى إِال
رَّْحَمنِ بن زَْيِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمْيرٍ، ثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، ثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، ثََنا َعْبدُ ال - ٨٨٣

إِنَّ اللََّه َخيََّرنِي :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَبن أَْسلََم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَ
لَْوال الَِّذي َسبَقَنِي إِلَْيهِ َبْيَن أَنْ َيْغِفَر ِلنِْصِف أُمَِّتي أَوْ َشفَاَعِتي، فَاْختَْرُت َشفَاعَِتي، َوَرَجْوُت أَنْ َتكُونَ أََعمَّ ُألمَِّتي، َو

أَمَّا : َيا إِْسحَاُق، َسلْ ُتْعطَْه، قَالَ: الصَّاِلحُ لََعجَّلُْت َدعَْوِتي، إِنَّ اللََّه لَمَّا فَرََّج َعْن إِْسحَاَق كَْرَب الذَّْبحِ، قِيلَ لَُهالْعَْبُد 
لَمْ ". ئًا َوأَْحَسَن فَاغِْفْر لَُه، َوأَْدِخلُْه الَْجنَّةََمْن َماَت ال ُيْشرُِك بَِك شَْي! َواللَِّه َألتََعجَّلَنَّها قَْبلَ َنَزعَاِت الشَّْيطَانَ، اللَُّهمَّ 

  الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن زَْيِد بن أَسْلََم إِال اْبُنُه َعْبدُ الرَّْحَمنِ، َتفَرَّدَ بِِه

ُد اللَِّه بن َيزِيَد الَْبكْرِيُّ، ثََنا َيْعقُوُب بن ُمَحمٍَّد، َعْن بِاللِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َنْصرٍ، ثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثََنا َعْب - ٨٨٤
أُِتَي بَِصْحفَةٍ َتفُوُر، فَأَسَْرَع َيَدُه ِفيَها، ثُمَّ َرفَعَ "بن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

: ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن بِاللٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، تَفَرََّد بِِه". إِنَّ اللََّه لَْم ُيطِْعْمَنا َناًرا:"الََيَدُه، فَقَ
  ِهَشاُم بن َعمَّارٍ

إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َحمَّاٍد، َنا أَْحَمُد بن حَفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َنا  - ٨٨٥
ال َتنَاَجشُوا، َوال تََباغَُضوا، َوال َتحَاَسدُوا، َوال :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْعَمشِ إِال إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ". مُ اللَُّهَتَداَبرُوا، َوكُونُوا إِْخوَاًنا كََما أَْمَركُ
بِي َحدَّثََنا َعْبُد الَْمجِيِد بن َعْبِد الْعَزِيزِ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَ: َوبِِه - ٨٨٦

ُتفَْتُح أَْبوَاُب السََّماِء َيْوَم االثَْنْينِ وَالَْخمِيسِ، فََيْغِفُر اللَُّه ِلَمْن ال ُيشْرُِك :"يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِ
  بِِه َشْيئًا إِال الُْمَتهَاجَِرْينِ

أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن : َوبِِه - ٨٨٧
َحرِيُز بن : لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ إِال َعْبُد الَْمجِيِد، تَفَرََّد بِهَِما". أَنَُّه أََمرَ بِقَطْعِ اَألجْرَاسِ"َوَسلََّم
  الُْمَسلَّمِ



ي َنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى، ثََنا بِْشُر بن ِهاللٍ، ثََنا َجْعفَُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي طَارِقٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبَِحدَّثَ - ٨٨٨
لُ بِهِنَّ، أَْو ُيَعلُِّمُهنَّ َمْن َمْن يَأُْخذُ عَنِّي َهُؤالِء الْكَِلَماِت، فََيْعَم:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، قَالَ
أََنا َيا َرسُولَ اللَِّه، فَأََخذَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدي، فََعقََد ِفيهَِما خَْمًسا، : قُلُْت: قَالَ أَُبو هَُرْيرَةَ"َيْعَملُ بِهِنَّ؟

، وَاْرَض بَِما قََسَم اللَُّه لََك َتكُْن أَغَْنى النَّاسِ، َوأَْحِسْن إِلَى جَارَِك َتكُْن ُمْؤِمنًا، اتَّقِ الَْمحَارَِم َتكُْن أَعُْبَد النَّاسِ:"َوقَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا ". لَْبَوأَِحبَّ ِللنَّاسِ َما ُتِحبُّ ِلَنفِْسَك َتكُْن ُمْسِلًما، َوال ُتكِْثرِ الضَِّحَك، فَإِنَّ كَثَْرةَ الضَِّحكِ ُتِميُت الْقَ

  َجعْفَُر بن ُسلَْيَمانَ: الَْحِديثَ َعنِ الَْحَسنِ إِال أَُبو طَارِقٍ، تَفَرََّد بِِه
قَطَّانُ، َيزِيُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن سَْهلٍ، ثََنا يَزِيُد بن َحكِيمٍ، ثََنا َيْحَيى بن السَّكَنِ، ثََنا َوأَُبو الَْعوَّامِ الْ - ٨٨٩

َيا َرُسولَ اللَِّه، أَُيَصلِّي الرَُّجلُ ِفي الثَّْوبِ : ْستَرِيُّ َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنَّ َرُجال، قَالَإِبَْراهِيَم التُّ
: َيحَْيى بن السَّكَنِ، تَفَرََّد بِِه لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِعْمَرانَ الْقَطَّاِن إِال". أََو كُلُّكُْم َيجِدُ ثَْوَبْينِ؟:"الَْواِحِد؟ فَقَالَ
  َيزِيُد بن َحِكيمٍ

َما :"الََحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ، َعْن َخارَِجةَ بن ُمْصَعبٍ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَ: َوبِِه - ٨٩٠
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن خَارَِجةَ أَال أَُبو ُتَمْيلَةَ". لٍ مِثْلُ َجْعفَرِ بن أَبِي طَاِلبٍاحَْتذَى النِّعَالَ، َوال رَِكَب الْكُوَر ِمْن َرُج

بن ذَكَْوانَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَفْصِ بن َبْهمَْرَد، َنا الَْجرَّاُح بن َمخْلٍَد، ثََنا َعْمُرو بن َعاِصمٍ الِْكالبِيُّ، ثََنا ُنوُح - ٨٩١
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَيُّوَب، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَأَُبو 
لَمْ َيْروِ َهذَا ". َألْرضِ، َوفََساٌد عَرِيٌضإِذَا َجاَءكُْم َمْن تَْرَضْونَ دِيَنُه َوُخلُقَُه فََزوُِّجوُه، إِال َتفَْعلُوا َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي ا:"َوَسلََّم

َوَرَواُه عَْبُد الَْحمِيِد بن . َعْمُرو بن َعاِصمٍ: الَْحديثَ َعنِ اْبنِ َعْجالنَ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ إِال نُوُح بن ذَكَْوانَ، َتفَرَّدَ بِِه
  ْصرِيُِّسلَْيَمانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعنِ اْبنِ َوِثيَمةَ النَّ

َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَفْصٍ، َنا ُزنَْيٌج، َنا َهاُرونُ بن الُْمِغَريِة، َعْن إِْسَماعِيلَ بن ُمْسِلمٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، - ٨٩٢
فُقََراُء، َوَمْن ُدِعَي إِلَْيِه فَلَْم ُيجِْبُه فَقَْد َعَصى اللََّه بِئَْس الطََّعاُم ُيدَْعى إِلَْيهِ اَألغْنَِياُء َوُيْمَنُعُه الْ:"َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  َوَرَواهُ النَّاُس َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ اَألعَْرجِ". أََما وَاللَِّه َما أََنا أَقَْولُُه:"، ثُمَّ قَالَ"َوَرسُولَُه

ْيُج بن يُوُنَس، ثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُخثَْيمِ بن ِعَراِك بن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ، َنا ُسَر - ٨٩٣
َمْهلًا َعنِ اللَِّه َمْهلًا، لَْوال َشبَاٌب ُخشٌَّع، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َجدِِّه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ". ، وَأَطْفَالٌ ُرضٌَّع، وَبهَاِئمُ ُرتَّعٌ لَُصبَّ َعلَْيكُُم الَْعذَاُب َصبا، ثُمَّ لَُرضَّ َرضاوُشُيوخٌ ُركٌَّع
  سَُرْيٌج، َوال ُيْرَوى َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد: ُخثَْيمٍ إِال اْبُنُه، َتفَرََّد بِِه

ْن ثََنا ُمَحمَُّد بن نُوحِ بن حَْربٍ، ثََنا الَْحَسُن بن إِسَْرائِيلَ، َنا َوِكيُع بن الَْجرَّاحِ، َعنِ الَْحَسنِ بن صَاِلحٍ، َعَحدَّ - ٨٩٤
ولَ اللَِّه إِذَا كُنَّا ِعْنَدَك كَاَنتْ َما لََنا َيا َرُس: قُلَْنا: َعْبِد الْعَزِيزِ بن ُرفَْيعٍ، َعْن أَبِي ُمَجاِهٍد َوأَبِي ُمِدلَّةَ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

لَْو كُنُْتْم َتكُوُنونَ إِذَا َرَجْعُتْم كََهْيئَِتكُْم ِعْنِدي، لََزاَرْتكُُم :"قُلُوُبَنا ِفي اآلِخَرِة، فَإِذَا َرجَْعَنا ذََهَب ذَِلَك َعنَّا؟ فَقَالَ
  أَبِي"ا، َولَْو كُْنُتمْ ال ُتذْنُِبونَ لََجاَء اللَُّه بَِخلْقٍ ُيذْنُِبونَ، فََيْغِفُر لَُهْمالَْمالِئكَةُ ِفي ُبُيوِتكُْم، ولََصافَحَْتكُمْ بأَكُفَِّه

لَبَِنةٌ ِمْن ذََهبٍ، َولَبَِنةٌ ِمْن ِفضٍَّة، ِمالطَُها الِْمْسُك، :"َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْخبِرَْنا َعنِ الَْجنَِّة، َما بناؤَُها؟ قَالَ: قُلُْت - ٨٩٥
ال َيبُْؤُس، ال َتخَْرُق  اُؤَها اللُّْؤلُُؤ َوالَْياقُوُت، َوُترَْبُتَها الَْوْرُس وَالزَّْعفََرانُ، َمْن َيْدُخلَُها ُيَخلَُّد ال َيمُوُت، َوَينَْعُمَوَحْصَب

  "ِثَياُبُهْم، َوال َيْبلَى َشَباُبُهْم



اِئُم حَتَّى ُيفْطَِر، َوَدْعَوةُ الَْمظْلُومِ َيْرفَُعَها اللَُّه فَْوَق السَّحَابِ َيْوَم اِإلَماُم الْعَاِدلُ، َوالصَّ: ثَالثٌ ال تَُردُّ َدْعَوتُُهْم"- ٨٩٦
: تَفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ بن ُرفَْيعٍ إِال الَْحَسُن بن صَاِلحٍ، َوال َعنِ الَْحَسنِ إِال َوِكيٌع، ". الِْقَيامَِة
  ُن بن إِْسرَائِيلَالَْحَس
، ثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن نُوحِ بن حَْربٍ، ثََنا إِْبَراهِيُم بن َعْرَعَرةَ السَّاِميُّ، ثََنا فََضالَةُ بن ُحَصْينٍ الَْعطَّاُر - ٨٩٧

إِذَا أُِتيَ أََحُدكُْم بِالطِّيبِ فَلَْيَمسَّ :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َص: َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو إِال فَضَالَةُ بن ُحَصْينٍ، َتفَرََّد بِِه". ِمْنُه، َوإِذَا أُِتَي بِالَْحلَْوى فَلُْيِصْب ِمْنَها

  َعَرةَ السَّاِميُّإِبَْراهِيُم بن َعْر
ثَْمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن نُوحِ بن حَْربٍ، ثََنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراِهيَم بن َحكِيمٍ الِْعْجِليُّ، ثََنا ُعَمُر بن أَبِي ُع - ٨٩٨

أَْوصَانِي َخِليِلي أَُبو :"بِي هَُرْيَرةَ، قَالَالَْواسِِطيُّ، َعْن َعْمرِو بن ُعَبْيٍد، َوَواِصلِ بن َعطَاٍء الْغَزَّالِ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَ
َصْومِ ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشهْرٍ، َوغُْسلِ َيْومِ الُْجُمَعِة، َوال : الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثَالٍث، ال أََدُعُهنَّ حَتَّى أَُموَت

ذَا الَْحِديثَ َعْن َواِصلٍ الَْغزَّالِ إِال ُعَمُر بن أَبِي ُعثَْمانَ، تَفَرََّد بِِه إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراهِيَم لَْم َيْروِ َه". أََناُم إِال َعلَى وِْترٍ
  الِْعْجِليُّ

يُّ، َنا الُْمِغَريةُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ الدِّيباجِيُّ، ثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْمُفَضَّلِ الَْحرَّانِ - ٨٩٩
لَمَّا أُْسرِيَ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه :"َسقْالبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ثَابِِت بن ثَْوَبانَ، َعْن حَاِتمٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

لَمْ ". إِِن اتََّهَمَك قَْوُمَك، فَإِنَّ أََبا َبكْرٍ ُيَصدِّقَُك: ي َوال ُيَصدِّقُوين، قَالََيا جِْبرِيلُ، إِنَّ قَْوِمي َيتَّهُِمونِ: َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  أَْحَمُد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن الُْمفَضَّلِ: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ إِال الُْمِغَريةُ بن َسقْالبٍ، تَفَرََّد بِِه

ٌر، ُد بن أَْحَمَد الرَّقَّاُم، ثََنا إِْسحَاُق بن ُسلَْيَمانَ الْفُلْفُِليُّ الِْمْصرِيُّ، َنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، ثََنا ِمْسَعَحدَّثََنا ُمَحمَّ - ٩٠٠
إِنَّ قَْوِمي ال :"أُْسرَِي بِِهقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلجِبْرِيلَ لَْيلَةَ : َعْن أَبِي َوْهبٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِمْسَعرٍ إِال يَزِيُد بن هَاُرونَ، ". ُيَصدِّقُكَ أَُبو َبكْرٍ، َوُهَو الصِّدِّيُق: ُيَصدِّقُوين، فَقَالَ لَُه جِْبرِيلُ
  إِْسحَاُق بن ُسلَْيَمانَ: َتفَرََّد بِِه
َمْحَمَوْيِه، ثََنا أَحَْمُد بن الْمِقَْدامِ، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِخرَاشٍ، َعنِ الْعَوَّامِ بن َحْوَشبٍ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن - ٩٠١

لَى ظَهْرِِه َألنْ َيْحَتِطَب الرَُّجلُ َع:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الُْمسَيِّبِ بن َرافِعٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
َعْبُد اللَِّه بن : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الُْمَسيِّبِ بن َراِفعٍ إِال الْعَوَّاُم، َتفَرََّد بِِه". فََيبِيَعُه َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيْسأَلَ النَّاَس

  ِخرَاشٍ

ُن بن ِسَنانَ الَْحْنظَِليُّ، ثََنا الْقَاِسُم بن َيْحَيى الضَّرِيُر، أَْخبََرنِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْحَمَوْيِه الَْجوَْهرِيُّ، ثََنا الَْحَس - ٩٠٢
أََما َيَخاُف الَِّذي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعبَّاُد بن رَاِشٍد، َعْن ُمَحمَّدِ بن زَِياٍد، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعبَّاِد بن رَاِشٍد إِال "، َوَيَضعُ رَأَْسُه، أَنْ ُيحَوِّلَ اللَُّه َرأَْسهُ رَأَْس ِحَمارٍ؟"قَْبلَ اِإلَمامِ َيْرفَُع رَأَْسُه
  الَْحَسُن بن سَِنانَ: الْقَاِسُم بن َيحَْيى، تَفَرََّد بِِه

ُموُد بن غَْيالنَ، َنا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماِعيلَ، ثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ، ثََنا َمْح - ٩٠٣
يُوِشكُ :"ِه َوَسلََّم، قَالَإِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْسَماعِيلَ إِال عَْبُد الَْعزِيزِ، َوال ". اَعى اُألَمُم َعلَى أُمَِّتي كََما َتَداَعى َعلَى الثَّرِيِد أَكَلَُتُهأَنْ َتَد
  َمْحُموٌد: َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ إِال ُمؤَمَّلٌ، َتفَرَّدَ بِِه



ثََنا َمْحُموُد بن غَْيالنَ، ثََنا النَّْضُر بن ُشَمْيلٍ، َنا رَْوُح بن َعطَاِء بن أَبِي َمْيمُوَنةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ،  - ٩٠٤
  َوَمعََها غَْيُرهَانََهى َعْن َصْومِ َيْومِ الُْجُمَعِة، إِال "أَبِيِه، َعْن أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعْن ". تََوضَّئُوا ِممَّا غَيَّْرِت النَّاُر:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ: َوبِِه - ٩٠٥
  َمْحُمودُ بن غَْيالنَ: ْضرُ بن ُشَمْيلٍ، َتفَرََّد بِهَِماَعطَاِء بن أَبِي َمْيُموَنةَ إِال اْبُنُه رَْوٌح، َوال َعْن َرْوحٍ إِال النَّ

بن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن جَاَبانَ، َنا ُزنَْيٌج أَُبو غَسَّانَ، َنا الَْحكَُم بن َبشِريٍ، َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ، َعْن َعاِصمِ - ٩٠٦
َدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْسجَِد فَرَأَى النَّاَس قَِليال، : الَالنَُّجوِد، َعْن أَبِي َرزِينٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَ

َرِغيفًا، َألَجاُبوُه، َوُهْم يََتَخلَّفُونَ َعْن َهِذِه الصَّالِة، : لَوْ أَنَّ َرُجال َناَدى النَّاَس إِلَى عِْرقٍ وِمْرَماٍة، َيْعنِي بِالِْمْرمَاِة:"فَقَالَ
سٍ ُبيُوَتُهْم، َيْسَمُعونَ َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَقَْد َهَمْمُت أَنْ آُمَر ِفْتَياًنا فََيْجَمُعونَ ُحَزًما ِمْن َحطَبٍ، ثُمَّ أُحَرُِّق َعلَى نَا

. الَْحكَُم بن َبِشريٍ: ْيسٍ، تَفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعاِصمٍ أَبِي َرزِينٍ إِال َعْمُرو بن قَ". الُْمَناِدي ال ُيجِيبُوَنُه
  ِهَوَرَواُه النَّاُس َعْن َعاِصمٍ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َوُروِي َعْن َعاِصمٍ، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد اللَّ

بن َعِليٍّ الُْجعِْفيُّ، ثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، ثََنا اْبنُ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى، ثََنا الْقَاِسُم بن ِدينَارٍ، َنا ُحَسْيُن - ٩٠٧
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَُبو ُجْدَعانَ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنَّ َرُجال كَانَ َيُسبُّ أََبا َبكْرٍ ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّ

َيا : ، فَقَالَا َسكَتَ الرَُّجلُ َردَّ أَُبو َبكْرٍ كَِلَمةً، فَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواتََّبَعُه أَُبو َبكْرٍَبكْرٍ َساِكٌت، فَلَمَّ
إِنَُّه كَانَ َملَكٌ َيُردُّ َعلَْيِه، :"َرسُولَ اللَِّه، َيُسبُّنِي وَأَْنَت قَاِعٌد، فَلَمَّا َرَدْدُت، أَوِ اْنَتَصْرُت، أَْو َنْحَو َهذَا، قُْمَت؟ قَالَ

  كَذَْبَت، فَلَمَّا َتكَلََّمَت َوقََع الشَّيْطَانُ، فَكَرِْهُت أَنْ أَجِْلَس: َوَيقُولُ
الْعَزِيزِ بن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َراِشٍد، ثََنا إِْبَراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ، ثََنا ُحَسْيُن بن ُمَحمٍَّد، ثََنا َعْبُد - ٩٠٨

كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : َسلََمةَ، َعْن قَُداَمةَ بن ُموَسى، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
نَْياَي الَِّتي َجَعلَْت ِفيَها َمَعاِشي، وَأَْصِلْح ِلي اللَُّهمَّ أَْصِلْح ِلي دِينِي الَِّذي َجَعلَْتُه ِعْصَمةَ أَْمرِي، َوأَصِْلْح ِلي ُد:"َيْدُعو

لَْم َيْروِ َهذَا ".  كُلِّ َشرٍّآِخرَِتي الَِّتي إِلَيَْها َمَعاِدي، وَاجَْعلِ الَْحيَاةَ زَِياَدةً ِلي ِفي كُلِّ َخْيرٍ، وَاْجَعلِ الَْمْوتَ رَاَحةً ِلي ِمْن
  أَُبو قَطَنٍ:  َعْبدُ الْعَزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ، تَفَرََّد بِِهالَْحِديثَ َعْن قَُداَمةَ بن ُموَسى إِال

اِفعُ بن أَبِي ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َراِشٍد، ثََنا أَحَْمُد بن الَْولِيِد الْكَْرِخيُّ، ثََنا إِْسَحاقُ بن ُمَحمٍَّد الْفَْروِيُّ، َنا َن - ٩٠٩
لَْم َيْروِ َهذَا ". كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َصلَّى فَرََّج أَصَابَِعُه:"أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ َعْن َسِعيٍد الَْمقْبُرِيِّ، َعْن

  أَحَْمُد بن الَْولِيِد: الَْحِديثَ َعْن َناِفعِ بن أَبِي ُنعَْيمٍ إِال إِْسحَاُق الْفَْروِيُّ، َتفَرََّد بِِه
ُبو غَسَّانَ ا ُمَحمَُّد بن َراِشٍد، ثََنا إِْبَراهِيُم بن َعْبِد اللَِّه بن َخاِلٍد الِْمصِّيِصيُّ، ثََنا َحجَّاُج بن ُمَحمٍَّد، ثََنا أََحدَّثََن - ٩١٠

صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ُمَحمَُّد بن ُمطَرٍِّف، َعْن زَْيِد بن أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه 
َيا َربِّ، ائْذَنْ ِلي ِفي الزَّْرعِ، فََيأْذَنُ لَُه فََيْبذُُر َحبَُّه، فَال َيلَْتِفتُ َحتَّى : إِذَا َدَخلَ أَْهلُ الَْجنَِّة الَْجنَّةَ قَاَم َرُجلٌ، فَقَالَ:"قَالَ

َيا : فَقَالَ أَعَْرابِيٌّ". ا، ثُمَّ ال يَْبَرُح َمكَاَنُه َحتَّى َيكُونَ ِمْنُه ركاٌم أَمْثَالُ الْجِبَالَِيكُونَ طُولُ كُلِّ سُْنُبلٍَة اثَْنْي َعَشَر ِذَراًع
ذَا الَْحِديثَ لَْم يَْروِ َه. َسلََّمَرسُولَ اللَِّه، ال َتجُِد َهذَا الرَُّجلَ إِال قَُرِشيا أَوْ أَْنَصارِيا، فََضِحكَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  َحجَّاُج بن ُمَحمٍَّد: َعْن َزْيِد بن أَسْلََم، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ إِال غَسَّانُ، َتفَرََّد بِِه

ةَ، َعْن ِهَشامِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُنَصْيرٍ اَألْصَبهَانِيُّ، ثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، ثََنا ُمبَاَرُك بن فََضالَ - ٩١١
ال تَقُصَّ الرُّؤَْيا إِال َعلَى َعاِلمٍ :"َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ



   إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍولَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُمَباَرِك بن فََضالَةَ إِال". أَْو نَاِصحٍ
َرجِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُنَصيْرٍ، أََنا الشَّاذَكُونِيُّ، ثََنا أَُبو أَُميَّةَ بن َيعْلَى، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألْع - ٩١٢
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ ". كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارَِمْن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

  الشَّاذَكُونِيُّ: َعْن أَبِي زَِناٍد إِال أَُبو أَُميَّةَ، تَفَرََّد بِِه
حِ، ثََنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ، ثََنا ُسفَْيانُ بن َوِكيعِ بن الْجَرَّا - ٩١٣

لَْم َيْروِ َهذَا ". ال ُتَصاِفحُوا الَْيُهوَد وَالنََّصاَرى:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
  ال أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍالَْحِديثَ َعْن ُسهَْيلٍ إِ

َنا ُشْعَبةُ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ اَألْخَرُم، ثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، ثََنا أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ، ثَ - ٩١٤
دِّثُ َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ اَألْعَرَج، ُيَح

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُشْعَبةَ إِال أَُبو َداوَُد". الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني ثُمَّ َيْسكُُت ُهنَْيَهةً: إِذَا افَْتَتحَ الصَّالةَ، قَالَ
ُمَعاوَِيةَ بن ثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ، ثََنا الْفَْضلُ بن سَْهلٍ اَألعَْرُج، ثََنا إِْسَحاُق بن مَْنُصورٍ، ثََنا إِسَْرائِيلُ، َعْن َحدَّ - ٩١٥

إِنَّ اللََّه َجلَّ ِذكُْرهُ :"ِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: إِْسحَاَق، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َسِعيٍد، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
ُسْبَحاَنَك َما أَْعظََمَك : أَِذنَ ِلي أَنْ أَُحدِّثَ َعْن دِيٍك قَْد َمَرقَْت رِْجالهُ اَألْرَض، وُعُنقُُه ُمْنثَنِي َتْحتَ الْعَْرشِ، َوُهَو َيقُولُ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَعاوَِيةَ بن إِْسَحاقَ إِال إِسَْرائِيلُ، تَفَرَّدَ ". بِي كَاِذبًاَما َيْعلَُم ذَِلَك َمْن َحلََف : فََردَّ َعلَْيِه! َربََّنا 
  إِْسحَاُق بن مَْنُصورٍ: بِِه

ِسيُّ، َنا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ، ثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، ثََنا أَُبو َداُوَد الطَّيَاِل - ٩١٦
: َدَخلَ أَُبو َبكْرٍ َعلَى َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ: ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

لَْم ". رٍ ِمْن َرُجلٍ لَمْ ُيصْبِحْ َصاِئًما، َولَْم يَُعْد َمرِيًضا، َولَْم َيْتَبْع جََنازَةًَصاِلًحا بَِخْي:"كَْيَف أَصَْبْحَت َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ
  أَُبو َداوَُد: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ إِال أَُبو َعوَاَنةَ، َتفَرََّد بِِه

بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَبْيدِ بن َعِقيلٍ الُْمقْرُِئ، َنا ُمسِْلُم بن إِْبَراهِيَم، َنا الَْحَسنُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، َنا ُمَحمَّدُ  - ٩١٧
مَ،  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّبن أَبِي َجْعفَرٍ، َعْن أَْشَعثَ بن َجابِرٍ الُْحدَّانِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَْشَعثَ إِال الَْحَسُن بن أَبِي ". َمْن تَاَب قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها َتاَب اللَُّه َعلَْيِه:"قَالَ
  ِه بن ُعبَْيِد بن َعِقيلٍُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَّ: َجْعفَرٍ، َوال َعنِ الَْحَسنِ إِال ُمْسِلمُ بن إِبَْراِهيَم، َتفَرَّدَ بِِه

ْبِد اللَِّه الَْحذَّاُء، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، ثََنا َسلََمةُ بن َشبِيبٍ، َنا َعْبدُ اللَِّه بن إِْبَراهِيَم الِْغفَارِيُّ، َنا ُحرُّ بن َع - ٩١٨
أََحبُّ الدِّينِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ةَ، قَالََعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَر

َعْبُد اللَِّه بن : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ إِال ُحرُّ بن َعْبِد اللَِّه، َتفَرََّد بِِه". إِلَى اللَِّه الَْحنِيِفيَّةُ السَّْمَحةُ
  اهِيَمإِبَْر

َحدِّثُ َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، َنا َعمَّاُر بن َخاِلٍد، َنا أَُبو َصيِْفيٍّ، قَالَ َسِمْعُت ُمَجاِهًدا أََبا الَْحجَّاجِ، ُي - ٩١٩
َيا َربِّ، : الَْجنَّةَ فََرأَى َعْبَدُه فَْوَق َدَرَجِتِه، فَقَالَإِنَّ َرُجال أُْدِخلَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، قَالَ

  َنَعْم، َجزَْيُتُه بَِعَمِلِه وَجزَْيُتَك بَِعَمِلَك: َهذَا َعْبِدي فَْوَق َدَرَجِتي ِفي الَْجنَِّة؟ فَقَالَ لَُه
إِنَّ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهرَْيَرةَ قَالََسِمْعُت ُمَجاِهًدا أََبا الَْحجَّاجِ، ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِي : َوبِِه - ٩٢٠



  أَوَّلَ سَاِئقٍ إِلَى الَْجنَِّة َمْملُوٌك، أَطَاَع اللََّه، َوأَطَاَع َموَاِلَيُه، أَْو َسيِّدَُه
َما ِمْن َصَدقٍَة :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِمْعُت ُمَجاِهًدا، ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ: َوبِِه - ٩٢١

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَجاِهدٍ إِال أَُبو َصيِْفيٍّ". أَفَْضلُ ِمْن َصَدقٍَة ُتُصدَِّق بَِها َعلَى َمْملُوٍك ِعْنَد َمِليِك ُسوٍء

ثََنا أَْحَمُد بن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ، ثََنا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن ُعَمَر بن َسِعيٍد، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، - ٩٢٢
وِ َهذَا لَْم َيْر". كَرَِه الشِّكَالَ ِفي الْخَْيلِ"ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  الَْحِديثَ َعْن ُعَمَر بن َسِعيٍد إِال ُسفَْيانُ بن ُعَيْينَةَ
ُوُد بن الزِّْبرِقَاِن، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، َنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُمَعاوَِيةَ الَْحذَّاُء الَْواسِِطيُّ، َنا أَبِي، َنا َدا - ٩٢٣

  نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن كَْسبِ الَْحجَّامِ:"َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ ُمَحمَِّد بن ُجَحاَدةَ،
لَْم َيْروِ ". ا، وِلُمْمِسٍك َتلَفًااللَُّهمَّ َعجِّلَ ِلُمْنِفقٍ َخلَفً: إِنَّ َملَكًا ُيَناِدي:"َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِِه - ٩٢٤

  ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُمَعاوِيَةَ، َعْن أَبِيِه: َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَحاَدةَ إِال َداُوُد بن الزِّْبرِقَاِن، َتفَرََّد بِهَِما
بٍ الَْعالُف، ثََنا َيْعقُوبُ بن إِْسحَاَق الَْحْضرَِميُّ، ثََنا ُمَحمَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، َنا إِْسحَاُق بن َوْه - ٩٢٥

، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ ُمْسِلمٍ الطَّائِِفيُّ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن َمْعنِ بن ُمَحمٍَّد الِْغفَارِيُّ، َعْن َحْنظَلَةَ بن َعِليٍّ اَألْسلَِميِّ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ إِال ". الطَّاِعُم الشَّاِكُر ِمثْلُ الصَّاِئمِ الصَّابِرِ:"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّ

  إِْسحَاُق بن َوْهبٍ: ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ، َوال َعْن ُمَحمٍَّد إِال َيْعقُوُب الَْحْضَرِميُّ، تَفَرََّد بِِه

ن ثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، َنا إِْسحَاُق بن َوْهبٍ الَْعالُف، َنا َيزِيُد بن َهاُرونَ، َنا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بَحدَّ - ٩٢٦
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ  نُّمَجبَّرٍ، َنا ُمحَمَُّد بن الْمُْنكَِدرِ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ السَّمَّاِن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَ

: َمثَلََها، فَقَالَ لَُه بَْعُض النَّاسَِعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم فََدَعا بُِدَعاٍء لَْم َيْسَمعِ النَّاُس ِمثْلَُه، وَاْسَتعَاذَ اْسِتَعاذَةً لَْم َيْسَمعِ النَّاُس 
اللَُّهمَّ إِنَّا َنْسأَلَُك ِممَّا : قُولُوا:"ا َدَعْوَت، َوأَنْ َنْسَتعِيذَ كََما اْستََعذَْت؟ فَقَالَكَْيَف لََنا َيا َرسُولَ اللَِّه أَنْ َنْدُعَو بِمِثْلِ َم

 لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعطَاِء". َسأَلََك ُمَحمٌَّد عَْبُدَك َوَرُسولَُك، وَنْسَتعيذُ ِممَّا اْسَتعَاذَ ِمْنُه ُمَحمٌَّد عَْبُدَك َوَرُسولَُك
يَزِيُد بن : َتفَرََّد بِِهبن َيسَارٍ إِال ُمَحمَُّد بن الُْمْنكَِدرِ، َوال َعنِ اْبنِ الْمُْنكَِدرِ إِال ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن ُمَجبَّرٍ، 

  َهاُرونَ

َمَر اِإلَماُم، ثََنا َعْبُد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، ثََنا إِْسَحاُق بن َوْهبٍ الَْعالُف، ثََنا حَفُْص بن ُع - ٩٢٧
أَْخطَأَنِي الِْعَشاُء ذَاَت لَْيلٍَة َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِمرِ بن َسْعٍد، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

َوانَِنا، فََصلَّْيُت الِْعَشاَء، ثُمَّ أَرَْدُت أَنْ أََناَم فَلَْم أَقِْدْر، َوأََرْدُت أَنْ أُصَلَِّي فَلَْم أَقِْدْر، وأَْخطَأَنِي أَنْ َيْدُعوَنِي أََحٌد ِمْن إِْخ
َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي، فََصلَّى ثُمَّ اللَُّه  فَإِذَا َرُجلٌ ِعْنَد ُحجَْرِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََتْيُتُه، فَإِذَا ُهَو َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى

أَْخطَأََك الِْعَشاُء َمَعَنا اللَّْيلَةَ؟ : قَالَ. َنَعْم: َمْن َهذَا؟ أَُبو ِهرٍّ؟ قُلُْت:"اْستََنَد إِلَى السَّارَِيِة الَِّتي كَانَ ُيَصلِّي إِلَْيهَا، فَقَالَ
َهلُمُّوا الطََّعاَم الَِّذي ِعْنَدكُْم، فَأَْعطَْونِي َصْحفَةً ِفيَها َعِصيَدةٌ بَِتْمرٍ، فَأََتْيتُ : ، فَقُلْاْنطَِلْق إِلَى الْمَْنزِلِ: قَالَ. َنَعْم: قُلُْت

الْوَْيلُ ِلي : ِسي، فَقُلُْت ِفي َنفْ"اْدُع ِلي أَْهلَ الَْمْسجِِد:"بَِها النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَضْعتَُها َبْيَن َيَدْيِه، فَقَالَ ِلي
أَجِْب، َوآِتي الرَُّجلَ َوُهَو : ولُِممَّا أََرى ِمْن ِقلَِّة الطََّعامِ، َوالَْوْيلُ ِلي ِمَن الْمَْعِصَيِة، فَآِتي الرَُّجلَ َوُهَو نَاِئٌم فَأُوِقظُُه، َوأَقُ

: لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََوَضَع أََصابَِعُه ِفيَها، َوغََمَز َنوَاِحَيَها، َوقَالَأَجِْب، حَتَّى اْجَتَمُعوا ِعْندَ النَّبِيِّ صَلَّى ال: ُيَصلِّي، فَأَقُولُ
  ُخذَْها َيا أََبا هِرٍّ، فَاْرُددَْها إِلَى آلِ:"كُلُوا بِْسمِ اللَِّه، فَأَكَلُوا حَتَّى َشبِعُوا، َوأَكَلْتُ َحتَّى َشبِْعُت، فَقَالَ



فَأََخذْتُ الصَّْحفَةَ فََرفَْعتَُها، فَإِذَا "طََعاٌم َيأْكُلُُه ذُو كَبٍِد غَْيُرُه، أَْهَداَها إِلَْيَنا َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ، ُمَحمٍَّد، فََما ِفي آلِ ُمحَمٍَّد
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ". َمِهَي كََهْيئَتَِها ِحَني َوضَْعُتَها، إِال أَنَّ ِفيَها آثَاَر ُخطُوِط أََصابِعِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َعْبِد الَْحِميِد إِال َحفْصُ َعاِمرِ بن َسْعٍد إِال َجْعفَُر بن َعْبِد اللَِّه بن الَْحكَمِ، َوال َعْن َجْعفَرٍ إِال اْبُنُه َعْبُد الَْحِميِد، َوال َعْن 
  إِْسَحاُق بن َوْهبٍ: بن ُعَمَر اِإلَماُم، َتفَرَّدَ بِِه

ُبرِيِّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، ثََنا َعمَّاُر بن خَاِلٍد، ثََنا َعِليُّ بن غَُرابٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعنِ الَْمقْ - ٩٢٨
ِدَيِة َعلَى اْسمِ َصالِتكُْم، َسمَّاَها اللَُّه ال َيْغِلبَنَّكُمْ أَْهلُ الْبَا:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ

  الِْعَشاَء وُيَسمُّوَنَها الَْعَتمَةَ
َمِلكِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، ثََنا ُشعَْيُب بن َعْبِد الَْحمِيِد الَْواسِِطيُّ، ثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، َنا عَْبُد الْ - ٩٢٩

الَْوِليَمةُ أَوَّلَ َيْومٍ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ الُْحَسْينِ، َعْن َمْنصُورٍ،
  الَْمِلِك بن الُْحَسيْنِلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َمْنُصورٍ إِال َعْبُد ". َحقٌّ، َوالثَّانِي َمْعُروٌف، وَالثَّاِلثُ رَِياٌء َوُسْمَعةٌ

َنا الَْحَسُن بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، ثََنا رَْوُح بن َحاِتمٍ أَُبو غَسَّانَ الُْجذُوِعيُّ، َنا َعْمُرو بن ُسفَْيانَ الْقُطَِعيُّ، - ٩٣٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َرةَ، قَالَأَبِي َجْعفَرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجحَاَدةَ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْي

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَحاَدةَ إِال الَْحَسُن بن أَبِي َجعْفَرٍ". أَفَْضلُ الصََّدقَِة َما كَانَ َعْن ظَْهرِ ِغًنى:"َوَسلََّم
رَْوُح بن َحاِتمٍ أَُبو غَسَّانَ، َنا ُموَسى بن َمْسعُوٍد أَُبو ُحذَْيفَةَ، َنا ُمَحمَُّد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، ثََنا  - ٩٣١

، ال يَبِْع حَاِضٌر ِلَباٍد:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ أَبِي ". َوَمنِ اْشَتَرى ُمَصرَّاةً فَُهَو بِخَْيرِ النَّظََرْينِ، إِنْ َشاَء َردََّها َوَردَّ َمَعَها َصاًعا ِمْن َتْمرٍ

  رَْوُح بن حَاِتمٍ: فَرَّدَ بِِهَنجِيحٍ إِال ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمٍ، َوال َعْن ُمَحمَِّد بن ُمْسِلمٍ إِال أَُبو ُحذَْيفَةَ، َت
الَْخزَّاُز، َعْن َعطَاٍء، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، َنا إِْبَراهِيُم بن بِْسطَامٍ الزَّْعفََرانِيُّ، َنا َرْوحُ بن ُعَباَدةَ، َنا أَُبو َعاِمرٍ  - ٩٣٢

إِذَا اسَْتْجَمَر أََحُدكُْم فَلُْيوِتْر، فَإِنَّ اللََّه وِْترٌ ُيِحبُّ الْوِْتَر، أََما :"َسلََّم، قَالََعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
بِي لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَ. ، َوذَكََر أَْشَياَء"َتَرى السَّمََواِت َسبًْعا، وَاَأليَّاَم، َواَألَرِضنيَ َسْبًعا، وَالطََّواَف، وَالْجَِماَر

  إِْبَراِهيُم بن بِْسطَامٍ: َعاِمرٍ الَْخزَّازِ إِال َرْوٌح، َتفَرَّدَ بِِه

اِلٌح الُْمرِّيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، ثََنا ُمحَمَُّد بن َخلَِف بن صَاِلحٍ الَْبْصرِيُّ، ثََنا ُمْحرِزُ بن َبشَّارٍ، َحدَّثَنِي َص - ٩٣٣
أَْرَبُعونَ ُخلُقًا :"ْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َع

  ال َصاِلٌح الُْمرِّيُّلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ إِ". ُيْدِخلُ اللَُّه بَِها الَْجنَّةَ، أَْرفَُعَها ُخلُقًا َمنِيَحةُ َشاٍة
أَبِي َسلََمةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، َنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، َنا إِْسرَائِيلُ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن  - ٩٣٤

لَْوال أَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي ألََمْرتُُهْم بِالسَِّواِك ِعْنَد كُلِّ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِسَْرائِيلَ إِال إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو". َصالٍة
ُسلَْيَمانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ُجحَاَدةَ، َعْن ِعْمَرانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، َنا ُسلَْيَمانُ الشَّاذَكُونِيُّ، َنا َداُوُد بن أَبِي  - ٩٣٥

فَاِطمَةُ : بَِحسْبَِك ِمْن نَِساِء الَْعاِلمِ أَْرَبٌع:"بن كَِثريٍ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن ". تُ ُخَوْيِلٍد، َوَمرَْيُم بنُت ِعْمَرانَ، َوآِسَيةُ بنُت ُمزَاِحمٍبنُت ُمحَمٍَّد، َوَخِدَجيةُ بن

  الشَّاذَكُونِيُّ: ُجحَاَدةَ إِال َداُودُ بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َتفَرََّد بِِه



الِْخَرِقيُّ، َنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقَِديُّ، أَْخبََرنِي َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، َنا َيْحَيى بن الْفَْضلِ - ٩٣٦
إِذَا َتغَوَّلَْت لَكُُم الُْغولُ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسهَْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ إِال ". ْوا بِاألَذَاِن، فَإِنَّ الشَّْيطَانَ إِذَا َسِمعَ النَِّداَء أَْدَبَر َولَُه ُحَصاٌصفََناَد
  أَُبو َعامِرٍ: َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َتفَرَّدَ بِِه

يلُ بن َعْمرٍو، َنا زَُهْيٌر، َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أََبانَ، َنا إِْسَماِع - ٩٣٧
لَْم َيْروِ َهذَا ". إِذَا َحَضَر الطََّعاُم َوأُِقيَمِت الصَّالةُ، فاْبَدءُوا بِالطََّعامِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
  إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو: لَْحِديثَ َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ إِال ُزَهْيٌر، َتفَرََّد بِِها

، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم الَْوشَّاُء اَألْصبََهانِيُّ، ثََنا زَْيُد بن الْحَرِيشِ، ثََنا عَْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء - ٩٣٨
إِنََّما جُِعلَ اِإلَماُم ِلُيؤَْتمَّ بِِه، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمَر، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَُع

اللَُّهمَّ َربََّنا َولََك الَْحْمُد، وَإِذَا َسَجَد : َمْن َحِمَدُه، فَقُولُواَسِمَع اللَِّه ِل: فَإِذَا كَبََّر فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكََع فَاْركَُعوا، َوإِذَا قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْمرٍو إِال َعْبُد اللَِّه بن َرَجاٍء ". فَاْسُجُدوا، َوإِذَا َصلَّى قَاِعًدا فََصلُّوا قُُعوًدا

  َزْيدُ بن الْحَرِيشِ: الَْمكِّيُّ، تَفَرََّد بِِه

َعْن ُمَحمَّدِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبٍ، ثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلََمةَ، ثََنا َحمَّاُد بن ِقَرياٍط، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، - ٩٣٩
أُِحلَّْت ِلي : أُْعِطيتُ َخْمًسا لَْم ُيْعطَُهنَّ نَبِيٌّ قَْبِلي:"، قَالَبن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

نَ ِفي الَْمَحارِيبِ، َوُبِعثْتُ الَْغنَاِئُم، َولَمْ َتِحلَّ لَِنبِيٍّ قَْبِلي، َوُجِعلَْت ِلي اَألْرُض َمْسجًِدا َوطَهُورًا، َوكَانَ َمْن قَْبلََنا ُيَصلُّو
 بِي أَْحَمَر، َوكَانَ الرَُّجلُ ُيبَْعثُ إِلَى قَْوِمِه َخاصَّةً، َوُنِصْرُت بِالرُّْعبِ َمِسَريةَ شَْهرٍ َبْيَن َيَديَّ، َيْسَمُعإِلَى كُلِّ أَْسَوَد َو

طَْه، فََجَعلُْتَها َشفَاَعةً ُألمَِّتي، َسلْ ُتْع: الْقَْوُم َبيْنِي َوبَْيَنُهْم َمِسَريةُ شَْهرٍ فَُيْرَعُبونَ ِمنِّي، َوُجِعلَ ِلَي الرُّْعُب َنْصرًا، َوِقيلَ ِلي
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ إِال َحمَّادُ بن ". َوِهَي َناِئلَةٌ َمْن شَهَِد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ال ُيْشرِكُ بِاللَِّه شَْيئًا

  ِقَرياٍط
أَبِي ُسرَْيجٍ، ثََنا ُشَعْيبُ بن َحْربٍ، َنا كَاِملٌ أَُبو الَْعالِء، ثََنا أَُبو َصاِلحٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد، ثََنا أَْحَمُد بن  - ٩٤٠

ُتطِْعُمَها  إِنَّ امَْرأَةً َدَخلْتِ النَّاَر ِفي ِهرٍَّة لََها، كَاَنْت َرَبطَْتَها فَال:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، قَالَ
: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن كَاِملٍ أَبِي الَْعالِء إِال ُشَعْيُب بن َحْربٍ، َتفَرََّد بِِه". َوال ُتَخلِّيَها َتأْكُلُ ِمْن َحشَاِئشِ اَألْرضِ

  أَْحَمُد بن أَبِي ُسرَْيجٍ

َسلََمةَ، ثََنا أَُبو ُزهَْيرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن كُرَْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبٍ، َنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن - ٩٤١
ال َيزْنِي الزَّانِي ِحَني َيزْنِي َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعبَّاسٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ". سْرُِق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال َينَْتهُِب نُْهَبةً َيْرفَُع الُْمْؤِمُنونَ إِلَْيِه ُرُءوسَُهْم َوُهَو ُمْؤِمٌنَيسْرُِق ِحَني َي
  ُمَحمَِّد بن كُرَْيبٍ إِال أَُبو زَُهيْرٍ

لََمةَ، ثََنا أَُبو ُزهَْيرٍ، َنا وِقَاُء بن إَِياسٍ الَْوالِبِيُّ، قَالَ َسِمْعتُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبٍ، َنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َس - ٩٤٢
أََتى النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَاَب َرُجلٍ ِمَن : ُسهَْيلَ بن ذَكَْوانَ أَبِي َصاِلحٍ، َيذْكُُر َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

َولَْم يَقُْم، ثُمَّ اْنَصَرفَ لَمَّا َسلََّم، وَاألَْنصَارِيُّ َعلَى امَْرأَِتِه، فََردَّ َعلَْيِه َوُهَو َعلَْيَها، ثُمَّ سَلََّم الثَّانَِيةَ، فََردَّ َعلَْيِه اَألْنصَارِ فَ
فَأَتَْيَنا النَّبِيَّ : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيطْلُُبُه، قَالَ أَُبو ُهرَْيَرةَلَْم يَأْذَنْ لَُه، فَقَاَم اآلَخُر قَْبلَ أَنْ َيفُْرغَ، َوخََرَج ِفي أَثَرِ النَّبِيِّ َصلَّ



 رِِه، فَأَقَْبلَ َوقَِد اغَْتَسلَ، فَقَالََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو قَاِئٌم، فَاْجَتَمعَْنا إِلَيِْه، َواغَْتَسلَ الرَُّجلُ ِفي َنْهرٍ إِلَى جَانِبِ َدا
، فََجاَء الرَُّجلُ َيْعَتِذُر إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه "لَقَدِ اغَْتَسلَ، َوَما َوَجَب َعلَْيِه الُْغْسلُ:"النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ ". اغَْتَسلَْت وَلَْم َيجِْب َعلَْيَك الُْغْسلُ:"َوَسلََّم فَأَْخبََرُه بِأَمْرِِه، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلََمةَ: َعْن وِقَاَء إِال أَُبو ُزَهْيرٍ، َتفَرََّد بِِه

بَّاُح بن ُمحَارِبٍ، َنا َداُوُد اَألْوِديُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُشعَْيبٍ، ثََنا َعْبُد السَّالمِ بن َعاِصمٍ الرَّازِيُّ، ثََنا الصَّ - ٩٤٣
إِنْ كَانَ الشُّْؤُم ِفي َشْيٍء فَِفي الدَّارِ، وَالَْمرْأَِة، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  ْن َداُوَد اَألْوِديِّ إِال الصَّبَّاحُ بن ُمَحارِبٍلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َع". َوالْفََرسِ
دَّثَنِي ِهَشاُم بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُرْسَتْه، َنا سَِعيُد بن أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، َنا زَِيادُ بن َمْيُموٍن، َح - ٩٤٤

َمْن ُدِعي إِلَى َوِليَمٍة فَلَْم :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َريَْرةَ، قَالََحسَّانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُه
  يعٍسَِعيُد بن أَبِي َربِ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامٍ إِال زَِياُد بن َمْيُموٍن، تَفَرََّد بِِه". ُيجِْب فَقَْد َعَصى اللََّه َوَرسُولَُه

نِي َمْعَمُر بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُرْسَتْه، ثََنا عَْبُد اللَِّه بن ِعْمَرانَ، َنا َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ، َحدَّثَ - ٩٤٥
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْؤِذُنُه بَِصالِة الصُّْبحِ، َجاَء بِاللٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّ: الرَّْحَمنِ، َعنِ اْبنِ قَُسْيٍط، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

ُمُروا أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ، فَذََهَب فَأَذَّنَ، فََزادَ : ُمُروا أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ، فََعاَد إِلَْيِه، فَرَأَى ِمْنُه ِثقْلَةً، قَالَ: فَقَالَ
َرأَْيتُ : قَالَ"َما َهذَا الَِّذي زِْدَت ِفي أَذَانَِك؟:"الةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالصَّ: ِفي أَذَانِِه

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ ". لِّ بِالنَّاسِاذَْهْب فَزِْدُه ِفي أَذَانَِك، َوُمْر أََبا َبكْرٍ فَلُْيَص:"ِمْنَك ِثقْلَةً فَأَْحبَْبُت أَنْ تَْنُشطَ، فَقَالَ
  اْبنِ قَُسْيٍط إِال َمْعَمٌر، َوال َعْن َمْعَمرٍ إِال َعْبُد اللَِّه بن َنافِعٍ

ِلمٍ، ثََنا اَألْوَزاِعيُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم الَْعسَّالُ، ثََنا إِبَْراِهيُم بن ُمَحمٍَّد الشَّاِميُّ، ثََنا الَْولِيُد بن ُمْس - ٩٤٦
ال َتعْزِيَر فَْوقَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  إِْبَراهِيُم بن ُمحَمٍَّد الشَّاِميُّ: إِال الَْوِليُد، َتفَرََّد بِِه لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ األَْوَزاِعيِّ". َعَشَرِة أَْسَياٍط

قَالَ : َرةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم، ثََنا إِْسَماِعيلُ، ثََنا أَُبو اَألْحَوصِ، َعْن لَْيٍث، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَرْي - ٩٤٧
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ ". َمْن كََتَم ِعلًْما ِعْنَدُه أَلَْجَمُه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة بِِلَجامٍ ِمْن َنارٍ:"لَْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع

  إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو: َعْن لَْيٍث إِال أَُبو اَألْحَوصِ، تَفَرََّد بِِه
يلُ، ثََنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ، َعْن ُعَمْيرِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َسِليِط بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ذَُهْيلِ َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد، ثََنا إِْسَماِع - ٩٤٨

تَلَْجأُ الشَّجََر،  َبْيَنَما َنْحُن َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َنْحُن بِإِبِلٍ ُمصَرَّاٍة: بن َعْوٍف، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
كَْيفَ َنْحلُِبَها َوَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَنا ال : لَْو قُْمَنا فََحلَْبَنا، َوقَالَ َبْعُضُهْم: لَْيَس َمَعَها رَاعٍ، فَقَالَ َبْعضَُنا

أَرَأَيُْتْم لَْو أَنَّ قَْوًما أََتوْكُْم َوقَْد نِمُْتْم :"قُْمَنا إِلَْيَها فََدعَاَنا، فَقَالَقَْد َسكََت وُسكُوُتهُ إِذْنٌ، فَ: َنْسَتأِْمُرُه؟ فَقَالَ بَْعُضَنا
: ، قُلَْنا"فَإِنَّ َما ِفي أَْخالِف َهِذِه اِإلبِلِ كَمَثَلِ َما ِفي َمَزاوِدِكُْم: قَالَ. َنَعْم: فَأََخذُوا َما ِفي مََزاوِدِكُْم، أََضرُّوا بِكُْم؟ قَالُوا

لَمْ َيْروِ ". َيأْكُلُ َوال َيحِْملُ، وََيشَْرُب َوال َيْحِملُ:"َيا َرسُولَ اللَِّه، َما َيِحلُّ ِللرَُّجلِ ِمْن َمالِ أَِخيِه إِذَا افْتَقََر إِلَْيِه؟ قَالَ
  َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَمْيرِ بن َعْبِد اللَِّه إِال قَْيسُ بن الرَّبِيعِ

، مٌَّد، َنا إِْسَماعِيلُ، َنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي َحصِنيٍ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن أَبِي هَُرْيَرةََحدَّثََنا ُمَح - ٩٤٩
ِمْن َجَهنََّم، فََمْن َشاَء َمْن سَأَلَ النَّاَس ِليُثْرَِي َمالَُه، فَإِنََّما ُهَو َجْمٌر :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ



  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َحِصنيٍ إِال قَْيٌس". فَلَْيْسَتكْثِْر، َوَمْن َشاَء فَلَْيْسَتِقلَّ
ْبِد الَْمِلِك، َنا شُْعَبةُ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعاِصمٍ، َنا َعْبُد اللَِّه بن َشبِيبٍ الَْمَدنِيُّ، ثََنا أَُبو جَابِرٍ ُمحَمَُّد بن َع - ٩٥٠

َمْن كَانَ ِمْنكُْم ُمَصلًِّيا :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسهَْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
  َعْبُد اللَِّه بن َشبِيبٍ: لَْحِديثَ َعْن ُشْعَبةَ إِال أَُبو َجابِرٍ، َتفَرََّد بِِهلَمْ َيْروِ َهذَا ا". َبْعَد الُْجُمَعِة فَلُْيَصلِّ أَْرَبًعا

هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّْضرِ بن َعْبدِ اللَِّه اَألْزِديِّ، َعْن َشْيَبانَ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي : َوبِِه - ٩٥١
َيا َرسُولَ اللَِّه، : ِن ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََشمََّت أََحَدُهَما َولَمْ ُيَشمِِّت اآلَخَر، فَقَالََعطََس َرُجال: قَالَ

يثَ َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِد". إِنَُّه حَِمَد اللََّه، وَإِنَّكَ لَْم َتْحِمْدُه:"َشمَّتَّ فُالًنا َولَْم ُتَشمِّتْنِي؟ قَالَ
  َعاِمُر بن إِبَْراِهيَم: َشْيَبانُ، َوال َعْن َشْيَبانَ إِال النَّْضُر بن َعْبدِ اللَِّه، تَفَرََّد بِِه

َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ : َعْن َعْمرِو بن َصاِلحٍ، َنا أَُبو َحمَْزةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ: َوبِِه - ٩٥٢
ذَ دََنانَِري، فََجَعلََها كَانَ ِفيَمْن قَْبلَكُْم َرُجلٌ اشَْتَرى َخمًْرا فََمَزَجَها فَجََعلَ بَْعَضَها َماًء، ثُمَّ اْنطَلََق بَِها فََباَعَها َوأََخ:"َوَسلََّم

ْردًا، فَلَمَّا كَاُنوا ِفي الَْبْحرِ أََخذَ الِْقْرُد الْكِيَس فََتَرقَّى َوَصِعَد َحتَّى قََعَد َعلَى ِفي ِكيسٍ َوَرِكَب ِفي الَْبْحرِ، َوَحَملَ َمَعُه ِق
لُ لَى َما ِفي الْكِيسِ، َيفَْعرَأْسِ الدَّقَلِ، ثُمَّ َحلَّ الِْكيَس، فََجَعلَ ُيلِْقي ِديَناًرا ِفي الَْبْحرِ وَِدينَاًرا ِفي السَِّفيَنِة حَتَّى أََتى َع

  َعاِمرُ بن إِبَْراهِيَم: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َحْمَزةَ إِال َعْمُرو بن َصاِلحٍ، تَفَرََّد بِِه". الْقِْرُد ذَِلكَ لَمَّا غَشَّ الرَُّجلُ
ا عَْبُد الَْمجِيدِ بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن أَبِي َروَّاٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الَْولِيِد، َنا أَحَْمُد بن َشْيَبانَ الرَّمِْليُّ، َن - ٩٥٣

ذَْنٌب ُيْغفَُر، َوذَْنبٌ ال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن طَلَْحةَ بن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ
 ا الذَّْنُب الَِّذي ال ُيْغفَُر فَالشِّْرُك بِاللَِّه، َوأَمَّا الذَّْنُب الَِّذي ُيْغفَُر فََعَملَُك ِفيَما َبيَْنَك َوَبْيَنُيْغفَُر، َوذَْنٌب ُيَجاَزى بِِه، فَأَمَّ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعطَاٍء إِال طَلَْحةُ بن َعْمرٍو". رَبَِّك، َوأَمَّا الَِّذي ُتَجاَزى بِِه فَظُلُْمَك أََخاَك

و َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن إِبَْراهِيَم بن َشاذَانَ، ثََنا أَبِي، َنا َسْعُد بن الصَّلِْت، ثََنا الَْحَسُن بن َعْمرٍ - ٩٥٤
َمنْ َصاَم :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّ: الْفُقَيِْميُّ، َعْن َيزِيدَ بن ُخَصْيفَةَ، َعْن ثَْوَبانَ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الَْحَسنِ بن َعْمرٍو إِال سَْعُد بن الصَّلِْت، ". ِستَّةَ أَيَّامٍ َبْعَد الِْفطْرِ ُمَتتَابَِعةً، فَكَأَنََّما َصاَم السََّنةَ
  َيزِيُد َيعْنِي اْبَن ُخَصْيفَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن ثَْوَبانَ: انَ َوإِنََّما ُهَوَعْن يَزِيَد، َعْن ثَْوَب: َشاذَانُ، َوقَالَ: َتفَرََّد بِِه
َحَسنِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِْسَحاقَ بن إِبَْراهِيَم، َنا أَبِي، ثََنا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، ثََنا َعبَّادُ بن رَاِشٍد، َعنِ الْ - ٩٥٥

: ُتعَْرُض اَألْعمَالُ َعلَى اللَِّه َيْوَم الِْقَياَمِة، فََتجِيُء الصَّالةُ، فََيقُولُ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، قَالَ
إِنَِّك َعلَى : َيا َربِّ، أََنا الصََّدقَةُ، فََيقُولُ: فََيقُولُإِنَِّك َعلَى خَْيرٍ، وََتجِيُء الصََّدقَةُ، : َيا َربِّ، أََنا الصَّالةُ، فََيقُولُ اللَُّه
َيا َربِّ، أَْنتَ : إِنََّك َعلَى َخْيرٍ، َحتَّى َيجِيَء اِإلْسالُم، فََيقُولُ: َيا َربِّ، أََنا الصَّْوُم، فََيقُولُ: َخْيرٍ، وََيجِيُء الصَّْوُم، فََيقُولُ

إِنَّ الدِّيَن ِعْندَ اللَّهِ : إِنََّك َعلَى خَْيرٍ، بَِك آُخذُ الَْيْوَم، وَبَِك أُْعِطي، فََيقُولُ اللَُّه: َيقُولُ اللَُّهالسَّالُم، وَأََنا اِإلْسالُم، فَ
  اِإلْسالُم، َوَمْن َيبَْتغِ غَْيَر اِإلْسالمِ ِديًنا فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلخَِرِة ِمَن الَْخاِسرِيَن

أَوَّلُ َما ُيسْأَلُ َعْنُه الَْعْبُد َيْوَم الِْقَياَمةِ :"َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َوبِِه - ٩٥٦
َيا َربِّ، َنقََصهَا، : كَانَ نَقََصَها قِيلَ َيا َربِّ أََتمََّها، َوإِنْ: انْظُُروا إِلَى َصالِة َعْبِدي، فَإِنْ كَانَ أََتمََّها ِقيلَ: َصالُتُه، فََيقُولُ
فَأَِتمُّوا لَِعْبِدي ِمْن َتطَوُِّعِه، ثُمَّ تُْؤَخذُ اَألْعَمالُ : نََعْم، كَِثٌري، فََيقُولُ: اْنظُرُوا َهلْ ِلعَْبِدي ِمْن َتطَوُّعٍ؟ فَُيقَالُ: فََيقُولُ اللَُّه

  لَْحِديثَْينِ َعْن َعبَّاِد بن َراِشدٍ إِال َحجَّاُج بن ُنَصْيرٍ أَبِي هَُرْيرَةَلَْم َيْروِ َهذَْينِ ا". َعلَى قَْدرِ ذَِلَك



قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : َحدَّثََنا أََبانُ بن َتْغِلبٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َرزِينٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ: َوبِِه - ٩٥٧
  "ا اْنقَطََع ِشْسُع نَْعلِ أََحِدكُْم فَال َيْمشِ ِفي نَْعلٍ وَاِحدٍَةإِذَ:"َعلَْيِه َوَسلََّم

طُهُوُر إَِناءِ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َرزِينٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ: َوبِِه - ٩٥٨
  لَْم َيْروِ َهِذِه اَألَحاِديثَ َعْن أََبانَ بن َتْغِلبٍ إِال َحسَّانُ بن إِبَْراِهيَم". لْكَلْبُ أَنْ َيْغِسلَُه سَْبَع َمرَّاٍتأََحِدكُْم إِذَا َولَغَ ِفيِه ا

لِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى اِإلصْطَخْرِيُّ، َنا َيحَْيى بن الَْعبَّاسِ اِإلصْطَخْرِيُّ، َنا ِعْصَمةُ بن الُْمَتَوكِّ - ٩٥٩
: هَُرْيَرةَ، قَالَ اِإلصْطَْخرِيُّ، َنا َزاِفرُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َبكْرِ بن خَُنْيسٍ، َعْن ضَِرارِ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َرافِعٍ، َعْن أَبِي

ِه ُجِعلَْت ذُُنوُبهُ جِسًْرا َعلَى َبابِ إِذَا خََرَج الَْغازِي ِفي َسبِيلِ اللَّ:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
للَُّه لَُه بِأَْرَبعٍ، بِأَنْ َيْخلُفَُه ِفيَما َبْيِتِه، فَإِذَا َخلَّفَُه َخلََّف ذُُنوَبُه كُلَّهَا، فَلَْم َيْبَق َعلَْيِه ِمْنَها ِمثْلُ َجنَاحِ َبعُوَضٍة، وَتكَفَّلَ ا

 مِيَتٍة َماَت بَِها أَْدَخلَُه الَْجنَّةَ، َوإِنْ َردَُّه َردَُّه سَاِلًما بَِما أَصَاَب ِمْن غَنِيَمٍة أَْو أَْجرٍ، َوأَنْ الَتَخلََّف ِمْن أَْهلٍ َومَالٍ، َوأَيُّ 
  َتْغُرَب شَْمٌس إِال غََرَبْت بِذُنُوبِِه

ْن أَبِي الزِّنَاِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ َحدَّثََنا ِعْصَمةُ بن الُْمَتوَكِّلِ، َنا أَُبو َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ، َع: َوبِِه - ٩٦٠
لَْم َيْروِ َهذَا ". الَْعْجَماُء ُجَباٌر، َوالْبِئُْر ُجَباٌر، َوالْمَْعِدنُ ُجبَاٌر، َوِفي الرِّكَازِ الُْخُمُس:"النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  ْعفَرٍ الرَّازِيِّ إِال ِعْصَمةُ بن الُْمَتوَكِّلِالَْحِديثَ َعْن أَبِي َج

َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُموَسى، َنا ُمَحمَُّد بن ُسَهْيلٍ، َنا ِعْصَمةُ بن الُْمَتَوكِّلِ، َنا أَُبو ُيوُسفَ الْقَاِضي، َعْن  - ٩٦١
َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، :"بِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َعِليٍّ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَ

ُدونَ ْحِملُُهْم َعلَْيِه، َوال َيجِلَْوال أَنْ أَُشقَّ َعلَى الُْمْؤِمنَِني َما قََعْدُت َخلَْف َسرِيٍَّة ِفي َسبِيلِ اللَِّه أََبًدا، وَلَِكْن ال أَجُِد َما أَ
  َسَعةً فََيتَّبُِعونِي، َوال يَِطيُب أَْنفُسُُهْم أَنْ َيقُْعُدوا بَْعِدي

لَوَِدْدُت أَنِّي أُقَاِتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َحتَّى أُقَْتلَ، ثُمَّ :"َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َوبِِه - ٩٦٢
أَُبو أَيُّوبَ : لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعِليٍّ َوُهَو". ثُمَّ أُقَْتلَ، ثُمَّ أُْحيَا، ثُمَّ أُقَْتلَ، ثُمَّ أُْحَيا، ثُمَّ أُقَْتلَأُْحيَا، 

  اَألفْرِيِقيُّ إِال أَُبو ُيوُسَف الْقَاِضي
ْوحٍ، ثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الصََّمدِ اَألْنصَارِيُّ، ثََنا أَُبو َسْعدٍ اَألْشَهِليُّ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن َر - ٩٦٣

رَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه ُمَحمَُّد بن َعْجالنَ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرِو بن َعلْقََمةَ، َعْن َمِليحِ بن َعْبِد اللَِّه الَْخطِْميِّ، َعْن أَبِي ُهَرْي
  إِنَّ الَِّذي َيْسُجُد قَْبلَ اِإلَمامِ، َوَيْرفَُع قَْبلَُه، إِنََّما َناِصَيُتُه بَْيِد َشْيطَاٍن:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

، َعْن َسِعيٍد الُْجَريْرِيِّ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َداُوَد، َنا إِْسَماعِيلُ بن إِْبَراهِيَم التَّْرُجَمانِيُّ، ثََنا صَاِلحٌ الُْمرِّيُّ - ٩٦٤
إِنَّ أَحَبَّكُْم إِلَيَّ أَْحَسُنكُْم أَْخالقًا، :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
 ُيْؤلَفُونَ، َوأَبَْغَضكُْم إِلَى اللَِّه الَْمشَّاُءونَ بِالنَِّميَمِة، الُْمفَرِّقُونَ َبْيَن اَألِحبَِّة، الُْملَْتِمُسونَالُْمَوطَّئُونَ أَكَْنافًا، الَِّذيَن يَأْلَفُونَ َو

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الُْجَريْرِيِّ إِال صَاِلحٌ الُْمرِّيُّ". ِللُْبَرآِء الْعََنَت
بن الُْحَبابِ، َحدَّثَنِي ُحَمْيٌد مَْولَى َعلْقََمةَ الَْمكِّيِّ، َنا َعطَاٌء، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه  َحدَّثََنا َزْيُد: َوبِِه - ٩٦٥

ُؤالِء الَْيْوَم إِنْ َشاَء اللَّهُ، َيمُوُت أََحُد َه:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّ َنفًَرا َمرُّوا َعلَى ِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم َعلَْيِه السَّالُم، فَقَالَ
ِحلَّ َحطََبَك، : َضُعوا، فَقَالَ ِللَِّذي قَالَ َيُموُت الَْيْوَم: فََمَضْوا ثُمَّ َرَجعُوا َعلَْيِه بِالَْعِشيِّ، َوَمعَُهْم ُحَزُم الْحَطَبِ، فَقَالَ

َما َعِملُْت : انْظُْر َما َعِملَْت، قَالَ: َما َعِملُْت َشْيئًا، قَالَ: لَْيْوَم، قَالََما َعِملَْت ا: فََحلَُّه، فَإِذَا ِفيِه َحيَّةٌ سَْوَداُء، فَقَالَ



لَْم ". بَِها ُدِفَع َعْنَك: فَقَالَ َشْيئًا، إِال أَنَُّه كَانَ َمِعي ِفي َيِدي فَلْقَةٌ ِمْن ُخْبزٍ فََمرَّ بِي ِمْسِكٌني، فََسأَلَنِي فَأَْعطَْيُتُه َبْعَضَها،
  زَْيُد بن الْحَُبابِ: َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعطَاٍء إِال ُحَمْيٌد مَْولَى َعلْقََمةَ، َتفَرََّد بِِه َيْروِ

اُم بن َسْيٍف َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَُبو السَّاِئبِ، ثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن الُْمسَْتامِ الْحَرَّانِيُّ، َنا ِعَص - ٩٦٦
َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ :"نِيُّ، َعْن أَبِي َجعْفَرٍ الرَّازِيِّ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَالْحَرَّا

ُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ، َوال َعْن أَبِي َجْعفَرٍ إِال لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن قََتاَدةَ إِال أَ". َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيَصلِّيَ أََحٌد ُمخَْتصًِرا
  َعْبدُ الَْحِميِد بن الُْمسَْتامِ: ِعَصاُم بن َسْيٍف، َتفَرََّد بِِه

ْمِصيُّ، ثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َنا َعِليُّ بن غَْزَوانَ الَْحرَّانِيُّ، َنا َعْبُد الَْعِظيمِ بن َرغَْبانَ الِْح - ٩٦٧
َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْعَشرٍ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
لَمْ ". بِيا، َوَمنِ اْسَتْغَنى بِلَْهوٍ أَْو ِتَجاَرٍة اْسَتْغَنى اللَُّه َعْنُه، َواللَُّه غَنِيٌّ َحِميٌداآلِخرِ فََعلَْيِه الُْجُمَعةُ، إِال عَْبًدا أَوِ اْمرَأَةً أَْو َص

  َعْبُد الَْعظِيمِ بن َحبِيبٍ: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ إِال أَُبو َمْعَشرٍ، َتفَرَّدَ بِِه

بن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَُبو السَّاِئبِ الَْمْخُزوِميُّ، ثََنا َعِليُّ بن غَْزَوانَ الَْحرَّانِيُّ، َنا َعْبُد الَْعظِيمِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ٩٦٨
َمْن َتوَاَضعَ :"ِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َحبِيبٍ، ثََنا أَُبو َمْعشَرٍ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ إِال أَُبو َمْعَشرٍ، َتفَرََّد ". َألِخيِه الُْمْسِلمِ َرفََعُه اللَُّه، َوَمنِ اْرَتفََع َعلَْيِه َوَضَعُه اللَُّه
  َعْبُد الَْعِظيمِ: بِِه

َيْعقُوَب، َنا َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق، َنا الَْحَسُن بن َعْنَبَسةَ الَْورَّاُق، َنا َعِليُّ بن غُرَابٍ، َنا ُعَمرُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  - ٩٦٩
َمْن :"َسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: بن َعْبِد اللَِّه بن َيْعلَى بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي اَألْحَوصِ إِال ُعَمُر بن َعْبِد اللَِّه، َوال َعْن ". كَانَ ِمْنكُْم ُمَصلًِّيا َيْوَم الُْجُمَعِة فَلُْيَصلِّ أَْرَبًعا
  أَُبو يُوُسَف: ُعَمَر إِال َعِليُّ بن غَُرابٍ، َوال َعْن َعِليٍّ إِال الَْحَسُن، َتفَرََّد بِِه

ْن َسِعيدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب، ثََنا َيْعقُوبُ بن إِْسحَاَق، َنا َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ، َنا أَُبو أَُميَّةَ بن َيْعلَى، َع - ٩٧٠
لَمْ َيْروِ َهذَا ". السُّجُوُد َعلَى َسْبَعِة أَْعَضاٍء:"َمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  َحجَّاُج بن ُنَصيْرٍ: الَْحِديثَ َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ إِال أَُبو أَُميَّةَ بن َيْعلَى، َتفَرََّد بِِه

يُّ، َنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَألْنصَارِيُّ، َنا ُشْعبَةُ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب، َنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ السُّلَِم - ٩٧١
َما رَأَْيُت أََحًدا أَْشَبهَ َصالةً بَِرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ :"َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ، َعْن أَبِي َراِفعٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

: لَْم ُيْدِخلْ أََحٌد ِممَّْن َرَوى َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُشْعَبةَ بن ثَابٍِت، وَأَبِي هَُرْيَرةَ. أََنَس بن َماِلٍك: ، َيْعنِي"مٍِمَن اْبنِ أُمِّ ُسلَْي
  ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ: أََبا َراِفعٍ إِال ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِيُّ، َتفَرََّد بِِه

َعْن َيْحَيى بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْعقُوَب، َنا عَْبَدةُ بن َعْبِد اللَِّه الصَّفَاُر، َنا َجعْفَُر بن َعْوٍن، َنا ُعَمُر بن َراِشٍد،  - ٩٧٢
إِذَا َبعَثُْتْم َرُسوال فابَْعثُوهُ :"ِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال ُعَمُر بن َراِشٍد". َحَسَن الَْوْجِه، َحَسَن االْسمِ
َمقُْبرِيِّ، َعْن َجدِِّه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ َوبِِه َحدَّثََنا الُْمعَارُِك، َعْن َعْبِد اللَِّه بن سَِعيِد بن أَبِي سَِعيٍد الْ - ٩٧٣

ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن ". إِنَّ ِمْن إِْتَمامِ إَِمياِن الَْعْبدِ أَنْ َيسَْتثْنَِي ِفي كُلِّ َحِديٍث:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  الُْمَعارِكُ بن َعبَّاٍد: ِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِهأَبِي ُهَرْيَرةَ إِال بَِهذَا ا



ا زَْيُد بن ُعَمَر بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن َسامٍ، ثََنا َعْبُد اَألْعلَى بن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ، َنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َن - ٩٧٤
َما أََهلَّ مُهِلٌّ قَطُّ :"يِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعاِصمٍ، َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِ
َعْن زَْيِد بن ُعَمَر لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ ". َنَعْم: َيا َرسُولَ اللَِّه، بِالَْجنَِّة؟ قَالَ: ِقيلَ. إِال ُبشَِّر، َوال كَبََّر ُمكَبٌِّر قَطُّ إِال ُبشَِّر

  بن َعاِصمٍ إِال ُمْعَتمٌِر
بن أَبِي ِهْنٍد،  َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، نا َزكَرِيَّا بن َيْحَيى َزْحَمَويِْه، ثََنا َصاِلُح بن ُعَمَر، َعْن َداُوَد - ٩٧٥

الَْيِمُني ِفي الَْبْيعِ ُمَنفِّقَةٌ، :"أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعنِ الَْعبَّاسِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْهاشِِميِّ، َعْن
  َزْحَمَويِْه: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َداُوَد بن أَبِي ِهْندٍ إِال َصاِلُح بن ُعَمَر، َتفَرََّد بِِه"ُمْمِحقَةٌ ِللْكَْسبِ

يِّ، َعْن دَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا إِبَْراِهيمُ بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، نا ُوَهْيُب بن خَاِلٍد، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرَِح - ٩٧٦
، ال ُيوَجُد ِفيَها النَّاُس كَإِبِلٍ ِمائٍَة:"أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ: َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

، َعْن َمْعَمرٍ، ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، إال ُوَهْيٌب، َورََواُه َعْبدُ الرَّزَّاقِ"رَاِحلَةٌ
  َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َساِلمٍ، َعْن أَبِيِه

نا أَُبو ُموَسى اَألْنَصارِيُّ، ثََنا عَاِصُم بن َعْبدِ الْعَزِيزِ اَألْشجَِعيُّ، َعْن أَبِي ُسهَْيلِ بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ،  - ٩٧٧
ْم، فَقَْد َحلَّ َمنِ اطَّلََع ِفي َبْيِت قَْومٍ بَِغْيرِ إِذْنِهِ:"َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  أَُبو ُموَسى األَْنَصارِيُّ: تَفَرََّد بِِه، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي سَُهْيلٍ إِالعَاِصٌم ، "لَُهْم أَنْ َيفْقَئُوا َعْينَُه
َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ِسَماِك بن  َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا إِْسحَاُق بن َراهََوْيِه، أََنا النَّْضُر بن ُشَمْيلٍ، نا - ٩٧٨

إِنَّ ِفي الَْجنَِّة قَْصًرا ِمْن ُدرٍَّة، ال :"َحْربٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعْن أبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِسَماٍك، إال "َراِهيمَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نُُزالَصْدَع ِفيَها َوال َوَهَن، أََعدََّها اللَُّه ِلَخِليِلِه إِْب

  َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َوال رََواُه َعْن َحمَّاٍد، إال النَّْضُر بن ُشمَْيلٍ، وََيزِيُد بن َهاُرونَ

ى بن يُوُنَس، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن ُمرَّةَ، َعنِ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا إِْسحَاُق، نا ِعيَس - ٩٧٩
ال ُتْنكَُح الْبِكُْر حَتَّى ُتسَْتأْذَنَ، وَإِذْنَُها :"الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

ونَ إِلَى لثَّيُِّب ُتِصيُب ِمْن أَْمرَِها َما لَْم َتْدُع إِلَى ُسْخطٍَة، فَإِذَا َدَعْت إِلَى ُسْخطٍَة، َوكَانَ أَْولََياؤَُها َيْدُعالصُُّموُت، وَا
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟، آِخُر الَْحِديِث ِمْن َحِديِث النَّبِيِّ َص: قُلُْت ِلِعيَسى: ، قَالَ إِْسحَاُق"الرَِّضا ُرِفَع ذَِلكَ إِلَى السُّلْطَاِن

َوال َروَاُه َعْن إِْبَراِهيَم بن ُمرَّةَ، ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ، إال إِبَْراِهيمُ بن ُمرَّةَ ، َهكَذَا أََنا اَألْوَزاِعيُّ : قَالَ
  عِيَسى بن يُوُنَس: إال اَألْوَزاِعيُّ، تَفَرََّد بِِه

َمْنُصورٍ، َعْن  ثََنا مُْنَتِصرُ بن ُمَحمَِّد بن الُْمْنَتِصرِ، ثََنا َعِليُّ بن ُشْبُرَمةَ الَْحارِِثيُّ، نا شَرِيُك بن َعْبدِ اللَِّه، َعْنَحدَّ - ٩٨٠
اغِْفْر ِللْحَاجِّ، َوِلَمنِ اْسَتْغفََر لَهُ  اللَُّهمَّ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َمْنُصورٍ، إال شَرِيٌك، َوال َروَاُه َعْن َشرِيٍك، إال َعِليُّ بن ُشْبُرمَةَ"الَْحاجُّ

اِمعٍ الْعَطَّاُر، نا الَْعالُء بن َمْيُموٍن الَْعْنَبرِيُّ، نا َحدَّثََنا ُمسَبُِّح بن َحاِتمٍ الُْعكِْليُّ الَْبْصرِيُّ، ثََنا ُمَحمَُّد بن َج - ٩٨١
َوَمْن : ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ َحجَّاُج بن اَألْسوَِد، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، إال الَْحجَّاُج بن "إِنْ جَازَاُه:"فََجَزاُؤهُ َجهَنَُّم، قَالَ َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتعَمًِّدا
  ُمَحمَّدُ بن َجامِعٍ: اَألْسَوِد، َوال َرَواُه َعنِ الَْحجَّاجِ، إال الَْعالُء بن َمْيُموٍن، َتفَرََّد بِِه



اللَّْيثُ، نا أَيُّوُب بن ُموَسى، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعْن َعْبِد َوبِِه، َحدَّثَنِي  - ٩٨٢
ى َعمَِّتَها، َوال َعلَى ال ُتْنكَُح الَْمْرأَةُ َعلَ:"الَْمِلِك بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

َعْبدَ ، ُهرَْيَرةَ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى، إال اللَّْيثُ، َولَْم ُيْدِخلْ َبْيَن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ َوأَبِي "َخالَِتَها
  ْيرٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَالَْمِلِك بن َيَسارٍ، إال أَيُّوُب بن ُموَسى، َوَروَاُه َجَماَعةٌ، َعْن ُبكَ

َعْن أَبِي َسلََمةَ بن  َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعيَّاشِ بن َعبَّاسٍ الْقِْتَبانِيِّ، َعْن أَبِيِه َعيَّاشِ بن َعبَّاسٍ، - ٩٨٣
إِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ فَال َصالةَ، :"ْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َع

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َسلََمةَ، إال َعيَّاٌش، َوال رََواُه َعْنُه، إال اْبُنُه َعْبُد اللَِّه"إال الَِّتي أُِقيَمْت
 َعْن ِلٌب، نا َعْبُد اللَِّه، َحدَّثَنِي َيْحَيى بن أَيُّوَب، َعْن َعبَّاِد بن كَِثريٍ، َعْن أَيُّوَب السَّْخِتيَانِيِّ، أَْخَبَرُهَحدَّثََنا ُمطَّ - ٩٨٤

َخلََع َنْعلَْيِه، فَلَمَّا أََحسَّ بِِه ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى بِالنَّاسِ، فَ
إِنَّ الَْملََك أََتانِي، فَأَْخَبرَنِي أَنَّ بنْعلَيَّ أَذًى، فَإِذَا :"النَّاُس َخلَعُوا نِعَالَُهْم، فَلَمَّا فََرغَ ِمَن الصَّالِة أَقَْبلَ النَّاُس َعلَْيِه، فَقَالَ

َيقِْلْب َنْعلَْيِه، فَإِنْ َرأَى ِفيهَِما شَْيئًا فَلَْيْمَسْحُهمَا، ثُمَّ ِلُيِصلِّ ِفيهَِما إِنْ َبَدا لَُه، أَوْ َجاَء أََحُدكُْم إِلَى َبابِ الَْمْسجِِد فَلْ
َورََواُه َداُوُد  َيْحَيى بن أَيُّوَب،: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَيُّوَب، َعْن ُمَحمٍَّد، إال َعبَّادُ بن كَِثريٍ، َتفَرَّدَ بِِه"ِلَيْخلَْعُهمَا

، َعْن أَيُّوَب، َعْن َرُجلٍ، الَْعطَّاُر، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي َنضَْرةَ، َعْن أَبِي سَِعيٍد، َوَرَواُه عَْبُد الرَّازِقِ، َعْن َمْعَمرٍ
  َعْن أَبِي َسعِيٍد، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َرةَ، ثََنا الِْمقَْداُم، نا أََسدُ بن ُموَسى، نا الضَّحَّاُك، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَحدَّ - ٩٨٥
بِِه، َوال َتْغلُوا ِفيِه، َوال َتْجفُوا اقَْرءُوا الْقُْرآنَ، ال َتأْكُلُوا بِِه، َوال َتسَْتكِْثرُوا :"َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

ُسوَرةَ الَْبقََرِة، َوآلِ ِعْمَرانَ، فَإِنَُّهَما َيجِيئَاِن : َعْنُه، َتَعلَُّموا الْقُْرآنَ، فَإِنَُّه َشاِفٌع ِلصَاِحبِِه َيْوَم الِْقَياَمِة، َتَعلَُّموا الزَّْهَراَوْينِ
لَْبقََرةَ، َتاِن أَْو غَيَاَيَتاِن أَْو كَِفْرقَْينِ ِمْن طَْيرٍ صََوافَّ، َيْشفََعاِن ِلصَاِحبِهَِما َيْوَم الِْقَيامَِة، َتَعلَُّموا اَيْوَم الِْقَياَمِة كَأَنَُّهَما غََماَم

ْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن أَبِي ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َي"فَإِنَّ أَْخذََها َبَركَةٌ، وَتْركََها َحْسرَةٌ، َوال َتْسَتِطيُعَها الَْبطَلَةُ
أََسُد بن ُموَسى، َوَروَاُه ِهَشاٌم، وَأََبانُ، َوَعِليُّ بن الُْمَباَرِك، َعْن َيحَْيى : َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، إال الضَّحَّاُك، َتفَرََّد بِِه

  أَبِي أَُمامَةَ، َوَعْن أَبِي َراِشٍد الُْحْبرَانِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِشْبلٍبن أَبِي كَِثريٍ، َعْن َزْيِد بن َسالمٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن 

، َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي َحدَّثََنا مِقَْداٌم، ثََنا أَُبو اَألْسَوِد النَّْضُر بن َعْبِد الَْجبَّارِ، ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعيَّاشِ بن َعبَّاسٍ - ٩٨٦
ال َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى َيْغِلَب أَْهلُ الُْمّدى :"ْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََصاِلحٍ، َع

ْهلُ الدِّينَارِ َعلَى ِدينَارِِهْم، َوأَْهلُ الدِّرَْهمِ َعلَى ُمدِّي ِهْم، َوأَْهلُ الْقَِفيزِ َعلَى قَِفيزِِهْم، َوأَْهلُ اِإلْرَدبِّ َعلَى إِْردَبِّهِْم، َوأَ
أَُبو : ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ، َعْن َعيَّاشِ بن َعبَّاسٍ، إال اْبُن لَهِيعَةَ، َتفَرَّدَ بِِه"َعلَى ِدْرَهِمهِْم، وََيْرجِعُ النَّاسُ إِلَى بِالِدِهْم

  اَألْسوَِد
َنا أَُبو سُفَْيانَ الَْمدِينِيُّ، َعْن َداُوَد بن : َنا َمْحُبوبُ بن َعْبِد اللَِّه النَُّمْيرِيُّ، قَالَ: ن أَْحَمَد، قَالََحدَّثََنا عَْبَدانُ ب - ٩٨٧

لَْم َيْروِ ". طََرفَاُه فََعقَدَُهَصلَّى بنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَتَوشًِّحا، فَلَْم يََنلْ :"فََراهِيَج، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
  َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن َداُوَد بن فََراهِيَج إِال أَُبو سُفَْيانَ الَْمِدينِيُّ

: لُْجَرِشيُّ، قَالََنا النَّْضُر بن ُمَحمٍَّد ا: َنا الَْعبَّاُس بن َعْبِد الَْعظِيمِ الَْعْنَبرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ - ٩٨٨
قَالَ َرسُولُ : رَْيَرةَ، قَالََنا ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيزِيَد، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُه



لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ ". َيا كَافُِر، فَقَْد َباَء أََحُدُهَما بِالْكُفْرِ: ِخيِهإِذَا قَالَ الرَُّجلُ الُْمْسِلُم َأل:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َمْولَى اَألسَْوِد بن : َوعَْبُد اللَِّه بن يَزِيَد ُهَو. النَّْضرُ بن ُمَحمٍَّد: َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال ِعكْرَِمةُ بن َعمَّارٍ، َتفَرَّدَ بِِه

  ُسفَْيانَ
َنا ِهَشاُم بن َحسَّاٍن، َعْن : َنا ُدُرْسُت بن زَِياٍد، قَالَ: َنا َداِهُر بن نُوحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ - ٩٨٩

الشُّونِيُز َدَواٌء ِمْن كُلِّ َداٍء، ":قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قََتاَدةَ، َعْن ِهاللِ بن َيزِيَد، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن إِال ُدُرْسُت بن ". الَْمْوُت:"َوَما السَّاُم َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: ، قَالُوا"إِال السَّاَم

  َداِهُر بن ُنوحٍ: زَِياٍد، َتفَرَّدَ بِِه

َنا َداُوُد بن أَبِي ِهْنٍد، َعْن : َنا َعْبُد اللَِّه بن َعَراَدةَ، قَالَ: َنا َداِهُر بن نُوحٍ، قَالَ: نُ بن أَْحَمَد، قَالََحدَّثََنا عَْبَدا - ٩٩٠
اْنطَلَقُوا، فَأَصَاَبْتُهمْ َسَماٌء، إِنَّ َرْهطًا ثَالثَةً :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي الْعَاِلَيِة، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

َضمَّْت َعلَى الَْغارِ، فَقَالَ الْقَْوُم فَلََجئُوا إِلَى غَارٍ، فََبْيَنَما ُهْم ِفيِه إِِذ اْنقَلََبْت َعلَْيهِمْ َصْخَرةٌ ِمْن قَلْبِ الَْجَبلِ َتَدْهَدَه، حَتَّى 
ثَُر، َولَْم َيَركُْم أََحدٌ ِسَوى اللَُّه، فَلَْيْنظُْر كُلُّ َرُجلٍ مِْنكُْم أَفَْضلَ َعَمِلِه قَطُّ كَفَّ الَْمطَُر، َوُعِفَي اَأل: َبْعضُُهْم ِلبَْعضٍ

بَِغُبوِقهَِما  اللَُّهمَّ إِنْ كُْنَت َتْعلَُم أَنِّي كُْنُت بَرا بِوَاِلَديَّ، وَأَنِّي كُْنُت آِتيهَِما: فَقَالَ أََحدُُهْم. فَلَْيذْكُْرُه، ثُمَّ لَْيْدُعو اللََّه
 أَنْ أُوِقظَُهَما ِمْن َنْوِمهَِما، فَأَْسِقيهَِما، وَإِنِّي أَتَْيُتُهَما لَْيلَةً بَِغُبوِقهَِما فََوَجدُْتُهَما قَْد َدَخال َمضَاجَِعُهَما َوَناَما، فَكَرِْهُت

يََزلْ ذَِلَك دَأْبِي وََدأَْبُهَما حَتَّى طَلََع الْفَجُْر، فَإِنْ كُْنَت َتْعلَُم إِنََّما  َوكَرِْهُت أَنْ أَْرجَِع بَِغُبوِقهَِما ِمْن قَْبلِ أَنْ أَغُْبقَُهَما، فَلَْم
اللَُّهمَّ إِنِّي طَلَْبتُ : فَقَالَ اآلَخُر. فَانْفََرَجْت َحتَّى َدَخلَ َعلَْيهُِم الضَّْوُء: َحَملَنِي َعلَى ذَِلَك َمَخافَُتَك، فَافُْرْج َعنَّا قَالَ

إِنَُّه ال َيِحلُّ : ِة، قَالَْت ِليةً َوهََوْيُتهَا، َوأَْنفَقُْت َماِلي ِفيَها حَتَّى إِذَا ظَِفْرتُ بَِها، َوقََعَدْت ِمْنَها َمقَْعدَ الرَُّجلِ ِمَن الَْمْرأَاْمَرأَ
  نََّما َحَملَنِي َعلَى ذَِلَكلََك أَنْ تَفُضَّ خَاَتِمي إِال بَِحقِِّه، فَقُْمُت َعْنَها، فَإِنْ كُْنَت َتْعلَمُ أَنَُّه إِ

اللَُّهمَّ إِنْ : فَقَالَ اآلَخُر. َمَخافَُتَك فَافُْرْج َعنَّا، فََمالَِت الصَّْخرَةُ، فَاْنفََرَجْت حَتَّى لَْو َشاَء الْقَْوُم أَنْ َيخُْرُجو لََخَرجُوا
فََوفَّْيتُُهْم أُُجورَُهْم إِال َرُجال وَاِحًدا َتَركَ أَجَْرُه حَتَّى كَانَ ِمْنُه كُْنَت َتْعلَُم أَنِّي اْستَأْجَْرُت أَُجَراَء، فََعِملُوا ِلي َعَمال، 
َهاَك دُوَنَك َتَماَم أَْجرَِك، فَإِنْ كُْنَت َتْعلَُم أَنَُّه َحَملَنِي َعلَى ذَِلكَ : أَْضعَاُف الْمَالِ، فََجاَء َبْعُد، فَطَلََب أَْجَرُه، فَقُلُْت لَُه

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َداُوَد بن أَبِي ". فََمالَِت الصَّْخَرةُ، فََتَدْهَدَهْت، فَاْنطَلَقُوا ُمَعانِقَِني: افُْرْج َعنَّا، قَالََمَخافَُتَك، فَ
  َداِهُر بن نُوحٍ: ِهْنٍد إِال عَْبُد اللَِّه بن َعرَاَدةَ، َتفَرََّد بِِه

َنا ُهْدَبةُ بن : َنا أَُبو َهمَّامٍ ُمَحمَّدُ بن الزِّْبرِقَاِن، قَالَ: َنا َداِهُر بن نُوحٍ، قَالَ: قَالََحدَّثََنا عَْبَدانُ بن أَْحَمَد،  - ٩٩١
إِذَا :"قَالَُه َعلَْيِه َوَسلََّم، الِْمْنهَالِ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

لَْم ". بِ الَْجنَِّة َشاَءْتَصلَِّت الْمَْرأَةُ خَْمَسَها، َوَصاَمتْ َشْهَرهَا، َوَحصََّنْت فَْرَجهَا، َوأَطَاَعتْ َبْعلََها، َدَخلَْت ِمْن أَيِّ أَبَْوا
  َداِهُر بن نُوحٍ: َوال َعْن ُهْدَبةَ إِال أَُبوَهمَّامٍ، َتفَرََّد بِِهَيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن ُعَمْيرٍ إِال ُهْدَبةُ بن الِْمنَْهالِ، 

َحدَّثَنِي أَِخي، َعْن ُسلَْيَمانَ بن : َنا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد الُْعَمرِيُّ، قَالَ - ٩٩٢
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : نِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن ِسَناِن بن أَبِي ِسَناٍن الدُّؤَِليِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَبِاللٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي َعِتيقٍ، َع

الرََّملِ أَْمثَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت اإلِبِلَ َتكُونُ ِفي : فَقَاَم َرُجلٌ ِمَن اَألعَْرابِ، فَقَالَ"ال َعدَْوى:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  "فََمْن أَْعَدى اَألوَّلَ؟:"الظَِّباِء، فَيَأِْتيَها الْبَِعُري اَألجَْرُب، فََتْجَرُب َجِميًعا؟ قَالَ



َنا اْبُن لَهِيَعةَ، : َنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْبرِْقيُّ، قَالَ - ٩٩٣
بن ثَْوَبانَ ُيَحدِّثَاِن، َعْن َعْن ُموَسى بن ُجَبْيرٍ الَْحذَّاِء،،أَنَُّه َسِمَع أََبا أَُماَمةَ بن َسْهلِ بن ُحَنْيٍف، وَُمَحمََّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ 

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَلَمَّا فََرغَ ِمْن َدفْنَِها َواْنَصَرَف النَّاُس، قَالَ َنبِيُّ َشهِْدَنا َجنَاَزةً َمَع َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَّ: أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ
ُبُهَما إِنَُّه َيْسَمُع اآلنَ َخفَْق نَِعاِلكُْم، أََتاُه ُمْنكٌَر َوَنكٌِري، أَْعُيُنُهَما مِثْلُ قُُدورِ النُّحَاسِ، َوأَْنيَا:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 َنبِيُُّه، فَإِنْ كَانَ ِممَّْن َيْعُبدُ ِمثْلُ َصيَاِصي الَْبقَرِ، َوأَصَْواُتُهَما ِمثْلُ الرَّْعِد، فَُيْجِلَسانِِه، فََيْسأَالنِِه َما كَانَ َيْعُبُد، َوَمْن كَانَ
ُيثَبُِّت : لَْيِه َوَسلََّم َجاَء بِالَْبيِّنَاِت، فَآَمنَّا َواتَّبَْعَنا، فَذَِلَك قَْولُ اللَِّهكُْنُت أَْعُبدُ اللََّه، وَالنَّبِيُّ ُمَحمَّدٌ َصلَّى اللَُّه َع: اللََّه، قَالَ

لَْيِه َعلَى الَْيِقنيِ َحيِيَت، َوَعلَْيِه ُمتَّ، َوَع: اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اآلِخَرِة، فَُيقَالُ لَُه
ال أَْدرِي، َسِمْعُت النَّاَس : َوإِنْ كَانَ ِمْن أَْهلِ الشَّكِّ، قَالَ. ُتْبَعثُ، ثُمَّ ُيفَْتُح لَهُ َباٌب إِلَى الَْجنَِّة، َوُيَوسَّعُ لَُه ِفي ُحفَْرِتِه

َوَعلَْيِه ُتْبَعثُ، ثُمَّ ُيفَْتُح لَهُ َبابٌ إِلَى النَّارِ، َوُيَسلَّطُ  َعلَى الشَّكِّ َحيِيَت، َوَعلَْيِه ُمتَّ،: َيقُولُونَ شَْيئًا، فَقُلُْتُه، فَُيقَالُ لَُه
  َعلَْيِه َعقَارُِب َوثََعابُِني، لَْو نَفََخ أََحدُُهْم ِفي الدُّنَْيا َما أَنَْبَتْت شَْيئًا،

َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلٍ َوُمَحمَّدِ بن َعْبِد  لَْم َيْروِ". َتْنَهشُُه، َوُتْؤَمُر اَألْرُض فَُتَضمُّ، َحتَّى َتْخَتِلَف أَْضالُعُه
  اْبُن لَهِيعَةَ: الرَّْحَمنِ بن ثَْوَبانَ إِال ُموَسى بن ُجبَْيرٍ، َتفَرََّد بِِه

َنا َعْبدُ : اُس بن الْفَْضلِ األَْنَصارِيُّ، قَالََنا الَْعبَّ: َنا أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َواِقٍد، قَالَ - ٩٩٤
َعْن َنبِيِّ اللَِّه صَلَّى  الَْجبَّارِ بن َناِفعٍ الضَّبِّيُّ، َعْن ُعَمَر بن ُموَسى، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ،

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ ". َوافََق َتأِْمُني أَْهلِ اَألْرضِ َتأِْمنيَ أَْهلِ السََّماِء غُِفَر لَُهْمإِذَا :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،،أَنَُّه قَالَ
  الَْعبَّاسُ بن الْفَْضلِ: إِال ُعَمُر بن ُموَسى، َوال َعْن ُعَمَر إِال َعْبُد الَْجبَّارِ بن َناِفعٍ، َتفَرََّد بِِه

َنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعْن : َنا َيْحَيى بن َصاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، قَالَ: أَُبو ُزْرَعةَ، قَالََحدَّثََنا  - ٩٩٥
ِعْندَ : ي ثَالِث َساَعاٍتأَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعنِ الصَّالِة ِف"ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُيوُنسَ إِال ُعَبْيدُ اللَِّه بن ". طُلُوعِ الشَّْمسِ َحتَّى َتطْلَُع، َونِْصفِ النََّهارِ، َوِعْنَد غُُروبِ الشَّْمسِ
  َعْمرٍو

: َنا ُمَعاوَِيةُ بن َسالمٍ، قَالَ: َنا َيْحَيى بن َصاِلحٍ الُْوحَاِظيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو أَُبو ُزْرَعةَ، قَالَ - ٩٩٦
َمنِ اْسَتلَْجَج ِفي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َنا َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال ُمَعاوَِيةُ بن َسالمٍ". َو أَْعظَمُ إِثًْماأَْهِلِه َيِميًنا، فَُه
ٍد، َنا َحرِيُز بن ُعثَْمانَ، َعْن َحبِيبِ بن ُعَبْي: َنا أَُبو الَْيَماِن، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو أَُبو ُزْرَعةَ، قَالَ - ٩٩٧

مَطْلُ الَْغنِيِّ ظُلٌْم، َوإِذَا أَحَالََك َعلَى َمِليءٍ :"َعْن أَبِي بِْشرٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ ". َرٍة حَتَّى َيأَْمَن َعلَْيَها َصاحُِبَهافَاْحَتلْ، َوال َتقَْرُبوا َحَبالَى السَّْبيِ حَتَّى َيَضْعَن، َوال َتْسِلُموا ِفي ثََم

  َعْن َحبِيبِ بن ُعَبْيٍد إِال حَرِيُز بن ُعثَْمانَ
ِعيِد بن َنا سَِعيُد بن َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َس: َنا ُمَحمَّدُ بن َبكَّارِ بن بِاللٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ، قَالَ - ٩٩٨

". َهاأَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى أَنْ ُتَزوََّج الَْمرْأَةُ َعلَى َعمَِّتَها، أَْو َعلَى َخالَِت"الُْمسَيِّبِ،، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ
  ُمَحمَّدُ بن َبكَّارٍ: ُد بن َبشِريٍ، َتفَرَّدَ بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة إِال َسعِي



َنا َبكُْر بن ُمضََر، َعْن ِعَماَرةَ : َنا َعْمُرو بن َخاِلٍد الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ، قَالَ - ٩٩٩
اِإلَميانُ :"ْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه، قَالَبن غَزِيَّةَ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َع

لَمْ َيْروِ ". ذَى َعنِ الطَّرِيقِإَِماطَةُ اَألأَْرَبٌع َوِستُّونَ َباًبا أَْو أَْرَبٌع َوِستُّونَ ُشْعَبةً أَْرفَُعَها أَْو أَْعالَها ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَدَْناَها 
َعْن سَْهلِ بن : ُرُهَماَهذَا الَْحدِيثَ َعْن ِعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ إِال َبكُْر بن ُمَضَر، َورََواُه ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َواْبُن َعْجالنَ، َوغَْي

  أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَبِي صَاِلحٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِدينَارٍ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن
َنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُموَسى بن َورَْدانَ، : َنا َسعِيُد بن ُعفَْيرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ، قَالَ - ١٠٠٠

أَيَُّما اْمَرأَةٍ اتَّقَتْ َربََّها، َوَحِفظَْت فَْرَجَها، َوأَطَاَعْت زَْوَجَها، :"اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ
ُموَسى بن َورَْدانَ إِال  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن". اْدُخِلي ِمْن َحْيثُ شِئِْت: فُِتَح لََها ثََمانَِيةُ أَبَْوابٍ ِمَن الَْجنَِّة، فَقِيلَ لَهَا

  اْبُن لَهِيعَةَ

َنا سَِعيُد بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن ُسَهْيلِ : َنا َرْوحُ بن َصالحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ، قَالَ - ١٠٠١
إِذَا قَاَتلَ أََحُدكُْم فَلَْيْجَتنِبِ :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعْن َرُسولِ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َسِعيِد بن أَبِي أَيُّوَب إِال رَْوُح بن َصالحٍ". الَْوْجَه
: َنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن َعْبِد اللَِّه األَُوْيِسيُّ، قَالَ: يُّ الالِذِقيُّ، قَالََحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْعَدانَ بن ُجُمَعةَ الطَّاِئ - ١٠٠٢

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ "َنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن أَيُّوَب السَّْخِتيَانِيِّ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ
  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال َعْبُد الَْعزِيزِ األَُوْيِسيُّ". َسْجَدَتى السَّْهوِ َبْعدَ التَّْسِليمِ َسَجَد

َنا عَْبُد اللَّهِ : َمِدينِيُّ، قَالََنا ُمطَرِّفُ بن َعْبِد اللَِّه الْ: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْعَدانَ بن ُجُمَعةَ الالِذِقيُّ، قَالَ - ١٠٠٣
إِذَا َرأَى :"َوَسلََّم، قَالَبن ُعَمَر، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

لَنِي َعلَْيِه َوَعلَى كَِثريٍ ِمْن ِعَباِدِه َتفْضِيال، فَإِذَا قَالَ ذَِلَك فَقَْد َشكََر ِتلْكَ الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي فَضَّ: أََحُدكُْم ُمْبَتلًى فَلَْيقُلْ
  ُمطَرُِّف بن َعْبدِ اللَِّه: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ إِال َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر، َتفَرََّد بِِه". النِّْعَمِة

َنا ُعقَْبةُ بن خَاِلٍد، َعْن ِهَشامِ بن : َنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ - ١٠٠٤
ُيَصلُّونَ َعلَى :"ِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي: ُعْرَوةَ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  اللَُّهمَّ اغِْفْر لَُه، اللَُّهمَّ اْرَحمُْه: أََحِدكُْم َما َداَم ِفي ُمَصالُه، َما لَْم ُيَحِدثْ َحدَثًا
اِلٍد، َعْن ِهَشامِ بن َنا ُعقَْبةُ بن َخ: َنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ - ١٠٠٥

ال يَْزنِي الزَّانِي ِحَني يَْزنِي :"الَُعْرَوةَ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَ
  َسْهلُ بن ُعثَْمانَ: بن ُعْرَوةَ إِال ُعقَْبةُ بن َخاِلٍد، َتفَرَّدَ بَِهالَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن ِهَشامِ ". َوُهَو ُمْؤِمٌن
َنا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرٍو، َعْن : َنا سَْهلُ بن ُعثَْمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ، قَالَ - ١٠٠٦

إِذَا أََخذُْت كَرَِميَتْي َعْبٍد فَصََبَر َواْحَتَسبَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَأَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ
  ُعثَْمانَ َسْهلُ بن: لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو إِال َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، تَفَرََّد بِِه". كَانَ َجَزاُؤهُ الَْجنَّةَ

َنا أَُبو ُزَهْيرٍ : َنا الُْحَسْيُن بن ِعيَسى بن َمْيَسَرةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ - ١٠٠٧
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالََنا ُمَحمَّدُ بن كَُرْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ: َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْغَراَء، قَالَ

ال َيزْنِي الزَّانِي ِحنيَ َيزْنِي َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال َيْسرِقُ ِحَني َيسْرُِق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال يَْنَهُب نُْهَبةً :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ إِال كَُرْيٌب، َوال َعْن ". َوُهَو ُمْؤِمٌن َيْرفَُع إِلَْيَها الُْمْؤِمُنونَ ُرُءوَسُهْم
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْغَراَء: كَُرْيبٍ إِال اْبُنُه ُمَحمٌَّد، َتفَرَّدَ بِِه

َنا َيحَْيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي َزاِئَدةَ، َعْن ُمْسِلمِ : ْهلُ بن ُعثَْمانَ، قَالََنا َس: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ، قَالَ - ١٠٠٨
َملُْعونٌ َمْن أََتى النَِّساءَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َخاِلٍد، َعنِ الَْعالِء، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

سَْهلُ :  بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الَْعالِء إِال ُمْسِلمُ بن َخاِلٍد، َوال َعْن ُمْسِلمٍ إِال اْبُن أَبِي زَاِئدَةَ، َتفَرََّد". بَارِِهنَِّفي أَْد
  بن ُعثَْمانَ

َنا أَُبو َهمَّامِ بن : َيزِيَد اَألهَْوازِيُّ، قَالََنا َيْحَيى بن : َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْحَسْينِ الصَّابُونِيُّ، قَالَ - ١٠٠٩
َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن الزِّْبرِقَاِن، َعْن َمْرَوانَ بن سَاِلمٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو األَْوَزاِعيِّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، 

َيا َرُسولَ اللَِّه، أَرَأَْيَت الرَُّجلَ َيذَْبُح، َوَيْنَسى أَنْ : لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََسأَلَ َرُجلٌ النَّبِيَّ َص: أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ
  اْسُم اللَِّه َعلَى فَمِ كُلِّ ُمْسِلمٍ:"ُيَسمَِّي؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َنا أَُبو َهمَّامٍ ُمحَمَُّد بن : َنا َيْحَيى بن َيزِيَد اَألهَْوازِيُّ، قَالَ: بن الُْحَسْينِ الصَّابُونِيُّ، قَالََحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ  - ١٠١٠
قَالَ : الَي هَُرْيرَةَ، قَالزِّْبرِقَاِن، َعْن َمْرَوانَ بن سَاِلمٍ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِ

". إِذَا َخِفَيتِ الَْخِطيئَةُ لَْم َتُضرَّ إِال صَاِحبََها، َوإِذَا ظَهََرْت فَلَْم ُتَغيَّرْ َضرَّتِ الَْعامَّةَ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أَُبو َهمَّامٍ: مٍ، َتفَرَّدَ بِهَِمالَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ إِال َمْرَوانُ بن َساِل

َنا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك، َعْن َسِعيِد بن : َنا َحفُْص بن َعْبدِ اللَِّه الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، قَالَ - ١٠١١
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ي الِْعَتابِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَأَبِي أَيُّوَب، َعْن َيحَْيى بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن َزْيدِ بن أَبِ

ْروِ لَْم َي". ٌم ُيَساُء إِلَْيِهَخْيُر َبْيٍت ِفي الُْمْسِلِمَني َبْيٌت ِفيِه َيتِيٌم ُيْحَسُن إِلَْيِه، َوَشرُّ بَْيٍت ِفي الُْمْسِلِمَني بَْيٌت ِفيِه َيتِي:"َوَسلََّم
  َسعِيُد بن أَبِي أَيُّوَب: َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ إِال اْبُن أَبِي الِْعَتابِ، َتفَرََّد بِِه

ْن َعْبِد َنا أَُبو َعاِمرٍ الْعَقَِديُّ، َع: َنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن َمخْلٍَد الَْواسِِطيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، قَالَ - ١٠١٢
َرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ الَْمْخَرِميِّ، َعْن ُعثَْمانَ بن ُمَحمٍَّد اَألخَْنِسيِّ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْي

َيةٌ بَْيِد َملٍَك، َوَراَيةٌ َبْيِد َشْيطَاٍن، فَإِنْ خََرَج ِفيَما ُيِحبُّ اللَّهُ رَا: َما ِمْن خَارِجٍ َيخُْرُج إِال بِبَابِِه رَاَيَتاِن:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
ْسِخطُ اللََّه َتبَِعُه الشَّْيطَانُ َتبَِعُه الَْملَكُ بِرَاَيِتِه، فَلَْم يََزلْ َتْحَت َراَيةِ الَْملَِك َحتَّى َيْرجِعَ إِلَى َبْيِتِه، َوإِنْ خََرَج ِفيَما ُي

: ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِه". ِه، فَلَْم يََزلْ َتْحَت َراَيةِ الشَّْيطَاِن حَتَّى يَْرجَِعبِرَاَيِت
  ُعثَْمانُ بن ُمَحمٍَّد اَألخَْنِسيُّ

َنا : َنا أَُبو أَحَْمَد الزُّبَْيرِيُّ، قَالَ: ن ُعثَْمانَ بن َمخْلٍَد الَْواسِِطيُّ، قَالََنا ُمَحمَُّد ب: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن غَنَّامٍ، قَالَ - ١٠١٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُعَمُر بن َراِشٍد، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

، َوعََزلَ ِمْن َر ِفي التِّجَاَرِة، إِال ِلَمْن لَمْ َيْمَدحْ َبْيًعا، َولَْم َيذُمَّ َما اشَْتَرى، َوكَْسَب َحالال، َوأَْعطَاُه ِفي َحقِِّهال َخْي:"َوَسلََّم
  أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ: ِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال ُعَمُر بن َراِشٍد، َتفَرََّد بِ". ذَِلَك الَْحِلَف

َنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن َصاِلحِ بن َحيٍّ، َعْن : َنا ُمَحمَُّد بن الُْجَنْيِد، قَالَ: َحدَّثََنا ُعبَْيُد بن كَِثريٍ التَّمَّاُر، قَالَ - ١٠١٤
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالََعمِِّه الَْحَسنِ بن َصاِلحٍ، َعْن أَبِي الَْجحَّاِف، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َع

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الَْحَسنِ بن ". َمْن أََحبَّ الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن فَقَْد أََحبَّنِي، َوَمْن أَْبَغَضُهَما فَقَدْ أَبَْغَضنِي:"َوَسلََّم



  ُمَحمَّدُ بن الُْجنَْيِد: ، َتفَرَّدَ بِِهَصاِلحٍ إِال اْبُن أَِخيِه
َنا أَحَْمُد بن أَبِي طَْيَبةَ، : َنا َعمَّاُر بن َرَجاٍء، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن ُمَحمٍَّد الُْجْرجَانِيُّ أَُبو نَُعْيمٍ قَالَ - ١٠١٥

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالََنا ِحبَّانُ بن َعِليٍّ، َعْن طَلَْحةَ بن َعْمرٍو، َعْن : قَالَ
  إِذَا َردَْدَت َعلَى السَّاِئلِ ثَالثًا فَال َعلَْيَك أَنْ تَْزُبرَُه:"َوَسلََّم

َنا : َنا أَْحَمدُ بن أَبِي طَْيَبةَ، قَالَ: اٍء، قَالََنا َعمَّاُر بن َرَج: َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك بن ُمَحمٍَّد أَُبو ُنعَْيمٍ، قَالَ - ١٠١٦
َما اْجَتَمعَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّبِيُع بن َبْدرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  رِ اللَِّه، إِال َوَتفَرَّقُوا َعْن أَْنَتنِ ِمْن جِيفٍَةقَْوٌم، ثُمَّ َتفَرَّقُوا َعْن غَْيرِ ِذكْ
َنا َعْبُد الْوَارِثِ بن َسِعيٍد، َعْن لَْيِث بن أَبِي : َنا بِْشُر بن ِهاللٍ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، قَالَ - ١٠١٧

لَْو أَنَّ َرُجال َصاَم ِللَِّه َتطَوًُّعا، ثُمَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسلَْيمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
  أُْعِطَي ِملَْء اَألْرضِ ذََهبًا، لَْم َيْسَتْوفِ أَجَْرُه ُدونَ َيْومِ الِْحَسابِ

َنا َعْبُد الْوَارِِث، َعْن لَْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن : بن ِهاللٍ، قَالَ َنا بِْشُر: َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد، قَالَ - ١٠١٨
كُلُّ َعَملِ اْبنِ آَدَم لَُه إِال الصَّْوَم فَإِنَُّه ِلي، وَأََنا أَْجزِي بِِه، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعْن لَْيٍث إِال َعْبدُ الَْوارِِث، َتفَرََّد ". الصَّاِئمِ أَطَْيُب ِعْنَد اللَِّه ِمْن رِيحِ الِْمْسِك َولَُخلُوُف فَمِ

  بِْشُر بن ِهاللٍ: بِهَِما

َنا ِعيَسى بن : َنا َيْعقُوُب بن كَْعبٍ الَْحلَبِيُّ، قَالَ :َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ بن ُسلَْيَمانَ الَْحْرَمِليُّ اَألْنطَاِكيُّ، قَالَ - ١٠١٩
: أَْوَصانِي َخِليِلي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِثَالٍث:"ُيوُنَس، َعْن ِعْمَرانَ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ِعْمَرانَ بن ". لَى وِْترٍ، َوأَنْ أَُصوَم ِمْن كُلِّ َشْهرٍ ثَالثَةَ أَيَّامٍَصالِة الضَُّحى، َوأَنْ ال أََناَم إِال َع
  الْقَبِّيُّ إِال ِعيَسى بن ُيوُنَس: ُسلَْيَمانَ َوُهَو

َنا إِْبَراهِيُم بن الْمَُهاجِرِ بن : ِذرِ الْحَِزاِميُّ، قَالََنا إِْبَراِهيُم بن الُْمْن: َحدَّثََنا عَْبُدوسُ بن ِديزََوْيِه الرَّازِيُّ، قَالَ - ١٠٢٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َنا ُعَمُر بن َحفْصِ بن ذَكَْوانَ، َعْن َمْولَى الُْحَرقَِة، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ: ِمْسَمارٍ، قَالَ

طُوَبى ُألمَّةٍ َنَزلَ : يس قَْبلَ أَنْ َيْخلَُق آَدَم بِأَلِْف َعامٍ، فَلَمَّا َسِمَعِت الَْمالِئكَةُ الْقُْرآنَ، قَالُواطه َو: إِنَّ اللََّه قَرَأَ:"َوَسلََّم
اللَِّه َصلَّى  لَْم ُيْرَو َهذَا الَْحِديثَ َعْن َرسُولِ". َهذَا َعلَْيَها، َوطُوَبى َألْجوَاٍف َتْحِملُ َهذَا، َوطُوَبى َأللُْسنٍ َتكَلَُّم بَِهذَا

  إِبَْراِهيُم بن الُْمْنِذرِ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِه
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َنا : َنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، قَالَ: َنا الَْولِيُد بن ُعْتَبةَ الدَِّمشِْقيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُدوسُ بن ِديزََوْيِه الرَّازِيُّ، قَالَ - ١٠٢١
يِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَُبو ُعثَْمانَ األوْقَُص، َعنِ الزُّهْرِ

ُجال فَُيَصلِّيَ َر وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، لََهَمْمُت أَنْ آُمَر بَِحطَبٍ فَُيحْطََب، ثُمَّ آُمَر بِالصَّالِة فَُيَؤذَّنَ بَِها، ثُمَّ آُمَر:"قَالَ
َم أََحدُُهْم أَنَُّه َيجُِد َعظًْما بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَاِلَف َعلَى رِجَالٍ فَأُحَرَِّق َعلَْيهِْم ُبُيوتَُهْم بِالنَّارِ، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، لَْو ِعلْ

َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ إِال أَُبو ُعثَْمانَ اَألْوقَصِ، َتفَرَّدَ لَمْ ". َسِميًنا، أَْو ِمرَْماَتْينِ َحَسَنَتْينِ لَشَهَِد َصالةَ الِْعَشاِء
  الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ: بِِه

ِد اللَّهِ َنا َبكَّاُر بن ُمَحمَّدِ بن َعْب: َحدَّثََنا َعبَّاُد بن َعِليٍّ السِّريِينِيُّ الَْجْوهَرِيُّ، ِمْن َولَِد َخاِلِد بن ِسريِيَن، قَالَ - ١٠٢٢
َنا اْبُن َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : بن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، قَالَ

َوَخلََق . َوَخلََق النَّاَر. ، ال ُيزَاُد ِفيهِْم َوال ُيْنَتقَُص مِْنُهْمإِنَّ اللََّه َخلََق الَْجنَّةَ، َوَخلََق لََها أَْهال بَِعَشاِئرِِهْم َوقََباِئلِهِْم:"قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، فَِفيَم َنعَْملُ؟ : ، فَقَالَ َرُجلٌ"لََها أَْهال بَِعَشاِئرِِهْم َوقَبَاِئِلهِْم، ال ُيزَاُد ِفيهِْم َوال ُيْنتَقَُص ِمْنُهْم

: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ َعْوٍن إِال َبكَّاُر بن ُمحَمٍَّد، َتفَرََّد بِِه". ئٍ ُمَيسَّرٌ لََما ُخِلَق لَُهاْعَملُوا، فَكُلُّ اْمرِ:"فَقَالَ
  َعبَّاُد بن َعِليٍّ

ْدُت ِفي كَِتابِ َجدِّي َعْبدِ َوَج: َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُمحَمَِّد بن َعْبِد الْجَبَّارِ بن ُسلَْيمٍ الزُّبَْيِديُّ الِْحْمِصيُّ، قَالَ - ١٠٢٣
ن ُسلَْيمٍ، َعْن َعطَاِء بن الَْجبَّارِ بن ُسلَْيمٍ الزُّبَْيِديِّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن ُمَحمٍَّد، َعْن َصفَْوانَ ب

إِذَا َولَغَ الْكَلُْب ِفي إَِناِء أََحدِكُْم، فَال َيغِْمْس ِفيِه َشْيئًا :"َوَسلََّم، قَالَ َيسَارٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
إِْسَماعِيلُ بن : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ إِال إِبَْراِهيُم بن ُمَحمٍَّد، تَفَرََّد بِِه". َحتَّى يَْغِسلَُه َسْبَع مَرَّاٍت

  شٍَعيَّا

َنا : َنا َعبَّاُد بن الْعَوَّامِ، قَالَ: َنا َبشَّاُر بن ُموَسى الَْخفَّاُف، قَالَ: َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الَْعبَّاسِ اَألْصَبهَانِيُّ، قَالَ - ١٠٢٤
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ُسفَْيانُ بن ُحَسْينٍ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّهْرِيِّ إِال ُسفَْيانُ بن ُحَسيْنٍ". الرَُّجلُ ُجبَاٌر:"َوَسلََّم
يُّ بن َبكَّارٍ، َعْن ِهَشامِ بن َنا َعِل: َنا الُْمسَيُِّب بن وَاِضحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َجعْفَرٍ الِْمْصرِيُّ، قَالَ - ١٠٢٥

أَْهلُ الَْمْعرُوِف ِفي الدُّْنَيا :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحسَّاٍن، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ِهَشامِ بن ". نَْيا أَْهلُ الْمُْنكَرِ ِفي اآلخَِرِةأَْهلُ الَْمْعُروِف ِفي اآلِخَرِة، َوأَْهلُ الُْمْنكَرِ ِفي الدُّ

  الُْمَسيُِّب بن وَاِضحٍ: َحسَّاٍن إِال َعِليُّ بن َبكَّارٍ، تَفَرََّد بِِه
انُ الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َنا ِعْمَر: َنا َعْمُرو بن َمْرُزوقٍ، قَالَ: َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ، قَالَ - ١٠٢٦

إِنََّها لَْيلَةُ َسابِعٍَة، أَْو تَاِسَعٍة، َوإِنَّ الَْمالِئكَةَ :"َمْيُموَنةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن قََتاَدةَ إِال ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ". كْثَُر ِمْن َعَدِد الَْحَصاِتلَْك اللَّْيلَةَ ِفي اَألْرضِ أَ



َنا َهاُرونُ بن : َنا الرَّبِيعُ بن َبْدرٍ، قَالَ: َنا َعْبُد الْوَاِحِد بن ِغَياٍث، قَالَ: َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ، قَالَ - ١٠٢٧
ُيسَْترَاُح رَاِئَحةُ الَْجنَِّة ِمنْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِديُّ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَرِئَابٍ اُألسَيِّ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َهاُرونَ بن ". َمِسَريِة َخْمِسمِائَةَ َعامٍ، َوال َيجُِد رَِحيَها َمنَّانٌ بَِعَمِلِه، َوال عَاقٌّ، َوال ُمْدِمُن َخمْرٍ
  رِئَابٍ إِال الرَّبِيعُ بن َبْدرٍ

َنا : َنا َعاِصُم بن َعْبِد الَْعزِيزِ اَألْشجَِعيُّ، قَالَ: َنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيِّ، قَالَ: َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ، قَالَ - ١٠٢٨
َمنِ بن أَبِي ذُبَابٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َوُبْسرِ بن َسعِيٍد، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه الَْحارِثُ بن َعْبِد الرَّْح

لَمْ َيْروِ َهذَا ". ِفيَما سَقَِت السََّماُء َوالُْعيُونُ الُْعْشُر، َوِفيَما سُِقَي بِالنَّْضحِ نِْصُف الُْعْشرِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  الَْحِديثَ َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ َوُبْسرِ بن َسعِيٍد إِال الْحَارِثُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ

َعْبِد  َنا مَْنُصوُر بن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن: َنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َعْبدِ الَْوارِِث، قَالَ - ١٠٢٩
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي َربَاحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

بن أَبِي ُسلَْيَمانَ إِال َمْنصُوُر بن أَبِي  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد الَْمِلِك". َتَسحَّرُوا، فَإِنَّ ِفي السَُّحورِ َبَركَةٌ:"َوَسلََّم
  أَُبو الرَّبِيعِ: اَألْسَوِد، تَفَرََّد بِِه

َنا َيْحَيى بن الُْمَتوَكِّلِ، َعْن َعْنَبَسةَ الَْحدَّاِد، َعنِ : َنا إِْسحَاُق بن ُبْهلُولٍ، قَالَ: َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن ُعَباٍد، قَالَ - ١٠٣٠
إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَْجنَّةَ بِالسَّْهمِ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ الزُّْهرِيِّ، َعْن
ْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعنِ الزُّْهرِيِّ إِال َعنَْبَسةُ لَْم َي". َصانَِعُه ُمحَْتِسًبا بَِصْنَعِتِه، َوالُْمقَوَِّي بِِه، َوالرَّاِمَي بِِه: الَْواِحِد ثَالثَةً

  َيْحَيى بن الُْمَتوَكِّلِ: الَْحدَّاُد، تَفَرََّد بِهِمَا
َحكَمِ بن ثََنا ُسلَْيَمانُ بن الْ: ثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي َسِميَنةَ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٠٣١

للَُّه َعلَْيِه ثََنا اَألْحَوصُ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِي َعْوٍن، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى ا: َعَواَنةَ، قَالَ
َصَدَع، فَُيَغلُِّف رَأَْسُه بِالِْحنَّ"َوَسلََّم لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ إِال أَُبو ". اِءكَانَ إِذَا َنَزلَ َعلَْيِه الَْوْحيُ 

ُمَحمَُّد بن أَبِي : ِهَعْوٍن، َوال َعْن أَبِي َعْوٍن إِال اَألْحَوُص، َوال َعنِ اَألْحَوصِ إِال ُسلَْيَمانُ بن الَْحكَمِ بن َعَواَنةَ، تَفَرََّد بِ
  "َسِميَنةَ

ثََنا : ثََنا َعْبُد اللَِّه بن َيْحَيى بن الرَّبِيعِ بن أَبِي َراِشٍد، قَالَ: مَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَح - ١٠٣٢
الَْغاِدُر يُْنَصُب لَهُ :"لََّم َيقُولُ َوَسَعْمُرو بن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعِطيَّةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ إِال ". َهذَا كَانَ َعلَى كَذَا َوكَذَا، َوفََعلَ ِفيِه كَذَا، وَكَذَا: ِلَواٌء، فَُيقَالُ
  َوَرَواهُ النَّاُس َعْن َعِطيَّةَ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ. َيىَعْبُد اللَِّه بن َيْح: َعْمُرو بن َعِطيَّةَ، َتفَرََّد بِِه

حِيمِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ نا الُْحَسْيُن بن مَْنُصورٍ الْوَاِسِطيُّ، قَالَ نا َعْبدُ الرَّ - ١٠٣٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ونُ بن سَْعٍد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَثََنا هَاُر: َهاُرونَ الَْغسَّانِيُّ، قَالَ
ْن ال َيزْنِي الزَّانِي ِحنيَ َيزْنِي، َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال َيْشَربُ الَْخْمَر ِحَني َيْشَرُب، َوُهَو ُمْؤِمٌن، َولَِك:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َهاُرونَ بن سَْعٍد إِال عَْبُد الرَّحِيمِ بن َهاُرونَ". َباُب التَّْوَبِة َمفُْتوٌح

اللَِّه بن ُموَسى،  ثََنا ُعَبْيُد: ثََنا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الَْبكَّاِئيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٠٣٤
يِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ َعْن إِْبَراهِيَم بن إِْسَماعِيلَ بن ُمَجمِّعٍ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِالنَّبِ



لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي الزَِّناِد إِال إِْبَراِهيُم بن ". أَِخيِهإِنَّ اللََّه ِفي َعْوِن الَْمْرِء َما كَانَ الَْمْرُء ِفي َعْوِن :"قَالَ
  ُعبَْيُد اللَِّه بن ُموَسى: إِْسَماعِيلَ بن ُمَجمِّعٍ، تَفَرََّد بِِه

بن َيعْلَى، قَالَ نا َخاِلُد بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ نا أَُبو كُرَْيبٍ، قَالَ نا َيْحَيى  - ١٠٣٥
بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن َتِميمٍ السَّلَِميُّ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ أَخَْبرَنِي أَُبو َسلََمةَ، َوَسِعيُد 

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي قَدْ َزنَْيُت، فَأَْعَرضَ : يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَُهَرْيرَةَ، أَنَّ َرُجال ِمَن الُْمْسِلِمَني أََتى أََتى النَّبِ
ِه صَلَّى هَادَاٍت، َدَعاُه َرُسولُ اللََّعْنُه، َحتَّى أََتاهُ أَْرَبًعا، كُلُّ ذَِلكَ ُيعْرُِض َعْنُه، فَلَمَّا َسأَلَُه أَْرَبًعا شَهَِد َعلَى َنفِْسهِ أَْرَبَع َش

لَمْ َيْروِ ". اذَْهُبوا بِِه فَاْرُجُموُه:"قَالَ. نََعْم: قَالَ". قَْد أُْحِصْنَت؟:"قَالَ. ال: ، فَقَالَ"أَبَِك ُجُنونٌ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
ُد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد بن َتمِيَم، َوال َرَواُه َعْن َعْبِد َهذَا الَْحدِيثَ َمقُْروًنا َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسعِيٍد، وَأَبِي َسلََمةَ إِال عَْب

  أَُبو كَُرْيبٍ كَُرْيبٍ: الرَّْحَمنِ إِال اْبُنُه، َوال َعنِ اْبنِِه إِال َيْحَيى بن َيْعلَى، َتفَرَّدَ بِِه

ثََنا أَُبو إِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ، : ن َبكَّارٍ الِْمصِّيِصيُّ، قَالَثََنا َعِليُّ ب: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٠٣٦
بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعنِ اْبنِ أَشَْوَع، َعْن أَبِي لَْيلَى، َموْلَى األَْنَصارِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّ

لَمْ َيْروِ َهذَا ". ُت أَنْ آُمَر بِالصَّالِة فَُتقَاَم، ثُمَّ أْنظُُر َمْن لَْم َيشَْهِد الصَّالةَ فَأُحَرُِّق َعلَْيِه َبْيَتُهلَقَْد َهَمْم:"َوَسلََّم قَالَ
  الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ أَشَْوَع إِال لَْيثٌ، َوال َعْن لَْيٍث إِال أَُبو إِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ

ثََنا ُسوَْيُد بن َعْمرٍو : ثََنا َحْمَزةُ بن َعْوٍن الَْمْسُعوِديُّ، قَالَ: ن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ١٠٣٧
َصلَّى  ثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َيْعلَى بن َعطَاٍء، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه: الْكَلْبِيُّ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا ". الْكَْمأَةُ ِمَن الَْمنِّ، َوَماُؤَها ِشفَاٌء ِللَْعْينِ، َوالَْعْجَوةُ ِمَن الَْجنَِّة، وَِهَي ِشفَاٌء ِللسُّمِّ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  َحْمَزةُ بن َعْوٍن: رَّدَ بِِهالَْحِديثَ َعْن َحمَّاِد بن َسلََمةَ إِال سَُوْيدُ بن َعْمرٍو الْكَلْبِيُّ، َتفَ

ثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ بن : ثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٠٣٨
بِي هَُرْيرَةَ، َيْرفَُع الَْحِديثَ إِلَى إِلَىالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُسلَْيَمانَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن أَْرقََم، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن إِال ". ِفي التَّمَاثِيلِ َرخََّص ِفيَما كَانَ ُيوطَأُ، َوكَرَِه َما كَانَ َمْنصُوًبا"َوَسلََّم،
  ُسلَْيَمانُ بن أَْرقََم

ثََنا قَْيسُ بن : ثََنا ُمْصَعٌب قَالَ: ثََنا أَحَْمُد بن َبكْرٍ الَْباِلِسيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٠٣٩
َألنْ َيْمَتِلئَ :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَّ: الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  َجْوُف أََحدُكُْم قَْيًحا، َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيْمَتِلئَ َشَعرًا
ميَةَ، َعْن غَاِلبِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ نا َعِليُّ بن بَْهَراَم، قَالَ نا َعْبُد الَْمِلِك بن أَبِي كَرِ - ١٠٤٠

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  بن ُعَبْيِد اللَِّه، وُسفَْيانَ، وَُمَحمَِّد بن َزْيٍد، َعْن صَاِلحٍ َمْولَى التَّْوأََمِة، َعْن أَبِي هرْيرَةَ، عن لنَّبِيِّ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال َعْبدُ الَْمِلِك بن أَبِي كَرَِميةَ، ". الُْمْؤِمُن ِللُْمْؤِمنِ كَالُْبْنَياِن، َيُشدُّ َبْعُضهُ َبْعضًا:"قَالَ

  َعِليُّ بن َبْهَراَم: َتفَرََّد بِِه

: أَبِي َشْيبَةَ، قَاال ثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ُنَميْرٍ، َوأَُبو َبكْرِ بن: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٠٤١
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : ثََنا أَُبو ِهاللٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ: ثََنا ُمحَمَُّد بن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ِسريِيَن إِال أَُبو ِهاللٍ، . "سَِباُب الُْمْسِلمِ فُسُوٌق، َوِقتَالُُه كُفٌْر:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ، ال ُيْرَوى َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد: َتفَرََّد بِِه
ثََنا َمْحبُوُب بن ُمحْرِزٍ، َعْن : نِ بن َساِلمٍ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ نا َعِليُّ بن الَْحَس - ١٠٤٢

لَْو كُْنُت مُتَِّخذًا َخِليال التََّخذُْت أََبا :"َداُوَد اَألْوِديِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  الَْحِديثَ َعْن َداُوَد اَألوِْديِّ إِال َمْحُبوبُ بن ُمحْرِزٍلَمْ َيْروِ َهذَا ". َبكْرٍ َخلِيال
ثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُموَسى الْفَزَارِيُّ، ثََنا الَْحكَمُ بن ظَُهْيرٍ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٠٤٣

إِنََّما ُسمَِّي الَْخِضُر ؛ َألنَُّه قَاَم َعلَى :"قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ َعلَْيِه السَّالُم: ي ُهَريَْرةَ، قَالَبِاللِ بن ِمْردَاسٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعْن أَبِ
كَُم بن الَْح: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِعكْرَِمةَ إِال بِاللُ بن ِمْردَاسٍ، َتفَرََّد بِِه". فَْرَوٍة ِمَن اَألْرضِ، فَاْهتَزَّْت َخْضَراَء

  ظَُهيْرٍ

َحاَدةَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ نا َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ، قَالَ نا َشرِيٌك، َعْن ُمَحمَِّد بن ُج - ١٠٤٤
الَْجنَّةُ ِمائَةُ َدَرجٍَة، َما َبْيَن كُلِّ :"َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َعطَاِء بن أَبِي َرَباحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَحاَدةَ إِال شَرِيٌك". َدَرَجَتْينِ َمِسَريةَ خَْمسِ ِمائَِة َعامٍ
َحمَُّد بن حَْربٍ النَّشَّاِئيُّ الَْواسِِطيُّ، قَالَ نا َنْصُر بن َحمَّاٍد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ نا ُم - ١٠٤٥

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ نا أَيُّوُب بن خُوٍط، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتادَةَ ". نَ، َوغََدا بُِغْسلٍ إِلَى الُْمَصلَّى، َوَخَتَمُه بَِصَدقٍَة َرَجَع َمْغفُوًرا لَُهَمْن َصاَم َرَمَضا:"َوَسلََّم

  َنْصُر بن َحمَّاٍد: إِال أَيُّوُب بن خُوٍط، َتفَرََّد بِِه
َحدَّثَنِي َجدِّي ُعبَْيُد : نا َعِليُّ بن ُمحَمَِّد بن ُعَبْيٍد النَّحَّاُس، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٠٤٦

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : بن ُمَحمٍَّد، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
لَْم يَْروِ َهذَا ". إِذَا َسَجدَ أََحُدكُْم فَلُْيَباِشْر بِكَفَّْيِه اَألْرَض، َعَسى اللَُّه أَنْ يَفُكَّ َعْنُه الُْغلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة:"َمَعلَْيِه َوَسلَّ

  ُعبَْيٌد النَّحَّاُس: الَْحِديثَ َعنِ الزُّهْرِيِّ إِال اْبُن أَبِي ِذئْبٍ، تَفَرََّد بِِه

ثََنا أَْحَمُد بن : ثََنا أَحَْمُد بن ُمَصرِّفِ بن َعْمرٍو الَْياِميُّ، قَالَ: ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالََحدَّثََنا  - ١٠٤٧
بن الَْحارِِث بن ِهَشامٍ، َعْن ثََنا ُسلَْيٌم مَْولَى الشَّْعبِيِّ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ : الْقَاِسمِ النََّخِعيُّ، قَالَ

، إِذْ مَرَّْت بِِه ُرفْقَةٌ َيِسُريونَ، أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَاِعًدا بَْعَد الَْمْغرِبِ، َوَمَعُه أَْصحَاُبُه
َيا َرُسولَ : ْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم ُيَهْروِلُ بَِغْيرِ رَِداٍء، فَقَالُواَساِئقُُهْم ُيقَْرأُ، َوقَاِئُدُهمْ َيْحُدو، فَلَمَّا َرآُه

، "السَّاَعِة؟ أَْيَن تُرِيُدونَ ِفي َهِذِه:"، فَلَِحقَُهْم فَقَالَ"َدُعونِي أَُبلُِّغُهْم َما أُوِحَي إِلَيَّ ِفي أَْمرِِهْم:"فَقَالَ. اللَِّه َنْحُن َنكْفِيَك
فََما َسْيرُكُْم بَِهِذِه السَّاَعِة؟ فَإِنَّ ِللَِّه ِفي السََّماِء ُسلْطَاًنا َعِظيًما يَُوجُِّهُه إِلَى اَألْرضِ، فَال :"قَالَ. ُنرِيُد الَْيَمَن: قَالُوا

الَْبْولِ الَِّذي ال َيجُِد ِمْنهُ َبدا، ثُمَّ َوال َخطَْوةً، َوأَمَّا أَْنَت َيا َتِسريُوا، َوال َخطَْوةً إِال َما َيجُِد الرَُّجلُ ِفي َبطْنِِه، َومَثَاَنِتِه ِمَن 
لدُّلْجَِة، فَإِنَّ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َساِئُق الْقَْومِ، فََعلَْيَك بِبَْعضِ كَالمِ الَْعَربِ ِمْن َرَجزَِها، وَإِذَا كُْنتَ َراكًِبا فَاقَْرأُْه، َوَعلَْيكُْم بِا

ى، َوال َيْصَحَبنَّكُمْ كَةٌ ُمَوكَِّلَني، َيطُْوونَ اَألْرَض ِللُْمَساِفرِ كََما ُتطَْوى الْقََراطِيُس، َوبَْعَد الصُّْبحِ َيْحَمُد الْقَْوُم السَُّرَمالِئ
  السَّالَمةَ، َوُحسَْنَشاِعٌر، َوال كَاِهٌن، َوال َيْصَحبَنَّكُمْ ضَالَّةٌ، َوال تَُردُّوا َساِئال إِنْ أَرَْدُتُم الرِّْبَح، َو

َهاكُْم ِمَن الَْمِسريِ ِفي َهِذِه الصَّحَاَبِة، فََعَجٌب ِلي، كَْيَف أََناُم ِحَني َتَناُم الُْعُيونُ كُلَُّها، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، َوَرُسولُُه َيْن
أَْحَمدُ بن ُمَصرِِّف بن : يِّ إِال أَْحَمُد بن الْقَاِسمِ النَّخَِعيُّ، تَفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُسلَْيمٍ َمْولَى الشَّْعبِ". السَّاَعِة



  َعْمرٍو
ثََنا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن : ثََنا ُمَحمَّدُ بن طَرِيٍف الَْبَجِليُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٠٤٨
إِذَا َجاءَكُُم :"َمحَْولِ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّعاِصمٍ اَأل

ُمَحمَُّد بن : ضَْيلٍ، تَفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعاِصمٍ إِال ُمَحمَُّد بن فُ". الُْمَصدُِّق فَال َيْصُدُر إِال َوُهَو َراضٍ
  طَرِيٍف، َوال ُيْرَوى َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد

ْن ثََنا أَُبو مَاِلٍك الَْجْنبِيُّ، َع: ثََنا َعِليُّ بن َحكِيمٍ اَألْوِديُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٠٤٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْعَرجِ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َعرِيبٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

فََحدَّثُْت بِِه اْبَن "َوأَْرَبِعَني ُجزًْءا ِمَن النُّبُوَِّة ُرْؤَيا الرَُّجلِ الصَّاِلحِ ُبْشَرى ِمَن اللَِّه، وَِهَي ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِهيَ ُجْزٌء ِمْن َخْمِسَني ُجْزًءا ِمَن :"قَالَ الَْعبَّاُس بن َعْبِد الُْمطَِّلبِ، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعبَّاسٍ، فَقَالَ

  َعِليُّ بن َحِكيمٍ: َحدِيثُ َعنِ الَْعبَّاسِ إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد، تَفَرََّد بِِهال ُيْرَوى َهذَا الْ". النُّبُوَِّة
ميَةَ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ نا َعِليُّ بن بَْهَراَم، قَالَ نا َعْبُد الَْمِلِك بن أَبِي كَرِ - ١٠٥٠

َمْن َحجَّ َعْن َميٍِّت فَِللَِّذي َحجَّ َعْنهُ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اٍء، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَُجرَْيجٍ، َعْن َعطَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ". ِلِهِمثْلُ أَْجرِِه، َوَمْن فَطََّر صَاِئًما فَلَُه ِمثْلُ أَجْرِِه، َوَمْن َدلَّ َعلَى َخْيرٍ فَلَُه ِمثْلُ أَْجرِ فَاِع

  َعِليُّ بن َبهَْراَم: ُجرَْيجٍ إِال َعْبُد الَْمِلِك بن أَبِي كَرِميَةَ، َتفَرََّد بِِه

قَْيسِ بن الرَّبِيعِ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ نا أَُبو كُرَْيبٍ، قَالَ نا ُعثَْمانُ بن ُزفَرٍ، َعْن - ١٠٥١
قَالَ ِلي جِبْرِيلُ َعلَْيِه :"َسِعيِد بن َمْسُروقٍ، َعْن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

فَلَمَّا آَمَن بِِفيِه َجَعلُْت أَْحُشو فَاُه َحمْأَةً، َخْشَيةَ أَنْ ُتْدرِكَهُ  َما كَانَ َعلَى اَألْرضِ َشْيٌء أَْبَغضَ إِلَيَّ ِمْن ِفْرَعْونَ،: السَّالُم
  الرَّْحمَةُ
يَم بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ أَُبو ُحَصْينٍ، قَالَ نا ُعبَْيُد بن َيعِيَش، قَالَ نا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعْن إِبَْراِه - ١٠٥٢

 عٍ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن ُحَمْيدِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّهإِْسَماعِيلَ بن ُمَجمِّ
َمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُح". قُلْ ُهَو اللَُّه أََحدٌ َتْعِدلُ ثُلُثَ الْقُْرآِن:"َعلَْيِه َوَسلََّم

ورََواُه اْبُن . ُعبَْيُد بن َيعِيَش: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ إِال إِبَْراهِيُم بن إِْسَماعِيلَ، َوال َعْن إِْبَراهِيَم إِال ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، تَفَرََّد بِِه
  أُمِّ كُلْثُوَمأَِخي الزُّْهرِيِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيٍد، َعْن أُمِِّه 

ثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن : ثََنا ُعَبْيُد بن يَِعيَش، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ أَُبو ُحَصْينٍ، قَالَ - ١٠٥٣
يُْؤَتى بِالرَُّجلِ الَِّذي :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِْسحَاَق، َعْن َعمِِّه ُموَسى بن َيسَارٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َص

لَمْ ". فَإِنَُّه لََيأْكُلُُه، وََيصِيُح َوَيكْلَُح:"، قَالَ"كُلْ لَْحَم أَخِيَك َميًِّتا كََما أَكَلَْتُه حَيا: كَانَ َيْغَتابُ النَّاَس ِفي الدُّْنيَا، فَُيقَالُ لَُه
  َعْن ُموَسى بن َيسَارٍ إِال اْبُن إِْسحَاَق َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ

ثََنا أَْحَمُد بن يُوُنَس، قَالَ نا ُزهَْيُر بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن َسعِيٍد أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر الْكُوِفيُّ، قَالَ - ١٠٥٤
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَُمَعاوَِيةَ، َعْن زَِيادِ بن َخْيثََمةَ، َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي صَا

تٌ رَِجالٌ َمعَُهْم أَْسَياطٌ كَأَذَْنابِ الْبَقَرِ َيْضرُِبونَ بَِها النَّاَس، وَنَِساٌء كَاِسيَا: ِصْنفَاِن ِمْن أَْهلِ النَّارِ لَْم أََرُهَما َبْعُد:"َوَسلََّم



لَْم َيْروِ َهذَا ". َعارِيَاٌت، َماِئالٌت ُمِميالٌت، َعلَى ُرُءوِسهِنَّ كَأَْسنَِمِة الُْبْخِت، ال َيْدُخلَْن الَْجنَّةَ، َوال َيجِْدنَ رَِحيَها
  الَْحِديثَ َعْن زَِيادِ بن َخْيثََمةَ إِال ُزَهيٌْر

و ُعَمَر الضَّرِيُر، قَالَ نا أَْحَمُد بن يُوُنَس، قَالَ نا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن َسعِيٍد أَُب - ١٠٥٥
ال ُيبَاِشرُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ سِريِيَن إِال ِهَشاٌم، َوال َعْن ِهَشامٍ إِال أَُبو َبكْرٍ، ". لَ، َوال تَُباِشرُ الْمَْرأَةُ الَْمْرأَةَالرَُّجلُ الرَُّج
  أَْحَمدُ بن ُيوُنَس: َتفَرََّد بِِه
َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َجدِّي، قَالَ نا كَاِملٌ أَُبو : الِْكالبِيُّ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ُمحَمَِّد بن رَبِيَعةَ - ١٠٥٦

أَْعمَاُر أُمَِّتي َما َبْيَن السِّتَِّني إِلَى :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْعالِء، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن كَاِملِ بن الَْعالِء إِال ". َوأَقَلُّ أُمَِّتي أَْبَناُء السَّْبِعَني:"قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ،"السَّْبِعَني

  ُمَحمَُّد بن َربِيَعةَ الِْكالبِيُّ
ثََنا إِْسَماعِيلُ بن ُمحَمٍَّد الطَّلِْحيُّ، قَالَ نا : ُروِقيُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْس - ١٠٥٧

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َيحَْيى بن َيَماٍن، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرٍو إِال َيْحَيى بن ". َميانُ ِفي قَلْبِ ُمْؤِمنٍ أََبًداال َيْجَتِمُع الشُّحُّ، وَاِإل:"َوَسلََّم
  َيَماٍن

بن  سَّالمَِحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُخلَْيٍد الَْعْبِديُّ، قَالَ نا ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدٍ الُْمَحارِبِيُّ، قَالَ نا أَبِي، َعْن َعْبِد ال - ١٠٥٨
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ُمْصَعبٍ أَبِي ُمصَْعبٍ الَْمدَنِيِّ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن ِعَراِك بن َماِلٍك، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِالنَّبِيِّ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُموَسى بن ". لَْيَس َعلَى الرَُّجلِ ِفي عَْبِدِه، َوال فََرِسِه َصَدقَةٌ، إِال َصَدقَةُ الِْفطْرِ:"َوَسلََّم قَالَ
  ُعقَْبةَ إِال َعْبُد السَّالمِ بن ُمْصَعبٍ

ثََنا أَُبو َعاِصمٍ، َعْن َعْنَبَسةَ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، قَالَ - ١٠٥٩
أُخَِّر الْكَالُم ِفي الْقََدرِ ِلشَِرارِ أُمَِّتي ِفي آِخرِ الزََّماِن، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالََعْن أَبِي ُهَريَْرةَ

  َحدَّاُدلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ إِال َعْنَبَسةُ بن الْمَْهِديِّ الْ". َوِمَراٌء ِفي الْقُْرآِن كُفٌْر
ْحَولُ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى الْقَزَّاُز، قَالَ نا َحفْصُ بن ُعَمَر الْحَْوِضيُّ، قَالَ نا َهمَّاٌم، قَالَ نا َعاِمٌر اَأل - ١٠٦٠

ْضَمَض ثَالثًا، َواْسَتْنَشَق ثَالثًا، َوغََسلَ َوْجَههُ َتَوضَّأَ، فََم:"َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ". ثَالثًا، َوغََسلَ َيَدْيِه ثَالثًا، َوَمَسَح بَِرأِْسهِ ثَالثًا، َوغََسلَ قََدَمْيِه ثَالثًا

  َهمَّاٌم: إِال َعاِمٌر اَألحَْولُ، َتفَرََّد بِِه

ثََنا كَِثُري بن َيْحَيى َصاِحُب الَْبصْرِيِّ، قَالَ نا أَبِي، َعْن ُمَحمَِّد بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، قَالَ - ١٠٦١
وُِلَد ِلُسلَْيَمانَ بن َداُوَد اْبٌن، :"ِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

فَإِلَى : قَالُوا. َيِصلُ إِلَْيهِ الَْمْوُت: قَالَ. َنذَْهُب بِهِ إِلَى الَْمشْرِقِ: أَْيَن ُنوَارِيِه ِمَن الَْمْوِت؟ فَقَالُوا: فَقَالَ ِللشَّيَاِطنيِ
َنَضُعُه َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ، َوَنَزلَ َعلَْيهِ : َيِصلُ إِلَْيِه، قَالُوا: إِلَى الْبَِحارِ، قَالَ: الُواقَ. َيِصلُ إِلَْيهِ الَْمْوُت: قَالَ. الَْمغْرِبِ

الَْمغْرِبِ فَلَْم  إِنِّي أُمِْرُت بِقَْبضِ َنَسَمٍة طَلَبُْتَها ِفي الَْمشْرِقِ فَلَْم أُِصْبَها، فَطَلَْبُتَها ِفي: يَاْبَن َداوَُد: َملَُك الَْمْوِت، فَقَالَ
 أََصْبُتهَا، فَقََبْضتَُها، َوَجاءَ أُِصْبَها، َوطَلَبُْتَها ِفي الْبَِحارِ، َوطَلَْبُتَها ِفي ُتُخومِ اَألَرِضَني فَلَْم أُِصْبَها، فََبيَْنا أََنا أَْصَعُد إِذْ



لَمْ ". َولَقَْد فََتنَّا ُسلَْيَمانَ وَأَلْقَْيَنا َعلَى كُْرِسيِِّه َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب: لََّجَسُدُه حَتَّى َوقََع َعلَى كُْرِسيِِّه، فَُهَو قَْولُ اللَِّه َعزَّ َوَج
  اْبنُُه: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، إِال َيْحَيى بن كَِثريٍ، َتفَرَّدَ بِِه

ثََنا أَيُّوُب بن يُوُنَس الصَّفَاُر، قَالَ نا ُوَهْيٌب، َعْن ُمْصَعبِ : ِقُد، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن اَألْحَمرِ النَّا - ١٠٦٢
إِنََّما جُِعلَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُمَحمَِّد بن شَُرْحبِيلَ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

: َع، وَإِذَا قَالَبِِه، إِذَا كَبََّر فَكَبُِّروا، َوال ُتكَبُِّروا َحتَّى ُيكَبَِّر، َوإِذَا َركََع فَاْركَعُوا، َوال َتْركَُعوا َحتَّى َيْركَ اِإلَماُم ِليُْؤَتمَّ
وا َحتَّى َيْسُجَد، َوإِذَا َرفََع رَأَْسهُ َربَِّنا َولََك الَْحْمُد، وَإِذَا َسَجَد فَاْسُجُدوا، َوال َتْسُجُد: َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه فَقُولُوا

  فَاْرفَُعوا، َوال َتْرفَُعوا حَتَّى َيْرفََع، َوإِنْ صَلَّى َجاِلًسا فََصلَّْوا ُجلُوًسا أَْجَمُعونَ
ا َسالُم بن ِمْسِكَني، َعنِ ثََن: ثََنا طَالُوُت بن َعبَّاٍد، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن اَألْحَمرِ النَّاِقُد، قَالَ - ١٠٦٣

اْسَتطَْعَمكَ : َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ ". َتْسقَاَك َعْبِدي فَلَْم َتْسقِِه، َولَْو َسقَْيَتُه َسقَيُْتَكَعْبِدي فَلَْم ُتطِْعْمُه، َولَْو أَطَْعْمَتهُ أَطَْعْمُتَك، َواْس

  َعْن َسالُم بن ِمْسِكنيٍ إِال طَالُوُت بن َعبَّاٍد

: لُ بن َحسَّانَ الْكُوِفيُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن اَألْحَمرِ النَّاِقُد، قَالَ نا َعمَّاُر بن طَالُوَت، قَالَ نا َسْه - ١٠٦٤
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ثََنا إِْبَراِهيُم بن َهيْثََم بن ِعَراِك بن مَاِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّ

نِي أَْخَشاكَ َحتَّى كَأَنِّي أََراَك أََبًدا َحتَّى أَلْقَاَك، وَأَْسِعْدنِي بَِتقَْواَك، َوال ُتْشِقنِي اللَُّهمَّ اْجَعلْ:"ُيكِْثُر أَنْ َيْدُعَو بَِهذَا الدَُّعاِء
لْ  َما َعجَّلَْت، َواجَْعبَِمْعِصيَِتَك، َوَخرَّ ِلي ِفي قَضَاِئَك، َوبَارِْك ِلي ِفي قََدرِكَ َحتَّى ال أََحبَّ َتْعجِيلَ َما أَخَّْرَت، َوال َتأِْخَري
وَأَرِنِي ِفيِه ثَأْرِي،  ِغَناِئي ِفي نَفِْسي، َوأَْمِتعْنِي بَِسْمِعي وََبَصرِي، َواْجَعلُْهَما الْوَارِثَ مِنِّي، وَاْنصُْرنِي َعلَى َمْن ظَلََمنِي،

  َعمَّاُر بن طَالُوَت: اِد، َتفَرََّد بِِهال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن ِعَراِك بن َماِلٍك إِال بَِهذَا اِإلْسَن". َوأَقَرَّ بِذَِلَك َعيْنِي
ثََنا أَْحَمدُ بن َيْحَيى بن الُْمْنِذرِ الْكُوِفيُّ، قَالَ نا أَبِي قَالَ نا أَُبو : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الصَّبَّاحِ، قَالَ - ١٠٦٥

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى : اِء، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالََمْرَيَم َعْبدُ الَْغفَّارِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّ
  أََتاكُْم أَْهلُ الَْيَمنِ، ُهْم أََرقُّ أَفِْئَدةً، اِإلَميانُ َيَماٍن، وَالِْفقُْه َيَماٍن، وَالِْحكَْمةُ َيمَانِيَةٌ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعْبدُ ا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الصَّبَّاحِ، قَالَ نا أَْحَمُد بن َيحَْيى بن الْمُْنِذرِ، قَالَ نا أَبِي، قَالَ نا أَُبو َمرَْيَم َحدَّثََن - ١٠٦٦
ولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه الَْغفَّارِ، َعنِ الْقَاِسمِ، َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ قَالَ َرُس

دَّاِديَن ُهمْ أَْهلُ إِنَّ الْفَْخَر َوالْخَُيالَء ِفي أَْصَحابِ الَْخْيلِ، َواِإلبِلِ َوالَْوقَاَر َوالسَِّكيَنةَ ِفي أَْصَحابِ الْغََنمِ، وَالْفَ:"َوَسلََّم
  ْرَيَم، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء إِال َيحَْيى بن الْمُْنِذرِلَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعْن أَبِي َم". الَْوَبرِ

ي، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الصَّبَّاحِ، قَالَ نا َيحَْيى بن َعيَّاشٍ الْقَطَّانُ، قَالَ نا ُعَمُر بن َحبِيبٍ الْقَاِض - ١٠٦٧
إِنِّي كُْنتُ َنَهيُْتكُمْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ي ُهرَْيَرةَ، قَالََخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن َشْهرِ بن حَْوَشبٍ، َعْن أَبِ

لَْم ". لَّ ُمْسكِرٍا لَكُْم، وَاْجتَنُِبوا كَُعنِ اَألْوِعَيِة أَنْ َتْنتَبِذُوا ِفيَها، إِنَّ اَألْوِعَيةَ ال ُتِحلُّ َشْيئًا َوال ُتَحرُِّمُه، فَاْنَتبِذُوا ِفيَما َبَد
  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء إِال ُعَمُر بن َحبِيبٍ

مَُّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ، قَالَ نا أَْحَمُد بن َعْبِد اللَِّه بن الَْحكَمِ بن كُْرِديٍّ، قَالَ نا ُمَح - ١٠٦٨
َسلََمةُ بن َعلْقََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  أَبِي َعِديٍّ قَالَ نا

أَْحَمدُ : ِديٍّ، َتفَرَّدَ بِِهلَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسلََمةَ بن َعلْقََمةَ إِال اْبُن أَبِي َع". َسمُّوا بِاْسِمي، َوال ُتكَنَّْوا بِكُْنيَِتي:"قَالَ



  بن َعْبِد اللَِّه بن كُْرِديٍّ
ثََنا أَُبو َعاِمرٍ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ، قَالَ نا إِْبَراِهيُم بن بِْسطَامٍ، قَالَ نا َرْوحُ بن ِعَباَدةَ، قَالَ - ١٠٦٩

إِذَا اسَْتْجَمَر أََحدُكُْم فَلُْيوِتْر، فَإِنَّ اللََّه وُِتٌر :"َرةَ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَالْخَزَّاُز، َعْن َعطَاْء، َعْن أَبِي ُهَرْي
  اْبُن بِْسطَاَم: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َعاِمرٍ الْخَزَّازِ إِال رَْوٌح، َتفَرََّد بِِه". ُيِحبُّ الْوِْتَر
 ُيوُنسَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ، قَالَ نا ُمحَمَُّد بن خَاِلِد بن ِخدَاشٍ، قَالَ نا َسلْمَ بن قَُتْيَبةَ، َعْن - ١٠٧٠

إِنَّ الرَُّجلَ ِمْن أَْهلِ ِعلِّيَِّني ُيشْرُِف ":بن أَبِي إِْسحَاَق، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الشَّعْبِيِّ إِال ُيوُنسُ ". َعلَى أَْهلِ الَْجنَِّة كَأَنَُّه كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ، َوإِنَّ أََبا َبكْرٍ، َوُعَمَر ِمْنُهَما وَأَْنَعَما

  ُبو قَُتْيَبةَ سَلَْم بن قَُتْيبَةَأَ: بن أَبِي إِْسحَاَق، تَفَرََّد بِِه

ثََنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ اَألَسِديُّ، قَالَ نا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن ُسهَْيلِ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْزدَاَد التَّْوزِيُّ، قَالَ - ١٠٧١
أَْصَحابِ أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لُِدغَ، فََبلَغَ ِمْنُه  بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، أَنَّ َرُجال ِمْن

اللَِّه أَُعوذُ بِكَِلَماِت : أَمَّا إِنَُّه لَْو قَالَ ِحَني يُْمِسي، أَْو أَْمَسى:"َما َشاَء اللَُّه، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َحمَّاِد بن زَْيٍد ُمَجوًَّدا، َعْن أََبى ُهَريَْرةَ إِال ُمَحمَّدُ ". التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق، ثَالثًا، لَْم َيُضرُُّه

  َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوَروَاُه النَّاُس َعْن َحمَّاٍد، َعْن ُسَهْيلٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن . بن ُسلَْيَمانَ
َحنَِفيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن يُوُنسَ الُْعْصفُرِيُّ، قَالَ نا أَْحَمُد بن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ، قَالَ نا ُعبَْيُد بن َعْمرٍو الْ - ١٠٧٢

َرأْسُ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَثََنا َعِليُّ بن َزْيٍد، َعْن َسعِيِد ب: قَالَ
  الْعَقْلِ َبْعدَ اِإلَمياِن بِاللَِّه التََّودُُّد إِلَى النَّاسِ

َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن النُّْعَماِن بن َعْبدِ : ثَنِي أَبِي، قَالََحدَّ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَحمَِّد بن النُّْعَماِن بن شِْبلٍ، قَالَ - ١٠٧٣
قَالَ : أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَالرَّْحَمنِ َعمِّ أَبِي، َعْن َيحَْيى بن الَْعالِء الرَّازِيِّ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ أَبِي أَُميَّةَ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن 

ال ُيْرَوى َهذَا ". َمْن َزاَر قَْبرَ أَبََوْيِه أَْو أََحِدِهَما ِفي كُلِّ ُجُمَعٍة غُِفَر لَُه، َوكُِتَب بَرا:"لَْيِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َع
  ِءَيْحَيى بن الَْعال: الَْحِديثُ َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، تَفَرََّد بِِه

َجْيِميُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن زَكَرِيَّا الَْغالبِيُّ، قَالَ نا َيْحَيى بن بِْسطَامٍ اَألصْفَُر، قَالَ نا أَْشَعثُ بن َبرَازٍ الُْه - ١٠٧٤
الزُّْهُد ِفي الدُّنَْيا :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّ: َعِليِّ بن َزْيٍد، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  َيحَْيى بن بِْسطَامٍ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعِليِّ بن َزْيٍد إِال أَْشَعثُ بن َبرَازٍ، َتفَرََّد بِِه". ُيرِيُح الْقَلَْب، وَالَْجَسَد
يُّ، قَالَ نا الَْحَسُن بن َجَبلَةَ الشِّريَازِيُّ، قَالَ نا ُعَمُر بن َحبِيبٍ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَنِيفَةَ الَْواسِِط - ١٠٧٥

: ِفي الَْجنَِّة َبابٌ ُيقَالُ لَُه:"َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو إِال ُعَمُر بن َحبِيبٍ، َتفَرََّد بِِه". يَّانُ، ال َيْدُخلُُه َيْوَم الِْقَياَمةِ إِال الصَّاِئُمونَالرَّ

  الَْحَسُن بن َجَبلَةَ

أَخَْبَرنَا : بن ُموَسى الَْحَرِشيُّ، قَالَ نا يَزِيُد بن هَاُرونَ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَنِيفَةَ الَْواسِِطيُّ، قَالَ نا ُمحَمَُّد - ١٠٧٦
َما :" َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََيزِيُد بن ِعَياضٍ، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه

َهذَا  فَْضلَ ِمْن ِفقٍْه ِفي ِدينٍ، َولَفَِقيٌه أََشدُّ َعلَى الشَّْيطَاِن ِمْن أَلِْف َعابٍِد، َوِلكُلِّ َشْيٍء ِعَماٌد، َوِعَماُدُعبَِد اللَُّه بَِشْيٍء أَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ إِال َيزِيُد بن ِعَياضٍ". الدِّيُن الِْفقُْه



ثََنا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َماَهانَ، قَالَ نا أَبِي، قَالَ نا َعبَّاُد بن كَِثريٍ، : مَُّد بن حَنِيفَةَ الَْواسِِطيُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَح - ١٠٧٧
َعلَُّموا الِْعلَْم، َوَتَعلَُّموا َت:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ أَبِي الزِّنَاِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
  ِللِْعلْمِ السَّكِيَنةَ َوالَْوقَاَر، َوتَوَاَضُعوا ِلَمْن َتْعلَُمونَ ِمْنُه

َعنِ زَِّناِد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَنِيفَةَ الَْواسِِطيُّ، قَالَ نا َعمِّي، قَالَ نا أَبِي، قَالَ نا َعبَّاُد بن كَِثريٍ، َعنِ أَبِي ال - ١٠٧٨
أَْحبِبْ َحبِيَبَك َهْوًنا َما ؛ َعَسى أَنْ َيكُونَ :"اَألعَْرجِ، َعنِ أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعنِ أَبِي الزَِّناِد ". َبِغيَضَك َيْوًما َما، َوأَبِْغْض َبغِيَضَك َهوًْنا َما ؛ َعَسى أَنْ َيكُونَ َحبِيَبَك َيوًْما َما
  ُمحَمَُّد بن َماَهانَ: إِال َعبَّاُد بن كَِثريٍ، َتفَرََّد بِهَِما

انَ، قَالَ نا ثََنا ُمَحمَُّد بن َماَه: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَنِيفَةَ الَْواسِِطيُّ، قَالَ نا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد بن ثَابٍِت، قَالَ - ١٠٧٩
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ بن َعِطيَّةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّيِْميِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ 

وَاٍد ِفي َجهَنََّم، إِنَّ :"سُولَ اللَِّه، َوَما ُجبُّ الُْحْزِن؟ قَالََيا َر: ، قَالُوا"َتَعوَّذُوا بِاللَِّه ِمْن ُجبِّ الُْحْزِن:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َيا َرسُولَ اللَِّه، َوَما : ، ِقيلَ"ونََجهَنََّم لََتُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َشرِّ ذَِلَك الَْواِدي ِفي كُلِّ َيْومٍ أَْرَبَع مِائَِة ُمرٍَّة، ُيلْقَى ِفيِه الْغَرَّاُر

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ إِال ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ، ". الُْمَراُءونَ بِأَْعمَاِلهِْم ِفي َدارِ الدُّنَْيا:"الَالْغَرَّاُرونَ؟ قَ
  ُمَحمَُّد بن َماَهانَ: َتفَرََّد بِِه
بن سَْهلٍ اَألهَْوازِيُّ، قَالَ نا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ أَُبو  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَنِيفَةَ الَْواسِِطيُّ، قَالَ نا َمْعَمُر - ١٠٨٠

مَنْ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِْسَماعِيلَ الْكُوِفيُّ، قَالَ نا كَاِملٌ أَُبو الَْعالِء، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اطُ كَانَ لَُه ِقريَاطٌ ِمَن اَألْجرِ، َوَمْن َصلَّى َعلَْيَها أَْو َمَشى ِفيَها حَتَّى ُتْدفََن كَانَ لَُه ِقَرياطَاِن، وَالِْقَري َصلَّى َعلَى جِنَاَزٍة

  َمْعَمُر بن سَْهلٍ: َد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن كَاِملٍ أَبِي الَْعالَء إِال ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ الْكُوِفيُّ، َتفَرَّ". ِمثْلُ أُُحٍد

ْن أَْشَعثَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَنِيفَةَ الَْواسِِطيُّ، قَالَ نا يَزِيُد بن َصاِلحٍ الْوَاِسِطيُّ، قَالَ نا ِصلَةُ بن ُسلَْيَمانَ، َع - ١٠٨١
إِذَا أَكَلَ أََحُدكُمْ :"لَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَا: بن َعْبِد الَْمِلِك، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَشَْعثَ إِال ِصلَةُ بن ُسلَْيَمانَ". أَْو شَرَِب َناِسًيا فَلُْيِتمَّ َصْومَُه، فَإِنََّما أَطَْعُمُه اللَُّه َوَسقَاُه
ثََنا ُعَبْيُد بن َعْمرٍو الَْحنَِفيُّ، : ُد بن حَنِيفَةَ الَْواسِِطيُّ، قَالَ نا الَْحَسُن بن َجَبلَةَ الشِّريَازِيُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَّ - ١٠٨٢

َمْن كُنَّ لَُه ثَالثُ :"َم قَالََسلََّعْن أَيُّوَب السَّْخِتيَانِيِّ، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَّنالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
لَمْ ". وََواِحَدةً:"َوَواِحَدةً؟ قَالَ: قُلَْنا". َوِثْنَتْينِ:"َوثِْنَتْينِ؟ قَالَ: قُلَْنا". بناٍت فَعَالَُهنَّ، َوآَواُهنَّ، َوكَفَُّهنَّ، َوجََبْت لَُه الَْجنَّةُ

  الَْحَسُن بن َجَبلَةَ: َعْمرٍو، َتفَرَّدَ بِِهَيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب إِال ُعبَْيُد بن 

الُْهذَِليُّ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن حَنِيفَةَ الَْواسِِطيُّ، قَالَ نا ُمحَمَُّد بن ُموَسى الَْحَرِشيُّ، قَالَ نا الُْمْعَتِمُر بن َناِفعٍ - ١٠٨٣
َما ِمنِ اْمرِئٍ ُمسِْلمٍ :"ْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَثََنا ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َع: قَالَ

تَّيِْميِّ إِال لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُسلَْيَمانَ ال". َصلَّى ِفي َيْومٍ َولَْيلٍَة اثْنََتْي َعْشَرةَ َركَْعةً إِال بىن اللَُّه لَُه بَْيًتا ِفي الَْجنَِّة
  ُمحَمَُّد بن ُموَسى الْحََرِشيُّ: ُمْعَتِمُر بن َناِفعٍ، َتفَرََّد بِِه

 الَْغسَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن كَُسا الَْواسِِطيُّ، قَالَ نا ُمَحمَُّد بن َحْربٍ النَّشَّاِئيُّ، قَالَ نا أَُبو َمرَْوانَ - ١٠٨٤
أَقُْدُم، فَإِذَا قَِدْمُت الَْمدِيَنةَ : َبْيٍد، َعْن َعِليِّ بن زَْيٍد، َعْن أَبِي أُوَْيسٍ، قَالَ كُْنُت َتاجًِرا بِالَْمِديَنِة، قُلُْتَعْن ُيوُنَس بن ُع

: فَقَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ. ْن أَبِي ُهرَْيَرةَلَِقَينِي أَُبو هَُرْيَرةَ فَسَأَلَنِي َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، َوإِذَا قَِدْمُت الَْبْصَرةَ َسأَلَنِي َسُمرَةَ، َع



لَْم َيْروِ . فَلَْم َيْبَق إِال أََنا َوَسُمَرةَ". آِخُركُْم مَْوًتا ِفي النَّارِ:"كُنَّا َسْبَعةً ِفي بَْيٍت َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
  ُمَحمَُّد بن َحْربٍ: إِال أَُبو َمرَْوانَ َيْحَيى بن أَبِي َزكَرِيَّا الَْغسَّانِيُّ، َتفَرََّد بِِه َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُيوُنسَ بن ُعَبْيٍد

َبكْرِيُّ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن كَُسا الَْواسِِطيُّ، قَالَ نا هَاِشمُ بن َعمَّارٍ، قَالَ نا َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد الْ - ١٠٨٥
أَْبرُِدوا بِالطََّعامِ، فَإِنَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي ذِئْبٍ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيُّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ اْبنِ

  ِهَشاٌم: بٍ إِال عَْبُد اللَِّه بن يَزِيَد، َتفَرَّدَ بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْ". الطََّعاَم الَْحارَّ غَْيُر ِذي َبَركٍَة
حَمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، قَالَ نا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، قَالَ نا َعْبدُ اللَِّه بن ُم - ١٠٨٦

أُمِْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس َحتَّى :"ْيَرةَ، قَالَ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْجالنَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن أَبِي ُهَر
  َوِحَسابُُهْم َعلَى اللَِّهال إِلَهَ إِال اللَُّه فَقَْد َعَصُموا ِمنِّي أَمَْوالَُهْم وَأَْنفَُسُهْم، إِال بَِحقِّهَا، : ال إِلََه إِال اللَُّه، فَإِذَا قَالُوا: َيقُولُوا
النَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، قَالَ نا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ، قَالَ نا عَْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْج - ١٠٨٧

الَْحيَّاُت َما سَالَْمَناُهنَّ ُمْنذُ حَارَْبَناُهنَّ، :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمأَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  ئًا فَلَْيَس ِمنَّافََمْن َرأَى ِمْنُهنَّ َشْيئًا فَلَْيقُْتلُْه، فَإِنَُّه ال يَْبُدو لَكُْم ُمْسِلُموُهْم، َوَمْن َتَرَك ِمْنُهنَّ ِخيفَةً َشْي

ن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، قَالَ نا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ، قَالَ نا عَْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ١٠٨٨
ي، أََنا أَُبو ال َتْجَمُعوا اْسِمي َوكُْنيَِت:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  الْقَاِسمِ، اللَُّه ُيعِْطي َوأََنا قَاِسٌم
حَمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، قَالَ نا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، قَالَ نا َعْبدُ اللَِّه بن ُم - ١٠٨٩

َما ِمْن أَِمريِ َعْشَرٍة إِال ُيؤَْتى :"َرةَ، قَالَ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْجالنَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن أَبِي ُهرَْي
  بِِه َيْوَم الْقَِياَمِة َمْغلُوال، حَتَّى َيفُكَّهُ الَْعْدلُ، أَْو ُيوبِقَهُ الَْجْوُر

ثََنا إِبَْراِهيمُ بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ، قَالَ نا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، قَالَ - ١٠٩٠
َمْن أََخذَ ِشبًْرا ِمَن اَألْرضِ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْجالنَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  َحقِِّه طُوِّقَُه َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن َسْبعِ أََرضَِني بَِغْيرِ

حَمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، قَالَ نا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، قَالَ نا َعْبدُ اللَِّه بن ُم - ١٠٩١
لَوِ اطَّلََع َعلَْيَك أََحٌد ِفي :"ْيَرةَ، قَالَ قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْجالنَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن أَبِي ُهَر

ال لَْم َيْروِ َهِذِه اَألَحاِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َعْجالنَ إِ". َبْيِتَك فََخذَفَْتُه فَفَقَأَْت َعْينَُه، َما كَانَ َعلَْيَك ُجَناٌح
  إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ

ثََنا ُمحَمَُّد بن ِدينَارٍ، َعْن : ثََنا ُمَحمَُّد بن ُمَعاوَِيةَ النَّْيسَاُبورِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، قَالَ - ١٠٩٢
َمْن أَفَْسَد َعْبدًا :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: هَُرْيرَةَ، قَالَ َيحَْيى بن َسعِيٍد، َعْن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي

  ُمَحمَّدُ بن ُمَعاوِيَةَ: َعْن َيحَْيى بن َسِعيدٍ إِال ُمَحمَُّد بن دِيَنارٍ، َتفَرََّد بِِه..."............"َعلَى َسيِِّدِه
ثََنا ُعَمُر بن أَبِي َخِليفَةَ، َعْن ِهَشامِ : ِليٍّ الصَّاِئغُ، قَالَ نا ُمَحمَّدُ بن َبكَّارٍ الَْعْيِشيُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َع - ١٠٩٣

ٌم ِفي الْقََدرِ أُخَِّر كَال:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ِهَشامِ بن َحسَّانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن إِال ُعَمُر بن أَبِي َخِليفَةَ، َتفَرَّدَ ". ِلشَِرارِ َهِذِه اُألمَِّة

  ُمَحمَّدُ بن َبكَّارٍ الَْعْيِشيُّ: بِِه



اِئغُ، قَالَ نا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ، قَالَ نا إِْسحَاُق بن َجْعفَرِ بن ُمحَمَِّد بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّ - ١٠٩٤
َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد الَْعزِيزِ اإلَِماِميُّ األَْنصَارِيُّ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن قَبِيَصةَ بن : َعِليِّ بن الُْحَسْينِ، قَالَ

ال ُتْنكَُح الَْعمَّةُ َعلَى بنِت اَألخِ، َوال الْخَالَةُ َعلَى :"َؤْيبٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُذُ
  بَْراِهيمُ بن الْمُْنِذرِلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ إِْسَحاقَ بن َجْعفَرِ بن ُمَحمَّدٍ إِال إِ". بنِت اُألْخِت

ٍد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، قَالَ نا ُمَحمَّدُ بن ُمحْرِزِ بن َسلََمةَ، قَالَ نا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمَحمَّ - ١٠٩٥
ُسبَّتِ : اللَِّه بن أََنسٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َعْن َعلْقََمةَ بن َمْرثٍَد الَْحْضرَِميِّ، َعْن َحفْصِ بن ُعَبْيِد

ال ُتِسبُّوَها، فَوَالَِّذي :"ْيِه َوَسلََّمالُْحمَّى َيْوًما عِْنَد ِعْنَدَرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعلْقََمةَ بن َمْرثٍَد ". ُتذِْهُب ذُُنوَب الُْمْؤِمنِ كََما ُيذِْهَب الِْكريُ َخَبثَ الَْحِديِدَنفِْسي بَِيِدِه إِنََّها لَ

َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َحدِيثًا َولَْم َيْروِ َحفْصُ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن أََنسٍ، . إِال ُموَسى بن ُعَبْيدَةَ، َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمٍَّد
  غَْيَر َهذَا أَبِي هَُرْيرَةَ

َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ، ثََنا َسعِيُد بن َمْنصُورٍ، نا سُفَْيانُ، َعْن زَْيِد بن أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ،  - ١٠٩٦
لَْم يَأِْت ِفيَها َشْيٌء إِال َهِذهِ اآلَيةُ الْفَاذَّةُ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الُْحُمرِ؟ فَقَالَسُِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: ُهَرْيرَةَ، قَالَ
فَْيانَ إِال لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُس". فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيًرا َيَرُه، َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة شَرا َيرَُه: الَْجاِمَعةُ

  َسِعيُد بن مَْنُصورٍ
ثََنا َيْحَيى بن َزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، ثََنا يَزِيُد بن َمْوَهبٍ الرَّْمِليُّ، قَالَ - ١٠٩٧

لَْيَس ِفي :"ْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َع
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال اْبُن أَبِي زَاِئدَةَ، ". الْخَْيلِ َوالرَِّقيقِ َزكَاةٌ إِال أَنَّ ِفي الرَِّقيقِ َصَدقَةُ الِْفطْرِ

  َيزِيُد: َتفَرََّد بِِه
َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْمكِّيُّ، ثََنا الْقَْعنَبِيُّ، ثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َزْيِد بن أَْسلََم، - ١٠٩٨

َمْن َصاَم َيْوًما ِفي َسبِيلِ اللَِّه َباَعَدُه اللَُّه ِمَن النَّارِ :"َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
 ِهَشامِ بن لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن زَْيِد بن أَْسلَمَ إِال اْبُنُه َعْبُد الرَّْحَمنِ، َوِهَشاُم بن َسْعٍد، َتفَرَّدَ بِِه َعْن". َسْبِعَني خَرِيفًا

  اللَّْيثُ بن سَْعٍد: ٍدَسْع

يزِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، نا يَزِيُد بن َمْوَهبٍ، نا َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، نا َعِليُّ بن َعْبِد الْعَزِ - ١٠٩٩
، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى ِفي بِيضِ النََّعامِ ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ، َعْن أَبِي الُْمَهزِّمِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

َمْرَوانُ بن ُمَعاوَِيةَ، وَاْسُم أَبِي : ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه". ُيِصيُبهُ الُْمْحرُِم ثََمَنُه
  مِ يَزِيُد بن ُسفَْيانَالُْمَهزِّ
ُخمُرِ، ثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، نا َحفْصُ بن َعْبِد اللَِّه الُْحلَْوانِيُّ، ثََنا ُعَمُر بن ُعَبْيدٍ صَاِحُب الْ - ١١٠٠

إِنَّ الْعَْبَد لََيْبلُغُ بُِحْسنِ :"للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ ا: ُسهَْيلُ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسهَْيلٍ إِال ُعَمُر بن ُعَبْيدٍ، ". الُْمَجاِهِد ِفي َسبِيلِ اللَِّه:"، وَأَظُنُُّه قَالَ"ُخلُِقِه َدَرَجةَ الصَّاِئمِ الْقَاِئمِ

  َحفُْص بن َعْبدِ اللَِّه: َتفَرََّد بِِه



ْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ، ثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن َيْحَيى، ثََنا اللَّْيثُ بن سَْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َع - ١١٠١
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َعلَى أَْهلِ الصُّفَِّة،  الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، أَنَّ َرسُولَ
، وَأَْنكََر ذَِلَك َعلَْيهِْم، فَأََتاُه "َما ِللضِّْحِك ُخِلقُْتْم:"َوقَْد َعلَْت أَْصوَاُتُهْم، َواْسَتْغَربُوا َضِحكًا، فَأَغَْضَبُه ذَِلَك، فَقَالَ

إِنَّ اللََّه َيأْمُُرَك أَنْ تَُيسَِّر َوال تَُعسَِّر، َوُتَبشَِّر َوال ُتنَفَِّر، فَخََرَج إِلَْيهِمْ : َعنِ اللَِّه َجلَّ ِذكْرُُه، فَقَالَ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم،
  َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََبشََّرُهْم، َوَبشَِّر َعلَْيهِْم، َوَبَسطَ مِْنُهْم

َعْن ِهَشامِ بن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ، ثََنا إِْبَراهِيُم بن الُْمْنِذرِ، ثََنا عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن َيْحَيى بن ُعْرَوةَ، - ١١٠٢
َسَيلِيكُْم بَْعِدي ُوالةٌ، فََيِلَيكُمُ الَْبرُّ ":ُعْرَوةَ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

إِنْ أَْحَسنُوا فَلَكُْم َولَُهْم، بِبِرِِّه، َوالْفَاجُِر بِفُجُورِِه، فَاْسَمعُوا لَُهْم َوأَِطيعُوا ِفي كُلِّ َما َوافََق الَْحقَّ، َوَصلَّْوا َوَراَءُهْم، فَ
: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ إِال عَْبُد اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن ُعْرَوةَ، َتفَرََّد بِِه لَْم". َوإِنْ أََساءُوا فَلَكُْم َوَعلَْيهِْم

  إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ، َولَْم ُيسَْنْد ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ َحِديثًا غَْيَر َهذَا

إِبَْراهِيُم بن الْمُْنِذرِ، ثََنا َصاِلُح بن َعْبدِ اللَِّه َمْولَى بين َعاِمرِ بن لَُؤيٍّ، َحدَّثَنِي َيْعقُوُب بن َحدَّثََنا الصَّاِئغُ، ثََنا  - ١١٠٣
الُْحجَّاُج َوالُْعمَّارُ :"َوَسلََّم قَالََعبَّاِد بن َعْبِد اللَِّه بن الزَُّبْيرِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْعقُوَب بن َعبَّاٍد إِال َصاِلُح بن َعْبدِ ". َوفُْد اللَِّه، إِنْ َدُعوُه أَجَاَبُهْم، َوإِِن اْسَتْغفَُروُه غَفََر لَُهْم
  إِبَْراِهيمُ بن الُْمْنِذرِ: اللَِّه، َتفَرََّد بِِه

ريِيَن، ا الصَّاِئغُ، ثََنا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّدٍ الشَّاِفِعيُّ، ثََنا الَْحارِثُ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسَحدَّثََن - ١١٠٤
 الْحَارِثُ بن ُعَمْيرٍ، تَفَرَّدَ لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب إِال". نُهَِي أَنْ ُيشَْرَب ِمْن ِفيِّ السِّقَاِء:"َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  إِْبَراهِيُم بن ُمحَمٍَّد الشَّاِفِعيُّ: بِِه

بن َعاِصمٍ، َحدَّثََنا الصَّاِئغُ، ثََنا الْقَعَْنبِيُّ، نا َسعِيُد بن أَبِي اَألبَْيضِ، َعْن َحبِيبِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َحفْصِ  - ١١٠٥
إَِماٌم : َسْبَعةٌ ُيِظلُُّهُم اللَُّه ِفي ِظلِِّه َيْوَم ال ِظلَّ إِال ِظلُُّه:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

َوَرُجلٌ قَلُْبُه ُمَعلٌَّق بِالَْمْسجِِد َما إِنْ َعاِدلٌ، َوشَابٌّ َنَشأَ ِلِعبَاَدِة اللَِّه، َوَرُجلَْينِ َتحَابَّا ِفي اللَِّه، اْجَتَمَعا َعلَى ذَِلَك َوتَفَرَّقَا، 
أَْخَشى اللََّه، َوَرُجلٌ َتَصدَّقَ : َيْخُرَج ِمْنُه حَتَّى يَْرجَِع إِلَْيِه، َوَرُجلٌ َدَعْتُه امَْرأَةٌ ذَاُت َحَسبٍ َوَمْنِصبٍ إِلَى َنفِْسَها، فَقَالَ

  َعلَّمَ ِشَمالُُه َما ُتْنِفُق َيمِيُنُه، َوَرُجلٌ ذَكَرَ اللََّه فَفَاَضْت َعْيَناُهبَِصَدقٍَة أَْخفَاَها ِمْن ِشمَاِلِه، حَتَّى ال َت
أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي َحدَّثََنا الصَّاِئغُ، ثََنا الْقَعَْنبِيُّ، ثََنا َسعِيُد بن أَبِي األَْبَيضِ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن  - ١١٠٦
إِذَا اْنَتَعلَ أََحدُكُْم، فَلَْيْنتَِعلْ بِالَْيِمنيِ، َوإِذَا َخلََعَها، فَلَْيْبَدأْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَاللَُّه َعْنُه

  نِ َعْن َسِعيِد بن أَبِي األَْبَيضِ إِال الْقَْعنَبِيُّلَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْي". بِالشَِّمالِ، أَْو لَِيْخلَْعُهَما أَْو لَِيْنَعلُْهَما َجِميًعا

ثََنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمٍَّد الشَّاِفِعيُّ، ثََنا َحفْصُ بن ِغَياٍث، قَالَ َسِمْعتُ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، قَالَ - ١١٠٧
َيا َيا َرُسولَ : قَالَ أَعَْرابِيٌّ: ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَالُْمثَنَّى بن الصَّبَّاحِ ُيَحدِّثُ، َعنِ الزُّْهرِيِّ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ ". َعلَْيكُْم بِالصَِّعيِد:"اللَِّه، َنكُونُ ِفي الرَِّمالِ، َوَيكُونُ ِفيَنا الْحَْيُض َوالْجََناَبةُ وَالنِّفَاسِ؟ قَالَ
َورََواُه الثَّْورِيُّ، "إِبَْراِهيمُ الشَّاِفِعيُّ الشَّافِِعّي: زُّْهرِيِّ إِال الُْمثَنَّى بن الصَّبَّاحِ، َوال َروَاُه َعنِ الُْمثَنَّى إِال حَفٌْص، َتفَرََّد بِِهال

  ِد بن الُْمَسيِّبِوَعْبُد الرَّزَّاقِ، وغَْيُرُهمَا، َعنِ الُْمثَنَّى، َعْن َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ، َعْن َسِعي
ي َصاِلحٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو الْحَرَّانِيُّ، ثََنا أَبِي، نا َحمَّاُد بن َعْمرٍو النَِّصيبِيُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِ - ١١٠٨



ِقيُتُم الُْمْشرِِكَني ِفي الطَّرِيقِ فَال َتْبَدُءوُهْم بِالسَّالمِ، إِذَا لَ:"أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْمُرو بن خَاِلٍد الَْحرَّانِيُّ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْعَمشِ إِال َحمَّادُ بن َعْمرٍو، َتفَرََّد بِِه". َواضْطَرُّوُهْم إِلَى أَْضَيِقَها

ن َعْمرٍو، ثََنا أَبِي، ثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ب - ١١٠٩
صَاِحُب السِّلَْعِة ِفيَها َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيَتلَقَّى الَْجلَُب، َوإِنْ َتلَقَّاُه ُمَتلَقٍّ فَاْبتَاَع فَ:"ُهَرْيرَةَ، قَالَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوبَ إِال ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو". بِالِْخيَارِ إِذَا َورََدِت السُّوَق
الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن أَْرقََم، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن : َوبِِه - ١١١٠

  ال نِكَاحَ إِال بَِوِليٍّ، َوَشاِهَدْي َعَدلٍ:"ُهَرْيرَةَ، َعنِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
َساٍف، َعنِ اَألغَرِّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو، ثََنا أَبِي، ثََنا ُحدَْيُج بن ُمَعاوَِيةَ، ثََنا ُحَصْيٌن، َعْن ِهاللِ بن َي - ١١١١

ال إِلََه إِال اللَُّه َنفََعْتُه َيوًْما ِمْن َدْهرِِه، أََصاَبُه قَْبلَ : َمْن قَالَ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ
  ْينٍ إِال ُحدَْيُج بن ُمَعاوِيَةَلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُحَص". ذَِلَك َما أَصَاَبُه

َمةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو، ثََنا أَبِي، ثََنا الَْعالُء بن ُسلَْيَمانَ الرَّقِّيُّ، ثََنا الزُّْهرِيُّ، َعْن أَبِي َسلَ - ١١١٢
إِنَّ اللََّه ال يَقْبُِض الِْعلَْم اْنتَِزاًعا َينَْتزُِعُه ِمَن النَّاسِ، وَلَِكْن بِقَْبضِ :"ُهَرْيرَةَ، قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

". بِيلِوا وَأََضلُّوا َعْن َسَواِء السَّالُْعلََماِء، فَإِذَا ذََهبَ الُْعلََماُء اتََّخذَ النَّاسُ ُرُءوًسا ُجهَّاال فَُسِئلُوا، فَأَفَْتْوا بِغَْيرِ ِعلْمٍ، فََضلُّ
الزُّْهرِيِّ، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ إِال الَْعالُء بن ُسلَْيَمانَ، َوَروَاُه النَّاُس، َعنِ 

  َعاِئَشةَ،
َعْن ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن ُزَهْيرِ بن ُمَعاوَِيةَ، ثََنا الَْحَسُن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرِو بن َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثََنا أَبِي، - ١١١٣

أَيَُّما :"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: بن ِدينَارٍ، ثََنا قََتاَدةُ، ثََنا أَُبو ُعَمَر الُْغَدانِيُّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
  ...لَُه إِبِلٌ َرُجلٍ كَاَنْت

َد بن سِريِيَن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الْغَنِيِّ، ثََنا أَبِي، ثََنا ُمَؤمَّلٌ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْوٍن، قَالَ َسِمْعُت ُمَحمَّ - ١١١٤
الَْبهِيَمةُ َعقْلَُها ُجبَاٌر، وَالْبِئُْر َعقْلَُها ُجَباٌر، َوالْمَْعِدنُ ":ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

عَْبُد : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ َعْوٍن إِال ُمَؤمَّلُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، تَفَرََّد بِِه". َعقْلُُه ُجَباٌر، َوِفي الرِّكَازِ الُْخُمُس
  َعزِيزِالْغَنِيِّ بن َعْبِد الْ

ْن أَبِي أَُميَّةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َداُوَد، ثََنا َعْمُرو بن َسَواٍد السَّْرِحيُّ، ثََنا ُمؤَمَّلُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الثَّقَِفيُّ، َع - ١١١٥
أَْوَحى اللَُّه إِلَى :"للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََيْعلَى، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َسِعيٍد الَْمقْبُرِيُّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ ا

 ُخلُقُُه أَنْ َيا َخِليِلي، َحسِّْن ُخلُقََك، َولَْو َمَع الْكَاِفرِ َتْدُخلُ َمْدَخلَ اَألبَْرارِ، فَإِنَّ كَِلَمِتي َسبَقَْت ِلَمْن َحُسَن: إِبَْراهِيَم
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيُّ ". أَْسِقَيُه ِمْن َحِظَريِة قُْدِسي، َوأَنْ أُدْنَِيُه ِمْن جَِوارِي أُِظلَُّه َتْحَت َعْرِشي، َوأَنْ

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال بَِهذَا ُمَؤمَّلُ بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َوال ُيرَْوى َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ: إِال أَُبو أَُميَّةَ بن َيعْلَى، َتفَرََّد بِِه
  اِإلْسَناِد
، ثََنا ُسفَْيانُ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َداُوَد، ثََنا أَحَْمُد بن َماِلِك بن أََنسٍ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْوِليدِ بن َعْمرِو بن الزُّبَْيرِ - ١١١٦

دُ بن َعْمرٍو، َعنِ اْبنِ أَبِي كَْبشَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ثََنا ُمَحمَّ: بن ُعَيْيَنةَ، َواْبُن أَبِي فَُدْيٍك، قَاال



ى َهذَا ال ُيْرَو". الدَّنَانُِري وَالدََّراِهُم خََواِتُم اللَِّه ِفي أَْرضِِه، َمْن َجاَء بِخَاَتمِ مَْوالُه قََضْيتُ َحاَجَتُه:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  الَْحِديثُ َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد

نا ُمَعاوَِيةُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ، نا عَْبَدةُ بن َعْبِد الرَِّحيمِ الَْمْرَوزِيُّ، ثََنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد،  - ١١١٧
َمْن َحدَّثَ بَِحِديثٍ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ى، َعْن أَبِي الزِّنَاِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالََيحَْي

َوال ُيْرَوى َعْن . َبِقيَّةُ: ن َيْحَيى، َتفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي الزَِّناِد إِال ُمَعاوَِيةُ ب". فََعطََس ِعْنَدُه، فَُهَو َحقٌّ
  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد

يُد بن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ، نا َعْمُرو بن سََواٍد السَّْرِحيُّ، ثََنا اْبُن َوْهبٍ، أَْخبََرنِي سَِع - ١١١٨
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ أَيُّوَب، َعْن َشَراِحيلَ بن زَْيٍد الَْمَعاِفرِيِّ، َعْن أَبِي َعلْقََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّ

ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه ". َجدُِّد لََها ِديَنَهاإِنَّ اللََّه َيبَْعثُ لَِهِذِه اُألمَِّة َعلَى رَأْسِ كُلِّ ِمائَةِ َسَنٍة َمْن ُي:"قَالَ
  اْبُن َوْهبٍ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه

، َعنِ الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقٍ، ثََنا إِْبَراِهيُم، ثََنا َمْعٌن، َعْن إِْبَراِهيَم - ١١١٩
أََنا أَغَْنى الشَُّركَاِء َعنِ الشِّْرِك، فََمْن َعِملَ :"قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، قَالَ

  "فَأََنا ِمْنُه َبرِيٌء َوُهَو ِللَِّذي أَْشَرَك َعَمال أَشَْرَك ِفيِه غَْيرِي

َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن الَْحجَّاجِ، َعْن َسلََمةَ بن ُخَبْيبٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن َعِليٍّ : َوبِِه - ١١٢٠
صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْنَتِعلَ أََحُدَنا َوُهَو قَاِئٌم، َوأَنْ َيْستَْنجَِي  نََهاَنا َرسُولُ اللَِّه:"السَّْهِميِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهِذِه اَألحَاِديثَ َعْن إِْبَراهِيَم بن طَْهَمانَ إِال َمْعُن بن ِعيَسى، َوحَفُْص بن َعْبدِ ". بَِعظْمٍ، أَوْ بَِما َيْخُرُج ِمْن َبطْنٍ

  ال َحِديثُ ُعْرَوةَ بن َعِليٍّ، فَإِنَّ يَزِيَد بن أَبِي َحكِيمٍ قَْد شَاَركَُهَما ِفي رَِواَيتِِهاللَِّه، إِ
لزَُّبْيرِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقٍ، ثََنا ُمحَمَُّد بن رُْمحٍ، ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن ُعْرَوةَ بن ا - ١١٢١

لَْم َيْروِ َهذَا ". إِنَّ الَْيُهوَد وَالنََّصاَرى ال َيْصُبُغونَ، فَخَاِلفُوُهْم:"َرْيرَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَُه
  اْبُن لَهِيعَةَ: الَْحِديثَ َعْن ُعْرَوةَ إِال أَُبو اَألْسَوِد، َتفَرََّد بِِه

مَُّد بن أَبِي غَسَّانَ أَُبو ُعالثَةَ الْفَرَاِئِضيُّ الِْمْصرِيُّ، نا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ الْمَُراِديُّ، نا يُوُنُس بن َحدَّثََنا ُمَح - ١١٢٢
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ َرُسولُ اللَِّه: َتِميمٍ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

َمْن أَْبطَأَ َعْنُه رِْزقُُه فَلُْيكِْثرْ َمْن أَلَْبَسهُ اللَُّه نِْعَمةً فَلُْيكِْثْر ِمَن الَْحْمدِ ِللَِّه، َوَمْن كَثَُرْت ُهُموُمُه، فَلَْيْسَتْغِفرِ اللََّه، َو:"َوَسلََّم
َوَمْن َنَزلَ َمَع قَْومٍ فَال َيُصوَمنَّ إِال بِإِذْنِهِْم، َوَمْن َدَخلَ َداَر قَْومٍ فَلَْيْجِلْس حَْيثُ  ال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه،: ِمْن قَْولِ

كََسلُ ِفي الْحِقُْد، َوالَْحَسُد، َوالْ: أََمُروُه، فَإِنَّ الْقَْوَم أَْعلَُم بَِعْوَرِة دَارِِهْم، َوإِنَّ ِمَن الذَّْنبِ الَْمْسُخوِط بِِه َعلَى َصاِحبِِه
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال األَْوَزاِعيُّ، َوال َعنِ اَألْوَزاِعيِّ إِال ". الِْعبَاَدِة، وَالضَّْنُك ِفي الَْمِعيشَِة

  ُمَحمَّدُ بن َسلََمةَ الُْمرَاِديُّ: ُيوُنُس بن َتِميمٍ، َتفَرََّد بِِه

ْعٍد، ُمَحمَُّد بن أَبِي غَسَّانَ، ثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، ثََنا َحجَّاُج بن ُسلَْيَمانَ الرُّعَْينِيُّ، ثََنا اللَّْيثُ بن َسَحدَّثََنا  - ١١٢٣
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َرُسولُ اللَّ: َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعنِ الْقَعْقَاعِ بن َحكِيمٍ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

ُه، إِال َيْحَيى بن زَكَرِيَّا، فَإِنَُّه كُلُّ بين آَدَم َيلْقَاُه اللَُّه َيْوَم الْقَِياَمِة بِذَْنبٍ قَْد أَذَْنَبُه، ُيَعذُِّبُه َعلَْيِه إِنْ َشاَء أَْو يَْرَحُم:"َوَسلََّم
َوأَْهَوى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى قَذَاٍة ِمَن اَألْرضِ، فَأََخذََها، ". ِلِحَنيكَانَ َسيًِّدا َوَحصُورًا، َوَنبِيا ِمَن الصَّا



بن  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ إِال اللَّْيثُ، َوال َعنِ اللَّْيِث إِال َحجَّاُج". ذَكَُرُه ِمثْلُ َهِذِه الْقَذَاِة:"َوقَالَ
  ُمحَمَُّد بن َسلََمةَ الُْمرَاِديُّ: ُسلَْيَمانَ، َتفَرَّدَ بِِه

، َعْن ُزفَرِ بن َواِصلٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي غَسَّانَ، ثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ َعْبُد اَألوَّلِ الُْمَعلُِّم، ثََنا أَُبو أَُميَّةَ اَأليِْليُّ - ١١٢٤
َمْن كَثَُر َضِحكُُه اسُْتِخفَّ بَِحقِِّه، َوَمنْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بِي ُهرَْيَرةَ، قَالَأَبِي َسلََمةَ، َعْن أَ

قََضْت قُوَُّتُه، َوَمْن كَثُرَ َتكَثَُرْت ُدَعاَبُتُه ذََهَبْت َجاللَُتُه، َوَمْن كَثَُر ِمزَاُحُه ذََهَب َوقَارُُه، َوَمْن َشرَِب الَْماَء َعلَى الرِّيقِ اْن
ال ُيْرَوى َهذَا ". كَالُمُه كَثُُر َسقَطُُه، َوَمْن كَثَُر َسقَطُُه كَثَُرْت خَطَاَياُه، َوَمْن كَثَُرْت َخطَاَياُه كَاَنِت النَّاُر أَوْلَى بِِه

  عَْبُد األَوَّلِ الُْمَعلُِّم: ا اِإلْسَناِد، تَفَرََّد بِِهالَْحِديثُ َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال بَِهذَ

لرَّْحَمنِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، ثََنا َعبَّاُد بن ُموَسى الُْخُتلِّيُّ، ثََنا يُوُسُف بن زَِياٍد الْوَاِسِطيُّ، نا َعْبُد ا - ١١٢٥
َدَخلُْت َيوًْما السُّوَق َمَع َمَع َرسُولِ اللَّهِ : اَألغَرِّ أَبِي ُمْسِلمٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ زَِيادِ بن أَنَْعَم اِإلفْرِيِقيُّ الْقَاِضي، َعنِ

فَقَالَ : قَالَ لِ السُّوقِ َوزَّانٌ،َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجلََس إِلَى الْبَزَّازِيَن، فَاشَْتَرى سََراوِيلَ بِأَْرَبَعِة َدَراِهَم، َوكَانَ ألَْه
قَالَ أَُبو . إِنَّ َهِذِه الْكَِلَمةُ َما َسِمْعُتَها ِمْن أََحٍد: ، فَقَالَ الَْوزَّانُ"اتَّزِنْ وَأَْرجِْح:"لَُه َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َتعْرَِف َنبِيََّك َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَطََرَح الِْميَزانَ، َوَوثَبَ كَفَى بَِك ِمَن الَْجفَاِء ِفي َدْينِكَ أَنْ ال : فَقُلُْت لَُه: ُهَرْيرَةَ
َعلُهُ َهذَا إِنََّما َيفْ:"َم َيَدُه ِمْنُه، َوقَالَإِلَى َيِد النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقَبِّلُهَا، فََجذََب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

قَالَ أَُبو . ، َوأََخذَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم السََّراوِيلَ"اَألعَاجُِم بُِملُوِكَها، إِنََّما أََنا َرُجلٌ مِْنكُْم، فَزِنْ َوأَْرجِْح
ِئِه أَنْ َيْحِملَُه، إِال أَنْ َيكُونَ َضِعيفًا يَْعجُِز َعْنُه فَُيِعيُنهُ َصاِحُب الشَّْيِء أََحقُّ بِشَْي:"فَذََهْبُت َألْحِملَُه َعْنُه، فَقَالَ: ُهَرْيرَةَ

َنَعْم، وَبِاللَّْيلِ َوالنَّهَارِ، َوِفي السَّفَرِ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، َوإِنََّك لََتلْبُِس السَّرَاوِيلَ؟ قَالَ: قُلُْت: قَالَ". أَُخوُه الُْمْسِلُم
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ إِال". ْرتُ بِالتَّسَتُّرِ، فَلَْم أَجِْد َشيْئًا أَْسَتَر ِمْنُهَوالَْحَضرِ، فَإِنِّي أُِم

  اَألغَرُّ، َوال َعنِ اَألغَرِّ إِال َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن زِيَاٍد
ِسِطيُّ، ثََنا ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، نا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ الْوَا - ١١٢٦

إِنَّ َنبِيا ِمَن األَْنبَِياِء حَاَصرَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِعيِد بن أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
أَيَُّتَها الشَّْمُس، إِنَِّك َمأُْموَرةٌ، َوأََنا َعْبٌد َمأُْموٌر، : ِديَنٍة َحتَّى خَاَف أَنْ َيفَْتحََها، َوَخِشَي أَنْ تَْغُرَب الشَّْمُس، فَقَالَأَْهلَ َم

فَْتَح الَْمدِيَنةَ، َوكَانُوا إِذَا أَصَاُبوا فََحَبَسَها اللَُّه َعلَْيِه حَتَّى : َعَزْمُت َعلَْيِك إِال رَكَْدِت َعلَيَّ َساَعةً ِمْن َنهَارٍ، قَالَ
َيا : َتجِيُء النَّارُ َتأْكُلُُه، فَقَالُواغََناِئَمُهْم قَرُِّبوَها ِللْقُرَباِن، فََجاَءتِ النَّاُر فَأَكَلَْتَها، فَلَمَّا أََصابُوا َما أََصابُوا َوَضعُوُه، فَلَْم 

أَْنُتمُ :"َيا نَبِيَّ اللَِّه، كَْيفَ لََنا أَنْ َنعْلََم ِعْنَد َمنِ الُْغلُولُ؟ قَالَ: ، قَالُوا"فِيكُْم غُلُولٌ:"ُرَباَتَنا؟ قَالََنبِيَّ اللَِّه َما لََنا ال ُتقَْبلُ قُ
بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََباَيَعهُ رَأُْس كُلِّ ِسْبٍط، فَلَِصقَْت كَفُّ النَّ: قَالَ". اثَْنا َعَشَر َسْبطًا، فَُيَباُيعُنِي َرأُْس كُلِّ َسْبٍط

فََباَيعَُهْم َرُجال َرُجال، فَفََعلَ ذَِلَك، : كَْيَف أَنْ أَْعلََم ِعْنَد َمْن ُهَو؟ قَالَ: عِْنَدكُُم الُْغلُولُ، قَالَ: بِكَفِّ أََحدِِهْم، فَقَالَ
رَأُْس ثَْورٍ ِمْن ذََهبٍ، : ذَِلَك َما ُهَو؟ قَالَ: قَالَ. نََعْم: الُْغلُولُ؟ قَالَ ِعْنِدَك: فَلَِصقَْت كَفَُّه بِكَفِّ َرُجلٍ ِمنُْهْم، فَقَالَ لَُه

  أَْعَجبَنِي فََغلَلُْتُه، فََجاَء بِِه فََوَضَعُه َمَع الَْغنَاِئمِ، فََجاَءِت النَّاُر

سُولُُه، َهكَذَا ِفي كَِتابِ اللَِّه َيا أََبا ُهَريَْرةَ، َهلْ َحدَّثَكُْم َنبِيُّ َصَدَق اللَُّه َوَر:"فَقَالَ كَْعٌب َوُهَو ِعْنَد أَبِي ُهَريَْرةَ". فَأَكَلُْتُه
يُوَشُع بن ُنوٍن، صَاِحُب ُموَسى، فَأُخْبُِركُْم أَيُّ َمدِيَنٍة :"ال، قَالَ كَْعٌب: قَالَ"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيُّ َنبِيٍّ كَانَ؟

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر إِال ُمبَاَرُك بن فَضَالَةَ". ِهَي َمِديَنةُ أَرَِحيا:"الَقَ. ال: قَالَ"ِهَي؟



َصاِلحٍ، َعْن بِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبَدةَ، ثََنا أَُبو تَْوَبةَ، ثََنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْجَُمِحيُّ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَ - ١١٢٧
َمنِ اْحَتَجَم َصبِيَحةَ َسْبعِ َعشَْرةَ، كَانَ لَُه ِشفَاٌء ِمْن :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  أَُبو َتْوبَةَ: ِعيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َتفَرَّدَ بِِهلَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ إِال َس". كُلِّ َداٍء
ْيبُ بن إِْسحَاَق، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم أَُبو َعاِمرٍ النَّْحوِيُّ، نا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيِّ، نا ُشَع - ١١٢٨

ةَ، َعْن ِخالسِ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َراِفعٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَّنالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َسِعيِد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَد
وًَّدا، إِال لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن قََتاَدةَ، َعْن ِخالسِ، ُمَج". إِذَا ُدِعَي أََحدُكُْم فََجاَء َمَع الرَّسُولِ فَُهَو إِذْنُُه:"َوَسلََّم قَالَ

  ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ: ُشَعْيُب بن إِْسَحاَق، َتفَرَّدَ بِِه

َمةَ، ثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم أَُبو َعاِمرٍ، نا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، نا الَْوِليُد بن ُمسِْلمٍ، ثََنا َحمَّاُد بن َسلَ - ١١٢٩
َعْبِدي الُْمْؤِمُن أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َبْعضِ : قَالَ اللَُّه:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بِي ُهَريَْرةَ، قَالَالُْمَهزِّمِ، َعْن أَ

  "َمالِئكَِتي
، ثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، ثََنا أَُبو الُْمَهزِّمِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم، ثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثََنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ - ١١٣٠

لَمْ َيْروِ ". أَوَّلُ َمْن َيْدُخلُ النَّاَر ِمْن َهِذِه اُألمَِّة السَّوَّاطُونَ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  ِهَشاُم: مَّاِد بن َسلََمةَ إِال الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، تَفَرََّد بِهَِماَهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن َح

ْيِه َوَسلََّم َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: َوبِِه - ١١٣١
  لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ إِال فَُهيٌْر". َواِلَدِه، إِال أَنْ َيجَِدُه َمْملُوكًا، فََيْشتَرَِيُه، فَُيْعِتقَُهال ُيْجزِي وَلٌَد :"قَالَ

بن رَاِشٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ، نا َعْمُرو بن ِقْسٍط، ثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن إِْسحَاَق  - ١١٣٢
  َما أَِذنَ اللَُّه إِذَْنُه لَِنبِيٍّ أَنْ َيَتَغنَّى بِالْقُْرآِن:"َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

صََّمِد الدَِّمْشِقيُّ، نا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثََنا ُمحَمَُّد بن ُشَعْيبٍ، قَالَ كَانَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيزِيَد بن َعْبِد ال - ١١٣٣
، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ الُْمطِْعُم بن الِْمقَْدامِ الصَّْنعَانِّي ُيَحدِّثُ، َعْن َسعِيِد بن أَبِي َعُروَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ِخالسِ بن َعْمرٍو

  َمْن َصلَّى ِمْن َصالِة الْفَْجرِ َركَْعةً، ثُمَّ طَلََعِت الشَّْمُس، فَلُْيَصلِّ إِلَيَْها أُخَْرى:"ِه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََرسُولَ اللَّ
ِصيبِيُّ، ثََنا بَِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن إِبَْراِهيَم بن َسارَِيةَ الَْعكَّاوِيُّ الُْمقْرُِئ، نا ُموَسى بن أَيُّوَب النَّ - ١١٣٤

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن إِْسَماِعيلَ بن َعيَّاشٍ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ، َمْرفُوًعا، ". ْشَرُب لََبَن الشَّاِء، َوال َتْشَربُ لََبَن اإلِبِلِالْفَأَْرةُ َمْسٌخ، وََعالَمةُ ذَِلَك أَنََّها َت:"َوَسلََّم

  ُموَسى بن أَيُّوَب: َعنِ اْبنِ َعْوٍن إِال إِْسَماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َوال َعْن إِْسَماِعيلَ إِال َبِقيَّةُ، َتفَرََّد بِِه
َسنِ، نا ُمَحمَُّد بن َخلٍَف الَْعسْقَالنِيُّ، نا َحبِيٌب كَاِتُب مَاِلٍك، ثََنا ِشْبلُ بن َعبَّاٍد، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْح - ١١٣٥

فَْضى إِذَا أَ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِعيِد بن أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ِشْبلٍ إِال َحبِيٌب كَاِتُب مَاِلٍك". أََحُدكُْم بَِيِدِه إِلَى ذَكَرِِه فَلَْيَتَوضَّأْ

نِ شَْوذَبٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ، ثََنا إِْبَراهِيُم بن ُمحَمٍَّد الْمَقِْدِسيُّ، ثََنا َضْمَرةُ بن َربِيَعةَ، َعنِ اْب - ١١٣٦
إِنَّ الَْمالِئكَةَ لََتلَْعُن أََحدَكُْم إِذَا :"ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعنِ اْبنِ َشوْذَبٍ إِال َضْمرَةُ". أُمِِّهأَشَاَر إِلَى أَِخيِه بَِحِديَدٍة، َوإِنْ كَانَ أََخاُه َألبِيِه َو
: ُهَريَْرةَ، قَالََحدَّثََنا َمْحُموٌد، ثََنا َزكَرِيَّا، نا َعبَّاُد بن الْعَوَّامِ، نا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي  - ١١٣٧



إِنِّي زََنْيُت، : إِنِّي قَْد َزَنْيُت، فَأَعَْرَض َعْنُه، ثُمَّ أَتَاُه، فَقَالَ: لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََجاَء َماِعُز بن َماِلٍك إِلَى ا
َبَر َيشَْتدُّ، فَلَِقَيُه َرُجلٌ فََحذَفَُه بِلَْحيِ فَأَْعَرَض َعْنُه، حَتَّى أََتاُه أَْرَبَع مَرَّاٍت، ثُمَّ أََمَر بِِه أَنْ ُيْرَجَم، فلَما أَصَاَبْتُه الِْحجَاَرةُ أَْد
، فَلَْم َيْروِ َهذَا !"فََهال َتَركُْتُموُه؟ :"َجَملٍ فََصَرَعُه، فَذُِكرَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفَراُرُه َحتَّى َمسَّْتُه الِْحجَاَرةُ، قَالَ

  رٍو، إال َعبَّاٌدالَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْم
قَالَ َرسُولُ : َحدَّثََنا َمْحُموٌد، ثََنا َزكَرِيَّا، ثََنا الرَّبِيُع بن َبْدرٍ، َعْن ُيوُنَس، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ - ١١٣٨

، لَْم َيْروِ َهذَا "بِكَذَْبٍة أَوْ بِِغيَبٍة:"َما ُيْخرِقُُه؟، قَالَ: ِقيلَ: ، قَالَ"الصَِّياُم ُجنَّةٌ، َما لَْم َيْخرِقُْه:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  الَْحِديثَ َعْن ُيوُنَس، إال الرَّبِيعُ بن َبْدرٍ

َواٍء، ثََنا حدثنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن ثَْعلََبةَ بن َسَواٍء، َحدَّثَنِي َعِمَي ُمحَمَُّد بن َس - ١١٣٩
إِذَا قَاَتلَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِعيُد بن أَبِي َعرُوَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي َراِفعٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ، إال َسِعيٌد، َتفَرَّدَ بِِه"ْجهِِهأََحُدكُْم فَلَْيتَّقِ الَْوْجَه، فَإِنَّ اللََّه َخلََق آَدَم َعلَى ُصوَرِة َو
  ُمَحمَُّد بن سََواٍء

لٍ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، ثََنا أَحَْمُد بن ُمَعاوَِيةَ بن َبكْرٍ الَْباِهِليُّ، نا النَّْضُر بن ُشمَْي - ١١٤٠
، لَمْ "َهدَاَيا اُألَمَراِء غُلُولٌ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالََعْو

  رَْيرَةَأَحَْمُد بن ُمَعاوَِيةَ ُه: َيْروِ َهذَا الَْحَديثَ َعنِ اْبنِ َعْوٍن، إال النَّْضُر، َتفَرََّد بِِه
ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َمْحُموٌد، نا أَُبو الشَّْعثَاِء َعِليُّ بن الَْحَسنِ، ثََنا َيحَْيى بن آَدَم، َعْن ُزَهْيرٍ، َعْن َجابِرٍ، َعنِ ا - ١١٤١

إِنَّ أَوَّلَ َخْصمٍ ُيقَْضى ِفيِه :"َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثَنِي الصَّاِدُق الَْمْصدُوُق أَُبو الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه: ُنْعمٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحَديثَ َعنِ اْبنِ أَبِي نُْعمٍ، إال َجابٌِر، َوال َعْن َجابِرٍ، إال "َعْنَزاِن ذَاُت قَْرٍن، َوغَْيُر ذَاِت قَْرٍن: َيْوَم الِْقَيامَِة

  أَُبو الشَّْعثَاِء: بن آَدَم، َتفَرََّد بِِه ُزَهْيٌر، َوال َعْن ُزَهيْرٍ، إال َيْحَيى

قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : َحدَّثََنا َمْحُموٌد، ثََنا َوْهٌب، ثََنا خَاِلٌد، َعْن ُحَصْينٍ، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ - ١١٤٢
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدَيثَ َعْن ُحَصْينٍ، إال َخاِلٌد"، َوال ِلِذي ِمرٍَّة َسوِيٍّال َتِحلُّ الصََّدقَةُ لََغنِيٍّ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْمرَْوزِيُّ، نا َحاِمُد بن آَدَم، نا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن - ١١٤٣
، لَْم َيْروِ َهذَا "ُتَضاَعُف الَْحَسنَاُت َيْوَم الُْجُمَعِة:"َرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْي

  الَْحَديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، إال الْفَْضلُ بن ُموَسى
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ َوبِِه، َحدَّثََنا اْبُن َناِفعٍ، َعْن أَبِي الَْملِيحِ، َعْن - ١١٤٤

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن "َمْن َرأَى ِمْن أَِخيِه رِْبقَةً ِفي ِدينِِه فَسََتَرُه َعلَْيَها، كَاَنْت لَُه َحَسَنةً َيْوَم الِْقَياَمِة:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  الْخُوزِيُّ، إال اْبُن َناِفعٍ، َوَمْرَوانُ بن ُمَعاوِيَةَ: ِليحٍ الَْمدَنِيِّ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ َوُهَوأَبِي َم

ُر بن َحدَّثََنا مُوَسى بن ِعيَسى بن الْمُْنِذرِ، نا ُمَحمَُّد بن الُْمَباَركِ الصُّورِيُّ، نا َيحَْيى بن َحْمزَةَ، َحدَّثَنِي َنْص - ١١٤٥
ال َتزَالُ :"َم قَالََعْن ُعَمْيرِ بن اَألْسَوِد، َوكَِثُري بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّعلْقََمةَ، 

، كُلََّما ذََهَبْت َحْرٌب َنَشَبتْ َحْرُب قَْومٍ ِعَصاَبةٌ ِمْن أُمَِّتي قَاِئَمةً َعلَى أَْمرِ اللَِّه، ال َيُضرَُّها َمْن َخالَفَهَا، ُتقَاِتلُ أَْعَداَءَها
ُهْم أَْهلُ :"ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، "آَخرِيَن، َيْرفَُع اللَُّه قَْوًما َويَْرُزقُُهْم ِمْنُه َحتَّى َتأْتَِيُهُم السَّاَعةُ

  ْن َنْصرِ بن َعلْقََمةَ، إال َيْحَيى بن َحْمزَةَ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َع"الشَّامِ



ْنٍد، َعنِ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا َعْبدُ اللَِّه بن ُعَمَر الَْخطَّابِيُّ، نا َمْسلََمةُ بن َعلْقََمةَ، نا َداُوُد بن أَبِي ِه - ١١٤٦
ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي بين َتِميمٍ ال أَبَْغُض بين َتمِيمٍ  ثَالثٌ َسِمعُْتُهنَّ: الشَّْعبِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

ى اللَّهُ قَالَ لََها َرسُولُ اللَِّه صَلََّبْعَدَها أََبًدا، َنذََرْت َعاِئَشةُ أَنْ َتْعِتَق ُمَحرًَّرا ِمْن َولَِد إِْسَماِعيلَ، فَأُِتَي بِسَْبيِ بين الَْعْنَبرِ، فَ
فََجَعلَُهمْ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ، "إِنَّ َسرََّك أَنْ تَْعِتقَى ِمْن َولَِد إِْسَماعِيلِ فَأَْعِتِقي ِمْن َهُؤالِء:"َعلَْيِه َوَسلََّم

، فََسمَّاُهْم َرُسولُ اللَِّه "َهِذهِ َصَدقَةُ قَْوِمي:"َراَعُه ُحْسنَُها، قَالََولَِد إِْسَماِعيلَ، َوأُِتَي بنَعمٍ ِمْن َنَعمِ َصَدقَِة َسْعٍد، فَلَمَّا 
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد، "ُهْم أََشدُّ النَّاسِ ِقتَاال ِفي الَْمالِحمِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْوَمُه، َوقَالَ

  إال َمْسلَمَةُ

ي وَاْسُمُه َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا َعْبدُ اللَِّه بن ُمَعاوَِيةَ الُْجَمِحيُّ، نا ُنَعْيُم بن ُحَصْينٍ السَُّدوِسيُّ، نا َعمِّ - ١١٤٧
َيا َرُسولَ اللَِّه، ُمْر أَْهلَ : ِديَنةَ ِلي، فَقُلُْتَوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِها، َوَمِعي إِبِلٌ أََتْيَنا الَْم: زَِياٌد، َعْن َجدِّي، قَالَ

فَقَاُموا َمِعي، فَلَمَّا بِْعُت إِبِِلي أََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : الْغَاِئِط أَنْ ُيْحِسُنوا ُمَخالَطَِتي، َوأَنْ ُيِعينُونِي، فَقَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُنَعْيمِ بن ُحَصْينٍ، إال َعْبدُ "لَى َناِصَيِتي، َوَدَعا ِلي ثَالثَ َمرَّاٍتفََمَسَح َع"،"اْدُنُه:"فَقَالَ ِلي

  اللَِّه بن ُمَعاوَِيةَ، َوُهَو نَُعْيُم بن فُالِن بن ُحَصْينٍ، َوَجدُُّه ُحَصْيٌن السَُّدوِسيُّ
َراهِيُم بن إِْسحَاَق الزَّرَّاُد الْقُوَمِسيُّ، ثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، ثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثََنا إِْب - ١١٤٨

نْ َيْمَنعَ لَْيَس َألَحٍد أَ:"َم قَالََعْن َسْعِد بن إِبَْراِهيَم، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسْعِد بن إِبَْراِهيَم، إال اْبُن أَبِي ذِئْبٍ، َوال َعنِ اْبنِ أَبِي "َجاَرهُ أَنْ َيَضَع َخَشًبا فَْوَق جِدَارِِه
  إِبَْراِهيُم بن إِْسحَاَق: ِذئْبٍ، إال اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َتفَرََّد بِِه

يِّ، مُوَسى بن َهاُرونَ، نا ُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، نا َعْبدُ الَْواِحِد بن زَِياٍد، نا َمْعَمٌر، َعنِ الزُّْهرِ َحدَّثََنا - ١١٤٩
، لَْم َيْروِ َهذَا "ُم ال يُْرَحُمَمْن ال َيْرَح:"َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  َعْبُد الْوَاِحدِ بن زِيَاٍد: الَْحِديثَ َعنِ الزُّهْرِيِّ َعْن َسِعيٍد، إال َمْعَمٌر، َتفَرََّد بِِه
َعالِء، َعْن أَبِي َحدَّثََتا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا يُوُسُف بن َيْعقُوَب الصَّفَاُر، نا ُعبَْيُد بن َسعِيٍد، َعْن كَاِملٍ أَبِي الْ - ١١٥٠

، "أَنَُّه كَانَ َيقَْرأُ َيْوَم الُْجُمَعِة ِفي الْفَْجرِ امل َتْنزِيلُ َو َهلْ أََتى:"َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن كَاِملٍ، إال ُعَبْيُد بن سَِعيٍد

ْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا ُعبَْيُد بن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ، ثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، وَِهَشامٍ، َع - ١١٥١
ًدا مِْنكُْم َعَملُُه الَْجنَّةَ، َوال ُيْنجَِيُه ِمَن لَْن ُيْدِخلَ أََح:"بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َحمَّادِ "َوال أََنا، إال أَنْ َيَتغَمَّدَنَِي اللَُّه بَِرْحَمِتِه:"َوال أَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه؟، قَالَ: قَالُوا، "النَّارِ
  ارِيرِيُّبن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، إال الْقََو

ْن ُمَحمٍَّد، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، ثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، وَِهَشامٍ، َع - ١١٥٢
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َحمَّاِد بن "َنامِ فَقَْد َرآنِيَمْن رَآنِي ِفي الَْم:"أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، إال أَُبو الرَّبِيعِ
ْن اوِيُّ، َعَحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اَألْعلَى الصَّنَْعانِيُّ، نا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الطُّفَ - ١١٥٣

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَيُّوَب، إال "الَْبطُْن َوالَْغَرُق َشَهادَةٌ:"أَيُّوَب، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َرفََعُه، قَالَ



  ُمحَمَُّد بن َعْبِد اَألْعلَى: الطُّفَاوِيُّ، َتفَرَّدَ بِِه
و كُرَْيبٍ، نا َخلَُف بن أَيُّوَب، َعْن َعْوٍف، َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا أَُب - ١١٥٤

، لَمْ َيْروِ "ُحْسُن َسْمٍت، َوِفقٌْه ِفي ِدينٍ: َخْصلََتاِن ال َتْجَتِمَعاِن ِفي ُمَناِفقٍ:"ُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  أَُبو كُرَْيبٍ: لَْحدِيثَ َعْن َعْوٍف، إال َخلَُف بن أَيُّوَب، تَفَرََّد بِِهَهذَا ا

 َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا ُمَحمَُّد بن ِمهَْرانَ الَْجمَّالُ، نا ِعيَسى بن يُوُنَس، َعْن َعْوٍف، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن - ١١٥٥
َمْن قََتلَ ُمَعاَهًدا ِفي غَْيرِ كُْنهِِه، لَمْ َيجِْد رِيَح الَْجنَِّة، َوإِنَّ رَِحيَها :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَأَبِي ُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْوٍف، إال ِعيَسى بن ُيوُنَس"لَُيوَجُد ِمْن َمِسَريِة ِمائَِة َسَنٍة

ذَكََر ُمَحمَُّد بن أَبِي َسلََمةَ الَْمكِّيُّ، َعْن : اُرونَ، نا ُمَحمَُّد بن ِمهَْرانَ الَْجمَّالُ، قَالََحدَّثََنا مُوَسى بن َه - ١١٥٦
ا ِمْنَها، أُْهدَِيْت ِلعَاِئَشةَ، َوَحفَْصةَ َهِديَّةٌ َوُهَما صَاِئَمَتاِن فَأَكَلََت: ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن "اقِْضَيا َيْوًما َمكَاَنُه، َوال َتُعوَدا:"فَذَكََرَتا ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ
  ُمحَمَُّد بن ِمْهَرانَ: َعْمرٍو، إال ُمحَمَُّد بن أَبِي َسلََمةَ، َتفَرَّدَ بِِه

اٍن، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا ُمسِْلُم بن أَبِي ُمْسِلمٍ الَْجْرِميُّ، ثََنا َمْخلَُد بن الُْحَسْينِ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّ - ١١٥٧
: َزَرْعُت، وَلَِكْن ِليَقُلْ: ولَنَّ أََحُدكُْمال َيقُ:"َعْن ُمَحمَِّد بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  ُمْسِلمٌ الَْجرِْميُّ: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ِهَشامٍ، إال َمخْلٌَد، َتفَرََّد بِِه"َحرَثُْت
ْيٍد، َعْن ِهَشامٍ، َوأَيُّوَب، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، نا َحمَّادُ بن َز - ١١٥٨

أَْبرِدُوا بِالصَّالِة ِفي ِشدَِّة الَْحرِّ، فَإِنَّ ِشدَّةَ الَْحرِّ ِمْن فَْيحِ :"ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َحمَّاِد بن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، إال الْقََوارِيرِيُّ، "جََهنََّم ِمْن فَْتحِ أَْبوَابِ:"أَْو قَالَ، "َجهَنََّم

ي ِذئْبٍ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا ُمسِْلُم بن َعْمرٍو الَْحذَّاُء الَْمِدينِيُّ، نا َعْبدُ اللَِّه بن َناِفعٍ، َعنِ اْبنِ أَبِ - ١١٥٩
ال َتْجَعلُوا ُبيُوَتكُْم قُُبوًرا، :"ِد بن أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََعْن َسِعي

لَمْ َيِصلْ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ أَبِي  ،"َوال َتْجَعلُوا قَْبرِي ِعيًدا، َوَصلَّْوا َعلَيَّ، فَإِنَّ َصالَتكُْم َتْبلُغُنِي حَْيثُ َما كُْنُتْم
  ُمْسِلُم بن َعْمرٍو: ِذئْبٍ، إال َعْبُد اللَِّه بن َناِفعٍ، تَفَرََّد بِِه

ْسَرى فَال َيْهِلُك ِك:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َوبِِه، َعْن أَبِي أَيُّوَب، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ - ١١٦٠
إِنِّي : إِنِّي أََنا َمِلُك األَْمالِك، وََيْهِلُك قَْيصَُر، فَال َيكُونُ قَْيَصُر بَْعَدُه، وَذَِلَك أَنَُّه َيقُولُ: َيكُونُ ِكْسَرى َبْعَدُه، فَإِنَُّه َيقُولُ

  إِْبَراِهيُم بن طَْهَمانَ: الَْحجَّاُج، َتفَرََّد بِهَِما، لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعْن قََتاَدةَ، إال "أََنا َمِلُك األَْمالِك
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : َوبِِه، َعنِ الَْحجَّاجِ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ - ١١٦١

، لَمْ "لَْجنَّةَ، َينَْعُم ِفيَها، ال َيبُْؤُس، وََيْحَيا فَال َيُموُت، ال َتْبلَى ِثَيابُُه، َوال َيفَْنى شََباُبُهَمنِ اتَّقَى اللََّه َدَخلَ ا:"َعلَْيِه َوَسلََّم
انَ، َعنِ إِْبَراهِيُم بن طَْهَم: َتفَرََّد بِِه، َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ، إال الَْحجَّاُج بن الَْحجَّاجِ، َوِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ 

  ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، َعْن أَبِيِه: الَْحجَّاجِ، َوَتفَرََّد بِِه

، َعنِ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا سَْعُد بن َعْبِد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، نا أَبِي، نا ُمْسِلُم بن خَاِلدٍ الزَّْنجِيُّ - ١١٦٢
نََهى َعْن كَْسبِ اَألمَِة، إال أَنْ َيكُونَ لََها َعَملٌ "أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َرةَ الَْعالِء، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَرْي

  َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ: ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الَْعالِء، إال ُمْسِلٌم، َتفَرََّد بِِه"َواِصٌب ُيْعَرُف



 َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا الُْحَسْيُن بن َعْبِد األَوَّلِ، نا أَُبو ُتَمْيلَةَ َيحَْيى بن َواِضحٍ، ثََنا ُمَحمَُّد بن - ١١٦٣
ال َتَمنَّْوا ِلقَاَء ":قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: إِْسحَاَق، َعْن َعمِِّه ُموَسى بن َيسَارٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  ، لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، إال أَُبو ُتَمْيلَةَ"الَْعُدوِّ، ال َتْدُرونَ َما َيكُونُ ِفي ذَِلَك
الِْكتَابِ، فََما أَْعلََن لََنا َرُسولُ اللَِّه  ِفي كُلِّ َصالٍة قَِراَءةٌ، َولَْو بِفَاِتَحِة:"َوبِِه، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ - ١١٦٤

، لَمْ َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن إِبَْراِهيمَ الصَّاِئغِ، إال َداُودُ أَُبو "َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنْحُن ُنْعِلُنُه، َوَما أََسرَّ فََنْحُن ُنِسرُُّه
  الْفَُراِت، َوَعْونُ بن َمْعَمرٍ

َمْنُصورٍ،  َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثََنا طَاِهُر بن ُمحَمٍَّد الَْحلَبِيُّ، نا أَُبو الْجَوَّابِ، َعْن َعمَّارِ بن ُرَزْيقٍ، َعْن - ١١٦٥
ِمَن امَْرأٍَة َيطْلُُب ِمْنَها َزْوجَُها حَاَجةً،  َما:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َمْنُصورٍ، إال "فََتأَْبى فََيبِيُت، َوُهَو َعلَْيَها غَْضَبانُ، إال بَاَتْت َتلَْعنَُها الَْمالِئكَةُ حَتَّى ُتصْبَِح
  ابِأَُبو الَْجوَّ: َعمَّاُر بن ُرَزْيقٍ، َتفَرََّد بِِه

ونَ َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثََنا ُسرَْيُج بن يُوُنَس، نا ُحمَْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، نا َحَسُن بن َصاِلحٍ، َعْن َهاُر - ١١٦٦
ضِْرُس الْكَاِفرِ ِفي النَّارِ، أَوْ :"َمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: بن َسْعٍد، َعْن أَبِي حَازِمٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َهاُرونَ بن َسْعٍد، إال َحَسُن بن صَاِلحٍ، "َناُب الْكَاِفرِ ِمثْلُ أُُحٍد، َوِغلَظُ جِلِْدِه َمِسَريةَ ثَالٍث
  َوال َعْن َحَسنٍ، إال ُحمَْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ

ا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا قَُتْيَبةُ بن َسِعيٍد، نا ُمحَمَُّد بن ُموَسى الَْمْخُزوِميُّ، َعْن َيْعقُوَب بن َسلََمةَ، َعْن َحدَّثََن - ١١٦٧
ُوُضوَء ِلَمْن لَمْ ال َصالةَ ِلَمْن ال ُوُضوَء لَُه، َوال :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْعقُوبَ بن َسلََمةَ، إال ُمحَمَُّد بن ُموَسى الَْمْخُزوِميُّ َوُهَو الِْفطْرِيُّ"ُيذْكَرِ اْسمَ اللَِّه َعلَْيِه

َيْوُم الُْجُمَعِة ِفيِه َساَعةٌ ال ُيَصاِدفَُها َعْبٌد :"ْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَ: َوبِِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ - ١١٦٨
، إال "َعْبٌد ُمْخِلٌص:"، وَلَْم يَقُلْ أََحٌد ِممَّْن َرَوى َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ"ُمْخِلٌص َيْدُعو اللََّه، إال اسَْتَجاَب لَُه

  ُمَحمَُّد بن ُموَسى: َناِد، تَفَرََّد بِِهَسلََمةُ أَُبو َيْعقُوبَ بَِهذَا اِإلْس
 َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا الَْحَسُن بن الَْحكَمِ الْعَُرنِيُّ، نا ُشعَْيُب بن حَْربٍ، َعْن ُعثَْمانَ بن َواِقٍد، َعْن - ١١٦٩

َدَخلَِت الَْجنَّةَ أََمةٌ :"الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: َسِعيِد بن أَبِي َسِعيٍد مَْولَى الَْمْهرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َسِعيٍد َمْولَى "بِقَضِّهَا، َوقَِضيِضَها، كَاُنوا ال َيسَْتْرقُونَ، َوال َيكَْتُوونَ، َوَعلَى رَبِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ

  شَُعْيُب بن حَْربٍ: ثَْمانُ بن َواِقٍد، َتفَرََّد بِِهالَْمهْرِيِّ، إال ُع

َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا إِْسحَاُق بن َراهََوْيِه، أََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي  - ١١٧٠
، "َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْجنِنيِ بُِغرَِّة عَْبٍد، أَْو أَمٍَة، أَْو فََرسٍ، أَْو َبْغلٍ قََضى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه:"َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

أُغَرُِّم َمْن ال أَكَلَ، َوال َشرَِب، َوال صَاَح فَاْستََهلَّ مِثْلُ ذَِلَك ُيطَلُّ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : فَقَالَ الَِّذي قُِضَي َعلَْيِه
، لَْم يَقُلْ أََحٌد ِمْن ُرَواِة َهذَا "إِنَّ َهذَا َيقُولُ بِقَْولِ الشَّاِعرِ ِفيِه، غُرَّةُ َعْبٍد، أَوْ أََمٍة أَْو فََرسٍ، أَْو بَْغلٍ:"ْيِه َوَسلََّمَعلَ

  ، إال عِيَسى بن يُوُنَس"أَْو فََرسٍ، أَوْ َبْغلٍ:"الَْحِديِث َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو
َنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا مَْنُصوُر بن أَبِي مَُزاِحمٍ، نا َيزِيُد بن يُوُسَف، َعنِ الزَُّبْيِديِّ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعنِ َحدَّثَ - ١١٧١

ْبحِ قَْبلَ أَنْ َتطْلَُع َمْن َصلَّى َركَْعةً ِمْن َصالِة الصُّ:"اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ



نْ تَِغيَب الشَّْمُس، الشَّْمُس، َوَركَْعةً إِذَا طَلََعْت، فَقَدْ أَْدَرَك الصَّالةَ، َوَمْن أَْدَرَك َركْعََتْينِ ِمْن َصالِة الَْعْصرِ قَْبلَ أَ
َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّهْرِيِّ، إال الزُّبَْيِديُّ، َوال َعنِ لَْم ، َيعْنِي الَْعْصَر ، "َوَركَْعَتْينِ َبْعدَ أَنْ َتغُْرَب، فَقَْد أَْدَركَهَا
  مَْنُصورُ بن أَبِي مَُزاِحمٍ: الزَُّبْيِديِّ، إال يَزِيُد بن يُوُسَف، تَفَرََّد بِِه

مَّدِ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثََنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، نا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن ُمَح - ١١٧٢
إِذَا أََخذُْت كَرِميََتْي َعْبٍد فَصَْبَر :"َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، إال َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، تَفَرََّد بِِه ، لَْم"َواحَْتَسَب لَْم َيكُْن َجَزاؤُُه، إال الَْجنَّةَ
  َسْهلُ بن ُعثَْمانَ

ةَ، َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، ثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث، أََنا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََم - ١١٧٣
، ثُمَّ "آمَِني:"َصِعدَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْمْنَبَر، فَلَمَّا َوَضعَ رِْجلَُه َعلَى ِمْرقَاةً، قَالَ: بِي ُهَريَْرةَ، قَالََعْن أَ

أَْدَركَ َشْهَر رََمَضانَ فََماَت فَلَْم ُيْغفَْر لَُه،  َمْن: أَتَانِي جِْبرِيلُ، فَقَالَ:"، فَقَالَ"آِمَني"، ثُمَّ َصِعَد، فَقَالَ"آِمَني:"َصِعَد، فَقَالَ
َوَمْن : آِمَني، قَالَ: َوَمْن أَْدَرَك أَبََوْيِه أَْو أََحَدُهَما فََماَت فَلَْم ُيْغفَْر لَُه، فَأَْبَعَدُه اللَُّه، قُلُْت: آِمَني، قَالَ: فَأَْبَعَدُه اللَُّه، قُلُْت

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، إال حَفٌْص، "آِمَني: لِّ َعلَْيَك، فَأَْبَعَدُه اللَُّه، قُلُْتذُِكْرُت ِعْنَدُه فَلَْم ُيَص
  سَْهلُ بن ُعثَْمانَ: َتفَرََّد بِِه

َبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ، نا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن ُشْع - ١١٧٤
الدَّجَّالَ، : َباِدُروا بِاَألَعمَالِ ِستا:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: زَِيادِ بن رِيَاحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن "ْغرِبَِها، َوأَْمَر الَْعامَِّة، َوخَُويَِّصةَ أََحدِكُْمَوالدَُّخانَ، وََدابَّةَ اَألْرضِ، َوطُلُوَع الشَّْمسِ ِمْن َم
  أَُميَّةُ: ُشْعَبةَ، إال يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َتفَرََّد بِِه

يُّ، َعْن َيْحَيى بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا مُوَسى، نا كَاِملٌ، َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيَعةَ، نا َناِفُع بن ُسلَْيَمانَ الَْمكِّ - ١١٧٥
ُمْنَتِظُر الصَّالةِ َبْعَد الصَّالِة كَفَارِسٍ :"الرَّْحَمنِ بن ِمْهَرانَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

، لَمْ "ْشِحِه، ُتَصلِّي َعلَْيِه الَْمالِئكَةُ َما لَْم ُيْحِدثْ أَْو َيقُْم، َوُهَو ِفي الرَِّباطِ اَألكَْبرَِيشَْتدُّ بِِه فََرُسُه ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِِملِْء كَ
: بِِهْيَمانَ، َتفَرََّد َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ِمْهَرانَ، إال َيْحَيى بن ُسلَْيمٍ، َوال َعْن َيْحَيى، إال َناِفعُ بن ُسلَ

  اْبُن لَهِيَعةَ أَبِي ُهَريْرَةَ

ن طَلَْحةَ، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ، ثََنا الْفُرَاُت بن أَبِي الْفُرَاِت، ثََنا فُضَْيلُ ب - ١١٧٦
إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََوَجْدنَاُه َمْحلُولَ اِإلزَارِ، فَدَاَر أَبِي اْنطَلَقُْت َمَع أَبِي :"ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الْفَُضْيلِ بن طَلَْحةَ، إال الْفُرَاُت بن أَبِي الْفُرَاِت، "ِمْن َخلِْفِه، فََوَضَع َيَدُه َعلَى الَْخاَتمِ
ٍث، ثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثََنا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، ثََنا َحكَّاُم بن َسلْمٍ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الرَّازِيِّ، َعْن لَْيَحدَّ - ١١٧٧

ال حََرَج، إال ِفي قَْتلِ :"لََعْن ُمْنِذرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن الَْحنَِفيَِّة، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَا
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن الَْحَنِفيَِّة، إال ُمْنِذٌر، َوال َعْن ُمْنِذرٍ، إال لَْيثٌ، َوال َعْن ، ثَالثَ َمرَّاٍت ، "ُمْسِلمٍ

  اُق بن َراَهَويِْهإِْسَح: لَْيٍث، إال َجْعفٌَر، َوال َعْن َجْعفَرٍ، إال َحكَّاٌم، َتفَرََّد بِِه
طَاِء َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا َداُوُد بن َعْمرٍو الضَّبِّيُّ، نا ُمحَمَُّد بن ُمْسِلمٍ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن َع - ١١٧٨

  ِقيَمِت الصَّالةُ فَال َصالةَ، إال الَْمكُْتوبَةَإِذَا أُ:"بن َيسَارٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ



نّ َرُسولَ اللَِّه َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، ثََنا أَُبو َنْصرٍ التَّمَّاُر، نا ُعقَْبةُ اَألَصمُّ، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، أَ - ١١٧٩
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعطَاٍء، إال ُعقَْبةُ اَألَصمُّ"ِفي النُُّجومِ نََهى َعنِ النَّظَرِ"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعْن  َحدَّثََنا مُوَسى، نا إِْسحَاُق بن َراَهَويِْه، أََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ، َعْن َسالمِ بن ُصبَْيحٍ، َعْن َمْنُصورِ بن َزاذَانَ، - ١١٨٠
ذُكَِرِت الْقََباِئلُ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَسَأَلُوُه َعْن بين َعاِمرٍ، : هَُرْيرَةَ، قَالَُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي 

وُه َعْن بين َتِميمٍ، َوسَأَلُ، "َزْهرٌ َيْتَبُع َماَءُه:"َوَسأَلُوُه َعْن َهَوازِنَ، فَقَالَ، "جََملٌ أَْزَهُر َيأْكُلُ ِمْن أَطَْراِف الشََّجرِ:"فَقَالَ
َحمَْراُء ال َيُضرَُّها ثُبَُّت اَألقَْدامِ، ُرجَُّح اَألْحالمِ، ِعظَاُم الَْهامِ، أََشدُّ النَّاسِ َعلَى الدَّجَّالِ ِفي آِخرِ الزََّماِن، َهْضَبةٌ :"فَقَالَ

: ال َمْنصُوٌر، َوال َعْن َمْنُصورٍ، إال َسالُم بن ُصبَْيحٍ، َتفَرََّد بِِه، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، إ"َمْن َناَوأََها
  أَُبو ُمَعاوِيَةَ
ْضرِ بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا إِْسحَاُق بن َراهََوْيِه، نا ُمعَاذُ بن ِهَشامٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ النَّ - ١١٨١

ِمنِ اطَّلََع ِفي دَارِ قَْومٍ بَِغْيرِ إِذْنِهِْم، :"بن نَهِيٍك، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَأََنسٍ، َعْن َبِشريِ 
  ُمعَاذٌ: اٌم، َتفَرََّد بِِه، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ، إال ِهَش"فَفَقَأُوا َعْيَنُه، فَال ِدَيةَ َعلَْيهِْم، َوال ِقَصاَص

نا َحدَّثََنا مُوَسى بن ُجْمهُورٍ، نا إِبَْراهِيُم بن َمْرَوانَ بن ُمَحمٍَّد الطَّاطَرِيُّ، ثََنا أَبِي، نا َيحَْيى بن َراِشٍد،  - ١١٨٢
أَْحصُوا ِهاللَ َشْعَبانَ :"هِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّ: ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  َمْرَوانُ بن ُمحَمٍَّد: ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرٍو، إال َيْحَيى بن رَاِشٍد، َتفَرََّد بِِه"ِلُرْؤَيِة رََمَضانَ
، نا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َعْن كَِثريِ بن َيزِيَد، َعنِ الُْمطَِّلبِ بن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا مُوَسى بن ُجْمهُورٍ، نا ُدحَْيٌم - ١١٨٣

إِذَا َدَخلَ أََحدُكُُم الَْمْسجَِد فَال َيْجِلْس َحتَّى :"َحْنطَبٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  اْبُن أَبِي فَُدْيٍك: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الُْمطَِّلبِ، إال كَِثُري بن َيزِيَد، تَفَرََّد بِِه"كَْعَتْينُِيَصلَِّي َر
أَبِي  ْنَحدَّثََنا مُوَسى بن ُجْمهُورٍ، نا َعْمُرو بن ُعثَْمانَ، نا الَْيَمانُ بن َعِديٍّ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َع - ١١٨٤

أَيَُّما اْمرِئٍ أَفْلََس َوِعْنَدُه َمالُ اْمرِئٍ بَِعْينِِه لَْم َيقْبِْض ِمْنُه :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي "ا فَُهَو أُسَْوةُ الُْغَرَماِءَشْيئًا فَُهَو أََحقُّ بَِعْينِ َماِلِه، فَإِنْ كَانَ قََبَض ِمْنُه شَْيئً

  َعْمُرو بن ُعثَْمانَ: َسلََمةَ، إال الزَُّبْيِديُّ، َوال َعنِ الزَُّبْيِديِّ، إال الَْيَمانُ بن َعِديٍّ، َتفَرََّد بِِه

َعِليُّ بن َحْربٍ الْمُوِصِليُّ، نا َخاِلُد بن يَزِيدَ الُْعَمرِيُّ، ثََنا إِبَْراِهيمُ بن َسْعٍد،  َحدَّثََنا مُوَسى بن ُجْمهُورٍ، ثََنا - ١١٨٥
َهكَذَا ":َخَرَج النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن أَبِي َبكْرٍ، َوُعَمَر، فَقَالَ: َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  َعِليُّ بن َحْربٍ: ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِبَْراهِيَم بن َسْعٍد، إال َخاِلُد بن يَزِيَد، َتفَرََّد بِِه"ُنْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة
َمةَ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن زَكَرِيَّا، نا ُمحَمَُّد بن َجاِمعٍ الَْعطَّاُر، نا َمْسلََمةُ بن َعلْقَ - ١١٨٦

الَْعْجَماُء ُجبَاٌر، وَالْبِئُْر ُجبَاٌر، َوِفي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
  ْن َداُوَد، إال َمْسلََمةُ، َوال َعْن َمْسلََمةَ، إال ُمحَمَُّد بن َجامِعٍ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َع"الرِّكَازِ الْخُُمُس

أَبِي  َحدَّثََنا مُوَسى بن زَكَرِيَّا، نا بِْشُر بن سَْيَحانَ، نا َبكَّارُ بن َعاِصمٍ اللَّيِْثيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن - ١١٨٧
، لَْم َيْروِ "َما الَْمْوُت ِفيَما َبْعدَُه، إال كَنَطَْحِة َعْنزٍ:"الَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  بِْشُر بن سَْيَحانَ: َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، إال َبكَّاُر بن َعاِصمٍ، َتفَرَّدَ بِِه



كَرِيَّا، نا خَاِلدُ بن ُيوُسَف السَّمِْتيُّ، نا أَبِي، نا إِْدرِيسُ اَألوِْديُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َحدَّثََنا مُوَسى بن َز - ١١٨٨
َعْن إِْدرِيَس، إال ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ "َصلَّى بِهِْم فََسَهى، فََسَجدَ َسْجدََتيِ السَّهْوِ"أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 

  اْبنُُه: ُيوُسُف بن خَاِلٍد، َتفَرَّدَ بِِه
ْن َحدَّثََنا مُوَسى بن زَكَرِيَّا، نا يُوُسُف بن َسلَْمانَ الْمَازِنِيُّ، نا َحاِتُم بن إِْسَماعِيلَ، َعْن أَبِي اَألْسبَاِط، َع - ١١٨٩

َتَعلَُّموا ِمْن أَْنَسابِكُمْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ي هَُرْيرَةَ، قَالََيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِ
  َحاِتٌم: تَفَرََّد بِِه، ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، إال أَُبو اَألْسَباِط "َما َتِصلُونَ بِِه أَْرَحاَمكُْم

َد، نا َحدَّثََنا مُوَسى بن زَكَرِيَّا، نا َجْعفَرُ بن ُمَحمَِّد بن فُضَْيلٍ الَْجَزرِيُّ، نا ُمحَمَُّد بن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي َداُو - ١١٩٠
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ َرسُولُ اللَِّه: ُزَهْيُر بن ُمحَمٍَّد، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسهَْيلٍ، بَِهذَا اللَّفِْظ، إال ُزهَْيُر "اغُْزوا تَْغَنُموا، َوُصوُموا َتِصحُّوا، َوَساِفُروا َتْستَْغُنوا:"َوَسلََّم
  بن ُمَحمٍَّد

نِ، نا ُمحَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعالثَةَ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ بن مَاِلكٍ َحدَّثََنا مُوَسى بن زَكَرِيَّا، نا َعْمُرو بن الُْحَصْي - ١١٩١
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : الْجََزرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الْكَرِميِ، إال اْبُن ُعالثَةَ، َتفَرَّدَ "َتَمضَْمْض أَوِ اْستَْنَشْق، َواُألذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ":َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْمُرو بن الُْحَصيْنِ: بِِه

، ثََنا ِهَشاُم بن زِيَاٍد أَُبو الِْمقَْدامِ، َعنِ الَْحَسنِ، َحدَّثََنا مُوَسى بن زَكَرِيَّا، نا َعْبُد اللَِّه بن ُمَعاوَِيةَ الْجَُمِحيُّ - ١١٩٢
َما لَمْ ، ال ُعْهَدةَ َبْعدَ أَْرَبَعِة أَيَّامٍ، َوالَْبيَِّعاِن بِالِْخَيارِ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  وِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، إال ِهَشاُم بن زَِياٍد، لَْم َيْر"َيَتفَرَّقَا
، َعْن َحدَّثََنا مُوَسى بن زَكَرِيَّا، نا أَْزَهُر بن َمْرَوانَ الرَّقَاِشيُّ، نا الَْحارِثُ بن َنْبَهانَ، َعْن َمْعَمرِ بن َراِشٍد - ١١٩٣

، لَمْ "َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ يُقَبِّلَ الرَُّجلُ َوُهَو َصاِئٌم:"بِي هَُرْيَرةَ، قَالََعمَّارِ بن أَبِي َعمَّارٍ، َعْن أَ
  الْحَارِثُ: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعمَّارٍ، إال َمْعَمٌر، َتفَرََّد بِِه

بن ُيوُسَف السَّمِْتيُّ، نا أَبِي، نا زَِيادُ بن َسْعٍد، َعنِ الَْعالِء بن َعْبدِ  َحدَّثََنا مُوَسى بن زَكَرِيَّا، نا خَاِلُد - ١١٩٤
، لَْم َيْروِ َهذَا "َمْن غَشََّنا فَلَْيَس مِنَّا:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  اْبنُُه: َعْن زَِيادِ بن َسْعٍد، إال يُوُسُف بن خَاِلٍد، َتفَرََّد بِِه الَْحِديثَ
ْسِلَم بن َحدَّثََنا مُوَسى بن َسْهلٍ، نا ُمحَمَُّد بن ُرْمحٍ، نا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن يَزِيَد بن َعْبدِ اللَِّه بن الَْهاِد، أَنَّ ُم - ١١٩٥

ال َيِحلُّ المَْرأٍَة أَنْ :"أَنَُّه قَالَ، بِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْوِليِد بن َربَاحٍ، أَْخَبَرُه َعْن أَ
، فَإِنْ َرفَقَْت بِِه َتَمتَّْعَت َتُصوَم بَِحْضَرِة زَْوجَِها، إال بِإِذْنِِه، َوَما َتَصدَّقَْت بِِه ِمْن كَْسبِِه كَانَ لَُه نِْصفُُه، َوإِنََّها ِمْن ِضلَعٍ

  اْبُن لَهِيعَةَ: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمْسِلمٍ، إال اْبُن الَْهاِد، َتفَرَّدَ بِِه"ِمْنُه، َوإِنْ ذََهْبَت تُِقيُمُه كََسْرتَُه، َوكَْسُرُه فَِراقَُها
ُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ُمَحمَِّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، أَنَّ أََبا َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا مُوَسى، نا ُمَحمَّدُ بن ُرْمحٍ، نا اْب - ١١٩٦

َسِمَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال يُْنِشدُ ضَالَّةً ِفي : َمْولَى َشدَّاِد بن الَْهاِد أَْخَبرَُه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َعْبدِ اللَّهِ "ال َوَجْدَت، إِنَّ الَْمسَاجَِد لَْم ُتْبَن ِلَهذَا: ال َوَجْدَت، قُولُوا:"َمْسجِِد، فَقَالَالْ

  اْبُن لَهِيَعةَ أَبِي ُهرَْيرَةَ: َمْولَى َشدَّاِد بن الَْهاِد، إال أَُبو اَألْسَوِد، َتفَرََّد بِِه



ْخبُِر، َعْن أَبِي َحدَّثََنا مُوَسى بن َسْهلٍ، نا ُمحَمَُّد بن ُرْمحٍ، ثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي اَألسَْوِد، أَنَُّه َسِمَع ُعْرَوةَ ُي - ١١٩٧
، لَْم َيْروِ َهذَا "َيْصُبُغونَ، فََخاِلفُوُهْمإِنَّ الَْيُهوَد، وَالنََّصاَرى ال :"ُهَرْيرَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  الَْحِديثَ َعْن أَبِي اَألْسَوِد، إال اْبُن لَهِيعَةَ
 بن َواِقٍد، َحدَّثََنا مُوَسى بن َسْهلٍ، نا إِْبَراهِيُم بن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ، نا ُمَحمَّدُ بن َربِيَعةَ الِْكالبِيُّ، َعْن ُعثَْمانَ - ١١٩٨
ال َيْنظُرُ اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة إِلَى :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسى بن َيسَارٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالََعْن ُمو

: ارٍ، إال ُعثَْمانُ بن َواِقٍد، َتفَرََّد بِِه، لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمْسِلمِ بن َيَس"الشَّْيخِ الزَّانِي، َوال إِلَى الَْعجُوزِ الزَّانَِيِة
  ُمَحمَُّد بن َربِيعَةَ

َعنِ  َحدَّثََنا مُوَسى بن َسْهلٍ، نا َعْبُد الْوَاِحِد بن ِغيَاٍث، نا قَْزَعةُ بن ُسوَْيٍد، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر، - ١١٩٩
ِمْن ُحْسنِ إِْسالمِ الَْمْرِء َتَركُُه َما :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بِيِه، قَالَالزُّْهرِيِّ، َعْن َعِليِّ بن ُحَسْينٍ، َعْن أَ

  ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، إال قَْزَعةُ بن ُسوَْيٍد"ال َيْعنِيِه

إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيمَ الْقَرْقََسانِيُّ، نا َحجَّاُج بن ُمَحمٍَّد، نا ُشْعَبةُ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ َحدَّثََنا مُوَسى بن َسْهلٍ، نا  - ١٢٠٠
 كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا كَانَ جُُنًبا:"النَّْضرِ بن أََنسٍ، َعْن َبِشريِ بن َنهِيٍك، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

: ، لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ، إال ُشْعَبةُ، َوال َعْن ُشْعَبةَ، إال َحجَّاٌج، تَفَرََّد بِِه"َوأََراَد أَنْ َيأْكُلَ أَْو َيَناَم تََوضَّأَ
  إِْسحَاُق بن إِْبَراهِيَم الْقَْرقَسَانِيُّ

كَانَ : لُْبرِّيِّ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالََحدَّثََنا َعبَّاٌد، َعْن ُعثَْمانَ ا، َوبِِه  - ١٢٠١
الشَّابَّ  إِنَّ:"ُخ َرخََّص لَُه، َوقَالََرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا سَأَلَُه الشَّابُّ َعنِ الْقُْبلَِة َنَهاُه، َوإِذَا سَأَلَُه الشَّْي

: َتفَرََّد بِِه ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعطَاٍء، إال َسعِيٌد الَْمقُْبرِيُّ، َوال َعنِ الَْمقُْبرِيِّ، إال ُعثَْمانُ الُْبرِّيِّ،"لَْيَس كَالشَّْيخِ
  َعبَّاٌد

نا َناِهضُ بن الْقَاِسمِ، َعْن إِْسَماِعيلَ الَْمكِّيِّ، : لْعَْيِشيُّ، قَالَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الْمَُباَركِ ا: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٢٠٢
قََرأَ َعلَى الْجََناَزِة أَْرَبَع ِمرَارٍ بِ الْحَْمُد "َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ن ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ، إال إِْسَماِعيلُ الَْمكِّيُّ، َوال رََواُه َعْن إِْسَماعِيلَ، إال َناِهُض ب"بِّ الَْعالَِمَنيِللَِّه َر
  َعْبُد الرَّْحَمنِ بن املُبَاَرٍك: الْقَاِسمِ، َتفَرََّد بِِه

َحَسُن بن َحمَّاٍد َسجَّادَةُ، نا حَفُْص بن ِغَياٍث، َعْن َعْبِد الَْمِلِك، َعْن َعطَاٍء، َحدَّثََنا مُْنَتِصرُ بن ُمَحمٍَّد، نا الْ - ١٢٠٣
، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الَْمِلِك "ال ُيْؤذَنُ ِللُْمسَْتأِْذِن حَتَّى يَْبَدأَ بِالسَّالمِ:"َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَُشكُّ ِفي َرفِْعِه، قَالَ

  َسجَّادَةُ: بِي ُسلَْيَمانَ، إال َحفْصُ بن ِغَياٍث، َتفَرََّد بِِهبن أَ
ِلكِ بن َحدَّثََنا مُْنَتِصرُ بن ُمَحمٍَّد، نا الَْحَسُن بن َحمَّاٍد َسجَّادَةُ، نا َعْمُرو بن َهاِشمٍ الَْجنْبِيُّ، َعْن َعْبِد الَْم - ١٢٠٤

إِنََّما اِإلَماُم ِليُْؤَتمَّ بِِه، فَإِذَا كَبََّر فَكَبُِّروا :"ْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَأَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَر
ًسا فََصلَّْوا ُجلُوًسا الَْحْمُد ِللَِّه، وَإِذَا َصلَّى جَاِل: َسِمعَ اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه، فَقُولُوا: َوإِذَا َركََع فَاْركَُعوا، َوإِذَا قَالَ

: فَقُولُوا: َسجَّاَدةُ، َولَمْ َيقُلْ أََحٌد: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الَْمِلِك، إال َعْمُرو بن َهاِشمٍ، َتفَرَّدَ بِِه"أَْجَمِعَني
  الَْحْمُد ِللَِّه، إال ِفي َهذَا الَْحِديِث

، لَْم َيْروِ َهذَا "الْقَْبُر رَْوَضةٌ ِمْن رَِياضِ الَْجنَِّة، أَْو ُحفَْرةٌ ِمْن ُحفَرِ النَّارِ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى  - ١٢٠٥
  اْبنُُه: الَْحِديثَ َعنِ األَْوَزاِعيِّ، إال أَيُّوُب بن ُسوَْيٍد، َتفَرََّد بِِه



ِليُّ، نا ِعْمَرانُ بن َهاُرونَ، ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ُمحَمَِّد بن َعْبدِ َحدَّثََنا َمْسُعوُد بن ُمحَمٍَّد الرَّْم - ١٢٠٦
رَْمى أَنَُّه نََهى أَنْ ُت"َوَسلََّم الرَّْحَمنِ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َراِفعٍ، أَخَْبَرُه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  اْبُن لَهِيعَةَ: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َراِفعٍ، إال أَُبو اَألْسَوِد، تَفَرََّد بِِه"الدَّابَّةُ ثُمَّ ُتؤْكَلَ، َولَِكْن لُِتذَْبَح
ا َمْسلََمةُ بن ُعلَيٍّ، َعنِ اْبنِ َعْجالنَ، َعْن َسِعيدٍ َحدَّثََنا َمْسُعوُد بن ُمحَمٍَّد الرَّمِْليُّ، ثََنا ِعْمَرانُ بن َهاُرونَ، ن - ١٢٠٧

إِنَّ َهِذِه اَألْخالَق ِمَن اللَِّه، فََمْن أََرادَ اللَُّه بِهِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، إال َمْسلََمةُ بن "نًا، َوَمْن أَرَاَد بِِه ُسوًءا مََنَحُه سَيِّئًاَخيًْرا َمَنَحُه ُخلُقًا َحَس

  ُعلَيٍّ، َتفَرََّد بِِه ِعْمَرانُ بن هَاُرونَ
ا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي ُبكَْيُر بن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا َمْسُعوُد بن ُمحَمٍَّد الرَّمِْليُّ، نا ِعْمَرانُ بن َهاُرونَ، ن - ١٢٠٨

، لَمْ "َمْن َبدَّلَ ِديَنُه فَاقُْتلُوُه:"اَألَشجِّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  كَْيرٍ، إال اْبُن لَهِيعَةََيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُب

َعْن أَبِي َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي إِبَْراِهيُم، َعْن َخارَِجةَ بن ُمْصَعبٍ، َعْن ُسهَْيلِ بن ذَكَْوانَ، َعْن أَبِيِه،  - ١٢٠٩
، لَْم َيْروِ "ُئ الْوَلَُد وَاِلدَُه، إال أَنْ َيجَِدُه َمْملُوكًا فََيْعِتقَُهال ُيْجزِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، قَالَ

  اللَّْيثُ: َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َخارَِجةَ بن ُمْصَعبٍ، إال إِْبَراِهيُم، َتفَرََّد بِِه
نَ الثَّْورِيِّ، َعنِ اْبنِ الْقَْعقَاعِ َوُهَو ُعَماَرةُ، َعْن أَبِي َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي إِبَْراِهيمُ بن أَْعَيَن، َعْن ُسفَْيا - ١٢١٠

أَنْ تُْؤِتَيَها َوأَْنتَ َحرِيٌص، :"َيا َرُسولَ اللَِّه، أَيُّ الصََّدقَِة أَفَْضلُ؟، قَالَ: إِنَّ َرُجال، قَالَ: ُزْرَعةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
لِفُالٍن كَذَا َوِلفُالٍن كَذَا، َوقَْد كَانَ : ْخَشى الْفَقَْر، َوال ُتمْهِلُ، حَتَّى إِذَا َحَضَرَك الَْمْوُت قُلَْتَشِحيٌح، َتأَْملُ الْعَْيَش، وََت

  لَُه
ِعيِد بن َسَوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن يَاِسَني بن ُمَعاٍذ الْكُوِفيِّ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن  - ١٢١١

إِذَا أَْدَرَك أََحُدكُمُ الرَّكَْعَتْينِ َيْوَم الُْجُمَعِة، فَقَدْ :"الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا "، َوإِنْ لَْم ُيْدرِْك َركَْعةً فَلُْيَصلِّ أَْرَبَع َركَعَاٍتأَْدَرَك الُْجُمَعةَ، َوإِذَا أَْدَرَك َركَْعةً فَلَْيْركَعْ إِلَْيَها أُْخَرى

  الَْحِديثَ بَِهذَا اللَّفِْظ َعنِ الزُّهْرِيِّ، إال الزَّيَّاُت

بن الُْمَسيِّبِ،، َوُسلَْيَمانَ بن  َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َوَسعِيِد - ١٢١٢
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ "لَْم َيْسُجْد َيْوَم ِذي الَْيَدْينِ"أَبِي َحثَْمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َعنِ الزُّْهرِيِّ، إال اللَّْيثُ، وَاْبُن أَِخي الزُّْهرِيِّ
ى اللَُّه َعلَْيِه َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ - ١٢١٣
ُهَو ُيْرِسلَُه، وَلَْم َيكُْن ُيَرى ُركَْبُتُه خَارَِجةَ رُكَْبِة لَْم َيكُْن أََحٌد يَأُْخذُ بَِيِدِه فََينْزُِع َيَدُه ِمْن َيِدِه حَتَّى َيكُونَ الرَُّجلُ "َوَسلََّم

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن "ِمِهَجِليِسِه، وَلَْم َيكُْن أََحٌد ُيكَلُِّمُه، إال أَقَْبلَ َعلَْيِه بَِوْجهِِه، ثُمَّ لَْم َيْصرِفُْه َحتَّى َيفُْرغَ ِمَن كَال
  ، إال اللَّْيثَُسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ

الرَّْحَمنِ  َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي فَْرَوةَ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد - ١٢١٤
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ "الْقَاِتلُ ال يَرِثُ":بن َعْوٍف، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  اللَّْيثُ: الزُّْهرِيِّ، إال إِْسحَاُق بن َعْبدِ اللَِّه، َتفَرََّد بِِه



انَ بن صَاِلحٍ، َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َعْمرِو بن الَْحارِِث، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي فَْروَةَ، َعْن أََب - ١٢١٥
َحقٌّ َعلَى كُلِّ :"قَالَ َعْن ُمَجاِهٍد أَبِي الَْحجَّاجِ، َعْن طَاُوَس، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْمرِو بن الْحَارِِث، إال اللَّْيثُ، وَاْبُن ، لَْم َي"ُمْسِلمٍ كُلَّ َسْبَعةِ أَيَّامٍ أَنْ َيَتطَهَّرَ َيْوًما، َويَْغِسلَ رَأَْسُه
  ُوَهبٍ

أَبِي َحدَّثََنا ُمطَِّلٌب، نا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، نا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعنِ الُْمثَنَّى بن الصَّبَّاحِ، َعْن َعطَاِء بن  - ١٢١٦
َمْهُر الزَّانَِيةِ ُسْحٌت، َوثََمُن الْكَلْبِ، :"ي هَُرْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََربَاحٍ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، َعْن أَبِ

  بن الصَّبَّاحِ الُْمثَنَّى: ، إال ِفي َهذَا الَْحِديِث، تَفَرََّد بِِه"إال كَلًْبا ضَارِيًا:"، ال ُيْرَوى َهذَا الْحرف"إال كَلًْبا َضارًِيا ُسْحٌت
ْن أَبِيِه، َحدَّثََنا ُمطَِّلٌب، نا َعْبُد اللَِّه، نا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي َسعِيٍد، َع - ١٢١٧

إِنََّك ُتَداعُِبَنا َيا َرُسولَ : ، فَقَالَ َمْن َحْولَُه"لُ إال َحقًّاإِنِّي ال أَقُو:"َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
َعْبُد اللَِّه بن : ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ َعْجالنَ، إال َيْحَيى بن أَيُّوَب، َتفَرَّدَ بِِه"إِنِّي ال أَقُولُ إال َحقًّا:"اللَِّه؟، قَالَ

  َصاِلحٍ

كََتَب إِلَيَّ خَاِلُد بن أَبِي ِعْمَرانَ، : طَِّلٌب، نا َعْبُد اللَِّه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، نا َيحَْيى بن َسعِيٍد، قَالََحدَّثََنا ُم - ١٢١٨
نِ آَدَم َبْيَن إِْصَبَعْينِ ِمْن إِنََّما قَلُْب اْب:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثَنِي أَُبو َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  أَصَابِعِ الرَّْحَمنِ
كََتبَ إِلَيَّ خَاِلُد بن أَبِي : َحدَّثََنا ُمطَِّلٌب، ثََنا َعْبُد اللَِّه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي َيحَْيى بن َسِعيٍد، قَالَ - ١٢١٩

َما ِمْن َراعٍ َيسَْتْرِعي َرِعيَّةً، إال :"ةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَِعْمَرانَ، َحدَّثَنِي أَُبو َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْر
  ُسِئلَ َعنَْها َيْوَم الْقَِياَمِة أَقَاَم ِفيَها أَْمَر اللَِّه أَْو أََضاعَُه

أَبِي َجْعفَرٍ، أَْخبََرنِي َصفَْوانُ بن ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِي َسعِيٍد َيْعنِي  َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن - ١٢٢٠
مَرِْضُت فَلَْم يَُعدْنِي : إِنَّ اللََّه تََباَرَك َوَتَعالَى قَالَ:"الَْمقْبُرِيَّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

نََعْم، َيمَْرُض َعْبِديَ الُْمْؤِمُن، َولَْو ِعيَد عِيَد ِلي، : أَْنتَ َيا َربُّ؟، قَالَ: ، َوظَِمئُْت فَلَْم َيْسِقنِي ِعَباِدي، قَالَِعَباِدي
إال ُعَبْيُد اللَِّه بن أَبِي  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ،"َوَيْعطَُش َعْبِدي ِفي الصَّْحَراِء، فَلَْو ُسِقَي سُِقَي ِلي

  اللَّْيثُ: َجْعفَرٍ، َتفَرََّد بِِه

َعْن أَبِي َعْبدِ  َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيَسارٍ، - ١٢٢١
ال َيِحلُّ َسْبٌق، إال َعلَى َحاِفرٍ، أَْو :"أَبِي هَُرْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اللَِّه َمْولَى الْجُْنَدِعيَِّني َعْن

  أَبِي هَُرْيرَةَ"ُخفٍّ
ةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُعْرَو - ١٢٢٢

  َخْيُر الصََّدقَِة َعْن ظَْهرِ ِغًنى، اْبَدأْ بَِمْن َتعُولُ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
اَمةَ بن َزْيٍد، َعْن َيْعقُوبَ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلٌب، نا َعْبُد اللَِّه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن ُعَمَر بن السَّاِئبِ، َعْن أَُس - ١٢٢٣

إِنَّ اللََّه ال :"َسلََّم قَالَاَألَشجِّ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َسعِيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
، ا، َولَِكْن يَقْبُِض الُْعلََماَء بِِعلِْمهِْم، َوَيبْقَى النَّاُس ُجهَّاال فََيسْأَلُونَ فَُيفُْتونَ َينْزُِع الْعِلَْم ِمْنكُْم َبْعدََما أَْعطَاكُُموُه اْنِتَزاًع

 ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، إال َيْعقُوُب بن اَألَشجِّ، َوال َعْن َيْعقُوَب، إال أَُساَمةُ بن"فََيِضلُّونَ َوُيِضلُّونَ
  اللَّْيثُ: زَْيٍد، َوال َعْن أَُساَمةَ، إال ُعَمُر بن السَّاِئبِ، َتفَرََّد بِِه



ُعثَْمانَ بن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ، نا عَْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن إِْسحَاَق بن أَبِي فَْرَوةَ، َعْن  - ١٢٢٤
الَْمِلِك بن إِْبَراهِيَم بن قَارٍِظ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنَّ َرُجال ِمنَ َعْبِد الرَّْحَمنِ، َوَعْبِد 

فَْتقََر أََبوَاُه حَتَّى َجلََسا فَا: َيا َرسُولَ اللَِّه، َماِلي كُلُُّه َصَدقَةٌ، قَالَ: اَألْنصَارِ أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
َيا َرسُولَ اللَِّه، كَانَ اْبُنَنا ِمْن أَكْثَرِ اَألْنَصارِ مَاال، : َمَع اَألْوفَاضِ، ثُمَّ َجاَءا إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَاال

، ثُمَّ ُتُوفِّيَا، فَأَْرَسلَ َرُسولُ اللَِّه "َصَدقَةُ اْبَنكَُما َردٌّ َعلَْيكَُما:"َع اَألْوفَاضِ، قَالَفََتَصدََّق بَِمالِِه، َوافَْتقَْرَنا حَتَّى َجلَسَْنا َم
الَْحِديثُ َعْن ، ال ُيرَْوى َهذَا "أَِن اْرُدِد الصََّدقَةَ، فَإِنَّ الصََّدقَةَ ال تَُورَّثُ، َوال ُتْعَتَمُر:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ابْنِهَِما

  اللَّْيثُ هَُرْيرَةَ: أَبِي ُهَرْيرَةَ، إال بَِهذَا اِإلسَْناِد، تَفَرََّد بِِه
كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى :"َحدَّثَنِي أَُبو شَُرْيحٍ، َعْن ُموَسى بن َوْرَدانَ، أَْو غَْيرِِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ، بِِه  - ١٢٢٥
، "نُّ أَنَُّه قَْد غَِشيَُهْمِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ َحوَاِئطَ، فَذُِكَر الدَّجَّالُ، فَقَرََّب ِمْن أَْمرِِه َحتَّى إِنْ كَانَ بَْعُضَنا لََيلَْتِفُت َيظُاللَُّه َعلَْي

  لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعْن ُموَسى بن َورَْدانَ، إال أَُبو ُشرَْيحٍ ُهرَْيرَةَ

، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمطَِّلٌب، نا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي َيْعقُوُب بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن َعْمرِو بن أَبِي َعْمرٍو - ١٢٢٦
إِنَّ اللََّه :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّ: الرَّْحَمنِ بن الُْحَويْرِِث، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ، َعْن أَبِيِه، قَالَ

، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن ُحَبْيرِ بن ُمطِْعمٍ، إال بَِهذَا "َعزَّ َوَجلَّ يَْبَتِلي َعْبَدُه بِالسَّقَمِ َحتَّى ُيكَفَِّر َعْنُه كُلَّ ذَْنبِِه
  نَِيْعقُوبُ بن َعْبِد الرَّْحَم: اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه

مَِّد بن َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َخاِلِد بن يَزِيَد، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ُمَح - ١٢٢٧
جِهَاُد الْكَبِريِ وَالضَِّعيِف َوالْمَْرأَةِ :"قَالَ إِبَْراهِيَم، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

:  بِِه، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َيزِيَد، إال َسِعيُد بن أَبِي ِهاللٍ، َوال َعْن َسِعيٍد، إال خَاِلدُ بن َيزِيَد، تَفَرََّد"الَْحجُّ َوالُْعمَْرةُ
  اللَّْيثُ
، َحدَّثَنِي َخاِلُد بن يَزِيَد، َعْن َسعِيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعْن أَيُّوبَ السَّْخِتيَانِيِّ، َعْن َعْبِد َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ - ١٢٢٨

شِّمَالَْينِ َبْعدَ أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَجَد َيْوَم ِذي ال"الْكَرِميِ أَبِي أَُميَّةَ، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ،
َعْبَد الْكَرِميِ، إال سَِعيُد بن أَبِي ِهاللٍ، : ، لَمْ ُيْدِخلْ أََحٌد ِممَّْن َرَوى َهذَا الَْحدِيثَ َبْيَن أَيُّوَب، وَاْبنِ سِريِيَن"التَّْسِليمِ
  اللَّْيثُ، َعْن َخاِلِد بن َيزِيَد: َتفَرََّد بِِه

، َعْن َخاِلِد بن يَزِيَد، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعْن َجْعفَرِ بن َعْبِد اللَِّه اَألْنصَارِيِّ، َعنِ َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ - ١٢٢٩
ى اللَُّه َعلَْيِه أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّ"الَْحكَمِ بن أَبِي الَْحكَمِ اَألْنصَارِيِّ، أَنَُّه َحدَّثَُه، أَنَّ اْبَن ُهْرُمَز َحدَّثَُه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ،

  ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألعَْرجِ، إال الَْحكَُم بن ُمسِْلمٍ"َوَسلََّم كَانَ ُيقَبِّلُ َوُهَو صَاِئٌم
يِد بن الُْمسَيِّبِ، َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َسِع - ١٢٣٠

َخْمرٍ َولََبنٍ، فََنظَرَ : أُِتَي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ أُْسرَِي بِهِ إِلَى إِيِلَياَء بِقََدَحْينِ:"َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
، لَْم َيْروِ َهِذهِ "دُ ِللَِّه الَِّذي َهَداَك ِللِْفطَْرِة، لَْو أََخذْتَ الَْخْمَر غََوْت أُمَُّتَكالَْحْم: إِلَْيهِمَا، ثُمَّ أََخذَ اللََّبَن، فَقَالَ لَُه جِبْرِيلُ

  اَألَحادِيثَ َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ، إال يَزِيُد بن الَْهادِ أَبِي ُهَريْرَةَ
اْبنِ ِشَهابٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي  َوبِِه، َحدَّثََنا اللَّْيثُ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ - ١٢٣١

َواللَِّه إِنِّي َألْسَتْغِفرُ اللََّه وَأَُتوُب إِلَْيِه ِفي الَْيْومِ أَكْثََر ِمنْ :"ُهَرْيرَةَ، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  ةًَسْبِعَني َمرَّ



َعْن أَبِي َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ،  - ١٢٣٢
  ِمَن الصَّالِة فَقَْد أَْدَرَك الصَّالةَ َمْن أَْدَرَك َركَْعةً:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: ُهَرْيرَةَ، قَالَ
َعْن أَبِي َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ،  - ١٢٣٣

مَثَلُ الُْمَهجِّرِ إِلَى الصَّالِة كََمثَلِ الَِّذي يَْهِدي الَْبَدَنةَ، ثُمَّ :"لََّم َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: ُهَرْيرَةَ، قَالَ
َعلَى إِثْرِِه كَالَِّذي يُْهِدي  الَِّذي َعلَى إِثْرِِه كَالَِّذي يُْهِدي الَْبقََرةَ، ثُمَّ الَِّذي َعلَى إِثْرِِه كَالَِّذي ُيْهِدي الْكَْبَش، ثُمَّ الَِّذي

  لدَّجَاَجةَ، ثُمَّ الَِّذي َعلَى إِثْرِِه كَالَِّذي ُيْهِدي الَْبْيضَةَا
َرْيرَةَ، َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ،، َعْن أَبِي ُه - ١٢٣٤

َما نََهْيُتكُْم َعْنُه فَاْجتَنُِبوُه، َوَما أَمَْرُتكُْم بِِه فَافَْعلُوا ِمْنُه َما :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ال: قَالَ
  "اْسَتطَعُْتْم، فَإِنََّما أَْهلََك الَِّذيَن ِمْن ِقَبِلكُْم بِكَثَْرِة َمَساِئلِهِْم، وَاخِْتالِفهِْم َعلَى أَْنبِيَائِهِْم

ْيَرةَ، بِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرَو - ١٢٣٥
، يَّ َيُجرُّ قََصَبةً ِفي النَّارِ َرأَْيُت َعْمَرو بن ِلَحيِّ بن َعاِمرٍ الْخَُزاِع:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: قَالَ

  كَانَ أَوَّلَ َمْن َسيََّب السََّواِئَب
َرْيَرةَ، أَنَّهُ َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي ُه - ١٢٣٦

اللَُّهمَّ إِنِّي قَِد اتََّخذُْت ِعْنِدَك َعْهًدا لَْن ُتْخِلفَنِيِه، فَأَيَُّما ُمْؤِمنٍ َسبَْبُتُه أَوْ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َسِمَع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى
  َجلَْدُتُه فَاجَْعلْ ذَِلَك قُْرَبةً لَهُ إِلَْيَك َيْوَم الِْقَيامَِة

َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنَّهُ  َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن - ١٢٣٧
  اجَِدقَاَتلَ اللَُّه الَْيُهوَد َوالنَّصَاَرى، اتََّخذُوا قُُبوَر أَْنبِيَاِئهِْم َمَس:"َسِمَع َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

نِ شَِهابٍ، َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن إِبَْراِهيَم بن سَْعٍد، َعْن صَاِلحِ بن كَْيَسانَ، َعنِ اْب - ١٢٣٨
َبْيَنَما أََنا َناِئٌم رَأَْيتُنِي :"ِه َوَسلََّم َيقُولَُسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

ِعِه َضْعٌف، ِلَيْغِفَر اللَُّه لَُه، ثُمَّ َعلَى قَِليبٍ، فََنَزْعُت ِمْنَها َما َشاَء اللَُّه، ثُمَّ نََزَع اْبُن أَبِي قَُحافَةَ ذَنُوًبا أَْو ذَُنوَبْينِ، َوِفي َنْز
، لَْم َيْروِ "َها ُعَمُر بن الَْخطَّابِ، وَلَْم أََر َعْبقَرِيا ِمَن النَّاسِ َينْزُِع َنْزَعُه َحتَّى ضََرَب النَّاسُ بَِعطَنٍاسَْتحَالَْت غَْرًبا فَأََخذَ

  َهِذِه اَألَحاِديثَ َعْن َيزِيَد بن الَْهاِد، َعْن إِْبَراهِيَم بن سَْعٍد، إال اللَّْيثُ بن َسْعٍد

َسمِْعُت : اللَّْيثُ، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالََوبِِه، َحدَّثَنِي  - ١٢٣٩
ِذي ال يَفُْتُر ِمْن ِصَيامٍ مَثَلُ الُْمَجاِهِد ِفي سَبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ الْقَانِِت الْقَاِئمِ الَّ:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

ُم ِفي َسبِيِلِه، إال حَتَّى يَْرجَِع، َوالَِّذي نَفُْس ُمَحمَّدٍ بَِيِدِه ال ُيكْلَُم أََحٌد ِفي سَبِيلِ اللَِّه، وَاللَُّه أَْعلَُم بَِمْن ُيكْلَ، َوال َصالٍة 
ُح الِْمْسِك، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَوَِدْدُت أَنْ أُقَْتلَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه، ثُمَّ أُْحَيا، َجاَء َيْوَم الْقَِياَمِة اللَّْونُ لَْونُ الدَّمِ، َوالرِّيُح رِي
، الثَ مَرَّاٍت َيقُولَُها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَ: قَالَ أَُبو ُهَريَْرةَ، "ثُمَّ أُقَْتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، ثُمَّ أُحَْيا، ثُمَّ أُقَْتلَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيزِيَد بن الَْهاِد، َعْن أَبِي الزِّنَاِد، إال اللَّْيثُ
ن أَبِي َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشعَْيبٍ، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي َيْعقُوُب بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْمرِو ب - ١٢٤٠
َباِدُروا بِأَْعَماِلكُْم ِفَتًنا كَِقطَعِ :"، َعنِ الَْعالِء، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََعْمرٍو

  ًما َوُيصْبُِح كَافًِرا، يَبِيُع دِيَنُه بِالَْعَرضِ الَْيسِريِاللَّْيلِ الُْمظِْلمِ، ُيصْبُِح أََحدُكُْم ِفيَها ُمْسِلًما َوُيْمِسي كَاِفرًا، َوُيْمِسي ُمْسِل



رٍو، َعنِ َحدَّثََنا ُمطَِّلٌب، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي َيْعقُوبُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْمرِو بن أَبِي َعْم - ١٢٤١
ال َتطْلُُع الشَّْمُس َوال َتغُْرُب َعلَى َيْومٍ :"ْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَالَْعالِء، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َع

بَابٍ ِمْن  الْجِنُّ، وَاإلِْنُس َيقُوُم َعلَى كُلِّ: أَْعظََم ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة، َوَما ِمْن َدابٍَّة، إال َتفَْزُع ِلَيْومِ الُْجُمَعِة، إال الثَّقَلَْينِ
قََرٍة، َوكَُمقَدِّمِ شَاٍة، َوكَُمقَدِّمِ أَبَْوابِ الَْمْسجِِد َيْوَم الُْجُمَعِة َمالِئكَةٌ َيكُْتُبونَ اَألوَّلَ فَاَألوَّلَ، كَُمقَدِّمِ َبَدنٍَة، َوكَُمقَدِّمِ َب

  ُفطَاِئرٍ، َوكَُمقَدِّمِ َبْيَضٍة، فَإِذَا خََرَج اِإلَماُم طُوَِيِت الصُُّح
لَْعالِء، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلٌب، ثََنا َعْبُد اللَِّه، َحدَّثَنِي َيْعقُوبُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْمرِو بن أَبِي َعْمرٍو، َعنِ ا - ١٢٤٢

كَْيَف بِكَ َيا َعْبَد اللَِّه إِذَا َبِقَيتَ :"ِه بن َعْمرٍوأَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَِعْبِد اللَّ
: َوأَْدَخلَ أَصَابَِعُه بَْعَضَها ِفي بَْعضٍ، قَالَ َعْبدُ اللَِّه"ِفي ُحثَالٍَة، قَْد َمَرَجتْ أََمانَاتُُهْم َوُعُهوُدُهْم، فَاْخَتلَفُوا َوكَاُنوا َهكَذَا؟

َتعَْملُ بَِما َتعْرُِف، وََتَدُع َما ُتْنِكُر، َوَتْعَملُ بَِخاصَّةِ َنفِْسَك، َوَتَدُع َعْنَك َعَوامَّ :"لَِّه؟، قَالَفَكَْيَف َتأْمُُرنِي َيا َرسُولَ ال
  ةََر، لَمْ َيْروِ َهِذهِ اَألَحاِديثَ َعْن َعْمرِو بن أَبِي َعْمرٍو، إال َيْعقُوُب بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الزُّهْرِيُّ أَبِي ُهرَْي"النَّاسِ

ْن َحدَّثََنا مِقَْداٌم، نا َعمِّي، ثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ، َعْن َبكْرِ بن ُمَضَر، َعْن َعْمرِو بن الَْحارِِث، َع - ١٢٤٣
َميِّتُ أَتَْوا بِِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه كَانَ النَّاُس إِذَا مَاَت لَُهمُ الْ: ُيوُنَس، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

، "َهلْ َتَرَك ِلَدْينِِه ِمْن قََضاٍء؟:"نََعْم، قَالَ: ، فَإِنْ قَالُوا"َهلْ َعلَْيِه ِمْن ِدينٍ؟:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَُيَصلَِّي َعلَْيِه، فََيسْأَلُ
أََنا أَْولَى بِالُْمْؤِمنِنيَ :"، فَلَمَّا فََتَح اللَُّه َعلَْيِه الْفُُتوَح، قَالَ"َصلَّْوا َعلَى َصاِحبِكُْم:"قَالَنََعْم، صَلَّى َعلَْيِه، َوإال : فَإِنْ قَالُوا

  ِمْن أَْنفُسِهِْم َمْن َماَت َوَعلَْيِه َدْيٌن فََعلَْيَنا، َوَمْن َتَرَك َماال فَِلَوَرثَتِِه
نا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الْقَاِسمِ، َعْن َبكْرِ بن ُمَضَر، َعْن َعْمرِو بن الَْحارِِث، َعْن  َحدَّثََنا مِقَْداٌم، ثََنا َعمِّي، - ١٢٤٤

ا اللَُّهمَّ أَيَُّم:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُيوُنَس، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ
  َعْبٍد َسَبْبُت فَاْجَعلُْه لَُه إِلَْيَك قُْرَبةً َيْوَم الِْقَيامَِة

ْبِد َحدَّثََنا مِقَْداٌم، نا َعمِّي سَِعيٌد، ثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ، َعْن َبكْرِ بن ُمَضَر، َعْن َعْمرِو بن الَْحارِِث، َعْن َع - ١٢٤٥
: َنْحُن أََحقُّ بِالشَّكِّ ِمْن أََبْيَنا إِبَْراِهيَم، إِذْ قَالَ:"الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

طًا، لَقَْد كَانَ َيأْوِي أَِخي لُوَربِّ أَرِنِي كَْيَف ُتْحيِي الَْموَْتى قَالَ أََولَمْ ُتْؤِمْن قَالَ َبلَى وَلَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ قَلْبِي، َوَرِحَم اللَُّه 
، لَْم َيْروِ َهِذِه اَألَحادِيثَ َعْن َعْمرِو بن "إِلَى ُركْنٍ َشِديٍد، َولَْو لَبِثُْت ِفي السِّْجنِ َما لَبِثَ يُوُسُف َألَجْبُت الدَّاِعَي
  الْمِقَْداُم: ِهالَْحارِِث، إال َبكُْر بن ُمضََر، َوال َعْن َبكْرٍ، إال َعْبُد الرَّْحَمنِ، َتفَرََّد بِ

ةَ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الِْمقَْداُم، ثََنا أََسُد بن ُموَسى، ثََنا أَيُّوُب بن ُعْتَبةَ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََم - ١٢٤٦
ألَوَّلِ ثَالثَ مَرَّاٍت، َوِللصَّفِّ الثَّانِي مَرََّتْينِ، َوِللثَّاِلثِ اْسَتغْفََر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللصَّفِّ ا:"ُهَرْيرَةَ، قَالَ

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، إال أَيُّوُب"َمرَّةً
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : ْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالََحدَّثََنا الِْمقَْداُم، ثََنا أََسٌد، ثََنا أَيُّوُب، َعْن َيحَْيى، َع - ١٢٤٧

أَنْ :"َوكَْيَف إِذْنَُها؟، قَالَ: ، قَالُوا"األَيُِّم ُتْسَتأَْمُر ِفي نَفِْسَها، َوالْبِكُْر ال ُتْنكَُح، إال بِإِذْنَِها:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أَبِي ُهَريْرَةَ"َتْسكَُت

قَالَ : الََحدَّثََنا مِقَْداٌم، ثََنا أََسٌد، نا أَيُّوُب، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَ - ١٢٤٨
َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه، َوَمَن قَاَم لَْيلَةَ الْقَْدرِ َمنْ َصاَم َرَمَضانَ إِميَاًنا وَاحِْتَساًبا غُِفَر لَُه َما :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  ، لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعْن أَيُّوَب، إال أََسُد بن ُموَسى أَبِي هَُرْيرَةَ"إِميَاًنا وَاْحِتَساًبا غُِفَر لَُه َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه
َنا أََسٌد، ثََنا اْبُن أَبِي ذِئْبٍ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َحدَّثََنا الِْمقَْداُم بن َداوَُد، ثَ - ١٢٤٩

َيْروِ َهذَا  ، لَْم"أَنَّهُ َسَجَد ِفي إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت"َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن َعيَّاشٍ، إال اْبُن أَبِي ِذئْبٍ هَُرْيرَةَ

َصفَْوانَ بن  َحدَّثََنا الِْمقَْداُم، نا يُوُسُف بن َعِديٍّ، نا َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ اِإلفْرِيِقيِّ، َعْن - ١٢٥٠
َيأِْتي أَقَْواٌم ُيَصلُّونَ بِكُمُ :"َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعْن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَُسلَْيمٍ، َعْن 

َحِديثَ َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، إال أَُبو ، لَْم َيْروِ َهذَا الْ"الصَّلََوِت، فَإِنْ أََتمُّوا فَلَُهْم َولَكُْم، َوإِنْ َنقَصُوا فََعلَْيهِْم َولَكُْم
  َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُسلَْيَمانَ أَبِي ُهَريْرَةَ: أَيُّوَب، َتفَرَّدَ بِِه

ْن أَبِي َع َحدَّثََنا مِقَْداٌم، نا َخاِلُد بن نَِزارٍ، نا َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ اَألْسلَِميُّ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعنِ اَألعَْرجِ، - ١٢٥١
َوالَِّذي َبعَثَنِي بِالَْحقِّ ال يَُعذُِّب اللَُّه َيْوَم الْقَِياَمِة َمْن َرِحَم الْيَِتيَم، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، قَالَ

  أَبِي ُهَريْرَةَ"َعلَى َجارِِه بِفَْضلِ َما آَتاهُ اللَُّه َوالنَ لَُه ِفي الْكَالمِ، َوَرِحَم ُيْتَمُه َوَضْعفَُه، وَلَْم َيَتطَاَولْ
اَبةٌ ُمْحتَاُجونَ َيا أُمَّةَ ُمَحمٍَّد، وَالَِّذي َبَعثَنِي بِالَْحقِّ ال َيقَْبلُ اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمةِ َصَدقَةً ِمْن َرُجلٍ َولَُه قََر:"َوقَالَ - ١٢٥٢

، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثُ َعنِ "لَى غَْيرِِهْم، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ال َينْظُُر اللَُّه إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِةإِلَى َصَدقَتِِه، َوَيْصُرفَُها إِ
  خَاِلُد بن نِزَارٍ أَبِي ُهَريْرَةَ: الزُّْهرِيِّ، إال َعْبُد اللَِّه بن َعاِمرٍ، َتفَرََّد بِِه

َخاِلُد بن نَِزارٍ، ثََنا َيزِيُد بن َعْبِد الَْمِلِك النَّْوفَِليُّ، َعْن أَبِي ُموَسى الَْحنَّاِط، َعْن َسِعيدِ بن  َحدَّثََنا مِقَْداٌم، نا - ١٢٥٣
مْ بَِيِدهِ إِلَى ذَكَرِهِ إِذَا أَفَْضى أََحُدكُ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

، لَْم ُيْدِخلْ أََحٌد ِممَّْن َرَوى َهذَا الَْحِديثَ ِفي إِْسَناِدِه َبْيَن يَزِيَد بن َعْبدِ الَْمِلِك، َوَسِعيدٍ "فَقَْد َوَجَب َعلَْيِه الُْوُضوُء
  اِلدُ بن نِزَارٍأََبا ُموَسى الَْحنَّاطَ َوُهَو ِعيَسى بن أَبِي ِعيَسى، إال َخ: الَْمقْبُرِيِّ

ثََنا ُمسِْلُم بن خَاِلٍد الزَّْنجِيُّ، َعنِ الَْعالِء بن : َحدَّثََنا مِقَْداٌم، نا اْبُن نَِزارٍ، َوَعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، قَاال - ١٢٥٤
َيْسَتْبِدلْ َوإِنْ َتَتَولَّْوا : ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهِذِه اآلَيةَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّ: َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، َمْن َهُؤالِء الَِّذيَن إِنْ تََولَّْيَنا اْستَْبَدلَ بنا قَْوًما غَْيَرَنا ثُمَّ ال : قَْوًما غَْيَركُْم ثُمَّ ال َيكُوُنوا أَْمثَالَكُْم، فَقَالُوا

َهذَا َوقَْوُمُه، لَْو كَانَ :"َوَسلََّم َعلَى فَِخِذ َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ، ثُمَّ قَالَ فََضَرَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه، َيكُوُنوا أَمْثَالََنا؟ 
  ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمْسِلمِ بن خَاِلٍد، إال َخاِلُد بن نَِزارٍ"الدِّيُن ُمَعلَّقًا بِالثَُّريَّا لَنَالَُه رَِجالٌ ِمَن الْفُْرسِ

مِقَْداٌم، ثََنا َعمِّي َسِعيدُ بن ِعيَسى، ثََنا ُمفَضَّلُ بن فََضالَةَ، َعْن أَبِي ِعيَسى الُْخرَاَسانِيِّ، َعنِ الَْحَسنِ  َحدَّثََنا - ١٢٥٥
ي الرَّكَْعِة اُألولَى ِمَن الْوِْترِ كَانَ يَقَْرأُ ِف"بن أَبِي الَْحَسنِ الَْبْصرِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه

  قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد، َوالُْمَعوِّذََتيْنِ: قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ، َوِفي الثَّاِلثَِة: بِ سَبَّحِ اْسَم َربَِّك اَألْعلَى، َوِفي الثَّانَِيِة

بن ُعَمَر بن أَبِي الَْعطَّاِف، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا مِقَْداٌم، نا َخاِلُد بن نَِزارٍ، نا حَفُْص  - ١٢٥٦
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي "َمْن َنِسَي َصالةً، فََوقُْتَها إِذَا ذَكََرَها:"ُهَرْيرَةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  ، إال حَفُْص بن ُعَمَرالزَِّناِد
الزَِّناِد،  َحدَّثََنا مِقَْداٌم، ثََنا َعمِّي َسِعيدُ بن ِعيَسى، نا ُمفَْضلُ بن فََضالَةَ، أَخَْبرَنِي ُمَحمَّدُ بن َعْجالنَ، َعْن أَبِي - ١٢٥٧

َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى 



ا َولَْيلَةً، َوالضَِّيافَةُ ثَالثَةُ أَيَّامٍ، فََما اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم جَاَرُه، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِمْ َضْيفَُه، َوَجائَِزُتُه َيْوًم
اآلِخرِ فَلَْيقُلْ َخيًْرا أَوْ اَد فَُهَو َصَدقَةٌ، َوال َيِحلُّ لَُه أَنْ َيثْوَِي ِعْنَدهُ َحتَّى ُيْحرَِجُه، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ َز

  ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْجالنَ، إال مُفَضَّلُ بن فَضَالَةَ"ِلَيْصُمْت
قَالَ : ، قَالََحدَّثََنا مِقَْداٌم، نا أََسٌد، نا َعاِفَيةُ بن يَزِيَد، نا ُمَحمَُّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ - ١٢٥٨

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن "الَْمالِالَْحَياِة َو: قَلُْب الْكَبِريِ شَاَب َعلَى ُحبِّ اثَْنْينِ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعاِفَيةَ، إال أََسُد بن ُموَسى

ةَ، َعْن َحدَّثََنا مِقَْداٌم، نا أََسُد بن ُموَسى، نا َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َعْن َسعِيِد بن إِيَاسٍ الُْجرَْيرِيِّ، َعْن أَبِي َنْضَر - ١٢٥٩
َيْدُخلُ فُقََراُء الُْمْسِلِمَني الَْجنَّةَ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: يَْرةَ، قَالَُعقَْيلِ بن ُسَمْيرٍ، َعْن أَبِي ُهَر
َوَيْدُخلُونَ َجِميًعا َعلَى :"، قَالَ"إِنَّ َيْوًما ِعْنَد َربَِّك كَأَلِْف َسَنٍة:"َوَما نِْصفُ َيْومٍ؟، قَالَ: ، قُلُْت"قَْبلَ أَغْنِيَاِئهِمْ بنْصفِ َيْومٍ

بِأَيِّ : ، قُلُْت"كَانَ اثَْنْي َعَشَر ِذَراًعا طُولَُه ِفي السََّماِء، َوِستَّةً َعَرضًا:"َوَما ُصوَرةُ آَدَم؟، قَالَ: ، قُلُْت"ُصوَرِة آَدَم
ذَا الَْحِديثَ َعنِ الْجَُرْيرِيِّ، إال َعِديُّ بن الْفَْضلِ، َتفَرَّدَ ، لَْم َيْروِ َه"الذِّرَاُع كَطُولِ الرَُّجلِ الطَّوِيلِ مِْنكُْم:"ِذرَاعٍ؟، قَالَ

  أََسُد بن ُموَسى: بِِه
: هَُرْيرَةَ، قَالََحدَّثََنا مِقَْداٌم، ثََنا أََسٌد، نا اْبُن ثَْوَبانَ، َعْن َعطَاِء بن قُرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َضْمَرةَ، َعْن أَبِي  - ١٢٦٠
لَْو أَنَّ أَدَْنى أَْهلِ الَْجنَّةِ ِحلَْيةً َعَدلَْت ِحلَْيُتُه بِِحلَْيِة أَْهلِ الدُّْنَيا َجِميًعا، لَكَانَ َما :"ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُس

  ُيَحلِّيِه اللَُّه بِِه ِفي اآلخَِرِة أَفَْضلَ ِمْن ِحلَْيِة أَْهلِ الدُّْنَيا َجِميعًا

: ي ُهَريَْرةَ، قَالََحدَّثََنا مِقَْداٌم، ثََنا أََسٌد، ثََنا اْبُن ثَْوَبانَ، َعْن َعطَاِء بن قُرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َضْمَرةَ، َعْن أَبِ - ١٢٦١
ي اآلِخَرِة فَلَْيْتُركَْها ِفي الدُّْنيَا، َوَمْن َسرَُّه أَنْ َمْن َسرَُّه أَنْ َيْسِقَيُه اللَُّه الَْخْمَر ِف:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ، لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ، إال أََسُد بن ُموَسى"َيكُْسَوُه اللَُّه الَْحرِيَر ِفي اآلِخَرِة فَلَْيْتُركُْه ِفي الدُّْنيَا
، نا اْبُن لَهِيعَةَ، ثََنا َيزِيُد بن أَبِي حَبِيبٍ، َعْن َداُوَد بن َعاِمرِ بن سَْعِد بن أَبِي َوقَّاصٍ، َحدَّثََنا مِقَْداٌم، نا أََسٌد - ١٢٦٢

خَْرَف لَُه َما َبْينَ لَْو أَنَّ َما ُتِقلُّ ظُفُرٍ ِممَّا ِفي الَْجنَِّة َبَدا لََتَز:"َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
َء الشَّْمسِ كََما َتطِْمُس َخَواِفقِ السََّموَاِت َواَألْرضِ، َولَْو أَنَّ َرُجال ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة اطَّلََع فََبَدا سَِواُرهُ لَطََمَس َضوْؤُه َضْو

اْبُن لَهِيَعةَ، َوال : ِمرٍ، إال َيزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ، َتفَرََّد بِِه، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َداُوَد بن َعا"الشَّْمُس َضْوَء النُُّجومِ
  ُيْرَوى َعْن َسِعيٍد، إال بَِهذَا اِإلْسنَاِد

رِيِّ، زُّْهَحدَّثََنا مِقَْداٌم، نا َحجَّاُج بن إِبَْراِهيمَ اَألْزَرُق، نا َحفُْص بن ِغيَاٍث، َعْن َيحَْيى بن أَبِي أَُنْيسَةَ، َعنِ ال - ١٢٦٣
َشمِِّت الَْعاِطَس ثَالثًا، فَإِنْ َعاَد :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  مَةَ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ، إال َيحَْيى بن أَبِي َسلَ"فَُهَو ُزكَاٌم

قَالَ : ةَ، قَالََحدَّثََنا مِقَْداٌم، ثََنا َحبِيٌب، كَاِتُب َماِلٍك، نا ِشْبلُ بن َعبَّاٍد، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْر - ١٢٦٤
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِشْبلٍ، إال "لَْيتََوضَّأْإِذَا أَفَْضى أََحُدكُمْ بَِيِدِه إِلَى ِذكْرِِه فَ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َحبِيٌب كَاِتُب َماِلٍك
بِي ُهرَْيَرةَ، َحدَّثََنا مِقَْداٌم، نا عَْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الُْمغَِريِة، نا كَاِملٌ أَُبو الَْعالِء، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَ - ١٢٦٥

، "السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه، الصَّالةَ َرِحَمَك اللَُّه: ذَا أََراَد أَنْ ُيِقيَم الصَّالةَ، قَالَكَانَ بِاللٌ إِ:"قَالَ



  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن كَاِملٍ، إال َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الُْمِغريَِة
ن قَْداٌم، نا أََسٌد، ثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن إِْسحَاَق بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي طَلَْحةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بَحدَّثََنا ِم - ١٢٦٦

َمْن : ابِ السََّماِء، َيقُولَُملٌَك بَِبابٍ ِمْن أَبَْو:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي َعْمَرةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا "اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْنِفَق َمالٍ َخلَفًا َوأَْعِط ُمْمِسَك مَالٍ َتلَفًا: َيقُولُ، ُيقْرُِض الَْيْوَم َيُجْز غًَدا، َوَملٌَك بَِبابٍ آَخَر 

  َحمَّاُد بن َسلََمةَ: ، تَفَرََّد بِِهالَْحِديثَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي َعْمَرةَ، إال إِْسحَاُق

، َعْن َحدَّثََنا مِقَْداٌم، نا أََسُد بن ُموَسى، نا يُوُسُف بن زَِياٍد، َعْن َعْبِد الُْمنِْعمِ بن إِْدرِيَس، َعْن أَبِيِه إِْدرِيَس - ١٢٦٧
َيا أََبا الْقَاِسمِ، َهلِ : وِد أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََجدِِّه َوْهبِ بن ُمَنبٍِّه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنَّ َرُجال ِمَن الَْيُه

َنَعْم، َبْيَنُه َوَبْيَن الَْمالِئكَةِ الَِّذيَن حَْولَ الَْعْرشِ :"احَْتَجَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْن َخلِْقِه بَِشْيٍء غَْيرِ السََّمَواِت َواَألْرضِ؟، قَالَ
رٍّ َرفَارِفِ ْبُعونَ ِحَجاًبا ِمْن َنارٍ، َوَسْبُعونَ ِحَجاًبا ِمْن ُنورٍ، َوَسْبُعونَ ِحَجاًبا ِمْن ظُلَْمٍة، َوَسْبُعونَ ِحجَاًبا ِمْن ُدَس

ونَ ِحَجاًبا ِمْن ُدرٍّ أَْحَمَر، اِإلْسَتبَْرقِ، َوَسْبُعونَ ِحَجاًبا ِمْن َرفَاَرِف السُّْنُدسِ، َوَسْبُعونَ ِحَجاًبا ِمْن ُدرٍّ أَبَْيَض، َوَسْبُع
اَءَها ِمَن النَّارِ َوالنُّورِ، َوَسْبُعونَ ِحَجاًبا ِمْن ُدرٍّ أَْصفََر، َوَسْبُعونَ ِحَجاًبا ِمْن ُدرٍّ أَْخَضَر، َوَسْبُعونَ ِحَجاًبا ِمْن ِضَياٍء اْسَتَض

، َوَسْبُعونَ ِحجَاًبا ِمْن غََمامٍ، َوَسْبُعونَ ِحَجاًبا ِمْن بََرٍد، َوَسْبُعونَ َوَسْبُعونَ ِحَجاًبا ِمْن ثَلْجٍ، َوَسبُْعونَ ِحَجاًبا ِمْن َماٍء
فَأَخْبِرْنِي َعْن ُملِْك اللَِّه الَِّذي َيِليِه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، قَالَ"ِحجَاًبا ِمْن َعظََمِة اللَِّه الَِّتي ال تُوَصُف

فَإِنَّ الَْملََك الَِّذي َيِليِه إِْسَرافِيلُ، ثُمَّ جِْبرِيلُ، ثُمَّ ِميكَائِيلُ، :"نََعْم، قَالَ: ، قَالَ"ُت ِفيَما أَْخَبرُْتَك َيا َيُهوِديُّ؟أََصَدقْ:"َوَسلََّم
  أََسٌد: رَةَ، إال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِه، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ، َعْن أَبِي هَُرْي"ثُمَّ َملَُك الَْمْوِت صَلَّى اللَُّه َعلَْيهِْم أَْجَمِعَني

اِلحِ بن أَبِي َحدَّثََنا مِقَْداٌم، ثََنا َيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُبكَْيرِ بن َعْبدِ اللَِّه بن اَألَشجِّ، َعْن َص - ١٢٦٨
َما ِمْن صَاِحبِ ذََهبٍ َوال ِفضٍَّة ال ُيؤَدِّي :"ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََصاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرُس

هُ ُه ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرَحقََّها، إال ُجِعلَتْ َصفَاِئُح ِمْن َنارٍ ثُمَّ أُْحِمَي َعلَْيَها ِفي نَارِ جََهنََّم، فَُتكَْوى بَِها َجْبَهُتُه وَظَْهُر
َوَما ِمْن َصاِحبِ إِبِلٍ ال ُيؤَدِّي َخْمِسَني أَلِْف َسَنٍة، َحتَّى يُقَْضى َبْيَن النَّاسِ، فََيَرى سَبِيلَُه إِمَّا إِلَى الَْجنَِّة، َوإِمَّا إِلَى النَّارِ، 

ال َيفِْقُد ِمْنَها فَصِيال وَاِحًدا، فَُيبْطَُح لََها بِقَاعٍ قَْرقَرٍ، َتطَأَهُ  َحقََّها، َوِمْن َحقَِّها ِحالُبَها َيْوَم َوْرِدَها، إال أُِتَي بَِها َيْوَم الِْقَياَمِة
اُرُه خَْمِسَني أَلْفِ َسَنٍة حَتَّى يُقَْضى بِأَْخفَافَِها، َوتََعضُُّه بِأَفَْواِهَها، كُلََّما َمرَّ َعلَْيِه آِخُرَها َمرَّ َعلَْيِه أَوَّلَُها ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْد

ُح لََها بِقَاعٍ قَْرقَرٍ، لَْيَس ِفيَها ْيَن النَّاسِ، َوَما ِمْن َصاِحبِ َبقَرٍ َوال غََنمٍ ال ُيَؤدِّي َحقََّها، إال أُِتَي بَِها َيْوَم الِْقَياَمِة، ثُمَّ ُيبْطََب
ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقْدَاُرُه خَْمِسَني أَلْفِ َسَنٍة، كُلََّما َمرَّ َعلَْيِه َعْضَباُء َوال َمكْسُوَرةُ الْقَْرِن، فََتطَُؤهُ بِأَظْالِفَها َوَتنْطَُحُه بِقُُرونَِها، 

، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ، َعْن "لنَّارِآِخُرَها َمرَّ َعلَْيِه أَوَّلَُها َحتَّى ُيقَْضى َبْيَن النَّاسِ، فََيَرى َسبِيلَُه إِمَّا إِلَى الَْجنَِّة َوإِمَّا إِلَى ا
  اْبُن لَهِيعَةَ: بن أَبِي صَاِلحٍ، إال ُبكَْيُر بن َعْبِد اللَِّه، َتفَرََّد بِِهَصاِلحِ 

َنا َعْبدُ الَْحِميدِ بن : َنا أَُبو الُْجَماِهرِ ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو أَُبو ُزْرَعةَ، قَالَ - ١٢٦٩
قَالَ َرُسولُ : رِيَن، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالََحبِيبِ بن أَبِي الِْعْش

ال :"، َوكَْيَف َيْسرُِق؟ قَالََيا َرُسولَ اللَِّه: ، قَالُوا"إِنَّ أَسَْوأَ النَّاسِ َسرِقَةً الَِّذي َيسْرِقُ َصالَتُه:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ، َعْن َيْحَيى، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ إِال اْبُن ". ُيِتمُّ ُركُوَعَها، َوال ُسُجودََها

  أَبِي الِْعْشرِيَن
َنا ُزَهْيُر بن ُمَعاوَِيةَ، َعنِ الَْعالِء بن : َنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، قَالَ: ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ - ١٢٧٠



َه إِذَا إِنَّ اللَّ:"َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الُْمسَيِّبِ، أَنَّ ُسهَْيلَ بن أَبِي صَاِلحٍ، َحدَّثَُه، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه
إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ َعْبَدهُ : إِنِّي أُِحبُّ عَْبِدي فُالًنا فَأَِحبَُّه، فَُيِحبُُّه جِْبرِيلُ، َوَيقُولُ ألَْهلِ السََّماِء: أََحبَّ َعْبًدا، قَالَ ِلجِْبرِيلَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الَْعالِء بن الُْمسَيِّبِ إِال ". اَألْرضِفُالًنا فَأَِحبُّوُه، فَُيِحبُُّه أَْهلُ السََّماِء، َويُوَضُع لَُه الْقَبُولُ ِفي 
  ُزَهيٌْر

َنا ُسفَْيانُ بن سَِعيدٍ : َنا زَاِئَدةُ، قَالَ: َنا ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، قَالَ - ١٢٧١
َسَجدَْنا َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"بن ُموَسى، َعْن َعطَاِء بن ِميَناَء، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَالثَّْورِيُّ، َعْن أَيُّوَب 

  َوَسلََّم ِفي إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت، َواقَْرأْ بِاْسمِ رَبِِّك
َنا زَاِئَدةُ، َعْن ُسفَْيانَ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن : ُمَعاوَِيةُ بن َعْمرٍو، قَالََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، قَالَ - ١٢٧٢

كَبََّر َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى :"ُعَمَر، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
  بَعًاالنَّجَاِشيِّ أَْر
َنا َداُوُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعطَّاُر، َعنِ : َنا الَْحَسُن بن الرَّبِيعِ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، قَالَ - ١٢٧٣

لَمْ ". أَفْطََر الْحَاجُِم، َوالَْمْحُجوُم:"ْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: اْبنِ جَُرْيجٍ، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ
  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ إِال َداُوُد الَْعطَّاُر

ثَنِي بِْشُر بن َحدَّ: َنا َعْبُد الرَّزَّاقِ، قَالَ: َنا خَاِلُد بن ِخدَاشٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، قَالَ - ١٢٧٤
ال :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َراِفعٍ الَْحارِِثيُّ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْجالنَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ إِال ". ا الَْهمَُّحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه، َدَواٌء ِمْن ِتْسَعٍة وَِتْسِعَني َداًء أَْيَسرَُه
  عَْبُد الرَّزَّاقِ: بِْشُر بن َراِفعٍ، تَفَرََّد بِِه

َنا : َماِميُّ، قَالََنا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الَْي: َنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، قَالَ - ١٢٧٥
َمْن بىن ِللَِّه َبْيًتا ُيعَْبدُ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال ". نَِّة ِمْن ُدرٍّ َوَياقُوٍتاللَُّه ِفيِه، ِمْن َمالٍ َحاللٍ بىن اللَُّه لَُه بَْيًتا ِفي الَْج
  َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، َوال ُيْرَوى َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد: ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد، َتفَرََّد بِِه

َنا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ الَْيَماِميُّ، َعْن َيحَْيى بن : َنا بِْشُر بن الَْوِليِد، قَالَ: رِ اَألزِْديُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْض - ١٢٧٦
: ًبا، يُقَالُ لَُهإِنَّ ِفي الَْجنَِّة بَا:"أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

أَْيَن الَِّذيَن كَانُوا ُيِدُميونَ َعلَى َصالةِ الضَُّحى؟ َهذَا َباُبكُْم فَاْدُخلُوُه بَِرْحَمِة : الضَُّحى، فَإِذَا كَانَ َيْوُم الْقَِياَمِة َناَدى مَُناٍد
  اللَِّه

َنا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ الَْيَماِميُّ، َعْن َيحَْيى بن : بن الَْوِليِد، قَالَ َنا بِْشُر: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، قَالَ - ١٢٧٧
وَالَِّذي َبَعثَنِي بِالَْحقِّ ال َتْنقَِضي :"أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

إِذَا رَأَْيَت النَِّساَء َرِكْبَن :"َوَمَتى ذَاَك َيا َنبِيَّ اللَِّه؟ قَالَ: ، قَالُوا"تَّى َيقََع بِهُِم الَْخْسُف، وَالَْمْسُخ، وَالْقَذُْفالدُّْنَيا َح
الذََّهبِ وَالِْفضَِّة، : شِّْرِكالسُُّروَج، َوكَثَُرِت الْقَيَْناُت، َوُشهِدَ بِشََهادَاِت الزُّورِ، َوشَرَِب الُْمَصلُّونَ ِفي آنَِيِة أَْهلِ ال

، َوأَْوَمأَ بَِيِدِه فََوَضَعَها َعلَى جَْبَهِتِه َيْسُتُر َوْجَهُه أَبِي "َواْسَتغَْنى الرَِّجالُ بِالرِّجَالِ، وَالنَِّساُء بِالنَِّساِء، فَاسَْتْدِفُروا َواْستَِعدُّوا
  ُهَرْيرَةَ



َنا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ الَْيَماِميُّ، َعْن َيحَْيى بن : َنا بِْشُر بن الَْوِليِد، قَالَ: اَألزِْديُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ  - ١٢٧٨
ُخذُوا ِمَن َوفُِّروا اللَِّحى، َو:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  الشَّوَارِبِ، وَاْنِتفُوا اآلَباطَ، َواْحذَرُوا الْفَلْقََتيْنِ

َنا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ الَْيَماِميُّ، َعْن َيحَْيى بن : َنا بِْشُر بن الَْوِليِد، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، قَالَ - ١٢٧٩
أُوِترُ : ، قَالَ"كَْيَف ُتوِتُر؟:"َسأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََبا َبكْرٍ: لََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَأَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َس
أُوِتُر ِمْن آَخرِ اللَّْيلِ، : ، قَالَ"َيا أََبا حَفْصٍ، كَْيَف تُوِتُر؟:"، ثُمَّ سَأَلَ ُعَمَر، فَقَالَ"كَيِّسٌ َحِذٌر:"ِمْن أَوَّلِ اللَّْيلِ، قَالَ

  قَوِيٌّ ُمَعانٌ:"قَالَ
َنا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ الَْيَماِميُّ، َعْن َيحَْيى بن : َنا بِْشُر بن الَْوِليِد، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، قَالَ - ١٢٨٠

ثَالثٌ َمْن كُنَّ ِفيِه َحاَسَبُه اللَُّه :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َريَْرةَ، قَالَأَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُه
ْن َحرََمَك، وََتِصلُ ُتْعِطي َم:"َما ُهنَّ َيا نَبِيَّ اللَِّه، بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي؟ قَالَ: ، قَالُوا"ِحسَاًبا َيِسًريا، َوأَْدَخلَُه الَْجنَّةَ بَِرْحَمِتِه
  ُيْدِخلُكَ اللَُّه الَْجنَّةَ:"فَإِذَا فََعلُْت َهذَا فََما ِلي َيا نَبِيَّ اللَِّه؟ قَالَ: ، قَالَ"َمْن قَطََعَك، َوَتْعفُو َعْن َمْن ظَلََمَك

َنا ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ الَْيَماِميُّ، َعْن َيحَْيى بن : لََنا بِْشُر بن الَْوِليِد، قَا: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن النَّْضرِ اَألزِْديُّ، قَالَ - ١٢٨١
َيا : َجاَءِت امَْرأَةٌ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت: أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

ثُمَّ َمْن؟ : ، قَالَْت"ثُمَّ أُمَِّك:"ثُمَّ َمْن؟ قَالَ: ، قَالَْت"ثُمَّ أُمَِّك:"ثُمَّ َمْن؟ قَالَ: ، قَالَْت"أُمَِّك:"َرسُولَ اللَِّه، َمْن أَبَُّر؟ قَالَ
  لَْم َيْروِ َهِذِه اَألَحاِديثَ َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الَْيَماِميُّ". ثُمَّ وَاِلَدِك:"قَالَ

َنا كَاِملٌ أَُبو الَْعالِء، َعْن أَبِي : َنا ُعبَْيُد بن إِْسحَاَق الَْعطَّاُر، قَالَ: دَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، قَالََح - ١٢٨٢
اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْنِفقًا َخلَفًا، : لَّ َصَباحٍُيَناِدي ُمنَاٍد كُ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ إِال ُعَبْيدُ بن إِْسحَاَق". َوأَْعِط ُمْمِسكًا َتلَفًا
أَُبو الَْعالِء، َعْن َعْوِن  َنا كَاِملٌ: َنا ُعبَْيُد بن إِْسحَاَق الَْعطَّاُر، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، قَالَ - ١٢٨٣

لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ". َنَهى َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ثََمنِ الدَّمِ:"بن أَبِي ُجَحْيفَةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ
  كَاِملٍ إِال ُعَبْيُد بن إِْسَحاَق

َنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعنِ : َنا ُعبَْيُد بن إِْسحَاَق الَْعطَّاُر، قَالَ: بَّاسِ الُْمَؤدُِّب، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْع - ١٢٨٤
ِه ذُو إِنَّ َشرَّ النَّاسِ ِعْنَد اللَّ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ،، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َحازِمٍ إِال قَْيٌس، تَفَرَّدَ ". الَْوْجَهْينِ، الَِّذي َيأِْتي َهُؤالِء بَِوْجٍه َوَهُؤالِء بَِوجٍْه

  ُعَبْيُد بن إِْسحَاَق أَبِي ُهرَْيرَةَ: بِِه
َنا أَُبو مَْرَيَم، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي : َنا ُعَبْيدُ بن إِْسحَاَق الَْعطَّاُر، قَالَ: قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ، - ١٢٨٥

مْ لَ". غُرٌّ ُمَحجَّلُونَ ِمْن أَثَرِ الطَّهُورِ:"ِقيلَ َيا َرسُولَ اللَِّه، بِأَيِّ َشْيٍء َتعْرُِف أُمََّتَك؟ قَالَ: َحازِمٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ
  رِيُّ بن َعاِصمٍَيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْعَمشِ إِال أَُبو َمرَْيَم، وَاْبُن فَُضْيلٍ، َولَْم َيْروِِه َعنِ اْبنِ فَُضْيلٍ إِال السَّ

فَرٍ الرَّازِيُّ، َعْن َعاِصمِ بن أَبِي َنا أَُبو َجْع: َنا َعِليُّ بن الْجَْعِد، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، قَالَ - ١٢٨٦
ِلَيْمتَِلئَ َجْوُف أََحدِكُْم قَْيًحا َخْيٌر لَهُ :"النَُّجوِد، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  َحدِيثَ َعْن َعاِصمٍ إِال أَُبو َجعْفَرٍ الرَّازِيُّلَْم َيْروِ َهذَا الْ". ِمْن أَنْ َيْمَتِلئَ ِشْعرًا



َنا عَْبُد الرَّْحَمنِ بن إِْبَراهِيَم الَْمدَنِيُّ، َعنِ : َنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، قَالَ - ١٢٨٧
َما نَقََصْت َصَدقَةٌ ِمْن :"َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِيِه، 

لرَّْحَمنِ بن لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد ا". َمالٍ، َوال َزاَد اللَُّه َرُجال بَِعفْوٍ إِال ِعزا، َوال َتوَاَضعَ أََحٌد إِال َرفََعُه اللَُّه
  إِبَْراهِيَم إِال َعفَّانُ

َنا َعِليُّ بن : َنا َسْعُد بن َعْبِد الَْحِميِد بن َجعْفَرٍ اَألْنَصارِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، قَالَ - ١٢٨٨
بن أَبِي بِاللٍ، َعْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ ثَابِتٍ الْجََزرِيُّ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد بن َجْعفَرٍ، َعْن ُنوحِ 

بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ، َوِهيَ : الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني َسْبُع آَياٍت إِْحَداُهنَّ: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه كَانَ َيقُولُ
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُنوحِ بن أَبِي بِاللٍ إِال ". لسَّْبُع الَْمثَانِي، وَالْقُْرآنُ الَْعِظيُم، َوِهَي أُمُّ الْقُْرآِن، َوفَاِتَحةُ الْكَِتابِا

  َعِليُّ بن ثَابٍِت: َعْبُد الَْحِميدِ بن َجْعفَرٍ، تَفَرََّد بِِه

َنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ، َعْن : َنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن، قَالَ: لَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ا - ١٢٨٩
ٌد اِإلَميانَ ال ُيْؤِمُن َعْب:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْنُصورِ بن أُذَْينٍ، َعْن َمكْحُولٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َمكُْحولٍ إِال َمْنصُوُر بن ". كُلَُّه َحتَّى َيتُْرَك الْكَِذَب ِفي الُْمزَاَحِة، وَالِْمَراِء، َوإِنْ كَانَ َصاِدقًا
  عَْبُد الَْعزِيزِ بن أَبِي َسلََمةَ ُهَرْيرَةَ: أُذَْينٍ، تَفَرََّد بِِه

َنا ُوهَْيٌب، َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، : َنا َعفَّانُ بن ُمْسِلمٍ، قَالَ: ا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، قَالََحدَّثََن - ١٢٩٠
َراِغبَِني َراِهبَِني، وَاثَْنانِ : ُيْحَشُر النَّاُس َعلَى ثَالِث طَرَاِئَق:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

قَالُوا، وََتبِيُت َمعَُهْم َحْيثُ َعلَى َبِعريٍ، وَثَالثةٌ َعلَى َبِعريٍ، َوَعَشَرةٌ َعلَى َبِعريٍ، وََتْحُشُر َبِقيََّتُهُم النَّاُر، َتقِيلُ َمعَُهْم َحْيثُ 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ إِال ُوهَْيٌب، ". َعُهْم َحْيثُ أَْمسَْواَباتُوا، وَُتصْبُِح َمَعُهْم َحْيثُ أَصَْبُحوا، َوُتْمِسي َم

  َحجَّاٌج اَألعَْوُر َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ أَبِي هَُرْيرَةَ: َواْبُن جُرَْيجٍ، َتفَرَّدَ بِِه

َنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن َعاِصمٍ، َعْن : بن النُّْعَماِن، قَالَ َنا ُسرَْيُج: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، قَالَ - ١٢٩١
َيا : إِنَّ اللََّه لَُيَبلِّغُ الَْعْبَد الدََّرجَةَ، فََيقُولُ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعاِصمٍ إِال َحمَّاُد بن َسلَمَةَ". بِاْسِتْغفَارِ وَلَِدَك لََك: ِذِه الدََّرَجةُ؟ فََيقُولَُربِّ، أَنَّى ِلي َه
ِهَشامِ بن  َنا َصاِلٌح الُْمرُِّي، َعْن: َنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، قَالَ - ١٢٩٢

اْدعُوا اللَّهَ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َحسَّاٍن، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامِ بن ". قَلْبٍ غَاِفلٍ الٍه َوأَنُْتْم ُموِقُنونَ بِاِإلجَاَبِة، َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه ال َيْسَتجِيُب ُدَعاًء ِمْن

  َحسَّاٍن إِال َصاِلٌح الُْمرِيُّ
َنا َحمَّادُ بن َسلََمةَ، َعْن كُلْثُومِ بن : َنا ُسرَْيُج بن النُّْعَماِن، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الَْعبَّاسِ الُْمَؤدُِّب، قَالَ - ١٢٩٣
ال ُتَشدُّ الرِّحَالُ إِال إِلَى :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن ُخثَْيمِ بن َمْرَوانَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالََجْبرٍ، َع

َعْن كُلْثُومِ بن َجْبرٍ إِال  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ". َمْسجِِد الَْخْيِف، َوَمْسجِِد الَْحَرامِ، وََمْسجِِدي َهذَا: ثَالثَِة َمسَاجَِد
  َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َولَمْ ُيذْكَْر َمْسجُِد الْخَْيِف ِفي َشدِّ الرَِّحالِ إِال ِفي َهذَا الَْحدِيِث

ْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد َنا ُعثَْمانُ بن َع: َنا َعِليُّ بن الَْمِدينِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِليُّ، قَالَ - ١٢٩٤
َتِلُدُه أُمَُّه، َوِهيَ : ذُِكَر الدَّجَّالُ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ:"اللَِّه بن طَاُوسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ



لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ طَاُوسٍ إِال ُعثَْمانُ بن َعْبدِ ". لنَِّساُء بِالَْخطَّاِئَنيَمْنُبوذَةٌ ِفي قَْبرَِها، فَإِذَا َولََدْتُه َحَملِْت ا
  الرَّْحَمنِ الُْجَمِحيُّ

ُعَمَر بن أَبِي َنا أَُبو َعَواَنةَ، َعْن : َنا لَْيثُ بن َحمَّاٍد، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر، قَالَ - ١٢٩٥
َهلْ أََضرَّ فَارَِس :"نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْغْيلِ، ثُمَّ قَالَ: َسلََمةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

ْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَمَر بن أَبِي َسلََمةَ إِال أَُبو َعوَاَنةُ، َتفَرََّد لَْم َي. ، َوذَاَك أَنْ َيأِْتَي الرَُّجلُ امَْرأََتُه وَِهَي تُْرِضُع"َوالرُّوَم
  لَْيثُ بن َحمَّاٍد: بِِه

َنا يُوُسُف بن َعِطيَّةَ الصَّفَّاُر، َعْن ِهَشامِ : َنا ُشَجاعُ بن َمْخلٍَد، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن ُشَعْيبٍ، قَالَ - ١٢٩٦
لَْم ". أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيِصلُ َشْعَبانَ بَِرَمَضانَ"سَّاٍن، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ،بن َح

  ُشجَاٌع: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامٍ إِال ُيوُسُف بن َعِطيَّةَ، َتفَرََّد بِِه

َنا َحفُْص بن ِغيَاٍث، : َنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن صَاِلحٍ اَألْزِديُّ، قَالَ: ا ُمَحمَُّد بن ُعْبدُوَس بن كَاِملٍ، قَالََحدَّثََن - ١٢٩٧
لَْم َيْروِ َهذَا . "أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَجَد ِفي ص"َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ
  الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو إِال حَفُْص بن ِغَياٍث

َنا َربَاُح بن : َنا إِْبَراِهيُم بن خَاِلٍد، قَالَ: َنا َمْخلَُد بن خَاِلٍد الشَّعِريِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعْبدُوَس، قَالَ - ١٢٩٨
: و الَْجرَّاحِ، َعنِ النُّْعَماِن بن َراِشٍد، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ السَّمَّاِن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالََحدَّثَنِي أَُب: زَْيٍد، قَالَ

حََرُق َشهَاَدةٌ، وَالنُّفََساُء الْقَْتلُ َشَهاَدةٌ، وَالطَّاُعونُ َشَهاَدةٌ، وَالْغََرُق َشهَاَدةٌ، وَالْ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َرَباحُ بن زَْيٍد: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ النُّْعَماِن بن رَاِشدٍ إِال أَُبو الَْجرَّاحِ، َتفَرََّد بِِه". َشَهادَةٌ

ُسلَْيَمانَ بن َداُوَد الَْيَماِميُّ، َعْن َيحَْيى  َنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، قَالَ - ١٢٩٩
إِذَا خََرَج الرَُّجلُ حَاجا :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

لَبَّْيَك َوَسْعَدْيَك، َزاُدَك َحاللٌ، : لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك، َناَداُه ُمنَاٍد ِمَن السََّماِء: ْرزِ، فََناَدىبنفَقٍَة طَيَِّبٍة، وََوَضَع رِْجلَُه ِفي الَْغ
لَبَّْيَك، : ، فََناَدىالْغَْرزَِورَاِحلَُتَك َحاللٌ، َوَحجُُّك َمْبرُوٌر غَْيُر َمأْزُورٍ، وَإِذَا َخَرَج بِالنَّفَقَِة الَْخبِيثَِة، فََوَضَع رِْجلَُه ِفي 

  ال لَبَّْيَك َوال َسْعَدْيَك، َزاُدَك حََراٌم َوَنفَقَُتَك َحَراٌم، َوَحجَُّك غَْيُر َمْبُرورٍ: َنادَاُه ُمَناٍد ِمَن السََّماِء
ْيَمانُ بن َداُوَد الَْيَماِميُّ، َعْن َنا ُسلَ: َنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، قَالَ - ١٣٠٠

إِنَّ َهُؤالِء النَّوَاِئحِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
، َصفٌّ َعْن َيِمينِهِْم، َوَصفٌّ َعْن َيَسارِِهْم، فََينَْبْحَن َعلَى أَْهلِ النَّارِ كََما َينَْبُح ُيْجَعلَْن َيْوَم الِْقَياَمِة صَفَّْينِ ِفي َجَهنََّم

  لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال ُسلَْيَمانُ بن َداُودَ الَْيَماِميُّ". الِْكالُب

َنا ُمَحمَّدُ بن ُسلَْيَمانَ اَألصَْبَهانِيُّ، : َنا أَُبو بِاللٍ اَألْشعَرِيُّ، قَالَ: فَْضلِ السَّقَِطيُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْ - ١٣٠١
ى ِفي َيْومٍ َمْن َصلَّ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

َركْعََتْينِ قَْبلَ الظُّْهرِ، َوَركَْعَتْينِ َبْعدَ الظُّْهرِ، َوَركْعََتْينِ قَْبلَ : ِثْنَتْي َعْشَرةَ َركَْعةً سَِوى الَْمكُْتوَبةِ بىن اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسَهْيلٍ، َعْن ". الِْعَشاِء، َوَركَْعَتْينِ قَْبلَ الْفَْجرِ الَْعْصرِ، َوَركَْعَتْينِ َبْعَد الَْمْغرِبِ، َوَركَْعَتْينِ بَْعَد

 ْسَحاَق َوفُلَْيُح بن ُسلَْيَمانَ،أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ إِال ُمَحمَّدُ بن ُسلَْيَمانَ اَألْصبََهانِيُّ، َورََواُه ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن أَبِي إِ
  َعنِ الُْمَسيِّبِ بن َراِفعٍ، َعْن َعْنَبَسةَ بن أَبِي ُسفَْيانَ، َعْن أُمِّ َحبِيبَةَ: َعْن ُسَهْيلٍ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق



، َعْن َنا ُشجَاُع بن الَْولِيِد: َنا سَْهلُ بن صَاِلحٍ اَألْنطَاِكيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، قَالَ - ١٣٠٢
نُهِيُت أَنْ أَُصلِّيَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  سَْهلُ بن صَاِلحٍ: إِال ُشجَاُع بن الْوَِليِد، تَفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو ". َخلَْف الْمَُتَحدِِّثَني َوالنَِّيامِ

َنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ُمْسهِرٍ، : َنا عِيَسى بن إِبَْراِهيمَ الْبَِرِكيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الرَّبِيعِ بن َشاهَِني، قَالَ - ١٣٠٣
". صُلَِّي َعلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَالثَةَ أَيَّامٍ:"َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالََعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، 

  عِيَسى بن إِبَْراِهيَم الْبِرَِكيُّ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو إِال َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ُمْسهِرٍ، تَفَرََّد بِِه
َنا : َنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، قَالَ: َنا َيحَْيى بن طَلَْحةَ الْيَْرُبوِعيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن اللَّْيِث الَْجوَْهرِيُّ، قَالَ - ١٣٠٤

قَالَ : ْرَدانَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالََسِعيُد بن َساِلمٍ الْقَدَّاُح، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ، َعْن إِْبَراِهيَم بن ُمَحمٍَّد، َعْن ُموَسى بن َو
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ بن ُعَيْيَنةَ إِال ". َمْن مَاَت َمرِيًضا َماَت َشهِيًدا:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َيحَْيى بن طَلْحَةَ
َنا ُحَسْينُ : َنا عَْبُد اللَِّه بن َعْمرِو بن أََبانَ، قَالَ: بن ِهَشامٍ السِّجْزِيُّ الْحَْربِيُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد  - ١٣٠٥

ِه، َيا َرُسولَ اللَّ: ِقيلَ: بن َعِليٍّ الُْجعِْفيُّ، َعْن زَاِئدَةَ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ِهَشامِ بن ". إِنَّ الرَُّجلَ لَِيِصلُ ِفي الَْيْومِ إِلَى مِائَِة َعذَْراَء:"أََنِصلُ إِلَى نِسَاِئَنا ِفي الَْجنَِّة؟ قَالَ

  ُحَسْيُن بن َعِليٍّ: َحسَّاٍن إِال َزاِئَدةُ، تَفَرََّد بِِه

َحدَّثَنِي أَُبو : لنَّهَْرِتريِيُّ، ثََنا َعْبدُ الْكَرِميِ بن أَبِي ُعَمْيرٍ الدِّْهقَانُ، ثََنا الْوَِليُد بن ُمسِْلمٍ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ا - ١٣٠٦
لَِّه َصلَّى اللَُّه قَالَ َرسُولُ ال: َعْمرٍو اَألْوَزاِعيُّ، َوِعيَسى بن يُوُنَس، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ ". اِإلَماُم َضاِمٌن، وَالُْمَؤذِّنُ ُمْؤَتَمٌن، اللَُّهمَّ أَْرِشِد اَألِئمَّةَ َواغِْفْر ِللُْمؤَذِّنَِني:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  ُعَميْرٍ عَْبُد الْكَرِميِ بن أَبِي: األَْوَزاِعيِّ إِال الْوَِليُد، تَفَرََّد بِِه

َنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن إِْسحَاَق بن : َنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الْبََراِء، قَالَ - ١٣٠٧
َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ةَ، قَالَأَْخَبرَنِي أَُبو َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي هَُرْيَر: رَاِشٍد، َعنِ الزُّْهرِيِّ، قَالَ
  يُرِيُد الَْمْوَت"َعلَْيكُْم بَِهِذِه الِْحبَِّة السَّوَْداِء، فَإِنَّ ِفيَها ِشفَاًء ِمْن كُلِّ َشْيٍء إِال السَّاُم:"َوَسلََّم َيقُولُ ِللشُّونِيزِ

َنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن ُمَحمَِّد بن : َنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ: اِء، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن الْبََر - ١٣٠٨
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ : َعْبِد اللَِّه بن ُعالثَةَ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ". َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ َمْصُبوَرٍة، َوُهَو ِفيَها كَاِذٌب، فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ:"َمَعلَْيِه َوَسلَّ
  ُموَسى بن أَْعَيَن: ِهَشامِ بن َحسَّانٍ إِال اْبُن ُعالثَةَ، َتفَرََّد بِِه

َنا ُسوَْيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن ُمَحمَّدِ : َنا الَْحكَُم بن ُموَسى، قَالَ: َيى الْمَْرَوزِيُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َيْح - ١٣٠٩
لَُهوِ كُلُّ َشْيٍء ِمْن :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َعْجالنَ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  انِْتَضالَُك بِقَْوِسَك، أَْو َتأِْديُبِك فََرَسَك، وَُمالَعبَُتَك أَْهلََك، فَإِنَُّهنَّ ِمَن الْحَقِّ: الدُّْنَيا َباِطلٌ إِال ثَالثٌ
َحبُّ إِلَيَّ، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ انَْتَضلُوا وَاْركَُبوا، َوأَنْ تَْنَتِضلُوا أَ:"َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - ١٣١٠

َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَُيْدِخلُ بِلُقَْمِة . َصانَِعُه ُمْحَتِسًبا ِفيِه، وَالُْمِمدَّ بِِه، وَالرَّاِمَي بِِه: لَُيْدِخلُ بِالسَّْهمِ الَْواِحِد ثَالثَةً الَْجنَّةَ



َربَّ الَْبْيتِ اآلِمرَ بِِه، وَالزَّْوَجةَ ُتصِْلُحُه، وَالْخَاِدَم : ثِْلِه ِممَّا َيْنَتِفُع بِهِ الِْمْسِكُني ثَالثَةً الَْجنَّةَالُْخْبزِ، َوقَْبَضِة التَّْمرِ، َوِم
  "َيْنسَ َخَدَمنَاالَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَمْ :"، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم"الَِّذي ُيَناوِلُ الِْمْسكَِني

َنا هَانِئُ بن الُْمَتوَكِّلِ اِإلْسكَْنَدرَانِيُّ، َنا َحيَْوةُ بن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الصَّبَّاحِ الَْبْغَداِديُّ، قَالَ - ١٣١١
أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ أََتى  ُشرَْيحٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن َرَجاِء بن َحْيَوةَ، َوُسَميٍّ، موىل أيب بكر، َعْن

َيا َرُسولَ اللَِّه، ذََهَب ذَُوو اَألْمَوا لِ بِالدََّرجَاِت ُيَصلُّونَ : فُقََراُء الُْمْسِلِمَني َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُوا
َوَيُحجُّونَ كََما َنُحجُّ، َولَُهْم فُُضولُ أَْموَالٍ يََتَصدَّقُونَ ِمْنَها، َولَْيسَ لََنا َما نََتَصدَُّق، كََما ُنَصلِّي، وََيُصوُمونَ كََما َنُصوُم، 

ِمثْلِ َما َعِملُْتْم؟  َعِملَ بِأَال أَُدلُّكُْم َعلَى أَْمرٍ إِذَا فََعلُْتُموُه أَْدرَكُْتْم َمْن َسبَقَكُْم، َولَْم يَلَْحقْكُْم َمْن َخلْفَكُْم، إِال َمْن:"فَقَالَ
فََبلَغَ ذَِلَك اَألغْنَِياَء، ". الِثَنيُتسَبُِّحونَ اللََّه ُدُبَر كُلِّ َصالٍة ثَالثًا وَثَالِثَني، َوَتحَْمُدوُه ثَالثًا َوثَالِثَني، وَُتكَبِّرُوُه أَْرَبًعا وَثَ

  "ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن َيَشاُء:"ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَخَْبُروُه، فَقَالَفَقَالُوا مِثْلَ َما قَالُوا، فَأََتْوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

َنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َزْيدِ : َنا َهانِئُ بن الُْمَتَوكِّلُ اِإلْسكَْنَدَرانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعِليِّ بن الصَّبَّاحِ، قَالَ - ١٣١٢
َمْن َماَت :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لََم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَبن أَْس

لَْم َيْروِ َهذَا ". اَمِة، َوُوِقَي فَتَّاَنيِ الْقَْبرُِمَرابِطًا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َجَرى َعلَْيِه رِْزقُُه ِمَن الَْجنَِّة، َونََمى لَُه َعَملُُه إِلَى َيْومِ الِْقَي
  َهانِئُ بن الُْمَتوَكِّلِ: الَْحِديثَ َعْن َزْيدِ بن أَْسلَمَ إِال اْبُنُه َعْبُد الرَّْحَمنِ، َتفَرََّد بِِه

َنا إِْبَراِهيُم بن : ِليِّ بن َيزِيَد الصُّدَاِئّي قَالََنا الُْحَسْيُن بن َع: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، قَالَ - ١٣١٣
قَالَ َرُسولُ : َسِمْعتُ أََبا َحيَّانَ التَّْيِميَّ ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ بن َعْمرِو بن َجرِيرٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ: ُعَيْيَنةَ، قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ ". لْغََنُم ِمْن َدَوابِّ الَْجنَِّة، فَاْمَسحُوا ُرغَاَمهَا، َوَصلَّْوا ِفي مََرابِِضَهاا:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْن أَبِي َحيَّانَ إِال إِبَْراِهيمُ بن ُعَيْيَنةَ

بن ِعْمَرانَ الْعَابِِديُّ الَْمكِّيُّ، َنا إِْبَراهِيُم بن سَْعٍد،  َنا َعْبُد اللَِّه: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، قَالَ - ١٣١٤
إِنَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتعَالَى َيْنزِلُ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

َمْن َيْدُعونِي فَأَسَْتجِيَب لَُه، َمْن َيسْأَلُنِي فَأُْعِطَيُه، َمْن َيْسَتْغِفرُنِي فَأَغِْفَر لَُه حَتَّى : َبِقيَ ثُلُثُ اللَّْيلِ، فََيقُولُ كُلَّ لَْيلٍَة إِذَا
ْعٍد، َوَروَاُه َمْنصُوُر بن الُْمْعَتمِرِ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ اَألعَْرجِ إِال إِبَْراهِيُم بن َس". َيطْلَُع الْفَْجَر

َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َعْبِد : َوَمْعَمٌر، َوَماِلٌك، َوُشَعْيُب بن أَبِي َحْمَزةَ َوُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َوغَْيُرُهْم ِمْن أَْصَحابِ الزُّْهرِيِّ
  اللَِّه اَألغَرِّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ

َنا إِْبَراهِيُم بن َسْعٍد، : َنا َعْبُد اللَِّه بن ِعْمَرانَ الْعَابِِديُّ، قَالَ: َنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، قَالََحدَّثَ - ١٣١٥
إِنَّ َرُجال ِممَّْن كَانَ ِقَبِلكُمْ :"َمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

إِذَا أََنا ُمتُّ، فَأَْحرِقُونِي، ثُمَّ اْسَحقُونِي، ثُمَّ ذَرُونِي ِفي رِيحٍ ِفي : أَسَْرَف َعلَى َنفِْسِه، فَقَالَ َألْهِلِه ِحَني َحَضَرْتُه الَْوفَاةُ
َما َحَملََك َعلَى َما : اْجَمِعي َما ِفيِك، فَإِذَا ُهَو قَاِئٌم، قَالَ: َجلَّ ِذكُْرهُ ِللرِّيحِالَْبْحرِ، فَفََعلُوا ذَِلَك بِِه،، فَقَالَ اللَُّه َعزَّ َو

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ اَألْعَرجِ إِال ". فَإِنِّي قَْد غَفَْرُت لََك: َخشَْيُتَك َيا َربِّ، قَالَ: َصَنَعْت؟ قَالَ
  َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ: بن َسْعٍد، َوَرَواهُ أَْصحَاُب الزُّْهرِيِّ إِبَْراهِيُم
اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َنا َعْبُد : َنا الْفَْضلُ بن سَْهلٍ اَألعَْرُج، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، قَالَ - ١٣١٦

كَانَ َرسُولُ اللَّهِ :"َنا َمْخَرَمةُ بن ُبكَْيرٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي َعْبدِ اللَِّه اَألغَرِّ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ: ِعَماَرةَ اَألْنصَارِيُّ، قَالَ



لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألغَرِّ ". إِنَّ لَْعَق الصَّْحفَِة َبَركَةٌ:"، َوقَالَ"بَِعُهَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَكَلَ طََعاًما لَِعَق أََصا
  َمْخَرمَةُ: إِال ُبكَْيُر بن َعْبدِ اللَِّه بن اَألَشجِّ، َتفَرََّد بِِه

َنا : ُد بن َبسَّامٍ قََراَبةُ ُمَحمَِّد بن أَبِي غَاِلبٍ، قَالََحدَّثَنِي ُمَحمَّ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، قَالَ - ١٣١٧
َنا َيزِيُد بن ُزَريْعٍ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ اْبنِ أُكَْيَمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ : ُمَحمَُّد بن الُْمَهنَّى الَْبْصرِيُّ، قَالَ

َنَعْم، : ، قَالُوا"َهلْ قََرأَ أََحٌد مَِعَي؟:"ْيِه َوَسلََّم صَلَّى، فَلَمَّا فََرغَ الْتَفََت إِلَى الْقَْومِ، فَقَالََرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَ
اُعوِن بِالَْبْصرَِة، قَِدَم َعلَْيَنا أَيُّوبُ السَّْخِتيَانِيُّ قَْبلَ الطَّ: ، قَالَ يَزِيُد بن ُزَريْعٍ"َما ِلي أَُناَزُع الْقُْرآنَ: إِنِّي أَقُولُ:"قَالَ

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  فََحدَّثََنا َهذَا الَْحِديثَ َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ اْبنِ أُكَْيَمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ
  َنحَْوُه، ثُمَّ َسِمْعُتُه ِمْن َمْعَمرٍ

: ثََنا َشَباَبةُ بن سَوَّارٍ، قَالَ: َنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى الضَّرِيُر، قَالَ: أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن  - ١٣١٨
َمَع َرسُولِ اللَّهِ  كُنَّ النَِّساُء ُيَصلِّنيَّ:"ثََنا الُْمِغَريةُ بن ُمْسِلمٍ، َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْمرٍو، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن َعْمرٍو إِال ". َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، الَْغَداةَ، ثُمَّ َيْخُرْجَن ُمَتلَفَِّعاٍت بُِمرُوِطهِنَّ
  ُهَريَْرةَ إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد الُْمِغَريةُ بن ُمْسِلمٍ، َوَتفَرَّدَ بِِه، شََباَبةُ، َوال ُيْرَوى َعْن أَبِي

َنا ُمَحمَُّد بن َمْرَوانَ، َعْن ِهَشامِ : َنا أَُبو ُبرَْيٍد الَْجْرِميُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، قَالَ - ١٣١٩
َيكُونُ ِفي أُمَِّتي :"ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َحسَّاٍن، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َر

َها، ُيْرِسلُ اللَُّه السََّماَء َعلَْيهِْم الْمَْهِديُّ، إِنْ قُِصَر فََسْبٌع وَإِال فَثََماٍن، َوإِال فَِتْسٌع، َتنَْعُم أُمَِّتي ِفيِه نِْعَمةً لَْم َيْنَعُموا ِمثَلَ
". ُخذُْه: َيا مَْهِديُّ، أَْعطِنِي فََيقُولُ: ا، َوال َتدَِّخرُ اَألْرضُ بَِشْيٍء ِمَن النَّبَاِت وَالَْمالُ كُدُوٌس َيقُوُم الرَُّجلُ، فََيقُولُِمْدَراًر

أَُبو بَُرْيٍد، َوَروَاُه : تَفَرََّد بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن إِال ُمَحمَّدُ بن َمْرَوانَ،
بن َبِشريٍ، َعْن أَبِي َعْبُد الْقَاِهرِ بن ُشَعْيبِ بن الْحَْبَحابِ، وََيْحَيى بن ُمْسِلمٍ الطَّائِِفيُّ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعنِ الَْعالِء 

  الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ
ثََنا َعْبُد الَْمجِيِد بن : قَالَ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن صَاِلحٍ الَْعَدوِيُّ : قَالَ، دَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ َح - ١٣٢٠

الُْمَتَمسُِّك بُِسنَِّتي ِعْنَد فََسادِ :"َسلََّمقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو: َعْبِد الْعَزِيزِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ
  اْبُنُه َعْبُد الَْمجِيِد: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعطَاٍء إِال َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي َروَّاٍد، َوَتفَرََّد بِِه". أُمَِّتي لَهُ أَْجرُ َشهِيٍد

َنا الَْحَسُن بن : َنا أَُبو الرَّبِيعِ ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُمحَمٍَّد الْحَارِِثيُّ، قَالَ: صَارِيُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َهارُونَ اَألْن - ١٣٢١
ْيِه َنا اْبُن َعْوٍن، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ: َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْعُْرَيانَ الَْحارِِثيُّ، قَالَ

إِنََّما أََنا َبَشٌر، :"، ثُمَّ قَالَ"كَبَّرَ بِهِْم ِفي َصالِة الصُّْبحِ، فَأَْوَمأَ إِلَيْهِْم، ثُمَّ اْنطَلََق َوَرَجَع َوَرأُْسهُ َيقْطُُر، فََصلَّى بِهِْم"َوَسلََّم
  أَُبو الرَّبِيعِ: ٍن إِال الَْحَسُن بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َتفَرَّدَ بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ َعْو". َوإِنِّي كُْنُت ُجنًُبا، فََنسِيُت

َنا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن إِْبَراِهيَم بن أََبانَ السِّرَاجِ الَْبْغَداِديُّ، قَالَ - ١٣٢٢
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : زِيَاٍد، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيدِ بن الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ َنا َعْبدُ الَْواِحِد بن: قَالَ

: لزُّْهرِيِّ إِال َمْعَمٌر، َتفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ ا". ِمْن ُيرِِد اللَُّه بِِه خَْيًرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْبُد الَْواِحِد بن زَِياٍد أَبِي هَُرْيرَةَ



َنا ُعَمُر بن َراِشِد بن َشَجَرةَ الَْيَماِميُّ، َعْن : َنا َعِليُّ بن الَْجْعِد، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ، قَالَ - ١٣٢٣
ال :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، ِفيَما أَْحِسُب، قَالََيحَْيى بن أَبِي كَِث

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ". ْمَترِثُ ِملَّةٌ ِملَّةً، َوال َتُجوُز َشَهاَدةُ ِملٍَّة َعلَى ِملٍَّة إِال أُمَِّتي َتجُوُز شََهادَُتُهْم َعلَى َمْن ِسَواُه
  َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال ُعَمُر بن رَاِشٍد

َنا ُسلَْيَمانُ بن َحْربٍ، : ثََنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالَ - ١٣٢٤
قَالَ : ن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن ُسَميٍّ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَثََنا َحمَّاُد ب: قَالَ

  َر بَِها ُبْشَرىَما سَبََّح الْحَاجُّ ِمْن َتسْبِيَحٍة َوال كَبََّر ِمْن َتكْبَِريٍة إِال ُبشِّ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َنا ُسلَْيَمانُ بن حَْربٍ، : َنا الَْحَسُن بن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالَ - ١٣٢٥

قَالَ : ْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالََنا َحمَّاُد بن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن ُسَميٍّ، َع: قَالَ
، قَالَ َحمَّادُ "الُْعمَْرَتاِن ُتكَفَِّراِن َما َبْيَنُهمَا، َوالَْحجُّ الَْمْبُرورُ لَْيسَ لَُه جََزاٌء إِال الَْجنَّةَ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َم ِمثْلَُهاللَِّه، فََحدَّثَنِي َعْن ُسَميٍّ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ فَلَِقيُت ُعَبْيَد: بن َزْيٍد

كَْيرٍ، َعْن ِهَشامِ بن َنا ُيوُنُس بن ُب: َنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالَ - ١٣٢٦
لََيْسلُكَنَّ ِعيَسى اْبُن :"َم، قَالَُعْرَوةَ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  َمْرَيَم فَجَّ الرَّْوَحاِء حَاجا أَْو ُمْعَتمِرًا
َنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعْن ِهَشامِ بن : َنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، قَالَ: ا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالََحدَّثََن - ١٣٢٧

ال َينْزِلُ الدَّجَّالُ :"لََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: ُعْرَوةَ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
ُعُه النَِّساُء َواإلَِماُء، فََيذَْهبُ الَْمِديَنةَ، وَلَِكنَُّه َيْنزِلُ الْخَْنَدَق، َوَعلَى كُلِّ َنقْبٍ ِمنَْها َمالِئكَةٌ َيحُْرُسونََها، فَأَوَّلُ َمْن َيْتَب

لَْم َيْروِ َهِذهِ ". تَّى َينْزِلَ الْخَْنَدَق، فََينْزِلُ ِعْنَد ذَِلَك ِعيَسى اْبُن َمرَْيَمفََيْتَبُعُه النَّاُس فَيَُردُّوَنُه، فَيَْرجُِع غَْضَبانَ َح
  ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ أَبِي هَُرْيرَةَ: اَألَحادِيثَ َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ إِال يُوُنُس بن ُبكَيْرٍ، َتفَرََّد بَِها

ثََنا يُوُنسُ بن ُبكَْيرٍ، َعْن َداُوَد بن : ثََنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، قَالَ: بن أَبِي شَْيَبةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ُعثَْمانَ  - ١٣٢٨
َم، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َيزِيَد األَْوِديِّ، َعْن أَبِيِه، يَزِيَد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا ". َم السَّاَعةُخَْيُر النَّاسِ قَْرنِي، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم، ثُمَّ الرَّابُِع أَْرذَلُ إِلَى أَنْ َتقُو:"َيقُولُ
  ةُ بن ُمكْرَمٍُعقَْب: الَْحِديثَ َعْن َداُوَد اَألْوِديِّ إِال يُوُنُس بن ُبكَيْرٍ، َتفَرَّدَ بِِه

َنا : َنا عَْبُد اللَِّه بن شَبِيبٍ الَْمدَنِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن ُمحَمَِّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، قَالَ - ١٣٢٩
َحدَّثَنِي طَلَْحةُ بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن : َنا ُمَحمَُّد بن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي فَُدْيٍك، قَالَ: إِْسَماعِيلُ بن أَبِي أَُوْيسٍ، قَالَ

نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ :"الُْمسَيِّبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن سَِعيِد بن الُْمسَيِّبِ إِال اْبُنهُ ". ال ُسُجوَدَهاُيَصلَِّي الرَُّجلُ َصالةً ال يُِتمُّ ُركُوَعَها َو

  َعْبدُ اللَِّه بن شَبِيبٍ: طَلَْحةُ َوال َعْن طَلَْحةَ إِال اْبُن أَبِي فُدَْيٍك َوال َعنِ اْبنِ أَبِي فَُدْيٍك إِال اْبُن أَبِي أُوَْيسٍ، تَفَرََّد بِِه

َنا أَبِي، َعْن قَْيسِ بن الرَّبِيعِ، َعنِ : ثََنا ُسفَْيانُ بن َوِكيعٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٣٣٠
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَشَْعَر َهْديَُه،  أَنَّ النَّبِيَّ:"الَْعالِء بن الُْمَسيِّبِ، َعْن ُسهَْيلِ بن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ

ُسفَْيانُ بن َوِكيعٍ : لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الَْعالِء بن الُْمَسيِّبِ إِال قَْيٌس، َوال َعْن قَْيسٍ إِال َوِكيٌع، َتفَرََّد بِِه". َوقَلََّدُه



  أَبِي ُهَرْيرَةَ
َنا ُعَمُر بن قَْيسٍ، َعْن َعطَاٍء، َعْن : َنا أَْحَمدُ بن ُيوُنَس، قَالَ: بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ١٣٣١

َعطَاٍء إِال ُعَمُر  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن". ال نِكَاحَ إِال بَِوِليٍّ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ
  أَْحَمُد بن يُوُنَس: بن قَْيسٍ، َتفَرَّدَ بِِه

َنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن ِهَشامِ بن : ثََنا أَحَْمُد بن ُيوُنَس، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٣٣٢
اللَُّهمَّ : أَصَاَب َرُجلٌ َحاَجةً فََخَرَج إِلَى الَْبرِّيَِّة، فَقَالَِت امَْرأَتُُه: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالََحسَّاٍن، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، 

: ا َتطَْحُن، فَقَالَاِء، َوالرََّحاْرُزقَْنا َما َنعَْتجُِن َوَما َنْخَتبُِز، فََجاَء الرَُّجلُ َوالَْجفَْنةُ َمَألى َعجِيًنا، َوِفي التَّنُّورِ َجنُوُب الشَِّو
لَوْ َتَركَْتَها :"ِمْن رِْزقِ اللَِّه، فَكََنَس َما َحْولَ الرََّحا، فَقَالَ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِمْن أَْيَن َهذَا؟ قَالَْت
َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن إِال ِهَشاُم بن َحسَّاٍن، َوال َعْن  لَْم َيْروِ". طَحََنْت إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة: لََداَرْت، أَْو قَالَ

  أَْحَمُد بن ُيوُنَس: ِهَشامِ بن َحسَّانٍ إِال أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َتفَرَّدَ بِِه
َنا شَرِيٌك، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن : يمٍ األَْوِديُّ، قَالََنا َعِليُّ بن َحِك: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٣٣٣

إِذَا اْحَتفَْيَت فَاْحِتِف َجِميعًا، َوإِذَا :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُمَحمَِّد بن زَِياٍد، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َشرِيٍك إِال َعِليُّ بن َحكِيمٍ". َخلَْعَت فَاْخلَعِ الُْيْسَرىاْنَتَعلَْت فَاْبَدأْ بِالُْيْمَنى، فَإِذَا 

َنا َحفْصُ بن ِغَياٍث، َعْن : َنا َمْسرُوُق بن الْمَْرزَُباِن، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٣٣٤
أَْعَجُز النَّاسِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالََعاِصمٍ اَألحَْولِ، َع

: ال َحفٌْص، َتفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعاِصمٍ إِ". َمْن َعَجَز ِفي الدَُّعاِء، َوأَْبَخلُ النَّاسِ َمْن َبِخلَ بِالسَّالمِ
  َمْسرُوٌق، َوال ُيرَْوى َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد

َحدَّثََنا َيْحَيى بن : ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيدٍ الرَّقِّيُّ الَْمْسُروِقيُّ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٣٣٥
قَالَ : يَْرةَ، قَالََزكَرِيَّا بن أَبِي زَاِئَدةَ، َعْن ِهَشامِ بن َحسَّاٍن، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ، َعْن ُمَحمَّدِ بن ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَر

أَنْزُِع إِذْ َدَخلَ أَُبو َبكْرٍ، فَنََزَع ذَنُوًبا أَْو ذَُنوَبْينِ، َوِفي َنْزِعِه  َبيَْنا أََنا َعلَى قَِليبٍ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لَمْ ". تَّى َضَرَب النَّاُس بَِعطَنٍَضْعٌف، وَاللَُّه َيْغِفُر لَُه، ثُمَّ َجاَء ُعَمُر، فَنََزَع، فََما رَأَْيُت َعْبقَرِيا ِمَن النَّاسِ َيفْرِي فَرِيَُّه َح

  َعِليُّ بن سَِعيٍد: َهذَا الَْحِديثَ َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ إِال ِهَشاٌم، َوال َعْن ِهَشامٍ إِال اْبُن أَبِي َزاِئَدةَ، َتفَرََّد بِِه َيْروِ

اللَِّه بن َناِفعٍ، َعْن أَبِي  َنا َعْبُد: َنا عِيَسى بن ِميَناَء قَالُونُ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٣٣٦
الَْمدِيَنةُ قُبَّةُ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الُْمثَنَّى الْقَارِيِّ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعنِ النَّبِيِّ َعلَْيِه السَّالُم إِال ". أُ الَْحاللِ وَالَْحَرامِاِإلْسالمِ، وََداُر اِإلَمياِن، وَأَْرضُ الْهِجَْرِة، َوُمَبوَّ
  قَالُونُ: بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِه

ُب بن زَِياٍد، َعنِ اْبنِ أَبِي َنا الُْمطَِّل: َنا ضَِراُر بن ُصَرٍد، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٣٣٧
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ ". نََهى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ الْغََررِ:"لَْيلَى، َعْن َعطَاٍء، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  ضَِراُر بن ُصَرٍد هَُرْيرَةَ: فَرََّد بِِهَعْن َعطَاِء بن أَبِي لَْيلَى إِال الُْمطَِّلُب بن زَِياٍد، َت
ثََنا ُوهَْيٌب، َعنِ اْبنِ طَاُوَس، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، َعنِ : َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، نا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك، قَالَ - ١٣٣٨



َوالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الَْحِديِث، َوال َتَجسَُّسوا، َوال َتَباغَُضوا، َوال  إِيَّاكُْم:"النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ طَاُوَس، إال ُوَهْيٌب هَُرْيرَةَ"َتحَاَسدُوا، َوكُوُنوا ِعَباَد اللَِّه إِخَْواًنا

ثََنا ُوَهْيٌب، َعنِ اْبنِ طَاُوَس، َعْن أيبِه، َعْن أَبِي : ْبُد الرَّْحَمنِ بن الْمَُباَرِك، قَالَنا َع: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٣٩
لَمْ ، ، َوَعقَدَ ِتْسِعَني "فُِتَح الَْيْوَم ِمْن َرْدمِ َيأْجُوَج َوَمأْجُوَج َهكَذَا:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيرَةَ، قَالَ

  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ طَاُوَس، إال ُوَهْيٌب
نا َحمَّاُد بن َزْيٍد، ثََنا ِهَشاُم بن َحسَّاٍن، َعْن : نا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الْمَُباَركِ الْعَْيِشيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٤٠

، لَمْ "السَِّعيُد َمْن سَِعَد ِفي َبطْنِ أُمِِّه:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالَُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ
  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َحمَّاِد بن َزْيٍد، إال َعْبُد الرَّْحَمنِ بن الُْمبَاَرِك

نا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد، َعْن ُسَهْيلِ : ورٍ، َوَداُودُ بن َعْمرٍو، قَالَنا َسعِيُد بن َمْنُص: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٤١
، لَمْ "َمْن كَانَ لَهُ َشْعٌر فَلُْيكْرِْمُه:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ

  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسهَْيلٍ، إال اْبُن أَبِي الزَِّناِد

نا رَْوُح بن الْقَاِسمِ، َعْن ُمَحمَِّد بن َعْجالنَ، َعْن : نا َيزِيُد بن ُزَرْيعٍ، قَالَ: نا أَُميَّةُ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٤٢
إِنَّ َداُوَد َعلَْيِه السَّالُم أََتْتُه امَْرأََتاِن، قَْد :"ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي 

كَْيَف قََضى : ، قَالَأَكَلَ إِْحَدى اْبَنْيهَِما الذِّئُْب، َتخَْتِصَماِن ِفي الَْباِقي، فَقََضى ِللْكُْبَرى، فَلَمَّا خََرَجَتا َعلَى ُسلَْيَمانَ
َوأَوَّلُ َما َسِمَعْتهُ َيذْكُرُ السِّكَِّني َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ائُْتونِي بِِسكِّنيٍ، قَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ: َبْيَنكُمَا، فَأَْخبََرَتاُه، فَقَالَ

ُشقَُّه : اْدفَْعُه إِلَيَْها، َوقَالَِت الْكُْبَرى: َنُشقُُّه بَْيَنكَُما، قَالَْت: ِلَم؟، قَالَ: َوَسلََّم، إِنََّما كُنَّا ُنسَمِّيَها الُْمْديَةَ، قَالَِت الصُّْغَرى
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َرْوحٍ، إال "لَْو كَانَ اْبَنِك لَْم تَْرِضي أَنْ َتُشقِّيِه: َبْيَننَا، فَقََضى بِهِ ُسلَْيَمانُ ِللصُّْغَرى، قَالُوا

  أَُميَّةُ: يُد بن ُزَرْيعٍ، َتفَرََّد بِِهَيزِ

نا زَِياُد بن الرَّبِيعِ الَْيْحِمِديُّ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْستَُواِئيِّ، : نا َحفْصُ بن ُعَمَر الُْجدِّيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٤٣
إِذَا أََخذَ أََحدُكُْم :"َريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُه

ْيطَانَ َيأُْخذُ َيْشَرْب بَِيِمينِِه، فَإِنَّ الشَّفَلَْيأُْخذْ بَِيمِينِِه، َوإِذَا أَْعطَى فَلُْيْعِط بَِيِمينِِه، َوإِذَا أَكَلَ فَلَْيأْكُلْ بَِيِمينِِه، َوإِذَا شَرَِب فَلْ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامٍ، إال زِيَاُد بن الرَّبِيعِ، "بِِشَمالِِه، َوُيْعِطي بِِشمَاِلِه، َوَيأْكُلُ بِِشَماِلِه، َوَيشَْرُب بِِشمَاِلِه

  َحفُْص بن ُعَمَر الُْجدِّيُّ أَبِي هَُرْيرَةَ: َتفَرََّد بِِه
نا ضَِرارُ بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي : نا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمسِْلمٍ، قَالَ: اذٌ، نا إِْسحَاُق بن ُعَمَر بن َسِليٍط، قَالََحدَّثََنا ُمَع - ١٣٤٤

ْوُم ِلي، َوأََنا أَْجزِي الصَّ: َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ،، قَاال
  أَبِي هَُرْيرَةَ"بِِه

  إِذَا أَفْطََر فَرَِح، َوإِذَا لَِقَي اللََّه فَجََزاُه فَرَِح: َوِللصَّاِئمِ فَْرحََتاِن"- ١٣٤٥
َعْن أَبِي ِسَناٍن ِضرَارِ بن ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ "َولَُخلُوُف فَمِ الصَّاِئمِ أَطَْيُب ِعْنَد اللَِّه ِمْن رِيحِ الِْمْسِك"- ١٣٤٦

  ُمرَّةَ، إال عَْبُد الَْعزِيزِ، َوُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ

نا ُمحَرَُّر بن َهاُرونَ الْقَُرِشيُّ، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي : نا أَُبو ُمْصَعبٍ الزُّْهرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٤٧
لََعَن اللَُّه َسْبَعةً ِمْن َخلِْقِه ِمْن فَْوقِ َسْبعِ َسَموَاِتِه، َوَردََّد اللَّْعَنةَ َعلَى :"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَُهَرْيرَةَ، أَنّ َرسُولَ اللَّ



قَْومِ لُوٍط، َملُْعونٌ َمْن َعِملَ َعَملَ  َملُْعونٌ َمْن َعِملَ َعَملَ: َواِحٍد ِمْنُهْم ثَالثًا، َولََعَن كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهمْ لَْعَنةً َتكِْفيِه، فَقَالَ
ِمَن الَْبهَاِئمِ، َملُْعونٌ َمْن  قَْومِ لُوٍط، َملُْعونٌ َمْن َعِملَ َعَملَ قَْومِ لُوٍط، َملُْعونٌ َمْن ذََبَح ِلغَْيرِ اللَِّه، َملُْعونٌ َمْن أََتى َشْيئًا

  َمْرأَِة َوَبْيَن ابَْنِتَها، َملُْعونٌ َمْن غَيََّر ُحُدوَد اَألْرضِ، َملُْعونٌ َمنِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ مََواِليِهَعقَّ َواِلَدْيِه، َملُْعونٌ َمْن َجَمَع َبْيَن الْ
 نا ُمَحرَّرُ بن َهاُرونَ، َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، أَنّ َرسُولَ: نا، أَُبو ُمْصَعبٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٤٨

َباِدُروا بِاَألْعَمالِ ِستا، َما َتْنَتِظُرونَ إال ِغًنى ُمطِْغيًا، أَْو مََرًضا ُمفِْسًدا، أَْو كَِبًرا ُمفَنًِّدا، :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعنِ اَألْعَرجِ، إال "اَعةُ أَدَْهى َوأَمَرُّأَْو َمْوًتا ُمْجهِزًا، أَوِ الدَّجَّالَ فََشرٌّ ُمْنَتظٌَر، أَوِ السَّاَعةَ، وَالسَّ

  ُمحَرَُّر بن َهاُرونَ

نا رَْوُح بن الْقَاِسمِ، َعْن ُمَحمَِّد بن : نا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، قَالَ: نا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَالِ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٤٩
، "َحثَّ ذَاَت َيْومٍ َعلَى الصََّدقَِة"نَ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْجال

: ، قَالَ"َصدَّْق بِِه َعلَى خَاِدِمَكَت:"ِعْنِدي آَخُر، قَالَ: ، قَالَ"َتَصدَّْق بِِه َعلَى نَفِْسَك:"ِعْنِدي ِدينَاٌر، فَقَالَ: فَقَالَ َرُجلٌ
ُمَحمَُّد بن : ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ، إال يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َتفَرََّد بِِه"أَْنتَ أَْبَصُر:"ِعْنِدي آَخُر، قَالَ
  الِْمْنهَالِ أَبِي هَُرْيرَةَ

َسِمْعُت الَْحجَّاَج بن أَْرطَأَةَ : نا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ: اِلكُ بن َعْبِد الَْواِحِد، قَالَنا َم: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٥٠
ِذْر وَأَْن: لَمَّا أَنَْزلَ اللَُّه َعلَى َنبِيِِّه: ُيَحدِّثُ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن ُموَسى بن طَلَْحةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

َيا َمْعَشَر قُرَْيشٍ، أَْنِقذُوا أَنْفَُسكُْم ِمَن النَّارِ، َيا َمْعَشَر بين عَْبِد :"َعِشَريَتكَ اَألقَْربَِني، قَالَ نَبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، أَْنِقذُوا أَنْفَُسكُْم ِمَن النَّارِ، َيا َمْعَشَر بين هَاِشمٍ، أَنِْقذُوا َمَناٍف، أَْنِقذُوا أَنْفَُسكُْم ِمَن النَّارِ، َيا َمْعَشَر بين كَْعبِ بن لَُؤيٍّ

ئًا، إال إِنَّ لَكُْم َرِحًما أَْنفَُسكُْم ِمَن النَّارِ، َيا فَاِطَمةُ بنُت ُمَحمٍَّد، أَنِْقِذي نَفِْسَك ِمَن النَّارِ، ال أَْمِلكُ لَِك ِمَن اللَِّه شَْي
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الَْحجَّاجِ، إال ُمْعَتمٌِر"هَاَوأَُبلَُّها بَِبالِل

ثََنا ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، : نا ُمَحمَّدُ بن كَِثريٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٥١
ال َيبِيُع الرَُّجلُ َعلَى بَْيعِ أَِخيِه، َوال َيْخطُُب َعلَى ِخطَْبةِ :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

َما لََها َما كُِتَب َنائَِها، فَإِنَّأَِخيِه، َوال َتنَاَجشُوا، َوال َيبِيُع َحاِضٌر ِلبَاٍد، َوال َتْسأَلِ الْمَْرأَةُ بِطَالقِ أُْخِتَها ِلَتكْتَِفئَ َما ِفي إِ
، لَْم َيْروِ "ا َردَّ َمعََها َصاًعا ِمْن َتْمرٍلََها، َوال ُتَصرُّوا اإلِبِلَ َوالَْغَنَم، فََمنِ ابَْتاَع ُمَصرَّاةً فَإِنَُّه ُيَخيُِّر َبْيَن النَّظََرْينِ، إِنْ َردََّه

  ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ أَبِي هَُرْيرَةَ: ، إال ُسلَْيَمانُ بن كَِثريٍ، تَفَرََّد بِِهَهذَا الَْحدِيثَ ِفي الُْمَصرَّاِة أََحٌد َعنِ الزُّهْرِيِّ
نا يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي : نا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٥٢

اِإلَماُم َضاِمٌن، َوالُْمَؤذِّنُ :"أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َصاِلحٍ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن
  بن ُزَريْعٍ ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َرْوحٍ، إال َيزِيُد"ُمْؤَتَمٌن، اللَُّهمَّ أَْرِشِد اَألِئمَّةَ، َواغِْفْر ِللُْمَؤذِّنَِني

نا َرَجاٌء أَُبو َيحَْيى، صَاِحُب السِّقِْط، َعْن َيحَْيى : نا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الُْخَزاِعيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٥٣
َمْن َحالَْت َشفَاَعُتُه ُدونَ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى: بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

 فَُهَو ِفي َسَخِط اللَِّه َحتَّى َحدٍّ ِمَن ُحُدودِ اللَِّه فَقَْد َضادَّ اللََّه ِفي ُملِْكِه، َوَمْن أََعانَ َعلَى ُخُصوَمةٍ ال َيْعلَُم أََحقٌّ أَْو َباِطلٌ
َرى أَنَُّه َشاِهٌد َولَْيَس بَِشاِهٍد فَُهَو كََشاِهِد زُورٍ، َوَمْن َتَحلََّم كَاِذًبا كُلَِّف أَنْ َيعِْقَد َبْينَ َينْزَِع، َوَمْن َمَشى َمَع قَْومٍ ُي

أَبِي َسلََمةَ، ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن "طََرفَْي َشِعريٍَة، وِِسبَاُب الُْمْسِلمِ فُسُوٌق، َوِقَتالُُه كُفٌْر



  إال َرَجاٌء أَُبو َيْحَيى
نا الَْحارِثُ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُمَحمَِّد بن : نا إِْبَراهِيُم بن ُمَحمَّدٍ الشَّاِفِعيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٥٤

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب، إال الْحَارِثُ بن "السِّقَاِء نََهى أَنْ ُيْشَرَب ِمْن ِفيِّ:"ِسريِيَن، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ
  إِبَْراهِيُم الشَّاِفِعيُّ أَبِي ُهَريْرَةَ: ُعَمْيرٍ، َتفَرََّد بِِه

نا ُمَحمَّدُ بن َعْمرٍو، : ِلمٍ، قَالَنا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمْس: نا ِعيَسى بن إِبَْراِهيمَ الْبَِرِكيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٥٥
اسَْتكِْثرُوا ِمْن ِذكْرِ َهاِذمِ اللَّذَّاِت، فَإِنَُّه :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، قَالَ

َوال ذَكَُرُه ِفي َسَعٍة إال َضيَّقََها َعلَْيِه، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن َما ذَكَُرُه أََحٌد ِفي ِضيقٍ إال َوسََّعُه اللَُّه، 
  ُمْسِلمٍ، إال ِعيَسى بن إِبَْراهِيَم

نِي أَبِي، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُعَبْيِد َحدَّثَ: ثََنا ُمَعاذُ بن ِهَشامٍ، قَالَ: ثََنا أَُبو َمْعنٍ الرَّقَاِشيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٥٦
َمنِ اتَّقَى اللََّه َيْدُخلِ الَْجنَّةَ ال َيبُْؤُس، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن قََتاَدةَ، إال ِهَشاٌم، َوالَْحجَّاُج بن "ى َشبَاُبُهَوَيْحَيى ال َيمُوُت، ال َتْبلَى ِثيَاُبُه، َوال َتفَْن
  إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ: اْبُنُه ُمَعاذٌ، َوَتفَرََّد بِِه َعنِ الَْحجَّاجِ: الَْحجَّاجِ، َتفَرََّد بِِه َعْن ِهَشامٍ

ثََنا ُمحَمَُّد : نا أَبِي، قَالَ: نا أَيُّوُب بن ُنوحَ الُْمطَّوَِّعيُّ، قَالَ: بن طَالُوَت، قَالَ نا ُعثَْمانُ: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٥٧
 أَطِْفئُوا:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َعْجالنَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ

  اْبُنُه َعنُْه: ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَّدِ بن َعْجالنَ، إال ُنوُح الُْمطَّوَِّعيُّ، تَفَرََّد بِِه"الْحَرِيَق بِالتَّكْبِريِ

صَاِلحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن  نا الَْعالُء بن َخاِلٍد، َعْن ُسَهْيلِ بن أَبِي: نا َخاِلُد بن ِخدَاشٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٥٨
ال ُيْجزُِئ َولٌَد وَاِلَدُه، إال أَنْ َيجَِدُه َمْملُوكًا فََيْشَترَِيُه، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي ُهَرْيرَةَ، قَالَ

  ِد بن ِخدَاشٍ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الَْعالِء غَْيُر خَاِل"فََيْعِتقَُه
: نا َعْبُد الرَّْحَمنِ اَألْسلَِميُّ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ، قَالَ: نا أَُبو َمْودُوٍد، قَالَ: ثََنا الْقَْعَنبِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٥٩

ْسجَِد فَبََزَق فَلَْيحِْفْر لَُه، فَلَْيْدِفْنُه، فَإِنْ لَْم َيفَْعلْ فَلَْيبُْزقْ َمْن َدَخلَ الَْم:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ، إال أَُبو َمْوُدوٍد"ِفي ثَْوبِِه، ثُمَّ َيخُْرْج بِِه

نا رَْوُح بن الْقَاِسمِ، َعْن ُمَحمَِّد بن : نا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، قَالَ: لِ، قَالَنا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَا: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٦٠
مَطْلُ الَْغنِيِّ ظُلٌْم، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْجالنَ، َعْن أَبِي الزَِّناِد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  ِحيلَ َعلَى َمِليٍء فَلَْيتَّبِْعَوَمْن أُ

نا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد، : نا ُمَحمَّدُ بن الِْمْنهَالِ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمعَاذٌ، قَالَ - ١٣٦١
ال َيْمَنعْ أََحُدكُْم فَْضلَ الَْماِء ِلَيْمَنَع بِهِ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : َعنِ اَألْعَرجِ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ

  ُمَحمَُّد بن الِْمْنهَالِ أَبِي ُهَريْرَةَ: ، لَمْ َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن َرْوحٍ، إال َيزِيُد، َتفَرَّدَ بِهَِما"الْكََأل
ى، نا كَِثُري بن َيْحَيى، ثََنا َسالُم بن أَبِي ُمِطيعٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمعَاذُ بن الُْمثَنَّ - ١٣٦٢

اغِْفرْ اِإلَماُم َضاِمٌن، َوالُْمَؤذِّنُ مُْؤَتَمٌن، اللَُّهمَّ أَْرِشدِ اَألِئمَّةَ، َو:"ُهَرْيرَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  أَبِي ُهَرْيرَةَ"ِللُْمَؤذِّنَِني
ْحَيى بن أَبِي َحدَّثََنا َمْسُعوُد بن ُمحَمٍَّد الرَّمِْليُّ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن أَيُّوبَ بن ُسوَْيٍد، نا أَبِي، نا اَألْوَزاِعيُّ، َعْن َي - ١٣٦٣



ا َمَع َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َجَنازٍَة، فََجلََس إِلَى قَْبرٍ َخَرجَْن: كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ، قَالَ
َيا اْبَن آَدَم، كَْيَف َنِسيَتنِي؟ أَلَْم َتعْلَْم : َما يَأِْتي َعلَى َهذَا الْقَْبرِ ِمْن َيْومٍ، إال َوُهَو يَُناِدي بَِصْوٍت طَلْقٍ َزلْقٍ:"ِمْنَها، فَقَالَ

  نِي اللَُّه َعلَْيِهأَنِّي َبْيُت الَْوْحَدِة، َوَبْيُت الْغُْرَبِة، َوبَْيُت الَْوْحشَِة، َوَبْيُت الدُّوِد، َوبَْيُت الضِّيقِ، إال َمْن َوسََّع

َنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، : بِيُّ، قَالََنا َعْبدُ اللَِّه بن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْحَج: َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن الُْحبَابِ الْجَُمِحيُّ، قَالَ - ١٣٦٤
أَلْقُوا نِصِْفي ِفي الَْبْحرِ، : [.... ] قَالَ"َنا سَِعيُد بن أَبِي َصَدقَةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرفََعُه، قَالَ: قَالَ

أَْي َربِّ، : َما َحَملََك َعلَى َما َصَنْعَت؟ قَالَ: َبرَّ بَِما ِفيِه، فَقَالَفَدََعى الَْبْحَر بَِما ِفيِه، َوالْ: َونِصِْفي ِفي الْبِرِّ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َسِعيِد بن أَبِي َصَدقَةَ إِال َحمَّاُد بن زَْيٍد، َوال َعْن َحمَّادٍ ". فََما َتالفَاُه غَْيُرهَا: َخْشيَُتَك، قَالَ
  إِال الُْجحَبِيُّ
َنا َعْبُد اللَِّه بن : َنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َصاِلحٍ اَألْزِديُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ، قَالَ - ١٣٦٥

إِنَّ :"َريَْرةَ َرفََعُه، قَالَالُْمطَِّلبِ الِْعْجِليُّ، َعنِ الَْحَسنِ بن ذَكَْوانَ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ، َعْن أَبِي ُه
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال الَْحَسُن بن ذَكَْوانَ، َوال ". أَْهلَ الْبَْيِت لَيَِقلُّ أَطُْعمُُهْم فََتْسَتنِريُ ُبُيوُتُهْم

  .بِِهَعنِ الَْحَسنِ إِال َعْبُد اللَِّه بن الُْمطَِّلبِ، تَفَرََّد 
  مسند أيب مدينة الدارمي

  عبد اهللا بن حصن

َنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ثَابِتٍ : َنا ُعبَْيُد اللَِّه اْبُن َعاِئشَةَ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِليُّ، قَالَ - ١٣٦٦
إِذَا "كَانَ الرَُّجالِن ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: هُ ُصْحَبةٌ، قَالَالْبَُنانِيُّ، َعْن أَبِي َمِديَنةَ الدَّارِِميِّ، َوكَاَنْت لَ

، قَالَ "َخرَِوالَْعْصرِ إِنَّ اِإلْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ، ثُمَّ ُيَسلَِّم أََحُدُهَما َعلَى اآل: الَْتقََيا لَمْ َيفَْترِقَا حَتَّى َيقَْرأَ أََحُدُهَما َعلَى اآلخَرِ
ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي َمِديَنةَ إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد، تَفَرََّد ". اْسُم أَبِي َمِديَنةَ عَْبُد اللَِّه بن ِحْصنٍ:"َعِليُّ بن الَْمدِينِيِّ

  َحمَّاُد بن َسلَمَةَ: بِِه
  مسند عبد اهللا بن سرجس

يٍّ السَّرَّاُج الْقَاِضي الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ بن َيْعقُوَب الَْجَزرِيُّ، َحدَّثََنا َمْخلَُد بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعِل - ١٣٦٧
َعلَْيِه رَأَى َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َيزِيَد، َحدَّثََنا َرْوحُ بن الْقَاِسمِ، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن سَْرجَِس، قَالَ

أَيََّتُهَما : لََّمُيَصلِّي َركْعََتيِ الْفَْجرِ َوُهْم ُيَصلُّونَ َصالةَ الصُّْبحِ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَس"َوآِلِه َوَسلََّم َرُجال
  الْفَْضلُ ، لَْم َيرْوِِه َعْن َرْوحٍ، إِال َمْخلٌَد، َتفَرََّد بِِه"َجَعلَْت َصالَتَك

ُح بن قَْيسٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد أَُبو َعْبِد اللَِّه الْقَاِضي الَْبَركَاِتيُّ، َحدَّثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، َحدَّثََنا ُنو - ١٣٦٨
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْرجَِس، قَالََعْبِد اللَِّه بن ِعْمَرانَ الُْحدَّانِيُّ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َس

، لَمْ "لنُُّبوَِّةالَْهْديُ الصَّاِلُح، َوالسَّْمُت الصَّاِلُح، َواالقِْتَصاُد، َوالتَُّؤَدةُ ُجْزٌء ِمْن أَْرَبَعٍة َوِعشْرِيَن ُجْزًءا ِمَن ا:"َوآِلِه َوَسلََّم
  دُ اللَِّه بن ِعْمَرانَ، َتفَرََّد بِِه نُوُح بن قَْيسٍَيْروِِه َعْن َعاِصمٍ، إِال َعْب

  مسند ابن أيب أوىف
نا أَُبو َبكْرِ بن : قَالَ، نا ُمحَمَُّد بن أَبِي َسِميَنةَ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُيوُنَس الرَّقِّيُّ  - ١٣٦٩

: قَالَ ِلي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم:"قَالَ، أَبِي أَْوفَى، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعيَّاشٍ، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ، َعنِ اْبنِ



اشٍ، َوال َروَاُه ، لَمْ َيْروِِه َعنِ الشَّْيبَانِيِّ إِال اْبُن َعيَّ"َبشِّْر َخِدَجيةَ بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِمْن قََصبٍ، ال َصَخَب ِفيِه َوال َنَصَب
  َعْنُه إِال اْبُن أَبِي َسِمينَةَ

نا إِبَْراهِيُم بن َيزِيَد بن َمرَْداَنبَْه، َعْن َرقََبةَ بن َمْسقَلَةَ، َعْن َمْجَزأَةَ : قَالَ، نا أَُبو كُرَْيبٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمُد  - ١٣٧٠
اللَُّهمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ َوالَْبَرِد وَالَْماِء :"َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ كَانَ: قَالَ، بن َزاِهرٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي أَْوفَى 

َرقََبةَ إِال إِْبَراهِيمُ ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن "الْبَارِِد، اللَُّهمَّ طَهِّْرنِي ِمَن الذُّنُوبِ كََما ُيطَهَُّر الثَّْوُب اَألبَْيُض ِمَن الدََّنسِ
  بن َيزِيَد

نا أَُبو : قَالَ، نا َيحَْيى بن َحمَّاٍد : قَالَ، نا الَْحَسُن بن ُمْدرٍِك : قَالَ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َعْمرٍو الزِّئَْبِقيُّ  - ١٣٧١
َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سَْبَع غََزَواٍت، َنأْكُلُ  غََزْوَنا َمَع:"قَالَ، َعَواَنةَ، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ،، َعنِ اْبنِ أَبِي أَْوفَى 

  الَْحَسُن بن ُمْدرٍِك: ، لَْم َيرْوِِه َعنِ الشَّْيَبانِيِّ إِال أَُبو َعوَاَنةَ، َوال َعْن أَبِي َعَواَنةَ إِال َيحَْيى بن َحمَّاٍد، تَفَرََّد بِِه"الْجََراَد
ُمَحمَُّد بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ، قَالَ نا ُمحَمَُّد بن َبكَّارٍ، قَالَ نا حَفُْص بن ُعَمَر قَاِضي َحلََب، َعنِ  َحدَّثََنا - ١٣٧٢

لَْم َيْروِ َهذَا ". اَألكْبَرِ َيْوُم النَّْحرِ َيْوُم الَْحجِّ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الشَّْيبَانِيِّ، َعنِ اْبنِ أَبِي أَْوفَى، قَالَ
  ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ: الَْحِديثَ َمْرفُوًعا َعنِ الشَّْيَبانِيِّ إِال َحفْصُ بن ُعَمَر، َتفَرََّد بِِه

الرَُّواِسيُّ، َعْن إِْسَماِعيلَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َجعْفَرِ بن ُسفَْيانَ الرَّقِّيُّ، ثََنا ُعبَْيُد بن َجنَّاٍد، نا إِبَْراِهيمُ بن ُحَمْيٍد - ١٣٧٣
َهلْ َرأَْيَت إِبَْراهِيَم اْبَن اْبَن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ : بن أَبِي َخاِلٍد، َعنِ اْبنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ ِقيلَ لَُه

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َولَْو قُِضَي أَنْ َيكُونَ بَْعَدُه َنبِيٌّ لَعَاَش اْبُنُه إِبَْراِهيمُ نََعْم، مَاَت َوُهَو َصِغٌري، أَْشَبُه النَّاسِ بِهِ َصلَّى :"فَقَالَ
  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْبَراهِيَم بن ُحمَْيٍد الرُّوَاِسيِّ إِال ُعَبْيُد بن َجنَّاٍد". َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ْحُموُد بن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ، نا َوْهبُ بن َبِقيَّةَ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ الُْمزَنِيُّ، َعنِ الْعَوَّامِ بن َحدَّثََنا َم - ١٣٧٤
إِلََه، إال ُهَو لَقَدْ أَقَاَم َرُجلٌ ِسلَْعةً، فََحلََف بِاللَِّه الَِّذي ال :"َحْوَشبٍ، َعْن إِْبَراِهيَم بن إِْسَماِعيلَ، َعنِ اْبنِ أَبِي أَْوفَى، قَالَ

لَمْ %"إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيمَانِهِمْ ثََمًنا قَِليال : % أُْعِطَي بَِها َما لَْم ُيْعطَ بَِها ِلُيوِقَع ِفيَها ُمْسِلًما، فََنَزلَْت
  َوْهُب بن بَِقيَّةَ: ن الَْحَسنِ، َتفَرََّد بِِهَيْروِ َهذَا الَْحَديثَ َعنِ الْعَوَّامِ بن َحْوَشبٍ، إال ُمَحمَُّد ب

َنا َيحَْيى بن َيْعلَى بن الَْحارِِث الُْمحَارِبِيُّ، : َنا أَُبو كَُرْيبٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٣٧٥
ْيِد بن َحَسنٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي أَوْفَى، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن َبكْرِ بن َواِئلٍ، َعْن ُعَب: قَالَ

  َربََّنا لَكَ الَْحْمُد، ِملَْء السََّمَواِت وَِملَْء اَألْرضِ، َوِملَْء َما ِشئَْت ِمْن َشْيٍء َبْعُد:"كَانَ َيقُولُ ِفي َصالِتِه
ُبو َمةَ أَحَْمُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يُوُنَس الرَّقِّيُّ الْفَِقيُه، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي َسمِيَنةَ، َحدَّثََنا أََحدَّثََنا أَُبو َسلَ - ١٣٧٦

قَالَ :"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ُهَبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعْن ُسلَْيَمانَ الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
يَْعنِي قََصبَ اللُّْؤلُؤِ لَْم َيْروِِه َعْن ُسلَْيَمانَ، "َبشِّْر َخِدَجيةَ بِبَْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِمْن قََصبٍ ال َصَخَب ِفيِه َوال َنَصَب: ِلي جِْبرِيلُ

  إِال أَُبو َبكْرٍ، َتفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي َسِمينَةَ

ْضلُ بن دَّثََنا الُْحَسْيُن بن أَْحَمَد النََّساِئيُّ، بُِسرَّ َمْن رَأَى، َحدَّثََنا َيْحَيى بن أَكْثََم الْقَاِضي، َحدَّثََنا الْفََح - ١٣٧٧
كَانَ َرُسولُ اللَّهِ : ى، َيقُولُُموَسى السِّيَنانِيُّ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن َواِقٍد، َحدَّثَنِي اْبُن َعِقيلٍ، َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَ

َملَةِ ُيكِْثُر الذِّكَْر، َويَِقلُّ اللَّْغَو، َويُِطيلُ الصَّالةَ، َويُقَصُِّر الُْخطْبَةَ، َوال يَأَْنُف أَنْ يَْمِشَي َمَع اَألْر"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  اْبنِ أَبِي أَْوفَى، إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه الْفَْضلُ بن ُموَسى ، ال ُيرَْوى َعنِ"َوالِْمْسِكنيِ يَقِْضي حََواِئَجُهمَا



َعْن ِمْسَعرِ بن  َحدَّثََنا َعبَّاُس بن َتمِيمٍ السُّكَّرِيُّ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا َمْخلَُد بن َماِلٍك، َحدَّثََنا َمْخلَدُ بن َيزِيَد، - ١٣٧٨
َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم َيْوَم خَْيَبرَ :"انَ الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى، قَالَِكَدامٍ، َعْن ُسلَْيَم

  ، لَْم َيْروِِه َعْن ِمْسَعرٍ، إِال َمخْلٌَد"َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة
َنا الُْمْنِذُر بن زَِياٍد الطَّاِئيُّ، : َنا َعْمُرو بن َعِليٍّ الصَّْيَرِفيُّ، قَالَ: بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَُّد  - ١٣٧٩

َم َيَمسُّ ِلْحَيَتُه ِفي َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ:"َنا الْوَِليُد بن َسرِيعٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى، قَالَ: قَالَ
  َعْمُرو بن َعِليٍّ: ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعنِ اْبنِ أَبِي أَْوفَى إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، تَفَرََّد بِِه". الصَّالِة

دَّثََنا النُّْعَمانُ بن َعْبِد السَّالمِ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن ُسلَْيَمانَ بن ُيوُسَف الَْعِقيِليُّ اَألْصبََهانِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َح - ١٣٨٠
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َيْوَم ُزفََر بن الُْهذَْيلِ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ

، لَْم َيْروِِه َعْن "ُمْجرَِي السََّحابِ، سَرِيَع الِْحسَابِ، َهازَِم اَألْحزَابِ اْهزِمُْهْم َوَزلْزِلُْهْماللَُّهمَّ ُمَنزِّلَ الِْكتَابِ، :"اَألْحزَابِ
  ُزفََر، إِال النُّْعَمانُ بن َعْبِد السَّالمِ

حَْيى اْبُن أَِخي هَنَّاِد بن السَّرِيِّ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن الَْعبَّاسِ الَْورَّاُق الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ بن َي - ١٣٨١
بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَبِيَصةُ بن ُعقَْبةَ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َصاِلحٍ، َعْن أَبِي َيْعفُورٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى، أَنّ النَّ

، لَْم َيْروِِه َعْن أَبِي َيْعفُورٍ، إِال الَْحَسُن بن صَاِلحٍ، َوال َعنِ الَْحَسنِ، إِال "لَْيَها أَْرَبًعاَصلَّى َعلَى جِنَاَزٍة، فَكَبََّر َع"َوَسلََّم
َعْبدُ : ُمُهَوقَْدانُ، َوُهَو اَألكَْبُر، وَأَُبو َيْعفُورٍ اَألْصَغُر اْس: َواِقٌد، َوُيقَالُ: قَبِيَصةُ، َتفَرََّد بِِه السَّرِيُّ، وَأَُبو َيْعفُورٍ اْسُمُه

غَزَْوَنا َمَع َرسُولِ : الَالرَّْحَمنِ بن ُعَبْيِد بن نِسْطَاسٍ، َوالَْحِديثُ الَْمْشُهوُر الَِّذي َروَاُه أَُبو َيْعفُورٍ، َعنِ اْبنِ أَبِي أَوْفَى، قَ
ْم َيْروِ أَُبو َيْعفُورِ بن أَبِي َيْحَيى َعنِ اْبنِ أَبِي أَوْفَى، إِال اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبَع غَزََواٍت، َنأْكُلُ ِفيهِنَّ الَْجرَاَد لَ

  َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ

ن ُسلَْيَمانَ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الرَّبِيعِ بن ثَْعلَبٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماعِيلَ الُْمؤَدُِّب إِْبَراِهيُم ب - ١٣٨٢
َشكَا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف َخاِلدَ بن الَْوِليدِ : اعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى، قَالَإِْسَم

َيا خَاِلُد، ال ُتْؤِذ َرُجال ِمْن أَْهلِ :"آِلِه َوَسلََّمإِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ال ُتْؤذُوا َخاِلدًا، فَإِنَُّه َسْيٌف ِمنْ : َيقَُعونَ ِفيَّ فَأَُردُّ َعلَْيهِْم، فَقَالَ: َبْدرٍ، فَلَْو أَْنفَقَْت ِمثْلَ أُُحٍد ذََهًبا لَْم ُتْدرِْك َعَملَُه، فَقَالَ

  ، لَمْ َيْروِِه َعْن إِْسَماعِيلَ، إِال أَُبو إِْسَماعِيلَ، َتفَرََّد بِِه الرَّبِيُع"اللَُّه َعلَى الْكُفَّارُِسُيوِف اللَِّه َصبَُّه 
: قَاِء، قَالََحدَّثََنا هَاُرونُ بن ُسلَْيَمانَ، َنا ُزَهْيُر بن َعبَّادٍ الرَُّؤاِسيُّ، َنا ِعيَسى بن يُوُنَس، َعْن فَاِئٍد أَبِي الَْوْر - ١٣٨٣

، ال "َتَوضَّأَ ثَالثًا ثَالثًا، َوَمَسَح َرأَْسُه مَرَّةً َواِحَدةً"إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى، َيقُولُ
  ِدُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى إِال بَِهذَا اِإلْسَنا

اسِِطيُّ، َعْن َعطَاِء َحدَّثََنا هَْيثٌَم، َنا َعِليُّ بن َسَيابَةَ، َنا بِْشُر بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن ِعْمَرانَ الَْو - ١٣٨٤
إِنَُّه لََيْبلُغُ ِمْن َعْدلِ اللَِّه َيْومَ :"لَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: بن السَّاِئبِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى، قَالَ
، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ إِال َعْبُد اللَِّه بن ِعْمَرانَ، "الِْقَياَمةِ َحتَّى َيقَْتصَّ ِللَْجمَّاِء ِمْن ذَاِت الْقَْرِن

  بن ُمحَمٍَّد، َتفَرََّد بِِه َعِليُّ بن َسيَابَةَ َوال َعْن َعْبِد اللَِّه إِال بِْشُر
نا َيزِيُد بن َعطَاٍء، َعْن : نا َسِعيدُ بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا َسِعيدُ بن ُمَحمَِّد بن الُْمِغَريِة الِْمْصرِيُّ، قَالَ - ١٣٨٥



إِنََّما َجَمَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الَْحجِّ :"ى، قَالَإِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَ
  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلدٍ إِال َيزِيُد بن َعطَاٍء". َوالُْعْمرَِة، َألنَُّه َعِلَم أَنَُّه لَمْ َيكُْن خَارًِجا َبْعَد ذَِلَك

نا عَْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الُْمغَِريِة، : نا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َنجِيحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ١٣٨٦
ولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَغَارَ َرُس: نا ِمسَْعُر بن ِكَدامٍ، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى، قَالَ: قَالَ

ُمَحمٌَّد َوالَْخِميُس، ُمَحمٌَّد َوالَْخِميُس، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَْهلِ َخْيَبَر، وَُهْم غَاُدونَ، َوكَانُوا َيْنظُُرونَ، قَالُوا
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِمْسَعرٍ إِال َعْبدُ اللَِّه بن ُمحَمَِّد بن ". مٍ فََساَء َصبَاُح الْمُْنذَرِيَنإِنَّا إِذًا َنزَلَْنا بَِساَحِة قَْو:"َوَسلََّم
  الُْمِغريَِة
كُوِفيُّ، َعْن نا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ الْ: نا َعِليُّ بن ُمْسِلمٍ الطُّوِسيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ - ١٣٨٧

َنفَقَةُ الرَُّجلِ َعلَى :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى 
  إِال ُمحَمَُّد بن كَثِريٍ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد". أَْهِلِه َصَدقَةٌ
ْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َمْحَمَوْيِه، َنا َمْعَمُر بن َسْهلٍ، ثََنا سَِعيُد بن َعْنَبسَةَ، َعْن فَاِئٍد أَبِي الَْوْرقَاِء، َع - ١٣٨٨

ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعنِ اْبنِ ". َسَجَد َعلَى كَْورِ الِْعَمامَِة"لََّمرَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: أَبِي أَْوفَى، قَالَ
  َمْعَمُر بن َسْهلٍ: أَبِي أَْوفَى إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه

َنا : َنا َمْخلَُد بن يَزِيَد، قَالَ: قَالَ َنا َمْخلَُد بن َماِلٍك،: َحدَّثََنا َعيَّاُش بن َتمِيمٍ السُّكَّرِيُّ الَْبْغَداِديُّ، قَالَ - ١٣٨٩
َنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َخيَْبرٍ َعْن :"ِمْسَعٌر، َعْن ُسلَْيَمانَ الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى، قَالَ

  َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِمْسَعرٍ إِال َمْخلَدُ بن َيزِيَدلَمْ َيْروِ ". لُُحومِ الْحُُمرِ اَألْهِليَِّة
ثََنا ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ، قَالَ َنا ُحمَْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٣٩٠

أََمرَ :"، َوَسلََمةَ بن كَُهْيلٍ، أهنما سأال عبد اهللا بن أيب أوىف َعنِ التَّيَمُّمِ؟ فَقَالَالرَُّؤاِسيُّ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى، َعنِ الَْحكَمِ
ا لَْم َيْروِ َهذَ". َوضََرَب بَِيَدْيِه اَألْرَض، ثُمَّ نَفََضُهَما، وََمَسَح َوْجَهُه َوَيَدْيِه: النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيفَْعلَ َهكَذَا

: ْبِد الرَّْحَمنِ، َتفَرََّد بِِهالَْحِديثَ َعنِ الَْحكَمِ، َوَسلََمةَ بن كَُهْيلٍ إِال اْبُن أَبِي لَيْلَى، َوال َعنِ اْبُن أَبِي لَيْلَى إِال ُحَمْيُد بن َع
  ُعثَْمانُ بن أَبِي َشْيبَةَ

ثََنا أَبِي، َعْن َعمَّارِ بن َسْيٍف، : نا ُعقَْبةُ بن قَبِيَصةَ بن ُعقَْبةَ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضَرِميُّ، قَالَ - ١٣٩١
َسأَلُْت رَبِّي أَال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى، قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي ". إِلَى أََحٍد، َوال أُزَوُِّج إِلَْيِه إِال كَانَ َمِعَي ِفي الَْجنَِّة، فَأَْعطَانِي ذَِلَكأََتزَوََّج 
  اْبنُُه: َخاِلٍد إِال َعمَّارُ بن َسْيٍف، َوال َعْن َعمَّارٍ إِال قَبِيَصةُ، َتفَرََّد بِِه

ْيِد َنا ُمَحمَُّد بن ُرَزْيقٍ، نا ُمَحمَّدُ بن ِهَشامٍ السَّدُوِسيُّ، نا يُوُسُف بن خَاِلٍد السَّمِْتيُّ، ثََنا الَْحَسُن بن ُعَبَحدَّثَ - ١٣٩٢
ى اللَُّه َعلَْيِه كَانَ ِمْن ُدَعاِء ُدَعاِء َرُسولِ اللَِّه صَلَّ: اللَِّه، َعْن بِْشرِ بن ُعْرَوةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى، قَالَ

لَْم ". َب اَألبَْيَض ِمَن الدََّنسِاللَُّهمَّ َبرِّْد قَلْبِي بِالَْبَرِد وَالثَّلْجِ َوالَْماِء الَْبارِِد، َوَنقِّنِي ِمَن الَْخطَاَيا كََما َنقَّْيَت الثَّْو:"َوَسلََّم
  ُيوُسفُ بن َخاِلٍدَيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الَْحَسنِ بن ُعبَْيِد اللَِّه إِال 

ن َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، نا َحفْصُ بن ِغَياٍث، َعْن َحجَّاجِ بن أَْرطَأَةَ، َعْن إِْبَراهِيَم ب - ١٣٩٣
َيا َرُسولَ اللَِّه، أَْسلَْمَنا َولَمْ : َربِقَالَ أُنَاٌس ِمَن الَْع:"َعْبِد الرَّْحَمنِ السَّكَْسِكيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَوْفَى، قَالَ



، لَْم َيْروِ َهذَا %"َيُمنُّونَ َعلَْيكَ أَنْ أَْسلَُموا قُلْ ال َتَمنُّوا َعلَيَّ إِْسالَمكُمْ : % ُنقَاِتلَْك، َوقَاَتلََك بنو فُالٍن، فَأَنَْزلَ اللَُّه
  سَْهلُ بن ُعثَْمانَ: جَّاٌج، َوال َعْن َحجَّاجٍ، إال َحفٌْص، َتفَرَّدَ بِِهالَْحِديثَ َعْن إِبَْراِهيمَ بن السَّكَْسِكيِّ، إال َح

بن  َحدَّثََنا مُوَسى بن َهاُرونَ، نا إِْسحَاُق بن َراهََوْيِه، أََنا الْفَْضلُ بن ُموَسى، َعْن ُحَسْينِ بن َواِقٍد، َعْن َيْحَيى - ١٣٩٤
كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيكِْثرُ الذِّكَْر، َويُِقلُّ اللَّْغَو، َوُيطِيلُ :"فَى، قَالَُعقَْيلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْو

ا الَْحِديثُ َعنِ ، ال يُْرَوى َهذَ"الصَّالةَ، َويُقِْصُر الُْخطْبَةَ، َوال يَأَْبى أَنْ َيْمِشَي َمَع اَألْرَملَِة، أَوِ الِْمْسِكنيِ فَيَقِْضَي َحاَجتَُه
  الْفَْضلُ بن ُموَسى: اْبنِ أَبِي أَْوفَى، إال بَِهذَا اِإلسَْناِد، تَفَرََّد بِِه

َنا أَحَْمُد بن َسيَّارٍ الَْمْرَوزِيُّ، َنا َعْبُد اللَِّه بن ُعثَْمانَ، َنا أَُبو : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَْحَمَد بن أَبِي َخْيثََمةَ، قَالَ - ١٣٩٥
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َزةَ السُّكَّرِيُّ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى، قَالََحْم

يلَ بن أَبِي َخاِلٍد إِال أَُبو َحْمَزةَ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن إِْسَماِع". لَْوال الْهِْجَرةُ لَكُْنُت امَْرأً ِمَن األَْنصَارِ:"َوَسلََّم
  السُّكَّرِيُّ

 اللَِّه بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الرَّازِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َخاِلِد بن َنجِيحٍ الِْمْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبُد - ١٣٩٦
ُر بن ِكَدامٍ، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى اَألْسلَِميِّ َرِضَي اللَُّه ُمَحمَِّد بن الُْمِغَريِة الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ِمسَْع

، فَقَالَ ُمَحمٌَّد َوالَْخمِيَس: أَغَاَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم َعلَى أَْهلِ َخْيَبَر َوُهْم غَارُّونَ، فَقَالُوا:"َعْنُه، قَالَ
، لَْم َيْروِهِ "اللَُّه أَكْبَُر، خَرَِبْت خَْيَبُر إِنَّا إِذَا نََزلَْنا بِسَاَحِة قَْومٍ فََساَء َصَباُح الُْمْنذَرِيَن: النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم

  َعْن ِمْسَعرٍ، إِال َعْبُد اللَِّه

نا َعْبُد اللَِّه بن َبزِيعٍ، َعْن ُسفَْيانَ بن : نا َيْحَيى بن غَْيالنَ، قَالَ: اُودَ الصَّوَّاُف، قَالََحدَّثََنا إِْسحَاُق بن َد - ١٣٩٧
َصلَّى  َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ: ُعَيْيَنةَ، َعْن َمْنُصورِ بن الُْمْعَتِمرِ، َعْن إِبَْراِهيَم، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي أَْوفَى اَألْسلَِميِّ، قَالَ

لَ، َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي ال أَْسَتِطيعُ أَنْ أََتعَلََّم الْقُْرآنَ، فََعلِّْمنِي َما ُيجْزِئُنِي ِفي الصَّالِة أَنْ أَقُو: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، : ، قَالَ"اللَُّه أَكَْبُر، َوال َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّهسُْبَحانَ اللَِّه، َوالَْحْمدُ ِللَِّه، َوال إِلَهَ إِال اللَُّه، َو: قُلْ:"قَالَ

، فَلَمَّا أَنْ َولَّى الرَُّجلُ "اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلي، َواْرَحْمنِي، َواْهِدنِي، َوَعافِنِي، وَاْرُزقْنِي: قُلْ:"َهذَا ِللَِّه، فََما ِلي أَنْ أَقُولَ؟ قَالَ
، أَوْ َنْحَو َهذَا، لَْم َيرْوِِه َعْن "َعِلَم الَْخْيَر كُلَُّه"أَْو"أََما إِنَّ َهذَا قَْد أَصَاَب الَْخْيَر كُلَُّه:"نَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ ال

ُهَو إِْبَراِهيُم السَّكَْسِكيُّ، َوال ُيرَْوى ِمْن َحدِيِث ُسفَْيانَ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َمْنصُورٍ إِال َعْبدُ اللَِّه بن بَزِيعٍ، َوإِبَْراهِيُم َهذَا 
  َمْنُصورٍ إِال ِمْن َهذَا الَْوجِْه

  مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص

َتَمامٍ، َعْن ُيوُنَس،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمَِّد بن َعْزَرةَ اَألهَْوازِيُّ، َحدَّثََنا َمْعَمُر بن َسْهلٍ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن -١٣٩٩
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعنِ الَْوِليدِ بن بِشْرٍ، َعْن بِْشرِ بن َشَغاٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

  ْروِِه َعْن ُيوُنَس، إِال ُعَبْيُد اللَِّه، َتفَرَّدَ بِِه َمْعَمٌر، لَمْ َي"لَْيَس َشْيٌء أَكَْرَم َعلَى اللَِّه ِمَن الُْمْؤِمنِ:"َوآِلِه َوَسلََّم
ُسفَ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن سَْهلِ بن أَيُّوَب اَألْهوَازِيُّ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َبْحرِ بن َبرِّيٍّ، َحدَّثََنا ِهَشاُم بن ُيو -١٤٠٠

نِ أَبِي ِذئْبٍ، َعنِ الْحَارِثِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ذُبَابٍ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الصَّْنَعانِيُّ، أَْنبَأََنا اْبُن ُجرَْيجٍ، َعنِ اْب
 ، لَْم"الرَّاِشي َوالْمُْرَتِشي ِفي النَّارِ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

  َيْروِِه َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ، إِال ِهَشاُم بن ُيوُسَف، َتفَرََّد بِِه َعِليُّ بن َبْحرٍ َعْمرٍو



ثََنا أَُبو ُزَهْيرٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن ُمقَاِتلٍ الرَّازِيُّ، بِبَْغَداَد، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ِعيَسى بن َمْيَسَرةَ، َحدَّ -١٤٠١
نَُّه َسِمَع َعْبدَ اللَِّه بن الرَّْحَمنِ بن َمْغَراَء، َحدَّثََنا ِعيَسى الُْجهَنِيُّ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن مَْيَسَرةَ الزَّرَّاُد، َعْن ُمَجاِهٍد، أَ َعْبُد

ِه الِْقْبلَِة النَّاَر َمْن ال ُيْحِصي َعَددَُهْم إِال اللَّهُ َيْدُخلُ ِمْن أَْهلِ َهِذ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْمرٍو، َيقُولُ
ْيِه َجلَّ ِذكُْرُه سَاجًِدا كََما بَِما َعُصوا اللََّه، َواْجَتَرأُوا َعلَى َمْعِصَيتِِه، َوَخالَفُوا طَاَعَتُه، فَُيْؤذَنُ ِلي ِفي الشَّفَاَعِة، فَأُثْنِي َعلَ

  ذَكََر الَْحدِيثَ، َو"أُثْنِي َعلَْيِه قَاِئًما
 بن الِْخْمسِ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن شَرِيكٍ اَألَسِديُّ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا ِشهَاُب بن َعبَّاٍد الَْعْنبَرِيُّ، َحدَّثََنا ُسَعْيُر -١٤٠٢

قَْتلُ الَْمْرءِ :"الَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: َعْبِد اللَِّه بن الَْحَسنِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ
  ، لَْم َيْروِِه َعْن ُسَعْيرٍ، إِال ِشهَاٌب َعْمرٍو"ُدونَ َماِلِه َشهَاَدةٌ

ونِيُّ الْحِْمِصيُّ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ بن َحدَّثََنا الَْحَسُن بن أَْحَمدَ بن ِفيلٍ فَْيٍد اَألْنطَاِكيُّ، َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْمرٍو السَّكُ -١٤٠٣
 َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، الَْوِليِد، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعنِ الِْمسَْورِ بن َمْخَرَمةَ، َعْن

، لَْم َيْروِِه َعنِ الزُّهْرِيِّ، إِال اْبنُ "لََّم َعنِ الُْجمَِّة ِللُْحرَِّة َوالَْعقِيَصِة ِلَألَمِةَنَهى َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس:"قَالَ
  تَفَرََّد بِِه ُمْعَتِمٌر، َوال َرَوى َعنِ ُمْعَتِمرٍ، إِال بَِقيَّةُ َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو. ُجرَْيجٍ
اجِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن حَفْصٍ اَألْيِليُّ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ التَّيِْميُّ، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّ -١٤٠٤

الُْمْسِلُم َمْن :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: أَبِيِه، َعْن ُمِغَريةَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ
َتفَرََّد . ، ْم َيْروِِه َعْن ُسلَْيَمانَ التَّيِْميِّ، إِال ُمْعَتِمٌر"َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلَسانِِه وََيِدِه، وَالُْمهَاجُِر َمْن َهَجَر َما َنَهى اللَُّه َعْنُه

  َيى السَّاجِيُّ َعْبدِ اللَِّه بن َعْمرٍوبِِه إِْسَماعِيلُ بن حَفْصٍ، َوال كََتبَْناُه إِال َعْن أَبِي َيْح

َنا أَزَْهُر بن َحدَّثََنا َعِليُّ بن إِْسحَاَق بن رَِداٍء أَُبو الَْحَسنِ الطَّبََرانِيُّ، َحدَّثََنا ُنوُح بن َحبِيبٍ الْقُوَمِسيُّ، َحدَّثَ -١٤٠٥
ْن َعْبِد اللَِّه بن َباَبْيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َعنِ الْقَاِسمِ، َحدَّثََنا الُْمثَنَّى بن َسِعيٍد، َعْن قََتاَدةَ، َع

ا إِلَى انْظُُرو: إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لُِيَباِهَي َمالِئكََتُه َعِشيَّةَ َعَرفَةَ بِأَْهلِ َعَرفَةَ، َيقُولُ:"النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم
  ، لَْم َيْروِِه َعْن قََتاَدةَ، إِال الُْمثَنَّى، َتفَرَّدَ بِِه أَزْهَُر"ِعَباِدي أَتَْونِي ُشْعثًا غُبًْرا

دٍ بن َواِقَحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ بن أَْحَمَد بن أَبِي شَُعْيبٍ الَْحرَّانِيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْمِلِك  -١٤٠٦
يلَ َموْلَى َعْبِد اللَِّه بن الْحَرَّانِيُّ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسَحاَق، َعْن إِْبَراِهيَم بن ُمهَاجِرٍ، َعْن إِْسَماِع

َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ :"اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى: َعْمرٍو، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ
َتفَرََّد بِهِ . ، لَْم َيرْوِِه َعْن إِْبَراِهيَم، إِال ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق"لَقَْتلُ الُْمْؤِمنِ أَْعظَُم ِعْندَ اللَِّه َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن َزوَالِ الدُّنَْيا

  ُمَحمَُّد بن َسلَمَةَ

، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الَْوهَّابِ أَُبو ِقْرَصافَةَ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا بن َناِفعٍ اُألْرُسوِفيُّ -١٤٠٧
َتمِرِ، َعْن ِهاللِ بن َيَساٍف، َعْن أَبِي بن الُْحَصْينِ، َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ، َعْن َمْنصُورِ بن الُْمْع

َصالةُ الْقَاِعِد َعلَى النِّْصِف ِمْن :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: َيحَْيى، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ
ُعبَْيَدةَ، َوال َعْن ُموَسى، إِال عَْبُد الَْعزِيزِ بن الُْحَصْينِ، َوال َعْن َعْبِد  ، لَْم َيرْوِِه َعْن َرْوحٍ، إِال ُموَسى بن"َصالِة الْقَاِئمِ

  الْعَزِيزِ، إِال َزكَرِيَّا بن َناِفعٍ، َتفَرَّدَ بِِه أَُبو قِْرَصافَةَ اللَِّه بن َعْمرٍو
َوِمائََتْينِ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َهاُرونُ بن َملُولٍ الِْمصْرِيُّ، َسَنةَ خَْمسٍ َوثَمَانَِني -١٤٠٨



ِد الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَّهِ َعْبُد اللَِّه بن َعيَّاشِ بن َعبَّاسٍ الِْقتَْبانِيُّ، َحدَّثَنِي أَبِي، َسمِْعُت ِعيَسى بن ِهاللٍ الصََّدِفيَّ، َوأََبا عَْب
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه : َسِمْعَنا َعْبَد اللَِّه بن َعْمرٍو، َيقُولُ: زِيَد الُْحُبِليَّ،، َيقُوالِنالَْخطِْميَّ، اْبَن َي
، "َعُنوُهنَّ فَإِنَُّهنَّ َملُْعونَاٌتَسَيكُونُ آِخُر أُمَِّتي نَِساًء كَاِسيَاٍت َعارَِياٍت َعلَى رُُؤِسهِنَّ كَأَْسنَِمِة الُْبْخِت، الْ:"َوَسلََّم، َيقُولُ

  ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد َعْمرٍو

َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ، : الََحدَّثََنا أَُبو الُْمغَِريِة، قَ: َحدَّثََنا أَُبو زَْيٍد أَحَْمُد بن َعْبِد الرَّحِيمِ بن يَزِيدَ الَْحوِْطيُّ، قَالَ -١٤٠٩
إِنَّ اللََّه :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثَنِي ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ: قَالَ

، َولَِكْن َيقْبُِض الِْعلَْم بِقَْبضِ الُْعلََماِء، َحتَّى إِذَا لَْم َيْبَق َعاِلٌم اتََّخذَ النَّاسُ ال َيقْبِضُ الِْعلْمَ انِْتَزاًعا يَْنَتزُِعُه ِمَن النَّاسِ
ِد، َعْن كَذَا َحدَّثََنا أَُبو َزْيٍد بَِهذَا الَْحِديِث مُتَِّصلَ اِإلْسَنا". ُرُءوًسا جُهَّاال، فَُسِئلُوا، فَأَفَْتْوا بَِغْيرِ ِعلْمٍ، فََضلُّوا وَأََضلُّوا

َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغريَِة، قَالَ: َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبدِ الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، قَالَ
  َعْبَد اللَِّه بن َعْمرٍو: ْم َيذْكُْر ِفي اِإلسَْناِدِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، لَ

نا : نا إِْسحَاُق بن إِْبَراِهيَم بن زِبْرِيقٍ الِْحْمِصيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ -١٤١٠
نا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُحَييِّ بن َعْبدِ اللَِّه الَْمَعاِفرِيِّ، َعْن أَبِي عَْبِد : ، قَالَُعثَْمانُ بن َسِعيِد بن كَِثريِ بن دِيَنارٍ الِْحْمِصيُّ
إِذَا طَلََعِت الشَّْمُس ِمْن َمْغرِبَِها، :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّْحَمنِ الُْحُبِليُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

َيا َسيِّدُُهْم، َما َهذَا : إِلَهِي، ُمرْنِي أَنْ أَْسُجَد ِلَمْن ِشئَْت، فََتْجَتِمعُ إِلَْيهِ َزبَانَِيُتُه، فََيقُولُونَ: َيِخرُّ إِْبلِيُس سَاجًِدا ُينَاِدي
، َوَهذَا الَْوقُْت الَْمْعلُوُم، ثُمَّ َتْخُرُج َدابَّةُ اَألْرضِ ِمْن إِنََّما سَأَلُْت َربِّي أَنْ ُيْنظَِرنِي إِلَى الَْوقِْت الَْمْعلُومِ: التَّضَرَُّع؟ فََيقُولُ

ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ". َصْدعٍ ِفي الصَّفَا، فَأَوَّلُ َخطَْوةٍ َتَضعَُها بِأَنْطَاِكيَّةَ، ثُمَّ تَأِْتي إِْبلِيَس فََتلِْطُمُه
  ُعثَْمانُ بن َسعِيٍد اللَِّه بن َعْمرٍو: َناِد، تَفَرََّد بِِهَعْمرٍو إِال بَِهذَا اِإلْس

َوَجْدُت ِفي كَِتابِ أَبِي َيْحَيى بن خَاِلدِ بن َحيَّانَ، : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ -١٤١١
ُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي قَبِيلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َرُسولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه نا اْب: نا إِبَْراِهيمُ بن أَبِي َحيَّةَ، قَالَ: قَالَ

اِد، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو إِال بَِهذَا اِإلْسَن". إنَّ اللََّه ُيِحبُّ َمْن ُيِحبُّ التَّْمَر:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ اللَِّه بن َعْمرٍو: َتفَرََّد بِِه

نا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي قَبِيلٍ، َعْن َعْبِد : نا َسِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحمَّاِد بن ُزغَْبةَ، قَالَ -١٤١٢
ِمْن َمْوِت الْفَْجأَِة، َوِمْن لَْدغِ الَْحيَِّة، : اْسَتَعاذَ ِمْن َسْبعِ مَْوَتاٍت"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَِّه بن َعْمرٍو، أَنّ َرسُولَ اللَّ

قَْتلِ ِعْنَد ِفرَارِ ِمَن الَْوِمْن أَكَلِ السَّبْعِ، َوِمَن الْغََرقِ، َوِمَن الْحَْرقِ، َوِمْن أَنْ َيِخرَّ َعلَى َشْيٍء أَوْ َيِخرَّ َعلَْيِه َشْيٌء، َو
  الزَّْحِف
نا ُموَسى بن َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن : نا رَْوُح بن َصالحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن، قَالَ -١٤١٣

َرُجلٌ آَتاهُ اللَُّه الْقُْرآنَ فَقَاَم بِِه فَأََحلَّ : ِفي اثْنََتْينِ إِنََّما الَْحَسُد:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْمرٍو، قَالَ
   ِفيِهَحاللَُه َوَحرََّم حََراَمُه، َوَرُجلٌ آَتاُه اللَُّه َماال فََوَصلَ ِمْنُه أَقَارَِبُه َوَرِحَمُه، َوَعِملَ بِطَاَعِة اللَِّه

اللَُّه : قَالُوا"أََتْدُرونَ َمنِ الُْمْسِلُم؟:"الَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَ: َوَعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ -١٤١٤
سِهِمْ َمْن أَِمَنُه النَّاُس َعلَى أَْنفُ:"فََمنِ الُْمْؤِمُن؟ قَالَ: ، قَالُوا"َمْن َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلَسانِِه وََيِدِه:"َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ



لَمْ َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن ُموَسى بن َعِليٍّ، إِال ". َمْن َهَجَر السَّْوَء فَاْجَتَنَبُه:"فََمنِ الُْمَهاجُِر؟ قَالَ: ، قَالُوا"َوأَْموَاِلهِْم
  َرْوُح بن َصالحٍ

نا رِْشِديُن، َعْن ُيوُنَس بن َيزِيَد، : اِتُب الُْعَمرِيِّ، قَالَنا زَكَرِيَّا بن َيْحَيى، كَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن، قَالَ -١٤١٥
، أَنَُّه َسِمَع َعْبدَ َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق بن إِْبَراهِيَم بن الْحَارِِث، َعْن َخاِلدِ بن َمْعَدانَ، َعْن ُجَبْيرِ بن ُنفَْيرٍ الَْحْضرَِميِّ

لَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَيَّ ثَْوٌب ُمَعْصفٌَر، فَكَرَِهُه ِحَني َرآُه َعلَيَّ، َدَخلُْت َع: اللَِّه بن َعْمرٍو، َيقُولُ
  إِنََّما َهِذهِ ِثيَاُب الْكُفَّارِ:"َوقَالَ

نا عِيَسى بن يُوُنَس، َعنِ : لَْحرَّانِيُّ، قَالَنا َعْبدُ الَْغفَّارِ بن َداُودَ أَُبو َصاِلحٍ ا: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن، قَالَ -١٤١٦
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، اَألْعَمشِ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي ثَابٍِت، َعْن َعْبِد اللَِّه بن بَاَباُه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعنِ النَّبِيِّ َص

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْعَمشِ، إِال عِيَسى ". إِنَّ ِللْقَاِعِد نِْصَف َصالةِ الْقَاِئمِ:"الَأَنَُّه َمرَّ بِِه َوُهَو ُيَصلِّي قَاِعدًا، فَقَ
  أَُبو صَاِلحٍ الْحَرَّانِيُّ: بن ُيوُنَس، َتفَرََّد بِِه

َسِمْعُت : نا َعْبُد اللَِّه بن الُْمؤَمَّلِ، قَالَ: الَنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ، قَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ، قَالَ -١٤١٧
َيأِْتي الرُّكُْن َيْوَم :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعطَاَء بن أَبِي َرَباحٍ ُيَحدِّثُ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

لَُه ِلَسانٌ، َوَشفََتاِن، َيْشَهَداِن ِلَمنِ اْسَتلََمُه بِالَْحقِّ، َوُهَو َيِمُني اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ الَِّتي ُيَصاِفحُ  الِْقَياَمةِ أَْعظََم ِمْن أَبِي قَُبْيسٍ،
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعطَاٍء، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، إِال َعْبُد اللَِّه بن الُْمَؤمَّلِ". بَِها َخلْقَُه
نا ُمْسِلُم بن خَاِلٍد الزَّْنجِيُّ، َعْن ِهَشامِ بن : نا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الَْواِهبِ الَْحارِِثيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد، قَالَ -١٤١٨

َمْن أَْحَيا أَْرًضا َميَِّتةً فَهَِي لَُه، :"َمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِهَشامٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، إِال ُمسِْلٌم". َولَْيسَ ِلعِْرقِ ظَاِلمٍ َحقٌّ

نا أَُبو َعْوٍن ثَوَاَبةُ بن َعْوٍن التَّنُوِخيُّ، : بن الَْعالِء الزُّبَْيِديُّ، قَالَ نا إِبَْراهِيُم: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ اَألبَّاُر، قَالَ -١٤١٩
َمْن َرآنِي ِفي :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ السَّكُونِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

ال ُيْعلَُم ُيْرَوى َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، إِال ِمْن َهذَا ". نََّما َزاَرنِي ِفي الَْيقَظَِة، إِنَّ الشَّْيطَانَ ال َيَتَمثَّلُ بِيالَْمَنامِ، فَكَأَ
  الَْوجِْه

نا َعْمُرو بن َهاِشمٍ : ، قَالَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َصاِلحٍ اَألْزِديُّ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ، قَالَ -١٤٢٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : الَْجنْبِيُّ، َعْن َحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

أَُبو َماِلكٍ الَْجنْبِيُّ : ْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ، إِال َحجَّاٌج، َتفَرَّدَ بِِهلَْم َي". َمْن قُِتلَ ُدونَ َماِلِه فَُهَو شَهِيٌد:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  اللَِّه بن َعْمرٍو

ْن َعْبِد نا سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الُْمَؤمَّلِ، َعْن َعطَاٍء، َع: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى الُْحلْوَانِيُّ، قَالَ -١٤٢١
لَْم َيْروِ ". الِْكتَاُب:"َوَما َتقْيِيُدُه؟ قَالَ: قُلُْت"قَيِِّد الْعِلَْم:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

  َعْمرٍو َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعطَاٍء، إِال َعْبُد اللَِّه بن الُْمَؤمَّلِ َعْبدِ اللَِّه بن
نا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َمْنُصورِ بن أَبِي اَألْسَوِد، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد : َحدَّثََنا أَحَْمُد، قَالَ -١٤٢٢

  ى النِّْصِف ِمْن َصالِة الْقَاِئمَِصالةُ الْقَاِعِد َعلَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ



نا َسعِيٌد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْمَُباَرِك، َعْن َسِعيِد بن أَبِي أَيُّوَب، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُجَنادَةَ، : َحدَّثََنا أَحَْمُد، قَالَ -١٤٢٣
َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِرُجلٍ َيْحلُُب َشاةً، : رٍو، قَالََعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْم

ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو إِال ". أَْي فُالنُ، إِذَا َحلَْبَت فَأَْبقِ ِلوَلَِدَها، فَإِنََّها ِمْن أََبرِّ الدََّوابِّ:"فَقَالَ
  َهذَا اِإلْسنَاِدبِ

قَالَ َرسُولُ : َوبِِه، نا ُزهَْيٌر، َوَماِلُك بن أََنسٍ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ -١٤٢٤
تَِزاًعا يَْنَتزُِعُه ِمْنُهْم، َولَِكْن َيقْبُِض الِْعلَْم بِقَْبضِ الُْعلََماِء، إِنَّ اللََّه ال َيْنتَزُِع الِْعلَْم ِمَن النَّاسِ اْن:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  اللَِّه بن َعْمرٍو"َضلُّواَحتَّى إِذَا لَْم ُيْبقِ َعاِلمًا، اتََّخذَ النَّاسُ ُرُءوًسا ُجهَّاال، فَُسِئلُوا فَأَفَْتْوا بَِغْيرِ ِعلْمٍ، فََضلُّوا وَأَ
نا إِسَْراِئيلُ، َعْن : قَالَ، نا إِْسحَاُق بن َمْنصُورٍ : قَالَ، نا أَْحَمدُ بن ُعثَْمانَ بن َحِكيمٍ : قَالَ، حَْمُد َحدَّثََنا أَ -١٤٢٥

َرُجلٌ َعلَْيِه ثَْوَبانِ  َمرَّ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"قَالَ، أَبِي َيْحَيى الْقَتَّاِت، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو 
إِْسَحاُق عَْبِد اللَِّه بن : ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َيْحَيى إِال إِْسرَائِيلُ، َتفَرََّد بِِه"أَْحمََراِن فََسلََّم، فَلَْم َيُردَّ َعلَْيِه

  َعْمرٍو

نا شُْعَبةُ، َعْن : قَالَ، نا َيحَْيى بن كَِثريٍ الَْعْنَبرِيُّ : قَالَ، ن السَّكَنِ نا َيْحَيى بن ُمَحمَِّد ب: قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٤٢٦
لَْو أَنَّ الِْعَبادَ لَمْ :"قَالَ، أَبِي َبلْجٍ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُموٍن، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُشْعَبةَ "ِلَخلََق اللَُّه َخلْقًا ُيذْنُِبونَ، فََيْسَتْغِفُرونَ اللََّه، فََيْغِفُر لَُهْم، َوُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيُمُيذْنُِبوا، 
  إِال َيحَْيى
نا أَُبو : قَالَ، َحمَُّد بن الصَّلِْت اَألَسِديُّ نا ُم: قَالَ، نا أَْحَمدُ بن ُعثَْمانَ بن َحِكيمٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٤٢٧

، للَِّه بن َعْمرٍو كَُدْيَنةَ َيحَْيى بن الُْمَهلَّبِ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َعْبدِ ا
َما َيكُونُ ِفي : ، فَقُلُْت"نََعْم:"أَْشَياَء ُنِحبُّ أَنْ َنْحفَظََها، أََوَنكُْتُبَها؟ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّا لََنْسَمُع ِمْنَك: قُلُْت: قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعطَاٍء إِال أَُبو "َنَعْم، فَإِنِّي ال أَقُولُ ِفي الَْغَضبِ وَالرَِّضا إِال َحقًّا:"الَْغَضبِ وَالرَِّضا؟ فَقَالَ
  أَْحَمُد بن ُعثَْمانَ َعْمرٍو: ، َوال َعْن أَبِي كَُدْيَنةَ، إِال ُمَحمٌَّد، تَفَرََّد بِِهكَُدْيَنةَ
نا َعِفيُف بن َساِلمٍ الَْبجَِليُّ، َعْن : قَالَ، نا غَُزْيلُ بن ِسَناٍن : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحْمُدوٍن الَْمْوصِِليُّ  -١٤٢٨

ائَْتِدمُوا َولَوْ :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، لَْيٍث، َعْن طَاُوسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو  ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعْن
  غُزَْيلٌ َعْمرٍو: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال َعِفيٌف، َتفَرَّدَ بِِه"بِالَْماِء

َنا َسعِيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن : َنا َيحَْيى بن صَاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، قَالَ: أَُبو ُزْرَعةَ، قَالََحدَّثََنا  -١٤٢٩
، َوكَانَ رِْزقُُه كَفَافًا، أَفْلََح َمْن أَسْلََم:"َسلََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  اللَِّه بن َعْمرٍو"َوَصَبَر َعلَى ذَِلَك
 َرسُولَ َوَعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ، َعْن ُحَمْيِد بن َهانٍِئ، َعْن َعبَّاسِ بن ُجلَْيٍد الَْحْجرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، أَنّ -١٤٣٠

  ُيعْفَى َعْنُه كُلَّ َيْومٍ َسْبِعَني َمرَّةً:"لَ َعنِ الَْخاِدمِ ُيذْنُِب؟ فَقَالَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم سُِئ
َعْن َسِعيِد بن أَيُّوَب، َعْن كَْعبِ بن َعلْقََمةَ، َعْن ِعيَسى بن ِهاللٍ الصَّدَِفيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه ، َوَعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ  -١٤٣١

َمْن َحافَظَ َعلَْيهِنَّ كُنَّ لَُه ُنوًرا، :"صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَكََر الصَّلََواِت الَْخْمَس، فَقَالَ بن َعْمرٍو، أَنّ َرسُولَ اللَِّه
  َوُبْرَهاًنا، وََنَجاةً َيْوَم الِْقَيامَِة

نا ُعَمُر بن : قَالَ، نا َداُوُد بن ُرَشْيٍد : قَالَ، رٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليِّ بن إِْسَماعِيلَ الْقَطَّانُ الْبَْغدَاِديُّ أَُبو َجْعفَ -١٤٣٢



نا إِْبَراِهيُم بن َناِفعٍ الَْمكِّيُّ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن أَبِي ُمْسِلمٍ اَألحَْولِ، َعْن طَاُوسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن : قَالَ، أَيُّوَب الْمُوِصِليُّ 
َنَعْم، : قُلُْت"أُمَُّك أَمََرْتكَ بَِهذَا؟:"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَْوَبْينِ ُمَعصْفََرْينِ، فَقَالََرأَى َعلَيَّ َرُسولُ اللَّ: قَالَ، َعْمرٍو 
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِبَْراهِيَم إِال ُعَمُر َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو"فَاغِْسلُْهَما:"قَالَ

نا ُمْعَتِمُر بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، َعنِ الَْحْضَرِميِّ، َعنِ : قَالَ، نا َزكَرِيَّا بن َعِديٍّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٤٣٣
رِطُ كَاَنِت امَْرأَةٌ ِفي جَِياٍد ُتَسمَّى أُمَّ َمْهزُولٍ، َوكَاَنْت ُتَساِفُح، َوكَاَنْت َتْشَت: قَالَ، الْقَاِسمِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو 

فَقََرأَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى "كَاحَِها،ِلَمْن َتَزوََّجَها أَنْ َتكِْفَيُه النَّفَقَةَ، فَاْستَأْذَنَ َرُجلٌ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي نِ
  ا الَْحدِيثَ َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ إِال ُمْعَتِمٌر َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، لَْم َيْروِ َهذَ"الزَّانِي ال َيْنِكُح إِال َزانِيَةً: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

: قَالَ، نا إِْسَماِعيلُ بن أَبِي أُوَْيسٍ : قَالَ، نا أَُبو الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َناِفعٍ  -١٤٣٤
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو نا َماِلُك بن أََنسٍ، َعْن 

اللَُّه، : ؟ فََيقُولَُمْن َخلََق اَألْرَض: اللَُّه، فََيقُولُ: َمْن َخلََق السََّماَء؟ فََيقُولُ: إِنَّ الشَّْيطَانَ َيأِْتي أََحدَكُْم فََيقُولُ:"َوَسلََّم
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ِهَشامِ بن "آمَْنُت بِاللَِّه َوَرُسولِِه: َمْن َخلََق اللََّه؟ فَإِذَا َوَجَد ذَِلَك أََحدُكُْم، فَلَْيقُلْ: فََيقُولُ

أَُبو الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ : َماِلٍك إِال اْبُن أَبِي أَُوْيسٍ، َتفَرََّد بِِهُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو إِال َماِلٌك، َوال َعْن 
  َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهرَْيرَةَ: َوَرَواُه النَّاُس، 

أََنا اْبُن جُرَْيجٍ، : قَالَ، َشاُم بن ُيوُسَف نا ِه: قَالَ، نا َعِليُّ بن َبْحرٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن سَْهلِ بن أَيُّوَب  -١٤٣٥
: قَالَ،  بن َعْمرٍو َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ، َعنِ الْحَارِِث بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه

، لَمْ َيْروِِه ِمْن َحِديِث اْبنِ جَُرْيجٍ إِال َعِليُّ بن َبْحرٍ، َعْن "ي َوالْمُْرَتِشي ِفي النَّارِالرَّاِش:"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ِهَشامٍ

نا كَِثُري بن زَِياٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن : قَالَ، نا نُوُح بن قَْيسٍ : قَالَ، نا َنْصرُ بن َعِليٍّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٤٣٦
َيا َعْبَد اللَِّه بن َعْمرٍو، كَْيَف إِذَا َبِقيَت ِفي حُثَالٍَة ِمَن :"للَِّه بن َعْمرٍو، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَُهَعْبِد ا

َما َتأُْمرُنِي َيا َرُسولَ اللَِّه؟ : أََصابِِعِه؟ قَالَ، َوَشبََّك َبْيَن "النَّاسِ قَْد مََرَجْت ُعُهوُدُهْم َوأََماَناتُُهْم، وَاْخَتلَفُوا فَصَاُروا َهكَذَا
  َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو"َعلَْيَك بَِما َتْعرُِف، َوَتَدُع َما تُْنِكُر، َوَعلَْيَك بِخَاصَِّة نَفِْسَك، َوإِيَّاَك َوَعَوامَُّهْم:"قَالَ

، نا أَْحَمُد بن إِْسحَاَق الَْحْضَرِميُّ : قَالَ، بن َعْبِد اللَِّه الُْخَزاِعيُّ نا أَُبو طَلَْحةَ ُموَسى : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٤٣٧
نا َعطَاُء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، أَنَّ َرُجال لَبَِس ُحلَّةً مِثْلَ ُحلَِّة : قَالَ، نا ُوَهْيبُ بن َخاِلٍد : قَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمََرنِي أَيَّ أَْهلِ َبْيتٍ : فَقَالَ، للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ أََتى أَْهلَ بَْيٍت ِمَن الَْمِديَنِة النَّبِيِّ صَلَّى ا
فَأََعدُّوا لَُه َبْيًتا، : قَالَ، َو ال َيأُْمُر بِالْفََواِحشِ َعْهُدَنا بَِرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُه: ِشئُْت اْسَتطْلَْعُت، فَقَالُوا

اْنطَِلقَا إِلَْيِه، فَإِنْ َوَجْدُتَماُه حَيا فَاقُْتالُه، ثُمَّ َحرِّقَاهُ :"َوأَْرَسلُوا َرُسوال إِلَى َرسُولِ اللَِّه، فَأَْخَبَرُه، فَقَالَ ألَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر
، فَأََتَياُه فََوَجَداُه قَدْ َخَرَج ِمَن اللَّْيلِ َيُبولُ، "ْدُتَماُه قَْد كُِفيُتَماُه فََحرِّقَاُه، َوال أََراكَُما إِال َوقَْد كُِفيُتَماُهبِالنَّارِ، َوإِنْ َوَج

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخبََراُه الَْخَبَر، فَقَالَ النَّبِيُّ فَلََدغَْتُه َحيَّةٌ أَفَْعى، فََماَت، فََحرَّقَاُه بِالنَّارِ، ثُمَّ َرَجَعا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
، لَْم َيْروِِه َعْن َعطَاٍء إِال ُوَهْيٌب، َوال َعْن "َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أَُبو طَلْحَةَ: ن إِْسحَاَق، َتفَرََّد بِِهُوَهْيبٍ إِال أَْحَمُد ب



نا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َخْيثََمةَ، َعْن : نا َعْبُد الَْغفَّارِ بن الَْحَسنِ، قَالَ: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم، قَالَ -١٤٣٨
إِنَّ اللََّه ال َيقْبِضُ الِْعلْمَ انِْتَزاًعا يَْنَتزُِعُه ِمَن النَّاسِ، :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى ال: َعْبِد اللِِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

ِعلْمٍ،  ِئلُوا، فَأَفَْتْوا بَِغْيرَِولَِكْن َيقْبُِض الْعِلَْم بِقَْبضِ الُْعلََماِء، حَتَّى إِذَا لَْم ُيْبقِ َعاِلًما اتََّخذَ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّاال، فَُس
  فََضلُّوا وَأََضلُّوا

قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َوبِِه َعْن َداُوَد بن َشابُوَر، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ -١٤٣٩
  ثُُهَما زَالَ جِبْرِيلُ ُيوِصينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظََنْنتُ أَنَُّه َسُيَورِّ:"َوَسلََّم
َرُجلَْينِ ِمَن الُْمهَاجِرِيَن، َوَرُجلَْينِ ِمَن : ُخذُوا الْقُْرآنَ ِمْن أَْرَبَعٍة:"َوبِِه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ -١٤٤٠
  عَْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو"بن كَْعبٍ، َوُمَعاِذ بن َجَبلٍِمْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد، َوسَاِلمٍ َموْلَى أَبِي ُحذَْيفَةَ، َوأَُبيِّ : اَألْنصَارِ
َمْن أََراَد أَنْ َيقَْرأَ الْقُْرآنَ غَضا كََما أُنْزِلَ فَلَْيقَْرأْ بِقَِراَءِة اْبنِ :"َوَخصَّ َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد بِكَِلَمٍة، قَالَ -١٤٤١
  الرََّماِديُّ َعْمرٍو: َداُودَ بن َشابُوَر إِال ُسفَْيانُ، َتفَرََّد بَِها ، لَْم َيْروِ َهِذِه اَألحَاِديثَ َعْن"َمْسُعوٍد

أََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن : َحدَّثََنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ -١٤٤٢
  عَْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو"قَْتلُ الُْمْؤِمنِ َمظْلُوًما ُدونَ َماِلِه َشهَاَدةٌ:"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْمرٍو، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َص

أَيُّوَب،  نا ُمحَمَُّد بن ثَْورٍ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن: نا ُمؤَمَّلُ بن إِْسَماعِيلَ، قَالَ: نا أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم، قَالَ -١٤٤٣
رَأَْيُت ِفي الَْمَنامِ أَنَُّهْم أََخذُوا َعُموَد :"َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب إِال َمْعَمٌر، َوال َعْن "بِالشَّامِالِْكَتابِ فََعَمدُوا بِِه إِلَى الشَّامِ، فَإِذَا َوقََعِت الِْفْتَنةُ فَاَألْمُن 
  ُمَؤمَّلٌ: َمْعَمرٍ إِال ُمَحمَّدُ بن ثَْورٍ، َتفَرََّد بِِه

َما َهذَا : أَبِي رِغَالٍ، فَقَالُواَوَعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، أَنَُّهْم كَانُوا َمَع َرُسولِ اللَِّه ِفي َسفَرٍ، فََمرُّوا َعلَى قَْبرِ  -١٤٤٤
لََك اللَُّه َهذَا قَْبُر أَبِي رِغَالٍ، َوُهَو أَُبو ثَِقيٍف، َوكَانَ اْمَرأً ِمْن ثَُموَد، َوكَانَ َمنْزِلُُه بِالَْحَرمِ، فَلَمَّا أَْه:"َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ

ِمَن الَْحَرمِ، َوإِنَّهُ َخَرجَ َحتَّى إِذَا َبلَغَ َهاُهَنا َماَت، فَُدِفَن، َوُدِفَن َمَعُه غُْصٌن ِمْن ذََهبٍ، قَْوَمُه بَِما أَْهلَكَُهْم بِِه َمَنَعُه لَِمكَانِِه 
  فَاْبَتَدْرنَاُه، فَاسَْتخَْرْجَناُه

أََنا َشرِيٌك، َعْن : َألْشقَُر، قَالَنا ُحَسْيُن بن الَْحَسنِ ا: َحدَّثََنا أَْحَمُد بن َعْبَدةَ، قَالَ: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم، قَالَ -١٤٤٥
أَيَّاُم التَّشْرِيقِ أَيَّاُم :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَْشَعثَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

ذَا الَْحِديثَ َعْن أَْشَعثَ إِال شَرِيٌك، َوال َعْن َشرِيٍك إِال ُحَسْيُن بن اَألْشقَرِ، ، لَْم َيْروِ َه"أَكْلٍ َوُشْربٍ، فَال َيُصمَْها أََحٌد
  أَْحَمدُ بن َعْبدَةَ: َتفَرََّد بِِه
لِْخْمسِ، َعْن َنا ُسَعْيُر بن ا: َحدَّثََنا ِشَهابُ بن َعبَّاٍد، قَالَ: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن شَرِيكٍ اَألَسِديُّ الْكُوِفيُّ، قَالَ -١٤٤٦

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْبِد اللَِّه بن الَْحَسنِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ
َعْبِد اللَِّه بن الَْحَسنِ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َعنِ َعْبِد ، َهكَذَا رََواُه ُسعَْيُر بن الِْخْمسِ، َعْن "قَْتلُ الَْمْرِء ُدونَ َماِلِه شََهاَدةٌ:"َيقُولُ

  اللَِّه بن َعْمرٍو، َوَرَواهُ ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحَسنِ، فَخَالََف ُسَعيًْرا ِفي رَِواَيتِِه
زَّاقِ، َعنِ الثَّْورِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحَسنٍ، َعْن إِبَْراِهيمَ بن َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ، َعْن َعْبِد الرَّ -١٤٤٧

َمْن :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسِلَم: ُمَحمَِّد بن طَلْحَةَ، َعْن َعمِِّه ِعيَسى بن طَلَْحةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ
  َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو"َحقٍّ، فَقَاَتلَ فَقُِتلَ فَُهَو َشهِيٌد أُرِيَد َمالُهُ بَِغْيرِ



نا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد، َعْن ِعكْرَِمةَ َمْولَى اْبنِ : نا َسعِيُد بن َيحَْيى، قَالَ: َحدَّثََناُه َبكُْر بن سَْهلٍ، قَالَ -١٤٤٨
َمْن قَاَتلَ َعلَى َماِلِه َحتَّى قُِتلَ :"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ، قَالََعبَّاسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو

  اللَِّه بن َعْمرٍو"َمظْلُوًما فَُهَو َشهِيٌد
نا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن : الَْهْمَدانِيُّ، قَالَنا أَْحَمُد بن سَِعيٍد : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن َعْبِد اللَِّه بن َمْعَدانَ، قَالَ -١٤٤٩

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : نا ِمسَْعُر بن ِكَدامٍ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ: الُْمِغَريِة، قَالَ
الصَّلََواُت الَْخْمُس، ُتسَبُِّح ِفي دُُبرِ كُلِّ : وْ ُخلََّتاِن ُهَما َيسٌِري، َوَمْن َيْعَملُ بِهَِما قَِليلٌَخْصلََتاِن، أَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، َوإِذَا ٍة ِفي الْمِيَزاِنَصالٍة َعْشرًا، وََتْحَمُدُه َعشًْرا، وَُتكَبُِّرُه َعْشرًا، فَِتلَْك َخْمُسونَ َوِمائَةٌ بِاللَِّساِن، وَأَلٌْف َوَخْمُسمِائَ
، لَْم َيْروِِه َعْن ِمْسَعرٍ "اِنأََوْيَت إِلَى ِفَراِشَك، سَبَّْحَت َوكَبَّْرَت َوحَمَّْدَت مِائَةَ َمرٍَّة فَلََك ِمائَةٌ بِاللَِّساِن وَأَلٌْف ِفي الِْميَز

  إِال َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّدِ بن الُْمِغَريِة، َوأَُبو أَُساَمةَ َعْمرٍو

نا رِْشِديُن بن سَْعٍد، َعْن ُعَمَر َمْولَى غُفَْرةَ، : نا ُمَحمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعْسقَالنِيُّ، قَالَ: ثََنا َبكٌْر، قَالََحدَّ -١٤٥٠
قُولُوا :"ُمؤَذِّنَِني يَفُْضلُوَنا، قَالََيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّ الْ: قَالُوا: َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَمَر َمْولَى غُفَْرةَ إِال رِْشِديُن َعْبِد اللَِّه بن "كََما َيقُولُ الُْمَؤذِّنُ، فَإِذَا فََرغُْتْم فََسلُوا ُتْعطَوْا
  َعْمرٍو

نا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ، َعْن : َيْحَيى، قَالَنا ُشَعْيبُ بن : َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٤٥١
َمنْ :"أَيُّ الُْمْسِلِمَني َخْيٌر َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، أَنَّ َرُجال َسأَلَ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َم النَّاُس ِمْن ِلَسانِِه َوَيدِِهَسِل
نا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن الُْحَصْينِ، َعْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه : نا َعْمٌرو، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٤٥٢

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ال َيقْبِضُ الِْعلْمَ انِْتَزاًعا يَْنَتزُِعُه ِمَن النَّاسِ، :"َمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: بن ُعَمَرو، قَالَ
وا فَأَفَْتْوا بَِغْيرِ ِعلْمٍ، فََضلَُّولَِكْن َيقْبُِضُه بِقَْبضِ الُْعلََماِء، َحتَّى إِذَا لَْم يََزلْ َعاِلًما اتََّخذَ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّاال فَُسِئلُوا، 

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن الُْحَصْينِ إِال َعْمُرو بن َهاِشمٍ"َوأََضلُّوا

 َنا أَْحَمُد: َنا ُموَسى بن َعْبِد اللَِّه أَُبو طَلَْحةَ الْخَُزاِعيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َجْعفَُر بن أَْحَمَد بن سَِناٍن الَْواسِِطيُّ، قَالَ -١٤٥٣
قَالَ َرسُولُ : َنا ُوَهْيٌب، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ: بن إِْسحَاَق الَْحْضَرِميُّ، قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعطَاٍء إِال "لنَّارَِمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن ا:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  أَُبو طَلْحَةَ: ُوَهْيٌب، َوال َعْن ُوَهْيبٍ إِال أَْحَمُد، َتفَرََّد بِِه
َبانَ، َعْن َعطَاٍء، َعْن نا الَْولِيُد بن الَْولِيِد، َعنِ اْبنِ ثَْو: قَالَ، نا أَيُّوُب بن ُمَحمَّدٍ الَْوزَّانُ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٤٥٤

َما ِمْن َمْولُوٍد يُولَدُ إِال َوُهَو َمكْتُوٌب ِفي َتْشبِيِك :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو 
  رَأِْسِه َخْمُس آيَاٍت ِمْن فَاِتَحةِ الِْكَتابِ

قَاِسمِ، َعْن إِْسَماعِيلَ بن أَُميَّةَ، َعْن ُبَجْيرِ بن أَبِي ُبجَْيرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، أَنّ َرسُولَ َوَعْن َرْوحِ بن الْ -١٤٥٥
ِه كُلَّ َيْومٍ َمنِ اتََّخذَ كَلًْبا لَْيَس بِكَلْبِ قَْنصٍ، َوال كَلْبِ َماِشَيٍة، نَقََص ِمْن أَجْرِ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  َعْبدِ اللَِّه بن َعْمرٍو"ِقَرياطٌ



ا حَفُْص بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْحَسنِ بن قَُتْيَبةَ، ثََنا َعْمُرو بن ُخلَْيٍف أَُبو صَاِلحٍ، ثََنا رَوَّاُد بن الَْجرَّاحِ، ثََن -١٤٥٦
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ َمْيَسَرةَ، َعْن زَْيِد بن أَْسلََم، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ،

فَذَكََر َحِديثَ ". لَى غَارٍإِنَّ ثَالثَةَ نَفَرٍ ِممَّْن كَانَ قَْبلَكُْم َخَرجُوا َيَتمَاُرونَ َألهَاِليهِْم، فَأَصَاَبتُْهُم السََّماُء، فَلََجأُوا إِ:"َوَسلََّم
  ارِالَْغ

َومَا : ، قُلَْنا"طُوَبى ِللُْغَرَباِء:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، َوبِإِْسنَاِدِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو  -١٤٥٧
  ثَُر ِممَّْن ُيِطيُعُهْمقَْوٌم صَاِلُحونَ قَِليلٌ ِفي نَاسِ َسْوٍء كَِثريٍ، َمْن َيْعصِيهِْم أَكْ:"الْغَُرَباُء؟ قَالَ

ثَابٍِت، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الْمِقَْداُم، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن الُْمِغَريِة، ثََنا ِمْسَعُر بن ِكَدامٍ، َعْن َحبِيبِ بن أَبِي  -١٤٥٨
أَلَْم أَُنبَّأْ أَنََّك َتقُوُم اللَّْيلَ وََتُصوُم :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى: الَْعبَّاسِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

، "فَإِنََّك إِذَا فََعلَْت َبَخْصَت الَْعْيَن كُلَّ شَْهرٍ ثَالثَةُ أَيَّامٍ، فَذَاَك َصْوُم الدَّهْرِ:"إِنِّي أَفَْعلُ ذَِلَك، قَالَ: ، قُلُْت"النََّهاَر؟
  ُصمْ َصْوَم َداوَُد، كَانَ َيُصوُم َيْوًما َوُيفِْطُر َيْومًا:"جُِد قُوَّةً، فَقَالَإِنِّي أَ: فَقُلُْت

أََحيٌّ :"َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيسَْتأِْذُنُه ِفي الْجَِهاِد، فَقَالَ: َوَعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ -١٤٥٩
  فَِفيهَِما فََجاِهْد:"نََعْم، قَالَ: قَالَ"َواِلَداَك؟

، َعْن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا الْمِقَْداُم، َنا َخاِلُد بن نَِزارٍ، ثََنا سُفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعْمرِو بن ِديَنارٍ، َعْن أَبِي قَابُوسٍ -١٤٦٠
الرَّاِحُمونَ يَْرَحُمُهمُ اللَُّه، اْرَحْم َمْن ِفي اَألْرضِ َيْرَحْمَك َمنْ :"ْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: بن َعْمرٍو، قَالَ
  ِفي السََّماِء
اللَِّه بن  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم، َنا َخاِلٌد، ثََنا إِْسَحاُق بن َيحَْيى بن طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد -١٤٦١

، لَْم َيْروِِه َعْن "َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ:"رٍو، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْم
  ُمَجاِهدٍ إِال إِْسحَاُق َعْمرٍو

َسِمْعُت ُعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ، : ْنُصورٍ، ثََنا َعْبُد الَْحِميِد بن ُسلَْيَمانَ، قَالََحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد، ثََنا سَِعيُد بن َم -١٤٦٢
َيا َرسُولَ اللَِّه، أَِمَن الِْكْبرِ أَنْ َيكُونَ َألَحِدَنا : ُيَحدِّثُ َعْن فَاِطَمةَ بنِت الُْحَسْينِ، َعْن أَبِيَها، أَنَّ َعْبدَ اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

فَِمَن الِْكْبرِ أَنْ َيكُونَ : ، قَالَ"ال:"فَِمَن الِْكْبرِ أَنْ َيكُونَ َألَحِدَنا الُْحلَّةُ الَْحَسَنةُ؟ قَالَ: ، قَالَ"ال:"يَبةُ الْفَارَِهةُ؟ قَالَالنَّجِ
ْدُعو قَْوِمي فََيْمُشونَ َخلِْفي َوَيأْكُلُونَ فَِمَن الِْكْبرِ أَنْ أَتَِّخذَ طََعاًما فَأَ: ، قَالَ"ال:"َألَحِدَنا النَّْعالِن الَْحَسنََتاِن؟ قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ "أَنْ ُتَسفَِّه الَْحقَّ، َوَتغِْمَص النَّاَس:"، قَالَ"فََما الْكِْبُر َيا َرُسولَ اللَِّه؟:"، قَالَ"ال:"ِعْنِدي؟، قَالَ
  ْيَمانَ، َوال ُيْرَوى َعنِ الُْحَسْينِ بن َعِليٍّ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِدَعْن ُعَماَرةَ بن غَزِيَّةَ إِال َعْبُد الَْحمِيِد بن ُسلَ

ُسِئلَ : أَبِيِه، قَالََحدَّثََنا َمْسَعَدةُ بن َسْعٍد، ثََنا إِبَْراِهيمُ بن الْمُْنِذرِ، َنا ُمَحمَّدُ بن فُلَْيحٍ، َنا ِهَشاُم بن ُعْرَوةَ، َعْن  -١٤٦٣
أََشدُّ َما رَأَْيتُُهمْ : َما أََشدُّ َما رَأَْيَت ِمَن الُْمْشرِِكَني نَالُوا ِمْن َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ :َعْبُد اللَِّه بن َعْمرٍو

أَْنَت الَِّذي َتُسبُّ آلَِهَتَنا، : ائِِه، فَقَالُواَنالُوا ِمْنُه أَنِّي َرأَيُْتُهْم تََواَعدُوا لَُه َيْوًما، فَأََخذُوا، َوُهَو َيطُوُف، فَأََخذُوا بَِجاِمعِ رَِد
وَأَُبو َبكْرٍ َيحَْتِضُنُه، َيقُولُ بِأَْعلَى : ، قَالَ"َنَعْم، أََنا ذَاَك:"َوَتْنهَاَنا َعمَّا َيْعُبُد آَباُؤَنا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

دِيثَ َعْن نْ َيقُولَ رَبَِّي اللَُّه، َوقَْد َجاَءكُْم بِالَْبيِّنَاِت ِمْن َربِّكُْم؟ َوَعْيَناُه تَْنَضَحاِن، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحأََتقُْتلُونَ َرُجال أَ: َصْوتِِه
  ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ إِال ُمَحمَُّد بن فُلَْيحٍ، تَفَرََّد بِِه إِبَْراِهيمُ بن الْمُْنِذرِ



َسِمْعُت أَبِي َعيَّاَش بن : َملُّولٍ، َنا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعيَّاشٍ، قَالََحدَّثََنا َهاُرونُ بن  -١٤٦٤
: ْمرٍو، َيقُولَُسِمْعَنا عَْبَد اللَِّه بن َع: َسِمْعُت عِيَسى بن ِهاللٍ الصََّدِفيَّ، َوأََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليَّ، قَاال: َعبَّاسٍ، َيقُولُ

سََيكُونُ ِفي آِخرِ أُمَِّتي نَِساٌء كَاسَِياٌت، َعارِيَاٌت، َعلَى ُرُءوِسهِنَّ :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
ةٌ ِمَن اُألَممِ َخَدْمَنُهنَّ كََما َتْخدُُمكُْم نَِساُء األَُممِ كَأَْسنَِمِة الُْبْخِت، الَْعُنوُهنَّ، فَإِنَُّهنَّ َملُْعونَاٌت، لَْو كَانَ َوَراَءكُْم أُمَّ

  اشٍ اللَِّه بن َعْمرٍو، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه َعْبدُ اللَِّه بن َعيَّ"قََبلَكُْم
َملُّولٍ، َنا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ، ثََنا َحْيَوةُ بن ُشرَْيحٍ، َعْن كَْعبِ بن َعلْقََمةَ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا َهاُرونُ بن -١٤٦٥

الْمَُؤذِّنَ، فَقُولُوا  إِذَا َسِمعُْتُم:"الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
َوِسيلَةَ، فَإِنََّها َمنْزِلَةٌ ِفي كََما َيقُولُ، ثُمَّ َصلُّْوا َعلَيَّ، فََمْن َصلَّى َعلَيَّ َصالةً َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْشًرا، َوَسلُوا اللََّه ِلَي الْ

ِه، َوأَْرُجو أَنْ أَكُونَ أََنا ُهَو، فََمْن َسأَلَ ِلَي الَْوِسيلَةَ َحلَّْت َعلَْيِه الَْجنَِّة ال َيْنَبِغي أَنْ َتكُونَ إِال لَِعْبٍد ِمْن ِعَباِد اللَّ
  اللَِّه بن َعْمرٍو، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرٍ إِال كَْعُب بن َعلْقََمةَ، َتفَرََّد بِِه َحْيَوةُ عَْبِد "الشَّفَاَعةُ

ْحَمنِ ثََنا َهاُرونُ بن َملُّولٍ، ثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثََنا َسعِيٌد، َعْن َعيَّاشِ بن َعبَّاسٍ، َعْن أَبِي َعْبدِ الرََّحدَّ -١٤٦٦
ِه ُيكَفُِّر كُلَّ َشْيٍء، إِال الْقَْتلُ ِفي َسبِيلِ اللَّ:"الُْحُبِليِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، عن النىب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعيَّاشِ بن َعبَّاسِ إِال سَِعيُد بن أَبِي أَيُّوَب"الدَّْيَن
ِه، َعْن َعْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا َهاُرونُ بن كَاِملٍ، َنا َعْمُرو بن خَاِلٍد الَْحرَّانِيُّ، ثََنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َواِهبِ بن َعْبِد اللَّ -١٤٦٧

، "ال يُقْبِلُ أََحُدكُْم َوثَْوُبُه َعلَى أَْنِفِه، فَإِنَّ ذَِلَك خَطُْم الشَّْيطَاِن:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َعْمرٍو، قَالَ
  ذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِهِ اْبُن لَهِيعَةَال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو إِال بَِه

نا ُمْعَتِمرُ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِيِه، : نا إِْسَماِعيلُ بن حَفْصٍ اُألُبلِّيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى السَّاجِيُّ، قَالَ -١٤٦٨
الُْمْسِلُم ِمْن َسِلمَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْمرٍو، قَالَ َعْن ُمِغَريةَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن

ْيِميِّ لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسلَْيَمانَ التَّ". الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلسَانِِه َوَيِدِه، وَالُْمَهاجُِر َمْن َهَجَر َما نََهى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْنُه
  إِْسَماعِيلُ بن َحفْصٍ عَْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو: إِال ُمْعَتِمٌر، تَفَرََّد بِِه

نا َحجَّاُج بن ُمحَمٍَّد، َعْن : نا الُْمَسيِّبُ بن َواِضحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الَْحَسنِ الُْحَنيْنِيُّ الْقَاِضي، قَالَ -١٤٦٩
نََهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن قَْتلِ : َعْن ُزرَاَرةَ بن أَوَِفي، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَُشْعَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، 
  الُْمَسيُِّب بن وَاِضحٍ: لَْم َيْرفَْع َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُشْعَبةَ إِال َحجَّاٌج، َتفَرََّد بِِه". إِنَّ نَِقيقََها َتْسبِيٌح:"الضِّفَْدعِ، َوقَالَ

نا فُلَْيُح بن ُسلَْيَمانَ، َعْن َساِلمٍ أَبِي : نا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ الْوَاِسِطيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ -١٤٧٠
َج َعلَْيَنا َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَر: النَّْضرِ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َيسَارٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ
، آَيةٌ ِمَن الْقُْرآِن َتمَاَرْيَنا ِفيَها : ، قُلَْنا"َما َهذَا الَِّذي كُْنُتْم ِفيِه:"ُمْحَمرا َوْجُهُه، وََنْحُن َنَتمَاَرى ِفي آَيٍة ِمَن الْقُْرآِن، فَقَالَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي النَّْضرِ إِال فُلَْيُح بن ُسلَْيَمانَ". ا ِفي الْقُْرآِن فَإِنَّ الِْمَراَء ِفي الْقُْرآِن كُفٌْرال َتَمارَْو:"قَالَ

يَد، َعْن َعاِصمِ اْبنِ نا أََبانُ بن يَزِ: نا ُموَسى بن إِْسَماعِيلَ، قَالَ: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ، قَالَ -١٤٧١
الُْمْسِلُم َمْن :"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: َبْهَدلَةَ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعاِصمِ اْبنِ "ا َنَهى اللَُّه َعزَّ َوَجلََّسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلَسانِِه وََيِدِه، وَالُْمهَاجُِر َمْن َهَجَر َم
  ُموَسى بن إِْسَماِعيلَ َعْبدِ اللَِّه بن َعْمرٍو: َبْهَدلَةَ إِال أََبانُ بن َيزِيَد، تَفَرََّد بِِه



نا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، : ِعيَسى بن سَاِلمٍ الشَّاِشيُّ، قَالَ َحدَّثَنِي: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، قَالَ -١٤٧٢
قَالَ ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى : قَالَ، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن أَيُّوَب، َعنِ اْبنِ سِريِيَن، َعْن ُعقَْبةَ بن أَْوسٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو 

ْنتَ إِذَا بَِقيَت ِفي حُثَالٍَة ِمَن النَّاسِ، قَْد َمَرَجْت ِفيَها ُعُهوُدُهْم َوأَمَانَاُتُهْم، َواْخَتلَفُوا فَصَاُروا كَْيفَ أَ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َوَعلَْيَك ، ْرَت ُخذْ َما َعَرفَْت، وََدْع َما أَْنكَ:"كَْيَف الَْمخَْرُج َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: َوخَالََف َبْيَن أُْصُبَعيِْه، قَالُوا"َهكَذَا؟

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَيُّوَب إِال َمْعَمٌر، َوال َعْن َمْعَمرٍ إِال ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، ". بِخَاصَِّة نَفِْسَك، َوإِيَّاَك َوَعَوامَُّهْم
  عِيَسى بن َساِلمٍ: َتفَرََّد بِِه

نا ُمَحمَُّد بن : قَالَ، نا أَْحَمُد بن َعْبِد الَْمِلِك بن َواِقٍد الَْحرَّانِيُّ : قَالَ، الَْحرَّانِيُّ  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ -١٤٧٣
 َحدَّثَنِي إِْبَراِهيُم بن ُمهَاجِرٍ، َعْن إِْسَماعِيلَ َموْلَى َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد: قَالَ، َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن إِْسحَاَق 

وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، لَقَْتلُ الُْمْؤِمنِ أَْعظَُم ِعْنَد اللَِّه َيْوَم :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ، اللَِّه بن َعْمرٍو 
ُمحَمَُّد بن : ُمَهاجِرٍ إِال ُمَحمَُّد بن إِْسحَاَق، َتفَرََّد بِِهلَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْبَراهِيَم بن ". الِْقَياَمِة ِمْن زََوالِ الدُّْنيَا
  َسلََمةَ اللَِّه بن َعْمرٍو

نا ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن : نا َعْبدُ اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْحَسنِ الَْحرَّانِيُّ، قَالَ -١٤٧٤
َسمِْعُت َرسُولَ اللَّهِ : َسِمْعُت عَْبَد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ: قَالَ، بن أَبِي أَُنْيَسةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن َوْهبِ بن جَابِرٍ  زَْيِد

  بن َعْمرٍو َعْبَد اللَِّه"َما يَْنَبِغي لُِمْسِلمٍ أَنْ ُيَضيَِّع َمْن َيقُوُت:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

نا رِْشِديُن بن سَْعٍد، َعْن ُزْهَرةَ بن : نا ُمَحمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُوَهْيبٍ الْغَزِّيُّ، قَالَ -١٤٧٥
كَْيفَ :"النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَِرُجلٍ قَالَ: َمْعَبٍد، َعْن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ الُْحبُِليُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

َهذَا الَِّذي أََرْدتُ :"أَْحَمُد اللََّه إِلَْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ"أَْصَبْحَت َيا فُالنُ؟
  ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ: ثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِهال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِي". ِمْنَك

نا الْجَرَّاحُ : قَالَ، نا أَبِي : قَالَ، نا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمَِّد بن ُعبَْيَدةَ : قَالَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمٍَّد اَألْشَعثُ  -١٤٧٦
بِي َحدَّثَنِي إِْبَراِهيُم بن َعْبدِ الَْحِميدِ بن ِذي ِحَماَيةَ، َعْن ُشْعَبةَ اَألْزِديِّ، َعْن قََتاَدةَ بن ِدَعاَمةَ، َعْن أَ: قَالَ،  بن َمِليحٍ

َصلُّوا َصالةَ اَألوَّلِ قَْبلَ أَنْ :"قَالَ، أَيُّوَب اَألْزِديِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َشاِء اآلِخَرِة ِفي نِْصِف َيْدُخلَ َوقُْت الَْعصْرِ، َوالَْعْصرِ قَْبلَ أَنْ َتصْفَرَّ الشَّْمُس، َوالَْمغْرِبِ قَْبلَ أَنْ َيْسقُطُ الشَّفَُق، وَالِْع

  َعْمرٍو"اللَّْيلِ، وَالصُّْبحِ قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ

َنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َعْن : ثََنا الُْحَسْيُن بن َعْبِد اَألوَّلِ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَالَ -١٤٧٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ  :إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن إِْسَماِعيلَ بن أَبِي َخاِلٍد إِال أَُبو َخاِلٍد ". الَْخْيُر كَِثٌري، َوَمْن َيْعَملُ بِِه قَِليلٌ:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  ْبِد األَوَّلِ وَأََسُد بن ُموَسىاَألْحَمُر، َوال رََواُه َعْن أَبِي َخاِلٍد إِال الُْحَسْيُن بن َع

ثََنا طَلَْحةُ بن : ثََنا أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحنِيفَةَ الْوَاِسِطيُّ، قَالَ نا أَْحَمُد بن ُمَحمَِّد بن َماَهانَ، قَالَ -١٤٧٨
إِنَّ الَْمالِئكَةَ :"ِه بن َعْمرٍو، َعنِالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمزَْيٍد، َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن َعْبِد اللَّ

َك، َوال َنأْكُلُ َوال َيا َربََّنا، أَْعطَْيَت بين آَدَم فَُهمْ َيأْكُلُونَ، َوَيْشَرُبونَ وََيْركَُبونَ َوُيلْبُِسونَ، وََنْحُن ُنَسبُِّح بِحَْمِد: قَالَْت
ال أَجَْعلُ ذُرِّيَّةَ َمْن َخلَقُْتُه بَِيِدي كََمْن قُلُْت لَُه : َنلُْهو، فَكََما َجَعلَْت لَُهُم الدُّنَْيا فَاْجَعلْ لََنا اآلِخَرةَ، فَقَالَ َنشَْرُب َوال



: انَ ُمَحمَُّد بن ُمطَرٍِّف، َتفَرَّدَ بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َصفَْوانَ بن ُسلَْيمٍ إِال طَلَْحةُ بن َزْيٍد، َوأَُبو غَسَّ". كُْن فَكَانَ
  َعْن أَبِي غََسانَ، َحجَّاٌج اَألْعَوُر: ُمَحمَُّد بن َماَهانَ، َوَتفَرََّد بِِه: َعْن طَلَْحةَ بن َزْيٍد

ْيعٍ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َسلََمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُزْرَعةَ، ثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثََنا ُمحَمَُّد بن ِعيَسى بن ُسَم -١٤٧٩
ِثريٍ الزُّبَْيِديِّ، َعْن َعْبدِ النَّْصرِيُّ الْكُوِفيُّ، َعنِ الُْمِغَريِة بن َعْبِد اللَِّه الَْيْشكُرِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث، َعْن أَبِي كَ

إِيَّاكُْم وَالظُّلَْم فَإِنَّ الظُّلَْم ظُلَُماٌت َيْوَم الِْقَياَمِة، :"لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََخطََبَنا َرسُولُ اللَِّه َص: اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ
قَْبلَكُْم، أََمرَُهْم لََك َمْن كَانَ َوإِيَّاكُْم َوالْفُْحَش فَإِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الْفُْحَش َوال التَّفَحَُّش، وَإِيَّاكُْم َوالشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَْه

أَنْ يَُهرَاَق َدُمَك، وُيْعقَرَ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َوأَيُّ الْجِهَاِد أَفَْضلُ؟، فَقَالَ: ، فَقَالَ َرُجلٌ"أَنْ َيقْطَُعوا أَْرَحاَمُهْم فَقَطَُعوا
ِهْجَرةٌ لِلْحَاِضرِ، وَِهْجَرةٌ ِللَْباِدي، : َربَُّك، َوُهَما ِهجَْرَتاِنأَنْ تَْهُجَر َما كَرَِه :"فَأَيُّ الْهِجَْرِة أَفَْضلُ؟ قَالَ: ، قَالَ"َجَواُدَك

لَْم َيْروِ ". ةً، َوأَْعظَُمُهَما أَجًْرافَأَمَّا ِهْجَرةُ الْبَاِدي فَإِذَا ُدِعيَ أَجَاَب، وَإِذَا أُِمَر أَطَاَع، َوأَمَّا ِهجَْرةُ الْحَاِضرِ فَأََشدُُّهَما َبِليَّ
  ِهَشاٌم َعْمرٍو: يثَ َعْن ُمَعاوَِيةَ بن َسلََمةَ النَّْصرِيِّ إِال ُمحَمَُّد بن ِعيَسى بن ُسمَْيعٍ، َتفَرََّد بِِهَهذَا الَْحِد
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ْيمٍ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َهاُرونَ، ثََنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، ثََنا ُمحَمَُّد بن ُشَعْيبٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُرَو -١٤٨٠
إِنَّ ُسلَْيَمانَ بن :"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ: ِه بن َعْمرٍو، قَالَاللَِّه بن الدَّْيلَِميِّ، َعْن َعْبِد اللَّ

ئُ ُحكَْمُه، فَأُْعِطي،  بُِحكْمٍ ُيَواِطَداُوَد سَأَلَ اللََّه ثَالثًا، فَأَْعطَاُه اثْنََتْينِ، َوأَْرُجو أَنْ َيكُونَ أَْعطَاُه الثَّاِلثَةَ، َسأَلَُه أَنْ َيْحكَُم
يُد إِال الصَّالةَ ِفيِه أَنْ َيكُونَ ِمْن َوَسأَلَُه ُملْكًا ال َيْنبَِغي َألَحٍد ِمْن َبْعدِِه، فَأُْعِطي، َوسَأَلَُه أَيَُّما عَْبٍد أََتى بَْيَت الْمَقِْدسِ ال يُرِ

  دِيثَ َعْن ُعْرَوةَ بن ُرَوْيمٍ إِال ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبٍ َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍولَْم َيْروِ َهذَا الَْح". َخِطيئَِتِه كََيْومِ وَلََدْتُه أُمُُّه
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : َعْن َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ، َعْن أَبِيِه َوَسِعيِد بن الُْمسَيِّبِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ: َوبِِه -١٤٨١

َوكَْيَف َيكُونُ ذَِلَك؟ : قُلُْت". ال ُتْعمُِروا، َوال ُتْرِقُبوا، فَإِنْ فََعلُْتْم فَُهَو للُمْعَمرِ وِللُْمْرقَبِ:"َمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َحدِيثَ َعْن َسِعيِد لَْم َيْروِ َهذَا الْ". ُهَو ِلآلِخرِ مِنِّي َوِمْنَك: ِهَي لَكَ َحيَاَتَك، َوالرُّقَْبى أَنْ َتقُولَ: الُْعْمَرى أَنْ َتقُولَ:"قَالَ

  الُْمثَنَّى بن الصَّبَّاحِ: بن الُْمسَيِّبِ إِال َعْمُرو بن ُشعَْيبٍ، َتفَرََّد بِِه
َرأَْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ: َوبِِه -١٤٨٢
  َعْبدِ اللَِّه بن َعْمرٍو"عِْقُد التَّْسبِيَحَي"َوَسلََّم

َس بن ُعبَْيٍد، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َمْحَمَوْيِه اَألْهوَازِيُّ، ثََنا َمْعَمُر بن سَْهلٍ، ثََنا ُعَبْيُد اللَِّه بن َتمَّامٍ، َعْن ُيوُن -١٤٨٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَالَْوِليِد أَبِي بِشْرٍ، َعنِ اْبنِ َشَغاٍف، َعْن أَبِيِه

: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُيوُنَس إِال ُعبَْيُد اللَِّه بن َتمَّامٍ، َتفَرََّد بِِه". لَْيَس َشْيٌء أَكَْرَم َعلَى اللَِّه ِمَن الُْمْؤِمنِ:"َوَسلََّم
  بن َسْهلٍ َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍوَمْعَمُر 
انَ، َنا مِْنَدلُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ، ثََنا ُمَحمَُّد بن اللَّْيِث أَُبو الصَّبَّاحِ الَْهَداِديُّ، ثََنا َبكُْر بن َيحَْيى بن زَبَّ -١٤٨٤

َتَوضَّأَ "رَأَْيُت َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِه بن َعْمرٍو قَالََعِليٍّ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد اللَّ
  َبكْرُ بن َيحَْيى: لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ إِال ِمْنَدلٌ، تَفَرََّد بِِه". َمرَّةً َمرَّةً، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى

 مَّدُ بن أََبانَ، ثََنا أَْحَمُد بن َعِليِّ بن َشوْذَبٍ الْوَاِسِطيُّ، ثََنا أَُبو الُْمَسيِّبِ سَلُْم بن َسالمٍ، ثََنا لَْيثَُحدَّثََنا ُمَح -١٤٨٥
ِد اللَِّه بن َعْببن َسْعٍد، َعْن َيزِيَد بن َعْبِد اللَِّه بن أَُساَمةَ بن الَْهاِد، َعْن َيْعقُوَب بن خَاِلٍد، َعْن َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن 

فَْضلُ َما َبْيَن لَذَِّة الْمَْرأَِة وَلَذَِّة الرَُّجلِ كَأَثَرِ الَْمِخيِط ِفي الطِّنيِ، :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْمرٍو، قَالَ
  َعْن لَْيِث بن َسْعٍد إِال أَُبو الُْمَسيِّبِ اللَِّه بن َعْمرٍولَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ ". إِال أَنَّ اللََّه َيْسُتُرُهنَّ بِالْحََياِء

ُسلَْيمٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ، ثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ، َنا أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ، َنا الَْحرِيُش بن  -١٤٨٦
اقَْرِأ الْقُْرآنَ :"قَالَ ِلي َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَطَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف، َعْن َخْيثََمةَ، َعْن 

بن  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرِّفٍ إِال الَْحرِيُش". فَاقَْرأَُه ِفي ثَالٍث:"قَالَ. إِنَّ ِلي قُوَّةً: قُلُْت". ِفي َشْهرٍ
  أَُبو حَفْصٍ: ُسلَْيمٍ، َوال َعنِ الْحَرِيشِ إِال أَُبو َداُوَد، َتفَرََّد بِِه

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه : َعنِ النَّضْرِ، َعْن َبِشريٍ أَبِي إِْسَماِعيلَ، ثََنا ُمَجاِهٌد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ: َوبِِه -١٤٨٧
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َبِشريٍ إِال النَّْضُر، َتفَرَّدَ ". ال َتْدُخلِ الَْمالِئكَةُ َداًرا ِفيَها كَلٌْب:"لََّم، َيقُولَُصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  َعاِمُر بن إِْبَراهِيَم َعْمرٍو: بِِه



َماعِيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن زَِياِد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َداُوَد، ثََنا َمْنصُوُر بن أَبِي مَُزاِحمٍ، ثََنا إِْس -١٤٨٨
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : و، قَالَأَنُْعمٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َراِفعٍ َوحِبَّانَ بن أَبِي َجَبلَةَ وََبكْرِ بن سََواَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍ

ال ُيْرَوى َهذَا ". شِّْعرُ بَِمْنزِلَةِ الْكَالمِ، فََحَسُنُه كََحَسنِ الْكَالمِ، وقَبِيُحُه كَقَبيحِ الْكَالمِال:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  بن َعْمرٍو عَْبُد الرَّْحَمنِ بن زِيَاٍد اللَِّه: الَْحِديثُ َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، تَفَرََّد بِِه

ُعَمُر بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْعقُوَب الَْخِطيُب، َنا ِعيَسى بن أَبِي حَْربٍ، َنا َيحَْيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ الِْكْرمَانِيُّ، َنا  -١٤٨٩
للَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَبِي زَاِئدَةَ، َنا زَكَرِيَّا، َوَعْبُد اللَِّه بن أَبِي السَّفَرِ، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعْبِد ا

لَْم َيْروِ َهذَا ". الُْمْسِلُم َمْن َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلَسانِِه َوَيدِِه، َوالُْمهَاجُِر َمْن َهَجَر َما َنَهى اللَُّه َعْنُه:"َوَسلََّم، قَالَ
  ةَ إِال َيْحَيى بن أَبِي ُبكَيْرٍالَْحِديثَ َعْن ُعَمَر بن أَبِي َزاِئَد

: َنا َسِعيدُ بن ُعفَْيرٍ، وََيْحَيى بن ُبكَْيرٍ، قَاال: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن حَاِتمٍ أَُبو َزْيٍد الُْمرَاِديُّ الِْمْصرِيُّ، قَالَ -١٤٩٠
َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن  َنا َعاِمُر بن َيحَْيى الَْمَعاِفرِيُّ،: َنا اللَّْيثُ بن َسْعٍد، قَالَ

إِنَّ اللََّه سَُيَخلُِّص َرُجال ِمْن أُمَِّتي لَُه ِتْسٌع وَِتْسُعونَ ِسجِّال كُلُّ ِسجِلٍّ َمدُّ الَْبَصرِ، :"َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َبلَى، إِنَّ لََك ِعْنِدي َحَسَنةً، : ال َيا َربِّ، فََيقُولُ: أَُتْنِكُر ِمْن َهذَا شَْيئًا؟ أَظَلََمَك كََتبَِتي الَْحاِفظُونَ؟ فََيقُولُ: فََيقُولُ لَُه

اْحُضرْ : أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه وَرُسولُُه فََيقُولَُوإِنَُّه ال ظُلَْم َعلَْيكَ الَْيْوَم، فَُيْخرِجُ لَُه بِطَاقَةً، ِفيَها أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َو
ال ُيْرَوى َهذَا ". َما َهِذِه الْبِطَاقَةُ َمَع َهِذِه السِّجِالِت؟ فََتثْقُلُ الْبِطَاقَةُ، َوال َيثْقُلُ َمَع اْسمِ اللَِّه َشْيئًا: َوزَْنَك، فََيقُولُ

  َعاِمرُ بن َيحَْيى: َعلَْيِه َوَسلََّم إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، تَفَرََّد بِِه الَْحِديثُ َعْن َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه
َنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َحبِيبٍ، َعْن : َحدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك بن َيْحَيى بن ُبكَيْرٍ، قَالَ -١٤٩١

رَِباطُ َيْومٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َخْيٌر ِمْن :"ْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَُسوَْيِد بن قَْيسٍ، َعْن َع
  لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ إِال اْبُن لَهِيعَةَ". ِصَيامِ َيْومٍ َوِقَياِمِه

َنا َناِفُع بن ُعَمَر : َنا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، قَالَ: َعْمُرو بن أَبِي الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ، قَالََحدَّثََنا  -١٤٩٢
لَْيِه قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: قَالَ َعْبدُ اللَِّه بن َعْمرٍو: َحدَّثَنِي اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ، قَالَ: الُْجَمِحيُّ، قَالَ

يزَاُنُه كَُنُجومِ حَْوِضي َمسَِريةُ َشهْرٍ، َوَزوَاَياُه سََواٌء، َوِميَزاُبُه أَبَْيُض ِمَن الَْورِقِ، َورُِحيُه أَطَْيُب ِمَن الِْمْسِك، َوِك:"َوَسلََّم
  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ إِال َناِفُع بن ُعَمَر". السََّماِء
أَْعطَانِي َعْبُد الرَِّحيمِ بن ُمحَمٍَّد السُّكَّرِيُّ، ِكتَاًبا فَكَتَْبُت ِمْنُه َحدَّثََنا َعبَّادُ بن : َحدَّثََنا الْقَاِسُم بن َزكَرِيَّا، قَالَ -١٤٩٣

اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َنا أََبانُ بن َتْغِلَب، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن َخْيثََمةَ، َعْن َعْبِد : الْعَوَّامِ، قَالَ
  َمْن َسمََّع النَّاَس بَِعَمِلِه َسمََّع اللَُّه بِِه َساِمَع َخلِْقِه َيْوَم الِْقَياَمِة، َوَحقََّرُه َوَصغَّرَُه:"َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

َحدَّثَنِي زَِياُد بن : ثََنا أَبِي، قَالَ: ثََنا الَْولِيُد بن ُشجَاعِ بن الَْولِيِد، قَالَ: لََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيزَْداَد التَّْوزِيُّ، قَا -١٤٩٤
َنَهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه :"َخْيثََمةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِعيَسى، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

لَْم َيْروِ ". َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ، َوثََمنِ الِْخْنزِيرِ، َوثََمنِ الَْخْمرِ، َوَعْن َمْهرِ الَْبِغيِّ، َوَعْن َعْسبِ الْفَْحلِ: َم َعْن َخْمسٍَوَسلَّ
  ِدُشجَاُع بن الَْولِي: َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِعيَسى إِال زَِياُد بن َخْيثََمةَ، َتفَرََّد بِِه

عَْبُد  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُمَحمَِّد بن مَْنُصورٍ، قَالَ نا َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق أَُبو يُوُسَف، قَالَ نا -١٤٩٥
ٍد، َعنِ الَْولِيِد بن أَبِي بِْشرِ بن َشغَاٍف، ثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َتمَّامٍ، قَالَ نا ُيوُنُس بن ُعَبْي: الَْغفَّارِ بن َعْبِد اللَِّه الْكَرِيزِيُّ، قَالَ



لَْيسَ َشْيٌء أَكَْرُم َعلَى اللَِّه ِمَن :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ
  ُعبَْيٍد إِال ُعبَْيُد اللَِّه بن َتمَّامٍ، َتفَرََّد بِِه عَْبُد الَْغفَّارِ بن َعْبِد اللَِّه الْكُرَْيزِيُّ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُيوُنَس بن"الُْمْؤِمنِ

 ُموَسى بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، قَالَ نا ُمَحمَُّد بن ُيوُسَف الزُّبَْيِديُّ أَُبو ُحمَّةَ، قَالَ نا أَُبو قُرَّةَ -١٤٩٦
َحدَّثَنِي َعطَاُء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن : ارِقٍ، َعْن َزْمَعةَ بن صَاِلحٍ، َعْن زَِياِد بن سَْعٍد، َعْن أََبانَ قَالَطَ

َعلَْيهَِما َعْبٌد ُمْسِلٌم ِفي َيْوِمِه َولَْيلَِتِه إِال  َخْصلََتانِ ال ُيَحاِفظُ:"َسِمَع َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َعْمرٍو، أَنَُّه
َتسْبِيحُ الْعَْبِد ِفي :"َوَما ُهَما َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: ، قَالُوا"أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنََّه، َوُهَما َيِسَرياِن، َوقَِليلٌ َمْن ُيَحاِفظُ َعلَْيهَِما

ْحَمُد َعشًْرا، َوُيهَلِّلُ َعْشرًا، َوِهَي َخْمُسونَ َومِائَةٌ ِفي َيْوِمِه وَلَْيلَِتِه، َوِهَي ِعْنَد اللَِّه أَلْفٌ ُدُبرِ كُلِّ َصالٍة َعشًْرا، وََي
ا َوثَالِثَني َتكْبِريَةً، ُر أَْرَبًعَوَخْمُس ِمائَةِ َحَسَنٍة، َوُيسَبُِّح ثَالثًا وَثَالِثنيَ َتْسبِيَحةً، َوَيحَْمُد ثَالثًا َوثَالِثَني َتْحِميَدةً، وَُيكَبِّ

َيا َرسُولَ اللَِّه، َوَما لََنا ال ُنَحاِفظُ : قَالُوا". فَذَِلَك مِائَةٌ، َوِهَي ِعْندَ اللَِّه أَلُْف َحَسنٍَة، فَذَِلَك أَلْفَاِن َوَخْمُس مِائَِة َحَسَنٍة
شَّيْطَانُ، فَذَكََّرهُ َحوَاِئجَُه، فََيقُوُم قَْبلَ أَنْ َيقُولََها، فَإِذَا أََوى إِلَى إِنَّ أََحدَكُْم إِذَا قََضى َصالَتُه أََتاُه ال:"َعلَى ذَِلَك؟ قَالَ

ِه بن أَُبو قُرَّةَ َعْبِد اللَّ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن زَِيادِ بن َسْعٍد إِال َزْمَعةُ، تَفَرََّد بِِه". ِفَراِشِه أََتاُه، فَأَلَْهاُه َعْنَها َحتَّى َيَناَم
  َعْمرٍو

أَنَّهُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرٍو، ثََنا أَبِي، َعْن ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن َعْمرِو بن الَْحارِِث، َعْن َعْمرِو بن ُشَعْيبٍ،  -١٤٩٧
َمْن َتَركَ :"بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََسِمَع ُمَحمََّد بن َعْبدِ اللَِّه بن َعْمرٍو ُيْخبُِر، َعْن أَبِيِه َعْبدِ اللَِّه بن َعْمرٍو َعنِ النَّ

رَّاٍت كَانَ حَقًّا َعلَى اللَِّه أَنْ الصَّالةَ ُسكًْرا ُمرَّةً وَاِحَدةً، فَكَأَنََّما كَاَنْت لَهُ الدُّنَْيا َوَما ِفيَها فَُسِلَبَها، َوَمْن َسكََر أَْرَبَع َم
  ُعصَاَرةُ أَْهلِ النَّارِ:"ِقيلَ، َوَما ِطيَنةُ الَْخَبالِ َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ"الَِيْسِقَيُه ِمْن ِطيَنِة الَْخَب

شِيمِ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُرَزْيقِ بن َجاِمعٍ، ثََنا أَُبو الطَّاِهرِ بن السَّْرحِ، ثََنا إِْدرِيُس بن َيْحَيى، َعْن أَبِي اَأل -١٤٩٨
َمْن أَطَْعَم أََخاُه :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِه الْكَْعبِيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالََواِهبِ بن َعْبِد اللَّ

ا الَْحِديثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو ال ُيرَْوى َهذَ". ُخبًْزا َحتَّى ُيْشبِعَُه، َوَسقَاهُ َحتَّى َيْروَِيُه بَعََّدُه اللَُّه ِمَن النَّارِ َسْبعَ َخَناِدَق
  إِْدرِيُس بن َيحَْيى اللَِّه بن َعْمرٍو: إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه

، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرِ بن أَْعَيَن، نا عَاِصمُ بن َعِليٍّ، ثََنا الَْمْسُعوِديُّ، َعْن ُمَجاِلٍد، َعنِ الشَّعْبِيِّ -١٤٩٩
الُْمْسِلُم َمْن َسِلمَ الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلسَانِِه َوَيِدِه، :"َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

  ُمجَاِلٍد إِال الَْمْسُعوِديُّ عَْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن". َوالُْمهَاجُِر َمْن َهَجَر َما َنَهى اللَُّه َعْنُه

ْيلِ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبَدةَ، ثََنا أَُبو َتْوَبةَ، ثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن ِفطْرِ بن َخِليفَةَ، َعْن أَبِي الطُّفَ -١٥٠٠
الرَِّحمُ ُشْجَنةٌ ُمَعلَّقَةٌ بِالْعَْرشِ، وَلَْيَس الْوَاِصلُ بِالُْمكَاِفِئ، :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه : اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

ُيوُنَس،  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِفطْرٍ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ إِال ِعيَسى بن". َولَِكنَّ الْوَاِصلَ َمْن إِذَا قُِطَعْت َرِحَمُه َوَصلََها
  َورََواُه الثَّْورِيُّ وغَْيُرُه، َعْن ِفطْرٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو. أَُبو تَْوَبةَ: َتفَرََّد بِِه
ثَّْورِيُّ، َعْن لَْيٍث، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن الْفََرجِ اَألصَْبَهانِيُّ، ثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ، ثََنا سُفَْيانُ ال -١٥٠١

، "َعمَّاٌر تَقُْتلُُه الِْفئَةُ الَْباِغيَةُ:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ
إِنََّما قََتلَُه الَِّذيَن أَْخَرُجوُه، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحَديثَ َعْن ُسفَْيانَ، ، ! قََتلَْناُه؟ ال َتزَالُ تَْنزُِع ِفي َمبَاِلَك، َنْحُن : فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ

  إال إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو َعْمرٍو



قَ الْفََزارِيُّ، نا َعْبدُ َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، نا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الرَّْحَمنِ بن َسْهمٍ اَألْنطَاِكيُّ، ثََنا أَُبو إِْسَحا -١٥٠٢
كَانَ : ِه بن َعْمرٍو، قَالَاللَِّه بن َشوْذَبٍ، َحدَّثَنِي َعاِمُر بن َعْبِد الْوَاِحِد اَألحَْولُ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبرَْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَّ

َمرَ بِالال، فََناَدى ِفي النَّاسِ ثَالثًا لََيجِيَء بَِغنَاِئِمهِْم، فَُنَخمَِّسُه، إِذَا أََصاَب َمْغَنًما أَ"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
أََما :"َيا َرسُولَ اللَِّه، َهذَا ِممَّا كُنَّا أََصْبَنا ِمَن الَْغنِيَمِة، فَقَالَ: ، فَأََتاُه َرُجلٌ بَْعَد ذَِلَك بِزَِمامٍ ِمْن َشْعرٍ، فَقَالَ"َوُنقَسَِّمُه
كُنِ الَِّذي َيجِيُء بِِه َيْومَ :"فَاْعَتذََر إِلَْيِه، فَقَالَ"فََما َمَنَعَك أَنْ َتجِيَء بِِه؟:"نََعْم، قَالَ: ، فَقَالَ"َت بِالال نَاَدى ثَالثًا؟َسِمْع

  اللَِّه بن َشوْذَبٍ َعْمرٍو، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعاِمرٍ اَألحَْولِ، إال َعْبُد "الِْقَيامَِة، فَلَْن أَقَْبلَُه ِمْنَك
لَّى اللَّهُ َوبِِه، َحدَّثََنا َعْمُرو بن ُشَعْيبٍ، َعْن َسِعيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َص -١٥٠٣

فَاْنطَلََق َعْبُد اللَِّه فَأَْحَرقَُه بِالنَّارِ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى "َما َهذَا؟:"َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َعلَْيِه ثَْوًبا َمْصُبوغًا بُِعْصفُرٍ، فَقَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسِعيِد بن "أَال كَسَْوَتُه؟:"أَْحَرقْتُُه، قَالَ: ، قَالَ"َما َصَنْعَت بِثَوْبَِك؟:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  اْبُن لَهِيعَةَ: ْمُرو بن ُشَعْيبٍ، تَفَرََّد بِِهالُْمسَيِّبِ، إال َع

َعْن قََتاَدةَ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، نا إِْسحَاُق بن َراَهَوْيِه، ثََنا أَْزَهُر بن الْقَاِسمِ، َحدَّثَنِي الُْمثَنَّى بن َسِعيٍد،  -١٥٠٤
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيَباِهي َمالِئكََتهُ :"ْمرٍو، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََعْن َعْبِد اللَِّه بن َباَبْيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َع

أَْزَهرُ : فَرََّد بِِه، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن قََتاَدةَ، إال الُْمثَنَّى بن َسعِيٍد، َت"ِعَباِدي أَتَْونِي ُشْعثًا غُْبرًا: َعِشيَّةَ َعَرفَةَ، َيقُولُ
  َعْمرٍو

لُبَاَبةَ، َعْن َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا، نا َعْمُرو بن الُْحَصْينِ، نا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعالثَةَ، نا َعْبَدةُ بن أَبِي  -١٥٠٥
الَْحاِئُض َتْنظُُر َما َبْيَنَها َوَبْيَن :"لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُو: َعْبِد اللَِّه بن بَاَباْه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

َتْغَتِسلُ وَُتَصلِّي، فَإِنْ غَلََبَها الدَُّم ، َعْشرٍ، فَإِنْ رَأَِت الطُّْهَر فَهَِي طَاِهٌر، َوإِنْ َجاَوَزتِ الَْعْشَرةَ فَهَِي ُمسَْتحَاَضةٌ 
طُّْهَر قَْبلَ ذَِلكَ فََرْت، َوَتَوضَّأَْت ِلكُلِّ َصالٍة، وََتْنَتِظُر النُّفََساُء َما َبْينََها َوَبْيَن أَْرَبِعَني لَْيلَةً، فَإِنْ َرأَتِ الاحَْتَشْت، وَاْسَتثْ

إِنْ غَلََبَها الدَُّم اْحَتَشْت، وَاْسَتثْفََرتْ فَهَِي طَاِهٌر، َوإِنْ َجاَوَزِت اَألْرَبِعَني فَهَِي بَِمنْزِلَِة الُْمسَْتحَاَضِة َتغَْتِسلُ َوُتَصلِّي، فَ
َعْمُرو بن الُْحَصْينِ : ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبَدةَ بن أَبِي لُبَاَبةَ، إال اْبُن ُعالثَةَ، َتفَرََّد بِِه"َوَتَوضَّأَْت ِلكُلِّ َصالٍة

  َعْمرٍو

ْمُرو بن الُْحَصْينِ، نا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه بن ُعالثَةَ، َعْن َعْبَدةَ بن أَبِي لُبَاَبةَ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا، نا َع -١٥٠٦
امٍ نِِعًما إِنَّ ِللَِّه ِعْنَد أَقَْو:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد اللَِّه بن َباَباْه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا "إِلَى غَْيرِِهْم ُيِقرَُّها ِعْندَُهْم َما كَانُوا ِفي َحوَاِئجِ النَّاسِ، َما لَْم َيَملُّوُهْم فَإِذَا َملَُّوُهْم َنقَلََها ِمْن ِعْنَدِهْم
  َعْمُرو بن الُْحَصيْنِ: الَْحِديثَ َعْن َعْبَدةَ بن أَبِي لَُباَبةَ، إال اْبُن ُعالثَةَ، َتفَرََّد بِِه

كُرَْيزِيُّ، نا ُعبَْيدُ َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا، ثََنا َيْعقُوُب بن إِْسحَاَق الْقَلُوِسيُّ، ثََنا َعْبُد الَْغفَّارِ بن ُعَبْيِد اللَِّه الْ -١٥٠٧
: َعْن بِْشرِ بن َشَغاٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَاللَِّه بن َتمَّامٍ، َعْن ُيوُنسَ بن ُعَبْيٍد، َعنِ الْوَِليِد أَبِي بِشْرٍ، 

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُيوُنَس، إال "لَْيَس َشْيٌء أَكَْرَم َعلَى اللَِّه ِمَن الُْمْؤِمنِ:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َتمَّامٍ، َوال َعْن ُعَبْيِد اللَِّه، إال َعْبُد الْغَفَّارِ الْكَُريْزِيُّ ُعَبْيُد اللَِّه بن

ثَنِي أَُبو َحدَّثََنا ُمْنَتِصُر بن ُمَحمٍَّد، ثََنا الْوَِليُد بن ُشجَاعِ بن الَْولِيِد، ثََنا أَبِي، َعْن زِيَاِد بن َخْيثََمةَ، َحدَّ -١٥٠٨
إِنَّ َيأْجُوَج :"دَّثَُه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمإِْسحَاَق، أَنَّ َوْهَب بن َجابِرٍ َح



َسٌك، َوَتاوِيلَ، مِْن: ْم أَُمًماَوَمأُْجوَج َيمُوُت ِمْنُهمُ الرَُّجلُ، َوأَقَلُّ َما َيَدُع ِمْن ذُرِّيَِّتهِ أَلْفًا أَْو َيزِيُدونَ، َوإِنَّ ِمْن َوَرائِهِ
  اْبنُُه: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن زَِياِد بن َخْيثَمَةَ، إال ُشجَاٌع، َتفَرََّد بِِه"َوَتارِيَس
بِي َعْبدِ َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن ُشَرْحبِيلَ بن َشرِيٍك، َعْن أَ -١٥٠٩

الدُّْنَيا َمتَاٌع، َوَخْيُر َمَتاِعَها الزَّْوُج :"الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
َوَعْبدُ الرَّْحَمنِ بن زَِيادِ بن ، يِّ، إال شَُرْحبِيلُ بن شَرِيٍك ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحبُِل"الصَّاِلُح
  أَنُْعَم

َعْبِد اللَّهِ  َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعنِ الْحَارِِث بن َيْعقُوَب، َعْن قَْيسِ بن َنافِعٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرٍ، َعْن -١٥١٠
َما :"ْمرٍوَعاِذ بن َجَبلٍ، َوُهَو قَاِئٌم َعلَى َبابِهِ ُيِشُري بَِيِدِه كَأَنَُّه ُيَحدِّثُ َنفْسَُه، فَقَالَ لَُه َعْبدُ اللَِّه بن َعبن َعْمرٍو، أَنَُّه َمرَّ بُِم

َعمَّا َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى َما ِلي؟ ُيرِيُد َعُدوُّ اللَِّه أَنْ َيلِْفَتنِي : َشأُْنَك َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ، ُتَحدِّثُ َنفَْسَك؟، فَقَالَ
ُتكَابُِد اآلنَ دَْهَرَك ِفي َبيِْتَك أَال َتْخُرجُ إِلَى الَْمْجِلسِ؟ وَإِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه : اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلي

كَانَ َضاِمًنا َعلَى اللَِّه، َوَمْن َعاَد َمرِيًضا كَانَ َضاِمًنا َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ،  َمْن َجاَهَد ِفي سَبِيلِ اللَِّه:"َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
كَانَ َضاِمًنا َعلَى اللَِّه،  َوَمْن غََدا إِلَى الَْمْسجِِد أَْو َراَح كَانَ َضاِمًنا َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َوَمْن َدَخلَ َعلَى إَِمامٍ ُيَعزُِّرُه

، فَيُرِيُد أَنْ ُيْخرِجَنِي َعُدوُّ اللَِّه ِمْن َبيِْتي إِلَى "َمْن َجلََس ِفي َبْيِتِه لَْم َيْغَتبْ أََحًدا بُِسوٍء كَانَ َضامًِنا َعلَى اللَِّهَو
  اللَّْيثُ اللَِّه بن َعْمرٍو: ِد، تَفَرََّد بِِهال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو َعْن ُمَعاٍذ، إال بَِهذَا اِإلسَْنا، "الَْمْجِلسِ

، َعْن َعْبِد َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن إِْسحَاَق بن أَبِي أََسٍد أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن َرَجاِء بن َحْيَوةَ، َعْن أَبِيِه -١٥١١
قَِليلُ الِْفقِْه خَْيٌر ِمْن كَِثريِ الِْعبَاَدِة، َوكَفَى بِالَْمْرِء ِفقًْها إِذَا :"ِه َوَسلََّم قَالَاللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

اوِرِ ِذ الُْمْؤِمَن، َوال ُتَجَعَبَد اللََّه، َوكَفَى بِالَْمْرِء َجْهال إِذَا أُْعجَِب بِرَأْيِِه، إِنََّما النَّاُس َرُجالِن ُمْؤِمٌن َوَجاِهلٌ، فَال تُْؤ
  اللَّْيثُ: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َرَجاِء بن َحْيوَةَ، إال إِْسحَاُق أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ، َتفَرََّد بِِه"الَْجاِهلَ
بِي َحبِيبٍ، َعْن ِعكْرَِمةَ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ، نا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َيزِيدَ بن أَ -١٥١٢

، لَْم َيْروِ َهذَا "َمْن قُِتلَ ُدونَ مَاِلِه فَُهَو َشهِيٌد:"َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  الَْحِديثَ َعْن َيزِيَد بن أَبِي حَبِيبٍ، إال اْبُن لَهِيعَةَ

، َعْن دَّثََنا ُمطَِّلٌب، نا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َخاِلِد بن َيزِيَد، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي ِهاللٍَح -١٥١٣
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َسِمْعُت: َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ: كُنَّا عِْنَد ُشفَيٍّ اَألصَْبِحيِّ، قَالَ: َربِيَعةَ بن َسْيٍف، قَالَ
ا َيكُونُ َبْعِدي اثَْنا َعَشَر َخِليفَةً، ِمنُْهْم أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق، ال َيلَْبثُ َبْعِدي، إال َيسًِريا، َوَصاِحبُ َرَح:"َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ

ثُمَّ الَْتفَتَ َرسُولُ اللَّهِ ، "ُعَمُر بن الَْخطَّابِ:"َمْن ُهَو؟، قَالَ: ُجلٌ، فَقَالَ َر"َداَرِة الْعََربِ، يَِعيُش َحمِيدًا، َوَيُموُت َشهِيًدا
َيا ُعثَْمانُ، إِنْ أَلَْبَسَك اللَُّه قَِميًصا فَأََراَدكَ النَّاُس َعلَى َخلِْعِه، فَال :"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ، فَقَالَ

، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن "وَاللَِّه لَِئْن َخلَْعَت ال تََرى الَْجنَّةَ َحتَّى َيِلَج الَْجَملُ ِفي َسمِّ الِْخيَاِطَتْخلَْعُه، فَ
  اللَّْيثُ اللَِّه بن َعْمرٍو: َعْمرٍو، إال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه

َعْيبٍ، نا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، نا اللَّْيثُ، َعْن َخاِلِد بن يَزِيَد، َعْن َسعِيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُش -١٥١٤
ْيِه ِه صَلَّى اللَُّه َعلََعْن َعْبِد الَْملَِك بن َعْبِد اللَِّه، َعْن ِعيَسى بن ِهاللٍ الصََّدِفيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن َرُسولِ اللَّ

َيلَْبثُ كَاِفًرا أَْحقَاًبا، ثُمَّ إِنَّ الَْعْبدَ َيلَْبثُ ُمْؤِمًنا أَْحقَاًبا، ثُمَّ أَْحقَاًبا، ثُمَّ َيمُوُت َواللَُّه َعلَْيِه َساخِطٌ، َوإِنَّ الَْعْبَد :"َوَسلََّم قَالَ



لَمَّازًا، ُملَقًِّبا ِللنَّاسِ، كَانَ َعالَمُتُه َيْوَم الِْقَياَمِة أَنْ َيِسَمُه اللَُّه َعلَى  أَْحقَاًبا، ثُمَّ َيُموُت َواللَُّه َعْنُه رَاضٍ، َوَمْن َماَت َهمَّاًزا،
  اللَّْيثُ: ، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، إال بَِهذَا اِإلْسَناِد، تَفَرََّد بِِه"الُْخْرطُومِ ِمْن ِكال الشَّقََّتْينِ

أَنَّ َبكْرَ بن َحدَّثََنا ِمقَْداٌم، نا َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الَْحكَمِ، نا َعْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو بن الَْحارِِث،  -١٥١٥
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتال قَْولَ َسَواَدةَ َحدَّثَُه، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُجَبيْرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّ

إِنْ ُتَعذِّبُْهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ َتْغِفْر لَُهْم : فََمْن َتبَِعنِي فَإِنَُّه مِنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك غَفُوٌر َرِحيٌم، َوقَْولَ ِعيَسى: إِبَْراهِيَم
، َوَبكَى، فَقَالَ "اللَُّهمَّ أُمَِّتي أُمَِّتي:"َرفََع َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه، ثُمَّ قَالَفَإِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم، فَ

أَْخَبَرهُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّهُ ، فَأَتَاُه جِبْرِيلُ، فََسأَلَُه، فَ"اذَْهْب إِلَى ُمحَمٍَّد، َوَربَُّك أَْعلَُم، َواْسأَلُْه َما يُْبكِيَك؟:"اللَُّه ِلجِبْرِيلَ
، ال ُيْرَوى "إِنَّا َسنُْرِضيَك ِفي أُمَِّتَك َوال َنُسوُءَك: اذَْهْب إِلَى ُمحَمٍَّد، فَقُلْ لَُه:"َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلجِْبرِيلَ

  ُعَمُر بن الَْحارِِث: ذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِهَهذَا الَْحدِيثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، إال بَِه

َنا َعْبُد اللَِّه : َنا عَْبُد اللَِّه بن َوْهبٍ، قَالَ: َنا خَاِلدُ بن ِخدَاشٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، قَالَ -١٥١٦
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَبن َعيَّاشِ بن َعبَّاسٍ الِْقْتَبانِيُّ، َعْن أَبِيِه، 

ْن َعْبدِ ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َع". َمْن سُِئلَ َعْن ِعلْمٍ فَكََتَمُه أُلْجِمَ َيْوَم الْقَِياَمِة بِِلَجامٍ ِمْن نَارٍ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْبُد اللَِّه بن َعيَّاشٍ: اللَِّه بن َعْمرٍو إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه

َحدَّثَنِي : َنا ُحمَْيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ: َنا َيحَْيى بن أَيُّوَب، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َنْصرِ بن ُحَمْيٍد، قَالَ -١٥١٧
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : بِي إِْسحَاَق، َعْن َوْهبِ بن َجابِرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَأَبِي، َعْن أَ

  كَفَى بِالَْمْرِء إِثًْما أَنْ ُيَضيَِّع َمْن َيقُوُت:"َيقُولُ
َنا َعْبُد اللَِّه بن : َنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم أَُبو مُوَسى الَْهرَوِيُّ، قَالَ: الََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الْفَْضلِ السَّقَِطيُّ، قَ -١٥١٨

قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َنا لَْيثُ بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ: َعْبِد الْقُدُّوسِ، قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا ". ْيئَكُْمَيْمُأل اللَُّه أَْيدَِيكُْم ِمَن اَألَعاجِمِ فََيِصُريونَ أُْسًدا، ال يَِفرُّونَ َيْضرُِبونَ أَعَْناقَكُْم، َوَيأُْخذُونَ فَ:"َمَوَسلَّ

  بن َعْمرٍو إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد الَْحِديثَ َعْن لَْيٍث إِال َعْبُد اللَِّه بن َعْبِد الْقُدُّوسِ، َوال ُيرَْوى َعْن َعْبِد اللَِّه

َنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي َعِديٍّ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن أَبِي َخْيثََمةَ، فَقَالَ َنا ُمحَمَُّد بن ُصْدرَانَ السَّلَِميُّ، قَالَ -١٥١٩
كَانَ قَْوٌم : ِه بن َعْبِد اللَِّه بن ُعْتَبةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالََعْن َصاِلحِ بن أَبِي اَألْخَضرِ، َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَّ

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَتَغيًِّرا َعلَى َبابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما يََتَناَزُعونَ ِفي الْقُْرآِن، فََخَرَج النَّبِيُّ صَلَّ
لَْم َيْروِ َهذَا ". َيا قَْوُم بَِهذَا َهلَكَِت األَُمُم، إِنَّ الْقُْرآنَ ُيَصدُِّق بَْعُضُه َبْعًضا، فَال ُتكَذُِّبوا بَْعَضُه بِبَْعضٍ:"َوْجُهُه، فَقَالَ

َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْمرِو : رِ، َورََواُه َمْعَمٌرالَْحِديثَ َعنِ الزُّهْرِيِّ، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه إِال صَاِلحُ بن أَبِي اَألْخَض
  بن ُشَعْيبٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه

َنا ُشعَْيُب بن : َنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراِهيَم التَّْرُجَمانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَالَ -١٥٢٠
إِنَّ كَلَْبةً كَاَنتْ :"َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصفَْوانَ، َعْن 

َراُؤَها ِفي َبطْنَِها، فَأُوِحَي إِلَى ال أَْنَبحُ َضْيفََنا اللَّْيلَةَ، فََعَوى جِ: ِفي بين إِسَْراِئيلَ ُمجِحا، فََضافَ أَْهلََها َضْيٌف، فَقَالَْت
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ ". إِنَّ َمثَلَ َهِذِه الْكَلَْبِة َمثَلُ أُمٍَّة يَأُْتونَ ِمْن َبْعِدكُْم، َتْسَتعِْلي ُسفََهاؤَُها َعلَى ُعلََماِئَها: َرُجلٍ ِمْنُهْم

انَ َوأَُبو َعوَاَنةَ، وَلَْم َيْروِِه َعْن أَبِي َعَواَنةَ إِال َيحَْيى بن َحمَّاٍد َعْبدِ اللَِّه بن َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ إِال ُشعَْيُب بن َصفَْو



  َعْمرٍو
َنا شَُعْيُب بن : ثََنا إِْسَماِعيلُ بن إِبَْراِهيمَ التَّْرُجمَانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَالَ -١٥٢١

كَانَ َجْدٌي :"َوَسلََّم، قَالََصفَْوانَ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
أَنَّ مَثَلَ َهذَا : ، فَلَْم َيرْوِ، فَأُوِحيَ إِلَى َرُجلٍ ِمنُْهْمِفي بين إِسَْراِئيلَ تُْرِضُعُه أُمُُّه فََتْروَِيُه، فَاْنفَلََت َيْوًما، فََرَضَع غََنًما كَِثَريةً

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ". الَْجْديِ َمثَلُ قَْومٍ َيأُْتونَ ِمْن َبْعدِكُْم، ُيعْطَى الرَُّجلُ َما َيكِْفي اُألمَّةَ أَوِ الْقَبِيلَةَ فَال َيْشبَُع
  رٍوُشَعْيبُ بن َصفَْوانَ َوأَُبو َعوَاَنةَ، َولَمْ َيْروِِه َعْن أَبِي َعَواَنةَ إِال َيحَْيى بن َحمَّاٍد َعْبِد اللَِّه بن َعْمَعطَاِء بن السَّاِئبِ إِال 

إِْسَماِعيلُ بن  نا رَْوُح بن الْقَاِسمِ، َعْن: نا يَزِيدُ بن ُزَرْيعٍ، قَالَ: نا أَُميَّةُ بن بِْسطَامٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَعاذٌ، قَالَ -١٥٢٢
َمنِ اتََّخذَ كَلًْبا لَْيسَ :"لََّم قَالَأَُميَّةَ، َعْن ُبجَْيرِ بن أَبِي ُبَجيْرٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، أَنّ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  ِقَرياطٌ بِكَلْبِ قَْنصٍ، َوال كَلْبِ َماِشَيٍة، نَقََص ِمْن أَجْرِِه كُلَّ َيْومٍ
َهذَا قَْبرُ :"غَالٍ، فَقَالَثُمَّ ذَكََر أَنَُّهْم كَاُنوا َمعَ َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ، فََمرُّوا بِقَْبرِ أَبِي رِ -١٥٢٣

بِالَْحَرمِ، فَلَمَّا أَْهلََك اللَُّه قَْوَمُه بَِما أَْهلَكَُهمُ اللَُّه بِِه ُمنِعَ أَبِي رِغَالٍ، َوُهَو أَُبو ثَِقيَف، َوُهَو اْمُرٌؤ ِمْن ثَُموَد، فَكَانَ َمنْزِلُُه 
، "، فَاْبَتَدْرَناُه، فَاسَْتخَْرْجَناُه"بَِمكَانِِه ِمَن الَْحَرمِ، َوإِنَّهُ َخَرجَ َحتَّى إِذَا َبلَغَ َهاُهَنا َماَت فَُدِفَن، َوُدِفَن َمَعُه غُْصٌن ِمْن ذََهبٍ

  َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َرْوحِ بن الْقَاِسمِ، إال يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ َعْمرٍو لَْم
ثََنا : نا ُمَسدٌَّد، وَُمَحمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، َوُعَبْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ، قَالُوا: َحدَّثََنا ُمَعاذٌ، قَالَ -١٥٢٤

َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه :"، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئبِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالََعثَّاُم بن َعِليٍّ
  اللَِّه بن َعْمرٍو ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اَألْعَمشِ، إال َعثَّاُم بن َعِليٍّ َعْبِد"َعلَْيِه َوَسلََّم َيْعِقُد التَّْسبِيَح

َنا أَُبو َرَجاٍء َعْبدُ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا بن َيحَْيى أَُبو َيحَْيى الَْبلِْخيُّ الْقَاِضي، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َمْنصُورٍ الَْبلِْخيُّ، َحدَّثَ -١٥٢٥
، َعْن َحسَّانَ بن َعِطيَّةَ، َعْن أَبِي كَْبَشةَ السَّلُوِليِّ، َعْن َعْبدِ اللَِّه بن َواِقٍد الَْهرَوِيُّ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ

َبلُِّغوا َعنِّي َولَْو آَيةً، َوَحدِّثُوا َعْن بين إِْسرَائِيلَ َوال :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ
  ، لَْم َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ، إِال أَُبو َرَجاٍء الَْهرَوِيُّ اْسُمُه َزْيٌد"كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارَِحَرَج، َوَمَن 

َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُمحَمٍَّد، َحدَّثََنا ُعَمُر بن الَْحَسنِ أَُبو َحفْصٍ الْقَاِضي الَْحلَبِي، َحدَّثََنا الُْمسَيَُّب بن وَاِضحٍ،  -١٥٢٦
نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعْن ُشْعَبةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُزَراَرةَ بن أَْوفَى، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، قَالَ

، لَْم َيْروِِه َعْن ُشْعَبةَ َمْرفُوًعا، إِال الَْحجَّاُج، َتفَرَّدَ بِِه "ِقيقَُها َتسْبِيٌحَن: َعْن قَْتلِ الضِّفَْدعِ، َوقَالَ"َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم
  الُْمسَيَُّب َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو َباُب الَْعْينِ َمنِ اْسُمُه ُعثَْمانُ

نا َمْنصُوُر بن َعمَّارٍ، : ُمَحمٍَّد الِْمصْرِيُّ، قَالَنا عَْبُدوسُ بن : َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َيْحَيى بن َخاِلِد بن َحيَّانَ، قَالَ -١٥٢٧
ِشَعارُ :"ْيِه َوَسلََّم قَالََعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ، َعْن أَبِي قَبِيلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

  َعْبدِ اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ"ا ال إِلََه إِال أَْنَتَي: أُمَِّتي إِذَا ُحِملُوا َعلَى الصَِّراِط

نا : أََنا َعْبُد الَْعزِيزِ بن ُمَحمَّدٍ الدََّراَورِْديُّ، قَالَ: نا سَِعيُد بن أَبِي مَْرَيَم، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن، قَالَ -١٥٢٨
اللَِّه بن ُعَمَر، َعْن أَبِيِه، أَنَّ أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق، َوُعَمَر بن الَْخطَّابِ، َونَاًسا ِمْن َداُوُد بن َصاِلحٍ، َعْن َساِلمِ بن َعْبِد 

مَ َوَسلََّم، فَذَكَرُوا أَْعظَأَْصحَابِ َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َجلَسُوا َبْعَد َوفَاِة َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
ْن ذَِلَك، فَأَْخبََرنِي أَنَّ أَعْظََم الْكََباِئرِ، فَلَْم َيكُْن ِعْندَُهْم ِفيَها ِعلٌْم، فَأَْرَسلُونِي إِلَى َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ أَسْأَلَُه َع



َوثَُبوا إِلَْيهِ َجِميًعا، فَأَخَْبَرُهْم أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الْكََباِئرِ شُْرَب الَْخْمرِ، فَأََتْيتُُهْم فَأَْخبَْرتُُهْم، فَأَْنكَُروا ذَِلَك َو
ْزنَِي، أَْو َيأْكُلَ إِنَّ َمِلكًا ِمْن بين إِْسرَائِيلَ أََخذَ َرُجال فََخيََّرُه َبْيَن أَنْ َيْشَرَب الَْخْمَر، أَْو َيقُْتلَ َصبِيا، أَْو َي:"َوَسلََّم قَالَ

، َوأَنَّ "ِمْن َشْيٍء أرادوُه ِمْنُهَم الْخِْنزِيرِ، أَْو َيقُْتلُوهُ إِنْ أََبى، فَاخَْتاَر أَنَُّه َيْشَرُب الَْخْمَر، وَأَنَُّه لَمَّا شَرَِب لَْم َيْمَتنِْع لَْح
َرُبَها فَُتقَْبلُ لَهُ َصالةٌ أَْرَبِعَني لَْيلَةً، َوال َيُموُت َوِفي َما ِمْن أََحٍد َيْش:"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لََنا ِحيَنِئٍذ

ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن َعْبِد ". َمثَاَنِتِه ِمنَْها َشْيٌء إِال ُحرَِّمْت َعلَْيِه الَْجنَّةُ، َوإِنْ َماَت ِفي اَألْرَبِعَني مَاَت ِميَتةً َجاِهِليَّةً
  الدََّراَورِْديُّ َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ: ْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد، تَفَرََّد بِِهاللَِّه بن ُعَمَر، َع

ُسولِ اللَِّه كُنَّا ِعْنَد َر: َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد بن سِريِيَن، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، قَالَ: َوَعْن َساِلمٍ، قَالَ -١٥٢٩
َيا َرسُولَ اللَِّه، َما َيصَْنُع َمْن : ، قُلُْت"َسَتكُونُ أَُمَراُء بَْعِدي، ُيَؤخُِّرونَ الصَّالةَ َعْن َوقِْتَها:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ

  َعْمرِو بن الَْعاصِ"الصَّالةَ فََصلُّوا َصلُّوا الصَّالةَ ِلَوقِْتهَا، فَإِذَا َحضَْرُتْم َمَعُهُم:"أَْدرَكَُهْم؟ فَقَالَ
نا الَْيَمانُ بن الُْمِغَريةِ الْعَْبِديُّ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ أَبِي أَُميَّةَ، : نا َحجَّاُج بن ُنصَْيرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ -١٥٣٠

جِئُْت َوَرسُولُ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم قاعد يف أناس : بن الَْعاصِ، قَالَ أَنَّ ُمَجاِهًدا أَْخبََرُه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو
من أصحابه، فيهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فأدركت آخر احلديث، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إِنَّ َهذَا َحِديثٌ جَيٌِّد َعْبدِ : قُلُْت بَِيِدي َهكَذَا، ُيَحرُِّك بَِيدِِه، فَ"َمْن َصلَّى أَْرَبعَ َركََعاٍت قَْبلَ الَْعْصرِ لَْم َتَمسَّهُ النَّاُر:"َيقُولُ
  اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ

 نا َعْبُد اللَِّه بن: قَالَ، نا أَُبو ُعبَْيِد اللَِّه بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َوْهبٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َناِفعٍ  -١٥٣١
ِه َصلَّى نا َعْبُد اللَِّه بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي َرزِينٍ الَْغاِفِقيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، أَنّ َرُسولَ اللَّ: قَالَ، َوْهبٍ 

، ال "ْمًدا، َيَتَمنَّى َيْوَم الِْقَياَمةِ أَنَُّه َشجََرةٌ َيابَِسةٌإِنَّ الَِّذي َيُمرُّ َبْيَن َيَديِ الرَُّجلِ، َوُهَو ُيصَلِّي، َع:"قَالَ، اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  اْبُن َوْهبٍ اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ: ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد، تَفَرََّد بِِه

نا ُمحَمَُّد بن إِْسَماعِيلَ : قَالَ، نا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد اللَِّه بن الُْمْنكَِدرِ : قَالَ، اِفعٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َن -١٥٣٢
ى بن طَلَْحةَ، بن أَبِي فَُدْيٍك، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َداُوَد بن قَْيسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن ِعيَس

َخطَبَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَّاَس ِفي ِحجَِّة الَْودَاعِ، فََحِمدَ : قَالَ، ْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ َعْن َع
، لَْم َيْروِ َهذَا "ي غَْيرُ َحاجٍّ َبْعَد َعاِمي َهذَاَيا أَيَُّها النَّاُس، ُخذُوا مََناِسكَكُْم، فَإِنِّي ال أَْدرِي لََعلِّ:"اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه، ثُمَّ قَالَ

إِال اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، الَْحِديثَ َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ إِال َداُوُد بن قَْيسٍ، َوال َعْن َداُوَد إِال اْبُنهُ ُسلَْيَمانُ، َوال َعْن ُسلَْيَمانَ 
  الْمُْنكَِدرِيُّ: َتفَرََّد بِِه

أَْخبََرنِي : قَالَ، نا َعْبدُ اللَِّه بن َوْهبٍ : قَالَ، نا أَْحَمدُ بن صَاِلحٍ : قَالَ، ا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َناِفعٍ َحدَّثََن -١٥٣٣
َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو  ، َعْناْبُن لَهِيعَةَ، َوَعْمُرو بن الَْحارِِث، َعْن َيزِيَد بن َعْمرٍو الَْمَعاِفرِيِّ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ

  ْبنِ الَْعاصِ"َمْن َصَمَت َنجَا:"قَالَ، بن الَْعاصِ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
نا ُمَعاوَِيةُ بن سَِعيدٍ : الَنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، قَ: نا ُمَحمَّدُ بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعْسقَالنِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٥٣٤

َمْن َماَت ِفي :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: التُّجِيبِيُّ، َعْن أَبِي قَبِيلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، قَالَ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُمَعاوَِيةَ إِال الَْولِيُد َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن "بْرَِيْومِ الُْجُمَعِة، أَْو لَْيلَةَ الُْجُمَعِة ُوِقَي ِفْتَنةَ الْقَ

  الَْعاصِ



ْن نا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ الزُّْهرِيِّ، َع: نا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد الَْمْرَوزِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٥٣٥
َبلَغَ ُمَعاوِيَةَ، أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ ُيَحدِّثُ، أَنَُّه َيكُونُ َمِلٌك ِمْن قَْحطَانَ، : ُمَحمَِّد بن جَُبْيرِ بن ُمطِْعمٍ، قَالَ

َهذَا اَألْمُر ِفي قُرَْيشٍ ال ُيعَاِديهِْم أََحٌد إِال  ال يََزالُ:"َسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: فََغِضَب، َوقَالَ
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َمْعَمرٍ إِال َعْبُد اللَِّه َعْمرِو بن الَْعاصِ"كَبَُّه اللَُّه َعلَى َوْجهِِه ِفي النَّارِ

نا َيحَْيى بن أَيُّوَب، َعْن َيْحَيى بن َسِعيٍد األَْنصَارِيِّ، َعْن : نا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٥٣٦
ِحجَّةٌ ِلَمْن لَْم َيُحجَّ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعطَاِء بن َيَسارٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، قَالَ

غَْزَوةٌ ِلَمْن َحجَّ َخْيٌر ِمْن َعْشرِ ِحَججٍ، َوغَْزَوةٌ ِفي الَْبْحرِ َخْيٌر ِمْن َعْشرِ غََزوَاٍت ِفي الَْبرِّ، َخْيٌر ِمْن َعْشرِ غََزَواٍت، َو
َحِديثَ َعْن َيحَْيى بن ، لَْم َيْروِ َهذَا الْ"َوَمْن أََجاَز الَْبْحَر فَكَأَنََّما أََجاَز اَألوِْدَيةَ كُلََّها، وَالَْماِئُد ِفيِه كَالُْمَتَشحِِّط ِفي َدِمِه

  َسِعيٍد إِال َيحَْيى بن أَيُّوَب اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ
نا ُموَسى بن َعِليٍّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن : نا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٥٣٧

َمْن َسِلمَ :"اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم، قَالَ: قَالُوا"أََتْدُرونَ َمنِ الُْمْسِلُم؟:"ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَالَْعاصِ، أَنّ َرسُولَ اللَّ
فََمنِ : ، قَالُوا"َوأَمَْواِلهِْم َمْن أَِمَنُه الُْمْؤِمُنونَ َعلَى أَْنفُِسهِْم:"فََمنِ الُْمْؤِمُن؟ قَالَ: ، قَالُوا"الُْمْسِلُمونَ ِمْن َيِدِه وَِلسَانِِه

  َمْن َهَجَر السُّوَء فَاْجتََنبَُه:"الُْمهَاجُِر؟ قَالَ

، َعْن قََتاَدةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َهاُرونَ، َنا الْعَبَّاسُ بن الَْوِليِد الَْخاللُ، َنا الَْولِيُد بن الَْولِيِد، َنا سَِعيُد بن َبِشريٍ -١٥٣٨
ِه َوَسلََّم، ن َحْوَشبٍ، َعْن َنْوٍف الْبِكَاِليِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيَعْن َشْهرِ ب

َيبْقَى ِفيَها شَِرارُ أَْهِلَها، َتلِْفظُُهُم  َسَتكُونُ ِهْجَرةٌ بَْعَد ِهْجَرٍة، فَِخَيارُ أَْهلِ اَألْرضِ إِلَى مَُهاَجرِ إِبَْراِهيَم َعلَْيِه السَّالُم،:"قَالَ
َتقِيلُ إِذَا قَالُوا، َوَترُوُح إِذَا اَألْرُض، َوَتقْذَُرُهْم نَفُْس اللَِّه، فََيْبَعثُ اللَُّه َعلَْيهِْم َناًرا َتْحُشُرُهْم َمَع الِْقرََدِة َوالَْخنَازِيرِ، 

لَْم ". قَْوٌم بِالَْمْشرِقِ، كُلََّما َيْنَشأُ قَْرنٌ قُِطَع قَْرنٌ، َيْخُرُج ِفي ِعرَاضِهُِم الدَّجَّالُ رَاُحوا، َوَتأْكُلُ َمْن َتَخلََّف، ويُْنَشُر
ِشريٍ، َدةَ إِال سَِعيُد بن َبُيْدِخلْ ِفي َهذَا الَْحدِيثَ َبْيَن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ َوَبْيَن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو أََحًدا ِممَّْن َرَواُه َعْن قََتا

  الَْوِليدُ بن الَْوِليدِ بن الَْعاصِ: َتفَرََّد بِِه

ْبِد اللَّهِ َحدَّثََنا الْمِقَْداُم، َنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعنِ الْحَارِِث بن َيزِيَد، َعْن ُجْنُدبِ بن َع -١٥٣٩
كُنَّا َعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، قَالَالَْعْدوَانِيِّ، َعْن ُسفَْيانَ بن َعْوٍف الْقَارِيِّ

: ، قَالُوا"لشَّْمسِيَأِْتي اللََّه َيْوَم الِْقَياَمِة قَْوٌم ُنوُرُهْم كَا:"َوَسلََّم َوطَلََعِت الشَّْمُس، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ال، َولَكُْم َخْيٌر كَثٌِري، َولَِكنَُّهْم فُقََراُء الُْمهَاجِرِيَن، الَِّذيَن ُيْحَشُرونَ ِمْن أَقْطَارِ اَألْرضِ:"َنْحُن ُهْم َيا َرسُولَ اللَِّه؟ قَالَ

يَعةَ، َعْن َعْمرِو بن ِدينَارٍ، َعْن َعطَاِء بن أَبِي رََباحٍ، َعْن َحدَّثََنا الْمِقَْداُم، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، ثََنا اْبُن لَهِ -١٥٤٠
ال َيغْرُِس ُمْسِلٌم غَْرًسا، َوال َيْزَرُع َزْرًعا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، قَالَ

  ْبنِ الَْعاصِ" طَاِئٌر، َوال َشْيٌء، إِال كَانَ لَُه أَْجٌرفََيأْكُلُ ِمْنُه إِْنَسانٌ، َوال

أُكُْسومٍ  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعنِ الْحَارِثِ بن َيزِيَد، َعْن َسلََمةَ بن -١٥٤١
َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ ُيَحدِّثُ أَنَّ َخْصَمْينِ اخَْتَصَما إِلَى َعْمرِو  :الصََّدِفيِّ، َعنِ الْقَاِسمِ بن الَْبْرِحيِّ، قَالَ

فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى بن الَْعاصِ، فَقََضى بَْيَنُهَما، فََسِخطَ الْمَقِْضيُّ َعلَْيِه، فَأََتى َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
  اِنإِذَا قََضى الْقَاِضي، فَاْجَتَهَد، فَأَصَاَب، فَإِنَّ لَُه َعْشَرةَ أُجُورٍ، َوإِذَا اْجتََهَد، فَأَْخطَأَ كَانَ لَهُ أَجَْر:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



ْوَزاِعيُّ، َحدَّثَنِي َربِيَعةُ بن يَزِيَد، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا الْمِقَْداُم، َنا َعْبُد اللَِّه بن يُوُسَف، َنا الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ، ثََنا اَأل -١٥٤٢
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : َعْبُد اللَِّه بن الدَّْيلَِميِّ، َسِمْعُت َعْبدَ اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، َيقُولُ

َه ثَالثًا، فَأَْعطَاُه اثَْنَتْينِ، َوأََنا أَْرُجو أَنْ َيكُونَ قَْد أَْعطَاُه الثَّاِلثَةَ، سَأَلَ اللََّه ُحكًْما إِنَّ ُسلَْيَمانَ بن َداُوَد سَأَلَ اللَّ:"َيقُولُ
َرَج ِمْن َبْيِتهِ ال ُيرِيدُ ا َرُجلٍ َخُيَصاِدُف ُحكَْمُه، فَأَْعطَاهُ إِيَّاُه، َوسَأَلَ ُملْكًا ال يَْنَبِغي َألَحٍد ِمْن بَْعِدِه، فَأَْعطَاُه، َوَسأَلَُه أَيَُّم

  ُه أُمُُّهإِال الصَّالةَ ِفي َهذَا الَْمْسجِِد، َيَعْني َمْسجَِد بَْيِت الْمَقِْدسِ، أَنْ َيْخُرَج ِمْن ذُنُوبِِه ِمثْلَ َيْومِ َولََدْت

نا ُمَحمَُّد بن َربِيَعةَ الِْكالبِيُّ، َعنِ الَْحكَمِ  :نا ُمحَمَُّد بن َحْربٍ النَّشَاِئيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َشبَاُب بن صَاِلحٍ، قَالَ -١٥٤٣
قَالَ : و بن الَْعاصِ، قَالَبن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي ُنْعمٍ الَْبَجِليِّ، َعنِ الَْولِيِد بن ُعَباَدةَ بن الصَّاِمِت، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِ

الَْخْمُر أُمُّ الَْخبَاِئِث، فََمْن َشرَِبَها لَْم تُقَْبلْ ِمْنهُ َصالُتُه أَْرَبِعَني َيوًْما، فَإِنْ َماَت َوِهيَ :"َمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ُمَحمَّدُ : نِ، َتفَرََّد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الَْولِيِد بن ُعَباَدةَ إِال الَْحكَُم بن َعْبِد الرَّْحَم". ِفي َبطْنِِه َماَت َمْيَتةً َجاِهِليَّةً

  بن َربِيَعةَ بن الَْعاصِ
نا إِْسَماعِيلُ بن ذَوَّاٍد : نا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ أَُبو َيْحَيى َصاِعقَةُ، قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ، قَالَ -١٥٤٤

ِد اللَِّه بن ُعثَْمانَ بن ُخثَْيمٍ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ َعاِمرِ بن وَاِثلَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِثيُّ، َعْن ذَوَّاِد بن ُعلَْبةَ، َعْن َعْب
إِذَا َهلََك اثَْنا َعَشَر ِمْن بين َعْمرِو بن كَْعبٍ، كَانَ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْمرِو بن الَْعاصِ، قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ إِال اْبُن ُخثَْيمٍ، َوال َعنِ اْبنِ خُثَْيمٍ إِال ". قُْف وَالنِّقَاُف إِلَى أَنْ َتقُوَم السَّاعَةُالنَّ
  ذَوَّاُد بن ُعلَْبةَ، َوال َعْن ذَوَّاٍد إِال إِْسَماعِيلُ بن ذَوَّاٍد بن الَْعاصِ

َعْن َحمَّدُ بن أَبِي ُزْرَعةَ، ثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َنا َعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد الَْبكْرِيُّ، َنا َعْمُرو بن الْحَارِِث، َحدَّثََنا ُم -١٥٤٥
كَّى إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َشكَْعبِ بن َعلْقََمةَ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، أَنَّ َرُجال َت

لَْم َيْروِ َهذَا ". ُمهًْرا، أَْو َجارَِيةً، أَْو غُالًما:"، فَسَأَلَُه، فَقَالَ"َربِّ َصغًِريا:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسوَء الِْحْرفَِة، فَقَالَ
ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َوال ُيْرَوى َعنِ الرَُّسولِ َصلَّى اللَُّه : َتفَرََّد بِِهالَْحِديثَ َعْن َعْمرِو بن الْحَارِثِ إِال َعْبدُ اللَِّه بن يَزِيَد، 

  َعلَْيِه َوَسلََّم إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد

ُب، ثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمْرَوزِيُّ، ثََنا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه بن قُْهَزاذَ، َنا َحاِتُم بن ُيوُسَف الَْجال -١٥٤٦
فََشْت أُمُوٌر قَبِيَحةٌ ِفي الْكُوفَِة، : الُْمْؤِمنِ بن َخاِلٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن بَُرْيَدةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، قَالَ

نَْعُت حَتَّى سَاَر إِلَيَّ قُرَّاُء الْكُوفَِة؟ فَقَالَ َعْبُد اللَِّه بن َما الَِّذي َص: فَاْجَتَمَع قُرَّاُء الْكُوفَِة، فَخََرُجوا إِلَى ُعَمَر، فَقَالَ ُعَمُر
َنَشدُْتَك اللََّه َيا َعْبَد اللَِّه بن َعْمرٍو، أَُتِطيعُ اللََّه ِفيَما أُِمْرَت ِمْن أَْمرِ َسْمِعَك؟ : فََشْت ِفيهِْم أُُموٌر قَبِيَحةٌ، فَقَالَ: َعْمرٍو
فَكَْيَف أُِقيَم أَْمَر أُمَِّة ُمحَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َما ال َتْستَِقيمُ : قَالَ. ال: ي أَْمرِ َبَصرَِك؟ قَالَفَِف: قَالَ. ال: قَالَ

أُمِْرُت أَنْ أُقَاِتلَ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمِلي َعلَْيِه أَْنَت ِفي أَْمرِ َسْمِعَك َوَبصَرَِك؟ إِنََّما لََنا ِمَن النَّاسِ َما قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
ُموا مِنِّي ِدماَءُهْم، َوأَْموَالَُهْم، النَّاَس َحتَّى َيقُولُوا، ال إِلََه إِال اللَُّه، َوُيِقيمُوا الصَّالةَ، َويُْؤُتوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فََعلُوا ذَِلَك َعَص

ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن ُعَمَر إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ ". ِهإِال بَِحقِّهَا، َوِحَسابُُهْم َعلَى اللَّ
  َعْبُد الُْمْؤِمنِ بن َخاِلٍد بن الَْعاصِ: بِِه

بِي َخلٍَف، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ، ثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ الدِّيباجِيُّ، ثََنا ُمحَمَُّد بن أَحَْمَد بن أَ -١٥٤٧
أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه : ُعثَْمانُ بن َحِكيمٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ بن سَْهلِ بن ُحَنْيٍف، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، قَالَ



، فَِخفُْت أَنْ َيكُونَ أَبِي، فَلَْم أََزلْ َخارًِجا وداِخلًا، "لََيطْلَُعنَّ اآلنَ َرُجلٌ لَِعٌني:"قَالََعلَْيِه َوَسلََّم َوَتَركُْت أَبِي يَلَْحقُنِي، فَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي أَُماَمةَ إِال ُعثَْمانُ بن َحكِيمٍ". َحتَّى طَلََع الَْحكَُم بن أَبِي الَْعاصِ

ُشَعْيبٍ، َنا الُْحَسْيُن بن ِعيَسى، َنا الْفُرَاُت بن خَاِلٍد، َعْن َماِلِك بن ِمْغَولٍ، قَالَ َسِمْعُت َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن  -١٥٤٨
ْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ َعطَاَء بن السَّاِئبِ، َيذْكُُر َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَ

ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصالٍة َعْشرُ : َخلََّتاِن ُهَما َيِسٌري، َوَمْن َيْعَملُ بِهَِما قَِليلٌ، ال ُيَواِظُب َعلَْيهَِما أََحدٌ إِال َدَخلَ الَْجنَّةَ:"الَقَ
، وَأَلٌْف َوَخْمُسمِائٍَة ِفي الِْميَزاِن، َتكْبَِرياٍت، َوَعْشُر َتْسبِيَحاٍت، َوَعْشُر َتْحِميَداٍت، فََهِذِه خَْمُسونَ َوِمائَةٌ َعلَى اللَِّساِن

اَك مِائَةٌ َعلَى اللَِّساِن َوأَلٌْف ِفي َوإِذَا أََوى إِلَى ِفرَاِشِه سَبََّح ثَالثًا وَثَالِثَني، َوَحِمَد ثَالثًا َوثَالِثَني، َوكَبَّرَ أَْرَبًعا وَثَالثَِني، فَذَ
إِنَّ َهذَا أَْمٌر الْعََملُ ِفيِه َيسٌِري، فَقَالَ : فَقَالَ َبْعُضُهْم"مِ َواللَّْيلَِة أَلْفَْينِ َوَخْمَسِمائَِة ذَْنبٍ؟الِْميَزاِن، فَأَيُّكُْم ُيذْنُِب ِفي الَْيْو

ْر َحاَجةَ كَذَا َوَحاَجةَ اذْكُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ َيأِْتي أََحدَكُْم إِذَا فََرغَ ِمْن َصالِتِه فََيقُولُ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
بن َعْمرِو بن  لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ َعْن َماِلِك بن ِمْغَولٍ إِال الْفُرَاُت بن خَاِلٍد وَُمَحمَُّد بن سَابِقٍ َعْبِد اللَِّه". كَذَا

  الَْعاصِ

َمْيَسَرةَ الرَّازِيُّ، َنا الْفَُراتُ بن َخاِلٍد، َعنِ الضَّحَّاِك بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبٍ، ثََنا الُْحَسْيُن بن ِعيَسى بن  -١٥٤٩
قَاَم ِفي الرَّكْعََتْينِ ِمَن "لََّمُعثَْمانَ، َعْن َيْحَيى بن سَِعيٍد، َعنِ اَألعَْرجِ، َعنِ اْبنِ ُبَحْيَنةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

اِلسٌ نَّاُس وسَبَُّحوا بِِه، حَتَّى َعَرَف أَنَُّه قَْد َسَها، فََمَضى َحتَّى َتمَّْت َصالتُُه، ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَتْينِ َوُهَو َجالظُّْهرِ، فََصفََّق ال
  َعاصِلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الضَّحَّاِك بن ُعثَْمانَ إِال الْفُرَاُت بن خَاِلٍد َعْمرِو بن الْ". قَْبلَ أَنْ ُيَسلَِّم

ْغَراَء، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبٍ، َنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلََمةَ الرَّازِيُّ، َنا أَُبو زَُهْيرٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َم -١٥٥٠
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيِه ِثَياٌب رَِديئَةٌ َوُهوَ اَألْجلَحِ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ، َعْن أَبِيِه، أَنَّهُ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى ال

فَلُْيَر : قَالَ. َنَعْم، ِمْن أَنْوَاعِ الْمَالِ كُلِِّه: َهلْ لََك َمالٌ؟ قَالَ:"َسيِّئُ الْهَْيئَِة، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اَألجْلَحِ إِال أَُبو ُزهَيْرٍ". َعلَْيَك َما َرَزقََك اللَُّه

َنا زَِياُد بن َعْبدِ اللَِّه، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ، : َنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ، قَالَ -١٥٥١
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، قَالََعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرٍِّف، َعْن ُخثَْيَم

ُمَحمًَّدا َعْبُدهُ   اللَُّه، َوأَنََّمْن سَرَُّه أَنْ يَُزحَْزَح َعنِ النَّارِ، وََيْدُخلَ الَْجنَّةَ فَلَْتأِْتِه مَنِيَُّتُه َوُهَو َيْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال:"َوَسلََّم
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن طَلَْحةَ بن ُمَصرِّفٍ إِال لَْيثٌ، َوال َعْن ". َوَرسُولُُه، َويَأِْتي إِلَى النَّاسِ َما ُيِحبُّ أَنْ ُيؤَْتى إِلَْيِه

  ْرَوى َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو إِال بَِهذَا اِإلْسَناِدسَْهلُ بن ُعثَْمانَ، َوال ُي: لَْيٍث إِال زَِياُد بن َعْبِد اللَِّه، َتفَرَّدَ بِِه
ةَ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َحنِيفَةَ الْوَاِسِطيُّ، قَالَ نا َعمِّي، قَالَ نا أَبِي، قَالَ نا ُسلَْيَمانُ بن خَاِلٍد، َعْن طَلَْح -١٥٥٢

َمْن أََتى :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، قَالَ ُمَصرٍِّف، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الَْجْعِد، َعْن َعْبِد
لَمْ ". هِيًداقَاَتلَ فَقُِتلَ، قُِتلَ َشَبْيَتُه فَُغِشيَ بَِمظْلََمٍة، فَقَاَتلَ فَقُِتلَ، قُِتلَ َشهِيدًا، َوَمْن ُسِئلَ الصََّدقَةَ فَأَْعطَى فَُعِدَي َعلَْيِه، فَ

ُمَحمَُّد بن َماَهانَ َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن : َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن طَلَْحةَ بن ُمصَرٍِّف إِال ُسلَْيَمانُ بن َخاِلٍد، تَفَرََّد بِِه
  الَْعاصِ

َيةُ بن َيحَْيى، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي أَيُّوَب، َحدَّثََنا ُموَسى بن ِعيَسى، نا ُمَحمَّدُ بن الُْمبَاَرِك الصُّورِيُّ، نا ُمَعاوِ -١٥٥٣
قَالَ َرُسولُ اللَّهِ : َعْن ُشَرْحبِيلَ بن شَرِيٍك، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، قَالَ



، َوال َما اْرَتكَْبُت، إِذَا أََنا شَرِْبُت تِْرَياقًا، أَْو َعلَّقُْت َتِميَمةً، أَْو َنطَقُْت ِشعًْرا َما أَُباِلي َما أََتْيُت:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُمَعاوَِيةُ بن : ، ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، إال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِه"ِمْن ِقَبلِ َنفِْسي

  حَْيىَي
بن َحدَّثََنا ُموَسى بن َهاُرونَ، ثََنا أَحَْمُد بن َحفْصٍ، َحدَّثَنِي أَبِي، ثََنا إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ، َعنِ الَْحجَّاجِ  -١٥٥٤

قَالَ : رِو بن الَْعاصِ، قَالَالَْحجَّاجِ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُعَمَر بن َسْيٍف، َعنِ الُْمَهلَّبِ بن أَبِي صُفَْرةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْم
ُتْبَعثُ َناٌر َعلَى أَْهلِ الَْمشْرِقِ فََتْحُشرُُهْم إِلَى الَْمغْرِبِ، َتبِيُت َمعَُهْم َحْيثُ َباتُوا، :"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ "َتُسوقُُهْم سُوَق الَْحَملِ الْكَِسريِ، وََتَخلَُّف  َوَتِقيلُ َمعَُهْم حَْيثُ قَالُوا، َيكُونُ لََها َما َسقَطَ ِمنُْهْم
  إِبَْراِهيمُ بن طَْهَمانَ: َعْن قََتاَدةَ، إال الَْحجَّاُج، تَفَرََّد بِِه

بن ُعَمَر الَْواِقِديُّ، نا ِهَشاُم بن سَْعٍد،  َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا، نا ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد الشَّاذَكُونِيُّ، نا ُمَحمَُّد -١٥٥٥
كََتَب أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق إِلَى َعْمرِو : َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعْن أَبِي قَبِيلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، قَالَ

تَاُبَك َتذْكُُر َما َجَمَعتِ الرُّوُم ِمَن الُْجمُوعِ، َوإِنَّ اللََّه لَْم َيْنصُْرَنا َمعَ َسالٌم َعلَْيَك، أَمَّا بَْعُد، فَقَْد َجاَءنِي ِك"بن الَْعاصِ
َم َوَما لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّنبِيِِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِكَثَْرِة َعَدٍد، َوال بِكَثَْرِة ُجُنوٍد، فَقَْد كُنَّا َنْغُزو َمَع َرُسولِ ال

َعلَْيِه َوَسلََّم َوَما َمَعَنا، إال َمَعَنا، إال فَُرْيسَاٌت، َوإِنْ َنْحُن إال َنَتَعاقَبُ اِإلبِلَ، َوكُنَّا َيْوَم أُُحٍد َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
، َولَقَْد كَانَ ُيظْهُِرَنا، َويُِعيُنَنا َعلَى َمْن َخالَفََنا، َواْعلَْم َيا فََرٌس وَاِحٌد، َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيرْكَُبُه

، لَْم ُيْرَو َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي "َعْمُرو أَنَّ أَطَْوَع النَّاسِ ِللَِّه أََشدُُّهْم بُْغًضا ِللَْمَعاِصي، فَأَِطعِ اللََّه، َوُمْر أَْصَحاَبَك بِطَاَعتِِه
  الَْواِقِديُّ: دِّيقِ ُمتَِّصال، إال بَِهذَا اِإلسَْناِد، تَفَرََّد بِِهَبكْرٍ الصِّ

َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َخاِلِد بن يَزِيَد، َعْن َسعِيِد بن أَبِي ِهاللٍ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ، َعنِ اْبنِ : َوبِِه، قَالَ -١٥٥٦
َألُصوَمنَّ : أُْخبَِرَرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنِّي أَقُولُ: َعاصِ، قَالَالُْمسَيِّبِ،، أَنَّ عَْبَد اللَِّه بن َعْمرِو بن الْ

اللَّْيلَ  أَْنَت الَِّذي َيقُولُ َألُصوَمنَّ الدَّْهَر َوَألقُوَمنَّ:"الدَّْهَر، َوَألقُوَمنَّ اللَّْيلَ، فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
إِنََّك ال َتْسَتِطيُع ذَِلَك، :"قَْد قُلُْت ذَِلَك َيا َرُسولَ اللَِّه، فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قُلُْت"َما ِعْشُت؟

إِنِّي : ، قُلُْت"َسَنةَ بَِعْشرِ أَْمثَاِلَها، ذَِلَك مِثْلُ ِصَيامِ الدَّْهرِفَأَفِْطْر َوُصْم، َوقُْم وََنْم، َوُصْم ِمَن الشَّْهرِ ثَالثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الَْح
ُصْم َيْوًما، َوأَفِْطْر َيْوًما ذَِلَك ِصَياُم َداُودَ َصلَّى اللَُّه :"أُِطيُق أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك؟ قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ال أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك:"َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنِّي أُِطيُق أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك؟، قَالَ: ، قُلُْت"، َوُهَو أَْعِدلُ الصَِّيامَِعلَْيِه َوَسلََّم

َسلََمةَ بن  َحدَّثََنا ِمقَْداٌم، نا خَاِلٌد، نا ِعيَسى بن الُْمطَِّلبِ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن َسعِيِد بن الُْمَسيِّبِ، َعْن أَبِي -١٥٥٧
َألُصوَمنَّ َما ِعْشُت، َوَألقُوَمنَّ اللَّْيلَ َما ِعْشُت، : َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، أَنَُّه قَالَ

، "نَّ الدَّْهَر َما ِعْشُت، َوَألقُوَمنَّ اللَّْيلَ َما ِعْشُت؟َألُصوَم: أَْنَت الَِّذي قُلَْت:"فَقَالَ لَُه َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُصْم َوأَفْطِْر، َوَصلِّ :"قَْد قُلُْت ذَاَك َيا َرسُولَ اللَِّه، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فَقَالَ لَُه َعْبُد اللَِّه بن َعْمرٍو

إِنِّي أَجُِدنِي أَقَْوى َعلَى أَكْثََر ِمْن ذَِلَك، : ، قَالَ"ثَالثَةَ أَيَّامٍ، فَكُلُّ َحَسَنةٍ بَِعْشرِ أَْمثَاِلَها َوَنْم، َوُصْم ِمَن الشَّْهرِ
لَّى اللَُّه َعلَْيِه إِنِّي أَجُِدنِي أَقَْوى َعلَى أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: ، فَقَالَ"َتُصوُم َيْوًما َوُتفِْطُر َيْوَمْينِ:"قَالَ

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي أَجُِدنِي أَقَْوى ِمْن ذَِلَك، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، قَالَ"َتُصوُم َيْوًما َوُتفِْطُر َيْومًا:"َوَسلََّم
  ِعيَسى بن الُْمطَِّلبِ، إال خَاِلُد بن نِزَارٍ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن "ال أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك:"َوَسلََّم



َنا َناِفُع بن ُعَمَر الُْجَمِحيُّ، : َنا سَُرْيجُ بن النُّْعَماِن الَْجْوَهرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب، قَالَ -١٥٥٨
إِنَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن َعْمرِو بن الَْعاصِ، قَالََعْن بِْشرِ بن َعاِصمٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه 

إِال  ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو". اللََّه لَُيبِْغُض الَْبِليغَ ِمَن الرِّجَالِ، الَِّذي يََتَخلَّلُ بِِلَسانِِه َتَخلُّلَ الَْباقَِرِة
  َناِفعُ بن ُعَمَر اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ: بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِه

يلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ِهَشامٍ الُْمْسَتْمِليُّ، َنا ُمَحمَُّد بن كَِثريٍ الِْفهْرِيُّ، َنا اْبُن لَهِيعَةَ، َعْن أَبِي قَبِ -١٥٥٩
أَْحبِْب َحبِيَبَك َهْوًنا َما، َعَسى أَنْ َيكُونَ َبغِيَضكَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: و بن الَْعاصِ، قَالَبن َعْمرِ

ثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِدي". َيْوًما َما، وَأَْبِغْض بَِغيَضَك َهْوًنا َما، َعَسى أَنْ َيكُونَ َحبِيَبَك َيْوًما مَا
  ُمحَمَُّد بن كَِثريٍ الِْفْهرِيُّ َعْبِد اللَِّه بن َعْمرِو بن الَْعاصِ: إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه

ُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعْن ِهَشامِ بن َنا ُيو: َنا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَالَ -١٥٦٠
ال ُتَصلُّوا ِفي أَْعطَاِن اإلِبِلِ، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعْرَوةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو، قَالَ

  ْن ِهَشامِ بن ُعْرَوةَ إِال ُيوُنُس بن ُبكَيْرٍلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َع". َوَصلَّْوا ِفي ُمرَاحِ الَْغَنمِ
  مسند عبد اهللا بن قرط وابن جبينة

نا أَُبو َعاِصمٍ، َعْن ثَْورِ بن يَزِيَد، َعْن رَاِشدِ بن َسْعٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َيحَْيى، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ -١٥٦١
، "أَفَْضلُ األَيَّامِ ِعْنَد اللَِّه َيْوُم النَّْحرِ، ثُمَّ َيْوُم الْقَرِّ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َعْبِد اللَِّه بن قُْرٍط، قَالَ

َم َبَدنَاٌت َخْمٌس أَوْ ِستٌّ، فََجَعلْنَ َيْسَتِقرُّ ِفيِه النَّاُس، َوُهَو الَِّذي َيِلي النَّْحَر، قُدَِّم إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َسلََّم كَِلَمةً َخِفيَّةً لَْم أَفَْهْمهَا، فَقُلُْت َيزَْدِلفَْن إِلَْيِه، بِأَيَِّتهِنَّ يَْبَدأُ، فَلَمَّا َوَجَبْت ُجُنوبَُها، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن قُْرٍط إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ "َمْن َشاَء اقْتَطََع:"؟ قَالََما قَالَ: ِللَِّذي إِلَى َجْنبِي
  ثَْوٌر: بِِه

: قَالَ، َماعِيلَ الَْخزَّاُز نا هَاُرونُ بن إِْس: قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ اللَِّه بن ُعَبْيِد بن َعِقيلٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٥٦٢
ِه بن َماِلكِ اْبنِ نا َعِليُّ بن الُْمبَاَرِك الِْحنَّاِئيُّ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْعَرجِ، َعْن َعْبِد اللَّ

َن الرَّكَْعَتْينِ، وََنِسيَ أَنْ َيقُْعَد، فََمَضى ِفي ِقَياِمِه، َوَسَجدَ َسْجدََتْينِ أَنَُّه َشهَِد النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم ِم"ُبحَْيَنةَ،
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعِليٍّ إِال َهاُرونُ َماِلِك اْبنِ ُبحَْينَةَ"َبْعَد َما َسلََّم ِمْن َصالِتِه

نا إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ، َعْن : قَالَ، نا ُمَحمَّدُ بن َسابِقٍ : قَالَ، اسِ الْبَْرَبهَارِيُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعِليٍّ أَُبو الَْعبَّ -١٥٦٣
، ِك اْبنِ ُبَحْيَنةَ أَيُّوَب بن ُموَسى، َعْن ُمَحمَّدِ بن ُمْسِلمٍ الزُّْهرِيِّ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ُهْرُمَز، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َماِل

ْجِلسٍ َحتَّى قََضى لَّى بنا َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ الَْعْصَر، فَقَاَم ِفي الرَّكْعََتْينِ، ثُمَّ لَْم َيَص:"قَالَ
  مَاِلِك اْبنِ ُبَحْينَةَ"َصالَتُه، ثُمَّ َسَجدَ َسْجدََتْينِ َوُهَو َجاِلٌس

َحدَّثَنِي َبكٌْر، َعْن َجْعفَرِ بن رَبِيَعةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن : َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، قَالَ نا: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٥٦٤
افَى إِذَا َسَجَد َج"كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُهْرُمَز اَألعَْرجِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َماِلِك اْبنِ ُبحَْيَنةَ، قَالَ

، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن َعْبِد اللَِّه اْبنِ ُبحَْيَنةَ إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد، َتفَرََّد "َعُضَدْيِه َعْن َجَسِدِه حَتَّى يَُرى َبيَاُض إِبِطَْيِه
  َبكُْر بن ُمضََر: بِِه

أَخَْبرَنِي : قَالَ، نا اْبُن ُجرَْيجٍ : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ : الَقَ، نا أَْحَمدُ بن الِْمقَْدامِ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٥٦٥
َسلََّم َخَرجَ ِلَصالِة الصُّْبحِ، َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َماِلِك بن ُبَحْيَنةَ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو



، لَْم َيْروِ َهذَا "َمرََّتْينِ؟"أَْو"ُتصَلِّي الصُّْبَح أَْرَبعًا:"ي، فََضَرَب النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْنِكَبُه، َوقَالَفََرأَى َرُجال ُيَصلِّ
  الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ إِال ُمَحمَُّد بن َبكْرٍ

  مسند عبد اهللا بن قيس

َماعِيلَ الَوَساوِينِيُّ الَْبصْرِيُّ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ بن فَرُّوَخ، َحدَّثََنا الصَّْعُق بن َحْزٍن الْقَْيِسيُّ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْس -١٥٦٦
: جَاجٍ، فَقَالََدَخلُْت َعلَى أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ، َوُهَو َيأْكُلُ لَْحَم َد: َحدَّثََنا َمطٌَر الَْورَّاُق، َحدَّثََنا ْهَدٌم الَْجرِْميُّ، قَالَ

كُلْ، فَإِنِّي َرأَْيتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : إِنِّي َحلَفُْت ال آكُلُ لَْحَم الدََّجاجِ، فَقَالَ أَُبو ُموَسى: َهلُمَّ فَكُلْ، فَقُلُْت
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََنا َوأَْصحَابِي، وَأَْصَحاٌب ِلي، َيأْكُلُ ِمنُْه، َوسَأَُنبِّئَُك َعْن َيِمينَِك أََتْيُت َرُسولَ "َوآِلِه َوَسلََّم

 الذَُّرى، فَأََمَر لََنا بُِحْمالنَ، َنسَْتْحِملُُه، فََحلََف أَنْ ال َيْحِملََنا، َوَما ِعْنَدُه ُحْمالنُ، فََواللَِّه َما بََرْحَنا َحتَّى أََتْتُه قَالِئُص غُرُّ
ذَكَرَْنا َيِميَنكَ َيا : َما َردَّكُْم؟، قُلَْنا: ْجَنا ذَكَْرَنا َيِمَني َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََرَجْعَنا إِلَْيِه، فَقَالَفَلَمَّا َخَر

ي وَاللَِّه َما َنِسيُتَها، وَلَِكْن َمْن َحلََف َعلَى إِنِّ: َرسُولَ اللَِّه، َوَخِشيَنا أَنْ َتكُونَ َنسِيَتَها، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  ، لَمْ َيْروِِه َعْن َمطَرٍ، إِال الصَّْعُق"َيِمنيٍ، فََرأَى غَْيَرَها َخْيًرا مِْنَها، فَلَْيأِْت الَِّذي ُهَو َخْيٌر، َولُْيكَفِّْر َعْن َيِمينِِه

نا : نا َعْبُد اللَِّه بن ُنمَْيرٍ، قَالَ: نا أَحَْمُد بن ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ، قَالَ: رٍ، قَالََحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن أَحَْمَد بن َمْنُصو -١٥٦٧
ِه خَطََبَنا َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي: خَطََبَنا أَُبو ُموَسى، فَقَالَ: َعْبُد الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َعْن أَبِي َعِليٍّ الْكَاهِِليِّ، قَالَ

َوكَْيفَ َنتَِّقيِه َيا : َمْن َشاَء اللَُّه أَنْ َيقُولَ: ، فَقَالَ"أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا الشِّْرَك، فَإِنَّهُ أَخْفَى ِمْن َدبِيبِ النَّْملِ:"َوَسلََّم، فَقَالَ
ا َنُعوذُ بَِك أَنْ ُنْشرَِك بَِك َشيْئًا َتْعلَُمُه َوَنْسَتغِْفُرَك ِلَما اللَُّهمَّ إِنَّ: قُولُوا:"َرسُولَ اللَِّه، َوُهَو أَْخفَى ِمْن َدبِيبِ النَّْملِ؟ قَالَ

  الَْوجِْهلَْم َيْروِِه َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن أَبِي ُسلَْيَمانَ إِال اْبُن ُنَمْيرٍ، َوال ُيْرَوى َعْن أَبِي ُموَسى إِال ِمْن َهذَا ". ال َنْعلَُم
، نا َعْبُد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ : قَالَ، نا أَُبو الُْمحَيَّاِة : قَالَ، نا أَُبو َهمَّامٍ الَْولِيُد بن ُشَجاعٍ : الَقَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٥٦٨

إِنَُّه سََيأِْتي َعلَى :"َيقُولُ، أَيَُّها النَّاُس، إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ أَُبو ُموَسى اَألْشَعرِيُّ: قَالَ
 ِمَن الْقَاِئمِ، وَالْقَاِئُم ِفيَها َخْيٌر ِمَن النَّاسِ ِفَتنةٌ َباِقَرةٌ، َتَدعُ الَْحِليمَ َحيَْرانًا، النَّاِئُم ِفيَها خَْيٌر ِمَن الْقَاِعِد، َوالْقَاِعُد ِفيَها َخْيٌر

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن "قَطُِّعوا أَْوتَاَركُْم، وَكَسُِّروا السُُّيوَف بِالِْحَجارَِةالَْماِشي، وَالَْماِشي ِفيَها َخْيٌر ِمَن السَّاِعي، فَ
  أَُبو َهمَّامٍ: َعْبِد الَْمِلِك إِال أَُبو الُْمَحيَّاِة، َتفَرََّد بِِه

ا أَُبو ُعَبْيَدةَ الَْحدَّاُد، َنا أَُبو ِهاللٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبٍ، َنا َسعِيُد بن َعْنَبَسةَ الْقَطَّانُ، ثََن -١٥٦٩
َسيِّدُ اإلَِدامِ ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرةِ اللَّْحُم، وَسيِّدُ الشَّرَابِ :"ُبرَْيَدةَ، َعْن أَبِيِه، قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن بَُرْيَدةَ ". اآلِخَرِة الَْماُء، وسَيُِّد الرَّيَاِحَني ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة الْفَاِغَيةُِفي الدُّْنَيا َو
  َسعِيٌد: إِال أَُبو ِهاللٍ، َوال رََواُه َعْن أَبِي ِهاللٍ إِال أَُبو ُعبَْيَدةَ الَْحدَّاُد، َتفَرَّدَ بِِه

ازِيِّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبٍ، َنا ُمَحمَّدُ بن ُمقَاِتلٍ الرَّازِيُّ، ثََنا َحكَّاُم بن سَلْمٍ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الرَّ -١٥٧٠
َوَما كَانَ كَبُِري َخْوٍف لَُيرِيَنا َصالةَ  َصلَّى بنا أَُبو ُموَسى اَألْشَعرِيُّ بأَْصَبَهانَ َصالةَ الَْخْوِف،: قََتاَدةَ، َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة، قَالَ

بِإَِزاِء الَْعدُوِّ، َوَعلَْيهُِم السِّالُح،  َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَاَم، فَكَبََّر، َوكَبََّر َمَعُه طَاِئفَةٌ ِمَن الْقَْومِ، َوطَاِئفَةٌ
ا، فَأََتْوا َمقَاَم إِخَْوانِهِْم، فََجاَءِت الطَّاِئفَةُ اُألْخَرى، فََصلَّى بِهِْم َركَْعةً أُْخَرى، ثُمَّ سَلََّم، فََصلَّى بِهِمْ َركَْعةً، فَاْنَصَرفُو

، َعْن أَبِي مُوَسى إِال لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة". فََصلَّى كُلُّ وَاِحٍد ِمنُْهُم الرَّكَْعةَ الثَّانَِيةَ ُوْحَداًنا
  ُمحَمَُّد بن ُمقَاِتلٍ: أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ، َوال َعْن أَبِي َجْعفَرٍ إِال َحكَّاٌم، َتفَرَّدَ بِِه



و بن قَْيسٍ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ، نا َوْهُب بن َبِقيَّةَ، نا ُمحَمَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك، َعْن َعْمرِ -١٥٧١
قَالَ : ْشَعرِيُّ، قَالَالُْمالِئيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِعيَسى، َعْن ُعَماَرةَ بن َراِشٍد، َعْن ُعَباَدةَ بن َنِسيٍّ، َحدَّثَنِي أَُبو ُموَسى اَأل

، لَمْ "ٍة، فَإِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الذَّوَّاِقَني َوال الذَّوَّاقَاِتال ُتطَلِّقُوا النَِّساَء، إال ِمْن رِيَب:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  وَسى اَألْشعَرِيَُّيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ، إال ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك، َتفَرََّد بِِه َوْهُب بن َبِقيَّةَ أَُبو ُم

بن َزكَرِيَّا أَُبو َبكْرٍ، أَُخو َمْيُموٍن الَْبْغَداِديُّ الَْحاِفظُ ُمذَاكََرةً بِِمْصَر، َحدَّثََنا َنْصُر بن  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَِّد -١٥٧٢
، َعنِ ن أَبِي َعُروَبةََعِليٍّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُمَحمَِّد بن الَْحكَمِ بن َجْحلٍ، َحدَّثََنا َعْمُرو بن َسِعيٍد األََبحُّ، َعْن َسعِيِد ب

َما َسَترَ اللَُّه َعلَى :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: الَْحكَمِ بن َحْجلٍ، َعْن أَبِي بُْرَدةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ
َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ، إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد َتفَرََّد بِِه  ، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ"َعْبٍد ِفي الدُّنَْيا، فَُيَعيُِّرُه بِهِ َيْوَم الْقَِياَمِة

  َنْصُر بن َعِليٍّ ُموَسى

دَّثََنا ِمْسَعُر بن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن أَْحَمَد بن ُعَمَر الَْوِكيِعيُّ، بِبَْغدَاَد، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َجْعفَُر بن َعْوٍن، َح -١٥٧٣
َسمَّى لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنفَْسهُ :"امٍ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَِكَد

، لَْم َيْروِِه َعْن ِمْسَعرٍ، "َمِة، َوَنبِيُّ الْملَْحَمِةأََنا ُمَحمٌَّد، َوأَْحَمُد، َوالُْمقَفِّي، َونَبِيُّ الرَّْح: أَْسَماًء ِمْنَها َما َحِفظَْناَها، فَقَالَ
  إِال َجْعفَرُ بن َعْوٍن، َتفَرََّد بِِه إِبَْراِهيمُ بن أَْحَمَد بن ُعَمَر َعْن أَبِيِه

َمدُ بن ُعثَْمانَ بن َحِكيمٍ اَألوِْديُّ، َحدَّثََنا ُعَمُر بن ُمَحمَِّد بن الْحَارِِث أَُبو َبكْرٍ الِْكالبِيُّ الْوَاِسِطيُّ، َحدَّثََنا أَْح -١٥٧٤
: وَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالََحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن َسعِيٍد الْمُرِّيُّ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ، َعْن أَبِي ُم

اغُْزوا بِاْسمِ اللَِّه، َوِفي َسبِيلِ اللَِّه، قَاِتلُوا َمْن كَفََر : إِذَا َبَعثَ سَرِيَّةً، قَالَ"َوَسلََّم كَانَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه
إِال إِسَْرائِيلُ، ، لَْم َيْروِِه َعْن أَبِي إِْسَحاَق، "بِاللَِّه، ال َتُغلُّوا َوال تَْغِدرُوا، َوال ُتَمثِّلُوا، َوال تَقُْتلُوا َولِيًدا َوال شَْيًخا كَبِريًا

  َوال َعْنُه إِال ُعثَْمانُ، َتفَرََّد بِِه أَْحَمُد بن ُعثَْمانَ بن َحكِيمٍ

الْفَزَارِيُّ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن ُعَبْيَدةَ الْقُوَمِسيُّ، بِبَْغَداَد، َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق -١٥٧٥
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ن ِمْغَولٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن أَبِي ُبْردَةَ، َعْن أَبِي ُموَسى َرِضيَ اللَُّه َعْنُه، قَالََماِلِك ب

شَّعْبِيِّ، إِال َماِلٌك، َوال َعْن َماِلٍك، إِال أَُبو ، لَْم َيْروِِه َعنِ ال"الْحََياُء َواِإلَميانُ َمقُْروَنانِ ال َيفَْترِقَانِ إِال َجِميعًا:"َوآِلِه َوَسلََّم
  إِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ، تَفَرََّد بِِه اْبُن ُعَبْيدَةَ

بن  ْن ِمْسَعرَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الَْعبَّاسِ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن أَبِي الْحََوارِي، َحدَّثََنا حَفُْص بن ِغَياٍث، َع -١٥٧٦
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ِكَدامٍ، وَالَْعوَّامِ بن حَْوَشبٍ، َعْن إِبَْراهِيَم السَّكَْسِكيِّ، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ

، لَمْ َيْروِِه َعْن ِمْسَعرٍ، إِال "ِلِه ُمِقيًما َصحِيًحاإِذَا مَرَِض الَْعْبُد الُْمْسِلمُ أَْو َسافََر كُِتَب لَُه مِثْلُ َعَم:"َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم
  َحفٌْص، تَفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي الْحََوارِي

، دٍ الُْمْسَنِديَُّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن َهاُرونَ الَْحلَبِيُّ الِْمصِّيِصيُّ، بِالَْمصِّيَصِة، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَّ -١٥٧٧
كُنَّا :  أَبِي ُموَسى، قَالََحدَّثََنا سَْهلُ بن أَْسلََم الَْعَدوِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن ُعَبْيٍد، َعْن ُحَمْيِد بن ِهاللٍ، َعنِ اْبنِ ُبْرَدةَ، َعْن

: َس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، فَقُلَْناَمَع َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ِفي غََزاٍة، فَاْسَتْيقَظَْنا َولَْي
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، َنطْلُُبُه، فَإِنَّا َعلَى ذَِلَك إِذْ َسِمعَْنا صَْوًتا كََهِديرِ الرََّحا، فَأَتَْيَنا الصَّْوَت فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه َص

إِنَُّه أََتانِي آٍت : َتقُوُم ِمْن ِفَراِشِك وََنْحُن َحوْلََك َوال ُتوِقظُ أََحًدا ِمنَّا وََنْحُن بِأَْرضِ الَْعدُوِّ، فَقَالَ"سُولَ اللَِّه،َيا َر: فَقُلَْنا



فَقُلُْت اْدُع اللََّه : اَعةَ، فَقَالَ أَُبو مُوَسىِمْن َربِّي فَخَيَّرْنِي َبْيَن أَنْ َيْدُخلَ نِْصُف أُمَِّتي الَْجنَّةَ أَوِ الشَّفَاَعِة، فَاخَْتْرُت الشَّفَ
اللَُّهمَّ اْجَعلُْه ِمْن أَْهِلَها، ثُمَّ قَالَ آَخُر، فَقَالَ آَخُر، ثُمَّ قَالَ آخَُر، فَلَمَّا كَثُُروا قَالَ : أَنْ َيْجَعلَنِي ِمْن أَْهلِ الشَّفَاَعِة، فَقَالَ

، لَْم َيرْوِِه َعْن "َشفَاَعِتي ِلَمْن شَهَِد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه: َوآِلِه َوَسلََّم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  ُيوُنَس، إِال سَْهلٌ

فَْيانُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوِفيُّ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ، َحدَّثََنا ُس -١٥٧٨
  الَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ:"أَبِي ُموَسى، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، قَالَ

اِمرِ بن إِبَْراهِيَم، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْجاُروِديُّ اَألصَْبَهانِيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َع -١٥٧٩
كَانَ َرسُولُ اللَّهِ : قَالَالنُّْعَمانُ بن َعْبدِ السَّالمِ، َعْن أَبِي الَْعوَّامِ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ُبْرَدةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، 

، لَْم َيْروِهِ "اللَُّهمَّ إِنَّا َنُعوذُ بَِك ِمْن ُشرُورِِهْم، َوَنْدفَُعَك ِفي ُنحُورِِهْم: اَف قَْوًما، قَالَإِذَا َخ"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم
  َعْن َسِعيٍد، إِال أَُبو الَْعوَّامِ ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َتفَرََّد بِِه النُّْعَمانُ بن َعْبدِ السَّالمِ

مٍَّد الرَّْمِليُّ أَُبو الْجَاُروِد، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد بن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ، َحدَّثََنا َروَّاُد بن َحدَّثََنا َمْسُعوُد بن ُمَح -١٥٨٠
اللَُّه َعلَْيِه  قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى: الْجَرَّاحِ، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي ُبرَْدةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّهِ أَبِي ُموَسى، قَالَ

رِ أَْحَسَن َما إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيكُْتُب ِللْمَرِيضِ أَقَْصى َما كَانَ َيْعَملُ ِفي ِصحٍَّة َما َداَم ِفي َوثَاِقِه، َوِللُْمَساِف:"َوآِلِه َوَسلََّم
  ِعيدِ بن أَبِي ُبرَْدةَ، إِال َروَّاٌد، َتفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي السَّرِيِّ، لَْم َيْروِِه َعْن ِمْسَعرِ بن ِكَدامٍ، َعْن َس"كَانَ َيْعَملُ ِفي َحَضرِِه

َسِمْعُت ِمسَْعَر : نا حَفُْص بن ِغَياٍث، قَالَ: نا أَْحَمُد بن أَبِي الَْحوَارِيِّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن رِْشِديَن، قَالَ -١٥٨١
لَْيهَِما َحدَّثَ، َعْن إِْبَراِهيَم السَّكَْسِكيِّ، َعْن أَبِي بُْرَدةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، أَنّ َرُسولَ بن ِكَدامٍ، وَالَْعوَّاَم بن حَْوَشبٍ، ِك
لَْم . "َمْن َمرَِض أَْو َسافََر، كَانَ لَُه ِمَن اَألْجرِ مِثْلُ َما كَانَ َيْعَملُ َوُهَو َصحِيٌح ُمِقيٌم:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  أَْحَمدُ بن أَبِي الْحََوارِيِّ مُوَسى: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِمْسَعرٍ، إِال حَفُْص بن ِغَياٍث، تَفَرََّد بِِه
نا إِْسَماِعيلُ : نا أَُبو َحفْصٍ اَألبَّاُر، قَالَ: نا إِبَْراهِيُم بن َمْهِديٍّ الِْمصِّيِصيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُخلَْيٍد، قَالَ -١٥٨٢

أَوَّلُ َمْن ُصنَِعتْ لَُه :"قَالَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألوِْديُّ، َعْن أَبِي ُبْردَةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
أَوَّْه ِمْن َعذَابِ اللَِّه، أَوَّْه، أَوَّْه، قَْبلَ أَنْ : َوَجَد حَرَُّه، وغَمَُّه قَالَالنُّوَرةُ، وََدَخلَ الَْحمَّاَم، ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد، فَلَمَّا َدَخلَُه َو

  إِبَْراهِيُم بن َمْهِديٍّ: ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن أَبِي ُموَسى إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد، تَفَرََّد بِِه". ال َيْنفََع أَوَّْه

نا َحفُْص بن َمْيَسَرةَ، َعْن ِصدِّيقِ بن ُموَسى، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ، : نا َمْخلَدُ بن َماِلٍك، قَالَ: الََحدَّثََنا أَحَْمُد، قَ -١٥٨٣
ٍد الَْيهُوِديَّ إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة، أُعِْطَي الرَُّجلُ ِمْن أََمِة ُمَحمَّ:"َعْن أَبِي ُموَسى، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ، َعْن ِصدِّيقٍ، إِال َحفٌْص". افِْد بَِهذَا َنفَْسَك ِمَن النَّارِ: َوالنَّصَْرانِيَّ، فَُيقَالُ
يُّ، َعْن ُمَساوِرِ بن َسوَّارٍ، نا أَُبو ِهاللٍ الرَّاِسبِ: نا ُعَبْيُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َعاِئَشةَ، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد، قَالَ -١٥٨٤

إِنِّي َرأَْيُتُه َيأْكُلُ : َهلُمَّ، فَقُلُْت: َدَخلُْت َعلَى أَبِي ُموَسى َوُهَو َيأْكُلُ لَْحَم َدَجاجٍ، فَقَالَ: َعْن َجدِِّه َزْهَدَم الَْجْرِميِّ، قَالَ
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ ". َرأَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأْكُلُُه"اجِْلْس، فَإِنِّي: قَذًَرا فَأَْحَبْبُت أَنْ ال آكُلَُه، فَقَالَ

  اْبُن َعاِئشَةَ: َعْن ُمَساوِرٍ، إِال أَُبو ِهاللٍ، َتفَرََّد بِِه
ْسَحاَق، َعْن أَبِي بُْرَدةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، نا شَرِيٌك، َعْن أَبِي إِ: نا َعِليُّ بن ُحْجرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد، قَالَ -١٥٨٥

  لَْم َيْروِِه َعْن َشرِيٍك، إِال َعِليٌّ". ال نِكَاَح إِال بِوَِليٍّ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ



نا ُمَحمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَِّد بن : َيحَْيى الَْحرَّانِيُّ، قَالَ نا أَُبو األْصَبغِ عَْبُد الَْعزِيزِ بن: َحدَّثََنا أَحَْمُد، قَالَ -١٥٨٦
َدَخلُْت َعلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : إِْسحَاَق، َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي ُبْردَةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ

َيا َرُسولَ اللَِّه، اْسَتْعِملَْنا، فَإِنَّ ِعْنَدَنا ِغًنى، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ : ي، َوِفي َيِدِه سَِواٌك َيْسَتنُّ بِِه، فَقُلُْتَوَسلََّم أََنا َواْبُن َعمٍّ ِل
ا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الَْمِلِك بن لَْم َيْروِ َهذَ". َما نُرِيدُ أَنْ َنْسَتْعِملَ َعلَى َعِملَْنا َمْن َحَرَص َعلَْيِه:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ُعَمْيرٍ، إِال ُمحَمَُّد بن إِْسحَاَق ُموَسى
نا ُزَهْيرُ بن : قَالَ، نا ُسوَْيُد بن َعْبِد الْعَزِيزِ : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن هَاِشمٍ الَْبْعلََبكِّيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٥٨٧

أَْهلُ الَْجنَِّة :"قَالَ، بن أَبِي ُبْردَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي مُوَسى، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ُمَحمٍَّد، َعْن َعْبِد اللَِّه
ِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْح"ِعْشُرونَ َوِمائَةُ َصفٍّ، أُمَِّتي ِمْنَها ثَمَاُنونَ َصفًّا، َوسَاِئُر اُألَممِ أَْرَبُعونَ َصفًّا

  سَُوْيٌد: بردة إِال ُزهَْيٌر َتفَرَّدَ بِِه

نا ُمَحمَُّد بن فُضَْيلٍ، َعْن َماِلِك بن ِمْغَولٍ، َعْن أَبِي : قَالَ، نا عَْبُد اللَِّه بن ُعَمَر بن أََبانَ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٥٨٨
لَقَْد أُعِْطَي َهذَا ِمزَْماًرا ِمْن :"نّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمَع ِقَراَءةَ أَبِي مُوَسى، فَقَالَُبْرَدةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، أَ

َعْن : وَاُه النَّاُسَوَر"، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َماِلِك بن ِمْغَولٍ، َعْن أَبِي بُْرَدةَ إِال ُمَحمَّدُ بن فَُضْيلٍ"َمَزاِمريِ آلِ َداُوَد
  َماِلِك بن ِمْغَولٍ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ، َعْن أَبِيِه

نا : قَالَ، نا ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماعِيلَ : قَالَ، نا أَُبو الَْخطَّابِ زَِيادُ بن َيْحَيى الَْحسَّانِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٥٨٩
: قَالَ، ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، َعْن أَبِي مُوَسى ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعنِ اَألْعَمشِ

ُه أَنْ َيَناَم، َيْخِفضُ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ال َيَناُم، َوال َيْنبَِغي لَ:"قَاَم ِفيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَْرَبعٍ، فَقَالَ
النُّوُر، َولَْو كََشفَُه َألْحَرقَْت  الِْقْسطَ َوَيْرفَُعُه، ُيعَْرُض َعلَْيِه َعَملُ النََّهارِ قَْبلَ اللَّْيلِ، َوَعَملُ اللَّْيلِ قَْبلَ النََّهارِ، ِحَجاُبُه

َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمرَّةَ إِال ُسفَْيانُ، َتفَرََّد ، لَْم َيْروِ "سُُبَحاُت َوْجهِِه كُلَّ َشْيٍء أَْدَركَهُ َبصَُرُه
  بِِه ُمَؤمَّلٌ، َورََواُه النَّاُس َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ

ةَ، َعْن َعاِصمِ بن كُلَْيبٍ، َعْن أَبِي بُْرَدةَ، نا أَُبو يُوُسَف، َعْن أَبِي َحنِيفَ: قَالَ، نا بِْشٌر : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٥٩٠
حُوا لَُه شَاةً، َوَصَنُعوا لَهُ َعْن أَبِي ُموَسى، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم زَاَر قَْوًما ِمَن األَْنَصارِ ِفي َدَراِهْم، فَذََب

شَاةٌ لِفُالٍن، : فَقَالُوا"َما َشأْنُ َهذَا اللَّْحمِ؟:"ئًا لَِيأْكُلَُه، فََمَضَغُه َساَعةً، َوال ُيِسيُغُه، فَقَالَِمْنَها طََعاًما، فَأََخذَ ِمَن اللَّْحمِ َشْي
  ا اُألَساَرىأَطِْعُموَه:"ذََبْحَناَها َحتَّى َيجِيَء صَاِحُبَها، فَنُْرِضيِه ِمْن لَْحِمَها، فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

نا : قَالَ، نا َعْبُد اللَِّه بن الُْمبَاَرِك : قَالَ، نا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْمرٍو الْقَطَِرانِيُّ  -١٥٩١
ْيتَُنا َمَع َنبِيَِّنا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََحسِْبَت أَنََّما لَْو َرأَ:"قَالَ، أَُبو َسلََمةَ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ، َعْن أَبِي ُموَسى 

ُمَحمَُّد بن أَبِي حَفَْصة، لَمْ : ، أَُبو َسلََمةَ ُهَو"الَْماُء َوالتَّمُْر: رُِحيَنا رِيحُ الضَّأِْن، إِنََّما ِلبَاُسَنا الصُّوُف، َوطََعاُمَنا اَألْسوََداِن
  ِديثَ إِال اْبُن الُْمبَاَرِكَيْروِ َهذَا الَْح

نا أَُبو َداُوَد : قَالَ، نا ُمَؤمَّلُ بن إَِهابٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الَْحَسنِ بن َعْبِد الَْمِلِك اَألْصَبهَانِيُّ  -١٥٩٢
إِنَّ :"قَالَ، ى، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نا ُشْعَبةُ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ، َعْن أَبِي ُموَس: قَالَ، الطَّيَاِلِسيُّ 

  َهِذِه الدِّيَناَر َوالدِّرَْهَم أَْهلَكَا َمْن كَانَ قَْبلَكُْم، َوال أَُراُهَما إِال ُمْهِلكَْيكُْم



نا َعْبُد الَْمِلِك : قَالَ، ُد بن يَزِيدَ الَْباِهِليُّ نا َخال: قَالَ، نا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٥٩٣
أَيُّ اِإلْسالمِ : أَنَُّه سُِئلَ،  بن أَبِي غَنِيَّةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن أَبِي مُوَسى، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  ُمونَ ِمْن ِلَسانِِه َوَيدِِهَمْن َسِلَم الُْمْسِل:"أَفَْضلُ؟ قَالَ
  َمْن ُعِقَر َجَوادُُه، َوأُهْرِيَق َدُمُه:"َوأَيُّ الْجَِهاِد أَفَْضلُ؟ قَالَ: ِقيلَ -١٥٩٤
  ةَ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اَألْعَمشِ إِال اْبُن أَبِي غَنِيَّ"طُولُ الْقُُنوِت:"فَأَيُّ الصَّالِة أَفَْضلُ؟ قَالَ: ِقيلَ -١٥٩٥
نا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، : قَالَ، نا َيْحَيى بن َيْحَيى النَّْيَسابُورِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن يَزِيَد السِّجِْسَتانِيُّ  -١٥٩٦

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َر: قَالَ، َعْن َجْعفَرِ بن الَْحارِِث، َعْن ُعْرَوةَ بن َعْبِد اللَِّه بن قَُشْيرٍ، َعْن أَبِي ُموَسى 
َن الُْمْسِلِمَني َرُجال أُمَِّتي أُمَّةٌ َمْرُحوَمةٌ، ال َعذَاَب َعلَْيَها ِفي اآلِخَرِة، إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة ُدِفعَ إِلَى كُلِّ َرُجلٍ ِم:"َوَسلََّم

، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعْرَوةَ بن َعْبِد اللَِّه بن قُشَْيرٍ "َهذَا ِفَداُؤَك ِمَن النَّارِ َيا ُمْسِلُم،: ِمَن الَْيُهوِد وَالنََّصاَرى، فَُيقَالُ
  َيْحَيى بن َيحَْيى: إِال َجْعفَرُ بن الْحَارِِث، َوال َعْن َجْعفَرِ بن الَْحارِِث إِال إِْسَماعِيلُ، تَفَرََّد بِِه

نا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن : قَالَ، نا ُعَبْيدُ اللَِّه بن َعاِئَشةَ : قَالَ، اَق الَْخشَّاُب الَْبلَِديُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْسَح -١٥٩٧
ْنَد اْحِتالمِِه، َعلَْيِه َوَسلََّم ِعأَبِي َجْعفَرٍ الَْخطِْميِّ، أَنَّ َجدَُّه ُعَمْيَر بن حَبِيبِ بن ُخَماشَةَ، َوكَانَ قَْد أَْدَرَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه 

 ُيجِْبهِ َيا بينَّ، إِيَّاكُْم وَُمَجالََسةَ السُّفََهاِء، فَإِنَّ ُمَجالََستَُهْم َداٌء، َمْن َيْحلُُم َعنِ السَِّفيِه ُيَسرُّ، َوَمْن:"أَْوَصى وَلََدُه، فَقَالَ
ْرَضى بِالْكَثِريِ، َوإِذَا أََراَد أََحدُكُْم أَنْ َيأُْمَر بَِمْعُروٍف أَوْ َينَْهى َعْن َيْنَدُم، َوَمْن ال يَْرَضى بِالْقَِليلِ ِممَّا يَأِْتي بِهِ السَِّفيُه َي

مْ َمْن َوثََق بِالثَّوَابِ ِمَن اللَِّه لَُمْنكَرٍ فَلُْيَوطِّْن َنفَْسُه َعلَى الصَّْبرِ َعلَى اَألذَى، َولَْيِثْق بِالثََّوابِ ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، فَإِنَُّه 
  اْبُن َعاِئشَةَ: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الَْخطِْميِّ إِال َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َتفَرََّد بِِه"َيضُرُُّه َمسُّ اَألذَى

أََنا ثَابِتٌ الُْبَنانِيُّ، َعْن : اِء الَْبصْرِيُّ، قَالَنا أَُبو الدَّْهَم: أَخَْبَرَنا أَُبو َجعْفَرٍ النُّفَْيِليُّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم، قَالَ -١٥٩٨
إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَيامَةِ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعَمَر بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن أَبِي ُبْردَةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ

عِيٍد َواِحٍد، ثُمَّ َرفََع ِلكُلِّ قَْومٍ آِلَهتَُهُم الَِّتي كَاُنوا َيْعُبُدونَ فَيُورُِدوَنُهُم النَّاَر، َوَيبْقَى َجَمَع اللَُّه الَْخالِئَق ِفي َص
إِنْ : أََوَتْعرِفُوَنُه؟ فََيقُولُونَ: َنْنتَِظُر رَبا كُنَّا َنعُْبُدُه بِالَْغْيبِ، فَُيقَالُ لَُهْم: َما َتْنتَِظُرونَ؟ فََيقُولُونَ: الُْمَوحُِّدونَ، فَُيقَالَ لَُهْم

َيا أَْهلَ التَّْوِحيِد، اْرفَعُوا ُرُءوَسكُْم، فَقَدْ : َشاَء َعرَّفََنا َنفَْسُه، فَيََتَجلَّى لَُهْم َتَباَرَك َوَتعَالَى، فََيِخرُّونَ لَُه ُسجًَّدا، فَُيقَالُ لَُهْم
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُعَمَر إِال "انَ كُلِّ َرُجلٍ َيهُوِديا أَوْ َنصَْرانِيا ِفي النَّارِأَْوَجبَ اللَُّه لَكُُم الَْجنَّةَ، َوجََعلَ َمكَ

  النُّفَيِْليُّ: ثَابٌِت، َوال َعْن ثَابِتٍ إِال أَُبو الدَّْهَماِء، َتفَرََّد بِِه
أََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ، َعْن أَبِي : ، قَالَنا َعْمُرو بن َمْرزُوقٍ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ -١٥٩٩

اللَُّهمَّ إِنَّا َنْجَعلَُك ِفي ُنُحورِِهْم، َوَنعُوذُ بِكَ :"ُموَسى، أَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا خَاَف قَْوًما، قَالَ
  ُموَسى"ِهْمِمْن ُشُرورِ

نا الضَّحَّاكُ بن َيسَارٍ، َعْن أَبِي َتِميَمةَ التَِّميِميِّ، : نا حَفُْص بن ُعَمَر الَْحْوِضيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ -١٦٠٠
َوَضمَّ "لَُّه َضيََّق اللَُّه َعلَْيِه َجَهنََّم َهكَذَاَمْن َصاَم الدَّْهَر كُ:"َعْن أَبِي ُموَسى، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  أَصَابَِعُه َعلَى ِتْسعَِني
أَطِْعُموا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َمْنُصورٍ، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن أَبِي مُوَسى، قَالَ: َوبِِه -١٦٠١

  رِيَض، َوفُكُّوا الَْعانَِيالَْجاِئَع، َوُعوُدوا الَْم



، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن "لَقَدْ أُوِتَي َهذَا ِمْزمَاًرا ِمْن َمَزاِمريِ آلِ َداوَُد:"َوَسِمَع ِقَراَءةَ أَبِي ُموَسى، فَقَالَ -١٦٠٢
  إِْسحَاَق إِال ُعبَْيُد اللَِّه

نا ِمْسَعٌر، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعَبْيدَةَ، : َنا َجْعفَُر بن َعْوٍن، قَالَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم بن أَْحَمَد، نا أَبِي، -١٦٠٣
أََنا ُمَحمٌَّد، :"سَمَّى لََنا َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نَفَْسُه أَْسَماًء، ِمنَْها َما َحِفظَْنا، فَقَالَ: َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ

  ، لَْم َيْروِِه َعْن ِمْسَعرٍ إِال َجعْفٌَر، َوال رََواُه َعْن َجْعفَرٍ إِال الْوَِكيِعيُّ"َمُد، َوالُْمقَفَّى، َونَبِيُّ الرَّْحَمِة، وََنبِيُّ الَْملَْحَمِةَوأَْح
قَالَ : َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ نا ُمَباَرُك بن فََضالَةَ،: نا َعِليُّ بن الْجَْعِد، قَالَ: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم، قَالَ -١٦٠٤

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ُموَسى "تََوضَّئُوا ِممَّا غَيََّرِت النَّاُر لَْوَنُه:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  إِال ُمبَاَرٌك

نا رَْوُح بن ُمَساِفرٍ، َعنِ : نا إِْسحَاُق بن سَِعيِد بن يَزِيدَ الَْواسِِطيُّ، قَالَ: سَْهلٍ، قَالََحدَّثََنا أَسْلَُم بن  -١٦٠٥
ثَالثَةٌ ُيْؤَتْونَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اَألْعَمشِ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ

 َرُجلٌ كَاَنْت ِعْنَدهُ أََمةٌ فَأَْحَسَن أََدَبهَا، ثُمَّ أَْعَتقََها، وََتَزوَّجََها، فَلَُه أَْجُرُه مَرََّتْينِ، َوَعْبٌد: أُجُوَرُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة مَرََّتْينِ
ُجلٌ آَمَن بنبِيِِّه، ثُمَّ أَْدَرَك النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَآَمَن بِِه َمْملُوٌك ُيَؤدِّي َحقَّ اللَِّه َوَحقَّ سَيِِّدِه، فَلَُه أَجُْرُه َمرََّتْينِ، َوَر

  إِْسحَاُق بن سَِعيٍد: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألعَْمشِ إِال رَْوُح بن ُمَسافِرٍ، َتفَرَّدَ بِِه"َواتََّبَعُه، فَلَُه أَْجُرُه َمرََّتْينِ
َنا ُعَمُر ِكسَْرى، َعْن : َنا إِْسَماعِيلُ بن ُعلَيَّةَ، قَالَ: َنا إِبَْراِهيمُ بن َعْبِد اللَِّه الَْهَروِيُّ، قَالَ: ثََنا َجْعفٌَر، قَالََحدَّ -١٦٠٦

ِن، أَمَّا أََحُدُهَما فَقَْد َمَضى َوُهَو أََما إِنَُّه نََزلَ ِمَن السََّماِء أَمَاَنا:"َسِعيِد بن أَبِي ُبْردَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ
، لَمْ ُيسْنِْد ُعَمُر ِكْسَرى َحدِيثًا غَْيَر َهذَا، َوال رََواُه إِال "فَُهَو االْسِتْغفَاُر: َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَمَّا اآلَخُر

  اْبُن ُعلَيَّةَ

وِيَّةَ الْقَطَّانُ، َنا إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى الَْعطَّاُر، نا إِْسَماعِيلُ بن َزكَرِيَّا، َعْن ُسفَْيانَ، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلَ -١٦٠٧
قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َوِمْسَعرٍ، َعْن زَِيادِ بن ِعالقَةَ، َعْن َيزِيَد بن الَْحارِِث، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ

َوْخُز أَْعَداِئكُمْ :"َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَا الطَّْعُن قَْد َعَرفَْنا، فََما الطَّاُعونُ؟ قَالَ: ، ِقيلَ"فََناُء أُمَِّتي بِالطَّْعنِ وَالطَّاُعوِن":َوَسلََّم
   رََواُه َعْنُه إِال إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى، لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ إِال إِْسَماِعيلُ بن َزكَرِيَّا، َوال"ِمَن الْجِنِّ، َوِفي كُلٍّ َشَهاَدةٌ

ْسحَاقَ َحدَّثََنا َهْيثَمُ بن َخلٍَف، ثََنا أَْحَمُد بن إِبَْراِهيمَ الْمَْوِصِليُّ، ثََنا َحمَّاُد بن َزْيٍد، َعْن َهاُرونَ أَبِي إِ -١٦٠٨
َمْن َصلَّى ثِْنَتْي َعشَْرةَ َركَْعةً بىن اللَُّه لَُه َبيًْتا ِفي :"ي مُوَسى، َيْرفَُعُه، قَالَالْكُوِفيِّ، أَنَُّه َسِمَع أََبا بُْرَدةَ، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه أَبِ

َوى َعْن أَبِي مُوَسى ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي ُبرَْدةَ إِال هَاُرونُ أَُبو إِْسحَاَق، تَفَرََّد بِِه َحمَّادُ بن زَْيٍد، َوال ُيْر"الَْجنَِّة
  إِال بَِهذَا اِإلْسَنادِ أَبِي ُموَسى

نا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َمْغَراَء، َعنِ : قَالَ، نا َعْبُد اللَِّه بن ِعْمَرانَ اَألصَْبَهانِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد  -١٦٠٩
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : هِْنٍد، َعْن أَبِي مُوَسى، قَالَالضَّحَّاِك بن ُعثَْمانَ بن ُموَسى، َعْن َمْيسََرةَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي 

: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُموَسى إِال الضَّحَّاُك، َتفَرََّد بِِه". َمْن ضََرَب بِالِْكعَابِ فَقَْد َعَصى اللََّه َوَرسُولَُه:"َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْبُد الرَّْحمَنِ

نا َعِليُّ بن ُمسْهِرٍ، َعْن أَْشَعثَ، َعنِ الَْحَسنِ، : قَالَ، نا َعِليُّ بن َجْعفَرِ بن زَِيادٍ اَألْحَمُر : قَالَ، ثََنا َعِليٌّ َحدَّ -١٦١٠
الَْحِديثَ َعنِ اَألْشَعِث إِال  لَْم َيْروِ َهذَا". األُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ:"قَالَ، َعْن أَبِي ُموَسى، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 



  َعِليُّ بن زَِياٍد، َوال ُيْرَوى َعْن أَبِي ُموَسى إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد: َعِليٌّ، َتفَرََّد بِِه
ارِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن نا َيْحَيى بن ُعقَْبةَ بن أَبِي الَْعيَْز: قَالَ، نا أَبِي : َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن الرَّبِيعِ بن ثَْعلَبٍ، قَالَ -١٦١١

اْنطَلَقُْت َمَع َرُسولِ : ِعيَسى بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن ُمَجمِّعِ بن َيحَْيى، َعْن أَبِي ُبْردَةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ
َمْغُشوشًا، فَقَالَ : ِفي ِغَرارٍَة، فَأَخَْرَج طََعاًما ُمْخَتِلفًا، أَْو قَالَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى سُوقِ الَْبِقيعِ، فَأَْدَخلَ َيَدُه

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ِعيَسى، َعْن ُمَجمِّعٍ، ". لَْيَس ِمنَّا َمْن غَشََّنا:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َعْن : َورََواُه شَرِيٌك، وقَْيُس بن الرَّبِيعِ. الرَّبِيُع بن ثَْعلَبٍ: ةَ، َعْن أَبِي مُوَسى إِال َيحَْيى بن ُعقَْبةَ، َتفَرََّد بِِهَعْن أَبِي ُبرَْد

  َعْبِد اللَِّه بن ِعيَسى، َعْن ُجَمْيعِ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي بُْرَدةَ بن نِيَارٍ، َوُهَو الصََّواُب

نا َيحَْيى بن بَُرْيدِ بن : َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اللَِّه بن ُعَمَر الْقََوارِيرِيُّ، قَالَ: ْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ، قَالََحدَّثََنا َع -١٦١٢
إِنَّ اللََّه إِذَا أََرادَ :"َوَسلََّم، قَالََحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِي بُْرَدةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : أَبِي ُبْردَةَ، قَالَ

الكََها َعذََّبَها َونَبِيَُّها َحيٌّ، َوُهوَ َرْحَمةَ أُمٍَّة ِمْن ِعَباِدِه قََبَض َنبِيََّها قَْبلََها، فََجَعلَُه َسلَفًا َوفَرطًا َبْيَن َيَدْيهَا، َوإِذَا أََراَد َه
ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي ُموَسى إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ ". ا ِحَني كَذَُّبوُه، َوَعصَْوا أَْمَرُهَيْنظُُر، فَأَقَرَّ َعْيَنُه بَِهالكَِه

  الْقََوارِيرِيُّ: بِِه
ا َخاِلُد بن َناِفعٍ اَألْشَعرِيُّ، َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ أَبِي بَِخطِِّه َحدَّثََن: قَالَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ  -١٦١٣

َصلَّْيَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َجنَاَزٍة، :"قَالَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي ُبرَْدةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُموَسى 
  فََسلََّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه

َحدَّثَنِي أَُبو شَُرْحبِيلَ ِعيَسى بن َخاِلٍد الِْحْمِصيُّ بن أَِخي أَبِي : قَالَ، ُد اللَِّه بن أَْحَمَد بن َحْنَبلٍ َحدَّثََنا َعْب -١٦١٤
بِي ُموَسى، نا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَ: قَالَ، نا َعمِّي أَُبو الَْيَماِن : قَالَ، الَْيَماِن 
أََنا ُمحَمٌَّد، :"قَالَ، فَظْ َسمَّى لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنفَْسُه أَْسَماًء، ِمْنَها َما َحفِظَْنا، َوِمْنَها لَْم َنْح: قَالَ

لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ إِال إِْسَماِعيلُ بن ". َحَمِةَوأَْحَمُد، َوالُْمقَفَّى، وَالْحَاِشُر، َوَنبِيُّ التَّْوَبِة، وََنبِيُّ الَْملْ
  أَُبو ُشَرْحبِيلَ: َعيَّاشٍ، َوال َعْن إِْسَماعِيلَ إِال أَُبو الَْيَماِن، َتفَرَّدَ بِِه

نا إِْبَراهِيُم بن : قَالَ، َحدَّثَنِي أَبِي : قَالَ، َحفْصٍ  نا أَحَْمُد بن: قَالَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الَْعبَّاسِ الطَّيَاِلِسيُّ  -١٦١٥
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : طَْهَمانَ، َعْن ُعَمَر بن َسِعيِد بن َمْسرُوقٍ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ

لَْم ". أََنا ُمحَمٌَّد، وَأَْحَمُد، وَالُْمقَفَّى، َوالَْحاِشُر، َونَبِيُّ التَّْوبَِة، َونَبِيُّ الْمَلَْحَمِة: ْسَماٍءِلي َخْمَسةُ أَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  أَْحَمدُ بن َحفْصٍ: َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُعَمَر بن َسِعيٍد إِال إِْبَراهِيُم بن طَْهَمانَ، تَفَرََّد بِِه

نا أَُبو إِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ، َعْن َماِلِك بن : قَالَ، نا أَبِي : ُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن ُعَبْيَدةَ الْقُوَمِسيُّ، قَالََحدَّثََنا َعْب -١٦١٦
الَْحَياُء وَاِإلَميانُ :"َمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ِمْغَولٍ، َعنِ الشَّعْبِيِّ، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ، َعْن أَبِي مُوَسى، قَالَ

ُمَحمَّدُ : لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َماِلِك بن ِمْغَولٍ أَال أَُبو إِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ، تَفَرََّد بِِه". َمقُْروَناِن، ال َيفَْترِقَاِن إِال َجِميًعا
  بن ُعَبْيدَةَ
بن حَاِتمٍ أَُبو غَسَّانَ الُْجذُوِعيُّ، َنا َعْمُرو بن َعاِصمٍ الِْكالبِيُّ، َنا ُمْعَتِمُر بن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ، ثََنا رَْوُح -١٦١٧

كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه :"ُسلَْيَمانَ، َعنِ الَْولِيِد بن َمْرَوانَ، َعْن غَْيالنَ بن َجرِيرٍ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ



لَْم َيْروِ ". ُر َعلَى الصَّاِئمِْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ، ِمنَّا الصَّاِئُم َومِنَّا الُْمفْطُِر، فَلَْم َيِعبِ الصَّاِئُم َعلَى الُْمفِْطرِ، َوال الُْمفِْطَعلَ
  َعْمُرو بن َعاِصمٍ: ُمْعَتِمٌر، َتفَرََّد بِِه َهذَا الَْحدِيثَ َعْن غَْيالنَ بن َجرِيرٍ إِال الَْوِليدُ بن َمْرَوانَ، َوال َعنِ الَْوِليدِ إِال

َنا إِبَْراِهيمُ بن ُمَحمٍَّد الَْهْمَدانِيُّ، َعْن َعْبِد اللَّهِ : َنا َسْهلُ بن ُعثَْمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َسلْمٍ، قَالَ -١٦١٨
َمْن َصلَّى الضَُّحى أَْرَبعًا، :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الَبن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ، َعْن أَبِي مُوَسى، قَ
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي بُْرَدةَ إِال عَْبُد اللَِّه بن َعيَّاشٍ، َوال َعْن ". َوقَْبلَ األُولَى أَْرَبًعا بَين لَُه بَِها بَْيٌت ِفي الَْجنَِّة

  سَْهلُ بن ُعثَْمانَ: ْبِد الَْمِلِك بن َعيَّاشٍ إِال إِْبَراهِيُم بن ُمَحمَّدٍ الْهَْمدَانِيُّ، َتفَرََّد بِِهَع
َنا ُمحَمَُّد بن َسلََمةَ، َعْن : َنا َمْخلَدُ بن َيزِيَد، قَالَ: َنا َمْخلَُد بن َماِلٍك، قَالَ: َحدَّثََنا َعيَّاشُ بن َتِميمٍ، قَالَ -١٦١٩

قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ : مَِّد بن ُعَبْيدٍ اللَِّه الْفَزَارِيُّ، َعْن َسعِيِد بن أَبِي ُبرَْدةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَُمَح
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسعِيِد بن ". الَِمْن َمرَّ ِمْنكُْم ِفي َهِذِه اَألْسوَاقِ َوَمَعُه نَْبلٌ، فَلَْيقْبِْض َعلَى النَِّص:"َعلَْيِه َوَسلََّم

  ُمَحمَُّد بن َسلَمَةَ: أَبِي ُبْرَدةَ إِال ُمَحمَُّد بن ُعَبْيدِ اللَِّه الْفَزَارِيُّ، تَفَرََّد بِِه
قَالَ نا خَاِلُد بن َناِفعٍ اَألْشَعرِيُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَالَ نا أَحَْمُد بن َيْحَيى اَألحَْولُ،  -١٦٢٠

َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َسِعيِد بن أَبِي ُبْردَةَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ
  وِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسعِيِد بن أَبِي ُبرَْدةَ إِال َخاِلُد بن َنافِعٍلَمْ َيْر". فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ

: ِحِد، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَالَ نا ُمَحمَُّد بن َعْبدِ الَْواِحِد بن َعْنَبَسةَ بن َعْبِد الْوَا -١٦٢١
ِد الْوَاِحِد، َعْن ُنَصْيرِ بن اَألْشَعِث، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي َتِميَمةَ الُْهَجْيِميِّ، َعْن أَبِي َحدَّثَنِي َجدِّي َعنَْبَسةُ بن َعْب

أَْسَرْرُت،  اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َما قَدَّْمُت، َوَما أَخَّْرُت، َوَما:"ُموَسى، قَالَ َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ ". قَِديٌرَوَما أَْعلَْنُت، َوَما أَْنَت أَْعلَُم بِِه ِمنِّي، أَْنَت الْمُقَدَُّم، َوأَْنَت الْمَُؤخُِّر، وَأَْنَت َعلَى كُلِّ َشْيٍء 

  َولََدُه َعْنُه: َعْن ُنَصْيرِ بن اَألْشَعِث إِال َعْنَبسَةُ، َتفَرَّدَ بِِه
ثََنا ُسفَْيانُ، َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُوِفيُّ، ثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ الْفَْضلُ بن ُدكَْينٍ، قَالَ -١٦٢٢

ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن أَبِي ". َمْن أََحبَّ الَْمْرُء َمَع:"أَبِي َواِئلٍ، َعْن أَبِي ُموَسى، َعنِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  ُموَسى إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد ِمْن َحِديِث اَألْعَمشِ

ِد اللَّهِ ثََنا ُسفَْيانُ، َعْن َيزِيدَ بن َعْب: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُمَحمٍَّد التَّمَّاُر، قَالَ نا إِبَْراهِيُم بن َبشَّارٍ الرََّماِديُّ، قَالَ -١٦٢٣
كُلُّكُْم رَاعٍ، َوكُلُّكُمْ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن أَبِي ُبْردَةَ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ

  الرََّماِديُّ: َد بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َيزِيَد إِال ُسفَْيانُ، َتفَرَّ". َمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه

ا َجابِرٌ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليِّ بن اَألْحَمرِ النَّاِقُد، قَالَ نا ُعَمُر بن ُموَسى الْحَاِدي، قَالَ نا أَُبو ِهاللٍ، قَالَ ن -١٦٢٤
لَْو أَنَّ َرُجال ِفي ِحْجرِهِ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّ: أَُبو الْوَازِعِ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ

ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي ُموَسى إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، ". َدَراِهُم ُيقَسُِّمَها، َوآَخرُ ُيذْكَرُ اللََّه، كَانَ الذَّاِكُر ِللَِّه أَفَْضلُ
  ُعَمُر بن ُموَسى: َتفَرََّد بِِه
: ثََنا الْقَاِسمُ بن َسِعيدِ بن الُْمَسيِّبِ بن شَرِيٍك الْكُوِفيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الشَّاِفِعيُّ، قَالَ -١٦٢٥

ي ُعَبْيدَةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ ثََنا َعْمُرو بن َعْبِد الْغَفَّارِ، َعنِ اَألْعَمشِ، َوالَْحَسنِ بن َعْمرٍو، َعْن َعْمرٍو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِ
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ال يََناُم، َوال َيْنبَِغي لَُه أَنْ َيَناَم، َيْخِفضُ :"قَاَم ِفيَنا ِفيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَْربَعٍ، فَقَالَ



َعَملُ النََّهارِ قَْبلَ َعَملِ اللَّْيلِ، َوَعَملُ اللَّْيلِ قَْبلَ َعَملِ النََّهارِ، ِحَجاُبُه النَّاُر، لَْو َرفَعَ الِْقسْطَ، َوَيْرفَُعُه، ُيْرفَُع إِلَْيِه 
لَْم َيْروِ ". ْولََهاُنوِديَ أَنْ ُبورَِك َمْن ِفي النَّارِ، َوَمْن َح: ، ثُمَّ قَرَأَ"الِْحَجاُب أَْحَرقَْت ُسُبَحاُت َوْجهِِه كُلَّ َما أَْدَركَُه َبَصُرُه

  َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الَْحَسنِ بن َعْمرٍو، إِال َعْمُرو بن َعْبِد الَْغفَّارِ

ارٍ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُرَزْيقٍ، نا ُمحَمَُّد بن ِهَشامٍ السَُّدوِسيُّ، ثََنا الْفَْضلُ بن الَْعالِء، ثََنا أَْشَعثُ بن َسوَّ -١٦٢٦
اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلي خَِطيئَِتي َوَجْهِلي :"َق، َعْن أَبِي ُبْردَةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعوإِْسحَا

  َوَخطَِئي َوَعْمِدي، َوكُلُّ ذَِلَك ِعْنِديَوإِسَْراِفي ِفي أَمْرِي، َوَما أَْنَت أَْعلَُم بِِه مِنِّي، اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلي َجدِّي َوهَْزِلي، 
فَإِنْ :"كَانَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: قَالَ أَُبو ُعَبْيَدةَ َوقَْد َسِمْعُت ِمْن أَبِي ُموَسى، َيقُولُ -١٦٢٧

قُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه َوال َتُموُتنَّ إال َوأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ، اتَّقُوا اللََّه الَِّذي اتَّ: ِشئَْت أَنْ َتِصلَ ُخطْبََتَك بِآيٍ ِمَن الْقُْرآِن، فََيقُولُ
لَكُمْ لَكُْم أَْعَماِلكُْم َوَيْغِفْر َتَساَءلُونَ بِِه َواَألْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُمْ َرِقيًبا، اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْوال َسِديًدا ُيصِْلْح 

  ذُُنوَبكُْم َوَمنِ ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما أَمَّا َبْعُد، فََتكَلَّْم بِحَاَجِتَك
، َعْن أَبِي ةََحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ، نا َعِليُّ بن ُحْجرٍ، ثََنا شَرِيٌك، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي ُبْرَد -١٦٢٨

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحَديثَ َعْن َشرِيٍك، إال َعِليُّ بن "ال نِكَاَح إال بِوَِليٍّ:"ُموَسى، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
  ُحْجرٍ ُموَسى

الْمُْنكَِدرِ، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ بن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ  َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن ُمْصَعبِ بن ثَابٍِت، َعْن ُمَحمَِّد بن -١٦٢٩
َما ِمْن ُمْؤِمنٍ، إال َوُهَو َيأِْتي َيْوَم الِْقَياَمِة بَِيهُوِديٍّ أَوْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِيِه أَبِي ُموَسى، قَالَ

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَّدِ بن الْمُْنكَِدرِ، إال ُمْصَعُب بن ثَابٍِت"َهذَا ِفدَاِئي ِمَن النَّارِ: َنصَْرانِيٍّ، َيقُولُ
نِ، َعْن  الَْحَسَحدَّثََنا ِمقَْداٌم، ثََنا أََسُد بن ُموَسى، ثََنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن ِهَشامٍ الدَّسُْتوَاِئيِّ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ -١٦٣٠

الَْمْعُروُف َوالْمُْنكَُر يُْنَصَباِن ِللنَّاسِ َيْوَم الِْقَيامَِة، فَأَمَّا الَْمْعرُوُف :"أَبِي ُموَسى، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ
، لَمْ َيْروِ َهذَا "إِلَْيكُمْ إِلَْيكُْم فَال َيْستَِطيُعونَ لَُه إال لُُزومًا: ْهِلِهفََيِعُد أَْهلَُه الَْجنَّةَ وَُيَبشِّرُُهْم، َوأَمَّا الْمُْنكَُر فََيقُولُ َأل
  الَْحِديثُ َعْن َحمَّاِد بن َسلََمةَ، إال أََسُد بن ُموَسى

ُف، َنا رَْوُح بن َعطَاِء بن أَبِي َنا َوْهُب بن َيحَْيى بن زَِمامٍ الَْعال: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن أَبِي َخْيثََمةَ، قَالَ -١٦٣١
 أَبِي ُموَسى، أَنّ َرسُولَ َمْيُموَنةَ، َنا حَفُْص بن ُسلَْيَمانَ الِْمْنقَرِيُّ، أَنَّ َعطَاَء بن أَبِي َمْيمُوَنةَ َحدَّثَُه، َعْن أَبِي ُبْردَةَ، َعْن

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعطَاِء بن أَبِي َمْيُموَنةَ ". ْن قَالَ ال إِلََه إِال اللَُّهالشَّفَاَعةُ ِلَم:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  َوْهُب بن َيْحَيى: إِال حَفٌْص الِْمنْقَرِيُّ، َوال َعْن َحفْصٍ إِال رَْوُح بن َعطَاٍء، َوَتفَرَّدَ بِِه

َنا َرْوحُ بن َعطَاِء : َنا َوْهُب بن َيحَْيى بن زَِمامٍ الَْعالُف، قَالَ: َمةَ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن أَبِي َخْيثَ -١٦٣٢
َدةَ، َعْن أَبِي مُوَسى، أَنّ بن أَبِي َمْيمُوَنةَ، َنا َحفُْص بن ُسلَْيَمانَ الِْمْنقَرِيُّ، أَنَّ َعطَاَء بن أَبِي َمْيُموَنةَ َحدَّثَُه، َعْن أَبِي ُبْر

نََعْم، : ، قَالُوا"أََتَرْونَ َهِذِه َهاَنْت َعلَى أَْهِلَها ِحَني أَلْقَْوَها؟:"صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ ِلَسْخلٍَة أََتى َعلَْيَها َرسُولَ اللَِّه
ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن أَبِي ". أَلْقَوَْهاالدُّْنَيا أَْهَونُ َعلَى اللَِّه ِمْن َهِذِه َعلَى أَْهِلَها ِحَني :"َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ

  َوْهُب بن َيْحَيى بن زَِمامٍ: ُموَسى إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َوَتفَرََّد بِِه
، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ َنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ: َنا الَْوِليدُ بن ُشجَاعٍ السَّكُونِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمَد، قَالَ -١٦٣٣

لَْم َيْروِ َهذَا "كَانَ ُينَفِّلُ ِفي َمَغازِيِه"بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن أَبِي بُْرَدةَ، َعْن أَبِي مُوَسى، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم



  بن َعيَّاشٍ الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن ُعبَْيِد اللَِّه إِال إِْسَماعِيلُ
َنا قَْيُس بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي : َنا أَُبو بِاللٍ اَألْشعَرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَالَ -١٦٣٤

لَْم يَقُلْ ". ال نِكَاَح إِال بِوَِليٍّ، َوُشهُوٍد:"، قَالَإِْسحَاَق، َعْن أَبِي ُبْردَةَ، َعْن أَبِي ُموَسى، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َوُشهُوٍد إِال أَُبو بِاللٍ اَألْشَعرِيُّ، َعْن قَْيسٍ أَبِي ُموَسى: ِفي َحدِيِث أَبِي إِْسَحاَق، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ، َعْن أَبِي ُموَسى

بن َعْبِد الَْوهَّابِ الدَِّمشِْقيُّ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ بن َشْيَبانَ الرَّمِْليُّ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو الطَّيِّبِ أَحَْمُد بن إِْبَراهِيَم -١٦٣٥
 أَبِي مُوَسى اَألشَْعرِيِّ، ُمَؤمَّلُ بن إِْسَماعِيلَ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن

أَْهلُ الَْمْعُروِف ِفي الدُّْنَيا أَْهلُ الَْمْعُروِف ِفي اآلِخَرِة، َوأَْهلُ الُْمْنكَرِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: قَالَ
  ْشَعرِيِّ، لَْم َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ، إِال ُمؤَمَّلٌ اَأل"ِفي الدُّْنَيا أَْهلُ الُْمْنكَرِ ِفي اآلِخرَِة

ْسَماعِيلُ بن َزكَرِيَّا، َحدَّثََنا الَْحَسُن بن َعلَُّوَيةَ الْقَطَّانُ الَْبْغَداِديُّ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى الَْعطَّاُر، َحدَّثََنا إِ -١٦٣٦
قَالَ َرُسولُ : اَألْشَعرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالََعْن ِمْسَعرٍ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ، َعْن َيزِيَد بن الْحَارِِث، َعْن أَبِي ُموَسى 

َيا َرُسولَ اللَِّه، َهذَا الطَّْعُن قَْد َعَرفَْناُه، فََما : فََناُء أُمَِّتي بِالطَّْعنِ وَالطَّاُعوِن، ِقيلَ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم
، لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرِ بن ِكَدامٍ، إِال إِْسَماِعيلُ بن زَكَرِيَّا، "ِئكُْم ِمَن الْجِنِّ، َوِفي كُلِّ َشهَاَدٍةَوْخُز أَْعَدا: الطَّاُعونُ؟، قَالَ

  َتفَرََّد بِِه إِْسَماعِيلُ بن ِعيَسى اَألشَْعرِيِّ

بِي َسلََمةَ التِّنِّيِسيُّ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ بن َعْبِد اللَِّه، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن َسِعيِد بن أَبِي مَْرَيَم، َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَ -١٦٣٧
قَالَ : ُه َعْنُه، قَالََعْن طَلَْحةَ بن َزْيٍد، َعْن ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي ِهْنًد، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ َرِضَي اللَّ

َيا َمْعَشَر الُْعلََماِء، إِنِّي لَْم أََضْع : َيبَْعثُ اللَُّه الُْعلََماَء َيْوَم الِْقَياَمِة، ثُمَّ َيقُولُ:"ِه َوآِلِه َوَسلََّمَرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي
بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه  ، ال ُيْرَوى َعْن أَبِي مُوَسى، إِال"ِعلِْمي ِفيكُْم، َوأََنا أُرِيدُ أَنْ أَُعذَِّبكُْم، اذَْهُبوا فَقَْد غَفَْرُت لَكُْم

  َعْمُرو بن أَبِي َسلَمَةَ
 بن إِْسَماِعيلَ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيْحَيى بن َعْبِد الَْباِقي اَألذَنِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أَحَْمَد الَْخشَّاُب التِّنِّيِسيُّ، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلُ -١٦٣٨

قَالَ : بن َزْيٍد، َوحَبِيبِ بن الشَّهِيِد، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشعَرِيِّ، قَالَ َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن َعِليِّ
ال : َبلَى، قَالَ: َيا أََبا ُموَسى، أَال أَُدلَُّك َعلَى كَْنزٍ ِمْن كُُنوزِ الَْجنَِّة؟، قُلُْت:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم

  ، لَْم َيْروِِه َعْن َحبِيبٍ، إِال َحمَّاٌد، َوال َعْنُه إِال ُمَؤمَّلٌ، َتفَرََّد بِِه أَُبو أَْحَمَد"َحْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه

ن ُعَيْيَنةَ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ، َعْن أَبِي نا ُسفَْيانُ ب: نا إِْبَراهِيُم بن َبشَّارٍ الرَّمَاِديُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد، قَالَ -١٦٣٩
ِه َوَسلََّم، فَأَْبَصَرُه النَّبِيُّ صَلَّى ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ، أَنَّ َرُجال أَرَاَد أَنْ ُيبَايَِع النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي

ِطيُب الرَِّجالِ َما ظََهرَ رُِحيُه َوَخِفيَ لَْوُنُه، وَِطيُب النَِّساِء َما :"أَثَُر صُفَْرٍة، فَأََبى أَنْ يَُبايَِعُه، َوقَالَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيِه
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُسفَْيانَ، إِال الرََّماِديُّ ُموَسى اَألْشعَرِيِّ". ظََهَر لَْوُنُه َوَخِفَي رِحيُُه

نا عِيَسى بن يُوُنَس، َعْن ِعيَسى بن ِسَناٍن، َعنِ الضَّحَّاِك بن َعْبدِ : قَالَ، نا أَُبو َجعْفَرٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٦٤٠
، ِه َوَسلََّم بَِوُضوٍء أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي:"قَالَ، الرَّْحَمنِ بن َعْرَزبٍ اَألشَْعرِيِّ، َعْن أَبِي مُوَسى اَألشَْعرِيِّ 

  ِعيَسى: ، ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي ُموَسى إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه"فََمَسَح َعلَى الَْجْوَرَبْينِ وَالنَّْعلَْينِ َوالِْعَمامَِة

نا : قَالَ، نا َسْهلُ بن َحمَّاٍد أَُبو َعتَّابٍ الدَّاللُ : قَالَ، يُّ نا ُمَحمَُّد بن َمْعَمرٍ الَْبْحرَانِ: قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٦٤١
َحدَّثَنِي يَزِيدُ بن الَْحارِِث، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ، أَنَُّه َسِمعَ : قَالَ، َحدَّثَنِي زِيَاُد بن ِعالقَةَ : قَالَ، َسعَّاُد بن ُسلَْيَمانَ 



أَمَّا الطَّْعُن فَقَْد َعَرفَْناُه، فََما : ، قَالُوا"فََناُء أُمَِّتي بِالطَّْعنِ َوالطَّاُعوِن:"َيقُولُ، ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَّ
   أَُبو َعتَّابٍ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسعَّادٍ إِال"طَْعُن أَْعدَاِئكُْم ِمَن الْجِنِّ، َوِفي كُلٍّ َشَهادَةٌ:"الطَّاُعونُ؟ قَالَ

نا َسعِيُد بن أَبِي : قَالَ، نا ُمحَمَُّد بن أَبِي َعِديٍّ : قَالَ، نا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو بن َعِليٍّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٦٤٢
، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه نا إِْسَماعِيلُ بن ِعْمَرانَ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ: قَالَ، َعُروَبةَ 

، فَفََتْحُت، فَإِذَا أَُبو "ائْذَنْ لَُه، وََبشِّْرُه بِالَْجنَِّة:"َوَسلََّم اْسَتخْلَى ِفي ُحشَّاٍن، فََجاَء َرُجلٌ َضِعيُف الصَّْوِت، فََسلََّم، فَقَالَ
، فَفََتْحُت، فَإِذَا ُعَمُر، "ائْذَنْ لَُه، َوَبشِّْرُه بِالَْجنَِّة:"َوَجلََس، ثُمَّ َجاَء آَخُر، فََسلََّم، فَقَالَ َبكْرٍ، فََبشَّْرُتهُ بِالَْجنَِّة، فََحِمَد اللََّه

ْحُت الَْباَب، فَإِذَا ُعثَْمانُ، ، فَفََت"ائْذَنْ لَُه، وََبشِّْرُه بِالَْجنَِّة بَْعَد َبالٍء ُيصِيُبُه:"فََبشَّْرُتُه بِالَْجنَِّة، ثُمَّ َجاَء آَخُر، فََسلََّم، فَقَالَ
  َسعِيُد بن أَبِي َعُروبَةَفََبشَّْرُتُه بِالَْجنَِّة، فََحِمَد اللََّه، ثُمَّ جَلََس، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن إِْسَماِعيلَ بن ِعْمَرانَ إِال 

ا ُمَحمَُّد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْقَُشْيرِيُّ، ثََنا أَْرطَاةُ بن الْمُْنِذرِ، َعْن َحدَّثََنا الَْولِيُد، َنا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َن -١٦٤٣
الَْمالِحُم َعلَى َيَديِ الَْخاِمسِ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي الَْبكََراِت، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ، قَالَ

ى ، ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي ُموَسى إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه أَْرطَاةُ بن الُْمْنِذرِ أَبِي ُموَس"لَِمْن آلِ ِهَرقْ
  اَألْشَعرِيِّ
نا ُسفَْيانُ بن ُعَيْيَنةَ، َعْن : الَنا َحاِمُد بن َيْحَيى التَّيِْميُّ، قَ: َحدَّثََنا الُْحَسْيُن بن ُحَمْيٍد الَْعكِّيُّ الِْمصْرِيُّ، قَالَ -١٦٤٤

نا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ، َعْن أَبِي : َسِمْعُت سَِعيَد بن جَُبْيرٍ، َيقُولُ: ُعَمَر بن َسِعيِد بن َمْسرُوقٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، قَالَ
لَْيَس أََحدٌ أَْصَبَر َعلَى أَذًى ِمَن اللَِّه، َيْدُعونَ لَُه نِدا َوُهوَ :"، قَالَُموَسى اَألشَْعرِيِّ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  لَْم َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ إِال َحاِمدُ بن َيْحَيى، َوالُْحَمْيِديُّ". َيْرُزقُُهْم َوُيَعاِفيهِْم

نا عَْبُد السَّالمِ بن َحْربٍ، َعْن : عِيلُ بن ُموَسى السُّدِّيُّ، قَالَنا إِْسَما: قَالَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد الرَّازِيُّ  -١٦٤٥
مُوَسى اَألشَْعرِيِّ، َعنِ  أَبِي َخاِلٍد الدَّاالنِيِّ، َعْن أَبِي الَْعالِء اَألْوِديِّ، َعْن ُحَمْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الِْحْميَرِيِّ، َعْن أَبِي

قَْد طَلَّقُْتِك، قَْد رَاَجعُْتِك، لَْيَس َهذَا طَالَق الُْمْسِلِمَني، : َيقُولُ أََحُدكُمْ الْمرَأَِتِه:"قَالَ، ِه َوَسلََّم النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْي
  بن حَْربٍ اَألْشعَرِيِّ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َخاِلٍد الدَّاالنِيِّ إِال َعْبُد السَّالمِ". طَلِّقُوا الْمَْرأَةَ ِفي قُُبلِ طُْهرَِها

نا بِْشرُ بن : قَالَ، نا أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ : قَالَ، نا َعْبدُ اللَِّه بن ِعْمَرانَ اَألصَْبَهانِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا َعِليٌّ  -١٦٤٦
: يَن، َعْن أَبِي َيْحَيى، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ قَالَالُْمفَضَّلِ الَْبَجِليُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أََنسِ بن سِريِ

ال ُتَباِشرُ الْمَْرأَةُ الَْمْرأَةَ إِال وُهَما َزانَِيَتاِن، َوال ُيَباِشُر الرَُّجلُ الرَُّجلَ إِال وُهَما :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
وَأَُبو َيحَْيى الَِّذي رََوى َعْنُه . أَُبو َداُوَد: َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي مُوَسى إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه ال ُيْرَوى". زَانَِياِن

  َمْعَبُد بن سِريِيَن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ: ُهَو، أََنُس بن ِسريِيَن ِفي َهذَا الَْحدِيِث 

نا َصَدقَةُ بن : نا َعْمُرو بن أَبِي َسلََمةَ التِّنِّيِسيُّ، قَالَ: بن ُمَحمَِّد بن َسعِيِد بن أَبِي مَْرَيَم، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه -١٦٤٧
قَالَ  :يِّ، قَالََعْبِد اللَِّه، َعْن طَلَْحةَ بن زَْيٍد، َعْن ُموَسى بن ُعبَْيَدةَ، َعْن َسِعيدِ بن أَبِي هِْنٍد، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِ

َيا َمْعَشرَ الُْعلََماِء، إِنِّي لَْم : َيْبَعثُ اللَُّه الِْعَباَد َيْوَم الِْقَيامَِة، ثُمَّ ُيمَيُِّز الُْعلََماَء، فََيقُولُ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َسِعيِد بن أَبِي ِهْندٍ إِال ". فَقَْد غَفَْرُت لَكُْمأََضْع ِفيكُْم ِعلِْمي َوأََنا أُرِيدُ أَنْ أَُعذَِّبكُْم، اذَْهُبوا 

َصَدقَةُ بن َعْبِد اللَِّه، َوال ُيْرَوى َعْن أَبِي ُموَسى إِال بَِهذَا : ُموَسى بن ُعَبْيَدةَ، َوال َعْن ُموَسى إِال طَلَْحةُ بن َزْيٍد، َتفَرَّدَ بِِه
  اِإلْسَناِد



اُألْردُنِّيُّ، أَنَّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَبِي ُزْرَعةَ، َنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َنا َيْحَيى بن َحمَْزةَ، ثََنا َيْحَيى بن َعْبدِ الْعَزِيزِ  -١٦٤٨
لَمَّا َهَزَم : أَبِي مُوَسى اَألشَْعرِيِّ، قَالَ َعْبَد اللَِّه بن ُنعَْيمٍ اَألزِْديَّ، َحدَّثَُه َعنِ الضَّحَّاِك بن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْشعَرِيِّ، َعْن

رٍ اَألْشعَرِيِّ َعلَى َخْيلِ الطَّلَبِ، اللَُّه الُْمْشرِِكَني َيْوَم َهوَازِنَ َيْوَم ُحَنْينٍ َعقََد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ألَبِي َعاِم
ْدتُ ْم، فَإِذَا اْبُن ُدرَْيِد بن الصِّمَِّة، فََعَدلَ إِلَْيهِ اْبُن ُدَرْيٍد، فَقََتلَ أََبا َعاِمرٍ َوأََخذَ اللَِّواَء، َوَشَدفَطَلََبُهْم، فَأََتاُه ِفيَمْن طَلََبُه

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْحِملُ َعلَى اْبنِ ُدرَْيٍد، فَقََتلُْتُه وَأََخذُْت اللَِّواَء، ثُمَّ اْنَصَرفُْت بِالنَّاسِ، فَلَمَّا َرآنِي َرسُولُ اللَِّه صَلَّ
نََعْم َيا َرُسولَ اللَِّه، فََرفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدْيِه َيْدُعو َألبِي َعامِرٍ، : قُلُْت"قُِتلَ أَُبو َعاِمرٍ؟:"اللَِّواَء، قَالَ

ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعنِ الضَّحَّاِك بن َعْبدِ ". رٍ، وَاْجَعلُْه ِفي األَكْثَرِيَن َيْوَم الِْقَياَمِةاللَُّهمَّ أَْعِط ُعَبْيَدَك أََبا َعاِم:"َوقَالَ
  َيحَْيى بن َحْمزَةَ: الرَّْحَمنِ، َعْن أَبِي ُموَسى إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد، تَفَرََّد بِِه

يباجِيُّ، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن َيحَْيى بن أَبِي ُبكَْيرٍ، ثََنا َيزِيُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ الدِّ -١٦٤٩
 أَبِي ُموَسى َهاُرونَ، ثََنا الَْحَسُن بن َواِصلٍ، َحدَّثَنِي اَألسَْوُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْعْبِديُّ، َعْن ِهصَّانَ بن كَاِهلٍ، َعْن

ال ". َما قََعَد َيِتيٌم َمَع قَْومٍ َعلَى قَْصَعِتهِْم، فََيقَْرُب قَْصَعتَُهْم َشيْطَانٌ:"بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَاَألْشَعرِيِّ، َعنِ النَّ
  ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن أَبِي ُموَسى إِال بَِهذَا اِإلسَْناَد َتفَرََّد بِِه يَزِيُد بن هَاُرونَ

بن َعْنَتَرةَ،  َنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّحِيمِ الدِّيباجِيُّ، ثََنا َحمَّاُد بن َبْحرٍ التُّْستَرِيُّ، ثََنا عَْبُد الَْمِلكِ بن َهاُرونََحدَّثَ -١٦٥٠
إِنَّ اللََّه :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي ُبْردَةَ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى

أُعِْطكُْم، فَلَْو َيا ِعَباِدي، كُلُّكُْم ضَالٌّ إِال َمْن َهَدْيُت، َوَضِعيٌف إِال َمْن قَوَّْيُت، َوفَِقٌري إِال َمْن أَغَْنْيُت، فََسلُونِي : َيقُولُ
ْم، َوَحيَّكُْم َوَميَِّتكُْم، َوَرطَْبكُْم َويَابَِسكُمُ اْجَتَمعُوا َعلَى قَلْبِ أَْتقَى َعْبٍد ِمْن أَنَّ أَوَّلَكُْم َوآِخَركُْم، َوإِْنَسكُْم َوجِنَّكُ

وا كُْم وََيابَِسكُُم اْجَتَمُعِعَباِدي، َما َزاُدوا ِفي ُملِْكي َجنَاَح َبعُوَضٍة، َولَوْ أَنَّ أَوَّلَكُْم وَآِخَركُْم، َوَحيَّكُْم َوَميَِّتكُْم، َوَرطَْب
ذَابِي كَالٌم، َعلَى قَلْبِ أَفَْجرِ َعْبٍد ِمْن ِعَباِدي ُهَو ِلي، َما نَقَُصوا ِمْن ُملِْكي َجَناحَ َبُعوضٍَة، ذَِلَك بِأَنِّي وَاِحٌد، َع

لَْم َيْروِ َهذَا ". اظَْم ِفي َنفِْسي أَنْ أَغِْفَر لَُه ذُُنوبَُه، َولَْو كَثَُرْتَوَرْحمَِتي كَالٌم، فََمْن أَْيقََن بِقُْدرَِتي َعلَى الَْمْغِفَرِة فَلَْم َيتََع
  اْبُنُه َعْبُد الَْمِلِك أَبِي ُموَسى اَألْشعَرِيِّ: الَْحِديثَ َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ إِال َهاُرونُ بن َعْنتََرةَ، َتفَرَّدَ بِِه

لَِّه بن ُرْسَتْه، َنا ُهرَْيُم بن َعْبِد اَألْعلَى، َعْن ُمْعَتِمرِ بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ َسِمْعُت أَبِي، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد ال -١٦٥١
َصلَّى  َجاَء َرُجلٌ َمرَّةً فَاسَْتأْذَنَ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه: ُيَحدِّثُ َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي الَْحجَّاجِ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشعَرِيِّ، قَالَ

، "ائْذَنْ لَُه، وََبشِّْرهُ بِالَْجنَِّة:"، فَإِذَا ُهَو أَُبو َبكْرٍ، ثُمَّ َجاَء َرُجلٌ آخَُر، فَقَالَ"ائْذَنْ لَُه، وََبشِّْرُه بِالَْجنَِّة:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، أَْو "ائْذَنْ لَُه، وََبشِّْرُه بِالَْجنَِّة ِفي َبلَْوى:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِذَا ُهَو ُعَمُر، ثُمَّ َجاَء آَخُر فَاْسَتأْذَنَ، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه

. لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي الَْحجَّاجِ إِال ُسلَْيَمانُ التَّيِْميُّ". أَسْأَلُ اللََّه َصبًْرا: كََما قَالَ، فَقَالَ ُعثَْمانُ
  َواُه َمْعَمٌر، َعْن قََتاَدةَ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديَِّوَر

َنا الْهِقْلُ بن زَِياٍد، َعنِ األَْوَزاِعيِّ، َعْن أُسَْيِد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، : َنا أَُبو ُمْسهِرٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ، قَالَ -١٦٥٢
كَْيَف بِكُْم إِذَا قَْتلَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: وَسى اَألْشعَرِيِّ، قَالََعْن َخاِلِد بن ُدَرْيٍك، َعْن أَبِي ُم

بَْعًضا،  لَْيَس ذَاَك أَعْنِي، وَلَِكْن قَْتلُ الُْمْسِلِمَني َبْعضَُهْم:"َنْحُن الَْيْوَم ُيقَْتلُ َبْعُضَنا بَْعًضا؟ قَالَ: قَالُوا"َبْعُضكُْم بَْعًضا؟
  لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ األَْوَزاِعيِّ إِال الْهِقْلُ ُموَسى اَألْشَعرِيِّ". َوُتنَْزُع ُعقُولُ رَِجالٍ، َيْحِسُبونَ الَْغيَّ ُرْشًدا



يِّ، َعْن َناِفعٍ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي َحدَّثََنا ِمقَْداٌم، نا أََسُد بن ُموَسى، ثََنا َسعِيُد بن َيزِيَد، َعْن أَيُّوَب السَّْخِتيَانِ -١٦٥٣
ُرخَِّص ِإلنَاِث أُمَِّتي ِفي الْحَرِيرِ، َوُحرَِّم َعلَى :"ِهْنٍد، َعْن أَبِي مُوَسى اَألشَْعرِيِّ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  َيزِيَد، إال أََسُد بن ُموَسى أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسِعيدِ بن "ذُكُورَِها
َنا قَْيسُ بن الرَّبِيعِ، َعْن أَبِي الَْهيْثَمِ : ثََنا أَُبو بِاللٍ اَألشَْعرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَالَ -١٦٥٤

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : َناِفعٍ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي هِْنٍد، َعْن أَبِي ُموَسى اَألشَْعرِيِّ، قَالَ َصاِحبِ الْقََصبِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن
   قَْيٌسلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي الَْهيْثَمِ إِال". َمْن لَِعَب بِالنَّْرَدِشريِ فَقَْد َعَصى اللََّه َوَرُسولَُه:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

نا ُمْعَتِمٌر، َسِمْعتُ اْبَن أَْرطَأَةَ ُيَحدِّثُ، َعْن زَِياِد بن ِعالقَةَ، َعْن كُْرُدوسِ : نا َماِلٌك، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَعاذٌ، قَالَ -١٦٥٥
فََناُء أُمَِّتي بِالطَّْعنِ :"ُه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّ: بن َعبَّاسٍ الثَّْعلَبِيِّ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشعَرِيِّ، قَالَ

، لَمْ َيْروِ َهذَا "َوْخُز أَْعدَاِئكُْم ِمَن الْجِنِّ، َوِفي كُلٍّ شََهاَدةٌ:"َوَما الطَّاُعونُ َيا َرُسولَ اللَِّه؟، قَالَ: ، ِقيلَ"َوالطَّاُعوِن
َعْن زَِياِد بن ، َورََواُه أَُبو َبكْرٍ النَّْهشَِليُّ ، ُمْعَتِمٌر : الَْحجَّاُج، َتفَرََّد بِِه الَْحِديثَ َعْن زَِيادِ بن ِعالقَةَ، َعْن كُْرُدوسٍ، إال

، َعْن زِيَاِد بن ِعالقَةَ ، َورََواُه الثَّْورِيُّ َوِمْسَعُر َوإِسَْراِئيلُ ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن الْحَارِِث ، َعْن أَُساَمةَ بن َشرِيٍك ، ِعالقَةَ 
  َعْن أَبِي ُمْوَسى ُموَسى اَألْشَعرِيِّ، َعْبِد اللَِّه بن الَْحارِِث  َعْن

ثََنا َعْبدُ الَْوارِِث بن َسِعيٍد، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَحادَةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن : نا ُمَسدٌَّد، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَعاذٌ، قَالَ -١٦٥٦
إِنَّ َبْيَن َيَديِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ، قَالَثَْرَوانَ، َعْن ُهذَْيلِ بن ُشَرحْبِيلَ

كَافًِرا، الْقَاِعُد ِفيَها  ا َوُيْصبُِحالسَّاَعِة ِفَتًنا كَِقطَعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ، ُيْصبِحُ الرَُّجلُ ِفيَها ُمْؤِمًنا َوُيْمِسي كَاِفرًا، َوُيْمِسي ُمْؤِمًن
يَّكُْم، َوقَطُِّعوا أَْوتَاَركُْم، َخْيٌر ِمَن الْقَاِئمِ، َوالْقَاِئُم ِفيَها َخْيٌر ِمَن الَْماِشي، وَالَْماِشي ِفيَها َخْيٌر ِمَن السَّاِعي، فَكَسِّرُوا ِقِس

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَّدِ "كُْم َبْيَتُه فَلَْيكُْن كََخْيرِ اْبَنْي آَدَمَواْضرِبُوا ُسُيوفَكُْم بِالِْحجَاَرِة، فَإِنْ َدَخلَ َعلَى أََحِد
  بن ُجحَاَدةَ، إال َعْبُد الْوَارِثِ أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ

َرْوُح بن الُْمسَيَّبِ، َعْن َيزِيَد الرَّقَاِشيِّ،  َحدَّثََنا َهاُرونُ بن ُمَحمَِّد بن الْمَُنخَّلِ، َنا ُمَحمَُّد بن ُسلَْيَمانَ لَُوْيٌن، َنا -١٦٥٧
إِنَّ اللََّه َجلَّ ِذكُْرُه َيْوَم :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن غَُنْيمِ بن قَْيسٍ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ، قَالَ

َهُؤالِء أَْصَحابُ : ، فََوقََع كُلُّ طَيِّبٍ ِفي َيِمينِِه َوكُلُّ َخبِيثٍ بَِيِدِه اُألْخَرى، فَقَالََخلََق آَدَم قََبَض ِمْن ُصلْبُِه قَْبَضَتْينِ
اكَ فَُهمْ ُيْنَسلُونَ َعلَى ذَ الَْيِمنيِ َوال أُبَاِلي، َوهَُؤالِء أَْصحَاُب الَْجنَِّة، َوَهُؤالِء أَْصَحاُب النَّارِ، ثُمَّ أََعادَُهْم ِفي ُصلْبِ آَدَم،

  َعرِيِّ، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي مُوَسى إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِهِ َرْوُح بن الُْمسَيَّبِ ُموَسى اَألْش"اآلنَ
ِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن رِْبِعيِّ بن نا أَُبو َعوَاَنةَ، َعْن َعْبِد الَْم: نا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ -١٦٥٨

، ال َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد الَْمِلِك إِال أَُبو "لَْيَس ِمنَّا َمْن َحلََق، َوَخَرَق، َوَسلََق:"ِحرَاشٍ، َعْن أَبِي ُموَسى َرفََعُه، قَالَ
  َعَوانَةَ

  مسند عبد اهللا بن مغفل
ِد بن اللَّْيِث الزِّيَاِديُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بن َماِلٍك السُّلَِميُّ، َحدَّثََنا َسالٌم أَُبو َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمَّ -١٦٥٩

نََهى َعنِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم "الْمُْنِذرِ، َعْن ُيوُنَس بن الُْعَبْيِد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ،
  ، لَْم َيْروِِه َعْن ُيوُنَس، إِال َسالٌم"الَْخذِْف



َنا َعْوٌف، َعنِ َحدَّثََنا َجْعفَُر بن َمْعَدانَ اَألْهوَازِيُّ، َحدَّثََنا زَْيُد بن الَْحرِيشِ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن الْهَْيثَمِ، َحدَّثَ -١٦٦٠
: أَْسَرقُ النَّاسِ َمْن َيْسرِقُ َصالَتُه، قِيلَ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ الَْحَسنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ،

لَمْ  ،"ال يُِتمُّ ُركُوَعَها، َوال ُسُجوَدَها، وَأَْبَخلُ النَّاسِ َمْن َبِخلَ بِالسَّالمِ: َيا َرسُولَ اللَِّه، َوكَْيَف َيْسرِقُ َصالَتُه؟، قَالَ
  َتفَرََّد بِِه زَْيُد بن الَْحرِيشِ، َوال ُيْرَوى َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ، إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد. َيْروِِه َعْن َعْوٍف، إِال ُعثَْمانُ بن الَْهيْثَمِ

بن زَْيٍد، َعْن ُمَعاٍذ اَألْعَورِ، َعنِ الَْحَسنِ،  نا َحمَّاُد: نا خَاِلُد بن ِخدَاشٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن الْقَاِسمِ، قَالَ -١٦٦١
لَْوال أَنَّ الِْكالَب أََمةٌ ِمَن األَُممِ، َألمَْرُت بِقَْتِلهَا، فَاقُْتلُوا ِمْنَها كُلَّ أَْسَودَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَعاٍذ اَألعَْورِ، إِال . َحدَّثَنِيِه وَاللَِّه َعْبُد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ: َحدَّثََك؟ قَالَ َمْن: فَقَالَ لَُه َعْمٌرو". َبهِيمٍ

  َخاِلُد بن ِخدَاشٍ: َحمَّاُد بن زَْيٍد، تَفَرََّد بِِه
نا َصاِلحٌ َصاِحُب : نا َمْيُمونُ بن َزْيٍد، قَالَ: ْصرِيِّ، قَالَنا كَِثُري بن َيْحَيى، صَاِحُب الَْب: َحدَّثََنا أَحَْمُد، قَالَ -١٦٦٢

ِسبَاُب الُْمْسِلمِ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َحدَّثَنِي َعْبُد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ، قَالَ: الْقَالنِسِ، َعنِ الَْحَسنِ، قَالَ
  كَِثُري بن َيحَْيى ُمَغفَّلٍ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َصاِلحٍ، إِال َمْيُمونٌ، َتفَرََّد بِِه". فُُسوٌق، َوِقتَالُُه كُفٌْر

نا َسعِيٌد، َعْن إِْسحَاَق، َعْن أَبِي َجعْفَرٍ الرَّازِيِّ، َعنِ الرَّبِيعِ بن أََنسٍ، َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة، : َحدَّثََنا أَحَْمُد، قَالَ -١٦٦٣
َشهِْدُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َحرََّم َنبِيذَ الَْجرِّ، َوشَهِْدُتُه ِحَني أََمرَ : َعْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ، قَالََعْن 

أَُبو : َغفَّلٍ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِهال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُم". اْجَتنِبُوا كُلَّ ُمْسِكرٍ:"بِشُْربِِه، َوقَالَ
  َجْعفَرٍ

نا ِهَشاُم بن َحسَّانَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ، أَنّ النَّبِيَّ : نا ُمحَمٌَّد، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ -١٦٦٤
  َعنِ التََّرجُّلِ إِال ِغبانََهى "َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أَخَْبرَنِي اَألْشَعثُ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه : َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، قَالَ -١٦٦٥
ال َيبُولَنَّ أََحُدكُْم ِفي ُمسَْتَحمِِّه ثُمَّ َيَتَوضَّأُ ِفيِه، فَإِنَّ َعامَّةَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بن ُمَغفَّلٍ، قَالَ
  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَْشَعثَ بن َعْبِد اللَِّه إِال َمْعَمٌر َعْبدِ اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ"الْوِْسوَاسِ ِمْنُه

َنا َسالٌم أَُبو الْمُْنِذرِ، : َنا غَسَّانُ بن َماِلٍك السُّلَِميُّ، قَالَ: للَّْيِث الزِّيَاِديُّ، قَالََحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمَِّد بن ا -١٦٦٦
ْم َيْروِِه ، لَ"َنَهى َعنِ الَْخذِْف"َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َعْن ُيوُنَس إِال َسالٌم ُمَغفَّلٍ

َنا َعْوٌف، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ، : َنا ُعثَْمانُ بن الْهَْيثَمِ، قَالَ: َنا َزْيُد، قَالَ: َحدَّثََنا َجْعفٌَر، قَالَ -١٦٦٧
َيا َرُسولَ اللَِّه، َوكَْيَف َيسْرُِق : ، ِقيلَ"إِنَّ أَسَْرَق النَّاسِ َمْن سََرَق َصالَتُه:"لََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس: قَالَ

 ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َعْبِد اللَِّه إِال"ال يُِتمُّ ُركُوَعَها َوال ُسُجوَدَها، َوأَْبَخلُ النَّاسِ َمْن َبِخلَ بِالسَّالمِ:"َصالَتُه؟ قَالَ
  َزْيٌد: الَْحَسُن، َوال َعنِ الَْحَسنِ إِال َعْوٌف، َوال َعْن َعْوٍف إِال ُعثَْمانُ، َتفَرََّد بِِه

نا َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ أَُبو : نا ُمَحمَُّد بن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا سَْهلُ بن أَبِي سَْهلٍ الْوَاِسِطيُّ، قَالَ -١٦٦٨
كُنَّا ُجلُوًسا عِْنَد َعْبدِ : نا خَُزاِعيُّ بن زَِياٍد، قَالَ: نا الْهَْيثَُم بن الَْجْهمِ أَُبو ُعثَْمانَ الْمَُؤذِّنُ، قَالَ: نَ الْعَْنَبرِيُّ، قَالَغَسَّا

َتْخِذفُوا ؛ فَإِنَُّه ال ُيَصادُ بَِها َصْيٌد، َوال يُْنكَأُ بِهِ ال :"اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ، فََحدَّثََنا أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُخَزاِعيِّ بن زَِيادٍ إِال الْهَْيثَُم بن الَْجْهمِ". َعُدوٌّ، َولَِكنََّها َتكِْسرُ السِّنَّ، َوَتفْقَأُ الَْعْيَن



نا َجابُِر بن : نا َشدَّادُ بن َسِعيدٍ الرَّاِسبِيُّ، قَالَ: نا ُمسِْلُم بن إِْبَراهِيَم، قَالَ: زِيزِ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد الَْع -١٦٦٩
وا ِفي َما ِمْن قَْومٍ اْجَتَمُع:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْمرٍو الرَّاسِبِيُّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ، قَالَ

ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن ". َمْجِلسٍ، فََتفَرَّقُوا َولَْم َيذْكُرُوا اللََّه، إِال كَانَ ذَِلَك الَْمجِْلُس َحسَْرةً َعلَْيهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة
  َشدَّاُد بن سَِعيٍد: َعْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه

ْبِد اللَِّه بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َهاُرونَ، َنا َمرَْوانُ بن ُمحَمٍَّد، َنا َسِعيُد بن َبِشريٍ، َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َع -١٦٧٠
لَْم َيْروِ ". إِنَُّه يَُورِّثُ الَْوسْوَاَس: ، َوقَالَنََهى َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيُبولَ الرَُّجلُ ِفي ُمغَْتَسِلِه:"ُمَغفَّلٍ قَالَ

َورََواُه َسعِيُد بن أَبِي َعُروَبةَ، . َمرَْوانُ بن ُمحَمٍَّد: َهذَا الَْحدِيثَ َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ إِال َسِعيُد بن َبِشريٍ، تَفَرََّد بِِه
  غَفَّلٍَعْن قََتاَدةَ، َعْن َسِعيِد بن أَبِي الَْحَسنِ ُم

ةُ بن الزُّبَْيرِ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعاِصمٍ، ثََنا َحمَّاُد بن الَْحَسنِ بن َعْنَبَسةَ الَْورَّاُق، َنا ِحبَّانُ بن ِهاللٍ، ثََنا ُمجَّاَع -١٦٧١
ال َيَتَرجَّلُ الرَُّجلُ إِال ِغبا أَْرَبًعا أَوْ :"َم، قَالََعنِ الَْحَسنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمجَّاَعِة إِال ِحبَّانُ بن ِهاللٍ". َخْمًسا

َنا يُوُنسُ بن : ْرَوانَ، قَالََنا ُمحَمَُّد بن َم: َنا َعْمُرو بن الَْعبَّاسِ اَألُرزِّيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعْبَدانُ بن أَْحَمَد، قَالَ -١٦٧٢
َما أَْهَبطَ اللَُّه إِلَى اَألْرضِ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ، قَالَ
إِنَُّه آَدُم، جَْعٌد، : َم ِمْن ِفْتَنِة الدَّجَّالِ، َوقَْد قُلُْت ِفيِه قَْوال لَْم َيقُلُْه أََحٌد قَْبلُُمْنذُ َخلََق آَدَم إِلَى أَنْ َتقُوَم السَّاَعةُ ِفْتَنةً أَْعظَ

رَبَِّي اللَُّه، : لَأََنا َربُّكُْم، فََمْن قَا: َمْمُسوُح َعْينِ الَْيَسارِ، َعلَى َعْينِِه طَفَْرةٌ غَِليظَةٌ، َوإِنَُّه ُيْبرُِئ اَألكَْمَه َواَألْبَرَص، َوَيقُولُ
دٍ أَْنَت َربِّي، فَقَدِ افُْتِتَن، َيلَْبثُ ِفيكُْم َما َشاَء اللَُّه، ثُمَّ َينْزِلُ ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم ُمَصدِّقًا بُِمَحمَّ: فَال ِفْتَنةَ َعلَْيِه، َوَمْن قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ". مَْهِديا، َوَحكًَما َعْدال، فََيقُْتلُ الدَّجَّالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَعلَى ِملَِّتِه َماَت، إَِماًما
  َعْمُرو بن الَْعبَّاسِ: ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد إِال ُمَحمَّدُ بن َمْرَوانَ، تَفَرََّد بِِه

ن الَْحارِِث، قَالَ نا َعِليُّ بن ُمْسهِرٍ، َعْن أَْشَعِث بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ أَُبو ُحَصْينٍ، قَالَ نا ِمْنجَاُب ب -١٦٧٣
َنَهى َعنِ الَْخذِْف،  َسوَّارٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ، أَّنَرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعِليُّ : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَحمَِّد بن سِريِيَن إِال أَْشَعِث بن سَوَّارٍ، َتفَرََّد بِِه". السِّنَّ إِنَُّه َيفْقَأُ الَْعْيَن، َوَيكِْسُر:"فَقَالَ
  بن ُمْسهِرٍ اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ

َسالُم أَُبو الْمُْنِذرِ، َحدَّثََنا ُيوُنُس بن َحدَّثََنا خَاِلُد بن غَسَّانَ بن مَاِلٍك السُّلَِميُّ الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا  -١٦٧٤
إِنَُّه ال : َعنِ الَْخذِْف، َوقَالَ"نََهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ، قَالَ

لَْم َيْروِِه َعْن ُيوُنَس، إِال َسالُم أَُبو الُْمْنِذرِ"ا، َولَكِنََّها َتفْقَأُ الَْعْيَن وََتكِْسرُ السِّنَُّيَصادُ بَِها َصْيٌد، َوال يَْنكَأُ بَِها َعُدو ،  
َنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن َمْعَمرِ بن : َنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن الْبََراِء، قَالَ -١٦٧٥

أَال : لَُه َعنِ اَألْشرَِبِة؟ فَقَالَرَاِشٍد، َعْن َعاِصمِ بن ُسلَْيَمانَ، َعْن فَُضْيلٍ الرَّقَاِشيِّ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَغفَّلٍ الُْمزَنِيِّ، أَنَُّه سَأَ
َما : ، قُلُْت"نِ الدُّبَّاَء، َوالَْحنَْتمِ وَالُْمقَيَّرِ، وَالُْمَزفَِّتَنَهى َع"أَُحدِّثَُك َما َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ أَنَُّه

لَمْ َيْروِ َهذَا . كُلُّ َشْيٍء طُِليَ بِقَارٍ ِمْن ِسقَاٍء أَْو غَْيرِِه: فََما الُْمقَيَُّر؟ قَالَ: اَألْخَضُر وَاَألبَْيُض، قُلُْت: الَْحنَْتُم؟ قَالَ
  حَْولِ إِال َمْعَمٌر، َوال َعْن َمْعَمرٍ إِال ُموَسى بن أَْعَيَنالَْحِديثَ َعْن َعاِصمٍ اَأل

  مسند عقبة بن عمرو بن ثعلبة،
  أيب مسعود النصاري



 كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ُعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد، قَالَ: َوبِِه -١٦٧٦
اْسَتُووا، َوال َتْخَتِلفُوا، فََتْخَتِلَف قُلُوُبكُْم، ِلَيِليَنِّي ِمْنكُْم أُولُو اَألْحالمِ وَالنَُّهى، ثُمَّ :"َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَمُح مََناِكَبَنا َوَيقُولُ
  َمْسعُوٍد"الَِّذيَن َيلُونَُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم

إِنَّ الشَّْمَس َوالْقََمرَ ال يَْنكَِسفَاِن ِلمَْوِت :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ،  وَعْن أَبِي َمْسُعوٍد -١٦٧٧
  الصَّالِةأََحٍد َوال ِلَحيَاِتِه، وَلَِكنَُّهَما آيََتاِن ِمْن آَياِت اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، فَإِذَا رَأَيُْتْم ذَِلَك فََعلَْيكُْم بِ

إِنَّ اِإلَميانَ :"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأَشَاَر بَِيِدِه َنْحَو الَْيَمنِ، فَقَالَ: قَالَ، وَعْن أَبِي َمْسُعوٍد  -١٦٧٨
ثُ َيطْلُُع قَْرنُ الشَّْيطَاِن ِعْندَ أُصُولِ أَذْنَابِ َها ُهَنا، َوإِنَّ الْقَْسَوةَ َوِغلَظَ الْقَلْبِ ِفي الْفَدَّاِديَن ِعْنَد َمطِْلعِ الشَّْمسِ حَْي

  ، لَْم َيْروِ َهِذِه اَألحَاِديثَ َعْن َخالٍد الصَّفَارِ إِال َعاِمُر بن ُمْدرٍِك"اِإلبِلِ، ِفي َربِيَعةَ وَُمَضَر

نا َعْبدُ الْعَزِيزِ بن ُمْسِلمٍ، َعْن : ةَ التَّْيِميُّ، قَالَنا ُعَبْيدُ اللَِّه بن ُمَحمَّدِ اْبُن َعاِئَش: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم، قَالَ -١٦٧٩
لَقَْد أُْنزِلَ :"َسلََّم، قَالَإِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن إِْسَماِعيلَ، َعْن قَْيسٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، إِال "الُْمَعوِّذََتْينِ: ِمثْلُُهنَّ َعلَيَّ آَياٌت لَْم ُينَْزلْ َعلَيَّ
  َعاِمرٍ الُْجهَنِيِّاْبُن َعاِئَشةَ، َورََواُه ُسفَْيانُ َوالنَّاُس، َعْن إِْسَماِعيلَ، َعْن قَْيسٍ، َعْن ُعقَْبةَ بن : َعْبُد الْعَزِيزِ، َتفَرََّد بِِه

نا اْبُن : قَالَ، نا أَُبو الُْمطَرِِّف الُْمِغَريةُ بن الُْمطَرِِّف : قَالَ، نا بِْشُر بن ُمَعاٍذ : قَالَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َسِعيٍد  -١٦٨٠
الدُّْنَيا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: لَقَا، ثَْوَبانَ، َعْن َعْبَدةَ بن أَبِي لَُبابَةَ، َعنِ أَبِي وَاِئلٍ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ثَْوبَانَ َعْن َعْبَدةَ إِال ". َملُْعوَنةٌ، َملُْعونٌ َما ِفيَها إِال َعاِلمٌ أَْو ُمَتَعلٌِّم، َوِذكُْر اللََّه، َوَما َواالُه

َوَرَوى غَْيُرُه َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ، َعْن َعطَاِء بن قُرَّةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َضْمَرةَ، َعْن . بِْشرُ بن ُمَعاٍذ: ِف، تَفَرََّد بِِهأَُبو الُْمطَرِّ
  أَبِي ُهَرْيَرةَ أَبِي َمْسُعوٍد

َنا أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن : قَالَ َنا فَُراتُ بن َمْحبُوبٍ،: َحدَّثََنا ُعَبْيُد بن كَِثريٍ التَّمَّاُر، قَالَ -١٦٨١
َمْن َدلَّ َعلَى َخْيرٍ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ِعَماَرةَ بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَ

َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِعَماَرةَ إِال أَُبو َبكْرِ بن َعيَّاشٍ، َوَرَواُه الثَّْورِيُّ، لَْم ". كَانَ لَُه ِمثْلُ أَْجرِ فَاِعِلِه
  َعنِ اَألعَْمشِ، َعْن أَبِي َعْمرٍو الشَّيَْبانِيِّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد: َوالنَّاُس

بِيبٍ، َعْن أَُساَمةَ بن زَْيٍد، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن الزَُّبيْرِ، َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َعْن َيزِيَد بن أَبِي َح -١٦٨٢
َنَزلَ :"لَْيِه َوَسلََّم َيقُولُأَخَْبرَنِي َبِشريُ بن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنَصارِيُّ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

، فََرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َبْعدُ "يلُ، فََصلَّْيُت َمَعُه، ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُه، ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُه، ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُه، ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُهَعلَيَّ جِْبرِ
وَالشَّْمُس َبْيَضاُء ُمْرَتِفَعةٌ، َيِسُري الرَُّجلُ ِحنيَ  ُيَصلِّي الْهَاجَِرةَ ِحَني تَزِيغُ الشَّْمُس، ُربََّما أَخَّرََها ِفي ِشدَّةِ الَْحرِّ، َوالَْعْصَر

الشَّْمُس، َوُيصَلِّي الِْعَشاَء َيْنَصرُِف ِمْنَها إِلَى ِذي الُْحلَْيفَِة ِستَّةَ أَْميَالٍ قَْبلَ غُُروبِ الشَّْمسِ، وَُيَصلِّي الَْمْغرَِب إِذَا َوَجَبِت 
ْبَح فََغلََّس بَِها، ثُمَّ َصالَها َيْوًما آخََر، فَأَْسفََر بَِها، ثُمَّ لَْم يَُعْد إِلَى اِإلسْفَارِ َحتَّى قََبَضهُ إِذَا اْسَودَّ اُألفُُق، َوَصلَّى الصُّ

دَّ أََحٌد ِممَّْن َرَوى اللَّْيثُ، َولَْم َيُح: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَُساَمةَ بن َزْيٍد، إال َيزِيُد بن أَبِي َحبِيبٍ، َتفَرََّد بِِه، "اللَُّه
  َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ الَْمَواقِيَت، إال أَُساَمةُ بن زَْيٍد

َنا اَألْحَوُص بن جَوَّابٍ أَُبو : َنا إِْدرِيُس بن الَْحكَمِ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن أَبِي َخْيثََمةَ، قَالَ -١٦٨٣
أََتى َرُجلٌ النَّبِيَّ صَلَّى : ارِ بن ُزَرْيقٍ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد، قَالَالَْجوَّابِ، َعْن َعمَّ



ُيطَوِّلُ إَِماُمَنا، فََغِضَب َرُسولُ  َيا َرسُولَ اللَِّه، َواللَِّه إِنِّي ألََتَخلَُّف َعْن َصالِة الْفَْجرِ ِمْن ِشدَِّة َما: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
إِنَّ مِْنكُْم ُمنَفِّرِيَن، إِذَا أََممُْتُم النَّاَس فََتجَوَُّزوا، فَإِنَّ ِفيهُِم الْكَبَِري، وَذَا :"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََخطََب النَّاَس، فَقَالَ

َعْن أَبِي إِْسَحاقَ السَّبِيِعيِّ إِال َعمَّارُ بن ُزَرْيقٍ، َوال َعْن َعمَّارٍ إِال أَُبو الَْجوَّابِ، َوتَفَرَّدَ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ ". الَْحاجَِة
  إِْدرِيُس بن الَْحكَمِ، َوالَْمْشُهوُر ِمْن َحِديِث إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسٍ: بِِه

نا َعاِمُر بن ُمْدرٍِك، َعْن َخالٍد الصَّفَارِ، َعْن : قَالَ، نا َمْعَمُر بن سَْهلٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ  -١٦٨٤
أََتى َرُجلٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : قَالَ، إِْسَماعِيلَ بن أَبِي خَاِلٍد، َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنَصارِيِّ 

َعلَْيِه َوَسلََّم  َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنِّي ألََتَخلَُّف َعنِ الصَّالِة ِممَّا ُيطَوِّلُ بنا فُالنٌ، فََما َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه: فَقَالَ،  َوَسلََّم
فِّرِيَن، فَأَيُّكُمْ َصلَّى بِالنَّاسِ فَلُْيَخفِّْف، فَإِنَّ أَيَُّها النَّاُس إِنَّ مِْنكُْم ُمَن:"غَِضَب ِمْن َشْيٍء أََشدَّ ِممَّا غَِضَب ِمْن َهذَا، فَقَالَ

  ِفيهُِم الصَِّغَري وَالْكَبَِري َوذَا الَْحاجَِة

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : َوبِِه َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعْن رِْبِعيِّ بن ِحرَاشٍ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنصَارِيِّ، قَالَ -١٦٨٥
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ "إِذَا لَْم َتسَْتِحي فَاْصَنْع َما ِشئَْت: إِنَّ ِممَّا أَْدَركَ النَّاُس ِمْن كَالمِ النُّبُوَِّة األُولَى:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي الضَُّحى، َعْن َمْسُروقٍ، َعْن َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َمْنُصورٍ إِال َربَاٌح، َورََواُه َعْبدُ الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، 
  أَبِي َمْسُعوٍد، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم األَْنصَارِيِّ

َحى، َعْن َمْسُروقٍ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق بن إِبَْراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ، َعْن َمْعَمرٍ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي الضُّ -١٦٨٦
إِذَا : إِنَّ ِممَّا أَْدَركَ النَّاُس ِمَن النُُّبوَِّة اُألولَى:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنصَارِيِّ، قَالَ

  إِال َمْعَمٌر، َوال َعْن َمْعَمرٍ إِال َعْبُد الرَّزَّاقِ، لَمْ َيْروِِه َعنِ اَألْعَمشِ "لَْم َتسَْتحِ فَاصَْنْع َما ِشئَْت

نا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن أَبِي : نا إِْبَراهِيُم بن الْبََراِء بن النَّْضرِ بن أََنسٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٦٨٧
إِنَّ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِعَباًدا ُيْحيِيهِْم ِفي :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :َصاِلحٍ، َعْن أَبِي َمْسُعودٍ اَألْنصَارِيِّ، قَالَ

َألْعَمشِ إِال ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ ا"َعاِفَيٍة، َوُيِميُتُهْم ِفي َعاِفَيٍة، وَيْبَعثُُهْم ِفي َعاِفَيٍة، وُيْدِخلُُهمُ الَْجنَّةَ ِفي َعاِفَيٍة
إِال َهذَا الَْحِديثُ، َحمَّاٌد، َوال ُيْرَوى، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َوال ُيْحفَظُ ِلَحمَّاِد بن َسلََمةَ، َعنِ اَألْعَمشِ 

ُر أَنْ َيكُونَ قَْد َسِمَع ِمَن اَألْعَمشِ، َألنَُّه قَدْ َوقَْد َرَوى َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعنِ الَْحجَّاجِ بن أَْرطَاةَ، َعنِ اَألْعَمشِ، َوال ُيْنِك
َسلََمةُ بن كَُهْيلٍ، َوَحمَّاُد بن أَبِي ُسلَْيَمانَ، َوَعاِصُم بن َبْهَدلَةَ، وَأَُبو َحْمَزةَ : َرَوى َعْن َجَماَعٍة ِمَن الْكُوِفيَِّني، ِمنُْهْم

  اَألْعَوُر َوغَْيرُُهْم األَْنَصارِيِّ
َمجِيِد الَْحنَِفيُّ، ثََنا دَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجاَبانَ، َنا ُمَحمَُّد بن يَزِيَد الُْمْسَتْمِليُّ، ثََنا أَُبو َعِليٍّ ُعَبْيُد اللَِّه بن َعْبِد الَْح -١٦٨٨

ْنصَارِيِّ، أَنَّ َرُجال أَقَْبلَ إِلَى الصَّالِة، ُزفَُر بن الُْهذَْيلِ، َعْن لَْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن ثَابِِت بن ُعَبْيٍد، َعْن أَبِي َمْسُعودٍ اَأل
لَْم َيْروِ َهذَا ". كََر ذَِلَك لَُه، فَلَْم يَْنَهُهفَاْسَتقَْبلَْتُه امَْرأَتُُه، فَأَكَبَّ َعلَْيَها، فََتَناوَلََها، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَذَ

  إِال أَُبو َعِليٍّ الَْحنَِفيُّ َمْسُعودٍ اَألْنصَارِيِّالَْحِديثَ َعْن ُزفَرٍ 

أَبِي َمْسُعودٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أََبانَ، َنا إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو، ثََنا جَرِيٌر، َعْن ُمِغَريةَ، َعْن رِْبِعيِّ بن حِرَاشٍ، َعْن  -١٦٨٩
إِذَا لَْم َتسَْتْحيِ فَاْصَنْع َما : إِنَّ ِممَّا أَْدَركَ النَّاُس ِمَن النُُّبوَِّة:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : اَألْنصَارِيِّ، قَالَ

  إِْسَماِعيلُ بن َعْمرٍو: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمِغَريةَ إِال َجرِيٌر، َتفَرَّدَ بِِه". ِشئَْت
، الصَّاِئغُ، ثََنا الَْعبَّاُس بن َعْبِد الَْعظِيمِ الَْعْنَبرِيُّ، ثََنا َعْبدُ الَْغفَّارِ بن ُعَبْيِد اللَِّه الْكَُرْيزِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ -١٦٩٠



 بن ِهَشامٍ، َعْن أَبِي َعْن َصاِلحِ بن أَبِي اَألْخَضرِ، أَنَُّه َحدَّثَُهْم َعنِ الزُّْهرِيِّ، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْحارِِث
ُمْصَعبُ بن ُعَمْيرٍ، َوُهَو أَوَّلُ َمْن َجَمَع بَِها َيْوَم الُْجُمَعِة : أَوَّلُ َمْن قَِدَم ِمَن الُْمَهاجِرِيَن الَْمدِيَنةَ:"َمْسُعوٍد األَْنَصارِيِّ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الزُّْهرِيِّ إِال صَاِلُح ". ِه َوَسلََّم فََصلَّى بِهِْمَجَمَعُهْم، قَْبلَ أَنْ يَقِْدَم َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي
  َعبَّاسٌ الْعَْنَبرِيُّ: بن أَبِي اَألْخضَرِ، َوال َعْن َصاِلحٍ إِال َعْبُد الَْغفَّارِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َتفَرََّد بِِه

ثََنا أَُبو َجابِرٍ ُمَحمَُّد بن َعْبدِ : بن ُمكَْرمٍ، قَالَ نا أَُبو حَاِتمٍ السِّجِْستَانِيُّ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ -١٦٩١
ٍن، ثََنا الَْحَسُن بن أَبِي َجعْفَرٍ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُجَحادَةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَْرَوانَ، َعْن َعْمرِو بن َمْيُمو: الَْمِلِك، قَالَ

َيا : قَالُوا"أَيَْعَجُز أََحدُكُْم أَنْ يَقَْرأَ ثُلُثَ الْقُْرآِن ِفي لَْيلٍَة؟:"أَبِي َمْسُعوٍد الَْبْدرِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََعْن 
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ". قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد: َيقْرَأَ أَيَْعَجزُ أََحُدكُْم أَنْ:"َرسُولَ اللَِّه، وََهلْ َيْستَِطيُع ثُلُثَ الْقُْرآِن؟ قَالَ

  أَُبو حَاِتمٍ السِّجِْستَانِيُّ: ُمَحمَِّد بن ُجَحاَدةَ إِال الَْحَسُن بن أَبِي َجعْفَرٍ، َوال َعنِ الَْحَسنِ إِال أَُبو جَابِرٍ، َتفَرََّد بِِه
  مسند عمرو بن احلمق

 بن َعبَّاُس بن ُمَحمَِّد بن الْفََرجِ أَُبو َيْعلَى الرُّخَّجِيُّ، َحدَّثََنا ُيوُسُف بن ُموَسى الْقَطَّانُ، َحدَّثََنا ِمْهرَانَُحدَّثََنا الْ -١٦٩٢
و بن الَْحِمقِ، َرِضَي اللَُّه رِأَبِي ُعَمَر، َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد اَألْعلَى، َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن رِفَاَعةَ بن َشدَّاٍد الِْقْتبَانِيِّ، َعْن َعْم

َمْن آَمَن َرُجال َعلَى َدِمِه فَقََتلَُه فَأََنا َبرِيٌء ِمَن الْقَاِتلِ، َوإِنْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: َعْنُه، قَالَ
  ْبِد اَألْعلَى، إِال ِمْهَرانُ الرَّازِيُّ، َتفَرََّد بِِه ُيوُسُف، لَْم َيْروِِه َعْن َعِليِّ بن َع"كَانَ الَْمقُْتولُ كَافًِرا

نا زَاِئَدةُ بن قَُداَمةَ، َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن رِفَاَعةَ الِْقْتبَانِيِّ، : نا أَُبو الْقَاِسمِ الْكُلَْيبِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ، قَالَ -١٦٩٣
َما أَمََّن َرُجلٌ َرُجال َعلَى َدِمِه فَقََتلَُه إِال كَانَ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الََعْن َعْمرِو بن الَْحِمقِ، قَ
  َعْمرِو بن الَْحِمقِ"الْقَاِتلُ َبرِيئًا ِمَن الَْمقُْتولِ

: بن ُنفَْيرٍ، َحدَّثَُه، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمرِو بن الَْحِمقِ، قَالَ َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ، أَنَّ عَْبَد الرَّْحَمنِ بن ُجَبْيرِ: َوبِِه -١٦٩٤
، "َوَهلْ َتْدرِي َما َعسَّلَُه؟:"، قَالَ"إِذَا أََرادَ اللَُّه بِعَْبٍد َخيًْرا َعسَّلَُه:"َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

، ال ُيْرَوى "يَفَْتحُ لَُه َعَمال صَاِلًحا َبْيَن َيَدْي َمْوِتِه، َحتَّى يَْرَضى َعْنُه حَبِيُبُه َوَمْن َحْولَُه:"لُُه أَْعلَُم، قَالَاللَُّه َوَرسُو: قَالُوا
  ُمَعاوَِيةُ َعْمرِو بن الَْحمِقِ: َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َعْمرٍو إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِه

نا أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُعوِديُّ َعْبدُ اللَِّه بن َعْبدِ : قَالَ، نا َعبَّاُد بن َيْعقُوَب : قَالَ، ا َعِليُّ بن َسِعيٍد َحدَّثََن -١٦٩٥
، َعْن َعمِِّه، أَنَُّه نا الْحَارِثُ بن َحِصريَةَ، َعْن َصْخرِ بن الَْحكَمِ: قَالَ، الَْمِلِك بن أَبِي ُعبَْيَدةَ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد 

َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَّكَ َتْبَعثَُنا : بََعثَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِسَرِيٍَّة، فَقَالُوا: َسِمَع َعْمَرو بن الَْحِمقِ، َيقُولُ
إِنَّكُْم َسَتُمرُّونَ بَِرُجلٍ َصبِيحِ الَْوْجِه، ُيطِْعُمكُْم ِمَن الطََّعامِ، :"، فَقَالََولَْيسَ لََنا َزاٌد، َوال لََنا طََعاٌم، َوال ِعلَْم لََنا بِالطَّرِيقِ

َجَعلَ ُيِشُري بَْعُضُهمْ إِلَى ، ، فَلَمَّا َنَزلَ الْقَْوُم َعلَيَّ "َوَيْسقِيكُْم ِمَن الشََّرابِ، َوَيُدلُّكُْم َعلَى الطَّرِيقِ، َوُهَو ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة
أَْبِشْر بُِبْشَرى اللَِّه َوَرسُوِلِه، : َما بِكُْم ُيِشُري َبْعُضكُمْ إِلَى َبْعضٍ، وَتْنظُُرونَ إِلَيَّ؟ فَقَالُوا: فَقُلُْت، ْعضٍ وَينْظُُرونَ إِلَيَّ َب

فَأَطَْعْمتُُهْم، َوَسقَْيُتُهْم، وَزوَّْدُتُهْم، : َما قَالَ لَُهْمفَأَْخَبرُونِي بِ، فَإِنَّا َنْعرُِف فِيَك َنْعَت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  َوَخَرْجُت َمَعُهْم حَتَّى َدلَّلُْتُهْم َعلَى الطَّرِيقِ

: فَقُلُْت، َوَسلََّم  ثُمَّ َخَرْجتُ إِلَى إِلَى َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه. فَأَْوَصْيتُُهْم بِإِبِِلي، ثُمَّ َرجَْعُت إِلَى أَْهِلي  -١٦٩٦
جِّ أَْدُعو إِلَى َشَهاَدةِ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه، وَأَنِّي َرُسولُ اللَِّه، َوإِقَامِ الصَّالِة، َوإِيَتاِء الزَّكَاِة، وَح:"َما الَِّذي َتْدُعو إِلَْيِه؟ فَقَالَ



، "نََعْم:"ى َهذَا، فََنْحُن آِمُنونَ َعلَى أَْهِلَنا، وِدَمائَِنا، َوأَمَْوالَِنا؟ قَالَإِذًا أَجَْبَناَك إِلَ: فَقُلُْت، "الْبَْيِت، وَصْومِ رََمَضاِن
  وَرَجْعُت إِلَى قَْوِمي، فَأَْخبَْرتُُهْم بِإِْسالِمي، فَأَْسلََم َعلَى َيَديَّ َبَشٌر كَِثٌري ِمنُْهْم َعْمَرو بن الَْحِمقِ، فَأَْسلَْمُت 

َيا َعْمُرو، َهلْ :"فََبْيَنَما أََنا ِعْنَدُه ذَاَت َيْومٍ، فَقَالَ ِلي. إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َهاجَْرُت إِلَى -١٦٩٧
َهذَا، :"قَالَ، ي أَْنَت َبلَى بِأَبِ: ، قُلُْت"لََك أَنْ أُرَِيَك آَيةَ الَْجنَِّة؟ َيأْكُلُ الطََّعاَم وَيشَْرُب الشََّراَب، وَيْمِشي ِفي اَألْسوَاقِ؟

َيأْكُلُ الطََّعاَم ، َيا َعْمُرو، َهلْ لَكَ أَنْ أُرَِيَك آَيةَ النَّارِ :"َوقَالَ ِلي، ، وَأَشَاَر إِلَى َعِليِّ بن أَبِي طَاِلبٍ "َوقَْوُمُه آَيةُ الَْجنَِّة
َوأَشَاَر إِلَى َرُجلٍ، فَلَمَّا "َهذَا َوقَْوُمُه آَيةُ النَّارِ:"قَالَ، أَْنَت  َبلَى، بِأَبِي: قُلُْت"وَيشَْرُب الشََّراَب، وَيْمِشي ِفي اَألْسوَاقِ؟

َوَتَرى بين أَُميَّةَ . آَيةِ الَْجنَِّة َوقََعِت الِْفْتَنةُ، ذَكَْرُت قَْولَ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَفََرْرُت ِمْن آَيِة النَّارِ إِلَى
َواللَِّه، لَْو كُْنَت ِفي ُجْحرٍ ِفي جَْوِف ُجْحرٍ السَْتْخَرجَنِي بنو أَُميَّةَ : قَالَ، اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم : َبْعَد َهذَا؟ قُلُْت قَاِتِلي

لُ رَأْسٍ ُتْحَتزُّ ِفي اِإلْسالمِ، َوُينْقَلُ ِمْن أَنَّ رَأِْسي أَوَّ"َحتَّى يَقُْتلُونِي َحدَّثَنِي بِِه َحبِيبِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم،
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الْحَارِثِ إِال أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ". َبلٍَد إِلَى َبلٍَد

نا ِمهَْرانُ بن أَبِي : ُموَسى، قَالَنا ُيوُسفُ بن : َحدَّثََنا الَْعبَّاُس بن ُمَحمَِّد بن الْفََرجِ أَُبو َيْعلَى الرُّخَّجِيُّ، قَالَ -١٦٩٨
قَالَ َرُسولُ اللَِّه : قَالَ، نا َعِليُّ بن َعْبِد اَألْعلَى، َعنِ السُّدِّيِّ، َعْن رِفَاَعةَ الِْقْتبَانِيِّ، َعْن َعْمرِو بن الَْحِمقِ : قَالَ، ُعَمَر 

لَْم َيْروِِه َعْن ". ِه، فَقََتلَُه، فَأََنا بَرِيٌء ِمَن الْقَاِتلِ، َوإِنْ كَانَ الَْمقُْتولُ كَافًِراَمْن أَمََّن َرُجال َعلَى َدِم:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعِليِّ بن َعْبِد اَألْعلَى إِال ِمْهَرانُ الَْحِمقِ

رَّقِّيُّ، ثََنا ِعيَسى بن ُيوُنَس، َعْن ُنصَْيرِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن َبكْرٍ، ثََنا ُسلَْيَمانُ بن ُعَمَر بن َخاِلٍد ال -١٦٩٩
ْيٍد َوِعْنَدُه وَِسادََتاِن، بن أَبِي ُنصَْيرٍ، َعْن إِْسَماِعيلَ السُّدِّيِّ، َعْن رِفَاَعةَ بن َشدَّاٍد، قَالَ َدَخلُْت َعلَى الُْمخَْتارِ بن أَبِي ُعَب

ِذِه وِسَاَدةٌ، قَالَ ال، إِنَّ َهِذِه قَاَم َعْنَها آنِفًا جِبْرِيلُ، وََهِذِه قَاَم َعْنَها ِميكَائِيلُ، َه: َيا َجارَِيةُ، َهاِتي وَِساَدةً، قُلُْت: فَقَالَ
ْيِه قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: فََواللَِّه َما َمَنَعنِي أَنْ أَْضرَِبُه بَِسْيِفي إِال َحدِيثٌ َحدَّثَنِيِه َعْمُرو بن الَْحِمقِ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُنَصْيرٍ َوُهوَ ". َمْن آَمَن َرُجلًا َعلَى َدِمِه فَقََتلَُه، فَُهَو ِفي النَّارِ، َوإِنْ كَانَ الَْمقُْتولُ كَافًِرا:"َوَسلََّم
  ِعْنِدي ُنَصْيُر بن أَبِي اَألشَْعِث، إِال ِعيَسى بن ُيوُنَس َعْمُرو بن الَْحِمقِ

السُّدِّيِّ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ، ثََنا ُعَبْيُد بن َجنَّاٍد الَْحلَبِيُّ، ثََنا َعطَاُء بن ُمْسِلمٍ الَْخفَّاُف، َعنِ اْبنِ  -١٧٠٠
َمْن آَمَن َرُجال :"لَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُسِمْعتُ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َع: أَبِيِه، َعْن رِفَاَعةَ الَْبجَِليِّ، َعْن َعْمرِو بن الَْحِمقِ، قَالَ

لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ السُّدِّيِّ إِال َعطَاُء بن ". َعلَى َدِمِه، فَقََتلَُه، فَأََنا َبرِيٌء ِمَن الْقَاِتلِ، َوإِنْ كَانَ الَْمقْتُولُ كَاِفًرا
  ُعبَْيُد بن َجنَّاٍد: ُمْسِلمٍ، َتفَرََّد بِِه

، َعنِ اْبنِ السُّدِّيِّ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرِ بن ُسفَْيانَ الرَّقِّيُّ، ثََنا ُعَبْيُد بن جَنَّاٍد الَْحلَبِيُّ، ثََنا َعطَاُء بن ُمْسِلمٍ -١٧٠١
َمْن أَِمَنُه َرُجلٌ َعلَى َدِمِه، :"َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن أَبِيِه، َعْن رِفَاَعةَ الَْبَجِليِّ، َعْن َعْمرِو بن الَْحِمقِ، َعنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ السُّدِّيِّ إِال َعطَاُء بن ُمْسِلمٍ، ". فَقََتلَُه، فَأََنا َبرِيٌء ِمَن الْقَاِتلِ، َوإِنْ كَانَ الَْمقْتُولُ كَاِفرًا
  اٍد َعْمرِو بن الَْحِمقُِعبَْيُد بن جَنَّ: َتفَرََّد بِِه

أََنا : نا َسِعيدُ بن َيحَْيى بن اَألْزهَرِ، نا إِبَْراِهيمُ بن َيزِيَد بن َمْردَاْنَبَه، قَالَ: َحدَّثََنا ُموَسى بن أَبِي ُحَصْينٍ، قَالَ -١٧٠٢
لَْوال كَِلَمةٌ َسِمْعُتَها ِمْن َعْمرِو بن : بن َحكِيمٍ، قَالََرقََبةُ بن َمْصقَلَةَ الْعَْبِديُّ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن ُعَمْيرٍ، َعْن َشدَّاِد 

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الَْحِمقِ لََمَشْيُت َبْيَن ُجثَِّة الُْمخَْتارِ وََبْيَن رَأِْسِه، َسِمْعُت َعْمَرو بن الَْحِمقِ، َيقُولُ



، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َرقََبةَ، "ال َعلَى َدِمِه، ثُمَّ قََتلَُه كُلَِّف َحْملِ ِلَواِء غَْدرٍ َيْوَم الِْقَياَمِةأَيَُّما َرُجلٌ أَمََّن َرُج:"َوَسلََّم
  سَِعيُد بن َيحَْيى بن اَألْزَهرِ الَْحِمقِ: إال إِْبَراِهيُم بن َيزِيَد، َتفَرََّد بِِه

لَِّه، َحدَّثَنِي أَُبو شَُرْيحٍ َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن ُشرَْيحٍ الَْمَعاِفرِيُّ، أَنَُّه َسِمَع َعِمَريةَ بن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمطَِّلٌب، نا َعْبُد ال -١٧٠٣
َتكُونُ :"ِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْي: َحدَّثَنِي أَبِي، أَنَُّه َسِمَع َعْمَرو بن الَْحِمقِ، َيقُولُ: اللَِّه الَْمَعافِرِيَّ، َيقُولُ

فَِلذَِلَك قَِدْمُت َعلَْيكُمْ :"قَالَ اْبُن الَْحِمقِ، "َخْيُر النَّاسِ ِفيَها الُْجْنَد الَْغرْبِيَّ: ِفْتَنةٌ، َيكُونُ أَْسلَُم النَّاسِ ِفيَها، أَْو قَالَ
  أَُبو شُرَْيحٍ َعْمَرو بن الَْحِمقِ: اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِه ، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َعْمرِو بن الَْحِمقِ، إال بَِهذَا"ِمْصَر

يُّ، َحدَّثََنا أَبِي، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َداُودَ الَْمكِّيُّ أَُبو َعْبِد اللَِّه، بِِمْصَر، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ الَْعَتِك -١٧٠٤
قَالَ َرُسولُ : ، َعْن َبَياِن بن بِْشرٍ أَبِي بِْشرٍ، َعْن رِفَاَعةَ الِْقتَْبانِيِّ، َعْن َعْمرِو بن الَْحِمقِ الْخَُزاِعيِّ، قَالَُهْدَبةُ بن الِْمْنهَالِ

، لَْم َيْروِهِ "نْ كَانَ الَْمقْتُولُ كَاِفرًاَمْن آَمَن َرُجال َعلَى َدِمِه، فَقََتلَُه فَأََنا َبرِيٌء ِمَن الْقَاِتلِ، َوإِ:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َعْن َبَياٍن، إِال ُهْدَبةُ، تَفَرََّد بِِه َعْبُد اللَِّه بن أَبِي َبكْرٍ، َعْن أَبِيِه

  مسند عمرو بن العاص
َعْن ثَْورِ بن يَزِيَد، َعْن َراِشِد بن  َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن أَبِيِه،: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َيحَْيى بن َحْمزَةَ، قَالَ -١٧٠٥

لَْم َيْروِ َهذَا ". إنَّ الْبََيانَ كُلَّ الَْبَيانِ ُشْعَبةٌ ِمَن الشَّْيطَاِن:"َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َيقُولُ: َسْعٍد، َعْن َعْمرِو بن الَْعاصِ، قَالَ
  الَْحِديثَ َعْن ثَْورٍ، إِال َيحَْيى بن َحْمزَةَ

: نا أَزَْهُر بن َسْعٍد، َعنِ اْبنِ َعْوٍن، َعنِ الَْحَسنِ، قَالَ: نا َعبَّاُد بن ُموَسى الُْخُتلِّيُّ، قَالَ: ثََنا أَحَْمُد، قَالََحدَّ -١٧٠٦
ُيِحبُّ َرُجال، فَُيْدِخلُُه  َما كُنَّا َنَرى أَنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َماَت َيْوَم َماَت َوُهَو:"قَالَ َعْمُرو بن الَْعاصِ

كَانَ :"َمْن ُهَو؟ قَالَ: اللَُّه أَْعلَُم، َولَِكنَُّه قَْد كَانَ ُيِحبُّ َرُجال، قَالُوا: قَْد كَانَ َيْسَتْعِملَُك؟ فَقَالَ: ، ِقيلَ لَُه"اللَُّه النَّاَر
  َعبَّادٌ الَْعاصِ: َعْوٍن، إِال أَْزَهُر، تَفَرََّد بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعنِ اْبنِ". ُيِحبُّ َعمَّاَر بن َياِسرٍ

نا وكِيٌع، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن زَِياِد بن : قَالَ، نا الُْحَسْيُن بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْجَْرجََراِئيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٧٠٧
، لَمْ َيْروِ "ُنهِيَنا أَنْ َنْدُخلَ َعلَى الُْمَغيََّباِت إِال بِإِذِْن أَزَْواجِهِنَّ:"قَالَ، اصِ فَيَّاضٍ، َعْن َتِميمِ بن َسلََمةَ، َعْن َعْمرِو بن الَْع

  َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ِمْسَعرٍ إِال َوِكيٌع
َبَعثَ إِلَيَّ َرسُولُ : َعاصِ، قَالََحدَّثَنِي ُموَسى، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمرِو بن الْ: نا َعْبُد اللَِّه، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٧٠٨

فَأََخذُْت َسيِْفي وِسالِحي، ثُمَّ أَقَْبلُْت إِلَى َرسُولِ اللَِّه صَلَّى ، "ُخذْ َسْيفََك َوِسالَحَك:"اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ
َيا َعْمُرو، إِنِّي أريُد أَنْ أَْبَعثَْك َعلَى َجْيشٍ، :"النَّظََر، ثُمَّ طَأْطَأَُه، ثُمَّ قَالَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَجْدُتُه َيتََوضَّأُ، فَصَعََّد ِفيَّ

ي َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه، َما أَْسلَْمُت ِلَمالٍ، َولَكِنِّ: ، فَقَالَ"ُيْغنُِمَك اللَُّه َوُيْسِلُمَك، َوأَْزغَُب لََك ِفي الَْمالِ، َزغَْبةً صَاِلحَةً
  َعْمرِو بن الَْعاصِ"َيا َعْمُرو، نِِعمَّا بِالْمَالِ الصَّاِلحِ ِللرَُّجلِ الصَّاِلحِ:"أَْسلَْمُت َرغَْبةً ِفي اِإلْسالمِ، َوَألنْ أَكُونَ مََعَك، فَقَالَ

بن َربَاحٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي قَْيسٍ  َحدَّثَنِي ُموَسى بن َعِليِّ: نا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٧٠٩
فَْصلُ َما َبْيَن ِصَيامَِنا :"َمْولَى َعْمرِو بن الَْعاصِ، َعْن َعْمرِو بن الَْعاصِ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

  مُوَسى بن َعِليٍّ: ا الَْحِديثُ َعْن َعْمرٍو إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه، لَْم ُيْرَو َهذَ"َوِصَيامِ أَْهلِ الِْكتَابِ أَكْلَةُ السََّحرِ

ثََنا َعْبدُ اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي ُموَسى بن َعِليِّ بن َربَاحٍ، : َحدَّثََنا َبكُْر بن سَْهلٍ، وَالِْمقَْداُم بن َداُوَد، قَاال -١٧١٠
َبَعثَ إِلَيَّ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأََمرَنِي أَنْ آُخذَ ِثَيابِي َوِسالِحي، : بن الَْعاصِ، قَالَ َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمرِو



َك َعلَى َجْيشٍ ِلُيظِْفَرَك اللَُّه َيا َعْمُرو، إِنِّي أُرِيُد أَنْ أَْبعَثَ:"فَأََتْيُتُه َوُهَو َيتََوضَّأُ فَصَعََّد ِفيَّ النَّظََر، ثُمَّ طَأْطَأَُه، فَقَالَ
وَلَكِنِّي ، َيا َرسُولَ اللَِّه، َما أَْسلَْمُت َرغَْبةً ِفي الَْمالِ : ، فَقُلُْت"َوُيْسِلَمكُْم، َوأَزَْعُب لََك َزْعَبةً ِمَن الَْمالِ َصاِلَحةً

َنَعْم، َونِْعَما بِالَْمالِ الصَّاِلحِ ِللَْمْرِء :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَأَْسلَْمُت َرغَْبةً ِفي اِإلْسالمِ َوأَكُونَ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّ
  الصَّاِلحِ
ْبرٍ، وأىب َحدَّثََنا النُّْعَمانُ، ثََنا أَْحَمدُ بن ِسَناٍن، ثََنا يَزِيدُ بن َهاُرونَ، َنا َحمَّاُد بن َسلََمةَ، َعْن كُلْثُومِ بن َج -١٧١١

لَِئنِ اْستَْمكَْنُت ِمْن َهذَا، فَلَمَّا كَانَ : َرأَْيُت َعمَّاَر بن َياِسرٍ ذَكََر ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ، فَقُلُْت: بِي الَْغاِديَِة، قَالَحفص، َعْن أَ
فَإِذَا رُكَْبُتُه قَْد ُحِسَر َعْنَها الدِّْرعُ َيْوُم ِصفَِّني َوَعلَْيِه السِّالُح، فَجََعلَ َيْحِملُ َحتَّى َيْدُخلَ ِفي الْقَْومِ، ثُمَّ َيخُْرَج، فََنظَْرُت 
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َوالسَّاُق، فََسدَّْدُت َنْحَوُه الرُّْمَح، فَطََعْنُت رُكَْبَتُه، ثُمَّ قََتلُْتُه، فَقَالَ َعْمُرو بن الَْعاصِ

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َحمَّاِد بن َسلََمةَ إِال يَزِيُد بن هَاُرونَ"ي النَّارِقَاِتلُُه َوسَاِلُبُه ِف:"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

: َسِمْعُت َعْمُرو بن الَْعاصِ، َيقُولُ: قَالَ، َعْن أَبِي خَاِلٍد، َعْن إِْبَراِهيَم بن َمْيُموٍن، َعْن أَيُّوبَ الْحَارِِثيِّ : َوبِِه -١٧١٢
لَْم َيْروِ َهذَا ". َمْن َتاَب قَْبلَ مَْوِتِه بِفَوَاقِ َناقٍَة َتاَب اللَُّه َعلَْيِه:"َيقُولُ، ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمْعُت َرسُولَ اللَّ

لَْعاصِ إِال بَِهذَا اِإلْسَنادِ َعْبُد الُْمْؤِمنِ، َوال ُيرَْوى َعْن َعْمرِو بن ا: الَْحِديثَ َعْن أَبِي َخاِلٍد إِال َعْبُد السَّالمِ، َتفَرَّدَ بِِه
  الَْعاصِ
َيى بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َياِسرٍ الدَِّمشِْقيُّ، َنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، َنا الْوَِليُد بن ُمْسِلمٍ، ثََنا أَُبو شَْيَبةَ َيْح -١٧١٣

َما َعَدلَ بِي َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ :"رِو بن الَْعاصِ، قَالَالرَّْحَمنِ الِْكْنِديُّ، َعْن ِحبَّانَ بن أَبِي َجَبلَةَ، َعْن َعْم
ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن َعْمرِو بن الَْعاصِ إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، ". َوبِخَاِلدِ بن الَْوِليدِ أََحًدا ِمْن أَْصَحابِِه ُمْنذُ أَْسلَْمَنا

  ِهَشاُم بن َعمَّارٍ: َتفَرََّد بِِه
  مسند عمرو بن تغلب

َعاِمرٍ الَْخزَّاُز َحدَّثََنا َعِليُّ بن أَْحَمدَ بن بِْسطَامٍ الزَّْعفَرَانِيُّ، َحدَّثَنِي َعمِّي إِبَْراهِيُم بن بِْسطَامٍ، َحدَّثََنا أَُبو  -١٧١٤
إِذَا "كَانَ: اللَُّه َعْنُه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم َصاِلُح بن ُرسُْتَم، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َعْمرِو بن َتْغِلَب َرِضَي

  ، لَْم َيْروِِه َعْن أَبِي َعاِمرٍ، إِال أَُبو َداُوَد تَفَرََّد بِِه إِبَْراِهيمُ بن بِْسطَامٍ َعْمرِو بن َتْغِلَب"أَمَّا بَْعُد: َخطََب، قَالَ

نا أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ، : قَالَ، نا َعمِّي إِْبَراِهيُم بن بِْسطَاَم : قَالَ، بن أَْحَمدَ بِْسطَاُم الزَّْعفَرَانِيُّ  َحدَّثََنا َعِليُّ -١٧١٥
". أَمَّا َبْعُد:"َم َخطََب، فَقَالَأَّنالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: نا أَُبو َعاِمرٍ الْخَزَّاُز، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن َعْمرِو بن َتْغِلَب: قَالَ

  إِْبَراهِيُم بن بِْسطَاَم: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َعاِمرٍ الْخَزَّاُز إِال أَُبو َداُوَد، َتفَرََّد بِِه
َحمَُّد بن َعبَّاٍد، قَالَ نا أَُبو َحْمَزةَ ثََنا َنْصُر بن َعِليٍّ، قَالَ نا ُم: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن الُْحَسْينِ بن ُمكَْرمٍ، قَالَ -١٧١٦

لَُه نَبِيُّ اللَّهِ : َحدَّثَنِي َعْمُرو بن َتْغِلبٍ ُهَو َرُجلٌ ِمْن ُجوَاثَى ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ، َوُهَو الَِّذي قال: الَْعطَّاُر، َعنِ الَْحَسنِ، قَالَ
  مَْنُع، أَِكلُُه إِلَى َما ِفي قَلْبِِه، ِمْنُهمُ اْبُن َتْغِلبٍإِنِّي أُعِْطي، َوأَ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َسُتقَاِتلُونَ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة قَْوًما َيْنَتِعلُونَ الشَّْعَر، َوآخَرِيَن كَأَنَّ :"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ -١٧١٧
  َنْصُر بن َعِليٍّ: وِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َحْمَزةَ الَْعطَّارِ إِال ُمحَمَُّد بن َعبَّاٍد، تَفَرََّد بِِهلَْم َيْر". ُوُجوَهُهمُ الَْمَجانُّ

  مسند عمرو بن خارجة
  وعمرو بن سلمة
  وعمرو بن سهل



ُمحَمٍَّد َمْولَى َباِهلَةَ، ثََنا قََتاَدةُ، َعْن َشْهرِ بن َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد، ثََنا َزكَرِيَّا، ثََنا ُهشَْيٌم، َعْن طَلَْحةَ أَبِي  -١٧١٨
شَهِْدُت َمعَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : َحْوَشبٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن غََنمٍ، َعْن َعْمرِو بن َخارَِجةَ اَألْشَعرِيِّ، قَالَ

ِة َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوِهَي تَقَْصُع بِجِرَِّتَها َوِلعَاُبَها َيسِيلُ َبْيَن كَتِِفي، َوَسلََّم َحجََّتُه إِنِّي لََبْيَن جَِراِن َناقَ
، لَْم َيْروِ "اِهرِ الَْحَجُرأال إِنَّ اللََّه قَْد أَعْطَى كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه، ال َوِصيَّةَ ِلوَارٍِث، َوالَْولَُد ِللْفِرَاشِ، َوِللَْع:"فََسِمْعُتُه َيقُولُ

  َهذَا الَْحدِيثَ َعْن طَلَْحةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، إال ُهَشْيٌم

ضَْيلِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َنْصرٍ الْهَْمدَانِيُّ، ثََنا ُمحَمَُّد بن َيْحَيى بن الضُّرَْيسِ الْفَْيِديُّ، ثََنا ُمَحمَُّد بن فُ -١٧١٩
كُنَّا َعلَى َماٍء بِالطَّرِيقِ، فَكَاَنتِ : ْيِث بن أَبِي ُسلَْيمٍ، َعْن أَيُّوبَ السَّخِْتَيانِيِّ، َعْن َعْمرِو بن َسلََمةَ، قَالَغَْزَوانَ، َعْن لَ

آنَ، حَتَّى أََخذُْت قُْرآًنا كَِثريًا، الرُّكَْبانُ َتُمرُّ َعلَْيَنا ِممَّْن َيلْقَى َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فاْسَتقْرَأْتُُهُم الْقُْر
أُِمرَْنا بِكَذَا، َوأُمِْرَنا : الُوافَاْنطَلََق أَبِي إِلَى َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه َنفٌَر ِمَن الَْحيِّ، فَلَمَّا َرَجُعوا، قَ

، فََنظَرُوا إِلَى أَْهلِ الَْماِء، فَإِذَا أََنا أَكْثَرُُهْم قُْرآًنا، فَقَدَّمُونِي َوَعلَيَّ ُبْرَدةٌ، إِذَا "ْرآًناَوأُمِْرَنا أَنْ َيؤُمََّنا أَكْثَُرَنا قُ"بِكَذَا،
ا ِمْن َهذَا غَطُّوا َعنَّا اْسَت قَارِِئكُْم َهذَا، فَاْشَترَْوا ِلي ثَوًْب: َسَجْدُت كَاَدْت َتْبلُغُ َمقَْعدَِتي، فَقَالَِت اْمَرأَةٌ ِمَن الَْحيِّ

ِمثِْلِه، فَكُْنُت أَؤُمُُّهْم، َوأََنا  الْعقَدِة، فَقَطََعْتُه ِلي اْمرَأَةٌ ِمَن الَْحيِّ قَِميًصا، فَأَلَْبسُونِيِه، فَفَرِْحُت بِِه فََرًحا َما فَرِْحُت بَِشْيٍء
ُمحَمَُّد بن َيْحَيى : بن أَبِي ُسلَْيمٍ إِال ُمحَمَُّد بن فُضَْيلٍ، َتفَرَّدَ بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن لَْيِث ". َيْوَمِئٍذ اْبُن ثََماِن ِسنَِني

  بن ُضرَْيسٍ

َجاَء َنفٌَر : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْمرِو بن َخاِلٍد، نا أَبِي، نا ُزَهيٌْر، نا عَاِصٌم اَألحَْولُ، َعْن َعْمرِو بن َسلََمةَ، قَالَ -١٧٢٠
فَقَدَُّمونِي َبْيَن أَْيدِيُهمْ ". َيُؤمُّكُْم أَكْثَرُكُْم قُْرآًنا:"إِلَى َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسِمُعوُه َيقُولُ ِمَن الَْحيِّ إِلَى

أَال : خََرَجِت اسِْتي، فَقَالُوا ألَبِيَوأََنا غُالٌم، فَكُْنُت أَأُمُُّهْم ِفي ُبْرَدٍة مَْوُصولٍَة، َوكَانَ ِفيَها ِضيٌق، فَكُْنُت إِذَا َسَجْدُت 
لَْم َيْروِ . فَلَْم يََزلْ إَِماَم قَْوِمِه ِفي الصَّالِة َوَعلَى َجَناِئزِِهْم: قَالَ زَُهْيٌر. ُتَغطِّي َعنَّا اْسَتُه؟ َوكُْنُت أَُرغُِّبُهْم ِفي َتَعلُّمِ الْقُْرآِن

  ال ُزهَْيُر بن ُمَعاوِيَةََهِذِه اَألَحاِديثَ َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ إِ
ُسدَْيرٍ َحدَّثََنا َمْحُموٌد، ثََنا َجْعفَرُ بن َعْبِد اللَِّه بن َمْحُموٍد أَُبو ُمَحمٍَّد الَْورَّاقُ الَْواسِِطيُّ، نا َحَنانُ بن  -١٧٢١

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه : َعْمُرو بن سَْهلٍ، قَالَ: لَُهَحدَّثَنِي َعمٌّ ِلي، ُيقَالُ : َسِمْعُت اْبَن الَْغسِيلِ، َيقُولُ: الصَّْيَرِفيُّ، قَالَ
، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ "ِصلَةُ الْقَرَاَبِة َمثَْراةٌ ِفي الَْمالِ، َمَحبَّةٌ ِفي اَألْهلِ، َمْنَسأَةٌ ِفي اَألَجلِ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ
  و ُمَحمٍَّد، َوال ُيْرَوى َعْن َعْمرِو بن َسْهلٍ إال بَِهذَا اِإلْسَناِدَعْن َحَناِن بن ُسدَْيرٍ، إال أَُب

  مسند ابن أم مكتوم عمرو بن زائدة

ِه الَْجَزرِيُّ َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَْحَمَد بن َعْمرٍو الْعَمِّيُّ النَّحَّاُس الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَّ -١٧٢٢
 اْبنِ َبْهَدلَةَ، َعْن أَبِي َبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َداُودَ الْخَُرْيبِيُّ، َعْن َعِليِّ بن َصاِلحِ بن َحيٍّ الَْحَيوَانِيِّ، َعْن َعاِصمِالْ

إِنِّي كَبِريٌ َضرِيٌر شَاِسعُ "َيا َرسُولَ اللَّهِ،: ، فَقَالََرزِينٍ، َعنِ ابن أُمِّ َمكُْتومٍ، أَنَّهُ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم
، لَْم َيرْوِِه َعْن "َما أَجُِد لَكَ ُرْخَصةً: نََعْم، قَالَ: أََتْسَمُع النَِّداَء؟، قَالَ: الدَّارِ، َوال قَاِئَد ِلي، فََهلْ َتجِدُ ِلي ُرْخَصةً؟، قَالَ

  ِه بن َداُوَد أُمِّ َمكُْتومٍَعِليِّ بن َصاِلحٍ، إِال َعْبُد اللَّ
ِه الَْجَزرِيُّ َحدَّثََنا َعْمُرو بن أَْحَمَد بن َعْمرٍو الْعَمِّيُّ النَّحَّاُس الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ بن َعْبِد اللَّ -١٧٢٣

بن َصاِلحِ بن َحيٍّ الَْحَيوَانِيِّ، َعْن َعاِصمِ اْبنِ َبْهَدلَةَ، َعْن أَبِي  الَْبْصرِيُّ، َحدَّثََنا َعْبدُ اللَِّه بن َداُودَ الْخَُرْيبِيُّ، َعْن َعِليِّ



إِنِّي كَبِريٌ َضرِيٌر شَاِسعُ "َيا َرسُولَ اللَّهِ،: َرزِينٍ، َعنِ ابن أُمِّ َمكُْتومٍ، أَنَّهُ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، فَقَالَ
، لَْم َيرْوِِه َعْن "َما أَجُِد لَكَ ُرْخَصةً: نََعْم، قَالَ: أََتْسَمُع النَِّداَء؟، قَالَ: ال قَاِئَد ِلي، فََهلْ َتجِدُ ِلي ُرْخَصةً؟، قَالَالدَّارِ، َو

  َعِليِّ بن َصاِلحٍ، إِال َعْبُد اللَِّه بن َداوَُد
  مسند ابن أيب كبشة عمرو بن سعد

َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بن َصاِلحٍ، أَنَّ أَزَْهَر بن َسعِيٍد َحدَّثَُه، َعْن أَبِي : نا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٧٢٤
، فَقَاَم إِلَى أَْهِلِه، َبْيَنا َرسُولُ اللَِّه جَاِلٌس إِذْ َمرَّتْ بِِه امَْرأَةٌ: كَْبَشةَ صَاِحبِ َرُسولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ

نََعْم، َمرَّتْ بِي فُالَنةُ، فََوقََع ِفي َنفِْسي :"َيا َرسُولَ اللَِّه، كَأَنَُّه قَْد كَانَ َشْيٌء؟ فَقَالَ: فََخَرَج إِلَيَْنا َورَأُْسُه َيقْطُُر َماًء، فَقُلَْنا
، ال ُيْرَوى َهذَا "فَافَْعلُوا، فَإِنَُّه ِمْن أََماِثلِ أَْعمَاِلكُْم إِتَْيانُ الَْحاللَِشْهَوةُ النَِّساِء، فَقُْمُت إِلَى َبْعضِ أَهِْلي، َوكَذَِلَك 
  ُمَعاوَِيةُ بن صَاِلحٍ: الَْحِديثُ َعْن أَبِي كَْبَشةَ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، تَفَرََّد بِِه

نا ُمحَمَُّد بن ُمَهاجِرٍ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُرَوْيمٍ اللَّخِْميِّ، َعْن أَبِي : نا أَُبو تَْوَبةَ، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُخلَْيٍد، قَالَ -١٧٢٥
َناُه ِفيِه، َخَرْجَنا َمَع َرسُولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوٍة ِمْن َمَغازِيِه، فََنزَلَْنا َمنْزِال، فَأََتْي: كَْبَشةَ اَألْنَمارِيِّ، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ، َعْن ُعْرَوةَ بن ُروَْيمٍ، َعْن أَبِي ". اِإلَميانُ وَالِْحكَْمةُ َهُهَنا إِلَى لَْخمٍ َوُجذَامٍ:"َع َيَدْيِه، َوقَالَفََرفَ
  كَْبَشةَ، إِال ُمَحمَّدُ بن ُمَهاجِرٍ أَبِي كَْبَشةَ اَألْنمَارِيِّ

نا أَُبو ُمَعْيٍد، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن ثَابِِت بن ثَْوَبانَ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي : ْمٌرو، قَالَنا َع: َحدَّثََنا أَحَْمُد، قَالَ -١٧٢٦
َمْن َهرَاَق :"لُْيَن كَِتفَْيِه َوَيقُوكَْبَشةَ اَألْنَمارِيِّ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه كَانَ َيحَْتجُِم َعلَى َهاَمِتِه َوَب

  أَبِي كَْبَشةَ اَألْنمَارِيِّ"ِمْنُه َهِذِه الدَِّماَء، فَال َيضُرُُّه أَنْ ال يََتَداَوى بَِشْيٍء ِلَشْيٍء
بن َبِشريٍ، َعْن نا َسِعيُد : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن َبكَّارٍ الدَِّمشِْقيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ  -١٧٢٧

: أُمَِّتي أَْرَبَعةٌ:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قََتاَدةَ، َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن أَبِي كَْبَشةَ اَألْنمَارِيِّ، قَالَ
لَْو كَانَ ِلي مِثْلُ َماِلِه َصَنْعُت ِفيِه ِمثْلَ َما َصَنَع، فَُهَما ِفي : لََرُجلٌ أَْعطَى مَاال َوَنفَقَةً ِفي طَاَعِة اللَِّه، فََرآُه َرُجلٌ، فَقَا

لَْو كَانَ ِلي ِمثْلُ َهذَا لََصَنْعُت ِفيِه مِثْلَ َهذَا، : اَألْجرِ سََواٌء، َوَرُجلٌ أُْعِطَي مَاال فََخبَّطَ ِفيِه َوأَفَْسَدُه، فََرآُه َرُجلٌ فَقَالَ
  "َسَواٌء فَُهَما ِفي الْوِْزرِ

  مسند عمرو بن عبسة

َحدَّثَنِي الَْعبَّاُس بن سَاِلمٍ، َعْن : نا ُمحَمَُّد بن ُمَهاجِرٍ، قَالَ: نا أَُبو تَْوَبةَ، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُخلَْيٍد، قَالَ -١٧٢٨
أَتَْيُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَوَّلَ َما ُبِعثَ،  :أَبِي َسالمٍ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباهِِليِّ، َعْن َعْمرِو بن َعَبَسةَ، قَالَ

فَاللَُّه أَْرَسلََك؟ : ، قُلُْت"َرسُولُ اللَِّه:"َوَما نَبِيٌّ؟ قَالَ: ، قُلُْت"أََنا نَبِيٌّ:"َما أَْنَت؟ قَالَ: َوُهَو َيْوَمِئٍذ ُمسَْتْخٍف، فَقُلُْت
نََعْم أَْرَسلََك، فََمْن : ، قُلُْت"بِأَنْ َتْعُبدُوا اللََّه، وَتكِْسرُوا األَْوثَانَ، وََتِصلُوا اَألْرَحاَم:"َم أَْرَسلََك؟ قَالَبِ: قُلُْت"نََعْم:"قَالَ

ُع اِإلْسالمِ، فَأَْسلَْمُت، ثُمَّ أََنا ُرُب: أََبا َبكْرٍ وَبِالال، فَكَانَ َعْمُرو بن َعَبَسةَ َيقُولُ: َيعْنِي"َحرٌّ َوَعْبٌد:"َتبَِعَك َعلَى َهذَا؟ قَالَ
لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ ". ال، َولَِكنِ الَْحْق بِقَْوِمَك، فَإِذَا َسِمْعَت أَنَّا قَْد ظَهَْرَنا، فَأِْتَنا:"أَتَّبُِعكَ َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: قُلُْت

  ْمرِو بن َعَبسَةََعنِ الَْعبَّاسِ بن َساِلمٍ، إِال ُمحَمَُّد بن ُمَهاجِرٍ َع

أََما َسِمْعَت َعْمَرو بن َعَبَسةَ ُيَحدِّثُ بَِهذَا الَْحِديِث َعْن َرُسولِ : َوُهَو جَاِلٌس َمَعَنا: فَقَالَ أَُبو ظَْبَيةَ الِْحْمِصيُّ -١٧٢٩
َمْن َباَت طَاهًِرا َعلَى ِذكْرِ اللَِّه لَمْ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ: َوَسِمْعُتُه َيقُولُ: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قَالَ



، لَمْ َيْروِ َهذَا "اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِيَّاُهَيَتَعارَّ َساَعةً ِمَن اللَّْيلِ، َيسْأَلُ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ شَْيئًا ِمْن أَْمرِ الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة، إِال أَْعطَاُه 
  ُمحَمَُّد بن ُسلَْيَمانَ َعْمَرو بن َعَبسَةَ: َحِديثَ َعنِ الَْحكَمِ إِال ُسلَْيَمانُ، َتفَرََّد بِِهالْ

قَالَ َرُسولُ اللَِّه : قَالَ َعْمُرو بن َعَبَسةَ: َحدَّثََنا َيحَْيى، َعنِ النُّْعَماِن بن الُْمْنِذرِ، َعْن َمكْحُولٍ، قَالَ: َوبِِه -١٧٣٠
، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ "َمْن َصاَم َيْوًما ِفي َسبِيلِ اللَِّه بَُعَدْت ِمْنُه النَّاُر َمِسَريةَ مِائَِة َعامٍ:"َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه

  النُّْعَماِن إِال َيحَْيى
ْعُت َعْمَرو بن َعَبَسةَ ُيَحدِّثُ بِذَِلَك َعْن َرسُولِ اللَّهِ َوأََنا َسِم: فَقَالَ أَُبو ظَْبَيةَ الِْحْمِصيُّ، َوُهَو ِعْنَد أَبِي أَُمامَةَ -١٧٣١

هُ َما ِمْن َعْبٍد َيبِيُت َعلَى طُْهرٍ فََيذْكُُر اللََّه ثُمَّ َيَتَعارَّ ِمَن اللَّْيلِ فََيْدُعو اللََّه إِال أَْعطَاُه اللَّ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَيقُولُ
  أَْمرِ الدُّْنَيا وَاآلِخرَِة َما َسأَلَ ِمْن

َبَسةَ، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ، َحدَّثَنِي أَُبو ِقالَبةَ، أَنَّ أََبا إِْدرِيَس الْخَْوالنِيَّ، أَْخَبَرهُ أَنَّ َعْمَرو بن َع: َوبِاِإلْسَناِد -١٧٣٢
َسلََّم، أَيُّ اللَّْيلِ خَْيُر الدَُّعاِء؟ فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَخَْبَرُه أَنَّهُ َسأَلَ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  َجْوُف اللَّْيلِ اآلخُِر:"َوَسلََّم
لُُع ِفي قَْرِن َصلِّ َما ِشئْتَ َحتَّى ُتَصلِّيَ َصالةَ الصُّْبحِ، ثُمَّ اقَْتِصْر حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس، فَإِنََّها َتطْ:"ثُمَّ قَالَ -١٧٣٣

فَإِنَّ َجهَنََّم ُتْسَجرُ ِحينَِئٍذ، الشَّْيطَاِن، َوِحينَِئٍذ َيْسُجُد الْكُفَّاُر لََها ثُمَّ َصلِّ إِذَا شِئَْت، حَتَّى إِذَا اْنَتَصَف النََّهاُر فاقَْتِصْر، 
اقَْتِصْر، فَإِنَّ الشَّْمَس تَْغُرُب ِفي قَْرِن الشَّْيطَاِن، َوِحيَنِئٍذ َيْسُجدُ  فَإِذَا فَاَء الْفَْيُء فََصلِّ َما ِشئْتَ َحتَّى ُتَصلَِّي الَْعْصَر، ثُمَّ

  َعْمَرو بن َعَبسَةَ"الْكُفَّاُر لََها
َسلْتَ إِذَا َمْضَمْضَت فَاَك فَإِنََّك تَُمجُّ َخِطيئََتُه، َوإِذَا غََسلَْت َيَدْيَك غَ:"َوَسأَلُْتُه َعنِ الطَُّهورِ، فَقَالَ: قَالَ -١٧٣٤

إِذَا َصلَّْيَت فَأَقَْبلَْت َخِطيئَةَ َيدَْيَك، وأَظْفَارَِك، َوأََناِمِلَك، وَإِذَا غََسلَْت رِْجلَْيَك، غََسلْتَ َخِطيئََتَك ِمْن َبطْنِ قََدَمْيَك، َو
ْينِ الَْحدِيثَْينِ َعْن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال َعِليُّ لَْم يَْروِ َهذَ". إِلَى اللَِّه بِقَلْبَِك كَاَنْت كَفَّاَرةً، َوإنْ َجلَْسَت َوَجَب أَْجُرَك

  ُعثَْمانُ بن َجَبلَةَ بن أَبِي َروَّاَد: بن الُْمبَاَرِك، تَفَرََّد بِهِمَا

، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُعثَْمانَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الصَّاِئغُ، ثََنا ُمْحرِزُ بن َسلََمةَ، ثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ بن أَبِي حَازِمٍ -١٧٣٥
: بَْيٍد، قال لَُهَعْن أَيُّوَب بن ُموَسى، َعْن أَبِي ُعبَْيٍد حَاجِبِ ُسلَْيَمانَ بن َعْبِد الَْمِلِك، َعْن َعْمرِو بن َعَبَسةَ، أَنَّ أََبا ُع

: َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: قَالَ. ِه َوَسلََّمَحدِّثَْنا َحِديثًا َسِمْعَتُه ِمْن ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
، إِذَا تََوضَّأَ الَْعْبُد الُْمْؤِمُن، فََمْضَمَض وَاْسَتْنَشَق َتَناثََرِت الَْخطَاَيا ِمْن أَْشفَارِ َعيَْنْيِه:"غَْيَر ُمرٍَّة َوال َمرََّتْينِ، َوال ثَالٍث َيقُولُ

ْن أَظْفَارِ رِْجلَْيِه، فَإِذَا اْنتََهى ِعْنَد َوإِذَا غََسلَ َيَدْيِه تََناثََرِت الْخَطَاَيا ِمْن أَظْفَارِ َيَدْيِه، َوإِذَا غََسلَ رِْجلَْيِه َتنَاثََرِت الَْخطَاَيا ِم
يُقْبِلُ بِهَِما بِقَلْبِِه َوطَْرِفِه إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، َخَرَج ِمْن ذَِلَك كَانَ ذَِلَك َحظُُّه ِمْن ُوضُوِئِه، فَإِنْ قَاَم فََصلَّى َركَْعَتْينِ، 

َعْبُد الْعَزِيزِ بن : لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَيُّوَب بن ُموَسى إِال الضَّحَّاُك بن ُعثَْمانَ، َتفَرَّدَ بِِه". ذُُنوبِِه كََما وَلََدْتُه أُمُُّه
  أَبِي َحازِمٍ

أََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن ُسلَْيَمانَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعنِ الْقَاِسمِ أَبِي : نا ُشَعْيبُ بن َيْحَيى، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٧٣٦
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه َص: َعْبِد الرَّْحَمنِ، َعْن ُشَرْحبِيلَ بن السِّْمِط، َعْن َعْمرِو بن َعْنَبَسةَ، قَالَ

 أَصَاَب، كَانَ كَِعْدلِ َمْن َشاَب َشْيَبةً ِفي سَبِيلِ اللَِّه فَُهَو لَُه ُنوٌر َيْوَم الِْقَيامَِة، َوَمْن َرَمى الَْعُدوَّ بَِسْهمٍ، أَخْطَأَ أَْو:"َيقُولُ
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسلَْيَمانَ إِال اْبُن "ِمَن النَّارِ، كُلُّ ُعْضوٍ بُِعْضوٍ َرقََبٍة، َوَمْن أَْعَتَق َرقََبةً ُمْسِلَمةً فَهَِي ِفكَاكُُه



  لَهِيعَةَ
  مسند عمرو بن مرة

نا ُشْعَبةُ، : قَالَ، نا أَُبو جَابِرٍ ُمَحمَُّد بن َعْبِد الَْمِلِك : قَالَ، نا أَُبو َحاِتمٍ السِّجِْستَانِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٧٣٧
نا شُْعَبةُ، : َوبِِه"إِنَّ اللََّه لَُيْبَتلَى الْعَْبُد َوُهَو ُيِحبُّ، لَُيْسَمَع َتَضرُُّعُه: إِنَّ ِممَّا أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:"قَالَ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ 

أَُبو : ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ُشْعَبةَ إِال أَُبو جَابِرٍ، تَفَرََّد بِِه"، ِمثْلَُهَعْن َحمَّاٍد، َعْن أَبِي َواِئلٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسعُوٍد
  َحاِتمٍ َعْمرِو بن ُمرَّةَ

نا عَْبُد : قَالَ،  نا إِْبَراهِيُم بن يُوُسَف الصَّْيرَِفيُّ: قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َحْمَدانَ أَُبو َسِعيٍد التُّْسَترِيُّ بَِعبَّاَدانَ  -١٧٣٨
أَْهلَلَْنا ِهاللَ ِذي الِْحجَّةِ : قَالَ، السَّالمِ بن حَْربٍ، َعْن أَبِي خَاِلٍد الدَّاالنِيِّ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ، َعْن أَبِي الَْبْختَرِيِّ 

ثَالٍث، فَلَمَّا قَِدْمَنا َمكَّةَ لَقِيُت اْبَن َعبَّاسٍ، فَسَأَلُْتُه َعْن َيْومِ  ِمْن: ِمْن لَْيلََتْينِ، َوالُْمكِْثُر َيقُولُ: قََمًرا َضْخًما، الُْمقَلِّلُ َيقُولُ
ى إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمدَّهُ إِلَ:"إِنَّا أَْهلَلَْناُه قََمًرا َضْخمًا، فَقَالَ: التَّْروَِيِة، فََعّد ِلي ِمْن ذَِلكَ الَْيْومِ، فَقُلُْت

  رَّةَ، لَمْ َيْروِِه َعْن أَبِي خَاِلٍد الدَّاالنِيِّ إِال َعْبُد السَّالمِ بن حَْربٍ، َوقَْد رََواُه شُْعَبةُ، َعْن َعْمرِو بن ُم"ُرْؤَيتِِه
نا الَْهْيثَمُ بن َعِديٍّ، َعنِ : نا إِبَْراهِيُم بن الَْولِيِد الطََّبرَانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا طَاِهُر بن َعِليٍّ الطََّبرَانِيُّ، قَالَ -١٧٣٩

َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الضَّحَّاِك بن ُزمَْيلٍ، َعْن أَبِي أَْسَماَء السَّكَْسِكيِّ، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ الُْجهَنِيِّ، قَالَ
ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ إِال بَِهذَا ". أْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارَِمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّ:"َوَسلََّم، َيقُولُ

  الَْهيْثَُم بن َعِديٍّ ُمرَّةَ الُْجَهنِيِّ: اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه

َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن : اللَِّه بن َداُوَد بن َدلْهَاٍت قَالَ نا َعْبُد: قَالَ، َحدَّثََنا َعِليُّ بن إِبَْراهِيَم الْخَُزاِعيُّ اَألْهوَازِيُّ  -١٧٤٠
قَالَ النَّبِيُّ : قَالَ، ةَ الُْجهَنِيِّ أَبِيِه َدلْهَاٍت، َعْن أَبِيِه إِْسَماِعيلَ، َعْن أَبِيِه، أَنَّ أََباُه ُمسْرُِع بن َياِسرٍ َحدَّثَُه، َعْن َعْمرِو بن ُمرَّ

ال َيْروِي َهذَا الَْحِديثَ ". َمْن أََحبَّ أَنْ َيَتمَثَّلَ لَُه الرَِّجالُ َبْيَن َيَدْيِه ِقَياًما فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ:"َسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  َعْن َعْمرِو بن ُمرَّةَ الُْجهَنِيِّ إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد

  مسند عمرو بن معد يكرب
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دَّثََنا َشْرِقيُّ بن َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َعبَّاٍد الَْجْوَهرِيُّ الْبَْغدَاِديُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن زِيَاٍد الْكَلْبِيُّ، َح -١٧٤١
لَقَدْ : و بن َمْعِدي كَرَِب الزَُّبْيِديَِّسِمْعُت أََبا طَلْقٍ الَْعاِئِذيَّ، ُيَحدِّثُ ُشَرْحبِيلَ بن الْقَْعقَاعِ، َعْن َعْمرِ: الْقَطَاِميِّ، قَالَ

لَبَّْيَك َتعِْظيًما إِلَْيَك ُعذًْرا َهِذي زَُبْيٌد قَْد أََتْتَك قَْسًرا َيقْطَْعَن َخْبًتا َوجَِباال َوْعًرا : رَأَْيُتَنا ِمْن قَْرٍن َوَنْحُن إِذَا َحَجْجَنا قُلَْنا
ْيِه َولَقَْد رَأَْيُتَنا ُوقُوفًا بَِبطْنِ ُمَحسِّرٍ َنخَاُف أَنْ يََتَخطَّفََنا الْجِنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَقَْد َجَعلُوا اَألْنَداَد َخلُّوا ِصفًْرا 

ُهمَّ لَبَّْيَك، لَبَّْيكَ ال شَرِيَك لَكَ لَبَّْيَك اللَّ: ِفُعوا َعْن َبطْنِ ُعَرَنةَ، فَإِنَُّهْم إِْخوَاُنكُْم إِذَا أَْسلَُموا، َوَعلََّمَنا التَّلْبِيَةَ:"َوَسلََّم
  ، لَْم َيْروِِه َعْن َشَرِفيٍّ، إِال ُمَحمَُّد بن زَِياٍد"لَبَّْيَك، إِنَّ الْحَْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك وَالُْملَْك، ال َشرِيَك لََك

نا : قَالَ، نا ُمَحمَّدُ بن زِيَاِد بن َزبَّارٍ الْكَلْبِيُّ : قَالَ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُمَحمَّدِ بن َعبَّاٍد الَْجْوَهرِيُّ الْبَْغدَاِديُّ -١٧٤٢
َسِمْعُت أََبا طَلْقٍ الْعَاِئِذيُّ ُيَحدِّثُ، َعْن َشرَاِحيلَ بن الْقَْعقَاعِ، َعْن َعْمرِو بن َمْعِدي كَرِبَ : قَالَ، َشْرِقيُّ بن الْقُطَاِميُّ 

لَبَّْيَك َتعِْظيًما إِلَْيَك ُعذَْرا َهِذي زَُبْيًدا قَْد أَتَْتَك قَصَْرا : ُتَنا ِمْن قُْربٍ َوَنْحُن إِذَا َحَجْجَنا قُلَْنالَقَْد َرأَْي: قَالَ، الزَُّبْيِديِّ 
، َنَخاُف أَنْ تََتَخطَّفََنا الْجِنُّ، رٍَيقْطَْعَن َخْبًتا َوجَِباال َوعَْرا قَْد َخلَّفُوا األَْنَدادَ ُخلًْوا صُفَْرا َولَقَْد َرأَيُْتَنا ُوقُوفًا بَِبطْنِ ُمَحسِّ



، َوَعلََّمَنا "اْرَتفَُعوا َعْن َبطْنِ ُعَرَنةَ، فَإِنَُّهْم إِْخوَاُنكُْم إِذْ أَْسلَُموا:"فَقَالَ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، لَْم َيْروِ َهذَا "َشرِيَك لََك لَبَّْيَك، إِنَّ الَْحْمَد وَالنِّْعَمةَ لََك َوالُْملَْك، ال شَرِيَك لََك لَبَّْيكَ اللَُّهمَّ لَبَّْيَك، لَبَّْيَك ال:"التَّلْبِيَةَ

  الَْحِديثَ َعْن َشْرِقيِّ بن الْقُطَاِميِّ إِال ُمَحمَُّد بن زَِياِد بن َزبَّارٍ الْكَلْبِيُّ

كُوِفيُّ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد بن َعْمرٍو اِهلَياجِيُّ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ بن ُصبَْيحٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َسِعيدِ بن ُدَحْيمٍ الْ -١٧٤٣
قَالَ َرسُولُ اللَِّه صَلَّى : الَْيْشكُرِيُّ، َحدَّثََنا أَُبو أُوَْيسٍ، َعْن ُشَرحْبِيلَ بن سَْعِد، َعْن ُعَوْيمِ بن َساِعَدةَ األَْنَصارِيِّ، قَالَ

َواللَّهِ : إِنِّي أَْسَمُع اللََّه قَْد أَْحَسَن الثََّناَء َعلَْيكُْم ِفي الطُُّهورِ فََما َهِذِه الطُّهُوُر؟، قَالُوا:"ِه َوآِلِه َوَسلََّم ألَْهلِ قَُباَءاللَُّه َعلَْي
، ال ُيْرَوى "اَرُهْم ِمَن الْغَاِئِط فََغَسلَْنا كََما غََسلُواَيا َرسُولَ اللَِّه، َما َنْعلَُم شَْيئًا إِال أَنْ جَِريانََنا ِمَن الَْيُهودِ َيْغِسلُونَ أَْدَب

  َعْن ُعَوْيمٍ، إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه أَُبو أُوَْيسٍ
  مسند أيب الدرداء عومير بن عامر

َنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْمرٍو، َعْن ُجَناَدةَ بن أَبِي َخاِلٍد،  :َنا َعْبُد اللَِّه بن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ، قَالَ -١٧٤٤
َمْن َمَشى :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َمكُْحولٍ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، قَالَ

  اجِِد آَتاُه اللَُّه ُنوًرا َيْوَم الْقَِيامَِةِفي ظُلَْمِة اللَّْيلِ إِلَى الَْمَس

ثََنا أَُبو َيحَْيى التَّْيِميُّ، َعْن : ثََنا َعِليُّ بن َسعِيٍد الْكِْنِديُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالَ -١٧٤٥
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ : بِيبَةَ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، قَالَإِْدرِيسَ اَألوِْديِّ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَبِي َح

و لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِْدرِيَس اَألْوِديِّ إِال أَُب". َمثَلُ الَِّذي ُيْعِتُق بَْعَد َمْوِتِه َمثَلُ الَِّذي يُْهِدي بَْعَدَما َشبَِع:"َيقُولُ
  َيحَْيى التَّْيِميُّ

ْضرِ بن أََنسِ بن َحدَّثََنا َبكُْر بن ُسهَْيلِ بن إِْسَماِعيلَ أَُبو ُمحَمٍَّد الدِّْميَاِطيُّ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم بن الْبََراِء بن النَّ -١٧٤٦
ْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ بن الَْحجَّاجِ، َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ، َع: َماِلٍك، قَالَ

ثََّوابِ إِذَا ُهوَ َصَبَر، ذَكَرَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم الَْبالَء، َوَما أََعدَّ اللَُّه ِلَصاِحبِِه ِمْن جَزِيلِ ال:"قَالَ
َيا َرُسولَ اللَِّه، لَِئْن أَُعافَى : َعدَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلصَاِحبَِها ِمْن جَزِيلِ الثََّوابِ إِذَا ُهَو َشكََر، فَقُلُْتَوذَكََر الَْعاِفيَةَ، َوَما أَ

، لَْم "اللَِّه ُيِحبُّ مََعَك الَْعاِفَيةَ َرسُولُ: فَأَْشكُُر أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أُْبَتلَى فَأَْصبُِر، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َيْروِِه َعْن ُشْعَبةَ، إِال إِْبَراهِيُم، تَفَرََّد بِِه َبكٌْر

، َحدَّثََنا يِد الَْعَدنِيَُّحدَّثََنا َخطَّاُب بن َسْعِد الَْخْيرِ الدَِّمْشِقيُّ، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلُ بن إِهَابٍ، َحدَّثََنا عَْبُد اللَِّه بن الَْوِل -١٧٤٧
ي الدَّْرَداِء َرِضَي اللَّهُ ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِشْمرِ بن َعِطيَّةَ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، َعْن أَبِ

ًما ِفي َسبِيلِ اللَِّه َجَعلَ اللَُّه َبْيَنُه وََبْيَن النَّارِ خَْنَدقًا كََما َمْن َصاَم َيْو:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْنُه، قَالَ
  ، لَْم َيْروِِه َعْن ُسفَْيانَ، إِال َعْبدُ اللَِّه بن الَْولِيِد"َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ

دَّثََنا الَْحَسُن بن ُعثَْمانَ أَُبو َحسَّانَ الزَِّياِديُّ، َحدَّثََنا َيزِيُد َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد اللَِّه الْفَْرغَانِيُّ طَْغُك، بِِمصَْر، َح -١٧٤٨
أَبِي الدَّرَْداِء َرِضَي اللَُّه  بن ُزرَْيعٍ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالبَةَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُمَحيْرِيزٍ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، َعْن

، لَْم َيْروِِه َعْن َخاِلٍد، "َما ُوِضَع ِفي الِْميَزاِن أَْرَجُح ِمْن ُحْسنِ الُْخِلقِ:"لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، قَالََعْنُه، َعنِ ا
  إِال يَزِيُد، َتفَرَّدَ بِِه أَُبو َحسَّانَ، َوَما كََتْبَناُه إِال َعْن َعِليٍّ



 بن ُعثَْمانَ النَِّشيِطيُّ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اللَِّه بن َعْبِد الَْمجِيِد أَُبو َعِليٍّ الَْحنَِفيُّ، َحدَّثََنا ِعْمَرانَُحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -١٧٤٩
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه قَالَ َرسُولُ اللَِّه َص: الْقَطَّانُ، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُخلَْيِد بن َعْبدِ اللَِّه الَْعصَرِيِّ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، قَالَ

َمْن َحافَظَ َعلَى الصَّلََواتِ الَْخْمسِ َعلَى ُوُضوِئهِنَّ : َخْمٌس َمْن َجاَء ِمْنُهنَّ َمَع إَِمياٍن بِاللَِّه َدَخلَ الَْجنَّةَ:"َوَسلََّم
فُْسُه، َوَحجَّ الَْبْيَت إِِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه سَبِيال، َوَصاَم رََمَضانَ، َوُركُوِعهِنَّ َوُسجُوِدِهنَّ، َوأَدَّى الزَّكَاةَ َعْن َماِلِه طَيَِّبةً بَِها َن

  ا اِإلْسنَاِد، لَْم َيْروِِه َعْن قََتاَدةَ، إِال ِعْمَرانُ، تَفَرََّد بِِه الَْحَنِفيُّ، َوال ُيرَْوى َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، إِال بَِهذَ"َوأَدَّى اَألَمانَةَ
ا َيزِيُد ُمَحمَّدُ بن ُسفَْيانَ بن ُحَدْيرٍ الرَّْحِليُّ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، َحدَّثََنا الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، َحدَّثََن َحدَّثََنا -١٧٥٠

ْرَداِء، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى بن ُيوُسَف الصَّنَْعانِيُّ، َعْن َيزِيَد بن يَزِيَد بن جَابِرٍ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء، َعْن أَبِي الدَّ
، لَْم َيرْوِِه َعْن َمكُْحولٍ، إِال اْبُن "ذََهٌب َوِفضَّةٌ: َوكَانَ َتْحَتَه كَْنزٌ لَُهَما، قَالَ: ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ"اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم

  الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ َجابِرٍ، َوال َعْنُه إِال َيزِيُد بن يُوُسَف، َتفَرََّد بِِه

مَُّد بن ُشَعْيبِ َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن ُمَحمٍَّد الصُّورِيُّ، بَِمِديَنِة صُوَر، َحدَّثََنا ُموَسى بن أَيُّوَب النَّصِيبِيُّ، َحدَّثََنا ُمَح -١٧٥١
قَالَ َرسُولُ اللَِّه : ْن أُمِّ الدَّْرَداِء، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، قَالَبن َشابُوَر، َعْن َخاِلِد بن ِدْهقَانَ، َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي زَكَرِيَّا، َع

، ال "ال َيزَالُ الُْمْؤِمُن ُمْعنِقًا َصاِلًحا َما لَْم ُيِصْب َدًما َحَرامًا، فَإِذَا أَصَاَب َدًما حََراًما بَلََّح:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم
  ي الدَّرَْداِء، إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه َخاِلُد بن ِدْهقَانَُيْرَوى َعْن أَبِ

َحدَّثَنِي : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بن أَبِي مَْرَيَم، قَالَ: َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ، قَالَ -١٧٥٢
َمْن أَْخَرَج ِمْن طَرِيقِ الُْمْسِلِمَني :"ُروَمانَ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُحَمْيُد بن ُعقَْبةَ بن

ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن أَبِي . "َشْيئًا يُْؤِذيهِْم، كََتبَ اللَُّه لَُه بِِه َحَسَنةً، َوَمْن كََتَب لَُه ِعْنَدُه َحَسَنةً أَْدَخلَُه بَِها الَْجنَّةَ
  أَُبو َبكْرِ بن أَبِي َمرَْيَم: الدَّرَْداِء إال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِه

بن الُْمْنِذرِ، َعْن نا أَْرطَاةُ : نا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم بن َناِفعٍ، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، قَالَ -١٧٥٣
ال َتأْكُلْ ُمتَّكِئًا، :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْبِد اللَِّه بن ُرَزْيقٍ، َعْن َعْمرِو بن اَألْسوَِد، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، قَالَ

أَْرطَاةُ بن : َحِديثَ َعْن أَبِي الدَّْرَداِء إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِهلَْم ُيْرَو َهذَا الْ". َوال َتَخطَّ رِقَاَب النَّاسِ َيْوَم الُْجُمَعِة
  الْمُْنِذرِ
نا ُسلَْيَمانُ بن َعطَاٍء، َعْن : نا َيحَْيى بن صَاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن َعْبِد الَْوهَّابِ بن َنْجَدةَ، قَالَ -١٧٥٤
ذَكَُروا ِعْندَ َرسُولِ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ن َعْبِد اللَِّه الُْجهَنِيِّ، َعْن َعمِِّه أَبِي َمْشَجَعةَ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، قَالََمْسلََمةَ ب

فَإِذَا َجاَء : اُد ِفي ُعُمرِِه، قَالَ اللَُّه َتَعالَىإِنَُّه لَْيَس يَُز:"َمْن َوَصلَ َرِحَمُه أُْنِسئَ ِفي أََجِلِه، فَقَالَ: َوَسلََّم اَألْرَحاَم، فَقُلَْنا
ُيْدَعْونَ لَُه ِمْن َبْعِدِه، فََيْبلُُغُه أََجلُُهمْ ال َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً َوال َيْسَتقِْدُمونَ، َولَِكنَُّه الرَُّجلُ َتكُونُ لَُه الذُّرِّيَّةُ الصَّاِلَحةُ، فَ

ُسلَْيَمانُ بن : ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي الدَّْرَداِء إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد، تَفَرََّد بِِه". ِفي أََجِلِه ذَِلَك، فَذَاَك الَِّذي يُْنَسأُ
  َعطَاٍء

نا : ُخَشنِيُّ، قَالَنا الَْحَسُن بن َيحَْيى الْ: نا ُسلَْيَمانُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْبَراهِيَم، قَالَ -١٧٥٥
َسأَلُْت َعاِئَشةَ َعْن ُخلُقِ : زَْيُد بن َواِقٍد، َعْن ُبْسرِ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، قَالَ

ال ُيْرَوى َعْن أَبِي ". آنَ، َيْغَضبُ ِلَغَضبِِه، َويَْرَضى لِرَِضاُهكَانَ َخلْقُُه الْقُْر:"َرسُولِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
  َزْيدُ بن َواِقٍد: الدَّرَْداِء، َعْن َعاِئَشةَ إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد، َتفَرََّد بِِه



، َعْن َيزِيدَ بن أَبِي َمرَْيَم، َعْن أَبِي ُعبَْيِد نا ُمحَمَُّد بن ُمَهاجِرٍ: نا أَُبو تَْوَبةَ، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُخلَْيٍد، قَالَ -١٧٥٦
ال أُلِْفَينَّ َما ُنوزِْعُت أََحًدا ِمْنكُْم :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: اللَِّه ُمْسِلمِ بن ِمْشكَمٍ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، قَالَ

َيا نَبِيَّ اللَِّه، اْدعُ : ، قَالَ أَُبو الدَّرَْداِء"إِنََّك ال َتْدرِي َما أَْحَدثُوا َبْعَدَك: ْن أَْصَحابِي، فَُيقَالَُهذَا ِم: َعلَى الْحَْوضِ، فَأَقُولُ
  بن أَبِي َمرَْيَملَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمْسِلمِ بن ِمْشكَمٍ، إِال يَزِيدُ ". لَْسَت مِْنُهْم:"اللََّه أَنْ ال َيْجَعلَنِي ِمْنُهْم، قَالَ

نا َسعِيُد بن َعْبِد الَْعزِيزِ، َعْن : نا إِْبَراهِيُم بن ِهَشامِ بن َيحَْيى بن َيْحَيى الَْغسَّانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد، قَالَ -١٧٥٧
َما ِمْن َواِلي ثَالثَةٍ :"ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّ: َعِديِّ بن َعِديٍّ الْكِْنِديِّ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، قَالَ

ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن أَبِي الدَّرَْداِء إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرَّدَ ". إِال لَِقَي اللََّه َمْغلُولَةً َيمِيُنُه، فَكَُّه َعْدلُُه، أَْو غَلَُّه َجْوُرُه
  َسعِيٌد: بِِه

نا ُمَحمَُّد بن َحاِتمٍ : َحدَّثَنِي إِْبَراِهيُم بن َحيََّوْيِه الَْجْرَجرَاِئيُّ أَُبو إِْسَحاَق، ِثقَةٌ َمأُْمونٌ قَالَ: قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٧٥٨
ْن أُمِّ الدَّْرَداِء، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، نا َعِليُّ بن ثَابٍِت الَْجَزرِيُّ، َعْن َيحَْيى بن زَْيٍد، َعْن َحكِيمِ بن كَْيَسانَ، َع: قَالَ، ِحبِّي 
الْمَُتَحابُّونَ ِفي اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي ِظلِّ اللَِّه َيْوَم ال ِظلَّ إِال :"َيقُولُ، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : قَالَ

نَّاُس َوال َيفَْزُعونَ، إِذَا أَرَاَد بِأَْهلِ اَألْرضِ َعذَاًبا ذَكََرُهْم، فََصَرَف الَْعذَاَب َعنُْهمْ ِظلُُّه، َعلَى َمَنابَِر ِمْن ُنورٍ، يَفَْزعُ ال
  ِحبِّي: ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َحكِيمٍ إِال َيْحَيى، َوال َعْن َيحَْيى إِال َعِليٌّ، تَفَرََّد بِِه"بِِذكْرِِه إِيَّاُهْم

نا َعْبُد اللَِّه بن الَْولِيِد الَْعدَنِيُّ، : نا ُمَؤمَّلُ بن إِهَابٍ الرَّْمِليُّ، قَالَ: ا َخطَّاُب بن َسْعٍد الدَِّمْشِقيُّ، قَالََحدَّثََن -١٧٥٩
َداِء، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، نا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعنِ اَألْعَمشِ، َعْن ِشْمرِ بن َعِطيَّةَ، َعْن َشْهرِ بن َحْوَشبٍ، َعْن أُمِّ الدَّْر: قَالَ
َمْن َصاَم َيوًْما ِفي َسبِيلِ اللَِّه َجَعلَ اللَُّه َبْيَنُه وََبْيَن النَّارِ خَْنَدقًا كََما َبْيَن السََّماِء :"قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ

  َيانَ إِال َعْبُد اللَِّه بن الَْولِيِد الَْعدَنِيُّ الدَّْرَداِءلَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُسفْ". َواَألْرضِ
نا َحمَّاُد بن َمْسَعَدةَ، َعْن : قَالَ، نا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُمحَمٍَّد أَُبو الرَّبِيعِ الَْحارِِثيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ  -١٧٦٠

َعْن َساِلمِ بن أَبِي الْجَْعِد، َعْن َمْعَدانَ بن أَبِي طَلْحَةَ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  ِعْمَرانَ الْقَِصريِ، َعْن قََتاَدةَ،
ريِ إِال َحمَّاُد بن ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ِعْمَرانَ الْقَِص"قُلْ ُهَو اللَُّه أََحدٌ َتْعِدلُ ثُلُثَ الْقُْرآِن:"قَالَ، َعلَْيِه َوَسلََّم 

  َمْسَعدَةَ
نا إِبَْراهِيُم : نا ُمَحمَّدُ بن إِْسحَاَق الُْعكَّاِشيُّ، قَالَ: نا ُسلَْيَمانُ بن َسلََمةَ الْخََبائِرِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم، قَالَ -١٧٦١

إِذَا :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي الدَّرَْداِء، قَالََسِمْعُت أُمَّ الدَّْرَداِء، ُتخْبُِر َعْن : بن أَبِي َعْبلَةَ، قَالَ
  كََتَب أََحُدكُْم إِلَى إِْنَساٍن فَلَْيْبَدأْ بِاْسِمِه، َوإِذَا كََتَب فَلُْيَترِّْب ِكتَاَبَه، فَُهَو أَْنَجُح

َيا َرُسولَ : قُلُْت: َسِمْعُت أُمَّ الدَّْرَداِء، ُتَحدِّثُ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، قَالَ: َوَعْن إِْبَراِهيمَ بن أَبِي َعْبلَةَ، قَالَ -١٧٦٢
  ال َتْغَضْب، َولَكَ الَْجنَّةُ:"اللَِّه، دُلَّنِي َعلَى َعَملٍ ُيْدِخلُنِي الَْجنَّةَ، قَالَ

: نا ُمَحمَُّد بن الَْحَسنِ بن أَبِي يَزِيَد الَْهْمَدانِيُّ، قَالَ: ُب، قَالَنا إِْسَحاقُ بن ُعَمَر الُْمَؤدِّ: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم، قَالَ -١٧٦٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : نا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ بن ُعَمْيرٍ، َعْن َرَجاِء بن َحْيَوةَ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، قَالَ

رَّ ُيوقَُه، ثَالثٌ َمْن كُنَّ نََّما الْعِلُْم بِالتََّعلُّمِ، وَإِنََّما الِْحلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، َمْن َيَتَحرَّى الَْخْيَر ُيْعطَُه، َوَمْن َيتَّقِ الشَّإِ:"َعلَْيِه َوَسلََّم
، لَْم َيْروِ َهذَا "َتقَْسَم، أَْو َردَُّه ِمْن َسفَرٍ َتطَيٌُّرَمْن َتكَهََّن، أَوِ اْس: ِفيِه لَْم َيْسكُنِ الدََّرجَاِت الُْعال، َوال أَقُولُ لَكُُم الَْجنَّةَ

  الَْحِديثَ َعْن ُسفَْيانَ إِال ُمَحمَّدُ بن الَْحسَنِ



َعلَْيِه َوَسلََّم، َعْن قََتاَدةَ، َعْن ُخلَْيِد بن َعْبِد اللَِّه الَْعصَرِيِّ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َوبِِه -١٧٦٤
أَيَُّها النَّاُس، : نَِما طَلََعْت شَْمٌس َوال غََرَبتْ إِال وبِجَْنَبَتْيَها َملَكَاِن ُيَناِدَياِن، َيْسَمُع َمْن َعلَى اَألْرضِ إِال الثَّقَلَْي:"قَالَ

اللَُّهمَّ َمْن أَْنفََق : ، َوال آَبْت إِال وبَِجْنَبَتيَْها َملَكَاِن ُينَاِدَياِنَهلُمُّوا إِلَى َربِّكُْم، إِنَّ َما قَلَّ َوكَفَى َخْيٌر ِممَّا كَثَُر وَأَلَْهى
  فَأَْعِطِه َخلَفًا، َوَمْن أَْمَسَك فَأَْعِطِه َتلَفًا

نا ُمَحمَّدُ : َدةَ الشَّيَْبانِيُّ، قَالَنا عَْبُد اللَِّه بن َعَرا: نا ُمحَمَُّد بن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم، قَالَ -١٧٦٥
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن الزَُّبْيرِ الَْحْنظَِليُّ، َعْن َرَجاِء بن َحْيَوةَ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، قَالَ

َوإِنْ زََنا، َوإِنْ سََرَق؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه : فَقَالَ أَُبو الدَّْرَداِء"الَْجنَّةَال إِلَهَ إِال اللَُّه، َدَخلَ : َمْن قَالَ:"َوَسلََّم
ال َرَواُه َعْن ، لَْم َيرْوِِه َعْن َرَجاٍء إِال ُمَحمَُّد بن الزَُّبْيرِ، َو"َوإِنْ زََنا َوإِنْ سََرَق، َعلَى رَغَمِ أَْنفِ أَبِي الدَّرَْداِء:"َوَسلََّم

  ُمَحمٍَّد إِال َعْبُد اللَِّه بن َعَرارَةَ
نا شُْعَبةُ بن الَْحجَّاجِ، َعنِ : نا إِْبَراهِيُم بن الْبََراِء بن النَّْضرِ بن أََنسِ بن مَاِلٍك، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٧٦٦

كُْنُت َجاِلًسا َبْيَن َيَديِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ْيلَى، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، قَالَالَْحكَمِ بن ُعَتْيَبةَ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي لَ
اللَُّه  ُر الَْبالَء، َوَما أََعدََّوَسلََّم َوُهَو َيذْكُرُ الَْعاِفيَةَ، َوَما أََعدَّ اللَُّه ِلصَاِحبَِها ِمْن َعِظيمِ الثََّوابِ إِذَا ُهَو َشكََر، وََيذْكُ

بِأَبِي َوأُمِّي َيا َرُسولَ اللَِّه، َألنْ أَُعافَى فَأَْشكُرَ أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أُْبَتلَى : ِلصَاِحبِِه ِمْن َعِظيمِ الثَّوَابِ إِذَا ُهَو َصبََر، فَقُلُْت
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن "ولُ اِللَِّه ُيِحبُّ َمَعَك الَْعاِفَيةََوَرُس:"فَأَْصبَِر، فَقَالَ ِلي َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  َبكٌْر: ُشْعَبةَ إِال إِبَْراهِيُم، َتفَرََّد بِِه

َسِمْعتُ : ُه، قَالَنا َزبَّانُ بن فَاِئٍد، َعْن َسْهلِ بن ُمَعاِذ بن أََنسٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء َرِضَي اللَُّه َعْن: َوبِِه -١٧٦٧
إِنَّ الصُّدَاَع وَالَْمِليلَةَ ال َيزَاالِن بِالُْمْؤِمنِ، َوإِنَّ ذُنُوَبُه ِمثْلُ أُُحٍد، فََما َيَدَعانِهِ :"َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ
اْبُن : ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي الدَّْرَداِء إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد، تَفَرََّد بِِه، ال "َوَعلَْيِه ِمَن الذُُّنوبِ ِمثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ

  لَهِيعَةَ
نا ُيوُنُس بن : نا َخاِلُد بن َيزِيَد بن ُصبَْيحٍ الْمُرِّيُّ، قَالَ: نا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٧٦٨
فََرغَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَى :"ن َحلَْبسٍ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََمْيَسَرةَ ب

، ال ُيرَْوى َعْن أَبِي الدَّرَْداِء إِال بَِهذَا "ِهِمْن َعَمِلِه، َوأََجِلِه، َورِْزِقِه، وَأَثَرِِه، وََمْضَجِع: كُلِّ َعْبٍد ِمْن َخلِْقِه، ِمْن َخْمسٍ
  خَاِلٍد: اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه

نا ُنعَْيُم بن َحمَّاٍد، نا الَْوزِيُر بن صَُبْيحٍ، َعْن ُيوُنَس بن َمْيَسَرةَ بن َحلَْبسٍ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، : َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٧٦٩
ِمْن َشأْنِِه أَنْ َيْغِفَر ذَنًْبا َوُيفَرَِّج كَْربًا، :"ْرَداِء، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن قَالََعْن أَبِي الدَّ

  ، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء إِال ُيوُنُس"َوَيْرفََع قَْوًما َوَيَضَع آَخرِيَن

َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َيزِيَد بن : نا َيحَْيى بن َحْمَزةَ، قَالَ: نا َعْبُد اللَِّه بن ُيوُسَف، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٧٧٠
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى : ْرَداِء، قَالََسِمْعُت ُجبَْيَر بن ُنفَْيرٍ ُيَحدِّثُ، َعْن أَبِي الدَّ: َحدَّثَنِي َزْيدُ بن أَْرطَاةَ، قَالَ: َجابِرٍ، قَالَ

، لَْم َيرْوِ "دَِمْشٌق، ِمْن َخْيرِ َمدَاِئنِ الشَّامِ: فُْسطَاطُ الُْمْسِلِمَني َيْوَم الَْملَْحَمِة إِلَى َجانِبِ َمِديَنٍة يُقَالُ لََها:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  إِال اْبُن جَابِرٍ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َزْيِد بن أَْرطَاةَ

نا َيْحَيى، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن يَزِيَد بن َجابِرٍ، أَنَّ إِْسَماِعيلَ بن ُعبَْيِد : نا َعْبُد اللَِّه، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٧٧١



َع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْعضِ أَْسفَارِِه ِفي خََرْجَنا َم:"اللَِّه َحدَّثَُه، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، قَالَ
   اللَِّه َواْبُن رََواحَةََيْومٍ َحارٍّ، َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيَضُع َيَدُه َعلَى رَأِْسِه ِمْن ِشدَِّة الَْحرِّ، فََما كَانَ ِمنَّا صَاِئمٌ إِال َنبِيُّ

َنا ُسلَْيَمانُ بن َعطَاٍء، َعْن َمْسلََمةَ : َنا الْوَِليُد بن َعْبدِ الَْمِلِك بن ُمسَرَّحٍ الَْحرَّانِيُّ، قَالَ: ٌر، قَالََحدَّثََنا َجْعفَ -١٧٧٢
ُمرِ عِْنَد َرسُولِ اللَِّه َصلَّى ذُِكَر زَِياَدةُ الُْع: بن َعْبِد اللَِّه الُْجَهنِيِّ، َعْن َعمِِّه أَبِي َمْشَجَعةَ بن رِْبِعيٍّ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، قَالَ

الذُّرِّيَّةُ : ال ُتَؤخَُّر َنفْسٌ إِذَا َجاَء أََجلُهَا، َوإِنََّما زَِياَدةُ الُْعمُرِ:"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  َتْدُعو لَُه ِمْن بَْعِدِه، فََيلَْحقُُه ُدَعاؤُُهْم ِفي قَْبرِِه، فَذَِلَك زَِياَدةُ الُْعمُرِالصَّاِلَحةُ يَْرُزقَُها اللَُّه الَْعْبَد، فَ

َنا َيحَْيى بن ُعَمَر : َنا إِْدرِيسُ بن ُيوُنَس الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َجْعفَُر بن ُمَحمٍَّد النَّْيَسابُورِيُّ اَألْعَرُج، قَالَ -١٧٧٣
قَالَ : َنا ُسلَْيَمانُ بن َوْهبٍ، َعْن إِْبَراِهيَم بن أَبِي َعْبلَةَ، َعْن َخاِلِد بن َمْعَدانَ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، قَالَ: الَبن َساجٍ، قَ

غِ بِرٍّ أَْو إِْدَخالِ ُسُرورٍ َرفََعهُ َمْن كَانَ َوْصلَةً َألِخيِه الُْمْسِلمِ إِلَى ِذي ُسلْطَاٍن ِفي َمْبلَ:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن إِبَْراِهيَم إِال ُسلَْيَمانُ، َوال َعْن ُسلَْيَمانَ إِال َيْحَيى، َتفَرَّدَ "اللَُّه ِفي الدََّرجَاِت الْعُلَى ِمَن الَْجنَِّة

  إِْدرِيُس بن ُيوُنَس: بِِه

لِ بن َهاُرونَ، ثََنا الَْعبَّاُس بن الَْولِيِد الَْخاللُ، ثََنا َمرَْوانُ بن ُمَحمٍَّد، ثََنا َمْسلََمةُ الُْمَعدِّلُ، ِمْن أَْه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٧٧٤
َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ : َدارِيَّا، َعْن ُعَمْيرِ بن َهانٍِئ، َعْن أَبِي الَْعذَْراِء، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، قَالَ

َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء أََحدٌ َرَواهُ : لَْم يَقُلْ ِفي َهذَا الَْحِديِث َعْن أَبِي الَْعذَْراِء. أَْسِلُموا ِللَِّه: يَْعنِي"أَجِلُّوا اللََّه َيْغِفرْ لَكُْم:"َوَسلََّم
َورََواُه اْبُن ثَْوَبانَ، َعْن ُعَمْيرِ بن َهانٍِئ، َعْن . َعدِّلُ، َوال َرَواُه َعْن َمْسلََمةَ إِال َمرَْوانَُعْن ُعَمْيرِ بن َهانٍِئ إِال َمْسلََمةُ الُْم

  أَبِي الَْعذَْراِء، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء
الَْولِيُد بن ُمْسِلمٍ، ثََنا َيزِيُد بن ُيوُسفَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُسفَْيانَ بن جَرِيرٍ الرَّْمِليُّ، ثََنا َصفَْوانُ بن َصاِلحٍ، ثََنا  -١٧٧٥

لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه الصَّْنَعانِيُّ، َعْن َيزِيَد بن يَزِيدَ بن َجابِرٍ، َعْن َمكُْحولٍ، َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، َعنِ ا
لَمْ َيْروِ َهذَا الْحديثَ َعْن َمكُْحولٍ إِال يَزِيُد بن َجابِرٍ، ". ذََهٌب َوِفضَّةٌ:"لَُهَما قَالَ َوكَانَ َتْحَتُه كَْنٌز: َوَسلََّم، ِفي قَْوِلِه

  الَْوِليدُ بن ُمْسِلمٍ: َوال َروَاُه َعْن َيزِيَد إِال يَزِيدُ بن ُيوُسَف، َتفَرََّد بِِه

، ثََنا َوْهُب بن َراِشٍد، ثََنا َماِلُك بن ِديَنارٍ، َعْن ِخالسِ بن َعْمرٍو، َعْن َحدَّثََنا ِمقَْداٌم، ثََنا َعِليُّ بن َمْعَبٍد الرَّقِّيُّ -١٧٧٦
أََنا اللَُّه ال إِلََه إِال أَنَا، َماِلُك الُْملُوِك َوَمِلكُ :"إِنَّ اللََّه َيقُولُ: قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي الدَّرَْداِء، قَالَ

أْفَِة وَالرَّْحَمِة، َوإِنَّ الِْعَبادَ لُْملُوِك، قُلُوُب الُْملُوِك ِفي َيِدي، َوإِنَّ الِْعَباَد إِذَا أَطَاُعونِي َحوَّلُْت قُلُوَب ُملُوِكهِْم َعلَْيهِمْ بِالرَّا
ُسوَء الَْعذَابِ، فَال َتْشَغلُوا أَْنفَُسكُْم بِالدَُّعاِء َعلَى  إِذَا َعصَْونِي َحوَّلُْت قُلُوبَُهْم َعلَْيهِْم بِالسَّْخطَِة وَالنِّقَْمِة فََساُموُهْم
  الُْملُوِك، وَلَِكنِ اْشَتِغلُوا بِالذِّكْرِ َوالتَّضَرُّعِ إِلَيَّ أَكِْفكُْم ُملُوكَكُْم

ا ُمحَمَُّد بن ُشَعْيبِ بن َشابُوَر، َعْن َخاِلِد َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن ُمَحمٍَّد الصُّورِيُّ، ثََنا ُموَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِينِيُّ، ثََن -١٧٧٧
َسِمْعُت َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : بن ِدْهقَانَ، َنا َعْبدُ اللَِّه بن أَبِي َزكَرِيَّا، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، قَالَ

  أَنْ َيْغِفرَُه، إِال َمْن َماَت ُمْشرِكًا، أَْو ُمْؤِمًنا قََتلَ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّدًا كُلُّ ذَْنبٍ َعَسى اللَُّه:"َوَسلََّم، َيقُولُ

دِ بن َحدَّثََنا ُنعَْيُم بن ُمَحمٍَّد، َنا ُموَسى بن أَيُّوَب النَِّصيبِينِيُّ، ثََنا ُمَحمَّدُ بن ُشَعْيبِ بن شَاُبوَر، َعْن َخاِل -١٧٧٨
قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ِه بن أَبِي َزكَرِيَّا، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، قَالَِدْهقَانَ، َعْن َعْبِد اللَّ

ْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ ، لَ"ال يََزالُ الُْمْؤِمُن ُمْعنِقًا صَاِلًحا َما لَمْ ُيِصْب َدًما َحَراًما، فَإِذَا أََصاَب َدًما َحَراًما َبلََّح:"َوَسلََّم



  َعْن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي َزكَرِيَّا إِال َخاِلُد بن ِدْهقَانَ، تَفَرََّد بَِها ُمَحمَُّد بن شَُعْيبٍ
نا الُْحَسيْنُ : بن َسِعيٍد، قَالَ نا َعْبُد الْوَارِِث: نا أَُبو َمْعَمرٍ الْقَِطيِعيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُعثَْمانُ بن ُعَمَر الضَّبِّيُّ، قَالَ -١٧٧٩

َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْمرٍو اَألْوَزاِعيُّ، أَنَّ يَِعيَش بن الْوَِليِد بن ِهَشامٍ َحدَّثَُه، : الُْمَعلُِّم، َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَثِريٍ، قَالَ
فَلَِقيُت ثَْوَبانَ "ْرَداِء، أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَء فَأَفْطََر؟َحدَّثَنِي َمْعَدانُ بن أَبِي طَلَْحةَ، َعْن أَبِي الدَّ: قَالَ

قَاَء فَأَفْطََر؟  إِنَّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:"إِنَّ أََبا الدَّرَْداِء، قَالَ: َمْولَى الرَُّسولِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقُلُْت
  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َيْحَيى بن أَبِي كَِثريٍ إِال الُْحَسْيُن". َوأََنا صََبْبُت لَُه َماًء فََتَوضَّأَ: قَالَ

نا َيزِيُد بن ُزَريْعٍ، : زَِّياِديُّ، قَالَنا الُْحَسْيُن بن ُعثَْمانَ أَُبو َحسَّانَ ال: َحدَّثََنا َعِليُّ بن َعْبِد اللَِّه الْفَْرغَانِيُّ، قَالَ -١٧٨٠
النَّبِيِّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعنِ اْبنِ ُمَحيْرِيزٍ، َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، َعنِ

لَْم يَْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ اْبنِ ُمحَْيرِيزٍ إِال أَُبو ِقالَبةَ، َوال ". ِمْن ُحْسنِ الُْخلُقَِما ُوِضَع ِلي ِميَزانٌ أَْرَجُح :"َوَسلََّم، قَالَ
  أَُبو َحسَّانَ الزِّيَاِديُّ: َعْن أَبِي ِقالَبةَ إِال َخاِلٌد الَْحذَّاُء، َوال َعْن َخاِلٍد إِال يَزِيُد بن ُزرَْيعٍ، َتفَرََّد بِِه

يزِ، َحمَّدُ بن َعْبُدوسٍ، ثََنا إِبَْراِهيمُ بن ِهَشامٍ، ثََنا َيْحَيى بن َيحَْيى الَْغسَّانِيُّ، ثََنا سَِعيُد بن َعْبِد الْعَزَِحدَّثََنا ُم -١٧٨١
ِه َوَسلََّم، َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ، َعْن َعِديِّ بن َعِديٍّ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َسِعيِد بن ". َما ِمْن َواِلي ثَالثٍَة إِال لَِقيَ اللََّه َمْغلُولَةٌ َيِميُنُه، فَكَُّه َعْدلُُه، أَْو أَْوثَقَُه جَْوُرُه:"َيقُولُ
  َعْبِد الْعَزِيزِ إِال إِْبَراِهيُم بن ِهَشامٍ

بن َنْصرٍ الْقَطَّانُ الْهَْمدَانِيُّ، ثََنا ِهَشاُم بن َعمَّارٍ، ثََنا شَِهاُب بن خِرَاشٍ، َعنِ الَْعوَّامِ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -١٧٨٢
اللَُّه امَْرأً  ُنَضرَّ:"ْم، فَقَالََحْوَشبٍ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ، َعْن أَبِيِه، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخطََبُه
ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ ". ْنُهَسِمَع ِمنَّا َمقَالَةً فََوَعاَها، فَُربَّ َحاِملِ ِفقٍْه ال ِفقَْه لَُه، َوَربَّ َحاِملِ ِفقٍْه إِلَى َمْن ُهَو أَفْقَُه ِم

  ِهَشاُم بن َعمَّارٍ: ِهَعْن ُعَمْيرِ بن قََتاَدةَ اللَّْيِثيِّ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِ
يدُ بن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْعقُوَب، َنا َيْعقُوبُ بن إِْسحَاَق الْقُلُوِسيُّ، ثََنا َعِليُّ بن ِعيَسى الُْهذَِليُّ، ثََنا يَزِ -١٧٨٣

َيا َرُسولَ : قُلَْنا: الطُّفَْيلِ، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، قَالََسمِْعُت أََبا : اللَِّه الْقَُرِشيُّ، َنا َجْوَنةُ َمْوالةُ أَبِي الطُّفَْيلِ، قَالَْت
إِنََّما َمثَلُ :"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَِّه، إِنَّ أُمُوَر ِمًنى لََعَجٌب، ِهيَ َضيِّقَةٌ، فَإِذَا َنزَلََها النَّاُس اتََّسَعْت، فَقَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى 

ال يُْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي الدَّْرَداِء إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، تَفَرَّدَ ". ِحمِ، ِهَي َضيِّقَةٌ، فَإِذَا َحَملَْت َوسََّعَها اللَُّهِمًنى كالرَّ
  َيْعقُوبُ بن إِْسحَاَق: بِِه

بن َعْبِد اللَِّه بن ُعالثَةَ، نا ُعثَْمانُ بن َعطَاٍء  َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا، نا َعْمُرو بن الُْحَصْينِ، نا ُمَحمَُّد -١٧٨٤
َعلَْيكُمْ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الْخَُراسَانِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َماِلِك بن ُيَخامَِر، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، قَالَ

َعْمُرو بن : َتفَرََّد بِِه، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثَ َعْن أَبِي الدَّرَْداِء إِال بَِهذَا الْإِْسنَاِد ، "اَألْرَحامِبِالسَّرِارِي، فَإِنَُّهنَّ ُمَباَركَاُت 
  الُْحَصْينِ
عَْبُد اللَِّه بن َحِكيمٍ أَُبو َنا : َنا ُزهَْيُر بن َعبَّاٍد الرُّؤَاِسيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن ُمَعاوَِيةَ الُْعتْبِيُّ، قَالَ -١٧٨٥

: َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، قَالََبكْرٍ الدَّاهِرِيُّ، َعْن ُمَحمَِّد بن َسعِيٍد الشَّاِميِّ، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء، 
َعْن َشَبابِِه ِفيَما أَْبالُه، : لَ قََدَما َعْبٍد َيْوَم الِْقَياَمةِ َحتَّى َيسْأَلَ َعْن أَْربَعٍلَْن َتزُو:"قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َهذَا ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي الدَّْرَداِء إِال بِ". َوَعْن ُعُمرِِه ِفيَما أَفَْناُه، َوَعْن َماِلِه ِمْن أَْيَن اكَْتَسَبُه، َوِفيَما أَْنفَقَُه



  اِإلْسَناِد
ثََنا ُيوُنُس بن ُبكَْيرٍ، َعْن َسعِيِد بن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه الَْحْضرَِميُّ، قَالَ نا ُعقَْبةُ بن ُمكَْرمٍ، قَالَ -١٧٨٦

لِ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الدَِّقيُق، وَلَْم لَْم َيكُْن ُيْنَخلُ لَِرُسو:"َمْيَسَرةَ، َعْن أََنسِ بن َماِلٍك، َعْن أَبِي الدَّْرَداَء، قَالَ
  يُوُنُس بن ُبكَيْرٍ: ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي الدَّرَْداَء، إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد، تَفَرََّد بِِه". َيكُْن لَُه إِال قَِميٌص َواِحٌد

لَ نا الَْعبَّاُس بن ُمَحمٍَّد، قَالَ نا يُوُنُس بن ُمَحمٍَّد الُْمؤَدُِّب، قَالَ نا هَاُرونُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َرَجاٍء، قَا -١٧٨٧
َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : ُموَسى النَّْحوِيُّ، َعْن َداُوَد بن أَبِي هِْنٍد، َعنِ الشَّْعبِيِّ، َعْن َعلْقََمةَ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، أَنَُّه

: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َهاُرونَ النَّحْوِيِّ، إِال ُيوُنُس بن ُمحَمٍَّد، َتفَرََّد بِِه". َوالذَّكَرِ وَاُألنْثَى:"َيقَْرأُ"َعلَْيِه َوَسلََّم
  الَْعبَّاُس
ن َعْمرٍو، َعْن َزْيِد بن أَبِي أُنَْيَسةَ، َعْن ُجَنادَةَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجْعفَرٍ، ثََنا َعْمُرو بن ِقْسٍط، ثََنا ُعَبْيدُ اللَِّه ب -١٧٨٨

َمْن َمَشى ِفي ظُلَْمِة :"َم قَالََعْن َمكُْحولٍ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، َعنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
زَْيُد بن أَبِي : لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َمكُْحولٍ إِال ُجنَاَدةُ، تَفَرََّد بِِه". للَُّه نُوًرا َيْوَم الِْقَياَمِةاللَّْيلِ إِلَى الَْمَساجِِد آَتاهُ ا

  أُنَْيسَةَ

ن الَْوزِيرِ السَّْعِديُّ َحدَّثََنا َمْحُموُد بن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ، ثََنا َسْهلُ بن الَْعبَّاسِ التِّرِْمِذيُّ، ثََنا إِْسَحاقُ ب -١٧٨٩
قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : الْكُوِفيُّ، َعْن أَبِي َجنَابٍ الْكَلْبِيِّ، َعْن ِكَناَنةَ الَْعَدوِيِّ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، قَالَ

َعال فَقََهَر، َوَبطََن فََخَبَر، َوَملََك فَقََدَر، الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي ُيحْيِي الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي : َمْن قَالَ إِذَا أََوى إِلَى ِفرَاِشِه:"َوَسلََّم
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحَديثَ َعْن أَبِي َجنَابٍ، إال "َوُيِميُت، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، َخَرَج ِمْن ذُنُوبِِه كََيْومِ َولََدْتُه أُمُُّه

  َسْهلُ بن الَْعبَّاسِ: زِيرِ، َتفَرََّد بِِهإِْسحَاُق بن الَْو
بِي َحدَّثََنا ُموَسى، ثََنا ُمَحمَُّد بن الُْمَباَرِك، ثََنا َعْمُرو بن َواِقٍد، َعْن ُيوُنَس بن مَْيَسَرةَ بن َحلَْبسٍ، َعْن أَ -١٧٩٠

أَال إِنَّ الزَّهَاَدةَ ِفي الدُّْنَيا لَْيَس بَِتْحرِميِ :"لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَإِْدرِيسَ الَْخْوالنِيِّ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى ال
ا ِفي َيَديِ اللَِّه، َوأَنْ َتكُونَ الَْحاللِ، َوال إَِضاَعِة الْمَالِ، وَلَِكنَّ الزََّهاَدةَ ِفي الدُّْنَيا أَال َتكُونَ بَِما ِفي َيدَْيَك أَْوثََق ِمْنكَ بَِم

، لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُيوُنَس، إال َعْمرو "ثَوَابِ الُْمِصيَبِة إِذَا أََصْبتَ بَِها أَْرغََب ِمْنَك ِفيَها لَْو أَنََّها َبقَِيْت لََك ِفي
  بن َواِقٍد، َوال ُيْرَوى َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، إال بَِهذَا اِإلْسَناِد

َعْيبٍ، ثََنا َعْبُد اللَِّه بن صَاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي زَِياَدةُ بن ُمَحمٍَّد األَْنَصارِيُّ، ثََنا َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُش -١٧٩١
َينْزِلُ :"ِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي: ُمَحمَُّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيُّ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، قَالَ

ي الِْكَتابِ الَِّذي ال يَْنظُُر اللَُّه َتبَاَرَك َوتََعالَى ِفي آِخرِ ثَالثِ َساَعاٍت َتْبقَى ِمَن اللَّْيلِ، فََيْنظُُر ِفي السَّاَعِة األُولَى ِمْنُهنَّ ِف
ي السَّاَعِة الثَّانَِيِة ِفي َجنَِّة َعْدٍن وَِهَي َمْسكَُنُه الَِّذي َيْسكُُن، َوال ِفيِه أََحٌد غَْيرُُه، فََيْمُحو َما َيَشاُء َوُيثْبُِت، ثُمَّ َيْنظُُر ِف

قَلْبِ بِشْرٍ، ثُمَّ َيْهبِطُ ِفي  َيكُونُ َمَعُه ِفيَها، إال اَألنْبَِياُء َوالشَُّهَداُء َوالصِّدِّيقُونَ، َوِفيَها َما لَْم يََرُه أََحٌد َوال َيْخِطُر َعلَى
 أَال ُمْسَتغِْفٌر َيْسَتْغِفرُنِي فَأَغِْفَر لَُه، أَال سَاِئلٌ َيسْأَلُنِي فَأُْعِطَيُه، أَال دَاعٍ َيْدُعونِي فَأَسَْتجِيَب: ٍة ِمَن اللَّْيلِ، فََيقُولُآِخرِ َساَع

  نَ َمْشهُوًدا، فََيْشَهُدُه اللَُّه َوَمالِئكَتُُهَوقُْرآنَ الْفَْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ كَا: لَُه، حَتَّى َيطْلَُع الْفَْجُر، فَذَِلَك قَْولُُه

َصارِيُّ، َعْن َحدَّثََنا ُمطَِّلُب بن ُشَعْيبٍ، نا َعْبُد اللَِّه بن َصاِلحٍ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي زِيَاَدةُ بن ُمحَمٍَّد اَألْن -١٧٩٢
ٍد، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، أَنَُّه أََتاهُ َرُجلٌ، فَذَكََر لَهُ أَنَُّه اْحتََبَس بَْولُُه، فَأَصَاَبْتهُ ُمَحمَِّد بن كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ، َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْي



َس اْسُمَك، أَْمُركَ َربََّنا اللََّه الَِّذي ِفي السََّماِء، َتقَدَّ:"َحَصاةُ الْبَْولِ فََعلََّمُه ُرقَْيةً َسِمَعَها ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
اَيانَا، أَْنَت َربُّ ِفي السََّماِء وَاَألْرضِ، كََما َرْحَمُتَك ِفي السََّماِء، فَاْجَعلْ َرْحمََتَك ِفي اَألْرضِ َواغِْفْر لََنا ُحوبََنا َوَخطَ

ال ، ، فَيَْبَرأُ، َوأََمَرُه أَنْ َيْرِقَيُه بِهَا، فََرقَاُه، فََبَرأَ "الَْوَجعِ الطَّيِّبَِني، فَأَنْزِلْ ِشفَاًء ِمْن ِشفَاِئَك َوَرْحَمةً ِمْن َرْحمَِتَك َعلَى َهذَا
  اللَّْيثُ بن سَْعٍد: ُيْرَوى َهذَاِن الَْحِديثَاِن َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، إال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِهَِما

اهِيُم بن أَْعَيَن، َعْن ُشْعَبةَ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمدَانِيِّ، َعْن أَبِي َحبِيَبةَ َوبِِه، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ، َحدَّثَنِي إِْبَر -١٧٩٣
َد مَثَلُ الَِّذي َيَتَصدَُّق عِْنَد الْمَْوِت، أَْو يَْعِتُق ِعْن:"الطَّاِئيِّ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

  الَْمْوِت كَالَِّذي َيْهِدي َبْعَد َما َشبَِع

ْبِد اللَِّه َحدَّثََنا ِمقَْداٌم، ثََنا أََسٌد، ثََنا سَِعيُد بن سَاِلمٍ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، َعْن ُموَسى بن ُعقَْبةَ، َعْن َعْمرِو بن َع -١٧٩٤
َمْن ذَكَرَ اْمَرأً بَِما لَْيَس ِفيِه ِلَيِعيَبُه بَِما لَْيسَ :"لَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرسُولُ ال: اَألوِْديِّ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، قَالَ

  ن َساِلمٍ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ، إال سَِعيُد ب"َحتَّى َيأِْتَي بنفَاِذ َما قَالَ ِفيِه، ِفيِه َحَبَسُه اللَُّه ِفي َنارِ َجَهنََّم 
ِد اللَّهِ َحدَّثََنا ِمقَْداٌم، نا أََسُد بن ُموَسى، ثََنا َبِقيَّةُ بن الَْولِيِد، َعنِ الضَّحَّاِك بن ُحْمرَةَ، َعْن ِحطَّانَ بن َعْب -١٧٩٥

، ال ُيْرَوى َهذَا "الزَّكَاةُ قَْنطََرةُ اِإلْسالمِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الرَّقَاِشيِّ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، قَالَ
  َبِقيَّةُ بن الْوَِليِد: الَْحِديثُ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء، إال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه

بن َعْبِد اللَِّه بن أَبِي مَْرَيَم َعْن زَْيِد َحدَّثََنا ِمقَْداٌم، ثََنا أََسُد بن ُموَسى، ثََنا إِْسَماِعيلُ بن َعيَّاشٍ، َعْن أَبِي َبكْرِ  -١٧٩٦
ال إِلََه إال اللَُّه َواللَُّه أَكْبَُر، إال : َما ِمْن َعْبٍد َيقُولُ:"بن أَْرطَأَةَ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

اِعِه ِمَن النَّارِ، فَإِنْ قَالََها َمرََّتْينِ أَْعَتَق اللَُّه َشطُْرُه ِمَن النَّارِ، فَإِنْ قَالََها ثَالثًا أَْعَتَق اللَُّه ثَالثَةَ أَْرَب أَْعَتَق اللَُّه ُرُبَعُه ِمَن النَّارِ،
أَُبو َبكْرِ : اِء، إال بَِهذَا اِإلسَْناِد، تَفَرََّد بِِه، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ، َعْن أَبِي الدَّرَْد"فَإِنْ قَالََها أَْرَبًعا أَْعَتقَُه اللَُّه ِمَن النَّارِ

  بن أَبِي مَْرَيَم

: َنا ُمحَمَُّد بن بِشْرٍ، قَالَ: َنا يَزِيدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمعْنِيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، قَالَ -١٧٩٧
بن أَبِي َدهَْرةَ َيذْكُُر، َعْن ُمَحمَِّد بن َسعِيٍد، َعْن إِْسَماِعيلَ بن ُعَبْيِد اللَِّه، َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء، َعْن َسِمْعُت ُجنَْيَد بن الَْعالِء 

ُتْم، فَإِنَُّه َمْن كَاَنِت الدُّْنَيا َتفَرَّغُوا ِمْن ُهُمومِ الدُّنَْيا َما اْسَتطَْع:"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: أَبِي الدَّرَْداِء، قَالَ
َمَع اللَُّه لَُه أُُمورَُه، َوَجَعلَ ِغنَاُه أَكَْبَر َهمِِّه أَفَْشى اللَُّه َضْيَعَتُه، َوجََعلَ فَقَْرُه َبْيَن َعْيَنْيِه، َوَمْن كَاَنِت اآلِخَرةُ أَكَْبَر َهمِِّه َج

 بِكُلِّ خَْيرٍ ِه إِلَى اللَِّه إِال َجَعلَ اللَُّه قُلُوَب الُْمْؤِمنَِني تَِفُد إِلَْيِه بِالُْودِّ وَالرَّْحَمِة، َوكَانَ اللَُّه إِلَْيِهِفي قَلْبِِه، َوَما أَقَْبلَ َعْبٌد بِقَلْبِ
  بن بِشْرٍ ُمَحمَُّد: ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن أَبِي الدَّرَْداِء إِال بَِهذَا اِإلْسنَاِد، َتفَرََّد بِِه". أَسَْرَع
َنا ُموَسى بن أَْعَيَن، َعْن َجْعفَرِ بن : َنا الُْمَعافَى بن ُسلَْيَمانَ، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن أَْحَمدَ بن الْبََراِء، قَالَ -١٧٩٨

مِّ الدَّرَْداِء َيْرفَُع الَْحدِيثَ إِلَى أُمِّ ُبْرقَانَ، َعْن ُمَحمَِّد بن ُسوقَةَ، َعْن طَلَْحةَ بن ُعَبْيِد اللَِّه بن كَُريْزٍ، َوكَانَ َجِليَس أُ
َما ِمْن َرُجلَْينِ َتَحابَّا ِفي اللَِّه بِظَْهرِ الْغَْيبِ إِال :"الدَّرَْداِء، َتْرفَُعُه أُمُّ الدَّْرَداِء، إِلَى أَبِي الدَّْرَداِء، َيْرفَْعُه أَُبو الدَّرَْداِء، قَالَ

  لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َجْعفَرِ بن ُبْرقَانَ إِال ُموَسى بن أَْعيََن". أََشدَُّهَما ُحبا ِلَصاِحبِِه كَانَ أََحبُُّهَما إِلَى اللَِّه

 َنا َصَدقَةُ بن ُموَسى: َنا الَْهيْثَُم بن َعْبِد اللَِّه الْفَِقيُه، قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُعثَْمانَ بن أَبِي َشْيَبةَ، قَالَ -١٧٩٩
كُنَّا َمعَ أَبِي الدَّْرَداِء ُمْنَصرِِفَني ِمَن : الدَِّقيِقيُّ، َعْن ُحَمْيِد بن قَْيسٍ اَألعَْرجِ الَْمكِّيِّ، َعْن َعْمرِو بن قَْيسٍ الِْكْنِديِّ، قَالَ

َمنِ اغَْبرَّْت قََدمَاُه ِفي :"َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ َيا أَيَُّها النَّاُس، اْجَتِمُعوا، َسِمْعتُ َرسُولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه: الصَّاِئفَةَ، فَقَالَ



: ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن أَبِي الدَّْرَداِء إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرََّد بِِه". َسبِيلِ اللَِّه َحرََّم اللَُّه سَاِئَر َجَسِدِه َعلَى النَّارِ
  َصَدقَةُ بن ُموَسى

  احلارثمسند نافع بن عبد 
  ونافع بن عتبة

نا ُموَسى بن : نا َعْبُد الْعَزِيزِ بن الُْمخَْتارِ، قَالَ: نا إِْبَراِهيُم بن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ، قَالَ: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم، قَالَ -١٨٠٠
إِال َعْن َناِفعِ بن َعْبِد الَْحارِِث، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  َسِمْعُت أََبا َسلََمةَ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ ُيَحدِّثُ، َوال أَْعلَُمُه: ُعقَْبةَ، قَالَ

ائْذَنْ لَُه، َوَبشِّْرُه :"ِذنُ، فَقَالََعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َحاِئطًا ِمْن حََواِئِط الَْمِديَنِة، فَجَلََس َعلَى قُفِّ الْبِئْرِ، فََجاَء أَُبو َبكْرٍ َيْستَأْ
ائْذَنْ لَُه، َوَبشِّْرهُ :"، ثُمَّ َدَخلَ ُعثَْمانُ َيسَْتأِْذنُ، فَقَالَ"ائْذَنْ لَُه، َوَبشِّْرُه بِالَْجنَِّة:"َجاَء ُعَمُر َيْسَتأْذِنُ، فَقَالَ ثُمَّ"بِالَْجنَِّة

  ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُموَسى إِال َعْبُد الَْعزِيزِ"بِالَْجنَِّة َمَع َبالٍء

نا مُوَسى بن َعْبِد الَْمِلِك بن ُعَمْيرٍ، َعْن : نا َعاِصُم بن َعِليٍّ، قَالَ: ا ُعَمُر بن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ، قَالََحدَّثََن -١٨٠١
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَِدَم َناٌس ِمَن الَْعَربِ إِلَى إِلَى َرُسولِ اللَِّه: أَبِيِه، َعْن جَابِرِ بن َسُمَرةَ السُّوَاِئيِّ، َعْن َناِفعِ بن ُعْتَبةَ، قَالَ

َألحُولَنَّ َبْيَن َهُؤالِء َوَبْيَن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ قُلُْت : َوَسلََّم لُِيْسِلُموا، َعلَْيهُِم الصُّوُف، فَقُلُْت
َتْغُزونَ جَزِيَرةَ الْعََربِ، فََيفَْتُحَها اللَُّه، ثُمَّ :"إِلَْيِه، فََسِمْعُتُه َيقُولُ ُهَو َنجِيٌّ بِالْقَْومِ، ثُمَّ أََبْت َنفِْسي إِال أَنْ أَقُوَم: ِلَنفِْسي

رٍ لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُموَسى بن َعْبِد اللَِّه بن ُعَمْي". َتْغُزونَ فَارَِس، فََيفَْتُحَها اللَُّه، ثُمَّ َتْغُزونَ الدَّجَّالَ، فََيفَْتُحهُ اللَُّه
  إِال َعاِصُم بن َعِليٍّ

  مسند نبيط بن شريط
َعلَْيِه  َحدَّثََنا أَحَْمُد بن إِْسحَاَق بن إِْبَراِهيَم بن ُنَبْيِط بن شَرِيِط اَألْشَجِعيُّ، صَاِحُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه -١٨٠٢

َسِمْعُت َرسُولَ اللَّهِ : بِيِه إِبَْراِهيَم، َعْن أَبِيِه ُنَبْيطِ بن َشرِيٍط، قَالََوَسلََّم بِِمْصَر ِفي جِيَزِتَها، َحدَّثََنا أَبِي إِْسحَاَق، َعْن أَ
  كُلُّ َمْعرُوٍف َصَدقَةٌ:"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولُ

  شَرِيٍط"ا َيْوَم َخمِيِسهَابُورَِك ُألمَِّتي ِفي ُبكُورَِه:"َوبِِه قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -١٨٠٣
  َشرِيٍط"َمْن بىن ِللَِّه َمْسجًِدا بىن اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة:"َوبِِه قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -١٨٠٤

  ْبنِ شَرِيٍط"لَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارَِمْن كَذََب َع:"َوبِِه قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -١٨٠٥
  شَرِيٍط"َمْن َسَتَر ُحْرَمةَ ُمْؤِمنٍ سََتَرُه اللَُّه ِمَن النَّارِ:"َوبِِه قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -١٨٠٦
  الَْحْرُب ُخْدعَةٌ:"للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوبِِه قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى ا -١٨٠٧
: إِذَا ُوِلدَ ِللرَُّجلِ اْبَنةٌ َبَعثَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َمالِئكَةً َيقُولُونَ:"َوبِِه قَالَ َرسُولُ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -١٨٠٨

ضَِعيفَةٌ َخَرَجْت ِمْن : بِأَجْنَِحتِهِْم، َويَْمَسُحونَ بِأَْيدِيهِْم َعلَى َرأْسَِها، َوَيقُولُونَالسَّالُم َعلَْيكُمْ أَْهلَ الْبَْيِت، َيكَْتنِفُوَنَها 
  وَلَُدُه َعْنُه، ال ُتْرَوى َهِذِه اَألَحاِديثُ َعْن ُنَبْيٍط، إِال بَِهذَا اِإلْسَنادِ َتفَرََّد بَِها "َضِعيفٍَة، الْقَيُِّم َعلَْيَها ُمَعانٌ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة

  مسند نعيم العدوي
  وابن مهار ومنري بن خرشة

قَاِسَم بن َحدَّثََنا َمْسُعوُد بن ُمَحمٍَّد، ثََنا ِعْمَرانُ بن َهاُرونَ، ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َحدَّثَنِي أَُبو اَألسَْوِد، َسِمَع الْ -١٨٠٩
نََّها أَْخبََرْتُه، أَنَّ أُمََّها أُمَّ َسلََمةَ، أَْخبََرْتَها أَنَّ اْبَنةَ نَُعْيمِ بن َعْبدِ اللَِّه الَْعَدوِيِّ ُمَحمٍَّد، ُيخْبُِر َعْن َزْيَنَب بنِت أَبِي َسلََمةَ، أَ



يِّ، وَِهَي َتْشَتِكي اْبنَِتي ُتُوفَِّي زَْوُجَها، َوكَاَنْت َتْحتَ الُْمِغَريِة الَْمْخُزوِم: أََتِت النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَْت
، ثُمَّ "ال:"إِنََّها َتْشَتِكي َعْيَنهَا، أَفََتكَْتِحلُ؟، قَالَ: ، ثُمَّ َصَمَتتْ َساَعةً، ثُمَّ قَالَْت لَُه أَْيًضا"ال:"َعْيَنَها، أَفََتكَْتِحلُ؟، قَالَ

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعنِ الْقَاِسمِ، إال أَُبو اَألْسَوِد، "ى زَْوجٍال َيِحلُّ الْمَرأٍَة أَنْ ُتِحدَّ فَْوَق ثَالثَِة أَيَّامٍ، إال َعلَ:"قَالَ
  اْبُن لَهِيَعةَ ُنعَْيمِ بن َعْبِد اللَِّه الَْعدَوِيِّ: َتفَرََّد بِِه
ِدينَارٍ الُْهذَِليِّ، َعْن ُنَعْيمِ بن َهمَّارٍ، أََنا اْبُن لَهِيَعةَ، َعْن َعِليٍّ أَبِي : نا ُشَعْيبُ بن َيْحَيى، قَالَ: َحدَّثََنا َبكٌْر، قَالَ -١٨١٠

الشَُّهَداُء الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ :"َيا َرسُولَ اللَِّه، َمنِ الشَُّهَداُء؟ فَقَالَ: أَنَّ َرُجال نَاَدى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ
بُِوُجوِههِْم َحتَّى يُقَْتلُوا، فَأُولَِئَك َيلَْتقُونَ ِفي الُْغَرفِ الُْعلَى ِمَن الَْجنَِّة، َيْضَحُك إِلَْيهِمْ  ِفي الصَّفِّ األَوَّلِ، َوال َيلْتَِفُتونَ

ِليٍّ أَبِي دِيَنارٍ إِال ، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َع"رَبَُّك، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِذَا َضِحَك إِلَى َعْبِدهِ الُْمْؤِمنِ فَال ِحَساَب َعلَْيِه
  اْبُن لَهِيعَةَ

ن َداُوَد َموْلَى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َجاَبانَ، َنا ُمَحمَُّد بن يَزِيَد الُْمْسَتْمِليُّ، َنا َيْعقُوُب الزُّْهرِيُّ، ثََنا إِْسَماعِيلُ ب -١٨١١
اِمرِ بن ُنَمْيرِ بن َخَرَشةَ الثَّقَِفيِّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه ُنَمْيرِ بن َخَرَشةَ، الْخَُزاِعيَِّني، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ بن أَبِي الْقَاِسمِ بن َع

ُهمْ وِمَنا، فَأَْسلَْمَنا، َوأََمَرَوفَْدَنا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْدَركَْناُه بِالُْجْحفَِة، فاْستَْبَشَر النَّاُس بِقُُد: قَالَ
َباِء الُْمْسِلِمَني الَِّذيَن قَِدُموا بِالْقَدُّومِ َمَعُه إِلَى الَْمِديَنِة، َوكَانَ َيْحُضُر إِْخوَانُُهْم ِمَن النَّاسِ كُلَّ َعِشيٍَّة َعلَيْهِْم، َوَعلَى غَُر

إِْخوَاَنكُْم ِضيفَاَنكُْم، كُلُّ اْمرِئٍ بِقَْدرِ َما َوسَّعَ :"ْم، فََيقُولَُعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوكَانَ َيُحضُّ َعلَى َتْضيِفِهِ
ال ُيْرَوى َهذَا ". ، فََيقُوُم الرَُّجلُ فَيَأُْخذُ الرَُّجلَ وَالرِّْجلَْينِ، َوكَانَ الَِّذي يَأُْخذُ ثَالثَةً َعْبَد الرَّْحَمنِ بن َعْوٍف"اللَُّه َعلَْيِه

  َيْعقُوُب الزُّْهرِيُّ: ْيرِ بن خََرَشةَ إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد، َتفَرََّد بِِهالَْحِديثُ َعْن ُنَم
  مسند نفيع بن احلارث بن كلدة أيب بكرة

بِيِه، َعْن نا َبكَّاُر بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن أَبِي َبكََرةَ، َعْن أَ: نا ُمَحمَّدُ بن ِعيَسى الطَّبَّاُع، قَالَ: َحدَّثََنا أَحَْمُد، قَالَ -١٨١٢
َبشِّرُُه، بِأَنَّ وَِليَ كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََوجََّه سَرِيَّةً ِفي َبْعضِ الُْوُجوِه، فََجاَءهُ الَْبِشُري ُي: أَبِي َبكََرةَ، قَالَ

  هَلَكَِت الرَِّجالُ ِحنيَ أَطَاَعِت النَِّساَء:"َوُهَو َيقُولُ أَْمرِ الَْعُدوِّ امَْرأَةٌ، فََخرَّ سَاجًِدا، ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه،

نا : قَالَ، نا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّه اَألْنصَارِيُّ : قَالَ، نا ُعبَْيُد اللَِّه بن ُيوُسَف الُْجَبْيرِيُّ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٨١٣
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْحَسنِ بن : الَْحَسنِ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ، قَالَأَُبو اَألْشَهبِ َجْعفَُر بن َحيَّانَ، َعنِ 

وِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن ، لَْم َيْر"إِنَّ اْبنِي َهذَا َسيٌِّد، َوإِنِّي أَْرُجو أَنْ ُيْصِلَح اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِهِ َبْيَن ِفئََتْينِ ِمَن الُْمْسِلِمَني:"َعِليٍّ
  أَبِي اَألْشَهبِ إِال األَْنَصارِيُّ

نا َعْبُد الَْحكِيمِ : نا َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعِليٍّ الشَّيَْبانِيُّ الَْواسِِطيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا أَسْلَُم بن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ، قَالَ -١٨١٤
إِنَّ اْبنِي َهذَا :"َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَبن َمْنُصورٍ، َعْن َداُودَ بن أَبِي ِهْنَد، 

َداُوَد بن أَبِي الَْحَسَن بن َعِليٍّ، لَْم ُيَجوِّْد َهذَا الَْحِديثَ، َعْن : يَْعنِي"َسيٌِّد، َوَسُيصِْلُح اللَُّه بِِه َبْيَن ِفئََتْينِ ِمَن الُْمْسِلِمَني
  ِهْنَد إِال عَْبُد الَْحكَمِ بن مَْنُصورٍ

نا ُزفَُر، َعْن : قَالَ، نا َعاِمُر بن ُمْدرٍِك : قَالَ، نا مُعَمُر بن سَْهلٍ : قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد بن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ  -١٨١٥
َدَخلُْت وَالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َراكٌِع، فََركَْعُت خَارًِجا ِمَن  :إِْسَماعِيلَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ، قَالَ

زَاَدَك اللَُّه حِْرًصا، َوال :"الصَّفِّ، ثُمَّ َمَشْيُت َحتَّى َدَخلُْت ِفي الصَّفِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني اْنَصَرَف
  ْم َيْروِِه َعْن ُزفََر إِال اْبُن ُمْدرٍِك َبكْرَةَ، لَ"َتُعْد



َمْن قََتلَ نَفًْسا :"َعْن قََتاَدةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ، أَنّ َرسُولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ: َوبِِه -١٨١٦
، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن "الَْجنَِّة، َوإِنَّ رَِحيَها لَتُوَجُد ِمْن َمِسَريةِ َخْمِسِمائَِة َعامٍُمَعاَهَدةً بِغَْيرِ َحقَِّها لَْم يَُرْح َراِئَحةَ 

  َسِعيٍد إِال ُمحَمٌَّد
نا : ِة الَْبلِْخيُّ، قَالَنا َداُوُد بن َحمَّاِد بن الْفََراِفَص: َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ بن َعْبِد اللَِّه الضَّبِّيُّ اَألْصبََهانِيُّ، قَالَ -١٨١٧

نا َحبِيبُ بن الشَّهِيِد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، : الَْخِليلُ بن َزكَرِيَّا، قَالَ
َهذَا الشَّْيخِ، َوال ُيْرَوى َعْن أَبِي َبكَْرةَ إِال ِمْن َهذَا الَْوْجِه أَبِي  ، لَْم َنْسَمْعُه إِال ِمْن"اللَُّهمَّ َبارِْك ُألمَِّتي ِفي ُبكُورَِها:"قَالَ
  َبكْرَةَ

نا َعْبدُ اللَِّه بن ِعيَسى : نا ُمحَمَُّد بن ُموَسى الْحََرِشيُّ، قَالَ: َحدَّثََنا َسعِيُد بن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّسَْترِيُّ، قَالَ -١٨١٨
أُِمْرُت أَنْ :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ا يُوُنسُ بن ُعَبْيٍد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي َبكََرةَ، قَالَن: الْخَزَّاُز، قَالَ

ْم إِال بَِحقَِّها، َوِحسَابُُهْم َعلَى اللَِّه أُقَاِتلَ النَّاسَ َحتَّى َيقُولُوا ال إِلََه إِال اللَُّه، فَإِذَا قَالُوَها َعَصُموا مِنِّي ِدَماَءُهْم َوأَمَْوالَُه
  ُمحَمَُّد بن ُموَسى الْحََرِشيُّ: لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُيوُنَس إِال َعْبدُ اللَِّه بن ِعيَسى، َتفَرََّد بِِه". َعزَّ َوَجلَّ

ن َعْبِد اللَِّه بن قُْهَزاذَ، ثََنا َعِليُّ بن الَْحَسنِ بن َشِقيقٍ، ثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعِليٍّ الَْمْرَوزِيُّ، َنا ُمَحمَُّد ب -١٨١٩
للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحْمَزةَ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ أَبِي أَُميَّةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ، أَنَُّه َدَخلَ الَْمْسجَِد َوَرُسولُ ا

َيا أََبا َبكَْرةَ، َزاَدَك اللَّهُ :"فََركََع قَْبلَ أَنْ َيْبلُغَ الصَّفَّ، فَلَمَّا اْنَصَرَف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َراكٌِع،
  َعِليُّ بن الَْحسَنِ: دَ بِِهلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعْبِد الْكَرِميِ إِال أَُبو َحْمزَةَ، َتفَرَّ. ؟"حِْرًصا َوال تَُعْد

ُد بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُموَسى اِإلْصطَْخرِيُّ، َنا الَْحَسُن بن كَِثريِ بن َيحَْيى بن أَبِي كَِثريٍ الَْيَماِميُّ، َنا سَِعي -١٨٢٠
كُنَّا ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ، َعْن أَبِي َبكْرَةَ، قَالَُسلَْيَمانَ السُّلَِميُّ، َنا ُعَيْيَنةُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن َجْوَشنٍ، َعْن أَبِيِه

ْدرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى َوَسلََّم، فَقَِدَم َعلَْيِه َوفُْد بين َتِميمٍ، َعلَْيهِْم قَْيُس بن َعاِصمٍ، َوَعْمُرو بن اَألهَْتمِ، وَالزِّْبرِقَانُ بن َب
َيا َرسُولَ اللَِّه، ُمطَاٌع ِفي أَْنِدَيِتِه، َشِديدُ : قَالَ"َما َتقُولُ ِفي الزِّْبرِقَانِ بن َبْدرٍ؟:"َسلََّم ِلَعْمرِو بن اَألْهَتمِاللَُّه َعلَْيِه َو

ا َوَصفَنِي بِِه، وَلَِكنَُّه َحَسَدنِي، فَقَالَ َيا َرسُولَ اللَِّه، إِنَُّه ِلَيْعلَُم أَكْثََر ِممَّ: الْعارضِة، َمانِعٌ ِلَما َوَراِء ظَْهرِِه، قَالَ الزِّْبرِقَانُ
ِه َيا َرسُولَ اللَِّه، َما َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَُّه لََزِمُن الُْمُروَءةِ َضُؤلُ الَْعطَنِ، لَِئيمُ الْخَالِ، أَْحَمُق الْوَاِلِد، َواللَّ: َعْمٌرو

لَكِنِّي َرِضيُت فَقُلُْت أَْحَسَن َما َعِلْمُت، َوغَِضْبُت فَقُلُْت أُقَبََّح َما َعِلْمُت، فَقَالَ كَذَْبُت أَوَّال، َولَقَْد َصَدقُْت آخًِرا، َو
َيْيَنةَ إِال لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُع". إِنَّ ِمَن الَْبَياِن لَِسحًْرا، َوإِنَّ ِمَن الشََّعرِ لَِحكًَما:"َرسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  الَْحَسُن بن كَِثريٍ، َوال ُيرَْوى َعْن أَبِي َبكَْرةَ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد: َسِعيُد بن ُسلَْيَمانَ، َتفَرَّدَ بِِه

، َعْن ُمَباَرِك بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َنا ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن كَِثريٍ، َنا َحبِيُب بن فَرُّوخٍ الَْحَدِثيُّ -١٨٢١
ال َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى َيسُوَد كُلَّ :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: فََضالَةَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ، قَالَ

  ُمَحمَُّد بن َيحَْيى بن كَثِريٍ: بن فَرُّوخٍ، َتفَرََّد بِِه لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُمَباَرٍك إِال حَبِيُب". قَْومٍ ُمَناِفقُوُهْم
ْن أَبِي َبكََرةَ، َحدَّثََنا ُموَسى بن َزكَرِيَّا، نا النَّْضُر بن طَاهِرٍ، نا َبكَّارُ بن َعْبِد الَْعزِيزِ بن أَبِي َبكََرةَ، َعْن أَبِيِه، َع -١٨٢٢

، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َبكَّارِ بن َعْبِد الَْعزِيزِ، إال "إِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ِحكَْمةً:"ِه َوَسلََّم قَالَأَنّ َرسُولَ اللَّهِ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  النَّْضُر بن طَاِهرٍ َبكَرَةَ

َنا مَْنُصوُر بن : َنا ُهَشْيٌم، قَالَ: لََنا َسعِيُد بن ُسلَْيَمانَ الْوَاِسِطيُّ، قَا: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن النَّْضرِ اَألْزِديُّ، قَالَ -١٨٢٣



الَْحَياُء ِمَن اِإلَمياِن، وَاِإلَميانُ ِفي :"قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َزاذَانَ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ، قَالَ
لَمْ َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن ُهَشْيمٍ، َعْن َمْنُصورٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي ". النَّارِ الَْجنَِّة، وَالَْبذَاُء ِمَن الَْجفَاِء، وَالَْجفَاُء ِفي

  َبكَْرةَ إِال سَِعيُد بن ُسلَْيَمانَ، َوَروَاُه غَْيُرُه، َعْن َمْنُصورٍ، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن ِعْمَرانَ بن ُحَصيْنٍ

ثََنا َحمَّادُ : َنا ُمَحمَّدُ بن َسالمٍ الْجَُمِحيُّ، قَالَ: بن إِْسَماِعيلَ اَألْعلَُم الَْبْغَداِديُّ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َيْعقُوَب  -١٨٢٤
ْيٌر؟ َيا َرُسولَ اللَِّه أَيُّ النَّاسِ َخ: بن َسلََمةَ، َعْن ُيوُنَس بن ُعَبْيٍد، َوُحَمْيٌد، َعنِ الَْحَسنِ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ، أَنَّ َرُجال، قَالَ

لَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ ". َمْن طَالَ ُعْمُرُه َوَساَء َعَملُُه:"فَأَيُّ النَّاسِ َشرٌّ؟ قَالَ: ، قَالَ"َمْن طَالَ ُعْمُرُه َوَحُسَن َعَملُُه:"قَالَ
  َعْن ُيوُنَس إِال َحمَّاُد بن َسلَمَةَ

  مسند نوح بن خملد ونوفل الديلي ونيار بن مكرم
  م بن عامروأم هانئ وهشا

دَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن ُنوحِ بن َحْربٍ، ثََنا إِْسَحاقُ بن إِبَْراهِيَم الصَّوَّاُف، ثََنا َسِعيدُ بن ُنوحٍ الضَُّبِعيُّ، َح -١٨٢٥
يِّ، َعْن أَبِي جَْمَرةَ َنْصرِ بن َخاِلُد بن َمْخلٍَد َوأَْحَمدُ بن اَألْشَعِث الضُّبَِعيَّاِن، َعْن ُحَصْينِ بن حَْربِ بن ُحَصْينٍ الضُّبَِع
: ِممَّْن أَْنَت؟ قَالَ: كَّةَ، فََسأَلَُهِعْمَرانَ الضَُّبِعيِّ، َعْن َجدِِّه ُنوحِ بن َمْخلٍَد، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بَِم

َخْيُر َربِيَعةَ َعْبدُ الْقَْيسِ، ثُمَّ الَْحيُّ الَِّذي أَْنَت مِْنُهْم، :"بِيُّ صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََنا ِمْن بين ُضَبْيَعةَ بن رَبِيَعةَ، فَقَالَ النَّ
إِْسحَاُق بن : ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن ُنوحِ بن َمْخلٍَد إِال بَِهذَا اِإلسَْناِد، تَفَرََّد بِِه". وأَْبَضَع َمَعُه ِفي جَْيشٍ إِلَى الَْيَمنِ

  إِبَْراهِيَم الصَّوَّاُف

دَّثَنِي شِْبلُ بن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ بن َعْبِد اللَِّه بن ِعْرسٍ، ثََنا الَْحَسُن بن َداُوَد الْمُْنكَِدرِيُّ، ثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك، َح -١٨٢٦
كْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الْحَارِِث، َعْن أَبِي َبكْرِ بن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن الَْعالِء بن َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثَنِي ُسَميُّ مَْولَى أَبِي َب

رَأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْشَرُب بِثَالثَِة أَْنفَاسٍ، :"َسِمْعُت َنْوفَلَ بن ُمَعاوَِيةَ الدِّيِليَّ، َيقُولُ: الَْحارِِث، قَالَ
: ال ُيرَْوى َهذَا الَْحِديثُ َعْن َنْوفَلِ بن ُمَعاوَِيةَ إِال بَِهذَا اِإلْسَناِد، َتفَرَّدَ بِِه". ى اللََّه ِفي أَوَِّلَها، وََيْحَمُدُه ِفي آِخرَِهاُيَسمَّ

  الَْحَسُن بن َداُوَد الْمُْنكَِدرِيُّ
جٍ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ بن أَبِي الزَِّناِد، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعْرَوةَ بن َحدَّثََنا َحجَّاُج بن ُمَحمٍَّد، َعنِ اْبنِ ُجرَْي: َوبِِه -١٨٢٧

لَمْ َيْروِ ". الْبِْضُع َما َبْيَن الثَّالثِ إِلَى التِّْسعِ:"قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الزَُّبْيرِ، َعْن نِيَارِ بن ُمكَْرمٍ، قَالَ
  يثَ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ إِال َحجَّاٌجَهذَا الَْحِد
نا : قَالَ، نا أَبِي : قَالَ، نا إِبَْراهِيُم بن ُمَحمَّدِ بن ُعَبْيَدةَ : َحدَّثََنا َعْبُد اللَِّه بن ُمَحمَِّد بن اَألْشَعِث، قَالَ -١٨٢٨

أََتْت أََتتَْرُسولَ اللَِّه : يلِ، َعْن ُمَحمَِّد بن قَْيسٍ، إِنّ أُمَّ َهانٍِئَحدَّثَنِي إِْبَراهِيُم، َعْن ُحَمْيٍد الطَّوِ: قَالَ، الْجَرَّاُح بن َمِليحٍ 
  فََوَجْدُتهُ ُيَصلِّي الضَُّحى ِستَّ َركََعاٍت"َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو بَِمكَّةَ ِلَبْعضِ َحاَجاتَِها،

أَْخبََرَنا َمْعَمٌر، َعْن أَيُّوَب، َعْن أَبِي ِقالَبةَ، َعْن ِهَشامِ بن َعاِمرٍ، : زَّاقِ، قَالَأََنا عَْبُد الرَّ: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم، قَالَ -١٨٢٩
  ْعمٌَر، لَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَيُّوَب إِال َم"الذََّهُب بِالَْورِقِ رًِبا إِال َهاَء َوَهاَء:"أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ
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